
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 عبيدات: سنوفر لقاحات 
كورونا لألردنيين ولن نقبل

 إال باآلمنة والفاعلة

الهياجنة: ليس لدينا ما نخفيه 
والخلل بـ 20 حالة كورونا ال يقلق

االنباط-عمان

نذير  ال��دك��ت��ور  ال�صحة  وزي���ر  ق��ال   

عبيدات اإن الو�صع الوبائي ال زال ي�صهد 

االإ�صابات  ع��دد  يف  انخفا�ض  مع  ثباتاً 

خالل االأ�صبوعني االأخريين، ولكن ما 

زلنا يف قلب املعركة مع فريو�ض كورونا 

وجميعنا علينا حماربته بكل االإمكانات 

امل���ت���اح���ة وخ���ريه���ا ال���ت���زام���ن���ا ب���ارت���داء 

واالبتعاد  اجل�صدي  والتباعد  الكمامة 

واأ�صاف خالل موؤمتر  التجمعات.  عن 

���ص��ح��ف��ي االث����ن����ني، �����ص����رورة ت��غ��ط��ي��ة 

نوعا  وال��وج��ه  وال��ف��م  ل��الأن��ف  الكمامة 

ما، ويجب اأن نتعلم كيفية التعامل مع 

مبكان  تكون  واأن  خلعها  عند  الكمامة 

امليدانية  امل�صت�صفيات  اأن  وب��ني  اآم���ن. 

واالأج��ه��زة  موعدها  يف  جاهزة  �صتكون 

ال��ط��ب��ي��ة وامل����ع����دات واالأث��������اث ال��ط��ب��ي 

تدريبات  وهناك  جاهز،  الطبي  وغ��ري 

ال��ت��ي �صتعمل  ال�����ص��ح��ي��ة  ل��ل��ك��وادر  ت��ت��م 

بامل�صت�صفيات امليدانية الثالث للتعامل 

مع امل�صابني بالفريو�ض.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ل�����ص��وؤون  ال�صحة  وزارة  ع���ام  اأم���ني  وج���ه 

وائل  الدكتور  كورونا  ملف  م�صوؤول  االأوبئة 

ال��ذي  االأردين  ل��ل��م��واط��ن  ال�����ص��ك��ر  ه��ي��اج��ن��ة 

���ص��اع��د ب���اإب���ق���اء اال����ص���اب���ات اأق����ل م���ن خ��الل 

ا���ص��ت��ع��م��ال ال��ك��م��ام��ة وال���ت���ب���اع���د اجل�����ص��دي 

واالب���ت���ع���اد ع���ن ال��ت��ج��م��ع��ات ���ص��اه��م ب��ث��ب��ات 

املنحنى الوبائي وانخفا�ض اأعداد اال�صابات.

اإن ع����دد اخل���روج���ات  ال��ه��ي��اج��ن��ة  وق�����ال 

ال��دخ��والت  اأك��ر م��ن ع��دد  امل�صت�صفيات  م��ن 

تدخل  »ح���االت���ان  واأ����ص���اف،  للم�صت�صفيات. 

م�صابة  اإح��داه��ا  االأردن��ي��ة  امل�صت�صفيات  اىل 

بالفريو�ض، واخرى م�صتبه با�صابتها، ولكل 

منها جناح«. وبني اأن بع�ض احلاالت امل�صتبه 

ب��ا���ص��اب��ت��ه��ا ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا ت��دخ��ل غ��رف 

عن  تختلف  وه��ي  امل�صت�صفيات،  يف  العناية 

احلاالت املوؤكدة امل�صابة بالفريو�ض.

واأو�صح اأن هناك حاالت م�صتبه با�صابتها 

ب����ف����ريو�����ض ك�����ورون�����ا ت����دخ����ل ج����ن����اح����اً غ��ري 

مر�صى  وه��ن��اك  ك��ورون��ا،  ملر�صى  خم�ص�صا 

موؤكدين م�صابني بفريو�ض كورونا يدخلون 

وذل��ك  للم�صابني،  خم�ص�صة  غ��ري  اأج��ن��ح��ة 

لظروف امل�صت�صفى.

التفا�صيل �ص »3«

الثالثاء   22  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  8  كانون الأول  2020 م - العدد  5536    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

التقى أشخاصا ذوي إعاقة واشاد بنجاحاتهم وإنجازاتهم

الملك: أنتم تمثلون عزيمة األردني وكل 
واحد فيكم يمثل قصة نجاح

603 وفاة و3980 إصابة بفيروس كورونا و4589 حالة شفاء

االنباط-وكاالت

اأ����ص���واق م��دي��ن��ة القد�ض  ق�����ص��رية يف  ج��ول��ة 

كفيلة  القدمية،  بلدتها  يف  وحتديدا  املحتلة، 

اإليه  و���ص��ل  ال��ذي  ال�صعب  احل��ال  تك�صف  ب��اأن 

خ�صائر  بهم  حلقت  ال��ذي  املقد�صيني  التجار 

فادحة، جراء اإجراءات االحتالل، الذي يحول 

الغربية  ال�صفة  م��ن  امل��ت�����ص��وق��ني  دخ���ول  دون 

وي���الح���ق ال��ت��ج��ار وي��ف��ر���ض ع��ل��ي��ه غ���رام���ات، 

االأعياد  بحجة  اغالقات  عن  يعلن  ما  وكثريا 

وحماربة كورونا، وغريها.

طويلة  ع��ق��ود  فمنذ  ج��دي��دا،  لي�ض  االأم����ر 

ت�صتهدف بلدية االحتالل يف القد�ض وبتنفيذ 

�صرطتها. من 

التفا�صيل �ص »10«

االحتالل وكورونا... يقسمان »ظهر« التجار المقدسيين

2  دعا إلى عرض تجاربهم الستلهام الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها

 وزير الداخلية: ال مجامالت أو محاباة 
في تطبيق القانون

 التشريع والرأي ينظم ورشة حول الصياغة 
التشريعية والحقوق األساسية

االنباط-عمان

 ق����ال وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���ص��م��ري م��ب��ي�����ص��ني، 

توجيهات  وبف�صل  ال��ع��ام  االأم���ن  م��دي��ري��ة  اإن 

�صتبقى  ودعمها،  احلكيمة  الها�صمية  القيادة 

واال�صتقرار  االأم���ن  على  واملحافظة  احلامية 

وه��ي��ب��ة ال���دول���ة واالأق�������رب دوم�����ا ل��ل��م��واط��ن، 

اإن��ف��اذ ال��ق��وان��ني ب��ك��ل حيادية  وال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 

االثنني  ام�ض  زيارته  خالل  وا�صاف  ومهنية. 

اإىل مديرية االأمن العام ولقائه مديرها العام 

اللواء الركن ح�صني احلوامتة وعدداً من كبار 

االأول  امل�صاند  �صتبقى  ال����وزارة  اأن  ال�����ص��ب��اط، 

للمديرية اأثناء قيامها بواجباتها، ووفق اأعلى 

التن�صيق. درجات 

امل��ح��اف��ظ��ني واحل���ك���ام  اإىل ج��م��ي��ع  واأوع�������ز 

املبا�صر  االأم��ن��ي  التن�صيق  لتعزيز  االإداري�����ني 

م��ع م��دي��ري��ات ال�����ص��رط��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات، ومب��ا 

يحافظ على االأمن و�صون حقوق املواطنني.

التي  االأمنية  باحلمالت  املبي�صني  واأ���ص��اد 

نفذتها مديرية االأمن العام ل�صبط املجرمني 

اخل��ط��ري��ن واخل��ارج��ني ع��ن ال��ق��ان��ون، خا�صة 

املتورطني بجرائم البلطجة وفر�ض االإتاوات، 

االأمر الذي القى ت�صامنا �صعبياً كبريا، موؤكداً 

التعليمات التي اأ�صدرها بعدم االإفراج عن اأي 

الرجوع  بعد  اإال  عليهم  املقبو�ض  من  �صخ�ض 

او  للمجامالت  م��ك��ان  ال  وان��ه  �صخ�صيا،  اإل��ي��ه 

اال�صرت�صاء وان تطبيق القانون هو ما يحقق 

الوطن. م�صلحة 

االأم��ن  منت�صبي  جهود  على  ال��وزي��ر  واأث��ن��ى 

واجبات  العام  بداية  منذ  قدموا  الذين  العام 

ومهمات توا�صلت على مدار ال�صاعة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

 ن��ظ��م دي����وان ال��ت�����ص��ري��ع وال�����راأي ب��ال��ت��ع��اون 

و���ص��ي��ادة  لل�صلم  ب��الن��ك  م��اك�����ض  م��وؤ���ص�����ص��ة  م��ع 

ال���ق���ان���ون، ام�����ض االث���ن���ني، ور����ص���ة ع���ن اأه��م��ي��ة 

م��ن��ه��ج ال�����ص��ي��اغ��ة ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى 

احلقوق االأ�صا�صية ودورها يف �صيادة القانون.

واأكدت رئي�ض ديوان الت�صريع والراأي فداء 

م�صطفى  ال���ع���ام  االأم�����ني  ب��ح�����ص��ور  احل���م���ود، 

خط  ه��ي  القانونية  ال�صياغة  اأن  ال��ن��واي�����ص��ة، 

للن�صو�ض،  القانونية  القيم  االأول عن  الدفاع 

م�صرية اىل اأن الور�صة تاأتي تفعيال لالتفاقية 

امل��وق��ع��ة م��ع م��وؤ���ص�����ص��ة م��اك�����ض ب��الن��ك لتعزيز 

القانونية  ال��ك��وادر  وت��زوي��د  امل�صرتك  التعاون 

ولفتت  الالزمة.  والقانونية  التقنية  باملهارات 

اإىل امل�صاركة الوا�صعة من قبل خرباء قانونيني 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ع����ال م���ن اخل�����ربة م���ن م�صر 

ال�صياغة  مو�صوع  يف  واالأردن  وتون�ض  واأملانيا 

���ص��م��ان و���ص��وح  االأه���م���ي���ة يف  ذات  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

االأه��داف  مع  وتوافقها  القانونية  الن�صو�ض 

يعتمد  االأردن  اأن  واأو���ص��ح��ت  العامة.  والقيم 

واأن  الت�صريعات،  يف  والهرمية  التوافق  مبادئ 

املحكمة الد�صتورية هي اجلهة العليا املخت�صة 

الربملان  اأن  كما  الت�صريعات،  على  الرقابة  يف 

ه���و امل���ن���اط ب���ه د���ص��ت��وري��ا ح���ق ال��ت�����ص��ري��ع، اأم���ا 

التنفيذية.  ال�صلطة  اخت�صا�ض  فهي  االأنظمة 

االأخ��رية،  الد�صتورية  التعديالت  وبخ�صو�ض 

ق��ال��ت احل���م���ود اإن���ه���ا ���ص��ح��ب��ت ���ص��ل��ط��ة اإ����ص���دار 

ق����وان����ني م���وؤق���ت���ة م����ن ال�����ص��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

وح��االت  املالية  بالنفقات  يتعلق  ما  با�صتثناء 

الطوارئ.

التفا�صيل �ص »5«

بعد 3 سنوات من اعالن ترمب.. القدس 
تتحدى االحتالل وتحافظ على هويتها 

  المستشفى الميداني العسكري 
األول يباشر عمله في الزرقاء

 تحسن ملموس في أداء طلبة 
األردن في الدراسة الدولية للعلوم 

والرياضيات لدورة 2019

البنك العربي يطلق عرضًا خاص 
ًالعمالء برنامج »عربي جونَير«

 االنباط-وكاالت 

رغم مرور ثالث �صنوات على اعالن رئي�ض 

دون��ال��د  املنتهية والي��ت��ه  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

ت��رم��ب، ب���اأن »ال��ق��د���ض عا�صمة الإ���ص��رائ��ي��ل«، 

وات����خ����اذ ���ص��ل��ط��ات االح����ت����الل ل��ل��ع��دي��د من 

االإجراءات التهويدية، اإال اأن املدينة املقد�صة 

الفل�صطينية  العربية  هويتها  على  حافظت 

اال�صالمية امل�صيحية.

اإدارة  اع��رتف��ت   ،2017 اأول  ك��ان��ون   6 يف 

ا بالقد�ض عا�صمة »الإ�صرائيل«،  ترمب ر�صمًيّ

االأمريكية من  ال�صفارة  والبدء بعملية نقل 

تل اأبيب اإىل القد�ض، ما القى تنديدا عربيا 

ودوليا وا�صعا كون ملف القد�ض من ق�صايا 

ي��ع��رتف املجتمع  ال��ن��ه��ائ��ي، ح��ي��ث ال  احل���ل 

القد�ض  كل  على  »اإ�صرائيل«  ب�صيادة  ال��دويل 

وم�صيحية  اإ���ص��الم��ي��ة  م���واق���ع  ت�����ص��م  ال��ت��ي 

مقد�صة.

مل تكتف االإدارة االأمريكية بهذا االإعالن 

ق����رارات ل�صالح االح��ت��الل خ��الل  واأع��ل��ن��ت 

ف���رتة ح��ك��م ت��رم��ب، ول��ع��ل اأب���رزه���ا م�صاركة 

»اإ���ص��رائ��ي��ل« ديفيد  االأم���ريك���ي يف  ال�����ص��ف��ري 

ف���ري���دم���ان ال������ذي ي���ع���د م����ن اأب�������رز داع���م���ي 

اال�صتيطان، يف حفريات حتت االأر�ض يف حي 

ال�صرقية، الفتتاح نفق يف  �صلوان يف القد�ض 

جنوب  �صلوان  بلدة  اأ�صفل  القدمية  البلدة 

امل�صجد االأق�صى.

وقال مدير اخلرائط بجمعية الدرا�صات 

الواليات  ق��رار  اإن  التفكجي،  خليل  العربية 

امل���ت���ح���دة االع���������رتاف ب���ال���ق���د����ض ع��ا���ص��م��ة 

»ال�صرائيل.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان 

االأول  الع�صكري  امليداين  امل�صت�صفى  با�صر   

يف م�صت�صفى االأمري ها�صم مبحافظة الزرقاء، 

ا�صتقبال  م��ن خ���الل  االث��ن��ني،  ام�����ض  اأع��م��ال��ه 

ف���ريو����ض  مل�����ص��اب��ي  امل���ر����ص���ي���ة  احل�������االت  اأوىل 

اال�صتيعابية  ال��ط��اق��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ك��ورون��ا، 

احلكومة  وم�صاندة جهود  ودعم  للم�صت�صفيات 

يف م��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة. وق���ال م�����ص��اع��د مدير 

الطبية  لل�صوؤون  امللكية  الطبية  عام اخلدمات 

اخل�صاونة،  ن�صال  الطبيب  العميد  واالأقاليم 

اإن امل�صت�صفى مزود بجهاز الت�صوير الطبقى.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان 

 ق����ال وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

يف  ظهر  وا�صًحا  حت�صًنا  اإن  النعيمي،  تي�صري 

متو�صط اأداء طلبة االأردن يف الدرا�صة الدولية 

الريا�صيات  مبحثي  يف   )2019  TIMSS(

ال��دك��ت��ور  واأ����ص���اف  ال��ث��ام��ن.  لل�صف  وال��ع��ل��وم 

النعيمي، اأنه عند مقارنة نتائج هذه الدورة .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان 

���ص��م��ن ���ص��ل�����ص��ل��ة امل���زاي���ا احل�����ص��ري��ة ال��ت��ي 

ي���ق���دم���ه���ا ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي���ل���ع���م���الء »ع���رب���ي 

«- ال���ربن���ام���ج اخل����ا�����ض ب���االأط���ف���ال  ج�����ون�����ريرَ

عر�ض  موؤخراً  البنكالعربي  واليافعني،اأطلق 

»اأق���راأ  ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع من�صّ ا���ص��رتاك خ��ا���ض 

ة  املن�صّ غار«–  ال�صّ من«املفكرون  بالعربية« 

والتي  املتدرجة  للقراءة  ال��ري��ادّي��ة  الرقمّية 

ت�����ص��ع��ى ل��الرت��ق��اء مب���ه���ارات ال��ّل��غ��ة ال��ع��رب��ّي��ة 

 – االأط��ف��ال  ل��دى  الّلغوية  الّطالقة  وتعزيز 

وذل���ك يف اإط����ار ���ص��ع��ي ال��ب��ن��ك امل��ت��وا���ص��ل اإىل 

الرقمية. تعزيز خدماته 

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

واملقد�سات  وال�����س��وؤون  االأوق���اف  وزي��ر  ت�سلم   

االإ���س��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��اي��ل��ة ام�����س 

موؤ�س�سة  قبل  م��ن  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  االث��ن��ن، 

اأ�سبوع  اآل البيت مبنا�سبة فوز الوزارة مب�سابقة 

الوئام والتعاي�س الديني.

