
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

46 وفاة و 2576 إصابة جديدة بكورونا 

 وزير الخارجية يلتقي 
وزيرة الداخلية البريطانية

االنباط-عمان

�ُسجلت يف الأردن، 46 وفاة، و2576 �إ�صابة 

ج���دي���دة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، وف��ق 

موجز اإع��ام��ي ح��ول ال��ف��رو���س ���س��ادر عن 

رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة، الأحد.

وت���وّزع���ت الإ����س���اب���ات ك��م��ا ي��ل��ي: 952 يف 

عّمان، 661 يف اإربد، منها 11 يف الرمثا، 263 

البلقاء،  133 يف  137 يف الكرك،  ال��زرق��اء،  يف 

110 يف املفرق، 97 يف العقبة، 64 يف جر�س، 58 

يف ماأدبا، 39 يف عجلون، 34 يف معان، منها 14 

يف البرتا، 28 يف حمافظة الطفيلة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- املنامة

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

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي 

ال�ساد�سة  ال���دورة  هام�س  على  الأح���د  ام�س 

الداخلية  وزي��رة  املنامة  ح��وار  ملوؤمتر  ع�سرة 

الربيطانية برتي باتيل، وبحث معها

اآف�����اق زي�����ادة ال��ت��ع��اون ب���ني امل��م��ل��ك��ت��ني يف 

التاريخية  للعاقات  تعميقاً  ع��دة،  جم��الت 

وال�������س���راك���ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة. وا���س��ت��ع��ر���س 

املنطقة  امل�����س��ت��ج��دات يف  وب��ات��ي��ل  ال�����س��ف��دي 

خ�������س���و����س���ا ت����ل����ك امل����رت����ب����ط����ة ب��ال��ق�����س��ي��ة 

ال�سورية  الأزم���ة  ح��ل  وج��ه��ود  الفل�سطينية 

وال���ت���ط���ورات يف ال����ع����راق. واأك�����د ال���وزي���ران 

اأهمية التن�سيق يف جهود حل اأزمات املنطقة 

وحت��ق��ي��ق الأم������ن وال����س���ت���ق���رار. ك��م��ا اأك����دا 

�سرورة دعم جهود احلكومة العراقية اإعادة 

البناء وتثبيت الأمن وال�ستقرار.

التفا�صيل �ص »3«

الثنني   21  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  7  كانون الأول  2020 م - العدد  5535    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الحكومة تسعى لمواصلة تعزيز تنافسية هذه القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجهها

الخصاونة: القطاع التجاري شريك وطني لتحفيز
االستثمار وخلق فرص العمل

االنباط-وكاالت

ف���واز عبده  امل��ق��د���س��ي  امل��واط��ن  ت�سكن ع��ائ��ل��ة 

واأط��ف��ال��ه ال�����س��غ��ار خيمة اأق��ام��ه��ا وال��ده��م على 

اأنقا�س منزله الذي اأجربه الحتال على هدمه 

يف بلدة جبل املكرب يف مدينة القد�س املحتلة

ال��ث��اين،  ت�سرين  ل��ي��ايل  م��ن  ب���اردة  ليلة  ففي 

واأم�����ام ن��اظ��ري��ه، ك��ان��ت اأ���س��ن��ان اجل���راف���ة تهوي 

ج��دران��ه،  ف�سيئا  �سيئا  تهدم  منزله،  �سقف  على 

وخال دقائق حتول حلم العمر اإىل ركام، لُي�سّرد 

الحتال عائلة عبده

مت�سك رغم املعاناة

ورغ�������م ال�������ربد ال����ق����ار�����س ودخ��������ول ال�����س��ت��اء 

ومنخف�ساته القوية، اإل اأن عبده متم�سك ببيته 

�سعادة  اأج���ل  م��ن  يفنيها  ال��ت��ي  واأر����س���ه وح��ي��ات��ه 

اأطفاله

خيمة �سغرة بحجم غرفة اأقامها فواز على 

ركام املنزل املهّدم، ومدخل و�سع عليه من ع�سب 

امل�سروقة  ���س��ن��اع��ي، ودراج����ة ���س��غ��رة لأط��ف��ال��ه 

وب�سع  غا�سم،  اح��ت��ال  م��ن  ب��ق��رارات  طفولتهم 

قطع من الأثاث الذي جنا من الهدم وا�ستطاع 

و�سعه يف اخليمة، كل ذلك ما تبقى لعائلة عبده

“م�س رح  بيته:  وقال عبده معقبا على هدم 

فيها،  ن�سل  ورح  بلدنا  ه��اي  القد�س،  م��ن  اأط��ل��ع 

و�سيا�سات  العمر،  �ساكن يف خيمة طول  بظل  لو 

الحتال ما رح جتربنا نرتك املدينة”

التفا�صيل �ص »9«

على أنقاض منزله المهدم..خيمة صغيرة تأوي أطفال المقدسي 
»فواز عبده «

 الفوسفات تقدم دعًما مادًيا لصيانة دار الوفاق 
األسري في الجنوب

 وزير العدل: تطبيق أمر الدفاع 21 الخاص 
بالتبليغات اعتبارا من 13 الجاري

االنباط- عمان

 قدمت �سركة مناجم الفو�سفات تربعا ودعما 

للم�ساهمة ب�سيانة دار “الوفاق ال�سري” لقليم 

ال��ت��ي عملت وزارة  ال��ع��ق��ب��ة،  اجل��ن��وب يف م��دي��ن��ة 

التنمية الجتماعية على ان�سائها �سمن خطتها 

اقت�سادًيا.  ومتكينها  العنف  م��ن  امل����راأة  حلماية 

جاء ذلك خال اللقاء الذي جمع وزير التنمية 

ادارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  املفلح  امي��ن  الجتماعية 

�سركة مناجم الفو�سفات الأردنية الدكتور حممد 

الذنيبات يف مقر ال�سركة اليوم الأحد.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

امل�ساهمة  ع��ل��ى  ال��دك��ت��ور ب�سر اخل�����س��اون��ة  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اك���د 

جائحة  ف��رتة  خ��ال  واخلدمي  التجاري  للقطاع  ال��ب��ارزة  الوطنية 

كورونا من خال اإدامة ا�ستمرار اخلدمات ال�سا�سية وتدفق ال�سلع 

اململكة  خم���زون  ودع���م  املحلي  لل�سوق  الغذائية  وامل����واد  ال�سا�سية 

اأبناء هذا  اهلل وبجهود  “ فبف�سل من  ال�سرتاتيجي منها م�سيفا 

اأو  فارغة  اأرف��ف��اً  التجارية  املحال  من  اأي  ت�سهد  مل  اخل��ر  الوطن 

نق�ساً يف املواد ال�سا�سية “.

ولفت رئي�س الوزراء خال زيارته ام�س اىل غرفة جتارة الردن 

ولقائه رئي�س الغرفة نائل الكباريتي واع�ساء جمل�س الدارة اىل ان 

احلكومة تعترب القطاع التجاري �سريكا وطنيا مهما ورافدا اأ�سا�سيا 

يف دعم ركائز التنمية القت�سادية وحتفيز ال�ستثمار وخلق فر�س 

اأن قطاع التجارة واخلدمات ي�ساهم مبا ن�سبته  اإىل  العمل، م�سرا 

ت�سغيلية  ط��اق��ة  وي��وف��ر  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  باملائة  5ر54 

اأك��ر من ثلثي ق��وة العمل الأردن��ي��ة من خ��ال قطاعاته  ت�ستوعب 

والتاأمني  امل��ال  وخدمات  والت�سالت  والتخزين  كالنقل  الفرعية 

والعقارات.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

التلهوين  ب�سام  الدكتور  العدل  وزي��ر  اأ���س��در   

قرارا يق�سي بتحديد طرق تبليغ املحامي الوكيل 

اأو اخل�سم ال��ذي مل ي�سبق له اأن �سرح يف دعواه 

اأو يف جوابه عن  اأو اجلزائية املنظورة  احلقوقية 

ام��ام  املتنقل  رق��م هاتفه  اأو  الل��ك��رتوين  ب��ري��ده 

املحاكم النظامية مبختلف انواعها ودرجاتها.

وت�����س��م��ن ق������رار ال���ت���ل���ه���وين ال������ذي ح�����س��ل��ت 

بالقيام  الفئات جميعا  ال���زام  الأح���د،  ام�س  عليه 

بالت�سريح قبل تاريخ 13 كانون الأول اجلاري.

التفا�صيل �ص »5«

 األسرى األطفال.. تعذيب نفسي 
وجسدي وظروف اعتقالية صعبة

النعيمي:  لن يسمح لطلبة الثانوية المصابين 
بالتقدم المتحان الدورة التكميلية

المسلماني: شركات الطيران المحلية 
ال بواكي لها..

 هيئة االستثمار تؤكد اهمية زيادة 
التعاون اليورو متوسطي

االنباط-وكاالت

اأظ��ه��رت ���س��ه��ادات حية م��ن الأ���س��رى الأط��ف��ال 

الفل�سطينيني داخل �سجون الحتال الإ�سرائيلي، 

عن حجم معاناتهم ال�سعبة، و�سط ظروف العزل 

ا���س��ت��ه��داف مبا�سر للجروح  م��ع  امل���ربح  وال�����س��رب 

بالإ�سافة اإىل التحقيق ل�ساعات طويلة

موؤ�س�سة ال�سمر حلقوق الإن�سان يف بيان لها، 

وثقت جمموعة �سهادات حية من اأ�سرى قا�سرين 

يف  املا�سيني  ال�سهرين  خال  الحتال  اعتقلهم 

ال�سفة الغربية

يتوانى يف  ل  الح��ت��ال  اأن  اإىل  البيان  واأ���س��ار 

ا�ستخدام اأ�ساليب التعذيب النف�سي واجل�سدي مع 

الأ�سرى الأطفال خال العتقال والتحقيق

التي مت��ار���س �سدهم  ال��ع��زل  �سيا�سة  اأن  وب��ني 

اآثارها  تبقى  طويلة،  مل��دة  اأهاليهم  زي���ارات  ومنع 

الأم��ر  عنهم،  الإف���راج  بعد  حتى  عليهم  النف�سية 

الذي يوؤدي اإىل تدهور حالتهم ال�سحية وخا�سة 

املر�سى منهم

�سهادات حية

وذكر البيان عن الطفل الأ�سر )�س.ج( البالغ 

م��ن ال��ع��م��ر )15ع����اًم����ا(، اأن���ه خ���ال الع��ت��ق��ال مت 

تكبيله وتع�سيبه ثم اعتدت عليه قوات الحتال 

اأغمي عليه، ثم تركته نحو  بال�سرب املربح حتى 

30 �ساعة يف العراء

وبعد نقله اإىل مركز حتقيق امل�سكوبية، ورغم 

معاناته من �سيق يف التنف�س، احتجزوه يف زنزانة 

�سديدة الربودة وخالية من النوافذ ملدة 16 يوماً

وذكر يف اإفادته اأنه قبل اعتقاله باأ�سبوع اأجري 

له عملية فتق..

التفا�صيل �ص »8«

االنباط-عمان

اأك��د    ) اإم  اإف  اأم���ن   ( الأول  ك��ان��ون   6 ع��م��ان 

اأن  النعيمي  تي�سر  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 

العامة  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة  امتحان  عقد 

ال��دورة التكميلية ياأتي يف ظروف ا�ستثنائية   /

تتعلق بوباء كورونا .

النعيمي  يف حديث لإذاع��ة  الدكتور  واأ���س��ار 

الأمن العام “ اأمن اإف اإم “ اإىل اأنه مت تطوير 

ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  �سحي  بروتوكول 

مت خاله حتديد جمموعة من ال�سوابط ملن 

اأن  اإىل  م�سراً  لامتحان  بالتقدم  لهم  ي�سمح 

ي�سمح  ل��ن  ك��ورون��ا  بفرو�س  امل�سابني  الطلبة 

لهم بالتقدم لامتحان .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ق����ال امل�����س��ت��ث��م��ر يف ق��ط��اع ال���ط���ران اجم��د 

ب��اي��اء اه��م��ي��ة ل�سركات  امل�����س��ل��م��اين احل��ك��وم��ة 

ال���ط���ران امل��ح��ل��ي��ة وان ت��غ��ر ن��ه��ج احل��ك��وم��ة 

واأقفلت  احل���وار  اب���واب  اغلقت  ال��ت��ي  ال�سابقة 

خ���ط���وط ال���ت���وا����س���ل م����ع ����س���رك���ات ال���ط���ران 

الردنية.

واث��ن��ى امل�����س��ل��م��اين ع��ل��ى ال����دور ال���ذي ب��دات 

متار�سه وزارة ال�سياحه ومعايل وزير ال�سياحه 

�سندوق  اإط��اق  عن  موؤخرا  الوزير  اعلنه  وما 

هذا  يعترب  حيث  ال�سياحه  قطاع  يف  للمخاطر 

ت��ف��اع��ل اي��ج��اب��ي م��ن معاليه ب��ع��د ���س��ن��وات من 

الغياب �سبه التام لوزارة ال�سياحه.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 اأكد رئي�س هيئة ال�ستثمار بالوكالة فريدون 

حرتوقه، اهمية زيادة التعاون القليمي بني دول 

اليورو – متو�سطي يف جمال جذب ال�ستثمارات 

الجنبية والتبادل التجاري خ�سو�سا يف مرحلة 

الهيئة يف بيان ام�س  ما بعد كورونا. واو�سحت 

خال  التعاون  اهمية  اك��د  حرتوقة  ان  الح���د، 

اأع��م��ال الجتماع  اأع��م��ال جمموعة  م�ساركته يف 

القليمي لدول ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون الق��ت�����س��ادي 

والتنمية حول ال�ستثمار والتجارة، حتت عنوان 

والتكامل  القيمة  �سا�سل  يف  التفكر  “اإعادة 
القت�سادي الإقليمي.

التفا�صيل �ص »5«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

اأج�����رى ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

ام�����س االأح�����د، ات�����س��ااًل ه��ات��ف��ي��اً ب��امل��ه��ن��د���س 

���س��اي��ل ال��ع�����س��اي��ل��ة م���ع���زي���اً ب���وف���اة وال����ده 

النائب والعني االأ�سبق املهند�س عايد عودة 

الع�سايلة، الذي انتقل اإىل رحمة تعاىل يوم 

بالبذل  حافلة  ح��ي��اة  بعد  املا�سي  االأرب��ع��اء 

والعطاء واملواقف الوطنية والقومية.

ك��م��ا اأج������رى ج��ال��ت��ه ات�������س���اال مم��اث��ًا 

عودة  اأجم��د  م�سر  ل��دى  االأردين  بال�سفري 

ال��ع�����س��اي��ل��ة اأع����رب ف��ي��ه ع���ن ت��ع��ازي��ه ب��وف��اة 

���س��ق��ي��ق��ه امل��ه��ن��د���س ع���اي���د، م���وؤك���داً ج��ال��ت��ه 

تقديره ملا قدمه الفقيد خدمًة للوطن، يف 

خمتلف املواقع التي عمل بها.

الفقيد  وجنل  الع�سايلة  ال�سفري  وع���رّ 

عن خال�س التقدير وال�سكر جلالة امللك، 

الغ�سا�سنة  وع�سائر  الع�سايلة  ع�سرية  با�سم 

لهم،  جالته  وم��وا���س��اة  تعزية  على  ع��ام��ة، 

نفو�سهم، وخمففاً  االأثر يف  اأبلغ  له  كان  ما 

م�سابهم. عنهم 

و�����س����ددا ع���ل���ى ت���ق���دي���ر ع���ائ���ل���ة ال��ف��ق��ي��د 

وع���������س����ريت����ه ل����ه����ذه ال���ل���ف���ت���ة االإن�������س���ان���ي���ة 

عليه  اعتاد  والذي  جالته،  من  والتوا�سل 

بجالة  اع��ت��زازه��م  م��وؤك��دي��ن  �سعبه،  اأب��ن��اء 

بكل  جالته  ق��ي��ادة  ح��ول  واالل��ت��ف��اف  امللك 

فخر.

وك���ان���ت خم��ت��ل��ف ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ر���س��م��ي��ة 

ب��ال��ع��زاء  ت��ق��دم��ت  ق��د  االأردن  يف  وال�سعبية 

فقيدهم  بوفاة  الع�سايلة  لع�سائر  واملوا�ساة 

ب��ه م��ن ح�سور  مل��ا يحظى  ع��اي��د،  امل��ه��ن��د���س 

وطني وتقدير من خمتلف امل�ستويات.

ان االنباط- عمَّ

الذين  بال�سجن  املحكومني  ع��دد  ارتفع   

بقائهم  ع��ن  ب��دي��ًا  املجتمع  خ��دم��ة  ق���رروا 

 333 يف م���راك���ز االإ����س���اح وال���ت���اأه���ي���ل، م���ن 

موقوًفا مع نهاية �سهر اآب املا�سي، اإىل 406 

االأول  ت�سرين  �سهر  ن��ه��اي��ة  م��ع  حم��ك��وم��ني 

املا�سي.

ع���دد  اأن  ال����ع����دل،  وزارة  اأرق�������ام  وت���ب���ني 

بحكم  القا�سية  الق�سائية  االأحكام  ق��رارات 

االأ���س��ه��ر  خ���ال  ب��دي��ل��ة  جمتمعية  ع��ق��وب��ات 

الثَّاثة االأخرية بلغت 73 قرارا.

ق���رارا حل��االت مت   48 االأرق���ام  وت�سمنت 

حيث  عليها،  املجتمعية  ال��ع��ق��وب��ات  تطبيق 

11 ح���ال���ة من  اأي���ل���ول امل��ا���س��ي  ���س��ه��د ���س��ه��ر 

حالة   25 االأول  وت�سرين  حكما،   32 خ��ال 

م��ن خ��ال 28 ح��ك��م��ا، وت�����س��ري��ن ال��ث��اين 12 

ح��ال��ة م���ن خ���ال 13 ح��ك��م��ا، ل��ريت��ف��ع ع��دد 

العام  العقوبات خال  امل�ستفيدين من هذه 

406 موقوفني، متَّ تطبيق  احلايل اىل نحو 

181 منهم فعلًيا. العقوبة على 

واأتاحت التعديات على قانون العقوبات 

احل���ال���ة  ع���ل���ى  ب���ن���اء  ل��ل��م��ح��ك��م��ة،  االأردين 

فيما  عليه،  املحكوم  وموافقة  االجتماعية 

خا حالة التكرار باأن تق�سي باإحدى بدائل 

اأو جميعها، عند احلكم  االإ�ساح املجتمعية 

للمحكوم،  االأ�سلية  العقوبة  تنفيذ  بوقف 

االإ�ساح  م�سرية  �سمن  ت�سريعي  تعديل  يف 

ع االأردين منذ �سنوات. التي يتبعها امل�سرِّ

املجتمعي  االإ����س���اح  ب��دائ��ل  اإدخ����ال  ومت 

عام  مت��ت  ال��ت��ي  االأخ���رية  التعديات  �سمن 

ح��ي��ث مت  ال���ع���ق���وب���ات،  ق���ان���ون  ع��ل��ى   ،2017

على  ن�ست  والتي  مكرر«،   25« امل��ادة  اإ�سافة 

بدائل االإ�ساح املجتمعي، واملادة »54 مكرر 

ت على �سروط تطبيقها. ثانيا« والتي ن�سَّ

للمحكمة  فيحق  التعديات  لهذ  ووفقا 

احلب�س  اأو  جنحة  اأو  جناية  يف  احلكم  عند 

ة ال ت��زي��د ع��ل��ى ���س��ن��ة واح�����دة اأن ت��اأم��ر  م����درّ

يف ق���راره���ا اإي���ق���اف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ة، وف��ق��اً 

لاأحكام وال�سروط املن�سو�س عليها يف هذا 

القانون، اإذا راأت اأن من اأخاق املحكوم عليه 

ارتكب  التي  الظروف  اأو  �سنه  اأو  ما�سيه  اأو 

باأنه  االعتقاد  على  يبعث  ما  اجلرمية  فيها 

لن يعود اإىل خمالفة القانون.

وي���ع���رف ال���ق���ان���ون اخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

اإلزام املحكوم عليه بالقيام بعمل غري  باأنها 

مدفوع االأجر خلدمة املجتمع ملدة حتددها 

ت��زي��د  ���س��اع��ة وال   40 ت��ق��ل ع��ن  امل��ح��ك��م��ة، ال 

العمل  تنفيذ  يتم  اأن  على  �ساعة،   200 ع��ن 

املراقبة  وتتم  �سنة،  تزيد عن  ة ال  خال مدَّ

عن  تقل  ال  املحكمة  حتددها  ملدة  املجتمعية 

6 اأ�سهر وال تزيد عن 3 �سنوات.

االنباط- عمان

املواطنني  العام،  االم��ن  مديرية  ح��ذرت   

خ�اء  انهم  عون  يدرّ الأ�سخا�س  اللجوء  من 

ج���رائ���م اإل��ك��رتون��ي��ة ع���� ���س��ف��ح��ات م��واق��ع 

التوا�سل االجتماعي .

وقال الناطق االعامي با�سم املديرية يف 

ال�سكاوى  من  العديد  ان  االح��د،   hls بيان 

ب��ع�����س  م����ن  خ���ا����س���ة  امل����دي����ري����ة،  اىل  وردت 

ال�سفحات،  تلك  ملثل  جلاأن  اللواتي  الفتيات 

ا�سخا�س  تفيد بتعر�سهن لابتزاز من قبل 

جم��ه��ول��ني ان�����س��اأوا ت��ل��ك ال�����س��ف��ح��ات بهدف 

االيقاع باالآخرين وابتزازهم.

وا�����س����اف ان�����ه ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ع�����دد م��ن 

ت��ل��ك ال��ق�����س��اي��ا، ت��ب��ني ان ه���ذه ال�����س��ف��ح��ات 

ي���دار من  واال���س��خ��ا���س وه��م��ي��ون، ومنها م��ا 

�سحاياهم  ا���س��ت��دراج  ب��ه��دف  جم����اورة  دول 

ثم  ومن  م�ساعدتهم  بحجة  بياناتهم  واأخ��ذ 

ابتزازهم.

�سكوى  اي  املواطنني يف حال وجود  ودعا 

ل��وح��دة  ال���ل���ج���وء  اىل  ل���دي���ه���م،  م�����س��ك��ل��ة  او 

للمديرية،  ال��ت��اب��ع��ة  االل��ك��رتون��ي��ة  اجل��رائ��م 

حتت  اال�سخا�س  اولئك  ملثل  اللجوء  وع��دم 

اي ظرف كان.

االنباط- عمان

 ن���ف���ى اخل���ب���ري ال��ف��ل��ك��ي ع���م���اد جم��اه��د 

دخ���ول ك��وك��ب االأر����س يف ظ��ام دام�����س ملدة 

ثاثة اأيام يف احلادي والع�سرين من ال�سهر 

اجل�����اري، وف��ق��ا مل��ا ي��ت��داول��ه ن��ا���س��ط��ون على 

ذلك  ان  وقال  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 

ال يعتمد على اأ�س�س علمية.

واأك�����د جم��اه��د ام�����س االأح������د، ان م���ا مت 

احل��دي��ث ع��ن��ه ه��و اإع�����ادة خل��� م��ن�����س��ور يف 

موقع اإلكرتوين �ساخر يعود ل�سنة 2014، 

يدعي اأن االأر�س �ستدخل يف ظام لعدة اأيام 

خال �سهر كانون االول من العام 2014، 

م�سريا اىل ان اخل��� ال زال م��ت��داوال حتى 

على  تعتمد  ال  امل��ع��ل��وم��ة  ه���ذه  ان  اال  االآن، 

اأ�س�س علمية.

الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  اأن  واأ����س���اف 

ال�سمالية  امل��ن��اط��ق  م��ن��اط��ق حم���ددة يف  ع��ن 

م��ن ال��ك��رة االأر����س���ي���ة، اأم����ر مم��ك��ن، خا�سة 

مغناطي�سية  لعا�سفة  االأر����س  تعر�س  عند 

�سم�سية، حيث تتفاعل اجل�سيمات امل�سحونة 

تتكون  التي  املرئية  غري  واال�سعة  كهربائيا 

م��ن��ه��ا ال���ري���اح وال��ع��وا���س��ف ال�����س��م�����س��ي��ة، مع 

عنها  وينتج   ، االأر���س��ي  املغناطي�سي  احلقل 

االأر���س��ي  املغناطي�سي  احل��ق��ل  يف  ا���س��ط��راب 

وتيارات كهربائية اأقوى من املعتاد.

ت��وؤدي  التفاعات  ه��ذه  اأن  وب��ني جماهد 

واأجهزة  االت�ساالت  ت�سوي�س يف  ح��دوث  اإىل 

حت��دي��د امل��وق��ع اجل���غ���رايف، وان��ق��ط��اع التيار 

الكرة  من  ال�سمالية  املناطق  يف  الكهربائي 

االأر�سية، حيث ترتكز احلقول املغناطي�سية 

ب�����س��ك��ل اأو������س�����ع ن��ت��ي��ج��ة ت���ع���ط���ل امل����ول����دات 

الكهربائية يف تلك املناطق اجلغرافية.

الكهربائي  التيار  انقطاع  اأن  اىل  وا���س��ار 

املغناطي�سية  وال��ع��وا���س��ف  ال���ري���اح  ن��ت��ي��ج��ة 

ال��ك��رة  ك��ل  ي�سمل  اأن  ي�ستحيل  ال�سم�سية 

االأر���س��ي��ة، واإمن����ا يقت�سر ف��ق��ط ع��ل��ى م��دن 

�سغرية تقع يف �سمال الكرة االأر�سية فقط، 

اأو  لدقائق  االنقطاع  ه��ذا  ي�ستمر  ما  وع��ادة 

لعدة �ساعات فقط.

 جاللة الملك يعزي بوفاة العين 
األسبق عايد العضايلة

 73 محكوما يستبدلون السجن 
بخدمة المجتمع خالل 3 أشهر

 األمن العام يحذر من اللجوء 
ألشخاص يدعون أنهم خبراء 

إلكترونية جرائم 

 خبير فلكي ينفي دخول االرض في 
ظالم دامس 3 أيام

االنباط- عمان

اخت�سا�سها  ال���دول���ة  اأم����ن  حم��ك��م��ة  اأك�����دت 

بالنظر يف ق�سية اعتداء 17 �سخ�سا على طفل 

اأكرث من �سهر ون�سف،  الزرقاء قبل  يف مدينة 

يف  عينيه،  اح��دى  واع��ت��ام  يديه  ببرت  وت�سببوا 

ق�سية عرفت با�سم »فتى الزرقاء«.

وق����ررت امل��ح��ك��م��ة، ام�����س االأح�����د، يف جل�سة 

ع��ق��دت��ه��ا ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س��ه��ا امل���ق���دم ال��ق��ا���س��ي 

وع�سوية  امل�ساعيد،  موفق  الدكتور  الع�سكري 

ال��ق��ا���س��ي امل�����دين ع��ف��ي��ف اخل����وال����دة وامل���ق���دم 

ال��ق��ا���س��ي ال��ع�����س��ك��ري ع��ام��ر ه��ل�����س��ة، رد ال��دف��ع 

ال��دف��اع بخ�سو�س عدم  امل��ث��ار م��ن قبل وك���اء 

اخت�سا�س املحكمة بنظر الدعوة.

هذه  جميع  رد  جل�ستها،  يف  املحكمة  وبينت 

ال���دف���وع وال�����س��ري ب����اإج����راءات ال��ق�����س��ي��ة ح�سب 

االأ�سول.

اإىل  املحكمة  عام  مدعي  بح�سور  وا�ستمعت 

ثاثة �سهود نيابة عامة، ومت تاأجيلها اإىل يوم 

غد االثنني ، ال�ستكمال بيانات النيابة العامة.

و���س��ت�����س��ت��م��ع امل��ح��ك��م��ة ل���� 26 ���س��اه��دا خ��ال 

ج��ل�����س��ات��ه��ا يف ال��ق�����س��ي��ة، ومب����ع����دل ج��ل�����س��ت��ني 

اأ�سبوعيا.

ووقعت اأحداث الق�سية يف حمافظة الزرقاء 

اأق��دم  اذ  املا�سي،  االأول  ت�سرين  �سهر  منت�سف 

واعتام  يديه  وبرت  حدث  خطف  على  املتهمون 

اح�����دى ع��ي��ن��ي��ه وت����رك����وه يف م��ن��ط��ق��ة م��ع��زول��ة 

وبعيدة عن اأقرب م�ست�سفى 7 كيلو مرتات.

 16 القب�س على  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  واأل��ق��ت 

 17 املتهم  وتاحق  الق�سية،  ذم��ة  على  �سخ�سا 

الفار من وجه العدالة حتى اليوم.

املحاكمة  جل�سات  اأول  يف  املحكمة  واأ�سندت 

االإره��اب  بينها  17، من  ال�  للمتهمني  ت�سع تهم 

والت�سبب  العر�س،  وهتك  اجلنائي  واخل��ط��ف 

بعاهة دائمة، وال�سروع بالقتل، ومقاومة رجال 

االأمن، وحيازة �ساح ناري غري مرخ�س.

 أمن الدولة تؤكد اختصاصها بقضية فتى الزرقاء وتقرر 
السير بإجراءاتها وفق األصول

االثنني    7  /  12  / 2020

االنباط- عمان

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

على امل�ساهمة الوطنية البارزة للقطاع التجاري 

واخلدمي خال فرتة جائحة كورونا من خال 

اإدام�����ة ا���س��ت��م��رار اخل���دم���ات اال���س��ا���س��ي��ة وت��دف��ق 

املحلي  لل�سوق  الغذائية  واملواد  اال�سا�سية  ال�سلع 

ودع�����م خم�����زون امل��م��ل��ك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي منها 

هذا  اأب��ن��اء  وبجهود  اهلل  م��ن  فبف�سل   « م�سيفا 

الوطن اخلري مل ت�سهد اأي من املحال التجارية 

اأرففاً فارغة اأو نق�ساً يف املواد اال�سا�سية ».

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

الغرفة  رئي�س  ولقائه  االردن  جت��ارة  غرفة  اىل 

اىل  االدارة  جمل�س  واع�����س��اء  ال��ك��ب��اري��ت��ي  ن��ائ��ل 

�سريكا  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  تعت�  احل��ك��وم��ة  ان 

وط��ن��ي��ا م��ه��م��ا وراف������دا اأ���س��ا���س��ي��ا يف دع���م رك��ائ��ز 

وخلق  اال�ستثمار  وحتفيز  االقت�سادية  التنمية 

ف��ر���س ال��ع��م��ل، م�����س��ريا اإىل اأن ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة 

واخلدمات ي�ساهم مبا ن�سبته 5ر54 باملائة من 

ت�سغيلية  طاقة  ويوفر  االإجمايل  املحلي  الناجت 

االأردن��ي��ة  العمل  ق��وة  ثلثي  م��ن  اأك���رث  ت�ستوعب 

من خال قطاعاته الفرعية كالنقل والتخزين 

واالت�ساالت وخدمات املال والتاأمني والعقارات.

وا�سار اخل�ساونة خال اللقاء الذي ح�سره 

لبيانات  ووف��ق��اً  ان��ه  اىل  ال����وزراء  م��ن  جمموعة 

ت�سجيل ال�سركات فقد �سكلت ال�سركات امل�سجلة 

 53 ن�سبته  م��ا  ال��ت��ج��ارة واخل���دم���ات  ق��ط��اع  يف 

امل�سجلة خال عام  ال�سركات  باملئة من جمموع 

4ر82 مليون  2019، وبراأ�س مال قدر بنحو 
دينار لنف�س العام.

وث��م��ن رئ��ي�����س ال�������وزراء ال�����دور ال���ه���ام ال���ذي 

والزراعة  واخلدمات  التجارة  قطاعات  به  تقوم 

يف ت��ع��زي��ز االأم������ن ال���غ���ذائ���ي و���س��ع��ي احل��ك��وم��ة 

القطاعات  ه��ذه  تناف�سية  تعزيز  موا�سلة  على 

ومعاجلة التحديات التي تواجهها، الفتا اىل ان 

احلكومة تعمل حاليا على اعداد اال�سرتاتيجية 

برنامج  بالتعاون مع  الغذائي،  الوطنية لامن 

الفاو مب�ساركة اجلهات  العاملي ومنظمة  الغذاء 

ذات العاقة من القطاعني العام واخلا�س.

املرحلة  ع��ن��وان  ي��ك��ون  اأن  نتطلع  ان��ن��ا  واك���د 

فيه  تت�سارك  وطني  اقت�سادي  نهج  ه��و  املقبلة 

ك��ل م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ع احل��ك��وم��ة 

لتح�سني بيئة االأعمال وتعزيز القدرة التناف�سية 

ل��ل��ق��ط��اع��ات االق���ت�������س���ادي���ة ومت���ك���ني اأ����س���ح���اب 

االأعمال من التعايف من التداعيات االقت�سادية 

امل�ساحبة جلائحة فريو�س كورونا.

وع����ر�����س رئ���ي�������س ال���������وزراء اب������رز اأول����وي����ات 

يتم  التي  واملبادرات  املقبلة  املرحلة  احلكومة يف 

اأن احلكومة تعمل جاهدة  العمل عليها، موؤكدا 

الوبائي  الو�سع  ا�ستقرار  مرحلة  اإىل  للو�سول 

وب����ال����ت����وازي احل���ر����س ع��ل��ى ا����س���ت���دام���ة ال��ع��م��ل 

يف ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة لدعم 

االقت�ساد الوطني واخلروج من هذه االأزمة.

اال�ستثمار  لتحفيز  احلكومة  �سعي  اك��د  كما 

اال�ستثمارية  امل�ساريع  وطرح  ال�سادرات  وتعزيز 

وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ع��ل��ى م���ب���داأ ال�����س��راك��ة بني 

ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س، الف��ت��ا اىل حر�س 

حلول  واي��ج��اد  العقبات  تذليل  على  احل��ك��وم��ة 

املحليني  امل�ستثمرين  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للتحديات 

وال����ع����رب واالج�����ان�����ب، م����وؤك����دا اه���م���ي���ة ال��ع��م��ل 

بت�ساركية نحو زيادة ت�سغيل االأردنيني.

اىل  وت�����س��ع��ى  �سعت  احل��ك��وم��ة  ان  اىل  ول��ف��ت 

النمو  الراأ�سمايل لتحريك عجلة  زيادة االنفاق 

تف�سي  هيكلية  باإ�ساحات  وامل�سي  االقت�سادي 

اىل حت�سينات ا�سا�سية يف اداء االقت�ساد الوطني 

وانتاج مناخات حت�سن ادائه خال الفرتة املقبلة 

و�سوال اىل مرحلة ن�ستطيع فيها حتقيق ا�سكال 

كبرية من االعتماد على الذات.

وقال رئي�س الوزراء » �سنكون كما تعهدنا امام 

اهلل وامام قيادتنا الها�سمية �سادقني و�سفافني 

واالع����ام  الت�سريعية  وال�����س��ل��ط��ة  امل���واط���ن  م��ع 

ان ه��ن��اك �سعوبات  ون����درك  ال��ق��ط��اع��ات  وك��اف��ة 

بفعل  �سيقة  مالية  م�ساحات  ام��ام  واننا  كبرية 

جم��م��وع��ة م���ن ال��ع��وام��ل غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا ذات ط��اب��ع 

خارجي«.

جمموعة  تت�سمن  ال��ت��ي  امل�سفوفة  وب�����س��ان 

مطالب تقدم بها القطاع التجاري ومن ابرزها 

ال���وزراء  رئي�س  ا���س��ار  القطاعات  بفتح  املطالبة 

اىل ان بع�س ق��رارات االغ��اق القطاعية كانت 

جتنب  من  احلكومة  لتمكن  وا�سا�سية  �سرورية 

���س��ي��ن��اري��و ال�����س��غ��ط ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف 

م��رح��ل��ة مل ت��ك��ن ل��دي��ن��ا ق���درة ���س��ري��ري��ة كافية، 

ك��ان لهذه االج���راءات مامح توؤ�سر  ان��ه  موؤكدا 

اننا  يعني  ان  دون  الوبائي  الو�سع  ا�ستقرار  اىل 

و�سلنا اىل ا�ستقرار الو�سع الوبائي ب�سكل كامل.

واك������د رئ���ي�������س ال���������وزراء ان ه�����ذه احل��ك��وم��ة 

بانها  وتفتخر  تعتز  امللك  جالة  من  وبتوجيه 

ا�ستطاعت، وبالتعاون الوثيق بني وزارة ال�سحة 

امل��ل��ك��ي��ة م�����س��اع��ف��ة ال�سعة  ال��ط��ب��ي��ة  واخل���دم���ات 

�سهرين  م��ن  اق��ل  يف  للم�ست�سفيات  ال�سريرية 

وتو�سعة قاعدة ا�سرة العناية احلثيثة .

اأن هذه االج��راءات م�ستمرة حتى  ولفت اإىل 

31 / 12 / 2020 وذلك لتقييم قدرتنا على 
التحرك يف اطار تخفي�س �ساعات احلظر ليتبعه 

العمل يف  ل�سكل  اخ��رى  اج���راءات  وعلى مراحل 

يوم اجلمعة والفتح االمن للقطاعات املت�سررة، 

موؤكدا انه لن يتم جتاوز هذه اجلائحة واثارها 

واجلميع  احلكومة  بني  حقيقية  ت�ساركية  دون 

ويف مقدمة ذلك التزام املواطن ب�سبل واجراءات 

الوقاية وال�سامة العامة.

وا���س��ت��م��ع رئ��ي�����س ال��������وزراء اىل م��اح��ظ��ات 

بالتفاعل  واع����دا  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  وم��ط��ال��ب 

املعنية والقطاع الإيجاد  ال��وزارات  االيجابي بني 

حلول للتحديات التي تواجهه.

ن��ائ��ل  االأردن  جت������ارة  غ���رف���ة  رئ���ي�������س  وق������ال 

ال��ك��ب��اري��ت��ي ان ال��ت��ج��اري ي����درك وي���ق���در م��دى 

ح����ر�����س احل����ك����وم����ة ع���ل���ى م�������س���ل���ح���ة ال���وط���ن 

وامل��واط��ن��ني واالط�����اع ع��ل��ى ه��م��وم��ه��م تنفيذا 

اململكة  ان  موؤكدا  ال�سامية،  امللكية  للتوجيهات 

التي  االقت�سادية  ال�سعوبات  قادرة على تخطي 

تواجهها بتعاون اجلميع.

