
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الصفدي وبوريل وكامل ينشرون 
مقاال مشتركا حول افاق التعاون 

االورومتوسطي

 قاض عسكري: قانون األمن 
يبراني تنظيمي وليس تجريميا السِّ

االنباط- عمان

ن�����ش��ر ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال�������وزراء ووزي����ر 

اخل���ارج���ي���ة و�����ش����وؤون امل���غ���رب���ن اأمي���ن 

ال�����ش��ف��دي، وامل���م���ث���ل الأع����ل����ى ل��ل�����ش���ؤون 

لالحتاد  الأمنية  وال�شيا�شة  اخلارجية 

الأوروب��ي ج�زيب ب�ريل، والأم��ن العام 

لالحتاد من اأجل املت��شط نا�شر كامل، 

بعن�ان  ال�شبت،  ال��ي���م  م�شرتكا،  م��ق��ال 

»بعد مرور 25 عاماً: ما هي اآفاق التعاون 

الأورومت��شطي؟«.

وت���ال���ي���ا ن�����ص امل���ق���ال:جت���ت���م���ع ال��ي���م 

الدول ال�42 الأع�شاء يف الحتاد من اأجل 

املت��شط للم�شاركة يف املنتدى الإقليمي 

الذي  اخلام�ص ل�زراء خارجية الحتاد، 

على  25 عاماً  انعقاده مع مرور  يتزامن 

اإطالق عملية بر�شل�نة.  لقد كان �شدور 

مبثابة   1995 ال��ع��ام  يف  بر�شل�نة  اإع���الن 

ال��ت��زام��اً  تعك�ص  ق���ي��ة  �شيا�شية  ر���ش��ال��ة 

وا�شحاً بت�جيه اجله�د لإر�شاء ال�شالم.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ق�����ال ال���ق���ا����ش���ي ال��ع�����ش��ك��ري وامل�����ش��ت�����ش��ار 

���ي���راين  ال����ق����ان�����ين مل���دي���ري���ة الأم��������ن ال�������شِّ

امل�شلحة  ال��ق���ات  يف  املعل�مات  وتكن�ل�جيا 

ي��ع��ُرب الق�شاة،  ال��دك��ت���ر  ال��رائ��د  الأردن���ي���ة 

ال�����ش��ي��راين ه��� تنظيمي  الأم���ن  ق��ان���ن  اإنَّ 

ا�شتجابة  م��راك��ز  وي���ف��ر  ول��ي�����ص جت��رمي��ي��ا 

�شند  وف���ق  ك���اف���ة،  امل��ع��ن��ي��ن  ج��ه���د  لتنظيم 

اجلرمية  تعريف  ُيراعي  وت�شريعي  قان�ين 

يربانية. ال�شِّ

الق�شاة خالل ح�ارية،  الدكت�ر  واو�شح 

التَّ�شريع وال��راأي، بالتعاون  ُعقدت يف دي�ان 

م��ع ال�����ش��ب��ك��ة ال��ق��ان���ن��ي��ة ل��ل��ن�����ش��اء ال��ع��رب��ي��ات 

ال�كالة  املم�ل من  القان�ن  �شيادة  وم�شروع 

اأنَّ  ي�من،  م��دار  على  للتنمية،  الأمريكية 

��ي��راين جم��ه���د ف��ن��ي وق��ان���ين  الأم����ن ال�����شِّ

املعل�ماتية  ال��ث���رة  فر�شته  ودويل  حم��ل��ي 

وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة وي��ت��ع��ل��ق ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ن��ى 

التحتية احلرجة يف جمالت اخلدمة العامة 

الن��رتن��ت يف  على  اعتمادية مطلقة  يف ظل 

ت�شيِّري الأعمال.

وامل�ش�ؤول  ال��دويل  الق�شاة اخلبري  ولفت 

مديرية  يف  الق�شائي  ال���دويل  التعاون  ع��ن 

دي���ان  رئي�شة  بح�ش�ر  الع�شكري،  الق�شاء 

الت�شريع والراأي فداء احلم�د.

التفا�صيل �ص »2«

الأحد   13  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   29  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5527    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

وجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

 الملك يؤكد على مركزية القضية 
الفلسطينية

االنباط-وكاالت

الأ���ش��رى،  ل��درا���ش��ات  فل�شطن  م��رك��ز  ح��ذر 

الأ���ش��رى  ح��ي��اة  على  احلقيقية  اخل��ط���رة  م��ن 

ا�شتمرار  ظل  يف  الحتالل  �شج�ن  يف  املر�شى 

اأن  م��ع��ت��راً  بحقهم،  الطبي  الإه��م��ال  �شيا�شة 

ال��ع�����ش��رات منهم ق��د ي��ك���ن م�����ش��ريه��م ال���ف��اة 

الرعاية  لهم  تقدم  مل  حال  يف  ال�شج�ن  داخل 

املنا�شبة الطبية 

وو����ش���ف ال���ب���اح���ث ري���ا����ص الأ����ش���ق���ر م��دي��ر 

امل��رك��ز، الأ���ش��رى امل��ر���ش��ى اأ���ش��ح��اب الأم��را���ص 

ال�����ش��ع��ب��ة يف ���ش��ج���ن الح���ت���الل وع���دده���م ما 

وقف  مع  �شهداء  باأنهم  ا�شرياً،   150 عن  يزيد 

التنفيذ حيث انهم يعان�ن من ظروف �شحية 

خطرية للغاية مع ا�شتمرار ا�شتهتار الحتالل 

اأو  رع��اي��ة طبية  اأي  ت��ق��دمي  وع���دم  ب��ح��ي��ات��ه��م، 

عالج منا�شب لهم، مما قد ي�ؤدى بهم اىل امل�ت 

يف اأي حلظة واأو�شح الأ�شقر، اأن هناك ما يزيد 

 ، الح��ت��الل  �شج�ن  يف  مري�ص  اأ�شري   700 عن 

اأم���را����ص  م���ن  ي���ع���ان����ن  اأ����ش���ري   )150( م��ن��ه��م 

الكلى،  والف�شل  ال�شرطان،  فيها  مب��ا  خطرية 

وان�شداد  الع�شالت  و�شم�ر  القلب،  واأمرا�ص 

ل  قد  التي  الأمرا�ص  من  وغريها  ال�شراين، 

متهل الأ�شري كثرياً على قيد احلياة.

التفا�صيل �ص »9«

 األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية شهداء مع وقف التنفيذ

   مفاوضات جادة لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين

   السعي نحو تحقيق السالم العادل والشامل
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تعاون اردني تونسي في المجاالت التشريعية 
والفنية للمدن الصناعية والتنموية

)توقف عن التدخين( .. 
فالقرار قرارك والصحة صحتك

االنباط- عمان

ع���دد من  ت��ن��ف��ي��ذ  وت���ن�����ص  الأردن  ب��ح��ث 

وادارة  ان�����ش��اء  جم��ال  يف  امل�شرتكة  اخل��ط��ط 

وتبادل  والتنم�ية  ال�شناعية  املدن  وتط�ير 

اخلرات والزيارات بن اجلانبن.

وت����اأت����ي م��ب��اح��ث��ات ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك��ة، 

ت��ف��ع��ي��ال ل��ب��ن���د م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م امل���ق��ع��ة 

ب���ن ح��ك���م��ت��ي ال��ب��ل��دي��ن ع���ام 2018 خ��الل 

الأردنية  امل�شرتكة  العليا  اللجنة  اجتماعات 

املدن  �شركة  تنفيذها  تت�ىل  التي  الت�ن�شية 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة الردن����ي����ة وال����ك���ال���ة ال��ع��ق��اري��ة 

ال�شناعية الت�ن�شية.

ب��ي��ان ام�����ص ال�شبت،  ال�����ش��رك��ة يف  وذك����رت 

ال��ذي  ال��ط��رف��ن اتفقا خ��الل الج��ت��م��اع  اأن 

مب�شاركة  املرئي،  الت�شال  تقنية  عر  عقد 

ال�شفري الأردين لدى ت�ن�ص الدكت�ر ماهر 

الت�ن�شية  اجل��م��ه���ري��ة  و���ش��ف��ري  ال��ط��راون��ة 

خ��ال��د ال�����ش��ه��ي��ل��ي، اأن����ه ���ش��ي��ت��م ال���ب���دء خ��الل 

مذكرة  بن�د  وترجمة  تنفيد  املقبلة  الفرتة 

ت��ب��ادل اخل����رات يف  ال��ت��ي �شتتيح  ال��ت��ف��اه��م 

جمال ان�شاء وادارة وتط�ير املدن ال�شناعية 

باعتبارها  ال�����ش��م���يل  ب��امل��ف��ه���م  وال��ت��ن��م���ي��ة 

التي  الرئي�شية  القت�شادية  الدوات  احدى 

ت�شهم يف حتقيق نه�شة �شناعية من خالل 

مع  يتما�شى  وال��ذي  ال�شتثمارات  ا�شتقطاب 

ارادة حك�مية جادة يف كال البلدين لت�ثيق 

هذا التعاون.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 وج���ه ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ر�شالة 

اإىل رئي�ص جلنة احلق�ق غري القابلة للت�شرف 

ن��ي��ان��غ، مبنا�شبة  ���ش��ي��خ  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ل��ل�����ش��ع��ب 

الفل�شطيني  ال�شعب  مع  العاملي  الت�شامن  ي���م 

من  والع�شرين  التا�شع  ي�شادف  ال��ذي  ال�شقيق 

�شهر ت�شرين الثاين من كل عام.

واأك�����د ج��الل��ة امل��ل��ك يف ال��ر���ش��ال��ة، م��رك��زي��ة 

الق�شية الفل�شطينية، واأهمية ال�شتمرار بال�شعي 

نح� حتقيق ال�شالم العادل وال�شامل الذي تقبله 

ال�شع�ب واملرتكز على القان�ن الدويل وقرارات 

ال�شرعية الدولية. وقال جاللته، يف الر�شالة، اإن 

من واجبنا جميعا دعم جميع اجله�د التي من 

�شاأنها ك�شر اجلم�د يف العملية ال�شلمية، والدفع 

ب���اجت���اه م��ف��او���ش��ات م��ب��ا���ش��رة وج�����ادة لتحقيق 

ال�شالم على اأ�شا�ص حل الدولتن، ووفق القان�ن 

وم��ب��ادرة  ال��دول��ي��ة  ال�شرعية  وق�����رارات  ال����دويل 

الإ�شرائيلية  اخلط�ات  ووق��ف  العربية،  ال�شالم 

اأح���ادي���ة اجل��ان��ب، ال��ت��ي ت��ق������ص ف��ر���ص ال�شالم 

وتاأجج ال�شراع، كال�شتيطان وحماولت �شم اأية 

اأرا�ص فل�شطينية، وفر�ص واقع جديد يف امل�شجد 

الأق�شى املبارك / احلرم القد�شي ال�شريف.

تقف  ال�شالم  عملية  اأن  اإىل  جاللته  واأ���ش��ار 

الذي  العادل  ال�شالم  فاإما  خيارين،  اأم��ام  الي�م 

يف�شي اإىل اإنهاء الحتالل.

االأنباط - �صامر نايف عبد الدامي

ك��ث��رٌي م��ن ال��ن��ا���ص ي��ع���دون اإىل ال��ت��دخ��ن يف 

اأقلع�ا عنه. ويف هذه احلال،  اأن  بعَد  مرحلٍة ما 

ًة  م��َرّ املحاولة  يف  مياطَل  اأن  لل�شخ�ص  ينبغي  ل 

����ا ح���دث من  اأخ�����رى. وامل���ه���م ه���� اأن ي��ت��ع��لَّ��َم مَمّ

اأخطاء، الأمر الذي يزيد من احتمال جناحه يف 

ة القادمة. املَرّ

من  ال��ت��دخ��ن،  ع��ن  م��ا  �شخ�ٌص  ُيقلع  عندما 

نف�شه، ويعتقد  م��ن  واث��ق��اً  ي��ك���َن  اأن  ال�����ش��روري 

حقيقًة اأَنّه �ش�ف ينجح، ويجب عليه اأَلّ ي�شع يف 

ن من جديد. ُح�شبانه اأَنّه �شيع�د ويدِخّ

ول����ك����ن، ه���ن���اك ب��ع�����ص الأ����ش���خ���ا����ص ال���ذي���ن 

ي��ح��اول���ن الإق����الَع ع��ن ال��ت��دخ��ن، ي��ع���دون اإىل 

التدخن بالطريقة نف�شها التي بدوؤها من قبل، 

ويحدث هذا عادًة يف الأ�شهر القليلة الأوىل من 

اإذا  ين�زعج  اأَلّ  امل��رء  على  ينبغي  التدخن.  ترك 

عاد اإىل التدخن بعد اأن اأقلَع عنه، حيث مُيكن 

اأن يتطلَّب الأم��ُر ب�شَع حماولت لكي يقلَع عن 

التدخن ب�شكٍل دائم. وهذا ل يعني اأن ن�شتخَفّ 

ول��ك��ن ل جُنهد  ال��ت��دخ��ن،  اإىل  ال��ع���دة  مب�شاألة 

اأنف�شنا اأي�شاً.

ات يف حماولة ترك التدخن،  كلَّما زاد عدُد املَرّ

ينظَر  اأن  يجب  لذلك،  النجاح.  فر�ُص  نت  حَت�َشّ

اأَنّها  على  التدخن  اإىل  الع�دة  م�شاألة  اإىل  امل��رُء 

د تدُرّب على الإقالع عن التدخن. جمَرّ

كيف تت�قف عن التدخن؟

ال��شائل  واأك��ر  اأي�شر  ف��اإن  مدخنا،  كنت  اإذا 

ف��ع��ال��ي��ة يف ح��م��اي��ة ق��ل��ب��ك م���ن ح�����دوث جلطة 

)احت�شاء( فيه اأو الإ�شابة ب�شرطان الرئة هي اأن 

تت�قف عن التدخن.

التفا�صيل �ص »4«

خريجو أكاديمية أورانج يحّدثون 
تطبيق بترا اإلخباري

العيسوي يعزي بوفاة مدير األمن األسبق 
نصوح محي الدين والحاج عبدالقادر خطاب

 تقدير إسرائيلي: االنتخابات قادمة 
رغم رفض نتنياهو وغانتس

منتدى االستراتيجيات: البيئة 
القانونية والسياسية نقطة قوة 
األردن على مؤشر حقوق الملكية

صناعة عمان تدعو لتعزيز االستثمارات 
الصناعية بين األردن والمانيا

االنباط- عمان

الأردنية )برتا(  الأنباء  وكالة  اأطلقت   

ط���ّ�ره  ال����ذي  اجل��دي��د  تطبيقها  م����ؤخ���راً 

اأكادميية  املتف�قن من  املتخرجن  فريق 

اأوراجن للرجمة بدعم من اأوراجن الأردن، 

وذلك يف اإطار �شراكة ا�شرتاتيجية بينهما، 

ليقّدم التطبيق مل�شتخدميه مزايا اإ�شافية 

ال�شه�لة  لهم  وت�شمن  جتربتهم  ت��ري 

وال�شرعة وحتاكي التط�رات العاملية. 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

ق����دم رئ��ي�����ص ال����دي�����ان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي 

اإىل  التعازي، هاتفيا،  العي�ش�ي  ي��شف ح�شن 

ن�ش�ح  املتقاعد  اأول  الفريق  امل��رح���م  عائلة 

حم��ي ال��دي��ن م���رزوق���ة، م��دي��ر الأم����ن ال��ع��ام 

الأ�شبق.

ك��م��ا ق����دم ال��ع��ي�����ش���ي ال���ت���ع���ازي، ه��ات��ف��ي��ا، 

حممد  عبدالقادر  احل��اج  امل��رح���م  عائلة  اإىل 

خطاب..

االنباط-وكاالت 

اإن حزبي  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة؛  ك��ات��ب��ة  ق��ال��ت 

على  ي��ت��ف��ق��ان  اأب��ي�����ص  واأزرق-  ال��ل��ي��ك���د 

ذلك  ف�شيك�ن  الكني�شت،  حل  مت  اإذا  اأن��ه 

نتيجة ل��ت��ه��دي��دات م��ت��زام��ن��ة، لأن��ه��م��ا ل 

لذلك  الآن،  ان��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  ي��ري��دان 

ت�شتمر حم���اولت اإي��ج��اد ح��ل و���ش��ط، يف 

ظ��ل ال��ت��ح��ذي��رات ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا مقرب� 

بنيامن نتنياه� يف اأذنه واأ�شافت م�ران 

ي��دي��ع���ت  ب�����ش��ح��ي��ف��ة  مب��ق��ال��ه��ا  اأزولي 

اأحرون�ت.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان

اإن  الأردين،   قال منتدى ال�شرتاتيجيات 

القان�نية  البيئة  حم���ر  �شمن  الأردن  اأداء 

يعد  امل��ل��ك��ي��ة،  ت�شجيل  و���ش��ه���ل��ة  وال�شيا�شية 

م���ن ن��ق��اط ال���ق����ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع امل��م��ل��ك��ة بها 

حمتلة   2019 لعام  امللكية  حق�ق  م�ؤ�شر  على 

45 عاملياً وال�شاد�شة عربياً. املرتبة 

اأ�شدرها  التي  ال�رقة  يف  املنتدى  واأ�شاف 

 2019 العاملي  امللكية  حق�ق  »م���ؤ���ش��ر  بعن�ان 

واأ�شحاب  املعنين  على  اأن  الأردن«  يقف  اأين 

القرار اإعادة النظر يف حم�ر حق�ق امللكية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

دع������ا رئ���ي�������ص غ����رف����ة ����ش���ن���اع���ة ع���م���ان 

ت��ع��زي��ز  امل���ه���ن���د����ص ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ري اىل 

ال�شتثمارات امل�شرتكة بن رجال العمال 

من املانيا والأردن يف القطاع ال�شناعي.

اعمال  خ��الل  اجلغبري  املهند�ص  وق��ال 

الأمل����اين  الأردين  الق���ت�������ش���ادي  امل��ن��ت��دى 

الت�����ش��ال  تقنية  ع��ر  تنظيمه  مت  ال���ذي 

عن بعد، اإن ال�شتثمار لي�ص فقط حمركا 

يعمل  ول��ك��ن  الق��ت�����ش��ادي  للنم�  رئي�شياً 

خالل  امل�شتهلكن  احتياجات  ت�فري  على 

الأزمات.

واو�����ش����ح����ت ال���غ���رف���ة يف ب����ي����ان ام�����ص 

تعظيم  �شرورة  اأك��د  اجلغبري  اأن  ال�شبت، 

ال����ش���ت���ف���ادة م���ن امل�����ش��ارك��ة يف م��ث��ل ه��ذه 

املنتديات،.

التفا�صيل �ص »5«
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وزراء  رئي�س  ال��ت��ل  و�صفي  البطل  لإ�صت�صهاد  والأرب��ع��ن  التا�صعة  ال��ذك��رى  نعي�س 

الأردن الأ�صبق والذي ق�صى من اأجل الوطن وثوابته ومبادئه وم�صاحله العليا، وكان 

رمزاً يف الوطنية والنزاهة والعدل، فاأحبه الأردنيون من �صويداء قلوبهم لأنه بب�صاطه 

كان قلبه على الوطن ول ينظر اإليه كبقرة حلوب اأو جتارة بزن�س اأو حمطة م�صافر: 

والأم��ة  الوطن  �صهداء  واأرواح  الطاهرة،  روح��ه  على  الرحمة  �صئاآبيب  ن�صتمطر   .1

ك��اف��ة اأم��ث��ال ك��اي��د املفلح ال��ع��ب��ي��دات وه���زاع امل��ج��ايل وغ��ره��م م��ن ال�����ص��ه��داء الأب��ط��ال، 

والذين ق�صوا يف �صبيله دفاعاً عن ثوابته ومبادئه. 

اإّبان عمله واإخال�صه املتناهي فيه وولئه لقيادتنا الها�صمية  2. �صفات و�صفي التل 

وللوطن والأمتن العربية والإ�صالمية جعل النا�س كلهم يحّبونه، فقد كان متوا�صعاُ 

يف وجه من ي�صتحق، وميتلك الهيبة واحلزم والعدل باملقابل يف وجه من ي�صتحق دون 

وا�صطة اأو حم�صوبية اأو ِمّنة. 

3. واءم ال�صهيد البطل و�صفي التل بن حاجة املواطن لياأكل مما يزرع ويلب�س مما 

اإل  تعتمد  ل  التي  املنتجة  الدولة  م�صروع  اإمتالك  و�صرورة  الكرمية،  وحياته  ي�صنع 

اإن�صانها قبل الغر.  على 

قومي  ك�صبيل  بالأمة  املحدقة  لالأخطار  للت�صّدي  امل�صرتك  العربي  بالعمل  اآمن   .4

خلدمة ق�صايا الأمة وحترير فل�صطن احلبيبة. 

ترك  لأن��ه  والأرب��ع��ن  التا�صعة  اإ�صت�صهاده  ذك��رى  يف  اليوم  التل  و�صفي  ن�صتذكر   .5

ب�صمة ل ُتن�صى لالأردن والأردنين يف �صبيل عي�صهم الكرمي وكرامتهم وحبهم لوطنهم. 

الوطن رئي�س وزراء ميتلك جزءاً من روؤى  ُيقّي�س لهذا  اأن  6. ندعو اهلل خمل�صن 

و�صفي التل خلدمة الأردن الوطن من القلب دون م�صالح �صيقة اأو �صللية اأو مناطقية 

اأو حما�ص�صة اأو اأنانية اأو ُحّباً باملن�صب اأو ال�صوفينية. 

بن  احل�صن  امللك  جاللة  قيادة  خلف  ها�صمياً  ولءه  التل  و�صفي  ال�صهيد  ك��ان   .7

طالل طيب اهلل ثراه؛ واإنتماءه اأردنياً؛ ومواقفه القومية والإن�صانية ل تن�صى.

ب�صراحة: نحتاج اليوم لرئي�س وزراء بحجم و�صفي التل اأو على الأقل ميتلك جزءاً 

من �صفاته وطموحه وتطلعاته خلدمة الأردن وقيادته الها�صمية و�صعبه، ونتطلع لأن 

العام  وامل��ال  الكرمية  وحياته  املواطن  على  حري�صاً  مثله  وزراء  رئي�س  لنا  اهلل  ُيقّي�س 

التل  ه��وادة. رحم اهلل و�صفي  دون  وثوابته  الوطن  الدفاع عن ق�صايا  �صبيل  ورجل يف 

وح��ادي  الها�صمية  وقيادتنا  الوطن  اهلل  وحفظ  ال�صريف؛  الوطني  والرجل  الإن�صان 

ركب الأردنين جاللة امللك املعزز عبداهلل الثاين اإبن احل�صن حفظه اهلل ورعاه.

�صباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

 الشهيد البطل وصفي التل

�صلط عد�صة كامرة هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

الآحد  29 / 11 / 2020 

وجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

 السعي نحو تحقيق السالم العادل والشامل
 الملك يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

أيلة تجدد دعمها لنادي شباب العقبة الصفدي وبوريل وكامل ينشرون مقاال مشتركا حول افاق التعاون االورومتوسطي

 المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل

يبراني تنظيمي وليس تجريميا  قاض عسكري: قانون األمن السِّ

االنباط- عمان

 وج���ه ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ر�صالة 

اإىل رئي�س جلنة احلقوق غر القابلة للت�صرف 

يوم  مبنا�صبة  نيانغ،  �صيخ  الفل�صطيني  لل�صعب 

الت�صامن العاملي مع ال�صعب الفل�صطيني ال�صقيق 

ال����ذي ي�����ص��ادف ال��ت��ا���ص��ع وال��ع�����ص��ري��ن م��ن �صهر 

ت�صرين الثاين من كل عام.

واأك�����د ج��الل��ة امل��ل��ك يف ال��ر���ص��ال��ة، م��رك��زي��ة 

الق�صية الفل�صطينية، واأهمية ال�صتمرار بال�صعي 

نحو حتقيق ال�صالم العادل وال�صامل الذي تقبله 

ال�صعوب واملرتكز على القانون الدويل وقرارات 

ال�صرعية الدولية. وقال جاللته، يف الر�صالة، اإن 

من واجبنا جميعا دعم جميع اجلهود التي من 

�صاأنها ك�صر اجلمود يف العملية ال�صلمية، والدفع 

ب���اجت���اه م��ف��او���ص��ات م��ب��ا���ص��رة وج�����ادة لتحقيق 

ال�صالم على اأ�صا�س حل الدولتن، ووفق القانون 

ال��دول��ي��ة وم��ب��ادرة  ال����دويل وق�����رارات ال�صرعية 

الإ�صرائيلية  اخلطوات  ووق��ف  العربية،  ال�صالم 

ال��ت��ي تقو�س ف��ر���س ال�صالم  اأح��ادي��ة اجل��ان��ب، 

وتاأجج ال�صراع، كال�صتيطان وحماولت �صم اأية 

اأرا�س فل�صطينية، وفر�س واقع جديد يف امل�صجد 

ال�صريف.  القد�صي  احل���رم   / امل��ب��ارك  الأق�����ص��ى 

واأ�صار جاللته اإىل اأن عملية ال�صالم تقف اليوم 

اأمام خيارين، فاإما ال�صالم العادل الذي يف�صي 

اإىل اإنهاء الحتالل واإقامة الدولة الفل�صطينية 

من  الرابع  خطوط  على  ال�صيادة  ذات  امل�صتقلة 

حزيران عام 1967 وعا�صمتها القد�س ال�صرقية، 

الذي  ال�صراع  ا�صتمرار  اأو  الدولتن،  حل  وف��ق 

ال�صعب  حل��ق��وق  املتوا�صلة  الن��ت��ه��اك��ات  تعمقه 

التي  ال�صرعية  غ��ر  واخل���ط���وات  الفل�صطيني 

تقو�س كل فر�س حتقيق ال�صالم.

و�����ص����دد ج����الل����ة امل����ل����ك، ب�����ص��ف��ت��ه ���ص��اح��ب 

الإ�صالمية  املقد�صات  على  الها�صمية  الو�صاية 

وامل�صيحية يف القد�س، على “اأن القد�س ال�صريف 

اهتمامنا  حم���ور  و�صتبقى  ك��ان��ت  وم��ق��د���ص��ات��ه��ا 

وم�صوؤولية  واجباً  الو�صاية  و�صتبقى  ورعايتنا، 

تاريخية نعتز بحملها منذ اأكرث من مئة عام”.

وتابع جاللته اإن الأردن �صيوا�صل، بالتن�صيق 

الفل�صطينية،  الوطنية  ال�صلطة  يف  الأ�صقاء  مع 

وب��دع��م وم�����ص��ان��دة جلنة احل��ق��وق غ��ر القابلة 

ل��ل��ت�����ص��رف ل��ل�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، ح��م��ل ه��ذه 

امل�صوؤولية والعمل على تثبيت �صمود املقد�صين، 

اأو  والت�صدي لأية حماولة لفر�س واقع جديد 

يف  القائم  والقانوين  التاريخي  للو�صع  تغير 

املدينة املقد�صة.

اأهمية توفر جميع  ولفت جاللة امللك اإىل 

املتحدة  الأمم  وكالة  عمل  ا�صتدامة  دع��م  �صبل 

الفل�صطينين  ال��الج��ئ��ن  وت�����ص��غ��ي��ل  لإغ����اث����ة 

“الأونروا”، وفق تكليفها الأممي، حتى الو�صول 
اإىل حل عادل و�صامل يعالج جميع ق�صايا الو�صع 

وفقا  الفل�صطينين،  حقوق  ويحفظ  النهائي، 

لقرارات ال�صرعية الدولية، ويف مقدمتها القرار 

194، ومبا ي�صمن حق الالجئن الفل�صطينين 

يف العودة والتعوي�س.

وح����ذر ج��الل��ة امل���ل���ك، يف ه����ذا الإط�������ار، من 

عدم ح�صول الوكالة على الدعم التي حتتاجه، 

وبالأخ�س يف قطاعي ال�صحة والتعليم، يف ظل 

جائحة كورونا، معوًل جاللته على دور اللجنة 

للتكاتف مع الأردن واملجتمع ال��دويل، لت�صليط 

ال�����ص��وء ع��ل��ى ه���ذه الق�صية الإن�����ص��ان��ي��ة، ودع��م 

اجلهود الدولية للوكالة، ومنها موؤمتر املانحن 

امل��ق��رر ع��ق��ده ب��داي��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، حت��ت رع��اي��ة 

اململكة الأردنية الها�صمية ومملكة ال�صويد.

ال��ل��ج��ن��ة يف ح�صد  امل��ل��ك دور  وث��م��ن ج��الل��ة 

للت�صرف  القابلة  ال��دويل للحقوق غر  الدعم 

اجل��ه��ود  وب���ذل  ال�صقيق،  الفل�صطيني  لل�صعب 

املتفانية يف الدفاع عن هذه احلقوق.

االنباط- عمان

ن�صر ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

و�صوؤون املغرتبن اأمين ال�صفدي، واملمثل الأعلى 

لالحتاد  الأمنية  وال�صيا�صة  اخلارجية  لل�صوؤون 

الأوروب���ي جوزيب بوريل، والأم��ن العام لالحتاد 

ك��ام��ل، مقال م�صرتكا،  نا�صر  املتو�صط  اأج��ل  م��ن 

اليوم ال�صبت، بعنوان “بعد مرور 25 عاماً: ما هي 

اآفاق التعاون الأورومتو�صطي؟”.

ال���42  ال���دول  ال��ي��وم  املقال:جتتمع  ن�س  وتاليا 

الأع�صاء يف الحت��اد من اأجل املتو�صط للم�صاركة 

يف امل��ن��ت��دى الإق��ل��ي��م��ي اخل��ام�����س ل����وزراء خارجية 

الحت��اد، الذي يتزامن انعقاده مع مرور 25 عاماً 

على اإطالق عملية بر�صلونة.

 لقد ك���ان ����ص���دور اإع�����الن ب��ر���ص��ل��ون��ة يف ال��ع��ام 

1995 مبثابة ر�صالة �صيا�صية قوية تعك�س التزاماً 

وا�صحاً بتوجيه اجلهود لإر�صاء ال�صالم وال�صتقرار 

والرخاء يف منطقة املتو�صط، كما �صهدنا يف العام 

2008 اإط��الق الحت��اد من اأج��ل املتو�صط كمن�صة 

تركز على تعزيز �صيا�صة احل��وار والتعاون الفعال 

يف ع��دة جم��الت بهدف دع��م التكامل يف منطقة 

ثرية بتنوعها واإمكاناتها، ت�صعى �صعوبها لتحقيق 

ح���ي���اة م�����ص��ت��ق��رة وك���رمي���ة ت���وف���ر ل��ه��م ال��وظ��ائ��ف 

وي��ق��ع على  ب��ك��رام��ة وع���دال���ة.  امل��ن��ا���ص��ب  والتعليم 

عاتقنا توفر ال�صبل ل�صباب املنطقة من اجلن�صن 

يف  فاعل  ب�صكل  والن��خ��راط  اإمكاناتهم  لتحقيق 

بناء م�صتقبلنا امل�صرتك.  ان دول منطقة املتو�صط 

تواجه خماطر الإرهاب والتطرف وانت�صار ثقافة 

بيننا،  الفرقة فيما  اإىل بث  ت��وؤدي  التي  الكراهية 

ه��ذه املخاطر وك��ل ما  اأن نواجه معاً  ول��ذا فعلينا 

ميكن اأن يغذي ثقافة الكراهية، وتوحيد جهودنا 

ملواجهة من ي�صعون لن�صر الفكار النمطية ال�صلبية 

والعن�صرية،  والو�صم،  والتزمت،  الخرين،  حول 

وتوظيف الدين اأو املعتقد لتربير العنف، وننا�صد 

واح��رتام  ال��وئ��ام  تعزيز  لبذل اجلهود يف  اجلميع 

الآخر.  ونحن اأي�صاً بحاجة لإدارة ق�صايا الهجرة 

�صواء  وم�صتدام،  اإن�صاين  منظور  من  والالجئن 

باملجتمعات  اأو  بالالجئن  الأم����ر  يتعلق  عندما 

امل�صت�صيفة، ومبا يعزز مبداأ امل�صوؤولية امل�صرتكة.

حلول  واإي���ج���اد  ج��ه��ودن��ا  م�صاعفة  علينا   كما 

التي طاملا عانت منها  العديدة  �صيا�صية لالأزمات 

من  وغرها  وليبيا  واليمن  �صوريا  يف  منطقتنا؛ 

اأزمات منطقة ال�صرق الأو�صط التي ت�صببت مبعاناة 

الكثر من �صعوب املنطقة، ونوؤكد عزمنا على حل 

اأ�صا�س حل  على  ال�صرائيلي  الفل�صطيني  ال�صراع 

الدولتن باعتباره ال�صبيل الوحيد لتحقيق المن 

التزامنا  ون��وؤك��د  باملنطقة،  ال�صاملن  وال�����ص��الم 

ب��الح��رتام الكامل للقانون ال��دويل ودع��م العمل 

متعدد الطراف وتعزيز موؤ�ص�صاته.

 ويود الحتاد من اأجل املتو�صط يف هذه املنا�صبة 

اأن يعرب عن جتديد اللتزام باملبادئ والقيم التي 

ان  علينا  ويجب  بر�صلونة،  عملية  عليها  تاأ�ص�صت 

ن�صتغل هذه املنا�صبة للتطلع للم�صتقبل يف الوقت 

الذي ت�صببت فيه جائحة كورونا بتحميل املنطقة 

ما  جميعا،  ارهقتنا  واجتماعية  اقت�صادية  اأع��ب��اًء 

هذه  ملواجهة  معا  ونعمل  نتعاون  اأن  علينا  يحتم 

التحديات.

فعلينا الآن اأن نحدد اأولوياتنا لل�صنوات القادمة 

وتوفر  امل�صرتكة  املنفعة  حتقق  التي  امل��ج��الت  يف 

وياأتي  الإقليمي،  التعاون  لتعزيز  كبرة  اإمكانات 

املناخي  التغر  ق�صايا  الأول��ي��ات  تلك  راأ����س  على 

الأزرق،  والقت�صاد  امل�صتدامة،  والتنمية  والبيئة، 

والتحول الرقمي، واحلماية املدنية.

 وق���د ق���ام الحت�����اد م���ن اأج����ل امل��ت��و���ص��ط ب��دع��م 

املعنية  اخل�����رباء  �صبكة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال���درا����ص���ة 

املتو�صط  منطقة  يف  والبيئية  املناخية  بالتغرات 

لإعداد اأول تقرير من نوعه يف املنطقة عن تاأثر 

التغرات املناخية على املنطقة، والذي يهدف اإىل 

القرار  ل�صانعي  ال�صليمة  العلمية  الأ�ص�س  اإتاحة 

يف منطقتنا لتخاذ القرارات املنا�صبة ذات ال�صلة، 

وي�صاهم يف الوقت ذاته يف �صد الفجوة بن ال�صمال 

يرعى  كما  العلمية.  البيانات  توفر  يف  واجلنوب 

الحت����اد م��ن اأج����ل امل��ت��و���ص��ط امل���ب���ادرة املتو�صطية 

الآلف  ال��ي��وم  حتى  منها  ا�صتفاد  التي  للتوظيف 

من ال�صباب وكذلك العديد من امل�صاريع ال�صغرة 

وامل��ت��و���ص��ط��ة، و���ص��اه��م الحت����اد يف اإن�����ص��اء جامعات 

اإقليمية  روؤي��ة  ت�صكيل  على  تعمل  اأورومتو�صطية 

منفتحة ما بن الأجيال ال�صابة، ويف الوقت ذاته 

يف  حكوماتنا  بن  متابعة  اآلية  اأول  اإن�صاء  يهدف 

اإىل  الرامية  لتعزيز اجلهود  امل���راأة  جم��ال متكن 

تعزيز مكانتها وم�صاعدة �صانعي القرار للتعامل 

مع اأي �صعف ل��دور امل��راأة على ال�صعيد ال�صيا�صي 

والقت�صادي.

