
  األمن العام ُتحذر من األحوال 
     الجوية السائدة

  متر حوض المقبلة بالفحيص يصل
     لـ 750  دينار 

  الدفاع المدني ينقذ شخصين حاصرتهما 
      السيول في الزرقاء

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
عشيرتي الهلسة والعتيبي

الرحاحلة: التقديم لبرنامج استدامة 
سيبدأ 20 الشهر الحالي

االنباط-عمان

ن��ق��ل رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي 

يو�شف ح�شن العي�شوي، تعازي جاللة امللك 

بوفاة  الهل�شة  ع�شرية  اإىل  ال��ث��اين،  عبداهلل 

�شامي،  ال��وزي��ر  اأدي��ب وعمة  ال��وزي��ر  �شقيقة 

واىل ع�شرية العتيبي بوفاة العميد املتقاعد 

الدكتور �شبحي العتيبي.

هاتفني   ات�شالني  يف  العي�شوي،  واأع���رب 

وموا�شاة  تعازي  عن  الفقيدين،  اأ�شرتي  مع 

جاللة امللك لهما، �شائال اهلل اأن يتغمدهما  

بوا�شع رحمته..

االنباط-عمان

لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  اكد 

الأج��ت��م��اع��ي ال���دك���ت���ور ح����ازم رح���اح���ل���ة، ان 

تقريبا  �شيبداأ  ا�شتدامة  لربنامج  التقدمي 

يوم الع�شرين من ال�شهر احلايل الكرتونيا.

وا�شار اىل ان حتديد القطاعات املت�شررة 

والكرث ت�شررا من جائحة فريو�س كورونا 

ا���ش��ت��دام��ة  ب��رن��ام��ج  م���ن  �شت�شتفيد  وال���ت���ي 

�شت�شدر مبوجب اأمر دفاع جديد، لفتا اىل 

وجود اآلية مع البنوك لت�شهيل عملية و�شول 

امل�شتحقات اىل اأ�شحابها. وقال ان الربنامج 

ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  اطلقه  ال���ذي 

اخل�����ش��اون��ة ي���وم اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي ي��ه��دف 

امل�شرح  غري  املن�شاآت  يف  العاملني  دع��م  اإىل 

الأكرث  الأن�شطة  يف  والعاملني  بالعمل،  لها 

ت�شررا جراء اجلائحة.

لقاء  خ��الل  الرحاحلة  الدكتور  وا���ش��اف 

اليوم للقطاعات  نظمته غرفة جتارة عمان 

الربنامج  كلفة   اإن  ت�شررا  والك��رث  املغلقة 

ت�شل اىل  200 مليون دينار �شتقدم احلكومة 

مليون   66 ومبلغ  دي��ن��ار،  مليون   134 مبلغ 

ان  ال�����ش��م��ان. واو���ش��ح  دي��ن��ار م�شاهمة م��ن 

بالربنامج  م�شمولة  غري  ال��واف��دة  العمالة 

ك���ون���ه ي�����ش��ت��ه��دف ف��ق��ط الأي�������دي ال��ع��ام��ل��ة 

الأردن��ي��ة، لفتا اىل ع��دم وج��ود اي��ة �شروط 

للم�شتفدين �شواء ان تكون املن�شاآة م�شمولة 

الول من  قبل  الجتماعي  ال�شمان  مبظلة 

الدكتور  وب��ني  احل���ايل.  الأول  ك��ان��ون  �شهر 

الرحاحلة ان الربنامج ي�شتهدف كل املوؤمن 

عليهم.

التفا�صيل �ص »3«

الأحد   20  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  6  كانون الأول  2020 م - العدد  5534    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

50 وفاة و3160 إصابة بكورونا و5268 حالة شفاء

هياجنة: نكون محظوظين اذا استطعنا 
توفير 25٪ من مطعوم كورونا

2إرادة ملكية بتعيين الدكتور عاطف الحجايا مستشارًا لجاللة الملك لشؤون العشائر

االنباط-وكاالت

مل ت��ك��رتث ب��ل��دي��ة الح��ت��الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

و�����ش����رك����ة م�����ي�����اه »ج�����ي�����ح�����ون« ل���ل���ت�������ش���دع���ات 

وال���ت�������ش���ق���ق���ات ال���ت���ي ت�����ش��ب��ب��ت ف��ي��ه��ا ب��ح��و���س 

القدمية،  بالبلدة  ال�شل�شلة  بباب  النري�شات 

عن  مل�شوؤوليتهما  وتنكرهما  اإهمالهما  ج��راء 

للحو�س،  التحتية  بالبنية  عملهما  يف  اخللل 

كونه يقع �شرقي مدينة القد�س املحتلة

وي��ت��ه��دد خ��ط��ر ان��ه��ي��ار ح��و���س ال��ن��ري���ش��ات 

توا�شل  وا���ش��ح  اإه��م��ال  ب�شبب  حل��ظ��ة،  اأي  يف 

الأتربة  بانهيار  ت�شبب  ما  املا�شي،  العام  منذ 

املياه،  اأنابيب  انفجار  بفعل  التحتية  بالبنية 

دون حتريك �شاكن من موؤ�ش�شتي الحتالل

م���وق���ع  ال�����ن�����ري������ش�����ات يف  ح�����و������س  وي�����ق�����ع 

بالقد�س،  القدمية  بالبلدة  مهم  ا�شرتاتيجي 

ال�����رباق ول يبعد  ي��ق��ع م��ق��اب��ل ح��ائ��ط  ك��ون��ه 

���ش��وى اأم���ت���ار ع��ن امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى امل��ب��ارك، 

وهو  التجارية،  امل��ح��الت  جانبيه  على  ومتتد 

 3 اإىل  بعدها  يف�شي  �شيق  مدخل  عن  عبارة 

طابق  اإىل  واليمني،  والي�شار  لالأمام  مداخل 

ثان مرتفع عن م�شتوى بقية منازل احلو�س، 

وجت����د ب��ع��ده��ا ���ش��اح��ة ت��ت��و���ش��ط ع����دة غ���رف، 

وفوقها عدة طبقات

التفا�صيل �ص »11«

 حوش النيرسات المقدسي.. إهمال إسرائيلي متعمد يعرض 
حياة 24 عائلة للخطر

القطامين : أهمية تعزيز التشاركية مع أمانة 
عمان لتنظيم شؤون العمالة الوافدة

  المعايطه : برامج الحماية االجتماعية التي أعلنت 
عنها الحكومة لمصلحة العمال

االنباط-عمان

اأك���د وزي���ر ال��ع��م��ل ووزي����ر ال���دول���ة ل�����ش��وؤون 

ال���ش��ت��ث��م��ار ال���دك���ت���ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ني على 

اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت�����ش��ارك��ي��ة م���ع اأم���ان���ة ع��م��ان 

�شوق  داخ��ل  ال��واف��دة  العمالة  ���ش��وؤون  لتنظيم 

اخل�شار املركزي التابع لأمانة عمان.

وق�����ال ال���وزي���ر ال��ق��ط��ام��ني خ����الل زي���ارت���ه 

ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي�������ر  ب���ح�������ش���ور  الأول  ل���ل�������ش���وق 

يف  الأ���ش��واق  وم��دي��ر  املفلح  اأمي��ن  الجتماعية 

الأم���ان���ة ع��ب��د امل��ج��ي��د ال���ع���دوان وم��دي��ر �شوق 

جتار  ونقيب  حمادين  اأن�س  املركزي  اخل�شار 

وم�������ش���دري اخل�������ش���ار وال���ف���واك���ه ���ش��ع��دي اب��و 

اأي  العمل حري�شة على �شبط  اإن وزارة  حماد 

ال�شوق  يف  الوافدة  العمالة  ترتكبها  جت��اوزات 

هذا  يف  للعمل  الأردن��ي��ة  للعمالة  املجال  وفتح 

املجال.

�شيتم  اأنه  الزيارة  خالل  القطامني  واأعلن 

بتوفري  ال�����ش��وق  واإدارة  الأم��ان��ة  م��ع  التن�شيق 

الرئي�شي  املكتب  يف  العمل  ملفت�شي  دائم  مكتب 

ل�شمان. لل�شوق 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

الأردن،  عمال  لنقابات  ال��ع��ام  الحت���اد  اأك���ّد 

تّدعي  »منظمات  لها  تروج  التي  املعلومات  اأّن 

مت��ث��ي��ل ال���ع���م���ال«، ب�����ش��اأن م�����ش��اه��م��ة م��وؤ���ش�����ش��ة 

ال�����ش��م��ان الج��ت��م��اع��ي يف ب��رن��ام��ج امل��ح��اف��ظ��ة 

ع��ل��ى ا���ش��ت��دام��ة ف���ر����س ال��ع��م��ل، »ع���اري���ة عن 

ال�����ش��ح��ة وه��دف��ه��ا ال��ت�����ش��وي�����س«، م�����ش��رًيا اإىل 

اأعلنت  التي  الجتماعية  احلماية  ب��رام��ج  اأّن 

ومن  العمال،  مل�شلحة  موؤخًرا،  احلكومة  عنها 

الجتماعية،  احلماية  منظومة  تعزيز  �شاأنها 

املعي�شية جراء  الظروف  وطاأة  والتخفيف من 

تداعيات جائحة كورونا القت�شادية.

وق����ال رئ��ي�����س الحت�����اد م����ازن امل��ع��اي��ط��ه يف 

ت�شريح �شحايف ام�س، اإن حزمة الربامج التي 

مع  بالت�شاور  كانت  موؤخرا  احلكومة  اأطلقتها 

اإىل  العمالية، م�شريا  والنقابات  العمال  احتاد 

و�شمان  ال��وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  للحفاظ  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا 

ا���ش��ت��م��راري��ة ال��ن�����ش��اط��ات الق��ت�����ش��ادي��ة وع���دم 

توقفها؛ الأمر الذي ل يوؤدي اإىل فقدان مزيد 

من الوظائف.

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان

قال اأمني عام وزارة ال�شحة وم�شوؤول 

اإن  الهياجنة  وائل  الدكتور  كورونا  ملف 

مطعوم كوفيد19 متيز يف �شرعة اإنتاجه 

ب�شبب  وذل�����ك  امل����راح����ل  يف  وب��ال�����ش��رع��ة 

ال��ظ��رف ال��ط��ارئ ال���ذي ي�شهده ال��ع��امل، 

امل��راح��ل  بع�س  ت�شري  ان  ا���ش��ت��دع��ى  مم��ا 

بالتوازي.  عو�شا عن التوايل، فهناك ما 

يقارب املئتي مطعوم.

 »الجثمانية«.. أعرق كنائس القدس 
تحترق بنيران المستوطنين

 طوقان: القطاع الخاص شريك 
أساس للحكومة

أورانج تؤكد التزامها بمكافحة
 التمييز ضد المرأة

 االنباط-وكاالت 

ملتقي  ع��ن��د  ق������درون  وادي  م��ن��ط��ق��ة  يف 

الطرق بني جبل الزيتون وبلدة �شلوان، تقع 

الكنائ�س  اأع��رق  من  تعد  اجلثمانية،  كني�شة 

وعلى  املحتلة،  القد�س  مدينة  يف  التاريخية 

اع���ت���داءات  ت�شلم م��ن  ال���ع���امل، مل  م�����ش��ت��وى 

ع�شية  اإحراقها،  حاولوا  الذين  امل�شتوطنني 

الحتفالت براأ�س ال�شنة امليالدية

واأهم ما مييزها واجهتها املدعمة ب�شف 

ف�شيف�شائية  لوحة  اأع��اله��ا  يف  الأع��م��دة  من 

اأنه  على  رم��زي  ب�شكل  امل�شيح  ال�شيد  ُت�شور 

»�شلة الو�شل بني اهلل عز وجل والب�شرية«، 

بح�شب اعتقاد امل�شيحيني

ما  ال��ف��رتة  يف  الكني�شة  بناء  ت��اري��خ  يعود 

مايل  بتمويل  وذل���ك   ،1924 اإىل   1919 ب��ني 

اأوروبية، ولذلك �شارت تعرف  16 دولة  من 

حديقتها  وت�شم  الأمم«،  كل  »كني�شة  با�شم 

ثماين اأ�شجار زيتون من الفرتة الرومانية، 

الكني�شة  ع��ل��ى واج��ه��ة  امل��ر���ش��وم��ة  وال��ل��وح��ة 

»ل���وح���ة ي����وم ال���ق���ي���ام���ة« ل��ل��ر���ش��ام ال�����ش��ه��ري 

ليوناردو دافن�شي

ف��وق  ُب��ن��ي��ت  ال��ت��ي  الكني�شة،  ه���ذه  ومت��ث��ل 

�شخرة الآلم، ول تبعد �شوى 200 مرت عن 

باب الأ�شباط، اللحظات الأخرية من »حياة 

متاأماًل  متفكًرا  جل�س  عندما  امل�شيح  ال�شيد 

مدرًكا.

التفا�صيل �ص »10«

االنباط- عمان 

 اأك�����د ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��������وزراء وزي�����ر دول���ة 

طوقان،  اأمية  الدكتور  القت�شادية  لل�شوؤون 

للحكومة،  اأ�شا�س  �شريك  اخلا�س  القطاع  اأن 

تنمو  الوطني  القت�شاد  عجلة  اأن  تعي  وه��ي 

بال�شراكة معه على خمتلف م�شتوياته.

رئي�س  ال�شبت،  ام�����س  ل��ق��ائ��ه،  خ��الل  وق���ال 

الأعمال  رجال  جمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء 

الأردن���ي���ني، اإن ب��رام��ج ال���ش��الح الق��ت�����ش��ادي 

التي تبنتها احلكومة ا�شهمت يف التخفيف من 

القت�شاد  على  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  اآث���ار 

الوطني.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان 

وال�شمول  ال��ت��ن��وع  ات��ف��اق��ي��ة  م��ع  ان�شجاما 

اأوراجن  جمموعة  قبل  من  توقيعها  مت  التي 

 UNI Global Unionالعاملية واحتاد

20 مليون عامل يف  وه��و احت��اد عاملي ميثل   ،

13 قطاعاً، توؤكد اأوراجن الأردن على التزامها 

ب��ب��ذل ك��اف��ة اجل���ه���ود ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى ال��ع��ن��ف 

وال��ت��م��ي��ي��ز ���ش��د امل�����راأة ول ���ش��ي��م��ا م���ن خ��الل 

ال���ع���م���ل، حتقيق  م���ك���ان  امل�������ش���اواة يف  ���ش��م��ان 

والعملية  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ي��اة  ب��ني  ال��ت��وازن 

وك����ذل����ك م���ك���اف���ح���ة ك����اف����ة اأ�����ش����ك����ال ال��ع��ن��ف 

والتمييز.

التفا�صيل �ص »5«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

بتعيني  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ����س���درت   

الدكتور عاطف عودة احلجايا م�ست�ساراً جلاللة 

امللك ل�سوؤون الع�سائر برتبة وراتب وزير اعتباراً 

من تاريخ 2020/12/5.

كما �سدرت االإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة 

على قبول ا�ستقالة �سعد هايل ال�سرور م�ست�سار 

ج��الل��ة امل��ل��ك ل�������س���وؤون ال��ع�����س��ائ��ر م���ن من�سبه 

اعتباراً من تاريخ 2020/12/5.

االنباط- عمان

ف��وؤاد كوري  عام �سندوق احلج  اأعلن مدير   

ع��ن ق���رب ان��ت��ه��اء اأع��م��ال م�����س��روع م���ول البحر 

يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة ال����ذي ن���ف���ذه ال�����س��ن��دوق 

بال�سراكة مع دائرة تنمية اأموال االأوقاف بكلفة 

تقدر ب��� 7 ماليني دينار، والبدء بتاأجريه.

وق���ال ك���وري ام�����س ال�����س��ب��ت، اإن امل���ول �سرح 

وق���ف���ي ���س��ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى اأه������ايل ال��ع��ق��ب��ة، 

و���س��ي��وف��ر ع�����ددا م���ن ف���ر����س ال���ع���م���ل، وخ��دم��ة 

على  �ستنفق  التي  العوائد  من  املحلي  املجتمع 

اأوج���ه اخل���ري؛ وف��ق��ا ل��ل��رام��ج الوقفية امل��ق��ررة 

ب��ع��د اأن ي�����س��ت��ويف ال�����س��ن��دوق اأرب����اح����ه ل�����س��ال��ح 

املواطنني املدخرين لديه.

واأ�سار اإىل اأن امل�سروع يعد اأكر مول جتاري 

األف   18 بنحو  تقدر  اإقليم اجلنوب مب�ساحة  يف 

مرت مربع، وي�سم مواقف للمركبات، و�سيجري 

تاأ�سي�س مقر فرع ل�سندوق احلج يف مبنى املول 

اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  للت�سهيل 

لهم.

االنباط- عمان

االأمن  مديرية  با�سم  االإعالمي  الناطق  دعا 

الوقائي  ال�سلوك  انتهاج  اإىل  امل��واط��ن��ني  ال��ع��ام، 

واالبتعاد  اجل��وي،  اال�ستقرار  ع��دم  حالة  خ��الل 

ال�سيول،  ت�سكل  واأم���اك���ن  االأودي�����ة  ج��وان��ب  ع��ن 

ا�ستقرار  اململكة من حالة عدم  ت�سهده  ملا  نظراً 

جوي وت�ساقط االأمطار بغزارة خا�سة يف املناطق 

ال�سرقية.

اأم��اك��ن مرتفعة  اإىل  اه��م��ي��ة االن��ت��ق��ال  واأك����د 

واأكرث اأماناً، وبخا�سة ملن يقطنون يف الوحدات 

ال�سعر؛  وب��ي��وت  اخل��ي��ام  مثل  املتنقلة  ال�سكنية 

وتفقد  لهم،  االأم��ط��ار  مياه  مداهمة  من  خوفاً 

االأم��ر  امل��ي��اه،  ت�سريف  وق��ن��وات  �سبكات  و�سيانة 

الذي يحد اإىل درجة كبرية من ارتفاع من�سوب 

املياه فيها، ومداهمة املنازل.

وح���ث امل��واط��ن��ني ع��ل��ى االب��ت��ع��اد ع��ن م��واق��ع 

فيها،  ال�سقوط  خلطر  جتنباً  املائية  التجمعات 

وعدم املجازفة بقطع الطريق �سواء على االأقدام 

اأو باملركبات يف حال ارتفاع من�سوب املياه، وعدم 

ال�سماح لالأطفال باللعب قرب التجمعات املائية، 

مدى  ت��دين  اأثناء  املركبات  قيادة  عن  واالبتعاد 

ال��روؤي��ة االأف��ق��ي��ة، واال���س��ت��خ��دام االآم���ن لو�سائل 

التدفئة على اختالف اأنواعها، وتوفري التهوية 

املنا�سبة بني احلني واالآخ��ر، وعدم ترك املدافئ 

م�ستعلة اأثناء النوم.

االنباط-عمان

قال اأمني عام وزارة ال�سحة وم�سوؤول ملف كورونا الدكتور وائل 

وبال�سرعة  اإنتاجه  �سرعة  يف  متيز  كوفيد19  مطعوم  اإن  الهياجنة 

يف املراحل وذلك ب�سبب الظرف الطارئ الذي ي�سهده العامل، مما 

ال��ت��وايل،  ع��ن  عو�سا  ب��ال��ت��وازي  امل��راح��ل  بع�س  ت�سري  ان  ا�ستدعى 

للمرحلة  بنجاح  و�سل  م��ا  ولكن  مطعوم  املئتي  ي��ق��ارب  م��ا  فهناك 

الثالثة حوايل 13 مطعوماً فقط، وهي ل�سركات عريقة يف املطاعيم، 

ال�سيفرات الوراثية  ا�ستخدام  اأن املميز يف مطعوم الكوفيد هو  كما 

وال  الب�سر  خاليا  اىل  تدخل  ال  ال�سيفرات  ه��ذه  لكن   ،mRAN
تتحكم باالن�سان كما يدعي البع�س.

وقال يف حوار مع اأع�ساء جروب موقع نباأ االأردن االإخباري، اإنه 

بالن�سبة للمطاعيم التي مت االإعالن عنها فهي :

1- مطعوم مودرنا

2- مطعوم اأ�سرتا

3-مطعوم فايزر

هذه  اأن  على  م��وؤك��دا  جون�سون،  ان��د  جون�سون  مطعوم  وقريبا 

كانت  اذا  اإن��ه  ذل��ك  على  ومثال  ج��دا،  فعالة  املطاعيم هي مطاعيم 

حالة  م��ائ��ة  ظ��ه��رت  اذا  ان��ه  يعني  ه��ذا  ف���اإن  باملائة%،   90 الفعالية 

لدى متطوعي الدرا�سة، فان 10 من هوؤالء ظهروا يف الذين تلقوا 

امل��ط��ع��وم احل��ق��ي��ق��ي، و90 ب��امل��ائ��ة ظ��ه��روا يف ال��ذي��ن ت��ل��ق��وا املطعوم 

الزائف، فاملطاعيم يف التاريخ املكتوب حققت املعجزات.

وقال الدكتور وائل اإن بع�س املطاعيم تتكون من فريو�س مقتول، 

املطعوم،  يف  وي�سعوه  قتله  يتم  ثم  الفريو�س،  بتنمية  يقومون  اأي 

وبالتايل فاإن هذا الفريو�س يفقد قدرته على اإحداث املر�س، ولكن 

تبقى قدرته موجودة على اإحداث املناعة، وهذا موجود يف املطاعيم 

وطبعا  �سيني،   – اإم��ارات��ي  م�سرتك  م�سروع  ه��ي  وال��ت��ي  ال�سينية 

االأخرى  ال�سركات  فايزر، ومطعوم  االأخ��رى مثل مطعوم  املطاعيم 

اأن اجل�سم ينتج  الوراثية لها توؤدي اىل  ال�سيفرة  مثل مودرنا، فاإن 

مادة ا�سمها “بروتني اأ�س”، ثم ينتج اجل�سم اأي�سا مادة ثانية م�سادة 

لهذا الروتني، فحينها تتحقق املناعة �سد الفريو�س.

واأكد الدكتور الهياجنة اأن مطعوم الكوفيد19 �سيكون مطعوماً 

كبري يف  هناك �سغط  اأن  موؤكدا  اإجبارياً،  يكون  يكون  ولن  طوعياً، 

العامل االآن على املطعوم، وبالتايل اإذا ما ا�ستطعنا توفري 20 اىل 25 

باملائة يف االأردن ف�سنكون حمظوظني، م�سريا اىل اأن هذه الكمية من 

20 اىل 25 باملائة �ستعطى لفئات حمددة جداً مثل الكوادر ال�سحية 

واملر�سى الذي يعانون من اأمرا�س مزمنة وبتحديدات وا�سحة جداً 

باإ�سافة  جمتمعية  مناعة  لتحقيق  نهدف  نحن  فبالتايل  وباالإ�سم، 

هذه املطاعيم، فعندما يكون لدينا يف االأردن نحو 20 اأو 30 يف املائة 

قد اأ�سيبوا، ومثلهم يح�سلون على املطاعيم، فيكون عندنا بالتايل 

60 يف املائة ممنعني، وهذا يعطي مناعة جمتمعية لكل االآخرين.

الدكتور  ق��ال  املطاعيم،  يف  الوراثية  ال�سيفرات  ا�ستخدام  وع��ن 

يف  ال�سرعة  تتم  حتى  ال�سيفرات  ه��ذه  ا�ستخدام  مت  باأنه  الهياجنة 

اإنتاج هذا املطعوم، ففريو�س كوفيد19 بداأ يف 31 /12 / 2019 ، ونحن 

االآن يف نهاية العام، واملطعوم عادة يحتاج من 5 اىل 6 �سنوات حتى 

يتم اإنتاجه ب�سكل وا�سح وتام ويجتاز كل املراحل ما قبل ال�سريرية 

وما بعد ال�سريرية، ولو مت تطبيق هذه الطريقة كما كان يجري يف 

ال�سابق، فكانت �ستظهر لدينا م�سكلة يف الوقت، وطريقة “املا�سنجر 

اآر اأن اإيه” ُطورت ب�سكل مت�سارع يف ال�سنوات االأخرية مما ا�ستدعى 

ا�ستخدامها.

وعن ما يقال عن رف�س بع�س ال�سعوب اأخذ املطعوم مثاًل، قال 

عندهم  و�سعوبهم،  ع��ام،  ب�سكل  االأوروب��ي��ني  اإن  الهياجنة  الدكتور 

وه���ذه  التطعيم”،  ���س��د  “جمموعات  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق��ون  حت���رك���ات 

اأوروب��ا ب�سكل وا�سح جدا، وبالتايل فاإن هذا ال  املجموعات تكرث يف 

به  املطعوم  اأن  املطعوم  على  يح�سل  اأن  يريد  ال  ما  �سعبا  اأن  يعني 

م�سكلة.

اإجباري،  ولي�س  طوعي  املح�سلة  يف  املطعوم  اأن  الهياجنة  واأك��د 

اأي  اأخ��ذ  املطاعيم، ال بحبذون  التي تعمل �سد  املجموعات  وه��وؤالء 

اآخر  مطعوم وال باأي �سكل من االأ�سكال، هذا باالإ�سافة اىل جروب 

يطلق عليه اإ�سم “املرتددون”، وهوؤالء منهم من هو موجود عندنا 

اأي�سا، وه��وؤالء بحاجة اىل توعية حتى يعرفون ما هو املطعوم، ثم 

يتخذوا القرار طوعيا باأن يح�سلوا على املطعوم اأم ال.

واأكد الدكتور الهياجنة يف احلوار على جروب موقع نباأ االأردن 

االإخباري اأنه، وقبل اأن ي�سبح م�سوؤواًل مللف كورونا واأمني عام لوزارة 

االآن  ولغاية  املعدية،  االأم��را���س  يف  متخ�س�س  اأي�سا  فهو  ال�سحة، 

ي�سغل من�سب رئي�س اللجنة الوطنية الفنية اال�ست�سارية للتطعيم 

والتي ت�سرف على تقدمي الن�سائح للحكومة يف هذا املجال، موؤكداً 

باأن برنامج املطاعيم الوطني االأردين الذي يقدم لالأطفال هو من 

اأف�سل الرامج التي تقدمها الدولة االأردنية منذ زمن، واأن ن�سبة 

مت  وق��د  باملائة،   97 اىل   95 من  تبلغ  لالأطفال  االأردن  يف  التغطية 

الق�ساء على كثري من االأمرا�س يف االأردن ب�سبب املطاعيم.

واأعاد الهياجنة التاأكيد على اأن حملة “�سد املطاعيم” يف اأوروبا 

هي حملة قدمية جداً، ودفعوا ب�سببها ثمناً كبرياً.

االأردن،  نباأ  ج��روب  اأع�ساء  اأ�سئلة  على  رده  الهياجنة يف  واأو�سح 

وبخ�سو�س مطعوم H1N1، اأنه من اأقل املطاعيم يف العامل فعالية 

حيث ترتاوح فعاليته بني 40 اىل 70 يف املائة وهذا لي�س �سيئ جديد 

من  تطعيم  اىل  حتتاج  “الكوفيد” فاإنك  مطعوم  ففي  جيد،  لكنه 

60 اىل 65 باملائة، لكن بالن�سبة ملطعوم االنفلونزا فاإنك حتتاج اىل 

ال�سعب حتى حت�سل فعالية  باملائة من   50 40 اىل  تطعيم من من 

يتواجد  وال��ذي   H1N1 من  انت�ساراً  اأ���س��رع  الكوفيد  مطعوم  الأن 

مطعومه باالأ�سا�س مع املطعوم الذي نح�سل عليه كل �سنة.

األف   350 300 اىل  ال�سنة نحو  اأتانا يف االأردن ه��ذه  اإن��ه يف  وق��ال 

جرعة مل يتبقى منها اأية جرعة.

االنباط- اإربد

ال��رم��ث��ا احلكومي  م��دي��ر م�ست�سفى  ع���زا   

الدكتور عبدالعزيز ذيابات ال�سغط وامل�ساكل 

جميع  نقل  اإىل  امل�ست�سفى  منها  يعاين  التي 

مر�سى العظام من م�ست�سفى االأمرية ب�سمة 

اإليه.

امل�ست�سفى  رف���د  اإىل  ت�سريحات  يف  ودع���ا 

ب���ك���ادر ط��ب��ي ومت��ري�����س��ي وف���ن���ي ال���س��ت��ي��ع��اب 

االأع��داد الكبرية من املراجعني، خا�سة ق�سم 

الطوارئ، وحتديدا مراجعي ق�سم العظام.

حقيقية  م�سكلة  وج��ود  اإىل  ذيابات  وا�سار 

يف  وت�����س��دع��ات  ت�سققات  ج���راء  الكلى  بق�سم 

ب��اأك��رث م��ن عملية �سيانة  امل��ب��ن��ى ال���ذي م��ر 

وت��اأه��ي��ل م��ا ي��وؤك��د احل��اج��ة الإع�����ادة ان�سائه 

كامال اأو ا�ستحداث مبنى جديد له، مطالبا 

الكوادر  وتعزيز  باخت�سا�سيني  الق�سم  برفد 

التمري�سية والفنية امام تزايد حاالت غ�سيل 

الكلى التي ت�سل اإىل 250 حالة.

الدكتورة  الرمثا  واأو�سحت مديرة �سحة 

اخال�س ال�سعد اأن امل�ست�سفى يحتاج اإىل خطة 

العمل  تنظيم  على  ترتكز  �سريعة  معاجلة 

بني امل�ست�سفيات املعنية يف املحافظة بعد نقل 

ق�سم العظام اليه وتعزيز الق�سم بكوادر من 

ودع��ا  التعليمي.  ب�سمة  االأم����رية  م�ست�سفى 

ال��ن��ائ��ب خ��ال��د اب��و ح�سان خ��الل ج��ول��ة على 

امل�ست�سفى  رف��د  اإىل  اليوم  امل�ست�سفى  مرافق 

ب���ك���وادر ط��ب��ي��ة ومت��ري�����س��ي��ة وف��ن��ي��ة مل��واج��ه��ة 

ال�سغط الكبري بعد نقل تخ�س�سات فرعية 

اإل��ي��ه م��ن م�ست�سفيات م��رك��زي��ة، م��ن اب��رزه��ا 

حتويل جميع مر�سى ومراجعي ق�سم العظام 

يف م�ست�سفى االأمرية ب�سمة اإىل امل�ست�سفى.

واثنى النائبان ابو ح�سان والدكتور اأحمد 

تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  على  ال�سقران 

للتغلب على  ك��وادره  امل�ست�سفى وجميع  اإدارة 

هذه االإ�سكاليات.

االنباط- عمان

 اأك�����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�������وزراء وزي�����ر دول���ة 

طوقان،  اأمية  الدكتور  االقت�سادية  لل�سوؤون 

اأ�سا�س للحكومة،  اأن القطاع اخلا�س �سريك 

تنمو  الوطني  االقت�ساد  اأن عجلة  تعي  وهي 

بال�سراكة معه على خمتلف م�ستوياته.

رئي�س  ال�سبت،  ام�س  لقائه،  خ��الل  وق��ال 

واأع�ساء جمل�س اإدارة جمعية رجال االأعمال 

ب��رام��ج اال���س��الح االقت�سادي  اإن  االأردن��ي��ني، 

التي تبنتها احلكومة ا�سهمت يف التخفيف من 

االقت�ساد  على  كورونا  فريو�س  جائحة  اآث��ار 

الوطني.

واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ط��وق��ان اإىل االإج�����راءات 

التي اتخذها البنك املركزي االأردين لتوفري 

العامة  واملوؤ�س�سة  اخلا�س،  للقطاع  ال�سيولة 

ل��ل�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي م���ن خ����الل ح��م��اي��ة 

منت�سبيه واأ�سحاب العمل.

اأو�سح  للجمعية،  �سحفي  بيان  وبح�سب 

الدكتور طوقان اأن النظرة امل�ستقبلية من قبل 

ا�ستقرار  ح��ول  العاملية  الت�سنيف  موؤ�س�سات 

التزام  يوؤكد  للمملكة،  االئتماين  الت�سنيف 

واال�ستحقاقات  العام  الدين  بخدمة  االأردن 

املرتتبة عليه ب�سورة منتظمة.

وق����دم رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ح��م��دي ال��ط��ب��اع، 

لروؤية رجال االأعمال االأردنيني حول اأ�سباب 

ي�سهده  ال��ذي  االقت�سادي  والتباطوؤ  الركود 

القطاع اخلا�س يف ظل جائحة كورونا، م�سددا 

ع��ل��ى ����س���رورة ط���رح امل���زي���د م���ن االج������راءات 

لتجاوز ذلك.

وكلف  املبيعات  �سريبة  لتخفي�س  ودع���ا 

ال��ط��اق��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات خ��ا���س��ة 

ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي م��ن خ���الل ال��ع��م��ل على 

حتفيز ا�ستخدام الطاقة البديلة، الأثره على 

ال�����س��ادرات االأردن���ي���ة وزي����ادة حجم  تناف�سية 

االحتياطات االأجنبية.

واأث�����ن�����ى ال���ط���ب���اع ع���ل���ى ن���ه���ج ال���ت���وا����س���ل 

واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  والت�ساركية 

واالأخ������ذ ب�����س��ك��ل دائ�����م مب��الح��ظ��ات ال��ق��ط��اع 

ا���س��ت��م��راري��ة عقد  اإىل  م��ت��ط��ل��ع��اً  اخل����ا�����س، 

اللقاءات واال�ستئنا�س براأي القطاع اخلا�س.

وط���ال���ب ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ورئ��ي�����س 

مبراجعة  ���س��ح��ادة،  مو�سى  اأم��ن��ائ��ه��ا  جمل�س 

ال��ت�����س��ري��ع��ات ل���زي���ادة ت��ن��اف�����س��ي��ة ال�������س���ادرات 

منها  اجلمركية  العقبات  واإزال����ة  االأردن���ي���ة، 

على  االإع���ف���اءات  وتوجيه  اجلمركية،  وغ��ري 

ال���������س����ادرات مل��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات واأح���ج���ام 

ذات  النوعية  ال�����س��ادرات  ���س��واء  اال�ستثمارات 

القيمة امل�سافة اأو ال�سادرات اال�سرتاتيجية.

ولفت نائب رئي�س جمل�س اأمناء اجلمعية 

ال��ت�����س��دي��ر  ك���ل���ف  اأن  اإىل  ح���ت���اح���ت  امي�����ن 

مرهقة  اأ�سبحت  التي  الوطنية  لل�سناعات 

تفريغ  ر�سوم  ذل��ك  ال�سناعي مبا يف  للقطاع 

ال�ساحنات واإعادة حتميلها على احلدود مبالغ 

ي��وازي 50  فيها، ومن ال�سروري منح خ�سم 

ال�سادرات،  لت�سجيع  العقبة  ميناء  يف  باملئة 

���س��ادرات بع�س دول  ملا هو معمول مع  وفقاً 

اجل��وار. واأ�سار ع�سو جمل�س اأمناء اجلمعية 

توجيه  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل  البلبي�سي  حم��م��د 

تنامي  ���س��وء  يف  ل���الأف���راد  التنمية  ���س��ن��دات 

بال�سكل  وت�سويقها  ال��ب��ن��وك،  ل���دى  ال���ودائ���ع 

امل�سجع مبا يف ذلك طرحها يف بور�سة عمان 

ل��زي��ادة ال�سيولة ب��ني االأف����راد، وو���س��ع �سقف 

للفوائد يف اململكة. واأكد �سرورة توجيه بند 

للدولة  العامة  املوازنة  يف  اال�ستثمارات  دعم 

اأكر  اإىل القطاعات التي تعمل على ت�سغيل 

عدد من العمالة االأردنية.

االنباط- عمان

اأع���ل���ن م���دي���ر ع����ام دائ������رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

واملبيعات الدكتور ح�سام اأبو علي، ارتفاع اإجمايل 

امل�ستحقة  وال���غ���رام���ات  ال�����س��ري��ب��ي��ة  ال��ف��روق��ات 

التدقيق  اج��راءات  نتيجة  الدائرة  التي حققتها 

ال��دائ��رة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال�سريبي  والتفتي�س 

ت�سرين  نهاية  وحتى  احل��ايل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 

 )776،5( جمموعه  ما  اىل  لت�سل  املا�سي  ث��اين 

م���ل���ي���ون دي����ن����ار ن��ت��ي��ج��ة رف�����ع ك����ف����اءة ال��ت��دق��ي��ق 

اال���س��الح��ات  خ��الل  م��ن  ال�سريبي  والتفتي�س 

يف  ال��دول��ي��ة  املعايري  ا�س�س  واع��ت��م��اد  ال�سريبية 

التدقيق ال�سريبي.

التفتي�س  اج�����راءات  ح�سيلة  ان  اىل  وا���س��ار 

حتى  ارتفعت  ال��دائ��رة  نفذتها  التي  ال�سريبي 

 )406،6( اىل  املا�سي  ث��اين  ت�سرين  �سهر  نهاية 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار رغ����م  ان��خ��ف��ا���س ع���دد اجل���والت 

خ��الل هذه  ال��دائ��رة  بها  قامت  التي  التفتي�سية 

الفرتة حيث بلغت 1258 جولة تفتي�سية يف حني 

كان عدد هذه اجلوالت خالل نف�س الفرتة من 

جولة   2627 جمموعه  م��ا   2019 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

تفتي�سية.

وب���ني اب���و ع��ل��ي ان ان��خ��ف��ا���س ع���دد اجل���والت 

مقارنة  العدد  ن�سف  اىل  العام  ه��ذا  التفتي�سية 

ب���اجل���والت ال��ت��ي مت���ت ال���ع���ام امل��ا���س��ي وارت���ف���اع 

قيمة ال��ت��ح��ق��ق��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن ه���ذه اجل���والت 

داللة وا�سحة على كفاءة وجناح خطة التدقيق 

وال���ت���ف���ت���ي�������س ال�������س���ري���ب���ي وك����ذل����ك ل حل�����س��ن 

االجراءات التي تنفذها الدائرة..

وي��ذك��ر ان اي������رادات دائ����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

وامل��ب��ي��ع��ات خ���الل ���س��ه��ر ت�����س��ري��ن ث���اين امل��ا���س��ي 

 345 مع  مقارنة  دينار  مليون   391 اىل  ارتفعت 

ال�سهر  نف�س  خ��الل  حت�سيلها  مت  دينار  مليون 

من العام املا�سي 2019 اي بزيادة مقدارها 45.7 

مليون دينار ون�سبتها%13.

بداية  ال��دائ��رة منذ  اي���رادات  وبلغت جمموع 

ت�سرين  �سهر  نهاية  وحتى   2020 احل��ايل  ال��ع��ام 

ثاين املا�سي  �سهدت ارتفاعا حيث بلغ جمموعها 

مليار   3.934 م��ع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار،  مليار   4.269

دينار مت حت�سيلها خالل نف�س الفرتة من العام 

مليون   335 م��ق��داره��ا  ب��زي��ادة  اي   2019 املا�سي 

دينار وبن�سبة زيادة %9..

وقدم �سكره للمكلفني الذين قاموا باملبادرة 

ط��وع��ي��ا مب��راج��ع��ة ال���دائ���رة وت��ع��دي��ل ال��ب��ي��ان��ات 

ال�����س��ري��ب��ي��ة ال���ت���ي ق����ام����وا ب��ت��ق��دمي��ه��ا ���س��اب��ق��ا 

وللمكلفني الذين بادروا لالإعالن عن دخولهم 

ب�سكل واقعي و�سحيح وقاموا بت�سديد ال�سرائب 

املرتتبة عليهم..