يواجهها  التي  الهموم  من  جملة  اىل  وا�سار 

احلظر  ومنها  احلالية،  الظروف  خال  التجار 

ال�سامل واأوامر الدفاع و�سرورة توفري احلماية 

النقدية  ال�سيولة  ل�سح  ا�سافة  العمل،  ل�ساحب 

ال��ف��وائ��د  بتخفي�س  ت��ع��ل��ي��م��ات  الإ����س���دار  داع���ي���ا 

و�سروط االئتمان.

اأ�سبحت  ال�سرائب  ان  اإىل  الكباريتي  ولفت 

ثقيلة على القطاع اخلا�س ومل يعد قادرا على 

�سدادها، داعيا الإعادة النظر يف حت�سيلها بحيث 

عند  قيمتها  ن�سف  االأوىل  مرحلتني  على  يتم 

اال�سترياد واالخ��رى ما بعد البيع النهائي، اىل 

ب��ع��د مرحلة  مل��ا  ال��دخ��ل  ت��اأج��ي��ل �سريبة  ج��ان��ب 

اال�ستحقاق.

ودعا رئي�س الغرفة اىل عدم املبالغة باملعاينة 

وال��ت��ق��دي��ر وال��ت��خ��م��ني اجل��م��رك��ي، وامل��ح��اف��ظ��ة 

العقبة من خال اخلدمة  تناف�سية ميناء  على 

وال�سعر، مبينا اأن املناف�سة بقطاع املوانئ والنقل 

اإعادة النظر مبا يحكمهما  واللوج�ستيات يحتم 

دعائم  اأه��م  من  باعتبارهما  ا�سرتاتيجيات  من 

االقت�ساد الوطني.

ا�ستكمال  ����س���رورة  اىل  ال��ك��ب��اري��ت��ي  وا����س���ار 

فتح مع ما تبقى من منافذ حدودية مع دول 

اجلوار، مع مراعاة ت�سهيل االجراءات الن�سياب 

نقل  على  القيود  وتخفيف  ال�ساحنات  ح��رك��ة 

ال���رتان���زي���ت، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ب���ق���اء وا���س��ت��م��رار 

ودميومة النقل بالرتانزيت من خال االأردن.

لتعوي�س  ال�سياحة  ت�سجيع  ���س��رورة  واك��د 

التجارية  احل��رك��ة  وتن�سيط  ال��ق��ط��اع  خ�سائر 

باملدن، مبينا ان قرارات احلماية للمنتج املحلي 

�سواء كان �سناعيا او زراعيا جاءت على ح�ساب 

التاجر امل�ستورد.

وطالب الكباريتي ب�سرورة م�ساواة القطاع 

ال���ت���ج���اري ب��ال�����س��ن��اع��ي ب��خ�����س��و���س ت�����س��ع��رية 

بع�س  وم��راج��ع��ة  ا�ستقرار  واهمية  الكهرباء، 

القوانني االقت�سادية، وخا�سة قانوين املالكني 

وامل�ستاأجرين جراء الغلو يف تقدير االيجارات 

واإخاء املاأجور، ونقابة املحامني الذي يفر�س 

توكيل حمامي على كل املن�ساآت االقت�سادية.

غ��رف��ة جت��ارة  ادارة  اع�����س��اء جمل�س  وث��م��ن 

النوايا  التجارية  القطاعات  وممثلو  االأردن 

ت�سلمها  منذ  احل��ك��وم��ة  اب��دت��ه��ا  ال��ت��ي  الطبية 

م��ه��ام��ه��ا، م�����س��ريي��ن ل���اإ����س���رار ال���ت���ي حلقت 

ب��ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وم��وؤ���س�����س��ات��ه ج����راء اأزم����ة 

كورونا.

تواجه  التي  الق�سايا  من  العديد  وطرحوا 

ب��ع��م��وم اململكة،  ال��ت��ج��اري واخل��دم��ي  ال��ق��ط��اع 

واب���رزه���ا ���س��رورة ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة احلقيقية 

وف���ت���ح ق���ن���وات ت���وا����س���ل وح������وار م�����س��ت��م��ر بني 

اجلمعة  يوم  بحظر  النظر  واع��ادة  القطاعني، 

وت�سكيل  اجل���زئ���ي،  احل��ظ��ر  ���س��اع��ات  وت��ق��ل��ي��ل 

جمل�س اعلى لاأمن الغذائي، وتقدمي برنامج 

»ا�ستدامة« الأ�سحاب العمل، وانقاذ القطاعات 

االأكرث ت�سررا وتوفري قرو�س مي�سرة وت�سهيل 

ح�سول امل�ستوردين على ال�سيولة من البنوك.

وا�����س����اروا اىل ����س���رورة ا����س���دار اأم����ر دف���اع 

وامل�ستاأجرين  املالكني  بني  العاقة  بخ�سو�س 

عددها  ي�سل  وال��ت��ي  للمن�ساآت،  ح��واف��ز  وم��ن��ح 

حتت  لان�سواء  من�ساأة  ال��ف   100 ي��ق��ارب  مل��ا 

مظلة ال�سمان االجتماعي، وتاأجيل قرار احلد 

مطلع  تطبيقه  �سيبداأ  ال��ذي  ل��اأج��ور  االأدن���ى 

امل��ح��ل��ي، واع���ادة  امل��ق��ب��ل، ودع���م امل�ستثمر  ال��ع��ام 

واتفاقية  �سوريا  من  اال�سترياد  بوقف  النظر 

التجارة احلرة مع تركيا وفتح مع� جابر.

واك��دوا ان توفري خم��زون ا�سرتاتيجي من 

القطاع  القطاع  اأول��وي��ات  م��ن  الغذائية  امل���واد 

التجاري، م�سريين اىل �سرورة �سخ املزيد من 

م�سروعات  واق��ام��ة  املحلية  بال�سوق  ال�سيولة 

تنموية وا�ستثمارية مبناطق اجلنوب واطاق 

النظر  واع���ادة  التحفيزية  ال���ام��ج  من  مزيد 

ب�����س��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات واالع���ف���اء م��ن ا���س��رتاك��ات 

بالقطاع  وااله��ت��م��ام  حم���ددة،  لفرتة  ال�سمان 

الزراعي وا�ستثنائه من �ساعات احلظر وتوزيع 

ال�سناعية  ال��ق��ط��اع��ات  على  ال��ك��ه��رب��اء  فائ�س 

خلف�س كلف الطاقة.

وا������س�����اروا اىل �����س����رورة ت��و���س��ي��ع ���س��ري��ح��ة 

املن�ساآت  وبخا�سة  ال��ق��رو���س  م��ن  امل�ستفيدين 

ال�سغرية واملتو�سطة وت�سهيل اعمال ال�سركات 

امل�����س��ت��ث��م��رة ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، وت�����س��ري��ع اجن���از 

املعامات باملوا�سفات واملقايي�س، واعادة النظر 

االلكرتونية،  اللوحات  ور���س��وم  االأبنية  بنظام 

و����س���ب���ط االن���ت�������س���ار ال���ع�������س���وائ���ي ل���اأ����س���واق، 

وال��ف��واك��ه  للخ�سار  ت�����س��دي��ري��ة  ا���س��واق  وف��ت��ح 

ووق��ف  النفطية  امل�ستقات  ا���س��ع��ار  وتخفي�س 

قطاع  على  والرتكيز  الغذائية  امل��واد  ت�سدير 

اخلدمات واال�ست�سارات، واملحافظة على حركة 

الرتانزيت

االنباط- عمان

 فر�س فريو�س كورونا نف�سه على ا�ستعدادات جمل�س االأمة، ملرا�سم 

افتتاح اأعمال الدورة غري العادية ملجل�س النواب التا�سع ع�سر.

وقال اأمني عام جمل�س االعيان علي الزيود ام�س االحد ، اإن ح�سور 

اأع�ساء جمل�سي  اجلل�سة االفتتاحية �سيقت�سر على عدد حمدود، وهم 

ك��ورون��ا من  تفر�سه جائحة  م��ا  ب�سبب  واحل��ك��وم��ة،  وال��ن��واب  االع��ي��ان 

اإجراءات احرتازية ووقائية للحد من انت�سار الفريو�س.

واأو�سح، باأن االجراءات تت�سمن االلتزام بارتداء الكمامات، والتباعد 

النواب  اأم��اك��ن اجل��ل��و���س، بحيث تكون مقاعد  وت��وزي��ع  ب��ني احل�����س��ور، 

حتت القبة، واالأعيان والوزراء على ال�سرفات، ف�سًا عن اإجراء فح�س 

كورونا للح�سور قبيل افتتاح الدورة غري العادية، اخلمي�س املقبل.

 الحكومة تسعى لمواصلة تعزيز تنافسية هذه القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجهها

 الخصاونة: القطاع التجاري شريك وطني لتحفيز 
االستثمار وخلق فرص العمل

 تدابير احترازية الفتتاح الدورة غير العادية لمجلس األمة
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االنباط-عمان

حاليا  الأردن��ي��ة  الأمل��ان��ي��ة  اجلامعة  ت�شارك 

 ،  2020 لعام   العاملية  برايز  يف م�شابقة هالت 

والتي انطلقت م�ؤخرا مب�شاركة فرق طالبية 

متثل اأكرث من 2000 جامعة من خمتلف دول 

العامل ، حيث تهدف امل�شابقة والتي تعترب اأكرب 

العامل  الأعمال على م�شت�ى  م�شابقة لريادة 

اىل دمج مفاهيم الريادة والبتكار الجتماعي 

وت�شجيع ال�شباب على امل�شاركة يف حل امل�شكالت 

العاملية.

وتتبنى هالت برايز �شن�يا احدى الأهداف 

الإمن��ائ��ي��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة بحيث ي��ت��م  طرح 

الفر�شة  ع��ل��ى �شكل حت���دي لإت���اح���ة  ال��ه��دف 

م�شاريع  اأف���ك���ار  ل��ت��ق��دمي  اجل��ام��ع��ات  لطلبة 

ت�شاعد يف حل امل�شكلة عامليا ليح�شل الفريق 

الفائز باملرحلة النهائية على اجلائزة الأوىل 

والتي تقدر بح�ايل ملي�ن  دولر، وه� لهذا 

العام حتدي الأمن الغذائي.

الدكت�رة  الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  وبينت 

اأن اجل��ام��ع��ة الأمل��ان��ي��ة الأردن��ي��ة  م��ن��ار فيا�س 

حتر�س على م�شاركة طلبتها من خالل عمادة 

�ش�ؤون الطلبة يف خمتلف امل�شابقات والن�شاطات 

، ولذلك فقد احت�شنت  الريادية  الأبعاد  ذات 

ومنذ �شن�ات من�شة لالإبداع والبتكار لتحفيز 

الطلبة على تنمية التفكري الإبداعي واخلروج 

مب�����ش��اري��ع ن���ع��ي��ة ق��اب��ل��ة للتنفيذ م��ن خ��الل 

برنامج الريادة والبتكار، مبينة باأن م�شاركة 

برايز فر�شة غنية لتط�ير  الطلبة يف هالت 

خ���ربات���ه���م وت����ج���ي���ه ط��اق��ات��ه��م ن��ح��� ح��ل���ل 

اإيجابية مل�شاكل الغذاء .

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ب��ي��ن��ت م��ن�����ش��ق��ة امل�����ش��اب��ق��ة يف 

املرحلة  ان  الزبيدي  �شارة  الطالبة  اجلامعة 

الأوىل بامل�شابقة تبداأ باجلامعات بحيث يتاأهل 

الفريق الفائز مبا�شرة للمرحلة الثانية ومن 

بعدها يختار الفريق الفائز دولة من اأ�شل 2٥ 

ال��ف��رق  الفائزة من ح�ل  دول��ة ليتناف�س مع 

العامل، م�شيفة ً باأن  الفرق املتاأهلة  للمرحلة 

ت�ؤهلهم  مكثفة  ل��ت��دري��ب��ات  تخ�شع  ال��ث��ال��ث��ة 

اأر����س  ع��ل��ى  م�����ش��اري��ع  اإىل  اأف��ك��اره��م  لتح�يل 

يتم  التي  النهائية  للمرحلة  و���ش���ل  ال���اق��ع 

خاللها اختيار اأف�شل فكرة عامليا من اأ�شل ٦ 

افكار لربح اجلائزة الكربى .

امل�ش�ؤول عن  الفريق الطالبي  ان  واأ���ش��ارت 

اجلائزة باجلامعة الأملانية الأردنية عقد �شل�شة 

من املبادرات والتدريبات وور�س العمل لتحفيز 

عقد  مت  كما  بامل�شابقة  امل�شاركة  على  الطلبة 

ل��ق��اءات م��ع مت�شابقني ح���ل ال��ع��امل وت�فري 

حم��ت���ى ت��ع��ل��ي��م��ي وحت��ف��ي��زي ع��ل��ى من�شات 

اأكرب عدد  الت�ا�شل الجتماعي لل��ش�ل اىل 

من املتابعني على م�شت�ى الأردن.

واأعربت الزبيدي عن اأمنياتها بتاأهل فريق 

اردين للمرحلة النهائية لتمثيل الأردن يف هذا 

الن�شاط ال�شبابي العاملي الهام .

االنباط- عمان

املبي�شني  �شمري  الداخلية  وزير  اأوعز   

���ش��ف��اع��ة  ق���ب����ل  ب���ع���دم   ، امل��ح��اف��ظ��ني  اإىل 

ك��ان��ت  م���ه���م���ا  ���ش��خ�����س  اي  و�����ش����اط����ة  او 

من  اي  تكفيل  ب�����ش��اأن  م���ق��ع��ه  اأو  مكانته 

اخل����ارج����ني ع���ل���ى ال����ق����ان�����ن، وا����ش���ح���اب 

ال�ش�ابق اجلرمية ، وفار�شي التاوات ال 

ال�شخ�شية. مب�افقته 

وجهه  تعميم  يف  الداخلية  وزي��ر  واأك��د 

اىل امل��ح��اف��ظ��ني ام�����س الأح����د ، ب���ان ه��ذا 

او�شى  ل�  �شخ�شيا حتى  به  من�ط  المر 

اي  بالفراج عن  املخت�س  المني  املجل�س 

من ه�ؤلء امل�ق�فني.

اأن  اإىل  امل��ب��ي�����ش��ني  ال������زي�����ر  واأ������ش�����ار 

امل��ح��اف��ظ م�������ش����ؤول م�����ش���ؤول��ي��ة ق��ان���ن��ي��ة 

واداري��ة وادبية يف حال الخ��الل باي من 

الت�جيهات. هذه 

االنباط-عمان

ال���ط���ريان اجم��د  ق��ط��اع  امل�شتثمر يف  ق���ال 

ل�شركات  اهمية  ب��اي��الء  احلك�مة  امل�شلماين 

ال���ط���ريان امل��ح��ل��ي��ة وان ت��غ��ري ن��ه��ج احل��ك���م��ة 

واأقفلت  احل����ار  اب����اب  اغلقت  التي  ال�شابقة 

خ���ط����ط ال���ت����ا����ش���ل م���ع ����ش���رك���ات ال���ط���ريان 

االردنية.

ب��دات  ال���ذي  ال���دور  امل�شلماين على  واث��ن��ى 

متار�شه وزارة ال�شياحه ومعايل وزير ال�شياحه 

وما اعلنه ال�زير م�ؤخرا عن اإطالق �شندوق 

للمخاطر يف قطاع ال�شياحه حيث يعترب هذا 

من  �شن�ات  بعد  معاليه  م��ن  ايجابي  تفاعل 

الغياب �شبه التام ل�زارة ال�شياحه.

وا����ش���ار امل�����ش��ل��م��اين اىل ان����ه ق���د ط��ال��ب يف 

املجل�س ال�شابع ع�شر بان�شاء �شندوق املخاطر 

ال�شياحية وت�شكل ا�شتجابة دولة رئي�س ال�زراء 

ومعايل وزير ال�شياحه خط�ة مهمه يف الجتاه 

ال�شحيح تك�شف عن اننا امام حك�مة تت�شابك 

ب�شكل اإيجابي مع قطاعات القت�شاد و�شتك�ن 

قادرة على تقدمي خطط لتجاوز اثار جائحة 

ك�رونا.

وا�����ش����اف امل�����ش��ل��م��اين ان ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا 

احلقت �شرر كبري ب�شركات الطريان املحلية 

ال�شابقة  م�����ش���ؤول يف احل��ك���م��ة  ومل جن��د اي 

ي�شتمع ملطالبها او ي�شاأل عن او�شاعها. وكان 

كل اهتمام احلك�مة ال�شابقة متجه نح� �شركة 

م�شاهمة على ا�شا�س ان احلك�مة لها ح�شة بها 

ومت جتاهل كافة ال�شركات املحلية الخرى.

واكد امل�شلماين على انه لي�س من م�شلحة 

اي احد افال�س اي �شركة طريان حملية وهي 

ال��ت��ي ت���ف��ر اع����داد ك��ب��ريه م��ن ف��ر���س العمل 

لالردنيني وتدفع ال�شرائب للخزينة العامه 

و�شاهمت يف ترويج الردن �شياحيا.

ب��ادرة تعاون مع  ام��ا البن�ك فلم تقدم اي 

���ش��رك��ات ال���ط���ريان ول��ي�����س ل��دي��ه��ا اي ج��دي��ة 

قطاع  ان��ه  بحجة  ال�شركات  ه��ذه  م�شاعدة  يف 

مت�شرر ومت�قف عن العمل.

ال�شابقة  احلك�مة  ان  امل�شلماين  وا���ش��اف 

�شحفيه  وم���ؤمت��رات  وتنظري  وع���د  ا�شبعتنا 

دون اي ج���دوى او اي ق���رار وم��ا قدمه وزي��ر 

ال�شياحه قي م�ؤمتر �شحفي واح��د يعادل ما 

الفرته  ك��ل  خ��الل  ال�شابقه  احلك�مة  قدمته 

املا�شيه.

ال��ط��ريان  ق��ط��اع  ان  على  امل�شلماين  واك���د 

يت�قع وقريبا اأن يجد اهتمام حك�مي وان يتم 

القطاع  ه��ذا  ملطالب  لالإ�شتماع  ل��ق��اءات  عقد 

املت�شرر وجتنيبه �شبح الفال�س.

النباط- عمان

اعتمدت وزارة املياه والري، تعليمات جديدة لآبار 

املياه التجميعية باملنازل يف جميع مناطق اململكة

اإن  �شعيدان  الدكت�ر معت�شم  امل��ي��اه  وزي��ر  وق��ال 

التعليمات تاأتي �شمن جه�د ال�زارة لتعزيز احل�شاد 

الطلب  يف  ال�شغط  وتخفيف  الفاقد  وتقليل  املائي 

على املياه.وذكرت ال����زارة يف بيان، ام�س الأح��د، ان 

�شعيدان قال ان ال�زارة وبالتن�شيق مع وزارة الدارة 

املحلية واأمانة عمان الكربى، اعتمدت ر�شميا يف نظام 

البنية والتنظيم والزام م�شاريع العمار املرخ�شة، 

من قبل المانة والبلديات، وبداأت بتطبيقها �شمن 

حدودها للعام احلايل. واأ�شار اإىل اأن العتماد يهدف 

م�شاكل  من  للحد  بتطبيقه  املعنية  اجلهات  لقناع 

هط�ل  نتيجة  باملمتلكات  وال����ش���رار  الفي�شانات، 

الأمطار الغزيرة وق�ش�ر �شبكات ت�شريف املياه على 

الأ�شطح املنزلية، وعلى خط�ط ال�شرف ال�شحي مع 

مراعاة ما ورد يف ك�دة خزانات املياه اخلر�شانية من 

ك�دات البناء ال�طني . وقال ان التعليمات اجلديدة 

راعت احلد الدنى للحجم الأمثل لبئر جتميع مياه 

وم�شاحة  ال��ه��ط���ل  كمية  على  بالعتماد  الم��ط��ار 

ال�شطح، م�شريا اىل ان ال���زارة �شتعد جدول بكمية 

الهط�ل لكل منطقة يف عمان، لتقليل الفاقد املائي 

الردن  وان  خا�شة  امل��ائ��ي،  احل�شاد  كميات  وزي����ادة 

يعاين من �شح املياه ويعترب ثاين افقر دول العامل 

مائيا. وبني اأنه مت جتهيز كتيبا حل�شاد مياه الأمطار 

كفاءة  لرفع  مبادرة  م�شروع  مع  بالتعاون  للمنازل، 

للتنمية  المريكية  ال�كالة  من  املم�ل  املياه  قطاع 

التجميعية  الآب���ار  تعليمات  على  يحت�ي  ال��دول��ي��ة، 

ملياه الأمطار، ل�شالح اأمانة عمان الكربى، وكيفية 

احت�شاب حجم اخلزان �شمن مناطق المانة، وح�شب 

كمية الأمطار ال�شاقطة على املنطقة. ودعا �شعيدان 

ال���زارات واجلهات وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين كافة، 

لتبني هذه التعليمات اجلديدة واللتزام بها. وكانت 

ا�شتناداً  التعليمات  هذه  ا�شدرت  وال��ري  املياه  وزارة 

لقان�ن تنظيم املدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية 

وال��ت��ن��ظ��ي��م يف م��دي��ن��ة ع��م��ان، ب��ه��دف جتميع مياه 

التعليمات  اآب���ار منزلية، حيث ج��اء يف  الأم��ط��ار يف 

بناء  كل  خ��زان جتميعي يف  تاأمني  اأو  ان�شاء  يتم  ان 

لتجميع مياه المطار، على ان يتم ت�فري متطلبات 

ال�شالمة العامة لفتحة بئر املاء وعمل �شبك حماية 

م��ع��دين اأ���ش��ف��ل ال��غ��ط��اء ق��اب��ل ل��ل��ف��ك اأو ال��رتك��ي��ب 

لأغرا�س ال�شيانة.

 الجامعة األلمانية األردنية تشارك في 
مسابقة هالت برايز العالمية 2020

 وزير الداخلية يوعز بعدم قبول وساطة اي 
شخص لتكفيل اصحاب السوابق الجرمية

المسلماني: شركات الطيران المحلية 
ال بواكي لها..

 المياه تعتمد تعليمات جديدة آلبار 
المياه التجميعية بالمنازل

46 وفاة و 2576 إصابة جديدة بكورونا 

 وزير الخارجية يلتقي وزيرة الداخلية البريطانية

مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا الحتفالية مئوية تأسيس الدولة األردنية

االنباط-عمان

  

�ُشجلت يف الأردن، 4٦ وفاة، و2٥7٦ اإ�شابة 

ج���دي���دة ب��ف��ريو���س ك����رون���ا امل�����ش��ت��ج��د، وف��ق 

���ش��ادر عن  الفريو�س  اإع��الم��ي ح���ل  م�جز 

رئا�شة ال�زراء ووزارة ال�شحة، الأحد.

وت����ّزع���ت الإ����ش���اب���ات ك��م��ا ي��ل��ي: 9٥2 يف 

عّمان، ٦٦1 يف اإربد، منها 11 يف الرمثا، 2٦3 

البلقاء،  133 يف  الكرك،  137 يف  الزرقاء،  يف 

٦4 يف جر�س،  العقبة،  97 يف  املفرق،  110 يف 

٥8 يف ماأدبا، 39 يف عجل�ن، 34 يف معان، منها 

14 يف البرتا، 28 يف حمافظة الطفيلة.

وب��ح�����ش��ب امل����ج���ز، ارت���ف���ع اإج���م���ايل ع��دد 

حالت الإ�شابة يف الأردن اإىل 240089 حالة، 

ف��ي��م��ا ي��ب��ل��غ ع���دد احل����الت ال��ن�����ش��ط��ة ح��ال��ّي��اً 

49٥89 حالة.

بال�باء،  امل�شابني  بني  وف��اة   4٦ و�ُشّجلت 

 30٥٦ اإج��م��ايل ع���دد ال���ف��ي��ات اإىل  ل��ريت��ف��ع 

حالة.

دِخ��ل��ت الأح��د، 
ُ
اأ وبلغ ع��دد احل���الت التي 

حالة،   194 املعتمدة  امل�شت�شفيات  يف  للعالج 

بعد  امل�شت�شفيات  ح��ال��ة   177 غ����ادرت  فيما 

�شفائها، وفق امل�جز. 

تتلّقى  التي  ع��دد احل��الت  اإج��م��ايل  وبلغ 

حالة،   1٦89 ح��ال��ّي��اً  امل�شت�شفيات  يف  ال��ع��الج 

منها 401 حالة على اأ�شّرة العناية احلثيثة.

ويف املقابل، بلغ عدد حالت ال�شفاء لهذا 

 4981 وامل�شت�شفيات  املنزيل  العزل  يف  الي�م 

اإىل  ال�شفاء  ح���الت  اإج��م��ايل  لي�شل  ح��ال��ة؛ 

187444 حالة.

1٦979 فح�شاً خمربّياً؛ لي�شبح  ج��ري 
ُ
واأ

فح�شاً،   2٦84٥20 الفح��س  ع��دد  اإج��م��ايل 

الإي��ج��اب��ّي��ة  الفح��س  ن�شبة  ت�شل  وب��ذل��ك 

لهذا الي�م اإىل قرابة 17.%1٥.

اإىل  اجل���م���ي���ع  ال�������ش���ّح���ة  وزارة  ودع�������ت 

ب����اأوام����ر ال�����ّدف�����اع، واّت����ب����اع �شبل  الل����ت����زام 

وعدم  الكمامات،  ارت��داء  خ�ش��شاً  ال�قاية، 

�شخ�شاً،   20 م��ن  لأك���رث  ال��ت��ج��ّم��ع��ات  اإق��ام��ة 

اأطلقتها  ال��ت��ي  الت�ع�ية  احلملة  ومتابعة 

ال�����������زارة ل���ل����ق���اي���ة م����ن ع�������دوى ف���ريو����س 

اأ�شرهم  حلماية  الأف���راد  وت�شجيع  ك���رون��ا، 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

االنباط- املنامة

 ال���ت���ق���ى ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال�����������زراء وزي����ر 

اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني اأمين ال�شفدي 

ال�شاد�شة  ال���دورة  هام�س  على  الأح���د  ام�س 

الداخلية  وزي��رة  املنامة  ح���ار  مل�ؤمتر  ع�شرة 

الربيطانية برتي باتيل، وبحث معها

اآف�����اق زي�����ادة ال���ت���ع���اون ب���ني امل��م��ل��ك��ت��ني يف 

التاريخية  للعالقات  تعميقاً  ع��دة،  جم��الت 

وال�������ش���راك���ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة. وا���ش��ت��ع��ر���س 

املنطقة  امل�����ش��ت��ج��دات يف  وب��ات��ي��ل  ال�����ش��ف��دي 

خ�������ش��������ش���ا ت����ل����ك امل����رت����ب����ط����ة ب��ال��ق�����ش��ي��ة 

ال�ش�رية  الأزم���ة  ح��ل  وج��ه���د  الفل�شطينية 

وال���ت���ط����رات يف ال����ع����راق. واأك�����د ال����زي���ران 

اأهمية التن�شيق يف جه�د حل اأزمات املنطقة 

وحتقيق الأمن وال�شتقرار. كما اأكدا �شرورة 

البناء  اإع��ادة  العراقية  احلك�مة  جه�د  دعم 

ان  معتربين  وال���ش��ت��ق��رار،  الأم���ن  وتثبيت 

املنطقة.  ل�شتقرار  �شرورة  العراق  ا�شتقرار 

واأ����ش���ارا اىل اأه��م��ي��ة ا���ش��ت��م��رار ال�����ش��راك��ة يف 

حماربة الإرهاب الذي ي�شكل عدوا م�شرتكا، 

وبحثا �شبل تفعيل التعاون يف هذا ال�شياق.

االنباط- عمان

التي  جل�شته  يف  ال������زراء  جمل�س  واف���ق   

ال���زراء  رئي�س  برئا�شة  الأح��د  ام�س  عقدها 

الدكت�ر ب�شر اخل�شاونة على �شم�ل الأدّلء 

لدعم  املركزي  البنك  بربنامج  ال�شياحيني 

ال�����ش��رك��ات ال�����ش��غ��رية وامل��ت������ّش��ط��ة مل���اج��ه��ة 

جائحة ك�رونا.

و�شيتّم من خالل الربنامج منح قرو�س 

اآلف  خم�شة  بقيمة  ال�شياحيني  ل�����الأدّلء 

القطاع  ببقّية  اأ�ش�ة  واحد منهم،  لكّل  دينار 

ال�شياحي، على اأن يتّم �شرف هذه القرو�س 

ع��ل��ى ���ش��ك��ل دف���ع���ات ك��ب��دل روات�����ب ل�����الأدّلء 

الآث���ار  م��ن  التخفيف  ب��ه��دف  ال�����ش��ي��اح��ي��ني، 

ال�شلبّية الناجمة عن جائحة ك�رونا.

ع��ل��ى تعديل  ال������زراء  واف���ق جمل�س  ك��م��ا 

اجلماعّية  بالقرو�س  املتعّلق  ال�شابق  ق��راره 

الفردية  القرو�س  واإع��ادة جدولة  والفردّية 

والت�شغيل،  التنمية  ���ش��ن��دوق  م��ن  امل��ق��ّدم��ة 

ب��ه��دف اإع���ف���اء ب��ع�����س ال��ف��ئ��ات م���ن الأرب�����اح 

امل��ت��ب��ق��ي��ة، واإع������ادة ج���دول���ة ال��ق��رو���س ال��ت��ي 

ي�����ش��ه��م يف تخفيف  ع��ل��ي��ه��ا، مب���ا  ��ل��ت  حت�����شّ

الأع����ب����اء امل���ال���ّي���ة ع��ل��ى امل��ق��رت���ش��ني يف ظ��ّل 

جائحة ك�رونا.

ال�����زراء  اأق����ّر جمل�س  اآخ����ر،  �شعيد  ع��ل��ى 

من  ال�شهادات  معادلة  لنظام  ًل  معدٍّ نظاماً 

العامة  الثان�ية  ال��درا���ش��ة  ���ش��ه��ادة  م�شت�ى 

ل�شنة 2020م.

اإع��ادة  اإىل  اجل��دي��دة  التعديالت  وت��ه��دف 

تنظيم اأ�ش�س معادلة ال�شهادات من م�شت�ى 

�شهادة الدرا�شة الثان�ّية العاّمة ال�شادرة عن 

باإلزام  وذل��ك  الأ�شلّية،  بلدانها  يف  امل��دار���س 

بتقدمي  معادلتها  املطل�ب  ال�شهادة  حامل 

ت��ق��ّل ع��ن �شنتني  اإق��ام��ت��ه م���ّدة ل  م��ا يثبت 

درا���ش��ّي��ت��ني يف ال���دول���ة ال��ت��ي ����ش���درت عنها 

ال�شهادة وفقاً للتق�مي املدر�شي فيها.

كما تاأتي التعديالت ل��شع اأ�ش�س ملعادلة 

العربّية  املدار�س غري  ادرة عن  ال�شّ ال�شهادة 

يف البلدان غري العربّية، وتدّر�س بغري اللغة 

الأ�شلّية للدولة امل�ج�دة فيها.

ل  ال���زراء على نظام معدٍّ وواف��ق جمل�س 

ل��ن��ظ��ام ����ش���ن���دوق دع����م احل���رك���ة ال��ث��ق��اف��ّي��ة 

والفنّية ل�شنة 2020م.

اأدوار الهيئات  اإىل تفعيل  ويهدف النظام 

�������ش���ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين،  ال��ث��ق��اف��ّي��ة وم����ؤ����شّ

التنم�ّية يف  ومتكينها من تنفيذ م�شاريعها 

الرعاية  وحتقيق  وال��ف��ّن،  الثقافة  جم��الت 

وامل�شاهمة  واملبدعني،  للم�ه�بني  املطل�بة 

ودع��م  الإع��الم��ي،  املحت�ى  تط�ير  دع��م  يف 

الدراما التلفزي�نّية الأردنّية.

ًل  م��ع��دٍّ ال�����زراء ن��ظ��ام��اً  اأق���ّر جمل�س  كما 

الثقافة  ل������زارة  الإداري  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ل��ن��ظ��ام 

الثقايف  امل��رك��ز  دم���ج  ل��غ��اي��ات  2020م،  ل�شنة 

امل��ل��ك��ي ���ش��م��ن ه��ي��ك��ل��ة ال����������زارة، وحت���ي��ل��ه 

اإن���ف���اذاً  وذل����ك  ف��ي��ه��ا؛  تنظيمّية  وح����دة  اإىل 

امل�ؤ�ّش�شات  هيكلة  ب��اإع��ادة  احلك�مي  للت�ّجه 

احلك�مّية.

نظام  اأي�شاً  املجل�س  اأق��ّر  ذلك  على  وبناء 

اإلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقايف 

امللكي ل�شنة 2020م.

ال�����زراء  ق���ّرر جمل�س  اآخ����ر،  ع��ل��ى �شعيد 

ال��دك��ت���ر حم��ّم��د احل��الي��ق��ة رئي�شاً  ت��ع��ي��ني 

القت�شادي  للمجل�س  متفّرغ  غري  تنفيذّياً 

والجتماعي.

االنباط- عمان

اكد رئي�س ال�زراء الدكت�ر ب�شر اخل�شاونة 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ول�����ج امل��ئ���ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��دول��ة 

التي  الرا�شخة  املبادئ  على  اعتمادا  الردنية 

تاأ�ش�شت عليها الدولة ويف اطار الروؤية امللكية 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وت���ج��ي��ه��ات  ال�شامية 

وال�شعي  ال�طنية  املنجزات  بتعظيم  ال��ث��اين 

نح� العتماد على الذات يف خمتلف املجالت 

بجميع  ال�طني  ا�شتقاللنا  ملفه�م  تر�شيخا 

ابعاده.

ول��ف��ت رئ��ي�����س ال�������زراء خ���الل ت��روؤ���ش��ه يف 

العليا  اللجنة  اجتماع  ام�س  ال�����زراء  رئا�شة 

الردن��ي��ة  ال��دول��ة  تاأ�شي�س  مئ�ية  لحتفالية 

تاأ�شي�س  اهمية تكري�س احتفالية مئ�ية  اإىل 

الدولة الردنية مبا يليق مبا حققته وحتققه 

ال���دول���ة الردن���ي���ة م��ن اجن�����ازات ومكت�شبات 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال��ذي 

وم��ب��ادئ  وقيمية  اخالقية  منظ�مة  ت����ارث 

الكربى  العربية  ال��ث���رة  اىل  ارت��ك��زت  �شامية 

ور�شالتها.

واكد رئي�س ال���زراء ان من حق الردن ان 

ال��ت��ي حتققت خ���الل مئة  ب��اإجن��ازات��ه  يفخر 

عام من عمر الدولة وان من�شي قدما بقيادة 

جاللة امللك مب��ا ه��� م��ت���ارث عنا م��ن ق��درة 

على حتقيق الجن��ازات وم�اجهة التحديات 

ال��ق��ي��ادة احلكيمة والن�����ش��ان الردين  يف ظ��ل 

ومبا يكر�س هذه املنا�شبة ل�ل�ج املئ�ية الثانية 

بحالة من العتزاز ال�طني وتطلع الجيال 

اجلديدة اىل امل�شتقبل بثقة وفخر واعتزاز.

ووجه رئي�س ال���زراء ال���زارات وامل�ؤ�ش�شات 

اىل ت��ك��ري�����س م���ع���اين وق���ي���م ه����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة 

ال�طنية العزيزة بالعمل والجناز وم�اجهة 

التحديات املاثلة وجتاوزها بالثقة على قدرة 

ذلك  اثبتت  التي  ومنعتها  الردن��ي��ة  ال��دول��ة 

خالل مئة عام من عمرها وم�شريتها.

وزير  اإىل عر�س قدمه  اللجنة  وا�شتمعت 

با�شم  الدكت�ر  اللجنة  رئي�س  الثقافة/نائب 

لالحتفال  ال�طنية  اخلطة  ح�ل  الط�ي�شي 

اجن���از اخلطة  اأن���ه مت  اإىل  ب��امل��ئ���ي��ة، م�شريا 

وم���ؤ���ش�����ش��ات  وزارات  م��ع خم��ت��ل��ف  ب��ال��ت��ع��اون 

الدولة وانها تت�شمن فعاليات بهذه املنا�شبة 

يف العا�شمة عمان وخمتلف حمافظات اململكة 

مبا يربز م�شرية الدولة الردنية واجنازاتها 

ويكر�س حالة العتزاز ال�طني.

ك��م��ا ع��ر���س اع�����ش��اء اللجنة م��ن ال�����زراء 

وم�ؤ�ش�شاتهم  وزارات��ه��م  خطط  وامل�����ش���ؤول��ني 

لالحتفال بهذه املنا�شبة ال�طنية العزيزة .

لت�ثيق  متعددة  م�شارات  اإط���الق  و�شيتم 

م�شرية الدولة الأردنية يف خمتلف املجالت 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والق���ت�������ش���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�طنية  والرم�ز  البارزة  املحطات  وجت�شيد 

يف اأع�����م�����ال ث��ق��اف��ي��ة وف���ن���ي���ة ك���ب���رية ق��اب��ل��ة 

لال�شتمرارية والبقاء.

االثنني  7/ 12 / 2020
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متر ال�صنون كلمح البارق اللماح، وخ�صو�صا يف زمن كورونا حيث املوت على الأبواب 

هذه  و�صنغادر  ن�صعر،  اأن  دون  من  اأعمارنا  من  ذل��ك  كل  وبالطبع  ي�صت�صري؛  واملر�ض 

اأو  نن�صى  خ��رة  الأ اأنفا�صنا  نلتقط  عندما  لكننا  اإن��ذار،  �صابق  دون  فجاأة  الفانية  الدنيا 

نتنا�صى اأننا مل نعرب ملن نحب عن م�صاعرنا واإن�صانيتنا:

1. مت�صكوا باأحبتكم جيداً، وعربوا لهم عن حبكم، واإغفروا لهم زلتهم، فقد ترحلوا 

اأو يرحلون دون اأن تعربوا عن �صوقكم وحمبتكم لهم، فاحلياة ق�صرة وقد تندمون.

