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وجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

االنباط -عمان

الملك يؤكد على مركزية القضية
الفلسطينية

وج��ه ج�لال��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ر�سالة
�إىل رئي�س جلنة احلقوق غري القابلة للت�صرف
ل�ل���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ��ش�ي��خ ن �ي��ان��غ ،مبنا�سبة
ي��وم الت�ضامن العاملي مع ال�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق ال��ذي ي�صادف التا�سع والع�شرين من
�شهر ت�شرين الثاين من كل عام.
و�أك � ��د ج�لال��ة امل �ل��ك يف ال��ر� �س��ال��ة ،م��رك��زي��ة
الق�ضية الفل�سطينية ،و�أهمية اال�ستمرار بال�سعي
نحو حتقيق ال�سالم العادل وال�شامل الذي تقبله
ال�شعوب واملرتكز على القانون الدويل وقرارات
ال�شرعية الدولية .وقال جاللته ،يف الر�سالة� ،إن
من واجبنا جميعا دعم جميع اجلهود التي من
�ش�أنها ك�سر اجلمود يف العملية ال�سلمية ،والدفع
ب��اجت��اه م �ف��او� �ض��ات م �ب��ا� �ش��رة وج � ��ادة لتحقيق
ال�سالم على �أ�سا�س حل الدولتني ،ووفق القانون
ال ��دويل وق� ��رارات ال�شرعية ال��دول�ي��ة وم �ب��ادرة
ال�سالم العربية ،ووق��ف اخلطوات الإ�سرائيلية
�أح��ادي��ة اجل��ان��ب ،ال�ت��ي ت�ق��و���ض ف��ر���ص ال�سالم
وت�أجج ال�صراع ،كاال�ستيطان وحماوالت �ضم �أية
�أرا�ض فل�سطينية ،وفر�ض واقع جديد يف امل�سجد
الأق�صى املبارك  /احلرم القد�سي ال�شريف.
و�أ� �ش��ار جاللته �إىل �أن عملية ال�سالم تقف
اليوم �أم��ام خيارين ،ف�إما ال�سالم العادل الذي
يف�ضي �إىل �إنهاء االحتالل.

االنباط -عمان

ن���ش��ر ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
اخل ��ارج� �ي ��ة و� � �ش � ��ؤون امل �غ�ت�رب�ي�ن �أمي ��ن
ال �� �ص �ف��دي ،وامل �م �ث��ل الأع� �ل ��ى ل �ل �� �ش ��ؤون
اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية لالحتاد
الأوروب��ي جوزيب بوريل ،والأم�ين العام
لالحتاد من �أجل املتو�سط نا�صر كامل،
م�ق��اال م�شرتكا ،ال�ي��وم ال�سبت ،بعنوان
«بعد مرور  25عاماً :ما هي �آفاق التعاون
الأورومتو�سطي؟».

االنباط -عمان

السعي نحو تحقيق السالم العادل والشامل

تعاون اردني تونسي في المجاالت التشريعية
والفنية للمدن الصناعية والتنموية
ب�ح��ث الأردن وت��ون ����س ت�ن�ف�ي��ذ ع ��دد من
اخل�ط��ط امل�شرتكة يف جم��ال ان���ش��اء وادارة
وتطوير املدن ال�صناعية والتنموية وتبادل
اخلربات والزيارات بني اجلانبني.
وت� ��أت ��ي م �ب��اح �ث��ات ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك��ة،
ت�ف�ع�ي�لا ل �ب �ن��ود م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م امل��وق �ع��ة
ب�ي�ن ح�ك��وم�ت��ي ال�ب�ل��دي��ن ع ��ام  2018خ�لال
اجتماعات اللجنة العليا امل�شرتكة الأردنية

التون�سية التي تتوىل تنفيذها �شركة املدن
ال���ص�ن��اع�ي��ة االردن� �ي ��ة وال��وك��ال��ة ال�ع�ق��اري��ة
ال�صناعية التون�سية.
وذك ��رت ال���ش��رك��ة يف ب�ي��ان ام����س ال�سبت،
�أن ال�ط��رف�ين اتفقا خ�لال االج�ت�م��اع ال��ذي
عقد عرب تقنية االت�صال املرئي ،مب�شاركة
ال�سفري الأردين لدى تون�س الدكتور ماهر
ال �ط��راون��ة و��س�ف�ير اجل�م�ه��وري��ة التون�سية
خ��ال��د ال���س�ه�ي�ل��ي� ،أن ��ه ��س�ي�ت��م ال �ب��دء خ�لال
الفرتة املقبلة تنفيد وترجمة بنود مذكرة

العيسوي يعزي بوفاة مدير األمن األسبق
نصوح محي الدين والحاج عبدالقادر خطاب
االنباط -عمان
ق ��دم رئ �ي ����س ال ��دي ��وان امل �ل �ك��ي ال�ه��ا��ش�م��ي
يو�سف ح�سن العي�سوي التعازي ،هاتفيا� ،إىل
عائلة امل��رح��وم الفريق �أول املتقاعد ن�صوح

حم��ي ال��دي��ن م��رزوق��ة ،م��دي��ر الأم ��ن ال�ع��ام
الأ�سبق.
ك �م��ا ق ��دم ال �ع �ي �� �س��وي ال �ت �ع��ازي ،ه��ات�ف�ي��ا،
�إىل عائلة امل��رح��وم احل��اج عبدالقادر حممد
خطاب..

يحدثون
خريجو أكاديمية أورانج ّ
تطبيق بترا اإلخباري
االنباط -عمان

�أطلقت وكالة الأنباء الأردنية (برتا)
م ��ؤخ��راً تطبيقها اجل��دي��د ال ��ذي ط � ّوره
فريق املتخرجني املتفوقني من �أكادميية
�أوراجن للربجمة بدعم من �أوراجن الأردن،

وذلك يف �إطار �شراكة ا�سرتاتيجية بينهما،
ليقدّم التطبيق مل�ستخدميه مزايا �إ�ضافية
ت�ثري جتربتهم وت�ضمن لهم ال�سهولة
وال�سرعة وحتاكي التطورات العاملية.
التفا�صيل �ص «»4

تقدير إسرائيلي :االنتخابات قادمة
رغم رفض نتنياهو وغانتس
االنباط-وكاالت

ق��ال��ت ك��ات�ب��ة �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة؛ �إن حزبي
ال�ل�ي�ك��ود و�أزرق� -أب �ي ����ض ي�ت�ف�ق��ان على
�أن��ه �إذا مت حل الكني�ست ،ف�سيكون ذلك
نتيجة ل�ت�ه��دي��دات م�ت��زام�ن��ة ،لأن�ه�م��ا ال
ي��ري��دان �إج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات الآن ،لذلك

وت��ال �ي��ا ن ����ص امل �ق��ال:جت �ت �م��ع ال �ي��وم
الدول الـ 42الأع�ضاء يف االحتاد من �أجل
املتو�سط للم�شاركة يف املنتدى الإقليمي
اخلام�س لوزراء خارجية االحتاد ،الذي
يتزامن انعقاده مع مرور  25عاماً على
�إطالق عملية بر�شلونة.لقد كان �صدور
�إع�ل�ان بر�شلونة يف ال�ع��ام  1995مبثابة
ر��س��ال��ة �سيا�سية ق��وي��ة تعك�س ال�ت��زام�اً
وا�ضحاً بتوجيه اجلهود لإر�ساء ال�سالم.
التفا�صيل �ص «»2

قاض عسكري :قانون األمن
السيبراني تنظيمي وليس تجريميا
ِّ

مفاوضات جادة لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين

االنباط -عمان

الصفدي وبوريل وكامل ينشرون
مقاال مشتركا حول افاق التعاون
االورومتوسطي

ت�ستمر حم��اوالت �إي�ج��اد ح��ل و��س��ط ،يف
ظ��ل ال�ت�ح��ذي��رات ال�ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا مقربو
بنيامني نتنياهو يف �أذنه و�أ�ضافت موران
�أزوالي مب �ق��ال �ه��ا ب���ص�ح�ي�ف��ة ي��دي �ع��وت
�أحرونوت.
التفا�صيل �ص «»9

ال�ت�ف��اه��م ال �ت��ي �ستتيح ت �ب��ادل اخل �ب�رات يف
جمال ان�شاء وادارة وتطوير املدن ال�صناعية
وال�ت�ن�م��وي��ة ب��امل�ف�ه��وم ال���ش�م��ويل باعتبارها
احدى االدوات االقت�صادية الرئي�سية التي
ت�سهم يف حتقيق نه�ضة �صناعية من خالل
ا�ستقطاب اال�ستثمارات وال��ذي يتما�شى مع
ارادة حكومية جادة يف كال البلدين لتوثيق
هذا التعاون.
التفا�صيل �ص «»5
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قال منتدى اال�سرتاتيجيات الأردين� ،إن
�أداء الأردن �ضمن حم��ور البيئة القانونية
وال�سيا�سية و��س�ه��ول��ة ت�سجيل امل�ل�ك�ي��ة ،يعد
م��ن ن �ق��اط ال �ق��وة ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع امل�م�ل�ك��ة بها
على م�ؤ�شر حقوق امللكية لعام  2019حمتلة

التفا�صيل �ص «»2

(توقف عن التدخين) ..
فالقرار قرارك والصحة صحتك
الأنباط � -سامر نايف عبد الدامي
ير م��ن ال�ن��ا���س ي �ع��ودون �إىل ال�ت��دخ�ين يف
ك�ث� ٌ
مرحل ٍة ما بع َد �أن �أقلعوا عنه .ويف هذه احلال،
ال ينبغي لل�شخ�ص �أن مياط َل يف املحاولة م� َّر ًة
مم ��ا ح ��دث من
�أخ � ��رى .وامل �ه��م ه��و �أن ي �ت �ع � ّلَ� َم َّ
�أخطاء ،الأمر الذي يزيد من احتمال جناحه يف
امل َّرة القادمة.
�شخ�ص م��ا ع��ن ال�ت��دخ�ين ،من
عندما يُقلع
ٌ
ال���ض��روري �أن ي�ك��و َن واث�ق�اً م��ن نف�سه ،ويعتقد
حقيق ًة �أ َّنه �سوف ينجح ،ويجب عليه �أ َّال ي�ضع يف

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

ق� ��ال ال �ق��ا� �ض��ي ال �ع �� �س �ك��ري وامل �� �س �ت �� �ش��ار
ال� �ق ��ان ��وين مل ��دي ��ري ��ة الأم � � ��ن ال ��� ِّ�س �ي�ب�راين
وتكنولوجيا املعلومات يف ال�ق��وات امل�سلحة
الأردن �ي��ة ال��رائ��د ال��دك�ت��ور ي �ع � ُرب الق�ضاة،
�إ َّن ق��ان��ون الأم ��ن ال���س�ي�براين ه��و تنظيمي
ول�ي����س جت��رمي�ي��ا وي��وف��ر م��راك��ز ا�ستجابة
لتنظيم ج �ه��ود امل�ع�ن�ي�ين ك��اف��ة ،وف ��ق �سند
قانوين وت�شريعي يُراعي تعريف اجلرمية
ال�سيربانية.
ِّ
واو�ضح الدكتور الق�ضاة خالل حوارية،
عُقدت يف ديوان ال َّت�شريع وال��ر�أي ،بالتعاون
م��ع ال���ش�ب�ك��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ل�ن���س��اء ال�ع��رب�ي��ات

وم�شروع �سيادة القانون املمول من الوكالة
الأمريكية للتنمية ،على م��دار يومني� ،أ َّن
الأم ��ن ال��� ِّ�س�ي�براين جم�ه��ود ف�ن��ي وق��ان��وين
حم�ل��ي ودويل فر�ضته ال �ث��ورة املعلوماتية
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وي �ت �ع �ل��ق ب �ح �م��اي��ة ال�ب�ن��ى
التحتية احلرجة يف جماالت اخلدمة العامة
يف ظل اعتمادية مطلقة على االن�ترن��ت يف
ت�س ِّيري الأعمال.
ولفت الق�ضاة اخلبري ال��دويل وامل�س�ؤول
ع��ن التعاون ال��دويل الق�ضائي يف مديرية
الق�ضاء الع�سكري ،بح�ضور رئي�سة دي��وان
الت�شريع والر�أي فداء احلمود.

املرتبة  45عاملياً وال�ساد�سة عربياً.
و�أ�ضاف املنتدى يف الورقة التي �أ�صدرها
بعنوان «م��ؤ��ش��ر حقوق امللكية العاملي 2019
�أين يقف الأردن» �أن على املعنيني و�أ�صحاب
القرار �إعادة النظر يف حمور حقوق امللكية.

التفا�صيل �ص «»2

ُح�سبانه �أ َّنه �سيعود ِّ
ويدخن من جديد.
ول� �ك ��ن ،ه �ن ��اك ب �ع ����ض الأ� �ش �خ ��ا� ��ص ال��ذي��ن
ي�ح��اول��ون الإق �ل�ا َع ع��ن ال�ت��دخ�ين ،ي �ع��ودون �إىل
التدخني بالطريقة نف�سها التي بد�ؤها من قبل،
ويحدث هذا عاد ًة يف الأ�شهر القليلة الأوىل من
ترك التدخني .ينبغي على امل��رء �أ َّال ينـزعج �إذا
عاد �إىل التدخني بعد �أن �أقل َع عنه ،حيث يمُ كن
�أن يتط ّلَب الأم� ُر ب�ض َع حماوالت لكي يقل َع عن
َّ
ن�ستخف
التدخني ب�شكلٍ دائم .وهذا ال يعني �أن
مب�س�ألة ال�ع��ودة �إىل ال�ت��دخ�ين ،ول�ك��ن ال نجُ هد
�أنف�سنا �أي�ضاً.

ك ّلَما زاد عد ُد امل َّرات يف حماولة ترك التدخني،
فر�ص النجاح .لذلك ،يجب �أن ينظ َر
تحَ َّ�سنت ُ
امل��ر ُء �إىل م�س�ألة العودة �إىل التدخني على �أ َّنها
جم َّرد تد ُّرب على الإقالع عن التدخني.
كيف تتوقف عن التدخني؟
�إذا كنت مدخنا ,ف ��إن �أي�سر و�أك�ثر الو�سائل
ف�ع��ال�ي��ة يف ح �م��اي��ة ق�ل�ب��ك م ��ن ح� ��دوث جلطة
(احت�شاء) فيه �أو الإ�صابة ب�سرطان الرئة هي �أن
تتوقف عن التدخني.

التفا�صيل �ص «»4

صناعة عمان تدعو لتعزيز االستثمارات
الصناعية بين األردن والمانيا
االنباط -عمان

دع � ��ا رئ �ي �� ��س غ ��رف ��ة � �ص �ن��اع��ة ع �م��ان
امل �ه �ن��د���س ف �ت �ح��ي اجل �غ �ب�ي�ر اىل ت�ع��زي��ز
اال�ستثمارات امل�شرتكة بني رجال االعمال
من املانيا والأردن يف القطاع ال�صناعي.
وق��ال املهند�س اجلغبري خ�لال اعمال
امل �ن �ت��دى االق �ت �� �ص��ادي الأردين الأمل� ��اين
ال ��ذي مت تنظيمه ع�بر تقنية االت���ص��ال

عن بعد� ،إن اال�ستثمار لي�س فقط حمركا
رئي�سياً للنمو االق�ت���ص��ادي ول�ك��ن يعمل
على توفري احتياجات امل�ستهلكني خالل
الأزمات.
واو�� �ض� �ح ��ت ال� �غ ��رف ��ة يف ب� �ي ��ان ام ����س
ال�سبت� ،أن اجلغبري �أك��د �ضرورة تعظيم
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن امل �� �ش��ارك��ة يف م �ث��ل ه��ذه
املنتديات.،
التفا�صيل �ص «»5

األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية شهداء مع وقف التنفيذ
االنباط-وكاالت
ح��ذر م��رك��ز فل�سطني ل��درا��س��ات الأ� �س��رى،
م��ن اخل �ط��ورة احلقيقية على ح�ي��اة الأ��س��رى
املر�ضى يف �سجون االحتالل يف ظل ا�ستمرار
�سيا�سة الإه �م��ال الطبي بحقهم ،م�ع�ت�براً �أن
ال�ع���ش��رات منهم ق��د ي�ك��ون م���ص�يره��م ال��وف��اة
داخل ال�سجون يف حال مل تقدم لهم الرعاية
الطبية املنا�سبة
وو� �ص ��ف ال �ب��اح��ث ري ��ا� ��ض الأ� �ش �ق��ر م��دي��ر
امل��رك��ز ،الأ� �س��رى امل��ر��ض��ى �أ��ص�ح��اب الأم��را���ض
ال���ص�ع�ب��ة يف � �س �ج��ون االح �ت�ل�ال وع ��دده ��م ما
يزيد عن  150ا�سرياً ،ب�أنهم �شهداء مع وقف

التنفيذ حيث انهم يعانون من ظروف �صحية
خطرية للغاية مع ا�ستمرار ا�ستهتار االحتالل
ب�ح�ي��ات�ه��م ،وع ��دم ت�ق��دمي �أي رع��اي��ة طبية �أو
عالج منا�سب لهم ،مما قد ي�ؤدى بهم اىل املوت
يف �أي حلظة و�أو�ضح الأ�شقر� ،أن هناك ما يزيد
عن � 700أ�سري مري�ض يف �سجون االح�ت�لال ،
م �ن �ه��م (� )150أ�� �س�ي�ر ي �ع��ان��ون م ��ن �أم ��را� ��ض
خطرية مب��ا فيها ال�سرطان ،والف�شل الكلى،
و�أمرا�ض القلب ،و�ضمور الع�ضالت وان�سداد
ال�شرايني ،وغريها من الأمرا�ض التي قد ال
متهل الأ�سري كثرياً على قيد احلياة.

التفا�صيل �ص «»9

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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وجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

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

االنباط -عمان

وج��ه ج�لال��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ر�سالة
�إىل رئي�س جلنة احلقوق غري القابلة للت�صرف
لل�شعب الفل�سطيني �شيخ نيانغ ،مبنا�سبة يوم
الت�ضامن العاملي مع ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق
ال ��ذي ي���ص��ادف ال�ت��ا��س��ع وال�ع���ش��ري��ن م��ن �شهر
ت�شرين الثاين من كل عام.
و�أك� ��د ج�لال��ة امل �ل��ك يف ال��ر� �س��ال��ة ،م��رك��زي��ة
الق�ضية الفل�سطينية ،و�أهمية اال�ستمرار بال�سعي
نحو حتقيق ال�سالم العادل وال�شامل الذي تقبله
ال�شعوب واملرتكز على القانون الدويل وقرارات
ال�شرعية الدولية .وقال جاللته ،يف الر�سالة� ،إن
من واجبنا جميعا دعم جميع اجلهود التي من
�ش�أنها ك�سر اجلمود يف العملية ال�سلمية ،والدفع
ب��اجت��اه م �ف��او� �ض��ات م�ب��ا��ش��رة وج � ��ادة لتحقيق
ال�سالم على �أ�سا�س حل الدولتني ،ووفق القانون
ال ��دويل وق� ��رارات ال�شرعية ال��دول�ي��ة وم�ب��ادرة
ال�سالم العربية ،ووق��ف اخلطوات الإ�سرائيلية
�أح��ادي��ة اجل��ان��ب ،ال�ت��ي تقو�ض ف��ر���ص ال�سالم
وت�أجج ال�صراع ،كاال�ستيطان وحماوالت �ضم �أية
�أرا�ض فل�سطينية ،وفر�ض واقع جديد يف امل�سجد
الأق���ص��ى امل �ب��ارك  /احل��رم القد�سي ال�شريف.
و�أ�شار جاللته �إىل �أن عملية ال�سالم تقف اليوم
�أمام خيارين ،ف�إما ال�سالم العادل الذي يف�ضي
�إىل �إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة ذات ال�سيادة على خطوط الرابع من
حزيران عام  1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية،
وف��ق حل الدولتني� ،أو ا�ستمرار ال�صراع الذي
تعمقه االن�ت�ه��اك��ات املتوا�صلة حل�ق��وق ال�شعب
الفل�سطيني واخل �ط��وات غ�ير ال�شرعية التي

وقف الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب
مفاوضات جادة لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين
تقو�ض كل فر�ص حتقيق ال�سالم.
و� � �ش� ��دد ج�ل�ال ��ة امل � �ل� ��ك ،ب �� �ص �ف �ت��ه � �ص��اح��ب
الو�صاية الها�شمية على املقد�سات الإ�سالمية

وامل�سيحية يف القد�س ،على “�أن القد�س ال�شريف
وم�ق��د��س��ات�ه��ا ك��ان��ت و�ستبقى حم��ور اهتمامنا
ورعايتنا ،و�ستبقى الو�صاية واجباً وم�س�ؤولية

تاريخية نعتز بحملها منذ �أكرث من مئة عام”.
وتابع جاللته �إن الأردن �سيوا�صل ،بالتن�سيق
مع الأ�شقاء يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
وب��دع��م وم���س��ان��دة جلنة احل�ق��وق غ�ير القابلة
ل�ل�ت���ص��رف ل�ل���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،ح �م��ل ه��ذه
امل�س�ؤولية والعمل على تثبيت �صمود املقد�سيني،
والت�صدي لأية حماولة لفر�ض واقع جديد �أو
تغيري للو�ضع التاريخي والقانوين القائم يف
املدينة املقد�سة.
ولفت جاللة امللك �إىل �أهمية توفري جميع
�سبل دع��م ا�ستدامة عمل وكالة الأمم املتحدة
لإغ ��اث ��ة وت���ش�غ�ي��ل ال�لاج �ئ�ين الفل�سطينيني
“الأونروا” ،وفق تكليفها الأممي ،حتى الو�صول
�إىل حل عادل و�شامل يعالج جميع ق�ضايا الو�ضع
النهائي ،ويحفظ حقوق الفل�سطينيني ،وفقا
لقرارات ال�شرعية الدولية ،ويف مقدمتها القرار
 ،194ومبا ي�ضمن حق الالجئني الفل�سطينيني
يف العودة والتعوي�ض.
وح� ��ذر ج�لال��ة امل �ل��ك ،يف ه ��ذا الإط� � ��ار ،من
عدم ح�صول الوكالة على الدعم التي حتتاجه،
وبالأخ�ص يف قطاعي ال�صحة والتعليم ،يف ظل
جائحة كورونا ،معو ًال جاللته على دور اللجنة
للتكاتف مع الأردن واملجتمع ال��دويل ،لت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى ه��ذه الق�ضية الإن���س��ان�ي��ة ،ودع��م
اجلهود الدولية للوكالة ،ومنها م�ؤمتر املانحني
امل �ق��رر ع�ق��ده ب��داي��ة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،حت��ت رع��اي��ة
اململكة الأردنية الها�شمية ومملكة ال�سويد.
وث �م��ن ج�لال��ة امل �ل��ك دور ال�ل�ج�ن��ة يف ح�شد
الدعم ال��دويل للحقوق غري القابلة للت�صرف
لل�شعب الفل�سطيني ال�شقيق ،وب ��ذل اجل�ه��ود
املتفانية يف الدفاع عن هذه احلقوق.

الصفدي وبوريل وكامل ينشرون مقاال مشتركا حول افاق التعاون االورومتوسطي
االنباط -عمان

ن�شر ن��ائ��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء ووزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي ،واملمثل الأعلى
لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية لالحتاد
الأوروب��ي جوزيب بوريل ،والأم�ين العام لالحتاد
م��ن �أج��ل املتو�سط نا�صر ك��ام��ل ،مقاال م�شرتكا،
اليوم ال�سبت ،بعنوان “بعد مرور  25عاماً :ما هي
�آفاق التعاون الأورومتو�سطي؟”.
وتاليا ن�ص املقال:جتتمع ال�ي��وم ال��دول ال�ـ42
الأع�ضاء يف االحت��اد من �أجل املتو�سط للم�شاركة
يف امل�ن�ت��دى الإق�ل�ي�م��ي اخل��ام����س ل ��وزراء خارجية
االحت��اد ،الذي يتزامن انعقاده مع مرور  25عاماً
على �إطالق عملية بر�شلونة.
لقد ك ��ان � �ص��دور �إع �ل��ان ب��ر��ش�ل��ون��ة يف ال�ع��ام
 1995مبثابة ر�سالة �سيا�سية قوية تعك�س التزاماً
وا�ضحاً بتوجيه اجلهود لإر�ساء ال�سالم واال�ستقرار
والرخاء يف منطقة املتو�سط ،كما �شهدنا يف العام
� 2008إط�لاق االحت��اد من �أج��ل املتو�سط كمن�صة
تركز على تعزيز �سيا�سة احل��وار والتعاون الفعال
يف ع��دة جم��االت بهدف دع��م التكامل يف منطقة
ثرية بتنوعها و�إمكاناتها ،ت�سعى �شعوبها لتحقيق
ح �ي��اة م���س�ت�ق��رة وك��رمي��ة ت��وف��ر ل �ه��م ال��وظ��ائ��ف
والتعليم امل�ن��ا��س��ب ب�ك��رام��ة وع��دال��ة .وي�ق��ع على
عاتقنا توفري ال�سبل ل�شباب املنطقة من اجلن�سني
لتحقيق �إمكاناتهم واالن �خ��راط ب�شكل فاعل يف
بناء م�ستقبلنا امل�شرتك.ان دول منطقة املتو�سط
تواجه خماطر الإرهاب والتطرف وانت�شار ثقافة
الكراهية التي ت ��ؤدي �إىل بث الفرقة فيما بيننا،
ول��ذا فعلينا �أن نواجه معاً ه��ذه املخاطر وك��ل ما
ميكن �أن يغذي ثقافة الكراهية ،وتوحيد جهودنا
ملواجهة من ي�سعون لن�شر االفكار النمطية ال�سلبية
حول االخرين ،والتزمت ،والو�صم ،والعن�صرية،
وتوظيف الدين �أو املعتقد لتربير العنف ،وننا�شد
اجلميع لبذل اجلهود يف تعزيز ال��وئ��ام واح�ترام
الآخر.ونحن �أي�ضاً بحاجة لإدارة ق�ضايا الهجرة
والالجئني من منظور �إن�ساين وم�ستدام� ،سواء
عندما يتعلق الأم ��ر بالالجئني �أو باملجتمعات
امل�ست�ضيفة ،ومبا يعزز مبد�أ امل�س�ؤولية امل�شرتكة.
كما علينا م�ضاعفة ج�ه��ودن��ا و�إي �ج��اد حلول

�سيا�سية للأزمات العديدة التي طاملا عانت منها
منطقتنا؛ يف �سوريا واليمن وليبيا وغريها من
�أزمات منطقة ال�شرق الأو�سط التي ت�سببت مبعاناة
الكثري من �شعوب املنطقة ،ون�ؤكد عزمنا على حل
ال�صراع الفل�سطيني اال�سرائيلي على �أ�سا�س حل
الدولتني باعتباره ال�سبيل الوحيد لتحقيق االمن
وال���س�لام ال�شاملني باملنطقة ،ون ��ؤك��د التزامنا
ب��االح�ترام الكامل للقانون ال��دويل ودع��م العمل
متعدد االطراف وتعزيز م�ؤ�س�ساته.
ويود االحتاد من �أجل املتو�سط يف هذه املنا�سبة
�أن يعرب عن جتديد االلتزام باملبادئ والقيم التي
ت�أ�س�ست عليها عملية بر�شلونة ،ويجب علينا ان
ن�ستغل هذه املنا�سبة للتطلع للم�ستقبل يف الوقت
الذي ت�سببت فيه جائحة كورونا بتحميل املنطقة
�أع�ب��ا ًء اقت�صادية واجتماعية ارهقتنا جميعا ،ما
يحتم علينا �أن نتعاون ونعمل معا ملواجهة هذه
التحديات.

فعلينا الآن �أن نحدد �أولوياتنا لل�سنوات القادمة
يف امل�ج��االت التي حتقق املنفعة امل�شرتكة وتوفر
�إمكانات كبرية لتعزيز التعاون الإقليمي ،وي�أتي
على ر�أ� ��س تلك الأول �ي��ات ق�ضايا التغري املناخي
والبيئة ،والتنمية امل�ستدامة ،واالقت�صاد الأزرق،
والتحول الرقمي ،واحلماية املدنية.
وق ��د ق ��ام االحت� ��اد م��ن �أج ��ل امل�ت��و��س��ط ب��دع��م
ال��درا� �س��ة ال �ت��ي �أج��رت �ه��ا �شبكة اخل�ب��راء املعنية
بالتغريات املناخية والبيئية يف منطقة املتو�سط
لإعداد �أول تقرير من نوعه يف املنطقة عن ت�أثري
التغريات املناخية على املنطقة ،والذي يهدف �إىل
�إتاحة الأ�س�س العلمية ال�سليمة ل�صانعي القرار
يف منطقتنا التخاذ القرارات املنا�سبة ذات ال�صلة،
وي�ساهم يف الوقت ذاته يف �سد الفجوة بني ال�شمال
واجلنوب يف توفري البيانات العلمية .كما يرعى
االحت� ��اد م��ن �أج ��ل امل�ت��و��س��ط امل �ب��ادرة املتو�سطية
للتوظيف التي ا�ستفاد منها حتى ال�ي��وم الآالف

من ال�شباب وكذلك العديد من امل�شاريع ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة ،و��س��اه��م االحت ��اد يف �إن���ش��اء جامعات
�أورومتو�سطية تعمل على ت�شكيل ر�ؤي��ة �إقليمية
منفتحة ما بني الأجيال ال�شابة ،ويف الوقت ذاته
يهدف �إن�شاء �أول �آلية متابعة بني حكوماتنا يف
جم��ال متكني امل��ر�أة لتعزيز اجلهود الرامية �إىل
تعزيز مكانتها وم�ساعدة �صانعي القرار للتعامل
مع �أي �ضعف ل��دور امل��ر�أة على ال�صعيد ال�سيا�سي
واالقت�صادي.
�إن علينا التحلي ب��االن�ف�ت��اح وال�شفافية و�أن
نعرتف ب�أن جهودنا مل ت�ؤت ثمارها املرجوة حتى
الآن ،فالتكامل االقت�صادي بني �شمال املتو�سط
وجنوبه مل يرق �إىل امل�ستوى املطلوب ومل ن�ستطع
حتى الآن ت�ضييق الفجوة يف م�ستويات املعي�شة
يف منطقتنا ،فيما مل ت�شهد الكثري من امل�ؤ�شرات
الأخ��رى يف املنطقة التقدم املطلوب ،كما فاقمت
جائحة كورونا من التفكك االجتماعي و�أثرت على
جهود تعزيز العدالة االقت�صادية واالجتماعية ما
يفر�ض علينا م�ضاعفة جهودنا لتحقيق اجنازات
ملمو�سة يف امل�ستقبل.
ان التحديات الراهنة والتي ت�ؤثر على اجلميع
يف �ضفتي املتو�سط تدفعنا �إىل تعزيز التعاون
والت�ضامن بني �شعوبنا والعمل �أكرث من �أي وقت
م�ضى على تنفيذ التزاماتنا ومواجهة التحديات
امل�شرتكة لن�ضمن التعايف واال�ستدامة يف مرحلة
ما بعد اجلائحة مبا يعزز منعة جمتمعاتنا وخلق
اقت�صادات قادرة على االزدهار.
�إن لدينا �أ�سباباً عديدة تدعونا للتفا�ؤل ،ف�إقليم
امل�ت��و��س��ط ميتلك الإم �ك��ان��ات ال�لازم��ة للنهو�ض
والتعايف �إذا ما وفرنا �سوياً ال�سبل وبذلنا اجلهود
ال�لازم��ة للتعامل م��ع تلك التحديات حيث تعد
منطقتنا موطناً للثقافات الرثية ومهداً للح�ضارة
احلديثة  ،وت�ضم املنطقة مفكرين ورجال �أعمال
ب ��رزوا على ال�صعيد ال ��دويل ف�ض ًال ع��ن الطاقة
امل �ت �ج��ددة ل�شبابنا ،ف��اال��س�ت�ث�م��ار يف ه ��ذه امل ��وارد
الب�شرية يعد �أمراً جوهريا .
علينا �أن ن�ستخل�ص ال��درو���س ال�صحيحة من
جتربة ال�ـ  25عاماً املا�ضية حتى نتمكن من بناء
ال�ت�ن��وع ال�ث�ري يف منطقتنا ب�شكل ي�ضمن �أن ال
يتخلف �أحد عن الركب ،فقوتنا يف تعا�ضدنا.

