
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

رئيس الوزراء يصدر بالغ إعداد 
مشروعي قانون الموازنة العامة 

وقانون موازنات الوحدات الحكومية

حكومة بشر٠٠ تفاؤل وترقب 

االنباط- عمان

 اأ�����ص����در رئ��ي�����س ال���������وزراء، ال��دك��ت��ور 

ل�صنة  رق��م 15  ال��ب��اغ  ب�صر اخل�����ص��اون��ة، 

م�����ش��روع  ب�����إع����داد  ي��ق�����ش��ي  ال�����ذي   2020

قانون  وم�صروع  العامة،  امل��وازن��ة  قانون 

وم�شروع  احلكومية  ال��وح��دات  م��وازن���ت 

ن���ظ����م ت�����ش��ك��ي��ات ال��������وزارات وال����دوائ����ر 

2021. وت�شمن  امل�لية  لل�شنة  احلكومية 

لاإنف�ق  الكلي  ال�شقف  حت��دي��د  ال��ب��اغ 

ال����ع�����م، وك���ذل���ك ���ش��ق��وف الإن����ف�����ق لكل 

وزارة ودائ��رة ووح��دة حكومية، مب� ذلك 

وبح�شب   .2021 لع�م  املح�فظ�ت  �شقوف 

تقديرات  اإع���داد  ال�شتن�د يف  ال��ب��اغ، مت 

العامة وقانون  املوازنة  م�صروعي قانون 

موازن�ت الوحدات احلكومية لع�م 2021 

اإىل جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��وج��ه���ت اأب��رزه���، 

على  للحف�ظ  �شحي�  يلزم  م�  كل  اإنف�ق 

املخ�طر  ظ��ل  الأردين يف  امل��واط��ن  ح��ي���ة 

ال�شحية املرتتبة على ج�ئحة كورون�.

التفا�صيل �ص »2«

الكعابنة  االأنباط-عمان-عمر 

التي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  من  الرغم  على 

مت����ر ب���ه���� ال����ب����اد ال���ن����جت���ة ع����ن ال���ظ���روف 

كورون�  ج�ئحة  واأث����ر  ال�شعبة  القت�ش�دية 

يحدث  وم���  امللتهبة  الإقليمية  وال��ظ��روف 

رغم  درام�تيكية00  ت��ط��ورات  من  الع�مل  يف 

ك���ل ه���ذا وغ����ره ال ان غ���ل��ب��ي��ة امل��واط��ن��ن 

خ��شة  احل�لية  ب�حلكومة  خرا  ا�شتب�شروا 

م�  اذا  بذلك  تنب�أ  بداي�ته�  ان  مل�شوا  اأن  بعد 

ال��ط��ري��ق��ة حيث  بنف�س  خ��ط��وات��ه���  وا���ش��ل��ت 

بداأت بتطبيق اقوله� ووعوده� وحولته� اإىل 

اأفع�ل0       منذ بداية ت�شلم حكومة الدكتور 

توجهه�  ك���ن  الأم���ور  زم���م  اخل�ش�ونة  ب�شر 

قي�دة الوطن نحو بر الأم�ن وتطبيق ر�ش�لة 

هذا   ، لاأف�شل  التغر  نحو  ال�ش�مية  امللك 

ال�شتب�ش�ر مل ي�أتي من فراغ ح�شب حمللن 

حت��دث��وا  ل��� “ الأنب�ط”0        كما ك��ان ان 

الأم��ل  م��ن  نوع�  �شنعت  املتت�لية  ال��ق��رارات 

جت�����ه ه����ذه احل��ك��وم��ة م���ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ن 

ل���ل���خ���روج م���ن اأزم������ة ك����ورون����� وت��داع��ي���ت��ه��� 

الق��ت�����ش���دي��ة ال��ت��ي اأن��ه��ك��ت ك���ه��ل امل��واط��ن 

الأردين  .

  ” وق�ل حمللون اقت�ش�ديون ل� “ الأنب�ط

ب�����أن ال���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة الأخ�����رة ب�����ش���أن  

منقطع  ب�شكل  ت�أثر  ال��ذي  املحلي  القت�ش�د 

ال��ن��ظ��ر م���ن اجل����ئ���ح���ة ه���ي ق�������رارات اأت���ت 

للتخفيف عن املواطن وزي�دة ال�شيولة امل�لية 

ب�إنع��س  ي�ش�هم  مم�  الأ�شواق  على  املتدفقة 

القت�ش�د املحلي.

التفا�صيل �ص »3«

الأربعاء   10  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   25  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5523    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملك يفتتح أول مستشفى ميداني 
عسكري لمصابي كورونا

بكلفة ٩ ماليين ويتسع ل ٣٠٠ سرير

3 78 وفاة و4586 إصابة بفيروس كورونا 

االنباط-وكاالت

ي�����وؤك�����د ت����ق����ري����ر ل���ل���م���رك���ز ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

�شي��شة  اأن  )م����دار(  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ل��ل��درا���ش���ت 

الغ��ت��ي���لت ه��ي الأداة الأق���ل جن���ع��ة والأك��ر 

مع  ال�شراع  يف  اإ�شرائيل  قبل  م��ن  ا�شتخدام� 

الفل�شطيني ال�شعب 

وي��و���ش��ح م����دار اأن اجل����دل ح����ول ���ش��ي������ش��ة 

جديدا  لي�س  املختلفة،  ب���أب��ع���ده���  الغ��ت��ي���لت 

خب�  واإن  ف��ه��و  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����ش���ح��ة  ع��ل��ى 

ل��ره��ة م��ن ال��زم��ن، ي��ع��ود م��ن ج��دي��د م��ع كل 

اغتي�ل  عند  كم� حدث  اغتي�ل جديدة،  عملية 

ال��ق��ي���دي يف ���ش��راي��� ال��ق��د���س ال��ت���ب��ع��ة حل��رك��ة 

اجل��ه���د الإ���ش��ام��ي ب��ه���ء اأب���و ال��ع��ط��� يف ال��ع���م 

امل��شي يف قط�ع غزة

ذروة  يف  مت  الغ���ت���ي����ل  ه����ذا  اأن  اإىل  ون�����وه 

ح��م��ل��ة ب��ن��ي���م��ن ن��ت��ن��ي���ه��و الن��ت��خ���ب��ي��ة وق��ب��ل 

�شبهة  اأث���ر  النتخ�ب�ت مم���  م��ن  م��ع��دودة  اأي���م 

مثلم�  انتخ�بية،  لأغرا�س  الغتي�ل  ا�شتخدام 

اأث����ر ال�����ش��وؤال جم���ددا ح���ول الع��ت��ب���رات التي 

وجدواه  الأ�شلوب  هذا  اإىل  اللجوء  خلف  تقف 

قبل  به�  اأن مير  يجب  التي  والدوائر  والأط��ر 

مترير  ح�ول  نتني�هو  اأن  تبن  بعدم�  اإق��راره، 

الوزاري  املجل�س  م�ش�دقة  دون  الغتي�ل  قرار 

امل�����ش��غ��ر )ال��ك���ب��ي��ن��ي��ت(، الأم����ر ال����ذي ع���ر���ش��ه 

الق�نوين  امل�شت�ش�ر  ت�أجيله  اإىل  واأدى  ب�شدة 

للقن�ة  الع�شكري  املرا�شل  ك�شف  كم�  للحكومة، 

ل��ه يف �شحيفة  داف��ي��د يف م��ق���ل��ة  ب��ن  األ���ون   13

مع�ريف

تعريف االغتياالت واأهدافها

وح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر درج�����ت اإ����ش���رائ���ي���ل على 

ا�شتخدام كلمة اغتي�ل لو�شف عملية الت�شفية 

اجل�شدية التي تقوم به� اأجهزته� الأمنية �شد 

تتهمهم  وع���رب  فل�شطينين  وم��ق���ت��ل��ن  ق����دة 

ب�لتورط يف ن�ش�ط اأو عملي�ت �شده�، وقد بقي 

هذا ال�شم متداول حتى الع�م 2000 حيث قدم 

روبن�شت�ين  اإلي�كيم  العلي�  املحكمة  الق��شي يف 

ال���ش��م الأق����ل اإج��ح���ف��� ب��ح��ق اإ���ش��رائ��ي��ل ح�شب 

يوحي  وال���ذي  اإح��ب���ط مو�شعي  وه��و  و���ش��ف��ه، 

ب����حل����ج���ة امل���ل���ح���ة ج����دا وع�����دم ال����ق����درة ع��ل��ى 

و�شيكة  عملية  ملنع  الت�شفية  عن  ال�شتع��شة 

ه���ذا  ل��ي�����ش��ب��ح   ، م���وق���وت���ة  ق��ن��ب��ل��ة  ت��ف��ك��ي��ك  اأو 

لدى  املعتمد  ال���ش��م  ه��و  )امل��ح���ي��د(  التعريف 

ذلك  يف  دي�شكن  يوف�ل  ال�ش�ب�ك  رئي�س  ن�ئب 

الوقت، والذي يعتر مهند�س هذا الأ�شلوب يف 

مواجهة النتف��شة. وم� لبثت و�ش�ئل الإعام 

ح�شري  ب�شكل  تبنته  اأن  الر�شمية  وال��دوائ��ر 

مع  بلورته�  اأه��داف متت  ع��دة  لتحقيق  وذل��ك 

الزمن.
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 سياسة االغتياالت اإلسرائيلية: األداة األقل جدوى واألكثر استخداما
 سياسة بايدن الخارجية... من وعود 
الحملة االنتخابية إلى مواجهة الصين 

و روسيا و إيران
االنباط-وكاالت

اخ��ت���ر ال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��خ��ب ج��و ب���ي��دن 

م�شوؤويل  كب�ر  م��ن  اثنن  الإث��ن��ن  اأم�����س 

بلينكن  اأن���ت���وين  ه��م���  ال���ق���وم���ي،  الأم�����ن 

ل������وزارة اخل����رج���ي���ة، وج��ي��ك ���ش��ول��ي��ف���ن، 

م�������ش���ت�������ش����راً ل�����اأم�����ن ال����ق����وم����ي، وم���ن 

ويوؤيدان  الزم�لة  يقدران  اأنهم�  املعروف 

التح�لف�ت الأمريكية واأن خي�رهم� الأول 

.ويحظى  الدبلوم��شية  هو  امل�ش�كل  حلل 

الهتم�م  يف  لراعتهم�  ب�لإ�ش�دة  الثن�ن 

ب�لتف��شيل، وهي �شفة �شقله� بلينكن.
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 العايد: جائحة كورونا أظهرت أهمية الدور  بثوا همومهم ومطالبهم أمام رئيس غرفة تجارة الزرقاء
 »المطاعم والكافيهات« ٠٠ خصصنا صاالت التوعوي المناط باإلعالم خالل األزمات

مفتوحة لتقديم االراجيل فمنعوها بأمر دفاع الحقًا
االنباط- عمان

 اأك�����د وزي�����ر ال����دول����ة ل�������ش���وؤون الإع�����ام 

الن�طق الر�شمي ب��شم احلكومة علي الع�يد 

اأن ج���ئ��ح��ة ك���ورون���� اأظ���ه���رت اأه��م��ي��ة ال���دور 

اأدوات��ه،  ب�لإعام، مبختلف  املن�ط  التوعوي 

خ�شو�ش�ً خال الأزم�ت.

واأ�ش�ر الع�يد خال م�ش�ركته عر تقنية 

الت�������ش����ل امل���رئ���ي يف اجل��ل�����ش��ة الف��ت��ت���ح��ي��ة 

ال��ت��ع���ون ال�شيني  ل��ن��دوة  ال��راب��ع��ة  ل���ل���دورة 

ال��ت��ي نظمته�  الإع������ام  ال��ع��رب��ي يف جم����ل 

 ( العربية  ال���دول  جل�معة  الع�مة  الأم���ن��ة 

ق��ط���ع الإع���ام والت�����ش���ل- اإدارة الإع���ام( 

�شي�ق  ويف  الأردن  اأن  اإىل  ال��ث��اث���ء،  ام�����س 

ك��ورون��� من  م��� فر�شته وت��ف��ر���ش��ه ج���ئ��ح��ة 

اق��ت�����ش���دي��ة، يتطلع  وان��ع��ك������ش���ت  حت���دي����ت 

ع��ر حتفيز  تنموي�ً  الإع���ام  دور  زي����دة  اإىل 

امل��ح��ت��وى وامل��ن�����ش���ت ال��ن��وع��ي��ة وامل��ب��ت��ِك��رة، يف 

العديد من املج�لت ومنه� التوعية ال�شحّية 

ب�شبل الوق�ية من كورون�، وتكري�س الع�دات 

ال�شحّية يف مرحلة م� بعد اجل�ئحة.

اأه��م��ّي��ة دور الإع����ام يف توعية  ب���ّن  ك��م��� 

ال��زراع��ي،  الن�ش�ط  يف  ل��ان��خ��راط  ال�شب�ب 

وتر�شيخ �شورة اإيج�بية عن العمل الزراعي 

قط�ع  وكذلك  والبيئية،  الإن�ش�نية  واأهميته 

ال�����ش��ي���ح��ة، ع��ر ت��ك��ري�����س اخل�����ش���ل والفكر 

ال����ذي ي��ج��ع��ل امل���واط���ن ال��ع���م��ل يف جم���لت 

ال�شي�حة املتعددة مواطن�ً ع�ملي�ً.
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االنباط-الزرقاء- �صهل اخل�صاونة         

التزمن� ب�شروط احلكومة وخ�ش�شن� �ش�لت 

م��ف��ت��وح��ة ل��ت��ق��دمي الراج���ي���ل 00 ل��ي�����ص��در ام��ر 

00 مف�رقة ج�ءت  الراج��ي��ل  تقدمي  دف���ع مبنع 

يف  الج��ت��م���ع ال���ذي ع��ق��ده  ممثلن ع��ن م�لكي 

رئي�س  ���ش��رمي  ح�شن  م��ع  والك�فيه�ت  امل��ط���ع��م 

غرفة جت�رة الزرق�ء0

وج������ء ل���ق����ء ����ش���رمي  م���ع مم��ث��ل��ي اأ���ش��ح���ب 

حم���ات امل��ط���ع��م وال��ك���ف��ي��ه���ت ل��ا���ش��ت��م���ع اإىل 

م��ط���ل��ب��ه��م ب��خ�����ش��و���س الأ����ش���رار ال��������ت�����ي حلقت 

الدف�ع يف ظل  اأوام��ر  ق��رارات  مبن�ش�آتهم نتيجة 

ج�ئحة كورون�.

حلقت  ال��ت��ي  امل�ش�كل  اإىل  املجتمعون  واأ���ش���ر 

اأوام���ر ال��دف���ع ل�شيم� ق���رارات وقف  بهم ج��راء 

واقت�ش�ر  وامل��ط���ع��م  ب�ملق�هي  الأراج��ي��ل  تقدمي 

للت��شعة م�ش�ء وحظر يوم اجلمعة، مم�  ال��دوام 

كورون�،  بداية  منذ  ف�دحة  بخ�ش�ئر  لهم  ت�شبب 

اإىل  اأدى  مم�  للتع�يف،  حلول  اأي  اإعط�ئهم  دون 

تراكم الديون ورواتب الع�ملن وتراكم اإيج�رات 

الكهرب�ء  وفواتر  البنكية  والأق�ش�ط  املحات 

واملي�ه وغره� من امل�ش�ريف الت�شغيلية.

التفا�صيل �ص »4«

 وزير المياه يلتقي رئيس وأعضاء 
الالمركزية لمحافظة العاصمة

 وزير الداخلية: أمن االستثمار اولوية 
للحكومة وال تهاون في الحفاظ

 عليه وتنميته

إطالق »استوديو زين« لخدمات 
التصوير والمونتاج

االنباط- عمان

  ال��ت��ق��ى وزي����ر امل��ي���ه وال����ري ال��دك��ت��ور 

رئي�س  الثاث�ء،  ام�س  �شعيدان،  معت�شم 

واأع�������ش����ء جم��ل�����س حم���ف��ظ��ة ال��ع������ش��م��ة، 

املتعلقة  املط�لب  م��ن  جملة  اإىل  وا�شتمع 

بعدد من من�طق حم�فظة الع��شمة.

واب���������دى رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س امل���ه���ن���د����س 

اح��م��د ال��ع��ب��دال��ات وع���دد م��ن الع�����ش���ء، 

وال�شرف  املي�ه  ماحظ�تهم حول ق�ش�ي� 

ال�����ش��ح��ي يف ب��ع�����س امل��ن���ط��ق، وا���ش��ت��ك��م���ل 

ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع�����س امل�����ش���ري��ع امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ذل��ك 

وخ���دم���ة م��ن���ط��ق ج���دي���دة ب�����ش��ب��ك���ت م��ي���ه 

جديدة و�شبك�ت �شرف �شحي.

ب�����دوره، اأك���د ال���وزي���ر ���ش��ع��ي��دان حر�س 

امللكية  التوجيه�ت  تنفيذ  على  احلكومة 

ال�ش�مية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

املكلف  الداخلية  ال��ع��دل وزي���ر  ق���ل وزي���ر   

ال�شتثم�ر  اأم��ن  اإن  التلهوين،  ب�ش�م  الدكتور 

ت���ه����ون يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة واأن ل  اأول���وي���ة  ي��ع��ت��ر 

احلف�ظ عليه وتنميته.

ج���ء ذل��ك ل��دى ت��روؤ���س وزي��ر الداخلية يف 

الثاث�ء، اجتم�ع  ام�س  اإرب��د،  مبنى حم�فظة 

املجل�س الأمني للمح�فظة.

عبداهلل  امللك  جالة  »اإن  التلهوين  وق���ل 

ال�����ث������ين ي������ويل ق����ط�����ع ال����ش���ت���ث���م����ر وج���ل���ب 

وتطوير  لتح�شن  اململكة  اىل  امل�شتثمرين 

اهتم�م�  الواقع القت�ش�دي للوطن واملواطن 

امللكية  ال����روؤى  تنفيذ  علين�  وي��ج��ب  خ������ش���، 

احلكيمة وب�ل�شكل الذي ين�شجم مع تطلع�ت 

ب��ي��ئ��ة ج���ذب��ة  الردن  امل��ل��ك يف ج��ع��ل  ج��ال��ة 

الازمة  املقوم�ت  كل  به�  تتوفر  لا�شتثم�ر 

او  تب�طوؤ  دون  ال�شتثم�رية  امل�ش�ريع  لإجن���ح 

تلكوؤ.

الجتم�ع  بداية  يف  الداخلية  وزي��ر  واأ���ش���د 

مب�شتوى التع�ون والتن�شيق الق�ئم بن احلك�م 

الدارين والأجهزة الأمنية، مو�شح� يف هذا 

اخل�شو�س ان اأبرز مه�م املجل�س المني الذي 

ي�شم خرات وكف�ءات امنية مميزة.
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االنباط- عمان

اأعلنت �شركة زين الأردن ام�س عن اإطاق 

افتتحته  ال���ذي  زين”،  “ا�شتوديو  خ��دم���ت 

لاأعم�ل،  احل�شن  امللك  جممع  يف  ال�شركة 

وامل��ون��ت���ج  الت�شوير  خ��دم���ت  �شيقدم  وال���ذي 

مل��خ��ت��ل��ف اجل��ه���ت ال��راغ��ب��ة ب���ل���ش��ت��ف���دة مم� 

ب����أح���دث تقني�ت  امل��ج��ه��ز  ال���ش��ت��ودي��و  ي��وف��ره 

الت�شوير.

و�شيقدم “ا�شتوديو زين” خدم�ت ت�شوير 

واملونت�ج  ال��ف��وت��وغ��رايف  والت�شوير  الفيديو 

الت�شوير،  ومعدات  تقني�ت  اأحدث  ب��شتخدام 

ح��ي��ث مت جت��ه��ي��زه وف���ق����ً لأع���ل���ى امل��وا���ش��ف���ت 

ن���ح��ي��ة الأدوات  ال��غ���ي��ة م��ن  ل��ه��ذه  امل��ع��ت��م��دة 

ليكون مائم�ً  والعزل،  والك�مرات  واملعدات 

املختلفة. الت�شوير  ملتطلب�ت 
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لنتفق يف بد�ية �لأمر باأنني ل�ست من �لنوع �لذي يف�سل كتابة �ملديح بحق �أي م�سئول حكومي 

�حلالية  �حلكومة  من  ر�أيته  ما  لكن   , �لجتماعية  ومكانته  �لوظيفية  رتبته  عن  �لنظر  بغ�ض 

ي�ستدعي مني وبنوع من �لأمل �ملحفوف باملخاطر �أن �أكتب ر�أي عن �حلكومة �حلالية �لتي تختلف 

بنظرتي �خلا�سة للأمور عن �سابقاتها , و�أنا �أعلم كل �لعلم باأنه ر�أي مبكر للبت فيه لكن �لأمل 

و�لأمل فقط هو من دفعني لإبد�ء ر�أي �لذي لرمبا يكون م�سيبا �أو خاطئا �أو لي�ض مهما بالأ�سل 

, و�أعانني �هلل على ما �ساأكتب لو ف�سلت هذه �حلكومة يف حتقيق ما �أمله من �لتغيري �ملنتظر منها 

يف �ل�سنو�ت �لأربع �لقادمة �إن حت�سلت على ثقة �ملجل�ض �لنيابي �ملنتخب حديثا .

�إن �أخطر ملف يو�جه �لأردن يف �لفرتة �حلالية هو ملف » كورونا » �لذي ف�سلت فيه �حلكومة 

�ل�سابقة يف �أيامها �لأخرية على �أقل تقدير بعدما جنحت جناحا باهر� �أثنى عليه �لقا�سي و�لد�ين 

مبو�جهته يف بد�ية �جلائحة, لكن بعد قدوم حكومة �خل�ساونة مل�سنا تغيري� و��سحا يف �لتعامل 

مع �مللف بدء� بت�سكيل فريق جديد ملو�جهة جائحة كورونا لإن�ساء مركز وطني ملكافحة �لأوبئة 

و�ل�سيطرة عليه بقيادة �لأمني �لعام �سوؤون �لأوبئة و�لأمر��ض �ل�سارية يف وز�رة �ل�سّحة  �لدكتور 

�ل��ذي كان حا�سل مبا يتعلق باحلظر �جلزئي من دونه  باإنهاء �جل��دل  , م��رور�  و�ئ��ل �لهياجنة 

و�لتخبط يف �لقر�ر�ت �حلكومية للحكومة �ل�سابقة ب�ساأن هذ� �لقر�ر وغريه من �لقر�ر�ت , وذلك 

باإقر�ر �حلظر �جلزئي لنهاية �لعام وتقليل �ساعات �حلظر مبا يتو�ءم مع �حلالة �لوبائية للبلد 

كورونا  �إ�سابات  �حتو�ء  على  للم�ساعدة  �ململكة  يف  ميد�نية  م�ست�سفيات  ثلثة  باإن�ساء  و�نتهاًء   ,

�لب�سري للعناية �حلثيثة ل�ستقبال مر�سى  �فتتاح مركز  و�أي�سا   �لتي تلزم �لدخول للم�ست�سفى 

�لفريو�ض ب�سعة 70 �سرير� , وتعيني عدد� من �لأطباء و�ملمر�سني و�لكو�در �ل�سحية �ل�سرورية 

ملو�جهة �أزمة كورونا .

�لذي  �ل�سق �لقت�سادي  �لذي تو�جهه �حلكومة �حلالية هو  �لأخر من ملف »كورونا«  �ل�سق 

تاأثر هو �لآخر ب�سكل منقطع �لنظري من �جلائحة , وقد قامت �حلكومة بعدة قر�ر�ت للتخفيف 

على �ملو�طن ومن �أهمها قر�ر �لبنك �ملركزي �لأردين متديد �لعمل بقر�ر تاأجيل �أق�ساط �لقرو�ض 

�مل�ستحقة على �لقطاعات و�لأفر�د �ملت�سررين من جائحة فريو�ض كورونا حتى 30 يونيو/حزير�ن 

�إيعاز وزير  , لياأتي بعد ذلك  �لقر�ر  �ملقبل وذلك بعد مطالب �سعبية وب�سغط حكومي لإ�سد�ر 

�ملياه و�لري �لدكتور معت�سم �سعيد�ن  جلميع �إد�ر�ت و�سركات �ملياه باإيقاف جميع عمليات �حلجز 

�إ�سعار �آخر , ولن  على �لأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة للمو�طنني نتيجة تر�كم �أثمان �ملياه �إىل 

�أن�سى قر�ر وزير �لعمل ووزير �لدولة ل�سوؤون �ل�ستثمار معن �لقطامني بتعليق تقدمي �لكفالت 

�لبنكية �أو �لعدلية لإ�سد�ر �لت�ساريح للعمال غري �لأردنيني �إىل �إ�سعار �آخر لغايات �لت�سهيل على 

�لقطاع �خلا�ض, ومل�ساعدته وللتخفيف من �لأعباء �ملالية �ملرتتبة عليه جر�ء جائحة كورونا .

�أول  منذ  �سعارها  ك��ان   �لتي  �لإع��لم  و�سائل  مع  تعامل �حلكومة �جلديدة  �أتغافل عن  ول��ن 

موؤمتر �سحفي لها باأنها تعمل على مبد�أ �ل�سفافية و�لو�سوح يف نقل �ملعلومة و�لإجابة عن �أغلب 

�أو ما لحظته  �لأ�سئلة و�ل�ستف�سار�ت من قبل �لوزر�ء وهذ� ما حلظناه ك�سحفيني و�إعلميني 

على �لأقل ب�سكل �سخ�سي يف تعاملي �ملبا�سر مع �لوزر�ء �لذين �سادفتهم يف عدة لقاء�ت على �أر�ض 

�لو�قع , و�أن �أهم ما يوؤكد �سفافية هذه �حلكومة هو قر�روزير �لعمل �لأخري برفع �حلظر عن 

متابعي �لوز�رة على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي و��ستقبال �ل�سكاوي و�مللحظات دون ��ستثناء مع 

مر�عاة �لتقيد باأحكام �لقانون . 

هذه �لقر�ر�ت وغريها من �لقر�ر�ت �ليجابية حلكومة ب�سر �خل�ساونة �رتاأت مني كتابة ما 

�أ�سلفت �سابقا متغا�سيا من مبد�أ �أن �لكمال هلل وحده  عن �ل�سلبيات �لتي �رتبطت يف هذه �حلكومة 

وبالتحديد ملف » �لنتخابات �لنيابية« �لتي �سابها �لعديد من �لأخطاء �جل�سيمة و�لتي عولج 

بع�سها ب�سكل فوري , منتظر� وحاملا وم�ستب�سر� وما �ل�سري يف ذلك باأن تكون هذه �حلكومة ولو 

ب�سكل ن�سبي هي طوق �لنجاة �لذي يتم�سك به �ملو�طن �لأردين للخروج من �لأزمات �لتي حلقته 

على مر �ل�سنني جر�ء �لقر�ر�ت �لغري �ملدرو�سة و�لهادمة لطموح �لأردنيني من قبل �حلكومات 

�ملتعاقبة  .

الكعابنة  عمر 

 مستبشرًا بحكومة 
البشر رغم المخاوف 

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على �لباركود

لرتى �لأخبار »�ملحلية« يف �ملوقع �للكرتوين

االنباط-عمان

�ملغرتبني  و���س��وؤون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  د�ن���ت 

�ل��ه��ج��وم �لإره����اب����ي �جل���ب���ان �ل����ذي ����س��ت��ه��دف 

حم��ط��ة ت���وزي���ع �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ب��رتول��ي��ة ���س��م��ال 

م��دي��ن��ة ج���دة يف �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة 

�ل�سقيقة.

و�أكد �لناطق �لر�سمي با�سم �لوز�رة �ل�سفري 

�ململكة  و��ستنكار  �إد�ن��ة  �لفايز  علي  �هلل  �سيف 

�لإره��اب��ي  �لهجوم  لهذ�  ورف�سها  �ل�سديدين, 

�جل���ب���ان و�����س���ت���م���ر�ر م��ي��ل��ي�����س��ي��ات �حل��وث��ي��ني 

�نتهاكاً  ميثل  �لذي  �ملدنية,  �ملناطق  ��ستهد�ف 

و�لع���ر�ف  للقو�نني  فا�سحاً  وخ��رق��اَ  ���س��ارخ��اً 

باملطلق  �ململكة  وق��وف  �لفايز  و�أك��د  �لدولية. 

�إىل جانب �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة, 

�أم��ن��ه��ا و�أم�����ن �سعبها  ويف وج���ه ك���ل م���ا ي��ه��دد 

و�حد  �ململكتني  �أم��ن  �أن  على  و�سدد  �ل�سقيق. 

ل يتجز�أ, و�أن �أي تهديد لأمن �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية �ل�سقيقة هو تهديد لأمن و��ستقر�ر 

�ملنطقة باأكملها.

االنباط- عمان

جت��ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  �ل��ت��ق��ى   

م�ساء  �لغرفة,  مبقر  �لكباريتي,  نائل  �لأردن, 

�أم�������ض �لث���ن���ني, �ل���وزي���ر �مل��ن��ت��دب ل����دى وز�رة 

�خلارجية �لفرن�سية �ملكلف بالتجارة �خلارجية 

و�ل�سوؤون  �أوروب���ا  بوزير  وملحق  و�لقت�سادية 

�خلارجية فر�نك ري�سرت.

وح�سب بيان �سحفي للغرفة �م�ض �لثلثاء, 

ح�سرته  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء,  خ��لل  �لكباريتي  ���س��دد 

�ل�����س��ف��رية �ل��ف��رن�����س��ي��ة ل���دى �مل��م��ل��ك��ة, ف��ريون��ي��ك 

ف���ولن���د, ع��ل��ى �أن����ه ل مي��ك��ن �ل��ق��ب��ول ب��الإ���س��اءة 

للر�سول حممد عليه �ل�سلة و�ل�سلم وللأنبياء 

جميعا حتت عنو�ن حرية �لتعبري ويجب تعزيز 

ثقافة �حرت�م �لآخر و�لأديان جميعها.

و�أك��������د �ل���ك���ب���اري���ت���ي ع���م���ق و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�ل���ع���لق���ات �لأردن�����ي�����ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة �ل��ت��ج��اري��ة 

�ل�سريك  فرن�سا  تعترب  ح��ي��ث  و�ل���س��ت��ث��م��اري��ة, 

�لأوروبي �لأهم للأردن  �لتجاري و�ل�ستثماري 

وخ��ا���س��ة م��ن ن��اح��ي��ة �ل���س��ت��ث��م��ار�ت �لأوروب���ي���ة 

ب��امل��م��ل��ك��ة, د�ع��ي��ا �إىل ����س���رورة ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون 

تبني  ي�سمن  نحو  على  �جلانبني  بني  �لثنائي 

���س��ي��ا���س��ات �ق��ت�����س��ادي��ة ج���دي���دة ت��خ��دم �ق��ت�����س��اد 

�لبلدين.

الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي في 
مدينة جدة بالسعودية

 رئيس غرفة تجارة االردن يلتقي الوزير 
المنتدب لدى الخارجية الفرنسية
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�أك���د �سمو �لأم����ري �حل�����س��ن ب��ن ط���لل, رئي�ض   

�عتماد  �أهمية  �فريقيا,  و�سمال  �آ�سيا  غ��رب  معهد 

�لأمد  �ل�سيا�سات طويلة  �ملتد�خلة ل�سياغة  �لنظم 

�ملتعلقة ب��الأم��ن �ل��غ��ذ�ئ��ي, وذل��ك م��ن خ��لل ربط 

و�لزر�عة  و�لطاقة  باملياه  �لغذ�ئي  �لأم��ن  مو�سوع 

و�ل�ستخد�م �مل�ستد�م للمو�رد.

�إي����ج����اد جم��ل�����ض  �إىل  �ل����دع����وة  ����س���م���وه  وج������دد 

�قت�سادي و�جتماعي �إقليمي ميثل �لفكر �جلامع, 

ل��ت��وح��ي��د �لإج������ر�ء�ت وحت��ق��ي��ق �ل��ت�����س��ام��ن متعدد 

له  �لأ�سا�سي  �لدعم  �لأط��ر�ف, مع �سرورة توجيه 

�لت�سامن  �أن  �إىل  لفتاً  �لإقليم,  من  نابع  ك�سوت 

ُي��ح��ق��ق �ل��ب��ق��اء. ج���اء ذل���ك خ���لل ن����دوة عقدتها 

و�لجتماعية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  جل��ن��ة 

غرب  معهد  مع  بالتعاون  )�لإ���س��ك��و�(  �آ�سيا  لغربي 

عنو�ن  حتت   )WANA( �أفريقيا  و�سمال  �آ�سيا 

�لعربية  �ملنطقة  يف  �لغذ�ئي  �لأم��ن  ت�سور  »�إع���ادة 

�أُقيمت عرب  يف مرحلة ما بعد كوفيد19-« و�لتي 

تقنية �لت�سال عن ُبعد, �أم�ض �لأول بح�سور عدد 

من �خلرب�ء و�لباحثني يف مو�سوع �لأمن �لغذ�ئي.

للعام  �أردن�����ا  »�إذ�  �ل���ن���دوة  خ���لل  ���س��م��وه  وق����ال 

�إد�م���ة  م��ن  ب��د  ل  ن��ت��ائ��ج  �إىل  ي����وؤدي  �أن   2021
�أن �ل�ستثمار  وتف�سري و�سيانة �لأولويات«, موؤكد� 

�لب�سري  �مل��ال  �ل��ر�أ���ض  يف  �ل�ستثمار  ه��و  �لأ�سا�سي 

لدرء �لأذى و�إبعاد �خلوف.

�أن ث��ل��ث��ي �لأ���س��خ��ا���ض  ���س��م��و �لأم����ري �إىل  ون����وه 

�مل���ت���اأث���ري���ن ب���اجل���وع ي��ع��ي�����س��ون يف ب���ل���د�ن م��ت��اأث��رة 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  �إ����س���ع���اف  �إىل  �أدت  ب���ال���ن���ز�ع���ات 

و�ىل  �لغذ�ئية  �لقيمة  �سل�سل  وعطلت  �لنتاجية 

�أو  �لأ�سر�ر  ب�سبب  �لزر�عية  �لأر��سي  �لتخلي عن 

نزوح �ل�سكان.

وح������ول �جل����ه����ود �ل��ب��ح��ث��ي��ة يف جم�����ال �لأم�����ن 

�ل���غ���ذ�ئ���ي, ل��ف��ت ���س��م��وه �إىل ����س���رورة ����س��ت��ن��ه��ا���ض 

�لعملية �لزر�عية و�لبحثية, م�سري�ً �إىل �أن »�لأرقام 

هي  وك��ر�م��ت��ه  �لإن�����س��ان  ول��ك��ن  �مل�ستقبل  ت�سنع  ل 

�ل�سمان مل�ستقبل كرمي«.

من جانبها, �أ�سارت �لأمينة �لتنفيذية للإ�سكو�, 

�لغذ�ئي  �لأم��ن  �أهمية  �ىل  د�ستي,  رول  �لدكتورة 

و�لعد�لة  �لإن�ساين  �لأم��ن  مع  �لوطيد  و�رتباطه 

�زدي��اد  متوقعة  �لأخ�سر,  و�لقت�ساد  �لجتماعية 

ب�سكل  �ملنطقة  يف  �لغذ�ئي  �لأم��ن  م�سكلة  وتفاقم 

ت���اأث���ري�ت جائحة  ع���ام م��ع  خ��ا���ض و�ل��ع��امل ب�سكل 

كورونا.

للتنمية  �لعربية  للمنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  وق��ال 

له  كلمة  �ل��ُدخ��ريي, يف  �بر�هيم  �لدكتور  �ل��زر�ع��ة 

�إن »�لتحول يف �إطار �لأمن �لغذ�ئي �لعربي يحتاج 

�ىل حتول هيكلي يف �لنهج �لتنموي«, م�سري�ً �إىل �أن 

�بتكار وتعاون  �أهم �لق�سايا يف �لتحول حتتاج �ىل 

وت�سامن وتن�سيق.

�خلليج  جامعة  يف  �مل��ائ��ي��ة  �مل����و�رد  �إد�رة  �أ���س��ت��اذ 

�إىل  �أ���س��ار خ��لل م�ساركته  ُزب����اري,  �ل��دك��ت��ور وليد 

�حل���اج���ة ل��ت��وظ��ي��ف �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي و�ل��ت��ط��وي��ر 

حلل  �لعربي  �لوطن  يف  �خلا�ض  �لقطاع  و����س��ر�ك 

�لغد�ء  حوكمة  �أن  موؤكد�ً  و�ملياه,  �لزر�عة  م�ساكل 

�ملوؤ�س�سات  خمتلف  بني  وتعاون  تن�سيق  �ىل  حتتاج 

ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر مبفهوم �لمن  �ملعنية 

�لغذ�ئي.

�ل��ع��ل��م��اء يف منظمة �لأغ���ذي���ة و�ل��زر�ع��ة  ك��ب��ري 

�ل��و�يف,  ��سمهان  �لدكتورة  )�لفاو(  �ملتحدة  ل��لأمم 

�أ�سارت يف كلمتها �إىل �سرورة ��ستخد�م �لتكنولوجيا 

يف �لأمن �لغذ�ئي, منوهة �إىل �أن �ل�ستثمار بالعلوم 

�أ�سبحت  بال�سيا�سات  �لعلوم  ورب��ط  و�لتكنولوجيا 

�سرورة ق�سوة. من جهتها, �أو�سحت رمي �لنجد�وي 

م���ن جم��م��وع��ة ت��غ��ري �مل���ن���اخ و�مل��������و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

�مل�ستد�مة »�ل�سكو�«, عمل �ملنظمة بجمع �ملعلومات 

بطريقة  وعر�سها  ومعايري  بيانات  �ىل  وحتويلها 

�لقر�ر ب�سنع  �أ�سحاب  مل�ساعدة  مب�سطة ومفهومة 

وتعديل �ل�سيا�سات.

م��ن منظمة  ي��و���س��ف  �ل��دك��ت��ورة مي�ساء  وك��ان��ت 

�لعربي  للتقرير  �لرئي�سة  و�مل��وؤل��ف��ة  »�لإ����س���ك���و�«, 

�لنتائج  ��ستعر�ست   ,2020 �مل�ستد�مة  للتنمية 

�لرئي�سية للتقرير مع �لإ�ساءة على �لهدف �لثاين 

من �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة �ملتعلق بالق�ساء على 

�جلوع. يذكر �أن هذه �لندوة هي �لر�بعة من نوعها 

منظمة  تطلقها  م��ت��ع��ددة  ح�����و�ر�ت  �سمن  وت���اأت���ي 

�ملنطقة  يف  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  ح���ول  )�لإ���س��ك��و�( 

�لعربية.

 األمير الحسن: التضامن يحقق البقاء
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 االنباط- الزرقاء

�لقائد  �لثاين,  عبد�هلل  �مللك  جللة  �فتتح 

�لأع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����س��ل��ح��ة, �م�������ض �ل���ث���لث���اء, 

م�ست�سفى  ح���رم  يف  �لأول  �مل��ي��د�ين  �مل�ست�سفى 

�لزرقاء,  بن �حل�سني مبحافظة  ها�سم  �لأم��ري 

�لتابع للخدمات �لطبية �مللكية.

�أن�سئ  �ل��ذي  �مل��ي��د�ين,  �مل�ست�سفى  وُخ�س�ض 

ب��ك��ل��ف��ة �إج���م���ال���ي���ة ب��ل��غ��ت 9 م���لي���ني دي���ن���ار, 

بفريو�ض  �إ�سابتها  �ملثبت  �حل���الت  ل�ستقبال 

كورونا, بهدف تعزيز �لطاقة �ل�ستيعابية ودعم 

وم�ساندة جهود �حلكومة يف مو�جهة �جلائحة.

وج������ال ج���لل���ت���ه يف �مل�����س��ت�����س��ف��ى �مل����ي����د�ين, 

�سرير�ً   48 منها  �سرير,   300 ل�  يت�سع  �ل��ذي 

ل��ل��ع��ن��اي��ة  ����س���ري���ر�ً  �حل���ث���ي���ث���ة, و12  ل��ل��ع��ن��اي��ة 

عناية  �أ���س��رة  �إىل  للتحويل  ج��اه��زة  �ملتو�سطة 

حثيثة. و��ستمع جللته, بح�سور رئي�ض هيئة 

�أحمد  يو�سف  �لركن  �ل��ل��و�ء  �مل�سرتكة  �لأرك���ان 

�خلدمات  ع��ام  مدير  من  �سرح  �إىل  �حلنيطي, 

�لطبيب ن�سال  �لعميد  بالإنابة  �مللكية  �لطبية 

�مليد�ين  �مل�ست�سفى  جتهيز�ت  ع��ن  �خل�ساونة, 

�لطبية و�لعلجية و�لإد�ري��ة و�لكو�در �لطبية 

�ملوؤهلة للتعامل مع �حلالت �ملر�سية �ملختلفة.

وُنفذ �مل�ست�سفى �مليد�ين, �ملقام على م�ساحة 

ي��وم��اً,   14 5200 م��رت م��رب��ع, خ���لل  ت��ب��ل��غ 

�لإ�سكان  باإ�سر�ف مبا�سر من مديرية موؤ�س�سة 

�لأنظمة  بجميع  وجهز  �لع�سكرية,  و�لأ���س��غ��ال 

�لكهربائية و�مليكانيكية �للزمة.

وح�سب �لعميد �خل�ساونة, فاإنه �سيتم �فتتاح 

م�ست�سفيني ميد�نيني �آخرين تابعني للخدمات 

تطوير  بهدف  �أ�سابيع,  خ��لل  �مللكية  �لطبية 

�لقدرة  لت�سل  �جلائحة,  مع  للتعامل  �لقدر�ت 

�ل���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة يف ه���ذه �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات �مل��ي��د�ن��ي��ة 

�سرير�ً   220 منها  �سرير,   900 �إىل  �لثلث 

للعناية �حلثيثة. وياأتي �إن�ساء هذه �مل�ست�سفيات 

و�لوطني  �لإن�ساين  بالو�جب  �لتز�ماً  �مليد�نية 

 – �ل���ق���و�ت �مل�سلحة �لأردن���ي���ة  ب��ه  �ل����ذي ت��ق��وم 

�جل��ي�����ض �ل��ع��رب��ي, ممثلة مب��دي��ري��ة �خل��دم��ات 

�ل�سحية  خدماتها  تقدم  �لتي  �مللكية,  �لطبية 

من  ب��امل��ائ��ة   38 ل�نحو  ع��ام  ب�سكل  و�لعلجية 

و�ملر�كز  �مل�ست�سفيات  خلل  من  �ململكة,  �سكان 

�لطبية �لأولية و�ل�ساملة.

