
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثالثاء   15  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   1  كانون الأول  2020 م - العدد  5529    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 9.93 مليار نفقات و7.298 مليار إيرادات محلية في موازنة 2021أهمية القطاع الصناعي والحرص على حل المعيقات التي تواجهه

الخصاونة: أولى اولوياتنا 
استقرار الوضع الوبائي

إحالة مشروعّي قانونّي 
الموازنة العاّمة وموازنات 

الوحدات  لمجلس األّمة

3»كورونا« ٠٠ للمرة األولى ٠٠ اربد تتفوق على العاصمة

االنباط-وكاالت

نعّدها  التي  والدقائق  مّرت  اأ�شهر  و3  »عاٌم 

واأن��ا  ثقيلة!..  بطيئة  مت��ّر  نتمنى  ما  بانتظار 

اأ���ش��ل ب��واب��ة امل�����ش��ج��د وال اأمت��ك��ن م��ن دخ��ول��ه 

�شاأ�شابق  االأوىل  الفجر  خيوط  وم��ع  ظلماً..، 

الريح الأدخله بعد هذا احلرمان«

ليلة  ح��ل��واين  ه��ن��ادي  امل��راب��ط��ة  ه��ي كلمات 

ان��ت��ه��اء ف���رة االإب���ع���اد ع���ن امل�����ش��ج��د االأق�����ش��ى 

تعبرياً عن �شوقها لل�شالة فيه

اأح���ر م��ن اجل��م��ر، ان��ت��ظ��رت املرابطة  وع��ل��ى 

امل�شجد  ب�شاحات  ب�شجدة  تظفر  حتى  حلواين 

االأق�����ش��ى ب��ع��د ق��راب��ة 15 ���ش��ه��را م��ن احل��رم��ان 

وم���ن���ع ال����دخ����ول اإل���ي���ه اإث�����ر ق�������رارات االإب���ع���اد 

اإىل االإغ���الق���ات  اإ���ش��اف��ة  ب��ح��ق��ه��م��ا،  امل��ت��ت��ال��ي��ة 

»كورونا« ب�شبب 

حماولة ك�شر ال�شوكة

وق��ال��ت امل��راب��ط��ة ح��ل��واين: »ل��ي�����س االإب��ع��اد 

�شوكتي  لك�شر  حم��اول��ة  يف  الوحيد  االح��ت��الل 

للبيت ومنع  اعتقال واقتحاٍم  و�شمودي، فبني 

م��ن ال�����ش��ف��ر وم��الح��ق��ات يل ال ت��ن��ت��ه��ي! وك��ّل��ه 

»امل�شجد  جنتي  يف  و�شعتها  ق��دٍم  اأول  م��ع  زال 

االأق�شى«

واأ����ش���اف���ت ح���ل���واين ف��ج��ر ال���ي���وم االإث���ن���ني: 

»فجركم اأق�شى حمرر وقد�س حمررة، واأنا يف 

منذ  م��رة  الأول  االأق�شى  امل�شجد  اإىل  الطريق 

زمن طويل، واأنا فعليا بعد كل االإبعاد �شاأدخل 

االأق�شى«

دموع الفرح

بالعودة  الفرحة  ع��رات  تخنقها  وبكلمات 

كانت  م��ا  ال��ت��ي  العا�شقني  وب��دم��وع  لالأق�شى، 

ت�����ش��ت��ك��ني، وم����ن ����ش���اح���ات امل�����ش��ج��د االأق�������ش���ى، 

حمدت حلواين اهلل على عودتها قائلة: »لطاملا 

اأب��واب��ه  وع��ل��ى  االأق�����ش��ى  عتبات  اأق��ف على  كنت 

وعلى كل مطل اأ�شتطيع اأن اأرى فيه امل�شجد«

هذا  اأري��ك��م  اأن  اأ�شتطيع  »ال��ي��وم  واأ���ش��اف��ت: 

يوما  اأنه  اأعدكم  كنت  ولطاملا  العظيم،  امل�شهد 

باأنكم  واأع��دك��م  االأق�شى،  للم�شجد  �شاأعود  ما 

تكبريات  معنا  و�شت�شهدون  قريبا،  �شتدخلونه 

والتحرير« والن�شر  الفتح 

اأن���ه���ا  امل���راب���ط���ة احل����ل����واين اىل  واأ������ش�����ارت 

ورفقيتها يف الرباط واالإبعاد خديجة خوي�س 

اأم�����ش��ي��ت��ا ف���رة االإب���ع���اد م��راب��ط��ت��ني ع��ل��ى ب��اب 

يف  املجاهدين  طريق  م��ن  وبالقرب  االأ���ش��ب��اط 

البلدة القدمية من مدينة القد�س املحتلة

وذك���رت���ي ب�����اأن اآخ�����ر ق�����رار ب���االإب���ع���اد ���ش��در 

منع  ���ش��ه��ري��ن  ���ش��ب��ق��ه  اأ���ش��ه��ر،   6 ق��ب��ل  بحقهما 

اجلميع اأ�شال من دخول االأق�شى.

التفا�صيل �ص »10«

 المرابطة حلواني.. عودة لألقصى بعد 15 شهرا من اإلبعاد

3  التزام المواطنين السبيل الوحيد لمقاومة الفيروس

 اكيد: 6٠ شائعة في تشرين الّثاني تتصدرها 
الّشائعات الصحّية

 الحواتمة يهنئ العاملين في إدارة الترخيص 
لحصولهم على جائزة التميز العربي

االنباط- عمان

 ���ش��ه��دت ���ش��ائ��ع��ات ���ش��ه��ر ت�����ش��ري��ن ال��ّث��اين 

االأّول  ت�شرين  ب�شهر  مقارنة  طفيفاً  ارتفاعاً 

�شائعة،   60 الّثاين  ت�شرين  �شّجل  اإذ  املا�شي، 

مقارنًة ب� 53 �شائعة يف ت�شرين االأّول.

ج���اء ذل���ك يف ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ه��ري ملر�شد 

ال�شادر  »اك��ي��د«  االردين  االع��الم  م�شداقية 

للنظر  الالفت  ان  اكيد  االثنني، وقال  ام�س 

عدد  ارتفاع  الّثاين  ت�شرين  �شهر  �شائعات  يف 

ال�����ّش��ائ��ع��ات ال��ت��ي ت��خ�����ّس ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ّي، 

باملئة،   33 وبن�شبة  �شائعة   20 ع��دده��ا  بلغ  اإذ 

مقارنة ب� 14 �شائعة �شحّية �شّكلت ما ن�شبته 

االأّول.  ت�شرين  �شهر  �شائعات  م��ن  باملئة   26

ارتفاع عدد  اإىل  ذل��ك  »اأك��ي��د«  ويعزو مر�شد 

ح����االت االإ���ش��اب��ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا الأرق����اٍم 

اأّي��ام  اآالف حالة يف ع��ّدة   5 قيا�شّيٍة، جت��اوزت 

اأحد  اآالف حالة يف   8 ال�ّشهر، وقاربت  خالل 

االأّيام خالل ت�شرين الّثاين. وتكّررت �شائعاٌت 

حول ُقرب اإعالن حظر جتوال �شامل ما بني 

و�شهر،  اأ�شابيع  وثالثة  واأ�شبوعني،  يومني، 

وه��و م��ا نفته احل��ك��وم��ة واالأج���ه���زة االأم��ن��ّي��ة 

اأكرث من 7 مّرات ُمتلفة.

وعن م�شدر االإ�شاعة ح�شب اجلهة، تناول 

ر���ش��د اك��ي��د ع���ر م��ن��ه��ج��ّي��ة ك��م��ّي��ة وك��ي��ف��ّي��ة، 

املواقع  عر  املنت�شرة  ال�شائعات  مو�شوعات 

التوا�شل  و�شبكات  االإلكرونّية،  االإخ��ب��ارّي��ة 

االجتماعّي، وو�شائل االإعالم.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

اللواء الركن ح�شني  العام   هناأ مدير االأمن 

ترخي�س  اإدارة  يف  العاملني  جميع  احل��وامت��ة، 

ال�شواقني واملركبات على اإجنازهم الكبري بالفوز 

بجائزة التميز احلكومي العربي عن فئة اأف�شل 

مبادرة لتجربة تطوير حكومية.

جاء ذلك خالل زيارته ام�س، اإدارة ترخي�س 

ال�شواقني واملركبات، ولقائه مديرها وعدداً من 

خطط  اأهم  حول  اإيجاز  اإىل  م�شتمعا  مرتباتها، 

من  املبذولة  اليومية  واجل��ه��ود  االإدارة  تطوير 

منت�شبيها خلدمة املواطنني.

واأع��������رب احل����وامت����ة ع����ن ف���خ���ره واع����ت����زازه 

باجلهود املبذولة من منت�شبي اإدارة الرخي�س، 

م��ب��ارك��اً ل��ه��م ع��ل��ى اخ��ت��الف رت��ب��ه��م وم��واق��ع��ه��م 

اإىل  ي�����ش��اف  ال���ذي  ال��ف��وز  ب��ه��ذا  وتخ�ش�شاتهم 

قائمة طويلة من االإجنازات التي ي�شجلها االأمن 

العام يف ظل رعاية جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

وتوجيهاته احلكيمة.

ال�شباط و�شباط  وكرم احلوامتة ع��دداً من 

ال�شف القائمني على املبادرة، موجهاً لهم ال�شكر 

والثناء.

قدرة  عك�س  متميزا  اإمن��وذج��ا  »قدمتم  وق��ال 

املجاالت  يف  والتطوير  االإب����داع  على  االأردن��ي��ني 

ك���اف���ة، وك��ن��ت��م ع��ن��د ح�����ش��ن ظ���ن ج��الل��ة ال��ق��ائ��د 

االأعلى للقوات امل�شلحة، واالأردنيني«.

العاملني يف متلف وحدات  ودعا احلوامتة 

ال��ع��ام الت��خ��اذ ه��ذه اجل��ائ��زة  وت�شكيالت االأم���ن 

حافزاً لهم على بذل املزيد من اجلهود وموا�شلة 

وفق  للمواطنني  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات  االرت��ق��اء 

ون�شميات  ن�شامى  ع��ن  املعهودة  املعايري  اأف�شل 

االأمن العام..

التفا�صيل �ص »4«

 خطة إسرائيلية لتوطين مليوني 
مستوطن في الضفة الغربية

 وزير المياه والري يتفقد موقع حريق وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني
مستودع العدادات

افتتاح مصنع لمياه الشرب في جامعة 
ال البيت ضمن المواصفات العالمية

االنباط-وكاالت 

اإع��الم��ي��ة ع��ري��ة عن  م�����ش��ادر  ك�شفت 

خطة اإ�شرائيلية ، تقدم بها ع�شو الكني�شت 

وتت�شمن  بركات،  نري  االحتالل(  )برملان 

الغربية  ال�شفة  يف  اال���ش��ت��ي��ط��ان  تو�شيع 

امل�شتوطنني  ع���دد  وزي����ادة  االأردن،  وغ���ور 

مناطق  واإن�����ش��اء  م�شتوطن،  مليوين  اإىل 

�شناعية، وتو�شيع ال�شياحة

واأو�������ش������ح م����وق����ع »م����ي����ك����ور ري�������ش���ون« 

اليمني  وامل��ق��رب من جماعات  االإخ��ب��اري، 

»اخلطة  مبادئ  هي  هذه  اأن  االإ�شرائيلي، 

ال��غ��رب��ي��ة(  )ال�����ش��ف��ة  لتنمية  امل�شتقبلية 

وغور االأردن«، التي قدمها ع�شو الكني�شت 

عن حزب الليكود نري بركات، بالتعاون مع 

ف��اإن  ب��رك��ات،  وبح�شب  امل�شتوطنات  ق���ادة 

الغربية  ال�شفة  يف  ال�شكني  التخطيط 

ربط  يتطلب  م�شتوطن،  ملليوين  املحتلة 

امل�شتوطنات باملناطق احل�شرية الرئي�شية 

يف داخل الدولة العرية، متجاهاًل وجود 

االأخ�شر )خ��ط وهمي يف�شل بني  اخل��ط 

اأقيمت  1948، والتي  االأرا�شي املحتلة عام 

احتلت  التي  وتلك  االحتالل  دول��ة  عليها 

عام 1967(

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- العقبة

 ا���ش��ت��ق��ب��ل ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال���������وزراء وزي����ر 

ال�شفدي  اأمي��ن  املغربني  و�شوؤون  اخلارجية 

يف العقبة ام�س االثنني، وزير خارجية مملكة 

اللطيف  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ال�شقيقة  ال��ب��ح��ري��ن 

الزياين.

وبحث الوزيران خالل اللقاء �شبل تطوير 

التعاون يف املجاالت املختلفة وتعزيز العالقات 

ال�شقيقتني  اململكتني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  االأخ��وي��ة 

لتوجيهات  امل�شركة وفقا  امل�شالح  مبا يخدم 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأخ��ي��ه جاللة 

امللك حمد بن عي�شى بن �شلمان اآل خليفة.

التطورات  والزياين  ال�شفدي  وا�شتعر�س 

حل  يف  ي�شهم  مب��ا  التعامل  و�شبل  االإقليمية 

العربية  ال��ق�����ش��اي��ا  امل��ن��ط��ق��ة وخ��دم��ة  اأزم�����ات 

وتعزيز االأمن واال�شتقرار.

واأكد الوزيران ا�شتمرار التن�شيق والت�شاور 

التطورات  واإزاء  التعاون  تفعيل  اآل��ي��ات  ح��ول 

االإقليمية..

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 تفقد وزير املياه والري الدكتور معت�شم 

���ش��ع��ي��دان، ام�������س االث����ن����ني، ع��م��ل��ي��ات اخ��م��اد 

ح��ري��ق ن�����ش��ب ب���اح���دى امل�����ش��ت��ودع��ات ال��ت��اب��ع��ة 

»م�شغل  العني  راأ���س  منطقة  يف  املياه  ل�شلطة 

التي  االطفاء  عملية  �شري  وتابع  ال��ع��دادات«، 

نفذتها كوادر الدفاع املدين يف املوقع.

واأوعز �شعيدان بعد اطالعه على االو�شاع 

تق�شي  جل��ن��ة  بت�شكيل  ال���ع���دادات  م�شغل  يف 

ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ا���ش��ب��اب احل���ري���ق وت��داع��ي��ات��ه 

جميع  ع��ل��ى  معمما  م��ق�����ش��ر،  ك��ل  وحم��ا���ش��ب��ة 

يف  معهم  وال��ع��ام��ل��ني  امل��ي��اه  و���ش��رك��ات  ادارات 

امل��ن��اط��ق امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال���ش��ي��م��ا اجل���ه���ات ال��ت��ي 

تتعامل مع مواد قابلة لال�شتعال او م�شرعات 

اال�شتعال، التباع اجراءات ال�شحة وال�شالمة 

العامة .

التفا�صيل �ص »2«

املفرق - االنباط - يو�صف امل�صاقبة

اأك����د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال ال��ب��ي��ت االأ���ش��ت��اذ 

الدكتور عدنان العتوم اأهمية تنفيذ امل�شاريع 

اال����ش���ت���ث���م���اري���ة يف اجل���ام���ع���ة ل���ي���ك���ون ع��ائ��د 

وخدمة  للجامعة  م��ايل  وم����ردود  اق��ت�����ش��ادي 

املحلية املجتمعات 

م�����ش��روع  اول  اف��ت��ت��اح��ه  خ����الل  واأ�����ش����اف 

ا���ش��ت��ث��م��اري يف اجل��ام��ع��ة " م�����ش��ن��ع ج��ام��ع��ة 

بهذا  ف��خ��ورون  ال�شرب"  اأن��ن��ا  ملياه  البيت  ال 

االإجن������از وال�����ذي ي��ع��د ب����اك����ورة  ن��ح��و اإق���ام���ة 

ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع ال�����ش��ن��اع��ي��ة واالإن��ت��اج��ي��ة 

فر�س  �شتوفر  والتي  اجلامعي   احلرم  داخل 

التنمية  وحتقيق  املحلية   للمجتمعات  عمل 

الطلبة  وت�شغيل  املفرق  املطلوبة يف حمافظة 

بالتزامن مع عودتهم للجامعة 

التفا�صيل �ص »3«
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املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

 مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين 

ح�سن  الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�س  نقل 

والدة  بوفاة  امللك  جاللة  تعازي  العي�سوي 

رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ةى اال���س��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور خالد 

هاتفي  ات�سال  يف  العي�سوي  واع��ر  ال���وزين 

م��ع ال����وزين ع��ن ت��ع��ازي وم��وا���س��اة ج��الل��ة 

بوا�سع  الفقيدة  يتغمد  اأن  اهلل  �سائال  امللك 

رحمته

االنباط- عمان

 دانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 

ا�ستهدف  ال����ذي  امل����روع  ال��ه��ج��وم االإره���اب���ي 

اإىل  واأدى  نيجرييا  �سرق  �سمال  يف  مدنيني 

مقتل ما ال يقل عن 110 اأ�سخا�س.

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

وا�ستنكار  اإدان���ة  الفايز  اهلل  �سيف  ال�سفري 

االإره��اب��ي  الهجوم  لهذا  ال�سديدين  اململكة 

ال��وح�����س��ي وا���س��ت��ه��داف امل��دن��ي��ني االأب���ري���اء، 

معربا عن ت�سامن اململكة مع حكومة و�سعب 

االأليم،  امل�ساب  ه��ذا  يف  نيجرييا  جمهورية 

ورف�سها جميع اأ�سكال العنف واالإرهاب التي 

اإىل  وت��ه��دف  اجلميع  متييز  دون  ت�ستهدف 

زعزعة االأمن واال�ستقرار وتتنافى مع القيم 

واملبادئ الدينية واالإن�سانية.

واأع������رب ع���ن خ��ال�����س ال���ت���ع���ازي و���س��ادق 

املوا�ساة حلكومة و�سعب جمهورية نيجرييا 

ال�����س��ق��ي��ق��ة ول������ذوي ال�����س��ح��اي��ا وال��ت��م��ن��ي��ات 

بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

االنباط- عمان

 25 ت�سجيل  ع��ن  ق�سائي  م�����س��در  اأع��ل��ن   

اأع�ساء  نيابة  ب�سحة  االث��ن��ني  ال��ي��وم  طعنا 

جمل�س النواب.

لدى  �سجلت  طعنا   13 اإن  امل�����س��در  وق���ال 

حم��ك��م��ة ا���س��ت��ئ��ن��اف ع��م��ان و12 ط��ع��ن��ا ل��دى 

حمكمة ا�ستئناف اإربد.

وبني اأن عدد الطعون االإجمالية امل�سجلة 

يف خم��ت��ل��ف حم��اك��م اال���س��ت��ئ��ن��اف م��ن��ذ ب��دء 

�سريان مدة الطعن وحتى نهاية دوام اليوم 

بلغ 58 طعنا.

االنباط- الكرك

ال��ك��رك تقدمي   وا���س��ل��ت م��دي��ري��ة ثقافة 

الب��راز  الكورنا،  بزمن  مثقف  يوميات  اوراق 

الثقافة  تعميق  يف  وامل��ث��ق��ف��ني  ال��ك��ت��اب  دور 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة وال��وق��اي��ة 

ملحاربة وباء كورونا.

وق����ال ال��ب��اح��ث حم��م��د امل���ج���ايل يف ورق���ة 

بعنوان »الكورونا املر�س الذي اأذهل العامل«، 

ان ه��ذا ال��وب��اء وه���ذا ال��زائ��ر الثقيل م��ا زال 

حديث العامل وموؤرقه وعلى الرغم من �سغر 

حجمه و�ساآلة م�ساحته التي يقف عليها اإال 

اأن يجوب العامل من �سرقه اىل  انه ا�ستطاع 

غربه ومن �سماله اىل جنوبه، مل توقفه وحتد 

رغم  ال�سريع،  وانت�ساره  وتقدمه  تغوله  من 

االجتهادات وت�سخري االإمكانات والو�سائل اال 

انه بقي �سيد املوقف وبطل االحداث.

وا�ساف »اثبت انت�سار الوباء عجز العقول 

و�سلل الو�سائل وكل دولة يف العامل املتح�سر 

والتكنولوجي تبحث عن حل يف خمترباتها 

وك���ل ط��اق��ات��ه��ا، وه���و ���س��ائ��ر يف غ��ي��ه وبط�سه 

وي�سرب بيد من حديد، ماليني من امل�سابني 

واالالف من القتلى ويعلن احلرب على العامل 

دون متييز بني �سغري او كبري ودون االكرتاث 

والنظر اىل ل��ون او جن�س او لغة فيتقن كل 

يعبث  بحارها  ك��ل  ويغو�س يف  ال��ع��امل  ل��غ��ات 

باأمنها ويزعزع اقت�سادها ويوقفها على قدم 

واحدة«.

واك�����د امل���ج���ايل ب��ورق��ت��ه اه��م��ي��ة ال��وق��اي��ة 

واحلظر املدرو�س والثقافة ال�سحية وا�ستثمار 

على  بالتغلب  ت�سهم  مب��ه��ام  احل��ظ��ر  اوق����ات 

واالجتماعية  النف�سية  وا����س���راره  خم��اط��ره 

واالق��ت�����س��ادي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت م��دي��رة 

الثقافة عروبة ال�سمايلة ان االنت�سار املجتمعي 

ال��ن��ا���س يتطلب تكاتف  ب��ني  ل��ل��وب��اء  االخ����ري 

املوؤ�س�سات واالف��راد والفعاليات  جهود جميع 

خماطره  وتقليل  ال��وب��اء  ملحا�سرة  الثقافية 

على املواطنني.

االنباط- عّمان

با�سم  الر�سمي  الناطق  االإعالم  ل�سوؤون  الدولة  اأعلن وزير 

احلكومة علي العايد عن اإحالة م�سروع قانون املوازنة العاّمة، 

املالّية  لل�سنة  احلكومّية  الوحدات  موازنات  قانون  وم�سروع 

الد�ستورّية  االإج����راءات  ال�ستكمال  االأّم���ة  جمل�س  اإىل   2021

بخ�سو�سهما، بعد اإقرارهما من جمل�س الوزراء.

واأّكد العايد خالل موؤمتر �سحفي م�سرتك مع وزير املالية 

الدكتور حممد الع�سع�س ام�س االثنني يف رئا�سة ال��وزراء، اأن 

كتاب  يف  ال�سامية  امللكّية  التوجيهات  وف��ق  عملت  احلكومة 

للتطبيق،  وقابلة  واقعية  م��وازن��ة  ب��اإع��داد  ال�سامي  التكليف 

تعك�س االإيرادات والنفقات املتوقعة بدّقة.

واأو�سح اأّن املوازنة تراعي ب�سكل كبري الظروف اال�ستثنائّية 

اأّنها  م��وؤّك��داً  الوطنّية،  االأول��وّي��ات  على  وت��رّك��ز  بها  التي من��ّر 

العالوات  على  الزيادة  �سرف  باإعادة  احلكومة  قرار  تت�سّمن 

ملوظفي القطاع العام املدنيني والع�سكريني، لت�سرف بدءاً من 

الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اأعلنه  ما  بح�سب  املقبل،  العام  مطلع 

ب�سر اخل�ساونة �سابقاً.

واأكد العايد اأن الهدف الرئي�س من هذه املوازنة هو و�سع 

اقت�سادنا  يخدم  مب��ا  ال�سحيح  الطريق  على  العاّمة  املالّية 

املوقع  على  �سين�سر  امل��وازن��ة  م�سروع  اأن  اإىل  الفتا  ال��وط��ن��ي، 

االإلكرتوين لدائرة املوازنة العاّمة اليوم.

على �سعيد اآخر، عر�س وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم الآخر 

حتديثات االأرقام املتعلقة ب�سندوق هّمة وطن وح�ساب اخلري 

التابع لوزارة التنمية االجتماعية، وح�ساب الترّبعات يف وزارة 

ال�سّحة، الفتاً اإىل اأّن اإجمايل ترّبعات �سندوق همة وطن بلغ 

حتى يوم اأم�س 2ر94 مليون دينار.

ال�سندوق و�سل  م��ن  م��ا ج��رى �سرفه  م��ق��دار  اأّن  واأو���س��ح 

ل�سندوق  م��ل��ي��ون��ا   73 ع��ل��ى  ت��وزع��ت  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  6ر92  اإىل 

املعونة الوطنية لدعم العاملني باملياومة، و2ر4 مليون دينار 

PCR وعينات فح�س كورونا،  لوزارة ال�سحة لتوفري جهاز 

دينار  مليون  اإىل  باالإ�سافة  علي،  اأم  لتكية  دي��ن��ار  مليون  و2 

لوزارة  دينار  مليون  و2  الها�سمية،  االأردنية  اخلريية  للهيئة 

اخل��ارج،  من  لالأردنيني  اآمنة  ع��ودة  برنامج  لدعم  اخلارجية 

اأج��ه��زة  ل��ت��وف��ري  اجل��ام��ع��ّي��ة  للم�ست�سفيات  دي��ن��ار  األ���ف  و433 

التنف�س ال�سناعي النافذ وغري النافذ واأجهزة غ�سيل الكلى، 

وزارة  مل�ست�سفيات  ومعدات  اأجهزة  ل�سراء  دينار  ماليني  و10 

ال�سحة امليدانية.

ولفت اإىل اأن املبلغ املتبّقي يف �سندوق هّمة وطن يبلغ 6 ر1 

مليون دينار.

وحول ح�سابات التربع االأخرى، اأ�سار العايد اإىل اأن ر�سيد 

الترّبعات املتوّفر حالياً يف ح�ساب اخلري التابع لوزارة التنمية 

ر�سيد  يبلغ  فيما  دينار،  9ر3 مليون  يبلغ حوايل  االجتماعّية 

ح�ساب ترّبعات وزارة ال�سّحة املتوّفر حالّياً 9ر11 مليون دينار.

اأّن اآلية االإنفاق من �سندوق هّمة وطن  و�سّدد العايد على 

اأن  مو�سحا  والتدقيق،  للرقابة  تخ�سع  احل�سابات  وجميع 

اأ�سرار  لغايات احلّد من  اإاّل  االإنفاق وا�سحة وال تكون  اأوج��ه 

كورونا والتعامل معها.

تدار من  الترّبع  اأن �سندوق هّمة وطن وح�سابات  واأو�سح 

على  مثنيا  وال��ن��زاه��ة،  ب��ال��ك��ف��اءة  لها  م�سهود  وط��ن��ّي��ة  ق��ام��ات 

جهودهم الكبرية التي يبذلونها.

�ستنفق  اأو  ن��ِف��ق��ت 
ُ
اأ التي  املبالغ  جميع  اأّن  العايد  اأك��د  كما 

الحقاً هي للتعامل مع جائحة كورونا.

ويف خ��ت��ام امل���وؤمت���ر، اأ����س���اد وزي���ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع���الم 

بالتزام املواطنني ب�سبل الوقاية من فريو�س كورونا من حيث 

ارتداء الكمامات واملحافظة على التباعد اجل�سدي وا�ستخدام 

امل��ع��ق��م��ات، اآم���ال ا���س��ت��م��رار ه��ذا االل��ت��زام خ��الل ه��ذه املرحلة 

الدقيقة واملف�سلّية من انت�سار الوباء.

ودعا العايد املواطنني يف ختام املوؤمتر اإىل موا�سلة االلتزام 

مبعايري ال�سحة وال�سالمة العامة قائال: الكمامة هي اللقاح 

اأن التزامنا يحمينا  الوحيد واملتوفر حتى االآن، ونقول دائماً 

جميعاً، ونبتعد اليوم لنلتقي غدا.

االنباط- عمان

 تفقد وزير املياه والري الدكتور معت�سم 

���س��ع��ي��دان، ام�����س االث���ن���ني، ع��م��ل��ي��ات اخ��م��اد 

التابعة  امل�����س��ت��ودع��ات  ب��اح��دى  ن�سب  ح��ري��ق 

ل�سلطة املياه يف منطقة راأ�س العني “م�سغل 

العدادات”، وتابع �سري عملية االطفاء التي 

نفذتها كوادر الدفاع املدين يف املوقع.

واأوع���������ز ����س���ع���ي���دان ب���ع���د اط����الع����ه ع��ل��ى 

االو�����س����اع يف م�����س��غ��ل ال�����ع�����دادات ب��ت�����س��ك��ي��ل 

احلريق  ا�سباب  على  للوقوف  تق�سي  جلنة 

معمما  مق�سر،  ك��ل  وحما�سبة  وت��داع��ي��ات��ه 

على جميع ادارات و�سركات املياه والعاملني 

معهم يف املناطق املختلفة، وال�سيما اجلهات 

ق��اب��ل��ة لال�ستعال  م����واد  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل  ال��ت��ي 

او م�����س��رع��ات اال���س��ت��ع��ال، الت��ب��اع اج����راءات 

مع  التعامل  يف  العامة  وال�سالمة  ال�سحة 

املعايري  وف��ق  بها  التام  والتقيد  امل��واد،  ه��ذه 

ما  ك��ل  ات��خ��اذ  ال��ت��ه��اون يف  وع���دم  القيا�سية 

يلزم باخل�سو�س.

العالية  امل�سوؤولية  ب���روح  ال��وزي��ر  وا���س��اد 

يف  امل��دين  ال��دف��اع  منت�سبو  بها  يتمتع  التي 

يف  عليه  وال�سيطرة  احل���ادث،  م��ع  التعامل 

ال��ف��وري��ة  ق��ي��ا���س��ي نتيجة اال���س��ت��ج��اب��ة  وق���ت 

والقيا�سية ما اأ�سهم يف ح�سر احلريق بدون 

وقوع اية ا�سابات ب�سرية.

االنباط-عمان 

اإلتقى �سمو االأمري مرعد بن رعد بن زيد، 

رئي�س املجل�س االأعلى حلقوق االأ�سخا�س ذوي 

االإع���اق���ة، م��ع رئي�س دي���وان اخل��دم��ة املدنية 

االإدارة  معهد  م��دي��ر  ون��ائ��ب  النا�سر  �سامح 

ال��ع��ام��ة ف��اي��ز ال��ن��ه��ار ام�����س يف م��ق��ر املجل�س 

االأ���س��خ��ا���س ذوي  ل��ت��دري��ب  م�����س��روع  ملناق�سة 

االإعاقة وبناء قدراتهم، وهو م�سروع م�سرتك 

���س��ي��ق��وم ب��ت��ن��ف��ي��ذه دي������وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة 

بالتعاون مع املجل�س االأعلى ،* ومعهد االدارة 

العامة*.

الربنامج  اأهمية  االأم��ري على  �سمو   واأكد 

وث��م��ن امل���ب���ادرة م���ن ج��ان��ب دي�����وان اخل��دم��ة 

امل��دن��ي��ة م���وؤك���داً ع��ل��ى ال����دور ال���ري���ادي ال��ذي 

االأ�سخا�س  حقوق  تعزيز  يف  ال��دي��وان  يلعبه 

اأك��د على ���س��رورة �سمول  ذوي االإع��اق��ة، كما 

امل��خ��ت��ل��ف��ة يف  االأ����س���خ���ا����س ذوي االإع�����اق�����ات 

ه��ذا ال��ربن��ام��ج مب��ن فيهم االأ���س��خ��ا���س ذوي 

االإعاقات الذهنية واالأ�سخا�س ذوي االإعاقات 

النف�سية.

 بدوره ثمن رئي�س ديوان اخلدمة املدنية 

ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون م���ع امل��ج��ل�����س وم��ع��ه��د 

االإدارة العامة، ودعم �سموه ملختلف امل�ساريع 

االع��اق��ه  ذوي  اال���س��خ��ا���س  لتمكني  ال��ه��ادف��ة 

لالنخراط ب�سوق العمل يف القطاعني العام 

اأه���داف  ال��ن��ا���س��ر  ا�ستعر�س  ك��م��ا  واخل���ا����س، 

الربنامج  يهدف  حيث  ومراحله،  الربنامج 

يف مرحلته االأوىل اىل تدريب ما يقارب 500 

�سخ�س من ذوي االإعاقات املختلفة امل�سجلني 

ل��دى دي���وان اخل��دم��ة املدنية، وذل��ك لغايات 

م�سريا  الالزمة،  واملعارف  املهارات  اك�سابهم 

بطلبات  املتقدمني  ي�ستهدف  ال��ربن��ام��ج  ان 

املعتمدة لالأ�سخا�س  ال��دي��وان  ل��دى  توظيف 

على   2129 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ  االإع����اق����ة،  ذوي 

على  التعميم  �سيتم  حيث  ال��ع��ام2020  ك�سف 

الدوائر احلكومية لغايات التن�سيق بخ�سو�س 

اخلطط وامل�ساريع التي تعكف على تنفيذها 

والقدرات  املهارات  اال�ستفادة من  تتم  بحيث 

االع��اق��ة  ذوي  اال���س��خ��ا���س  �سيكت�سبها  ال��ت��ي 

املهن  نطاق  �سمن  التدريبي  الربنامج  م��ن 

وال��وظ��ائ��ف االداري�����ة وال��ف��ن��ي��ة يف ال���دوائ���ر ، 

وفقا للم�ستوى اجلغرايف واالع��داد واملهارات 

املتعلقة بوظائفها .

ي�سكل  امل�سروع  اأن  النهار  اأك��د  جهته   من 

نقلة نوعية يف جمال التدريب حيث اأن��ه قد 

العمل،  �سوق  احتياجات  على  بناء  ب��ن��اءه  مت 

موؤكداً على �سرورة �سمول اأك��رب عدد ممكن 

من االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف بناء القدرات 

لتاأهيلهم ل�سوق العمل. 

ذوي  االأ����س���خ���ا����س  امل�������س���روع   وي�ستهدف 

االإع���اق���ة امل��ت��ق��دم��ني بطلبات ت��وظ��ي��ف ل��دى 

املوؤهالت  جميع  من  املدنية  اخلدمة  دي���وان 

وامل�ستويات االأكادميية، كما ي�ستهدف موظفي 

على  ه��م  اللذين  املعنيني  االأم��ام��ي��ة  املكاتب 

توا�سل مع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة باالإ�سافة 

اىل موظفي القطاع العام املعنيني بالتعامل 

مع زمالئهم من االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

االنباط- اإربد

 ن��ظ��م��ت م���دي���ري���ة ث��ق��اف��ة حم��اف��ظ��ة اإرب����د 

بالتعاون مع منتدى مغناة اإربد ومديرية ثقافة 

تطبيق  ع��رب  ثقافية  ن���دوة  ال��زرق��اء  حمافظة 

الكورونا”،  زم��ن  يف  “املثقفون  بعنوان  زووم، 

وذلك �سمن برنامج الثقافة عن قرب.

كفارنة  ن����وال  الق�س�سية  ال��ك��ات��ب��ة  وق��ال��ت 

حتد،  وكاأنها  احل��ي��اة  ر�سم  ال��ك��ورون��ا  “اأعادت 
والعائلة،  االأح��ب��ة  االأوق���ات مع  وجعلت معظم 

واأ�سبح هناك مت�سع من الوقت للقراءة واملتابعة 

التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  تبث  ال��ت��ي  لالأم�سيات 

االإج���ت���م���اع���ي، وا���س��ت��ط��ع��ت اإن����ه����اء جم��م��وع��ة 

ق�س�سية كاملة خا�سة بي خالل فرتة احلجر 

املنزيل “. واو�سح الكاتب وع�سو نقابة الكتاب 

وال�سحفيني االأردنيني عدنان ن�سار اأن امل�سهد 

جائحة  خ��الل  مرير  واق���ع  م��ن  اإنبثق  الثقايف 

اأع���م���ال ثقافية لها  ه��ن��اك  ت��ك��ن  ك���ورون���ا، ومل 

ياأخذون عناوين  الكتاب  ب�سمات تفاوؤلية، الأن 

ونحن  ال��ي��وم��ي��ة،  احل��ي��اة  واق����ع  م��ن  كتاباتهم 

االآن ال ن�ستطيع التعامل بتفاوؤل، ومن املمكن 

بع�س  وكتابة  توثيقية  كتابات  بعمل  نقوم  اأن 

الوجدانيات خالل هذه الفرتة.

اأن  اىل  ح��م��دوين  �سالح  الفنان  ا���س��ار  فيما 

اأزم����ة ك���ورون���ا اأث����رت ع��ل��ى ال�����س��ل��وك االإن�����س��اين 

مع  والعائلة  ال���ذات  اىل  ال��ع��ودة  اىل  واأجربتنا 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ق�����س��اي��ا ال��ي��وم��ي��ة ال�����س��غ��رية، 

واأ�سبح معظم الفنانني يعر�سون لوحاتهم على 

قليل  وبح�سور  االإجتماعي  التوا�سل  من�سات 

جدا بعك�س املعار�س الفنية على اأر�س الواقع.

م��ن ج��ان��ب��ه، ب��ني م��دي��ر ث��ق��اف��ة اإرب����د عاقل 

ال��ث��ق��ايف ق��ائ��م حاليا على  ال��واق��ع  اأن  خ��وال��دة 

الفتا  ح����دود،  ع��ن��د  الت��ق��ف  فالثقافة  التكيف 

الثقافية  امل�����س��روع��ات  م���ن  ح��زم��ة  وج����ود  اىل 

يف امل��ح��اف��ظ��ات وال��ت��ي تبث ع��ن ط��ري��ق و�سائل 

بناء  ا�ستطعنا  ومنها  االإج��ت��م��اع��ي،  االإت�����س��ال 

جمهور جديد، كما ان الكثريين نظروا اىل وباء 

كورونا كعائق ولكن الزال الكاتب يكتب واملوؤلف 

يوؤلف ولدينا موؤ�سرات جيدة على ذلك.