الشهيد البطل وصفي التل
د.محمد طالب عبيدات
نعي�ش ال��ذك��رى التا�سعة والأرب �ع�ين لإ�ست�شهاد البطل و�صفي ال�ت��ل رئي�س وزراء
الأردن الأ�سبق والذي ق�ضى من �أجل الوطن وثوابته ومبادئه وم�صاحله العليا ،وكان
رمزاً يف الوطنية والنزاهة والعدل ،ف�أحبه الأردنيون من �سويداء قلوبهم لأنه بب�ساطه
كان قلبه على الوطن وال ينظر �إليه كبقرة حلوب �أو جتارة بزن�س �أو حمطة م�سافر:
 .1ن�ستمطر �شئ�آبيب الرحمة على روح��ه الطاهرة ،و�أرواح �شهداء الوطن والأم��ة
ك��اف��ة �أم �ث��ال ك��اي��د املفلح ال�ع�ب�ي��دات وه ��زاع امل�ج��ايل وغ�يره��م م��ن ال���ش�ه��داء الأب �ط��ال،
والذين ق�ضوا يف �سبيله دفاعاً عن ثوابته ومبادئه.
� .2صفات و�صفي التل �إ ّبان عمله و�إخال�صه املتناهي فيه ووالئه لقيادتنا الها�شمية
وللوطن والأمتني العربية والإ�سالمية جعل النا�س كلهم يح ّبونه ،فقد كان متوا�ضعاُ
يف وجه من ي�ستحق ،وميتلك الهيبة واحلزم والعدل باملقابل يف وجه من ي�ستحق دون
وا�سطة �أو حم�سوبية �أو مِ ّنة.
 .3واءم ال�شهيد البطل و�صفي التل بني حاجة املواطن لي�أكل مما يزرع ويلب�س مما
ي�صنع وحياته الكرمية ،و�ضرورة �إمتالك م�شروع الدولة املنتجة التي ال تعتمد �إال
على �إن�سانها قبل الغري.
� .4آمن بالعمل العربي امل�شرتك للت�صدّي للأخطار املحدقة بالأمة ك�سبيل قومي
خلدمة ق�ضايا الأمة وحترير فل�سطني احلبيبة.
 .5ن�ستذكر و�صفي التل اليوم يف ذك��رى �إ�ست�شهاده التا�سعة والأرب�ع�ين لأن��ه ترك
ب�صمة ال ُتن�سى للأردن والأردنيني يف �سبيل عي�شهم الكرمي وكرامتهم وحبهم لوطنهم.
 .6ندعو اهلل خمل�صني �أن يُق ّي�ض لهذا الوطن رئي�س وزراء ميتلك جزءاً من ر�ؤى
و�صفي التل خلدمة الأردن الوطن من القلب دون م�صالح �ضيقة �أو �شللية �أو مناطقية
�أو حما�ص�صة �أو �أنانية �أو ُح ّباً باملن�صب �أو ال�شوفينية.
 .7ك��ان ال�شهيد و�صفي التل والءه ها�شمياً خلف قيادة جاللة امللك احل�سني بن
طالل طيب اهلل ثراه؛ و�إنتماءه �أردنياً؛ ومواقفه القومية والإن�سانية ال تن�سى.
ب�صراحة :نحتاج اليوم لرئي�س وزراء بحجم و�صفي التل �أو على الأقل ميتلك جزءاً
من �صفاته وطموحه وتطلعاته خلدمة الأردن وقيادته الها�شمية و�شعبه ،ونتطلع لأن
يُق ّي�ض اهلل لنا رئي�س وزراء مثله حري�صاً على املواطن وحياته الكرمية وامل��ال العام
ورجل يف �سبيل الدفاع عن ق�ضايا الوطن وثوابته دون ه��وادة .رحم اهلل و�صفي التل
الإن�سان والرجل الوطني ال�شريف؛ وحفظ اهلل الوطن وقيادتنا الها�شمية وح��ادي
ركب الأردنيني جاللة امللك املعزز عبداهلل الثاين �إبن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.
�صباح الوطن اجلميل

أيلة تجدد دعمها لنادي شباب العقبة
االنباط-العقبة

احل���ض��ري يف اململكة وخططها ل�ل�أع��وام
املقبلة مثمنني م�سريتها و�إجنازاتها التي
ت��رك��ت ب���ص�م��ة و�أث � ��راً ت�ن�م��وي�اً يف املجتمع
امل �ح �ل��ي وال �ت �ف��اع��ل م �ع��ه .و�أع � ��رب امل��دي��ر
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة واح ��ة �أي �ل��ة للتطوير
امل �ه �ن��د���س � �س �ه��ل دودي� � � ��ن ،ع ��ن � �س �ع��ادت��ه
مب�سرية النجاح التي حققها ن��ادي �شباب
العقبة طيلة ال�سنوات املا�ضية والتي و�صل
خ�لال �ه��ا �إىل دوري امل �ح�ترف�ين الأردين
لكرة ال�ق��دم ،وي�ضم بني �صفوفه كفاءات
ريا�ضية مميزة من �أبناء املجتمع املحلي.
و�أك ��د امل�ه�ن��د���س دودي ��ن ع�ل��ى �أن دع��م �أي�ل��ة
لأن�شطة ن��ادي �شباب العقبة مع حتديات
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،ي�ك��ر���س ��س�ي��ا��س��ة �أي �ل��ة يف
التوا�صل البناء مع القطاعات ال�شبابية
وال �ه �ي �ئ��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات امل�ح�ل�ي��ةوت�ع��زي��ز
املكا�سب التنموية على م�ستوى العقبة،
متمنياً ��ض��رورة تخطي تداعيات جائحة
كورونا على خمتلف الأن�شطة و�صو ًال �إىل
التعايف التام.
من جانبه �أبدى رئي�س و�أع�ضاء الهيئة
االداري ��ة ل�ن��ادي �شباب العقبة اع�ت��زازه��م
ب��ال �� �ش��راك��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة م ��ع � �ش��رك��ة واح ��ة
�أي �ل��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر ،وا��س�ه��ام��ات�ه��ا امل �م �ي��زة يف
خدمة املجتمع وتنميته وخا�صة القطاع
ال���ش�ب��اب��ي ،يف ظ��ل ت��داع�ي��ات �أزم ��ة ك��ورون��ا
على القطاع الريا�ضي.

ان �ط�لاق �اً م��ن ا��س�ترات�ي�ج��ة امل���س��ؤول�ي��ة
االجتماعية الهادفة �إىل حتقيق التنمية
امل�ستدامة ع�بر دع��م ال�ق�ط��اع��ات املختلفة
وخ��ا� �ص��ة ال��ري��ا� �ض��ة وال �� �ش �ب��اب يف منطقة
العقبة االقت�صادية اخلا�صة� ،أعلنت �شركة
واح ��ة �أي �ل��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر ع��ن جت��دي��د دعمها
لنادي �شباب العقبة الريا�ضي.
وي� ��أت ��ي ال ��دع ��م ال� �ه ��ادف �إىل م���س��ان��دة
�أن� ��� �ش� �ط ��ة ال� � �ن � ��ادي ال � �ت ��ي ت �ب��رز م ��واه ��ب
وط��اق��ات ال���ش�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
كورونا ( )19-COVIDعلى الأن�شطة
الريا�ضية حول العامل وواق��ع النادي وما
يواجهه كغرية من الأندية جراء تداعيات
جائحة كورونا وقلة عدد اجلهات الداعمة.
وت�أتي هذه املبادرة من �أيلة دعماً جلهود
النادي الرامية لتطوير وتعزيز الطاقات
ال�شبابية على م�ستوى العقبة من خالل
�أن�شطته الهادفة ،ونظراً ملا حققه النادي
خ�ل�ال امل��وا� �س��م ال��ري��ا��ض�ي��ة ال���س��اب�ق��ة من
�أداء مميز �ضمن بطوالت االحتاد الأردين
لكرة ال�ق��دم .وزار رئي�س و�أع�ضاء الهيئة
االداري ��ة ل�ن��ادي ��ش�ب��اب العقبة الريا�ضي
�أي�ل��ة ل�لاط�لاع على �آخ��ر ال�ت�ط��ورات التي
ت���ش�ه��ده��ا �أح� ��د �أك �ب�ر م �� �ش��اري��ع ال�ت�ط��وي��ر

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل
االنباط -عمان

�أنه مت تطبيق قواعد اال�شتباك ما �أدى
�إىل �إل �ق��اء القب�ض عليهم ،وحتويلهم
�إىل اجل �ه��ات الأم �ن �ي��ة امل�خ�ت���ص��ة .و�أك��د
امل���ص��در �أن ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة الأردن �ي��ة
– اجلي�ش العربي� ،ستتعامل بكل قوة
وح��زم م��ع �أي عملية ت�سلل �أو حماولة
ت �ه��ري��ب حل �م��اي��ة احل� � ��دود وم� �ن ��ع م��ن
ت�سول له نف�سه العبث باالمن الوطني
الأردين.

احبطت املنطقة الع�سكرية ال�شمالية
حماولتي ت�سلل ،على �إح��دى واجهاتها
من و�إىل الأرا�ضي الأردنية خالل الـ 24
�ساعة املا�ضية.
و��ص��رح م�صدر ع�سكري م���س��ؤول يف
القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية
– اجلي�ش العربي يف بيان ام�س ال�سبت،

السيبراني تنظيمي وليس تجريميا
قاض عسكري :قانون األمن ِّ
االنباط-عمان

قال القا�ضي الع�سكري وامل�ست�شار القانوين
ملديرية الأمن ال�سِّ يرباين وتكنولوجيا املعلومات
يف ال �ق��وات امل�سلحة الأردن �ي��ة ال��رائ��د الدكتور
يع ُرب الق�ضاة� ،إ َّن قانون الأمن ال�سيرباين هو
تنظيمي ولي�س جترمييا ويوفر مراكز ا�ستجابة
لتنظيم جهود املعنيني كافة ،وفق �سند قانوين
وت�شريعي يُراعي تعريف اجلرمية ال�سِّ يربانية.
واو� �ض��ح ال��دك�ت��ور ال�ق���ض��اة خ�ل�ال ح��واري��ة،
عُقدت يف ديوان ال َّت�شريع وال��ر�أي ،بالتعاون مع
ال�شبكة القانونية للن�ساء العربيات وم�شروع
�سيادة القانون املمول من الوكالة الأمريكية
للتنمية ،على مدار يومني� ،أ َّن الأمن ال�سِّ يرباين
جم�ه��ود فني وق��ان��وين حملي ودويل فر�ضته
ال �ث ��ورة امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ويتعلق
بحماية البنى التحتية احل��رج��ة يف جم��االت
اخلدمة العامة يف ظل اعتمادية مطلقة على

االنرتنت يف ت�سيِّري الأعمال.
ولفت الق�ضاة اخلبري الدويل وامل�س�ؤول عن
التعاون ال��دويل الق�ضائي يف مديرية الق�ضاء
ال�ع���س�ك��ري ،بح�ضور رئي�سة دي ��وان الت�شريع
وال ��ر�أي ف��داء احل�م��ود ،واالم�ين العام الدكتور
م�صطفى النواي�سة وامل�ست�شارون القانونيون،
�إىل �أ َّن اجل��رمي��ة ال ����سِّ �ي�بران �ي��ة ه��ي ج��رمي��ة
الكرتونية تقع �ضمن جرائم احلا�سوب وتقنيات
املعلومات ،و�أن�ه��ا فعل ينطوي على ا�ستخدام
و�سيلة تقنية معلومات او نظام معلوماتي مبا
يخالف �أحكام القانون وهو مامل يجرمه قانون
اجلرائم االلكرتونية ،و� مَّإنا ج َّرم بع�ض االفعال
التي تقع �ضمن انظمة املعلومات.
وا�ضاف �إن خ�صائ�ص هذه اجلرمية تتمثل يف
كونها عابرة للحدود ،وتقع يف بيئة رقمية تت�سم
ب��اخل�ط��ورة البالغة يف ح�ين يت�سم مرتكبوها
بالتخ�ص�صية وامل �ه��ارة التكنولوجية العالية
ب�ه��دف حتقيق مكا�سب مالية �أو االن�ت�ق��ام �أو

الرتفيه ،مو�ضحا �أن ال�دَّواف��ع قد تتطور �إىل
الإرهاب واالعتداء على اخل�صو�صية.
وب�ين �أ َّن ق��ان��ون الأم��ن ال�سِّ يرباين رق��م 16
ل�سنة  2019هو قانون يهدف حلماية االنظمة
وال �� �ش �ب �ك��ات امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة م��ن ح � ��وادث الأم ��ن
ال�سِّ يرباين ،والقدرة على ا�ستعادة وا�ستمرارية
عملها �ضمن ف�ضاء ي�شمل تفاعل اال�شخا�ص
والبيانات واملعلومات ونظم املعلومات وبراجمها
وانظمة االت�صاالت والبنى التحتية املرتبطة بها
يف ف�ضاء تقني عاملي مفتوح.
وق��دم الق�ضاة م�ق��ارن��ة �شاملة مل��واد قانون
الأم � ��ن ال ����سِّ �ي�براين واجل ��رائ ��م االل�ك�ترون�ي��ة
واالت���ص��االت ومنع االره ��اب و أ�ه��م االتفاقيات
الدَّولية املتعلقة باجلرائم االلكرتونية ،منها
االت �ف��اق �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة ج ��رائ ��م تقنية
املعلومات ال�ت��ي و َّق��ع الأردن عليها ع��ام 2012
وما تت�ضمنه من احكام مو�ضوعية واجرائية،
وال �ت �ع��اون ال � ��دويل ال �ق��ان��وين وال�ق ���ض��ائ��ي يف

تطبيقها واتفاقية بوداب�ست الدولية و�أحكامها
الإجرائية كاتفاقية دولية وحيدة على م�ستوى
ال�ع��امل وال�ت��ي تهدف اىل تو�سيع االخت�صا�ص
الدويل يف متابعة اجلرائم االلكرتونية.
و�أك ��د ع�ل��ى � �ض��رورة ان���ش��اء امل��رك��ز الوطني
ل�ل�أم��ن ال�سِّ يرباين املن�صو�ص عليه يف قانون
االمن ال�سيرباين كم�ؤ�س�سة وطنية �أردنية تقوم
بدور تنظيمي حيوي يخت�ص مبنع التدخل يف
�أنظمة املعلومات واحلماية من ال��دخ��ول غري
امل�شروع حمليًا ودول� ًي��ا خا�صة يف ظل تطورات
تقنية مت�سارعة واعتمادية كاملة على �أنظمة
املعلومات يف امل�ست�شفيات والبنوك وامل�ط��ارات
وغريها من القطاعات احليوية املرتبطة على
م�ستويات حملية ودولية.
وب�ي�ن �أه �م �ي��ة م ��واءم ��ة ال �ق��وان�ي�ن املحلية
م��ع ال�ق��وان�ين واالت �ف��اق �ي��ات ال��دول�ي��ة وتعديل
بع�ضها لإدخال ا�شكال و�صور جديده للجرمية
االل�ك�ترون�ي��ة ،واف�ع��ال ج��دي��دة كمتطلب دويل

يحفظ احل�ق��وق يف ح��ال ال َّن�ص على جترميه
يف ال �ق��وان�ين ال��وط�ن�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل معاجلة
الق�صور يف بع�ض امل��واد لإ�ضافة افعال جديدة
واح �ك��ام اج��رائ�ي��ة وتغليظ ال�ع�ق��وب��ات ملعاجلة
مظاهر النق�ص حتى ت�ت��واف��ق م��ع املمار�سات
ال�ف���ض�ل��ى و� �ض �م��ان ت �ع��اون ت�ق�ن��ي دويل يتعلق
ب��ال �ع �ن��وان ال�ب�روت ��وك ��ويل ي�ت�ت�ب��ع �أي ج��رمي��ة
م��ع م ��زودي اخل��دم��ة وه��و م��ا مل ُي�ن��� ُ�ص عليه،
ا��ض��اف��ة اىل ادخ� ��ال ال�ب�ن��ى التحتية احل��رج��ة
واجلرائم الواقعة عليها �ضمن قانون اجلرائم
االلكرتونية وتطوير تعريف البيانات وت�صريح
الدخول والو�صول واالعرتا�ض ،كم�صطلحات
فنية ج��دي��دة؛ ل�ضمان تغطية قانونية لكافة
مظاهر اجلرمية.
من جهتها ،قالت احلمود �إ َّن التعاون امل�ستمر
مع املعنيني واملخت�صني من قانونيني وفنيني
ي�ه��دف اىل تعميق الفهم للمفاهيم التقنية،
و�أ َّن ال�سَّ عي امل�ستمر اىل مواكبة التطورات ميزة

اردنية يف املجاالت كافة ،وهو �سعي للو�صول �إىل
�أعلى درجات املمار�سة الف�ضلى يف تعزيز �سيادة
ال�ق��ان��ون ،وم�ع��اجل��ة ال�ث�غ��رات ك��اف��ة ال�ت��ي تن�ش�أ
نتيجة لت�سارع التطورات التقنية حمليًا ودوليًا.
من جانبها بينت املديرة التنفيذية ل�شبكة
القانونيات العربيات املحامية �سماح مرم�ش� ،أ َّن
َّ
ال�شبكة التي ت�أ�س�ست عام  2005كمنظمة اقليمية
غري ربحية ومقرها الرئي�سي يف الأردن ،تعمل
على دع��م ق�ط��اع ال�ع��دال��ة ب�شكل ع��ام ،ومتكني
املر�أة العربية قانونيًا عرب �شراكات مع اجلهات
املعنية ،بهدف �إعداد الأدلة االجرائية ومراجعة
القوانني مبا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
وا�ضافت �إ َّن �سيادة القانون وحقوق االن�سان
مرتكز �أ�سا�سي يف عمل ال�شبكة ،م�شيدة بالتعاون
امل�ستمر مع ديوان الت�شريع وال��ر�أي يف م�سارات
العمل كافة وال�ت��ي جمعت خمت�صني اردنيني
بهدف بحث االيجابيات والتحديات ومراجعة
املواد القانونية املختلفة

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

صياغة تاريخ األمة

قال وزير ال�صحة نذير عبيدات ،ال�سبت� ،إن النظام ال�صحي
يف الأردن بحاجة لإعادة نظر.
و�أ�ضاف عبيدات� ،أن وزارة ال�صحة ت�سعى لتحقيق اخلدمات
الأمنوذجية للمواطنني يف الكرك واملحافظات كافة.
و�أو�ضح خالل لقاء مع عدد من نواب الكرك ومدير �صحتها
وزيارته مل�ست�شفى الكرك احلكومي� ،أن الأردن ميتلك كفاءات،
ولي�س من املمكن اللجوء لإح�ضار �أطباء من جن�سيات �أخرى.
و�أ�شار �إىل �أن الوزارة ت�سعى حلل م�شكلة نق�ص االخت�صا�صات
يف م�ست�شفى الكرك والذي �سيحتاج فرتة من الزمن.
وذك��ر �أن ن�سبة �إ�شغال �أ�سرة العناية احلثيثة خالل الأي��ام
احلالية يف م�ست�شفيات الأردن ال تزيد عن .%52
وق��ال �إن ال�ت��أم�ين ال�صحي ال���ش��ام��ل ،غ��اي��ة مثلى وي�سعى
اجلميع لتحقيقها.

سامر نايف عبد الدايم

 56وفاة و 3108إصابات بفيروس كورونا

االنباط -عمان

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ت�سجيل  56وف��اة و� 3108إ��ص��اب��ات
ج��دي��دة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد يف اململكة ام����س ال�سبت،
لريتفع العدد الإجمايل �إىل  2626وفاة و� 210709إ�صابات.
وتو ّزعت الإ�صابات على؛  1089حالة يف حمافظة العا�صمة،

 755حالة يف حمافظة �إرب��د ،منها  166بالرمثا 349 ،حالة يف
حمافظة الكرك 271 ،حالة يف حمافظة عجلون 160 ،حالة يف
حمافظة البلقاء 108 ،ح��االت مبحافظة املفرق 104 ،حاالت
يف حمافظة م��أدب��ا 86 ،حالة يف حمافظة ال��زرق��اء 61 ،حالة
يف حمافظة العقبة 61 ،حالة يف حمافظة جر�ش 46 ،حالة يف
حمافظة الطفيلة 18 ،حالة يف حمافظة معان ،منها  9حاالت

يف البرتا.
و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن رئا�سة ال��وزراء ووزارة
ال���ص�ح��ة �إىل �أن ع��دد احل� ��االت الن�شطة ح��ال�ي�اً ب�ل��غ 65373
حالة ،بينما بلغ عدد احل��االت التي �أُدخِ �ل��ت اليوم �إىل العالج
يف امل�ست�شفيات امل�ع�ت�م��دة  173ح��ال��ة ،فيما غ ��ادرت  95حالة
امل�ست�شفيات بعد �شفائها.
ولفت �إىل �أن �إجمايل عدد احل��االت التي تتلقّى العالج يف
امل�ست�شفيات حالياً بلغ  1985حالة ،منهم  464حالة على �أ�س ّرة
العناية احلثيثة.
كما �أ��ش��ار �إىل ت�سجيل  2373ح��ال��ة �شفاء ال�ي��وم يف العزل
امل �ن��زيل وامل���س�ت���ش�ف�ي��ات ،لي�صل �إج �م��ايل ح ��االت ال���ش�ف��اء �إىل
 142710حاالت.
و�أ��ض��اف �أن  17755فح�صاً خم�بر ّي�اً �أج��ري ال�ي��وم ،لي�صبح
�إج �م ��ايل ع ��دد ال�ف�ح��و��ص��ات ال �ت��ي �أج ��ري ��ت م�ن��ذ ب ��دء ال��وب��اء
وحتى الآن  2505316فح�صاً ،الفتاً �إىل �أن ن�سبة الفحو�صات
الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة 5ر 17باملئة.
ودع� ��ت ال� � ��وزارة اجل �م �ي��ع �إىل االل� �ت ��زام ب� ��أوام ��ر ال� � ّدف ��اع،
وا ّت �ب��اع ��س�ب��ل ال��وق��اي��ة ،خ���ص��و��ص�اً ارت� ��داء ال �ك � ّم��ام��ات ،وع��دم
�إق��ام��ة التج ّمعات لأك�ثر من � 20شخ�صاً� ،إ�ضافة �إىل متابعة
احلملة التوعوية التي �أطلقتها ال��وزارة للوقاية من عدوى
فريو�س كورونا وت�شجيع الأفراد حلماية �أ�سرهم وجمتمعهم
(#بحميهم).

أمانة عمان تشارك بمؤتمر برشلونة الختامي
االنباط -عمان

نظم جمل�س مدينة بر�شلونة ومركز
ب��ر� �ش �ل��ون��ة ل �ل �� �ش ��ؤون ال ��دول� �ي ��ة ،وامل �ع �ه��د
االي �ط��ايل ل�ل��درا��س��ات ال�سيا�سية ال��دول�ي��ة
م ��ؤمت��ر ب��ر��ش�ل��ون��ة اخل �ت��ام��ي ( 25+م��دن)
يف �سل�سلة ال�شراكة الأوروب �ي��ة املتو�سطة،
مب�شاركة  6ر�ؤ�ساء بلديات مدن متو�سطية
كربى.
وق � ��ال �أم �ي��ن ع� �م ��ان امل �ه �ن��د���س ي��و� �س��ف
ال�شواربة �إن مدينة عمان واح��دة من �أكرث
امل ��دن ازده� � ��اراً يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،وه��ي
املركز ال�سيا�سي والثقايف والتجاري للأردن
ويتمتع بقوة اقت�صادية �إقليمية ناجحة ،و�أن
حوايل  42باملئة من �سكان اململكة يعي�شون
يف م��دي�ن��ة ع�م��ان ال�ت��ي ي�صل ع��دد �سكانها
اليوم لنحو  4ماليني ن�سمة من ا�صل قرابة
 10ماليني ن�سمة.
وب�ين �أن ت�ضاعف �سكان اململكة بن�سبة

كبرية خ�لال ال�سنوات الع�شر املا�ضية كان
�سببه زي��ادة عدد الهجرات واللجوء ب�سبب
الأزمات املختلفة بالإقليم ما ي�سبب �ضغطا

ع�ل��ى اخل��دم��ات ال �ت��ي ت �ق��دم ع�ل��ى م�ستوى
احل �ك��وم��ة والإدارات امل �ح �ل �ي��ة ك��ال���ص�ح��ة
والتعليم والنقل العام والبيئة.

و�أ�شار ال�شواربة �إىل �أن نحو 5ر 3مليون
الج��ئ يف الأردن م��ن دول عربية حميطة،
وان خطة اال�ستجابة هي لتجاوز ال�ضغط
على البنية التحتية وال�ضغط على موازنة
احل �ك ��وم ��ة وت� �ق ��دمي امل �� �س ��اع ��دة ال��واج �ب��ة
لالجئني ،مبينا �أن االم��ان��ة كبلدية ومن
اي ��رادات� �ه ��ا ال ��ذات� �ي ��ة ب �ن��ت ب ��رام ��ج ن��وع�ي��ة
ملواطنيها للتعامل مع الالجئني بالتدريب
والت�أهيل .ودعا �إىل تعزيز احلوار الت�شاركي
املبني على ال�شفافية وامل�صداقية وال�شمولية
لتعميق الأث ��ر ال�ت�ن�م��وي الإي �ج��اب��ي وط��رح
االحتياجات الفعلية للمدينة املبنية على
البحث العلمي والبيانات ال�سليمة .يذكر ان
�شهر ت�شرين الثاين  2020ي�صادف الذكرى
ال���س�ن��وي��ة اخل��ام���س��ة وال�ع���ش��ري��ن لإط�ل�اق
ال�شراكة الأوروبية املتو�سطة املعروفة با�سم
عملية بر�شلونة ،وجمعت هذه املبادرة التي
�أط�ل�ق��ت ع��ام 1995مم �ث �ل�ين ع��ن ب �ل��دان من
�شاطئ البحر الأبي�ض املتو�سط.

اقتصاديون :مرحلة ما بعد كورونا تتطلب سياسات اقتصادية استثنائية
االنباط -عمان

دع��ا خ�ب�راء اق�ت���ص��ادي��ون وم�ستثمرون �إىل م��زي��د من
الإج � ��راءات ل�ل�خ��روج ب�ح�ل��ول مبتكرة يف امل��رح�ل��ة املقبلة
“ما بعد كورونا” ترتكز على فهم �أعمق لظروف القطاع
اخلا�ص وما مير به يف هذه الظروف اال�ستثنائية.
وا� � �ش� ��اروا �إىل �أن الأزم� � ��ة ال ت�ن�ت�ه��ي ب��ان �ت �ه��اء تف�شي
الفريو�س ،والب��د من خطط للتعايف يف مرحلة “ما بعد
الأزمة” وهو ما يعادل �أهمية التعامل الفعلي مع الوباء

نف�سه .وطالب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية �سيدات ورجال
الأعمال الأردنيني املغرتبني ب�إعداد درا�سات ت�شخي�صية
لتق�صي ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه امل�ستثمرين وال�ت�ج��ار
وامل���س�ت�ه�ل�ك�ين م��ن خ�ل�ال ال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ب��د�أ ال���ش�ف��اف�ي��ة
وامل �� �ش��ارك��ة يف � �ص �ي��اغ��ة ق� ��رار ع�ب�ر ف �ت��ح ق �ن ��وات ات���ص��ال
دائمة بني اجلهات احلكومية واخلا�صة وعموم املهتمني
للتعاطي مع املرحلة املقبلة.
وع ��ر� ��ض رئ �ي ����س ج �م �ع �ي��ة امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن ب �� �س��ام ح �م��د،
لتحديات اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي للفرتة املقبلة

من خالل ايجاد برامج متويل جدية ،ك�صندوق التمويل
ال�صناعي ،داعيا �إىل �إج��راء درا�سة حت��دد امليزة الن�سبية
لل�صناعات املحلية ثم دعم ال�صناعات ذات امليزة املرتفعة
بدال من تبني �سيا�سة لإر�ضاء اجلميع.
وا�� �ش ��ار اخل �ب�ي�ر امل � ��ايل واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ع �ب��دال��رح �م��ن
البلبي�سي �إىل �أن ت�شجيع اال��س�ت�ث�م��ار ي�ت�ط�ل��ب تو�سيع
�شريحة امل�ستهلكني من خالل توفري قوة �شرائية وحلول
لت�صريف الإنتاج لكي تبقى عجلة االقت�صاد تدور بوترية
متنامية.

مؤسسة انجاز تطلق حملة قادة األعمال لتحفيز الطلبة
عمان
االنباطّ -

�أطلقت م�ؤ�س�سة “اجناز” ،للعام الثالث
ع�شر على ال�ت��وايل ،بالتعاون م��ع م�شروع
“دعم الفر�ص االقت�صاد ّية للمر�أة” يف
الأردن ال� ّت��اب��ع للحكومة ال�ك�ن��د ّي��ة ،اليوم
ال�سبت ،وبرعاية وزي��ر الرتبية والتعليم
ال��دك �ت��ور ت�ي���س�ير ال �ن �ع �ي �م��ي ،ح �م �ل��ة ق ��ادة
الأعمال بهدف �إلهام وحتفيز الطلبة وبث
روح الت�صميم وامل �ث��اب��رة ل��دي�ه��م ،وحثهم
على حتقيق �أهدافهم والتخطيط الأف�ضل
مل�ستقبلهم.
وق ��ال ��ت ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل��ؤ��س���س��ة
“اجناز” دمي��ة البيبي� ،إنّ احلملة التي
تنفذ �سنويا بالتن�سيق مع وزارة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م ،وم��ؤ�� ّ�س���س��ات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص،
ت�شكل فر�صة منا�سبة لاللتقاء واحل��وار
ب�ين �أب��رز ق��ادة الأع �م��ال يف الأردن وطلبة
امل ��دار� ��س احل �ك��وم �ي��ة واخل��ا� �ص��ة ووك��ال��ة

دور األرض األردنية ..في

الغوث والثقافة الع�سكر ّية،خالل جل�سات
تفاعل ّية هادفة ،لنقل اخلربات والتجارب
للطلبة ،مب��ا يحفزهم نحو الو�صول �إىل
مراحل قيادية متقدمة يف حياتهم.

وبنيت �أن حملة قادة الأعمال �أ�سهمت،
م�ن��ذ ان�ط�لاق�ت�ه��ا مب���ش��ارك��ة م��ا ي��زي��د على
�أل��ف �شخ�صية ق�ي��ادي��ة ،يف ال�ت��أث�ير ب�شكل
�إيجابي كبري ومبا�شر على حياة الطلبة يف

حتديد م�ساراتهم املهنية واال�ستفادة من
التجارب القيمة لل�شخ�صيات القيادية.
و�أو�ضحت �أن احلملة التي ت�ستمر هذا
العام ملدة �شهر وتنفذ عرب تقنية االت�صال
ع ��ن ب� �ع ��د ،ت ��وف ��ر ف��ر� �ص��ة مم� �ي ��زة ل �ق��ادة
الأع� �م ��ال وال� �ق ��ادة امل�ج�ت�م�ع�ي�ين ل�ل��و��ص��ول
�إىل ّ
الطلبة يف خمتلف �أماكنهم والتفاعل
معهم ب�شكل مبا�شر.
و�أكدت البيبي� ،أهم ّية العمل الت�شاركي
م��ع خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات لإجن� ��اح احل�م�ل��ة
وك��ل ال�ب�رام��ج وال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي تنفذها
اجن � ��از ،م �� �ش�يرة �إىل ج �ه��ود امل ��ؤ� �س �� �س��ة يف
متكني ال�شباب وال�شابات و�إعدادهم ل�سوق
العمل باعتبار ذل��ك م�س�ؤولية م�شرتكة
للقطاعات واجل �ه��ات الفاعلة يف املجتمع
كافة.
يذكر �أن حملة قادة الأعمال �أطلقت يف
عام  2008برعاية جاللة امللكة رانيا العبد
اهلل.

ي��درك ال�شعب الأردين ح�ج��م ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه االردن ب��أن�ه��ا ك�ب�يرة،
وتتطلب مزيداً من احلوار القائم على �أ�س�س وبرامج وطنية مب�شاركة اجلميع
..لي�س غريبا م��ا ن�شاهده يومياً ع�بر خمتلف ق�ن��وات الإع�ل�ام اع�ت��زاز ال�شعب
الأردين وهم يعربون عن اعتزازهم مبواقف جاللة امللك يف الدفاع عن القد�س
واملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية فيها ,ومواقفه جتاه ق�ضايا الأمتني العربية
والإ�سالمية .
اعتدنا يف هذا الوطن وقوف جميع الأردنيني �صفا منيعا خلف قيادة جاللة
امللك يف جهوده وم�ساعيه التي تنطلق من ر�سالة ال��دول��ة الأردن�ي��ة وقيمها يف
الدفاع عن ق�ضايا الأمة العربية ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية..
نتابع ب�إعجاب وامتنان  ،ونفتخر بنجاح حتركات قائد الوطن ،وندرك جهوده
امل�ضنية وتوا�صله امل�ستمر بحكمة اخلبري وهيبة الكبري مع قادة العامل بهدف
املحافظة على مكت�سبات الأمة ودرء املخاطر وال�شرور عنها..
كما �أننا ننظر ب�إعجاب و�شغف �إىل ويل عهده القائد ال�شاب الطموح الأمري
احل�سني بن عبد اهلل الثاين الذي جنح بامتياز يف توجيه وتركيز �أنظار العامل
�إىل االردن بهمته وعزم الن�شامى الأوفياء .
لقد حبا اهلل �أر�ض الأردن �شرفا ب�أن �ضمت مقامات و�أ�ضرحة عدد من الأنبياء
وال�صاحلني وال�صحابة من ال�شهداء وقادة الأمة ،ممن �سطروا بت�ضحياتهم �أروع
�صور البذل وال�شهادة� ،أو من كانوا يف طليعة قيادة جيو�ش الفتح الإ�سالمي.
وت�شكل ه��ذه املقامات والأ�ضرحة مكت�سبا �أردن�ي��ا ي�ؤكد دور الأر���ض الأردن�ي��ة يف
�صياغة تاريخ الأمة.
تاريخ الها�شميني منذ توليهم ال�سلطة يف الأردن �إىل يومنا ه��ذا ،هو تاريخ
�شعب وملك حيث دائما ما يكونوا يف �صف و�إرادة واحدة حتى يف �أ�صعب املراحل
وال�ق��رارات وه��ذا االبتهاج الكبري ال��ذي يغمر الأردن�ي�ين هو ناجت حب يف نفو�س
�أبناء �شعبه ،ف�إن�سانيته وعدله وحر�صه على �شعبه هي التي مكنت مكانته من
القلوب هذا امللك العادل يف قول وفعل وعمل ،فهو الذي �أعلن ل�شعبه �أن الإن�سان
يبد�أ ب�إ�صالح نف�سه �أوال ثم بعد ذلك ي�صلح غريه ،هذه الكلمة التي طابق فعله
فيها قوله غر�ست له يف القلوب مكانة ال توازيها مكانة قائد �آخر عند �شعبه.

الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي
في العاصمة الصومالية
االنباط -عمان

دان� � � ��ت وزارة اخل� ��ارج � �ي� ��ة و�� � �ش� � ��ؤون
امل� �غ�ت�رب�ي�ن ،ال �ت �ف �ج�ير الإره � ��اب � ��ي ال ��ذي
ا�ستهدف متجراً يف العا�صمة ال�صومالية،
مقدي�شو ،و�أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة عدد
من الأ�شخا�ص.
و�أك ��د ال�ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م ال ��وزارة
ال �� �س �ف�ير � �ض �ي��ف اهلل ع �ل��ي ال �ف��اي��ز �إدان� ��ة

وا��س�ت�ن�ك��ار اململكة ل�ه��ذا ال�ف�ع��ل الإره��اب��ي
اجلبان ،كما �أك��د موقف اململكة الراف�ض
جل�م�ي��ع �أ� �ش �ك��ال ال �ع �ن��ف والإره � � ��اب ال�ت��ي
ت�ستهدف اجلميع دون متييز وتهدف �إىل
زع��زع��ة الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار وت�ت�ن��اف��ى مع
القيم واملبادئ الدينية والإن�سانية.
و�أع � ��رب ال �ف��اي��ز ع��ن خ��ال ����ص ال �ت �ع��ازي
و�صادق املوا�ساة لذوي ال�ضحايا ومتنياته
ال�شفاء العاجل للم�صابني.