االنباط- الكرك

 وا���س��ل��ت م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة ال��ك��رك تقدمي 

اوراقها اال�سبوعية التوعوية بعنوان “يوميات 

مثقف بزمن الكورونا” الظهار الدور املميز 

للكتاب واالدب��اء واملثقفني يف ا�ساعة الثقافة 

والتوعية مبخاطر الوباء وطرق الوقاية منه 

وكيفية ق�ساء ايام احلظر ال�سحي.

وقال الكاتب والباحث �سالح ال�سعوب يف 

ورقته الثقافية م�ساء اجلمعة “ان املحنة ال 

اأ�سهر ع��ام 2020  تخلو من املنحة فقد م��رت 

اأن ن�سميه ع��ام ال�سحة او عام  وال��ذي ميكن 

كورونا الذي اأرعب النا�س �سرقا وغربا وح�سد 

ال�سني  يف  الب�سر  م��ن  االآالف  م��ئ��ات  اأرواح 

والهند واوروب��ا وامريكا، وال يزال على راأ�س 

عمله متجوال يوزع املوت وال يزال عداد املوت 

ف��اع��ال دون ت��وق��ف، وط��ف��ق ال��ن��ا���س ين�سدون 

لقاحا ي�سد هذا العدوان الالمرئي �ساحب 

�سيف  معه  ينفع  ال  وال���ذي  ال�سر�س  الهجوم 

او قنبلة ه��ذا ان مل يكن قد خلف  او مدفع 

احواال وترتيبات اقت�سادية و�سيا�سية وا�سعة« 

ي��زال الفريو�س يجوب العامل  “ال  . وا�ساف 

تاأ�سرية دخ��ول بل يدخل  او  دون ج��واز �سفر 

على علية القوم، وعلى ابوابهم حرا�سهم وال 

يحفل باأحد ينقل االأم��وات ويرتك امل�سابني 

واالن��ك��ى واال���س��د ان ي��رتك املرعوبني اي�سا، 

وا�ستوح�س ومتكن من الب�سرية«.

“الوباء غري املرغوب فيه  وقال ال�سعوب 

الزمنا ب�سلوكيات غريت من عاداتنا، اأ�سبحنا 

ن�سلي متباعدين، نذهب للت�سوق متباعدين 

وكل يرتدي كمامته، قللنا زياراتنا، انكم�ست 

عاداتنا يف االفراح واملاآمت، ب�سببه بع�س النا�س 

عاد للتعرف على اهل بيته، ق�سى بع�س النا�س 

لالعتماد  ا�سارة  ال��زراع��ة  مبمار�سة  اوقاتهم 

اجل�سع  عالمات  ازدادت  بعدما  النف�س  على 

عند البع�س وارتفعت اال�سعار و�سادت عملية 

بال�سيق،  النا�س  “�سعر  م�سيفا  االغالق”، 

وان��ا مل اك��ن مثلهم ،عملت يف االر����س، بنيت 

الزيتون  حم�سول  قطاف  يف  عملت  الطوب 

زرع��ت واك��ل��ت ولعل م��ن املنح كذلك يل كما 

ه��ي ل��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���س غ���ريي ف��ق��د وج��دت 

وقتا ا�سافيا للقراءة والكتابة والتوا�سل مع 

كل  يف  املتاح  االزرق  الف�ساء  على  اال�سدقاء 

حلظة من نهار او ليل، ازداد حفظنا من كتاب 

اهلل«.

ب���دوره���ا، اك����دت م��دي��رة ال��ث��ق��اف��ة ع��روب��ة 

ال�سمايلة اهمية اتاحة م�ساحة وا�سعة لف�ساء 

ال��ك��ت��اب وامل��ث��ق��ف��ني ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء على 

الهادفة  الفكرية  وم�ساهماتهم  اب��داع��ات��ه��م 

يف زمن انت�سار الوباء واحلظر للتعامل معه 

لتقليل خم��اط��ره  وع��ل��م��ي��ة  اي��ح��اب��ي��ة  ب����روح 

وا�سراره الفردية واملجتمعية.

 هياجنة: نكون محظوظين اذا استطعنا توفير ٢٥٪ من مطعوم كورونا

 مستشفى الرمثا يعاني نقصا بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية

طوقان: القطاع الخاص شريك أساس للحكومة

 ابو علي : 776,٥ مليون فروقات التدقيق والتفتيش الضريبي لنهاية الشهر الماضي

 ثقافة الكرك تواصل تقديم يوميات مثقف بزمن الكورونا

إرادة ملكية بتعيين الدكتور عاطف الحجايا 
مستشارًا لجاللة الملك لشؤون العشائر

 صندوق الحج يعلن بدء تأجير 
مول البحر بالعقبة

 األمن العام ُتحذر من األحوال 
الجوية السائدة

االحد  6/ 12 / 2020

االأخذ بزمام املبادرة من اأهم النقاط التي يجب اأن نركز عليها ك�سباب وُنبادر 

من  الكثري  معاجلة  �ساأنها  من  التي  واحللول  واملقرتحات  االأفكار  �سناعة  يف 

التحديات التي تواجهنا على م�ستوى جمتمعاتنا والعامل وهذا املبادرات مهما 

التجارب  يبداأ من خو�س  ك�سر اخلوف  فاأن  ونتائجها،  واأنواعها  اأ�سكالها  كانت 

الفعل وجنرب  ن�سنع  اأن  علنا  االنتظار  الراحة ومنطقة  واخلروج من منطقة 

ون�ساهد نتائج هذه التجربة ، والتجارب الرتاكمية التي �ست�سقلنا نحن ك�سباب 

وتطورنا وت�سنع منا �سباب اأ�سحاب جتارب .

حلفظ  معان  �سباب  )جمعية  اأع�ساء  به  يقوم  ما  امل��ب��ادرات  ه��ذه  على  مثال 

البيئة( يف حمافظة معان من مبادرات ت�ساهم يف املحافظة على البيئة ، وذلك 

والتي   )2022_2020( النفايات  الإدارة  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  مع  بالتزامن 

من  �سباط  �سهر  ال��وزراء يف  واأقرها جمل�س  البيئة  وزارة  قبل  اإعدادها من  مت 

عام 2020. 

 ، اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  املنت�سرة  البيئية  اجلمعيات  كافة  من  نريد 

ُي�سغل ما بداخلنا  الذي  الداخلي  الوقود  ال�سغف هو  ان يكون  املحلي  واملجتمع 

من طاقة وطموح ورغبة جاحمة لتحقيق تلك الغايات واالأهداف النبيلة التي 

ن�سعى لتقدميها الأنف�سنا واملجتمعات ب�سكل عام.

اأفكار  اأو  باأن تبادر مب�ساريع  املوؤ�س�سات الر�سمية  اأو  ال نريد انتظار الوزارات 

تخدم قريتنا اأو مدينتا ، نريد ان نكون نحن ال�سباقني ومن االأمثلة على ذلك 

طالب  على  وال��رتك��ي��ز  املجتمع  ف��ئ��ات  ملختلف  �ساملة  توعية  بحمالت  القيام 

املحافظة  ثقافة  وجتذير  املجتمعية  اخلدمة  ن�ساطات  يف  وم�ساركتهم  املدار�س 

على نظافة املرافق العامة.

الأننا اأبناء جمتمعاتنا التي ُوجدنا على اأر�سها من واجبنا التحلي بامل�سوؤولية 

اأن��ف�����س��ن��ا واأن ن��ح��اول ون��ك��رر امل��ح��اول��ة مهما ك��ان��ت ال��ت��ح��دي��ات وال��ظ��روف  ع��ن 

والعقبات والتحديات ، يجب اأن نكون اأ�سحاب م�سوؤولية عن اأنف�سنا وجمتمعنا 

الأن امل�سوؤولية �ستنعك�س علينا وعلى �سلوكنا وت�سرفاتنا ب�سكل عام.

االأ�سياء  م��ن  وغ��ريه��ا  والنك�سات  والعقبات  التحديات  م��ن  بالكثري  �سنمر 

قال  عندما  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  خاطبنا  كما  نبقى  ول��ك��ن  ال�سلبية 

اإرادتكم  هي  ما  بقدر  عظيمة،  وم�سوؤولياتكم  كبري  ال�سباب  اأيها  ِحملكم   “
امل�سوؤولية، وجديرين  باأن تكونوا على قدر هذه  فاأنتم مطالبون  وطموحاتكم، 

هو  االأردن  غ��د  والأن  اإي��اه��ا  نودعكم  اأم��ان��ة  االأردن  م�ستقبل  الأن  احل��م��ل،  بهذا 

اليوم، و�سباب االأردن هم غد الوطن واآفاقه الرحبة”.

وحتقيق  بنجاحاتنا  وم��وؤم��ن��ني  بطموحاتنا  متم�سكني  ���س��اخم��ني  �سنبقى 

اأهدافنا واأحالمنا التي ن�سعى لها وحتقيقها بكل �سغف وحب واإ�سرار وعزمية 

ولن نرتاجع للخلف اأبداً.

سامر نايف عبد الدايم

لماذا ال نبادر.. ونأخذ زمام 
المبادرة؟
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االنباط- املفرق

 قال الناطق الإعالمي يف جمل�س حمافظة 

امل��ف��رق ���ص��ري ال��زي��ادن��ة ان���ه مت الن��ت��ه��اء من 

والت�صاميم اخلا�صة مب�صروع  الدرا�صات  اعداد 

ا�صتحداث مبنى جديد لدائرة الحوال املدنية 

و150  بقيمة مليونني  املحافظة،  واجلوازات يف 

الف دينار، �صمن موازنة عام 2021 .

عو�صا  �صيكون  اجل��دي��د  امل��ب��ن��ى  ان  وا���ص��اف 

بالغر�س  يفي  يعد  الذي مل  املبنى احلايل  عن 

الطابق  املنا�صب ووج��وده يف  جراء موقعه غري 

املراجعني من كبار  امام  الول ما ي�صكل عائقا 

الزدح��ام  جانب  اىل  معامالتهم  لمت��ام  ال�صن 

يف اروق���ة امل��ب��ن��ى وع���دم وج���ود ام��اك��ن جمانية 

ل���ص��ط��ف��اف م��رك��ب��ات امل���راج���ع���ني وامل��وظ��ف��ني 

مبنى  م�صروع  ان  زيادنة  واك��د  �صواء.  حد  على 

املفرق  واجل���وازات اجلديد يف  املدنية  الح��وال 

ال���ص��ك��الت  جميع  ب��ح��ل  ك��ب��ري  ب�صكل  �صي�صهم 

املبنى  �صعة  م��ن حيث  امل��راج��ع��ني  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

عملية  ت�صهل  التي  احتياجاته  بجميع  ورف��ده 

ذلك،  اىل   . ا�صكالها  مبختلف  املعامالت  اجناز 

مبنى  م�����ص��روع  يف  الجن�����از  ن�����ص��ب��ة  ان  او����ص���ح 

وال��ب��ال��غ  اجتماعاتها  وق��اع��ة  امل��ف��رق  حم��اف��ظ��ة 

باملئة،   60 بلغت  دينار  الف  و200  مليون  كلفته 

منت�صف  امل�صروع  من  النتهاء  يتم  ان  متوقعا 

املقبل. العام 

مبلغ  تخ�صي�س  ك��ذل��ك  مت  ان���ه  اىل  ول��ف��ت 

املحافظة  جمل�س  م��وازن��ة  م��ن  دي��ن��ار  ال��ف   60

لالعوام من 2021 - 2123 مل�صروع �صيانة ابنية 

يف خمتلف ارجاء املحافظة.

االنباط-عمان

ام�س  الأردين  ال����زلزل  م��ر���ص��د  ���ص��ج��ل   

3ر5 درجة على مقيا�س  ال�صبت زلزال بقوة 

ال�صاحلية  النيا  مدينة  جنوب  وقع  ريخرت 

الرتكية على البحر الأبي�س املتو�صط.

ووفق املر�صد، وقع الزلزال عند ال�صاعة 

44ر2 بالتوقيت املحلي للعا�صمة عمان.

امل��ق��ام  الأردين  ال����زلزل  م��ر���ص��د  وي�����ص��م 

وزارة  ال��رئ��ي�����س  وم���رك���زة   1983 ع����ام  م��ن��ذ 

ر�صد  حمطة   20 املعدنية  وال��روة  الطاقة 

زلزل  ر���ص��د  حم��ط��ة  و25  ت��ل��م��رتي��ة  زلزل 

ال�صاعة  م��دار  على  عاملة  القوية  للحركة 

ال�صاعة، 

املحلي  الزلزايل  الن�صاط  بر�صد  وتقوم 

والعاملي. والإقليمي 

االنباط-عمان

الأرا���ص��ي  على  الطلب  انخفا�س  ب��رغ��م 

�صهدت  املناطق  بع�س  ان  ال  اململكة  بعموم 

اأرا����ص���ي غ��رب  طلبا ع��ل��ى ارا���ص��ي��ه��ا خ��ا���ص��ة 

ازدياد  الأخ��رية  بالونة  لوحظ  عمان حيث 

امل�صتثمرين  بع�س  قبل  من  عليها   الطلب 

�صيما يف منطقة الفحي�س .

 وبح�صب جتار فان اجزاء من الرا�صي يف 

هبوط  مع  مقارنه  �صعرها  ارتفع  الفحي�س 

يف ا�صعار  ارا�صي يف حميط العا�صمة عمان 

وخا�صة دابوق وعبدون .

���ص��ع��ر دومن الر�����س يف ح��و���س  و و���ص��ل 

ال��ف   ٧50 ال��ف��ح��ي�����س  م��ث��ال اىل  امل��ق��ب��ل��ة يف 

دينار .

املناطق  ببع�س  كما  الرتفاع  هذا  ويعود 

العامة  ال�صفة  اه��م��ه   املعطيات  م��ن  ل��ع��دد 

وذات  خا�صة  احكام  ذات  كونها  و  للمنطقة 

ال�صما�صرة  رغم حماولت   . خدمات مميزة 

ال��رب��ح  الرا����ص���ي له����داف  ���ص��ع��ر   تخفي�س 

ال�����ص��وق  ���ص��رب  اىل  ال��ن��ظ��ر  دون  اخل��ا���ص��ة 

وجتميده

 المفرق: تخصيص 2,150 مليون دينار 
الستحداث مبنى جديد لالحوال المدنية

مرصد الزالزل األردني يسجل هزة أرضية 
في تركيا بقوة 3ر5 درجة

متر حوض المقبلة بالفحيص يصل 
ل 750  دينار 

على  والإزدح��ام��ات  والتاأخري  احل���وادث  لتفادي  ج��داً  هامة  امل��روري��ة  الثقافة 

الطرق الداخلية واخلارجية على ال�صواء، ومع الأ�صف كثريون يتعمدون ال�صياقة 

اأو  اأو نكاية لغريهم من ال�صائقني  اإّما جهاًل بقوانني املرور  على امل�صرب الأي�صر 

ف�صوًل زائداً اأو اأمرا�صاً اإجتماعية يف حب ال�صيطرة اأو غريها:

ُتر�صي  م��روري��ة  ظ��اه��رة  باتت  الأي�صر  امل�صرب  على  ال�صياقة  اأن  امل��الح��ظ   .1

املرورية  الإزدحامات  وخلق  الآخرين  وتاأخري  ال�صيطرة  حّب  يف  البع�س  ف�صول 

واحلوادث اأحياناً، لدرجة اأن معظم اأ�صباب اإطالق العنان للزوامري على الطرق 

وكنتيجة  اأح��ي��ان��اً  الأخ��الق��ي��ة  غ��ري  الت�صرفات  ل��ه��ذه  كنتيجة  ت��ك��ون  اخل��ارج��ي��ة 

اأخرى. ل�صحالة الثقافة املرورية اأحياناً 

2. كثري من حالت رفع ال�صغط واأحياناً امل�صاكل بني ال�صائقني والعنف حتدث 

اأو  كنتيجة لهذه الت�صرفات الهوجاء؛ ففي ذلك تعّنت مق�صود من قبل البع�س 

اإ�صقاطات نف�صية. اأو  اأو اأمرا�س اإجتماعية  �صزوفرينيا عجيبة 

التي  للمركبات  اأ���ص��اًل  خم�ص�س  ب��ال��ط��رق  اإجت���اه  ك��ل  يف  الأي�����ص��ر  امل�����ص��رب   .3

والإطفاء  الإ�صعاف  ومركبات  املُتجاِوَزة  وللمركبات  املقررة  ال�صرعات  وفق  ت�صري 

امل�صارب  اأن  بيد  امل��روري��ة،  الأول��وي��ة  اأ���ص��ح��اب  م��ن  وغ��ريه��م  وال�صرطة  والإن��ق��اذ 

اليمنى خم�ص�صة للمركبات ذوات ال�صرعات الأقل. 

4. مع الأ�صف املمار�صات على الأر�س حُتِرم اأحياناً كثرية حالت مر�صى اأو اإنقاذ 

تاأخري   دقيقة  اأّدت  ما  فكثرياً  لوجهتهم،  واإي�صالهم  بيدهم  الأخ��ذ  من  وغريها 

حلالة وفاة اأو �صوء للو�صع ال�صحي لكثري من املر�صى يف �صيارات الإ�صعاف.

5. اإخالء امل�صرب الأي�صر للمركبات املخ�ص�صة لذلك موؤ�صر ح�صاري لل�صائقني 

وموؤ�صر حلالة وعي مروري وثقافة جمتمعية بعيدة عن اإيذاء الآخرين. 

على  الأي�صر  امل�صرب  تخ�ص�س  مثاًل  كاأمريكا  املتقّدمة  العامل  دول  بع�س   .6

كي  مدار�س  طلبة  اأو  عائالت  حتوي  التي  للمركبات  الرئي�صة  الداخلية  الطرق 

اأو  تزاحم  اأو  فو�صى  دون  ذلك  يحرتم  واجلميع  لوجهتهم،  اأكر  ب�صرعة  ي�صلوا 

خمالفات. 

الأي�صر للمركبات اخلا�صة  امل�صرب  املتقدمة تخ�ص�س  الدول  اأن بع�س  ٧. كما 

اأن ي�صتخدمه ل بل  بالإنقاذ وال�صرطة والإطفاء فقط، ول ميكن لأحد غريهم 

اأنهم يحجمون عن ذلك دون رقابة! 

8. �صيانة امل�صارب اليمنى �صروري جداً ب�صبب خرابها كنتيجة ملرور املركبات 

الثقيلة عليها، وهذا اأي�صا يحل جزء من امل�صكلة.

9. نحتاج لثقافة مرورية َتخلق حالة وعي لدى اجلميع  ملنح الأولويات على 

حالة  لننزع  ونحتاج  الآخرين،  حقوق  حترتم  جمتمعية  لثقافة  ونحتاج  الطرق، 

ملنع  البع�س  عند  املركبات  ق��ي��ادة  اإب��ان  الإجتماعية  والأم��را���س  ال�صيزوفرينيا 

حالت التعدي على حقوق الآخرين.

اإنتماء  كحالة  الأر���س  على  وممار�صتها  امل��رور  بقواعد  الإل��ت��زام  مطلوب   .10

لوطننا واإظهاراً حل�صاريته واإحرتاماً لأنف�صنا والآخرين.

يتعّمد  والبع�س  الأي�صر  امل�صرب  اإ�صتخدام  اأولويات  يجهل  البع�س  ب�صراحة: 

اإ�صتخدامه دون وجه حق، وتبعات ذلك معظمها �صلبية وقاتلة اأحياناً، واملطلوب 

لننعم  اجلميع  على  القانون  وتطبيق  ت�صرفات  هكذا  ملثل  نابذه  مرورية  ثقافة 

املرورية. بال�صالمة 

�صباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

 ثقافة إستخدام المسرب 
األيسر

 الخارجية تدين محاولة حرق كنيسة الجثمانية بالقدس الشرقية

50 وفاة و3160 إصابة بكورونا و5268 حالة شفاء

الرحاحلة: التقديم لبرنامج استدامة سيبدأ 20 الشهر الحالي

 ورشة لحشد الدعم القرار البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل

 تشكيل لجنة لمتابعة شكاوى تسعير عالج كورونا

االنباط-عمان

 ن��اق�����س خم��ت�����ص��ون ����ص���رورة ح�����ص��د ال��دع��م 

امللحق  الثالث  الختياري  الرتوكول  لإق��رار 

ب���اإت���ف���اق���ي���ة ح���ق���وق ال���ط���ف���ل امل��ت��ع��ل��ق ب���اإج���راء 

ت����ق����دمي ال����ب����الغ����ات مب�����ا ي���ح���ق���ق امل�����ص��ل��ح��ة 

نظمها  ع��م��ل  ور���ص��ة  خ��الل  للطفل،  الف�صلى 

امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل�����ص��وؤون ال����ص���رة ب��ال��ت��ع��اون 

امليت  البحر  يف  عقدت  والتي  اليوني�صف،  مع 

اليوم  اعمالها  وتختتم  اي��ام  ثالثة  م��دار  على 

ال�صبت.

الوطني  للمجل�س  ال��ع��ام  الم���ني  وبح�صب 

ل�������ص���وؤون ال����ص���رة ال���دك���ت���ور حم��م��د م���ق���دادي 

الل��ي��ات  تقييم  يف  تكمن  ال��ور���ص��ة  اأهمية  ف��اإن 

ال��وط��ن��ي��ة احل��ال��ي��ة ل��ت��ل��ق��ي ���ص��ك��اوى الط��ف��ال 

وت��ط��وي��ره��ا مب��ا ي��ح��ق��ق اله�����داف ال��ت��ي ن�س 

واط��ار  منظومة  لتحقيق  ال��روت��وك��ول  عليها 

م���ت���ك���ام���ل حل���ق���وق ال���ط���ف���ل ل����ص���ي���م���ا يف ظ��ل 

الن���ت���ه���اء م���ن اع�����داد م�����ص��ودة ق���ان���ون ح��ق��وق 

الت�صريع  دي���وان  على  الن  امل��ع��رو���س  الطفل 

وال�����راي. واك���د م��ق��دادي خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ان  اىل  العالقة  اأ���ص��ح��اب  م��ن  خمت�صني  �صم 

ال��رت��وك��ول ال��ث��ال��ث امل��ل��ح��ق ب��ات��ف��اق��ي��ة حقوق 

ال��ط��ف��ل ج����اء ل��ي�����ص��ت��ك��م��ل ال���ّن���ظ���م ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ال��وط��ن��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ح���ول ال��ط��ف��ل يف ظل 

حال  يف  العدالة  اإىل  الأطفال  و�صول  �صعوبة 

ان��ت��ه��اك ح��ق��وق��ه��م، وذل����ك حل���ث ال����دول على 

ال�����ص��ك��اوى ح��ول  ال��ي��ات وط��ن��ّي��ة لتلقي  اإن�����ص��اء 

ان��ت��ه��اك��ات ح���ق���وق وم���ظ���امل الأط����ف����ال ت��ك��ون 

��ادرة عن  ال�����صّ ال�����ص��ك��اوى  ت��ل��ّق��ي  ل��دي��ه��ا �صلطة 

املن�صو�س  حلقوقهم  انتهاك  اأي  عن  الأطفال 

اىل  وا���ص��ار  الطفل.  ح��ق��وق  اّتفاقية  يف  عليها 

ان ال����روت����وك����ول ه���و ت��ف�����ص��ي��ل مل���ا ت��ت�����ص��م��ن��ه 

ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وال�����ذي ي��ه��دف اىل 

الأطفال  مًيكن  مبا  الوطنية،  الآل��ي��ات  تعزيز 

حقوقهم،  انتهكت  م��ا  اإذا  �صكاوى  تقدمي  م��ن 

الف�صلى  الطفل  م�صالح  ي��راع��ي  نحو  وع��ل��ى 

ل���دى ال��ل��ج��وء اىل ���ص��ب��ل الن��ت�����ص��اف، وت��اأك��ي��د 

دور املوؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان وتلك 

حقوق  بتعزيز  املكلفة  ال�صلة  ذات  املتخ�ص�صة 

وحمايتها. الطفل 

ي��ع��م��ل  الردن  ان  ع���ل���ى  م����ق����دادي  و�����ص����دد 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  ي�صم  مميز  ت�صاركي  بنهج 

حماية  جمال  يف  احلكومية،  وغري  احلكومية 

ب��دوره،  الجن��ازات.  الكثري من  الطفل وحقق 

حلقوق  الوطني  للمركز  ال��ع��ام  املفو�س  �صدد 

الن�صان عالء الدين العرموطي على �صرورة 

وامل�صادقة  الثالث  للرتوكول  الأردن  ان�صمام 

ع��ل��ي��ه ل��ي��ت��م��ك��ن الأط���ف���ال م��ن احل�����ص��ول على 

الوطنية  املنظومة  تكف  مل  ح��ال  يف  ال��ع��دال��ة 

ال��ق��ان��ون��ي��ة م���ن اإن�����ص��اف��ه��م ورف�����ع الن��ت��ه��اك 

اإليها  الو�صول  من  ولتمكينهم  عليهم  الواقع 

من خالل اآليات العدالة الدولية.

وقال العرموطي ان املركز الوطني حلقوق 

التقارير  الن�����ص��ان ح��ث احل��ك��وم��ة م��ن خ��الل 

الأردن  يف  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  لأو���ص��اع  ال�صنوية 

لهذا  الن�����ص��م��ام  ع��ل��ى   2019-  2014 ع���ام  م��ن 

ال��رت��وك��ول، وك��ذل��ك م��ن خ��الل تقرير الظل 

لتفاقية  واخلام�س  الرابع  ال��دوري  للتقرير 

ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وال����ذي ق���دم ل��ل��ج��ن��ة ات��ف��اق��ي��ة 

حقوق الطفل يف جنيف.

وي��ع��م��ل امل���رك���ز ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��ب��ال ال�����ص��ك��اوى 

�صيما  ول  الإن�صان  حقوق  بانتهاكات  املتعلقة 

حقوق الطفل وتوثيقها وت�صمينها يف التقرير 

اأي  ملعاجلة  منها  والتحقق  للمركز  ال�صنوي 

الأط��ف��ال،  لها  يتعر�س  انتهاكات  اأو  جت���اوزات 

وم��ت��اب��ع��ة ات���خ���اذ الإج�������راءات ال���الزم���ة ل��ه��ذه 

اإىل  احالتها  اأو  ت�صويتها  ذل��ك  يف  مب��ا  الغاية 

املرجع  اأو  الت�صريعية  اأو  التنفيذية  ال�صلطة 

اآث��اره��ا.  وازال���ة  لإي��ق��اف��ه��ا  املخت�س  الق�صائي 

ول��ف��ت اىل ان���ه ي��ت��م ا���ص��ت��ق��ب��ال ال�����ص��ك��اوى من 

الأطفال اأنف�صهم اأو غريهم من خالل املقابلة 

اللكرتوين  الريد  اأو  الفاك�س  اأو  ال�صخ�صية 

اأو ال�صحف املحلية اأو اخلط ال�صاخن.

وزارة  من  ال��رق��اد  مت��ارا  بينت  جانبها،  من 

الطفل،  بحماية  اه��ت��م  الردن  ان  اخل��ارج��ي��ة 

ا�صرتاتيجية  اطلقت  الردن��ي��ة  احلكومة  وان 

ت��ه��دف  ����ص���ن���وات  ل���ث���الث   2018 ع�����ام  وط���ن���ي���ة 

اىل ت��ق��ل��ي��ل ال��ع��ن��ف ���ص��د الط���ف���ال ت��ع��م��ل من 

جنبا  ال�����ص��ل��ة  ذات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  جميع  خ��الل��ه��ا 

الطفال  �صد  اجل�صدي  العنف  ملنع  جنب  اىل 

الدين  مببادئ  والتثقيف  التوعية  خالل  من 

تاثريا  الك��ر  وال��ع��ادات  احلنيف،  ال�صالمي 

الذي  املحوري  بالدور  م�صيدة  جمتمعاتنا،  يف 

ت��ل��ع��ب��ه ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���دائ���م���ة حل��ق��وق 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت��رتا���ص��ه��ا  ال���ت���ي  الن�������ص���ان، 

ال�صرتاتيجيات  متابعة  يف  املغرتبني  و�صوؤون 

لتفاقيات  المثل  التطبيق  ومتابعة  الوطنية 

ح��ق��وق الن�������ص���ان وال���ت���ي ت��ع��ت��ر ح��ل��ق��ة و���ص��ل 

الدولية  واملنظمات  الوطنية  جهاتنا  ب��ني  م��ا 

ال��ي��وم  ن��ت��ط��ل��ع  “اننا  ال���رق���اد  امل��ع��ن��ي��ة. وق��ال��ت 

بني  ال��دائ��م  وال��ت��ع��اون  ال�صراكة  منطلق  وم��ن 

احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومي  القطاع 

اىل ا���ص��ت��ع��را���س اف�����ص��ل ال�����ص��ب��ل ل��ل��ت��ع��اون من 

امل��م��ار���ص��ات فيما  اف�����ص��ل  ال��و���ص��ول اىل  اج���ل 

من  الوطنية  الليات  وتفعيل  بتطبيق  يتعلق 

الطفال  العنف �صد  ح��الت  الب��الغ عن  اجل 

وتعزيز منظومة حماية الطفل”. 

ب�����دوره، ا����ص���ار م��دي��ر ب���رام���ج ال��ط��ف��ول��ة يف 

اىل  �صيلفام  م��رمي��ي��الي  اليوني�صف  منظمة 

توقيعه  منذ  ملحوظا  تقدما  احرز  الردن  ان 

الطفل قبل ثالثني عاما  اتفاقية حقوق  على 

ان  مو�صحا  اطفاله،  بحماية  التزامه  عك�صت 

ال�صرتاتيجي  ال�صريك  مع  ت�صعى  اليوني�صف 

لتحقيق  ال�صرة”  ل�صوؤون  الوطني  “املجل�س 
فر�س  اىل  لي�صلوا  الردن  لط��ف��ال  ال��ع��دال��ة 

الكاملة  حقوقهم  على  باحل�صول  مت�صاوية 

والتي تتما�صى مع احتياجاتهم.

االنباط- عمان

 دانت وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني 

كني�صة  الآث���م���ة حل���رق  الع���ت���داء  حم���اول���ة 

اجلثمانية يف القد�س ال�صرقية املحتلة على 

يد اأحد املتطرفني.

وق����ال ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م ال����وزارة 

ت�����ص��ري��ح  ال���ف���اي���ز، يف  ���ص��ي��ف اهلل  ال�����ص��ف��ري 

�صحفي، ام�س ال�صبت، اإن حماولة العتداء 

جرمية ب�صعة مدانة،

ال�������ص���ل���ط���ات الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة   م���ط���ال���ب���اً 

التقيد  بالحتالل  القائمة  القوة  ب�صفتها 

ملحا�صبة  ال��دويل  القانون  وفق  بالتزاماتها 

الفاعلني واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة 

ملنع تكرار مثل هذه الأفعال.

الو�صاية  اململكة وانطالقا من  اأن   واكد 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ع���ل���ى امل���ق���د����ص���ات ال���ص��الم��ي��ة 

وامل�����ص��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س ���ص��ت��وا���ص��ل دوره����ا 

يف ح���م���اي���ة ورع����اي����ة امل���ق���د����ص���ات، م�������ص���دداً 

ع��ل��ى رف�����س امل��م��ل��ك��ة ا���ص��ت��ه��داف امل��ق��د���ص��ات 

اأو  والع����ت����داء ع��ل��ى ال��ك��ن��ائ�����س يف ال��ق��د���س 

اأو حقها  اأو عقاراتها  اأو ممتلكاتها  �صلطاتها 

ال���دويل  ل��ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  ���ص��وؤون��ه��ا  ادارة  يف 

القائم. والو�صع 

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�صحة ت�صجيل 50 وفاة و3160 

اإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد يف اململكة ام�س 

اإىل  للوفيات  الإج��م��ايل  العدد  لريتفع  ال�صبت، 

3010 والإ�صابات اإىل 23٧513 .

ح��ال��ة   1014 ع���ل���ى  الإ������ص�����اب�����ات  وت������وّزع������ت 

659 ح���ال���ة يف  ال��ع��ا���ص��م��ة ع����ّم����ان،  مب��ح��اف��ظ��ة 

 352 الرمثا،  يف  حالة   25 منها  اإرب���د،  حمافظة 

حالة يف حمافظة املفرق، 240 حالة يف حمافظة 

 196 عجلون،  حمافظة  يف  حالة   201 ال��زرق��اء، 

حالة يف حمافظة الكرك، 140 حالة يف حمافظة 

جر�س، 12٧ حالة يف حمافظة البلقاء، 92 حالة 

ح��ال��ة يف حمافظة   86 ال��ط��ف��ي��ل��ة،  يف حم��اف��ظ��ة 

حالة   13 م��اأدب��ا،  حمافظة  يف  حالة   40 العقبة، 

يف حمافظة معان، منها حالة واحدة يف البرتا.

رئا�صة  ال�صادر عن  الإع��الم��ي  املوجز  واأ���ص��ار 

احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال����وزراء 

بينما  ح��ال��ة،   52040 اإىل  و�صل  حالياً  الن�صطة 

دِخ��ل��ت اليوم للعالج يف 
ُ
اأ بلغ عدد احل��الت التي 

امل�صت�صفيات املعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 8٧ 

حالة امل�صت�صفيات بعد �صفائها.

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

 1682 بلغ  حالّياً  امل�صت�صفيات  يف  العالج  تتلّقى 

ح���ال���ة، م��ن��ه��ا 406 ح����الت ع��ل��ى اأ����ص���ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

احلثيثة.

حالة   5268 ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ص��ار  ك��م��ا 

وامل�صت�صفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم  ���ص��ف��اء 

لي�صل اإجمايل حالت ال�صفاء 182463حالة.

اأج��ري  خم��رّي��اً  فح�صاً   18624 اأن  واأ���ص��اف 

ال����ي����وم، ل��ي�����ص��ب��ح اإج����م����ايل ع�����دد ال��ف��ح��و���ص��ات 

ن�����ص��ب��ة  اأن  اإىل  لف����ت����اً  ف���ح�������ص���اً،   2،667،541

اإىل  و�صلت  اليوم  لهذا  الإيجابّية  الفحو�صات 

قرابة 9٧ر16 باملئة.

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

ارت��داء  خ�صو�صاً  الوقاية،  �صبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع، 

ال���ك���ّم���ام���ات، وع�����دم اإق���ام���ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات لأك���ر 

م��ت��اب��ع��ة احلملة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ���ص��خ�����ص��اً،   20 م��ن 

من  للوقاية  ال����وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  التوعوية 

عدوى فريو�س كورونا وت�صجيع الأفراد حلماية 

اأ�صرهم وجمتمعهم )#بحميهم(.

و�صكلت وزارة ال�صحة جلنة ملتابعة ال�صكاوى 

املتعلقة بالت�صعري املعتمد لعالج مر�صى فريو�س 

كورونا امل�صتجد يف امل�صت�صفيات اخلا�صة.

ال��وزارة يف بيان �صحايف ام�س ال�صبت  وقالت 

ال���دك���ت���ور ول���ي���د احل��ل��ب��ي،  ال��ل��ج��ن��ة ���ص��م��ت  اإن 

موي�س،  اأب���و  مهند  ال��ف��اخ��وري،  مها  ال��دك��ت��ورة 

ومندوبا عن مديرية ترخي�س املهن واملوؤ�ص�صات 

امل�صت�صفيات  جمعية  ع��ن  وم��ن��دوب��ا  ال�����ص��ح��ي��ة، 

اخلا�صة، و�صيجري اختيار رئي�س للجنة يف اأول 

اجتماع لها.

ال���ل���ج���ن���ة جت��ت��م��ع  اأن  ال����������وزارة  واأو�����ص����ح����ت 

اأ�صبوعيا يف الوزارة ملتابعة ال�صكاوى املقدمة من 

املواطنني، واأن قراراتها نافذة باأثر رجعي.

االنباط-عمان

اك���د م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة لل�صمان 

التقدمي  ان  الدكتور حازم رحاحلة،  الأجتماعي 

الع�صرين  يوم  تقريبا  �صيبداأ  ا�صتدامة  لرنامج 

من ال�صهر احلايل الكرتونيا.

املت�صررة  ال��ق��ط��اع��ات  ان حت��دي��د  اىل  وا���ص��ار 

والك����ر ت�����ص��ررا م��ن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا 

�صت�صدر  ا�صتدامة  برنامج  من  �صت�صتفيد  والتي 

اآلية  اأم��ر دف��اع جديد، لفتا اىل وج��ود  مبوجب 

امل�صتحقات  و�صول  عملية  لت�صهيل  البنوك  مع 

اىل اأ�صحابها.

وقال ان الرنامج الذي اطلقه رئي�س الوزراء 

املا�صي  اخلمي�س  ي��وم  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور 

يهدف اإىل دعم العاملني يف املن�صاآت غري امل�صرح 

ل��ه��ا ب��ال��ع��م��ل، وال��ع��ام��ل��ني يف الأن�����ص��ط��ة الأك���ر 

ت�صررا جراء اجلائحة.

وا����ص���اف ال���دك���ت���ور ال��رح��اح��ل��ة خ����الل ل��ق��اء 

للقطاعات  ال��ي��وم  ع��م��ان  جت����ارة  غ��رف��ة  نظمته 

املغلقة والكر ت�صررا اإن كلفة  الرنامج ت�صل 

اىل  200 مليون دينار �صتقدم احلكومة مبلغ 134 

م�صاهمة  دينار  مليون   66 ومبلغ  دي��ن��ار،  مليون 

من ال�صمان.

م�صمولة  غ��ري  ال��واف��دة  العمالة  ان  واو���ص��ح 

بالرنامج كونه ي�صتهدف فقط الأيدي العاملة 

الأردن����ي����ة، لف��ت��ا اىل ع����دم وج����ود اي����ة ���ص��روط 

م�صمولة  امل��ن�����ص��اآة  ت��ك��ون  ان  ���ص��واء  للم�صتفدين 

مبظلة ال�صمان الجتماعي قبل الول من �صهر 

كانون الأول احلايل.

وب�����ني ال���دك���ت���ور ال���رح���اح���ل���ة ان ال���رن���ام���ج 

ال�صمان حتى  املوؤمن عليهم لدى  ي�صتهدف كل 

ل��و ك��ان��وا ق��د ا���ص��ت��ف��ادوا م��ن ال��رام��ج ال�صابقة 

التي طرحتها املوؤ�ص�صة منذ بداية اأزمة فريو�س 

كورونا.

فريو�س  بجائحة  متاثر  اجلميع  ان  واو���ص��ح 

كورونا �صواء كان عامل او �صاحب عمل، موؤكدا 

وحقوق  اآج��ر  على  املحافظة  هدفها  املوؤ�ص�صة  ان 

املوؤمن عليه.

�صيخ�ص�س  ال���رح���اح���ل���ة  ال���دك���ت���ور  وح�����ص��ب 

ل��ل��ع��ام��ل يف امل��ن�����ص��اآت غ��ري امل�����ص��رح ل��ه��ا بالعمل 

اأج���ره اخل��ا���ص��ع ل��الق��ت��ط��اع، بحد  50 باملئة م��ن 

500 دينار،  اأعلى  220 دينارا �صهرياً، وبحد  اأدنى 

اأق�صاها  وملدة  كامل،  ب�صكل  الرنامج  ويتحملها 

�صتة اأ�صهر تبداأ من بداية ال�صهر احلايل وحتي 

نهاية �صهر اأيار املقبل من عام 2021.

دف��ع  ك��ذل��ك  �صيتحمل  ال��رن��ام��ج  ان  وت���اب���ع 

العامل  �صمول  على  املرتتبة  ال�صرتاكات  قيمة 

التي  ال�صقوف  ح�صب  املطبقة  التاأمينات  بكافة 

�صتحددها املوؤ�ص�صة لحقا، متوقعا ا�صتفادة نحو 

10 اآلف عامل منه.