مدير  من  الذهبية  امليدالية  ت�سلمه  وخ��ال 

عام املركز امللكي للبحوث والدرا�سات االإ�سامية 

م�سطفى القباين وم�ساعد املدير العام لل�سوؤون 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ط���ارق ع��ق��اب، ث��م��ن اخلايلة 

اجل���ه���ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا امل���رك���ز يف ت��ر���س��ي��خ قيم 

التعاي�س الديني.

امللك  بجائزة  االأول  باملركز  ال����وزارة  وف���ازت 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب���ن احل�����س��ن الأ���س��ب��وع ال��وئ��ام 

فعالية  ع��ن   ،2020 ل��ع��ام  االأدي������ان  ب��ن  ال��ع��امل��ي 

نظمتها بعنوان “االأردن اأمنوذج الوئام بن اتباع 

املذاهب واالأديان”.

االنباط- عمان

 خ�س�ست وحدة مكافحة اجلرائم االإلكرتونية 

 065633404 ال���رق���م  اجل��ن��ائ��ي  ال��ب��ح��ث  اإدارة  يف 

لاإجابة على جميع ا�ستف�سارات املواطنن املتعلقة 

باجلرائم االإلكرتونية.

االأمن  با�سم مديرية  االإعامي  الناطق  وقال 

العام، اإن هذه اخلطوة تاأتي �سمن �سيا�سة املديرية 

و�سوال  بها  واالرت��ق��اء  االأمنية  اخلدمة  لتطوير 

اإىل طموح املواطن يف احل�سول على خدمة اأمنية 

ال�سبل  ب��ك��ل  ت�سعى  امل��دي��ري��ة  اأن  مبينا  م��ت��م��ي��زة، 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة االإل��ك��رتون��ي��ة م��ن خ��ال 

متابعتها ملواقع التوا�سل االجتماعي كافة.

حول  ال�سكاوى  م��ن  العديد  ورود  اإىل  وا���س��ار 

ادعاء بع�س االأ�سخا�س باأنهم خرباء يف اجلرائم 

االإلكرتونية، وهم ال ميثلون اأية موؤ�س�سة ر�سمية 

اأو م��رخ�����س��ة، حم����ذرا امل���واط���ن���ن م���ن ال��ت��ع��ام��ل 

معهم خوفاً من تعري�س حياتهم للخطر، داعيا 

اجل��رائ��م  ل��وح��دة  ال��ل��ج��وء  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف 

لدى  م�سكلة  اأو  �سكوى  وج��ود  ح��ال  االإلكرتونية 

اأي مواطن، وعدم اللجوء ملثل اأولئك االأ�سخا�س 

حتت اأي ظرف كان.

االنباط-عمان

 ���س��ارك��ت اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة يف االج��ت��م��اع 

جامعات  ل�سبكة  ال��ع��ام��ة  للجمعية  ��اد���س  ال�����سَّ

طريق احلرير يف مدينة انقرة الرتكية.

وق���ال���ت اجل��ام��ع��ة يف ب���ي���ان، ام�����س االأح����د، 

ال��وث��ائ��ق  ���اري���خ وم���دي���ر م��رك��ز  ال���تَّ ا���س��ت��اذ  اإنَّ 

الدكتور  ام  ال�سَّ ب��اد  ودرا���س��ات  واملخطوطات 

رئي�س  ع��ن  مندوًبا  ���س��ارك  النعيمات،  �سامة 

اجلامعة، عرب تقنية االت�سال املرئي عن ُبعد.

وا����س���ت���ع���ر����س االج���ت���م���اع ح�����س��ب ال���ب���ي���ان، 

ال��ن�����س��اط��ات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ال�����س��ب��ك��ة خ��ال 

ال�����س��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���س��ي��ة وال��ت��ق��ري��ر امل��ايل 

رئي�س  انتخاب  اإىل  اإ�سافة  للرابطة،  واالإداري 

جديد خلم�س �سنوات جديدة.

االجتماع  هام�س  وعلى  اإنَّه  النعيمات  وقال 

اأوراق ع��م��ل ح���ول ط��ري��ق احل��ري��ر  ت��ق��دمي  مت 

ك��م��ن��رب ل��دع��م ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����س��ام 

واالزده�������ار ب���ن ب���ل���دان ال���ع���امل، م�����س��ي��ف��ا اأن���ه 

تناول  امل��و���س��وع  ه��ذا  ق��دم ورق���ة بحثية ح��ول 

خال  من  التاريخ  عرب  الطريق  اأهمية  فيها 

ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ن ال���دول ال��ت��ي ك��ان مير 

فيها.

ال��ت��ب��ادل  ع��ل��ى  يقت�سر  مل  االأم����ر  اأن  وب���ن 

ال��ت��ج��اري اإمن���ا راف��ق��ه ن�����س��اط ث��ق��ايف وت��ف��اع��ل 

ح�ساري بن احل�سارات املختلفة وبن الدول 

ال��ت��ي مي��ر بها ه��ذا ال��ط��ري��ق ال��ت��ج��اري ال��ه��ام، 

كانت  القدمي  العامل  يف  التجارة  اأن  اإىل  الفتا 

والتوا�سل  التفاعل  و�سائل  من  مهمة  و�سيلة 

احل�ساري بن االأمم .

ال��دي��ان��ات وم��ن بينها  اأن ك��ث��ريا م��ن  وب��ن 

ال����دي����ان����ات ال���ت���وح���ي���دي���ة ال����ث����اث ال��ي��ه��ودي��ة 

طريق  عن  انت�سرت  قد  واالإ���س��ام  وامل�سيحية 

اأن  التجارة يف كثري من بقاع العامل، مو�سحا 

مل��وؤرخ��ي  قيماً  م�����س��دراً  يعترب  احل��ري��ر  ط��ري��ق 

ال�سرق  بن  العاقات  طبيعة  لفهم   21 القرن 

اأن اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة ع�سو  ي��ذك��ر  وال��غ��رب. 

كوريا  مقرها  ال��ت��ي  ال�سبكة  ه��ذه  يف  موؤ�س�س 

 82 منذ تاأ�سي�سها عام 2015 والتي ت�سم حالياً 

جامعة من خمتلف دول العامل.

االنباط- عمان

 ح����از م��ع��ه��د ال��ع��ن��اي��ة ب�����س��ح��ة االأ����س���رة، 

حتقيق  �سهادة  على  احل�سن،  امللك  موؤ�س�سة 

و�سامة  جل��ودة  الوطنية  االأه��داف  معايري 

جمل�س  مينحها  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة،  ال��رع��اي��ة 

ال�سحية. املوؤ�س�سات  اعتماد 

اأن ح��ق��ق  ب���ع���د  ال�������س���ه���ادة  امل���ع���ه���د  وح������از 

الرعاية  و�سامة  جلودة  الوطنية  االأهداف 

خالية  بيئة  تعزيز  ت�سمل:  والتي  ال�سحية، 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  يف  التدخن  م��ن 

االأولية، وت�سجيع مقدمي الرعاية ال�سحية 

االأولية على التبليغ عن االأخطاء الدوائية، 

االأمرا�س  مر�سى  �سحة  وتعزيز  واالرتقاء 

غري املعدية يف مراكز الرعاية االأولية.

وق����ال ت��ق��ري��ر ال��ت��ق��ي��ي��م مل��ج��ل�����س اع��ت��م��اد 

ون��ق��اط  م�����س��اح��ات  اإن  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات 

االداء املثالية يف املعهد، متثلت بوجود اإدارة 

داعمة وملتزمة، والعمل بروح الفريق الذي 

مت��ي��ز ب��االن��ت��م��اء ورغ��ب��ت��ه يف ال��ن��ج��اح، الفتا 

واال�ست�سارات  بالتدريب  املعهد  اهتمام  اإىل 

وا����س���دار ك��ت��ي��ب ي��و���س��ح ا���س��ت��ج��اب��ت��ه خ��ال 

تلك  اج��راءات��ه يف  ويعر�س  ك��ورون��ا،  جائحة 

ال��ف��رتة ال���س��ت��م��رار ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة وب��ي��ان 

للتغلب عليها. التحديات واحللول 

املعهد  جناح  ق�س�س  اىل  التقرير  واأ�سار 

�ساعدت  التي  وامل��ب��ادرات  الرعاية  تقدمي  يف 

ال���ع���ائ���ات ع��ل��ى ال��ت��ع��اي�����س ب��ظ��ل اجل��ائ��ح��ة 

واحل����ظ����ر امل�����ن�����زيل، اإ�����س����اف����ة ال����س���ت���م���راره 

ال�سحافة  عرب  التوعوية  الن�سرات  بتقدمي 

التوا�سل  ومن�سات  االل��ك��رتون��ي��ة  وامل��واق��ع 

االجتماعي.

ان االنباط- عمَّ

ولة لل�ساهد الرئي�س   ا�ستمعت حمكمة اأمن الدَّ

ا  �سخ�سً  17 ق��ام  ال��ذي  الفتى �سالح  واملجني عليه 

بقطع يديه واعتام احدى عينيه قبل �سهر ون�سف 

رقاء وتركه يف منطقة خالية من  يف حمافظة الزَّ

ال�سكان وبعيدة عن اأق��رب م�ست�سفى بنحو 7 كيلو 

مرتات.

علنية  جل�سة  االث��ن��ن،  ام�س  املحكمة  وع��ق��دت 

م القا�سي الع�سكري الدكتور  برئا�سة رئي�سها املقدَّ

عفيف  امل��دين  القا�سي  وع�سوية  امل�ساعيد،  موفق 

الع�سكري عامر هل�سة  القا�سي  م  اخلوالدة، واملقدَّ

رقاء”،  الزَّ “فتى  ب���  ُت��ع��رف  ب��ات��ت  ال��ت��ي  بالق�سية 

الفتى �سالح  اإىل رواي��ة  وج��رى خالها اال�ستماع 

�س لاعتداء وظروف الق�سة كما حدثت  الذي تعرَّ

معه.

واأجلت املحكمة بح�سور مدعيها العام اجلل�سة 

ي��وم االأح��د يف 13 من كانون االأول ال�ستكمال  اإىل 

بقية بينات النِّيابة العامة. و�ست�ستمع املحكمة اإىل 

ومبعدل  الق�سية،  يف  جل�ساتها  خ��ال  �ساهدا   26

جل�ستن اأ�سبوعيا.

ال��زرق��اء  اأح���داث الق�سية يف حمافظة  ووق��ع��ت 

اأق���دم  اذ  امل��ا���س��ي،  االأول  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر  منت�سف 

امل��ت��ه��م��ون ع��ل��ى خ��ط��ف ح���دث وب���رت ي��دي��ه واع��ت��ام 

احدى عينيه وتركه يف منطقة معزولة وبعيدة عن 

اأقرب م�ست�سفى بنحو 7 كيلومرتات.

واألقت االأجهزة االأمنية القب�س على 16 �سخ�سا 

على ذمة الق�سية، وتاحق املتهم 17 الفار من وجه 

العدالة حتى اليوم.

واأ�سندت املحكمة يف اأول جل�سات املحاكمة ت�سع 

تهم للمتهمن ال� 17، من بينها االإرهاب واخلطف 

دائمة،  بعاهة  والت�سبب  العر�س،  وهتك  اجلنائي 

االأم��ن، وحيازة  رج��ال  بالقتل، ومقاومة  وال�سروع 

�ساح ناري غري مرخ�س.

االنباط- عمان

 اأ�ساد جالة امللك عبداهلل الثاين ب� “الهّمة العالية” لاأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة، موؤكداً فخره واعتزازه باملبادرات الفردية واالإجنازات 

التي يحققونها.

االت�سال  تقنية  عرب  االثنن  ام�س  لقائه  خ��ال  جالته،  وق��ال 

بح�سور  املتميزين،  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  من  جمموعة  املرئي، 

وكل  االأردين،  عزمية  متثلون  “اأنتم  العبداهلل،  رانيا  امللكة  جالة 

واحد فيكم ميّثل ق�سة جناح”.

املجتمع  اأم��ام  جتاربهم  عر�س  اإىل  احل�سور  امللك  جالة  ودع��ا 

ال�ستلهام الروح املعنوية العالية التي يتمتعون بها، موجهاً بتقدمي 

جالته  وق��ال  االإع��اق��ة.  ذوي  لاأ�سخا�س  امل�ساعدة  اأ�سكال  جميع 

من املوؤ�س�سات اأن تعمل معكم ب�سكل اأكرب”. “املطلوب 
حلقوق  االأعلى  املجل�س  مع  �سيتابع  اأن��ه  اإىل  امللك  جالة  ولفت 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الق�سايا التي ُطرحت خال اللقاء.

املجل�س  ب��ن رع��د رئي�س  االأم���ري م��رع��د  اأع���رب �سمو  م��ن جهته، 

االأع���ل���ى حل��ق��وق االأ���س��خ��ا���س ذوي االإع���اق���ة ع���ن ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره 

جلالتيهما على دعمهما املو�سول لق�سايا االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

ما �ساهم بتعزيز مكانة االأردن عاملياً، مقدماً التهنئة لهما مبنا�سبة 

اليوم العاملي لاإعاقة.

اأن قانون حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة املقر  ولفت �سموه اإىل 

ذوي  االأ���س��خ��ا���س  م�سالح  وي��خ��دم  ع�سرياً  ق��ان��ون��اً  ي��ع��ّد   2017 ع��ام 

االإعاقة، ويدافع عن حقوقهم يف املجاالت كافة، م�سرياً اإىل اأن هناك 

جماالت وا�سعة للتطوير والتح�سن.

وثّمن احل�سور عالياً الدعم امللكي واالهتمام ب�سوؤون االأ�سخا�س 

يف  عار�سن  بالنجاحات،  اال�ستمرار  م��ن  ليتمكنوا  االإع��اق��ة،  ذوي 

اإيجازات لطبيعة اأعمالهم ومبادراتهم.

الب�سرية - وهو  االإعاقة  العزة من ذوي  الدكتور مهند  وح�سل 

ع��ن �سابق - على درج���ة ال��دك��ت��وراه يف ال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي امل��ق��ارن 

حلقوق  االأع��ل��ى  للمجل�س  عاما  اأمينا  ويعمل  ال�����س��رف،  مرتبة  م��ع 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وخبريا دوليا معتمدا يف التحليل القانوين 

و�سياغة الت�سريعات وحقوق االإن�سان لدى هيئات اأممية.

ويعمل �سامان املجايل، من ذوي االإعاقة الب�سرية واحلا�سل على 

القانونية  وال�سوؤون  الق�سايا  الإدارة  مديراً  القانون،  يف  ماج�ستري 

والناطق االإعامي با�سم املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي، بينما 

اأكمل كامل ال�سعدي درا�سته يف الواليات املتحدة االأمريكية، برغم 

لا�ست�سارات  احلياة”  “خط  موؤ�س�سة  واأ�س�س  �ساقيه،  اإح��دى  فقد 

واإعادة التاأهيل، وتخ�س�س يف االأطراف ال�سناعية.

ومل متنع االإعاقة احلركية النا�سطة واملتطوعة هديل اأبو �سوفة 

حيث  االإع��اق��ة،  ذوي  لاأ�سخا�س  وم��درب��ة  م�ست�سارة  تكون  اأن  م��ن 

املجتمع،  يف  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�س  لدمج  ع��دة  م��ب��ادرات  اأطلقت 

االإع��اق��ة  ذوي  م��ن  لطفل  اأم  وه��ي  قبعن،  �سريين  �ساهمت  بينما 

الذهنية، بت�سغيل 13 �سخ�ساً من ذوي االإعاقة خال جائحة كورونا.

فيما يعد اإ�سام الزغول من اأوائل خريجي تخ�س�س تكنولوجيا 

املعلومات من ذوي االإعاقة؛ اإذ يعاين من اإعاقة �سمعية، واختار اأن 

اأول  وط��ّور  املكفوفن،  للطاب  احلوا�سيب  �سيانة  جمال  يف  يعمل 

تتعلق  واأخ���رى  قانونية  م�سطلحات  على  ي�ستمل  اإ���س��اري  قامو�س 

بحقوق االإن�سان.

اخلدمات  يف  التمري�س  مهنة  اللحاوية،  ُروىل  املقدم  ومت��ار���س 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، وال��ت��ي ك��ان��ت اأ���س��ي��ب��ت ب�سلل رب��اع��ي م��ك��ت��م��ل، يف 

تفجريات عمان عام 2005.