2. ناق�صوا وعربوا واإ�صرحوا واإعرتفوا وبرروا وتنازلوا وت�صاحموا، فاحلياة ق�صرة 

اأو  الكراهية  جمتمع  اأو  �صتغابة  الإ اأو  البغ�صاء  اأو  احل�صد  اأو  احلقد  ت�صتحق  ول  جدا 

التطرف. 

ي�صتاأذنكم،  اأن  دون  اأبوابكم  يطرق  فاملوت  ال��رتاب،  وحت��ت  ذك��رى  �صتكونون  غ��داً   .3

فابت�صموا و�صاحموا من اأ�صاء اإليكم، فاحلياة ق�صرة جدا ول ت�صتحق الغ�صب والكبت 

والنكد.

4. توا�صلوا مع اأرحامكم، واأظهروا كرمكم وروحية عطاءكم دون رياء، و�صاهموا يف 

يتام والثكاىل واملحرومني، و�صاعدوا  اإطعام الفقراء وامل�صاكني واإبن ال�صبيل،  وتبنوا الأ

طالب العلم، و�صاهموا يف دواء املر�صى، وفكوا كرب وهموم النا�ض، فاحلياة ق�صرة ل 

نانية والتقتر والتخزين والتقوقع. الأ ت�صتحق 

5. عربوا عن فرحكم، واحزنوا على موتاكم بقدر، وادعو ملر�صاكم، فاحلياة ق�صرة 

معان يف احلزن وكل �صيء بقدر. جدا ل ت�صتحق الإ

ال�����ص��ري��ع��ة، ولق���وا اهلل را���ص��ني  ال��ق��ل��ب، واف��ه��م��وا مقا�صد  م��ن  اأع��ب��دوا اهلل ح��ب��اً   .6

نف�ض  �صتقامة، فاحلياة ق�صرة جدا وما تدري  والإ التقوى  وا�صتزيدوا من  مر�صيني، 

ماذا تك�صب غدا وما تدري نف�ض باأي اأر�ض متوت.

واأب��دان��ك��م،  �صبابكم  على  وح��اف��ظ��وا  م��ال��ك��م،  م��ن  واأع��ط��وا  علومكم،  م��ن  اأف��ي��دوا   .7

فاحلياة ق�صرة وقد تزول اأقدامكم باأي حلظة.

وادعوا  املعاملة،  واأح�صنوا  لهم،  ب�صوقكم  واأ�صعروهم  خرين،  الآل اإبت�صموا يف وجوه   .8

لهم من قلوبكم، فاحلياة ق�صرة جدا ول ت�صتحق الكدر والعراك.

ب�����ص��راح��ة: ح��ي��ات��ي وح��ي��ات��ك��م ق�����ص��رة ج���داً وم���ا مي��ر م��ن وق���ت ه��و م��ن اأع��م��ارن��ا، 

ولندعو  ون��ت��وب،  ون�صفح  ونعفو  ولنت�صامح  لبع�صنا،  واإح��رتام��ن��ا  حبنا  يف  فلن�صتغلها 

ن الدنيا دار ممر ل دار مقر. لبع�صنا باجلنة لأ

�صباح حياة املحبة والت�صامح

د.محمد طالب عبيدات

 دنيا فانية وقصيرة

االثنني   7/ 12 / 2020 

االنباط- عمان

 دع����ت دائ�����رة الأرا�����ص����ي وامل�����ص��اح��ة، 

امل��واط��ن��ني اىل ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ح��زم��ة 

اإعفاء  املت�صمنة  احلكومية  الإج���راءات 

وت��خ��ف��ي�����ض ر����ص���وم ال��ت�����ص��ج��ي��ل وال��ب��ي��ع 

العام. لنهاية  وامل�صتمرة  لل�صقق، 

وق�����ال ال���ن���اط���ق الع����الم����ي ل���دائ���رة 

الأرا�����ص����ي وامل�����ص��اح��ة ال���دك���ت���ور ط��الل 

الإج���راءات  ه��ذه  اإن  ام�صالحد،  ال��زب��ن 

الق��ت�����ص��اد  لتن�صيط  ج���اءت  احل��ك��وم��ي��ة 

ولتمكني  والإ����ص���ك���ان،  ال��ع��ق��ار  وحت��ف��ي��ز 

املالئم  ال�صكن  ام��ت��الك  م��ن  امل��واط��ن��ني 

وتخفيف الأعباء عنهم.

اإمت�������ام  اىل  امل�����واط�����ن�����ني  دع�������ا  ك����م����ا 

م���ع���ام���الت���ه���م اخل����ا�����ص����ع����ة ل����الإع����ف����اء 

واخل�����ص��م م��ن ر���ص��م ال��ت�����ص��ج��ي��ل، وع��دم 

امل��ع��ام��الت لقبيل  ت��ق��دمي ه���ذه  ت��اأج��ي��ل 

ب��اأي��ام م���ع���دودة، تالفيا  ان��ت��ه��اء ال��ق��رار 

دوائ�������ر  والزدح��������������ام يف  ل����اٍلك����ت����ظ����اظ 

وت��ن��ف��ي��ذا لقواعد  وامل�����ص��اح��ة،  الرا���ص��ي 

التباعد اجل�صدي ب�صبب تف�صي فرو�ض 

كورونا . وبني الزبن اأن اإجراءات حتفيز 

الإعفاء  والإ�صكان ت�صمنت  العقار  �صوق 

جلميع  وتوابعها  الت�صجيل  ر���ص��وم  م��ن 

واملكتملة  امل���ف���رزة  ال�صكنية  ال���وح���دات 

ان�����ص��ائ��ي��ا م��ن ���ص��ق��ق وم�����ص��اك��ن م��ن��ف��ردة 

بغ�ض النظر عن البائع، والتي ل تزيد 

�صاملة  غ��ر  م��رتا   150 على  م�صاحتها 

للخدمات.

زي����ادة م�صاحة  ح���ال  اأن���ه يف  واأو����ص���ح 

ا�صتيفاء  يجري  م��رتا،   150 على  ال�صقة 

فرق ر�صم الت�صجيل عن امل�صاحة الزائدة 

عن  باملئة   50 مقدارها  خمف�صة  بن�صبة 

ال��ن�����ص��ب��ة امل���ق���ررة م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت م�����ص��اح��ة 

يقت�صر  الإعفاء  اأن  اىل  م�صرا  ال�صقة، 

ب��ل��غ��ت  م��ه��م��ا  الردين  ال�����ص��خ�����ض  ع��ل��ى 

ع��دد م���رات ال�����ص��راء. واأ���ص��ار ال��زب��ن اىل 

تخفي�ض  اأي�صا،  ت�صمنت  الج��راءات  اأن 

ب��امل��ئ��ة،   50 بن�صبة  ال��ع��ق��ار  ب��ي��ع  ���ص��ري��ب��ة 

بالن�صبة  باملئة   50 البيع  وتخفي�ض ر�صم 

ا�صتمرار  اإىل  ال��زب��ن  ول��ف��ت  ل��الأرا���ص��ي. 

العمل بقرار جمل�ض الوزراء الذي اأطلق 

يف ���ص��ه��ر اأي����ار امل��ا���ص��ي امل��ت�����ص��م��ن اإع��ف��اء 

ال��ورث��ة م��ن ر���ص��وم الن��ت��ق��ال وال��ت��خ��ارج، 

وذل����ك ل��ت��م��ك��ني ال���ورث���ة م���ن ال��ت�����ص��رف 

ب��ع��ق��ارات��ه��م ����ص���واء م���ن خ���الل ع��م��ل��ي��ات 

البيع اأو الإفراز او ا�صتثمارها.

االنباط-عمان

الأردن،  العقار يف  �صوق  ال��ت��داول يف  بلغ حجم 

دينار  مليار  870ر2  املا�صي  ت�صرين  �صهر  لنهاية 

بانخفا�ض بلغت ن�صبته 28 باملئة، مقارنة بالفرتة 

ذاتها من العام 2019.

واظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر ال�����ص��ه��ري ل��دائ��رة الأرا���ص��ي 

اململكة  يف  العقار  بيع  حركة  انخفا�ض  وامل�صاحة، 

ب��ن�����ص��ب��ة 9 ب��امل��ئ��ة ل��ن��ه��اي��ة ���ص��ه��ر ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين 

املا�صي، مقارنة بنف�ض الفرتة من عام 2019، فيما 

انخف�صت حركة بيع العقار يف الأردن خالل �صهر 

بنف�ض  مقارنة  باملئة،   21 بن�صبة  ال��ّث��اين  ت�صرين 

الفرتة من عام 2019.

وانخف�ض حجم التداول يف �صوق العقار الأردين 

خالل �صهر ت�صرين الّثاين املا�صي، بن�صبة 23 باملئة، 

مقارنة بنف�ض ال�صهر من عام 2019؛ لي�صل اىل ما 

يقارب 308 ماليني دينار.

الإي���رادات  قيمة  انخفا�ض  اإىل  التقرير  واأ�صار 

 ،2020 خ��الل الأح���د ع�صر �صهرا الأوىل م��ن ع��ام 

42 باملئة، مقارنة بنف�ض الفرتة من  بن�صبة بلغت 

فيما   ، دي��ن��ار  مليون   116 نحو  لتبُلغ   ،2019 ع��ام 

ت�صرين  �صهر  خ��الل  الإي�����رادات  قيمة  انخف�صت 

الّثاين من عام 2020 بن�صبة 20 باملئة مقارنة بنف�ض 

ال�صهر من عام 2019؛ لتبُلغ نحو 13 مليون دينار.

االنباط-عمان

اك����د رئ��ي�����ض دي�����وان امل��ح��ا���ص��ب��ة ال�����ص��ي��د 

ع��ا���ص��م ح�����داد ع��ل��ى ان ال����دي����وان  ت��ب��ن��ى 

ا�صرتاتيجية  احلالية  ال�صنة  ب��داي��ة  منذ 

وح�����دات  اداء  حت�������ص���ني  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة 

اخلا�صعة  اجل��ه��ات  يف  الداخلية  ال��رق��اب��ة 

لعام   )3( رق��م  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��رق��اب��ة  لنظام 

2011 وتعديالته .

دورة  افتتاحة  خالل  اليوم  حداد  وقال 

الداخلية  الرقابة  تقييم وحدات  حول”  

هذه  ولتحقيق  ان��ه  املحا�صبة”  دي���وان  يف 

الغاية قام ديوان املحا�صبة وبدعم من دولة 

رئي�ض الوزراء ووزير املالية ووزير تطوير 

برامج  وال�صيا�صاتبو�صع  املوؤ�ص�صي  الأداء 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذا ال���ه���دف ك���ان اول���ه���ااإع���داد 

الرقابة  وح���دات  لتقييم  ج��دي��دة  معاير 

ال��داخ��ل��ي��ة م�����ص��ت��ن��دة لأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات 

التدقيق  م��ع��اي��ر  ع��ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  ال��دول��ي��ة 

اإق��راره��ا من  ال��داخ��ل��ي ال��دول��ي��ه حيث مت 

ق��ب��ل ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة مل��ع��اي��ر ال��ت��دق��ي��ق 

الداخلي لي�صار اىل  تعميمها لحقا ًعلى 

جميع اجلهات اخلا�صعه للتقييم .

اأن���ه مت اإخ��ت��ي��ار  نخبة  واأ����ص���اف ح���داد 

لتدريبهم  املحا�صبة  دي���وان  م��دق��ق��ي  م��ن 

بكفاءة  اآلليةالتقييم  على  عملي  وب�صكل 

ليتم  اجل��دي��دة  للمعاير  ووف��ق��اً  وفعالية 

اعتباراً  الفعلي  التقييم  اإج��راء  ذل��ك  بعد 

2021 للو�صول اىل مكامن  من بداية عام 

الرقابة  وح��دات  عمل  اآلليات  يف  التح�صني 

الدولية  املمار�صات  اف�صل  وفق  الداخلية 

لتلك  التقييم  يف  العدالة  حتقيق  وبهدف 

يعترب  ال����دي����وان  واأن  خ��ا���ص��ة  ال����وح����دات 

وح����دات ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة خ��ط ال��دف��اع 

يف  الر�صمية  والدوائر  املوؤ�ص�صات  يف  الأول 

املحافظة على املال العام  .

املحا�صبة  دي����وان  ان  اىل  ح���داد  ول��ف��ت 

ينفذها  التي  التدقيق  عملية  اأثناء  يركز 

الداخلية  الرقابة  وحدات  خمرجات  على 

يف ال���ق���ط���اع ال����ع����ام ن����ظ����راً لأه��م��ي��ت��ه��ا يف 

اأن  امل��ال��ي��ة والداري��������ة ، م��ب��ي��ن��اً  ال���رق���اب���ة 

ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ن�����ص��راً ا���ص��ا���ص��ي��اً من 

بدور  املوؤ�ص�صيةوت�صطلع  احلوكمة  نظام 

ال��ع��ام و�صمان  امل��ال  ه��ام يف احل��ف��اظ على 

امل��ايل  الداء  وت��ط��وي��ر  ا�صتخدامه  ح�صن 

والداري يف القطاع العام .

وال��ت��ي  ال���ور����ص���ة  ه����ذه  اأن  اىل  ي�����ص��ار 

ي�صارك  اي��ام  م��دى  ثالثه  على  �صت�صتمر 

مت  ال��دي��وان  موظفي  م��ن  مدققاً   12 بها 

لتحقيق  ا�ص�ض حم��ددة  وف��ق  اخ��ت��ي��اره��م  

ال���غ���اي���ة م����ن ت��ق��ي��ي��م وح�������دات ال���رق���اب���ة 

نظرياً  تدريبهم  �صيتم  حيث  ال��داخ��ل��ي��ة 

جمموعات  ت��دري��ب  يتم  اأن  على  وعملياً 

اخ����رى ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ه��ج اجل��دي��د ووف��ق 

اخل����ط����ة امل���و����ص���وع���ة ل���ت���ط���وي���ر اع���م���ال 

الديوان .

االنباط-عمان

عمان 6 كانون الأول ) اأمن اإف اإم ( اأكد  

النعيمي  تي�صر  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 

اأن عقد امتحان �صهادة الدرا�صة الثانوية 

ال���ع���ام���ة / ال������دورة ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة ي���اأت���ي يف 

ظروف ا�صتثنائية تتعلق بوباء كورونا .

واأ����ص���ار ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي  يف حديث 

“ اإىل  اإم  “ اأم��ن اإف  لإذاع��ة الأم��ن العام 

اأنه مت تطوير بروتوكول �صحي بالتعاون 

حت��دي��د  خ���الل���ه  مت  ال�����ص��ح��ة  وزارة  م���ع 

لهم  ي�صمح  مل��ن  ال�صوابط  م��ن  جمموعة 

بالتقدم لالمتحان م�صراً اإىل اأن الطلبة 

امل�صابني بفرو�ض كورونا لن ي�صمح لهم 

ب��ال��ت��ق��دم ل��الم��ت��ح��ان وذل���ك ح��م��اي��ة لهم 

ب�صورة  للمجتمع  وح��م��اي��ة  ول��زم��الئ��ه��م 

والطلبة  الطلبة  ه��وؤلء   اأن  موؤكداً  عامة 

ي�صمح  التي  امل��رات  ع��دد  ا�صتنفذوا  ال��ذي 

ال������وزارة  اأن  ل��الم��ت��ح��ان  ب��ال��ت��ق��دم  ل��ه��م 

ل��ل��ت��ق��دم  لح���ق���ة  دورة  يف  ل��ه��م  ���ص��ت�����ص��م��ح 

لم���ت���ح���ان ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة يف ف�����ص��ل 

ال�صيف 

واأك������د وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م اأن���ه 

و�صيكون  �صارمة  اإج��راءات  هناك  �صتكون 

دخولهم  عند  الطلبة  على  تدقيق   هناك 

اللجوء  يتم  بحيث  المتحان  مراكز  اإىل 

بفرو�ض  للم�صابني  البيانات  قاعدة  اإىل 

اإذا  م��ا  م��ب��ا���ص��رة  وب��ال��ت��ايل يظهر  ك��ورون��ا 

كان الطالب م�صاب وهي اإجراءات م�صابه 

لالإجراءات التي اتخذت اأثناء النتخابات 

ال��ن��ي��اب��ي��ة ب��ح��ي��ث ي��ت��م ت��خ�����ص��ي�����ض ث��الث��ة 

اأ���ص��خ��ا���ض م��ن ق��ب��ل الأم����ن ال��ع��ام ووزارة 

اأي  وبالتايل  للتدقيق  والتعليم  الرتبية 

بالتاأكيد  اأنه م�صاب  ويعلم  طالب م�صاب 

اأن����ه ل���ن ي�����ص��م��ح ل���ه ب��ال��ت��ق��دم ل��الم��ت��ح��ان 

و�صيتم حتويله اإىل اجلهات املعنية .

اإن��ه مت جتهيز   النعمي  ال��دك��ت��ور  وق��ال 

460 م����راك����ز ام���ت���ح���ان وك���ل  اك�����ر م�����ن  

وقد  ق��اع��ات   ي�صمل على  ام��ت��ح��ان  م��رك��ز 

بح�صب  اجل�����ص��دي  ال��ت��ب��اع��د  م���راع���اة  مت 

الطلبة  مقاعد  بني  ال�صحي  الربتوكول 

والت�صديد  الطلبة  ح��رارة  قيا�ض  و�صيتم 

على ارتداء الكمامة  كما مت جتهيز غرفة 

وغر  مرتفعه  ح��رارت��ه  تكون  مل��ن  خا�صة 

التقدم  اجل  م�صاب بفرو�ض كورونا من 

لالمتحان  .

�صهادة  امتحان  جل�صات  اأوىل  اأن  يذكر 

ال���درا����ص���ة ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة / ال�����دورة 

والثالثني  احل���ادي  يف  �صتبداأ  التكميلية 

وتنتهي  احل���ايل  الأول  ك��ان��ون  �صهر  م��ن 

الثاين  كانون  �صهر  من  ع�صر  ال�صاد�ض  يف 

األ��ف   95 م��ن  اأك��ر  يليه مب�صاركة   ال��ذي 

طالب وطالبة 

للمدار�ض  الطلبة  بعودة  يتعلق  وفيما 

ق���ال وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م اإن ع���ودة 

احلالة  على  يعتمد  امل��دار���ض  اإىل  الطلبة 

اأن  لأوان��ه  ال�صابق  من  وبالتايل  الوبائية 

ي��ك��ون ه��ن��اك ق���رار ب��ه��ذا ال�����ص��اأن ح��ي��ث  ل 

الف�صل  بداية  حتى  �صهرين   هناك  ي��زال 

الثاين الدرا�صي 

االنباط- عمان

 ق��دم��ت ���ص��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���ص��ف��ات 

تربعا ودع

“الوفاق  دار  ب�صيانة  للم�صاهمة  ما 

مدينة  يف  اجل��ن��وب  لق��ل��ي��م  ال�صري” 

ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ع��م��ل��ت  ال���ت���ي  ال��ع��ق��ب��ة، 

الجتماعية على ان�صائها �صمن خطتها 

حل��م��اي��ة امل������راأة م���ن ال��ع��ن��ف ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

اقت�صادًيا.

ج��اء ذل��ك خ��الل ال��ل��ق��اء ال���ذي جمع 

املفلح  امين  الجتماعية  التنمية  وزي��ر 

م��ن��اج��م  ���ص��رك��ة  ادارة  ورئ��ي�����ض جم��ل�����ض 

ال��ف��و���ص��ف��ات الأردن���ي���ة ال��دك��ت��ور حممد 

الذنيبات يف مقر ال�صركة اليوم الأحد.

وث���م���ن امل��ف��ل��ح، خ����الل ال��ل��ق��اء ال���ذي 

ح�����ص��ره ع���دد حم����دود م���ن امل�����ص��وؤول��ني 

اج��راءات  وراع��ى  وال�صركة  ال���وزارة  من 

من  املقدم  التربع  الجتماعي،  التباعد 

الدار  ل�صيانة  الفو�صفات  مناجم  �صركة 

ال��ت��ي ���ص��ت��دار ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ات 

املدين. املجتمع 

وق������������ال امل������ف������ل������ح، اإن������������ه وت����ن����ف����ي����ذا 

ت���ق���دمي  ال�����������وزارة يف  ل����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 

للمعنفات،  والرعاية  احلماية  اجراءات 

ان�������ص���اء دار وف�����اق ج��دي��دة  ت���ق���رر  ف��ق��د 

للعنف  امل��ع��ر���ص��ات  ال�����ص��ي��دات  ت�����ص��اع��د 

نف�صيا  وتاأهيلهن  اقت�صاديا  ومتكينهن 

واجتماعيا.

م��ع  ال�������ص���راك���ة  اأه���م���ي���ة  اإىل  ول���ف���ت 

م��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين وال�����ص��رك��ات 

ال��وط��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف حت��ق��ي��ق الأم����ن 

الج����ت����م����اع����ي، ف�������ص���ال ع�����ن م��اأ���ص�����ص��ة 

اج�����������راءات ح���م���اي���ة الأ������ص�����ر ال���ف���ق���رة 

خا�صة  الفو�صفات،  �صركة  مع  بالتعاون 

فيما يتعلق بربامج تعزيز النتاجية يف 

املناطق ال�صد فقرا.

على  ال�صركة  حر�ض  الذنيبات،  واأكد 

الجتماعية  امل�صوؤولية  عملية  ماأ�ص�صة 

ي�صمن  مبا  املحلية،  املجتمعات  وتنمية 

ال���ق���ط���اع���ات  اىل  امل�������ص���اع���دات  ت���وج���ي���ه 

وال��ف��ئ��ات امل�����ص��ت��ه��دف��ة ب�����ص��ك��ل م��درو���ض، 

�صتعمل  ال��ت��ي  امل�����ص��اع��دات  ك��ل  ان  مبينا 

ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي��ه��ا ���ص��ت��ج��ري من 

الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  خ����الل 

و�صندوق املعونة الوطنية ب�صكل خا�ض.

زار  ال�����ص��رك��ة  م���ن  ف��ري��ق��ا  اإن  وق�����ال 

الأ�صري”  “الوفاق  دار  املا�صي  الأ�صبوع 

من  احتياجاتها  على  واطلع  العقبة،  يف 

التزمت  التي  الالزمة  ال�صيانة  اعمال 

ال�صركة بتنفيذها على نفقتها. وبني اأنه 

جرى بحث توجيه م�صاعدات ومعونات 

ال�����ص��ت��اء ال��ت��ي ���ص��ت��ق��دم��ه��ا ال�����ص��رك��ة من 

خالل الوزارة التنمية الجتماعية، اإىل 

اجلنوبية،  ال��ب��ادي��ة  يف  املحتاجة  الأ���ص��ر 

م�صاريع  لدعم  ال�صركة  ا�صتعداد  موؤكدا 

منطقة  يف  ال�����ص��غ��رة  امل��ن��ت��ج��ة  الأ����ص���ر 

ال���ب���ادي���ة اجل��ن��وب��ي��ة ب�����ص��ك��ل ف�����ردي اأو 

ج��م��اع��ي، ب�����ص��ف��ت��ه��ا م���ن اأك����ر م��ن��اط��ق 

امل�صروعات، مبا  ملثل هذه  اململكة حاجة 

وحتويلها  اقت�صاديا  متكينها  يف  ي�صهم 

نف�صها  اإعانة  على  وقادرة  منتجة  لأ�صر 

من  ب��دل  بها  املحيط  املجتمع  وتنمية 

املعونة وانتظارها. تلقي 

الجتماعية،  التنمية  وزارة  وك��ان��ت 

عمان  يف  الأ���ص��ري  ال��وف��اق  داري  ان�صاأت 

على  و2016   2007 ال��ع��ام��ني  يف  وارب����د 

�صن  م��ن  ال�صيدات  ل�صتقبال  ال��ت��وايل، 

ل�  ا�صتيعابية  بطاقة  ف��وق  فما  عاما   18

100 �صيدة.

خدمات  الأ���ص��ري  الوفاق  دور  وتقدم 

م���ت���ع���ددة ل��ل��م��ن��ت��ف��ع��ات، م��ن��ه��ا خ��دم��ات 

ال����ص���ت�������ص���اف���ة ل����ت����وف����ر ب���ي���ئ���ة اآلم����ن����ة 

ال�صخ�صية  الح��ت��ي��اج��ات  اىل  اإ���ص��اف��ة 

ال�صحية  الرعاية  وتقدمي  للمنتفعات، 

ت��ق��دم اخلدمة  م��ن قبل ع��ي��ادة داخ��ل��ي��ة 

اأو حتويل احلالت  ال�صحية للمنتفعات 

ال�صحية  امل���راك���ز  اإىل  ت�����ص��ت��دع��ي  ال��ت��ي 

جمموعة  اىل  ا���ص��اف��ة  وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، 

م���ن ال���ربام���ج م��ث��ل الر����ص���اد ال����ص���ري، 

تثقيفية  وب��رام��ج  ال��الح��ق��ة،  وال��رع��اي��ة 

وترفيهية.

وتنبع روؤية ان�صاء دور الوفاق الأ�صري 

�صبكة فاعلة وقوية من  لبناء  والرعاية 

امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال ح��م��اي��ة 

الأ�����ص����رة واحل�����د م���ن ال��ع��ن��ف الأ����ص���ري 

اأ����ص���ر خ��ال��ي��ة م���ن ال��ع��ن��ف،  و����ص���وًل اإىل 

وح��م��اي��ة ال��ن�����ص��اء واط��ف��ال��ه��ن ���ص��ح��اي��ا 

ال��ع��ن��ف وامل��ع��ر���ص��ات ل��ل��خ��ط��ر ل��ي��ك��ون��وا 

املجتمعية  التنمية  يف  فاعلني  اأع�����ص��اء 

امل�صتدامة، واأن تعي�ض الفتيات يف اأجواء 

لهن  ت�صمن  متما�صكة  طبيعية  اأ�صرية 

البقاء والنماء واحلماية والرعاية.

الأ�����ص����ري  ال����وف����اق  دور  ت���ق���دم  ك���م���ا 

املعر�صات  للفتيات  والرعاية  احلماية 

ل��ل��خ��ط��ر واإزال�������ة الآلث������ار ال���ن���اجت���ة عن 

توفر  خ���الل  م��ن  ل��الإ���ص��اءة  تعر�صهن 

اأج������واء اأ����ص���ري���ة اآلم���ن���ة، وح��م��اي��ة ودع���م 

ومت��ك��ني ال��ن�����ص��اء امل��ع��ن��ف��ات واأط��ف��ال��ه��ن 

واقت�صادياً  وقانونياً  واجتماعياً  نف�صياً 

خ���دم���ات  اإىل  و����ص���ول���ه���ن  خ�����الل  م����ن 

الدعم واحلماية، واحلفاظ على وحدة 

وق��د���ص��ي��ة ومت��ا���ص��ك الأ����ص���رة الأردن���ي���ة 

م����ن خ�����الل ت����وف����ر ب���ي���ئ���ة ف���ع���ال���ة م��ن 

ح��ي��ث ال����راح����ة اجل�����ص��دي��ة وال��ن��ف�����ص��ي��ة 

والنفعالية وتقدمي اخلدمات املتكاملة 

الالزمة حلماية ورعاية �صحايا العنف 

الأ�صري.

االنباط- عمان

 كرم املجل�ض الأعلى حلقوق الأ�صخا�ض 

مبادرة  متطوعي  ال�صبت،  الإع��اق��ة،  ذوي 

ب�������ص���رة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ت�����ص��ج��ي��ل امل��ن��اه��ج 

املدر�صية ب�صيغة �صوتية لتمكني الطالب 

م��ت��اب��ع��ة  م����ن  ال��ب�����ص��ري��ة  الإع�����اق�����ة  ذوي 

الدرا�صة عن بعد اأ�صوة بالآلخرين.

وث��م��ن ���ص��م��و الأم�����ر م��رع��د ب���ن رع��د 

رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض، ع���رب ت��ق��ن��ي��ة الت�����ص��ال 

امل���رئ���ي، دور م��ت��ط��وع��ي م���ب���ادرة ب�����ص��رة، 

وقال “اأ�صعر بالفخر وال�صعادة يف كل مرة 

الأ�صخا�ض  مع  تعمل  مبادرة  فيها  تظهر 

منا�صريهم  اأو  اأ���ص��ره��م  اأو  الإع��اق��ة  ذوي 

جمتمعنا  يف  ح��ق��وق��ه��م  ل��ت��ع��زي��ز  ت�����ص��ع��ى 

وتعمل على توفر كل ما من �صاأنه حتقيق 

لهم.”واأ�صاد  ال��ف��ر���ض  وت��ك��اف��وؤ  امل�����ص��اواة 

العزة  مهند  ال��دك��ت��ور  املجل�ض  ع��ام  اأم��ني 

ق��ام��ت بها م��ب��ادرة ب�صرة  ال���ذي  ب��ال��دور 

التقدير  ت�صتحق  ب�صرة  “ مبادرة  قائاًل 

والدعم، فقد قامت برفد املجل�ض بتوفر 

حظر  فر�ض  بداية  منذ  املدر�صية  املناهج 

التجوال الناجت عن جائحة كورونا، الأمر 

الذي كان له بالغ الأثر يف تقدمي املناهج 

امل��در���ص��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة م��ه��ي��اأة ل��الأ���ص��خ��ا���ض 

م��دي��رة  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  املكفوفني.”من 

“مبادرة  اإن  اخل����زاع����ي  ����ص���رى  امل����ب����ادرة 

ب�����ص��رة ت�����ص��ت��ه��دف ال���ط���الب امل��ك��ف��وف��ني 

ح��ي��ث وج��دن��ا اأن امل��ن��اه��ج امل��در���ص��ي��ة غر 

م����ت����وف����رة ل���ل���ط���الب امل���ك���ف���وف���ني اأ�����ص����وة 

الآلخرين، لذلك كان ل بد من  بالطالب 

املكفوفني  الطالب  لتمكني  و�صيلة  توفر 

التعليمية.”وعمل  العملية  مواكبة  م��ن 

امل��ب��ادرة على  ه��ذه  م��ن خ��الل  املتطوعون 

ت�����ص��ج��ي��ل امل���ن���اه���ج امل���در����ص���ي���ة ع��ل��ى ���ص��ك��ل 

امللفات  ت��ق��دمي  ث��م  وم��ن  �صوتية،  ملفات 

بتحميلهم  ق���ام  ب����دوره  ال���ذي  للمجل�ض، 

متاحة  لت�صبح  الإل��ك��رتوين  موقعه  على 

للجميع.

ق���ام  ق����د  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض  اأن  ي���ذك���ر 

وم���ن���ذ ب���داي���ة ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ب��ت��وف��ر 

امل��ن��اه��ج امل��در���ص��ي��ة ب��ل��غ��ة الإ����ص���ارة اأي�����ص��اً، 

الإل��ك��رتون��ي��ة  م��وق��ع��ه  ع��ل��ى  حتميلها  ومت 

ال�صم. لت�صبح متاحة لالأ�صخا�ض 

 االراضي تدعو المواطنين لالستفادة من اعفاء 
وتخفيض رسوم التسجيل والبيع لقطاع العقار

 870ر2 مليار دينار حجم التداول العقاري 
في المملكة لنهاية تشرين الثاني

رئيس ديوان المحاسبة يفتتح دورة تقييم وحدات الرقابة الداخلية وفق معايير التقييم الجديدة

 المستنفذين عدد مرات التقدم سيسمح لهم بالتقدم في دورة الحقة

النعيمي:  لن يسمح لطلبة الثانوية المصابين بالتقدم المتحان الدورة التكميلية

 المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يكرم متطوعي مبادرة بصيرة

 الفوسفات تقدم دعًما مادًيا لصيانة دار الوفاق األسري في الجنوب



املحلي
50

ا�صاليب تعذيب ال�صجناء واملعتقلني تعري�صهم لتكرار �صماع ذات ال�صوت  اأح��د  اأن من  من املعروف 

ل�صاعات طويلة، ما ) يفجر( ادمغتهم، ت�صوي�صا وغ�صبا وقلقا وخوفا، ناهيك عن اآثار نف�صية وج�صدية 

يعرفون عنها اكرث اطباء وعلماء ال�صيكولوجيا!

ونحن يف هذه الظروف الع�صيبة، ويف ظل ) كوفيد-١٩(، ويف ظل حظر اأيام اجلمع، ال نختلف كثريا 

عن امل�صاجني واملعتقلني، وال عن ا�صاليب تعذيبهم، �صحيح اأننا ارت�صينا واحلكومة احلظر حفاظا على 

االمن ال�صحي، ولكن من قال اننا ال نريد امننا النف�صي اي�صا؟

ال يعقل ابدا ان نبقى ايام احلظر وحتى ببقية اأيام اال�صبوع، وكاأن الق�صة كتبت علينا، اأقول، اأن نبقى 

على موعد مع مو�صيقى �صيارات بيع قوارير الغاز، بل اإنها الزلزال الذي يحرك �صكون �صمت اأيام اجلمع، 

فيوقظنا من اجمل �صاعات النوم ال�صباحي، وخا�صة يف يوم العطلة )على ا�صا�س(، وت�صتمر تلك املو�صيقى 

بالعزف غري املنفرد طيلة النهار بال انقطاع، لدرجة اننا كرهنا تلك النغمات التي حتولت ال�صطوانة 

تعذيب على ذنب مل نرتكبه، زيادة على حظرنا، وح�صرنا، بالبيوت، لنتفرغ فقط ل�صماع “مو�صيقى الغاز”، 

فكم مرة يجب على ال�صيارة ان متر يف ذات ال�صارع، الي�س يف هذا ا�صتهالكا لوقودها؟ اأي ان املو�صوع خ�صارة 

على اجلهتني، ازعاج النا�س، وم�صاريف البنزين على الباعة، هذا اذا ما اردنا تبي�صط الق�صة.

اإال يوجد طريقة اخ��رى لبيع الغاز بال مو�صيقى عاملية حتولت اىل  يف القرن احل��ادي والع�صرين، 

معزوفة قهر وازعاج، اإال ميكن مثال لكل بيت من اأن يحتفظ برقم هاتف املوزع يف حارته ويطلبه حني 

احلاجة بوا�صطة التلفون، او عرب “الوات�صاب”، خا�صة اأننا اعتدنا منذ اليوم االول الوامر الدفاع ومنها 

احلظر، اأن نتفقد احتياجات بيوتنا قبل احلظر بيوم.

هل تعلمون اأن دهاقنة التعذيب يف العامل حرفوا املو�صيقى “غذاء الروح” عن م�صارها، وا�صتعملوها يف 

تعذيب املعتقلني، اذ ذكرت املو�صيقى يف �صهادات لناجني من مع�صكرات االعتقال النازية كطريقة لتعذيبهم 

نف�صيا، حيث كانوا يجربون على �صماع املو�صيقى ال�صاخبة مثل املقطوعات االأورك�صرتالية، طيلة النهار، 

اأن وكالة اال�صتخبارات  اأ�صارت حتقيقات �صحفية اىل  او االع��دام، فيما  اقتيادهم للعقاب  وحتى خالل 

االأمريكية ا�صتخدمت اي�صا املو�صيقى ال�صاخبة يف ال�صجون بغية التعذيب النف�صي والجبار املعتقلني على 

االعرتاف باأي �صيء!

اأم��ا نحن فنعرتف للحكومة “ ب��دون وال �صربة كف” حتت وط��اأة تعذيب مو�صيقى بيع الغاز، اأننا 

ن�صتكي اليها منها، ن�صتكي �صماحها لهذا النمط البدائي يف العر�س، وانه البد من اتخاذ اأي اجراء ملنع 

ا�صتخدام “مو�صيقى بيع الغاز” التي اأرقت م�صاجعنا، بل وت�صببت حقيقة باأذى نف�صي وتوتر وع�صبية، 

مبجرد �صماعنا تلك املو�صيقى بني اللحظة ونظريتها، عدا عن باعة “غاز” يطيب لهم ال�صرب “مبفتاح 

فتختلط اآلة عزف املفتاح  ال�صارع،  يف  انهم  ال�صعارنا  لديهم،  قوة  باأق�صى  القوارير،  من حديد” على 

االجنليزي مع مو�صيقى “بيتهوفن” التي ظلمت مليار مرة، وظلمتنا معها يف الوقت عينه.

هو �صوؤال للحكومة، وادرك اأن جوابها، “ال ن�صتطيع و�صع �صرطي يف كل حي ملنع طريقة البيع هذه”، 

ولكن ال�صوؤال، نحن يف ظل اوام��ر الدفاع، ملاذا ال يتخذ اأمر دفاع مبنع االزع��اج الكبري من باعة الغاز؟ 

وان يتم البيع بطريقة اخرى اكرث منطقية، عرب اعتماد التطبيقات االلكرتونية، ملن تتوفر لهم هذه 

اخلدمة عرب هواتفهم الذكية، اأو عرب ات�صال هاتفي بنقاط البيع او ار�صال ر�صائل وات�صاب وحتديد موقع 

متلقي اخلدمة عرب” اللوكي�صن”، وغريها الكثري من البدائل، وادرك متاما ان البع�س �صيقول، “اأنت 

وين عاي�صة بال�صبط”، تطبيقات ل�صراء الغاز؟، واقول نعم، معظم النا�س طوعت التكنولوجيا خلدمتها 

خا�صة يف ظل اقبال النا�س على ال�صراء “اون الين” يف زمن كورونا، فما املانع اذن من التزود بالغاز اي�صا 

بهذه الطريقة، وان “ن�صرتي راحة را�صنا من ال�صجيج االجباري”.

