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 78وفاة و 4586إصابة بفيروس كورونا 3
بكلفة  ٩ماليين ويتسع ل  ٣٠٠سرير

الملك يفتتح أول مستشفى ميداني
عسكري لمصابي كورونا

رئيس الوزراء يصدر بالغ إعداد
مشروعي قانون الموازنة العامة
وقانون موازنات الوحدات الحكومية
االنباط -عمان

�أ�� �ص ��در رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء ،ال��دك �ت��ور
ب�شر اخل���ص��اون��ة ،ال�ب�لاغ رق��م  15ل�سنة
 2020ال� ��ذي ي�ق���ض��ي ب� ��إع ��داد م���ش��روع
قانون امل��وازن��ة العامة ،وم�شروع قانون
م��وازن��ات ال��وح��دات احلكومية وم�شروع
ن �ظ��ام ت���ش�ك�ي�لات ال� � � ��وزارات وال ��دوائ ��ر
احلكومية لل�سنة املالية  .2021وت�ضمن
ال�ب�لاغ حت��دي��د ال�سقف الكلي للإنفاق
ال� �ع ��ام ،وك ��ذل ��ك � �س �ق��وف الإن � �ف ��اق لكل

وزارة ودائ��رة ووح��دة حكومية ،مبا ذلك
�سقوف املحافظات لعام  .2021وبح�سب
ال�ب�لاغ ،مت اال�ستناد يف �إع��داد تقديرات
م�شروعي قانون املوازنة العامة وقانون
موازنات الوحدات احلكومية لعام 2021
�إىل جم�م��وع��ة م��ن ال�ت��وج�ه��ات �أب��رزه��ا،
�إنفاق كل ما يلزم �صحيا للحفاظ على
ح�ي��اة امل��واط��ن الأردين يف ظ��ل املخاطر
ال�صحية املرتتبة على جائحة كورونا.
التفا�صيل �ص «»2

حكومة بشر ٠٠تفاؤل وترقب
الأنباط-عمان-عمر الكعابنة

2
العايد :جائحة كورونا أظهرت أهمية الدور
التوعوي المناط باإلعالم خالل األزمات
االنباط -عمان

�أك � ��د وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �� �ش ��ؤون الإع �ل��ام
الناطق الر�سمي با�سم احلكومة علي العايد
�أن ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا �أظ �ه��رت �أه�م�ي��ة ال��دور
التوعوي املناط بالإعالم ،مبختلف �أدوات��ه،
خ�صو�صاً خالل الأزمات.
و�أ�شار العايد خالل م�شاركته عرب تقنية
االت �� �ص��ال امل��رئ��ي يف اجل�ل���س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة
ل �ل��دورة ال��راب �ع��ة ل �ن��دوة ال �ت �ع��اون ال�صيني

ال �ع��رب��ي يف جم ��ال الإع �ل��ام ال �ت��ي نظمتها
الأم��ان��ة العامة جلامعة ال ��دول العربية (
ق�ط��اع الإع�ل�ام واالت���ص��ال� -إدارة الإع�ل�ام)
ام����س ال �ث�لاث��اء� ،إىل �أن الأردن ويف �سياق
م��ا فر�ضته وت�ف��ر��ض��ه ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا من
حت��دي��ات وان �ع �ك��ا� �س��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة ،يتطلع
�إىل زي��ادة دور الإع�ل�ام تنموياً ع�بر حتفيز
امل�ح�ت��وى وامل�ن���ص��ات ال�ن��وع�ي��ة وامل�ب�ت� ِك��رة ،يف
العديد من املجاالت ومنها التوعية ال�صح ّية
ب�سبل الوقاية من كورونا ،وتكري�س العادات

وزير الداخلية :أمن االستثمار اولوية
للحكومة وال تهاون في الحفاظ
عليه وتنميته
االنباط-عمان
ق��ال وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر الداخلية املكلف
الدكتور ب�سام التلهوين� ،إن �أم��ن اال�ستثمار
ي�ع�ت�بر �أول ��وي ��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة و�أن ال ت �ه��اون يف
احلفاظ عليه وتنميته.
ج��اء ذل��ك ل��دى ت��ر�ؤ���س وزي��ر الداخلية يف
مبنى حمافظة �إرب��د ،ام�س الثالثاء ،اجتماع
املجل�س الأمني للمحافظة.
وق��ال التلهوين «�إن جاللة امللك عبداهلل
ال � �ث� ��اين ي � ��ويل ق� �ط ��اع اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار وج �ل��ب
امل�ستثمرين اىل اململكة لتح�سني وتطوير
الواقع االقت�صادي للوطن واملواطن اهتماما

خ��ا��ص��ا ،وي�ج��ب علينا تنفيذ ال� ��ر�ؤى امللكية
احلكيمة وبال�شكل الذي ين�سجم مع تطلعات
ج�لال��ة امل �ل��ك يف ج �ع��ل االردن ب�ي�ئ��ة ج��اذب��ة
لال�ستثمار تتوفر بها كل املقومات الالزمة
لإجن��اح امل�شاريع اال�ستثمارية دون تباط�ؤ او
تلك�ؤ.
و�أ��ش��اد وزي��ر الداخلية يف بداية االجتماع
مب�ستوى التعاون والتن�سيق القائم بني احلكام
االداريني والأجهزة الأمنية ،مو�ضحا يف هذا
اخل�صو�ص ان �أبرز مهام املجل�س االمني الذي
ي�ضم خربات وكفاءات امنية مميزة.

التفا�صيل �ص «»5

سياسة بايدن الخارجية ...من وعود
الحملة االنتخابية إلى مواجهة الصين
و روسيا و إيران
االنباط-وكاالت

اخ �ت��ار ال��رئ�ي����س امل�ن�ت�خ��ب ج��و ب��اي��دن
�أم����س الإث�ن�ين اثنني م��ن كبار م�س�ؤويل
الأم � ��ن ال �ق��وم��ي ،ه �م��ا �أن� �ت ��وين بلينكن
ل � ��وزارة اخل��ارج �ي��ة ،وج �ي��ك ��س��ول�ي�ف��ان،
م �� �س �ت �� �ش ��اراً ل�ل ��أم� ��ن ال � �ق� ��وم� ��ي ،وم ��ن

املعروف �أنهما يقدران الزمالة وي�ؤيدان
التحالفات الأمريكية و�أن خيارهما الأول
حلل امل�شاكل هو الدبلوما�سية .ويحظى
االثنان بالإ�شادة لرباعتهما يف االهتمام
بالتفا�صيل ،وهي �صفة �صقلها بلينكن.
التفا�صيل �ص «»8

ال�صح ّية يف مرحلة ما بعد اجلائحة.
ك�م��ا ب�ّي�نّ �أه�م� ّي��ة دور الإع �ل�ام يف توعية
ال�شباب ل�لان�خ��راط يف الن�شاط ال��زراع��ي،
وتر�سيخ �صورة �إيجابية عن العمل الزراعي
و�أهميته الإن�سانية والبيئية ،وكذلك قطاع
ال���س�ي��اح��ة ،ع�بر ت�ك��ري����س اخل���ص��ال والفكر
ال ��ذي ي�ج�ع��ل امل��واط��ن ال�ع��ام��ل يف جم��االت
ال�سياحة املتعددة مواطناً عاملياً.
التفا�صيل �ص «»3

ال�ت�ق��ى وزي ��ر امل �ي��اه وال� ��ري ال��دك�ت��ور
معت�صم �سعيدان ،ام�س الثالثاء ،رئي�س
و�أع �� �ض��اء جم�ل����س حم��اف �ظ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة،
وا�ستمع �إىل جملة م��ن املطالب املتعلقة
بعدد من مناطق حمافظة العا�صمة.
واب� � � ��دى رئ� �ي� �� ��س امل �ج �ل ����س امل �ه �ن��د���س
اح�م��د ال�ع�ب��دال�لات وع��دد م��ن االع���ض��اء،

التفا�صيل �ص «»3

بثوا همومهم ومطالبهم أمام رئيس غرفة تجارة الزرقاء

«المطاعم والكافيهات»  ٠٠خصصنا صاالت
مفتوحة لتقديم االراجيل فمنعوها بأمر دفاع الحقًا
االنباط-الزرقاء� -سهل اخل�صاونة
التزمنا ب�شروط احلكومة وخ�ص�صنا �صاالت
م�ف�ت��وح��ة ل�ت�ق��دمي االراج� �ي ��ل  ٠٠ل�ي���ص��در ام��ر
دف��اع مبنع تقدمي االراج�ي��ل  ٠٠مفارقة جاءت
يف االج�ت�م��اع ال��ذي ع�ق��ده ممثلني ع��ن مالكي
امل�ط��اع��م والكافيهات م��ع ح�سني ��ش��رمي رئي�س
غرفة جتارة الزرقاء٠

وزير المياه يلتقي رئيس وأعضاء
الالمركزية لمحافظة العاصمة
االنباط -عمان

على الرغم من ال�ظ��روف ال�صعبة التي
مت ��ر ب �ه��ا ال� �ب�ل�اد ال �ن��اجت��ة ع ��ن ال �ظ ��روف
االقت�صادية ال�صعبة و�أث��ار جائحة كورونا
وال �ظ��روف الإقليمية امللتهبة وم��ا يحدث
يف العامل من ت�ط��ورات دراماتيكية ٠٠رغم
ك��ل ه ��ذا وغ�ي�ره اال ان غ��ال�ب�ي��ة امل��واط�ن�ين
ا�ستب�شروا خريا باحلكومة احلالية خا�صة
بعد �أن مل�سوا ان بداياتها تنب�أ بذلك اذا ما
وا��ص�ل��ت خ�ط��وات�ه��ا بنف�س ال�ط��ري�ق��ة حيث
بد�أت بتطبيق اقولها ووعودها وحولتها �إىل
�أفعال ٠منذ بداية ت�سلم حكومة الدكتور
ب�شر اخل�صاونة زم��ام الأم ��ور ك��ان توجهها
قيادة الوطن نحو بر الأمان وتطبيق ر�سالة
امللك ال�سامية نحو التغري للأف�ضل  ,هذا

اال�ستب�شار مل ي�أتي من فراغ ح�سب حمللني
كما ك��ان ان
حت��دث��وا ل�ـ “ الأنباط”٠
ال �ق��رارات املتتالية �صنعت نوعا م��ن الأم��ل
جت ��اه ه ��ذه احل �ك��وم��ة م��ن ق �ب��ل امل��واط �ن�ين
ل �ل �خ��روج م ��ن �أزم � ��ة ك ��ورون ��ا وت��داع �ي��ات �ه��ا
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي �أن �ه �ك��ت ك��اه��ل امل��واط��ن
الأردين .
وقال حمللون اقت�صاديون لـ “ الأنباط ”
ب� ��أن ال� �ق ��رارات احل�ك��وم�ي��ة الأخ �ي��رة ب���ش��أن
االقت�صاد املحلي ال��ذي ت�أثر ب�شكل منقطع
ال �ن �ظ�ير م ��ن اجل��ائ �ح��ة ه ��ي ق � � ��رارات �أت ��ت
للتخفيف عن املواطن وزيادة ال�سيولة املالية
املتدفقة على الأ�سواق مما ي�ساهم ب�إنعا�ش
االقت�صاد املحلي.

مالحظاتهم حول ق�ضايا املياه وال�صرف
ال���ص�ح��ي يف ب�ع����ض امل �ن��اط��ق ،وا��س�ت�ك�م��ال
ت�ن�ف�ي��ذ ب�ع����ض امل �� �ش��اري��ع امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ذل��ك
وخ��دم��ة م�ن��اط��ق ج��دي��دة ب���ش�ب�ك��ات م�ي��اه
جديدة و�شبكات �صرف �صحي.
ب� ��دوره� ،أك ��د ال��وزي��ر ��س�ع�ي��دان حر�ص
احلكومة على تنفيذ التوجيهات امللكية
ال�سامية.
التفا�صيل �ص «»2

وج � ��اء ل �ق��اء �� �ش ��رمي م ��ع مم �ث �ل��ي �أ� �ص �ح��اب
حم�ل�ات امل�ط��اع��م وال�ك��اف�ي�ه��ات ل�لا��س�ت�م��اع �إىل
م�ط��ال�ب�ه��م ب�خ���ص��و���ص الأ�� �ض ��رار ال�ـ�ـ�ت�ـ��ي حلقت
مبن�ش�آتهم نتيجة ق��رارات �أوام��ر الدفاع يف ظل
جائحة كورونا.
و�أ� �ش��ار املجتمعون �إىل امل�شاكل ال�ت��ي حلقت
بهم ج��راء �أوام ��ر ال��دف��اع ال�سيما ق ��رارات وقف
تقدمي الأراج �ي��ل باملقاهي وامل�ط��اع��م واقت�صار

ال��دوام للتا�سعة م�ساء وحظر يوم اجلمعة ،مما
ت�سبب لهم بخ�سائر فادحة منذ بداية كورونا،
دون �إعطائهم �أي حلول للتعايف ،مما �أدى �إىل
تراكم الديون ورواتب العاملني وتراكم �إيجارات
املحالت والأق�ساط البنكية وفواتري الكهرباء
واملياه وغريها من امل�صاريف الت�شغيلية.

التفا�صيل �ص «»4

إطالق «استوديو زين» لخدمات
التصوير والمونتاج
االنباط -عمان
�أعلنت �شركة زين الأردن ام�س عن �إطالق
خ��دم��ات “ا�ستوديو زين” ،ال ��ذي افتتحته
ال�شركة يف جممع امللك احل�سني للأعمال،
وال��ذي �سيقدم خ��دم��ات الت�صوير وامل��ون�ت��اج
مل�خ�ت�ل��ف اجل �ه��ات ال��راغ �ب��ة ب��اال��س�ت�ف��ادة مما
ي��وف��ره اال� �س �ت��ودي��و امل�ج�ه��ز ب ��أح��دث تقنيات
الت�صوير.

و�سيقدم “ا�ستوديو زين” خدمات ت�صوير
الفيديو والت�صوير ال�ف��وت��وغ��رايف واملونتاج
با�ستخدام �أحدث تقنيات ومعدات الت�صوير،
ح�ي��ث مت جت�ه�ي��زه وف �ق �اً لأع �ل��ى امل��وا��ص�ف��ات
امل�ع�ت�م��دة ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة م��ن ن��اح�ي��ة الأدوات
واملعدات والكامريات والعزل ،ليكون مالئماً
ملتطلبات الت�صوير املختلفة.

التفا�صيل �ص «»12

سياسة االغتياالت اإلسرائيلية :األداة األقل جدوى واألكثر استخداما
االنباط-وكاالت
ي � ��ؤك � ��د ت� �ق ��ري ��ر ل� �ل� �م ��رك ��ز ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي
ل�ل��درا��س��ات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة (م ��دار) �أن �سيا�سة
االغ�ت�ي��االت ه��ي الأداة الأق��ل جن��اع��ة والأك�ثر
ا�ستخداما م��ن قبل �إ�سرائيل يف ال�صراع مع
ال�شعب الفل�سطيني
وي��و� �ض��ح م� ��دار �أن اجل� ��دل ح ��ول ��س�ي��ا��س��ة
االغ�ت�ي��االت ب��أب�ع��اده��ا املختلفة ،لي�س جديدا
ع �ل��ى ال �� �س��اح��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،ف �ه��و و�إن خبا
ل�بره��ة م��ن ال��زم��ن ،ي�ع��ود م��ن ج��دي��د م��ع كل
عملية اغتيال جديدة ،كما حدث عند اغتيال
ال �ق �ي��ادي يف � �س��راي��ا ال �ق��د���س ال�ت��اب�ع��ة حل��رك��ة

اجل �ه��اد الإ� �س�لام��ي ب�ه��اء �أب ��و ال�ع�ط��ا يف ال�ع��ام
املا�ضي يف قطاع غزة
ون� ��وه �إىل �أن ه ��ذا االغ �ت �ي��ال مت يف ذروة
ح�م�ل��ة ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و االن �ت �خ��اب �ي��ة وق�ب��ل
�أي��ام م�ع��دودة م��ن االنتخابات مم��ا �أث��ار �شبهة
ا�ستخدام االغتيال لأغرا�ض انتخابية ،مثلما
�أث ��ار ال �� �س ��ؤال جم ��ددا ح��ول االع �ت �ب��ارات التي
تقف خلف اللجوء �إىل هذا الأ�سلوب وجدواه
والأط��ر والدوائر التي يجب �أن مير بها قبل
�إق��راره ،بعدما تبني �أن نتنياهو حاول مترير
قرار االغتيال دون م�صادقة املجل�س الوزاري
امل���ص�غ��ر (ال�ك��اب�ي�ن�ي��ت) ،الأم ��ر ال ��ذي ع��ار��ض��ه
ب�شدة و�أدى �إىل ت�أجيله امل�ست�شار القانوين

للحكومة ،كما ك�شف املرا�سل الع�سكري للقناة
� 13أل ��ون ب��ن داف �ي��د يف م�ق��ال��ة ل��ه يف �صحيفة
معاريف
تعريف االغتياالت و�أهدافها
وح �� �س��ب ال �ت �ق��ري��ر درج� ��ت �إ� �س��رائ �ي��ل على
ا�ستخدام كلمة اغتيال لو�صف عملية الت�صفية
اجل�سدية التي تقوم بها �أجهزتها الأمنية �ضد
ق��ادة وم�ق��ات�ل�ين فل�سطينيني وع��رب تتهمهم
بالتورط يف ن�شاط �أو عمليات �ضدها ،وقد بقي
هذا اال�سم متداوال حتى العام  2000حيث قدم
القا�ضي يف املحكمة العليا �إلياكيم روبن�شتاين
اال� �س��م الأق ��ل �إج�ح��اف��ا ب�ح��ق �إ��س��رائ�ي��ل ح�سب

و��ص�ف��ه ،وه��و �إح �ب��اط مو�ضعي وال��ذي يوحي
ب��احل��اج��ة امل �ل �ح��ة ج� ��دا وع � ��دم ال � �ق ��درة ع�ل��ى
اال�ستعا�ضة عن الت�صفية ملنع عملية و�شيكة
�أو ت �ف �ك �ي��ك ق �ن �ب �ل��ة م��وق��وت��ة  ،ل�ي���ص�ب��ح ه��ذا
التعريف (امل�ح��اي��د) ه��و اال��س��م املعتمد لدى
نائب رئي�س ال�شاباك يوفال دي�سكني يف ذلك
الوقت ،والذي يعترب مهند�س هذا الأ�سلوب يف
مواجهة االنتفا�ضة .وما لبثت و�سائل الإعالم
وال��دوائ��ر الر�سمية �أن تبنته ب�شكل ح�صري
وذل��ك لتحقيق ع��دة �أه��داف متت بلورتها مع
الزمن.

التفا�صيل �ص «»9

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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بكلفة  ٩ماليين ويتسع ل  ٣٠٠سرير

مستبشرًا بحكومة
البشر رغم المخاوف

الملك يفتتح اول مستشفى ميداني
عسكري لمصابي كورونا

عمر الكعابنة

الخصاونة :افتتاح مستشفيين آخرين خالل اسابيع

لنتفق يف بداية الأمر ب�أنني ل�ست من النوع الذي يف�ضل كتابة املديح بحق �أي م�سئول حكومي
بغ�ض النظر عن رتبته الوظيفية ومكانته االجتماعية  ,لكن ما ر�أيته من احلكومة احلالية
ي�ستدعي مني وبنوع من الأمل املحفوف باملخاطر �أن �أكتب ر�أي عن احلكومة احلالية التي تختلف
بنظرتي اخلا�صة للأمور عن �سابقاتها  ,و�أنا �أعلم كل العلم ب�أنه ر�أي مبكر للبت فيه لكن الأمل
والأمل فقط هو من دفعني لإبداء ر�أي الذي لرمبا يكون م�صيبا �أو خاطئا �أو لي�س مهما بالأ�صل
 ,و�أعانني اهلل على ما �س�أكتب لو ف�شلت هذه احلكومة يف حتقيق ما �أمله من التغيري املنتظر منها
يف ال�سنوات الأربع القادمة �إن حت�صلت على ثقة املجل�س النيابي املنتخب حديثا .
�إن �أخطر ملف يواجه الأردن يف الفرتة احلالية هو ملف « كورونا « الذي ف�شلت فيه احلكومة
ال�سابقة يف �أيامها الأخرية على �أقل تقدير بعدما جنحت جناحا باهرا �أثنى عليه القا�صي والداين
مبواجهته يف بداية اجلائحة ,لكن بعد قدوم حكومة اخل�صاونة مل�سنا تغيريا وا�ضحا يف التعامل
مع امللف بدءا بت�شكيل فريق جديد ملواجهة جائحة كورونا لإن�شاء مركز وطني ملكافحة الأوبئة
ال�صحة الدكتور
وال�سيطرة عليه بقيادة الأمني العام �ش�ؤون الأوبئة والأمرا�ض ال�سارية يف وزارة
ّ
وائ��ل الهياجنة  ,م��رورا ب�إنهاء اجل��دل ال��ذي كان حا�صال مبا يتعلق باحلظر اجلزئي من دونه
والتخبط يف القرارات احلكومية للحكومة ال�سابقة ب�ش�أن هذا القرار وغريه من القرارات  ,وذلك
ب�إقرار احلظر اجلزئي لنهاية العام وتقليل �ساعات احلظر مبا يتواءم مع احلالة الوبائية للبالد
 ,وانتها ًء ب�إن�شاء ثالثة م�ست�شفيات ميدانية يف اململكة للم�ساعدة على احتواء �إ�صابات كورونا
التي تلزم الدخول للم�ست�شفى و�أي�ضا افتتاح مركز الب�شري للعناية احلثيثة ال�ستقبال مر�ضى
الفريو�س ب�سعة � 70سريرا  ,وتعيني عددا من الأطباء واملمر�ضني والكوادر ال�صحية ال�ضرورية
ملواجهة �أزمة كورونا .
ال�شق الأخر من ملف «كورونا» الذي تواجهه احلكومة احلالية هو ال�شق االقت�صادي الذي
ت�أثر هو الآخر ب�شكل منقطع النظري من اجلائحة  ,وقد قامت احلكومة بعدة قرارات للتخفيف
على املواطن ومن �أهمها قرار البنك املركزي الأردين متديد العمل بقرار ت�أجيل �أق�ساط القرو�ض
امل�ستحقة على القطاعات والأفراد املت�ضررين من جائحة فريو�س كورونا حتى  30يونيو/حزيران
املقبل وذلك بعد مطالب �شعبية وب�ضغط حكومي لإ�صدار القرار  ,لي�أتي بعد ذلك �إيعاز وزير
املياه والري الدكتور معت�صم �سعيدان جلميع �إدارات و�شركات املياه ب�إيقاف جميع عمليات احلجز
على الأموال املنقولة وغري املنقولة للمواطنني نتيجة تراكم �أثمان املياه �إىل �إ�شعار �آخر  ,ولن
�أن�سى قرار وزير العمل ووزير الدولة ل�ش�ؤون اال�ستثمار معن القطامني بتعليق تقدمي الكفاالت
البنكية �أو العدلية لإ�صدار الت�صاريح للعمال غري الأردنيني �إىل �إ�شعار �آخر لغايات الت�سهيل على
القطاع اخلا�ص ،ومل�ساعدته وللتخفيف من الأعباء املالية املرتتبة عليه جراء جائحة كورونا .
ول��ن �أتغافل عن تعامل احلكومة اجلديدة مع و�سائل الإع�لام التي ك��ان �شعارها منذ �أول
م�ؤمتر �صحفي لها ب�أنها تعمل على مبد�أ ال�شفافية والو�ضوح يف نقل املعلومة والإجابة عن �أغلب
الأ�سئلة واال�ستف�سارات من قبل الوزراء وهذا ما حلظناه ك�صحفيني و�إعالميني �أو ما الحظته
على الأقل ب�شكل �شخ�صي يف تعاملي املبا�شر مع الوزراء الذين �صادفتهم يف عدة لقاءات على �أر�ض
الواقع  ,و�أن �أهم ما ي�ؤكد �شفافية هذه احلكومة هو قراروزير العمل الأخري برفع احلظر عن
متابعي الوزارة على مواقع التوا�صل االجتماعي وا�ستقبال ال�شكاوي واملالحظات دون ا�ستثناء مع
مراعاة التقيد ب�أحكام القانون .
هذه القرارات وغريها من القرارات االيجابية حلكومة ب�شر اخل�صاونة ارت�أت مني كتابة ما
�أ�سلفت �سابقا متغا�ضيا من مبد�أ �أن الكمال هلل وحده عن ال�سلبيات التي ارتبطت يف هذه احلكومة
وبالتحديد ملف « االنتخابات النيابية» التي �شابها العديد من الأخطاء اجل�سيمة والتي عولج
بع�ضها ب�شكل فوري  ,منتظرا وحاملا وم�ستب�شرا وما ال�ضري يف ذلك ب�أن تكون هذه احلكومة ولو
ب�شكل ن�سبي هي طوق النجاة الذي يتم�سك به املواطن الأردين للخروج من الأزمات التي حلقته
على مر ال�سنني جراء القرارات الغري املدرو�سة والهادمة لطموح الأردنيني من قبل احلكومات
املتعاقبة .

االنباط -الزرقاء
افتتح جاللة امللك عبداهلل الثاين ،القائد
الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل �� �س �ل �ح��ة ،ام ����س ال �ث�ل�اث��اء،
امل�ست�شفى امل �ي��داين الأول يف ح��رم م�ست�شفى
الأم�ير ها�شم بن احل�سني مبحافظة الزرقاء،
التابع للخدمات الطبية امللكية.
وخُ �ص�ص امل�ست�شفى امل �ي��داين ،ال��ذي �أن�شئ
ب �ك �ل �ف��ة �إج �م ��ال �ي ��ة ب �ل �غ��ت  9م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار،
ال�ستقبال احل ��االت املثبت �إ�صابتها بفريو�س
كورونا ،بهدف تعزيز الطاقة اال�ستيعابية ودعم
وم�ساندة جهود احلكومة يف مواجهة اجلائحة.
وج � ��ال ج�ل�ال �ت��ه يف امل���س�ت���ش�ف��ى امل� �ي ��داين،
ال��ذي يت�سع لـ � 300سرير ،منها � 48سريراً
ل �ل �ع �ن��اي��ة احل �ث �ي �ث��ة ،و� �� 12س ��ري ��راً ل�ل�ع�ن��اي��ة
املتو�سطة ج��اه��زة للتحويل �إىل �أ� �س��رة عناية
حثيثة .وا�ستمع جاللته ،بح�ضور رئي�س هيئة
الأرك��ان امل�شرتكة ال�ل��واء الركن يو�سف �أحمد
احلنيطي� ،إىل �شرح من مدير ع��ام اخلدمات
الطبية امللكية بالإنابة العميد الطبيب ن�ضال
اخل�صاونة ،ع��ن جتهيزات امل�ست�شفى امليداين
الطبية والعالجية والإداري��ة والكوادر الطبية
امل�ؤهلة للتعامل مع احلاالت املر�ضية املختلفة.
و ُنفذ امل�ست�شفى امليداين ،املقام على م�ساحة
ت�ب�ل��غ  5200م�تر م��رب��ع ،خ�ل�ال  14ي��وم �اً،
ب�إ�شراف مبا�شر من مديرية م�ؤ�س�سة الإ�سكان
والأ��ش�غ��ال الع�سكرية ،وجهز بجميع الأنظمة

الكهربائية وامليكانيكية الالزمة.
وح�سب العميد اخل�صاونة ،ف�إنه �سيتم افتتاح
م�ست�شفيني ميدانيني �آخرين تابعني للخدمات
الطبية امللكية خ�لال �أ�سابيع ،بهدف تطوير
القدرات للتعامل مع اجلائحة ،لت�صل القدرة
اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة يف ه ��ذه امل���س�ت���ش�ف�ي��ات امل�ي��دان�ي��ة
الثالث �إىل � 900سرير ،منها � 220سريراً

للعناية احلثيثة .وي�أتي �إن�شاء هذه امل�ست�شفيات
امليدانية التزاماً بالواجب الإن�ساين والوطني
ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه ال �ق��وات امل�سلحة الأردن� �ي ��ة –
اجل�ي����ش ال �ع��رب��ي ،ممثلة مب��دي��ري��ة اخل��دم��ات
الطبية امللكية ،التي تقدم خدماتها ال�صحية
والعالجية ب�شكل ع��ام لـنحو  38ب��امل��ائ��ة من
�سكان اململكة ،من خالل امل�ست�شفيات واملراكز

الطبية الأولية وال�شاملة.
كما حتر�ص املديرية على التحديث امل�ستمر
مل�ست�شفياتها وع�ي��ادات�ه��ا امل�ي��دان�ي��ة الع�سكرية
املتحركة والبالغ عددها  6م�ست�شفيات منت�شرة
يف خمتلف املناطق النائية ،بالإ�ضافة �إىل 8
م�ست�شفيات طرفية تخدم املحافظات وتتعامل
مع حاالت م�صابي كورونا

رئيس الوزراء يصدر بالغ إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة
وقانون موازنات الوحدات الحكومية

االنباط -عمان
�أ�صدر رئي�س الوزراء ،الدكتور ب�شر اخل�صاونة ،البالغ رقم 15
ل�سنة  2020الذي يق�ضي ب�إعداد م�شروع قانون املوازنة العامة،
وم���ش��روع ق��ان��ون م��وازن��ات ال��وح��دات احل�ك��وم�ي��ة وم���ش��روع نظام
ت�شكيالت الوزارات والدوائر احلكومية لل�سنة املالية .2021
وت�ضمن البالغ حتديد ال�سقف الكلي للإنفاق العام ،وكذلك
�سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية ،مبا ذلك �سقوف
املحافظات لعام .2021
وبح�سب البالغ ،مت اال�ستناد يف �إعداد تقديرات م�شروعي قانون
املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات احلكومية لعام 2021
�إىل جمموعة م��ن التوجهات �أب��رزه��ا� ،إن�ف��اق ك��ل م��ا يلزم �صحيا
للحفاظ على ح�ي��اة امل��واط��ن الأردين يف ظ��ل امل�خ��اط��ر ال�صحية

املرتتبة على جائحة كورونا ،وعدم فر�ض �أية �ضرائب جديدة �أو
زيادة ال�ضرائب احلالية.
كما ت�ضمنت التوجهات �إعادة �صرف الزيادة على ن�سبة العالوة
الإ�ضافية املعتمدة واملقررة مبوجب قرار جمل�س ال��وزراء بتاريخ
 ،6/1/2020والزيادة املقررة على رواتب �ضباط و�أفراد القوات
امل�سلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ،والزيادة املقررة مبوجب �أحكام
النظام املعدل لنظام رتب املعلمني رقم ( ) 35ل�سنة .2020
و�شملت �أي���ض��ا متابعة دم��ج ال� ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات ل��رف��ع كفاءة
القطاع العام وحت�سني م�ستوى اخلدمة العامة ورفع كفاءة االنفاق
العام ،وتعزيز مبد�أ االعتماد على ال��ذات يف تغطية االنفاق العام
من خالل حت�سني كفاءة التح�صيل ال�ضريبي واحلد من التهرب
ال�ضريبي واجلمركي.
وت�ضمنت تعزيز وتطوير �شبكة الأم ��ان االجتماعي وربطها
مبنظومة التعليم وال�صحة والعمل؛ �إذ �سيتم تنفيذ املرحلة الثالثة
من برنامج الدعم التكميلي وذلك ب�شمول � 35ألف �أ�سرة جديدة،
�إ�ضافة �إىل االلتزام بتنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي الأردين،
وزي ��ادة االن�ف��اق ال��ر�أ��س�م��ايل لتحريك عجلة النمو االقت�صادي،
و�سيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد وحماية املال
العام ،والت�أكيد على ا�ستقاللية هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد
وديوان املحا�سبة وتعزيز ال�سلطة الق�ضائية.
ووفقا للتوجهات ،موا�صلة النهو�ض بالقطاع الزراعي وتنظيمه
وتعزيز ا�ستخدام التقنيات احلديثة لتطويره ،وتذليل العقبات �أمام
اال�ستثمار الوطني والأجنبي وت�سهيل الإجراءات على امل�ستثمرين،
وحتفيز قطاع ال�سياحة واال�ستثمار ال�سياحي ،ومتابعة تنفيذ
اخلطة التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية للحماية االجتماعية
 2019-2025وفقل للأطر الزمنية املحددة.
وا��س�ت�ن��دت م��وازن��ة ع��ام  2021بح�سب ال �ب�لاغ �إىل توقعات
اقت�صادية رئي�سة منها ب��دء ت�ع��ايف االقت�صاد الوطني م��ن حالة
االنكما�ش االقت�صادي التي �سادت عام  2020على �أثر تداعيات

جائحة كورونا ،حيث يتوقع منو الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار
الثابتة بن�سبة 5ر 2باملئة لعام  2021و 3باملئة لعام ، 2022
و1ر 3باملئة لعام .2023
وا�ستندت تقديرات النفقات والإي� ��رادات يف م�شروعي قانون
املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات احلكومية لعام 2021
�إىل ف��ر��ض�ي��ات متعلقة ب ��الإج ��راءات امل��ال�ي��ة وم�ن�ه��ا ،اال��س�ت�م��رار
يف �ضبط التعيينات ع�ل��ى ال��وظ��ائ��ف ال���ش��اغ��رة وع ��دم ر� �ص��د �أي
خم�ص�صات مالية لهذه الغاية وق�صرها على االحتياجات امللحة يف
كل من وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة ال�صحة وم�ست�شفى الأمري
حمزة ودائرة �ضريبة الدخل واملبيعات� ،إ�ضافة �إىل عدم ر�صد �أي
خم�ص�صات مالية لغاية التعيني على الوظائف اجلديدة املحدثة
لعام .2021
كما ت�ضمنت الفر�ضيات� ،ضبط وتر�شيد االنفاق العام واتخاذ
الإج��راءات الرامية �إىل تر�شيد يف ا�ستخدام املحروقات والكهرباء
وامل �ي��اه ،و�إي �ق��اف امل���ش��اري��ع ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ال�ت��ي يغلب عليها طابع
النفقات اجلارية و�إع��ادة ت�صنيفها �ضمن النفقات اجلارية ،وعدم
التعيني ع�ل��ى ح���س��اب امل���ش��اري��ع ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ،مب��ا يف ذل��ك ��ش��راء
اخلدمات ،وح�صر ذلك يف احلاالت املربرة فقط.
و�أوعز رئي�س ال��وزراء �إىل جميع ال��وزارات والدوائر والوحدات
احلكومية ب ��إع��داد موازناتها ل�ل�أع��وام  -2023 2021ب�شكل
تف�صيلي وفقا لل�سقوف املحددة لها وتزويد دائرة املوازنة العامة
بها يف موعد �أق�صاه . 2020 /11 /26
و�أك ��د اخل���ص��اون��ة على جميع ال� ��وزارات وال��دوائ��ر وال��وح��دات
احلكومية بالتقيد يف التعليمات املرفقة ب��إع��داد م�شروع قانون
امل��وازن��ة العامة ،وم�شروع ق��ان��ون م��وازن��ات ال��وح��دات احلكومية،
وم�شروع نظام ت�شكيالت الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية
لل�سنة املالية  ،2021وذل��ك لتحقيق �أه ��داف ال�سيا�سة املالية
وال��و��ص��ول �إىل عجز م��ايل مقبول واح �ت��واء ال��دي��ن ال�ع��ام �ضمن
امل�ستويات الآمنة خالل ال�سنوات .-2023 2021

الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي في
مدينة جدة بالسعودية
االنباط-عمان
دان��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة و� �ش ��ؤون املغرتبني
ال �ه �ج��وم الإره ��اب ��ي اجل �ب��ان ال ��ذي ا��س�ت�ه��دف
حم �ط��ة ت��وزي��ع امل �ن �ت �ج��ات ال �ب�ترول �ي��ة ��ش�م��ال
م��دي�ن��ة ج ��دة يف امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة
ال�شقيقة.
و�أكد الناطق الر�سمي با�سم الوزارة ال�سفري
�ضيف اهلل علي الفايز �إدان��ة وا�ستنكار اململكة
ال�شديدين ،ورف�ضها لهذا الهجوم الإره��اب��ي

رئيس غرفة تجارة االردن يلتقي الوزير
المنتدب لدى الخارجية الفرنسية
االنباط -عمان

وزير المياه يلتقي رئيس وأعضاء الالمركزية لمحافظة العاصمة
االنباط -عمان
التقى وزي��ر امل�ي��اه وال��ري ال��دك�ت��ور معت�صم
�سعيدان ،ام�س الثالثاء ،رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
حم��اف�ظ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة ،وا��س�ت�م��ع �إىل ج�م�ل��ة من
امل �ط��ال��ب امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ع��دد م��ن م�ن��اط��ق حمافظة
العا�صمة.
واب � � ��دى رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س امل �ه �ن��د���س اح �م��د
العبدالالت وع��دد م��ن االع���ض��اء ،مالحظاتهم

ح��ول ق�ضايا امل�ي��اه وال�صرف ال�صحي يف بع�ض
املناطق ،وا�ستكمال تنفيذ بع�ض امل�شاريع املتعلقة
ب��ذل��ك وخ��دم��ة م�ن��اط��ق ج��دي��دة ب�شبكات مياه
جديدة و�شبكات �صرف �صحي.
بدوره� ،أكد الوزير �سعيدان حر�ص احلكومة
على تنفيذ التوجيهات امللكية ال�سامية من خالل
حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني
وخلق ال�ظ��روف املنا�سبة ،مبينا �أن ال ��وزارة لن
تتوانى عن تقدمي كافة �أ�شكال التعاون البناء

لإجناح جهود الالمركزية.
ولفت �إىل �أن ال ��وزارة �ستعمل بالتن�سيق مع
جمل�س حمافظة العا�صمة على تنفيذ امل�شاريع
التي حتتاجها املناطق ح�سب الأولويات و�ضمن
خم�ص�صات امل�شاريع املدرجة يف موازنة حمافظة
العا�صمة واملتوفرة لدى الوزارة .
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ا� �س �ت �ع��ر���ض ال �ع �ب��دال�ل�ات �أه ��م
العقبات التي تواجه جمال�س املحافظات ب�شكل
عام ،وجمل�س حمافظة العا�صمة ب�شكل خا�ص،

اجل� �ب ��ان وا� �س �ت �م��رار م�ي�ل�ي���ش�ي��ات احل��وث �ي�ين
ا�ستهداف املناطق املدنية ،الذي ميثل انتهاكاً
��ص��ارخ�اً وخ��رق�اَ فا�ضحاً للقوانني واالع��راف
الدولية .و�أك��د الفايز وق��وف اململكة باملطلق
�إىل جانب اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة،
ويف وج ��ه ك��ل م��ا ي �ه��دد �أم �ن �ه��ا و�أم� ��ن �شعبها
ال�شقيق .و�شدد على �أن �أم��ن اململكتني واحد
ال يتجز�أ ،و�أن �أي تهديد لأمن اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة هو تهديد لأمن وا�ستقرار
املنطقة ب�أكملها.