كما حتر�ض �ملديرية على �لتحديث �مل�ستمر 

�لع�سكرية  �مل��ي��د�ن��ي��ة  وع��ي��اد�ت��ه��ا  مل�ست�سفياتها 

�ملتحركة و�لبالغ عددها 6 م�ست�سفيات منت�سرة 

 8 �إىل  بالإ�سافة  �لنائية,  �ملناطق  خمتلف  يف 

م�ست�سفيات طرفية تخدم �ملحافظات وتتعامل 

مع حالت م�سابي كورونا

االنباط- عمان

 �أ�سدر رئي�ض �لوزر�ء, �لدكتور ب�سر �خل�ساونة, �لبلغ رقم 15 

ل�سنة 2020 �لذي يق�سي باإعد�د م�سروع قانون �ملو�زنة �لعامة, 

وم�����س��روع ق��ان��ون م���و�زن���ات �ل���وح���د�ت �حل��ك��وم��ي��ة وم�����س��روع نظام 

ت�سكيلت �لوز�ر�ت و�لدو�ئر �حلكومية لل�سنة �ملالية 2021.

وكذلك  �لعام,  للإنفاق  �لكلي  �ل�سقف  حتديد  �لبلغ  وت�سمن 

�سقوف �لإنفاق لكل وز�رة ود�ئرة ووحدة حكومية, مبا ذلك �سقوف 

�ملحافظات لعام 2021.

وبح�سب �لبلغ, مت �ل�ستناد يف �إعد�د تقدير�ت م�سروعي قانون 

�ملو�زنة �لعامة وقانون مو�زنات �لوحد�ت �حلكومية لعام 2021 

يلزم �سحيا  م��ا  ك��ل  �إن��ف��اق  �أب��رزه��ا,  �لتوجهات  م��ن  �إىل جمموعة 

�ل�سحية  �مل��خ��اط��ر  ظ��ل  يف  �لأردين  �مل��و�ط��ن  ح��ي��اة  على  للحفاظ 

�أو  �أية �سر�ئب جديدة  �ملرتتبة على جائحة كورونا, وعدم فر�ض 

زيادة �ل�سر�ئب �حلالية.

كما ت�سمنت �لتوجهات �إعادة �سرف �لزيادة على ن�سبة �لعلوة 

بتاريخ  �ل��وزر�ء  قر�ر جمل�ض  و�ملقررة مبوجب  �ملعتمدة  �لإ�سافية 

6/1/2020, و�لزيادة �ملقررة على رو�تب �سباط و�أفر�د �لقو�ت 
�مل�سلحة �لأردنية و�لأجهزة �لأمنية, و�لزيادة �ملقررة مبوجب �أحكام 

�لنظام �ملعدل لنظام رتب �ملعلمني رقم )35 ( ل�سنة 2020.

كفاءة  ل��رف��ع  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل�����وز�ر�ت  دم��ج  متابعة  �أي�����س��ا  و�سملت 

�لقطاع �لعام وحت�سني م�ستوى �خلدمة �لعامة ورفع كفاءة �لنفاق 

�لعام  �لنفاق  تغطية  �ل��ذ�ت يف  على  �لعتماد  مبد�أ  وتعزيز  �لعام, 

من خلل حت�سني كفاءة �لتح�سيل �ل�سريبي و�حلد من �لتهرب 

�ل�سريبي و�جلمركي.

وربطها  �لجتماعي  �لأم���ان  �سبكة  وتطوير  تعزيز  وت�سمنت 

مبنظومة �لتعليم و�ل�سحة و�لعمل؛ �إذ �سيتم تنفيذ �ملرحلة �لثالثة 

من برنامج �لدعم �لتكميلي وذلك ب�سمول 35 �ألف �أ�سرة جديدة, 

�إ�سافة �إىل �للتز�م بتنفيذ برنامج �لإ�سلح �لقت�سادي �لأردين, 

�لقت�سادي,  �لنمو  عجلة  لتحريك  �ل��ر�أ���س��م��ايل  �لن��ف��اق  وزي���ادة 

�ملال  وحماية  �لف�ساد  ومكافحة  �لنز�هة  وتعزيز  �لقانون  و�سيادة 

�لف�ساد  ومكافحة  �لنز�هة  هيئة  ��ستقللية  على  و�لتاأكيد  �لعام, 

وديو�ن �ملحا�سبة وتعزيز �ل�سلطة �لق�سائية.

ووفقا للتوجهات, مو��سلة �لنهو�ض بالقطاع �لزر�عي وتنظيمه 

وتعزيز ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة لتطويره, وتذليل �لعقبات �أمام 

�ل�ستثمار �لوطني و�لأجنبي وت�سهيل �لإجر�ء�ت على �مل�ستثمرين, 

تنفيذ  ومتابعة  �ل�سياحي,  و�ل�ستثمار  �ل�سياحة  قطاع  وحتفيز 

�لجتماعية  للحماية  �لوطنية  لل�سرت�تيجية  �لتنفيذية  �خلطة 

�ملحددة. �لزمنية  للأطر  وفقل   2019-2025
توقعات  �إىل  �ل��ب��لغ  بح�سب   2021 ع���ام  م��و�زن��ة  و����س��ت��ن��دت 

حالة  م��ن  �لوطني  �لقت�ساد  ت��ع��ايف  ب��دء  منها  رئي�سة  �قت�سادية 

تد�عيات  �أثر  2020 على  عام  �سادت  �لتي  �لقت�سادي  �لنكما�ض 

جائحة كورونا, حيث يتوقع منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�سعار 

 ,  2022 لعام  باملئة  و3   2021 لعام  باملئة  5ر2  بن�سبة  �لثابتة 

و1ر3 باملئة لعام 2023.

قانون  م�سروعي  يف  و�لإي����ر�د�ت  �لنفقات  تقدير�ت  و��ستندت 

�ملو�زنة �لعامة وقانون مو�زنات �لوحد�ت �حلكومية لعام 2021 

�ل���س��ت��م��ر�ر  وم��ن��ه��ا,  �مل��ال��ي��ة  ب����الإج����ر�ء�ت  ف��ر���س��ي��ات متعلقة  �إىل 

�أي  ر���س��د  وع���دم  �ل�����س��اغ��رة  �ل��وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  �لتعيينات  �سبط  يف 

خم�س�سات مالية لهذه �لغاية وق�سرها على �لحتياجات �مللحة يف 

كل من وز�رة �لرتبية و�لتعليم, ووز�رة �ل�سحة وم�ست�سفى �لأمري 

�أي  �إىل عدم ر�سد  �إ�سافة  حمزة ود�ئرة �سريبة �لدخل و�ملبيعات, 

خم�س�سات مالية لغاية �لتعيني على �لوظائف �جلديدة �ملحدثة 

لعام 2021.

و�تخاذ  �لعام  �لنفاق  �لفر�سيات, �سبط وتر�سيد  كما ت�سمنت 

�لإج��ر�ء�ت �لر�مية �إىل تر�سيد يف ��ستخد�م �ملحروقات و�لكهرباء 

�ل��ت��ي يغلب عليها طابع  �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة  �مل�����س��اري��ع  و�إي���ق���اف  و�مل���ي���اه, 

�لنفقات �جلارية, وعدم  و�إع��ادة ت�سنيفها �سمن  �لنفقات �جلارية 

�لتعيني ع��ل��ى ح�����س��اب �مل�����س��اري��ع �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة, مب��ا يف ذل���ك ���س��ر�ء 

�خلدمات, وح�سر ذلك يف �حلالت �ملربرة فقط.

و�أوعز رئي�ض �ل��وزر�ء �إىل جميع �ل��وز�ر�ت و�لدو�ئر و�لوحد�ت 

ب�سكل   -2023  2021 ل��لأع��و�م  مو�زناتها  ب��اإع��د�د  �حلكومية 

تف�سيلي وفقا لل�سقوف �ملحددة لها وتزويد د�ئرة �ملو�زنة �لعامة 

بها يف موعد �أق�ساه 26/ 11/ 2020 .

و�أك���د �خل�����س��اون��ة على جميع �ل�����وز�ر�ت و�ل���دو�ئ���ر و�ل��وح��د�ت 

قانون  م�سروع  ب��اإع��د�د  �ملرفقة  �لتعليمات  يف  بالتقيد  �حلكومية 

�حلكومية,  �ل��وح��د�ت  م��و�زن��ات  ق��ان��ون  وم�سروع  �لعامة,  �مل��و�زن��ة 

وم�سروع نظام ت�سكيلت �لوز�ر�ت و�لدو�ئر و�لوحد�ت �حلكومية 

�ملالية  �ل�سيا�سة  �أه���د�ف  لتحقيق  وذل���ك   ,2021 �ملالية  لل�سنة 

�ل��ع��ام �سمن  �ل��دي��ن  �إىل عجز م��ايل مقبول و�ح��ت��و�ء  و�ل��و���س��ول 

�مل�ستويات �لآمنة خلل �ل�سنو�ت 2021 2023-.

االنباط- عمان

�مل��ي��اه و�ل���ري �ل��دك��ت��ور معت�سم   �لتقى وزي��ر 

�سعيد�ن, �م�ض �لثلثاء, رئي�ض و�أع�ساء جمل�ض 

حم��اف��ظ��ة �ل��ع��ا���س��م��ة, و����س��ت��م��ع �إىل ج��م��ل��ة من 

�مل��ط��ال��ب �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��دد م��ن م��ن��اط��ق حمافظة 

�لعا�سمة.

و�ب�������دى رئ���ي�������ض �مل��ج��ل�����ض �مل���ه���ن���د����ض �ح��م��د 

ملحظاتهم  �لع�����س��اء,  م��ن  وع��دد  �لعبد�للت 

بع�ض  يف  �ل�سحي  و�ل�سرف  �مل��ي��اه  ق�سايا  ح��ول 

�ملناطق, و��ستكمال تنفيذ بع�ض �مل�ساريع �ملتعلقة 

مياه  ب�سبكات  ج��دي��دة  م��ن��اط��ق  وخ��دم��ة  ب��ذل��ك 

جديدة و�سبكات �سرف �سحي.

�لوزير �سعيد�ن حر�ض �حلكومة  �أكد  بدوره, 

على تنفيذ �لتوجيهات �مللكية �ل�سامية من خلل 

للمو�طنني  �ملقدمة  �خلدمات  م�ستوى  حت�سني 

لن  �ل����وز�رة  �أن  مبينا  �ملنا�سبة,  �ل��ظ��روف  وخلق 

�لبناء  �لتعاون  �أ�سكال  كافة  تقدمي  عن  تتو�نى 

لإجناح جهود �للمركزية.

مع  بالتن�سيق  �ستعمل  �ل���وز�رة  �أن  �إىل  ولفت 

�مل�ساريع  تنفيذ  على  �لعا�سمة  جمل�ض حمافظة 

و�سمن  �لأولويات  �ملناطق ح�سب  �لتي حتتاجها 

خم�س�سات �مل�ساريع �ملدرجة يف مو�زنة حمافظة 

�لعا�سمة و�ملتوفرة لدى �لوز�رة .

م���ن ج��ه��ت��ه, ����س��ت��ع��ر���ض �ل���ع���ب���د�ل���لت �أه���م 

ب�سكل  �ملحافظات  جمال�ض  تو�جه  �لتي  �لعقبات 

خا�ض,  ب�سكل  �لعا�سمة  حمافظة  وجمل�ض  عام, 

مع  �لفاعل  �لتن�سيق  با�ستمر�ر  �أمله  عن  معربا 

�مل�ساريع مبا  �ملياه و�لري لإجناز عدد من  وز�رة 

للمجتمعات  �ملقدمة  و�قع �خلدمات  يح�سن من 

�ملحلية يف �ملناطق.

وطالب بت�سكيل جلنة م�سرتكة للتن�سيق فيما 

بهذ�  �مل��لح��ظ��ات  و�إي�����س��ال  �مل��ي��اه  بق�سايا  يتعلق 

لأمني  موعز�  بذلك,  �لوزير  ورح��ب  �خل�سو�ض 

عام �سلطة �ملياه بالتن�سيق �ملبا�سر و�سرعة �تخاذ 

�لقر�ر�ت �ملتعلقة مبا يخدم �مل�سلحة �لعامة.

بكلفة ٩ ماليين ويتسع ل ٣٠٠ سرير

الخصاونة: افتتاح مستشفيين آخرين خالل اسابيع

الملك يفتتح اول مستشفى ميداني 
عسكري لمصابي كورونا

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

 وزير المياه يلتقي رئيس وأعضاء الالمركزية لمحافظة العاصمة
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االنباط- عمان

 اأكدت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني 

اأن امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم القد�سي 

ال�سريف بكامل م�ساحته البالغة 144 دومنا 

مكان  هو  وبواباته  اأ���س��واره  كافة  ي�سمل  مبا 

اأوق��اف  اإدارة  واأن  للم�سلمني،  خال�ص  عبادة 

امل��ب��ارك  ال��ق��د���ص و���س��وؤون امل�سجد الأق�����س��ى 

والو�سع  ال��دويل  القانون  مبوجب  الأردنية 

ال��ق��ائ��م ال��ت��اري��خ��ي وال���ق���ان���وين ه���ي اجل��ه��ة 

���س��اح��ب��ة الخ��ت�����س��ا���ص احل�������س���ري ب������اإدارة 

اإليه  ال��دخ��ول  ���س��وؤون احل���رم وتنظيم  ك��اف��ة 

واخلروج منه.

واأك�����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال�����وزارة 

ال�����س��ف��ر ���س��ي��ف اهلل ع���ل���ي ال���ف���اي���ز رف�����ص 

القائم  الو�سع  لتغير  اململكة لأية حماولة 

الأق�سى  امل�سجد  يف  وال��ق��ان��وين  ال��ت��اري��خ��ي 

املبارك.

اأن باب املغاربة والطريق  اأكد الفايز  كما 

املوؤدي له جزء ل يتجزاأ من امل�سجد الأق�سى 

امل���ب���ارك / احل����رم ال��ق��د���س��ي ال�����س��ري��ف وق��د 

اأكدت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 

باب  واأن  ذلك،  على  “اليون�سكو”  والثقافة 

املغاربة كباقي اأبواب امل�سجد الق�سى املبارك 

اإل اأن ال�سلطات الإ�سرائيلية قامت مب�سادرة 

ومتت   ،1967 ع��ام  منذ  امل��غ��ارب��ة  ب��اب  مفتاح 

دخول  بتنظيم  الوق��اف  اإدارة  حق  م�سادرة 

من  ���س��ادرة  ب��ت��ذاك��ر  امل�سلمني  غ��ر  ال�سياح 

خمالفة  يف   2000 ع��ام  منذ  القد�ص  اأوق���اف 

زال��ت  وه��و ح��ق ل  ال��ق��ائ��م،  للو�سع  ج�سيمة 

با�ستعادته  متم�سكة  ال��ق��د���ص  اأوق����اف  اإدارة 

حتى يومنا هذا.

وان���ط���اق���ا  امل���م���ل���ك���ة  اأن  ال���ف���اي���ز  واأك��������د 

م���ن ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

�ستوا�سل  القد�ص  يف  وامل�سيحية  ال�سامية 

وحفظ  ورع��اي��ت��ه  امل�سجد  حلماية  جهودها 

حق امل�سلمني كافة فيه.

االنباط-عمان

برئا�سة  ال���زراع���ة،  وزارة  م��ن  وف���د  ق���ام   

ال����وزي����ر حم���م���د داودي��������ة والأم��������ني ال���ع���ام 

وم��دي��ر ع���ام الإق���را����ص ال���زراع���ي وال��ك��ادر 

م��دراء  من  وع��دد  بالأبنية  املخت�ص  الفني 

ال�����وزارة، ب��زي��ارة ع���دد م��ن ق��ط��ع الأرا���س��ي 

ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال���زراع���ة لخ��ت��ي��ار امل��وق��ع 

جممع  لإن�����س��اء  م��اءم��ة  والأك���ر  املنا�سب 

والإق���را����ص  ال���زراع���ة  وزارة  ي�����س��م  زراع����ي 

ال���زراع���ي وامل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة و���س��رك��اء 

الإدارات  م���ن  وع�����ددا  ال��دول��ي��ني  ال��ت��ن��م��ي��ة 

واحد  وموقع  مظلة  حتت  ل��ل��وزارة  التابعة 

يقدم اخلدمة للمزارع عرب نافذة واحدة.

ي��اأت��ي ذل��ك يف اإط���ار ع��زم وزارة ال��زراع��ة 

على النتقال اىل مبنى خا�ص ودائم.

املوقع  الوفد على مدى ماءمة  واطلع 

الو�سول  واآل��ي��ات  وامل��راج��ع��ني  للمواطنني 

واخل���ي���ارات امل��ن��ا���س��ب��ة و���س��ي�����س��ار ب��ع��د ذل��ك 

امل�����س��ي يف الإج���������راءات اخل���ا����س���ة ب��اإن�����س��اء 

املباين.

 االنبا-عمان

وف��اة   78 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ص  اإ���س��اب��ة  و4586 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����ص ال��ث��اث��اء، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل اإىل 2380 وفاة و192996اإ�سابة.

1810 ح��الت  وت���وّزع���ت الإ����س���اب���ات ع��ل��ى 

حالة  و663  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف 

و466 حالة يف حمافظة  اإرب���د،  يف حمافظة 

ال���زرق���اء، و349 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق، 

و330 حالة يف حمافظة البلقاء، و290 حالة 

يف حمافظة ماأدبا، و189 حالة يف حمافظة 

العقبة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و157  ع��ج��ل��ون، 

يف  و96  الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و141 

ح��ال��ة يف حمافظة  و51  ال���ك���رك،  حم��اف��ظ��ة 

معان، و44 حالة يف حمافظة جر�ص.

واأ����س���ار امل���وج���ز الإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

 65183 اإىل  و�سل  ح��ال��ّي��اً  الن�سطة  احل���الت 

دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  ع��دد احل��الت  بلغ  حالة، فيما 

 241 املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف  للعاج  اليوم 

امل�ست�سفيات  حالة   256 غ��ادرت  بينما  حالة، 

بعد �سفائها.

اأن اإجمايل عدد احلالت التي  ولفت اإىل 

تتلّقى العاج يف امل�ست�سفيات حالّياً بلغ 2128 

العناية  اأ���س��ّرة  على  حالة   460 منهم  ح��ال��ة، 

احلثيثة.

�سفاء  حالة   5419 ت�سجيل  اإىل  اأ�سار  كما 

اليوم يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، لي�سل 

اإجمايل حالت ال�سفاء 125433 حالة.

واأ�شاف اأن 24664 فح�ساً خمربّياً اأجري 

اليوم، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2408242 

ال��ف��ح��و���س��ات  ن�سبة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ف��ح�����س��اً، 

الإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 6ر18 

باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع اإىل اللتزام باأوامر 

الّدفاع، واّتباع �سبل الوقاية، خ�سو�ساً ارتداء 

التجّمعات لأك��ر  اإق��ام��ة  وع���دم  ال��ك��ّم��ام��ات، 

متابعة احلملة  اإىل  اإ�سافة  �سخ�ساً،   20 من 

التوعوية التي اأطلقتها الوزارة للوقاية من 

الأف����راد  ك��ورون��ا وت�سجيع  ف��رو���ص  ع���دوى 

حلماية اأ�سرهم وجمتمعهم )# بحميهم(.

 الخارجية تؤكد رفض االردن تغيير 
الوضع القائم في المسجد األقصى

 وزير الزراعة يبحث موقع المجمع الزراعي

 78 وفاة و و4586 إصابة 
بفيروس كورونا 

الأردنية  العقول والأي��دي  اأهمية ال�ستفادة من  الثاين على  امللك عبداهلل  اأك��د جالة 

مل�سلحة القطاع الزراعي والتخفيف من الفقر والبطالة ، واأن حماية القت�ساد اأولوية .

ففي الوقت الذي اعادت فيه اأزمة كورونا ترتيب الولويات للقطاعات احليوية يف اململكة 

، فر�ص القطاع الزراعي نف�سه على راأ���ص الوليات ، اذ مثل �سمام اأم��ان ولبنة اأ�سا�سية يف 

منظومة المن الغذائي الوطني .

وهنا يربز دور وزارة الزراعة وجهودهم يف تنفيذ التوجيهات امللكية والرتكيز على دعم 

اأه��م القطاعات  القطاع الزراعي كم�سدر لتوفر �سبل العي�ص للعاملني يف القطاع كاأحد 

التنموية يف الأطراف واملحافظات ،عاوة على ا�ستغال فر�ص العمل التي ُت�سغلها العمالة 

الوافدة يف ت�سغيل الأردنيني وخا�سة املت�سررين من الأزمة.

ونت�ساأل ملاذا ل تقوم وزارة الزراعة باأن�ساء �سندوق يدعم ت�سغيل ال�سباب للعمل من خال 

برامج التحول ال��زراع��ي، لتوفر فر�ص عمل جديدة، وزي��ادة دخل امل��زارع��ني، مل��اذا ل يتم 

ت�سجيع ال�سباب من خال منحهم ارا�سي �ساحلة للزراعة ، وفتح اأبواب موؤ�س�سة الأقرا�ص 

خدمات  تقدمي  خ��ال  من  ال�ساملة  والريفية  الزراعية  التنمية  يف  ال�سهام  يف  ال��زراع��ي 

متويلية تلبي احتياجات العاملني يف القطاع الزراعي وتقدمي خدمة عالية اجلودة والكفاءة 

وبيئة عمل ح�سارية .

اأن التوجيهات امللكية ، �ستكون اأ�سا�ص ومنهاج عمل للقطاعات املختلفة يف هذه املرحلة، 

لتوفر كل ما يلزم املواطن ، حتى نعرب جميعاً هذه املرحلة القا�سية، بذات القوة والثبات، 

�سائًا املوىل عز وجل اأن يحفظ الباد والعباد، واأن يكفي اجلميع �سر هذه اجلائحة العاملية.

سامر نايف عبد الدايم

نجاح الزراعة.. بالعقول 
واأليدي األردنية

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

 متخصصون يؤكدون أهمية توعية المجتمع بكيفية الوقاية من فيروس كورونا

حكومة بشر٠٠ تفاؤل وترقب 
ارتياح لقرارات الحكومة األخيرة وتعاملها مع ملف »كورونا« 

االنباط-عمان

اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون الإع����ام ال��ن��اط��ق الر�سمي با�سم   

ال��دور  اأهمية  اأظ��ه��رت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  العايد  علي  احلكومة 

خ��ال  خ�سو�ساً  اأدوات�����ه،  مبختلف  ب���الإع���ام،  امل��ن��اط  ال��ت��وع��وي 

الأزمات.

امل��رئ��ي  الت�����س��ال  تقنية  ع��رب  ال��ع��اي��د خ���ال م�ساركته  واأ����س���ار 

ال�سيني  التعاون  لندوة  الرابعة  ل��ل��دورة  الفتتاحية  اجلل�سة  يف 

العامة جلامعة  الأم��ان��ة  التي نظمتها  الإع��ام  العربي يف جم��ال 

اإدارة الإع��ام( ام�ص  الدول العربية ) قطاع الإع��ام والت�سال- 

جائحة  وتفر�سه  فر�سته  ما  �سياق  ويف  الأردن  اأن  اإىل  الثاثاء، 

زيادة دور  اإىل  اقت�سادية، يتطلع  كورونا من حتديات وانعكا�سات 

الإعام تنموياً عرب حتفيز املحتوى واملن�سات النوعية واملبتِكرة، 

يف العديد من املجالت ومنها التوعية ال�سحّية ب�سبل الوقاية من 

كورونا، وتكري�ص العادات ال�سحّية يف مرحلة ما بعد اجلائحة.

ال�سباب لانخراط يف  توعية  الإع��ام يف  دور  اأهمّية  بنّي  كما 

الزراعي  العمل  عن  اإيجابية  �سورة  وتر�سيخ  ال��زراع��ي،  الن�ساط 

واأه��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�ص اخل�سال والفكر الذي يجعل املواطن العامل يف جمالت 

الثقافات  ملختلف  راً  ومقدِّ ملّماً  عاملياً،  مواطناً  املتعددة  ال�سياحة 

وخ�سو�سيتها.

اإىل جانب وزير  و�سارك العايد يف اجلل�سة الفتتاحية للندوة 

الإعام ال�سعودي ماجد الق�سبي رئي�ص اجلانب العربي، ورئي�ص 

مكتب الإعام مبجل�ص الدولة بجمهورية ال�سني ال�سعبية )وزير 

الإعام( �سيو لني، ووزير الدولة لاإعام امل�سري اأ�سامة هيكل، 

ووزير الإعام البحريني علي الرميحي، ووزيرة الإعام اللبنانية 

 - امل�س�اعد  العام  الأمني  اإىل  اإ�سافة  ال�سمد،  الدكتورة منال عبد 

رئي�ص قطاع الإعام والت�سال يف جامعة الدول العربية ال�سفر 

الدكتور قي�ص العزاوي.

واأّكد العايد اأّن العتماد على التفاعل الفرتا�سي عرب نوافذ 

ملرحلة  يوؤ�ّس�ص  كورونا،  تداعيات جائحة  بفعل  الإع��ام احلديث، 

ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة ب��ني ال�����س��ني وال����دول العربية، 

امل�سافات، ونعّزز من توا�سلنا الإن�ساين واملعريف؛  فيها  “نخت�سر 
والآلية  ال�سورة،  اأ�سا�سياً يف نقل  الإعام احلديث فاعًا  لي�سبح 

الأكر ا�ستخداماً يف جت�سر الفجوة التوا�سلّية واجلغرافّية”.

مع  امل�سرتكة  بالرئا�سة  ت�سّرف  الأردن  اأن  اإىل  العايد  ولفت 

ملنتدى  ال����وزاري  لاجتماع  التا�سعة  ل��ل��دورة  ال�سني  جمهورية 

التوافقات  ال�سدد  ه��ذا  يف  م�ستذكراً  ال�سيني،  العربي  التعاون 

التنفيذي  و”الربنامج  عّمان”  “اإعان  ت�سمنها  التي  وال���روؤى، 

ملنتدى التعاون العربي ال�سيني 2020، حيال التن�سيق ب�سكٍل اأكرب 

نحو حتقيق الهدف امل�سرتك يف تعزيز الأمن وال�ستقرار والتنمية 

والرخاء.

واأعرب العايد خال كلمته عن �سكره وتقديره للقائمني على 

فائدة  لها من  ملا  اللقاءات  ا�ستمرار عقد مثل هذه  اآم��ًا  الندوة، 

اأوطاننا  كبرة يف تبادل املعارف واخل��ربات، وتطويرها يف خدمة 

وجمتمعاتنا.

ي�سار اإىل ندوة التعاون ال�سيني العربي يف جمال الإعام تعقد 

دائمة  كاآلية  وال�سني،  العربية  ال��دول  بني  بالتناوب  عامني  كل 

للتعاون الإعامي �سمن منتدى التعاون العربي ال�سيني لعامي 

.2022-2020

وتخللت الدورة الرابعة للندوة التي حتمل عنوان “م�سوؤولية 

ظ��ل جائحة  امل�����س��رتك��ة يف  ال��ع��رب��ي��ة  التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  الإع�����ام 

وزارات  يف  الإع��ام  م�سوؤولو  فيها  �سارك  عمل  جل�سات  كورونا”، 

ال��دول  يف  الرئي�سة  الإع��ام  و�سائل  وم�سوؤولو  العربية،  الإع��ام 

الإع���ام  ح��ول  مت��ح��ورت  ال�سعبية،  ال�سني  وجمهورية  العربية 

والطريق  احل���زام  م��ب��ادرة  خ��ال  م��ن  ال�سينية  ال�سراكة  وتعزيز 

التي اأعلن عنها الرئي�ص ال�سيني �سي جني بينغ عام 2013، ودور 

العربية  ال���دول  ب��ني  الب�سرية  التنمية  خطط  دع��م  يف  الإع����ام 

وال�سني.

اأعمال الندوة مقرتحاً لدعم  وقّدم الوفد الأردين امل�سارك يف 

م�سوؤولية الإعام يف تعزيز التنمية امل�سرتكة بني الدول العربية 

وال�سني يف ظل جائحة فرو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد -19(.

حتت  التنموي،  ل��اإع��ام  برنامج  اإط���اق  اإىل  امل��ق��رتح،  ودع���ا 

ال��ت��وا���س��ل بني  اإدام����ة  ال��ع��رب��ي��ة، ي�سهم يف  ال����دول  مظلة ج��ام��ع��ة 

موؤ�س�سات الإعام وو�سائل الإعام والإعاميني يف كا الطرفني، 

التنمية  خطط  خدمة  يف  التنموي  الإع���ام  ماأ�س�سة  يف  وي�ساعد 

الب�سرية امل�سرتكة.

واأ�سار مدير عام وكالة الأنباء الأردنية )برتا(، فايق حجازين، 

خال ورقة قدمها يف اجلل�سة الثانية للندوة، اإىل اأنه ملا يف النموذج 

العربي ال�سيني، من تنوٍع ح�ساري وثقافٍة عريقٍة وتعاوٍن يج�سد 

لاإعام  ف��اإن  التعاون،  على  وال�سينية  العربية  الأمتني  حر�ص 

ت�سخر  خال  من  الب�سرية،  التنمية  خطط  دعم  يف  نوعيا  دورا 

العلوم واملعارف واخل��ربات،  التي هي بوابة لنقل  اأدوات الإع��ام، 

باعتبارها ركائز اأ�سا�سية يف التنمية الب�سرية.

اأو�سح  الأردين،  الوفد  من  املقدم  املقرتح  اأبعاد  يخ�ص  وفيما 

تبادًل  يت�سمن  ال��ذي  امل��ق��رتح،  ال��ربن��ام��ج  ���س��اأن  م��ن  اأن  حجازين 

ل��ل��زي��ارات ون����دوات وور�����ص ع��م��ٍل ت��دري��ب��ي��ٍة ل��اإع��ام��ي��ني يف كا 

اجلانبني، خلق اأطر للتعاون يف امل�سارات التنموية ال�ساملة، التي 

التي  التجارب  ونقل  بها  النهو�ص  يف  حيوياً  دوراً  الإع��ام  يلعب 

ت�سهم يف خدمتها.

واأكد حجازين اأنه وليحقق الإعام الأهداف املرجوة من دوره 

ومبا يواكب القفزات النوعية على م�ستوى اأدوات الإعام، فاإنه ل 

اأطر واتفاقيات تطبيقية بني موؤ�س�سات الإع��ام يف  بد من و�سع 

ال�سني ونظرتها العربية لتحقيق الأهداف املرجوة من التعاون 

والنتقال يف العاقة اإىل م�ستويات التطبيق.

تراأ�سه  والذي  الندوة،  اعمال  امل�سارك يف  الوفد الردين  و�سم 

وزير الدولة ل�سوؤون الإعام الناطق الر�سمي با�سم احلكومة علي 

القرالة،  ذيب  الدكتور  الإع��ام  عام هيئة  العايد، كا من مدير 

ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية )برتا( فائق حجازين وامل�ست�سار 

الإع��ام��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 عاء الزيود.

ال��ن��دوة وف��ود متثل م�سوؤويل الإع���ام الر�سمي يف  و���س��ارك يف 

الدول العربية وال�سني، وعدد من وزراء الإعام العرب والأمني 

الدول  الإع��ام والت�سال يف جامعة  امل�ساعد ورئي�ص قطاع  العام 

العربية.

وتوزعت كلمات ومداخات ممثلي الوفود على ثاث جل�سات 

ت�سمنتها اأعمال الندوة؛ جل�سة افتتاحية، واأوىل بعنوان “الإعام 

احل��زام  م��ب��ادرة  خ��ال  م��ن  ال�سينية  العربية  ال�����س��راك��ة  وت��ع��زي��ز 

“دور الإع��ام يف دعم خطط التنمية  والطريق”، وثانية بعنوان 

الب�سرية بني الدول العربية وال�سني”، وختامية ت�سمنت البيان 

اخلتامي ال�سادر عن ممثلي الدول امل�ساركة.

ال��دول  يف  الإع���ام  م�سوؤولو  قّدمها  اأوراق���ا  اجلل�سات  و�سهدت 

تعزيز  ت�ستهدف  وروؤى،  مقرتحات  تت�سمن  وال�����س��ني،  العربية 

العاقات العربية ال�سينية والتعاون يف جمال التنمية الب�سرية، 

اإىل  ال��ه��دف،  ه��ذا  خ��دم��ة  يف  ت�سنيفاته  مبختلف  الإع����ام  ودور 

فرو�ص  مع  التعامل  يف  اإعامياً  ال��دول  جهود  ا�ستعرا�ص  جانب 

جهود  ونقل  املجتمعات  بني  التوعية  ن�سر  عرب  امل�ستجد،  كورونا 

وا�سرتاتيجيات احلد من انت�سار الفرو�ص.

االنباط -عمان

ن��دوة حوارية  الطبي، يف  امل��ج��ال  اأك��د متخ�س�سون وخ���رباء يف   

نظمها منتدى موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان الثقايف، م�ساء الثنني 

املجتمع  توعية  اأهمية  بعد،  ع��ن  الب�سري  التوا�سل  تقنيات  ع��رب 

بكيفية الوقاية من فرو�ص كورونا )كوفيد-19(، بهدف احلد من 

حالت  ازدي��اد  ظل  يف  الوبائي  املنحنى  وت�سطيح  الفرو�ص  انت�سار 

الإ�سابة والوفيات يف الأردن.

الأورام يف مركز  ا���س��ت�����س��اري ج��راح��ة  اأداره�����ا  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  ويف 

احل�سني لل�سرطان، الدكتور علي العبو�ص، وحملت عنوان “الأردن 

تقيد  اأهمية  اإىل  دع��وا  املتوقعة”،  ال�سيناريوهات  كورونا:  مهب  يف 

انت�سار  ال�سحية للحد من  والوقاية  ال�سامة  باإجراءات  املواطنني 

�سحة  ل�سرتاتيجية  التنفيذي  الرئي�ص  وق���ال  ك��ورون��ا.  ف��رو���ص 

الأو�سط”  ال�سرق  “مبادرات  ومدير  وا�سنطن  جامعة  يف  املجتمع 

والتقييم،  ال�سحية  القيا�سات  معهد  يف  العاملية  ال�سحة  واأ���س��ت��اذ 

ال��دك��ت��ور ع��ل��ي م��ق��داد، يف ال��ن��دوة اأن���ه مت اإج����راء درا���س��ة يف معهد 

وا�سنطن  جامعة  يف  الطب  كلية  يف  والتقييم  ال�سحية  القيا�سات 

ا�ستقت معلوماتها من  الأردن،  الوبائي يف  الو�سع  الأمركية حول 

التح�سر  تتمكن من  امل�ست�سفيات حتى  ال�سحة وبطلب من  وزارة 

ملواجهة جائحة كورونا وتكون جاهزة من حيث عدد غرف العناية 

املركزة واأجهزة الأوك�سجني الازمة وغرها من حت�سرات اأخرى.

اأع��داد  زي��ادة  اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�سباب  اأه��م  اأن  اإىل  ولفت مقداد 

الإ�سابات يف الأردن هي عدم لب�ص الكمامة وتبادل الزيارات املنزلية 

بني النا�ص والتحركات امل�ستمرة لهم، اإ�سافة اإىل الدخول يف ف�سل 

ال�ستاء حيث ين�سط الفرو�ص يف هذا املو�سم.

واو�سح اإن تبادل الزيارات املنزلية خا�سة يف ف�سل ال�ستاء حيث 

كبر  ب�سكل  ي�سهم  مغلقة  غ���رف  ويف  امل��ن��زل  داخ���ل  اجل��ل��و���ص  ي��ت��م 

اأن  اإىل  م�سرا  بالفرو�ص،  الإ�سابة  ن�سبة  وازدي��اد  الهواء  تلوث  يف 

الكثافة ال�سكانية يف املدن ت�ساعد على زيادة و�سرعة انت�سار الوباء. 

ت�سل  الأردن  الكمامة يف  بلب�ص  امللتزمني  املواطنني  ن�سبة  اإن  وقال 

اإىل نحو 60 باملئة وهذه الن�سبة مل تزد منذ اأ�سبوعني رغم توقعنا اأن 

ت�سل هذه الن�سبة اىل نحو 95 باملئة، م�سرا اإىل اأن عدد الفحو�سات 

اليومية يف الردن زادت اإذ و�سلت اإىل حوايل 200 فح�ص لكل 100 

األف مواطن لكن هذه الن�سبة ل تزال اأقل من احلد املطلوب للتمكن 

من التقاط كل الإ�سابات املوجودة.

5 باملئة من  اأن ن�سبة التقاط الإ�سابات حاليا يف الأردن  واأو�سح 

الإ�سابات فقط وذلك ب�سبب ازدياد احلالت.

بدوره، �سدد ال�ستاذ يف اجلامعة الأردنية، الدكتور طارق ح�سني، 

انت�سار  من  للحد  ال��ازم��ة  الوقاية  ب��اإج��راءات  التقيد  اأهمية  على 

الفرو�ص.

اأن الفرو�ص ينتقل عن  وعن طرق انتقال فرو�ص كورونا، اأكد 

م�ساب،  غر  واآخ��ر  م�ساب  �سخ�ص  بني  املبا�سرة  املخالطة  طريق 

كذلك عن طريق مل�ص ال�سطح امللوثة بالفرو�ص وا�ستن�ساق الهواء 

احلامل للرذاذ التنف�سي امللوث بالفرو�ص.

وك��ان ال��دك��ت��ور العبو�ص ق��دم يف ب��داي��ة احل��واري��ة ق���راءات حول 

اإىل احتمالية ارتفاع  اإىل نتائج مهمة ت�سر  الدرا�سة التي تو�سلت 

الحتياطات  اأخذ  ب�سبب عدم  الأردن  والوفيات يف  الإ�سابات  اأع��داد 

والإجراءات الوقائية الازمة خا�سة يف املنا�سبات الجتماعية.

الكعابنة  االأنباط-عمان-عمر 

الباد  بها  ال��ت��ي مت��ر  ال�سعبة  ال��ظ��روف  م��ن  ال��رغ��م  على 

واأث����ار جائحة  ال�سعبة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ظ��روف  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 

العامل  يف  يحدث  وم��ا  امللتهبة  الإقليمية  وال��ظ��روف  ك��ورون��ا 

من تطورات دراماتيكية00 رغم كل هذا وغره ال ان غالبية 

اأن  بعد  خا�سة  احلالية  باحلكومة  خرا  ا�ستب�سروا  املواطنني 

بنف�ص  خطواتها  وا�سلت  ما  اذا  بذلك  تنباأ  بداياتها  ان  مل�سوا 

اإىل  وحولتها  ووعودها  اقولها  بتطبيق  ب��داأت  حيث  الطريقة 

اأفعال0   

زم��ام  اخل�ساونة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  حكومة  ت�سلم  ب��داي��ة  منذ 

الأم���ور ك��ان توجهها ق��ي��ادة ال��وط��ن نحو ب��ر الأم���ان وتطبيق 

ال�ستب�سار  هذا   ، لاأف�سل  التغر  نحو  ال�سامية  امللك  ر�سالة 

مل ي��اأت��ي م��ن ف���راغ ح�سب حمللني حت��دث��وا  ل��� » الأن���ب���اط«0        

الأم��ل جتاه  نوعا من  املتتالية �سنعت  ال��ق��رارات  ان  ك��ان  كما 

كورونا  اأزم��ة  من  للخروج  املواطنني  قبل  من  احلكومة  ه��ذه 

وتداعياتها القت�سادية التي اأنهكت كاهل املواطن الأردين  .

ال��ق��رارات  ب���اأن  الأن���ب���اط«    « ل���  اقت�ساديون  وق���ال حمللون 

تاأثر ب�سكل  احلكومية الأخ��رة ب�ساأن  القت�ساد املحلي الذي 

اأتت للتخفيف عن  منقطع النظر من اجلائحة هي ق��رارات 

مما  الأ���س��واق  على  املتدفقة  املالية  ال�سيولة  وزي���ادة  امل��واط��ن 

ي�ساهم باإنعا�ص القت�ساد املحلي وبالتايل تعايف القت�ساد ولو 

ب�سكل ن�سبي من الأزمة التي اأ�سابتها جراء اأزمة كورونا . 

اإليها املحللون ق��رار  اأ���س��ار  ال��ق��رارات التي  اأب���رز ه��ذه  وم��ن 

رئي�ص الوزراء الأخر باإعادة �سرف الزيادة على ن�سبة العاوة 

ال���وزراء  ق���رار جمل�ص  وامل��ق��ررة مب��وج��ب  املعتمدة  الإ���س��اف��ي��ة 

ب��ت��اري��خ 6 ك��ان��ون ث���اين 2020، وال���زي���ادة امل��ق��ررة ع��ل��ى روات���ب 

الأمنية،  الأردن��ي��ة والأج��ه��زة  امل�سلحة  ال��ق��وات  واأف���راد  �سباط 

والزيادة املقررة مبوجب اأحكام نظام رتب املعلمني، بالإ�سافة 

اإىل الزيادة ال�سنوية الطبيعية لرواتب املوظفني.

 كما اأكدوا على اأهمية قرار البنك املركزي الأردين متديد 

العمل بقرار تاأجيل اأق�ساط القرو�ص امل�ستحقة على القطاعات 

 30 حتى  ك��ورون��ا  ف��رو���ص  جائحة  م��ن  املت�سررين  والأف�����راد 

يونيو/حزيران املقبل والذي اأتى بعد مطالب �سعبية وبروؤى 

حكومية ، م�سيدين باإيعاز وزير املياه والري الدكتور معت�سم 

�سعيدان  جلميع اإدارات و�سركات املياه باإيقاف جميع عمليات 

احلجز على الأموال املنقولة وغر املنقولة للمواطنني نتيجة 

تراكم اأثمان املياه اإىل اإ�سعار اآخر ، واأي�سا وزير العمل ووزير 

تقدمي  بتعليق  القطامني  معن  ال�ستثمار  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة 

للعمال  ال��ت�����س��اري��ح  لإ����س���دار  ال��ع��دل��ي��ة  اأو  البنكية  ال��ك��ف��الت 

القطاع  على  الت�سهيل  لغايات  اآخ��ر  اإ�سعار  اإىل  الأردنيني  غر 

املحلي والوقوف  اإنعا�ص القت�ساد  اأهمية يف  ملا لهما  اخلا�ص، 

اإىل جانب القطاع اخلا�ص واملواطنني يف مواجهة تبعات اأزمة 

كورونا   .