واأن  وال�صفافية  ب��الن��ف��ت��اح  التحلي  علينا   اإن 

نعرتف باأن جهودنا مل توؤت ثمارها املرجوة حتى 

املتو�صط  �صمال  بن  القت�صادي  فالتكامل  الآن، 

وجنوبه مل يرق اإىل امل�صتوى املطلوب ومل ن�صتطع 

املعي�صة  م�صتويات  يف  الفجوة  ت�صييق  الآن  حتى 

يف منطقتنا، فيما مل ت�صهد الكثر من املوؤ�صرات 

املطلوب، كما فاقمت  التقدم  املنطقة  الأخ��رى يف 

جائحة كورونا من التفكك الجتماعي واأثرت على 

جهود تعزيز العدالة القت�صادية والجتماعية ما 

يفر�س علينا م�صاعفة جهودنا لتحقيق اجنازات 

ملمو�صة يف امل�صتقبل.

 ان التحديات الراهنة والتي توؤثر على اجلميع 

التعاون  تعزيز  اإىل  تدفعنا  املتو�صط  �صفتي  يف 

والت�صامن بن �صعوبنا والعمل اأكرث من اأي وقت 

م�صى على تنفيذ التزاماتنا ومواجهة التحديات 

التعايف وال�صتدامة يف مرحلة  امل�صرتكة لن�صمن 

ما بعد اجلائحة مبا يعزز منعة جمتمعاتنا وخلق 

اقت�صادات قادرة على الزدهار.

 اإن لدينا اأ�صباباً عديدة تدعونا للتفاوؤل، فاإقليم 

للنهو�س  ال��الزم��ة  الإم��ك��ان��ات  امل��ت��و���ص��ط ميتلك 

والتعايف اإذا ما وفرنا �صوياً ال�صبل وبذلنا اجلهود 

تعد  حيث  التحديات  تلك  م��ع  للتعامل  ال��الزم��ة 

منطقتنا موطناً للثقافات الرثية ومهداً للح�صارة 

احلديثة ، وت�صم املنطقة مفكرين ورجال اأعمال 

الطاقة  ع��ن  ف�صاًل  ال���دويل  ال�صعيد  على  ب���رزوا 

امل����وارد  ه���ذه  يف  ف��ال���ص��ت��ث��م��ار  ل�صبابنا،  امل��ت��ج��ددة 

الب�صرية يعد اأمراً جوهريا .

من  ال�صحيحة  ال��درو���س  ن�صتخل�س  اأن   علينا 

بناء  املا�صية حتى نتمكن من  25 عاماً  ال���  جتربة 

ل  اأن  ي�صمن  ب�صكل  منطقتنا  يف  ال���رثي  ال��ت��ن��وع 

يتخلف اأحد عن الركب، فقوتنا يف تعا�صدنا.

االنباط-العقبة 

ان��ط��الق��اً م���ن ا���ص��رتات��ي��ج��ة امل�����ص��وؤول��ي��ة 

التنمية  حتقيق  اإىل  الهادفة  الجتماعية 

املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  دع��م  ع��رب  امل�صتدامة 

منطقة  يف  وال�����ص��ب��اب  ال��ري��ا���ص��ة  وخ��ا���ص��ة 

اأعلنت �صركة  العقبة القت�صادية اخلا�صة، 

واح���ة اأي��ل��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ع��ن جت��دي��د دعمها 

لنادي �صباب العقبة الريا�صي.

م�����ص��ان��دة  اإىل  ال���ه���ادف  ال���دع���م  وي���اأت���ي 

اأن�������ص���ط���ة ال�����ن�����ادي ال����ت����ي ت������ربز م���واه���ب 

وط���اق���ات ال�����ص��ب��اب الإب���داع���ي���ة يف ال��ع��ق��ب��ة، 

يف ظ���ل ال����ظ����روف ال���ت���ي ت��رك��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة 

الأن�صطة  على   )19-COVID( كورونا 

وما  النادي  وواق��ع  العامل  حول  الريا�صية 

يواجهه كغرة من الأندية جراء تداعيات 

جائحة كورونا وقلة عدد اجلهات الداعمة.

وتاأتي هذه املبادرة من اأيلة دعماً جلهود 

الطاقات  وتعزيز  لتطوير  الرامية  النادي 

خالل  من  العقبة  م�صتوى  على  ال�صبابية 

النادي  حققه  ملا  ونظراً  الهادفة،  اأن�صطته 

خ���الل امل��وا���ص��م ال��ري��ا���ص��ي��ة ال�����ص��اب��ق��ة من 

اأداء مميز �صمن بطولت الحتاد الأردين 

الهيئة  واأع�صاء  رئي�س  وزار  ال��ق��دم.  لكرة 

الريا�صي  العقبة  ���ص��ب��اب  ل��ن��ادي  الداري����ة 

اآخ��ر ال��ت��ط��ورات التي  اأي��ل��ة ل��الط��الع على 

ت�����ص��ه��ده��ا اأح����د اأك����رب م�����ص��اري��ع ال��ت��ط��وي��ر 

ل��الأع��وام  وخططها  اململكة  يف  احل�����ص��ري 

التي  واإجنازاتها  م�صرتها  مثمنن  املقبلة 

املجتمع  ت��ن��م��وي��اً يف  واأث�����راً  ب�����ص��م��ة  ت��رك��ت 

امل��ح��ل��ي وال��ت��ف��اع��ل م���ع���ه. واأع������رب امل��دي��ر 

للتطوير  اأي��ل��ة  واح���ة  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

امل���ه���ن���د����س ����ص���ه���ل دودي���������ن، ع����ن ���ص��ع��ادت��ه 

�صباب  ن��ادي  حققها  التي  النجاح  مب�صرة 

العقبة طيلة ال�صنوات املا�صية والتي و�صل 

الأردين  امل��ح��رتف��ن  دوري  اإىل  خ��الل��ه��ا 

كفاءات  �صفوفه  بن  وي�صم  ال��ق��دم،  لكرة 

املحلي.  املجتمع  اأبناء  من  مميزة  ريا�صية 

واأك���د امل��ه��ن��د���س دودي���ن ع��ل��ى اأن دع��م اأي��ل��ة 

حتديات  مع  العقبة  �صباب  ن��ادي  لأن�صطة 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ي��ك��ر���س ���ص��ي��ا���ص��ة اأي��ل��ة يف 

ال�صبابية  القطاعات  مع  البناء  التوا�صل 

وال���ه���ي���ئ���ات وامل���وؤ����ص�������ص���ات امل��ح��ل��ي��ةوت��ع��زي��ز 

العقبة،  م�صتوى  على  التنموية  املكا�صب 

جائحة  تداعيات  تخطي  ���ص��رورة  متمنياً 

اإىل  الأن�صطة و�صوًل  كورونا على خمتلف 

التام. التعايف 

اأبدى رئي�س واأع�صاء الهيئة  من جانبه 

اع��ت��زازه��م  العقبة  �صباب  ل��ن��ادي  الداري����ة 

ب��ال�����ص��راك��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة م���ع ���ص��رك��ة واح���ة 

اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر، وا���ص��ه��ام��ات��ه��ا امل��م��ي��زة يف 

القطاع  وخا�صة  وتنميته  املجتمع  خدمة 

ال�����ص��ب��اب��ي، يف ظ��ل ت��داع��ي��ات اأزم���ة ك��ورون��ا 

على القطاع الريا�صي.

االنباط- عمان

 احبطت املنطقة الع�صكرية ال�صمالية 

واجهاتها  اإح��دى  على  ت�صلل،  حماولتي 

من واإىل الأرا�صي الأردنية خالل ال� 24 

املا�صية. �صاعة 

يف  م�����ص��وؤول  ع�صكري  م�صدر  و���ص��رح 

القيادة العامة للقوات امل�صلحة الأردنية 

– اجلي�س العربي يف بيان ام�س ال�صبت، 

اأدى  اأنه مت تطبيق قواعد ال�صتباك ما 

وحتويلهم  عليهم،  القب�س  اإل��ق��اء  اإىل 

اإىل اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة امل��خ��ت�����ص��ة. واأك���د 

امل�����ص��در اأن ال��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة الأردن��ي��ة 

قوة  بكل  �صتتعامل  العربي،  اجلي�س   –
حماولة  اأو  ت�صلل  عملية  اأي  م��ع  وح��زم 

ت���ه���ري���ب حل���م���اي���ة احل������دود وم���ن���ع م��ن 

الوطني  بالمن  العبث  نف�صه  له  ت�صول 

الأردين.

االنباط-عمان

قال القا�صي الع�صكري وامل�صت�صار القانوين 

يرباين وتكنولوجيا املعلومات  ملديرية الأمن ال�صِّ

الدكتور  ال��رائ��د  الأردن���ي���ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  يف 

يعُرب الق�صاة، اإنَّ قانون الأمن ال�صيرباين هو 

تنظيمي ولي�س جترمييا ويوفر مراكز ا�صتجابة 

لتنظيم جهود املعنين كافة، وفق �صند قانوين 

يربانية. وت�صريعي ُيراعي تعريف اجلرمية ال�صِّ

واو���ص��ح ال��دك��ت��ور ال��ق�����ص��اة خ���الل ح��واري��ة، 

ُعقدت يف ديوان التَّ�صريع وال��راأي، بالتعاون مع 

وم�صروع  العربيات  للن�صاء  القانونية  ال�صبكة 

الأمركية  الوكالة  من  املمول  القانون  �صيادة 

يرباين  للتنمية، على مدار يومن، اأنَّ الأمن ال�صِّ

فر�صته  ودويل  حملي  وق��ان��وين  فني  جم��ه��ود 

امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ويتعلق  ال���ث���ورة 

جم��الت  يف  احل��رج��ة  التحتية  البنى  بحماية 

على  مطلقة  اعتمادية  ظل  يف  العامة  اخلدمة 

النرتنت يف ت�صيِّر الأعمال.

ولفت الق�صاة اخلبر الدويل وامل�صوؤول عن 

الق�صاء  الق�صائي يف مديرية  ال��دويل  التعاون 

الت�صريع  دي����وان  رئي�صة  بح�صور  ال��ع�����ص��ك��ري، 

وال���راأي ف��داء احل��م��ود، والم��ن العام الدكتور 

القانونيون،  وامل�صت�صارون  النواي�صة  م�صطفى 

ج��رمي��ة  ه���ي  ��ي��ربان��ي��ة  ال�����صِّ اجل���رمي���ة  اأنَّ  اإىل 

الكرتونية تقع �صمن جرائم احلا�صوب وتقنيات 

ا�صتخدام  على  ينطوي  فعل  واأن��ه��ا  املعلومات، 

و�صيلة تقنية معلومات او نظام معلوماتي مبا 

يخالف اأحكام القانون وهو مامل يجرمه قانون 

م بع�س الفعال  ا جرَّ اجلرائم اللكرتونية، واإنَّ

التي تقع �صمن انظمة املعلومات.

وا�صاف اإن خ�صائ�س هذه اجلرمية تتمثل يف 

كونها عابرة للحدود، وتقع يف بيئة رقمية تت�صم 

مرتكبوها  يت�صم  ح��ن  يف  البالغة  ب��اخل��ط��ورة 

العالية  التكنولوجية  وامل��ه��ارة  بالتخ�ص�صية 

اأو  الن��ت��ق��ام  اأو  مالية  مكا�صب  حتقيق  ب��ه��دف 

اإىل  تتطور  قد  واف��ع  ال��دَّ اأن  مو�صحا  الرتفيه، 

الإرهاب والعتداء على اخل�صو�صية.

يرباين رق��م 16  اأنَّ ق��ان��ون الأم���ن ال�صِّ وب��ن 

ل�صنة 2019 هو قانون يهدف حلماية النظمة 

وال�����ص��ب��ك��ات امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة م���ن ح������وادث الأم����ن 

ا�صتعادة وا�صتمرارية  يرباين، والقدرة على  ال�صِّ

ال�صخا�س  تفاعل  ي�صمل  ف�صاء  �صمن  عملها 

والبيانات واملعلومات ونظم املعلومات وبراجمها 

وانظمة الت�صالت والبنى التحتية املرتبطة بها 

يف ف�صاء تقني عاملي مفتوح.

قانون  مل���واد  �صاملة  م��ق��ارن��ة  الق�صاة  وق���دم 

��ي��رباين واجل����رائ����م الل��ك��رتون��ي��ة  الأم�����ن ال�����صِّ

واأه���م التفاقيات  والت�����ص��الت ومنع الره���اب 

منها  اللكرتونية،  باجلرائم  املتعلقة  ولية  الدَّ

الت��ف��اق��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م تقنية 

 2012 ع��ام  عليها  الأردن  ���ع  وقَّ ال��ت��ي  املعلومات 

واجرائية،  احكام مو�صوعية  تت�صمنه من  وما 

وال���ت���ع���اون ال�����دويل ال���ق���ان���وين وال��ق�����ص��ائ��ي يف 

تطبيقها واتفاقية بوداب�صت الدولية واأحكامها 

الإجرائية كاتفاقية دولية وحيدة على م�صتوى 

الخت�صا�س  تو�صيع  اىل  تهدف  وال��ت��ي  ال��ع��امل 

الدويل يف متابعة اجلرائم اللكرتونية.

واأك����د ع��ل��ى ����ص���رورة ان�����ص��اء امل��رك��ز الوطني 

قانون  يف  عليه  املن�صو�س  يرباين  ال�صِّ ل��الأم��ن 

المن ال�صيرباين كموؤ�ص�صة وطنية اأردنية تقوم 

بدور تنظيمي حيوي يخت�س مبنع التدخل يف 

غر  ال��دخ��ول  من  واحلماية  املعلومات  اأنظمة 

امل�صروع حملًيا ودول��ًي��ا خا�صة يف ظل تطورات 

اأنظمة  على  كاملة  واعتمادية  مت�صارعة  تقنية 

وامل��ط��ارات  والبنوك  امل�صت�صفيات  يف  املعلومات 

وغرها من القطاعات احليوية املرتبطة على 

م�صتويات حملية ودولية.

ال���ق���وان���ن املحلية  اأه��م��ي��ة م����واءم����ة  وب����ن 

م��ع ال��ق��وان��ن والت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة وتعديل 

بع�صها لإدخال ا�صكال و�صور جديده للجرمية 

الل��ك��رتون��ي��ة، واف��ع��ال ج��دي��دة كمتطلب دويل 

النَّ�س على جترميه  ح��ال  احل��ق��وق يف  يحفظ 

اإىل معاجلة  اإ���ص��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ق��وان��ن  يف 

امل��واد لإ�صافة افعال جديدة  الق�صور يف بع�س 

ملعاجلة  ال��ع��ق��وب��ات  وتغليظ  اج��رائ��ي��ة  واح��ك��ام 

املمار�صات  م��ع  ت��ت��واف��ق  حتى  النق�س  مظاهر 

ت��ق��ن��ي دويل يتعلق  ت���ع���اون  ال��ف�����ص��ل��ى و���ص��م��ان 

ب��ال��ع��ن��وان ال���ربوت���وك���ويل ي��ت��ت��ب��ع اأي ج��رمي��ة 

م��ع م����زودي اخل��دم��ة وه��و م��ا مل ُي��ن�����ُس عليه، 

احل��رج��ة  التحتية  ال��ب��ن��ى  ادخ�����ال  اىل  ا���ص��اف��ة 

واجلرائم الواقعة عليها �صمن قانون اجلرائم 

اللكرتونية وتطوير تعريف البيانات وت�صريح 

كم�صطلحات  والعرتا�س،  والو�صول  الدخول 

لكافة  قانونية  تغطية  ل�صمان  ج��دي��دة؛  فنية 

مظاهر اجلرمية.

من جهتها، قالت احلمود اإنَّ التعاون امل�صتمر 

قانونين وفنين  واملخت�صن من  املعنين  مع 

التقنية،  للمفاهيم  الفهم  تعميق  اىل  ي��ه��دف 

عي امل�صتمر اىل مواكبة التطورات ميزة  واأنَّ ال�صَّ

اردنية يف املجالت كافة، وهو �صعي للو�صول اإىل 

اأعلى درجات املمار�صة الف�صلى يف تعزيز �صيادة 

ال��ق��ان��ون، وم��ع��اجل��ة ال��ث��غ��رات ك��اف��ة ال��ت��ي تن�صاأ 

نتيجة لت�صارع التطورات التقنية حملًيا ودولًيا.

ل�صبكة  التنفيذية  املديرة  بينت  من جانبها 

القانونيات العربيات املحامية �صماح مرم�س، اأنَّ 

بكة التي تاأ�ص�صت عام 2005 كمنظمة اقليمية  ال�صَّ

غر ربحية ومقرها الرئي�صي يف الأردن، تعمل 

على دع��م ق��ط��اع ال��ع��دال��ة ب�صكل ع���ام، ومتكن 

املراأة العربية قانونًيا عرب �صراكات مع اجلهات 

املعنية، بهدف اإعداد الأدلة الجرائية ومراجعة 

القوانن مبا تقت�صيه امل�صلحة العامة.

وا�صافت اإنَّ �صيادة القانون وحقوق الن�صان 

مرتكز اأ�صا�صي يف عمل ال�صبكة، م�صيدة بالتعاون 

امل�صتمر مع ديوان الت�صريع وال��راأي يف م�صارات 

اردنين  خمت�صن  جمعت  وال��ت��ي  كافة  العمل 

والتحديات ومراجعة  اليجابيات  بهدف بحث 

املواد القانونية املختلفة

  وقف الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب
 مفاوضات جادة لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين
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االنباط- عمان

و������ش������ؤون  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  دان���������ت 

امل���غ���رب���ن، ال��ت��ف��ج��ر الإره�����اب�����ي ال����ذي 

ال�ش�مالية،  العا�شمة  ا�شتهدف متجراً يف 

عدد  و�إ�صابة  مقتل  عن  و�أ�صفر  مقدي�صو، 

�لأ�صخا�ص. من 

و�أك���د �ل��ن��اط��ق �ل��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م �ل���وز�رة 

�ل�����ص��ف��ر ���ص��ي��ف �هلل ع��ل��ي �ل���ف���اي���ز �إد�ن�����ة 

�لإره��اب��ي  �ل��ف��ع��ل  ل��ه��ذ�  �ململكة  و����ص��ت��ن��ك��ار 

�لر�ف�ص  �ململكة  موقف  �أك��د  كما  �جلبان، 

جل��م��ي��ع �أ����ص���ك���ال �ل��ع��ن��ف و�لإره�������اب �ل��ت��ي 

�إىل  وتهدف  دون متييز  �جلميع  ت�صتهدف 

زع��زع��ة �لأم���ن و�ل���ص��ت��ق��ر�ر وت��ت��ن��اف��ى مع 

�لدينية و�لإن�صانية. �لقيم و�ملبادئ 

و�أع�����رب �ل��ف��اي��ز ع���ن خ��ال�����ص �ل��ت��ع��ازي 

�ل�صحايا ومتنياته  �ملو��صاة لذوي  و�صادق 

للم�صابني. �لعاجل  �ل�صفاء 

االنباط- عجلون

وبيئي�ن  زراع���ي����ان  متخ�ش�ش�ن  دع��ا   

لزر�عات  �لتوجه  �إىل  عجلون  حمافظة  يف 

غ���ر �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة و�ع�������ادة �ل��ن��ظ��ر ب��ط��رق 

����ص��ت��خ��د�م �لأر�����ص���ي �ل��زر�ع��ي��ة و�ل���ع���اد�ت 

الغذائية.

�ل��ت��ي  �حل���ال���ي���ة  �ل����ظ����روف  �إن  وق����ال����و� 

ت��ع��ي�����ص��ه��ا �مل��م��ل��ك��ة ن��ت��ي��ج��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

ذ�ت  ل��ل��زر�ع��ات  و�لتحول  �لتنوع  ت�صتدعي 

�ل��ق��ي��م��ة �مل�����ص��اف��ة ن��ظ��ر� له��م��ي��ة �ل��ق��ط��اع 

�لزر�عي يف تعزيز �لأمن �لغذ�ئي.

و�����ص���ار رئ��ي�����ص ف����رع ن��ق��اب��ة �مل��ه��ن��د���ص��ني 

�لأردن���ي���ني �مل��ه��ن��د���ص خ��ال��د �ل��ع��ن��ان��زة �إىل 

�لهتمام بالقطاع �لزر�عي لأهميته ودوره 

�لوطني،  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن  حماية  يف  �مل��ه��م 

و�لعتماد على �لذ�ت يف مثل هذه �لظروف 

�ل�صر�كة �حلقيقية  �ل�صتثنائية من خالل 

�لر�صمية و�لأهلية. �ملوؤ�ص�صات  بني 

وقال مدير منطقة ر�جب �ملهند�ص ب�صام 

بتنوع  غنية  عجلون  حمافظة  �إن  فريحات 

و�ل��زر�ع��ي��ة  �لطبيعية  وم��ي��ز�ت��ه��ا  م��ن��اخ��ه��ا 

هذه  ل�صتغالل  �ملز�رعني  د�عيا  و�لبيئية، 

��صتخد�م  ط��رق  يف  �لنظر  و�إع����ادة  �مل��ي��ز�ت 

�لأر�����ص���ي �ل���زر�ع���ي���ة و�ل���ع���اد�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�ل�صائدة يف ظل جائحة كورونا.

و�كد �ملهند�ص ماهر عبا�صي من موؤ�ص�صة 

�لإقر��ص �لزر�عي �أن هناك جتارب عديدة 

�لتي  �لتقليدية  غ��ر  �ل��زر�ع��ات  جم��ال  يف 

�ث��ب��ت��ت جن��اح��ه��ا يف �ل��ع��دي��د م���ن م��ن��اط��ق 

�ملحافظة، مثل زر�عة �لفوكادو و�لق�صطة 

و�مل����اجن����ا و�ل���ك���اك���ا و�ل��ل��ي��ت�����ص��ي و�ل��ك�����ص��ت��ن��ا 

و�ل�صنوبر. و�لف�صتق �حللبي  و�لبندق 

و��صار �إىل �طالق مبادرة “�زرع” بهدف 

�ل��ق��ط��اع م��ن خ��الل �دخ��ال  ب��ه��ذ�  �لنهو�ص 

�لتنمية  لها دور يف �حد�ث  زر�عات حديثة 

وذ�ت جدوى �قت�صادية عالية.

وب�����ني ن����ائ����ب رئ���ي�������ص ج��م��ع��ي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة 

�لأردن����ي����ة �مل��ح��ام��ي م��ع��اذ �ل���ب���دور �ه��م��ي��ة 

�لإجر�ء�ت و�حللول �لتي ت�صهم يف تطوير 

�لإنتاج  تناف�صية  زيادة  ومنها  �لقطاع،  هذ� 

وحت�������ص���ني �جل���������ودة م�����ن خ������الل ت��ط��ب��ي��ق 

بعد  م��ا  ومعامالت  �ل�صحيحة  �ملمار�صات 

من  �ل�����ص��ادر�ت  نوعية  وحت�صني  �حل�����ص��اد، 

خالل �لتدريج �ملنا�صب و�لتعبئة و�لتغليف 

حفاظا  �مل��ب��ي��د�ت  متبقيات  �إىل  و�لن��ت��ب��اه 

�لبيئة. على 

و���������ص�������ارت رئ����ي���������ص ج���م���ع���ي���ة ع���ج���ل���ون 

�إىل  �ل�صمادي  �بتهال  �ملهند�صة  �خل�صر�ء 

�لتقليدي  �ل��زر�ع��ي  �لنمط  تغير  �همية 

�لت�صويقية  �لخ��ت��ن��اق��ات  م��ن  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف 

ت�صجيع  خالل  من  �لتقليدية  للمحا�صيل 

زر�ع����ة �مل��ح��ا���ص��ي��ل �ل���ص��ت��و�ئ��ي��ة و�خل�����ص��ار 

�لعالية. �لت�صويقية  �لقيمة  �لبديلة ذ�ت 

االنباط- عمان

ب��ا���ص��م وز�رة  �ل��ن��اط��ق �لإع���الم���ي   ق���ال 

�لعمل حممد �لزيود �إن مديريات ومكاتب 

�ل��ع��م��ل يف �مل��ح��اف��ظ��ات ت��و����ص��ل ����ص��ت��ق��ب��ال 

�أ�صبوع حتى  كل  �ل�صبت من  يوم  �ملر�جعني 

ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام �حل�����ايل ح�����ص��ب ق�����ر�ر وزي���ر 

�ل�صتثمار  ل�����ص��وؤون  �ل��دول��ة  ووزي���ر  �لعمل 

�لدكتور معن �لقطامني.

�ليوم  �صحايف  ت�صريح  يف  �ل��زي��ود  و�أك��د 

�ل��ع��م��ل  م���دي���ري���ات وم���ك���ات���ب  �أن  �ل�����ص��ب��ت، 

من  �أكرث  ��صتقبلت  �ملحافظات  يف  �ملنت�صرة 

�إىل  م�صر�ً  �مل��ا���ص��ي،  �ل�صبت  معاملة  �أل��ف 

ي��ر�ع��ي  ب�صكل  مت  �مل��ر�ج��ع��ني  ��صتقبال  �أن 

�ملتبعة  �لوقائية  �ل�صحية  �ل��روت��وك��ولت 

بعيد�ً  ك��ورون��ا  ف��رو���ص  �نت�صار  م��ن  للحد 

عن �لإكتظاظ.

م��ع��ام��الت  �إجن�������از  مت  �أن������ه  �إىل  ول���ف���ت 

�أن  �مل���ر�ج���ع���ني ب��ي�����ص��ر و����ص���ه���ول���ة، م����وؤك����د�ً 

�ل�صبت  �أي����ام  دو�م  م��ن  �لأ���ص��ا���ص��ي  �ل��ه��دف 

م��ن ك��ل �أ���ص��ب��وع مل��دي��ري��ات وم��ك��ات��ب �لعمل 

معامالت  �إجن��از  ت�صريع  هو  �ملحافظات  يف 

وتوفر  �لعمل  وز�رة  من  �خلدمة  متلقي 

�صحتهم  على  وح��ف��اظ��اً  وج��ه��ده��م  وقتهم 

�أيام  خالل  لالإكتظاظ  وتفادياً  و�صالمتهم 

�لأ�صبوع.

 الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي 
في العاصمة الصومالية

 عجلون: متخصصون يدعون للتحول نحو 
الزراعات ذات القيمة المضافة في ظل كورونا

 مديريات ومكاتب العمل في المحافظات 
تواصل أعمالها أيام السبت

 56 وفاة و3108 إصابات بفيروس كورونا

 أمانة عمان تشارك بمؤتمر برشلونة الختامي

 مؤسسة انجاز تطلق حملة قادة األعمال لتحفيز الطلبة

اقتصاديون: مرحلة ما بعد كورونا تتطلب سياسات اقتصادية استثنائية

 عبيدات: النظام الصحي في األردن بحاجة إلعادة نظر
االنباط-عمان

قال وزير �ل�صحة نذير عبيد�ت، �ل�صبت، �إن �لنظام �ل�صحي 

يف �لأردن بحاجة لإعادة نظر.

و�أ�صاف عبيد�ت، �أن وز�رة �ل�صحة ت�صعى لتحقيق �خلدمات 

�لأمنوذجية للمو�طنني يف �لكرك و�ملحافظات كافة.

و�أو�صح خالل لقاء مع عدد من نو�ب �لكرك ومدير �صحتها 

وزيارته مل�صت�صفى �لكرك �حلكومي، �أن �لأردن ميتلك كفاء�ت، 

ولي�ص من �ملمكن �للجوء لإح�صار �أطباء من جن�صيات �أخرى.

و�أ�صار �إىل �أن �لوز�رة ت�صعى حلل م�صكلة نق�ص �لخت�صا�صات 

يف م�صت�صفى �لكرك و�لذي �صيحتاج فرتة من �لزمن.

�لأي��ام  خالل  �حلثيثة  �لعناية  �أ�صرة  �إ�صغال  ن�صبة  �أن  وذك��ر 

�حلالية يف م�صت�صفيات �لأردن ل تزيد عن %52.

وي�صعى  مثلى  غ��اي��ة  �ل�����ص��ام��ل،  �ل�صحي  �ل��ت��اأم��ني  �إن  وق���ال 

�جلميع لتحقيقها.

االنباط- عمان

اإ���ش��اب��ات  و3108  وف���اة   56 ت�صجيل  �ل�صحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت   

�ل�صبت،  �م�����ص  �ململكة  يف  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ص  ج��دي��دة 

لرتفع �لعدد �لإجمايل �إىل 2626 وفاة و210709 اإ�شابات.

وتوّزعت �لإ�صابات على؛ 1089 حالة يف حمافظة �لعا�صمة، 

755 حالة يف حمافظة �إرب��د، منها 166 بالرمثا، 349 حالة يف 

حمافظة �لكرك، 271 حالة يف حمافظة عجلون، 160 حالة يف 

حالت   104 �ملفرق،  مبحافظة  ح��الت   108 �لبلقاء،  حمافظة 

61 حالة  �ل��زرق��اء،  86 حالة يف حمافظة  م��اأدب��ا،  يف حمافظة 

يف حمافظة �لعقبة، 61 حالة يف حمافظة جر�ص، 46 حالة يف 

حمافظة �لطفيلة، 18 حالة يف حمافظة معان، منها 9 حالت 

يف �لبرت�.

�ل��وزر�ء ووز�رة  و�أ�صار �ملوجز �لإعالمي �ل�صادر عن رئا�صة 

 65373 ب��ل��غ  ح��ال��ي��اً  �لن�صطة  �حل����الت  ع���دد  �أن  �إىل  �ل�����ص��ح��ة 

�لعالج  �إىل  �ليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
�أ �لتي  حالة، بينما بلغ عدد �حل��الت 

حالة   95 غ����ادرت  فيما  ح��ال��ة،   173 �مل��ع��ت��م��دة  �مل�صت�صفيات  يف 

�مل�صت�صفيات بعد �صفائها.

�لتي تتلّقى �لعالج يف  �إجمايل عدد �حل��الت  �أن  �إىل  ولفت 

�مل�صت�صفيات حالياً بلغ 1985 حالة، منهم 464 حالة على �أ�صّرة 

�لعناية �حلثيثة.

�لعزل  يف  �ل��ي��وم  �صفاء  ح��ال��ة   2373 ت�صجيل  �إىل  �أ���ص��ار  كما 

�إج���م���ايل ح���الت �ل�����ص��ف��اء �إىل  �مل��ن��زيل و�مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، لي�صل 

142710 حالت.

�ل��ي��وم، لي�صبح  �أج��ري  17755 فح�صاً خم��رّي��اً  �أن  و�أ���ص��اف 

�إج���م���ايل ع���دد �ل��ف��ح��و���ص��ات �ل��ت��ي �أج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء �ل��وب��اء 

�لفحو�صات  ن�صبة  �أن  �إىل  2505316 فح�صاً، لفتاً  �لآن  وحتى 

�لإيجابّية لهذ� �ليوم و�صلت �إىل قر�بة 5ر17 باملئة.

ودع����ت �ل�������وز�رة �جل��م��ي��ع �إىل �لل����ت����ز�م ب����اأو�م����ر �ل���ّدف���اع، 

و�ّت���ب���اع ���ص��ب��ل �ل��وق��اي��ة، خ�����ص��و���ص��اً �رت�����د�ء �ل��ك��ّم��ام��ات، وع��دم 

متابعة  �إىل  �إ�صافة  �صخ�صاً،   20 من  لأك��رث  �لتجّمعات  �إق��ام��ة 

عدوى  من  للوقاية  �ل���وز�رة  �أطلقتها  �لتي  �لتوعوية  �حلملة 

�أ�صرهم وجمتمعهم  فرو�ص كورونا وت�صجيع �لأفر�د حلماية 

)#بحميهم(.

االنباط- عمان

ومركز  بر�صلونة  مدينة  جمل�ص  نظم   

ب���ر����ص���ل���ون���ة ل���ل�������ص���وؤون �ل����دول����ي����ة، و�مل��ع��ه��د 

�ل��دول��ي��ة  �ل�صيا�صية  ل��ل��در����ص��ات  �لي��ط��ايل 

ب��ر���ص��ل��ون��ة �خل��ت��ام��ي )+25 م���دن(  م���وؤمت���ر 

�ملتو�صطة،  �لأوروب���ي���ة  �ل�صر�كة  �صل�صلة  يف 

متو�صطية  مدن  بلديات  روؤ�صاء   6 مب�صاركة 

كرى.

وق������ال �أم������ني ع���م���ان �مل���ه���ن���د����ص ي��و���ص��ف 

�أكرث  �إن مدينة عمان و�ح��دة من  �ل�صو�ربة 

�مل����دن �زده�������ار�ً يف �ل�����ص��رق �لأو�����ص����ط، وه��ي 

�ملركز �ل�صيا�صي و�لثقايف و�لتجاري لالأردن 

ويتمتع بقوة �قت�صادية �إقليمية ناجحة، و�أن 

�ململكة يعي�صون  �صكان  باملئة من   42 حو�يل 

�صكانها  ع���دد  ي�صل  �ل��ت��ي  ع��م��ان  م��دي��ن��ة  يف 

�ليوم لنحو 4 ماليني ن�صمة من ��صل قر�بة 

10 ماليني ن�صمة.

بن�صبة  �ململكة  �صكان  ت�صاعف  �أن  وب��ني 

كان  �ملا�صية  �لع�صر  �ل�صنو�ت  خ��الل  كبرة 

ب�صبب  و�للجوء  �لهجر�ت  عدد  زي��ادة  �صببه 

�لأزمات �ملختلفة بالإقليم ما ي�صبب �صغطا 

ع��ل��ى �خل���دم���ات �ل��ت��ي ت��ق��دم ع��ل��ى م�صتوى 

ك��ال�����ص��ح��ة  �مل��ح��ل��ي��ة  و�لإد�ر�ت  �حل���ك���وم���ة 

و�لتعليم و�لنقل �لعام و�لبيئة.

5ر3 مليون  �أن نحو  �إىل  �ل�صو�ربة  و�أ�صار 

حميطة،  عربية  دول  م��ن  �لأردن  يف  لج��ئ 

�ل�صغط  لتجاوز  هي  �ل�صتجابة  خطة  و�ن 

�لتحتية و�ل�صغط على مو�زنة  �لبنية  على 

�حل���ك���وم���ة وت����ق����دمي �مل�������ص���اع���دة �ل���و�ج���ب���ة 

ومن  كبلدية  �لم��ان��ة  �أن  مبينا  لالجئني، 

�ي����ر�د�ت����ه����ا �ل���ذ�ت���ي���ة ب���ن���ت ب����ر�م����ج ن��وع��ي��ة 

ملو�طنيها للتعامل مع �لالجئني بالتدريب 

و�لتاأهيل. ودعا �إىل تعزيز �حلو�ر �لت�صاركي 

�ملبني على �ل�صفافية و�مل�صد�قية و�ل�صمولية 

�لإي��ج��اب��ي وط��رح  �ل��ت��ن��م��وي  �لأث����ر  لتعميق 

على  �ملبنية  للمدينة  �لفعلية  �لحتياجات 

�لبحث �لعلمي و�لبيانات �ل�صليمة. يذكر �ن 

�صهر ت�صرين �لثاين 2020 ي�صادف �لذكرى 

�ل�����ص��ن��وي��ة �خل��ام�����ص��ة و�ل��ع�����ص��ري��ن لإط���الق 

�ل�صر�كة �لأوروبية �ملتو�صطة �ملعروفة با�صم 

عملية بر�صلونة، وجمعت هذه �ملبادرة �لتي 

�أط��ل��ق��ت ع���ام 1995مم��ث��ل��ني ع��ن ب��ل��د�ن من 

�صاطئ �لبحر �لأبي�ص �ملتو�صط.