ال�ت�ق��ى رئ�ي����س جمل�س �إدارة غ��رف��ة جت��ارة
الأردن ،نائل الكباريتي ،مبقر الغرفة ،م�ساء
�أم ����س االث� �ن�ي�ن ،ال ��وزي ��ر امل �ن �ت��دب ل ��دى وزارة
اخلارجية الفرن�سية املكلف بالتجارة اخلارجية
واالقت�صادية وملحق بوزير �أوروب ��ا وال�ش�ؤون
اخلارجية فرانك ري�سرت.
وح�سب بيان �صحفي للغرفة ام�س الثالثاء،
��ش��دد الكباريتي خ�لال ال�ل�ق��اء ،ال��ذي ح�ضرته
ال���س�ف�يرة ال�ف��رن���س�ي��ة ل��دى امل�م�ل�ك��ة ،ف�يرون�ي��ك
ف��والن��د ،ع�ل��ى �أن ��ه ال مي�ك��ن ال�ق�ب��ول ب��الإ� �س��اءة

معربا عن �أمله با�ستمرار التن�سيق الفاعل مع
وزارة املياه والري لإجناز عدد من امل�شاريع مبا
يح�سن من واقع اخلدمات املقدمة للمجتمعات
املحلية يف املناطق.
وطالب بت�شكيل جلنة م�شرتكة للتن�سيق فيما
يتعلق بق�ضايا امل�ي��اه و�إي���ص��ال امل�لاح�ظ��ات بهذا
اخل�صو�ص ورح��ب الوزير بذلك ،موعزا لأمني
عام �سلطة املياه بالتن�سيق املبا�شر و�سرعة اتخاذ
القرارات املتعلقة مبا يخدم امل�صلحة العامة.

للر�سول حممد عليه ال�صالة وال�سالم وللأنبياء
جميعا حتت عنوان حرية التعبري ويجب تعزيز
ثقافة احرتام الآخر والأديان جميعها.
و�أك � � ��د ال �ك �ب��اري �ت��ي ع �م��ق وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة
ال� �ع�ل�اق ��ات الأردن� � �ي � ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة ال �ت �ج��اري��ة
واال��س�ت�ث�م��اري��ة ،ح�ي��ث تعترب فرن�سا ال�شريك
التجاري واال�ستثماري الأوروبي الأهم للأردن
وخ��ا��ص��ة م��ن ن��اح�ي��ة اال��س�ت�ث�م��ارات الأوروب �ي��ة
ب��امل�م�ل�ك��ة ،داع �ي��ا �إىل � �ض��رورة ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
الثنائي بني اجلانبني على نحو ي�ضمن تبني
��س�ي��ا��س��ات اق�ت���ص��ادي��ة ج��دي��دة ت �خ��دم اق�ت���ص��اد
البلدين.

األمير الحسن :التضامن يحقق البقاء
االنباط -عمان
�أك ��د �سمو الأم�ي�ر احل���س��ن ب��ن ط�ل�ال ،رئي�س
معهد غ��رب �آ�سيا و�شمال افريقيا� ،أهمية اعتماد
النظم املتداخلة ل�صياغة ال�سيا�سات طويلة الأمد
املتعلقة ب��الأم��ن ال�غ��ذائ��ي ،وذل��ك م��ن خ�لال ربط
مو�ضوع الأم��ن الغذائي باملياه والطاقة والزراعة
واال�ستخدام امل�ستدام للموارد.
وج � ��دد � �س �م��وه ال ��دع ��وة �إىل �إي � �ج ��اد جم�ل����س
اقت�صادي واجتماعي �إقليمي ميثل الفكر اجلامع،
ل�ت��وح�ي��د الإج � ��راءات وحت�ق�ي��ق ال�ت���ض��ام��ن متعدد
الأط��راف ،مع �ضرورة توجيه الدعم الأ�سا�سي له
ك�صوت نابع من الإقليم ،الفتاً �إىل �أن الت�ضامن

ُي�ح�ق��ق ال �ب �ق��اء .ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ن ��دوة عقدتها
جل�ن��ة الأمم امل�ت�ح��دة االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
لغربي �آ�سيا (الإ��س�ك��وا) بالتعاون مع معهد غرب
�آ�سيا و�شمال �أفريقيا ( )WANAحتت عنوان
«�إع��ادة ت�صور الأم��ن الغذائي يف املنطقة العربية
يف مرحلة ما بعد كوفيد »-19والتي �أُقيمت عرب
تقنية االت�صال عن بُعد� ،أم�س الأول بح�ضور عدد
من اخلرباء والباحثني يف مو�ضوع الأمن الغذائي.
وق ��ال ��س�م��وه خ�ل�ال ال �ن��دوة «�إذا �أردن � ��ا للعام
� 2021أن ي� ��ؤدي �إىل ن�ت��ائ��ج ال ب��د م��ن �إدام ��ة
وتف�سري و�صيانة الأولويات» ،م�ؤكدا �أن اال�ستثمار
الأ�سا�سي ه��و اال�ستثمار يف ال��ر�أ���س امل��ال الب�شري
لدرء الأذى و�إبعاد اخلوف.

ون ��وه ��س�م��و الأم �ي�ر �إىل �أن ث�ل�ث��ي الأ��ش�خ��ا���ص
امل �ت ��أث��ري��ن ب��اجل��وع ي�ع�ي���ش��ون يف ب �ل��دان م �ت ��أث��رة
ب��ال �ن��زاع��ات �أدت �إىل �إ� �ض �ع��اف ال�ب�ن�ي��ة التحتية
االنتاجية وعطلت �سال�سل القيمة الغذائية واىل
التخلي عن الأرا�ضي الزراعية ب�سبب الأ�ضرار �أو
نزوح ال�سكان.
وح � ��ول اجل� �ه ��ود ال �ب �ح �ث �ي��ة يف جم� ��ال الأم� ��ن
ال �غ��ذائ��ي ،ل �ف��ت � �س �م��وه �إىل � �ض ��رورة ا��س�ت�ن�ه��ا���ض
العملية الزراعية والبحثية ،م�شرياً �إىل �أن «الأرقام
ال ت�صنع امل�ستقبل ول�ك��ن الإن���س��ان وك��رام�ت��ه هي
ال�ضمان مل�ستقبل كرمي».
من جانبها� ،أ�شارت الأمينة التنفيذية للإ�سكوا،
الدكتورة روال د�شتي ،اىل �أهمية الأم��ن الغذائي

وارتباطه الوطيد مع الأم��ن الإن�ساين والعدالة
االجتماعية واالقت�صاد الأخ�ضر ،متوقعة ازدي��اد
وتفاقم م�شكلة الأم��ن الغذائي يف املنطقة ب�شكل
خ��ا���ص وال �ع��امل ب�شكل ع��ام م��ع ت ��أث�ي�رات جائحة
كورونا.
وق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام للمنظمة العربية للتنمية
ال��زراع��ة الدكتور ابراهيم ال� ُدخ�يري ،يف كلمة له
�إن «التحول يف �إطار الأمن الغذائي العربي يحتاج
اىل حتول هيكلي يف النهج التنموي» ،م�شرياً �إىل �أن
�أهم الق�ضايا يف التحول حتتاج اىل ابتكار وتعاون
وت�ضامن وتن�سيق.
�أ��س�ت��اذ �إدارة امل ��وارد امل��ائ�ي��ة يف جامعة اخلليج
ال��دك�ت��ور وليد ُزب ��اري� ،أ��ش��ار خ�لال م�شاركته �إىل

احل ��اج ��ة ل �ت��وظ �ي��ف ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي وال �ت �ط��وي��ر
وا��ش��راك القطاع اخلا�ص يف الوطن العربي حلل
م�شاكل الزراعة واملياه ،م�ؤكداً �أن حوكمة الغداء
حتتاج اىل تن�سيق وتعاون بني خمتلف امل�ؤ�س�سات
املعنية ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر مبفهوم االمن
الغذائي.
ك�ب�ير ال�ع�ل�م��اء يف منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة
ل�ل�أمم املتحدة (الفاو) الدكتورة ا�سمهان ال��وايف،
�أ�شارت يف كلمتها �إىل �ضرورة ا�ستخدام التكنولوجيا
يف الأمن الغذائي ،منوهة �إىل �أن اال�ستثمار بالعلوم
والتكنولوجيا ورب��ط العلوم بال�سيا�سات �أ�صبحت
�ضرورة ق�سوة .من جهتها� ،أو�ضحت رمي النجداوي
م ��ن جم �م��وع��ة ت �غ�ير امل �ن ��اخ وامل � � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة

امل�ستدامة «اال�سكوا» ،عمل املنظمة بجمع املعلومات
وحتويلها اىل بيانات ومعايري وعر�ضها بطريقة
مب�سطة ومفهومة مل�ساعدة �أ�صحاب القرار ب�صنع
وتعديل ال�سيا�سات.
وك��ان��ت ال��دك�ت��ورة مي�ساء ي��و��س��ف م��ن منظمة
«الإ� �س �ك��وا» ،وامل ��ؤل �ف��ة الرئي�سة للتقرير العربي
للتنمية امل�ستدامة  ،2020ا�ستعر�ضت النتائج
الرئي�سية للتقرير مع الإ�ضاءة على الهدف الثاين
من �أهداف التنمية امل�ستدامة املتعلق بالق�ضاء على
اجلوع .يذكر �أن هذه الندوة هي الرابعة من نوعها
وت ��أت��ي �ضمن ح� ��وارات م�ت�ع��ددة تطلقها منظمة
(الإ� �س �ك��وا) ح��ول التنمية امل���س�ت��دام��ة يف املنطقة
العربية.

املحلي
االربعاء
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ارتياح لقرارات الحكومة األخيرة وتعاملها مع ملف «كورونا»

حكومة بشر ٠٠تفاؤل وترقب

الأنباط-عمان-عمر الكعابنة

على ال��رغ��م م��ن ال �ظ��روف ال�صعبة ال�ت��ي مت��ر بها البالد
ال�ن��اجت��ة ع��ن ال �ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة ال�صعبة و�أث� ��ار جائحة
ك��ورون��ا وال �ظ��روف الإقليمية امللتهبة وم��ا يحدث يف العامل
من تطورات دراماتيكية ٠٠رغم كل هذا وغريه اال ان غالبية
املواطنني ا�ستب�شروا خريا باحلكومة احلالية خا�صة بعد �أن
مل�سوا ان بداياتها تنب�أ بذلك اذا ما وا�صلت خطواتها بنف�س
الطريقة حيث ب��د�أت بتطبيق اقولها ووعودها وحولتها �إىل
�أفعال٠
منذ ب��داي��ة ت�سلم حكومة ال��دك�ت��ور ب�شر اخل�صاونة زم��ام
الأم ��ور ك��ان توجهها ق�ي��ادة ال��وط��ن نحو ب��ر الأم ��ان وتطبيق
ر�سالة امللك ال�سامية نحو التغري للأف�ضل  ,هذا اال�ستب�شار
مل ي ��أت��ي م��ن ف ��راغ ح�سب حمللني حت��دث��وا ل �ـ « الأن �ب��اط»٠
كما ك��ان ان ال�ق��رارات املتتالية �صنعت نوعا من الأم��ل جتاه
ه��ذه احلكومة من قبل املواطنني للخروج من �أزم��ة كورونا
وتداعياتها االقت�صادية التي �أنهكت كاهل املواطن الأردين .
وق��ال حمللون اقت�صاديون ل�ـ « الأن �ب��اط» ب ��أن ال �ق��رارات
احلكومية الأخ�يرة ب�ش�أن االقت�صاد املحلي الذي ت�أثر ب�شكل
منقطع النظري من اجلائحة هي ق��رارات �أتت للتخفيف عن

امل��واط��ن وزي ��ادة ال�سيولة املالية املتدفقة على الأ� �س��واق مما
ي�ساهم ب�إنعا�ش االقت�صاد املحلي وبالتايل تعايف االقت�صاد ولو
ب�شكل ن�سبي من الأزمة التي �أ�صابتها جراء �أزمة كورونا .
وم��ن �أب��رز ه��ذه ال �ق��رارات التي �أ��ش��ار �إليها املحللون ق��رار
رئي�س الوزراء الأخري ب�إعادة �صرف الزيادة على ن�سبة العالوة
الإ��ض��اف�ي��ة املعتمدة وامل �ق��ررة مب��وج��ب ق��رار جمل�س ال ��وزراء
ب�ت��اري��خ  6ك��ان��ون ث��اين  ،2020وال��زي��ادة امل �ق��ررة ع�ل��ى روات��ب
�ضباط و�أف��راد ال�ق��وات امل�سلحة الأردن�ي��ة والأج�ه��زة الأمنية،
والزيادة املقررة مبوجب �أحكام نظام رتب املعلمني ،بالإ�ضافة
�إىل الزيادة ال�سنوية الطبيعية لرواتب املوظفني.
كما �أكدوا على �أهمية قرار البنك املركزي الأردين متديد
العمل بقرار ت�أجيل �أق�ساط القرو�ض امل�ستحقة على القطاعات
والأف� ��راد املت�ضررين م��ن جائحة ف�يرو���س ك��ورون��ا حتى 30
يونيو/حزيران املقبل والذي �أتى بعد مطالب �شعبية وبر�ؤى
حكومية  ,م�شيدين ب�إيعاز وزير املياه والري الدكتور معت�صم
�سعيدان جلميع �إدارات و�شركات املياه ب�إيقاف جميع عمليات
احلجز على الأموال املنقولة وغري املنقولة للمواطنني نتيجة
تراكم �أثمان املياه �إىل �إ�شعار �آخر  ,و�أي�ضا وزير العمل ووزير
ال��دول��ة ل���ش��ؤون اال�ستثمار معن القطامني بتعليق تقدمي
ال �ك �ف��االت البنكية �أو ال�ع��دل�ي��ة لإ� �ص��دار ال�ت���ص��اري��ح للعمال
غري الأردنيني �إىل �إ�شعار �آخ��ر لغايات الت�سهيل على القطاع

اخلا�ص ،ملا لهما �أهمية يف �إنعا�ش االقت�صاد املحلي والوقوف
�إىل جانب القطاع اخلا�ص واملواطنني يف مواجهة تبعات �أزمة
كورونا .
مراقبون للو�ضع �أكدوا لـ « الأنباط» �إن �أخطر ملف يواجه
الأردن يف ال�ف�ترة احلالية ه��و ملف « ك��ورون��ا « ال��ذي ف�شلت
فيه احلكومة ال�سابقة يف �أي��ام�ه��ا الأخ�ي�رة على �أق��ل تقدير
بعدما جنحت مبواجهته يف بداية اجلائحة ,مو�ضحني انه
بعد قدوم حكومة اخل�صاونة مل�سنا تغيريا وا�ضحا يف التعامل
مع امللف ب��دءا بت�شكيل فريق جديد ملواجهة جائحة كورونا
لإن�شاء مركز وطني ملكافحة الأوبئة وال�سيطرة عليه بقيادة
الأم�ي�ن ال�ع��ام � �ش ��ؤون الأوب �ئ��ة والأم��را���ض ال���س��اري��ة يف وزارة
ال�صحة الدكتور وائل الهياجنة  ,مرورا ب�إنهاء اجلدل الذي
ّ
كان حا�صال مبا يتعلق باحلظر اجلزئي من دون��ه والتخبط
يف ال�ق��رارات احلكومية للحكومة ال�سابقة ب�ش�أن ه��ذا القرار
وغ�يره من ال�ق��رارات  ,وذل��ك ب��إق��رار احلظر اجلزئي لنهاية
العام وتقليل �ساعات احلظر مبا يتواءم مع احلالة الوبائية
للبالد  ,وانتها ًء ب�إن�شاء ثالثة م�ست�شفيات ميدانية يف اململكة
للم�ساعدة على اح�ت��واء �إ��ص��اب��ات ك��ورون��ا التي تلزم الدخول
للم�ست�شفى و�أي���ض��ا افتتاح مركز الب�شري للعناية احلثيثة
ال�ستقبال مر�ضى الفريو�س ب�سعة � 70سريرا  ,وتعيني عددا
من الأطباء واملمر�ضني والكوادر ال�صحية ال�ضرورية ملواجهة
�أزمة كورونا .
و�أ� �ش��اد اع�لام�ي��ون بتعامل احلكومة اجل��دي��دة م��ع و�سائل
الإعالم التي كانت �صادقة ب�شعارها منذ �أول م�ؤمتر �صحفي
لها ب�أنها تعمل على مبد�أ ال�شفافية والو�ضوح يف نقل املعلومة
والإجابة عن �أغلب الأ�سئلة واال�ستف�سارات من قبل ال��وزراء
وه ��ذا م��ا حل�ظ�ن��اه بتعاملهم م��ع ال�صحفيني والإع�لام�ي�ين
 ,م�شريين �إىل �أن �أه��م ما ي�ؤكد �شفافية ه��ذه احلكومة هو
قرار وزير العمل الأخري برفع احلظر عن متابعي الوزارة على
مواقع التوا�صل االجتماعي وا�ستقبال ال�شكاوي واملالحظات
دون ا�ستثناء مع مراعاة التقيد ب�أحكام القانون .
ه��ذه ال�ق��رارات وغريها من ال�ق��رارات االيجابية حلكومة
ب�شر اخل�صاونة خلقت نوعا من الأم��ل لدى ال�شارع الأردين
متغا�ضني من مبد�أ �أن الكمال هلل وح��ده عن ال�سلبيات التي
ارت�ب�ط��ت يف ه��ذه احل�ك��وم��ة وب��ال�ت�ح��دي��د م�ل��ف « االن�ت�خ��اب��ات
النيابية» التي �شابها العديد من الأخ�ط��اء اجل�سيمة والتي
عولج بع�ضها ب�شكل ف��وري  ,منتظرين و وم�ستب�شرين ب��أن
تكون هذه احلكومة ولو ب�شكل ن�سبي هي طوق النجاة الذي
يتم�سك به املواطن الأردين للخروج من الأزمات التي حلقته
على م��ر ال�سنني ج��راء ال �ق��رارات ال�غ�ير امل��درو��س��ة والهادمة
لطموح الأردنيني من قبل احلكومات املتعاقبة .

العايد :جائحة كورونا أظهرت أهمية الدور التوعوي المناط باإلعالم خالل األزمات
االنباط-عمان
�أك��د وزي��ر ال��دول��ة ل���ش��ؤون الإع�ل�ام ال�ن��اط��ق الر�سمي با�سم
احلكومة علي العايد �أن جائحة ك��ورون��ا �أظ�ه��رت �أهمية ال��دور
ال�ت��وع��وي امل �ن��اط ب��الإع�ل�ام ،مبختلف �أدوات � ��ه ،خ�صو�صاً خ�لال
الأزمات.
و�أ� �ش��ار ال�ع��اي��د خ�ل�ال م�شاركته ع�بر تقنية االت���ص��ال امل��رئ��ي
يف اجلل�سة االفتتاحية ل�ل��دورة الرابعة لندوة التعاون ال�صيني
العربي يف جم��ال الإع�لام التي نظمتها الأم��ان��ة العامة جلامعة
الدول العربية ( قطاع الإع�لام واالت�صال� -إدارة الإع�لام) ام�س
الثالثاء� ،إىل �أن الأردن ويف �سياق ما فر�ضته وتفر�ضه جائحة
كورونا من حتديات وانعكا�سات اقت�صادية ،يتطلع �إىل زيادة دور
الإعالم تنموياً عرب حتفيز املحتوى واملن�صات النوعية واملبتكِرة،
يف العديد من املجاالت ومنها التوعية ال�صح ّية ب�سبل الوقاية من
كورونا ،وتكري�س العادات ال�صح ّية يف مرحلة ما بعد اجلائحة.
كما بينّ �أهم ّية دور الإع�لام يف توعية ال�شباب لالنخراط يف
الن�شاط ال��زراع��ي ،وتر�سيخ �صورة �إيجابية عن العمل الزراعي
و�أه�م�ي�ت��ه الإن���س��ان�ي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة ،وك��ذل��ك ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة ،عرب
تكري�س اخل�صال والفكر الذي يجعل املواطن العامل يف جماالت
ال�سياحة املتعددة مواطناً عاملياً ،مل ّماً ومقدِّراً ملختلف الثقافات
وخ�صو�صيتها.
و�شارك العايد يف اجلل�سة االفتتاحية للندوة �إىل جانب وزير
الإعالم ال�سعودي ماجد الق�صبي رئي�س اجلانب العربي ،ورئي�س
مكتب الإعالم مبجل�س الدولة بجمهورية ال�صني ال�شعبية (وزير
الإعالم) �شيو لني ،ووزير الدولة للإعالم امل�صري �أ�سامة هيكل،
ووزير الإعالم البحريني علي الرميحي ،ووزيرة الإعالم اللبنانية
الدكتورة منال عبد ال�صمد� ،إ�ضافة �إىل الأمني العام امل�سـاعد -
رئي�س قطاع الإعالم واالت�صال يف جامعة الدول العربية ال�سفري
الدكتور قي�س العزاوي.
و�أ ّكد العايد �أنّ االعتماد على التفاعل االفرتا�ضي عرب نوافذ
الإع�لام احلديث ،بفعل تداعيات جائحة كورونا ،ي� ّؤ�س�س ملرحلة
ج��دي��دة م��ن ال�ت�ع��اون وال���ش��راك��ة ب�ين ال���ص�ين وال ��دول العربية،
“نخت�صر فيها امل�سافات ،ونعزّز من توا�صلنا الإن�ساين واملعريف؛
لي�صبح الإعالم احلديث فاع ً
ال �أ�سا�سياً يف نقل ال�صورة ،والآلية
الأكرث ا�ستخداماً يف جت�سري الفجوة التوا�صل ّية واجلغراف ّية”.
ولفت العايد �إىل �أن الأردن ت�ش ّرف بالرئا�سة امل�شرتكة مع

جمهورية ال�صني ل �ل��دورة التا�سعة لالجتماع ال ��وزاري ملنتدى
التعاون العربي ال�صيني ،م�ستذكراً يف ه��ذا ال�صدد التوافقات
وال��ر�ؤى ،التي ت�ضمنها “�إعالن ع ّمان” و”الربنامج التنفيذي
ملنتدى التعاون العربي ال�صيني  ،2020حيال التن�سيق ب�شكلٍ �أكرب
نحو حتقيق الهدف امل�شرتك يف تعزيز الأمن واال�ستقرار والتنمية
والرخاء.
و�أعرب العايد خالل كلمته عن �شكره وتقديره للقائمني على
الندوة� ،آم�ل ً
ا ا�ستمرار عقد مثل هذه اللقاءات ملا لها من فائدة
كبرية يف تبادل املعارف واخل�برات ،وتطويرها يف خدمة �أوطاننا
وجمتمعاتنا.
ي�شار �إىل ندوة التعاون ال�صيني العربي يف جمال الإعالم تعقد
كل عامني بالتناوب بني ال��دول العربية وال�صني ،ك�آلية دائمة
للتعاون الإعالمي �ضمن منتدى التعاون العربي ال�صيني لعامي
.2022-2020
وتخللت الدورة الرابعة للندوة التي حتمل عنوان “م�س�ؤولية
الإع�ل��ام يف ت�ع��زي��ز التنمية ال�ع��رب�ي��ة امل���ش�ترك��ة يف ظ��ل جائحة
كورونا” ،جل�سات عمل �شارك فيها م�س�ؤولو الإع�لام يف وزارات
الإع�لام العربية ،وم�س�ؤولو و�سائل الإع�لام الرئي�سة يف ال��دول
العربية وجمهورية ال�صني ال�شعبية ،مت�ح��ورت ح��ول الإع�ل�ام
وتعزيز ال�شراكة ال�صينية م��ن خ�لال م�ب��ادرة احل��زام والطريق
التي �أعلن عنها الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ عام  ،2013ودور
الإع�ل�ام يف دع��م خطط التنمية الب�شرية ب�ين ال ��دول العربية
وال�صني.
وقدّم الوفد الأردين امل�شارك يف �أعمال الندوة مقرتحاً لدعم
م�س�ؤولية الإعالم يف تعزيز التنمية امل�شرتكة بني الدول العربية
وال�صني يف ظل جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد .)19-
ودع��ا امل�ق�ترح� ،إىل �إط�ل�اق برنامج ل�ل�إع�لام التنموي ،حتت
مظلة ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ي�سهم يف �إدام� ��ة ال�ت��وا��ص��ل بني
م�ؤ�س�سات الإعالم وو�سائل الإعالم والإعالميني يف كال الطرفني،
وي�ساعد يف م�أ�س�سة الإع�ل�ام التنموي يف خدمة خطط التنمية
الب�شرية امل�شرتكة.
و�أ�شار مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (برتا) ،فايق حجازين،
خالل ورقة قدمها يف اجلل�سة الثانية للندوة� ،إىل �أنه ملا يف النموذج
العربي ال�صيني ،من تنو ٍع ح�ضاري وثقاف ٍة عريق ٍة وتعاونٍ يج�سد
حر�ص الأمتني العربية وال�صينية على التعاون ،ف��إن للإعالم
دورا نوعيا يف دعم خطط التنمية الب�شرية ،من خالل ت�سخري

�أدوات الإع�لام ،التي هي بوابة لنقل العلوم واملعارف واخل�برات،
باعتبارها ركائز �أ�سا�سية يف التنمية الب�شرية.
وفيما يخ�ص �أبعاد املقرتح املقدم من الوفد الأردين� ،أو�ضح
حجازين �أن م��ن ��ش��أن ال�برن��ام��ج امل�ق�ترح ،ال��ذي يت�ضمن تباد ًال
ل �ل��زي��ارات ون� ��دوات وور� ��ش ع�م��لٍ ت��دري�ب�ي� ٍة ل�ل�إع�لام�ي�ين يف كال
اجلانبني ،خلق �أطر للتعاون يف امل�سارات التنموية ال�شاملة ،التي
يلعب الإع�لام دوراً حيوياً يف النهو�ض بها ونقل التجارب التي
ت�سهم يف خدمتها.
و�أكد حجازين �أنه وليحقق الإعالم الأهداف املرجوة من دوره
ومبا يواكب القفزات النوعية على م�ستوى �أدوات الإعالم ،ف�إنه ال
بد من و�ضع �أطر واتفاقيات تطبيقية بني م�ؤ�س�سات الإع�لام يف
ال�صني ونظريتها العربية لتحقيق الأهداف املرجوة من التعاون
واالنتقال يف العالقة �إىل م�ستويات التطبيق.
و�ضم الوفد االردين امل�شارك يف اعمال الندوة ،والذي تر�أ�سه
وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم الناطق الر�سمي با�سم احلكومة علي
العايد ،كال من مدير عام هيئة الإع�لام الدكتور ذيب القرالة،
ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية (برتا) فائق حجازين وامل�ست�شار
الإع�لام��ي يف ال���س�ف��ارة الأردن �ي��ة يف ال�ق��اه��رة وم�ن��دوب�ي��ة الأردن
الدائمة لدى جامعة الدول العربية عالء الزيود.
و��ش��ارك يف ال�ن��دوة وف��ود متثل م�س�ؤويل الإع�ل�ام الر�سمي يف
الدول العربية وال�صني ،وعدد من وزراء الإعالم العرب والأمني
العام امل�ساعد ورئي�س قطاع الإع�لام واالت�صال يف جامعة الدول
العربية.
وتوزعت كلمات ومداخالت ممثلي الوفود على ثالث جل�سات
ت�ضمنتها �أعمال الندوة؛ جل�سة افتتاحية ،و�أوىل بعنوان “الإعالم
وت�ع��زي��ز ال���ش��راك��ة العربية ال�صينية م��ن خ�لال م �ب��ادرة احل��زام
والطريق” ،وثانية بعنوان “دور الإع�لام يف دعم خطط التنمية
الب�شرية بني الدول العربية وال�صني” ،وختامية ت�ضمنت البيان
اخلتامي ال�صادر عن ممثلي الدول امل�شاركة.
و�شهدت اجلل�سات �أوراق��ا قدّمها م�س�ؤولو الإع�ل�ام يف ال��دول
العربية وال���ص�ين ،تت�ضمن مقرتحات ور�ؤى ،ت�ستهدف تعزيز
العالقات العربية ال�صينية والتعاون يف جمال التنمية الب�شرية،
ودور الإع�ل�ام مبختلف ت�صنيفاته يف خ��دم��ة ه��ذا ال �ه��دف� ،إىل
جانب ا�ستعرا�ض جهود ال��دول �إعالمياً يف التعامل مع فريو�س
كورونا امل�ستجد ،عرب ن�شر التوعية بني املجتمعات ونقل جهود
وا�سرتاتيجيات احلد من انت�شار الفريو�س.

متخصصون يؤكدون أهمية توعية المجتمع بكيفية الوقاية من فيروس كورونا
االنباط -عمان
�أك��د متخ�ص�صون وخ�ب�راء يف امل�ج��ال الطبي ،يف ن��دوة حوارية
نظمها منتدى م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان الثقايف ،م�ساء االثنني
ع�بر تقنيات التوا�صل الب�صري ع��ن بعد� ،أهمية توعية املجتمع
بكيفية الوقاية من فريو�س كورونا (كوفيد ،)19-بهدف احلد من
انت�شار الفريو�س وت�سطيح املنحنى الوبائي يف ظل ازدي��اد حاالت
الإ�صابة والوفيات يف الأردن.
ويف ال �ن��دوة ال�ت��ي �أداره� ��ا ا��س�ت���ش��اري ج��راح��ة الأورام يف مركز
احل�سني لل�سرطان ،الدكتور علي العبو�س ،وحملت عنوان “الأردن
يف مهب كورونا :ال�سيناريوهات املتوقعة” ،دع��وا �إىل �أهمية تقيد
املواطنني ب�إجراءات ال�سالمة والوقاية ال�صحية للحد من انت�شار
ف�يرو���س ك��ورون��ا .وق��ال الرئي�س التنفيذي ال�سرتاتيجية �صحة
املجتمع يف جامعة وا�شنطن ومدير “مبادرات ال�شرق الأو�سط”
و�أ��س�ت��اذ ال�صحة العاملية يف معهد القيا�سات ال�صحية والتقييم،
ال��دك �ت��ور ع�ل��ي م �ق��داد ،يف ال �ن��دوة �أن ��ه مت �إج� ��راء درا� �س��ة يف معهد

القيا�سات ال�صحية والتقييم يف كلية الطب يف جامعة وا�شنطن
الأمريكية حول الو�ضع الوبائي يف الأردن ،ا�ستقت معلوماتها من
وزارة ال�صحة وبطلب من امل�ست�شفيات حتى تتمكن من التح�ضري
ملواجهة جائحة كورونا وتكون جاهزة من حيث عدد غرف العناية
املركزة و�أجهزة الأوك�سجني الالزمة وغريها من حت�ضريات �أخرى.
ولفت مقداد �إىل �أن �أه��م الأ�سباب التي ت ��ؤدي �إىل زي��ادة �أع��داد
الإ�صابات يف الأردن هي عدم لب�س الكمامة وتبادل الزيارات املنزلية
بني النا�س والتحركات امل�ستمرة لهم� ،إ�ضافة �إىل الدخول يف ف�صل
ال�شتاء حيث ين�شط الفريو�س يف هذا املو�سم.
واو�ضح �إن تبادل الزيارات املنزلية خا�صة يف ف�صل ال�شتاء حيث
ي�ت��م اجل�ل��و���س داخ ��ل امل �ن��زل ويف غ��رف مغلقة ي�سهم ب�شكل كبري
يف تلوث الهواء وازدي��اد ن�سبة الإ�صابة بالفريو�س ،م�شريا �إىل �أن
الكثافة ال�سكانية يف املدن ت�ساعد على زيادة و�سرعة انت�شار الوباء.
وقال �إن ن�سبة املواطنني امللتزمني بلب�س الكمامة يف الأردن ت�صل
�إىل نحو  60باملئة وهذه الن�سبة مل تزد منذ �أ�سبوعني رغم توقعنا �أن
ت�صل هذه الن�سبة اىل نحو  95باملئة ،م�شريا �إىل �أن عدد الفحو�صات

اليومية يف االردن زادت �إذ و�صلت �إىل حوايل  200فح�ص لكل 100
�ألف مواطن لكن هذه الن�سبة ال تزال �أقل من احلد املطلوب للتمكن
من التقاط كل الإ�صابات املوجودة.
و�أو�ضح �أن ن�سبة التقاط الإ�صابات حاليا يف الأردن  5باملئة من
الإ�صابات فقط وذلك ب�سبب ازدياد احلاالت.
بدوره� ،شدد اال�ستاذ يف اجلامعة الأردنية ،الدكتور طارق ح�سني،
على �أهمية التقيد ب ��إج��راءات الوقاية ال�لازم��ة للحد من انت�شار
الفريو�س.
وعن طرق انتقال فريو�س كورونا� ،أكد �أن الفريو�س ينتقل عن
طريق املخالطة املبا�شرة بني �شخ�ص م�صاب و�آخ��ر غري م�صاب،
كذلك عن طريق مل�س اال�سطح امللوثة بالفريو�س وا�ستن�شاق الهواء
احلامل للرذاذ التنف�سي امللوث بالفريو�س.
وك��ان ال��دك�ت��ور العبو�س ق��دم يف ب��داي��ة احل��واري��ة ق ��راءات حول
الدرا�سة التي تو�صلت �إىل نتائج مهمة ت�شري �إىل احتمالية ارتفاع
�أع��داد الإ�صابات والوفيات يف الأردن ب�سبب عدم �أخذ االحتياطات
والإجراءات الوقائية الالزمة خا�صة يف املنا�سبات االجتماعية.

نجاح الزراعة ..بالعقول
واأليدي األردنية
سامر نايف عبد الدايم
أ�ك��د جاللة امللك عبداهلل الثاين على �أهمية اال�ستفادة من العقول والأي��دي الأردنية
مل�صلحة القطاع الزراعي والتخفيف من الفقر والبطالة  ،و�أن حماية االقت�صاد �أولوية .
ففي الوقت الذي اعادت فيه �أزمة كورونا ترتيب االولويات للقطاعات احليوية يف اململكة
 ،فر�ض القطاع الزراعي نف�سه على ر�أ���س االوليات  ،اذ مثل �صمام �أم��ان ولبنة �أ�سا�سية يف
منظومة االمن الغذائي الوطني .
وهنا يربز دور وزارة الزراعة وجهودهم يف تنفيذ التوجيهات امللكية والرتكيز على دعم
القطاع الزراعي كم�صدر لتوفري �سبل العي�ش للعاملني يف القطاع ك�أحد �أه��م القطاعات
التنموية يف الأطراف واملحافظات ،عالوة على ا�ستغالل فر�ص العمل التي ُت�شغلها العمالة
الوافدة يف ت�شغيل الأردنيني وخا�صة املت�ضررين من الأزمة.
ونت�س�أل ملاذا ال تقوم وزارة الزراعة ب�أن�شاء �صندوق يدعم ت�شغيل ال�شباب للعمل من خالل
برامج التحول ال��زراع��ي ،لتوفري فر�ص عمل جديدة ،وزي��ادة دخل امل��زارع�ين ،مل��اذا ال يتم
ت�شجيع ال�شباب من خالل منحهم ارا�ضي �صاحلة للزراعة  ،وفتح �أبواب م�ؤ�س�سة الأقرا�ض
ال��زراع��ي يف اال�سهام يف التنمية الزراعية والريفية ال�شاملة من خ�لال تقدمي خدمات
متويلية تلبي احتياجات العاملني يف القطاع الزراعي وتقدمي خدمة عالية اجلودة والكفاءة
وبيئة عمل ح�ضارية .
�أن التوجيهات امللكية � ،ستكون �أ�سا�س ومنهاج عمل للقطاعات املختلفة يف هذه املرحلة،
لتوفري كل ما يلزم املواطن  ،حتى نعرب جميعاً هذه املرحلة القا�سية ،بذات القوة والثبات،
�سائ ً
ال املوىل عز وجل �أن يحفظ البالد والعباد ،و�أن يكفي اجلميع �شر هذه اجلائحة العاملية.

 78وفاة و و 4586إصابة
بفيروس كورونا

االنبا-عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  78وف��اة
و� 4586إ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستج ّد
يف امل�م�ل�ك��ة ام����س ال �ث�لاث��اء ،ل�يرت�ف��ع ال�ع��دد
الإجمايل �إىل  2380وفاة و�192996إ�صابة.
وت��و ّزع��ت الإ� �ص��اب��ات ع�ل��ى  1810ح��االت
يف حمافظة العا�صمة ع � ّم��ان ،و 663حالة
يف حمافظة �إرب��د ،و 466حالة يف حمافظة
ال��زرق��اء ،و 349ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة امل�ف��رق،
و 330حالة يف حمافظة البلقاء ،و 290حالة
يف حمافظة م�أدبا ،و 189حالة يف حمافظة
ع�ج�ل��ون ،و 157ح��ال��ة يف حمافظة العقبة،
و 141ح��ال��ة يف حمافظة الطفيلة ،و 96يف
حم��اف�ظ��ة ال �ك��رك ،و 51ح��ال��ة يف حمافظة
معان ،و 44حالة يف حمافظة جر�ش.
و�أ�� �ش ��ار امل��وج��ز الإع�ل�ام ��ي ال �� �ص��ادر عن
رئا�سة ال��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن عدد
احل��االت الن�شطة ح��ال� ّي�اً و�صل �إىل 65183
حالة ،فيما بلغ ع��دد احل��االت التي �أُدخِ �ل��ت
اليوم للعالج يف امل�ست�شفيات املعتمدة 241
حالة ،بينما غ��ادرت  256حالة امل�ست�شفيات

بعد �شفائها.
ولفت �إىل �أن �إجمايل عدد احلاالت التي
تتلقّى العالج يف امل�ست�شفيات حال ّياً بلغ 2128
ح��ال��ة ،منهم  460حالة على �أ��س� ّرة العناية
احلثيثة.
كما �أ�شار �إىل ت�سجيل  5419حالة �شفاء
اليوم يف العزل املنزيل وامل�ست�شفيات ،لي�صل
�إجمايل حاالت ال�شفاء  125433حالة.
و�أ�ضاف �أن  24664فح�صاً خمرب ّياً �أجري
اليوم ،لي�صبح �إجمايل عدد الفحو�صات التي
�أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2408242
ف�ح���ص�اً ،الف �ت��ا �إىل �أن ن�سبة ال�ف�ح��و��ص��ات
الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة 6ر18
باملئة.
ودعت الوزارة اجلميع �إىل االلتزام ب�أوامر
الدّفاع ،وا ّتباع �سبل الوقاية ،خ�صو�صاً ارتداء
ال�ك� ّم��ام��ات ،وع��دم �إق��ام��ة التج ّمعات لأك�ثر
من � 20شخ�صاً� ،إ�ضافة �إىل متابعة احلملة
التوعوية التي �أطلقتها الوزارة للوقاية من
ع ��دوى ف�يرو���س ك��ورون��ا وت�شجيع الأف ��راد
حلماية �أ�سرهم وجمتمعهم ( #بحميهم).