مراقبون للو�سع اأكدوا ل� » الأنباط« اإن اأخطر ملف يواجه 

ال��ذي ف�سلت   « ك��ورون��ا   « ه��و ملف  ال��ف��رتة احلالية  الأردن يف 

تقدير  اأق���ل  على  الأخ���رة  اأي��ام��ه��ا  يف  ال�سابقة  احلكومة  فيه 

انه  مو�سحني  اجلائحة،  بداية  يف  مبواجهته  جنحت   بعدما 

بعد قدوم حكومة اخل�ساونة مل�سنا تغيرا وا�سحا يف التعامل 

كورونا  جائحة  ملواجهة  جديد  فريق  بت�سكيل  ب��دءا  امللف  مع 

بقيادة  عليه  وال�سيطرة  الأوبئة  ملكافحة  وطني  مركز  لإن�ساء 

الأم���ني ال��ع��ام ���س��وؤون الأوب��ئ��ة والأم���را����ص ال�����س��اري��ة يف وزارة 

ال�سّحة  الدكتور وائل الهياجنة ، مرورا باإنهاء اجلدل الذي 

والتخبط  دون��ه  باحلظر اجلزئي من  يتعلق  كان حا�سا مبا 

القرار  ه��ذا  ب�ساأن  ال�سابقة  للحكومة  احلكومية  ال��ق��رارات  يف 

ب��اإق��رار احلظر اجلزئي لنهاية  وغ��ره من ال��ق��رارات ، وذل��ك 

الوبائية  احلالة  مع  يتواءم  مبا  احلظر  �ساعات  وتقليل  العام 

للباد ، وانتهاًء باإن�ساء ثاثة م�ست�سفيات ميدانية يف اململكة 

الدخول  تلزم  التي  ك��ورون��ا  اإ���س��اب��ات  اح��ت��واء  على  للم�ساعدة 

احلثيثة  للعناية  الب�سر  مركز  افتتاح  واأي�����س��ا   للم�ست�سفى 

عددا  وتعيني   ، �سريرا   70 ب�سعة  الفرو�ص  مر�سى  ل�ستقبال 

من الأطباء واملمر�سني والكوادر ال�سحية ال�سرورية ملواجهة 

اأزمة كورونا .

و�سائل  م��ع  اجل��دي��دة  احلكومة  بتعامل  اع��ام��ي��ون  واأ���س��اد 

اأول موؤمتر �سحفي  الإعام التي كانت �سادقة ب�سعارها منذ 

لها باأنها تعمل على مبداأ ال�سفافية والو�سوح يف نقل املعلومة 

ال��وزراء  قبل  من  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  اأغلب  عن  والإجابة 

والإع��ام��ي��ني  ال�سحفيني  م��ع  بتعاملهم  حل��ظ��ن��اه  م��ا  وه���ذا 

هو  ه��ذه احلكومة  �سفافية  يوؤكد  ما  اأه��م   اأن  اإىل  ، م�سرين 

قرار وزير العمل الأخر برفع احلظر عن متابعي الوزارة على 

واملاحظات  ال�سكاوي  وا�ستقبال  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

دون ا�ستثناء مع مراعاة التقيد باأحكام القانون . 

اليجابية حلكومة  ال��ق��رارات  ال��ق��رارات وغرها من  ه��ذه 

الأردين  ال�سارع  لدى  الأم��ل  نوعا من  ب�سر اخل�ساونة خلقت 

اأن الكمال هلل وح��ده  عن ال�سلبيات التي  متغا�سني من مبداأ 

ارت��ب��ط��ت يف ه���ذه احل��ك��وم��ة وب��ال��ت��ح��دي��د م��ل��ف » الن��ت��خ��اب��ات 

والتي  اجل�سيمة  الأخ��ط��اء  من  العديد  �سابها  التي  النيابية« 

ب��اأن  وم�ستب�سرين  و  منتظرين   ، ف��وري  ب�سكل  بع�سها  عولج 

الذي  النجاة  ن�سبي هي طوق  ب�سكل  تكون هذه احلكومة ولو 

يتم�سك به املواطن الأردين للخروج من الأزمات التي حلقته 

والهادمة  امل��درو���س��ة  ال��غ��ر  ال��ق��رارات  ال�سنني ج���راء  م��ر  على 

لطموح الأردنيني من قبل احلكومات املتعاقبة  .

االربعاء  25 / 11 / 2020
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اأعلم باأن حكومة الدكتور ب�صر اخل�صاونة تعمل جاهدة لإعداد برناجمها التنفيذي وبيان الثقة 

ليكون جاهزاً خالل مائة يوم من ت�صكيلها وفق ردها على كتاب التكليف ال�صامي؛ وبالطبع هذا الرد 

من املفرو�ض اأن ياأتي �صاماًل ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية يف ظل جائحة كورونا ويف بيئة 

برملان يحمل مائة وجه جديد متحّم�ض للعمل العام، كما نتطلع خلطة نوعية ملواجهة جائحة كورونا 

�صتقرار وتعزيز  من والإ يف هجمتها الثانية املوؤملة حقاً ورمبا املتكررة؛ ونتطّلع كذلك لغايات تر�صيخ الأ

وراق النقا�صية  قت�صادي وفق الروؤى امللكية ال�صامية والأ �صالح والدميقراطية والنمو الإ م�صرية الإ

امللكية؛ والأهم دعم امللف الإقت�صادي واإيجاد فر�ض العمل الالزمة لل�صباب العاطل عن العمل يف ظل 

اجلائحة: 

1. بيان الثقة �صتكون اأر�صيته مرتكزة على جائحة كورونا والتحدي الإقت�صادي واإيجاد فر�ض 

العمل لل�صباب؛ فمطلوب اإ�صرتاتيجية واقعية وعملية ملواجهة كورونا وتعزيز قدراتنا يف امللف ال�صحي 

ومواءمته مع امللف الإقت�صادي والإ�صتثمار.

2. �صرورة تبني بع�ض الربامج احلكومية ال�صابقة الناجحة لتبني نهج تراكمي كاإ�صارة اإيجابية 

ل �صلبية للم�صي قدماً يف موؤ�ص�صية الدولة؛ باملقابل �صرورة جتاوز اأخطاء املا�صي والإعتترتاف بها 

ب�صفافية وخ�صو�صاً بع�ض الإخفاقات يف اإدارة ملف مواجهة جائحة كورونا وعدم التمكن من ت�صغيل 

ال�صباب العاطل عن العمل.

3. نكهة البيان التتوزاري من املفرو�ض اأن تكون جلها اإقت�صادية لت�صغيل فئة ال�صباب العاطل عن 

�صتثمارات وفر�ض العمل وحماربة الفقر والبطالة؛ بالإ�صافة  طراف واإيجاد الإ العمل يف حمافظات الأ

لبناء منظومة �صحية قادرة على مواجهة حتديات املرحلة القادمة؛ واإعادة فتح ملف الإدارة العامة 

وق�صايا الف�صاد التي ي�صري البع�ض اإليها هنا اأو هناك.

جنتتتتتتاز والتتتتتنتتفتتيتتذ واملتتتيتتتدان ل لتتو�تتصتتع اخلطط  4. متتفتترو�تتض اأن يتتركتتز التتبتتيتتان عتتلتتى التتعتتمتتل والإ

�صرتاتيجيات الورقية فقط؛ فلقد �صئمت النا�ض من التنظري وحتتاج لأفعال ل اأقوال؛ وخ�صو�صاً  والإ

يف امللفني ال�صحي والإقت�صادي.

5. امللفات ال�صاخنة التي �صتالقي �صداً عند الراأي العام و�صتلقى مزيداً من النقا�ض من قبل ال�صادة 

قت�صادي وامللف ال�صحي والتعليم عن ُبعد والعمل عن ُبعد وملف  النواب تت�صمن حتديداً الو�صع الإ

الطاقة والإ�صتثمار ورواتب موظفي الدولة وغريها من امللفات ال�صيا�صية.

6. بالطبع م�صاألة احل�صول على الثقة �صتكون لي�صت بال�صهلة يف خ�صم الو�صع احلايل للجائحة 

وحاجات املناطق والنَّا�ض ووجود مائة نائب جديد على ال�صاحة؛  فنقا�صات القبة لن تخلو من خطابات 

وىل للمجل�ض. بع�ض النواب النارية لل�صوفية اأو للحما�ض الزائد يف بداية مو�صم الدورة العادية الأ

7.  مطلوب الت�صاركية والتعاون بني احلكومة وجمل�ض النواب املوقر للو�صول لتفاهمات تنعك�ض 

على ق�صايا ال�صحة والتنمية والإقت�صاد والإ�صتثمار وخدمة املواطن.

8. مطلوب عدم املزايدة على ح�صاب الوطن من قبل البع�ض والتاأكد اأن الوطن بحاجة اجلميع دون 

تخندق اأو رياء اأو اإ�صتعرا�ض؛ والتفاوؤل بحذر عنوان املرحلة.

ر�ض  ب�صراحة: بيان طلب الثقة املفرو�ض اأن يكون �صامل جلميع املناحي ويحتاج للتطبيق على الأ

ال�صادة  لدعم  ويحتاج  والإقت�صادي؛  ال�صحي  امللفني  على  للرتكيز  ويحتاج  مواربة،  دون  والو�صوح 

النواب للنقاط امل�صيئة فيه؛ ويجب اأن تنطلق اأر�صيته من وحي كتاب التكليف ال�صامي للحكومة؛ 

واأمنياتنا بالتوفيق للحكومة والنواب والوطن.

�صباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

 البرنامج التنفيذي وطلب 
الثقة لحكومة الخصاونة

الأربعاء   25/ 11 / 2020 

االنباط-عمان

اطلقت دائرة �صريبة الدخل واملبيعات عددا من 

اخلدمات اللكرتونية اجلديدة لتمكني املكلفني 

دون  ُبعد  عن  معامالتهم  اجنتتاز  من  واملراجعني 

احلاجة اىل مراجعة الدائرة للت�صهيل والتخفيف 

على  للحفاظ  وكذلك  واجلهد  الوقت  يف  عليهم 

�صحتهم و�صالمتهم يف ظل الإجراءات والتدابري 

احلكومة  اتخذتها  التي  والحتترتازيتتة  الوقائية 

ملكافحة )فريو�ض كورونا(

املكلفني  باإمكان  ا�صبح  انه  الدائرة  واو�صحت 

تقدمي  الن  اللكرتونية  باخلدمات  امل�صرتكني 

تعديل  وطلب  دختتل  �صريبة  اقتتترار  تعديل  طلب 

التق�صيط  طلب  وتقدمي  املبيعات  �صريبة  اقتتترار 

وتتتقتتدمي طتتلتتب التتتترد التت�تتصتتريتتبتتي  وتتتقتتدمي طلب 

تفعيل الرقم ال�صريبي..

ويذكر بان الدائرة وفرت العديد من اخلدمات 

اللتتكتترتونتتيتتة التتتتتي متتتن �تتصتتاأنتتهتتا التتتتتختتفتتيتتف على 

املراجعني والتي متثلت باخلدمات التالية:

ا�صتخراج الرقم ال�صري لأول مرة.  -1

اعادة ا�صدار الرقم ال�صري يف حال   -2

فقدانه.

تعديل البيانات ال�صخ�صية واملالية.  -3

تقدمي القرارات دخل بكافة ا�صكاله   -4

واقرارات املبيعات.

ق�صائم املعلومات.  -5

اقتتتتتتتتتطتتتتاعتتتتات املتتتوظتتتفتتتني)�تتتصتتتهتتتري   -6

و�صنوي(.

القتطاعات الخرى.  -7

براءة الذمة.  -8

التتدفتتع اللتتكتترتوين دختتل ومبيعات   -9

بكافة ا�صكاله.

بتتتيتتتان التتت�تتتصتتترائتتتب دختتتتل ومتتبتتيتتعتتات   -10

والقتطاعات للموظفني.

الدخل  اق�صاط  )عتتر�تتض  الق�صاط   -11

واملبيعات ان وجدت(.

الت�صجيل اللكرتوين.  -12

من�صة العرتا�صات.  -13

منوذج الت�صوية وامل�صاحلة.  -14

�صهادة بالرقم ال�صريبي.  -15

التحقق من براءة الذمة.  -16

حتميل املرفقات بعد ار�صال القرار.  -17

التتتتقتتتتائتتتتمتتتتة التتتتذهتتتتبتتتتيتتتتة )ا�تتتتصتتتتمتتتتاء   -18

امل�صاركني(.

)قيد  ال�صناعية  الن�صطة  حتتوافتتز   -19

التنفيذ(.

طلب تعديل اقرار �صريبة دخل.  -20

طلب تعديل اقرار �صريبة املبيعات.   -21

تقدمي طلب التق�صيط.  -22

تقدمي طلب الرد ال�صريبي.  -23

تتتتتتقتتتتتدمي طتتتتلتتتتب تتتتفتتتعتتتيتتتل التتتترقتتتتم   -24

ال�صريبي.

ا�تتصتتتتتختتراج بتتيتتان �تتصتترائتتب تف�صيلي   -25

ل�صريبة الدخل.

بتتيتتان �تتصتترائتتب لر�صيد  ا�تتصتتتتتختتراج   -26

امل�صاهمة الوطنية.

 علما بان الدائرة �صتوا�صل ا�صتكمال جهودها 

التي تبذلها لتطوير خدماتها الإلكرتونية بهدف 

الت�صهيل على املكلفني يف اجناز معامالتهم دون 

اأي عناء يذكر.        

االنباط- عمان

بتتترعتتتايتتتة �تتتصتتتمتتتو الأمتتتتتتتتترية �تتصتتمتتيتتة بتتنتتت 

امللكية،  العلمية  اجلمعية  رئي�ض  احل�صن، 

ورئتتيتت�تتض جمتتلتت�تتض اأمتتتنتتتاء جتتامتتعتتة الأمتتتترية 

�صمية للتكنولوجيا، اختتمت م�صاء الثنني 

اأعمال اأ�صبوع الريادة العاملي 2020 ف

ي ن�صخته 12 يف الأردن.

ونتتظتتم اأعتتتمتتتال اأ�تتصتتبتتوع التتتريتتتادة التتعتتاملتتي 

مركز امللكة رانيا للريادة يف جامعة الأمرية 

ا�صرتاتيجية  ب�صراكة  للتكنولوجيا،  �صمية 

متتتع الحتتتتتتاد الأوروبتتتتتتتتي وحتتا�تتصتتنتتة �تتصتتركتتة 

اأمتتنتتيتتة لتتريتتادة الأعتتتمتتتال، و55 جتتهتتة داعتتمتتة 

بالإ�صافة  اإعالمية،  لالأن�صطة، و13 من�صة 

 Rumman-: �صركتي  متتع  تقنية  اإىل 

 Communication Agency
 Virfair- Platformو

.Developers
ويهدف الأ�صبوع، الذي توزعت فعالياته 

حمافظات  جميع  على  فعالية   220 بتتواقتتع 

اإىل  املتترئتتي،  التتت�تتصتتال  تقنية  عتترب  املتتمتتلتتكتتة 

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودورها يف دعم 

عتتلتتى جتتتارب  التت�تتصتتوء  وت�صليط  القتتتتت�تتصتتاد، 

يف  اأردنتتيتتة،  جنتتاح  وق�ص�ض  لل�صباب  ريتتاديتتة 

عدة حماور اأهمها التعليم ودوره يف تعزيز 

روح املبادرة والريادة والبتكار، وال�صيا�صات 

ريادة  ازدهتتار  يف  احلكومة  ودور  والقوانني 

الأعتتتتمتتتتال، وتتت�تتصتتبتتيتتك املتتوؤ�تتصتت�تتصتتات التتداعتتمتتة 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  الريادية  للم�صاريع 

بينها،  فيما  والتت�تتصتتراكتتة  التتتتتعتتاون  وت�صهيل 

والتت�تتصتتمتتولتتيتتة التتتتذي يتتعتتالتتج اأبتتتتترز التتعتتقتتبتتات 

الفئات  متتن  الأعتتمتتال  رواد  يتتواجتتهتتهتتا  التتتتتي 

التت�تتصتتكتتانتتيتتة املتتحتترومتتة، وطتتترح احلتتلتتول من 

خالل ق�ص�ض النجاح والتدريب والإر�صاد.

�تتصتتمتتيتتة بنت  لتت�تتصتتمتتو الأمتتتتترية  كتتلتتمتتة  ويف 

احلتتت�تتتصتتتن التتتقتتتاهتتتا متتتنتتتدوبتتتا عتتتنتتتهتتتا رئتتيتت�تتض 

اأ�صادت  الرفاعي،  الدكتور م�صهور  اجلامعة 

�تتصتتمتتوهتتا بتتهتتذا احلتتتدث املتتهتتم التتتذي ينظمه 

التي  املتتحتتاور  اأهمية  متتوؤكتتدة  �صنويا،  املركز 

والعمل  التتتتتعتتاون  اإىل  ودعتتتت  تغطيتها،  مت 

املحلية  املتت�تتصتتتتتويتتات  عتتلتتى جتتمتتيتتع  املتت�تتصتترتك 

والتتوطتتنتتيتتة والتتتعتتتاملتتتيتتتة، لتتتتتجتتاوز التتتظتتتروف 

كورونا،  جائحة  عن  الناجمة  ال�صتثنائية 

التتتتتتتي غتتتتريت يف منتتتط حتتيتتاتتتنتتا وعتتتاداتتتتنتتتا، 

اأولوياتنا. وجعلتنا نعيد ترتيب 

كتتمتتا رّكتتتتتزت �تتصتتمتتوهتتا عتتلتتى دور التت�تتصتتبتتاب 

معقود  احلتتال  بطبيعة  الأمتتتل  “اإن  قائلة: 

والأهتتم،  الأوىل  التتروة  فهم  ال�صباب،  على 

ونتطلع  وقتتتادتتتته،  واأمتتلتته  امل�صتقبل  وجتتيتتل 

�صيقدمونه  ما  اإىل  كبريين،  وتتتفتتاوؤل  بثقة 

الهتمام  علينا  فواجب  واأوطانهم،  لأمتهم 

بتتتهتتتم ورعتتتايتتتتتتتهتتتم وتتتثتتقتتيتتفتتهتتم وتتتوعتتيتتتتتهتتم 

اأوطانهم،  نحو  وم�صوؤولياتهم  بواجباتهم 

ومتتتكتتيتتنتتهتتم متتن ختتتالل البتتتتتكتتار والتتتريتتتادة 

اأثر  ذات  فر�ض  اإىل  التحديات  حتويل  من 

واإنتت�تتصتتاء  ملمو�صني،  واجتماعي  اقت�صادي 

م�صروعات وموؤ�ص�صات ريادية منتجة”.

�تتصتتمتتوهتتا  �تتتصتتتكتتترت  التتتكتتتلتتتمتتتة،  نتتتهتتتايتتتة  ويف 

احلتتتت�تتتتصتتتتور والتتتتقتتتتائتتتتمتتتتني عتتتلتتتى الأ�تتتتصتتتتبتتتتوع 

والتتتتداعتتتتمتتتتني لتتتتته، الإعتتتتتتتتتتالم، والتتتقتتتائتتتمتتتني 

الوطنية  رانتتيتتا  املتتلتتكتتة  والتتداعتتمتتني جلتتائتتزة 

للريادة، وباركت للفائزين باجلائزة.

متتتن جتتهتتتتته، اأكتتتتتد متتتديتتتر املتتتركتتتز حممد 

عتتتبتتتيتتتدات اأهتتتمتتتيتتتة التتتنتتتتتتتائتتتج التتتتتتتي حتتّقتتقتتهتتا 

املحيطة،  ال�صحية  الظروف  رغم  الأ�صبوع 

م�صريا اإىل اأن التوا�صل والتفاعل كانا على 

واأن  وال�صهولة،  ال�صال�صة  من  كبرية  درجة 

عدد احل�صور للفعاليات جتاوز �صبعة اآلف 

�صخ�ٍض.

الت�صويق يف  دائتتترة  رئتتيتت�تتض  قتتتال  بتتتتدوره، 

�تتصتتركتتة اأمتتنتتيتتة زيتتتد اإبتتتراهتتتيتتتم، اإن التت�تتصتتركتتة 

بيئة ريادة  اأ�صهمت منذ انطالقتها يف دعم 

اأكتترب  ي�صّكل  ذلتتك  بتتاأن  لقناعتها  الأعتتمتتال؛ 

امل�صاهم  ويتتعتتدُّ  القتتتتت�تتصتتادي،  للنمو  حمتتّفتتز 

الأبتتتتتترز يف التتتنتتتاجت الإجتتتتمتتتتايل، متتتوؤكتتتدا اأن 

التت�تتصتتركتتة نتتّظتتمتتت التتعتتديتتد متتتن التتفتتعتتالتتيتتات 

الفتتتترتا�تتتتصتتتتيتتتتة يف جمتتتتتالت  والأنتتتت�تتتتصتتتتطتتتتة 

متتتتتنتتوعتتة حتتتول اأهتتمتتيتتة تتتكتتامتتل جتتهتتود بيئة 

النا�صئة،  ال�صركات  دعتتم  يف  الأعتتمتتال  ريتتادة 

واأمتتتتتتن املتتتعتتتلتتتومتتتات والأمتتتتتتتن التتت�تتتصتتتيتتترباين، 

ودعتتم  النا�صئة،  ال�صركات  متتتويتتل  وفتتر�تتض 

الوطني. البتكار 

اىل ذلك، قالت نائب املدير العام ل�صركة 

زواتي،  ملى  الأ�صغر  للتمويل  املراأة  �صندوق 

رانيا  امللكة  جائزة  بدعم  ال�صركة  التزام  اإن 

اإميانها  منطلق  من  ياأتي  للريادة  الوطنية 

دعم  يف  املبا�صر  وتاأثريها  اجلائزة،  باأهمية 

ال�صباب،  الرياديني  مهارات  و�صقل  وتنمية 

وتتتتركتتتيتتتزهتتتا عتتتلتتتى تتتتوظتتتيتتتف تتتكتتنتتولتتوجتتيتتا 

الإبداعية  الأفكار  من  الكثري  يف  املعلومات 

اإىل م�صاريع حقيقية ناجحة،  التي حتولت 

وم�صاهمتها يف توظيف ال�صباب وو�صع ا�صم 

الأردن على خارطة الريادة العاملية.

وقتتتتتتال املتتتتديتتتتر التتتتعتتتتام ملتتكتتتتتب متتوؤ�تتصتت�تتصتتة 

الأردن/  يف  انرتنا�صيونال”  “ليدرز 
الحتتتتتتتتاد الأوروبتتتتتتتتتتتي حتتتمتتتزة �تتصتتمتتايتتلتتة اإن 

النمو  عملية  ت�صريع  اإىل  ت�صعى  املوؤ�ص�صة 

للرياديني  امل�صتمر  والتتتتتطتتور  القتتتتت�تتصتتادي 

ي�صكل  والذي  البتكارية،  الأفكار  واأ�صحاب 

الأردن  يف  املوؤ�ص�صة  عمل  من  رئي�صًيا  جتتزًءا 

اأعوام  الأربعة  اإنه خالل  واملنطقة، م�صيًفا 

املتتا�تتصتتيتتة، وبتتتتتمتتويتتل متت�تتصتترتك متتن الحتتتتاد 

الأوروبتتتتتتتتي، ا�تتصتتتتتطتتاعتتت املتتتبتتتادرة الأردنتتتيتتتة 

الأردن  يف  القتتتتت�تتصتتاديتتة  املتتنتت�تتصتتاآت  لتتتتتنتتمتتيتتة 

نا�صئة  �صركة   80 متتن  اأكتتر  دعتتم  “ِجْيد” 
من  عدد  مع  والعمل  ومتو�صطة،  و�صغرية 

قطاعات  يف  الأعتتمتتال  وجمعيات  حا�صنات 

والبتكار  التتريتتادة  ثقافة  وتعزيز  خمتلفة، 

من خالل فعاليات متنوعة.

جائزة  نتائج  الأ�صبوع  نهاية  يف  علنت 
ُ
واأ

بن�صختها  لتتلتتريتتادة  التتوطتتنتتيتتة  رانتتيتتا  املتتلتتكتتة 

 Martha �تتتصتتتركتتتة  بتتتحتتتلتتتول  التتتعتتتا�تتتصتتترة، 

و�تتصتتركتتة  الأول،  املتتتتركتتتتز  يف   Jordan
و�تتتصتتتركتتتة  التتتتتثتتتتتاين،  املتتتتركتتتتز  يف   Sager

ثالثا.  Qaleb Studio
اجلامعات  طلبة  م�صابقة  نتائج  وجتتاءت 

من   Permula فتتريتتق  بتتفتتوز  الأردنتتتيتتتة 

الأول،  املركز  يف  التطبيقية  العلوم  جامعة 

متتن   Alefrado Books وفتتتتريتتتتق 

 mohtaj اجلامعة الأردنية ثانياً، وفريق

من جامعة موؤتة يف املركز الثالث.

اأكتترب حتتدث عاملي  اأ�تتصتتبتتوع التتريتتادة  ويعد 

لتتالحتتتتتفتتاء بتتاملتتبتتتتتكتتريتتن ومتتتبتتتدعتتتي فتتر�تتض 

النا�صئة  ال�صركات  يطلقون  الذين  العمل 

لتتتتتحتتقتتيتتق اأفتتتكتتتارهتتتم عتتلتتى اأر�تتتتتتض التتتواقتتتع، 

ودفتتتع التتنتتمتتو القتتتتت�تتصتتادي وزيتتتتادة رفتتاهتتيتتة 

اآلف  وُتتتتنتتتّظتتتم متتتتن ختتتاللتتته  املتتتجتتتتتتتمتتتعتتتات، 

الأحتتتتتتتتداث واملتتت�تتتصتتتابتتتقتتتات يف جتتمتتيتتع اأنتتتحتتتاء 

التتتعتتتامل؛ لتتتتتلتتهتتم املتتتاليتتتني بتتتالنتتتختتتراط يف 

املتعاونني  بتتني  وتتتربتتط  التتريتتادي  الن�صاط 

وامل�صتثمرين. واملر�صدين  املحتملني 

االنباط- عمان

 وا�صلت القوات العربية امل�صاركة يف التدريب 

التتفتتعتتالتتيتتات  تتتنتتفتتيتتذ  العرب”  “�صيف  املتت�تتصتترتك 

والتتذي  واجلتتويتتة،  والبحرية  التتربيتتة  التدريبية 

ال�صهر  متتن  والتتعتت�تتصتتريتتن  التت�تتصتتاد�تتض  حتتتتتى  ي�صتمر 

احلتتتتتايل يف قتتتاعتتتدة حمتتمتتد جنتتيتتب التتعتت�تتصتتكتتريتتة 

ومتتتيتتتاديتتتن التتتتتتتدريتتتب املتتختت�تتصتت�تتصتتة يف املتتنتتطتتقتتة 

الع�صكرية ال�صمالية امل�صرية.

وا�صتمل التدريب على العديد من املحا�صرات 

النظرية والعملية ل�صقل خربات القادة وتوحيد 

عنا�صر  ونتتفتتذت  امل�صرتكة،  العملياتية  املفاهيم 

التدريبية،  الأن�صطة  من  عتتدداً  ال�صاعقة  قتتوات 

والتمويه  التخفية  اأعتتمتتال  عتتلتتى  التتتتتدرب  منها 

ودرا�صة طبيعة الأر�ض، واأعمال الكمني والإغارة 

على الأهداف املعادية اأظهرت مدى الحرتافية 

م�صرتكة  قتتتتتالتتيتتة  متتهتتام  تنفيذ  عتتلتتى  التتتقتتتدرة  يف 

والق�صاء على الأهداف املعادية، كما نفذت قوات 

املتتظتتلتتيتتني املتت�تتصتتاركتتة متتن خمتتتتتلتتف التتتتدول قتتفتتزات 

م�صرتكة على اأهداف ونقاط حمددة.

اإىل الإعتتتتتتداد  املتتت�تتتصتتترتك  التتتتتتتدريتتتب  ويتتتهتتتدف 

الرئي�صية،  املتترحتتلتتة  اأن�صطة  لتنفيذ  والتجهيز 

اأي  لتنفيذ  املفاهيم  وتتتوحتتيتتد  اخلتتتربات  وتتتبتتادل 

بالتدريب،  امل�صرتكة  العنا�صر  لكافة  توكل  مهام 

اإ�صافة اإىل تنفيذ عدد من الرمايات على خمتلف 

الأ�تتصتتلتتحتتة واملتتتديتتتات اأبتتتتتترزت متتتدى الحتترتافتتيتتة 

امل�صاركة  القوات  بها عنا�صر  يتمتع  التي  والدقة 

امل�صرتكة  اجلوية  العمليات  اإدارة  على  والتتتتتدرب 

والدفاع والهجوم على اأهداف معادية.

يذكر اأن مترين “�صيف العرب” الذي ي�صارك 

القوات  ووحتتدات  ت�صكيالت  �صنوف  خمتلف  فيه 

القوى  مع  العربي،  اجلي�ض   - الأردنتتيتتة  امل�صلحة 

والإمتتتارات  والبحرين  م�صر  متتن  لكل  امل�صرتكة 

وال�صودان واململكة العربية ال�صعودية، ي�صعى اإىل 

تعزيز العمل امل�صرتك لتحقيق الأمن وال�صتقرار 

يف املتتنتتطتتقتتة، وتتتتاأكتتتيتتتداً عتتلتتى عتتمتتق التتتروابتتتط بني 

القوات امل�صلحة الأردنية والقوات امل�صلحة للدول 

العربية امل�صاركة.

االنباط- عمان

 اأّكدت الأمينة العامة للمجل�ض الأعلى لل�صكان، 

الدكتورة عبلة عماوي، اأن جمابهة العنف املبني 

على النوع الجتماعي يحتاج اإىل تدابري على كافة 

امل�صتويات؛ �صواء على البيئة املمّكنة اأو امل�صتويني 

املوؤ�ص�صي واملجتمعي.

الثالثاء،  ام�ض  للمجل�ض،  بيان  ذلتتك، يف  جتتاء 

مبنا�صبة اليوم التتدويل للق�صاء على العنف �صد 

املراأة، الذي ي�صادف �صنويا يف 25 من �صهر ت�صرين 

الثاين، حيث ياأتي هذا العام حتت �صعار “لنجعل 

العامل برتقالياً: نحو توحيد اجلهود على �صعيد 

التمويل، وال�صتجابة، واحلماية وجمع البيانات”.

ودعتتتتتت عتتتمتتتاوي اإىل �تتتتصتتتترورة حتتت�تتصتتني اأطتتتر 

التخطيط واملوازنات احل�ّصا�صة للنوع الجتماعي، 

والتي ت�صمل موارد مالية، واإجراءات كافية لتعزيز 

ومتكني التعاون بني املوؤ�ص�صات العامة، وحت�صني 

البتتالغ والتحويل لل�صحايا، وبناء قدرات  اآليات 

طتتاقتتم التتعتتمتتل، واإيتتتجتتتاد اأنتتظتتمتتة جلتتمتتع التتبتتيتتانتتات 

الب�صرية  التتتقتتتدرات  تتتعتتزيتتز  اإىل جتتانتتب  التتتالزمتتتة، 

لتن�صيق  الوطنية  الن�صوية  للموؤ�ص�صات  واملالية 

الر�صد واملنا�صرة املتعلقة بالعنف �صد املراأة.

املمار�ض  العنف  وتتترية  اأن  اإىل  عماوي  ولفتت 

�تتصتتد التتنتت�تتصتتاء حتتتول التتتعتتتامل ا�تتصتتتتتدت متتنتتذ تف�صي 

معدلت  ارتفعت  حيث  متتوؤختتراً،  كتتورونتتا  جائحة 

العنف الأ�صري ب�صبب التعاي�ض امل�صرتك الق�صري 

والعزل الكامل مع املعنِّف، ف�صال عن حمدودية 

الو�صول  و�صعوبة  العنف  متتن  احلماية  ختتدمتتات 

اإليها وتلقيها ب�صبب القيود املفرو�صة على التنّقل.

ويف ال�صياق الوطني، اأ�صارت عماوي اإىل ارتفاع 

ن�صبة العنف الأ�صري خالل فرتة احلظر بن�صبة 

من  الفرتة  نف�ض  يف  مبعدلته  مقارنة  باملئة   33

اإدارة  متتديتتر  ت�صريحات  بح�صب  املتتا�تتصتتي،  التتعتتام 

حماية الأ�صرة، كما بلغ عدد حالت العنف الأ�صري 

التي تعاملت معها مكاتب اخلدمة الجتماعية يف 

اآذار  اإدارة حماية الأ�صرة 1685 حالة خالل اأ�صهر 

وني�صان واأيار من العام احلايل.

ومتتن جتتانتتب اآختتتتر، اأ�تتصتتارت عتتمتتاوي اإىل نتائج 

جائحة  تتتاأثتتري  لقيا�ض  ال�صريع  التقييم  تقرير 

وال�صحة  والفتيات  الن�صاء  حتتقتتوق  على  كتتورونتتا 

املتحدة  اأجتتتراه �صندوق الأمم  التتذي  الإجنتتابتتيتتة، 

لل�صكان يف الأردن؛ حيث اأجمع غالبية امل�صاركني 

�صملهم  الذين  من  باملئة   69 وبن�صبة  وامل�صاركات 

التتتتتتتقتتتريتتتر، عتتلتتى اأن التتعتتنتتف املتتبتتنتتي عتتلتتى التتنتتوع 

الجتماعي قد ازداد منذ بداية اجلائحة.

اإىل  الو�صول  اأن  اإىل  التقييم  نتائج  واأ�صارت 

اخلتتتدمتتتات املتتقتتدمتتة لتتلتتنتتاجتتني والتتنتتاجتتيتتات من 

اأ�صبح  والإجنتتابتتيتتة  اجلن�صية  وال�صحة  العنف 

القلق  �صيطر  كما  قبل،  ذي  متتن  �صعوبة  اأكتتتر 

والتوتر على م�صاعر الن�صاء والفتيات والرجال 

 71 بن�صبة  العمرية  الفئات  جميع  يف  والفتيان 

باملئة، وارتفع اإىل 78 باملئة عند الن�صاء البالغات 

على وجه اخل�صو�ض، فيما ازداد الو�صع تعقيداً 

لدى الن�صاء الالجئات.

واأكتتدت عماوي اأن اأرقتتام العنف ح�صب م�صح 

ت�صّكل   2018-2017 الأ�صرية  وال�صحة  ال�صكان 

اأن  امل�صح  نتائج  اأظتتهتترت  حيث  للقلق؛  متتدعتتاة 

الرجال  من  باملئة  و69  ال�صيدات  من  باملئة   46

يعتقدون اأن �صرب الزوجة له ما يتتربره، فيما 

�صبق  التتالتتتي  ال�صيدات  متتن  باملئة   21 تعر�صت 

�صنة   )49-15( العمرية  الفئة  يف  التتتزواج  لهن 

لعنف ج�صدي مرة واحدة على الأقل منذ اأن كّن 

يف �صن 15 عاما.

واأّكد املجل�ض، يف بيانه، اأن اليوم الدويل ياأتي 

لريكز على حث الدول على جمابهة العنف، من 

ختتالل الرتكيز على 4 حمتتاور، وهتتي: التمويل 

وحتتتديتتد اأولتتويتتاتتته حلتتزمتتة احلتتتد الأدنتتتتتى من 

القائم  العنف  ت�صمل  التي  الأ�صا�صية  اخلدمات 

عتتلتتى التتتنتتتوع الجتتتتتمتتاعتتي، وال�تتصتتتتتجتتابتتة لتتته يف 

العمل الإن�صاين العاملي باتخاذ تدابري وا�صحة 

للناجني من  املقدمة  اخلتتدمتتات  على  للحفاظ 

العنف القائم على النوع الجتماعي، اإىل جانب 

حمتتتتوري احلتتمتتايتتة وجتتمتتع التتبتتيتتانتتات و�تتصتترورة 

اخلا�صة  والتتربامتتج  املتتوؤ�تتصتترات  نوعية  حت�صني 

الجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  مبجابهة 

وتقييمها.

االنباط-الزرقاء- �صهل اخل�صاونة         

وخ�ص�صنا  احلكومة  ب�صروط  التزمنا 

 00 الراجتتيتتل  لتقدمي  مفتوحة  �تتصتتالت 

لي�صدر امر دفاع مبنع تقدمي الراجيل 

00 متتفتتارقتتة جتتتاءت يف  الجتتتتتمتتاع التتذي 

عتتتتقتتتتده  ممتتثتتلتتني عتتتتن متتتالتتتكتتتي املتتطتتاعتتم 

�تتصتترمي رئي�ض  والتتكتتافتتيتتهتتات متتع حتت�تتصتتني 

غرفة جتارة الزرقاء0

وجاء لقاء �صرمي  مع ممثلي اأ�صحاب 

لال�صتماع  والكافيهات  املطاعم  حمالت 

التتتتي  الأ�صرار  اإىل مطالبهم بخ�صو�ض 

اأوامتتر  قتترارات  نتيجة  مبن�صاآتهم  حلقت 

الدفاع يف ظل جائحة كورونا.

التي  امل�صاكل  اإىل  املجتمعون  واأ�تتصتتار 

ل�صيما  الدفاع  اأوامتتر  جتتراء  بهم  حلقت 

باملقاهي  الأراجيل  تقدمي  وقف  قتترارات 

واملطاعم واقت�صار الدوام للتا�صعة م�صاء 

وحتتظتتر يتتتوم اجلتتمتتعتتة، ممتتتا تتت�تتصتتبتتب لهم 

دون  بداية كورونا،  فادحة منذ  بخ�صائر 

اإعطائهم اأي حلول للتعايف، مما اأدى اإىل 

تراكم الديون ورواتب العاملني وتراكم 

البنكية  والأقتت�تتصتتاط  املتتحتتالت  اإيتتتجتتتارات 

وفتتواتتتري التتكتتهتتربتتاء واملتتيتتاه وغتتريهتتا من 

الت�صغيلية. امل�صاريف 

الرقابة  جهات  تعدد  من  ا�صتكوا  كما 

املكلفة  الإداريتتة  اجلهات  من  والتفتي�ض 

بتتاملتتراقتتبتتة عتتلتتى تتتنتتفتتيتتذ اأوامتتتتتر التتتدفتتتاع، 

وعدم مراعاة ما ت�صببه بع�ض احلمالت 

�صلبية  تاأثريات  التفتي�صية والأمنية من 

على �صمعة املحل واإقالق للزبائن.

وحتتتتتتتدث املتتتجتتتتتتتمتتتعتتتون، عتتتتن الأعتتتتبتتتتاء 

املتتاديتتة التتتتتي تتتكتتبتتدهتتا هتتتذا التتقتتطتتاع بعد 

تتتنتتفتتيتتذ كتتتافتتتة ال�تتتتصتتتترتاطتتتتات التت�تتصتتحتتيتتة 

بوزارة  ا�صرتطتها احلكومة ممثلة  التتي 

بالعمل،  القطاع  لهذا  لل�صماح  ال�صياحة 

تكلفوا  قتتد  املتتحتتالت  هتتذه  اأ�تتصتتحتتاب  واأن 

اأعتتتتبتتتتاء متتتالتتتيتتتة متتتتن اأجتتتتتل حتتتقتتيتتق هتتتذه 

�تتصتتالت  تخ�صي�ض  ل�تتصتتيتتمتتا  التت�تتصتتروط، 

متتفتتتتتوحتتة لتتتتتقتتدمي الأراجتتتتتيتتتتتل، و�تتتصتتتراء 

بحيث  للتعقيم،  ومتتواد  ومعدات  اأجهزة 

ملتتنتتع تقدمي  دفتتتاع  اأمتتتر  اإ�تتتصتتتدار  يعقل  ل 

الأراجيل لحقا!.

0يتتتجتتتب على  واأكتتتتتتد املُتتجتتتتتمتتعتتون انتتتته 

احلتتكتتومتته متتتراعتتتاة  التتتتتاأختتري يف تقدمي 

الغرامات  واإلتتغتتاء  ال�صريبية  الإقتتترارات 

املرتتبة عليها نتيجة التاأخري يف الدفع، 

ال�صمان الجتماعي. وغرامات موؤ�ص�صة 

املطاعم  اأ�صحاب  مطالب  وتلخ�صت 

والتتتكتتتافتتتيتتتهتتتات بتتتتتعتتديتتل اأوامتتتتتتتر التتتدفتتتاع 

باأمر  القطاع  هتتذا  اإغتتالق  اإمتتا  لتت�صمن 

دفتتتتاع ميتتكتتنتتهتتم متتن تتتاأجتتيتتل اللتتتتتزامتتات 

املرتتبة على ت�صغيل املحالت، اأو ال�صماح 

ال�صحية  التت�تتصتتروط  �صمن  بالعمل  لهم 

للتطبيق. والقابلة  املمكنة 

 الضريبة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

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

 استمرار فعاليات التدريب المشترك سيف العرب بمشاركة القوات المسلحة

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

 بثوا همومهم ومطالبهم أمام رئيس غرفة تجارة الزرقاء

 »المطاعم والكافيهات« ٠٠ خصصنا صاالت مفتوحة لتقديم االراجيل فمنعوها بأمر دفاع الحقا
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 بالرغم من �أن تاريخ �أ�ضو�ق �مل�ضتقات �ملالية مبفهومها �حلديث يرجع �إىل عقود م�ضت، �إال 

كاأحد  �التهام  �أ�ضابع  لها  2008، حيث وجهت  �لعاملية  �الأزم��ة  ح��ادة خالل  ب�ضورة  برز  �أ�ضمها  �أن 

�أهم �لعو�مل �لتي �ضاهمت يف �الأزمة. فماهي بال�ضبط �مل�ضتقات �ملالية، وما هي وظائفها، وكيف 

�ضاهمت يف تفاقم �الأزمة �لعاملية.