طبعا احتدث هنا عن ازع��اج بيع الغاز، وال نن�صى طبعا ال�صجيج الذي حتدثه �صيارات بيع اخل�صار 

واالثاث امل�صتمعل وغريه، من الذين ميلوؤون الف�صاء �صراخا عرب مكربات ال�صوت “ يلي عنده غ�صاالت 

زادت عن حدها، �صحيح  االم��ور  ولكن حقيقة،  النا�س ترتزق”،  “ خلي  ون��ق��ول، معل�س  .. ثالجات”، 

اأننا ال ن�صكن يف ابراج عاجية، ولكن، ما ذنبنا اأن ندفع ثمن ال�صكن يف مناطق متو�صطة احلال، اأو حتى 

فقرية، �صريبة ازعاج وتوتر وفو�صى اال�صوات واملكربات؟ وباأي حق ي�صادر الباعة راحة النا�س، و�صكونها، 

وحاجتها للهدوء فهنالك املر�صى واالطفال وكبار ال�صن، وحتى الطلبة يف درا�صتهم عن بعد، يحملون 

معهم “ اأون الين”، مو�صيقى ت�صويرية، هي مو�صيقى بيع الغاز، “يعني كان ناق�صهم”، حيث ان الدرا�صة 

عن بعد يف احلى حاالتها، وملاذا ال حتل اي�صا تلك امل�صكلة، عرب تخ�صي�س م�صاحات او ا�صواق خا�صة ببيع 

االثاث امل�صتعمل، ومن يحتاج اي غر�س فليق�صده، وهذا موجود يف بلدان كثرية منها على �صبيل املثال ال 

احل�صر، قطر، حيث اال�صواق اخلا�صة لبيع االثاث امل�صتعمل.

ل�صنا �صد اأرزاق النا�س، ومع حركة اال�صواق وانتعا�صها، ولكن “بالعقل”، باحرتام حق النا�س بالراحة، 

النا�س التي حرمتها كورونا ال�صكينة، والتوا�صل، واالرزاق، وراحة البال، النا�س التي “ح�صرت” بالبيوت، 

حتت طائلة امل�صوؤولية، هي احوج ما تكون للهدوء، ولكن ان تبقى �صيارات الغاز تق�س م�صاجعنا ليل نهار، 

هذا ال يجوز، يف ظل ما يقال عن ان بع�صها ال يبيع الغاز فقط بل تعمد لتاأمني طلبات النا�س من دخان 

ومع�صل وغريه من احتياجات، فعن اأي التزام نتحدث، مبعنى ان بع�س هوؤالء الباعة الذين �صمح لهم 

بالتجول”وازعاج النا�س”، هم من يخرقون احلظر، با�صتغالل حركتهم، وتوظيفها لغايات غري بيع الغاز، 

مع احلفاظ على ميزة ال يتنازلون عنها، املو�صيقى ال�صاخبة اخلالبة التي ا�صحت عذابنا اليومي، وهذا 

لي�س راأيا �صخ�صيا، وامنا �صكاوى معظم النا�س ممن يعانون ذات ال�صغط.

�صوؤال: اأممنوع على الب�صطاء ان ينعموا بالراحة املجانية، فنحن ال نطلب هنا زيادة على الرواتب، 

وال اأماكن ترفيه يف االحياء الب�صيطة، نطلب اب�صط اب�صط احلقوق، العي�س بقليل من الهدوء، اال يكفينا 

االزع��اج ال�صريبي، وازع��اج الف�صاد، وازع��اج الغالء، وازع��اج التعلم عن بعد، وازع��اج اأزم��ات ال�صري جراء 

البا�س ال�صريع “البطيء”، وازعاج اال�صاعات وال�صو�صيال ميديا واخبار كورونا، وازعاج التباعد الق�صري 

بني النا�س، وازعاج الو�صوا�س من التعقيم واخلوف من عدمه، اال يكفينا احلزن على وفيات كورونا وعدد 

اال�صابات الذي يبدو انه لن يعود لل�صفر قبل تبا�صري اللقاح، هل نطلب معجزة حني نتوق لطرق اكرث 

ح�صارية يف بيع الغاز، وغريه من املنتجات امل�صاحبة لالورك�صرتا وملكربات ال�صوت؟

وبعد..! هو �صوؤال بريء: هل جتروؤ �صيارات بيع الغاز مع مو�صيقاها ال�صاخبة “اجلميلة جدا” على 

دخول االحياء الراقية، حيث ي�صكن االغنياء وعلية القوم؟

إخالص القاضي

 هل تصدح موسيقى باعة الغاز 
بأحياء علية القوم؟

 وزير العدل: تطبيق أمر الدفاع 21 الخاص بالتبليغات اعتبارا من 13 الجاري

 هيئة االستثمار تؤكد اهمية زيادة التعاون اليورو متوسطي

 صخرة عراعر في ذيبان تلفت االنتباه سياحيا بعد تداول فيديو لها على مواقع التواصل

االنباط-عمان

التلهوين  ب�صام  الدكتور  العدل  وزي��ر  اأ�صدر   

قرارا يق�صي بتحديد طرق تبليغ املحامي الوكيل 

اأو اخل�صم الذي مل ي�صبق له اأن �صرح يف دعواه 

احلقوقية اأو اجلزائية املنظورة اأو يف جوابه عن 

ام��ام  املتنقل  اأو رق��م هاتفه  ب��ري��ده االل��ك��رتوين 

املحاكم النظامية مبختلف انواعها ودرجاتها.

ال������ذي ح�صلت  ال���ت���ل���ه���وين  وت�����ص��م��ن ق������رار 

بالقيام  الفئات جميعا  ال��زام  االأح���د،  عليه ام�س 

بالت�صريح قبل تاريخ ١3 كانون االأول اجل��اري؛ 

ل���غ���اي���ات ت��ل��ق��ي ال��ت��ب��ل��ي��غ��ات ب��وا���ص��ط��ت��ه اإع���م���اال 

الأح��ك��ام ال��ف��ق��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ١/اأ، ب وال��ف��ق��رة 

الثالثة من اأم��ر ال��دف��اع رق��م 2١ وذل��ك مبوجب 

ال�صالحيات املمنوحة لوزير العدل بهدف وقاية 

املحاكم  االإداري���ة يف  والكوادر  الق�صاة واملحامني 

ومراجعيها من خطر االإ�صابة بفريو�س كورونا 

واحلد من انت�صاره وحر�صا على �صمان ا�صتمرار 

حق التقا�صي وانتظام �صري اأعمال املحاكم.

وقال التلهوين اإن القرار ن�س على اأنه يتوجب 

على وكيل اخل�صم املحامي الذي مل ي�صبق له واأن 

او يف جوابه  املنظورة  �صرح يف دع��واه احلقوقية 

ع��ن ع��ن��وان ب��ري��ده االل���ك���رتوين اأو رق���م هاتفه 

املتنقل اأو يرغب بتحديثها القيام بالت�صريح عن 

ذلك لدى نقابة املحامني االأردنيني حيث �صيتم 

من  مبا�صرة  العدل  وزارة  اأنظمة  على  حتديثها 

خالل الربط االإلكرتوين مع النقابة، و�صتعتمد 

تلك البيانات لغايات اجراء التبليغات الق�صائية 

اعتبارا من تاريخ ١3 كانون االأول اجل��اري على 

يف  اخل�صوم  وك���الء  على  اأي�صا  ذل��ك  ينطبق  ان 

الدعاوى اجلزائية.

واأ���ص��اف اأن��ه فيما يتعلق ب��اأط��راف ال��دع��اوى 

غري املمثلني باأحد املحامني يف الدعاوى املدنية 

األ��ف دينار، يتوجب على  والتي تقل قيمتها عن 

كل طرف من اأطراف الدعوى من غري املمثلني 

باأحد املحامني يف حال عدم قيامه بالت�صريح عن 

عنوان بريده االلكرتوين او رقم هاتفه املتنقل يف 

دعواه املنظورة او يف جوابه عن ذلك با�صتخدام، 

الت�صريح عن بياناته من خالل خدمة حتديث 

بينات االت�صال عرب البوابة االلكرتونية للوزارة، 

ال��ن��م��وذج ال��ورق��ي  ال��ق��ي��ام بتعبئة  اأو م��ن خ���الل 

املعتمد لدى قلم املحكمة املخت�صة بحيث تعتمد 

بيانات االت�صال هذه لغايات التبليغات الق�صائية 

اعتبارا من تاريخ ١3 كانون االأول اجلاري.

وب���ني اأن����ه ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأط���راف ال���دع���اوى 

ال��دع��اوى  ب��اأح��د املحامني يف  املمثلني  م��ن غ��ري 

اأط��راف  اجلزائية، فيتوجب على كل ط��رف من 

ال����دع����اوى اجل��زائ��ي��ة م���ن غ���ري امل��م��ث��ل��ني ب��اأح��د 

بريده  ع��ن��وان  ع��ن  بالت�صريح  القيام  املحامني 

االل�����ك�����رتوين او رق�����م ه���ات���ف���ه امل��ت��ن��ق��ل وذل����ك 

با�صتخدام، الت�صريح عن بياناته من خالل خدمة 

حتديث بيانات االت�صال عرب البوابة االلكرتونية 

النموذج  بتعبئة  ال��ق��ي��ام  م��ن خ��الل  او  ل���ل���وزارة، 

الورقي املعتمد لدى قلم املحكمة املخت�صة بحيث 

التبليغات  لغايات  ه��ذه  االت�صال  بيانات  تعتمد 

االأول اجلاري.  ١3 كانون  اعتبارا من  الق�صائية 

واأك��د اأنه فيما يتعلق بالدعاوى التنفيذية لدى 

دوائر تنفيذ االأحكام املدنية، فيتوجب على وكيل 

الت�صريح يف دع��واه  ل��ه  ال��ذي مل ي�صبق  اخل�صم 

التنفيذية عن عنوان بريده االلكرتوين اأو رقم 

هاتفه املتنقل او يف حال رغبته بتحديثها، القيام 

بالت�صريح عنها لدى نقابة املحامني االأردنيني 

ال���وزارة مبا�صرة من  اأنظمة  ليتم حتديثها على 

خ��الل ال��رب��ط االإل���ك���رتوين م��ع النقابة، بحيث 

التبليغات  لغايات  ه��ذه  االت�صال  بيانات  تعتمد 

الق�صائية اعتبارا من تاريخ ١3 من كانون االأول 

اجلاري.

واأ����ص���ار اإىل اأن����ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى اخل�����ص��م غري 

املمثل باأحد املحامني والذي مل ي�صرح يف دعواه 

التنفيذية عن عنوان بريده االلكرتوين اأو رقم 

هاتفه املتنقل القيام بذلك من خالل ا�صتخدام 

خ��دم��ة حت��دي��ث ب��ي��ان��ات االت�����ص��ال ع��رب ال��ب��واب��ة 

االلكرتونية للوزارة، اأو من خالل تعبئة النموذج 

الورقي املعتمد لدى قلم املحكمة املخت�صة بحيث 

التبليغات  لغايات  ه��ذه  االت�صال  بيانات  تعتمد 

الق�صائية اعتبارا من تاريخ ١3 من كانون االأول 

اجلاري.

اإن ب��واب��ت��ه��ا االل��ك��رتون��ي��ة  وق���ال���ت ال��������وزارة 

جاهزة ال�صتقبال جميع الطلبات على العنوان: 

.  https://services.moj.gov.jo

االنباط- عمان

 اأك�����د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة اال���ص��ت��ث��م��ار ب��ال��وك��ال��ة 

ف����ري����دون ح���رت���وق���ه، اه��م��ي��ة زي������ادة ال��ت��ع��اون 

– م��ت��و���ص��ط��ي يف  االق��ل��ي��م��ي ب���ني دول ال���ي���ورو 

والتبادل  االجنبية  اال�صتثمارات  جذب  جمال 

التجاري خ�صو�صا يف مرحلة ما بعد كورونا.

ان  االح��د،  ام�س  بيان  يف  الهيئة  واو�صحت 

م�صاركته  خ��الل  التعاون  اهمية  اك��د  حرتوقة 

االقليمي  االجتماع  اأعمال  جمموعة  اأعمال  يف 

الذي  اإفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  ل��دول 

والتنمية  االقت�صادي  التعاون  منظمة  تنظمه 

ح�����ول اال����ص���ت���ث���م���ار وال����ت����ج����ارة، حت����ت ع���ن���وان 

والتكامل  القيمة  �صال�صل  يف  التفكري  “اإعادة 
االق��ت�����ص��ادي االإق��ل��ي��م��ي م��ن اأج���ل ال��ت��ع��ايف بعد 

و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  اجلائحة 

اإفريقيا”.

واأ����ص���اف ان امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة حت��ت��اج اىل 

تعزز  وم�صتهدفة  حم��ددة  ب��رام��ج  على  العمل 

م����ن ال��ب��ي��ئ��ة اال����ص���ت���ث���م���اري���ة مل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق 

االو�صط و�صمال افريقيا وتزيد من م�صاهمتها 

على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  العاملية  ال��ت��زوي��د  ب�صال�صل 

اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  االه���م���ي���ة  ذات  ال���ق���ط���اع���ات 

ك���ال���زراع���ة، امل�����ص��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة وال��دوائ��ي��ة، 

الغذائية،  وال�صناعات  املعلومات،  تكنولوجيا 

ت�صررت  اقت�صادية  قطاعات  بعني  االخ��ذ  م��ع 

اهم  م��ن  تعترب  لكنها  باجلائحة  كبري  ب�صكل 

كقطاع  املنطقة  ل���دول  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��رواف��د 

ال�����ص��ي��اح��ة م���وؤك���دا ان امل�����ص��ي ق��دم��ا ل��ت��ط��وي��ر 

ت��ك��ام��ل��ي��ة.  ����ص���ي���ا����ص���ات  ي���ح���ت���اج اىل  ال����ت����ع����اون 

الهيئة حاليا،  به  وا�صتعر�س حرتوقه ما تقوم 

ي��ه��دف اىل  ا�صتثمار ج��دي��د  ق��ان��ون  اع���داد  م��ن 

ب�صكل  امل�صتثمرين  وتطلعات  اأه���داف  حتقيق 

امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  م��ع  يتنا�صب  اأف�����ص��ل، ومب��ا 

التظلم  اآلية  ا�صتحداث  اإىل  اإ�صافة  الدولية، 

للم�صتثمرين  م��ن��ا���ص��ب��ة  ح��ل��ول  اي��ج��اد  ب��ه��دف 

امل��رع��ي��ة يف  وال��ق��وان��ني  االأن��ظ��م��ة  م��ع  تتما�صى 

واجلهد  ال��وق��ت  اإخ��ت�����ص��ار  ي�صمن  مب��ا  اململكة 

امل�صتثمر. على 

اإىل  ت�����ص��ع��ى  االإ����ص���ت���ث���م���ار  ه��ي��ئ��ة  ان  وب�����ني 

اإ�صتقطاب االإ�صتثمارات التي حتقق اأكرب فائدة 

فر�س  توليد  على  ال��ق��ادرة  خا�صة  لالإقت�صاد 

اململكة،  يف  من��واً  االأق��ل  املناطق  وتطوير  عمل 

ك���ورون���ا، قمنا  ان���ه خ���الل ج��ائ��ح��ة  الف��ت��ا اىل 

با�صتهداف اأهم القطاعات االإ�صتثمارية والعمل 

واع��دة  اإ�صتثمارية  كفر�س  لها  ال��رتوي��ج  على 

وال�صناعات  والزراعة  ال�صحة  كقطاع  وجاذبة 

وال�صياحة  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  ال��غ��ذائ��ي��ة 

من  بالعديد  البدء  مت  حيث  الطبي  والقطاع 

اأن  يذكر  القطاعات.  بهذه  اجلديدة  امل�صاريع 

تعمل  والتنمية  االقت�صادي  التعاون  منظمة 

تنظمها  ال��ت��ي  احل��واري��ة  اجلل�صات  خ��الل  م��ن 

اإىل تقييم برامج االإ�صتثمار يف ال�صرق االأو�صط 

و����ص���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا، وت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع��ل��ى 

يف  اال���ص��ت��ث��م��ار  �صيا�صة  واإ���ص��الح��ات  اجت��اه��ات 

و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  بلدان  من  جمموعة 

م�صتقبل  اأولويات  اإىل حتديد  اإ�صافة  اإفريقيا، 

�صيا�صة اال�صتثمار يف املنطقة، خا�صة يف كل من 

اجلزائر وم�صر واالأردن ولبنان وليبيا واملغرب 

وتون�س. الفل�صطينية  وال�صلطة 

االنباط- ماأدبا

ذيبان يف مواقع  ل��واء  �صبان من  ن�صر  بعدما 

باتت  م��ا  ف��وق  جل�صاتهم  االجتماعي  التوا�صل 

االأي��ام  “ �صخرة عراعر” �صهدت خالل  ُت�صمى 

تطل  حيث  الزائرين  حركة  يف  كثافة  االأخ���رية 

ب لوادي املوجب الذي يتو�صطه  على م�صهد خالاّ

التي  ال�صمالية  الكرك  ومرتفعات  املوجب،  �صد 

تقف هذه ال�صخرة مبوازاتها.

5 كم من ذيبان  ع��رار على بعد  تقع �صخرة 

ال��ب��ل��دة، وي��ب��ل��غ ارت��ف��اع��ه��ا ث��الث��ة اأم��ت��ار ومت��ت��از 

تعانق  وكاأنها  اأ�صبه  �صورة  يف  فريدة  باإطاللة 

النف�س  ب��راح��ة  فوقها  اجل��ال�����س  وي�صعر  االأف���ق 

واجلبال  ال���وادي  جمالية  واكت�صاف  وال�صكينة 

امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا . وي��ق��ع احل��ج��ر اأع���ل���ى امل��ن��ح��در 

ال�����ص��م��ايل ل�����وادي امل���وج���ب ب��ال��ق��رب م���ن م��وق��ع 

الع�صر  اإىل  املوقع  ويعود  ذيبان  �صرقي  عراعر 

للملك  التاريخية  الكتابات  بح�صب  احل��دي��دي 

م��ي�����ص��ع ال��ت��ي ذك����رت م��وق��ع احل��ج��ر ال����ذي هو 

جزء من ذيبان عا�صمة مملكة م��وؤاب وم�صلتها 

ال�صهرية .

الفيديو  ملتقط  الن�صر  حمزة  ال�صاب  ق��ال 

للمنطقة  ال���رتوي���ج  ال��ل��ق��ط��ة  م���ن  ال���ه���دف  ان 

ملوقع  تغيريه  اأو  ذيبان  مطل  وتطوير  �صياحيا 

الغنية بها املنطقة وتويل  اآخ��ر من االط��الالت 

اجل��ه��ات امل��خ��ت�����ص��ة امل��وق��ع اه��ت��م��ام��اً اأك����رث واأن 

حيث  م��ن  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  التحتية  البنية  ل��ه  ت��وف��ر 

امل���ق���اع���د ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ال�������زوار ح��ت��ى ي����زداد 

االإق��ب��ال على امل��ك��ان، ويبقى ال���زوار م��دة اأط��ول 

ع�صرات  وي��وف��ر  اخل��الب��ة  باملناظر  ي�صتمتعون 

فر�س العمل. واأو�صح مدير مديرية اآثار ماأدبا 

خالد الهواورة اأن �صخرة عراعر من التكوينات 

ال�صخرية التي تعود اىل الع�صور اجليولوجية 

ينتمي  ال���ذي  الكريتا�صي  بالع�صر  ت��ب��داأ  ال��ت��ي 

بر�صوبيات  وتنتهي  الو�صطى  احلياة  حقب  اىل 

الذي ينتمي اىل حقب احلياة  الرباعي  الع�صر 

خالل  �صهدت  املنطقة  اأن  مو�صحاً  احل��دي��ث��ة، 

ت��اري��خ��ه��ا اجل��ي��ول��وج��ي ال��ط��وي��ل ال��ع��دي��د من 

تتمخ�س  التي  التكتونية  واحلركات  الن�صاطات 

ع���ن ن�����ص��وئ��ه��ا ال���ع���دي���د م���ن ال���ط���ي���ات امل��ح��دب��ة 

واملقعرة واالنك�صارات.

واأك�������د ال�����ه�����واورة اأه���م���ي���ة ذي����ب����ان االأث����ري����ة 

وال�����ص��ي��اح��ي��ة وت��اري��خ��ه��ا امل���ع���روف ال����ذي ميكن 

ف��ي��ه اع���ت���ب���ار ه����ذه ال�����ص��خ��رة ���ص��م��ن امل��ن��اط��ق 

ت�صييد  عندها  مت  ما  اإذا  ال�صياحية،وخ�صو�صاً 

حولها،  من  فريدة  جمالية  على  مطلاّة  مرافق 

ال �صيما اأن هذا املكان الذي ياأتي االهتمام به يف 

ار ذيبان. الوقت الذي يتم فيه بناء مركز زواّ

ا�صرتاتيجي بني  ذيبان مبوقع  بلدة  وتتمتع 

م�صارات  من  فيهما  وم��ا  واملوجب  الوالة  ي  �صداّ

�صياحة املغامرة ومياه ا�صت�صفائية، وجتل�س على 

الطريق  املوجب ومير من خاللها  وادي  حافة 

ال����ذي ك���ان وم���ا زال ي��رب��ط �صمال  ال�����ص��ل��ط��اين 

االردن بجنوبه منذ اقدم الع�صور.

اثرية فريدة  اللواء مواقع  ذيبان  ي�صم  كما 

كتل ذي��ب��ان االث���ري و���ص��ري��ح ذي��ب��ان ال��روم��اين 

الهيدان  ووادي  ال��وال��ة  ووادي  اإ�صكندر  وخربة 

وم���ق���ام ال�����ص��ح��اب��ي اأب�����و ذر ال���غ���ف���اري وم��ط��ل 

وقلعة مكاور وموقع عطروز  ال�صياحي  املوجب 

وم��وق��ع دل��ي��ل��ة احل��م��اي��دة االث�����ري، ويف ذي��ب��ان 

اإ�صكندر مدينة الع�صر الربونزي ومطل  خربة 

الأم  ذي��ب��ان  جم����اورة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال�صحيلة 

الر�صا�س احدى م�صارات احلج امل�صيحي وموقع 

الالهون.

االثنني  7 / 12 / 2020



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    7   /  12  / 2020

اجلزائر-العربية

ا���س��ت��اأن��ف��ت اجل���زائ���ر ال���رح���ات اجل��وي��ة 

ب�سبب  اأ�سهر   9 توقف  بعد  ام�س،  الداخلية 

ك�����ورون�����ا، وف�����ق م����ا ن��ق��ل��ت وك����ال����ة االأن����ب����اء 

اجلزائرية.

ياأتي  الذي  الرحات،  ا�ستئناف  ويخ�س 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات  تطبيقا 

اللجنة  مع  امل�ساورات  وعقب  تبون،  املجيد 

ال��ع��ل��م��ي��ة مل��ت��اب��ع��ة ت��ط��ور ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

الرحات  جميع  ال�سحية،  والهيئة  كورونا 

ل��ل��ب��اد،  اجل��ن��وب��ي��ة  ال����والي����ات  اإىل  و  م���ن 

بني  ما  الرحات  من   %50 اأوىل  وكمرحلة 

مدن �سمال الباد.

وق�������د �����س����اع����ف����ت اخل������ط������وط اجل����وي����ة 

عمليات  يف  ج��ه��وده��ا  م���وؤخ���را  اجل���زائ���ري���ة 

اأ���س��ط��ول��ه��ا  ت��ع��ق��ي��م و ت��ن��ظ��ي��ف ط�����ائ�����رات 

ع��دوى فريو�س  للحد من خماطر  اجل��وي 

رحاتها  ال�ستئناف  حت�سبا  وذل��ك  كورونا، 

الداخلية.

االأ�سطح  جميع  تعقيم  اىل  عمدت  حيث 

التي يحتك بها امل�سافرون بطريقة مبا�سرة 

الرقمية،  الذراعني وال�سا�سات  مثل م�ساند 

اإجراء تطهري خا�س عن طريق  تنفيذ  مع 

ر�س بخاخ م�ساد لفريو�س كورونا.

من  الدولية  التجارية  الرحات  وتبقى 

اآخ���ر«،  اإ���س��ع��ار  اإىل  »م��ع��ل��ق��ة  واإىل اجل��زائ��ر 

حاليا  اخل��ارج��ي��ة  ال��رح��ات  تقت�سر  حيث 

العالقني  امل��واط��ن��ني  اإج���اء  عمليات  ع��ل��ى 

ال����رح����ات  ت�������س���م���ل  وال  ال�����وط�����ن،  خ�������ارج 

العليا  ال�سلطات  تتخذ  مل  التي  التجارية 

للباد اأي قرار فيما يخ�سها.

دبي-العربية

ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا وق��ع 

على  العامل  �سي�ستيقظ  االقت�ساد،  على  مدمر 

اقت�سادية  كقوة  ال�سني  �سعود  هو  جديد  واقع 

عظمى جديدة با منازع!

ق��ب��ل ���س��ه��ري��ن ف��ق��ط ق����دم ����س���ن���دوق ال��ن��ق��د 

االقت�ساد  اآف���اق  ع��ن  ال�سنوي  ت��ق��ري��ره  ال���دويل 

عن  عامة  ملحة  ق��دم  حيث   ،2020 للعام  العاملي 

�سطور  بني  لكن  املقبلة.  والتحديات  االقت�ساد 

ي��ري��د  ال  ح��ق��ي��ق��ة  ���س��ف��ح��ة،   200 ذي  ال��ت��ق��ري��ر 

ال��دويل  االإع����ام  اإن  ب��ل  �سماعها  االأم��ريك��ي��ون 

مل يلق لها بااًل، وهي اأن ال�سني اأزاحت بالفعل 

ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ل��ت�����س��ب��ح اأك����ر اق��ت�����س��اد يف 

العامل.

اإىل  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق  تقرير  ي�ستند 

 IMF املعيار االأكرث دقة الذي يعتره كل من

اأف�سل   CIA امل��رك��زي��ة  اال�ستخبارات  ووك��ال��ة 

الوطنية،  االقت�سادات  ملقارنة  منفرد  مقيا�س 

عو�س   )PPP( ال�سرائية  القدرة  تعادل  وه��و 

فروق العملة التي كان معموال بها يف ال�سابق.

بات  ال�سني  اقت�ساد  اأن  التقرير  اأظهر  وقد 

بالهني..  لي�س  بفارق  اأمريكا  اقت�ساد  من  اأكر 

الرتيليون  ون�����س��ف  ت��ري��ل��ي��ون��ات   3 ح���وايل  اإن��ه��ا 

ال�����دويل  ال���ن���ق���د  ����س���ن���دوق  ح�����دد  ل���ق���د  دوالر. 

الثاثة  االأرب���اع  يف  ال�سني  اقت�ساد   ،)IMF(

تريليون   24.2 عند  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل 

دوالر  تريليون   20.8 ب�  مقارنة  اأم��ريك��ي  دوالر 

اأمريكا. القت�ساد 

بهذا ميكن القول اإن عام 2020 ي�سكل بداية 

ال��ع��ق��د االأول ال���ذي ل��ن مت��ت��ل��ك ف��ي��ه ال��والي��ات 

املتحدة االقت�ساد االأكر عاملياً. قبل هذا العقد، 

ظلت الواليات املتحدة تهيمن دائماً على املركز 

حيث  املا�سية،  عاماً  االأربعني  م��دار  على  االأول 

منا اقت�سادها من 2.86 تريليون دوالر يف العام 

1980 اإىل ما يفوق 20 تريليوناً حالياً.

وع���ل���ى م�����دى ال���ع���ق���ود ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ا����س���ي���ة، 

�سهدت ال��ع��دي��د م��ن ال���دول االآ���س��ي��وي��ة من���واً يف 

اقت�ساداتها ب�سكل ملحوظ، مبا يف ذلك ال�سني 

ال��دول  وو�سلت  واإندوني�سيا.  واليابان  والهند 

تراجعت  فيما  ال��رتت��ي��ب،  ق��م��ة  اإىل  االآ���س��ي��وي��ة 

يعد  مل  م��ث��ًا  فاإيطاليا  ال��غ��رب��ي��ة،  اأوروب����ا  دول 

كما  االأوىل،  ال��ع�����س��رة  امل��راك��ز  �سمن  م��ك��ان  ل��ه��ا 

ب�سكل  املتحدة  واململكة  وفرن�سا  اأملانيا  تراجعت 

اأكر.

ال�����س��دارة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  احتلت  �سابقاً، 

باإجمايل   1980 العام  منذ  ب��دًءا  بعد عقد  عقًدا 

وكانت  دوالر،  تريليون   2.86 يبلغ  حملي  ن��اجت 

الواليات املتحدة دائماً مبتعدة بفارق كبري عن 

فاالقت�ساد  ال��ث��اين.  املركز  احتلت  التي  ال��دول 

العام  و�سل يف  الثاين عاملياً  الذي كان  الياباين 

اق��ت�����س��اد  ث��ل��ث ح��ج��م  ي��ق��رب م��ن  اإىل م��ا   2000

دوالر  تريليون   3.42( فقط  املتحدة  ال��والي��ات 

ذلك،  بعد  لكن  دوالر(.  تريليون   10.25 مقابل 

املحلي  ال��ن��اجت  واأ�سبح  اليابان  اقت�ساد  ا�ستقر 

5 تريليونات دوالر  االإجمايل للباد اليوم فوق 

مقارنة ب� 20 تريليون دوالر للواليات املتحدة.

 1990 العام  قبل  تكن  مل  ال�سني  املقابل،  يف 

االآن  لكنها  اقت�سادات،   10 اأك��ر  ب��ني  م��ن  حتى 

باتت متتلك اأكر اقت�ساد يف العامل من املتوقع 

املقبل،  ال��ع��ام  دوالر  تريليون   30 ف��وق  ينمو  اأن 

وه��ي ال��دول��ة ال��وح��ي��دة يف ال��ع��امل ال��ت��ي �سهدت 

اق��ت�����س��ادي��اً يف ع���ام ال���وب���اء اأي االق��ت�����س��اد  من���واً 

ال��وح��ي��د ال����ذي ���س��ي��ك��ون اأك����ر يف ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

بقية  ي��ل��زم  وق���ت  ب��داي��ت��ه، يف  ك���ان عليه يف  مم��ا 

االق��ت�����س��ادات ال��ك��رى ���س��ن��وات م��ن اأج���ل مللمة 

عالية  مديونية  خلف  الذي  العام   ،2020 جراح 

اأن�سطة  اأغ��ل��ب  ت��ده��ور  و���س��ط  مرتفعة  وب��ط��ال��ة 

االأعمال.

ي���ق���ول ت���ق���ري���ر ����س���ن���دوق ال���ن���ق���د ال������دويل: 

»ينطلق االقت�ساد العاملي من االأعماق التي كان 

الكبري  االإغ���اق  عملية  خ��ال  اإليها  ان��ه��ار  ق��د 

اأب���ري���ل. ل��ك��ن م��ع ا���س��ت��م��رار ان��ت�����س��ار جائحة  يف 

البلدان  من  العديد  اأب��ط��اأت   ،19-COVID
اإع������ادة ف��ت��ح اأب���واب���ه���ا واأع������اد ال��ب��ع�����س ع��م��ل��ي��ات 

املعر�سني  ال�����س��ك��ان  االإغ����اق اجل��زئ��ي حل��م��اي��ة 

ال�سني  يف  االن��ت��ع��ا���س  اأن  ح��ني  ويف  ل��اإ���س��اب��ة. 

كان اأ�سرع من املتوقع، ال يزال �سعود االقت�ساد 

عر�سة  ال��وب��اء  ق��ب��ل  م��ا  م�ستويات  اإىل  ال��ع��امل��ي 

للنك�سات«.

ا�ستطاعت ال�سني  املا�سي،  على مدار اجليل 

�سريك  كاأكر  املتحدة  ال��والي��ات  حمل  حتل  اأن 

تقريباً  الرئي�سية  ال��دول  من  دولة  لكل  جتاري 

تلك  اإىل  اأملانيا  اأ�سافت  فقط  املا�سي  العام  )يف 

مبا  ال��ع��امل«  »م�سنع  اأ�سبحت  لقد  ال��ق��ائ��م��ة(. 

حمورياً  دوراً  لعبت  التي  الوجه  اأقنعة  ذلك  يف 

خال اأزمة كورونا.

اإن��ك��ار ق���وة ال�سني  مل ي��ع��د ب��اإم��ك��ان ال��ع��امل 

العامل.  يف  اقت�ساد  اأق��وى  االآن  اإنها  العظمى.. 

لكن  حتمياً،  القمة  اإىل  التنني  �سعود  كان  لقد 

رمبا مل يتوقع اأحد اأن يتم ذلك بهذه ال�سرعة.

ويبقى من املفارقات اأن جائحة كورونا التي 

اأ�سعفت العامل جعلت ال�سني اأقوى. ولعل اأكر 

التي  االأوىل  ال��ب��وؤرة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  امل��ف��ارق��ات  تلك 

�سهدت االنفجار الكبري للفريو�س القاتل.

لم تعد أميركا االقتصاد األول عالميًا.. 

الريا�ض-العربية

ق�����ال وزي�������ر امل���ال���ي���ة ال���������س����ع����ودي، حم��م��د 

كما  اأزم�����ة  ي���واج���ه  ال���ع���امل مل  اإن  اجل���دع���ان، 

2020 ب�سبب جائحة  ي�سهدها يف العام احلايل 

اإجراءات،  اتخذت  اململكة  اأن  كورونا، مو�سحا 

اأي  على  واالإن�����س��ان  ال�سحة  اأول��وي��ة  وق��دم��ت 

�سيء اآخر.

ندوة  خ��ال  حديثه  يف  املالية  وزي��ر  و�سرح 

وزارة  مب�ساركة  اخلام�سة،  امل��ايل  اال���س��ت��ق��رار 

املركزي  والبنك  املالية  ال�سوق  وهيئة  املالية، 

حزم  خ�س�ست  اململكة  اأن  »���س��ام��ا«  ال�سعودي 

دعم مالية ت�سكل 3.4% من ناجتها املحلي.

بقية  تبلغ يف  الدعم  ن�سبة حزم  ب��اأن  واف��اد 

 ،%9 متو�سط  عند  الع�سرين  جمموعة  دول 

ول��ك��ن االأث����ر يف امل��م��ل��ك��ة ك���ان اأك���رث و���س��وح��اً، 

بن�سبة  ال���رتاج���ع  الق��ت�����س��اده��ا  امل��ت��وق��ع  الأن 

م��ق��ارن��ة مع  احل�����ايل، يف  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة   %3.2

6% يف دول جمموعة  تراجع بن�سبة تزيد على 

الع�سرين.

وقال اجلدعان : »لقد انتقدونا على ن�سبة 

الدعم، لكن عندما ننظر اإىل اأثر الدعم جند 

بن�سبة  الع�سرين  دول  اأف�سل  م��ن  اململكة  اأن 

االنكما�س«.

200 مليار  الدعم جت��اوزت  اأن »ح��زم  واأك��د 

جاهزة  ال�سعودية  احلكومة  كانت  وقد  ري��ال، 

القطاعات  وف��ق  للدعم  املبا�سر  لا�ستهداف 

ليكون اأثره اأكرث و�سوحا«.

وحت���دث وزي���ر امل��ال��ي��ة ع��ن »اظ��ه��ار انتظام 

ا���س��ت��خ��دام  امل�����س��ريف، ويف  ال��ق��ط��اع  وا����س���ح يف 

���س��ن��ادي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة، يف م��واج��ه��ة 

ظروف واآثار االأزمة«.

اململكة ويف ع��دد من  اأن اجليد يف  واأ���س��اف 

دول العامل، اأن »التجاوب كان �سريعاً جداً«.

يف  ج��اء  ال�سريع  التجاوب  ه��ذا  اأن  واع��ت��ر 

امل��م��ل��ك��ة حت���دي���داً، ب��ت��ع��زي��ز م���ن االإ���س��اح��ات 

ال�سابقة، و«قد تعاملت احلكومة ب�سكل فريق 

واح����د وت��دخ��ل��ت ودع���م���ت ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 

لدعم  حزما  ال�سعودي  املركزي  البنك  واأعلن 

ال�سيولة يف النظام امل�سريف«.

اأن���ه »ك���ان ه��ن��اك تناغم وا���س��ح« بني  واأك���د 

مواجهة  على  العمل  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 

ظروف اجلائحة.

كما اأ�سار اإىل التعاون والتناغم مع القطاع 

ال��ق��ط��اع  م��ع  ف��ع��ال  تن�سيق  ال�����س��ح��ي، وج���رى 

ال�����س��ح��ي ب�����س��ق��ي��ه ال���ع���ام واخل����ا�����س ل��ت��وف��ري 

املرحلة. متطلبات 

وق���ال وزي���ر امل��ال��ي��ة ال�����س��ع��ودي اإن���ه »ك��ان��ت 

االإغ��اق  من  للخروج  و�سجاعة  �سرعة  هناك 

ال����ع����ام، وب�����داأن�����ا ن�����س��اه��د ن���ت���ائ���ج م��ب�����س��رة يف 

الفريو�س  يزال  ال  ولكن  ال�سعودي،  االقت�ساد 

موجودا والقلق موجودا على م�ستوى العامل، 

ع��ودة  ت�ستب�سر  ال��دول��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  وم��ع��ظ��م 

االقت�ساد، ولكن حتذر من اأي موجة اأخرى«.

الجدعان: السعودية من أفضل دول العشرين بأثر التحفيز االقتصادي

استئناف الرحالت الجوية الداخلية في الجزائر بعد توقف 9 أشهر

الصين تتسبب في طرد رئيس أكبر 
صندوق ثروة سيادي في العالم

المركزي اإلماراتي ينفي إقراره التعامل 
بالعمالت المشفرة

سهم إعمار يحلق بعيدًا بارتفاعات 
تتجاوز الـ %8

العربية - وكاالت

اأع����ل����ن ن���ائ���ب حم���اف���ظ ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 

ال����روي����ج����ي ج�����ون ن���ي���ك���والي�������س���ن اأن������ه ق���دم 

للح�سول  طلبه  اإن  قائًا  اجلمعة،  ا�ستقالته 

ع��ل��ى ت�����س��ري��ح اأم���ن���ي ج��دي��د ق���د ُرف�������س الأن 

�سينية. زوجته 

النقدية،  ال�سيا�سة  و�سع  اإىل  باالإ�سافة 

على  االإ�سراف  عن  م�سوؤواًل  نيكوالي�سن  كان 

البالغ  الرويجي  ال�سيادية  ال��رثوة  �سندوق 

االأك���ر يف  وه���و  ت��ري��ل��ي��ون��دوالر،   1.2 حجمه 

العامل، بح�سب تقرير لوكالة رويرتز اطلعت 

عليه »العربية نت«.