االنباط- عّمان

�لثالث  للعام  “�جناز”،  �أطلقت موؤ�ص�صة 

م�صروع  م��ع  بالتعاون  �ل��ت��و�يل،  على  ع�صر 

يف  للمر�أة”  �لقت�صادّية  �لفر�ص  “دعم 
�ليوم  �ل��ك��ن��دّي��ة،  للحكومة  �ل��ّت��اب��ع  �لأردن 

و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  وبرعاية  �ل�صبت، 

�ل���دك���ت���ور ت��ي�����ص��ر �ل��ن��ع��ي��م��ي، ح��م��ل��ة ق���ادة 

�إلهام وحتفيز �لطلبة وبث  �لأعمال بهدف 

وحثهم  ل��دي��ه��م،  و�مل��ث��اب��رة  �لت�صميم  روح 

على حتقيق �أهد�فهم و�لتخطيط �لأف�صل 

. مل�صتقبلهم

وق���ال���ت �ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة 

�لتي  �حلملة  �إّن  �لبيبي،  دمي��ة  “�جناز” 
�لرتبية  وز�رة  مع  بالتن�صيق  �صنويا  تنفذ 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م، وم��وؤ���ّص�����ص��ات �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص، 

و�حل��و�ر  لاللتقاء  منا�صبة  فر�صة  ت�صكل 

�لأردن وطلبة  �لأع��م��ال يف  ق��ادة  �أب���رز  ب��ني 

�مل����د�ر�����ص �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ص���ة ووك���ال���ة 

جل�صات  �لع�صكرّية،خالل  و�لثقافة  �لغوث 

و�لتجارب  �خلر�ت  لنقل  هادفة،  تفاعلّية 

�إىل  �لو�صول  نحو  يحفزهم  مب��ا  للطلبة، 

مر�حل قيادية متقدمة يف حياتهم.

�أ�صهمت،  �لأعمال  قادة  حملة  �أن  وبنيت 

م��ن��ذ �ن��ط��الق��ت��ه��ا مب�����ص��ارك��ة م��ا ي��زي��د على 

ب�صكل  �ل��ت��اأث��ر  يف  ق��ي��ادي��ة،  �صخ�صية  �أل���ف 

�إيجابي كبر ومبا�صر على حياة �لطلبة يف 

من  و�ل�صتفادة  �ملهنية  م�صار�تهم  حتديد 

�لقيادية. لل�صخ�صيات  �لقيمة  �لتجارب 

هذ�  ت�صتمر  �لتي  �حلملة  �أن  و�أو�صحت 

�لعام ملدة �صهر وتنفذ عر تقنية �لت�صال 

ع����ن ب���ع���د، ت���وف���ر ف���ر����ص���ة مم���ي���زة ل���ق���ادة 

�لأع���م���ال و�ل���ق���ادة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ني ل��ل��و���ص��ول 

و�لتفاعل  �أماكنهم  خمتلف  يف  �لّطلبة  �إىل 

ب�صكل مبا�صر. معهم 

�لت�صاركي  �لعمل  �أهمّية  �لبيبي،  و�أكدت 

م���ع خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات لإجن�����اح �حل��م��ل��ة 

�ل��ت��ي تنفذها  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���ر�م���ج  وك���ل 

�مل��وؤ���ص�����ص��ة يف  �جن�����از، م�����ص��رة �إىل ج���ه���ود 

ل�صوق  و�إعد�دهم  و�ل�صابات  �ل�صباب  متكني 

م�صرتكة  م�صوؤولية  ذل��ك  باعتبار  �لعمل 

�ملجتمع  يف  �لفاعلة  و�جل��ه��ات  للقطاعات 

كافة.

�أطلقت يف  �لأعمال  قادة  �أن حملة  يذكر 

2008 برعاية جاللة �مللكة ر�نيا �لعبد  عام 

�هلل.

االنباط- عمان

من  م��زي��د  �إىل  وم�صتثمرون  �ق��ت�����ص��ادي��ون  خ���ر�ء  دع��ا 

�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  يف  مبتكرة  ب��ح��ل��ول  ل��ل��خ��روج  �لإج�����ر�ء�ت 

فهم �أعمق لظروف �لقطاع  على  كورونا” ترتكز  بعد  “ما 
�خلا�ص وما مير به يف هذه �لظروف �ل�صتثنائية.

تف�صي  ب��ان��ت��ه��اء  ت��ن��ت��ه��ي  ل  �لأزم������ة  �أن  �إىل  و������ص����ارو� 

بعد  “ما  مرحلة  يف  للتعايف  خطط  من  ولب��د  �لفرو�ص، 

�لوباء  �لفعلي مع  �لتعامل  �أهمية  �لأزمة” وهو ما يعادل 

نف�صه. وطالب رئي�ص جمل�ص �إد�رة جمعية �صيد�ت ورجال 

ت�صخي�صية  در��صات  باإعد�د  �ملغرتبني  �لأردنيني  �لأعمال 

و�ل��ت��ج��ار  �مل�صتثمرين  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  لتق�صي 

و�مل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني م���ن خ���الل �ل��ع��م��ل ع��ل��ى م���ب���د�أ �ل�����ص��ف��اف��ي��ة 

و�مل�������ص���ارك���ة يف ���ص��ي��اغ��ة ق�����ر�ر ع���ر ف��ت��ح ق���ن���و�ت �ت�����ص��ال 

�ملهتمني  وعموم  و�خلا�صة  �حلكومية  �جلهات  بني  د�ئمة 

للتعاطي مع �ملرحلة �ملقبلة.

وع���ر����ص رئ��ي�����ص ج��م��ع��ي��ة �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ب�����ص��ام ح��م��د، 

�ملقبلة  للفرتة  �ل�صناعي  �لقطاع  يف  �ل�صتثمار  لتحديات 

من خالل �يجاد بر�مج متويل جدية، ك�صندوق �لتمويل 

�لن�صبية  �مليزة  حت��دد  در��صة  �إج��ر�ء  �إىل  د�عيا  �ل�صناعي، 

�ملرتفعة  �مليزة  ذ�ت  �ل�صناعات  دعم  ثم  �ملحلية  لل�صناعات 

بدل من تبني �صيا�صة لإر�صاء �جلميع.

و������ص����ار �خل���ب���ر �مل�����ايل و�لق���ت�������ص���ادي ع��ب��د�ل��رح��م��ن 

تو�صيع  ي��ت��ط��ل��ب  �ل���ص��ت��ث��م��ار  ت�صجيع  �أن  �إىل  �لبلبي�صي 

�صريحة �مل�صتهلكني من خالل توفر قوة �صر�ئية وحلول 

لت�صريف �لإنتاج لكي تبقى عجلة �لقت�صاد تدور بوترة 

متنامية.

ك��ب��رة،  ب��اأن��ه��ا  �لردن  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  ح��ج��م  �لأردين  �ل�صعب  ي���درك 

�جلميع  مب�صاركة  وطنية  وبر�مج  �أ�ص�ص  على  �لقائم  �حلو�ر  من  مزيد�ً  وتتطلب 

�ل�صعب  �ع��ت��ز�ز  �لإع���الم  ق��ن��و�ت  خمتلف  ع��ر  يومياً  ن�صاهده  م��ا  غريبا  ..لي�ص 

�لأردين وهم يعرون عن �عتز�زهم مبو�قف جاللة �مللك يف �لدفاع عن �لقد�ص 

�لعربية  �لأمتني  ق�صايا  جتاه  ومو�قفه  فيها،  و�مل�صيحية  �لإ�صالمية  و�ملقد�صات 

و�لإ�صالمية . 

قيادة جاللة  منيعا خلف  �صفا  �لأردنيني  وقوف جميع  �لوطن  �عتدنا يف هذ� 

يف  وقيمها  �لأردن��ي��ة  �ل��دول��ة  ر�صالة  من  تنطلق  �لتي  وم�صاعيه  جهوده  يف  �مللك 

�لدفاع عن ق�صايا �لأمة �لعربية ويف مقدمتها �لق�صية �لفل�صطينية..

 نتابع باإعجاب و�متنان ، ونفتخر بنجاح حتركات قائد �لوطن، وندرك جهوده 

بهدف  �لعامل  قادة  مع  �لكبر  وهيبة  �خلبر  بحكمة  �مل�صتمر  وتو��صله  �مل�صنية 

�ملحافظة على مكت�صبات �لأمة ودرء �ملخاطر و�ل�صرور عنها..

�لأمر  �لطموح  �ل�صاب  �لقائد  �إىل ويل عهده  و�صغف  باإعجاب  ننظر  �أننا  كما   

�لعامل  �أنظار  وتركيز  توجيه  بامتياز يف  �لذي جنح  �لثاين  �هلل  عبد  بن  �حل�صني 

�إىل �لردن بهمته وعزم �لن�صامى �لأوفياء .

لقد حبا �هلل �أر�ص �لأردن �صرفا باأن �صمت مقامات و�أ�صرحة عدد من �لأنبياء 

و�ل�صاحلني و�ل�صحابة من �ل�صهد�ء وقادة �لأمة، ممن �صطرو� بت�صحياتهم �أروع 

�لإ�صالمي.  �لفتح  جيو�ص  قيادة  طليعة  يف  كانو�  من  �أو  و�ل�صهادة،  �لبذل  �صور 

يف  �لأردن��ي��ة  �لأر���ص  دور  يوؤكد  �أردن��ي��ا  مكت�صبا  و�لأ�صرحة  �ملقامات  ه��ذه  وت�صكل 

�صياغة تاريخ �لأمة.

تاريخ  هو  ه��ذ�،  يومنا  �إىل  �لأردن  يف  �ل�صلطة  توليهم  منذ  �لها�صميني  تاريخ   

�صعب وملك حيث د�ئما ما يكونو� يف �صف و�إر�دة و�حدة حتى يف �أ�صعب �ملر�حل 

�لأردن��ي��ني هو ناجت حب يف نفو�ص  �ل��ذي يغمر  �لكبر  �لبتهاج  و�ل��ق��ر�ر�ت وه��ذ� 

من  مكانته  مكنت  �لتي  هي  �صعبه  على  وحر�صه  وعدله  فاإن�صانيته  �صعبه،  �أبناء 

�لقلوب هذ� �مللك �لعادل يف قول وفعل وعمل، فهو �لذي �أعلن ل�صعبه �أن �لإن�صان 

�لتي طابق فعله  �لكلمة  �أول ثم بعد ذلك ي�صلح غره، هذه  باإ�صالح نف�صه  يبد�أ 

فيها قوله غر�صت له يف �لقلوب مكانة ل تو�زيها مكانة قائد �آخر عند �صعبه.

سامر نايف عبد الدايم

 دور األرض األردنية.. في 
صياغة تاريخ األمة

االحد  29/ 11 / 2020



املحلي
40

به؟  يذهبوا  اأين  اإىل  يعرفوا  مل  نع�شه  الأردنيون  وحمل  و�شفي  ا�شت�شهد  حني 

كل �شباح  تائهون، ويف  كانوا جميعا  كعادته،  ويدلهم  ي�شلهم  لأن؛ �شوته ل  ذلك 

مثل هذا اليوم حتديًدا يطلع �شوت من كل قرية اأردنية ي�شكنها احلزن واحلنني 

وال�شوء والفخر ليذكرنا بك يا دولة ال�شهيد،يا و�شفي يا حامي البطولة والعزم 

اأولئك  بجانب  اأجمل  اجلنة  يف  �شباحك  قهار  وللعدا  حمانا  حامي  يا  وال�شهامة 

الذين ق�شوا نحبهم دفاًعا عن تراب الأردن الطهور.

ن�شّلم  اإليك  �شناأتي  الأردنيييييني،  ت�شرين  ال�شهر  هييذا  من  والع�شرين  الثامن  يف 

لكن  عييام،  كييل  مثل  الطاهرة  روحييك  على  الفاحتة  ونييقييراأ  قهوتك  ون�شرب  عليك 

حبيب  يا  العظيم  الأردن  بوطنك  واأّلييت  بنا  اأّلييت  التي  الطارئة  ال�شحية  الظروف 

معك  واحلديث  جمال�شتك  جتنب  على  جتربنا  �شوف  ونع�شق  تع�شق  الييذي  الييدار 

عما حدث بنا من بعدك، وكما تعلم يا دولة ال�شهيد اأن الآلف الأردنيني ينتظرون 

هذه النا�شبة لزيارتك وجتديد العهد والوعد لكن �شنزورك بوحي احلزن واحلنني 

بفكر  للأحرار  تنري  زالت  ما  دولتك  يا  الطاهر،ال�شعلة  للم�س �شريحك  الروحي 

الرمز والقدوة طريقهم،واإنا على دربك �شيدي ما�شون.

اهلل... ب�س ما يغدر” حكاية من حكايات  حّياه  لوجه  وجه  غرميي  قابلني  “اإذا 
ت�شرين احلزينة يحفظها الأردنيني ال�شرفاء ويرددوها على م�شامع اأبنائهم جيل 

بعد جيل؛ كي ل ين�شوا حقهم ال�شلوب وكي تبقى ق�شيتهم حا�شرة.

ورجولة  ب�شرف  واأمته،وكافح  بلده  خلدمة  ميينييذوًرا  جندًيا  و�شفي  عا�س  لقد 

ما�ٍس  هو  فيما  با�شل  كجندي  وق�شى  القد�شة،  ق�شيتهم  �شبيل  ويف  اأجلهم  من 

بالكفاح من اأجلهما يف �شبيلهما برجولة و�شرف وعا�س حمب للخري لأبناء �شعبه 

ل ير�شى بالظلم ويقف دائًما وقفة احلق ويتكلم بكل ثبات كلمة رجل �شّطر اأ�شمه 

بني  ما  الع�شق  ق�شة  عنوانها  والكتب  والروايات  الق�شائد  به  وتغنت  الجد  تاريخ 

و�شفي والأر�س.

�شباح الأردنيني وجي�شهم العظيم �شباح الوطن يطل على اأ�شرحة ال�شهداء يف 

وحني  والرايات،  الأمهات  على  لل�شلم  يخرجون  اأبناءه  فريى  التذكر،  �شباحات 

ميرون ب�شريح �شهدائهم ينادون كاأنهم حولهم يف �شاعة اقتحام اللظى يف القد�س 

وجنني والكرامة واجلولن،واإذا قيل خيل اهلل يوًما األ اركبي ر�شيت بكف الأردين 

ان�شيالها.

راجحة،  العامل  وال�شلم يف  واحلب  كفة اخلري  تبقى  الأردنيني حتى  اهلل  خلق 

لتخفيف  �شيا�شاتنا  بتغيري  معنيني  غري  “ نحن  و�شفي  ال�شهيد  دوليية  قال  وكما 

درجة احل�شا�شيات فالأردنيون يقولون ما يوؤمنون به ويفعلون ذلك علنا” فنحن 

هنا ل  فييالأر�ييس  لهويتني،  تت�شع  ل  هناك  الأر�ييس  اأن  كما  دائييًمييا  نقول  الأردنيييييني 

تت�شع لهويتني اإما نحن اأو نحن.

هي  النتيجة  لأن  واخلييطيياأ؛  اخليانة  بني  فييرق  ل  بالوطن  الأميير  يتعلق  عندما 

روؤو�ييس  ويرفع  ي�شّرف  ما  اإل  الأردنيييييني  عن  ا�شفاره  يف  التاريخ  يكتب  وليين  ذاتها، 

نلهوه  ما  اإل  الأردنيني  عن  يكتب  ولن  البية،  احلييرة  والأجيال  والحفاد  الأبناء 

ميين قيييييم نييبييع اليي�ييشييفيياء الييوطيينييي وقيييدوة الييتييقييدم والييعييطيياء والت�شحية الأردنييييية، 

القرن  والييوؤامييرات،�ييشييفييقيية  اليي�ييشييرور  ودفييع  الأردن  عيين  ذوًدا  التل  و�شفي  ال�شهيد 

من  وغريها  ال�شم  �شيا�شات  التطبيع  لل�شلم  المريكية  اخلطة  البديل  الوطن 

احلمى  هذا  وعلى  والحيطات،  احلدود  عرب  القادمة  اخلبيثة  الوؤامرات  م�شميات 

واأغاث وحمى و�شحى وقدم وتقا�شم هي م�شاريع  ا�شتقبل  الذي  الأ�شيل  الأردين 

الأردين  للوطنني  ت�شفية  وباطنها  حل  ظاهرها  جديدة  قدمية  �شهيوامريكية 

الأردنيني  يرف�شها  وتذويب  واذعان  ا�شت�شلم  ولّبها  �شلم  ق�شرها  والفل�شطيني 

جملًة وتف�شيًل ويرف�س حتى جمرد اللتفات اىل فكرة القاي�شة والتبديل؛ لأن 

الأردن ثابت مطلق ل نقاي�شه بالكون ول ُيهدى ول ي�شتبدل.

كما ونرف�س ما يهب من ريح اأ�شفر واأ�شوات ن�شاز لأقلم م�شتكتبني يعي�شون 

والدفوع  الييزور  الباهت  والن�شال  الكاذبة  بالوطنية  خلت  ل�شنني  واوهمونا  بيننا 

اإىل  يف�شي  الييذي  فل�شطني  عن  الملكة  ارتييبيياط  فك  قييرار  لنب�س  الييروجيية  الثمن 

الن�شياب الدميوغرايف من فل�شطني الرابطة اىل الأردن ال�شابر الحت�شب لتمرير 

الوؤامرة وت�شليك ال�شفقات التي رف�شها كل اأحرار الأردن، لن يكون الأردن العزيز 

اإل الأردن ولن تكون فل�شطني ال�شقيقة اإل فل�شطني والقد�س ال�شريف عا�شمتها.

كل عام والأردين يزداد وعًيا ويق�شه، ين�شى �شباته الأول وينبت له يف راأ�شه عيًنا 

ثالثة، ترى ما كان يتجاهله م�شبًقا لفرط ب�شاطته، يوم الوفاء لل�شهيد والوطن 

1971... ت�شرين و�شفي. 28 ت�شرين الثاين 

د. دانييال القرعان

 تشرين وصفي
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االنباط- زيد عوامله 

اأطيييليييق �ييشييبيياب اأبييينييياء مييدييينيية اليي�ييشييلييط مييبييادرة 

اجييتييميياعييييية تييوعييوييية للحد ميين انييتيي�ييشييار فييريو�ييس 

و�شلمتنا  �شيدنا  ب�شعار”قدوتنا  ال�شتجد  كورونا 

بكمامتنا” اب�شر �شيدي

باأهمية  الجتمع  توعية  اإىل  الييبييادرة  وتييهييدف 

ارتيييداء  و  ال�شتمر  التعقيم  و  بالتباعد  الليييتيييزام 

الأ�شا�شية  الو�شيلة  هي  اأ�شبحت  التي  الكمامات 

حاليا 

يف التخفيف من انت�شار الفريو�س

 والييتييي اأكييييد �ييشيياحييب اجلييلليية الييلييك عييبييداهلل 

الثاين ابن احل�شني العظم 

على اأهمية الكمامة يف الوقت احلايل اإىل حني 

اإيجاد لقاح لهذا الفريو�س

 �ييشييتيينييطييلييق اليييييبيييييادرة ييييييوم الأثييييينيييييني اليييوافيييق 

 2020/11/03

 يف متييام ال�شاعة 12ظييهييرا من مدخل ال�شلط 

نفق العامرية دبابنة

بن�شف  الوعد  قبل  التواجد  ال�شاركني  وعلى   

�شاعه حيث �شيتم توزيع الف�شتات و الكفوف 

على ال�شاركني تق�شيم الفرق لتوزيع يف منطقة 

نفق ال�شلط  وبعد النتهاء 

م�شرية بال�شيارات والدراجات 

التابعة لو�شط  اليي�ييشيياركيية و  يييرغييب  وعييلييى ميين 

الدينة )اإ�شارة البلدية(

ليتم تييوزيييع كييل فييريييق بيياجتيياه مييعييني لإمتيييام 

البادرة بالفريق الواحد وباقي التفا�شيل �شتكون 

يف الوقع

وهذه البادرة �شوف تعك�س �شورة ال�شلط واهلها 

كييمييا يييرجييو فييريييق الييعييمييل اللييييتييييزام بيي�ييشييروط 

ال�شلمة التي يعمل لأجلها 

و البيييتيييعييياد عييين الييتييجييمييعييات و الييركيييييز على 

الكمامه والتي حتمل 

�شعار  ) قدوتنا �شيدنا و�شلمتنا بكمامتنا ( 

ال�شيارات  اأ�شحاب  العمل الخييوة  و دعييا فريق 

والدراجات ال�شاركني

يف الييييبييييادرة نيييرجيييو احييييييرام حيييرمييية الييطييريييق 

واللتزام بال�شرب الأمين ب�شكل منظم وفتح الجال 

لل�شري بدون عوائق كونه البادرة متابعه اإعلمياً 

لنخرج باأف�شل �شوره اإن �شاء اهلل

التجارية وطرح  التوزيع للمحلت  �شيتم  كما 

الإر�شادات ال�شحية 

على الواطنني

االأنباط - �سامر نايف عبد الدامي

التدخني يف  اإىل  يييعييودون  النا�س  ميين  كييثييرٌي 

مرحلٍة ما بعَد اأن اأقلعوا عنه. ويف هذه احلال، 

ًة  ل ينبغي لل�شخ�س اأن مياطَل يف الحاولة مَرّ

ييييا حيييدث من  اأخيييييرى. والييهييم هييو اأن يييتييعييلَّييَم مَمّ

اأخطاء، الأمر الذي يزيد من احتمال جناحه يف 

ة القادمة. الَرّ

من  التدخني،  عن  ما  �شخ�ٌس  ُيقلع  عندما 

ويعتقد  نف�شه،  من  واثييقيياً  يكوَن  اأن  ال�شروري 

حقيقًة اأَنّه �شوف ينجح، ويجب عليه اأَلّ ي�شع يف 

ن من جديد. ُح�شبانه اأَنّه �شيعود ويدِخّ

وليييكييين، هييينييياك بييعيي�ييس الأ�يييشيييخيييا�يييس الييذييين 

اإىل  يييعييودون  التدخني،  عيين  الإقييييلَع  يحاولون 

التدخني بالطريقة نف�شها التي بدوؤها من قبل، 

ويحدث هذا عادًة يف الأ�شهر القليلة الأوىل من 

ترك التدخني.

اإىل  عييياد  اإذا  ييينيييييزعييج  اأَلّ  الييييرء  عييلييى  ينبغي 

الييتييدخييني بييعييد اأن اأقيييليييَع عيينييه، حيييييث مُيييكيين اأن 

عن  يقلَع  لكي  حمييياولت  ب�شَع  الأميييُر  يتطلَّب 

التدخني ب�شكٍل دائم. وهذا ل يعني اأن ن�شتخَفّ 

جُنهد  ل  ولكن  التدخني،  اإىل  الييعييودة  مب�شاألة 

اأنف�شنا اأي�شاً.

ات يف حماولة ترك التدخني،  كلَّما زاد عدُد الَرّ

اأن ينظَر  نت فر�ُس النجاح. لذلك، يجب  حَت�َشّ

الييرُء اإىل م�شاألة العودة اإىل التدخني على اأَنّها 

د تدُرّب على الإقلع عن التدخني. جمَرّ

كيف تتوقف عن التدخني؟

الو�شائل  واأكيير  اأي�شر  فيياإن  اإذا كنت مدخنا، 

فييعييالييييية يف حييميياييية قييلييبييك مييين حييييدوث جلطة 

)احت�شاء( فيه اأو الإ�شابة ب�شرطان الرئة هي اأن 

تتوقف عن التدخني. فاإذا كنت قد قطعت �شن 

يف  البدء  فاحتمال  بعد،  تدخن  ومل  الع�شرين 

التدخني بعد هذه ال�شن قليل جداً. فالدرا�شات 

اأن 90% من  اأمريكا واأوروبيييا توؤكد  العلمية من 

الع�شرين،  �شن  قبل  تدخينهم  بيييداأوا  الدخنني 

وثلث الدخنني هناك بييداأوا التدخني قبل �شن 

التا�شعة.

التدخني يف �شن مبكرة 

اإن تدخني الوالدين اأو اأحدهما هو اأحد اأهم 

اأ�شباب انت�شار التدخني عند اليافعني. فاإذا كنت 

مب�شيبة  يبتلوا  ل  اأن  يف  اأبنائك  على  حري�شاً 

التدخني، فعليك اأن تتوقف الآن عن التدخني. 

اأن اأكيير من ن�شف  وقد اأكييدت الدرا�شات اأي�شاً 

الدخنني يرغبون يف التوقف عن التدخني.

وقد ا�شتطاع اأكر من 10 مليني من النا�س 

يف اإجنييلييرا وحييدهييا خيييلل اليي�ييشيينييوات اخلم�س 

ع�شرة الا�شية التوقف عن التدخني، كما اأقلع 

التدخني يف  عيين  اأمريكي  35 مليون  ميين  اأكيير 

الفرة ذاتها. ومن الوؤ�شف حقاً اأن جند �شبابنا 

يقبلون  العربية  بلدنا  يف  الفتيات  وبع�س  بل 

على التدخني يف �شن مبكر يف الوقت الذي يقلع 

فيه الغرب عن التدخني؟

التدخني وال�شغوط النف�شية:

كييثييري مييين الييدخيينييني يييقييولييون ليييك اإنيييييك ل 

ت�شتطيع الإقلع عن عادة التدخني ب�شبب كرة 

ال�شغوط النف�شية ؟!  واحلقيقة اأن ال�شجائر ل 

تق�شي اأبداً على اأ�شباب ال�شغوط النف�شية التي 

اأدليية حديثة  اإن هناك  الييدخيين، بل  يعاين منها 

تزيد  اأن  ميكن  النف�شية  ال�شغوط  اإن  تييقييول 

مما  اجل�شم،  قبل  ميين  النيكوتني  حتطيم  ميين 

 .. الييدم  النيكوتني يف  ميين م�شتوى  ل يخف�س 

فيقول اجل�شم هل من مزيد اإىل النيكوتني، مما 

يدفع الدخن اإىل تدخني الزيد من ال�شجائر.

وحني ت�شعر بحاجتك اإىل ال�شيجارة، حاول 

اأن ت�شغل نف�شك ب�شيء ما. اخرج من الغرفة .. 

اأو البيت. حاول اأن تعمل �شيئاً ما.. خذ تفاحة 

اأن  فت�شعر  بالفر�شاة..  اأ�شنانك  نظف  وكلها... 

اأخيييرى  ميييرة  تلطخه  اأن  تييريييد  ل  نظيف  فمك 

برائحة ال�شجائر القيتة.

�ييشييع مييفييكييرة يف جيييييبييك، و�ييشييجييل فيها عييدد 

ال�شجائر التي تدخنها كل يوم، وانظر اأي وقت 

من النهار حتتاج فيه اإىل ال�شجائر ب�شكل خا�س.

وقيييد يييفيييييدك اأن تييعييلييم الآخيييريييين اأنييييك قد 

اأنه  ي�شعر  النا�س  فبع�س  التدخني،  اأقلعت عن 

زاد مت�شكه  بقراره،  النا�س  ازدادت معرفة  كلما 

بالتوقف عن التدخني.

فكر بكمية الال التي تنفقها على ال�شجائر، 

واح�شب كم توفر يف اآخر ال�شهر لو اأنك توقفت 

عن التدخني.

اإذا �شعرت اأنك بحاجة اإىل �شيجارة مع فنجان 

القهوة،  غري  اآخيير  �شيئاً  فا�شرب  مثًل،  القهوة 

مثل ع�شري الفواكه اأو �شاي اأو غري ذلك.

اإذا اأعييطيياك اأحيييد اليينييا�ييس �ييشيييييجييارة، فقل له 

ول  جرئياً  كيين  التدخني.  عيين  توقفت  قييد  اإين 

جتييزع، فالقرار قييرارك وال�شحة �شحتك، ولن 

ينفعك الآخرون ب�شيء لو اأ�شبت مبر�س نتيجة 

التدخني.

�شيجارة  واأخيييذت  واجهتك حلظة �شعف  اإذا 

.. فل تيئ�س، وعييد اإىل قييرارك يف التوقف عن 

التدخني.

الهمة  العييمييال  بع�س  تلخي�س  ون�شتطيع 

التي ينبغي على الواطن القيام بها للم�شاركة يف 

حماربة وباء التبغ و�شوًل باأذن اهلل اإىل مملكة 

خالية متاما من التدخني يف الآتي:

واأولدك  واأهيييليييك  نييفيي�ييشييك  جيينييب   §
وكييل ميين هييم حتييت رعايتك اأخييطييار وبيياء التبغ 

والييتييدخييني ، بييياأن ل يييكييونييوا ميين الييدخيينييني وان 

يييحيير�ييشييوا كيييلَّ احليير�ييس عييلييى جتيينييب التعر�س 

للتدخني غري البا�شر )ال�شلبي( ، وهو ا�شتن�شاق 

الدخان الذي ينفثه الدخنون اأو الذي يت�شاعد 

من ال�شجائر اأو ال�شي�شة. 

بيتك  ييييكيييون  اأن  عييلييى  احييير�يييس   §
وميييكيييان عييمييلييك و�ييشيييييارتييك اأمييياكييين خييالييييية من 

التدخني البا�شر وغري البا�شر ، فل تدخن فيها 

، ول ت�شمح لأحد اأن يدخن فيها.

التدخني  حظر  تطبيق  يف  �شاهم   §
يف الأمييياكييين الييعيياميية  ، واأوقيييييف كييل ميين يدخن 

حولك ول جتامل اأحداً على ح�شاب �شحتك ! 

اأي  عييين  الييخييتيي�ييشيية  اجليييهيييات  بييلييغ   §
خمييالييفييات لييلأنييظييميية والييتيي�ييشييريييعييات اخلييا�ييشيية 

و�شائل  يف  التدخني  مثل   ، التدخني  مبكافحة 

التدخني  حظر  مت  التي  والأميياكيين  الوا�شلت 

بها.

ان�شح اأقاربك وزملءك الدخنني   §
بالإقلع عن التدخني ، والبتعاد عن هذه الآفة 

اخلطرية ، وذكرهم باأ�شرار التدخني ال�شحية 

لأقرب  واأر�شدهم   ، والجتماعية  والقت�شادية 

عيييييييادة تييقييدم خييدميية ميي�ييشيياعييدة الييدخيينييني على 

الإقلع عن هذه الآفة اخلطرية والقاتلة.

اقرح على اإمام ال�شجد ، وخطيب   §
اأ�شحاب  ميين  ، وغييريهييم  والييدر�ييشييني   ، اجلمعة 

الييييراأي والييوجيياهيية الجتماعية ،  بييياأن يييحييّذروا 

النا�س من �شرور اآفة التبغ واأ�شرار التدخني ، 

وي�شجعوا الدخنني على ترك التدخني ، طلباً 

لر�شاة الرحمن ، وحفاظاً على �شحة الأبدان.

والتاجر  البقالت  اأ�شحاب  ان�شح   §
بالتوقف عن بيع الدخان ومنتجات التبغ ، وبنينِّ 

لهم خماطر انت�شار هذا الوباء ، وذكرهم باهلل 

، ونعمة الك�شب احلييلل ، كييي يييبييارك اهلل لهم 

يف اأموالهم وجتارتهم ، ويحفظ لهم �شحتهم 

و�شحة اأولدهم .

ما بعد التوقف عن التدخني

يقلع  ل  لكي  الأعييييذار  يختلق  النا�س  بع�س 

عيين الييتييدخييني، واحلييقيييييقيية اأنيييه قييد اأدميييين على 

التوقف  اأن  اآخييييرون  يجد  حييني  يف   .. التدخني 

عيين التدخني يييزيييد ميين وزنييهييم . وفييئيية اأخييرى 

من  ولكن  التدخني،  يف  وا�شرخاء  راحيية  جتد 

الوؤكد اأن التدخني يحر�س القلب وي�شرع عدد 

�شرباته.

والواقع اأن التوقف عن التدخني يح�شن 

النف�س  �شيق  ميين  ويخفف  الييطييعييام.  تيييذوق 

وال�شعال، وت�شبح رائحة الفم اأ�شفى واأنقى.

اأما عن زيادة الوزن التي يحتج بها البع�س 

ممن ل يريد الإقلع عن التدخني، الأبحاث 

وزنييك  يييزيييد  اأن  لينبغي  اإنيييه  تييقييول  العلمية 

مبقدار 64 كلغ لكي ت�شل اإىل اخلطر الناجم 

عن تدخني ع�شرين �شيجارة يف اليوم فقط!!

ويكفي اأن نعلم اأن وزن القلع عن التدخني 

كيلوغرام   2 عيين  التو�شط  عيييادة يف  يييزيييد  ل 

اآخييير.  اإىل  �شخ�س  ميين  يختلف  هيييذا  ولييكيين 

وغالباً ما ي�شتطيع الرء اإعادة وزنه للطبيعي 

بعد فرة ق�شرية من التوقف عن التدخني.

اأما عن �شبب زيادة الوزن بعد التوقف عن 

التدخني فعديدة، ومنها:

اأوًل: يوؤدي التدخني اإىل نق�س امت�شا�س 

الطعام يف اجلهاز اله�شمي. ولكن ل ين�شح 

اأحيييييد اأبيييييييداً بييالييتييدخييني مييين اأجيييييل تخفيف 

الييييييييوزن!!! فييقييد تييبييييينييت اإحيييييدى اليييدرا�يييشيييات 

الأمريكية اأن اأكر الن�شاء بدانة يف الوليات 

التحدة هن اأكرهن تدخيناً لل�شجائر.

ثانيا: يقلل التدخني من ال�شهية للطعام، 

عن  الييتييوقييف  بييعييد  �شهيتك  تتح�شن  ولييهييذا 

التدخني.

تبلد يف ح�س  اإىل  التدخني  يييوؤدي  ثالثاً: 

احلليمات الذوقية يف الل�شان. ولذا يتح�شن 

تذوقك للطعام بعد الإقلع عن التدخني.

يف حيييال عييييودة اليي�ييشييخيي�ييس اإىل الييتييدخييني 

النتظم بعد اأن كان قد اأقلَع عنه:

د موعداً  ُيييحييِدّ بييل  حُمييَبييطيياً؛  ي�شبح  •اأَلّ 
ييييا يف غ�شون  جيييدييييداً ليييرك الييتييدخييني، رمَبّ

اأ�شبوع اأو نحو ذلك.

جعل  الييذي  مييا  الأخييطيياء؛  ميين  •التعُلّم 
يف  يير  ُيييفييِكّ اأن  وعليه  يف�شل؟  ال�شخ�س  هيييذا 

ييبييه  اليييطيييرق الييتييي كييييان مييين الييمييكيين اأن جُتييِنّ

التدخني. والعمل على مهارات التعامل مع 

الأمور، بحيث يكون م�شتعداً اإذا مَرّ بالوقف 

نف�شه.

ث اإىل الطبيب عنَد احلاجة اإىل  •التحُدّ
مزيد من ال�شاعدة على التعامل مع ال�شعور 

التالية  الحاولة  اأثناء  يف  ال�شديدة  بالرغبة 

للإقلع عن التدخني.

على  التعُلّم  خلل  من  بالنف�س؛  •الثقة 
ييه  اأَنّ يير  كيفية الإقيييلع عيين ال�شجائر. ويييتييذَكّ

يييه �شوف  �شيكون اأقيييوى يف الييرة الييقييادميية، لأَنّ

يعرف ما هي الأ�شياء التي �شيحذر منها.

ويف اخلتام ينبغي اأن تتذكر اأن كثرياً من 

وذلييك  التدخني  بتحرمي  اأفييتييى  قييد  العلماء 

عمًل بقول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: 

“ل �شرر ول �شرار” يف الإ�شلم.