القطاعات واملن�صاآت  العاملني يف  وبخ�صو�س 

الدكتور  ا���ص��ار  فقد  باجلائحة،  ت�صررا  الأك���ر 

الرحاحلة اىل انه �صيخ�ص�س لهم ٧5 باملئة  من 

 6 اأق�����ص��اه��ا  مل���دة  لالقتطاع  اخلا�صعة  اأج���وره���م 

اأ�صهر، تبداأ من �صهر كانو الأول احلايل، ويتحمل 

���ص��اح��ب ال��ع��م��ل 50 ب��امل��ئ��ة  م��ن��ه��ا، ووالخ�����رى 

يتحملها الرنامج، ب�صرط اأن ل يقل اإجمايل ما 

قّل  واإذا  �صهرياً،  دينارا   220 للعامل عن  ي�صرف 

املبلغ املخ�ص�س عن ذلك يتحمل الرنامج دفع 

الفروقات.

م�صاهمة  تتجاوز  ل  اأن  ي�صرتط  ان��ه  واو�صح 

الرنامج يف اأجر العامل عن 500 دينار �صهريا، 

واإذا قّل ما يدفع للعامل عن ٧5 باملئة  من اأجره 

اخلا�صع لالقتطاع، يتحمل �صاحب العمل دفع 

الفروقات.

اأن ه��ذا الرنامج �صي�صتفيد منه  اإىل  واأ���ص��ار   

العاملون يف القطاعات واملن�صاآت الأك��ر ت�صررا، 

وغري امل�صرح لها بالعمل �صريطة اأن يكون العامل 

م�صمول بال�صمان الجتماعي من خالل املن�صاأة 

يف �صهر  اأيلول 2020، واأن يكون �صموله م�صتمرا.

ب��دوره، اك��د رئي�س غرفة جت��ارة عمان خليل 

للحكومة  ���ص��ت��ق��دم  ال��غ��رف��ة  ان  ت��وف��ي��ق،  احل����اج 

ح��ول  منت�صبيها  م���ن  وردت  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات 

ب��رن��ام��ج ا���ص��ت��دام��ة وال���رام���ج الخ����رى املعلنة  

م�����ص��ددا ع��ل��ى ����ص���رورة ���ص��م��ول ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني 

بالقطاع التجاري واخلدمي بالرنامج.

وا�صار احلاج توفيق اىل  ان برنامج ا�صتدامة 

يعتر من اأف�صل الرامج التي مت طرحها حتى 

اليوم ملعاجلة اآثار فريو�س كورونا على القت�صاد 

الوطني والعاملني بالقطاع اخلا�س.

وخ����الل ال��ل��ق��اء اج����اب ال��دك��ت��ور ال��رح��اح��ل��ة 

التي  وال�صتف�صارات   الق�صايا  من  العديد  على 

التي طرحتها  الرامج  عر�صها  احل�صور حول 

فريو�س  ازم��ة  ب��داي��ة  منذ  الجتماعي  ال�صمان 

اآثارها  العاملني وتخفيف  كورونا بهدف حماية 

على ا�صحاب العمل والقت�صاد الوطني.

االحد  6/ 12 / 2020
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من منا لي�س لديه عادات �سلبية و يرغب عادة يف تغيري تلك العادات ، و عندما نقرر اإجراء ذلك 

التغيري نبداأ و نلتزم يومني اأو ثالثة اأيام و بعد ذلك نعود من جديد ملمار�سة تلك العادات ال�سلبية و 

املكروه من قبلنا .

ما هي العادة ؟

اإن العقل الباطن  يخزن و يحفظ اأي �سلوك اأو عاده ميار�سها الإن�سان ملده واحد و ع�سرين يوم 

متوا�سل و ت�سبح بالن�سبة له من امل�سلمات .

و قد عرف علماء علم النف�س العادة باأنها : ) روتني �سلوكي يتكرر بانتظام و مييل اإىل احلدوث 

دون وعي ( . مبعنى اخر باأن ذلك الت�سرف اأ�سبح يتكرر بدون اأي �سعور باأننا نفعله و ب�سورة األية 

يحدث ذلك .

اأما تعريف العادة ال�سلبية : ) هي عبارة عن بع�س الت�سرفات التي منار�سها ب�سوره متكررة قد 

توؤدي اإىل نتائج غري حممود عقباها ( 

ومن اأمثلة ذلك التدخني و الكل يعرف مدى خطورته على �سحة املدخن و من حوله 

، كذلك الإكثار من تناول الوجبات ال�سريعة و ما يوؤدي ذلك من اأمرا�س مثل ارتفاع الكولي�سرتول 

و الدهنيات ... الخ من الأمثلة .

وه��ذه العادات قد تكون متاأ�سلة يف البع�س و ي�سعب تغيريها ب�سهولة ، وغالبا ما تت�سكل هذه 

العادات من املحيط الذي يعي�س فيه الفرد كالعائلة و الأ�سدقاء و املجتمع ...الخ .

كيفية التغلب على العادات ال�سلبية

اإليك بع�س الطرق للتغلب على تلك العادات بل و اكت�ساب مكانها عادات اإيجابية ت�ساعدنا يف تطوير 

حياتنا و التقدم بها :

اخ��دع نف�سك : نعم اخ��دع نف�سك عن طريق البتعاد عن امل�سببات التي جتعلك متار�س العادات 

ال�سلبية فمثال اإن كنت من النا�س املغرمون بال�سوكولتة و ل ت�ستطيع اأن مت�سك نف�سك عند ترى 

طبق به �سوكولتة حول اأن تبعد ذلك الطبق عنك ، واإذا لديك عمل بحاجة اإىل اجناز اأو يجب عليك 

الرتكيز يف درا�ستك وكنت دائما تن�سغل عن ذلك بالن�سغال بو�سائل التوا�سل الجتماعي فقم باإبعاد 

هاتفك عن مكان عملك اأو درا�ستك اأو قم باإغالقه ، اإذا كنت من املدخنني ابعد علبة ال�سجائر عنك و 

ل ت�سعها اأمامك دائما .... الخ .

غري حميطك ال�سيئ : كما حتدثنا يف البداية العادات ال�سلبية قد تكت�سب من الأ�سدقاء مثال لذا 

حاول البتعاد عن من ميار�س تلك العادة ال�سلبية و التي تنوي الإقالع عنها واختلط مع اأ�سدقاء لك 

ل ميار�سون العادة ال�سلبية و التي ترغب يف تغريها . 

التغيري ل ياأتي بني ليلة و �سحاها :  �سع جدول زمني للتخل�س من العادة ال�سلبية فال تلزم نف�سك 

بالإقالع عنها ب�سرعة قد تنجح بع�س احلالت و لكن يف الغالب من ينجحون يف ذلك ن�سبتهم قليلة ، 

و حتى لو ت�ستطع يف البداية فابداأ من جديد و ل تياأ�س ، فمثال اإذا اأردت ترك التدخني و فر�سا كنت 

تدخن ع�سرين �سيجارة يف اليوم فبداأ ثاين يوم بتدخني 18 اأو 19 �سيجارة ملده يومني ومن ثم اجعلهم 

17 و هكذا اأىل اأن تقلع نهائيا عن التدخني .

ابداأ بتدريب عقلك الباطن برتك تلك العادات ، فتخيل نف�سك يوميا و قبل اأن تنام باأنك تركت تلك 

العادة واقنع نف�سك بذلك و تخيل حياتك بعد تركك تلك العادة ال�سلبية ، و افعل ذلك يوميا فلهذه 

الطريقة مفعول ال�سحر .

تطبيق قاعدة العك�س هو ال�سحيح : اأي عادة �سلبية لها باملقابل عادة ايجابية ، فاإذا اأردت الإقالع 

عن التدخني ، ا�سرتك يف نادي �سحي و مار�س الريا�سة  ، اإذا كنت ت�ساهد التلفاز ملدة طويلة يوميا 

اأح�سر الكتب و �سعها بالقرب منك لتقراأها ، ا�ستبدل الوجبات ال�سريعة بال�سلطات و الفواكه .... الخ 

بعد فرتة �ستجد العادات الإيجابية ارتاحت نف�سك لها .

الإجناز يبداأ بخطوات �سغرية : ل ت�سع يف البداية اأهدافا كربى بل �سغر اأهدافك لإن الأهداف 

الكربى اإن مل تتحقق �سوف ت�ساب بالإحباط و �ستجد نف�سك عدت للعادة من جديد .

احتفل باإجنازك مهما كان �سغريا : انتبه فكما قلنا �سابقا اإن العادة هي عبارة عن روتني متكرر لذا 

ل تق�سو على نف�سك كثريا فالأمر يحتاج اإىل بع�س الوقت للق�ساء على تلك العادات ال�سلبية لذا كافئ 

نف�سك عند التقدم كاخلروج يف نزهه مثال .

تنا�سى الأمثلة الفا�سلة : عندما تبداأ �سوف تتذكر حالت م�سابهة لأ�سدقاء حاولوا تغيري العادات 

ال�سلبية و لكنهم ف�سلوا ومل يفلحوا ، اأو كنت اأنت بالفعل قد قمت بتجربة �سابقة و باءت بالف�سل تنا�سى 

كل ذلك و ا�سنع من نف�سك ن�سخة جديدة ن�سخة اأنت تريدها و اأوعد نف�سك باأنك لن تف�سل هذه املرة .

اإبقى دائما م�سغول : اأذا كنت دائما م�سغول فاإن عقلك كذلك يبقى م�سغول فتقل بالتايل فر�س 

ممار�ستك العادة ال�سيئة .

الن�سباط و اللتزام : طاملا بداأت فيجب اأن تكمل الطريق اعلم باأن الطريق قد تكون �سعبة بع�س 

ال�سيء و لكن املكافاأة �ستكون كبرية يف النهاية ، وطاملا اأنك تعلم جيدا باأن هناك اث��ارا �سلبية لتلك 

العادات وقد ت�سل هذه الثار اإىل من حولك و بالتايل اطلب منك اللتزام .

النهاية 

�ستتمكن من الإقالع عن اأي عادة مهما كانت بالإرادة و الت�سميم و لكن قبل ذلك ل بد من وجود 

الوعي و الذي يت�سكل لدينا من معرفتنا بالأ�سرار الناجمة عن العادات ال�سلبية ، و النية اخلال�سة 

بالتخل�س من تلك العادات فالتغيري يبداأ من الداخل فاإذا مل تكن لديك النية فالوعي وحده ل يكفي .

أحمد إبراهيم العزه 

 العادات السلبية 
متمكنة منك ..!! 
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االنباط- عمان

اأنباء دول منظمة التعاون  اأعلن احتاد وكالت 

افرتا�سية  ور�سات  �سل�سلة  عن  )يونا(  الإ�سالمي 

ع��رب الت�����س��ال امل��رئ��ي ح��ول امل���ب���ادرات الإعالمية 

الرقمية ملواجهة الأوبئة والكوارث.

وقال املدير العام املكلف لالحتاد اأحمد القرين 

يف بيان �سحايف ام�س ال�سبت، اإن الور�سات يقدمها 

خرباء دوليون يف الإعالم والت�سال بهدف متكني 

الإعالميني من املهارات الرقمية عرب التطبيقات 

احل��دي��ث��ة يف ظ����روف م��ت��ن��وع��ة لإن���ت���اج م�سامني 

اإن  واأ���س��اف:  ومبتكرة.  ر�سينة  وب�سرية  �سمعية 

الن�سخة الأوىل من الور�سات �ستنظم بالتعاون مع 

وكالة اأنباء اأذربيجان )اأذرتاج( حول “مهارات اإنتاج 

املحتوى الرقمي” منت�سف ال�سهر اجلاري باللغة 

الور�سة  يف  الت�سجيل  اأن  اإىل  م�سريا  الإجنليزية، 

https://zoom.us/ راب�����ط  ع��ل��ى  م��ت��اح 

webinar/register/WN

االنباط- عمان

وجمعية  الأردين  الإع����الم  معهد  وق���ع   

البيئة ام�س ال�سبت، مذكرة تفاهم للتن�سيق 

وعقد  ال��ق��درات  بناء  يف  امل�سرتك  وال��ت��ب��ادل 

الدورات املتعلقة بالبيئة والإعالم.

دورات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ان  وات���ف���ق 

وور������س�����ات واأن�������س���ط���ة وب����رام����ج م�����س��رتك��ة، 

وت�����س��م��ي��ة ���س��ب��اط ارت���ب���اط ل��الت��ف��اق على 

مواعيد عقدها.

ال��ت��ي وق��ع��ه��ا عميد  امل���ذك���رة  وت��ت�����س��م��ن 

امل��ع��ه��د ال���دك���ت���ور ع��ب��د احل��ك��ي��م احل�����س��ب��ان 

ورئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ي ف���ري���ح���ات، ت��ب��ادل 

امل���ع���ل���وم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة والإع�������الم 

وت�����دري�����ب ال�����ك�����وادر ال���ع���ام���ل���ة م����ن خ���الل 

وال��ن��دوات  وامل��وؤمت��رات  التدريبية  احللقات 

بالإ�سافة  والإعالمية،  البيئية  املجالت  يف 

اإىل تنفيذ حمالت تطوعية وتوعية بيئية.

االنباط-عمان

والتي  املتكاملة،  للحلول  فاين  اأعلنت 

ال�سحية  ف��اي��ن  جمموعة  م��ن  ج���زءاً  تعد 

ال��ق��اب�����س��ة، اإح�����دى امل��ج��م��وع��ات ال���رائ���دة 

و�سناعة  العامة  ال�سحة  جم��ال  يف  عاملياً 

من�ساآت  �سبكة  تو�سيع  عن  ال�سحي،  الورق 

داين”،  “فاين  برناجمها  �سمن  ال�سيافة 

وه���و ال��ربن��ام��ج امل��ت��خ�����س�����س يف م�����س��اع��دة 

امل��ن�����س��اآت امل��ن�����س��م��ة اإل��ي��ه يف حت��ق��ي��ق اأع��ل��ى 

م��ع��اي��ري ال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ع��ق��ي��م؛ ح��ي��ث باتت 

اليوم تزيد على 650 مطعماً ومقهى يف كل 

من الإمارات العربية املتحدة، وال�سعودية، 

والأردن، بالإ�سافة اإىل م�سر.

وك���ان���ت ف���اي���ن ل��ل��ح��ل��ول امل��ت��ك��ام��ل��ة قد 

نتائج  من  احل�سري،  برناجمها  ا�ستلهمت 

ا���س��ت��ط��الع ال����راأي ال���ذي ق��ام��ت ب��ه �سركة 

ك���ان���ت���ار ال�������س���رق الأو�����س����ط، ح��ي��ث در���س��ت 

العالقة املبا�سرة بني ولء الزبائن ملن�ساآت 

والتعقيم  ال��ن��ظ��اف��ة  وم�����س��ت��وى  ال�����س��ي��اف��ة 

امل��ي��اه،  ب���دورات  يتعلق  فيما  خا�سة  فيها، 

ال����ذي تلعبه  ال��ك��ب��ري  ال�����دور  ك��ا���س��ف��ة ع���ن 

يف  والتعقيم  النظافة  ومعايري  م�ستويات 

ال��ت��ي يخو�سها  ال��ت��ج��رب��ة  ن��وع��ي��ة  حت��دي��د 

الزبائن.

“فاين  برنامج  يعمل  ال�سياق،  هذا  ويف 

امل��وؤ���س�����س��ات  داين” ع��ل��ى ���س��م��ان ج��اه��زي��ة 

امل��ن�����س��م��ة اإل���ي���ه ب��ت��زوي��ده��ا ب��ك��اف��ة ح��ل��ول 

ال��ن��ظ��اف��ة الأ���س��ا���س��ي��ة م��ث��ل م��ن��ادي��ل ال��وج��ه 

بالإ�سافة  الأي��دي،  تن�سيف  وورق  املعقمة، 

 )PPE( ال�سخ�سية  الوقاية  مل�ستلزمات 

ال���ت���ي ي���رت���دي���ه���ا امل����وظ����ف����ون، وم����وزع����ات 

����س���اب���ون ال���ي���دي���ن ال�������س���ائ���ل، ف�������س���اًل ع��ن 

للبكترييا،  امل�����س��ادة  وامل��ع��ق��م��ات  امل��ط��ه��رات 

وت��ل��ك امل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل وك���ال���ة ح��م��اي��ة 

توفري  م��ن  لتمكينها   ،)EPA( ال��ب��ي��ئ��ة 

اأعلى درجات احلماية لزبائنها.

برنامج  �سمم  فقد  اآخ��ر،  �سعيد  وعلى 

متخ�س�ساً  تدريباً  ليقدم  داين”  “فاين 
يف ن���ظ���اف���ة الأغ����ذي����ة و���س��الم��ت��ه��ا ل��ك��اف��ة 

ال�سيافة،  من�ساآت  يف  العاملني  املوظفني 

وذل���ك وف��ق��اً لأع��ل��ى امل��ع��اي��ري والإج�����راءات 

الدولية يف هذا املجال.

ويف ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ع��ل��ى ه����ذا الأم������ر، ق��ال 

ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة ف���اي���ن 

ال�������س���ح���ي���ة ال���ق���اب�������س���ة، ج��ي��م�����س م��اي��ك��ل 

ك����ورون����ا،  ج���ائ���ح���ة  “يف ظ����ل  لف�����ريت�����ي: 

اأه��م  م��ن  والنظافة  ال�سحة  م�ساألة  باتت 

تتمحور  ال��ذي��ن  الزبائن  ل��دى  الأول��وي��ات 

م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م ح��ال��ي��اً ح����ول ���س��م��ان ت��وف��ر 

يف  والتعقيم  ال��ن��ظ��اف��ة  م��ن  ع���اٍل  م�ستوى 

من�ساآت ال�سيافة التي يرتادونها مع اأفراد 

والأ�سدقاء.« العائلة 

واأ�ساف: “ميّكن برنامج “فاين داين” 

الزبائن من التعرف على واختيار املطاعم 

واملقاهي الكائنة يف املناطق القريبة منهم، 

وال���ت���ي ت��ل��ت��زم ب��ت��ق��دمي اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات 

ال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ع��ق��ي��م وب��ال��ت��ايل ال�����س��الم��ة، 

ال�سيافة  ملن�ساآت  الفر�سة  يقدم  اأن��ه  كما 

امل��ن�����س��م��ة اإل���ي���ه ل��ت��ع��زي��ز ���س��م��ع��ت��ه��ا واإب�����راز 

موظفيها  و�سالمة  �سحة  جت��اه  التزامها 

وذلك عرب من�سات عديدة منها  وروادها، 

الإن����رتن����ت والإع�����الن�����ات ال���دع���ائ���ي���ة، مما 

ي�سهم يف زيادة ولء الزبائن ورفع م�ستوى 

وعيهم.«

هذا وتتم زيارة املطاعم واملقاهي �سمن 

خ��رباء  ق��ب��ل  داين” م��ن  “فاين  ب��رن��ام��ج 

ال�سحة الذين يتولون مهمة تقييم حلول 

وم��ن��ت��ج��ات ال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ع��ق��ي��م امل��ع��ت��م��دة 

مع  تو�سياتهم  ذلك  اإث��ر  ليقدموا  لديها، 

ت��زوي��ده��ا ب��ح��ل��ول وم��ن��ت��ج��ات ف��اي��ن عالية 

ب��ك��ون��ه��ا معّقمة  ت��ت��م��ي��ز  وال��ت��ي  امل�����س��ت��وى، 

واآم����ن����ة ل���ال����س���ت���خ���دام يف اأم����اك����ن ت���ن���اول 

بفعاليتها  ل��ت��م��ي��زه��ا  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ط��ع��ام، 

املن�ساآت  ه��ذه  وتتلقى  التكلفة.  حيث  م��ن 

لتدل  ب��اب��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ق  مل�سق  اأو  لف��ت��ة 

ال��ربن��ام��ج  مل��ع��اي��ري  م�ستوفية  ك��ون��ه��ا  ع��ل��ى 

ت�سهيل  يف  ي�سهم  مم��ا  ���س��م��ن��ه،  وم���درج���ة 

من  الزبائن  اآلف  قبل  من  اإليها  التعرف 

داين”  “فاين  برنامج  من�سة  م�ستخدمي 

يف الدول الأربع.

“فاين  ���س��ب��ك��ة  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  ومي���ك���ن 

داين” من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين: 

.www.finedineplaces.com
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�سدر عن دائرة �سريبة الدخل واملبيعات 

ال���ع���دد ال���ث���ال���ث م���ن ال��ن�����س��رة ال�����س��ري��ب��ي��ة 

يف  واجن��ازات��ه��ا  ال��دائ��رة  ب����اأداء  املتخ�س�سة 

والتفتي�س  ال��ت��دق��ي��ق  و  التح�سيل  جم���ال 

وامل���ج���الت امل��خ��ت��ل��ف��ة الخ�����رى ال��ت��ي ت��ق��وم 

بها..

وت�����س��م��ن ال���ع���دد ال���ث���ال���ث م���ن ال��ن�����س��رة 

م����و�����س����وع����ا رئ���ي�������س���ي���ا ح�������ول اخل�����دم�����ات 

اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�سريبية  الل��ك��رتون��ي��ة 

ت��ق��دمي اخل��دم��ة احل��ك��وم��ي��ة  اداء  حت�����س��ني 

وزيادة كفاءة الأداء وتقليل الوقت والتكلفة 

الإداري  ال����رته����ل  وم���ع���اجل���ة  ال����الزم����ني 

التقليدية  الإدارة  اأ�ساليب  من  والتخل�س 

والوجاهية  ال�سخ�سية  امل��راج��ع��ات  واحل��د 

الأوراق  وط��ل��ب  ا���س��ت��خ��دام  وق���ف  وك���ذل���ك 

وال���وث���ائ���ق ال���ورق���ي���ة يف ج��م��ي��ع امل��ع��ام��الت 

والإعمال..

تفعيل  عملية  اع��ط��ت  ال��دائ��رة  ان  وذك��ر 

خ���دم���ات احل��ك��وم��ة الل���ك���رتون���ي���ة اول���وي���ة 

خ��ا���س��ة م��ن��ذ ف����رتة ل��ي�����س��ت ب��ال��ق�����س��رية يف 

جميع خدماتها واعمالها ون�ساطاتها حيث 

ق��ام��ت ب��اأر���س��ف��ة ج��م��ي��ع امل��ل��ف��ات وال��وث��ائ��ق 

بعقد  ق��ام��ت  ك��م��ا  ك��اف��ة  باملكلفني  املتعلقة 

والربط  املختلفة  املوؤ�س�سات  مع  اتفاقيات 

وتقدمي  املعلومات  لتبادل  معهم  الكرتونيا 

الكرتونيا. للمكلفني  اخلدمات 

غالبية    2020 ع��ام  يف  ال��دائ��رة  واأطلقت 

ال��ت��ي تعترب ج��زء  اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 

من برنامج احلكومة اللكرتونية لت�سهيل 

وتخفيف  بال�سرائب  املتعلقة  الإج����راءات 

ال����ع����بء ع���ل���ى م���وظ���ف���ي ال�����دائ�����رة وت��ع��ت��رب 

ه����ذه اخل���دم���ات الل���ك���رتون���ي���ة ك���ج���زء من 

كدائرة  مكانتها  حت�سني  يف  الدائرة  التزام 

ح���ك���وم���ي���ة ح���دي���ث���ة وم����ت����ط����ورة ت�����س��ت��خ��دم 

التكنولوجيا احلديثة وتتمتع بكفاءة عالية 

اخلدمات  ط��رح  م��ن  الكلي  ال��ه��دف  ويكمن 

اللكرتونية اجلديدة يف تخفيف التكاليف 

امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى امل���واط���ن يف ح����ال الل���ت���زام 

ال�سريبي وت�سجيع اللتزام الطوعي.

وتتطلع الدائرة اىل ان يتم توفري جميع 

اخل��دم��ات ال��ك��رتون��ي��اً وان ال��ن��ج��اح يف ه��ذا 

املجال ل ميكن له ان يتحقق دون م�ساركة 

موؤ�س�سات املجتمع املدين واملكلفني.

ك��م��ا وت�����س��م��ن��ت ال��ن�����س��رة ف�����س��ال ح��ول 

التح�سيالت ال�سريبية من �سريبة الدخل 

ثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  حتى  وامل��ب��ي��ع��ات 

نف�س  م��ع  2020 مقارنه  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن 

2019 وكذلك التح�سيالت  الفرتة من عام 

العامة  املوازنة  قانون  بنود  ح�سب  م�سنفة 

�سريبة  حت�سيالت  اىل  بالإ�سافة  للدولة 

الدخل واملبيعات ح�سب القطاعات.

ويذكر ان ايرادات دائرة �سريبة الدخل 

املا�سي  ثاين  ت�سرين  �سهر  خالل  واملبيعات 

مع  مقارنة  دينار  مليون   391 اىل  ارتفعت 

345 مليون دينار مت حت�سيلها خالل نف�س 

بزيادة  اي   2019 املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  ال�سهر 

45.7 مليون دينار ون�سبتها%13. مقدارها 

وب��ل��غ��ت جم��م��وع اي�����رادات ال���دائ���رة منذ 

بداية العام احلايل 2020 وحتى نهاية �سهر 

ارتفاعا حيث  املا�سي  �سهدت  ت�سرين ثاين 

دينارمقارنة  مليار   4.269 جمموعها  بلغ 

دينار مت حت�سيلها خالل  3.934 مليار  مع 

اي   2019 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�س 

وبن�سبة  دينار  مليون   335 مقدارها  بزيادة 

زيادة %9..

اج���������راءات  ع�����ن  ب������اب  ت��خ�����س��ي�����س  ومت 

التدقيق والتفتي�س ال�سريبي حيث ارتفعت 

التي  ال�سريبي  التفتي�س  اجراءات  ح�سيلة 

ت�سرين  �سهر  نهاية  حتى  ال��دائ��رة  نفذتها 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   )406،6( اىل  امل��ا���س��ي  ث���اين 

التفتي�سية  اجل���ولت  ع��دد  انخفا�س  رغ��م  

الفرتة  الدائرة خالل هذه  بها  التي قامت 

حني  يف  تفتي�سية  جولة   1258 بلغت  حيث 

كان عدد هذه اجلولت خالل نف�س الفرتة 

 2627 2019 ما جمموعه  املا�سي  العام  من 

تفتي�سية. جولة 

ك��م��ا ت�����س��م��ن��ت ال��ن�����س��رة ب��اب��ا ح���ول ع��دد 

ط��ل��ب��ات ال��ت�����س��وي��ات وامل�����س��احل��ات امل��ق��دم��ة 

امل�����س��ك��ل��ة يف  وامل�����س��احل��ة  ال��ت�����س��وي��ات  للجنة 

املقدمة للجنة  الدائرة وقد بلغت الطلبات 

قبل  من  طلبا   3384 درا�سة  مت  طلبا   3417

الغاية.. امل�سكلة لهذه  اللجنة 

وي���اأت���ي ا���س��ت��م��رار ا����س���دار ه���ذه ال��ن�����س��رة 

وال�سالح  التطوير  اجراءات  �سمن حزمة 

ال�������س���ري���ب���ي وال�������س���ف���اف���ي���ة ب�����الإع�����الن ع��ن 

التح�سيل  جم���الت  يف  ال���دائ���رة  اجن�����ازات 

وحت��ق��ي��ق ف����روق����ات ال��ت��دق��ي��ق وال��ت��ف��ت��ي�����س 

رفع  خطة  نتائج  يظهر  ب�سكل  ال�سريبي 

ك����ف����اءة ال���ت���دق���ي���ق ال�������س���ري���ب���ي وم��ك��اف��ح��ة 

التهرب ال�سريبي اول باأول..

االنباط- عمان

 رح����ب رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة ع��م��ان 

مبوافقة  اجلغبري  فتحي  املهند�س  والأردن 

اخل�ساونة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئ��ي�����س 

واملعابر  امليدان  تنظيم  جلنة  تو�سية  على 

بنظام  ال��ع��م��ل  وق���ف  املت�سمنة  احل���دودي���ة 

منفذ  على  ب��اك(  تو  )ب��اك  التباديل  النقل 

ال��ع��م��ري-احل��دي��ث��ة ال���واق���ع ع��ل��ى احل���دود 

ال�سماح  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعودية،  الأردنية 

للنقل بالعبور ترانزيت لل�ساحنات امل�سرية 

مق�سدها. نحو 

ال�سبت  ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  واأ�سار 

وال���ت���ج���اري���ة  الق���ت�������س���ادي���ة  الأه���م���ي���ة  اإىل 

الأردن��ي��ة،  ل��ل�����س��ادرات  امل��ع��رب  ي�سكلها  ال��ت��ي 

الأب���رز  امل��ن��ف��ذ  ال��ع��م��ري  منفذ  يعترب  ح��ي��ث 

عدد  جت���اوزت  اإذ  الأردين  ال��ت��ج��اري  للنقل 

اأك��ر  منه  واخل��ارج��ة  ال��داخ��ل��ة  ال�ساحنات 

املا�سي،  العام  خ��الل  �ساحنة  األ��ف   334 من 

امل����دورة )امل��غ��ل��ق��ة(  اأخ���ذ ح���دود  واإذا م��ا مت 

عدد  بلغ  اإذ  الأث��ر  �سيتعاظم  العتبار  بعني 

ال�����س��اح��ن��ات ال���داخ���ل���ة واخل����ارج����ة م��ن��ه ما 

يقارب من 33 األف �ساحنة.

وا���س��ار اىل ان ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 

يزيد  وال�سعودية  الأردن  بني  النفطي  غري 

دولر  مليون   775 منها  دولر  ملياري  على 

ك�����س��ادرات وط��ن��ي��ة ���س��م��ن ه��ي��ك��ل ���س��ادرات 

ال�سناعات  غالبية  وي��غ��ط��ي  وغ��ن��ي  م��ت��ن��وع 

الأردنية.

���س��ام��ل��ة جلميع  امل��ع��رب  اأه��م��ي��ة  اأن  وب���ني 

والنقل  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سناعية  القطاعات 

وال��ت��خ��زي��ن مل��ا ل��ه��ا م��ن ع��ظ��ي��م الأث����ر على 

رافدا  تعترب  التي  الرتانزيت  جتارة  تنمية 

م��ه��م��ا ل��الق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي، وا���س��ه��م��ت يف 

وترويج  وتطويره  القت�ساد  اأرك��ان  تعزيز 

الق��ت�����س��ادي��ة  ال���ب���واب���ة  ب�����س��ف��ت��ه��ا  الأردن 

لالإقليم.

للنقل  ال�سماح  �سمل  ال��ق��رار  ان  واو���س��ح 

نحو  امل�سرية  لل�ساحنات  ترانزيت  بالعبور 

مق�سدها، ما �سيدعم مكانة الأردن كمركز 

مق�سداً  بجعلها  وي�����س��ه��م  جت���اري  اق��ل��ي��م��ي 

متميزا. ا�ستثماريا 

الإج������راءات عندما  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  واك���د 

ك��ان��ت ق��ائ��م��ة، ح��ّم��ل��ت الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي 

النقل  خم��اط��ر  م��ن  وزادت  اإ���س��اف��ي��ة  ك��ل��ف��اً 

على مدى ال�سهور املا�سية على الرغم من 

لالأ�سباب  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  تقدير 

املوجبة ملثل هذا القرار يف ذلك الوقت.

تطبيق  اىل  اجل��غ��ب��ري  امل��ه��ن��د���س  ودع�����ا 

القرار مع العراق اأي�سا، باعتبار ان ال�سوق 

العراقية من الأ�سواق الرئي�سية لل�سادرات 

الأردنّية.

االنباط- هبه حدادين

ب���داأ ال��ي��وم ااأم����ال ال��ور���س��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ح��ول 

اتفاقية الق�ساء على جميع ا�سكال التمييز �سد 

ال�سابع  ال��دوري  الوطني  التقرير  اإع��داد  امل��راأة 

18 من التفاقية يف �سياق  املادة  اأحكام  مبوجب 

يف  املحلي  للمجتمع  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 

ال�سابع  الأردن  تقرير  �سمن  م��ادب��ا  حمافظة 

اأ���س��ك��ال التمييز  ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ك��اف��ة  لت��ف��اق��ي��ة 

���س��د امل����راأة  وال���ذي ي��ن��ف��ذه م��ن��ت��دى الحت���ادات 

ال��ف��ي��درال��ي��ه امل���م���ول م���ن احل���ك���وم���ة ال��ك��ن��دي��ة 

امل���راأة  ل�����س��وؤون  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع اللجنة 

القيادة  للدوار  الن�ساء  “متكني  م�سروع  �سمن 

املجتمع  منظمات  ع��ن  مم��ث��ل/ة    20 مب�ساركة 

املحلي بوجود �سعادة النائبة ا�سماء رواحنة.

وت���ه���دف ال���ور����س���ة اىل ت��ع��زي��ز ب��ن��اء ق���درات 

باتفاقية  ال��ف��ه��م  و  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  م��ن��ظ��م��ات 

امل��راأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء 

ب��ه��ا ت�سمل م����وادا ح��ول  امل��ل��ح��ق  وال��ربوت��وك��ول 

حقوق الن�سان وحتديد مفهوم التمييز والعنف 

الجتماعي)اجلندر( النوع  ا�سا�س  على  املبني 

على  الق�ساء  اإتفاقية  على  التعرف  اإىل  اإ�سافة 

جانب  اإىل  اامل����راأة  �سد  التمييز  اأ���س��ك��ال  جميع 

على  الق�ساء  اإتفاقية  على  الأردنية  التحفظات 

ومناق�سة  اامل����راأة  ���س��د  التمييز  اأ���س��ك��ال  جميع 

من  التدريب  رفع  التحفظات  هذه  من  املوقف 

الن�ساء  �سد  العنف  ب�ساأن  امل�����س��ارك��ني/ات  وع��ي 

وال��ف��ت��ي��ات ودع����ا اإىل اع��ت��م��اد وت��ن��ف��ي��ذ ق��وان��ني 

الن�ساء  �سد  العنف  اأ�سكال  جميع  جترم  �ساملة 

والفتيات..

امل�����������س�����ارك�����ني/ات ل����س���ت���خ���دام   مت حت���ف���ي���ز 

ال�سلة  ذات  والإع���الن���ات  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات 

ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف م��ك��اف��ح��ة ال��ع��ن��ف ���س��د ال��ن�����س��اء 

�سمن  اننا  وخا�سة  منظماتهم/ن  يف  والفتيات 

16 يوم ملناه�سة العنف �سد الن�ساء. حملة 

ا�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  وت��ل��زم 

ال����دول امل�����س��ادق��ة عليها  امل�����راأة  ال��ت��م��ي��ي��ز ���س��د 

امل�ساركة  ال���دول  تقدم  اإذ  تقارير،  ع��دة  بكتابة 

ت��ق��ري��را ك��ل اأرب���ع���ة اأع�����وام، ك��م��ا ت��ل��ت��زم ال���دول 

جلنة  ذل��ك  منها  طلبت  كلما  ت��ق��ري��ر  ب��ت��ق��دمي 

التفاقية..

�سيداو،  على  و���س��ادق  وق��ع  الأردن  اأن  يذكر 

الأول  يف  الر�سمية  اجلريدة  يف  ذل��ك  ن�سر  ومت 

من اآب )اغ�سط�س( 2007

 يونا ينظم ورشات عن المبادرات اإلعالمية 
الرقمية لمواجهة األوبئة والكوارث

 مذكرة تفاهم بين معهد اإلعالم 
وجمعية البيئة

 »فاين داين« تواصل نموها لتضم أكثر من 650 منشأة من قطاع الضيافة

 صدور العدد الثالث من نشرة ضريبة الدخل والمبيعات

 منتدى االتحادات الفيدرالية تقيم ورشة تدريبية في محافظة مادبا

 صناعتا األردن وعمان ترحبان بقرار إلغاء العمل بنظام النقل التبادلي



االنباط-عمان

اأك������د وزي������ر ال��ع��م��ل ووزي�������ر ال����دول����ة ل�����ش���ؤون 

اأهمية  على  القطامني  معن  الدكت�ر  اال�شتثمار 

�ش�ؤون  لتنظيم  عمان  اأمانة  مع  الت�شاركية  تعزيز 

ال��ع��م��ال��ة ال����اف���دة داخ���ل ���ش���ق اخل�����ش��ار امل��رك��زي 

ال��ت��اب��ع الأم���ان���ة ع��م��ان. وق����ال ال����زي���ر القطامني 

خالل زيارته لل�ش�ق االأول بح�ش�ر وزير التنمية 

االجتماعية اأمين املفلح ومدير االأ�ش�اق يف االأمانة 

عبد املجيد العدوان ومدير �ش�ق اخل�شار املركزي 

اأن�����س حم��ادي��ن ونقيب جت��ار وم�����ش��دري اخل�شار 

والف�اكه �شعدي اب� حماد اإن وزارة العمل حري�شة 

على �شبط اأي جتاوزات ترتكبها العمالة ال�افدة يف 

ال�ش�ق وفتح املجال للعمالة االأردنية للعمل يف هذا 

املجال. واأعلن القطامني خالل الزيارة اأنه �شيتم 

التن�شيق مع االأمانة واإدارة ال�ش�ق بت�فري مكتب 

لل�ش�ق  الرئي�شي  املكتب  يف  العمل  ملفت�شي  دائ���م 

ل�شمان عدم حدوث اأي جتاوزات و�شبط العمالة 

ال�افدة املخالفة وتنظيم دخ�ل العمالة اإىل ال�ش�ق 

ب�شكل ي�مي، باالإ�شافة اإىل تخفي�س اأعداد العمالة 

واأ�شاف  تدريجياً.  املحددة  للن�شب  وفقاً  ال���اف��دة 

العربات  ا�شتعمال  ب�شاأن  اأي�شا  التن�شيق  �شيتم  اأنه 

ال�ش�ق  داخ���ل  اخل�����ش��ار  بنقل  املتعلقة  ال�شغرية 

ب��االأردن��ي��ني،  اال���ش��ت��ف��ادة منها ح�����ش��راً  بحيث يتم 

م�شرياً اإىل اأنه مع عقد اتفاقية ثالثية بني وزارتي 

العمل والتنمية االجتماعية واأمانة عمان ل�شبط 

عمل العمالة ال�افدة ومنع عمل االأطفال و�شبط 

القطامني  واأك����د  ال�����ش���ق.  داخ���ل  الت�ش�ل  ح���االت 

املنتجات  وت�شدير  ال��زراع��ي  القطاع  اأهمية  على 

دائماً  حتر�س  العمل  وزارة  اأن  م�شيفاً  الزراعية، 

لالقت�شاد  الهام  القطاع  ه��ذا  اأعمال  تي�شري  على 

ال�طني واالأمن الغذائي. بدوره اأبدى وزير التنمية 

االجتماعية اأمين املفلح ا�شتعداد ال���زارة امل�افقة 

والت�ش�ل  االأط��ف��ال  عمل  ل�شبط  االتفاقية  على 

داخل ال�ش�ق بالتن�شيق مع اأمانة عمان. من جانبه 

اأكد املدير التنفيذي لالأ�ش�اق يف اأمانة عمان عبد 

املجيد العدوان اأن االأمانة ترحب بالت�شاركية مع 

وزارتي العمل والتنمية االجتماعية، الفتاً اإىل اأن 

�ش�ق اخل�شار املركزي يتعامل مع اأكرث من ن�شف 

تاأ�ش�س  وقد  الب�شتانية  املنتجات  من  اململكة  انتاج 

اأ�شار  اأن�س حمادين  ال�ش�ق  1995. مدير  منذ عام 

اإىل اأنه ي�جد 423 حمل خ�شار ل��شطاء وبيع م�اد 

زراعية وخمامر داخل ال�ش�ق، م�شيفاً اأن الكميات 

3500 طن،  تزيد عن  ال�ش�ق ي�مياً  اإىل  ت��رد  التي 

مثمناً دور وزارة العمل يف �شبط العمالة ال�افدة 

مفت�شني  ب�ج�د  وطالب  ال�ش�ق.  داخ��ل  املخالفة 

ل�زارة العمل يف مكاتب ال�ش�ق للتاأكد ب�شكل ي�مي 

اأن  من �شبط املخالفني من هذه العمالة، م�ؤكداً 

الت�شاركية مع وزارتي العمل والتنمية االجتماعية 

يف  والعاملني  اجلميع  �شالح  يف  ت�شب  واالأم��ان��ة 

ق��ال نقيب جت��ار وم�شدري  ال�����ش���ق. م��ن ناحيته 

اخل�شار والف�اكه �شعدي اأب� حماد اإن النقابة مع 

القطاع، م�شيفاً  االأردنية يف هذا  العمالة  ت�شغيل 

اأنه مت تخفي�س اأعداد العمالة ال�افدة بعد مكننة 

العمل داخل ال�ش�ق. واأك��د اأب� حماد خالل اللقاء 

اأن و�شع العمالة ال�افدة واأعدادها لي�شت كما يروج 

عدد  اأن  مبيناً  بال�ش�ق،  وتتحكم  كبرية  باأنها  لها 

العمالة ال�افدة امل�شرح لها بالعمل داخل ال�ش�ق 

 500 العمل ال يتجاوز  وزارة  وحتمل ت�شاريح من 

عامل وافد، باملقابل ي�جد 1375 عامل اأردين.