وق������ال ن���ي���ك���والي�������س���ن: »اأب���ل���غ���ت���ن���ي ه��ي��ئ��ة 

�سبب  اأن  الرويجية  امل��دين  االأم��ن  ترخي�س 

عدم تلقي ت�سريح اأمني جديد هو اأن زوجتي 

واأعيلها  ال�سني  يف  وتقيم  �سينية  م��واط��ن��ة 

مالًيا«.

اأن����ه ال ت��وج��د  »يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه، ق����رروا 

ال�سك حول  تثري  �سخ�سًيا  بي  تتعلق  ظروف 

م����دى م���اءم���ت���ي ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ت�����س��ري��ح 

اأمني..علي االآن اأن اأحتمل عواقب ذلك«.

الفور  على  نيكوالي�سن  ا�ستقالة  وت�سري 

املركزي. ومل  البنك  لبيان �سادر عن  وفًقا   ،

ومل  حم��ل��ه.  �سيحل  م��ن  ال��ف��ور  ع��ل��ى  يت�سح 

يت�سن احل�سول على تعليق من نيكوالي�سن.

اأكرث  الناتو  الع�سو يف  الرويج  واأ�سبحت 

يتعلق  فيما  االأخ����رية  ال�����س��ن��وات  يف  ���س��رام��ة 

ال�سعب  من  يجعل  مما  االأمنية،  بالت�ساريح 

يف كثري من احلاالت احل�سول على موافقة 

دولة ال  �سخ�س من  متزوج من  �سخ�س  الأي 

يوجد لديها تعاون اأمني مع الرويج.

نائبا  م��رة  الأول  نيكوالي�سن  تعيني  ومت 

للمحافظ يف عام 2014 واأعيد تعيينه لوالية 

البنك  وق��ال  العام.  ه��ذا  من  اأبريل  يف  ثانية 

املركزي اإنه تزوج زوجته ال�سينية عام 2010.

وق��ال��ت م��ت��ح��دث��ة ل���روي���رتز اإن ال�����س��ف��ارة 

اأو�����س����ل����و ل���ي�������س���ت ع���ل���ى ع��ل��م  ال�������س���ي���ن���ي���ة يف 

واأ�سبابها. باال�ستقالة 

اأوي�ستني  امل��رك��زي  البنك  حم��اف��ظ  وق���ال 

نيكوالي�سن  جون  »�ساأفتقد  بيان:  يف  اأول�سن 

يف من�سبه كنائب للمحافظ ، اإذ اأدى واجباته 

ب�سكل رائع كزميل مقرب ومهني كفوؤ«.

 PST الرويجي  املخابرات  جهاز  وق��ال 

ت�ستخدم  اأخ����رى  ودول  وال�����س��ني  رو���س��ي��ا  اإن 

ال��ت��ج�����س�����س جل��م��ع اأ����س���رار ���س��ن��اع��ة ال��ب��رتول 

ال��روي��ج��ي��ة وخ��ط��ط ح��ك��وم��ت��ه��ا خل��ف�����س اأو 

زيادة اإنتاج النفط والغاز.

والرويج هي اأكر منتج للنفط يف اأوروبا 

ال��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث ي��ب��ل��غ اإن��ت��اج��ه��ا ال��ي��وم��ي من 

4 مايني برميل نفط  النفط والغاز حوايل 

مكافئ.

دبي - العربية.نت

ام�س  املركزي،  االإم��ارات  م�سرف  قال 

احلا�سر  ال��وق��ت  يف  يقبل  ال  اإن���ه  االأح���د، 

»اأو يقر« االأ�سول امل�سّفرة اأو االفرتا�سية 

ك��ن��ق��د ق���ان���وين م����رئ ل��ل��ذم��ة يف دول���ة 

اإذ اأن درهم االإم��ارات هو النقد  االإم��ارات 

االإب���راء  ق��وة  ل��ه  ال��ذي  الوحيد  القانوين 

املطلقة يف الدولة«.

وجاء بيان املركزي االإماراتي، رداً على 

امل�سرف  ب���اأن  ب���«م��زاع��م  و�سفه  م��ا  بع�س 

القانونية«  ال�سفة  »اإ�سباغ  ب�  �سمنياً  قام، 

االإم��ارات،  دول��ة  يف  امل�سّفرة  العمات  على 

مو�سحاً يف الوقت ذاته الهدف من »نظام 

ت�سهيات القيم املخّزنة« ال�سادر موؤخراً.

واأ������س�����در امل�������س���رف، م�����وؤخ�����راً »ن���ظ���ام 

امل���خ���ّزن���ة« وه����و االآن  ت�����س��ه��ي��ات ال��ق��ي��م 

مدفوعات  خدمات  »نظام  اإ�سدار  ب�سدد 

ال����ت����ج����زئ����ة« ال�������ذي ����س���ي���ح���دد امل���ع���ام���ل���ة 

عن  نقًا  امل�سّفرة،  لاأ�سول  التنظيمية 

وكالة االأنباء االإماراتية »وام«.

ويف هذا ال�سياق، قال امل�سرف املركزي 

القيم  ت�����س��ه��ي��ات  »ن���ظ���ام  اإن  االإم����ارات����ي 

املوؤ�س�سات  ترخي�س  اإىل  يهدف  املخّزنة« 

القيم  ت�����س��ه��ي��ات  ت��وف��ر  اأو  ت�����س��در  ال��ت��ي 

املخّزنة يف دولة االإمارات.

ت��ع��ري��ف��ه��ا يف  ورد  »وك����م����ا  واأ������س�����اف: 

النظام، فاإن ت�سهيات القيم املخّزنة هي 

ت�سهيات يتم مبقت�ساها قبول مبلغ من 

ت�سمل،  قد  والتي  االأم��وال،  قيمة  اأو  املال 

اأو  م�سّفرة  اأ�سواًل  اأخ��رى،  عنا�سر  �سمن 

اف��رتا���س��ي��ة، م��ق��اب��ل ت��خ��زي��ن ق��ي��م��ة تلك 

االأموال«.

وت���اب���ع: »ومب���ا اأن م�����س��رف االإم�����ارات 

ب���االأ����س���ول  امل����رك����زي ال ي���ع���رتف ح���ال���ي���اً 

امل�����س��ف��رة كنقد ق��ان��وين م��رئ ل��ل��ذم��ة يف 

ال  فاإنه  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

يعرتف بهذه االأ�سول كو�سيلة للدفع وال 

ميكن ا�ستخدامها اإال كاأ�سول لا�ستثمار 

مع وجود خماطر عالية حمتملة«.

اإن�����ه يعكف  امل����رك����زي  امل�������س���رف  وق�����ال 

اإع�����داد ن��ظ��ام ج��دي��د ي�سمى  ح��ال��ي��ا ع��ل��ى 

»ن���ظ���ام خ���دم���ات م���دف���وع���ات ال��ت��ج��زئ��ة«، 

ال����ذي ���س��ُي��درج م��ف��ه��وم ال���رم���وز امل��م��ي��زة 

كاأ�سول م�سّفرة، مدعومة  املعّرفة  للدفع 

الأغرا�س  ا�ستخدامها  ويتم  نقدية  بعملة 

الدفع.

القيم  ت�سهيات  »ن��ظ��ام  ل���  وب��اإ���س��داره 

امل����خ����ّزن����ة« اجل�����دي�����د، ي����ه����دف م�����س��رف 

ت�����س��ه��ي��ل دخ���ول  اإىل  امل���رك���زي  االإم�������ارات 

»فينتك«  املالية  التكنولوجيا  موؤ�س�سات 

وموفري خدمات الدفع من غري البنوك 

اإىل ���س��وق االإم������ارات، م��ع اال���س��ت��م��رار يف 

ح��م��اي��ة اأم����وال ال��ع��م��اء، و���س��م��ان ح�سن 

���س��ري ال���ع���م���ل، ودع�����م ت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ات 

وخدمات الدفع.

رئ��ي�����س��ي��ة  حت�����س��ي��ن��ات  امل���رك���زي  واأدرج 

»ن����ظ����ام  م������ن  ال���ن�������س���خ���ة اجل������دي������دة  يف 

ت�����س��ه��ي��ات ال��ق��ي��م��ة امل���خ���ّزن���ة« م��ق��ارن��ة 

»ال�����س��م��اح  و���س��م��ل��ت:  ال�����س��اب��ق��ة  بالن�سخة 

البنوك  غري  من  الدفع  خدمات  ملوفري 

ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س دون احل��اج��ة 

ل��ت��اأ���س��ي�����س ���س��رك��ة ب���اال����س���رتاك م���ع بنك 

املرّخ�س  البنك  ي��ك��ون  وح��ي��ث  م��رّخ�����س، 

خف�س  اإىل  اإ�سافة  الرئي�س،  امل�ساهم  هو 

50 مليون درهم  املال من  راأ�س  متطلبات 

بعمليات  وال�سماح  دره��م  مليون   15 اإىل 

غري  ب�����س��ك��ل  ل��ل��ع��م��اء  ال��رق��م��ي  االإدراج 

مبا�سر، بداًل عن التحقق املادي«.

ويوفر »نظام ت�سهيات القيم املخّزنة« 

اجلديد البنى التحتية املنا�سبة للتناف�س 

ويعزز  ال�سوق  يف  امل�ساركني  بني  املتكافئ 

امل��ن��اف�����س��ة واالب���ت���ك���ار يف م��ن��ت��ج��ات ال��ق��ي��م 

التجزئة،  م��دف��وع��ات  خ��دم��ات  و  امل��خ��ّزن��ة 

م����ن خ�����ال اإزال���������ة ق����ي����ود م���ع���ّي���ن���ة ع��ل��ى 

موؤ�س�سات  دخ���ول  لت�سجيع  ال��رتخ��ي�����س، 

»ف���ي���ن���ت���ك« وخم���ت���ل���ف م����وف����ري خ���دم���ات 

الدفع من غري البنوك.

دبي - العربية

ق�������ادت امل���ك���ا����س���ب ال����ق����وي����ة ل���اأ����س���ه���م 

ال���ع���ق���اري���ة �����س����وق دب�������ي، ام���������س االأح�������د، 

عند  موؤ�سرها  ليغلق   %2.57 ب����� ل��ارت��ف��اع 

2481.84 نقطة.

وو���س��ل��ت ق��ي��م ال���ت���داوالت يف دب���ي اإىل 

اإعمار  �سهم  وا�ستحوذ  دره��م،  مليون   585

قائمة  ب��ذل��ك  ل��ي��ت�����س��در  م��ن��ه��ا   %21 ع��ل��ى 

الن�سطة ام�س. االأ�سهم 

وت�����س��در ���س��ه��م ���س��رك��ة دام����اك ال��ع��ق��اري��ة 

ليغلق   %11 �سعوده  بعد  ال�سوق،  ارتفاعات 

عند 1.31 درهم، وجاء �سهم اإعمار يف املرتبة 

ال�سوق  يف  املرتفعة  االأ�سهم  بقائمة  الثانية 

بعد �سعوده 8% ليغلق عند 3.44 درهم.

الثانية  املرتبة  يف  اأرامك�س  �سهم  وجاء 

قيم  حيث  م��ن  الن�سطة  االأ���س��ه��م  بقائمة 

.%1.7 التداول، وارتفع بن�سبة 

ب��ي��ن��م��ا خ���ال���ف ���س��ه��م االإم����������ارات دب���ي 

ال��وط��ن��ي االجت����اه ال�����س��ع��ودي، اإذ ت��راج��ع 

االأ���س��ه��م  ق��ائ��م��ة  م��ت�����س��درا   ،%2.3 بن�سبة 

�سهم  فقط  معه  �سمت  ال���ذي  اخل��ا���س��رة، 

االإدراج  ال�سودان �ساحب  ال�سام  م�سرف 

املزدوج.

املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي  �سوق  واأغ��ل��ق 

 5033 ع���ن���د   ،%1.38 ب��ن�����س��ب��ة  م���رت���ف���ع���ا 

اأ�سهر،   9 من  اأك��رث  منذ  م��رة  الأول  نقطة 

 502 االإجمالية  قيمتها  بلغت  وب��ت��داوالت 

مليون درهم.

واأغلق �سهم الدار العقارية على ارتفاع 

3.22 درهم، وبتداوالت  5.9% عند  بن�سبة 

ن�ساطات  وت�سدر  �سهم  مليون   38 قاربت 

بقائمة  الثانية  املرتبة  كما حل يف  ال�سوق 

ارت���ف���ع �سهم  ب��ي��ن��م��ا  امل���رت���ف���ع���ة،  االأ����س���ه���م 

دره���م،   0.7 ع��ن��د   %2.5 بن�سبة  غ���از  دان���ة 

24 م��ل��ي��ون ���س��ه��م،  وب����ت����داوالت جت�����اوزت 

االأ���س��ه��م  بقائمة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  ليحتل 

الن�سطة من حيث القيمة.

عند   %3.4 بن�سبة  طاقة  �سهم  وارت��ف��ع 

 20 جت������اوزت  وب�����ت�����داوالت  دره������م،   1.54

اأبوظبي  �سهم  ارتفع  بينما  �سهم،  مليون 

دره��م،   6.09 عند   %0.2 بن�سبة  التجاري 

10 م��اي��ني ���س��ه��م،  وب���ت���داوالت جت����اوزت 

الثالثة  ب��امل��رت��ب��ت��ني  ال�سهمني  ليحتفظ 

والرابعة.

لتداول  غلوبال  يف  �سريك  مدير  ق��ال 

االأ���س��ه��م وال�����س��ن��دات ول��ي��د اخل��ط��ي��ب، اإن 

اأ���س��ه��م  ارت���ف���اع  وراء  ال��رئ��ي�����س��ي  ال�����س��ب��ب 

عودة  بفعل  التفاوؤل  هو  اليوم  دب��ي  �سوق 

ف��ت��ح ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي وامل�����س��احل��ة 

اخلليجية ولقاح كورونا.

اأن ه��ذا  ل��ل��ع��رب��ي��ة  واأ����س���اف يف ح��دي��ث��ه 

ال�سعود جاء اأي�سا على خلفية الرتاجعات 

الفرتة  االأ���س��ه��م  م��ن  للكثري  امل���ررة  غ��ري 

اإن بع�س ال�سركات تراجعت  املا�سية حتى 

دون قيمتها الدفرتية.

القاهرة - العربية

وج��ه��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة 

املدرجة  لل�سركات  اأخ��رياً  حت��ذي��راً  م�سر  يف 

لرقابتها  واخلا�سعة  امل�سرية،  بالبور�سة 

االإدارات. �سيدة يف جمال�س  تعيني  ب�ساأن 

وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب���ي���ان، ام�����س االأح����د، 

اإن  منه،  ن�سخة  على  »العربية.نت«  اطلعت 

 10 اإعمااًل الأحكام القانون رقم  القرار ياأتي 

االأ�سواق  على  الرقابة  بتنظيم   2009 ل�سنة 

امل�سرفية. غري  املالية  واالأدوات 

لل�سركات  متابعتها  اإطار  يف  اأنه  واأ�سافت 

امل��ق��ي��دة ب��ال��ب��ور���س��ة امل�����س��ري��ة وال�����س��رك��ات 

اخل���ا����س���ع���ة الإ����س���راف���ه���ا ورق���اب���ت���ه���ا ب�������س���اأن 

االإج���������راءات ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا ن��ح��و ت��وف��ي��ق 

اإداراتها  جمال�س  ت�سكيل  بت�سمني  اأو�ساعها 

الأحكام  اإع��م��ااًل  االأق��ل،  على  ن�سائياً  عن�سراً 

 123 رق��م��ي  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ق�����راري 

.2020 31 دي�سمر  اأق�ساه  و124، يف موعد 

ال�سركات  جميع  على  اأن��ه  الهيئة  واأك��دت 

على  ن�سائياً  عن�سراً  بتعيني  تقم  مل  ال��ت��ي 

االأق����ل ب��ت�����س��ك��ي��ل جم��ال�����س اإدارت����ه����ا، ���ُس��رع��ة 

ات���خ���اذ م���ا ي���ل���زم يف ه����ذا ال�������س���اأن يف امل��وع��د 

اإج����راءات ق��د تتخذها  ت��ف��ادي��اً الأي��ة  امل��ح��دد، 

بذلك. االلتزام  الهيئة حال عدم 

وك��ان��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة، 

ق���د اأع��ل��ن��ت االأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، ع���ن اإج����راء 

من  ك��ادرا   78 ترقية  �سملت  ترقيات  حركة 

على  ال��ق��ي��ادات  مل�ساف  لين�سموا  العاملني 

العمل  قطاعات  يف  االإدارية  امل�ستويات  كافة 

و�سطى  ق��ي��ادة   51 منهم  بالهيئة،  امل��ت��ع��ددة 

.%35 املراأة منها نحو  مثلت 

مب���وج���ب  ت���اأ����س�������س���ت  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  ي����ذك����ر 

 3 2009، لتحل حمل  ل�سنة   10 القانون رقم 

و�سوق  التاأمني،  اأن�سطة  على  رقابية  هيئات 

العقاري، وحلت حملها  املال والتمويل  راأ�س 

ال��واردة  الرقابية  �ساحياتها  م��زاول��ة  ف��ى 

ف���ى ال���ق���وان���ني وال����ق����رارات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ل��ك 

تلك  وا�ستقرار  �سامة  اأج��ل  م��ن  االأن�سطة 

االأ�سواق.

الرقابة المصرية تحذر الشركات من عدم تعيين
 سيدة بمجلس اإلدارة



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة علقم وباميه وامل�سجلة 

بتاريخ   )120686( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2020/3/3  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : علقم وباميه

اإىل �سركة : عالء وحممد علقم

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة البدائع لال�سكان    

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2010/9/23 بتاريخ   )22823( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/11/16  املوافقة على ت�سفية 

احمد  وليد  احمد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

عطاره  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 – – الطابق الول  النهار  – بناية م�سعل  – مرج احلمام  عمان 

مكتب 16 – هاتف 0779429240 – �ص.ب 625 – رمز الربيدي 

 11732

E-mail : Ahmad@resalahjo.com  

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

البواريد  منى  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكاتها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/10/11 اعتبارا من تاريخ  )115091 ( بتاريخ 

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( 

رمي  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  يو�سف   وحممود  الطاهر 

  2019/4/7 بتاريخ   )119493( الرقم  حتت  ت�سامن 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : رمي الطاهر وحممود 

يو�سف

اإىل �سركة : حممود يو�سف وموؤيد يو�سف

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

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

�سم�سي  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  البديلة     الطاقة  حللول  ال�ساطعة 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )30240( بتاريخ 

2012/10/15 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2020/6/20  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وان  لل�سركة،  م�سفيا  ال�سعد  ليف  انطون  رامي  ال�سيد  وتعيني 

عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سفا بدران – �سارع يو�سف �سالح التل – بناية 5– هاتف 

0788726129

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

للديكور     الكثري  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2014/8/17 بتاريخ   )37730( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/10/21  املوافقة على ت�سفية 

الع�سم   كامل  ال�سيد عدنان  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان / خلدا - هاتف 0796008572

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

شركة ضفاف النهرين

للحملة  جوائزهم  ا�ستالم  للفائزين  م��ربوك 

وزارة  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  ال��روي��ج��ي��ة احل��ا���س��ل��ة 

ال�سناعة والتجارة رقم 4719/28/2/4 .

�سليم وائل ، ان�ص �سامية ، احمد ال�سراعي ، فايز 

جبارين ، حممود عبيدات ، عبد الرحمن البلوي 

 ، العبادي  حممد   ، جنم  �سالح   ، حممود  رمزي   ،

حممد التميمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم 
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية 

الغربية رقم ) 951 ( تاريخ 2020/11/2

املفرق  ق�سبة  للوائي  والبنية  للتنظيم  امل�سركة  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

 2020/11/2 بتاريخ   )  951  ( رقم  بقرارها  قررت  قد  الغربية  ال�سمالية  والبادية 

وبعد الطالع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم والبنية لبلدية اخلالدية رقم ) 32 

( تاريخ 2020/9/12 ةاملت�سمن :

 ،  1793  ،  1792  ،  1791،  1790  ،1684( الرقام  ذوات  القطع  ادخال  على  املوافقة 

1895 ( وجميعها   ،  1868  ،  1799  ،  1798  ،  1797،  1796  ،  1795  ،  1794  ،  1396

من حو�ص رقم  ) 4 ( من�سية الزعري من ارا�سي قرية ثغرة اجلب وذلك بادخالها 

اىل حدود التنظيم وحتويل �سفة ا�ستعمالها من زراعي خارج التنظيم اىل �سكن ) ج ( 

واحداث �سوارع تنظيمية وفر�ص عوائد تنظيم على القطع املراد ادخالها اىل حدود 

التنظيم مبقدار ) 250 ( فل�سا للمر املربع .

الغربية  ال�سمالية  والبادية  املفرق  للوائي ق�سبة  امل�سركة  اللوائية  اللجنة  وقررت 

الر�سمية  باجلريدة  �سهر  ملدة  لالعرا�ص  اعالنه  وايداع  اعاله  القرار  على  املوافقة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الط��الع  العالقة  ل��ذوي  ويجوز  حمليتني  �سحيفتني 

املحلية للتنظيم والبنية يف بلدية اخلالدية وتقدمي اعرا�ساتهم اذا كان ما يوجب 

العرا�ص خالل املدة القانونية لالعرا�ص . 

حسن سالم الجبور 
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200068233(

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  الكاظمي   ووا�سل  العلمي  دلل  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2005/9/4 بتاريخ   )77375( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/6 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ماهر حممد خليل عطية   م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : تالع العلي 

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

املتطورة  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

لل�سناعات الزجاجية    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )14779( بتاريخ 2007/8/12 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/9/16  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

اح�سان ح�سني ح�سن امل�سري  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

عمان – ماركا ال�سمالية – ا�سارة امل�سانع – �سركة م�سري اخوان 

– قرب م�ست�سفى الع�سكري – هاتف 0795555306 
مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ص   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

العلى قد قرر بقراره  رقم ) 956( تاريخ 2020/9/21  عدم 

املوافقة على خمطط  الغاء طريق �سعة ) 6 ) م �سمن احلو�ص 

رقم ) 4 ( وادي العاقب من ارا�سي اخلالدية .

والبادية  املفرق  ق�سبة  لوائي   / اخلالدية  بلدية  يف  وذل��ك 

ال�سمالية الغربية .

وزير االدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157961(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  فار�ص   وبني  �سالح  بني  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/11/16 بتاريخ   )115543( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/6 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد اهلل احمد قا�سم بني �سالح   

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / تالع العلي – ت: 0799684327

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 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

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   للديكور   الكثري  �سركة   دائني  من  اأرجو 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 37730 ( بتاريخ 

)2014/8/17 (

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 : عدنان كامل الع�سم

عنوان امل�سفي : عمان – خلدا

خلوي ) 0796008572 ( 

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

وخلود  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

مريري  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)120793 ( بتاريخ 2020/6/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

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( 

اياد  ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   الريان 

2019/1/6  تقدمت  بتاريخ  الرقم )119093(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : اياد الريان و�سريكته

اإىل �سركة : عائ�سه عثمان و�سريكها

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   الزجاجية   لل�سناعات  املتورة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 14779 ( 

بتاريخ ) 2007/8/12(

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 : اح�سان ح�سني ح�سن امل�سري

عنوان امل�سفي : عمان – ماركا ال�سمالية – ا�سارة امل�سانع – �سارع 

م�سري اخوان – قرب م�ست�سفى الع�سكري

خلوي ) 0795555306 ( 

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

�سمر  حممد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

وجالل جربوع  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/8/29 بتاريخ   )  118680(

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
الرقم الوطني للمنشأة : )200059637(

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  امل�ساروه   وو�ساح  ب�سارات  رامز  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )61794( بتاريخ 2001/12/11  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/6 

امل�ساروه    �سليمان  فاروق  و�ساح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مرج احلمام / بالقرب من كارفور – ت: 

0791520506

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 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

اأرجو من دائني �سركة  �سم�سي ال�ساطعة حللول الطاقة البديلة  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 30240 ( بتاريخ ) 2012/10/15(

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 : رامي انطون ليف ال�سعد

 – – �سفا بدران �سارع يو�سف �سالح التل  عنوان امل�سفي : عمان 

بناية 5

خلوي ) 0788726129 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن طرح عطاء فتح وتعبيد شوارع
اعالن للمرة االوىل

تعلن بلدية ام اجلمال اجلديدة عن طرح عطاء فتح وتعبيد �سوارع وح�سب 

رابعة  فئة  امل�سنفني  املتعهدين  ال�سادة  فعلى  الكميات  وج��دول  املوا�سفات 

�ساعات  خالل  البلدية  حما�سب  مراجعة  طرق  و�سيانة  ان�ساء  خام�سة  او 

الدوام الر�سمي وذلك ل�سراء ن�سخه عطاء مقابل ) 125 ( دينار غري م�سرده 

م�سطحبني معهم �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول .

مع مالحظة ما يلي :

ان تكون مدة العمل ) 60 ( يوما تقومييًا .

ان تكون غرامة التاأخري ) 250 ( دينار / يوم تاأخري .

كفالة دخول عطاء ) 3% ( من قيمة العر�ص املقدم ) كفالة بنكية او �سيك 

م�سدق (.

البلدية  مركز  يف  العطاءات  �سندوق  لدى  العطاء  ن�سخ  ليداع  موعد  واخر 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا من يوم الثنني املوافق 2020/12/21م .

البلدية  مركز  يف  2020/12/21م  املوافق  الثنني  يوم  العرو�ص  فتح  موعد 

مبا�سرة بعد انتهاء اليداع .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

حسن فهد الرحيبة
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200020392(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة رعد و�سخر �سموط  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1998/6/9 بتاريخ   )49934( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/6 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رعد �سعد �سموط   م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الرابية – ت: 0799477631

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 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

اأرجو من دائني �سركة  البدائع لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 22823 ( بتاريخ 

)2010/9/23 (

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 : احمد وليد احمد عطاره

 – النهار  – بناية م�سعل  – مرج احلمام  امل�سفي : عمان  عنوان 

الطابق الول – مكتب 16 

�ص.ب ) 625 ( الرمز الربيدي ) 11732 (

E-mail : Ahmad@resalahjo.com  

خلوي ) 0779429240 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن طرح عطاء انشاء عبارات صندوقية وفرشيات 
وخلطة اسفلتيه ساخنه

اعالن للمرة االوىل
تعلن بلدية ام اجلمال اجلديدة عن عطاء ان�ساء عبارات �سندوقية وفر�سيات 

وخلطة ا�سفلتيه وح�سب املوا�سفات وجدول الكميات فعلى ال�سادة املتعهدين 

امل�سنفني فئة رابعة او ثالثه ان�ساء و�سيانة طرق مراجعة حما�سب البلدية 

خالل �ساعات الدوام الر�سمي وذلك ل�سراء ن�سخة عطاء مقابل ) 250 ( دينار 

غري م�سردة م�سطحبني معهم �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول .

مع مالحظة ما يلي :

ان تكون مدة العمل ) 120 ( يوما تقومييًا .

ان تكون غرامة التاأخري ) 350 ( دينار / يوم تاأخري .

او  18000 ( ثمانية ع�سر الف دينار ) كفالة بنكية   ( كفالة دخول عطاء 

�سيك م�سدق ( .

البلدية  مركز  يف  العطاءات  �سندوق  لدى  العطاء  ن�سخ  ليداع  موعد  واخر 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا من يوم اخلمي�ص املوافق 2020/12/16م .

موعد فتح العرو�ص يوم اخلمي�ص املوافق 2020/12/16م يف مركز البلدية 

مبا�سرة بعد انتهاء اليداع .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

حسن فهد الرحيبة
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة
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االنباط-وكاالت

م�������ش���ت ع�������ش���رة اأع���������وام م���ن���ذ ان���ط���اق 

ال��ت��ي �شهدتها  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ع  ان��ت��ف��ا���ش��ات 

اأوج��ه  بع�ض  وحت�شنت  عربية،  ب��ل��دان  ع��دة 

احلياة يف هذه ال��دول، و�شاءت اأخ��رى، عرب 

هذه الأعوام

التون�شي  ال�����ش��اب  ال��ب��ائ��ع اجل���وال،  وك��ان 

حممد البوعزيزي قد اأ�شرم النار يف نف�شه 

يف العا�شر من كانون اأول/دي�شمرب من عام 

اأم��ام  وذل���ك  الح��ت��ج��اج،  ع��ن  تعبريا   ،2010

�شيدي  مدينة  يف  احلكومية  امل��ك��ات��ب  اأح���د 

�شمعوا  قد  الكثريون  يكن  التي مل   ، بوزيد 

ال��ذي  فعله  ت�شبب  اأي����ام،  غ�شون  ويف  ب��ه��ا. 

ات�����ش��م ب��ال��ت��ح��دي يف اإط����اق ح��رك��ة ث��وري��ة 

و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  اأن��ح��اء  يف  ام��ت��دت 

اإف��ري��ق��ي��ا ، واأ���ش��ق��ط��ت ب��ع�����ض ال��ن��ظ��م غري 

الدميقراطية

و ت�����رى ال���ك���ات���ب���ة ك�����ايل روب���ن�������ش���ون يف 

اخلارجية  العاقات  جمل�ض  ن�شره  تقرير 

الأم���ري���ك���ي ح����ول ال���ت���غ���ريات ال���ت���ي ح��دث��ت 

يف ال���دول ال��ت��ي ت��اأث��رت ب��ه��ذه احل��رك��ة على 

وم�شر  البحرين  وهي  املا�شي  العقد  مدار 

وليبيا و�شوريا وتون�ض واليمن، اإنه بالنظر 

العربي  الربيع  انتفا�شات  فاإن  ال��وراء،  اإىل 

واجتماعية  �شيا�شية  مكا�شب  حققت  ق��د   ،

�شكان  م��ن  لبع�ض  متوا�شعة،  واقت�شادية 

ال��وق��ت  نف�ض  يف  اأ���ش��ع��ل��ت  ولكنها  امل��ن��ط��ق��ة. 

جماعيا،  ونزوحا  ومتوا�شا،  مروعا  عنفا 

وتفاقما يف القمع يف اأجزاء من املنطقة

اإن امل��ح��ت��ج��ن ك��ان��وا  وت���ق���ول روب��ن�����ش��ون 

املحللن  ولكن  ك��ث��رية،  بعوامل  مدفوعن 

يرون اأنه كان هناك حمور م�شرتك بينهم، 

األ وه���و ال���دف���ع ب���اجت���اه حت��ق��ي��ق ال��ك��رام��ة 

وح���ق���وق الإن�������ش���ان. ك��م��ا ل��ع��ب��ت ال��ت��وت��رات 

مهما.  دورا  ال��دول  من  العديد  يف  الدينية 

وعلى �شبيل املثال، و�شلت الأحزاب الدينية 

ال�����ش��ل��ط��ة يف م�����ش��ر وت��ون�����ض،  اإىل م��ق��ال��ي��د 

امل�شرية.  احلالة  موؤقتا يف  اأمرا  ذلك  وكان 

ويف ن��ف�����ض ال���وق���ت، ���ش��اع��دت الن��ق�����ش��ام��ات 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��ع��م��ي��ق��ة ع��ل��ى ظ��ه��ور ح��رك��ات 

و���ش��وري��ا  ال��ب��ح��ري��ن  يف  للحكومات  م��ن��اوئ��ة 

وال���ي���م���ن. وك���ان���ت ت��ون�����ض ف��ق��ط ه���ي ال��ت��ي 

الدميقراطية،  �شوب  دائما  حت��ول  حققت 

يف ح��ن ان��دل��ع��ت ح���روب اأه��ل��ي��ة م��ط��ول��ة يف 

ليبيا و�شوريا واليمن

منطقة  يف  كثريين  اإن  روبن�شون  وتقول 

ال�����ش��رق الأو����ش���ط واج���ه���وا م��ع��ان��اة م��ال��ي��ة 

لأ�شباب متعددة، منها تراجع اأ�شعار النفط، 

معدلت  وكانت  البطالة.  معدلت  وارتفاع 

الفقر مرتفعة، خا�شة يف املناطق الريفية. 

اأي  يف  املعي�شة  م�شتوى  كثريا  يتح�شن  ومل 

م��ن ه���ذه ال����دول م��ن��ذ ال���ث���ورات، ب��ل ح��دث 

تدهور يف املناطق التي مزقتها ال�شراعات

ال�شباب  م��ن  ال��ط��اب وغ��ريه��م  ق��اد  وق 

ال����ذي����ن ك����ان����وا ق����د اأ����ش���ي���ب���وا ب���الإح���ب���اط 

ج����راء م��ظ��اه��ر ال��ف�����ش��اد ون��ق�����ض ال��ف��ر���ض 

الق��ت�����ش��ادي��ة، ال��ع��دي��د م���ن الن��ت��ف��ا���ش��ات. 

يف  ال�شباب  بن  البطالة  معدلت  ت��زال  ول 

)بح�شب  ال��ع��امل  يف  الأع��ل��ى  �شمن  املنطقة 

ب��ي��ان��ات مل��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال���دول���ي���ة(، ب���ل اإن 

ال��دول،  م��ن  العديد  يف  اأ���ش��واأ  �شار  الو�شع 

يف  جم���ددا  الح��ت��ج��اج��ات  فتيل  ي�شعل  مم��ا 

و�شع  اأن  روبن�شون  وت��رى  احل��الت.  بع�ض 

امل��ن��ط��ق��ة ت��دن��ى عما  ال�����ش��ح��اف��ة يف  ح��ري��ة 

ك����ان ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ال����ث����ورات، ف��ل��ق��د حت��رك��ت 

ن��وع من  اأي  ب�����ش��راوة لقمع  ع��دة ح��ك��وم��ات 

يتعر�ض  وق��د  الإع���ام،  و�شائل  ع��رب  النقد 

لل�شجن  واملحليون،  الأجانب  ال�شحفيون، 

ب�شكل  اأعمالهم،  على  الرقابة  اأو  القتل،  اأو 

يتجاوز اأي منطقة اأخرى يف العامل

اأع��ق��ب��ت  ال���ت���ي  الأه���ل���ي���ة  احل�����روب  واأدت 

اإىل  واليمن  و�شوريا  ليبيا  يف  النتفا�شات 

ع��م��ل��ي��ات ن����زوح ج��م��اع��ي. ويف ال��ع��دي��د من 

اأ�شفر التدخل الع�شكري الأجنبي  احلالت، 

اأدى  عن تفاقم العنف وال�شطرابات. وقد 

اأكرث  وج��ود  اإىل  وحدها  �شوريا  يف  ال�شراع 

من خم�شة ماين لجئ م�شجلن، واأكرث 

من �شتة ماين من النازحن داخل الباد

التوا�شل  وو�شائل  الإنرتنت  �شبكة  كانت 

الج���ت���م���اع���ي اأدات�������ن ح��ي��وي��ت��ن يف ح�����ش��د 

، وتوثيق  اإطار الربيع العربي  املحتجن يف 

بع�ض  اقرتفتها  التي  الظلم  اأ�شكال  بع�ض 

املا�شية  ال�شنوات  م��دار  وعلى  احل��ك��وم��ات. 

بت�شديد  دول  قامت   ، العربي  الربيع  منذ 

ق��ب�����ش��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ف�����ش��اء ال�����ش��ي��رباين عرب 

و�شن  الإنرتنت،  �شبكة  الدخول على  تقييد 

ق���وان���ن ت�����ش��ه��ل ال���رق���اب���ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

�شجن الأ�شخا�ض الذين ي�شعون من�شورات 

مناوئة للحكومة على الإنرتنت

وح���اول���ت ب��ع�����ض ال������دول، م��ث��ل ت��ون�����ض، 

التي تطالب  املحتجن  ال�شتجابة لدعوات 

وكالت  اإن�شاء  عرب  الر�شيد،  احلكم  بتعزيز 

مل��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد، و���ش��ن ق���وان���ن ج��دي��دة 

حل��م��اي��ة م���ن ي��ف�����ش��ح��ون��ه. وع���ل���ى ال��رغ��م 

املنطقة  يف  ف�شاد  ه��ن��اك  زال  م��ا  ذل���ك،  م��ن 

برمتها، وهو اأمر مروع على نحو خا�ض يف 

الباد التي مزقتها احلروب الأهلية

وتختتم روبن�شون تقريرها باأنه مل تكن 

يف  جوهريا  حم��ورا  اجلن�شن  بن  امل�شاواة 

ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ، ول��ك��ن ك��ان ل��ل��م��راأة اأدوار 

التهديد  رغ���م  الح��ت��ج��اج��ات،  يف  رئ��ي�����ش��ي��ة 

ب��ت��ع��ر���ش��ه��ن ل��ل��ع��ن��ف ال���ق���ائ���م ع���ل���ى ال���ن���وع 

الج��ت��م��اع��ي. وع��ل��ى م���دار ال��ع��ق��د امل��ا���ش��ي، 

�شهدت بع�ض الدول زيادة طفيفة يف متثيل 

عامة،  وب�شفة  ولكن،  احلكومات،  يف  امل��راأة 

لتعزيز  العمل  املنطقة كثريا من  ت�شهد  مل 

مكانة املراأة على حد قولها

االنباط-وكاالت

وا�شنطن  ال��رو���ش��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ات��ه��م��ت 

ب��ت�����ش��ج��ي��ع ال���ن���زع���ة الن���ت���ق���ام���ي���ة وت��ن��ق��ي��ح 

يطرح  مطلب  خلفية  على  وذل��ك  التاريخ، 

ع��ل��ى امل��واط��ن��ن ال��رو���ض م��ن م��وال��ي��د ج��زر 

الإق��ام��ة  ت�شريح  على  للح�شول  ال��ك��وري��ل 

الأمريكية.

عرب  بيان  يف  الرو�شية  اخلارجية  وقالت 

حتتاجون  “هل  الأح���د:  ال��ي��وم  “تلغرام” 
املتحدة  ال���ولي���ات  اأن  ع��ل��ى  اآخ���ر  دل��ي��ل  اإىل 

دول�����ة ت��ع��ت��ن��ق ال��ف��ك��ر ال��ت��ن��ق��ي��ح��ي؟ ح�����ش��ب 

القرار املتخذ عام 1945، فاإن جزل الكوريل 

واليوم  ال�شوفيتي.  لاحتاد  تابعة  اأ�شبحت 

احل��رب  نتائج  الأمريكية  اخلارجية  ت�شع 

ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��و���ش��ع ����ش���ك، وت�����ش��ج��ع 

ال���ن���زع���ة الن���ت���ق���ام���ي���ة. ال����زم����وا ح���دودك���م 

وخطوطكم احلمرا«.