الخارجية تؤكد رفض االردن تغيير
الوضع القائم في المسجد األقصى
االنباط -عمان

�أكدت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
�أن امل�سجد الأق�صى املبارك /احلرم القد�سي
ال�شريف بكامل م�ساحته البالغة  144دومنا
مبا ي�شمل كافة �أ��س��واره وبواباته هو مكان
عبادة خال�ص للم�سلمني ،و�أن �إدارة �أوق��اف
ال�ق��د���س و� �ش ��ؤون امل�سجد الأق���ص��ى امل�ب��ارك
الأردنية مبوجب القانون ال��دويل والو�ضع
ال �ق��ائ��م ال �ت��اري �خ��ي وال �ق��ان��وين ه��ي اجل�ه��ة
� �ص��اح �ب��ة االخ �ت �� �ص��ا���ص احل �� �ص��ري ب� � ��إدارة
ك��اف��ة ��ش��ؤون احل��رم وتنظيم ال��دخ��ول �إليه
واخلروج منه.
و�أك� ��د ال �ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م ال� ��وزارة
ال �� �س �ف�ير � �ض �ي��ف اهلل ع �ل��ي ال �ف��اي��ز رف ����ض
اململكة لأية حماولة لتغيري الو�ضع القائم
ال�ت��اري�خ��ي وال�ق��ان��وين يف امل�سجد الأق�صى
املبارك.
كما �أكد الفايز �أن باب املغاربة والطريق

امل�ؤدي له جزء ال يتجز�أ من امل�سجد الأق�صى
امل �ب��ارك  /احل ��رم ال�ق��د��س��ي ال���ش��ري��ف وق��د
�أكدت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة “اليون�سكو” على ذلك ،و�أن باب
املغاربة كباقي �أبواب امل�سجد االق�صى املبارك
�إال �أن ال�سلطات الإ�سرائيلية قامت مب�صادرة
مفتاح ب��اب امل�غ��ارب��ة منذ ع��ام  ،1967ومتت
م�صادرة حق �إدارة االوق��اف بتنظيم دخول
ال�سياح غ�ير امل�سلمني ب�ت��ذاك��ر � �ص��ادرة من
�أوق ��اف القد�س منذ ع��ام  2000يف خمالفة
ج�سيمة للو�ضع ال�ق��ائ��م ،وه��و ح��ق ال زال��ت
�إدارة �أوق ��اف ال�ق��د���س متم�سكة با�ستعادته
حتى يومنا هذا.
و�أك � � ��د ال� �ف ��اي ��ز �أن امل �م �ل �ك��ة وان �ط�ل�اق��ا
م��ن ال��و� �ص��اي��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ع�ل��ى امل�ق��د��س��ات
اال�سالمية وامل�سيحية يف القد�س �ستوا�صل
جهودها حلماية امل�سجد ورع��اي�ت��ه وحفظ
حق امل�سلمني كافة فيه.

وزير الزراعة يبحث موقع المجمع الزراعي
االنباط-عمان

ق��ام وف��د م��ن وزارة ال��زراع��ة ،برئا�سة
ال ��وزي ��ر حم �م��د داودي � � ��ة والأم� �ي ��ن ال �ع��ام
وم��دي��ر ع��ام الإق ��را� ��ض ال��زراع��ي وال �ك��ادر
الفني املخت�ص بالأبنية وع��دد من م��دراء
ال� ��وزارة ،ب��زي��ارة ع��دد م��ن ق�ط��ع الأرا� �ض��ي
ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال ��زراع ��ة الخ �ت �ي��ار امل��وق��ع
املنا�سب والأك�ث�ر م�لاءم��ة لإن���ش��اء جممع
زراع� ��ي ي���ض��م وزارة ال ��زراع ��ة والإق ��را� ��ض
ال ��زراع ��ي وامل ��ؤ� �س �� �س��ة ال�ت�ع��اون�ي��ة و��ش��رك��اء

ال�ت�ن�م�ي��ة ال��دول �ي�ين وع� ��ددا م��ن الإدارات
التابعة ل�ل��وزارة حتت مظلة وموقع واحد
يقدم اخلدمة للمزارع عرب نافذة واحدة.
ي� أ�ت��ي ذل��ك يف إ�ط��ار ع��زم وزارة ال��زراع��ة
على االنتقال اىل مبنى خا�ص ودائم.
واطلع الوفد على مدى مالءمة املوقع
للمواطنني وامل��راج�ع�ين و�آل �ي��ات الو�صول
واخل� �ي ��ارات امل�ن��ا��س�ب��ة و��س�ي���ص��ار ب�ع��د ذل��ك
امل �� �ض��ي يف الإج� � � ��راءات اخل��ا� �ص��ة ب ��إن �� �ش��اء
املباين.

املحلي
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بثوا همومهم ومطالبهم أمام رئيس غرفة تجارة الزرقاء

«المطاعم والكافيهات»  ٠٠خصصنا صاالت مفتوحة لتقديم االراجيل فمنعوها بأمر دفاع الحقا
االنباط-الزرقاء� -سهل اخل�صاونة

التزمنا ب�شروط احلكومة وخ�ص�صنا
���ص��االت مفتوحة لتقدمي االراج��ي��ل ٠٠
لي�صدر امر دفاع مبنع تقدمي االراجيل
 ٠٠م��ف��ارق��ة ج���اءت يف االج��ت��م��اع ال��ذي
ع����ق����ده مم��ث��ل�ين ع����ن م���ال���ك���ي امل��ط��اع��م
وال��ك��اف��ي��ه��ات م��ع ح�����س�ين ���ش��رمي رئي�س
غرفة جتارة الزرقاء٠
وجاء لقاء �شرمي مع ممثلي �أ�صحاب
حمالت املطاعم والكافيهات لال�ستماع
�إىل مطالبهم بخ�صو�ص الأ�ضرار الــتـي
حلقت مبن�ش�آتهم نتيجة ق��رارات �أوام��ر
الدفاع يف ظل جائحة كورونا.
و�أ���ش��ار املجتمعون �إىل امل�شاكل التي
حلقت بهم ج��راء �أوام��ر الدفاع ال�سيما
ق��رارات وقف تقدمي الأراجيل باملقاهي
واملطاعم واقت�صار الدوام للتا�سعة م�ساء
وح��ظ��ر ي���وم اجل��م��ع��ة ،مم���ا ت�����س��ب��ب لهم
بخ�سائر فادحة منذ بداية كورونا ،دون
�إعطائهم �أي حلول للتعايف ،مما �أدى �إىل
تراكم الديون ورواتب العاملني وتراكم
�إي���ج���ارات امل��ح�لات والأق�����س��اط البنكية
وف��وات�ير ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه وغ�يره��ا من
امل�صاريف الت�شغيلية.
كما ا�شتكوا من تعدد جهات الرقابة
والتفتي�ش من اجلهات الإداري��ة املكلفة
ب��امل��راق��ب��ة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ �أوام�����ر ال���دف���اع،

د.محمد طالب عبيدات

وعدم مراعاة ما ت�سببه بع�ض احلمالت
التفتي�شية والأمنية من ت�أثريات �سلبية
على �سمعة املحل و�إقالق للزبائن.
وحت������دث امل���ج���ت���م���ع���ون ،ع����ن الأع����ب����اء
امل��ادي��ة ال��ت��ي ت��ك��ب��ده��ا ه���ذا ال��ق��ط��اع بعد
ت��ن��ف��ي��ذ ك���اف���ة اال�����ش��ت�راط����ات ال�����ص��ح��ي��ة
التـي ا�شرتطتها احلكومة ممثلة بوزارة
ال�سياحة لل�سماح لهذا القطاع بالعمل،
و�أن �أ���ص��ح��اب ه��ذه امل��ح�لات ق��د تكلفوا

�أع����ب����اء م���ال���ي���ة م����ن �أج�����ل حت��ق��ي��ق ه���ذه
ال�����ش��روط ،ال���س��ي��م��ا تخ�صي�ص ���ص��االت
م��ف��ت��وح��ة ل��ت��ق��دمي الأراج�����ي�����ل ،و����ش���راء
�أجهزة ومعدات وم��واد للتعقيم ،بحيث
ال يعقل �إ����ص���دار �أم���ر دف���اع مل��ن��ع تقدمي
الأراجيل الحقا!.
و�أك������د املُ��ج��ت��م��ع��ون ان����ه ٠ي���ج���ب على
احل��ك��وم��ه م���راع���اة ال��ت���أخ�ير يف تقدمي
الإق���رارات ال�ضريبية و�إل��غ��اء الغرامات

املرتتبة عليها نتيجة الت�أخري يف الدفع،
وغرامات م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي.
وتلخ�صت مطالب �أ�صحاب املطاعم
وال���ك���اف���ي���ه���ات ب��ت��ع��دي��ل �أوام�������ر ال���دف���اع
لتت�ضمن �إم��ا �إغ�لاق ه��ذا القطاع ب�أمر
دف����اع مي��ك��ن��ه��م م��ن ت���أج��ي��ل االل��ت��زام��ات
املرتتبة على ت�شغيل املحالت� ،أو ال�سماح
لهم بالعمل �ضمن ال�����ش��روط ال�صحية
املمكنة والقابلة للتطبيق.

استمرار فعاليات التدريب المشترك سيف العرب بمشاركة القوات المسلحة
االنباط -عمان

وا�صلت القوات العربية امل�شاركة يف التدريب
امل�����ش�ترك “�سيف العرب” ت��ن��ف��ي��ذ ال��ف��ع��ال��ي��ات
التدريبية ال�بري��ة والبحرية واجل��وي��ة ،وال��ذي
ي�ستمر ح��ت��ى ال�����س��اد���س وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ال�شهر
احل�����ايل يف ق���اع���دة حم��م��د جن��ي��ب ال��ع�����س��ك��ري��ة
وم���ي���ادي���ن ال���ت���دري���ب امل��خ�����ص�����ص��ة يف امل��ن��ط��ق��ة
الع�سكرية ال�شمالية امل�صرية.
وا�شتمل التدريب على العديد من املحا�ضرات
النظرية والعملية ل�صقل خربات القادة وتوحيد
املفاهيم العملياتية امل�شرتكة ،ون��ف��ذت عنا�صر
ق��وات ال�صاعقة ع��دداً من الأن�شطة التدريبية،
منها ال��ت��درب ع��ل��ى �أع��م��ال التخفية والتمويه
ودرا�سة طبيعة الأر�ض ،و�أعمال الكمني والإغارة
على الأهداف املعادية �أظهرت مدى االحرتافية
يف ال���ق���درة ع��ل��ى تنفيذ م��ه��ام ق��ت��ال��ي��ة م�شرتكة

والق�ضاء على الأهداف املعادية ،كما نفذت قوات
امل��ظ��ل��ي�ين امل�����ش��ارك��ة م��ن خم��ت��ل��ف ال����دول ق��ف��زات

م�شرتكة على �أهداف ونقاط حمددة.
وي���ه���دف ال���ت���دري���ب امل�������ش�ت�رك �إىل الإع������داد

والتجهيز لتنفيذ �أن�شطة امل��رح��ل��ة الرئي�سية،
وت��ب��ادل اخل�ب�رات وت��وح��ي��د املفاهيم لتنفيذ �أي
مهام توكل لكافة العنا�صر امل�شرتكة بالتدريب،
�إ�ضافة �إىل تنفيذ عدد من الرمايات على خمتلف
الأ���س��ل��ح��ة وامل���دي���ات �أب������رزت م���دى االح�تراف��ي��ة
والدقة التي يتمتع بها عنا�صر القوات امل�شاركة
وال��ت��درب على �إدارة العمليات اجلوية امل�شرتكة
والدفاع والهجوم على �أهداف معادية.
يذكر �أن مترين “�سيف العرب” الذي ي�شارك
فيه خمتلف �صنوف ت�شكيالت ووح��دات القوات
امل�سلحة الأردن��ي��ة  -اجلي�ش العربي ،مع القوى
امل�شرتكة لكل م��ن م�صر والبحرين والإم���ارات
وال�سودان واململكة العربية ال�سعودية ،ي�سعى �إىل
تعزيز العمل امل�شرتك لتحقيق الأمن واال�ستقرار
يف امل��ن��ط��ق��ة ،وت����أك���ي���داً ع��ل��ى ع��م��ق ال���رواب���ط بني
القوات امل�سلحة الأردنية والقوات امل�سلحة للدول
العربية امل�شاركة.

األعلى للسكان :مجابهة العنف المبني على النوع االجتماعي بحاجة لتدابير شمولية
االنباط -عمان

�أ ّكدت الأمينة العامة للمجل�س الأعلى لل�سكان،
الدكتورة عبلة عماوي� ،أن جمابهة العنف املبني
على النوع االجتماعي يحتاج �إىل تدابري على كافة
امل�ستويات؛ �سواء على البيئة املم ّكنة �أو امل�ستويني
امل�ؤ�س�سيواملجتمعي.
ج��اء ذل��ك ،يف بيان للمجل�س ،ام�س الثالثاء،
مبنا�سبة اليوم ال��دويل للق�ضاء على العنف �ضد
املر�أة ،الذي ي�صادف �سنويا يف  25من �شهر ت�شرين
الثاين ،حيث ي�أتي هذا العام حتت �شعار “لنجعل
العامل برتقالياً :نحو توحيد اجلهود على �صعيد
التمويل ،واال�ستجابة ،واحلماية وجمع البيانات”.
ودع�����ت ع���م���اوي �إىل �����ض����رورة حت�����س�ين �أط���ر
التخطيط واملوازنات احل�سّ ا�سة للنوع االجتماعي،
والتي ت�شمل موارد مالية ،و�إجراءات كافية لتعزيز
ومتكني التعاون بني امل�ؤ�س�سات العامة ،وحت�سني
�آليات االب�لاغ والتحويل لل�ضحايا ،وبناء قدرات
ط��اق��م ال��ع��م��ل ،و�إي���ج���اد �أن��ظ��م��ة جل��م��ع ال��ب��ي��ان��ات

البرنامج التنفيذي وطلب
الثقة لحكومة الخصاونة

ال�ل�ازم���ة� ،إىل ج��ان��ب ت��ع��زي��ز ال���ق���درات الب�شرية
واملالية للم�ؤ�س�سات الن�سوية الوطنية لتن�سيق
الر�صد واملنا�صرة املتعلقة بالعنف �ضد املر�أة.
ولفتت عماوي �إىل �أن وت�يرة العنف املمار�س
���ض��د ال��ن�����س��اء ح���ول ال���ع���امل ا���ش��ت��دت م��ن��ذ تف�شي
جائحة ك��ورون��ا م���ؤخ��راً ،حيث ارتفعت معدالت
العنف الأ�سري ب�سبب التعاي�ش امل�شرتك الق�سري
والعزل الكامل مع املع ِّنف ،ف�ضال عن حمدودية
خ��دم��ات احلماية م��ن العنف و�صعوبة الو�صول
�إليها وتلقيها ب�سبب القيود املفرو�ضة على التن ّقل.
ويف ال�سياق الوطني� ،أ�شارت عماوي �إىل ارتفاع
ن�سبة العنف الأ�سري خالل فرتة احلظر بن�سبة
 33باملئة مقارنة مبعدالته يف نف�س الفرتة من
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،بح�سب ت�صريحات م��دي��ر �إدارة
حماية الأ�سرة ،كما بلغ عدد حاالت العنف الأ�سري
التي تعاملت معها مكاتب اخلدمة االجتماعية يف
�إدارة حماية الأ�سرة  1685حالة خالل �أ�شهر �آذار
وني�سان و�أيار من العام احلايل.
وم��ن ج��ان��ب �آخ����ر� ،أ���ش��ارت ع��م��اوي �إىل نتائج

تقرير التقييم ال�سريع لقيا�س ت���أث�ير جائحة
ك��ورون��ا على ح��ق��وق الن�ساء والفتيات وال�صحة
الإجن��اب��ي��ة ،ال��ذي �أج���راه �صندوق الأمم املتحدة
لل�سكان يف الأردن؛ حيث �أجمع غالبية امل�شاركني
وامل�شاركات وبن�سبة  69باملئة من الذين �شملهم
ال���ت���ق���ري���ر ،ع��ل��ى �أن ال��ع��ن��ف امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ن��وع
االجتماعي قد ازداد منذ بداية اجلائحة.
و�أ�شارت نتائج التقييم �إىل �أن الو�صول �إىل
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��ن��اج�ين وال��ن��اج��ي��ات من
العنف وال�صحة اجلن�سية والإجن��اب��ي��ة �أ�صبح
�أك�ث�ر �صعوبة م��ن ذي قبل ،كما �سيطر القلق
والتوتر على م�شاعر الن�ساء والفتيات والرجال
والفتيان يف جميع الفئات العمرية بن�سبة 71
باملئة ،وارتفع �إىل  78باملئة عند الن�ساء البالغات
على وجه اخل�صو�ص ،فيما ازداد الو�ضع تعقيداً
لدى الن�ساء الالجئات.
و�أك��دت عماوي �أن �أرق��ام العنف ح�سب م�سح
ال�سكان وال�صحة الأ�سرية  2018-2017ت�ش ّكل
م��دع��اة للقلق؛ حيث �أظ��ه��رت نتائج امل�سح �أن

 46باملئة من ال�سيدات و 69باملئة من الرجال
يعتقدون �أن �ضرب الزوجة له ما ي�برره ،فيما
تعر�ضت  21باملئة م��ن ال�سيدات ال�لات��ي �سبق
لهن ال���زواج يف الفئة العمرية (� )49-15سنة
لعنف ج�سدي مرة واحدة على الأقل منذ �أن ّ
كن
يف �سن  15عاما.
و�أ ّكد املجل�س ،يف بيانه� ،أن اليوم الدويل ي�أتي
لريكز على حث الدول على جمابهة العنف ،من
خ�لال الرتكيز على  4حم��اور ،وه��ي :التمويل
وحت��دي��د �أول��وي��ات��ه حل��زم��ة احل���د الأدن�����ى من
اخلدمات الأ�سا�سية التي ت�شمل العنف القائم
ع��ل��ى ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي ،واال���س��ت��ج��اب��ة ل���ه يف
العمل الإن�ساين العاملي باتخاذ تدابري وا�ضحة
للحفاظ على اخل��دم��ات املقدمة للناجني من
العنف القائم على النوع االجتماعي� ،إىل جانب
حم����وري احل��م��اي��ة وج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات و���ض��رورة
حت�سني نوعية امل���ؤ���ش��رات وال�برام��ج اخلا�صة
مبجابهة العنف املبني على النوع االجتماعي
وتقييمها.

�أعلم ب�أن حكومة الدكتور ب�شر اخل�صاونة تعمل جاهدة لإعداد برناجمها التنفيذي وبيان الثقة
ليكون جاهزاً خالل مائة يوم من ت�شكيلها وفق ردها على كتاب التكليف ال�سامي؛ وبالطبع هذا الرد
من املفرو�ض �أن ي�أتي �شام ًال ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية يف ظل جائحة كورونا ويف بيئة
برملان يحمل مائة وجه جديد متحمّ�س للعمل العام ،كما نتطلع خلطة نوعية ملواجهة جائحة كورونا
يف هجمتها الثانية امل�ؤملة حقاً ورمبا املتكررة؛ ونتط ّلع كذلك لغايات تر�سيخ ا�ﻷ من وا�ﻹ �ستقرار وتعزيز
م�سرية ا�ﻹ �صالح والدميقراطية والنمو ا�ﻹ قت�صادي وفق الر�ؤى امللكية ال�سامية وا�ﻷ وراق النقا�شية
امللكية؛ والأهم دعم امللف الإقت�صادي و�إيجاد فر�ص العمل الالزمة لل�شباب العاطل عن العمل يف ظل
اجلائحة:
 .1بيان الثقة �ستكون �أر�ضيته مرتكزة على جائحة كورونا والتحدي الإقت�صادي و�إيجاد فر�ص
العمل لل�شباب؛ فمطلوب �إ�سرتاتيجية واقعية وعملية ملواجهة كورونا وتعزيز قدراتنا يف امللف ال�صحي
ومواءمته مع امللف الإقت�صادي والإ�ستثمار.
� .2ضرورة تبني بع�ض الربامج احلكومية ال�سابقة الناجحة لتبني نهج تراكمي ك�إ�شارة �إيجابية
ال �سلبية للم�ضي قدماً يف م�ؤ�س�سية الدولة؛ باملقابل �ضرورة جتاوز �أخطاء املا�ضي والإع�تراف بها
ب�شفافية وخ�صو�صاً بع�ض الإخفاقات يف �إدارة ملف مواجهة جائحة كورونا وعدم التمكن من ت�شغيل
ال�شباب العاطل عن العمل.
 .3نكهة البيان ال��وزاري من املفرو�ض �أن تكون جلها �إقت�صادية لت�شغيل فئة ال�شباب العاطل عن
العمل يف حمافظات ا�ﻷ طراف و�إيجاد ا�ﻹ �ستثمارات وفر�ص العمل وحماربة الفقر والبطالة؛ بالإ�ضافة
لبناء منظومة �صحية قادرة على مواجهة حتديات املرحلة القادمة؛ و�إعادة فتح ملف الإدارة العامة
وق�ضايا الف�ساد التي ي�شري البع�ض �إليها هنا �أو هناك.
 .4م��ف��رو���ض �أن ي��رك��ز ال��ب��ي��ان ع��ل��ى ال��ع��م��ل وا�ﻹ جن������از وال��ت��ن��ف��ي��ذ وامل���ي���دان ال ل��و���ض��ع اخلطط
وا�ﻹ �سرتاتيجيات الورقية فقط؛ فلقد �سئمت النا�س من التنظري وحتتاج لأفعال ال �أقوال؛ وخ�صو�صاً
يف امللفني ال�صحي والإقت�صادي.
ً
ً
 .5امللفات ال�ساخنة التي �ستالقي �صدا عند الر�أي العام و�ستلقى مزيدا من النقا�ش من قبل ال�سادة
النواب تت�ضمن حتديداً الو�ضع ا�ﻹ قت�صادي وامللف ال�صحي والتعليم عن بُعد والعمل عن بُعد وملف
الطاقة والإ�ستثمار ورواتب موظفي الدولة وغريها من امللفات ال�سيا�سية.
 .6بالطبع م�س�ألة احل�صول على الثقة �ستكون لي�ست بال�سهلة يف خ�ضم الو�ضع احلايل للجائحة
وحاجات املناطق وال َّنا�س ووجود مائة نائب جديد على ال�ساحة؛ فنقا�شات القبة لن تخلو من خطابات
بع�ض النواب النارية لل�شوفية �أو للحما�س الزائد يف بداية مو�سم الدورة العادية ا�ﻷ وىل للمجل�س.
 .7مطلوب الت�شاركية والتعاون بني احلكومة وجمل�س النواب املوقر للو�صول لتفاهمات تنعك�س
على ق�ضايا ال�صحة والتنمية والإقت�صاد والإ�ستثمار وخدمة املواطن.
 .8مطلوب عدم املزايدة على ح�ساب الوطن من قبل البع�ض والت�أكد �أن الوطن بحاجة اجلميع دون
تخندق �أو رياء �أو �إ�ستعرا�ض؛ والتفا�ؤل بحذر عنوان املرحلة.
ب�صراحة :بيان طلب الثقة املفرو�ض �أن يكون �شامل جلميع املناحي ويحتاج للتطبيق على ا�ﻷ ر�ض
والو�ضوح دون مواربة ،ويحتاج للرتكيز على امللفني ال�صحي والإقت�صادي؛ ويحتاج لدعم ال�سادة
النواب للنقاط امل�ضيئة فيه؛ ويجب �أن تنطلق �أر�ضيته من وحي كتاب التكليف ال�سامي للحكومة؛
و�أمنياتنا بالتوفيق للحكومة والنواب والوطن.
�صباح الوطن اجلميل

الضريبة تطلق خدمات إلكترونية جديدة
االنباط-عمان

اطلقت دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات عددا من
اخلدمات االلكرتونية اجلديدة لتمكني املكلفني
واملراجعني من اجن��از معامالتهم عن بُعد دون
احلاجة اىل مراجعة الدائرة للت�سهيل والتخفيف
عليهم يف الوقت واجلهد وكذلك للحفاظ على
�صحتهم و�سالمتهم يف ظل الإجراءات والتدابري
الوقائية واالح�ترازي��ة التي اتخذتها احلكومة
ملكافحة (فريو�س كورونا)
واو�ضحت الدائرة انه ا�صبح ب�إمكان املكلفني
امل�شرتكني باخلدمات االلكرتونية االن تقدمي
طلب تعديل اق���رار �ضريبة دخ��ل وطلب تعديل
اق���رار �ضريبة املبيعات وتقدمي طلب التق�سيط
وت��ق��دمي ط��ل��ب ال����رد ال�����ض��ري��ب��ي وت��ق��دمي طلب
تفعيل الرقم ال�ضريبي..
ويذكر بان الدائرة وفرت العديد من اخلدمات
االل��ك�ترون��ي��ة ال��ت��ي م���ن ���ش���أن��ه��ا ال��ت��خ��ف��ي��ف على
املراجعني والتي متثلت باخلدمات التالية:
ا�ستخراج الرقم ال�سري لأول مرة.
-1
اعادة ا�صدار الرقم ال�سري يف حال
-2
فقدانه.
تعديل البيانات ال�شخ�صية واملالية.
-3
تقدمي االقرارات دخل بكافة ا�شكاله
-4
واقرارات املبيعات.
ق�سائم املعلومات.
-5
اق����ت����ط����اع����ات امل���وظ���ف�ي�ن(����ش���ه���ري
-6
و�سنوي).
االقتطاعات االخرى.
-7
براءة الذمة.
-8

ال��دف��ع االل��ك�تروين دخ��ل ومبيعات

-9
بكافة ا�شكاله.
 -10ب���ي���ان ال�������ض���رائ���ب دخ����ل وم��ب��ي��ع��ات
واالقتطاعات للموظفني.
 -11االق�ساط (ع��ر���ض اق�ساط الدخل
واملبيعات ان وجدت).
 -12الت�سجيل االلكرتوين.
 -13من�صة االعرتا�ضات.
 -14منوذج الت�سوية وامل�صاحلة.
� -15شهادة بالرقم ال�ضريبي.
 -16التحقق من براءة الذمة.
 -17حتميل املرفقات بعد ار�سال االقرار.
 -18ال����ق����ائ����م����ة ال����ذه����ب����ي����ة (ا�����س����م����اء
امل�شاركني).
 -19ح��واف��ز االن�شطة ال�صناعية (قيد
التنفيذ).
 -20طلب تعديل اقرار �ضريبة دخل.
 -21طلب تعديل اقرار �ضريبة املبيعات.
 -22تقدمي طلب التق�سيط.
 -23تقدمي طلب الرد ال�ضريبي.
 -24ت�����ق�����دمي ط����ل����ب ت���ف���ع���ي���ل ال����رق����م
ال�ضريبي.
 -25ا���س��ت��خ��راج ب��ي��ان ���ض��رائ��ب تف�صيلي
ل�ضريبة الدخل.
 -26ا���س��ت��خ��راج ب��ي��ان ���ض��رائ��ب لر�صيد
امل�ساهمة الوطنية.
علما بان الدائرة �ستوا�صل ا�ستكمال جهودها
التي تبذلها لتطوير خدماتها الإلكرتونية بهدف
الت�سهيل على املكلفني يف اجناز معامالتهم دون
�أي عناء يذكر.

األميرة سمية ترعى اختتام أعمال أسبوع الريادة العالمي بنسخته  12في األردن
االنباط -عمان

ب���رع���اي���ة ����س���م���و الأم����ي����رة ���س��م��ي��ة ب��ن��ت
احل�سن ،رئي�س اجلمعية العلمية امللكية،
ورئ��ي�����س جم��ل�����س �أم���ن���اء ج��ام��ع��ة الأم��ي�رة
�سمية للتكنولوجيا ،اختتمت م�ساء االثنني
�أعمال �أ�سبوع الريادة العاملي  2020ف
ي ن�سخته  12يف الأردن.
ون��ظ��م �أع���م���ال �أ���س��ب��وع ال���ري���ادة ال��ع��امل��ي
مركز امللكة رانيا للريادة يف جامعة الأمرية
�سمية للتكنولوجيا ،ب�شراكة ا�سرتاتيجية
م���ع االحت�����اد الأوروب��������ي وح��ا���ض��ن��ة ���ش��رك��ة
�أم��ن��ي��ة ل��ري��ادة الأع���م���ال ،و 55ج��ه��ة داع��م��ة
للأن�شطة ،و 13من�صة �إعالمية ،بالإ�ضافة
�إىل تقنية م��ع �شركتي Rumman-:
Communication Agency
VirfairوPlatform
.Developers
ويهدف الأ�سبوع ،الذي توزعت فعالياته
ب��واق��ع  220فعالية على جميع حمافظات
امل��م��ل��ك��ة ع�بر تقنية االت�����ص��ال امل��رئ��ي� ،إىل

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودورها يف دعم
االق��ت�����ص��اد ،وت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى جت��ارب
ري��ادي��ة لل�شباب وق�ص�ص جن��اح �أردن��ي��ة ،يف
عدة حماور �أهمها التعليم ودوره يف تعزيز
روح املبادرة والريادة واالبتكار ،وال�سيا�سات
والقوانني ودور احلكومة يف ازده��ار ريادة
الأع����م����ال ،وت�����ش��ب��ي��ك امل���ؤ���س�����س��ات ال��داع��م��ة
للم�شاريع الريادية يف جميع �أنحاء العامل
وت�سهيل ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة فيما بينها،
وال�����ش��م��ول��ي��ة ال����ذي ي��ع��ال��ج �أب�����رز ال��ع��ق��ب��ات
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا رواد الأع��م��ال م��ن الفئات
ال�����س��ك��ان��ي��ة امل��ح��روم��ة ،وط���رح احل��ل��ول من
خالل ق�ص�ص النجاح والتدريب والإر�شاد.
ويف ك��ل��م��ة ل�����س��م��و الأم��ي��رة ���س��م��ي��ة بنت
احل�������س���ن ال���ق���اه���ا م���ن���دوب���ا ع���ن���ه���ا رئ��ي�����س
اجلامعة الدكتور م�شهور الرفاعي� ،أ�شادت
���س��م��وه��ا ب��ه��ذا احل���دث امل��ه��م ال���ذي ينظمه
املركز �سنويا ،م���ؤك��دة �أهمية امل��ح��اور التي
مت تغطيتها ،ودع���ت �إىل ال��ت��ع��اون والعمل
امل�����ش�ترك ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����س��ت��وي��ات املحلية
وال��وط��ن��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة ،ل��ت��ج��اوز ال���ظ���روف
اال�ستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا،

ال���ت���ي غ��ي�رت يف من���ط ح��ي��ات��ن��ا وع���ادات���ن���ا،
وجعلتنا نعيد ترتيب �أولوياتنا.
ك��م��ا ر ّك�����زت ���س��م��وه��ا ع��ل��ى دور ال�����ش��ب��اب
قائلة�“ :إن الأم���ل بطبيعة احل��ال معقود
على ال�شباب ،فهم ال�ثروة الأوىل والأه��م،
وج��ي��ل امل�ستقبل و�أم��ل��ه وق���ادت���ه ،ونتطلع
بثقة وت��ف��ا�ؤل كبريين� ،إىل ما �سيقدمونه
لأمتهم و�أوطانهم ،فواجب علينا االهتمام
ب���ه���م ورع���اي���ت���ه���م وت��ث��ق��ي��ف��ه��م وت��وع��ي��ت��ه��م
بواجباتهم وم�س�ؤولياتهم نحو �أوطانهم،
ومت��ك��ي��ن��ه��م م��ن خ�ل�ال االب��ت��ك��ار وال���ري���ادة
من حتويل التحديات �إىل فر�ص ذات �أثر
اقت�صادي واجتماعي ملمو�سني ،و�إن�����ش��اء
م�شروعات وم�ؤ�س�سات ريادية منتجة”.
ويف ن���ه���اي���ة ال���ك���ل���م���ة���� ،ش���ك���رت ���س��م��وه��ا
احل���������ض����ور وال����ق����ائ����م��ي�ن ع���ل���ى الأ�����س����ب����وع
وال����داع����م��ي�ن ل�����ه ،الإع�����ل����ام ،وال���ق���ائ���م�ي�ن
وال��داع��م�ين جل��ائ��زة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا الوطنية
للريادة ،وباركت للفائزين باجلائزة.
م���ن ج��ه��ت��ه� ،أك�����د م���دي���ر امل���رك���ز حممد
ع���ب���ي���دات �أه���م���ي���ة ال���ن���ت���ائ���ج ال���ت���ي ح�� ّق��ق��ه��ا
الأ�سبوع رغم الظروف ال�صحية املحيطة،

م�شريا �إىل �أن التوا�صل والتفاعل كانا على
درجة كبرية من ال�سال�سة وال�سهولة ،و�أن
عدد احل�ضور للفعاليات جتاوز �سبعة �آالف
�شخ�ص .
ٍ
ب����دوره ،ق���ال رئ��ي�����س دائ���رة الت�سويق يف
���ش��رك��ة �أم��ن��ي��ة زي���د �إب���راه���ي���م� ،إن ال�����ش��رك��ة
�أ�سهمت منذ انطالقتها يف دعم بيئة ريادة
الأع��م��ال؛ لقناعتها ب���أن ذل��ك ي�ش ّكل �أك�بر
حم�� ّف��ز للنمو االق��ت�����ص��ادي ،وي��ع��دُّ امل�ساهم
الأب������رز يف ال���ن���اجت الإج����م����ايل ،م����ؤك���دا �أن
ال�����ش��رك��ة ن ّ��ظ��م��ت ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات
والأن���������ش����ط����ة االف��ت�را�����ض����ي����ة يف جم�����االت
م��ت��ن��وع��ة ح���ول �أه��م��ي��ة ت��ك��ام��ل ج��ه��ود بيئة
ري��ادة الأع��م��ال يف دع��م ال�شركات النا�شئة،
و�أم������ن امل���ع���ل���وم���ات والأم�������ن ال�������س���ي�ب�راين،
وف��ر���ص مت��وي��ل ال�شركات النا�شئة ،ودع��م
االبتكار الوطني.
اىل ذلك ،قالت نائب املدير العام ل�شركة
�صندوق املر�أة للتمويل الأ�صغر ملى زواتي،
�إن التزام ال�شركة بدعم جائزة امللكة رانيا
الوطنية للريادة ي�أتي من منطلق �إميانها
ب�أهمية اجلائزة ،وت�أثريها املبا�شر يف دعم

وتنمية و�صقل مهارات الرياديني ال�شباب،
وت���رك���ي���زه���ا ع���ل���ى ت���وظ���ي���ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
املعلومات يف الكثري من الأفكار الإبداعية
التي حتولت �إىل م�شاريع حقيقية ناجحة،
وم�ساهمتها يف توظيف ال�شباب وو�ضع ا�سم
الأردن على خارطة الريادة العاملية.
وق������ال امل����دي����ر ال����ع����ام مل��ك��ت��ب م���ؤ���س�����س��ة
“ليدرز انرتنا�شيونال” يف الأردن/
االحت�������اد الأوروب�����������ي ح���م���زة ���ش��م��اي��ل��ة �إن
امل�ؤ�س�سة ت�سعى �إىل ت�سريع عملية النمو
االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ط��ور امل�ستمر للرياديني
و�أ�صحاب الأفكار االبتكارية ،والذي ي�شكل
ج��زءًا رئي�س ًيا من عمل امل�ؤ�س�سة يف الأردن
واملنطقة ،م�ضي ًفا �إنه خالل الأربعة �أعوام
امل��ا���ض��ي��ة ،وب��ت��م��وي��ل م�����ش�ترك م��ن االحت���اد
الأوروب��������ي ،ا���س��ت��ط��اع��ت امل���ب���ادرة الأردن���ي���ة
ل��ت��ن��م��ي��ة امل��ن�����ش���آت االق��ت�����ص��ادي��ة يف الأردن
“جِ ْيد” دع��م �أك�ثر م��ن � 80شركة نا�شئة
و�صغرية ومتو�سطة ،والعمل مع عدد من
حا�ضنات وجمعيات الأع��م��ال يف قطاعات
خمتلفة ،وتعزيز ثقافة ال��ري��ادة واالبتكار
من خالل فعاليات متنوعة.

و�أُعلنت يف نهاية الأ�سبوع نتائج جائزة
امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ري��ادة بن�سختها
ال���ع���ا����ش���رة ،ب���ح���ل���ول ����ش���رك���ة Martha
 Jordanيف امل����رك����ز الأول ،و���ش��رك��ة
 Sagerيف امل����رك����ز ال�����ث�����اين ،و����ش���رك���ة
 Qaleb Studioثالثا.
وج��اءت نتائج م�سابقة طلبة اجلامعات
الأردن���ي���ة ب��ف��وز ف��ري��ق  Permulaمن
جامعة العلوم التطبيقية يف املركز الأول،
وف����ري����ق  Alefrado Booksم��ن
اجلامعة الأردنية ثانياً ،وفريق mohtaj
من جامعة م�ؤتة يف املركز الثالث.
ويعد �أ���س��ب��وع ال��ري��ادة �أك�بر ح��دث عاملي
ل�لاح��ت��ف��اء ب��امل��ب��ت��ك��ري��ن وم���ب���دع���ي ف��ر���ص
العمل الذين يطلقون ال�شركات النا�شئة
ل��ت��ح��ق��ي��ق �أف���ك���اره���م ع��ل��ى �أر�������ض ال���واق���ع،
ودف���ع ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي وزي����ادة رف��اه��ي��ة
امل���ج���ت���م���ع���ات ،و ُت���ن ّ
���ظ���م م����ن خ�ل�ال���ه �آالف
الأح��������داث وامل�������س���اب���ق���ات يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء
ال���ع���امل؛ ل��ت��ل��ه��م امل�ل�اي�ي�ن ب���االن���خ���راط يف
الن�شاط ال��ري��ادي وت��رب��ط ب�ين املتعاونني
املحتملني واملر�شدين وامل�ستثمرين.