االنباط-عمان

)برا(  الأردنييييية  الأنباء  وكالة  اأطلقت 

طيييّوره  الييييذي  اجلييديييد  تطبيقها  ميييوؤخيييراً 

اأكادميية  من  التفوقني  التخرجني  فريق 

اأوراجن  ميييين  بيييدعيييم  ليييليييربجمييية  اأوراجن 

الأردن، وذلك يف اإطار �شراكة ا�شراتيجية 

بينهما، ليقّدم التطبيق ل�شتخدميه مزايا 

اإ�ييشييافييييية تيييري جتييربييتييهييم وتيي�ييشييميين لهم 

الييتييطييورات  وحتيياكييي  واليي�ييشييرعيية  ال�شهولة 

العالية. 

وتيي�ييشييمييل الييييزايييييا اجلييييديييييدة لييلييتييطييبيييييق 

التطبيق  �شرعة  وزيييادة  مطّوراً،  ت�شميماً 

و�شرعة  �شهولة  ل�شمان  بالئة   40 بن�شبة 

الييتيي�ييشييفييح، اإ�ييشييافيية اىل ميييييزة الييبييحييث عن 

والإجنييليييييزييية  العربية  باللغتني  الأخييبييار 

ميين خيييلل عيينييوان ونيي�ييس اخلييييرب، وميييييزة 

قيييييراءة اخلييييرب �ييشييوتييييياً بييالييلييغييتييني ليييذوي 

من  الأوىل  تعد  والتي  الب�شرية،  الإعاقة 

نييوعييهييا بييني الييتييطييبيييييقييات الإخييبييارييية على 

ميي�ييشييتييوى اليينييطييقيية، فيي�ييشييًل عييين اإمييكييانييييية 

الإ�شبع  بتمرير  ال�شفحات  بييني  التنقل 

وتغيري حجم اخلط يف التطبيق.

الت�شغيل  بنظامي  الييدعييوم  والتطبيق 

ت�شنيف  خا�شية  يوفر   IOSو اأنييدرويييد 

الييفييورييية للأخبار  والإ�ييشييعييارات  الأخييبييار، 

العاجلة على مدار ال�شاعة، والتحويل اإىل 

وال�شريط  العربية،  اأو  الإجنليزية  اللغة 

الإخييييييبيييييياري، وميييتيييابيييعييية الييييبييييث اليييبيييا�يييشييير، 

و�شع  واختيار  والفيديو  ال�شور  ومعر�س 

القراءة النا�شب لليل اأو النهار.

اهتمامها  اأن  الأردن  اأوراجن  واأكيييييدت 

باأهمية  اإمييييانييياً  ييياأتييي  التطبيق  بييتييطييوييير 

وكالة الأنباء الأردنية )برا( و�شراكتهما 

الإعييييييلم  دور  لييتييعييزيييز  ال�يييشيييراتيييييييجييييييية 

اليي�ييشييوؤول وتييياأثيييريه، لفييتيية اإىل الييتييزامييهييا 

بدعم ال�شباب البتكر لتطوير التطبيقات، 

كل  يد  على  برا  تطبيق  تطوير  حيث مت 

ميين عييا�ييشييم قييفيياف واأيييهييم زيييد ميين طلبة 

اأكادميية اأوراجن للربجمة التفوقني.

االنباط-عمان 

معت�شم  الدكتور  والييري  الياه  وزييير  قام 

�ييشييعيييييدان يييرافييقييه اميييني عيييام �ييشييلييطيية الييييياه 

ومدير  عليمات  احييمييد  الهند�س  بييالييوكيياليية 

ابراهيم  ال�شيد  وال�شيطرة  الأزميييات  ادارة 

�شباح  مبكرة  ميدانية  زيييارة  خييلل  عبادة، 

اييي�ييشييال  تنفيذ  اعييمييال  بتفقد  اليي�ييشييبييت  ييييوم 

خيييدميييات الييييييياه والييي�يييشيييرف اليي�ييشييحييي الييتييي 

حييرم  يف  اليييييداين  ال�شت�شفى  خلييدميية  تنفذ 

ميي�ييشييتيي�ييشييفييى الميييييري حيييميييزة ، حيييييث الييتييقييى 

الهياجنة  وائيييل  الييدكييتييور  ميين  كييل  بييالييوقييع 

اليي�ييشييحيية  وزارة  يف  كيييورونيييا  مييلييف  مييي�يييشيييوؤول 

واليييرئييييييي�يييس اليييتييينيييفيييييييذي لييي�يييشيييركييية مييييياهيينييا 

الهند�س حممد العوران .

وقيييييييال وزيييييييير الييييييييياه والييييييييري اليييدكيييتيييور 

لتوجيهات  امتثال  بانه   �شعيدان  معت�شم 

للحكومة  اليييثييياين  اهلل  عييبييد  الييلييك  جييلليية 

اليييوزراء  رئي�س  لييدن  ميين  حثيثة  ومبتابعة 

الييييياه  �ييشييلييطيية   / واليييييري  الييييييياه  وزارة  فييييان 

�يييشيييتيييكيييون عيييليييى جيييهيييوزيييية عيييالييييييية ليييتيييزوييييد 

جللة  بها  اأميير  التي  اليدانية  ال�شت�شفيات 

الييلييك لييواجييهيية تيييطيييورات احليياليية الييوبييائييييية 

الياه وال�شرف ال�شحي  وامدادها بخدمات 

، واطلع على �شري العمال التي با�شرت  بها 

ومبا�شرة  فييورا  بالعمل  الخت�شة  الطواقم 

منذ  ال�شت�شفيات  لييهييذه  اخلييدميية  لإييي�ييشييال 

�ييشييبيييييحيية يييييوم اجليييميييعييية ل�يييشيييتيييغيييلل فيييرة 

هذه  اإجنييياز  �شرعة  بييهييدف  ال�شامل  احلييظيير 

اخلدمات بال�شرعة المكنة .

التي  الواقع  الوزير على عدد من  وجال 

تييتيي�ييشييميين متيييدييييد خيييطيييوط �يييشيييرف �شحي 

  )55( وبطول  ملم    )200( بقطر  اأ�شمنتية 

مييير وكيييذليييك متييديييد خيييط دكييتييايييل بقطر 

46( مر كما تفقد  )200(  ملم  وبطول ) 

اليييوزيييير عييمييلييييية متييديييد خيييط لييييياه اليي�ييشييرب 

وبطول  اإيثيلني  الييبييويل  ميين  ملم   64 قطر 

�شبكه على  �شيتم  450( مر حيث   ( حوايل 

حييمييزة،  الميييري  مب�شت�شفى  اخلييا�ييس  اخلييط 

اليداين  ال�شت�شفى  مبنى  داخل  وجتول  كما 

وا�شتمع ل�شرح مف�شل من عطوفة الدكتور 

وائل الهياجنة عن مكوناته وفرة اجنازه.

معت�شم  اليييدكيييتيييور  اليييوزيييير  اأوعييييييز  وقييييد 

عملية  بيياإيييلء  مياهنا  �شركة  اىل  �شعيدان 

درجييات  اعلى  للم�شت�شفيات  الائي  التزويد 

انقطاعات  اييية  الهييتييمييام ويف حيياليية حييدوث 

بوا�شطة  تزويدهم  يتم  اأن   للمياه  مفاجاأة 

ال�شهاريج ، كما اكد وزير الياه والري على 

بوزارة  العنيني  مع  البا�شر  التن�شيق  اهمية 

الفنية  الفرق  جهود  الوزير  وثمن  ال�شحة 

عن  واعييرب  ال�شاعة  مييدار  على  عملت  التي 

�ييشييكييره وتييقييديييره لييهييم  لييلييجييهييود الييثييمييرة يف 

اجناز العمال بوقت قيا�شي.

بيييييدوره قييييدم اليييدكيييتيييور وائييييل الييهييييياجيينيية 

�ييشييكييره ليييوزيييير الييييييياه والييييييري عييلييى �ييشييرعيية 

ال�شتجابة ومتابعته لتنفيذ اعمال خدمات 

الييييييياه والييي�يييشيييرف اليي�ييشييحييي بيييوقيييت قيييييا�ييشييي 

ميييوؤكيييدا عييلييى اليييتيييعييياون والييتيينيي�ييشيييييق الييدائييم 

ظل  يف  بلدنا  خلدمة  ال�شتويات  اعلى  على 

ظروف جائحة كورونا .

آبناء السلط يطلقون مبادرة لمكافحة  كورونا 

)توقف عن التدخين( .. فالقرار قرارك والصحة صحتك

خريجو أكاديمية أورانج يحّدثون تطبيق بترا اإلخباري

 وزير المياه والري يتفقد اعمال ايصال خدمات المياه والصرف الصحي ب »ميداني األمير حمزة«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

من ال�سعب التو�سل اىل تعريف حمدد وموحد للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة، هذا باالإ�سافة اإىل 

اأن كلمة »�سغرية« و »متو�سطة« هما كلمتان لهما مفاهيم ن�سبية تختلف من دولة اإىل اأخرى ومن قطاع 

اإىل اآخر حتى يف داخل الدولة الواحدة ويتم تعريف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة اعتماداً على جمموعة 

من املعايري، منها عدد العمال، وحجم راأ�س املال، وم�ستوى التكنولوجيا امل�ستخدمة والنظام االقت�سادي 

يف الدولة، وحجم املبيعات اأو معايري اأخرى.

ورغم املحاوالت املتعددة للعديد من املنظمات املتخ�س�سة يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف العامل 

اال انه حتى االآن ال يوجد تعريف حمدد لها، فاختلفت املعايري يف تعريف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 

ومنها من يعتمد على عدد العمال يف امل�سروع وتختلف من دولة الآخرى ففي امريكا تعرف امل�سروعات 

ال�سغرية بانها التي ت�ستخدم  لغاية )499( عاماًل، ويف اليابان بانها التي ت�ستخدم لغاية )300( عاماًل، 

ويف م�سر بانهاالتي ت�ستخدم اقل من )50( عاماًل، اأما يف االردن فيعرف امل�سروع ال�سغري باأنه الذي 

يعمل فيه )20( عاماًل فاأقل، وكذلك يوجد معياريعتمد على ا�سا�س را�س املال ويختلف من دولة الآخرى، 

فمثاًل يف اليابان يعترب امل�سروع الذي ال يزيد راأ�س ماله عن )10( مليويني ين م�سروعاً �سغرياً، ويف 

االردن يعرف امل�سروع ال�سغري باأنه الذي ال يزيد راأ�س ماله عن )10( االآف دينار اأردين، وكذلك يف الدول 

املتقدمة يتم االآخذ مبعيار امل�ستوى التكنولوجي امل�ستخدم يف تعريف امل�سروعات ال�سغرية، وكذلك يوجد 

معيار يعتمد على حجم املبيعات للم�ساريع، ومن اأكرث املعايري التي يتم االعتماد عليها يف تعريف امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة معيار عدد العمال ومعيار راأ�س املال.

ويف االأردن اعتربت وزارة ال�سناعة والتجارة امل�ساريع التي يعمل بها )4( عمال فما دون م�سروعات 

�سغرى، وما بني )5 – 19( عاماًل م�سروعات �سغرية، وما بني )20- 99( م�سروعات متو�سطة، وما فوق 

ذلك م�سروعات كبرية.

البنك املركزي االأردين بدوره اعترب باأن ال�سركات امل�ساهمة العامة و�سركات التاأمني و�سركات الو�ساطة 

املالية ال تعترب �سركات �سغرية ومتو�سطة، وباأن ال�سركات ال�سغرية هي التي تكون قيمة االأ�سول فيها 

اأقل من مليون دينار، اأو تقل اإراداتها ال�سنوية عن مليون دينار، ويعمل فيها ما بني )5( اىل )20( عاماًل، 

اأما ال�سركات املتو�سطة فهي التي تكون قيمة اال�سول فيها ما بني )1(  اإىل )3( مليون دينار اأردين، اأو 

تبلغ اإراداتها ال�سنوية ما بني )1( اإىل )3( ماليني دينار، ويعمل فيها ما بني )12( اإىل )100( عاماًل.

وللم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة اأهمية يف حتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية النها تن�سط يف 

معظم القطاعات االقت�سادية ولها اأهمية بالغة يف دعم االقت�ساد الوطني، فهي ال حتتاج لروؤو�س اأموال 

�سخمة وتعد من اأكرث امل�ساريع كفاءة يف توظيف راأ�س املال، ويتم اإن�ساءها خالل فرتة زمنية ق�سرية 

وبانت�سار جغرايف اأو�سع على جميع اأرا�سي الوطن، فهي غري مقيدة مبكان، فهي حتد من م�سكلتي الفقر 

والبطالة وحتقيق االأمان االقت�سادي واالجتماعي.

القوى  اإجمايل  من   )%60( عن  يزيد  ما  بها  ويعمل  �سغرية  املن�ساآت  من   )%98( تعد  االأردن  ففي 

العاملة، وتقوم هذه امل�ساريع بخلق فر�س عمل جديدة، فهي حتد من البطالة، وتدعم ال�سادرات، وحتقق 

عائد مادي الأ�سحابها.

الظروف  نتيجة  وامل��ع��وق��ات،  امل�سكالت  م��ن  الكثري  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ت��واج��ه  وال��ي��وم 

االقت�سادية ال�سعبة التي مير بها االردن، ونتيجة توابع جائحة فايرو�س كورونا وتاأثريها على االقت�سار 

امل�ساريع لكي ت�ستمر يف عملها  الوطني، فال بد من تدخل احلكومة وحتمل م�سوؤولياتها بدعم هذه 

واأداء واجباتها، وكذلك تدخل امل�سرع االأردين بعد ت�سكيل جمل�س االأمة التا�سع ع�سر ب�سن ال�سريعات 

وتعديل بع�س الن�سو�س القانونية حلماية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، ودعمها، وت�سجيع البنوك 

وال�سركات املاليةعلى اإقرا�س امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، وتخفي�س ا�سعار الفائدة واحلد من ال�سروط 

التعجيزية ملنح القرو�س، ويف حال ا�ستمرار �سريان قانون الدفاع ال بد من تدخل احلكومة ال�سدار اأوامر 

الدفاع الالزمة حلماية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وا�ستمرارها يف اداء عملها.

د. سليمان ابو عتمة

 دعم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

الأحد    29   /  11  / 2020

 االنباط-عمان

���س��ل��م��ت غ���رف���ة جت������ارة ع���م���ان ل��������وزارة ال��ع��م��ل 

م�سفوفة ت�سمنت اأبرز التحديات واملطالب املُتعلقة 

جائحة  ج��راء  باملنكوبة  ا�سمتها  التي  بالقطاعات 

كورونا.

واو���س��ح��ت ال��غ��رف��ة يف ب��ي��ان ام�����س ال�����س��ب��ت، اأن 

القطاع  تواجه  التي  التحديات  تت�سمن  امل�سفوفة 

ال�سياحي وبخا�سة مكاتب ال�سياحة وال�سفر واحلج 

والعمرة والنقل ال�سياحي ومكاتب تاأجري ال�سيارات 

واالأدالء  وال��ف��ن��ادق  وامل��ق��اه��ي  وامل��ط��اع��م  ال�سياحية 

ال�����س��ي��اح��ي��ني واحل������رف وال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

وال�سعبية.

قطاعات  وم��ط��ال��ب  حت��دي��ات  ك��ذل��ك  وت�سمنت 

واملعار�س  املنا�سبات  وتنظيم  واملنا�سبات  االأف����راح 

جانب  اىل  لها،  امل�ساندة  والقطاعات  وامل��وؤمت��رات، 

قطاع اأ�سحاب مكاتب ا�ستقدام وا�ستخدام العاملني 

يف املنازل ومن�ساآت دور ال�سينما وامل�سارح.

وح�����س��ب امل�����س��ف��وف��ة، ي���واج���ه ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة 

تتمثل يف عدم  اأ�سكاله حتديات م�سرتكة  مبختلف 

توفر االمكانية لدى القطاع ال�سياحي لت�سديد ما 

ت�سغيلية  وكلف  مالية  التزامات  من  عليه  يرتتب 

امكانية احل�سول على  ال�ستمرار دميومتها، وعدم 

م��واف��ق��ة ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ب��دع��م ال��ق��ط��اع بقرو�س 

مي�سرة ت�ساهم يف دعمه لتجاوز هذه االزمة.

اأو  اأو تق�سيط  تاأجيل  اأو  باإعفاء  القطاع  وطالب 

ال�سمان  وم�ستحقات  امل�سقفات،  �سريبة  ج��دول��ة 

اأو  وتخفي�س  عمان  وامانة  والبلديات  االجتماعي 

اإلغاء فواتري امل�ساريف الت�سغيلية كالكهرباء واملياه 

واإ�سدار اأمر دفاع حل�سم اجلدل الواقع بني املالكني 

وامل�ستاأجرين حول دفع االإيجارات.

كما �سدد القطاع على �سرورة اإعطاء فرتة �سماح 

جديدة للحا�سلني على قرو�س ملدة عام على االأقل، 

ا�سحاب  على  امل�ستحقة  القرو�س  اأق�ساط  وتاأجيل 

املن�ساآت ال�سياحية دون فوائد واإعادة النظر ب�سروط 

البنكية،  وال��ت�����س��ه��ي��الت  ال��ق��رو���س  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

وخ��ا���س��ة مل���ن ل��دي��ه��م ق���رو����س ���س��اب��ق��ة ب��اال���س��اف��ة 

واملبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة  م�ستحقات  ت��اأج��ي��ل  اىل 

امل�ستحقة على القطاع عن �سنة 2020 وعن ال�سنوات 

ال�سابقة واإعادة جدولتها ملنت�سف عام 2022.

التعطل  �سندوق  تفعيل  ���س��رورة  القطاع  واك��د 

وحت��م��ل ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي جل���زء م���ن روات���ب 

ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي وت��وح��ي��د ر���س��وم 

ت�ساريح العاملني يف القطاع ال�سياحي ومنح خ�سم 

العمل  وزارة  م��ن  العمالة  ت�ساريح  على  باملئة   50

اأ�سوًة بالقطاع الزراعي وقطاع املخابز.

وت��رك��زت حت��دي��ات ق��ط��اع االأف�����راح وامل��ن��ا���س��ب��ات، 

وامل���وؤمت���رات،  وامل��ع��ار���س  املنا�سبات  تنظيم  وق��ط��اع 

العديد  وجود  يف  للم�سفوفة،  امل�ساندة  والقطاعات 

من امل�ساريف الت�سغيلية التي يقوم بدفعها القطاع 

اأزم����ة ك��ورون��ا  ب��داي��ة  دون حتقيق االي������رادات م��ن��ذ 

ول��غ��اي��ة االآن وم���ن اأب���رزه���ا: ب���دالت االي���ج���ار، دف��ع 

الرواتب للموظفني، الكهرباء واملياه وغريها.

العديد  ن�سوء  يف  القطاع  حتديات  تت�سمن  كما 

اأ�سحاب  ومطالبتهم  ال��زب��ائ��ن  م��ع  اخل��الف��ات  م��ن 

للحفالت  دفعه  مت  ال��ذي  العربون  ب��اإع��ادة  املن�ساآت 

الثقة  التي مت الرتتيب لها قبل اجلائحة وفقدان 

ب��ني ���س��اح��ب ال��ع��م��ل وال��ع��ام��ل ل��ع��دم وج���ود حلول 

�سريعة الإعادة عمل القطاع.

وطالب القطاع ب�سرورة تعوي�س اخل�سائر التي 

فريو�س  انت�سار  منذ  اغ��الق��ه��م  ج���راء  بهم  حلقت 

�سرائب  ت�سديد  م��ن  واع��ف��ائ��ه��م  باململكة،  ك��ورون��ا 

الدخل واملبيعات املرتتبة عليهم ملدة ثالث �سنوات 

وجت��م��ي��د جت��دي��د ال��رتاخ��ي�����س م��ن ك��اف��ة اجل��ه��ات 

وع�����دم ت��رت��ي��ب اأي�����ة غ����رام����ات ع��ل��ي��ه��م ب��اال���س��اف��ة 

الت�سغيلية  امل�ساريف  ف��وات��ري  اإل��غ��اء  اأو  لتخفي�س 

كالكهرباء واملياه واالنرتنت.

القطاع ت�سمل،  اأن مطالب  الغرفة اىل  وا�سارت 

للمعدات  اجلمركية  الر�سوم  م��ن  الكامل  االع��ف��اء 

ول�سنوات  االأزم���ة  اأث��ن��اء  القطاعات  لتلك  ال��الزم��ة 

من  امل��ال��ك��ني  واع��ف��اء  لال�ستثمار  كت�سجيع  ق��ادم��ة 

امل�����س��ق��ف��ات و���س��ري��ب��ة امل���ع���ارف و ت��اأج��ي��ل اأق�����س��اط 

اىل  باال�سافة  غ��رام��ات  دون  االجتماعي  ال�سمان 

ا�ستمرار العمل )بدل ال�سيخوخة( من قبل موؤ�س�سة 

املمنوحة  القرو�س  وجتميد  االجتماعي  ال�سمان 

وتاأجيل  ا�سافية  وفوائد  غرامات  ب��دون  لل�سركات 

ت�سديد التزاماتها وميكن تخفي�س الفوائد مبا ال 

ي�سر بالبنوك التجارية.

 االنباط-عمان

م��ن  ع����دد  ت��ن��ف��ي��ذ  وت���ون�������س  االأردن  ب���ح���ث 

وادارة  ان�����س��اء  امل�����س��رتك��ة يف جم���ال  اخل��ط��ط 

وتبادل  والتنموية  ال�سناعية  امل��دن  وتطوير 

اخلربات والزيارات بني اجلانبني.

تفعيال  امل�سرتكة،  التعاون  مباحثات  وتاأتي 

حكومتي  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  لبنود 

اللجنة  اجتماعات  خ��الل   2018 ع��ام  البلدين 

العليا امل�سرتكة االأردنية التون�سية التي تتوىل 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ���س��رك��ة امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة االردن���ي���ة 

التون�سية. ال�سناعية  العقارية  والوكالة 

اأن  ال�سبت،  ام�س  بيان  يف  ال�سركة  وذك��رت 

ال���ذي عقد  اتفقا خ��الل االج��ت��م��اع  ال��ط��رف��ني 

ال�سفري  املرئي، مب�ساركة  عرب تقنية االت�سال 

الطراونة  الدكتور ماهر  االأردين لدى تون�س 

ال�سهيلي،  خالد  التون�سية  اجلمهورية  و�سفري 

تنفيد  املقبلة  الفرتة  خ��الل  البدء  �سيتم  اأن��ه 

�ستتيح  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  ب��ن��ود  وت��رج��م��ة 

تبادل اخلربات يف جمال ان�ساء وادارة وتطوير 

ال�سمويل  باملفهوم  والتنموية  ال�سناعية  املدن 

االق���ت�������س���ادي���ة  االدوات  اح������دى  ب���اع���ت���ب���اره���ا 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق ن��ه�����س��ة 

اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  خ��الل  م��ن  �سناعية 

والذي يتما�سى مع ارادة حكومية جادة يف كال 

البلدين لتوثيق هذا التعاون.

واأو�������س������ح امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل�������س���رك���ة امل�����دن 

ال�سناعية عمر جويعد، اأن ال�سركة تفخر مبا 

متلكه من خربة تقارب االربع عقود يف جمال 

وفقا  ال�سناعية  امل��دن  وتطوير  وادارة  ان�ساء 

ال�سفري  بجهود  م�سيدا  امل��وا���س��ف��ات،  الأف�سل 

لتفعيل  ال�����س��ف��ارة  وط���اق���م  ب��ع��م��ان  ال��ت��ون�����س��ي 

اجلهات  خمتلف  بني  والتن�سيق  التعاون  ه��ذا 

عجلة  ل��دف��ع  بينها  وال��ت�����س��ب��ي��ك  االق��ت�����س��ادي��ة 

البلدين. التنمية االقت�سادية بني 

اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت  ال�����س��رك��ة  اإن  وق����ال ج��وي��ع��د 

يف  اال�ستثمار  بيئة  جناح  م�سببات  جميع  توفر 

للتوجيهات  تنفيذا  ال�سناعية،  مدنها  خمتلف 

امل��ل��ك��ي��ة واخل����ط����ط احل���ك���وم���ي���ة جل���ع���ل امل����دن 

واحلا�سن  االأمثل  البيئة  االردن��ي��ة  ال�سناعية 

اأهلها  اململكة  يف  ال�سناعي  لال�ستثمار  االأك��رب 

الأن تك�سب �سمعه دولية وعربية يف هذا املجال.

ج��م��ي��ع  ����س���ت���ق���دم  ال�������س���رك���ة  اإن  وا������س�����اف 

االإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة ل��الأ���س��ق��اء يف ت��ون�����س التي 

متتلك اأي�سا خربة متقدمة يف هذا املجال.

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال م����دي����ر ع�����ام ال���وك���ال���ة 

العقارية ال�سناعية التون�سية �سهيل �سعور، اإن 

وفدا من الوكالة �سيزور االأردن خالل الفرتة 

واقع  على  كثب  عن  لالطالع  املقبلة  القريبة 

امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة االردن���ي���ة وزي�����ارة ع���دد من 

�سرورة  موؤكدا  االردنية،  ال�سناعية  ال�سركات 

العربي. ال�سناعي  التكامل  وحتمية 

االأردين  التعاون مع اجلانب  اأن  وا�سار اىل 

����س���ي���ب���داأ يف امل����ج����االت ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 

ال�سناعية  املدن  واإدارة  والتطوير  والتخطيط 

امل�ساندة  واخلدمات  التحتية  البنى  حيث  من 

ال��ع��م��ل  ف�����رق  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال���ب���ل���دي���ن،  ك����ال  يف 

مقاربة  ع��ل��ى  �ستعمل  اجل��ان��ب��ني  م��ن  امل�سكلة 

امل�ستثمرين،  ج��ذب  و�سبل  الت�سريعية  للبيئة 

واآل����ي����ة ت���ق���دمي ال��ت�����س��ه��ي��الت ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 

التكنولوجيا  م��ع  ي��ت��واءم  مب��ا  وا���س��ت��ق��ط��اب��ه��م 

احلديثة.

االردنية  ال�سناعية  امل��دن  �سركة  اأن  يذكر 

ت��ع��ت��رب امل��ط��ور االأك����رب ل��ل��م��دن ال�����س��ن��اع��ي��ة يف 

�سناعية  م��دن   9 وت��دي��ر  متتلك  حيث  االأردن 

 840 قرابة  وت�سم  اململكة  مناطق  خمتلف  يف 

�سناعية. �سركة 

تعاون اردني تونسي في المجاالت التشريعية والفنية 
للمدن الصناعية والتنموية

 االنباط-عمان

املهند�س  عمان  �سناعة  غرفة  رئي�س  دع��ا 

ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري اىل ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ارات 

امل�����س��رتك��ة ب���ني رج�����ال االع����م����ال م���ن امل��ان��ي��ا 

واالأردن يف القطاع ال�سناعي.

وق�����ال امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري خ����الل اع��م��ال 

ال��ذي  امل��ن��ت��دى االق��ت�����س��ادي االأردين االأمل����اين 

ب��ع��د،  ع��ن  االت�����س��ال  ت��ق��ن��ي��ة  ع��رب  تنظيمه  مت 

اإن اال���س��ت��ث��م��ار ل��ي�����س ف��ق��ط حم��رك��ا رئ��ي�����س��ي��اً 

توفري  ع��ل��ى  يعمل  ول��ك��ن  االق��ت�����س��ادي  للنمو 

احتياجات امل�ستهلكني خالل االأزمات.

واو�سحت الغرفة يف بيان ام�س ال�سبت، اأن 

من  اال�ستفادة  تعظيم  ���س��رورة  اأك��د  اجلغبري 

امل��ن��ت��دي��ات، م��ن خالل  امل�����س��ارك��ة يف مثل ه��ذه 

�ستى  يف  م�سرتكة  م�ساريع  اإقامة  على  العمل 

امل��ج��االت امل��ت��اح��ة، واال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل��ربات 

االملانية املتقدمة يف جمال الت�سنيع والتعليم 

املهني. والتدريب 

وجاء تنظيم املنتدى بالتعاون بني �سناعة 

عمان والغرفة العربية االأملانية، بهدف تعزيز 

ال��ع��الق��ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن مب���ج���االت ال��ط��اق��ة 

والبنى  وامل��ي��اه  وال�سناعة  املتجددة  والطاقة 

والتدريب. والتعليم  وال�سحة  التحتية 

م���ن ج��ان��ب��ه، دع����ا ال�����س��ف��ري االمل�����اين ل��دى 

ك���ام���ب���م���ان اىل ����س���رورة  ب���رين���ه���ارد  امل��م��ل��ك��ة 

فر�س  على  والتعرف  املنتدى  من  اال�ستفادة 

اال���س��ت��ث��م��ار امل�������س���رتك، وت��ع��ظ��ي��م اال���س��ت��ف��ادة 

االملانية  الوكالة  تقدمها  التي  ال��ربام��ج  م��ن 

اجلامعة  اأن  مبينا  باململكة،  ال��دويل  للتعاون 

ن��اج��ح��ا على  االأمل��ان��ي��ة االأردن���ّي���ة تعترب م��ث��ااًل 

التعاون بني البلدين.

اال���س��ت��ف��ادة  ���س��رورة  االأمل����اين  ال�سفري  وب��ني 

من التجربة املتقدمة لبالده مبجايل الطاقة 

واالبتكار من خالل تاأ�سي�س مركز لالبتكار يف 

االردن، ما �سي�سهم يف زيادة ال�سادرات االأردنية، 

مزيدا  املقبل  العام  ي�سهد  بان  اأمله  عن  معربا 

اململكة، خ�سو�سا  االملانية يف  اال�ستثمارات  من 

بعد  ل���الأردن  ال��ث��اين  ال��داع��م  تعترب  املانيا  وان 

الواليات املتحدة االأمريكية.

ل��دى  ال�����س��ف��ري االردين  ا���س��ار  م��ن ج��ه��ت��ه، 

العالقات  عمق  اىل  اخل�ساونة  ب�سري  امل��ان��ي��ا 

املجاالت،  �ستى  يف  واملانيا  االأردن  تربط  التي 

االملانية  احلكومة  تقدمه  الذي  الدعم  مثمنا 

للمملكة، وخ�سو�سا يف ظل جائحة كورونا.

ول���ف���ت م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع��م��ان 

الدكتور نائل احل�سامي، اىل ان نحو 20 باملئة 

اأ���س��واق االحت��اد  ت��اأت��ي م��ن  م��ن واردات االأردن 

اق��ل  ال�������س���ادرات االأردن���ي���ة  االأوروب�������ي، اال ان 

بكثري، رغم وجود اتفاقية موقعة بني اململكة 

واالحتاد االأوروبي.

ودع���ا احل�����س��ام��ي اىل زي����ادة اال���س��ت��ث��م��ارات 

جماالت  يف  خ�سو�سا  البلدين،  بني  الثنائية 

وال�سناعات  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 

والتغليف  والتعبئة  والبال�ستيكية  الغذائية 

الكيماوية. وال�سناعات 

بدوره، اكد رئي�س الغرفة العربية االملانية 

يف م�سر عماد غايل، اأهمية املنتدى يف تعزيز 

وامل�سرية  االأردن���ي���ة  ال�����س��رك��ات  ب��ني  ال��رواب��ط 

يف  االأردنية  احلكومة  جهود  مثمنا  واالملانية، 

مكافحة جائحة فريو�س كورونا.

ال��ع��رب��ي��ة  ال���غ���رف���ة  ان  اىل  غ�����ايل  وا�����س����ار 

خالل  ال��ل��ق��اءات  م��ن  م��زي��دا  �ستنظم  االملانية 

ال�سهرين القادمني بهدف تعزيز التقارب بني 

فعاليات القطاع اخلا�س يف الدول الثالث.

الدكتور  اال�ستثمار  هيئة  رئي�س  اك��د  كما 

اأن  املنتدى،  يف  م�ساركته  خالل  ال��وزين  خالد 

جميع  مع  وبالت�سارك  عملت  االإ�ستثمار  هيئة 

اجل��ه��ات يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���س على 

االإ�ستثمارية  الفر�س  اأه��م  ي�سم  ملف  اإع��داد 

فر�سة   75 ع��دده��ا  وب��ل��غ  االأردن  يف  ال���واع���دة 

اإ�ستثمارية يف قطاعات اقت�سادية متنوعة.

الكامل  االإ�ستثمار  هيئة  ا�ستعداد  واو�سح 

ل��ت��وج��ي��ه خم��ت��ل��ف اأ���س��ك��ال ال���دع���م ل��ل�����س��رك��ات 

االأملانية الراغبة يف اال�ستثمار يف االأردن.

50 ���س��رك��ة  و����س���ارك يف امل��ن��ت��دى اك���رث م���ن 

اردن����ي����ة وامل���ان���ي���ة م���ن خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات، 

االملانية،  ولوفتهانزا  و���س��اب  ام  ب��ي  اي  بينها 

ب��اال���س��اف��ة ل������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وه��ي��ئ��ة 

اال�ستثمار.

 االنباط-عمان

اأع��ل��ن وزي����ر ال��ع��م��ل وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون 

ال��ق��ط��ام��ني قائمة  ال��دك��ت��ور م��ع��ن  اال���س��ت��ث��م��ار 

ال��ق��ط��اع��ات واالأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة االأك���رث 

ت�����س��رراً م���ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال�����س��ه��ر احل���ايل 

 2020 ل�����س��ن��ة   6 رق�����م  ال����دف����اع  اأم������ر  مب���وج���ب 

والبالغات ال�سادرة مبوجبه.

ال��ع��م��ل،  ب��ي��ان ���س��ح��ايف م��ن وزارة  وب��ح�����س��ب 

ام�����س ال�����س��ب��ت، ج���اءت ال���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة يف 

القطاعات  م��ن  العديد  ت��وق��ف  ا�ستمرار  ���س��وء 

واالأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة ع���ن ال��ع��م��ل ك��ل��ي��ا اأو 

ج���زئ���ي���ا ن��ت��ي��ج��ة ا����س���ت���م���رار احل���ال���ة ال��وب��ائ��ي��ة 

على  للجائحة  االقت�سادية  االآث���ار  ولتخفيف 

القطاعات. خمتلف 

القطاعات  من  ع��ددا  اأن  القطامني  واأو�سح 

واالأن�سطة االقت�سادية اأ�سيفت للقائمة مراعاة 

ل��ظ��روف��ه��ا ومل�����س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ت��خ��ط��ي االآث�����ار 

ا���س��ت��م��رار اجلائحة  ال��ن��اجت��ة ع��ن  االق��ت�����س��ادي��ة 

وتداعياتها، موؤكداً اأن القائمة ال�سهرية ت�سدر 

القطاعات  جميع  اأو���س��اع  مراجعة  بعد  دوري���ا 

واالأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة م���ن خ���الل وزارت����ي 

العمل وال�سناعة والتجارة والتموين.

وبني اأن قائمة ال�سهر احلايل، ت�سمل املن�ساآت 

ال�سياحة  قانون  مبوجب  املرخ�سة  ال�سياحية 

مبا  مبوجبه  ال�����س��ادرة  والتعليمات  واالأن��ظ��م��ة 

ال�سياحية  فيها مكاتب احلج والعمرة واملن�ساآت 

���س��م��ن ح�����دود م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة االإق��ت�����س��ادي��ة 

اخلا�سة، ومن�ساآت التوظيف املرخ�سة مبوجب 

ال�سادرة  والتعليمات  واالأنظمة  العمل  قانون 

مب���وج���ب���ه، وم���ن�������س���اآت ا����س���ت���ق���دام وا����س���ت���خ���دام 

قانون  مب��وج��ب  املرخ�سة  امل��ن��ازل  يف  العاملني 

ومن�ساآت  مبوجبه،  ال�سادرة  واالأنظمة  العمل 

ل��الأف��راد مبا  والبحري  وال��ربي  اجل��وي  النقل 

فيها �سركات النقل الدويل املتخ�س�س لالأفراد 

وخدمات  ال��ط��ائ��رات  ومت��وي��ن  ت��زوي��د  ومن�ساآت 

����س���ي���ان���ة ال����ط����ائ����رات وخ�����دم�����ات امل�������س���اف���ري���ن 

واالأ�سواق احلرة وفروع اأي من املن�ساآت العاملة 

يف امل����ط����ارات وامل���ع���اب���ر احل����دودي����ة، وم��ن�����س��اآت 

و�سائط النقل العام، ومن�ساآت تنظيم احلفالت 

واملهرجانات واملوؤمترات واملعار�س.