واو�����س����ح م���دي���ر ث��ق��اف��ة ال�����زرق�����اء و���س��ف��ي 

ال��ط��وي��ل ان ه��ن��اك اأن�����س��ط��ة ت��وع��وي��ة وب��رام��ج 

ثقافية عن كورونا، حيث قامت وزارة الثقافة 

عن  وثقافية  توعوية  واأف���الم  م�سابقات  بعمل 

الفريو�س، وهناك اأن�سطة وبرامج وم�سل�سالت 

اىل  وتتطرق  املختلفة  الق�سايا  تطرح  اأردن��ي��ة 

اأن  “ علينا  م�����س��ددا  ال�سحية،  احل��ي��اة  اأمن���اط 

نتعاي�س مع هذه اجلائحة حلني اإنتهائها”.

بعنوان  مغناة  عر�س  مت  ال��ن��دوة  نهاية  ويف 

املواطنني  توعية  ب��ه��دف  بالبيت”،  “خليك 
بالتدابري  واالل��ت��زام  املنازل،  املكوث يف  باأهمية 

الوقائية والتباعد االإجتماعي، وذلك من اأجل 

احلد من انتقال وانت�سار الفريو�س.

العايد: إحالة مشروعّي قانونّي الموازنة العاّمة 
وموازنات الوحدات الحكومّية 2021 لمجلس األّمة

 الموازنة تراعي بشكل كبير الظروف االستثنائّية التي نمّر بها

 وزير المياه والري يتفقد موقع 
حريق مستودع العدادات

 مشروع لتدريب وبناء قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة لتهيئتهم لسوق العمل

 منتدون يتحدثون عن وضع المثقفين في زمن الكورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة والدة 
رئيس هيئة االستثمار خالد الوزني 

 الخارجية تدين الهجوم االرهابي
 في نيجيريا

 تسجيل 25 طعنا بصحة نيابة 
أعضاء مجلس النواب

الكرك تواصل تقديم يوميات 
مثقف بزمن الكورونا

الثالثاء   1/ 12 / 2020
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االنباط- العقبة

 ا���س��ت��ق��ب��ل ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال�������وزراء وزي���ر 

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

وزي��ر  االث��ن��ن،  ام�����س  العقبة  يف  ال�سفدي 

خارجية مملكة البحرين ال�سقيقة الدكتور 

عبد اللطيف الزياين.

ال��ل��ق��اء �سبل  ال����وزي����ران خ����ال  وب���ح���ث 

ت���ط���وي���ر ال���ت���ع���اون يف امل����ج����االت امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات االأخ���وي���ة ال��ت��ي ت��رب��ط 

امل�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  ال�سقيقتن  اململكتن 

امل�����س��رك��ة وف��ق��ا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأخ��ي��ه ج��ال��ة امل��ل��ك حمد 

بن عي�سى بن �سلمان اآل خليفة.

وا�����س����ت����ع����ر�����س ال���������س����ف����دي وال�����زي�����اين 

ال���ت���ط���ورات االإق���ل���ي���م���ي���ة و����س���ب���ل ال��ت��ع��ام��ل 

امل���ن���ط���ق���ة  اأزم�������������ات  ي�������س���ه���م يف ح������ل  مب������ا 

االأم��ن  وتعزيز  العربية  الق�سايا  وخ��دم��ة 

واال�ستقرار.

واأك������د ال�����وزي�����ران ا����س���ت���م���رار ال��ت��ن�����س��ي��ق 

واإزاء  التعاون  تفعيل  اآليات  حول  والت�ساور 

االإقليمية. التطورات 

االنباط- الكورة

اإىل  املكلفن  ال��ك��ورة  راب��ي��ة  بلدية  دع��ت 

م��ن �سريبة  امل��ال��ي��ة  ال��ت��زام��ات��ه��م  ت�����س��دي��د 

“امل�سقفات”  وامل��ع��ارف  واالأرا���س��ي  االأب��ن��ي��ة 

اأعلنتها  التي  اخل�سومات  من  واال�ستفادة 

امل���ادة )3/ب( من  احل��ك��وم��ة وف��ق��ا الأح��ك��ام 

قانون االإعفاء على االأموال العامة.

وم���ن���ح ه�����ذا ال����ق����ان����ون خ�����س��م��ا ب��ق��ي��م��ة 

�سريبة  ع���ن  ن��ق��دا  ل��ل��م�����س��ددي��ن  ب��امل��ئ��ة   10

باملئة  و15  ال�����س��ك��ن��ي��ة،  ل��اأب��ن��ي��ة  امل�����س��ق��ف��ات 

 20 بقيمة  وخ�سما  اإلكرونيا،  للم�سددين 

التجارية،  لاأبنية  نقدا  للم�سددين  باملئة 

اإ�سافة  اإل��ك��رون��ي��ا،  للم�سددين  باملئة  و25 

ال�سابقة  ال�����س��ن��وات  غ��رام��ات  م��ن  ل��اإع��ف��اء 

غري امل�سددة.

امل�سريحي  حممد  البلدية  رئي�س  وقال 

ي��ع��م��ل  ال���ب���ل���دي���ة  يف  ال��ت��ح�����س��ي��ل  ق�����س��م  اإن 

عمليات  وت�سهيل  خلدمة  متوا�سل  ب�سكل 

ال��ت�����س��دي��د ل��ل��م��واط��ن��ن ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن 

العام  نهاية  مع  �ستنتهي  التي  اخل�سومات 

احلايل.

االنباط-عمان

املعا�سر  وا���س��ح��اب  ال��زي��ت��ون  م��زارع��و  طالب 

زيت  تكد�س  م�سكلة  بحل  عجلون  حمافظة  يف 

خارجيا  الت�سدير  باب  فتح  خال  من  الزيتون 

يف ظ��ل ك��م��ي��ات االإن���ت���اج ال��ك��ب��رية خ���ال املو�سم 

احلايل.

وقال رئي�س احتاد مزارعي املحافظة املحامي 

زيت  لت�سدير  ح��ل  اإي��ج��اد  اإن  ال�سمادي  منيب 

اأمر �سروري لوجود فائ�س كبري منذ  الزيتون 

العام املا�سي.

بيع  اأ�سعار  اإن  العنانزة  حممد  امل���زارع  وق��ال 

واجلهد  التكلفة  مع  تتنا�سب  ال  احلالية  الزيت 

الذي يبذلونه طوال العام، داعيا اجلهات املعنية 

لت�سويق  جديدة  اأ���س��واق  فتح  اأج��ل  من  للتدخل 

االإنتاج.

وادي  ���س��ي��دات  رئ��ي�����س جمعية  ن��ائ��ب  وب��ي��ن��ت 

لتقدمي  اأن احلاجة ما�سة  ابت�سام عزبي  راج��ب، 

منح ل�سغار املزارعن واملزارعات الإقامة م�سانع 

تكد�س  م�سكلة  حلل  ال�سابون  ل�سناعة  م�سغرة 

الزيت.

ال�سويات  ع��ب��داهلل  مع�سرة  �ساحب  واأو���س��ح 

زيت  من  االإنتاج  ت�سويق  على  القدرة  انعدام  اأن 

كل  يف  �سنويا  يتكرر  معقولة  باأ�سعار  ال��زي��ت��ون 

مو�سم من قطاف ثمار الزيتون.

املومني  عمر  املحافظة  جمل�س  رئي�س  ودع��ا 

الزيت،  من  لاإنتاج  ت�سويقية  حلول  ايجاد  اإىل 

ت�سببت بخ�سائر  التي  الك�ساد  تكرار حالة  ومنع 

كبرية يف املوا�سم املا�سية، م�سريا اإىل اأن املجل�س 

املحافظة،  يف  ال��زراع��ي  للقطاع  اول��وي��ة  يعطي 

وخ�س�س مبلغ 350 الف دينار من موازنة العام 

املقبل لتنفيذ 6 م�ساريع زراعية والنهو�س بواقع 

هذا القطاع.

ولفت مدير زراعة حمافظة عجلون املهند�س 

ال��ت��ي هطلت  االأم���ط���ار  اأن  اإىل  ال�����س��رم��ان  رائ���د 

ثمار  ن�سوج  يف  �ساهمت  املا�سية  االأي����ام  خ��ال 

الزيتون وبالتايل زيادة كميات االإنتاج.

االنباط- عمان

 األقت مرتبات االأمن الوقائي وبزمن قيا�سي 

القب�س على �سخ�س اعتدى وتهجم على حملن 

جتارين يف اربد.

وقال الناطق االعامي با�سم مديرية االأمن 

العام، اإن باغاً ورد ل�سرطة اربد بتعر�س حملن 

املدينة للتهجم واالع��ت��داء من قبل  جتارين يف 

اية ا�سابات حيث مت  احد اال�سخا�س دون وق��وع 

التحرك للمكان والبدء بالتحقيق يف احلادثة.

التحقيقات وجمع  ان��ه وم��ن خ��ال  وا���س��اف 

املعلومات وبزمن قيا�سي منذ تلقي الباغ، متكن 

العاملون يف االمن الوقائي من حتديد هوية ذلك 

ال�سخ�س وم��ك��ان وج���وده وج���رى ال��ق��اء القب�س 

عليه والبدء بالتحقيق معه.

وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني

 بلدية رابية الكورة تدعو لالستفادة 
من االعفاءات الضريبية

 مزارعو عجلون يطالبون بحل مشكلة 
تكدس زيت الزيتون

 القبض على شخص اعتدى وتهجم 
على محلين تجاريين في اربد

افتتاح مصنع لمياه الشرب في جامعة آل البيت ضمن المواصفات العالمية

الخصاونة: أولى اولوياتنا استقرار الوضع الوبائي
أهمية القطاع الصناعي والحرص على حل المعيقات التي تواجهه

التزام المواطنين السبيل الوحيد لمقاومة الفيروس

»كورونا« ٠٠ للمرة األولى ٠٠ اربد تتفوق على العاصمة
 57 وفاة و5123 إصابة بفيروس كورونا 

االنباط- عّمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 57 وفاة و 5123 

اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف اململكة ام�س 

االثنن،لريتفع العدد االإجمايل اإىل 2751 وفاة 

و219430 اإ�سابة.

1804 ح����االت يف  وت����وّزع����ت االإ����س���اب���ات ع��ل��ى 

حمافظة اإربد، منها 338 حالة يف الرمثا، و1241 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، و626 حالة يف 

حمافظة املفرق، و353 حالة يف حمافظة الكرك، 

ح��ال��ة  و241  ج���ر����س،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و245 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و178  ال���زرق���اء،  حمافظة  يف 

العقبة، و128 حالة يف حمافظة الطفيلة، و122 

حالة يف حمافظة عجلون، و82 حالة يف حمافظة 

ال��ب��را، و58 ح��ال��ة يف  24 ح��ال��ة يف  م��ع��ان، منها 

حمافظة البلقاء، و45 حالة يف حمافظة ماأدبا.

رئا�سة  ال�سادر عن  االإع��ام��ي  املوجز  واأ���س��ار 

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

بينما  ح��ال��ة،   61653 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة 

دِخ��ل��ت اليوم للعاج يف 
ُ
اأ بلغ ع��دد احل��االت التي 

امل�ست�سفيات املعتمدة 228 حالة، فيما غادرت 191 

حالة امل�ست�سفيات بعد �سفائها.

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

 1941 بلغ  حالّياً  امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��اج  تتلّقى 

ح���ال���ة، م��ن��ه��ا 462 ح���ال���ة ع��ل��ى اأ�����س����ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

احلثيثة.

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 6454 حالة �سفاء 

لي�سل  وامل�ست�سفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم 

اإجمايل حاالت ال�سفاء 155026 حالة.

اأج��ري  خم��رّي��اً  فح�ساً   25239 اأن  واأ���س��اف 

التي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ال��ي��وم، 

اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى االآن 2551231 

فح�ساً، الفتا ً اإىل اأن ن�سبة الفحو�سات االإيجابّية 

لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 3ر20 باملئة.

باأوامر  االل��ت��زام  اإىل  ال���وزارة اجلميع  ودع��ت 

ارت��داء  خ�سو�ساً  الوقاية،  �سبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع، 

الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات الأكرث من 20 

التوعوية  احلملة  متابعة  اإىل  اإ�سافة  �سخ�ساً، 

ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال�������وزارة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع���دوى 

فريو�س كورونا وت�سجيع االأفراد حلماية اأ�سرهم 

وجمتمعهم )# بحميهم(.

املفرق - االنباط - يو�شف امل�شاقبة

اأكد رئي�س جامعة ال البيت االأ�ستاذ الدكتور 

عدنان العتوم اأهمية تنفيذ امل�ساريع اال�ستثمارية 

يف اجلامعة ليكون عائد اقت�سادي ومردود مايل 

للجامعة وخدمة املجتمعات املحلية

م�������س���روع  اول  اف���ت���ت���اح���ه  خ������ال  واأ�������س������اف 

ا���س��ت��ث��م��اري يف اجل��ام��ع��ة “ م�����س��ن��ع ج��ام��ع��ة ال 

ب��ه��ذا  ف���خ���ورون  اأن���ن���ا  ال�سرب”   مل���ي���اه  ال��ب��ي��ت 

االإجن����از وال����ذي ي��ع��د ب���اك���ورة  ن��ح��و اإق��ام��ة ع��دد 

من امل�ساريع ال�سناعية واالإنتاجية داخل احلرم 

اجلامعي  والتي �ستوفر فر�س عمل للمجتمعات 

حمافظة  يف  املطلوبة  التنمية  وحتقيق  املحلية  

عودتهم  مع  بالتزامن  الطلبة  وت�سغيل  املفرق 

للجامعة 

جهز  امل�سنع  اأن  اإىل  العتوم  الدكتور  وا���س��ار 

ب��اأح��دث امل��ع��دات احل��دي��ث��ة وامل��ت��ط��ورة يف جمال 

ووف��ق  لل�سرب  ال�����س��احل��ة  امل��ي��اه  ك��ا���س��ات  جتهيز 

ان  منوهاً  العامة،  وال�سامة  ال�سحة  متطلبات 

اجلامعة ب�سدد تو�سعة هذا امل�سروع لي�سم �سلع 

اأخرى يف امل�ستقبل القريب

واك���د ال��دك��ت��ور العتوم ب��اأن��ه مت االن��ت��ه��اء من 

حفر بئر ارتوازي جديد من اجلهة الغربية من 

امل��ي��اه،  ك��ب��رية م��ن  اجلامعة وال���ذي وف��ر كميات 

ال��ذي كانت  النق�س  اأي�سا يف تغطية  �ساهم  مما 

تعاين منه اجلامعة يف ال�سابق، مبيناً اأن عدد من 

منها  قريباً  النور  �سرى  اال�ستثمارية  امل�ساريع 

م�سروع القرية الطابية وي�سم خدمات الطلبة 

اإىل  باالإ�سافة  ال��وق��ود،  حمطة  وم�سروع  كافة، 

م�����س��اري��ع احل�����س��اد امل��ائ��ي ب��ه��دف حت�سن واق��ع 

الزراعات يف احلرم اجلامعي

م��دي��ر ال��دائ��رة امل��ال��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة الدكتور 

���س��ي��ف اهلل ع��ل��ي��م��ات ت��ط��رق ب����دوره اإىل اأه��م��ي��ة 

امل�سروع الريادي والذي �سيكون انطاقة نوعية 

للجامعة  واالق��ت�����س��ادي  التنموي  ال���دور  تعزيز 

وخدمات م�ساريع التنمية يف حمافظة املفرق

حممد  اجلامعة  يف  اال�ستثمار  دائ���رة  م��دي��ر 

ملياه  امل�سنع  اأن  ج��ان��ب��ه  م��ن  اأو����س���ح   ب�سبو�س 

على  الثاين  يعتر  البيت  ال  جامعة  يف  ال�سرب 

م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة وال�����ذي مت جت��ه��ي��زه مب��ع��دات 

ع��ال��ي��ة االإن���ت���اج و���س��م��ن م��وا���س��ف��ات ع��امل��ي��ة من 

اجل��ودة  ع��ايل  منتج  توفري  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 

ت�سويقية لاأ�سواق  برامج  �سيكون هناك  والذي 

املحلية قريباً

اجلامعة  يف  والت�سنيع  االإن��ت��اج  دائ���رة  مدير 

اأكد اأن جتهيز امل�سنع  الدكتور عاطف امل�ساقبة  

وفر  وال���ذي  اجلامعة  ك���وادر  قبل  م��ن  اأي�سا  مت 

اإ�سارة  يعطي  مما  التجهيز،  كلفة  من  باملئة   50

هذه  مثل  بنجاح  اجلامعة  جهود  نحو  وا�سحة 

امل�����س��اري��ع اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ع��ائ��دة ب��ال��ن��ف��ع على 

اجل��ام��ع��ة وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وجت����ول ال��دك��ت��ور 

ال���ع���ت���وم ب��ح�����س��ور ن�����واب ال��رئ��ي�����س وع�����دد من 

خالها  اطلع  امل�سنع  داخ��ل  اجلامعة  م�سوؤويل 

من القائمن على اإليه العمل واجلهود املبذولة 

الإجناح اإقامة مثل هذه امل�ساريع الريادية.

االنباط- عمان

اأكد رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة   

ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  الأه��م��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اإدراك 

وم�ساهمته يف نحو ربع حجم االقت�ساد الوطني 

العمالة  م��ن  م��ل��ي��ون  رب���ع  م��ن  الأك���رث  وت�سغيله 

االأردن����ي����ة وحت��ق��ي��ق��ه الأك����رث م���ن 90 ب��امل��ئ��ة من 

اإجمايل ال�سادرات االأردنية.

ول��ف��ت رئ��ي�����س ال�������وزراء ل����دى زي���ارت���ه ام�����س 

االثنن اإىل غرفة �سناعة االأردن ولقائه رئي�س 

وع��م��ان  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  اإدارة  جمل�س 

املهند�س فتحي اجلغبري واأع�ساء جمل�س االإدارة، 

اإىل قدرة القطاع ال�سناعي االأردين على مواكبة 

ح��ج��م ال��ط��ل��ب ال��ك��ث��ي��ف ال���ذي ف��ر���س��ت��ه جائحة 

وم�ستلزمات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  ك��ورون��ا 

تلبي املرحلة كالكمامات واملعقمات وامل�ستلزمات 

اإىل  املنتجات  ه��ذه  وت�سدير  واالأدوي����ة  الطبية 

عدد  ت�ساعف  مثلما  عاملياً،  �سوقاً   70 من  اأك��رث 

خ��ط��وط اإن��ت��اج ال��ك��م��ام��ات ب��ق��درة اإن��ت��اج��ي��ة 5ر5 

مليون كمامة يومياً وبكمية �سادرات و�سلت اإىل 

ما يقارب 94 مليون كمامة.

اإن���ت���اج االف���ره���والت  اأن خ��ط��وط  اإىل  واأ����س���ار 

جت��اوزت  ���س��ادرات  وبكمية  كبري  ب�سكل  الطبية 

600 األف قطعة، وزيادة يف خطوط اإنتاج املعقمات 

واملطهرات بقدرة اإنتاجية 878 األف عبوة يومياً 

اإىل  24 مليون عبوة،  وبكمية �سادرات زادت عن 

جانب اإن�ساء خطوط اإنتاج غرف التعقيم.

ال�سناعي يف  ال��ق��ط��اع  ا���س��ه��ام  ا���س��ار اىل  ك��م��ا 

اإي������رادات ال�����س��ري��ب��ة ال��ت��ي ت�����س��ل اإىل ن��ح��و 1.3 

اأن  اإىل  الف��ت��اً   ،2019 ل��ع��ام  اأردين  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار 

اأع���ل���ى ال��ق��ط��اع��ات ال���ت���ي ت�����ورد ل��ل�����س��ري��ب��ة هي 

القطاع الدوائي والقطاع الغذائي، كما اأن اأعلى 

ه��ي االأ���س��م��دة، واملنتجات  ت�����س��دي��راً  ال��ق��ط��اع��ات 

ال���غ���ذائ���ي���ة، وامل���ن���ت���ج���ات ال����دوائ����ي����ة، واالأل��ب�����س��ة 

واملنتجات الكيماوية.

واأكد رئي�س الوزراء حر�س احلكومة على حل 

م�سيفا  اخل��ا���س،  القطاع  تواجه  التي  املعيقات 

املقبلة  امل��رح��ل��ة  ع��ن��وان  ي��ك��ون  اأن  اإىل  »ن��ت��ط��ل��ع 

االأ���س��ا���س��ي ه��و ن��ه��ج اق��ت�����س��ادي اأك���رث ق���درة على 

�سناعة الفر�س وتطويرها، واأكرث ان�سجاماً مع 

اقت�ساد  ظل  يف  ال��ذات  على  االعتماد  متطلبات 

موؤ�س�سية  ���س��راك��ة  ع��ل��ى  مبني  تناف�سي  وط��ن��ي 

املئوية  نلج  ونحن  اخلا�س  القطاع  مع  حقيقية 

الثانية للدولة االأردنية ».

احلكومة  اأول��وي��ات  اأه��م  اخل�ساونة  وع��ر���س 

العمل  يتم  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف 

ا���س��ت��ق��رار  االأول����وي����ات  اأوىل  اأن  م���وؤك���داً  ع��ل��ي��ه��ا، 

املواطنن  با�ستجابة  م�سيداً  ال��وب��ائ��ي،  الو�سع 

ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��م ب����اإج����راءات ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة 

ال�سبيل الوحيد  التي ما زالت  وارت��داء الكمامة 

ملقاومة انت�سار الفريو�س وحتول دون اأن ن�سطر 

باإعادة  لنا  وت�سمح  مقيدة  الإج���راءات  نذهب  اأن 

والتعامل  القطاعات  بع�س  فتح  باإعادة  التفكري 

مبرونة يف التعامل مع اأوقات احلظر«.

ال��ع��م��ل على  اأن���ه وب��ال��ت��وازي �سيتم  واأ����س���اف 

ا����س���ت���دام���ة ال��ع��م��ل يف ال���ق���ط���اع���ات ال�����س��ن��اع��ي��ة 

واالقت�سادية لدعم االقت�ساد الوطني واخلروج 

م��ن ه���ذة االأزم����ة وب��ال��ت��وازن م��ع احل��ف��اظ على 

�سحة املواطنن واحلد من انت�سار الوباء.

واأك�������د رئ���ي�������س ال����������وزراء ال�����ت�����زام احل��ك��وم��ة 

بتوجيهات جالة امللك عبداهلل الثاين ب�سرورة 

ال��ت��وا���س��ل واحل������وار وال���ت���ع���اون وال�����س��راك��ة مع 

الت�ساركية  مبداأ  من  انطاقاً  اخلا�س  القطاع 

يدخل  ال��ذي  العزيز  بوطننا  للنهو�س  الوطنية 

مئويته الثانية بعزم واإ�سرار على جتاوز جميع 

التحديات التي تواجهه. 

�سريكاً  اخل��ا���س  القطاع  نعتر  »نحن  وق��ال 

ا���س��رات��ي��ج��ي��اً ل��ل��ح��ك��وم��ة يف ت��ن��م��ي��ة اق��ت�����س��ادن��ا 

الوطني ونتطلع اإىل م�ساهمات القطاع اخلا�س 

اأوام��ر الدفاع وتوجيهات جالة امللك  يف تنفيذ 

والتنقل  العمل  اأث��ن��اء  الكمامة  بلب�س  بااللتزام 

للق�ساء على فريو�س كورونا«.

املرحلة  خال  احلكومة  اأولويات  ت�سمل  كما 

املقبلة تعزيز تناف�سية القطاع ال�سناعي والعمل 

ع��ل��ى ح��ل امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ع��م��ل��ه وزي����ادة 

بتعزيز  امل��ل��ك  ج��ال��ة  روؤى  وت��ن��ف��ي��ذ  ���س��ادرات��ه 

الغذائي  االأم���ن  وحتقيق  ال���ذات  على  االع��ت��م��اد 

والدوائي.

�ستبا�سر  احلكومة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  واأعلن 

اإط����اق ح���زم لتحفيز اال���س��ت��ث��م��ار  ال��ع��م��ل ع��ل��ى 

ال����ذي م���ن ���س��اأن��ه احل���ف���اظ ع��ل��ى ف��ر���س العمل 

امل�ساريع  وتعظيم  منها،  امل��زي��د  واإن��ت��اج  القائمة 

والعمل  احلالية  االإج���راءات  ومراجعة  املنتجة، 

اال�ستثمارات  ت�سجيع  ي�سمن  مبا  تعديلها  على 

وجذبها واملحافظة على القائم منها.

قاعدة  تو�سيع  على  احلكومة  �سعي  اأك��د  كما 

اأ�سواق  وفتح  ال�سادرات  وزي��ادة حجم  امل�سدرين 

ت�سديرية جديدة.

ال��ق��ط��اع  م���اح���ظ���ات مم��ث��ل��ي  ع��ل��ى  رده  ويف 

االل��ت��زام  على  ال����وزراء  رئي�س  ���س��دد  ال�سناعي، 

املحلية  بال�سناعة  احلكومية  امل�سريات  بح�سر 

و�سمن اال�سراطات واملوا�سفات املحددة.

االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  ق��ال  ب����دوره، 

القطاع  اإن  اجل��غ��ب��ري،  فتحي  امل��ه��ن��د���س  وع��م��ان 

ال�سناعي يتطلع اإىل �سراكة حقيقية وم�ستمرة 

عبد  امللك  جالة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  احلكومة  مع 

اهلل ال��ث��اين ب��االه��ت��م��ام وال��رك��ي��ز ع��ل��ى مفهوم 

دولة االنتاج، وبناء ا�سراتيجية �ساملة للو�سول 

الفر�س  وتعزيز  ال��ذات  على  االعتماد  مبداأ  اإىل 

منعة  يعزز  ومبا  كورونا  جائحة  خال  الناجتة 

جديدة  عمل  فر�س  وتوفري  االأردين  االقت�ساد 

لاأردنين.

ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  اجل��غ��ب��ري  واأ����س���ار 

ي�����س��ه��م ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ب���ح���وايل 25 ب��امل��ئ��ة من 

الناجت املحلي االجمايل، الفتاً اإىل اأن ال�سادرات 

ال�سناعية ت�سكل 93 باملئة من اإجمايل ال�سادرات 

من  اأك��رث  اإىل  االأردين  املنتج  ي�سل  اإذ  الوطنية، 

142 دولة من خمتلف اأنحاء العامل.

ال��ق��ط��اع  يف  اال����س���ت���ث���م���ارات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ب��امل��ئ��ة من   65 ال�����س��ن��اع��ي �سكلت م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 

على  االأردن  يف  امل�سجلة  اال���س��ت��ث��م��ارات  اإج��م��ايل 

مدار العقد املا�سي، اإ�سافة اإىل م�ساهمة القطاع 

يف ت�سغيل ما يزيد على 250 األف عامل وعاملة 

ي�سكلون خم�س القوى العاملة يف االأردن.

وقال اجلغبري اإن القطاع متكن من ال�سيطرة 

ال�سوق  احتياجات  من  باملئة   42 ن�سبته  ما  على 

املحلي، »وظهر ذلك جلياً خال جائحة كورونا 

اإم���داد  على  املحلية  ال�سناعة  ق���درة  خ��ال  م��ن 

ودون  االأ�سا�سية  ال�سلع  مبختلف  املحلي  ال�سوق 

اأي انقطاع«.

االإنتاج  كلف  تخفي�س  اأهمية  اجلغبري  واأك��د 

التي  الوطنية  ال�����س��ادرات  زي��ادة  على  وانعكا�سه 

النمو  لتحقيق  واالأ���س��رع  االأب���رز  امل��ح��رك  تعتر 

االقت�سادي.

اأك��دت وزي��رة ال�سناعة والتجارة  من جهتها، 

رئي�س  زي���ارة  اأن  علي  مها  املهند�سة  والتموين 

على  موؤ�سر  االأردن  �سناعة  غرفة  اإىل  ال���وزراء 

االهتمام الذي توليه احلكومة للقطاع ال�سناعي 

وم�ساهمته يف االقت�ساد الوطني.

التحديات  ت��درك  احلكومة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

والعقبات التي تواجه القطاع ال�سناعي، موؤكدة 

�سراكة  ب��اإي��ج��اد  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  تعليمات  ع��ل��ى 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وت��ع��زي��ز تناف�سية  ف��اع��ل��ة م��ع 

القطاع وال�سادرات وتعظيم الفر�س املتوفرة.

ب����دوره����ا، اأ�����س����ارت وزي�����رة ال��ط��اق��ة وال����رثوة 

خف�ست  احلكومة  اأن  اإىل  زوات��ي  هالة  املعدنية 

القطاع  على  الكهرباء  اأ�سعار  ال�سنة  بداية  منذ 

ال�سناعي بنحو 20 باملئة، معربة عن االأمل يف اأن 

ينعك�س هذا التخفي�س بخلق فر�س عمل وزيادة 

يف ال�سادرات والتناف�سية.

واأو����س���ح���ت اأن ج�����زءاً م���ن ال��ت��خ��ف��ي�����س ج��اء 

انعك�س  ما  عاملياً  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  نتيجة 

االآخ��ر  اجل��زء  اأن  حن  يف  الكهرباء،  اأ�سعار  على 

الدعم  بزيادة  ق��رار حكومي  هو  التخفي�س  من 

لل�سناعات بواقع 27 مليون دينار �سنوياً لت�ساف 

احلكومي  الدعم  دينار  مليون   65 ال���  مبلغ  اإىل 

للقطاع ال�سناعي لي�سبح جمموع دعم احلكومة 

لكهرباء القطاع ال�سناعي 92 مليون دينار.

العاملي يف  االنخفا�س  اأن  اإىل  زوات��ي  واأ�سارت 

الديزل  اأ�سعار  انخفا�س  اإىل  اأدى  النفط  اأ�سعار 

والغاز امل�سال وزيت الوقود بقيم تراوح بن 16 

اإىل 25 باملئة.

الدولة  ووزي���ر  العمل  وزي��ر  ق��ال  م��ن جهته، 

اإن  قطامن  معن  ال��دك��ت��ور  اال�ستثمار  ل�����س��وؤون 

والتجارة،  ال�سناعة  غرف  مع  توا�سلت  ال��وزارة 

وط��ال��ب��ت��ه��م ب��و���س��ع م�����س��ف��وف��ة ت�����س��م��ل جميع 

جائحة  ظ��ل  يف  عملهم  ت�ساند  التي  االإج����راءات 

اإىل  �سرفعها  ال�����وزارة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  ك���ورون���ا، 

جمل�س الوزراء بعد درا�ستها.

واأ�����س����ار اإىل ����س���رورة اال���س��ت��ب��اك االإي��ج��اب��ي 

ب����ن احل���ك���وم���ة ومم���ث���ل���ي ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي 

اأن  م��وؤك��داً  العاملية،  املناف�سة  يف  فر�سها  وتعزيز 

ال��ط��اق��ات وتطوير  اإط���اق  ه��و  ه��دف احلكومة 

باأن تكون  ال�سناعي  القطاع  ا�سراتيجية متكن 

عنوان االأردن يف اخلارج.

واأ����س���ار وزي���ر ال��ن��ق��ل م����روان خ��ي��ط��ان اإىل اأن 

)ا�ستبيانات(  من���اذج  و���س��ع  يف  ب��ا���س��رت  ال�����وزارة 

للم�سانع التي ت�سغل اأكرث من 100 عامل، بهدف 

ت�سهيل خدمات النقل للعاملن يف هذه امل�سانع 

بالذهاب والعودة اإىل العمل.

على  اأث�����رت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

�ساحنة  األ��ف   26 تبلغ  التي  النقل  �ساحنات  عمل 

ال��وزارة  اأن  موؤكداً  باحلموالت،  بينها  والتناف�س 

ت��واج��ه القطاع  ال��ت��ي  امل��ع��ي��ق��ات  تعمل ع��ل��ى ح��ل 

غرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وعر�س  ال�سناعي. 

ال�سناعية  القطاعات  م�ساهمات  االأردن  �سناعة 

االن��ت��اج��ي��ة يف ت��غ��ط��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل��م��ل��ك��ة من 

ال�سلع وال�سناعات املحلية والتي ت�سل يف بع�س 

ال�سناعات اإىل االكتفاء الذاتي والت�سدير.

ال�سناعي  ال��ق��ط��اع��ات  دع���م  اأه��م��ي��ة  واأك�����دوا 

وتعزيز قدرته على املناف�سة، م�سريين اإىل اأهمية 

وحل  ال�سناعة  على  االنتاج  بكلف  النظر  اإع��ادة 

بع�س اال�سكاالت االجرائية والبريوقراطية.

ك��م��ا اأك����دوا اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ت��ح اأ���س��واق 

ج��دي��دة ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ج����ودة امل��ن��ت��ج االأردين 

واأ�سعاره املعقولة.

وليت لوزير الزراعة معايل حممد داودية توؤكد اأنه �ساحب املهمات 
ُ
اأ الثقة التي 

يحمل  التي  الزراعة  وزارة  تطوير.ية،  مبادرات  و�ساحب  ديناميكية  �سخ�سية  فهو 

حقيبتها حتمل حالياً للعديد من املبادرات واخلدمات مب�ساركة املجتمع املحلي.

املراقب الأخبار وزارة الزراعة يرى اأنها تقفز ب�سكل كبري يف االإجراءات واالإ�ساح 

بعد اأن كان املزارعن واالأرا�سي الزراعية تعاين من م�ساكل عديدة . وذلك يت�سح 

الهم  ال��وزي��ر  وا�ستماع  وامل��زارع��ن  ال��زراع��ة  وزي��ر  بن  املبا�سر  التوا�سل  خ��ال  من 

التحديات  تلك  كافة  ومتابعة  ال��زراع��ي  القطاع  تواجه  التي  والتحديات  امل�ساكل 

والتغلب عليها �سواء كانت من �سمن �ساحيات الوزارة او من خال التن�سيق مع 

درا�سة  خ��ال  من  الت�سويق  دع��م  على  الوزير  تاأكيد  اىل  باالإ�سافة  اخ��رى،  وزارات 

ت�سويق  لدعم  املقرحات  كافة  ودار���س��ة  ال��زراع��ي  الت�سويق  موؤ�س�سة  تفعيل  اع��ادة 

املنتجات الزراعية حتى ال يتاأثر املزارع وامل�ستهلك وت�سل اخل�سار باجلودة وال�سعر 

املنا�سب للجميع .

الوقت  يف  امل��زارع��ن  يحتاجه  عما  وا�سحة  روؤي��ة  �ساحب  داودي���ة  ال��زراع��ة  وزي��ر 

داخليًّا  لزراعة  طريق  خارطة  الإيجاد  عليها  تراهن  اأن  ت�ستطيع  ك�سخ�سية  الراهن 

جمابهة  على  قادراً  جتعله  التي  االإمكانيات  وت�سخري  تطويع  خال  ومن  وخارجيًّا 

الكثري من التحديات.

 اهتمام قائد الوطن جالة امللك عبد اهلل الثاين بالقطاع الزراعي والذي يعتر 

دافعاً قوياً ملوا�سلة تطوير هذا القطاع واإعادة االأهمية له خ�سو�ساً يف ظل االأزمات 

تخت�سر  امللكية  الر�سالة  هذه  العاملي.  الغذائي  االأم��ن  لها  يتعر�س  اأن  ميكن  التي 

ومواكبتها  االأح���داث  بت�سارع  اال�ست�سعار  واأهمية  اخللل  مكامن  ومعرفته  امل�سهد 

بالقدر الذي يتواءم مع اأهمية املرحلة احلالية والقادمة.

ون���اأم���ل م���ن م��ع��ايل وزي����ر ال���زراع���ة حم��م��د داودي�����ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��رع��ة تنفيذ 

لتكون  ال��زراع��ة،  ل���وزارة  التابعة  ال��زراع��ي��ة  املحطات  ت��وزي��ع  يف  امللكية  التوجيهات 

يف  العمل  ع��ن  للعاطلن  االأول��ي��ة  وت��ك��ون  املتقدمة.  ال��زراع��ي��ة  للم�ساريع  حوا�سن 

املحافظات ليتم ت�سغيلهم وتدريبهم على االأ�ساليب الزراعية احلديثة.. 

سامر نايف عبد الدايم

وزير الزراعة ..
 والجوالت الميدانية
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�أح�شنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم تاريخياً يف �إ�شتحد�ث �لربملان �ملدر�شي كلبنة �أوىل على طريق �إن�شاء 

ر�ض، حيث جتري عملية �إنتخاب �لربملان  جيل ي�ؤمن بالدميقر�طية و�حلياة �ملدنية ليمار�شها على ��أ

�ملدر�شي يف �ململكة �شن�ياً؛ ويفيِ زمن جائحة ك�رونا هنالك حاجة لتعليم �جليل على ��إنتخابات عن 

ُبعد؛ ويفيِ ذلك خلق ثقافة ع�شرية تنبني على �إ�شتخد�م �لتكن�ل�جيا �لع�شرية �ش�ب �إنتخابات نيابية 

م�شتقبلية عن ُبعد وبر�شى ��أطر�ف �ل�شيا�شية كافة؛

1. بد�ية �لعملية �لدميقر�طية باملمار�شة تبد�أ من �لبيت فاملدر�شة من خالل �إن�شاء جيل م�ؤمن 

حز�ب �شكلية. نتماء �أ بدمقرطة �ل��قع و�حلياة �ملدنية � من خالل ��إ

حز�ب لتقدمي �ملفيد ه� �إ�شتخد�م نظام �لفزعة لت�شكيلها  2. رمبا يك�ن �ل�شبب �لرئي�ض يف ف�شل ��أ

ن�شمام �إليها على ‘َكرب’ من قبل �أ�شخا�ض يفت�ش�� عن �ملنافع � خدمة �ل�طن و�لنا�ض. و��إ

3. كل طالب يرى يف نف�شه كنم�ذج لل�شباب �لطامح يف �مل�شاركة ولديه روؤية �لتغيري و�لعمل �جلاد 

عليه بامل�شاركة، كما على ��أهل �لت�شجيع.