وطالب وزي��ر العمل ب�شرورة ت�فري مفت�شني 

ال���اف��دة  ال��ع��م��ال��ة  ل�شبط  ال�����ش���ق  داخ����ل  للعمل 

املخالفة من خالل ت�فري مكتب دائ��م لهم داخل 

مكاتب اأمانة عمان داخل ال�ش�ق.

االنباط- عمان

ب��ن ط���الل، رئي�س   دع��ا �شم� االأم����ري احل�شن 

اإع���ادة  اإىل  والتكنل�جيا،  للعل�م  االأع��ل��ى  املجل�س 

الرتكيز على ال�شيا�شات واالعرتاف بالعل�م كاأداة 

ل��دف��ع ح����دود امل��ع��رف��ة ال��ب�����ش��ري��ة ور���ش��د وحتليل 

اال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

واالق��ت�����ش��ادي��ة. وق����ال ���ش��م���ه يف امل����ؤمت���ر ال��ث��اين 

للعل�م  اال�شالمي  ال��ع��امل  الأك��ادمي��ي��ة  والع�شرين 

يف  واالب���ت���ك���ار  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  “العل�م  ب��ع��ن���ان 

ن�اجه  ونحن  الي�م  عاملنا  يف  االإ�شالمي”،  العامل 

حتديات بيئية واجتماعية ومناخية واإن�شانية فاإن 

احلاجة اإىل العلم، وال�شراكة بني امل�ؤ�ش�شات، وبناء 

احلل�ل  ع��ن  للبحث  ملحة  ب��ات��ت  علمية،  ثقافة 

من  االإقليمية  امل�شرتكات  وحتديد  التكامل  عرب 

�شم�ه  ون�����ه  ال��ق��ادم��ة.  االأج���ي���ال  م�شتقبل  اأج����ل 

امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  العل�م  اأهمية  اإىل 

اأن��ه لتحقيق ذلك  وال��رف��اه للمجتمعات، م��شحاً 

اإن�شانية تتما�شى مع  اإ�شناد العل�م لقيم  البد من 

واقع التنمية الب�شرية، واأن تتمتع العل�م باملرونة 

لل�شماح بالتكيف مع املتطلبات املتغرية واملتط�رة 

ل��ل��ع��ل��م، وم��ت��ط��ل��ب��ات دف����ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ب�شكل 

م�شتدام اقت�شادياً وبيئياً واجتماعياً. واأ�شار �شم�ه 

خالل لقاء عرب تقنية االت�شال عن ُبعد بح�ش�ر 

�شم� االأمرية �شمية بنت احل�شن وعدد من العلماء 

من  والعلمية  االأكادميية  ال�ش�ؤون  يف  واملخت�شني 

العامل العربي واال�شالمي، اإىل اأهمية بناء �شراكة 

بني العلم والتكن�ل�جيا يف جمال البحث العلمي 

املحلية  للم�شاركة  فر�شاً  ت���ل��د  اأن  ميكن  وال��ت��ي 

اإىل  �شم�ه  ولفت  والعاملية.  واالإقليمية  وال�طنية 

معرفة  ب�شكل  امل�����ش��ارك��ة  تلك  تتمثل  اأن  ���ش��رورة 

للكلمة؛  ال�ا�شع  باملعنى  التعددية  على  منفتحة 

وح���ل  واملعرفية.  واملنهجية  النظرية  التعددية 

العناية  ���ش��رورة  �شم�ه  بني  ال�شابة،  العق�ل  دع��م 

ب��ال��ع��ق���ل ال�����ش��اب��ة م��ن ح��ي��ث ال�����ش��ي��ا���ش��ات وجم��ال 

التعليم واالبتكار، الفتا اإىل �شرورة تط�ير طرق 

واأفكار جديدة لالإبتكار واأهمية بناء ثقافة علمية 

وتط�ير جماٍل للتفكر والتفكري الناقد يتبنى فيه 

تتجاوز  للمعرفة  و�شاملة  نقدية  مقاربة  العقل 

احلدود ال�شيفة. ويف ر�شالة م�جهة من الرئي�س 

اأك��د  للم�ؤمتر،  األ��ف��ي  ع��ارف  الدكت�ر  الباك�شتاين 

اأهمية التط�ير امل�شتمر للتعليم وم�اكبة تط�رات 

العلم مل�اجهة التحديات يف عاملنا الي�م من التغري 

واالأم��ن  الطبيعة  وال��ك���ارث  املياه  املناخي ونق�س 

الغذائي؛ م�شرًيا اإىل اأن لدينا العديد من العلماء 

يف العامل االإ�شالمي لديهم اجنازات متميزة. ودعا 

رئي�س ال���زراء االأ�شبق الدكت�ر عدنان ب��دران اإىل 

اال�شتثمار يف البحث العلمي كاأول�ية لبناء اقت�شاد 

اأنه  م��شحا  اأ�شا�شه،  االإن�شان  يعد  ال��ذي  املعرفة 

حتفز  اأن  البح�ث  م��ن  املكت�شبة  للمعرفة  ميكن 

ال�شناعة  وت��دخ��ل تقنيات ج��دي��دة يف  االب��ت��ك��ارات 

وال��زراع��ة وتط�ر �شلعا وخ��دم��ات جديدة للتغلب 

على حتديات البطالة والفقر.

ول��ف��ت اإىل اأن م��ن ���ش��اأن ال��ب��ح��ث امل���ج��ه نح� 

امل�شكالت من قبل اجلامعات ومراكز االأبحاث اأن 

ارتباًطا  ترتبط  نا�شئة  �شركات  اإن�شاء  اإىل  ي����ؤدي 

وثيًقا بتنمية ال��رثوة وزي��ادة االإنتاج املحلي ودخل 

الفرد. وتناولت اأوراق امل�شاركني يف امل�ؤمتر م�شاهد 

م��ن ف�����ش��اء ال��ع��ل���م وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا واالب��ت��ك��ار يف 

العامل اال�شالمي؛ وحتديات تغري املناخ، والطاقة 

النان�  وتكن�ل�جيا  وال���زراع���ة  ال��غ��ذائ��ي  واالأم����ن 

ل�اقع  وروؤي���ة  �شيا�شات  تط�ير  واأهمية  وغ��ريه��ا، 

العل�م والتكن�ل�جيا واالبتكار يف العامل االإ�شالمي 

يذكر  العل�م.  واأخالقيات  الناقد  الفكر  وتط�ير 

تاأ�ش�شت  للعل�م  االإ���ش��الم��ي  ال��ع��امل  اأك��ادمي��ي��ة  اأن 

عام 1986 كم�ؤ�ش�شة م�شتقلة باقرتاح من منظمة 

ال��ت��ع��اون االإ���ش��الم��ي وال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة العلمية 

والتكن�ل�جية ملنظمة التعاون االإ�شالمي. وت�شم 

العلماء  م��ن  جمم�عة  ع�ش�يتها  يف  االأك��ادمي��ي��ة 

وال��ب��اح��ث��ني وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ني امل��ت��م��ي��زي��ن بهدف 

تط�ير الكفاءات العلمية والتكن�ل�جية يف العامل 

االإ���ش��الم��ي وال��ب��ح��ث يف امل�����ش��اك��ل ال��رئ��ي�����ش��ة التي 

ت�اجهه والتعرف على التقنيات امل�شتقبلية وو�شع 

العلمي.  االأداء  وم��ع��اي��ري  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ال���ربام���ج 

االأم��ري احل�شن  االأكادميية برعاية �شم�  وحتظى 

بن طالل ورئي�س اجلمه�رية الباك�شتانية.

االنباط-عمان 

ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال االأردن،  ال���ع���ام  اأك�����ّد االحت�����اد 

اأّن امل��ع��ل���م��ات ال��ت��ي ت����روج ل��ه��ا »م��ن��ظ��م��ات ت��ّدع��ي 

متثيل العمال«، ب�شاأن م�شاهمة م�ؤ�ش�شة ال�شمان 

ا�شتدامة  على  املحافظة  برنامج  يف  االجتماعي 

ف���ر����س ال���ع���م���ل، »ع����اري����ة ع���ن ال�����ش��ح��ة وه��دف��ه��ا 

احل��م��اي��ة  ب���رام���ج  اأّن  اإىل  م�����ش��رًيا  ال��ت�����ش���ي�����س«، 

م�ؤخًرا،  احلك�مة  عنها  اأعلنت  التي  االجتماعية 

ت��ع��زي��ز منظ�مة  ���ش��اأن��ه��ا  وم���ن  ال��ع��م��ال،  مل�شلحة 

احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن وط����اأة 

املعي�شية ج��راء تداعيات جائحة ك�رونا  الظروف 

االقت�شادية.

وقال رئي�س االحتاد مازن املعايطه يف ت�شريح 

اأطلقتها  التي  ال��ربام��ج  حزمة  اإن  ام�����س،  �شحايف 

احلك�مة م�ؤخرا كانت بالت�شاور مع احتاد العمال 

والنقابات العمالية، م�شريا اإىل اأنها تاأتي للحفاظ 

ا���ش��ت��م��راري��ة الن�شاطات  ال���ظ��ائ��ف و���ش��م��ان  ع��ل��ى 

االقت�شادية وع��دم ت�قفها؛ االأم��ر ال��ذي ال ي�ؤدي 

اإىل فقدان مزيد من ال�ظائف، واحلد من تبعات 

االأزم��ة التي ن�شهدها على �شريحة العمال، �شيما 

يف القطاعات االقت�شادية غري امل�شرح لها بالعمل 

واالأكرث ت�شررا.

واأو�شح، اأنه “ال وج�د ملا ُيعرف باحتاد النقابات 

امل�شتقلة، اإذ لي�س فيه اأع�شاء او منت�شب�ن، وه� ال 

ميثل العمال وغري م�شجل وفق االأطر القان�نية، 

ورئي�شه ال ميلك اأية �شفة نقابية تخ�له للحديث 

با�شم العمال ...”، وا�شًفا اإياه ب� “االحتاد ال�ش�ري، 

وفاقد ال�شرعية«.

اإن م�����ش��اه��م��ة ال�����ش��م��ان  امل���ع���اي���ط���ه،  واأ�����ش����اف 

االجتماعي يف الربنامج مببلغ )66( ملي�ن دينار 

اإىل جانب م�شادر التم�يل االأخرى من احلك�مة 

وامل�شاعدات اخلارجية، تاأتي بهدف اإن�شاء �شندوق 

للحماية االجتماعية، هدفه احلفاظ على االأمن 

العمال  االآالف من  لع�شرات  ال�ظيفي  واال�شقرار 

املُهّددين بفقدان وظائفهم يف القطاعات املت�شررة 

بدفع  العمل  اأ�شحاب  واالأك��رث ت�شررا، وم�شاعدة 

م�شاهمة  “اأن  االحت�����اد،  رئ��ي�����س  وب����نّي  روات��ب��ه��م. 

ال�شمان االجتماعي يف الربنامج هي، من فائ�س 

ال��ذي يتحمل دفع  العمل؛  اإ�شابات  تاأمني  ح�شاب 

ا�شرتاكاته اأ�شحاب العمل ولي�س العمال اأ�شال”. 

الن�شاط االقت�شادي  اأّن، ت�قف  اإىل  الفًتا االنتباه 

دفع  ع��ن  ع��اج��زة  يجعلها  وال�شركات  للم�ؤ�ش�شات 

االأج�ر وااليفاء بالتزاماتها جتاه العاملني لديها.

االنباط- البادية ال�شمالية ال�رشقية

ال���ب���ادي���ة  ل�������اء  م���ي���اه  اإدارة  ت���ع���ام���ل���ت   

51 اع���ت���داًء على  ال�����ش��م��ال��ي��ة ال�����ش��رق��ي��ة م��ع 

الل�اء  الناقلة يف  املياه واخلط�ط  حماب�س 

م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام احل�����ايل، وف����ق م���ا ق��ال 

الناطق االعالمي يف �شركة مياه الريم�ك 

معتز عبيدات.

وا�����ش����اف ع���ب���ي���دات ام�������س ال�������ش���ب���ت، اّن 

ه����ذه االع�����ت�����داءات ت�����ش��م��ن��ت اال���ش��ت��خ��دام 

الل�اء،  يف  للمياه  امل�شروع  غري  واال�شتدراج 

ك���ادره��ا  خ��الل  وم��ن  االإدارة  اأن  اإىل  الفتا 

جميع  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل  ع���م���دت  ال��ف��ن��ي��ة 

ي�شمن  مب��ا  واإ�شالحها  االع��ت��داءات،  ه��ذه 

ان�شيابية عملية ال�شخ وح�ش�ل امل�شرتكني 

على حاجاتهم من املياه ح�شب نظام الدور 

املعم�ل به يف االإدارة.

اأّن هذه االعتداءات �شكلت مع�شلة  وبنب 

بالكلف  املتمثلة  ال�شلبية  نتائجها  ج���راء 

امل��ال��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن اإ����ش���الح اأ����ش���راره���ا، 

وح�������دوث اخ�����ت�����الالت يف ع��م��ل��ي��ة ال�������ش���خ، 

ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ت�����ش��رب ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 

املياه وهدرها، ما ت�شبب برفع ن�شبة الفاقد 

من املياه يف الل�اء.

التعاون  اإىل  ال��ل���اء  يف  امل���اط��ن��ني  ودع���ا 

مع االإدارة يف التبليغ عن اأي اعتداءات على 

ل�شمان  الناقلة،  امل��ي��اه  وخ��ط���ط  املحاب�س 

ال��ل���اء  امل��ائ��ي يف مناطق  ال������ش��ع  ا���ش��ت��ق��رار 

حت�شينه،  ع��ل��ى  االإدارة  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  ك��اف��ة 

واالرتقاء به.

االنباط- عمان

 �شارعت فرق االإنقاذ يف مديرية الدفاع 

حا�شرتهما  �شخ�شني  م�شاعدة  اإىل  امل��دين 

ال�����ش��ي���ل يف م��ن��ط��ق��ة ال��رك��ب��ان مب��ح��اف��ظ��ة 

الزرقاء.

مديرية  با�شم  االإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 

امل���دين  ال����دف����اع  ك�������ادر  اإن  ال����ع����ام،  االأم������ن 

اال�شتقرار اجل�ي  اأثناء حالة عدم  تعاملت 

حما�شرة  م��ع  ال��ي���م  اململكة  �شهدتها  التي 

منطقة  يف  ���ش��ي��ل  جم���رى  داخ���ل  �شخ�شني 

وا�شتطاعت  ال��زرق��اء،  مبحافظة  ال��رك��ب��ان 

اآم��ن��ة.  مناطق  اإىل  وتاأمينهم  م�شاعدتهم 

اإىل االنتقال من  امل�اطنني  املديرية  ودعت 

اأمانا  االأك��رث  للمناطق  املنخف�شة  املناطق 

واالبتعاد عن جماري ال�شي�ل واالودية.

املحلي
50 الأحد  12/6 / 2020 

اإل��غ��ائ��ه  يف ي���م اجل��م��ع��ه احل��ظ��ر االإج���ب���اري ال���ذي ن��اأم��ل اأن يتخذ ق���رار يف 

واالإن��ت��اج  والعمل  ال�شحه  ب��ني  ال��ت���ازن  م��ع  كليا  يتنايف  ع��ام  ب�شكل  واحل��ظ��ر 

واالل��ت��زام  بالكمامه  االل��ت��زام  ه��ي  ل��ل��ك���رون��ا  احلقيقيه  وامل��ق��اوم��ه  والتعليم 

تاأمني  عن  ال�شريع  والبحث  يلب�شها  ال  مل  كبريه  وخمالفات  املعلن  ال�شحي 

يهم  ما  ومتابعة  بالقراءه  �شخ�شيا  وام�شيه  ال�شحي  والتط�ير  اللقاحات 

العمل  ومتابعة ما يجري وما ين�شر عرب قن�ات الت�ا�شل االجتماعي وامل�اقع 

االليكرتونيه ومتابعة لقن�ات اعالميه عن اأخبار وحتليالت ومما تابعته

اوال(اربع �شركات اأ�شبحت جاهزة الإنتاج لقاح الك�رونا وخمتلفة يف ال�شعر 

بينها  العاملي  التناف�س  االإنتاج وت�زيعه ويظهر  ودرجة احلراره وقدرتها على 

ويظهر الت�شكيك يف بع�شها من فئات   فاأ�شبح امل��ش�ع تناف�س  يف ظل  حاجة 

العامل اإىل اللقاح وتناف�س الدول اإىل �شرعه اح�شاره اإىل �شع�بها بعد اأن اأثر 

الك�رونا على العامل اقت�شاديا واجتماعيا وغذائيا ودوائيا و�شحيا ونف�شيا يف 

قلق وخ�ف واعتقد بانه اأخطر من احلربني االوىل والثانيه 

ثانيا (تابعت فيدي�هات من�ش�ره على م�قع �شفاره على الفي�س ب�ك يظهر 

وقرب  خا�شة   ال��زراع��ه  يف  والتكن�ل�جيا  االب��ت��ك��ارات  يف  ج��دا  الهائل  التقدم 

االعالن عن دواء ي�ؤخذ اقرا�س من الفم لالن�ش�لني بدال من االبر  واأهمية 

هذا االإجناز العاملي ويف هذه الدوله تقدم تكن�ل�جي مذهل تق�م به جامعات 

دخلها  من   %5 عن  يقل  ال  ما  العلمي   البحث  على  وتنفق  ومعاهد  و�شركات 

يبدو  وكما  املبدعني  تتبنى  العامل   و يف  فيها  وال�شركات  فاجلامعات  الق�مي 

بانه مل تت�شلل  اليها االقليميه واملناطقيه وال�شلليه واجله�يه والقال والقيل 

وال� متنفذين    

 2030 ثالثا( اإعادت قن�ات اعالميه قرار رئي�س وزراء دوله عظمى باأن عام 

وب��دات  الكهرباء  على  كلها  و�شتك�ن  البنزين  على  �شيارات  هناك  تك�ن  ل��ن 

النظيفه  والطاقة  التحتيه  والبنى  الكهرباء  اإن��ت��اج  حمطات  بناء  يف  ت�شتعد 

اأنها عربيه  يبدو  ا�شمها  املبدعه عن ذلك ومن  امل�ش�ؤوؤله  لقاءات مع  واجريت 

اأو من دول م�شلمه 

رابعا( بداأت تظهر فيدي�هات عن ا�شتخدام التكن�ل�جيا املرعبه يف احلروب  

ب�شكل  ال�شناعيه  االأقمار  وا�شتخدام  االأه��داف  اإ�شابة  على  والقدره  والتتبع  

مذهل ويبدو هناك ابتكارات مل يعلن عنها لالن  

ومتابعة  ح��زن  اإىل  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���ش��ل  ق��ن���ات  بع�س  حت���ل��ت  خام�شا( 

من  وخا�شة  البع�س  ي�شتخدمها  من�شات  واىل  ع��ربه��ا  وامل�����ش��ارك��ه  ال���ف��ي��ات 

ال�قت  نف�س  اأوط��ان��ه��ا  ويف  وال��ك��ذب �شد  واال���ش��اع��ات  والفنت  للنعيق  اخل��ارج 

التنبيه  واىل  العامه  امل�شلحه  يف  ي�شب  م��ش�عيا  ونقدا  اأخ��ب��ارا  فيها  جتد 

اىل اخللل خا�شة يف جمال التعيينات االداريه وهم�م النا�س  ونب�س ال�شارع 

والراأي العام يف االأم�ر االقت�شاديه واالجتماعيه والتنبيه اإىل اي ف�شاد اإداري 

اأو مايل 

اعتقد  ولذلك 

اوال (بانه ان االوان لدول العامل الثالث ان تتجه كليا اإىل التنميه والبحث 

البحث  يف  والتعاون  والتحديات  احلل�ل  واإيجاد  االقليمي   والتعاون  العلمي 

طبيعيه  وم�ارد  طاقات  متلكه  مبا  م�ؤهله  فهي  ال�شلميه  واالبتكارات  العلمي 

هائله وتناف�س عليها  كالبرتول والغاز وال�شم�س والرياح 

االجتماعي   الت�ا�شل  وقن�ات  الهائله  التكن�ل�جيه  الث�رة  ظل  (يف  ثانيا 

رغم  تاثريها  يف  اال�شتهانه  يعد  فلم  الفعلي   للتعاون  االوان   ان  انه  فاأعتقد 

اأن بع�شها ينعق كذبا وافرتاء فال حل اال بالعمل واالإجناز والعداله و�شيادة 

القان�ن، ومقاومتها بال��ش�ح واالجناز والعمل والعداله و�شيادة القان�ن 

جمديا  يعد  فلم  التكن�ل�جي  والتقدم  التكن�ل�جيه   ال��ث���ره  مع  ثالثا(  

الكفاءه واالإجناز فالعامل  اداريه جذريه عن�انها  بث�رة  اإال  الثالث   العامل  يف 

ف��امل��ن��اط��ق��ي��ه وال�����ش��ل��ل��ي��ه واجل��ه���ي��ه  ال��ك��ف��اءات وامل��ب��دع��ني   اأ���ش��ب��ح ي�شتقطب 

من  حت�شيناتها  و�شرب  ال��ع��امل   يف  دول��ه  الي   االأول  العدو  هي  وامل�شلحيه  

الداخل وه� خطر عليها واخطر من الك�رونا  فامن الدول يف العامل  اأ�شبح 

واالعالمي  والتعليمي   واالقت�شادي  وال�شحي  والغذائي  االإداري  االأم��ن  ه� 

والعداله الدمي�غرافيه وهذا يحتاج اإىل كفاءات  واجنازات  فالدول يف العامل  

تدر�س وتاخذ العرب مما حدث عند غريها

ولي�س  وابتكارات  تكن�ل�جيا  العامل  يف  تغيري  �شيك�ن   2030 عام  يف  رابعا( 

البلقاء  باأن جامعة  راأيي  ويف  اال�شطناعي  الذكاء  ث�رة  وامنا  ال�شيارات فقط 

اال�شطناعي  للذكاء  كلية  تخ�ش�س  جامعه  اأول  كانت  االردن  يف  التطبيقيه 

ال�قت  مي�شي  ان  مقب�ال  يعد  مل  ولذلك  اال�شطناعي  للذكاء  امل�شتقبل  الن 

عليه  �شيك�ن  ملا  واجلامعات  العايل  التعليم  يف  ي�مي  تخطيط  دون  وي�شيع 

والتطبيقي  التقني  التعليم  وينجح  والتعليم  اجلامعات  وم�شتقبل  التعليم 

منه  بد  ال  والذي  التعليم  هذا  نح�  كليا  للتح�ل  وجذبها  ا�شتثمارات  ب�ج�د 

بردة  ياأتي  ال  العامل  يف  فالتخطيط  كليا  يتغري  القريب  وامل�شتقبل  فالعامل 

فعل وال ياأتي بحل�ل انيه وار�شاءات وامنا بقرارات وتخطيط  ودون ذلك قد 

تدخل دول يف م�شاكل وفنت 

تفاءل�ا باخلري جتدوه   

الها�شميه  بقيادتنا  االمنيه  واالأجهزة  واجلي�س  وال�شعب  ال�طن  اهلل  حمى 

التاريخيه بقيادة جاللة �شيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

 ثورة  التقدم العلمي

أورانج تؤكد التزامها بمكافحة التمييز ضد المرأة
 بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

القطامين : أهمية تعزيز التشاركية مع أمانة عمان لتنظيم شؤون العمالة الوافدة

 األمير الحسن يدعو لبناء ثقافة علمية لمواجهة التحديات

المعايطه : برامج الحماية االجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة لمصلحة العمال

 البادية الشمالية الشرقية: 51 اعتداء
 على خطوط مياه ومحابس منذ بداية العام

 الدفاع المدني ينقذ شخصين حاصرتهما السيول في الزرقاء

االنباط-عمان

وال�شم�ل  ال��ت��ن���ع  ات��ف��اق��ي��ة  م��ع  ان�شجاما 

اأوراجن  جمم�عة  قبل  م��ن  ت�قيعها  مت  التي 

 UNI Global Unionالعاملية واحتاد

، وه��� احت��اد عاملي ميثل 20 ملي�ن عامل يف 

13 قطاعاً، ت�ؤكد اأوراجن االأردن على التزامها 

ب��ب��ذل ك��اف��ة اجل���ه����د ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى العنف 

والتمييز �شد املراأة وال �شيما من خالل �شمان 

الت�ازن بني  العمل، حتقيق  امل�شاواة يف مكان 

احلياة االجتماعية والعملية وكذلك مكافحة 

كافة اأ�شكال العنف والتمييز، وذلك بالتزامن 

العنف �شد  للق�شاء على  ال���دويل  ال��ي���م  م��ع 

املراأة الذي ي�شادف 25 ت�شرين الثاين من كل 

عام.

امل��ح��اور  ه��ذه  تنفيذ  م�ش�ؤولية  و�شتت�ىل 

اأوراجن  �شكلتها  التي  وال�شم�ل  التنّ�ع  جلنة 

لل�ش�ؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ب��رئ��ا���ش��ة  االأردن 

وال��ت��زوي��د  وامل�����ش��ادر  والتنظيمية  القان�نية 

اإب��راه��ي��م ح��رب،  ال��دك��ت���ر  الب�شرية،  وامل������ارد 

فيما  وا�شحة  وا�شرتاتيجية  �شيا�شات  لبل�رة 

يتعلق مبحاربة التمييز �شد املراأة.

وتت�شمن مهام اللجنة اأي�شاً تعزيز امل�شاواة 

ب���ني اجل��ن�����ش��ني وت���ك���اف����ؤ ال��ف��ر���س وحم��ارب��ة 

التي قد تتنافى مع قيم  التمييز واملمار�شات 

امل�شاواة وحق�ق االإن�شان، باالإ�شافة اإىل العمل 

على منع االنتهاكات ور�شد ومعاجلة اأي منها 

وفقاً ل�شيا�شة ال�شحة واالأمان.

ال�شركة  �شعي  على  ح���رب  ال��دك��ت���ر  واأك����د 

ل�����ش��م��ان بيئة ع��م��ل اآم��ن��ة ت�����ش���ده��ا امل�����ش��اواة 

خط�ات  اتخاذ  اأهمية  اإىل  الفتاً  واالح����رتام، 

فاعلة وذات تاأثري من اأجل الق�شاء على العنف 

والتمييز �شد امل��راأة، خا�شة واأنه ال يزال اأحد 

ب�شكل  �شي�عاً  االإن�شان  حق�ق  انتهاكات  اأك��رث 

عام.

ال�شلبية تقف  ال��ظ���اه��ر  اأن ه��ذه  واأ���ش��اف 

م�شاركة  دون  وحت����ل  التنمية،  اأم����ام  ع��ائ��ق��اً 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ن�����ش��اء يف ال��ت��ق��دم االق��ت�����ش��ادي 

ت�شافر  على  ال�شركة  ي�شّجع  م��ا  واملجتمعي، 

وحما�شبة  اأ�شبابها  على  وال����ق����ف  اجل��ه���د 

مرتكبيها واملبادرة يف تقدمي حل�ل ناجعة من 

�شاأنها تعزيز ثقافة التن�ع وال�شم�لية، وخا�شة 

البيئة احلي�ية  ي�شكل  ال��ذي  العمل  مكان  يف 

التي جت�ّشد قيم اأوراجن.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

بداية وحتى ال يف�سر اأحد ما �ساأتناوله من اقرتاح على غري مق�سده.. اأقول.. �ُسلت 

مييني ان طالبت بغري حماربة الف�ساد واملف�سدين.. ولن اأكون يوما مدافعا عن فا�سد اأو 

مف�سد.. ولن اأقف يوما يف غري �سف الوطن واملواطن ال�سريف.. 

التي  امللفات  مئات  هناك  اأن  جند  الف�ساد..  مكافحة  هيئة  ت�سريحات  اإىل  بالرجوع 

عبارة  انها  فاإما  دامغة..  ف�ساد  واقعة  انها  بالدليل  يثبت  ومل  ت�سوبها �سبهات الف�ساد.. 

عن �سكوك اأو اتهامات كيدية او تكهنات.. باال�سافة اىل تلك امللفات التي ثبت بالقطع 

انها ملفات ف�ساد..

وانا قلتها مرارا وما زلت اأقول.. باأن الف�ساد يحتاج اىل منظومة متكاملة كي تنجح 

توؤيد  وتقارير  تو�سيات  له  ليكتب  دون��ه  هو  من  اإىل  يحتاج  فالفا�سد  الف�ساد..  عملية 

قانونية ما يقرتفه.. ويحتاج اإىل من هو اأعلى منه لُيميع وُي�سيع ويدفن الواقعة قبل 

اأن تنت�سر رائحة عفونتها..

وهذا ما قاله جاللة امللك مرارا كثرية وهو ينادي بوقف الف�ساد وحما�سبة مرتكبيه.. 

وما اختياره ل�سخ�سيات تقود هيئة مكافحة الف�ساد بهذا امل�ستوى من املهنية والدراية 

اإال دليل وا�سح باأن مكافحة الف�ساد لي�ست جمرد نوايا داخلية.. وامنا اجراءات عملية.. 

وبقراءة �سريعة من واقع ت�سريحات م�سوؤويل اإدارة مراكز اال�سالح وال�سجون.. جند 

ان ال�سجني وح�سب تقديراتهم تفيد باأنه يكلف اخلزينة ٧٥٠ دينارا �سهريا..

اأي ان هناك مبلغا لي�س بالب�سيط مما �سن�سرتده منهم �سندفعه على خدمتهم.. ويف 

نهاية املطاف �سيخرجون ويتنعمون مبا اأخذوا »على عينك يا تاجر«.. ويف هذه احلالة 

ال�سجن  ويتمنى  ه���وؤالء  ا���س��اب  م��ا  لي�سيبه  امل�ستحيل  يعمل  ال��ع��ادي  امل��وظ��ف  �سي�سبح 

الت�سق به جراء  مثلهم.. وعند خروجه �سيجد يف ر�سيد ح�سابة ما يغ�سل به دن�س ما 

حب�سه..

وحتى ال اطيل ال�سرح.. دعونا ننظر بعني الواعي والناظر ملجريات االأمور واملتوقع 

وم��راوغ��ات  ومناكفات  وا�ستئنافات  وحماكمات  حتقيقات  هناك  �ستكون  �سيحدث..  ملا 

قد ت�سل لع�سرات ال�سنني.. ويف املح�سلة قد جند باأن املال قد دخل بطن »الغول« ولن 

يخرج.. و�سنكتفي بحب�سه واطعامه وخدمته.. 

األي�س من املنطق واحلكمة اأن جند البدائل العملية لتح�سيل ما مت نهبه من اأموال 

البلد؟!.. ودومنا �سرعنة وقوننة للف�ساد؟!.. من غري ترحيل لهذه الق�سايا واحلاالت 

من �سنة ل�سنة.. ومن حكومة حلكومة.. ومن جيل اىل جيل.. مع ابقاء منغ�سات ال�سعور 

بها يتوارثه اجلميع ودون حل ملمو�س..

ويف نف�س الوقت وبالتزامن برت واإغالق كل طرق الف�ساد وتغليظ عقوباتها.. 

كاإرجاع ما مت  نوع ما..  ت�سوية من  تعليمات تفيد بعمل  اأو  اإيجاد نظام  ن�ستطيع  اال 

�سلبه وامل�ساحمة بالغرامات واالأرباح وعدم ال�سجن مثال.. اأو ارجاع )ن�سبة(% مما تبني 

انه مت اال�ستيالء عليه جراء عملية ف�ساد؟!.. وحتى ال يقول قائل باأنني ادعو ل�سرعنة 

الف�ساد.. اأقول على اأن ت�سمل هذه التعليمات كل ما مت قبل تاريخ معني مثال.. ومن ثم 

كل من يتورط بعد ذلك التاريخ ت�سبح عقوبته مغلظة جدا..

نظرية  با�ستخدام  الف�ساد  �سبهات  دوام��ة  من  الق�سايا  هذه  باإخراج  اطالب  اأنني  اأي 

»الدينة امليتة«.. وفتح �سفحة نقية بي�ساء حتكمها اأنظمة وقوانني ورقابة �سارمة..

هذا اقرتاح ا�سعه امام اجلميع.. وكلي ثقة باأن هناك ادمغة نقية حمبة لالأردن �ستجد 

�سيئا يوؤدي يف نهاية املطاف اىل م�سلحة االردن مبواطنيه.. واأنا على يقني باأن هناك 

ارادة قوية جتاه وقف الف�ساد.. ولكن الق�سايا العالقة ت�سغل فكر الدولة.. واخلال�س 

منها واقفالها �سيوؤدي اىل التفرغ لن اقول لوقف وامنا للتخفيف من تف�سي الف�ساد..

حمى اهلل االأردن ملكا و�سعبا واأر�سا..

محمود الدباس 

لن أقول للفاسد »نقطة 
وأول السطر« بالُمطلق.. 

الأحد    6   /  12  / 2020

�أملانيا - رويرتز

اأظهرت بيانات اأن طلبيات ال�سلع ال�سناعية 

اأ�سا�س  على  امل��ت��وق��ع  م��ن  ب��اأك��ر  زادت  االأمل��ان��ي��ة 

يثري  مم��ا  االأول،  ت�����س��ري��ن  اأك��ت��وب��ر  يف  ���س��ه��ري 

يف  التحويلية  ال�سناعات  ق��ط��اع  اأن  يف  االآم���ال 

ال��رب��ع االأخ���ري من  ب���داأ  ب��اأوروب��ا  اأك���ر اقت�ساد 

العام باأداء قوي.

وت���ظ���ه���ر ال���ب���ي���ان���ات ال���ت���ي ن�������س���ره���ا م��ك��ت��ب 

االإح�ساءات االحتادي اأن الطلبيات على ال�سلع 

يف  ُم��ع��دل  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى   %2.9 زادت  ال�سناعية 

���س��وء ال��ع��وام��ل امل��و���س��م��ي��ة، م��ق��ارن��ة م��ع ت��وق��ع 

معدلة  زي����ادة  وب��ع��د   ،%1.٥ ب��ارت��ف��اع  ل��روي��رتز 

بالرفع عند 1.1% يف �سبتمر.

اأن  االق���ت�������س���اد  وزارة  م���ن  اأرق�������ام  وك�����س��ف��ت 

الطلبيات املحلية زادت 2.4% على اأ�سا�س �سهري 

 .%3.2 ب��ي��ن��م��ا ارت��ف��ع��ت ال��ط��ل��ب��ي��ات م���ن اخل����ارج 

.%٠.٥ و�سعدت العقود من منطقة اليورو 

وف��ر���س��ت اأمل��ان��ي��ا، اأك����ر ق���وة اق��ت�����س��ادي��ة يف 

ت�سرين  اأوائ���ل  يف  جزئيا  عاما  اإغ��الق��ا  اأوروب���ا، 

ال���ث���اين/ن���وف���م���ر ���س��م��ل احل����ان����ات وامل���ط���اع���م 

وامل���ن�������س���اآت ال���رتف���ي���ه���ي���ة، وا���س��ت��ث��ن��ى امل���دار����س 

واملحال.

و�����س����ّرح وزي�����ر االق���ت�������س���اد ب���ي���رت األ��ت��م��اي��ر 

االإخ���ب���اري���ة  ت�������س���ون���ت���اغ«  اأم  »ب���ي���ل���د  ل�����س��ح��ي��ف��ة 

»���س��ي��ت��ع��نّي ع��ل��ي��ن��ا اأن ن��ت��ع��اي�����س م��ع ال��ك��ث��ري من 

االح���ت���ي���اط���ات وال���ق���ي���ود ل��الأ���س��ه��ر االأرب����ع����ة اأو 

اخلم�سة املقبلة على االأقل«.

الذين  ب��ك��وف��ي��د-19  امل�سابني  ع��دد  وارت��ف��ع 

من  امل�سددة  العناية  وحدات  يف  العالج  يتلّقون 

اأكر  اإىل  االأول/اأك��ت��وب��ر  اأوائ��ل ت�سرين  36٠ يف 

من 33٠٠ حاليا، فيما تواجه البالد، على غرار 

اح��ت��واء  ال����دول االأوروب���ي���ة، ���س��ع��وب��ات يف  بقية 

الثانية لكوفيد-19. التف�سي  موجة 

على  احتجاجات،  عدة  اأملانية  مدن  و�سهدت 

ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة الح��ت��واء ف��ريو���س ك��ورون��ا، 

ال�سرطة  ا�ستخدمت  حيث  ف��ران��ك��ف��ورت  بينها 

املياه. خراطيم 

دبي- �لعربية

دف�����ع ان���ت���ع���ا����س ال���ط���ل���ب ع���ل���ى احل����ج����وزات 

اإىل  اجل����اري،  دي�سمر  �سهر  خ��الل  الفندقية 

ارت���ف���اع اأ���س��ع��ار ال���غ���رف ب��ال��ف��ن��ادق وامل��ن��ت��ج��ع��ات 

تراوحت  بن�سب  االإم����ارات،  دول��ة  يف  ال�ساطئية 

نوفمر  �سهر  م�ستويات  ع��ن   %4٠ اإىل   3٠ ب��ني 

٥% ع���ن م�����س��ت��وي��ات م���ا قبل  امل��ا���س��ي، وب��ن�����س��ب��ة 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا امل�����س��ب��ب��ة مل���ر����س ك���وف���ي���د-19، 

بالقطاع. بح�سب مديرين وم�سوؤولني 

بح�سب  ال�سياحة  ب��ق��ط��اع  م�����س��وؤول��ون  واأك���د 

القطاع  ت��ع��ايف  وت���رية  ت�����س��ارع  االحت���اد  �سحيفة 

اع��ت��ب��ارا من  ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة،  الفندقي م��ن 

يف  املقبل،  يناير  �سهر  وخ��الل  اجل���اري  ال�سهر 

لقاحات  توزيع  لبدء  االإيجابية  امل��وؤ���س��رات  ظل 

كوفيد-19 واحلديث عن االنت�سار الوا�سع لهذه 

 ،2٠21 العام  من  االأول  الربع  خ��الل  اللقاحات 

االأمر الذي من �ساأنه اأن ي�سهم يف عودة احلركة 

وتعزيز  تدريجي  ب�سكل  اإىل طبيعتها  ال�سياحية 

ثقة االأفراد بال�سياحة وال�سفر.