املحلي
االربعاء
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وزير الداخلية :أمن االستثمار اولوية للحكومة وال تهاون في الحفاظ عليه وتنميته

االنباط -عمان
قال وزير العدل وزير الداخلية املكلف الدكتور ب�سام التلهوين،
�إن �أمن اال�ستثمار يعترب �أولوية للحكومة و�أن ال تهاون يف احلفاظ
عليه وتنميته.
جاء ذلك لدى تر�ؤ�س وزي��ر الداخلية يف مبنى حمافظة �إرب��د،
ام�س الثالثاء ،اجتماع املجل�س الأمني للمحافظة.
وق��ال التلهوين “�إن جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ي��ويل قطاع
اال�ستثمار وجلب امل�ستثمرين اىل اململكة لتح�سني وتطوير الواقع
االقت�صادي للوطن واملواطن اهتماما خا�صا ،ويجب علينا تنفيذ
الر�ؤى امللكية احلكيمة وبال�شكل الذي ين�سجم مع تطلعات جاللة
امللك يف جعل االردن بيئة جاذبة لال�ستثمار تتوفر بها كل املقومات
الالزمة لإجناح امل�شاريع اال�ستثمارية دون تباط�ؤ او تلك�ؤ.
و�أ� �ش��اد وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة يف ب��داي��ة االج�ت�م��اع مب�ستوى التعاون
والتن�سيق القائم بني احلكام االداريني والأجهزة الأمنية ،مو�ضحا
يف هذا اخل�صو�ص ان �أبرز مهام املجل�س االمني الذي ي�ضم خربات
وكفاءات امنية مميزة  ،النظر بالق�ضايا اجلرمية وم�ساعدة احلاكم
االداري على اتخاذ قراراته املبنية على معلومات دقيقة و�صحيحة.
واك ��د �أن ظ��اه��رة اط�ل�اق ال �ع �ي��ارات ال �ن��اري��ة وح �ي��ازة الأ��س�ل�ح��ة

غري املرخ�صة تتنافى مع �سيادة القانون ،م�شريا �إىل �أن االطالق
الع�شوائي للعيارات النارية التي �شوهدت م�ؤخرا كانت حمل �شجب
وا�ستنكار من جميع املواطنني.
وقال �إن اخ�ضاع اجلميع ل�سيادة القانون دون حماباة او متييز
� �س �ي ��ؤدي ح�ت�م��ا اىل ت��وف�ير ال�ب�ي�ئ��ة امل�ن��ا��س�ب��ة ل�ل�ح��د م��ن اجل��رمي��ة
والق�ضاء على الظواهر اجلرمية التي تتطلب معاجلتها جهدا
جمتمعيا ت���ش�ترك ف�ي��ه جميع امل��ؤ��س���س��ات وال�ف�ع��ال�ي��ات الر�سمية
وال�شعبية.
وا�شار �إىل �أهمية دور احلاكم االداري يف احداث وتفعيل العملية
التنموية ودعم امل�شاريع االنتاجية واخلدمية وفقا لطبيعة ومزايا
كل منطقة.
و�شدد التلهوين على ان الدور الذي يقوم به احلكام االداري��ون
يف التعاطي مع ق�ضايا املواطنني وحلها �ضمن اطار القانون� ،ساهم
وي�ساهم يف احلفاظ على االمن املجتمعي.
ول �ف��ت �إىل �أن ال�ت���ش��ارك�ي��ة وال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن احل �ك��ام االداري�ي��ن
والأجهزة الأمنية ادى اىل توفري املظلة الأمنية الالزمة لإجناح
االنتخابات النيابية ودعم جهود الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،م�ؤكدا
�أن االجراءات املتعلقة ب�إجراء االنتخابات قد جنحت والقت قبوال
وارتياحا لدى كافة �شرائح املجتمع.
وفيما يتعلق باجلهود املبذولة للت�صدي جلائحة كورونا ،قال

الوزير� ،إن اجلهد ال�شامل والتكاملي الذي عملت من خالله جميع
الأجهزة املعنية �ساهم اىل حد كبري يف تخفيف اثار اجلائحة على
املجتمع ،م�شددا يف هذا االط��ار على �ضرورة اال�ستمرار يف تطبيق
�أوامر الدفاع وعمليات املراقبة والتفتي�ش على املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات
اخل��دم�ي��ة واالن�ت��اج�ي��ة ل�ل�ت��أك��د م��ن تطبيق االج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة
واالحرتازية وخا�صة ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي.
وب�ين ان��ه �سيتم زي��ادة ف��رق التفتي�ش يف �ضوء ت�ط��ورات الو�ضع
الوبائي وازدياد اعداد اال�صابات يف كل منطقة .
وق��دم حم��اف��ظ �إرب ��د ر� �ض��وان ال�ع�ت��وم� ،إي �ج��ازا ت�ضمن اجل�ه��ود
املبذولة للحفاظ على الأمن والنظام وخدمة املواطنني ،مبينا �أن
جميع �أجهزة املحافظة تعمل ب�شكل ت�شاركي وتكاملي على مدار
ال�ساعة ملعاجلة ق�ضايا امل��واط�ن�ين ،وحت�سني وتطوير الأداء من
خمتلف اجلوانب.
ون��وه م��دراء الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة خ�لال ال�ل�ق��اء� ،إىل �أن ادارات�ه��م
توا�صل الليل بالنهار خلدمة ال��وط��ن وامل��واط��ن ومنع اجلرمية،
م�شيدين بتعاون املواطنني معهم يف جميع الأوقات والظروف.
وا�شاروا �إىل جملة من الق�ضايا واالجراءات التي يعملون عليها
حاليا ملواجهة التحديات الأمنية ومنها تكثيف عمليات الرقابة
والتفتي�ش وزيادة الكوادر الأمنية يف بع�ض املناطق.
ك�م��ا ا��س�ت�م��ع ال��وزي��ر م��ن ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى غ��رف��ة خ�ل�ي��ة الأزم ��ة
املوجودة يف مبنى املحافظة اىل �شرح عن املهام والواجبات املناطة
بالغرفة والتي ت�ضم ممثلني عن الأجهزة الأمنية ووزارة ال�صحة.
واو�ضح مندوبو الأجهزة الأمنية يف الغرفة ان مهامهم تت�ضمن
التن�سيق امل�ستمر ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة خل��دم��ة امل��واط��ن ومتابعة
ات�صاالت و�شكاوى املواطنني وخ�صو�صا يف �أي��ام احلظر ال�شامل
ومنح الت�صاريح للحاالت الإن�سانية والطارئة من خالل حمافظ
�إربد واملركز الوطني للأمن و�إدارة الأزمات.
ث��م زار ال��وزي��ر ال�ت�ل�ه��وين جم�م��ع ��س�ف��ري��ات امل�ح��اف�ظ��ة ،وذل��ك
لالطالع على مدى تقيد املواطنني والتزامهم ب�إجراءات ال�سالمة
ال�ع��ام��ة وخ��ا��ص��ة ارت� ��داء ال�ك�م��ام��ات وال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ،حيث
اب��دى ارتياحه حلجم الوعي ال��ذي �أظ�ه��ره املواطنون والتزامهم
بالإجراءات املتخذة بهذا اخل�صو�ص.

وزير التربية يبحث مع السفيرة البريطانية عالقات التعاون
االنباط -عمان
بحث وزي��ر الرتبية والتعليم الدكتور
تي�سري النعيمي م��ع �سفرية بريطانيا يف
ع�م��ان ب��ري��دج�ي��ت ب��ري�ن��د ،ام����س ال�ث�لاث��اء،
�سبل تعزيز العالقات الثنائية وتطويرها
يف خمتلف املجاالت وبخا�صة التعليمية.
وعر�ض الدكتور النعيمي خالل اللقاء،
اخل� �ط ��ط وال �ب��رام � ��ج ال �ت �ط��وي��ري��ة ال �ت��ي
ت�ن�ف��ذه��ا ال � � ��وزارة ،ال��س�ي�م��ا ت �ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة
باال�ستجابة جلائحة ك��ورون��ا ،م�ستعر�ضا
ال�برام��ج التعليمية التي تنفذها ال��وزارة
بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين.

وا� � �ش� ��اد ب��ال �ع�ل�اق��ة ال �ت �� �ش��ارك �ي��ة ال �ت��ي
تربط البلدين ال�صديقني ،م�ؤكدا �أهمية
ت �ع��زي��زه��ا وب �خ��ا� �ص��ة م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ب�رام��ج
تدريب املعلمني وتوظيف التكنولوجيا يف
التعليم ،والتعليم املهني ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
الربامج والدورات التي يقدمها املجل�س.
و�أ� � �ش� ��ادت ال �� �س �ف�يرة ب��ري �ن��د ،ب �ع�لاق��ات
ال� �ت� �ع ��اون ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
بالأردن ،واالجنازات الكبرية التي حققتها
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال�ت�رب ��وي ��ة الأردن� � �ي � ��ة ،م�ب��دي��ة
ا� �س �ت �ع��داد احل �ك��وم��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة ل��دع��م
ال � � ��وزارة يف ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط �ط �ه��ا وب��راجم �ه��ا
التطويرية.

تجارة عمان تطالب بإعادة النظر بحظر الجمعة الشامل
االنباط-عمان
طالبت غرفة جتارة عمان احلكومة ب�إعادة
النظر باحلظر ال�شامل ،الذي ينفذ يوم اجلمعة
من كل �أ�سبوع ،يف ظل وجود التزام عال ب�شروط
ال�صحة وال�سالمة وغياب الرحالت العائلية
والتنزة والتجمعات لدخول ف�صل ال�شتاء.
و�أك � ��دت ال �غ��رف��ة ،يف ب �ي��ان �أ� �ص��درت��ه ام����س
ال �ث�ل�اث ��اء� ،أن احل �ظ��ر ال �� �ش��ام��ل �أي � ��ام اجل�م��ع
�أحلق �أ�ضرارا �إ�ضافية بالعديد من القطاعات
التجارية واخلدمية وبخا�صة املطاعم بجميع
�أ�صنافها واملقاهي وعمال املياومة.
و�أ� �ش��ارت �إىل الأ� �ض��رار التي طالت العديد
م��ن ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة ب �ع��د تخفي�ض
�ساعات العمل اليومي ج��راء احلظر اجلزئي،

ما يتطلب �إع��ادة النظر فيه ومتديده لبع�ض
ال �ق �ط��اع��ات ل�ت�خ�ف�ي��ف اخل �� �س��ائ��ر ال �ت��ي حلقت
بال�شركات واملحال مع �ضرورة االلتزام ب�شروط
ال�صحة وال�سالمة العامة.
وبينت الغرفة �أن ت�أكيدات احلكومة بعدم
وج � ��ود ح �ظ��ر � �ش��ام��ل خ�ل��ال ال� �ع ��ام احل� ��ايل،
ي ��ؤك��د � �ض ��رورة ال �ت ��زام ال �ق �ط��اع��ات ال�ت�ج��اري��ة
ب ��اال� �ش�ت�راط ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة وب �خ��ا� �ص��ة ارت � ��داء
الكمامة والتباعد اجل�سدي وتوفري م�ستلزمات
التعقيم ،لدعم اجل�ه��ود الوطنية يف مكافحة
وباء فريو�س كورونا امل�ستجد.
و�أك ��دت ال�غ��رف��ة �أن ال�ع��دي��د م��ن القطاعات
التجارية واخلدمية ما زال��ت مغلقة منذ بدء
�أزم��ة فريو�س ك��ورون��ا وتكبدت خ�سائر فادحة
ما يتطلب من احلكومة �إع��ادة النظر يف ذلك

وال�سماح لها بالعودة �إىل ممار�سة �أعمالها يف
ظل ارتفاع م�ستوى االلتزام بال�شروط ال�صحية
وال�سالمة العامة.
و�أ��ش��ارت الغرفة �إىل وج��ود من�ش�آت جتارية
وخ��دم�ي��ة ملتزمة وال ذن��ب لها ب��الإب�ق��اء على
�إغالقها ومعاقبتها وبخا�صة املقاهي والنوادي
الريا�ضية وغريها ،ت�شغل �آالف الأيدي العاملة
م��ن ال�شباب وم�ترت��ب عليها ال�ت��زام��ات مالية
ك �ث�يرة ،م �� �ش��ددة ع�ل��ى � �ض��رورة تطبيق �أوام ��ر
الدفاع على غري امللتزمني فقط.
و�أك ��دت ال�غ��رف��ة �أن ال�ع��دي��د م��ن القطاعات
ال�ت�ج��اري��ة واخل��دم �ي��ة مل ي�ع��د ل��دي�ه��ا ال �ق��درة
على الإي �ف��اء بالتزاماتها املالية ودف��ع روات��ب
ال�ع��ام�ل�ين ل��دي �ه��ا ،م��و��ض�ح��ة �أن ��ه يف ح ��ال ر�أت
اجلهات الر�سمية �ضرورة �إغ�لاق قطاع بعينه

ل ��دواع ��ي ��ص�ح�ي��ة ،ع�ل�ي�ه��ا ال �ب �ح��ث ع��ن �أدوات
لتعوي�ضه ليبقى قادرا على اال�ستمرار.
ودع��ت غ��رف��ة جت��ارة ع�م��ان يف بيانها جلنة
الأوب �ئ ��ة ل�ع�ق��د اج �ت �م��اع ع��اج��ل ب�ين ال�ط��رف�ين
ب�ح���ض��ور وزراء ال���ص�ح��ة وال �ع �م��ل وال���ص�ن��اع��ة
وال �ت �ج ��ارة وال �ت �م��وي��ن ل�ل�ع�م��ل ك �ف��ري��ق واح ��د
والت�شاور بخ�صو�ص ق��رارات احلظر ال�شامل
واجلزئي والتعاون ل�ضمان االلتزام بالتعليمات
ال�صحية و�إدامة عمل القطاعات االقت�صادية.
و��ش��ددت الغرفة على �أن القطاع التجاري
واخلدمي بالعا�صمة عمان �شريك �أ�سا�سي مع
خمتلف اجلهات ملكافحة وب��اء فريو�س كورونا
وحماية �صحة و�سالمة املواطنني والإبقاء على
دوران عجلة االقت�صاد الوطني وجتنيبه اية
انعكا�سات �سلبية جراء اجلائحة.

متحف الحياة البرلمانية يروي قصة المئوية األولى للدولة في  50دقيقة
االنباط-عمان

يوثق متحف احلياة الربملانية ،من خالل ق�صة
متحفية حمكمة� ،أحداثا مف�صلية يف تاريخ اململكة
خ�لال 100عام ،ابتداء من حكاية الثورة العربية
الكربى وت�أ�سي�س الدولة الأردن�ي��ة وم�سرية احلياة
الدميقراطية فيها ،والكثري من الأح��داث املف�صلية
يف ت��اري��خ امل�م�ل�ك��ة ،ب�ح�ي��ث ي �ق��دم ل �ل��زائ��ر امل�ع�ل��وم��ة
التاريخية بعيدا عن اجلمود با�ستخدام املج�سمات
والوثائق ،ونظام الألوان لقراءة املعلومات التاريخية
�ضمن ت�سل�سل زمني حمكم.
وميكن لزائر للمتحف الكائن يف منطقة الدوار
الأول /جبل ع�م��ان ،االط�ل�اع على حمطات مهمة
من تاريخ الأردن ال�سيا�سي واالجتماعي خالل 50
دقيقة ،ب��دءا م��ن �إع�ل�ان اال�ستقالل م��ن قبل امللك
امل�ؤ�س�س عبد اهلل االول ابن احل�سني ،وتتويج جاللة
امل �ل��ك ط�ل��ال ،وج�ل�ال��ة امل �ل��ك احل���س�ين ط�ي��ب اهلل
ثراهما ،وتبني الد�ستور ،و�إق ��رار وح��دة ال�ضفتني،
و�إن�ه��اء املعاهدة الأردن�ي��ة الربيطانية ،وغريها من
املحطات.
ي�ق��ول م��دي��ر املتحف ال��دك�ت��ور م��اه��ر نف�ش � ،إن
املتحف ال��ذي مت افتتاحه ر�سميا يف � 2016ضمن
احتفاالت اململكة مبئوية ال�ث��ورة العربية الكربى،
ال �ت��ي ت��زام �ن��ت م��ع اف �ت �ت��اح �أول جم�ل����س ت�شريعي
ع��ام  ،1929ك��ان �شاهدا على اجتماعات املجل�س
الت�شريعي يف مطلع االربعينات ،ثم جمل�س الأم��ة
م��ن  1947وح �ت��ى  ،1978وي��وث��ق م��ن خ�لال
مقتنياته من املخطوطات والن�صو�ص وال�صور� ،أ�سماء
�شخ�صيات فاعلة ممن اثروا يف احلياة ال�سيا�سية.
وي�ضيف �إن متحف احلياة الربملانية التابع لوزارة
الثقافة ،والقائم مكان مبنى جمل�س االمة ال�سابق،

ح�صل ع��ام  2018على ع�ضوية جمل�س املتاحف
ال�ع��امل��ي ،وم�ق��ره يف العا�صمة الفرن�سية ،وي�ضم يف
ع�ضويته  20الف متحف يف خمتلف دول العامل.
وي�شري الدكتور نف�ش اىل �أن املتحف يعمل على
تعزيز الهوية واالنتماء الوطني من خالل التعريف
بتاريخ الأردن العريق و�إبراز �أهمية املواقع التاريخية،
وتر�سيخ قيم الدميقراطية ون�شر ثقافة احل��وار
وجتذير �شعور االنتماء واملواطنة وتقبل الآخر لدى
الأجيال القادمة.
وي�ؤكد ع�ضو جلنة كتابة الق�صة املتحفية التي
�شكلتها وزارة الثقافة لإع��ادة �إح�ي��اء متحف احلياة
الربملانية ال��دك�ت��ور ج��ورج ط��ري��ف� ،أن املتحف جاء
ليكون ذاك��رة حيّة ملراحل مُهمة من تاريخ الأردن،
وف�ضا ًء رح�ب�اً لإب ��راز تاريخنا ،بحيث ي ��ؤرخ احلياة
الربملانية منذ ت�أ�سي�س �إم��ارة �شرق الأردن ،وي�سلط
ال�ضوء على اجلهود التي بذلتها القيادة الها�شمية
على مدى عقود يف ت�أ�سي�س وبناء الأردن ،حتى ا�صبح
�إمنوذجاً يف العمل والإجناز والعطاء ،ومركزاً �إقليمياً
متطوراً يف العديد من القطاعات واملجاالت.
ويو�ضح طريف �أن املتحف ميثل قيمة تاريخية
وتراثية وثقافية كبرية للوطن واملواطن ويهدف اىل
اتاحة املجال للطلبة والباحثني واملهتمني لالطالع
على تاريخ احلياة ال�سيا�سية والربملانية يف الأردن،
باعتباره يُ�شكل م�صدراً ثقافيا وتعليمياً يف تر�سيخ
�إرث�ن��ا الوطني ال�سيا�سي ،كما يهدف اىل امل�ساهمة
يف تعزيز ثقافة ال��والء واالنتماء كونه ميثل عالمة
ف��ارق��ة م��ن ع�لام��ات ت��اري��خ ال��وط��ن وت��اري��خ العمل
الدميقراطي يف االردن ،وج ��زءاً مهماً من ذاكرتنا
الوطنية.
وي�ب�ين ال��دك �ت��ور ط��ري��ف �أه�م�ي��ة ت��وث�ي��ق احل�ي��اة

ال�سيا�سية والربملانية عرب مراحل مف�صلية يف تاريخ
اململكة ،حيث �شهد املبنى تتويج ثالثة ملوك من
ملوك اململكة ( امللك ال�شهيد عبداهلل بن احل�سني
وامللك طالل بن عبداهلل وامللك احل�سني بن طالل)،
طيب اهلل ثراهم ،ومت فيه �إقرار وحدة ال�ضفتني عام
 ،1950وتبني الد�ستور عام ،1952و�إنهاءاملعاهدة
الأردنية الربيطانية ،وغريها من الت�شريعات التي
ك��ان لها الأث ��ر الكبري يف ت�أ�سي�س ال��دول��ة الأردن�ي��ة
احلديثة.
وي�ضيف �إن اللجان التي �أجن��زت املتحف عملت
على اظهاره بال�صورة التي تليق به ،من خالل ابراز
امل��راح��ل التاريخية ومنجزات املجال�س الت�شريعية
والنيابية وخطب العر�ش واالح��داث التي �شهدتها
اململكة والوطن العربي ،وتطور الت�شريعات االردنية
ورجاالت االردن ،موثقة بال�صور واالدوات التي واكبت
كل مرحلة ب�صورة فنية حتقق الهدف املطلوب.
امل�ؤرخ الدكتور بكر خازر املجايل يقول� ،إن متحف
احلياة الربملانية يتخذ قيمته من املكان التاريخي
ال��ذي هو فيه ،فبعد ا�ستخدامات خارجة عن �سياق
التاريخ تقرر اخ�يرا ان يكون ه��ذا املتحف حا�ضنة
حلقبة مهمة يف ت��اري��خ ال��دول��ة االردن �ي��ة ،ب��دءا من
املجل�س الت�شريعي الرابع ثم اىل املجال�س النيابية
حتى االن .وي�ضيف �أن املتحف يتميز بعراقة الت�صميم
والرتكيز على الهدف بال مظاهر زائدة ،مو�ضحا ان
الزائر ي�ستطيع م�شاهدة قاعة العر�ش ،وهي غرفة
�صغرية يف اجلهة الغربية منه ،وقاعة املجل�س التي
تتميز بهيبتها ووق��اره��ا كقاعة اجتماعات ،ومكان
لإلقاء خطب العر�ش ،وللمناق�شات املختلفة.
وي �ب�ي�ن ال��دك �ت��ور امل� �ج ��ايل� ،أن م�ت�ح��ف احل �ي��اة
ال�برمل��ان �ي��ة ي��رب��ط روح احل��ا��ض��ر ب���ص��ورة امل��ا��ض��ي،

وي�ستذكر �صوالت الرجال والتي مت توثيقها ،ليقرتن
امل�شهد احل�سي ب��ال��واق��ع التاريخي ،وليقف اجليل
االن على واح ��دة م��ن حمطات الت�شريع االردن�ي��ة،
وي�سرتجع منهج الدميقراطية اال�صيل ،ويقر�أ �سرية
الدولة االردنية من خالل الق�صة الربملانية الكاملة
مبراحلها.
وي���ش�ير امل �ج��ايل �إىل �أن ال ��زائ ��ر ال� ��ذي يق�ضي
قرابة ال�ساعة يف املتحف ،امنا يتجول عرب اكرث من
�سبعني �سنة من االحداث الت�شريعية ،لي�س فقط يف
االنتخابات بل يف ت�شكيل احلكومات ،و�أه��م مفا�صل
ال ��دول ��ة يف ك��ل ف�ت�رة ب ��رمل ��ان ،م��و��ض�ح��ا �أن احل�ي��اة
الت�شريعية االردن �ي��ة غنية ب��الأح��داث ال�ت��ي يوفر
املتحف �سبيال لالطالع عليها ب�إ�سلوب �شيق ،وذلك
با�ستخدام ال�صوت وال�صورة واملخططات واالفالم.
وي�صف الدكتور املجايل املتحف بالذاكرة احلية
التي جتمع التاريخ ب�إح�سا�س ،وهو بحد ذاته مدر�سة
معرفية عن احلياة الت�شريعية ،م�شريا اىل �أهمية
ال�ت��اري��خ بالن�سبة للجيل احل ��ايل ،ال��ذي��ن يتمتعون
با�ستخدام كل الو�سائل احل�سية لتطوير ثقافتهم
الربملانية.
ي��ذك��ر �أن وزارة ال�ث�ق��اف��ة تب ّنـت م���ش��روع �إع ��ادة
�إح �ي��اء مبنى ال�برمل��ان ال�ق��دمي وترميمه و�صيانته
وفق معايري العمل املتحفي ،لي�صبح مُـتحفا للحياة
الربملانية ،حيث �ش ّكـلت جلنة لذلك يف عام 2010
لهذه الغاية� ،إىل �أن مت افتتاحه بداية ني�سان عام
 .2016ويتكون من ثالثة �أج��زاء ،الو�سط وي�ضم
قاعة ال�برمل��ان ،واجلناح الأمي��ن ويتكون من قاعات
العر�ض التي ت��روي ق�صة احل�ي��اة الربملانية ،فيما
ي�ضم اجلناح الأي�سر مكتبي رئي�سي جمل�سي الأعيان
والنواب وقاعة الت�شريفات.

المشتقات المالية ودعوة
لتشديد الرقابة عليها
عدنان أحمد يوسف
بالرغم من �أن تاريخ �أ�سواق امل�شتقات املالية مبفهومها احلديث يرجع �إىل عقود م�ضت� ،إال
�أن �أ�سمها برز ب�صورة ح��ادة خالل الأزم��ة العاملية  ،2008حيث وجهت لها �أ�صابع االتهام ك�أحد
�أهم العوامل التي �ساهمت يف الأزمة .فماهي بال�ضبط امل�شتقات املالية ،وما هي وظائفها ،وكيف
�ساهمت يف تفاقم الأزمة العاملية.
امل�شتقات املالية هي عقود مالية ترتبط قيمتها بقيمة الأ�صل الأ�سا�سي� .إنها �أدوات مالية
معقدة ت�ستخدم لأغرا�ض خمتلفة على نطاق وا�سع للم�ضاربة وحتقيق عوائد حمتملة جيدة ،مبا
يف ذلك التحوط والو�صول �إىل �أ�صول �أو �أ�سواق �إ�ضافية� .أي �أن امل�شتقات املالية هي عقود مالية
ت�ستمد قيمتها من الأ�صل الأ�سا�سي .وتتغري قيمة الأ�صل الأ�سا�سي تبعاً لظروف ال�سوق .وميكن
تداول امل�شتقات من خالل التنب�ؤ بحركة ال�سعر امل�ستقبلية للأ�صل الأ�سا�سي.
�أم��ا �أه��م �أن��واع امل�شتقات املالية فهي العقود الآج�ل��ة ()Future Contractsوالعقود
امل�ستقبلية خارج البور�صة ()Forward Contractsوعقود الفروقات ()CFDوعقود
اخليارات (  )Option Contractsوعقود املقاي�ضة ( )Swap Contractsوهناك
�أنواع �أخرى كذلك.
ويف الأ�صل ،كان واحد من الأغرا�ض الرئي�سية للم�شتقات املالية هي امل�ساعدة يف �إدارة املخاطر.
فبما �أن قيمة امل�شتقات مرتبطة بقيمة الأ�صل الأ�سا�سي ،ف�إن امل�شتقات املالية ت�ستخدم يف املقام
الأول لتحوط املخاطر .على �سبيل املثال ،ميكن للم�ستثمر �شراء عقد م�شتق تتحرك قيمته يف
االجتاه املعاك�س لقيمة الأ�صل الذي ميتلكه امل�ستثمر .بهذه الطريقة ،قد تعو�ض الأرباح يف عقود
امل�شتقات اخل�سائر يف الأ�صول الأ�سا�سية.
وكثريا ما ت�ستخدم امل�شتقات لتحديد �سعر الأ�صل الأ�سا�سي .على �سبيل املثال ،ميكن �أن تكون
الأ�سعار الفورية للعقود الآجلة مبثابة تقريب ل�سعر ال�سلعة .كما ت�ساهم امل�شتقات املالية يف تعزيز
كفاءة الأ��س��واق املالية ،حيث �أن��ه با�ستخدام عقود امل�شتقات املالية ،ميكن للمرء �أن يكرر عائد
الأ�صول .لذلك ،متيل �أ�سعار الأ�صول الأ�سا�سية وامل�شتقات املرتبطة بها �إىل �أن تكون متوازنة
لتجنب فر�ص املراجحة.
لقد تطورت �سوق امل�شتقات املالية كثرياً يف العقود الأخ�ي�رة .ب��د�أ تقدمي املزيد واملزيد من
فر�ص ال�ت��داول لي�س فقط يف ال�سوق املنظمة ،ولكن � ً
أي�ضا يف �سوق  .OTCمت �إن�شاء عقود
الفروقات التي متنحك الفر�صة للتداول يف �سوق العمالت والأ�سهم وال�سلع با�ستخدام الرافعة
املالية العالية .بف�ضلهم� ،أ�صبحت التجارة يف الأ�سواق املالية متاحة ملجموعة �أو�سع ،ولي�س فقط
الأ�شخا�ص الذين لديهم ر�أ�س مال كبري.
وتعترب امل�شتقات التقليدية ب�شكل عام (عقود اخليارات وامل�ستقبليات) وامل�شتقات االئتمانية
ب�شكل خا�ص ((� Credit Default Swaps CDsأح��د �أه��م �أ�سباب ح��دوث الأزم��ات
املالية يف ر�أي الكثري من االقت�صاديني ،فالأ�صول العينية �أو املالية التي تنعقد عليها ال�صفقات ال
يتم مبادلتها يف معظم الأحيان ،و�إمنا يتخذ من تطور �أ�سعارها م�ؤ�شرات لت�صفية عقود امل�شتقات
بني املتعاملني وهو ما ي�ؤدي �إىل التحول من املتاجرة �إىل املقامرة .كما تو�صف ب�أنها معامالت
�صفرية فعقود امل�شتقات ال حتقق �أي قيمة م�ضافة للأ�صل الذي عقدت عليه ،و�إمنا ما يربحه
�أح��د طريف ال�صفقة يخ�سره الطرف الآخ��ر .ومع �أن البع�ض يرى ب��أن مثل هذه الأدوات تعزز
ال�سيولة وتوزع املخاطر وتعطي املتعاملني بها بع�ض املزايا� ،إال �أنه من الوا�ضح جداً �أن �أ�ضرارها
�أكرب بكثري من منافعها.
و�سوق امل�شتقات املالية �سوق عمالق بكل ما تعنيه الكلمة ،حيث يقدر حجم ال�سوق بحوايل 1.2
كوادريليون دوالر� ،أي �أن قيمة امل�شتقات املالية تبلغ نحو � 14ضعف قيمة الناجت الإجمايل العاملي.
وبالن�سبة لتوزيع هذه امل�شتقات ف�إن نحو  82يف املائة منها متثل عقود فائدة ،ونحو  11يف املائة
عقود نقد �أجنبي ،ونحو  6يف املائة م�شتقات ائتمان ،والباقي عقود م�شتقات �أ�سهم و�سلع وغريها.
من ناحية �أخرى؛ ف�إن توزيع امل�شتقات ح�سب طبيعة املنتج املايل ت�شمل عقود امل�شتقات يف عقود
امل�ستقبليات والعقود الآجلة بن�سبة  16يف املائة ،وعقود الرتتيبات املتبادلة  Swapsبن�سبة 63
يف املائة ،وعقود اخليارات بن�سبة  15يف املائة ،وم�شتقات االئتمان بن�سبة  6يف املائة .وحتوز خن�س
بنوك �أمريكية وهيبنك جي بي مورجانت�شيز ،و�سيتي بنك ،وبنك �أوف �أمريكا ،وبنك جولدمان
�ساك�س ،وبنك �إت�ش �إ�س بي �سي على �أكرث من جمموع قيمة امل�شتقات.
وميكن ال�ق��ول �إن حم��دودي��ة تعامل البنوك العربية وال �سيما البنوك الإ�سالمية يف هذه
امل�شتقات هي من الأ�سباب التي جنبها التعر�ض لأزمات مالية كبرية على �شاكلة ما حدث للبنوك
الأمريكية والأوروبية.
ويقول �أحد الباحثني �إن الأزمة املالية العاملية الأخرية �أظهرت مدى الق�صور الذي تنطوي
عليه مثل هذه العقود وم�ستويات املخاطر الكبرية التي حتتويها والناجمة عن �سوء �إداراتها
ونق�ص ال�شفافية امل�صاحب لها والتعقيدات املرتبطة باملخاطر احلقيقية وراء مثل هذه العقود
وخماطر انت�شار �آثار هذه �إثر انهيار امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذه العقود بني النظم املالية املختلفة،
مثلما حدث مع حالة �إفال�س بنك ليمان براذرز وخماطر الإفال�س التي تعر�ضت لها املجموعة
الأمريكية الدولية  AIGعمالق الت�أمني يف العامل ،التي �أثارت الكثري من اجلدل عرب خمتلف
�أنحاء العامل حول �ضرورة �إدخال �إ�صالحات هيكلية يف الأ�سواق املالية يف العامل .لذلك تتزايد
النداءات ب�ضرورة تنظيم هذه املنتجات وت�شديد الرقابة عليها ،وتنميط عقودها ل�ضمان ا�ستقرار
�أ�سواق امل�شتقات يف العامل ،و�ضمان متانة الأ�سواق الأكرث ا�ستقرا ًرا.

إيقاف ضخ المياه عن بعض
مناطق السلط للصيانة
االنباط -عمان
�أع�ل�ن��ت وزارة امل�ي��اه وال ��ري� /سلطة املياه
�إي�ق��اف �ضخ امل�ي��اه ع��ن بع�ض مناطق مدينة
ال �� �س �ل��ط ال �ي��وم الأرب � �ع� ��اء م��ن حم �ط��ة نقب
الدبور ،لغايات �إ�صالح اخلطوط واملحاب�س
داخل حرم املحطة و�إجراء ال�صيانة الالزمة.
وقالت الوزارة� /سلطة املياه ،يف بيان ام�س

الثالثاء� ،إن الإيقاف �سيبد�أ من ال�ساعة 8
�صباحا �إىل ال�ساعة  8م�ساء ،م�شرية �إىل �أن
املناطق التي �ستت�أثر بالتوقف هي :البقعان،
ال �ع��ام��ري��ة ،ك �ف��ره��ودا ال ��راب ��ح ،ال �ب �ح�ي�رة ،
�سوادة ،املدينة الريا�ضية� ،إ�سكان املهند�سني،
� �ض��اح �ي��ة ال � ��زه � ��ور ،داع � �ي� ��ة امل ��واط �ن�ي�ن
�إىل ال �ت �ع��اون م��ع ك� ��وادر امل �ي��اه ال �ت��ي تعمل
مل�صلحتهم.

بلدية السلط تطلق مشروع
زراعة تجميل المدينة
االنباط -زيد عوامله
امياناً من بلدية ال�سلط ب�ضرورة املحافظة
ع�ل��ى ج�م��ال�ي��ة وت� ��راث م��دي�ن��ة ال���س�ل��ط ال�ق��دمي
وحر�صها ال��دائ��م على �إظ�ه��ار الهوية اخلا�صة
للمدينة.
�أعلن رئي�س بلدية ال�سلط الكربى املهند�س
خالد خ�شمان عن �إطالق
م�شروع زراعة جتميل مدينة ال�سلط الكربى
وم�ن��اط�ق�ه��ا ،ب��إ��ض��اف��ة مل���س��ات جمالية ج��ذاب��ة و
مريحه للم�شاهد من خ�لال ال��زراع��ة احلديثة
واملتطورة
وي�ه��دف ه��ذا امل���ش��روع ال��و��ص��ول �إىل مدينة
خ�ضراء بحلول العام 2022
وال��ذي �سي�شمل كافة مناطق بلدية ال�سلط
الكربى،
وق ��ال اخل���ش�م��ان �إن امل �� �ش��روع ي �ه��دف اي�ضا
�إىل زراع��ة �أ�شجار زينة و حرجية على جوانب
ال�شوارع الرئي�سية والفرعية و امل�ساحات الفارغة

(ف�ضالت ال�شوارع).
و�أ� �ض��اف اخل�شمان �أن البلدية ب ��د�أت العام
املا�ضي بزراعة( )4000الأف
�شجرة زينة
و �ضمن اخل�ط��ة �سيتم زراع ��ة( )18000
�أل��ف �شجرة زينة و ( �) 50000أالف �شجرة
حرجية
ً
وتعمل البلديات حاليا على جتهيز البنية
التحتية الالزمة ال�ستدامة الزراعة
م��ن خ�ل�ال جتهيز ��ش�ب�ك��ات ري مب��وا��ص�ف��ات
وجودة عالية.
و �أ� �ش��ار اخل�شمان �أن م��ن واج��ب املواطنني
امل�ساهمة والت�شارك
مع البلدية يف �أعمال الزراعة واملحافظة على
امل�شاريع التي تنفذها البلدية
من العابثني باملمتلكات العامة.
و �أك��د اخل�شمان �شكره وتقديره من جميع
اجل �ه��ات والأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن دع �م��وا امل���ش��روع
و�سيتم الإعالن عن �أ�سمائهم الحقا.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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 33.19مليار دينار إجمالي الدين العام األردني
االنباط-عمان

جدة –العربية

ارت���ف���ع ر���ص��ي��د ال���دي���ن احل���ك���وم���ي حتى
نهاية �شهر �آب بعد ا�ستثناء �إح�صائيا ما
يحمله ���ص��ن��دوق ا�ستثمار �أم����وال ال�ضمان
ااجل��ت��م��اع��ي 2 ،م��ل��ي��ار و 559م��ل��ي��ون دي��ن��ار
خالل � 8أ�شهر.
يف حني بلغ �إجمايل الدين العام يف نهاية
�آب (�أغ�سط�س)  33.18مليار دينار بح�سب
الن�شرة املالية ل�شهر �آب ال�صادرة عن وزارة
املالية.
وب���ل���غ ر����ص���ي���د ال����دي����ن احل���ك���وم���ي ح��ت��ى
نهاية �شهر �آب بعد ا�ستثناء �إح�صائيا ما
يحمله ���ص��ن��دوق ا�ستثمار �أم����وال ال�ضمان
االج��ت��م��اع��ي م���ا ق��ي��م��ت��ه  26517.8م��ل��ي��ون
دي��ن��ار �أو م��ا ن�سبته  %85م��ن ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل املقدر ل�شهر �آب من عام .2020
مقابل  23958.5مليون دي��ن��ار يف نهاية
ع��ام � 2019أو م��ا ن�سبته  %75.8م��ن الناجت
املحلي الإجمايل لعام � 2019شامال مديونية
ك��ل م��ن �شركة ال��ك��ه��رب��اء الوطنية و�سلطة
املياه التي تبلغ نحو  7.6مليار دينار.

ح���ذرت وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة ام�س
ال��ث�لاث��اء م��ن ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ت��واج��ه
�إم�����دادات ال��ط��اق��ة يف ال��ع��امل م���ؤك��دة �أن
�إم�����دادات ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة مل ت��ت���أث��ر بعد
هجوم من�ش�أة جدة.
وق���ال���ت وك���ال���ة ال��ط��اق��ة ال���دول���ي���ة �إن
�أ����س���واق ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة م���ازال���ت تتلقى
�إم���دادات جيدة بعد هجوم على من�ش�آت
نفطية �سعودية ت��ورط��ت ب��ه امليلي�شيات
احلوثية الإرهابية االثنني.
ور�أت ال���وك���ال���ة يف ه���ج���وم ج����دة �أن���ه
«ت��ذك�ير ب�����ض��رورة ت��وخ��ي اليقظة حيال
امل���خ���اط���ر ال����ت����ي ت����ه����دد �أم������ن ال���ط���اق���ة»
مو�ضحة �أن �أ�سواق النفط مازالت تتلقى
�إمدادات جيدة بعد الهجوم.
قال م�صدر م�س�ؤول يف وزارة الطاقة
ال�سعودية لقناة «العربية» �إن االعتداء
الإرهابي مل يت�سبب بخ�سارة �أي جزء من
منتجات البرتول.
واندلع حريق ن�شب يف خ��زان للوقود

 9شركات أردنية تنضم حديثا إلى مركز قطر للمال
الدوحة -برتا

ق��ال م��رك��ز ق��ط��ر ل��ل��م��ال� ،إن � 9شركات
�أردنية ان�ضمت حديثا للعمل حتت مظلته.
وذكر التقرير ال�سنوي للمركز ال�صادر
�أخريا� ،أن ان�ضمام ال�شركات الأردنية �أ�سهم
ب��رف��ع �إج���م���ايل ع���دد ال�����ش��رك��ات امل��ن�����ض��وي��ة
حتت مظلته �إىل � 800شركة.
ويحتل الأردن املرتبة الأوىل عربيا بعد
قطر يف عدد ال�شركات التي ان�ضمت حديثا
للعمل �ضمن ق��وان�ين م��رك��ز قطر للمال،
فيما احتل لبنان املرتبة الثانية بواقع 6
�شركات.
و�أو������ض�����ح ال���ت���ق���ري���ر �أن جم������االت ع��م��ل
ال�شركات الأردنية يرتكز يف عدة قطاعات،
�أب������رزه������ا ال����رق����م����ي وجم�������ال امل���ع���ل���وم���ات،
واخلدمات املالية والتكنولوجيا.
وت�ستفيد ال�����ش��رك��ات الأردن���ي���ة وغ�يره��ا
م����ن �����ش����رك����ات م����رك����ز ق���ط���ر ل����ل����م����ال ،م��ن
جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة م���ن االم���ت���ي���ازات ال��ت��ي
ي��وف��ره��ا ك��ال��ت��م��ل��ك الأج��ن��ب��ي ب��ن�����س��ب��ة 100
باملئة ،ومن�صة �إلكرتونية واحدة ال�ستكمال
�إجراءات الرتخي�ص ،والت�سجيل التجاري،
وال��ت���أ���ش�يرات واجل����وازات ،وم��ع��دل �ضريبة
تناف�سي ل��ل�����ش��رك��ات بن�سبة  10ب��امل��ئ��ة على
الأرب��اح املحققة من م�صادر حملية ،وبيئة
�ضريبية مناف�سة تخ�ضع التفاقيات منع
االزدواج ال�ضريبي.
ك���م���ا ي���وف���ر �إم���ك���ان���ي���ة حت���وي���ل الأرب�������اح

ق�����ال ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ش��رك��ة
�إي��رب��ا���ص ج��ي��وم ف���وري ،ام�����س ال��ث�لاث��اء،
�إن ���ص��ن��اع��ة ال���ط�ي�ران ق���د ال ت���ع���ود �إىل
م�����س��ت��وي��ات م���ا ق��ب��ل الأزم�����ة ح��ت��ى ال��ع��ام
.2025
و�أبلغ فوري م�ؤمترا لقطاع الطريان
ع�ب�ر الإن��ت�رن����ت �أن �أوروب�������ا م���ت����أخ���رة يف
اعتماد منهج م��وح��د جت��اه فتح احل��دود

بالكامل �إىل اخل��ارج ب��دون �ضريبة ،وبيئة
ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ت��ت�����س��م ب��ال�����ش��ف��اف��ي��ة ،م���ا ي�سهل
الو�صول �إليها  ،ا�ضافة اىل مركز خا�ص
لت�سوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل
منظمة العمل الدولية ،و�إمكانية التداول
ب���أي عملة ،وت�سهيل �إج���راءات الت�أ�شريات
والتوظيف.
ووف��ق��ا للتقرير ،ف��ق��د ك��ان ال��ع��ام 2019
زاخ������راً ب����الإجن����ازات ال��ك��ب�يرة مل��رك��ز قطر
للمال ،حيث �سجل من��واً ا�ستثنائياً بن�سبة
 35باملئة ،وارتفع عدد ال�شركات امل�سجلة يف

من�صته �إىل نحو � 800شركة.
وذكر التقرير �أن املركز �سيوا�صل جهوده
لتحقيق متطلبات ر�ؤي��ت��ه اال�سرتاتيجية
لعام  2022الرامية �إىل البحث عن فر�ص
ل��ل��ت��و���س��ع وال��ن��م��و يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات
اخلدمية الرقمية والإعالمية والريا�ضية
واملالية ،حيث يخطط لرفع عدد ال�شركات
العاملة حت��ت مظلته �إىل � 1000شركة يف
خمتلف املجاالت.
ووف��ق��ا للتقرير ،ف��ق��د ك��ان ال��ع��ام 2019
زاخ������راً ب����الإجن����ازات ال��ك��ب�يرة مل��رك��ز قطر

للمال ،حيث �سجل من��واً ا�ستثنائياً بن�سبة
 35باملئة ،وارتفع عدد ال�شركات امل�سجلة يف
من�صته �إىل نحو � 800شركة.
وذكر التقرير �أن املركز �سيوا�صل جهوده
لتحقيق متطلبات ر�ؤي��ت��ه اال�سرتاتيجية
لعام  2022الرامية �إىل البحث عن فر�ص
ل��ل��ت��و���س��ع وال��ن��م��و يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات
اخلدمية الرقمية والإعالمية والريا�ضية
واملالية ،حيث يخطط لرفع عدد ال�شركات
العاملة حت��ت مظلته �إىل � 1000شركة يف
خمتلف املجاالت.