مديريات ومكاتب العمل في المحافظات
تواصل أعمالها أيام السبت
االنباط -عمان

ق ��ال ال �ن��اط��ق الإع�ل�ام ��ي ب��ا��س��م وزارة
العمل حممد الزيود �إن مديريات ومكاتب
ال �ع �م��ل يف امل �ح��اف �ظ��ات ت��وا� �ص��ل ا��س�ت�ق�ب��ال
املراجعني يوم ال�سبت من كل �أ�سبوع حتى
ن �ه��اي��ة ال �ع ��ام احل� ��ايل ح���س��ب ق� ��رار وزي ��ر
العمل ووزي��ر ال��دول��ة ل���ش��ؤون اال�ستثمار
الدكتور معن القطامني.
و�أك��د ال��زي��ود يف ت�صريح �صحايف اليوم
ال �� �س �ب��ت� ،أن م��دي��ري��ات وم �ك��ات��ب ال�ع�م��ل
املنت�شرة يف املحافظات ا�ستقبلت �أكرث من
�أل��ف معاملة ال�سبت امل��ا��ض��ي ،م�شرياً �إىل

�أن ا�ستقبال امل��راج�ع�ين مت ب�شكل ي��راع��ي
ال�بروت��وك��والت ال�صحية الوقائية املتبعة
للحد م��ن انت�شار ف�يرو���س ك��ورون��ا بعيداً
عن الإكتظاظ.
ول �ف ��ت �إىل �أن � ��ه مت �إجن� � ��از م �ع��ام�لات
امل��راج �ع�ي�ن ب�ي���س��ر و� �س �ه��ول��ة ،م� ��ؤك ��داً �أن
ال �ه��دف الأ� �س��ا� �س��ي م��ن دوام �أي ��ام ال�سبت
م��ن ك��ل �أ��س�ب��وع مل��دي��ري��ات وم�ك��ات��ب العمل
يف املحافظات هو ت�سريع �إجن��از معامالت
متلقي اخلدمة من وزارة العمل وتوفري
وقتهم وج�ه��ده��م وح�ف��اظ�اً على �صحتهم
و�سالمتهم وتفادياً للإكتظاظ خالل �أيام
الأ�سبوع.

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

دع��ا متخ�ص�صون زراع �ي��وان وبيئيون
يف حمافظة عجلون �إىل التوجه لزراعات
غ�ي�ر ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة واع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ب �ط��رق
ا��س�ت�خ��دام الأرا�� �ض ��ي ال��زراع �ي��ة وال �ع��ادات
الغذائية.
وق� ��ال� ��وا �إن ال � �ظ� ��روف احل��ال �ي��ة ال �ت��ي
ت�ع�ي���ش�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ن�ت�ي�ج��ة ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا
ت�ستدعي التنوع والتحول ل�ل��زراع��ات ذات
ال�ق�ي�م��ة امل �� �ض��اف��ة ن �ظ��را اله �م �ي��ة ال�ق�ط��اع
الزراعي يف تعزيز الأمن الغذائي.
وا�� �ش ��ار رئ �ي ����س ف ��رع ن �ق��اب��ة امل�ه�ن��د��س�ين
الأردن� �ي�ي�ن امل�ه�ن��د���س خ��ال��د ال �ع �ن��ان��زة �إىل
االهتمام بالقطاع الزراعي لأهميته ودوره
امل�ه��م يف حماية الأم��ن ال�غ��ذائ��ي الوطني،
واالعتماد على الذات يف مثل هذه الظروف
اال�ستثنائية من خالل ال�شراكة احلقيقية
بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية.
وقال مدير منطقة راجب املهند�س ب�سام
فريحات �إن حمافظة عجلون غنية بتنوع
م�ن��اخ�ه��ا وم�ي��زات�ه��ا الطبيعية وال��زراع�ي��ة
والبيئية ،داعيا املزارعني ال�ستغالل هذه
امل �ي��زات و�إع ��ادة النظر يف ط��رق ا�ستخدام
الأرا�� �ض ��ي ال��زراع �ي��ة وال� �ع ��ادات ال�غ��ذائ�ي��ة
ال�سائدة يف ظل جائحة كورونا.
واكد املهند�س ماهر عبا�سي من م�ؤ�س�سة

الإقرا�ض الزراعي �أن هناك جتارب عديدة
يف جم��ال ال��زراع��ات غ�ير التقليدية التي
اث �ب �ت��ت جن��اح �ه��ا يف ال �ع��دي��د م��ن م�ن��اط��ق
املحافظة ،مثل زراعة االفوكادو والق�شطة
وامل ��اجن ��ا وال �ك��اك��ا وال �ل �ي �ت �� �ش��ي وال�ك���س�ت�ن��ا
والبندق والف�ستق احللبي وال�صنوبر.
وا�شار �إىل اطالق مبادرة “ازرع” بهدف
النهو�ض ب�ه��ذا ال�ق�ط��اع م��ن خ�لال ادخ��ال
زراعات حديثة لها دور يف احداث التنمية
وذات جدوى اقت�صادية عالية.
وب �ي��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي �� ��س ج �م �ع �ي��ة ال �ب �ي �ئ��ة
الأردن� �ي ��ة امل �ح��ام��ي م �ع��اذ ال� �ب ��دور اه�م�ي��ة
الإجراءات واحللول التي ت�سهم يف تطوير
هذا القطاع ،ومنها زيادة تناف�سية الإنتاج
وحت� ��� �س�ي�ن اجل� � � ��ودة م� ��ن خ �ل��ال ت�ط�ب�ي��ق
املمار�سات ال�صحيحة ومعامالت م��ا بعد
احل���ص��اد ،وحت�سني نوعية ال���ص��ادرات من
خالل التدريج املنا�سب والتعبئة والتغليف
واالن �ت �ب��اه �إىل متبقيات امل�ب�ي��دات حفاظا
على البيئة.
وا� � � �ش� � ��ارت رئ� �ي� �� ��س ج �م �ع �ي ��ة ع �ج �ل��ون
اخل�ضراء املهند�سة ابتهال ال�صمادي �إىل
اهمية تغيري النمط ال��زراع��ي التقليدي
وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن االخ�ت�ن��اق��ات الت�سويقية
للمحا�صيل التقليدية من خالل ت�شجيع
زراع ��ة امل�ح��ا��ص�ي��ل اال��س�ت��وائ�ي��ة واخل���ض��ار
البديلة ذات القيمة الت�سويقية العالية.
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وزير المياه والري يتفقد اعمال ايصال خدمات المياه والصرف الصحي ب «ميداني األمير حمزة»
االنباط-عمان

قام وزي��ر املياه وال��ري الدكتور معت�صم
���س��ع��ي��دان ي��راف��ق��ه ام�ي�ن ع���ام ���س��ل��ط��ة امل��ي��اه
ب��ال��وك��ال��ة املهند�س اح��م��د عليمات ومدير
ادارة الأزم���ات وال�سيطرة ال�سيد ابراهيم
عبادة ،خ�لال زي��ارة ميدانية مبكرة �صباح
ي���وم ال�����س��ب��ت بتفقد اع��م��ال تنفيذ اي�����ص��ال
خ���دم���ات امل���ي���اه وال�������ص���رف ال�����ص��ح��ي ال��ت��ي
تنفذ خل��دم��ة امل�ست�شفى امل��ي��داين يف ح��رم
م�����س��ت�����ش��ف��ى االم��ي��ر ح���م���زة  ،ح��ي��ث ال��ت��ق��ى
ب��امل��وق��ع ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور وائ���ل الهياجنة
م�������س����ؤول م��ل��ف ك���ورون���ا يف وزارة ال�����ص��ح��ة
وال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة م��ي��اه��ن��ا
املهند�س حممد العوران .
وق�������ال وزي�������ر امل����ي����اه وال��������ري ال���دك���ت���ور
معت�صم �سعيدان بانه امتثاال لتوجيهات
ج�لال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين للحكومة
ومبتابعة حثيثة م��ن ل��دن رئي�س ال���وزراء
ف����ان وزارة امل���ي���اه وال�����ري ��� /س��ل��ط��ة امل��ي��اه
����س���ت���ك���ون ع���ل���ى ج���ه���وزي���ة ع���ال���ي���ة ل���ت���زوي���د
امل�ست�شفيات امليدانية التي �أم��ر بها جاللة
امل��ل��ك مل��واج��ه��ة ت���ط���ورات احل��ال��ة ال��وب��ائ��ي��ة

وامدادها بخدمات املياه وال�صرف ال�صحي
 ،واطلع على �سري االعمال التي با�شرت بها
الطواقم املخت�صة بالعمل ف��ورا ومبا�شرة
لإي�����ص��ال اخل��دم��ة ل��ه��ذه امل�ست�شفيات منذ
���ص��ب��ي��ح��ة ي����وم اجل���م���ع���ة ال����س���ت���غ�ل�ال ف�ت�رة
احل��ظ��ر ال�شامل ب��ه��دف �سرعة �إجن���از هذه
اخلدمات بال�سرعة املمكنة .

وجال الوزير على عدد من املواقع التي
ت��ت�����ض��م��ن مت���دي���د خ���ط���وط ����ص���رف �صحي
�أ�سمنتية بقطر ( )٢٠٠ملم وبطول ()٥٥
م�ت�ر وك���ذل���ك مت��دي��د خ���ط دك��ت��اي��ل بقطر
( )٢٠٠ملم وبطول (  )٤٦مرت كما تفقد
ال���وزي���ر ع��م��ل��ي��ة مت��دي��د خ���ط مل��ي��اه ال�����ش��رب
قطر  ٦٤ملم م��ن ال��ب��ويل �إيثيلني وبطول

حوايل (  )٤٥٠مرت حيث �سيتم �شبكه على
اخل��ط اخل��ا���ص مب�ست�شفى االم�ي�ر ح��م��زة،
كما وجتول داخل مبنى امل�ست�شفى امليداين
وا�ستمع ل�شرح مف�صل من عطوفة الدكتور
وائل الهياجنة عن مكوناته وفرتة اجنازه.
وق����د �أوع������ز ال���وزي���ر ال���دك���ت���ور معت�صم
�سعيدان اىل �شركة مياهنا ب���إي�لاء عملية
التزويد املائي للم�ست�شفيات اعلى درج��ات
االه��ت��م��ام ويف ح��ال��ة ح��دوث اي��ة انقطاعات
مفاج�أة للمياه �أن يتم تزويدهم بوا�سطة
ال�صهاريج  ،كما اكد وزير املياه والري على
اهمية التن�سيق املبا�شر مع املعنيني بوزارة
ال�صحة وثمن الوزير جهود الفرق الفنية
التي عملت على م��دار ال�ساعة واع��رب عن
���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ه��م ل��ل��ج��ه��ود امل��ث��م��رة يف
اجناز االعمال بوقت قيا�سي.
ب�����دوره ق����دم ال���دك���ت���ور وائ����ل ال��ه��ي��اج��ن��ة
���ش��ك��ره ل���وزي���ر امل���ي���اه وال������ري ع��ل��ى ���س��رع��ة
اال�ستجابة ومتابعته لتنفيذ اعمال خدمات
امل���ي���اه وال�������ص���رف ال�����ص��ح��ي ب���وق���ت ق��ي��ا���س��ي
م����ؤك���دا ع��ل��ى ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��دائ��م
على اعلى امل�ستويات خلدمة بلدنا يف ظل
ظروف جائحة كورونا .

يحدثون تطبيق بترا اإلخباري
خريجو أكاديمية أورانج ّ
االنباط-عمان

�أطلقت وكالة الأنباء الأردن��ي��ة (برتا)
م����ؤخ���راً تطبيقها اجل��دي��د ال����ذي ط��� ّوره
فريق املتخرجني املتفوقني من �أكادميية
�أوراجن ل���ل�ب�رجم���ة ب���دع���م م����ن �أوراجن
الأردن ،وذلك يف �إطار �شراكة ا�سرتاتيجية
بينهما ،ليق ّدم التطبيق مل�ستخدميه مزايا
�إ���ض��اف��ي��ة ت�ث�ري جت��رب��ت��ه��م وت�����ض��م��ن لهم
ال�سهولة وال�����س��رع��ة وحت��اك��ي ال��ت��ط��ورات
العاملية.
وت�����ش��م��ل امل����زاي����ا اجل����دي����دة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق
ت�صميماً مط ّوراً ،وزي��ادة �سرعة التطبيق
بن�سبة  40باملئة ل�ضمان �سهولة و�سرعة
ال��ت�����ص��ف��ح� ،إ���ض��اف��ة اىل م��ي��زة ال��ب��ح��ث عن
الأخ��ب��ار باللغتني العربية والإجن��ل��ي��زي��ة

م��ن خ�ل�ال ع��ن��وان ون�����ص اخل��ب�ر ،وم��ي��زة
ق�����راءة اخل��ب�ر ���ص��وت��ي��اً ب��ال��ل��غ��ت�ين ل���ذوي
الإعاقة الب�صرية ،والتي تعد الأوىل من
ن��وع��ه��ا ب�ين ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الإخ��ب��اري��ة على

م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ،ف��� ً
��ض�لا ع���ن �إم��ك��ان��ي��ة
التنقل ب�ين ال�صفحات بتمرير الإ�صبع
وتغيري حجم اخلط يف التطبيق.
والتطبيق امل��دع��وم بنظامي الت�شغيل

�أن��دروي��د و IOSيوفر خا�صية ت�صنيف
الأخ��ب��ار ،والإ���ش��ع��ارات ال��ف��وري��ة للأخبار
العاجلة على مدار ال�ساعة ،والتحويل �إىل
اللغة الإجنليزية �أو العربية ،وال�شريط
الإخ������ب������اري ،وم���ت���اب���ع���ة ال����ب����ث امل���ب���ا����ش���ر،
ومعر�ض ال�صور والفيديو واختيار و�ضع
القراءة املنا�سب لليل �أو النهار.
و�أك�����دت �أوراجن الأردن �أن اهتمامها
ب��ت��ط��وي��ر التطبيق ي���أت��ي �إمي���ان���اً ب�أهمية
وكالة الأنباء الأردنية (برتا) و�شراكتهما
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز دور الإع���ل��ام
امل�����س���ؤول وت����أث�ي�ره ،الف��ت��ة �إىل ال��ت��زام��ه��ا
بدعم ال�شباب املبتكر لتطوير التطبيقات،
حيث مت تطوير تطبيق برتا على يد كل
م��ن ع��ا���ص��م ق��ف��اف و�أي��ه��م زي��د م��ن طلبة
�أكادميية �أوراجن للربجمة املتفوقني.

(توقف عن التدخين)  ..فالقرار قرارك والصحة صحتك

الأنباط � -سامر نايف عبد الدامي

ر م��ن النا�س ي��ع��ودون �إىل التدخني يف
ك��ث�ي ٌ
مرحل ٍة ما بع َد �أن �أقلعوا عنه .ويف هذه احلال،
ال ينبغي لل�شخ�ص �أن مياط َل يف املحاولة م َّر ًة
ممّ����ا ح���دث من
�أخ�����رى .وامل��ه��م ه��و �أن ي��ت��ع�� ّلَ�� َم َ
�أخطاء ،الأمر الذي يزيد من احتمال جناحه يف
امل َّرة القادمة.
�شخ�ص ما عن التدخني ،من
ُقلع
عندما ي
ٌ
ً
َ
ال�ضروري �أن يكون واث��ق��ا من نف�سه ،ويعتقد
حقيق ًة �أ َّنه �سوف ينجح ،ويجب عليه �أ َّال ي�ضع يف
حُ �سبانه �أ َّنه �سيعود ِّ
ويدخن من جديد.
ول���ك���ن ،ه���ن���اك ب��ع�����ض الأ����ش���خ���ا����ص ال��ذي��ن
يحاولون الإق��ل�ا َع ع��ن التدخني ،ي��ع��ودون �إىل
التدخني بالطريقة نف�سها التي بد�ؤها من قبل،
ويحدث هذا عاد ًة يف الأ�شهر القليلة الأوىل من
ترك التدخني.
َ
ّ
ينبغي ع��ل��ى امل����رء �أال ي��ن��ـ��زع��ج �إذا ع���اد �إىل
ال��ت��دخ�ين ب��ع��د �أن �أق���ل��� َع ع��ن��ه ،ح��ي��ث يمُ��ك��ن �أن
يتط ّلَب الأم��� ُر ب�ض َع حم���اوالت لكي يقل َع عن
َّ
ن�ستخف
التدخني ب�شكلٍ دائم .وهذا ال يعني �أن
نجُ
مب�س�ألة ال��ع��ودة �إىل التدخني ،ولكن ال هد
�أنف�سنا �أي�ضاً.
ك ّلَما زاد عد ُد امل َّرات يف حماولة ترك التدخني،
فر�ص النجاح .لذلك ،يجب �أن ينظ َر
تحَ َّ�سنت ُ
امل��ر ُء �إىل م�س�ألة العودة �إىل التدخني على �أ ّنهاَ
جم َّرد تد ُرّب على الإقالع عن التدخني.
كيف تتوقف عن التدخني؟
�إذا كنت مدخنا ,ف���إن �أي�سر و�أك�ثر الو�سائل
ف��ع��ال��ي��ة يف ح��م��اي��ة ق��ل��ب��ك م���ن ح����دوث جلطة
(احت�شاء) فيه �أو الإ�صابة ب�سرطان الرئة هي �أن
تتوقف عن التدخني .ف�إذا كنت قد قطعت �سن
الع�شرين ومل تدخن بعد ,فاحتمال البدء يف
التدخني بعد هذه ال�سن قليل جداً .فالدرا�سات
العلمية من �أمريكا و�أوروب���ا ت�ؤكد �أن  %90من
املدخنني ب���د�أوا تدخينهم قبل �سن الع�شرين,
وثلث املدخنني هناك ب��د�أوا التدخني قبل �سن
التا�سعة.
التدخني يف �سن مبكرة
�إن تدخني الوالدين �أو �أحدهما هو �أحد �أهم

�أ�سباب انت�شار التدخني عند اليافعني .ف�إذا كنت
حري�صاً على �أبنائك يف �أن ال يبتلوا مب�صيبة
التدخني ,فعليك �أن تتوقف الآن عن التدخني.
وقد �أك��دت الدرا�سات �أي�ضاً �أن �أك�ثر من ن�صف
املدخنني يرغبون يف التوقف عن التدخني.
وقد ا�ستطاع �أكرث من  10ماليني من النا�س
يف �إجن��ل�ترا وح��ده��ا خ�ل�ال ال�����س��ن��وات اخلم�س
ع�شرة املا�ضية التوقف عن التدخني ,كما �أقلع
�أك�ثر م��ن  35مليون �أمريكي ع��ن التدخني يف
الفرتة ذاتها .ومن امل�ؤ�سف حقاً �أن جند �شبابنا
بل وبع�ض الفتيات يف بالدنا العربية يقبلون
على التدخني يف �سن مبكر يف الوقت الذي يقلع
فيه الغرب عن التدخني؟
التدخني وال�ضغوط النف�سية:
ك��ث�ير م���ن امل��دخ��ن�ين ي��ق��ول��ون ل���ك �إن�����ك ال
ت�ستطيع الإقالع عن عادة التدخني ب�سبب كرثة
ال�ضغوط النف�سية ؟! واحلقيقة �أن ال�سجائر ال
تق�ضي �أبداً على �أ�سباب ال�ضغوط النف�سية التي
يعاين منها امل��دخ��ن ,بل �إن هناك �أدل��ة حديثة
ت��ق��ول �إن ال�ضغوط النف�سية ميكن �أن تزيد
م��ن حتطيم النيكوتني م��ن قبل اجل�سم ,مما
ال يخف�ض م��ن م�ستوى النيكوتني يف ال��دم ..
فيقول اجل�سم هل من مزيد �إىل النيكوتني ,مما
يدفع املدخن �إىل تدخني املزيد من ال�سجائر.
وحني ت�شعر بحاجتك �إىل ال�سيجارة ,حاول
�أن ت�شغل نف�سك ب�شيء ما .اخرج من الغرفة ..
�أو البيت .حاول �أن تعمل �شيئاً ما ..خذ تفاحة
وكلها ...نظف �أ�سنانك بالفر�شاة ..فت�شعر �أن
فمك نظيف ال ت��ري��د �أن تلطخه م���رة �أخ���رى
برائحة ال�سجائر املقيتة.
���ض��ع م��ف��ك��رة يف ج��ي��ب��ك ,و���س��ج��ل فيها ع��دد
ال�سجائر التي تدخنها كل يوم ,وانظر �أي وقت
من النهار حتتاج فيه �إىل ال�سجائر ب�شكل خا�ص.
وق���د ي��ف��ي��دك �أن ت��ع��ل��م الآخ���ري���ن �أن����ك قد
�أقلعت عن التدخني ,فبع�ض النا�س ي�شعر �أنه
كلما ازدادت معرفة النا�س بقراره ,زاد مت�سكه
بالتوقف عن التدخني.
فكر بكمية املال التي تنفقها على ال�سجائر,
واح�سب كم توفر يف �آخر ال�شهر لو �أنك توقفت
عن التدخني.

�إذا �شعرت �أنك بحاجة �إىل �سيجارة مع فنجان
القهوة مث ًال ,فا�شرب �شيئاً �آخ��ر غري القهوة,
مثل ع�صري الفواكه �أو �شاي �أو غري ذلك.
�إذا �أع��ط��اك �أح���د ال��ن��ا���س ���س��ي��ج��ارة ,فقل له
�إين ق��د توقفت ع��ن التدخني .ك��ن جرئياً وال
جت��زع ,فالقرار ق��رارك وال�صحة �صحتك ,ولن
ينفعك الآخرون ب�شيء لو �أ�صبت مبر�ض نتيجة
التدخني.
�إذا واجهتك حلظة �ضعف و�أخ���ذت �سيجارة
 ..فال تيئ�س ,وع��د �إىل ق��رارك يف التوقف عن
التدخني.
ون�ستطيع تلخي�ص بع�ض االع��م��ال املهمة
التي ينبغي على املواطن القيام بها للم�شاركة يف
حماربة وباء التبغ و�صو ًال ب�أذن اهلل �إىل مملكة
خالية متاما من التدخني يف الآتي:
ج��ن��ب ن��ف�����س��ك و�أه���ل���ك و�أوالدك
§
وك��ل م��ن ه��م حت��ت رعايتك �أخ��ط��ار وب��اء التبغ
وال��ت��دخ�ين  ،ب����أن ال ي��ك��ون��وا م��ن امل��دخ��ن�ين وان
ي��ح��ر���ص��وا ك��� َّل احل��ر���ص ع��ل��ى جت��ن��ب التعر�ض
للتدخني غري املبا�شر (ال�سلبي)  ،وهو ا�ستن�شاق
الدخان الذي ينفثه املدخنون �أو الذي يت�صاعد
من ال�سجائر �أو ال�شي�شة.
اح���ر����ص ع��ل��ى �أن ي���ك���ون بيتك
§
وم���ك���ان ع��م��ل��ك و���س��ي��ارت��ك �أم���اك���ن خ��ال��ي��ة من
التدخني املبا�شر وغري املبا�شر  ،فال تدخن فيها
 ،وال ت�سمح لأحد �أن يدخن فيها.
�ساهم يف تطبيق حظر التدخني
§
يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة  ،و�أوق�����ف ك��ل م��ن يدخن
حولك وال جتامل �أحداً على ح�ساب �صحتك !
ب��ل��غ اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ص��ة ع���ن �أي
§
خم��ال��ف��ات ل�ل�أن��ظ��م��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ات اخل��ا���ص��ة
مبكافحة التدخني  ،مثل التدخني يف و�سائل
املوا�صالت والأم��اك��ن التي مت حظر التدخني
بها.
ان�صح �أقاربك وزمالءك املدخنني
§
بالإقالع عن التدخني  ،واالبتعاد عن هذه الآفة
اخلطرية  ،وذكرهم ب�أ�ضرار التدخني ال�صحية
واالقت�صادية واالجتماعية  ،و�أر�شدهم لأقرب
ع���ي���ادة ت��ق��دم خ��دم��ة م�����س��اع��دة امل��دخ��ن�ين على
الإقالع عن هذه الآفة اخلطرية والقاتلة.
اقرتح على �إمام امل�سجد  ،وخطيب
§
اجلمعة  ،وامل��در���س�ين  ،وغ�يره��م م��ن �أ�صحاب
ال����ر�أي وال��وج��اه��ة االجتماعية  ،ب����أن ي��ح�� ّذروا
النا�س من �شرور �آفة التبغ و�أ�ضرار التدخني ،
وي�شجعوا املدخنني على ترك التدخني  ،طلباً
ملر�ضاة الرحمن  ،وحفاظاً على �صحة الأبدان.
ان�صح �أ�صحاب البقاالت واملتاجر
§
بالتوقف عن بيع الدخان ومنتجات التبغ  ،نِّ
وبي
لهم خماطر انت�شار هذا الوباء  ،وذكرهم باهلل
 ،ونعمة الك�سب احل�لال  ،ك��ي ي��ب��ارك اهلل لهم
يف �أموالهم وجتارتهم  ،ويحفظ لهم �صحتهم
و�صحة �أوالدهم .
ما بعد التوقف عن التدخني
بع�ض النا�س يختلق الأع����ذار لكي ال يقلع
ع��ن ال��ت��دخ�ين ,واحل��ق��ي��ق��ة �أن���ه ق��د �أدم����ن على

التدخني  ..يف ح�ين يجد �آخ����رون �أن التوقف
ع��ن التدخني ي��زي��د م��ن وزن��ه��م  .وف��ئ��ة �أخ��رى
جتد راح��ة وا�سرتخاء يف التدخني ,ولكن من
امل�ؤكد �أن التدخني يحر�ض القلب وي�سرع عدد
�ضرباته.
والواقع �أن التوقف عن التدخني يح�سن
ت���ذوق ال��ط��ع��ام .ويخفف م��ن �ضيق النف�س
وال�سعال ,وت�صبح رائحة الفم �أ�صفى و�أنقى.
�أما عن زيادة الوزن التي يحتج بها البع�ض
ممن ال يريد الإقالع عن التدخني ,الأبحاث
العلمية ت��ق��ول �إن���ه لينبغي �أن ي��زي��د وزن��ك
مبقدار  64كلغ لكي ت�صل �إىل اخلطر الناجم
عن تدخني ع�شرين �سيجارة يف اليوم فقط!!
ويكفي �أن نعلم �أن وزن املقلع عن التدخني
ال ي��زي��د ع���ادة يف املتو�سط ع��ن  2كيلوغرام
ول��ك��ن ه���ذا يختلف م��ن �شخ�ص �إىل �آخ���ر.
وغالباً ما ي�ستطيع املرء �إعادة وزنه للطبيعي
بعد فرتة ق�صرية من التوقف عن التدخني.
�أما عن �سبب زيادة الوزن بعد التوقف عن
التدخني فعديدة ,ومنها:
�أو ًال :ي�ؤدي التدخني �إىل نق�ص امت�صا�ص
الطعام يف اجلهاز اله�ضمي .ولكن ال ين�صح
�أح�����د �أب�������داً ب��ال��ت��دخ�ين م���ن �أج�����ل تخفيف
ال��������وزن!!! ف��ق��د ت��ب��ي��ن��ت �إح�����دى ال���درا����س���ات
الأمريكية �أن �أكرث الن�ساء بدانة يف الواليات
املتحدة هن �أكرثهن تدخيناً لل�سجائر.
ثانيا :يقلل التدخني من ال�شهية للطعام,
ول��ه��ذا تتح�سن �شهيتك ب��ع��د ال��ت��وق��ف عن
التدخني.
ثالثاً :ي���ؤدي التدخني �إىل تبلد يف ح�س
احلليمات الذوقية يف الل�سان .ولذا يتح�سن
تذوقك للطعام بعد الإقالع عن التدخني.
يف ح���ال ع����ودة ال�����ش��خ�����ص �إىل ال��ت��دخ�ين
املنتظم بعد �أن كان قد �أقل َع عنه:
•�أ َّال ي�صبح محُ�� َب��ط��اً؛ ب��ل ُي��ح ِ��دّد موعداً
ربمّ����ا يف غ�ضون
ج���دي���داً ل�ت�رك ال��ت��دخ�ينَ ،
�أ�سبوع �أو نحو ذلك.
•التع ُّلم م��ن الأخ��ط��اء؛ م��ا ال��ذي جعل
ه���ذا ال�شخ�ص يف�شل؟ وعليه �أن ُي��ف�� ِّك��ر يف
ال���ط���رق ال��ت��ي ك����ان م���ن امل��م��ك��ن �أن تجُ�� ِّن��ب��ه
التدخني .والعمل على مهارات التعامل مع
الأمور ،بحيث يكون م�ستعداً �إذا م َّر باملوقف
نف�سه.
•التح ُدّث �إىل الطبيب عن َد احلاجة �إىل
مزيد من امل�ساعدة على التعامل مع ال�شعور
بالرغبة ال�شديدة يف �أثناء املحاولة التالية
للإقالع عن التدخني.
•الثقة بالنف�س؛ من خالل التع ُّلم على
كيفية الإق�ل�اع ع��ن ال�سجائر .وي��ت��ذ َّك��ر �أ َّن��ه
�سيكون �أق���وى يف امل��رة ال��ق��ادم��ة ،لأ َّن���ه �سوف
يعرف ما هي الأ�شياء التي �سيحذر منها.
ويف اخلتام ينبغي �أن تتذكر �أن كثرياً من
العلماء ق��د �أف��ت��ى بتحرمي التدخني وذل��ك
عم ً
ال بقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم:
“ال �ضرر وال �ضرار” يف الإ�سالم.