٤. يجب �أن تتمح�ر �لروؤى ��إنتخابية لل�شباب لرتّكز على خدمة �لطلبة دون جتّمل �أو مّنة، فمن 

ن ي�شاهم وزمالئة يف  �شيف�ز يك�ن لعمله وم�شريته � ل�شعار�ته �أو �إرثه �أو ماله �ل�شيا�شي، ويتطلع �أ

جتذير �لثقافة �لدميقر�طية.

�لي�مية بدء�ً  ر���ض يف م�شرية حياتنا  ��أ ٥.�لثقافة �لدميقر�طية حتتاج ل�شن��ت ملمار�شتها على 

حت�شانها  ميان باملنظ�مة �حلزبية و�ملدنية كم�ؤ�ش�شة �إ خر ومرور�ً با�إ من �حل��ر بيننا و�إحرت�م ��آل

جناز. فهي لي�شت فزعة �أو �شكلية �أو ديك�ر �لبتة. وو�ش�ً� للرب�جمية وم�ؤ�شر�ت ��إ

ب��اأن ذلك م�ج�د على  �إذ� كنا جادين يف بناء جيل ميار�ض �لدميقر�طية وي�ؤمن بها، و�أج��زم   .٦

قل عند ر�أ�ض هرمنا جاللة �مللك �ملعزز، فاملطل�ب �جلدية وت�شافر �جله�د �أكرث يف �إعادة بناء هذ�  ��أ

�جليل ملمار�شة �لدميقر�طية يف �ل��قع ب�شكل ي�مي و�ل�شماع لل�شباب وتفعيل دورهم يف �شنع �لقر�ر 

ب�شكل ي�شمن هيكلية وم�ؤ�ش�شية وت�شبيك وفعل � ق�ل �أكرث لتك�ن دميقر�طيتنا كاملة � منق��شة 

�و جمتز�أة. 

�ملدنية من خ��الل ت�شافر جه�د كل  ه��ذ� �جليل على �حلياة  رك��زت �حلك�مة على تربية  ل�   .٧

ف�شل للربملان، ول�شمنا �أي�شاً جناح  �مل�ؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة ل�شمنا جناح �حلياة �حلزبية و�إف��ر�ز ��أ

�لعملية �لدميقر�طية برمتها.

٨. نحتاج ملمار�شة ��نتخابات عن ُبعد لتك�ن ثقافة ع�شرية ليرتبى عليها هذ� �جليل لي�شبح يتقّبل 

م�شتقباًل ثقافة ��إنتخابات ��إلكرتونية؛ ويفيِ ذلك ت�شهيل على �جلميع يف �لعملية ��إنتخابية �ش�ب 

�أمتتة �لعملية ��إنتخابية دومنا تدخل بني �لب�شر. 

حز�ب مبنية على �ل�شخ�شنة، لكنها ممار�شة ي�مية تبد�أ  ب�شر�حة: �لدميقر�طية لي�شت ديك�ر �أ

منذ و�دة �لنا�شئة وتنمى باملمار�شة و�حلياة �لي�مية من خالل منظ�مة ي�شكل �لربملان �ملدر�شي �أحد 

�أذرعها لغايات �إن�شاء جيل و�عي وممار�ض ومتمكن باملطلق للحياة �لدميقر�طية، ونحتاج لبناء جيل 

�شتكمال بناء بيتنا  عمدة � من �جل��در�ن �إ كامل لل��ش�ل لهذه ��أه��د�ف، فلنبد�أ من �لق��عد و��أ

�لدميقر�طي. 

�شباح �ل�طن �جلميل �ملدين و�لدميقر�طي

د.محمد طالب عبيدات

المدرسي البرلمان 
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االنباط - جواد اخل�رضي

در����ش��ات  ب������ش��ع  �مل��ط��ال��ب��ة  ��و�ن  �آلن  ل��ق��د 

من  تتخذونها  �لتي  ��ج����ر�ء�ت  ح���ل  جدية 

��وب����ئ����ة من  ��زم�������ات وجل���ن���ة  �د�رة  خ����الل 

و�لت�شييق  �لقطاعات  م��ن  للعديد  �غ��الق��ات 

على قطاعات �خرى من حتديد �وقات �لعمل 

يف �ل�قت �لذي تعترب بالن�شبة لهم فرتة مهمة 

�شبيل  على  كاملطاعم  عملهم  طبيعة  ح�شب 

�ملثال �لتي تقدم �ل�جبات �ل�شريعة ، بينما تعج 

�ل�ش��د  ي�شكل�ن  �ل��ذي��ن  بامل��طنني  �����ش����ق 

��عظم بعك�ض �لقطاعات �ملغلقة وعلى �شبيل 

�ملثال �ملر�كز �لريا�شية لبناء ��ج�شام 

ت��ط��ب��ي��ق �أو�م��������ر �ل����دف����اع و�ل���������ش����ادرة من 

�ملغلقة  و�لقطاعات  عليها  غبار   � حك�متكم 

ب��ح�����ش��ب روؤي������ة جل��ن��ة ��وب����ئ����ة �ل���ت���ي تعتمد 

�لتقارير �ل��ردة من وز�رة �ل�شحة �لتي تتلقى 

�ي�شا عدد �لفح��شات �لتي تق�م عليها فرق 

�لتق�شي �ل�بائي و�عد�د من تثبت ��شابتهم من 

�ل�شحية  و�ل�ش�ؤون  �لرعاية  مديريات  خ��الل 

لي�شار �ىل �تخاذ ��ج��ر�ء�ت �ل�قائية مع من 

تثبت ��شابتهم من �ج��ر�ء�ت �لعزل �ملنزيل �و 

�دخالهم للم�شت�شفيات لتلقي �لعالج �ملنا�شب 

 ، خط�رتها  وم���دى  �ل�شحية  �حل��ال��ة  ح�شب 

وعلى �لرغم من �لت�شارب بالقر�ر�ت �ملتخذة 

مع �لعديد من �لقطاعات وعدم �ل�شيطرة على 

���ش��ق بعيد� عن مق�لة “ ��عتماد على وعي 

“ ه��ذه �ملق�لة �لتي ما ع��ادت جتدي  �مل��طن 

نفعا ونق�لها بكل �ل�شر�حة و�ل�شفافية ، �ن 

���ش��ق ��شبحت و� ز�لت تعترب ب�ؤر �شاخنة 

ح�شب �مل�شاهد�ت �لي�مية .

� ن��ن��ك��ر �جل��ه���د �جل���ب���ارة �ل��ت��ي ت��ق���م���ن 

بها ��شافة �ىل �لعبء �لكبري �ل��ذي يقع على 

كافة �ملعنيني خا�شة �حلكام ��د�ري��ني وجلان 

�ل�����ش��الم��ة �ل��ع��ام��ة ورج����ال ��م���ن �ل��ع��ام �لتي 

و�ملن�شئات  ���ش��ق  مر�قبة  مهام  بهم  �نيطت 

 ، �لعام  �ملختلفة لل�ق�ف على م��دى ��ل��ت��ز�م 

بينما يف حقيقة ��مر هناك تعديات و��شحة 

وملم��شة من خالل عدم ��لتز�م على �لرغم 

�ل�شادرة و�لتي يتم �طالقها  �لتحذير�ت  من 

بكافة �ل��شائل ��عالمية و�ل�شحفية وم��قع 

�لت���شل ��جتماعي �ملختلفة .

�مامكم  حقائق  من  ن�شعه  ما  �ىل  ��شافة 

�بالغهم ممن  يتم  ، يبقى ��خطر وه��� من 

يتم فح�شهم ويتبني �يجابية �لفح�ض و�لذي 

يتطلب �ن يق�م�� با�لتز�م با�جر�ء�ت �لتي 

 ، مبنازلهم  ط��عية  �نف�شهم  ب��ع��زل  تلزمهم 

يتج�ل�ن  جندهم  �ل�شديد  لال�شف  و�ن��ه  �إ� 

ب���ا�����ش�����ق وي��دخ��ل���ن �مل�����ش��اج��د وي��خ��ال��ط���ن 

��خ���ري���ن ، وه����ذ� ي��ع��ت��رب ع����دم وع����ي وغ��ي��اب 

�لقلة  �و  �لنفر  ه����ؤ�ء  �م��ث��ال  ل��دى  �ل�شمري 

�نت�شار  �شي�شتمر  ب�شببهم  و�ل���ذي���ن  �لقليلة 

�ل���ب��اء وق��د ت���زد�د �����ش��اب��ات على �ل��رغ��م من 

�ملنحنى  ت�شطيح  �ىل  �حل���ذر  �حل��ك���م��ة  �شعي 

�أليات  �ل�بائي . لذ� بات من �ل�شروري و�شع 

�خ����رى ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه���ذه �ل��ت�����ش��رف��ات �لتي 

ن�شاهدها بال�شارع �لعام ، خا�شة ي�م �خلمي�ض 

�لذي ي�شبق حظر ي�م �جلمعة فرنى �ل�شباق 

�ملحم�م للتب�شع وكاأن ي�م �جلمعة �ط�ل من 

�ي��ام ���شب�ع جمتمعة ���ش����ء م��ن �ب��ن��اء �مل��دن 

و�لقادمني من �لقرى و�لبادية .

االنباط- عمان

 ق�����ال م���دي���ر ��ر������ش�����اد �جل�����ي����ة ر�ئ����د 

و�ل��ك��م��ي��ات  �حل����ايل  �مل������ش��م  �إن  �ل خ��ط��اب 

�مل���رت�ك���م���ة م���ن �مل���ط���ر ج���ي���دة م��ق��ارن��ة مع 

ن������ز�ل يف   �“ �مل���ا����ش���ي، م�����ش��ي��ف��ا  �مل��������ش���م 

ف�شل �خل��ري��ف �ل���ذي مي��ت��از ب��ح��ا�ت ع��دم 

�ل�شتاء  ف�شل  �ن  علما  �جل���ي،  ���شتقر�ر 

فلكيا �شيبد�أ يف 21 كان�ن ��أول �ملقبل”.

�ن  �إىل  ��إث��ن��ني،  �م�ض  خطاب  �آلل  و��شار 

بد�ية  بامللم منذ  �ملرت�كمة  ��أمطار  كميات 

و�مل�شجلة يف  �م�����ض  وح��ت��ى  �مل��ط��ري  �مل������ش��م 

حمطات �لر�شد �جل�ي �مل�زعة يف خمتلف 

مناطق �ململكة ت�شري �إىل متركز �لهط��ت 

يف �ملناطق �ل�شمالية و�ل��شطى من �ململكة، 

�ل�شرقية  �ل�شمالية  �مل��ن��اط��ق  �ن  م��شحا 

�شهدت هط��ت جيدة نتيجة حلا�ت عدم 

كميات  �أق��ل  كانت  فيما  �جل���ي،  ���شتقر�ر 

ل��ل��ه��ط���ل �مل���ط���ري يف �مل���ن���اط���ق �جل��ن���ب��ي��ة 

�لغربية.

االنباط- عمان

�أط���ل���ق م��رك��ز �حل�����ش��ني ل��ل�����ش��رط��ان، حملة   

لدى  �ل��دم��اغ  �أور�م  ع��ن  �ملبكر  للك�شف  ت�عية 

�شمارت”  “هيد  مبادرة  مع  بالتعاون  ��أطفال 

�خلريية  �لدماغ”  “�أور�م  جمعية  من  وبدعم 

يف �ململكة �ملتحدة ومت�يل مبادرة �شان�يف.

و�ملعرفة  �ل�عي  تعزيز  �إىل  �حلملة  وتهدف 

بطبيعة ��أعر��ض �لتي قد تظهر لدى �لطفل 

�مل�شاب ب�رم يف �لدماغ. وقال مدير عام مركز 

يف  من�ش�ر  عا�شم  �لدكت�ر  لل�شرطان  �حل�شني 

ت�شهم  �حلملة  �إن  ��ثنني،  �م�ض  �شحايف،  بيان 

يف �نقاذ �لكثري من ��أرو�ح �لربيئة من خالل 

زي�����ادة �ل����ع���ي ع��ن��د ج��م��ي��ع م��ق��دم��ي �ل��رع��اي��ة 

��أ���ش��رة  و�أط���ب���اء  ع��ام��ني  �أط��ب��اء  م��ن  �ل�شحية 

و�أط���ب���اء ��أط���ف���ال، و��خ��ت�����ش��ا���ض و�مل��ق��ي��م��ني 

�ل�شنة  يف  �ل��ط��ب  لطلبة  �إ���ش��اف��ة  و�مل��م��ر���ش��ني، 

�ل�شاد�شة وطلبة �لتمري�ض يف �ل�شنة �لر�بعة يف 

�حلملة  هذه  “�أن  و�أ�شاف  ��أردنية.  �جلامعات 

م���ث���ال ل�������ش���ر�ك���ات وع����الق����ات ت����ع����اون، وت���ب���ادل 

ل��ل��خ��رب�ت �ل��ت��ي ت��رب��ط �مل��رك��ز ب��اأ���ش��ه��ر م��ر�ك��ز 

�أخ�شائية  وقالت  �لعامل”.  يف  �ل�شرطان  عالج 

مركز  يف  ��أطفال  لدى  �لع�شبي  �جلهاز  �أور�م 

ن�شرين  �حلملة  وم��دي��رة  لل�شرطان  �حل�شني 

)�لدماغ  �لع�شبي  �جلهاز  �أور�م  “�إن  عمايري، 

و�حلبل �ل�ش�كي ( هي ثاين �أكرث �أن��ع ��أور�م 

���ش��ي���ع��اً ب���ني ��أط���ف���ال ب��ع��د ���ش��رط��ان �ل����دم يف 

��أردن، و�شبب رئي�ض لل�فاة من �ل�شرطان بني 

ومر�هقني  �أط��ف��ال   ٦ ي�شخ�ض  حيث  ��أط��ف��ال، 

 90 �إىل   ٧0 ي��ق��ارب  �ل��دم��اغ، مب��ا  ب���اأور�م  �شهرياً 

يف  باملئة   ٧0 ن�شبته  م��ا  منهم  وي��ع��ال��ج  �إ���ش��اب��ة، 

لل�شرطان. مركز �حل�شني 

ت�شخي�ض  يجري  ما  غالباً  �أنه  �إىل  و�أ�شارت 

��أردن  يف  لي�ض  م��ت��اأخ��ر،  وق��ت  يف  ��أور�م  ه��ذه 

ف��ق��ط، ب���ل يف �ل�����دول �مل��ت��ق��دم��ة �أي�����ش��ا ل��ت��دين 

�ل�شحية  �لرعاية  ��أهل، ومقدمي  �ل�عي عند 

يف م��الح��ظ��ة ��أع���ر�����ض و�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ي قد 

و�ل���ت���ي قد  �ل���دم���اغ  ع��ل��ى وج������د ورم يف  ت����دل 

تت�شابه مع �أعر��ض �أمر��ض �أخرى.

�ل�عي  ن�شر  �شتعمل على  �أن �حلملة  و�أكدت 

بني �ملعلمني يف �ملد�ر�ض من خالل �ملحا�شر�ت 

�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب���ني ��أك���ادمي���ي���ني يف �مل���ؤ���ش�����ش��ات 

��ت�شال  تطبيقات  ط��ري��ق  ع��ن  �أو  �لتعليمية، 

��أخرى، نظر�ً للظروف ���شتثنائية �لتي منّر 

فريو�ض  بانت�شار  �ملتعلق  �ل�بائي  و�ل��شع  بها، 

ك�رونا. و�أ�شافت: لقد قمنا بطباعة من�ش�ر�ت 

ت��ع��ري��ف��ي��ة ���ش��ت���زع يف �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات و�مل���د�ر����ض 

��إل���ك���رتوين مب�شاعدة  �ل��ربي��د  ر���ش��ائ��ل  وع���رب 

و�شيجرى  �مل��م��ر���ش��ني،  ون��ق��اب��ة  ��أط��ب��اء  نقابة 

�ملختلفة،  ��إعالم  حمالت ت�ع�ية عرب و�شائل 

وو����ش���ائ���ل �ل��ت�������ش��ل ��ج��ت��م��اع��ي، ب��ا�إ���ش��اف��ة 

ل���ل���م����ق���ع ��إل������ك������رتوين �مل��خ�����ش�����ض ل��ل��ح��م��ل��ة 

www. و��جن����ل����ي����زي  �ل���ع���رب���ي���ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 

 ،headsmartjordan .khcc .jo
با�عر��ض  �لعامة  �ملجتمعية  �لت�عية  لزيادة 

ذ�ت �لعالقة باأور�م �لدماغ عند ��أطفال.

االنباط- عمان

�لركن  �لل��ء  �لعام  ��أمن  هناأ مدير   

ح�����ش��ني �حل�����مت���ة، ج��م��ي��ع �ل��ع��ام��ل��ني يف 

و�ملركبات على  �ل�ش��قني  �إد�رة ترخي�ض 

�لتميز  بجائزة  بالف�ز  �لكبري  �إجنازهم 

�حلك�مي �لعربي عن فئة �أف�شل مبادرة 

لتجربة تط�ير حك�مية.

ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه �م�����ض، �إد�رة 

ولقائه  و�مل��رك��ب��ات،  �ل�ش��قني  ترخي�ض 

م�شتمعا  مرتباتها،  من  وع��دد�ً  مديرها 

�أه����م خ��ط��ط ت��ط���ي��ر  �إي���ج���از ح�����ل  �إىل 

من  �مل��ب��ذول��ة  �لي�مية  و�جل��ه���د  ��إد�رة 

�مل��طنني. منت�شبيها خلدمة 

و�أعرب �حل��متة عن فخره و�عتز�زه 

�إد�رة  منت�شبي  م��ن  �مل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه���د 

�ختالف  على  لهم  م��ب��ارك��اً  �لرتخي�ض، 

بهذ�  وتخ�ش�شاتهم  وم��قعهم  رتبهم 

ط�يلة  قائمة  �إىل  ي�شاف  �ل���ذي  �ل��ف���ز 

م���ن ��إجن�������از�ت �ل��ت��ي ي�����ش��ج��ل��ه��ا ��أم���ن 

�لعام يف ظل رعاية جاللة �مللك عبد�هلل 

�لثاين، وت�جيهاته �حلكيمة.

م��ن �ل�شباط  وك���رم �حل����مت��ة ع���دد�ً 

�ملبادرة،  على  �لقائمني  �ل�شف  و�شباط 

م�جهاً لهم �ل�شكر و�لثناء.

وقال “قدمتم �إمن�ذجا متميز� عك�ض 

و�لتط�ير  ��إب��د�ع  على  ��أردنيني  قدرة 

يف �ملجا�ت كافة، وكنتم عند ح�شن ظن 

�مل�شلحة،  للق��ت  ��أعلى  �لقائد  جاللة 

و��أردنيني”.

خمتلف  يف  �لعاملني  �حل����مت��ة  ودع��ا 

�تخاذ  �لعام  ��أم��ن  وت�شكيالت  وح��د�ت 

ه����ذه �جل����ائ����زة ح����اف����ز�ً ل��ه��م ع��ل��ى ب��ذل 

�مل��زي��د م��ن �جل��ه���د وم�������ش��ل��ة ��رت��ق��اء 

ب���اخل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��ل��م����ط��ن��ني وف��ق 

�أف�����ش��ل �مل��ع��اي��ري �مل���ع���ه����دة ع���ن ن�����ش��ام��ى 

ون�شميات ��أمن �لعام.

وتعد جائزة �لتميز �حلك�مي �لعربي 

��أوىل من ن�عها، و��أكرب على م�شت�ى 

�ل����ع����امل �ل���ع���رب���ي يف جم�����ال �ل��ت��ط���ي��ر 

�حل��ك���م��ي  �مل���ؤ���ش�����ش��ي  و�ل��ت��م��ي��ز  ��إد�ري 

حت���ت م��ظ��ل��ة ج��ام��ع��ة �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة، 

بال�شر�كة بني حك�مة ��إمار�ت و�ملنظمة 

 1٥ و�شملت  ��إد�ري����ة،  للتنمية  �لعربية 

و�أكرث  ٥000 م�شاركة،  ناف�شت فيها  فئة، 

من 1٥00 طلب تر�شح.

االنباط- عمان

�لّثاين   �شهدت �شائعات �شهر ت�شرين 

ت�شرين  ب�شهر  مقارنة  طفيفاً  �رتفاعاً 

�لّثاين  ت�شرين  �شّجل  �إذ  �ملا�شي،  ��أّول 

���ش��ائ��ع��ة يف   ٥3 ب����  ���ش��ائ��ع��ة، م���ق���ارن���ًة   ٦0

ت�شرين ��أّول.

جاء ذلك يف �لتقرير �ل�شهري ملر�شد 

“�كيد”  ��ردين  ��ع����الم  م�����ش��د�ق��ي��ة 

�ل�����ش��ادر �م�����ض ��ث��ن��ني، وق���ال �ك��ي��د �ن 

�لالفت للنظر يف �شائعات �شهر ت�شرين 

�ل���ّث���اين �رت���ف���اع ع���دد �ل�����ّش��ائ��ع��ات �ل��ت��ي 

عددها  بلغ  �إذ  �ل�شحّي،  �لقطاع  تخ�ّض 

ب�  مقارنة  باملئة،   33 وبن�شبة  �شائعة   20

 2٦ ن�شبته  ما  �شّكلت  �شحّية  �شائعة   1٤

��أّول.  ت�شرين  �شهر  �شائعات  من  باملئة 

�إىل �رتفاع  “�أكيد” ذلك  ويعزو مر�شد 

ك�رونا  بفريو�ض  ��إ�شابة  ح��ا�ت  ع��دد 

حالة  �آل�ف   ٥ جت��اوزت  قيا�شّيٍة،  �أرق���اٍم 

يف ع���ّدة �أّي���ام خ��الل �ل�����ّش��ه��ر، وق��ارب��ت ٨ 

�آل�ف حالة يف �أحد ��أّيام خالل ت�شرين 

�ل���ّث���اين. وت���ك���ّررت ���ش��ائ��ع��اٌت ح����ل ُق��رب 

�إع������الن ح���ظ���ر جت�������ل ����ش���ام���ل م���ا ب��ني 

ي���م��ني، و�أ���ش��ب���ع��ني، وث��الث��ة �أ���ش��اب��ي��ع 

و�شهر، وه� ما نفته �حلك�مة و��أجهزة 

��أمنّية �أكرث من ٧ مّر�ت خُمتلفة.

�جلهة،  ح�شب  ��إ�شاعة  م�شدر  وعن 

كمّية  منهجّية  ع��رب  �ك��ي��د  ر���ش��د  ت��ن��اول 

�ملنت�شرة  �ل�شائعات  م��ش�عات  وكيفّية، 

ع��رب �مل����ق��ع ��إخ��ب��ارّي��ة ��إل��ك��رتون��ّي��ة، 

وو�شائل  ��جتماعّي،  �لت���شل  و�شبكات 

�مل�����ش��ادر  ��ة  ح�����شّ �أّن  وت���ب���نّي  ��إع��������الم، 

��ات ت�������ش��ل �أو  �ل��د�خ��ل��ّي��ة، ���ش����ء م��ن�����شّ

م��ن حجم  �شائعة   ٥٦ �إخ��ب��ارّي��ة،  م����ق��ع 

ائعات ل�شهر ت�شرين �لّثاين، وبن�شبة  �ل�شَّ

عن  �شائعات   ٤ ���ش��درت  فيما  باملئة،   93

٤ باملئة. جهات خارجّية بن�شبة 

و�شيلة  �ل�شائعة ح�شب  وح�ل م�شدر 

 ٤2 �أّن  �شد  �لرَّ خ��الل  من  تبنّي  �لن�شر، 

�لت���شل  و�شائل  م�شدرها  كان  �شائعة 

�شدرت  باملئة،   ٧0 وبن�شبة  ��جتماعّي 

�لت���شل  ات  ن�شَّ ميِ عن  منها  �شائعة   ٤1

بينما  باملئة،   9٨ ق��ارب��ت  بن�شبة  �ملحلية 

�ن���ت�������ش���رت ����ش���ائ���ع���ة و�ح��������دة ع����رب ه���ذه 

��أردّن  خ�����ارج  م�������ش���ادر  م���ن  ���ات  �مل���ن�������شّ

�ل�شائعات  ع���دد  وب��ل��غ  ب��امل��ئ��ة.   2 بن�شبة 

���ش��ائ��ع��ة   1٦ ��إع��������الم  ل���ه���ا  رّوج  �ل���ت���ي 

 1٤ 2٧ ب��امل��ئ��ة، ����ش���درت  وب��ن�����ش��ب��ة ب��ل��غ��ت 

بن�شبة  حملّية  �إع��الم  و�شائل  عن  منها 

و�شائل  رّوج��ت  بينما  باملئة،   ٨٧.٥ بلغت 

بن�شبة  ل�شائعتني  ��أردن  خ���ارج  �إع���الم 

�شهر  “�أكيد” خالل  ر�شد  باملئة.   12.٥

عن  ���ش��درت��ا  �شائعتني  �ل��ّث��اين  ت�شرين 

باملئة،   3 بلغت  وبن�شبة  ر�شمية  م�شادر 

عرب  و����ش��ع  نطاق  على  تد�ولهما  مت  �إذ 

و�ل��شائل  ��جتماعي  �لت���شل  م��قع 

قبل  م��ن  ت�ش�يبهما  ومت  ��إع��الم��ي��ة، 

ائعات  �ل�شَّ عدد  وبلغ  �لّر�شمية.  �جلهات 

�لن�شبة  �ل�شّحي  �لقطاع  تناولت  �لتي 

 33 وبن�شبة  �شائعة،   20 ب����ق��ع  ��أع��ل��ى 

��أم��ن��ّي  �ل��ق��ط��اع  ���ش��ائ��ع��ات  تلتها  ب��امل��ئ��ة، 

 2٥ ن�شبته  م��ا  �شّكلت  �شائعة   1٥ ب����ق��ع 

باملئة من �إجمايل �ل�ّشائعات.

ف���ي���م���ا ب���ل���غ ع�����دد �ل�������ش���ائ���ع���ات �ل��ت��ي 

�شائعات   9 ��قت�شادّي  �ل�شاأن  تناولت 

1٥ ب��امل��ئ��ة، ت��ل��ت��ه��ا �ل�����ّش��ائ��ع��ات  وب��ن�����ش��ب��ة 

 ٧ ب��قع  �ل�ّشيا�شّي  �ل�شاأّن  تناولت  �لتي 

�إجمايل  من  باملئة   12 وبن�شبة  �شائعات 

�ل�����ّش��ائ��ع��ات، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع���دد �ل�����ش��ائ��ع��ات 

 10 ٦ ���ش��ائ��ع��ات وب��ن�����ش��ب��ة  ��ج��ت��م��اع��ّي��ة 

�لعام  �ل�����ش��اأن  �شائعات  و�شّجلت  ب��امل��ئ��ة، 

وبن�شبة  �شائعات   3 ب��قع  ��أقل  �لن�شبة 

٥ باملئة.

وح�ل �نتقال �ل�شائعات من �لت���شل 

 3 �ن��ت��ق��ل��ت  �إىل ��إع������الم،  ��ج��ت��م��اع��ي 

�شائعات خالل �شهر ت�شرين �لّثاين من 

م��قع �لتَّ���شل ��جتماعّي �إىل �مل��قع 

وهي  باملئة،   ٥ بلغت  وبن�شبة  ��إخبارّية 

�نتقلت  �لتي  لل�شائعات  مقاربة  ن�شبة 

��أّول  ت�����ش��ري��ن  ���ش��ه��ر  يف  ��إع�����الم  �إىل 

ب��امل��ئ��ة   ٧.٥ ���ش��ّك��ل��ت  ���ش��ائ��ع��ات   ٤ ب�����ق���ع 

��أّول.  ت�شرين  ���ش��ائ��ع��ات  �إج��م��ايل  م��ن 

�ل��ق��اع��دة  �أّن  “�أكيد”  م��ر���ش��د  وي����رى 

��أ���ش��ا���ش��ّي��ة يف �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �مل��ح��ت���ى 

�ل�������ذي ُي���ن���ت���ج���ه م�������ش���ت���خ���دم���� م�����ق���ع 

�ل��ت�������ش��ل ��ج��ت��م��اع��ّي ه��ي ع��دم �إع���ادة 

م�شدر  من  �لتحّقق  حال  يف  �إ�  �لن�شر 

م�شتخدمي  على  ��عتماد  و�أّن  م�ث�ق، 

كم�شدر  ��جتماعّي  �لت���شل  م����ق��ع 

لالأخبار دون ��أخذ با�عتبار دّقة هذه 

بن�شر  يت�شّبب  ع��دم��ه��ا  م��ن  �مل��ع��ل���م��ات 

�ل�شحيحة  غ��ري  ��أخ���ب���ار  م��ن  �ل��ك��ث��ري 

وب��ال��ت��ايل ت��روي��ج �ل�����ش��ائ��ع��ات. و�ع��ت��م��د 

�ل�شائعات  حتديد  مر�شد “�أكيد” على 

تلك  �أو  �شحيحة،  غري  باأّنها  �ل���شحة 

بعد  �شّحتها  ع��دم  ث��ب��ت  �ل��ت��ي  ��أخ��ب��ار 

ن�شرها خالل ��أّيام �لتي تلت �لن�شر.

�ملبادئ  “�أكيد” جمم�عة من  وطّ�ر 

�لذي  �ملحت�ى  من  للتحّقق  ��أ�شا�شّية 

�لنَّظر  وب�شرف  �مل�شتخدم�ن،  ُينتجه 

ع��ن ن����ع �مل��ح��ت���ى، �إن ك���ان م��رئ��ّي��اً، �أو 

ح  مكت�باً، �أو حتى م�شم�عاً، و�لتي ت��شّ

���ش��رورة ط���رح جم��م���ع��ة م��ن ��أ���ش��ئ��ل��ة 

قبل �تخاذ قر�ر ن�شر �ملحت�ى �ملنَتج.

بتط�ير  ق���ام  “�أكيد”  �أّن  وُي��ذك��ر 

مّت  �إذ  �ل�����ش��ائ��ع��ات،  ل��ر���ش��د  م��ن��ه��ج��ّي��ة 

“�ملعل�مات  ب��اأّن��ه��ا  �ل�����ش��ائ��ع��ة  ت��ع��ري��ف 

غ���ري �ل�����ش��ح��ي��ح��ة، �مل��رت��ب��ط��ة ب�����ش��اأن 

�أردن����ّي����ة،  مب�����ش��ال��ح  �أو  �أردين،  ع����ام 

�آل�ف   ٥ م��ن  �أك��رث  �إىل  و�ل��ت��ي و�شلت 

��إعالم  و�شائل  عرب  تقريباً،  �شخ�ض 

�لرقمّي”. وعادة ما تزدهر �ل�شائعات 

�ل��ط��ب��ي��ع��ّي��ة، مثل  �ل���ظ���روف غ���ري  يف 

و�لك��رث  ��أزمات، و�حلروب،  �أوقات 

�ل��ط��ب��ي��ع��ّي��ة وغ���ريه���ا، ول���ك���ن ه����ذ� � 

�لظروف  يف  �نت�شارها”  “عدم  يعني 

�ل�شائعات  �أّن  �ملعروف  ومن  �لعادّية، 

ُت���������رّوج ب�������ش���ك���ٍل م���ل���ح����ظ يف ب��ي��ئ��ات 

�ج���ت���م���اع���ّي���ة، و���ش��ي��ا���ش��ّي��ة، وث��ق��اف��ّي��ة 

على  �نت�شارها  ويعتمد  �أخ���رى،  دون 

م�����ش��ت���ى غ��م������ش��ه��ا، وح���ج���م ت��اأث��ري 

م��ش�عها.

االنباط- عمان

ب��ح��ث وزي�����ر �ل����زر�ع����ة حم��م��د د�ودي�����ة 

خالل لقائه �م�ض ��ثنني، جمعيات مربي 

��أب���ق���ار ومم��ث��ل��ي �مل�����ش��ان��ع و���ش��غ��ار مربي 

��أب���ق���ار، و�ق���ع �ل��ق��ط��اع و�ه���م �ل��ت��ح��دي��ات 

و�ملعيقات.

وثمن �ع�شاء �جلمعيات دور �ل�ز�رة يف 

حماية �لقطاع، و�حلر�ض على دعم �شغار 

�ملز�رعني.

و�ك����د �ل����زي���ر �أن �ل��ع��م��ل ي��ج��ري وف��ق 

رزنامة زر�عية تتناول كل قطاع با�هتمام 

ومعاجلة  �لتفا�شيل  �أدق  ومتابعة  نف�شه، 

�لعقبات و�لتحديات بروح �لفريق �ل��حد.

�ل����زي���ر م��ع نقيب  ب��ح��ث  �ل�����ش��ي��اق،  ويف 

�شعدي  و�لف��كه  جتار وم�شدري �خل�شار 

بال�شادر�ت  �ملتعلقة  �مل��ش�عات  حماد  �ب� 

و�مل��ع��ي��ق��ات و�ل��ت�����ش���ي��ق �ل��د�خ��ل��ي و�آلل���ي���ات 

�لزر�عية  �لرزنامة  وفق  ���شتري�د  تنظيم 

خلدمة �ملنتج �ملحلي.

 االسواق ومن ثبتت اصابتهم بؤر ساخنة 

 االرصاد الجوية: الكميات المتراكمة من المطر 
جيدة مقارنة بالموسم الماضي

 حملة توعوية للكشف المبكر عن أورام الدماغ لدى األطفال

 الحواتمة يهنئ العاملين في إدارة الترخيص لحصولهم على جائزة التميز العربي

 داودية يلتقي جمعيات مربي األبقار ومصدري الفواكه

 اكيد: 60 شائعة في تشرين الّثاني تتصدرها الّشائعات الصحّية
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املتيم  باالردن وطنا يحبه من جنيع القلب ويفديه يف الروح والدم فهنا التاريخ 

وهنا احل�صاره وعلى هذه االأر�ض املباركه  انت�صر احلق على الباطل  ورمزا لل�صمود 

والعنفوان  فكتب بالدم الن�صر  وارتفعت رايات خفاقه  ببهاء التاريخ الها�صمي  من 

ر�صولنا و�صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم فتعانقت عمان والقد�ض وعلى  احفاد 

تراب فل�صطني كتب تاريخ جمبول بالدم والعز والفخر  فالقد�ض مطوقة باعناق ال 

اإىل يوم الدين والكرامة عنوانا لل�صدة والغلبه  فنهر االردن يجمع  ها�صم االخيار 

ابن طالل  االأيوبي واحل�صني  الدين  ن�صمع �صوت �صالح  النهر وعلى جنباته  رئتي 

نحن هنا للحق �صامدون واقفون ثابتون وحفيد ر�صولنا و�صيدنا حممد �صلى اهلل 

عليه و�صلم الواحد واالأربعني الها�صمي امللك عبد اهلل الثاين �صاخما حامال المانة 

التاريخ  قائدا مغوارا  وعنوانا را�صخا لوطن وامه وفل�صطني والقد�ض وحوله �صعب 

يرى وي�صمع وي�صاهد اإجنازات وطنيه  يف ميادين البناء واالإجناز والعمل فهنا قائد 

وكهرباء  مياه  و�صبكات  ملحتاجني   وبيوت  وجامعه  و�صد  م�صت�صفى  يبني  ها�صمي   

وهنا تنفذ طرق وتبنى م�صانع  وم�صاريع زراعيه ومدار�ض وم�صاجد وا�صواق ومدن  

تبني  يد  فهنا  ال�صعب  كل  ومع  ال�صعب   وكل  واملبدعني  واالأي��ت��ام  الفقراء  مع  وهنا 

وهنا يد حتمل ال�صالح فهنا مع جي�ض عربي م�صطفوي واأجهزة اأمنيه ودفاع مدين 

به  متيم  و�صعب  به  متيم  قائده  وطن  من  اأجمل  فما  وفل�صطني   القد�ض  مع  وهنا 

والع�صق  فقلب واحد وعقل واحد و�صيف واحد على  وبينهما نهر خالد من احلب 

للحق  احلامي  اهلل  لغري  تنحني  والهامات ال  وح�صدا وطمعا  يعادينا حقدا  كل من 

والعدل فالقلوب وال�صيوف مع ال ها�صم ت�صرق وتغيب بالدعاء لهم ولوطن و�صعب 

ال�صروق  اأج��م��ل  وم��ا  ال��غ��ب��ار  يك�صرها  ال��ري��ح وال  تهزها  ك��اجل��ب��ال  ال  م��وح��د  واح���د 

ل�صم�ض �صاطعه  ليوم جديد كله عطاء،واجناز وغروب �صم�ض مع وطن متيمون به 

وهنا  نعي�ض  فهنا  االردن غري   �صم�ض  والغروب يف  فال�صم�ض  عنه  تغيب  اأن  نحب  ال 

ح�صن  يف  املتيم  ينام  ال��غ��روب  وعند  جميل  فالوطن  اجلميله  احل��ي��اه   وهنا  من��وت 

والكرامه  والعز  وال�صموخ  احلياه  عنوان  الأن��ه  بديال  غ��ريه  ي��رى  ال  مع�صوق  وط��ن 

احلى  ال  وط��ن  عن  نتحدث  دعونا  واالب��ه��ى  االع��ز  ها�صمي  وق��ائ��ده  االحلى  فوطني 

واحفادنا  والطفالنا  وا�صرنا  وجل�صاتنا  واعالمنا  وجامعاتنا  مدار�صنا  يف  اجمل  وال 

ق�صة جناح وطن كلنا متيمون به نغفو على �صدره احلنون يف غروب �صم�ض وطلوع 

�صم�ض   حمى اهلل الوطن وال�صعب واجلي�ض واالأجهزة االمنيه  وقيادتنا الها�صميه 

التاريخيه  بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د .مصطفى محمد عيروط 

المتيم بالوطن

العسعس:  9.93 مليار دينار نفقات و7.298 مليار إيرادات محلية في موازنة 2021 

 األمانة : مخالفة 31 مواطن و8 
منشأة  لعدم التزامهم بأوامر الدفاع 

 األردن يشارك باجتماع لجنة البرامج التعليمية لطلبة األراضي المحتلة

 اتحاد الجامعات العربية يوقع اتفاقية لتدريب الكوادر الصحية بالمستشفيات

 مشاريع هندسية من جامعة البترا تتأهل لنهائيات مسابقة »تميز العالمية«

االنباط- عمان

 ق�����ال وزي�������ر امل���ال���ي���ة ال����دك����ت����ور حم��م��د 

يف  فر�صيات  و�صعت  ال����وزارة  اإن  الع�صع�ض 

تتعلق   2021 ل�صنة  العامة  امل��وازن��ة  �صوء 

اإع��ادة  يعني  م��ا  الوبائي  الو�صع  با�صتمرار 

اقت�صى  اإن  امل���وازن���ة  ب��ن��ود  ب��ب��ع�����ض  ال��ن��ظ��ر 

ا�صدار  الوبائي ذلك، غري م�صتبعد  الو�صع 

ملحق لتعديل بع�ض البنود.