���ش��ح��ي��ف��ة  ذك���������رت  �����ش����اب����ق،  وق�������ت  ويف 

اليابانية   Hokkaido Shimbun
اليان�شيب اخلا�شة بتلقي  نقا عن قواعد 

على  وامل��ن�����ش��ورة  اخل�شراء”  “البطاقات 
الأمريكية،  للخارجية  الإل��ك��رتوين  املوقع 

اأن الرو�ض من مواليد جزر الكوريل يطلب 

م��ن��ه��م و���ش��ع ا���ش��م ال��ي��اب��ان يف خ��ان��ة م��ك��ان 

�شاخالن  جزيرة  مواليد  بخاف  ال��ولدة، 

فيها  ي�شعوا  اأن  يفرت�ض  الذين  امل��ج��اورة، 

ا�شم رو�شيا.

وتطالب اليابان رو�شيا ب�”اإعادة” اجلزر 

الأرب�������ع ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة اجل��ن��وب��ي��ة 

م��ن ج���زر ال��ك��وري��ل )اإي���ت���وروب وك��ون��ا���ش��ري 

�شيطرت  وال��ت��ي  وه���اب���وم���اي(،  و���ش��ي��ك��وت��ان 

ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���وات ال�����ش��وف��ي��ت��ي��ة ب��ع��د ه��زمي��ة 

ال���ي���اب���ان يف احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة ال���ث���ان���ي���ة، يف 

.1945 �شبتمرب �شنة 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت�����ش��ر م��و���ش��ك��و ع��ل��ى اأن 

الحتاد  من  جزءا  اأ�شبحت  املذكورة  اجلزر 

ال�����ش��وف��ي��ن��ي ب�����ش��ورة م�����ش��روع��ة، ب��ن��اء على 

جزءا  وتعد  الثانية،  العاملية  احل��رب  نتائج 

اأرا�شي رو�شيا ب�شفتها خليفة لاحتاد  من 

رو�شيا  ���ش��ي��ادة  اأن  اإىل  م�شرية  ال�شوفيتي، 

على اجلزر الأربع لي�شت مو�شعا لل�شك.

االنباط-وكاالت

الفل�شطينية،  اخلارجية  وزارة  اأ�شادت 

امل�����ش��ت��م��رة والإ����ش���رار الكبري  ب��� اجل��ه��ود 

الأزم���ة  لإن��ه��اء  ل�شعيها  ال��ك��وي��ت،  ل��دول��ة 

اخلليجية

ب��ي��ان �شحفي،  اخل��ارج��ي��ة يف  ورح��ب��ت 

هذه  نتيجة  حتققت  ال��ت��ي  الخ��رتاق��ة  ب��� 

اجل���ه���ود ل��ت��ق��ري��ب وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر بن 

الأ�شقاء يف اخلليج العربي

لها  اأ�ش�ض  التي  اجلهود  تلك  وق��ال��ت: 

الأح��م��د،  �شباح  ال�شيخ  ال��راح��ل  الأم���ري 

و����ش���ار ع��ل��ى درب����ه الأم����ري ال�����ش��ي��خ ن���واف 

ال�شباح الأحمد 

ك���م���ا ح���ّي���ت ال����ش���ت���ج���اب���ة احل��ري�����ش��ة 

والتجاوب، الذي عرب عنه وزيرا خارجية 

اململكة العربية ال�شعودية ودولة قطر

ومت����ن����ت اخل����ارج����ي����ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

ال��ن��ج��اح ال��ك��ام��ل جل��ه��ود دول���ة ال��ك��وي��ت، 

براأب ال�شدع بن الأ�شقاء يف دول اخلليج 

ال��ع��رب��ي، واأك����دت اأن جن��اح ه��ذه اجل��ه��ود 

ي�������ش���ب يف م�����ش��ل��ح��ة ال��������دول ال��ع��رب��ي��ة 

ال�شعب  م�شلحة  ويف  كافة،  والإ�شامية 

وحقوقه وق�شيته  الفل�شطيني 

ال�شيخ  ال��ك��وي��ت  وك���ان وزي���ر خ��ارج��ي��ة 

مباحثات  اإن  ق��ال  ال�شباح،  نا�شر  اأحمد 

م��ث��م��رة ج����رت خ����ال ال���ف���رتة امل��ا���ش��ي��ة 

حل��ل الأزم�����ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل�����ش��ت��م��رة منذ 

وال�شعودية  ناحية،  من  قطر  بن   2017

ناحية  وم�شر من  والبحرين  والإم��ارات 

اأخرى

واأو�����ش����ح ع���رب ك��ل��م��ة ب��ث��ه��ا ت��ل��ف��زي��ون 

فيها  اأك����د  امل��ب��اح��ث��ات  ه���ذه  اأن  ال��ك��وي��ت، 

جميع الأطراف حر�شهم على الت�شامن 

وال���ش��ت��ق��رار اخل��ل��ي��ج��ي وال��ع��رب��ي وعلى 

ي��ح��ق��ق ما  ن��ه��ائ��ي  ات���ف���اق  اإىل  ال��و���ش��ول 

اإليه من ت�شامن دائم بن دولهم  ت�شبو 

وحتقيق ما فيه خري �شعوبهم

نائب وزير  ونقل عن خالد اجلار اهلل 

اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي، اإع��ان��ه اأن الأزم���ة 

اإىل  ال���ت���و����ش���ل  ومت  ط���وي���ت  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

 ، اخلليجية  الأط���راف  بن  نهائي  اتفاق 

م�شيفا: �شوف يرتتب على هذا التفاق 

الدخول يف التفا�شيل املتعلقة به قريبا

االنباط-وكاالت

اأظهرت �شهادات حية من الأ�شرى 

الأط�����ف�����ال ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن داخ����ل 

عن  الإ�شرائيلي،  الح��ت��ال  �شجون 

ح��ج��م م��ع��ان��ات��ه��م ال�����ش��ع��ب��ة، و���ش��ط 

ظ���روف ال��ع��زل وال�����ش��رب امل���ربح مع 

ا�شتهداف مبا�شر للجروح بالإ�شافة 

اإىل التحقيق ل�شاعات طويلة

موؤ�ش�شة ال�شمري حلقوق الإن�شان 

يف بيان لها، وثقت جمموعة �شهادات 

اعتقلهم  قا�شرين  اأ���ش��رى  من  حية 

املا�شين  ال�شهرين  الحتال خال 

يف ال�شفة الغربية

الح��ت��ال  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���ار 

اأ���ش��ال��ي��ب  ا����ش���ت���خ���دام  ي���ت���وان���ى يف  ل 

ال��ت��ع��ذي��ب ال��ن��ف�����ش��ي واجل�����ش��دي مع 

العتقال  الأط��ف��ال خ��ال  الأ���ش��رى 

والتحقيق

ال��ت��ي  ال����ع����زل  ���ش��ي��ا���ش��ة  اأن  وب�����ن 

مت�����ار������ض ����ش���ده���م وم����ن����ع زي�������ارات 

اآث��اره��ا  تبقى  طويلة،  مل��دة  اأهاليهم 

الإف���راج  بعد  حتى  عليهم  النف�شية 

عنهم، الأمر الذي يوؤدي اإىل تدهور 

املر�شى  وخا�شة  ال�شحية  حالتهم 

منهم

�شهادات حية

الأ�شري  الطفل  ع��ن  البيان  وذك��ر 

)�ض.ج( البالغ من العمر )15عاًما(، 

اأن������ه خ�����ال الع���ت���ق���ال مت ت��ك��ب��ي��ل��ه 

وت��ع�����ش��ي��ب��ه ث���م اع���ت���دت ع��ل��ي��ه ق���وات 

الح����ت����ال ب���ال�������ش���رب امل�����ربح ح��ت��ى 

اأغمي عليه، ثم تركته نحو 30 �شاعة 

يف العراء

م���رك���ز حت��ق��ي��ق  اإىل  ن��ق��ل��ه  وب���ع���د 

�شيق  من  معاناته  ورغم  امل�شكوبية، 

ال��ت��ن��ف�����ض، اح���ت���ج���زوه يف زن��زان��ة  يف 

�شديدة الربودة وخالية من النوافذ 

ملدة 16 يوماً

اأن��ه قبل اعتقاله  اإف��ادت��ه  وذك��ر يف 

ب���اأ����ش���ب���وع اأج������ري ل����ه ع��م��ل��ي��ة ف��ت��ق، 

وت���ع���م���د ج����ن����ود الح�����ت�����ال خ���ال 

جل�شات التحقيق �شربه على مكانها 

مبا�شرة مما ت�شبب له بالتواء قطب 

اجلرح

ويف ظروف م�شابهة تعر�ض الفتى 

)�ض.اأ( البالغ من العمر )17 عاًما( 

حيث  اعتقاله،  عند  ذاتها  لل�شيا�شة 

على  �شربه  الح��ت��ال  ج��ن��ود  تعمد 

ظ��ه��ره ب��ع��دم��ا اأخ��ربه��م اأن���ه اأج���رى 

زراع��ة عظم يف احلو�ض قبل  عملية 

�شنوات

ووف����ق م���ا ج���اء يف ���ش��ه��ادت��ه، ف���اإن 

باأقدامهم  �شربوه  الح��ت��ال  جنود 

وب��اأع��ق��اب ال��ب��ن��ادق، واأح��ده��م �شغط 

على ظهره بق�شوة، حتى مل ي�شتطع 

التنّف�ض ب�شبب الأمل

اأنه كان يخ�شع للتحقيق  واأ�شاف 

اليدين  مقّيد  وه��و  طويلة  ل�شاعات 

اآلم���اً يف  وال��ق��دم��ن، ول زال يعاين 

وجلو�شه  التعذيب  نتيجة  ال��ظ��ه��ر، 

الطويل على كر�شي التحقيق

م��ع  اأف���������ش����ل  احل��������ال  ي����ك����ن  ومل 

من  ال��ب��ال��غ  )اأ.ن(  القا�شر  الأ���ش��ري 

من  يعاين  ال��ذي  عاًما(،   16( العمر 

ال�شديد(  الع�شلي  )ال��وه��ن  م��ر���ض 

بالإ�شافة  خا�شة،  رعاية  وي�شتدعي 

يف  ووج������ع  ال��ت��ن��ف�����ض  يف  ���ش��ي��ق  اإىل 

الراأ�ض

“ال�شمري”،  ل����  اإف���ادت���ه  وُت�����ش��ري 

بعد  ي��دي��ه  حت��ري��ك  ي�شتطيع  ل  اأن���ه 

اإل بعد تناول  النوم  ال�شتيقاظ من 

ال�����دواء، واأن����ه اأج����رى ع��م��ل��ّي��ة اإزال���ة 

كتلة �شرطانّية يف ال�شدر قبل اأ�شهر 

منتظمة،  ط��ب��ي��ة  مل��راج��ع��ة  وب��ح��اج��ة 

ورغ���م م��ع��رف��ة الح��ت��ال ب��ذل��ك مل 

مي��ن��ع��ه��م م���ن الع���ت���ق���ال وال�����ش��رب 

والتنكيل به والتحقيق معه

الفتى  تعر�ض  مت�شل  �شياق  ويف 

العمر )17 عاًما(،  البالغ من  )م.ع( 

����ش���اع���ات   10 ل�����  ا����ش���ت���م���ر  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

املحققون  فيه  ا�شتخدم  متوا�شلة، 

اأ����ش���ل���وب ال�������ش���راخ وال���ت���ه���دي���د، ث��م 

ت��رك��وه ل��ف��رتاٍت ط��وي��ل��ة م��ع��زوًل يف 

زن���زان���ة م��ن��ف��ردة ب��ع��د ال��ت��ح��ق��ي��ق ما 

نف�شّية ل�شغوط  عّر�شه 

ون�������ق�������ل حم�������ام�������ي م����وؤ�����ش���������ش����ة 

الح��ت��ال  ق����وات  اأن  “ال�شمري” 
اأ���ش��رت ع��ل��ى اع��ت��ق��ال ال��ط��ف��ل )اأ.ع( 

ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر )17 ع����اًم( رغ��م 

اإ�شابته بر�شا�شٍة يف قدمه

وك����ان����ت داه����م����ت ال����ق����وات م��ن��زل 

ع��ائ��ل��ت��ه اأك������رث م����ن م�����رة ل��ل�����ش��غ��ط 

ل�شرطة  وال���ده  �شلّمه  ح��ت��ى  عليهم 

طفله  ب���اأن  واأب��ل��غ��وه  اإيل”،  “بيت 
بغرامة  لح��ًق��ا  عنه  لُيفرج  معتقل، 

1000 �شيقل مالية قيمتها 

وب��ل��غ ع���دد الأ����ش���رى الأط���ف���ال يف 

�شجون الحتال حوايل 153 طفًا، 

يحتجزهم الحتال يف ظروف غري 

اإن�شانية، تنايف كافة املعايري الدولية 

حلقوق الأطفال والأ�شرى

 »الربيع العربي« بعد عشر سنوات.. ما له وما عليه

 موسكو للخارجية األمريكية: الزموا حدودكم وخطوطكم الحمراء

 الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي

 األسرى األطفال.. تعذيب نفسي وجسدي وظروف اعتقالية صعبة

االنباط-وكاالت

اأ����ش���در اأم����ري ال��ك��وي��ت ال�����ش��ي��خ ن���واف 

الأحمد اجلابر ال�شباح مر�شوما اأمرييا، 

ام�������ض الأح��������د، ب����دع����وة جم��ل�����ض الأم�����ة 

لانعقاد للدور العادي الأول من الف�شل 

الت�شريعي ال�شاد�ض ع�شر، يوم 15 دي�شمرب 

اجلاري وذكر الديوان الأمريي الكويتي - 

يف بيان اأ�شدره اليوم - اأن املر�شوم ت�شمن 

اأي�����ش��ا ت��ك��ل��ي��ف رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 

ال��ك��وي��ت��ي ال�����ش��ي��خ ���ش��ب��اح خ���ال���د احل��م��د 

ال�شباح باإباغ جمل�ض الأم��ة، ون�شره يف 

اأن  اإىل  اجلريدة الر�شمية جتدر الإ�شارة 

 ،2020 الكويتي  الأم��ة  جمل�ض  انتخابات 

والتي عقدت اأم�ض ال�شبت، �شهدت تغيري 

نحو 62% من اأع�شاء جمل�ض 2016؛ حيث 

مل ينجح �شوى 19 نائبا فقط من اإجمايل 

خا�شوا  ال��ذي��ن  ال�شابقن  ال�����43  ال��ن��واب 

ال�شباق النتخابي، فيما غابت املراأة ب�شكل 

كامل عن ت�شكيل املجل�ض اجلديد

االنباط-وكاالت

ق�����ال�����ت ه����ي����ئ����ة ��������ش�������وؤون الأ�������ش������رى 

 ،2020/12/6 الأح��د  اليوم  واملحررين، 

اأب���و  ن�����ش��ال  امل��ري�����ش��ن  اإن الأ����ش���ريي���ن 

ع���اه���ور ون���اه�������ض الأق��������رع، ال��ق��اب��ع��ن 

الرملة”،  “م�شت�شفى  ي�����ش��م��ى  م���ا  يف 

نتاجاً  �شعبة،  �شحية  اأو�شاعا  يعانيان 

مق�شود  ا�شتهداف  من  له  يتعر�شان  ملا 

واملماطلة  ال�شحية  اأو�شاعهما  باإهمال 

بتقدمي العاج الازم لهما

�شحفي  ب��ي��ان  يف  الهيئة  واأو���ش��ح��ت 

اليوم الأحد، اأن الأ�شري اأبو عاهور /45 

ع���ام���ا/ م���ن م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل���م، ي��ع��اين 

م���ن ف�����ش��ل ك��ل��وي وم���ن ورم ���ش��رط��اين 

ويتلقى  ب��ال��ت��ن��ف�����ض  وم�����ش��اك��ل  ب��ال��ك��ل��ى، 

اإ�شافة  24 �شاعة،  الأك�شجن على مدار 

املرتفع،  ال��دم  �شغط  م��ن  معاناته  اإىل 

ول ي�شتطيع النوم اإل وهو جال�ض، وهو 

بحاجة ما�شة ملتابعة طبية فائقة

الأ�����ش����ري  ح����ال����ة  اأن  اإىل  واأ�������ش������ارت 

م��ن خميم  ع��ام��ا/  الأق���رع /52  ناه�ض 

الأمعري مبدينة رام اهلل، من احلالت 

الحتال،  �شجون  يف  القابعة  الأ�شعب 

ب�����ش��ك��ل دائ����م داخ����ل م���ا ي�شمى  وي���رق���د 

ج���رى  وق����د  الرملة”،  “م�شت�شفى 
وبعد  مبتورة،  قدميه  واإح��دى  اعتقاله 

زجه داخل �شجون الحتال مت اهماله 

الأخ��رى  �شاقه  لإ�شابة  اأدى  ما  طبيبا، 

بالغرغرينا، وعلى اإثرها خ�شع الأ�شري 

يف  �شاقه  لبرت  جراحية  لعملية  الأق��رع 

يزال  ول  هروفيه”،  “اآ�شاف  م�شت�شفى 

ح��ادة  اأوج���اع  م��ن  اللحظة  ي��ع��اين حتى 

اأنحاء ج�شده،  كافة  ويف  كلتا قدميه  يف 

وتكتفي عيادة الرملة بتقدمي امل�شكنات 

بال�شكل  ع��اج��ه  دون  م��ن  ل��ه  ال��ق��وي��ة 

الأقرع  الأ�شري  بات  وموؤخرا  ال�شحيح، 

ي���ع���اين م����ن م�����ش��اك��ل ب���ال���رئ���ت���ن وم���ن 

املتوقع اأن يتلقى الأك�شجن ب�شكل دائم

م��ن اجل��دي��ر ذك��ره اأن ع��دد الأ���ش��رى 

امل��ر���ش��ى ال��ق��اب��ع��ن ح��ال��ي��اً يف ���ش��ج��ون 

بينهم  من  اأ�شري،   700 قرابة  الحتال 

مزمنة  اأمرا�ض  من  يعانون  اأ�شري   300

وب��ح��اج��ة ل��ت��دخ��ل ع���اج���ي، وع�����ش��رات 

�شرطانية  باأمرا�ض  م�شابون  الأ�شرى 

بدرجات متفاوتة

االنباط-وكاالت

اإىل  �شعيد  قي�ض  التون�شي  الرئي�ض  دع���ا 

الفريقية، م�شريا  ال��ق��ارة  ال�شام يف  اإح��ال 

ت��ع��اين منها دول  اأزم�����ات م��ع��ق��دة  اإىل وج���ود 

والهجرة  الإره���اب  تفاقم  وتت�شبب يف  القارة، 

ال�شرية فيها

وخ����ال ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا مب��ن��ا���ش��ب��ة ال����دورة 

ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��راب��ع��ة ع�����ش��رة ل���روؤ����ش���اء دول 

وح��ك��وم��ات الحت���اد الف��ري��ق��ي، ق��ال الرئي�ض 

منا  اإمي��ان��ا  القمة  ه��ذه  يف  ن�شارك  التون�شي: 

ب�����ش��رورة م��وا���ش��ل��ة ج��ه��وده��ا ال���دوؤوب���ة نحو 

حتقيق مفاهيم م�شرتك تتعلق ب�شراكة فعلية 

وتنمية حقيقية بن الدول الإفريقية ، م�شريا 

كخيار  احل�����وار  م��ن��ط��ق  تغليب  ����ش���رورة  اإىل 

وال�شلم  الأم����ن  لتكري�ض  ع��ن��ه  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي 

ال�شعوب  اإل��ي��ه  تطلع  م��ا  ولتحقيق  قارتنا  يف 

الإفريقية من وحدة امل�شري

قارتنا  تواجهه  ما  ن��درك جيداً  واأ���ش��اف: 

اأزم���ات معقدة طالت مدتها، مما ت�شبب  من 

وتفاقم  التنمية  وتعطيل  ال��ط��اق��ات  ه��در  يف 

الإره����اب وال��ه��ج��رة غ��ري النظامية وال��ب��وؤ���ض 

والتهمي�ض. لكننا يف املقابل على قناعة را�شخة 

ق��ادرة على الدفاع عن م�شاحلها  ب��اأن قارتنا 

الإ�شرتاتيجية واإيجاد حلول ناجعة للق�شايا 

البنادق  احلارقة، �شمن روؤى وا�شحة ت�شكت 

وتن�شر ال�شلم، لقد حان الوقت لإ�شكات البنادق 

يف كل دول قارتنا

وتابع: تون�ض منخرطة ب�شكل كامل وغري 

اإ���ش��ك��ات ال��ب��ن��ادق، وهي  م�شروط يف م��ب��ادرات 

الأم��ن  اإح���ال  يف  امل�شاركة  ملوا�شلة  م�شتعدة 

ذلك يف مايل  كان  �شواًء  اإفريقيا  وال�شام يف 

اأو اإفريقيا الو�شطى اأو الكونغو الدميقراطية

وكان �شعيد دعا قبل اأيام اإىل ت�شامن عاملي 

حقيقي يف جمال املديونية وتخفيف ال�شغوط 

كافة  ح�شول  ول�شمان  والقت�شادية،  املالية 

ف��ريو���ض  ل��ق��اح  ع��ل��ى  ب�شكل من�شف  ال��ب��ل��دان 

كورونا

 أمير الكويت يدعو مجلس األمة 
الجديد لالنعقاد في 15 ديسمبر الجاري

 األسيران المريضان أبو عاهور واألقرع 
يعانيان أوضاعا صحية صعبة

 الرئيس التونسي: حان الوقت 
إلسكات البنادق في أفريقيا
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االنباط-وكاالت

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي �صباح  ك�����ص��ف حم��ل��ل   

ي���وم الأح����د، خ���ال ح��دي��ث��ه لإذاع���ة 

اأم”، عن خمطط لإخاء  “103 اأف 
اخلان الأحمر يف مدينة القد�س من 

�صكانه

وقال “اآري اإلداد” طبيب وحملل 

بتغريدة   ”20 “القناة  يف  ا�صرائيلي 

لاإذاعة العربية عرب تويرتن اإّن

»ه���ن���اك اق������رتاح ت�����ص��وي��ة اخ���اء 

���ص��ك��ان اخل����ان الأح���م���ر يف ال��ق��د���س، 

بالنقب« وتوطينهم 

اأّنه �صيتم منح �صكان اخلان  واأكد، 

الأحمر بعد نقلهم اإىل النقب اقامة 

“هذا ه��و حق  م�����ص��راً  ا���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 

للفل�صطينيني« العودة 

واأفادت الإذاعة العربية، اأّن هناك 

يبقى اخلان  “اأن  وهو  اأخ��ر،  مقرتح 

الأحمر و�صكانه فيه كما هو، واأعادة 

“كفار  م�صتوطنة  م��ن  امل�صتوطنني 

اأدوميم” لتعي�صوا يف اإ�صرائيل«

االنباط-وكاالت

ات��ه��م��ت ع��ائ��ل��ة ال��ط��ف��ل الأ����ص���ر حممد 

ال��ع��روب  16 ع��ام��اً م��ن خم��ي��م  م��ن��ر مقبل 

ب�صكل  اأ�صرف  باأنه  ال�صاباك  جهاز  باخلليل 

واعتقاله  جنلها  وج��ه  ته�صيم  على  مبا�صر 

من خميم العروب قبل اأيام

اإع����ام الأ����ص���رى ع��ن وال��د  ون��ق��ل مكتب 

يقبع  ابنه  اأن  مقبل  حممد  الأ�صر  الطفل 

بالقد�س  كارم  حالياً يف م�صفى هدا�صا عني 

املحتلة حتت حرا�صة ُم�صددة من قبل جنود 

الأح��د  ي��وم  اعتقاله  منذ  وذل��ك  الح��ت��ال 

املا�صي

الحتالية  ع��وف��ر  حمكمة  اأن  واأ���ص��اف 

جريت ب��دع��وى ا���ص��ت��ك��م��ال ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م��ع��ه رغ��م م����ددت ت��وق��ي��ف جن��ل��ه ح��ت��ى ���ص��ب��اح الأح���د 
ُ
اأ اأن  بعد  ال�صعبة  ال�صحية  اأو�صاعه 

ل���ه ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة ي����وم اأم�������س الرب���ع���اء 

لرتميم ك�صور الفك والوجه

وح���ول م��ا ج���رى م��ع جن��ل��ه ق���ال “منر 

مقبل” اإن قوات كبرة من جي�س الحتال 

املوافق  الأح��د  فجر  العروب  خميم  داهمت 

2020/11/29

 واعتقلت جنله “حممد” واعتدت عليه 

اأ�صابه  ما  البنادق  باأعقاب  املربح  بال�صرب 

بك�صور يف الفك والوجه ور�صو�س عامة يف 

اجل�صم

ولفت اإىل اأن �صابط �صاباك ي�صمى نف�صه 

عت�صيون  حتقيق  مركز  يف  “كرم” ويعمل 
اعتقلوا جنله  الذين  الحتال  رافق جنود 

التعذيب  عمليات  على  �صخ�صياً  واأ���ص��رف 

اأثناء اعتقاله التي مور�صت بحقه 

االنباط-وكاالت

الأمريكي  الكونغر�س  ع�صو  ا�صتنكرت 

ب��ي��ت��ي م���اك���ول���وم ق���ت���ل ق������وات الح���ت���ال 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ال��ط��ف��ل ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي علي 

اهلل  رام  امل��غ��ر مبدينة  ق��ري��ة  عليا يف  اأب��و 

عملية  اأنها  اإىل  م�صرة  الغربية  بال�صفة 

وح�صية.

قولها  ماكولوم  عن  وف��ا  وكالة  ونقلت 

فتى  ” م��ق��ت��ل  اإن  ال���ي���وم  ت�����ص��ري��ح��ات  يف 

15 ع���ام���اً  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ي��ب��ل��غ م���ن ال���ع���م���ر 

ب���ر����ص���ا����ص���ة يف ب���ط���ن���ه ع���ل���ى ي����د ج��ن��دي 

عملية  ه��و  الغربية  ال�صفة  يف  اإ�صرائيلي 

ال��رئ��ي�����س  اإدارة  داع���ي���ة  ب�صعة”  وح�����ص��ي��ة 

الأمريكي املنتخب جو بايدن اإىل اإدانتها.

م��ن��ظ��م��ة  اأن  اإىل  م���اك���ول���وم  واأ������ص�����ارت 

وثقت  اليوني�صف  للطفولة  املتحدة  الأمم 

على  فل�صطينيني  لأط���ف���ال  اإ���ص��اب��ة   232

ي���د ق����وات الح���ت���ال يف ال���ف���رتة امل��م��ت��دة 

م����ن ك����ان����ون ال����ث����اين وح���ت���ى اأي����ل����ول م��ن 

ذل��ك نتيجة  اأن  اإىل  ال��ع��ام اجل���اري لف��ت��ة 

الع�صكري  الح��ت��ال  ل���ص��ت��م��رار  مبا�صرة 

الفل�صطينية. لاأر�س  الإ�صرائيلي 

ي��وم  ا�صت�صهد  ع��ل��ي��ا  اأب���و  ال��ط��ف��ل  وك���ان 

قوات  بر�صا�س  باإ�صابته  متاأثراً  اجلمعة 

الحتال

االنباط-وكاالت

 يروج ت�صفي هاوزر رئي�س جلنة اخلارجية والأمن 

يف الكني�صت الإ�صرائيلي، لتقدمي م�صروع قانون اأمام 

الكني�صت يهدف ملنع اإخاء اأي م�صتوطنات يف ال�صفة 

الغربية قبل اإجراء ا�صتفتاء على مثل هذه اخلطوة

ال��ق��ان��ون  ال��ع��ربي��ة، ف���اإن ه���ذا  اإذاع����ة ك���ان  وبح�صب 

اأبي�س،   - اأزرق  ح��زب  اأع�����ص��اء  اأح���د  ه���اوزر  �صيقّدمه 

اأنها  رغم  حزبه،  �صيقدمها  م�صاريع  جمموعة  �صمن 

واأح��زاب  الليكود  مع  الئتايف  التفاق  مع  تتعار�س 

احلريدمي

وب����داأت ف��ك��رة م�����ص��روع ال��ق��ان��ون يف ���ص��وء الت��ف��اق 

فر�س  عملية  تاأخر  وبعد  والبحرين،  الإم���ارات  مع 

ال�صيادة

 محلل إسرائيلي يكشف عن مقترح إخالء 
»الخان األحمر« بالقدس وتوطين سكانه في النقب

 عائلة الطفل األسير مقبل تتهم مخابرات االحتالل بتعمد تهشيم وجهه

 عضو في الكونغرس األميركي تستنكر قتل االحتالل طفاًل في رام اهلل

 مشروع قانون إسرائيلي: استفتاء قبل إخالء أي مستوطنة فلسطين

 فشل عملياتي.. جنود االحتالل وقعوا 
في حقل ألغام على الحدود مع األردن

وثيقة سرية لجيش االحتالل.. عسقالن 
هدف رئيسي ل حماس في أي تصعيد

 صحيفة كويتية: قمة إلتمام المصالحة 
بين دول الخليج خالل الشهر الجاري

 فيروس »كورونا« والحصار يهددان 
»األمن الغذائي« ل 80% من أسر غزة

االنباط-وكالت

ذكرت قناة 12 العربية، الليلة املا�صية، 

“اأن قوة ع�صكرية كادت اأن تتعر�س خلطر 
بعد  �صفوفها”،  يف  واإ�صابات  قتلى  وق��وع 

األ���غ���ام على  اإىل ح��ق��ل  ب��اخل��ط��اأ  دخ��ول��ه��ا 

احلدود مع الأردن

القناة، فاإن تلك القوة طلبت  وبح�صب 

دخولها  بعد  اإن��ق��اذه��ا،  هند�صية  ق��وة  م��ن 

وجود  اإ�صارة عن  اأعقاب  يف  الألغام  حلقل 

حماولة “ت�صلل” من احلدود

دون  انتهى  احلدث  فاإن  للقناة،  ووفًقا 

اإ�صابات، فيما فتح اجلي�س حتقيًقا يف  اأي 

العملياتي الف�صل 

االنباط-وكاالت

العربية، عن تقدمي   12 القناة  ك�صفت 

جي�س الحتال الإ�صرائيلي وثيقة �صرية 

داخلية اإىل امل�صتوى ال�صيا�صي، اأ�صار فيها 

اإىل اأن مدينة ع�صقان �صتتعر�س للخطر 

مع  مقبلة  م��واج��ه��ة  اأي  يف  خ��ا���س  ب�صكل 

غزة

وبح�صب القناة، اأكد جي�س الحتال يف 

الوثيقة اأن ع�صقان �صتكون هدفا رئي�صيا 

حلما�س يف اأي ت�صعيد مقبل مع غزة

على  حما�س  �صرتكز  للوثيقة،  ووف���ق 

واأول��وي��ة  رئي�س  كهدف  ع�صقان  مدينة 

واأن  املقبلة،  الت�صعيد  جولة  يف  ق�صوى 

قا�صية خال  �صتتعر�س ل�صربات  املدينة 

اجلولة املقبلة

واأ�صارت بلدية ع�صقان اإىل اأن العديد 

م���ن امل���راف���ق ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة والأح���ي���اء 

يف  كبر  نق�س  من  تعاين  فيها  القدمية 

املاجئ وغرف احلماية

تومر  ع�صقان  بلدية  رئي�س  ووج���ه 

الحتال  حلكومة  ح��ادة  انتقادات  غ��ام 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ت��اأج��ي��ل��ه��ا امل���واف���ق���ة على 

كما  باملدينة  اخلا�صة  امل�صاعدات  برنامج 

وعدت بذلك منذ اأ�صبوعني

ووف���ًق���ا ل��ت��ق��ري��ر ال��ق��ن��اة ال���ع���ربي���ة، مت 

من  لع�صقان  امل�صاعدات  برنامج  اإيقاف 

ال��ق�����ص��اء رغ���م م��واف��ق��ة مكتب  ق��ب��ل وزاة 

رئ��ي�����س ال�������وزراء الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ب��ن��ي��ام��ني 

اجلي�س،  وزارة  وموافقة  عليها،  نتنياهو 

ت��ق��دمي  ال��ق�����ص��اء  وزارة  اع���ت���ربت  ح��ي��ث 

م�������ص���اع���دة ل���ع�������ص���ق���ان ب�������دون ن��ت��ي��ف��وت 

املناطق  باقي  �صيجعل  وغرها  واأوفاكيم 

تطلب برامج مماثلة

االنباط-وكاالت

ام�س  الكويتية  ال���راي  �صحيفة  نقلت 

الأح����د ع��ن م�����ص��در دب��ل��وم��ا���ص��ي رف��ي��ع اأن 

اج��ت��م��اع  يف  �صتتم  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  امل�����ص��احل��ة 

القمة اخلليجية املزمع عقدها يف مملكة 

البحرين مبدئياً خال ال�صهر اجلاري

اخل��اف  نقاط  اأن  اإىل  امل�صدر  واأ���ص��ار 

وال��ط��ل��ب��ات وال�����ص��روط ال��ت��ي مت احلديث 

عنها خ���ال ع��م��ر الأزم�����ة، ال���ذي جت��اوز 

الثاث �صنوات، �صتتم مناق�صتها يف جلان 

خليجية خا�صة �صعياً للتو�صل اإىل حلول 

وا�صتمرار  جتددها،  عدم  ي�صمن  مبا  لها 

متا�صك املنظومة اخلليجية والعربية

ي��اأت��ي ه���ذا و���ص��ط الرت���ي���اح اخلليجي 

وال���ع���رب���ي والإ����ص���ام���ي وال������دويل عقب 

اإع�����ان ال��ك��وي��ت ع���ن ت���ط���ورات اإي��ج��اب��ي��ة 

ح��ا���ص��م��ة حل����ل اخل������اف ب����ني ال���رب���اع���ي 

العربي )ال�صعودية والإمارات والبحرين 

وم�صر( وبني قطر

االنباط-وكاالت

ملواجهة  ال�صعبية  اللجنة  رئي�س  حذر 

احل�صار، املهند�س جمال اخل�صري، من 

والقت�صادية  الإن�صانية  احلالة  تدهور 

وال�صحية يف قطاع غزة، جراء احل�صار 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي امل��ت��وا���ص��ل ل��ل��ع��ام ال��راب��ع 

التي  الآث��ار  وب�صبب  التوايل،  على  ع�صر 

ترافقت مع و�صول جائحة كورونا

�صحايف:  ت�صريح  يف  اخل�صري  وقال 

ُي���ه���ددان الأم���ن  اإن احل�����ص��ار وك���ورون���ا 

80% م���ن الأ����ص���ر يف  ال���غ���ذائ���ي حل����وايل 

معدلت  ارت��ف��اع  اإىل  لفتا   ، غ��زة  قطاع 

ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة اإىل م�����ص��ت��وي��ات ف��وق 

اخلطرة ، يف هذه الأوقات

�صكان  م��ن   %80 م��ن  اأك���ر  اإن  وق���ال 

القطاع يعي�صون حتت خط الفقر، فيما 

ال�صباب  البطالة بني فئة  ن�صبة  ارتفعت 

بالنظر  مرتفعة  ن�صبة  وه��ي   ،%70 اإىل 

جمتمع  الفل�صطيني  امل��ج��ت��م��ع  اأن  اإىل 

فتي

الق��ت�����ص��ادي  الن���ه���ي���ار  اأن  واأو�����ص����ح 

ي��ت��م��ث��ل يف ت���راج���ع م���ع���دل الإن����ت����اج يف 

تدهور  اإىل  م�����ص��راً   ،%20 اإىل  امل�صانع 

ال��و���ص��ع الق��ت�����ص��ادي ل��ع��م��ال امل��ي��اوم��ة 

واأ���ص��ح��اب امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة وال��ور���س 

ال�����ذي�����ن ت���������ص����رروا ب�������ص���ك���ل ك���ب���ر م��ن 

اإجراءات مواجهة كورونا

و  احل�صار  اآث��ار  اأن  اإىل  كذلك  واأ�صار 

كورونا طالت اخلدمات ال�صحية، حيث 

�صحي  واق���ع  يف  ال��ق��ط��اع  ���ص��ك��ان  يعي�س 

���ص��ع��ب وك���ارث���ي، وُي��خ�����ص��ى م��ن ان��ه��ي��اره 

جراء تف�صي الوباء، ويف ظل احلاجة من 

الطبية  وامل�صتلزمات  والأجهزة  املعدات 

للم�صابني الطبية  الرعاية  لتقدمي 

ما  اأن  على  التاأكيد  اخل�صري  وج��دد 

يعي�صه اأكر من مليوين مواطن يف غزة 

الحتال  يفر�صها  جماعية  عقوبة  هو 

وميثل جرمية حرب

حتتمل  ل  احلالية  املرحلة  واأ�صاف: 

م���زي���داً م���ن الن���ت���ظ���ار، ن���ظ���راً ل��ل��واق��ع 

ومطلوب  غ���زة،  تعي�صه  ال���ذي  ال��ك��ارث��ي 

احل�صار  رفع  اإىل  توؤدي  عملية  خطوات 

واإنقاذ احلالة الإن�صانية

و���ص��دد اخل�����ص��ري ع��ل��ى ���ص��رورة رف��ع 

احل�صار الإ�صرائيلي املفرو�س على غزة 

الإن�صانية  احتياجاتها  بكل  واإم��داده��ا 

التعايف  من  لتتمكن  العاجلة  وال�صحية 

�صمان  اأج���ل  وم��ن  واق��ت�����ص��ادي��اً،  �صحياً 

الفل�صطينية  ل��اأ���ص��ر  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن 