تشرين وصفي
د .دانييال القرعان
حني ا�ست�شهد و�صفي وحمل الأردنيون نع�شه مل يعرفوا �إىل �أين يذهبوا به؟
ذلك لأن؛ �صوته ال ي�صلهم ويدلهم كعادته ،كانوا جميعا تائهون ،ويف كل �صباح
مثل هذا اليوم حتديدًا يطلع �صوت من كل قرية �أردنية ي�سكنها احلزن واحلنني
وال�ضوء والفخر ليذكرنا بك يا دولة ال�شهيد،يا و�صفي يا حامي البطولة والعزم
وال�شهامة يا حامي حمانا وللعدا قهار �صباحك يف اجلنة �أجمل بجانب �أولئك
الذين ق�ضوا نحبهم دفا ًعا عن تراب الأردن الطهور.
يف الثامن والع�شرين من ه��ذا ال�شهر ت�شرين الأردن��ي�ين� ،سن�أتي �إليك ن�س ّلم
عليك ون�شرب قهوتك ون��ق��ر�أ الفاحتة على روح��ك الطاهرة مثل ك��ل ع��ام ،لكن
الظروف ال�صحية الطارئة التي �ألمّ��ت بنا و�ألمّ��ت بوطنك الأردن العظيم يا حبيب
ال��دار ال��ذي تع�شق ونع�شق �سوف جتربنا على جتنب جمال�ستك واحلديث معك
عما حدث بنا من بعدك ،وكما تعلم يا دولة ال�شهيد �أن الآالف الأردنيني ينتظرون
هذه املنا�سبة لزيارتك وجتديد العهد والوعد لكن �سنزورك بوحي احلزن واحلنني
الروحي للم�س �ضريحك الطاهر،ال�شعلة يا دولتك ما زالت تنري للأحرار بفكر
الرمز والقدوة طريقهم،و�إنا على دربك �سيدي ما�ضون.
“�إذا قابلني غرميي وجه لوجه ح ّياه اهلل ...ب�س ما يغدر” حكاية من حكايات
ت�شرين احلزينة يحفظها الأردنيني ال�شرفاء ويرددوها على م�سامع �أبنائهم جيل
بعد جيل؛ كي ال ين�سوا حقهم امل�سلوب وكي تبقى ق�ضيتهم حا�ضرة.
لقد عا�ش و�صفي جند ًيا م��ن��ذو ًرا خلدمة بلده و�أمته،وكافح ب�شرف ورجولة
ما�ض
من �أجلهم ويف �سبيل ق�ضيتهم املقد�سة ،وق�ضى كجندي با�سل فيما هو ٍ
بالكفاح من �أجلهما يف �سبيلهما برجولة و�شرف وعا�ش حمب للخري لأبناء �شعبه
ال ير�ضى بالظلم ويقف دائ ًما وقفة احلق ويتكلم بكل ثبات كلمة رجل ّ
�سطر �أ�سمه
تاريخ املجد وتغنت به الق�صائد والروايات والكتب عنوانها ق�صة الع�شق ما بني
و�صفي والأر�ض.
�صباح الأردنيني وجي�شهم العظيم �صباح الوطن يطل على �أ�ضرحة ال�شهداء يف
�صباحات التذكر ،فريى �أبناءه يخرجون لل�سالم على الأمهات والرايات ،وحني
ميرون ب�ضريح �شهدائهم ينادون ك�أنهم حولهم يف �ساعة اقتحام اللظى يف القد�س
وجنني والكرامة واجلوالن،و�إذا قيل خيل اهلل يو ًما �أال اركبي ر�ضيت بكف الأردين
ان�سيالها.
خلق اهلل الأردنيني حتى تبقى كفة اخلري واحلب وال�سالم يف العامل راجحة،
وكما قال دول��ة ال�شهيد و�صفي “ نحن غري معنيني بتغيري �سيا�ساتنا لتخفيف
درجة احل�سا�سيات فالأردنيون يقولون ما ي�ؤمنون به ويفعلون ذلك علنا” فنحن
الأردن��ي�ين نقول دائ�� ًم��ا كما �أن الأر���ض هناك ال تت�سع لهويتني ،ف��الأر���ض هنا ال
تت�سع لهويتني �إما نحن �أو نحن.
عندما يتعلق الأم��ر بالوطن ال ف��رق بني اخليانة واخل��ط���أ؛ لأن النتيجة هي
ذاتها ،ول��ن يكتب التاريخ يف ا�سفاره عن الأردن��ي�ين �إال ما ي�ش ّرف ويرفع ر�ؤو���س
الأبناء واالحفاد والأجيال احل��رة االبية ،ولن يكتب عن الأردنيني �إال ما نلهوه
م��ن ق��ي��م ن��ب��ع ال�����ص��ف��اء ال��وط��ن��ي وق���دوة ال��ت��ق��دم وال��ع��ط��اء والت�ضحية الأردن��ي��ة،
ال�شهيد و�صفي التل ذو ًدا ع��ن الأردن ودف��ع ال�����ش��رور وامل���ؤام��رات���،ص��ف��ق��ة القرن
الوطن البديل اخلطة االمريكية لل�سالم التطبيع �سيا�سات ال�ضم وغريها من
م�سميات امل�ؤامرات اخلبيثة القادمة عرب احلدود واملحيطات ،وعلى هذا احلمى
الأردين الأ�صيل الذي ا�ستقبل و�أغاث وحمى و�ضحى وقدم وتقا�سم هي م�شاريع
�صهيوامريكية قدمية جديدة ظاهرها حل وباطنها ت�صفية للوطنني الأردين
والفل�سطيني ق�شرها �سالم ول ّبها ا�ست�سالم واذعان وتذويب يرف�ضها الأردنيني
اً
وتف�صيل ويرف�ض حتى جمرد االلتفات اىل فكرة املقاي�ضة والتبديل؛ لأن
جمل ًة
الأردن ثابت مطلق ال نقاي�ضه بالكون وال ُيهدى وال ي�ستبدل.
كما ونرف�ض ما يهب من ريح �أ�صفر و�أ�صوات ن�شاز لأقالم م�ستكتبني يعي�شون
بيننا واوهمونا ل�سنني خلت بالوطنية الكاذبة والن�ضال الباهت امل��زور واملدفوع
الثمن امل��روج��ة لنب�ش ق��رار فك ارت��ب��اط اململكة عن فل�سطني ال��ذي يف�ضي �إىل
االن�سياب الدميوغرايف من فل�سطني املرابطة اىل الأردن ال�صابر املحت�سب لتمرير
امل�ؤامرة وت�سليك ال�صفقات التي رف�ضها كل �أحرار الأردن ،لن يكون الأردن العزيز
�إال الأردن ولن تكون فل�سطني ال�شقيقة �إال فل�سطني والقد�س ال�شريف عا�صمتها.
كل عام والأردين يزداد وع ًيا ويق�ضه ،ين�سى �سباته الأول وينبت له يف ر�أ�سه عينًا
ثالثة ،ترى ما كان يتجاهله م�سبقًا لفرط ب�ساطته ،يوم الوفاء لل�شهيد والوطن
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آبناء السلط يطلقون مبادرة لمكافحة كورونا

االنباط -زيد عوامله

�أط���ل���ق ���ش��ب��اب �أب���ن���اء م��دي��ن��ة ال�����س��ل��ط م��ب��ادرة
اج��ت��م��اع��ي��ة ت��وع��وي��ة للحد م��ن ان��ت�����ش��ار ف�يرو���س
كورونا امل�ستجد ب�شعار”قدوتنا �سيدنا و�سالمتنا
بكمامتنا” اب�شر �سيدي
وت��ه��دف امل��ب��ادرة �إىل توعية املجتمع ب�أهمية
االل���ت���زام بالتباعد و التعقيم امل�ستمر و ارت���داء
الكمامات التي �أ�صبحت هي الو�سيلة الأ�سا�سية
حاليا
يف التخفيف من انت�شار الفريو�س
وال��ت��ي �أك����د ���ص��اح��ب اجل�لال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل
الثاين ابن احل�سني املعظم
على �أهمية الكمامة يف الوقت احلايل �إىل حني
�إيجاد لقاح لهذا الفريو�س
���س��ت��ن��ط��ل��ق امل�����ب�����ادرة ي�����وم الأث�����ن��ي��ن امل���واف���ق
2020/11/03
يف مت��ام ال�ساعة 12ظ��ه��را من مدخل ال�سلط
نفق العامرية دبابنة
وعلى امل�شاركني التواجد قبل املوعد بن�صف
�ساعه حيث �سيتم توزيع الف�ستات و الكفوف
على امل�شاركني تق�سيم الفرق لتوزيع يف منطقة

نفق ال�سلط وبعد االنتهاء
م�سرية بال�سيارات والدراجات
وع��ل��ى م��ن ي��رغ��ب امل�����ش��ارك��ة و املتابعة لو�سط
املدينة (�إ�شارة البلدية)
ليتم ت��وزي��ع ك��ل ف��ري��ق ب��اجت��اه م��ع�ين لإمت���ام
املبادرة بالفريق الواحد وباقي التفا�صيل �ستكون
يف املوقع
وهذه املبادرة �سوف تعك�س �صورة ال�سلط واهلها
ك��م��ا ي��رج��و ف��ري��ق ال��ع��م��ل االل����ت����زام ب�����ش��روط
ال�سالمة التي يعمل لأجلها
و االب���ت���ع���اد ع���ن ال��ت��ج��م��ع��ات و ال�ترك��ي��ز على
الكمامه والتي حتمل
�شعار ( قدوتنا �سيدنا و�سالمتنا بكمامتنا )
و دع��ا فريق العمل االخ��وة �أ�صحاب ال�سيارات
والدراجات امل�شاركني
يف امل����ب����ادرة ن���رج���و اح���ت��رام ح���رم���ة ال��ط��ري��ق
وااللتزام بامل�سرب الأمين ب�شكل منظم وفتح املجال
لل�سري بدون عوائق كونه املبادرة متابعه �إعالمياً
لنخرج ب�أف�ضل �صوره �إن �شاء اهلل
كما �سيتم التوزيع للمحالت التجارية وطرح
الإر�شادات ال�صحية
على املواطنني

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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تعاون اردني تونسي في المجاالت التشريعية والفنية
للمدن الصناعية والتنموية

االنباط-عمان

ب �ح��ث الأردن وت��ون ����س ت �ن �ف �ي��ذ ع� ��دد م��ن
اخل �ط��ط امل �� �ش�ترك��ة يف جم ��ال ان �� �ش��اء وادارة
وتطوير امل��دن ال�صناعية والتنموية وتبادل
اخلربات والزيارات بني اجلانبني.
وت�أتي مباحثات التعاون امل�شرتكة ،تفعيال
لبنود مذكرة التفاهم املوقعة بني حكومتي
البلدين ع��ام  2018خ�لال اجتماعات اللجنة
العليا امل�شرتكة الأردنية التون�سية التي تتوىل
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ��ش��رك��ة امل ��دن ال���ص�ن��اع�ي��ة االردن �ي��ة
والوكالة العقارية ال�صناعية التون�سية.
وذك��رت ال�شركة يف بيان ام�س ال�سبت� ،أن
ال�ط��رف�ين اتفقا خ�لال االج�ت�م��اع ال��ذي عقد
عرب تقنية االت�صال املرئي ،مب�شاركة ال�سفري
الأردين لدى تون�س الدكتور ماهر الطراونة
و�سفري اجلمهورية التون�سية خالد ال�سهيلي،
�أن��ه �سيتم البدء خ�لال الفرتة املقبلة تنفيد
وت��رج�م��ة ب�ن��ود م��ذك��رة التفاهم ال�ت��ي �ستتيح
تبادل اخلربات يف جمال ان�شاء وادارة وتطوير
املدن ال�صناعية والتنموية باملفهوم ال�شمويل
ب��اع �ت �ب��اره��ا اح � ��دى االدوات االق �ت �� �ص��ادي��ة
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ال �ت��ي ت���س�ه��م يف حت �ق �ي��ق ن�ه���ض��ة
�صناعية م��ن خ�لال ا�ستقطاب اال�ستثمارات
والذي يتما�شى مع ارادة حكومية جادة يف كال
البلدين لتوثيق هذا التعاون.
و�أو�� � �ض � ��ح امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �� �ش ��رك ��ة امل� ��دن
ال�صناعية عمر جويعد� ،أن ال�شركة تفخر مبا
متلكه من خربة تقارب االربع عقود يف جمال
ان�شاء وادارة وتطوير امل��دن ال�صناعية وفقا
لأف�ضل امل��وا��ص�ف��ات ،م�شيدا بجهود ال�سفري

د .سليمان ابو عتمة

ال�ت��ون���س��ي ب �ع �م��ان وط��اق��م ال �� �س �ف��ارة لتفعيل
ه��ذا التعاون والتن�سيق بني خمتلف اجلهات
االق�ت���ص��ادي��ة وال�ت���ش�ب�ي��ك بينها ل��دف��ع عجلة
التنمية االقت�صادية بني البلدين.
وق ��ال ج��وي�ع��د �إن ال���ش��رك��ة ا��س�ت�ط��اع��ت �أن
توفر جميع م�سببات جناح بيئة اال�ستثمار يف
خمتلف مدنها ال�صناعية ،تنفيذا للتوجيهات
امل �ل �ك �ي��ة واخل� �ط ��ط احل �ك��وم �ي��ة جل �ع��ل امل ��دن
ال�صناعية االردن�ي��ة البيئة الأمثل واحلا�ضن
الأك�بر لال�ستثمار ال�صناعي يف اململكة �أهلها
لأن تك�سب �سمعه دولية وعربية يف هذا املجال.
وا�� � �ض � ��اف �إن ال� ��� �ش ��رك ��ة � �س �ت �ق��دم ج�م�ي��ع

الإم �ك��ان��ات امل�ت��اح��ة ل�ل�أ��ش�ق��اء يف ت��ون����س التي
متتلك �أي�ضا خربة متقدمة يف هذا املجال.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال م ��دي ��ر ع � ��ام ال ��وك ��ال ��ة
العقارية ال�صناعية التون�سية �سهيل �شعور� ،إن
وفدا من الوكالة �سيزور الأردن خالل الفرتة
القريبة املقبلة لالطالع عن كثب على واقع
امل ��دن ال���ص�ن��اع�ي��ة االردن �ي ��ة وزي� ��ارة ع ��دد من
ال�شركات ال�صناعية االردنية ،م�ؤكدا �ضرورة
وحتمية التكامل ال�صناعي العربي.
وا�شار اىل �أن التعاون مع اجلانب الأردين
� �س �ي �ب��د�أ يف امل� �ج ��االت ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة
والتخطيط والتطوير و�إدارة املدن ال�صناعية

من حيث البنى التحتية واخلدمات امل�ساندة
يف ك�ل�ا ال �ب �ل ��دي ��ن ،م �ب �ي �ن��ا �أن ف � ��رق ال �ع �م��ل
امل�شكلة م��ن اجل��ان�ب�ين �ستعمل ع�ل��ى مقاربة
للبيئة الت�شريعية و�سبل ج��ذب امل�ستثمرين،
و�آل� �ي ��ة ت �ق��دمي ال �ت �� �س �ه �ي�لات ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن
وا��س�ت�ق�ط��اب�ه��م مب��ا ي �ت��واءم م��ع التكنولوجيا
احلديثة.
يذكر �أن �شركة امل��دن ال�صناعية االردنية
ت�ع�ت�بر امل �ط��ور الأك �ب�ر ل�ل�م��دن ال���ص�ن��اع�ي��ة يف
الأردن حيث متتلك وت��دي��ر  9م��دن �صناعية
يف خمتلف مناطق اململكة وت�ضم قرابة 840
�شركة �صناعية.

صناعة عمان تدعو لتعزيز االستثمارات الصناعية بين األردن والمانيا
االنباط-عمان
دع��ا رئي�س غرفة �صناعة عمان املهند�س
ف �ت �ح��ي اجل �غ �ب�ير اىل ت �ع��زي��ز اال� �س �ت �ث �م��ارات
امل �� �ش�ترك��ة ب�ي�ن رج � ��ال االع� �م ��ال م ��ن امل��ان �ي��ا
والأردن يف القطاع ال�صناعي.
وق� ��ال امل �ه �ن��د���س اجل �غ �ب�ير خ �ل�ال اع �م��ال
امل�ن�ت��دى االق�ت���ص��ادي الأردين الأمل ��اين ال��ذي
مت تنظيمه ع�بر ت�ق�ن�ي��ة االت �� �ص��ال ع��ن ب�ع��د،
�إن اال��س�ت�ث�م��ار ل�ي����س ف�ق��ط حم��رك��ا رئ�ي���س�ي�اً
للنمو االق�ت���ص��ادي ول�ك��ن يعمل ع�ل��ى توفري
احتياجات امل�ستهلكني خالل الأزمات.
واو�ضحت الغرفة يف بيان ام�س ال�سبت� ،أن
اجلغبري �أك��د ��ض��رورة تعظيم اال�ستفادة من
امل���ش��ارك��ة يف مثل ه��ذه امل�ن�ت��دي��ات ،م��ن خالل
العمل على �إقامة م�شاريع م�شرتكة يف �شتى
امل �ج��االت امل�ت��اح��ة ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�برات
االملانية املتقدمة يف جمال الت�صنيع والتعليم
والتدريب املهني.
وجاء تنظيم املنتدى بالتعاون بني �صناعة

عمان والغرفة العربية الأملانية ،بهدف تعزيز
ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن مب �ج��االت ال�ط��اق��ة
والطاقة املتجددة وال�صناعة وامل�ي��اه والبنى
التحتية وال�صحة والتعليم والتدريب.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،دع ��ا ال �� �س �ف�ير االمل � ��اين ل��دى
امل �م �ل �ك��ة ب�ي�رن� �ه ��ارد ك��ام �ب �م��ان اىل �� �ض ��رورة
اال�ستفادة من املنتدى والتعرف على فر�ص
اال� �س �ت �ث �م��ار امل �� �ش�ت�رك ،وت�ع�ظ�ي��م اال� �س �ت �ف��ادة
م��ن ال�برام��ج التي تقدمها الوكالة االملانية
للتعاون ال��دويل باململكة ،مبينا �أن اجلامعة
الأمل��ان�ي��ة الأردن � ّي��ة تعترب م�ث��ا ًال ن��اج�ح��ا على
التعاون بني البلدين.
وب�ين ال�سفري الأمل ��اين � �ض��رورة اال��س�ت�ف��ادة
من التجربة املتقدمة لبالده مبجايل الطاقة
واالبتكار من خالل ت�أ�سي�س مركز لالبتكار يف
االردن ،ما �سي�سهم يف زيادة ال�صادرات الأردنية،
معربا عن �أمله بان ي�شهد العام املقبل مزيدا
من اال�ستثمارات االملانية يف اململكة ،خ�صو�صا
وان املانيا تعترب ال��داع��م ال�ث��اين لل��أردن بعد
الواليات املتحدة الأمريكية.

م��ن ج�ه�ت��ه ،ا� �ش��ار ال���س�ف�ير االردين ل��دى
امل��ان�ي��ا ب�شري اخل�صاونة اىل عمق العالقات
التي تربط الأردن واملانيا يف �شتى املجاالت،
مثمنا الدعم الذي تقدمه احلكومة االملانية
للمملكة ،وخ�صو�صا يف ظل جائحة كورونا.
ول �ف��ت م��دي��ر ع ��ام غ��رف��ة � �ص �ن��اع��ة ع�م��ان
الدكتور نائل احل�سامي ،اىل ان نحو  20باملئة
م��ن واردات الأردن ت� أ�ت��ي م��ن أ���س��واق االحت��اد
الأوروب� � ��ي ،اال ان ال �� �ص��ادرات الأردن� �ي ��ة اق��ل
بكثري ،رغم وجود اتفاقية موقعة بني اململكة
واالحتاد الأوروبي.
ودع ��ا احل���س��ام��ي اىل زي ��ادة اال��س�ت�ث�م��ارات
الثنائية بني البلدين ،خ�صو�صا يف جماالت
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة وال�صناعات
الغذائية والبال�ستيكية والتعبئة والتغليف
وال�صناعات الكيماوية.
بدوره ،اكد رئي�س الغرفة العربية االملانية
يف م�صر عماد غايل� ،أهمية املنتدى يف تعزيز
ال��رواب��ط ب�ين ال���ش��رك��ات الأردن �ي��ة وامل�صرية
واالملانية ،مثمنا جهود احلكومة الأردنية يف

مكافحة جائحة فريو�س كورونا.
وا� � �ش� ��ار غ� ��ايل اىل ان ال �غ��رف��ة ال �ع��رب �ي��ة
االملانية �ستنظم م��زي��دا م��ن ال�ل�ق��اءات خالل
ال�شهرين القادمني بهدف تعزيز التقارب بني
فعاليات القطاع اخلا�ص يف الدول الثالث.
كما اك��د رئي�س هيئة اال�ستثمار الدكتور
خالد ال��وزين خالل م�شاركته يف املنتدى� ،أن
هيئة الإ�ستثمار عملت وبالت�شارك مع جميع
اجل �ه��ات يف ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص على
�إع��داد ملف ي�ضم �أه��م الفر�ص الإ�ستثمارية
ال��واع��دة يف الأردن وب�ل��غ ع��دده��ا  75فر�صة
�إ�ستثمارية يف قطاعات اقت�صادية متنوعة.
واو�ضح ا�ستعداد هيئة الإ�ستثمار الكامل
ل�ت��وج�ي��ه خم�ت�ل��ف �أ� �ش �ك��ال ال��دع��م ل�ل���ش��رك��ات
الأملانية الراغبة يف اال�ستثمار يف الأردن.
و� �ش��ارك يف امل �ن �ت��دى اك�ث�ر م��ن �� 50ش��رك��ة
اردن� �ي ��ة وامل ��ان� �ي ��ة م ��ن خم �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات،
بينها اي ب��ي ام و��س��اب ولوفتهانزا االملانية،
ب��اال� �ض��اف��ة ل � ��وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل وه�ي�ئ��ة
اال�ستثمار.

العمل تعلن قائمة القطاعات واألنشطة االقتصادية األكثر
تضررًا للشهر الحالي
االنباط-عمان
�أع �ل��ن وزي ��ر ال�ع�م��ل وزي ��ر ال��دول��ة ل���ش��ؤون
اال��س�ت�ث�م��ار ال��دك �ت��ور م�ع��ن ال�ق�ط��ام�ين قائمة
ال �ق �ط��اع��ات والأن �� �ش �ط��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة الأك�ث�ر
ت �� �ض��رراً م��ن ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ال���ش�ه��ر احل��ايل
مب ��وج ��ب �أم � ��ر ال� ��دف� ��اع رق� ��م  6ل �� �س �ن��ة 2020
والبالغات ال�صادرة مبوجبه.
وب�ح���س��ب ب �ي��ان ��ص�ح��ايف م��ن وزارة ال�ع�م��ل،
ام����س ال���س�ب��ت ،ج��اءت ال �ق��رارات احل�ك��وم�ي��ة يف
��ض��وء ا�ستمرار ت��وق��ف العديد م��ن القطاعات
والأن �� �ش �ط��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ع��ن ال�ع�م��ل ك�ل�ي��ا �أو
ج��زئ �ي��ا ن �ت �ي �ج��ة ا� �س �ت �م��رار احل ��ال ��ة ال��وب��ائ �ي��ة
ولتخفيف الآث ��ار االقت�صادية للجائحة على
خمتلف القطاعات.
و�أو�ضح القطامني �أن ع��ددا من القطاعات
والأن�شطة االقت�صادية �أ�ضيفت للقائمة مراعاة
ل �ظ��روف �ه��ا ومل �� �س��اع��دت �ه��ا ع �ل��ى ت �خ �ط��ي الآث� ��ار
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ن��اجت��ة ع��ن ا��س�ت�م��رار اجلائحة

دعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

وتداعياتها ،م�ؤكداً �أن القائمة ال�شهرية ت�صدر
دوري��ا بعد مراجعة �أو� �ض��اع جميع القطاعات
والأن �� �ش �ط��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة م��ن خ�ل�ال وزارت ��ي
العمل وال�صناعة والتجارة والتموين.
وبني �أن قائمة ال�شهر احلايل ،ت�شمل املن�ش�آت
ال�سياحية املرخ�صة مبوجب قانون ال�سياحة
والأن�ظ�م��ة والتعليمات ال���ص��ادرة مبوجبه مبا
فيها مكاتب احلج والعمرة واملن�ش�آت ال�سياحية
��ض�م��ن ح� ��دود م�ن�ط�ق��ة ال �ع �ق �ب��ة الإق �ت �� �ص��ادي��ة
اخلا�صة ،ومن�ش�آت التوظيف املرخ�صة مبوجب
قانون العمل والأنظمة والتعليمات ال�صادرة
مب ��وج �ب ��ه ،وم �ن �� �ش ��آت ا� �س �ت �ق ��دام وا� �س �ت �خ��دام
العاملني يف امل�ن��ازل املرخ�صة مب��وج��ب قانون
العمل والأنظمة ال�صادرة مبوجبه ،ومن�ش�آت
النقل اجل��وي وال�بري والبحري ل�ل�أف��راد مبا
فيها �شركات النقل الدويل املتخ�ص�ص للأفراد
ومن�ش�آت ت��زوي��د ومت��وي��ن ال�ط��ائ��رات وخدمات
� �ص �ي��ان��ة ال � �ط� ��ائ� ��رات وخ� ��دم� ��ات امل �� �س��اف��ري��ن
والأ�سواق احلرة وفروع �أي من املن�ش�آت العاملة

يف امل � �ط ��ارات وامل �ع��اب��ر احل� ��دودي� ��ة ،وم �ن �� �ش ��آت
و�سائط النقل العام ،ومن�ش�آت تنظيم احلفالت
واملهرجانات وامل�ؤمترات واملعار�ض.
كما ت�شمل من�ش�آت �صاالت الأفراح ومن�ش�آت
ت ��أج�ير ل ��وازم الأف� ��راح وامل�ن��ا��س�ب��ات ،وم�ن���ش��آت
ت ��أج�ي�ر ال �� �س �ي��ارات ال �� �س �ي��اح �ي��ة ،و�أك ��ادمي �ي ��ات
وم��راك��ز ال�ت��دري��ب املهني وال�ت�ق�ن��ي ،والأم��اك��ن
ال�ت�رف �ي �ه �ي��ة واحل� ��دائ� ��ق ال� �ع ��ام ��ة ،وم �ن �� �ش ��آت
دور ال���س�ي�ن�م��ا وامل� ��� �س ��ارح ،وامل �ت��اح��ف ال�ت��اب�ع��ة
للقطاع اخل��ا���ص ،وق�ط��اع ال�صناعات اجللدية
وامل �ح �ي �ك��ات ،وق �ط ��اع م �ن �ت �ج��ات ال �ب �ح��ر امل �ي��ت،
ومكاتب اخلدمات اجلامعية ،ومكاتب ا�صدار
ال �ت ��أ� �ش�ي�رات ،وم �ك��ات��ب و� �ش��رك��ات ال�ت�خ�ل�ي����ص
با�ستثناء ال �ف��روع العاملة يف منطقة العقبة
االق�ت���ص��ادي��ة اخل��ا� �ص��ة ،وامل �ن �� �ش ��آت ال�ع��ام�ل��ة يف
جمال التدريب على الطريان والتدريب على
�صيانة الطائرات،
واملن�ش�آت العاملة يف قطاع الن�شر والتوزيع،
وامل �ط��اع��م ال���ش�ع�ب�ي��ة وامل �ق��اه��ي ،وامل� �ح�ل�ات يف

الأ�سواق ال�شعبية ،وقطاع ال�صناعات اخل�شبية
والأث ��اث ،ومن�ش�آت جت��ارة الألب�سة والأح��ذي��ة
والإك���س���س��وارات ،ومن�ش�آت ال�صحف الورقية،
وم �ن �� �ش ��آت الأن ��دي ��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال�ترف�ي�ه�ي��ة
وامل�سابح واحلمامات ال�شرقية ومن�ش�آت املراكز
والأك��ادمي �ي��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ،وم�ن���ش��آت الأن��دي��ة
ال�صحية.
وت���ش�م��ل ك��ذل��ك�� ،ش��رك��ات ت�ط�ب�ي�ق��ات النقل
الذكية والتاك�سي الأ�صفر ،ومن�ش�آت احل�ضانات
وري��ا���ض الأط�ف��ال ،ومن�ش�آت امل��راك��ز التعليمية
والثقافية،
ومن�ش�آت مراكز تعليم ال�سواقني ،ومن�ش�آت
املدار�س ،ومن�ش�آت التجميل وجتهيز العرائ�س،
وم �ن �� �ش ��آت ال�ق��رط��ا��س�ي��ة وامل �ك �ت �ب��ات ،وحم�ل�ات
الت�صوير الفوتوغرايف ،وا�ستيديوهات الإنتاج
الإع�لام��ي ،ومن�ش�آت تقدمي الطعام وال�شراب
ل �ل �ح �ف�لات وامل� � ��ؤمت � ��رات ،وم ��راك ��ز ال �ب �ل �ي��اردو
وال���س�ن��وك��ر ال�تروي�ح�ي��ة وال��ري��ا��ض�ي��ة ،وم��راك��ز
الألعاب الكهربائية والإلكرتونية.

من ال�صعب التو�صل اىل تعريف حمدد وموحد للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،هذا بالإ�ضافة �إىل
�أن كلمة «�صغرية» و «متو�سطة» هما كلمتان لهما مفاهيم ن�سبية تختلف من دولة �إىل �أخرى ومن قطاع
�إىل �آخر حتى يف داخل الدولة الواحدة ويتم تعريف امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة اعتماداً على جمموعة
من املعايري ،منها عدد العمال ،وحجم ر�أ�س املال ،وم�ستوى التكنولوجيا امل�ستخدمة والنظام االقت�صادي
يف الدولة ،وحجم املبيعات �أو معايري �أخرى.
ورغم املحاوالت املتعددة للعديد من املنظمات املتخ�ص�صة يف امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف العامل
اال انه حتى الآن ال يوجد تعريف حمدد لها ،فاختلفت املعايري يف تعريف امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
ومنها من يعتمد على عدد العمال يف امل�شروع وتختلف من دولة لآخرى ففي امريكا تعرف امل�شروعات
ال ،ويف اليابان بانها التي ت�ستخدم لغاية ( )300عام ً
ال�صغرية بانها التي ت�ستخدم لغاية ( )499عام ً
ال،
ويف م�صر بانهاالتي ت�ستخدم اقل من ( )50عام ً
ال� ،أما يف االردن فيعرف امل�شروع ال�صغري ب�أنه الذي
يعمل فيه ( )20عام ً
ال ف�أقل ،وكذلك يوجد معياريعتمد على ا�سا�س را�س املال ويختلف من دولة لآخرى،
فمث ً
ال يف اليابان يعترب امل�شروع الذي ال يزيد ر�أ�س ماله عن ( )10مليويني ين م�شروعاً �صغرياً ،ويف
االردن يعرف امل�شروع ال�صغري ب�أنه الذي ال يزيد ر�أ�س ماله عن ( )10الآف دينار �أردين ،وكذلك يف الدول
املتقدمة يتم الآخذ مبعيار امل�ستوى التكنولوجي امل�ستخدم يف تعريف امل�شروعات ال�صغرية ،وكذلك يوجد
معيار يعتمد على حجم املبيعات للم�شاريع ،ومن �أكرث املعايري التي يتم االعتماد عليها يف تعريف امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة معيار عدد العمال ومعيار ر�أ�س املال.
ويف الأردن اعتربت وزارة ال�صناعة والتجارة امل�شاريع التي يعمل بها ( )4عمال فما دون م�شروعات
�صغرى ،وما بني ( )19 – 5عام ً
ال م�شروعات �صغرية ،وما بني ( )99 -20م�شروعات متو�سطة ،وما فوق
ذلك م�شروعات كبرية.
البنك املركزي الأردين بدوره اعترب ب�أن ال�شركات امل�ساهمة العامة و�شركات الت�أمني و�شركات الو�ساطة
املالية ال تعترب �شركات �صغرية ومتو�سطة ،وب�أن ال�شركات ال�صغرية هي التي تكون قيمة الأ�صول فيها
�أقل من مليون دينار� ،أو تقل �إراداتها ال�سنوية عن مليون دينار ،ويعمل فيها ما بني ( )5اىل ( )20عام ً
ال،
�أما ال�شركات املتو�سطة فهي التي تكون قيمة اال�صول فيها ما بني (� )1إىل ( )3مليون دينار �أردين� ،أو
تبلغ �إراداتها ال�سنوية ما بني (� )1إىل ( )3ماليني دينار ،ويعمل فيها ما بني (� )12إىل ( )100عام ً
ال.
وللم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة �أهمية يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية النها تن�شط يف
معظم القطاعات االقت�صادية ولها �أهمية بالغة يف دعم االقت�صاد الوطني ،فهي ال حتتاج لر�ؤو�س �أموال
�ضخمة وتعد من �أكرث امل�شاريع كفاءة يف توظيف ر�أ�س املال ،ويتم �إن�شاءها خالل فرتة زمنية ق�صرية
وبانت�شار جغرايف �أو�سع على جميع �أرا�ضي الوطن ،فهي غري مقيدة مبكان ،فهي حتد من م�شكلتي الفقر
والبطالة وحتقيق الأمان االقت�صادي واالجتماعي.
ففي الأردن تعد ( )%98من املن�ش�آت �صغرية ويعمل بها ما يزيد عن ( )%60من �إجمايل القوى
العاملة ،وتقوم هذه امل�شاريع بخلق فر�ص عمل جديدة ،فهي حتد من البطالة ،وتدعم ال�صادرات ،وحتقق
عائد مادي لأ�صحابها.
وال�ي��وم ت��واج��ه امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة الكثري م��ن امل�شكالت وامل�ع��وق��ات ،نتيجة الظروف
االقت�صادية ال�صعبة التي مير بها االردن ،ونتيجة توابع جائحة فايرو�س كورونا وت�أثريها على االقت�صار
الوطني ،فال بد من تدخل احلكومة وحتمل م�س�ؤولياتها بدعم هذه امل�شاريع لكي ت�ستمر يف عملها
و�أداء واجباتها ،وكذلك تدخل امل�شرع الأردين بعد ت�شكيل جمل�س الأمة التا�سع ع�شر ب�سن ال�شريعات
وتعديل بع�ض الن�صو�ص القانونية حلماية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،ودعمها ،وت�شجيع البنوك
وال�شركات املاليةعلى �إقرا�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وتخفي�ض ا�سعار الفائدة واحلد من ال�شروط
التعجيزية ملنح القرو�ض ،ويف حال ا�ستمرار �سريان قانون الدفاع ال بد من تدخل احلكومة ال�صدار �أوامر
الدفاع الالزمة حلماية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وا�ستمرارها يف اداء عملها.

« العربي» يطلق عرضًا خاصًا لعمالء
برنامج «عربي جون َير» بالتعاون مع
منصة أبواب التعليمية
ّ
االنباط-عمان
��ض�م��ن ��س�ل���س�ل��ة امل ��زاي ��ا احل �� �ص��ري��ة ال�ت��ي
ي �ق��دم �ه��ا ال �ب �ن��ك ال �ع��رب��ي ل �ع �م�لاء «ع��رب��ي
�َي�»  -ال�ب�رن��ام��ج اخل ��ا� ��ص ب��الأط �ف��ال
ج ��ون رَ
واليافعني حتى عمر � 17سنة� ،أطلق البنك
م� ��ؤخ ��راً ع��ر���ض ا� �ش�ت�راك خ��ا���ص ب��ال�ت�ع��اون
مع من�صة �أب��واب التعليمية ،وذل��ك يف �إط��ار
ا�سرتاتيجيته ال��رام�ي��ة �إىل ت�ع��زي��ز �سل�سلة
خدماته الرقمية وتفعيل خ��دم��ات مبتكرة
ت�ن���س�ج��م م ��ع ت �ط �ل �ع��ات ع �م�ل�ائ��ه امل �ت �ج��ددة
ورغباتهم املتنوعة.
وي�ت�ي��ح ال�ع��ر���ض ل�ع�م�لاء ب��رن��ام��ج «ع��رب��ي
ج��ون رَ�َي�» م��ن البنك ال�ع��رب��ي احل���ص��ول على
ا� �ش�تراك مل��دة ال�ع��ام ال��درا� �س��ي ب��دون ر�سوم
لال�ستفادة من �أي من اخلدمات التعليمية
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا من�صة �أب� ��واب وال �ت��ي توظف
التكنولوجيا الرقمية يف جمال التعليم وتتيح
ّ
للطالب �إمكانية التعلم عن بعد من خالل
درو�س ق�صرية م�صورة واختبارات مبنية على
الذكاء ال�صناعي .وبامكان العمالء اال�ستفادة
من هذا العر�ض لدى ا�شرتاكهم باملن�صة من
خ�ل�ال تطبيق «ع��رب��ي م��وب��اي��ل» م��ن البنك
العربي ،وعند امتام عملية الت�سجيل� ،سيقوم
التطبيق ب�إن�شاء مفتاح «�أبواب» جماناً والذي
ميثل بطاقة ا��ش�تراك تفتح للطالب جميع
م ��واد امل�ن�ه��اج ال��وط�ن��ي الأردين م��ن ال�صف
ال�سابع اىل ال�صف الثاين ع�شر (التوجيهي)

لل�سنة الدرا�سية كاملة.
وبهذه املنا�سبة ،قال ال�سيد يعقوب معتوق،
م��دي��ر دائ ��رة اخل��دم��ات امل�صرفية ل�ل�أف��راد
يف ال�ب�ن��ك ال �ع��رب��ي – الأردن« :ن��وا� �ص��ل يف
البنك العربي تقدمي عرو�ض خا�صة مبزايا
تف�ضيلية ملمو�سة تلبي احتياجات عمالئنا
من كافة ال�شرائح والأعمار مبا يتنا�سب مع
تطلعاتهم ومتطلباتهم» .و�أ��ض��اف« :ي�ش ّكل
ه��ذا ال �ت �ع��اون م��ع من�صة �أب� ��واب التعليمية
ف��ر� �ص��ة مم �ي��زة لأب �ن��ائ �ن��ا ال �ط �ل �ب��ة وذوي �ه��م
لال�ستفادة من ال��درو���س الق�صرية املتوفرة
على من�صة �أب��وب على م��دار ال�ساعة ب�شكل
ي�ساعدهم يف تعزيز حت�صيلهم العلمي خالل
العام الدرا�سي «.
ب� ��دوره �أع� ��رب ال���س�ي��د ح �م��دي ال �ط �ب��اع -
ال���ش��ري��ك امل��ؤ��س����س ملن�صة �أب ��واب التعليمية
 ع��ن اع �ت��زاز ال�شركة ب��ال�ت�ع��اون م��ع البنكالعربي ،قائ ً
ال« :يعد البنك العربي من �أهم
امل�ؤ�س�سات امل�صرفية يف الوطن العربي التي
تدعم التعليم ب�شكل م�ستمر ،وي�أتي تعاوننا
تتويجاً للر�ؤى امل�شرتكة لدعم قطاع التعليم
ب� � ��الأردن ،الأم� ��ر ال ��ذي ينبثق م��ن حر�صنا
الدائم ب�أن نكون ال�س ّباقني بالنهو�ض بقطاع
التعليم ب�شكل ع��ام وق�ط��اع التعليم الذكي
ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة �إىل تعزيز مه ّمة من�صة
�أبواب التعليمية بتوفري حمتوى ب�أعلى جودة
ت�ع�ل�ي��م جل�م�ي��ع ال� ّ�ط�ل�اب يف خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء
اململكة».