ت�أ�سي�س �سبل ل��ل��ت��ع��اون ال��ف�� ّع��ال وامل��ن ّ��ظ��م وامل�����س���ؤول
بينهما ل��دع��م ري��ادي��ي الأع��م��ال و�أ���ص��ح��اب امل�شاريع
امل���ن���زل���ي���ة ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ال�������ش���رك���ات ال�����ص��غ�يرة
وامل���ت���و����س���ط���ة ال���ع���ام���ل���ة يف ال���ق���ط���اع�ي�ن اخل���دم���ي
وال�صناعي املح ّلي حيث �ستقوم امل�ؤ�س�سة بالتعاون
مع املركز بت�شبيك بع�ض امل�ستفيدين امل�ؤهلني مع
ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة للتقدم للح�صول على قرو�ض
ب�شروط مي�سرة� ،إ�ضافة �إىل تقدمي خدمات االر�شاد
الفنية « »Mentoringوال��ت��دري��ب املتخ�ص�ص
لتحقيق التنمية امل�ستدامة والنمو االقت�صادي.
من جهته� ،أ�شاد ا�ستيتيه بالدّور الذي ت�ساهم
به امل�ؤ�س�سة من دعم وتطوير املن�ش�آت االقت�صادية

املحلية ال��ذي ي���أت��ي �ضمن ال��ظ��روف االقت�صادية
التي مير بها الأردن.
وب�ّي�نّ ���ض��رورة تعزيز التعاون والتن�سيق معها
م��ن �أج���ل تنفيذ ب��ن��ود م��ذك��رت��ي ال��ت��ف��اه��م وتعزيز
ا�ستفادة ال�شرائح كافة من بنود املذكرة.
كما �أ ّكد ا�ستيتيه �أن مذكرتي التفاهم �ستكونان
خ���ط���وت�ي�ن م��ت��ق��دم��ت�ين ل���ت���ع���زي���ز ال�������ش���راك���ة ب�ين
امل�ؤ�س�ستني وجعلها فاعلة وملمو�سة على �أر���ض
الواقع من خالل و�ضع خطوات عملية ومدرو�سة
ومب����ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى �أداء ال���ق���ط���اع���ات ال��ت��ج��اري��ة
وال�صناعية وتن�شيطها.
وا�����ش����ار اىل ان م���ذك���رت���ي ال��ت��ف��اه��م ت��ع��ت�بران

ترجمة حقيقية ل�ل�أف��ك��ار وامل���ب���ادرات ال��ت��ي تطلق
م��ن قبل الطرفني ل�لارت��ق��اء مب�ستوى اخلدمات
امل��ق��دم��ة للقطاع اخل��ا���ص ومب��ا ينعك�س على اداء
االقت�صاد الوطني.
ومبوجب مذ ّكرتي التفاهم �سيتم العمل على
دعم وترويج �أن�شطة امل�ؤ�س�سة الهادفة اىل تعزيز
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة والأف��ك��ار الريادية
يف املحافظات كا ّفة مثل عقد الور�شات التعريفية
وتعميم ب��رام��ج امل�ؤ�س�سة وال�����ش��روط اخلا�صة بها
على م�ستفيدي مركز تطوير الأعمال  ،بالإ�ضافة
�إىل �إ�شراك امل�ؤ�س�سة يف �أن�شطة املركز جميعها ذات
العالقة.

بوتين :التعاون الروسي السعودي ساهم في ضمان
استقرار أسواق الطاقة
ق��ال الرئي�س ال��رو���س��ي ،ف�لادمي�ير بوتني،
�إن التعاون الرو�سي ال�سعودي �ساهم يف �ضمان
ا�ستقرار �أ�سواق الطاقة.

وفح�ص امل�سافرين.
ح���ذر االحت����اد ال����دويل للنقل اجل��وي
يف وق��ت �سابق م��ن �أن ���ش��رك��ات ال��ط�يران
ب�����ص��دد خ�������س���ارة �إج���م���ال���ي���ة ق���دره���ا 157
مليار دوالر يف العامني احلايل والقادم،
جم���ري���ا خ��ف�����ض��ا ج���دي���دا ع��ل��ى ت��وق��ع��ات��ه
للقطاع يف ظل ت�أثر الأ���س��واق الرئي�سية
مب���وج���ة ث���ان���ي���ة م����ن �إ�����ص����اب����ات ف�ي�رو����س
كورونا والإغالقات الرامية �إىل احتواء
اجلائحة.

ماليين األميركيين مهددون
بإخالء منازلهم

االنباط-عمان

دبي  -العربية

مب��ح��ط��ة ت���وزي���ع امل���ن���ت���ج���ات ال��ب�ترول��ي��ة
�شمال جدة ،نتيجة اعتداء �إرهابي عليه
بقذيفة.
وذك�����رت وزارة ال��ط��اق��ة �أن���ه���ا متتلك
�شبكة �إم���دادات قوية وم��واق��ع للتخزين
اال���س�ترات��ي��ج��ي ،م��و���ض��ح��ة �أن العمليات
يف حمطة ت��وزي��ع ال��وق��ود يف ج��دة ت�سري
ب�شكل طبيعي.
ك���م���ا ر�����ص����دت «ال���ع���رب���ي���ة» م����ن داخ����ل
حمطة ت��وزي��ع ال��وق��ود التابعة لأرام��ك��و
يف ج�����دة ،الأ�����ض����رار ال���ت���ي حل��ق��ت ب���أح��د
اخل��زان��ات ،والتي ثبت ت��ورط امليلي�شيات
احلوثية الإرهابية يف االعتداء عليها.
وو�سط العديد من اخلزانات اململوءة
ب�����أن����واع ع����دة م���ن ال����وق����ود ،ي��ظ��ه��ر �أح���د
ال�����ص��ه��اري��ج ال�����ذي ت�����ض��رر ج����زء �صغري
م���ن اجل���ان���ب ال���ع���ل���وي م���ن���ه ج�����راء ه���ذا
اال�ستهداف.
وم������ن ب��ي��ن �أب���������رز  5م���ع���ل���وم���ات ع��ن
ال�����ص��ه��ري��ج ال����ذي ج���رى ا���س��ت��ه��داف��ه �أن��ه
خم�ص�ص لوقود الديزل ،وي�سع ما يقرب
من � 500ألف برميل.

رئيس إيرباص :صناعة الطيران قد
ال تتعافى حتى عام 2025
العربية-رويرتز

مذكرتا تفاهم بين مؤسسة المشاريع االقتصادية
ومركز تطوير األعمال
وق��ع��ت امل���ؤ���س�����س��ة الأردن���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����ش��اري��ع
االق��ت�����ص��ادي��ة وم��رك��ز تطوير الأع��م��ال ،ال��ث�لاث��اء،
يف مبنى امل���ؤ���س�����س��ة م��ذك��رت��ي ت��ف��اه��م ت��ه��دف��ان �إىل
التعاون يف ت�شبيك املنتفعني من برامج امل�ؤ�س�سة
م��ن ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة م��ع الربامج
التي يديرها مركز تطوير الأع��م��ال من خدمات
ال�برن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��ت�����ش��غ��ي��ل ال���ذات���ي «ان��ه�����ض»
وب��رن��ام��ج تنمية « التطوير والت�شغيل املهني يف
القطاع ال�صناعي» املموّل من الوكالة الفرن�سية
للتنمية .AFD
وو ّق���ع امل��ذك��رت�ين امل��دي��ر التنفيذي للم�ؤ�س�سة
ال���دك���ت���ور ب���� ّ���ش���ار ال���زع���ب���ي وال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ل��ل��م��رك��ز ن���اي���ف ا���س��ت��ي��ت��ة ،ب��ح�����ض��ور مم��ث��ل�ين م��ن
ك�ل�ا امل���ؤ���س�����س��ت�ين .و�أ ّك�����د ال��زع��ب��ي يف ك��ل��م��ة ل���ه �أن
ه��ذه ال�شراكة ت���أت��ي �إمي��ان��ا م��ن احلكومة ب�أهمية
تقدمي الدعم للمجتمع املح ّلي ورياديي الأعمال
وال�����ش��رك��ات امل��ح��ل�� ّي��ة ال��ع��ام��ل��ة ���ض��م��ن ال��ق��ط��اع��ات
اخل��دم��ي��ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة لإب������راز ج����ودة اخل��دم��ات
وامل��ن��ت��ج��ات الأردن��� ّي���ة وال��ق��ي��ام بتحفيز امل�ستهلك
الأردين على �شرائها وت�شجيع ال�صادرات الوطنية،
الأم��ر ال��ذي �سيعمل على رفع املكانة االقت�صاديّة
للمملكة.
وب�ّي�نّ �أن امل�ؤ�س�سة م��ن خ�لال مذكرتي التفاهم
املوقعتني م��ع م��رك��ز تطوير الأع��م��ال �ستعمل على

الطاقة الدولية تحذر من تهديد
إمدادات النفط العالمية

ب��وت�ين �أع���رب ع��ن امتنانه جل��ه��ود العاهل
ال�سعودي وويل العهد يف �إجناح قمة الع�شرين.
وك��ال��ة �سبوتنيك نقلت ع��ن ب��وت�ين خ�لال
مرا�سم ا�ستالم �أوراق اعتماد �سفراء �أجانب �أن
عالقات رو�سيا مع ال�سعودية� ،إح��دى ال��دول

ال���رائ���دة يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ،ت��ت��ط��ور ب�شكل
متزايد.
و�أ����ش���ار ب��وت�ين �إىل �أن ال��ع�لاق��ات اكت�سبت
م�ؤخرا طابعا وا�سعا و�شامال وهو ما �سهّلته
االت���ف���اق���ي���ات ال���ت���ي ج�����اءت ع��ق��ب زي���ارت���ه �إىل

الريا�ض يف �أكتوبر .2019
وق���ال «ت��ت��ع��اون رو���س��ي��ا وال�����س��ع��ودي��ة ب�شكل
ف��ع��ال ب�صيغة «�أوب������ك ،»+مم��ا ي�����س��اه��م ب�شكل
م�شرتك يف �ضمان ا���س��ت��ق��رار �أ���س��واق الطاقة
العاملية.

دبي  -العربية

ي���واج���ه م�ل�اي�ي�ن الأم�ي�رك���ي�ي�ن خ��ط��ر
الإخ�لاء من منازلهم بحلول نهاية هذا
العام ،مما يعمق �أثر املعاناة التي �سببتها
ج��ائ��ح��ة ف�يرو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت�����ش��ري يف
جميع �أنحاء الواليات املتحدة املت�صدرة
ل�������دول ال����ع����امل م����ن ح���ي���ث الإ�����ص����اب����ات
والوفيات.
ووف��ق��اً مل�سح �أج����راه مكتب الإح�����ص��اء
الأم�يرك��ي خ�لال نوفمرب اجل���اري ،ف���إن
حوايل  5.8مليون بالغ �أمريكي قالوا �إنه
من املحتمل جدًا �أن يواجهوا الإخالء �أو
حب�س ال��ره��ن العقاري اخل��ا���ص باملنازل
ال���ت���ي ي��ق��ط��ن��ون ف��ي��ه��ا خ��ل�ال ال�����ش��ه��ري��ن
امل��ق��ب��ل�ين ،ومي��ث��ل ذل���ك ث��ل��ث امل��ت���أخ��ري��ن
ع��ن ���س��داد الإي��ج��ار �أو مدفوعات الرهن
ال��ع��ق��اري وال��ب��ال��غ ع��دده��م  17.8مليون
�شخ�ص.
وكان املركز الأمريكي لل�سيطرة على
الأم���را����ض وال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا (،)CDC
اتخذ تدابري غري م�سبوقة و�أعلن وقفاً
م�ؤقتاً لعمليات الإخ�لاء من � 4سبتمرب
�إىل  31دي�����س��م�بر م��ن �أج���ل م��ن��ع انت�شار
ال��وب��اء .بالتايل فتوقيت انتهاء التعليق
بعيد ع��ن �أن ي��ك��ون م��ث��ال��ي��اً ،بالنظر �إىل
�أنه بحلول نهاية العام� ،ستتوقف ماليني
الأ���س��ر الأم�يرك��ي��ة ع��ن تلقي امل�ساعدات
االجتماعية واالقت�صادية التي حظيت
ب���ه���ا ح���ت���ى الآن ،يف ان����ت����ظ����ار ت�����ش��ك��ي��ل
الكونغر�س والت�صويت على متديد �آخر

حلزمة امل�ساعدات.
م����ن ن���اح���ي���ة �أخ���������رى���� ،س���م���ح ق���ان���ون
 - CARESالذي متت امل�صادقة عليه
يف م��ار���س املا�ضي  -لأ���ص��ح��اب امل��ن��ازل يف
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ب����إي���ق���اف م��دف��وع��ات
ال��ره��ن ال��ع��ق��اري مل��دة ت�صل �إىل ع��ام �إذا
واج���ه���وا م�شقة يف ذل���ك نتيجة ال��وب��اء،
لذا يواجه املقرت�ضون الذين �سجلوا يف
ب��داي��ة ال�برن��ام��ج خطر حب�س ال��ره��ن �أو
احلجز بحلول مار�س املقبل.
وي��ع��ت��ق��د م��ا ي��ق��رب م��ن ن�����ص��ف الأ���س��ر
ال��ت��ي مل ت��ت��م��ك��ن م���ن ����س���داد م��دف��وع��ات
الإيجار �أو الرهن العقاري ب�شكل منتظم
يف كل من �أركن�سا�س وفلوريدا ونيفادا،
�أن هناك «احتما ًال قوياً» للإخالء بحلول
�أوائ��ل يناير ،وه��ذا يعادل �أك�ثر من 750
�ألف منزل ،حيث بات الإخالء من املنازل
�أك��ب�ر م�����ص��در ق��ل��ق ل�ل�أم�يرك��ي�ين ،وف��قً��ا
للم�سح.
وي�سري ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ال��ذي �أودى
ب���ح���ي���اة �أك���ث��ر م����ن � 256أل������ف �أم�ي�رك���ي
ح��ت��ى الآن ،ب���اجت���اه ال��ف��ت��ك ب�����ـ� 30أل���ف���اً
�آخ��ري��ن بحلول منت�صف دي�سمرب ،وفقًا
لتوقعات املركز الأمريكي لل�سيطرة على
الأمرا�ض.
يذكر �أن الرئي�س املنتخب جو بايدن
�أع��������رب يف م����ار�����س امل���ا����ض���ي ع����ن دع��م��ه
ل��ت��ج��م��ي��د الإي�����ج�����ارات ووق�����ف الإخ��ل��اء
ب�سبب اجل��ائ��ح��ة ،م��ا ج��ع��ل الأم�يرك��ي�ين
ي����أم���ل���ون يف �أن ت��ق��وم الإدارة اجل��دي��دة
بخطوات �إيجابية بهذا ال�ش�أن.

وول ستريت تصعد مع بدء نقل
السلطة إلى بايدن

العربية-رويرتز

ف��ت��ح��ت الأ���س��ه��م الأم�يرك��ي��ة مرتفعة
ام�������س ال���ث�ل�اث���اء ،ب���ع���د �إع����ط����اء ال�����ض��وء
الأخ�����ض��ر ل��ن��ق��ل ال�����س��ل��ط��ة �إىل ال��رئ��ي�����س
املنتخب جو بايدن ،مما �أنهى حالة من
ال�ضبابية ال�سيا�سية خيمت لأ�سابيع.
و���ص��ع��د ���س��ه��م ت�����س�لا  %3.3ل��ت��ت��ج��اوز
قيمتها ال�سوقية  500مليار دوالر للمرة

الأوىل.
وارت��ف��ع امل���ؤ���ش��ر داو ج��ون��ز ال�صناعي
 154.84نقطة ،مبا يعادل  %0.52لي�صل
�إىل  29746.11نقطة.
وزاد امل���ؤ���ش��ر ���س��ت��ان��درد �أن���د ب���ورز 500
مبقدار  16.93نقطة �أو  %0.47م�سجال
 3594.52ن���ق���ط���ة ،ك���م���ا ت���ق���دم امل����ؤ����ش���ر
نا�سداك املجمع  58.70نقطة �أو %0.49
�إىل  11939.33نقطة.

االربعاء

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة عمرو
الزغري و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية
ب�سيطة حتت الرقم ( )14559بتاريخ 2009/4/6
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :عمرو الزغري و�شريكته
�إىل �شركة  :عمرو الزغري و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200162765( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة فواز الربيزات و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )19421بتاريخ  2017/7/31قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/11/24
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة را�شد ح�سام �سليمان اخلوالدة
م�صفيا لل�شركة .
ع��ل��م��ا ب�����أن ع��ن��وان امل�����ص��ف��ي  :ع��م��ان – ج��ب��ل ال��ت��اج – ت:
0798241200
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200099404( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة حياه العبد �ضوه
و�شركاها
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم
( ) 11282بتاريخ  2005/4/6اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي
إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )13من قانون ال�شركات رق��م()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان �شركة ع�صام قطو�س و�شركاه وامل�سجلة
يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم ( )19903بتاريخ
 2018/9/13تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :ع�صام قطو�س و�شركاه
�إىل �شركة  :ع�صام قطو�س و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة ايوب ابو �شام و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )92632بتاريخ  2008/11/10قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2019/7/7
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة اي��وب حممد �صربي ابو �شام
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :خريبة ال�سوق – بجانب برج االر�سال
– ت0795189443 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
رمزي نزهه

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة حممود وفي�صل ا�سماعيل
حمدان العبدالالت
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 17955
بتاريخ  1987/1/26اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

اعـالن طرح خلطة اسفلتية ساخنة لشوارع

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة مها
فرج ابو�سري و اوالدها وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية
ب�سيطة حتت الرقم (  ) ٦٦٤٨بتاريخ ١٩٩٦/٣/٢٦
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :مها ف��رج ابو�سري
واوالدها
�إىل �شركة � :صبحي زياد غامن و �شركائه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ع��ن ا�ستكمال اج���راءات ت�صفية �شركة �صالح عبد
العزيز وورثه عارف عبد ربه مناحي عبد العزيز
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم
(  ) ٥٩٩٠٥بتاريخ  ٢٠٠١/٥/٩اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

بلدية منشية بني حسن للمرة الثانية
تعلن بلدية من�شية بني ح�سن عن طرح عطاء خلطة ا�سفلتية
�ساخنة عطاء (  ) 2020/3فعلى املقاولني امل�صنفني فئة ثالثة
 /خلطات ا�سفلتية الراغبني بالتقدم للعطاء مراجعة البلدية
ل�شراء ن�سخ العطاء وح�سب ما يلي .
تقدمي كفالة بنكية بقيمة  %3من قيمة العر�ض ( كفالة بنكية
وال تقبل ال�شيكات ) .
ثمن ن�سخة العطاء (  ) 25دينار غري م�سرتدة .
علما بان اخر موعد ل�شراء ن�سخ العطاء ال�ساعة الواحدة ظهرا
من ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2020/12/8واخ��ر موعد الي��داع
العرو�ض ال�ساعة العا�شرة �صباحا من ي��وم الثالثاء املوافق
 2020/12/15حيث �سيتم فتح العطاء ال�ساعة احلادية ع�شرة
�صباحا من نف�س اليوم .

رئيس لجنة الشراء الرئيسية
يوسف محمد مقبل الشديفات

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء
( شراء كمية (  ) 100طن من مادة العدس املجروش )
تعلن مديرية امل�شرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�ش العربي  /جلنة العطاءات املركزية عن
طرح العطاء رقم م �ش ع � 2020 / 35 / 52 / 7شراء كمية (  ) 100طن من مادة العد�س املجرو�ش ).
فعلى املتعهدين الراغبني باال�شرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�شراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل
دفع مبلغ (  ) 30دينار غري م�سرتدة م�صطحبني معهم رخ�صة املهن وال�سجل التجاري و ( الرقم الوطني للمن�ش�أة ) �ساريتي املفعول
و�صورة عنهما وكتاب تفوي�ض من ال�شركة ملندوبها .
يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة (  ) 0900التا�سعة �صباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية (  ) 1300الواحدة ظهرا حتى
يوم االثنني املوافق  ( 2020/12/28با�ستثناء يومي االحد واخلمي�س من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ) .
تعاد املناق�صات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة (  ) 1300الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق  2020/12/29ومرفق بها
ت�أمني مايل م�صدق بقيمة ال تقل عن (  ) % 5من القيمة االجمالية املعرو�ضة ( ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ) مع العينات وكل مناق�صة
غري مرفق بها الت�أمني املايل او قيمة الت�أمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�صة ترد مت�أخرة عن موعد االغالق
اعاله او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .
عنوان جلنة العطاءات املركزية :
تلفون ( ) 5000184
فاك�س ( ) 5000146
موقعنا على االنرتنت  ( www.jafdop.mil.jo :لالطالع على املوا�صفات الفنية املطلوبة ) .

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء
( شراء كمية (  ) 120طن مادة الحليب املعلب )
تعلن مديرية امل�شرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�ش العربي  /جلنة العطاءات املركزية عن
طرح العطاء رقم م �ش ع � 2020 / 34 / 51 / 7شراء كمية (  ) 120طن من ( مادة احلليب املعلب ).
فعلى املتعهدين الراغبني باال�شرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�شراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل
دفع مبلغ ( � ) 60ستني دينار ًا غري م�سرتدة م�صطحبني معهم رخ�صة املهن وال�سجل التجاري و ( الرقم الوطني للمن�ش�أة ) �ساريتي
املفعول و�صورة عنهما وكتاب تفوي�ض من ال�شركة ملندوبها .
يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة (  ) 0900التا�سعة �صباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية (  ) 1300الواحدة ظهرا حتى
يوم االثنني املوافق  ( 2020/12/28با�ستثناء يومي االحد واخلمي�س من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ) .
تعاد املناق�صات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة (  ) 1300الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق  2020/12/29ومرفق بها
ت�أمني مايل م�صدق بقيمة ال تقل عن (  ) % 5من القيمة االجمالية املعرو�ضة ( ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ) مع العينات وكل مناق�صة
غري مرفق بها الت�أمني املايل او قيمة الت�أمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�صة ترد مت�أخرة عن موعد االغالق
اعاله او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .
عنوان جلنة العطاءات املركزية :
تلفون ( ) 5000184
فاك�س ( ) 5000146
موقعنا على االنرتنت  ( www.jafdop.mil.jo :لالطالع على املوا�صفات الفنية املطلوبة ) .

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني
يعلن البنك املركزي االردين عن طرح العطاء التايل :
ثمن نسخة اخر موعد لبيع
موضوع
رقم العطاء
العطاء
العطاء (غير دعوة العطاء
مسترد )
( ) 100
الساعة الواحدة
ر  2020 / 7 /اقتناء نظام
من بعد ظهر
الدارة ومراقبة مائة دينار
البنية المادية
يوم الثالثاء
في البنك
الموافق
المركزي
2020/12/8
االردني

اخر موعد
لالستفسارات

اخر موعد لتقديم
العروض

الساعة الواحدة
من بعد ظهر يوم
الثالثاء الموافق
2020/12/15

الساعة الواحدة من
بعد ظهر يوم الثالثاء
الموافق 2020/12/29

فعلى املناق�صني الراغبني يف اال�شرتاك بالعطاء اعاله مراجعة ق�سم ادارة العطاءات يف البنك
املركزي االردين � /شارع امللك ح�سني م�صطحبني معهم �صورة عن رخ�صة مهن �سارية املفعول و�شهادة
غرفة التجارة وال�سجل التجاري للح�صول على ن�سخة من وثائق دعوة العطاء .

اعالن صادر عن وزارة الصحة
اعالن رقم ( ) 2020/ 14
الرقم
1 / 14

المادة
تقديم وتوريد وتركيب نظام كاميرات  /اضافة كاميرات لعدة مواقع

على املناق�صني املتخ�ص�صني الراغبني يف اال�شرتاك بهذه املناق�صة واحل�صول على املوا�صفة
مراجعة مديرية امل�شرتيات والتزويد  /ياجوز  /بجانب مديرية امن لواء الر�صيفة
ومراعاة ما يلي :
ثمن وثيقة ال�شراء لكل مادة  25دينار اردين غري م�سرتدة .
اخر موعد لبيع الوثائق ال�ساعة (  ) 12ظهرا يوم االثنني املوافق . 2020/11/30
تو�ضع العرو�ض منف�صلة لكل مادة يف ال�صندوق املخ�ص�ص لها بحيث يكون العر�ض املغلق
مبني عليه ا�سم املادة ورقمها يف االعالن وا�سم املناق�ص يف مديرية امل�شرتيات والتزويد /
ق�سم امل�شرتيات .
اخر موعد لتقدمي العرو�ض ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباحا من يوم االثنني املوافق
 2020/12/7يرفق و�صل ثمن الوثائق مع العر�ض .
يلتزم املناق�ص بتقدمي كفالة دخول بن�سبة  % 3من قيمة العر�ض وتقدمي ن�سخة م�صدقة
عن رخ�صة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري لل�شركة مبا يتنا�سب مع املواد املطروحه .
اجور االعالن على من تر�سو عليه املناق�صة مهما تكررت .
يحق لوزارة ال�صحة الغاء املناق�صة كاملة او اي جزء منها دون ابداء اال�سباب .
امني عام وزارة الصحة املكلف
الدكتـور عمــار نعيــم الشرفـــا

اعالن بيع حضانة
اعلن  /جويده نور الدين
مصطفى بن سنان
ع��ن ب��ي��ع ح�����ض��ان��ة ف��وف��و ودودو
النموذجية الكائنة يف عمان –
مرج احلمام – ا�سكان ال�ضباط –
خلف خمازن الدويك
وال��ت��ي حتمل �سجل جت���اري رقم
 82876تاريخ 2018/3/7
اىل  /دع����د حم���م���ود ع��ب��داهلل
املرايره
ف��ع��ل��ى م���ن ل���دي���ه اي اع�ت�را����ض
على ذل��ك مراجعة كاتب العدل
 /م��راق��ب��ة ال�����ش��رك��ات  /وزارة
ال�صناعة والتجارة  /خالل ع�شرة
ايام من تاريخ ن�شر االعالن

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ( ثاني )
ا�ستنادا الحكام املادة (/68ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة والتموين ان الهيئة العامة غري العادية
لل�شركة ر�ؤية ثالثية االبعاد للتدريب واال�ست�شارات الت�سويقية
امل�سجلة لدينا ك�شركة ذ.م.م حتت الرقم ( )10127بتاريخ
( )2005/5/19قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ
( ) 2020/10/22املوافقة على تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة من
( )30,000دينار اردين لي�صبح ( )10.000دينار اردين
ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض
ر�أ�سمال ال�شركة لدى املراقب خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
اخر اعالن .
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي
انذار بالعودة اىل العمل
إىل املوظف - :راكان حسني سعيد الربابعه
نظرا لتغيبك عن مركز عملك دون �سبب م�شروع �أكرث من ع�شرة ايام متوا�صلة خالل ال�سنة
الواحدة لدى �شركة فيالدلفيا للطاقة ال�شم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي �أو مربر قانوين لذا
ف�إن املنذر وح�سب املادة /28ه من قانون العمل الأردين ينذرك ب�ضرورة العودة للعمل خالل 48
�ساعة من تاريخ ن�شر هذا الإعالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية.
املنذر  /شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية
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اعالن اعادة طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية  /مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة طرح
عطاء رقم ( �ش .) UROSTOMY ( 1/ C / 2020 /17
على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات
الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �سارية املفعول للح�صول
على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ (  ) 20ع�شرين دينار ًا اردني ًا غري م�سرتدة.
تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات يف موعد اق�صاه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم االربعاء
املوافق  2020/12/2وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة (  ) % 5من العر�ض وال تقبل على
االطالق اي مناق�صة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .
لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات
الطبية امللكية www.jrms.mil.jo
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سياسة بايدن الخارجية ...من وعود الحملة االنتخابية إلى مواجهة الصين و روسيا و إيران
االنباط-وكاالت

اخ �ت��ار ال��رئ�ي����س امل�ن�ت�خ��ب ج��و ب��اي��دن �أم����س
الإث � �ن�ي��ن اث� �ن�ي�ن م ��ن ك� �ب ��ار م� ��� �س� ��ؤويل الأم � ��ن
القومي ،هما �أنتوين بلينكن لوزارة اخلارجية،
وج�ي��ك ��س��ول�ي�ف��ان ،م�ست�شاراً ل�ل�أم��ن ال�ق��وم��ي،
وم��ن املعروف �أنهما يقدران الزمالة وي�ؤيدان
التحالفات الأمريكية و�أن خيارهما الأول حلل
امل�شاكل هو الدبلوما�سية
وي�ح�ظ��ى االث �ن��ان ب��الإ� �ش��ادة ل�براع�ت�ه�م��ا يف
االه �ت �م ��ام ب��ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل ،وه ��ي � �ص �ف��ة ��ص�ق�ل�ه��ا
بلينكن ب�صفة خا�صة خالل خدمته الطويلة يف
جمل�س الأمن القومي بالبيت الأبي�ض ،وجلنة
العالقات اخلارجية مبجل�س ال�شيوخ ،غري �أن
بع�ض املنتقدين يت�ساءلون ع��ن الكيفية التي
�سيحقق بها االثنان النقلة �إىل �صدارة املنا�صب
القيادية يف الأمن القومي الأمريكي
ويف حني �أن بع�ض الر�ؤ�ساء الأمريكيني ،ال
�سيما �أب��راه��ام لينكولن وب��اراك �أوب��ام��ا� ،شكلوا
حكومات من �شخ�صيات لها ثقلها الكبري ،وكان
بع�ض �أفرادها من �أ�شد معار�ضيهم ال�سيا�سيني،
ك��ان ق ��رار ب��اي��دن اخ�ت�ي��ار اث�ن�ين م��ن العاملني
ال�سابقني الذين تزاملوا يف العمل وعملوا معه
ل�سنوات
وفيما يلي بع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية التي
�سيواجهها بلينكن و��س��ول�ي�ف��ان ،ال��ذي عمل يف
وزارة اخلارجية ،ثم كبري م�ست�شاري ال�سيا�سة
اخلارجية لبايدن يف �إدارة �أوباما ،وهما ي�سعيان
لطي �صفحة ال�سيا�سة اخلارجية التي ات�سمت
يف بع�ض الأح�ي��ان بالفو�ضى ،يف عهد الرئي�س
دونالد ترامب
ال�صني
م ��ن امل �ت ��وق ��ع �أن ت� �ك ��ون ال �� �ص�ي�ن ال �ت �ح��دي
الرئي�سي �أمام فريق ال�سيا�سة اخلارجية يف �إدارة
بايدن يف وقت هوت فيه العالقات بني وا�شنطن
وبكني �إىل �أدنى م�ستوياتها منذ ع�شرات ال�سنني
ورغ� ��م �أن ت ��رام ��ب ق ��ال م� � ��راراً يف احل�م�ل��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة �إن ان �ت �� �ص��ار ب ��اي ��دن ��س�ي�ع�ن��ي �أن
ال�صني “�ستمتلك �أمريكا” ،فقد ق��ال بلينكن
و�سوليفان �إن �إدارة بايدن لن تكون �أبداً خ�صماً
�ضعيفاً �أمام بكني
ووع��د االث �ن��ان بطبيق ب��اي��دن �سيا�سة �أك�ثر
مت��ا��س�ك��ا جت��اه ال���ص�ين ع�ل��ى النقي�ض م��ن نهج
ترامب الذي ات�سم يف بع�ض الأحيان بالتفكك،
والتباين بني حرب جتارية مريرة والثناء على
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ

وم��ن امل�ت��وق��ع �أي���ض�اً �أن ي�ب�ل��ور االث �ن��ان دع��م
احللفاء لل�ضغط على بكني الح�ترام الأع��راف
الدولية يف ق�ضايا مثل التجارة ،وهونغ كونغ،
وب �ح��ر ال �� �ص�ين اجل �ن��وب��ي ،وف�ي�رو� ��س ك��ورون��ا،
وحقوق الإن�سان
ويف �سبتمرب(�أيلول) املا�ضي قال بلينكن� ،إن
“بايدن �سينفذ على نحو متنا�سق وبكل جر�أة
ق��وان�ين ال�ت�ج��ارة الأم��ري�ك�ي��ة يف �أي وق��ت ميثل
ف�ي��ه ال�ت�ح��اي��ل الأج�ن�ب��ي خ �ط��راً ع�ل��ى ال��وظ��ائ��ف
الأمريكية»
وم��ع ذل��ك ف�م��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�ت�ع��ر���ض فريق
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة يف �إدارة ب��اي��دن لل�ضغوط
ليربهن على �أنه ال يلج�أ بب�ساطة �إىل نهج �إدارة
�أوب��ام��ا ال��ذي يعتقد بع�ض املعار�ضني �أن��ه كان
قائماً على حم��اول��ة �ساذجة لدفع ال�صني �إىل
االلتزام بالقواعد
وق��ال��ت ب��وين ج�ل�ي��زر م��ن م��رك��ز ال��درا� �س��ات
اال�سرتاتيجية والدولية� ،إن على فريق بايدن
�أن يحذر الوقوع يف فخ احل��وارات الر�سمية مع
بكني ،و�أ�ضافت “ال�صينيون �أ�ساتذة يف الت�شديد
على �أهمية الإجراءات �أكرث من النتائج»
رو�سيا
وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ي��ر��س��م بلينكن و�سوليفان
�سيا�سة �أك�ث�ر ت���ش��دداً ن��ع رو��س�ي��ا� ،إذ �أن ب��اي��دن
مل ي�ترك جم��ا ًال لل�شك يف �أن��ه يعترب الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني من خ�صوم الواليات
املتحدة ،عندما قال قبل االنتخابات�“ :س�أو�ضح
خل�صومنا �أن �أيام التودد للم�ستبدين ،قد ولت»
ويف ��س�ب�ت�م�بر(�أي�ل��ول) امل��ا��ض��ي ق��ال بلينكن،
ال ��ذي ك��ان ي�ع�م��ل ��ض�م��ن ف��ري��ق �أوب��ام��ا عندما
�ضمت رو�سيا �شبه جزيرة القرم من �أوكرانيا� ،إن
بايدن ي�ؤمن بالت�صدي لعدوان مو�سكو بو�سائل
من بينها العقوبات ،كما اتهم رو�سيا يف مقابلة

مع �شبكة �سي.بي�.إ�س التلفزيونية “مبحاولة
ا�ستغالل ما نواجهه من �صعوبات»
وي ��ري ��د ب ��اي ��دن مت ��دي ��د ال �ع �م��ل ب��امل �ع��اه��دة
ال��وح �ي��دة ال�ب��اق�ي��ة ال �ت��ي ت��رب��ط ب�ي�ن ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ورو��س�ي��ا للحد م��ن الأ��س�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة
اال�سرتاتيجية ،و�إذا مل متدد املعاهدة ف�سينتهي
�أم ��د م�ع��اه��دة ��س�ت��ارت اجل��دي��دة ب�ع��د  16ي��وم�اً
من توليه مقاليد ال�سلطة يف  20يناير(كانون
ال� �ث ��اين) امل �ق �ب��ل ،ل�ت�ن�ت�ه��ي ب��ذل��ك ك ��ل ال �ق �ي��ود
ال�سارية على ن�شر ال��ر�ؤو���س احلربية النووية
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وال �ق��اذف��ات وال���ص��واري��خ التي
حتملها
�إيران
وك ��ان ��س��ول�ي�ف��ان م��ن الأع �� �ض��اء الرئي�سيني
يف ف��ري��ق امل�ف��او��ض��ات ال�سرية ال�ت��ى �أف���ض��ت �إىل
االتفاق النووي الإي��راين يف  ،2015وطالب هو
وبلينكن بالعودة �إىل الدبلوما�سية مع طهران
وكان الهدف من هذا االتفاق الذي ان�سحب
منه ترامب يف  ،2018احلد من قدرات الربنامج
ال� �ن ��ووي الإي � � ��راين ،مل �ن��ع ط �ه��ران م��ن ت�ط��وي��ر
�أ� �س �ل �ح��ة ن ��ووي ��ة ،م �ق��اب��ل ت �خ �ف �ي��ف ال �ع �ق��وب��ات
االقت�صادية املفرو�ضة عليها
وم��ع االن���س�ح��اب م��ن االت �ف��اق� ،أع ��اد ت��رام��ب
فر�ض العقوبات الأمريكية على �إيران ،وفر�ض
عقوبات ج��دي��دة عليها �أي�ضاً يف حم��اول��ة ب��اءت
بالف�شل حتى الآن ،لإرغامها على التفاو�ض
وق��ال بايدن �إن��ه �سيعاود االن�ضمام لالتفاق
�إذا ا�ست�أنفت �إيران �أو ًال االلتزام حرفياً باالتفاق،
و�سيعمل ب��اي��دن م��ع احللفاء “لتقوية االتفاق
ومت��دي��ده ويف ال��وق��ت نف�سه الت�صدي بفاعلية
لأن�شطة �إيران الأخرى املزعزعة لال�ستقرار”،
غري �أن العودة �إىل االتفاق الأ�صلي لي�ست �أمراً
ب�سيطاً ومن امل�ؤكد �أن �إيران �ستطالب بتنازالت