الدين  �سرف  املتقاعد  الع�سكري  القا�سي  العميد  ي�سغل  بينما 

للم�سابن  الها�سمية  الهيئة  يف  اإدارة  جمل�س  ع�سوية  ���س��م��ارة، 

الع�سكرين، وهو الذي تعر�س اإىل حادث �سري اأثناء خدمته اأدى اإىل 

�سلل رباعي متكامل.

االإعاقة  ذوي  من  حمفوظ،  اأب��و  ب��اهلل  املعت�سم  ال�ساب  وا�ستطاع 

املرّكبة منذ والدته، اأن ي�سرد جتربته يف كتابن األفهما مبليون ومئة 

و�سبعن األف نقرة باأنفه على اجلهاز اللوحي.

وح�سر اللقاء رئي�س الديوان امللكي الها�سمي.

االنباط- عمان

ال���ي���وم عن  ال��ع��ه��د  اأع���ل���ن���ت م��وؤ���س�����س��ة ويل   

من  مقّدمة  انت�ساب  طلبات   4805 ل�  ا�ستقبالها 

لالتحاق  االأردن��ّي��ة  اجلامعات  وطالبات  طاب 

ب��ربن��ام��ج اأن����ا اأ�����س����ارك اأح����د ال���ربام���ج ال��ت��اب��ع��ة 

للموؤ�س�سة، مبرحلتيه، “اأنا اأ�سارك واأ�سارك +”.

ع��دد  اأن  ب��ي��ان �سحفي،  امل��وؤ���س�����س��ة يف  وب��ّي��ن��ت 

طلبات االن�سمام لربنامج “اأنا اأ�سارك” للف�سل 

بلغ   2021-2020 ال���درا����س���ي  ال���ع���ام  م���ن  االأول 

3580 طالبا وطالبة، يف حن بلغ عدد الطلبات 

لربنامج “اأ�سارك +” 1225 طالبا وطالبة.

وبرنامج “اأنا اأ�سارك” اأحد الربامج التابعة 

تنفيذاً  عليه  ال��ع��م��ل  ي��ت��م  ال��ع��ه��د  ويل  مل��وؤ���س�����س��ة 

واملعهد  املوؤ�س�سة  ب��ن  م�سرتكة  عمل  التفاقّية 

ال��دمي��ق��راط��ي ال��وط��ن��ي وب��ت��م��وي��ل م��ن ال��وك��ال��ة 

االمريكّية للتنمية الدولّية.

واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن الطلبة ينت�سبون ل� 12 

والتكنولوجيا،  العلوم  ال��ريم��وك،  ه��ي،  جامعة 

ج������دارا، م���وؤت���ه، احل�����س��ن ب���ن ط�����ال، ال��ب��ل��ق��اء 

الها�سمّية،  الكرك،  وكلّية  املركز  يف  التطبيقّية 

االأم����رية �سمّية، واالأمل��ان��ّي��ة  االأردن���ي���ة،  ال���زرق���اء، 

ب��داأ مع  التفاعل  اأن  املوؤ�س�سة  واأّك���دت  االأردن��ّي��ة. 

عدد  بتنفيذ  ال��ب��دء  مت  حيث  اجل���دد،  املنت�سبن 

ب��ع��د، نظراً  ال����دورات بتقنّية االت�����س��ال ع��ن  م��ن 

ل��ل��ظ��روف ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة، م���ع ان��ت�����س��ار 

فريو�س كورونا امل�ستجد.

م���ن مرحلتن،  ي��ت��ك��ون  ال��ربن��ام��ج  اأن  وي���ذك���ر 

ال  ب��رن��ام��ج  وه���و  اأ�سارك”  “اأنا  االأوىل  امل��رح��ل��ة 

منهجي تدريبي يندرج �سمن حمور عمل القيادة 

العهد،  ويل  موؤ�س�سة  ع��م��ل  ا���س��رتات��ي��ج��ّي��ة  �سمن 

وي�ستهدف طاب اجلامعات حيث يتم فيه التدريب 

االأح��داث  ومناق�سة  الدميقراطية  املمار�سات  على 

املرحلية من خال الدرو�س امل�ستفادة، كما ينخرط 

الطاب يف جل�سات تدريبية عن املبادئ االأ�سا�سية 

للدميقراطية وحقوق االإن�سان واالأحزاب ال�سيا�سية 

واالنتخابات ودور و�سائل االإعام.

+” فيتخلل  “اأ�سارك  الثانية  املرحلة  يف  اأم��ا 

الربنامج ور�س عمل مكثفة و�ساملة ت�ستمر على 

مدار عام درا�سي كامل يتعّلم فه الطلبة كيفية 

حتديد ومعاجلة اأبرز الق�سايا التي تهم املجتمع 

هذه  حول  التاأييد  وك�سب  ال��راأي  ح�سد  وكيفّية 

الق�سايا، باالإ�سافة اإىل كيفية بناء تواجد فّعال 

حول ق�سيتهم عرب االنرتنت ومواقع التوا�سل 

واملوؤثرين  ال��ق��رار  �سناع  وحت��دي��د  االجتماعي، 

والتوا�سل معهم.

االنباط- عمان

اللواء  امل�سرتكة  االأرك��ان  التقى رئي�س هيئة   

الركن  امل�سري  االأح��د،  احلنيطي،  يو�سف  الركن 

العام  القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن  ال�سيخ خليفة 

اإىل مملكة  زي��ارت��ه  البحرين، خ��ال  دف��اع  لقوة 

البحرين ال�سقيقة.

القائد  م��ع  ال��رك��ن احلنيطي  ال��ل��واء  وب��ح��ث 

العام لقوة دفاع البحرين، بح�سور رئي�س هيئة 

االأركان الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي، 

واللواء الركن ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة 

ك��ب��ار �سباط  م���ن  وع����دد  ال���دف���اع،  وزارة  وك��ي��ل 

والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  البحرين،  دف���اع  ق��وة 

و�سبل تعزيز عاقات التعاون الثنائي يف املجال 

الع�سكري مبا يخدم م�سلحة القوات امل�سلحة يف 

البلدين ال�سقيقن.

و�سلم القائد العام لقوة دفاع البحرين رئي�س 

ه��ي��ئ��ة االأرك�����ان امل�����س��رتك��ة و���س��ام ال��ب��ح��ري��ن من 

القائد  اإي��اه جالة  الذي منحه  االأوىل  الدرجة 

حيث  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  االأع��ل��ى 

اآل خليفة، حتيات  اأحمد  بن  ال�سيخ خليفة  نقل 

البحرين  ململكة  االأعلى  القائد  جالة  وتقدير 

لقيادة و�سعب اململكة االأردنية الها�سمية موؤكداً 

عمق العاقات التي جتمع البلدين ال�سقيقن.

االنباط- عمان

اإن  با�سم الطوي�سي  الثقافة   قال وزير 

دخول االأردن باملئوية الثانية هي منا�سبة 

االردن  حققه  مل��ا  وعظيمة  كبرية  وطنية 

م��ن اجن�����ازات يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت خ��ال 

ما  واأي�سا  تاريخه  م��ن  االأوىل  ع��ام  امل��ائ��ة 

اأن يحقيقه م�ستقبا. ميكن 

الإذاع��ة  حديث  يف  الثقافة  وزي��ر  واأك���د 

االأم����ن ال��ع��ام، ام�����س االث��ن��ن، اأن رم��زي��ة 

وف��ل�����س��ف��ة االح��ت��ف��ال��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ث��اث��ة 

ال��ت��ف��اف  اإب�����راز  االأول  اأ���س��ا���س��ي��ة،  حم����اور 

االأردن�����ي�����ن ح�����ول ق���ي���ادت���ه���م ودول���ت���ه���م، 

اإب���راز االجن���ازات الرتاكمية  وال��ث��اين ه��و 

من  االأوىل  امل��ئ��وي��ة  خ���ال  حتققت  ال��ت��ي 

ت��اري��خ ال��دول��ة االأردن��ي��ة وامل��ح��ور الثالث، 

ال�سباب  اإىل  وحتديدا  االإمام  اإىل  التطلع 

من  ن�����س��ت��ف��ي��د  اأن  مي��ك��ن  وك��ي��ف  االأردين 

درو�س املائة عام االأوىل ونحن نتجه نحو 

. امل�ستقبل 

وطني  برنامج  لدينا  الطوي�سي:  وقال 

مدى  على  وت�ستمر  املنا�سبة  هذه  الإحياء 

اأ�سبوعن  قبل  اأطلقنا  حيث  املقبل،  العام 

مطلع  من  واعتباراً  الدولة  مئوية  �سعار 

وفعاليات  برامج  لدينا  �سيكون  العام  هذا 

التقليدي نظراً  لي�ست جماهريية باملعني 

ال�سحية. للظروف 

بعد  ���س��ت��ب��داأ  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  واأ�����س����اف 

املقبل  مت��وز  �سهر  منت�سف  اأو  اأي���ار  �سهر 

م���ن ���س��م��ن��ه��ا ب���رام���ج اح��ت��ف��ال��ي��ة ورم��زي��ة 

يف امل��ح��اف��ظ��ات، ح��ي��ث ن��رك��ز ع��ل��ى و���س��ول 

مكان  بكل  االأردن��ي��ن  لكل  املئوية  ر�سالة 

التعليمية  باملوؤ�س�سات  خا�سة  واحتفاالت 

واجل��ام��ع��ات وج��م��ي��ع امل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة 

�ستكون لها م�ساهمة يف هذا اجلانب.

هناك  �سيكون  اأن��ه  الثقافة  وزي��ر  وب��ن 

ذات طابع  وم�����س��اري��ع  م�����س��ت��دام��ة  ب��رام��ج 

من  �سل�سلة  �سمنها  م��ن  ح�����س��اري  ث��ق��ايف 

ب��اجل��ام��ع��ات  �ستنفذ  العلمية  امل���وؤمت���رات 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارت������ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

10 م���وؤمت���رات  وال���ث���ق���اف���ة، ح��ي��ث ل��دي��ن��ا 

علمية، �ستنظم خال هذا العام.

الملك: أنتم تمثلون عزيمة األردني وكل واحد فيكم يمثل قصة نجاح
التقى أشخاصا ذوي إعاقة واشاد بنجاحاتهم وإنجازاتهم

دعا إلى عرض تجاربهم الستلهام الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها

 مؤسسة ولي العهد تعلن استقبال 4805 طلبات انتساب جديدة لبرنامج أنا أشارك

 رئيس هيئة األركان يلتقي القائد العام لقوة دفاع البحرين

 الطويسي : خطة وطنية لالحتفال بمئوية تأسيس الدولة األردنية 

 وزير األوقاف يتسلم الميدالية الذهبية 
لفوز الوزارة بمسابقة أسبوع الوئام

 الجرائم اإللكترونية تخصص 
رقما الستفسارات المواطنين

 الجامعة األردنية تشارك باالجتماع 
السادس لشبكة جامعات طريق الحرير

 معهد العناية بصحة األسرة يحوز شهادة 
معايير األهداف الوطنية لجودة الرعاية الصحية

ولة تستمع لشهادة الفتى صالح   أمن الدَّ
في قضية اعتداء 17 شخًصا عليه في الزَّرقاء

الثالثاء  8/ 12 / 2020
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االنباط- املفرق

���ص��ج��ل��ت م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��ف��اوي اع���ل���ى م��ع��دل 

بلغت  حيث  املا�صيني،  اليومني  خالل  مطري 

���ص��ج��ل��ت  ح���ني  م��ل��م يف   13.2 ال���ه���ط���ول  ك��م��ي��ة 

االم��ط��ار  لكميات  م��ع��دل  اع��ل��ى  ن���ادرة  منطقة 

الرتاكمية للمو�صم احلايل وبلغت 64.8 ملم .

االم��ط��ار يف حمافظة  ه��ط��ول  تقرير  وب��ني 

امل��ف��رق ال�����ص��ادر م��ن م��دي��ري��ة ال���زراع���ة ام�����س 

و�صبحا  وج���اب���ر  رح����اب  م��ن��اط��ق  اأن  االث���ن���ني، 

ه��ط��والت  كمية  �صجلت  ال��ك��ه��ف  ودي���ر  وامل��ن��ارة 

مطرية جيدة خالل املنخف�س اجلوي االخري، 

م�صريا اىل ان املعدل املطري لكمية هطول 

يف  ملم   6.9 بلغ  امل��ف��رق  حمافظة  يف  االم��ط��ار 

املعدل  م��ن  املئوية  الهطول  ن�صبة  بلغت  ح��ني 

العام 18.5 باملئة .

االنباط- اإربد

 اأو�صحت بلدية اإربد الكربى اأن قرار املجل�س 

البلدي بعطاء اإن�صاء مبنى منطقة “حور” الذي 

جرى تداوله عرب مواقع التوا�صل االجتماعي 

البنود  بع�س  على  وتغيريات  بتعديالت  يتعلق 

بع�س  يف  زي��ادة  وج��ود  نتيجة  بالعطاء  املتعلقة 

البنود وتخفي�صات يف بنود اأخرى.

وق��ال��ت ال��ب��ل��دي��ة يف ب��ي��ان ت��و���ص��ي��ح��ي، ام�س 

االثنني، اإن العطاء امل�صار اإليه جرى طرحه يف 

مرحلة  يف  االآن  وهو   2019-2018 املالية  ال�صنة 

لهذه  خ��ا���ص��ة  ت�صكيل جل��ن��ة  وج���رى  اال���ص��ت��الم 

ب��وف��ر مايل  ال��ع��ط��اء حظي  اأن  ال��غ��اي��ة. واأك����دت 

�صيا�صة  �صمن  وياأتي  دي��ن��ارا،   11776 قرابة  بلغ 

م��ن��ذ ع��دة  ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل�����س  انتهجها  وا���ص��ح��ة 

امل�صتاأجرة  املباين  من  التخل�س  بهدف  �صنوات 

جميع  ت�صم  عالية  مبوا�صفات  م��ب��ان  وت��وف��ري 

اخلدمات ل�صكان املناطق.

العطاء ال تعد  اأن قيمة  اإىل  البلدية  ولفتت 

مرتفعة اإطالقاً ملبنى تفوق م�صاحته 530 مرتاً، 

وي�صم  ج��داً  عالية  مبوا�صفات  اإن�صائه  وج��رى 

للمنطقة  م��ق��ر  اأح��ده��م��ا  منف�صلني؛  ب��ن��اءي��ن 

واالآخر قاعة متعددة االأغرا�س تقدم اخلدمات 

العامة جلميع �صكان املناطق ال�صمالية.

ان�صاء مثل هذه املباين  اأن  اإىل  البيان  ولفت 

كانت تدفعه  للبلدية  كبرياً  مالياً  ي�صمن وفراً 

امل�صتاأجرة، وتعود جميع  بدل ايجارات للمباين 

هذه املبالغ على �صكل خدمات تقدم للمواطنني 

يف خمتلف املناطق.

الوفر  بهذا  املبنى  ان�صاء  اأن  البلدية  واأك��دت 

املايل واملوا�صفات التي جرى تنفيذها هو اجناز 

ي��ح�����ص��ب ل��ه��ا ال ع��ل��ي��ه��ا، ن��اف��ي��ة وج����ود خمالفة 

قانونية اأو هدر للمال العام.

االنباط- لواء االأغوار اجلنوبية

تفقد مدير الرتبية والتعليم للواء االأغوار 

اجلنوبية �صامي الكواليت، ام�س االثنني، مراكز 

 2021/ 2020 الدرا�صي  للعام  التكميلي  امتحان 

ال�صايف  مدر�صتي  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  لطلبة 

االأ�صا�صية  ال��زه��راء  وفاطمة  للبنات  االأ�صا�صية 

املختلطة.

للوقاية  اإج���راءات  هناك  اأن  الكواليت  واأك��د 

وال�صالمة العامة يف القاعات قبل دخول الطلبة 

وبعد خروجهم من قاعة االمتحان مع الرتكيز 

ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي اأث���ن���اء اال���ص��ط��ف��اف 

مركز  وتعقيم  القاعة،  داخ��ل  االمتحان  وتاأدية 

االمتحان ب�صكل دوري ل�صمان �صالمة اجلميع.

ك��م��ا ت��ف��ق��د ال��ك��وال��ي��ت ال���ق���اع���ات م���ن حيث 

ت���وف���ري االإ������ص�����اءة وال���ت���ه���وي���ة ال����الزم����ة داخ���ل 

غ�����رف االم����ت����ح����ان، وم������دى م��ن��ا���ص��ب��ة امل��ق��اع��د 

ال��ك��ب��رية  اجل���ه���ود  م��ث��م��ن��ا  امل��م��ت��ح��ن��ني،  للطلبة 

واالل��ت��زام  امل��ك��ان  تهيئة  على  املدر�صتني  الإدارة 

بالتعليمات واالإجراءات اخلا�صة باالمتحان.