تجارة عمان تسلم وزارة العمل مصفوفة بتحديات ومطالب قطاعات منكوبة بسبب كورونا
االنباط-عمان
� �س �ل �م��ت غ ��رف ��ة جت � ��ارة ع �م ��ان ل � � ��وزارة ال�ع�م��ل
م�صفوفة ت�ضمنت �أبرز التحديات واملطالب املُتعلقة
بالقطاعات التي ا�سمتها باملنكوبة ج��راء جائحة
كورونا.
واو� �ض �ح��ت ال�غ��رف��ة يف ب�ي��ان ام����س ال���س�ب��ت� ،أن
امل�صفوفة تت�ضمن التحديات التي تواجه القطاع
ال�سياحي وبخا�صة مكاتب ال�سياحة وال�سفر واحلج
والعمرة والنقل ال�سياحي ومكاتب ت�أجري ال�سيارات
ال�سياحية وامل�ط��اع��م وامل�ق��اه��ي وال�ف�ن��ادق والأدالء
ال���س�ي��اح�ي�ين واحل � ��رف وال �� �ص �ن��اع��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
وال�شعبية.

وت�ضمنت ك��ذل��ك حت��دي��ات وم�ط��ال��ب قطاعات
الأف ��راح واملنا�سبات وتنظيم املنا�سبات واملعار�ض
وامل ��ؤمت��رات ،والقطاعات امل�ساندة لها ،اىل جانب
قطاع �أ�صحاب مكاتب ا�ستقدام وا�ستخدام العاملني
يف املنازل ومن�ش�آت دور ال�سينما وامل�سارح.
وح �� �س��ب امل �� �ص �ف��وف��ة ،ي��واج��ه ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة
مبختلف �أ�شكاله حتديات م�شرتكة تتمثل يف عدم
توفر االمكانية لدى القطاع ال�سياحي لت�سديد ما
يرتتب عليه من التزامات مالية وكلف ت�شغيلية
ال�ستمرار دميومتها ،وعدم امكانية احل�صول على
م��واف�ق��ة ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ب��دع��م ال�ق�ط��اع بقرو�ض
مي�سرة ت�ساهم يف دعمه لتجاوز هذه االزمة.
وطالب القطاع ب�إعفاء �أو ت�أجيل �أو تق�سيط �أو

ج��دول��ة �ضريبة امل�سقفات ،وم�ستحقات ال�ضمان
االجتماعي والبلديات وامانة عمان وتخفي�ض �أو
�إلغاء فواتري امل�صاريف الت�شغيلية كالكهرباء واملياه
و�إ�صدار �أمر دفاع حل�سم اجلدل الواقع بني املالكني
وامل�ست�أجرين حول دفع الإيجارات.
كما �شدد القطاع على �ضرورة �إعطاء فرتة �سماح
جديدة للحا�صلني على قرو�ض ملدة عام على الأقل،
وت�أجيل �أق�ساط القرو�ض امل�ستحقة على ا�صحاب
املن�ش�آت ال�سياحية دون فوائد و�إعادة النظر ب�شروط
احل���ص��ول ع�ل��ى ال�ق��رو���ض وال�ت���س�ه�ي�لات البنكية،
وخ��ا� �ص��ة مل��ن ل��دي �ه��م ق��رو���ض ��س��اب�ق��ة ب��اال��ض��اف��ة
اىل ت��أج�ي��ل م�ستحقات �ضريبة ال��دخ��ل واملبيعات
امل�ستحقة على القطاع عن �سنة  2020وعن ال�سنوات

ال�سابقة و�إعادة جدولتها ملنت�صف عام .2022
واك��د القطاع ��ض��رورة تفعيل �صندوق التعطل
وحت �م��ل ال���ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي جل ��زء م��ن روات ��ب
ال�ع��ام�ل�ين يف ال �ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ي وت��وح �ي��د ر��س��وم
ت�صاريح العاملني يف القطاع ال�سياحي ومنح خ�صم
 50باملئة على ت�صاريح العمالة م��ن وزارة العمل
�أ�سو ًة بالقطاع الزراعي وقطاع املخابز.
وت��رك��زت حت��دي��ات ق�ط��اع الأف� ��راح وامل�ن��ا��س�ب��ات،
وق�ط��اع تنظيم املنا�سبات وامل�ع��ار���ض وامل ��ؤمت��رات،
والقطاعات امل�ساندة للم�صفوفة ،يف وجود العديد
من امل�صاريف الت�شغيلية التي يقوم بدفعها القطاع
دون حتقيق االي � ��رادات م�ن��ذ ب��داي��ة �أزم ��ة ك��ورون��ا
ول�غ��اي��ة الآن وم��ن �أب��رزه��ا :ب ��دالت االي �ج��ار ،دف��ع

الرواتب للموظفني ،الكهرباء واملياه وغريها.
كما تت�ضمن حتديات القطاع يف ن�شوء العديد
م��ن اخل�لاف��ات م��ع ال��زب��ائ��ن ومطالبتهم �أ�صحاب
املن�ش�آت ب��إع��ادة العربون ال��ذي مت دفعه للحفالت
التي مت الرتتيب لها قبل اجلائحة وفقدان الثقة
ب�ين ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل وال �ع��ام��ل ل�ع��دم وج ��ود حلول
�سريعة لإعادة عمل القطاع.
وطالب القطاع ب�ضرورة تعوي�ض اخل�سائر التي
حلقت بهم ج��راء اغ�لاق�ه��م منذ انت�شار فريو�س
ك��ورون��ا باململكة ،واع�ف��ائ�ه��م م��ن ت�سديد �ضرائب
الدخل واملبيعات املرتتبة عليهم ملدة ثالث �سنوات
وجت�م�ي��د جت��دي��د ال�تراخ�ي����ص م��ن ك��اف��ة اجل�ه��ات
وع � ��دم ت��رت �ي��ب �أي � ��ة غ ��رام ��ات ع�ل�ي�ه��م ب��اال� �ض��اف��ة

لتخفي�ض �أو �إل�غ��اء ف��وات�ير امل�صاريف الت�شغيلية
كالكهرباء واملياه واالنرتنت.
وا�شارت الغرفة اىل �أن مطالب القطاع ت�شمل،
االع�ف��اء الكامل م��ن الر�سوم اجلمركية للمعدات
ال�لازم��ة لتلك القطاعات �أث�ن��اء الأزم��ة ول�سنوات
ق��ادم��ة كت�شجيع لال�ستثمار واع �ف��اء امل��ال�ك�ين من
امل���س�ق�ف��ات و� �ض��ري �ب��ة امل� �ع ��ارف و ت ��أج �ي��ل �أق �� �س��اط
ال�ضمان االجتماعي دون غ��رام��ات باال�ضافة اىل
ا�ستمرار العمل (بدل ال�شيخوخة) من قبل م�ؤ�س�سة
ال�ضمان االجتماعي وجتميد القرو�ض املمنوحة
لل�شركات ب��دون غرامات وفوائد ا�ضافية وت�أجيل
ت�سديد التزاماتها وميكن تخفي�ض الفوائد مبا ال
ي�ضر بالبنوك التجارية.

االقت�صادي
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إفالس قريب في بريطانيا ُيهدد  13ألف وظيفة بالتبخر
لندن  -العربية
انزلقت واح��دة من �أكرب و�أ�شهر ال�شركات
ال�ع��ام�ل��ة يف ق �ط��اع ال�ت�ج��زئ��ة ب�بري�ط��ان�ي��ا �إىل
ح��اف��ة ا إلف �ل�ا� ��س ،ل�ي���ص�ب��ح ب��ذل��ك أ�ك �ث�ر من
 550متجراً م�ه��دداً ب��الإغ�لاق واالختفاء من
أ�� �س��واق ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ف���ض� ً
لا ع��ن �أن �أك�ث�ر من
� 13أل��ف موظف �سوف ين�ضمون �إىل طوابري
العاطلني عن العمل يف حال �صحت املعلومات
عن �إفال�سها.
وبح�سب املعلومات ال�ت��ي ن�شرتها جريدة
«ال� �ت ��امي ��ز» ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة ،واط �ل �ع ��ت ع�ل�ي�ه��ا
«ال� �ع ��رب� �ي ��ة.ن ��ت» ،ف � ��إن جم �م��وع��ة «�أرك� ��ادي� ��ا»
الربيطانية ال�شهري باتت على حافة �إع�لان
ا إلف�ل��ا�� ��س ب �� �س �ب��ب ال� ��رك� ��ود ال �ق��ا� �س��ي ال ��ذي
ي �� �ض��رب أ��� �س ��واق ب��ري�ط��ان�ي��ا وال � ��ذي ن �ت��ج عن
جائحة فريو�س «كورونا» امل�ستجد الذي دفع
احلكومة �إىل �إعالن الإغالق ال�شامل مرتني
خالل العام احلايل.
و��ش��رك��ة «�أرك ��ادي ��ا» مم�ل��وك��ة لل�سري ورج��ل
ا ألع �م��ال امل �ع��روف فيليب ج��ري��ن ال ��ذي ك��ان
ح �ت��ى ا ألم� �� ��س ال �ق��ري��ب ُي �ع��رف ب��ا� �س��م «م�ل��ك
ال�شارع الرئي�سي» ب�سبب امل�ح�لات التجارية
التي ميلكها وال�ت��ي يكاد ال يخلو منها �سوق
وال �شارع يف بريطانيا.
وت �ع �م��ل جم �م��وع��ة «�أرك� ��ادي� ��ا» ب��ال�ت�ج��زئ��ة،
ومت�ت�ل��ك حم�ل�ات «ت ��وب � �ش��وب» ،و»ت��ومب��ان»،
و»مي�س �سيلفريدج» ،و»ب��ورت��ون» ،و»دوروث��ي
بريكنز» ،و»�إيفانز».
وق��ال��ت ج��ري��دة «ال �ت��امي��ز» �إن امل�ج�م��وع��ة

السفير الصيني بان ويفانغ

ت�ع�م��ل ح��ال �ي �اً م��ع امل���س�ت���ش��اري��ن يف «دي �ل��وي��ت»
على خطط من �أجل �إبقائها على قيد احلياة
لعدة �أ�شهر قادمة ،لكن من املتوقع �أن تعينهم
ر�سميا كم�س�ؤولني يف أ�ق��رب وقت يف الأ�سبوع
املقبل.
وم��ن املتوقع �إع��ادة فتح متاجر «�أرك��ادي��ا»
البالغ عددها  550متجراً عند رفع الإغ�لاق
احل��ايل يف الثاين من دي�سمرب املقبل ،وذلك
ل�ضمان ا�ستفادة العالمات التجارية للأزياء
م��ن زي� ��ادة امل �ب �ي �ع��ات االح �ت �ف��ال �ي��ة ال �ت��ي ط��ال
انتظارها .و�ست�ستمر مواقعها الإلكرتونية

أ�ي �� �ض �اً يف ال �ع �م��ل خ�ل�ال م ��ا ي���س�م��ى «ب � � ��إدارة
التداول».
وق��ال متحدث با�سم «�أرك��ادي��ا« :نحن على
علم بتكهنات و�سائل الإع�لام الأخ�يرة ب�ش�أن
م�ستقبل �أرك ��ادي ��ا .ك ��ان لل��إغ�ل�اق ال�ق���س��ري
ملتاجرنا لفرتات طويلة نتيجة لوباء كورونا
ت ��أث�ي�ر م� ��ادي ع �ل��ى ال �ت �ج��ارة ع�ب�ر أ�ع �م��ال �ن��ا.
ونتيجة ل��ذل��ك ،عملت جمال�س �أرك��ادي��ا على
ع��دد م��ن خ�ي��ارات ال�ط��وارئ لت�أمني م�ستقبل
ال �ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ل�ل�م�ج�م��وع��ة .وت�ستمر
العالمات التجارية يف التجارة و�سوف تفتح

م�ت��اج��رن��ا م��رة �أخ ��رى يف �إجن �ل�ترا و�أي��رل �ن��دا
مب �ج��رد رف� ��ع ال �ق �ي��ود احل �ك��وم �ي��ة الأ� �س �ب��وع
املقبل».
وقالت م�صادر يف ال�سوق �إن �إعادة الهيكلة
ال���ش��ام�ل��ة لإم�ب�راط ��وري ��ة ال �ت �ج��زئ��ة ال�ت��اب�ع��ة
لل�سري فيليب كانت �ضرورية بعد �أن ت�ضررت
العالمات التجارية للأزياء املتعرثة بالفعل
م ��ن �أزم � ��ة ك ��ورون ��ا ،مم ��ا �أدى �إىل الإغ�ل��اق
الق�سري ملتاجرها للمرة الثانية خ�لال عام،
كما �أن هذا �سي�ؤدي اىل ت�سريع التحول نحو
العمل عرب الإنرتنت.

مجموعة البركة المصرفية تصدر تقرير االستدامة
والمسؤولية االجتماعية لعام 2019
االنباط -املنامة
أ�� � �ص� ��درت جم �م��وع��ة ال�ب�رك ��ة امل �� �ص��رف �ي��ة
���ش.م.ب .تقريرها عن اال�ستدامة وامل�س�ؤولية
االجتماعية لعام  ،2019ال��ذي يغطي التقدم
ال �ه��ام ال ��ذي اح��رزت��ه امل�ج�م��وع��ة خ�ل�ال ال�ع��ام
يف خمتلف ب��راجم�ه��ا و أ�ن���ش�ط�ت�ه��ا مب��ا يف ذل��ك
تقييم ت��أث�ير أ�ه��داف�ه��ا التمويلية امل�ستدامة،
والتي حققتها املجموعة ب�شكل فعال قبل عام
واح ��د م��ن اخل �ط��ة ك�م��ا ه��و حم��دد يف أ�ه ��داف
الربكة ( ،)2020-2016وه��ي مرتبطة ب�سبعة
من أ�ه��داف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
 )SDG( 2030 .وتركز أ�ه��داف الربكة على
خلق فر�ص العمل و التعليم و الرعاية ال�صحية
و الطاقة امل�ستدامة ،و تعمل املجموعة حاليا
ع�ل��ى حت�ق�ي��ق أ�ه� ��داف ال�برك��ة ل�ل�ف�ترة -2021
 .2025وق ��دم ال�ت�ق��ري��ر � �س��ردا مف�صال لنجاح
امل�ج�م��وع��ة يف م��وا��ص�ل��ة ت�ع��زي��ز ج�ه��وده��ا جلعل
جميع �أعمالها م�ستدامة وم�س�ؤولة اجتماعيا.
وا��س�ت�ن��اداً �إىل �أدوات القيا�س احل��ال�ي��ة� ،ساهم

ب��رن��ام��ج اال��س�ت��دام��ة وامل���س��ؤول�ي��ة االجتماعية
ال���ش��ام��ل للمجموعة مببلغ  3.4م�ل�ي��ار دوالر
�أمريكي يف عام  2019يف املجتمعات التي تعمل
ف�ي�ه��ا (يف امل �ق��ام الأول م��ن خ�ل�ال عملياتها
التمويلية) .ويعك�س التقرير التزام جمموعة
الربكة امل�صرفية باتباع منوذج عمل ي�ساعدها
ع�ل��ى �أن ت �ك��ون م���س��ؤول��ة وم � ؤ�ث��رة اج�ت�م��اع� ًي��ا،
حيث كانت قد اعلنت يف عام  2015عن �أهداف
ال�برك��ة للتنمية امل�ستدامة (،)2020 – 2016
وم��ن ث��م تعهدت بتقدمي مت��وي��ل بقيمة تزيد
عن  822مليون دوالر �أمريكي لتمويل �أهداف
ال�برك��ة .وع�ل��ى وج��ه التحديد ،ح��دد التقرير
ا أله� � ��داف وا إلجن � � ��ازات ال �ت��ي حت�ق�ق��ت يف ع��ام
 2019م �ق��ارن��ة ب��اخل �ط��ة احل ��ال� �ي ��ة .وت���س�ع��ى
�أه��داف الربكة (� )2020-2016إىل :امل�ساعدة
ع�ل��ى خ�ل��ق أ�ك�ث�ر م��ن  51,000وظ�ي�ف��ة مت��وي��ل
�أك�ثر م��ن  434مليون دوالر مل�شاريع الرعاية
ال�صحية مت��وي��ل �أك�ث�ر م��ن  191مليون دوالر
ل�ل�م���ش��اري��ع التعليمية مت��وي��ل �أك�ث�ر م��ن 197
مليون دوالر مل�شاريع الطاقة امل�ستدامة خالل

( )2020-2019وخ�ل�ال ع��ام  ،2019جت��اوزت
ال�برك��ة جميع ا أله ��داف بنجاح م��ن خ�لال� :أ.
امل�ساعدة يف خلق  10,570فر�صة عمل والتي
مت�ث��ل  %104م��ن ال�ه��دف امل��و��ض��وع ل�ع��ام 2019
املتمثل يف خلق  10,207فر�صة عمل .ب .تقدمي
مبلغ  27,782,000دوالر �أمريكي لتمويل ودعم
امل�شاريع التعليمية ،وهذا املبلغ ميثل  %73من
الهدف املو�ضوع لعام  2019املتمثل يف تقدمي
 38,200,000مليون دوالر �أمريكي .ت .تقدمي
م�ب�ل��غ  125,079,000دوالر أ�م��ري �ك��ي لتمويل
ودع��م م�شاريع ال��رع��اي��ة ال�صحية ،وه��و ميثل
 %144م��ن ال�ه��دف املو�ضوع لعام  2019البالغ
ق��دره  86,800,000دوالر �أمريكي .ث .تقدمي
م�ب�ل��غ  195,762,000دوالر أ�م��ري �ك��ي لتمويل
الطاقة امل�ستدامة ،وهو ميثل  %231من الهدف
املو�ضوع لعام  2019البالغ ق��دره 84,851,000
دوالر �أمريكي .ويف هذه املنا�سبة ،قال الأ�ستاذ
ع ��دن ��ان أ�ح �م ��د ي��و� �س��ف ،ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
مل�ج�م��وع��ة ال�برك��ة امل���ص��رف�ي��ة «ن �ح��ن ف �خ��ورون
ب��دع��م ا أله� ��داف ال�ع��امل�ي��ة للتنمية امل���س�ت��دام��ة

ل�ل�أمم املتحدة ،لأننا نعتقد �أن هذه الأه��داف
ت�ستند �إىل قيمنا امل�شرتكة املت�أ�صلة .ونحن
نعمل با�ستمرار على ا�ستيعاب هذه الأهداف يف
�أعمالنا خللق ت�أثري �أكرب ال�سرتاتيجية �أعمالنا
وعملياتنا» .و�أ�ضاف الأ�ستاذ عدنان «�إن حتقيق
الأه ��داف العاملية للتنمية امل�ستدامة يتطلب
ال�ت�م��وي��ل ع�ل��ى م���س�ت��وي��ات خم�ت�ل�ف��ة ،وب��ال�ت��ايل
ف�إن قطاع اخلدمات امل�صرفية واملالية له دور
رئي�سي يلعبه يف ه��ذا امل�ج��ال .كما �إن اﻟﻔﺮ���ص
اﻻ�ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لتمويل ه��ذه ا أله ��داف متوفرة
ب�صورة ﻏﺮﻴ ﻣ�ﺴﺒﻮﻗﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً �أن
ﻧﻌﻤﻞ �ﺳﻮﻳﺎً ﻟ�ﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ املوجودة».
وقال الدكتور علي عدنان �إبراهيم ،رئي�س ق�سم
اال�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية� « :إن تعهد
جمموعة الربكة امل�صرفية بتحقيق ا أله��داف
العاملية للتنمية امل�ستدامة املذكورة �سابقاً هو
جت�سيد ل��دور امل��واط�ن��ة امل� ؤ�ث��رة ال��ذي متار�سه
املجموعة وحر�صها على خلق الوعي يف جميع
�أنحاء امل�ؤ�س�سة يف جميع اجلوانب ،مبا يف ذلك
اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية والبيئية».

مفاعل نووي صيني ينتج  10مليارات كيلواط من الكهرباء سنويًا
بكني  -فران�س بر�س
ب� ��د�أت ال���ص�ين ت���ش�غ�ي��ل م�ف��اع�ل�ه��ا ال �ن��ووي
الأول املحلي الإنتاج ،ما ي�شكل مرحلة هامة
على طريقها لال�ستقالل ع��ن التكنولوجيا
الغربية.
وب�إمكان املفاعل «هوالونغ وان» (هوالونغ
الأول) ال��ذي مت ربطه ،بال�شبكة الكهربائية
الوطنية� ،إنتاج حوايل ع�شرة مليارات كيلواط
يف ال �� �س��اع��ة ك ��ل ��س�ن��ة م ��ع خ�ف����ض ان �ب �ع��اث��ات

ال�ك��رب��ون مب�ق��دار  8,16مليون ط��ن ،وف��ق ما
�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية النووية ال�صينية.
وبذلك تك�سر ال�صني «احتكار التكنولوجيا
الغربية على ال�صعيد ال �ن��ووي» ،بح�سب ما
�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية النووية يف بيان.
ومل ت � ؤ�م��ن امل �ح �ط��ات ال �ن��ووي��ة ال�صينية
�سوى  %5من حاجات البالد للكهرباء خالل
ال�ع��ام  ،2019وف��ق الإدارة الوطنية للطاقة،
لكن من املتوقع �أن ت��زداد هذه احل�صة عمال
ب��ال�ه��دف ال��ذي ح��ددت��ه ال���ص�ين بتحييد أ�ث��ر

الكربون بحلول .2060
وي �� �ش �ك��ل خ �ف ����ض ال �ت �ب �ع �ي��ة ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال� �غ ��رب� �ي ��ة يف ال� �ق� �ط ��اع ��ات اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة
م �ث��ل ال� �ق� �ط ��اع ال � �ن� ��ووي ه ��دف ��ا حم ��وري ��ا يف
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة امل �ح��ددة يف خطة
«�صنع يف ال�صني .»2025
ومت ت� ��وزي� ��ع م� �ل� �ي ��ارات ال � � � � ��دوالرات م��ن
امل���س��اع��دات ال�ع��ام��ة على ال���ش��رك��ات ال�صينية
من �أج��ل حتقيق هذا الهدف ،عمال ب�سيا�سة
ت �ث�ير ا� �س �ت �ي��اء � �ش��رك��اء ال �� �ص�ين ال �ت �ج��اري�ين،

وكانت خلف ن�شوب حرب جتارية مع الواليات
املتحدة.
وان �ط �ل �ق��ت أ�ع� �م ��ال ب �ن��اء «ه ��وال ��ون ��غ وان»
ع��ام  ،2015وت�ق��وم ال�صني حاليا ببناء �ستة
م�ف��اع�لات �أخ ��رى يف ال���ص�ين واخل� ��ارج ،وف��ق
الهيئة.
ومت �ل��ك ال �� �ص�ين  47حم �ط��ة ن��ووي��ة تبلغ
طاقتها الإجمالية  48,75مليون كيلواط ،ما
ي�ضعها يف املرتبة الثالثة على ه��ذا ال�صعيد
بعد الواليات املتحدة وفرن�سا.

التحول الرقمي يعزز مرونة األسواق العقارية
دبي-العربية

�أك��د م�شاركون يف قمة �سيتي �سكيب
ال �ع �ق��اري��ة ،ال�ن���س�خ��ة اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة من
م�ع��ر���ض �سيتي �سكيب ال���س�ن��وي ،ال��ذي
ن�ظ�م�ت��ه «�إن� �ف ��ورم ��ا م��ارك �ي �ت ����س» ،جن��اح
أ�ع� �م ��ال ال �ق �م��ة ال �ت��ي ت �ع��د واح � ��دة م��ن
�أوىل ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي أ�ق �ي �م��ت ب���ش�ك��ل
ف�ع�ل��ي ،ورك ��زت ع�ل��ى ا ألع �م��ال امل�ب��ا��ش��رة
ب�ي�ن ال �� �ش��رك��ات ع �ل��ى م� ��دى ي ��وم�ي�ن يف
مركز دبي التجاري العاملي� ،ضمن بيئة
�آمنة ونظيفة و�صحية ،تراعي معايري
وبروتوكوالت الأمان التام من �إنفورما
لل�صحة وال�سالمة.
و� �ش �ه��دت ال �ق �م��ة م �� �ش��ارك��ة م ��ا ي��زي��د
ع �ل��ى  1,700م ��ن اخل �ب��راء ال �ع �ق��اري�ين
وامل� �ت� �ح ��دث�ي�ن� ،إىل ج ��ان ��ب ن �خ �ب��ة م��ن
ممثلي القطاع الذين اجتمعوا لتطوير
الأعمال ،وبناء عالقات هادفة ،وتبادل
امل�ع�ل��وم��ات خ�ل�ال �أك�ث�ر م��ن � 100ساعة
م��ن امل�ح��ادث��ات وال�ن�ق��ا��ش��ات املتخ�ص�صة
يف املوا�ضيع التي تهم القطاع العقاري
املحلي والإقليمي.
وق ��ال ��ت م ��اج ��دة ع �ل��ي را�� �ش ��د ،امل��دي��ر

البدء من بداية عالية ،والتقدم
بجودة عالية تطلع الى تنمية الصين
في السنوات الخمس المقبلة

ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ق� �ط ��اع ت �� �ش �ج �ي��ع و�إدارة
اال�ستثمار ال�ع�ق��اري يف دائ��رة الأرا��ض��ي
والأم � �ل� ��اك يف دب � ��ي« :ت ��رت� �ب ��ط دائ � ��رة
الأرا� � �ض� ��ي والأم �ل ��اك يف دب ��ي ب�ع�لاق��ة
� �ش��راك��ة م�ه�م��ة م��ع ق�م��ة ��س�ي�ت��ي �سكيب،
وك � ��ان ه � ��ذا احل � ��دث و� �س �ي �ب �ق��ى م �ن�ب�راً
حمورياً يجمع املتخ�ص�صني واملنظمات
العقارية املحلية والإقليمية والدولية،
� �س �ع �ي �اً ل �ل �ت ��أث�ي�ر ب �� �ش �ك��ل �إي� �ج ��اب ��ي ع�ل��ى
القطاع.
ومت� �ث ��ل ه� ��ذه ال �ق �م��ة م �ن �� �ص��ة رائ �ع��ة
تنطلق منها م���ش��اري��ع ع�ل��ى غ��رار دليل
ال �ت �ط��وي��ر ال �ع �ق��اري ال ��ذي ي�ع�ت�بر ن�ت��اج
ت �ع��اون م��ع ج�م�ي��ع اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة
و� �ش �ب ��ه احل �ك ��وم �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ق �ط��اع
ال�ع�ق��اري ،لتوفري �أداة مرجعية ت�سهم
يف ت�ع��زي��ز ��س�ه��ول��ة مم��ار��س��ة ا ألع �م��ال يف
ال �ت �ط��وي��ر ال �ع �ق ��اري ،و� �ش��رح �ه��ا ب���ش�ك��ل
ب���س�ي��ط وب�ط��ري�ق��ة م �ف �ي��دة ،م��ع حت��دي��د
آ�ل�ي��ات ت��وف�يره��ا وامل��دة ال�لازم��ة إلجن��از
ك��ل خ��دم��ة وتكلفتها واجل�ه��ة امل���س��ؤول��ة
عن �إجنازها.
وج � � � � ��اء ت � �ن � �ظ � �ي ��م ه � � � ��ذه ال� �ن� ��� �س� �خ ��ة
اال�ستثنائية ،التي مثلت حت��و ًال جذرياً

يف ال�شكل الذي يتخذه احلدث العقاري
�سنوياً ،بالتعاون مع ا ألط��راف الفاعلة
يف القطاع العقاري الإقليمي ،وج�سدت
ا�ستجاب ًة ملتطلبات ال�سوق ،وعلى وجه
التحديد توفري من�صة اللتقاء املجتمع
العقاري يف دبي ،ووجه ًة لتبادل املعارف
واخل� �ب��رات يف ظ ��ل �أزم � ��ة ك��وف �ي��د.19-
وبذلك ،تكون القمة قد �شكلت منطلقاً
لأداء ا ألع �م ��ال وب �ن��اء ال �ع�لاق��ات ودف��ع
النمو يف القطاع.
وخ �ل�ال م���ش��ارك�ت��ه يف ال �ق �م��ة� ،سلط
م��اج��د امل ��ري ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لقطاع
الت�سجيل واخلدمات العقارية يف دائرة
الأرا�� �ض ��ي والأم �ل��اك يف دب� ��ي ،ال���ض��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،
وي�سهل التعامالت العقارية للم�شرتين
والبائعني املحليني وال��دول�ي�ين ،مب��ا يف
ذل��ك م �ب��ادرة ج��دي��دة لت�صنيف امل�ب��اين
جرى �إعدادها لإحداث نقلة نوعية على
�صعيد ح�ساب الأ�سعار.
وق � � � ��ال امل� � � � � � ّري يف ه � � ��ذا ال � �� � �ص� ��دد:
«ا��س�ت�ث�م��رت دائ ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك
يف دب� � ��ي ب� ��� �س� �خ ��اء يف جم� � ��ال ال� ��ذك� ��اء

اال�صطناعي لت�شغيل خ��دم��ات جديدة،
وم �ن �ه��ا ع �ل��ى � �س �ب �ي��ل ال �ت �ق �ي �ي��م ال��ذك��ي
و أ�ع �م��ال ال�ت��دق�ي��ق ال��ذك�ي��ة .و��س�ن��وا��ص��ل
االرتقاء بهذا الزخم والدفع نحو زيادة
هذه املبادرات التي تعزز من كفاءة ودقة
جميع خدماتنا».
وع� �ل ��ى ه ��ام� �� ��ش ال� �ق� �م ��ة ،ا� �س �ت �ق �ب �ل��ت
ال� ��دائ� ��رة وم� ��ن خ �ل�ال ق �ط ��اع ت���ش�ج�ي��ع
و�إدارة اال�ستثمار العقاري وف ًدا عقار ًيا
أ�م��ري�ك� ًي��ا م��ن خ�ل�ال ��ش��رك��ة «�سنت�شري
 21ا إلم��ارات»� ،إ�ضافة �إىل وف��د م�صري
ميثل املجل�س العربي ل�سيدات الأعمال.
وت � أ�ت��ي ه ��ذه ال �ل �ق��اءات يف �إط� ��ار ت�ع��زي��ز
التعاون بني الإمارات والدول ال�شقيقة
وال���ص��دي�ق��ة ،ودع��م ال�ت�ع��اون والتن�سيق
بني القطاعني العام واخلا�ص.
وك ��رم ��ت �أرا� � �ض� ��ي دب� ��ي وم� ��ن خ�ل�ال
ق� �ط ��اع ت �� �ش �ج �ي��ع و�إدارة اال� �س �ت �ث �م��ار
ال �ع �ق��اري ،ال �ب��اح �ث�ين ال �ع �ق��اري�ين ممن
مت ت ��زوي ��ده ��م ب��ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات
املطلوبة عن ال�سوق العقاري ،لتمكنهم
م��ن إ�ع� ��داد ال��درا� �س��ات وال �ب �ح��وث ال�ت��ي
ت�ثري م�سرياتهم الأكادميية لي�سهموا
يف تطور �سوق دبي العقاري.