كوريا ال�شمالية
وه��اج��م بلينكن توا�صل ت��رام��ب م��ع الزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون ،وقال �إن لقاءات
القمة غري امل�سبوقة التي عقدها معه �أخفقت يف
حتقيق �أي تقدم يف ن��زع ال�سالح ال�ن��ووي ال��ذي
متلكه بيونغ يانغ وزج��ت بالواليات املتحدة يف
�أخطار �أكرب من ذي قبل
ويف �إ�شارة �إىل لقاءات القمة بني الزعيمني
قال بلينكن لقناة �سي.بي�.إ�س نيوز يف �سبتمرب
(�أي �ل��ول) امل��ا��ض��ي“ :ما ال��ذي نح�صل عليه يف
املقابل؟ �أ�سو أ� من ال �شيء»
غ�ير �أن ��ه مل ي���ض��ح ك�ي��ف �سيتعامل بلينكن
وبقية �أع�ضاء فريق بايدن مع كوريا ال�شمالية،
فقد وعد بلينكن بالتعاون الوثيق مع احللفاء
وال �� �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �� �ص�ين ل� �ـ “فر�ض ��ض�غ��وط
اق�ت���ص��ادي��ة حقيقية” ل��دف��ع ب�ي��ون��غ ي��ان��غ �إىل
مائدة التفاو�ض
�أفغان�ستان
و�سيجد فريق الأمن القومي يف �إدارة بايدن
نف�سه �أم��ام ق��رارات �صعبة يف �أفغان�ستان ،التي
قرر ترامب الأ�سبوع املا�ضي خف�ض عدد القوات
الأم��ري �ك �ي��ة ف�ي�ه��ا �إىل  2500ج �ن��دي م��ن 4500
جندي بحلول منت�صف يناير(كانون الثاين)
املقبل ،يف خطوة ت�ضعف قدرة كابول ووا�شنطن،
على ال�ضغط على حركة طالبان
وكانت م�ساعي �إدارة ترامب لتحقيق اتفاق
� �س�لام ب�ي�ن احل �ك��وم��ة الأف �غ��ان �ي��ة وط��ال �ب��ان قد
تعرثت وزاد العنف من جانب طالبان ومل يعد
هناك حافز يذكر يدفع احلركة للقبول بتقدمي
تنازالت مع خف�ض احل�ضور الع�سكري الأمريكي
وي�ب�ق��ى ال �� �س ��ؤال ال��رئ�ي���س��ي ،ه��ل ��س�ت�ن�ف��ذ �إدارة
بايدن بنود االتفاق الذي تو�صلت �إليه الواليات
املتحدة وحركة طالبان يف مار�س(�آذار) املا�ضي،
وت�سحب القوات الأمريكية كلها من �أفغان�ستان
ب�ح�ل��ول  ،2021دون �إل� ��زام ط��ال�ب��ان بتعهداتها
ب�خ�ف����ض ال �ع �ن��ف ،وق �ط��ع ��ص�لات�ه��ا م��ع تنظيم
القاعدة ،واجلماعات الإ�سالمية الأخ��رى التي
قد ت�شكل خطراً على امل�صالح الأمريكية
وق ��ال بلينكن �إن ن���ش��ر ال �ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة
لآم � ��اد م �ف �ت��وح��ة يف �أم ��اك ��ن م �ث��ل اف�غ��ان���س�ت��ان
و��س��وري��ا “دون ا�سرتاتيجية وا�ضحة يجب �أن
ينتهي ،و�سينتهي” يف عهد بايدن
غ�ي�ر �أن ه � ��ذه ال� � �ق � ��رارات � �س �ت �ت��وق��ف ع�ل��ى
التقييمات الع�سكرية ل�ل�أو��ض��اع ع�ل��ى الأر���ض
والت�شاور مع احللفاء ،الأمر الذي يبقي الباب
مفتوحاً �أمام ا�ستمرار احل�ضور الأمريكي هناك

مستشار خامنئي العسكري يترشح لالنتخابات الرئاسية 2021
االنباط -وكاالت

�أع �ل��ن ال�ع�م�ي��د ح���س�ين ده �ق��ان ،وزي ��ر ال��دف��اع
الإي � � ��راين الأ� �س �ب��ق ،وم���س�ت���ش��ار امل��ر� �ش��د الأع �ل��ى
ال�ع���س�ك��ري ح��ال�ي��ا ت��ر��ش�ح��ه ر��س�م�ي��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات
الرئا�سية التي �ستجرى العام املقبل وقال دهقان
يف مقابلة تلفزيونية� :أع�ل��ن ا�ستعدادي خلو�ض
انتخابات الرئا�سة لعام  ،2021و�س�أقوم بتنفيذ م�سار
النمو والتنمية ب�أقل تكلفة
وو�صف العميد نف�سه ب�أنه عن�صر وطني وثوري
ولدي كل الإمكانات الفكرية والعقلية والتنفيذية
لدفع �أهداف وم�صالح النظام والثورة
و�شدد �أول املرت�شحني لالنتخابات الرئا�سية
الإي ��ران� �ي ��ة ع �ل��ى �أن � ��ه ال ي�ن�ت�م��ي �إىل ال �ت �ي��اري��ن

ال�سيا�سيني التقليديني يف ال �ب�لاد ،الإ��ص�لاح��ي
وامل�ح��اف��ظ ،متعهدا بال�سعي �إىل �إي �ج��اد ج��و من
التفاهم والإج �م ��اع ،وال�ت�ف��اه��م ال��وط�ن��ي و�أج ��واء

للحوار مع العامل من منطلق القوة والعزة ي�شار
�إىل �أن ده�ق��ان ،ك��ان ت��وىل وزارة ال��دف��اع يف ب�لاده
بني عامي  2017 2013خالل والية الرئي�س ح�سن

روح ��اين ،وك��ان نائبا ل��وزي��ر ال��دف��اع خ�لال فرتة
رئا�سة �أك�بر ها�شمي رف�سنجاين وحممد خامتي
وتقول �سريته الذاتية �أنه متح�صل على الدكتوراه
يف الإدارة العامة من جامعة طهران ،وتوىل قيادة
ال�ق��وات اجل��وي��ة التابعة للحر�س ال�ث��وري لفرتة
بد�أت ربيع عام  1990ويعد م�ست�شار املر�شد الأعلى
الع�سكري� ،أول �شخ�صية تعلن ر�سميا نيتها الرت�شح
لالنتخابات املقبلة ،وهو ما يعزز فر�ضيات حتدثت
ع��ن اح�ت�م��ال �أن ي�ك��ون الرئي�س الإي� ��راين املقبل
�شخ�صية ع�سكرية وفيما يرى البع�ض� ،أن دهقان
�سيحظى بدعم م�ؤ�س�سة املر�شد� ،إال �أن �آخ��ري��ن،
يقولون �إنه مقرب من الراحل ها�شمي رف�سنجاين،
وال��رئ�ي����س روح� ��اين ،وب��ال�ت��ايل ل��ن يحظى بدعم
احلر�س الثوري ،والتيارات املت�شددة

فريق بايدن الجديد ..مجموعة من خريجي إدارة أوباما
االنباط-وكاالت

ك�شف الرئي�س الأمريكي املنتخب ،جو بايدن،
الثالثاء ،عن مر�شحيه لفريق الأم��ن القومي
وال�سيا�سة اخلارجية ،والذي اعتربتهم ال�صحافة
الأمريكية جمموعة من خريجي �إدارة الرئي�س
الأ�سبق ب��اراك �أوب��ام��ا وذك��رت وكالة �أ�سو�شيتيد
بر�س �أن بايدن �شكل فريقا من خريجي �إدارة
�أوباما كدليل على حتوله بعيدًا عن �سيا�سات �إدارة
�سلفه دونالد ترامب والتي رفعت �شعار �أمريكا
�أوال  ،وال�ع��ودة جم��ددا �إىل امل�شاركة الأمريكية
على النطاق العاملي و�شملت الرت�شيحات التي
�أعلن عنها بايدن يف مقطع م�صور على مواقع

التوا�صل االجتماعي ،اختيار جايك �ساليفان
ملن�صب م�ست�شار الأمن القومي ،و �أفريل هينز،
النائبة ال�سابقة ملدير وكالة املخابرات املركزية
( ،)CIAملن�صب رئا�سة اال�ستخبارات الوطنية
( ،)DCIل �ت �ك��ون ب��ذل��ك �أول ام� � ��ر�أة ت�شغل
ه��ذا املن�صب واخ �ت��ار ب��اي��دن �أي���ض��ا �أل�ي�خ��ان��درو
مايوركا�س ملن�صب وزي��ر الأم��ن الداخلي ك��أول
�أمريكي م��ن �أ��ص��ول التينية لهذا املن�صب كما
�سيعني امل�ست�شار القدمي �أنتوين بلينكني وزيرا
للخارجية ،و زير اخلارجية الأ�سبق جون كريي
( )2017 2013مبعوثا رئا�سيا ل�ش�ؤون املناخ وخارج
نطاق الأمن القومي وال�سيا�سة اخلارجية ،اختار
ب��اي��دن جانيت يلني ك ��أول ام ��ر�أة ت�صبح وزي��رة

للخزانة وتولت يلني من�صب الرئي�سة ال�سابقة
لالحتياطي الفيدرايل (امل�صرف امل��رك��زي) يف
الفرتة بني  2014و ،2018ك ��أول ام��ر�أة �أي�ضا يف
ه��ذا املن�صب وعلى النهج ذات��ه ال��داع��م للمر�أة،
ر��ش��ح ب��اي��دن ليندا توما�س جرينفيلد �سفرية
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ل��دى الأمم امل�ت�ح��دة ووف�ق��ا
ل�ل��إع�ل�ام الأم ��ري� �ك ��ي ،مت �ث��ل ح �ك��وم��ة ب��اي��دن
النا�شئة ،ع��ودة �إىل نهج �أك�ثر تقليدية للحكم،
يعتمد على �صانعي ال�سيا�سات املخ�ضرمني ذوي
اخلربة العميقة والعالقات القوية يف وا�شنطن
وال�ع��وا��ص��م ال�ع��امل�ي��ة وم��ن خ�ل�ال ق��ائ�م��ة ت�ضم
العديد من الن�ساء والأ�شخا�ص ذوي العرقيات
والأ� �ص��ول املختلفة ،يفي ب��اي��دن ب��وع��د حملته

لقيادة فريق يعك�س التنوع يف الواليات املتحدة
و�سيناق�ش بايدن ونائبته كاماال هاري�س كريي،
يف وقت الحق من الثالثاء ،ان�ضمام العديد من
الأ�شخا�ص الآخ��ري��ن �إىل الإدارة املقبلة وفجر
الثالثاء� ،أعلن الرئي�س الأمريكي املنتهية واليته
دونالد ترامب� ،أنه �أو�صى امل�ؤ�س�سة املعنية ،من
�أج ��ل ال �ب��دء ب��ات �خ��اذ ال�ب�روت ��وك ��والت املطلوبة
النتقال ال�سلطة اىل �إدارة الرئي�س املنتخب جو
بايدن ووفق و�سائل �إعالم �أمريكية ،عزز بايدن
انت�صاره يف  13نوفمرب /ت�شرين الثاين اجلاري،
ب��ال�ف��وز ب��والي��ة ج��ورج�ي��ا (� � 16ص��وت��ا) ،لريفع
ع��دد الأ� �ص��وات ال�ت��ي ح�صل عليها م��ن املجمع
االنتخابي �إىل 306

العراق 90 :بالمئة من عمليات
تنظيم»الدولة» بسبب اإلهمال األمني
االنباط-وكاالت

ق��ال وزي��ر ال��دف��اع ال�ع��راق��ي جمعة عناد،
�إن  90ب��امل�ئ��ة م��ن ع�م�ل�ي��ات ت�ن�ظ�ي��م ال��دول��ة
الإ�سالمية (داع�ش) الإرهابي ،وقعت ب�سبب
�إهمال القوات الأمنية والع�سكرية يف بالده
ج��اء ذل��ك يف مقابلة متلفزة مع ف�ضائية
دج �ل��ة ال�ع��راق�ي��ة اخل��ا� �ص��ة ،م���س��اء الإث �ن�ين،
عقب �أيام على مقتل عنا�صر �أمنية وع�سكرية
ومدنيني يف ه�ج��وم م ��زدوج مل�سلحي تنظيم
داع�ش �شمايل العراق
و�أو� �ض ��ح ع �ن��اد 90 :ب��امل�ئ��ة م��ن العمليات
الإرهابية التي نفذها تنظيم داع�ش م�ؤخرا
كانت ب�سبب الإهمال من قبل القوات الأمنية
والع�سكرية والأهايل �أي�ضا
وتابع :م�سلحو داع�ش يف العراق ميتلكون
�أ�سلحة حديثة (مل يك�شف م�صدرها) لكنهم
ال ميكنهم ال�سيطرة ع�ل��ى ح��اج��ز �أم �ن��ي �أو
منطقة م��ا وال ي�ستطيعوا اال� �ش �ت �ب��اك مع
القوات العراقية لأكرث من ن�صف �ساعة

و�أ�ضاف عناد :لدى العراق م�شاكل لت�سلل
الإره��اب �ي�ين ع�بر احل ��دود ال���س��وري��ة ،ويجب
على ق��وات الأم��ن مقاتلة الإرهابيني ولي�س
مالحقتهم لأنها �ستقود �إىل كمني لقواتنا
وال �� �س �ب��ت ،ق �ت��ل  8ع���س�ك��ري�ين و�أم �ن �ي�ين
ومدنيني يف انفجار عبوة نا�سفة تاله كمني
لعنا�صر تنظيم داع�ش الإرهابي يف حمافظة
�صالح الدين� ،شمايل العراق
وخ�ل�ال ال���ش�ه��ور الأخ �ي��رة ،زادت وت�يرة
هجمات م�سلحني ي�شتبه ب�أنهم من تنظيم
داع ����ش  ،ال��س�ي�م��ا يف امل�ن�ط�ق��ة ب�ي�ن ك��رك��وك
و� �ص�لاح ال��دي��ن (� �ش �م��ال) ودي� ��اىل (� �ش��رق)،
املعروفة با�سم مثلث املوت
ورغم �إعالن العراق عام  2017الن�صر على
داع����ش با�ستعادة كامل �أرا��ض�ي��ه ،التي كانت
ت�ق��در بنحو ث�ل��ث م�ساحة ال �ب�لاد اجتاحها
التنظيم �صيف � ،2014إال �أن التنظيم الإرهابي
ال ي ��زال يحتفظ ب�خ�لاي��ا ن��ائ�م��ة يف مناطق
وا�سعة ب��ال�ع��راق وي�شن هجمات ب�ين ف�ترات
متباينة

الكشف عن ال ُمنظم الرسمي لزيارة الوفد
اإلسرائيلي للسودان وموقف الحكومة منها

االنباط-وكاالت

�أفادت تقارير �إخبارية ب�أن وفدا �إ�سرائيليا
زار ال�سودان �أم�س ،بعد نحو �شهر من �إعالن
اجلانبني اتفاقا بو�ساطة �أمريكية على اتخاذ
خطوات نحو التطبيع
ونقل موقع �سودان تريبيون عن املتحدث
ب��ا��س��م احل�ك��وم��ة ال���س��ودان�ي��ة في�صل حممد
�صالح القول �إن جمل�س الوزراء مل يكن على
علم بهذه الزيارة
و�أ�ضاف مل تن�سق معنا �أية جهة يف الدولة
ب�ش�أنها ،وال نعلم بتكوين الوفد وال اجلهة
التي دعته وا�ستقبلته
ون �ق��ل امل��وق��ع ع��ن م���ص��ادر م�ت�ط��اب�ق��ة �أن
الوفد و�صل بتن�سيق من قيادات ع�سكرية يف
جمل�س ال�سيادة
وحذا ال�سودان حذو الإم��ارات والبحرين
وواف � ��ق ع �ل��ى �إق ��ام ��ة ع�ل�اق ��ات ر� �س �م �ي��ة مع

�إ�سرائيل ،لي�صبح ثالث دولة عربية تتوا�صل
م��ع �إ�سرائيل بت�شجيع م��ن وا�شنطن خالل
الأ�شهر القليلة املا�ضية
ل �ك��ن ال �ق ��ادة ال�ع���س�ك��ري�ين وامل��دن �ي�ي�ن يف
احلكومة االنتقالية ال�سودانية خمتلفون
ب �� �ش ��أن � �س��رع��ة وك �ي �ف �ي��ة امل �� �ض��ي يف تطبيع
العالقات مع �إ�سرائيل
وت� ��ؤك ��د احل �ك��وم��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب��رئ��ا��س��ة
عبد اهلل ح�م��دوك �أن التطبيع �أو التقارب
مع �إ�سرائيل ينبغي تركه حلكومة منتخبة
و�أن احلكومة االنتقالية احلالية ال متلك
تفوي�ضا التخاذ مثل هذا القرار
يف املقابل ،يقول رئي�س جمل�س ال�سيادة
الفريق �أول ركن عبد الفتاح الربهان ،الذي
التقى رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو يف عنتيبي الأوغندية خالل �شباط/
فرباير املا�ضي� ،إن التقارب مع �إ�سرائيل �أمر
تقت�ضيه امل�صلحة العليا لل�سودان

ريابكوف يستبعد حدوث تغير ملموس
في العالقات مع واشنطن بعد فوز بايدن
االنباط-وكاالت

ا�ستبعد نائب وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي ريابكوف ح��دوث حت�سن ملمو�س
يف العالقات الثنائية بني الواليات املتحدة
ورو� �س �ي��ا ب �ع��د ت ��ويل ال��رئ �ي ����س الأم��ري �ك��ي
املنتخب جون بايدن من�صبه.
ونقل موقع رو�سيا اليوم عن ريابكوف
ق��ول��ه يف ج�ل���س��ة ل�ه�ي�ئ��ة رئ��ا� �س��ة �أك��ادمي �ي��ة
ال �ع �ل��وم ال��رو� �س �ي��ة ال �ي ��وم ح ��ول م��و� �ض��وع
(رو� �س �ي��ا ..ال��والي��ات امل�ت�ح��دة  ..امل��واج�ه��ة
والتعاون يف ال�سياق العاملي) �إنه “وبغ�ض
النظر عمن �سيدخل �إىل البيت الأبي�ض
ب �ع��د ال � �ـ  20م ��ن ك ��ان ��ون ال� �ث ��اين امل �ق �ب��ل
فلي�س هناك من داف��ع للأمل يف ت�صحيح
ديناميكي للعالقات الرو�سية الأمريكية”.
و�أو��ض��ح ريابكوف �أن ال��والي��ات املتحدة

تع � �م� ��دت خ �ل ��ق امل �� �ش ��اك ��ل يف ال �ع�ل�اق ��ات
الثنائية مع رو�سيا خالل ال�سنوات املا�ضية
م�شددا على �أن اجلمود احل��ايل يف النهج
الأمريكي جتاه رو�سيا هو جزء من املبادئ
العقائدية للواليات املتحدة وتر�سخ ذلك
يف �سل�سلة كاملة من القوانني الت�شريعية
واملبادرات الأخرى التي مت متريرها عرب
الكونغر�س.
ولفت يف هذا ال�سياق �إىل وجود تطابق
�شبه ك��ام��ل ل��وج�ه��ات ال�ن�ظ��ر يف وا�شنطن
حول رو�سيا احلديثة وهو ما ال يرتك �أي
فر�صة لتحقيق تقدم يف امل�ستقبل املتو�سط
على الأقل.
و�أع� � ��رب ري��اب �ك��وف ع ��ن ع ��زم م��و��س�ك��و
موا�صلة بذل جهود مكثفة للحفاظ على
فر�ص ا�ستمرار احلوار مع وا�شنطن ب�ش�أن
ق�ضايا احلد من الت�سلح.

ألمانيا ترفض احتجاج تركيا على اعتراض إحدى سفنها ..غير مبرر

االنباط-وكاالت

و�صفت وزيرة الدفاع الأملانية احتجاج
تركيا على �صعود جنود �أمل��ان على منت
�سفينة ت��رك�ي��ة مب��وج��ب مهمة ع�سكرية
ل�لاحت��اد الأوروب � ��ي يف ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط
ب�أنه غري مربر
وق��ال��ت �أن �غ��ري��ت ك��رام��ب-ك��اري �ن �ب��اور
ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء “اجلنود ت�صرفوا على
النحو املالئم ،ومبا يتوافق مع تفوي�ض
امل�ه�م��ة الأوروب� �ي ��ة �إيريني” .و�أ� �ض��اف��ت
“االتهامات امل��وج�ه��ة �إىل اجل�ن��ود غري
مربرة»
واحتجت تركيا �أم�س االثنني بعد �أن
�صعدت قوات �أملانية تابعة ملهمة االحتاد

الأوروب��ي املكلفة بتطبيق حظر ال�سالح
ال � ��دويل ع �ل��ى ل�ي�ب�ي��ا ،وح ��اول ��ت تفتي�ش
��س�ف�ي�ن��ة � �ش �ح��ن ت��رك �ي��ة ا� �ش �ت �ب��ه االحت ��اد
يف نقلها �أ��س�ل�ح��ة �إىل ليبيا ب�شكل غري
قانوين
وبعدما منعت تركيا القوات الأملانية
من تفتي�ش �سفينة �شحن تركية� ،أعلنت
وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة ،االث� �ن�ي�ن ،ا� �س �ت��دع��اء
�سفراء االحتاد الأوروبي و�إيطاليا و�أملانيا
احتجاجاً على حم��اول��ة تفتي�ش �سفينة
تركية بحثاً عن �أ�سلحة لليبيا
الأخرية
جد رميا دودين التي ع ّينها بايدن كان
وزيراً يف الأردن
وق� ��ال� ��ت �أن � �ق � ��رة “قدمنا م ��ذك ��رات

احتجاج ل�سفراء �إيطاليا و�أملانيا واالحتاد
الأوروبي على تفتي�ش �سفينتنا»
تركيا تنفي“ ..حتمل طعاماً»
وك��ان موقع دي��ر �شبيغل ذك��ر يف وقت
� �س��اب��ق �أي �� �ض��ا �أن ت��رك �ي��ا م�ن�ع��ت اجل�ي����ش
الأمل� � � � ��اين ،ال� � ��ذي ي �ع �م��ل � �ض �م��ن م�ه�م��ة
�إي� ��ري � �ن� ��ي ،م� ��ن ف �ح ����ص � �س �ف �ي �ن��ة ��ش�ح��ن
م�شبوهة يف اللحظة الأخرية .كما �أو�ضح
�أن ال �ف��رق��اط��ة الأمل��ان �ي��ة �أوق� �ف ��ت �أم ����س
الأح��د ،ال�سفينة الرتكية على بعد 200
ك�ي�ل��وم�تر ��ش�م��ال م��دي�ن��ة ب �ن �غ��ازي ��ش��رق
ليبيا ،لأن بعثة “�إيريني” كانت لديها
دالئل على �أن الباخرة حتمل �أ�سلحة يتم
تهريبها �إىل ليبيا� ،إال �أن اجلنود الأملان
ا�ضطروا مل�غ��ادرة ال�سفينة وال�سماح لها

ب�إكمال طريقها �إىل م�صراتة
يف املقابل نفت تركيا الأمر ،م�ؤكدة �أن

ال�سفينة كانت حتمل مواد متنوعة مثل
ال�ط�ع��ام وال �ط�لاء ،و�أن ف��ري��ق التفتي�ش

انتهك القانون ال��دويل ،بعدم االنتظار
للح�صول على �إذن من ال�سلطات الرتكية

الدويل
االربعاء
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خالف فتح وحماس على االنتخابات..جهود المصالحة الفلسطينية إلى الصفر
االنباط-وكاالت

عادت حركتا فتح وحما�س للرتا�شق الإعالمي
وتبادل االتهامات ب�إف�شال جولة امل�صاحلة الأخرية
بينهما  ،ال�ت��ي ا�ست�ضافتها ال�ع��ا��ص�م��ة امل�صرية
القاهرة ،بعد حديثهما يف وق��ت �سابق عن اتفاق
على عدد من الق�ضايا والنقاط امل�شرتكة ،لتعود
اخلالفات �إىل النقطة ال�صفر
وتفجر اخل�ل�اف ب�ين احل��رك�ت�ين جم ��دداً بعد
�إ�صرار حركة حما�س على تنظيم انتخابات رئا�سية
وت�شريعية� ،إىل ج��ان��ب املجل�س ال��وط�ن��ي ،برملان
منظمة التحرير الفل�سطينية ،وال��ذي ر�أت فيه
ح��رك��ة ف�ت��ح حم��اول��ة ل��و��ض��ع الع�صي يف دوال�ي��ب
امل�صاحلة الفل�سطينية ،وانعكا�ساً خلالفات قيادات
حما�س يف ال��داخ��ل واخل��ارج لإف�شال جهود �إنهاء
االنق�سام وقال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح
روح��ي ف�ت��وح� ،إن االت�ف��اق م��ع حركة حما�س ،كان
بداية على �إجراء انتخابات متتالية ،تبد�أ بالربملان،
وخالل �ستة �أ�شهر تنظم انتخابات رئا�سية وجمل�س
وطني

و�أ�ضاف يف ت�صريحات لتلفزيون “فل�سطني”
ال��ر� �س �م��ي“ :تراجعت ح �م��ا���س ق �ب��ل �أن ن��ذه��ب
للقاهرة ،و�أعلنت �أنها �ضد عملية التتايل ،و�أنها مع
التزامن لإجراء االنتخابات»
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن االج �ت �م��اع ب�ي�ن احل��رك �ت�ين يف
ال �ق��اه��رة ،ك ��ان ��س�ي�خ��رج مب��واع �ي��د االن �ت �خ��اب��ات

الت�شريعية والرئا�سية وانتخابات املجل�س الوطني،
م�ضيفا “ا�صطدمنا مبوقف حركة حما�س ،التي
تريد انتخابات متزامنة»
وع��ن �أ��س�ب��اب تغري م��وق��ف حما�س ،ق��ال فتوح
�إن “�سبب تعطيل ملف امل�صاحلة ،لي�س من قادة
حما�س يف اخلارج ،ولكن من القادة بغزة ،و�أمتنى �أن

يتغلبوا على هذا اخلالف»
ويف ذات ال�سياق قال القيادي يف حركة وم�ست�شار
رئي�س الوزراء الفل�سطيني عبد الإله الأترية“ ،كان
االتفاق وا�ضحاً و�صريحاً و�أتت التعليمات للتجهيز
لالنتخابات بعد اللقاءات ،لكن ملاذا تغري كل �شيء
يف ح � ��وارات ال �ق��اه��رة م��ع وف ��د غ ��زة ،ح�ي��ث �أع�ل��ن
امل�صريون �أن وفد فتح قدم كل �شيء ومل يب َق �شيء
�إال قدمه» و�أَ�ضاف “القادمون من غزة ،يف �إ�شارة
لوفد حما�س الذي خرج من غزة ،هم الذين �أف�شلوا
مفاو�ضات القاهرة»
من جانبه� ،أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلما�س
ح���س��ام ب� ��دران� ،أن �ه��ا ت��ري��د ان�ت�خ��اب��ات فل�سطينية
ت�شريعية ورئا�سية متزامنة ي�شارك فيها فل�سطينيو
الداخل واخل��ارج وال�شتات وع��زا ب��دران ،ح�سب ما
�صرح به و�سائل �إع�لام فل�سطينية حملية ،تعرث
جهود امل�صاحلة الفل�سطينية� ،إىل عودة العالقات
ب�ين ال�سلطة الفل�سطينية و�إ��س��رائ�ي��ل ،م�ضيفا،
�أن “القرار ك��ان مبثابة �ضربة كبرية لكل جهود
امل�صاحلة وحتقيق ال��وح��دة الداخلية” ،على حد
و�صفه

حماس تطالب بانتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية متزامنة
االنباط-وكاالت

�أعلن م�س�ؤول يف حركة حما�س اليوم الثالثاء
�أن احلركة تطالب بانتخابات ت�شريعية ورئا�سية
متزامنة ي�شارك فيها الكل الفل�سطيني
وقال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلما�س ،ح�سام
ب � ��دران ،يف ت���ص��ري��ح �صحفي م�ك�ت��وب  :نريد
انتخابات ت�شريعية ورئا�سية ب�شكل متزامن،
ي �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا فل�سطينيو ال ��داخ ��ل واخل� ��ارج
وال�شتات
و�أ��ض��اف ب��دران �أن حما�س م�ستعدة لإجن��از
امل�صاحلة وت��ذل�ي��ل العقبات م��ن �أج��ل ترتيب
ال�ب�ي��ت الفل�سطيني ،وال���ش�ع��ب الفل�سطيني
ي�ستحق �أن تكون له قيادة وطنية موحدة تعرب
عن همومه وتطلعاته

و�سبق �أن �أعلنت حركتا التحرير الوطني
الفل�سطيني (فتح) و(حما�س) اتفاقهما على

�إجراء انتخابات ت�شريعية �أوال ومن ثم انتخابات
رئا�سية ،علما �أن �آخر انتخابات فل�سطينية عامة

�أجريت عام 2006.
و� �ص��رح �أم�ي�ن ��س��ر اللجنة امل��رك��زي��ة لفتح،
جربيل الرجوب ،قبل �أي��ام ب��أن خالفات برزت
م��ع حما�س ب�ش�أن مواعيد �إج ��راء االنتخابات
ال �ع��ام��ة � �ض �م��ن م �� �س��اع��ي حت �ق �ي��ق امل���ص��احل��ة
الفل�سطينية
وانتقد ب��دران ق��رار ال�سلطة الفل�سطينية
�إع ��ادة ال�ع�لاق��ات م��ع �إ��س��رائ�ي��ل ،معتربا �أن��ه ال
ميكن اال�ستمرار يف نهج �سيا�سة ال�سلطة بالعودة
�إىل التن�سيق الأمني لأنها ت�شكل �ضربة كبرية
لكل جهود امل�صاحلة وحتقيق الوحدة الداخلية
ور�أى ب��دران �أن الدافع احلقيقي للحوارات
ال�سابقة بني حما�س وفتح لتحقيق امل�صاحلة
وارتياح ال�شعب الفل�سطيني ل�سري امل�صاحلة هو
حتلل ال�سلطة من االتفاقات مع �إ�سرائيل

األمم المتحدة تمدد مهمة المفوض األعلى لشؤون الالجئين
االنباط-وكاالت

م�دّدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،مهمة
املفو�ض الأعلى ل�ش�ؤون الالجئني الإيطايل فيليبو
غراندي ل�سنتني ون�صف� ،أي ن�صف والية بدال من
والية كاملة مدتها خم�س �سنوات ،بناء على طلبه
وت��وىل غ��ران��دي من�صبه يف جنيف يف كانون
الثاين /يناير ع��ام  ،2016وك��ان من املفرت�ض �أن
يغادره يف  31كانون الأول /دي�سمرب املقبل ،غري �أن
الأم�ين العام ل�ل�أمم امل ّتحدة �أنطونيو غوتريي�ش

�أراد التجديد له لوالية ثانية ،لكن غراندي اعتذر
لأ��س�ب��اب �شخ�صية ،واق�ت�رح �أن ي�ت� ّم التجديد له
ن�صف والي��ة تنتهي يف  30حزيران /يونيو ،2023
بح�سب ما �أعلنت ّ
املنظمة الدولية
وكانت املفوّ�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني قالت
يف تقرير �صدر يف حزيران /يونيو املا�ضي� ،إن نحو
 80مليون �شخ�ص� ،أي �أك�ثر من  %1من الب�شر،
�أج �ب�روا على العي�ش بعيدا ع��ن دي��اره��م بعدما
غادروها هرباً من العنف واال�ضطهاد ،م�شرية �إىل
�أن هذا الرقم القيا�سي ت�ضاعف خالل عقد من

الزمن
وجن��ح غ��ران��دي خ�لال واليته الأوىل ،خا�صة
يف �إق��رار ميثاق عاملي لالجئني يف كانون الأول/
دي�سمرب  ،2018وهو الذي �أق ّرته اجلمعية العامة
ل�ل�أمم امل ّتحدة ،و�صوّتت �ضدّه الواليات املتحدة
واملجر لي�س ملزما لك ّنه يرمي لتح�سني �إدارة �أزمة
الالجئني على ال�صعيد الدويل
وقبل تو ّليه املفو�ضية العليا ل�ل�أمم املتحدة
ل���ش��ؤون الالجئني خلفا لأنطونيو غوتريي�ش،
ت�ق� ّل��د غ��ران��دي م���س��ؤول�ي��ات ع��دي��دة يف املنظمة

الدولية ،بينها من�صب املفوّ�ض العام لوكالة الأمم
املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
“الأونروا” وام �ت��د م�ن��ذ  2010ول�غ��اي��ة ،2014
�إ�ضافة �إىل العمل يف عداد بعثة الأمم املتحدة يف
�أفغان�ستان
ك�م��ا ع�م��ل ال��دب�ل��وم��ا��س��ي الإي� �ط ��ايل يف ع��داد
املفو�ضية العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
يف ك ّل من :ال�سودان ،و�سوريا ،وتركيا ،والعراق،
وقاد بعثات �إن�سانية يف كل من :اليمن ،وجمهورية
الكونغو الدميوقراطية

االحتالل يطرد  10عائالت فلسطينية
باألغوار بدعوى «التدريبات العسكرية»
االنباط-وكاالت

ط� ��ردت ق� ��وات االح� �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي،
اليوم الثالثاء ،عائالت فل�سطينية ،يف عدة
مناطق بالأغوار ال�شمالية؛ بحجة التدريبات
الع�سكرية
و�أف ��اد النا�شط احلقوقي ع��ارف دراغ�م��ة،

ب ��أن �سلطات االح �ت�لال ط��ردت �أك�ث�ر م��ن 10
عائالت ( 60فردًا تقريبًا) ،ت�سكن يف منطقتي
“الربج” “وامليتة” ،ب��الأغ��وار ال�شمالية،
بحجة �إجراء تدريبات ع�سكرية يف املنطقة
وك��ان��ت ق ��وات االح �ت�لال �أخ �ط��رت �شفويا
يف وق��ت �سابق ،ه��ذه العائالت ب�ضرورة ترك
خيامها؛ للتدريبات الع�سكرية

فصائل المقاومة :نطالب السلطة
بالتراجع عن إعادة العالقات مع االحتالل
االنباط-وكاالت

طالبت ف�صائل امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية
ال�سلطة “بالرتاجع عن قرار �إعادة التن�سيق
الأمني مع االحتالل»
وق ��ال ��ت ال �ف �� �ص��ائ��ل يف م ��ؤمت ��ر �صحفي
بغزة ال�ي��وم“ :عودة ال�سلطة لعالقاتها مع
االح�ت�لال ،ميثل �ضربة للإجماع الوطني،
ويعطي مربراً للمطبعني»
كما طالبت ب��الإف��راج ع��ن النا�شط ن��زار
بنات ال��ذي اعتقلته الأج�ه��زة الأم�ن�ي��ة ،بعد

انتقاده عودة العالقات مع االحتالل
و�أ�� �ض ��اف ��ت“ :التطبيع م ��ع االح �ت�ل�ال
جرمية و�ستبقى فل�سطني الق�ضية املركزية
للأمة»
وا�ستنكرت الف�صائل زيارة وزير اخلارجية
الأم ��ري� �ك ��ي ب��وم �ب �ي��و مل���س�ت��وط�ن��ات ال���ض�ف��ة
واجلوالن املحتل ،الأ�سبوع املا�ضي
ووج �ه��ت ال�ت�ح�ي��ة لل��أ� �س��رى يف �سجون
االحتالل ،وعلى ر�أ�سهم نائل الربغوثي الذي
دخل عامه  41يف املعتقالت ،وقالت“ :ن�ؤكد
�أن ق�ضيتهم هي �أولوية لدى الف�صائل»

«جيفعات هماتوس» ..مخطط استيطاني
سيفصل بيت صفافا عن الضفة
االنباط-وكاالت

ت�ستعد حكومة االحتالل لتنفيذ خمطط
ا�ستيطاين عرف با�سم “جيفعات هماتو�س”،
م��ن ��ش��أن��ه �أن يف�صل ب�ل��دة ب�ي��ت �صفافا عن
ال�ضفة الغربية وعن مدينة القد�س املحتلة
و�أك � ��د ع�ب��د ال �ك��رمي اليف رئ�ي����س اللجنة
الهند�سية يف بلدية بيت �صفافا �أن �أط�م��اع
االحتالل يف املنطقة تعود اىل عام  2000حيث
ع�م��دت احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �آن� ��ذاك على
و��ض��ع ع��دة ك��رف��ان��ات يف �أرا� �ض��ي بيت �صفاف
ب�ه��دف ا�ستجالب بع�ض اليهود الأثيوبيني
والرو�س و�إ�سكانهم فيها .وبح�سب اليف فقد
�سعت حكومة االح�ت�لال �إىل حماولة تثبيت
ت�ب�ع�ي��ة الأر� � ��ض ل�ه��ا م��ن خ�ل�ال غ��ر���س تلك
الكتلة اال�ستيطانية ،وب��ال�ت��ايل و��ض��ع اليد
ع�ل��ى الأرا�� �ض ��ي ك��اف��ة وم �ن��ع الفل�سطينيني
م��ن اال��س�ت�ف��ادة منها ونتيجة للخالف بني
املجموعات اليهودية مت �إخالء الكرفانات من
ال�سكان والإبقاء عليها دون �أن يكون فيها �أي
وج��ود ب�شري ويف ال�ع��ام 2011حاولت حكومة
االحتالل ال�شروع ب�إقامة حي ا�ستيطاين فيها

�إال �أنها مل جتد البيئة ال�سيا�سية الداعمة لها
الأم ��ر ال ��ذي جعلها ت�تراج��ع ع��ن ذل��ك رغم
حديثها عنه عرب و�سائل الإع�لام �آن��ذاك ويف
ظل املوقف الأمريكي خالل الأعوام الأخرية
لإدارة الرئي�س الأمريكي ترامب والذي �سخر
كل واليته لتعزيز االحتالل واال�ستيطان ومع
قرب نهاية واليته وج��دت حكومة االحتالل
ال�ف��ر��ص��ة م��وات�ي��ة وذه�ب�ي��ة ل�ل���ش��روع ب��إق��ام��ة
امل �� �ش��روع اال��س�ت�ي�ط��اين وك���ش��ف اليف ع��ن �أن
االحتالل ينوي و�ضع حجر الأ�سا�س لل�شروع
ببناء �أكرث من  1200وحدة �سكنية من خالل
بناء عمارات تتكون من عدة طوابق ال�ستيعاب
�أع��داد كبرية من امل�ستوطنني .ومبوجب هذا
امل�شروع �ستحرم بيت �صفافا م��ن امل�ئ��ات من
دومن��ات الأرا� �ض��ي ال��زراع�ي��ة وال�ت��ي �ست�صادر
ل�صالح امل�شروع اال�ستيطاين ،كما �أنها �ستحرم
م��ن ال�ت��و��س��ع ال�ع�م��راين للقرية وال تتوقف
خ�سارة القرية على ما �ستلتهمه امل�ستوطنة
من �أرا�ضي بل �إنها �ستتكبد خ�سائر كبرية من
�أرا�ضيها ل�صالح �إقامة الطرق اال�ستيطانية.
ومنذ عام  1973ق�سمت �أرا�ضي بيت �صفافا �إىل
خم�سة �أجزاء بفعل اال�ستيطان