التنفيذي ملنتجع جمريا زعبيل  وقال املدير 

االإ���س��غ��ال يف  م��ع��دالت  اإن  ���س��راي، حممود �سقر 

امل��ن��ت��ج��ع خ���الل ���س��ه��ر دي�����س��م��ر اجل�����اري ت��زي��د 

اأن  متوقعاً  احلالية،  للحجوزات  وفقاً   %٧8 عن 

بارزة  دي�سمر عالمة  �سهر  االأداء خالل  ي�سكل 

ال��ف��ن��ادق من  ت��ع��ايف  وت���رية  ت�سريع  ط��ري��ق  على 

اأزمة كوفيد-19.

واأو���س��ح ���س��ق��ر، اأن اأح���د اأب���رز ع��الم��ات ه��ذا 

التعايف يتمثل يف تخطي اأ�سعار الغرف الفندقية 

يف �سهر دي�سمر م�ستويات ال�سهر ذاته من العام 

�سهر  اأن  خا�سة  ك��وف��ي��د-19،  اأزم���ة  قبل  املا�سي 

دي�سمر ي�ستهر بوجه عام باأنه اأحد اأعلى اأ�سهر 

ال�سنة ارتفاعاً يف معدالت االأ�سعار.

واأرج�����ع االن��ت��ع��ا���س ال��ك��ب��ري يف ال��ط��ل��ب على 

احلجوزات الفندقية خالل ال�سهر اجلاري، اإىل 

بف�سل  العمالء  ثقة  ا�ستعادة  يف  الفنادق  جناح 

ال�سارمة  االح���رتازي���ة  وال��ت��داب��ري  االإج�����راءات 

ال��ت��ي م���ا زال����ت ت��ت��خ��ذه��ا م��ن��ذ ب���داي���ة االأزم�����ة، 

ال��ت��ي ح�سلت  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وث��وق��ي��ة  وال�����س��ه��ادات 

ال��ع��ايل من  امل�����س��ت��وى  ال��ف��ن��ادق، وك��ذل��ك  عليها 

ال��وع��ي م��ن ق��ب��ل ال���ن���زالء، ف�����س��اًل ع��ن املتابعة 

ال�����س��ارم��ة م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة ل��ه��ذه 

االإجراءات.

اإلمارات.. الطلب يعيد أسعار حجوزات الفنادق لما قبل كورونا

�لعربية-وكاالت

»وول �سرتيت جورنال«  ذكرت �سحيفة 

ن��ق��اًل ع��ن م�����س��ادر م��ط��ل��ع��ة اأن احل��ك��وم��ة 

االأم��ريك��ي��ة جُت���ري حم��ادث��ات م��ع امل��دي��رة 

ب�ساأن  وانغو(  )منغ  هواوي  ل�سركة  املالية 

اإىل  اإع��ادت��ه��ا  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  �سفقة 

اإذا اع��رتف��ت ب��ارت��ك��اب  ال�����س��ني م��ن ك��ن��دا 

خطاأ يف الق�سية املرفوعة �سدها.

وحت����دث حم��ام��و م��ن��غ اإىل م�����س��وؤول��ني 

االأ�سابيع  يف  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  يف 

ي�سمى  م���ا  يف  ال���دخ���ول  ب�������س���اأن  االأخ������رية 

ما  ح�سب  وذل��ك  امل��وؤج��ل،  االدع���اء  باتفاق 

ذكرت وول �سرتيت جورنال.

اإج��راء  املقرر  من  اأن��ه  التقرير  واأ�ساف 

بهدف  االأ�سبوع  هذا  املناق�سات  من  مزيد 

اإدارة  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���س��ل 

ترمب.

4٧ عاًما  وكانت منغ البالغة من العمر 

يف  ال��دويل  فانكوفر  مطار  يف  اعُتقلت  قد 

على  بناًء   ،2٠18 االأول/دي�سمر  كانون   1

��ه��ت  ط��ل��ب م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، اإذ ُوِجّ

امل�����س��ريف، بح�سب  ت��ه��م��ة االح��ت��ي��ال  اإل��ي��ه��ا 

التقنية. العربية لالأخبار  البوابة 

 HSBC ب��ن��ك  بت�سليل  اُت��ه��م��ت  ك��م��ا 

ب�������س���اأن اأع����م����ال ه������واوي يف اإي�������ران. وم��ن 

ت�سعى  االآن  وهي  التهم،  منغ  نفت  جانبها 

اإىل منع ت�سليمها.

اإن���ه  ج����ورن����ال،  ����س���رتي���ت  وق���ال���ت وول 

مناق�ستها  جتري  التي  االتفاقية  مبوجب 

على  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ���س��ت��واف��ق  االآن، 

منغ  �سد  املوجهة  التهم  اإ�سقاط  اأو  اإرجاء 

اإذا اعرتفت ببع�س املزاعم �سدها.

ا من العودة اإىل ال�سني  و�ستتمكن اأي�سً

من كندا، حيث تقيم مبنزلها بعد االإفراج 

منغ  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ���س��اف  ب��ك��ف��ال��ة.  عنها 

قاومت ال�سفقة املقرتحة حتى االآن الأنها 

تعتقد اأنها مل ترتكب اأي خطاأ.

موؤ�س�س  ابنة  وه��ي  منغ،  اعتقال  وك��ان 

���س��رك��ة ه���واوي )ري���ن ج��ن��ج��ف��ي(، مبنزلة 

املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  للتوترات  ت�سعيد 

اأه���م �سركات  وال�����س��ني و���س��د واح���دة م��ن 

التقنية يف ال�سني.

وت���وؤك���د ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأن ه���واوي 

متثل تهديًدا لالأمن القومي، وهي حتاول 

ال�سركة من  االأخ���رى مبنع  ال���دول  اإق��ن��اع 

�سبكات اجليل اخلام�س ٥G. وقد فر�ست 

على  العقوبات  من  ع��دًدا  ا  اأي�سً وا�سنطن 

�سراء  على  قدرتها  على  اأث��ر  مما  ه��واوي، 

الرقائق. الرئي�سية، مثل:  املكونات 

وق�����د ج�����رى ب���ال���ف���ع���ل ع���ق���د ع�����دد م��ن 

ج��ل�����س��ات اال���س��ت��م��اع خ���الل ال���ع���ام احل���ايل 

ك��ج��زء م��ن حم��اك��م��ة ت�����س��ل��ي��م م��ي��ن��ج ال��ت��ي 

اأخرى.  اأ�سهر  اأن ت�ستمر لعدة  املتوقع  من 

ومي���ك���ن ل�����س��ف��ق��ة ب����ني م���ن���غ وال����والي����ات 

املتحدة اأن ت�سع حدا لها.

شرط أميركي قبل السماح البنة مؤسس هواوي
 بالعودة للصين

عودة قوية لطلبيات الصناعة األلمانية في أكتوبر

سلطنة عمان تعتزم إلغاء عدم 
الممانعة للوافدين

عام االضطرابات االقتصادية يلملم 
أوراقه.. أفضل 20 كتابًا في 2020

م�سقط-�لعربية

ق������ال وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة ال����ع����م����اين، ب���در 

ال�سلطنة  اإن  ال�����س��ب��ت،  ام�����س  ال��ب��و���س��ع��ي��دي، 

ت���ع���ت���زم ت���ع���دي���ل ق����وان����ني ال���ع���م���ال���ة وف���ر����س 

�سرائب جديدة واإنهاء بع�س االإعانات طويلة 

الدخل  ذات  االأ���س��ر  حماية  �سمان  م��ع  االأم���د 

»روي��رتز«  وكالة  نقلته  ما  بح�سب  املنخف�س، 

لالأنباء.

واأ������س�����اف خ�����الل م����وؤمت����ر ح������وار امل��ن��ام��ة 

ال������ذي ي��ن��ظ��م��ه امل���ع���ه���د ال�������دويل ل���ل���درا����س���ات 

اأن  ال��ب��ح��ري��ن  وامل��ن��ع��ق��د يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

�ست�سمل  العمالة  �سيا�سة  يف  املهمة  التغيريات 

على  ال��واف��دي��ن  العمال  ح�سول  �سرط  اإل��غ��اء 

جديد  ع��م��ل  ���س��اح��ب  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال  ت�سريح 

وهو ما يعرف بنظام �سهادة عدم املمانعة.

�سغوط  م��واج��ه��ة  يف  امل���ب���ادرات  اأوىل  وم��ع 

خططا  ال�سلطنة،  اأقرت  االقت�سادية،  كورونا 

العاملني  حمل  العمانيني  املواطنني  الإحالل 

االأجانب يف ال�سركات التي تديرها احلكومة.

لتكليف  ب��رن��اجم��ا  اخل��ط��ط،  تلك  وت�سمل 

امل���واط���ن���ني ب���امل���راك���ز ال���ق���ي���ادي���ة، م����ع ج��ه��از 

التي  ال�سركات  وروؤ���س��اء  العماين  اال�ستثمار 

تديرها احلكومة.

�لعربية-وكاالت

وال�����ذي  ن���ه���اي���ت���ه،  م����ن   2٠2٠ ع�����ام  ي���ق���رتب 

االقت�سادية  اال���س��ط��راب��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  �سهد 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب���داي���ة م���ن احل�����رب ال��ت��ج��اري��ة، 

وارتفاع م�ستويات الديون مبا هدد باإ�سهار دول 

الإفال�سها، ف�ساًل عن وباء كورونا والذي اأودى 

العامل  ح��ول  �سخ�س  مليون  م��ن  اأك���ر  بحياة 

اأنه ظفر بعدة كتب متب�سرة  اإال  املناخ،  واأزمات 

يعرفه  ما  لل�سوؤال حول  تدفعك  للم�ستقبل قد 

هوؤالء الكتاب وال اأعلمه.

دي��رت،  اأم��ريك��ان  كتاب  �سدر  يناير  �سهر  يف 

بقلم جانني كومينز، والذي يتحدث عن امراأة 

ال���والي���ات  اإىل  ت��ه��رب  م��وث��ق��ة  غ���ري  مك�سيكية 

امل��ت��ح��دة ه��رًب��ا م��ن ع�سابة خم����درات، واأث����ارت 

ال��ك��ات��ب��ة  اأن  ال����رواي����ة ���س��ج��ة ك���ب���رية خ���ا����س���ًة 

مزاعم  اإىل  اأدى  مما  مهاجرة،  ولي�ست  بي�ساء 

اأ�سبحت  االنق�سام،  ورغ��م  الثقايف.  اال�ستيالء 

American Dirt من اأكر الكتب مبيًعا.
وخ����الل ال�����س��ه��ر ن��ف�����س��ه ����س���درت م���ذك���رات، 

النوم«،  �سكل له: عام من عدم  الذي ال  »القلق 

ب��ق��ل��م ���س��ام��ان��ث��ا ه����اريف، م��وؤل��ف��ة االأغ������اين، ه��ذا 

يجب  �سيء  هو  وامللحوظ  اال�ستبطاين  الكتاب 

طويلة  اأخ��رى  ليلة  منت�سف  يف  اإليه  الو�سول 

بال نوم.

اأن���ا و ال�����س��ي��ادة ال��ب��ي�����س��اء، م��ن ت��األ��ي��ف ليلى 

حركة  باندالع  ال�سلة  وثيق  ك��ان  وال��ذي  �سعد، 

ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وق���ت ����س���دوره يف �سهر 

يناير.

ع��دداً   ،»Independent« موقع  وذك��ر 

اآخ���ر م��ن ال��ك��ت��ب م��ن��ه��ا، »ب��ي��ت��ن��ا ي��ح��رتق« بقلم 

 The City We« وك��ت��اب  ث��ون��رغ،  غريتا 

اإن كيه جيمي�سني، وكتاب  Became« ، بقلم 
»نهاية اأكتوبر« ، بقلم لوران�س رايت.

دبي-�لعربية

االأول  امل���رك���ز  ع���ل���ي« يف  »ج���ب���ل  م��ي��ن��اء  ح���ل 

موانئ  »اأك��ر  قائمة  يف  عاملياً  والعا�سر  اإقليمياً 

لعام  االإنتاجية  على  بناًء  العامل«  يف  احل��اوي��ات 

.2٠19

اأ���س��دره��ا م���وؤخ���راً ق�سم االأب���ح���اث يف  وال��ت��ي 

���س��رك��ة »���س��ت��ات��ي�����س��ا« ل��الأب��ح��اث وم��ق��ره��ا ل��ن��دن، 

14.81 مليون حاوية منطية  حيث قام مبناولة 

قيا�س 2٠ قدماً يف 2٠19.

موقعه  تر�سيخ  ع��ل��ي  ج��ب��ل  م��ي��ن��اء  وي��وا���س��ل 

ع��امل��ي��اً ي��وم��اً ب��ع��د ي���وم ح��ي��ث حت���ول اإىل »ب��واب��ة 

العامل  ���س��رق  ت��رب��ط  ال��ت��ي  اللوج�ستية«  ال��ع��امل 

ال�����س��رق  االأك����ر يف منطقة  وامل��ي��ن��اء ه��و  ب��غ��رب��ه 

االأو�����س����ط، ب���ل االأك�����ر ع��ل��ى خ���ط���وط ال�����س��ح��ن 

بح�سب  وروت�����ردام،  ���س��ن��غ��اف��ورة  ب��ني  الرئي�سية 

البيان. �سحيفة 

و�سائط  متعدد  متكاماًل  مركزاً  امليناء  وبات 

النقل البحري والري واجلوي، تدعمه من�ساآت 

ما  متكاملة،  ح��رة  ومنطقة  وا�سعة  لوج�ستية 

اإقليمياً  امليناء واملنطقة احلرة مركزاً  جعل من 

للتجار.

�سنع  من  بحري  حو�س  اأك��ر  امليناء  وي�سم 

اأكر موانئ  وي�سنف �سمن  العامل،  االإن�سان يف 

واأحد  العامل  يف  تكنولوجياً  املتطورة  احلاويات 

ميكن  التي  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  القليلة  املوانئ 

اأن ير�سو بها اجليل اجلديد من ناقالت النفط 

 2٠٠٠٠ تتجاوز  ب�سعة  ال�سخامة  فائقة  اخل��ام 

حاوية منطية.

وكان ميناء �سنغهاي اأكر ميناء للحاويات يف 

عام 2٠19، حيث ناول 43.3 مليون حاوية منطية 

الثاين  امل��رك��ز  يف  ت��اله  ق��دم��اً،  لع�سرين  مكافئة 

3٧.2 حاوية منطية. ميناء �سنغافورة مناواًل 

 2٥.٧٧ ال�����س��ي��ن��ي م���ن���اواًل  ���س��ن��زي��ن  وم��ي��ن��اء 

الكوري  بو�سان  وميناء  منطية  ح��اوي��ة  مليون 

21.99 م��ل��ي��ون وح���دة من��ط��ي��ة، وه��ون��غ  م���ن���اواًل 

م��ل��ي��ون ح���اوي���ة من��ط��ي��ة،   18.3 م����ن����اواًل  ك���ون���غ 

مليون   1٧.3 مناواًل  ال�سيني  تياجنني  وميناء 

حاوية منطية.

وق���ال ال��ت��ق��ري��ر: م��ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة، تعتر 

بوا�سطة �سفن احلاويات  املنقولة بحراً  التجارة 

ومناولة  بحراً،  املنقولة  ال�سحنات  من  فئة  اأهم 

احلاويات هي اأحد امل�سادر الرئي�سية لالإيرادات 

الناجتة عن ت�سغيل واإدارة امليناء.

جبل علي.. بين أكبر 10 موانئ للحاويات عالميًا
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العربية-رويرتز

�أ�سهم  بدعم  �لأوروب��ي��ة  �لأ�سهم  �رتفعت 

���س��رك��ات ال��ن��ف��ط، اإذ ب��ل��غ م���ؤ���س��ر الأ���س��ه��م 

القيادية يف لندن اأعلى م�ست�ياته يف ت�سعة 

اأ�سهر، يف حني عززت بيانات خميبة للآمال 

لنم� ال�ظائف يف ال�ليات املتحدة الآمال 

يف التحفيز املايل.

و���س��ع��د امل���ؤ���س��ر ف��اي��ن��ن�����س��ال ت��امي��ز 100 

ال��ن��ف��ط  اأ���س��ه��م  رب��ح��ت  اإذ   %0.9 ل��ن��دن  يف 

اأوب��ك+  اأع�ساء  بني  لت�س�ية  الت��سل  بعد 

طفيف  ب�سكل  الإن���ت���اج  زي����ادة  يف  للم�سي 

اع���ت���ب���ارا م����ن ي���ن���اي���ر ك����ان�����ن ال����ث����اين م��ع 

احلالية.  الإنتاج  قي�د  اأغلب  يف  ال�ستمرار 

وقفز م�ؤ�سر النفط والغاز يف اأوروبا %3.1.

ب��اأن  املتحدة  ال���لي��ات  بيانات يف  اأف���ادت 

القت�ساد اأ�ساف يف ن�فمرب ت�سرين الثاين 

اأ�سهر، لكن  اأقل عدد من العاملني يف �ستة 

الأ�س�اق تعافت �سريعا بعد اأن اأثار التقرير 

ح��زم��ة  ال���ك����ن���غ���ر����س  ي���ق���ر  اأن  يف  الآم��������ال 

م�ساعدات بقيمة 908 مليارات دولر.

الأوروب���ي   600 �ست�ك�س  امل�ؤ�سر  وارت��ف��ع 

ن��ت��ي��ج��ة  حت���ق���ي���ق  يف  ����س���اع���ده  مم����ا   %0.6

على  اخلام�س  للأ�سب�ع  اإيجابية  اأ�سب�عية 

امل���ؤ���س��ر  مكا�سب  ع��ل��ى  و�سغطت  ال���ت����ايل. 

حمبطة  اقت�سادية  ب��ي��ان��ات  الأ���س��ب���ع  ه��ذا 

ال��ربي��ط��اين من  اخل���روج  ب�����س��اأن  و�سبابية 

الحتاد الأوروبي.

و�سعد امل�ؤ�سر داك�س الأملاين 0.4% لكنه 

وه�   %0.3 انخفا�س  على  الأ���س��ب���ع  اأن��ه��ى 

اأغلب  اأداء بني م�ؤ�سرات املنطقة يف  الأ�س�اأ 

الأ�سابيع املا�سية.

اج��ت��م��اع  اإىل  الأن���ظ���ار  ج��م��ي��ع  و�ستتجه 

البنك املركزي الأوروب��ي اخلمي�س، والذي 

من املت�قع اأن يبقي فيه على �سعر الفائدة 

دون تغيري، لكنه مع زيادة �سراء ال�سندات.

قانون أميركي يضغط على بايدن التخاذ 
هذا الموقف ضد الصين

لندن بعد بريكست.. هل يخطف 
االنفصال ازدهار عاصمة المال؟

نهاية الليبور تهدد أصوال 
بـ 200 تريليون دوالر

ا�شنطن-العربية

ال���ط��ن��ي  ال���دف���اع  ق��ان���ن  يت�سمن  بينما 

رغبات  لكبح  لغة   )NDAA( الأم��ريك��ي 

خ�س��سا  ترمب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 

ي�سمل  فاإنه  اأملانيا،  من  الق�ات  �سحب  ق��رار 

�ساأنها  من  ال�سني  ت�ستهدف  اإج��راءات  ا  اأي�سً

املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  على  ت�سغط  اأن 

ج� بايدن، لتخاذ م�قف اأكرث �سرامة �سد 

ال�����س��ني حل��م��اي��ة الأم�����ن ال��ق���م��ي، وف��ق��ا ملا 

»فاينان�سيال تاميز«. اأوردته �سحيفة 

و���س��ي��ت��ط��ل��ب ال��ت�����س��ري��ع م���ن ال��ب��ن��ت��اغ���ن 

العاملة  ال�سينية  بال�سركات  قائمة  جتميع 

يف ال�����لي����ات امل���ت���ح���دة، وال���ت���ي ل��ه��ا ���س��لت 

بجي�س الدولة، حلظر التعامل معها. وياأتي 

تقارير  ن�سرت  ال��ذي  ال�قت  يف  القان�ن  هذا 

�سحافية عن نية بايدن تعيني م�س�ؤول رفيع 

لإدارة  ب�«القي�سر«  يلقب  الأبي�س  البيت  يف 

اآ�سيا. ملف 

وحت�����ت ����س���غ���ط ال���ب���ي���ت الأب����ي���������س، ب����داأ 

ال��ب��ن��ت��اغ���ن ه����ذا ال���ع���ام يف اإ�����س����دار ق���ائ��م 

مب�جب  متعاقب  ب�سكل  ال�سينية  لل�سركات 

1999. ويف ي�م اخلمي�س اأ�سافت اأربع  قان�ن 

ال�سركة  ذل��ك  يف  مب��ا  القائمة،  اإىل  ���س��رك��ات 

ال���دول���ي���ة ل��ت�����س��ن��ي��ع امل��������س���لت وامل���ؤ���س�����س��ة 

البحري. للنفط  ال�سينية  ال�طنية 

�سن�ية  قائمة  ن�سر  الك�نغر�س  ويطلب 

اخلط�ة  هذه  وتعك�س  ال�سينية.  بال�سركات 

امل�اجهة  على  وا�سنطن  يف  احلزبني  اإج��م��اع 

مع بكني. كما ي�سري اإىل القلق املتزايد ب�ساأن 

الع�سكري- »الن��دم��اج  ال�سني  ا�سرتاتيجية 

املدين«، والتي جترب ال�سركات ال�سينية على 

التكن�ل�جيا مع اجلي�س. م�ساركة 

وق���ال اإري���ك ���س��اي��رز، خبري اأم���ن اآ���س��ي��ا يف 

الك�نغر�س  اإن  اإنرتبرايز«،  »اأمريكان  معهد 

ال�سينية  ال��ق�����س��ي��ة  ت��ك���ن  اأن  ���س��م��ان  اأراد 

ال�����س��دارة وال������س��ط« م��ن خ��لل تكليفه  »يف 

باإ�سدار قائمة �سن�ية بال�سركات التي تدعم 

ال�سينية. الدفاعية  ال�سناعية  القاعدة 

واأ���س��اف ���س��اي��رز: »م��ن امل��رج��ح اأن ت���ؤدي 

هذه العملية اإىل اإجراء اإ�سايف يف الك�نغر�س 

ال���ع���ام امل��ق��ب��ل وت�����س��غ��ط ع��ل��ى ف��ري��ق ب��اي��دن 

مل�ا�سلة اتخاذ خط�ات لإف�سال ا�سرتاتيجية 

ال�سينية«. الع�سكري-املدين  الندماج 

لندن- العربية

من  الأول  ال��ع��ق��د  منت�سف  يف  اأخ����رى  م���رة 

م��زده��راً،  التم�يل  ك��ان  عندما  احل���ايل،  ال��ق��رن 

رئي�س  ق��ال  ق�تها،  ذروة  يف  لندن  مدينة  وكانت 

ال�سم�سرة و�ساحب �سركة »مارك�س اآند �سبن�سر«، 

و�سع متثالني  اإن��ه يجب  مازحاً  �سبن�سر،  مايكل 

ل�سيا�سيني اأمريكيني هما ب�ل �ساربينز ومايكل 

اأوك�سلي، بالقرب من ب�ر�سة لندن.

وقد اأدى تنظيم ه�ؤلء ال�سيا�سيني ال�سارم يف 

وول �سرتيت اإىل ارتفاع �سديد يف تكلفة الإدراج 

العا�سمة  جعل  مما  املتحدة،  ال���لي��ات  يف  العام 

بالفعل نقطة جذب  اأ�سبحت  التي  الربيطانية، 

ال��ي���رو  اإىل منطقة  وب���اب��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ل���لأم����ال 

النا�سئة، وجهة بديلة مثالية للكتتاب العام.

املديرين  يتخيل  اأن  للمرء  ميكن  الآن  لكن 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف ب���اري�������س وف���ران���ك���ف����رت وه���م 

م�سروع  لأ���س��ح��اب  مماثلة  متاثيل  يف  ي��ف��ك��رون 

اإخ��راج  اإىل  مهمتهم  اأدت  ال��ذي��ن  ال�«بريك�ست«، 

وال�س�ق  الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن  املتحدة  اململكة 

مايل  كمركز  لندن  تف�ق  تق�ي�س  اإىل  امل�حدة، 

عاملي.

وف��ق وك��ال��ة »ب��ل���م��ب��ريغ«، ق��ال بنك »ج��ي بي 

م�رغان«، اإن احتمال نقل حتى وظيفة م�سرفية 

اإىل حد كبري  باري�س كان »ل �سيء«  اإىل  واح��دة 

الفرن�سي�ن  امل�س�ؤول�ن  ويقدر   .2016 ي�ني�  يف 

اأن����ه مت الإع������لن م��ن��ذ ذل����ك احل����ني ع���ن 4000 

الحتاد  من  بريطانيا  بخروج  مرتبطة  وظيفة 

الأوروبي.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم وج����د ف��ائ��ز اأوروب���ي 

الحت��اد  لكن  عاملي،  م��ايل  كمركز  لندن  مبكانة 

الأوروب������ي ل��دي��ه ال��ع��دي��د م��ن امل���ح���اور ول��ك��ن ل 

املدينة،  تكرار  على  متاًما  ق��ادر  منها  اأي  ي�جد 

ولي�س من ال�سعب معرفة كيف اأ�سرت الأحداث 

الأخرية مبكانة اململكة املتحدة كمجم�عة عاملية 

ال�ليات  التغلب على  ق��ادر على  امل��ال  راأ���س  من 

املتحدة يف لعبتها اخلا�سة.

جاذبة  ك�جهة  لندن  اأن  اإىل  ت�سري  البيانات 

لل�سركات قد تراجعت ب�سدة، وه�ت ح�ستها من 

17% يف عام 2005 اإىل نح� 3% فقط خلل العام 

احل��ايل، وه� ما ي�سري اإىل �سع�بة الأو���س��اع يف 

اأك��رب مراكز  التي ظلت لفرتة كبرية من  لندن 

املال والرثوات على م�ست�ى العامل.

خلروج  الدقيق  التاأثري  ف�سل  ال�سعب  ومن 

ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت����اد الأوروب������ي ع��ن ع���ام��ل 

اأخرى، ولكن اأ�سباب جتاهل لندن غالًبا ما ت�سمل 

ال�سعيف  والأداء  الإ�سرتليني،  اجلنيه  تقلبات 

و�سعف  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  امل��درج��ة  ل��لأ���س��ه��م 

الربيطانية،  الأ�سهم  �س�ق  يف  ال��ت��داول  اأح��ج��ام 

وه� ما حفز اإىل ت�قف الإدراج��ات والطروحات 

منذ الت�س�يت على مغادرة الحتاد الأوروبي.

ان��خ��ف�����س م���ؤ���س��ر »ف���ت�����س��ي« بن�سبة  وف��ي��م��ا 

وزن  انخف�س  فقد  املا�سية،  ال��ف��رتة  خ��لل   %7

م��ك���ن��ات امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف م���ؤ���س��ر ال�����س��رك��ات 

ال����ك����ربى. ب��ي��ن��م��ا ي�����س��ر امل��ن��ظ��م���ن يف الحت����اد 

الأوروبي على التدفقات عرب احلدود بعد خروج 

ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت����اد الأوروب������ي، وي��ف��ر���س���ن 

قي�ًدا جديدة على التجارة مع املدينة.

اأن ج��ه���د احل��ك���م��ات  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر،  واأ����س���ار 

جذب  يف  بالفعل  جنحت  ال�سابقة  الربيطانية 

التي  لندن  اإىل  �سخمة  ا�ستثمارات  وا�ستقطاب 

كان ينظر اإليها على اأنها متتلك اقت�ساداً �سليماً 

يف  لكن  وال�ستثمار،  لل�ظائف  وم�سدراً  وق�ياً 

ال�قت احلايل، حت�ل ال��سع اإىل عك�س كل ذلك.

العربية-وكاالت

اأو�ساط البن�ك  �سادت حالة من الرتياح يف 

وم���دي���ري الأ�����س�����ل ب��ع��د اأن اأرج�������اأت اجل��ه��ات 

الفائدة  ب�سعر  العمل  باإيقاف  قرارا  التنظيمية 

امل��رج��ع��ي ل��لق��رتا���س ب��ني ال��ب��ن���ك ب��ال��دولر، 

به  العمل  انتهاء  يفرت�س  كان  وال��ذي  الليب�ر، 

لكافة العملت بنهاية 2021، ولكن اإيجاد بديل 

امل��ال��ي��ة يف ك��ربى  ال�سلطات  الآل��ي��ة ج��ع��ل  ل��ت��ك 

القت�سادات العاملية ترجئ الق�سة برمتها.

وق���ال���ت اجل���ه���ة امل�������س����ؤول���ة ع���ن ن�����س��ر �سعر 

البيانات  ن�سر  �ست�ا�سل  اإنها  املرجعية  الفائدة 

نهاية  حتى  ي�مية  ب�س�رة  البن�ك  من  املبلغة 

���س��ه��راً   18 ن��ح���  م��دت��ه��ا  ب���زي���ادة   ،2023 ي���ن��ي��� 

من  الكثري  اأث���ارت  التي  بالآلية  العمل  لإن��ه��اء 

اجلدل وورد ذكرها يف عدد من الف�سائح املالية 

املا�سية،  الأخ��رية  ال�سن�ات  خلل  العامل  ح�ل 

تاميز  »فاينن�سال  �سحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  بح�سب 

الربيطانية.

ا�ستخدامه  م��ن  اأهميته  »ل��ي��ب���ر«  وي�ستمد 

من  لكثري  مرجعي  كمقيا�س  وا�سع  نطاق  على 

املعاملت  التي جترى  الأخ��رى  الفائدة  اأ�سعار 

تلقت  م�ث�قيته  ولكن  اأ�سا�سها،  على  بالفعل 

ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��رب��ات اأب��رزه��ا على الإط���لق 

بالعام  فيها  الربيطاين  »باركليز«  بنك  تلعب 

ال��ب��ن��ك ح��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى دف��ع  2012، ح��ي��ث واف�����ق 

فيما  دولر،  ملي�ن   450 بنح�  ت��ق��در  غ��رام��ات 

املتعلقة  الغرامات  حجم  النقد  �سندوق  يقدر 

بعمليات التلعب بنح� 50 مليار دولر.

اأن نح�  ال��ف��ي��درايل  ن��ي���ي���رك  وي��ق��در بنك 

املالية  امل�ستقات  عق�د  من  دولر  تريلي�ن   200

وال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن ال��ق��رو���س وع���ق����د ال�����س��ن��دات 

تعتمد يف ت�سعريها على »ليب�ر«، ما يجعل من 

تغيريه دون وج�د اآلية جديدة ت�سمن �سلمة 

املالية  الأ�س�اق  املعاملت خطرا داهما يف  تلك 

العاملية.

الفائدة  ب�سعر  العمل  تاأجيل  خط�ة  وتدعم 

امل��رج��ع��ي��ة »ل��ي��ب���ر« ال�����س��ل��ط��ات امل��ال��ي��ة ال��ك��ربى 

الأمريكي  الفيدرايل  ذلك  يف  مبا  العامل  ح�ل 

و�سلطة الرقابة املالية يف بريطانيا والتي جرى 

ا�ستخدام ليب�ر فيها للمرة الأوىل بني البن�ك 

الربيطانية بالعام 1986.

لندن – العربية

ت��ت��ج��ه ه���ذه ال���دول���ة اإىل اإل�����زام م���اط��ن��ي��ه��ا 

ب��امل�����س��ارع��ة اإىل اأخ���ذ ال��ل��ق��اح امل�����س��اد ل��ف��ريو���س 

ك�������رون������ا امل�������س���ت���ج���د وذل��������ك ع�����رب م����ن����ع غ��ري 

احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ال��ل��ق��اح م��ن دخ�����ل الأم��اك��ن 

ال���ع���ام���ة واحل���ي����ي���ة م��ث��ل امل���ط���اع���م وامل��ق��اه��ي 

م��رت��ف��ع��ا من  م�����س��ت���ى  ت�سهد  ال��ت��ي  والأم���اك���ن 

الختلط.

وج����اء ه���ذا الق�����رتاح م��ن ال����زي���ر اجل��دي��د 

يف احل���ك����م���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة ن���اظ���م ال���زه���اوي 

ك�رونا  لقاح  عن  امل�س�ؤولية  مهام  بت�يل  املكلف 

ب��ح�����س��ب  ال���ب���لد  ���س��ك��ان  اإىل ك���اف���ة  واإي�������س���ال���ه 

ال�سلطات  ���س��ت��ب��داأ  فيما  واحل��اج��ة،  الأول����ي���ات 

ال�����س��ح��ي��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ت���زي��ع ال��ل��ق��اح على 

وذل��ك  املقبلة  القليلة  الأي���ام  خ��لل  امل���اط��ن��ني 

اأول دف���ع���ة م���ن ل��ق��اح��ات ���س��رك��ة  ب��ع��د و����س����ل 

»فايزر« الأمريكية اىل اأرا�سي بريطانيا.

وب��ح�����س��ب اق�����رتاح ال���زه���اوي ف��ع��ل��ى ال��رغ��م 

اأن  اإل  ط���ع��ي��ة،  �ستك�ن  ال��ل��ق��اح  ج��رع��ة  اأن  م��ن 

بع�س الأماكن، مبا يف ذلك امللعب الريا�سية 

ال�سخ�س  تلقي  اإثبات  على  ت�سر  قد  واملطاعم 

ال��ل��ق��اح م��ق��اب��ل ال�����س��م��اح ل��ه ب��ال��دخ���ل، بح�سب 

يف  الربيطانية  م��ي��ل«  »دي��ل��ي  ج��ري��دة  نقلت  م��ا 

تقرير لها اطلعت عليه »العربية.نت«.

وق����ال ال����زي���ر اإن����ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ى الأف������راد اأن 

يقرروا باأنف�سهم اإن كان�ا يريدون اأخذ اللقاح اأم 

ل، ولكن �سيتم اإعطاوؤهم »ر�سالة ق�ية« مفادها 

اأن اللقاح مفيد لعائلتهم وجمتمعهم وبلدهم.

�سركات  لإع��لن  لحقاً  التط�ر  ه��ذا  وي��اأت��ي 

طلب  فكرة  بالفعل  تدر�س  اأنها  عاملية  ط��ريان 

»ج������ازات ���س��ف��ر ح�����س��ان��ة« ك�����س��رط ل��ل�����س��ف��ر، اأو 

�سهادات تثبت تلقي امل�سافر اللقاح قبل ال�سماح 

له بال�سع�د اىل الطائرة.

يف امل���ق���اب���ل ن��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ع����ن ب��ع�����س 

اخلرباء تخ�فهم من هذه اخلطط احلك�مية، 

مثل  ب�ساأن  مرتاحني  »غري  اأنهم  اىل  م�سريين 

ه���ذه امل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ي ت��ث��ري امل���خ���اوف ب�����س��اأن 

الإن�سان«. البيانات وحق�ق  خ�س��سية 

املبكر  لل��س�ل  اأوام��ر  بريطانيا  واأ���س��درت 

ل��ق��اح��ات  ���س��ب��ع��ة  م���ن  م��ل��ي���ن ج��رع��ة   357 اإىل 

يف  ج�ن�س�ن  ب�ري�س  وق��ال  ك���رون��ا.  لفريو�س 

اإح��دى �سركات الأدوي��ة قبل  اإىل  زي��ارة قام بها 

اللقاحات  اأح��د  ي��ك���ن  اأن  املمكن  م��ن  اإن��ه  اأي���ام، 

اأ�سابيع قليلة«. متاحا »يف غ�س�ن 

اأ���س��ب��ح وزي���راً  اأن  م��ن��ذ  ل��ه  م��ق��اب��ل��ة  اأول  ويف 

ق��ب��ل اأي����ام ���ُس��ئ��ل ال���زه���اوي ع��ن »ج������ازات �سفر 

احل�������س���ان���ة« وح����ال����ة ال��ت��ط��ع��ي��م ال���ت���ي ���س��ي��ت��م 

ت�زعه  ال���ذي  الهاتفي  التطبيق  يف  ت�سمينها 

ال�سكان. ال�سلطات ال�سحية على ه�اتف 

�سيك�ن  اللقاح  اأن  »�سحيح  الزهاوي:  وقال 

ط���ع��ي��ا، ل��ك��ن ال��ر���س��ال��ة ال��ق���ي��ة ل��ل��غ��اي��ة ال��ت��ي 

ال��ت��ي �سنعيد  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ي  ال��ن��ا���س  ���س��رياه��ا 

ول�����ذا فه�  اإىل ط��ب��ي��ع��ت��ه،  ب��اأك��م��ل��ه  ال��ب��ل��د  ب��ه��ا 

جيد  وه���  ملجتمعك،  جيد  اإن��ه  لعائلتك،  جيد 

لبلدك«.

احل�سانة  ال�����س��ف��ر  ب���ج����ازات  يتعلق  وف��ي��م��ا 

اأن جتد مطاعم  املحتمل  »م��ن  ال��زه��اوي:  ق��ال 

ومقاهي ودور �سينما وغريها من الأماكن مبا 

اأي�ساً  املحتمل  الريا�سية، من  الأماكن  يف ذلك 

اأن ت�ستخدم هذا النظام«.

دولة تشترط تلقي لقاح كورونا لدخول المطاعم!

وكاالت - اأبوظبي

وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  نفت 

زايد  لل�زير  املن�س�ب  الت�سريح  البحرين،  يف 

ب�ساأن  اإ�سرائيلي،  ل�سحفي  الزياين  را�سد  بن 

الغربية  ال�سفة  يف  املنتجة  الب�سائع  ا�سترياد 

ومرتفعات اجل�لن.

ال�زير  »ت�سريح  اأن  ب��ال���زارة  واأك��د م�سدر 

بيان  ح�سب  ال�سحيح«،  �سياقه  غ��ري  يف  فهم 

ن�سرته وكالة اأنباء البحرين )بنا).

»ال����������زارة م��ل��ت��زم��ة مب���ق��ف  اأن  واأو�����س����ح 

التم�سك  ب�����س��اأن  ال��ث��اب��ت  ال��ب��ح��ري��ن  ح��ك���م��ة 

ال����دول  وج���ام���ع���ة  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب����ق����رارات 

العربية ومنظمة التعاون الإ�سلمي، اخلا�سة 

الغربية  ال�سفة  يف  الإ�سرائيلية  بامل�ست�طنات 

ومرتفعات اجل�لن ال�س�رية«.

ريا�س  الفل�سطيني  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 

اللطيف  عبد  البحريني  ن��ظ��ريه  اإن  امل��ال��ك��ي، 

الزياين نفى خلل ات�سال هاتفي ت�سريحات 

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.

العربية- وكاالت

اأك����دت ���س��رك��ة ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ارات ال��ذات��ي��ة 

القيادة ال�سينية )اأوت� اإك�س( AutoX اأنها 

القيادة متاًما يف  ذاتية  �سيارات  باختبار  بداأت 

مدينة �سنجن ال�سينية، ومتتاز هذه ال�سيارات 

يتدخل  �سائق  اأي  وج����د  اإىل  حت��ت��اج  ل  ب��اأن��ه��ا 

حني ال�سرورة.

جمم�عة  تدعمها  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ة،  وق��ال��ت 

فيها  ت�سري  التي  الأوىل  امل��رة  اإن��ه��ا  ب��اب��ا،  علي 

�سيارات ذاتية القيادة متاًما يف �س�ارع ال�سني.

امل�ساريع  ال��ع��دي��د م��ن  ط��ل��ق 
ُ
اأ ال�����س��اب��ق،  ويف 

مل��ا ُي�����س��م��ى ب�����س��ي��ارات الأج�����رة الآل���ي���ة يف امل��دن 

ال�سينية، ولكن تلك املركبات كانت حتتاج اإىل 

وج�د �سائق يت�ىل القيادة يف حالت الط�ارئ، 

اأو �سخ�س يق�دها عن ُبعد.