ع�ق��دت ال ��دورة اخلام�سة م��ن اجلل�سة الكاملة للجنة امل��رك��زي��ة ال �ـ 19للحزب ال�شيوعي
ال�صيني بنجاح .عُقدت هذه اجلل�سة باكتمال «اخلطة اخلم�سية الثالثة ع�شرة» لل�صني بنجاح
باالقرتاب من االنت�صار ببناء جمتمع رغيد ب�شكل معتدل يف جميع النواحي ،حيث راجعت
ووافقت على «مقرتحات اللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي ال�صيني ب�ش�أن �صياغة اخلطة
اخلم�سية الرابعة ع�شرة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية الوطنية والأهداف طويلة الأجل
لعام  .2035حيث يتم النظر اىل «اخلطة اخلم�سية الرابعة ع�شرة» والأه��داف طويلة الأجل
ً
خططا
لعام ،2035والتي ت�صف املخطط لدخول ال�صني مرحلة جديدة من التنمية ،وت�ضع
منهجية وعمليات ن�شر ا�سرتاتيجية ل�ضمان حتقيق النه�ضة العظيمة للأمة ال�صينية.
يف ال���س�ن��وات اخلم�س امل��ا��ض�ي��ة ،حققت ال�صني �إجن ��ازات حا�سمة يف ب�ن��اء جمتمع رغيد
بطريقة �شاملة ،و انت�شال  55.75مليون من �سكان املناطق الريفية من الفقر ،ويف �إبقاء
حجم الإنتاج ال�سنوي من احلبوب الغذائية عند م�ستوى �أكرث من  650مليون طن خلم�س
�سنوات متتالية.وزادت جهود منع التلوث وال�سيطرة عليه .حت�سنت البيئة االيكولوجية
ب�شكل كبري .ا�ستمر االنفتاح على ال�ع��امل اخل��ارج��ي يف التو�سع  ،وحقق البناء امل�شرتك لـ
«احلزام والطريق» نتائج مثمرة .دخل التعليم العايل مرحلة التعميم .مت خلق �أكرث من 60
مليون وظيفة ح�ضرية جديدة ،و�إن�شاء �أكرب نظام لل�ضمان االجتماعي على م�ستوى العامل،
حيث يغطي الت�أمني الطبي الأ�سا�سي �أكرث من  1.3مليار �شخ�ص ،ويغطي الت�أمني التقاعدي
الأ�سا�سي ما يقرب من مليار �شخ�ص .كما و حققت الوقاية من وباء كوفيد 19-ومكافحته
نتائج ا�سرتاتيجية كربى.
وف�ق��ا للخطة اجل��دي��دة ،يف ال�ف�ترة ب�ين  2021و � 2025ستحقق التنمية االقت�صادية يف
ال�صني نتائج جديدة ،و�سيتخذ الإ�صالح واالنفتاح خطوات جديدة  ،و�سيحقق بناء احل�ضارة
االيكولوجية تقدمًا جديدًا  ،و�ست�صل معي�شة ال�شعب �إىل م�ستوى جديد .كما و�ستحقق
ال�صني ب�شكل �أ�سا�سي الهدف طويل املدى املتمثل يف التحديث اال�شرتاكي بحلول عام ،2035
�سوف تظهر ال�صني احلديثة التي ت��درك الت�صنيع اجل��دي��د  ،واملعلوماتية  ،والتح�ضر ،
والتحديث الزراعي  ،والنظام االجتماعي والقانوين ال�سليم ،والتح�سني الأ�سا�سي للبيئة،
وتعزيز التعاون االقت�صادي الدويل بقوة يف �شرق العامل.
يف الو�ضع الراهن وم��ا يعانيه العامل من انكما�ش اقت�صادي واال�ضطرابات ال�سيا�سية
املتزايدة ،يعد ا�ستقرار ال�صني وتنميتها عامل ا�ستقرار مهم وم�صدر قوة للتنمية ال�سلمية يف
العامل .كما قال الرئي�س �شي جينبينغ  ،ف�إن ال�صني هي �أكرب �سوق يف العامل مع �أكرب �إمكانات
و�سوف تو�سع بثبات انفتاحها بطريقة �شاملة .بالن�سبة لبقية العامل  ،مل تكن تنمية ال�صني
تهديدًا �أب �دًا بل كانت فر�صة .يف ع��ام  ، 2019بلغت م�ساهمة ال�صني يف النمو االقت�صادي
العاملي  ، ٪32.4وا�ستمرت يف قيادة االقت�صادات العاملية .يف مواجهة املخاطر والتحديات
ال�شديدة التي �أحدثها وباء كوفيد 19-يف عام  ، 2020حققت ال�صني من ًوا اقت�صاد ًيا �إيجاب ًيا
من ال�سلبي �إىل الإيجابي يف الأرب��اع الثالثة الأوىل  ،حيث زادت التجارة اخلارجية بن�سبة
 ، ٪0.7وزاد اال�ستخدام الفعلي ل��ر�أ���س امل��ال الأجنبي بن�سبة  ،٪5.2ا ألم��ر ال��ذي لعب دو ًرا
�إيجاب ًيا يف تعزيز انتعا�ش االقت�صاد العاملي .يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة� ،سيكون منط التنمية
انفتاحا ،معلنة �أن ال�صني
اجلديد يف ال�صني عبارة عن دورة مزدوجة حملية ودولية �أكرث
ً
�ستلتزم بنطاق �أو�سع وم�ستوى �أعلى من االنفتاح .يبلغ عدد �سكان ال�صني  1.4مليار ن�سمة ،
جتاوزت فئة الدخل املتو�سط 400مليون ن�سمة ،الطلب املحلي كبري جدا ،و�إمكانيات التجارة
اخلارجية هائلة  ،وت�شري التقديرات �إىل �أن الواردات ال�سلعية الرتاكمية يف ال�سنوات الع�شر
القادمة من املتوقع �أن تتجاوز  22تريليون دوالر �أمريكي  ،مما �سيوفر املزيد من الأ�سواق
والفر�ص ل�ل��دول .تكللت ال��دورة الثالثة ملعر�ض ال�صني ال��دويل ل�ل��واردات وال�ت��ي اختتمت
�أعمالها يف �شانغهاي يف �أوائل نوفمرب املا�ضي بالنجاح .حيث تو�صل �أكرث من  2000عار�ض
وم�شرتي �إىل  861نية تعاون من خالل التوا�صل عرب االنرتنت ب�شكل وجاهي ،وعلى �أ�سا�س
عام واح��د ،مت إ�ج��راء ما جمموعه  72.62مليار دوالر �أمريكي من �صفقات جتارية ،بزيادة
قدرها  ٪2.1عن ال��دورة ال�سابقة  ،مما ي�شري �إىل �أن طلب ال�صني على ال��واردات قوي ومل
ي�ؤثر عليه الوباء.
باعتبارها واحدة من االقت�صادات الرئي�سية يف العامل  ،ف�إن التنمية يف ال�صني تعود بالنفع
على العامل مبا فيها الأردن.يف الفرتة من � 17إىل  22نوفمرب  ،ح�ضر الرئي�س ال�صيني �شي
جينبينغ االجتماع الثاين ع�شر لقادة بريك�س  ،واالجتماع غري الر�سمي ال�سابع والع�شرين
لقادة �أبيك  ،والقمة اخلام�سة ع�شرة لقادة جمموعة الع�شرين .ثالثة أ�ح��داث دبلوما�سية
رئي�سية متعددة الأط��راف و�سل�سلة من اخلطب الهامة .طرح الرئي�س �شي  23مبادرة مهمة
لتعزيز الوحدة والتعاون بني جميع الأطراف ملكافحة الوباء ،ودعم التعاون الدويل يف جمال
اللقاحات وامل�شاركة فيه بن�شاط  ،وبناء جمتمع ذي م�ستقبل م�شرتك للب�شرية جمعاء.و�شدد
الرئي�س �شي على �أن ال�صني �ستوا�صل بن�شاط الدعم وامل�شاركة يف التعاون الدويل يف جمال
اللقاحات ،وتنفيذ «خطة تنفيذ لقاح الوباء كوفيد »19-ملنظمة ال�صحة العاملية(،)covax
وت�ق��ا��س��م ل�ق��اح��ات ال���ص�ين م��ع ال ��دول الأخ ��رى خ��ا��ص��ة ال�ب�ل��دان ال�ن��ام�ي��ة  ،وال���س�ع��ي لإت��اح��ة
اللقاحات جلميع النا�س ب�أ�سعار معقولة� .ستوا�صل ال�صني تعزيز البناء امل�شرتك عايل اجلودة
لـ «احلزام والطريق»  ،وجعل «احلزام والطريق» طريقًا للتعاون وال�صحة واالنتعا�ش والنمو،
وتعزيز التعاون ال��دويل بن�شاط� .ستنفذ ال�صني بن�شاط � ً
أي�ضا مبادرة جمموعة الع�شرين
لتعليق �سداد ديون �أفقر البلدان  ،مبا يف ذلك متديدها حتى يونيو  2021وال�سماح للبلدان
امل�ؤهلة للإعفاء من الديون بتعليق �سداد الديون الر�سمية الثنائية.
يف ظل منط التنمية اجلديد � ،سيتم حتفيز �إمكانات ال�سوق ال�صينية بالكامل خللق املزيد من الطلب
على جميع البلدان يف العامل ؛ �ستفتح ال�صني �أبوابها ب�شكل �أك�بر مل�شاركة فر�ص التنمية مع الدول
الأخرى يف العامل ؛ �سي�ستمر التعاون اخلارجي ال�صيني يف التعمق وحتقيق املنفعة املتبادلة والك�سب
امل�شرتك .يف ظل الظروف التاريخية اجلديدة � ،ستوا�صل ال�صني دعم مفهوم جمتمع ذي م�ستقبل
م�شرتك للب�شرية ،والتم�سك با�سرتاتيجية انفتاح متبادلة املنفعة ومربحة للطرفني  ،و�إن�شاء نظام
اقت�صادي مفتوح جديد على م�ستوى �أعلى وتقدمي م�ساهمات �أكرب يف التعايف املبكر ومنو االقت�صاد
العاملي وتعزيز ال�سالم والتنمية العامليني.

العمل تعلن عن  60فرصة عمل بإحدى
شركات الطيران المحلية
االنباط-عمان

�أعلنت وزارة العمل وبالتن�سيق مع
�إحدى �شركات الطريان املحلية عن توفر
 60فر�صة عمل ،منها  48وظيفة م�ضيفة
ج��وي��ة و 12وظ�ي�ف��ة ف�ن��ي ط�ي�ران يحمل
� �ش �ه��ادة ( )A&Pم �ع �ت �م��دة م ��ن هيئة
الطريان املدين الأردين.
ودع��ت ال ��وزارة يف ب�ي��ان �صحايف ام�س
ال�سبت ،الراغبني بالعمل مم��ن تتوافر
لديهم ال�شروط الت�سجيل ع�بر املن�صة
ال��وط�ن�ي��ة للت�شغيل (� �س� ّ�ج��ل) www.
 .sajjil.gov.joو�إر�� �س ��ال ال���س�يرة
ال��ذات �ي��ة ع �ل��ى االمي �ي ��ل @in.emp
 ،mol.gov.joم� ��� �ش�ي�ر ًة �إىل �أن
أ�خ ��ر م��وع��د ال��س�ت�ق�ب��ال ال���س�ير ال��ذات�ي��ة
للمتقدمني لهذه الوظائف ي�ستمر حتى
نهاية يوم الأربعاء املقبل.
واو��ض�ح��ت ال ��وزارة أ�ن��ه �سيتم حتديد
م ��وع ��د ل �ل �م �ق��اب�لات الح� �ق� �اً مل ��ن ي��رغ��ب
بالتقدم لهذه الوظائف ،الفتة اىل �أن من
ال�شروط التي يجب ان تتوفر باملتقدمة
لوظيفة م�ضيفة جوية للإناث فقط� ،أن
تكون اردنية اجلن�سية ،و�أن ال يقل عمر

املتقدمة ع��ن � 20سنة وال ي��زي��د ع��ن 28
�سنة ،وحتمل ال�شهادة الثانوية بدرجة
ناجح كحد �أدنى.
وا�ضافت إ�ن��ه يجب ان جتيد املتقدمة
ق ��راءة وك�ت��اب��ة ال�ل�غ��ة االجن�ل�ي��زي��ة ،حيث
�ستخ�ضع الم �ت �ح��ان ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة ،و�أن
ت�ك��ون ح�سنة ال���س�يرة وال���س�ل��وك ،وان�ه��ا
��س�ت�خ���ض��ع الم �ت �ح��ان ال���س�ب��اح��ة بح�سب
قوانني الطريان الدولية ،كما �أنه �سيتم
اجراء فح�ص طبي للمتقدمة.
وا�� �ش ��ارت ال � � ��وزارة اىل �أن ال��وظ�ي�ف��ة
ال �ث ��ان �ي ��ة ه� ��ي «ف� �ن ��ي ط� �ي� ��ران» ،وي �ج��ب
�أن ي �ح �م��ل امل �ت �ق ��دم ل �ل��وظ �ي �ف��ة � �ش �ه��ادة
( ،)A&Pو�أن ي�ك��ون اردين اجلن�سية،
و�أن ال ي�ق��ل ع�م��ر امل �ت �ق��دم ع��ن � 20سنة
و�أال يزيد عن � 28سنة ،ويحمل ال�شهادة
الثانوية بدرجة جناح كحد �أدنى.
وبينت �أن املتقدم يجب ان يجيد اللغة
االجن�ل�ي��زي��ة «ق ��راءة وك�ت��اب��ة» و�سيخ�ضع
المتحان لهذه الغاية ،كما يجب �أن يكون
ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،ويحمل �شهادة
ف�ن��ي ط�ي�ران م���ص��دق��ة ،و أ�ن� ��ه �سيخ�ضع
لفح�ص ط�ب��ي ح���س��ب ق��وان�ين ال �ط�يران
الدولية.

الوفيات
االحد

07

2020 / 11 / 29

بسم هللا الرحمن الرحيم
ار ِجعِي إِ َلى َر ِّبكِ َراضِ َي ًة َم ْرضِ َّي ًة َفادْ ُخلِي فِي عِ َبادِي َوادْ ُ
خلِي َج َّنتِي) صدق هللا العظيم
س ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن ُة ْ
(يا أَ َّي ُت َها ال َّن ْف ُ

نعي
ينعي رئي�س هيئة االركان امل�شرتكة اللواء الركن يو�سف احمد احلنيطي
وجميع منت�سبي القوات امل�سلحة االردنية – اجلي�ش العربي.

الفريق

ن���������ص����وح حم�����ي ال����دي����ن
مدير الأمن العام الأ�سبق
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم ال�سبت املوافق 2020/11/28
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�ضوانه و�أ�سكنه ف�سيح جنانه
و�ألهم ذويه و�أهله جميل ال�صرب وح�سن العزاء

انا للـه وانا الية راجعون

ينعـــي

مدير املخابرات العامة
وكافة منت�سبي دائرة املخابرات العامة
مبزيد من احلزن والأ�سى املرحوم

الفريق املتقاعد

ن�صوح حم��ي ال��دي��ن م��رزوق��ة
مدير االمن العام الأ�سبق
الذي انتقل اىل رحمته تعايل يوم ال�سبت املوافق 2020/11/28
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�ضوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه
والهم ذويه واهله جميل ال�صرب وح�سن العزاء

انا للـه وانا الية راجعون

االحد

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة املواد احلديثة
لال�سكان وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية
حمدودة حتت الرقم ( )24947بتاريخ  2011/5/19قد قررت
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/11/22املوافقة
على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد مراد
احمد يو�سف اجلابري م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
ابو علندا – بالقرب من �شركة مر�سيد�س  -هاتف 0790248320
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة املواد احلديثه لال�سكان ذ.م.م وامل�سجلة
لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم (  ) 24947بتاريخ
( )2011/5/19
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :مراد احمد يو�سف اجلابري
عنوان امل�صفي  :عمان – ابو علندا – بالقرب من �شركة مر�سيد�س
خلوي ( ) 0790248320
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ع��ن ا�ستكمال اج���راءات ت�صفية �شركة ن�ضال عبد
اجلواد �شعبان و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم
( ) 8444بتاريخ  2000/2/14اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة مكتب تك�سي
الرمامنه والبداوي
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 7259
بتاريخ  1978/10/21اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا
االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة كاليفورنيوم
لال�سنان وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية
حمدودة حتت الرقم ( )44410بتاريخ  2016/6/22قد قررت
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/11/26املوافقة
على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد م�صطفى
كامل خليل �شعبان م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
عمان – اجل��اردن��ز – بناية  12ب – الطابق الثالث  -هاتف
0795412012
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة كاليفورنيوم لال�سنان ذ.م.م وامل�سجلة
لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم (  ) 44410بتاريخ
( )2016/6/22
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :م�صطفىى كامل خليل �شعبان
عنوان امل�صفي  :عمان – اجلاردنز – بناية  12ب – الطابق
الثالث
خلوي ( ) 0795412012
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل��ادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف
وزارة ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة بيت الطيب
الدم�شقي للعطور وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات
م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم ( )46278بتاريخ 2017/1/17
قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2020/11/26
املوافقة على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد
حممد عالء عبد احلميد الطيب املبارك م�صفيا لل�شركة ،وان
عنوان امل�صفي هو :
تالع العلي  -هاتف 0788197111

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج��و من دائني �شركة بيت الطيب الدم�شقي للعطور ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 46278
بتاريخ ( )2017/1/17
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :حممد عالء عبد احلميد الطيب املبارك
عنوان امل�صفي  :عمان – تالع العلي
خلوي ( ) 0788197111
م�صفي ال�شركة

اعالن

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.
فعلى املقاولني و امل�صنفني رابعة او خام�سة ابنية مراجعه �سكرتري جلنه
العطاءات خالل اوقات ال��دوام الر�سمي وذلك من اجل �شراء ن�سخ العطاء
مقابل (  ) 50خم�سون دينارا غري م�سرتده م�صطحبني معهم �شهاده الت�صنيف
�ساريه املفعول مع مراعاة مايلي:
 .١اخر موعد ل�شراء العرو�ض هو ال�ساعه احلاديه ع�شره ظهرا من يوم
االثنني املوافق  ٢٠٢٠/١٢/٢٢م .
 .٢موعد اي��داع وفتح العرو�ض يوم الثالثاء املوافق  2020 /12 / 22م
ال�ساعه العا�شره �صباحا يف مبنى البلديه الواقع يف منطقه حمراء ال�سحيم .
.٣كفالة دخول العطاء  %٣من قيمه العر�ض ( كفاله بنكيه او �شيك م�صدق ).
 .٤اجور االعالن مهما تكرر على من ير�سو عليه العطاء.
 .٥يحق للبلديه ان تلغي العطاء دون اب��داء اال�سباب و دون حتمل اى
م�س�ؤولية ماليه او قانونيه.

انذار بالعودة اىل العمل

انذار بالعودة اىل العمل

عبداهلل لبيع االحذية والشنط

اىل ال�سائق  :خالد ح��رب عبد
الرحمن م�صلح  /اردين اجلن�سية
نظرا لتغيبك عن مركز عملك يف
رو���ض��ة وم��دار���س الفكر الرتبوي
مل���دة ت��زي��د ع��ن ع�����ش��رة اي���ام من
تاريخ  ، 2020/10/10بدون اذن
م�سبق او ع��ذر م�شروع  ،ننذركم
ب�ضرورة العودة اىل العمل خالل
ث�لاث��ة اي���ام م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا
االن��ذار وخ�لاف ذلك تعترب فاقد
لوظيفتك ا�ستنادا الحكام املادة (
 ) 28الفقرة ( هـ ) من قانون العمل
االردين رق��م (  ) 8ل��ع��ام 1996
وتعديالته  ،وت�سليم ما يف عهدتكم
حتت طائلة امل�س�ؤولية .

املنذر  :شركة فادي وربا
املنذر اليه  :نجم الدين
فواز عبد العظيم الجنيدي
( ) 9891063880

نعلمكم ب�أمن قد تغيبتم عن العمل
مدة تزيد عن ع�شرة ايام مت�صلة
ب���دون ع���ذر م�����ش��روع م��ن��ذ ت��اري��خ
 2020/11/7اىل 2020/11/24
وعليه ف��ان �صاحب العمل املنذر
ينذركم بالعودة اىل العمل خالل
ث�لاث��ة اي���ام م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا
االن���ذار يف اجل��ري��دة ويف الربيد
امل�سجل وبخالف ذل��ك �سوف يتم
تطبيق ن�����ص امل����ادة  /28ه��ـ من
قانون العمل بحقكم .

املنذر  :مدارس الفكر الرتبوي

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�ضى احكام املادة (  ) 25من قانون تنظيم
املدن والقرى واالبنية رقم (  ) 79ل�سنة  1966ان جمل�س
التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم (  ) 2 / 916تاريخ
 2020/9/8املوافقة على تغري �صفة اال�ستعمال من �سكن
( �أ ) اىل �سكن ( �أ ) باحكام خا�صة ( �سكن ج ) �ضمن احلو�ض
رقم (  ) 1جريتا من ارا�ضي زبدة فركوح .
يف بلدية اربد الكربى  /لواء ق�صبة اربد .
وح�سب املخطط التعديلي املعد لهذه الغاية وو�ضعه مو�ضع
التنفيذ .
نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

يعلم للعموم مبقت�ضى احكام املاده (  ) 25من قانون تنظيم املدن والقرى
واالبنيه رقم  79ل�سنه  1966ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم
(  ) 888تاريخ  ٢٠٢٠/٩/١املوافقه على خمطط ا�ضافه تنظيم باحكام �سكن
( ج )وحدائق و مقابر وجتاري حملي و تغيري �صفة ا�ستعمال من �سكن
( ج ) اىل مقابر وا�ستحداث �شوارع �ضمن احلو�ض رقم ( )٤من�شيه الزعرتي
من ارا�ضي ثغرة اجلب وفر�ض عوائد تنظيم مبقدار خم�سة وع�شرون قر�شا
لكل مرت مربع م�ضاف �سكن و دينار واحد لكل مرت مربع م�ضاف جتاري.
يف بلديه اخلالديه  /لواء البادية ال�شمالية الغربية .
وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ض ملده �شهر اعتبارا
من تاريخ ن�شر 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�شماليه الغربيه ومكاتب
بلديه اخلالدية وتقدمي اعرتا�ضاتهم يف بلديه اخلالديه خالل مده �شهر من
تاريخ ن�شره يف اجلريده الر�سميه.
نائب رئيس الوزراء ووزير االداره املحليه

رئيس بلديه بني هاشم
حمد طالب املساعيد

توفيق محمود كريشان رئيس مجلس التنظيم االعلى

ﺑﺎﺩﺭ ..

ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻀﻤﺎن
إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن
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تقدير إسرائيلي :االنتخابات قادمة رغم رفض نتنياهو وغانتس

االنباط-وكاالت

قالت كاتبة �إ�سرائيلية؛ �إن حزبي الليكود
و�أزرق� -أب�ي����ض يتفقان ع�ل��ى �أن��ه �إذا مت حل
الكني�ست ،ف�سيكون ذل��ك نتيجة لتهديدات
متزامنة ،لأنهما ال يريدان �إج��راء انتخابات
الآن ،ل��ذل��ك ت���س�ت�م��ر حم� ��اوالت �إي �ج ��اد حل
و�سط ،يف ظل التحذيرات التي �أطلقها مقربو
بنيامني نتنياهو يف �أذنه
و�أ�ضافت موران �أزوالي مبقالها ب�صحيفة
ي��دي�ع��وت �أح��رون��وت� ،أن “نتنياهو و�أع���ض��اء

الليكود �أع�ل�ن��وا م��رارا وت�ك��رارا تهديدا ح��ادّا
بالذهاب لالنتخابات ،وي�ق��ول املحيطون به
�إن��ه زاد لهجته ب�سبب تزايد رغبته بحرمان
ب �ي �ن��ي غ��ان �ت ����س م ��ن ال� �ت� �ن ��اوب ع �ل��ى رئ��ا� �س��ة
احلكومة ،و�أدت هذه املعلومات لل�ضغط على
�أزرق�-أبي�ض ،ولذلك جاء رد غانت�س �صارخا
و�صريحا ،وحمل تهديدات مكثفة لنتنياهو،
�أمال بانتزاع تنازالت منه للم�ستقبل»
و�أ�شارت �أزوالي ،خبرية ال�ش�ؤون احلزبية
وال�سيا�سية يف الكني�ست� ،أن “هناك م�شكلة
واح��دة فقط داخ��ل ح��زب �أزرق�-أب �ي ����ض ،لأن��ه

عندما ت�أتي التهديدات من بع�ض �أع�ضائه،
ف�إنها ال ت�أتي من باقي القيادات ،مما يدفع
نتنياهو لالعتقاد ب�أنه �أمام تهديدات تكتيكية
ف�ق��ط ،رغ��م �أن حميطه يهم�س يف �أذن ��ه ب��أن
االنتخابات �أ�سو�أ حدث بالن�سبة له الآن ،لأن
كورونا ال تزال هنا ،ومل مير احتمال حلدوث
موجة ثالثة من الوباء»
و�أو��ض�ح��ت �أن “الواقع لي�س وا�ضحا كما
كان يف اجل��والت االنتخابية ال�سابقة ،ولي�س
من الوا�ضح ما �إذا كان االحتجاج �سيكون يف
طريقه ل�صناديق االق�ت�راع ،وم��ن �سيتحرك

�ضد م��ن ،ول�ك��ن �إذا بقي نفتايل بينيت على
 15مقعدا �أو �أك�ثر ،ف��إن ذل��ك يحمل حتذيرا
ل��رئ�ي����س ال� � ��وزراء م �ف��اده �أن ب ��إم �ك��ان��ه ت��رك
امل�ف��ات�ي��ح ،لأن ن�ف�ت��ايل ب�ي�ن�ي��ت وي��ائ�ير الب�ي��د
و�أف�ي�غ��دور ليربمان وبيني غانت�س ه��م ن��واة
ال �� �س �ي �ط��رة اجل ��دي ��دة ،ب��دي�ل�ا ع ��ن ب�ن�ي��ام�ين
نتنياهو»
و�أ�شارت �إىل �أنه “بالعودة لإقرار امليزانية
ال�ت��ي �ستقرر م�صري احل�ك��وم��ة ،ف ��إن غانت�س
لي�س ل��دي��ه م�شكلة ب��اجل��دول ال��زم�ن��ي ال��ذي
ق��دم �ت��ه وزارة امل��ال �ي��ة ،ل�ك�ن��ه ي��ري��د ال �ت��زام��ا
من�صو�صا عليه م��ن ��ش��أن��ه �أن ي��زي��ل �أج ��واء
ال �� �ش �ك��وك ح ��ول � �س��وء ن��واي��ا ن �ت �ن �ي��اه��و ،لكن
ال ��ذه ��اب ل �� �ص �ن��ادي��ق االق �ت ��راع يف دي���س�م�بر
(ك��ان��ون الأول) ق��د ي�ك��ون �أم��را ال مفر منه،
رغ��م �أن الليكود و�أزرق� -أبي�ض يتفقان على
�أن��ه �إذا ح��دث ذل��ك ،ف�سيكون نتيجة �أح��داث
�صعبة ،ومع ذلك ف�إنهما ال يريدان ح ّقا هذا
اخليار»
و�أكدت �أنه “حتت رعاية االن�شغال ال�شديد
مب�س�ألة حل الكني�ست ،والتح�ضريات احلزبية
الن �ت �خ��اب��ات ب��رمل��ان �ي��ة ج ��دي ��دة ،ف �ق��د ��ش�ه��دت
احلكومة الإ�سرائيلية خالفات جديدة حول
الإجراءات املطلوبة ملواجهة وباء كورونا ،بني
م�ؤيد ومعار�ض الفتتاح اجلهاز التعليمي»
وخ �ت �م ��ت ب ��ال� �ق ��ول ب � ��أن� ��ه “يف ظ� ��ل ه ��ذه
التباينات ال�سيا�سية واحل��زب�ي��ة ،ف ��إن بع�ض
ال��وزراء يزعمون �أنها املرة الأوىل منذ بداية
والي�ت��ه ال�ت��ي يفقد فيها نتنياهو ال�سيطرة
ع �ل��ى االجت � ��اه ال � ��ذي ت �� �س�ير ف �ي��ه احل �ك��وم��ة
و�أجندتها ،وا�ضطر لإج��راء ت�صويت خمالف
مل��وق�ف��ه ،مم��ا يعني دخ��ول احل�ك��وم��ة يف حالة
فو�ضى حقيقية»

االحتالل هدم وصادر  129مبنى منذ بداية نوفمبر
االنباط-وكاالت

ق��ال مكتب الأمم امل�ت�ح��دة لتن�سيق ال���ش��ؤون
الإن�سانية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة “�أوت�شا”
�إن قوات االحتالل الإ�سرائيلي هدمت �أو �صادرت
 129مب ًنى فل�سطينيًا منذ بداية ت�شرين الثاين/
نوفمرب اجلاري
وذك��ر املكتب يف تقرير ل��ه �أن االح �ت�لال هدم
املنازل ،بحجة االفتقار �إىل رخ�ص البناء ،حيث �أدت
عمليات الهدم �إىل تهجري � 100شخ�ص ،و�إحل��اق
الأ� �ض��رار مب��ا ال يقل ع��ن � 200آخ��ري��ن ،وذل��ك يف
الفرتة ما بني  23-3ت�شرين الثاين/نوفمرب 2020
و�أ� �ش��ار التقرير �إىل �أن االح�ت�لال ه��دم ف 83
مبنى يف  3نوفمرب يف حم�صة البقيعة ،ما �أدّى �إىل
تهجري � 73شخ�صً ا ،من بينهم  41طفل
ك��ذل��ك ه��دم االح �ت�ل�ال  30م�ب�ن� ًى �آخ ��ر يف 12
جتمعًا �سكانيًا �آخ ��ر باملنطقة (ج) .فيما وقعت
احل��وادث ال�ستة ع�شر املتبقية يف �شرقي القد�س
املحتلة وبني �أن االحتالل هدم و�صادر �أكرب عدد
من املنازل منذ بداية العام  ،2020منذ العام 2009
با�ستثناء العام 2016

تقرير :إسرائيل تواصل التطهير العرقي في القدس المحتلة
االنباط-وكاالت

�أف��ادت ال�سلطة الفل�سطينية ،ال�سبت ،ب��أن
�إ� �س��رائ �ي��ل ت��وا��ص��ل ال�ت�ط�ه�ير ال�ع��رق��ي مبدينة
القد�س املحتلة ،وتخطط لتو�سيع اال�ستيطان
يف ال�ضفة الغربية
ج��اء ذل��ك يف ت�ق��ري��ر �أع ��ده امل�ك�ت��ب ال��وط�ن��ي
ل �ل��دف��اع ع ��ن الأر�� � ��ض وم �ق��اوم��ة اال� �س �ت �ي �ط��ان
(حكومي)
وذكر التقرير �أن االحتالل يوا�صل التطهري
العرقي يف مدينة القد�س املحتلة
و�أ� �ض��اف �أن املحكمة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة املركزية
ب��ال �ق��د���س ،ردت الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،ا��س�ت�ئ�ن��اف
ع��ائ�لات فل�سطينية ،ت�سكن منذ ع��ام  1963يف
م�ب�ن��ى ب�ح��ي ب�ط��ن ال �ه��وى مب�ن�ط�ق��ة � �س �ل��وان يف
املدينة

و�أو�ضح �أن رد املحكمة لال�ستئناف يعني طرد
 30عائلة ،ف�ضال عن تغرميهم بقرابة � 200ألف
دوالر
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ق��رار املحكمة يق�ضي بطرد
العائالت ،التي يبلغ ع��دد �أف��راده��ا � 87شخ�صا،
خ�لال �أ�سبوعني ،ل�صالح جمعيات ا�ستيطانية
تعمل من �أجل تهويد البلدة القدمية بالقد�س
وحميطها
ووف � � ��ق ال� �ت� �ق ��ري ��ر ،ي �� �س �ع��ى امل �� �س �ت��وط �ن��ون
ل�لا��س�ت�ي�لاء ع�ل��ى ع �ق��ارات يف �أم��اك��ن �أخ ��رى يف
القد�س بالطريقة نف�سها
ولفت �أن��ه قبل �شهر ون�صف ،ق�ضت حمكمة
�إ�سرائيلية �أخ��رى بطرد  4عائالت فل�سطينية
م��ن ح��ي ال���ش�ي��خ ج ��راح يف ال �ق��د���س ،ب��زع��م �أن
العقارات كانت مبلكية يهود قبل عام 1948
وحذر من حماولة امل�ستوطنني تنفيذ �أوامر

ط��رد ال �ع��ائ�لات الفل�سطينية ق�ب��ل ب��دء والي��ة
الرئي�س الأم��ري�ك��ي املنتخب ج��و ب��اي��دن ،يف 20
يناير /كانون الثاين املقبل
من جانب �آخر ،ك�شف التقرير الفل�سطيني،
ع��ن تخطيط �إ�سرائيل لت�شريع ع�شرات الب�ؤر
اال�ستيطانية يف ال�ضفة املحتلة
و�أ�شار �إىل �أن وزير اال�ستيطان الإ�سرائيلي،
ت���س��اح��ي ه�ن�غ�ب��ي ،تعهد الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ،بعد
االت �ف��اق م��ع رئي�س ال ��وزراء بنيامني نتنياهو،
ع�ل��ى ت���س��وي��ة �أو� �ض ��اع  70ب � ��ؤرة ا��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة يف
ال�ضفة
وين�ص االت�ف��اق ب�ين هنغبي ونتنياهو ،على
حتويل تلك ال�ب��ؤر �إىل م�ستوطنات قبل رحيل
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،وفق التقرير
و ال�ب��ؤر اال�ستيطانية م�ستوطنات �صغرية
ي�ق�ي�م�ه��ا م���س�ت��وط�ن��ون يف �أن �ح ��اء م�ت�ف��رق��ة من

ال �� �ض �ف��ة ب � ��دون احل �� �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة م��ن
ال�سلطات الإ�سرائيلية بال�ضفة
وت�ع�ت�بر �إ��س��رائ�ي��ل ه��ذه ال �ب ��ؤر غ�ير �شرعية
 ،يف ح�ين �أن امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ي�ع�ت�بر �أن كافة
امل�ستوطنات يف ال�ضفة غري �شرعية
ك �م��ا ت �ط��رق ال �ت �ق��ري��ر ،ل�ت�ف��ا��ص�ي��ل ال�ع��دي��د
م��ن امل���ش��اري��ع اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة ال�ه��ادف��ة لتو�سيع
م�ستوطنات و�إق��ام��ة �أخ ��رى ،وت��و��س�ي��ع �شبكات
طرق ا�ستيطانية ،يف �أرجاء ال�ضفة الغربية
وح �� �س ��ب م �ع �ط �ي��ات ح ��رك ��ة ال� ��� �س�ل�ام الآن
الإ�سرائيلية ،ف��إن هناك  124ب ��ؤرة ا�ستيطانية
ع���ش��وائ�ي��ة ب��ال���ض�ف��ة مت ال �� �ش��روع ب��إق��ام�ت�ه��ا يف
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،دون موافقة احلكومة
وباملقابل ف ��إن هناك  132م�ستوطنة كبرية
بال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة� ،أق�ي�م��ت مب��واف�ق��ة احلكومة
الإ�سرائيلية