سياسة االغتياالت اإلسرائيلية :األداة األقل جدوى واألكثر استخداما

االنباط-وكاالت

ي � ��ؤك� ��د ت �ق ��ري ��ر ل �ل �م��رك��ز ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
للدرا�سات الإ�سرائيلية (م ��دار) �أن �سيا�سة
االغتياالت هي الأداة الأق��ل جناعة والأك�ثر
ا�ستخداما من قبل �إ�سرائيل يف ال�صراع مع
ال�شعب الفل�سطيني
وي��و��ض��ح م ��دار �أن اجل ��دل ح ��ول �سيا�سة
االغتياالت ب�أبعادها املختلفة ،لي�س جديدا
ع�ل��ى ال���س��اح��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،ف�ه��و و�إن خبا
لربهة م��ن ال��زم��ن ،يعود م��ن جديد م��ع كل
عملية اغتيال جديدة ،كما حدث عند اغتيال
ال�ق�ي��ادي يف ��س��راي��ا ال�ق��د���س ال�ت��اب�ع��ة حلركة
اجل�ه��اد الإ��س�لام��ي ب�ه��اء �أب��و العطا يف العام
املا�ضي يف قطاع غزة
ون ��وه �إىل �أن ه ��ذا االغ �ت �ي��ال مت يف ذروة
حملة ب�ن�ي��ام�ين نتنياهو االن�ت�خ��اب�ي��ة وقبل
�أي��ام معدودة من االنتخابات مما �أث��ار �شبهة
ا�ستخدام االغتيال لأغرا�ض انتخابية ،مثلما
�أث��ار ال���س��ؤال جم��ددا ح��ول االع�ت�ب��ارات التي
تقف خلف اللجوء �إىل هذا الأ�سلوب وجدواه
والأطر والدوائر التي يجب �أن مير بها قبل
�إقراره ،بعدما تبني �أن نتنياهو حاول مترير
قرار االغتيال دون م�صادقة املجل�س الوزاري
امل�صغر (ال�ك��اب�ي�ن�ي��ت) ،الأم ��ر ال��ذي عار�ضه
ب�شدة و�أدى �إىل ت�أجيله امل�ست�شار القانوين
للحكومة ،كما ك�شف املرا�سل الع�سكري للقناة
� 13أل��ون ب��ن داف�ي��د يف مقالة ل��ه يف �صحيفة
معاريف
تعريف االغتياالت و�أهدافها
وح���س��ب ال�ت�ق��ري��ر درج ��ت �إ� �س��رائ �ي��ل على
ا� �س �ت �خ��دام ك �ل �م��ة اغ �ت �ي��ال ل��و� �ص��ف ع�م�ل�ي��ة
الت�صفية اجل�سدية التي تقوم بها �أجهزتها
الأم �ن �ي��ة ��ض��د ق ��ادة وم�ق��ات�ل�ين فل�سطينيني
وعرب تتهمهم بالتورط يف ن�شاط �أو عمليات
�ضدها ،وق��د بقي ه��ذا اال��س��م م�ت��داوال حتى
ال�ع��ام  2000حيث ق��دم القا�ضي يف املحكمة
ال�ع�ل�ي��ا �إل �ي��اك �ي��م روب�ن���ش�ت��اي��ن اال� �س��م الأق ��ل
�إج�ح��اف��ا بحق �إ��س��رائ�ي��ل ح�سب و�صفه ،وهو
�إح �ب ��اط م��و��ض�ع��ي وال� ��ذي ي��وح��ي ب��احل��اج��ة
امللحة جدا وعدم القدرة على اال�ستعا�ضة عن
الت�صفية ملنع عملية و�شيكة �أو تفكيك قنبلة
موقوتة  ،لي�صبح ه��ذا التعريف (املحايد)

هو اال�سم املعتمد لدى نائب رئي�س ال�شاباك
يوفال دي�سكني يف ذلك الوقت ،والذي يعترب
مهند�س هذا الأ�سلوب يف مواجهة االنتفا�ضة.
وما لبثت و�سائل الإعالم والدوائر الر�سمية
�أن تبنته ب�شكل ح�صري وذلك لتحقيق عدة
�أه��داف متت بلورتها مع الزمن وتطويرها
�إىل �أن حتولت �إىل نظرية قائمة بذاتها
يعترب ال��دك�ت��ور بنحا�س يحزقيلي ،وهو
رئي�س �سابق لق�سم الأب�ح��اث اال�سرتاتيجية
وال�سيا�سات يف اجلي�ش الإ�سرائيلي� ،أن كلمة
اغ �ت �ي��ال ه��ي ��ص�ي�غ��ة م�ل�ط�ف��ة ل�ل�ق�ت��ل ال�ع�م��د
والإعدام دون حماكمة  ،و�أن الدول تلج�أ �إىل
ه��ذه ال�سيا�سة �ضد جهات تعتربها �إرهابية
لتحقيق ع��دة �أه ��داف ت�ت�راوح ب�ين �أغ��را���ض
ع�سكرية بحتة مثل الردع ومنع تنفيذ عملية
و�شيكة �أو م��ا يو�صف �إ�سرائيليا ب�ـ القنبلة
املوقوتة  ،و�صوال �إىل �أغرا�ض معنوية مثل
رفع معنويات الإ�سرائيليني واالنتقام والرد
على عملية موجعة
ويقر يحزقيلي يف تلخي�صه حول الأهداف
من وراء �سيا�سة االغ�ت�ي��االت� ،أنها لن تنهي
ظاهرة الإره��اب و�إمن��ا ،ويف �أح�سن احل��االت،
وع �ن��دم��ا ي �ك��ون ه ��دف االغ �ت �ي��ال �شخ�صية
مركزية يف �شبكة يعتمد وج��وده��ا على هذه
ال�شخ�صية� ،إدخالها (ال�شبكة) يف حالة من
الفو�ضى لفرتة من الزمن قبل �أن ت�ستعيد
عافيتها ورمبا على نحو �أكرث عنفا
ب��اح��ث �إ� �س��رائ �ي �ل��ي :االغ �ت �ي��ال ي � ��ؤدي �إىل
�إدخ� � ��ال ال���ش�ب�ك��ة امل �� �س �ت �ه��دف��ة يف ح��ال��ة من
الفو�ضى
وم��ن الأم �ث �ل��ة ع�ل��ى ذل��ك اغ�ت�ي��ال عبا�س
مو�سوي� ،أم�ين عام حزب اهلل ال�سابق ،الذي
خلفه ح�سن ن�صر اهلل والذي حول احلزب من
جماعة �صغرية �إىل جي�ش منظم كما ي�صفه
�ألون بن دافيد� ،أو كما يف حالة الدكتور فتحي
ال�شقاقي ال��ذي مل مينع اغتياله من حتول
التنظيم ال��ذي �أ�س�سه �إىل ق��وة �أك�ثر تهديدا
لأمن �إ�سرائيل
االنتقام
رغ��م ح���ض��ور عن�صر ال�ع�ق��وب��ة واالن�ت�ق��ام
ك � ��أح � ��د م � �ب� ��ررات ال � �ل � �ج ��وء �إىل � �س �ي��ا� �س��ة
االغ �ت �ي��االت� ،إال �أن امل�ن�ظ��وم��ة الإ�سرائيلية
تف�ضل التعريفات التي ت�صور االغتيال على

�أن ��ه جم��رد �أداة تنبع م��ن اع �ت �ب��ارات وقائية
��ض��د ح ��االت ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ت���ض�ط��ر ف�ي�ه��ا �إىل
ا�ستخدام ق��وة قاتلة ب�شكل موجه ومق�صود
�ضد �أ�شخا�ص معرويف الهوية ب�شكل وا�ضح
وم�سبق
وي�ؤكد التقرير �أن التعريف �أعاله تعوزه
ال��دق��ة وال ي�غ�ط��ي م �ئ��ات ح� ��االت االغ �ت �ي��ال
ال�ت��ي نفذتها �إ��س��رائ�ي��ل �إم��ا ب��داف��ع العقوبة
�أو االنتقام وتدفيع الثمن� ،إىل جانب امل�س
مب��واط�ن�ين �أب��ري��اء ال ع�لاق��ة لهم بالق�ضية
وب �ع��ائ�ل�ات ومم �ت �ل �ك��ات م��ن ت���ص�ف�ه��م ب��أن�ه��م
مطلوبون
وارت� �ب� �ط ��ت � �س �ي��ا� �س��ة االغ � �ت � �ي ��االت ل��دى
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وال�سيا�سية الإ�سرائيلية
ب�شعار ي��د �إ��س��رائ�ي��ل ال�ط��وي�ل��ة ال �ق��ادرة على
الو�صول �إىل كل مكان ،والتي �أدت �إىل جعل
املقابر متتلئ بال�ضحايا ممن و�صلت �إليهم
ه��ذه اليد وق��ادت �إىل ت�صفيتهم يف خمتلف
�أرجاء العامل ،وفق تعبري �ألون بن دافيد
وميكن الت�أريخ ل�سيا�سة االغتياالت التي
ي�ت��م ف�ي�ه��ا ا��س�ت�ه��داف �شخ�ص م�ع�ين حم��دد
ال�ه��وي��ة ،ي�ت��م اخ�ت�ي��اره ب�شكل م�سبق بهدف
ت�صفيته بقرار ر�سمي
يف ال� �ع ��ام  1972ق � ��ررت رئ �ي �� �س��ة ح�ك��وم��ة
�إ��س��رائ�ي��ل غ��ول��دا م��ائ�ير م�لاح�ق��ة واغ�ت�ي��ال
منفذي عملية ميونيخ التي نفذتها منظمة
�أي� �ل ��ول الأ�� �س ��ود ال �ت��اب �ع��ة حل��رك��ة ف �ت��ح �ضد
ري��ا��ض�ي�ين �إ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ك��ان��وا ي���ش��ارك��ون يف
الأوملبياد يف �أملانيا
ويعترب قرار مائري ،وفق �ألون بني دافيد
ال��ذي �أع��د �سل�سلة من �أرب��ع حلقات عر�ضها
يف القناة � ،13أن �إ�سرائيل ال��دول��ة الوحيدة
يف ال�غ��رب ال�ت��ي ي��أم��ر فيها رئي�س احلكومة
ب ��إع��دام �شخ�ص دون �أن ي�ع��ود لأح ��د �أو �أن
ت�شرف على ق ��راره جلنة رق��اب�ي��ة برملانية ،
لتتوا�صل بعدها عمليات االغتيال والت�صفية
وتطال �أدباء مثل غ�سان كنفاين وقادة �أمنيني
مثل �أب��و علي ح�سن �سالمة و�أم �ن��اء عامني
مثل ال�شقاقي وع�ب��ا���س م��و��س��وي ومفكرين
وقادة �سيا�سيني يف �أ�صقاع الأر�ض املختلفة
و�أخ ��ذت �سيا�سة االغ�ت�ي��االت بعدا جديدا
�أك�ثر كثافة وتركيزا م��ع ان��دالع االنتفا�ضة
الفل�سطينية يف ال �ع��ام  2000ح�ي��ث حتولت

�إىل �سيا�سة منهجية وعلنية وج��زء �أ�سا�س
م� ��ن احل � � ��رب ع �ل ��ى الإره � � � � ��اب وف � ��ق م�ع�ه��د
اال�سرتاتيجية ال�صهيونية ،وال��ذي �أح�صى
خم�سني عملية اغتيال عن بعد عرب ا�ستخدام
الطائرات واملروحيات يف عام واحد (،)2005
وهو ما يك�شف عن الوترية الكبرية التي مت
ا�ستخدام ه��ذا الأ��س�ل��وب فيها �ضد املقاتلني
الفل�سطينيني يف ه��ذه امل��وج��ة التي اعتربت
الأع� �ن ��ف م �ن��ذ اح �ت�ل�ال ال �ع ��ام  1967داخ ��ل
الأرا�ضي املحتلة
كثافة االغتياالت وتو�سيع دائرة وم�ستوى
امل�ستهدفني وردود الفعل العنيفة تثري جدال
م�ستمرا
وقد متيزت االغتياالت يف فرتة االنتفا�ضة
الثانية لي�س بكونها �أك�ثر كثافة ،بل بكونها
�أ� �ص �ب �ح��ت ب ��دي�ل�ا م��ري �ح��ا ع� ��ن االع �ت �ق��ال
وكمحاولة تقدمي امل�شتبه به �إىل املحاكمة،
ك�م��ا �أن �ه��ا ط��ال��ت ع�ن��ا��ص��ر وج �ه��ات ميدانية
غري مركزية ال يرتك غيابها الفردي (بحد
ذات�ه��ا) �أي �أث��ر ج��دي على ال��واق��ع ال�سيا�سي
والأم �ن ��ي� ،إال �أن ا��س�ت�ه��داف�ه��ا ب�شكل مكثف
يخلق حالة من الرتهيب والردع واالن�شغال
يف احلماية ال�شخ�صية وحماولة التخفي بدل
املبادرة لتنفيذ �أو التخطيط لعمليات جديدة
وي � �ج ��زم �أل � � ��ون ب ��ن داف � �ي ��د �أن ��س�ي��ا��س��ة
االغ �ت �ي ��االت ال ت� � ��ؤدي �إىل ان �ت �ه��اء ظ��اه��رة
الإرهابيني بل ا�ستبدالهم ب�آخرين فقط و�أنها
قد تقود �إىل نتائج عك�سية و�إىل تغذية دوامة
ال��دم والعنف وتو�سيعها ،كما �أن�ه��ا ال ت�شكل
بديال عن الو�سائل الأخ��رى ،بالإ�ضافة �إىل
�ضررها على �صورة �إ�سرائيل �أمام الر�أي العام
العاملي ،وتعري�ض �ضباط وق��ادة �إ�سرائيليني
للمالحقة ق�ضائيا يف املحاكم الدولية
وينوه �إىل �أنه �إن مل يكن ب�سببها مبا�شرة
فب�سبب الأ� �ض��رار اجلانبية التي تنتج عنها
وامل�س باملدنيني الأبرياء كما حدث يف عملية
اغ �ت �ي��ال ال �ق �ي��ادي يف ح��رك��ة ح�م��ا���س ��ص�لاح
�شحادة الذي �أدت عملية اغتياله ب�إلقاء قنبلة
تزن طنا من طائرة حربية على املبنى املكتظ
ال��ذي يقيم فيه �إىل مقتل  14مواطنا بريئا
معظمهم �أطفال وتقدمي دع��اوى �ضد قائد
�سالح اجلو الأ�سبق دان حالوت�س
ون �ت ��ج ع ��ن ه� ��ذا اجل � ��دل ب�ي�ن م ��ن ي ��ؤي��د

ال�سيا�سة ويعار�ضها و��ض��ع معايري لتقييد
واحلد من ا�ستخدامها� ،إذ ن�شر موقع (والال)
يف ال�ع��ام  2019ملخ�صها بالت�شديد على �أن
ت�ت��م ب�شكل م��درو���س ويف ح ��االت ا�ستثنائية
وب�ع��د ا�ستنفاد ال��و��س��ائ��ل الأخ ��رى وام�ت�لاك
معلومات ت��ؤك��د �أن ال�ه��دف امل�ن��وي اغتياله
�سينفذ فعال عملية و�أن اغتياله فقط ميكن
�أن يوقفها� ،إىل جانب الت�أكد من عدم امل�س
بالآخرين
من جهتها تقول الدكتورة رونيت مرزن،
امل�ست�شرقة واملحا�ضرة يف جامعة حيفا� ،إن
االعتبارات تتداخل وال �أحد ميكن �أن ي�ضمن
�أن ال يدخل عامل الرغبة يف الإذالل القومي
واالنتقام لدى متخذ القرار ال��ذي ال ميكن
�إل��زام��ه بهذه املعايري يف ظ��ل غياب الرقابة
التي يقابلها �ضغط اجلمهور الذي يريد �أن
يرى نتائج
وت�ق�ترح �إ��ض��اف��ة ث�لاث��ة �أ�سئلة للمعايري
ال�سابقة ،و�أن��ه فقط يف ح��ال الإج��اب��ة عليها
ب�شكل �إي �ج��اب��ي مي�ك��ن ال�ل�ج��وء �إىل اغ�ت�ي��ال
ال���ش�خ����ص وه ��ي :ه��ل غ �ي��اب ه ��ذا ال�شخ�ص
�سي�ؤدي �إىل �إح��داث �ضرر ال ميكن �إ�صالحه
للمنظومة التي يقودها؟ وهل �سيزيد غيابه
م ��ن ف��ر���ص ال �ت �ق��دم يف امل �� �س��ار ال���س�ي��ا��س��ي؟
والأه��م ،هل من �سيحل مكانه معتدل �أكرث
منه �أم ال؟
وت�ستنتج �أن جتربة ال�سنوات املا�ضية تثبت
لي�س فقط �أن هذه الأ�سئلة مل تطرح ،بل �أن
النتائج جاءت عك�سية يف الكثري من احلاالت
كما �أكد �ألون بن دافيد
�أم � ��ا الإدان � � ��ة ال��وا� �س �ع��ة دول� �ي ��ا ل���س�ي��ا��س��ة
االغتياالت وحتديدا يف االنتفا�ضة الثانية،
واجل��داالت الإعالمية وال�سيا�سية الداخلية
التي رافقتها يف �إ�سرائيل فقد دفعت اللجنة
العامة �ضد التعذيب �إىل تقدمي التما�س �ضد
ا�ستخدام اجلي�ش لهذه ال�سيا�سة بدعوى �أنه
و�سع ا�ستخدامها �أك�ثر من الغاية الأ�صلية
ال �ت��ي ح��دده��ا ل�ه��ا  ،و�أن ال �ل �ج��وء �إىل ه��ذه
ال�سيا�سة ،بهذه الكثافة ،والت�سبب يف وقوع
��ض�ح��اي��ا يف ��ص�ف��وف امل��دن �ي�ين ي�ت�ع��ار���ض مع
القانون الدويل
م��اط�ل��ت امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة 4
�سنوات قبل �أن تتخذ ق��رارا تربيريا يتعلق

باملو�ضوع وق��د طرحت الق�ضية على طاولة
�أع�ل��ى هيئة ق�ضائية يف �إ��س��رائ�ي��ل ،املحكمة
العليا ،يف ذروة االنتفا�ضة الثانية يف � ،2002إال
�أنها بقيت متاطل وتتجنب البت يف الق�ضية
لأربع �سنوات متوا�صلة ،وفقط بعد �أن هد�أت
االن�ت�ف��ا��ض��ة وت��راج �ع��ت ع�م�ل�ي��ات االغ �ت �ي��ال،
�أ�� �ص ��درت ق ��راره ��ا ال ��ذي مل ي�ت���ض�م��ن �إدان ��ة
وا�ضحة ل�سيا�سة االغتياالت وال و�ضع قيود
للحد منها ،معتربا �أن من ي�شارك يف تنفيذ
عملية �إرهابية ،يجب �أن يـ�أخذ باالعتبار �أنه
�سيكون عر�ضة للم�س من قبل اجلي�ش
وي�ت�ف��ق ال�ت�ق��ري��ر م��ع ت �ق��دي��رات حقوقية
فل�سطينية و�إ�سرائيلية �أن م��وق��ف املحكمة
العليا امل�ن�ح��از للم�ؤ�س�سة مكن اجلي�ش من
ام�ت�لاك مظلة لتربير �سيا�سة االغ�ت�ي��االت
و�إق �ف��ال ال�ب��اب ح��ول اجل��دل ال�ق��ان��وين حول
�شرعيتها وم��دى �أخالقيتها ،وهو ما عززته
ال�ك�ث�ير م��ن ال��درا� �س��ات ال�لاح �ق��ة و�أب ��رزه ��ا
درا�سات معهد �أبحاث الأم��ن القومي والذي
�أع ��د درا� �س��ة يف ال �ع��ام  2018اع�ت�بر فيها �أن
ق�ضية االغتياالت التي يتم اللجوء اليها يف
�سياق احل��رب على الإره��اب جت�سد الت�صادم
بني قيميتني �أ�سا�سيتني هما الأمن ال�شخ�صي
ل�ل�م��واط�ن�ين وح �ق��وق الإن �� �س��ان ،و�أن �ضمان
الأم��ن يربر اللجوء �إىل هذه ال�سيا�سة التي
و��ص�ف�ه��ا ال�ب��اح��ث ع�ي��دو روزن�ت���س�ف��اي��غ ب�أنها
الأداة التي ابتدعتها �إ�سرائيل وحتولت �إىل
ظاهرة دولية و�أداة مركزية يف احل��رب على
الإره� ��اب ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل ،وه��و الأم��ر
ال� ��ذي مي �ك��ن اال� �س �ت ��دالل ع�ل�ي��ه م ��ن خ�لال
الإح�صائية التي قدمها املعهد الذي وجد �أن
ثالث دول غربية متقدمة ت�ستخدم �سيا�سة
االغتيال ما بعد العام 2000
ويخل�ص التقرير للقول �إنه ال يوجد بحث
واحد وال جتربة تثبت �أن �سيا�سة االغتياالت
ح�ق�ق��ت ال ��ردع �أو ��س��اه�م��ت يف تخفيف ح��دة
ال �ع �ن��ف ،ب ��ل ع �ل��ى ال �ع �ك ����س م ��ن ذل ��ك تثبت
التجربة العملية �أن هذه ال�سيا�سة قادت �إىل
ت�أجيج العنف وتو�سيع دائرة املنخرطني فيه
وتو�سيع نطاقه ،و�أن من مت اغتيالهم �شغل
مكانهم �أ�شخا�ص �أكرث راديكالية اعتربوا �أن
مهمتهم الأوىل ال�ث��أر لقادتهم ال��ذي��ن متت
ت�صفيتهم

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين

مباراتان في دوري الكرة النسوي للمحترفات
االنباط  -عمان

ي�شهد ملعب البولو مبدينة احل�سني لل�شباب اليوم االربعاء،
�إق��ام��ة م �ب��ارات�ين يف ان �ط�لاق م�ن��اف���س��ات م��رح�ل��ة الإي� ��اب ب��دوري
املحرتفات لكرة القدم .ويلتقي عند الثالثة م�ساء فريقا الأهلي

والقاد�سية ،فيما يلعب عند ال�ساد�سة م�ساء فريقا �شباب الأردن
واالرثوذك�سي .ووفق اجلدول الر�سمي للبطولة الذي �أعلن عنه
احتاد الكرة على موقعه الر�سمي ،يلعب اخلمي�س املقبل على نف�س
امللعب فريقا الن�صر وعمان .ويت�صدر فريق عمان ال��دوري حتى
الآن بر�صيد  18نقطة.
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االهلي يجتاز االرثوذكسي ويواجه الوحدات

االنباط  -عمان

تتوا�صل م�ساء اليوم مناف�سات اجلولة
ال��راب�ع��ة م��ن دوري ال��درج��ة االوىل ،2020
وال��ذي تقام جميع مبارياته عند الثانية
وال�ن���ص��ف ع �� �ص��راً .ح�ي��ث ي��واج��ه ال�ك��رم��ل
نظريه اجلليل على ملعب االم�ير ها�شم،
وال�ي�رم��وك م��ع احت ��اد ال��رم�ث��ا ع�ل��ى ملعب
االم�ير ح�سني بال�سلط ،وبلعما م��ع مغري
ال �� �س��رح��ان ع �ل��ى � �س �ت��اد االم�ي�ر حم �م��د ،يف
ح�ين ي��واج��ه ال�ع��رب��ي ن�ظ�يره من�شية بني
ح�سن على ملعب جر�ش .وتختتم املباريات
اخلمي�س  26اجل ��اري ،بلقاء وح�ي��د يجمع
دار الدواء مع كفر�سوم على ملعب جر�ش.
وي�ت���ص��در ذات را� ��س ال�ترت �ي��ب ب��ر��ص�ي��د 7
نقاط ،وبفارق الأه��داف عن احت��اد الرمثا
والبقعة ،ثم اجلليل ،الريموك وبلعما ،5
مغري ال�سرحان ودار ال��دواء  ،4ال�سرحان
 ،3ال�ط��رة وك�ف��ر��س��وم  ،2ال�ع��رب��ي والكرمل
 ،1وباملركز الأخ�ير من�شية بني ح�سن دون
نقاط.

ليفربول يرحب بعود الجماهير للمالعب
لندن  -وكاالت

ع� � �ل � ��ق ن � � � � � ��ادي ل� � �ي� � �ف � ��رب � ��ول ع� � �ل � ��ى ق� � � ��رار
احل� �ك ��وم ��ة ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة ب � �ع� ��ودة اجل �م��اه�ي�ر
حل �� �ض��ور الأح � � � ��داث ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف امل�ل�اع ��ب.
و�أع � �ل� ��ن ب ��وري �� ��س ج��ون �� �س��ون ،رئ �ي ����س ال � � ��وزراء
ال �ب�ري � �ط ��اين ،ب ��الأم� �� ��س �أن� � ��ه � �س �ي �ت��م ال �� �س �م��اح
ل �ل �ج �م��اه�ير ب �ح �� �ض��ور الأح � � � ��داث ال��ري��ا� �ض �ي��ة،
ح�ي�ن ي�ن�ت�ه��ي الإغ �ل��اق ي ��وم  2دي���س�م�بر/ك��ان��ون
الأول امل�ق�ب��ل .وق��ال ليفربول ،يف ب�ي��ان ر�سمي:
“يرحب النادي ب�إعالن احلكومة ب�ش�أن العودة
امل�ق�ترح��ة للجماهري �إىل امل�لاع��ب الريا�ضية.
لقد افتقدنا م�شجعينا كثريًا يف �أنفيلد ونتطلع
�إىل ال�ترح �ي��ب ب�ه��م م ��رة �أخ� ��رى ع�ن��دم��ا ي�ك��ون
ذل ��ك �آم� � ًن ��ا».و�أ�� �ض ��اف�“ :سنوا�صل ال�ع�م��ل مع
� �ش��رك��ائ �ن��ا يف ل �ي �ف��رب��ول ،وه ��م جم�ل����س امل��دي�ن��ة
و��ش��رط��ة املري�سي�سايد وراب �ط��ة امل�شجعني ،من
�أجل و�ضع �أح��دث الإر��ش��ادات ال�صحية والعملية
الأك �ث��ر ف�ع��ال�ي��ة ل �ل �ع��ودة الآم� �ن ��ة ل�ل�ج�م��اه�ير».
و�أمت�“ :أثناء انتظارنا ت�أكيدًا ب�ش�أن امل�ستوى الذي
�ستو�ضع فيه مدينة ليفربول ،نوا�صل العمل على
خططنا و�سنعلن املزيد من البيانات يف الوقت
امل�ن��ا��س��ب».ي��ذك��ر �أن ��ه �سيتم ال���س�م��اح للمالعب
يف مناطق امل�ستوى  ،1ال�ت��ي تعتربها احلكومة

منخف�ضة املخاطر ،با�ستيعاب ما ي�صل �إىل 4000
م�شجع� ،أو ن�صف ال�سعة الق�صوى �إذا كان امللعب
ي�ستوعب �أقل من � 8000شخ�ص.ومالعب مناطق

امل���س�ت��وى  ،2ال �ت��ي ت�ع�ت�بر م�ت��و��س�ط��ة اخل �ط��ورة،
��س�ت���ص��ل �إىل  2000م���ش�ج��ع� ،أو ن���ص��ف �سعتها
الق�صوى �إذا كانت ت�ضم �أق��ل م��ن  4000مقعد.

�أم ��ا م�لاع��ب م�ن��اط��ق امل���س�ت��وى  ،3وه��ي الأك�ث�ر
خ� �ط ��ورة�� ،س�ت���س�ت�م��ر ب �ه��ا امل �ب��اري��ات والأح� � ��داث
الريا�ضية خلف �أبواب مغلقة.

غيابات بالجملة عن صفوف بايرن ميونخ
برلني  -وكاالت

ل��ن يتمكن ب��اي��رن ميونخ م��ن مواجهة
ري��د ب��ول ��س��ال��زب��ورج ال�ن�م���س��اوي ب�صفوف
م�ك�ت�م�ل��ة ،ال �ي ��وم الأرب � �ع� ��اء ،وذل� ��ك �ضمن
م�ن��اف���س��ات اجل��ول��ة  4م��ن دور جم�م��وع��ات
ب �ط��ول��ة دوري �أب� �ط ��ال �أوروب � � � ��ا .وخ��ا���ض
الفريق البافاري مرانه الأخري ،الثالثاء،
ا�ستعدادًا ملباراة اليوم التي قد ت�ضمن ت�أهله
مبك ًرا ل�ل�أدوار الإق�صائية حال جناحه يف
حتقيق الفوز .وبح�سب �صحيفة “بيلد”،
ف� ��إن امل� ��ران الأخ �ي�ر ل�ل�ب��اي��رن ��ش�ه��د غ�ي��اب
 5الع �ب�ين ،ع�ل��ى ر�أ� �س �ه��م ال�ث�لاث��ي ل��وك��ا���س
هرينانديز ،بونا �سار وكورينتني تولي�سو.
وب��ذل��ك ،ف� ��إن ه��ذا ال�ث�لاث��ي �سين�ضم �إىل
الثنائي امل�صاب �ألفون�سو ديفيز وجو�شوا
كيميت�ش يف قائمة غيابات البايرن .يذكر
�أن �سار وتولي�سو غابا عن املباراة املا�ضية
�ضد ف�يردر برمين بالبوند�سليجا ب�سبب
الإ�صابة ،فيما تعر�ض هرينانديز لإ�صابة
ق��وي��ة يف ال �ل �ق��اء ذات� ��ه ق �ب��ل ا� �س �ت �ب��دال��ه يف
ال�شوط الأول.

ك� ��� �ش ��ف ت� �ق ��ري ��ر � �ص �ح �ف��ي �إي � �ط� ��ايل
ال �ث�ل�اث��اء ،ع��ن ح�ق�ي�ق��ة ع� ��ودة امل�ه��اج��م
م ��اري ��و ب��ال��وت �ي �ل��ي �إىل م �ي�ل�ان خ�ل�ال
امل��و��س��م احل ��ايل .ووفقًا ل�صحيفة “�إل
جورنال” الإيطالية ،ف�إن ميالن يفكر
يف التعاقد مع مهاجم جديد كي يكون
ب��دي�ًل�اً ل�ل�م�خ���ض��رم ال �� �س��وي��دي زالت ��ان
�إبراهيموفيت�ش .وك��ان �إب��را تغيب عن
 4م �ب ��اري ��ات يف ب ��داي ��ة امل��و� �س��م ب���س�ب��ب
الإ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا ،ث��م تعر�ض

جن ��ح ال� �ن ��ادي الأه� �ل ��ي م ��ن حت�ق�ي��ق
ال�ف��وز على الأرث��وذك���س��ي بنتيجة -٩٢
 ٥٩يف ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ج �م��ع ال�ف��ري�ق�ين
م �� �س��اء الإث � �ن �ي�ن ع �ل��ى � �ص��ال��ة الأم�ي��ر
حمزة مبدينة احل�سني لل�شباب �ضمن
م�ن��اف���س��ات ب�ط��ول��ة ك ��أ���س الأردن ل�ك��رة
ال �� �س �ل��ة .وب� ��رز م��ن الأه� �ل ��ي يف امل �ب��اراة
ال �ن �ج �م��ان امل �خ �� �ض��رم��ان � �س ��ام دغ�ل����س

عودة العدوان الدارة فريق الفيصلي

االنباط  -عمان

ا�ستعاد ال�سيد تامر ال�ع��دوان مكانه
م��دي��را اداراي� � ��ا ل �ف��ري��ق ال �ك��رة ل�ل�ن��ادي
ال�ف�ي���ص�ل��ي ب �ع��د ق � ��رار االدارة االخ�ي�ر
برئا�سة ال�سيد بكر العدوان �إعادة تعيني
ال �ع��دوان ،يف امل��وق��ع ال��ذي �شغله �سنوات
ط��وال وح�ق��ق خاللها ال�ف��ري��ق اجن��ازات
عديدة حملية وخارجية قبل ان يبتعد
يف ال���س�ن��وات االخ �ي�رة ع��ن م��وق�ع��ه ه��ذا
.وجاء القرار بعد قبول ا�ستقالة املدير
الإداري �سليمان الع�ساف م��ن من�صبه،
دون تو�ضيح الأ�سباب التي دفعته لذلك.

ووج�ه��ت �إدارة الفي�صلي ،خ�ط��اب �شكر
للع�ساف على اجلهود ،التي بذلها طيلة
ت�سلمه من�صب املدير الإداري يف الظرف
ال�صعب ال��ذي مي��ر ب��ه الفريق ال�ك��روي
حاليا  ..ومير الفي�صلي بظروف �صعبة
� �س��واء ع�ل��ى �صعيد التخبط يف ق��رارات
ال�ت�ع�ي�ين ال�ف�ن�ي��ة �أو الإداري� � ��ة� ،أو فيما
يتعلق ب�تراج��ع نتائج فريق ك��رة القدم
بدوري املحرتفني ،حيث بد�أت حظوظه
ت �ت�ل�ا� �ش��ى يف امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ل �ق��ب.
بعد اخل�سائر التي تعر�ض لها م�ؤخرا
وال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ال ت�ت�ن��ا��س��ب م��ع ت��اري��خ
وعراقة النادي الفي�صلي .

التنسيق حول معسكر البارالمبية في طوكيو

بالوتيلي مرفوض في الميالن
روما  -وكاالت

االنباط  -عمان

وزي ��د ع�ب��ا���س ورع ��د ب��رغ��و���ش وف��ري��دي
ابراهيم وعلي الزعبي ،فيما ت�ألق من
الأرث��وذك �� �س��ي �أح �م��د ح���س��ون��ة و�أ� �ش��رف
الهندي وفخري ال�سيوري    .و�سيلتقي
الأه� �ل ��ي م��ع ال ��وح ��دات ي ��وم اخل�م�ي����س
امل�ق�ب��ل يف ��ص��ال��ة الأم �ي�ر ح �م��زة بينما
�سيواجه الأرثوذك�سي نظريه كفريوبا
ال� �ي ��وم الأرب � �ع� ��اء  ،ح �ي��ث ي �ن ����ص ن �ظ��ام
ال �ب �ط ��ول ��ة ع �ل ��ى خ� � ��روج امل� �غ� �ل ��وب م��ن
مباراتني.

م ��ؤخ � ًرا لإ��ص��اب��ة ع�ضلية ��ض��د ن��اب��ويل،
ومن املنتظر �أن يغيب عن املباريات الـ 5
املقبلة لرو�سونريي.و�أ�شارت ال�صحيفة
�إىل �أن ��ه مت ع��ر���ض ف �ك��رة ال�ت�ع��اق��د مع
ب��ال��وت �ي �ل��ي ع �ل��ى م �ي�ل�ان ،ال ��س�ي�م��ا �أن��ه
دون نا ٍد حال ًيا.ورف�ض م�س�ؤولو ميالن
الفكرة لأن الالعب �سيكون غري جاهز
فن ًيا وبدن ًيا ،و�سيحتاج �شه ًرا على الأقل
من التدريب ال�شاق ،ال�ستعادة جزء من
م�ستواه.يذكر �أن ميالن يت�صدر جدول
ترتيب ال ��دوري الإي �ط��ايل بر�صيد 20
نقطة.

االنباط –عمان

� �ض �م��ن � �س �ل �� �س �ل��ة االج� �ت� �م ��اع ��ات م��ع
ال���س�ف��ارة الأردن �ي��ة يف ط��وك�ي��و توا�صلت
�أم �ي ��ن ع � ��ام ال �ل �ج �ن��ة ال� �ب ��ارامل� �ب� �ي ��ة م�ه��ا
ال�ب�رغ ��وث ��ي ال� �ث�ل�اث ��اء م ��ع ال �� �س �ك��رت�ير
الثالث بال�سفارة ال�سيد طالل امل�صاروة
ع �ب�ر ت �ق �ن �ي��ة االت� ��� �ص ��ال امل ��رئ ��ي زووم.
وح�ضر من اللجنة الباراملبية االجتماع
ال ��ذي دام �أك�ث�ر م��ن ��س��اع��ة ال���س�ي��د داود
� �ش �ح��ادة وال �� �س �ي��دة ر� �ش��ا اخل �ي��اط حيث
متت متابعة ترتيبات امل�شاركة الأردنية
يف دورة الأل �ع ��اب ال�ب��ارامل�ب�ي��ة ون��وق���ش��ت
اخل �ط��وات املتعلقة باملع�سكر التدريبي
امل� ��زم� ��ع �إق ��ام� �ت ��ه يف م ��دي �ن ��ة ن��و� �ش�ي�رو
امل�ست�ضيفة لبعثة الأردن امل�شاركة بدورة

الألعاب الباراملبية.وبني �أع�ضاء اللجنة
الباراملبية خط ال�سفر ومواعيد الو�صول
امل�ت��وق�ع��ة للمع�سكر وامل �غ��ادرة م��ن عمان
�إىل ط��وك�ي��و ث��م ن��و��ش�يرو م�ق��ر املع�سكر
ال �ت��دري �ب��ي وث ��م االن �ت �ق��ال �إىل ال�ق��ري��ة
الأوملبية يف طوكيو ومت مناق�شة �أماكن
االق ��ام ��ة خ�ل�ال امل�ع���س�ك��ر وال�ت���س�ه�ي�لات
املطلوبة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة.
وات�ف��ق اجلانبان على عقد اجتماع �آخ��ر
قريبا لو�ضع اللجنة الباراملبية بنتائج
االت�صاالت التي �ستجريها ال�سفارة مع
عمدة مدينة نو�شريو حول خطة ال�سفر،
وتزويد ال�سفارة باملزيد من املعلومومات
عن الالعبني و�أع�ضاء البعثة واملواعيد
الدقيقة للو�صول واملغادرة.

الريا�ضي
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التاريخ يذكر نجوم االهلي والزمالك الكبار

القاهرة  -وكاالت

الأه � � �ل� � ��ي ..حم � � �م� � ��ود اخل � �ط � �ي ��ب ي �ع �ت �ل��ي
حم�م��ود اخل�ط�ي��ب رئ�ي����س الأه �ل��ي احل��ايل،
و�أ�سطورة الفريق الأحمر ،قائمة الهدافني
التاريخيني يف م�صر يف البطوالت الأفريقية
بر�صيد  37هدفا .و�سجل “بيبو”  28هدفا
يف دوري �أب �ط ��ال �أف��ري �ق �ي��ا ،و� 9أه � ��داف يف
بطولة �أفريقيا للأندية �أب�ط��ال الك�ؤو�س.
حممد �أبوتريكة ي�أتي حممد �أبوتريكة يف
املركز الثاين يف قائمة هدايف الأهلي والكرة
امل�صرية على ال�صعيد ال�ق��اري ،بر�صيد 32

ي �خ��و���ض الأه� �ل ��ي وال ��زم ��ال ��ك م��واج �ه��ة
تاريخية اجلمعة املقبل على �ستاد القاهرة
يف ن�ه��ائ��ي دوري �أب �ط��ال �أف��ري �ق �ي��ا ،يف قمة
يبحث فيها الع�ب��ي القطبني ع��ن ال��دخ��ول
يف ق��ائ �م��ة ذه �ب �ي��ة خ��ا� �ص��ة.وي �ح �ظ��ى ت��اري��خ
ال �ن��ادي�ين ال�ع��ري�ق�ين ب�ك�ث�ير م��ن ال�ه��داف�ين
ال� �ت ��اري� �خ� �ي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن و�� �ض� �ع ��وا ب �� �ص �م��ات
ال ت �ن �� �س��ى يف م �� �س�ي�رة ال �ف��ري �ق�ي�ن ق ��اري ��ا.