�صحفي  م���وؤمت���ر  يف  ال��ع�����ص��ع�����ض  واأ�����ص����ار 

ام�������ض االث����ن����ني، ب��ح�����ص��ور وزي������ر ال���دول���ة 

للحكومة  الر�صمي  الناطق  االإعالم  ل�صوؤون 

الدكتور العايد، لالإعالن عن اقرار املوازنة 

من  بالرغم  اأنه  اإىل   ،2021 ل�صنة  العامة 

التحديات التي واجهت الو�صع املايل خالل 

ال��ي��ورو  �صندات  ا�صعار  اأن  اإال  ك��ورون��ا  اأزم���ة 

تتداول  زال��ت  ما  العاملية  االأ���ص��واق  يف  بوند 

ب��اأ���ص��ع��ار اأق���ل م��ن ع���دد م��ن ال����دول االق���وى 

“موديز  وكالة  تثبيت  اإىل  اإ�صافة  اقت�صادا، 

و”فيت�ض” و”�صتاندارد اأند بورز” لت�صنيف 

امل��راج��ع��ة  يف  وال���ن���ج���اح  االئ���ت���م���اين  االأردن 

النقد  �صندوق  مع  اململكة  لربنامج  االأوىل 

الدويل.

واأك����د اأن احل��ك��وم��ة ���ص��ع��ت خ���الل اإع���داد 

امل����وازن����ة ل��ل��خ��روج ب��اق��ل ن�����ص��ب االن��ك��م��ا���ض 

املتوقعة خالل العام املقبل، متوقعا اأن تبلغ 

ن�صبة االنكما�ض 3 باملئة، وحجم منو للناجت 

باملئة. املحلي االإجمايل 5ر2 

بنيت  ال��ت��ي  الرئي�صة  املنطلقات  وح���ول 

تنفيذ  ، حت��دث عن   2021 م��وازن��ة  عليها 

احلماية  اإىل  ال��ه��ادف��ة  احلكومة  توجيهات 

االج��ت��م��اع��ي��ة واالإن����ف����اق ال�����ص��ح��ي وت��ع��زي��ز 

ال��ق��درة ال�����ص��رائ��ي��ة ل��ل��م��واط��ن، اإ���ص��اف��ة اإىل 

حتفيز اال�صتثمار .

متويل  اإىل  اأ���ص��ار  ال�صحة،  �صعيد  وعلى 

كورونا  جائحة  ملواجهة  ال�صحية  النفقات 

التحقق  بح�صب  دينار  165مليون  ب�صقف 

املخ�ص�صات  بر�صد  اال�صتمرار  مع  الفعلي، 

املالية الالزمة للمعاجلات الطبية واالأدوية 

وامل�صتلزمات الطبية والتاأمني ال�صحي.

االن���ف���اق  زي�������ادة  اإىل  ال����وزي����ر  وت����ط����رق 

ور���ص��د  ب��امل��ئ��ة،  5ر24  بن�صبة  ال��راأ���ص��م��ايل 

م�صاريع  تنفيذ  لت�صريع  كافية  خم�ص�صات 

ال�������ص���راك���ة م���ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض وحت��ف��ي��ز 

اال�صتثمار، باالإ�صافة اإىل ر�صد املخ�ص�صات 

للمحافظات  الراأ�صمالية  للموازنات  املالية 

ونفقات الإدامة عمل جمال�ض املحافظات.

كما راعت املوازنة اإعادة ت�صنيف امل�صاريع 

�صمن  اجل��اري��ة  الطبيعة  ذات  الراأ�صمالية 

النفقات اجلارية، ور�صد املخ�ص�صات املالية 

ل��دع��م اجل��ام��ع��ات و���ص��ن��دوق دع���م الطالب 

املحتاج.

�صملت  امل��وازن��ة  اأن  املالية  وزي��ر  واأو���ص��ح 

ر���ص��د خم�����ص�����ص��ات ل���زي���ادة ���ص��ب��ك��ة االأم����ان 

من  املنتفعني  ق��اع��دة  وتو�صيع  االجتماعي 

باملئة،   38 بن�صبة  الوطنية  املعونة  �صندوق 

اإ�صافة اإىل ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة 

لدعم العاملني يف القطاعات املت�صررة.

املالية  املخ�ص�صات  ر�صد  الع�صع�ض  واأك��د 

ال���الزم���ة يف م���وازن���ات ال������وزارات وال���دوائ���ر 

وال������وح������دات احل���ك���وم���ي���ة ل��ت��غ��ط��ي��ة ك��ل��ف��ة 

ال����زي����ادة ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة ال����ع����الوة االإ���ص��اف��ي��ة 

املعتمدة التي اأقرها جمل�ض الوزراء بتاريخ 

2020/1/6 والزيادة املقررة على رواتب 
االأردن��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  واأف����راد  ���ص��ب��اط 

واالأجهزة االأمنية، والزيادة املقررة مبوجب 

املعلمني  رت��ب  لنظام  امل��ع��دل  النظام  اأح��ك��ام 

ر�صد  ج��ان��ب  اإىل   ،2020 ل�صنة   35 رق��م 

خم�����ص�����ص��ات ل��ت�����ص��دي��د ال���ت���زام���ات ���ص��اب��ق��ة 

للقطاع اخلا�ض والرديات ال�صريبية.

 2021 ل�صنة  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  وق����درت 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   875 و  م��ل��ي��ارات   7 مببلغ 

من  دينار  مليون   298 و  مليارات   7 منها 

دينار من  املحلية و577 مليون  االي��رادات 

اإج��راءات  الرتكيز على  املنح اخلارجية، مع 

عادلة ملعاجلة التهرب ال�صريبي.

ك��م��ا ق�����درت اج���م���ايل ال��ن��ف��ق��ات يف ع��ام 

مليون   930 و  مليارات   9 بنحو   2021
دينار بن�صبة منو بلغت نحو 6 باملئة مقارنة 

ال��روات��ب  ت�����ص��ك��ل  ب��ح��ي��ث   ،2020 م��ع ع���ام 

الع�صكري وجهاز  واجل��ه��از  امل��دين  )اجل��ه��از 

ال��ع��ام��ة والتقاعد  ال��ع��ام وال�����ص��الم��ة  االأم���ن 

والنفقات  ب��امل��ئ��ة،   65 وال��ع�����ص��ك��ري(  امل���دين 

العام  الدين  وفوائد  باملئة،   10 الت�صغيلية 

من  باملئة   92 ن�صبته  م��ا  اأي  باملئة،   17
اجمايل النفقات اجلارية.

وب��ل��غ��ت ال��ن��ف��ق��ات اجل��اري��ة 8 م��ل��ي��ارات و 

نحو  بلغت  منو  بن�صبة  دينار  مليون   749
2020 منها،  مع عام  مقارنة  باملئة  9ر3 
1779 مليون دينار رواتب اجلهاز املدين، 
العام،  الدين  فوائد  دينار  مليون  و1452 

ومبلغ 201 مليون دينار املعونة النقدية/ 

مليون  و40  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��ع��ون��ة  ���ص��ن��دوق 

دي��ن��ار ردي����ات )���ص��ري��ب��ة ال��دخ��ل واي�����رادات 

ت�صديد  دينار  مليون  و74  �صابقة(،  �صنوات 

ال���ت���زام���ات ���ص��اب��ق��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ال��ن��ف��ق��ات 

ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة م��ل��ي��ارا و181 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

5ر24 باملئة مقارنة  بن�صبة منو بلغت نحو 

مع عام 2020.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��ج��ز امل�������ايل، ق����درت 

امل����وازن����ة ال��ع��ام��ة ال��ع��ج��ز امل�����ايل ب��ع��د امل��ن��ح 

مليون   55 و  مليارين  ب��ح��وايل  اخلارجية 

دي���ن���ار، اأم����ا ال��ع��ج��ز ق��ب��ل امل��ن��ح ف��ق��در بنحو 

مليارين و632 مليون دينار. 

وج�������اء اج����م����ايل االإي�����������������رادات، ب��ح�����ص��ب 

 2021 ل�صنة  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  ت��ق��دي��رات 

بنحو 916 مليون دينار اإيرادات للوحدات 

دي��ن��ار من  م��ل��ي��ون   826 احل��ك��وم��ي��ة، منها 

دي��ن��ار من  ال��ذات��ي��ة و28 مليون  االي����رادات 

ال��دع��م احل��ك��وم��ي و63 م��ل��ي��ون دي��ن��ار من 

امل���ن���ح اخل����ارج����ي����ة، يف ح����ني ق�����در اج���م���ايل 

 2021 لعام  احلكومية  للوحدات  النفقات 

بواقع  م��وزع��اً  دي��ن��ار  مليون   1503 بنحو 

اجل���اري���ة  ل��ل��ن��ف��ق��ات  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   996
و507 ماليني دينار للنفقات الراأ�صمالية، 

وب�������ص���ايف ال���ع���ج���ز ق���ب���ل ال���ت���م���وي���ل جل��م��ي��ع 

بنحو   2021 ع��ام  ال��وح��دات احلكومية يف 

دينار. مليون   587

االنباط – عمان

ق��ال��ت اأم��ان��ة ع��م��ان يف ت��ق��ري��ره��ا اليومي   

ع��دد  اأن  التفتي�ض   ل���زي���ارات  االث��ن��ني  ام�����ض 

املن�صاآت التي قامت بزيارتها اأم�ض االأحد بلغت  

766 من�صاأة
واو����ص���ح���ت  االأم����ان����ة اأن ع����دد خم��ال��ف��ات 

االفراد داخل ال�صوق املركزي بلغ 50 خمالفة 

ب��االإف��راد  املتعلقة  املخالفات  ع��دد  بلغ  بينما 

داخل و�صائط النقل العام 61 خمالفة 

وا���ص��اف��ت اأن ع���دد خم��ال��ف��ات امل��واط��ن��ني 

الأوام���ر ال��دف��اع بلغ  31 خمالفة و بلغ عدد 

خمالفات واغالقات  املن�صاأت لقانون الدفاع 

بلغ عدد املخالفات و  و  واإغ��الق  خمالفة   8
واملهنية  ال�صحية  لالإ�صرتاطات  االإغ��الق��ات 

109 خمالفة واإغالق

االنباط- عمان

)فيديو  عرب  االثنني  ام�ض  االردن  �صارك 

ك��ون��ف��رن�����ض( يف اج��ت��م��اع��ات جل��ن��ة ال��ربام��ج 

التعليمية املوجهة للطلبة العرب يف االأرا�صي 

التي نظمتها   102 بدورته  املحتلة  العربية 

جامعة الدول العربية.

وقال رئي�ض الوفد االأردين مدير الدرا�صات 

واالإعالم يف دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية اأحمد 

امللك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  اإن  ال��روا���ص��دة، 

وم�صاعيه  جهوده  �صيوا�صل  الثاين  اهلل  عبد 

يف الدفاع عن الق�صية الفل�صطينية باملحافل 

اإقامة  اإىل  الدولية واالإقليمية كافة، و�صواًل 

وعا�صمتها  امل�صتقلة  الفل�صطينية  ال��دول��ة 

القد�ض ال�صرقية. واأ�صاف اأن االأردن �صيوا�صل 

ت�صديه لالعتداءات االإ�صرائيلية على احلرم 

القد�صي ال�صريف واملدينة املقد�صة وحماوالت 

طم�ض هويتها العربية االإ�صالمية، م�صريا اإىل 

العامل  ان�صغال  ت�صتغل  االحتالل  �صلطات  اأن 

العملية  وب��اء كورونا ال�صتهداف  يف مواجهة 

املحتلة  الفل�صطينية  االأرا���ص��ي  يف  التعليمية 

والت�صييق على مدار�ض وكالة الغوث الدولية 

)االأونروا(، 

بناء  املانحة يف  ال��دول  وا�صتهدافها جهود 

اأن  الروا�صدة  واأك��د  الفل�صطينية.  املوؤ�ص�صات 

التعليم حق مكفول يف االإعالن العاملي حلقوق 

االإن�صان، واملعاهدة الدولية اخلا�صة باحلقوق 

االق���ت�������ص���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، 

واتفاقية حقوق الطفل، داعيا املجتمع الدويل 

واملنظمات الدولية واالإقليمية للوقوف بوجه 

االعتداءات االإ�صرائيلية على حقوق الطالب 

واالأطفال الفل�صطينيني يف الو�صول اإىل بيئة 

تعليمية اآمنة.

امل�����ص��اع��د للجامعة  ال���ع���ام  وق����ال االأم�����ني 

العربية ل�صوؤون فل�صطني واالأرا�صي العربية 

املحتلة �صعيد اأبو علي اإن انعقاد هذا املوؤمتر 

يف  التعليمية  العملية  ت��ط��ورات  ملتابعة  ج��اء 

�صلطات  ا�صتغالل  ظ��ل  يف  خا�صة  فل�صطني، 

االح���ت���الل ل��وب��اء ك���ورون���ا ون��ت��ائ��ج انتخابات 

تكر�ض  خطوات  لتنفيذ  االأمريكية  الرئا�صة 

من خاللها ال�صم الفعلي مل�صاحات وا�صعة من 

اأرا�صي ال�صفة الغربية املحتلة. 

واأك��د مدير عام املتابعة امليدانية يف وزارة 

الرتبية والتعليم الفل�صطيني اأيوب عليان، اأن 

االأزم��ة االأخ��رية لكورونا �صاعفت املعاناة من 

الطلبة  ا�صتهداف  االحتالل  موا�صلة  خالل 

االأغ���وار  منطقة  ح��رم��ان  ظ��ل  يف  واملعلمني، 

والقد�ض من بناء مدار�ض جديدة، اأو ترميم 

مدار�ض متهالكة، ومناطق التحدي يف البادية 

ليوّجه  امل�صتوطنات،  ق��رب  التما�ض  ومناطق 

ع�����ص��رات االإخ����ط����ارات ب��ه��دم م���دار����ض خربة 

اإبزيق وال�صيميا ومدار�ض م�صافر يطا، وبادية 

القد�ض.

ولفت اإىل ما يواجهه التعليم يف فل�صطني 

م���ن حت����دّي����ات ك���ث���رية، وظ�����ل ه���دف���اً دائ���م���اً 

االأ�صعدة  على  امل��دم��رة  االح��ت��الل  ل�صيا�صات 

ال��ق��د���ض وامل��ن��اط��ق )ج( مبا  ك��اف��ة، خا�صة يف 

فيها االأغ��وار، مطالبا بتوفري الدعم العربي 

كل  ل�صد  فل�صطني  يف  التعليمية  للعملية 

حماوالت االحتالل االإ�صرائيلي.

و�������ص������ارك يف االج�����ت�����م�����اع االف����رتا�����ص����ي 

واالأون����روا  وفل�صطني  وم�صر  االأردن  ممثلو 

واالإي�����ص�����ص��ك��و واالأل��ك�����ص��و، واحت�����اد االإذاع������ات 

�صوت  ب�صبكة  فل�صطني  واإذاع������ة  ال��ع��رب��ي��ة، 

العرب، وقطاع فل�صطني باجلامعة العربية.

اإىل االجتماع  اللجنة تو�صياتها  و�صرتفع 

املقبل ملوؤمتر امل�صرفني على �صوؤون الالجئني 

الفل�صطينيني. 

االنباط- عمان

وق���ع احت����اد اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة م��ذك��رة 

ت��ف��اه��م م���ع االأك���ادمي���ي���ة ال��دول��ي��ة لل�صحة 

العامة “ اياف” املُنبثقة عن ال�صبكة ال�صرق 

تدريب  بهدف  املُجتمعية  لل�صحة  اأو�صطية 

الكوادر ال�صحية يف امل�صت�صفىيات اجلامعية 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

فريو�ض كورونا.

وق���ال ام��ني ع��ام االحت���اد ال��دك��ت��ور عمرو 

التي  التدريبية  ال�����دورات  اإن  �صالمة  ع���زت 

�صينظمها االحتاد ت�صتهدف الكوادر ال�صحي 

الطلب  وك��ل��ي��ات  اجل��ام��ع��ي��ة  امل�صت�صفيات  يف 

وال�����ص��ي��دل��ة وال��ت��م��ري�����ض وامل���ه���ن ال��ط��ب��ي��ة 

كيفية  على  العربية  اجل��ام��ع��ات  يف  امل�صاندة 

حماربة فريو�ض كورونا وت�صخي�صه والوقاية 

منه.

وا�صاف خالل حفل التوقيع الذي ح�صره 

االمينان العامان امل�صاعدان لالحتاد الدكتور 

ع��ب��دال��رح��ي��م  وال���دك���ت���ور  ح��م��ي��دي  خمي�صي 

للمحافظة  اأ�صا�صي  التدريب  اأن  احلنيطي، 

على �صالمة العاملني يف اخلطوط االمامية 

مل��واج��ه��ة ف��ريو���ض ك���ورون���ا م��ا ي��ع��زز ق���درات 

على  العربية  ال���دول  يف  ال�صحية  االن��ظ��م��ة 

الت�صدي للفريو�ض. وبني اأن املذكرة ت�صتمل 

ع��ل��ى ب��ن��ود ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 

االحتاد واالكادميية يف جمال التدريب وعقد 

املوؤمترات والندوات املُتعلقة بال�صحِة العامة.

�صرق  لل�صبكة  التنفيذي  الرئي�ض  وق���دم 

االأو����ص���ط���ي���ة ل��ل�����ص��ح��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور 

عن  دورات  لتقدمي  مقرتحاً  الن�صور  مهند 

املُ�صت�صفيات  يف  ال�صحي  القطاع  لكوادر  ُبعد 

اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة 

التعامل  حلمايتها ِمن العدوى خالل فرتة 

يف  العامل  يعي�صها  التي  الوبائية  احلالة  مع 

ظل تف�صي فريو�ض كورونا.

وقال اإن الدورات عالية اجلودة وباللغتني 

ال��ع��رب��ي��ة واالجن���ل���ي���زي���ة جم��ان��ي��ة ل��ل��ك��وادر 

ال�صحية املعنية.

االنباط- عمان

ت���اأه���ل���ت م�����ص��اري��ع ه��ن��د���ص��ي��ة ل��ط��ال��ب��ت��ني 

املرحلة  اإىل  ال��ب��رتا  جامعة  م��ن  عراقيتني 

العاملية”  “متيز  م�����ص��اب��ق��ة  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

للطلبة العراقيني حول العامل.

الربيطانية  كوفنرتي  جامعة  وط��رح��ت 

م�صابقة لطلبة اجلامعات العراقية والطلبة 

الطالبتني  وت��اأه��ل��ت  امل��غ��رتب��ني،  ال��ع��راق��ي��ني 

اإىل  العزواي  وليلى  علوان  تقى  العراقيتني 

امل�صاريع  �صمن  للم�صابقة  النهائية  املرحلة 

امل�صاركة من خارج العراق.

املعرفة  “رحلة  م�����ص��روع  ع��ل��وان  وق��دم��ت 

الدكتورة  باإ�صراف  بغداد”  يف  املتنبي  �صارع 

“ما  ال��ع��زواي م�صروع  هدير م��رزه، وقدمت 

عمان”  يف  ال���روم���اين  امل�����درج  امل�����ص��رح  وراء 

باإ�صراف املهند�صة يا�صمني ال�صعودي.

كما تاأهل م�صروع خريجتي ق�صم هند�صة 

زينب  املهند�صتني  البرتا  جامعة  يف  العمارة 

خياط و يارا امل�صري لنهائيات جائزة ديوان 

العمارة يف العراق.

 إعالن الفائزين بمسابقة صدقني لالسبوع 
السابع في فئاتها الثالث

االنباط- عمان

اأعلنت وزارة الثقافة، ام�ض االثنني، نتائج 

التي  “�صدقني”  مل�صابقة  ال�صابع  االأ���ص��ب��وع 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال������وزارة يف اأي���ل���ول امل��ا���ص��ي �صمن 

االإعالمية  الرتبية  لن�صر  الوطنية  امل��ب��ادرة 

اأفهم”،   “ ه����ي:  ف���ئ���ات،  يف  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 

“اأر�صد”، “اأ�صارك”.
وفاز باملراكز االأوىل يف الفئات امل�صار اإليها، 

كل من: عمرو عبداهلل يا�صر هارون عن فئة 

كامل  ع��دن��ان  وخ��ل��ود  الفيديو”،  “اأ�صارك 
ال�صالل عن فئة “اأ�صارك مقالة”، والنا �صليم 

 ، “اأر�صد”،  ف��ئ��ة  ع��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن  حم��م��د 

نبيل عبد احلليم عبد الرحيم عمر عن فئة 

“اأفهم”.
�صهد  فيديو”:  “اأ�صارك  فئة  يف  ف��از  كما 

اأحمد عبد الهادي حممود اعمر،اإ�صالم حممد 

“اأ�صارك  فئة  يف  وف��از  جهماين،  علي  يون�ض 

ال�صوالقه،  م����روح  اأح��م��د حم��م��د   :“ م��ق��ال��ة 

حممد ه��اين حممود ال��ع��ودات، ف��رح حممد 

ف����وزي ف��اي��ز االأح����م����د، جم���د م��ال��ك يو�صف 

خ�صر، اأ�صالة جهاد علي �صبيح الظالم، رند 

عبداهلل فالح الزعبي، منة اهلل جمال جميل 

�صناق،  نا�صر  الفتاح  عبد  حممد  ب��ال��و،  عبد 

�صاندرا ن�صال عدنان نايف القا�صي.

اأفهم، ف��از: فرا�ض �صاهر ربحي  وع��ن فئة 

ابو حليه، ملياء تركي فرحان احلمود ، حممد 

ح�صني  حم��م��د  الب�صي�صي،عمر  ع��ل��ي  ���ص��امل 

العمري، ثائر حممد م�صطفى ح�صني، لينا 

حممد  ال��دي��ن  �صيف  النت�صة،  ���ص��ادق  ها�صم 

ادري�ض، مرح نظمي عي�صى  ا�صماعيل حافظ 

ابو لبدة ، مهند حممد �صالمه �صيخ العيد، 

ال�صفاريني،  حممد  عبدالغفار  ا���ص��رف  ف��رح 

احمد حممد احمد قا�صم، االء عماد م�صطفى 

العمد، خالد حممد احمد القرارعة ، حممد 

مهند  ج����داون����ه،  اأمني”  “حممد  حم���م���ود 

حم��م��ود اأح���م���د دروي�������ض، ن���دى ن��ب��ي��ل ح�صن 

الهل�صة ، احمد �صامل فوزي امل�صري، هيام عبد 

يون�ض حمدان  اري��ج  �صالح اجلغل،  الرحمن 

العجارمة.

وع��ن فئة اأر���ص��د ف��از: �صربل ���ص��ارل اآم��ال 

�صعبان، راكان اجمد عي�صى حدادين، اناغيم 

حممد  اأ�صامة  حممد  ب�صيلة،  يو�صف  امي��ن 

���ص��ع��ي��د ب���اك���ري، ح��ي��اه ع��ب��د ال��ف��ت��اح ع��ب��د اهلل 

اجلدوع، عالء احمد حممد ابو عا�صور، رمي 

عقله عارف اخلزاعله، �صهيب حممد �صميح 

ابو زيدان، هند نايف نا�صر الدغمي.

وت���ه���دف امل�����ص��اب��ق��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ل��ال���ص��ب��وع 

ال��وع��ي مببادئ  ل��زي��ادة  ال��ت��وايل  ال�صابع على 

التعامل الر�صيد مع و�صائل االإعالم املختلفة 

وم�����ص��ادر امل��ع��ل��وم��ات واالأخ����ب����ار، وم��ك��اف��ح��ة 

امل��ف��ربك��ة والتميز بني  االإ���ص��اع��ات واالأخ���ب���ار 

واإع����الء قيم  وامل��ظ��ل��ل��ة،  ال�صحيحة  االأخ���ب���ار 

امل�صداقية يف املجتمع.

االإعالمية،  املفاهيم  ن�صر  اإىل  ت�صعى  كما 

جرى  حيث  االإع��الم��ي،  الت�صليل  ومواجهة 

اإنتاج اأكرث من 40 در�صا تفاعليا مدة كل منها 

10 15- دقيقة، جرى حتميلها على من�صة 
https://thekatna.gov. “ “ثقتنا 
jo/، وباإمكان الراغبني امل�صاركة يف امل�صابقة 

دون حتديد �صقف اأعلى للعمر للم�صاركة.

ويحق للم�صارك اأن يختار جمااًل واحداً كل 

اأ�صبوع، وُتقّدم امل�صابقة للفائزين 50 جائزة 

يف  ج��ائ��زة  لكل  دي��ن��ار   100 بقيمة  اأ�صبوعياً 

املجاالت الثالثة، وجائزة رئي�صة بقيمة 300 

دينار للفائز االأول.

الثالثاء   1/ 12 / 2020

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد املهندس املتقاعد 

محمد هايل محمد الحراحشة
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم االحد املوافق 2020/11/29
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه

وألهم ذويه وأهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    1   /  12  / 2020

 االنباط-عمان

   اأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات االإح�����س��ائ��ي��ة 

ال�سادرة عن وزارة ال�سناعة والتجارة 

املن�سقة  اجل��ه��ة  باعتبارها  والتموين 

اأمر  مبوجب  الرقابية  اجلهات  لعمل 

ان���ه مت خم��ال��ف��ة واغ���اق   ،20 ال��دف��اع 

القطاعات  خمتلف  م��ن  من�ساأة   1164

ب��ح��ق  ف���ي���م���ا مت حت����ري����ر خم����ال����ف����ات 

بارتداء  االل��ت��زام  لعدم  مواطنا   2034

الكمامة.

اأغلقت  فقد  البيانات  اىل  وا�ستناد 

ماركت  �سوبر   713 الرقابية  اجل��ه��ات 

وخ�سار  متوينية  م��واد  بيع  وحم��ات 

و13 حما جتاريا يف جماالت اأخرى.

كما مت اغاق 41 خمبزا و45 حما 

ل��ب��ي��ع االأل��ب�����س��ة و92 م��ط��ع��م��ا وم��ق��ه��ى 

و6  م��ن��زل��ي��ة  اأدوات  ل��ب��ي��ع  حم���ا  و80 

لبيع  حما  و13  م�سانع  و10  ماحم 

فيما  زراعيتني  ومن�ساأتني  البناء  مواد 

مبجاالت  املن�ساآت  من  عدد  اغ��اق  مت 

اأخرى.

ال���رق���اب���ي���ة  اجل�����ه�����ات  ان  وي�����ذك�����ر 

فيما   20 ال��دف��اع  اأم���ر  بتنفيذ  املكلفة 

املن�ساآت  ال��ت��زام  م��دى  متابعة  يخ�ص 

العامة  ال�سامة  مبتطلبات  واالأف��راد 

وزارة   13 وت�سمل  ال�سحية  والوقاية 

وج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة، ن��ف��ذت اأك���ر م��ن 60 

ال����ف زي�����ارة مل��ن�����س��اآت خم��ت��ل��ف��ة وذل���ك 

ب���ع���د ����س���دور اأم�����ر ال����دف����اع ول��ل��ف��رتة 

خمتلف  يف   28/11 وحتى   25/10 م��ن 

اململكة مناطق 

االنباط-عمان

وقعت قيادة �ساح اجلو امللكي االأردين 

و�سركة زين االأردن ام�ص االثنني، اتفاقية 

ت���ع���اون ل��ت��ق��دمي ح���ل���ول االت�������س���االت من 

خ��ط��وط خ��ل��وي��ة وا����س���رتاك���ات االن��رتن��ت 

مل��ن��ت�����س��ب��ي ال�������س���اح ب���اأ����س���ع���ار ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة 

ومم����ّي����زات ت��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات م��ن��ت�����س��ب��ي��ه 

وتتواءم مع اأمناطهم اال�ستهاكية.

وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا قائد 

الطيار  الركن  العميد  امللكي  اجلو  �ساح 

زيد النقر�ص، والرئي�ص التنفيذي ل�سركة 

زين االأردن فهد اجلا�سم، اإىل تعزيز اآفاق 

ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني واال���س��ت��ف��ادة من 

اخلدمات املميزة التي تقدمها ال�سركة يف 

ظل الت�سارع امل�ستمر بقطاع االت�ساالت.

االأردنية  امل�سلحة  القوات  اأن  اإىل  ي�سار 

م�ستمرة يف �سراكتها مع موؤ�س�سات الدولة 

لتحقيق  واخل��ا���س��ة،  احلكومية  املختلفة 

اح��ت��ي��اج��ات م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا ول��ت��ع��زي��ز ف��ر���ص 

املحلية. التنمية 

اتفاقية تعاون بين قيادة سالح الجو الملكي وشركة زين

 االنباط-عمان

ارتفع معدل البطالة خال الربع الثالث 

من العام احلايل بن�سبة 8ر4 باملئة، لي�سجل 

9ر23 باملئة.

وق���ال���ت دائ������رة االإح���������س����اءات ال��ع��ام��ة يف 

يف  البطالة  م��ع��دل  ح��ول  ال��رب��ع��ي  تقريرها 

البطالة  م��ع��دل  اإن  االث��ن��ني،  ام�����ص  اململكة 

للذكورخال الربع الثالث من العام احلايل 

باملئة لاإناث،  6ر33  باملئة، مقابل  2ر21  بلغ 

للذكور مبقدار  البطالة  ارتفع معدل  حيث 

مبقدار  ل��اإن��اث  وارت��ف��ع  مئوية  نقطة  1ر4 

1ر6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من 

العام املا�سي.

و�سجل معدل البطالة ارتفاعاً بني حملة 

باملئة  7ر27  بلغ  حيث  اجلامعية،  ال�سهادات 

مقارنة بامل�ستويات التعليمية االأخرى.

من  باملئة  1ر53  اأن  اإىل  النتائج  واأ���س��ارت 

ال�سهادة  حملة  م��ن  ه��م  املتعطلني  اإج��م��ايل 

الثانوية فاأعلى، واأن 9ر46 باملئة من اإجمايل 

اأقل  التعليمية  موؤهاتهم  كانت  املتعطلني 

من الثانوي.

املتعطلني ح�سب اجلن�ص،  ن�سبة  وتباينت 

ال���ذك���ور من  امل��ت��ع��ط��ل��ني  ب��ل��غ��ت ن�سبة  ح��ي��ث 

باملئة  2ر25  ف��اأع��ل��ى  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  ح��م��ل��ة 

مقابل 77 باملئة لاإناث.

الفئتني  يف  للبطالة  معدل  اأعلى  و�سجل 

�سنة، حيث  �سنة و24-20   19-15 العمريتني 

بلغ املعدل 1ر53 باملئة و45 باملئة لكل منهما 

على التوايل.

�ُسجل  فقد  املحافظات  م�ستوى  على  اأم��ا 

الطفيلة  حمافظة  يف  للبطالة  معدل  اأعلى 

بن�سبة 5ر28 باملئة، واأدنى معدل للبطالة يف 

حمافظة الكرك بن�سبة 4ر18 باملئة.

وا���س��ح��اً يف  ت��ف��اوت��اً  النتائج  اأظ��ه��رت  كما 

التعليمي  امل�ستوى  ح�سب  العمل  قوة  توزيع 

2ر59 باملئة، من جمموع  اأن  واجلن�ص، حيث 

ق�����وة ال���ع���م���ل ال����ذك����ور ك���ان���ت م�����س��ت��وي��ات��ه��م 

باملئة  5ر10  مقابل  الثانوية  دون  التعليمية 

لاإناث.

ب��امل��ئ��ة  9ر71  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  واأ�����س����ارت 

م���ن جم��م��وع ق���وة ال��ع��م��ل م���ن االإن������اث ك��ان 

فاأعلى  ب��ك��ال��وري��و���ص  التعليمي  م�����س��ت��واه��ّن 

مقارنة مع 1ر25 باملئة بني الذكور.

االنباط-عمان

النفطية  امل�ستقات  ت�سعري  جلنة  اأعلنت 

ام�ص  امل��ع��دن��ي��ة  وال�����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف 

ملدة خم�سة  الكاز  مادة  �سعر  تثبيت  االثنني، 

ا�سهر، اعتبارا من مطلع كانون االأول املقبل 

وذلك بناء على توجيه جمل�ص الوزراء.

كما اعلنت اللجنة يف اجتماع عقد اليوم، 

ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة، ام���ني ع���ام وزارة 

ام��اين  املهند�سة  املعدنية  وال���روة  الطاقة 

عند  البنزين  م���ادة  �سعر  ا���س��ت��ق��رار  ال��ع��زام، 

فيما  احل���ايل،  ث��اين  ت�سرين  ل�سهر  �سعرها 

فل�سات   10 بواقع  ال��دي��زل  م��ادة  �سعر  ارتفع 

للرت.

ج���اء ذل���ك يف االج��ت��م��اع ال�����س��ه��ري ال��ذي 

بيع  اأ���س��ع��ار  لتحديد  ام�����ص،  اللجنة  عقدته 

النفطية حمليا للفرتة من االول  امل�ستقات 

وح��ت��ى احل���ادي وال��ث��اث��ني م��ن ك��ان��ون اأول 

القادم(، حيت مت ا�ستعرا�ص االأ�سعار العاملية 

للنفط اخلام وامل�ستقات النفطية خال �سهر 

مبثياتها  ومقارنتها  احلايل  ثاين  ت�سرين 

ل�سهر ت�سرين اأول املا�سي.

ويف ال��ت��ف��ا���س��ي��ل، ق����ررت ال��ل��ج��ن��ة االب��ق��اء 

ع��ل��ى �سعر ب��ي��ع ال��ب��ن��زي��ن اأوك���ت���ان 90 خ��ال 

�سهر كانون اأول عند 665 فل�ص/لرت، و�سعر 

 ، فل�ص/لرت   880 عند   95 اأوك��ت��ان  البنزين 

�سعر الكاز عند 460 فل�ص/لرت فيما مت رفع 

�سعر الديزل مبقدار 10 فل�سات لي�سبح 470 

فل�ص/لرت بدال من 460 فل�ص/لرت.

�سعر خام  اأن معدل  اال���س��ارة اىل  وجت��در 

برنت ارتفع من 40.2 دوالر للربميل ل�سهر 

ت�سرين اأول املا�سي اىل 42.5 دوالر للربميل 

يف �سهر ت�سرين ثاين.

ال��ع��ادة، ق��ررت اللجنة تثبيت  وكما ج��رت 

�سعر اأ�سطوانة الغاز عند �سعر 7 دنانري.

ووف���ق ت��وج��ي��ه جمل�ص ال�����وزراء اخل��ا���ص 

�سهر  نهاية  حتى  ال��ك��از  م���ادة  �سعر  بتثبيت 

ن��ي�����س��ان امل��ق��ب��ل، مت اع��ت��م��اد ت�����س��ع��رية �سهر 

لتثبيت  ك��ا���س��ا���ص  احل������ايل،  ث����اين  ت�����س��ري��ن 

ال�سعر.

التاأكيد  وت�سمن توجيه جمل�ص الوزراء، 

ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����ص ال�����س��ع��ر يف ح����ال ت��راج��ع��ت 

الفرتة.الأهمية  هذه  خال  العاملية  االأ�سعار 

مادة الكاز للمواطنني خال ف�سل ال�ستاء.

 االنباط-عمان

عا�سم  املحا�سبة  دي���وان  رئي�ص  ���س��ارك 

ح���داد، ام�����ص االث��ن��ني، ب��االج��ت��م��اع ال���� 61 

العربية  للمنظمة  التنفيذي  للمجل�ص 

لاأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة 

)االراب�����و������س�����اي(، ع���رب ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال 

املرئي.