األردن وروسيا :أرضية
سياسية مشتركة وفاعلة
يلينا نيدوغينا
الأردن ورو�سيا اتفقا على “ا�ستمرار التعاون الثنائي وتكثيف الت�شاور والتن�سيق �إزاء
و�سبل حل �أزمات املنطقة ،وحتقيق الأمن واال�ستقرار».
الق�ضايا الإقليميةُ ،
جاء ذلك خالل مباحثات ثنائية عرب الهاتف جرت قبل �أي��ام ،لنائب رئي�س ال��وزراء وزير
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي ،ووزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف� ،إذ �شدّد
الوزيران على “قوة العالقات الأردنية الرو�سية” ،و�“ ..أهمية التطور الذي ت�شهده يف خمتلف
املجاالت ،ومبا ين�سجم مع ر�ؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين وفخامة الرئي�س فالدميري بوتني،
اللذين يقودان هذه العالقة نحو �آفاق �أو�سع يف التعاون امل�ؤ�س�سي الفاعل».
وعر�ض ال��وزي��ران للتطورات الإقليمية وت�ب��ادال وجهات النظر ح��ول ُ�سبل التعامل مع
امل�ستجدات وتن�سيق اجلهود حلل �أزمات املنطقة ،وبحثا تطورات الق�ضية الفل�سطينية ،و�أكدا
ا�ستمرار اجلهود لإعادة �إطالق مفاو�ضات جادة وفاعلة حلل ال�صراع على �أ�سا�س حل الدولتني،
وفق القانون الدويل ومبادرة ال�سالم العربية� ،سبي ً
ال لتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل.
نالحظ م��ن خ�لال التوافقات الثنائية الرو�سية الأردن �ي��ة يف موقفهما جت��اه الق�ضية
الفل�سطينية� ،أن رو�سيا بوتني ما تزال تلتزم مبوقفها حِ يال ُ�سبل حَ ل الق�ضية الفل�سطينية،
وهو ما يُ�شري �ضمناً �إىل رف�ض ما يٌ�س ّمى بـ ِ”�صفقة القرن” الأمريكية الإ�سرائيلية ،و�إن مل يتم
التطرق لرف�ضها �صراحة ومبا�شرة من اجلانب الرو�سي� ،إال �أن موافقة الفروف على “ا�ستمرار
اجلهود لإع��ادة �إط�لاق مفاو�ضات جادة وفاعلة حلل ال�صراع على �أ�سا�س حل الدولتني ،وفق
القانون الدويل ومبادرة ال�سالم العربية� ،سبي ً
ال لتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل” ي�ؤكد ما
ذهبتُ �إليه من ا�ستنتاج مو�ضوعي.
ً
يقيناً �أن “�صفقة القرن” تهدف �أوال �إىل �شطب الق�ضية الفل�سطينية من الأجندات العربية
والدولية ،و�ضمن ذلك �إلإلغاء التام والنهائي للدور الرو�سي ال�سيا�سي والتاريخي والثقايف
من فل�سطني والبلدان املجاورة لها ،و�صو ًال �إىل تكري�س “القيادة امل�شرتكة” الأمريكية –
ال�صهيونية لهيمنتها املُطلقة على فل�سطني واجلغرافيا ال�سيا�سية املجاورة لفل�سطني واحتكار
العمليات ال�سيا�سية فيها�“ .صفقة القرن” اال�ستعمارية ت�صنع لنف�سها احلق باخ�ضاع املنطقة
العربية لقيادة وحيدة تقبع وراء املحيط ،بغ�ض النظر عن القائد الذي �سيقود هذه العملية يف
البيت الأبي�ض.
يف الفرتة الأوىل التي �أعقبت طرح �صفقة القرن ،مل يكن لرو�سيا موقف حا�سم ونهائي
مُعلن حِ يالها ،فقد الحظنا وقوف مو�سكو على احلياد لفرتة ما ،لكنها ،كما يبدو ،ما لبثت �إن
�أدركت خطورة ّ
املخطط الذي ي�ستهدف املنطقة وا�ستئ�صال الوجود الرو�سي منها ،ومن �سوريا
بالدرجة الأوىل ،ويف �إطار ذلك تذويب الوجود الرو�سي احلكومي والكن�سي التاريخي القدمي
يف فل�سطني ،الذي كان قد بد�أ يف احلقبة القي�صرية ،واكت�سب مكانة روحية وثقافية وعلمية
عظيمة ،ال�س ّيما من خالل الكنائ�س والأديرة واجلمعيات واملدار�س الرو�سية العريقة وال�شهرية
والتي ن�شطت بتدري�س الفل�سطينيني والعرب جماناً ،وابتعاثهم �إىل جامعات رو�سيا العريقة،
لي�صبحوا �أعالماً ك�أدباء وفال�سفة ومُ�ستعربني ،ويف غري ذلك من املناحي.
جتفيف التواجد الرو�سي عن املنطقة كما ت�سعى �إىل ذلك “ال�صفقة” ،ال ي�صب يف �صالح
العرب وق�ضاياهم ،ذلك �أن املنطقة العربية تقع يف مركز العامل ،وتتو�سط القارات القدمية،
وحتت�ضن احل�ضارات الب�شرية .لذلك ،حتتاج الدول العربية لرو�سيا ولتفعيل مبد�أ التوازن يف
عالقاتها مع الدول الكربى والو�سطى ،ولإقامة عالقات متكافئة مع بعيداً عن حماوالت دولة
�أو دول ما احتكار العامل العربي وموقعه اجليو�سيا�سي املتميز ،لأن ذلك �س َيجر العرب والدول
املتدخلة ق�سراً يف �ش�ؤونهم الداخلية �إىل �صراعات دامية تنعك�س م�أ�ساوياً على العامل �أجمع.
بع�ض الت�صريحات التي ت�ضمنتها “املباحثات الهاتفية” ،للوزيرين ال�صفدي والفروف،
تكت�سب �أهمية ُكربى ومَعانٍ عميقة يف حلبة ال�سيا�سة الدولية ،فقد �أكدا على “قوة العالقات
الأردنية الرو�سية ،و�أهمية التطور الذي ت�شهده يف خمتلف املجاالت ،ومبا ين�سجم مع ر�ؤية
جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�س فالدميري بوتني ،اللذين يقودان هذه العالقة نحو �آفاق
�أو�سع من التعاون امل�ؤ�س�سي الفاعل».
ولي�س ختاماً ،يُعترب ال��دور الرو�سي يف املنطقة رئي�سياً ،ف�إ�شادة ال�صفدي به ي�ؤكد �إت�ساع
م�ساحة التفاهمات وت�ع�دّد امل�ب��ادىء امل�شرتكة الأردن�ي��ة الرو�سية ،بخا�صة يف جهود حتقيق
امل�صاحلة الفل�سطينية ،ومركزية ال��دور امل�صري يف �إنهاء االنق�سام الفل�سطيني وو�ضع حد
للخالفات وتوحيد ال�صف ،وتثمني اململكة للموقف الرو�سي الثابت املتم�سك بحل الدولتني
على �أ�سا�س القانون الدويل �سبي ً
ال حلل ال�صراع وحتقيق ال�سالم العادل وال�شامل الذي يُ�شكل
�ضرورة �إقليمية ودولية.

واشنطن بوست :واشنطن أغلقت
 10قواعد في أفغانستان منذ فبراير

االنباط-وكاالت

ق ��ال م �� �س ��ؤول��ون �أم��ري �ك �ي��ون و�أف� �غ ��ان �إن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أغ�ل�ق��ت م��ا الي�ق��ل ع��ن 10
ق��واع��د يف ع�م��وم �أفغان�ستان منذ ف�براي��ر /
�شباط املا�ضي
ون �ق �ل��ت ��ص�ح�ي�ف��ة وا� �ش �ن �ط��ن ب��و� �س��ت عن
امل�س�ؤولني (مل ت�سمهم) �إن وا�شنطن �أغلقت
ال �ق��واع��د م�ن��ذ ات�ف��اق�ه��ا م��ع ح��رك��ة ط��ال�ب��ان
الأفغانية ،فرباير� /شباط املا�ضي ،م�شرية �أن
تفا�صيل عملية الإغالق ما تزال غام�ضة
و�أو� �ض��ح امل���س��ؤول��ون �أن �إغ �ل�اق ال�ق��واع��د
ه��و ج��زء م��ن عملية ان�سحاب كامل للجنود
الأمريكيني يف �أفغان�ستان ،كما هو من�صو�ص
عليه يف االتفاق
ول�ف�ت��ت ال�صحيفة �أن م �� �س ��ؤوال �أف�غ��ان�ي��ا
و�آخر �أمريكيا �أكدا �إغالق وا�شنطن للقواعد

م�شريين �إىل �أن ع��ددا منها مل يتم الإب�لاغ
عنه م�سبقا
وبح�سب امل�صدر ،ف�إن بع�ض تلك القواعد
مت ت�سليمها بالكامل لقوات الأم��ن الأفغاين،
فيما مت �إغالق �أخرى وتركها فارغة لإمكانية
العودة �إليها يف امل�ستقبل يف حال ر�أى امل�س�ؤولون
الأمريكيون والأفغان ذلك �ضروريًا
ي�شار �أنه يف وقت �سابق من ال�شهر اجلاري،
ق��ال القائم ب�أعمال وزي��ر ال��دف��اع الأمريكي
كري�ستوفر ميلر� ،إن ب�ل�اده �ستخف�ض عدد
قواتها يف كل من �أفغان�ستان والعراق بحلول
 15يناير /كانون الثاين املقبل
و�أ��ض��اف ميلر ،يف م��ؤمت��ر �صحفي ،يف 15
يناير املقبل �سنقوم ب�سحب  2000جندي من
�أفغان�ستان و 500من العراق
وينخف�ض بذلك عدد اجلنود الأمريكيني
يف �أفغان�ستان من � 4500إىل 2500

األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية شهداء مع وقف التنفيذ

االنباط-وكاالت

ح��ذر مركز فل�سطني ل��درا��س��ات الأ��س��رى،
م��ن اخل�ط��ورة احلقيقية على حياة الأ��س��رى
املر�ضى يف �سجون االحتالل يف ظل ا�ستمرار
�سيا�سة الإه�م��ال الطبي بحقهم ،معترباً �أن
ال�ع���ش��رات منهم ق��د ي�ك��ون م�صريهم ال��وف��اة
داخل ال�سجون يف حال مل تقدم لهم الرعاية
الطبية املنا�سبة
وو�صف الباحث ريا�ض الأ�شقر مدير املركز،
الأ�سرى املر�ضى �أ�صحاب الأمرا�ض ال�صعبة يف
�سجون االحتالل وعددهم ما يزيد عن 150
ا��س�يراً ،ب�أنهم �شهداء مع وق��ف التنفيذ حيث
انهم يعانون من ظروف �صحية خطرية للغاية
مع ا�ستمرار ا�ستهتار االحتالل بحياتهم ،وعدم
تقدمي �أي رعاية طبية �أو عالج منا�سب لهم،
مما قد ي�ؤدى بهم اىل املوت يف �أي حلظة
و�أو�ضح الأ�شقر� ،أن هناك ما يزيد عن 700

�أ� �س�ير م��ري����ض يف ��س�ج��ون االح �ت�لال  ،منهم
(� )150أ� �س�ير ي�ع��ان��ون م��ن �أم��را���ض خطرية
مبا فيها ال�سرطان ،والف�شل الكلى ،و�أمرا�ض
القلب ،و�ضمور الع�ضالت وان�سداد ال�شرايني،
وغ�ي�ره��ا م��ن الأم ��را� ��ض ال �ت��ي ق��د ال متهل
الأ�سري كثرياً على قيد احلياة
وك�شف �أن العديد م��ن اال��س��رى تدهورت
�صحتهم يف ال�شهور االخ�يرة ب�شكل ملحوظ
 ،منهم اال� �س�ير ن���ض��ال اب��وع��اه��ور ،وه��و من
�أخطر احل��االت املر�ضية يف �سجون االحتالل
ويعاين من مر�ض ال�سرطان والف�شل الكلوي
ويقبع يف م�ست�شفى ال��رم�ل��ة ،والأ� �س�ير عايد
خليل ( 54عاما) مدينة طولكرم وقد نقل اىل
�إىل م�ست�شفى “�سوروكا نتيجة تدهور و�ضعه
ال�صحي ،حيث يعاين من ان�سداد يف ال�شرايني،
وهو �أح��د حم��رري �صفقة وف��اء الأح��رار املعاد
اع�ت�ق��ال�ه��م ،والأ�� �س�ي�ر “معت�صم رداد” من
طولكرم ،وهو يعانى من �سرطان الأمعاء منذ

� 9سنوات� ،إ�ضافة �أ�سرى �أخرين
وبني �أن الأ�سري املري�ض يحتاج اىل �سنوات
ليتمكن من �إج��راء فح�ص خمربي او �صورة
ا�شعة ،وقد �أدى الت�أخري املتعمد يف �إجراء بع�ض
الفحو�صات والتحاليل الطبية �إىل ا�ستفحال
املر�ض يف �أج�ساد بع�ض الأ��س��رى ،كذلك �أدى
ال�ت��أخ��ر املتعمد يف �إج� ��راء عمليات جراحية
ع��اج�ل��ة لبع�ض الأ� �س��رى ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
�أمرا�ض خطرية و�صعبة �إىل انعدام الأم��ل يف
ال�شفاء ،وتعر�ض الأ��س��رى �إىل خطر حقيقي
على حياتهم
و�أ�شار �إىل �أن غالبية الأ�سرى الفل�سطينيني
ي��واج �ه��ون م���ش�ك�ل��ة يف �أو� �ض��اع �ه��م ال�صحية
ن�ظ� ًرا ل�ت�ردي ظ��روف اح�ت�ج��ازه��م يف �سجون
االح�ت�لال� ،سواء خ�لال ف�ترة التحقيق حيث
يحتجز املعتقلون يف زنازين �ضيقة ال تتوفر
فيها �أدن ��ى م�ق��وم��ات ال�صحة ال�ع��ام��ة ،حيث
يتعر�ضون ل�سوء املعاملة ،وال�ضرب والتعذيب،

والإره ��اق النف�سي والع�صبي ،مما ي�ؤثر على
�أو�ضاعهم ال�صحية ب�شكل �سلبي
�أو بعد نقلهم اىل ال�سجون حيث ال تتوفر
ط ��واق ��م ط�ب�ي��ة م�ت�خ���ص���ص��ة ،وه �ن ��اك بع�ض
ال���س�ج��ون ال ي��وج��د ب�ه��ا ط�ب�ي��ب ،وغ��ال � ًب��ا ما
ي�ك��ون الأط �ب��اء يف ال�سجون �أط �ب��اء ع��ام�ين او
مم��ر� �ض�ين ،ك�م��ا �أن ال �ع �� �ش��رات م��ن الأ� �س��رى
ال��ذي��ن �أج�م��ع الأط �ب��اء على خ�ط��ورة حالتهم
ال�صحية ،وحاجتهم امل��ا��س��ة للعالج و�إج ��راء
عمليات جراحية عاجلة مبا فيهم من م�سنني،
و�أطفال ،ون�ساء ،ترف�ض �إدارة ال�سجون نقلهم
للم�ست�شفيات ،وال زال��ت تعاجلهم بامل�سكنات
التي ي�صفها الأط�ب��اء جلميع الأم��را���ض على
اختالفها ،مم��ا يجعل م��ن الأ� �س��رى املر�ضى
�شهداء مع وقف التنفيذ ينتظرون دوره��م يف
قائمة �شهداء احلركة الأ�سرية
وق��ال الأ�شقر� ،إن �سيا�سة الإه�م��ال الطبي
امل�ت�ع�م��دة تك�شف ب�شكل وا� �ض��ح ع��ن العقلية

االجرامية والعن�صرية التي حتكم ال�سجون،
حيث ان م��ا يجري م��ع الأ� �س��رى ه��و عمليات
قتل جماعي برتكهم فري�سة �سهلة ،للأمرا�ض
تنه�ش يف �أج�سادهم
وطالب منظمات حقوق االن�سان الدولية
التدخل لإنقاذ حياة اال�سرى من املوت املحقق،

وار� �س ��ال جل�ن��ة طبية ب�شكل ع��اج��ل لفح�ص
ال �ظ��روف ال �ت��ي ت � ��ؤدي �إىل �إ� �ص��اب��ة الأ� �س��رى
ب��الأم��را���ض ال�صعبة داخ��ل ال�سجون ،ووق��ف
امل �ج��زرة ال�صحية ال�ت��ي يتعر�ضون ل�ه��ا منذ
� �س �ن��وات ط��وي�ل��ة  ،يف جت��اه��ل االح �ت�ل�ال لكل
املواثيق واالتفاقيات الدولية

الدويل
االحد
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جديدا..
عاما
ً
«التعاون اإلسالمي» تنتخب أمي ًنا ً
المسيئة للرسل
وتدين الرسوم ُ

االنباط-وكاالت

انتخبت منظمة ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي،
ال�سبت ،الت�شادي ح�سني �إبراهيم طه �أمينا
ع��ا ًم��ا للمنظمة خلفا ل�ل���س�ع��ودي يو�سف

العثيمني.
ج � ��اء ذل � ��ك يف خ� �ت ��ام ال � � � ��دورة الـ47
ملجل�س وزراء خ��ارج�ي��ة ال ��دول الأع���ض��اء
باملنظمة ،امل ُ�ن�ع�ق��دة يف غينيا ،ال�ت��ي دارت
حول “التحديات الأمنية والإن�سانية التي

تواجهها دول ال�ساحل الأع�ضاء مبنظمة
التعاون الإ�سالمي”.
وق� � ��ال ال �ع �ث �ي �م�ين �إن امل �ن �ظ �م��ة ت��ويل
اهتما ًما كبريً ا با�ستقرار دول ال�ساحل يف
غرب �إفريقيا.

و�أ� �ض��اف ال� ُع�ث�ي�م�ين“ :نرف�ض ون��دي��ن
الر�سوم امل�سيئة للر�سل والأديان” ،م�ؤكدًا
�أن التطرف لي�س م��ن الإ� �س�لام ،ال��ذي ال
ميثله الإرهابيون.
و�أكد رف�ض منظمة التعاون الإ�سالمي
التطرف وكل �أ�شكال الإرهاب ،مثلما �شدد
على رف�ضها متويل الإرهاب وم�ساندته.
وقال �أمني عام املنظمة املنتهية واليته،
�إن وزراء خارجية ال��دول الأع�ضاء �أك��دوا
مت�سكهم بالقد�س ال�شرقية عا�صمة لدولة
فل�سطني امل�ستقبلية� ،ضمن ما يعرف بحل
الدولتني.
و�أ�شار العثيمني �إىل �أن منظمة التعاون
الإ�سالمي لي�ست دينية ولكنها �سيا�سية.
وت��اب��ع“ :نرف�ض ال �ت��دخ��ل ب��ال���ش��ؤون
الداخلية وفق ما ن�ص عليه ميثاق التعاون
الإ�سالمي”
ولفت �إىل �أن املنظمة جمعت تربعات
بلغت قيمتها  2مليار و 300مليون دوالر
للم�ساعدة يف ج�ه��ود معاجلة ومواجهة
فريو�س كورونا.
و�أدان العثيمني م��ا يتعر�ض ل��ه �أف��راد
�أقلية الروهينغيا ،وف��رار الكثريين من
ميامنار �إىل بنغالدي�ش املجاورة.

تحذير من خطورة الوضع الصحي لثالثة أسرى مصابين بالسرطان
االنباط-وكاالت

ح� � �ذّر رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة �� �ش� ��ؤون الأ�� �س ��رى
واملحررين ق��دري �أب��و بكر ،ام�س ال�سبت،
من خطورة تفاقم احلالة ال�صحية لثالثة
�أ�� �س ��رى يف � �س �ج��ون االح� �ت�ل�ال م���ص��اب�ين
بال�سرطان
وح� ّم��ل �أب��و بكر يف ت�صريحات �إذاع�ي��ة،
��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال م���س��ؤول�ي��ة �سيا�سية
الإه� �م ��ال ال �ط �ب��ي امل �ت �ع �م��د يف ��س�ج��ون�ه��ا،
را �إىل �أن الأ� �س��رى ه��م؛ ن�ضال �أب��و
م���ش�ي ً
عاهور ،وعماد �أبو رموز ،وعمر عرابي
وق��ال �إن الأ��س�ير “�أبو عاهور” يعاين
م ��ن ف���ش��ل ك �ل��وي م �ن��ذ � � 10س �ن��وات ،ثم
�أ�صيب ب�سرطان الكلية ،وتالزمه �أنبوبة
الأك�سجني � 24ساعة داخل �سجنه ،ف�ضال

عن م�ضاعفات مر�ض �ضغط الدم
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن “معاناة الأ�� �س ��رى يف
�سجون االح�ت�لال ت��زداد م��ع دخ��ول ف�صل
ال�شتاء ب�سبب نق�ص يف الأغطية والألب�سة
امل���س�م��وح ب ��إدخ��ال �ه��ا� ،إ� �ض��اف��ة اىل � �س��وء يف
التدفئة”
ووف� � ��ق ال �ه �ي �ئ��ة ،ف � � ��إن  700م�ع�ت�ق��ل
فل�سطيني يعانون من �أم��را���ض خمتلفة،
ب �ي �ن �ه��م  40م� �ق� �ع ��دون �أو ي� �ع ��ان ��ون م��ن
ال �� �س��رط��ان وال �ف �� �ش��ل ال �ك �ل��وي ،وم��راح��ل
م �ت �ق��دم��ة م ��ن “ال�سكري” �أو “�ضغط
الدم”
ويقبع نحو � 4500أ�سري فل�سطيني يف
�سجون �إ�سرائيل ،بينهم � 40سيدة ،وقرابة
 170طفال ،و 370معتقال �إداريا وفق
بيانات فل�سطينية ر�سمية

الرئيس االيراني يتهم اسرائيل
باغتيال العالم محسن زاده

االنباط-وكاالت

ات �ه��م �أك� ��د ال��رئ �ي ����س الإي � � ��راين ح�سن
روح��اين ،االح�ت�لال الإ�سرائيلي باغتيال
العامل النووي حم�سن فخري زاده ،م�ؤك ًدا
�أن اغ�ت�ي��ال زاده ل��ن ي��وق��ف م���س��ار اي��ران
النووي
وق��ال روح��اين يف ت�صريحات �صحفية:
“مرة �أخ ��رى تلطخت الأي ��دي ال�شريرة
لال�ستكبار ال�ع��امل��ي وم��رت��زق�ت��ه يف الكيان
ال�صهيوين ب��دم��اء ع��امل �إي ��راين جمتهد
و�أغرقت الأمة الإيرانية يف حزن عميق»
ول�ف��ت روح ��اين �إىل �أن ح ��ادث اغتيال
ال � �ع� ��امل حم �� �س��ن ف � �خ� ��ري زادة “عمل
�إره��اب��ي م ��روع ،ن��اج��م ع��ن عجز ال�ع��دو يف
م��واج�ه��ة ال�ت�ق��دم العلمي وق ��درات الأم��ة

الإيرانية العظيمة ،و هزائمه املتوالية يف
املنطقة ،و�أح �ي��ى خباثة وح�ق��د ال�ع��دو يف
�أذه��ان العامل ،مثله مثل �أعماله الأخ��رى
الال�إن�سانية»
و�أكد روحاين �أنه بهذا العمل الإرهابي
و�أمثاله “لن تتعطل �إرادة �شباب وعلماء
�إيران يف م�سار ت�سريع النمو العلمي وفتح
قمم ال�شرف فح�سب ،بل و�سيزيد ذلك من
عزمهم على امل�ضي يف طريق هذا ال�شهيد
ال� �غ ��ايل ،و��س�ت�ب�ق��ى دم� ��اء ��ش�ه��دائ�ن��ا تغلي
وتزجمر يف عروقنا»
وقتل ي��وم اجلمعة  27نوفمرب رئي�س
م ��رك ��ز الأب � �ح� ��اث وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ل��دى
وزارة ال��دف��اع الإي��ران �ي��ة ،حم�سن فخري
زادة ،يف عملية اغ�ت�ي��ال و�صفتها طهران
بـ”الإرهابية»

الهجمات ضد قسد تتواصل ومقتل
أحد مسلحيها بريف الحسكة الجنوبي

غضب واحتجاجات في مدينة نانت الفرنسية ضد قانون األمن الشامل

االنباط-وكاالت

تظاهر �آالف الفرن�سيني يف مدينة نانت
ل�ل�ت�ع�ب�ير ع ��ن رف���ض�ه��م واح �ت �ج��اج �ه��م �ضد
قانون “الأمن ال�شامل” الذي يقوم الربملان
بدرا�سته حاليا ويفر�ض قيودا على احلريات

ومي �ن��ع ع��ر���ض االن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ترتكبها
ال�شرطةالفرن�سية.
وذك ��رت �صحيفة ف��ان منيت �أن ال�شرطة
يف نانت واجهت املتظاهرين و�أطلقت الغاز
امل �� �س �ي��ل ب��اجت��اه �ه��م ب�ي�ن�م��ا ردد امل �� �ش��ارك��ون
�شعارات راف�ضة للقمع الذي ترتكبه ال�شرطة

وحماوالت �إقرار القانون.
وط��ال��ب امل�ت�ظ��اه��رون ب��إ��س�ق��اط “الدولة
البولي�سية” فيما اعترب عمدة مدينة نانت
جوانا روالند يف رده على �صور ملنتج مو�سيقي
ت�ع��ر���ض ل�ل���ض��رب ع�ل��ى �أي� ��دي ال���ش��رط��ة �أن��ه
“يجب على العدالة �أن تلقي ال�ضوء ب�سرعة

خشية انتقام إيراني ...االحتالل يرفع درجة التأهب
في سفاراته حول العالم

االنباط-وكاالت

ك� � ��� � �ش� � �ف � ��ت ال� � � �ق� � � �ن�� � ��اة 12
ال �ع�بري��ة� ،أن ��ه ب�ع��د ات �ه��ام �إي ��ران

لـ”�إ�سرائيل” ب��امل���س��ؤول�ي��ة عن
اغتيال العامل الإي��راين حم�سن
فخري زاده قررت الأخ�يرة رفع

درجة الت�أهب يف �سفاراتها حول
العامل
و�أو�� � �ض� � �ح � ��ت �أن اجل ��ال� �ي ��ات
اليهودية يف دول ع��دي��دة ،ب��د�أت
باتخاذ �إج��راءات حذر م�شابهة،
وذلك خ�شية انتقام �إيراين
وكان الرئي�س الإيراين ح�سن
روح� � � ��اين ات� �ه ��م �� �ص� �ب ��اح ال� �ي ��وم
“�إ�سرائيل” ب ��ال ��وق ��وف وراء
اغ�ت�ي��ال ال�ع��امل الإي��راين،ق��ائ� اًًل�
�إن �إي ��ران ق��ررت ال��رد على هذا
االغتيال بالطريقة املنا�سبة
ي��ذك��ر �أن م���س�ل�ح�ين ه��اج�م��وا
يوم �أم�س �سيارة العامل الإيراين
و�أح � � � ��د م � �� � �س � ��ؤويل ال�ب�رن ��ام ��ج
ال� �ن ��ووي حم���س��ن ف �خ��ري زاده،
وق� ��ال� ��ت م� ��واق� ��ع �إي� ��ران � �ي� ��ة �إن
�ج��روا ع�ب��وة نا�سفة
امل�سلحني ف� ّ
قبل �إط�ل�اق ال�ن��ار جت��اه فخري
زاده ومرافقيه

على عنف ال�شرطة و�إن���ش��اء �سلطة م�ستقلة
للرقابة والعقوبات بدال من املفت�شية العامة
لل�شرطة الوطنية”.
و�أوق� ��ف ث�لاث��ة �شرطيني فرن�سيني عن
العمل �أول �أم����س بعد �إق��دام�ه��م على �ضرب
منتج مو�سيقي من �أ�صول �أفريقية بباري�س يف
حادثة وثقت يف �شريط فيديو وزع على نطاق
وا�سع على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وي�ق��وم ال�برمل��ان الفرن�سي حاليا بدرا�سة
م�شروع قانون يعرف با�سم “الأمن ال�شامل”
تن�ص مادته الـ  24على منع وجترمي التقاط
�صور وفيديوهات لقوات الأم��ن وه��ي ت��ؤدي
عملها بنية ف�ضح جتاوزاتها والت�شهري بها يف
مواقع التوا�صل االجتماعي وو�سائل الإعالم
مثلما جرت العادة خالل قمع االحتجاجات.
ك �م��ا ي�ب�ي��ح ال �ق��ان��ون اجل ��دي ��د ا��س�ت�خ��دام
ال�ط��ائ��رات امل�سرية وال�ك��ام�يرات يف الف�ضاء
العام من قبل ال�شرطة بغر�ض املراقبة وهو
ما ترف�ضه �شرائح وا�سعة من الفرن�سيني وال
�سيما و�سائل الإع�لام واجلمعيات احلقوقية
ال �ت��ي ت ��رى ف�ي��ه تكميما ل ل��أف ��واه وم�سا�سا
خطريا بحرية التعبري وباحلقوق الأ�سا�سية
للمواطن.

االباط-وكاالت

ت� ��� �ص ��اع ��دت ال� �ه� �ج� �م ��ات ع� �ل ��ى م ��واق ��ع
ميلي�شيا “ق�سد” املدعومة �أمريكيا خالل
اليومني املا�ضيني حيث قتل ع��دد منهم
و�أ� �ص �ي��ب �آخ � ��رون يف ه�ج�م��ات ب��الأ��س�ل�ح��ة
الر�شا�شة طالت نقاطا تابعة لها يف منطقة
اجلزيرة.
و�أفادت م�صادر ب�أن م�سلحا من امليلي�شيا
قتل اليوم يف هجوم بالر�شا�شات ا�ستهدف

� �س �ي��ارة ع���س�ك��ري��ة ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ع�ل��ى ط��ري��ق
اخلرايف جنوب احل�سكة.
وخالل اليومني املا�ضيني قتل عدد من
م�سلحي ميلي�شيا ق�سد و�أ�صيب �آخرون يف
هجمات منف�صلة نفذها جمهولون على
حتركاتهم �ضمن املناطق التي يحتلونها
بدعم �أمريكي ق��رب قرية �أب��و قبيع غرب
ال��رق��ة وبلدتي الطيانة ذي�ب��ان �شرق دير
ال� ��زور وحم �ي��ط ب �ل��دة �أب� ��و را� �س�ي�ن ب��ري��ف
احل�سكة ال�شمايل.

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين
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سلة الوحدات تعيد حساباتها في الدوري
االنباط – عمان

ك���ش��ف امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�ف��ري��ق ال��وح��دات
الأول ب �ك��رة ال���س�ل��ة ي��و� �س��ف �أب ��و ب �ك��ر عن
حت�م�ل��ه �أ� �س �ب��اب اخل �� �س��ارة �أم � ��ام الأه �ل ��ي،
م�شدداً على �ضرورة �أن يت�صف دائماً املدير
الفني وج�ه��ازه بال�شجاعة و�أن ال يجدوا
املربرات ملثل هذا اخل�سارة �أو �أن يلقوا اللوم
على الالعبني ،معترباً ب�أن اخل�سارة جاءت
يف وقت مبكر مبثابة ال�صفعة القوية التي
تلقاها اجلهاز الفني لو�ضع النقاط على
احل ��روف ج �ي��داً ق�ب��ل ال��دخ��ول يف معرتك
املناف�سة املقبل .وتوقف �أبو بكر على اللقاء
وق� ��ال“ :لن �أخ��و���ض ك �ث�ي�راً يف جم��ري��ات
ال�ل�ق��اء ،ك��ان لدينا ال�ع��دي��د م��ن الأخ�ط��اء،
ومت تدوينها ور��ص��ده��ا ،و�سيكون هنالك

درا�سة مت�أنية لكل ما ح�صل ،وذلك بهدف
ع ��دم ت �ك��راره��ا ،م��ع � �ض��رورة الأخ� ��ذ بعني
االعتبار وج��ود بع�ض العوامل اخلارجية
ال�ت��ي �أث ��رت علينا و��س��اه�م��ت ب�شكل كبري
يف اخل���س��ارة ،ولكن ل��ن �أخ��و���ض بها لأنني
�أكدت �سابقاً �أننا اتينا لكي نفوز ولي�س من
�أج��ل اخ�ت�لاق الأعذار” .وت��اب��ع �أب��و بكر:
“الوحدات فريق كبري وي�ستحق �أن يكون
يف املقدمة ،وهذا ما ن�سعى �إليه يف الوقت
احل��ايل و�سنعيد ترتيب �أوراق �ن��ا بال�شكل
املطلوب ،مع الأخ��ذ بعني االعتبار �أن كل
ال�ف��رق �ستكون مناف�س �شر�س للوحدات؛
وال��وح��دات �سيكون �أي���ض�اً مناف�س �شر�س
ع �ل��ى ل �ق��ب ال � ��دوري ال ��ذي ح�ق�ق��ه امل��و��س��م
امل��ا��ض��ي ،و�سيناف�س ح�ت��ى ال��رم��ق الأخ�ي�ر
على بطولة ك�أ�س الأردن”.

موسيماني يتمنى فوز االهلي بكل البطوالت
القاهرة  -وكاالت

ع�بر بيت�سو م��و��س�ي�م��اين ،امل��دي��ر الفني
ل�ل�أه �ل��ي ،ع��ن ��س�ع��ادت��ه ال���ش��دي��دة ،وف�خ��ره
ب��ال�ت�ت��وي��ج ب�ل�ق��ب دوري �أب �ط ��ال �إف��ري �ق �ي��ا،
ع �ل��ى ح �� �س��اب ال��زم��ال��ك ( )1-2اجل �م �ع��ة،
يف ن �ه��ائ��ي دوري �أب� �ط ��ال �إف��ري �ق �ي��ا .و�أك ��د
مو�سيماين ،خ�لال ت�صريحات تلفزيونية
ل�ق�ن��اة “�أون ت��امي �سبورت�س” ،اح�ترام��ه
ال�شديد للزمالك والعبه �شيكاباال ،الذي
�سجل هدفا رائعا ،ومدربه بات�شيكو الذي
مل ي �� �س �م��ح لل��أه �ل��ي ب��ال �ل �ع��ب ب �ح��ري��ة ،يف
ال���ش��وط الأول .و�أ� �ض��اف امل ��درب اجل�ن��وب
�إف��ري�ق��ي“ :قلت لالعبني ب�ين ال�شوطني:
ل�سنا على ما ي��رام ،وغ�يرت الطريقة ومل
ن�سمح للزمالك اللعب ب�أريحية ..طالبت
ال�لاع�ب�ين بال�ضغط على الع�ب��ي الو�سط،
و�� �ض ��رورة ال �ب �ح��ث ع ��ن ال� �ف ��وز» .و�أردف:

الجالد يواصل مشواره مع سحاب

“الزمالك ان� �ه ��ار يف ال �� �ش��وط ال �ث��اين،
وقلت لالعبني �إن��ه يفقد القوة بال�ضغط
ع �ل �ي��ه ..وق�ل�ب��ي ت��وق��ف ع�ن��دم��ا � �س��دد زي��زو
(الع��ب الزمالك) كرة خطرية ا�صطدمت
بالقائم» .وتابع�“ :أف�شة �أحرز هدفا �أكرث
من رائع ،وح�سني ال�شحات كان قريبا �أي�ضا
م��ن ال�ت���س�ج�ي��ل ،ل�ك��ن ه��ذا ه��و ال��دي��رب��ي..
�أ� �ش �ك��ر اخل �ط �ي��ب (رئ �ي ����س الأه � �ل ��ي) ع�ل��ى
ث�ق�ت��ه ،وال�لاع �ب�ين واجل �ه��از ال�ف�ن��ي ،حيث
��س��اع��دوين ك��ي �أف �ه��م ال�ف��ري��ق ويفهمني».
ووا� � �ص� ��ل م ��و� �س �ي �م ��اين�“ :أهدي ال �ف ��وز
ال �ي��وم مل�ح�م��ود اخل�ط�ي��ب ،مب�ن��ا��س�ب��ة ع�ي��ده
ميالده الذي كان منذ �أي��ام ،و�أ�شكر رئي�س
��ص��ن داون ��ز ال��ذي �سمح برحيلي لتدريب
الأه �ل��ي» .و�أمت“ :ك�أ�س ال�ع��امل ل�ل�أن��دي��ة؟
علينا الفوز بك�أ�س م�صر وال�سوبر امل�صري
والإف��ري�ق��ي قبل امل��ون��دي��ال ..علينا الفوز
بكل ما ن�ستطيع».