االأفراح ومن�ساآت  ت�سمل من�ساآت �ساالت  كما 

ت��اأج��ري ل����وازم االأف�����راح وامل��ن��ا���س��ب��ات، وم��ن�����س��اآت 

ت���اأج���ري ال�������س���ي���ارات ال�����س��ي��اح��ي��ة، واأك���ادمي���ي���ات 

ال��ت��دري��ب املهني وال��ت��ق��ن��ي، واالأم��اك��ن  وم��راك��ز 

ال���رتف���ي���ه���ي���ة واحل�����دائ�����ق ال���ع���ام���ة، وم���ن�������س���اآت 

ال��ت��اب��ع��ة  وامل���ت���اح���ف  وامل�������س���ارح،  ال�����س��ي��ن��م��ا  دور 

اجللدية  ال�سناعات  وق��ط��اع  اخل��ا���س،  للقطاع 

وامل���ح���ي���ك���ات، وق���ط���اع م��ن��ت��ج��ات ال��ب��ح��ر امل��ي��ت، 

ا�سدار  ومكاتب  اجلامعية،  اخلدمات  ومكاتب 

ال���ت���اأ����س���ريات، وم��ك��ات��ب و����س���رك���ات ال��ت��خ��ل��ي�����س 

العقبة  منطقة  يف  العاملة  ال��ف��روع  با�ستثناء 

االق��ت�����س��ادي��ة اخل��ا���س��ة، وامل��ن�����س��اآت ال��ع��ام��ل��ة يف 

على  والتدريب  الطريان  على  التدريب  جمال 

الطائرات، �سيانة 

والتوزيع،  الن�سر  العاملة يف قطاع  واملن�ساآت 

وامل���ط���اع���م ال�����س��ع��ب��ي��ة وامل���ق���اه���ي، وامل���ح���الت يف 

اخل�سبية  ال�سناعات  وقطاع  ال�سعبية،  االأ�سواق 

واالأح��ذي��ة  االألب�سة  جت��ارة  ومن�ساآت  واالأث����اث، 

الورقية،  ال�سحف  ومن�ساآت  واالإك�����س�����س��وارات، 

وم��ن�����س��اآت االأن����دي����ة ال��ري��ا���س��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة 

املراكز  ومن�ساآت  ال�سرقية  واحلمامات  وامل�سابح 

واالأك���ادمي���ي���ات ال��ري��ا���س��ي��ة، وم��ن�����س��اآت االأن��دي��ة 

ال�سحية.

ت��ط��ب��ي��ق��ات النقل  ���س��رك��ات  وت�����س��م��ل ك��ذل��ك، 

الذكية والتاك�سي االأ�سفر، ومن�ساآت احل�سانات 

التعليمية  امل��راك��ز  ومن�ساآت  االأط��ف��ال،  وري��ا���س 

والثقافية،

ومن�ساآت  ال�سواقني،  تعليم  مراكز  ومن�ساآت 

العرائ�س،  التجميل وجتهيز  ومن�ساآت  املدار�س، 

وم��ن�����س��اآت ال��ق��رط��ا���س��ي��ة وامل��ك��ت��ب��ات، وحم���الت 

االإنتاج  وا�ستيديوهات  الفوتوغرايف،  الت�سوير 

وال�سراب  الطعام  تقدمي  ومن�ساآت  االإع��الم��ي، 

ل��ل��ح��ف��الت وامل�����وؤمت�����رات، وم����راك����ز ال��ب��ل��ي��اردو 

وال�����س��ن��وك��ر ال��رتوي��ح��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة، وم��راك��ز 

واالإلكرتونية. الكهربائية  االألعاب 

صناعة عمان تدعو لتعزيز االستثمارات الصناعية بين األردن والمانيا

العمل تعلن قائمة القطاعات واألنشطة االقتصادية األكثر 
تضررًا للشهر الحالي

» العربي«  يطلق عرضًا خاصًا  لعمالء 
برنامج »عربي جونَير« بالتعاون مع 

منّصة أبواب التعليمية
 االنباط-عمان

���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة امل���زاي���ا احل�����س��ري��ة ال��ت��ي 

ي��ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ك ال���ع���رب���ي ل��ع��م��الء »ع��رب��ي 

« - ال���ربن���ام���ج اخل���ا����س ب��االأط��ف��ال  ج���ون���ريرَ

البنك  اأطلق  �سنة،   17 عمر  حتى  واليافعني 

م���وؤخ���راً ع��ر���س ا����س���رتاك خ��ا���س ب��ال��ت��ع��اون 

اإط��ار  وذل��ك يف  التعليمية،  اأب���واب  مع من�سة 

�سل�سلة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�سرتاتيجيته 

مبتكرة  خ��دم��ات  وتفعيل  الرقمية  خدماته 

ت��ن�����س��ج��م م����ع ت��ط��ل��ع��ات ع���م���الئ���ه امل���ت���ج���ددة 

ورغباتهم املتنوعة.  

وي��ت��ي��ح ال��ع��ر���س ل��ع��م��الء ب��رن��ام��ج »ع��رب��ي 

« م��ن البنك ال��ع��رب��ي احل�����س��ول على  ج��ون��ريرَ

ا���س��رتاك مل��دة ال��ع��ام ال��درا���س��ي  ب���دون ر�سوم 

التعليمية  اخلدمات  من  اأي  من  لال�ستفادة 

وال��ت��ي توظف   اأب�����واب  ت��وف��ره��ا من�سة  ال��ت��ي 

التكنولوجيا الرقمية يف جمال التعليم وتتيح 

خالل  من  بعد  عن  التعلم  اإمكانية  للّطالب 

درو�س ق�سرية م�سورة واختبارات مبنية على 

الذكاء ال�سناعي. وبامكان العمالء اال�ستفادة 

من هذا العر�س لدى ا�سرتاكهم باملن�سة من 

البنك  م��ن  م��وب��اي��ل«  »ع��رب��ي  خ���الل تطبيق 

العربي، وعند امتام عملية الت�سجيل، �سيقوم 

التطبيق باإن�ساء مفتاح »اأبواب« جماناً والذي 

جميع  للطالب  تفتح  ا���س��رتاك  بطاقة  ميثل 

ال�سف  م��ن  االأردين  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ه��اج  م���واد 

ال�سابع اىل ال�سف الثاين ع�سر )التوجيهي( 

لل�سنة الدرا�سية كاملة. 

وبهذه املنا�سبة، قال ال�سيد يعقوب معتوق، 

ل��الأف��راد  امل�سرفية  اخل��دم��ات  دائ����رة  م��دي��ر 

يف  »ن��وا���س��ل  – االأردن:  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  يف 

البنك العربي تقدمي عرو�س خا�سة مبزايا 

عمالئنا  احتياجات  تلبي  ملمو�سة  تف�سيلية 

من كافة ال�سرائح واالأعمار مبا يتنا�سب مع 

»ي�سّكل  واأ���س��اف:  ومتطلباتهم«.  تطلعاتهم 

التعليمية  اأب�����واب  من�سة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 

ف��ر���س��ة مم��ي��زة الأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة  وذوي��ه��م 

املتوفرة  الق�سرية  ال��درو���س  من  لال�ستفادة 

ب�سكل  ال�ساعة  م��دار  على  اأب���وب  من�سة  على 

ي�ساعدهم يف تعزيز حت�سيلهم العلمي خالل 

العام الدرا�سي ». 

ب�����دوره اأع�����رب ال�����س��ي��د ح��م��دي ال��ط��ب��اع - 

التعليمية  اأب����واب  ملن�سة  امل��وؤ���س�����س  ال�����س��ري��ك 

البنك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سركة  اع��ت��زاز  ع��ن   -

العربي، قائاًل: »يعد البنك العربي من اأهم 

التي  العربي  الوطن  يف  امل�سرفية  املوؤ�س�سات 

تعاوننا  وياأتي  م�ستمر،  ب�سكل  التعليم  تدعم 

تتويجاً للروؤى امل�سرتكة لدعم قطاع التعليم 

حر�سنا  م��ن  ينبثق  ال����ذي  االأم����ر  ب������االأردن، 

الدائم باأن نكون ال�سّباقني بالنهو�س بقطاع 

الذكي  التعليم  وق��ط��اع  ع��ام  ب�سكل  التعليم 

ب�سكل خا�س، اإ�سافة اإىل تعزيز مهّمة من�سة 

اأبواب التعليمية بتوفري حمتوى باأعلى جودة 

ت��ع��ل��ي��م جل��م��ي��ع ال���ّط���الب يف خم��ت��ل��ف اأن��ح��اء 

اململكة«. 

تجارة عمان تسلم وزارة العمل مصفوفة بتحديات ومطالب قطاعات منكوبة بسبب كورونا
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�سكيب  �سيتي  قمة  يف  م�ساركون  �أك��د 

ال��ع��ق��اري��ة، ال��ن�����س��خ��ة اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة من 

ال��ذي  ال�����س��ن��وي،  �سكيب  �سيتي  م��ع��ر���ض 

ن��ظ��م��ت��ه »�إن���ف���ورم���ا م���ارك���ي���ت�������س«، جن��اح 

اأع����م����ال ال��ق��م��ة ال���ت���ي ت��ع��د واح������دة م��ن 

ب�����س��ك��ل  اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأوىل 

ف��ع��ل��ي، ورك����زت ع��ل��ى االأع���م���ال امل��ب��ا���س��رة 

ب���ن ال�������س���رك���ات ع���ل���ى م����دى ي���وم���ن يف 

بيئة  �سمن  العاملي،  التجاري  دبي  مركز 

معايري  تراعي  و�سحية،  ونظيفة  اآمنة 

اإنفورما  من  التام  االأمان  وبروتوكوالت 

وال�سالمة. لل�سحة 

و����س���ه���دت ال��ق��م��ة م�����س��ارك��ة م���ا ي��زي��د 

ال��ع��ق��اري��ن  اخل������راء  م���ن   1،700 ع��ل��ى 

م��ن  ن���خ���ب���ة  ج����ان����ب  اإىل  وامل����ت����ح����دث����ن، 

لتطوير  اجتمعوا  الذين  القطاع  ممثلي 

وتبادل  هادفة،  عالقات  وبناء  االأعمال، 

�ساعة   100 م��ن  اأك���ر  خ���الل  امل��ع��ل��وم��ات 

املتخ�س�سة  وال��ن��ق��ا���س��ات  امل��ح��ادث��ات  م��ن 

العقاري  القطاع  تهم  التي  املوا�سيع  يف 

واالإقليمي. املحلي 

وق���ال���ت م���اج���دة ع��ل��ي را����س���د، امل��دي��ر 

واإدارة  ت�����س��ج��ي��ع  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

االأرا���س��ي  دائ���رة  يف  ال��ع��ق��اري  اال�ستثمار 

واالأم���������الك يف دب������ي: »ت���رت���ب���ط دائ�����رة 

االأرا�����س����ي واالأم�������الك يف دب����ي ب��ع��الق��ة 

�سكيب،  ���س��ي��ت��ي  ق��م��ة  م��ع  م��ه��م��ة  ���س��راك��ة 

وك������ان ه�����ذا احل������دث و����س���ي���ب���ق���ى م���ن���راً 

واملنظمات  املتخ�س�سن  يجمع  حمورياً 

والدولية،  واالإقليمية  املحلية  العقارية 

���س��ع��ي��اً ل���ل���ت���اأث���ري ب�����س��ك��ل اإي���ج���اب���ي ع��ل��ى 

القطاع.

ومت���ث���ل ه�����ذه ال���ق���م���ة م��ن�����س��ة رائ���ع���ة 

دليل  غ���رار  ع��ل��ى  م�����س��اري��ع  منها  تنطلق 

ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري ال����ذي ي��ع��ت��ر ن��ت��اج 

ت���ع���اون م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 

و����س���ب���ه احل���ك���وم���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة ب��ال��ق��ط��اع 

ت�سهم  مرجعية  اأداة  لتوفري  ال��ع��ق��اري، 

يف ت��ع��زي��ز ���س��ه��ول��ة مم��ار���س��ة االأع��م��ال يف 

ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري، و���س��رح��ه��ا ب�����س��ك��ل 

ب�����س��ي��ط وب��ط��ري��ق��ة م��ف��ي��دة، م��ع حت��دي��د 

اآل��ي��ات ت��وف��ريه��ا وامل���دة ال��الزم��ة الإجن��از 

امل�����س��وؤول��ة  واجل��ه��ة  وتكلفتها  خ��دم��ة  ك��ل 

اإجنازها. عن 

وج�����������اء ت����ن����ظ����ي����م ه���������ذه ال���ن�������س���خ���ة 

جذرياً  حت��واًل  مثلت  التي  اال�ستثنائية، 

العقاري  يتخذه احلدث  الذي  ال�سكل  يف 

الفاعلة  االأط��راف  مع  بالتعاون  �سنوياً، 

وج�سدت  االإقليمي،  العقاري  القطاع  يف 

وجه  وعلى  ال�سوق،  ملتطلبات  ا�ستجابًة 

املجتمع  اللتقاء  من�سة  توفري  التحديد 

املعارف  لتبادل  دبي، ووجهًة  العقاري يف 

اأزم������ة ك���وف���ي���د-19.  واخل������رات يف ظ���ل 

منطلقاً  �سكلت  قد  القمة  تكون  وبذلك، 

ودف��ع  ال��ع��الق��ات  وب��ن��اء  االأع���م���ال  الأداء 

القطاع. يف  النمو 

�سلط  ال��ق��م��ة،  يف  م�����س��ارك��ت��ه  وخ����الل 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل��دي��ر  امل���ري،  م��اج��د 

دائرة  يف  العقارية  واخلدمات  الت�سجيل 

االأرا�����س����ي واالأم������الك يف دب����ي، ال�����س��وء 

ع��ل��ى ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي واالب��ت��ك��ار ال��ذي 

ي��دف��ع ت��ط��ور ع��م��ل��ي��ات ال���دائ���رة ق��دم��اً، 

للم�سرتين  العقارية  التعامالت  وي�سهل 

يف  مب��ا  وال��دول��ي��ن،  املحلين  والبائعن 

امل��ب��اين  لت�سنيف  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  ذل���ك 

جرى اإعدادها الإحداث نقلة نوعية على 

االأ�سعار. ح�ساب  �سعيد 

ال���������س����دد:  ه��������ذا  يف  امل������������ّري  وق����������ال 

»ا���س��ت��ث��م��رت دائ���رة االأرا����س���ي واالأم���الك 

ال�����ذك�����اء  جم�������ال  يف  ب�������س���خ���اء  دب�������ي  يف 

جديدة،  خ��دم��ات  لت�سغيل  اال�سطناعي 

وم���ن���ه���ا ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل ال��ت��ق��ي��ي��م ال���ذك���ي 

واأع���م���ال ال��ت��دق��ي��ق ال��ذك��ي��ة. و���س��ن��وا���س��ل 

زيادة  والدفع نحو  الزخم  بهذا  االرتقاء 

هذه املبادرات التي تعزز من كفاءة ودقة 

خدماتنا«. جميع 

وع����ل����ى ه���ام�������ض ال����ق����م����ة، ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 

ال����دائ����رة وم����ن خ����الل ق���ط���اع ت�����س��ج��ي��ع 

عقارًيا  وفًدا  العقاري  اال�ستثمار  واإدارة 

»�سنت�سري  ���س��رك��ة  خ���الل  م��ن  اأم��ري��ك��ًي��ا 

م�سري  وف��د  اإىل  اإ�سافة  االإم���ارات«،   21

االأعمال.  ل�سيدات  العربي  املجل�ض  ميثل 

وت���اأت���ي ه���ذه ال���ل���ق���اءات يف اإط����ار ت��ع��زي��ز 

ال�سقيقة  والدول  االإمارات  بن  التعاون 

والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ودع���م  وال�����س��دي��ق��ة، 

واخلا�ض. العام  القطاعن  بن 

وك����رم����ت اأرا������س�����ي دب�����ي وم�����ن خ���الل 

اال����س���ت���ث���م���ار  واإدارة  ت�������س���ج���ي���ع  ق����ط����اع 

ال���ع���ق���اري، ال��ب��اح��ث��ن ال��ع��ق��اري��ن ممن 

ب��ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات  ت���زوي���ده���م  مت 

لتمكنهم  العقاري،  ال�سوق  عن  املطلوبة 

م��ن اإع����داد ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث ال��ت��ي 

لي�سهموا  االأكادميية  م�سرياتهم  ت��ري 

العقاري. يف تطور �سوق دبي 

العمل تعلن عن 60 فرصة عمل بإحدى 
شركات الطيران المحلية

االنباط-عمان

مع  وبالتن�سيق  العمل  وزارة  اأعلنت    

اإحدى �سركات الطريان املحلية عن توفر 

60 فر�سة عمل، منها 48 وظيفة م�سيفة 

ف��ن��ي ط���ريان يحمل  ج��وي��ة و12 وظ��ي��ف��ة 

هيئة  م���ن  م��ع��ت��م��دة   )A&P( ���س��ه��ادة 

الطريان املدين االأردين.

ام�ض  ب��ي��ان �سحايف  ال���وزارة يف  ودع��ت 

تتوافر  مم��ن  بالعمل  الراغبن  ال�سبت، 

املن�سة  ع��ر  الت�سجيل  ال�سروط  لديهم 

www. )���س��ّج��ل(  للت�سغيل  ال��وط��ن��ي��ة 

ال�����س��رية  واإر�����س����ال   .sajjil.gov.jo
in.emp@ االمي���ي���ل  ع��ل��ى  ال���ذات���ي���ة 

اأن  اإىل  م�������س���ريًة   ،mol.gov.jo
اأخ����ر م��وع��د ال���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ري ال��ذات��ي��ة 

حتى  ي�ستمر  الوظائف  لهذه  للمتقدمن 

نهاية يوم االأربعاء املقبل.

حتديد  �سيتم  اأن���ه  ال����وزارة  واو���س��ح��ت 

م���وع���د ل��ل��م��ق��اب��الت الح����ق����اً مل����ن ي��رغ��ب 

بالتقدم لهذه الوظائف، الفتة اىل اأن من 

باملتقدمة  تتوفر  ان  التي يجب  ال�سروط 

اأن  لوظيفة م�سيفة جوية لالإناث فقط، 

عمر  يقل  ال  واأن  اجلن�سية،  اردنية  تكون 

 28 ع��ن  ي��زي��د  وال  �سنة   20 ع��ن  املتقدمة 

بدرجة  الثانوية  ال�سهادة  وحتمل  �سنة، 

ناجح كحد اأدنى.

املتقدمة  جتيد  ان  يجب  اإن��ه  وا�سافت 

ق���راءة وك��ت��اب��ة ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة، حيث 

واأن  ال��غ��اي��ة،  ل��ه��ذه  الم��ت��ح��ان  �ستخ�سع 

وان��ه��ا  وال�����س��ل��وك،  ال�����س��رية  ت��ك��ون ح�سنة 

بح�سب  ال�����س��ب��اح��ة  الم��ت��ح��ان  ���س��ت��خ�����س��ع 

�سيتم  اأنه  كما  الدولية،  الطريان  قوانن 

اجراء فح�ض طبي للمتقدمة.

ال��وظ��ي��ف��ة  اأن  اىل  ال�������وزارة  وا�����س����ارت 

ال���ث���ان���ي���ة ه����ي »ف����ن����ي ط���������ريان«، وي��ج��ب 

���س��ه��ادة  ل��ل��وظ��ي��ف��ة  امل���ت���ق���دم  ي��ح��م��ل  اأن 

اجلن�سية،  اردين  ي��ك��ون  واأن   ،)A&P(

�سنة   20 ع���ن  امل��ت��ق��دم  ع��م��ر  ي��ق��ل  ال  واأن 

ال�سهادة  ويحمل  �سنة،   28 عن  يزيد  واأال 

الثانوية بدرجة جناح كحد اأدنى.

وبينت اأن املتقدم يجب ان يجيد اللغة 

و�سيخ�سع  وك��ت��اب��ة«  »ق���راءة  االجن��ل��ي��زي��ة 

المتحان لهذه الغاية، كما يجب اأن يكون 

�سهادة  ويحمل  وال�سلوك،  ال�سرية  ح�سن 

�سيخ�سع  واأن����ه  م�����س��دق��ة،  ط����ريان  ف��ن��ي 

ال��ط��ريان  ق��وان��ن  ح�����س��ب  ط��ب��ي  لفح�ض 

�لدولية.

لندن - العربية

ال�سركات  واأ�سهر  اأكر  من  واح��دة  انزلقت 

ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا اإىل 

ح���اف���ة االإف����ال�����ض، ل��ي�����س��ب��ح ب���ذل���ك اأك����ر من 

من  واالختفاء  ب��االإغ��الق  م��ه��دداً  متجراً   550

اأ����س���واق ب��ري��ط��ان��ي��ا، ف�����س��اًل ع��ن اأن اأك���ر من 

طوابري  اإىل  ين�سمون  �سوف  موظف  األ��ف   13

العاطلن عن العمل يف حال �سحت املعلومات 

اإفال�سها. عن 

جريدة  ن�سرتها  ال��ت��ي  املعلومات  وبح�سب 

»ال����ت����امي����ز« ال���ري���ط���ان���ي���ة، واط���ل���ع���ت ع��ل��ي��ه��ا 

»ال���ع���رب���ي���ة.ن���ت«، ف�����اإن جم��م��وع��ة »اأرك�����ادي�����ا« 

اإع��الن  حافة  على  باتت  ال�سهري  الريطانية 

االإف�����ال������ض ب�����س��ب��ب ال����رك����ود ال���ق���ا����س���ي ال����ذي 

ي�����س��رب اأ�����س����واق ب��ري��ط��ان��ي��ا وال�����ذي ن��ت��ج عن 

دفع  الذي  امل�ستجد  »كورونا«  فريو�ض  جائحة 

ال�سامل مرتن  االإغالق  اإعالن  اإىل  احلكومة 

خالل العام احلايل.

»اأرك���ادي���ا« مم��ل��وك��ة لل�سري ورج��ل  و���س��رك��ة 

ك��ان  ال���ذي  امل���ع���روف فيليب ج��ري��ن  االأع���م���ال 

ح��ت��ى االأم�������ض ال��ق��ري��ب ُي���ع���رف ب��ا���س��م »م��ل��ك 

التجارية  امل��ح��الت  ب�سبب  الرئي�سي«  ال�سارع 

�سوق  منها  يخلو  ال  يكاد  وال��ت��ي  ميلكها  التي 

وال �سارع يف بريطانيا.

وت��ع��م��ل جم��م��وع��ة »اأرك�����ادي�����ا« ب��ال��ت��ج��زئ��ة، 

ومت��ت��ل��ك حم���الت »ت���وب ���س��وب«، و«ت���ومب���ان«، 

و«دوروث���ي  و«ب��ورت��ون«،  �سيلفريدج«،  و«مي�ض 

و«اإيفانز«. بريكنز«، 

امل��ج��م��وع��ة  اإن  وق���ال���ت ج���ري���دة »ال���ت���امي���ز« 

ت��ع��م��ل ح��ال��ي��اً م��ع امل�����س��ت�����س��اري��ن يف »دي��ل��وي��ت« 

اإبقائها على قيد احلياة  اأجل  على خطط من 

لعدة اأ�سهر قادمة، لكن من املتوقع اأن تعينهم 

االأ�سبوع  يف  وقت  اأق��رب  يف  كم�سوؤولن  ر�سميا 

املقبل.

»اأرك��ادي��ا«  متاجر  فتح  اإع���ادة  املتوقع  وم��ن 

االإغ��الق  رفع  عند  متجراً   550 عددها  البالغ 

وذلك  املقبل،  دي�سمر  من  الثاين  يف  احل��ايل 

لالأزياء  التجارية  العالمات  ا�ستفادة  ل�سمان 

م���ن زي�����ادة امل��ب��ي��ع��ات االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي ط��ال 

االإلكرتونية  مواقعها  و�ست�ستمر  انتظارها. 

اأي�������س���اً يف ال��ع��م��ل خ����الل م���ا ي�����س��م��ى »ب������اإدارة 

التداول«.

على  »نحن  »اأرك��ادي��ا:  با�سم  وق��ال متحدث 

ب�ساأن  االأخ��رية  االإع��الم  و�سائل  بتكهنات  علم 

ال��ق�����س��ري  ل���الإغ���الق  ك���ان  اأرك����ادي����ا.  م�ستقبل 

كورونا  لوباء  نتيجة  طويلة  لفرتات  ملتاجرنا 

ت���اأث���ري م�����ادي ع��ل��ى ال���ت���ج���ارة ع���ر اأع��م��ال��ن��ا. 

على  اأرك��ادي��ا  جمال�ض  عملت  ل��ذل��ك،  ونتيجة 

م�ستقبل  لتاأمن  ال��ط��وارئ  خ��ي��ارات  م��ن  ع��دد 

وت�ستمر  ل��ل��م��ج��م��وع��ة.  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات 

تفتح  و�سوف  التجارة  يف  التجارية  العالمات 

م��ت��اج��رن��ا م���رة اأخ����رى يف اإجن��ل��رتا واأي��رل��ن��دا 

مب���ج���رد رف����ع ال���ق���ي���ود احل���ك���وم���ي���ة االأ����س���ب���وع 

املقبل«.

الهيكلة  اإعادة  اإن  ال�سوق  وقالت م�سادر يف 

ال�����س��ام��ل��ة الإم���راط���وري���ة ال��ت��ج��زئ��ة ال��ت��اب��ع��ة 

اأن ت�سررت  بعد  كانت �سرورية  لل�سري فيليب 

بالفعل  املتعرة  لالأزياء  التجارية  العالمات 

االإغ�����الق  اإىل  اأدى  مم���ا  ك����ورون����ا،  اأزم�����ة  م���ن 

عام،  خ��الل  الثانية  للمرة  ملتاجرها  الق�سري 

نحو  التحول  ت�سريع  اىل  �سيوؤدي  هذا  اأن  كما 

العمل عر االإنرتنت.

إفالس قريب في بريطانيا ُيهدد 13 ألف وظيفة بالتبخر

االنباط- املنامة

 اأ������س�����درت جم���م���وع���ة ال����رك����ة امل�����س��رف��ي��ة 

وامل�سوؤولية  اال�ستدامة  عن  تقريرها  ���ض.م.ب. 

التقدم  يغطي  ال��ذي   ،2019 لعام  االجتماعية 

ال��ه��ام ال����ذي اح���رزت���ه امل��ج��م��وع��ة خ���الل ال��ع��ام 

ذل��ك  واأن�����س��ط��ت��ه��ا مب��ا يف  ب��راجم��ه��ا  يف خمتلف 

امل�ستدامة،  التمويلية  اأه��داف��ه��ا  ت��اأث��ري  تقييم 

عام  قبل  فعال  ب�سكل  املجموعة  حققتها  والتي 

واح����د م��ن اخل��ط��ة ك��م��ا ه��و حم���دد يف اأه����داف 

ب�سبعة  مرتبطة  وه��ي   ،)2020-2016( الركة 

امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  االأمم  اأه��داف  من 

على  الركة  اأه��داف  وتركز   )SDG(  2030  .

خلق فر�ض العمل و التعليم و الرعاية ال�سحية 

حاليا  املجموعة  تعمل  و  امل�ستدامة،  الطاقة  و 

-2021 ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه�����داف ال��رك��ة ل��ل��ف��رتة 

لنجاح  مف�سال  ���س��ردا  ال��ت��ق��ري��ر  وق���دم   .2025

امل��ج��م��وع��ة يف م��وا���س��ل��ة ت��ع��زي��ز ج��ه��وده��ا جلعل 

اجتماعيا.  وم�سوؤولة  م�ستدامة  اأعمالها  جميع 

�ساهم  احل��ال��ي��ة،  القيا�ض  اأدوات  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً 

االجتماعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  اال���س��ت��دام��ة  ب��رن��ام��ج 

دوالر  م��ل��ي��ار   3.4 مببلغ  للمجموعة  ال�����س��ام��ل 

تعمل  التي  املجتمعات  2019 يف  عام  اأمريكي يف 

عملياتها  خ���الل  م���ن  االأول  امل���ق���ام  )يف  ف��ي��ه��ا 

جمموعة  التزام  التقرير  ويعك�ض  التمويلية(. 

ي�ساعدها  عمل  منوذج  باتباع  امل�سرفية  الركة 

ع��ل��ى اأن ت��ك��ون م�����س��وؤول��ة وم���وؤث���رة اج��ت��م��اع��ًي��ا، 

اأهداف  2015 عن  حيث كانت قد اعلنت يف عام 

 ،)2020  –  2016( امل�ستدامة  للتنمية  ال��رك��ة 

تزيد  بقيمة  مت��وي��ل  بتقدمي  تعهدت  ث��م  وم��ن 

اأهداف  لتمويل  اأمريكي  دوالر  مليون   822 عن 

التقرير  ح��دد  التحديد،  وج��ه  وع��ل��ى  ال��رك��ة. 

االأه������داف واالإجن��������ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف ع��ام 

وت�����س��ع��ى  احل���ال���ي���ة.  ب���اخل���ط���ة  م���ق���ارن���ة   2019

امل�ساعدة  اإىل:   )2020-2016( الركة  اأه���داف 

51،000 وظ��ي��ف��ة مت��وي��ل  اأك����ر م��ن  ع��ل��ى خ��ل��ق 

الرعاية  مل�ساريع  دوالر  مليون   434 م��ن  �أك��ر 

دوالر  مليون   191 م��ن  اأك���ر  مت��وي��ل  ال�سحية 

 197 م��ن  اأك���ر  مت��وي��ل  التعليمية  ل��ل��م�����س��اري��ع 

خالل  امل�ستدامة  الطاقة  مل�ساريع  دوالر  مليون 

جت��اوزت   ،2019 ع��ام  وخ���الل     )2020-2019(

اأ.  االأه���داف بنجاح م��ن خ��الل:  ال��رك��ة جميع 

والتي  عمل  فر�سة   10،570 خلق  يف  امل�ساعدة 

 2019 104% م��ن ال��ه��دف امل��و���س��وع ل��ع��ام  مت��ث��ل 

املتمثل يف خلق 10،207 فر�سة عمل. ب. تقدمي 

27،782،000 دوالر اأمريكي لتمويل ودعم  مبلغ 

73% من  املبلغ ميثل  وهذا  التعليمية،  امل�ساريع 

تقدمي  يف  املتمثل   2019 لعام  املو�سوع  الهدف 

تقدمي  ت.  اأمريكي.  دوالر  مليون   38،200،000

لتمويل  اأم��ري��ك��ي  دوالر   125،079،000 م��ب��ل��غ 

ميثل  وه��و  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  م�ساريع  ودع��م 

البالغ   2019 لعام  املو�سوع  ال��ه��دف  م��ن   %144

تقدمي  ث.  اأمريكي.  دوالر   86،800،000 ق��دره 

لتمويل  اأم��ري��ك��ي  دوالر   195،762،000 م��ب��ل��غ 

الطاقة امل�ستدامة، وهو ميثل 231% من الهدف 

 84،851،000 ق��دره  البالغ   2019 لعام  املو�سوع 

االأ�ستاذ  قال  املنا�سبة،  هذه  ويف  اأمريكي.  دوالر 

ع���دن���ان اأح���م���د ي���و����س���ف، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

مل��ج��م��وع��ة ال��رك��ة امل�����س��رف��ي��ة »ن��ح��ن ف��خ��ورون 

امل�����س��ت��دام��ة  للتنمية  ال��ع��امل��ي��ة  االأه�����داف  ب��دع��م 

االأه��داف  هذه  اأن  نعتقد  الأننا  املتحدة،  ل��الأمم 

ونحن  املتاأ�سلة.  امل�سرتكة  قيمنا  اإىل  ت�ستند 

نعمل با�ستمرار على ا�ستيعاب هذه االأهداف يف 

اأعمالنا خللق تاأثري اأكر ال�سرتاتيجية اأعمالنا 

وعملياتنا«.   واأ�ساف االأ�ستاذ عدنان »اإن حتقيق 

يتطلب  امل�ستدامة  للتنمية  العاملية  االأه���داف 

ال��ت��م��وي��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات خم��ت��ل��ف��ة، وب��ال��ت��ايل 

دور  له  واملالية  امل�سرفية  اخلدمات  قطاع  فاإن 

الفر���ض  اإن  كما  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  يلعبه  رئي�سي 

متوفرة  االأه����داف  ه��ذه  لتمويل  اال�ستثمارية 

ب�سورة غري م�سبوقة، وينبغي علينا جميعاً اأن 

نعمل �سوياً ل�سد الفجوة التمويلية املوجودة«. 

وقال الدكتور علي عدنان اإبراهيم، رئي�ض ق�سم 

اإن تعهد   « وامل�سوؤولية االجتماعية:  اال�ستدامة 

االأه��داف  بتحقيق  امل�سرفية  الركة  جمموعة 

هو  �سابقاً  املذكورة  امل�ستدامة  للتنمية  العاملية 

ال��ذي متار�سه  امل��وؤث��رة  امل��واط��ن��ة  ل��دور  جت�سيد 

الوعي يف جميع  املجموعة وحر�سها على خلق 

اأنحاء املوؤ�س�سة يف جميع اجلوانب، مبا يف ذلك 

والبيئية«. االقت�سادية واالجتماعية  اجلوانب 

بكني - فران�س بر�س

ب����داأت ال�����س��ن ت�����س��غ��ي��ل م��ف��اع��ل��ه��ا ال��ن��ووي 

هامة  مرحلة  ي�سكل  ما  االإنتاج،  املحلي  االأول 

التكنولوجيا  ع��ن  لال�ستقالل  طريقها  على 

الغربية.

)هوالونغ  وان«  »هوالونغ  املفاعل  وباإمكان 

الكهربائية  بال�سبكة  ربطه،  مت  ال��ذي  االأول( 

الوطنية، اإنتاج حوايل ع�سرة مليارات كيلواط 

يف ال�����س��اع��ة ك���ل ���س��ن��ة م���ع خ��ف�����ض ان��ب��ع��اث��ات 

وف��ق ما  8،16 مليون ط��ن،  ال��ك��رب��ون مب��ق��دار 

ال�سينية. النووية  املوؤ�س�سة الوطنية  اأو�سحت 

وبذلك تك�سر ال�سن »احتكار التكنولوجيا 

ما  بح�سب  ال��ن��ووي«،  ال�سعيد  على  الغربية 

اأو�سحت املوؤ�س�سة الوطنية النووية يف بيان.

ال�سينية  ال��ن��ووي��ة  امل��ح��ط��ات  ت���وؤم���ن  ومل 

للكهرباء خالل  البالد  5% من حاجات  �سوى 

للطاقة،  الوطنية  االإدارة  وف��ق   ،2019 ال��ع��ام 

ت��زداد هذه احل�سة عمال  اأن  املتوقع  لكن من 

اأث��ر  ال�����س��ن بتحييد  ال���ذي ح��ددت��ه  ب��ال��ه��دف 

.2060 الكربون بحلول 

وي�����س��ك��ل خ��ف�����ض ال��ت��ب��ع��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات  ال���غ���رب���ي���ة يف 

م���ث���ل ال���ق���ط���اع ال����ن����ووي ه���دف���ا حم����وري����ا يف 

امل���ح���ددة يف خطة  ال�����س��ي��ن��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

»�سنع يف ال�سن 2025«.