االنباط-عمان

يومي  االأردين  العربية  اللغة  جممع  يعقد 

اخلمي�س العا�صر وال�صابع ع�صر من كانون االأّول 

احل����ايل م��و���ص��م��ه ال��ث��ق��ايف ال��ث��ام��ن وال��ث��الث��ني، 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���ب���ادرة )�����س( اإح�����دى م���ب���ادرات 

موؤ�ص�صة ويل العهد. 

املو�صم لهذا العام �صيعقد عن بعد عرب تقنية 

االت�����ص��ال امل��رئ��ي، يف ذك���رى ال��راِح��لَ��ني االأ���ص��ت��اذ 

ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ك��رمي خ��ل��ي��ف��ة رئ��ي�����س امل��ج��م��ع 

نائب  حمدان  حممد  الدكتور  واالأ�صتاذ  ال�صابق، 

الرئي�س. 

جل�صتني،  االأول  ي��وم��ه  يف  امل��و���ص��م  ويت�صمن 

ال�صيخ  اأحمد  الدكتور  االأ�صتاذ  يرتاأ�صها  االأوىل 

���ص��روج��ي��ة، وي�����ص��ارك ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن االأ����ص���ات���ذة: 

الدروبي،  �صمري  والدكتور  بكار،  يو�صف  الدكتور 

يرتاأ�صها  والثانية  عليمات.  فاطمة  وال��دك��ت��ورة 

االأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د ح����ّور، وي�����ص��ارك فيها 

االأ�����ص����ات����ذة: ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���ك���رمي احل���ي���اري، 

والدكتور همام غ�صيب. 

االأ�صاتذة:  من  كل  يتحدث  الثاين  يومه  ويف 

التعليم  اأبو قدي�س وزير  الدكتور حممد  معايل 

الدين  �صياء  والدكتور  العلمي،  والبحث  العايل 

ال��ن��اظ��ر، يف اجلل�صة  ع��رف��ة، وال��دك��ت��ور م��و���ص��ى 

اإبراهيم  الدكتور  االأ�صتاذ  يرتاأ�صها  التي  االأوىل 

بدران. والثانية يرتاأ�صها االأ�صتاذ الدكتور فتحي 

الدكتور عدنان  االأ�صتاذ  امللكاوي، ويتحدث فيها 

لالأ�صتاذ  ابن”  “�صهادة  اأي�صاً  وتت�صمن  عو�س، 

الدكتور اأحمد حمدان.

 منطقة الصفاوي تسجل أعلى معدل 
مطري في محافظة المفرق

 بلدية إربد: مبنى حور منفعة عامة 
اقتضتها الضرورة

 مدير تربية األغوار الجنوبية يتفقد 
مراكز امتحان التكميلي

مجمع اللغة يستذكر الراِحَلين خليفة وحمدان 
في موسمه الثقافي الثامن والثالثين

 بالتعاون مع مبادرة )ض(

الهياجنة: ليس لدينا ما نخفيه والخلل بـ 20 حالة كورونا ال يقلق

60 وفاة و3980 إصابة بفيروس كورونا و4589 حالة شفاء

 تحسن ملموس في أداء طلبة األردن في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات لدورة 2019

اللجنة التوجيهية لبرنامج سيادة القانون في األردن تعقد اجتماعها الخامس

 عبيدات: سنوفر لقاحات كورونا لألردنيين ولن نقبل إال باآلمنة والفاعلة

االنباط-عمان

اأمني عام وزارة ال�صحة ل�صوؤون  وجه 

الدكتور  ك��ورون��ا  ملف  م�صوؤول  االأوب��ئ��ة 

االأردين  للمواطن  ال�صكر  هياجنة  وائل 

من  اأق��ل  اال���ص��اب��ات  باإبقاء  �صاعد  ال��ذي 

خ����الل ا���ص��ت��ع��م��ال ال��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د 

اجل�صدي واالبتعاد عن التجمعات �صاهم 

بثبات املنحنى الوبائي وانخفا�س اأعداد 

اال�صابات.

اخل��روج��ات  ع��دد  اإن  الهياجنة  وق��ال 

م�����ن امل�������ص���ت�������ص���ف���ي���ات اأك��������ر م�����ن ع����دد 

للم�صت�صفيات. الدخوالت 

اىل  ت����دخ����ل  “حاالتان  واأ��������ص�������اف، 

م�صابة  اإح��داه��ا  االأردن��ي��ة  امل�صت�صفيات 

با�صابتها،  م�صتبه  واخ��رى  بالفريو�س، 

ولكل منها جناح”.

امل�����ص��ت��ب��ه  احل�������االت  ب��ع�����س  اأن  وب�����ني 

كورونا تدخل غرف  با�صابتها بفريو�س 

العناية يف امل�صت�صفيات، وهي تختلف عن 

احلاالت املوؤكدة امل�صابة بالفريو�س.

م�����ص��ت��ب��ه  ه���ن���اك ح�����االت  اأن  واأو�����ص����ح 

ب��ا���ص��اب��ت��ه��ا ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا ت��دخ��ل 

ك��ورون��ا،  ملر�صى  خم�ص�صا  غ��ري  جناحاً 

وه����ن����اك م���ر����ص���ى م���وؤك���دي���ن م�����ص��اب��ني 

غري  اأجنحة  يدخلون  كورونا  بفريو�س 

ل��ظ��روف  وذل���ك  للم�صابني،  خم�ص�صة 

امل�صت�صفى.

واأكد الهياجنة اأن الوزارة ت�صرح بكل 

لدينا  “لي�س  قائال:  كورونا،  يخ�س  ما 

ح��ال��ة   20 يف  خ��ل��ل  ورد  واذا  ن��خ��ف��ي��ه  م��ا 

زيادة او نق�صان فاإن ذلك غري مقلق”.

يتح�صن،  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ص��ع  اأن  وب���ني 

48 ه���و اأق�����ل م��ن  واالأ�����ص����ب����وع ال���وب���ائ���ي 

انخفا�صا  ون�صهد  املا�صيني  االأ�صبوعني 

يف اال�صابات، واالأ�صبوع 49 بح�صب االأيام 

يتجه املنحنى نحو الثبات والتح�صن.

ال���وب���ائ���ي���ة  ال���ن�������ص���ب  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

ل��الن��ح��دار،  تتجه  الفحو�صات  بح�صب 

يف  اال�صابات  ن�صب  يف  انخفا�س  وهناك 

املثبتة  واحل���االت  املا�صيني  االأ�صبوعني 

ب��ان��خ��ف��ا���س وال���و����ص���ع ال���وب���ائ���ي ث��اب��ت، 

وناأمل اأن يتح�صن، ورهاننا على املواطن 

ب��االل��ت��زام وارت����داء ال��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د 

اجل�صدي.

اأك��ر اال���ص��اب��ات تكون  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

وتليها   ،35-  24 ب���ني  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ة 

الفئة بني 35-44 و24-15.

اأكر  الذكور  بني  اال�صابات  وت�صجل 

من االناث، والوفيات تتجه نحو الثبات 

الوفيات  اأك��ر  تكون  فيما  التح�صن،  اأو 

بني الفئة من 74 اإىل 84 �صنة.

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�صحة ت�صجيل 60 وفاة و3980 

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

اإىل  للوفيات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  االث��ن��ني، لريتفع 

3116 واالإ�صابات اإىل 244069.

1200 ح���ال���ة يف  ع��ل��ى  االإ�����ص����اب����ات  وت����وّزع����ت 

ح���ال���ة يف  ع����ّم����ان، و1067  ال��ع��ا���ص��م��ة  حم��اف��ظ��ة 

249 حالة يف الرمثا، و454  اإرب��د، منها  حمافظة 

حالة يف حمافظة املفرق، و291 حالة يف حمافظة 

و178  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و229  ال��زرق��اء، 

حالة يف حمافظة عجلون، و163 حالة يف حمافظة 

الكرك، و121 حالة يف حمافظة جر�س، و98 حالة 

يف حمافظة ماأدبا، و70 حالة يف حمافظة العقبة، 

يف  حالة   29 منها  م��ع��ان،  حمافظة  يف  حالة  و63 

البرتا، و46 حالة يف حمافظة الطفيلة.

ال�صادر ع��ن رئا�صة  االإع��الم��ي  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 

احل���االت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����ص��ح��ة  ووزارة  ال�����وزراء 

بينما  ح��ال��ة،   48920 اإىل  و���ص��ل  ح��ال��ّي��اً  الن�صطة 

دِخ��ل��ت ال��ي��وم للعالج يف 
ُ
اأ بلغ ع��دد احل���االت التي 

امل�صت�صفيات املعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 228 

حالة امل�صت�صفيات بعد �صفائها.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلاالت التي تتلّقى 

العالج يف امل�صت�صفيات حالّياً بلغ 1684 حالة، منها 

403 حاالت على اأ�صّرة العناية احلثيثة.

كما اأ�صار املوجز اإىل ت�صجيل 4589 حالة �صفاء 

ال��ي��وم يف ال��ع��زل امل��ن��زيل وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، لي�صل 

اإجمايل حاالت ال�صفاء 192033 حالة.

اأج���ري  خم��ربّي��اً  فح�صاً   25051 اأن  واأ����ص���اف 

التي  الفحو�صات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�صبح  ال��ي��وم، 

 2709571 االآن  وح��ت��ى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت 

فح�صاً، الفتا اإىل اأن ن�صبة الفحو�صات االإيجابّية 

لهذا اليوم و�صلت اإىل قرابة 89ر15 باملئة.

ب��اأوام��ر  اإىل االل��ت��زام  ال����وزارة اجلميع  ودع���ت 

ارت��داء  ال��وق��اي��ة، خ�صو�صاً  �صبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع، 

 20 التجّمعات الأكر من  اإقامة  الكّمامات، وعدم 

التوعوية  احلملة  متابعة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  �صخ�صاً، 

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

فريو�س كورونا وت�صجيع االأفراد حلماية اأ�صرهم 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

االنباط- عمان

الدكتور تي�صري   قال وزي��ر الرتبية والتعليم 

النعيمي، اإن حت�صًنا وا�صًحا ظهر يف متو�صط اأداء 

 TIMSS( الدولية  الدرا�صة  يف  االأردن  طلبة 

لل�صف  وال��ع��ل��وم  الريا�صيات  مبحثي  يف   )2019

الثامن.

مقارنة  عند  اأن��ه  النعيمي،  الدكتور  واأ���ص��اف 

 TIMSS( دورة  نتائج  مع  ال���دورة  ه��ذه  نتائج 

2015(، جند ارتفاًعا يف متو�صط عالمات الطلبة 

يف الريا�صيات مبعدل 34 درجة، ومبعدل 26 درجة 

يف العلوم، وتقدما يف ترتيب طلبة االأردن مبعدل 

3 رتب يف الريا�صيات ورتبة واحدة يف العلوم.

يف  النعيمي  الدكتور  بح�صب  االأردن،  ر  وت�صدُّ

اليوم  )ب���رتا(  االأردن���ي���ة  االأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح 

االثنني، قائمة الدول الع�صرة التي اأظهرت حت�صًنا 

يف ن�صبة الطلبة الذين و�صلوا اإىل م�صتوى االأداء 

املقبول يف الريا�صيات، مبقدار من التح�صن بلغ 

15 باملئة، يف حني بلغ مقدار التح�صن يف العلوم 

9 باملئة.

واأو�صح وزير الرتبية والتعليم، اأن االأردن جاء 

الثاين من بني 13 دولة اأظهرت تقدًما يف مبحث 

الريا�صيات، والثالث بني 11 دولة يف مبحث العلوم 

.)2015 TIMSS( مقارنة باأداء طلبته يف دورة

لتنمية  الوطني  امل��رك��ز  رئي�س  ك�صَف  ب����دوره، 

امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة، ال����ذي ي��ت��وىل ادارة ال��درا���ص��ة 

الدولية يف االأردن، الدكتور عبداهلل يو�صف عبابنة، 

اأن الرابطة الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي ) 

اليون�صكو  منظمة  مع  بالتعاون  اعلنت   ،)IEA
نتائج  باري�س،  بتوقيت  �صباحاً  العا�صرة  ال�صاعة 

طلبة الدول امل�صاركة يف ال��دورة ال�صابعة لدرا�صة 

لعام  والعلوم  الريا�صيات  يف  الدولية  التوّجهات 

 Trends in International(،2019

 Mathematics and Science
.)2019 Study (، )TIMSS

�صاركت  دول���ة   39 اإن  عبابنة،  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

4 �صنوات على طلبة  ك��ل  التي تعقد  ال��درا���ص��ة  يف 

مبحثي  يف  االأ�صا�صيني  والثامن  الرابع  ال�صفني 

م�صاركات   8 اإىل  باالإ�صافة  والعلوم،  الريا�صيات 

 benchmarking( اأخ���رى  تربوية  لنظم 

.)  educational systems
طلبة  اداء  يف  التح�صن  عبابنة  الدكتور  وع��زا 

اجل��ه��ود  اإىل  ال���درا����ص���ة،  ن��ت��ائ��ج  ب��ح�����ص��ب  االردن 

الكبرية التي بذلتها وزارة الرتبية والتعليم خالل 

 ،2019/2018 و   ،2018/2017 الدرا�صيني  العامني 

من  االأخ���رى،  التعليمية  ال�صلطات  مع  بالتعاون 

اإع��داد م��واد تدريبية ُم�صتّقة من املهارات  خ��الل 

التي تقيمها درا�صة )TIMSS( يف الريا�صيات 

والعلوم.

ن جاء نتيجة كذلك، جلهد  وقال اإن هذا التح�صُّ

وطني كبري وُمن�ّصق قادته وزارة الرتبية والتعليم، 

التي �صت�صتمر و�صركاوؤها يف الربامج الهادفة اإىل 

الرتكيز على نوع التعليم الإك�صاب طلبتنا مهارات 

ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ص��ري��ن، واإع���داده���م ملواكبة 

متطلبات الع�صر من خالل مناهج مطّورة ُترّكز 

على مهارات التفكري العليا، وبرامج تدريب نوعية 

حتفيزية للطلبة.

اأع���دت  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  واأو����ص���ح 

فيديوهات  الدرا�صة،  الإج��راء  ا�صتعداداتها  خالل 

واملعلمني،  واالأه�����ايل  للطلبة  ق�����ص��رية  ت��وع��وي��ة 

للمعلمني  مكّثفة  م�صّورة  دورات  عقد  مت  فيما 

ال��ق��راءة  م��ب��ادرة  اإط���الق  اإىل  اإ�صافة  وامل�صرفني، 

واحل�������ص���اب، وت���دخ���الت ت��رب��وي��ة ه���ادف���ة نفذتها 

ال�صلطات التعليمية املختلفة.

الدولية  الدرا�صات  اإن  عبابنة،  الدكتور  وبني 

امل��وؤ���ص��رات املهمة  اإح��د  ن��واجت التعلم تعد  لتقييم 

الوطنية  اال�صرتاتيجية  وف��ق  حتقيقها  ال��واج��ب 

واأول��وي��ات   2025-2016 الب�صرية  امل���وارد  لتنمية 

اأن��ن��ا يف االردن  ب��رن��ام��ج عمل احل��ك��وم��ة، م��وؤك��دا 

ن يف ال��دورات  نتطّلع بثقة اإىل مزيد من التح�صُّ

ومعلمينا  طلبتنا  ب��ج��ه��ود  ل��ل��درا���ص��ة  ال���ق���ادم���ة 

وم�صرفينا

ان االنباط- عمَّ

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��ربن��ام��ج دع���م ���ص��ي��ادة 

ال��ق��ان��ون يف االأردن، وامل���م���ّول م��ن االحت����اد االأوروب������ي، 

اجتماعها اخلام�س با�صتخدام تقنيات التوا�صل عن ُبعد.

ون��اق�����ص��ت ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ي ت��رتاأ���ص��ه��ا وزارت�������ا ال��ع��دل 

والتخطيط والتَّعاون الدويل، ام�س االثنني، �صري العمل 

والدعم  الربنامج،  مكوين  �صمن  االأداء  موؤ�صرات  وفق 

التي  والتحديات  الفنية،  وامل�صاعدة  للموازنة  املبا�صر 

كورونا  ف��ريو���س  لتف�ّصي  امل�صاحبة  ال��ظ��روف  فر�صتها 

امل�صتجد.