ون���اق�������ص االج���ت���م���اع م����وازن����ة امل��ن��ظ��م��ة 

عن  املنبثقة  اللجان  عمل  �سري  وت��ق��اري��ر 

امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ام احل����ايل، واأب����رز 

اإليها،  التي خل�ست  والتو�سيات  القرارات 

خا�سة  املقبل  للعام  خططها  ع��ن  ف�سًا 

يف ظل جائحة كورونا، وجماالت التعاون 

وم��ب��ادرة  واالأ���س��ك��وا  العربية  املنظمة  ب��ني 

االأنتو�ساي. تنمية 

ودعا حداد يف مداخلة اإىل ت�سكيل جلنة 

لتتواءم  املنظمة  واأنظمة  قوانني  ملراجعة 

جمال  يف  ال��دول��ي��ة  املمار�سات  اأف�سل  م��ع 

احل��وك��م��ة، وحت����دد ���س��اح��ي��ات ك���ًا من 

الهيئة العامة واملجل�ص التنفيذي حتى ال 

يح�سل ت�سارب بني ال�ساحيتني.

ال��ت��ي  ال���ق���رارات  ب��ع�����ص  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

باالأ�سل  هي  التنفيذي  املجل�ص  يتخذها 

م����ن ����س���اح���ي���ات ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ال��ت��ي 

تفوي�ص  يف  ال�ساحية  �ساحبة  ب��دوره��ا 

باملوجودات  بالت�سرف  التنفيذي  املجل�ص 

اأو االحتياطات، وال�سيما  اأو حقوق امللكية 

اأن االحتياطات املالية و�سعت ملواجهة اأي 

ظرف طارئ اأو غري عادي.

ك��م��ا ن��اق�����ص االج��ت��م��اع ال�����س��ري بخطة 

م��ن  االأول  ال���ن�������س���ف  خ�����ال  ال����ت����دري����ب 

نظراً  بعد  عن  تكون  اأن  على  املقبل  العام 

ال��ت��دري��ب  لي�ستاأنف  احل��ال��ي��ة،  ل��ل��ظ��روف 

الثاين يف حال  الن�سف  احل�سوري خال 

اإ���س��اف��ة الإق���رار ع��دد من  ال��وب��اء،  انح�سر 

التو�سيات كاتفاقية التعاون مع االأ�سكوا.

يف  للمنظمة  املقبل  االجتماع  حدد  كما 

يف  بعد  وع��ن   2021 ع��ام  اآذار  نهاية  قطر 

حال ا�ستمرار جائحة كورونا.

ارتفاع معدل البطالة في األردن لـ 23.9 % في الربع الثالث من العام

تثبيت أسعار البنزين لشهر كانون اول المقبل ورفع الديزل

ديوان المحاسبة يشارك باجتماع المجلس التنفيذي لألرابوساي

العمل تعيد 17 سائقًا إلى عملهم 
في شركة أجنبية من خالل متابعة 

الشكاوى العمالية

بورصة عمان تغلق تداوالتها
 بـ 2ر4 مليون دينار

تثبيت تعرفة بند فرق اسعار الوقود 
في فاتورة الكهرباء

أمنية توّفر أجهزة الخدمة الذاتية في 
السوق األردني

االنباط-عمان

االأ�سبوع  نهاية  العمل  وزارة  اأع��ادت 

اأردن����ي����اً ي��ع��م��ل��ون  17 ع���ام���ًا  امل���ا����س���ي 

���س��رك��ة  ع��م��ل��ه��م يف  اإىل  ���س��ائ��ق  مب��ه��ن��ة 

روم���ان���ي���ة ت��ع��م��ل يف اجل����ن����وب، ���س��م��ن 

العمال  �سوؤون  متابعة  يف  ال��وزارة  نهج 

اإليها  ت��رد  ال��ت��ي  العمالية  وال�����س��ك��اوى 

����س���واء ع���رب م��ن�����س��ات��ه��ا االإل��ك��رتون��ي��ة 

عرب  اأو  الهاتفية  االت�����س��االت  ع��رب  اأو 

ج��والت��ه��ا ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة وع����رب م��ك��ات��ب 

خمتلف  يف  املنت�سرة  العمل  ومديريات 

املحافظات.

وق����ال ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ل��ل��وزارة 

حم��م��د ال���زي���ود، يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ايف 

ام�����ص، اإن���ه ف���ور و���س��ول ال�����س��ك��وى اإىل 

ال���������وزارة وج�����ه وزي������ر ال���ع���م���ل ووزي�����ر 

ال��دول��ة ل�����س��وؤون اال���س��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور 

اإىل  التفتي�ص  ف���رق  ال��ق��ط��ام��ني  م��ع��ن 

متابعة ال�سكوى املقدمة من ال�سائقني 

اأنهت ال�سركة خدماتهم. الذين 

يف  ال��وزارة  تفتي�ص  فرق  اأن  واأ�ساف 

حمافظة الكرك قامت بزيارة ال�سركة 

مو�سوع  لبحث  ب��اإدارت��ه��ا  واالج��ت��م��اع 

اإن���ه���اء خ���دم���ات ال�����س��ائ��ق��ني وت��و���س��ل��ت 

الفور  على  باإعادتهم  معها  اتفاق  اإىل 

اأجورهم طيلة فرتة  ودفع  اإىل عملهم 

التوقف.

االنباط-عمان

االثنني،  ام�ص  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

على تداول 4ر4 مليون �سهم، موزعة على 

اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داوالت  بقيمة  ع��ق��دا   2120

2ر4 مليون دينار.  بلغت 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة  20ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1573

ال�سابقة.  اأغاق اجلل�سة 

32 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   35 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

30 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

االنباط-عمان

ق�����ررت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ال��ط��اق��ة 

وامل���ع���ادن ام�����ص االث���ن���ني، حت��دي��د قيمة 

فاتورة  يف  الوقود  ا�سعار  فرق  بند  تعرفة 

امل��ق��ب��ل  االأول  ك���ان���ون  ل�����س��ه��ر  ال��ك��ه��رب��اء 

التي مت  القيمة  نف�ص  وهي  بقيمة �سفر، 

حتديدها ل�سهر ت�سرين الثاين احلايل.

 االنباط-عمان

وف����رت ���س��رك��ة اأم��ن��ي��ة، اأج���ه���زة خ��دم��ة 

رقمية  ات�ساالت  خ��دم��ات  لتقدمي  ذات��ي��ة 

متكاملة على مدار ال�ساعة لعمائها.

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ع���ن ال�����س��رك��ة 

ام�������ص االث����ن����ني، ت��ت��ي��ح اأج����ه����زة اخل��دم��ة 

من  عدد  تنفيذ  ال�سركة  لعماء  الذاتية 

اخل���دم���ات )امل��ف��ّع��ل��ة ح��ال��ي��اً( ط��ي��ل��ة اأي���ام 

اأوناين  الر�سيد  �سحن  مثل  االأ���س��ب��وع؛ 

)ال��ه��ات��ف اخل���ل���وي واالإن����رتن����ت امل��دف��وع 

م�����س��ب��ق��اً(، وال����دف����ع ال�������س���ري���ع، وجت��دي��د 

اال�����س����رتاك����ات ب�����س��ه��ول��ة، ودف�����ع ف��وات��ري 

الهاتف اخللوي املدفوعة الحقاً، وفواتري 

والفايرب  وال�سخ�سي  امل��ن��زيل  االإن��رتن��ت 

مع اإمكانية اإعادة النقود للعميل نقداً.

وق�����ال ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 

الذاتية  االأجهزة  اإن  �سطارة،  زياد  اأمنية، 

اأم���ن���ي���ة  ت����اأت����ي يف اط�������ار ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

م�سّغل  م��ن  للتحّول  النوعية  وخططها 

م�سّغل  اإىل  االت�ساالت  خلدمات  تقليدي 

رقمي، ما ي�ساعد على دعم جهود الدولة 

يف تطوير اقت�ساد رقمي.

يذكر اأن اخلدمة الذاتية متوفرة على 

من  االأ���س��ب��وع  اأي��ام  وجميع  ال�ساعة  م��دار 

الذكية يف  الذاتية  اأجهزة اخلدمة  خال 

اأجهزة   7 اإىل  اإ�سافة  خمتلفا،  موقعا   13

يف املعار�ص.

الجهات الرقابية تغلق وتخالف 1164منشأة من مختلف القطاعات



االقت�صادي
70 الثالثاء    1  / 12  / 2020

لندن – رويرتز

تو�سل م�سح �أجرته رويرتز �إىل �أن �إنتاج �أوبك 

من �لنفط �رتفع لـ5 �سهر على �لتو�يل يف نوفمرب 

تــ�ــســريــن �لـــثـــاين، حــيــث عــو�ــســت زيــــــادة �لإنـــتـــاج 

�لآخــريــن  �ملنتجني  مــن  �لكامل  �لمتثال  �لليبي 

بــالــتــخــفــيــ�ــســات �لــتــي يــقــ�ــســي بــهــا �تـــفـــاق خــا�ــص 

بالإمد�د�ت تقوده �أوبك.

وخل�ص �مل�سح �إىل �أن منظمة �لبلد�ن �مل�سدرة 

13 ع�سو� �سخت  مــن  �ملــوؤلــفــة  )�أوبــــك(  للبرتول 

ت�سرين  نوفمرب  يف  يوميا  برميل  مليون   25.31

�أكتوبر  750 �ألف برميل يوميا يف  �لثاين، بارتفاع 

ت�سرين �لأول يف زيادة �أخرى عن �أدنى م�ستوى يف 

3 عقود �مل�سجل يف يونيو حزير�ن.

�إىل ذلــــك، �أظـــهـــر ��ــســتــطــاع لـــلـــر�أي �أجــرتــه 

�ستو�جه �سعوبات  �لنفط  �أ�سعار  �أن  �أي�سا  رويرتز 

من �أجل �كت�ساب قوة دفع �سعودية �لعام �ملقبل مع 

��ستمر�ر خ�سوع �لطلب جلائحة فريو�ص كورونا، 

عــلــى �لــرغــم مــن منــو �لــتــفــاوؤل بــ�ــســاأن �للقاحات 

و�لتمديد �ملحتمل لتخفي�سات �لإنتاج من جانب 

منتجني كبار.

�قت�ساديا   40 �سمل  �لــذي  �ل�ستطاع  وتوقع 

 49.35 �سعر خام برنت  يبلغ متو�سط  �أن  وحملا 

دولر للربميل �لعام �ملقبل، دون تغيري ُيذكر عن 

توقعات �ل�سهر �ملا�سي �لبالغة 49.76 دولر. وبلغ 

�ملتو�سط حــو�يل42.50 دولر للربميل منذ بد�ية 

.2020

�سّكل  �لليبي  �لإنتاج  �رتفاع  �إن  حمللون  وقــال 

�أيــ�ــســا عــامــا مــعــاكــ�ــســا مـــع تــركــيــز �لــ�ــســوق على 

�لبلد�ن  منظمة  �ستقررها  �لــتــي  �ل�سرت�تيجية 

لــلــبــرتول )�أوبـــــك( ورو�ــســيــا ومنتجون  �ملــ�ــســدرة 

�أوبــك+، خال  �آخــرون، يف جمموعة ُتعرف با�سم 

�جتماعهم �ليوم وغد�.

ومتــيــل �أوبـــــك+ �إىل تــاأجــيــل �خلــطــة �حلــالــيــة 

�لثاين  كانون  يناير  �لإنتاج يف  لزيادة  للمجموعة 

�لتي  �ل�سوق  لدعم  يوميا  برميل  مليوين  بو�قع 

ت�سررت من �لوباء.

وعلى �لرغم من �أن �سباق لقاحات كوفيد-19 

�ملت�سارع قد �أثار �لآمال يف تعاف �قت�سادي �أ�سرع، 

لن  �لطلب  عن  �لناجت  �لتحفيز  �إن  �ملحللون  قــال 

يتحقق على �لأرجح قبل �لن�سف �لثاين من عام 

.2021

�لــ�ــســني منـــو �لطلب  تــقــود  �أن  �ملــتــوقــع  ومـــن 

�لعاملي يف �لعام �ملقبل مبا يرت�وح بني 5.1 مليون 

و6.3 مليون برميل يوميا.

�لعقود  متو�سط  يبلغ  �أن  �ل�ستطاع  وتــوقــع 

�لأمــريكــي  �لو�سيط  تك�سا�ص  غــرب  خلــام  �لآجــلــة 

46.40 دولر للربميل يف عام 2021، مقابل 46.03 

دولر يف �أكتوبر ت�سرين �لأول.

10 مليارات دوالر تجذبها البورصة 
الكويتية من االنضمام لألسواق الناشئة

بريطانيا تحظر نصب معدات هواوي 
اعتبارا من أيلول المقبل

الكويت-العربية

قــــال �ملـــديـــر �لــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة �أ�ـــســـو�ق 

�لبور�سة  �إن  �مللحم،  �أحــمــد  �لكويتية  �ملــال 

مليار�ت   10 جتذب  �أن  �ملتوقع  من  �لكويتية 

�لن�سطة  وغري  �لن�سطة  �لأمــو�ل  من  دولر 

بــعــد �نــ�ــســمــام �لــبــور�ــســة �لــيــوم ر�ــســمــيــا �إىل 

�لنا�سئة،  لاأ�سو�ق  �ستانلي  مورغان  موؤ�سر 

وفقا لتقدير�ت بنوك �ل�ستثمار �لعاملية.

يـــبـــد�أ �مـــ�ـــص �لثـــنـــني تــرقــيــة مـــوؤ�ـــســـر�ت 

 MSCI مــوؤ�ــســر  �إىل  �لــكــويــتــيــة  �لأ�ـــســـهـــم 

�لــتــي مت  �لنا�سئة، وهــي �خلــطــوة  لــاأ�ــســو�ق 

تــاأجــيــلــهــا مــنــذ �ــســهــر مــايــو بــ�ــســبــب جــائــحــة 

كورونا.

�أ�ــســهــم  �ــســبــعــة  �أن   MSCI و�أو�ـــســـحـــت 

�لقيا�سي  مــوؤ�ــســرهــا  �إىل  �ست�ساف  كــويــتــيــة 

ـــــوزن �إجــــمــــايل عــنــد  ــئــة ب لـــاأ�ـــســـو�ق �لــنــا�ــس

بنك  بوبيان،  وبنك  �أجيليتي،  وهي   ،%0.58

�لكويت �لوطني، �إ�سافة �إىل »بيتك«، وزين، 

و�ملباين، و�أخري� بنك �خلليج.

�أنه »لي�ص  و�أ�ساف يف حديثه مع �لعربية 

يف  �ليوم  �ل�سيولة  تدخل  �أن  �ل�سروري  من 

�لــ�ــســوق، ولــكــن قــد يــكــون �سبق دخـــول جــزء 

�لفرتة  منها  بع�ص  �ل�سوق  ت�ستقبل  �أو  منها 

�ملقبلة«.

�لأجــانــب  �مل�ستثمرين  بع�ص  �أن  و�أو�ــســح 

�سابقة،  فــرت�ت  يف  �ل�سوق  دخــلــو�  �لن�سطني 

وقد يقومون بالبيع يف �ل�سوق خال جل�سة 

تد�ول �م�ص.

�لأجـــانـــب  �ملــ�ــســتــثــمــريــن  �أن  �إىل  و�أ�ــــســــار 

�أحــجــام  مــن   %20 عــلــى  تقريبا  يــ�ــســتــحــوذون 

�لــبــور�ــســة، مو�سحا  �لــيــومــيــة يف  �لــ�ــســيــولــة 

يف  �ملدرجة  �ل�سركات  يف  �لأجنبية  �مللكية  �أن 

م�ستمر. تز�يد 

�تـــخـــذت خــطــو�ت  �لـــكـــويـــت  �أن  و�أو�ــــســــح 

هـــامـــة جلــــذب �لأجــــانــــب، مــنــهــا رفــــع �حلــد 

من  �لكويتية  �لبنوك  يف  للتملك  �لأقــ�ــســى 

�أ�سبح  و�لآن   ،%5 كان  و�لــذي  �لأجانب  قبل 

لــاأجــنــبــي �حلـــق يف زيــــادة ��ــســتــثــمــار�تــه عن 

�ملركزي  �لبنك  مو�فقة  ب�سرط  �لن�سبة  تلك 

�ملحلي. �مل�ستثمر  مثلما يعامل 

�ستطلق  �لــكــويــتــيــة  �لــبــور�ــســة  �أن  وذكــــر 

يف  جديدة  �أدو�ت  عدة  �ملقبلة  �لفرتة  خال 

�ل�سوق، منها �لتد�ول بالهام�ص.

وعن �لإدر�جات �جلديدة �أو�سح �أن هناك 

وتتبع  �لطرح  �سروط  با�ستيفاء  تقوم  �سركة 

نظام �ل�سر�كة بني �لقطاع �لعام و�خلا�ص.

و�أعـــلـــنـــت مــوؤ�ــســ�ــســة مــــورغــــان �ــســتــانــلــي 

�ن�سمام  عــن   MSCI �لنا�سئة  لــاأ�ــســو�ق 

�ل�سركات  �سمن  للموؤ�سر  كويتية  �سركة   14

�ل�سغرية.

�سركة   14 �ن�سمام  عن  �لقائمة  وك�سفت 

�لــ�ــســغــرية، وهــذه  �لــ�ــســركــات  ملــوؤ�ــســر  كويتية 

�لــ�ــســركــات هـــي: �لــبــنــك �لأهـــلـــي �لــكــويــتــي، 

ــــركــــة �لــــقــــريــــن لــــلــــبــــرتوكــــيــــمــــاويــــات،  و�ــــس

وجمـــمـــوعـــة �لمــــتــــيــــاز، و�ـــســـركـــة بـــوبـــيـــان 

و�سركة  �سوفت،  وهيومن  للبرتوكيماويات، 

�لكويت  وبنك  �جلزيرة،  وطــري�ن  �ملتكاملة، 

�لـــكـــويـــت  ـــاريـــع  ـــس ومـــ�  ،)KIB( �لــــــــدويل 

�لوطنية،  و�ل�سناعات  )كيبكو(،  �لقاب�سة 

وبنك  �لـــزور،  و�سمال  �لعقارية،  و�لوطنية 

وربة.

 لندن-برتا

�لثنني،  �م�ص  �لربيطانية،  �حلكومة  �أعلنت 

عــن مــنــع مــــزودي خــدمــة �لإنـــرتنـــت مــن ن�سب 

معد�ت �سركة »هو�وي« �ل�سينية يف �سبكة �جليل 

�خلام�ص بالباد �عتبار� من �سهر �أيلول 2021.

وقال وزير �لدولة لو�سائل �لإعام و�لثقافة 

و�لريا�سة، �أوليفر دودن �أنه جرى حتديد �ملوعد 

�لت�سالت  قــانــون  م�سروع  عر�ص  قبل  �جلــديــد 

�لا�سلكية)�لأمن( على �لربملان.

و�أ�ــســاف دودن يف بــيــان، �مــ�ــص �لثــنــني »�إنــنــا 

�أكـــر �خلــطــو�ت جــ�ــســارة لتطبيق  �تــخــاذ  ب�سدد 

�أمن �لت�سالت �سر�مة  �أنظمة  �أ�سد  و�حــدة من 

يف �لعامل«.

و�أو�ــســح �أن »�جلــزء �ملحوري من ذلــك يتمثل 

وحــددت  �خلــطــورة،  بالغي  �لبائعني  مكافحة  يف 

�إز�لة معد�ت  جدول زمنيا و��سحا لانتهاء من 

»هو�وي« من �سبكات �جليل �خلام�ص �خلا�سة بنا 

يف موعد �أق�ساه عام 2027«.

 االنباط-عمان

  بحث رئي�ص غرفة جتارة �لأردن نائل 

�لإد�رة  جمل�ص  مــن  و�أعــ�ــســاء  �لــكــبــاريــتــي 

ــاء �لأحــــــد مـــع �لأمــيــنــة  خــــال لـــقـــاء مــ�ــس

�لــعــامــة لــــــوز�رة �لــنــقــل �ملــهــنــد�ــســة و�ــســام 

�لنقل  قطاع  تناف�سية  ق�سية  �لتهتموين، 

باململكة. و�ل�سحن 

وبـــحـــ�ـــســـب بــــيــــان �ــــســــحــــايف لـــلـــغـــرفـــة، 

�مــ�ــص �لثـــنـــني، نــاقــ�ــص �لــلــقــاء عــــدد� من 

قانون  �إقــر�ر  �سرورة  �أبرزها  �ملو�سوعات، 

�ملعابر  فتح  �إعادة  و�أهمية  �لبحري،  �لنقل 

�لـــربيـــة، ومــر�جــعــة �لــر�ــســوم و�لــغــر�مــات 

�ملــفــرو�ــســة مـــن �جلـــهـــات �لــر�ــســمــيــة على 

�لرت�نزيت خ�سو�سا. �سحنات 

و�ـــســـدد �ملــ�ــســاركــون عــلــى �ـــســـرورة بــذل 

�لنقل  لقطاع  �لرتويج  يف  حكومية  جهود 

و�ل�سحن، وتقدمي ت�سهيات لدول �جلو�ر 

وبخا�سة �لعر�ق و�ل�سعودية و�إعادة تفعيل 

و�حـــيـــاء �لتــفــاقــات �ملــوقــعــة مــع عـــدد من 

�لأطر�ف.

و�أكــــد �لــكــبــاريــتــي خـــال �لــلــقــاء �لــذي 

حـــ�ـــســـره ممـــثـــلـــون عــــن د�ئــــــرة �جلـــمـــارك 

�لأردنــيــة  و�للوج�ستية  �ملــاحــة  ونــقــابــات 

و�أ�ـــســـحـــاب �ـــســـركـــات �لــتــخــلــيــ�ــص ومــيــنــاء 

تناف�سية  حت�سني  �سرورة  �لعقبة،  حاويات 

للتحديات  حلول  و�إيجاد  و�ل�سحن  �لنقل 

باملنطقة  �لتطور�ت  ظل  يف  تو�جهه  �لتي 

و�أثرها �ل�سلبي على �لقطاع باململكة.

ودوره  �لـــقـــطـــاع  �أهـــمـــيـــة  �إىل  و�أ�ـــــســـــار 

لفتا  �لــوطــنــي،  �لقت�ساد  على  �لإيــجــابــي 

نــقــل  حــــركــــة  يف  �لـــكـــبـــري  �لـــــرت�جـــــع  �إىل 

�ملناف�سة ب�سكل  باململكة وتز�يد  �لرت�نزيت 

كبري من قبل بع�ص دول �جلو�ر.

ـــرورة �إعــــادة  و�أكـــــد رئــيــ�ــص �لــغــرفــة �ـــس

�لتجارة  لت�سهيل  �لوطنية  �للجنة  تفعيل 

�لــنــقــل  وز�رة  قــبــل  مـــن  �ملــ�ــســكــلــة  و�لــنــقــل 

بني  �حلقيقية  �لت�ساركية  وتعزيز  لتفعيل 

�لقطاعني.

�لــغــرفــة  لــرئــيــ�ــص  �لأول  �لــنــائــب  و�أكــــد 

وممــثــل قــطــاع �خلـــدمـــات و�ل�ــســتــ�ــســار�ت 

�أهـــمـــيـــة �لـــنـــظـــر �إىل  جــــمــــال �لــــرفــــاعــــي، 

�لـــعـــو�مـــل �ملــــوؤثــــرة يف تــنــافــ�ــســيــة �لــقــطــاع 

و�ل�سحن  �لنقل  منظومة  كلف  و�أبــرزهــا، 

مـــع عملية  �ملــتــبــعــة  و�لإجـــــــــر�ء�ت  حمــلــيــا 

و�لت�سريعات  )تــر�نــزيــت(  بالعبور  �لنقل 

�لتناف�سية للقطاع. �لقدرة  لرفع 

وبـــحـــ�ـــســـب �لـــبـــيـــان، �أكـــــــدت �ملــهــنــد�ــســة 

طرحت  �لتي  �لق�سايا  �أهمية  �لتهتموين 

منظومة  مر�جعة  و�سرورة  �للقاء  خال 

تــتــابــع  �لــــــــوز�رة  �أن  مــبــيــنــة  �لإجــــــــــر�ء�ت، 

�لنقل  �لــتــطــور�ت يف مــنــظــومــة  كــثــب  عــن 

باملنطقة. و�ل�سحن 

لقاء يبحث تنافسية قطاع النقل والشحن

دبي - العربية

�أعلن �سندوق معاجلة �لديون �ملتعرة، بدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �م�ص �لثنني، عن قيام 

1607 مــو�طــنــني من  بــاإعــفــاء  بــنــكــا ومــ�ــســرفــا   12

 869.85 تــتــجــاوز  �إجــمــالــيــة  بقيمة  مــديــونــيــاتــهــم، 

مليون درهم.

�أ�سهمت  وت�سمل قائمة �لبنوك و�مل�سارف �لتي 

�أبوظبي  بنك  هــي،  ومــ�ــســرفــاً  بنكاً   12 �ملــبــادرة  يف 

�لأول، وجمموعة بنك �أبوظبي �لتجاري وم�سرف 

�لــــهــــال، وبـــنـــك �ملـــ�ـــســـرق، وبـــنـــك �لإمــــــــار�ت دبــي 

�لوطني، وم�سرف �أبوظبي �لإ�سامي.

وبنك  ت�سارترد،  �ستاندرد  بنك  �إىل  بالإ�سافة 

ر�أ�ص �خليمة �لوطني، وبنك دبي �لتجاري، وبنك 

دبــي �لإ�ــســامــي، وم�سرف �لإمــــار�ت �لإ�ــســامــي، 

وبــنــك �أم �لــقــيــويــن �لــوطــنــي، و�ملــ�ــســرف �لــعــربــي 

لوكالة  وفــقــاً  �خلــارجــيــة،  و�لــتــجــارة  لا�ستثمار 

�لأنباء �لإمار�تية »و�م«.

�أبــوظــبــي رئي�ص  وقـــال مــديــر ديـــو�ن ويل عهد 

�ملتعرة  �لديون  معاجلة  ل�سندوق  �لعليا  �للجنة 

منذ  �ل�سندوق  �إن  �ل�سويدي،  غــامن  حممد  جرب 

بن  خليفة  �ل�سيخ  من  بقر�ر   ،2011 عام  يف  ن�ساأته 

�ملهمة  �ملــبــادر�ت  مــن  بالكثري  قــام  نهيان  �آل  ز�يـــد 

ملعاجلة م�ساكل �لديون �ملتعرة �لتي ��ستفاد منها 

�لوطنية  �لبنوك  مــع  بالتعاون  �ملــو�طــنــني،  �آلف 

و�لبنك �ملركزي، ما يوؤكد �أهمية �ل�سندوق و�لدور 

�ملحوري �لذي يو��سل �لقيام به.

وقال �لرئي�ص �لتنفيذي وع�سو جمل�ص �لإد�رة 

عريقات،  عــاء  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  ملجموعة 

�إن م�ساهمة جمموعة بنك �أبوظبي �لتجاري هذ� 

�إعــفــاء مــديــونــيــة عـــدد مــن �ملدينني  �لــعــام ت�سمل 

�ملــتــعــريــن مـــن بــنــك �لحتــــــاد �لـــوطـــنـــي �ــســابــقــاً 

وم�سرف �لهال.

�أبــوظــبــي  مــ�ــســرف  �إد�رة  رئــيــ�ــص جمل�ص  وقـــال 

�مل�سرف  �إن  �خليلي،  عوي�سة  جوعان  �لإ�سامي، 

�لــتــو�يل  على  �ل�ساد�ص  للعام  �لإ�ــســهــام  يف  ي�ستمر 

لعام  �ملتعرة  �لديون  معاجلة  �سندوق  مبادرة  يف 

320 متعامًا  �أكـــر مــن  �إعــفــاء  2020 مــن خــال 

�ملتحدة من  �لعربية  �لإمـــار�ت  من مو�طني دولــة 

ديونهم«.

من جهته قال �لرئي�ص �لتنفيذي لبنك �مل�سرق 

�أحمد عبد�لعال، �إن �مل�سرق قرر �لتنازل عن ديون 

�إمــار�تــي  درهـــم  مــلــيــون   171 بنحو  قيمتها  تــقــّدر 

لأكر من 145 متعاما من مو�طني �لدولة.

�ل�سرق  منطقة  يف  �ملــخــاطــر  �إد�رة  رئي�ص  قــال 

�لأو�سط ورئي�ص �إد�رة �ملخاطر للخدمات �مل�سرفية 

�لإ�سامية يف بنك بنك �ستاندرد ت�سارترد في�سل 

�أبو �ل�سعر، �إن �لبنك قرر �إعفاء عماء �لبنك من 

عليهم  �ملتوجبة  �مل�ستحقات  مــن  �ملــو�طــنــني  كــبــار 

مليون   12 قيمته  يــعــادل  مبــا  وذلـــك  �لبنك  لــدى 

درهم.

�لــتــجــاري،  دبـــي  لبنك  �لتنفيذي  �لــرئــيــ�ــص  وقـــال 

مو�طناً   12 �إعــفــاء  قــرر  �لبنك  �إن  ليندر،  فــان  بريند 

�إمار�تياً من �لديون بقيمة تزيد على 5 مايني درهم.

�ملبادرة  يف  �لوطني  �لقيوين  �أم  بنك  وي�سارك 

�ملتعرين  عمائه  مديونية  و�إلــغــاء  �سطب  عــرب 

عــن �لــ�ــســد�د مــن مــو�طــنــي دولـــة �لإمــــار�ت بقيمة 

مل�ساعد  وفقا  درهم،  �أربعة مايني  تفوق  �إجمالية 

�ملدير �لعام ـ رئي�ص �ملجموعة �مل�سرفية لاأفر�د يف 

بنك �أم �لقيوين �لوطني، مايك طفيل.

دبي - العربية.نت

بايدن  جــو  �ملنتخب  �لأمــريكــي  �لرئي�ص  �أعــلــن 

�أ�سماء فريقه �لقت�سادي، حيث �سمى نري� تاندين 

يف من�سب مديرة مكتب �لإد�رة و�مليز�نية يف �لبيت 

�لأبي�ص.

وقال بايدن �إن فريقه �لقت�سادي �سيعمل على 

��ستعادة �لقت�ساد �لأمريكي.

�لتاريخ  يف  �مـــر�أة  كـــاأول  يلني  �ختيار  و�سيكون 

تاأكيدها من  �إذ� مت  وزيــرة �خلز�نة  تتوىل من�سب 

قبل جمل�ص �ل�سيوخ.

�خلــبــرية  رو�ـــــص،  �سي�سيليا  بـــايـــدن  �خـــتـــار  كــمــا 

�لقـــتـــ�ـــســـاديـــة �لأمــــريكــــيــــة مــــن �أ�ــــســــل �إفـــريـــقـــي 

�مل�ست�سارين  جمل�ص  لــرت�أ�ــص  برين�ستون،  بجامعة 

�لقت�ساديني.

�سود�ء تقود  �مــر�أة  �أول  �ستكون  �سي�سيليا رو�ص، 

�لعمايل،  �لقــتــ�ــســاد  يف  خــبــرية  ب�سفتها  �ملجل�ص. 

�لتابع  �لقت�ساديني  �مل�ست�سارين  عملت يف جمل�ص 

لأوبــــامــــا ملــــدة عـــامـــني، ويف �ملــجــلــ�ــص �لقــتــ�ــســادي 

�لوطني يف �لبيت �لأبي�ص خال �إد�رة كلينتون.

و�لنــتــقــال  فــريــقــه  ت�سكيل  بــايــدن يف  و�نــطــلــق 

�إد�رتـــه  يف  كبار  �أع�ساء  عــن  �أعــلــن  حيث  �لرئا�سي، 

وكبار م�ساعديه يف �لبيت �لأبي�ص.

وخـــال �لأ�ــســبــوع �ملــا�ــســي، قــدم بــايــدن �لعديد 

�لقومي  و�لأمــــن  �لـــــوزر�ء  ملجل�ص  �ملــر�ــســحــني  مــن 

و�ل�سيا�سة �خلارجية، وهذ� �لأ�سبوع.

مــن خـــال �لخــتــيــار�ت، يــر�ــســل بــايــدن ر�سالة 

�لقت�سادية  �ل�سيا�سة  �سنع  �أن  مفادها  و��سحة 

ليرب�ليني  مفكرين  قبل  مــن  �سيت�سكل  �إد�رتـــه  يف 

للنمو  كـــاأد�ة  �لعمال  متكني  على  قــوي  تركيز  مــع 

�لقت�سادي.

بو�سي  وهيذر  برن�ستاين  جاريد  تعيني  و�سيتم 

فريق  وهــو  �لقت�ساديني،  �مل�ست�سارين  جمل�ص  يف 

�ملــ�ــســورة للرئي�ص ب�ساأن  يــقــدم  �أعــ�ــســاء  مــن ثــاثــة 

�لــ�ــســيــا�ــســة �لقــتــ�ــســاديــة. كــاهــمــا يــنــتــمــيــان �إىل 

�لعمل  نحو  �ملوجهة  �لليرب�لية  �لقت�ساد  مدر�سة 

و�لتي تنظر �إىل زيادة عدم �مل�ساو�ة على �أنها تهديد 

لــاقــتــ�ــســاد وتـــوؤكـــد عــلــى جــهــود �حلــكــومــة لــدعــم 

ومتكني �لعمال.

لدى  �لقت�ساديني  كبري  �أول  برن�ستاين  كــان 

بايدن عندما كان نائبا للرئي�ص، فيما كانت بو�سي 

م�ست�سارة �سيا�سية عليا يف عهد كلينتون عام 2016.

12 بنكًا تسقط ديونًا على مواطنين إماراتيين بـ869 مليون درهم

الرئيس األميركي المنتخب يعلن أسماء 
فريقه االقتصادي

عودة ليبيا تقفز بإنتاج أوبك للشهر الخامس.. 
وسعر برنت تحت التحديات



االعالين
08

اعالن صادر عن بلدية ام الجمال الجديدة
) للمرة االوىل (

تأجري مخازن عدد ) 2 (

تعلن بلديه ام اجلمال اجلديدة عن تاأجري خمازن عدد ) 2 ( يف 

مبنى خمازن وقاعة البلدية / منطقة اأم اجلمال بطريقة املزاد 

ع�شر  احلادية  ال�شاعة  املزاد  فتح  يتم  �شوف  باأنه  علمًا  العلني 

�شباحًا يف مركز البلدية يف يوم االثنني املوافق 2020/12/7م .

 فعلى ال�شاده الراغبني باملزاودة احل�شور ملبنى البلدية للم�شاركة 

10 % ( من قيمة  امل��زاودة )  يف املزاد ودفع قيمة تاأمني دخول 

املزاودة املقدمة .

الفائز  امل��زاود  على  تكرر  مهما  االع��ان  اجورن�شر   : ماحظة 

باملزاد .

ح�شن فهد الرحيبه 

رئي�س بلديه ام جمال اجلديدة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة مي حممد ن�شات 

عمر ح�شني و�شريكتها

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم 

)20426 ( بتاريخ 2019/11/5 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا االعان

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعدياته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

وامل�شجلة  الربقوين  وا�شرف  ح�شن  �شائد  �شركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )117908( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

2018/2/18  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : �شائد ح�شن وا�شرف الربقوين

اإىل �شركة : �شائد ح�شن و�شريكته

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة : )200108708(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  و�شريكه   يامن �شر�شور  �شركة  باأن  

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2010/1/27 حتت الرقم )97203( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2020/11/30 

�شر�شور   خليل  حممد  يامن  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وق��د 

م�شفيا لل�شركة .

ديوان  من  بالقرب   / االخ�شر  جبل   : امل�شفي  عنوان  باأن  علما 

النت�شة – ت: 0786913377

لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�شتنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعدياته   1997 ل�شنة  رقم)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة بان �شركة حممد 

حليوا و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 

تقدمت    2020/10/15 بتاريخ   )121196( الرقم 

بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : حممد حليوا و�شريكه

اإىل �شركة : حممد حليوا و�شركاه

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200043425(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

ال�شريف  وامل�شجلة يف �شجل �شركات  باأن  �شركة حممد ون�شال 

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   1993/1/26 حتت الرقم )31910( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2020/11/30 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  احمد حممد ح�شني ال�شريف و / 

او �شريف حممد ح�شني ال�شريف  م�شفيا لل�شركة .

ت:   – ال�����ش��ب��اق  ن���ادي   / ع��م��ان   : امل�شفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0790274991

لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�شنة 

وامل�شجلة  و�شريكها  م�شلم  والء  �شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة 

يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم )19599( بتاريخ 

2017/11/28  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : والء م�شلم و�شريكها

اإىل �شركة : والء م�شلم و�شريكتها

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة بان �شركة حممد احمد عبد العزيز احمد 

و�شريكه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم 

الإج��راءات  بطلب  تقدمت    2009/1/28 بتاريخ   )14372(

التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : حممد احمد عبد العزيز احمد 

و�شريكه

اإىل �شركة : حممد احمد عبد العزيز احمد و�شركاه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعدياته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

والتجارة بان �شركة الواكد ويان�س  وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

2019/3/20  تقدمت  ت�شامن حتت الرقم )119422( بتاريخ 

بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : الواكد ويان�س

اإىل �شركة : الواكد وقطاوي

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

ايهم محمد حسن رمضان

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

امل�شانده خلدمات اال�شناد و مراكز 

االت�����ش��ال ب����دون ���ش��ب��ب م�����ش��روع 

ال�شركة  ف��ان  ل��ذا  ر�شمي  ع��ذر  او 

فورا  عملك  اىل  بالعودة  تنذرك 

لديها  خدماتك  انهاء  �شيتم  اال  و 

من  28/ه����  امل���ادة  الح��ك��ام  �شندا 

قانون العمل رقم 8 ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

يزن وليد ياسني قبالن

العمل  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

اي��ام  ع��ن ع�شرة  ت��زي��د  مل��دة 

امل�شانده  متتالية لدى �شركة 

مراكز  و  اال���ش��ن��اد  خل��دم��ات 

م�شروع  �شبب  االت�شال بدون 

ف��ان  ل����ذا  ر���ش��م��ي  ع����ذر  او 

ال�شركة تنذرك بالعودة اىل 

عملك فورا و اال �شيتم انهاء 

خدماتك لديها �شندا الحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل 

رقم 8 ل�شنة 1996

الشركة املساندة 

لخدمات االسناد

ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : انس 
احمد سعيد صالح

من  العمل  عن  لتغيبك  نظرًا 

وملدة   2020/10/15 تاريخ 

تزيد عن ع�شرة ايام متتالية 

، و�شندًا الأحكام املادة 

العمل،  ق��ان��ون  م��ن   )  28  (

اىل  ب��ال��ع��ودة  ن��ن��ذرك  فاإننا 

العمل خال مدة ثاثة ايام 

فاقدًا  تعترب  ذل��ك  وبخاف 

لعملك .