اأمنها الغذائي املُهدد 

واأ�صار اإىل اأن دول كربى كانت تعترب 

و�صحياً  اقت�صادياً  امل��رتف��ة  ال���دول  م��ن 

اأ�صابها ما اأ�صابها ب�صبب جائحة كورونا 

التي  املحا�صرة  بغزة  فكيف  مت�صائا:   ،

تعاين اأ�صًا من نق�س كبر يف الأدوية 

الطبية؟! والتجهيزات 

ج��ائ��ح��ة  اج���ت���م���اع  اأن  اأي�������ص���ا  واأك�������د 

هو  غ��زة  على  كورونا  وجائحة  احل�صار 

عاجًا  تدخًا  يتطلب  ما   ، خطر  اأمر 

م��ن امل��ج��ت��م��ع ال����دويل لإن��ق��اذ الأو���ص��اع 

الإن�����ص��ان��ي��ة اخل���ط���رة، وع���دم الك��ت��ف��اء 

ب���ر����ص���د احل����ال����ة، وم���ت���اب���ع���ة الأو�����ص����اع 

املتدهورة اأو اإ�صدار التقارير

االنباط-وكاالت

ت�صكن عائلة املواطن املقد�صي فواز عبده 

اأقامها والدهم على  ال�صغار خيمة  واأطفاله 

اأنقا�س منزله ال��ذي اأج���ربه الح��ت��ال على 

هدمه يف بلدة جبل املكرب يف مدينة القد�س 

املحتلة

ففي ليلة باردة من ليايل ت�صرين الثاين، 

تهوي  اجلرافة  اأ�صنان  كانت  ناظريه،  واأم���ام 

على �صقف منزله، تهدم �صيئا ف�صيئا جدرانه، 

وخ��ال دق��ائ��ق حت��ول حلم العمر اإىل رك��ام، 

لُي�صّرد الحتال عائلة عبده

مت�صك رغم املعاناة

ورغ�����م ال�����ربد ال���ق���ار����س ودخ������ول ال�����ص��ت��اء 

متم�صك  عبده  اأن  اإل  القوية،  ومنخف�صاته 

اأجل  التي يفنيها من  واأر���ص��ه وحياته  ببيته 

�صعادة اأطفاله

فواز  اأقامها  غرفة  بحجم  �صغرة  خيمة 

على رك��ام املنزل امل��ه��ّدم، ومدخل و�صع عليه 

من ع�صب �صناعي، ودراجة �صغرة لأطفاله 

ب���ق���رارات م��ن اح��ت��ال  امل�����ص��روق��ة طفولتهم 

غا�صم، وب�صع قطع من الأثاث الذي جنا من 

الهدم وا�صتطاع و�صعه يف اخليمة، كل ذلك ما 

تبقى لعائلة عبده

وق��ال عبده معقبا على هدم بيته: “م�س 

ن�صل  ورح  بلدنا  ه��اي  القد�س،  اأطلع من  رح 

العمر،  ط��ول  �صاكن يف خيمة  بظل  لو  فيها، 

و���ص��ي��ا���ص��ات الح��ت��ال م��ا رح جت��ربن��ا ن��رتك 

املدينة”

ماأوى للعائلة

وينفخون  معاطفهم  عبده  اأطفال  يلب�س 

ب��اأي��دي��ه��م، ي��ح��اول��ون ط���رد ال���ربد ال���ذي غزا 

خيمتهم وحياتهم، وجعلهم با ماأوى

ورغم ذلك الفقد الذي فقدته العائلة، اإل 

ب��اب خيمتهم هاربا من  اإىل  “كلبا” اأوى  اأن 

املطر وال��ربد، فابت�صم الأط��ف��ال رغ��م ق�صاوة 

امل�صهد، واآووا الكلب مرحبني به

التي تتكبدها  الق�صاوة واملعاناة  ورغم كل 

العائلة، اإل اأنها ت�صر على الثبات قول وفعا 

يف �صمودها على اأر�صها ويف منزلها حتى لو 

كان ركاما

وكانت بلدية الحتال قد اأجربت املواطن 

فواز عبده، بهدم منزله م�صاء الثنني املا�صي 

11/30، يف حي املدار�س من جبل املكرب

وج���اء ه���دم م��ن��زل ع��ائ��ل��ة ع��ب��ده رغ���م اأن��ه 

قد بناه قبل اأكر من 5 �صنوات، ويعي�س هو 

واأ�صرته املكونة من 6 اأف��راد يف املنزل البالغة 

م�صاحته 100 مرت مربع

من  عبده  ف���واز  املقد�صي  ا�صطر  ولطاملا 

ج��ب��ل امل��ك��رب اإىل ال��ن��وم اأم�����ام م��ن��زل��ه امل��ه��دد 

بالهدم من قبل قوات الحتال حت�صًبا لأي 

عملية هدم قد تنفذها جرافاته

اإجبار على الهدم

وي�صطر بع�س املقد�صيني بهدم منازلهم 

باأنف�صهم، حتى ل حتملهم �صلطات الحتال، 

تكاليف الهدم الباهظة، يف حال اأقدمت هي 

على هدمها

الثاين، اقتحم  الثاثني من ت�صرين  ويف 

الحتال منزل عبده وهدده باأنه يف حال مل 

يتم هدم املنزل خال 24 �صاعة، �صتقوم بلدية 

اأث��اث  وعلى  روؤو�صهم  ف��وق  بهدمه  الحتال 

خمالفته  و�صيتم  لهم،  اك���رتاث  دون  امل��ن��زل، 

ب�100 األف �صيقل يف حال عدم التنفيذ

الإ�صرائيلي  الح��ت��ال  �صلطات  و�صرعت 

القد�س  لح��ت��ال��ه��ا  الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  م��ن��ذ 

عن�صرية  عدوانية  �صيا�صة  باتباع   ،1967 عام 

ممنهجة جتاه الفل�صطينيني املقد�صيني

ال�صيطرة على  الحتال لإحكام  ويهدف 

اخلناق  وت�صييق  وتهويدها  القد�س  مدينة 

ع��ل��ى �صكانها الأ���ص��ل��ي��ني؛ وذل���ك م��ن خ��ال 

�صل�صلة من القرارات والإج���راءات التع�صفية 

املقد�صيني  والتي طالت جميع جوانب حياة 

اليومية

وم��ن ب��ني ه��ذه الإج�����راءات ه��دم �صلطات 

الح���ت���ال الإ���ص��رائ��ي��ل��ي امل���ن���ازل وامل��ن�����ص��اآت 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ب���ع���د و���ص��ع��ه��ا ال���ع���دي���د من 

العراقيل واملعوقات اأمام اإ�صدار تراخي�س بناء 

مل�صلحة املقد�صيني

وي�����ص��ه��د ج��ن��وب م��دي��ن��ة ال��ق��د���س املحتلة 

ح���رك���ة ا���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة حم��م��وم��ة مت��ت��د حتى 

منطقة “كفار عت�صيون” لربط م�صتوطنات 

جنوب القد�س باملدينة والأغوار

وت�����ه�����دف ����ص���ل���ط���ات الح������ت������ال ب���ذل���ك 

اإىل حت��ج��ي��م وت��ق��ل��ي�����س ال���وج���ود ال�����ص��ك��اين 

املدينة؛ حيث و�صعت نظاماً  الفل�صطيني يف 

قهرياً يقيد منح تراخي�س املباين، واأخ�صعتها 

بحيث  م�����ص��دد؛  وظيفي  ب��روق��راط��ي  ل�صلم 

مراحلها  اإىل  ت�صل  اأن  قبل  �صنوات  مت�صي 

النهائية

ويف ال����وق����ت ال�������ذي ت����ه����دم ب����ه ���ص��ل��ط��ات 

الفل�صطينية،  املنازل  الإ�صرائيلي  الحتال 

وت�صع العراقيل واملعوقات لإ�صدار تراخي�س 

البناء للفل�صطينيني، ت�صادق هذه ال�صلطات 

ال�صكنية  الوحدات  اآلف  بناء  تراخي�س  على 

يف امل�����ص��ت��وط��ن��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ق��ام��ة على 

الأع��راف  القد�س، منتهكة بذلك كل  اأرا�صي 

والقوانني والتفاقيات الدولية

على أنقاض منزله المهدم..خيمة صغيرة تأوي أطفال المقدسي »فواز عبده«

االثنني  7 / 12 / 2020



االثنني   7/ 12 /  2020

الـريـا�ضي

جدة – وكاالت 

ب�����ات ا����س���ت���م���رار ع���م���ر ال�������س���وم���ة، م��ع 

اأم��را �صعبا، يف ظ��ل اختالف  اأه��ل��ي ج��دة 

ال����ن����ادي  اإدارة  جم���ل�������س  ن���ظ���ر  وج����ه����ات 

ح����ول جت���دي���د ع���ق���د امل���ه���اج���م ال�������ص���وري 

2021.واأك�����������د م�����ص��در  ال�����ذي ي��ن��ت��ه��ي يف 

اأن ه��ن��اك  ال����ن����ادي الأه����ل����ي  م���ق���رب م���ن 

اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  بني  كبريا  انق�صاما 

 ال����ن����ادي ح����ول جت���دي���د ع��ق��د ال�����ص��وم��ة.

من  ورغبة  توجه  “هناك  امل�صدر:  وق��ال 

عمر  عقد  جت��دي��د  يف  ال��ن��ادي  اإدارة  قبل 

ال�����ص��وم��ة، ل��ك��ن ه����ذه ال��رغ��ب��ة ت�����ص��ط��دم 

اأع�صاء جمل�س الإدارة  اأخرى من  برغبة 

“حتى  واأ����ص���اف:  ال��ت��ج��دي��د«.  يف رف�����س 

ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة مل ي�����ص��ل ال���ط���رف���ان اإىل 

ات��ف��اق ح���ول جت��دي��د ال��ع��ق��د م��ن ع��دم��ه، 

لأن ه���ن���اك ���ص��روط��ا م���ن ق��ب��ل ال�����ص��وم��ة 

ح��ت��ى ي��ج��دد ع���ق���ده«. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 

احلرة  الفرتة  يف  �صيدخل  ال�صومة  عمر 

من عقده يف يناير/كانون الثاين املقبل، 

و���ص��ي��ك��ون ال��الع��ب م��ت��اح��ا ل��ل��ت��ف��او���س اأو 

دون  امل��ق��ب��ل  ال�صهر  ن���اٍد  اأي  م��ع  ال��ت��وق��ي��ع 

الرجوع لإدارة الأهلي.

01

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكرتوين

السومة قد يغادر االهلي 

الدميري يعود من االصابة 

االصابات تحرم الرمثا من نجومه 

راموس جاهز لمواجهة جالدباخ 

االنباط – عمان 

اأك�����د ال���دك���ت���ور م����وؤي����د ي���و����ص���ف ع��م��ر 

ب��ك��رة  الأول  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ط��ب��ي  امل�������ص���وؤول 

القدم لفريق الوحدات، ح�صول الكابنت 

الأخ�صر  ال�صوء  على  الدمريي  حممد 

امل��ق��ب��ل��ة ويف  امل����ب����اري����ات  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

الرمثا  اأم���ام  ال��ه��ام��ة  امل��وق��ع��ة  مقدمتها 

وال���ت���ي ت���ق���ام ع��ن��د ال�����ص��اع��ة ال�����ص��اد���ص��ة 

املقبل  ال�صبت  ي��وم  م�صاء  م��ن  والن�صف 

على �صتاد احل�صن يف اإربد، �صمن لقاءات 

لكرة  امل��ح��رتف��ني  دوري  م��ن   1٦ اجل��ول��ة 

ال����ق����دم .وق������ال ع���م���ر يف ح���دي���ث���ه مل��وق��ع 

الوحدات الر�صمي :” الأطباء املخت�صني 

ال�صحية،  حالته  على  الدمريي  طمئنوا 

اأمام  اإ�صابته  على  الوا�صح  التح�صن  اإثر 

الأنف  ك�صور يف   ٣ نتج عنها  والتي  معان 

للتدخل  حاجته  ع��دم  واأك����دوا  وال��وج��ه، 

اأنه جاهز طبيا  اجلراحي، وهو ما يعني 

اأمام الرمثا،  املباراة املقبلة  للم�صاركة يف 

ب��ع��د غ��ي��اب��ه ع���ن امل���ب���اراة الأخ�����رية اأم���ام 

ال��دم��ريي  ع���ودة  وت��ع��د  العقبة”.  �صباب 

كبرية  معنوية  دف��ع��ة  ال��رم��ث��ا  م��ب��اراة  يف 

ل���ل���ج���ه���از ال���ف���ن���ي، ن���ظ���را لأه���م���ي���ة ه���ذا 

ال���الع���ب وق����درات����ه ال���ك���ب���رية يف م��رك��ز 

الأي�صر.  الظهري 

االنباط – عمان 

اأك����د امل��ه��ن��د���س حم��م��د اأب����و ع��اق��ول��ة، 

غيابات  اأن  للرمثا،  الإع��الم��ي  الناطق 

فريقه عن اللقاء املرتقب الذي �صيجمعه 

امل��ق��ب��ل ببطولة  ال�����ص��ب��ت  ال���وح���دات  م��ع 

حم����دودة. ���ص��ت��ك��ون  امل��ح��رتف��ني،   دوري 

اأب�������و ع����اق����ول����ة يف ا����ص���ري���ح���ات  وق�������ال 

ال��وح��دات  لقاء  ع��ن  “�صيغيب  �صحفية 

اإىل  الإن�����ذارات،  ل��رتاك��م  منا�صرة  عمر 

الإ�صابة  ب�صبب  اللحام  م�صعب  جانب 

امل��و���ص��م«.وت��اب��ع:  لنهاية  �صتبعده  ال��ت��ي 

بثقة  مي�����ص��ي  ال���ف���ري���ق  هلل،  “احلمد 
لقائني  وخا�س  النت�صارات،  درب  على 

ق��وي��ني م���وؤخ���راً اأم����ام ال�����ص��ل��ط وم��ع��ان، 

ليعزز   ،1-2 النتيجة  بذات  وفاز عليهما 

ح�����ص��وره ال���ق���وي ع��ل��ى ���ص��ل��م ال��رتت��ي��ب 

جماهري  م��ن  “اأمتنى  وا���ص��اف  ال��ع��ام«. 

ك����رة ال���ق���دم م�����ص��ان��دة م���داف���ع ال��رم��ث��ا 

ه���ادي احل����وراين  يف ا���ص��ت��ف��ت��اء الحت���اد 

ملنطقة  ال�صهر  بنجم  املتعلق  الآ���ص��ي��وي 

اآ�صيا«. غرب 

مدريد – وكاالت 

اأك����د ���ص��ريج��ي��و رام���و����س، ق��ائ��د ري���ال 

م���دري���د، ج���اه���زي���ت���ه مل���وق���ع���ة ب��ورو���ص��ي��ا 

م���ون�������ص���ن���ج���الدب���اخ احل���ا����ص���م���ة، امل���ق���ررة 

ال�صاد�صة  �صمن اجلولة  املقبل  الأرب��ع��اء 

والأخ��������رية، ل�����دور امل��ج��م��وع��ات ب����دوري 

موقع »ديفين�صا  وبح�صب  اأوروبا.  اأبطال 

ال��ف��رن�����ص��ي  ع��ق��د  �صينرتال« الإ�صباين، 

زي������ن ال�����دي�����ن زي����������دان، امل�����دي�����ر ال��ف��ن��ي 

ل����ري����ال م�����دري�����د، ج��ل�����ص��ة م���ع رام���و����س 

الأحد، اأخربه خاللها الأخري بجاهزيته 

ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف م���ب���اراة ج���الدب���اخ. وغ��اب 

املريينجي موؤخًرا،  عن مباريات  رامو�س 

م�صاركته  خ��الل  لالإ�صابة  تعر�صه  بعد 

اأمل��ان��ي��ا )٦- اأم����ام  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  م��ع منتخب 

واأو���ص��ح  الأوروب��ي��ة.  الأمم  دوري  0(، يف 

املوقع اأن زيدان، حر�س على الطمئنان 

ع��ل��ى ح���ال���ة رام����و�����س ال��ب��دن��ي��ة، وم���دى 

قريًبا  بعدما كان  الإ�صابة،  من  تعافيه 

الأخرية  اإ�صبيلية  امل�صاركة يف مباراة  من 

ع���دم  امل����درب ف���������ص����ل  اأن  اإل   ،)0-1(

امل��خ��اط��رة ب��ه، والن��ت��ظ��ار ل��و���ص��ول��ه اإىل 

التامة. اجلاهزية 

االنباط – عمان 

م��ع خ��ت��ام م��ن��اف�����ص��ات الأ���ص��ب��وع اخل��ام�����س 

ع�����ص��ر م��ن دوري امل��ح��رتف��ني وا���ص��ل ف��ري��ق 

ال�����ص��دارة حمافظا  يف  م�����ص��واره  ال���وح���دات 

اقرب  عن  يف�صله  ال��ذي  النقاط  ف��ارق  على 

ف��وزاً  ال��وح��دات  وح��ق��ق  اجل��زي��رة  مناف�صيه 

دون  بهدف  العقبة  �صباب  �صيفه  على  مهماً 

نداي،  العزيز  عبد  حمرتفه  اإم�صاء  من  رد 

ل��ي��ع��زز ����ص���دارت���ه ل��رتت��ي��ب ال����ف����رق. وجن��ح 

نقاط   ٦ ال�  فارق  على  الإبقاء  الوحدات من 

اجلزيرة  مطارديه؛  اأقرب  عن  تف�صله  التي 

 ،1-2 الذي حقق الفوز بدوره على ال�صريح 

بانطالقة مباريات اجلولة اخلمي�س املا�صي 

باملناف�صة على  امل�صي  ليوؤكد اجلزيرة عزمه 

لقب ال���دوري م��ن ج��دي��د .وت��ق��دم اجل��زي��رة 

ال�����ص��ري��ح ع��م��اد  ���ص��ج��ل��ه لع���ب  ب��ه��دف  اأول 

عالء  اأحرز  فيما  مرماه،  يف  باخلطاأ  ذيابات 

ال��ن��ع��ام��ن��ة ه����دف ال���ت���ع���ادل ل��ل�����ص��ري��ح، قبل 

ي�����ص��ج��ل ع���ام���ر اأب����و ج��ام��و���س ه����دف ال��ف��وز 

ل���ل���ج���زي���رة. وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د امل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى 

وجدد  �صحوته  الرمثا  فريق  وا�صل  القمة 

بهدفني  م��ع��ان  على  تغلبه  بعد  ان��ت�����ص��ارات��ه 

اأول عن طريق حممد  الرمثا  لهدف، تقدم 

اأب����و زري����ق وح���م���زة ال�������دردور، ف��ي��م��ا ق��ّل�����س 

الفارق لفريق معان فار�س غطا�صة.

تتناف�س  ال��ت��ي  ال���ف���رق  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ام���ا 

للهروب من مواقع اخلطورة وال�صتقرار يف 

�صباب  فريق  وا�صل  فقد  امانا  اكرث  مناطق 

ان��ت�����ص��ارا  وح��ق��ق  ال��ق��وي��ة  ���ص��ح��وت��ه  الردن 

كبريا على ال�صلط 4-2، �صجل اأهداف �صباب 

ال����رازم، ورد  ري����الت، حم��م��د  الأردن و���ص��ي��م 

ال����ربي، وخ��ال��د ع�����ص��ام، ف��ي��م��ا ���ص��ج��ل ه��ديف 

ال�����ص��ل��ط، زي���د ج��م��ال، وع��ب��ي��دة ال�����ص��م��ارن��ة.

ا�صتفهام  ع��الم��ة  م��ن  اك���رث  ال�����ص��ل��ط  وت���رك 

ح���ول م�����ص��ت��واه ال��ف��ن��ي ال���ذي مل ي��ك��ن جيدا 

من  احل�صني  متكن  ...ك��م��ا  ال�صتياء  واث���ار 

وحيد  ب��ه��دف  الأه��ل��ي  م�صيفه  ع��ل��ى  ال��ف��وز 

من اإم�صاء لعبه حممد طنو�س وهو الفوز 

بقيادة  ال�����ص��م��ال  غ���زاة  يحققه  ال���ذي  الول 

تعادل  ...فيما  اللحام  بالل  اجلديد  مدربه 

ليعود  اأه���داف  ب���دون  �صحاب  م��ع  الفي�صلي 

اىل التعرث من جديد ويخ�صر كذلك فر�صة 

الوحدات  تناف�س  التي  الفرق  �صمن  البقاء 

ان  بعد  اللقب  على  واملناف�صة  ال�صدارة  على 

واجلزيرة  ال��وح��دات  عن  كبري  بفارق  ابتعد 

وال��رم��ث��ا حم��ت��ال امل���رك���ز اخل��ام�����س ..ورف����ع 

ب�����ص��دارة  نقطة   ٣5 اإىل  ر���ص��ي��ده  ال���وح���دات 

الرتتيب، فيما حافظ اجلزيرة على مركزه 

احل�صني   ،28 الرمثا  ث��م  نقطة،   29 ب���  ثانيا 

ال�صلط   ،20 الأردن  �صباب   ،21 الفي�صلي   ،22

�صباب   ،14 ���ص��ح��اب   ،17 وم���ع���ان  وال�����ص��ري��ح 

العقبة 1٣، الأهلي 8.

ف��ق��د وا���ص��ل  ال��ه��داف��ني  ام���ا ع��ل��ى �صعيد 

ال�����ص��ن��غ��ايل ع���ب���د ال���ع���زي���ز ان�������داي م��ه��اج��م 

ال������وح������دات ت���رب���ع���ه ع���ل���ى ع����ر�����س �����ص����دارة 

على  م��ت��ق��دم��ا  اأهداف”،  ب�”10  ال��ه��داف��ني 

عمران  ول��وؤي  “الفي�صلي”  العك�س  حممد 

“8” اأهداف.  منهما  الأردن” ولكل  “�صباب 
الفي�صلي  ه��داف  ت��وا���ص��ل  و���ص��ه��دت اجل��ول��ة 

انتقاله  منذ  الت�صجيل  عن  �صيامه  العك�س 

!!.. الفي�صلي  ل�صفوف 

القاهرة – وكاالت 

اأ������ص�����اد حم���م���د ال���������ص����ن����اوي، ح���ار����س 

الأه���ل���ي، ب��ف��ري��ق��ه ب��ع��د ال��ت��ت��وي��ج ب��ك��اأ���س 

م�����ص��ر، ب���ال���ف���وز ع��ل��ى ط���الئ���ع اجل��ي�����س 

النهائية  امل��ب��اراة  يف  الرتجيح،  بركالت 

ال���ت���ي ج����رت ع���ل���ى م��ل��ع��ب ب����رج ال���ع���رب 

ب��الإ���ص��ك��ن��دري��ة. واأ����ص���اف ال�����ص��ن��اوي، يف 

ت�صريحات لل�صحفيني »احلمد هلل على 

ال��ب��ط��ول��ة وامل��ك�����ص��ب، وال��الع��ب��ون ك��ان��وا 

�صتكون  امل��ب��اراة  اأن  كنا نعرف  رج����ال.. 

���ص��ع��ب��ة، لأن���ن���ا واج��ه��ن��ا م��ن��اف�����ص��ا ق��وي��ا، 

 اأق�����ص��ى ف��رق��ا ك��ب��رية م��ث��ل ال��زم��ال��ك«.

ال��الع��ب��ني بني  م��ع  “حتدثت  ووا���ص��ل: 

ال�������ص���وط���ني، ح�����ول �����ص����رورة ال��رتك��ي��ز 

يف امل���ب���اراة، م��ن اأج���ل حت��ق��ي��ق ال��ل��ق��ب.. 

واحل���م���د هلل ك��ن��ا رج������ال، وال���الع���ب���ون 

املدرب مو�صيماين«.  تعليمات  ا�صتوعبوا 

الأه���ل���ي  جل���م���ه���ور  “اأقول  واخ����ت����ت����م: 

رقم  واأن��ت��م  ال��ث��ال��ث��ة،  البطولة  م���ربوك 

يف  نفكر  اهلل  �صاء  واإن  ل��ن��ا..  بالن�صبة   1

ك��اأ���س ال�����ص��وب��ر الإف��ري��ق��ي، ث��م ال���دوري 

بعد ذلك«.

روما – وكاالت 

تكرمي  على  يوفنتو�س،  ن��ادي  حر�س 

جنم  رون��ال��دو،  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل 

وه����داف ال��ف��ري��ق، ع��ل��ى ه��ام�����س م��ب��اراة 

انطالق  فقبل  ت��وري��ن��و.  اأم���ام  ال��دي��رب��ي 

اللقاء، نزل اأندريا اأنييلي رئي�س النادي 

واأه������دى رون���ال���دو  امل���ل���ع���ب،  اأر������س  اإىل 

 ،750 الرقم  يحمل  ليوفنتو�س  قمي�صا 

الدون  �صجلها  التي  الأه��داف  وهو عدد 

خ������الل م�������ص���ريت���ه ال����ك����روي����ة. ومت���ك���ن 

 750 رق��م  الهدف  ت�صجيل  من  رون��ال��دو 

يف م�صواره الكروي خالل مباراة اليويف 

مبناف�صات  كييف،  اأمام دينامو  املا�صية 

اأوروب��ا.  اأب��ط��ال  ب��دوري  املجموعات  دور 

 750 وج������اءت اأه�������داف ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و ال������

450 م��ع ري��ال م��دري��د، و118  ك��ال��ت��ايل: 

رف��ق��ة   102 ي���ون���اي���ت���د،  م��ان�����ص�����ص��رت  م���ع 

الربتغال، 75 بقمي�س يوفنتو�س و5 مع 

ل�صبونة. �صبورتينج 

الوحدات يواصل الصدارة والمطاردة من الجزيرة والرمثا 

الشناوي يهدي الكأس للجماهير 

يوفنتوس يكرم مسيرة رونالدو 
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ااسبانيا تكرم نجمها الدون نادال 

نجوم االهلي يشيدون بالثالثية التاريخية 

برشلونة خطوة كبيرة الى الوراء 

حكيمي يتوهج
 في ليلة االنتر 

مدريد – وكاالت 

ك��رم��ت احل��ك��وم��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة، جنم 

ن����ادال، ح��ي��ث منحته  ال��ت��ن�����س رف��ائ��ي��ل 

رت���ب���ة  و�سام “الثاين من مايو” 

ج��ائ��زة  الأكرب، وهو اأعظم  ال�سليب 

اإ���س��ب��اين.  ري��ا���س��ي  لأي  منحها  مي��ك��ن 

اإيزابيل ديا�س  وقدمت الو�سام لنادال، 

بلدية مدريد، يف حفل  رئي�سة  اأيو�سو، 

اأق��ي��م مب��ك��ت��ب ال��ربي��د امل��ل��ك��ي. وق��ال��ت 

ري��ا���س��ي على  اأف�����س��ل  “نادال  اأي��و���س��و: 

م���ر ال���ع�������س���ور، وه����و م���ث���ال ح���ي ع��ل��ى 

اأك��ر  املن�سبط، وي�ستحق  ال��ري��ا���س��ي 

ن��ادال عن  من ذل��ك«. من جهته، عرب 

�سعادته البالغة بهذا التكرمي، واأهدى 

ال��ط��ب��ي��ة، وجميع  ل��ل��ط��واق��م  اجل���ائ���زة 

�سبيل  يف  ب��اأن��ف�����س��ه��م  ���س��ح��وا  ال���ذي���ن 

حماربة فريو�س كورونا. وقال نادال: 

لعوائل  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأم��ن��ح  اأن  “اأود 
ال�سحايا، وجميع من �ساهم يف حماية 

النا�س، وبالأخ�س هنا يف مدريد، لقد 

ع���ان���وا ب�����س��دة«.وب��ح�����س��ول��ه ع��ل��ى ه��ذا 

ب�”الدون  ي�سمى  راف���ا  ب��ات  ال��ت��ك��رمي، 

نادال” يف اإ�سبانيا.

القاهرة – وكاالت 

اأ����س���اد جن����وم الأه����ل����ي، ب��ال��ث��اث��ي��ة ال��ت��ي 

ح�����س��ده��ا ال���ف���ري���ق الأح����م����ر ه����ذا امل��و���س��م، 

اأف��ري��ق��ي��ا  اأب����ط����ال  دوري  ب��ل��ق��ب  ب��ال��ت��ت��وي��ج 

وال�����دوري امل�����س��ري ث��م ك��اأ���س م�����س��ر. وت��وج 

الأه���ل���ي ب��ل��ق��ب ك���اأ����س م�����س��ر ل��ل��م��رة 37 يف 

اجلي�س  طائع  على  التغلب  بعد  تاريخه، 

بعد  ال���رج���ي���ح،  ب���رك���ات   )2-3( ب��ن��ت��ي��ج��ة 

التعادل بهدف لكل منهما، م�ساء ال�سبت، يف 

النهائي على �ستاد برج العرب بالإ�سكندرية. 

واأع�������رب م������روان حم�����س��ن، يف ت�����س��ري��ح��ات 

بكاأ�س  بالتتويج  �سعادته  ع��ن  لل�سحفيني، 

الثانية  البطولة  اأن حتقيق  م�سر، مو�سحا 

يف اأ���س��ب��وع واح���د ف��ق��ط ب��ع��د ال��ف��وز ب���دوري 

اأب���ط���ال اإف��ري��ق��ي��ا وق��ب��ل��ه��ا ح�����س��د م�����س��اب��ق��ة 

اأمر  ال��ن��ادي،  42 يف تاريخ  ال��� ال��دوري للمرة 

واأ�سار  الاعبني.  من  اجليل  لهذا  يح�سب 

الفني،  اأم���ر اجل��ه��از  اأن���ه حت��ت  اإىل  م����روان 

واأن املناف�سة مع زمائه يف اخلط الأمامي 

تكون يف �سالح الفريق ب�سكل عام، من اأجل 

حتقيق النت�سارات والبطولت. من جانبه، 

اإنه �سعيد بح�سد  قال طاهر حممد طاهر، 

موؤكدا  الأهلي،  مع  م�سواره  يف  بطولة  اأول 

اأن���ه ي��ع��د اجل��م��اه��ري ب��امل��زي��د م��ن الأل���ق���اب، 

بعد  وج��ي��دة  مطمئنة  ح��ال��ت��ه  اأن  م��و���س��ح��ا 

يا�سر  اأحمد  اأبدى  فيما  الراأ�س.  يف  اإ�سابته 

ب��ال��ف��وز ببطولة  ال�����س��دي��دة  ���س��ع��ادت��ه  ري����ان، 

ال��اع��ب��ني ق��دم��وا  اأن  اإىل  ج��دي��دة، م�����س��رًيا 

م�����س��ت��وى ج���ي���ًدا ط����وال ال��ب��ط��ول��ة، وج��م��ي��ع 

من  كبرًيا،  جمهوًدا  بذلت  الفريق  عنا�سر 

لديه  اأن  ريان  واأك��د  اإ�سعاد اجلماهري.  اأجل 

ط���م���وح���ات ك���ب���رية يف ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة م��ع 

الأه���ل���ي، ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن ج��دي��د ل��ل��ف��ري��ق، 

اأن يكون عند ح�سن ظن  اأنه يتمنى  م�سيفا 

مو�سيماين،  بيت�سو  ب��ق��ي��ادة  الفني  اجل��ه��از 

الفريق  ي�ساعد  ج��ي��ًدا  م�ستوى  ي��ق��دم  واأن 

خ����ال ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة.ب��ي��ن��م��ا ق����ال ن��ا���س��ر 

م��اه��ر، اإن����ه ���س��ع��ي��د ب��امل�����س��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة 

الأوىل بعد عودته من الإعارة من �سموحة، 

اأنه يعد جماهري الأهلي باملزيد من  موؤكدا 

اأن  اأك��د حممد ه��اين  الأل��ق��اب. م��ن جانبه، 

بكل  التتويج  الأ�سا�سي  هدفه  ك��ان  اجلميع 

ينته  مل  امل��و���س��م  اأن  م��و���س��ح��ا  ال���ب���ط���ولت، 

اأخ��رى وهي  زال��ت هناك بطولت  وما  بعد، 

اأمين  اأك��د  والأفريقي.فيما  املحلي  ال�سوبر 

ت��ع��اه��دوا على  الأه���ل���ي  اأن لع��ب��ي  اأ����س���رف، 

حت��ق��ي��ق ك���ل ال��ب��ط��ولت ه���ذا امل��و���س��م، رغ��م 

القلعة  على  م��رت  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف 

احلمراء.

مدريد – وكاالت 

املدير  كومان،  رونالد  الهولندي  اأب��دى 

الفني لرب�سلونة، خيبة اأمله للخ�سارة )1-

12 من  ال��� ، �سمن اجلولة  ق��اد���س،  اأم��ام   )2

ت�سريحات  خ��ال  ك��وم��ان،  وق���ال  الليجا. 

�سحيفة »ماركا« الإ�سبانية:  ن��ق��ل��ت��ه��ا 

»م�����ن ال�����س��ع��ب ت��ف�����س��ري ال���ه���زمي���ة، ح��ي��ث 

ال�سوط  لكن  ج��ي��دة..  م��ب��اري��ات  م��ن  جئنا 

كنا  ال��ث��اين  ال�����س��وط  ج��ي��ًدا،  يكن  الأول مل 

ب�سبب  اأن��ن��ا خ�سرنا  امل��ذه��ل  وم��ن  اأف�����س��ل.. 

ميكننا  “ل  واأ���س��اف:  متوقع«.  غ��ري  خطاأ 

تلقيناه  ل��ق��د  ال��ه��دف،  ه��ذا  م��ث��ل  ا�ستقبال 

يكن  مل  والأداء  ال���رك���ي���ز..  ع���دم  ب�����س��ب��ب 

ال��دف��اع«.  خ��ط  فقط  ولي�س  الليلة،  ج��ي��ًدا 

ب��ط��ولت  اإن��ه��ا  الأب���ط���ال؟  “دوري  وت���اب���ع: 

خ�سرنا  ك��ي��ف  ن��ح��ل��ل  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  خم��ت��ل��ف��ة، 

ا�ستقبلنا  كيف  �سرح  ال�سعب  وم��ن  ال��ي��وم، 

ب��دون  العدوانية  افتقدنا  كما  الأه����داف.. 

خطوة  اليوم  “اخل�سارة  واأردف:  ال��ك��رة«.  

على  للقتال  فر�سنا  يف  ال���وراء،  اإىل  كبرية 

ال��ل��ق��ب، وامل����ب����اراة خم��ي��ب��ة ل����اآم����ال، لكن 

ال�سابق  املدرب  ووا�سل  ذلك«.  قبول  علينا 

مع  ن��ق��ط��ة   12 “فارق  ه���ول���ن���دا:  مل��ن��ت��خ��ب 

ل  كبري،  م��دري��د  اأتلتيكو  مثل  ق��وي  فريق 

مل  اإذا  لكن  لنلعبها،  مباريات  هناك  زال��ت 

فا  ملعبنا،  خ��ارج  واأداءن���ا  موقفنا  نح�سن 

�سبب  وع���ن  اآخ����ر«.  ���س��يء  اأي  ق���ول  ميكننا 

بتغيريه  قمت  “لقد  اأج���اب:  د���س��ت،  تغيري 

ل��ي��ك��ون ل��دي م��ه��اج��م اإ����س���ايف.. ن��ح��ن نعلم 

لعب  لكن  خ��ط��ًرا،  ي�سكل  د���س��ت  وج��ود  اأن 

وا�ستكمل:  الطاقة«.  مينحنا  ترينكاو  مثل 

ل  وح���ني  م��ب��اري��ات��ن��ا،  يف  تقلبات  “لدينا 
ت��ك��ون ل��دي��ن��ا ال���ك���رة ن��ف�����س��ل ك���ث���رًيا، وه���ذا 

واأ���س��اف  باأكمله«.  الفريق  ب��ه  مي��ر  امل��وق��ف 

كومان: “الهدف الثاين؟ نيجريدو ا�ستغل 

ا�ستقبال هدفا مثله..  خطاأً منا، ل ميكننا 

اأك��ر«.  يوؤملني  وه��ذا  الأخ��ط��اء  ه��ذه  �سئمنا 

الدفاع،  يف  العدوانية  اإىل  “نفتقر  وختم: 

وال��ف��وز يف امل��واج��ه��ات رج��ل ل��رج��ل، وعلينا 

اأن نخو�س معركة مع  حت�سني ذلك، يجب 

اخل�سم.. اأ�سعر بخيبة اأمل كبرية«.

روما – وكاالت 

اإنر  جنم  حكيمي،  اأ�سرف  املغربي  قال 

اأك��رب  ال��ت��اأق��ل��م ب�سكل  اإن���ه ي��ح��اول  م��ي��ان، 

ثنائية  ت�سجيله  ب��ع��د  وذل���ك  ف��ري��ق��ه،  م��ع 

يف   ،)1-3( ب��ول��ون��ي��ا  ع��ل��ى  خ���ال ال���ف���وز 

الدوري الإيطايل. واأ�ساف حكيمي، خال 

 :»DAZN« سبكة� نقلتها  ت�سريحات 

خم��ت��ل��ًف��ا،  ك����وين  ع���ن  ال���ن���ا����س  “يتحدث 
ل��ك��ن��ن��ي ك��م��ا اأن�������ا.. اأع���م���ل ب��ج��د واأح������اول 

ال���ت���اأك���د م����ن اأن����ن����ي اأت���اق���ل���م م����ع ف��ري��ق��ي 

وال��������دوري اجل����دي����د، م���ا زل����ت ح��ك��ي��م��ي«.  

)الإيطالية(  اللغة  تعلم  واأردف: “اأحاول 

لي�ست  وهي  واملدينة،  النا�س  على  والتعود 

اأن  ينبغي  ل  لذا  الإ�سبانية..  عن  خمتلفة 

ي�ستغرق الأمر وقًتا طويًا«. وبداأ حكيمي 

اأنطونيو  م��درب��ه  ط��ري��ق��ة  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م  يف 

كونتي )3-5-2(، وقال عن ذلك: “حتدث 

التي  ال��ت��ح��رك��ات  ع��ن  ك��ث��رًيا،  كونتي  معي 

نحتاج للقيام بها، و�سي�سبح الأمر طبيعًيا 

يف النهاية«. واأمت: “اأعرف اأن �سرعتي ذات 

هناك  ت��ك��ون  عندما  ل��ذل��ك  مفيدة،  ج��ودة 

اأك��ون  اأن  ميكنني  اأم��ام��ي،  ك��ب��رية  م�ساحة 

اأكر فاعلية للفريق«.