واأ�صاد اأمني عام وزارة العدل القا�صي زياد ال�صمور 

بالتعاون مع االحتاد االأوروبي، والتقّدم يف جميع حماور 

تطوير قطاع العدالة بالرغم من التحديات احلا�صلة، 

وذلك بف�صل النهج الت�صاركي والتن�صيق امل�صتمر للجهود.

ون�����ّوه م��دي��ر ق�����ص��م ال�����ص��راك��ة االأوروب����ي����ة يف وزارة 

ال�صركاء  بذلها  التي  باجلهود  �صناعة  عماد  التخطيط 

الطارئة،  للظروف  لال�صتجابة  وامل��ان��ح��ون  الوطنيون 

والعمل ملواجهة التحديات التي اعرت�صت خطط العمل 

والتنفيذ هذا العام.

وعر�س اأع�صاء اللجنة من ممثلي املجل�س الق�صائي، 

ال��ع��ام،  االأم����ن  وم��دي��ري��ة  االأردين،  الق�صائي  وامل��ع��ه��د 

واجهوها،  التي  التحديات  واأه���م  الربنامج  الإجن����ازات 

موؤكدين التعاون مع االحتاد االأوروب��ي و�صائر ال�صركاء 

يف التنفيذ.

وتطّرقت مديرة التعاون يف بعثة االحت��اد االأوروب��ي 

يف االأردن كورين اندريه اإىل املو�صوعات املتعلقة باإ�صالح 

ونظام  املجتمعية،  بالعقوبات  املتمثلة  ال��ع��دال��ة،  قطاع 

ال��الزم،  التمويل  توفري  القانونية من خالل  امل�صاعدة 

نوعية  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  امل�صتفيدين  ق��اع��دة  وت��و���ص��ي��ع 

التقييم يف  للمواطنني، ودور عملية  املقدمة  اخلدمات 

�صياغة مهمات الربنامج للمرحلة القادمة.

وقّدم مدير الربنامج �صمن بعثة االحتاد االأوروب��ي 

جورجيو جورجي، اإيجازا حول �صري عمل الربنامج.

وعر�صت مديرة التخطيط وتطوير االداء املوؤ�ص�صي 

يف وزارة العدل املهند�صة نائلة قردحجي الأهم االإجنازات 

وعر�صت  االأداء.  قيا�س  موؤ�صرات  �صوء  يف  والتحديات 

املتعلقة  التن�صيق  جلهود  للتنمية  الفرن�صية  ال��وك��ال��ة 

بالربنامج من خالل وحدة التن�صيق، واخلربات الفنية 

امل�صرتكة التي تدعم الربنامج ككل.

م�صاريع  خمتلف  ح��ول  اإي��ج��ازا  االج��ت��م��اع  وت�صمن 

العدالة  جمموعة  قدمتها  امل��ن��ف��ذة،  الفنية  امل�����ص��اع��دة 

ال��دويل  للتعاون  االأملانية  واملوؤ�ص�صة  ال���دويل  والتعاون 

واجل��رمي��ة،  ب��امل��خ��درات  املعني  امل��ت��ح��دة  االأمم  ومكتب 

والوكالة االإ�صبانية للتعاون االإمنائي الدويل.

التعاون  اأحد م�صاريع  اأن الربنامج الذي يعد  يذكر 

امل�صرتك بني االحت��اد االأوروب���ي واحلكومة، يهدف اإىل 

اإليها  والو�صول  العدالة  تعزيز فاعلية و�صفافية قطاع 

�صمن اإطار �صيادة القانون.

االنباط-عمان

 ق�����ال وزي������ر ال�����ص��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

ي�صهد  زال  ال  الوبائي  الو�صع  اإن  عبيدات 

ث��ب��ات��اً م���ع ان��خ��ف��ا���س يف ع����دد االإ����ص���اب���ات 

خ���الل االأ���ص��ب��وع��ني االأخ���ريي���ن، ول��ك��ن ما 

زل��ن��ا يف قلب امل��ع��رك��ة م��ع ف��ريو���س ك��ورون��ا 

االإم��ك��ان��ات  بكل  حم��ارب��ت��ه  علينا  وجميعنا 

امل����ت����اح����ة وخ�����ريه�����ا ال����ت����زام����ن����ا ب�����ارت�����داء 

عن  واالبتعاد  اجل�صدي  والتباعد  الكمامة 

التجمعات.

االثنني،  واأ�صاف خالل موؤمتر �صحفي 

����ص���رورة ت��غ��ط��ي��ة ال��ك��م��ام��ة ل���الأن���ف وال��ف��م 

كيفية  نتعلم  اأن  ويجب  م��ا،  نوعا  وال��وج��ه 

التعامل مع الكمامة عند خلعها واأن تكون 

مبكان اآمن.

�صتكون  امليدانية  امل�صت�صفيات  اأن  وب��ني 

ج���اه���زة يف م���وع���ده���ا واالأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة 

ال��ط��ب��ي وغ���ري الطبي  وامل���ع���دات واالأث�����اث 

ج���اه���ز، وه���ن���اك ت���دري���ب���ات ت���ت���م ل���ل���ك���وادر 

ال�����ص��ح��ي��ة ال���ت���ي ���ص��ت��ع��م��ل ب��امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

امل�صابني  م��ع  للتعامل  ال��ث��الث  امل��ي��دان��ي��ة 

بالفريو�س.

ولفت اإىل اأن االأردن تعاقد مع جمموعة 

م����ن ال�������ص���رك���ات ل���ت���وف���ري ل���ق���اح ك����ورون����ا، 

والتعاقد مع اأكر من جهة ي�صمن و�صول 

ال��ل��ق��اح ب���اأق���رب وق����ت مم���ك���ن، ك��م��ا ت��وج��د 

نعرف  وال  كوفاك�س  ائ��ت��الف  م��ع  اتفاقية 

فايزر  ل��ق��اح  ول��ك��ن  لقاحاته،  �صت�صل  متى 

املقبل  ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  يف  �صي�صل 

وه��ن��اك ا���ص��ت��ع��دادات ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ���ص��واء 

ب��دق��ة ب��رن��ام��ج اإع���ط���اء ال��ل��ق��اح واأول���وي���ات 

�صركة  مع  اتفاقية  وهناك  اللقاح،  اإع��ط��اء 

ا����ص���رتازي���ن���ي���ك���ا ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى ال���ل���ق���اح، 

اأند  جون�صون  �صركة  مع  التفاقية  ا�صافة 

ي�صتطيع  ب��اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا  جون�صون، 

مع  يتعلق  مبا  قوي  برنامج  �صمان  االأردن 

هذه اللقاحات ولن يقبل االأردن اال توفري 

اأن  يجب  والتي  والفاعلة  االآمنة  اللقاحات 

متر بكافة االإجراءات العتمادها.

بتكلفة  النظر  اع��ادة  يتم  اأنه  اإىل  واأ�صار 

ب�����ص��ورة م�����ص��ت��م��رة، ا���ص��اف��ة   pcr ف��ح�����س 

للم�صابني  بامل�صت�صفيات  ال��ع��الج  لتكلفة 

تعليمات  ا�صدار  مت  وق��د  كورونا  بفريو�س 

�صكلت  كما  وت�صعريها،  اخلدمة  مل�صتويات 

م��الح��ظ��ات  اأو  ���ص��ك��اوى  ب���اأي  للنظر  جل��ن��ة 

اخل��ا���س،  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ع��الج  ت�صعرية  ح���ول 

ك��م��ا مت ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة 

ويف  ال�صخ�صية،  الوقاية  و�صائل  با�صتعمال 

ال��ك��وادر  قبل  م��ن  �صكاوى  هناك  ك��ان  ح��ال 

ال���وزارة  يف  متوفرة  اأرق���ام  هناك  ال�صحية 

للحفاظ على �صحة الكوادر الطبية.

الثالثاء  8/ 12 / 2020
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املفارقات املذهلة والتي متثل حاالت غري طبيعية يف العر�ض  اليومية العديد من  يف حياتنا 

‘كاملطففني’ حيث ما لهم يختلف عما عليهم،  اأحياناً، متاما  الغلو  اأو  التطرف  والطلب لدرجة 

مثلة على ذلك: وتالياً بع�ض االأ

1. حقوق واأنانية: البع�ض يلهث وراء املطالبة بحقوقه طلباً للم�ساركة باملنا�سبات والفعاليات 

اأمرا�ساً  ويعك�سون  املفرطة  باالأنانية  يتمتعون  م�ساركتهم  عند  لكنهم  الزمان؛  هذا  يف  وغريها 

تك�سف حقائقهم ومكنوناتهم. واإ�سقاطات  اإجتماعية 

2. متثيل ومنا�سب: البع�ض ي�ستطيع اأن ميّثل على كل من حوله عند حاجته ويتظاهر بالود 

وال�سماحة؛ بيد اأنه يتعّرى حال و�سوله ملبتغاه اأو للمن�سب الذي يريد مما يعك�ض حقيقته.  

اأنهم  بيد  ع��ل��ى،  االأ الفردو�ض  يطلبون  العزة  رب  ي�ساألون  عندما  النا�ض  والعطاء:  خ��ذ  االأ  .3

يلملمون من جيوبهم ‘الفراطة’ ولي�ض الدراهم ل�سد طلبات ذوي احلاجة. 

بنهم �سيء اخللق رغم اإميانهم الرا�سخ  4. زواج: البع�ض يفّت�ض عن عرو�ض من اأهل اخللق الإ

بهذه احلقيقة.

باء للأبناء كالنق�ض يف احلجر وباإهتمام وعناية جداً، بيد  بناء: تربية ومتابعة االآل باء واالأ 5. االأ

بناء ينتظرون والديهم للزوال عن هذه الدنيا حتى عندما يناولوهم حبة الدواء.   اأن بع�ض االأ

ب�ساعتهم،  ‘مفا�سلتهم’ وتبخي�ض  يتم  الفقراء  من  الب�سائع  �سراء  عند  واأغنياء:  فقراء   .6

�سعار. غنياء يف املوالت وغريها اأّنى كانت االأ بيد اأننا ن�سرتي من االأ

البع�ض للماء والكهرباء وكل �سيء يف منازلنا دوماً  اإ�ستخدامات  العامة:  ماكن  املنزل واالأ  .7

ماكن العامة بهدر وفو�سى. �سياء يف االأ بتقنني وتر�سيد، بيد اأن اإ�ستخداماتهم لذات االأ

بنات  مع  �سرعية  غري  علقات  باإقامة  نف�سهم  الأ ي�سمحوا  ال�سباب  بع�ض  و�سبايا:  �سباب   .8

مر باأخواتهم. النا�ض، لكنهم يذوبون �سرفاً عندما يتعلق االأ

نانية والكراهية، ومطلوب و�سع  9. املطلوب: مطلوب عدم الكيل مبكيالني، ومطلوب عدم االأ

خرين لت�ستقيم احلياة؛ حيث الدنيا مليئة باملفارقات املذهلة. اأنف�سنا مكان االآل

البع�ض،  عند  ل�سوزفرينيا  توؤ�سر  م�ساألة  اليومية  املفارقات  هذه  رف�ض  اأو  قبول  ب�سراحة: 

خذ والعطاء بنف�ض الروحية؛ لن�سعر براحة البال والر�سا والقناعة.  واملطلوب التعامل باالأ

�سباحكم ورد وفل ويا�سمني

د.محمد طالب عبيدات

مفارقات يومية ُمذهلة

الثالثاء   8/ 12 / 2020 

االنباط- املفرق

 اطلقت موؤ�س�سة رواد امل�ستقبل بالتعاون مع 

وزارة االدارة املحلية والوكالة االملانية للتعاون 

ب�سيارتك” للحد من  “كي�سك  ال���دويل حملة 

ظاهرة الرمي الع�سوائي للنفايات من املركبات.

اىل  �سحفي،  بيان  بح�سب  احلملة  وتهدف 

م��ع��اجل��ة ظ���اه���رة ال���ق���اء ال��ن��ف��اي��ات م���ن ن��واف��ذ 

ال�سري  ح����وادث  م��ن  للحد  كو�سيلة  امل��رك��ب��ات 

وزيادة الوعي البيئي لتغيري ال�سلوك املجتمعي 

ال�سلبة يف كل  النفايات  ادارة  اخلا�ض بق�سايا 

من حمافظات املفرق واربد ومادبا.

و�سيتم خلل احلملة توزيع اكيا�ض لتجميع 

ال��ن��ف��اي��ات داخ����ل امل��رك��ب��ات ب��ال��ت��زام��ن م���ع بث 

ر���س��ائ��ل توعية ع��ر حم��ط��ات اذاع��ي��ة متنوعة 

وداخ��ل دوائ��ر الرتخي�ض ومن خلل اللوحات 

امل�ستهدفة  املحافظات  يف  امل��وج��ودة  االعلنية 

حيث مت اطلق احلملة الكرتونيا عر و�سائل 

ب�سفحة  ب��وك  كالفي�ض  االجتماعي  التوا�سل 

حتمل ا�سم احلملة “كي�سك ب�سيارتك” بهدف 

القاء  ظاهرة  من  للحد  التوعية  ر�سائل  ن�سر 

النفايات من نوافذ املركبات ب�سكل او�سع.

ب�سيارتك”  “كي�سك  م�����ب�����ادرة  وت���ع���ت���ر 

اح���دى م��ب��ادرات رف��ع ال��وع��ي البيئي بق�سايا 

العاملني  دم��ج  م�����س��روع  ال�سلبة يف  ال��ن��ف��اي��ات 

ادارة  قطاع  يف  الوعي  وزي���ادة  الر�سميني  غري 

اىل  النفايات  حتويل  برنامج  �سمن  النفايات 

ال���وزارة  م��ن  م�سرتك  بتمويل  ايجابية  طاقة 

االحت����ادي����ة ل��ل��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة 

واالحتاد االوروبي.

االنباط- الزرقاء

املهند�ض  الزرقاء  زراع��ة   تفقد مدير مديرية 

ك��رمي احل�سامي، ام�ض االثنني، ع��دداً من م��زارع 

منطقتي ال�سليل واحللبات وبحث مع املزارعني 

مزروعاتهم،  على  الغزيرة  االأم��ط��ار  تاأثري  م��دى 

تواجههم،  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  امل�ساكل  اأه���م  باحثا 

وذلك بناًء على توجيهات وزير الزراعة .

التفقدية،  املهند�ض احل�سامي جولته  وا�ستهل 

املعنيني  املهند�سني  ع��دد من  رافقه خللها  التي 

يف املديرية ووحدة االر�ساد الزراعي، بلقاء رئي�ض 

اأهمية  ناق�سا  اذ  العو�سات،  ن�سال  ال�سليل  بلدية 

التي  االأ�سجار  واإزال���ة  احلرجية،  االأ�سجار  زراع��ة 

توؤثر على ال�سلمة العامة يف منطقة اخت�سا�ض 

املحلي  املجتمع  ممثلي  م��ع  وبالت�سارك  البلدية 

�سركاء وزارة الزراعة.

والتقى  احللبات  بلدية  احل�سامي  تفقد  كما 

رئي�سها �سامل م�سند العثمان، وبحثا اآلفاق التعاون 

فيما بني مديرية زراعة الزرقاء وبلدية احللبات 

قبل  م��ن  امليدانية  ال��زي��ارات  تكثيف  راأ�سها  وعلى 

امل���ر����س���دي���ن ال���زراع���ي���ني واالأط�����ب�����اء ال��ب��ي��ط��ري��ني 

احليوانية  ال��روة  ومربي  املنطقة  يف  للمزارعني 

الق�سايا  اللزمة يف خمتلف  االإر���س��ادات  لتقدمي 

الزراعية النباتية منها واحليوانية .

وقال اأنه �سيتم متابعة جميع الق�سايا وتعزيز 

لتوجيهات  املنطقتني تنفيذاً  التعاون مع بلديتي 

وزير الزراعة لتذليل جميع ال�سعوبات واملعيقات 

التي تواجه املزارعني يف املحافظة.

املفرق -  االنباط - يو�شف امل�شاقبة 

وقع رئي�ض جامعة اآلل البيت االأ�ستاذ الدكتور عدنان 

العتوم مع ممثل �سبكة اجلامعات االأردنية االأ�ستاذ 

يف  ت��ع��اون  اتفاقية  الق�ساة  ال��ك��رمي  عبد  الدكتور 

جمال الر�سائل الن�سية الدعائية واخلدمية .

وتهدف االإتفاقية اإىل تقدمي خدمات الر�سائل 

الن�سية االإلكرتونية الدعائية واخلدمية جلامعة 

اآلل البيت من خلل قاعدة البيانات التابعة ل�سبكة 

األ��ف ر�سالة ن�سية  اجلامعات االأردن��ي��ة بحجم 30 

عر الهاتف واإي�سالها للطلبة.