هدفا� ،سجلها جميعا يف دوري الأبطال عدا
هدف وحيد �أحرزه يف بطولة الكونفدرالية.
ع � � �م� � ��اد م � �ت � �ع� ��ب �أح� � � � � � ��رز ع � � �م� � ��اد م �ت �ع��ب
 28ه� ��دف� ��ا م � ��ع الأه� � � �ل � � ��ي ،م� �ن� �ه ��ا  24يف
دوري الأب� � �ط � ��ال و 3يف ال �ك��ون �ف��درال �ي��ة
وه� � ��دف وح� �ي ��د يف ال �� �س ��وب ��ر الأف ��ري� �ق ��ي.
وليد �سليمان تقدم وليد �سليمان للمركز
ال��راب��ع يف ق��ائ�م��ة ه ��دايف الأه �ل��ي ب ��إح��رازه
 19ه��دف��ا م��ع الأح �م��ر يف ب�ط��والت �أفريقيا
ب ��واق ��ع  16ه ��دف ��ا يف دوري الأب � �ط� ��ال و3

�أه� � ��داف يف ب �ط��ول��ة ك� ��أ� ��س ال �ك��ون �ف��درال �ي��ة
ب ��رك ��ات وف�ل�اف �ي��و �أح� � ��رز ال �ث �ن��ائ��ي حممد
ب��رك��ات والأجن ��ويل �أم ��ادو فالفيو 18ه��دف��ا
لكل منهما م��ع الأح�م��ر يف �أفريقيا.بركات
�سجل  17ه��دف��ا يف دوري الأب �ط��ال ،و�أح��رز
ه��دف��ا واح ��دا يف ال���س��وب��ر الأف��ري �ق��ي ،بينما
�سجل فالفيو  16هدفا يف دوري الأبطال و3
�أهداف يف الكونفدرالية.
ال ��زم ��ال ��ك عبد احل �ل �ي��م ع �ل��ي ي�ت���ص��در
ع�ب��د احل�ل�ي��م ع�ل��ي ق��ائ�م��ة ه ��دايف ال��زم��ال��ك
يف ب �ط��والت �أف��ري �ق �ي��ا ب��ر��ص�ي��د  23ه��دف��ا.
و��س�ج��ل “العندليب”  12ه��دف��ا يف دوري
الأبطال و� 7أهداف يف بطولة الأندية �أبطال
الك�ؤو�س ،و� 3أهداف يف بطولة الكونفدرالية،
�إىل جانب هدف واحد يف ال�سوبر الأفريقي.
ج �م��ال ع �ب��د احلميد �أح � ��رز ج �م��ال عبد
احلميد  16هدفا ق��اري��ا بقمي�ص الزمالك
جاءت كلها يف دوري الأبطال بنظامه القدمي.
ح��ازم �إمام�  أحرز ح��ازم �إم��ام قائد الزمالك
ال� ��� �س ��اب ��ق  12ه ��دف ��ا ب �ق �م �ي ����ص الأب� �ي� �� ��ض
خ�ل�ال م �� �ش��واره الأف ��ري� �ق ��ي ،ب��واق��ع  10يف
دوري الأب � �ط ��ال وه� ��دف واح� ��د يف �أب �ط��ال
ال �ك ��ؤو� ��س وم �ث �ل��ه يف ال �� �س��وب��ر الأف��ري �ق��ي.
ج � �م� ��ال ح � �م� ��زة وح � �� � �س ��ام ح �� �س ��ن وط� � ��ارق
ي �ح �ي��ى �أح� � ��رز ال �ث�ل�اث ��ي � 10أه � � ��داف ل�ك��ل
م �ن �ه��م خ�ل��ال م �� �ش��واره��م م ��ع ال��زم��ال��ك.
ج ��اءت �أه � ��داف ج �م��ال ح �م��زة ك�ل�ه��ا ب ��دوري
الأبطال ،بينما �أحرز ح�سام ح�سن � 7أهداف
يف دوري الأبطال و 3يف �أبطال الك�ؤو�س ،يف
حني �سجل طارق يحيى �أهدافه الـ  10جميعا
يف دوري الأبطال.

منع منصور من حضور مباراة القمة

القاهرة  -وكاالت

ار� �س �ل��ت ال �ل �ج �ن��ة الأومل �ب �ي ��ة امل���ص��ري��ة
خطابا ر�سميا �إىل االحت��اد امل�صري لكرة
ال �ق��دم م��ن �أج ��ل م�ن��ع ح���ض��ور مرت�ضى
م�ن���ص��ور رئ�ي����س ن ��ادي ال��زم��ال��ك م �ب��اراة
نهائي دوري الأبطال.
وي �ل �ع��ب ال��زم��ال��ك �ضد الأهلي ي��وم
اجلمعة املقبل يف النهائي ال �ق��اري على
�ستاد القاهرة.و�أكدت اللجنة الأوملبية يف

خطابها �أن مرت�ضى من�صور لي�س رئي�سا
لنادي الزمالك �إذ مت عزله من من�صبه
وال ي �ح��ق ل��ه ح �� �ض��ور امل �ب��اراة.وط��ال �ب��ت
اللجنة ب��إع�ط��اء تعليمات �إىل م�س�ؤويل
�ستاد القاهرة ملنع مرت�ضى من�صور من
دخ��ول امللعب.و�أ�صدرت اللجنة الأوملبية
قرارا بعزل مرت�ضى من�صور عن من�صبه
و�إي �ق ��اف ��ه � 4أع� � ��وام ب ��دع ��وى جت � ��اوزه يف
ح ��ق ع� ��دد م ��ن اجل� �ه ��ات وال���ش�خ���ص�ي��ات
الريا�ضية.

عودة كاسيميرو وغياب بنزيمه عن الريال

مستقبل لوف على طاولة البحث
برلني  -وكاالت

ك �� �ش��ف ت �ق��ري��ر �إخ � �ب� ��اري ال �ث�ل�اث ��اء �أن ��ه
�سيجرى عقد جل�سة م�صغرة مع يواخيم
ل ��وف امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب الأمل � ��اين،
قبل اجتماعه م��ع االحت ��اد الأمل ��اين املقرر
يف  4دي �� �س �م�ب�ر /ك ��ان ��ون الأول امل �ق �ب��ل.
وذك ��رت �صحيفة “بيلد” �أن �ه��ا ع�ل�م��ت �أن
فريتز كيلر رئي�س االحت��اد الأمل��اين ونائبه
الأول بيرت ب�ي�ترز �سي�شاركان يف اجلل�سة
امل�صغرة م��ع ل��وف .وك��ان االحت ��اد الأمل��اين
ق��د �أع�ل��ن الإث �ن�ين �أن��ه �سيجري مناق�شات
ب �� �ش ��أن ال��و� �ض��ع احل� ��ايل ل�ل�م�ن�ت�خ��ب الأول
وم�ستقبل ي��واخ�ي��م ل ��وف ،ال���ش�ه��ر امل�ق�ب��ل.
و�أو�ضح االحتاد �أنه بعد االجتماع� ،سيقدم
ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ب �� �ش ��أن امل�ن��اق���ش��ات ال �ت��ي ج��رت
وكذلك اخلطوات املقبلة،
وذل��ك يف الوقت املنا�سب.وتابع البيان:
“فيما ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �� �ش��ق ال ��ري ��ا�� �ض ��ي م��ن

�أج ��ل حت�ل�ي��ل �أ� �س �ب��اب ال�ه��زمي��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة يف
�إ�شبيلية و�أي���ض��ا على امل�ستوى ال�شخ�صي
للتعاطي م��ع خ�ي�ب��ة الأم ��ل ال �ك �ب�يرة .ه��ذا

جزء من الإج��راءات» .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن امل�ن�ت�خ��ب الأمل� ��اين �سيخو�ض م�ب��اري��ات��ه
امل �ق �ب �ل��ة يف م ��ار� ��س� /آذار ،ح �ي��ث ي�خ��و���ض

خالله  3م�ب��اري��ات ،وه��ي الأخ�ي�رة للفريق
قبل �أن يجرى الإعالن عن قائمة املنتخب
لبطولة ك�أ�س الأمم الأوروبية التي تنطلق
يف ي��ون�ي��و /ح��زي��ران امل�ق�ب��ل .وي �ت��وىل ل��وف
“ 60عاما” ت��دري��ب املنتخب الأمل��اين منذ
� 2006إذ ف��از م��ع ال�ف��ري��ق بلقب م��ون��دي��ال
ال�ب�رازي ��ل  2014ل �ك��ن ح�م�ل��ة ال ��دف ��اع عن
اللقب يف ن�سخة رو�سيا � 2018شهدت م�أ�ساة
حقيقية للماكينات.
وودعت �أملانيا املونديال املا�ضي من دور
املجموعات بجانب ال�ضجة التي �صاحبت
ا�ستبعاد ج�ي�روم ب��وات�ي�ن��ج وت��وم��ا���س مولر
وم��ات ����س ه��وم�ي�ل����س م��ن ال �ف��ري��ق .وح�صل
ل��وف ال��ذي ميتد ع�ق��ده حتى ك��أ���س الأمم
الأوروبية ،التي ت�أجلت للعام املقبل ب�سبب
ف�يرو���س ك��ورون��ا وك��ذل��ك ح�ت��ى م��ون��دي��ال
ق�ط��ر  ،2022ع�ل��ى م���س��ان��دة وا� �س �ع��ة عقب
اخل ��روج م��ن م��ون��دي��ال رو� �س �ي��ا م��ع منحه
الوقت الكاف لإعادة بناء الفريق.

فيدرر يحقق االنجاز التاريخي

مدريد  -وكاالت

�أعلن الفرن�سي زين الدين زيدان ،املدير
الفني لريال مدريد ،قائمة الفريق خلو�ض
مواجهة �إن�تر م�ي�لان ،ال�ي��وم الأرب �ع��اء يف
�إط��ار مناف�سات اجل��ول��ة الرابعة م��ن دور
املجموعات بدوري �أبطال �أوروبا .و�شهدت
القائمة عودة الربازيلي كا�سيمريو ،العب
الو�سط ،بعد تعافيه من فريو�س كورونا،
بينما يغيب ك��رمي بنزميا ال��ذي يعو�ضه
ال�شاب هوجو دورو ،مهاجم الكا�ستيا ،كما

يغيب امل��داف��ع ميليتاو ال ��ذي مل يتعاف
م��ن ال �ف�ي�رو���س ،ورام ��و� ��س وف��ال �ف�يردي
للإ�صابة .و�ضمت القائمة  21العبا ،هم:
حرا�سة املرمى :كورتوا ،لونني ،و�ألتوبي.
ال� ��دف� ��اع :ك� ��ارف� ��اخ� ��ال ،ف� � � ��اران ،ن��ات �� �ش��و،
م��ار� �س �ي �ل��و ،م �ي �ن��دي ،وف �ي �ك �ت��ور ��ش��و��س��ت.
الو�سط :كرو�س ،مودريت�ش ،كا�سيمريو،
�أودي � �ج� ��ارد ،و�إي �� �س �ك��و.ال �ه �ج��وم :ه� ��ازارد،
�أ�سين�سيو ،فا�سكيز ،فيني�سيو�س جونيور،
ماريانو دي��از ،رودري�ج��و جوي�س ،وهوجو
دورو .

كورونا يضرب النجم بيكهام

رو�سيا  -وكاالت

�أ� �س��دل ال�ستار على مناف�سات مو�سم التن�س
اال�ستثنائي ،بفوز ال��رو��س��ي دانييل ميدفيديف،
ب �ل �ق��ب ال �ب �ط ��ول ��ة اخل �ت ��ام �ي ��ة ل �ل �م��و� �س��م ،ع�ل��ى
ح���س��اب ال�ن�م���س��اوي دوم �ي �ن��ك ث�ي��م مبجموعتني
ملجموعة .و�شهد ال�ت���ص�ن�ي��ف الأخ �ي��ر للمو�سم
احل��ايل ،حمافظة ال�صربي ن��وف��اك ديوكوفيت�ش
على ��ص��دارة الت�صنيف ،مبتعداً بفارق �أك�ثر من
�ألفي نقطة عن مناف�سه الإ�سباين رفائيل ن��ادال
امل�صنف الثاين .وعلى الرغم من غياب فيدرر عن
امل�شاركة ب ��أي بطولة منذ �أ�سرتاليا املفتوحة يف
�شهر يناير  /كانون الثاين� ،إال �أن ال�سوي�سري حقق
�إجن��ازا تاريخيا ،حيث �أنهى املو�سم وهو يف قائمة
�أف�ضل  5العبني على م�ستوى العامل ،م�ستفيداً من
خروج اليوناين ت�سيت�سيبا�س من دور املجموعات يف
البطولة اخلتامية .وبذلك ينهي فيدرر مو�سمه
 16يف قائمة �أف�ضل  5العبني على م�ستوى العامل،
حمققاً رق�م�اً قيا�سياً ج��دي��داً .كما �أن الإ�سباين
رافائيل نادال �أ�صبح قريباً من رقم غرميه فيدرر،
حيث متكن من �إنهاء مو�سمه الـ 15يف هذه القائمة،
متخطياً رقم الأمريكي جيمي كونورز (.)14

فورموال ليلي بضيافة السعودية
الريا�ض  -وكاالت

�أع� �ل� �ن ��ت � �س �ل �� �س �ل��ة ب � �ط� ��والت ال �� �س �ي��ارات
الكهربائية الثالثاء �أن ال�سعودية �ست�ست�ضيف
�أول ��س�ب��اق ليلي ع�ل��ى الإط�ل��اق يف بطولة
العامل فورموال ئي ب�إقامة �سباقني متتاليني
يف الدرعية يف فرباير� /شباط املقبل.وقال
امل�ن�ظ�م��ون �إن� ��ه ��س�ي�ت��م اال��س�ت�ع��ان��ة ب ��أ� �ض��واء
كا�شفة منخف�ضة اال�ستهالك و�ستعمل كلها
ب��ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة.وت���س�ت���ض�ي��ف ال��درع�ي��ة
�سباقا يف ف��ورم��وال ئ��ي منذ  2018و�سيكون
ال���س�ب��اق��ان ه�م��ا ال�ث��ال��ث وال��راب��ع يف بطولة
العامل التي �ستنطلق يف ت�شيلي .ومن املنتظر
�أن ت�ست�ضيف ال�سعودية �سباقا يف بطولة
ال �ع��امل ف��ورم��وال  1لأول م��رة ال �ع��ام املقبل
و�سيكون ليال يف جدة خالل ال�شهر اجلاري.

القاهرة  -وكاالت

اث� �ب� �ت ��ت امل �� �س �ح��ة ال � �ت ��ي خ �� �ض��ع ل�ه��ا
�أح �م��د رم �� �ض��ان ب�ي�ك�ه��ام �أج� ��دد �صفقات
الأه � �ل� ��ي �إ� �ص ��اب �ت ��ه ب� �ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا.
و �أن بيكهام خ�ضع مل�سحة بعد التوقيع
ل�ل�أه�ل��ي ب�شكل ر�سمي م��ن �أج��ل حتديد
موقفه من التواجد يف تدريبات الفريق
وج ��اءت عينته �إي�ج��اب�ي��ة.وم��ن امل�ق��رر �أن
ي�خ���ض��ع ب�ي�ك�ه��ام ل �ل�برت��وك��ول ال�ع�لاج��ي

من التعايف وتطبيق العزل املنزيل حتى
ي �ت �ع��اف��ى.واط �م ��أن الأه �ل��ي ع�ل��ى �سالمة
العبيه يف املع�سكر املغلق بعد ظهور �سلبية
العينات ا�ستعدادا خلو�ض نهائي دوري
�أب �ط��ال �أفريقيا �أم ��ام ال��زم��ال��ك اجلمعة
املقبل.وبذلك يكون بيكهام الالعب رقم
 6يف الأهلي امل�صاب بكورونا بعد حممد
� �ش��ري��ف و�أح� �م ��د ري� ��ان وول �ي ��د ��س�ل�ي�م��ان
و�صالح جمعة وكهربا.

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية  /مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن
طرح عطاء
رقم �ش  ( A / 2020 /1اتفاقية توريد .) INTRA AORTIC BALLOONS
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 ( � ) 60ستون
دينار اردين غري م�سرتدة.
تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم
اخلمي�ش املوافق  2020/12/17وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ( ) % 5
من العر�ش وال تقبل على االطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني
لالغالق .
لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات
الطبية امللكية www.jrms.mil.jo
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إطالق «استوديو زين» لخدمات التصوير والمونتاج
االنباط-عمان
�أعلنت �شركة زين الأردن ام�س عن �إطالق
خ��دم��ات “ا�ستوديو زين” ،ال ��ذي افتتحته
ال���ش��رك��ة يف جم�م��ع امل�ل��ك احل���س�ين ل�ل�أع�م��ال،
وال ��ذي ��س�ي�ق��دم خ��دم��ات ال�ت���ص��وي��ر وامل��ون�ت��اج
مل�خ�ت�ل��ف اجل �ه��ات ال��راغ �ب��ة ب��اال� �س �ت �ف��ادة مما
ي��وف��ره اال� �س �ت��ودي��و امل �ج �ه��ز ب� ��أح ��دث ت�ق�ن�ي��ات
الت�صوير.
و�سيقدم “ا�ستوديو زين” خدمات ت�صوير
ال�ف�ي��دي��و وال�ت���ص��وي��ر ال �ف��وت��وغ��رايف وامل��ون�ت��اج
با�ستخدام �أح��دث تقنيات ومعدات الت�صوير،
ح �ي��ث مت جت �ه �ي��زه وف �ق �اً لأع �ل ��ى امل��وا� �ص �ف��ات
امل �ع �ت �م��دة ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة م��ن ن��اح �ي��ة الأدوات
واملعدات والكامريات والعزل ،ليكون مالئماً
ملتطلبات الت�صوير املختلفة.
وي�أتي �إطالق �شركة زين لال�ستوديو يف �إطار
ا�سرتاتيجيتها الرامية �إىل التو�سع امل�ستمر
يف ت �ق��دمي خ��دم��ات م�ت�ن��وع��ة وم �ت �ط��ورة تلبي
كافة احتياجات زبائنها و�شركائها واجلهات
ال �ت��ي حت �ظ��ى ب��دع��م م��ن زي ��ن؛ ح �ي��ث �سيقدم
اال�ستوديو خدماته لل�شركات النا�شئة ورياديي
الأع � �م� ��ال مم ��ن ت��دع �م �ه��م � �ش��رك��ة زي� ��ن حت��ت
مظلة من�صتها ل�ل�إب��داع ( )ZINCومن�صة
 DeZainاخل ��ا�� �ص ��ة ب ��دع ��م امل �� �ص �م �م�ين،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�شركات امل�ت��واج��دة يف جممع
احل���س�ين ل�ل�أع �م��ال و�إدارة امل �ج �م��ع ،و��ش��رك��اء
زين وزبائنها من قطاع الأعمال ،كما �ستكون

وكاالت � -أبوظبي

خ��دم��ات اال��س�ت��ودي��و متاحة جلميع الراغبني
من ال�شركات والأفراد على حد �سواء.
و� �س �ي �ت �م �ك��ن ال ��راغ� �ب ��ون ب��اال� �س �ت �ف��ادة م��ن
خدمات اال�ستوديو �-سواء من قطاع ال�شركات

�أو الأف � ��راد -م��ن ح�ج��ز امل��وع��د امل�ن��ا��س��ب عرب
ال � ��راب � ��طwww.zincbooking. :
 ، comك �م��ا مي �ك��ن االط �ل��اع ع �ل��ى ك��اف��ة
ال� �ت� �ف ��ا�� �ص� �ي ��ل و�آخ� � � � ��ر �أخ � � �ب� � ��ار اال� � �س � �ت ��ودي ��و

ع�ب�ر ال �� �ص �ف �ح��ات ال��ر� �س �م �ي��ة ع �ل��ى م �ن �� �ص��ات
التوا�صل االجتماعي في�سبوك و�إن�ستغرام:
� ،ZainJoStudioأو ال �ت��وا� �ص��ل م��ع
“ا�ستوديو زين” على الرقم . 0796666348

عمان ضمن قائمة أفضل وجهات السفر لعام 2021
ّ
االنباط-عمان
و�ضع موقع «لونلي بالنت» ال�سياحي العاملي،
ال�ع��ا��ص�م��ة ع �م��ان ��ض�م��ن ق��ائ �م��ة �أف �� �ض��ل وج �ه��ات
ال�سفر على م�ستوى العامل للعام .2021
وك�شف املوقع -املرجع الأول لل�سفر يف العامل،-
عن تعديل ج��ذري لقائمة �أف�ضل وجهات ال�سفر
ل�ع��ام  ،2021ال�ت��ي ط��ال انتظارها بعد �أن تع ّر�ض
جم��ال ال�سفر لأك�بر تغيري وتعطيل يف تاريخه،
حيث مت ّيزت مدينة ع ّمان يف هذه القائمة كواحدة
م��ن ال��وج�ه��ات ال�ت��ي ت�ساعد على تغيري وتطوير
جتارب ال�سفر.
وذك��ر املوقع ان ما م ّيز ع ّمان هو �أ ّن�ه��ا «وجهة
م�ضيافة» م��ع الرتكيز على التنوع وال�شمولية،
ح�ي��ث ت�ستعر�ض ال�ق��ائ�م��ة ال �� �ص��ادرة ع��ن امل��وق��ع،
الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص وم� �ك ��ات ��ب ال �� �س �ي��اح��ة وال ��وج� �ه ��ات
ال�سياحية الذين مي ّثلون ق�ص�صاً وجتارب �شاملة
ملجموعة متنوعة من النا�س حول العامل ب�أ�سلوب
ي���ض�م��ن مت�ث�ي��ل ك��اف��ة الأع � ��راق والأج �ن��ا���س فيما
يتعلق بال�سفر.
وق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ه�ي�ئ��ة تن�شيط ال�سياحة
ال ��دك� �ت ��ور ع� �ب ��دال ��رزاق ع��رب �ي��ات يف ب �ي ��ان ام ����س
الثالثاء� ،إن َت�صَ دُّ ر العا�صمة عمان �ضمن القائمة
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة عاملية وراقية وموثوقة بهذا
ال�شكل �إجناز حقيقي للأردن ،ا�ضافة �إىل �أن هذه
الت�سمية �ستلعب دوراً �أ�سا�سياً يف زيادة عدد ال�سياح
اجلدد للأردن ،حيث ت�ستقبل ع ّمان اعدادا كبرية
م��ن ز ّوار اململكة ،وه��و فخر لنا �أن حتظى ع ّمان

دراسة «غريبة» ..ما الهاتف األكثر
عرضة للسرقة؟
ترجمات � -أبوظبي

بهذه ال�سمعة الطيبة كوجهة �سفر �شمولية.
وت��اب��ع «ان ع � ّم��ان م��وط��ن ل �ع��دد م��ن م��واق�ع�ن��ا
ال�ت��اري�خ�ي��ة الأخّ � ��اذة وق��د ب ��د�أت ت�شتهر بتنوّعها
يف جت��ارب ال�ط�ع��ام وال�ت���س��وق ،ففيها م��زي��ج عاملي
وحملي وفيها اال�سواق القدمية ومراكز الت�سوق
يف الأجزاء املعا�صرة».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ق � ��ال امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل��وق��ع

« »Lonely Planetلوي�س كابريرا «�سيكون
لل�سفر �أهمية غري م�سبوقة يف عام  ،2021وتعمل
قائمة «�أف�ضل ما يف ال�سفر لعام  »2021على �إبراز
الأ��ش�خ��ا���ص وامل��واق��ع وامل�ن�ظ�م��ات ال��ذي��ن يجعلون
ال�سفر جت��رب��ة غ��ام��رة ب��الإي�ج��اب�ي��ة ،الأم ��ر ال��ذي
أم�س احلاجة �إليه يف عام ّ
تعطل ال�سفر فيه
نحن ب� ّ
ب�سبب جائحة كورونا».

وا�ضاف «تعك�س القائمة كيفية م�ساهمة ال�سفر
يف عوامل اال�ستدامة ودع��م املجتمع وال�شمولية
وت�ستعر�ض الطريقة املثلى ال�ستك�شاف العامل
ب ��أ� �س �ل��وب ي� ّت���س��م ب��امل �� �س ��ؤول �ي��ة ،ف�ب�ع��د ع ��ا ٍم ت�سبب
با�ضطراب يف ع��امل ال�سفر ،ج��اءت قائمة �أف�ضل
ما يف ال�سفر ال�صادرة عن Lonely Planet
كرم ٍز اللتزام امل�ؤ�س�سة جتاه هذه القيم».

قناة تيونز كيدز الخليجية تحقق اكثر من مليون مشاهدة
الأنباط  -دبي
حققت قناة تيونز كيدز اخلليجية على موقع
ي��وت�ي��وب ال�ع��امل��ي � ،أك�ث�ر م��ن مليون م�شاهدة ،
يف خ�ل�ال �أ��س�ب��وع�ين م��ن �إط�ل�اق ال�ق�ن��اة ،ع�ل�م�اً
ب ��أن �إط�لاق�ه��ا ك��ان يف 0311/ ، 2020/وحر�ص
القائمون عليها �أن يكون الطفل اخلليجي هو
امل�ستهدف،بهدف تنمية الإدراك وت�شجيعهم

ع�ل��ى الإب � ��داع واالب �ت �ك��ار وال�ترف �ي��ه  ،وت�شكيل
ثقافتهم ب�أ�سلوب ي�ضمن احلفاظ على منظومة
ال� �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د الإي �ج��اب �ي��ة يف جمتمعنا
اخلليجي والعربي  .ومن �أبرز الأهداف لفريق
العمل يف قناة تيونز كيدز اخلليجية �أن تكون
ه��ذه ال�ق�ن��اة م��ن ال�ق�ن��وات ال��رائ��دة ب�ين ق�ن��وات
الأط � �ف� ��ال اخل �ل �ي �ج �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة  ،م���س�ت�غ�ل�ين
خرباتهم الكبرية يف جمال املو�سيقى والر�سوم

امل�ت�ح��رك��ة وم ��ؤم �ن�ين ب�ه��دف�ه��م ب� ��أن ت �ك��ون ه��ذه
القناة بداية م�شاريع فنية وتقدمي حمتوى ذو
قيمة عالية وخمتلف عما يقدم للطفل  .مع
الت�أكيد على �أن القناة ت�ضع هدفها الأ�سا�سي يف
م�شوارها تقدمي حمتوى �آم��ن للطفل العربي
 ،وي��ذك��ر �أن القناة �أطلقت لغاية ال�ي��وم ثالثة
�أعمال وهي عبود بوخدود وجمل جمل وتيونز
كيدز حيث �أن اخلطة هي �أن يكون هنالك عمل

غ�ن��ائ��ي ب�ط��ري�ق��ة ال�ف�ي��دي��و ب��ال��ر��س��وم املتحركة
�أ�سبوعيا  .مرفق رابط القناة على اليوتيوب

التقط م�صور موهوب م�شهدا مذهال لقمر
م�ك�ت�م��ل مي ��ر ع�ب�ر ق��و���س � �ص �خ��ري ،م ��ا ي�ج�ع��ل
ال�صورة النهائية تبدو وك�أنها عني عمالقة.
والتقط زاك كويل ال�صورة املذهلة يف حديقة
 ،Arches National Parkيف ي��وت��ا،
بتاريخ � 28أكتوبر.
ويف ��ص��ور زاكُ ،ي��رى قمر مكتمل مي��ر عرب
القو�س ،ويحوم يف منت�صفه بحيث تبدو ال�صورة
وك�أنها عني �ضخمة وغام�ضة ،حتدق بغ�ضب يف
امل�شاهد.
وق��ال زاك« :ك��ان التخطيط ل�ه��ذه اللقطة
�صعبا وب��د�أ قبل ع��دة �أ��ش�ه��ر .وع�ل��ى ال��رغ��م من
الإحالة املرجعية �إىل مو�ضع القمر يف تطبيقات
متعددة ،ال يوجد �شيء ي�ضمن �أن��ك �ستكون يف

املكان ال�صحيح ،فقط ب�ضع خطوات يف �أي اجتاه
ولن حت�صل على ال�صورة».
و�أ� �ض��اف« :مل �أ�شعر بهذا ال�ق��در م��ن التوتر
من قبل مع اق�تراب حلظة التقاط �أي �صورة،
ومل �أك��ن �أك�ثر �سعادة بنتيجة التخطيط ،حيث
ظهر القمر يف النقطة املحددة وم ّر ب�شكل مثايل
عرب القو�س».
وت �ق��ع ح��دي �ق��ة Arches National
 Parkيف � �ش ��رق والي � ��ة ي ��وت ��ا ،ب� �ج ��وار ن�ه��ر
كولورادو .وكما يوحي اال�سم ،ت�شتهر احلديقة
ب�أقوا�سها م��ن احلجر الرملي الطبيعي ،حيث
مي�ك��ن ال�ع�ث��ور ع�ل��ى �أك�ث�ر م��ن  2000م�ن�ه��ا على
م�ساحة  76000فدان.
وق��و��س�ه��ا الأك �ث�ر � �ش �ه��رة ،ه��و Delicate
 ،Archوهو قو�س قائم بذاته يبلغ ارتفاعه
 52ق��دم��ا ( 16م �ت�را) ،وه��و �أح ��د �أك�ث�ر امل�ع��امل

تصدر عن شركة
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�شهرة يف الوالية.
كما تتميز احلديقة بـ»ال�صخرة امل�ت��وازن��ة»،
وه��ي �صخرة بحجم ث�لاث ح��اف�لات مدر�سية،

ك���ش�ف��ت درا�� �س ��ة ح��دي �ث��ة وف ��ري ��دة م��ن
نوعها� ،أن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
�أج �ه��زة «�آي �ف��ون» �أك�ث�ر عر�ضة لأن ت�سرق
هواتفهم الذكية ،مقارنة مبن ي�ستخدمون
�أجهزة «�أندرويد» املناف�سة.
واع � �ت � �م� ��دت ال� ��درا� � �س� ��ة ع� �ل ��ى ب �ي��ان��ات
الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ا� �ش�ت�رك��وا يف ت ��أم�ين
للح�صول على تعوي�ض يف ح��ال تعر�ضت
هواتفهم لأي حادث �أو تلف.
و�أظ� �ه ��رت ال �ب �ي��ان��ات� ،أن م���س�ت�خ��دم��ي
«�أن��دروي��د» �شكلوا  16باملئة م��ن العمالء
الذين ا�شرتكوا يف ت�أمني �إحدى ال�شركات،
مقابل  10باملئة فقط مل�ستخدمي �أجهزة
«�أبل».
و� �ش �م �ل��ت ال �ب �ي ��ان ��ات ف �ت��رة � � 18ش �ه��را
ام�ت��دت ح�ت��ى ي��ون�ي��و  ،2020م��ن خ�لال ما
ر�صدته �شركة الت�أمني «�إن�شورن�س تو غو»
الربيطانية.

و�أوردت ال��درا��س��ة �أن ه��وات��ف «�آي �ف��ون»
�أك�ث�ر عر�ضة لل�سرقة وال�ف�ق��دان مقارنة
ب�أجهزة «�أندرويد».
وب�ح���س��ب امل �� �ص��در ،ف� ��إن  12ب��امل�ئ��ة من
ال �ط �ل �ب��ات ال �ت ��ي ت �ق ��دم ب �ه��ا م���س�ت�خ��دم��و
«�آي � � �ف� � ��ون» �إىل � �ش ��رك ��ة ال � �ت � ��أم �ي�ن ك��ان��ت
ب�سبب ال���س��رق��ة ،م�ق��اب��ل  5ب��امل�ئ��ة يف حالة
«�أندرويد».
كما كانت  4باملئة من طلبات التعوي�ض
�إىل �شركة الت�أمني �سببها العطل التقني
من قبل م�ستخدمي «�آيفون» ،بينما ناهزت
الن�سبة  2باملئة فقط يف حالة «�أندرويد».
ل�ك��ن ه��وات��ف «�آي� �ف ��ون» ت�ف��وق��ت ب�شكل
كبري على «�أندرويد» ،من ناحية التعر�ض
لل�ضرر الطارئ �أو املفاجئ.
ومت ��ت الإ�� �ش ��ارة �إىل ال �ع �ط��ل ال �ط��ارئ
يف  66ب��امل �ئ��ة م��ن ال �ط �ل �ب��ات ال �ت��ي ق��دم�ه��ا
م�ستخدمو «�آيفون» ،بينما و�صلت الن�سبة
�إىل  80ب��امل �ئ��ة يف ب�ل�اغ ��ات م���س�ت�خ��دم��ي
«�أندرويد».

فضيحة رشوة تهز «أبل» بعد
واقعة «األسلحة النارية»

https://www.youtube.com/
channel/
UCN4McYJjT6KtaRDarrTqy3Q
 : https://alanbatnews.ل �ق��راءة امل��زي��د
net/article/310150

صورة فريدة للبدر في مشهد يشبه العين
رو�سيا اليوم -ديلي ميل

ب �ع��د �أ� �ش �ه��ر م ��ن ال��واق �ع��ة ال �ت��ي �أث� ��ارت
� �ض �ج ��ة ،وج � ��ه ال �ق �� �ض ��اء ال �ل �ب �ن ��اين ام ����س
الثالثاء ،تهمة القتل ق�صدا يف حالة دفاع
م �� �ش��روع ع��ن ال�ن�ف����س ل �ف��ادي ال�ه��ا��ش��م زوج
ال�ف�ن��ان��ة ن��ان���س��ي ع �ج��رم ،ع�ل��ى خلفية قتله
رج�ل�ا ت�سلل ملثما �إىل م�ن��زل��ه يف منطقة
ك �� �س��روان ��ش�م��ايل ب�ي�روت ب �ه��دف ال���س��رق��ة،
وهدد بقتله وعائلته.
و�أ��ص��در قا�ضي التحقيق يف جبل لبنان
ن �ق��وال م�ن���ص��ور «ق � ��رارا ظ �ن �ي��ا» ،ات �ه��م فيه
الها�شم بقتل ال�سوري حممد املو�سى بـ18
طلقا ناريا من م�سد�س حربي داخل منزله
يف جبل لبنان.
واع �ت�ب�ر ال �ق��ا� �ض��ي �أن «�أف� �ع ��ال ال�ه��ا��ش��م
تنطبق على جرمية القتل ق�صدا املن�صو�ص
عليها يف املادة  547من قانون العقوبات ،التي
تن�ص على الأ�شغال ال�شاقة حتى � 20سنة»،
لكن قا�ضي التحقيق عطف هذا اجلرم على
امل��ادة  228من قانون العقوبات ،التي تعفي
املرتكب من العقوبة �إذا وقعت اجلرمية يف
�سياق الدفاع امل�شروع عن النف�س.

و�أح � ��ال ال�ق��ا��ض��ي ال�ه��ا��ش��م �إىل حمكمة
اجلنايات يف جبل لبنان ملحاكمته.
وكان املو�سى قد ت�سلل �إىل فيال املطربة
ن��ان �� �س��ي ع �ج��رم يف ن �ي��و ��س�ه�ي�ل��ة ،ع �ل��ى بعد
ح ��واىل  20ك�ي�ل��وم�ترا ��ش�م��ال ب �ي�روت ،ليل
الرابع من يناير املا�ضي ،وهو ملثم وم�سلح
مب�سد�س.
وو� �ص��ل م��و��س��ى �إىل غ��رف��ة ن��وم طفالت
الها�شم ونان�سي الثالث ،وهدده بقتله وقتل
ع��ائ�ل�ت��ه �إن مل ي��ر��ش��ده �إىل خ��زن��ة الأم ��وال
وامل �ج��وه��رات ،ف���س��ارع ال�ه��ا��ش��م �إىل �إح���ض��ار
م�سد�سه و�أط�ل��ق ال�ن��ار على املهاجم و�أرداه
قتيال بـ 18ر�صا�صة.
و�أ�شار القا�ضي يف حيثيات قراره الظني
�إىل �أن «مبالغة الها�شم يف �إطالق هذا الكم
من الر�صا�ص على جثة القتيل ،تعرب عن
�أن��ه ا�ستنفد كل و�سائل الدفاع عن النف�س،
وت �ظ �ه��ر �أن� ��ه ن ��اجت ع��ن ث� ��ورة م��ن ال�غ���ض��ب
واخلوف على زوجته و�أطفاله».
وك��ان الها�شم ق��د �أوق ��ف بعيد احل��ادث��ة
لإج��راء املقت�ضى القانوين ،لكن مت �إخ�لاء
�سبيله بعد يومني على ذم��ة التحقيق ،مع
منعه من ال�سفر.

ترجمات � -أبوظبي

ومي �ك ��ن ر�ؤي� �ت� �ه ��ا ب� �ج ��وار ال �ط ��ري ��ق ال��رئ �ي �� �س��ي
للحديقة وهي تتوازن بحرية على ارتفاع حوايل
 55قدما من الأر�ض.
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فارس شرعان

يف ف�ضيحة تهز واحدة من �أكرب عمالقة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف ال �ع ��امل ،ي��واج��ه رئ�ي����س
الأم��ن العاملي يف �شركة «�أب��ل» الأمريكية
ات�ه��ام��ات ب��ر��ش��وة �ضباط ��ش��رط��ة ،وف��ق ما
ذكرت �شبكة «�سكاي نيوز» الربيطانية.
وذك��ر امل���ص��در �أن ت��وم��ا���س م��وي��ر متهم
بتقدمي ر�شاوى على �شكل  200جهاز «�آي
ب ��اد» بقيمة � 70أل ��ف دوالر �إىل �ضابطي
��ش��رط��ة يف والي ��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،للح�صول
على تراخي�ص حمل �أ�سلحة نارية خمفية،
العام املا�ضي.
وق��ال مكتب امل��دع��ي ال�ع��ام يف مقاطعة
� �س��ان �ت��ا ك�ل��ارا �إن ه �ي �ئ��ة حم �ل �ف�ين ك�برى
وج �ه��ت االت� �ه ��ام �إىل ال��رج��ل ال �ب��ال��غ من
العمر  50عاما ،وال�ضابطني ،االثنني.
و�أ� �ض��اف �أن «�ضابطي ال�شرطة رف�ضا
�إ�صدار تراخي�ص الأ�سلحة املخفية ل�شركة
�أب��ل حتى واف��ق م��وي��ر على منح الأج�ه��زة
ملكتب ال�شرطة».

و�أو�ضح �إد �سوان�سون حمامي موير� ،أن
موكله ب��ريء ،كما قالت �شركة «�أب��ل» �إنها
�أج ��رت حتقيقاتها اخل��ا��ص��ة ومل جت��د �أي
خمالفات.
وكان موير تقدم بطلب للح�صول على
ت�صاريح حمل �أ�سلحة نارية لبع�ض �أفراد
الأم��ن يف «�أب��ل» بهدف حماية امل�س�ؤولني
الكبار ،وذلك بعد حادثة �إطالق النار التي
وقعت عام  2018يف مقر �شركة «يوتيوب»
بوادي ال�سليكون.
وذك��ر �سوان�سون« :لقد ج��رت العملية
بالطريقة ال�ت��ي م��ن امل�ف�تر���ض �أن حتدث
ب�ه��ا» ،م�ضيفا �أن �أج�ه��زة �آي ب��اد «مل تكن
م��رت �ب �ط��ة ب��ال�تراخ �ي ����ص .مل ت �ك��ن ه�ن��اك
ر�شوة وال مقاي�ضة».
ي�شار �إىل �أنه يف حال ثبتت �إدانة موير
و��ض��اب�ط��ي ال���ش��رط��ة ،ف��إن�ه��م ��س�ي��واج�ه��ون
جميعا عقوبة بال�سجن.
ومب��وج��ب ق��ان��ون والي ��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا،
يعترب حمل الأ�سلحة النارية املخفية �أمرا
غري قانوين من دون ت�صريح.
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