االنباط – عمان

�أع �ل��ن امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�ف��ري��ق �سحاب
ف �ه��د اجل �ل�اد ت��راج �ع��ه ع��ن ا��س�ت�ق��ال�ت��ه
ال �ت��ي ت �ق��دم ب �ه��ا ع �ق��ب اخل �� �س��ارة �أم ��ام
ال�صريح  2-1يف اجلولة  14من بطولة
دوري امل�ح�ترف�ين وك�ت��ب اجل�ل�اد على
��ص�ف�ح�ت��ه اخل��ا� �ص��ة مب��وق��ع ف�ي���س�ب��وك:
“نزوال عند رغبة جماهري �سحاب �أعود
ع��ن ا��س�ت�ق��ال�ت��ي م��ن ت��دري��ب ال�ف��ري��ق».
و�أ�� �ض ��اف�“ :أ�س�أل اهلل ال�ت��وف�ي��ق فيما

تبقى من مباريات بطولة الدوري ،و�أن
ي�ق��ف �أب �ن��اء م��دي�ن��ة ��س�ح��اب م��ع جمل�س
الإدارة ودع� �م ��ه يف ال� �ف�ت�رة امل �ق �ب �ل��ة».
وي�ق�ب��ع ف��ري��ق ��س�ح��اب ح��ال�ي��ا يف امل��رك��ز
قبل الأخ�ير بر�صيد  13نقطة مت�أخرا
بفارق الأهداف فقط عن �شباب العقبة
الذي يحتل املركز العا�شر.وكان اجلالد
ق��د ت�سلم دف��ة ق �ي��ادة ف��ري��ق ��س�ح��اب يف
اجل � � ��والت الأوىل ل �ب �ط��ول��ة ال� � ��دوري
وحتديدا بعد ا�ستقالة �أ�سامة قا�سم من
من�صبه.

صالح غاضب من قرار كلوب

برشلونه يحشد صفوفه لمواجهة اوساسونا

مدريد – وكاالت

�أك� ��د رون ��ال ��د ك ��وم ��ان امل ��دي ��ر ال�ف�ن��ي
ل�بر��ش�ل��ون��ة ،ج��اه��زي��ة ف��ري�ق��ه مل��واج�ه��ة
�أو�� �س ��ا�� �س ��ون ��ا ،ال� �ي ��وم الأح � � ��د ،يف �إط� ��ار
م�ن��اف���س��ات اجل��ول��ة احل��ادي��ة ع���ش��ر من
ال �ل �ي �ج��ا .وق ��ال ك��وم��ان خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر
ال�صحفي ،الذي نقلته �صحيفة موندو
ديبورتيفو «نحتاج �إىل النقاط الثالث،

لندن – وكاالت

تنتظرنا م�ب��اراة �صعبة ،حيث �سيدافع
اخل�صم جي ًدا ،لكن علينا خلق الفر�ص
والت�سجيل» .وعن جاهزية د�ست للقاء،
�أجاب “�سرنى ما �إذا كان جاهزًا للعب،
واليوم تدرب جي ًدا ،لكن علينا االنتظار
للغد» .وزاد “بدالء د�ست؟ � اً
أول يجب �أن
نت�أكد من �أنه لن ُي�شارك ،فحني نت�أكد،
�سنناق�ش من �سيلعب مكانه» .و�أ�ضاف
“ت�أثري تخفي�ض الرواتب على ال�سوق؟

لقد �أخ�برت ال�سيد تو�سكيت�س (رئي�س
ال �ن��ادي امل ��ؤق��ت)� ،أن��ه �إذا ك��ان ب�إمكاين
م�ساعدة النادي ب�أي �شكل ف�أنا م�ستعد،
والنادي اتفق مع الالعبني ،ونحن الآن
يف وق��ت يتوجب علينا فيه التفكري يف
الأف�ضل للبار�سا» .وتابع “�أف�ضل �شيء
للمدرب هو معرفة الت�شكيل الذي يجب
�أن يدفع ب��ه ،الأداء يف امل �ب��اراة املا�ضية
��ض��د دي �ن��ام��و ك�ي�ي��ف ك ��ان ج �ي � ًدا� ،أزم ��ة

ك��ورون��ا ت ��ؤث��ر ع�ل��ى الإ� �ص��اب��ات ،نحتاج
للمزيد من الالعبني واحلظ» .و�أردف
“نحن مل ن�ك��ن حم�ظ��وظ�ين ب��إ��ص��اب��ة
�أن�سو فاتي وبيكيه ،ن�أمل �أال يكون لدينا
امل��زي��د م��ن الإ��ص��اب��ات م��ن ه��ذا ال�ن��وع».
وع��ن حالة مي�سي� ،أج��اب “لقد ح�صل
على راحة جيدة مثل فرينكي دي يوجن،
حيث لعب الثنائي كل �شيء تقري ًبا مع
ال �ف��ري��ق وم�ن�ت�خ�ب��ات ب�ل�اده��م ،ف�ضلت
�إراح�ت�ه�م��ا ل�ت�ف��ادي امل�شاكل البدنية».
وا��س�ت�ك�م��ل امل ��درب ال�ه��ول�ن��دي “�أف�ضل
ت �ك��رمي مي�ك�ن�ن��ا ت�ق��دمي��ه مل ��ارادون ��ا ،هو
�إظ� �ه ��ار �أف �� �ض��ل م��ا ل��دي �ن��ا يف امل �ل �ع��ب».
وح� � ��ول م� � ��رور  100ي � ��وم م �ن��ذ ت��ول �ي��ه
ال �ف��ري��ق ،ع �ل��ق “�أترك ال�ت�ق�ي�ي��م ل�ك��م،
جئت �إىل ال�ن��ادي يف وق��ت �صعب ،هذه
ال�ف�ترة ال�ت��ي ق�ضيتها ميكن �أن تكون
�أه ��د�أ ل��و كنت يف ن��اد �آخ��ر ،لكني �سعيد
ل��وج��ودي ،ل��دي ثقة بالفريق وال�شباب
الذين ميكنهم امل�ضي ق��دم��ا» .و�أو�ضح
“وجهان للبار�سا؟ لي�س م��ن ال�سهل
��ش��رح ال���س�ب��ب ،ل�ك��ن يف بع�ض الأح �ي��ان
ت�خ���س��ر رغ ��م �أن� ��ك ت���س�ي�ط��ر �أك�ث��ر ،ويف
الليجا عانينا �ضد ال�ف��رق ال�ت��ي تلعب
ب �� �ش �ك��ل �أك �ث��ر ق ��ر ًب ��ا يف ال� ��دف� ��اع ،ل�ك��ن
انفتاحا».
بدوري الأبطال الأمور �أكرث
ً
ونوه “�أعتقد �أننا يف الليجا مل ن�ستحق
خ �� �س��ارة ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ن �ق��اط� ،أم� ��ا يف
دوري الأب�ط��ال فالفوز على يوفنتو�س
منحنا الثقة وجعلنا نتحلى بالهدوء يف
املباريات الأخرى».

لندن – وكاالت

ب ��دا ال�ن�ج��م امل �� �ص��ري حم�م��د ��ص�لاح،
الع��ب ليفربول الإجن�ل�ي��زي ،غري را�� ٍ�ض
عن قرار ا�ستبداله يف مباراة فريقه �أمام
م�ضيفه برايتون ام�س ال�سبت ،بافتتاح
مواجهات اجلولة العا�شرة من الدوري
الإجن �ل �ي��زي امل �م �ت��از .ويف ال��دق�ي�ق��ة ،64
جل��أ م��درب ليفربول يورجن كلوب �إىل
�إ�شراك ال�سنغايل �ساديو ماين بدال من

��ص�لاح ال ��ذي ب��دا غ�ير را� �ٍ�ض ع��ن ق��رار
م��درب��ه .وظ �ه��رت م �ع��امل ال�غ���ض��ب على
وجه الالعب امل�صري لدى خروجه من
امل�ل�ع��ب وج�ل��و��س��ه ع�ل��ى م�ق��اع��د ال �ب��دالء،
ك �م��ا جت ��اه ��ل م �� �ص��اف �ح��ة ك �ل ��وب حل�ظ��ة
التبديل.و�سجل �صالح هدفا يف ال�شوط
الأول م��ن ال�ل�ق��اء ،بيد �أن احل�ك��م �ألغى
الهدف بعد اال�ستعانة بتقنية الفيديو
ل��وج��ود ح��ال��ة ت���س�ل��ل مب���س��اف��ة ال ت��رى
بالعني املجردة.

اتهام بالتر وبالتيني باالحتيال

ليفربول يفرط بالفوز على برايتون

فر�ض برايتون التعادل على �ضيفه
ل �ي �ف��رب��ول ( ،)1-1يف امل � �ب� ��اراة ال �ت��ي
احت�ضنها ملعب ف��امل��ر ام����س ال�سبت،
�ضمن ل �ق��اءات اجل��ول��ة ال�ع��ا��ش��رة من
ال� ��دوري الإجن �ل �ي��زي امل�م�ت��از .و�سجل
ه��دف ل�ي�ف��رب��ول دي��وج��و ج��وت��ا (،)60
بينما �سجل ه��دف ب��راي�ت��ون با�سكال
ج��رو���س ( .)93وب�ت�ل��ك النتيجة رف��ع
ل �ي �ف��رب��ول ر� �ص �ي��ده �إىل  21ن �ق �ط��ة،
لريتقي �إىل �صدارة جدول الرتتيب،
بينما رف��ع ب��راي�ت��ون ر��ص�ي��ده �إىل 10
نقاط يف املركز الـ.16

�سوي�رسا – وكاالت

�أع �ل��ن ممثلو االدع ��اء يف �سوي�سرا
ال���س�ب��ت ،ت��و��س�ي��ع دائ� ��رة ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
م��ع ج��وزي��ف ب�لات��ر الرئي�س ال�سابق
لالحتاد ال��دويل لكرة القدم (فيفا)
ومي�شيل ب�لات�ي�ن��ي ال��رئ�ي����س ال�سابق
ل�لاحت��اد الأوروب � ��ي ل�ل�ع�ب��ة (ي��وي �ف��ا)،
ل�ت���ش�م��ل ات �ه��ام��ات ب��االح �ت �ي��ال .ك��ان
ب�لات��ر وب�لات�ي�ن��ي ق��د خ�ضعا يف وق��ت
�سابق للتحقيقات ،ب�ش�أن حتويل مبلغ
مثري لل�شبهات ،قيمته مليوين فرنك
� �س��وي �� �س��ري (م �ل �ي ��وين دوالر)� ،إىل

بالتيني يف عام  .2011كان بالتر قد
رح��ل عن رئا�سة الفيفا ،التي �شغلها
طوال  17عاما� ،إثر انطالق حتقيقات
م��ن جانب ال�سلطات ال�سوي�سرية يف
ع��ام  ،2015وي�خ���ض��ع ح��ال�ي��ا لعقوبة
الإي� �ق ��اف � 6أع � ��وام ع��ن مم��ار� �س��ة �أي
ن�شاط يتعلق بكرة القدم ،كما خ�ضع
ب�لات �ي �ن��ي ل�ل��إي� �ق ��اف مل� ��دة � 4أع� � ��وام.
وخ�ضع ب�لات��ر وبالتيني لتحقيقات
ت �ت �ع �ل��ق ب � � ��ادع � � ��اءات � � �س� ��وء الإدارة
واالختال�س ،كما واجه بالتيني تهمة
التزوير ،ونفى كل منهما ارتكاب �أي
خمالفات.
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عطاء حرير مسيرة ال تتوقف

االنباط-عمان

�أع� � � �ل� � � �ن � � ��ت � � � �ش� � ��رك� � ��ة «�إل ج ��ي
الكرتونيك�س» عن عد ٍد من االلتزامات
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ال� �ت ��ي ُو� �ض �ع ��ت ل �ت �ح��وي��ل
ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�أج�ه��زة
الإل�ك�ترون�ي��ة والأج �ه��زة اال�ستهالكية
ب�شكلٍ �أ��س��رع �إىل �شركة �ستكون ق��ادرة
ع �ل��ى م ��واج� �ه ��ة ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ب �� �ش �ك��لٍ
�أف �� �ض��ل م��ن خ�ل�ال حت��وي��ل ال�ت�ح��دي��ات
�إىل فر�ص .مبادرات مثل تعزيز ابتكار
قيمة العميل من خ�لال ا�سرتاتيجية
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف �إل ج��ي ،و�إن���ش��اء
م��رك��ز �إدارة ج ��ودة م�ت�ع��دد ال��وظ��ائ��ف،
و�إن � �� � �ش� ��اء م ��رك ��ز اب� �ت� �ك ��ار يف �أم ��ري� �ك ��ا
ال �� �ش �م��ال �ي��ة ،وت �ع��زي��ز وظ��ائ��ف ال�ب�ح��ث
وال �ت �ط��وي��ر ل �ك��ل � �ش��رك��ة ،وم �ن��ح ق���س��م
�أعمال الروبوت النا�شئ مكاناً جديداً
يف جمموعة حلول الأعمال ،هي بع�ض
ال �ت �غ �ي�ي�رات امل �ن �ت �ظ��رةل �ل �ع��ام اجل��دي��د
وم��ا ب �ع��ده�� .س�ي�ك��ون ال�ت�غ�ي�ير امل�ل�ح��وظ
هو تقاعد الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي
ل� ��� �ش ��رك ��ة «�إل ج� ��ي �إل� �ك�ت�رون� �ي� �ك� �� ��س»
ل�ل�أج�ه��زة املنزلية وح�ل��ول ال�ه��واء دان
��س��ون��غ ،ال ��ذي ت��وىل امل�ن���ص��ب يف نهاية
ع��ام  2016وت ��رك ال���ش��رك��ة �أق ��وى مما
كانت عليه يف �أي وقت م�ضى.
حتت قيادة هذا الرجل املخ�ضرم ملدة
 37ع��ام �اً يف ،LG Electronics
�سجلت �شركة  H&Aالتابعة ل�شركة
� LGأع �ل��ى �أرق� ��ام م�ب�ي�ع��ات يف ت��اري��خ
ال �� �ش��رك��ة،مم��ا ��ش�كّ�لال���س�ب��ب ال��رئ�ي���س��ي
لأداء  LGال� �ق ��وي ه� ��ذا ال� �ع ��ام ع�ل��ى
الرغم من �إنت�شار وباء كوفيد.19
� � � �س � � �ي � � �ت� � ��وىل �� � � �ص � � ��اح � � ��ب خ� �ب ��رة
ال � � � � � �ـ 32ع � ��ام� � �اً،رئ� � �ي� � �� � ��س Living
Appliance Businessمنذ
عام  2016ليو جاي ت�شول� ،إدارة �أكرب
�شركة تابعة ل�شركة �إل جي .بالإ�ضافة
�إىل ال�ت�رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى ق �ي �م��ة ال �ع �م�ل�اء
وم��راق �ب��ة اجل ��ودة واالب �ت �ك��ار وال�ب�ح��ث
والتطوير وال��روب��وت��ات� ،ستخلق LG

االنباط-عمان

امل��زي��د م��ن ال �ف��ر���ص ل �ت �ع��زي��ز ق��درت�ه��ا
التناف�سية وت�شجيع التفكري املتجدد
واال��س�ت�ع��داد ب�شكلٍ �أف���ض��ل للتحديات
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .مل �ن��ح الإدارة وامل��وظ �ف�ين
امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة امل� �ب ��ا�� �ش ��رة ع� ��ن ال �ف �ئ��ات
املتنامية� ،سيتم �إن�شاء �أق�سام منف�صلة
ل� �ل� �ث�ل�اج ��ات وامل� �ج� �ف� �ف ��ات حت� ��ت �إط � ��ار
H&ALiving Appliance
 Businessبينما �ستح�صل Air
 Solutions Businessعلى
ق���س��م م�ك�ي��ف ه ��واء م�ن�ف���ص��ل .وت�شمل
امل � �ب� ��ادرات اجل ��دي ��دة الأخ� � ��رى م�ع�م��ل
ابتكار التكنولوجيا املتجددة وخمترب
اب�ت�ك��ار املنتجات امل�ت�ج��ددة ال�ت��ي جتمع

ب �ي��ن ع� �ن ��ا�� �ص ��ر ال� �ب� �ح ��ث وال� �ت� �ط ��وي ��ر
والتخطيط امل�ستقبلي للمنتج.
��س�ي�ك��ون خم �ت�بر ال �ع��ر���ض اجل��دي��د
حت��ت غ�ط��اء م��رك��ز الأب �ح��اث املتقدمة
ل �ل �م��واد والأج� �ه ��زة ال �ت��اب��ع لـ،CTO
و�سريكز على ت�سريع تقنية Micro
 LEDلتطوير الأعمال ب�شكل �أ�سرع.
�سيقوم � CTOأي�ضاً ب�إن�شاء iLab
ل�ت�ط��وي��ر ت�ق�ن�ي��ات �إب��داع �ي��ة با�ستخدام
ط� � ��رق ب� � ��دء ال �ت �� �ش �غ �ي��ل ال � �ت� ��ي مي �ك��ن
ت�سويقها ب�سرعة ن�سبياً.
بالإ�ضافة �إىل افتتاح مركز ابتكار
يف �أم��ري�ك��ا ال�شمالية الكت�شاف فر�ص
ع�م��ل ج��دي��دة وال�تروي��ج ل�ه��ا� ،س ُين�شئ

مكتب الإ�سرتاتيجية الرئي�سي ل�شركة
� LGأي���ض�اً م��رك��زاً ج��دي��داً الحت�ضان
الأع � �م� ��ال ل �ت �ب �ن��ي الأف � �ك� ��ار اجل ��دي ��دة
وامل�ساعدة يف حتويلها �إىل فر�ص عمل.
ولال�ستجابة ب�شكلٍ �أف�ضل الحتياجات
ال � �ع � �م �ل�اء امل � �ت � �غ�ي��رة� � ،س �ت �ف �ت��ح LG
خم� �ت�ب�راً ل �ت �ج��رب��ة ال �ع �م�ل�اء ()CX
ي�ق��دم ت�ق��اري��ره م�ب��ا��ش��رة �إىل الرئي�س
التنفيذي.
�سيت�ضمن  CX Labجوانب من
خم �ت�بر ال �ت �� �ص �م �ي��م امل �ت �ق��دم و� �س�يرك��ز
ع �ل��ى درا� � �س� ��ة ال �ط��ري �ق��ة ال� �ت ��ي ي ��ؤث��ر
ب �ه��ا ال �ت �� �ص �م �ي��م ع �ل��ى ط��ري �ق��ة ت�ف��اع��ل
امل�ستهلكني مع املنتجات.

حرير للتنمية املجتمعية غ�ير الربحية
توا�صل حملة «�صحتي �أمانة « التي اطلقتها
يف �آب امل��ا��ض��ي بالتن�سيق م��ع وزارة ال�صحه
��.ض�م��ن �سعيها املجتمعي لتحقيق التوعية
ال�صحية واملجتمعية و�ضمان م�ستقبل زاهر
لأردن� �ن ��ا و�أج �ي��ال �ن��ا امل�ق�ب�ل��ة  ,وت �ع��زي��ز العمل
التطوّعي املبني على ال�شراكة والتعاون بني
القطاعات املجتمعية يف �أردننا احلبيب.
وا�صلت حرير �إجنازها و�أعمالها الإن�سانية
وه ��ذه امل � � ّرة ك��ان��ت يف ل ��واء امل��وق��ر وع ��دد من
القرى التابعة للواء املوقر  ( :ذهيبة ال�شرقية
 ،مركز �صحي الرجم ال�شامي  ،مركز �صحي
لنقرية  ،مركز �صحي الفي�صلية) .
وتلقت ح��ري��ر ال�ترح�ي��ب �أث �ن��اء زي��ارات�ه��ا
للمنطقة م��ن اجل�ه��ات امل���س��ؤول��ة ,وه��ي تقوم
بواجبها املعهود يف توزيع منتجها للأطفال .
وتت�ضمن احلملة توزيع �صندوق �صحتي
�أمانة الذي يهدف لدعم جميع فئات وقطاع
املجتمع م��ن خ�لال التوعية وت�ع��زي��ز �أهمية
املحافظة على اج ��راءات ال��وق��اي��ة وال�سالمة
العامة من فايرو�س كورونا ودعم جميع فئات
وق �ط��اع املجتمع  ،وا��س�ت�ج��اب��ة اىل توجيهات
ج�ل�ال ��ة � �س �ي��دن��ا امل �ل ��ك ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين ب��ن
احل�سني حفظه اهلل ورع��اه ب�ضرورة االلتزام
بهذه االج��راءات واي�ضا ت�شمل احلملة توزيع
حلقائب الهايجني التي حتتوي على املعقمات
وال �ك �م��ام��ة وم���س�ت�ل��زم��ات ال�ع�ن��اي��ة ال�صحية
وال�شخ�صية ل�ل�أط �ف��ال ون���ش��اط��ات تفاعلية
للطفل تعتمد على التفكري واللعب ،ما يعزز
�شعور الطفل بامل�س�ؤولية ال�صحية جتاه نف�سه
بطريقة ايجابية .
و�أك��د م��دي��ر ح��ري ال�سيد ن�ه��اد دب��ا���س �أن
ح��ري��ر ت �ط �م��ح ب��ا� �س �ت �م��رار دع� ��م ال �� �ص �ن��دوق

ليتمكن من تقدمي خدماته للأطفال املر�ضى
و�أطفال مر�ضى ال�سرطان وامل�صابني بكورونا
والأطفال يف القرى النائية واملخيمات.ولفت
�إىل �أن احلملة ه��ي خطة وق��ائ�ي��ة �إ�ستباقية
داع �م ��ة ل�ت�ع��زي��ز الأم � ��ن ال���ص�ح��ي وال���ص�ح��ة
العقلية والتفاعلية واالجتماعية للطفل .
و�أك ��دت حرير انها م�ستمرة يف حمالتها
ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�م�ل�ك��ة و��س�ت�غ�ط��ي �أك �ث�ر من
 10.000طفل يف اململكة ب�ه��دف ت��وف�ير بيئة
�آمنة طفولية تعمل على متكينهم من اظهار
قدراتهم ومهاراتهم يف املجتمع
ونتقدم بال�شكر لوزارة ال�صحة ومت�صرفية
لواء املوقر املمثلة بالدكتور �أحمد الفاعوري
ورئي�س بلدية امل��وق��ر ال�سيد مفلح اخل�ضري
و�سعادة النائب عبري اجلبور ومديرية �شرطة
البادية الو�سطى ولكوادر ورجال الدفاع املدين
والأم ��ن ال�ع��ام ول�ك��ل م��ن التلفزيون الأردين
وقناة ر�ؤي��ا وجلميع ال�ك��وادر الإعالمية التي
�ساهمت يف �إي���ص��ال الر�سالة و�إمت ��ام احلملة
ون �ت �ق��دم ب��ال���ش�ك��ر ل���ش��رك��ة ه��اي �ج�ين ون�ق��اب��ة
�صيادلة الأردن و�شركة �أدوي ��ة احلكمة على
م�ساهتمهم يف احلملة ،وملتطوعني حرير و
كل من �ساهم معنا يف �إي�صال ر�سالتنا وتي�سري
مهمة حملتنا
وت ��أم ��ل ح��ري��ر �أن ت�ل�ق��ى دع ��م ال���ش��رك��ات
والأف��راد واجلهات املحلية والإداري��ة ليت�سنى
لها القيام بحمالتها والو�صول اىل املجتمع
الأردين ك��اف��ة  ،ون �ت �ق��دم ب��ال���ش�ك��ر ل���س�ع��ادة
النائب على اهتمامها باملبادرة و�أكدت النائب
على �أهمية دور حرير يف التوعية ال�صحية
و�� �ض ��رورة االل� �ت ��زام ب ��اج ��راءات ال��وق��اي��ة من
فايرو�س كورونا  ،و�أك��دت �سعادتها على دعم
حرير بكافة حمالتها ون�شاطاتها متمنني لها
املزيد من التقدم والنجاح يف خدمة الوطن
و�أبناء املنطقة.

قرصنة من كوريا الشمالية ُتهدد لقاحات
كورونا بالعالم
لندن  -العربية

ا�ستعداد لإحباط مثل هذه املحاوالت.
وق��ال امل��رك��ز الوطني ل�ل�أم��ن الإل�ك�تروين
يف بريطانيا (� )NCSCإنه يعمل جنباً �إىل
جنب مع احللفاء حلماية «�أب�ح��اث اللقاحات
احل��ا� �س �م��ة» والأ�� �ص ��ول احل �ي��وي��ة مب��ا يف ذل��ك
القطاع ال�صحي.
وا�ستهدفت حماوالت القر�صنة «جمموعة
وا�سعة من الأ�شخا�ص» ،مبا يف ذلك املوظفون
ال�ع��ام�ل��ون يف �أب �ح��اث التو�صل �إىل ل�ق��اح �ضد
«كوفيد  »19يف �شركة «�أ�سرتازينكا» العمالقة
ال�ت��ي ت�صنع ال�ل�ق��اح ال ��ذي ط ��وره ب��اح�ث��ون يف
جامعة �أك�سفورد.
وع� � ��زت امل� ��� �ص ��ادر االخ� �ت� ��راق �إىل ك ��وري ��ا
ال���ش�م��ال�ي��ة ال �ت��ي ن�ف��ت يف ال���س��اب��ق ت�ن�ف�ي��ذ �أي
هجمات �إلكرتونية.
وحذر كبار م�س�ؤويل املخابرات يف بريطانيا
مراراً وتكراراً من �أن �أبحاث اللقاحات وطرق
ت���ص�ن�ي�ع�ه��ا ت�ت���ص��در ق��ائ �م��ة الأه � ��داف ل �ل��دول
املعادية ،مبا يف ذلك رو�سيا وال�صني.
وتعترب كوريا ال�شمالية �أي�ضا تهديدا قاب ً
ال
ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق ،ح�ي��ث اع � ُت�ب�رت ال��دول��ة م���س��ؤول��ة
ع��ن ه�ج��وم ( )Wannacryالإل �ك�تروين
يف ال �ع��ام  2017وال� ��ذي ا� �س �ت �ه��دف اخل��دم��ات
ال�صحية الوطنية يف بريطانيا مما �أدى �إىل
تعطيل العمليات والتعيينات ،وعطل العديد

يواجه لقاح كورونا الذي تنتظره الب�شرية
ع�ل��ى �أح ��ر م��ن اجل �م��ر حت��دي �اً ج��دي��داً وغ�ير
م�ت��وق��ع ،حيث تعر�ضت �شركة «�أ��س�ترازي�ن�ك��ا»
ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ت �ط��وي��ر ال� �ل� �ق ��اح ال�ب�ري �ط��اين
بالتعاون م��ع جامعة «�أك���س�ف��ورد» �إىل عملية
قر�صنة �إلكرتونية ،فيما ي�سود االعتقاد ب�أن
م�صدر هذه القر�صنة هو كوريا ال�شمالية.
وبح�سب امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ن�شرتها جريدة
«التاميز» الربيطانية ،وتابعتها «العربية.نت»
ف��إن قرا�صنة الإن�ترن��ت تظاهروا ب��أن لديهم
ع��رو���ض ع�م��ل ��س��رع��ان م��ا ت�ب�ين �أن �ه��ا مزيفة
و�أن�ه��ا تهدف جل��ذب املوظفني والو�صول �إىل
�أجهزة الكمبيوتر.
ومت االت �� �ص��ال مب��وظ �ف��ي � �ش��رك��ة الأدوي � ��ة
ال�ع�م�لاق��ة م��ن خ�ل�ال ع��رو���ض ع�م��ل وه�م�ي��ة
على «لينكد �إن» و»ات�ساب» ،ووا�صل املت�سللون
�إر�� �س ��ال امل �� �س �ت �ن��دات امل � ��زودة ب �� �ش �ف��رات � �ض��ارة
م���ص�م�م��ة ل �ل��و� �ص��ول �إىل �أج �ه ��زة ال�ك�م�ب�ي��وت��ر
اخلا�صة بهم.
ونقلت «التاميز» عن م�صادر مطلعة قولها
�إن الهجوم غري الناجح كان «غري مفاجئ» و�أن
طريقة عمل املت�سللني كانت متوقعة بالفعل
من قبل �أجهزة الأمن القومي التي كانت على

من اخلدمات ال�صحية الأخرى.
ويف وق ��ت ��س��اب��ق م��ن ه ��ذا ال���ش�ه��ر ،ح��ذرت
�شركة «مايكرو�سوفت» الأمريكية من هجمات
�إلكرتونية م��ن ث�لاث دول معادية ت�ستهدف
�سبع �شركات ت�شارك يف البحث ع��ن لقاحات
وعالجات لفريو�س كورونا امل�ستجد ،ويعتقد
�أن من بينها كوريا ال�شمالية.
ويف ال�شهر املا�ضي ،اع�ترف كني ماكالوم،
املدير العام جلهاز اال�ستخبارات الربيطانية
( )MI5ب � ��أن اجل��وا� �س �ي ����س ك��ان��وا ي �ح��ارب��ون
جم�م��وع��ة م��ن ال �ت �ه��دي��دات م��ن ق�ب��ل ال�ق��وى
املعادية التي كانت ت�سعى ل�سرقة �أو تخريب
ال �ب �ي��ان��ات ال�ب�ح�ث�ي��ة .ل�ك�ن��ه مل ي�ق��ل �إن ك��ان��ت
ه�ن��اك حم��اوالت �أخ��رى م��ن قبل دول �أخ��رى
مثل ال�صني لكنه �أق��ر ب ��أن «اجل��ائ��زة العاملية
الم �ت�ل�اك �أول ل �ق��اح ق��اب��ل ل�لا� �س �ت �خ��دام هي
جائزة كبرية».
وقال �آالن وودوارد ،الأ�ستاذ يف مركز الأمن
ال�سيرباين بجامعة ��س��وري« :ه��ذا لي�س غري
متوقع متاما ،فالكوريون ال�شماليون ميثلون
تهديد اخ�تراق قابل للتطبيق� .إنهم جيدون
ج ��داً يف ج�ع��ل ع��رو���ض ال�ع�م��ل ه ��ذه ور��س��ائ��ل
الربيد الإلكرتوين التي حتتوي على �أو�صاف
وظ �ي �ف �ي��ة ت �ب��دو ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ف �ه��م ي �ع��رف��ون ما
يفعلونه».

العرض مستمر ..أطول مسلسل في
التاريخ يبلغ الحلقة رقم  12ألفا
وكاالت � -أبوظبي

ي�ت�ج��اوز م�سل�سل «ذي ي��ون��غ �أن ��د ذي
ري �� �س �ت �ل ����س» الأم �ي��رك � ��ي يف الأول م��ن
دي�سمرب املقبل عتبة جديدة� ،إذ ُتع َر�ض
حلقته الرقم .12000
و�أف � � � � � ��ادت حم� �ط ��ة «� � �س� ��ي ب � ��ي �إ� � � ��س»
الأم�يرك�ي��ة ال�ت��ي تعر�ض «ذي ي��ون��غ �أن��د
ذي ري�ستل�س» ب ��أن ه��ذا امل�سل�سل ال��ذي
«ك��ان منذ ال�ع��ام  1973ج��زءاً م��ن احلياة

اختفا ًء ثم ظهوراً مفاجئاً.
و��س�ت�ن�ظ��م «� �س��ي ب��ي �إ� ��س» يف املنا�سبة
�أ�سبوعاً «خا�صاً» �ستكون باكورته االثنني،
ي���ش�م��ل ذك ��ري ��ات م ��ن ت ��اري ��خ امل���س�ل���س��ل،
وع��ودة بع�ض �شخ�صياته املحبوبة .وفقا
لفران�س بر�س.
و�سيت�سنى ملتابعي امل�سل�سل �أن يعي�شوا
جم � � ��دداً «ب �ع ����ض ق �� �ص ����ص احل� ��ب ال �ت��ي
ت�ض ّمنها امل�سل�سل  ،مثل ق�صة الزوجني
فيكتور ونيكي نيومان».

اليومية ملاليني الأمريكيني .ي�صل يوم
الثالثاء (� )...إىل معلم :احللقة الرقم
. »12000
وي � �� � �ش� ��اهِ � ��د ع � �� � �ش� ��رات امل �ل��اي �ي��ن م��ن
الأ�شخا�ص يف بلدان ع��دة «ذي يونغ �أند
ذي ري�ستل�س» باللغة الإجنليزية.
وتتمحور ق�صة امل�سل�سل على عدد من
ال �ع��ائ�لات مب��دي�ن��ة ب��والي��ة وي�سكون�سن
الأمريكية ،وتتخلل الأح��داث جمموعة
كبرية من التقلبات ،زواجاً وانف�صا ًال� ،أو
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