باأن هذه اخلدمة ت�سهل  وبني الدكتور العتوم 

ال��و���س��ول للطلبة واط��لع��ه��م على ك��ل م��ا يتعلق 

مب�سريتهم التعليمية داخل اجلامعة.

االنباط-عمان

يف اإطار االإج��راءات التنفيذية لبناء حتالف 

ع��ق��د يف مقر  احل��ك��وم��ة،  اأداء  مل��راق��ب��ة  وط��ن��ي 

ج��م��اع��ة ع���م���ان حل�����ورات امل�����س��ت��ق��ب��ل اج��ت��م��اع��ا 

م�سرتكا بني وفد ميثل نقابة اأ�سحاب املطاعم 

واحل���ل���وي���ات، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ق��ي��ب ع��م��ر ال���ع���واد 

النقابة  اأع�����س��اء جمل�ض  م��ن  ع��دد  ومب�����س��ارك��ة 

اث��ن��ني وع�سرين  ال��ت��ي متثل  ال��ن��ق��اب��ة،  وم��دي��ر 

�سبل  لبحث  اجل��م��اع��ة  م��ن  ووف���د  من�ساأة  األ���ف 

احلكومة  اأداء  ملراقبة  الوطني  التحالف  عمل 

الوطنية  ال�ساحة  امل�ستجدات على  اآلخ��ر  يف ظل 

وت����داع����ي����ات ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 

ال����ق����ط����اع����ات، ح���ي���ث ي���ع���ت���ر ق����ط����اع امل���ط���اع���م 

واحل��ل��وي��ات م��ن اأك���ر ال��ق��ط��اع��ات ت�����س��ررا من 

هذه التداعيات، التي يزيد من اآلثارها ال�سلبية 

ا�ستمرار احلكومة يف اإ�سدار قراراتها واحللول 

اجلزئية، التي تولد املزيد من امل�ساكل بدال من 

حما�سرتها وحلها. 

    وبحث االجتماع مهام التحالف الوطني 

الذي ي�سم العديد من القطاعات االقت�سادية 

االأهلية  القوى  عن  ممثلني  وكذلك  املختلفة، 

من اأحزاب ونقابات ونواب ون�سطاء يف خمتلف 

املجاالت، والذي �سيتوىل مراقبة اأداء احلكومة 

حتمي  معادلة  اإىل  الو�سول  بهدف  وقراراتها، 

االقت�سادية  القطاعات  وخمتلف  املواطنيني 

العامة  وال�سلمة  ال�سحة  على  املحافظة  مع 

اجلميع  ي�سارك  �ساملة،  وطنية  اإط��ار خطة  يف 

وجه  الذي  الت�ساركية  ملبداأ  تطبيقا  و�سعها  يف 

اإليه جللة امللك ومل متار�سة احلكومة، حيث 

اأكد نقيب املطاعم واحللويات م�ساركة النقابة 

يف هذا التحالف ومت تعني �سابط ارتباط من 

النقابة ملتابعة التن�سيق.

   كما ناق�ض الطرفان اأو�ساع قطاع املطاعم 

نتيجة جائحة  اإل��ي��ه  وم���ا و���س��ل  و احل��ل��وي��ات، 

اأك���د نقيب اأ���س��ح��اب امل��ط��اع��م و  ك��ورون��ا، حيث 

احللويات عمر العواد اأن القطاع يعاين منذ بدء 

اجلائحة، موؤكدا اأن عددا كبريا من املطاعم و 

ب���االإغ���لق و ت�سريح  حم���ال احل��ل��وي��ات م��ه��دد 

و  احلكومية  االإج�����راءات  نتيجة  منه  العمالة 

اجلمعة  اأي���ام  ال�سامل  احلظر  بفر�ض  التعنت 

الذي يعتر العامود الفقري للعمل.

واأ�ساف اأن القطاع اليوم وب�سبب االإجراءات 

احلكومية يف ظل كورونا بات مهدداً، علماً باأنه 

واأن  مطعم،  االآلف  ثلثة  اإغ��لق  االآلن  حتى  مت 

االإغ���لق،  اإىل  طريقها  يف  اأخ���رى  االآلف  اأرب��ع��ة 

ال��ت��ي طالبتها  ل�����س��ي��ا���س��ات احل��ك��وم��ة،  ن��ت��ي��ج��ة 

احلكومة ب�سرورة اإيجاد حلول حقيقية ت�سب 

عليه،  احلفاظ  و  الإنعا�سه  القطاع  م�سلحة  يف 

بالت�سريح  م��ه��ددة  باتت  التي  للعمالة  حماية 

بال�سكل  مبطالبه  االأخ��ذ  وع��دم  اإهماله  نتيجة 

ال�سحيح.

حيث  ت��رتاك��م،  القطاع  م�ساكل  اأن  واأو���س��ح 

اأث��م��ان  ���س��ار ي��واج��ه م�ساكل االأج����ور وارت���ف���اع 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  بقطعها،  وال��ت��ه��دي��د  ال��ك��ه��رب��اء 

ال�����س��رائ��ب وال�����س��م��ان ال���ذي حت��ول اإىل جابي 

و�سريك ل�ساحب املن�ساأة، باالإ�سافة اإىل الكثري  

من كلف الت�سغيل العالية.

وق����ال ع����واد اأن م��ب��ل��غ ال������500 م��ل��ي��ون التي 

اقت�سادية  كت�سهيلت  املركزي  البنك  قدمها 

بل  االقت�سادية،  القطاعات  منها  ت�ستفد  مل 

توزعها عدد حمدود من كبار املقرت�سني من 

البنوك.

تفعيل  اإىل  احلكومة  النقابة  وف��د  ودع��ا     

قرار  من  واإ�ستثنائه  املنزيل،  التو�سيل  خدمة 

اجلمع  اأي���ام  ويف  التا�سعة  ال�ساعة  بعد  حظر 

مل�سكلة من  ج��زء  ح��ل  ي�ساعد يف  ال���ذي  االأم���ر 

خدمة  م�سغلي  اأن  خ��ا���س��ة  ال��ق��ط��اع،  م�����س��اك��ل 

وال��ذي��ن  ال�����س��ب��اب،  فئة  م��ن  اأغلبها  التو�سيل 

اع��ت��م��دوا يف رزق��ه��م وت�����س��دي��د اأق�����س��اط ر���س��وم 

و»البق�سي�ض«،  التو�سيل  راتب  على  اجلامعات 

وح��م��ل��وا اأن��ف�����س��ه��م اأق�����س��اط��ا ب��ن��ك��ي��ة ل�����س��ي��ارات 

التو�سيل.

   واتفق امل�ساركون باالجتماع، على اأن جلوء 

احلكومة اإىل احللول اجلزئية وامل�سكنات يزيد 

امل�����س��اك��ل ت��ف��اق��م��ا، وال��ق��ط��اع��ات م��ع��ان��اة، حيث 

املطاعم  قطاع  وخا�سة  القطاعات  هذه  ت�سهد 

التي  ت��راك��م اخل�سائر  امل��زي��د م��ن  واحل��ل��وي��ات 

اإىل اال�ستغناء عن االأيدي العاملة، مما  توؤدي 

اإىل  اإ�سافة  يزيد من ن�سبتي البطالة والفقر، 

للمن�ساآلت يف هذا  االإغ���لق  ع��دد ح��االت  تزايد 

القطاع.

االنباط- عمان

الع�سكري  امل���ي���داين  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ب��ا���س��ر   

االأول يف م�ست�سفى االأمري ها�سم مبحافظة 

خلل  من  االثنني،  ام�ض  اأعماله  الزرقاء، 

مل�سابي  املر�سية  احل���االت  اأوىل  ا�ستقبال 

ف���ريو����ض ك���ورون���ا، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ط��اق��ة 

وم�ساندة  ودعم  للم�ست�سفيات  اال�ستيعابية 

جهود احلكومة يف مواجهة اجلائحة.

وق�����ال م�����س��اع��د م���دي���ر ع����ام اخل���دم���ات 

واالأقاليم  الطبية  لل�سوؤون  امللكية  الطبية 

ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب ن�����س��ال اخل�����س��اون��ة، اإن 

الطبقى  الت�سوير  بجهاز  مزود  امل�ست�سفى 

املحوري املتنقل الذي اأهداه جللة القائد 

االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ت��ع��زي��زاً جل��ه��ود اخل��دم��ات الطبية  ال��ث��اين 

امللكية.

واك������د ت���وف���ر امل����ع����دات ال����لزم����ة ك��اف��ة 

تنف�ض  اأج��ه��زة  من  بالفريو�ض  للم�سابني 

مراقبة  واأج���ه���زة  ���س��وائ��ل  �سحب  واأج���ه���زة 

امل�سابني. لعلج 

املنتفعني  �سيخدم  امل�ست�سفى  اأن  وب��ني 

م���ن اأب����ن����اء ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة واالأج����ه����زة 

الزرقاء  حمافظة  واأبناء  وذويهم  االأمنية 

ي�سمن  ومبا  ال�سحة  وزارة  مع  بالتن�سيق 

�سلمة الكوادر الطبية من خطر االإ�سابة 

بالفريو�ض.

امل��ق��ام  امل�ست�سفى  اأن  اخل�����س��اون��ة  وب���ني 

ن��ف��ذ  م����رب����ع،  م����رت   5200 م�������س���اح���ة  ع���ل���ى 

موؤ�س�سة  م��دي��ري��ة  م��ن  م��ب��ا���س��ر  ب��اإ���س��راف 

 14 خ��لل  الع�سكرية  واالأ���س��غ��ال  االإ���س��ك��ان 

الكهربائية  االأنظمة  بجميع  وجهز  يوماً، 

وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ال���لزم���ة، وب�����س��ع��ة اإج��م��ال��ي��ة 

���س��ري��راً   48 م��ن��ه��ا  ���س��ري��ر،   300 اإىل  ت�����س��ل 

للعناية  ���س��ري��راً  و12  احل��ث��ي��ث��ة،  ل��ل��ع��ن��اي��ة 

اأ����س���ّرة  اإىل  ل��ل��ت��ح��وي��ل  امل��ت��و���س��ط��ة ج���اه���زة 

حثيثة. عناية 

م��ي��دان��ي��ني  م�ست�سفيني  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

امللكية  الطبية  للخدمات  تابعني  اآلخ��ري��ن 

بهدف  القادمة  الفرتة  خلل  �سيفتتحان 

اجلائحة،  م��ع  للتعامل  ال��ق��درات  تطوير 

ل��ت�����س��ل ال�����ق�����درة اال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة يف ه���ذه 

 900 اإىل  ال��ث��لث  امل��ي��دان��ي��ة  امل�ست�سفيات 

220 �سريراً للعناية احلثيثة. �سرير، منها 

االنباط- عمان

ال��دك��ت��ور  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  اأك���د   

م���رك���ز  دور  اأه����م����ي����ة  ال���ن���ع���ي���م���ي،  ت���ي�������س���ري 

اإن�����ت�����اج امل�����واد  ال���ت���ج���ه���ي���زات امل���خ���ري���ة يف 

ال����وزارة من  ل��ل��م��دار���ض، ومت��ك��ني  املخرية 

االع��ت��م��اد ع��ل��ى ذات���ه���ا يف ت��وف��ري ج���زء من 

حاجتها من اأجهزة ولوازم.

ج�������اء ذل�������ك خ�������لل ج�����ول�����ة م���ي���دان���ي���ة 

املركز  م��راف��ق  يف  االث��ن��ني،  ام�ض  للنعيمي، 

ب��ه��دف االط����لع ع��ل��ى واق���ع ال��ع��م��ل وبحث 

خللها  رافقه  حيث  اأدائ���ه،  حت�سني  فر�ض 

ال���وزارة  ال��ل��وازم وال��ت��زوي��د يف  اإدارة  م��دي��ر 

ومدير املركز.

واأ�سار اإىل �سرورة تفعيل دور املخترات 

ال����وزارة للتعليم  ت��وج��ه  امل��در���س��ي��ة يف ���س��وء 

الطلبة  يحفز  م��ا  وامل�����س��اري��ع،  ب��ال��ت��ج��ري��ب 

وي����رف����ع م����ن داف��ع��ي��ت��ه��م ل��ل��ت��ع��ل��م، وي���ع���زز 

اأهمية  مبينا  ل��دي��ه��م،  التعليمية  املفاهيم 

العملي،  ب��اجل��ان��ب  ال��ن��ظ��ري  التعليم  رب��ط 

الوقت  يف  م�����س��ددا  باال�ستك�ساف،  والتعلم 

اأن ي��ك��ون ك��ل ذل��ك وفق  ذات���ه على ���س��رورة 

اإ���س��راف  ���س��روط واإج����راءات �سحية وحت��ت 

املعلم املدرب واملوؤهل الأداء هذا الدور.

واقع  بدرا�سة  النعيمي  الدكتور  واأوع���ز 

امل��خ��ت��رات امل��در���س��ي��ة وم���دى ا���س��ت��ث��م��اره��ا، 

تعلم  يدعم  الذي  بال�سكل  بهدف تطويرها 

ال��ط��ل��ب��ة، م���ن ح��ي��ث مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن اإج����راء 

ال���ت���ج���ارب وت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع ال��ع��م��ل ال��ت��ي 

مواهبهم،  ع��ن  وتك�سف  مهاراتهم  ت�سقل 

وت��ن��م��ي ت��وج��ه��ات��ه��م امل���ع���رف���ي���ة، وم��ت��اب��ع��ة 

���س��روط ال�����س��لم��ة وال�����س��ح��ة امل��خ��ري��ة يف 

اخلطرة  امل��واد  وح�سر  امل��دار���ض،  خمترات 

ف��ي��ه��ا، وخم��اط��ب��ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��دف 

اإتلفها وفق املعايري املتبعة يف هذا املجال.

تتبناه  �سنوي  اإج���راء  ه��ذا  اأن  اإىل  ولفت 

ال�������وزارة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة و���س��لم��ة 

ه��ذه  م�ستخدمي  م��ن  ومعلميهم  الطلبة 

املخترات.

وجت����ول ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي يف م��راف��ق 

من  موجوداته  ا�ستثمار  اإىل  داعيا  امل��رك��ز، 

معلمي  تدريب  عمليات  يف  واأج��ه��زة  قاعات 

اأعمال  اإدام��ة  على  والعمل  املهني،  التعليم 

على  احلفاظ  ي�سمن  مبا  ملرافقه  ال�سيانة 

هذه املوجودات.

اخلا�سة  ال���وزارة  م�ستودعات  تفقد  كما 

ب����االأث����اث وال���ت���ج���ه���ي���زات، واأوع�������ز ب��ت��ف��ع��ي��ل 

الرتبية  مديريات  مع  االإل��ك��رتوين  الربط 

وال���ت���ع���ل���ي���م وامل�����دار������ض ل���ر����س���د ح��اج��ات��ه��ا 

اإل��ك��رتون��ي��اً و���س��م��ان اإدخ�����ال ال���ل���وازم على 

النظام، واال�سراع يف ا�ستكمال نظام االإنذار 

و�سيانتها. للم�ستودعات  واحلماية  املبكر 

االنباط-عمان

�سمن �سل�سلة املزايا احل�سرية التي يقدمها 

جونري”-  “عربي  ال��ع��رب��ي��ل��ع��م��لء  ال���ب���ن���ك 

واليافعني،اأطلق  باالأطفال  اخلا�ض  الرنامج 

خا�ض  ا���س��رتاك  ع��ر���ض  م���وؤخ���راً  البنكالعربي 

بالعربية”  “اأقراأ  ��ة  م��ن�����سّ م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

الرقمّية  ��ة  امل��ن�����سّ غار”–  ال�سّ من”املفكرون 

الريادّية للقراءة املتدرجة والتي ت�سعى للرتقاء 

مبهارات الّلغة العربّية وتعزيز الّطلقة الّلغوية 

ل��دى االأط��ف��ال – وذل���ك يف اإط���ار �سعي البنك 

املتوا�سل اإىل تعزيز خدماته الرقمية وتوظيفها 

بطريقة مبتكرة تن�سجم مع احتياجات عملئه 

وتلبي توقعاتهم.

وي����ت����ي����ح ال����ع����ر�����ض ال���ذي���ي�������س���ت���م���ر ل���غ���اي���ة 

“عربي  ب����رن����ام����ج  ل���ع���م���لء   2021/10/31

ا���س��رتاك جماين  العربي  البنك  جونري” م��ن 

لل�ستفادة من اخلدمات التعليمية املتاحة على 

االأطفال  ريا�ض  �سفوف  من  ةللأطفال  املن�سّ

وحتى الثانوية،والتيت�سمل مئات الكتب واأوراق 

العمل ومقاطع الفيديو واالألعاب واالختبارات 

من  اال���س��ت��ف��ادة  العملء  وب��اإم��ك��ان  الّتقييمّية. 