م��ن  ال������������دوالرات  م����ل����ي����ارات  ت����وزي����ع  ومت 

ال�سينية  ال�����س��رك��ات  على  ال��ع��ام��ة  امل�����س��اع��دات 

ب�سيا�سة  عمال  الهدف،  هذا  حتقيق  اأج��ل  من 

ت��ث��ري ا���س��ت��ي��اء ���س��رك��اء ال�����س��ن ال��ت��ج��اري��ن، 

وكانت خلف ن�سوب حرب جتارية مع الواليات 

املتحدة.

ب���ن���اء »ه���وال���ون���غ وان«  اأع���م���ال  وان��ط��ل��ق��ت 

�ستة  ببناء  حاليا  ال�سن  وت��ق��وم   ،2015 ع��ام 

م��ف��اع��الت اأخ����رى يف ال�����س��ن واخل�����ارج، وف��ق 

الهيئة.

تبلغ  ن���ووي���ة  47 حم��ط��ة  ال�����س��ن  ومت���ل���ك 

ما  كيلواط،  مليون   48،75 االإجمالية  طاقتها 

ال�سعيد  ه��ذا  على  الثالثة  املرتبة  يف  ي�سعها 

بعد الواليات املتحدة وفرن�سا.

مجموعة البركة المصرفية تصدر تقرير االستدامة 
والمسؤولية االجتماعية لعام 2019

مفاعل نووي صيني ينتج 10 مليارات كيلواط من الكهرباء سنويًا

التحول الرقمي يعزز مرونة األسواق العقارية

ال�سيوعي  للحزب   19 ال���� امل��رك��زي��ة  للجنة  الكاملة  اجلل�سة  م��ن  اخلام�سة  ال���دورة  ع��ق��دت 

ال�سيني بنجاح. ُعقدت هذه اجلل�سة  باكتمال »اخلطة اخلم�سية الثالثة ع�سرة« لل�سن بنجاح 

راجعت  حيث  النواحي،  جميع  يف  معتدل  ب�سكل  رغيد  جمتمع  ببناء  االنت�سار  من  باالقرتاب 

اخلطة  �سياغة  ب�ساأن  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  »مقرتحات  على  ووافقت 

الوطنية واالأهداف طويلة االأجل  الرابعة ع�سرة للتنمية االقت�سادية واالجتماعية  اخلم�سية 

االأجل  واالأه��داف طويلة  الرابعة ع�سرة«  النظر اىل »اخلطة اخلم�سية  يتم  2035. حيث  لعام 

وت�سع خطًطا  التنمية،  ال�سن مرحلة جديدة من  لدخول  املخطط  ت�سف  والتي  لعام2035، 

ال�سينية. العظيمة لالأمة  النه�سة  ا�سرتاتيجية ل�سمان حتقيق  منهجية وعمليات ن�سر 

رغيد  جمتمع  ب��ن��اء  يف  حا�سمة  اإجن����ازات  ال�سن  حققت  امل��ا���س��ي��ة،  اخلم�ض  ال�����س��ن��وات  يف   

اإبقاء  ويف  الفقر،  من  الريفية  املناطق  �سكان  من  مليون   55.75 انت�سال  و  �ساملة،  بطريقة 

650 مليون طن خلم�ض  اأكر من  الغذائية عند م�ستوى  ال�سنوي من احلبوب  االإنتاج  حجم 

االيكولوجية  البيئة  حت�سنت  عليه.  وال�سيطرة  التلوث  منع  جهود  متتالية.وزادت  �سنوات 

ل�  امل�سرتك  البناء  وحقق   ، التو�سع  يف  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل  على  االنفتاح  ا�ستمر  كبري.  ب�سكل 

»احلزام والطريق« نتائج مثمرة. دخل التعليم العايل مرحلة التعميم. مت خلق اأكر من 60 

مليون وظيفة ح�سرية جديدة، واإن�ساء اأكر نظام لل�سمان االجتماعي على م�ستوى العامل، 

حيث يغطي التاأمن الطبي االأ�سا�سي اأكر من 1.3 مليار �سخ�ض، ويغطي التاأمن التقاعدي 

وباء كوفيد-19 ومكافحته  الوقاية من  االأ�سا�سي ما يقرب من مليار �سخ�ض. كما و حققت 

ا�سرتاتيجية كرى.  نتائج 

يف  االقت�سادية  التنمية  �ستحقق   2025 و   2021 ب��ن  ال��ف��رتة  يف  اجل��دي��دة،  للخطة  وف��ق��ا 

ال�سن نتائج جديدة، و�سيتخذ االإ�سالح واالنفتاح خطوات جديدة ، و�سيحقق بناء احل�سارة 

و�ستحقق  كما  جديد.  م�ستوى  اإىل  ال�سعب  معي�سة  و�ست�سل   ، جديًدا  تقدًما  االيكولوجية 

ال�سن ب�سكل اأ�سا�سي الهدف طويل املدى املتمثل يف التحديث اال�سرتاكي بحلول عام 2035، 

 ، والتح�سر   ، واملعلوماتية   ، اجل��دي��د  الت�سنيع  ت��درك  التي  احلديثة  ال�سن  تظهر  �سوف 

للبيئة،  االأ�سا�سي  والتح�سن  ال�سليم،  والقانوين  االجتماعي  والنظام   ، الزراعي  والتحديث 

وتعزيز التعاون االقت�سادي الدويل بقوة يف �سرق العامل. 

ال�سيا�سية  واال�سطرابات  اقت�سادي  انكما�ض  من  العامل  يعانيه  وم��ا  الراهن  الو�سع  يف 

املتزايدة، يعد ا�ستقرار ال�سن وتنميتها عامل ا�ستقرار مهم وم�سدر قوة للتنمية ال�سلمية يف 

العامل. كما قال الرئي�ض �سي جينبينغ ، فاإن ال�سن هي اأكر �سوق يف العامل مع اأكر اإمكانات 

و�سوف تو�سع بثبات انفتاحها بطريقة �ساملة. بالن�سبة لبقية العامل ، مل تكن تنمية ال�سن 

االقت�سادي  النمو  يف  ال�سن  م�ساهمة  بلغت   ،  2019 ع��ام  يف  فر�سة.  كانت  بل  اأب��ًدا  تهديًدا 

والتحديات  املخاطر  مواجهة  يف  العاملية.  االقت�سادات  قيادة  يف  وا�ستمرت   ،  %32.4 العاملي 

اإيجابًيا  2020 ، حققت ال�سن منًوا اقت�سادًيا  اأحدثها وباء كوفيد-19 يف عام  التي  ال�سديدة 

بن�سبة  اخلارجية  التجارة  زادت  ، حيث  االأوىل  الثالثة  االأرب��اع  االإيجابي يف  اإىل  ال�سلبي  من 

دوًرا  لعب  ال��ذي  االأم��ر   ،%5.2 بن�سبة  االأجنبي  امل��ال  ل��راأ���ض  الفعلي  اال�ستخدام  وزاد   ،  %0.7

اإيجابًيا يف تعزيز انتعا�ض االقت�ساد العاملي. يف ال�سنوات اخلم�ض املقبلة، �سيكون منط التنمية 

ال�سن  اأن  معلنة  انفتاًحا،  اأكر  ودولية  دورة مزدوجة حملية  عبارة عن  ال�سن  يف  اجلديد 

1.4 مليار ن�سمة ،  �ستلتزم بنطاق اأو�سع وم�ستوى اأعلى من االنفتاح. يبلغ عدد �سكان ال�سن 

جتاوزت فئة الدخل املتو�سط   400 مليون ن�سمة، الطلب املحلي كبري جدا، واإمكانيات التجارة 

اخلارجية هائلة ، وت�سري التقديرات اإىل اأن الواردات ال�سلعية الرتاكمية يف ال�سنوات الع�سر 

االأ�سواق  املزيد من  �سيوفر  ، مما  اأمريكي  22 تريليون دوالر  اأن تتجاوز  املتوقع  القادمة من 

اختتمت  وال��ت��ي  ل��ل��واردات  ال��دويل  ال�سن  ملعر�ض  الثالثة  ال���دورة  تكللت  ل��ل��دول.  والفر�ض 

2000 عار�ض  اأوائل نوفمر املا�سي بالنجاح. حيث تو�سل اأكر من  اأعمالها  يف �سانغهاي يف 

وم�سرتي اإىل 861 نية تعاون من خالل التوا�سل عر االنرتنت ب�سكل وجاهي، وعلى اأ�سا�ض 

بزيادة  �سفقات جتارية،  اأمريكي من  دوالر  مليار   72.62 ما جمموعه  اإج��راء  واح��د، مت  عام 

ال��واردات قوي ومل  ال�سن على  اأن طلب  اإىل  ي�سري  ، مما  ال�سابقة  ال��دورة  2.1% عن  قدرها 

يوؤثر عليه الوباء. 

باعتبارها واحدة من االقت�سادات الرئي�سية يف العامل ، فاإن التنمية يف ال�سن تعود بالنفع 

22 نوفمر ، ح�سر الرئي�ض ال�سيني �سي  17 اإىل  على العامل  مبا فيها االأردن.يف الفرتة من 

والع�سرين  ال�سابع  الر�سمي  غري  واالجتماع   ، بريك�ض  لقادة  ع�سر  الثاين  االجتماع  جينبينغ 

دبلوما�سية  اأح��داث  ثالثة  الع�سرين.  جمموعة  لقادة  ع�سرة  اخلام�سة  والقمة   ، اأبيك  لقادة 

23 مبادرة مهمة  �سي  الرئي�ض  الهامة. طرح  و�سل�سلة من اخلطب  االأط��راف  رئي�سية متعددة 

لتعزيز الوحدة والتعاون بن جميع االأطراف ملكافحة الوباء، ودعم التعاون الدويل يف جمال 

اللقاحات وامل�ساركة فيه بن�ساط ، وبناء جمتمع ذي م�ستقبل م�سرتك للب�سرية جمعاء.و�سدد 

الدويل يف جمال  التعاون  الدعم وامل�ساركة يف  بن�ساط  �ستوا�سل  ال�سن  اأن  الرئي�ض �سي على 

 ،)covax(العاملية ال�سحة  ملنظمة  كوفيد-19«  الوباء  لقاح  تنفيذ  »خطة  وتنفيذ  اللقاحات، 

وت��ق��ا���س��م ل��ق��اح��ات ال�����س��ن م��ع ال����دول االأخ����رى خ��ا���س��ة ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة ، وال�����س��ع��ي الإت��اح��ة 

اللقاحات جلميع النا�ض  باأ�سعار معقولة. �ستوا�سل ال�سن تعزيز البناء امل�سرتك عايل اجلودة 

ل� »احلزام والطريق« ، وجعل »احلزام والطريق« طريًقا للتعاون وال�سحة واالنتعا�ض والنمو، 

الع�سرين  جمموعة  مبادرة  ا  اأي�سً بن�ساط  ال�سن  �ستنفذ  بن�ساط.  ال��دويل  التعاون  وتعزيز 

للبلدان  وال�سماح   2021 يونيو  ، مبا يف ذلك متديدها حتى  البلدان  اأفقر  ديون  �سداد  لتعليق 

املوؤهلة لالإعفاء من الديون بتعليق �سداد الديون الر�سمية الثنائية.

يف ظل منط التنمية اجلديد ، �سيتم حتفيز اإمكانات ال�سوق ال�سينية بالكامل خللق املزيد من الطلب 

الدول  التنمية مع  مل�ساركة فر�ض  اأك��ر  ب�سكل  اأبوابها  ال�سن  �ستفتح  ؛  العامل  البلدان يف  على جميع 

االأخرى يف العامل ؛ �سي�ستمر التعاون اخلارجي ال�سيني يف التعمق وحتقيق املنفعة املتبادلة والك�سب 

م�ستقبل  ذي  جمتمع  مفهوم  دعم  ال�سن  �ستوا�سل   ، اجلديدة  التاريخية  الظروف  ظل  يف  امل�سرتك. 

نظام  واإن�ساء   ، للطرفن  ومربحة  املنفعة  متبادلة  انفتاح  با�سرتاتيجية  والتم�سك  للب�سرية،  م�سرتك 

االقت�ساد  املبكر ومنو  التعايف  اأكر يف  م�ساهمات  وتقدمي  اأعلى  م�ستوى  اقت�سادي مفتوح جديد على 

العاملي وتعزيز ال�سالم والتنمية العاملين.

 السفير الصيني بان ويفانغ 

 البدء من بداية عالية، والتقدم 
بجودة عالية تطلع الى تنمية الصين 

في السنوات الخمس المقبلة



الوفيات
70

نعي

ينعي رئي�س هيئة االركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف احمد احلنيطي 

وجميع منت�سبي القوات امل�سلحة االردنية – اجلي�س العربي.

الفريق 

ن���������س����وح حم�����ي ال����دي����ن
مدير االأمن العام االأ�سبق

الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم ال�سبت املوافق 2020/11/28

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه  واأ�سكنه ف�سيح جنانه

واألهم ذويه واأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء

انا لل�ه وانا الية راجعون

ينع���ي

مدير املخابرات العامة 

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

الفريق املتقاعد 

م��رزوق��ة ال��دي��ن  حم��ي  ن�سوح 
مدير االمن العام االأ�سبق 

الذي انتقل اىل رحمته تعايل يوم ال�سبت املوافق 2020/11/28

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء

انا لل�ه وانا الية راجعون

بسم هللا الرحمن الرحيم
ِتي(  صدق هللا العظيم  ًة َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي َواْدُخلِي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي إَِلى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ )يا أَيَّ

االحد  29 / 11 / 2020



االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  املواد احلديثه لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 24947 ( بتاريخ 

)2011/5/19 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مراد احمد يو�سف اجلابري

عنوان امل�سفي : عمان – ابو علندا – بالقرب من �سركة مر�سيد�س

خلوي ) 0790248320 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  كاليفورنيوم لال�سنان  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 44410 ( بتاريخ 

)2016/6/22 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : م�سطفىى كامل خليل �سعبان

الطابق   – ب   12 بناية   – اجلاردنز   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

الثالث

خلوي ) 0795412012 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املاده  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلم   

واالبنيه رقم 79 ل�سنه 1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم 

) 888 ( تاريخ 2020/9/1 املوافقه على خمطط ا�سافه تنظيم باحكام �سكن 

) ج (وحدائق  و مقابر وجتاري حملي و تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن 

) ج ( اىل مقابر وا�ستحداث �سوارع �سمن احلو�س رقم )4( من�سيه الزعرتي 

من ارا�سي ثغرة اجلب وفر�س عوائد تنظيم مبقدار خم�سة وع�سرون قر�سا 

لكل مرت مربع م�ساف �سكن و دينار واحد لكل مرت مربع م�ساف جتاري.

 يف بلديه اخلالديه / لواء البادية ال�سمالية الغربية .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملده �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف اجلريده الر�سمية .

 يجوز لذوي العالقه االطالع على التعديالت املبينه على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء الباديه ال�سماليه الغربيه ومكاتب 

بلديه اخلالدية وتقدمي اعرتا�ساتهم يف بلديه اخلالديه خالل مده �سهر من 

تاريخ ن�سره يف اجلريده الر�سميه.

 نائب رئيس الوزراء ووزير االداره املحليه
 توفيق محمود كريشان رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

تك�سي  مكتب  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

الرمامنه والبداوي  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )7259 ( 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   1978/10/21 بتاريخ 

االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

احلديثة  املواد  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  لال�سكان    

حمدودة حتت الرقم )24947( بتاريخ 2011/5/19  قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/11/22  املوافقة 

مراد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

احمد يو�سف اجلابري  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

ابو علندا – بالقرب من �سركة مر�سيد�س - هاتف 0790248320

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

كاليفورنيوم  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  لال�سنان    

حمدودة حتت الرقم )44410( بتاريخ 2016/6/22 قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/11/26  املوافقة 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد م�سطفى 

كامل خليل �سعبان  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   - الثالث  الطابق   – ب   12 بناية   – اجل��اردن��ز   – عمان 

0795412012

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س 

916 / 2 ( تاريخ  التنظيم االعلى قد قرر بقراره  رقم )  

2020/9/8  املوافقة على   تغري �سفة اال�ستعمال من �سكن 

) اأ ( اىل �سكن ) اأ ( باحكام خا�سة ) �سكن ج ( �سمن احلو�س 

رقم ) 1 ( جريتا من ارا�سي زبدة فركوح .

يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد .

وح�سب املخطط التعديلي املعد لهذه الغاية وو�سعه مو�سع 

التنفيذ  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة بيت الطيب 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  للعطور     الدم�سقي 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )46278( بتاريخ 2017/1/17  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/11/26  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

وان  لل�سركة،  م�سفيا  املبارك   الطيب  احلميد  عبد  عالء  حممد 

عنوان امل�سفي هو :

تالع العلي - هاتف 0788197111

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   للعطور   الدم�سقي  الطيب  بيت  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 46278 ( 

بتاريخ ) 2017/1/17(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد عالء عبد احلميد الطيب املبارك

عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي

خلوي ) 0788197111 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن طرح عطاء انشاء ملعب خماسي يف 
منطقه حمراء السحيم ) للمرة  االوىل(

 تعلن بلديه بني هاشم _  لواء الباديه الشمالية _ 
 عن طرح عطاء انشاء ملعب خماسي 

يف منطقه حمراء السحيم.
جلنه  �سكرتري  مراجعه  ابنية  خام�سة  او   رابعة  امل�سنفني  و  املقاولني  فعلى   

العطاء  ن�سخ  �سراء  اجل  من  وذلك  الر�سمي  ال��دوام  اوقات  خالل  العطاءات 

مقابل ) 50 ( خم�سون دينارا غري م�سرتده م�سطحبني معهم �سهاده الت�سنيف 

�ساريه املفعول مع مراعاة مايلي:

يوم  من  ظهرا  ع�سره  احلاديه  ال�ساعه  هو  العرو�س  ل�سراء  موعد  اخر   .1  

االثنني املوافق 2020/12/22 م .

م   2020  /12  /  22 املوافق  الثالثاء  يوم  العرو�س  وفتح  اي��داع  موعد   .2  

ال�ساعه العا�سره �سباحا يف مبنى البلديه الواقع يف منطقه حمراء ال�سحيم .

3.كفالة دخول العطاء  3% من قيمه العر�س ) كفاله بنكيه او �سيك م�سدق (.

 4. اجور االعالن مهما تكرر على من ير�سو عليه العطاء.

اى  حتمل  دون  و  اال�سباب  اب��داء  دون  العطاء  تلغي  ان  للبلديه  يحق   .5

م�سوؤولية ماليه او قانونيه.

 رئيس بلديه بني هاشم
 حمد طالب املساعيد

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عبد  ن�سال  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

اجلواد �سعبان و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)8444 ( بتاريخ 2000/2/14 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

عبد  ح��رب  خالد   : ال�سائق  اىل 

الرحمن م�سلح / اردين اجلن�سية

يف  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

الرتبوي  الفكر  وم��دار���س  رو���س��ة 

مل���دة ت��زي��د ع��ن ع�����س��رة اي���ام من 

اذن  ، بدون  تاريخ 2020/10/10 

ننذركم   ، م�سروع  ع��ذر  او  م�سبق 

خالل  العمل  اىل  العودة  ب�سرورة 

ن�سر هذا  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  ث��الث��ة 

فاقد  تعترب  ذلك  وخ��الف  االن��ذار 

لوظيفتك ا�ستنادا الحكام املادة ) 

28 ( الفقرة ) ه� ( من قانون العمل 

 1996 ل��ع��ام   )  8  ( رق��م  االردين 

وتعديالته ، وت�سليم ما يف عهدتكم 

حتت طائلة امل�سوؤولية .

املنذر : مدارس الفكر الرتبوي

انذار بالعودة اىل العمل

املنذر : شركة فادي وربا 

عبداهلل لبيع االحذية والشنط

املنذر اليه : نجم الدين 

فواز عبد العظيم الجنيدي 

) 9891063880 (
نعلمكم باأمن قد تغيبتم عن العمل 

مت�سلة  ايام  ع�سرة  عن  تزيد  مدة 

ب���دون ع���ذر م�����س��روع م��ن��ذ ت��اري��خ 

2020/11/7 اىل 2020/11/24 

املنذر  العمل  �ساحب  ف��ان  وعليه 

خالل  العمل  اىل  بالعودة  ينذركم 

ن�سر هذا  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  ث��الث��ة 

الربيد  ويف  اجل��ري��دة  يف  االن���ذار 

يتم  �سوف  ذل��ك  وبخالف  امل�سجل 

من  ه���   /28 امل����ادة  ن�����س  تطبيق 

قانون العمل بحقكم .

االحد   29 / 11 / 2020
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الدويل
90 الأحد  29/ 11 / 2020 

اإزاء  والتن�سيق  الت�ساور  وتكثيف  الثنائي  التعاون  “ا�ستمرار  على  اتفقا  ورو�سيا  الأردن    

الق�سايا الإقليمية، و�ُسبل حل اأزمات املنطقة، وحتقيق الأمن وال�ستقرار.«

 جاء ذلك خالل مباحثات ثنائية عرب الهاتف جرت قبل اأي��ام، لنائب رئي�س ال��وزراء وزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، ووزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف، اإذ �سّدد 

الوزيران على “قوة العالقات الأردنية الرو�سية”، و.. “اأهمية التطور الذي ت�سهده يف خمتلف 

املجالت، ومبا ين�سجم مع روؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين وفخامة الرئي�س فالدميري بوتني، 

اللذين يقودان هذه العالقة نحو اآفاق اأو�سع يف التعاون املوؤ�س�سي الفاعل«.

مع  التعامل  �ُسبل  ح��ول  النظر  وجهات  وت��ب��ادل  الإقليمية  للتطورات  ال��وزي��ران  وعر�س   

امل�ستجدات وتن�سيق اجلهود حلل اأزمات املنطقة، وبحثا تطورات الق�سية الفل�سطينية، واأكدا 

ا�ستمرار اجلهود لإعادة اإطالق مفاو�سات جادة وفاعلة حلل ال�سراع على اأ�سا�س حل الدولتني، 

وفق القانون الدويل ومبادرة ال�سالم العربية، �سبياًل لتحقيق ال�سالم العادل وال�سامل.

الق�سية  جت��اه  موقفهما  يف  الأردن��ي��ة  الرو�سية  الثنائية  التوافقات  خ��الل  م��ن  نالحظ   

الفل�سطينية، اأن رو�سيا بوتني ما تزال تلتزم مبوقفها ِحيال �ُسبل َحل الق�سية الفل�سطينية، 

وهو ما ُي�سري �سمناً اإىل رف�س ما ٌي�سّمى ب�ِ”�سفقة القرن” الأمريكية الإ�سرائيلية، واإن مل يتم 

التطرق لرف�سها �سراحة ومبا�سرة من اجلانب الرو�سي، اإل اأن موافقة لفروف على “ا�ستمرار 

اجلهود لإع��ادة اإط��الق مفاو�سات جادة وفاعلة حلل ال�سراع على اأ�سا�س حل الدولتني، وفق 

القانون الدويل ومبادرة ال�سالم العربية، �سبياًل لتحقيق ال�سالم العادل وال�سامل” يوؤكد ما 

ذهبُت اإليه من ا�ستنتاج مو�سوعي.

 يقيناً اأن “�سفقة القرن” تهدف اأوًل اإىل �سطب الق�سية الفل�سطينية من الأجندات العربية 

ال�سيا�سي والتاريخي والثقايف  الرو�سي  التام والنهائي للدور  اإلإلغاء  والدولية، و�سمن ذلك 

 – امل�سرتكة” الأمريكية  “القيادة  اإىل تكري�س  لها، و�سوًل  املجاورة  والبلدان  من فل�سطني 

ال�سهيونية لهيمنتها املُطلقة على فل�سطني واجلغرافيا ال�سيا�سية املجاورة لفل�سطني واحتكار 

العمليات ال�سيا�سية فيها. “�سفقة القرن” ال�ستعمارية ت�سنع لنف�سها احلق باخ�ساع املنطقة 

العربية لقيادة وحيدة تقبع وراء املحيط، بغ�س النظر عن القائد الذي �سيقود هذه العملية يف 

البيت الأبي�س. 

 يف الفرتة الأوىل التي اأعقبت طرح �سفقة القرن، مل يكن لرو�سيا موقف حا�سم ونهائي 

ُمعلن ِحيالها، فقد لحظنا وقوف مو�سكو على احلياد لفرتة ما، لكنها، كما يبدو، ما لبثت اإن 

اأدركت خطورة املخّطط الذي ي�ستهدف املنطقة وا�ستئ�سال الوجود الرو�سي منها، ومن �سوريا 

بالدرجة الأوىل، ويف اإطار ذلك تذويب الوجود الرو�سي احلكومي والكن�سي التاريخي القدمي 

يف فل�سطني، الذي كان قد بداأ يف احلقبة القي�سرية، واكت�سب مكانة روحية وثقافية وعلمية 

عظيمة، ل�سّيما من خالل الكنائ�س والأديرة واجلمعيات واملدار�س الرو�سية العريقة وال�سهرية 

والتي ن�سطت بتدري�س الفل�سطينيني والعرب جماناً، وابتعاثهم اإىل جامعات رو�سيا العريقة، 

لي�سبحوا اأعالماً كاأدباء وفال�سفة وُم�ستعربني، ويف غري ذلك من املناحي.  

  جتفيف التواجد الرو�سي عن املنطقة كما ت�سعى اإىل ذلك “ال�سفقة”، ل ي�سب يف �سالح 

العرب وق�ساياهم، ذلك اأن املنطقة العربية تقع يف مركز العامل، وتتو�سط القارات القدمية، 

وحتت�سن احل�سارات الب�سرية. لذلك، حتتاج الدول العربية لرو�سيا ولتفعيل مبداأ التوازن يف 

عالقاتها مع الدول الكربى والو�سطى، ولإقامة عالقات متكافئة مع بعيداً عن حماولت دولة 

اأو دول ما احتكار العامل العربي وموقعه اجليو�سيا�سي املتميز، لأن ذلك �سَيجر العرب والدول 

املتدخلة ق�سراً يف �سوؤونهم الداخلية اإىل �سراعات دامية تنعك�س ماأ�ساوياً على العامل اأجمع.

 بع�س الت�سريحات التي ت�سمنتها “املباحثات الهاتفية”، للوزيرين ال�سفدي ولفروف، 

تكت�سب اأهمية ُكربى وَمعاٍن عميقة يف حلبة ال�سيا�سة الدولية، فقد اأكدا على “قوة العالقات 

الأردنية الرو�سية، واأهمية التطور الذي ت�سهده يف خمتلف املجالت، ومبا ين�سجم مع روؤية 

جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�س فالدميري بوتني، اللذين يقودان هذه العالقة نحو اآفاق 

اأو�سع من التعاون املوؤ�س�سي الفاعل.«

 ولي�س ختاماً، ُيعترب ال��دور الرو�سي يف املنطقة رئي�سياً، فاإ�سادة ال�سفدي به يوؤكد اإت�ساع 

بخا�سة يف جهود حتقيق  الرو�سية،  الأردن��ي��ة  امل�سرتكة  امل��ب��ادىء  وت��ع��ّدد  التفاهمات  م�ساحة 

حد  وو�سع  الفل�سطيني  النق�سام  اإنهاء  يف  امل�سري  ال��دور  ومركزية  الفل�سطينية،  امل�ساحلة 

للخالفات وتوحيد ال�سف، وتثمني اململكة للموقف الرو�سي الثابت املتم�سك بحل الدولتني 

على اأ�سا�س القانون الدويل �سبياًل حلل ال�سراع وحتقيق ال�سالم العادل وال�سامل الذي ُي�سكل 

�سرورة اإقليمية ودولية.

نيدوغينا يلينا 

األردن وروسيا: أرضية 
سياسية مشتركة وفاعلة

االنباط-وكاالت

الليكود  حزبي  اإن  اإ�سرائيلية؛  كاتبة  قالت 

حل  مت  اإذا  اأن���ه  ع��ل��ى  يتفقان  اأب��ي�����س  واأزرق- 

لتهديدات  نتيجة  ذل��ك  ف�سيكون  الكني�ست، 

انتخابات  اإج��راء  يريدان  ل  لأنهما  متزامنة، 

اإي���ج���اد حل  ت�����س��ت��م��ر حم�����اولت  ل��ذل��ك  الآن، 

و�سط، يف ظل التحذيرات التي اأطلقها مقربو 

بنيامني نتنياهو يف اأذنه

اأزولي مبقالها ب�سحيفة  واأ�سافت موران 

واأع�����س��اء  “نتنياهو  اأن  اأح���رون���وت،  ي��دي��ع��وت 

ح��اّدا  تهديدا  وت��ك��رارا  م���رارا  اأع��ل��ن��وا  الليكود 

به  املحيطون  وي��ق��ول  لالنتخابات،  بالذهاب 

بحرمان  رغبته  تزايد  ب�سبب  لهجته  زاد  اإن��ه 

ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س م����ن ال���ت���ن���اوب ع���ل���ى رئ��ا���س��ة 

على  لل�سغط  املعلومات  هذه  واأدت  احلكومة، 

�سارخا  غانت�س  رد  جاء  ولذلك  اأزرق-اأبي�س، 

لنتنياهو،  مكثفة  تهديدات  وحمل  و�سريحا، 

اأمال بانتزاع تنازلت منه للم�ستقبل«

احلزبية  ال�سوؤون  خبرية  اأزولي،  واأ�سارت 

م�سكلة  “هناك  اأن  الكني�ست،  يف  وال�سيا�سية 

واح��دة فقط داخ��ل ح��زب اأزرق-اأب��ي�����س، لأن��ه 

اأع�سائه،  بع�س  من  التهديدات  تاأتي  عندما 

يدفع  مما  القيادات،  باقي  من  تاأتي  ل  فاإنها 

نتنياهو لالعتقاد باأنه اأمام تهديدات تكتيكية 

ب��اأن  اأذن���ه  يف  يهم�س  حميطه  اأن  رغ��م  ف��ق��ط، 

لأن  الآن،  له  بالن�سبة  اأ�سواأ حدث  النتخابات 

كورونا ل تزال هنا، ومل مير احتمال حلدوث 

موجة ثالثة من الوباء«

كما  وا�سحا  لي�س  “الواقع  اأن  واأو���س��ح��ت 

ولي�س  ال�سابقة،  النتخابية  اجل��ولت  يف  كان 

يف  �سيكون  الحتجاج  كان  اإذا  ما  الوا�سح  من 

�سيتحرك  وم��ن  الق���رتاع،  ل�سناديق  طريقه 

على  بينيت  نفتايل  بقي  اإذا  ول��ك��ن  م��ن،  �سد 

ذل��ك يحمل حتذيرا  ف��اإن  اأك��ر،  اأو  15 مقعدا 

ل��رئ��ي�����س ال�������وزراء م���ف���اده اأن ب��اإم��ك��ان��ه ت��رك 

امل��ف��ات��ي��ح، لأن ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت وي��ائ��ري لب��ي��د 

ن��واة  ه��م  غانت�س  وبيني  ليربمان  واأف��ي��غ��دور 

ال�����س��ي��ط��رة اجل����دي����دة، ب���دي���ال ع���ن ب��ن��ي��ام��ني 

نتنياهو«

امليزانية  لإقرار  “بالعودة  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

غانت�س  ف��اإن  احل��ك��وم��ة،  م�سري  �ستقرر  ال��ت��ي 

ال��ذي  ال��زم��ن��ي  ب��اجل��دول  م�سكلة  ل��دي��ه  لي�س 

ال��ت��زام��ا  ي��ري��د  ل��ك��ن��ه  امل���ال���ي���ة،  ق��دم��ت��ه وزارة 

اأج���واء  ي��زي��ل  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  عليه  من�سو�سا 

ال�����س��ك��وك ح����ول ����س���وء ن���واي���ا ن��ت��ن��ي��اه��و، لكن 

ال����ذه����اب ل�����س��ن��ادي��ق الق�������رتاع يف دي�����س��م��رب 

اأم���را ل مفر منه،  ي��ك��ون  ق��د  الأول(  )ك��ان��ون 

على  يتفقان  اأبي�س  واأزرق-  الليكود  اأن  رغ��م 

اأح��داث  نتيجة  ف�سيكون  ذل��ك،  ح��دث  اإذا  اأن��ه 

فاإنهما ل يريدان حّقا هذا  �سعبة، ومع ذلك 

اخليار«

واأكدت اأنه “حتت رعاية الن�سغال ال�سديد 

مب�ساألة حل الكني�ست، والتح�سريات احلزبية 

لن��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة ج���دي���دة، ف��ق��د ���س��ه��دت 

حول  جديدة  خالفات  الإ�سرائيلية  احلكومة 

الإجراءات املطلوبة ملواجهة وباء كورونا، بني 

موؤيد ومعار�س لفتتاح اجلهاز التعليمي«

“يف ظ����ل ه���ذه  ب����اأن����ه  ب����ال����ق����ول  وخ���ت���م���ت 

بع�س  ف���اإن  واحل��زب��ي��ة،  ال�سيا�سية  التباينات 

بداية  الأوىل منذ  املرة  اأنها  ال��وزراء يزعمون 

ال�سيطرة  نتنياهو  فيها  يفقد  ال��ت��ي  ولي��ت��ه 

ع���ل���ى الجت������اه ال�����ذي ت�����س��ري ف���ي���ه احل��ك��وم��ة 

خمالف  ت�سويت  لإج��راء  وا�سطر  واأجندتها، 

مل��وق��ف��ه، مم��ا يعني دخ���ول احل��ك��وم��ة يف حالة 

حقيقية« فو�سى 

االنباط-وكاالت

ال�����س��وؤون  لتن�سيق  امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  ق���ال 

الإن�سانية يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة “اأوت�سا” 

اأو �سادرت  اإن قوات الحتالل الإ�سرائيلي هدمت 

129 مبًنى فل�سطينًيا منذ بداية ت�سرين الثاين/

نوفمرب اجلاري

الح��ت��الل هدم  اأن  ل��ه  تقرير  املكتب يف  وذك���ر 

املنازل، بحجة الفتقار اإىل رخ�س البناء، حيث اأدت 

واإحل��اق  �سخ�س،   100 تهجري  اإىل  الهدم  عمليات 

الأ����س���رار مب��ا ل يقل ع��ن 200 اآخ��ري��ن، وذل���ك يف 

الفرتة ما بني 3-23 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2020

 83 اأن الح��ت��الل ه��دم ف  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

مبنى يف 3 نوفمرب يف حم�سة البقيعة، ما اأّدى اإىل 

ا، من بينهم 41 طفال تهجري 73 �سخ�سً

ك��ذل��ك ه���دم الح���ت���الل 30 م��ب��ن��ًى اآخ����ر يف 12 

وقعت  فيما  )ج(.  باملنطقة  اآخ���ر  �سكانًيا  جتمًعا 

القد�س  �سرقي  يف  املتبقية  ع�سر  ال�ستة  احل���وادث 

اأكرب عدد  اأن الحتالل هدم و�سادر  املحتلة وبني 

من املنازل منذ بداية العام 2020، منذ العام 2009 

با�ستثناء العام 2016

االنباط-وكاالت

ب��اأن  ال�سبت،  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اأف���ادت   

ال��ع��رق��ي مبدينة  ال��ت��ط��ه��ري  ت��وا���س��ل  اإ���س��رائ��ي��ل 

ال�ستيطان  لتو�سيع  وتخطط  املحتلة،  القد�س 

يف ال�سفة الغربية

ج���اء ذل���ك يف ت��ق��ري��ر اأع����ده امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي 