مالية  �أدو�ت  �إنها  �الأ�ضا�ضي.  �الأ�ضل  بقيمة  قيمتها  ترتبط  مالية  عقود  هي  �ملالية  �مل�ضتقات 

معقدة ت�ضتخدم الأغر��ض خمتلفة على نطاق و��ضع للم�ضاربة وحتقيق عو�ئد حمتملة جيدة، مبا 

يف ذلك �لتحوط و�لو�ضول �إىل �أ�ضول �أو �أ�ضو�ق �إ�ضافية. �أي �أن �مل�ضتقات �ملالية هي عقود مالية 

ت�ضتمد قيمتها من �الأ�ضل �الأ�ضا�ضي. وتتغري قيمة �الأ�ضل �الأ�ضا�ضي تبعاً لظروف �ل�ضوق. وميكن 

تد�ول �مل�ضتقات من خالل �لتنبوؤ بحركة �ل�ضعر �مل�ضتقبلية لالأ�ضل �الأ�ضا�ضي.

)Future Contracts(و�لعقود  �الآج��ل��ة  �لعقود  فهي  �ملالية  �مل�ضتقات  �أن���و�ع  �أه��م  �أم��ا 

)CFD(وعقود  �لفروقات  )Forward Contracts(وعقود  �لبور�ضة  خارج  �مل�ضتقبلية 

�خليار�ت ) Option Contracts( وعقود �ملقاي�ضة    )Swap Contracts( وهناك 

�أنو�ع �أخرى كذلك.

ويف �الأ�ضل، كان و�حد من �الأغر��ض �لرئي�ضية للم�ضتقات �ملالية هي �مل�ضاعدة يف �إد�رة �ملخاطر. 

�أن قيمة �مل�ضتقات مرتبطة بقيمة �الأ�ضل �الأ�ضا�ضي، فاإن �مل�ضتقات �ملالية ت�ضتخدم يف �ملقام  فبما 

�الأول لتحوط �ملخاطر. على �ضبيل �ملثال، ميكن للم�ضتثمر �ضر�ء عقد م�ضتق تتحرك قيمته يف 

�الجتاه �ملعاك�ض لقيمة �الأ�ضل �لذي ميتلكه �مل�ضتثمر. بهذه �لطريقة، قد تعو�ض �الأرباح يف عقود 

�مل�ضتقات �خل�ضائر يف �الأ�ضول �الأ�ضا�ضية.

وكثري� ما ت�ضتخدم �مل�ضتقات لتحديد �ضعر �الأ�ضل �الأ�ضا�ضي. على �ضبيل �ملثال، ميكن �أن تكون 

�الأ�ضعار �لفورية للعقود �الآجلة مبثابة تقريب ل�ضعر �ل�ضلعة. كما ت�ضاهم �مل�ضتقات �ملالية يف تعزيز  

عائد  يكرر  �أن  للمرء  ميكن  �ملالية،  �مل�ضتقات  عقود  با�ضتخد�م  �أن��ه  حيث  �ملالية،  �الأ���ض��و�ق  كفاءة 

متو�زنة  تكون  �أن  �إىل  بها  �ملرتبطة  و�مل�ضتقات  �الأ�ضا�ضية  �الأ�ضول  �أ�ضعار  متيل  لذلك،  �الأ�ضول. 

لتجنب فر�ض �ملر�جحة.

من  و�ملزيد  �ملزيد  تقدمي  ب��د�أ  �الأخ���رية.  �لعقود  يف  كثري�ً  �ملالية  �مل�ضتقات  �ضوق  تطورت  لقد 

عقود  �إن�ضاء  مت   .OTC �ضوق  يف  ا  �أي�ضً ولكن  �ملنظمة،  �ل�ضوق  يف  فقط  لي�ض  �ل��ت��د�ول  فر�ض 

�لفروقات �لتي متنحك �لفر�ضة للتد�ول يف �ضوق �لعمالت و�الأ�ضهم و�ل�ضلع با�ضتخد�م �لر�فعة 

�ملالية �لعالية. بف�ضلهم، �أ�ضبحت �لتجارة يف �الأ�ضو�ق �ملالية متاحة ملجموعة �أو�ضع، ولي�ض فقط 

�الأ�ضخا�ض �لذين لديهم ر�أ�ض مال كبري.

�الئتمانية  و�مل�ضتقات  و�مل�ضتقبليات(  �خليار�ت  )عقود  عام  ب�ضكل  �لتقليدية  �مل�ضتقات  وتعترب 

�الأزم��ات  ح��دوث  �أ�ضباب  �أه��م  �أح��د   Credit Default Swaps CDs(( ب�ضكل خا�ض

�ملالية يف ر�أي �لكثري من �القت�ضاديني، فاالأ�ضول �لعينية �أو �ملالية �لتي تنعقد عليها �ل�ضفقات ال 

يتم مبادلتها يف معظم �الأحيان، و�إمنا يتخذ من تطور �أ�ضعارها موؤ�ضر�ت لت�ضفية عقود �مل�ضتقات 

بني �ملتعاملني وهو ما يوؤدي �إىل �لتحول من �ملتاجرة �إىل �ملقامرة. كما تو�ضف باأنها معامالت 

�ضفرية فعقود �مل�ضتقات ال حتقق �أي قيمة م�ضافة لالأ�ضل �لذي عقدت عليه، و�إمنا ما يربحه 

تعزز  �الأدو�ت  ب��اأن مثل هذه  �لبع�ض يرى  �أن  �الآخ��ر. ومع  �لطرف  �ل�ضفقة يخ�ضره  �أح��د طريف 

�ل�ضيولة وتوزع �ملخاطر وتعطي �ملتعاملني بها بع�ض �ملز�يا، �إال �أنه من �لو��ضح جد�ً �أن �أ�ضر�رها 

�أكرب بكثري من منافعها. 

و�ضوق �مل�ضتقات �ملالية �ضوق عمالق بكل ما تعنيه �لكلمة، حيث يقدر حجم �ل�ضوق بحو�يل 1.2 

كو�دريليون دوالر، �أي �أن قيمة �مل�ضتقات �ملالية تبلغ نحو 14 �ضعف قيمة �لناجت �الإجمايل �لعاملي. 

وبالن�ضبة لتوزيع هذه �مل�ضتقات فاإن نحو 82 يف �ملائة منها متثل عقود فائدة، ونحو 11 يف �ملائة 

عقود نقد �أجنبي، ونحو 6 يف �ملائة م�ضتقات �ئتمان، و�لباقي عقود م�ضتقات �أ�ضهم و�ضلع وغريها. 

من ناحية �أخرى؛ فاإن توزيع �مل�ضتقات ح�ضب طبيعة �ملنتج �ملايل ت�ضمل عقود �مل�ضتقات يف عقود 

�مل�ضتقبليات و�لعقود �الآجلة بن�ضبة 16 يف �ملائة، وعقود �لرتتيبات �ملتبادلة Swaps بن�ضبة 63 

يف �ملائة، وعقود �خليار�ت بن�ضبة 15 يف �ملائة، وم�ضتقات �الئتمان بن�ضبة 6 يف �ملائة. وحتوز خن�ض 

بنوك �أمريكية  وهيبنك جي بي مورجانت�ضيز، و�ضيتي بنك، وبنك �أوف �أمريكا، وبنك جولدمان 

�ضاك�ض، وبنك �إت�ض �إ�ض بي �ضي على �أكرث من جمموع قيمة �مل�ضتقات. 

هذه  يف  �الإ�ضالمية  �لبنوك  �ضيما  وال  �لعربية  �لبنوك  تعامل  حم��دودي��ة  �إن  �ل��ق��ول  وميكن 

�مل�ضتقات هي من �الأ�ضباب �لتي جنبها �لتعر�ض الأزمات مالية كبرية على �ضاكلة ما حدث للبنوك 

�الأمريكية و�الأوروبية.

ويقول �أحد �لباحثني �إن �الأزمة �ملالية �لعاملية �الأخرية �أظهرت مدى �لق�ضور �لذي تنطوي 

�إد�ر�تها  �ضوء  عن  و�لناجمة  حتتويها  �لتي  �لكبرية  �ملخاطر  وم�ضتويات  �لعقود  هذه  مثل  عليه 

ونق�ض �ل�ضفافية �مل�ضاحب لها و�لتعقيد�ت �ملرتبطة باملخاطر �حلقيقية ور�ء مثل هذه �لعقود 

وخماطر �نت�ضار �آثار هذه �إثر �نهيار �ملوؤ�ض�ضات �لعاملة يف هذه �لعقود بني �لنظم �ملالية �ملختلفة، 

مثلما حدث مع حالة �إفال�ض بنك ليمان بر�ذرز وخماطر �الإفال�ض �لتي تعر�ضت لها �ملجموعة 

�الأمريكية �لدولية AIG عمالق �لتاأمني يف �لعامل، �لتي �أثارت �لكثري من �جلدل عرب خمتلف 

�إدخال �إ�ضالحات هيكلية يف �الأ�ضو�ق �ملالية يف �لعامل. لذلك تتز�يد  �أنحاء �لعامل حول �ضرورة 

�لند�ء�ت ب�ضرورة تنظيم هذه �ملنتجات وت�ضديد �لرقابة عليها، وتنميط عقودها ل�ضمان ��ضتقر�ر 

�أ�ضو�ق �مل�ضتقات يف �لعامل، و�ضمان متانة �الأ�ضو�ق �الأكرث ��ضتقر�ًر�.

عدنان أحمد يوسف

المشتقات المالية ودعوة 
لتشديد الرقابة عليها

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

 وزير التربية يبحث مع السفيرة البريطانية عالقات التعاون

 تجارة عمان تطالب بإعادة النظر بحظر الجمعة الشامل

 متحف الحياة البرلمانية يروي قصة المئوية األولى للدولة في 50 دقيقة  

االنباط- عمان

 قال وزير �لعدل وزير �لد�خلية �ملكلف �لدكتور ب�ضام �لتلهوين، 

�إن �أمن �ال�ضتثمار يعترب �أولوية للحكومة و�أن ال تهاون يف �حلفاظ 

عليه وتنميته.

�إرب��د،  �لد�خلية يف مبنى حمافظة  وزي��ر  تروؤ�ض  ذلك لدى  جاء 

�م�ض �لثالثاء، �جتماع �ملجل�ض �الأمني للمحافظة.

قطاع  ي��ويل  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مللك  جاللة  “�إن  �لتلهوين  وق��ال 

�ال�ضتثمار وجلب �مل�ضتثمرين �ىل �ململكة لتح�ضني وتطوير �لو�قع 

تنفيذ  علينا  ويجب  خا�ضا،  �هتماما  و�ملو�طن  للوطن  �القت�ضادي 

�لروؤى �مللكية �حلكيمة وبال�ضكل �لذي ين�ضجم مع تطلعات جاللة 

�مللك يف جعل �الردن بيئة جاذبة لال�ضتثمار تتوفر بها كل �ملقومات 

�لالزمة الإجناح �مل�ضاريع �ال�ضتثمارية دون تباطوؤ �و تلكوؤ.

�لتعاون  �الج��ت��م��اع مب�ضتوى  ب��د�ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة يف  وزي���ر  و�أ���ض��اد 

و�لتن�ضيق �لقائم بني �حلكام �الد�ريني و�الأجهزة �الأمنية، مو�ضحا 

يف هذ� �خل�ضو�ض �ن �أبرز مهام �ملجل�ض �المني �لذي ي�ضم خرب�ت 

وكفاء�ت �منية مميزة ، �لنظر بالق�ضايا �جلرمية وم�ضاعدة �حلاكم 

�الد�ري على �تخاذ قر�ر�ته �ملبنية على معلومات دقيقة و�ضحيحة.

و�ك���د �أن ظ��اه��رة �ط���الق �ل��ع��ي��ار�ت �ل��ن��اري��ة وح��ي��ازة �الأ���ض��ل��ح��ة 

�الطالق  �أن  �إىل  م�ضري�  �لقانون،  �ضيادة  مع  تتنافى  �ملرخ�ضة  غري 

�لع�ضو�ئي للعيار�ت �لنارية �لتي �ضوهدت موؤخر� كانت حمل �ضجب 

و��ضتنكار من جميع �ملو�طنني.

�لقانون دون حماباة �و متييز  �إن �خ�ضاع �جلميع ل�ضيادة  وقال 

���ض��ي��وؤدي ح��ت��م��ا �ىل ت��وف��ري �ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ن��ا���ض��ب��ة ل��ل��ح��د م��ن �جل��رمي��ة 

جهد�  معاجلتها  تتطلب  �لتي  �جلرمية  �لظو�هر  على  و�لق�ضاء 

�لر�ضمية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  جميع  ف��ي��ه  ت�����ض��رتك  جمتمعيا 

و�ل�ضعبية.

و��ضار �إىل �أهمية دور �حلاكم �الد�ري يف �حد�ث وتفعيل �لعملية 

�لتنموية ودعم �مل�ضاريع �النتاجية و�خلدمية وفقا لطبيعة ومز�يا 

كل منطقة.

و�ضدد �لتلهوين على �ن �لدور �لذي يقوم به �حلكام �الد�ري��ون 

يف �لتعاطي مع ق�ضايا �ملو�طنني وحلها �ضمن �طار �لقانون، �ضاهم 

وي�ضاهم يف �حلفاظ على �المن �ملجتمعي.

ب���ني �حل���ك���ام �الد�ري�����ني  �ل��ت�����ض��ارك��ي��ة و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق  �أن  ول��ف��ت �إىل 

الإجناح  �لالزمة  �الأمنية  �ملظلة  توفري  �ىل  �دى  �الأمنية  و�الأجهزة 

�النتخابات �لنيابية ودعم جهود �لهيئة �مل�ضتقلة لالنتخاب، موؤكد� 

�أن �الجر�ء�ت �ملتعلقة باإجر�ء �النتخابات قد جنحت والقت قبوال 

و�رتياحا لدى كافة �ضر�ئح �ملجتمع.

قال  كورونا،  جلائحة  للت�ضدي  �ملبذولة  باجلهود  يتعلق  وفيما 

�لوزير، �إن �جلهد �ل�ضامل و�لتكاملي �لذي عملت من خالله جميع 

�الأجهزة �ملعنية �ضاهم �ىل حد كبري يف تخفيف �ثار �جلائحة على 

�ال�ضتمر�ر يف تطبيق  �الط��ار على �ضرورة  �ملجتمع، م�ضدد� يف هذ� 

�ملن�ضاآت و�ملوؤ�ض�ضات  �ملر�قبة و�لتفتي�ض على  �لدفاع وعمليات  �أو�مر 

�خل��دم��ي��ة و�الن��ت��اج��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن تطبيق �الج������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة 

و�الحرت�زية وخا�ضة �رتد�ء �لكمامات و�لتباعد �الجتماعي.

�لو�ضع  ت��ط��ور�ت  �لتفتي�ض يف �ضوء  ف��رق  زي��ادة  �ضيتم  �ن��ه  وب��ني 

�لوبائي و�زدياد �عد�د �ال�ضابات يف كل منطقة .

وق���دم حم��اف��ظ �إرب���د ر���ض��و�ن �ل��ع��ت��وم، �إي��ج��از� ت�ضمن �جل��ه��ود 

�أن  �ملو�طنني، مبينا  �ملبذولة للحفاظ على �الأمن و�لنظام وخدمة 

مد�ر  على  وتكاملي  ت�ضاركي  ب�ضكل  تعمل  �ملحافظة  �أجهزة  جميع 

من  �الأد�ء  وتطوير  وحت�ضني  �مل��و�ط��ن��ني،  ق�ضايا  ملعاجلة  �ل�ضاعة 

خمتلف �جلو�نب.

ون���وه م���در�ء �الأج��ه��زة �الأم��ن��ي��ة خ��الل �ل��ل��ق��اء، �إىل �أن �د�ر�ت��ه��م 

�جلرمية،  ومنع  و�مل��و�ط��ن  �ل��وط��ن  خلدمة  بالنهار  �لليل  تو��ضل 

م�ضيدين بتعاون �ملو�طنني معهم يف جميع �الأوقات و�لظروف.

و��ضارو� �إىل جملة من �لق�ضايا و�الجر�ء�ت �لتي يعملون عليها 

�لرقابة  عمليات  تكثيف  ومنها  �الأمنية  �لتحديات  ملو�جهة  حاليا 

و�لتفتي�ض وزيادة �لكو�در �الأمنية يف بع�ض �ملناطق.

ك��م��ا ����ض��ت��م��ع �ل���وزي���ر م��ن �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى غ��رف��ة خ��ل��ي��ة �الأزم����ة 

�ملناطة  �ملهام و�لو�جبات  �ملوجودة يف مبنى �ملحافظة �ىل �ضرح عن 

بالغرفة و�لتي ت�ضم ممثلني عن �الأجهزة �الأمنية ووز�رة �ل�ضحة.

و�و�ضح مندوبو �الأجهزة �الأمنية يف �لغرفة �ن مهامهم تت�ضمن 

ومتابعة  �مل��و�ط��ن  خل��دم��ة  �ل�����ض��اع��ة  م���د�ر  ع��ل��ى  �مل�ضتمر  �لتن�ضيق 

�ل�ضامل  �حلظر  �أي���ام  يف  وخ�ضو�ضا  �ملو�طنني  و�ضكاوى  �ت�ضاالت 

و�لطارئة من خالل حمافظ  �الإن�ضانية  للحاالت  �لت�ضاريح  ومنح 

�إربد و�ملركز �لوطني لالأمن و�إد�رة �الأزمات.

ث��م ز�ر �ل���وزي���ر �ل��ت��ل��ه��وين جم��م��ع ���ض��ف��ري��ات �مل��ح��اف��ظ��ة، وذل��ك 

لالطالع على مدى تقيد �ملو�طنني و�لتز�مهم باإجر�ء�ت �ل�ضالمة 

�ل��ع��ام��ة وخ��ا���ض��ة �رت����د�ء �ل��ك��م��ام��ات و�ل��ت��ب��اع��د �الج��ت��م��اع��ي، حيث 

و�لتز�مهم  �ملو�طنون  �أظ��ه��ره  �ل��ذي  �لوعي  حلجم  �رتياحه  �ب��دى 

باالإجر�ء�ت �ملتخذة بهذ� �خل�ضو�ض.

االنباط- عمان

�لدكتور  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  بحث   

يف  بريطانيا  �ضفرية  م��ع  �لنعيمي  تي�ضري 

ع��م��ان ب��ري��دج��ي��ت ب��ري��ن��د، �م�����ض �ل��ث��الث��اء، 

وتطويرها  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  �ضبل 

يف خمتلف �ملجاالت وبخا�ضة �لتعليمية.

�للقاء،  �لنعيمي خالل  �لدكتور  وعر�ض 

�خل���ط���ط و�ل�����رب�م�����ج �ل���ت���ط���وي���ري���ة �ل��ت��ي 

ت��ن��ف��ذه��ا �ل�������وز�رة، ال���ض��ي��م��ا ت��ل��ك �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

م�ضتعر�ضا  ك��ورون��ا،  جلائحة  باال�ضتجابة 

�ل���وز�رة  تنفذها  �لتي  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج 

بالتعاون مع �ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين.

و�������ض�����اد ب���ال���ع���الق���ة �ل���ت�������ض���ارك���ي���ة �ل��ت��ي 

�أهمية  موؤكد�  �ل�ضديقني،  �لبلدين  تربط 

ت���ع���زي���زه���ا وب���خ���ا����ض���ة م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���رب�م���ج 

يف  �لتكنولوجيا  وتوظيف  �ملعلمني  تدريب 

�إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  �ملهني،  و�لتعليم  �لتعليم، 

�لرب�مج و�لدور�ت �لتي يقدمها �ملجل�ض.

و�أ�����ض����ادت �ل�����ض��ف��رية ب���ري���ن���د، ب��ع��الق��ات 

�ل���ت���ع���اون �ل���ت���ي ت���رب���ط �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة 

باالأردن، و�الجناز�ت �لكبرية �لتي حققتها 

�مل���وؤ����ض�������ض���ة �ل���رتب���وي���ة �الأردن�����ي�����ة، م��ب��دي��ة 

����ض��ت��ع��د�د �حل���ك���وم���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ل��دع��م 

�ل��������وز�رة يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا وب��ر�جم��ه��ا 

�لتطويرية.

االنباط-عمان

 طالبت غرفة جتارة عمان �حلكومة باإعادة 

�لنظر باحلظر �ل�ضامل، �لذي ينفذ يوم �جلمعة 

من كل �أ�ضبوع، يف ظل وجود �لتز�م عال ب�ضروط 

�لعائلية  �لرحالت  وغياب  و�ل�ضالمة  �ل�ضحة 

و�لتنزة و�لتجمعات لدخول ف�ضل �ل�ضتاء.

و�أك������دت �ل���غ���رف���ة، يف ب��ي��ان �أ����ض���درت���ه �م�����ض 

�ل���ث���الث���اء، �أن �حل���ظ���ر �ل�����ض��ام��ل �أي������ام �جل��م��ع 

�لقطاعات  من  بالعديد  �إ�ضافية  �أ�ضر�ر�  �أحلق 

بجميع  �ملطاعم  وبخا�ضة  و�خلدمية  �لتجارية 

�أ�ضنافها و�ملقاهي وعمال �ملياومة.

�لعديد  طالت  �لتي  �الأ���ض��ر�ر  �إىل  و�أ���ض��ارت 

ب��ع��د تخفي�ض  �ل��ق��ط��اع��ات �الق��ت�����ض��ادي��ة  م���ن 

�جلزئي،  �حلظر  ج��ر�ء  �ليومي  �لعمل  �ضاعات 

لبع�ض  ومتديده  فيه  �لنظر  �إع��ادة  يتطلب  ما 

�ل��ق��ط��اع��ات ل��ت��خ��ف��ي��ف �خل�����ض��ائ��ر �ل��ت��ي حلقت 

بال�ضركات و�ملحال مع �ضرورة �اللتز�م ب�ضروط 

�ل�ضحة و�ل�ضالمة �لعامة.

بعدم  �حلكومة  تاأكيد�ت  �أن  �لغرفة  وبينت 

وج������ود ح���ظ���ر ����ض���ام���ل خ�����الل �ل����ع����ام �حل�����ايل، 

ي���وؤك���د ����ض���رورة �ل���ت���ز�م �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ج��اري��ة 

ب���اال����ض���رت�ط���ات �ل�����ض��ح��ي��ة وب��خ��ا���ض��ة �رت�����د�ء 

�لكمامة و�لتباعد �جل�ضدي وتوفري م�ضتلزمات 

مكافحة  يف  �لوطنية  �جل��ه��ود  لدعم  �لتعقيم، 

وباء فريو�ض كورونا �مل�ضتجد.

�ل��ع��دي��د م��ن �لقطاعات  �أن  �ل��غ��رف��ة  و�أك����دت 

بدء  منذ  مغلقة  ز�ل��ت  ما  و�خلدمية  �لتجارية 

فادحة  خ�ضائر  وتكبدت  ك��ورون��ا  فريو�ض  �أزم��ة 

ذلك  �لنظر يف  �إع��ادة  يتطلب من �حلكومة  ما 

يف  �أعمالها  ممار�ضة  �إىل  بالعودة  لها  و�ل�ضماح 

ظل �رتفاع م�ضتوى �اللتز�م بال�ضروط �ل�ضحية 

و�ل�ضالمة �لعامة.

من�ضاآت جتارية  وج��ود  �إىل  �لغرفة  و�أ���ض��ارت 

على  ب��االإب��ق��اء  لها  ذن��ب  وال  ملتزمة  وخ��دم��ي��ة 

�إغالقها ومعاقبتها وبخا�ضة �ملقاهي و�لنو�دي 

�لريا�ضية وغريها، ت�ضغل �آالف �الأيدي �لعاملة 

مالية  �ل��ت��ز�م��ات  عليها  وم��رتت��ب  �ل�ضباب  م��ن 

�أو�م����ر  ك��ث��رية، م�����ض��ددة ع��ل��ى ����ض���رورة تطبيق 

�لدفاع على غري �مللتزمني فقط.

�ل��ع��دي��د م��ن �لقطاعات  �أن  �ل��غ��رف��ة  و�أك����دت 

�ل��ت��ج��اري��ة و�خل��دم��ي��ة مل ي��ع��د ل��دي��ه��ا �ل��ق��درة 

رو�ت��ب  ودف��ع  �ملالية  بالتز�ماتها  �الإي��ف��اء  على 

�ل��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا، م��و���ض��ح��ة �أن����ه يف ح���ال ر�أت 

بعينه  قطاع  �إغ��الق  �ضرورة  �لر�ضمية  �جلهات 

�أدو�ت  ل���دو�ع���ي ���ض��ح��ي��ة، ع��ل��ي��ه��ا �ل��ب��ح��ث ع���ن 

لتعوي�ضه ليبقى قادر� على �ال�ضتمر�ر.

ودع���ت غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان يف بيانها جلنة 

�الأوب���ئ���ة ل��ع��ق��د �ج��ت��م��اع ع��اج��ل ب��ني �ل��ط��رف��ني 

و�ل�����ض��ن��اع��ة  و�ل��ع��م��ل  �ل�����ض��ح��ة  ب��ح�����ض��ور وزر�ء 

و�ل���ت���ج���ارة و�ل��ت��م��وي��ن ل��ل��ع��م��ل ك��ف��ري��ق و�ح���د 

�ل�ضامل  �حلظر  ق���ر�ر�ت  بخ�ضو�ض  و�لت�ضاور 

و�جلزئي و�لتعاون ل�ضمان �اللتز�م بالتعليمات 

�ل�ضحية و�إد�مة عمل �لقطاعات �القت�ضادية.

�لتجاري  �لقطاع  �أن  على  �لغرفة  و���ض��ددت 

مع  �أ�ضا�ضي  �ضريك  عمان  بالعا�ضمة  و�خلدمي 

كورونا  فريو�ض  وب��اء  ملكافحة  �جلهات  خمتلف 

وحماية �ضحة و�ضالمة �ملو�طنني و�الإبقاء على 

�ية  وجتنيبه  �لوطني  �القت�ضاد  عجلة  دور�ن 

�نعكا�ضات �ضلبية جر�ء �جلائحة.

االنباط-عمان

يوثق متحف �حلياة �لربملانية، من خالل ق�ضة 

متحفية حمكمة، �أحد�ثا مف�ضلية يف تاريخ �ململكة 

�لعربية  �لثورة  �بتد�ء من حكاية  100عام،  خ��الل 

�حلياة  وم�ضرية  �الأردن��ي��ة  �لدولة  وتاأ�ضي�ض  �لكربى 

�لدميقر�طية فيها، و�لكثري من �الأح��د�ث �ملف�ضلية 

يف ت���اري���خ �مل��م��ل��ك��ة، ب��ح��ي��ث ي��ق��دم ل��ل��ز�ئ��ر �مل��ع��ل��وم��ة 

�ملج�ضمات  با�ضتخد�م  �جلمود  عن  بعيد�  �لتاريخية 

و�لوثائق، ونظام �الألو�ن لقر�ءة �ملعلومات �لتاريخية 

�ضمن ت�ضل�ضل زمني حمكم.

وميكن لز�ئر للمتحف �لكائن يف منطقة �لدو�ر 

مهمة  حمطات  على  �الط���الع  ع��م��ان،  جبل  �الأول/ 

من تاريخ �الأردن �ل�ضيا�ضي و�الجتماعي خالل 50 

�إع���الن �ال�ضتقالل م��ن قبل �مللك  دقيقة، ب��دء� م��ن 

�ملوؤ�ض�ض عبد �هلل �الول �بن �حل�ضني، وتتويج جاللة 

�مل��ل��ك ط�����الل، وج���الل���ة �مل��ل��ك �حل�����ض��ني ط��ي��ب �هلل 

�ل�ضفتني،  وح��دة  و�إق���ر�ر  �لد�ضتور،  وتبني  ثر�هما، 

�الأردن��ي��ة �لربيطانية، وغريها من  �ملعاهدة  و�إن��ه��اء 

�ملحطات.

ي��ق��ول م��دي��ر �ملتحف �ل��دك��ت��ور م��اه��ر نف�ض ، �إن 

�ل��ذي مت �فتتاحه ر�ضميا يف 2016 �ضمن  �ملتحف 

�لكربى،  �لعربية  �ل��ث��ورة  مبئوية  �ململكة  �حتفاالت 

ت�ضريعي  �أول جم��ل�����ض  �ف��ت��ت��اح  م���ع  ت��ز�م��ن��ت  �ل��ت��ي 

�ملجل�ض  �جتماعات  على  �ضاهد�  ك��ان   ،1929 ع��ام 

�الأم��ة  جمل�ض  ثم  �الربعينات،  مطلع  يف  �لت�ضريعي 

خ��الل  م���ن  وي���وث���ق   ،1978 وح��ت��ى   1947 م���ن 

مقتنياته من �ملخطوطات و�لن�ضو�ض و�ل�ضور، �أ�ضماء 

�ضخ�ضيات فاعلة ممن �ثرو� يف �حلياة �ل�ضيا�ضية.

وي�ضيف �إن متحف �حلياة �لربملانية �لتابع لوز�رة 

�لثقافة، و�لقائم مكان مبنى جمل�ض �المة �ل�ضابق، 

�ملتاحف  جمل�ض  ع�ضوية  على   2018 ع��ام  ح�ضل 

يف  وي�ضم  �لفرن�ضية،  �لعا�ضمة  يف  وم��ق��ره  �ل��ع��امل��ي، 

ع�ضويته 20 �لف متحف يف خمتلف دول �لعامل.

وي�ضري �لدكتور نف�ض �ىل �أن �ملتحف يعمل على 

تعزيز �لهوية و�النتماء �لوطني من خالل �لتعريف 

بتاريخ �الأردن �لعريق و�إبر�ز �أهمية �ملو�قع �لتاريخية، 

�حل��و�ر  ثقافة  ون�ضر  �لدميقر�طية  قيم  وتر�ضيخ 

وجتذير �ضعور �النتماء و�ملو�طنة وتقبل �الآخر لدى 

�الأجيال �لقادمة.

�لتي  �ملتحفية  �لق�ضة  كتابة  ويوؤكد ع�ضو جلنة 

�إح��ي��اء متحف �حلياة  �لثقافة الإع���ادة  �ضكلتها وز�رة 

�ملتحف جاء  �أن  ج���ورج ط��ري��ف،  �ل��دك��ت��ور  �لربملانية 

�الأردن،  تاريخ  ُمهمة من  ملر�حل  ذ�ك��رة حّية  ليكون 

�حلياة  ي���وؤرخ  بحيث  تاريخنا،  الإب���ر�ز  رح��ب��اً  وف�ضاًء 

�إم��ارة �ضرق �الأردن، وي�ضلط  تاأ�ضي�ض  �لربملانية منذ 

�ل�ضوء على �جلهود �لتي بذلتها �لقيادة �لها�ضمية 

على مدى عقود يف تاأ�ضي�ض وبناء �الأردن، حتى ��ضبح 

�إمنوذجاً يف �لعمل و�الإجناز و�لعطاء، ومركز�ً �إقليمياً 

متطور�ً يف �لعديد من �لقطاعات و�ملجاالت.

�أن �ملتحف ميثل قيمة تاريخية  ويو�ضح طريف 

وتر�ثية وثقافية كبرية للوطن و�ملو�طن ويهدف �ىل 

�تاحة �ملجال للطلبة و�لباحثني و�ملهتمني لالطالع 

�الأردن،  يف  و�لربملانية  �ل�ضيا�ضية  �حلياة  تاريخ  على 

ثقافيا وتعليمياً يف تر�ضيخ  ُي�ضكل م�ضدر�ً  باعتباره 

�مل�ضاهمة  �ىل  يهدف  كما  �ل�ضيا�ضي،  �لوطني  �إرث��ن��ا 

يف تعزيز ثقافة �ل��والء و�النتماء كونه ميثل عالمة 

ف��ارق��ة م��ن ع��الم��ات ت��اري��خ �ل��وط��ن وت��اري��خ �لعمل 

ذ�كرتنا  من  مهماً  وج���زء�ً  �الردن،  يف  �لدميقر�طي 

�لوطنية.

وي��ب��ني �ل��دك��ت��ور ط��ري��ف �أه��م��ي��ة ت��وث��ي��ق �حل��ي��اة 

�ل�ضيا�ضية و�لربملانية عرب مر�حل مف�ضلية يف تاريخ 

�ملبنى  تتويج ثالثة ملوك من  �ململكة، حيث �ضهد 

�ل�ضهيد عبد�هلل بن �حل�ضني  �مللك   ( �ململكة  ملوك 

و�مللك طالل بن عبد�هلل و�مللك �حل�ضني بن طالل(، 

طيب �هلل ثر�هم، ومت فيه �إقر�ر وحدة �ل�ضفتني عام 

1950، وتبني �لد�ضتور عام 1952، و�إنهاء �ملعاهدة 
�الأردنية �لربيطانية، وغريها من �لت�ضريعات �لتي 

ك��ان لها �الأث���ر �لكبري يف تاأ�ضي�ض �ل��دول��ة �الأردن��ي��ة 

�حلديثة.

�ملتحف عملت  �أجن��زت  �لتي  �للجان  �إن  وي�ضيف 

على �ظهاره بال�ضورة �لتي تليق به، من خالل �بر�ز 

�لت�ضريعية  �ملجال�ض  ومنجز�ت  �لتاريخية  �مل��ر�ح��ل 

�ضهدتها  �لتي  و�الح���د�ث  �لعر�ض  و�لنيابية وخطب 

�ململكة و�لوطن �لعربي، وتطور �لت�ضريعات �الردنية 

ورجاالت �الردن، موثقة بال�ضور و�الدو�ت �لتي و�كبت 

كل مرحلة ب�ضورة فنية حتقق �لهدف �ملطلوب.

�ملوؤرخ �لدكتور بكر خازر �ملجايل يقول، �إن متحف 

�لتاريخي  �ملكان  �حلياة �لربملانية يتخذ قيمته من 

�ل��ذي هو فيه، فبعد ��ضتخد�مات خارجة عن �ضياق 

�ملتحف حا�ضنة  ه��ذ�  يكون  �ن  �خ��ري�  تقرر  �لتاريخ 

حلقبة مهمة يف ت��اري��خ �ل��دول��ة �الردن��ي��ة، ب���دء� من 

�لنيابية  �ملجال�ض  �لر�بع ثم �ىل  �لت�ضريعي  �ملجل�ض 

حتى �الن. وي�ضيف �أن �ملتحف يتميز بعر�قة �لت�ضميم 

و�لرتكيز على �لهدف بال مظاهر ز�ئدة، مو�ضحا �ن 

�لز�ئر ي�ضتطيع  م�ضاهدة قاعة �لعر�ض، وهي غرفة 

�ضغرية يف �جلهة �لغربية منه، وقاعة �ملجل�ض �لتي 

ومكان  �جتماعات،  كقاعة  ووق��اره��ا  بهيبتها  تتميز 

الإلقاء خطب �لعر�ض، وللمناق�ضات �ملختلفة.

وي���ب���ني �ل���دك���ت���ور �مل����ج����ايل، �أن م��ت��ح��ف �حل��ي��اة 

�ل��ربمل��ان��ي��ة  ي��رب��ط روح �حل��ا���ض��ر ب�����ض��ورة �مل��ا���ض��ي، 

وي�ضتذكر �ضوالت �لرجال و�لتي مت توثيقها، ليقرتن 

�جليل  وليقف  �لتاريخي،  ب��ال��و�ق��ع  �حل�ضي  �مل�ضهد 

�الردن��ي��ة،  �لت�ضريع  م��ن حمطات  و�ح���دة  على  �الن 

وي�ضرتجع منهج �لدميقر�طية �ال�ضيل، ويقر�أ �ضرية 

�لدولة �الردنية من خالل �لق�ضة �لربملانية �لكاملة 

مبر�حلها.

يق�ضي  �ل����ذي  �ل���ز�ئ���ر  �أن  �إىل  �مل���ج���ايل  وي�����ض��ري 

قر�بة �ل�ضاعة يف �ملتحف، �منا يتجول عرب �كرث من 

�ضبعني �ضنة من �الحد�ث �لت�ضريعية، لي�ض فقط يف 

�النتخابات بل يف ت�ضكيل �حلكومات، و�أه��م مفا�ضل 

�ل���دول���ة يف ك���ل ف���رتة ب���رمل���ان، م��و���ض��ح��ا �أن �حل��ي��اة 

يوفر  �ل��ت��ي  ب���االأح���د�ث  غنية  �الردن���ي���ة  �لت�ضريعية 

�ملتحف �ضبيال لالطالع عليها باإ�ضلوب �ضيق، وذلك 

با�ضتخد�م �ل�ضوت و�ل�ضورة و�ملخططات و�الفالم.

وي�ضف �لدكتور �ملجايل �ملتحف بالذ�كرة �حلية 

�لتي جتمع �لتاريخ باإح�ضا�ض، وهو بحد ذ�ته مدر�ضة 

�أهمية  �ىل  م�ضري�  �لت�ضريعية،  �حلياة  عن  معرفية 

�ل��ذي��ن يتمتعون  بالن�ضبة للجيل �حل���ايل،  �ل��ت��اري��خ 

ثقافتهم  لتطوير  �حل�ضية  �لو�ضائل  كل  با�ضتخد�م 

�لربملانية.

�إع����ادة  م�����ض��روع  تبّن�ت  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  �أن  ي��ذك��ر 

و�ضيانته  وترميمه  �ل��ق��دمي  �ل��ربمل��ان  مبنى  �إح��ي��اء 

وفق معايري �لعمل �ملتحفي، لي�ضبح ُم�تحفا للحياة 

�لربملانية، حيث �ضّك�لت جلنة لذلك يف عام 2010 

عام  ني�ضان  بد�ية  �فتتاحه  مت  �أن  �إىل  �لغاية،  لهذه 

2016. ويتكون من ثالثة �أج��ز�ء، �لو�ضط وي�ضم 
قاعة �ل��ربمل��ان، و�جلناح �الأمي��ن ويتكون من قاعات 

فيما  �لربملانية،  �حل��ي��اة  ق�ضة  ت���روي  �لتي  �لعر�ض 

ي�ضم �جلناح �الأي�ضر مكتبي رئي�ضي جمل�ضي �الأعيان 

و�لنو�ب وقاعة �لت�ضريفات.

 إيقاف ضخ المياه عن بعض 
مناطق السلط للصيانة

 بلدية السلط تطلق مشروع 
زراعة تجميل المدينة 

االنباط- عمان

�ملياه  �ضلطة  و�ل���ري/  �مل��ي��اه  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

مدينة  مناطق  بع�ض  ع��ن  �مل��ي��اه  �ضخ  �إي��ق��اف 

�ل�����ض��ل��ط �ل���ي���وم �الأرب����ع����اء م���ن حم��ط��ة نقب 

و�ملحاب�ض  �خلطوط  �إ�ضالح  لغايات  �لدبور، 

د�خل حرم �ملحطة و�إجر�ء �ل�ضيانة �لالزمة.

وقالت �لوز�رة/ �ضلطة �ملياه، يف بيان �م�ض 

 8 �ل�ضاعة  من  �ضيبد�أ  �الإيقاف  �إن  �لثالثاء، 

�أن  �إىل  8 م�ضاء، م�ضرية  �ل�ضاعة  �إىل  �ضباحا 

�ملناطق �لتي �ضتتاأثر بالتوقف هي: �لبقعان، 

�ل���ع���ام���ري���ة، ك���ف���ره���ود� �ل����ر�ب����ح، �ل���ب���ح���رية ، 

�إ�ضكان �ملهند�ضني، �ضو�دة، �ملدينة �لريا�ضية، 

 ����ض���اح���ي���ة �ل�����زه�����ور، د�ع����ي����ة �مل���و�ط���ن���ني 

تعمل  �ل��ت��ي  �مل���ي���اه  ك�����و�در  م���ع  �ل���ت���ع���اون  �إىل 

. مل�ضلحتهم

االنباط- زيد عوامله

�ملحافظة  ب�ضرورة  �ل�ضلط  بلدية  من  �مياناً 

ع��ل��ى ج��م��ال��ي��ة وت����ر�ث م��دي��ن��ة �ل�����ض��ل��ط �ل��ق��دمي 

�خلا�ضة  �لهوية  �إظ��ه��ار  على  �ل��د�ئ��م  وحر�ضها 

للمدينة.

�ملهند�ض  �لكربى  �ل�ضلط  بلدية  رئي�ض  �أعلن 

خالد خ�ضمان عن �إطالق 

م�ضروع زر�عة جتميل مدينة �ل�ضلط �لكربى 

مل�����ض��ات جمالية ج��ذ�ب��ة و  ب��اإ���ض��اف��ة  وم��ن��اط��ق��ه��ا، 

�حلديثة  �ل��زر�ع��ة  خ��الل  من  للم�ضاهد  مريحه 

و�ملتطورة 

وي��ه��دف ه��ذ� �مل�����ض��روع �ل��و���ض��ول �إىل مدينة 

خ�ضر�ء بحلول �لعام 2022

�ل�ضلط  بلدية  مناطق  كافة  �ضي�ضمل  و�ل��ذي 

�لكربى،

�ي�ضا  ي��ه��دف  �مل�����ض��روع  �إن  �خل�����ض��م��ان  وق����ال 

جو�نب  على  حرجية  و  زينة  �أ�ضجار  زر�ع��ة  �إىل 

�ل�ضو�رع �لرئي�ضية و�لفرعية و �مل�ضاحات �لفارغة

)ف�ضالت �ل�ضو�رع(.

�لعام  ب���د�أت  �لبلدية  �أن  �خل�ضمان  و�أ���ض��اف 

�ملا�ضي بزر�عة) 4000(�الأف 

 �ضجرة زينة 

 )18000 زر�ع����ة)  �ضيتم  �خل��ط��ة  �ضمن  و 

�ضجرة  (�أالف   50000  ( و  زينة  �ضجرة  �أل��ف 

حرجية

�لبنية  جتهيز  على  حالياً  �لبلديات  وتعمل 

�لتحتية �لالزمة ال�ضتد�مة �لزر�عة 

���ض��ب��ك��ات ري مب��و����ض��ف��ات  م��ن خ���الل جتهيز 

وجودة عالية.

�ملو�طنني  و�ج���ب  م��ن  �أن  �خل�ضمان  �أ���ض��ار  و 

�مل�ضاهمة و�لت�ضارك 

مع �لبلدية يف �أعمال �لزر�عة و�ملحافظة على 

�مل�ضاريع �لتي تنفذها �لبلدية

من �لعابثني باملمتلكات �لعامة.