هذا العر�ض لدى ا�سرتاكهم باملن�سة من خلل 

تطبيق “عربي موبايل” من البنك العربي.

اجل��دي��د،  العر�ض  اإط���لق  على  تعليقه  ويف 

قاالل�سيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات 

امل�سرفية للأفراد يف البنك العربي – االأردن: 

ج��ه��ود  ���س��م��ن  ال���ع���ر����ض  ه����ذا  اإط������لق  “ياأتي 
ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي امل��ت��وا���س��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز اخل��دم��ات 

م�سافة  قيمة  وتقدمي  لعملئه  يوفرها  التي 

احتياجاتهمواال�ستجابة  تفهم  خلل  من  لهم 

ة “اأقراأ  لها.”واأ�ساف: “ي�سّكل تعاوننا مع من�سّ

اأول��ي��اء  م��ن  لعملئنا  قّيمة  بالعربية” فر�سة 

االأمور واملعلمني على حد �سواء لل�ستفادة من 

املن�سة مل�ساعدة اأبنائهم وطلبتهم على اكت�ساب 

املهارات القرائّية والّلغوّية، ومتابعة مدى تطّور 

اأدائهم.”

�سريك  ك��ت��خ��دا،  �سلوى  اأع��رب��ت  م��ن جهتها 

وم���دي���رة ال��ت��ط��وي��ر وال��ن��م��و ل�����س��رك��ة امل��ف��ك��رون 

فخورون  “نحن  قائلة:  اعتزازها  عن  ال�سغار 

ياأتي  وال���ذي  ال��ع��رب��ي  ج��داًب��ال��ت��ع��اون معالبنك 

اللَغة  اإتقان  ب��اأَن  امل�سرتك  اإمياننا  اإنطلقاً من 

االأَم هو املفتاح االأ�سا�سَي للَتعليم، ولتحقيق ذلك 

فلبد مناإعداد جيل قارئ ومثَقف.”

وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن البنك العربي يقدم 

“عربي جونري” جمموعة  برنامج  من خلل 

وا�سعة من املزايا البنكية وغري البنكية، �سممت 

لت�سجع االآلب��اء واالأمهات على االدخ��ار مل�ستقبل 

اال�ستفادة من  املزايا:  اأب��رز هذه  اأبنائهم. ومن 

“اإي-توفري” عر  ال��رق��م��ي  ال��ت��وف��ري  خ��دم��ة 

التوفري  تتيح  موبايل” والتي  “عربي  تطبيق 

ب�سعر فائدة ت�ساعدي، ميزة “التوفري الفوري” 

التوفري الأبنائهم  ال��وال��دي��ن م��ن  وال��ت��ي متكن 

تلقائياً مع كل عملية �سراء يقومون بها ببطاقة 

الدفع اأو البطاقة االئتمانية، وذلك من خلل 

تقريبيةحل�ساب  قيمة  اأو  مئوية  ن�سبة  حتويل 

 ”BandPay”ابنائهم واإ�سوارة الدفع الذكي

التي تتيح الدفع من ح�ساب بطاقة فيزا الدفع 

بدون احلاجة الإب��راز البطاقة الفعليةوالعديد 

من املزايا واخل�سومات واملكافاآلت االأخرى.

 المفرق: اطالق حملة كيسك بسيارتك للحد 
من ظاهرة القاء النفايات من نوافذ المركبات

 مدير زراعة الزرقاء يتفقد عددًا 
من مزارع منطقتي الضليل والحالبات

 اتفاقية تعاون في مجال الرسائل النصية بين 
جامعة آل البيت وشبكة الجامعات األردنية

 حوارات عمان ونقابة المطاعم والحلويات تشكالن تحالفا وطنيا لمراقبة األداء الحكومي

 المستشفى الميداني العسكري األول يباشر عمله في الزرقاء

بالتعاون مع منّصة »أقرأ بالعربية« 

البنك العربي يطلق عرضًا خاص ًالعمالء برنامج »عربي جونَير«

 النعيمي يؤكد أهمية دور مركز التجهيزات المخبرية في رفد المختبرات المدرسية
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من يتابع ويحلل ويراقب هرائهم وكذبهم وفتنهم عرب قنوات التوا�صل االجتماعي واعالم غري 

مهني  يجد يف راأيي 

اوال(يبدوا باأن املوجه لهم ومن يديرهم من املخابرات اخلارجيه واحد رغم تواجدهم يف بلدان 

خمتلفه اأو تعطى لواحد منهم من خمابرات خارجيه وهو يوزعها عليهم يف ادوار مت�صابهه وان 

اختلف املكان 

االجتماعي  التوا�صل  وق��ن��وات  ب��وك  الفي�س  اأو  اليوتيوب  ع��رب  فيديوهاتهم  يف  (ه���وؤالء  ثانيا 

مدربون عليها كما يبدو وهناك من ي�صاعدهم فنيا وبالتايل يحتاجون اإىل متويل لهم ومن معهم 

والت�صاالتهم  وهم يعرتفون بال�صنتهم باأنهم على ات�صال يف الدول التي يقيمون معها مع اأجهزة 

اأمنيه هناك وال�صوؤال اإذن من اأين هذه االأموال التي تنفق عليهم حلياتهم وات�صالتهم وتنقالتهم؟

ثالثا( هوؤالء دورهم كما يبدو هو نف�س دور �صخ�س اأن�صاأ �صفحه على الفي�س بوك يف دوله عربيه 

يف دول ما ي�صمى الربيع العربي  واأخذ يحر�س ال�صباب على التظاهر بحجة البطاله وعدم العداله 

وا�صتغالل اي حدث للتحري�س على االأمن ودعوة ال�صباب اإىل التظاهر وتبني انه يتقا�صى مبالغ 

عاليه من خمابرات خارجيه واختفى بعد اأن اأدى دوره و�صحك على ال�صباب ؟وهو نف�س الدور الذي 

لعبه مقيمون يف اخلارج لدول اأخرى يف دول ما ي�صمى الربيع العربي  لعقد موؤمترات وت�صريحات 

�صد اأوطانهم وتبني انهم يعملون جلهات خارجيه وعندما انتهى دورهم و�صمود وطنهم ذابوا كامللح؟ 

اأخ��رى م�صتهدفه  من اأجل  ب��زرع عمالء يف دول  ب��اأن املخابرات اخلارجيه تقوم  رابعا(املعروف 

التغيري اأو زعزعة الثقه واال�صتقرار الداخلي اأو تغيري املواقف الوطنيه اأو تبقى دول ال ترفع را�صها 

همهما جمتمع م�صتهلك مفتت  و من اأج��ل خمططات بنيت عرب �صنوات ولي�س ردة فعل فتقوم 

جنون  باأمرا�س  م�صابني  كانوا  اذا  وجتندهم  حياتهم  وت��در���س  ماليه  واغ���راءات  عمالء  بتجنيد 

العظمه واالبتزاز املايل  وعليهم مما�صك اخالقيه وماليه حتى ال يرفعون روؤوؤ�صهم وميوتون دون اأن 

يتكلم اأحدهم حرفا  ولكن بعد �صنوات يتم الك�صف عنهم وملن يريد اأن يزيد فليقراأ مثال كتاب يعقوب 

بريي وكما يقول ٢٩ عاما يف ال�صابك والكتاب يف االأ�صواق 

خام�صا (  فالناعقون يف اخلارج والذين ي�صتخدمون قنوات التوا�صل االجتماعي للتطاول وبث 

الفنت والكذب واختالق ق�ص�س من اخليال فيمكن التعامل معهم باالهمال اأو  مد اليد لهم للعوده 

اإىل اوطانهم والنعيق من الداخل يف اوطانهم ومعرفة اهدافهم ومطالبهم اأو بف�صحهم خا�صة باأن 

مثل هوؤالء يتخلى عنهم اقاربهم ان كان لهم اقارب   وف�صح ت�صرفاتهم  وات�صاالتهم مع املخابرات 

اخلارجيه واهدافها اأو متابعة من يت�صل معهم وميدهم باي معلومات ومعاملة من يت�صل معهم 

خائنا لوطنه وتقدميه للق�صاء  وباملقابل حتتاج الدول اإىل تقوية حت�صيناتها الداخليه يف مواجهة 

التحديات بالعمل واالإجن��از والعداله و�صيادة القانون واتخاذ ق��رارات للحد من  البطاله والفقر 

و�صراكه حقيقيه بالعمل والقرارات مع كل الفئات ووجود اإعالم قوي مهني وادارات فعاله كفوؤه 

وخربات وتعمل على حرب بال هوا ده على الف�صاد وال�صلليه واملناطقيه واجلهويه وان يرت�صخ يف 

ذهن املواطن باأن العي�س يف الوطن واملحافظة عليه واجب اخالقي وديني ووطني فالذين �صمحوا 

البواق الكذب والدجل يف دول ما ي�صمى الربيع العربي  ان تفتت اوطانهم فتم تخريبها بحروب 

ودمار وتهجري  وجلوء وبالتايل فان عمل الناعقون يف حماوالتهم تذهب مع الريح وال قيمة لها اذا 

كان جميع املجتمع �صدا واحدا مع اأوطانهم ودولهم يف مواجهة موؤامرات حتاك يف الظالم تقودها 

عقارب وافاعي  �صتتك�صف وتذهب اىل مبزلة التاريخ وهوؤالء الناعقون الكذابون عمالء اخلارج �صد 

اأوطانهم  كمثل ع�صابه وهم ع�صابه �صر تعمل باخلفاء او يعملون علنا يف تطاول التوا�صل االجتماعي  

كالعقارب واالفاعي املل�صاء تبث الفنت والكذب والد�صائ�س واال�صاعات واجلهويه وال�صلليه فتجدها 

يف الوجه تختلف عند اإدارة الظهر تطمع يف موقع وتبتز وتخطط لف�صاد واال�صتفاده وتنظر اإىل 

املوقع كمزرعه وتعمل بحقد وح�صد ولوؤم فقد تنجح يف غ�صيل دماغ احد ولكنها يف النهايه تتك�صف 

ويثور عليها املجتمع الذي عرف ويعرف االإجناز،والعمل والعي�س الهادىء واالأمن واحلوار  واملتابعه  

للوطن  واالنتماء  وال���والء  ال��واح��ده  واال���ص��ره  والوطنيه  وال�صجاعه  والكرم  والت�صامح  واالأخ���الق 

والدوله  فم�صري الع�صابه وهي ع�صابة ال�صر يف اي مكان االندثار واحل��رق  واىل مزبلة التاريخ 

والتاريخ يعلمنا واحلياه تعلمنا )ما ب�صح اإال ال�صحيح ( )فقد يخدع بع�س النا�س بع�س الوقت ولكن 

ال ميكن خداع كل النا�س كل الوقت(

حمى اهلل الوطن وال�صعب واجلي�س واالأجهزة االمنيه وقيادتنا الها�صميه التاريخيه �صمام االأمان 

للوطن واأمنه وا�صتقراره ومنائه بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�صمو ويل العهد االأمري 

احل�صني املعظم 

 بصراحة عن الناعقين في 
الخارج ضد اوطانهم

 وزير الداخلية: ال مجامالت أو محاباة في تطبيق القانون

 التشريع والرأي ينظم ورشة حول الصياغة التشريعية والحقوق األساسية

 الصناعة والتجارة تناقش برامجها لألعوام المقبلة

األب بدر: وحدتنا الوطنية هي زينة االحتفال لهذا العام
 إضاءة شجرة الوحدة الوطنّية بطبعتها العاشرة

االباط-عمان

مبي�صني،  �صمري  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ق���ال   

توجيهات  وبف�صل  العام  االأم��ن  اإن مديرية 

القيادة الها�صمية احلكيمة ودعمها، �صتبقى 

احلامية واملحافظة على االأمن واال�صتقرار 

ال��دول��ة واالأق�����رب دوم���ا للمواطن،  وه��ي��ب��ة 

حيادية  بكل  القوانني  اإنفاذ  على  والقائمة 

ومهنية.

اإىل  االثنني  ام�س  زيارته  وا�صاف خالل 

العام  العام ولقائه مديرها  االأم��ن  مديرية 

ال��ل��واء الركن ح�صني احل��وامت��ة وع���دداً من 

امل�صاند  �صتبقى  ال���وزارة  اأن  ال�صباط،  كبار 

بواجباتها،  قيامها  اأث��ن��اء  للمديرية  االأول 

ووفق اأعلى درجات التن�صيق.

واحل��ك��ام  امل��ح��اف��ظ��ني  اإىل جميع  واأوع����ز 

املبا�صر  االأمني  التن�صيق  لتعزيز  االإداري���ني 

م���ع م���دي���ري���ات ال�����ص��رط��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات، 

ومب���ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى االأم����ن و���ص��ون حقوق 

املواطنني.

واأ�����ص����اد امل��ب��ي�����ص��ني ب��احل��م��الت االأم��ن��ي��ة 

ل�صبط  العام  االأم��ن  مديرية  نفذتها  التي 

امل���ج���رم���ني اخل���ط���ري���ن واخل�����ارج�����ني ع��ن 

ال����ق����ان����ون، خ���ا����ص���ة امل����ت����ورط����ني ب���ج���رائ���م 

البلطجة وفر�س االإتاوات، االأمر الذي القى 

التعليمات  م��وؤك��داً  ك��ب��ريا،  �صعبياً  ت�صامنا 

التي اأ�صدرها بعدم االإفراج عن اأي �صخ�س 

اإليه  ال��رج��وع  بعد  اإال  عليهم  املقبو�س  من 

���ص��خ�����ص��ي��ا، وان����ه ال م��ك��ان ل��ل��م��ج��ام��الت او 

ما  ه��و  ال��ق��ان��ون  تطبيق  وان  اال���ص��رت���ص��اء 

يحقق م�صلحة الوطن.

واأثنى الوزير على جهود منت�صبي االأمن 

العام الذين قدموا منذ بداية العام واجبات 

وم���ه���م���ات ت��وا���ص��ل��ت ع��ل��ى م�����دار ال�����ص��اع��ة، 

ال��دف��اع،  اأوام���ر  لتنفيذ  ا�صتثنائية  وج��ه��وداً 

ف�����ص��اًل ع���ن م��ه��ام��ه��م امل��ت��ج��ددة م���ع ب��داي��ة 

واالإن��ق��اذ،  اال�صعاف  جم��ال  يف  ال�صتاء  ف�صل 

ف��ك��ان��ت ج��ه��وده��م يف ك��اف��ة امل��ج��االت حمط 

املجتمع  واع��ت��زاز  الها�صمية  قيادتنا  فخر 

االأردين.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د ال���ل���واء احل���وامت���ة اأن 

ووح��دات��ه��ا  ت�صكيالتها  وبجميع  امل��دي��ري��ة 

ال�����ص��رط��ي��ة واجل���ن���ائ���ي���ة م��ا���ص��ي��ة ق���دم���ا يف 

ت���ع���زي���ز ق����درات����ه����ا ل���رف���ع ����ص���وي���ة اخل���دم���ة 

املجتمعي  العمل  وتطوير  املقدمة،  االأمنية 

واالإن���������ص����اين ودع�����م اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة يف 

توجيهات  مع  ين�صجم  ومبا  كافة،  املجاالت 

جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى 

للقوات امل�صلحة.

وقال: اإننا م�صتمرون يف حمالتنا االأمنية 

ل�����ص��روره��م،  وال��ت�����ص��دي  امل��ج��رم��ني  ل�صبط 

م��ع��ت��د على  اأي  ال���ع���ق���اب  م���ن  ي��ف��ل��ت  ول����ن 

القوانني واحلرمات، م�صدداً على اأن العدل 

تطبيقه  يف  واحل��زم  القانون،  �صيادة  اأ�صا�س 

دون متييز هو نهج ال نحيد عنه، والتن�صيق 

واحل���ك���ام  االأردين،  ال��ق�����ص��اء  م���ع  م�����ص��ت��م��ر 

االإداري��ني التخاذ االإج���راءات الرادعة بحق 

املتورطني بجرائم ترهيب املجتمع وترويع 

اأفراده.