ل���ل���دف���اع ع���ن الأر��������س وم���ق���اوم���ة ال���س��ت��ي��ط��ان 

)حكومي(

وذكر التقرير اأن الحتالل يوا�سل التطهري 

العرقي يف مدينة القد�س املحتلة

املركزية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  املحكمة  اأن  واأ���س��اف 

ا���س��ت��ئ��ن��اف  امل���ا����س���ي،  الأ����س���ب���وع  ب��ال��ق��د���س، ردت 

يف   1963 ع��ام  منذ  ت�سكن  فل�سطينية،  ع��ائ��الت 

م��ب��ن��ى ب��ح��ي ب��ط��ن ال���ه���وى مب��ن��ط��ق��ة ���س��ل��وان يف 

املدينة

واأو�سح اأن رد املحكمة لال�ستئناف يعني طرد 

200 األف  30 عائلة، ف�سال عن تغرميهم بقرابة 

دولر

بطرد  يق�سي  املحكمة  ق���رار  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

�سخ�سا،   87 اأف��راده��ا  ع��دد  يبلغ  التي  العائالت، 

ا�ستيطانية  جمعيات  ل�سالح  اأ�سبوعني،  خ��الل 

بالقد�س  القدمية  البلدة  تهويد  اأجل  تعمل من 

وحميطها

ووف��������ق ال����ت����ق����ري����ر، ي�������س���ع���ى امل�������س���ت���وط���ن���ون 

ل��ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى ع��ق��ارات يف اأم��اك��ن اأخ����رى يف 

نف�سها بالطريقة  القد�س 

حمكمة  ق�ست  ون�سف،  �سهر  قبل  اأن��ه  ولفت 

فل�سطينية  عائالت   4 بطرد  اأخ��رى  اإ�سرائيلية 

م���ن ح���ي ال�����س��ي��خ ج����راح يف ال���ق���د����س، ب��زع��م اأن 

العقارات كانت مبلكية يهود قبل عام 1948

اأوامر  امل�ستوطنني تنفيذ  وحذر من حماولة 

ولي��ة  ب���دء  ق��ب��ل  الفل�سطينية  ال��ع��ائ��الت  ط���رد 

 20 يف  ب��اي��دن،  ج��و  املنتخب  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 

يناير/ كانون الثاين املقبل

الفل�سطيني،  التقرير  ك�سف  اآخر،  جانب  من 

البوؤر  ع�سرات  لت�سريع  اإ�سرائيل  تخطيط  ع��ن 

املحتلة ال�سفة  ال�ستيطانية يف 

الإ�سرائيلي،  ال�ستيطان  وزير  اأن  اإىل  واأ�سار 

بعد  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  ه��ن��غ��ب��ي، تعهد  ت�����س��اح��ي 

نتنياهو،  بنيامني  ال����وزراء  رئي�س  م��ع  الت��ف��اق 

ع��ل��ى ت�����س��وي��ة اأو����س���اع 70 ب����وؤرة ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف 

ال�سفة

على  ونتنياهو،  هنغبي  ب��ني  الت��ف��اق  وين�س 

رحيل  قبل  م�ستوطنات  اإىل  ال��ب��وؤر  تلك  حتويل 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، وفق التقرير

�سغرية  م�ستوطنات  ال�ستيطانية  ال��ب��وؤر  و 

ي��ق��ي��م��ه��ا م�����س��ت��وط��ن��ون يف اأن���ح���اء م��ت��ف��رق��ة من 

ال�����س��ف��ة ب������دون احل�������س���ول ع���ل���ى م���واف���ق���ة م��ن 

بال�سفة الإ�سرائيلية  ال�سلطات 

اإ���س��رائ��ي��ل ه���ذه ال��ب��وؤر غ��ري �سرعية  وت��ع��ت��رب 

كافة  اأن  ي��ع��ت��رب  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  اأن  ح��ني  ، يف 

امل�ستوطنات يف ال�سفة غري �سرعية

ك��م��ا ت���ط���رق ال���ت���ق���ري���ر، ل��ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ع��دي��د 

لتو�سيع  ال��ه��ادف��ة  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  امل�����س��اري��ع  م��ن 

�سبكات  وت��و���س��ي��ع  اأخ����رى،  واإق���ام���ة  م�ستوطنات 

طرق ا�ستيطانية، يف اأرجاء ال�سفة الغربية

الآن  ال�������س���الم  ح����رك����ة  م���ع���ط���ي���ات  وح�������س���ب 

ا�ستيطانية  ب��وؤرة   124 هناك  ف��اإن  الإ�سرائيلية، 

ع�����س��وائ��ي��ة ب��ال�����س��ف��ة مت ال�������س���روع ب��اإق��ام��ت��ه��ا يف 

ت�سعينيات القرن املا�سي، دون موافقة احلكومة

كبرية  م�ستوطنة   132 هناك  ف��اإن  وباملقابل 

احلكومة  مب��واف��ق��ة  اأق��ي��م��ت  ال��غ��رب��ي��ة،  بال�سفة 

الإ�سرائيلية

االنباط-وكاالت

الأ���س��رى،  ل��درا���س��ات  ح��ذر مركز فل�سطني 

الأ���س��رى  م��ن اخل��ط��ورة احلقيقية على حياة 

ا�ستمرار  املر�سى يف �سجون الحتالل يف ظل 

اأن  معترباً  بحقهم،  الطبي  الإه��م��ال  �سيا�سة 

ال��وف��اة  ي��ك��ون م�سريهم  ال��ع�����س��رات منهم ق��د 

داخل ال�سجون يف حال مل تقدم لهم الرعاية 

الطبية املنا�سبة

وو�سف الباحث ريا�س الأ�سقر مدير املركز، 

الأ�سرى املر�سى اأ�سحاب الأمرا�س ال�سعبة يف 

 150 عن  يزيد  ما  وعددهم  الحتالل  �سجون 

ا���س��رياً، باأنهم �سهداء مع وق��ف التنفيذ حيث 

انهم يعانون من ظروف �سحية خطرية للغاية 

مع ا�ستمرار ا�ستهتار الحتالل بحياتهم، وعدم 

تقدمي اأي رعاية طبية اأو عالج منا�سب لهم، 

مما قد يوؤدى بهم اىل املوت يف اأي حلظة

واأو�سح الأ�سقر، اأن هناك ما يزيد عن 700 

اأ���س��ري م��ري�����س يف ���س��ج��ون الح��ت��الل ، منهم 

اأم���را����س خطرية  ي��ع��ان��ون م��ن  اأ���س��ري   )150(

مبا فيها ال�سرطان، والف�سل الكلى، واأمرا�س 

القلب، و�سمور الع�سالت وان�سداد ال�سرايني، 

وغ���ريه���ا م���ن الأم����را�����س ال��ت��ي ق���د ل متهل 

الأ�سري كثرياً على قيد احلياة

تدهورت  ال���س��رى  م��ن  العديد  اأن  وك�سف 

ب�سكل ملحوظ  الخ��رية  ال�سهور  �سحتهم يف 

، منهم ال���س��ري ن�����س��ال اب��وع��اه��ور، وه���و من 

اأخطر احل��الت املر�سية يف �سجون الحتالل 

ويعاين من مر�س ال�سرطان والف�سل الكلوي 

عايد  والأ���س��ري  ال��رم��ل��ة،  م�ست�سفى  يف  ويقبع 

خليل )54 عاما( مدينة طولكرم وقد نقل اىل 

اإىل م�ست�سفى “�سوروكا نتيجة تدهور و�سعه 

ال�سحي، حيث يعاين من ان�سداد يف ال�سرايني، 

وهو اأح��د حم��رري �سفقة وف��اء الأح��رار املعاد 

من  رداد”  “معت�سم  والأ�����س����ري  اع��ت��ق��ال��ه��م، 

طولكرم، وهو يعانى من �سرطان الأمعاء منذ 

9 �سنوات، اإ�سافة اأ�سرى اأخرين

وبني اأن الأ�سري املري�س يحتاج اىل �سنوات 

ليتمكن من اإج��راء فح�س خمربي او �سورة 

ا�سعة، وقد اأدى التاأخري املتعمد يف اإجراء بع�س 

الفحو�سات والتحاليل الطبية اإىل ا�ستفحال 

اأدى  الأ���س��رى، كذلك  اأج�ساد بع�س  املر�س يف 

جراحية  عمليات  اإج����راء  يف  املتعمد  ال��ت��اأخ��ر 

ع��اج��ل��ة لبع�س الأ����س���رى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

اأمرا�س خطرية و�سعبة اإىل انعدام الأم��ل يف 

اإىل خطر حقيقي  الأ���س��رى  وتعر�س  ال�سفاء، 

على حياتهم

واأ�سار اإىل اأن غالبية الأ�سرى الفل�سطينيني 

ال�سحية  اأو���س��اع��ه��م  يف  م�����س��ك��ل��ة  ي���واج���ه���ون 

ن��ظ��ًرا ل���رتدي ظ���روف اح��ت��ج��ازه��م يف �سجون 

الح��ت��الل، �سواء خ��الل ف��رتة التحقيق حيث 

تتوفر  ل  �سيقة  زنازين  املعتقلون يف  يحتجز 

حيث  ال��ع��ام��ة،  ال�سحة  م��ق��وم��ات  اأدن����ى  فيها 

يتعر�سون ل�سوء املعاملة، وال�سرب والتعذيب، 

على  يوؤثر  مما  والع�سبي،  النف�سي  والإره���اق 

اأو�ساعهم ال�سحية ب�سكل �سلبي

اأو بعد نقلهم اىل ال�سجون حيث ل تتوفر 

ط���واق���م ط��ب��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة، وه���ن���اك بع�س 

ال�����س��ج��ون ل ي��وج��د ب��ه��ا ط��ب��ي��ب، وغ��ال��ًب��ا ما 

ي��ك��ون الأط��ب��اء يف ال�سجون اأط��ب��اء ع��ام��ني او 

مم��ر���س��ني، ك��م��ا اأن ال��ع�����س��رات م���ن الأ����س���رى 

ال��ذي��ن اأج��م��ع الأط��ب��اء على خ��ط��ورة حالتهم 

واإج����راء  للعالج  امل��ا���س��ة  وحاجتهم  ال�سحية، 

عمليات جراحية عاجلة مبا فيهم من م�سنني، 

واأطفال، ون�ساء، ترف�س اإدارة ال�سجون نقلهم 

بامل�سكنات  تعاجلهم  زال��ت  ول  للم�ست�سفيات، 

التي ي�سفها الأط��ب��اء جلميع الأم��را���س على 

املر�سى  الأ���س��رى  م��ن  يجعل  مم��ا  اختالفها، 

�سهداء مع وقف التنفيذ ينتظرون دوره��م يف 

قائمة �سهداء احلركة الأ�سرية

الطبي  الإه��م��ال  �سيا�سة  اإن  الأ�سقر،  وق��ال 

العقلية  ع��ن  وا���س��ح  ب�سكل  تك�سف  امل��ت��ع��م��دة 

ال�سجون،  التي حتكم  والعن�سرية  الجرامية 

حيث ان م��ا يجري م��ع الأ���س��رى ه��و عمليات 

قتل جماعي برتكهم فري�سة �سهلة، لالأمرا�س 

تنه�س يف اأج�سادهم

الدولية  الن�سان  حقوق  منظمات  وطالب 

التدخل لإنقاذ حياة ال�سرى من املوت املحقق، 

لفح�س  ع��اج��ل  ب�سكل  طبية  جل��ن��ة  وار����س���ال 

ال���ظ���روف ال��ت��ي ت�����وؤدي اإىل اإ���س��اب��ة الأ���س��رى 

ووق��ف  ال�سجون،  داخ���ل  ال�سعبة  ب��الأم��را���س 

منذ  ل��ه��ا  يتعر�سون  ال��ت��ي  ال�سحية  امل��ج��زرة 

���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ، يف جت��اه��ل الح���ت���الل لكل 

املواثيق والتفاقيات الدولية

 تقدير إسرائيلي: االنتخابات قادمة رغم رفض نتنياهو وغانتس

 االحتالل هدم وصادر 129 مبنى منذ بداية نوفمبر

 تقرير: إسرائيل تواصل التطهير العرقي في القدس المحتلة

 األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية شهداء مع وقف التنفيذ

االنباط-وكاالت

ق���ال م�����س��وؤول��ون اأم��ري��ك��ي��ون واأف���غ���ان اإن 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأغ��ل��ق��ت م��ا لي��ق��ل ع��ن 10 

 / ف��رباي��ر  منذ  اأفغان�ستان  ع��م��وم  يف  ق��واع��د 

�سباط املا�سي

ون��ق��ل��ت ���س��ح��ي��ف��ة وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت عن 

اأغلقت  وا�سنطن  اإن  ت�سمهم(  )مل  امل�سوؤولني 

ال��ق��واع��د م��ن��ذ ات��ف��اق��ه��ا م���ع ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 

الأفغانية، فرباير/ �سباط املا�سي، م�سرية اأن 

تفا�سيل عملية الإغالق ما تزال غام�سة

واأو����س���ح امل�����س��وؤول��ون اأن اإغ����الق ال��ق��واع��د 

للجنود  كامل  ان�سحاب  عملية  م��ن  ج��زء  ه��و 

الأمريكيني يف اأفغان�ستان، كما هو من�سو�س 

عليه يف التفاق

اأف��غ��ان��ي��ا  م�����س��وؤول  اأن  ال�سحيفة  ول��ف��ت��ت 

واآخر اأمريكيا اأكدا اإغالق وا�سنطن للقواعد 

الإب��الغ  يتم  ع��ددا منها مل  اأن  اإىل  م�سريين 

عنه م�سبقا

وبح�سب امل�سدر، فاإن بع�س تلك القواعد 

مت ت�سليمها بالكامل لقوات الأم��ن الأفغاين، 

فيما مت اإغالق اأخرى وتركها فارغة لإمكانية 

العودة اإليها يف امل�ستقبل يف حال راأى امل�سوؤولون 

الأمريكيون والأفغان ذلك �سرورًيا

ي�سار اأنه يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري، 

الأمريكي  ال��دف��اع  وزي��ر  باأعمال  القائم  ق��ال 

عدد  �ستخف�س  ب���الده  اإن  ميلر،  كري�ستوفر 

قواتها يف كل من اأفغان�ستان والعراق بحلول 

15 يناير/ كانون الثاين املقبل

واأ���س��اف ميلر، يف م��وؤمت��ر �سحفي، يف 15 

يناير املقبل �سنقوم ب�سحب 2000 جندي من 

اأفغان�ستان و500 من العراق

وينخف�س بذلك عدد اجلنود الأمريكيني 

يف اأفغان�ستان من 4500 اإىل 2500

 واشنطن بوست: واشنطن أغلقت 
10 قواعد في أفغانستان منذ فبراير
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االنباط-وكاالت

 12 ال��������ق��������ن��������اة  ك�����������ش�����ف�����ت   

ال��ع��ري��ة، اأن���ه ب��ع��د ات��ه��ام اإي���ران 

عن  ب��امل�����ش���ؤول��ي��ة  ل�”اإ�شرائيل” 

الإي��راين حم�شن  العامل  اغتيال 

فخري زاده قررت الأخ��رة رفع 

التاأهب يف �شفاراتها ح�ل  درجة 

العامل

اجل����ال����ي����ات  اأن  واأو������ش�����ح�����ت 

ب��داأت  ع��دي��دة،  دول  يف  اليه�دية 

م�شابهة،  حذر  اإج���راءات  باتخاذ 

وذلك خ�شية انتقام اإيراين

الإيراين ح�شن  الرئي�س  وكان 

روح��������اين ات����ه����م ����ش���ب���اح ال���ي����م 

وراء  ب���ال����ق����ف  “اإ�شرائيل” 
 

اً
اغ��ت��ي��ال ال��ع��امل الإي��راين،ق��ائ���

ال���رد على هذا  ق���ررت  اإي���ران  اإن 

املنا�شبة بالطريقة  الغتيال 

م�����ش��ل��ح��ن ه��اج��م���ا  اأن  ي��ذك��ر 

ي�م اأم�س �شيارة العامل الإيراين 

واأح���������د م�����������ش������ؤويل ال����رن����ام����ج 

زاده،  ف��خ��ري  ال���ن����وي حم�����ش��ن 

اإن  اإي�����ران�����ي�����ة  م������اق�����ع  وق�����ال�����ت 

نا�شفة  ع��ب���ة  ف��ّج��روا  امل�شلحن 

ال��ن��ار جت��اه فخري  اإط����ق  قبل 

زاده ومرافقيه

 خشية انتقام إيراني... االحتالل يرفع درجة التأهب 
في سفاراته حول العالم

 »التعاون اإلسالمي« تنتخب أميًنا عاًما جديًدا.. 
وتدين الرسوم الُمسيئة للرسل

 غضب واحتجاجات في مدينة نانت الفرنسية ضد قانون األمن الشامل

 تحذير من خطورة الوضع الصحي لثالثة أسرى مصابين بالسرطان

االنباط-وكاالت

الإ���ش���م��ي،  ال��ت��ع��اون  منظمة  انتخبت   

ال�شبت، الت�شادي ح�شن اإبراهيم طه اأمينا 

ي��شف  ل��ل�����ش��ع���دي  خلفا  للمنظمة  ��ا  ع��اماً

العثيمن.

ال�47  ال���������دورة  خ����ت����ام  يف  ذل�����ك  ج�����اء 

الأع�����ش��اء  ال����دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ملجل�س 

دارت  ال��ت��ي  غينيا،  يف  املُ��ن��ع��ق��دة  باملنظمة، 

ح�ل “التحديات الأمنية والإن�شانية التي 

مبنظمة  الأع�شاء  ال�شاحل  دول  ت�اجهها 

التعاون الإ�ش�مي”.

ت����يل  امل���ن���ظ���م���ة  اإن  ال��ع��ث��ي��م��ن  وق������ال 

يف  ال�شاحل  دول  با�شتقرار  ا  كبراً ا  اهتماماً

غرب اإفريقيا.

ون��دي��ن  “نرف�س  ال��ُع��ث��ي��م��ن:  واأ����ش���اف 

ا  امل�شيئة للر�شل والأديان”، م�ؤكداً الر�ش�م 

ال��ذي ل  الإ���ش���م،  م��ن  لي�س  التطرف  اأن 

ميثله الإرهابي�ن.

واأكد رف�س منظمة التعاون الإ�ش�مي 

التطرف وكل اأ�شكال الإرهاب، مثلما �شدد 

على رف�شها مت�يل الإرهاب وم�شاندته.

وقال اأمن عام املنظمة املنتهية وليته، 

اأك��دوا  الأع�شاء  ال��دول  خارجية  وزراء  اإن 

مت�شكهم بالقد�س ال�شرقية عا�شمة لدولة 

فل�شطن امل�شتقبلية، �شمن ما يعرف بحل 

الدولتن.

واأ�شار العثيمن اإىل اأن منظمة التعاون 

الإ�ش�مي لي�شت دينية ولكنها �شيا�شية.

ب��ال�����ش���ؤون  ال��ت��دخ��ل  “نرف�س  وت���اب���ع: 

الداخلية وفق ما ن�س عليه ميثاق التعاون 

الإ�ش�مي”

ترعات  جمعت  املنظمة  اأن  اإىل  ولفت 

بلغت قيمتها 2 مليار و300 ملي�ن دولر 

وم�اجهة  معاجلة  ج��ه���د  يف   للم�شاعدة 

فرو�س ك�رونا.

اأف���راد  ل��ه  يتعر�س  م��ا  العثيمن  واأدان 

من  الكثرين  وف���رار  الروهينغيا،  اأقلية 

ميامنار اإىل بنغ�دي�س املجاورة.  

االنباط-وكاالت

نانت  مدينة  يف  الفرن�شين  اآلف  تظاهر 

ل��ل��ت��ع��ب��ر ع���ن رف�����ش��ه��م واح��ت��ج��اج��ه��م �شد 

قان�ن “الأمن ال�شامل” الذي يق�م الرملان 

بدرا�شته حاليا ويفر�س قي�دا على احلريات 

ال���ت���ي ترتكبها  ومي���ن���ع ع���ر����س الن���ت���ه���اك���ات 

ال�شرطة الفرن�شية.

ال�شرطة  اأن  منيت  ف��ان  �شحيفة  وذك���رت 

الغاز  واأطلقت  املتظاهرين  واجهت  نانت  يف 

امل�����ش��ارك���ن  ب��ي��ن��م��ا ردد  امل�����ش��ي��ل ب��اجت��اه��ه��م 

�شعارات راف�شة للقمع الذي ترتكبه ال�شرطة 

وحماولت اإقرار القان�ن.

“الدولة  ب��اإ���ش��ق��اط  امل��ت��ظ��اه��رون  وط��ال��ب 

نانت  اعتر عمدة مدينة  الب�لي�شية” فيما 

ج�انا رولند يف رده على �ش�ر ملنتج م��شيقي 

ت��ع��ر���س ل��ل�����ش��رب ع��ل��ى اأي�����دي ال�����ش��رط��ة اأن��ه 

“يجب على العدالة اأن تلقي ال�ش�ء ب�شرعة 

م�شتقلة  �شلطة  واإن�����ش��اء  ال�شرطة  عنف  على 

للرقابة والعق�بات بدل من املفت�شية العامة 

لل�شرطة ال�طنية”.

عن  فرن�شين  �شرطين  ث���ث��ة  واأوق�����ف 

�شرب  على  اإق��دام��ه��م  بعد  اأم�����س  اأول  العمل 

منتج م��شيقي من اأ�ش�ل اأفريقية بباري�س يف 

حادثة وثقت يف �شريط فيدي� وزع على نطاق 

وا�شع على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي.

بدرا�شة  حاليا  الفرن�شي  ال��رمل��ان  وي��ق���م 

م�شروع قان�ن يعرف با�شم “الأمن ال�شامل” 

تن�س مادته ال� 24 على منع وجترمي التقاط 

ت���ؤدي  الأم��ن وه��ي  �ش�ر وفيدي�هات لق�ات 

عملها بنية ف�شح جتاوزاتها والت�شهر بها يف 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي وو�شائل الإع�م 

مثلما جرت العادة خ�ل قمع الحتجاجات.

ك��م��ا ي��ب��ي��ح ال���ق���ان����ن اجل���دي���د ا���ش��ت��خ��دام 

الف�شاء  يف  وال��ك��ام��رات  امل�شرة  ال��ط��ائ��رات 

العام من قبل ال�شرطة بغر�س املراقبة وه� 

ما ترف�شه �شرائح وا�شعة من الفرن�شين ول 

�شيما و�شائل الإع���م واجلمعيات احلق�قية 

وم�شا�شا  ل����أف����اه  تكميما  ف��ي��ه  ت���رى  ال��ت��ي 

خطرا بحرية التعبر وباحلق�ق الأ�شا�شية 

للم�اطن.

االنباط-وكاالت

ح�����ّذر رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �����ش�����ؤون الأ����ش���رى 

ال�شبت،  ام�س  بكر،  اأب���  ق��دري  واملحررين 

من خط�رة تفاقم احلالة ال�شحية لث�ثة 

اأ�����ش����رى يف ���ش��ج���ن الح����ت�����ل م�����ش��اب��ن 

بال�شرطان

اإذاع��ي��ة،  ت�شريحات  بكر يف  اأب���  وح��ّم��ل 

�شيا�شية  م�����ش���ؤول��ي��ة  الح���ت����ل  ���ش��ل��ط��ات 

الإه����م����ال ال��ط��ب��ي امل��ت��ع��م��د يف ���ش��ج���ن��ه��ا، 

اأب���  ن�شال  ه��م؛  الأ���ش��رى  اأن  اإىل  ا  م�����ش��راً

عاه�ر، وعماد اأب� رم�ز، وعمر عرابي

يعاين  عاه�ر”  “اأب�  الأ���ش��ر  اإن  وق��ال 

م���ن ف�����ش��ل ك���ل����ي م��ن��ذ 10 ����ش���ن����ات، ثم 

اأنب�بة  وت�زمه  الكلية،  ب�شرطان  اأ�شيب 

الأك�شجن 24 �شاعة داخل �شجنه، ف�ش� 

عن م�شاعفات مر�س �شغط الدم

يف  الأ�����ش����رى  “معاناة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

�شج�ن الح��ت���ل ت���زداد م��ع دخ���ل ف�شل 

ال�شتاء ب�شبب نق�س يف الأغطية والألب�شة 

امل�����ش��م���ح ب��اإدخ��ال��ه��ا، اإ���ش��اف��ة اىل ���ش���ء يف 

التدفئة”

م��ع��ت��ق��ل   700 ف������اإن  ال���ه���ي���ئ���ة،  ووف������ق 

خمتلفة،  اأم��را���س  من  يعان�ن  فل�شطيني 

م��ن  ي���ع���ان����ن  اأو  م���ق���ع���دون   40 ب��ي��ن��ه��م 

ال�����ش��رط��ان وال��ف�����ش��ل ال���ك���ل����ي، وم���راح���ل 

“�شغط  اأو  “ال�شكري”  م���ن  م��ت��ق��دم��ة 

الدم”

ويقبع نح� 4500 اأ�شر فل�شطيني يف 

�شج�ن اإ�شرائيل، بينهم 40 �شيدة، وقرابة 

وفق  اإداريا  معتق�  و370  طف�،   170
بيانات فل�شطينية ر�شمية

 الهجمات ضد قسد تتواصل ومقتل 
أحد مسلحيها بريف الحسكة الجنوبي

 الرئيس االيراني يتهم اسرائيل 
باغتيال العالم محسن زاده

االباط-وكاالت

ت�������ش���اع���دت ال���ه���ج���م���ات ع���ل���ى م����اق���ع 

ميلي�شيا “ق�شد” املدع�مة اأمريكيا خ�ل 

منهم  ع��دد  قتل  حيث  املا�شين  الي�من 

واأ���ش��ي��ب اآخ�����رون يف ه��ج��م��ات ب��الأ���ش��ل��ح��ة 

الر�شا�شة طالت نقاطا تابعة لها يف منطقة 

اجلزيرة.

واأفادت م�شادر باأن م�شلحا من امليلي�شيا 

ا�شتهدف  الي�م يف هج�م بالر�شا�شات  قتل 

���ش��ي��ارة ع�����ش��ك��ري��ة ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ع��ل��ى ط��ري��ق 

اخلرايف جن�ب احل�شكة.

وخ�ل الي�من املا�شين قتل عدد من 

م�شلحي ميلي�شيا ق�شد واأ�شيب اآخرون يف 

على  جمه�ل�ن  نفذها  منف�شلة  هجمات 

يحتل�نها  التي  املناطق  �شمن  حتركاتهم 

قبيع غرب  اأب���  ق��رب قرية  اأمريكي  بدعم 

دير  �شرق  ذي��ب��ان  الطيانة  وبلدتي  ال��رق��ة 

ال�����زور وحم��ي��ط ب��ل��دة اأب����� را����ش���ن ب��ري��ف 

احل�شكة ال�شمايل.

االنباط-وكاالت

اأك�����د ال��رئ��ي�����س الإي�������راين ح�شن  ات���ه���م 

باغتيال  الإ�شرائيلي  الح��ت���ل  روح���اين، 

ا  العامل الن�وي حم�شن فخري زاده، م�ؤكداً

اي���ران  ي���ق��ف م�����ش��ار  ل��ن  اغ��ت��ي��ال زاده  اأن 

الن�وي

وق��ال روح��اين يف ت�شريحات �شحفية: 

ال�شريرة  الأي����دي  تلطخت  اأخ���رى  “مرة 
الكيان  يف  وم��رت��زق��ت��ه  ال��ع��امل��ي  ل��شتكبار 

جمتهد  اإي����راين  ع��امل  ب��دم��اء  ال�شهي�ين 

واأغرقت الأمة الإيرانية يف حزن عميق«

اغتيال  ح���ادث  اأن  اإىل  روح����اين  ول��ف��ت 

“عمل  زادة  ف����خ����ري  حم�������ش���ن  ال�����ع�����امل 

اإره��اب��ي م���روع، ن��اج��م ع��ن عجز ال��ع��دو يف 

الأم���ة  العلمي وق����درات  ال��ت��ق��دم  م���اج��ه��ة 

املت�الية يف  و هزائمه  العظيمة،  الإيرانية 

يف  ال��ع��دو  وح��ق��د  خباثة  واأح��ي��ى  املنطقة، 

الأخ��رى  اأعماله  العامل، مثله مثل  اأذه��ان 

ال�اإن�شانية«

اأنه بهذا العمل الإرهابي  واأكد روحاين 

وعلماء  �شباب  اإرادة  تتعطل  “لن  واأمثاله 

اإيران يف م�شار ت�شريع النم� العلمي وفتح 

قمم ال�شرف فح�شب، بل و�شيزيد ذلك من 

عزمهم على امل�شي يف طريق هذا ال�شهيد 

ال���غ���ايل، و���ش��ت��ب��ق��ى دم����اء ���ش��ه��دائ��ن��ا تغلي 

وتزجمر يف عروقنا«

رئي�س  ن�فمر   27 اجلمعة  ي���م  وقتل 

م���رك���ز الأب�����ح�����اث وال���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا ل���دى 

فخري  حم�شن  الإي��ران��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة 

طهران  و�شفتها  اغ��ت��ي��ال  عملية  يف  زادة، 

ب�”الإرهابية«

االحد  29/ 11 / 2020
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الـريـا�ضي

لندن – وكاالت 

فر�ض برايتون التعادل على �ضيفه 

ال��ت��ي  امل����ب����اراة  )1-1(، يف  ل��ي��ف��رب��ول 

ال�ضبت،  ام�����ض  ف��امل��ر  ملعب  احت�ضنها 

ال��ع��ا���ض��رة من  ل��ق��اءات اجل��ول��ة  �ضمن 

امل��م��ت��از. و�ضجل  ال����دوري الإجن��ل��ي��زي 

ه��دف ل��ي��ف��رب��ول دي��وج��و ج��وت��ا )60(، 

با�ضكال  ب��راي��ت��ون  ه��دف  �ضجل  بينما 

رف��ع  النتيجة  وب��ت��ل��ك   .)93( ج��رو���ض 

ن��ق��ط��ة،   21 اإىل  ر����ض���ي���ده  ل���ي���ف���رب���ول 

الرتتيب،  جدول  �ضدارة  اإىل  لريتقي 

 10 اإىل  ر���ض��ي��ده  ب��راي��ت��ون  رف��ع  بينما 

.16 نقاط يف املركز ال�

11

�ضلط عد�ضة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع اللكرتوين

ليفربول يفرط بالفوز على برايتون 

صالح غاضب من قرار كلوب 

الجالد يواصل مشواره مع سحاب 

اتهام بالتر وبالتيني باالحتيال 

لندن – وكاالت 

ب���دا ال��ن��ج��م امل�����ض��ري حم��م��د ���ض��اح، 

را���ٍض  الإجن��ل��ي��زي، غري  ليفربول  لع��ب 

عن قرار ا�ضتبداله يف مباراة فريقه اأمام 

بافتتاح  ال�ضبت،  ام�ض  برايتون  م�ضيفه 

الدوري  من  العا�ضرة  اجلولة  مواجهات 

 ،64 ال��دق��ي��ق��ة  امل��م��ت��از. ويف  الإجن��ل��ي��زي 

اإىل  كلوب  يورجن  ليفربول  م��درب  جل��اأ 

من  بدل  ماين  �ضاديو  ال�ضنغايل  اإ�ضراك 

���ض��اح ال���ذي ب���دا غ��ري را�����ضٍ ع��ن ق��رار 

م���درب���ه. وظ��ه��رت م��ع��امل ال��غ�����ض��ب على 

امل�ضري لدى خروجه من  وجه الاعب 

امل��ل��ع��ب وج��ل��و���ض��ه ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��ب��دلء، 

ك���م���ا جت���اه���ل م�����ض��اف��ح��ة ك���ل���وب حل��ظ��ة 

ال�ضوط  التبديل.و�ضجل �ضاح هدفا يف 

األغى  احل��ك��م  اأن  بيد  ال��ل��ق��اء،  م��ن  الأول 

الفيديو  بتقنية  ال�ضتعانة  بعد  الهدف 

ل���وج���ود ح��ال��ة ت�����ض��ل��ل مب�����ض��اف��ة ل ت��رى 

املجردة. بالعني 

االنباط – عمان 

ل��ف��ري��ق �ضحاب  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  اأع��ل��ن 

ف��ه��د اجل����اد ت��راج��ع��ه ع���ن ا���ض��ت��ق��ال��ت��ه 

ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا ع��ق��ب اخل�������ض���ارة اأم����ام 

14 من بطولة  1-2 يف اجلولة  ال�ضريح 

امل��ح��رتف��ني  وك��ت��ب اجل���اد على  دوري 

���ض��ف��ح��ت��ه اخل��ا���ض��ة مب��وق��ع ف��ي�����ض��ب��وك: 

“نزول عند رغبة جماهري �ضحاب اأعود 
ع��ن ا���ض��ت��ق��ال��ت��ي م��ن ت��دري��ب ال��ف��ري��ق«. 

فيما  ال��ت��وف��ي��ق  اهلل  “اأ�ضاأل  واأ����ض���اف: 

تبقى من مباريات بطولة الدوري، واأن 

ي��ق��ف اأب��ن��اء م��دي��ن��ة ���ض��ح��اب م��ع جمل�ض 

امل��ق��ب��ل��ة«.  ال���ف���رتة  يف  ودع���م���ه  الإدارة 

وي��ق��ب��ع ف��ري��ق ���ض��ح��اب ح��ال��ي��ا يف امل��رك��ز 

متاأخرا  نقطة   13 بر�ضيد  الأخ��ري  قبل 

بفارق الأهداف فقط عن �ضباب العقبة 

الذي يحتل املركز العا�ضر.وكان اجلاد 

ق��د ت�ضلم دف���ة ق��ي��ادة ف��ري��ق ���ض��ح��اب يف 

ال������دوري  ل���ب���ط���ول���ة  الأوىل  اجل�������ولت 

وحتديدا بعد ا�ضتقالة اأ�ضامة قا�ضم من 

من�ضبه.

�سوي�رسا – وكاالت 

�ضوي�ضرا  يف  الدع����اء  ممثلو  اأع��ل��ن 

ال�����ض��ب��ت، ت��و���ض��ي��ع دائ�����رة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

ال�ضابق  الرئي�ض  ب��ات��ر  ج��وزي��ف  م��ع 

)فيفا(  القدم  لكرة  ال��دويل  لاحتاد 

ال�ضابق  ال��رئ��ي�����ض  ب��ات��ي��ن��ي  ومي�ضيل 

ل��احت��اد الأوروب������ي ل��ل��ع��ب��ة )ي��وي��ف��ا(، 

ل��ت�����ض��م��ل ات���ه���ام���ات ب���الح���ت���ي���ال. ك��ان 

ق��د خ�ضعا يف وق��ت  وب��ات��ي��ن��ي  ب��ات��ر 

ب�ضاأن حتويل مبلغ  للتحقيقات،  �ضابق 

مثري لل�ضبهات، قيمته مليوين فرنك 

اإىل  دولر(،  )م���ل���ي���وين  ���ض��وي�����ض��ري 

كان باتر قد   .2011 باتيني يف عام 

�ضغلها  التي  الفيفا،  رئا�ضة  عن  رح��ل 

طوال 17 عاما، اإثر انطاق حتقيقات 

يف  ال�ضوي�ضرية  ال�ضلطات  جانب  م��ن 

لعقوبة  ح��ال��ي��ا  وي��خ�����ض��ع   ،2015 ع���ام 

اأع������وام ع���ن مم��ار���ض��ة اأي   6 الإي���ق���اف 

خ�ضع  كما  القدم،  بكرة  يتعلق  ن�ضاط 

4 اأع������وام. ب��ات��ي��ن��ي ل���اإي���ق���اف مل����دة 

لتحقيقات  وباتيني  ب��ات��ر  وخ�ضع 

الإدارة  �����ض����وء  ب�������ادع�������اءات  ت���ت���ع���ل���ق 

والختا�ض، كما واجه باتيني تهمة 

اأي  ارتكاب  منهما  كل  ونفى  التزوير، 

خمالفات.