لندن – وكاالت 

حقق البلجيكي كيفني دي بروين، لعب 

و�سط مان�س�سر �سيتي، رقًما مميًزا، خال 

فولهام،  على  رد  دون  بهدفني  فريقه  ف��وز 

11 م��ن ال����دوري الإجن��ل��ي��زي  يف اجل��ول��ة ال����

هدف  �سناعة  يف  بروين  دي  وجنح  املمتاز. 

ل��زم��ي��ل��ه رح���ي���م ���س��رل��ي��ن��ج، واإح�������راز اآخ���ر 

الر�سمي  للح�ساب  ووف��ًق��ا  ج��زاء.  ركلة  من 

ل���ل���ربمي���ريل���ي���ج ع���ل���ى م����وق����ع ال���ت���وا����س���ل 

دي  ان�سمام  فاإن منذ  »توير«،  الجتماعي 

2015، جنح  بروين اإىل مان�س�سر �سيتي يف 

اللقاء  نف�س  خال  والت�سجيل  ال�سناعة  يف 

يف 16 مباراة خمتلفة بالدوري الإجنليزي. 

اأن����ه ل  واأ����س���ار ح�����س��اب ال��ربمي��ريل��ي��ج اإىل 

اأي لعب تفوق على رقم دي بروين  يوجد 

النجم  ت�����س��اوى  بينما  ال��ف��رة،  ه��ذه  خ��ال 

حممد  امل�سري  اإجناز  مع  بذلك  البلجيكي 

�ساح جنم ليفربول. يذكر اأن �ساح حقق 

اأق��ل،  ب��روي��ن لكن يف وق��ت  اإجن��از دي  نف�س 

 2017 �سيف  يف  ليفربول  اإىل  ان�سم  لأن���ه 

قادًما من روما.

مدريد – وكاالت 

الرقم  كاندي،  كيبيووت  الكيني  العداء  حطم 

لي�سبح  املاراثون،  ن�سف  ل�سباق  العاملي  القيا�سي 

نهاية  يف  دق��ي��ق��ة   58 ح��اج��ز  يك�سر  �سخ�س  اأول 

ال�سباق الذي اأقيم يف مدينة فالن�سيا الإ�سبانية. 

وكان كاندي احتل املركز الثاين يف بطولة العامل 

يف  البولندية  دينيا  مدينة  يف  امل��اراث��ون  لن�سف 

ال�سباق قطع  ويف  املا�سي.  الأول  اأكتوبر/ت�سرين 

بفارق  متفوقا  ثانية  و32  دقيقة   57 يف  امل�سافة 

وامل�سجل  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  على  ثانية   29

با�سم مواطنه جيفري كامورور يف 2019 والبالغ 

اأ�سحاب املراكز  58 دقيقة وثانية واحدة. وتفوق 

ال�سابق.  القيا�سي  ال��رق��م  ع��ل��ى  الأوىل  الأرب���ع���ة 

الثاين  املركز  الأوغندي جيكوب كيبليمو  واحتل 

ال��ك��ي��ن��ي  ت����اه  ث��ان��ي��ة  دق��ي��ق��ة و37   57 م�����س��ج��ا 

فونيك�س كيربوتو بزمن بلغ 57 دقيقة و49 ثانية، 

ثم الكيني األك�سندر موتي�سو يف املركز الرابع بعد 

ثانية.وقرب  و59  دقيقة   57 بلغ  زمنا  �سجل  اأن 

النهاية �سهد ال�سباق مناف�سة حامية بني كاندي 

يف  كاندي  يتفوق  اأن  قبل  كيبليمو  العامل  وبطل 

النهاية وي�سجل زمنا يقل بفارق يزيد عن دقيقة 

كاملة عن رقمه ال�سخ�سي الأف�سل ال�سابق وهو 

58 دقيقة و37 ثانية. ويف �سباق ال�سيدات ح�سلت 

بعد  الأول  املركز  على  ديبابا  جنزيبي  الثيوبية 

اأن �سجلت �ساعة واحدة وخم�س دقائق و18 ثانية 

وهو اأف�سل زمن ت�سجله مناف�سة يف اأول م�ساركة 

لها يف هذا ال�سباق.

برلني – وكاالت 

ال�����س��اب��ة ال��دف��اع��ي��ة ل��ب��اي��رن م��ي��ون��خ ك��ان��ت 

مفتاح الثاثية التاريخية التي حققها الفريق يف 

اأن نقطة قوته حتولت  املا�سي، لكن يبدو  املو�سم 

لنقطة �سعفه يف املو�سم احلايل.وا�ستقبلت �سباك 

16 هدفا خ��ال ع�سر مباريات  ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي 

بالبوند�سليجا هذا املو�سم بعد التعادل مع �سيفه 

ـ 3 م�ساء ال�سبت ، وهي املباراة الرابعة  ليبزيج 3 

ال��ف��ري��ق بهدف.  ي��ت��اأخ��ر فيها  ال��ت��ي  ال��ت��وايل  على 

ب��اي��رن التخل�س م��ن ج��ريوم  وح�����اول م�����س��وؤول��و 

الفني هانز  املدير  الأع���وام لكن  بواتينج على مر 

الأ�سا�سي  الت�سكيل  يف  به  بالدفع  متم�سك  فليك 

للفريق. وتزايدت اإ�سابات بواتينج البالغ من العمر 

32 عاما يف ال�سنوات الأخ��رية وك��ان متركزه �سيئا 

يف اأغلب الفرات اأمام ليبزيج خا�سة يف حلظات 

اإمييل فور�سربج لعب  ا�ستقبال الأه���داف. وق��ال 

“�سكاي �سبورت�س” ب�ساأن الهدف  ليبزيج ل�سبكة 

فريقه  ليمنح  راأ����س  ب�سربة  �سجله  ال��ذي  ال�سهل 

“مل اأخ�سع لأي رقابة تذكر، ينبغي  ـ 2  التقدم 3 

علي اأن اأقول ذلك«. واأو�سح فليك من جانبه “ال 

ال�سكل.  ميكن تركه )فور�سربج( دون رقابة بهذا 

الأه����داف  بع�س  ا�ستقبلنا   ، ق��وي��ة  م���ب���اراة  ك��ان��ت 

ال�سهلة«.وقدم النم�ساوي ديفيد األبا مردودا جيدا 

اأن  يف مركز قلب ال��دف��اع يف الفرة الأخ���رية بعد 

الأي�سر. ويف غياب  الظهري  اللعب يف مركز  اعتاد 

لوكا�س هرينانديز واألفون�سو ديفيز لاإ�سابة كان 

الظهري  مركز  يف  األب���ا  ي�سارك  اأن  املفر�س  م��ن 

اأم��ام ليبزيج، لكن مع قرب انتهاء عقده  الأي�سر 

التجديد، ومع تغيري  ب�ساأن  التو�سل لتفاق  دون 

مركزه با�ستمرار ، فاإن الاعب النم�ساوي ل يظهر 

 بنف�س امل�ستوى الذي كان عليه يف املو�سم املا�سي.

وت���ع���ر����س ن��ي��ك��ا���س ����س���ويل ل��ان��ت��ق��اد م���ن قبل 

اجلماهري ب�سبب زي��ادة وزن��ه ب�سكل ملحوظ منذ 

تعافيه من اإ�سابة قوية يف الركبة، يف الوقت الذي 

رائ���ع يف  ب�سكل  ن��وي��ر  ظهر فيه احل��ار���س مانويل 

بداية املو�سم لكنه يتحمل م�سوؤولية هدفني �سكنا 

بالبوند�سليجا. م��ب��ارات��ني  اآخ���ر  يف  فريقه  �سباك 

لقد ت�سببت اأزمة جائحة كورونا يف �سغط اأجندة 

امل��ب��اري��ات م��ع اللعب ك��ل ث��اث��ة اأي����ام مم��ا ك��ان له 

ب��ال��غ الأث�����ر ع��ل��ى ال��ف��ري��ق، ل��ك��ن ف��ل��ي��ك ي���اأم���ل يف 

حت�سن اأداء خط دفاعه مع توقف مناف�سات دوري 

اأب���ط���ال اأوروب�����ا خ���ال ف���رة ال��ع��ط��ات ال�ستوية 

البوند�سليجا. مناف�سات  على  ذل��ك  ينعك�س   واأن 

ال�ستة  دور  اإىل  بالفعل  ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي  وت��اأه��ل 

ع�سر لدوري الأبطال ومن املتوقع اأن يجري فليك 

العديد من التغيريات يف �سفوفه خال املواجهة 

اأمام لوكوموتيف مو�سكو الرو�سي الأربعاء املقبل. 

ولكن فليك مل يبد قلقا للغاية اإزاء اإخفاقات خط 

اأن ال�سغل ال�ساغل للمدرب بالأم�س  دفاعه ، وبدا 

اأم��ام ليبزيج حتى ل يخ�سر  هو جتنب اخل�سارة 

“اأعتقد  الفريق موقعه يف ال�سدارة. وق��ال فليك 

النتيجة«.  اإزاء  بال�سعادة  اأ���س��ع��ر  اأن  ينبغي  اأن��ن��ي 

وي��ت�����س��در ب���اي���رن ح��ام��ل ال��ل��ق��ب، ج����دول ترتيب 

نقطتني  ب��ف��ارق  نقطة   23 بر�سيد  البوند�سليجا 

بورو�سيا  نقاط عن  واأرب���ع  الو�سيف  عن ليبزيج 

ال�سباب  عن�سر  الثالث.  املركز  �ساحب  دورمتوند 

ه��و م��ا يحتاجه ب��اي��رن ميونخ حت��دي��دا يف الوقت 

ال��راه��ن لكن رمب���ا يف خ��ط ال��دف��اع اأك���ر م��ن اأي 

مركز اآخر.

انجاز جديد للنجم دي بروين 

كاندي يحطم الرقم القياسي لنصف الماراثون 

بايرن ميونح يفتقد صالبته الدفاعية 
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�سكاي نيوز عربية - �أبوظبي

ت�����ض��ت�����ض��ي��ف �إم������ارة دب����ي ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض 

ي�ضهد  و�لذي   ،»2020 للتقنية  جيتك�ض  »�أ�ضبوع 

دول��ة،   60 م��ن  وموؤ�ض�ضة  �ضركة   1200 م�ضاركة 

نقا�ض  وجل�ضات  عمل  ور���ض��ات  ج��ان��ب  �إىل  ه��ذ� 

350 متحدثا. ي�ضارك فيها 

�ل��ذي  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ج��اري  ويتبنى م��رك��ز دب��ي 

ي�����ض��ت�����ض��ي��ف �حل������دث ع������دد� م����ن �لإج����������ر�ء�ت 

�ل���وق���ائ���ي���ة �مل���و����ض���ى ب��ه��ا م���ن ج���ان���ب �ل��ه��ي��ئ��ات 

�ل�ضحية، وذلك يف ظل جائحة فريو�ض كورونا 

�مل�ضتجد.

هام�ض  على  �لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  وت��ق��ام 

�مل��ع��ر���ض م��ث��ل »ج��ي��ت��ك�����ض ل��ن��ج��وم �مل�����ض��ت��ق��ب��ل«، 

�ب��ت��ك��ار�ت وح��ل��ول  �ل�����ض��وء ع��ل��ى  و�ل���ذي ي�ضلط 

بالإ�ضافة  �لتقنية،  جمال  يف  �لنا�ضئة  �ل�ضركات 

�ملعلومات«  »معر�ض وموؤمتر �خلليج لأمن  �إىل 

�مل��ت��خ�����ض�����ض ب������«�لأم�����ن �ل�������ض���ي���ر�ين«، و«ق��م��ة 

مينيا«  و«م��ارك��ت��ن��غ  ت�����ض��ن«  �ل��ب��ل��وك  م�ضتقبل 

ميد�ن  يف  �لعاملن  جتمع  من�ضة  متثل  �ل��ت��ي 

�لت�ضويق.

تعزز  �لرقمية«  ل���«�أب��وظ��ب��ي  عاملية  ���ض��ر�ك��ات 

�لرقمي �لتحول 

و��ضعة  م�ضاركة  �لعام  ه��ذ�  معر�ض  وي�ضهد 

مل���وؤ����ض�������ض���ات ح���ك���وم���ي���ة حم���ل���ي���ة م�����ن خم��ت��ل��ف 

تقنياتها  �أح����دث  ت�����ض��ت��ع��ر���ض  ح��ي��ث  �لإم������ار�ت، 

�ملبتكرة.

كذلك ي�ضتقطب »جيتك�ض« بدورة هذ� �لعام 

عدد� كبري� من عمالقة ورو�د �ضناعة �لتقنيات 

م��ن ح���ول �ل��ع��امل، ك��م��ا ي�����ض��ارك ع���دد م��ن رو�د 

�لأعمال و�ملبتكرين يف ميد�ن �لتقنية.

�النباط-وكاالت

�لريا�ضية  �لأح��ذي��ة  من  فريد  زوج  ي�ضبح  قد 

�لريا�ضية  ”�أديد��ض“ للتجهيز�ت  �ضركة  �ضممته 

�أول حذ�ء من  ”مي�ضن“،  �لأملاين  و�ضانع �خلزف 

نوعه يباع ب�ضعر مليون دولر، بح�ضب توقعات د�ر 

مز�د. يف  تعر�ضه  ”�ضوذبيز“ �لتي 
�لأخرية  �ل�ضنو�ت  بد�أت يف  �ملز�د�ت  دور  وكانت 

ت���ويل �ه��ت��م��ام��ا ببيع �لأح���ذي���ة �ل��ري��ا���ض��ي��ة ل��ه��و�ة 

مناذج  �ضوى  �لآن  حتى  تعر�ض  مل  لكنها  �جلمع، 

ب��ع�����ض��ه��ا جم��م��وع��ات  �أن  ول�����و  م����ن جم���م���وع���ات، 

حمدودة.

�أما �لنموذج �لذي ُيعر�ض للبيع عر �لإنرتنت 

16 م��ن ك��ان��ون �لأول، فهو  �ل���  م��ن �لث��ن��ن ح��ت��ى 

فريد من نوعه وقدرت ”�ضوذبيز“ قيمته مبا بن 

دولر و�حد ومليون دولر.

�أحذية  ت�ضميم هذ� �حلذ�ء من  ��ضتوحي  وقد 

�إك�ض 8000“ �لتي طرحتها ”�أديد��ض“ للبيع  ”زد 
من  حرفيون  وت��وىل  كبري�.  �ضعبيا  �إقبال  ولقيت 

ذلك  بعد  ل�ضقو�  ثم  �حل��ذ�ء،  تلوين  ”مي�ضن“ 
على فردتيه قطعا خزفية مزينة �أي�ضا.

وه�������ذ� �حل��������ذ�ء �ل���ري���ا����ض���ي غ����ري خم�����ض�����ض 

لال�ضتخد�م �لفعلي، ول ميكن بالتايل �نتعاله.

وق����د ي�����ض��اه��م ت�����ض��م��ي��م ه����ذ� �حل�����ذ�ء ون���درت���ه 

�لريا�ضية  �لأح���ذي���ة  ب�����ض��وق  �لرت���ق���اء  يف  و���ض��ع��ره 

�ملخ�ض�ضة لهو�ة �جلمع �إىل مرحلة جديدة.

ريا�ضي  ح��ذ�ء  ل�ضعر  �لقيا�ضي  �ل��رق��م  ��م  وُح��طِّ

”�إير  ح���ذ�ء  بيع  �آخ��ره��ا  �ل�ضنة،  ه��ذه  ع��دة  م���ر�ت 

�ألف   615 ”نايكي“ مقابل  1“ من �ضركة  جورد�ن 

يف  ”كري�ضتيز“  د�ر  ن��ظ��م��ت��ه  م����ز�د  خ���الل  دولر 

�آب. منت�ضف 

�لإن��رتن��ت  ع��ر  �ملبيعات  تنمية  مدير  ولح��ظ 

ت��ط��ور�  ”ثمة  �أن  و�ت�����ض��رت  ب��ر�ه��م  ”�ضوذبيز“  يف 

�لريا�ضية  �لأحذية  هذه  مثل  باتت  �إذ  �ل�ضوق،  يف 

ُتعتر فنا“.

�لأك��ر رو�ج��ا بن  �لآن  ”نايكي“ حتى  وكانت 

هو�ة �جلمع من خالل �لعالمة �لتجارية �لتابعة 

�لتاريخي  بالنجم  بر�ند“�ملرتبطة  ”جورد�ن  لها 

لكرة �ل�ضلة �لأمريكية �ل�ضابق مايكل جورد�ن.

للتجارة  ”�ضتوك�ض“  من�ضة  رئي�ض  نائب  �أم��ا 

ت��ف��ي��د من  �مل�����ز�د�ت  �أن دور  ف����ر�أى  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 

�لريا�ضي“ و“ت�ضتخدمها  ”�حلذ�ء  ثقافة  ظهور 

جلذب جمهور جديد �إىل منظومتها“ .

للغاية  �ل��ن��ادرة  �ملنتجات  ”هذه  �أن  على  و�ضّدد 

باهتمام  فقط  حتظى  �مل���ز�د�ت  دور  تقدمها  �لتي 

ت��وف��ر  ب��ي��ن��م��ا  �جلمع“ ،  ه����و�ة  م���ن   %0،01 �أغ���ن���ى 

�إمكانية  ”�ضتوك�ض“  مثل  �ملتخ�ض�ضة  �ملن�ضات 

�إىل �لبقية“. ”�لو�ضول 

�أحذية  عر�ض  يوؤدي  �أن  و�ت�ضرت  بر�هم  وتوقع 

�إح����د�ث تغيري يف  �إىل  �مل����ز�د�ت  �أخ���رى يف  ف��ري��دة 

جدد  جمموعات  هو�ة  دفع  يف  �ضي�ضاهم  �ل�ضوق،�إذ 

”دينامية“  �إىل  وي��ف�����ض��ي  �ل�������ض���وق،  دخ����ول  �إىل 

لالأ�ضعار. خمتلفة 

”ي�ضكل  �مل���ز�د �ل��ذي ي��ب��د�أ �لث��ن��ن  �أن  و�ع��ت��ر 

ملتحف  �مل���ز�د  ه��ذ�  ري��ع  و�ضيخ�ض�ض  �ختبار�“. 

ب��روك��ل��ن يف ن��ي��وي��ورك ول���ر�جم���ه �مل��وج��ه��ة �إىل 

�ملدينة. �ضباب 

اإلمارات تستضيف عمالقة التكنولوجيا في »جيتكس«

»سوذبيز« للمزادات تسعى إلى بيع حذاء رياضي 
فريد بمليون دوالر

ترجمات - �أبوظبي

مت��ك��ن��ت ط���ائ���رة ب��ري��ط��ان��ي��ة، م���وؤخ���ر�، 

م��ن �ل��ت��ق��اط ���ض��ورة لأك���ر ج��ل��د جليدي 

يف �ل���ع���امل وه����و ي��ن��ج��رف ����ض���وب ج��زي��رة 

ج��ورج��ي��ا �جل��ن��وب��ي��ة �ل��و�ق��ع��ة يف ج��ن��وب��ي 

�لأطل�ضي. �ملحيط 

ف��اإن  »�إن��دب��ن��دن��ت«،  �ضحيفة  وب��ح�����ض��ب 

طاقم طائرة �ل�ضتطالع »�إي 400 �إم«، ر�أى 

�أجز�ء كبرية من �جلليد وهي تن�ضطر عن 

ب��دت وهي  ث��م  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة،  �جل��ب��ل وكتلته 

تتحرك حتت �ضطح �ملاء.

وي��ع��رف ه��ذ� �جل��ب��ل �جل��ل��ي��دي ب��ا���ض��م » 

4200 كيلومرت  A68a«، وتقدر م�ضاحته ب�
م���رب���ع، �أي م���ا ي���ع���ادل م�����ض��اح��ة م��ق��اط��ع��ة 

�لإجنليزية. »�ضامري�ضت« 

وي��رج��ح �خل���ر�ء �أن ي��ك��ون ه��ذ� �جلبل 

 1050 ي���ن���اه���ز  ����ض���اف���ر م����ا  �جل���ل���ي���دي ق����د 

ك��ي��ل��وم��رت، خ��الل ث��الث ���ض��ن��و�ت، م��ن��ذ �أن 

�ن��ف�����ض��ل ع��ن �جل����رف �جل��ل��ي��دي �مل��ع��روف 

ب�����«لر�����ض����ن ����ض���ي« يف �ل���ق���ط���ب �جل��ن��وب��ي 

�ملتجمد.

وك����ان ه���ذ� �جل��ب��ل �جل��ل��ي��دي ي��ن��ج��رف 

�خلا�ضعة  �لبحار  ور�ء  م��ا  مناطق  �ضوب 

على  ���ض��ار  عندما  �ل��ري��ط��ان��ي��ة،  لل�ضيادة 

ب��ع��د ن��ح��و 200 ك��ي��ل��وم��رت م��ن ب��ر ج��زي��رة 

ج��ورج��ي��ا �جل��ن��وب��ي��ة، وع��ن��دئ��ذ، ق��ام طاقم 

�لطائرة بر�ضد �لن�ضطار.

ه��ذ�  ي��ظ��ل  �أن  �خل������ر�ء  ي�����ض��ت��ب��ع��د  ول 

�ملحيطة  �مل��ي��اه  يف  عالقا  �جلليدي  �جلبل 

ب��اجل��زي��رة، ويف ح���ال ح�����ض��ل ه���ذ� �لأم���ر، 

نظامها  على  كبري�  خطر�  �ضي�ضكل  ف��اإن��ه 

�لبيئي.

وتثار هذه �ملخاوف �لبيئية، لأن �جلبل 

بالبطارق  �أذى  �ضيلحق  �ل�ضخم  �جلليدي 

�إىل  و���ض��ول��ه��ا  ع��رق��ل��ة  ب�ضبب  و�ل��ف��ق��م��ات، 

�لغذ�ء.

�لتي  �لبيئية  �لبيانات  م�ضاركة  ومت��ت 

ج����رى �حل�������ض���ول ع��ل��ي��ه��ا م���ع �ل�����ض��ل��ط��ات 

�لتي  �خلطو�ت  مناق�ضة  لأجل  و�خل��ر�ء، 

ي��ن��ب��غ��ي �ت��خ��اذه��ا يف ظ���ل �ق�����رت�ب �جل��ب��ل 

�جلليدي.

�لتي  �جلوية  �لقو�ت  �ضرب  قائد  وق��ال 

�إن  ولكين�ضون،  مايكل  �ل�ضورة،  �لتقطت 

�ل��ت��ي �أجن����زت �ملهمة  ط��ائ��رة �ل���ض��ت��ط��الع 

ت�����ض��ت��ط��ي��ع �ل��ع��م��ل يف �ل����ظ����روف �ل���ب���اردة 

و�لق������رت�ب م���ن �جل��ب��ل �جل��ل��ي��دي لأج���ل 

بيانات مف�ضلة. ك�ضف 

و�أو�ضح وليكن�ضون، يف ت�ضريح �ضحفي، 

يف  �ضاركو�  من  كل  عن  نيابة  يتحدث  �أن��ه 

وغري  بالفريدة  �إياها  و��ضفا  �ملهمة،  هذه 

�لقابلة للن�ضيان يف م�ضريته.

طائرة بريطانية ترصد انجراف أكبر جبل جليدي في العالم

منى زكي تكشف اسم الشخص 
الذي رشحها لدور جيهان السادات

فك لغز األعمدة المعدنية.. 
مفاجأة ال تخطر على البال

أسرع كمبيوتر في العالم لن تصدق 
كم تبلغ سرعته؟

كبار السن أم العمال.. من يستحق 
أخذ لقاح كورونا أوال؟

دبي – �لعربية

زك��ي،  منى  �مل�ضرية  �لفنانة  �ع��ت��رت 

ع��ل��ى  �ل����رج����ال  �ل���ف���ن���ان���ن  ���ض��ي��ط��رة  �أن 

�لبطولة �ملطلقة يف �لأعمال �ل�ضينمائية 

ظلمت فنانات جيلها على مد�ر �لعقدين 

�ملا�ضين.

تكرميها  ندوة  قالت خالل  ذلك،  �إىل 

42 مب���ه���رج���ان �ل��ق��اه��رة  يف �ل�������دورة �ل�������

�ل�����ض��ي��ن��م��ائ��ي �إن �لأف�����الم �ل��ث��الث��ة �ل��ت��ي 

زكي  �أح��م��د  �ل��ر�ح��ل  �لفنان  م��ع  قدمتها 

�لفنية،  م�ضريتها  يف  �لأع��م��ال  �أب��رز  م��ن 

�أح��م��د زك��ي  �إ���ض��ر�ر  �ل��ن��ق��اب ع��ن  كا�ضفة 

على تقدميها ل�ضخ�ضية جيهان �ل�ضاد�ت 

يف فيلم »�أيام �ل�ضاد�ت«، رغم رف�ضها من 

قبل �ملخرج حممد خان يف بد�ية �لأمر.

و�أع�����رب�����ت م���ن���ى زك�����ي ع����ن ���ض��ع��ادت��ه��ا 

�لقاهرة  مهرجان  يف  لتكرميها  �لكبرية 

�ل�����ض��ي��ن��م��ائ��ي �ل��ع��ري��ق، وم��ن��ح��ه��ا ج��ائ��زة 

حت��م��ل ����ض��م �ل��ف��ن��ان��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ر�ح��ل��ة 

فاتن حمامة.

�ملزيد  تقدمي  يف  رغبتها  عن  و�أعلنت 

م���ن �لأع����م����ال خ����الل �ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة: 

»�أرغ����ب يف ت��ق��دمي �ل��ك��ث��ري م��ن �لأع��م��ال 

ف��ل��م �أع���د م��ن��ى زك���ي �ل��ت��ي ك��ان��ت تنتظر 

�لأع����م����ال، ل��ك��ن �أن����ا م���ن ���ض��ي��ب��ح��ث عنها 

�جلميع  تفا�ضيل  �أر�ق���ب  �أ�ضبحت  فقد 

�أكر ن�ضاطاً«. و�ضاأكون 

»�ملحاربات«  ب�  جيلها  فنانات  وو�ضفت 

�لأدو�ر  لتغيري  معركة  يخ�ضن  �ل��الت��ي 

�ل���ت���ي ح�����ض��ره��م �مل��ن��ت��ج��ون ف��ي��ه��ا، ب��ع��د 

�ضيطرة �لفنانن �لرجال على �لبطولت 

�ملطلقة، خالل �لعقدين �ملا�ضين، عك�ض 

�جلميل  �لزمن  ف��رتة  يف  يحدث  ك��ان  ما 

ح��ي��ث ك���ان���ت ت��ت�����ض��در �ل��ف��ن��ان��ات �أف��ي�����ض 

وبطولت �لأفالم.

ترجمات - �أبوظبي

�لعثور  م��ع��دن��ي��ة، مت  �أع��م��دة  �أث����ارت 

ع��ل��ي��ه��ا يف ع����دة م��ن��اط��ق م���ن �ل���ع���امل، 

م�����وؤخ�����ر� ف�������ض���ول وح������رية و�����ض���ع���ن، 

�ل����ل����غ����ز مت ف�����ك�����ه، خ����الل  ل����ك����ن ه�������ذ� 

�لآون��������ة �لأخ���������رية، ف���ت���ب���ددت �ل��ك��ث��ري 

م��ن �ل��ن��ظ��ري��ات �ل��ت��ي ح��اول��ت �أن جتد 

تف�ضري�.

وب���ح�������ض���ب ����ض���ح���ي���ف���ة »دي�����ل�����ي م���ي���ل« 

�لريطانية، فاإن جمموعة فنية يف ولية 

وقالت  �لأعمدة،  هذه  تبنت  مك�ضيكو  نيو 

�إنها معرو�ضة للبيع ملن �أر�د �أن يقتنيها.

ن��وف��م��ر  م����ن  ع�������ض���ر  �ل���ث���ام���ن  ويف 

�مل����ا�����ض����ي، ب�������د�أت ن���ظ���ري���ات �مل�����وؤ�م�����رة 

ت����روج ب�����ض��دة ع��ن��دم��ا مت �ل��ع��ث��ور على 

3 �أم���ت���ار يف م��ك��ان  ع��م��ود م��ع��دين م���ن 

م���ع���زول ب�����ض��ح��ر�ء ولي�����ة ي���وت���ا، م��ن 

ق���ب���ل م�������ض���وؤول���ن يف �حل����ي����اة �ل���ري���ة 

�لأمريكية.

وب���ع���د م���ا ي���ق���ارب �لأ����ض���ب���وع���ن، مت 

�ل��ع��ث��ور ع��ل��ى ع��م��ود م��ع��دين مم��اث��ل يف 

نيمت،  بياتر�  ملدينة  حمادثة  منطقة 

رومانيا. �ضمايل 

�ل��ع��ث��ور على  ث��ال��ث��ة، مت  ويف ح��ادث��ة 

ع���م���ود م���ع���دين ث���ال���ث ع���ل���ى ج���ب���ل يف 

ولي������ة ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا، ي�����وم �لأرب�����ع�����اء، 

ورجح �لبع�ض �أن يكون �لأمر مرتبطا 

ف�ضائية. بكائنات 

ومل ي��ق��ف �لأم�����ر ع��ن��د ه���ذ� �حل���د، 

ف��ظ��ه��ر ع���م���ود �آخ������ر ر�ب������ع يف �إح�����دى 

�حلد�ئق �لأمريكية.

ومت���ت �إز�ل����ة ه���ذه �لأع���م���دة �مل��ث��رية 

فيها،  ظهرت  �لتي  �ملو�قع  من  للجدل 

ب��ع��د م���دة ق�����ض��رية م��ن ت��وث��ي��ق��ه��ا على 

�مل��ن�����ض��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة، ل��ك��ن �جل���دل 

ب�ضاأنها تو��ضل منذ ذلك �حلن.

كانت  �لطريقة  ه��ذه  �أن  تبن  لكن 

�إىل  �لن��ت��ب��اه  لفت  لأج���ل  جم��رد حيلة 

�ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي �ل����ذي �أجن���زت���ه ���ض��رك��ة 

تتخذ  �لتي  �أرتي�ضت«  فيم�ض  »مو�ضت 

من نيو مك�ضيكو مقر� لها.

وحددت �ل�ضركة �ضعر هذه �لأعمدة 

عر�ض  ومت  دولر،  �أل���ف   45 ح���دود  يف 

�لإن��رتن��ت  ع��ل��ى  �لفنية  �لأع��م��ال  ه��ذه 

لأجل �إغر�ء �مل�ضرتين.

�لعربية - وكاالت

ي��زع��م ع��ل��م��اء ���ض��ي��ن��ي��ون �أن��ه��م بنو� 

ح���ا����ض���وب���اً ك���م���ي���اً ق��������ادر�ً ع���ل���ى �إج������ر�ء 

 100 ح�����ض��اب��ات م��ع��ي��ن��ة �أ�����ض����رع ب��ن��ح��و 

�لعمالق  �حلا�ضوب  من  مرة  تريليون 

�لأكر تقدماً يف �لعامل، وهو ما ميثل 

لتطوير  �ل��ب��الد  ج��ه��ود  يف  م��ع��ل��م  �أول 

جملة  ذك��رت  م��ا  ح�ضب  �لتكنولوجيا، 

ع��ل��ي��ه  و�ط����ل����ع����ت   ،»Fortune«

»�لعربية.نت«.

وذك��������رت وك����ال����ة �أن�����ب�����اء ���ض��ي��ن��خ��و� 

ن�ضرتها  �أب��ح��اث  ع��ن  نقال  �حلكومية، 

�ضنعو�  �لباحثن  �أن  �ضاين�ض،  جملة 

من��وذج��ا ك��م��ب��ي��وت��ر� ك��م��ي��ا ق����ادر� على 

من  فوتونا   76 �إىل  ي�ضل  ما  �كت�ضاف 

وهى  �لبو�ضان،  من  عينات  �أخذ  خالل 

�أ�ضرع  خو�رزمية حماكاة قيا�ضية. هذ� 

�لعمالقة  �حلو��ضيب  من  كبري  ب�ضكل 

�ملوجودة.

ُي��ن��ظ��ر  ب��ي��ن��م��ا ل ت����ز�ل يف م��ه��ده��ا، 

�ملفتاح  �أنها  على  �لكمية  �حلو�ضبة  �إىل 

ل��ت��ح�����ض��ن ج����ذري يف ���ض��رع��ة �مل��ع��اجل��ة 

وقوة �أجهزة �لكمبيوتر، و�لتمكن من 

�أن��ظ��م��ة ك��ب��رية ودف���ع �لتقدم  حم��اك��اة 

يف �ل��ف��ي��زي��اء و�ل��ك��ي��م��ي��اء وغ��ريه��ا من 

�ملجالت.

وي��ت��ن��اف�����ض �ل��ب��اح��ث��ون �ل�����ض��ي��ن��ي��ون 

مثل  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�ضركات  ك��رى  م��ع 

�ل�����ض��رك��ة   ،»Alphabet« ���ض��رك��ة 

�ل��ب��ح��ث غ��وغ��ل، و���ض��رك��ة  مل��ح��رك  �لأم 

وم���اي���ك���رو����ض���وف���ت   ،Amazon
�لتكنولوجيا،  ه��ذه  يف  �ل�����ض��د�رة  على 

�ضباق  يف  �أخ���رى  جبهة  �أ�ضبحت  �لتي 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 

و�ل�ضن.

وك����ان����ت غ����وغ����ل، ق����د ق���ال���ت �ل���ع���ام 

�مل���ا����ض���ي، �إن���ه���ا ب��ن��ت ج��ه��از ك��م��ب��ي��وت��ر، 

ميكن �أن يوؤدي ح�ضابات معقدة يف 200 

عمالق  كمبيوتر  لأ�ضرع  ميكن  ثانية، 

يف �لعامل �أن ينجزها يف 10000 �ضنة.

وي��زع��م �ل��ب��اح��ث��ون �ل�����ض��ي��ن��ي��ون �أن 

معاجلة  على  ق��ادر  �جلديد  منوذجهم 

�لنموذج  �أ���ض��رع م��ن  م��ل��ي��ار�ت م��رة   10

لتقرير  وف��ق��ا  غ��وغ��ل،  ل�ضركة  �لأويل 

�ضينخو�.

وت��ق��وم ح��ك��وم��ة »���ض��ي ج��ن ب��ي��ن��غ«، 

معلومات  لعلوم  وطني  خمتر  ببناء 

كجزء  دولر  مليار�ت   10 بقيمة  �لكم 

م��ن دف��ع��ة ك��ب��رية يف ه���ذ� �مل��ج��ال. ويف 

ترمب  �إد�رة  قدمت  �ملتحدة،  �لوليات 

يف  �لأب�����ح�����اث  ل��ت��م��وي��ل  دولر  م���ل���ي���ار 

�لذكاء �ل�ضطناعي و�ملعلومات  جمال 

�لعام،  ه��ذ�  من  �ضابق  وق��ت  يف  �لكمية 

�أب���ح���اث  ع���ل���ى  �لع���ت���م���اد  �إىل  و����ض���ع���ت 

غوغل يف عام 2019.

ترجمات - �أبوظبي

ل��ب��دء  �ل���ع���امل،  ك��ث��رية يف  ت�����ض��ت��ع��د دول 

ح���م���الت ت��ل��ق��ي��ح ����ض���د ف����ريو�����ض ك���ورون���ا 

ح��ول  ج��دل  و���ض��ط   )19 )ك��وف��ي��د  �مل�ضتجد 

�أن  �أول، ل���ض��ي��م��ا  �ل��ت��ط��ع��ي��م  ي�����ض��ت��ح��ق  م��ن 

�جل���رع���ات �مل���ت���وف���رة خ����الل ه����ذه �مل��رح��ل��ة 

ت��ك��ف��ي  ل  �ل���ل���ق���اح،  ج���اه���زي���ة  م���ن  �لأوىل 

للجميع.

ت��امي��ز«  »ن��ي��وي��ورك  �ضحيفة  وب��ح�����ض��ب 

�ل��ولي��ات  ي��ث��ار يف  ف���اإن نقا�ضا  �لأم��ريك��ي��ة، 

�ل�����ض��ن  ك���ب���ار  ك����ان  �إذ�  م����ا  �مل���ت���ح���دة ح����ول 

و�مل�����ض��اب��ون ب���اأم���ر�����ض م��زم��ن��ة �أح����ق ب���اأن 

�مل��ط��ل��وب هو  �إن  �أم  �ملُ��ل��ق��ح��ن،  �أول  ي��ك��ون��و� 

ي�ضتغلون  �ل��ذي��ن  �ل��ع��م��ال  بتطعيم  �ل��ب��دء 

�أنف�ضهم  وي��ع��ر���ض��ون  ح��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات  يف 

ملخاطر عدوى مرتفعة.

و�ملرجح �أن هو �أن من يعملون يف قطاع 

�ضيكونون  و�لجتماعية  �ل�ضحية  �لرعاية 

�أول من ي�ضتفيد من �لتلقيح، وفق معايري 

مت حت��دي��ده��ا يف دل��ي��ل �مل��ر�ك��ز �لأم��ريك��ي��ة 

مل��ر�ق��ب��ة �لأم���ر�����ض و�ل���وق���اي���ة م��ن��ه��ا، ي��وم 

�خلمي�ض.

وب��ي��ن��م��ا ي���رتق���ب �لأم���ريك���ي���ون �ل��ب��دء 

ب���ال���ت���ل���ق���ي���ح، خ������الل دي�������ض���م���ر �جل�������اري، 

يتو��ضل �لنقا�ض بن م�ضوؤولن فيدر�لين 

من  �ضت�ضتفيد  �لتي  �لفئة  حول  �أمريكين 

�للقاح يف �ملرحلة �ملو�لية، �أي ما �لعمل بعد 

�ل�ضحية. �لرعاية  تطعيم موظفي 

ومل يجر ح�ضم هذ� �لنقا�ض، لأنه يثري 

ل�ضيما  �لأخ��الق��ي��ة،  �لق�ضايا  م��ن  �لكثري 

�أن �ل���وب���اء ����ض��ت�����ض��رى ب�����ض��ك��ل �أك����ر و���ض��ط 

يف  �أكر  �ضعوبات  و�جهت  عرقية  جماعات 

�لو�ضول �إىل لقاح.