جميع  من  وتقديره  �ضكره  �خل�ضمان  �أك��د  و 

�جل���ه���ات و�الأ���ض��خ��ا���ض �ل���ذي���ن دع���م���و� �مل�����ض��روع 

و�ضيتم �الإعالن عن �أ�ضمائهم الحقا.

االربعاء  25 / 11 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
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دبي - العربية

بوتني،  فييادميييري  الييرو�ييسييي،  الرئي�س  قييال 

اإن التعاون الرو�سي ال�سعودي �ساهم يف �سمان 

اأ�سواق الطاقة. ا�ستقرار 

العاهل  جلييهييود  امتنانه  عيين  اأعيييرب  بييوتييني 

ال�سعودي وويل العهد يف اإجناح قمة الع�سرين.

خييال  بييوتييني  عيين  نقلت  �سبوتنيك  وكيياليية 

مرا�سم ا�ستام اأوراق اعتماد �سفراء اأجانب اأن 

الييدول  اإحييدى  ال�سعودية،  مع  رو�سيا  عاقات 

تييتييطييور ب�سكل  اليي�ييسييرق االأو�يييسيييط،  اليييرائيييدة يف 

متزايد.

اكت�سبت  الييعيياقييات  اأن  اإىل  بييوتييني  واأ�يييسيييار 

�سّهلته  ما  وهو  و�ساما  وا�سعا  طابعا  موؤخرا 

االتيييفييياقيييييييات اليييتيييي جييييياءت عييقييب زييييارتيييه اإىل 

الريا�س يف اأكتوبر 2019.

وقيييال »تييتييعيياون رو�ييسيييييا واليي�ييسييعييودييية ب�سكل 

ب�سكل  ييي�ييسيياهييم  ممييا  »اأوبييييييك+«،  ب�سيغة  فييعييال 

الطاقة  اأ�ييسييواق  ا�ييسييتييقييرار  �سمان  يف  م�سرتك 

العاملية.

االنباط-عمان

ارتيييفيييع ر�ييسيييييد اليييديييين احليييكيييوميييي حتى 

ما  اإح�سائيا  ا�ستثناء  بعد  اآب  �سهر  نهاية 

ال�سمان  اأمييييوال  ا�ستثمار  �ييسيينييدوق  يحمله 

دييينييار  مييليييييون  مييليييييار و559   2 ااجلييتييميياعييي، 

خال 8 اأ�سهر.

يف حني بلغ اإجمايل الدين العام يف نهاية 

بح�سب  دينار  مليار   33.18 )اأغ�سط�س(  اآب 

وزارة  ال�سادرة عن  اآب  ل�سهر  املالية  الن�سرة 

املالية.

وبيييليييغ ر�يييسيييييييد الييييدييييين احليييكيييوميييي حييتييى 

ما  اإح�سائيا  ا�ستثناء  بعد  اآب  �سهر  نهاية 

ال�سمان  اأمييييوال  ا�ستثمار  �ييسيينييدوق  يحمله 

مييليييييون   26517.8 قيييييمييتييه  ميييا  االجييتييميياعييي 

املحلي  اليينيياجت  ميين   %85 ن�سبته  مييا  اأو  دييينييار 

االإجمايل املقدر ل�سهر اآب من عام 2020.

نهاية  يف  دييينييار  مليون   23958.5 مقابل 

الناجت  ميين   %75.8 ن�سبته  مييا  اأو   2019 عييام 

املحلي االإجمايل لعام 2019 �ساما مديونية 

و�سلطة  الوطنية  الييكييهييربيياء  �سركة  ميين  كييل 

املياه التي تبلغ نحو 7.6 مليار دينار.

33.19 مليار دينار إجمالي الدين العام األردني

الدوحة -برتا

9 �سركات  اإن  لييلييمييال،  قييطيير  قييال مييركييز   

اأردنية ان�سمت حديثا للعمل حتت مظلته.

ال�سادر  للمركز  ال�سنوي  التقرير  وذكر 

اأخريا، اأن ان�سمام ال�سركات االأردنية اأ�سهم 

بييرفييع اإجيييميييايل عيييدد اليي�ييسييركييات امليينيي�ييسييوييية 

حتت مظلته اإىل 800 �سركة.

ويحتل االأردن املرتبة االأوىل عربيا بعد 

قطر يف عدد ال�سركات التي ان�سمت حديثا 

للمال،  قطر  مييركييز  قييوانييني  �سمن  للعمل 

 6 بواقع  الثانية  املرتبة  لبنان  احتل  فيما 

�سركات.

عييمييل  اأن جميييييياالت  اليييتيييقيييريييير  واأو�يييييسيييييح 

ال�سركات االأردنية يرتكز يف عدة قطاعات، 

اأبييييييرزهييييييا الييييرقييييمييييي وجميييييييال امليييعيييليييوميييات، 

والتكنولوجيا. املالية  واخلدمات 

وغييريهييا  االأردنييييييية  اليي�ييسييركييات  وت�ستفيد 

ميييين �ييييسييييركييييات مييييركييييز قيييطييير لييييلييييمييييال، ميين 

جمييمييوعيية وا�يييسيييعييية مييين االميييتيييييييازات الييتييي 

يييوفييرهييا كييالييتييمييلييك االأجيينييبييي بيينيي�ييسييبيية 100 

باملئة، ومن�سة اإلكرتونية واحدة ال�ستكمال 

التجاري،  والت�سجيل  الرتخي�س،  اإجراءات 

والييتيياأ�ييسييريات واجلييييوازات، ومييعييدل �سريبة 

على  بيياملييئيية   10 بن�سبة  لييليي�ييسييركييات  تناف�سي 

وبيئة  حملية،  م�سادر  من  املحققة  االأربيياح 

منع  التفاقيات  تخ�سع  مناف�سة  �سريبية 

ال�سريبي. االزدواج 

كيييميييا ييييوفييير اإميييكيييانييييييية حتيييوييييل االأربييييييياح 

وبيئة  �سريبة،  بييدون  اخلييارج  اإىل  بالكامل 

ي�سهل  ميييا  بيياليي�ييسييفييافييييية،  تييتيي�ييسييم  تيي�ييسييغيييييلييييية 

خا�س  مركز  اىل  ا�سافة   ، اإليها  الو�سول 

االإدارية معتمد من قبل  النزاعات  لت�سوية 

التداول  واإمكانية  الدولية،  العمل  منظمة 

التاأ�سريات  اإجيييراءات  وت�سهيل  عملة،  بيياأي 

والتوظيف.

 2019 الييعييام  كييان  فييقييد  للتقرير،  ووفييقييا 

بيييياالإجنييييازات الييكييبييرية ملييركييز قطر  زاخييييييراً 

بن�سبة  ا�ستثنائياً  منييواً  �سجل  حيث  للمال، 

35 باملئة، وارتفع عدد ال�سركات امل�سجلة يف 

من�سته اإىل نحو 800 �سركة.

وذكر التقرير اأن املركز �سيوا�سل جهوده 

اال�سرتاتيجية  روؤيييتييه  متطلبات  لتحقيق 

فر�س  عن  البحث  اإىل  الرامية   2022 لعام 

لييلييتييو�ييسييع واليينييمييو يف خمييتييلييف الييقييطيياعييات 

والريا�سية  واالإعامية  الرقمية  اخلدمية 

واملالية، حيث يخطط لرفع عدد ال�سركات 

يف  �سركة   1000 اإىل  مظلته  حتييت  العاملة 

املجاالت. خمتلف 

 2019 الييعييام  كييان  فييقييد  للتقرير،  ووفييقييا 

بيييياالإجنييييازات الييكييبييرية ملييركييز قطر  زاخييييييراً 

بن�سبة  ا�ستثنائياً  منييواً  �سجل  حيث  للمال، 

35 باملئة، وارتفع عدد ال�سركات امل�سجلة يف 

من�سته اإىل نحو 800 �سركة.

وذكر التقرير اأن املركز �سيوا�سل جهوده 

اال�سرتاتيجية  روؤيييتييه  متطلبات  لتحقيق 

فر�س  عن  البحث  اإىل  الرامية   2022 لعام 

لييلييتييو�ييسييع واليينييمييو يف خمييتييلييف الييقييطيياعييات 

والريا�سية  واالإعامية  الرقمية  اخلدمية 

واملالية، حيث يخطط لرفع عدد ال�سركات 

يف  �سركة   1000 اإىل  مظلته  حتييت  العاملة 

املجاالت. خمتلف 

االنباط-عمان

وقييعييت املييوؤ�ييسيي�ييسيية االأردنييييييية لييتييطييوييير امليي�ييسيياريييع 

الييثيياثيياء،  االقييتيي�ييسييادييية ومييركييز تطوير االأعييمييال، 

اإىل  تييهييدفييان  تييفيياهييم  املييوؤ�ييسيي�ييسيية مييذكييرتييي  يف مبنى 

املوؤ�س�سة  برامج  من  املنتفعني  ت�سبيك  يف  التعاون 

الربامج  مييع  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ميين 

خدمات  من  االأعييمييال  تطوير  مركز  يديرها  التي 

الييربنييامييج الييوطيينييي لييلييتيي�ييسييغيييييل اليييذاتيييي »انييهيي�ييس« 

يف  املهني  والت�سغيل  التطوير   « تنمية  وبييرنييامييج 

الفرن�سية  الوكالة  من  املمّول  ال�سناعي«  القطاع 

.AFD للتنمية 

للموؤ�س�سة  التنفيذي  املييدييير  املييذكييرتييني  ووّقيييع 

يييار اليييزعيييبيييي واليييرئييييييي�يييس الييتيينييفيييييذي  اليييدكيييتيييور بييي�يييسّ

لييلييمييركييز نييياييييف ا�ييسييتيييييتيية، بييحيي�ييسييور ممييثييلييني ميين 

كيييا املييوؤ�ييسيي�ييسييتييني. واأّكيييييد الييزعييبييي يف كييلييميية ليييه اأن 

باأهمية  احلكومة  ميين  اإميييانييا  تيياأتييي  ال�سراكة  هييذه 

االأعمال  ورياديي  املحّلي  للمجتمع  الدعم  تقدمي 

واليي�ييسييركييات املييحييلييّييية الييعييامييليية �ييسييميين الييقييطيياعييات 

اخلييدمييييية واليي�ييسيينيياعييييية الإبييييييراز جييييودة اخلييدمييات 

امل�ستهلك  بتحفيز  والييقيييييام  االأردنيييّيييية  وامليينييتييجييات 

االأردين على �سرائها وت�سجيع ال�سادرات الوطنية، 

االقت�سادّية  املكانة  رفع  على  �سيعمل  الييذي  االأميير 

للمملكة.

التفاهم  مذكرتي  خييال  ميين  املوؤ�س�سة  اأن  وبيينّي 

على  �ستعمل  االأعييمييال  تطوير  مييركييز  مييع  املوقعتني 

وامليي�ييسييوؤول  وامليينييّظييم  الييفييّعييال  لييلييتييعيياون  �سبل  تاأ�سي�س 

امل�ساريع  واأ�ييسييحيياب  االأعييمييال  رييياديييي  لييدعييم  بينهما 

اليي�ييسييغييرية  الييي�يييسيييركيييات  اإىل  بييياالإ�يييسيييافييية  املييينيييزلييييييية، 

اليييقيييطييياعيييني اخليييدميييي  اليييعييياميييلييية يف  وامليييتيييو�يييسيييطييية 

بالتعاون  املوؤ�س�سة  �ستقوم  حيث  املحّلي  وال�سناعي 

مع  املوؤهلني  امل�ستفيدين  بع�س  بت�سبيك  املركز  مع 

قرو�س  على  للح�سول  للتقدم  الييتييجييارييية  الييبيينييوك 

ب�سروط مي�سرة، اإ�سافة اإىل تقدمي خدمات االر�ساد 

املتخ�س�س  والييتييدريييب   »Mentoring« الفنية 

االقت�سادي. والنمو  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 

ت�ساهم  الذي  بالّدور  ا�ستيتيه  اأ�ساد  جهته،  من 

االقت�سادية  املن�ساآت  دعم وتطوير  املوؤ�س�سة من  به 

االقت�سادية  الييظييروف  �سمن  ييياأتييي  الييذي  املحلية 

التي مير بها االأردن.

معها  والتن�سيق  التعاون  تعزيز  �ييسييرورة  وبيينّي 

وتعزيز  الييتييفيياهييم  مييذكييرتييي  بيينييود  تنفيذ  اأجيييل  ميين 

ا�ستفادة ال�سرائح كافة من بنود املذكرة.

كما اأّكد ا�ستيتيه اأن مذكرتي التفاهم �ستكونان 

خيييطيييوتيييني مييتييقييدمييتييني ليييتيييعيييزييييز الييي�يييسيييراكييية بييني 

اأر�ييس  على  وملمو�سة  فاعلة  وجعلها  املوؤ�س�ستني 

الواقع من خال و�سع خطوات عملية ومدرو�سة 

الييتييجييارييية  اليييقيييطييياعيييات  اأداء  عييلييى  ييينييعييكيي�ييس  ومبييييا 

وتن�سيطها. وال�سناعية 

تييعييتييربان  الييتييفيياهييم  ميييذكيييرتيييي  ان  اىل  وا�ييييسييييار 

تطلق  الييتييي  وامليييبيييادرات  ليياأفييكييار  حقيقية  ترجمة 

اخلدمات  مب�ستوى  لييارتييقيياء  الطرفني  قبل  ميين 

اداء  على  ينعك�س  ومبييا  اخلييا�ييس  للقطاع  املييقييدميية 

الوطني. االقت�ساد 

على  العمل  �سيتم  التفاهم  مذّكرتي  ومبوجب 

تعزيز  اىل  الهادفة  املوؤ�س�سة  اأن�سطة  وترويج  دعم 

الريادية  واالأفييكييار  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

التعريفية  الور�سات  عقد  مثل  كاّفة  املحافظات  يف 

بها  اخلا�سة  واليي�ييسييروط  املوؤ�س�سة  بييرامييج  وتعميم 

باالإ�سافة   ، االأعمال  على م�ستفيدي مركز تطوير 

اأن�سطة املركز جميعها ذات  اإ�سراك املوؤ�س�سة يف  اإىل 

العاقة.

9 شركات أردنية تنضم حديثا إلى مركز قطر للمال

مذكرتا تفاهم بين مؤسسة المشاريع االقتصادية 
ومركز تطوير األعمال

الطاقة الدولية تحذر من تهديد 
إمدادات النفط العالمية

رئيس إيرباص: صناعة الطيران قد 
ال تتعافى حتى عام 2025

ماليين األميركيين مهددون 
بإخالء منازلهم

وول ستريت تصعد مع بدء نقل 
السلطة إلى بايدن

–العربية جدة 

حيييذرت وكيياليية الييطيياقيية الييدولييييية ام�س 

الييثيياثيياء ميين الييتييهييديييدات الييتييي تييواجييه 

اإميييييدادات الييطيياقيية يف الييعييامل مييوؤكييدة اأن 

اإميييييدادات اليينييفييط الييعيياملييييية مل تييتيياأثيير بعد 

هجوم من�ساأة جدة.

وقييياليييت وكيييالييية الييطيياقيية اليييدولييييييية اإن 

الييعيياملييييية ميييازاليييت تتلقى  اليينييفييط  اأ�يييسيييواق 

من�ساآت  على  هجوم  بعد  جيدة  اإميييدادات 

امليلي�سيات  بييه  تييورطييت  �سعودية  نفطية 

احلوثية االإرهابية االثنني.

اأنيييه  جييييدة  هيييجيييوم  يف  اليييوكيييالييية  وراأت 

حيال  اليقظة  تييوخييي  بيي�ييسييرورة  »تييذكييري 

امليييخييياطييير الييييتييييي تييييهييييدد اأميييييين اليييطييياقييية« 

اأ�سواق النفط مازالت تتلقى  مو�سحة اأن 

اإمدادات جيدة بعد الهجوم.

الطاقة  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  قال 

االعتداء  اإن  »العربية«  لقناة  ال�سعودية 

االإرهابي مل يت�سبب بخ�سارة اأي جزء من 

البرتول. منتجات 

للوقود  خييزان  يف  ن�سب  حريق  واندلع 

مبييحييطيية تيييوزييييع املييينيييتيييجيييات الييبييرتولييييية 

عليه  اإرهابي  اعتداء  نتيجة  جدة،  �سمال 

بقذيفة.

متتلك  اأنيييهيييا  الييطيياقيية  وزارة  وذكيييييرت 

للتخزين  ومييواقييع  قوية  اإميييدادات  �سبكة 

العمليات  اأن  مييو�ييسييحيية  اال�ييسييرتاتيييييجييي، 

الييوقييود يف جييدة ت�سري  تييوزيييع  يف حمطة 

طبيعي. ب�سكل 

كيييميييا ر�ييييسييييدت »اليييعيييربييييييية« ميييين داخييييل 

الأرامييكييو  التابعة  الييوقييود  تييوزيييع  حمطة 

يف جيييييدة، االأ�ييييسييييرار اليييتيييي حلييقييت بيياأحييد 

امليلي�سيات  تييورط  ثبت  والتي  اخلييزانييات، 

احلوثية االإرهابية يف االعتداء عليها.

اململوءة  اخلزانات  من  العديد  وو�سط 

بيييياأنييييواع عييييدة مييين الييييوقييييود، يييظييهيير اأحيييد 

تيي�ييسييرر جييييزء �سغري  اليييييذي  اليي�ييسييهيياريييج 

مييين اجليييانيييب اليييعيييليييوي مييينيييه جيييييراء هيييذا 

اال�ستهداف.

5 ميييعيييليييوميييات عيين  اأبيييييييييرز  وميييييين بيييييني 

اليي�ييسييهييريييج الييييذي جيييرى ا�ييسييتييهييدافييه اأنييه 

خم�س�س لوقود الديزل، وي�سع ما يقرب 

من 500 األف برميل.

العربية-رويرتز

قيييييال اليييرئييييييي�يييس اليييتييينيييفيييييييذي ليي�ييسييركيية 

اإيييربييا�ييس جيييييوم فيييوري، اميي�ييس الييثيياثيياء، 

اإىل  تيييعيييود  ال  قيييد  اليييطيييريان  �ييسيينيياعيية  اإن 

ميي�ييسييتييويييات ميييا قييبييل االأزمييييية حييتييى الييعييام 

.2025

الطريان  لقطاع  موؤمترا  فوري  واأبلغ 

اأوروبيييييييا ميييتييياأخيييرة يف  اأن  عيييرب االإنييييرتنييييت 

احلييدود  فتح  جتيياه  مييوحييد  منهج  اعتماد 

امل�سافرين. وفح�س 

اجلييوي  للنقل  الييييدويل  االحتيييياد  حيييذر 

الييطييريان  �ييسييركييات  اأن  �سابق ميين  يف وقييت 

 157 بيي�ييسييدد خييي�يييسيييارة اإجيييميييالييييييية قيييدرهيييا 

والقادم،  احلايل  العامني  يف  دوالر  مليار 

جميييرييييا خييفيي�ييسييا جيييدييييدا عييلييى تييوقييعيياتييه 

الرئي�سية  االأ�ييسييواق  تاأثر  ظل  يف  للقطاع 

مبيييوجييية ثيييانييييييية ميييين اإ�ييييسييييابييييات فيييريو�يييس 

احتواء  اإىل  الرامية  واالإغاقات  كورونا 

اجلائحة.

دبي - العربية

ييييواجيييه مييياييييني االأميييريكيييييييني خييطيير 

هذا  نهاية  بحلول  منازلهم  من  االإخيياء 

العام، مما يعمق اأثر املعاناة التي �سببتها 

جييائييحيية فييريو�ييس كيييورونيييا امليي�ييسييتيي�ييسييري يف 

املت�سدرة  املتحدة  الواليات  اأنحاء  جميع 

ليييييييدول الييييعييييامل ميييين حيييييييث االإ�ييييسييييابييييات 

والوفيات.

االإحيي�ييسيياء  مكتب  اأجييييراه  مل�سح  ووفييقيياً 

االأمييريكييي خييال نوفمرب اجلييياري، فيياإن 

حوايل 5.8 مليون بالغ اأمريكي قالوا اإنه 

من املحتمل جًدا اأن يواجهوا االإخاء اأو 

باملنازل  اخلييا�ييس  العقاري  الييرهيين  حب�س 

اليييتيييي يييقييطيينييون فيييييهييا خييييال اليي�ييسييهييرييين 

املييقييبييلييني، وميييثييل ذليييك ثييلييث املييتيياأخييرييين 

الرهن  مدفوعات  اأو  االإيييجييار  �ييسييداد  عيين 

مليون   17.8 عييددهييم  والييبييالييغ  الييعييقيياري 

�سخ�س.

على  لل�سيطرة  االأمريكي  املركز  وكان 

 ،)CDC( ميينييهييا والييوقيياييية  االأميييرا�يييس 

وقفاً  واأعلن  م�سبوقة  غري  تدابري  اتخذ 

�سبتمرب   4 من  االإخيياء  لعمليات  موؤقتاً 

انت�سار  ميينييع  اأجيييل  ميين  دييي�ييسييمييرب   31 اإىل 

التعليق  انتهاء  فتوقيت  بالتايل  الييوبيياء. 

اإىل  بالنظر  مييثييالييييياً،  يييكييون  اأن  عيين  بعيد 

اأنه بحلول نهاية العام، �ستتوقف مايني 

امل�ساعدات  تلقي  عيين  االأمييريكييييية  االأ�ييسيير 

حظيت  التي  واالقت�سادية  االجتماعية 

تيي�ييسييكيييييل  انييييتييييظييييار  يف  االآن،  حيييتيييى  بيييهيييا 

اآخر  متديد  على  والت�سويت  الكونغر�س 

امل�ساعدات. حلزمة 

ميييين نييياحييييييية اأخيييييييييرى، �يييسيييميييح قيييانيييون 

CARES - الذي متت امل�سادقة عليه 
امليينييازل يف  يف مييار�ييس املا�سي - الأ�ييسييحيياب 

الييييواليييييات املييتييحييدة بييياإييييقييياف مييدفييوعييات 

اإذا  عييام  اإىل  ملييدة ت�سل  الييعييقيياري  الييرهيين 

الييوبيياء،  نتيجة  ذليييك  يف  م�سقة  واجيييهيييوا 

يف  �سجلوا  الذين  املقرت�سون  يواجه  لذا 

اأو  الييرهيين  الييربنييامييج خطر حب�س  بييداييية 

احلجز بحلول مار�س املقبل.

ويييعييتييقييد مييا يييقييرب ميين نيي�ييسييف االأ�ييسيير 

الييتييي مل تييتييمييكيين مييين �يييسيييداد مييدفييوعييات 

االإيجار اأو الرهن العقاري ب�سكل منتظم 

ونيفادا،  وفلوريدا  اأركن�سا�س  من  كل  يف 

اأن هناك »احتمااًل قوياً« لاإخاء بحلول 

 750 اأكيير من  يعادل  يناير، وهييذا  اأوائييل 

األف منزل، حيث بات االإخاء من املنازل 

اأكييييرب ميي�ييسييدر قييلييق ليياأمييريكيييييني، وفييًقييا 

للم�سح.

اأودى  الييذي  كييورونييا،  فييريو�ييس  وي�سري 

اأميييريكيييي  األييييييف   256 ميييين  اأكيييييير  بيييحييييييياة 

األيييفييياً   30 بيييييي الييفييتييك  بييياجتييياه  االآن،  حييتييى 

وفًقا  دي�سمرب،  منت�سف  بحلول  اآخييرييين 

املركز االأمريكي لل�سيطرة على  لتوقعات 

االأمرا�س.

بايدن  جو  املنتخب  الرئي�س  اأن  يذكر 

اأعييييييييرب يف مييييار�ييييس امليييا�يييسيييي عيييين دعييمييه 

لييتييجييميييييد االإييييييجيييييارات ووقيييييف االإخييييياء 

االأمييريكيييييني  مييا جييعييل  ب�سبب اجلييائييحيية، 

اجلييديييدة  االإدارة  تييقييوم  اأن  يف  يييياأميييليييون 

اإيجابية بهذا ال�ساأن. بخطوات 

العربية-رويرتز

مرتفعة  االأمييريكييييية  االأ�ييسييهييم  فييتييحييت 

امييي�يييس اليييثييياثييياء، بيييعيييد اإعييييطيييياء اليي�ييسييوء 

الييرئييييي�ييس  اليي�ييسييلييطيية اإىل  ليينييقييل  االأخيي�ييسيير 

من  حالة  اأنهى  مما  بايدن،  جو  املنتخب 

الأ�سابيع. خيمت  ال�سيا�سية  ال�سبابية 

لييتييتييجيياوز   %3.3 تيي�ييسييا  �ييسييهييم  و�ييسييعييد 

للمرة  دوالر  مليار   500 ال�سوقية  قيمتها 

االأوىل.

ال�سناعي  جييونييز  داو  املييوؤ�ييسيير  وارتييفييع 

لي�سل   %0.52 يعادل  مبا  نقطة،   154.84

اإىل 29746.11 نقطة.

 500 اأنيييد بيييورز  وزاد املييوؤ�ييسيير �ييسييتييانييدرد 

م�سجا   %0.47 اأو  نقطة   16.93 مبقدار 

امليييوؤ�يييسييير  تيييقيييدم  كيييميييا  نيييقيييطييية،   3594.52

 %0.49 اأو  نقطة   58.70 املجمع  نا�سداك 

اإىل 11939.33 نقطة.

بوتين: التعاون الروسي السعودي ساهم في ضمان 
استقرار أسواق الطاقة
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200162765(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة فواز الربيزات و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2017/7/31 حتت الرقم )19421( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/24 

اخلوالدة   �سليمان  ح�سام  را�سد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ج��ب��ل ال��ت��اج  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0798241200

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

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

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  وامل�سجلة يف �سجل  �سام و�سريكه   ابو  ايوب  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )92632( بتاريخ 2008/11/10 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/7/7 

�سام   ابو  �سربي  حممد  اي��وب  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : خريبة ال�سوق – بجانب برج الر�سال 

– ت: 0795189443
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

مها  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

فرج ابو�سري و اولدها وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية 

   1996/3/26 6648 ( بتاريخ   ب�سيطة حتت الرقم ) 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ابو�سري  ف��رج  مها    : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

واولدها

اإىل �سركة : �سبحي زياد غامن و �سركائه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن وزارة الصحة 

اعالن  رقم ) 14 /2020 (

على املناق�سني املتخ�س�سني الراغبني يف ال�سرتاك بهذه املناق�سة واحل�سول على املوا�سفة 

الر�سيفة  لواء  امن  مديرية  بجانب   / ياجوز   / والتزويد  امل�سرتيات  مديرية  مراجعة 

ومراعاة ما يلي :

ثمن وثيقة ال�سراء لكل مادة 25 دينار اردين غري م�سرتدة .

اخر موعد لبيع الوثائق ال�ساعة ) 12 ( ظهرا يوم الثنني املوافق 2020/11/30 .

املغلق  العر�ض  يكون  بحيث  لها  املخ�س�ض  ال�سندوق  يف  مادة  لكل  منف�سلة  العرو�ض  تو�سع 

مبني عليه ا�سم املادة ورقمها يف العالن وا�سم املناق�ض يف مديرية امل�سرتيات والتزويد / 

ق�سم امل�سرتيات .

املوافق  الثنني  يوم  من  �سباحا  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  العرو�ض  لتقدمي  موعد  اخر 

2020/12/7 يرفق و�سل ثمن الوثائق مع العر�ض .

يلتزم املناق�ض بتقدمي كفالة دخول بن�سبة 3 % من قيمة العر�ض وتقدمي ن�سخة م�سدقة 

عن رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري لل�سركة مبا يتنا�سب مع املواد املطروحه .

اجور العالن على من تر�سو عليه املناق�سة مهما تكررت .

يحق لوزارة ال�سحة الغاء املناق�سة كاملة او اي جزء منها دون ابداء ال�سباب .

امني عام وزارة الصحة املكلف
الدكتـور عمــار نعيــم الشرفـــا

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

ا�ستنادا لحكام املادة )68/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

لل�سركة روؤية ثالثية البعاد للتدريب وال�ست�سارات الت�سويقية  

بتاريخ   )10127( الرقم  حتت  ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة 

)2005/5/19( قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 

من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على  املوافقة   )  2020/10/22(

)30،000( دينار اردين لي�سبح )10.000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة عمرو 

تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   الزغري 

  2009/4/6 بتاريخ   )14559( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمرو الزغري و�سريكته

اإىل �سركة : عمرو الزغري و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة ع�سام قطو�ض و�سركاه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )19903( بتاريخ 

2018/9/13  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ع�سام قطو�ض و�سركاه

اإىل �سركة : ع�سام قطو�ض و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـالن طرح خلطة اسفلتية ساخنة لشوارع 
بلدية منشية بني حسن للمرة الثانية 

ا�سفلتية  بني ح�سن عن طرح عطاء خلطة  من�سية  بلدية  تعلن 

�ساخنة عطاء ) 2020/3 ( فعلى املقاولني امل�سنفني فئة ثالثة 

البلدية  للعطاء مراجعة  بالتقدم  الراغبني  ا�سفلتية  / خلطات 

ل�سراء ن�سخ العطاء وح�سب ما يلي .

تقدمي كفالة بنكية بقيمة 3% من قيمة العر�ض ) كفالة بنكية 

ول تقبل ال�سيكات ( .

ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( دينار غري م�سرتدة .

علما بان اخر موعد ل�سراء ن�سخ العطاء ال�ساعة الواحدة ظهرا 

لي��داع  موعد  واخ��ر   2020/12/8 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  من 

املوافق  الثالثاء  ي��وم  من  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  العرو�ض 

2020/12/15 حيث �سيتم فتح العطاء ال�ساعة احلادية ع�سرة 

�سباحا من نف�ض اليوم .

رئيس لجنة الشراء الرئيسية
يوسف محمد مقبل الشديفات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممود وفي�سل ا�سماعيل 

حمدان العبدالالت  

 )  17955( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1987/1/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

 إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عبد  �سالح  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

العزيز وورثه عارف عبد ربه مناحي عبد العزيز

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم 

) 59905 ( بتاريخ 2001/5/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
 إىل املوظف: - راكان حسني سعيد الربابعه

ال�سنة  خالل  متوا�سلة  ايام  ع�سرة  من  اأكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  اأو  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م  ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة  

فاإن املنذر وح�سب املادة 28/ه من قانون العمل الأردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وبعك�ض ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية.

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حياه العبد �سوه 

و�سركاها  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)11282 ( بتاريخ 2005/4/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن بيع حضانة
اعلن / جويده نور الدين 

مصطفى بن سنان
ودودو  ف��وف��و  ح�����س��ان��ة  ب��ي��ع  ع��ن 

 – عمان  يف  الكائنة  النموذجية 

 – ال�سباط  ا�سكان   – احلمام  مرج 

خلف خمازن الدويك 

رقم  جت���اري  �سجل  حتمل  وال��ت��ي 

82876 تاريخ 2018/3/7 

ع��ب��داهلل  حم���م���ود  دع����د   / اىل 

املرايره

اع���رتا����ض  اي  ل���دي���ه  م���ن  ف��ع��ل��ى 

العدل  كاتب  مراجعة  ذل��ك  على 

وزارة   / ال�����س��رك��ات  م��راق��ب��ة   /

ال�سناعة والتجارة / خالل ع�سرة  

ايام من تاريخ ن�سر العالن

الربعاء  25 / 11 / 2020

اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة طرح 

.)  UROSTOMY ( 1/ C / 2020 /17 عطاء رقم ) �ض

على الراغبني بال�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 ) 20 ( ع�سرين دينارًا اردنيًا غري م�سرتدة.

الربعاء  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2020/12/2 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ض ول تقبل على 

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء

 ) شراء كمية ) 100 ( طن من مادة العدس املجروش (

تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�ض العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

طرح العطاء رقم م �ض ع 7 / 52 / 35 / 2020 �سراء كمية ) 100 ( طن من مادة العد�ض املجرو�ض (.

 فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل 

دفع مبلغ ) 30 ( دينار غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول 

و�سورة عنهما وكتاب تفوي�ض من ال�سركة ملندوبها .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم الثنني املوافق 2020/12/28 ) با�ستثناء يومي الحد واخلمي�ض من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/12/29 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ( مع العينات وكل مناق�سة 

غري مرفق بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد الغالق 

اعاله او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 (

فاك�ض ) 5000146 (

موقعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء

 ) شراء كمية ) 120 ( طن مادة الحليب املعلب (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�ض العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

طرح العطاء رقم م �ض ع 7 / 51 / 34 / 2020 �سراء كمية ) 120 ( طن من ) مادة احلليب املعلب (.

 فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل 

دفع مبلغ ) 60 ( �ستني دينارًا غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي 

املفعول و�سورة عنهما وكتاب تفوي�ض من ال�سركة ملندوبها .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم الثنني املوافق 2020/12/28 ) با�ستثناء يومي الحد واخلمي�ض من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/12/29 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ( مع العينات وكل مناق�سة 

غري مرفق بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد الغالق 

اعاله او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 (

فاك�ض ) 5000146 (

موقعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني
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الدويل
 80 الأربعاء  25/ 11 / 2020 

االنباط-وكاالت

�خ���ت���ار �ل��رئ��ي�����س �مل��ن��ت��خ��ب ج���و ب���اي���دن �أم�����س 

�لإث�����ن�����ن �ث���ن���ن م����ن ك���ب���ار م���������س����وؤويل �لأم�����ن 

اخلارجية،  لوزارة  بلينكن  اأنتوين  هما  القومي، 

ال��ق��وم��ي،  ل���أم��ن  م�شت�شاراً  ���ش��ول��ي��ف��ان،  وج��ي��ك 

ويوؤيدان  الزمالة  يقدران  اأنهما  املعروف  وم��ن 

حلل  الأول  خيارهما  واأن  الأمريكية  التحالفات 

الدبلوما�شية امل�شاكل هو 

وي��ح��ظ��ى الث���ن���ان ب���الإ����ش���ادة ل��راع��ت��ه��م��ا يف 

اله���ت���م���ام ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل، وه����ي ���ش��ف��ة ���ش��ق��ل��ه��ا 

بلينكن ب�شفة خا�شة خ�ل خدمته الطويلة يف 

وجلنة  الأبي�ض،  بالبيت  القومي  الأمن  جمل�ض 

اأن  غري  ال�شيوخ،  مبجل�ض  اخلارجية  الع�قات 

التي  الكيفية  ع��ن  يت�شاءلون  املنتقدين  بع�ض 

اإىل �شدارة املنا�شب  �شيحقق بها الثنان النقلة 

القيادية يف الأمن القومي الأمريكي

ل  الأمريكيني،  الروؤ�شاء  بع�ض  اأن  حني  ويف 

�شكلوا  اأوب��ام��ا،  وب���اراك  لينكولن  اأب��راه��ام  �شيما 

حكومات من �شخ�شيات لها ثقلها الكبري، وكان 

ال�شيا�شيني،  اأ�شد معار�شيهم  اأفرادها من  بع�ض 

ب��اي��دن اخ��ت��ي��ار اث��ن��ني م��ن العاملني  ك���ان ق���رار 

وعملوا معه  العمل  تزاملوا يف  الذين  ال�شابقني 

ل�شنوات

التي  ال�شيا�شية  الق�شايا  بع�ض  يلي  وفيما 

يف  عمل  ال���ذي  و���ش��ول��ي��ف��ان،  بلينكن  �شيواجهها 

ال�شيا�شة  م�شت�شاري  كبري  ثم  اخلارجية،  وزارة 

اخلارجية لبايدن يف اإدارة اأوباما، وهما ي�شعيان 

ات�شمت  التي  اخلارجية  ال�شيا�شة  �شفحة  لطي 

الرئي�ض  عهد  يف  بالفو�شى،  الأح��ي��ان  بع�ض  يف 

دونالد ترامب

ال�شني

ال��ت��ح��دي  ال�������ش���ني  ت���ك���ون  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن 

الرئي�شي اأمام فريق ال�شيا�شة اخلارجية يف اإدارة 

بايدن يف وقت هوت فيه الع�قات بني وا�شنطن 

وبكني اإىل اأدنى م�شتوياتها منذ ع�شرات ال�شنني

م�������راراً يف احل��م��ل��ة  ق����ال  ت���رام���ب  اأن  ورغ�����م 

اأن  ���ش��ي��ع��ن��ي  ب���اي���دن  ان���ت�������ش���ار  اإن  الن���ت���خ���اب���ي���ة 

بلينكن  ق��ال  فقد  اأمريكا”،  “�شتمتلك  ال�شني 

اأبداً خ�شماً  اإدارة بايدن لن تكون  اإن  و�شوليفان 

اأمام بكني �شعيفاً 

اأك��ر  �شيا�شة  ب��اي��دن  بطبيق  الث��ن��ان  ووع���د 

نهج  م��ن  النقي�ض  ع��ل��ى  ال�����ش��ني  مت��ا���ش��ك��ا جت���اه 

بالتفكك،  الأحيان  بع�ض  يف  ات�شم  الذي  ترامب 

والثناء على  والتباين بني حرب جتارية مريرة 

الرئي�ض ال�شيني �شي جني بينغ

وم���ن امل��ت��وق��ع اأي�����ش��اً اأن ي��ب��ل��ور الث��ن��ان دع��م 

الأع��راف  لح��رام  بكني  على  لل�شغط  احللفاء 

كونغ،  وهونغ  التجارة،  مثل  ق�شايا  يف  الدولية 

وب���ح���ر ال�����ش��ني اجل���ن���وب���ي، وف���ريو����ض ك���ورون���ا، 

الإن�شان وحقوق 

اإن  بلينكن،  قال  املا�شي  �شبتمر)اأيلول(  ويف 

جراأة  وبكل  متنا�شق  نحو  على  �شينفذ  “بايدن 
اأي وق��ت ميثل  ال��ت��ج��ارة الأم��ري��ك��ي��ة يف  ق��وان��ني 

ف��ي��ه ال��ت��ح��اي��ل الأج��ن��ب��ي خ��ط��راً ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف 

�لأمريكية«

ي��ت��ع��ر���ض فريق  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ع ذل���ك ف��م��ن 

لل�شغوط  ب��اي��دن  اإدارة  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة 

ليرهن على اأنه ل يلجاأ بب�شاطة اإىل نهج اإدارة 

كان  اأن��ه  املعار�شني  بع�ض  يعتقد  ال��ذي  اأوب��ام��ا 

اإىل  ال�شني  لدفع  �شاذجة  حم��اول��ة  على  قائماً 

بالقواعد اللتزام 

وق��ال��ت ب���وين ج��ل��ي��زر م��ن م��رك��ز ال��درا���ش��ات 

بايدن  فريق  على  اإن  والدولية،  ال�شراتيجية 

الر�شمية مع  احل��وارات  الوقوع يف فخ  اأن يحذر 

اأ�شاتذة يف الت�شديد  “ال�شينيون  بكني، واأ�شافت 

على اأهمية الإجراءات اأكر من النتائج«

رو�شيا

و�شوليفان  بلينكن  ي��ر���ش��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 

ب��اي��دن  اأن  اإذ  رو���ش��ي��ا،  ن��ع  ت�����ش��دداً  اأك���ر  �شيا�شة 

الرئي�ض  يعتر  اأن��ه  يف  لل�شك  جم��اًل  ي��رك  مل 

الوليات  خ�شوم  من  بوتني  ف�دميري  الرو�شي 

املتحدة، عندما قال قبل النتخابات: “�شاأو�شح 

خل�شومنا اأن اأيام التودد للم�شتبدين، قد ولت«

بلينكن،  ق��ال  امل��ا���ش��ي  ���ش��ب��ت��م��ر)اأي��ل��ول(  ويف 

ال����ذي ك���ان ي��ع��م��ل ���ش��م��ن ف��ري��ق اأوب���ام���ا عندما 

�شمت رو�شيا �شبه جزيرة القرم من اأوكرانيا، اإن 

بايدن يوؤمن بالت�شدي لعدوان مو�شكو بو�شائل 

مقابلة  رو�شيا يف  اتهم  كما  العقوبات،  بينها  من 

“مبحاولة  التلفزيونية  �شي.بي.اإ�ض  �شبكة  مع 

ا�شتغ�ل ما نواجهه من �شعوبات«

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���ني ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا للحد م��ن الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة 

ال�شراتيجية، واإذا مل متدد املعاهدة ف�شينتهي 

اأم����د م��ع��اه��دة ���ش��ت��ارت اجل���دي���دة ب��ع��د 16 ي��وم��اً 

يناير)كانون   20 يف  ال�شلطة  مقاليد  توليه  من 

ال����ث����اين( امل���ق���ب���ل، ل��ت��ن��ت��ه��ي ب���ذل���ك ك���ل ال��ق��ي��ود 

النووية  احلربية  ال��روؤو���ض  ن�شر  على  ال�شارية 

ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، وال��ق��اذف��ات وال�����ش��واري��خ التي 

حتملها

�إير�ن

الرئي�شيني  الأع�����ش��اء  م��ن  ���ش��ول��ي��ف��ان  وك���ان 

اإىل  اأف�����ش��ت  ال��ت��ى  ال�شرية  امل��ف��او���ش��ات  ف��ري��ق  يف 

هو  وطالب   ،2015 يف  الإي��راين  النووي  التفاق 

وبلينكن بالعودة اإىل الدبلوما�شية مع طهران

ان�شحب  الذي  الهدف من هذا التفاق  وكان 

منه ترامب يف 2018، احلد من قدرات الرنامج 

ال���ن���ووي الإي��������راين، مل��ن��ع ط���ه���ران م���ن ت��ط��وي��ر 

اأ����ش���ل���ح���ة ن����ووي����ة، م���ق���اب���ل ت��خ��ف��ي��ف ال��ع��ق��وب��ات 

عليها املفرو�شة  القت�شادية 

وم���ع الن�����ش��ح��اب م��ن الت���ف���اق، اأع���اد ت��رام��ب 

وفر�ض  اإيران،  على  الأمريكية  العقوبات  فر�ض 

ب��اءت  حم��اول��ة  يف  اأي�شاً  عليها  ج��دي��دة  عقوبات 

بالف�شل حتى الآن، لإرغامها على التفاو�ض

ل�تفاق  الن�شمام  �شيعاود  اإن��ه  بايدن  وق��ال 

اإذا ا�شتاأنفت اإيران اأوًل اللتزام حرفياً بالتفاق، 

التفاق  “لتقوية  احللفاء  م��ع  ب��اي��دن  و�شيعمل 

بفاعلية  الت�شدي  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  ومت��دي��ده 