اأن  ب��ي��ان  AutoX يف  ���س��رك��ة  واأو���س��ح��ت 

اختبارات ال�س�ارع لل�سيارات بدون �سائق، التي 

كانت تهدف اإىل حتديد كيفية عمل املركبات 

جريت على 
ُ
اأ يف احلالت املختلفة للطرق، قد 

مدى الأ�سهر ال�ستة.

 AutoX ال��ع��م��ل��ي��ات يف  رئ��ي�����س��ة  وق���ال���ت 

�سي(  ب��ي  اإن  )�سي  ل�سبكة   – يل(  )ج���ل   –
حالًيا  ُي��ج��رى  اإن���ه  الأم��ريك��ي��ة:   CNBC
اخ��ت��ب��ار اأك���رث م��ن 100 ���س��ي��ارة اأج����رة اآل��ي��ة يف 

25 �سيارة ذاتية  املدن ال�سينية، وُيخترب منها 

القيادة متاًما يف مدينة �سنغن.

لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأو�سح  ب��دوره 

الآلية  الأج���رة  �سيارات  اأن  ���س��او(  )جيان�سانغ 

للعامة  متاحًة  لي�ست  متاًما  القيادة  الذاتية 

ال�سركة،  مل�ظفي  فقط  متاحة  اإن��ه��ا  اإذ  ب��ع��د. 

الإع��لم،  و�سائل  مثل:  اخلا�سني،  وال�سي�ف 

و����س���رك���اء ال���ع���م���ل، وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن، و���س��ن��اع 

ال�سيارات.

ق��د  ال���ت���ال���ي���ة  اخل����ط�����ة  اإن  )يل(  وق����ال����ت 

منطقة  وم�ساحة  ال�سيارات،  عدد  زي��ادة  تك�ن 

الخ��ت��ب��ار، ب��الإ���س��اف��ة اإىل اإج���راء الخ��ت��ب��ار يف 

امل���زي���د م���ن امل�����دن. واأ����س���اف���ت: »ل��دي��ن��ا خطة 

املقبلة  ال�ستة  الأ���س��ه��ر  يف  الخ��ت��ب��ار  لت��سعة 

لي�سمل 10 مدن عامليا«.

واأ���س��اف��ت اأن���ه ُي��رج��ح اأن ت��ك���ن واح���دة من 

تلك املدن يف منطقة جن�ب �سرق اآ�سيا، ولكنها 

“متحم�س�ن  واأ����س���اف���ت:  امل��دي��ن��ة.  حت���دد  مل 

�سيك�ن  اأن��ه  ونعتقد  اآ�سيا،  �سرق  جن�ب  ل�س�ق 

ال�س�ق النامي التايل”.

مبيزة  تتمتع   AutoX اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

القيادة  باأنظمة  مقارنًة  اآ�سيا  �سرق  جن�ب  يف 

ر وُتخترب يف الغرب،  الذاتية الأخرى التي ُتطَ�ّ

لأن ال�س�ارع يف اآ�سيا ت�سبه اإىل حد كبري تلك 

امل�ج�دة يف ال�سني.

 AutoX ���س��رك��ة  اأن  اإىل  ���ا  اأي�������سً ُي�����س��ار 

يف  ال��ذات��ي��ة  للقيادة  جتريبية  خ��دم��ة  اأطلقت 

ال�سيارات  لختبار  ت�سريح  ولديها  �سنغهاي، 

اأج��زاء  يف  الأم���ان  �سائق  دون  القيادة  الذاتية 

من مدينة �سان خ��سيه يف ب�لية كاليف�رنيا 

الأمريكية.

البحرين تنفي تصريح »البضائع المنتجة بالضفة والجوالن«

الصين تختبر ألول مرة سيارات ذاتية القيادة تمامًا

أسهم أوروبا متفائلة بدعم مكاسب النفط وآمال التحفيز



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22( رق��م 

العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ل�سركة الخوه للمن�سات الفندقيةوامل�سجلة لدينا يف �سجل 

 )32993( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   2013/6/16 بتاريخ 

ت�سفية  على  املوافقة    2020/10/22 بتاريخ   املنعقد 

ح�سام  را�سد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

�سليمان اخلوالده  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

الراية  طلوع   – الرئي�سي  ال�سارع   – التاج  جبل   – عمان 

الها�سمية - هاتف 0798241200

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200023802(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  واخ��وان��ه   ع��وده  ح�سن  مو�سى  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/1/21 حتت الرقم )69549( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/3 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مو�سى ح�سن مو�سى عودة  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : �ساحية الر�سيد / ت : 0795656566

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : مختار احمد مشتاق احمد

الرقم الوطني :  80033١١١3٥

متتالية  اأيام  اأكرث من ع�سرة  العمل  لغيابك  عن  نظرًا 

دون عذر فاإننا ننذرك ب�سرورة العودة اإىل عملك خالل 

ثالثة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز 

غيابك وال فاإنك �سوف تعترب فاقد لوظيفتك وحقوقك 

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 28( الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

البال�ستيكية   لل�سناعات  النموذجية  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 9561 ( بتاريخ ) 2005/1/11(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جمدي عبد الكرمي عبد ربه الرعود

عنوان امل�سفي : عمان – طريق املطار – مثلث ام الب�ساتني

�ص.ب ) 35076 ( الرمز الربيدي ) 1180 (

تلفون ) 4290864 فرعي 2404 (

خلوي ) 0790913018 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة هارون وربيع  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)28172 ( بتاريخ 1992/1/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة معر�ص 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  اللعاب  لبيع  كندا  اجليو 

  1977/2/26 بتاريخ   )5436( الرقم  حتت  ت�سامن 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

كندا  اجليو  معر�ص   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

لبيع اللعاب

اإىل �سركة : �سامر النقيب وحممد �سويلم

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة هيثم 

خري الدين و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

2015/7/5  تقدمت  بتاريخ  الرقم )112111(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الدين  خري  هيثم   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : عبد العزيز ن�سر و�سريكته

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

و�سامل  �سليم  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

الربيقي وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم 

تاريخ  من  اعتبارا   2011/3/2 بتاريخ   )  100789  (

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اللبان  منتجات  ل�سناعة  املتحدون  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   وم�ستقاتها   والع�سائر  والجبان 

مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 7926 ( بتاريخ ) 2003/5/26(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جمدي عبد الكرمي عبد ربه الرعود

عنوان امل�سفي : عمان – طريق املطار – مثلث ام الب�ساتني

�ص.ب ) 35076 ( الرمز الربيدي ) 1180 (

تلفون ) 4290864 فرعي 2404 (

خلوي ) 0790913018 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة عي�سى 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  العزازمه   وحممد 

2007/5/23  تقدمت  بتاريخ  الرقم )86132(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

وحممد  عي�سى   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا���س��م  تعديل 

العزازمه

اإىل �سركة : عي�سى العزازمه و�سركاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الفندقية   للمن�سات  الخ��وه  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 32993 ( 

بتاريخ ) 2013/6/16(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : را�سد ح�سام �سليمان اخلوالده

عنوان امل�سفي : عمان – جبل التاج – ال�سارع الرئي�سي – طلوع 

الراية الها�سمية

خلوي ) 0798241200 ( 

م�سفي ال�سركة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف / فؤاد 
عمر حسني حسني

يف  عملك  ع��ن  منقطع  ان��ك  حيث 

 10 ع��ن  تزيد  مل��دة  بلوتو  �سركة 

مقر  اىل  تعود  ومل  متتالية  اي��ام 

الن��ذار  ه��ذا  تاريخ  لغاية  عملك 

دون اجازة قانونية او عذر م�سروع 

اىل  بالعودة  ن��ن��ذرك  فاننا  ل��ذا   .

3 ايام من تاريخ  عملك خالل مدة 

ن�سر هذا العالن وال �سوف تعترب 

باأحكام  عمال  لوظيفتك  ف��اق��دا 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���  امل���ادة 28 / 

 1996 ل�سنة   )  8  ( رق��م  الردين 

ال�سركة  احتفاظ  مع  وتعديالته 

بكامل حقوقها جتاهك .

شركة بلوتو

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

ثامر حمداهلل 
ذيب عجارمه

مل��دة  ال��ع��م��ل   ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

متتالية بدون  اأي��ام    10 تزيد عن 

ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  م�����س��روع  �سبب 

مدة  خالل  للعمل  بالعودة  تنذرك 

ل ت��ت��ج��اوز ث��الث��ة اي���ام وخ��الف 

باإنهاء خدماتك  �ستقوم  فاأنها  ذلك 

بف�سلك عن العمل دون اإ�سعار ودون 

اأدنى م�سوؤولية على عاتق ال�سركة 

وذلك عمال باأحكام املاده 

)28/ه�( من قانون العمل الردين

املنذر/شركة عمر 
بولص الزعمط

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 )171351( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) العبا�سية  ابواب  �سيدلية   (

با�سم ) مرمي  لي�سبح  ملكية  نقل  العقده  ( جرى عليه  القادر  املجيد عبد  يو�سف عبد   ( با�سم 

خليل حممود ر�سيد ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

الحد   6 / 12 / 2020

اعالن
بمقتضى املادة ) 2١ / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) ١9 ( لسنة ١988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخه جدول تقدير قيمة الوحدة الزراعية رقم ) 347 (

حو�ص ) 42 ( امل�سروع / غور ال�سايف .

قد علق يوم الحد املوافق 2020/11/29 على لوحد دائرة الرا�سي وامل�ساحة / الغواراجلنوبية 

باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ص بلدية الغوار اجلنوبية لطالع اجلميع 

ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ص على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص 

( من  21/و   ( املادة  باأحكام  التقدير عماًل  كاأمانة لالعرتا�ص على  ( دينارًا  مبلغ ) خم�سة ع�سر 

القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري
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الدويل
90 الأحد  6/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

اأع�������رب اأم������ر ال���ك���وي���ت، ال�����ش��ي��خ ن����واف 

عن  ال�شبت،  ام�س  ال�شباح،  اجلابر  الأحمد 

االتفاق  اإىل  “للتو�صل  وارت��ي��اح��ه  �شعادته 

ال���ن���ه���ائ���ي حل����ل اخل�������اف ب����ن ع�����دة دول 

خليجية”، موؤكدا حر�ص دول اخلليج على 

واال�صتقرار والتما�صك  الت�صامن 

“تطلع  ب���ي���ان،  ال��ك��وي��ت يف  اأم����ر  واأك�����د 

اإىل حتقيق امل�صالح العليا  االأطراف املعنية 

والتقدم  واال���ص��ت��ق��رار  االأم���ن  يف  ل�صعوبهم 

والرفاه«

“اجلهود  ال���ك���وي���ت،  اأم������ر  وا����ص���ت���ذك���ر 

ال��راح��ل ال�صيخ  ل��اأم��ر  اخل���رة وال��ب��ن��اءة 

قاد  ال��ذي  ال�صباح،  اجل��اب��ر  االأح��م��د  �صباح 

ل��ن�����ص��وب  االأول  ال���ي���وم  م��ن��ذ  ت��ل��ك اجل���ه���ود 

االت���ف���اق لتبقى  ق���واع���د  واأر����ص���ى  اخل����اف 

�صفحات  ويف  وج��دان��ن��ا  اأع���م���اق  يف  ج��ه��وده 

تاريخنا«

بالتهنئة  ال�صباح،  ن��واف  ال�صيخ  وتوجه 

وال��ت��ق��دي��ر ل��ق��ادة اخل��ل��ي��ج حل��ر���ص��ه��م على 

كل  واإىل  التاريخية  اخل��ط��وة  تلك  حتقيق 

جلهود  دعمهم  على  ال��ع��امل  يف  االأ���ص��دق��اء 

الو�صاطة التي قامت بها الكويت

االأمريكي  الرئي�ص  الكويت،  اأمر  و�صكر 

ال��داع��م��ة  ج���ه���وده  “على  ت���رام���ب  دون���ال���د 

امل��ت��ح��دة يف  وال��ت��ي تعك�ص ال��ت��زام ال��والي��ات 

احلفاظ على اأمن وا�صتقرار املنطقة«

وي��������وم اأم�����������ص اجل����م����ع����ة، اأع�����ل�����ن وزي�����ر 

اأحمد ال�صباح، يف بيان،  اخلارجية الكويتي 

الفرتة  خ��ال  مثمرة”  “مباحثات  اإج���راء 

امل�صاحلة  حتقيق  جهود  اإط���ار  يف  املا�صية، 

2017 اخلليجية امل�صتمرة منذ 

م��ث��م��رة  “مباحثات  ب����اأن  ال��ب��ي��ان  واأف�����اد 

اأك�����د فيها  ج����رت خ����ال ال���ف���رتة امل��ا���ص��ي��ة 

الت�صامن  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ه��م  االأط�����راف  ك��اف��ة 

والو�صول  والعربي،  اخلليجي  واال�صتقرار 

اإليه من  اإىل اتفاق نهائي يحقق ما ت�صبوا 

فيه  م��ا  دول��ه��م وحتقيق  ب��ن  دائ��م  ت�صامن 

�صعوبهم« خر 

ال�صعودي  اخلارجية  وزير  اأعرب  بدوره، 

تقدير  ع��ن  اجل��م��ع��ة،  ف���رح���ان،  ب��ن  في�صل 

ب����اده جل���ه���ود ال��ك��وي��ت ب��ت��ق��ري��ب وج��ه��ات 

النظر حيال االأزمة اخلليجية

وق������ال يف ت���غ���ري���دة ع����ر ح�������ص���اب���ه ع��ل��ى 

“ننظر ببالغ التقدير جلهود دولة  تويرت: 

النظر  وج��ه��ات  لتقريب  ال�صقيقة  الكويت 

امل�صاعي  ون�صكر  اخلليجية،  االأزم���ة  ح��ي��ال 

ونتطلع  اخل�����ص��و���ص،  ه���ذا  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 

وخر  م�صلحة  فيه  ملا  بالنجاح  تتكلل  الأن 

املنطقة«

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال وزي����ر خ��ارج��ي��ة ق��ط��ر، 

اإن ح��ل االأزم���ة  اآل ث���اين، اجل��م��ع��ة،  حم��م��د 

نافيا  ���ص��ام��ا،  ي��ك��ون  اأن  ب��د  ال  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

وجود عاقة بن حل االأزمة والتطبيع مع 

“اإ�صرائيل«
واأ�صاف يف كلمة م�صورة، خال منتدى 

املتو�صط، عر  البحر  ال��دويل حل��وار  روم��ا 

لاأزمة  ح��ل  “اأي  امل��رئ��ي:  االت�����ص��ال  تقنية 

���ص��ام��ا  ي���ك���ون ح���ا  اأن  ب���د  اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال 

ليحفظ وحدة اخلليج«

االأزم��������ة  ب����ح����ل  “متفائلون  واأك�����������د: 

جميع  اأن  ال��ق��ول  ن�صتطيع  وال  اخلليجية 

امل�صاكل �صتحل بيوم واحد«

ر�صمية  ت�صريحات  اأي  ت�صدر  مل  فيما 

والبحرين، حول  االإم��ارات  دولتي  من قبل 

االق������رتاب م���ن ال��ت��و���ص��ل اإىل ح���ل ن��ه��ائ��ي 

اخلليجية لاأزمة 

تفر�ص   ،2017 حزيران/يونيو   5 ومنذ 

ال�����ص��ع��ودي��ة واالإم�����ارات وال��ب��ح��ري��ن وم�صر 

ح�����ص��اًرا ب��رًي��ا وج��وًي��ا وب��ح��رًي��ا ع��ل��ى قطر؛ 

ب��اإي��ران،  وعاقتها  ل��اإره��اب  دعمها  بزعم 

ف��ي��م��ا ت��ن��ف��ي ال���دوح���ة ات��ه��ام��ه��ا ب���االإره���اب، 

���ص��ي��ادت��ه��ا  م���ن  ل��ل��ن��ي��ل  “حماولة  وت��ع��ت��ره 

امل�صتقل« وقرارها 

االنباط-وكاالت

ارت���ق���اء �صهيد  امل��ا���ص��ي  االأ����ص���ب���وع  ���ص��ه��د 

يف  مواجهات  وان���دالع  االح��ت��ال  بر�صا�ص 

تخللها  نقطة   39 �صمن  والقد�ص،  ال�صفة 

اإل���ق���اء زج���اج���ات ح���ارق���ة وع���ب���وات ن��ا���ص��ف��ة 

ع���دة م���واق���ع، فيما  ن���اري���ة يف  وم��ف��رق��ع��ات 

اأ�صيب ثاثة م�صتوطنن

ففي يوم اأم�ص اجلمعة، ارتقى الفتى علي 

�صهيدا بر�صا�ص  اأبو عليا )13 عاًما(  اأمين 

االحتال يف مواجهات املغر �صرق رام اهلل، 

واندلعت مواجهات يف العي�صوية يف القد�ص 

املحتلة، وكفر مالك واملغر وبيت �صرا يف 

وبيت  �صلفيت،  يف  الرا�ص  ومنطقة  اهلل،  رام 

يف  اجل��دي��دة  نابل�ص  وح��ي  نابل�ص  يف  دج��ن 

قلقيلية،  يف  ق���دوم  وك��ف��ر  ن��اب��ل�����ص،  م��دي��ن��ة 

ال�صفة  م��واج��ه��ة يف  ن��ق��اط   9 وذل��ك �صمن 

اأ�صيب خالها مواطن ده�صا من  والقد�ص 

املواطنن  م��ن  وع���دد  ع�صكري،  جيب  قبل 

املواطنن  وع�����ص��رات  امل��ط��اط��ي  بالر�صا�ص 

باالختناق اإثر قنابل الغاز ال�صام

وي�����وم اخل��م��ي�����ص، مت اإح�������ص���اء ن��ق��ط��ت��ي 

م��واج��ه��ة، ان��دل��ع��ت يف ب��ل��دة ال��ع��ي�����ص��وي��ة يف 

الرا�ص  املحتلة، ويف منطقة  القد�ص  مدينة 

 32 خالها  واأ�صيب  �صفليت،  مدينة  غربي 

اإىل جانب  امل��ط��اط��ي  ب��ال��ر���ص��ا���ص  م��واط��ن��ا 

ع�صرات حاالت االختناق

نقاط مواجهة،   6 االأربعاء  يوم  واأح�صي 

ال��ق��د���ص  ال��ع��ي�����ص��وي��ة يف  ب���ل���دة  ان���دل���ع���ت يف 

القد�ص،  �صواحي  يف  ح��زم��ا  وب��ل��دة  املحتلة 

وم�����ص��ت��وط��ن��ة ي��ك��ر يف ���ص��ل��ف��ي��ت، وحم��ي��ط 

ق��ر يو�صف وح��اج��ز زع��رتة وبيت دج��ن يف 

ن��اب��ل�����ص، و���ص��ه��دت اإل���ق���اء م��ف��رق��ع��ات ن��اري��ة 

وزج���اج���ات ح��ارق��ة، واأ���ص��ي��ب خ��ال��ه��ا ع��دد 

امل��واط��ن��ن ب��ح��االت االخ��ت��ن��اق وخم�صة  م��ن 

اآخرين بالر�صا�ص املعدين املغلف باملطاط

3 ن��ق��اط  و����ص���ه���د م��ن��ت�����ص��ف االأ�����ص����ب����وع 

م���واج���ه���ة ب���ن ���ص��ب��ان وق������وات االح���ت���ال، 

ان��دل��ع��ت يف ب��ي��ت اأم���ر يف اخل��ل��ي��ل، وامل��دخ��ل 

ال�صمايل لبيت حلم

مواجهة،  نقاط   6 االإثنن  يوم  واأح�صي 

ان��دل��ع��ت ع��ل��ى ح��اج��ز ال��زع��ي��م يف ال��ق��د���ص 

وم�صتوطنة  وت��ق��وع  و���ص��واح��ي��ه��ا،  امل��ح��ت��ل��ة 

م��ع��ال��ي��ه ع��ام��و���ص يف ب��ي��ت حل���م، وا���ص��ك��اك��ا 

وم�صتوطنة  �صلفيت،  يف  �صلفيت  وم��دي��ن��ة 

خالها  واأ�صيب  نابل�ص،  يف  “جمداليم” 
م�����ص��ت��وط��ن ر���ص��ق��ا ب��احل��ج��ارة، ف��ي��م��ا اأزال���ت 

���ص��ل��ط��ات االح���ت���ال ب�����وؤرة ا���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف 

�صلفيت مدينة 

ويوم االأحد، مت اإح�صاء 6 نقاط مواجهة، 

ال�����ص��وان��ة وال������رام يف م��دي��ن��ة  ان���دل���ع���ت يف 

يف  مواجهات  واندلعت  و�صواحيها،  القد�ص 

خالها  اأ�صيب  اخلليل  يف  ال��ع��روب  خميم 

م�������ص���ت���وط���ن���ن، وان����دل����ع����ت م����واج����ه����ات يف 

يف  عوفرا  وم�صتوطنة  ب�صجوت  م�صتوطنة 

رام اهلل، واللنب ال�صرقية يف نابل�ص

نقاط   7 ان��دل��ع��ت  فقد  ال�صبت،  ي��وم  اأم���ا 

م��واج��ه��ة، يف ك���ل م���ن ب��ي��ت ح��ن��ي��ن��ا وع��ن��ات��ا 

وم��ع�����ص��ك��ر ع���ن���ات���وت يف م���دي���ن���ة ال���ق���د����ص 

و���ص��واح��ي��ه��ا، وب�����اب ال����زاوي����ة يف اخل��ل��ي��ل، 

و�صلواد يف رام اهلل، وكفر قدوم يف قلقيلية، 

واألقي  قلقيلية،  ملدينة  ال�صمايل  واحلاجز 

مواطن  واأ�صيب  حارقة،  زجاجات  خالها 

بالر�صا�ص املطاطي وع�صرات باالختناق

االنباط-وكاالت

القومي  لاأمن  االأعلى  املجل�ص  اعتر 

االإيراين اأن القانون الذي يق�صي بت�صريع 

ي��ت��ع��ار���ص م��ع  “ال  ال���ن���ووي���ة،  االأن�������ص���ط���ة 

الوطنية« امل�صالح 

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن االأم��ان��ة 

على  ردا  ال�صبت،  اليوم  للمجل�ص،  العامة 

ان���ت���ق���ادات م���ن ج��ان��ب ال��رئ��ي�����ص االي����راين 

اأن  ت��رى  حيث  وحكومته،  روح���اين  ح�صن 

ال��ق��ان��ون ���ص��ي�����ص��ر ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل��ارج��ي��ة 

للباد

واالأرب�������ع�������اء، �����ص����ّدق جم���ل�������ص ���ص��ي��ان��ة 

ي�صمى  ق���ان���ون  م�����ص��روع  ع��ل��ى  ال���د����ص���ت���ور، 

ل��رف��ع  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ال���ع���م���ل  “خطة 
ال����ع����ق����وب����ات وح����م����اي����ة م�������ص���ال���ح االأم�������ة 

جم��ل�����ص  م���ن  اإق��������راره  ب��ع��د  االإيرانية”، 

ال�صورى )الرملان(

ال��ذري��ة  ال��ط��اق��ة  ال��ق��ان��ون هيئة  وُي��ل��زم 

اليورانيوم  تخ�صيب  رف��ع  ببدء  االإيرانية 

خمزونها  وزي���ادة  االأق���ل،  على  املائة  يف   20

التخ�صيب اليورانيوم منخف�ص  من 

“القانون  اأن  البيان  املجل�ص يف  واأو�صح 

ما  بل  الوطنية،  امل�صلحة  مع  يتعار�ص  ال 

يتعار�ص مع امل�صالح الوطنية، هو اجلدل 

الذي ي�صر ب�صمعة املوؤ�ص�صات القانونية يف 

الباد«

ال��ن��ائ��ب يف جمل�ص  اع��ت��ر  م���ن ج��ه��ت��ه، 

“قانون  اأن  را���ص��ت��ي��ن��ة،  اح���م���د  ال�������ص���ورى 

امل���ب���ادرة اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الل��غ��اء احلظر” 

دعما  “يعد  اأخ����را،  امل��ج��ل�����ص  اق���ره  ال���ذي 

ل��ل��ح��ك��وم��ة ل��ل��دف��اع ع���ن ح���ق���وق ال�����ص��ع��ب، 

واعتره فر�صة ذهبية النهاء االبتزاز من 

جانب امركا واالحتاد االوروبي«

واأ�صاف: انه على احلكومة ان تكون قد 

طاقاته  باأق�صى  ي�صعى  املجل�ص  باأن  ادركت 

ل���دع���م احل���ك���وم���ة وت��ق��وي��ت��ه��ا يف ال���ت���وازن 

يت�صور  لا�صف  ولكن  ال���دويل  ال�صيا�صي 

املتبلورة  الطاقات  ب��اأن  ال�صيا�صين  بع�ص 

هذه بانها تقف امامهم«

ومل ي��ك��ن االت���ف���اق ال���ن���ووي امل����رم مع 

لطهران  ي�صمح   2015 عام  الكرى  ال��دول 

 3.67 تفوق  بن�صبة  اليورانيوم  بتخ�صيب 

يف املائة

اإي���ران  �صتن�صحب  ال��ق��ان��ون،  اإط����ار  ويف 

��ا م��ن ال��روت��وك��ول االإ����ص���ايف امللحق  اأي�����صً

يف  االت��ف��اق  اأط����راف  ف�صلت  اإذا  ب��االت��ف��اق، 

ات����خ����اذ خ����ط����وات ح�����ول ع�����ودة ال���ع���اق���ات 

اإىل  النفط  و�صادرات  االإيرانية  امل�صرفية 

طبيعتها يف غ�صون �صهرين

وت���اأت���ي ه����ذه ال���ت���ط���ورات ع��ق��ب اإع����ان 

البارز حم�صن فخري  اغتيال عاملها  اإيران 

النووي”،  االتفاق  ب�”راأ�ص  املعروف  زاده، 

بعد ا�صتهداف مركبته قرب طهران

االنباط-وكاالت

مل ت��ك��رتث ب��ل��دي��ة االح���ت���ال االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

و�صركة مياه “جيحون” للت�صدعات والت�صققات 

ال��ت��ي ت�����ص��ب��ب��ت ف��ي��ه��ا ب��ح��و���ص ال��ن��ر���ص��ات ب��ب��اب 

اإهمالهما  ج���راء  ال��ق��دمي��ة،  ب��ال��ب��ل��دة  ال�صل�صلة 

عملهما  يف  اخللل  ع��ن  مل�صوؤوليتهما  وتنكرهما 

�صرقي  ي��ق��ع  ك��ون��ه  ل��ل��ح��و���ص،  التحتية  بالبنية 

مدينة القد�ص املحتلة

وي��ت��ه��دد خ��ط��ر ان��ه��ي��ار ح��و���ص ال��ن��ر���ص��ات يف 

اإه��م��ال وا���ص��ح ت��وا���ص��ل منذ  اأي حل��ظ��ة، ب�صبب 

العام املا�صي، ما ت�صبب بانهيار االأتربة بالبنية 

التحتية بفعل انفجار اأنابيب املياه، دون حتريك 

�صاكن من موؤ�ص�صتي االحتال

ويقع حو�ص النر�صات يف موقع ا�صرتاتيجي 

مهم بالبلدة القدمية بالقد�ص، كونه يقع مقابل 

حائط الراق وال يبعد �صوى اأمتار عن امل�صجد 

املحات  جانبيه  على  ومتتد  امل��ب��ارك،  االأق�صى 

يف�صي  وه��و عبارة عن مدخل �صيق  التجارية، 

واليمن،  والي�صار  لاأمام  3 مداخل  اإىل  بعدها 

اإىل طابق ثان مرتفع عن م�صتوى بقية منازل 

احلو�ص، وجتد بعدها �صاحة تتو�صط عدة غرف، 

وفوقها عدة طبقات

الباحث  ي��ق��ول  ب��ذل��ك  ت�صميته  �صبب  وع���ن 

قدميا  عليه  “اأطلقت  اأه�����رام:  م���ازن  املقد�صي 

االنتداب  ف��رتة  لكن  الن�صا�صيبي  حو�ص  ت�صمية 

ال��ري��ط��اين ول��ك��رة ال���ث���ورات، حينها ات��خ��ذت 

احل��ي مقًرا  ه��ذا  م��ن  املمر�صات  م��ن  جمموعة 

اإن  اأي�صا  وقيل  واملر�صى،  اجلرحى  لعاج  لهن 

قابلة قانونية يف القد�ص خرجت من هذا احلي 

فاأطلق عليه هذا اال�صم«

وحتول احلو�ص بفعل االإهمال اإىل مكان �صبه 

مهجور، بعد االأ�صرار التي ت�صببت بها البلدية 

عند  احلديدية  الدعامات  تتو�صطه  وجيحون، 

البيوت،  اأركانه وبع�ص  الرئي�ص، وداخ��ل  املدخل 

يف  وا�صح  ب�صكل  والت�صدعات  الت�صققات  وت��رى 

اجلدران اخلارجية وداخل املنازل

العام  االح��ت��ال يف م�صتهل  بلدية  واأج���رت 

اجل������اري ن��ح��و 65 % م���ن ال���ع���ائ���ات ال��ق��اط��ن��ة 

اإخ���ائ���ه، م���وؤك���دة يف تقريرها  ب��احل��و���ص ع��ل��ى 

الهند�صي اأن هذه املنازل اآيلة لل�صقوط، وت�صكل 

ق��رار  وعلقت  وامل��ج��اوري��ن،  �صكانها  خ��ط��ًرا على 

االإخاء على بوابة احلو�ص، ومنحت ال�صكان 30 

يوًما لتنفيذ قرار االخاء

وت�صمن القرار فر�ص خمالفة مالية بقيمة 

3600 �صيكل على كل عائلة، يف حال انتهت املدة 

التي حددتها دون االإخاء، ودفع 160 �صيكا عن 

كل يوم مير بعد انتهاء املدة

املطلوب ت�صليح بيوتنا

�صامح  النر�صات  حو�ص  اأه���ايل  جلنة  ع�صو 

اإ�صاح  املطلوب  اإن  ل�”�صفا”  اأب��و ع�صب يقول 

اإليه، الأن��ه ميوت  بيوتنا وحو�صنا الإع��ادة احلياة 

�صيء  ال�صكان  وو���ص��ع  االإه���م���ال،  ب�صبب  وي��ن��ه��ار 

على  يعتمدون  بال�صن  كبار  فمعظمهم  للغاية 

ال�صيخوخة،  اأو  ال��وط��ن��ي  ال��ت��اأم��ن  خم�ص�صات 

امل�صتاأجرة  امل��ن��ازل  اأج���رة  ل��دف��ع  وال��ت��ي ال تكفي 

موؤقتا

وي��و���ص��ح اأن ب��ل��دي��ة ال��ق��د���ص ع��ل��ي��ه��ا ح��ق��وق 

وواج����ب����ات، وه���ن���اك ات��ف��اق��ي��ة ب��ي��ن��ه��ا وحم��ام��ي 

العائات مهند جبارة تق�صي باأن تدفع لل�صكان 

اأجرة منازلهم امل�صتاأجرة موؤقًتا حتى تنتهي من 

اإ�صاح بيوتهم باحلو�ص

ويبن اأنها دفعت للعائات وعددها 24 عائلة 

اأ�صهر  اأك��ر من 7  اأج��رة �صهرين، وم�صى  فقط 

دون اأن تدفع

اأه�����ايل احل��و���ص  اأن  اأب����و ع�����ص��ب اإىل  وي��ل��ف��ت 

“نعي�س  ق��ائ��ا:  ج����ًدا،  ره��ي��ب  بخطر  يعي�صون 

ب��خ��وف دائ����م م��ن ان��ه��ي��ار امل��ب��ن��ى يف اأي حلظة، 

والدعامات املوؤقتة التي و�صعتها«

ويطالب كافة املعنين بالقد�ص واأهلها تقدمي 

يد العون من اأجل اإ�صاح احلو�ص والبيوت ودعم 

دعوى  االأه���ايل  �صيقدم  وبعدها  �صكانه،  �صمود 

ق�صائية �صد اإهمال بلدية القد�ص و”جيحون«

تنكرتا مل�صوؤوليتهما

م��ن ج��ان��ب��ه، ي��و���ص��ح حم��ام��ي اأه�����ايل حو�ص 

ي���دور عن  اأن احل��دي��ث  النر�صات مهند ج��ب��ارة 

ت�صققات وت�صدعات حدثت يف اآخر العام املا�صي، 

بلدية  ق��ب��ل  م��ن  التحتية  البنية  اإه��م��ال  ع��ق��ب 

القد�ص و�صركة “جيحون” امل�صوؤولة عن جميع 

خطوط مياه البلدة القدمية بالقد�ص، ومل يتم 

تغيرها والتح�صر لها منذ عام 1967، ما اأدى 

اإىل انفجار املياه حتت االأر�ص وت�صدعات كبرة 

حتت االأبنية

ويعرب عن ا�صتغرابه من تنكر بلدية القد�ص 

مل�صوؤوليتها جتاه احلو�ص و�صكانه، حيث مل تعمل 

�صيئا ل�صاحلهم حتى اليوم

التعهدات  بكل  البلدية  تلتزم  “مل  وي��ق��ول: 

تاأهيل  ح��ي��ال  بواجبها  تقم  ومل  عليها،  املتفق 

واإ�صكان ال�صكان يف م�صاكن بديلة، ومل تدفع بدل 

االيجارات الازم دفعها حتى االآن«

لتبني  ما�صة  حاجة  هناك  اأن  ج��ب��ارة  ويبن 

جمعية اأو جهة فل�صطينية ترميم منازل احلو�ص 

واإ�صاحها، ثم يقوم برفع ق�صية �صد البلدية 

ال�صرتداد هذه املبالغ

االإ�صرار على الثبات

وتوؤكد املقد�صية ن�صاأت ال�صامية )74 عاًما( 

اإحدى �صكان احلو�ص التي عا�صت يف املنزل منذ 

االأق�صى  امل�صجد  ح��ول  �صمودها  على  ع��اًم��ا   69

ورباطها فيه، وعدم خروجها من منزلها حتى لو 

كلف االأمر حياتها

وتقول: “لن نخرج من منزلنا حتى لو هدم 

خرجنا  اإذا  ال�صمك  مثل  فنحن  روؤو���ص��ن��ا،  على 

من املاء منوت، لقد ع�صنا فيه طفولتنا و�صبابنا 

و�صيخوختنا ومن ثم اأوالدنا واأحفادنا«

وت��ن��ا���ص��د جميع االأح������رار وال���ع���امل ال��وق��وف 

بيوتهم  يف  ب��ال��ب��ق��اء  وم�����ص��اع��دت��ه��م  ب��ج��ان��ب��ه��م 

تهجرهم  وع��دم  القدمية،  والبلدة  واالأق�����ص��ى 

وترحيلهم

فيما تقول عايدة اإبراهيم عابدين من �صكان 

احلو�ص: “ولدت يف احلو�ص عام 1950، وتربيت 

وتزوجت فيه ومل اأخ��رج منه ط��وال حياتي، اإال 

عندما انت�صرت الت�صدعات والت�صققات داخله«

وت�صر اإىل اأنها ا�صطرت للخروج من منزلها 

منذ عدة اأ�صهر خوًفا من انهياره، بعد اأن و�صعت 

ودع��ام��ات  اأع��م��دة  داخ��ل��ه  االإ�صرائيلية  البلدية 

حديدية، وطلبت منها ا�صتئجار منزل، وتعهدت 

لها بدفع تكلفة االأجرة، ومل تلتزم اإال بدفع اأجرة 

�صهرين، علما اأنها ا�صتاأجرت املنزل منذ 10 اأ�صهر

للغاية،  بال�صعبة  املعي�صية  وت�صف ظروفهم 

“اأعي�ص باملنزل مع زوج��ي وابنتي، وال  م�صيفة 

اأي دخل �صوى م�صتحقات التاأمن  يوجد لدينا 

الوطني، وال نقدر حالًيا على دفع اأجرة املنزل يف 

بيت حنينا، وال ت�صديد فواتر املياه والكهرباء«

املياه يف  انفجار  املت�صررين من  اأح��د  ويبن 

بيته املقد�صي حممود زاهدة اأن املياه ت�صربت عر 

جدار غرفته، وت�صببت بعفونة ورطوبة يف البيت 

واأدت الإ�صابته باأزمة �صدرية و�صعف باأوك�صجن 

الدم، كما اأ�صيب طفله البالغ من العمر نحو عام 

باأزمة �صدرية

مع  ل��ل��خ��روج  “ا�صطررت  وي��ق��ول حم��م��ود: 

عائلتي وا�صتئجار منزل موؤقت، ب�صبب ت�صاعف 

اآالم االأزمة وا�صتخدام اأنبوبة االأوك�صجن«

 أمير الكويت يعرب عن سعادته باالتفاق نحو حل األزمة الخليجية 
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االنباط-وكاالت

انتخابات  يف  الدميقراطي  املر�صح  متكن 

الرئا�صة االأمريكية جو بايدن من تاأمن دعم 

اأغلبية االأع�صاء يف املجمع االنتخابي ر�صميا، 

بعد تاأكيد والية كاليفورنيا فوزه يف الت�صويت

و�����ص����ادق ���ص��ك��رت��ر والي������ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 

بايدن  ف��وز  ي��وم اجلمعة على  ب��ادي��ا  األيك�ص 

يف الت�صويت على الرئي�ص اجلمهوري دونالد 

ترامب، ما منح املر�صح الدميقراطي 55 �صوتا 

امل��وؤل��ف من 538  اأخ��رى يف املجمع االنتخابي 

ع�صوا

عدد  اأن  “اأ�صو�صيتد بر�ص”  واأك��دت وكالة 

ر�صميا حتى  ب��اي��دن  التي ح�صدها  االأ���ص��وات 

279، ما يتجاوز  اأ�صبح بذلك  االآن يف املجمع 

يحتاج  ال��ت��ي  ال���دع���م  ن�صبة  اأ����ص���وات  بت�صعة 

اإليها املر�صح يف انتخابات الرئا�صة االأمريكية 

ل�صمان فوزه

ومل ت�����ص��ادق ث���اث والي����ات اأخ����رى توؤكد 

ن��ت��ائ��ج ال��ت�����ص��وي��ت ف��ي��ه��ا ف����وز ب���اي���دن )وه���ي 

ك���ول���ورادو وه����اواي ون��ي��وج��ر���ص��ي( بعد على 

نتائج الت�صويت ر�صميا، ومن املتوقع اأن تبلغ 

ن�صبة دعم بايدن داخل املجمع االنتخابي 306 

اأ�صوات مقابل 232 لدى ترامب

االنتخابي  املجمع  يجتمع  اأن  املقرر  وم��ن 

رئ���ي�������ص ج���دي���د،  دي�����ص��م��ر الخ���ت���ي���ار  يف 14 

�صتحال نتائج ت�صويته الحقا اإىل الكونغر�ص 

للم�صادقة يف ال�صاد�ص من يناير

املتحدة  ال���والي���ات  ق��وان��ن معظم  وت��ل��زم 

ال��ن��اخ��ب��ن ع��ن��ه��ا ب���دع���م امل���ر����ص���ح ال���ف���ائ���ز يف 

الت�صويت بالوالية

ورف����ع����ت ح��م��ل��ة ت����رام����ب ال������ذي ي��رف�����ص 

50 دع��وى ق�صائية على  االع���رتاف بهزميته 

االأقل بهدف مراجعة نتائج الت�صويت يف عدد 

من الواليات احلا�صمة التي فاز فيها بايدن، 

وهي اأريزونا وجورجيا ومي�صيغان وبن�صلفانيا 

من   30 من  اأك��ر  اإ�صقاط  ومت  ووي�صكون�صن، 

هذه الدعاوى

االنباط-وكاالت

بوتن  فادمير  الرو�صي  الرئي�ص  اأعلن 

ال���ي���وم اأن ب����اده ت��ع��ت��زم زي�����ادة ت��واج��ده��ا يف 

اأن  اإىل  م�صرا  ال�صمالية  وامل��ن��اط��ق  القطب 

م�صتقبل الباد متعلق بتطوير هذا التواجد 

وخا�صة ال�صتخراج املوارد الطبيعية.