شركة لؤي الخرابشة 

وشريكته

املدير العام لؤي الخرابشة

الثاثاء   1 / 12 / 2020

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء  ) شراء مواد شبكات (

تعلن مديرية امل�شرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

طرح العطاء رقم م �س ع 5 / 73 / 36 / 2020 �شراء ) مواد �شبكات ( فعلى املتعهدين الراغبني باال�شرتاك بهذا العطاء مراجعة 

امني �شر جلنة العطاءات املركزية ل�شراء ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( دينار غري م�شرتدة م�شطحبني معهم رخ�س 

املهن وال�شجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�شاأة ( �شاريتي املفعول و�شورة عنهما وكتاب تفوي�س من ال�شركة ملندوبها.

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�شاعة ) 0900 ( التا�شعة �شباحا وي�شتمر بيع دعوة العطاء لغاية ال�شاعة ) 1300 ( الواحدة 

ظهرا حتى يوم االثنني املوافق 2020/12/28 ) با�شتثناء يومي االحد واخلمي�س من كل ا�شبوع وايام العطل الر�شمية ( .

تعاد املناق�شات بوا�شطة الظرف املختوم قبل ال�شاعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثاثاء املوافق 2020/12/29 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�شدق بقيمة ال تقل عن ) 5 % ( من القيمة االجمالية املعرو�شة ) ح�شب اعلى �شعر معرو�س ( وكل مناق�شة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�شة ترد متاأخرة عن موعد االغاق اعاه 

ترف�س ولن يتم ا�شتامها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 (

فاك�س ) 5000146 (

موقعنا على االنرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لاطاع على املوا�شفات الفنية املطلوبة ( .

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض

سلطة املياه

2019 اعلن انني بعد  13 ( ل�شنة  181 ( من قانون امللكية العقارية رقم )  عمًا باأحكام املادة ) 

مرور خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا االعان يف ال�شحف املحلية �شاأتقدم اىل جمل�س الوزراء 

بطلب ا�شدار قرار باملوافقة على ا�شتماك وحيازة ما م�شاحته)99( مرتًا مربعًا من قطعة االر�س 

رقم ) 128( من احلو�س رقم ) 6 ( من ارا�شي وادي ال�شري والبالغة م�شاحتها ) 496 ( مرتًا مربعًا 

فورية  وحيازة  مطلقًا  ا�شتماكا  و�شركائها  الزوغه  �شامل  حممد  ر�شميه  لل�شيدة  ملكيتها  والعائدة 

الغرا�س �شلطة املياه لغايات حرم م�شار خط �شرف م�شروعا للنفع العام باملعني املق�شود يف القانون 

اعاه .

مدير عام دائرة االراضي واملساحة / بالوكالة

محمد حسني الصوافني

www.facebook.com/jordanssc Üƒ«Jƒj / ÊOQC’G »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG

00962 6 500 80 80
0800 22025

00962 6 550 18 80: ÊhÎµdE’G ójÈdGwebmaster@ssc.gov.jo

»eÓYE’G õcôŸG 
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رسالة الضمان
إلى أصحاب المنشآت غير المشمولة بالضمان

الضمان.. حماية وأمان

بادر .. بالشمول
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الدويل
90 الثالثاء  1/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

عدد  �إن  فل�سطينية،  ر�سمية  هيئة  قالت 

مبر�ض  �إ�سابتهم  ت��اأك��دت  �لذين  �لأ���س��رى 

�لإ�سر�ئيلية،  �ل�سجون  د�خ��ل  �ل�����س��رط��ان، 

ح��ال��ت��ن  ت�����س��ج��ي��ل  ب���ع���د   ،10 �إىل  �رت����ف����ع 

موؤخر�، منها حالتان يف غاية �خلطورة

�سوؤون  لهيئة  �لإعالمي  �مل�ست�سار  وقال 

�لأ�سرى و�ملحررين ح�سن عبد ربه لوكالة 

�لأن��ا���س��ول �رت��ف��ع ع��دد �لأ���س��رى �مل�سابن 

ت�سجيل  ب��ع��د  �أ����س���رى   10 �إىل  ب��ال�����س��رط��ان 

ح��ال��ت��ن، �ث��ن��ان م��ن��ه��م، ح��ال��ت��ه��م يف غ��اي��ة 

�خلطورة

و�أ���س��اف �لأ���س��ر ع��م��اد �أب���و رم���وز )من 

وتاأكدت  �سعبة،  �سحية  حالة  يف  �خلليل(، 

�إ�سابته ب�سرطان يف �خل�سيتن قبل ع�سرة 

�أيام ، م�سر� �إىل �أنه معتقل منذ عام 2004 

25 �سنة وحمكوم بال�سجن 

�أب�����و ع��اه��ور  �أن �لأ����س���ر ن�����س��ال  وذك�����ر 

�لأ�سد خطورة، حيث  )من بيت حلم(، هو 

يعاين من ف�سل كلوي ومن �سرطان �لكلى، 

�أنبوبة �أك�سجن ويتنف�ض من خالل 

حمكوم  عاهور،  �أبو  �لأ�سر  �أن  و�أ�ساف 

ب��ال�����س��ج��ن مل���دة ع���ام و�ع��ت��ق��ل ق��ب��ل ح���و�يل 

���س��ه��ر، رغ���م �لإف������ر�ج ع��ن��ه يف وق���ت ���س��اب��ق 

�ل�سحي و�سعه  ل�سعوبة 

�لح���ت���الل  ق������و�ت  �أن  �إىل  �أ�����س����ار  ك���م���ا 

معّمر  �أمل  �لفتى،  �سهر  نحو  قبل  �عتقلت 

�أنه  رغم  �هلل،  ر�م  عاما(، من منطقة   16(

قبيل  �سرطاين،  ورم  لإز�ل��ة  عملية  �أج��رى 

�عتقاله

 700 ووف��ق هيئة ���س��وؤون �لأ���س��رى، ف��اإن 

�أم��ر����ض  م��ن  ي��ع��ان��ون  فل�سطيني  معتقل 

�أو  �أ����س���ر� م��ق��ع��دون   40 ب��ي��ن��ه��م  خم��ت��ل��ف��ة، 

�لكلوي،  و�لف�سل  �ل�����س��رط��ان  م��ن  ي��ع��ان��ون 

�سغط  �أو  �ل�سكري  من  متقدمة  ومر�حل 

�لدم

بكر،  �أبو  قدري  ك�سف  �ملا�سي  و�لأ�سبوع 

���س��وؤون �لأ���س��رى و�مل��ح��رري��ن  رئ��ي�����ض هيئة 

)ر���س��م��ي��ة(، ل��الأن��ا���س��ول ع���ن �ل��ط��ل��ب من 

40 معتقال  زيارة  �لعاملية،  �ل�سحة  منظمة 

�إ�سر�ئيل فل�سطينيا مري�سا يف �سجون 

���س��ج��ون��ه��ا نحو  �إ����س���ر�ئ���ي���ل يف  وت��ع��ت��ق��ل 

فيما  ���س��ي��دة،   40 بينهم  فل�سطيني،   4500

 ،170 بلغ عدد �ملعتقلن �لقا�سرين، قر�بة 

ت��ه��م��ة( نحو  )دون  �لإد�ري�����ن  و�مل��ع��ت��ق��ل��ن 

370، وفق بيانات فل�سطينية ر�سمية

االنباط-وكاالت

للرئا�سة  �لدميقر�طي  �ملر�سح  �أع��ل��ن 

�لأح���د، عن  ي��وم  ب��اي��دن،  �لأمريكية، جو 

ب��ه يف  �خل��ا���ض  �لت�����س��ال  ف��ري��ق  ت�سكيلة 

مكونا  �سيكون  و�ل���ذي   ، �لأب��ي�����ض  �لبيت 

من �لإناث ح�سر�.

�أق���دم  ب���اأن  “�أنا ف��خ��ور  ب��اي��دن:  وق���ال 

�ل��ب��ي��ت  �ت�����س��الت يف  ف��ري��ق  �أول  �ل���ي���وم، 

�لن�ساء”،  م��ن  بالكامل  يتكون  �لأب��ي�����ض 

ب��اأن��ه  �ل��ف��ري��ق،  ح��ي��ث و���س��ف مكتبه ه���ذ� 

تاريخ �لبالد«. يف  نوعه  من  “�لأول 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي حديثه  �مل��ر���س��ح  وت��اب��ع 

يف  و�خلبر�ت  �ملوؤهالت  “هوؤلء  قائال: 

جم���ال �لت�����س��ال، ي��وف��رن وج��ه��ات نظر 

�لل��ت��ز�م  وي��ت�����س��ارك��ن  لعملهن،  م��ت��ن��وع��ة 

ن��ف�����س��ه، ب���اإع���ادة ب��ن��اء ه���ذه �ل��ب��الد ب�سكل 

�أف�سل«.

عاما(،  �ساكي)41  جن  بايدن  و�ختار 

يف  �لأبي�ض  �لبيت  با�سم  �ملتحدثة  لتكون 

�لإد�رة �لأمريكية �جلديدة، وهو من�سب 

من  �لعديد  �ساكي  �سغلت  ح��ن  يف  ب���ارز، 

ب��ي��ن��ه��ا من�سب  ���س��اب��ق��ا،  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ن��ا���س��ب 

يف  �لأبي�ض  �لبيت  يف  �لت�سالت  مديرة 

ظل �إد�رة �لرئي�ض �ل�سابق بار�ك �أوباما.

ك���م���ا مت �لإع��������الن ع����ن �أ����س���م���اء ���س��ت 

كيت  بينها،  �أخ����رى،  ن�سوية  �سخ�سيات 

ب��ي��دي��ن��غ��ف��ي��ل��د، �ل��ت��ي ك��ان��ت ن��ائ��ب��ة مل��دي��ر 

�ست�سغل  و�لتي  �لنتخابية،  بايدن  حملة 

م��ن�����س��ب م���دي���رة �لّت�������س���الت يف �ل��ب��ي��ت 

�لأبي�ض.

�إتيان، من�سب  �آ�سلي  �ست�سغل،  يف حن 

م���دي���رة �لت�������س���الت ل��ن��ائ��ب��ة �ل��رئ��ي�����ض، 

ك���ام���ال ه���اري�������ض، و���س��ت��ت�����س��ل��م، ���س��ي��م��ون 

����س���ان���درز، م��ن�����س��ب ك���ب���رة م�����س��ت�����س��اري 

با�سمها. و�ملتحدثة  هاري�ض، 

نائبة  من�سب  ت��وب��ار،  بيلي  و�ستتوىل، 

م��دي��رة �لت�����س��الت يف �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ض، 

نائبة  ب��ي��ر،  ج��ان  ك��اري��ن  ���س��ت��ك��ون،  فيما 

�مل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ض، فيما 

ملن�سب  �أل��ك�����س��ن��در،  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  �خ���ت���رت، 

�لأوىل  ل��ل�����س��ي��دة  �لت���������س����الت  م����دي����رة 

�ملقبلة، جيل بايدن.

وتعترب هذه �لتعيينات موؤكدة، �إذ �أنها 

على  �ل�سيوخ،  جمل�ض  مو�فقة  تتطلب  ل 

�ملنا�سب �لوز�رية. عك�ض 

وي���������س����ع����ى �مل�����ر������س�����ح �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 

�لتعيينات  يف  �لتنوع  �إظهار  �إىل  ونائبته، 

قبل  �لآن،  ح��ّت��ى  �مل��ع��ل��ن��ة  و�ل��ر���س��ي��ح��ات 

�لقادم، حيث  20 دي�سمرب  �ليمن يف  �أد�ء 

�أن ه��ن��اك ع���دد� من  �أ���س��ارت ت��ق��اري��ر �إىل 

عنها  يعلن  قد  �لتي  �لأخ��رى  �لت�سميات 

“فر�ن�ض  ل��وك��ال��ة  وف��ق��ا  �لأ����س���ب���وع،  ه���ذ� 

بر�ض«.

تاميز”،  “نيويورك  �سحيفة  ولفتت 

�إىل �أن هذه �لت�سميات �ست�سمل، �سي�سيليا 

رو������ض، ك�����اأول �م������ر�أة م���ن ذوي �ل��ب�����س��رة 

�ل�������س���م���ر�ء ت���ق���ود جم��ل�����ض �مل�����س��ت�����س��اري��ن 

�لق���ت�������س���ادي���ن، ون�����ر� ت���ان���دي���ن، ك����اأول 

�أم��ري��ك��ي��ة م��ن �أ���س��ل ه��ن��دي، ع��ل��ى ر�أ����ض 

مكتب �لإد�رة و�مليز�نية.

هذه  ف��اإن  بر�ض”،  “فر�ن�ض  وبح�سب 

نية  ع��ن  �أن��ب��اء  �أع��ق��اب  ت��اأت��ي يف  �لتقارير 

بايدن تر�سيح رئي�سة جمل�ض �لحتياطي 

لتويل  يلن،  جانيت  �ل�سابقة،  �لفدر�يل 

ما  �إذ�  �ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �خل��ز�ن��ة  وز�رة 

�سادق جمل�ض �ل�سيوخ على تعيينها خلفا 

�م��ر�أة  �أول  �ست�سبح  منوت�سن،  ل�ستيفن 

وز�رة  تتوىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تاريخ  يف 

�خلز�نة.

االنباط-وكاالت

 ق�����ال �ل���ع���اه���ل �مل���غ���رب���ي �مل���ل���ك حم��م��د 

�لفل�سطينية  �لق�سية  �إن  �لأح��د،  �ل�ساد�ض، 

بال�سرق  و�ل�سامل  �لد�ئم  �حلل  مفتاح  هي 

�لأو�سط

�سيخ  �إىل  وج��ه��ه��ا  ر���س��ال��ة  ذل���ك يف  ج���اء 

�ملعنية  �ملتحدة  �لأمم  جلنة  رئي�ض  نيانغ، 

حلقوقه  �لفل�سطيني  �ل�����س��ع��ب  مب��م��ار���س��ة 

�لحتفال  مبنا�سبة  للت�سرف،  �لقابلة  غر 

ب���ال���ي���وم �ل���ع���امل���ي ل��ل��ت�����س��ام��ن م���ع �ل�����س��ع��ب 

نوفمرب/ت�سرين   29 �مل��و�ف��ق  �لفل�سطيني، 

ثان من كل عام

�لق�سية  �أن  �مل��غ��رب��ي  �ل��ع��اه��ل  و�أو����س���ح 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ه���ي م��ف��ت��اح �حل����ل �ل���د�ئ���م 

وحل  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  مبنطقة  و�ل�سامل 

من  �ملنطقة  �سعوب  ك��ل  متكن  على  ي��ق��وم 

�ل��ع��ي�����ض يف �أم����ن و����س���الم ووئ������ام، يف �إط����ار 

�ل�سرعية �لدولية، وفق مبد�أ حل �لدولتن

و������س�����دد ع���ل���ى �������س������رورة جت��������اوز ح���ال���ة 

وتكثيف  �ل�����س��ل��م��ي��ة،  �لعملية  يف  �لن�����س��د�د 

�ملفاو�سات  �إح��ي��اء  لإع���ادة  �لدولية  �جلهود 

و�لإ�سر�ئيلين  �لفل�سطينين  بن  �ملبا�سرة 

)..( �لإجر�ء�ت �أحادية �جلانب يف �لأر��سي 

وتذكي  �حل��ل  ترهن  �ملحتلة،  �لفل�سطينية 

�ل�سر�ع و�لإحباط وتقوي �لتطرف

وج���دد �مل��ل��ك حم��م��د �ل�����س��اد���ض �ل��ت��اأك��ي��د 

على ت�سامن بالده مع �ل�سعب �لفل�سطيني 

�مل�ستقلة،  دول��ت��ه  �إق��ام��ة  يف  ح��ق��وق��ه  ودع���م 

�إىل  م�سر�  �ل�سرقية،  �لقد�ض  وعا�سمتها 

�لف�سائل  وح���و�ر  �مل�ساحلة  جهود  متابعة 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ل���ت���ج���اوز ح���ال���ة �لن��ق�����س��ام 

ح�سب  �لفل�سطيني،  �جل�سم  ت��ع��ري  �ل��ت��ي 

ذ�تها �لر�سالة 

�جل���اري،  ث��ان  نوفمرب/ت�سرين   11 ويف 

جاهزة  �إن��ه��ا  �لفل�سطينية،  �لرئا�سة  قالت 

�ل�سرعية  �أ�سا�ض  على  للمفاو�سات  للعودة 

�ل��دول��ي��ة ، وه��ي �مل��ف��او���س��ات �مل��ت��وق��ف��ة منذ 

�مل���و�ق���ف  ب�����س��ب��ب   ،2014 ن��ي�����س��ان  �أب����ري����ل/ 

�مل��ت��ط��رف��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، �ل��ت��ي 

ترف�ض �لعر�ف مببد�أ حل �لدولتن

وت���اأ����س�������س���ت �ل���ل���ج���ن���ة �لأمم����ي����ة �مل��ع��ن��ي��ة 

حلقوقه  �لفل�سطيني  �ل�����س��ع��ب  مب��م��ار���س��ة 

عمال   ،1975 ع��ام  للت�سرف،  �لقابلة  غ��ر 

و�أ���س��ن��دت   ،3376 �ل��ع��ام��ة  ب��ق��ر�ر �جل��م��ع��ي��ة 

�إليها ولية �إ�سد�ء �مل�سورة للجمعية �لعامة 

�لفل�سطيني  �ل�سعب  متكن  ب��ر�م��ج  ب�����س��اأن 

من ممار�سة حقوقه

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت م�����س��ادر �إع��الم��ي��ة ع��ربي��ة عن 

خطة �إ�سر�ئيلية ، تقدم بها ع�سو �لكني�ست 

وتت�سمن  بركات،  نر  �لحتالل(  )برملان 

�لغربية  �ل�����س��ف��ة  يف  �ل���س��ت��ي��ط��ان  ت��و���س��ي��ع 

�مل�ستوطنن  ع���دد  وزي����ادة  �لأردن،  وغ���ور 

مناطق  و�إن�����س��اء  م�ستوطن،  مليوين  �إىل 

�ل�سياحة وتو�سيع  �سناعية، 

ري�سون”  “ميكور  م���وق���ع  و�أو������س�����ح 

�ليمن  جماعات  من  و�مل��ق��رب  �لإخ��ب��اري، 

“�خلطة  مبادئ  هي  هذه  �أن  �لإ�سر�ئيلي، 

�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة )�ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة( 

ع�����س��و  ق���دم���ه���ا  �ل����ت����ي  �لأردن”،  وغ������ور 

ب��رك��ات،  ن��ر  �لليكود  ح��زب  ع��ن  �لكني�ست 

بالتعاون مع قادة �مل�ستوطنات

وب���ح�������س���ب ب�����رك�����ات، ف������اإن �ل��ت��خ��ط��ي��ط 

�ل�سكني يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة ملليوين 

م�����س��ت��وط��ن، ي��ت��ط��ل��ب رب����ط �مل�����س��ت��وط��ن��ات 

د�خ��ل  يف  �لرئي�سية  �حل�����س��ري��ة  ب��امل��ن��اط��ق 

�خلط  وج��ود  متجاهاًل  �لعربية،  �ل��دول��ة 

�لأخ���������س����ر )خ������ط وه����م����ي ي���ف�������س���ل ب��ن 

�أقيمت  1948، و�لتي  �ملحتلة عام  �لأر��سي 

�حتلت  �لتي  وتلك  �لحتالل  دول��ة  عليها 

عام 1967(

وع���ل���ى ���س��ب��ي��ل �مل����ث����ال، ���س��ي��ت��م �ع��ت��ب��ار 

بيت  )جنوب  عت�سيون  غو�ض  م�ستوطنات 

�أن��ه��ا ج��ن��وب �ل��ق��د���ض، و�سيتم  حل���م( ع��ل��ى 

�أنها  على  �لغربية  �ل�سفة  غ��رب  تعريف 

�سمن مناطق �لو�سط، و�سيتم ربط جنوب 

“خلي�ض”  غ���رب ج��ب��ل �خل��ل��ي��ل مب��ن��ط��ق��ة 

)1948 )جنوب فل�سطن �ملحتلة عام 

وت��ت�����س��م��ن �خل���ط���ة ب���ن���اء وت��و���س��ع��ة 23 

�ملنطقة  يف  ��ستيطانية  �سناعية  منطقة 

و���س��ت��رك��ز  �ل���غ���رب���ي���ة،  �ل�������س���ف���ة  يف  )ج( 

م��ع��ظ��م �لأن�����س��ط��ة ف��ي��ه��ا ع��ل��ى �ل�����س��ن��اع��ات 

و�ملر�كز  �لفائقة،  و�لتكنولوجيا  �خلفيفة، 

و�خل�����دم�����ات �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة، مب����ا يف ذل���ك 

وتعتمد  و�ل��ت��ج��اري��ة،  �ل�سحية  �خل��دم��ات 

�لفل�سطينية �لعمالة  على 

�سياحيا،  م��وق��ًع��ا   23 �خل��ط��ة  وت��ق��رح 

ترتبط مبز�عم دينية تور�تية

 ارتفاع عدد مرضى السرطان بين األسرى الفلسطينيين إلى 10

 من اإلناث حصرا.. بايدن يعلن أسماء فريق هو األول من نوعه في تاريخ الواليات المتحدة 

 المغرب: القضية الفلسطينية مفتاح الحل الدائم بالشرق األوسط

 خطة إسرائيلية لتوطنين مليوني مستوطن في الضفة الغربية

االنباط-وكاالت

 ق�������ال رئ����ي���������ض جم���ل�������ض �لأوق����������اف 

�لعظيم  ع��ب��د  �ل��ق��د���ض،  يف  �لإ���س��الم��ي��ة 

�لح��ت��الل  �سلطات  �ع��ت��د�ء  �إن  �سلهب، 

ع��ل��ى م���ق���ربة �ل��ي��و���س��ف��ي��ة �ل���ت���ي ت�����س��م 

ق�سو�  ل�سهد�ء  تذكارية  باً  وُن�سُ قبوًر� 

فيها،  �ل����درج  وه����دم   ،67 ع���ام  ح���رب  يف 

به  تقبل  �أن  ميكن  ول  متاماً  مرفو�ض 

�أي �سريعة يف �لعامل، عد� �سريعة �لغاب 

�لقد�ض  جتاه  �لحتالل  ينتهجها  �لتي 

و�أهلها

و�أ����س���اف ���س��ل��ه��ب يف ح��دي��ث لذ�ع���ة 

�سوت فل�سطن �سباح �ليوم �لثنن،�إن 

تغير  �إىل  يعمد  �لإ�سر�ئيلي  �لحتالل 

ط���اب���ع �مل���دي���ن���ة �مل���ق���د����س���ة وت���ه���وي���ده���ا، 

ل��الأر����س��ي وه���دم �لبيوت  �ق��ت��ط��اع  م��ن 

وت�����ه�����وي�����د �مل����ق����د�����س����ات �لإ�����س����الم����ي����ة 

و�مل�سيحية يف �ملدينة

�ملبذولة  �جل��ه��ود  �إىل  �سلهب  و�أ���س��ار 

���س��ب��ي��ل  يف  �لأوق���������اف  وز�رة  ق���ب���ل  م����ن 

�ل���ت�������س���دي و�ل������وق������وف يف وج������ه ه���ذه 

ت�سعى لت�سييق �خلناق  �لتي  �ل�سيا�سات 

�أكرث على �ملقد�سين

االنباط-وكاالت

ق���ال م�����س��در �أم���ن���ي ل��ب��ن��اين وم�����س��وؤول 

�ملفاو�سات  �إن  �لث��ن��ن،  �م�����ض  �إ�سر�ئيلي، 

لبنان  �لأربعاء بن  يوم  كانت مقررة  �لتي 

و�إ�سر�ئيل، بو�ساطة �أمريكية، تاأجلت حتى 

�آخر �إ�سعار 

وق���ال �مل�����س��در �ل��ل��ب��ن��اين �إن �ل��و���س��ط��اء 

�لأمريكين �لذين �أبلغو� �جلانب �للبناين 

ب��ال��ت��اأج��ي��ل ���س��ي��ج��رون لح���ق���ا �ت�����س��الت 

ثنائية مع �جلانبن

م��ن ج��ه��ت��ه �أك���د �مل�����س��وؤول �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�أي  ذك��ر  ميكنه  ل  �إن��ه  ق��ال  لكنه  �لتاأجيل، 

تفا�سيل

يف  �ملفاو�سات  ولبنان  �إ�سر�ئيل  وب��د�أت 

يف  �لبلدين  م��ن  وف��دي��ن  باجتماع  �أك��ت��وب��ر 

ق��اع��دة ل���الأمم �مل��ت��ح��دة، يف حم��اول��ة حلل 

ن����ز�ع ب�����س��اأن ح��دوده��م��ا �ل��ب��ح��ري��ة و�ل���ذي 

�أع�������اق �ل��ت��ن��ق��ي��ب ع����ن �ل���ن���ف���ط و�ل����غ����از يف 

�ملنطقة �لتي يحتمل �أن تكون غنية بالغاز

االنباط-وكاالت

�لعتقال  �لح��ت��الل  �سلطات  م��ددت 

 34“ ���س��و�ه��ن��ة  �أده����م  ل��الأ���س��ر  �لإد�ري 

���س��رق  ث���ل���ث  ك���ف���ر  ب���ل���دة  م����ن  عاًما”، 

قلقيلية ملدة ثالثة �أ�سهر للمرة �لثالثة 

على �لتو�يل

ي��ذك��ر �أن �لح��ت��الل �ع��ت��ق��ل �لأ���س��ر 

2020/6/4، وهو �سقيق  �سو�هنة بتاريخ 

�لأ����س���ر ع��ل��ي رف��ي��ق ���س��و�ه��ن��ة �مل��ع��ت��ق��ل 

�ملا�سي ويعاين من عدة  �آذ�ر  �سهر  منذ 

يف  متاطل  �ل�سجون  �إد�رة  لكن  �أمر��ض 

 14 �سابًقا  �لأ���س��ر  و�أم�����س��ى يف  ع��الج��ه، 

عاًما

االنباط-وكاالت

ج����������دد ع�������������س������ر�ت �مل���������س����ت����وط����ن����ن 

�مل�سجد  �ق��ت��ح��ام  �م�����ض  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ن 

�لأق�سى بحماية قو�ت �لحتالل.

ع�������س���ر�ت  �أن  وف������ا  وك����ال����ة  وذك��������رت 

�لأق�سى  �مل�سجد  �قتحمو�  �مل�ستوطنن 

م��ن جهة ب��اب �مل��غ��ارب��ة ون��ف��ذو� ج��ولت 

����س��ت��ف��ز�زي��ة يف ب��اح��ات��ه و���س��ط ح��ر����س��ة 

م�سددة من قو�ت �لحتالل.

�لإ�سر�ئيليون  �مل�ستوطنون  وينفذ 

للم�سجد  ��ستفز�زية  �قتحامات  يوميا 

�لأق�����������س�����ى �مل������ب������ارك ب���ح���م���اي���ة ق�����و�ت 

�لح����ت����الل يف حم����اول����ة ل���ف���ر����ض �أم����ر 

�لقد�سي  و�قع بخ�سو�ض تهويد �حلرم 

عليه. و�ل�سيطرة 

االنباط-وكاالت

 �أفرجت �سلطات �لحتالل �لإ�سر�ئيلي، 

يوم �لإثنن، عن �لأ�سرة �لطالبة يف كلية 

�أب��و  “مي�ض  ب��رزي��ت  �لإع����الم يف جامعة 

�لد�مون  غو�ض” )22ع��اًم��ا( من معتقل 

بعد �عتقاٍل د�م 15 �سهًر� يف �سجونها

ويذكر �أن �لأ�سرة �أبو غو�ض، �عتقلت 

بعد  �ملا�سي،  �أغ�سط�ض/�آب  29 من  �ل  يف 

خميم  يف  وتفتي�سه  ذويها  منزل  �قتحام 

قلنديا �سمال �لقد�ض �ملحتلة

وي�سار �أن مي�ض، خ�سعت عقب �عتقالها 

لتحقيٍق قا�ٍض يف مركز “�مل�سكوبية”، د�م 

�أ�سكال  �سهًر� كاماًل، تعر�ست فيه ل�ستى 

�إىل معتقل  نقلها  و�لعنف قبل  �لتعذيب 

“�لد�مون«

 األوقاف اإلسالمية: االحتالل يعمد إلى 
تغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها 

 تأجيل مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

 تمديد االعتقال اإلداري لألسير أدهم 
شواهنة من قلقيلية للمرة الثالثة على التوالي

 عشرات المستوطنين يجددون اقتحام 
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االنباط-وكاالت

دعا حلف �شمال الأطلنطي “ الناتو 

الأم��ري��ك��ي امل��ن��ت��خ��ب جو  “ ال��رئ��ي�����س 
بعد  “�شرورية”  ق��م��ة  ل��ع��ق��د  ب���اي���دن 

املتحدة، جاء  للوليات  رئي�شا  تن�شيبه 

ذلك نقال عن قناة ال�شرق الإخبارية

الأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  اأم���ن  ودع���ا 

وم�����ش��وؤول كبري يف الحت��اد الأوروب���ي، 

بايدن  املنتخب جو  الأمريكي  الرئي�س 

الأطل�شي  ع��ر  العالقات  بناء  لإع���ادة 

والج����ت����م����اع م����ع ح���ل���ف���اء وا����ش���ن���ط���ن 

الأوروبين العام املقبل

ين�س  للحلف  ال��ع��ام  الأم����ن  ووج���ه 

الأوروب��ي  املجل�س  ورئي�س  �شتولتنرج 

ب��اي��دن،  ال��ت��ه��ن��ئ��ة اإىل  ����ش���ارل م��ي�����ش��ي��ل 

خ���الل م��ك��امل��ات ه��ات��ف��ي��ة م��ع��ه، ل��ف��وزه 

يف الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

التحالف  ق��ي��ادة  ل��زي��ارة م��ق��ر  ودع����واه 

ال��ع�����ش��ك��ري يف ب��روك�����ش��ل، وه���ي اأي�����ش��ا 

م��رك��ز ق��ي��ادة الحت���اد الأوروب����ي ال��ذي 

ي�شم 27 دولة

التحالف  ع��ن  ���ش��ادر  بيان  وبح�شب 

ال�شكر  �شتولتنرج  وج���ه  ال��ع�����ش��ك��ري، 

حللف  قدميا  م��وؤي��دا  “لكونه  لبايدن 

����ش���م���ال الأط���ل�������ش���ي وال����ع����الق����ة ع��ر 

الأطل�شي”، يف حن قال مكتب مي�شيل 

ع��الق��ات   ... ب��ن��اء  اإع����ادة  “اقرتح  اإن���ه 

قوية عر الأطل�شي«

ويف الوقت الذي يواجه فيه الحتاد 

الأوروبي انتكا�شة تاريخية بعد مغادرة 

الحتاد  بيان  �شلط  للتكتل،  بريطانيا 

الأوروب�������ي ال�����ش��وء ع��ل��ى دع����م ب��اي��دن 

للحفاظ على ال�شالم وال�شتقرار على 

احل����دود الأي��رل��ن��دي��ة احل�����ش��ا���ش��ة رغ��م 

خروج بريطانيا من الحتاد

وقال بايدن، اإنه يجب على لندن اأن 

الحت��اد  من  خروجها  اتفاقية  حت��رتم 

ال�����ش��الم يف  2020، لأن���ه���ا حت��م��ي  ع���ام 

يكون هناك  فلن  واإل  اأيرلندا،  جزيرة 

اتفاق جتاري اأمريكي لريطانيا

تغيريا  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ت��ل��ك  ومت��ث��ل 

ل��ه��ج��ة وا���ش��ن��ط��ن فيما  ب���ه يف  م��رح��ب��ا 

غالبا  ال��ذي  الأوروب��ي  بالحتاد  يتعلق 

م���ا دخ����ل يف ����ش���دام���ات م���ع ال��رئ��ي�����س 

الأمريكي احلايل دونالد ترامب الذي 

اأ���ش��اد ب��خ��روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت���اد 

و����ش���ح���ب ب������الده م����ن ات���ف���اق���ي���ة ت��غ��ري 

امل��ن��اخ، وك���ان يف ع���داء علني م��ع حلف 

الأوروبين  حلفاءه  وانتقد  الأطل�شي، 

على  ينبغي  اأق��ل مما  اأم��وال  لإنفاقهم 

الدفاع

االنباط-وكاالت

 اأكد مكتب الإعالم يف رئا�شة اجلمهورية   

اللبنانية اليوم الثنن  اأنه ل دور لي طرف 

ثالث يف م�شار ت�شكيل احلكومة اجلديدة

الإع���الم،  يف  بيان �شحفي  وق��ال  مكتب 

ال��ي��وم اأوردت�����ه ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الإع��الم 

 ، ال��وط��ن  ن���داء  و  ال��ل��واء  ن�����ش��رت �شحيفتا   :

واإعالمية  الكرتونية  مواقع  عنهما  ونقلت 

ت�شكيل  م�شار  عن  خمتلقة  معلومات  اأخرى، 

احلكومة اجلديدة، ل �شيما الإ�شارة اىل دور 

ج��ران  النائب  ال��ق��وي  لبنان  تكتل  لرئي�س 

الت�شكيل با�شيل يف عملية 

كاذبة  املعلومات  ه��ذه  اأن  املكتب  واأ���ش��اف 

ول متت اإىل احلقيقة ب�شلة، وهي تتكرر من 

اإعالمية  و�شيلة  م��ن  وتعمم  اآخ���ر  اىل  ح��ن 

اىل اأخرى بتن�شيق وا�شح من جهات معروفة 

ولأهداف مل تعد خافية على احد

يتم  احلكومة  ت�شكيل  اأن  التاأكيد  وج��دد 

ب���الت���ف���اق ب���ن رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد 

مي�شال عون والرئي�س املكلف �شعد احلريري 

ول دور لي طرف ثالث فيه

وك������ان مت ت��ك��ل��ي��ف احل����ري����ري ب��ت�����ش��ك��ي��ل 

اأكتوبر   اأول/  ت�شرين   22 يف  جديدة  حكومة 

املا�شي بعد ت�شميته يف ال�شت�شارات النيابية 

امللزمة من قبل 65 نائباً من اأ�شل 120 نائبا

بت�شكيل  رغ��ب��ت��ه  ع��ن  احل���ري���ري  واأع�����رب 

ح��ك��وم��ة م��ن اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ن يف اأ����ش���رع وق��ت 

ممكن

وي����اأت����ي ت��ك��ل��ي��ف احل����ري����ري ب��ع��د ح���وايل 

 29 يف  حكومته  ا�شتقالة  تقدميه  م��ن  �شنة 

ت�شرين اأول/ اأكتوبر 2019 اإثر الحتجاجات 

نف�س  م���ن   17 ان��ط��ل��ق��ت يف  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

ال�شهر

اأزم���ة مالية  ي��ع��اين م��ن  ل��ب��ن��ان  اأن  ي��ذك��ر 

واق���ت�������ش���ادي���ة، وان���خ���ف���ا����س ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ة 