ل��شتقرار”،  املزعزعة  الأخرى  اإيران  لأن�شطة 

اأمراً  اإىل التفاق الأ�شلي لي�شت  العودة  اأن  غري 

ب�شيطاً ومن املوؤكد اأن اإيران �شتطالب بتنازلت

ال�شمالية كوريا 

الزعيم  م��ع  ت��رام��ب  توا�شل  بلينكن  وه��اج��م 

الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون، وقال اإن لقاءات 

القمة غري امل�شبوقة التي عقدها معه اأخفقت يف 

ال��ذي  ال��ن��ووي  ال�ش�ح  ن��زع  يف  تقدم  اأي  حتقيق 

يف  املتحدة  بالوليات  وزج��ت  يانغ  بيونغ  متلكه 

اأخطار اأكر من ذي قبل

الزعيمني  بني  القمة  لقاءات  اإىل  اإ�شارة  ويف 

نيوز يف �شبتمر  قال بلينكن لقناة �شي.بي.اإ�ض 

يف  عليه  نح�شل  ال���ذي  “ما  امل��ا���ش��ي:  )اأي���ل���ول( 

املقابل؟ اأ�شواأ من ل �شيء«

بلينكن  �شيتعامل  ك��ي��ف  ي�����ش��ح  مل  اأن���ه  غ��ري 

ال�شمالية،  بايدن مع كوريا  اأع�شاء فريق  وبقية 

احللفاء  مع  الوثيق  بالتعاون  بلينكن  وعد  فقد 

���ش��غ��وط  “فر�ض  ل����  ال�����ش��ني  ع��ل��ى  وال�����ش��غ��ط 

اإىل  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  حقيقية” ل��دف��ع  اق��ت�����ش��ادي��ة 

التفاو�ض مائدة 

اأفغان�شتان

اإدارة بايدن  و�شيجد فريق الأمن القومي يف 

التي  اأفغان�شتان،  يف  �شعبة  ق��رارات  اأم��ام  نف�شه 

قرر ترامب الأ�شبوع املا�شي خف�ض عدد القوات 

 4500 م��ن  ج��ن��دي   2500 اإىل  ف��ي��ه��ا  الأم��ري��ك��ي��ة 

الثاين(  يناير)كانون  منت�شف  بحلول  جندي 

املقبل، يف خطوة ت�شعف قدرة كابول ووا�شنطن، 

على ال�شغط على حركة طالبان

اتفاق  لتحقيق  ترامب  اإدارة  م�شاعي  وكانت 

���ش���م ب���ني احل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة وط��ال��ب��ان قد 

يعد  العنف من جانب طالبان ومل  وزاد  تعرت 

هناك حافز يذكر يدفع احلركة للقبول بتقدمي 

تنازلت مع خف�ض احل�شور الع�شكري الأمريكي 

اإدارة  وي��ب��ق��ى ال�����ش��وؤال ال��رئ��ي�����ش��ي، ه��ل ���ش��ت��ن��ف��ذ 

بايدن بنود التفاق الذي تو�شلت اإليه الوليات 

املتحدة وحركة طالبان يف مار�ض)اآذار( املا�شي، 

اأفغان�شتان  كلها من  الأمريكية  القوات  وت�شحب 

بتعهداتها  ط��ال��ب��ان  اإل����زام  دون   ،2021 ب��ح��ل��ول 

ال��ع��ن��ف، وق��ط��ع ���ش���ت��ه��ا م���ع تنظيم  ب��خ��ف�����ض 

التي  الأخ��رى  الإ�ش�مية  واجلماعات  القاعدة، 

قد ت�شكل خطراً على امل�شالح الأمريكية

الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق���وات  ن�����ش��ر  اإن  بلينكن  وق����ال 

لآم������اد م��ف��ت��وح��ة يف اأم����اك����ن م��ث��ل اف��غ��ان�����ش��ت��ان 

اأن  يجب  وا�شحة  ا�شراتيجية  “دون  و���ش��وري��ا 

ينتهي، و�شينتهي” يف عهد بايدن

ع��ل��ى  ���ش��ت��ت��وق��ف  ال������ق������رارات  ه�����ذه  اأن  غ����ري 

الأر����ض  ع��ل��ى  ل���أو���ش��اع  الع�شكرية  التقييمات 

الباب  يبقي  الذي  الأمر  احللفاء،  مع  والت�شاور 

مفتوحاً اأمام ا�شتمرار احل�شور الأمريكي هناك

االنباط- وكاالت

اأع���ل���ن ال��ع��م��ي��د ح�����ش��ني ده���ق���ان، وزي����ر ال��دف��اع 

الإي�������راين الأ����ش���ب���ق، وم�����ش��ت�����ش��ار امل��ر���ش��د الأع��ل��ى  

ال��ع�����ش��ك��ري ح��ال��ي��ا ت��ر���ش��ح��ه ر���ش��م��ي��ا ل���ن��ت��خ��اب��ات 

العام املقبل وقال دهقان  الرئا�شية التي �شتجرى 

خلو�ض  ا�شتعدادي  اأع��ل��ن  تلفزيونية:  مقابلة  يف 

انتخابات الرئا�شة لعام 2021، و�شاأقوم بتنفيذ م�شار 

النمو والتنمية باأقل تكلفة

وو�شف العميد نف�شه باأنه عن�شر وطني وثوري 

ولدي كل الإمكانات الفكرية والعقلية والتنفيذية 

لدفع اأهداف وم�شالح النظام والثورة

الرئا�شية  ل�نتخابات  املر�شحني  اأول  و�شدد 

ال��ت��ي��اري��ن  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  اأن������ه ل  الإي����ران����ي����ة ع��ل��ى 

الإ���ش���ح��ي  ال��ب���د،  يف  التقليديني  ال�شيا�شيني 

من  ج��و  اإي��ج��اد  اإىل  بال�شعي  متعهدا  وامل��ح��اف��ظ، 

التفاهم والإج���م���اع، وال��ت��ف��اه��م ال��وط��ن��ي واأج����واء 

للحوار مع العامل من منطلق القوة والعزة ي�شار 

اإىل اأن ده��ق��ان، ك��ان ت��وىل وزارة ال��دف��اع يف ب���ده 

بني عامي 2013 2017 خ�ل ولية الرئي�ض ح�شن 

روح����اين، وك���ان نائبا ل��وزي��ر ال��دف��اع خ���ل فرة 

رف�شنجاين وحممد خامتي  ها�شمي  اأك��ر  رئا�شة 

وتقول �شريته الذاتية اأنه متح�شل على الدكتوراه 

يف الإدارة العامة من جامعة طهران، وتوىل قيادة 

لفرة  ال��ث��وري  للحر�ض  التابعة  اجل��وي��ة  ال��ق��وات 

بداأت ربيع عام 1990 ويعد م�شت�شار املر�شد الأعلى 

الع�شكري، اأول �شخ�شية تعلن ر�شميا نيتها الر�شح 

ل�نتخابات املقبلة، وهو ما يعزز فر�شيات حتدثت 

املقبل  الإي�����راين  الرئي�ض  ي��ك��ون  اأن  اح��ت��م��ال  ع��ن 

�شخ�شية ع�شكرية وفيما يرى البع�ض، اأن دهقان 

اآخ��ري��ن،  اأن  اإل  املر�شد،  موؤ�ش�شة  بدعم  �شيحظى 

يقولون اإنه مقرب من الراحل ها�شمي رف�شنجاين، 

وال��رئ��ي�����ض روح�����اين، وب��ال��ت��ايل ل��ن يحظى بدعم 

احلر�ض الثوري، والتيارات املت�شددة

االنباط-وكاالت

 ك�شف الرئي�ض الأمريكي املنتخب، جو بايدن، 

القومي  الأم��ن  لفريق  مر�شحيه  عن  الث�ثاء، 

وال�شيا�شة اخلارجية، والذي اعترتهم ال�شحافة 

الأمريكية جمموعة من خريجي اإدارة الرئي�ض 

اأ�شو�شيتيد  اأوب��ام��ا وذك��رت وكالة  ب��اراك  الأ�شبق 

اإدارة  خريجي  من  فريقا  �شكل  بايدن  اأن  بر�ض 

اأوباما كدليل على حتوله بعيًدا عن �شيا�شات اإدارة 

اأمريكا  �شلفه دونالد ترامب والتي رفعت �شعار 

الأمريكية  امل�شاركة  اإىل  وال��ع��ودة جم��ددا   ، اأول 

التي  الر�شيحات  و�شملت  العاملي  النطاق  على 

اأعلن عنها بايدن يف مقطع م�شور على مواقع 

�شاليفان  جايك  اختيار  الجتماعي،  التوا�شل 

ملن�شب م�شت�شار الأمن القومي، و اأفريل هينز، 

ال�شابقة ملدير وكالة املخابرات املركزية  النائبة 

)CIA(، ملن�شب رئا�شة ال�شتخبارات الوطنية 

ت�شغل  ام�������راأة  اأول  ب���ذل���ك  ل��ت��ك��ون   ،)DCI(

ه���ذا املن�شب واخ��ت��ار ب��اي��دن اأي�����ش��ا األ��ي��خ��ان��درو 

ك��اأول  الداخلي  الأم��ن  وزي��ر  ملن�شب  مايوركا�ض 

كما  املن�شب  لهذا  لتينية  اأ���ش��ول  م��ن  اأمريكي 

اأنتوين بلينكني وزيرا  امل�شت�شار القدمي  �شيعني 

للخارجية، و زير اخلارجية الأ�شبق جون كريي 

)2013 2017( مبعوثا رئا�شيا ل�شوؤون املناخ وخارج 

نطاق الأمن القومي وال�شيا�شة اخلارجية، اختار 

ب��اي��دن جانيت يلني ك���اأول ام����راأة ت�شبح وزي��رة 

للخزانة وتولت يلني من�شب الرئي�شة ال�شابقة 

يف  امل��رك��زي(  )امل�شرف  الفيدرايل  ل�حتياطي 

اأي�شا يف  ام��راأة  ك��اأول  2014 و2018،  الفرة بني 

للمراأة،  ال��داع��م  ذات��ه  النهج  املن�شب وعلى  ه��ذا 

�شفرية  جرينفيلد  توما�ض  ليندا  ب��اي��دن  ر���ش��ح 

ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة ل���دى الأمم امل��ت��ح��دة ووف��ق��ا 

ل�����إع�����م الأم����ري����ك����ي، مت��ث��ل ح��ك��وم��ة ب��اي��دن 

للحكم،  تقليدية  اأك��ر  نهج  اإىل  ع��ودة  النا�شئة، 

يعتمد على �شانعي ال�شيا�شات املخ�شرمني ذوي 

اخلرة العميقة والع�قات القوية يف وا�شنطن 

وال��ع��وا���ش��م ال��ع��امل��ي��ة وم���ن خ����ل ق��ائ��م��ة ت�شم 

العرقيات  ذوي  والأ�شخا�ض  الن�شاء  العديد من 

ب��وع��د حملته  ب��اي��دن  يفي  املختلفة،  والأ����ش���ول 

لقيادة فريق يعك�ض التنوع يف الوليات املتحدة  

و�شيناق�ض بايدن ونائبته كامال هاري�ض كريي، 

يف وقت لحق من الث�ثاء، ان�شمام العديد من 

وفجر  املقبلة  الإدارة  اإىل  الآخ��ري��ن  الأ�شخا�ض 

الث�ثاء، اأعلن الرئي�ض الأمريكي املنتهية وليته 

املعنية، من  املوؤ�ش�شة  اأو�شى  اأنه  دونالد ترامب، 

اأج����ل ال���ب���دء ب��ات��خ��اذ ال���روت���وك���ولت املطلوبة 

لنتقال ال�شلطة اىل اإدارة الرئي�ض املنتخب جو 

بايدن ووفق و�شائل اإع�م اأمريكية، عزز بايدن 

انت�شاره يف 13 نوفمر/ ت�شرين الثاين اجلاري، 

ب��ال��ف��وز ب��ولي��ة ج��ورج��ي��ا )16 ���ش��وت��ا(، لريفع 

ال��ت��ي ح�شل عليها م��ن املجمع  ع��دد الأ����ش���وات 

النتخابي اإىل 306

االنباط-وكاالت

و�شفت وزيرة الدفاع الأملانية احتجاج 

منت  على  اأمل��ان  جنود  �شعود  على  تركيا 

ع�شكرية  مهمة  مب��وج��ب  ت��رك��ي��ة  �شفينة 

ل���حت��اد الأوروب������ي يف ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ش��ط 

باأنه غري مرر

وق���ال���ت اأن��غ��ري��ت ك��رام��ب-ك��اري��ن��ب��اور 

على  ت�شرفوا  “اجلنود  ال��ث���ث��اء  ال��ي��وم 

تفوي�ض  مع  يتوافق  ومبا  امل�ئم،  النحو 

واأ���ش��اف��ت  اإيريني”.  الأوروب����ي����ة  امل��ه��م��ة 

غري  اجل��ن��ود  اإىل  امل��وج��ه��ة  “التهامات 
مررة«

اأن  بعد  الثنني  اأم�ض  تركيا  واحتجت 

الحتاد  ملهمة  تابعة  اأملانية  قوات  �شعدت 

ال�ش�ح  حظر  بتطبيق  املكلفة  الأوروب���ي 

تفتي�ض  وح���اول���ت  ل��ي��ب��ي��ا،  ع��ل��ى  ال�����دويل 

���ش��ف��ي��ن��ة ���ش��ح��ن ت��رك��ي��ة ا���ش��ت��ب��ه الحت����اد 

غري  ب�شكل  ليبيا  اإىل  اأ���ش��ل��ح��ة  نقلها  يف 

قانوين

الأملانية  القوات  تركيا  منعت  وبعدما 

اأعلنت  تركية،  �شحن  �شفينة  تفتي�ض  من 

ا���ش��ت��دع��اء  الث����ن����ني،  اخل���ارج���ي���ة،  وزارة 

�شفراء الحتاد الأوروبي واإيطاليا واأملانيا 

�شفينة  تفتي�ض  حم��اول��ة  على  احتجاجاً 

اأ�شلحة لليبيا تركية بحثاً عن 

�لأخرية

جد رميا دودين التي عّينها بايدن كان 

وزيراً يف الأردن

م����ذك����رات  “قدمنا  اأن�����ق�����رة  وق����ال����ت 

احتجاج ل�شفراء اإيطاليا واأملانيا والحتاد 

الأوروبي على تفتي�ض �شفينتنا«

“حتمل طعاماً« تركيا تنفي.. 

وقت  ذك��ر يف  �شبيغل  دي��ر  وك��ان موقع 

اأي�����ش��ا اأن ت��رك��ي��ا م��ن��ع��ت اجل��ي�����ض  ���ش��اب��ق 

الأمل����������اين، ال�������ذي ي���ع���م���ل ����ش���م���ن م��ه��م��ة 

اإي����ري����ن����ي، م����ن ف���ح�������ض ���ش��ف��ي��ن��ة ���ش��ح��ن 

م�شبوهة يف اللحظة الأخرية. كما اأو�شح 

اأم�����ض  اأوق���ف���ت  الأمل���ان���ي���ة  ال��ف��رق��اط��ة  اأن 

 200 بعد  على  الركية  ال�شفينة  الأح��د، 

ك��ي��ل��وم��ر ���ش��م��ال م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ���ش��رق 

لديها  كانت  “اإيريني”  بعثة  لأن  ليبيا، 

دلئل على اأن الباخرة حتمل اأ�شلحة يتم 

الأملان  اجلنود  اأن  اإل  ليبيا،  اإىل  تهريبها 

لها  وال�شماح  ال�شفينة  مل��غ��ادرة  ا�شطروا 

باإكمال طريقها اإىل م�شراتة

يف املقابل نفت تركيا الأمر، موؤكدة اأن 

مثل  متنوعة  مواد  حتمل  كانت  ال�شفينة 

التفتي�ض  ف��ري��ق  واأن  وال��ط���ء،  ال��ط��ع��ام 

النتظار  بعدم  ال���دويل،  القانون  انتهك 

للح�شول على اإذن من ال�شلطات الركية

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

 مستشار خامنئي العسكري يترشح لالنتخابات الرئاسية 2021

 فريق بايدن الجديد.. مجموعة من خريجي إدارة أوباما

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

االنباط-وكاالت

ق��ال وزي���ر ال��دف��اع ال��ع��راق��ي جمعة عناد، 

�إن 90 ب��امل��ئ��ة م���ن ع��م��ل��ي��ات ت��ن��ظ��ي��م ال��دول��ة 

ب�شبب  وقعت  الإرهابي،  )داع�ض(  الإ�ش�مية 

اإهمال القوات الأمنية والع�شكرية يف ب�ده

ج��اء ذل��ك يف مقابلة متلفزة مع ف�شائية 

دج��ل��ة ال��ع��راق��ي��ة اخل��ا���ش��ة، م�����ش��اء الإث��ن��ني، 

عقب اأيام على مقتل عنا�شر اأمنية وع�شكرية 

تنظيم  مل�شلحي  م���زدوج  ه��ج��وم  يف  ومدنيني 

داع�ض �شمايل العراق

العمليات  م��ن  ب��امل��ئ��ة   90 ع��ن��اد:  واأو����ش���ح 

موؤخرا  داع�ض  تنظيم  نفذها  التي  الإرهابية 

كانت ب�شبب الإهمال من قبل القوات الأمنية 

والع�شكرية والأهايل اأي�شا

وتابع: م�شلحو داع�ض يف العراق ميتلكون 

اأ�شلحة حديثة )مل يك�شف م�شدرها( لكنهم 

اأو  اأم��ن��ي  ح��اج��ز  ع��ل��ى  ال�شيطرة  ميكنهم  ل 

مع  ال���ش��ت��ب��اك  ي�شتطيعوا  ول  م���ا  منطقة 

القوات العراقية لأكر من ن�شف �شاعة

واأ�شاف عناد: لدى العراق م�شاكل لت�شلل 

الإره��اب��ي��ني ع��ر احل����دود ال�����ش��وري��ة، ويجب 

الإرهابيني ولي�ض  الأم��ن مقاتلة  ق��وات  على 

م�حقتهم لأنها �شتقود اإىل كمني لقواتنا

وال�������ش���ب���ت، ق��ت��ل 8 ع�����ش��ك��ري��ني واأم��ن��ي��ني 

ومدنيني يف انفجار عبوة نا�شفة ت�ه كمني 

لعنا�شر تنظيم داع�ض الإرهابي يف حمافظة 

�ش�ح الدين، �شمايل العراق

وخ�����ل ال�����ش��ه��ور الأخ������رية، زادت وت��رية 

تنظيم  من  باأنهم  ي�شتبه  م�شلحني  هجمات 

داع�������ض ، ل���ش��ي��م��ا يف امل��ن��ط��ق��ة ب���ني ك��رك��وك 

و���ش���ح ال��دي��ن )���ش��م��ال( ودي����اىل )���ش��رق(، 

املعروفة با�شم مثلث املوت

ورغم اإع�ن العراق عام 2017 الن�شر على 

كانت  التي  اأرا���ش��ي��ه،  كامل  با�شتعادة  داع�����ض 

اجتاحها  ال��ب���د  م�شاحة  ث��ل��ث  بنحو  ت��ق��در 

التنظيم �شيف 2014، اإل اأن التنظيم الإرهابي 

ن��ائ��م��ة يف مناطق  ب��خ���ي��ا  ي���زال يحتفظ  ل 

ف��رات  ب��ني  وي�شن هجمات  ب��ال��ع��راق  وا�شعة 

متباينة

االنباط-وكاالت

اأفادت تقارير اإخبارية باأن وفدا اإ�شرائيليا 

زار ال�شودان اأم�ض، بعد نحو �شهر من اإع�ن 

اجلانبني اتفاقا بو�شاطة اأمريكية على اتخاذ 

خطوات نحو التطبيع

ونقل موقع �شودان تريبيون عن املتحدث 

ال�����ش��ودان��ي��ة في�شل حممد  ب��ا���ش��م احل��ك��وم��ة 

�شالح القول اإن جمل�ض الوزراء مل يكن على 

علم بهذه الزيارة

واأ�شاف مل تن�شق معنا اأية جهة يف الدولة 

اجلهة  ول  الوفد  بتكوين  نعلم  ول  ب�شاأنها، 

التي دعته وا�شتقبلته

ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن م�����ش��ادر م��ت��ط��اب��ق��ة اأن 

الوفد و�شل بتن�شيق من قيادات ع�شكرية يف 

جمل�ض ال�شيادة

وحذا ال�شودان حذو الإم��ارات والبحرين 

وواف������ق ع��ل��ى اإق����ام����ة ع����ق���ات ر���ش��م��ي��ة مع 

اإ�شرائيل، لي�شبح ثالث دولة عربية تتوا�شل 

خ�ل  وا�شنطن  م��ن  بت�شجيع  اإ�شرائيل  م��ع 

الأ�شهر القليلة املا�شية

ل��ك��ن ال���ق���ادة ال��ع�����ش��ك��ري��ني وامل���دن���ي���ني يف 

خمتلفون  ال�شودانية  النتقالية  احلكومة 

امل�����ش��ي يف تطبيع  وك��ي��ف��ي��ة  ���ش��رع��ة  ب�������ش���اأن 

الع�قات مع اإ�شرائيل

وت���وؤك���د احل��ك��وم��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��رئ��ا���ش��ة 

التقارب  اأو  التطبيع  اأن  ح��م��دوك  اهلل  عبد 

منتخبة  حلكومة  تركه  ينبغي  اإ�شرائيل  مع 

متلك  ل  احلالية  النتقالية  احلكومة  واأن 

تفوي�شا لتخاذ مثل هذا القرار

ال�شيادة  جمل�ض  رئي�ض  يقول  املقابل،  يف 

الفريق اأول ركن عبد الفتاح الرهان، الذي 

بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�ض  التقى 

نتنياهو يف عنتيبي الأوغندية خ�ل �شباط/

فراير املا�شي، اإن التقارب مع اإ�شرائيل اأمر 

تقت�شيه امل�شلحة العليا لل�شودان

االنباط-وكاالت

الرو�شي  اخلارجية  وزير  نائب  ا�شتبعد 

ملمو�ض  حت�شن  ح��دوث  ريابكوف  �شريغي 

يف الع�قات الثنائية بني الوليات املتحدة 

ورو����ش���ي���ا ب��ع��د ت����ويل ال��رئ��ي�����ض الأم��ري��ك��ي 

املنتخب جون بايدن من�شبه.

ريابكوف  عن  اليوم  رو�شيا  موقع  ونقل 

ق��ول��ه يف ج��ل�����ش��ة ل��ه��ي��ئ��ة رئ��ا���ش��ة اأك��ادمي��ي��ة 

ال���ع���ل���وم ال���رو����ش���ي���ة ال���ي���وم ح����ول م��و���ش��وع 

)رو���ش��ي��ا.. ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة .. امل��واج��ه��ة 

“وبغ�ض  اإنه  العاملي(  ال�شياق  يف  والتعاون 

الأبي�ض  البيت  اإىل  �شيدخل  عمن  النظر 

20 م����ن ك����ان����ون ال����ث����اين امل��ق��ب��ل  ب���ع���د ال������ 

ت�شحيح  يف  ل�أمل  داف��ع  من  هناك  فلي�ض 

ديناميكي للع�قات الرو�شية الأمريكية”.

املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ريابكوف  واأو���ش��ح 

تع����م����دت خ���ل���ق امل�������ش���اك���ل يف ال���ع����ق���ات 

الثنائية مع رو�شيا خ�ل ال�شنوات املا�شية 

النهج  يف  احل��ايل  اجلمود  اأن  على  م�شددا 

الأمريكي جتاه رو�شيا هو جزء من املبادئ 

ذلك  وتر�شخ  املتحدة  للوليات  العقائدية 

الت�شريعية  القوانني  من  كاملة  �شل�شلة  يف 

التي مت متريرها عر  الأخرى  واملبادرات 

الكونغر�ض.

ولفت يف هذا ال�شياق اإىل وجود تطابق 

وا�شنطن  يف  ال��ن��ظ��ر  ل��وج��ه��ات  ك��ام��ل  �شبه 

حول رو�شيا احلديثة وهو ما ل يرك اأي 

فر�شة لتحقيق تقدم يف امل�شتقبل املتو�شط 

على الأقل.

واأع�������رب ري���اب���ك���وف ع���ن ع����زم م��و���ش��ك��و 

على  للحفاظ  مكثفة  جهود  بذل  موا�شلة 

فر�ض ا�شتمرار احلوار مع وا�شنطن ب�شاأن 

ق�شايا احلد من الت�شلح.

 العراق: 90 بالمئة من عمليات 
تنظيم«الدولة« بسبب اإلهمال األمني

 الكشف عن الُمنظم الرسمي لزيارة الوفد 
اإلسرائيلي للسودان وموقف الحكومة منها

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



الدويل
90 االربعاء  25/ 11 / 2020 

االنباط-وكاالت

عادت حركتا فتح وحما�س للرتا�شق الإعالمي 

وتبادل التهامات باإف�شال جولة امل�شاحلة الأخرية 

امل�شرية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي   ، بينهما 

اتفاق  عن  �شابق  وق��ت  يف  حديثهما  بعد  القاهرة، 

امل�شرتكة، لتعود  الق�شايا والنقاط  على عدد من 

اخلالفات اإىل النقطة ال�شفر

وتفجر اخل���الف ب��ن احل��رك��ت��ن جم���دداً بعد 

اإ�شرار حركة حما�س على تنظيم انتخابات رئا�شية 

برملان  ال��وط��ن��ي،  املجل�س  ج��ان��ب  اإىل  وت�شريعية، 

فيه  راأت  وال���ذي  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة 

ح��رك��ة ف��ت��ح حم��اول��ة ل��و���ش��ع الع�شي يف دوال��ي��ب 

امل�شاحلة الفل�شطينية، وانعكا�شاً خلالفات قيادات 

اإنهاء  لإف�شال جهود  واخل���ارج  ال��داخ��ل  حما�س يف 

النق�شام وقال ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح 

اإن الت��ف��اق م��ع حركة حما�س، كان  روح��ي ف��ت��وح، 

بداية على اإجراء انتخابات متتالية، تبداأ بالربملان، 

وخالل �شتة اأ�شهر تنظم انتخابات رئا�شية وجمل�س 

وطني

“فل�شطن”  لتلفزيون  ت�شريحات  يف  واأ�شاف 

ن��ذه��ب  اأن  ق��ب��ل  ح��م��ا���س  “تراجعت  ال��ر���ش��م��ي: 

للقاهرة، واأعلنت اأنها �شد عملية التتايل، واأنها مع 

التزامن لإجراء النتخابات«

ب���ن احل��رك��ت��ن يف  اأن الج��ت��م��اع  اإىل  واأ����ش���ار 

ال���ق���اه���رة، ك����ان ���ش��ي��خ��رج مب��واع��ي��د الن��ت��خ��اب��ات 

الت�شريعية والرئا�شية وانتخابات املجل�س الوطني، 

التي  “ا�شطدمنا مبوقف حركة حما�س،  م�شيفا 

تريد انتخابات متزامنة«

اأ���ش��ب��اب تغري م��وق��ف حما�س، ق��ال فتوح  وع��ن 

“�شبب تعطيل ملف امل�شاحلة، لي�س من قادة  �إن 

حما�س يف اخلارج، ولكن من القادة بغزة، واأمتنى اأن 

يتغلبوا على هذا اخلالف«

ويف ذات ال�شياق قال القيادي يف حركة وم�شت�شار 

رئي�س الوزراء الفل�شطيني عبد الإله الأترية، “كان 

التفاق وا�شحاً و�شريحاً واأتت 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 اأع��ل��ن 

امل�شريون اأن وفد فتح قدم كل �شيء ومل يبَق �شيء 

اإ�شارة  “القادمون من غزة، يف  اإل قدمه« واأَ�شاف 

لوفد حما�س الذي خرج من غزة، هم الذين اأف�شلوا 

مفاو�شات القاهرة«

من جانبه، اأكد ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلما�س 

ح�����ش��ام ب�����دران، اأن��ه��ا ت��ري��د ان��ت��خ��اب��ات فل�شطينية 

ت�شريعية ورئا�شية متزامنة ي�شارك فيها فل�شطينيو 

الداخل واخل��ارج وال�شتات وع��زا ب��دران، ح�شب ما 

تعرث  فل�شطينية حملية،  اإع��الم  و�شائل  به  �شرح 

جهود امل�شاحلة الفل�شطينية، اإىل عودة العالقات 

م�شيفا،  واإ���ش��رائ��ي��ل،  الفل�شطينية  ال�شلطة  ب��ن 

جهود  لكل  كبرية  �شربة  مبثابة  ك��ان  “القرار  �أن 

حد  على  الداخلية”،  ال��وح��دة  وحتقيق  امل�شاحلة 

و�شفه

االنباط-وكاالت

اأعلن م�شوؤول يف حركة حما�س اليوم الثالثاء 

اأن احلركة تطالب بانتخابات ت�شريعية ورئا�شية 

متزامنة ي�شارك فيها الكل الفل�شطيني

وقال ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلما�س، ح�شام 

نريد   : م��ك��ت��وب  ت�����ش��ري��ح �شحفي  يف  ب�����دران، 

متزامن،  ب�شكل  ورئا�شية  ت�شريعية  انتخابات 

واخل����ارج  ال���داخ���ل  فل�شطينيو  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ارك 

وال�شتات

واأ���ش��اف ب��دران اأن حما�س م�شتعدة لإجن��از 

ترتيب  اأج���ل  م��ن  العقبات  وت��ذل��ي��ل  امل�شاحلة 

الفل�شطيني  وال�����ش��ع��ب  الفل�شطيني،  ال��ب��ي��ت 

ي�شتحق اأن تكون له قيادة وطنية موحدة تعرب 

عن همومه وتطلعاته

الوطني  التحرير  حركتا  اأعلنت  اأن  و�شبق 

على  اتفاقهما  و)حما�س(  )فتح(  الفل�شطيني 

اإجراء انتخابات ت�شريعية اأول ومن ثم انتخابات 

رئا�شية، علما اأن اآخر انتخابات فل�شطينية عامة 

اأجريت عام .2006

امل��رك��زي��ة لفتح،  اللجنة  ���ش��ر  اأم���ن  و���ش��رح 

جربيل الرجوب، قبل اأي��ام ب��اأن خالفات برزت 

النتخابات  اإج���راء  مواعيد  ب�شاأن  حما�س  م��ع 

ال���ع���ام���ة ���ش��م��ن م�����ش��اع��ي حت��ق��ي��ق امل�����ش��احل��ة 

الفل�شطينية

الفل�شطينية  ال�شلطة  ق��رار  ب���دران  وانتقد 

اإع����ادة ال��ع��الق��ات م��ع اإ���ش��رائ��ي��ل، معتربا اأن���ه ل 

ميكن ال�شتمرار يف نهج �شيا�شة ال�شلطة بالعودة 

اإىل التن�شيق الأمني لأنها ت�شكل �شربة كبرية 

لكل جهود امل�شاحلة وحتقيق الوحدة الداخلية

اأن الدافع احلقيقي للحوارات  وراأى ب��دران 

امل�شاحلة  لتحقيق  وفتح  حما�س  بن  ال�شابقة 

وارتياح ال�شعب الفل�شطيني ل�شري امل�شاحلة هو 

حتلل ال�شلطة من التفاقات مع اإ�شرائيل

االنباط-وكاالت

م��ّددت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، مهمة 

املفو�س الأعلى ل�شوؤون الالجئن الإيطايل فيليبو 

غراندي ل�شنتن ون�شف، اأي ن�شف ولية بدل من 

ولية كاملة مدتها خم�س �شنوات، بناء على طلبه

كانون  يف  جنيف  يف  من�شبه  غ��ران��دي  وت���وىل 

اأن  املفرت�س  وك��ان من   ،2016 ع��ام  يناير  الثاين/ 

يغادره يف 31 كانون الأول/ دي�شمرب املقبل، غري اأن 

اأنطونيو غوتريي�س  الأم��ن العام ل��الأمم املّتحدة 

اأراد التجديد له لولية ثانية، لكن غراندي اعتذر 

له  التجديد  ي��ت��ّم  اأن  واق���رتح  �شخ�شية،  لأ���ش��ب��اب 

ن�شف ولي��ة تنتهي يف 30 حزيران/ يونيو 2023، 

بح�شب ما اأعلنت املنّظمة الدولية

وكانت املفّو�شية العليا ل�شوؤون الالجئن قالت 

يف تقرير �شدر يف حزيران/ يونيو املا�شي، اإن نحو 

الب�شر،  1% من  اأك��رث من  اأي  80 مليون �شخ�س، 

بعدما  دي��اره��م  ع��ن  بعيدا  العي�س  على  اأج����ربوا 

غادروها هرباً من العنف وال�شطهاد، م�شرية اإىل 

اأن هذا الرقم القيا�شي ت�شاعف خالل عقد من 

الزمن

وجن��ح غ��ران��دي خ��الل وليته الأوىل، خا�شة 

اإق��رار ميثاق عاملي لالجئن يف كانون الأول/  يف 

دي�شمرب 2018، وهو الذي اأقّرته اجلمعية العامة 

املتحدة  الوليات  �شّده  و�شّوتت  املّتحدة،  ل��الأمم 

واملجر لي�س ملزما لكّنه يرمي لتح�شن اإدارة اأزمة 

الالجئن على ال�شعيد الدويل

املتحدة  ل��الأمم  العليا  املفو�شية  توّليه  وقبل 

غوتريي�س،  لأنطونيو  خلفا  الالجئن  ل�����ش��وؤون 

ت��ق��ّل��د غ���ران���دي م�����ش��وؤول��ي��ات ع��دي��دة يف املنظمة 

الدولية، بينها من�شب املفّو�س العام لوكالة الأمم 

الفل�شطينين  الالجئن  وت�شغيل  لغوث  املتحدة 

 ،2014 ول��غ��اي��ة   2010 م��ن��ذ  وام��ت��د  “الأونروا” 
اإ�شافة اإىل العمل يف عداد بعثة الأمم املتحدة يف 

اأفغان�شتان

ك��م��ا ع��م��ل ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي الإي���ط���ايل يف ع���داد 

املفو�شية العليا لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئن 

والعراق،  وتركيا،  و�شوريا،  ال�شودان،  من:  كّل  يف 

وقاد بعثات اإن�شانية يف كل من: اليمن، وجمهورية 

الكونغو الدميوقراطية

االنباط-وكاالت

ي����وؤك����د ت���ق���ري���ر ل���ل���م���رك���ز ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

�شيا�شة  اأن  )م���دار(  الإ�شرائيلية  للدرا�شات 

والأك��رث  الأق��ل جناعة  الأداة  الغتيالت هي 

مع  ال�شراع  يف  اإ�شرائيل  قبل  من  ا�شتخداما 

ال�شعب الفل�شطيني

�شيا�شة  ح���ول  اجل����دل  اأن  م����دار  وي��و���ش��ح 

جديدا  لي�س  املختلفة،  باأبعادها  الغتيالت 

ال�����ش��اح��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، ف��ه��و واإن خبا  ع��ل��ى 

ال��زم��ن، يعود م��ن جديد م��ع كل  لربهة م��ن 

عملية اغتيال جديدة، كما حدث عند اغتيال 

ال��ق��ي��ادي يف ���ش��راي��ا ال��ق��د���س ال��ت��اب��ع��ة حلركة 

اأب���و العطا يف العام  ب��ه��اء  اجل��ه��اد الإ���ش��الم��ي 

املا�شي يف قطاع غزة

ذروة  يف  مت  الغ��ت��ي��ال  ه���ذا  اأن  اإىل  ون����وه 

وقبل  الن��ت��خ��اب��ي��ة  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ن  حملة 

اأث��ار �شبهة  اأي��ام معدودة من النتخابات مما 

ا�شتخدام الغتيال لأغرا�س انتخابية، مثلما 

اأث���ار ال�����ش��وؤال جم��ددا ح��ول الع��ت��ب��ارات التي 

تقف خلف اللجوء اإىل هذا الأ�شلوب وجدواه 

والأطر والدوائر التي يجب اأن مير بها قبل 

اإقراره، بعدما تبن اأن نتنياهو حاول مترير 

قرار الغتيال دون م�شادقة املجل�س الوزاري 

عار�شه  ال���ذي  الأم���ر  )ال��ك��اب��ي��ن��ي��ت(،  امل�شغر 

القانوين  امل�شت�شار  تاأجيله  اإىل  واأدى  ب�شدة 

للحكومة، كما ك�شف املرا�شل الع�شكري للقناة 

األ���ون ب��ن داف��ي��د يف مقالة ل��ه يف �شحيفة   13

معاريف

تعريف الغتيالت واأهدافها

وح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر درج����ت اإ���ش��رائ��ي��ل على 

ا����ش���ت���خ���دام ك��ل��م��ة اغ���ت���ي���ال ل���و����ش���ف ع��م��ل��ي��ة 

اأجهزتها  بها  تقوم  التي  اجل�شدية  الت�شفية 

فل�شطينين  وم��ق��ات��ل��ن  ق���ادة  ���ش��د  الأم��ن��ي��ة 

وعرب تتهمهم بالتورط يف ن�شاط اأو عمليات 

�شدها، وق��د بقي ه��ذا ال���ش��م م��ت��داول حتى 

املحكمة  يف  القا�شي  ق��دم  حيث   2000 ال��ع��ام 

ال��ع��ل��ي��ا اإل��ي��اك��ي��م روب��ن�����ش��ت��اي��ن ال����ش���م الأق���ل 

وهو  و�شفه،  ح�شب  اإ���ش��رائ��ي��ل  بحق  اإج��ح��اف��ا 

اإح���ب���اط م��و���ش��ع��ي وال�����ذي ي��وح��ي ب��احل��اج��ة 

امللحة جدا وعدم القدرة على ال�شتعا�شة عن 

اأو تفكيك قنبلة  الت�شفية ملنع عملية و�شيكة 

)املحايد(  التعريف  ه��ذا  لي�شبح   ، موقوتة 

هو ال�شم املعتمد لدى نائب رئي�س ال�شاباك 

يوفال دي�شكن يف ذلك الوقت، والذي يعترب 

مهند�س هذا الأ�شلوب يف مواجهة النتفا�شة. 