الرو�صي  الرئي�ص  ع��ن  �صبوتنيك  ونقلت 

قوله خال اجتماع مع املر�صحن النهائين 

دول��ة  “رو�شيا  اإن  رو���ص��ي��ا  متطوعو  مل�صابقة 

�صمالية واأكر من 70 باملئة من اأرا�صيها تقع 

ما  ال�صمالية… وك���ل  ال��ع��ر���ص  خ��ط��وط  يف 

وقيمة  خا�صة  اأهمية  ل��ه  ال�صمال  يف  ي��ح��دث 

بالن�صبة لرو�صيا” م�صيفا اأن “م�صتقبل الباد 

متعلق لي�ص فقط بتطوير طريق بحر ال�صمال 

بل واأي�صا با�صتخراج املوارد الطبيعية الازمة 

للباد”.

وبداأت رو�صيا يف ال�صنوات االأخرة بتنمية 

مبا  ال�صمالية  اأرا�صيها  يف  ن�صطة  اقت�صادية 

النفط وال��غ��از كما اتخذت  ا�صتخراج  يف ذل��ك 

جمموعة من التدابر مبا فيها الع�صكرية يف 

�صوء زيادة اهتمام دول حلف �صمال االأطل�صي 

باملنطقة القطبية ال�صمالية.

ال��ق��ي��م��ة  اأن  اإىل  رو�������ص  خ������راء  واأ������ص�����ار 

املنطقة  يف  ترتكز  التي  للمعادن  االإجمالية 

ال��رو���ص��ي��ة يف ال��ق��ط��ب ال�����ص��م��ايل ت��زي��د على 

اأكر من 30 تريليون دوالر وب�صكل تدريجي 

���ص��ي��ت��ح��ول م��رك��ز ث��ق��ل اإن���ت���اج ال��ن��ف��ط وال��غ��از 

للمنطقة  ال��ب��ح��ري  اجل�����رف  اإىل  ال���رو����ص���ي 

القطبية ال�صمالية.

االنباط-وكاالت

ال�صفة  يف  اهلل  رام  مدينة  جماهر  �صيع 

املحتلة ام�ص ال�صبت، جثمان ال�صهيد الطفل 

علي اأمين ن�صر اأبو عليا )13 عاما(، اإىل مثواه 

االأخر يف مقرة قرية املغر �صمال �صرق رام 

اهلل

عائلة  منزل  من  الت�صييع  موكب  وانطلق 

ال�صهيد، بعد اأن األقت عليه نظرة الوداع، وجاب 

امل�����ص��ي��ع��ون ����ص���وارع ال��ب��ل��دة، ح��ام��ل��ن جثمانه 

االأك��ت��اف،  على  الفل�صطيني  بالعلم  امل��ل��ف��وف 

ورددوا الهتافات املنددة والغا�صبة من جرائم 

االحتال

وو�صل امل�صيعون اإىل �صاحة و�صط القرية، 

و�صط  اجل���ن���ازة،  ���ص��اة  اجل��ث��م��ان  على  واأدوا 

اأجواء من احلزن واحلداد

ا�صت�صهد  ق��د  عليا  اأب����و  ال��ط��ف��ل  اأن  ي��ذك��ر 

ق��وات  بر�صا�ص  باإ�صابته  م��ت��اأث��را  اأم�����ص  ي��وم 

االح����ت����ال، يف امل���واج���ه���ات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت يف 

القرية

االنباط-وكاالت

اأك�����د امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م م��وؤ���ص�����ص��ة مهجة 

القد�ص لل�صهداء واال�صرى حممد ال�صقاقي، 

يوم ال�صبت، اأن االأ�صر معت�صم رداد يعتر 

م���ن اأخ���ط���ر احل�����االت امل��ر���ص��ي��ة يف �صجون 

االح���ت���ال االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، وح��ي��ات��ه م��ه��ددة 

لا�صت�صهاد  عر�صة  وه��و  ال�صديد  باخلطر 

يف اأي وقت

واأ�صار ال�صقاقي يف حديثه الإذاع��ة �صوت 

اأن االأ���ص��ر رداد ي��ع��اين م��ن االم  االأ����ص���رى، 

م�صتمرة يف جميع انحاء اجل�صد، والتهابات 

ح����ادة يف االم����ع����اء، واأن ن�����ص��ب��ة ال����دم ل��دي��ه 

منخف�صة وب�صكل كبر جداً ب�صبب النزيف 

امل�����ص��ت��م��ر ال�����ذي ي��ت��ع��ر���ص ل���ه ب���ن احل��ن 

املناعي  اجلهاز  �صعف  اإىل  اإ�صافة  واالخ���ر، 

له وهو ما يعر�ص اال�صر للخطر ال�صديد 

وخا�صًة يف ظل انت�صار جائحة كورونا حيث 

ال ي��ق��وىج�����ص��ده ع��ل��ى م��ق��اوم��ة م��ث��ل ه��ذه 

الفرو�صات اأو اأي مر�ص اأخرى

وب����ن ال�����ص��ق��اق��ي اأن ���ص��ل��ط��ات االح����ال 

تتعمد ا�صتهداف االأ�صرى من خال �صيا�صة 

بهدف  ���ص��ده��م،  املتعمدة  الطبي  االه��م��ال 

تركهم فري�صة لاأمرا�ص وقتلهم ببطء من 

خال عدم تقدمي اأي عاجات الزم��ة لهم 

وعدم عر�صهم على اأطباء خمت�صن

 بايدن يضمن الفوز بأصوات المجمع االنتخابي رسميا

 بوتين يعلن عزم بالده زيادة 
تواجدها في القطب الشمالي

 جماهير رام اهلل ُتشيع جثمان 
الشهيد الطفل أبو عليا

 مهجة القدس: األسير رداد عرضة لالستشهاد في أي وقت
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االنباط-وكاالت 

يف منطقة وادي ق��درون عند ملتقي الطرق بني 

جبل الزيتون وبلدة �سلوان، تقع كني�سة اجلثمانية، 

تعد من اأعرق الكنائ�س التاريخية يف مدينة القد�س 

املحتلة، وعلى م�ستوى العامل، مل ت�سلم من اعتداءات 

امل�ستوطنني الذين حاولوا اإحراقها، ع�سية االحتفاالت 

براأ�س ال�سنة امليالدية

امل��دع��م��ة ب�سف من  م��ا مييزها واجهتها  واأه����م 

االأعمدة يف اأعالها لوحة ف�سيف�سائية ُت�سور ال�سيد 

امل�سيح ب�سكل رمزي على اأنه “�سلة الو�سل بني اهلل عز 

وجل والب�سرية”، بح�سب اعتقاد امل�سيحيينيعود تاريخ 

بناء الكني�سة يف الفرتة ما بني 1919 اإىل 1924، 

وذل��ك بتمويل مايل من 16 دول��ة اأوروب��ي��ة، ولذلك 

وت�سم  االأمم”،  ك��ل  “كني�سة  با�سم  ت��ع��رف  ���س��ارت 

حديقتها ثماين اأ�سجار زيتون من الفرتة الرومانية، 

واللوحة املر�سومة على واجهة الكني�سة “لوحة يوم 

القيامة” للر�سام ال�سهري ليوناردو دافن�سي

ال��ت��ي ُبنيت ف��وق �سخرة  ومت��ث��ل ه��ذه الكني�سة، 

االآالم، وال تبعد �سوى 200 مرت عن باب االأ�سباط، 

اللحظات االأخ��رية من “حياة ال�سيد امل�سيح عندما 

جل�س م��ت��ف��ك��ًرا م��ت��اأم��اًل م���درًك���ا اأن����ه ���س��وف يعتقل 

وق��د �سعر باال�سى وال�سنك قبيل اعتقاله من قبل 

الرومان”. بح�سب كتب امل�سيحيني

وخ�����الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ت��ع��ر���س��ت كني�سة 

اآخرها  ك��ان  اإ�سرائيلية،  اع��ت��داءات  لعدة  اجلثمانية 

باالأم�س حينما اأ�سعل م�ستوطن متطرف النار داخل 

الكني�سة، مما اأدى اإىل ن�سوب حريق داخلها، واإحلاق 

االأ����س���رار يف بع�س امل��ق��اع��د واالأر����س���ي���ة، ل��ك��ن متت 

ال�سيطرة عليه ب�سكل �سريع، االأمر الذي لقى تنديًدا 

فل�سطينًيا وا�سًعا

ال��ع��ب��ادة  دور  ع��ل��ى  االأول  لي�س  االع���ت���داء  وه����ذا 

واملقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف فل�سطني عامًة، 

والقد�س خا�سًة، بل �سبقها العديد من االعتداءات 

واجلرائم االإ�سرائيلية التي ا�ستهدفت خالل ال�سنوات 

االأخرية، امل�سلني، والعديد من ال�سخ�سيات الدينية 

وامل�سيحية باملدينة

ويواجه املقد�سيون يومًيا عن�سرية امل�ستوطنني 

امل�سجد  باقتحامات  املتمثلة  املمنهجة،  واعتداءاتهم 

امل�����س��ل��ني ومالحقتهم  االأق�������س���ى واالع����ت����داء ع��ل��ى 

املقد�سة، وحم��اوالت  االأماكن  وا�ستهداف  واإبعادهم، 

اال�ستيالء على املنازل باملدينة وي�سكل االعتداء على 

القوانني  لكافة  وا�سًحا  انتهاًكا  اجلثمانية  كني�سة 

واملواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وحرمة 

االأماكن املقد�سة، وميثل اإ�سعاًفا للوجود الفل�سطيني 

العربي بالقد�س، وت�سويه واإبعاد كل ما ُهو م�سيحي 

وا�سالمي. بح�سب بيانات ملوؤ�س�سات دينية وحقوقية

اعتداء عن�سري

يقول االأم��ني العام للهيئة االإ�سالمية امل�سيحية 

لن�سرة القد�س واملقد�سات حنا عي�سى اإن ا�ستهداف 

ي�سكل  املتطرفني  اأح���د  قبل  م��ن  كني�سة اجلثمانية 

اعتداًء عن�سرًيا غا�سًما، حمماًل �سلطات االحتالل 

امل�سوؤولية الكاملة عن هذا االعتداء االآثم

وي�سيف عي�سى لوكالة “�سفا” اأن االحتالل يريد 

جعل مدينة القد�س يهودية بحتة، بحيث ال يوجد 

فيها ال م�سلم وال م�سيحي، وه��ذه �سيا�سة مربجمة 

تدعمها احلكومة االإ�سرائيلية من اأعلى م�ستوياتها 

بهدف ت�سفية الوجود الفل�سطيني باملدينة

وحت��اول �سلطات االحتالل منذ اإع��الن الرئي�س 

االأم��ري��ك��ي املنتهية والي��ت��ه دون��ال��د ت��رم��ب القد�س 

اإىل  الهادفة  �سيا�ستها  “اإ�سرائيل”، تطبيق  عا�سمة 

تهجري املقد�سيني ب�ستى الطرق والو�سائل، وحماولة 

اإنكار الوجود االإ�سالمي وامل�سيحي فيها

املتوا�سلة  باعتداءاتها  “اإ�سرائيل”  اأن  ويو�سح 

على املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية ت�سرب بعر�س 

احلائط كل القوانني الدولية وقرارات االأمم املتحدة 

وجمل�س االأمن الدويل

االحتالل  نفذ  يومنا،  حتى   1948 ع��ام  ومنذ 

الكنائ�س  ع��ل��ى  اع���ت���داء   300 ن��ح��و  وم�����س��ت��وط��ن��وه 

امل�سيحية، و1500 اعتداء على املقد�سات االإ�سالمية 

الفل�سطينية. وفق عي�سى

العبادة  دور  على  االع���ت���داءات  ا�ستمرار  ويعترب 

واملقد�سات وا�ستهداف املقابر االإ�سالمية، والتي كان 

اآخرها مقربة ال�سهداء بالقد�س، دليال على همجية 

التطرف  مي��ار���س��ون  ال��ذي��ن  امل�ستوطنني  ووح�سية 

واالإرهاب بحماية قوات االحتالل.

 »الجثمانية«.. أعرق كنائس القدس تحترق بنيران المستوطنين

 تقرير: القضاء اإلسرائيلي يشجع االستيطان ويشرعنه

 تزامن اعتقال »األلفي« مع استئناف التنسيق األمني.. هل هي مصادفة؟

 »الموساد« كان يراقب فخري زادة. »يديعوت« 
تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال العالم  النووي اإليراني

االنباط-وكاالت

ومقاومة  االأر����س  ع��ن  للدفاع  الوطني  املكتب  اأع���ده  تقرير  ق��ال 

عن  مبعزل  يعمل  ال  االإ�سرائيلي،  الق�سائي  اجلهاز  اإن  اال�ستيطان، 

بحياة  تت�سل  ال��ت��ي  الق�سايا  م��ن  الكثري  يف  ال�سيا�سية  االع��ت��ب��ارات 

املواطنني الفل�سطينيني

اأن  ال�سبت،  اليوم  ال�سادر  االأ�سبوعي  اال�ستيطان  تقرير  واأ���س��اف 

اجلهاز الق�سائي يتدخل بتوجيه من امل�ستويات ال�سيا�سية واالأمنية، 

لي�سفي �سرعية على اال�ستيالء على اأرا�سي املواطنني الفل�سطينيني 

وحتويلها لفائدة الن�ساطات اال�ستيطانية

ت�سجع  االح��ت��الل،  حكومة  متار�سها  ال��ت��ي  ال�سيا�سة  اأن  واأو���س��ح 

الفل�سطينيني  اأرا���س��ي  على  االع��ت��داء  يوا�سلون  الذين  امل�ستوطنني 

باإقامة بوؤر ا�ستيطانية يف اكرث من مكان يف ال�سفة الغربية، كان اآخرها 

�سمال اإقامة واح��دة يف قرية بورين )جنوب نابل�س(، التي تقام على 

“براخا”، واأخ��رى يف جبل النجمة جنوب قرية  اأرا�سيها م�ستوطنة 

خزانات  وو�سعوا  خيمة  امل�ستوطنون  ن�سب  حيث  باملحافظة،  جالود 

اأرا�سي القرية، واأقاموا �سياجا حول م�ساحات وا�سعة من  مياه فوق 

االأرا�سي، يف اإ�سارة اإىل اإقامتهم بوؤرة ا�ستيطانية جديدة تبعد مئات 

االأمتار فقط عن مدر�سة القرية، وثالثة يف منطقة “الرا�س” غرب 

�سلفيت، حيث جتري املحاوالت لال�ستيالء على م�ساحات من االرا�سي 

الإقامة بوؤرة ا�ستيطانية يف املنطقة

وف��ت��ح��ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��اب��ع��ة ل���الح���ت���الل، ���س��ه��ي��ة ال��ي��م��ني 

من  ب���دءا  اال�ستيطانية،  ال��ب��وؤر  ب�سرعنة  وامل�ستوطنني  اال�سرائيلي 

القد�س املحتلة وحميطها، حيث �سادقت املحكمة على االإع��الن عن 

دولة” تبلغ م�ساحتها 224 دومنا يف م�ستوطنة “كوخاف  “اأرا�سي 
يعقوب” يف اأرا�سي بلدة كفر عقب، ورف�س الق�ساة التما�س املواطنني 

�سد هذا االإع��الن، الذي من �ساأنه اأن ي�سرعن البوؤر اال�ستيطانية يف 

“نتيف هافوت” و”�سديه بوعز”، ولوحدات ا�ستيطانية يف اأكرث من 
ع�سرين م�ستوطنة

اأزال��ت  اأن  اأهمية كبرية لقرار املحكمة، فبعد  امل�ستوطنون  وي��ويل 

حمكمة االحتالل “العليا” القيود، دعت اليهودية املتطرفة “ايليت 

�سيكيد” اىل ال��ع��م��ل م��ن اأج����ل ت�����س��وي��ة ���س��ري��ع��ة ل��ه��ات��ني ال��ب��وؤرت��ني 

دين”،  “يي�س  احلقوقية  املنظمة  حت��ذي��رات  رغ��م  اال�ستيطانيتني، 

من اأن قرار املحكمة يفتح بابا وا�سعا اأمام ا�ستيالء هائل على اأرا�سي 

الفل�سطينيني

ت�ساحي هنغبي، تعهد خالل  االإ�سرائيلي  اال�ستيطان  وزي��ر  وك��ان 

كلمة له يف الكني�ست قبل اأ�سبوعني يف �سوء اتفاقه مع رئي�س حكومة 

ا�ستيطانية مقامة  ب��وؤرة   70 اأو�ساع  ت�سوية  على  نتنياهو  االحتالل 

رحيل  قبل  م�ستوطنات  اىل  وحتويلها  املحتلة،  ال�سفة  اأرا���س��ي  على 

الرئي�س االأمريكي دونالد ترمب، وهي اخلطوة التي باركها جمل�س 

م�ستوطنات ال�سفة الغربية، وطالب بتطبيقها على االأر�س وبال�سرعة 

املمكنة عرب ت�سكيل طاقم لت�سوية اأو�ساع ع�سرات البوؤر اال�ستيطانية

ا�ستيطانية ع�سوائية مقامة  ب��وؤرة   124 اأن هناك  بالذكر  جدير 

على اأرا�سي املواطنني بال�سفة، مت ال�سروع باإقامتها يف الت�سعينيات من 

القرن املا�سي، ويف املقابل فاإن هناك 132 م�ستوطنة كبرية بال�سفة 

الغربية، مقامة مبوافقة حكومة االحتالل

اإق��رار خطط  اأعلنت �سلطات االحتالل م��وؤخ��را، عن  ال�سياق،  ويف 

 1357 م�ساحته  ما  على  جديدة  ا�ستيطانية  وح��دة   1481 لبناء 

قد  كانت  ا�ستيطانية  �سريان مفعول ملخططات  اإع��ط��اء  دومن��ا، عرب 

ال��ع��ام اجل����اري، كما �سادقت  ب��ت��واري��خ خمتلفة خ���الل  اأع��ل��ن��ت عنها 

على اإقامة حممية طبيعية على م�ساحة 500 دومن، بالتزامن مع 

اإجراءات لتحويل ملكية االأرا�سي اإىل “اأمالك الدولة«

االنباط-وكالت

ق���وة ع�سكرية  اع��ت��ق��ل��ت  خ��اط��ف��ة،  ع��م��ل��ي��ة  يف 

ن�سطاء  اأح��د  االأل��ف��ي،  م��وؤي��د  خا�سة  اإ�سرائيلية 

يف  فتح،  حلركة  التابعة  االق�سى  �سهداء  كتائب 

املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمايل  نابل�س  مدينة 

املطلوب لها منذ 11عاًما

النهار،  عملية اعتقال االألفي جرت يف و�سح 

�سنوات،  منذ  نابل�س  عليه  اع��ت��ادت  ما  غري  على 

الغربية عقب  ال�سفة  على حال  ال�سوء  �سلطت 

ا�ستئناف  ر�سمًيا  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإع���الن 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��الل  م��ع  االأم��ن��ي  التن�سيق 

والذي تدور �سكوك حول توقفه من االأ�سا�س

االح��ت��الل مل  اإن جي�س  وق��ال م�سدر مطلع 

با�ستمرار  ورف�س  االألفي،  مطاردة  عن  يتوقف 

ت�سوية ملفه اأ�سوة بعديد املطاردين ال�سابقني

التوقف  رف�س  االحتالل  اأن  امل�سدر  واأو�سح 

عن مالحقة االألفي رغم اعتقاله لدى االأجهزة 

املا�سية،  ال�سنوات  ط��وال  الفل�سطينية  االأمنية 

متوقًعا اإعادة االحتالل التحقيق معه حول دوره 

بعملية قتل م�ستوطن

بناية �سكنية  اُعتقل عقب حما�سرة  واالألفي 

ع�سكرية  اآلية   12 ت�سم  ق��وة  من  بداخلها  ك��ان 

دخلت نابل�س من احلي ال�سامري بجبل الطور، 

تعتقله  اأن  قبل  ال��ت��ع��اون،  ���س��ارع  نحو  وتوجهت 

وتن�سحب من حيث اأتت

وبعد دقائق قليلة، عادت قوة ع�سكرية ثانية 

اآخر  مطلوًبا  وتعتقل  جم���دًدا،  املدينة  لتقتحم 

لها يف منطقة نابل�س اجلديدة هو ال�ساب عماد 

ال�سامي

ردود  ع��ل��ى  انعك�ست  االأل��ف��ي  اع��ت��ق��ال  عملية 

ف��ع��ل امل���واط���ن���ني ال���ذي���ن ����س���ارع ك���ث���ريون منهم 

االأمني،  التن�سيق  ا�ستئناف  وب��ني  بينها  للربط 

بالتواطوؤ يف  ال�سلطة  اآخرون التهام  بينما ذهب 

اعتقاله

حول  التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  معلقون  وت��ن��در 

قلب  اإىل  ع�سكرية  اآل��ي��ات  ���س��رب  دخ���ول  كيفية 

نابل�س دون اعرتا�س االأجهزة االأمنية اأو حترير 

خمالفات لهم لك�سرهم االإغالق املعلن ملواجهة 

تف�سي فريو�س كورونا

وت���زام���ن اع��ت��ق��ال االأل���ف���ي م���ع ق����رب ح��ل��ول 

الذكرى ال� 11 لعملية اإطالق نار نفذتها خلية 

طولكرم،  �سرقي  االأق�سى  �سهداء  لكتائب  تابعة 

ُقتل فيها م�ستوطن

ووقعت العملية اأواخر �سهر دي�سمرب/ كانون 

امل�ستوطن  ف��ي��ه��ا  وق��ت��ل   2009 ع���ام  م���ن  اأول 

م��رك��ب��ت��ه  ا����س���ت���ه���داف  ج�������راء  خاي”  “مئري 

بالر�سا�س

 26/12/2009 وب��ت��اري��خ  ي��وم��ني،  وب��ع��د 

اأفراد  اإ�سرائيلية خا�سة ثالثة من  قوة  اغتالت 

وغ�سان  ال�سركجي،  رائد  ال�سهداء  وهم  اخللية، 

منازلهم  حما�سرة  بعد  �سبح،  وعنان  �سرخ،  اأبو 

بنابل�س

وعلى اإثرها، اأ�سبح االألفي مطلوًبا لالحتالل 

العملية، واحتجز منذ  بتنفيذ  ا�سرتاكه  بذريعة 

ذلك احلني لدى جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية 

الفل�سطيني

واأم���������س����ى االأل����ف����ي اأح������د ع�����س��ر ع���ام���ا ق��ي��د 

اأفرج  ال��ذي  اال�ستخبارات  جهاز  لدى  االحتجاز 

عنه قبل عدة اأيام فقط

وم���ل���ف ال��ت��ن�����س��ي��ق االأم���ن���ي-����س���ي���ئ ال�����س��ي��ت 

اأو�سلو  ات��ف��اق  اإف����رازات  اأح��د  يعترب  فل�سطينًيا- 

و”اإ�سرائيل”  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  ب���ني  امل���وق���ع 

عام1993، وين�س على تبادل املعلومات بينهما، 

الفل�سطيني  االأم��ن  من  االأخ���رية  تطلب  بحيث 

اعتقال اأي �سخ�س “يخطط للقيام باأعمال �سد 

اأهداف اإ�سرائيلية”، وهو م�ستمر لالآن

االنباط-وكاالت

ك�سفت و�سائل اإعالم عربية تفا�سيل جديدة 

ح��ول عملية اغ��ت��ي��ال ال��ع��امل ال��ن��ووي االإي���راين 

حم�سن فخري زادة

وذك�������رت ���س��ح��ي��ف��ة )ي���دي���ع���وت اأح�����رون�����وت( 

كان  )مو�ساد(،  اال�ستخبارات  جهاز  اأن  العربية 

يتابع منذ �سنة 1993 ن�ساطات عامل الفيزياء 

املا�سي يف  االأ���س��ب��وع  املغتال  االإي����راين،  ال��ن��ووي��ة 

بالده حم�سن فخري زادة، وكان حينها الربنامج 

النووي االإيراين، يخطو اأوىل خطواته

واأك�����د حم��ل��ل ال�������س���وؤون اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة يف 

اأب��ي��ب،  ت��ل  اأن  على  ب��رغ��م��ان،  ل��رون��ن  ال�سحيفة 

املعلومات  اإىل كم هام من  الو�سول  متكنت من 

النووي  وامل�سروع  الفيزيائي  العامل  ه��ذا  ب�ساأن 

االإي�������راين، وع��الق��ت��ه ب��ع��ب��د ال��ق��دي��ر خ����ان، اأب���و 

ه��ذه  و���س��م��ل��ت  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة  القنبلة 

“ت�سجيالت  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  ت�����س��ي��ف  امل��ع��ل��وم��ات، 

زادة،  ف��خ��ري  ب�����س��وت  م��ع��ل��وم��ات  ت�سمل  ���س��ري��ة، 

تتحدث عن بناء خم�س روؤو�س تفجريية نووية” 

ووثائق بخط يده

و���س��ب��ق ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة جن����اح امل���و����س���اد، وف��ق 

)يديعوت اأحرونوت(، يف جتنيد م�سوؤول اإيراين 

مقرب من العامل النووي

اأن )م��و���س��اد(، مت��ك��ن م��ن احل�سول  وذك���رت 

فيه  يتحدث  زادة،  فخري  ب�سوت  ت�سجيل  على 

“5 روؤو����س نووية” لفائدة  ع��ن ج��ه��وده الإن��ت��اج 

بالده

احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال�����س��اب��ق اإي��ه��ود اأومل����رت ق��د اأ�سمع 

االأم��ري��ك��ي،  للرئي�س   2008 �سنة  الت�سجيل 

اآن����ذاك، ج���ورج ب��و���س االب���ن؛ الإق��ن��اع��ه ب�سرورة 

برناجمها  ب�ساأن  طهران  على  ال�سغوط  تكثيف 

ال�سوتي  الت�سجيل  ح�سب  ب��دا،  ال��ذي  ال��ن��ووي، 

مثلما قالت )يديعوت اأحرونوت(، م�سروعاً غري 

امل��وق��ف االأم��ري��ك��ي، وفتح  �سلمي، وه��و م��ا غ��ري 

امل��ج��ال ل��ت��ع��اون وا���س��ن��ط��ن وت���ل اأب��ي��ب؛ ملواجهة 

امل�سروع االإيراين

واأ�ساف برغمان، اأن فخري زادة، اختري على 

ال��ن��ووي االإي����راين، لكونه عاملاً  ال��ربن��ام��ج  راأ����س 

عايل الكفاءة يف جماله، لكن اأي�ساً لوالئه الذي 

ال ت�سوبه �سائبة للنظام االإيراين، حيث انخرط 

 1979 “احلر�س الثوري” مبكراً منذ �سنة  يف 

وكان “الرجل ال�سحيح يف املكان ال�سحيح” على 

راأ�س امل�سروع النووي

 »ما من طفل يستحق أن يموت هكذا«...  
أول تعقيب أمريكي على استشهاد 

الطفل علي أبو عليا برام اهلل

 االحتالل يحول أسيرا من جنين 
إلى االعتقال اإلداري

 المطران حنا يجدد مطالبة المجتمع الدولي 
بوقف جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين

االنباط-وكاالت

اأدانت ر�سيدة طليب ع�سو جمل�س النواب 

باغتيال  االح��ت��الل  ق��ي��ام جي�س  االأم��ري��ك��ي، 

اأب�����و ع��ل��ي��ا )13( ع���ام���ا ي��وم  ال��ط��ف��ل ع��ل��ي 

اجلمعة يف بلدة املغري برام اهلل

ون�������س���رت ط��ل��ي��ب ام�������س ال�����س��ب��ت، ���س��ورة 

االغتيال  وق�سته  علياء  اأبو  ال�سهيد  للطفل 

يف تغريدة لها على موقع “توتري” وكتبت: 

هكذا« ميوت  اأن  ي�ستحق  طفل  من  “ما 

االنباط-وكاالت

ح��ول��ت ���س��ل��ط��ات االح���ت���الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

االأ���س��ري ع��ب��د اجل��ب��ار ج���رار /44 ع��ام��ا/ من 

جنني اىل االعتقال االإداري، ملدة اأربعة اأ�سهر

ام�����س  ل�’وفا’،  ج����رار  االأ����س���ري  ذوو  وذك����ر 

اع��ت��ق��ل��ت عبد  ق�����وات االح���ت���الل  ان  ال�����س��ب��ت، 

�سجن  يف  ويقبع   27/11/2020 يف  اجلبار 

“جمدو«

االنباط-وكاالت

جدد املطران عطا اهلل حنا رئي�س اأ�ساقفة 

مطالبته  االأرث����وذك���������س  ل���ل���روم  ���س��ب�����س��ط��ي��ة 

امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ب��وق��ف ج��رائ��م االح��ت��الل 

االإ�سرائيلي بحق ال�سعب الفل�سطيني واأر�سه 

ومقد�ساته.

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة وف�����ا ع����ن ح���ن���ا ق���ول���ه يف 

امل�ستوطنني  اع���ت���داء  اإن  ام�����س  ت�����س��ري��ح��ات 

اجلثمانية  كني�سة  على  اأم�س  االإ�سرائيليني 

يف القد�س املحتلة وحماولتهم اإحراقها دليل 

جديد على وح�سية االحتالل وعن�سريته.

اأن مدينة القد�س املحتلة  اإىل  واأ�سار حنا 

من  له  تتعر�س  ملا  نتيجة  حقيقي  خطر  يف 

الق�ساء  اإىل  ت��ه��دف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  اع���ت���داءات 

م�سددا  وتهويدها  احل�ساري  تاريخها  على 

ال�سعب  تثني  ل��ن  االع��ت��داءات  ه��ذه  اأن  على 

الفل�سطيني عن موا�سلة �سموده على اأر�سه 

وحماية مقد�ساته االإ�سالمية وامل�سيحية.

االحد  6/ 12 / 2020

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد مهندس اتصاالت / سلكية متقاعد

محمد علي محمد عنيزات
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الخميس املوافق 2020/12/3

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه
وألهم ذويه وأهله جميل الصرب وحسن العزاء

انا هلل وانا الية راجعون



الأحد   6/ 12 /  2020

الـريـا�ضي

روما – وكاالت 

�أن  �إي�������ط�������ايل،  ت����ق����ري����ر ����ص���ح���ف���ي  ك�������ص���ف 

مع هوجو  �حل��ايل  �لوقت  يف  جترى  حتقيقات 

كري�صتيانو  �لربتغايل  �صقيق  �أف���رو،  دي��ن��ارت 

رون����ال����دو، جن���م ي��وف��ن��ت��و���س، ب�����ص��ب��ب م���ا ن�صب 

ووفًقا  خا�صة.  قم�صان  بيع  يف  باالحتيال  �إليه 

ل�صحيفة »ال ريبوبليكا« �الإيطالية، فاإن �صركة 

ويديرها �أفرو،  لرونالدو  �ململوكة  مو�صار�، 

قم�صان،  �صنع  »ب��ي��ج��ا���ص��و«  ���ص��رك��ة  م��ن  طلبت 

م��ق��اب��ل   ،»CR7Museu« ����ص���ع���ار  حت���م���ل 

م��و���ص��ار�  �أن  �إىل  و�أ�����ص����ارت  ي�����ورو.  �أل�����ف   500

��ا ب�����ص��اأن ت��وق��ي��ت ب��دء  �دع���ت �أن ه��ن��اك غ��م��و���صً

كل  مبنحها  طالبت “بيجا�صو”  ث��م  �الإن���ت���اج، 

للقطعة  ي����ورو  ب�صعر 4  �مل�����ص��ن��ع��ة  �ل��ق��م�����ص��ان 

�ل���و�ح���دة، ك��ي ي��ت��م ت��دم��ره��ا. و�أو���ص��ح��ت �أن 

�أن  “بي�صاجو”  �كت�صاف  عند  ظهرت  �مل�صكلة 

ت��ب��اع يف متحف  ل��ك��ن��ه��ا  ت���دم���ر،  �ل��ق��م�����ص��ان مل 

وتخ�صع  ي��ورو.   40 نظر  رونالدو  كري�صتيانو 

رونالدو حالًيا  �صقيق  �صركة مو�صار� ومديرها 

على “بي�صاجو«. �الحتيال  بتهمة  للتحقيق؛ 

11

�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�صة« 

يف �ملوقع �اللكرتوين

شقيق رونالدو متهم باالحتيال 

تواصل االستعداد لاللعاب 
العالمية الشتوية بقازان 

بوكيتينو مرشح لقيادة ريال مدريد 

اضمك يقلب الطاولة على االهلي 

االنباط – عمان 

�أع�����ل�����ن�����ت �ل�����رئ�����ا������ص�����ة �الق���ل���ي���م���ي���ة 

ملنطقة  �ل�����دوىل  �خل���ا����س  ل��اومل��ب��ي��اد 

باأن  �فريقيا  و�صمال  �الو���ص��ط  �ل�صرق 

�خل���ب���ر �ل�������دويل ف����ى ري���ا����ص���ة ت��زل��ج 

ب��ي��رت���ص��ن  �أد  �ل�����ص��اح��ي��ة ه���و  �خ�����رت�ق 

تزلج  لريا�صة  �لتدريبية  �ل��دورة  ،ف��ى 

�ل���دور�ت  �أول  تعد  و�ل��ت��ي   ، �ل�صاحية 

�ل�صتوية  �ل��ري��ا���ص��ات  ف��ى  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

�ل����ت����ى �ق����ره����ا �مل���ه���ن���د����س �مي�����ن ع��ب��د 

مبنا�صبة  �القليمى  �لرئي�س  �ل��وه��اب 

�لعاملية  لالعاب  و�ال�صتعد�د  �لتجهيز 

�ل�����ص��ت��وي��ة �ل���ت���ى ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��ا ق����از�ن 

 28 22 وحتى  �لرو�صية فى �لفرتة من 

ع��م��اد حمى  د.  و���ص��رح   .  2022 ي��ن��اي��ر 

و�لتدريب  �لريا�صة  عام  مدير  �لدين 

العبا  حياته  ب��د�أ  ق��د  بيرت�صن  �آد  ب��اأن 

لكرة �لقدم حتى �ل27 �صنة ، ثم مار�س 

ريا�صة  و�حرت�ف   � �لرت�يثلون  ريا�صة 

ت�صهد  و�لتي  �ل�صاحية  �خ��رت�ق  تزلج 

م��ن��اف�����ص��ات ل��ل��رت�ي��ث��ل��ون ، ث��م �ح��رتف 

وهو   ، �ل�صاحية  �خرت�ق  تزلج  تدريب 

م����درب ب��االأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س م��ن��ذ ع��ام 

ف��ن��ي��ا فى  م��ن��دوب��ا  �ي�����ص��ا  ، وه���و   1999

، وم��ن��ذ ع��ام   2015 ه��ول��ن��د� م��ن��ذ ع���ام 

ل��اومل��ب��ي��اد  2017 ه��و م�����ص��ت�����ص��ار� ف��ن��ي��ا 

�خلا�س فى �وربا و�رو �آ�صيا .

مدريد – وكاالت 

�أع���������اد �الأرج����ن����ت����ي����ن����ي م���اوري�������ص���ي���و 

ب���وك���ي���ت���ي���ن���و، �مل����دي����ر �ل���ف���ن���ي �ل�����ص��اب��ق 

بقيادة  نف�صه  ربط  لتوتنهام هوت�صبر، 

ري����ال م��دري��د خ���ال �مل��و���ص��م �حل���ايل. 

ب��ق��ي��ادة  �رتبط بوكيتينو  �أن  و���ص��ب��ق 

�مل���رجن���ي �أك����ر م���ن م����رة يف �مل��و����ص��م 

�ل�����ص��اب��ق��ة، خ��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا ك���ان م��درًب��ا 

ل�صبكة »ديفن�صا  ووف����ًق����ا  ل��ت��وت��ن��ه��ام. 

بوكيتينو  ف���اإن  �صنرت�ل« �الإ�صبانية، 

ط��ل��ب م��ن وك��ي��ل��ه ع���دم �ال���ص��ت��م��اع الأي 

�أي ط��رف،  م��ع  �ل��ت��ف��او���س  �أو  ع��رو���س 

ح����ت����ى ي����ت����اأك����د م�����ن م�������ص���ر �مل�������درب 

�ل���ف���رن�������ص���ي زي�����ن �ل����دي����ن زي�������د�ن م��ع 

ري����ال م���دري���د. ور���ص��ح��ت �ل��ع��دي��د من 

خليفة  يكون بوكيتينو  �أن  �ل��ت��ق��اري��ر 

زي������د�ن، يف ح��ال��ة رح��ي��ل �الأخ�����ر ه��ذ� 

����ص��ت��ق��ال��ة. �أو  ب���اإق���ال���ة  ����ص���و�ء   �مل���و����ص���م، 

طاولة  على  �أن بوكيتينو  �إىل  و�أ�صارت   

ب���اري�������س ����ص���ان ج���رم���ان وم��ان�����ص�����ص��رت 

�ملدرب  لكن  �ملو�صم،  ا هذ�  �أي�صً يونايتد 

ريال  لقيادة  �أك��ر  يتطلع  �الأرجنتيني 

�الإ�صبانية  �ل�صحافة  �أن  يذكر  مدريد. 

تلقى  �إذ�  زيد�ن،  �إقالة  �حتمالية  �أكدت 

ودع  �أو  �إ�صبيلية،  ���ص��د  قا�صية  خ�����ص��ارة 

دوري �أبطال �أوروبا يف مبار�ة بورو�صيا 

مون�صنجادباخ.

الريا�ض – وكاالت 

ق���ل���ب ف���ري���ق ���ص��م��ك �ل����ط����اوىل ع��ل��ى 

4_3، يف  ب��ن��ت��ي��ج��ة  �أه���ل���ي ج����دة  ���ص��ي��ف��ه 

�ل�صبت  جمعتهما  �ل��ت��ي  �مل��ث��رة  �مل���ب���ار�ة 

ع���ل���ى م��ل��ع��ب م���دي���ن���ة �الأم�������ر ���ص��ل��ط��ان 

�إفتتاحية  يف  ب��امل��ح��ال��ة،  �ل��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 

�الأم���ر  ك��اأ���س  ل���دوري  �ل�صابعة  �جل��ول��ة 

و�صجل  للمحرتفني.  �صلمان  بن  حممد 

�إمييليو  بو��صطة  �صمك  ف��ري��ق  رباعية 

وف��اروق  و�لثاين  �الأول  �لهدفني  زيايا 

�صافعي ومازن �أبو�صر�رة �لهدفني �لثالث 

و2+90،  و76  و74   25 بالدقائق  و�ل��ر�ب��ع 

ف��ي��م��ا �أح����رز ث��اث��ي��ة �الأه���ل���ي ���ص��ام��وي��ل 

بالدقائق  هدفا  وفيج�صا  هدفني  �أو���ص��و 

12 و18 و35. ليحقق فريق �صمك فوزه 

يف  نقاط  �أربعة  �إىل  ر�صيده  ر�فعا  �الأول 

�الأه��ل��ي  تكبد  فيما  �الأخ���ر،  قبل  �مل��رك��ز 

 13 خ�صارته �لثانية وتوقف ر�صيده عند 

�لثالثة موؤقتا. نقطة باملرتبة 

االنباط – عمان 

حققت �لفار�صة �صارة ح�صني �لعرموطي 

�ملركز �لثاين يف بطولة  كا�س �مر منطقة 

بن  في�صل  �الم���ر  �صمو  ب��رع��اي��ة  �ل��ري��ا���س 

�لريا�س  بندر بن عبد�لعزيز �مر منطقة 

ت��اه��ل��ت  ، و  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة  �مل���رجت���ز  يف م��رك��ز 

ل��ل��ج��ائ��زة �ل��ك��ربى و ك��ان �ل��ف��ار���س �ل��دويل 

 ، �مل���رك���ز �الأول  �ل�����ص��و�ف ق���د ح��ق��ق  ن��ا���ص��ر 

�لعاملي  �ل��ف��ار���س  �لثالث  على   ح�صل  فيما 

�لفار�صة  كانت  و  �ل�صربتلي.  وليد  عبد�هلل 

�ل��ك��ب��ار على  ف��ئ��ة  ع��ل��ى  �ل��ع��رم��وط��ي حققت 

بعد  م�صاركته  تاتي  و  جايرت(   ( ج��و�ده��ا 

2020 ب�صبب  توقف من �صهر �صباط يف عام 

�جر�ء�ت �لوقايه من كورونا ،حيث �صاركت 

يف �خر بطولة �صمن دورة �صيد�ت �ل�صارقة 

.و �صهدت ذ�ت �لفئة م�صاركة فار�صنا �حمد 

من�صور حيث حل باملركز  �لر�بع .