امل�شارف  واحتجاز  الدولر،  الوطنية مقابل 

وال��ب��ط��ال��ة،  ال��ف��ق��ر  ن�شبة  وارت���ف���اع  ل��ل��ودائ��ع 

ال�شيا�شية  بالطبقة  اللبنانين  ثقة  وع��دم 

التي عروا عنها بالحتجاجات ال�شعبية

االنباط-وكاالت

م��دي��ن��ة  م���ن  “توانة”  اإىل  ال���و����ش���ول 

وغري  وع��رة  طريق  عبور  يتطلب  اخلليل 

م��ع��ب��دة م��ن ب��ل��دة ال��ك��رم��ل، ال��واق��ع��ة اإىل 

اجلنوب من بلدة يطا وحتى قلب القرية 

بدائية  ل��ت��الح��ظ  للكثري  حت��ت��اج  ل  ال��ت��ي 

احل��ي��اة ف��ي��ه��ا، وخ��ا���ش��ًة م��ن خ��الل البناء 

ال���ق���دمي امل��ت��ن��اث��ر و����ش���ط ع����دد ق��ل��ي��ل من 

البناء اجلديد

القرية  اأب��ن��اء  اأح��د  العمور  ف���وؤاد  يقول 

ال�������ش���م���ود  وم���ن�������ش���ق جل���ن���ة احل����م����اي����ة و 

اإىل  اأ���ش��ول��ه��ا  ي���ع���ود  ال��ق��ري��ة  فيها:”اإن 

الكنعانين وفيها ع�شرات املناطق الأثرية 

املركز  ع��ن  لبعدها  ذل���ك،  على  ت��دل  ال��ت��ي 

ال�شبعينيات  اأوا����ش���ط  اإىل  ال��ق��ري��ة  ب��ق��ي��ت 

ال�����ش��ك��ان على  يعتمد  ال��ف��ائ��ت  ال��ق��رن  م��ن 

ف��ي��م��ا بعد  ل��ي��ت��ط��ور  امل����غ����اور،  ال��ع��ي�����س يف 

اأو  العقد”   “ القدمي  النمط  على  للبناء 

البناء  وهو  بالبايكة”  ال�شكان  ي�شميه  ما 

وحتى  وال��ق�����س،  واحل��ج��ر  ال�شل�شال  م��ن 

الباطون يف  اأول بيت من  1989 كان  العام 

القرية«

وي��ع��ي�����س اأه����ايل ال��ب��ل��دة وع���دده���م 340 

وال��زراع��ة  املوا�شي  تربية  على  فل�شطيني 

امل�شاندة لها، مثل زراعة البقوليات و علف 

احليوانات، �شاعدهم على ذلك وفرة املياه 

�شّيد  بئر مركزي  القرية  ففي  القرية،  يف 

يف الفرتة العثمانية و ينابيع مياه فرعية 

اأ�شهرها نبع توانه ونبع عن البي�شا

يف  القرية  اأه��ايل  العمور:”اإن  ي�شيف 

ال�����ش��ن��وات الأخ�����رية، وخ��ا���ش��ة ب��ع��د دخ��ول 

انخرط  لل�شفة،  الفل�شطينية  ال�شلطة 

وزارات  امل��وظ��ف��ن  ���ش��ل��ك  م��ن��ه��م يف  ع���دد 

ال���وظ���ائ���ف  واأخ������ري������ن يف  احل����ك����وم����ي����ة، 

العمال  ع�شرات  يتوجه  فيما  الع�شكرية، 

للعمل يف الداخل الفل�شطيني املحتل«

وت��ق��ع ع��ل��ى ق��م��ة اأح���د ج��ب��ال اخل��ل��ي��ل، 

وه������و م�����ا ج���ع���ل���ه���ا م�����ن اأك��������ر امل���ن���اط���ق 

�شمن  اأرا�شيها  وجميع  ال�شرتاتيجية، 

جعلها  م��ا  وه���و  ج��ي��م،  امل�شنفة  امل��ن��ط��ق��ة 

�شيطروا  ال��ذي��ن  للم�شتوطنن  مطمعا 

ع��ل��ى اأرا���ش��ي��ه��ا م��ن ث��الث��ة ج��ه��ات وب��ن��وا 

هذه  م��ن  بها  حتيط  م�شتوطنات  عليها 

اجلهات وهي كرمائيل، ماعون، اأيف غال، 

وميت�شيائري

وموؤخراً، اأقام امل�شتوطنن بوؤرة جديدة 

�شميت جفعات ماعون وهي الأخطر على 

امل��واط��ن��ن ب�شكل  ي��ع��ت��دون ع��ل��ى  ، ه��ن��اك 

الزراعية  املوا�شم  خالل  وخا�شة  م�شتمر 

كقطف الزيتون وخالل الرعي

بني  ال���ذي  ال��راب��ع��ة  اجل��ه��ة  ت�شلم  ومل 

ف��ي��ه��ا اخل���ط الل��ت��ف��ايف امل�����ش��م��ى خ��ط 60 

ال���ش��ت��ي��ط��اين وال����ذي ح���ول ح��ي��اة اأه���ايل 

ه���ذه  ي�������ش���ك���ن  جحيم:”  اإىل  ال����ق����ري����ة 

امل�����ش��ت��وط��ن��ات اأك����ر امل�����ش��ت��وط��ن��ن ك��ره��ا 

ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن ي����ق����وم����ون مب��ه��اج��م��ة 

وحربنا  باإ�شتمرار  مزروعاتنا  و  منازلنا 

العمور معهم ل تنتهي” قال 

وت�����ق�����ع ال������ت������وان������ة �����ش����م����ن امل���ن���ط���ق���ة 

ال���ت���ي ���ش��ن��ف��ت��ه��ا ���ش��ل��ط��ات الح����ت����الل يف 

ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن ال��ف��ائ��ت على 

القرار  مبوجب  ن��ار،  اإط��الق  مناطق  اأنها 

بعيدة  القرية  اأن  ورغ��م   ،918 الع�شكري 

عن اأي مناطق اإطالق نار اإل اأن الحتالل 

ال�شكان  ملالحقة  الذرائع  كافة  ي�شتخدم 

و����ش���ول ل��ت��ه��ج��ريه��م ب���ال���ك���ام���ل. وت��ب��ل��غ 

م�����ش��اح��ة ال��ق��ري��ة 32 األ���ف دومن����ا، ���ش��ادر 

الحتالل ممنها 12 األف دومنا

الأهايل ي�شعون  هذا ال�شتهداف جعل 

من  ذات���ي  بت�شكيل  اأنف�شهم  ح��م��اي��ة  اإىل 

الأهايل، فكانت جلنة احلماية و ال�شمود، 

التي اأ�ش�شت يف العام 2018 هدفها ت�شبيك 

املنطقة  الن�شطاء يف  العالقات مع جميع 

على  الع��ت��داءات  متابعة  على  والرتكيز 

املواطنن يف توانه وباقي م�شافر يطا

وت��ق��وم ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة اأي�����ش��ا ع��ل��ى حل 

م�����ش��اك��ل ال�����ش��ك��ان احل��ي��ات��ي��ة و ال��ي��وم��ي��ة، 

وال���ت�������ش���دي ل�����الإج�����راءات الح��ت��الل��ي��ة، 

الإخطارات  متابعة  الأهايل يف  وم�شاعدة 

ب��ه��دم م�����ش��اك��ن��ه��م وب��رك�����ش��ات��ه��م ق��ان��ون��ي��ا 

�شعبيا ومقاومتها 

يف  ك��ان  ك��ورون��ا  العمور:” قبل  ي��ق��ول 

الأج��ان��ب،  املت�شامنن  م��ن  ع��دد  ال��ق��ري��ة 

وخ��ا���ش��ة م���ن الحت�����اد الأوروب�������ي ول��ك��ن 

اإىل  وعودتهم  الأج���واء  ه��ذه  الآن يف ظل 

ب��الده��م ي��ع��ل��م امل�����ش��ت��وط��ن��ن اأن��ن��ا وح��دن��ا 

فالعتداءات على ال�شكان زادت«

االنباط-وكاالت

»ع����اٌم و3 اأ���ش��ه��ر م���ّرت وال��دق��ائ��ق 

متّر  نتمنى  ما  بانتظار  نعّدها  التي 

ب��واب��ة  اأ���ش��ل  واأن����ا  ث��ق��ي��ل��ة!..  بطيئة 

م����ن دخ���ول���ه  اأمت����ك����ن  امل�������ش���ج���د ول 

الأوىل  الفجر  خيوط  ومع  ظلماً..، 

���ش��اأ���ش��اب��ق ال��ري��ح لأدخ���ل���ه ب��ع��د ه��ذا 

احلرمان«

ه����ي ك���ل���م���ات امل����راب����ط����ة ه���ن���ادي 

ان��ت��ه��اء ف��رتة الإب��ع��اد  ح��ل��واين ليلة 

ع��ن امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى ت��ع��ب��رياً عن 

�شوقها لل�شالة فيه

اأح��ر م��ن اجل��م��ر، انتظرت  وع��ل��ى 

امل����راب����ط����ة ح�����ل�����واين ح���ت���ى ت��ظ��ف��ر 

الأق�شى  امل�شجد  ب�شاحات  ب�شجدة 

احلرمان  م��ن  �شهرا   15 ق��راب��ة  بعد 

وم��ن��ع ال���دخ���ول اإل���ي���ه اإث����ر ق����رارات 

اإ���ش��اف��ة  بحقهما،  املتتالية  الإب��ع��اد 

اإىل الإغالقات ب�شبب “كورونا«

ال�شوكة حماولة ك�شر 

“لي�س  حلواين:  املرابطة  وقالت 

الإب������ع������اد الح������ت������الل ال����وح����ي����د يف 

و�شمودي،  �شوكتي  لك�شر  حم��اول��ة 

ومنع  للبيت  واقتحاٍم  اعتقال  فبن 

من ال�شفر ومالحقات يل ل تنتهي! 

و�شعتها يف  ق��دٍم  اأول  م��ع  زال  وك��ّل��ه 

الأق�شى« “امل�شجد  جنتي 

واأ����ش���اف���ت ح���ل���واين ف��ج��ر ال��ي��وم 

حم��رر  اأق�����ش��ى  “فجركم  الإث���ن���ن: 

وق���د����س حم�����ررة، واأن�����ا يف ال��ط��ري��ق 

م��رة  لأول  الأق�������ش���ى  امل�����ش��ج��د  اإىل 

منذ زمن طويل، واأنا فعليا بعد كل 

الإبعاد �شاأدخل الأق�شى«

دموع الفرح

الفرحة  عرات  تخنقها  وبكلمات 

ب�����ال�����ع�����ودة ل����الأق���������ش����ى، وب�����دم�����وع 

ت�شتكن،  ك��ان��ت  م��ا  ال��ت��ي  العا�شقن 

وم����ن ����ش���اح���ات امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى، 

ح��م��دت ح���ل���واين اهلل ع��ل��ى ع��ودت��ه��ا 

ع��ل��ى  اأق������ف  ك���ن���ت  “لطاملا  ق���ائ���ل���ة: 

وعلى  اأبوابه  وعلى  الأق�شى  عتبات 

ف��ي��ه  اأرى  اأن  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  م��ط��ل  ك���ل 

امل�شجد«

اأن  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  “اليوم  واأ���ش��اف��ت: 

ولطاملا  العظيم،  امل�شهد  هذا  اأريكم 

ك��ن��ت اأع���دك���م اأن����ه ي��وم��ا م��ا ���ش��اأع��ود 

باأنكم  واأع��دك��م  الأق�����ش��ى،  للم�شجد 

�شتدخلونه قريبا، و�شت�شهدون معنا 

الفتح والن�شر والتحرير« تكبريات 

واأ�������ش������ارت امل����راب����ط����ة احل����ل����واين 

ال���رب���اط  يف  ورف���ق���ي���ت���ه���ا  اأن����ه����ا  اىل 

اأم�شيتا  خوي�س  خديجة  والإب��ع��اد 

باب  على  مرابطتن  الإب��ع��اد  ف��رتة 

الأ�����ش����ب����اط وب����ال����ق����رب م����ن ط��ري��ق 

من  القدمية  البلدة  يف  املجاهدين 

املحتلة القد�س  مدينة 

وذك��رت��ي ب���اأن اآخ���ر ق���رار ب��الإب��ع��اد 

�شبقه  اأ�شهر،   6 قبل  بحقهما  �شدر 

���ش��ه��ري��ن م��ن��ع اجل��م��ي��ع اأ����ش���ال من 

دخ����ول الأق�������ش���ى ب�����ش��ب��ب اإج������راءات 

ل�”كورونا”،  امل�����ش��اح��ب��ة  ال���ط���وارئ 

و�شبق ذلك قرار اآخر بالإبعاد ملدة 6 

اأ�شهر لتكون فرتة الإبعاد 15 �شهرا

متوا�شل ا�شتهداف 

املرابطن  الح��ت��الل  وي�شتهدف 

وامل�����راب�����ط�����ات وح�����را������س الأق�������ش���ى 

وم���وظ���ف���ي���ه ب���الع���ت���ق���ال والإب����ع����اد 

والت�شييق بهدف ثنيهم عن دورهم 

يف حماية امل�شجد وتاأمينه

بحق  الحتالل  ت�شعيدات  وتاأتي 

اإثر  الأق�شى،  امل�شجد  يف  املرابطن 

�شلطات  م��ن  امل��ت��وا���ش��ل��ة  امل���ح���اولت 

الح����ت����الل ل��ت��غ��ي��ري ال���وق���ائ���ع ع��ل��ى 

الأر�������س داخ����ل الأق�������ش���ى، ومت��ري��ر 

ومكانيا زمانيا  تق�شيمه 

ول ي����األ امل��راب��ط��ون وامل��راب��ط��ات 

جهدا يف الوقوف يف وجه موؤامرات 

يتعر�شون  م��ا  ك��ل  رغ��م  الح��ت��الل، 

ل���ه م���ن اع���ت���ق���ال وت��ن��ك��ي��ل، واإب���ع���اد 

مدينة  وع��ن  الأق�����ش��ى  امل�شجد  ع��ن 

ال�����ق�����د������س، وم�����ن�����ع م������ن ال�������ش���ف���ر، 

ملنازلهم واقتحامات متكرر 

�شيا�شة  الحتالل  قوات  وتوا�شل 

اإب���ع���اد امل���راب���ط���ن وامل���واط���ن���ن عن 

ال��ق��د���س والأق�����ش��ى، ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 

اأماكن  ع��ن  مواطنا   )14( املبعدين 

���ش��ك��ن��ه��م وع����ن امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى، 

اأك��ت��وب��ر/ت�����ش��ري��ن اأول  خ���الل ���ش��ه��ر 

املا�شي

حلف الناتو يدعو بايدن لقمة »ضرورية« بعد تنصيبه رئيسا لـ الواليات المتحده

 الرئاسة اللبنانية تحسم الجدل: ال دور ألي طرف ثالث في تشكيل الحكومة الجديدة

 توانة... بوابة المسافر المهمشة بالبعد واالستيطان

 المرابطة حلواني.. عودة لألقصى بعد 15 شهرا من اإلبعاد

االنباط-وكاالت

الطرق  الريطانية  ال�شرطة  اأغلقت 

ال��ق��ري��ب��ة م���ن ن��اط��ح��ة ���ش��ح��اب ه���ريون 

تلقيها  ب��ع��د  ال���ي���وم  ل��ن��دن  و���ش��ط  ت����اور 

ع��ل��ى ط��رد مثري  ب��ال��ع��ث��ور  ب��الغ��اً يفيد 

للريبة قرب املبنى.

ال�شرطة  ع��ن  روي��رتز  وك��ال��ة  ونقلت 

“فر�شنا  تويرت  على  تغريدة  يف  قولها 

امل��ب��ن��ى  200 م���رت ح����ول  ب���ط���ول  ط���وق���اً 

واأغ��ل��ق��ن��ا ال��ط��رق يف امل��ن��ط��ق��ة امل��ج��اورة 

اأم�����ام ح���رك���ة امل�����رور وامل�������ش���اة.. ي��رج��ى 

جتنب املنطقة يف هذا الوقت”.

وكانت بريطانيا رفعت مطلع ال�شهر 

الإره��اب��ي يف  التهديد  م�شتوى  اجل��اري 

اأعلى  ث��اين  “خطري” وه��و  اإىل  ال��ب��الد 

م�����ش��ت��وى ب��ع��د وق����وع ع����دة ه��ج��م��ات يف 

اأوروبا.

االنباط-وكاالت

دعا الرئي�س الفنزويلي نيكول�س 

مادورو اإىل رفع احل�شار الإ�شرائيلي 

املفرو�س على قطاع غزة منذ 2007

وق�����ال م�������ادورو، يف ب���ي���ان ن�����ش��ره، 

مع  للت�شامن  العاملي  اليوم  ملنا�شبة 

“فنزويال  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي،  ال�����ش��ع��ب 

ت���رف���ع ���ش��وت��ه��ا م���ن اأج����ل ال��ق�����ش��ي��ة 

ال��ن��ب��ي��ل��ة ل���دول���ة ف��ل�����ش��ط��ن.. ك��ف��ى 

ح�شارا!«

الفنزويلي  الرئي�س  اأن  اإىل  ي�شار 

الراحل هوغو ت�شافيز كان قد اأغلق 

رف�شا  اأبيب،  تل  ل��دى  ب��الده  �شفارة 

للحرب الإ�شرائيلية على قطاع غزة 

بن عامي 2008 - 2009

االنباط-وكاالت

ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اأن ب��ك��ن ���ش��ت��ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 4 

موقفهم  ب�شبب  اأمريكين  م�شوؤولن 

ب�شاأن هونغ كونغ

وزارة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث���ة  وق����ال����ت 

ينغ،  ت�شون  ه��وا  ال�شينية،  اخلارجية 

اإن  الثنن،  اليوم  �شحفي  موؤمتر  يف 

اأربعة  على  عقوبات  �شتفر�س  ال�شن 

م�شوؤولن اأمريكين ب�شبب هونغ كونغ

ال��ولي��ات  “ت�شرفات  اأن  واأ���ش��اف��ت 

امل��ت��ح��دة ه��ي ت��دخ��ل فا�شح يف ���ش��وؤون 

ه���ون���غ ك���ون���غ وال���������ش����وؤون ال��داخ��ل��ي��ة 

لل�شن، ف�شال عن اأنها انتهاك خطري 

للقانون ال��دويل والأع��راف الأ�شا�شية 

للعالقات الدولية، ونحن ندين ذلك 

ت�شرفات  على  وردا  ونعار�شه..  ب�شدة 

ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة اخل���اط���ئ���ة، ق��رر 

ال�شيني فر�س عقوبات على  اجلانب 

اأربعة اأ�شخا�س«

ولفتت اإىل ان اأول��ئ��ك امل��درج��ن يف 

قائمة العقوبات �شُيمنعون من دخول 

الرئي�شي لل�شن، وكذلك هونغ  الر 

كونغ وماكاو

ال��ولي��ات  فر�شت  �شابق  وق���ت  ويف 

امل���ت���ح���دة ع���ق���وب���ات ع���ل���ى م�����ش��وؤول��ن 

�شينين ب�شبب ق�شية هونغ كونغ

االنباط-وكاالت

بداأت يف مقر الأمم املتحدة يف جنيف 

اليوم اجتماعات اجلولة الرابعة للجنة 

املو�شعة  الهيئة  ع��ن  املنبثقة  امل�شغرة 

مل��ن��اق�����ش��ة ال��د���ش��ت��ور مب�����ش��ارك��ة ال��وف��د 

الوطني والوفود الأخرى.

وك������ان امل���ب���ع���وث اخل����ا�����س ل���الأم���ن 

غري  �شورية  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  العام 

اأع���ل���ن يف م���وؤمت���ر �شحفي  ب��ي��در���ش��ون 

عقده اأم�س اأنه بعد مناق�شات ولقاءات 

امل�����ش��ارك��ة وم���ع ال�شلطات  ال���وف���ود  م��ع 

ال�����ش��وي�����ش��ري��ة وم��ن��ه��ا ال�����ش��ح��ي��ة ب��ات 

مبقدورنا بدء الجتماع اليوم.

الثالثة لجتماعات  وعقدت اجلولة 

اللجنة امل�شغرة يف مقر الأمم املتحدة 

يف جنيف اأواخر �شهر اآب املا�شي وكانت 

“املبادئ  بعنوان  اأع��م��ال  ج��دول  �شمن 

الوطنية الأ�شا�شية”.

وعقدت اجلولتان الأوىل والثانية يف 

مقر الأمم املتحدة بجنيف خالل �شهر 

ت�شرين الثاين من العام املا�شي.

إغالق الطرق القريبة من ناطحة سحاب 
وسط لندن بعد العثورعلى طرد مريب

 الرئيس الفنزويلي يدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة

 الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين

 بدء الجولة الرابعة من اجتماعات 
لجنة مناقشة الدستور في جنيف
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الـريـا�ضي

برلني – وكاالت 

امل�صنفة  بلي�صكوفا،  ك��ارول��ي��ن��ا  عينت 

مدرب  باين،  �صا�صا  �صابقا،  عامليا  الأوىل 

ن��ع��وم��ي اأو����ص���اك���ا ال�������ص���اب���ق، ل��ي�����ص��اع��ده��ا 

ل��ل��ت��ن�����س.وان��ف�����ص��ل��ت   2021 م���و����ص���م  يف 

بالبريدو،  دانييل  مدربها  عن  بلي�صكوفا 

يف وق����ت ���ص��اب��ق م���ن ه����ذا ال�����ص��ه��ر، ب��ع��د 

انتهاء م�صوارها يف مو�صم 2020. ون�صرت 

�صورة  عاما،   28 عمرها  البالغ  الالعبة 

عزوز  البدنية  اللياقة  وم��درب  باين  مع 

وك��ت��ب��ت  “تويرت”،  ع��ل��ى  ���ص��ي��م��ت�����ص��ي��ت�����س، 

الأمل��اين  وق��اد   .»2021 بلي�صكوفا  “فريق 
اأو����ص���اك���ا، حل�����ص��د لقبني  ب��اي��ن ال��الع��ب��ة 

الكربى،  الأرب���ع  البطولت  يف  متتاليني 

 ،2018 امل���ف���ت���وح���ة  اأم���ري���ك���ا  ن���ال���ت  ح���ي���ث 

واأ���ص��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة يف ال���ع���ام ال��ت��ايل. 

وليامز،  �صريينا  مع  العمل  له  �صبق  كما 

ال��ب��ط��ولت  ل��ق��ب��ا يف   23 احل��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى 

ال���ك���ربى.وح�������ص���دت ب��ل��ي�����ص��ك��وف��ا ل��ق��ب��ه��ا 

ال��وح��ي��د ه���ذا ال���ع���ام، يف ب���رزب���ني، خ��الل 

الدور  من  وخرجت  الثاين،  كانون  يناير 

ال���ث���اين يف ب��ط��ول��ت��ي اأم���ري���ك���ا امل��ف��ت��وح��ة 

املفتوحة. وفرن�صا 

11

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكرتوين

مدرب جديد للنجمة بليسكوفا 

االصابة تبعد هازارد عن الريال 

محترف الجزيرة العباسي ينهي ارتباطه 

بكري رئيسا لنادي الزمالك 

مدريد – وكاالت 

لع���ب���ه  اأن  م�����دري�����د  ري��������ال  اأع�����ل�����ن 

اإيدين هازارد يعاين جمددا  البلجيكي 

ال��ن��ادي  واأ���ص��اف  اإ���ص��اب��ة ع�صلية.  م��ن 

التي  ال��ف��ح��و���س  اأن  مقت�صب  ب��ي��ان  يف 

يعاين  اأن��ه  عن  ك�صفت  ل��ه��ازارد  اأجريت 

من “اإ�صابة ع�صلية يف الفخذ الأمين«. 

املتوقع  املوعد  مدريد  ريال  يحدد  ومل 

ل���ع���ودة ه��������ازارد، ل��ك��ن و����ص���ائ���ل اإع����الم 

�صيغيب  ال���الع���ب  اأن  ذك����رت  اإ���ص��ب��ان��ي��ة 

ملدة 20 يوما اأخرى، ورمبا ل يعود اإىل 

اجل��اري.  العام  املالعب جم��ددا خ��الل 

ري����ال  اإىل  ان�������ص���م  ق����د  ه��������ازارد  وك������ان 

مقابل  املا�صي  املو�صم  بداية  يف  مدريد 

دولر(  مليون   138( ي��ورو  مليون   115

لكنه  الإجنليزي.  ت�صيل�صي  من  قادما 

اإ�صابة  من  الأول  مو�صمه  خالل  عانى 

و���ص��ارك  ال��ك��اح��ل،  يف  جراحية  وعملية 

14 مباراة فقط. ويف املو�صم  اأ�صا�صيا يف 

اجلاري، �صارك هازارد اأ�صا�صيا يف ثالث 

اإ�صابة  من  عانى  حيث  فقط،  مباريات 

اإ���ص��اب��ت��ه ب��ع��دوى ف��ريو���س  اإىل ج��ان��ب 

هازارد  تبديل  امل�صتجد.وجرى  كورونا 

ريال  مباراة  من  الأول  ال�صوط  خ��الل 

اأم�س  األفي�س  ديبورتيفو  اأم��ام  مدريد 

الفخذ  يف  اآلم  ب�صبب  ال�����ص��ب��ت،  الأول 

الأمي����ن. وي��غ��ي��ب ه����ازارد ع��ن �صفوف 

املباريات من  ري��ال مدريد يف عدد من 

م��دري��د  واأت��ل��ت��ي��ك��و  اإ�صبيلية  م��واج��ه��ت��ي 

مون�صنجالدباخ  وبورو�صيا  ال��دوري  يف 

يف  اأوروب�������ا  اأب����ط����ال  دوري  يف  الأمل������اين 

الأ���ص��ب��وع امل��ق��ب��ل. ومل ي�����ص��اف��ر ه���ازارد 

خلو�س  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  ال��ف��ري��ق  برفقة 

دونيت�صك  �صاختار  اأمام  املقررة  املباراة 

اليوم الثالثاء يف دوري الأبطال.

االنباط – عمان 

ع��ق��د  اجل�����زي�����رة  ن������ادي  ادارة  ان���ه���ت 

العبا�صي،  العاطي  عبد  الليبي  املحرتف 

ب���ال���رتا����ص���ي وذل������ك ل����ظ����روف ع��ائ��ل��ي��ة 

تخ�س الأخ���ري. وق��ال را���ص��ي ال��زواه��رة 

“العبا�صي  للجزيرة،:  الإعالمي  املن�صق 

اأن  بيد  عمان،  اإىل  عائلته  اإح�صار  طلب 

تاأمني  و�صعوبة  الوبائي  الو�صع  ظروف 

ح�����ص��وره��م، ا���ص��ط��ر ال��الع��ب ل��ل��م��غ��ادرة 

الإع��الم��ي  املن�صق  واأ���ص��اف  ليبيا«.  اإىل 

للجزيرة: “قمنا باإنهاء املخال�صة املالية 

م��ع ع��ب��د ال��ع��اط��ي ال��ع��ب��ا���ص��ي، ال���ذي ق��رر 

عائلية  ظ��روف  ب�صبب  ليبيا  اإىل  العودة 

موؤثر  العبا�صي  رح��ي��ل  خا�صة«.ويعترب 

ل��ل��ج��زي��رة، يف ظ���ل ق�����درات ال���الع���ب يف 

اإ�صافة  حقق  باأنه  علما  الألعاب،  �صناعة 

مهمة مع الفريق يف الدوري

القاهرة – وكاالت

  

ب��ك��ري من�صبه  اأح��م��د  امل�����ص��ت�����ص��ار  ت�����ص��ل��م 

ر���ص��م��ي��ا ك��رئ��ي�����س ل��ن��ادي ال��زم��ال��ك، على 

والريا�صة  ال�صباب  وزارة  ق���رار  خلفية 

والريا�صة  ال�صباب  وزارة  الأحد. وكانت 

لإدارة  ق��ان��ون��ي��ة  جل��ن��ة  ت��ع��ي��ني  اأع���ل���ن���ت 

ال���زم���ال���ك ب��ع��د ق�����رار اإي���ق���اف امل��ج��ل�����س، 

رئي�صا  بكري  اأحمد  امل�صت�صار  من  مكونة 

وع�������ص���وي���ة ه�������ص���ام اإب����راه����ي����م وحم��م��د 

املعينة  ال��ل��ج��ن��ة  عطية. وح�صرت  �صيد 

النادي  مقر  يف  اجتماعاتها  اأول  لتعقد 

بالقلعة  اخلا�صة  امللفات  بع�س  ملناق�صة 

وزارة  م��ن  جل��ن��ة  وت���واج���دت  البي�صاء.  

ال�������ص���ب���اب وال���ري���ا����ص���ة يف م���ق���ر ال���ن���ادي 

ملتابعة ال�صرتاكات وجتديد الع�صويات، 

لتغيري  البنوك  من  جلنة  ح�صرت  فيما 

باملجل�س اجلديد. التوقيعات اخلا�صة 

االنباط – عمان 

تنطلق م�صاء اليوم الثالثاء مناف�صات اجلولة 

اخلام�صة من دوري الدرجة الأوىل 2020، والذي 

تقام جميع مبارياته عند الثانية ع�صراً. ويلتقي 

ملعب  على  البقعة  م��ع  الرمثا  احت��اد  ال��ث��الث��اء، 

ال��ريم��وك نظريه  ي��واج��ه  الأم����ري ه��ا���ص��م، فيما 

بال�صلط،  الأم�����ري ح�����ص��ني  ع��ل��ى م��ل��ع��ب  اجل��ل��ي��ل 

ويلتقي من�صية بني ح�صن مع بلعما على ملعب 

جر�س. وتتوا�صل املباريات الأربعاء، حيث يلتقي 

الأم��ري في�صل  الطرة على ملعب  را���س مع  ذات 

ب��ال��ك��رك، وك��ف��ر���ص��وم م��ع ال�����ص��رح��ان على ملعب 

الأم����ري ه��ا���ص��م ب��ال��رم��ث��ا، وم��غ��ري ال�����ص��رح��ان مع 

ال��دواء على ملعب الأم��ري حممد بالزرقاء.  دار 

يجمع  وح��ي��د  بلقاء  اخلمي�س  اجل��ول��ة  وتختتم 

ال��ع��رب��ي م��ع ال��ك��رم��ل وي��ق��ام على ملعب الأم��ري 

ها�صم. ويت�صدر ذات را�س ترتيب الفرق بر�صيد 

10 ن��ق��اط وب��ف��ارق الأه����داف ع��ن احت���اد الرمثا، 

ثم   ،7 والبقعة  ال�����ص��رح��ان  مغري   ،8 اجلليل  ث��م 

العربي   ،5 وبلعما  ال��ط��رة،  ال��ريم��وك،  كفر�صوم، 

من�صية   ،1 الكرمل   ،3 ال�صرحان   ،4 ال���دواء  ودار 

م��ن��اف�����ص��ات  اأن  ن���ق���اط.ي���ذك���ر  دون  ح�����ص��ن  ب��ن��ي 

�صحي  بروتوكول  تطبيق  و�صط  تقام  البطولة 

م�صدد حفاظا على ال�صالمة العامة

عوا�صم - وكاالت

بعدما اأ�صفرت اجل��ولت الأرب��ع الأوىل، يف دور 

اأوروب���ا، عن تاأهل �صتة  اأبطال  ل��دوري  املجموعات 

ال�صتة ع�صر(،  الثاين )دور  ال��دور  اإىل  ف��رق فعليا 

الأخ��ريت��ني،  اجل��ول��ت��ني  نتائج  ع��ن  النظر  بغ�س 

يدور ال�صراع حاليا على املقاعد الع�صرة املتبقية. 

املركز  ال��ف��رق على  بع�س  ب��ني  ال�صراع  ي���دور  كما 

ال��دوري  يف  اللعب  اإىل  النتقال  ل�صمان  الثالث، 

الأوروب��ي.ول��ن يكون لدى بع�س الفرق ما ت�صعى 

فعالياتها  �صتقام  التي  اخلام�صة  اجلولة  يف  اإليه، 

خالل اليومني املقبلني، لكن 8 فرق ميكنها ح�صم 

التاأهل لدور ال�صتة ع�صر، من خالل هذه اجلولة. 

ورغم بلوغه املباراة النهائية للبطولة، يف املو�صم 

املا�صي، لن يكون باري�س �صان جريمان الفرن�صي، 

ال��ث��اين، عرب  ال��دور  من الفرق التي ميكنها بلوغ 

هذه اجلولة. فقد فاز الفريق يف مباراتني وخ�صر 

مثلهما، وجتمد ر�صيده عند �صت نقاط يف املركز 

الثاين، بفارق الأهداف فقط اأمام ليبزيج الأملاين.

وي��ح��ل ���ص��ان ج��ريم��ان �صيفا، غ��د الأرب���ع���اء، على 

مان�ص�صرت يونايتد الإجنليزي، مت�صدر املجموعة 

بر�صيد ت�صع نقاط. ويربز يونايتد �صمن الفرق 

خالل  م��ن  ال��ت��اأه��ل  ح�صم  ميكنها  التي  الثمانية، 

هذه اجلولة، حيث يحتاج للتعادل فقط. وما زال 

ليفربول الإجنليزي، يعاين من اأزمة الإ�صابات يف 

�صفوفه، حيث يفتقد الفريق جهود لعبه جيم�س 

اأياك�س  ي�صت�صيف  الإ�صابة، عندما  ب�صبب  ميلرن، 

الرابعة.  املجموعة  يف  الثالثاء  اليوم  الهولندي 

ورغ���م خ�����ص��ارت��ه اأم����ام اأت��الن��ت��ا الإي���ط���ايل )2/0( 

املجموعة  ليفربول  يت�صدر  املا�صية،  اجل��ول��ة  يف 

اأياك�س  اأم��ام  نقطتني  بفارق  نقاط،  ت�صع  بر�صيد 

واأتالنتا. ويحتاج ليفربول لنقطة التعادل فقط، 

ال�صتة  ل����دور  ال��ت��اأه��ل  لي�صمن  ال��ي��وم  م���ب���اراة  يف 

الذهاب  اأياك�س يف مباراة  ع�صر، نظرا لفوزه على 

باجلولة الأوىل. ويف املجموعة الثانية ، لن يكون 

اأم��ام اإن��رت ميالن الإي��ط��ايل، �صوى حتقيق الفوز 

الأمل���اين،  مون�صنجالدباخ  بورو�صيا  م�صيفه  على 

يف  ال�صعيفة،  فر�صه  على  احلفاظ  اأراد  اإذا  اليوم 

ويتذيل  الإق�صائية.  الأدوار  بلوغ  على  املناف�صة 

اإن��رت، الفائز بلقب البطولة ث��الث م��رات �صابقة، 

فيما  ف��ق��ط،  نقطتني  بر�صيد  املجموعة  ج���دول 

نقاط،  ثماين  بر�صيد  مون�صنجالدباخ  يت�صدرها 

مقابل �صبع لريال مدريد الإ�صباين، واأرب��ع نقاط 

ل�صاختار دونيت�صك الأوكراين. ويف املباراة الأخرى 

باملجموعة، يحل الريال �صيفا على �صاختار. ويعود 

املهاجم الفرن�صي كرمي بنزميا اإىل �صفوف الريال، 

ل��ك��ن م��واط��ن��ه زي���ن ال��دي��ن زي�����دان، امل��دي��ر الفني 

للفريق، �صيفتقد جهود املدافع العمالق �صريجيو 

رام��و���س، وداين ك��ارف��اخ��ال، واأل��ف��ارو اأودري����وزول، 

ه����ازارد. واإي���دي���ن   وف��ال��ف��ريدي، ول��وك��ا يوفيت�س، 

ب��ورو���ص��ي��ا  ي�صت�صيف  ال�����ص��اد���ص��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 

لت�صيو  نقاط،  ت�صع  بر�صيد  املت�صدر  دورمت��ون��د 

ال��ث��اين بر�صيد ثماين  امل��رك��ز  الإي��ط��ايل �صاحب 

نقاط، والذي مل يتعر�س لأي هزمية يف املجموعة، 

�صويا،  ال��ت��اأه��ل  ال��ف��ري��ق��ان  وي�صتطيع  الآن.  حتى 

زينيت  اأم���ام  البلجيكي  ب��روج  كلوب  تعرث  ب�صرط 

���ص��ان ب��ط��ر���ص��ربج ال���رو����ص���ي، يف امل���ب���اراة الأخ����رى 

باملجموعة، حيث يحتل بروج املركز الثالث بر�صيد 

اأربع نقاط، مقابل نقطة واحدة لزينيت يف املركز 

الأخري. ويحظى بايرن ميونخ الأملاين، حامل لقب 

الأوىل،  املجموعة  الكاملة يف  بالعالمة  البطولة، 

حيث حقق الفوز يف املباريات الأربع التي خا�صها، 

مدريد  اأتلتيكو  م�صيفه  لكن  نقطة.   12 وح�صد 

الإ�صباين )خم�س نقاط(، ي�صتطيع مرافقته للدور 

ال��ي��وم، وف�صل  بايرن  الفوز على  اإذا حقق  ال��ث��اين، 

يف  نقاط(،  )ث��الث  الرو�صي  مو�صكو  لوكوموتيف 

الفوز على ريد بول �صالزبورج النم�صاوي )نقطة 

واح�������دة(، يف امل���ب���اراة الأخ������رى ب��امل��ج��م��وع��ة. وم��ا 

الفني  املدير  �صيميوين،  دييجو  الأرجنتيني  زال 

لأتلتيكو، يعاين من غياب مهاجميه الأ�صا�صيني، 

“كورونا”،  ب��ف��ريو���س  ل��الإ���ص��اب��ة  ���ص��واري��ز  لوي�س 

ودييجو كو�صتا لالإ�صابة. ورغم هذا، ي�صعى اأتلتيكو 

للثاأر من بايرن، الذي فاز عليه )0/4( يف اجلولة 

الأوىل من مباريات املجموعة.

االنباط – خا�ص 

اأع��ل��ن الحت����اد ال����دويل لأل���ع���اب ال��ق��وى عن 

ال��ق��وى  لأل���ع���اب  الفل�صطيني  الحت����اد  ت��ر���ص��ي��ح 

جل����ائ����زة اأف�������ص���ل احت������اد يف ال����ع����امل ع����ن ق����ارة 

�صت�صدر  وال���ت���ي  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  خ���الل  اآ���ص��ي��ا 

يف اخل��ام�����س م��ن دي�����ص��م��رب امل��ق��ب��ل ع��ل��ى هام�س 

ت���وزي���ع اجل����وائ����ز ال�����ص��ن��وي��ة ل���الحت���اد ال����دويل 

لألعاب  ال��دويل  الحت��اد  واأر�صل  القوى.  لألعاب 

برت�صيحه  الفل�صطيني  لالحتاد  ر�صالة  القوى 

اآ�صيا،  ق��ارة  م�صتوى  على  عامل  احت��اد  كاأف�صل 

بالإ�صافة اإيل خم�صة دول اأخرى وهي كينيا عن 

اوقيانو�صيا،  ق��ارة  عن  نيوزيلندا  اأفريقيا،  ق��ارة 

ب���ول���ن���دا ع����ن ق�������ارة اأوروب�����������ا، ب�����ريو ع����ن ق����ارة 

اأمريكيا  قارة  عن  نيكارجوا  اجلنوبية،  اأمريكيا 

ال�صمالية. وبارك اللواء جربيل الرجوب رئي�س 

الحت��اد  اإجن���از  الفل�صطينية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

باجلهود  م�صيداً  ال��ق��وى،  لأل��ع��اب  الفل�صطيني 

اأج���ل تطوير  ال��ت��ي بذلها الحت���اد م��ن  ال��ك��ب��رية 

األعاب القوى يف فل�صطني، وا�صتمرار العمل رغم 

ظل  يف  ال��ع��امل  ت��واج��ه  التي  الكبرية  التحديات 

اأن  اللواء الرجوب  واأكد  انت�صار جائحة كورونا. 