وما لبثت و�شائل الإعالم والدوائر الر�شمية 

لتحقيق عدة  وذلك  ب�شكل ح�شري  تبنته  اأن 

وتطويرها  الزمن  مع  بلورتها  متت  اأه���داف 

اإىل اأن حتولت اإىل نظرية قائمة بذاتها

وهو  يحزقيلي،  بنحا�س  ال��دك��ت��ور  يعترب 

ال�شرتاتيجية  الأب��ح��اث  لق�شم  �شابق  رئي�س 

كلمة  اأن  الإ�شرائيلي،  اجلي�س  يف  وال�شيا�شات 

اغ��ت��ي��ال ه���ي ���ش��ي��غ��ة م��ل��ط��ف��ة ل��ل��ق��ت��ل ال��ع��م��د 

والإعدام دون حماكمة ، واأن الدول تلجاأ اإىل 

اإرهابية  تعتربها  جهات  �شد  ال�شيا�شة  ه��ذه 

لتحقيق ع��دة اأه����داف ت���رتاوح ب��ن اأغ��را���س 

ع�شكرية بحتة مثل الردع ومنع تنفيذ عملية 

القنبلة  ب���  اإ�شرائيليا  يو�شف  م��ا  اأو  و�شيكة 

مثل  معنوية  اأغرا�س  اإىل  و�شول   ، املوقوتة 

والرد  والنتقام  الإ�شرائيلين  معنويات  رفع 

على عملية موجعة

ويقر يحزقيلي يف تلخي�شه حول الأهداف 

تنهي  لن  اأنها  الغ��ت��ي��الت،  �شيا�شة  وراء  من 

ظاهرة الإره��اب واإمن��ا، ويف اأح�شن احل��الت، 

�شخ�شية  الغ���ت���ي���ال  ه����دف  ي���ك���ون  وع��ن��دم��ا 

هذه  على  وج��وده��ا  يعتمد  �شبكة  يف  مركزية 

من  حالة  يف  )ال�شبكة(  اإدخالها  ال�شخ�شية، 

ت�شتعيد  اأن  قبل  الزمن  من  لفرتة  الفو�شى 

عافيتها ورمبا على نحو اأكرث عنفا

ب��اح��ث اإ���ش��رائ��ي��ل��ي: الغ��ت��ي��ال ي����وؤدي اإىل 

اإدخ�������ال ال�����ش��ب��ك��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة يف ح���ال���ة من 

الفو�شى

وم���ن الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذل���ك اغ��ت��ي��ال عبا�س 

الذي  ال�شابق،  اهلل  عام حزب  اأم��ن  مو�شوي، 

خلفه ح�شن ن�شر اهلل والذي حول احلزب من 

اإىل جي�س منظم كما ي�شفه  جماعة �شغرية 

األون بن دافيد، اأو كما يف حالة الدكتور فتحي 

حتول  من  اغتياله  مينع  مل  ال��ذي  ال�شقاقي 

تهديدا  اأك��رث  ق��وة  اإىل  اأ�ش�شه  ال��ذي  التنظيم 

لأمن اإ�شرائيل

النتقام

ال��ع��ق��وب��ة والن��ت��ق��ام  رغ���م ح�����ش��ور عن�شر 

���ش��ي��ا���ش��ة  اإىل  ال����ل����ج����وء  م����������ربرات  ك�����اأح�����د 

الإ�شرائيلية  امل��ن��ظ��وم��ة  اأن  اإل  الغ��ت��ي��الت، 

تف�شل التعريفات التي ت�شور الغتيال على 

وقائية  اع��ت��ب��ارات  م��ن  تنبع  اأداة  جم���رد  اأن���ه 

���ش��د ح����الت ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت�����ش��ط��ر ف��ي��ه��ا اإىل 

ومق�شود  موجه  ب�شكل  قاتلة  ق��وة  ا�شتخدام 

وا�شح  ب�شكل  الهوية  معرويف  اأ�شخا�س  �شد 

وم�شبق

تعوزه  اأعاله  التعريف  اأن  التقرير  ويوؤكد 

ال���دق���ة ول ي��غ��ط��ي م��ئ��ات ح����الت الغ��ت��ي��ال 

العقوبة  ب��داف��ع  اإم���ا  اإ���ش��رائ��ي��ل  نفذتها  ال��ت��ي 

امل�س  جانب  اإىل  الثمن،  وتدفيع  النتقام  اأو 

بالق�شية  لهم  ع��الق��ة  اأب��ري��اء ل  مب��واط��ن��ن 

وب���ع���ائ���الت ومم��ت��ل��ك��ات م���ن ت�����ش��ف��ه��م ب��اأن��ه��م 

مطلوبون

وارت����ب����ط����ت ���ش��ي��ا���ش��ة الغ����ت����ي����الت ل���دى 

الإ�شرائيلية  وال�شيا�شية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

ال���ق���ادرة على  ال��ط��وي��ل��ة  اإ���ش��رائ��ي��ل  ي��د  ب�شعار 

اإىل جعل  اأدت  والتي  اإىل كل مكان،  الو�شول 

اإليهم  و�شلت  ممن  بال�شحايا  متتلئ  املقابر 

خمتلف  يف  ت�شفيتهم  اإىل  وق���ادت  اليد  ه��ذه 

اأرجاء العامل، وفق تعبري األون بن دافيد

التي  الغتيالت  ل�شيا�شة  التاأريخ  وميكن 

ي��ت��م ف��ي��ه��ا ا���ش��ت��ه��داف �شخ�س م��ع��ن حم��دد 

بهدف  م�شبق  ب�شكل  اخ��ت��ي��اره  ي��ت��م  ال��ه��وي��ة، 

ت�شفيته بقرار ر�شمي

ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����ش��ة  ق�����ررت   1972 ال���ع���ام  يف 

اإ���ش��رائ��ي��ل غ��ول��دا م��ائ��ري م��الح��ق��ة واغ��ت��ي��ال 

نفذتها منظمة  التي  منفذي عملية ميونيخ 

اأي���ل���ول الأ�����ش����ود ال��ت��اب��ع��ة حل���رك���ة ف��ت��ح �شد 

ري��ا���ش��ي��ن اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ن ك��ان��وا ي�����ش��ارك��ون يف 

الأوملبياد يف اأملانيا

األون بن دافيد  ويعترب قرار مائري، وفق 

اأرب��ع حلقات عر�شها  �شل�شلة من  اأع��د  ال��ذي 

الوحيدة  ال��دول��ة  اإ�شرائيل  اأن   ،13 القناة  يف 

احلكومة  رئي�س  فيها  ي��اأم��ر  ال��ت��ي  ال��غ��رب  يف 

اأن  اأو  لأح���د  ي��ع��ود  اأن  دون  �شخ�س  ب���اإع���دام 

 ، برملانية  رق��اب��ي��ة  جلنة  ق���راره  على  ت�شرف 

لتتوا�شل بعدها عمليات الغتيال والت�شفية 

وتطال اأدباء مثل غ�شان كنفاين وقادة اأمنين 

عامن  واأم��ن��اء  �شالمة  ح�شن  علي  اأب���و  مثل 

ومفكرين  م��و���ش��وي  وع��ب��ا���س  ال�شقاقي  مثل 

وقادة �شيا�شين يف اأ�شقاع الأر�س املختلفة

جديدا  بعدا  الغ��ت��ي��الت  �شيا�شة  واأخ���ذت 

النتفا�شة  ان���دلع  م��ع  وتركيزا  كثافة  اأك��رث 

حتولت  ح��ي��ث   2000 ال��ع��ام  يف  الفل�شطينية 

اأ�شا�س  وج���زء  وعلنية  منهجية  �شيا�شة  اإىل 

م����ن احل�������رب ع���ل���ى الإره�����������اب وف������ق م��ع��ه��د 

اأح�شى  وال���ذي  ال�شهيونية،  ال�شرتاتيجية 

خم�شن عملية اغتيال عن بعد عرب ا�شتخدام 

الطائرات واملروحيات يف عام واحد )2005(، 

وهو ما يك�شف عن الوترية الكبرية التي مت 

املقاتلن  �شد  فيها  الأ���ش��ل��وب  ه��ذا  ا�شتخدام 

اعتربت  التي  امل��وج��ة  ه��ذه  يف  الفل�شطينين 

1967 داخ���ل  ال���ع���ام  الأع����ن����ف م��ن��ذ اح���ت���الل 

الأرا�شي املحتلة

كثافة الغتيالت وتو�شيع دائرة وم�شتوى 

امل�شتهدفن وردود الفعل العنيفة تثري جدل 

م�شتمرا

وقد متيزت الغتيالت يف فرتة النتفا�شة 

بكونها  بل  كثافة،  اأك��رث  بكونها  لي�س  الثانية 

اأ����ش���ب���ح���ت ب����دي����ال م���ري���ح���ا ع����ن الع���ت���ق���ال 

املحاكمة،  اإىل  به  امل�شتبه  تقدمي  وكمحاولة 

اأن��ه��ا ط��ال��ت ع��ن��ا���ش��ر وج��ه��ات ميدانية  ك��م��ا 

غري مركزية ل يرتك غيابها الفردي )بحد 

ال�شيا�شي  ال��واق��ع  اأث��ر ج��دي على  اأي  ذات��ه��ا( 

مكثف  ب�شكل  ا���ش��ت��ه��داف��ه��ا  اأن  اإل  والأم���ن���ي، 

يخلق حالة من الرتهيب والردع والن�شغال 

يف احلماية ال�شخ�شية وحماولة التخفي بدل 

املبادرة لتنفيذ اأو التخطيط لعمليات جديدة

���ش��ي��ا���ش��ة  اأن  داف����ي����د  ب����ن  األ��������ون  وي����ج����زم 

ان���ت���ه���اء ظ��اه��رة  اإىل  ت������وؤدي  الغ���ت���ي���الت ل 

الإرهابين بل ا�شتبدالهم باآخرين فقط واأنها 

قد تقود اإىل نتائج عك�شية واإىل تغذية دوامة 

ت�شكل  ل  اأن��ه��ا  كما  وتو�شيعها،  والعنف  ال��دم 

اإىل  بالإ�شافة  الأخ��رى،  الو�شائل  عن  بديال 

�شررها على �شورة اإ�شرائيل اأمام الراأي العام 

اإ�شرائيلين  وق��ادة  �شباط  وتعري�س  العاملي، 

للمالحقة ق�شائيا يف املحاكم الدولية

وينوه اإىل اأنه اإن مل يكن ب�شببها مبا�شرة 

عنها  تنتج  التي  اجلانبية  الأ���ش��رار  فب�شبب 

وامل�س باملدنين الأبرياء كما حدث يف عملية 

اغ��ت��ي��ال ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة ح��م��ا���س ���ش��الح 

�شحادة الذي اأدت عملية اغتياله باإلقاء قنبلة 

تزن طنا من طائرة حربية على املبنى املكتظ 

بريئا  14 مواطنا  اإىل مقتل  فيه  يقيم  ال��ذي 

قائد  �شد  دع��اوى  وتقدمي  اأطفال  معظمهم 

�شالح اجلو الأ�شبق دان حالوت�س

ون���ت���ج ع����ن ه�����ذا اجل������دل ب����ن م����ن ي���وؤي���د 

لتقييد  معايري  و���ش��ع  ويعار�شها  ال�شيا�شة 

واحلد من ا�شتخدامها، اإذ ن�شر موقع )والال( 

اأن  على  بالت�شديد  ملخ�شها   2019 ال��ع��ام  يف 

ا�شتثنائية  ح���الت  ويف  م��درو���س  ب�شكل  ت��ت��م 

وام��ت��الك  الأخ����رى  ال��و���ش��ائ��ل  ا�شتنفاد  وب��ع��د 

اغتياله  امل��ن��وي  ال��ه��دف  اأن  ت��وؤك��د  معلومات 

�شينفذ فعال عملية واأن اغتياله فقط ميكن 

امل�س  عدم  من  التاأكد  جانب  اإىل  يوقفها،  اأن 

بالآخرين

رونيت مرزن،  الدكتورة  تقول  من جهتها 

اإن  حيفا،  جامعة  يف  واملحا�شرة  امل�شت�شرقة 

العتبارات تتداخل ول اأحد ميكن اأن ي�شمن 

اأن ل يدخل عامل الرغبة يف الإذلل القومي 

ال��ذي ل ميكن  القرار  والنتقام لدى متخذ 

الرقابة  غياب  ظ��ل  يف  املعايري  بهذه  اإل��زام��ه 

اأن  الذي يريد  التي يقابلها �شغط اجلمهور 

يرى نتائج

للمعايري  اأ�شئلة  ث��الث��ة  اإ���ش��اف��ة  وت��ق��رتح 

عليها  الإج��اب��ة  ح��ال  واأن���ه فقط يف  ال�شابقة، 

اغ��ت��ي��ال  اإىل  ال��ل��ج��وء  مي��ك��ن  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل 

ال�����ش��خ�����س وه����ي: ه���ل غ��ي��اب ه���ذا ال�شخ�س 

اإ�شالحه  اإح��داث �شرر ل ميكن  اإىل  �شيوؤدي 

للمنظومة التي يقودها؟ وهل �شيزيد غيابه 

م���ن ف���ر����س ال���ت���ق���دم يف امل�������ش���ار ال�����ش��ي��ا���ش��ي؟ 

اأكرث  معتدل  مكانه  �شيحل  من  هل  والأه���م، 

منه اأم ل؟

وت�شتنتج اأن جتربة ال�شنوات املا�شية تثبت 

لي�س فقط اأن هذه الأ�شئلة مل تطرح، بل اأن 

النتائج جاءت عك�شية يف الكثري من احلالت 

كما اأكد األون بن دافيد

اأم�����ا الإدان��������ة ال���وا����ش���ع���ة دول���ي���ا ل�����ش��ي��ا���ش��ة 

الثانية،  النتفا�شة  يف  وحتديدا  الغتيالت 

الداخلية  وال�شيا�شية  الإعالمية  واجل��دالت 

اللجنة  اإ�شرائيل فقد دفعت  رافقتها يف  التي 

العامة �شد التعذيب اإىل تقدمي التما�س �شد 

اأنه  ا�شتخدام اجلي�س لهذه ال�شيا�شة بدعوى 

الأ�شلية  الغاية  من  اأك��رث  ا�شتخدامها  و�شع 

ه��ذه  اإىل  ال��ل��ج��وء  واأن   ، ل��ه��ا  ح���دده���ا  ال��ت��ي 

وقوع  يف  والت�شبب  الكثافة،  بهذه  ال�شيا�شة، 

���ش��ح��اي��ا يف ���ش��ف��وف امل��دن��ي��ن ي��ت��ع��ار���س مع 

القانون الدويل

م��اط��ل��ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 4 

يتعلق  تربيريا  ق���رارا  تتخذ  اأن  قبل  �شنوات 

طاولة  على  الق�شية  طرحت  وق��د  باملو�شوع 

املحكمة  اإ���ش��رائ��ي��ل،  يف  ق�شائية  هيئة  اأع��ل��ى 

العليا، يف ذروة النتفا�شة الثانية يف 2002، اإل 

اأنها بقيت متاطل وتتجنب البت يف الق�شية 

لأربع �شنوات متوا�شلة، وفقط بعد اأن هداأت 

الن��ت��ف��ا���ش��ة وت��راج��ع��ت ع��م��ل��ي��ات الغ��ت��ي��ال، 

اأ����ش���درت ق���راره���ا ال����ذي مل ي��ت�����ش��م��ن اإدان����ة 

قيود  و�شع  ول  الغتيالت  ل�شيا�شة  وا�شحة 

اأن من ي�شارك يف تنفيذ  للحد منها، معتربا 

اأنه  ي�اأخذ بالعتبار  اأن  اإرهابية، يجب  عملية 

�شيكون عر�شة للم�س من قبل اجلي�س

وي��ت��ف��ق ال��ت��ق��ري��ر م��ع ت��ق��دي��رات حقوقية 

املحكمة  م��وق��ف  اأن  واإ�شرائيلية  فل�شطينية 

من  اجلي�س  مكن  للموؤ�ش�شة  امل��ن��ح��از  العليا 

الغ��ت��ي��الت  �شيا�شة  لتربير  مظلة  ام��ت��الك 

واإق��ف��ال ال��ب��اب ح��ول اجل���دل ال��ق��ان��وين حول 

عززته  ما  وهو  اأخالقيتها،  وم��دى  �شرعيتها 

ال��ك��ث��ري م���ن ال���درا����ش���ات ال��الح��ق��ة واأب���رزه���ا 

والذي  القومي  الأم��ن  اأبحاث  درا�شات معهد 

اأن  فيها  اع��ت��رب   2018 ال��ع��ام  درا����ش���ة يف  اأع���د 

اليها يف  اللجوء  يتم  التي  الغتيالت  ق�شية 

الت�شادم  الإره���اب جت�شد  على  احل��رب  �شياق 

بن قيميتن اأ�شا�شيتن هما الأمن ال�شخ�شي 

�شمان  واأن  الإن�����ش��ان،  وح��ق��وق  ل��ل��م��واط��ن��ن 

التي  ال�شيا�شة  اإىل هذه  اللجوء  الأم��ن يربر 

و���ش��ف��ه��ا ال��ب��اح��ث ع��ي��دو روزن��ت�����ش��ف��اي��غ باأنها 

اإىل  وحتولت  اإ�شرائيل  ابتدعتها  التي  الأداة 

على  احل��رب  يف  مركزية  واأداة  دولية  ظاهرة 

الإره�����اب ع��ل��ى م�شتوى ال��ع��امل، وه���و الأم���ر 

ال�����ذي مي��ك��ن ال����ش���ت���دلل ع��ل��ي��ه م���ن خ��الل 

الإح�شائية التي قدمها املعهد الذي وجد اأن 

�شيا�شة  ت�شتخدم  متقدمة  غربية  دول  ثالث 

الغتيال ما بعد العام 2000

ويخل�س التقرير للقول اإنه ل يوجد بحث 

واحد ول جتربة تثبت اأن �شيا�شة الغتيالت 

ح��دة  تخفيف  ���ش��اه��م��ت يف  اأو  ال����ردع  ح��ق��ق��ت 

ال���ع���ن���ف، ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م���ن ذل����ك تثبت 

التجربة العملية اأن هذه ال�شيا�شة قادت اإىل 

تاأجيج العنف وتو�شيع دائرة املنخرطن فيه 

�شغل  اغتيالهم  مت  من  واأن  نطاقه،  وتو�شيع 

اأن  اأكرث راديكالية اعتربوا  اأ�شخا�س  مكانهم 

متت  ال��ذي��ن  لقادتهم  ال��ث��اأر  الأوىل  مهمتهم 

ت�شفيتهم
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االنباط-وكاالت

 ط�����ردت ق�����وات الح���ت���الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

عدة  يف  فل�شطينية،  عائالت  الثالثاء،  اليوم 

مناطق بالأغوار ال�شمالية؛ بحجة التدريبات 

الع�شكرية

دراغ��م��ة،  ع��ارف  النا�شط احلقوقي  واأف���اد 

ب���اأن �شلطات الح��ت��الل ط���ردت اأك���رث م��ن 10 

عائالت )60 فرًدا تقريًبا(، ت�شكن يف منطقتي 

ال�شمالية،  ب���الأغ���وار  “وامليتة”،  “الربج” 
بحجة اإجراء تدريبات ع�شكرية يف املنطقة

وك��ان��ت ق���وات الح��ت��الل اأخ��ط��رت �شفويا 

العائالت ب�شرورة ترك  ه��ذه  �شابق،  وق��ت  يف 

خيامها؛ للتدريبات الع�شكرية

االنباط-وكاالت

الفل�شطينية  امل��ق��اوم��ة  ف�شائل  طالبت   

ال�شلطة “بالرتاجع عن قرار اإعادة التن�شيق 

الأمني مع الحتالل«

م���وؤمت���ر �شحفي  ال��ف�����ش��ائ��ل يف  وق���ال���ت 

مع  لعالقاتها  ال�شلطة  “عودة  ال��ي��وم:  بغزة 

الوطني،  لالإجماع  �شربة  ميثل  الح��ت��الل، 

ويعطي مربراً للمطبعن«

ن��زار  النا�شط  ع��ن  ب��الإف��راج  طالبت  كما 

بنات ال��ذي اعتقلته الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة، بعد 

انتقاده عودة العالقات مع الحتالل

الح���ت���الل  م���ع  “التطبيع  واأ�����ش����اف����ت: 

جرمية و�شتبقى فل�شطن الق�شية املركزية 

لالأمة«

وا�شتنكرت الف�شائل زيارة وزير اخلارجية 

الأم���ري���ك���ي ب��وم��ب��ي��و مل�����ش��ت��وط��ن��ات ال�����ش��ف��ة 

واجلولن املحتل، الأ�شبوع املا�شي

ل���الأ����ش���رى يف �شجون  ال��ت��ح��ي��ة  ووج���ه���ت 

الحتالل، وعلى راأ�شهم نائل الربغوثي الذي 

“نوؤكد  دخل عامه 41 يف املعتقالت، وقالت: 

اأن ق�شيتهم هي اأولوية لدى الف�شائل«

االنباط-وكاالت

ت�شتعد حكومة الحتالل لتنفيذ خمطط 

ا�شتيطاين عرف با�شم “جيفعات هماتو�س”، 

ب��ي��ت �شفافا عن  ب��ل��دة  يف�شل  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن 

ال�شفة الغربية وعن مدينة القد�س املحتلة

اللجنة  رئ��ي�����س  ال���ك���رمي ليف  ع��ب��د  واأك�����د 

اأط��م��اع  اأن  �شفافا  بيت  بلدية  يف  الهند�شية 

الحتالل يف املنطقة تعود اىل عام 2000 حيث 

ع��م��دت احل��ك��وم��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اآن�����ذاك على 

و���ش��ع ع��دة ك��رف��ان��ات يف اأرا���ش��ي بيت �شفاف 

الأثيوبين  اليهود  بع�س  ا�شتجالب  ب��ه��دف 

فقد  ليف  وبح�شب  فيها.  واإ�شكانهم  والرو�س 

تثبيت  اإىل حماولة  الح��ت��الل  �شعت حكومة 

ت��ب��ع��ي��ة الأر�������س ل��ه��ا م���ن خ����الل غ��ر���س تلك 

اليد  و���ش��ع  وب��ال��ت��ايل  ال�شتيطانية،  الكتلة 

الفل�شطينين  وم��ن��ع  ك��اف��ة  الأرا�����ش����ي  ع��ل��ى 

بن  للخالف  ونتيجة  منها  ال���ش��ت��ف��ادة  م��ن 

املجموعات اليهودية مت اإخالء الكرفانات من 

ال�شكان والإبقاء عليها دون اأن يكون فيها اأي 

وج��ود ب�شري ويف ال��ع��ام2011 حاولت حكومة 

الحتالل ال�شروع باإقامة حي ا�شتيطاين فيها 

اإل اأنها مل جتد البيئة ال�شيا�شية الداعمة لها 

الأم����ر ال���ذي جعلها ت��رتاج��ع ع��ن ذل���ك رغم 

حديثها عنه عرب و�شائل الإع��الم اآن��ذاك ويف 

ظل املوقف الأمريكي خالل الأعوام الأخرية 

لإدارة الرئي�س الأمريكي ترامب والذي �شخر 

كل وليته لتعزيز الحتالل وال�شتيطان ومع 

نهاية وليته وج��دت حكومة الحتالل  قرب 

ال��ف��ر���ش��ة م��وات��ي��ة وذه��ب��ي��ة ل��ل�����ش��روع ب��اإق��ام��ة 

امل�����ش��روع ال���ش��ت��ي��ط��اين وك�����ش��ف ليف ع���ن اأن 

الحتالل ينوي و�شع حجر الأ�شا�س لل�شروع 

ببناء اأكرث من 1200 وحدة �شكنية من خالل 

بناء عمارات تتكون من عدة طوابق ل�شتيعاب 

اأع��داد كبرية من امل�شتوطنن. ومبوجب هذا 

من  امل��ئ��ات  م��ن  �شفافا  بيت  �شتحرم  امل�شروع 

دومن���ات الأرا���ش��ي ال��زراع��ي��ة وال��ت��ي �شت�شادر 

ل�شالح امل�شروع ال�شتيطاين، كما اأنها �شتحرم 

تتوقف  ول  للقرية  ال��ع��م��راين  ال��ت��و���ش��ع  م��ن 

امل�شتوطنة  �شتلتهمه  ما  على  القرية  خ�شارة 

من اأرا�شي بل اإنها �شتتكبد خ�شائر كبرية من 

اإقامة الطرق ال�شتيطانية.  اأرا�شيها ل�شالح 

ومنذ عام 1973 ق�شمت اأرا�شي بيت �شفافا اإىل 

خم�شة اأجزاء بفعل ال�شتيطان

 االحتالل يطرد 10 عائالت فلسطينية 
باألغوار بدعوى »التدريبات العسكرية«

 فصائل المقاومة: نطالب السلطة 
بالتراجع عن إعادة العالقات مع االحتالل

 »جيفعات هماتوس«.. مخطط استيطاني 
سيفصل بيت صفافا عن الضفة
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الـريـا�ضي

روما - وكاالت 

ك�������ص���ف ت����ق����ري����ر ����ص���ح���ف���ي �إي����ط����ايل 

�ل���ث���اث���اء، ع���ن ح��ق��ي��ق��ة ع����ودة �مل��ه��اج��م 

خ���ال  م���ي���ان  �إىل  ب��ال��وت��ي��ل��ي  م����اري����و 

“�إل  ووفًقا ل�صحيفة  �حل���ايل.  �مل��و���ص��م 

يفكر  ميان  فاإن  جورنال” �لإيطالية، 

يكون  كي  �لتعاقد مع مهاجم جديد  يف 

ب���دي���ًا ل��ل��م��خ�����ص��رم �ل�����ص��وي��دي زلت���ان 

عن  تغيب  �إب���ر�  وك��ان  �إبر�هيموفيت�ش. 

ب�����ص��ب��ب  �مل���و����ص���م  ب���د�ي���ة  4 م���ب���اري���ات يف 

تعر�ش  ث��م  ك��ورون��ا،  بفريو�ش  �لإ���ص��اب��ة 

ن��اب��ويل،  ���ص��د  لإ���ص��اب��ة ع�صلية  م��وؤخ��ًر� 

ومن �ملنتظر �أن يغيب عن �ملباريات �ل� 5 

�ل�صحيفة  لرو�صونريي.و�أ�صارت  �ملقبلة 

�ل��ت��ع��اق��د مع  ف��ك��رة  �أن����ه مت ع��ر���ش  �إىل 

ب��ال��وت��ي��ل��ي ع��ل��ى م���ي���ان، ل ���ص��ي��م��ا �أن���ه 

ميان  م�صوؤولو  حالًيا.ورف�ش  ناٍد  دون 

جاهز  غري  �صيكون  �لاعب  �لفكرة لأن 

فنًيا وبدنًيا، و�صيحتاج �صهًر� على �لأقل 

من �لتدريب �ل�صاق، ل�صتعادة جزء من 

�أن ميان يت�صدر جدول  م�صتو�ه.يذكر 

 20 بر�صيد  �لإي��ط��ايل  �ل���دوري  ترتيب 

نقطة.

01

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�صة« 

يف �ملوقع �للكرتوين

بالوتيلي مرفوض في الميالن 

عودة العدوان الدارة فريق الفيصلي 

االهلي يجتاز االرثوذكسي ويواجه الوحدات  

التنسيق حول معسكر البارالمبية في طوكيو

االنباط - عمان 

مكانه  �ل��ع��دو�ن  تامر  �ل�صيد  ��صتعاد 

م���دي���ر� �د�ر�ي�������ا ل��ف��ري��ق �ل���ك���رة ل��ل��ن��ادي 

�لخ���ري  �لد�رة  ق�����ر�ر  ب��ع��د  �ل��ف��ي�����ص��ل��ي 

برئا�صة �ل�صيد بكر �لعدو�ن �إعادة تعيني 

�صنو�ت  �صغله  �ل��ذي  �مل��وق��ع  �ل��ع��دو�ن، يف 

�ل��ف��ري��ق �جن��از�ت  ط��و�ل وح��ق��ق خالها 

يبتعد  �ن  قبل  وخارجية  حملية  عديدة 

يف �ل�����ص��ن��و�ت �لخ����رية ع��ن م��وق��ع��ه ه��ذ� 

�ملدير  ��صتقالة  قبول  بعد  �لقر�ر  .وجاء 

من�صبه،  م��ن  �لع�صاف  �صليمان  �لإد�ري 

دون تو�صيح �لأ�صباب �لتي دفعته لذلك.

�صكر  خ��ط��اب  �لفي�صلي،  �إد�رة  ووج��ه��ت 

بذلها طيلة  �لتي  على �جلهود،  للع�صاف 

ت�صلمه من�صب �ملدير �لإد�ري يف �لظرف 

�ل��ك��روي  �لفريق  ب��ه  مي��ر  �ل��ذي  �ل�صعب 

�لفي�صلي بظروف �صعبة  .. ومير  حاليا 

ق���ر�ر�ت  يف  �لتخبط  �صعيد  ع��ل��ى  ���ص��و�ء 

فيما  �أو  �لإد�ري�������ة،  �أو  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ت��ع��ي��ني 

�لقدم  ك��رة  فريق  نتائج  ب��رت�ج��ع  يتعلق 

بد�أت حظوظه  �ملحرتفني، حيث  بدوري 

ت���ت���ا����ص���ى يف �مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �ل��ل��ق��ب. 

موؤخر�  لها  تعر�ش  �لتي  �خل�صائر  بعد 

و�ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ي ل ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع ت��اري��خ 

وعر�قة �لنادي �لفي�صلي .

االنباط - عمان 

جن���ح �ل����ن����ادي �لأه����ل����ي م���ن حت��ق��ي��ق 

-٩2 بنتيجة  �لأرث��وذك�����ص��ي  على  �ل��ف��وز 

�ل��ف��ري��ق��ني  �ل�����ذي ج��م��ع  �ل���ل���ق���اء  5٩ يف 

م�������ص���اء �لإث����ن����ني ع���ل���ى ����ص���ال���ة �لأم�����ري 

�صمن  لل�صباب  �حل�صني  مبدينة  حمزة 

ل��ك��رة  �لأردن  ك��اأ���ش  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات 

�ل�����ص��ل��ة. وب����رز م���ن �لأه���ل���ي يف �مل���ب���ار�ة 

�ل���ن���ج���م���ان �مل���خ�������ص���رم���ان ����ص���ام دغ��ل�����ش 

وزي���د ع��ب��ا���ش ورع���د ب��رغ��و���ش وف��ري��دي 

من  تاألق  فيما  �لزعبي،  وعلي  �بر�هيم 

�لأرث��وذك�����ص��ي �أح��م��د ح�����ص��ون��ة و�أ���ص��رف 

�ل�صيوري.    و�صيلتقي  وفخري  �لهندي 

�لأه���ل���ي م���ع �ل����وح����د�ت ي����وم �خل��م��ي�����ش 

بينما  �لأم����ري ح��م��زة  ���ص��ال��ة  �مل��ق��ب��ل يف 

كفريوبا  نظريه  �لأرثوذك�صي  �صيو�جه 

�ل���ي���وم �لأرب�����ع�����اء ، ح��ي��ث ي��ن�����ش ن��ظ��ام 

�ل���ب���ط���ول���ة ع���ل���ى خ�������روج �مل���غ���ل���وب م��ن 

مبار�تني. 

االنباط –عمان 

����ص���م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة �لج����ت����م����اع����ات م��ع 

تو��صلت  ط��وك��ي��و  يف  �لأردن���ي���ة  �ل�����ص��ف��ارة 

�أم�������ني ع�����ام �ل���ل���ج���ن���ة �ل���ب���ار�مل���ب���ي���ة م��ه��ا 

�ل���رغ���وث���ي �ل���ث���اث���اء م����ع �ل�����ص��ك��رت��ري 

�مل�صاروة  طال  �ل�صيد  بال�صفارة  �لثالث 

زووم.  �مل����رئ����ي  �لت���������ص����ال  ت��ق��ن��ي��ة  ع����ر 

�لجتماع  �لبار�ملبية  �للجنة  من  وح�صر 

�أك���ر م��ن ���ص��اع��ة �ل�����ص��ي��د د�ود  �ل���ذي د�م 

���ص��ح��ادة و�ل�����ص��ي��دة ر����ص���ا �خل���ي���اط حيث 

�لأردنية  �مل�صاركة  ترتيبات  متابعة  متت 

ون��وق�����ص��ت  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  �لأل���ع���اب  دورة  يف 

�لتدريبي  باملع�صكر  �ملتعلقة  �خل��ط��و�ت 

ن���و����ص���ريو  �إق����ام����ت����ه يف م���دي���ن���ة  �مل����زم����ع 

بدورة  �مل�صاركة  �لأردن  لبعثة  �مل�صت�صيفة 

�للجنة  �أع�صاء  �لبار�ملبية.وبني  �لألعاب 

�لبار�ملبية خط �ل�صفر ومو�عيد �لو�صول 

عمان  م��ن  و�مل���غ���ادرة  للمع�صكر  �مل��ت��وق��ع��ة 

�ملع�صكر  م��ق��ر  ن��و���ص��ريو  ث��م  ط��وك��ي��و  �إىل 

�ل��ق��ري��ة  �إىل  �ل��ت��دري��ب��ي وث����م �لن���ت���ق���ال 

�أماكن  مناق�صة  ومت  طوكيو  يف  �لأوملبية 

�لق���ام���ة خ���ال �مل��ع�����ص��ك��ر و�ل��ت�����ص��ه��ي��ات 

�ملتحركة. �لكر��صي  مل�صتخدمي  �ملطلوبة 

�آخ��ر  �جتماع  عقد  على  �جلانبان  و�ت��ف��ق 

بنتائج  �لبار�ملبية  �للجنة  لو�صع  قريبا 

مع  �ل�صفارة  �صتجريها  �لتي  �لت�صالت 

عمدة مدينة نو�صريو حول خطة �ل�صفر، 

وتزويد �ل�صفارة باملزيد من �ملعلومومات 

و�ملو�عيد  �لبعثة  و�أع�صاء  �لاعبني  عن 

�لدقيقة للو�صول و�ملغادرة.

االنباط - عمان 

�جلولة  مناف�صات  �ليوم  م�صاء  تتو��صل 

 ،2020 �لوىل  �ل��درج��ة  دوري  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة 

�لثانية  عند  مبارياته  جميع  تقام  و�ل��ذي 

و�ل��ن�����ص��ف ع�����ص��ر�ً. ح��ي��ث ي���و�ج���ه �ل��ك��رم��ل 

ها�صم،  �لم��ري  ملعب  على  �جلليل  نظريه 

و�ل���ريم���وك م��ع �حت���اد �ل��رم��ث��ا ع��ل��ى ملعب 

مغري  م��ع  وبلعما  بال�صلط،  ح�صني  �لم��ري 

�ل�����ص��رح��ان ع��ل��ى ���ص��ت��اد �لم����ري حم��م��د، يف 

بني  من�صية  ن��ظ��ريه  �ل��ع��رب��ي  ي��و�ج��ه  ح��ني 

�ملباريات  ح�صن على ملعب جر�ش. وتختتم 

يجمع  وح��ي��د  بلقاء  �جل���اري،   26 �خلمي�ش 

�لدو�ء مع كفر�صوم على ملعب جر�ش.  د�ر 

 7 وي��ت�����ص��در ذ�ت ر������ش �ل��رتت��ي��ب ب��ر���ص��ي��د 

�لرمثا  �حت��اد  �لأه��د�ف عن  وبفارق  نقاط، 

 ،5 وبلعما  �لريموك  �جلليل،  ثم  و�لبقعة، 

�ل�صرحان   ،4 �ل��دو�ء  ود�ر  �ل�صرحان  مغري 

و�لكرمل  �ل��ع��رب��ي   ،2 وك��ف��ر���ص��وم  �ل��ط��رة   ،3

دون  بني ح�صن  من�صية  �لأخ��ري  وباملركز   ،1

نقاط.

لندن - وكاالت 

ع������ل������ق ن��������������ادي ل������ي������ف������رب������ول ع������ل������ى ق���������ر�ر 

�حل����ك����وم����ة �ل���ري���ط���ان���ي���ة ب�����ع�����ودة �جل���م���اه���ري 

 حل�������ص���ور �لأح���������د�ث �ل���ري���ا����ص���ي���ة يف �مل���اع���ب.

و�أع����ل����ن ب���وري�������ش ج���ون�������ص���ون، رئ���ي�������ش �ل�������وزر�ء 

�ل����ري����ط����اين، ب����الأم���������ش �أن�������ه ���ص��ي��ت��م �ل�����ص��م��اح 

ل��ل��ج��م��اه��ري ب��ح�����ص��ور �لأح���������د�ث �ل��ري��ا���ص��ي��ة، 

ح���ني ي��ن��ت��ه��ي �لإغ�����اق ي���وم 2 دي�����ص��م��ر/ك��ان��ون 

ر�صمي:  ب��ي��ان  يف  ليفربول،  وق���ال  �مل��ق��ب��ل.  �لأول 

�لعودة  ب�صاأن  �حلكومة  باإعان  �لنادي  “يرحب 
�لريا�صية.  �مل��اع��ب  �إىل  للجماهري  �مل��ق��رتح��ة 

ونتطلع  �أنفيلد  يف  كثرًي�  �فتقدنا م�صجعينا  لقد 

�إىل �ل��رتح��ي��ب ب��ه��م م���رة �أخ�����رى ع��ن��دم��ا ي��ك��ون 

مع  �ل��ع��م��ل  “�صنو��صل  �آم����ًن����ا«.و�أ�����ص����اف:  ذل���ك 

���ص��رك��ائ��ن��ا يف ل��ي��ف��رب��ول، وه����م جم��ل�����ش �مل��دي��ن��ة 

من  �مل�صجعني،  ور�ب��ط��ة  �ملري�صي�صايد  و���ص��رط��ة 

�ل�صحية و�لعملية  �لإر���ص��اد�ت  �أح��دث  �أجل و�صع 

 �لأك������ر ف��ع��ال��ي��ة ل��ل��ع��ودة �لآم���ن���ة ل��ل��ج��م��اه��ري«.

و�أمت: “�أثناء �نتظارنا تاأكيًد� ب�صاأن �مل�صتوى �لذي 

�صتو�صع فيه مدينة ليفربول، نو��صل �لعمل على 

�لوقت  يف  �لبيانات  من  �ملزيد  و�صنعلن  خططنا 

للماعب  �ل�����ص��م��اح  �صيتم  �أن����ه  �مل��ن��ا���ص��ب«.ي��ذك��ر 

�حلكومة  تعترها  �ل��ت��ي   ،1 �مل�صتوى  مناطق  يف 

منخف�صة �ملخاطر، با�صتيعاب ما ي�صل �إىل 4000 

�إذ� كان �مللعب  م�صجع، �أو ن�صف �ل�صعة �لق�صوى 

ي�صتوعب �أقل من 8000 �صخ�ش.وماعب مناطق 

�مل�����ص��ت��وى 2، �ل��ت��ي ت��ع��ت��ر م��ت��و���ص��ط��ة �خل��ط��ورة، 

�صعتها  ن�����ص��ف  �أو  م�����ص��ج��ع،   2000 �إىل  ���ص��ت�����ص��ل 

مقعد.  4000 م��ن  �أق��ل  ت�صم  كانت  �إذ�   �لق�صوى 

�أم����ا م��اع��ب م��ن��اط��ق �مل�����ص��ت��وى 3، وه���ي �لأك���ر 

خ���ط���ورة، ���ص��ت�����ص��ت��م��ر ب��ه��ا �مل���ب���اري���ات و�لأح������د�ث 

�لريا�صية خلف �أبو�ب مغلقة.

برلني - وكاالت

مو�جهة  م��ن  ميونخ  ب��اي��رن  يتمكن  ل��ن 

�ل��ن��م�����ص��اوي ب�صفوف  ���ص��ال��زب��ورج  ب���ول  ري���د 

�ل���ي���وم �لأرب�����ع�����اء، وذل�����ك �صمن  م��ك��ت��م��ل��ة، 

4 م��ن دور جم��م��وع��ات  م��ن��اف�����ص��ات �جل��ول��ة 

وخ���ا����ش  �أوروب���������ا.  �أب����ط����ال  دوري  ب���ط���ول���ة 

�لثاثاء،  �لأخري،  مر�نه  �لبافاري  �لفريق 

��صتعد�ًد� ملبار�ة �ليوم �لتي قد ت�صمن تاأهله 

يف  جناحه  حال  �لإق�صائية  ل��اأدو�ر  مبكًر� 

“بيلد”،  �صحيفة  وبح�صب  �لفوز.  حتقيق 

ف����اإن �مل����ر�ن �لأخ����ري ل��ل��ب��اي��رن ���ص��ه��د غ��ي��اب 

5 لع��ب��ني، ع��ل��ى ر�أ���ص��ه��م �ل��ث��اث��ي ل��وك��ا���ش 

تولي�صو.  وكورينتني  �صار  بونا  هرينانديز، 

�إىل  �صين�صم  �ل��ث��اث��ي  ه���ذ�  ف���اإن  وب���ذل���ك، 

وجو�صو�  ديفيز  �ألفون�صو  �مل�صاب  �لثنائي 

يذكر  �لبايرن.  غيابات  قائمة  يف  كيميت�ش 

�ملا�صية  �ملبار�ة  عن  غابا  وتولي�صو  �صار  �أن 

ب�صبب  بالبوند�صليجا  برمين  ف��ريدر  �صد 

لإ�صابة  هرينانديز  تعر�ش  فيما  �لإ�صابة، 

ق���وي���ة يف �ل��ل��ق��اء ذ�ت����ه ق��ب��ل ����ص��ت��ب��د�ل��ه يف 

�ل�صوط �لأول.

تواصل منافسات دوري االولى الكروي 

ليفربول يرحب بعود الجماهير للمالعب 

غيابات بالجملة عن صفوف بايرن ميونخ 

مباراتان في دوري الكرة النسوي للمحترفات 
االنباط - عمان 

�لربعاء،  �ليوم  لل�صباب  �حل�صني  مبدينة  �لبولو  ملعب  ي�صهد 

�إق���ام���ة م��ب��ار�ت��ني يف �ن��ط��اق م��ن��اف�����ص��ات م��رح��ل��ة �لإي����اب ب���دوري 

�لأهلي  فريقا  م�صاء  �لثالثة  عند  ويلتقي  �لقدم.  لكرة  �ملحرتفات 

�لأردن  �صباب  فريقا  م�صاء  �ل�صاد�صة  عند  يلعب  فيما  و�لقاد�صية، 

عنه  �أعلن  �لذي  للبطولة  �لر�صمي  �جلدول  ووفق  و�لرثوذك�صي. 

�حتاد �لكرة على موقعه �لر�صمي، يلعب �خلمي�ش �ملقبل على نف�ش 

حتى  �ل��دوري  عمان  فريق  ويت�صدر  وعمان.  �لن�صر  فريقا  �مللعب 

�لآن بر�صيد 18 نقطة.
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مستقبل لوف على طاولة البحث 

التاريخ يذكر نجوم االهلي والزمالك الكبار 

فيدرر يحقق  االنجاز التاريخي 

برلني - وكاالت 

ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر �إخ����ب����اري �ل���ث���اث���اء �أن���ه 

يو�خيم  مع  م�شغرة  جل�شة  عقد  �شيجرى 

ل����وف �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب �لأمل������اين، 

�ملقرر  �لأمل����اين  �لحت���اد  م��ع  �جتماعه  قبل 

�مل���ق���ب���ل. �لأول  ك����ان����ون  دي�������ش���م���ر/   4 يف 

�أن  ع��ل��م��ت  �أن��ه��ا  “بيلد”  �شحيفة  وذك����رت 

ونائبه  �لأمل��اين  �لحت��اد  رئي�س  كيلر  فريتز 

�جلل�شة  يف  �شي�شاركان  ب��ي��رز  بير  �لأول 

�لأمل���اين  ل���وف. وك���ان �لحت���اد  �مل�شغرة م��ع 

مناق�شات  �شيجري  �أن���ه  �لإث��ن��ن  �أع��ل��ن  ق��د 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب �لأول  �ل��و���ش��ع �حل����ايل  ب�����ش��اأن 

�مل��ق��ب��ل.  �ل�����ش��ه��ر  ل���وف،  ي��و�خ��ي��م  وم�شتقبل 

�شيقدم  �لجتماع،  بعد  �أنه  �لحتاد  و�أو�شح 

�ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل ب�����ش��اأن �مل��ن��اق�����ش��ات �ل��ت��ي ج��رت 

وكذلك �خلطو�ت �ملقبلة، 

�لبيان:  �ملنا�شب.وتابع  �لوقت  يف  وذل��ك 

م��ن  �ل���ري���ا����ش���ي  ب���ال�������ش���ق  ي��ت��ع��ل��ق  “فيما 

�أج���ل حت��ل��ي��ل �أ���ش��ب��اب �ل��ه��زمي��ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة يف 

�ل�شخ�شي  �مل�شتوى  على  و�أي�����ش��ا  �إ�شبيلية 

ه��ذ�  �ل��ك��ب��رة.  �لأم����ل  خ��ي��ب��ة  م��ع  للتعاطي 

�إىل  �لإ�شارة  �لإج���ر�ء�ت«. وجتدر  جزء من 

م��ب��اري��ات��ه  �شيخو�س  �لأمل����اين  �مل��ن��ت��خ��ب  �أن 

ي��خ��و���س  ح��ي��ث  �آذ�ر،  م���ار����س/  يف  �مل��ق��ب��ل��ة 

للفريق  �لأخ���رة  وه��ي  م��ب��اري��ات،   3 خالله 

قبل �أن يجرى �لإعان عن قائمة �ملنتخب 

لبطولة كاأ�س �لأمم �لأوروبية �لتي تنطلق 

يف ي��ون��ي��و/ ح��زي��ر�ن �مل��ق��ب��ل. وي��ت��وىل ل��وف 

منذ  �لأمل���اين  �ملنتخب  عاما” ت��دري��ب   60“
م��ون��دي��ال  بلقب  �ل��ف��ري��ق  م��ع  ف��از  �إذ   2006

�ل���دف���اع عن  ح��م��ل��ة  ل��ك��ن   2014 �ل����ر�زي����ل 

2018 �شهدت ماأ�شاة  �للقب يف ن�شخة رو�شيا 

للماكينات.  حقيقية 

من دور  �ملا�شي  �ملونديال  �أملانيا  وودعت 

�شاحبت  �لتي  �ل�شجة  بجانب  �ملجموعات 

مولر  وت��وم��ا���س  ب��و�ت��ي��ن��ج  ج���روم  ��شتبعاد 

�ل��ف��ري��ق. وح�شل  وم��ات�����س ه��وم��ي��ل�����س م��ن 

ك��اأ���س �لأمم  ع��ق��ده حتى  �ل���ذي ميتد  ل��وف 

ب�شبب  �ملقبل  للعام  تاأجلت  �لتي  �لأوروبية، 

ف��رو���س ك���ورون���ا وك��ذل��ك ح��ت��ى م��ون��دي��ال 

عقب  و����ش��ع��ة  م�����ش��ان��دة  ع��ل��ى   ،2022 ق��ط��ر 

�خل����روج م��ن م��ون��دي��ال رو���ش��ي��ا م��ع منحه 

�لوقت �لكاف لإعادة بناء �لفريق.