القاهرة – وكاالت 

�عتلى �لنادي �الأهلي �مل�صري، عر�س �الأندية 

�الأكر تتويجا بالبطوالت يف �لعامل، منذ بد�ية 

�لقرن �ل���21. وح�صد �الأهلي موؤخر� لقب دوري 

�أبطال �إفريقيا ليعتلي عر�س �الأك��ر تتويجا يف 

�لقرن �حل��ايل، بعدما حقق 41 بطولة، متفوقا 

على بايرن ميونخ �الأملاين، ولينكولن بطل جبل 

ور���ص��د موقع  لقبا.   40 �ل��ل��ذي��ن ح�صد�  ط���ارق، 

“تر�ن�صفر ماركت” قائمة �أكر 30 ناديا ح�صد� 
ل��األ��ق��اب يف �ل��ق��رن 21 ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �ل��ع��امل. 

و�صمت �لقائمة 3 �أندية عربية، هي �الأهلي �الأكر 

تتويجا، بجانب �لهال �ل�صعودي �لذي ح�صد 25 

 بطولة، و�لرتجي �لتون�صي �لذي حقق 24 لقبا.

و�صهدت �لقائمة تفوقا لفريق بر�صلونة يف �إ�صبانيا 

م��دري��د،  ل��ري��ال   30 م��ق��اب��ل  ب��ط��ول��ة   34 بح�صد 

وعلى �صعيد �لفرق �الإيطالية، ح�صد يوفنتو�س 

�لفرق  يونايتد  لقبا، فيما ت�صدر مان�ص�صرت   22

�الأه��ل��ي  و�ع��ت��ل��ى  لقبا.   24 �الإجنليزية بر�صيد 

بايرن  ويليه  لقبا،   41 بر�صيد  �لرتتيب  �صد�رة 

 40 بر�صيد  ط��ارق  جبل  بطل  ولينكولن  ميونخ 

ل��ق��ب��ا، ث��م بر�صلونة �الإ���ص��ب��اين �ل���ذي ح��ل ر�ب��ع��ا 

بر�صيد 34 بطولة.وح�صدت 6 �أندية 33 بطولة، 

وه���ي �أوك���ان���د ���ص��ي��ت��ي �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي و���ص��ري��ف 

�لكرو�تي  زغ��رب  ودينامو  �مل��ول��دويف  تر��صبول 

�الأوك�����ر�ين  و���ص��اخ��ت��ار  �ال���ص��ك��ت��ل��ن��دي  و�صيلتيك 

وبورتو �لربتغايل، ثم جاء ريال مدريد بر�صيد 

30 لقبا. وحقق باري�س �صان جرمان �لفرن�صي 

بر�صيد  �الأرميني  �أري��ف��ان  بيونيك  ثم  لقبا،   29

25 بطولة، وهي  �أن��دي��ة   5 26 بطولة، وح�صدت 

لوك�صمبورج  ودي��ودالجن بطل  �ل�صعودي  �لهال 

و�أوملبياكو�س  وباتي بوري�صوف بطل بيا رو�صيا 

وح�صدت  �الأوك����ر�ين.  كييف  ودينامو  �ليوناين 

�لتون�صي  �ل���رتج���ي  ه���ي  ب��ط��ول��ة،   24 �أن���دي���ة   3

وبوكا جونيورز �الأرجنتيني ومان�ص�صرت يونايتد 

�صر�ي  جالطة  فريقا  ح�صد  كما  �الإجن��ل��ي��زي، 

�لرتكي وفلور� تالني �الأ�صتوين 23 لقبا. وفازت 3 

�أندية ب�22 لقبا، وهي يوفنتو�س �الإيطايل وبنفيكا 

 4 ح�صدت  بينما  �لياباين،  وكا�صيما  �لربتغايل 

�أندية 21 لقبا، وهي بورير�م يونايتد �لتاياندي 

�الألباين ورينجرز �ال�صكتلندي  �إف تر�نا  وكيه 

و�صي�صكا مو�صكو �لرو�صي.

االنباط – عمان 

���ص��ه��د جم��م��ع �الأم������ر رع����د ب���ن زي��د 

ل���ري���ا����ص���ة �مل����ع����وق����ني ح���ف���ا م��ب�����ص��ط��ا 

�ل�صامة  ب��اإج��ر�ء�ت  �لتز�ما  وخمت�صر� 

�ل���ع���ام���ة يف م���و�ج���ه���ة ف���رو����س ك���ورون���ا 

�مل�����ص��ت��ج��د، ن��ظ��م��ت��ه �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة 

�الأردنية على �صرف �أمينها �لعام �لبطلة 

�ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة م��ه��ا �ل��ربغ��وث��ي �ل��ت��ي نالت 

����ص���رف �حل�������ص���ول ع���ل���ى ج����ائ����زة ع��امل��ي��ة 

متنحها جلنة �ملر�ة يف �للجنة �لبار�ملبية 

�ل���دول���ي���ة ل��ل��ق��ي��اد�ت �مل��ل��ه��م��ة و�مل��ن��ج��زة 

و�مل�����وؤث�����رة يف ع�����امل �مل��������ر�أة ب�����ص��ك��ل ع���ام 

�خل�صو�س.  وجه  على  �ملعاقني  وريا�صة 

�ملعاق  ي��وم  مع  تز�منا  �الحتفال  وج��رى 

نائب  حمد�ن  �.د.���ص��اري  برعاية  �لعاملي 

�الأردن��ي��ة  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�س  �صمو 

�ل����رز رئ��ي�����س  �أب����و  �أ.د ح�����ص��ني  وح�����ص��ور 

�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة �الأردن����ي����ة و�أ����ص���رة 

�ل���ل���ج���ن���ة. و�����ص���ت���ه���ل �الح���ت���ف���ال ب��ك��ل��م��ة 

لرئي�س �للجنة �لبار�ملبية �الأردنية بارك 

�لبار�ملبية  للبطة  �جلديد  الإجن��از  فيها 

د.�صاري حمد�ن خال كلمته على  و�أكد 

�للجنتني  بني  �ال�صرت�تيجية  �ل�صر�كة 

�الأومل��ب��ي��ة و�ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة �الأردن��ي��ة م�صر� 

ف��ي�����ص��ل  �الأم�������ر  ���ص��م��و  ت���وج���ي���ه���ات  �إىل 

ب���ن �حل�����ص��ني رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �الأومل��ب��ي��ة 

�الأردن����ي����ة ل��ت��ق��دمي ك���ل م��ظ��اه��ر �ل��دع��م 

�لبار�ملبية  �للجنة  الن�صطة  و�مل�����ص��ان��دة 

حققته  �لتي  باالإجناز  وم�صيد�  �الأردنية 

�ل����ربغ����وث����ي. و�خ���ت���ت���م �حل���ف���ل ب��ك��ل��م��ة 

�لربغوثي  مها  �ملكرمة  للبطلة  م��وؤث��رة 

م��ع��ي  ك���ن���ت���م  “باالأم�س  ف���ي���ه���ا:  ق���ال���ت 

ج��م��ي��ع��ك��م يف ح��ف��ل �ع���ت���ز�يل وه����ا نحن 

ج��دي��د  �ردين  ب����اجن����از  ن��ح��ت��ف��ل  �ل����ي����وم 

و�جن��از�ت��ه��م  �الأردن��ي��ني  �إرد�ة  �أن  لنثبت 

ال ت��ق��ف ع��ن��د �الإع���ت���ز�ل«.و�أ����ص���اف���ت: “ 

ك����ان �حل�������ص���ني ط���ي���ب �هلل ث�����ر�ه د�ع���م���ا 

من  �أك��ر  يف  لنا  بتكرميه  وت�صرفنا  لنا 

�أ�صكاله  بكافة  �لدعم  و��صتمر   ، منا�صبة 

م��ن ق��ب��ل ج��ال��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين 

من  ذل��ك  على  �أدل  ولي�س  �حل�صني،  �ب��ن 

بت�صمية  �ل�صاميه  �مللكية  �إر�دت���ه  �إ���ص��د�ر 

�ملكان �لذي يجمعنا حاليا )جممع �صمو 

�الأمر رعد بن زيد �لريا�صي(«. وتابعت 

�الن�������ص���ان  �الأم�������ر  “هذ�  �ل����ربغ����وث����ي: 

ن��ق��ف عاجزين  �ل���ذي  و�ل��رم��ز و�ل���ق���دوة 

�أم���ام ع��ط��ائ��ه وج��ه��وده �ل��ت��ي ك��ان��ت ور�ء 

ك��ل �جن��از�ت��ن��ا وك���ان ه���ذ� �مل��ج��م��ع ثمرة 

ج��ه��وده الأج��ي��ال��ن��ا و�الأج���ي���ال �ل��ق��ادم��ة«. 

“�أما �للجنة �الأوملبية �الأردنية  و�أ�صارت: 

وع��ل��ى ر�أ���ص��ه��ا ���ص��م��و �الأم����ر ف��ي�����ص��ل بن 

و�الإح���رت�م،  �لتقدير  ك��ل  فلها  �حل�صني 

�أن  ن���ع���م���ل حت�����ت م���ظ���ل���ت���ه���ا ون����ح����ر�����س 

وختمت  ظنها.  ح�صن  عند  د�ئ��م��ا  ن��ك��ون 

�ملو�صول  بال�صكر  �أتوجه    “ �لربغوثي: 

�أبو  ح�صني  �أ.د  �للجنة  ورئي�س  لزمائي 

�لتي  �لثقة  على  �الأع�صاء  و�ل�صادة  �لرز 

لنيل  ب��رت���ص��ي��ح��ه��م يل  �إي���اه���ا  م��ن��ح��وين 

�تقدم  �أن  يفوتني  ال  كما  �جل��ائ��زة،  ه��ذه 

بذ�ت �ل�صكر للزماء من �لكو�در �لفنية 

و�الإد�ري������ة وط��اق��م �خل���دم���ات ول��واله��م 

عليه  ن��ح��ن  م���ا  �إىل  و���ص��ل��ن��ا  مل���ا  ج��م��ي��ع��ا 

�لوطنية  ملنتخباتنا  متنياتي  مع  �ليوم، 

بار�ملبيك  يف  �مل�صرفة  �لنتائج  بتحقيق 

.2021 طوكيو 

العرموطي تحرز المركز الثاني لفروسية الرياض 

الهلي يعتلي صدارة اندية العالم 

تكريم مميز للبطلة البارالمبية مها البرغوثي 

فريق مدرسة الوحدات الكروية يفوز على الجزيرة
االنباط – عمان 

�لكروية -مو�ليد2006-، على نظره  فاز فريق مدر�صة �لوحد�ت 

�صلباية  عمر  �لوحد�ت  هديف  و�صجل   ،1-2 بنتيجة  �جلزيرة  فريق 

جممع  ملعب  على  ج��رت  �لتي  �لودية  �مل��ب��ار�ة  يف  ن�صو�ن،  وحممد 

�لنادي يف غمد�ن.
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ترجمات - �أبوظبي

م��ا ل��ب��ث ال��ع��امل ي��ع��ي�����ش اأم����ل ان��ت��ه��اء ق��ري��ب 

نحو  ت�سارع اخلطى  مع  كورونا  لأزم��ة فريو�ش 

ع��امل��ة �سينية  ال��ل��ق��اح��ات، ح��ت��ى ح����ذرت  اإن���ت���اج 

اأن اخلفافي�ش التي تعي�ش يف املناطق  بارزة من 

تخفي  البالد  غربي  وجنوب  جنوبي  احلدودية 

اأخ����رى م��ن الأ����س���رة ذات��ه��ا، ولديها  ف��ريو���س��ات 

القدرة اأي�سا على النفاذ اإىل اأج�ساد الب�سر.

ال�سينية  ال��ف��ريو���س��ات  اأ���س��ت��اذة  واأو���س��ح��ت 

مبا  الفريو�سات  هذه  اأن  جينجلي،  �سي  البارزة 

فيها تلك القريبة من �ساللة »�سار�ش كوف 2«، 

ال�سم العلمي لفريو�ش كورونا امل�ستجد، و«من 

املرجح اأن تنت�سر يف الطبيعة خارج ال�سني«.

ع��ن��ه��ا  ن��ب��ح��ث  اأن  ي��ج��ب  »ل  اأن�����ه  واأ����س���اف���ت 

ب���ل يف دول  ال�������س���ني،  ف��ق��ط يف  )اخل��ف��اف��ي�����ش( 

ج��ن��وب اآ���س��ي��ا اأي�������س���ا«، واأك�����دت اأن ف��ري��ق��ه��ا مل 

يكت�سف فريو�سات يف احليوانات الربية ومزارع 

اأخذوا  اأنهم  احليوانات يف منطقة ووهان، رغم 

عينات كثرية منها.

ومنذ الأ�سابيع الأوىل لنت�سار وباء كورونا، 

ربط علماء الفريو�ش بخفافي�ش برية تعي�ش يف 

اإىل  بنقله  الطائرة  الثدييات  متهمني  ال�سني، 

الإن�سان، رغم عدم وجود تاأكيدات معملية على 

ذلك حتى الآن.

وم������ع ذل��������ك، ق������ال ال����ربوف����ي���������س����ور داف����ي����د 

روب���رت�������س���ون اأ����س���ت���اذ ال���ف���ريو����س���ات يف ج��ام��ع��ة 

تظل  اأن  ي��ج��ب  »ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اإن  »غ��ال���س��ك��و«، 

ال�سني«. من�سبة على 

وت��ع��م��ل ���س��ي يف م��ع��ه��د ع��ل��م ال��ف��ريو���س��ات يف 

ووه����ان، م��ه��د ف��ريو���ش ك��ورون��ا، وي��ط��ل��ق عليها 

اأبحاثها  ب�سبب  اخلفا�ش«  »امل��راأة  اأو  م��ان«  »ب��ات 

ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى ال���ف���ريو����س���ات ال���ت���ي ت�����س��ي��ب 

اخلفافي�ش.

وج����اءت ت�����س��ري��ح��ات ���س��ي خ���الل ن���دوة على 

الإن�����رن�����ت، ن��ظ��م��ت��ه��ا الأك����ادمي����ي����ات ال��ط��ب��ي��ة 

الذي  الوقت  يف  وتاأتي  الفرن�سية،  والبيطرية 

اأ�سول  للتحقيق يف  دوليان  ي�ستعد فيه فريقان 

الوباء يف ال�سني بعد عام من تف�سيه.

وات���ه���م خم��ت��رب ���س��ي ب���اأن���ه م�����س��در ت�����س��رب 

عر�سي لفريو�ش كورونا، اإل املخترب نفى الأمر 

برمته.

امل�����س��ت��ودع  اأن  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال���ع���امل���ة  وت��ع��ت��ق��د 

اخلفافي�ش،  هي  التاجية  للفريو�سات  الطبيعي 

ي��ك��ون  اأن  اح���ت���م���ال  اإىل  ت���ط���رق���ت  اأن����ه����ا  رغ�����م 

الفريو�ش انتقل اإىل حيوان و�سيط قبل و�سوله 

الو�سيط  هذا  حتديد  يتم  مل  فيما  الب�سر،  اإىل 

قاطعة. ب�سورة 

ال���ذي ا�ستغرقه  ال��وق��ت  ال��وا���س��ح  وم��ن غ��ري 

ال��ف��ريو���ش داخ���ل احل��ي��وان ال��و���س��ي��ط وال��ب�����س��ر، 

حتى مت الإبالغ عن اأوىل الإ�سابات به يف اأواخر 

املا�سي. العام 

اإن�����ه »م����ن امل��ح��ت��م��ل اأن ي��ك��ون  وق���ال���ت ���س��ي 

ل��ف��رة طويلة يف احل��ي��وان  بقي  ق��د  ال��ف��ريو���ش 

والإن�سان قبل مالحظة تف�سيه«.

ال���ف���ريو����س���ات  ع�����امل  ه���ومل���ز  اإدوارد  وات����ف����ق 

قد  ال��ف��ريو���ش  اأن  ف��ك��رة  م��ع  ���س��ي��دين،  بجامعة 

الب�سر،  يف  حتى  ورمبا  و�سيط،  حيوان  يف  يكون 

اأ�سهر قبل تف�سيه عامليا. لب�سعة 

انتقال  اأن  املحتمل  »م��ن  اأن��ه  هوملز  واأ���س��اف 

العدوى التي اأدت اإىل فريو�ش كورونا، متت يف 

املعروف  الوباء  مناطق بعيدة عن ووهان، مهد 

حتى الآن«.

لو�س �أجنلو�س - رويرتز

ق��م�����س��ان��ا  اإن  ل���ل���م���زادات  ج��ول��ي��ان��ز  دار  ق���ال���ت 

ارت���داه���ا لع���ب���ون م��ث��ل جن���م ك���رة ال�����س��ل��ة مايكل 

ج�����وردان يف م��ن��ا���س��ب��ات م��ه��م��ة، وق��م��ي�����س��ا ارت����داه 

بيعت  اأوب��ام��ا،  ب��اراك  ال�سابق  الأم��ريك��ي  الرئي�ش 

الريا�سية  للتذكارات  مزاد  خالل  قيا�سية  باأ�سعار 

املا�سي. الأ�سبوع 

ال�سلة  ك��رة  ل���دوري  ال��ر���س��م��ي  القمي�ش  وب��ي��ع 

ُمنح جل���وردان يف  وال��ذي  للمحرفني  الأم��ريك��ي 

عام  ب��ول��ز  �سيكاغو  لفريق  فيه  وق��ع  ال��ذي  ال��ي��وم 

1984 مقابل 320 األف دولر، وهو اأعلى �سعر ُيباع 

به قمي�ش جلوردان.

ال�سلة  ك���رة  قمي�ش  اإن  ج��ول��ي��ان��ز  دار  وق��ال��ت 

الذي ارتداه اأوباما عام 1979 خالل عامه الأخري 

يف مدر�سة بوناهو يف هاواي بيع ب�سعر قيا�سي بلغ 

192 األف دولر.

ارت���داه  ال���ذي   7 الأب��ي�����ش رق��م  وب��ي��ع القمي�ش 

لع����ب ك����رة ال���ق���دم الأم���ريك���ي���ة ال�����س��اب��ق ك��ول��ني 

2011 خالل مباراته الأوىل مع  كايربنيك يف عام 

فريق �سان فران�سي�سكو 49 مقابل 128 األف دولر.

ك�����ان ك���اي���ربن���ي���ك اأح�������د اأب��������رز ال�����س��خ�����س��ي��ات 

ال��ري��ا���س��ي��ة واأك���ره���ا اإث����ارة ل��ل��ج��دل يف ال��ولي��ات 

املتحدة. ففي عام 2016، قام بالركوع خالل عزف 

على  ال�سوء  لت�سليط  الأمريكي  الوطني  الن�سيد 

اإلهام  اللفتة م�سدر  تلك  لتكون  ال�سرطة  وح�سية 

»حياة  اأو  م��ات��ر(  )ب��الك لي��ف��ز  بعد حل��رك��ة  فيما 

�سد  العنف  وق��ف  اإىل  تدعو  التي  مهمة«  ال�سود 

ال�سود.

المرأة الخفاش تحذر: فيروسات أخرى من أسرة كورونا قد تنتقل لنا

بيع قمصان العبين مشاهير ورؤساء أميركيين بأسعار قياسية

وكاالت - �أبوظبي

اأع��ل��ن��ت وك���ال���ة ال��ف�����س��اء ال��ي��اب��ان��ي��ة اأن 

ف�سلت   »2 »هايابو�سا  الف�سائية  امل��رك��ب��ة 

الأر����ش،  ن��ح��و  واأر���س��ل��ت��ه��ا  كب�سولة  ب��ن��ج��اح 

ل��ت�����س��ل��ي��م ع��ي��ن��ات م���ن ت��رب��ة ك��وي��ك��ب بعيد 

مي��ك��ن اأن ي��ق��دم اأدل����ة ع��ل��ى اأ���س��ل ال��ن��ظ��ام 

ال�سم�سي واحلياة على كوكبنا.

ال��ك��ب�����س��ول��ة  اأن  ال����وك����ال����ة  واأو�����س����ح����ت 

بعد  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ت،  ام�����ش  ب��ن��ج��اح  انف�سلت 

الأر���ش، يف عملية  األ��ف كيلومر من   220

و�ستهبط  دق��ي��ق��ا،  ت��ط��ل��ب��ت حت��ك��م��ا  ���س��ع��ب��ة 

ب��اأ���س��رال��ي��ا،  ووم����ريا  يف  ن��ائ��ي��ة  منطقة  يف 

الأحد.

الف�سائية  امل��رك��ب��ة  غ����ادرت  ع���ام،  وق��ب��ل 

الواقع  »ري��وغ��و«،  الكويكب   »2 »هايابو�سا 

على بعد حوايل 300 مليون كيلومر.

الأح�������د،  م����ن  الأوىل  ال�������س���اع���ات  ويف 

بدرع حراري،  املحمية  الكب�سولة  �ستتحول 

اأثناء عودتها  نارية  اإىل كرة  لفرة وجيزة 

 120 ب���ع���د  ع���ل���ى  اجل��������وي،  ال����غ����الف  اإىل 

كيلومرا فوق الأر�ش.

فوق  كيلومرات   10 ح��وايل  بعد  وعلى 

لإب��ط��اء  املظلة  فتح  �سيتم  الأر�����ش،  �سطح 

ل�سلكية  اإ�سارات  اإر�سال  و�سيتم  �سقوطها، 

لالإ�سارة اإىل موقعها.

ووقف مدير امل�سروع يف وكالة ا�ستك�ساف 

ورف��ع  ت�سودا،  يويت�سي  اليابانية  الف�ساء 

يف  اجلميع  �سفق  بينما  لالأعلى،  قب�ستيه 

م�����س��وؤول��و مركز  فيها  اأك���د  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ة 

القيادة جناح ف�سل الكب�سولة.

وق�������ال خ���ب���ري ال�������س���خ���ور ال��ف�����س��ائ��ي��ة 

يف ج��ام��ع��ة اأ���س��رال��ي��ا ال��وط��ن��ي��ة ت��ري��ف��ور 

اإي���ري���الن���د، امل���وج���ود يف ووم�����ريا ان��ت��ظ��ارا 

تكون  اأن  يتوقع  اإن���ه  الكب�سولة،  ل��و���س��ول 

للنيزك  م�سابهة  ري��وغ��و  الكويكب  عينات 

الذي �سقط يف اأ�سراليا قرب مور�سي�سون 

يف ولية فيكتوريا منذ اأكر من 50 عاما.

مور�سي�سون  »نيزك  اإيريالند:  واأ�ساف 

ف��ت��ح ن���اف���ذة ع��ل��ى اأ����س���ل امل�����واد ال��ع�����س��وي��ة 

هذه  اح��ت��واء  اكت�سفنا  لأن��ن��ا  الأر����ش،  على 

اأم��ي��ن��ي��ة ب�سيطة  اأح��م��ا���ش  ع��ل��ى  ال�����س��خ��ور 

بالإ�سافة اإىل مياه وفرية«.

ك���ان  اإذا  م����ا  ن��ف��ح�����ش  »�����س����وف  وق�������ال: 

للمواد  حمتمال  م�سدرا  ريوغو  الكويكب 

كان  عندما  الأر���ش  على  واملياه  الع�سوية 

النظام ال�سم�سي يت�سكل، وما اإذا كانت هذه 

املواد ل تزال �سليمة على �سطح الكويكب«.

وي���ق���ول ال��ع��ل��م��اء اإن���ه���م ي��ع��ت��ق��دون اأن 

حتت  م��ن  امل���اأخ���وذة  تلك  خا�سة  ال��ع��ي��ن��ات، 

قيمة  بيانات  الكويكب، حتتوي على  �سطح 

ل ت��ت��اأث��ر ب��الإ���س��ع��اع ال��ف�����س��ائ��ي وال��ع��وام��ل 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة الأخ�������رى، وي��ه��ت��م��ون ع��ل��ى نحو 

خا�ش بتحليل املواد الع�سوية بها.

وت���اأم���ل وك���ال���ة ال��ف�����س��اء ال��ي��اب��ان��ي��ة يف 

املواد  توزيع  كيفية  حول  اأدل��ة  على  العثور 

على  باحلياة  وربطها  ال�سم�سي  النظام  يف 

الأر�ش.

عينات  ب��اأول   »2 »هايابو�سا  ع��ودة  وتاأتي 

يف ال����ع����امل م����ن حت����ت ���س��ط��ح ال���ك���وي���ك���ب، 

ب��ع��د اأ���س��اب��ي��ع م���ن ق��ي��ام م��رك��ب��ة ال��ف�����س��اء 

الطريان  لإدارة  التابعة  رك�ش«  »اأو�ساير�ش 

وال��ف�����س��اء الأم���ريك���ي���ة )ن��ا���س��ا( ب��ال��ت��ق��اط 

عينات من �سطح الكويكب »بينو«.

ويف غ�����س��ون ذل���ك، اأع��ل��ن��ت ال�����س��ني ه��ذا 

ال��ه��ب��وط ع��ل��ى �سطح  اأن م��رك��ب��ة  الأ���س��ب��وع 

القمر اخلا�سة بها جمعت عينات واأحكمت 

للعودة  الف�سائية  امل��رك��ب��ة  داخ���ل  و�سعها 

ال������دول يف  ت��ت��ن��اف�����ش  اإىل الأر��������ش، ح��ي��ث 

ببعثاتها. الف�ساء 

اليابان تحصل على تربة كويكب على بعد 300 مليون كيلومتر

»فقاعة العناق«.. حل مبتكر 
الحتضان المسنين في زمن كورونا

أميركا لن تمدد الموعد النهائي
 لبيع تيك توك

خاتم يحتوي على عدد خيالي من 
الماسات يدخل موسوعة غينيس

خاصية جديدة في »يوتيوب«: فّكر 
جيدا قبل النشر

وكاالت - �أبوظبي

اقت�سر  كوفيد-19،  جائحة  بدء  منذ 

دور  اإح���دى  نزيلة  دوب���ا،  كوليت  توا�سل 

ابنتيها  م��ع  ف��رن�����س��ا،  امل�����س��ن��ني يف  رع��اي��ة 

اأو من وراء  على املحادثات عرب الفيديو 

نافذة.

امل������راأة،  مب����ق����دور  اأ����س���ب���ح  الآن  ل���ك���ن 

الإح�سا�ش  عاما،   97 العمر  من  البالغة 

للنفخ  ق��اب��ل  اأن��ب��وب  بف�سل  بلم�ساتهما 

واثنني من الأكمام البال�ستيكية.

ط���ل���ق عليه 
ُ
اأ وداخ����ل الأن���ب���وب ال����ذي 

دور  لنزلء  ميكن  العناق«،  »فقاعة  ا�سم 

اخلارجي  العامل  عن  املعزولني  امل�سنني 

حل���م���اي���ت���ه���م م�����ن ف�����ريو������ش ك�����ورون�����ا، 

حيث  وم��ع��ان��ق��ت��ه��م،  اأق��ارب��ه��م  م�سافحة 

ب��ال���س��ت��ي��ك��ي يف�سل  ي��ظ��ل ه��ن��اك ح��اج��ز 

بينهم طوال الوقت.

وع���ن���دم���ا ال��ت��ق��ت ك��ول��ي��ت ب��اب��ن��ت��ي��ه��ا، 

اأم�����ش اجل��م��ع��ة، دخ��ل��ت ع��رب اأح���د ط��ريف 

الأن���ب���وب ث��م وق��ف��ت اأم����ام ح��اج��ز �سفاف 

الأكمام  اثنني من  واأدخلت ذراعيها عرب 

البال�ستيك. امل�سنوعة من 

واق�����رب�����ت اب���ن���ت���اه���ا م�����ن ال���ن���اح���ي���ة 

الأخ�������رى واأدخ����ل����ت ك��ل��ت��اه��م��ا ذراع������ا يف 

اأمهما  كتفي  ع��ل��ى  ورب��ت��ت��ا  الأك��م��ام  اأح���د 

على  الأم  الث���ن���ت���ان  وق��ب��ل��ت  و���س��ع��ره��ا. 

وجنتيها من وراء البال�ستيك.

وقالت �ستيفاين لوازو، وهي م�ساعدة 

الواقعة مبدينة  امل�سنني  دار  متري�ش يف 

ج�����وم�����ون ال���ق���ري���ب���ة م�����ن احل��������دود م��ع 

ب��ل��ج��ي��ك��ا: »ج��ل��ب��ت )ال��ف��ق��اع��ة( اإح�����س��ا���س��ا 

بالراحة«.

ق��ب��ل  ك����ان����وا  ال����ن����زلء  اأن  واأ�����س����اف����ت 

تركيب هذه الفقاعة يرون اأقاربهم عرب 

يفتقدون  وكانوا  كامريا،  عرب  اأو  نافذة 

ب�سدة. التوا�سل احلقيقي 

وبعد نهاية كل لقاء بني اأحد النزلء 

امل�سنني  دار  يف  ع��ام��ل  ي��ت��وىل  واأق����ارب����ه، 

تطهري الفقاعة ا�ستعدادا للقاء التايل.

دبي - �لبو�بة �لعربية للأخبار �لتقنية

اجلمعة،  اأم�����ش  ت��رم��ب  اإدارة  اخ��ت��ارت 

ع���دم م��ن��ح ���س��رك��ة ب��اي��ت دان�����ش مت��دي��ًدا 

جديًدا لأمر يطلب من ال�سركة ال�سينية 

لكن  الأم��ريك��ي��ة،  ت��وك  تيك  اأ���س��ول  بيع 

ب�ساأن م�سري تطبيق  �ست�ستمر  املحادثات 

الق�سرية. الفيديوهات  م�ساركة 

الأجنبي يف  ال�ستثمار  وتتعاون جلنة 

بايت  م��ع   CFIUS املتحدة  ال��ولي��ات 

واخل��ط��وات  البيع  عملية  لإك��م��ال  دان�����ش 

الأخ����رى ال��الزم��ة حل��ل خم��اط��ر الأم���ن 

ممثل  لت�سريحات  وفًقا  وذلك  القومي، 

وزارة اخلزانة.

وم��ن��ح��ت جل��ن��ة ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي 

املا�سي،  الأ�سبوع  يف  املتحدة  الوليات  يف 

اأ�سبوع  مل��دة  مت��دي��ًدا  دان�����ش  ب��اي��ت  �سركة 

تيك  اأ���س��ول  لبيع  اأم���ر  ب��ن��اًء على  واح���د 

توك الأمريكية.

للرئي�ش  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  الأم����ر  واأع���ط���ى 

)دون�����ال�����د ت����رم����ب( ال���������س����ادر يف ���س��ه��ر 

اإن��ف��اذ  ���س��ل��ط��ة  ال���ع���دل  وزارة  اأغ�����س��ط�����ش 

انتهاء  بعد  الأمريكية  الأ�سول  بيع  اأمر 

الوا�سح  غ��ري  م��ن  لكن  النهائي،  امل��وع��د 

متى اأو كيف قد ت�سعى احلكومة لفر�ش 

البيع. عملية 

وقيل: اإن ترمب اتخذ قراًرا �سخ�سًيا 

بعدم املوافقة على اأي متديدات اإ�سافية 

يف اجتماع لكبار امل�سوؤولني الأمريكيني.

وقت  يف  اأ�سدرت  قد  احلكومة  وكانت 

بالإ�سافة  ي��وًم��ا،   15 مل��دة  مت��دي��ًدا  �سابق 

النهائي  للموعد  اأي��ام   7 ملدة  متديد  اإىل 

90 ي��وًم��ا، ال��ذي ك��ان من  الأويل ال��ب��ال��غ 

 12 ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف  ي��دخ��ل ح��ي��ز  اأن  امل���ق���رر 

نوفمرب.

ت��وك  ت��ي��ك  اأن  ت��رم��ب  اإدارة  وت���زع���م 

القومي،  ب��الأم��ن  تتعلق  خم��اوف  يطرح 

حيث ميكن للحكومة ال�سينية احل�سول 

للم�ستخدمني  ال�سخ�سية  البيانات  على 

الأمريكيني.

اأكر  لديه  – ال��ذي  التطبيق  وينفي 

اأمريكي، هذه  100 مليون م�ستخدم  من 

املزاعم.

وجت���ري ب��اي��ت دان�����ش – حت��ت �سغط 

م��ن احل��ك��وم��ة الأم��ريك��ي��ة – حم��ادث��ات 

منذ �سهور لو�سع اللم�سات الأخرية على 

لتحويل  واأوراك��ل  م��ارت  وول  �سفقة مع 

كيان  اإىل  الأم��ريك��ي��ة  ت��وك  تيك  اأ���س��ول 

جديد يهدف اإىل تلبية اأمر البيع.

جديًدا  اقراًحا  دان�ش  بايت  وقدمت 

احلكومة  خم���اوف  م��ع��اجل��ة  اإىل  ي��ه��دف 

بعد  اجلديد  القراح  وجاء  الأمريكية، 

عن  نوفمرب   10 يف  ال�سركة  اأف�سحت  اأن 

اأن��ه��ا ق��دم��ت اأرب���ع���ة م��ق��رح��ات ���س��اب��ق��ة، 

ومن �سمنها واحد يف �سهر نوفمرب.

م��ع��اجل��ة  اإىل  الق�����راح�����ات  و����س���ع���ت 

جديد،  كيان  اإن�ساء  خ��الل  من  امل��خ��اوف 

مم��ل��وك ل�����س��رك��ت��ي وول م����ارت واأوراك�����ل 

يف  احلاليني  الأم��ريك��ي��ني  وامل�ستثمرين 

يكون م�سوؤوًل  اأن  �ساأنه  دان�ش، من  بايت 

ع����ن ال���ت���ع���ام���ل م����ع ب���ي���ان���ات ت���ي���ك ت���وك 

الأمريكية.

�سبوتنك-وكاالت

��ع  دخ���ل خ���امت ع��ل��ى ���س��ك��ل زه���رة م��ر���سّ

قرياطا   38.08 �سغرية  ما�سة   12.638 ب�����

ووزنه 165.450 غراما، مو�سوعة غيني�ش 

القيا�سية. لالأرقام 

بان�سال  هاري�ش  هندي  �سائغ  و�سنع 

الهند  �سمال  برادي�ش يف  اأوت��ار  من ولية 

الذي  اخل��امت  عاما   25 العمر  من  البالغ 

يدعى »ماري غولد - خامت الزدهار«.

بعد  اخل��امت  لبيع  بان�سال  يخطط  ول 

وق����ال م��ف��ت��خ��را ب��اب��ت��ك��اره: اإن اجل��وه��رة 

»مريحة وميكن حملها ب�سهولة«.

»ت�سميم  ب���ي«،  اإف  ل����«اأ  بان�سال  وق���ال 

ما�سة  اآلف  ع�سرة  من  اأك��ر  ي�سم  خ��امت 

ال�سنوات،  ك��ان ه��ديف دائ��م��ا«، و«ع��ل��ى م��ر 

ا���س��ت��غ��ن��ي��ت ع���ن ت�����س��ام��ي��م واأف���ك���ار ك��ث��رية 

للركيز ح�سرا على هذا الهدف«.

اإن كل بتلة  واأو�سحت �سركته يف بيان، 

املكون  اخل��امت  زه��رة  ت�سميم  يف  �سغرية 

من ثماين طبقات ل ت�سبه الأخرى.

واأ����س���اف ب��ان�����س��ال اإن����ه رف�����ش ط��ل��ب��ات 

امل�������س���ري���ن. ف����اخل����امت ل ي����ق����در ب��ث��م��ن 

له. بالن�سبة 

وح���ط���م ال�������س���ائ���غ ال����رق����م ال��ق��ي��ا���س��ي 

اأي�سا  غيني�ش  مو�سوعة  يف  املدرج  ال�سابق 

 7801 ب��� ع  مر�سّ خل��امت  والعائد  الهند  يف 

ما�سة.

ترجمات - �أبوظبي

ع����ل����ى غ����������رار �����س����ب����ك����ات ال����ت����وا�����س����ل 

الج���ت���م���اع���ي الأخ�������رى، ي���وا����س���ل م��وق��ع 

»يوتيوب« معركته �سد التعليقات امل�سيئة 

اأ�سفل مقاطع الفيديو، حيث  التي تظهر 

اأعلن عن اإطالق ميزة جديدة خم�س�سة 

الغر�ش. لهذا 

وذك������ر »ي����وت����ي����وب« يف م���ن�������س���ور ع��ل��ى 

مدونته، اأنه اأطلق ميزة جديدة »�ستحذر 

تعليقا  ي��ن�����س��رون  ع��ن��دم��ا  امل�����س��ت��خ��دم��ني 

ل��الآخ��ري��ن،  م�سيئا  ي��ك��ون  ق��د  اأن���ه  يعتقد 

وذلك ملنحهم خيار التفكري قبل الن�سر«.

الأداة  مت���ن���ع  »ل������ن  امل�����وق�����ع:  وت����اب����ع 

اجل������دي������دة امل�������س���ت���خ���دم���ني م������ن ن�����س��ر 

التحذير  عبارات  تظهر  ولن  التعليقات، 

للتعليقات  �ستظهر  لكنها  تعليق،  كل  قبل 

ال��ت��ي ي���رى ال��ن��ظ��ام اأن���ه���ا م�����س��ي��ئ��ة، ال��ت��ي 

ب����ل����غ ع���ن���ه ب�����س��ورة 
ُ
ت��ت�����س��م��ن حم���ت���وى اأ

متكررة«.

واأو���س��ح »ي��وت��ي��وب«، اأن���ه »ع��ن��د ظهور 

ع����ب����ارة ال���ت���ح���ذي���ر، مي���ك���ن ل��ل��م�����س��ت��خ��دم 

قليال  التمهل  اأو  التعليق،  ن�سر  امل�سي يف 

لتعديله«.

»ي��وت��ي��وب«  اأط��ل��ق  امل��ح��ت��وى،  وملن�سئي 

»ي���وت���ي���وب  يف  امل���ح���ت���وى  ل��ت�����س��ف��ي��ة  اأداة 

���س��ت��ودي��و«، وه���و ال��ق�����س��م اخل��ا���ش ب����اإدارة 

القناة.

اجل���دي���دة  ال��ت�����س��ف��ي��ة  اأداة  وت�����س��م��ح 

التي  وامل��وؤذي��ة  امل�سيئة  التعليقات  ب��اإزال��ة 

و�سُتطلق  ت��ل��ق��ائ��ي��ا،  عليها  ال��ت��ع��رف  ي��ت��م 

اأول، وللتعليقات  »اأندرويد«  الأداة لنظام 

املرحلة  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  امل��ك��ت��وب��ة 

الأوىل.