اإجناز احتاد األعاب القوى يعك�س الإرادة ال�صلبة 

للريا�صي الفل�صطيني يف حتقيق الإجنازات على 

تواجهه  التي  التحديات  رغ��م  العاملي  امل�صتوى 

وجائحة  الإ�صرائيلي  الحتالل  ممار�صات  بفعل 

رئي�س  م��ازن اخلطيب  د.  ب���دوره وج��ه  ك��ورون��ا. 

احتاد األعاب القوى �صكره ل�صيادة اللواء جربيل 

الريا�صية  للحركة  الدائم  دعمه  على  الرجوب 

ب�صكل  ال��ق��وى  واأل��ع��اب  ع��ام  ب�صكل  الفل�صطينية 

خ��ا���س. وق���ال د. اخل��ط��ي��ب ان ه��ذا الإجن����از مل 

اللواء  �صيادة  ودعم  توجيهات  لول  يتحقق  يكن 

ملنظومة األعاب القوى يف كل املحطات. كما و�صكر 

الحت��اد  رئي�س  احلمد  دح��الن  ال��ل��واء  اخلطيب 

الحتاد  اإدارة  وجمل�س  القوى  للعاب  الآ�صيوي 

الآ����ص���ي���وي ال�����ذي ر����ص���ح الحت������اد ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

الكبري  النجاح  تعك�س  ر�صالة  يف  القوى  لألعاب 

د�صن  احت��اد  اأول  باعتباره  الحت��اد  حققه  ال��ذي 

الحت��اد  ال��دويل يف  الإل��ك��رتوين  التعليم  من�صة 

بالدور  اخلطيب  واأ�صاد  القوى.  لألعاب  العاملي 

وال��ري��ا���ص��ة  لل�صباب  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ك��ب��ري 

ال��دع��م  ع��ل��ى  الفل�صطينية  الأومل��ب��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 

الفرتة  خالل  الحتاد  بجانب  والوقوف  الدائم 

املا�صية. 

دوري كرة االولى يواصل مشواره 

صراع دوري ابطال أوروبا يتواصل الليلة 

ترشيح فلسطين لجائزة أفضل اتحاد عامل في العالم 

التأجيل يطال مباريات دوري اليد 
االنباط – عمان 

قرر احتاد كرة اليد، الثنني، تاأجيل لقاءات اجلولة الثالثة لدوري 

اأن��دي��ة ال��درج��ة الأوىل وامل��ق��ررة ال��ي��وم ال��ث��الث��اء.واع��ل��ن الحت���اد على 

موقعه الر�صمي، اأن التاأجيل ب�صبب اإقامة مباراتي الدور قبل النهائي 

لبطولة كاأ�س الأردن. وكان يفرت�س اأن جتري اليوم 3 مباريات بدوري 

العربي،  م��ع  والأه��ل��ي  وكفر�صوم،  اإرب���د  احل�صني  ب��ني  الأوىل  ال��درج��ة 

وك��ف��رجن��ة م��ع ي��رم��وك ال�����ص��ون��ة. وي��ن��ت��ظ��ر اأن ي��ح��دد الحت����اد م��وع��دا 

تعديالت  اج��راء  مع  املقبلني،  اليومني  خ��الل  املباريات  لهذه  جديدا 

على مواعيد املباريات يف ظل ان�صحاب فريق ال�صلط من الدوري.
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االنباط-عمان

عن   )ZINC( ل���إب��داع  زي��ن  ة  من�صّ اأعلنت 

»زي��ن  برنامج  م��ن  اخلام�صة  للن�صخة  اإط���ق��ه��ا 

املبادرة« الذي يعد اأحد اأهم براجمها ومبادراتها 

ال��ت��ي ُت��واظ��ب ع��ل��ى اإط���ق��ه��ا ���ص��ن��وي��اً ل��دع��م فئة 

ال�����ص��ب��اب وال��ري��ادي��ن وق��ط��اع ري���ادة الأع��م��ال يف 

التي  للم�صاريع  مادياً  دعماً  �صتقّدم  كما  اململكة، 

على  م��وّزع��ة  األ��ف   148 بقيمة  اختيارها  �صيتم 

 18 اأف���ك���ار، ول��ت��ن�����ص��م  ن��ا���ص��ئ��ة و8  ���ص��رك��ات   10
التي  النا�صئة  ال�صركات  اإىل قائمة  �صركة جديدة 

عددها  و�صل  وال��ت��ي  لها،  ال��دع��م  ة  املن�صّ ق��ّدم��ت 

حتى الآن اإىل 192 �صركة.

ومت ت�����ص��م��ي��م ن�����ص��خ��ة ال��رن��ام��ج ل��ه��ذا ال��ع��ام 

مل��واك��ب��ة ال���ظ���روف ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مي���ر بها 

بهدف  ك��ورون��ا،  ج��ائ��ح��ة  ب�صبب  وال��ع��امل  الأردن 

ب�صبب  ت�صّررت  التي  النا�صئة  ال�صركات  م�صاندة 

اأ�صحاب  ودع��م  الق��ت�����ص��ادي��ة،  واآث��اره��ا  اجلائحة 

�صاأنها  ال��ت��ي م��ن  الأف���ك���ار واحل���ل���ول الب��ت��ك��اري��ة 

اأن ُت���دث ت��غ��ي��راً يف امل��ج��ت��م��ع، ل ���ص��ّي��م��ا خ���ل 

الظروف احلالية التي مير بها العامل.

الت�صجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  زي��ن  ة  من�صّ واأعلنت 

الأح���د عر  م��ن  اب��ت��داًء  ال��رن��ام��ج  للم�صاركة يف 

الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى  �صفحاتها 

وال�������ذي ���ص��ي�����ص��ت��م��ر ح���ت���ى ب����داي����ة ���ص��ه��ر ك���ان���ون 

الت�صجيل  راب����ط  ن�����ص��رت  ك��م��ا   ،2021 ال���ث���اين 

zainjodataservices .com/ (

ل��ي��ت��م��ك��ن   )ZainAlMubadara5
ال����راغ����ب����ون يف امل�������ص���ارك���ة م����ن ت���ع���ب���ئ���ة من����وذج 

والط���ع  املطلوبة  الوثائق  واإرف���اق  ال���ص��راك، 

على �صروط واأحكام الرنامج.

م�صار  ال��ع��ام  لهذا  الرنامج  ُن�صخة  وتت�صّمن 

يف  ة  املن�صّ ا�صتحدثته  ال��ذي  النا�صئة؛  ال�صركات 

ال�صركات  وم�صاندة  لدعم  الراهنة  الظروف  ظل 

ال��ن��ا���ص��ئ��ة الأردن����ي����ة امل��ت�����ص��ررة ب�����ص��ب��ب ت��داع��ي��ات 

مالية  خل�صائر  تعّر�صت  وال��ت��ي  ك��ورون��ا،  جائحة 

ت�����ص��ّب��ب��ت ب���راج���ع اأع���م���ال���ه���ا واأ����ص���ب���ح���ت م���ه���ّددة 

من  ال�صركات  هذه  اأ�صحاب  و�صيتمّكن  بالتوّقف، 

امل�����ص��ارك��ة يف ال��رن��ام��ج م��ن خ����ل ت��ق��دمي خطة 

اآثار اجلائحة، وكيفية  تت�صّمن حلوًل للتعايف من 

ملعاجلة  لهم  �صيقّدم  الذي  امل��ادي  الدعم  ا�صتثمار 

ب��ه��ا اجل��ائ��ح��ة  ت�صببت  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  الآث����ار 

يف  ل���ن��خ��راط  �صركاتهم  ولتعود  اأعمالهم،  على 

�صيقّدم  التي  ال�صركات  �صتح�صل  حيث  الأ���ص��واق، 

اأ�صحابها حلوًل مثالية على دعم مادي مقّدم من 

دينار  األ��ف   100 اإىل  جمموعه  يف  ي�صل  ة  املن�صّ

اأردين موّزع بالت�صاوي على 10 �صركات بالإ�صافة 

اإىل الدعم اللوج�صتي؛ وذلك للم�صاهمة يف تنفيذ 

خطتها و�صمان دميومتها وبقائها.

كما يت�صّمن الرنامج م�صار الأفكار الريادية 

ويرغب  اإبداعية  فكرة  لديه  �صخ�ص  لأي  املوّجه 

�صواء  نا�صئة،  و���ص��رك��ة  م�����ص��روع  اإىل  تويلها  يف 

الأزم��ة  ملواجهة  ح��ل��وًل  ت��ق��ّدم  الفكرة  ه��ذه  كانت 

احلالية، اأو حلوًل تخدم املجتمع، حيث �صتح�صل 

امل�صار  ه��ذا  �صمن  اختيارها  �صيتم  التي  الأف��ك��ار 

 48 اإىل  ي�����ص��ل يف جم��م��وع��ه  م�����ادي  ع��ل��ى دع����م 

اإىل  اأف��ك��ار،   8 على  بالت�صاوي  م���وّزع  دي��ن��ار  األ���ف 

ل�����ص��م��ان دميومتها  ال��ل��وج�����ص��ت��ي،  ال��دع��م  ج��ان��ب 

وا�صتمرارها.

و�صيمر الرنامج مبراحل عّدة ت�صمل مرحلة 

التي �صيتم  تقدمي الطلبات، والت�صفيات الأولية 

خ�لها اختيار اأف�صل الأفكار واحللول املتقّدمة، 

املرئي  الت�صال  تقنيات  -عر  ة  املن�صّ �صُتقيم  ثم 

للم�صاركن  مكّثفاً  تدريبياً  مع�صكراً  ُب��ع��د-  ع��ن 

عمل  وور������ص  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع��ل��ى  ���ص��ي�����ص��ت��م��ل 

لتطوير  م��ت��ع��ددة  وم��وا���ص��ي��ع  ت��ت��ن��اول جم����الت 

وتعزيز  مهاراتهم  و�صقل  وم�صاريعهم  اأفكارهم 

النهائية،  ن�صف  الت�صفيات  ثم مرحلة  قدراتهم، 

وامل�صاعدة  والتوجيه  الإر�صاد  تقدمي  مرحلة  ثم 

الت�صويقّية  واخل��ط��ط  الأع���م���ال  من���اذج  ب��ن��اء  يف 

مرحلة  اإىل  و����ص���وًل  ل��ل��م�����ص��اري��ع،  وال��روي��ج��ي��ة 

التي  ال�صركات  واختيار  وامل�صاريع  الأفكار  عر�ص 

دعمها. �صيتم 

��ة  وت����اأت����ي ه�����ذه اخل����ط����وة م����ن ج���ان���ب م��ن�����صّ

ع��ل��ى دور  ال�����ص��وء  ب��ه��دف ت�صليط  ل���إب��داع  زي��ن 

الأعمال  ريادة  النا�صئة يف تعزيز قطاع  ال�صركات 

يف الأردن ودعم القت�صاد الوطني وتوفر املزيد 

من فر�ص العمل، واأهمية تقدمي الدعم املنا�صب 

ل�صمان  احل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف  خ���ل  �صيما  ل  ل��ه��ا 

وبقائها. ا�صتمرارها 

املبادرة« يعد  اأن برنامج »زين  بالذكر  ويجدر 

ة زين ل�إبداع لدعم رياديي  اأحد اأهم برامج من�صّ

الأع���م���ال واأف���ك���ار ال�����ص��ب��اب يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 

الرنامج  خ�ل  من  ة  املن�صّ تعمل  حيث  اململكة، 

ع��ل��ى ت��ب��ّن��ي الأف���ك���ار وامل�����ص��اري��ع وت��ق��دمي ال��دع��م 

ال�����زم ل��ت��غ��دو ه���ذه الأف���ك���ار م�����ص��اري��ع و���ص��رك��ات 

ن��ا���ص��ئ��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأر�������ص ال���واق���ع ت���ع���ود على 

بالإ�صافة  والفائدة،  بالنفع  واملجتمع  اأ�صحابها 

اإىل الدعم املادي واللوج�صتي ل�صمان دميومتها، 

ال�صراتيجين. �صركائها  والت�صبيك مع 

دبي - العربية

لقاحها  اإن  الأمركية،  موديرنا  �صركة  قالت 

يف   %100 بن�صبة  فعال  ك��ورون��ا  ف��رو���ص  ملواجهة 

املرحلة الثالثة من التجارب ال�صريرية.

اأكرث  �صملت  التي  اجلديدة  النتائج  واأظهرت 

من 30 األف م�صارك، اأن اللقاح فعال بن�صبة %100 

يف ال��وق��اي��ة م��ن خم��اط��ر ل��ق��اح ك��ورون��ا ال�صديدة 

نطاق  على  املر�ص  من  الوقاية  يف   %94 وبن�صبة 

اأو�صع.

تقول ال�صركة اإن النتائج مت�صقة عر خمتلف 

ال��ع��م��ر واجلن�ص  ال��دمي��وغ��راف��ي��ات، مب��ا يف ذل��ك 

والعرق.

يتم ت��دي��د خم��اوف  اإن���ه مل  ال�صركة  وق��ال��ت 

الآث��ار  اقت�صرت  حيث  بال�ص�مة،  تتعلق  جدية 

اآلم م���وق���ع احل���ق���ن وال�����ص��داع  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ي��ة 

والتعب.

م���ودي���رن���ا ذك�����رت اأن����ه����ا، وب���ع���د ج��م��ع ب��ي��ان��ات 

بطلب  �صتتقدم  �صهرين،  ملدة  املطلوبة  ال�ص�مة 

اإدارة  م��ن  ط���ارئ  ا���ص��ت��خ��دام  اإذن  ع��ل��ى  للح�صول 

ال���غ���ذاء وال�������دواء الأم���رك���ي���ة، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 

من  م�����ص��روط  ت�صويق  ترخي�ص  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 

وكالة الأدوية الأوروبية.

ال��غ��ذاء  اإدارة  اأن  ب��ل��غ��ت 
ُ
اأ اإن��ه��ا  ال�����ص��رك��ة  ت��ق��ول 

 17 ال���ل���ق���اح يف  ل��ل��ن��ظ��ر يف  ���ص��ت��ج��ت��م��ع  وال���������دواء 

دي�صمر.

20 م��ل��ي��ون جرعة  وت��ت��وق��ع م��ودي��رن��ا جت��ه��ي��ز 

نهاية  ب��ح��ل��ول  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإىل  ل�صحنها 

10 م�ين  لتح�صن  ك��اٍف  وهو عدد   ،2020 عام 

وت��ق��ول  ج��رع��ت��ن.  يتطلب  ال��ل��ق��اح  لأن  �صخ�ص 

 500 ب��ن  م��ا  لت�صنيع  طريقها  يف  اإن��ه��ا  ال�صركة 

يف  العامل  م�صتوى  على  جرعة  مليار  اإىل  مليون 

عام 2021.

يف حديثه عن النتائج، اأكد الرئي�ص التنفيذي 

املرتفع،  اللقاح  جناح  معدل  على  بان�صل  �صتيفان 

من  الوقاية  على  قدرته  اخل�صو�ص،  وجه  وعلى 

اأن  »نعتقد  بان�صل:  وق��ال  ال�����ص��دي��دة.  الأم��را���ص 

لقاحنا �صيوفر اأداة جديدة وقوية قد تغر م�صار 

ال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ص  ال��وب��اء وت�صاعد يف  ه��ذا 

الوفاة«. ال�صديدة، وال�صت�صفاء ومعدلت 

وي��ع��ت��ر اإع����ن م��ودي��رن��ا ي���وم الث��ن��ن مهما 

اآخر  لقاح  �صيء، هو  كل  قبل  الأ�صباب.  لعدد من 

�صي�صاعد  اإذن  على  احل�����ص��ول  نحو  يتجه  مثبت 

يف م��ع��اجل��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ال���ذي اأ���ص��اب وقتل 

م�����ي����ن الأ�����ص����خ����ا�����ص ح�����ول ال�����ع�����امل. وب���ه���ذه 

ال��ط��ري��ق��ة، ي��ع��د ال��ل��ق��اح واع����ًدا اأك���رث م��ن اللقاح 

امل��ر���ص��ح م��ن ���ص��رك��ة ف��اي��زر وب��ي��ون��ت��ك، وال���ذي مت 

نتائج  بعد  التنظيمية  للموافقة  ا  اأي�صً تقدميه 

ال���ت���ج���ارب ال����واع����دة، ح��ي��ث ي��ت��ط��ل��ب م��ت��ط��ل��ب��ات 

تخزين اأقل اإرهاقا.

مهًما،  معلًما  ا  اأي�صً هذا  يعد  للعلم،  بالن�صبة 

التي مل تنجح بعد يف   RNA با�صتخدام تقنية 

مت  وبيونتك  فايزر  )لقاح  ال�صوق  اإىل  الو�صول 

.)RNA ا با�صتخدام  اأي�صً ت�صنيعه 

ل�صركة  بالن�صبة  ك��ب��ًرا  اإجن���اًزا  ه��ذا  يعد  كما 

اللقاح، حيث مل  املوافقة على  موديرنا، يف حالة 

تقدم اأي �صركة لقاًحا اإىل ال�صوق بعد.

منّصة زين ُتطلق برنامج »زين المبادرة 5« وتقّدم دعمًا 
بقيمة 148 ألف دينار

موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب

-دبي-العربية

 ي�صتهر اللوز بفوائده ال�صحية وا�صتخدامات 

تناول  ميكن  ال��ل��ذي��ذ.  وم��ذاق��ه  ال�صهية  الطهي 

ال���ل���وز ك��وج��ب��ات خ��ف��ي��ف��ة، ث���م ط��ح��ن��ه اإىل دق��ي��ق 

وتويله اإىل حليب كرميي، املعروف با�صم حليب 

اأ�صهر منتجات  اأحد  اللوز. ويعد حليب اللوز هو 

يف  وا�صع  نطاق  على  �صائعة  اأ�صبحت  التي  اللوز 

ونكهته  ق��وام��ه  ب�صبب  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��ك��ث��ر 

ول��ذي��ذا،  �صحيا  ن��ب��ات��ي��ا  حليبا  ول��ك��ون��ه  ال��غ��ن��ي��ة، 

وميكن اأن يكون بديً� للحليب البقري، بح�صب 

ما ن�صره موقع »بولد �صكاي« Boldsky املعني 

بال�صحة.

طريقة �صنع حليب اللوز

اللوز  اللوز عن طريق نقع  اإع��داد حليب  يتم 

امل��واد  لإزال���ة  اخلليط  ت�صفية  ث��م  ب��امل��اء  وخلطه 

ال�صلبة، كما يلي:

الليل  طوال  املاء  يف  اللوز  من  كوبن  • نقع 
وت�صفيتهما قبل ال�صتخدام.

اإىل  املق�صر  اللوز  واإ�صافة  اللوز  ق�صر  • اإزالة 

 2-1 امل���اء يف اخل����ط ليتم �صربه وم��زج��ه م��دة 

مطحون  وال��ل��وز  معكًرا  امل��اء  ي�صبح  حتى  دقيقة 

ناعماً.

• �صب اخلليط يف م�صفاة تو�صع فوق كاأ�ص.
قدر  ال�صائل  ل�صتخراج  لأ�صفل  ال�صغط   •

الإمكان.

• تخزين حليب اللوز يف الراد ملدة 4-5 اأيام.
بديل للحليب البقري

بدي�  يعد  اللوز  حليب  اأن  الباحثون  وي��رى 

ج��ي��دا ل���أط��ف��ال وال��ب��ال��غ��ن ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

يعد  اأن��ه  كما  احلليب.  تمل  عدم  اأو  احل�صا�صية 

نظاًما  يتبعون  الذين  ل�أ�صخا�ص  جيًدا  اختياًرا 

غذائًيا نباتًيا.

اإن حليب اللوز غني بالعديد من الفيتامينات 

والريبوف�فن   E فيتامن  بينها  من  وامل��ع��ادن، 

والكال�صيوم  وال��زن��ك  وال��ن��ح��ا���ص   D وف��ي��ت��ام��ن 

عند  احلذر  يجب  لكن  والفو�صفور.  واملغني�صيوم 

ب��دون  ل��وز  حليب  اختيار  يتم  اأن  ج��اه��زا  �صرائه 

اإ�صافات �صكر اأو مواد حافظة.

1. فقدان الوزن

لأن حليب اللوز منخف�ص ال�صعرات احلرارية 

وال�صكر، فاإن تناول كميات كبرة منه ل تت�صبب 

ن�صبة  على  ا  اأي�صً اللوز  يحتوي  ال���وزن.  زي��ادة  يف 

ع��ال��ي��ة م��ن الأح��م��ا���ص ال��ده��ن��ي��ة الأح���ادي���ة غر 

يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  ال��ت��ي   ،MUFA امل�صبعة 

اإنقا�ص الوزن.

2. م�صتويات ال�صكر يف الدم

ارت��ف��اًع��ا  امل��ح��ل��ى  غ��ر  ال��ل��وز  ي�صبب حليب  ل 

مفاجًئا يف م�صتويات ال�صكر يف الدم، مما يجعله 

اللوز  حليب  اإن  ال�صكري.  ملر�صى  مثالًيا  خ��ي��اًرا 

من امل�صروبات منخف�صة الكربوهيدرات لذا فهو 

ي�صاعد على التحكم يف م�صتويات ال�صكر يف الدم.

3. �صحة العظام

ن���ظ���ًرا لأن ح��ل��ي��ب ال���ل���وز غ��ن��ي ب��ال��ك��ال�����ص��ي��وم 

احلفاظ  يف  �صي�صاعد  تناوله  ف��اإن   ،D وفيتامن 

على عظام قوية و�صحية.

4. �صحة القلب

ع��ال��ي��ة من  ن�صبة  ع��ل��ى  ال��ل��وز  ي��ح��ت��وي حليب 

ال���ده���ون ال�����ص��ح��ي��ة، م��ث��ل الأح���م���ا����ص ال��ده��ن��ي��ة 

الأح����ادي����ة غ���ر امل�����ص��ب��ع��ة والأح���م���ا����ص ال��ده��ن��ي��ة 

امل����ت����ع����ددة غ����ر امل�������ص���ب���ع���ة، وال����ت����ي ت���ع���د م��ف��ي��دة 

اأن  ال��ل��وز  ل�����ص��رب ح��ل��ي��ب  ال��ق��ل��ب. مي��ك��ن  ل�صحة 

وي��زي��د   LDL ال�����ص��ار  ال��ك��ول��ي�����ص��رول  يخف�ص 

يح�صن  وبالتايل   ،HDL اجليد  الكولي�صرول 

�صحة القلب.

5. يكافح اأ�صرار اجلذور احلرة

لفيتامن  جيًدا  م�صدًرا  اللوز  حليب  يعتر 

ق��اب��ل ل��ل��ذوب��ان يف ال��ده��ون  ف��ي��ت��ام��ن  وه���و   ،E
اأ�صرار  وهو �صروري حلماية خ�يا اجل�صم من 

��ا  اجل������ذور احل������رة. ي���ح���ارب ف��ي��ت��ام��ن E اأي�����صً

الل��ت��ه��اب��ات والإج����ه����اد ال��ت��اأك�����ص��دي يف اجل�����ص��م، 

وبالتايل مينع خطر الإ�صابة بالأمرا�ص املزمنة.

6. خماطر مر�ص الزهامير

اللوز  حليب  يف   E فيتامن  حمتوى  ي�صاعد 

يف اإبطاء تطور ال�صطرابات الع�صبية التنك�صية 

مثل م��ر���ص ال��زه��امي��ر. لقد وج���دت ال��درا���ص��ات 

ويقلل من  العقلي  الأداء  يح�صن   E فيتامن  اأن 

خطر الإ�صابة مبر�ص الزهامير.

7. خاٍل من اللكتوز ومنتجات الألبان

ال�كتوز  من  خاليا  لكونه  اللوز،  حليب  يعد 

الذين  ل�أ�صخا�ص  منا�صًبا  خياًرا  ب�صكل طبيعي، 

يعاين  ال�كتوز.  ح��الت عدم تمل  يعانون من 

البع�ص من حالت عدم قدرة اجل�صم على ه�صم 

�صكر ال�كتوز، املوجود يف احلليب البقري، ويعد 

احل��ل��ي��ب ال��ن��ب��ات��ي احل���ل امل���ث���ايل ل��ت��ج��ن��ب الآث����ار 

اجل��ان��ب��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ص��ون ل��ه��ا نتيجة ل��ت��ن��اول 

منتجات الألبان.

الآثار اجلانبية حلليب اللوز

من  العديد  على  ال��ل��وز  حليب  يحتوي  بينما 

املخاطر  بع�ص  هناك  اأن  اإل  ال�صحية،  الفوائد 

يكفي  م��ا  اإىل  ال��ل��وز  حليب  يفتقر  ب��ه.  املرتبطة 

لزم  اأ�صا�صي  غذائي  عن�صر  وه��و  ال��روت��ن،  من 

والهرمونات  الإنزميات  واإنتاج  الع�ص�ت،  لنمو 

ال�زمة لقيام اجل�صم بوظائفه الأخرى.

واأف�����ادت درا����ص���ة ن�����ص��رت ع���ام 2015 يف دوري���ة 

كميات  تناولوا  الذين  الأطفال  اأن  الأطفال  طب 

كبرة من حليب اللوز تكونت لدى البع�ص منهم 

ح�صوات يف الكلى. خل�ص الباحثون اإىل اأن حليب 

التي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ل���أك�����ص��الت  ال��ل��وز م�صدر غني 

ت�صبب ح�صوات الكلى وبالتايل يجب جتنبها من 

قبل الأطفال.

بعمر  الأطفال  تناول  من  الأطباء  يحذر  كما 

اأقل من عام لأي حليب نباتي، مبا يف ذلك حليب 

ال���ل���وز، لأن����ه ي��ت��ع��ار���ص م���ع ام��ت�����ص��ا���ص احل��دي��د 

وميكن اأن ي�صبب نق�ص املغذيات.

ا�صتخدامات متعددة

حليب  لإدراج  امل��ق��رح��ات  م��ن  الكثر  ت��وج��د 

اللوز يف النظام الغذائي وتقيق اأف�صل ا�صتفادة 

منه، كما يلي:

على  ال�����ص��وف��ان  اإىل  ال��ل��وز  حليب  ي�صاف   •
الإفطار.

اأو  الكاكاو  اأو  القهوة  اأو  ال�صاي  اإىل  • ي�صاف 
ال�صوكولتة ال�صاخنة.

• ي�صاف حليب اللوز اإىل الع�صائر الطبيعية 
الطازجة.

وت��واب��ل  وال�صل�صات  احل�صاء  اإىل  ي�صاف   •
ال�صلطة.

• ي�صتخدم حليب اللوز خلبز الكيك والآي�ص 
كرمي واحللوى.

حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة

بعد الصور االستعراضية.. مدونة 
شهيرة تواجه »موقفا مرعبا«

تحذير.. غياب مراقبة القطبين يعطل 
توقعات تغير المناخ

ظهر فجأة واختفى فجأة.. »الهيكل 
الغامض« يثير حيرة األميركيين

ترجمات - اأبوظبي

موقع  على  معروفة  »بلوغر«  تعر�صت 

»اإن�صتغرام« لهجوم من 3 رجال يف منزلها 

وم�صاعدتها  قيدوها هي وطفلها  الفخم، 

مبئات  ت��ق��در  ثمينة  حم��ت��وي��ات  و���ص��رق��وا 

الآلف من الدولرات.

وك���ان���ت ����ص���و م���ي ي�����ان، وه����ي م���دون���ة 

الهجوم،  �صحية  كونغ،  هونغ  يف  معروفة 

ب����ع����د وق�������ت ق�������ص���ر م������ن ا����ص���ت���ع���را����ص 

»اإن�صتغرام«. واأموالها على  مقتنياتها 

وقع  الذي  ال�صطو  اإن  ال�صرطة  وقالت 

موؤخرا يف منزل �صو، �صرق خ�له 3 رجال 

قيمتها  تقدر  اأمتعة  ب�صكاكن  م�صلحن 

بنحو 400 األف دولر، تنوعت بن حقائب 

اإلكرونية. و�صاعات واأجهزة 

وق����ال����ت امل����دون����ة اإن����ه����ا ك���ان���ت ن��ائ��م��ة 

املعي�صة،  عندما �صمعت �صو�صاء يف غرفة 

و«عندما خرجت من غرفتي كان 3 رجال 

بالفعل يف ال�صقة«، ح�صب التفا�صيل التي 

مورننغ  ت�صاينا  »�صاوث  �صحيفة  ن�صرتها 

املحلية. بو�صت« 

وق�����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ال�����ص��رط��ة اإن 

الل�صو�ص قيدوا �صو وطفلها وم�صاعدتها 

اأرغمها  اأحدهم  اأن  واأك��د  ل�صق،  ب�صريط 

على اإخباره مبكان اأموالها.

ت��ري��ر  يف  جن���ح���ت  امل�����دون�����ة  اأن  اإل 

ات�صلت  حيث  اجلناة،  مغادرة  بعد  نف�صها 

ب��ال�����ص��رط��ة واأب��ل��غ��ت ع��ن احل�����ادث، ل��ت��ب��داأ 

ال�صرقة. التحقيقات يف 

العربية- وكاالت

العلماء من حدوث فجوة خ�ل  حذر 

قيا�ص  على  ال��ق��درة  يف  املقبلة،  ال�صنوات 

���ص��م��اك��ة اجل��ل��ي��د يف ال��ق��ط��ب��ن ال�����ص��م��ايل 

واجلنوبي.

ينتهي  اأّن  املوؤكد  �صبه  يكون من  ويكاد 

ال��وح��ي��دي��ن  ال�صناعين  ال��ق��م��ري��ن  ع��م��ر 

قبل  وذلك  القطبن،  ملراقبة  املخ�ص�صن 

يرك  وق��د  الف�صاء.  اإىل  بدائلهما  نقل 

ه���ذا الأم�����ر ال��ع��ل��م��اء غ���ر ق���ادري���ن على 

ر�صد بع�ص التغيرات املهمة يف القطبن 

ارتفاع  واجلنوبي، خ�صو�صاً مع  ال�صمايل 

درجة حرارة املناخ.

واأث�����������ار ال����ب����اح����ث����ون خم����اوف����ه����م م��ع 

امل��ف��و���ص��ي��ة الأوروب����ي����ة ووك���ال���ة ال��ف�����ص��اء 

الأوروب��������ي��������ة، وج�������رى اإر�������ص������ال خ���ط���اب 

املمكنة  واحل��ل��ول  امل�صكلة  يو�صح  مف�صل 

بالتفا�صيل، وذلك اإىل كبار امل�صوؤولن يف 

والوكالة. املفو�صية 

ر���ص��ال��ت��ه��م على  ال��ع��ل��م��اء يف  وي�������ص���ّدد 

فجوة  لتجنب  وذل���ك  ال��ت��ح��رك،  ���ص��رورة 

ت���راوح ب��ن ع��ام��ن و5 اأع���وام يف ال��ق��درة 

ال���ق���ط���ب���ن،  ع���ل���ى م���ع���اي���ن���ة اجل���ل���ي���د يف 

م�صرين اإىل اأّن هذه الفجوة �صتوؤدي اإىل 

انقطاع حا�صم يف ال�صج�ت طويلة الأجل 

اجلليد  �صمك  وتغر  اجلليدية  لل�صفائح 

البحري وعلم املحيطات القطبية، الأمر 

ال����ذي ���ص��ي��ق��ل��ل ب�����دوره م���ن ال���ق���درة على 

تقييم وت�صن توقعات منوذج املناخ.

وي�����������������دور اخل���������������ف ح������������ول ط������ول 

و   ”2-CryoSat“ م���ه���م���ت���ي  ع���م���ر 

وهما   ،2-American IceSat“
ال���ل���ذان يحم�ن  ال�����ص��ن��اع��ي��ان  ال��ق��م��ران 

الأ���ص��ط��ح  وارت����ف����اع  ���ص��ك��ل  ت��ق��ي�����ص  اأدوات 

اجلليدية.

وك�����ان ه�����ذان ال���ق���م���ران ح��ا���ص��م��ن يف 

البحري  اجل��ل��ي��د  ح��ج��م  ف��ق��دان  ت�صجيل 

وان���خ���ف���ا����ص ك��ت��ل��ة الأن����ه����ار اجل��ل��ي��دي��ة. 

وم���ا مي��ي��ز ه���ذه الأق���م���ار ال�����ص��ن��اع��ي��ة هو 

اإن��ه��ا تطر  اإذ  م��دارات��ه��ا ح���ول الأر������ص، 

جنوباً  درج���ة  و88  ���ص��م��اًل  درج���ة   88 اإىل 

اأنها تر�صُد  من خط ال�صتواء، مما يعني 

م���ن���اط���ق ال���ق���ط���ب ال�������ص���م���ايل وال���ق���ط���ب 

باأكملها. اجلنوبي 

الأقمار  معظم  تتجاوز  ل  املقابل،  ويف 

83 درج����ة.  ال�����ص��ن��اع��ي��ة الأخ�������رى ع�����ادة 

�صبيل  على  تفوت،  فاإنها  لذلك،  ونتيجة 

املحيط  و���ص��ط  م��ن  �صا�صعة  رق��ع��ة  امل��ث��ال، 

ال�صمايل. املتجمد 

اأم�����ا ال��ق��ل��ق ال��ك��ب��ر ف��ه��و اأن�����ه ���ص��ي��ت��م 

و   ”2-CryoSat“ ت�����ص��غ��ي��ل  اإي����ق����اف 

من  ط��وي��ل  وق���ت  ق��ب��ل   ”2-IceSat“
اأي ع��م��ل��ي��ات م��ت��اب��ع��ة. وف��ع��ل��ي��اً، فقد  ب���دء 

فرة  بالفعل   ”2-CryoSat“ جتاوز 

ت�����ص��م��ي��م��ه، ع��ل��م��اً اأن�����ه ج����رى و���ص��ع��ه يف 

�صيعمل  اأن��ه  توقع  مع   2010 عام  الف�صاء 

ملّدة 3.5 �صنة على الأقل.

ترجمات - اأبوظبي

ب�������ص���ك���ل م����ف����اج����ئ، اخ���ت���ف���ى ال��ه��ي��ك��ل 

الغام�ص الذي مت العثور عليه يف منطقة 

نائية من �صحراء ولية يوتا الأمركية، 

طبيعته  ح��ول  الغريبة  النظريات  مثرا 

وامل�صوؤولن عن اإح�صاره واإزالته.

وك�����ان م�������ص���وؤول���ون يف جم����ال احل��ي��اة 

ال����ري����ة ق����د اك��ت�����ص��ف��وا ه��ي��ك��� م��ع��دن��ي��ا 

ال��ولي��ة،  م��ن  ن��ائ��ي��ة  غ��ام�����ص��ا يف منطقة 

اأث����ن����اء م���راق���ب���ة ق��ط��ي��ع م���ن احل���ي���وان���ات 

الرية من طائرة هليكوبر، قبل اأيام.

وذك������������رت �����ص����ب����ك����ة »������ص�����ك�����اي ن�����ي�����وز« 

املرا�ص  الهيكل  ارت��ف��اع  اأن  الريطانية 

3.5 اأم����ت����ار، وه����و م�����زروع يف  ي��ب��ل��غ ن��ح��و 

نوع  اأنه م�صنوع من  اإىل  الأر�ص، م�صرة 

من املعادن.

و����ص���ارك���ت ���ص��ف��ح��ة »دوري��������ة ال���ط���رق 

ال�صريعة يف ولية يوتا« على »في�صبوك«، 

وه���ي ���ص��ف��ح��ة ح��ك��وم��ي��ة ر���ص��م��ي��ة، ���ص��ورا 

للهيكل، بعدما جرى التقاط ال�صور من 

ا�صتك�صافية  رحلة  اأثناء  هليكوبر  طائرة 

الرية. للحياة 

وب��ن��ف�����ص غ���راب���ة وج�����وده ب�����ص��ك��ل غر 

م��ت��ن��ا���ص��ق م���ع ال��ط��ب��ي��ع��ة ال�����ص��ح��راوي��ة، 

اأن  دون  م��ن  م��ك��ان��ه،  م��ن  الهيكل  اخ��ت��ف��ى 

اإزالته. تعرف ال�صلطات امل�صوؤولن عن 

اأن  بعد  الهيكل،  اختفاء  زوار عن  وبلغ 

الغريبة  الظاهرة  لروؤية  موقعه  ق�صدوا 

باأنف�صهم.

�صاحنة  راأى  اأن����ه  ال�����زوار  اأح����د  وزع����م 

تغادر  وهي  كبرا،  ج�صما  حمملة  بي�صاء 

حول  ال�صبهات  اأث���ار  مم��ا  الهيكل،  م��وق��ع 

هوية الأ�صخا�ص الذين اأخذوه.

التقطت  ال��ت��ي  امل��روح��ي��ة  وق���ال ط��ي��ار 

اأول ال�صور للهيكل بريت هت�صينغز، لقناة 

املحلية:  الإخ��ب��اري��ة  ت��ي يف«  اإل  اإ����ص  »ك��ي 

»ك����ان ه���ذا اأغ����رب ���ص��يء ���ص��ادف��ت��ه ه��ن��اك 

طوال �صنوات الطران التي اأم�صيتها«.