القاهرة - وكاالت 

ي��خ��و���س �لأه����ل����ي و�ل���زم���ال���ك م��و�ج��ه��ة 

�لقاهرة  �شتاد  على  �ملقبل  �جلمعة  تاريخية 

قمة  �أف��ري��ق��ي��ا، يف  �أب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  يف 

�ل��دخ��ول  ع��ن  �لقطبن  لع��ب��ي  فيها  يبحث 

يف ق��ائ��م��ة ذه��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة.وي��ح��ظ��ى ت��اري��خ 

�ل��ن��ادي��ن �ل��ع��ري��ق��ن ب��ك��ث��ر م��ن �ل��ه��د�ف��ن 

�ل���ت���اري���خ���ي���ن �ل�����ذي�����ن و�����ش����ع����و� ب�����ش��م��ات 

ق���اري���ا. �ل���ف���ري���ق���ن  ت��ن�����ش��ى يف م�������ش���رة   ل 

�لأه�������ل�������ي ..حم�������م�������ود �خل����ط����ي����ب ي��ع��ت��ل��ي 

حم��م��ود �خل��ط��ي��ب رئ��ي�����س �لأه���ل���ي �حل���ايل، 

�لهد�فن  قائمة  �لأحمر،  �لفريق  و�أ�شطورة 

�لتاريخين يف م�شر يف �لبطولت �لأفريقية 

“بيبو” 28 هدفا  و�شجل  37 هدفا.  بر�شيد 

�أه������د�ف يف  و9  �أف��ري��ق��ي��ا،  �أب���ط���ال  دوري  يف 

�لكوؤو�س. �أب��ط��ال  لاأندية  �أفريقيا   بطولة 

يف  �أبوتريكة  حممد  ياأتي  �أبوتريكة  حممد 

�ملركز �لثاين يف قائمة هد�يف �لأهلي و�لكرة 

 32 بر�شيد  �ل��ق��اري،  �ل�شعيد  على  �مل�شرية 

هدفا، �شجلها جميعا يف دوري �لأبطال عد� 

 هدف وحيد �أحرزه يف بطولة �لكونفدر�لية.

ع������م������اد م����ت����ع����ب �أح���������������رز ع������م������اد م���ت���ع���ب 

يف   24 م���ن���ه���ا  �لأه��������ل��������ي،  م������ع  ه�����دف�����ا   28

�ل���ك���ون���ف���در�ل���ي���ة  يف  و3  �لأب������ط������ال  دوري 

 وه�������دف وح����ي����د يف �ل�������ش���وب���ر �لأف����ري����ق����ي.

للمركز  �شليمان  وليد  تقدم  �شليمان  وليد 

�ل���ر�ب���ع يف ق��ائ��م��ة ه����د�يف �لأه���ل���ي ب���اإح���ر�زه 

�أفريقيا  ب��ط��ولت  19 ه��دف��ا م��ع �لأح��م��ر يف 

و3  �لأب�����ط�����ال  دوري  يف  ه���دف���ا   16 ب����و�ق����ع 

 �أه�������د�ف يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �ل��ك��ون��ف��در�ل��ي��ة

ب���رك���ات وف���اف���ي���و �أح������رز �ل��ث��ن��ائ��ي حممد 

ب��رك��ات و�لأجن����ويل �أم���ادو فافيو 18ه��دف��ا 

�أفريقيا.بركات  يف  �لأح��م��ر  م��ع  منهما  لكل 

و�أح���رز  �لأب���ط���ال،  دوري  ه��دف��ا يف   17 �شجل 

ه��دف��ا و�ح����د� يف �ل�����ش��وب��ر �لأف��ري��ق��ي، بينما 

�شجل فافيو 16 هدفا يف دوري �لأبطال و3 

�أهد�ف يف �لكونفدر�لية.

ي��ت�����ش��در  �ل���زم���ال���ك  عبد �حل��ل��ي��م ع��ل��ي 

ع��ب��د �حل��ل��ي��م ع��ل��ي ق��ائ��م��ة ه���د�يف �ل��زم��ال��ك 

23 ه��دف��ا. ب��ر���ش��ي��د  �أف��ري��ق��ي��ا  ب���ط���ولت   يف 

دوري  يف  ه��دف��ا  “�لعندليب” 12  و���ش��ج��ل 

�لأبطال و7 �أهد�ف يف بطولة �لأندية �أبطال 

�لكوؤو�س، و3 �أهد�ف يف بطولة �لكونفدر�لية، 

 �إىل جانب هدف و�حد يف �ل�شوبر �لأفريقي.

عبد  ج���م���ال  �حلميد   �أح������رز  ع��ب��د  ج���م���ال 

�لزمالك  بقمي�س  ق��اري��ا  هدفا   16 �حلميد 

 جاءت كلها يف دوري �لأبطال بنظامه �لقدمي.

�لزمالك  قائد  �إم��ام  ح��ازم  �إمام  �أحرز  ح��ازم 

�لأب���ي�������س  ب��ق��م��ي�����س  ه����دف����ا   12 �ل�������ش���اب���ق 

خ����ال م�������ش���و�ره �لأف���ري���ق���ي، ب���و�ق���ع 10 يف 

�أب���ط���ال  يف  و�ح�����د  وه�����دف  �لأب����ط����ال  دوري 

 �ل���ك���وؤو����س وم��ث��ل��ه يف �ل�����ش��وب��ر �لأف���ري���ق���ي.

ج����م����ال ح����م����زة وح���������ش����ام ح�������ش���ن وط�������ارق 

ي��ح��ي��ى �أح�������رز �ل���ث���اث���ي 10 �أه��������د�ف ل��ك��ل 

 م��ن��ه��م خ�����ال م�������ش���و�ره���م م����ع �ل���زم���ال���ك.

ج����اءت �أه�����د�ف ج��م��ال ح��م��زة ك��ل��ه��ا ب���دوري 

�لأبطال، بينما �أحرز ح�شام ح�شن 7 �أهد�ف 

�لكوؤو�س، يف  �أبطال  �لأبطال و3 يف  يف دوري 

حن �شجل طارق يحيى �أهد�فه �ل� 10 جميعا 

يف دوري �لأبطال.

رو�سيا - وكاالت 

�لتن�س  مو�شم  مناف�شات  على  �ل�شتار  �أ���ش��دل 

ميدفيديف،  د�نييل  �ل��رو���ش��ي  بفوز  �ل�شتثنائي، 

ب���ل���ق���ب �ل���ب���ط���ول���ة �خل���ت���ام���ي���ة ل���ل���م���و����ش���م، ع��ل��ى 

ح�����ش��اب �ل��ن��م�����ش��اوي دوم��ي��ن��ك ث��ي��م مبجموعتن 

للمو�شم  �لأخ�����ر  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ملجموعة. و�شهد 

ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  �ل�شربي  حمافظة  �حل���ايل، 

�أك��ر من  بفارق  مبتعد�ً  �لت�شنيف،  ���ش��د�رة  على 

ن��اد�ل  رفائيل  �لإ�شباين  مناف�شه  عن  نقطة  �ألفي 

�مل�شنف �لثاين. وعلى �لرغم من غياب فيدرر عن 

يف  �ملفتوحة  �أ�شر�ليا  منذ  بطولة  ب��اأي  �مل�شاركة 

�شهر يناير / كانون �لثاين، �إل �أن �ل�شوي�شري حقق 

�إجن��از� تاريخيا، حيث �أنهى �ملو�شم وهو يف قائمة 

�أف�شل 5 لعبن على م�شتوى �لعامل، م�شتفيد�ً من 

خروج �ليوناين ت�شيت�شيبا�س من دور �ملجموعات يف 

�لبطولة �خلتامية.  وبذلك ينهي فيدرر مو�شمه 

16 يف قائمة �أف�شل 5 لعبن على م�شتوى �لعامل، 

�لإ�شباين  �أن  كما  ج��دي��د�ً.  قيا�شياً  رق��م��اً  حمققاً 

ر�فائيل ناد�ل �أ�شبح قريباً من رقم غرميه فيدرر، 

حيث متكن من �إنهاء مو�شمه �ل�15 يف هذه �لقائمة، 

متخطياً رقم �لأمريكي جيمي كونورز )14(.

منع منصور من حضور مباراة القمة 

عودة كاسيميرو وغياب بنزيمه عن الريال 

كورونا يضرب النجم بيكهام 

القاهرة - وكاالت

�ر����ش���ل���ت �ل��ل��ج��ن��ة �لأومل���ب���ي���ة �مل�����ش��ري��ة 

لكرة  �مل�شري  �إىل �لحت��اد  ر�شميا  خطابا 

�ل��ق��دم م��ن �أج����ل م��ن��ع ح�����ش��ور مرت�شى 

م��ن�����ش��ور رئ��ي�����س ن����ادي �ل��زم��ال��ك م��ب��ار�ة 

نهائي دوري �لأبطال.

ي��وم  �شد �لأهلي  �ل���زم���ال���ك  وي��ل��ع��ب 

على  �ل��ق��اري  �لنهائي  يف  �ملقبل  �جلمعة 

�شتاد �لقاهرة.و�أكدت �للجنة �لأوملبية يف 

خطابها �أن مرت�شى من�شور لي�س رئي�شا 

من�شبه  من  عزله  مت  �إذ  �لزمالك  لنادي 

ول ي��ح��ق ل���ه ح�����ش��ور �مل���ب���ار�ة.وط���ال���ب���ت 

م�شوؤويل  �إىل  تعليمات  ب��اإع��ط��اء  �للجنة 

من  من�شور  مرت�شى  ملنع  �لقاهرة  �شتاد 

�لأوملبية  �للجنة  �مللعب.و�أ�شدرت  دخ��ول 

قر�ر� بعزل مرت�شى من�شور عن من�شبه 

و�إي���ق���اف���ه 4 �أع������و�م ب���دع���وى جت������اوزه يف 

ح���ق ع����دد م���ن �جل���ه���ات و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 

�لريا�شية.

مدريد - وكاالت 

�أعلن �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن، �ملدير 

�لفني لريال مدريد، قائمة �لفريق خلو�س 

مو�جهة �إن��ر م��ي��ان، �ل��ي��وم �لأرب��ع��اء يف 

دور  م��ن  �لر�بعة  �جل��ول��ة  �إط���ار مناف�شات 

�ملجموعات بدوري �أبطال �أوروبا. و�شهدت 

�لقائمة عودة �لر�زيلي كا�شيمرو، لعب 

�لو�شط، بعد تعافيه من فرو�س كورونا، 

يعو�شه  �ل��ذي  بنزميا  ك��رمي  يغيب  بينما 

�ل�شاب هوجو دورو، مهاجم �لكا�شتيا، كما 

يتعاف  مل  �ل���ذي  ميليتاو  �مل��د�ف��ع  يغيب 

م���ن �ل���ف���رو����س، ور�م����و�����س وف��ال��ف��ردي 

لاإ�شابة. و�شمت �لقائمة 21 لعبا، هم: 

و�ألتوبي. �ملرمى: كورتو�، لونن،   حر��شة 

�ل�����دف�����اع: ك����ارف����اخ����ال، ف��������ار�ن، ن��ات�����ش��و، 

م��ار���ش��ي��ل��و، م��ي��ن��دي، وف��ي��ك��ت��ور ���ش��و���ش��ت. 

كا�شيمرو،  مودريت�س،  كرو�س،  �لو�شط: 

�أودي�����ج�����ارد، و�إي�����ش��ك��و.�ل��ه��ج��وم: ه�����از�رد، 

جونيور،  فيني�شيو�س  فا�شكيز،  �أ�شين�شيو، 

رودري��ج��و جوي�س، وهوجو  دي��از،  ماريانو 

دورو .

القاهرة - وكاالت 

�ث���ب���ت���ت �مل�������ش���ح���ة �ل����ت����ي خ�������ش���ع ل��ه��ا 

�أج�����دد �شفقات  ب��ي��ك��ه��ام  �أح���م���د رم�����ش��ان 

 �لأه�����ل�����ي �إ����ش���اب���ت���ه ب���ف���رو����س ك����ورون����ا.

�لتوقيع  بعد  مل�شحة  خ�شع  بيكهام  و �أن 

حتديد  �أج���ل  م��ن  ر�شمي  ب�شكل  ل��اأه��ل��ي 

�لفريق  �لتو�جد يف تدريبات  موقفه من 

�أن  �مل��ق��رر  �إي��ج��اب��ي��ة.وم��ن  وج���اءت عينته 

ي��خ�����ش��ع ب��ي��ك��ه��ام ل��ل��رت��وك��ول �ل��ع��اج��ي 

حتى  �ملنزيل  �لعزل  وتطبيق  �لتعايف  من 

ي��ت��ع��اف��ى.و�ط��م��اأن �لأه���ل���ي ع��ل��ى �شامة 

لعبيه يف �ملع�شكر �ملغلق بعد ظهور �شلبية 

دوري  نهائي  خلو�س  ��شتعد�د�  �لعينات 

�جلمعة  �ل��زم��ال��ك  �أم���ام  �أفريقيا  �أب��ط��ال 

�لاعب رقم  بيكهام  �ملقبل.وبذلك يكون 

حممد  بعد  بكورونا  �مل�شاب  �لأهلي  يف   6

���ش��ري��ف و�أح���م���د ري�����ان وول���ي���د ���ش��ل��ي��م��ان 

و�شالح جمعة وكهربا.

الريا�ض - وكاالت 

�أع���ل���ن���ت ���ش��ل�����ش��ل��ة ب����ط����ولت �ل�������ش���ي���ار�ت 

�لكهربائية �لثاثاء �أن �ل�شعودية �شت�شت�شيف 

بطولة  يف  �لإط�����اق  ع��ل��ى  ليلي  ���ش��ب��اق  �أول 

�لعامل فورمول ئي باإقامة �شباقن متتالين 

�ملقبل.وقال  �شباط  فر�ير/  يف  �لدرعية  يف 

�مل��ن��ظ��م��ون �إن����ه ���ش��ي��ت��م �ل���ش��ت��ع��ان��ة ب��اأ���ش��و�ء 

كا�شفة منخف�شة �ل�شتهاك و�شتعمل كلها 

ب��ال��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة.وت�����ش��ت�����ش��ي��ف �ل��درع��ي��ة 

و�شيكون   2018 منذ  ئ��ي  ف��ورم��ول  يف  �شباقا 

�ل�����ش��ب��اق��ان ه��م��ا �ل��ث��ال��ث و�ل���ر�ب���ع يف بطولة 

�لعامل �لتي �شتنطلق يف ت�شيلي. ومن �ملنتظر 

بطولة  يف  �شباقا  �ل�شعودية  ت�شت�شيف  �أن 

�ملقبل  �ل��ع��ام  م���رة  1 لأول  ف��ورم��ول  �ل��ع��امل 

 و�شيكون ليا يف جدة خال �ل�شهر �جلاري.

اعالن طرح عطاءفورموال ليلي بضيافة السعودية 

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن 

طرح عطاء 

.)  INTRA AORTIC BALLOONS اتفاقية توريد ( A / 2020 /1 رقم �ش

على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية 

مهن  رخ�سة  معهم  م�سطحبني  الر�سمي  الدوام  �ساعات  خالل  امللكية  الطبية  اخلدمات 

�ستون   )  60  ( مبلغ  دفع  مقابل  العطاء  دعوة  من  ن�سخة  على  للح�سول  املفعول  �سارية 

دينار اردين غري م�سرتدة.

يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  تودع 

 )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  بنكية غري  بكفالة  2020/12/17 وترفق  املوافق  اخلمي�ش 

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 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية
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االنباط-عمان

�إطالق  عن  �م�س  �لأردن  زين  �شركة  �أعلنت 

افتتحته  ال����ذي  زين”،  “ا�ستوديو  خ���دم���ات 

�ل�����ش��رك��ة يف جم��م��ع �مل��ل��ك �حل�����ش��ن ل��الأع��م��ال، 

و�ل����ذي ���ش��ي��ق��دم خ��دم��ات �ل��ت�����ش��وي��ر و�مل��ون��ت��اج 

مل��خ��ت��ل��ف �جل���ه���ات �ل���ر�غ���ب���ة ب��ال���ش��ت��ف��ادة مما 

ي���وف���ره �ل���ش��ت��ودي��و �مل��ج��ه��ز ب���اأح���دث ت��ق��ن��ي��ات 

�لت�شوير.

ت�شوير  خدمات  زين”  “ا�ستوديو  و�شيقدم 

�ل��ف��ي��دي��و و�ل��ت�����ش��وي��ر �ل��ف��وت��وغ��ر�يف و�مل��ون��ت��اج 

�لت�شوير،  ومعد�ت  تقنيات  �أح��دث  با�شتخد�م 

ح��ي��ث مت جت��ه��ي��زه وف���ق���اً لأع���ل���ى �مل��و����ش��ف��ات 

�لأدو�ت  ن��اح��ي��ة  م���ن  �ل��غ��اي��ة  ل��ه��ذه  �مل��ع��ت��م��دة 

مالئماً  ليكون  و�لعزل،  و�لكامري�ت  و�ملعد�ت 

�ملختلفة. �لت�شوير  ملتطلبات 

وياأتي �إطالق �شركة زين لال�شتوديو يف �إطار 

�مل�شتمر  �لتو�شع  �إىل  �لر�مية  ��شرت�تيجيتها 

ت��ق��دمي خ���دم���ات م��ت��ن��وع��ة وم��ت��ط��ورة تلبي  يف 

و�جلهات  و�شركائها  زبائنها  �حتياجات  كافة 

ب��دع��م م���ن زي����ن؛ ح��ي��ث �شيقدم  �ل��ت��ي حت��ظ��ى 

�ل�شتوديو خدماته لل�شركات �لنا�شئة ورياديي 

�لأع�����م�����ال مم����ن ت��دع��م��ه��م ����ش���رك���ة زي�����ن حت��ت 

ومن�شة   )ZINC( ل��الإب��د�ع  من�شتها  مظلة 

�مل�����ش��م��م��ن،  ب���دع���م  �خل���ا����ش���ة   DeZain
جممع  يف  �مل��ت��و�ج��دة  �ل�شركات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

و���ش��رك��اء  �مل��ج��م��ع،  و�إد�رة  ل��الأع��م��ال  �حل�����ش��ن 

�شتكون  كما  �لأعمال،  قطاع  من  وزبائنها  زين 

�لر�غبن  جلميع  متاحة  �ل���ش��ت��ودي��و  خ��دم��ات 

من �ل�شركات و�لأفر�د على حد �شو�ء.

و���ش��ي��ت��م��ك��ن �ل����ر�غ����ب����ون ب���ال����ش���ت���ف���ادة م��ن 

خدمات �ل�شتوديو -�شو�ء من قطاع �ل�شركات 

�أو �لأف������ر�د- م��ن ح��ج��ز �مل��وع��د �مل��ن��ا���ش��ب عرب 

www.zincbooking. ال�����راب�����ط: 

ك��اف��ة  ع��ل��ى  �لط������الع  مي��ك��ن  ك��م��ا   ،  com
�ل���ت���ف���ا����ش���ي���ل و�آخ�����������ر �أخ������ب������ار �ل�����ش����ت����ودي����و 

ع����رب �ل�������ش���ف���ح���ات �ل���ر����ش���م���ي���ة ع���ل���ى م��ن�����ش��ات 

و�إن�شتغر�م:  في�شبوك  �لجتماعي  �لتو��شل 

م��ع  �ل���ت���و�����ش���ل  �أو   ،ZainJoStudio
.  0796666348 �لرقم  زين” على  “ا�ستوديو 

االنباط-عمان

�لعاملي،  �ل�شياحي  بالنت«  »لونلي  موقع  و�شع 

�ل��ع��ا���ش��م��ة ع��م��ان ���ش��م��ن ق��ائ��م��ة �أف�����ش��ل وج��ه��ات 

.2021 �ل�شفر على م�شتوى �لعامل للعام 

وك�شف �ملوقع -�ملرجع �لأول لل�شفر يف �لعامل-، 

�ل�شفر  وجهات  �أف�شل  لقائمة  ج��ذري  تعديل  عن 

تعّر�س  �أن  بعد  �نتظارها  ط��ال  �ل��ت��ي   ،2021 ل��ع��ام 

تاريخه،  يف  وتعطيل  تغيري  لأك��رب  �ل�شفر  جم��ال 

حيث متّيزت مدينة عّمان يف هذه �لقائمة كو�حدة 

وتطوير  تغيري  على  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �ل��وج��ه��ات  م��ن 

�ل�شفر. جتارب 

»وجهة  �أّن��ه��ا  هو  عّمان  مّيز  ما  �ن  �ملوقع  وذك��ر 

و�ل�شمولية،  �لتنوع  على  �لرتكيز  م��ع  م�شيافة« 

�مل��وق��ع،  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �ل��ق��ائ��م��ة  ت�شتعر�س  ح��ي��ث 

�لأ�����ش����خ����ا�����س وم���ك���ات���ب �ل�������ش���ي���اح���ة و�ل���وج���ه���ات 

�شاملة  وجتارب  ق�ش�شاً  ميّثلون  �لذين  �ل�شياحية 

باأ�شلوب  �لعامل  �لنا�س حول  ملجموعة متنوعة من 

ي�����ش��م��ن مت��ث��ي��ل ك��اف��ة �لأع�����ر�ق و�لأج���ن���ا����س فيما 

بال�شفر. يتعلق 

�ل�شياحة  تن�شيط  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  وق����ال 

�ل���دك���ت���ور ع����ب����د�ل����رز�ق ع���رب���ي���ات يف ب���ي���ان �م�����س 

ر �لعا�شمة عمان �شمن �لقائمة  �لثالثاء، �إن َت�َشدُّ

�ل�شادرة عن موؤ�ش�شة عاملية ور�قية وموثوقة بهذ� 

�أن هذه  �إىل  �إجناز حقيقي لالأردن، ��شافة  �ل�شكل 

�لت�شمية �شتلعب دور�ً �أ�شا�شياً يف زيادة عدد �ل�شياح 

�عد�د� كبرية  �جلدد لالأردن، حيث ت�شتقبل عّمان 

عّمان  حتظى  �أن  لنا  فخر  وه��و  �ململكة،  زّو�ر  م��ن 

بهذه �ل�شمعة �لطيبة كوجهة �شفر �شمولية.

وت��اب��ع »�ن ع��ّم��ان م��وط��ن ل��ع��دد م��ن م��و�ق��ع��ن��ا 

بتنّوعها  ت�شتهر  ب���د�أت  وق��د  �لأّخ�����اذة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

م��زي��ج عاملي  و�ل��ت�����ش��وق، ففيها  �ل��ط��ع��ام  يف جت���ارب 

�لت�شوق  ومر�كز  �لقدمية  �ل�شو�ق  وفيها  وحملي 

يف �لأجز�ء �ملعا�شرة«.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال �مل����دي����ر �ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل��وق��ع 

»�شيكون  كابرير�  لوي�س   »Lonely Planet«

وتعمل   ،2021 عام  يف  م�شبوقة  غري  �أهمية  لل�شفر 

�إبر�ز  2021« على  قائمة »�أف�شل ما يف �ل�شفر لعام 

�ل��ذي��ن يجعلون  �لأ���ش��خ��ا���س و�مل��و�ق��ع و�مل��ن��ظ��م��ات 

�ل��ذي  ب��الإي��ج��اب��ي��ة، �لأم���ر  �ل�شفر جت��رب��ة غ��ام��رة 

نحن باأم�ّس �حلاجة �إليه يف عام تعّطل �ل�شفر فيه 

ب�شبب جائحة كورونا«.

و��شاف »تعك�س �لقائمة كيفية م�شاهمة �ل�شفر 

و�ل�شمولية  �ملجتمع  ودع��م  �ل�شتد�مة  عو�مل  يف 

�لعامل  ل�شتك�شاف  �ملثلى  �لطريقة  وت�شتعر�س 

ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة، ف��ب��ع��د ع����اٍم ت�شبب  ي��ّت�����ش��م  ب��اأ���ش��ل��وب 

�أف�شل  قائمة  ج��اءت  �ل�شفر،  ع��امل  يف  با�شطر�ب 

 Lonely Planet عن  �ل�شادرة  �ل�شفر  يف  ما 

كرمٍز للتز�م �ملوؤ�ش�شة جتاه هذه �لقيم«.

االأنباط - دبي 

حققت قناة تيونز كيدز �خلليجية على موقع 

 ، م�شاهدة  مليون  م��ن  �أك���ر   ، �ل��ع��امل��ي  ي��وت��ي��وب 

يف خ���الل �أ���ش��ب��وع��ن م��ن �إط����الق �ل��ق��ن��اة ،ع��ل��م��اً 

وحر�س   ،  2020/ 11/ 03 يف  ك��ان  �إط��الق��ه��ا  ب���اأن 

هو  �خلليجي  �لطفل  يكون  �أن  عليها  �لقائمون 

وت�شجيعهم  �لإدر�ك  تنمية  �مل�شتهدف،بهدف 

وت�شكيل   ، و�ل��رتف��ي��ه  و�لب��ت��ك��ار  �لإب�����د�ع  ع��ل��ى 

ثقافتهم باأ�شلوب ي�شمن �حلفاظ على منظومة 

جمتمعنا  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  �ل����ع����اد�ت 

�أبرز �لأهد�ف لفريق  �خلليجي و�لعربي . ومن 

تكون  �أن  �خلليجية  كيدز  تيونز  قناة  يف  �لعمل 

ه���ذه �ل��ق��ن��اة م��ن �ل��ق��ن��و�ت �ل���ر�ئ���دة ب��ن ق��ن��و�ت 

�لأط����ف����ال �خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل���ع���رب���ي���ة ، م�����ش��ت��غ��ل��ن 

و�لر�شوم  �ملو�شيقى  جمال  يف  �لكبرية  خرب�تهم 

�مل��ت��ح��رك��ة وم��وؤم��ن��ن ب��ه��دف��ه��م ب���اأن ت��ك��ون ه��ذه 

ذو  بد�ية م�شاريع فنية وتقدمي حمتوى  �لقناة 

مع    . للطفل  يقدم  عما  وخمتلف  عالية  قيمة 

�لتاأكيد على �أن �لقناة ت�شع هدفها �لأ�شا�شي يف 

�لعربي  للطفل  �آم��ن  حمتوى  تقدمي  م�شو�رها 

ثالثة  �ل��ي��وم  لغاية  �أطلقت  �لقناة  �أن  وي��ذك��ر   ،

وتيونز  بوخدود وجمل جمل  عبود  وهي  �أعمال 

كيدز حيث �أن �خلطة هي �أن يكون هنالك عمل 

�ملتحركة  ب��ال��ر���ش��وم  �ل��ف��ي��دي��و  ب��ط��ري��ق��ة  غ��ن��ائ��ي 

�أ�شبوعيا . مرفق ر�بط �لقناة على �ليوتيوب

إطالق »استوديو زين« لخدمات التصوير والمونتاج

عّمان ضمن قائمة أفضل وجهات السفر لعام 2021

قناة تيونز كيدز الخليجية تحقق اكثر من مليون مشاهدة 

رو�سيا اليوم- ديلي ميل

لقمر  مذهال  م�شهد�  موهوب  م�شور  �لتقط 

م��ك��ت��م��ل مي���ر ع���رب ق���و����س ����ش���خ���ري، م���ا ي��ج��ع��ل 

�ل�شورة �لنهائية تبدو وكاأنها عن عمالقة.

و�لتقط ز�ك كويل �ل�شورة �ملذهلة يف حديقة 

ي��وت��ا،  يف   ،Arches National Park
بتاريخ 28 اأكتوبر.

عرب  مي��ر  مكتمل  قمر  ُي���رى  ز�ك،  ���ش��ور  ويف 

�لقو�س، ويحوم يف منت�شفه بحيث تبدو �ل�شورة 

بغ�شب يف  وكاأنها عن �شخمة وغام�شة، حتدق 

�مل�شاهد.

�للقطة  ل��ه��ذه  �لتخطيط  »ك���ان  ز�ك:  وق���ال 

�ل��رغ��م من  �أ���ش��ه��ر. وع��ل��ى  �شعبا وب���د�أ قبل ع��دة 

�لإحالة �ملرجعية �إىل مو�شع �لقمر يف تطبيقات 

يف  �شتكون  �أن��ك  ي�شمن  �شيء  يوجد  ل  متعددة، 

�ملكان �ل�شحيح، فقط ب�شع خطو�ت يف �أي �جتاه 

ولن حت�شل على �ل�شورة«.

�لتوتر  م��ن  �ل��ق��در  بهذ�  �أ�شعر  »مل  و�أ���ش��اف: 

�شورة،  �أي  �لتقاط  حلظة  �ق��رت�ب  مع  قبل  من 

حيث  �لتخطيط،  بنتيجة  �شعادة  �أك��ر  �أك��ن  ومل 

ظهر �لقمر يف �لنقطة �ملحددة ومّر ب�شكل مثايل 

عرب �لقو�س«. 

 Arches National ح��دي��ق��ة  وت���ق���ع 

ن��ه��ر  ب����ج����و�ر  ي����وت����ا،  ولي������ة  ����ش���رق  يف   Park
�حلديقة  ت�شتهر  �ل�شم،  يوحي  وكما  كولور�دو. 

حيث  �لطبيعي،  �لرملي  �حلجر  م��ن  باأقو��شها 

2000 م��ن��ه��ا على  �أك���ر م��ن  مي��ك��ن �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى 

م�شاحة 76000 فدان.

 Delicate ه���و  ���ش��ه��رة،  �لأك����ر  وق��و���ش��ه��ا 

�رتفاعه  يبلغ  بذ�ته  قائم  قو�س  وهو   ،Arch
�أك����ر �مل��ع��امل  52 ق��دم��ا )16 م����رت�(، وه���و �أح����د 

�شهرة يف �لولية.

�مل��ت��و�زن��ة«،  ب�«�ل�شخرة  �حلديقة  تتميز  كما 

مدر�شية،  ح��اف��الت  ث��الث  بحجم  �شخرة  وه��ي 

ومي���ك���ن روؤي���ت���ه���ا ب����ج����و�ر �ل���ط���ري���ق �ل��رئ��ي�����ش��ي 

للحديقة وهي تتو�زن بحرية على �رتفاع حو�يل 

55 قدما من �لأر�س.

صورة فريدة للبدر في مشهد يشبه العين

القضاء يوّجه تهمة لزوج نانسي 
عجرم بعد »واقعة الفيال«

دراسة »غريبة«.. ما الهاتف األكثر 
عرضة للسرقة؟

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

وكاالت - اأبوظبي

ب��ع��د �أ����ش���ه���ر م���ن �ل���و�ق���ع���ة �ل���ت���ي �أث�����ارت 

����ش���ج���ة، وج�����ه �ل���ق�������ش���اء �ل���ل���ب���ن���اين �م�����س 

دفاع  حالة  يف  ق�شد�  �لقتل  تهمة  �لثالثاء، 

م�����ش��روع ع���ن �ل��ن��ف�����س ل���ف���ادي �ل��ه��ا���ش��م زوج 

قتله  خلفية  ع��ل��ى  ع��ج��رم،  ن��ان�����ش��ي  �ل��ف��ن��ان��ة 

منطقة  يف  م��ن��زل��ه  �إىل  ملثما  ت�شلل  رج���ال 

ك�����ش��رو�ن ���ش��م��ايل ب���ريوت ب��ه��دف �ل�����ش��رق��ة، 

وهدد بقتله وعائلته.

لبنان  جبل  يف  �لتحقيق  قا�شي  و�أ���ش��در 

ن��ق��ول م��ن�����ش��ور »ق������ر�ر� ظ��ن��ي��ا«، �ت��ه��م فيه 

 18 ب� �ملو�شى  حممد  �ل�شوري  بقتل  �لها�شم 

د�خل منزله  ناريا من م�شد�س حربي  طلقا 

يف جبل لبنان.

�ل��ه��ا���ش��م  »�أف����ع����ال  �أن  �ل��ق��ا���ش��ي  و�ع���ت���رب 

�ملن�شو�س  �لقتل ق�شد�  تنطبق على جرمية 

عليها يف �ملادة 547 من قانون �لعقوبات، �لتي 

�شنة«،   20 حتى  �ل�شاقة  �لأ�شغال  على  تن�س 

لكن قا�شي �لتحقيق عطف هذ� �جلرم على 

تعفي  �لتي  �لعقوبات،  قانون  من   228 �مل��ادة 

يف  �جلرمية  وقعت  �إذ�  �لعقوبة  من  �ملرتكب 

�شياق �لدفاع �مل�شروع عن �لنف�س.

حمكمة  �إىل  �ل��ه��ا���ش��م  �ل��ق��ا���ش��ي  و�أح�����ال 

�جلنايات يف جبل لبنان ملحاكمته.

�إىل فيال �ملطربة  وكان �ملو�شى قد ت�شلل 

ن��ان�����ش��ي ع���ج���رم يف ن��ي��و ���ش��ه��ي��ل��ة، ع��ل��ى بعد 

ب����ريوت، ليل  ���ش��م��ال  20 ك��ي��ل��وم��رت�  ح����و�ىل 

�لر�بع من يناير �ملا�شي، وهو ملثم وم�شلح 

مب�سد�س.

ن���وم طفالت  �إىل غ��رف��ة  وو���ش��ل م��و���ش��ى 

�لها�شم ونان�شي �لثالث، وهدده بقتله وقتل 

�لأم����و�ل  �إىل خ��زن��ة  ي��ر���ش��ده  �إن مل  ع��ائ��ل��ت��ه 

و�مل��ج��وه��ر�ت، ف�����ش��ارع �ل��ه��ا���ش��م �إىل �إح�����ش��ار 

و�أرد�ه  �ملهاجم  على  �ل��ن��ار  و�أط��ل��ق  م�شد�شه 

18 ر�سا�سة. ب� قتيال 

�لظني  قر�ره  �لقا�شي يف حيثيات  و�أ�شار 

�أن »مبالغة �لها�شم يف �إطالق هذ� �لكم  �إىل 

عن  تعرب  �لقتيل،  جثة  على  �لر�شا�س  من 

�لنف�س،  عن  �لدفاع  و�شائل  كل  ��شتنفد  �أن��ه 

وت��ظ��ه��ر �أن����ه ن����اجت ع���ن ث����ورة م���ن �ل��غ�����ش��ب 

و�خلوف على زوجته و�أطفاله«.

�حل��ادث��ة  بعيد  �أوق���ف  ق��د  �لها�شم  وك���ان 

�إخ��الء  مت  لكن  �لقانوين،  �ملقت�شى  لإج��ر�ء 

مع  �لتحقيق،  ذم��ة  على  يومن  بعد  �شبيله 

منعه من �ل�شفر.

ترجمات - اأبوظبي

ك�����ش��ف��ت در������ش����ة ح��دي��ث��ة وف����ري����دة م��ن 

ي�شتخدمون  �لذين  �لأ�شخا�س  �أن  نوعها، 

ت�شرق  لأن  عر�شة  �أك���ر  »�آي��ف��ون«  �أج��ه��زة 

هو�تفهم �لذكية، مقارنة مبن ي�شتخدمون 

�ملناف�شة. »�أندرويد«  �أجهزة 

و�ع����ت����م����دت �ل�����در�������ش�����ة ع���ل���ى ب���ي���ان���ات 

�لأ����ش���خ���ا����س �ل���ذي���ن �����ش���رتك���و� يف ت��اأم��ن 

تعر�شت  ح��ال  يف  تعوي�س  على  للح�شول 

هو�تفهم لأي حادث �أو تلف.

م�����ش��ت��خ��دم��ي  �أن  �ل���ب���ي���ان���ات،  و�أظ����ه����رت 

�لعمالء  م��ن  باملئة   16 �شكلو�  »�أن���دروي���د« 

�لذين ��شرتكو� يف تاأمن �إحدى �ل�شركات، 

�أجهزة  مل�شتخدمي  فقط  باملئة   10 مقابل 

»�أبل«.

���س��ه��را   18 ف�����رتة  �ل���ب���ي���ان���ات  و����ش���م���ل���ت 

2020، م��ن خ��الل ما  �م��ت��دت ح��ت��ى ي��ون��ي��و 

»�إن�شورن�س تو غو«  �لتاأمن  ر�شدته �شركة 

�لربيطانية.

»�آي��ف��ون«  ه��و�ت��ف  �أن  �ل��در����ش��ة  و�أوردت 

مقارنة  و�ل��ف��ق��د�ن  لل�شرقة  عر�شة  �أك���ر 

»�أندرويد«. باأجهزة 

12 ب��امل��ئ��ة من  وب��ح�����ش��ب �مل�����ش��در، ف����اإن 

�ل���ط���ل���ب���ات �ل���ت���ي ت���ق���دم ب���ه���ا م�����ش��ت��خ��دم��و 

ك���ان���ت  �ل����ت����اأم����ن  ����ش���رك���ة  �إىل  »�آي������ف������ون« 

حالة  يف  ب��امل��ئ��ة   5 م��ق��اب��ل  �ل�����ش��رق��ة،  ب�شبب 

»�أندرويد«.

كما كانت 4 باملئة من طلبات �لتعوي�س 

�لتقني  �لعطل  �شببها  �لتاأمن  �شركة  �إىل 

من قبل م�شتخدمي »�آيفون«، بينما ناهزت 

الن�سبة 2 باملئة فقط يف حالة »�أندرويد«.

ت��ف��وق��ت ب�شكل  »�آي���ف���ون«  ل��ك��ن ه���و�ت���ف 

�لتعر�س  »�أندرويد«، من ناحية  كبري على 

لل�شرر �لطارئ �أو �ملفاجئ.

�ل���ط���ارئ  �ل��ع��ط��ل  �إىل  ومت����ت �لإ�����ش����ارة 

66 ب��امل��ئ��ة م���ن �ل��ط��ل��ب��ات �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا  يف 

�لن�شبة  و�شلت  بينما  »�آيفون«،  م�شتخدمو 

م�����ش��ت��خ��دم��ي  ب���الغ���ات  يف  ب���امل���ئ���ة   80 �إىل 

»�أندرويد«.

ترجمات - اأبوظبي

يف ف�شيحة تهز و�حدة من �أكرب عمالقة 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف �ل���ع���امل، ي���و�ج���ه رئ��ي�����س 

�لأمريكية  »�أب���ل«  �شركة  يف  �لعاملي  �لأم��ن 

ب��ر���ش��وة �شباط ���ش��رط��ة، وف��ق ما  �ت��ه��ام��ات 

ذكرت �شبكة »�شكاي نيوز« �لربيطانية.

�أن ت��وم��ا���س م��وي��ر متهم  وذك���ر �مل�����ش��در 

»�آي  جهاز   200 �شكل  على  ر�شاوى  بتقدمي 

�شابطي  �إىل  دولر  �أل���ف   70 بقيمة  ب���اد« 

للح�شول  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ولي���ة  يف  ���ش��رط��ة 

�أ�شلحة نارية خمفية،  على تر�خي�س حمل 

�ملا�شي. �لعام 

مقاطعة  يف  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي  مكتب  وق���ال 

�إن ه��ي��ئ��ة حم��ل��ف��ن ك��ربى  ك�����الر�  ���ش��ان��ت��ا 

�ل��ب��ال��غ من  �ل���رج���ل  �إىل  وج���ه���ت �لت���ه���ام 

50 عاما، و�ل�شابطن، �لثنن. �لعمر 

رف�شا  �ل�شرطة  »�شابطي  �أن  و�أ���ش��اف 

ل�شركة  �ملخفية  �لأ�شلحة  �إ�شد�ر تر�خي�س 

�لأج��ه��زة  م��وي��ر على منح  و�ف���ق  �أب���ل حتى 

�ل�شرطة«. ملكتب 

�أن  �إد �شو�ن�شون حمامي موير،  و�أو�شح 

�إنها  »�أب��ل«  �شركة  قالت  كما  ب��ريء،  موكله 

�أي  جت��د  ومل  �خل��ا���ش��ة  حتقيقاتها  �أج���رت 

خمالفات.

وكان موير تقدم بطلب للح�شول على 

�أفر�د  لبع�س  نارية  �أ�شلحة  حمل  ت�شاريح 

�مل�شوؤولن  حماية  بهدف  »�أب���ل«  يف  �لأم���ن 

�لكبار، وذلك بعد حادثة �إطالق �لنار �لتي 

»يوتيوب«  �شركة  مقر  يف   2018 عام  وقعت 

�ل�شليكون. بو�دي 

�لعملية  ج��رت  »لقد  �شو�ن�شون:  وذك��ر 

حتدث  �أن  �مل��ف��رت���س  م��ن  �ل��ت��ي  بالطريقة 

تكن  »مل  ب��اد  �آي  �أج��ه��زة  �أن  م�شيفا  ب��ه��ا«، 

م��رت��ب��ط��ة ب��ال��رت�خ��ي�����س. مل ت��ك��ن ه��ن��اك 

ر�شوة ول مقاي�شة«.

�إد�نة موير  �أنه يف حال ثبتت  �إىل  ي�شار 

و���ش��اب��ط��ي �ل�����ش��رط��ة، ف��اإن��ه��م ���ش��ي��و�ج��ه��ون 

بال�شجن. جميعا عقوبة 

ومب���وج���ب ق���ان���ون ولي����ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 

�أمر�  يعترب حمل �لأ�شلحة �لنارية �ملخفية 

غري قانوين من دون ت�شريح.

  https://www.youtube.com/

channel/

UCN4McYJjT6KtaRDarrTqy3Q
�مل��زي��د .https://alanbatnews : ل���ق���ر�ءة 

net/article/310150