االنباط – عمان 

ك�����ض��ف امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق ال��وح��دات 

ب��ك��ر عن  اأب����و  ي��و���ض��ف  ال�����ض��ل��ة  ب��ك��رة  الأول 

حت��م��ل��ه اأ����ض���ب���اب اخل�������ض���ارة اأم�����ام الأه���ل���ي، 

م�ضدداً على �ضرورة اأن يت�ضف دائماً املدير 

يجدوا  ل  واأن  بال�ضجاعة  وج��ه��ازه  الفني 

املربرات ملثل هذا اخل�ضارة اأو اأن يلقوا اللوم 

على الاعبني، معترباً باأن اخل�ضارة جاءت 

يف وقت مبكر مبثابة ال�ضفعة القوية التي 

على  النقاط  لو�ضع  الفني  اجلهاز  تلقاها 

احل���روف ج��ي��داً ق��ب��ل ال��دخ��ول يف معرتك 

املناف�ضة املقبل. وتوقف اأبو بكر على اللقاء 

ك���ث���رياً يف جم��ري��ات  اأخ���و����ض  “لن  وق����ال: 

ال��ل��ق��اء، ك��ان لدينا ال��ع��دي��د م��ن الأخ��ط��اء، 

هنالك  و�ضيكون  ور���ض��ده��ا،  تدوينها  ومت 

درا�ضة متاأنية لكل ما ح�ضل، وذلك بهدف 

ع���دم ت���ك���راره���ا، م���ع ����ض���رورة الأخ����ذ بعني 

اخلارجية  العوامل  بع�ض  وج��ود  العتبار 

كبري  ب�ضكل  و���ض��اه��م��ت  علينا  اأث����رت  ال��ت��ي 

لأنني  بها  اأخ��و���ض  ل��ن  ولكن  اخل�����ض��ارة،  يف 

اأننا اتينا لكي نفوز ولي�ض من  اأكدت �ضابقاً 

بكر:  اأب���و  وت��اب��ع  الأعذار”.  اخ��ت��اق  اأج���ل 

يكون  اأن  وي�ضتحق  كبري  فريق  “الوحدات 
الوقت  يف  اإليه  ن�ضعى  ما  وهذا  املقدمة،  يف 

بال�ضكل  اأوراق��ن��ا  ترتيب  و�ضنعيد  احل���ايل 

كل  اأن  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  املطلوب، 

للوحدات؛  �ضر�ض  مناف�ض  �ضتكون  ال��ف��رق 

�ضر�ض  مناف�ض  اأي�����ض��اً  �ضيكون  وال��وح��دات 

ع��ل��ى ل��ق��ب ال�����دوري ال����ذي ح��ق��ق��ه امل��و���ض��م 

الأخ���ري  ال��رم��ق  ح��ت��ى  و�ضيناف�ض  امل��ا���ض��ي، 

على بطولة كاأ�ض الأردن”.

القاهرة - وكاالت

الفني  امل��دي��ر  م��و���ض��ي��م��اين،  بيت�ضو  ع��رب 

ل��اأه��ل��ي، ع��ن ���ض��ع��ادت��ه ال�����ض��دي��دة، وف��خ��ره 

اإف��ري��ق��ي��ا،  اأب���ط���ال  ب��ل��ق��ب دوري  ب��ال��ت��ت��وي��ج 

اجل��م��ع��ة،   )1-2( ال���زم���ال���ك  ح�����ض��اب  ع��ل��ى 

واأك����د  اإف��ري��ق��ي��ا.  اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  يف 

تلفزيونية  ت�ضريحات  خ��ال  مو�ضيماين، 

اح��رتام��ه  �ضبورت�ض”،  ت���امي  “اأون  ل��ق��ن��اة 

الذي  �ضيكابال،  ولعبه  للزمالك  ال�ضديد 

الذي  بات�ضيكو  ومدربه  رائعا،  هدفا  �ضجل 

مل ي�����ض��م��ح ل���اأه���ل���ي ب��ال��ل��ع��ب ب���ح���ري���ة، يف 

اجل��ن��وب  امل����درب  واأ����ض���اف  الأول.  ال�����ض��وط 

ال�ضوطني:  ب��ني  لاعبني  “قلت  اإف��ري��ق��ي: 

ومل  الطريقة  وغ��ريت  ي��رام،  ما  على  ل�ضنا 

طالبت  باأريحية..  اللعب  للزمالك  ن�ضمح 

الو�ضط،  لع��ب��ي  على  بال�ضغط  ال��اع��ب��ني 

واأردف:  ال����ف����وز«.  ع���ن  ال��ب��ح��ث  و�����ض����رورة 

ال���ث���اين،  ال�������ض���وط  يف  ان���ه���ار  “الزمالك 
بال�ضغط  القوة  يفقد  اإن��ه  لاعبني  وقلت 

ع��ل��ي��ه.. وق��ل��ب��ي ت��وق��ف ع��ن��دم��ا ���ض��دد زي��زو 

ا�ضطدمت  خطرية  كرة  الزمالك(  )لع��ب 

اأكرث  هدفا  اأحرز  “اأف�ضة  وتابع:  بالقائم«. 

من رائع، وح�ضني ال�ضحات كان قريبا اأي�ضا 

م��ن ال��ت�����ض��ج��ي��ل، ل��ك��ن ه���ذا ه��و ال��دي��رب��ي.. 

اأ����ض���ك���ر اخل��ط��ي��ب )رئ���ي�������ض الأه����ل����ي( ع��ل��ى 

ث��ق��ت��ه، وال��اع��ب��ني واجل���ه���از ال��ف��ن��ي، حيث 

ويفهمني«. ال��ف��ري��ق  اأف��ه��م  ك��ي   ���ض��اع��دوين 

ال���ف���وز  “اأهدي  م���و����ض���ي���م���اين:  ووا������ض�����ل 

ال��ي��وم مل��ح��م��ود اخل��ط��ي��ب، مب��ن��ا���ض��ب��ة ع��ي��ده 

رئي�ض  واأ�ضكر  اأي��ام،  منذ  كان  الذي  مياده 

لتدريب  برحيلي  �ضمح  ال���ذي  داون���ز  ���ض��ن 

ل��اأن��دي��ة؟  ال��ع��امل  “كاأ�ض  واأمت:  الأه��ل��ي«. 

امل�ضري  وال�ضوبر  م�ضر  بكاأ�ض  الفوز  علينا 

الفوز  علينا  امل��ون��دي��ال..  قبل  والإف��ري��ق��ي 

بكل ما ن�ضتطيع«.

مدريد – وكاالت 

اأك�����د رون���ال���د ك���وم���ان امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

ل��رب���ض��ل��ون��ة، ج��اه��زي��ة ف��ري��ق��ه مل��واج��ه��ة 

اأو����ض���ا����ض���ون���ا، ال���ي���وم الأح�������د، يف اإط����ار 

م��ن��اف�����ض��ات اجل��ول��ة احل���ادي���ة ع�����ض��ر من 

ال��ل��ي��ج��ا. وق����ال ك���وم���ان خ���ال امل��وؤمت��ر 

�ضحيفة موندو  نقلته  الذي  ال�ضحفي، 

الثاث،  النقاط  اإىل  ديبورتيفو »نحتاج 

�ضيدافع  حيث  �ضعبة،  م��ب��اراة  تنتظرنا 

الفر�ض  اخل�ضم جيًدا، لكن علينا خلق 

للقاء،  د�ضت  والت�ضجيل«. وعن جاهزية 

اإذا كان جاهًزا للعب،  “�ضرنى ما  اأجاب 

واليوم تدرب جيًدا، لكن علينا النتظار 

للغد«. وزاد “بدلء د�ضت؟ اأوًل يجب اأن 

نتاأكد من اأنه لن ُي�ضارك، فحني نتاأكد، 

واأ�ضاف  مكانه«.  �ضيلعب  من  �ضنناق�ض 

الرواتب على ال�ضوق؟  “تاأثري تخفي�ض 

)رئي�ض  تو�ضكيت�ض  ال�ضيد  اأخ��ربت  لقد 

باإمكاين  ك��ان  اإذا  اأن���ه  امل��وؤق��ت(،  ال��ن��ادي 

باأي �ضكل فاأنا م�ضتعد،  النادي  م�ضاعدة 

والنادي اتفق مع الاعبني، ونحن الآن 

يف  التفكري  فيه  علينا  يتوجب  وق��ت  يف 

�ضيء  “اأف�ضل  وتابع  للبار�ضا«.  الأف�ضل 

للمدرب هو معرفة الت�ضكيل الذي يجب 

املا�ضية  امل��ب��اراة  يف  الأداء  ب��ه،  يدفع  اأن 

���ض��د دي��ن��ام��و ك��ي��ي��ف ك���ان ج���ي���ًدا، اأزم���ة 

ت��وؤث��ر ع��ل��ى الإ����ض���اب���ات، نحتاج  ك��ورون��ا 

واأردف  الاعبني واحلظ«.  للمزيد من 

ب��اإ���ض��اب��ة  حم��ظ��وظ��ني  ن��ك��ن  مل  “نحن 
اأن�ضو فاتي وبيكيه، ناأمل األ يكون لدينا 

 امل��زي��د م��ن الإ���ض��اب��ات م��ن ه��ذا ال��ن��وع«.

ح�ضل  “لقد  اأج��اب  مي�ضي،  حالة  وع��ن 

على راحة جيدة مثل فرينكي دي يوجن، 

تقريًبا مع  �ضيء  الثنائي كل  حيث لعب 

ف�ضلت  ب���اده���م،  وم��ن��ت��خ��ب��ات  ال��ف��ري��ق 

البدنية«.   امل�ضاكل  ل��ت��ف��ادي  اإراح��ت��ه��م��ا 

“اأف�ضل  ال��ه��ول��ن��دي  امل����درب  وا���ض��ت��ك��م��ل 

ت��ك��رمي مي��ك��ن��ن��ا ت��ق��دمي��ه مل����ارادون����ا، هو 

اإظ���ه���ار اأف�����ض��ل م���ا ل��دي��ن��ا يف امل��ل��ع��ب«. 

ت��ول��ي��ه  م���ن���ذ  ي�����وم   100 م������رور  وح������ول 

ل��ك��م،  ال��ت��ق��ي��ي��م  “اأترك  ع��ل��ق  ال���ف���ري���ق، 

هذه  �ضعب،  وق��ت  يف  ال��ن��ادي  اإىل  جئت 

تكون  اأن  ميكن  ق�ضيتها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة 

�ضعيد  لكني  اآخ���ر،  ن��اد  ل��و كنت يف  اأه���داأ 

وال�ضباب  بالفريق  ثقة  ل��دي  ل��وج��ودي، 

واأو�ضح  ق��دم��ا«.  امل�ضي  ميكنهم  الذين 

ال�ضهل  م��ن  لي�ض  للبار�ضا؟  “وجهان 
الأح��ي��ان  ل��ك��ن يف بع�ض  ال�����ض��ب��ب،  ���ض��رح 

ت��خ�����ض��ر رغ���م اأن����ك ت�����ض��ي��ط��ر اأك�����رث، ويف 

تلعب  ال��ت��ي  ال��ف��رق  �ضد  عانينا  الليجا 

ب�����ض��ك��ل اأك������رث ق����رًب����ا يف ال�����دف�����اع، ل��ك��ن 

انفتاًحا«. اأكرث  الأمور  الأبطال   بدوري 

اأننا يف الليجا مل ن�ضتحق  “اأعتقد  ونوه 

خ�������ض���ارة ال��ك��ث��ري م���ن ال���ن���ق���اط، اأم�����ا يف 

يوفنتو�ض  على  فالفوز  الأب��ط��ال  دوري 

منحنا الثقة وجعلنا نتحلى بالهدوء يف 

املباريات الأخرى«.

سلة الوحدات تعيد حساباتها في الدوري 

موسيماني يتمنى فوز االهلي بكل البطوالت 

برشلونه يحشد صفوفه لمواجهة اوساسونا 
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 االنباط-عمان

ج����ي  »�إل  ��������ش�������رك�������ة  �أع��������ل��������ن��������ت   

�لكرتونيك�س« عن عدٍد من �اللتز�مات 

�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �ل���ت���ي ُو����ش���ع���ت ل��ت��ح��وي��ل 

�ل��ع���م��ة �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل���أج��ه��زة 

�ال�شته�كية  و�الأج��ه��زة  �الإل��ك��رتون��ي��ة 

ق��ادرة  �شتكون  �شركة  �إىل  �أ���ش��رع  ب�شكٍل 

ع���ل���ى م���و�ج���ه���ة �ل����ع����ام �مل���ق���ب���ل ب�����ش��ك��ٍل 

�أف�����ش��ل م��ن خ����ل حت��وي��ل �ل��ت��ح��دي��ات 

�بتكار  تعزيز  مبادر�ت مثل  �إىل فر�س. 

��شرت�تيجية  خ���ل  من  �لعميل  قيمة 

و�إن�����ش��اء  �إل ج���ي،  �ل��رق��م��ي يف  �ل��ت��ح��ول 

�ل��وظ��ائ��ف،  م��ت��ع��دد  ج���ودة  �إد�رة  م��رك��ز 

�أم���ري���ك���ا  �ب����ت����ك����ار يف  و�إن���������ش����اء م����رك����ز 

�ل�����ش��م��ال��ي��ة، وت��ع��زي��ز وظ���ائ���ف �ل��ب��ح��ث 

و�ل��ت��ط��وي��ر ل��ك��ل ���ش��رك��ة، وم���ن���ح ق�����ش��م 

جديد�ً  مكاناً  �لنا�شئ  �لروبوت  �أعمال 

بع�س  �الأعمال، هي  يف جمموعة حلول 

�ل���ت���غ���ي���ر�ت �مل��ن��ت��ظ��رةل��ل��ع��ام �جل���دي���د 

وم���ا ب��ع��ده. ���ش��ي��ك��ون �ل��ت��غ��ي��ر �مل��ل��ح��وظ 

�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  تقاعد  هو 

�إل���ك���رتون���ي���ك�������س«  ج�����ي  »�إل  ل�������ش���رك���ة 

د�ن  �ل��ه��و�ء  وح��ل��ول  �ملنزلية  ل���أج��ه��زة 

نهاية  �مل��ن�����ش��ب يف  ت���وىل  �ل���ذي  ���ش��ون��غ، 

�أق����وى مما  �ل�����ش��رك��ة  2016 وت���رك  ع���ام 

�أي وقت م�شى. كانت عليه يف 

 حتت قيادة هذ� �لرجل �ملخ�شرم ملدة 

 ،LG Electronics يف  ع��ام��اً   37

ل�شركة  �لتابعة   H&A �شركة  �شجلت 

ت��اري��خ  م��ب��ي��ع��ات يف  �أرق����ام  �أع��ل��ى   LG
�ل�����ش��رك��ة،مم��ا ���ش��ّك���ل�����ش��ب��ب �ل��رئ��ي�����ش��ي 

ع��ل��ى  �ل���ع���ام  ه����ذ�  �ل���ق���وي   LG الأد�ء 

كوفيد19. وباء  �إنت�شار  من  �لرغم 

خ��������رة  ���������ش��������اح��������ب  ��������ش�������ي�������ت�������وىل   

 Living ع�����ام�����اً،رئ�����ي�����������س   32 �ل�������������

Appliance Businessمنذ 
�أكر  �إد�رة  ت�شول،  جاي  ليو   2016 عام 

باالإ�شافة  �إل جي.  ل�شركة  تابعة  �شركة 

�ل���ع���م����ء  ق���ي���م���ة  ع���ل���ى  �ل���رتك���ي���ز  �إىل 

وم��ر�ق��ب��ة �جل����ودة و�الب��ت��ك��ار و�ل��ب��ح��ث 

 LG �شتخلق  و�ل��روب��وت��ات،  و�لتطوير 

�مل���زي���د م���ن �ل��ف��ر���س ل��ت��ع��زي��ز ق��درت��ه��ا 

�ملتجدد  �لتفكر  وت�شجيع  �لتناف�شية 

للتحديات  �أف�����ش��ل  ب�شكٍل  و�ال���ش��ت��ع��د�د 

و�مل��وظ��ف��ن  �الإد�رة  مل��ن��ح  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 

�مل���������ش����وؤول����ي����ة �مل����ب����ا�����ش����رة ع�����ن �ل���ف���ئ���ات 

منف�شلة  �أق�شام  �إن�شاء  �شيتم  �ملتنامية، 

ل���ل���ث����ج���ات و�مل���ج���ف���ف���ات حت����ت �إط�����ار 

 H&ALiving Appliance
 Air �شتح�شل  بينما   Business
على   Solutions Business
وت�شمل  م��ن��ف�����ش��ل.  ه���و�ء  م��ك��ي��ف  ق�����ش��م 

�مل�����ب�����ادر�ت �جل����دي����دة �الأخ�������رى م��ع��م��ل 

وخمتر  �ملتجددة  �لتكنولوجيا  �بتكار 

جتمع  �ل��ت��ي  �مل��ت��ج��ددة  �ملنتجات  �ب��ت��ك��ار 

ب�����ن ع����ن����ا�����ش����ر �ل����ب����ح����ث و�ل����ت����ط����وي����ر 

للمنتج. �مل�شتقبلي  و�لتخطيط 

 ���ش��ي��ك��ون خم��ت��ر �ل��ع��ر���س �جل��دي��د 

�ملتقدمة  �الأب��ح��اث  م��رك��ز  غ��ط��اء  حت��ت 

 ،CTO ل� �ل��ت��اب��ع  و�الأج���ه���زة  ل��ل��م��و�د 

 Micro تقنية  ت�شريع  على  و�شركز 

ب�شكل �أ�شرع.  �الأعمال  لتطوير   LED
 iLab باإن�شاء  �أي�شاً   CTO �شيقوم 

با�شتخد�م  �إب��د�ع��ي��ة  ت��ق��ن��ي��ات  ل��ت��ط��وي��ر 

ط������رق ب������دء �ل���ت�������ش���غ���ي���ل �ل����ت����ي مي��ك��ن 

ن�شبياً. ب�شرعة  ت�شويقها 

�بتكار  مركز  �فتتاح  �إىل  باالإ�شافة   

فر�س  الكت�شاف  �ل�شمالية  �أم��ري��ك��ا  يف 

�شُين�شئ  ل��ه��ا،  و�ل��رتوي��ج  ج��دي��دة  ع��م��ل 

ل�شركة  �لرئي�شي  �الإ�شرت�تيجية  مكتب 

الحت�شان  ج��دي��د�ً  م��رك��ز�ً  �أي�����ش��اً   LG
�الأع�����م�����ال ل��ت��ب��ن��ي �الأف�����ك�����ار �جل���دي���دة 

و�مل�شاعدة يف حتويلها �إىل فر�س عمل. 

الحتياجات  �أف�شل  ب�شكٍل  ول��شتجابة 

 LG ����ش���ت���ف���ت���ح  �مل�����ت�����غ�����رة،  �ل����ع����م�����ء 

 )CX( �ل���ع���م����ء  ل��ت��ج��رب��ة  خم����ت����ر�ً 

�لرئي�س  �إىل  م��ب��ا���ش��رة  ت��ق��اري��ره  ي��ق��دم 

�لتنفيذي.

من  جو�نب   CX Lab �شيت�شمن   

خم��ت��ر �ل��ت�����ش��م��ي��م �مل���ت���ق���دم و���ش��رك��ز 

ع���ل���ى در������ش����ة �ل���ط���ري���ق���ة �ل���ت���ي ي���وؤث���ر 

ب��ه��ا �ل��ت�����ش��م��ي��م ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ت��ف��اع��ل 

�ملنتجات. مع  �مل�شتهلكن 

لندن - العربية

يو�جه لقاح كورونا �لذي تنتظره �لب�شرية 

ع��ل��ى �أح����ر م���ن �جل��م��ر حت���دي���اً ج���دي���د�ً وغ��ر 

»�أ���ش��رت�زي��ن��ك��ا«  �شركة  تعر�شت  حيث  م��ت��وق��ع، 

�ل���ت���ي ت���ق���وم ب���ت���ط���وي���ر �ل���ل���ق���اح �ل���ري���ط���اين 

عملية  �إىل  »�أك�����ش��ف��ورد«  جامعة  م��ع  بالتعاون 

باأن  �العتقاد  ي�شود  فيما  �إلكرتونية،  قر�شنة 

م�شدر هذه �لقر�شنة هو كوريا �ل�شمالية.

جريدة  ن�شرتها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات  وبح�شب 

»�لتاميز« �لريطانية، وتابعتها »�لعربية.نت« 

لديهم  ب��اأن  تظاهرو�  �الإن��رتن��ت  قر��شنة  ف��اإن 

ع��رو���س ع��م��ل ���ش��رع��ان م��ا ت��ب��ن �أن��ه��ا مزيفة 

�إىل  و�لو�شول  �ملوظفن  جل��ذب  تهدف  و�أن��ه��ا 

�لكمبيوتر. �أجهزة 

ومت �الت�������ش���ال مب��وظ��ف��ي ���ش��رك��ة �الأدوي�����ة 

�ل��ع��م���ق��ة م���ن خ����ل ع���رو����س ع��م��ل وه��م��ي��ة 

�ملت�شللون  وو��شل  و«�ت�شاب«،  �إن«  »لينكد  على 

�إر�����ش����ال �مل�����ش��ت��ن��د�ت �مل������زودة ب�����ش��ف��ر�ت ���ش��ارة 

�ل��ك��م��ب��ي��وت��ر  �أج���ه���زة  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  م�����ش��م��م��ة 

�خلا�شة بهم.

ونقلت »�لتاميز« عن م�شادر مطلعة قولها 

�إن �لهجوم غر �لناجح كان »غر مفاجئ« و�أن 

بالفعل  متوقعة  كانت  �ملت�شللن  عمل  طريقة 

من قبل �أجهزة �الأمن �لقومي �لتي كانت على 

��شتعد�د الإحباط مثل هذه �ملحاوالت.

�الإل��ك��رتوين  ل���أم��ن  �مل��رك��ز �لوطني  وق��ال 

�إىل  �إنه يعمل جنباً   )NCSC( يف بريطانيا

�للقاحات  »�أب��ح��اث  حلماية  �حللفاء  مع  جنب 

�حل��ا���ش��م��ة« و�الأ����ش���ول �حل��ي��وي��ة مب��ا يف ذل��ك 

�ل�شحي. �لقطاع 

»جمموعة  �لقر�شنة  حماوالت  و��شتهدفت 

و��شعة من �الأ�شخا�س«، مبا يف ذلك �ملوظفون 

�شد  ل��ق��اح  �إىل  �لتو�شل  �أب��ح��اث  يف  �ل��ع��ام��ل��ون 

�لعم�قة  »�أ�شرت�زينكا«  �شركة  19« يف  »كوفيد 

�ل��ت��ي ت�شنع �ل��ل��ق��اح �ل���ذي ط���وره ب��اح��ث��ون يف 

�أك�شفورد. جامعة 

ك���وري���ا  �إىل  �الخ���������رت�ق  �مل���������ش����ادر  وع�������زت 

�ل�����ش��م��ال��ي��ة �ل��ت��ي ن��ف��ت يف �ل�����ش��اب��ق ت��ن��ف��ي��ذ �أي 

�إلكرتونية. هجمات 

وحذر كبار م�شوؤويل �ملخابر�ت يف بريطانيا 

�أبحاث �للقاحات وطرق  �أن  مر�ر�ً وتكر�ر�ً من 

ت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا ت��ت�����ش��در ق��ائ��م��ة �الأه������د�ف ل��ل��دول 

�ملعادية، مبا يف ذلك رو�شيا و�ل�شن.

وتعتر كوريا �ل�شمالية �أي�شا تهديد� قابً� 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق، ح��ي��ث �ع���ُت���رت �ل���دول���ة م�����ش��وؤول��ة 

�الإل��ك��رتوين   )Wannacry( ه��ج��وم  ع��ن 

�خل��دم��ات  ����ش��ت��ه��دف  و�ل�����ذي   2017 �ل���ع���ام  يف 

�إىل  �أدى  مما  بريطانيا  يف  �لوطنية  �ل�شحية 

�لعديد  وعطل  و�لتعيينات،  �لعمليات  تعطيل 

من �خلدمات �ل�شحية �الأخرى.

ويف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن ه���ذ� �ل�����ش��ه��ر، ح��ذرت 

�شركة »مايكرو�شوفت« �الأمركية من هجمات 

ت�شتهدف  معادية  دول  ث���ث  م��ن  �إلكرتونية 

لقاحات  ع��ن  �لبحث  يف  ت�شارك  �شركات  �شبع 

ويعتقد  �مل�شتجد،  كورونا  لفرو�س  وع�جات 

�أن من بينها كوريا �ل�شمالية.

ماكالوم،  كن  �ع��رتف  �ملا�شي،  �ل�شهر  ويف 

�لريطانية  �ال�شتخبار�ت  جلهاز  �لعام  �ملدير 

ي��ح��ارب��ون  ك���ان���و�  �جل��و����ش��ي�����س  ب����اأن   )MI5(

جم��م��وع��ة م���ن �ل��ت��ه��دي��د�ت م���ن ق��ب��ل �ل��ق��وى 

تخريب  �أو  ل�شرقة  ت�شعى  كانت  �لتي  �ملعادية 

�إن ك��ان��ت  ل��ك��ن��ه مل ي��ق��ل  �ل��ب��ح��ث��ي��ة.  �ل��ب��ي��ان��ات 

ه��ن��اك حم���اوالت �أخ���رى م��ن قبل دول �أخ��رى 

�لعاملية  »�جل��ائ��زة  ب��اأن  �أق��ر  لكنه  �ل�شن  مثل 

ل������ش��ت��خ��د�م هي  ق��اب��ل  ل��ق��اح  �أول  الم���ت����ك 

جائزة كبرة«.

وقال �آالن وودو�رد، �الأ�شتاذ يف مركز �الأمن 

غر  لي�س  »ه��ذ�  ���ش��وري:  بجامعة  �ل�شير�ين 

ميثلون  �ل�شماليون  فالكوريون  متاما،  متوقع 

جيدون  �إنهم  للتطبيق.  قابل  �خ��رت�ق  تهديد 

ج����د�ً يف ج��ع��ل ع��رو���س �ل��ع��م��ل ه���ذه ور���ش��ائ��ل 

�لريد �الإلكرتوين �لتي حتتوي على �أو�شاف 

وظ��ي��ف��ي��ة ت���ب���دو ح��ق��ي��ق��ي��ة، ف��ه��م ي��ع��رف��ون ما 

يفعلونه«.

»إل جي« تعلن عن تغييرات تنظيمية لإلستجابة بشكٍل 
أسرع لبيئة األعمال غير المسبوقة

قرصنة من كوريا الشمالية ُتهدد لقاحات 
كورونا بالعالم

وكاالت - اأبوظبي

ذي  �أن���د  ي��ون��غ  »ذي  م�شل�شل  ي��ت��ج��اوز 

م��ن  �الأول  يف  �الأم�����رك�����ي  ري�������ش���ت���ل�������س« 

ُتعَر�س  �إذ  جديدة،  عتبة  �ملقبل  دي�شمر 

.12000 حلقته �لرقم 

و�أف�������������ادت حم����ط����ة »������ش�����ي ب�����ي �إ��������س« 

�أن��د  ي��ون��غ  »ذي  �ل��ت��ي تعر�س  �الأم��رك��ي��ة 

�ل��ذي  �مل�شل�شل  ه��ذ�  ب���اأن  ري�شتل�س«  ذي 

م��ن �حلياة  1973 ج��زء�ً  �ل��ع��ام  »ك��ان منذ 

يوم  ي�شل  �الأمركين.  مل�ين  �ليومية 

�لرقم  �إىل معلم: �حللقة   )...( �لث�ثاء 

. »12000

وي���������ش����اِه����د ع���������ش����ر�ت �مل������ي�����ن م��ن 

�أند  يونغ  »ذي  ع��دة  بلد�ن  يف  �الأ�شخا�س 

باللغة �الإجنليزية. ذي ري�شتل�س« 

وتتمحور ق�شة �مل�شل�شل على عدد من 

وي�شكون�شن  ب��والي��ة  مب��دي��ن��ة  �ل��ع��ائ���ت 

جمموعة  �الأح��د�ث  وتتخلل  �الأمركية، 

�أو  كبرة من �لتقلبات، زو�جاً و�نف�شااًل، 

�ختفاًء ثم ظهور�ً مفاجئاً.

�ملنا�شبة  يف  �إ�����س«  ب��ي  »���ش��ي  و���ش��ت��ن��ظ��م 

�أ�شبوعاً »خا�شاً« �شتكون باكورته �الثنن، 

ي�����ش��م��ل ذك����ري����ات م���ن ت���اري���خ �مل�����ش��ل�����ش��ل، 

وفقا  �ملحبوبة.  �شخ�شياته  بع�س  وع��ودة 

بر�س. لفر�ن�س 

يعي�شو�  �أن  �مل�شل�شل  ملتابعي  و�شيت�شنى 

جم�������دد�ً  »ب���ع�������س ق�����ش�����س �حل����ب �ل��ت��ي 

�لزوجن  ق�شة  مثل   ، �مل�شل�شل  ت�شّمنها 

فيكتور ونيكي نيومان«.

العرض مستمر.. أطول مسلسل في 
التاريخ يبلغ الحلقة رقم 12 ألفا

عطاء حرير مسيرة ال تتوقف

االنباط-عمان

�لربحية  غ��ر  �ملجتمعية  للتنمية  حرير   

�طلقتها  �لتي   « �أمانة  »�شحتي  تو��شل حملة 

�ل�شحه   وز�رة  م��ع  بالتن�شيق  �مل��ا���ش��ي  �آب  يف 

�لتوعية  لتحقيق  �ملجتمعي  �شعيها  .���ش��م��ن 

ز�هر  م�شتقبل  و�شمان  و�ملجتمعية  �ل�شحية 

، وت��ع��زي��ز �لعمل  �مل��ق��ب��ل��ة  الأردن���ن���ا و�أج��ي��ال��ن��ا 

بن  و�لتعاون  �ل�شر�كة  على  �ملبني  �لتطّوعي 

�لقطاعات  �ملجتمعية يف �أردننا �حلبيب.

و��شلت حرير �إجنازها و�أعمالها �الإن�شانية 

وه����ذه �مل����ّرة ك��ان��ت يف ل����و�ء �مل��وق��ر وع����دد من 

�لقرى �لتابعة للو�ء �ملوقر : ) ذهيبة �ل�شرقية 

، مركز �شحي �لرجم �ل�شامي ، مركز �شحي 

لنقرة ، مركز �شحي �لفي�شلية( .

�أث���ن���اء زي��ار�ت��ه��ا  �ل��رتح��ي��ب    وتلقت ح��ري��ر 

�مل�����ش��وؤول��ة، وه��ي تقوم  للمنطقة م��ن �جل��ه��ات 

بو�جبها �ملعهود يف توزيع منتجها ل�أطفال .

وتت�شمن  �حلملة توزيع �شندوق �شحتي 

�لذي يهدف لدعم جميع فئات وقطاع  �أمانة 

�أهمية  وت��ع��زي��ز  �لتوعية  خ���ل  م��ن  �ملجتمع 

و�ل�ش�مة  �ل��وق��اي��ة  �ج����ر�ء�ت  على  �ملحافظة 

�لعامة من فايرو�س كورونا ودعم جميع فئات 

توجيهات  �ىل  و����ش��ت��ج��اب��ة   ، �ملجتمع  وق��ط��اع 

ج����ل���ة ���ش��ي��دن��ا �مل���ل���ك ع����ب����د�هلل �ل����ث����اين ب��ن 

�اللتز�م  ب�شرورة  ورع��اه  �هلل  حفظه  �حل�شن 

بهذه �الج��ر�ء�ت و�ي�شا ت�شمل �حلملة توزيع 

حلقائب �لهايجن �لتي حتتوي على �ملعقمات 

�ل�شحية  �ل��ع��ن��اي��ة  وم�����ش��ت��ل��زم��ات  و�ل��ك��م��ام��ة 

تفاعلية  ون�����ش��اط��ات  ل���أط��ف��ال  و�ل�شخ�شية 

للطفل تعتمد على �لتفكر و�للعب، ما يعزز 

�شعور �لطفل بامل�شوؤولية �ل�شحية جتاه نف�شه 

بطريقة �يجابية . 

و�أك���د م��دي��ر ح��ري �ل�شيد ن��ه��اد دب��ا���س  �أن 

ح���ري���ر ت��ط��م��ح ب��ا���ش��ت��م��ر�ر دع����م �ل�����ش��ن��دوق 

ليتمكن من تقدمي خدماته ل�أطفال �ملر�شى 

و�أطفال مر�شى �ل�شرطان و�مل�شابن بكورونا 

�لنائية و�ملخيمات.ولفت  �لقرى  و�الأطفال يف 

�إ�شتباقية  وق��ائ��ي��ة  خطة  ه��ي  �حلملة  �أن  �إىل 

د�ع���م���ة ل��ت��ع��زي��ز �الأم������ن �ل�����ش��ح��ي و�ل�����ش��ح��ة 

�لعقلية و�لتفاعلية و�الجتماعية للطفل .

حم�تها  يف  م�شتمرة  �نها  حرير  و�أك���دت 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��م��ل��ك��ة و���ش��ت��غ��ط��ي �أك����ر من 

بيئة  ت��وف��ر  ب��ه��دف  �ململكة  يف  طفل   10.000

�آمنة طفولية تعمل على متكينهم من �ظهار 

قدر�تهم ومهار�تهم يف �ملجتمع

ونتقدم بال�شكر لوز�رة �ل�شحة ومت�شرفية 

�لفاعوري  �أحمد  بالدكتور  �ملمثلة  �ملوقر  لو�ء 

�خل�شر  مفلح  �ل�شيد  �مل��وق��ر  بلدية  ورئي�س 

و�شعادة �لنائب عبر �جلبور  ومديرية �شرطة 

�لبادية �لو�شطى ولكو�در ورجال �لدفاع �ملدين 

�الأردين  �لتلفزيون  م��ن  ول��ك��ل  �ل��ع��ام  و�الأم���ن 

�لتي  �الإع�مية  �ل��ك��و�در  روؤي��ا وجلميع  وقناة 

�حلملة  و�إمت���ام  �لر�شالة  �إي�����ش��ال  يف  �شاهمت 

ون��ت��ق��دم ب��ال�����ش��ك��ر ل�����ش��رك��ة ه��اي��ج��ن ون��ق��اب��ة 

على  �حلكمة  �أدوي���ة  و�شركة  �الأردن  �شيادلة 

م�شاهتمهم يف �حلملة،  وملتطوعن حرير  و 

كل من �شاهم معنا يف �إي�شال ر�شالتنا وتي�شر 

مهمة حملتنا

وت���اأم���ل ح��ري��ر �أن ت��ل��ق��ى دع����م �ل�����ش��رك��ات 

ليت�شنى  �ملحلية و�الإد�ري��ة  و�الأف��ر�د و�جلهات 

�ملجتمع  �ىل  و�لو�شول  بحم�تها  �لقيام  لها 

ل�����ش��ع��ادة  ب��ال�����ش��ك��ر  ون���ت���ق���دم   ، ك���اف���ة  �الأردين 

�لنائب على �هتمامها باملبادرة و�أكدت �لنائب 

�ل�شحية  �لتوعية  يف  حرير  دور  �أهمية  على 

و����ش���رورة �الل���ت���ز�م ب����اج����ر�ء�ت �ل��وق��اي��ة من 

دعم  على  �شعادتها  و�أك��دت   ، كورونا  فايرو�س 

حرير بكافة حم�تها ون�شاطاتها متمنن لها 

�لوطن  خدمة  يف  و�لنجاح  �لتقدم  من  �ملزيد 

و�أبناء �ملنطقة.