واأك�����د احل���وامت���ة، اأن خ��ط��ط��ن��ا االأم��ن��ي��ة 

مل��ت��اب��ع��ة واج���ب���ات���ن���ا وم��ه��م��ات��ن��ا ال�����ص��رط��ي��ة 

وحمالتنا االأمنية مفعلة على مدار ال�صاعة، 

املتعلقة  االأخ�����رى  ال���واج���ب���ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

باإنفاذ اأوامر الدفاع يف ظل جائحة كورونا، 

وجهود الوقاية واالإنقاذ واال�صعاف املبذولة 

ال�صتاء م��ن خ��الل تفعيل  م��ع دخ��ول ف�صل 

اخل��ط��ط اخل��ا���ص��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل���االت 

اجلوية وتقدمي امل�صاعدة للمواطنني كافة.

االنباط- عمان

بالتعاون  وال���راأي  الت�صريع  دي��وان  نظم   

و�صيادة  لل�صلم  بالنك  ماك�س  موؤ�ص�صة  مع 

ال��ق��ان��ون، ام�س االث��ن��ني، ور���ص��ة ع��ن اأهمية 

على  امل��ب��ن��ي��ة  الت�صريعية  ال�����ص��ي��اغ��ة  م��ن��ه��ج 

احلقوق االأ�صا�صية ودورها يف �صيادة القانون.

وال���راأي  الت�صريع  دي���وان  رئي�س  واأك����دت 

ف������داء احل����م����ود، ب��ح�����ص��ور االأم�������ني ال���ع���ام 

اأن ال�صياغة القانونية  م�صطفى النواي�صة، 

هي خط الدفاع االأول عن القيم القانونية 

ت��اأت��ي  ال��ور���ص��ة  اأن  اىل  م�����ص��رية  للن�صو�س، 

موؤ�ص�صة  م���ع  امل��وق��ع��ة  ل��الت��ف��اق��ي��ة  ت��ف��ع��ي��ال 

م��اك�����س ب��الن��ك ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك 

وتزويد الكوادر القانونية باملهارات التقنية 

امل�صاركة  اإىل  ولفتت  ال��الزم��ة.  والقانونية 

ال��وا���ص��ع��ة م��ن ق��ب��ل خ����رباء ق��ان��ون��ي��ني على 

واأملانيا  م�صتوى عال من اخلربة من م�صر 

ال�����ص��ي��اغ��ة  م���و����ص���وع  يف  واالأردن  وت���ون�������س 

و�صوح  �صمان  يف  االأه��م��ي��ة  ذات  القانونية 

الن�صو�س القانونية وتوافقها مع االأهداف 

والقيم العامة. 

م��ب��ادئ  ي��ع��ت��م��د  االأردن  اأن  واأو����ص���ح���ت 

ال��ت�����ص��ري��ع��ات، واأن  ال��ت��واف��ق وال��ه��رم��ي��ة يف 

امل��ح��ك��م��ة ال��د���ص��ت��وري��ة ه���ي اجل���ه���ة ال��ع��ل��ي��ا 

كما  الت�صريعات،  على  الرقابة  يف  املخت�صة 

اأن ال���ربمل���ان ه���و امل���ن���اط ب���ه د���ص��ت��وري��ا حق 

اخت�صا�س  ف��ه��ي  االأن��ظ��م��ة  اأم����ا  ال��ت�����ص��ري��ع، 

ال�صلطة التنفيذية. وبخ�صو�س التعديالت 

ال��د���ص��ت��وري��ة االأخ�����رية، ق��ال��ت احل��م��ود اإن��ه��ا 

من  موؤقتة  ق��وان��ني  اإ���ص��دار  �صلطة  �صحبت 

ال�����ص��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء م���ا يتعلق 

مبينة  ال��ط��وارئ،  وح��االت  املالية  بالنفقات 

ال�صياغة  يف  جميعها  القانونية  املعايري  اأن 

ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة م��ت��وف��رة وت���ع���ززت اأك����ر بعد 

التعديالت الد�صتورية لعام 2011.

وعر�س الباحث القانوين الدكتور اأحمد 

ل�صيادة  املو�صوعية  لالأ�ص�س  م�صر  من  بدر 

الت�صريعية، باالإ�صافة  ال�صياغة  القانون يف 

ق��ان��ون منح  اإىل مترين درا���ص��ة حالة ح��ول 

تفوي�س من الربملان لرئي�س وزراء التخاذ 

الدكتور  وناق�س  ال��ق��ان��ون.  ق��وة  لها  اأوام���ر 

اأمي���ن ال��ربي��ك��ي م��ن ت��ون�����س حم���ور حتديد 

ال�صلطة التقديرية يف الن�صو�س الت�صريعية 

ال�صياغة  م�صار  يف  التنا�صب  مبداأ  وحم��ور 

الت�صريعية. وناق�س املدير االإقليمي ملوؤ�ص�صة 

ماك�س بالنك يف االأردن �صراج خان، اليقني 

وعر�س  الت�صريعية.  ال�صياغة  يف  القانوين 

امل�����ص��ت�����ص��ار ال���ق���ان���وين يف دي�����وان ال��ت�����ص��ري��ع 

الذنيبات،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  وال����راأي 

امل�صلحة  اأ�صحاب  وا�صت�صارة  االأث��ر  لدرا�صة 

االأردن،  يف  الت�صريعية  ال�صياغة  م�صار  يف 

واأه��م��ي��ة ال���درا����ص���ات يف االأث����ر االق��ت�����ص��ادي 

والراأي  الت�صريع  ديوان  ودور  واالجتماعي، 

يف متابعة االأثر الالحق للت�صريع.

القانوين  امل�صت�صار  م�صاعد  ع��ر���س  كما 

ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ال��رم��ام��ن��ة، الخ��ت��ب��ارات 

التنا�صب وتطبيقها يف ال�صياغة الت�صريعية 

يف ديوان الت�صريع والراأي يف االأردن. وجرى 

القانونيني  املخت�صني  ب��ني  م��و���ص��ع  ن��ق��ا���س 

“الزووم”  ح��ول حم��اور ور���ص��ة ع��رب تقنية 

ودولية  حملية  م�صتويات  على  ومقارنتها 

وق���ان���ون   1952 االأردين  ال��د���ص��ت��ور  م���ع 

ال��ت�����ص��ري��ع  دي�����وان  1992 ون���ظ���ام  ال���دف���اع 

ق��ان��ون  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة   1992 وال��������راأي 

املحكمة الد�صتورية وقانون الق�صاء االإداري 

وم��ق��ارن��ت��ه��ا م���ع ال��ع��ه��د ال������دويل اخل��ا���س 

ب��احل��ق��وق امل��دن��ي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، وات��ف��اق��ي��ة 

الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة 

التقييد  باأحكام  املتعلقة  �صرياكوزا  ومبادئ 

وع�����دم ال��ت��ق��ي��ي��د ال�������واردة ب��ال��ع��ه��د ال����دويل 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.

االنباط- عمان

 ن��اق�����ص��ت وزي������رة ال�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

وال���ت���م���وي���ن امل��ه��ن��د���ص��ة م���ه���ا ع���ل���ي، خ���الل 

اال���ص��ت�����ص��اري  ل��ل��م��ج��ل�����س  االول  االج���ت���م���اع 

ل������ل������وزارة، م�������ص���روع���ات وب����رام����ج ال�������وزارة 

واملوؤ�ص�صات املرتبطة بها لالأعوام املقبلة.

ال��وزي��رة بح�صب بيان ���ص��ادر عن  وق��ال��ت 

ي��اأت��ي يف  ان��ع��ق��اد املجل�س  اإن  ال����وزارة ام�����س، 

اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  تفعيل  اإط��ار 

ور����ص���م ال�����ص��ي��ا���ص��ات اخل��ا���ص��ة ب��ت��ع��زي��ز بيئة 

االأع��م��ال ودع���م اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لتحقيق 

التداعيات  من  واحل��د  االقت�صادي  التعايف 

االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

مناق�صة  وك���ذل���ك  ال��ن��م��و  لتحفيز  و����ص���وال 

اآليات تعزير االأمن الغذائي، الفتة اىل اأهم 

االإج���راءات وال��ق��رارات التي تقوم احلكومة 

حاليا بدرا�صتها والتي من �صاأنها التخفيف 

يخ�س  فيما  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  على 

اآل����ي����ات دع����م م��وؤ���ص�����ص��ات ال���ق���ط���اع اخل��ا���س 

واملن�صاآت االأكر ت�صررا.

وطلبت ال��وزي��رة خ��الل االج��ت��م��اع ال��ذي 

ع��ق��د ع��ن ب��ع��د م��ن اأع�����ص��اء املجل�س ت��زوي��د 

النمو  دع��م  �صاأنها  م��ن  مبقرتحات  ال���وزارة 

خالل  مناق�صتها  اإىل  لي�صار  االق��ت�����ص��ادي 

االج���ت���م���اع���ات ال����دوري����ة ل��ل��م��ج��ل�����س. وق���دم 

عر�صا  ال�صمايل  يو�صف  ال���وزارة  ع��ام  اأم��ني 

الأب�����رز اإجن�������ازات ال�������وزارة خ����الل ال��ع��ام��ني 

خ���الل  وخ���ط���ط���ه���ا   ،  2019-2020
ي��خ�����س  ف��ي��م��ا   2021-2022 ال����ف����رتة 

تناف�صية  وت��ع��زي��ز  االأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  حت�����ص��ني 

ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي وال��ت��ج��اري واخل��دم��ي، 

اإ����ص���اف���ة اىل ب����رام����ج م����ن ����ص���اأن���ه���ا مت��ك��ني 

امل��وؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة. وق���دم 

ميثلون  الذين  اال�صت�صاري  املجل�س  اع�صاء 

املختلفة،  االقت�صادية  القطاعات  مظالت 

ال�صاأن  يف  واالخت�صا�س  اخل��ربة  ذوي  وم��ن 

اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  من  االقت�صادي 

واخلدمات  والتجارة  ال�صناعة  قطاعات  يف 

ال��درا���ص��ات واالأب���ح���اث، مقرتحات  وم��رك��ز 

الآلية عمل املجل�س اال�صت�صاري مع الرتكيز 

بيئة  تعزيز  �صاأنها  من  التي  امل��ب��ادرات  على 

االأعمال يف االأردن وت�صهيل االجراءات على 

التي  ال��ت��ح��دي��ات  اىل  الف��ت��ني  امل�صتثمرين، 

االردين  اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  تواجه 

حالياً جراء تداعيات جائحة كورونا.

اأن  اأب��رزه��ا  تو�صيات  ب��ع��دة  اخل���روج  ومت 

ي��ت��م حت��دي��د اأرب����ع اأول���وي���ات ق�����ص��رية امل��دى 

املجل�س  اج��ت��م��اع��ات  الإدراج���ه���ا على ج���دول 

اأن  �صاأنها  من  والتي  املقبلة،  الفرتة  خ��الل 

يف  وامل�����ص��اه��م��ة  االع��م��ال  بيئة  ع��ل��ى  تنعك�س 

التعايف االقت�صادي.

االنباط-عمان

ال��وح��دة  االأح����د، �صجرة  ال��ي��وم  اأ���ص��ي��ئ��ت، م�صاء 

قلب  كني�صة  وذل��ك يف  العا�صرة،  الوطنّية بطبعتها 

ي�صوع االأقد�س لالتني يف منطقة تالع العلي، غرب 

الكاثوليكي  املركز  بني  بالتعاون  ع��ّم��ان،  العا�صمة 

للدرا�صات واالإعالم وجمعية خليل ال�صامل اخلريّية.

وخالل احلفل الذي نقل عرب و�صائل التوا�صل 

والربوتوكوالت  الدفاع  باأوامر  التزاًما  االجتماعي 

ال�صحّية ملواجهة فريو�س كورونا، اأ�صار مدير املركز 

اأّن زينة �صجرة  اإىل  الكاثوليكي االأب د. رفعت بدر 

الوحدة الوطنية يف هذا العام الوبائي هي تالحم 

ال�صعب االردين الواحد، يف االوقات الع�صيبة خلف 

خمل�صة  حتّية  وه��ي  احلكيمة،  الها�صمية  القيادة 

لكل من عمل على تخفيف اأوجاع النا�س ال�صحّية، 

وق�����ّدم ل��ه��م ي���د ال���ع���ون وامل�������ص���ان���دة، وح���اف���ظ على 

وكرامته  وطماأنينتهم  وحياتهم  املواطنني  �صحة 

االإن�صانّية.

ووّج����ه االأب ب���در حت��ّي��ة جل��الل��ة امل��ل��ك عبداهلل 

احل�صني  االأم���ري  �صمو  عهده  وويل  املعظم،  الثاين 

بن عبداهلل الثاين، وللجي�س العربي واالأم��ن العام 

وال���درك وال��دف��اع امل��دين و�صائر االج��ه��زة االمنية، 

اأطباء  ال��دف��اع االأول م��ن  االأب��ي�����س، خ��ط  وللجي�س 

البطولة  ق�ص�س  اأروع  �صطروا  الذين  وممر�صني 

هذا العام.

ك��م��ا ح��ّي��ا رج����ال ال��دي��ن االإ���ص��الم��ي وامل�صيحي 

ال��ذي��ن اأ���ص��اع��وا اأج����واء ال��رج��اء واالأم����ل وال�صفاء، 

وم�����ص��اع��دة ال��ن��ا���س ع��ل��ى ال��ع��ب��ور يف اأوق�����ات املحنة، 

مت�صلحني بال�صرب وقوة االإميان، وحتّية للمعلمني، 

وللجمعيات اخلريية التي متّد يد العون للفقراء 

واملحتاجني اإىل العمل، وباالأخ�س يف هذه االأوقات 

اأن تكون ال�صنة اجلديدة 2021  ال�صعبة، متمنًيا 

���ص��ن��ة خ��ري وب��رك��ة و���ص��ف��اء، و���ص��ن��ة مت��ت��ني وت��ع��زي��ز 

ل��ل��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة. وق����ال ان��ن��ا وف��ي��م��ا نتطلع اىل 

االردين  ال��دول��ة  تاأ�صي�س  على  ع��ام  مبئة  االحتفال 

الوحدة  ع��ام على  لنحتفل كذلك مبئة   ، املعا�صرة 

هذا  م�صلمي  بني  املتينة  العالقات  وعلى  الوطنية 

الوطن وم�صيحييه.

اأم������ا م��ف��ت��ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ل��ل��م�����ص��اب��ني 

الع�صكريني �صماحة ال�صيخ عايد اجلبور فاأكد من 

داخل الكني�صة باأّن االأردن يحت�صن اجلميع ويحب 

اجلميع، ويجتمع على حمبة اجلميع، وال يفرق بني 

اأردين واأردين على اي ا�صا�س كان، فكلنا وقفنا مع 

بع�صنا البع�س يف اأزمة كورونا، �صائاًل اهلل عز وجّل 

اأن يرفع اجلائحة عن االأردن واالإن�صانّية جمعاء.

من جهتها، �صددت مديرة جمعية خليل ال�صامل 

اخلريّية ال�صيدة حال اجلرف اإىل اأن اأزم��ة كورونا 

الوطنية،  ال��وح��دة  وتعزيز  متتني  على  عملت  ق��د 

ما  اأغلى  هو  االإن�صان  اأن  اأدرك��ن��ا من خاللها  حيث 

منلك، مثمنًة يف هذا ال�صياق بكافة جهود املعروفني 

واملجهولني الذين �صحوا بالنف�س واجلهد من اأجل 

وكافة  العربي  اجلي�س  بالذكر  خا�صة  االآخ��ري��ن، 

االأجهزة االأمنّية، واجلي�س االأبي�س.

هذا واألقى االأب �صيمون حجازين دعاء اإىل الرب 

القدير من اأجل رفع الوباء عن االأردن والعامل، ومن 

اأجل �صفاء املر�صى، والعون للقائمني على خدمتهم. 

الوطنّية  ال��وح��دة  �صجرة  ب��اإ���ص��اءة  احلفل  واختتم 

بطبعتها العا�صرة من قبل اأطياف جمتمعّية ميثلون 

القطاعات االأمنّية وال�صحّية والدينّية واالجتماعّية 

التي عملت وما تزال يف خ�صم اأزمة اجلائحة العاملّي، 

وقد ا�صرفت علة ترتيبها االخت الراهبة �صلوى ابو 

�صعّيد، و�صطعت الوان العلم االردين على ال�صجرة 

“ �صجرة  ع��ن��وان  حت��ت  العا�صر  للعام  ت�صاء  ال��ت��ي 

الوحدة الوطنية . وعزفت فرقة ال�صكافة واملر�صدات 

معزوفات باملنا�صبة، حتت ا�صراف القائد غ�صان اأبو 

منة، وقدمت جوقة الكني�صة ترانيم امليالد الرائعة 

بهذه املنا�صبة .

 التربية: اختبار التقييم للفصل الدراسي 
األول إلكترونيا في 30 الشهر الحالي

 اتفاقية تعاون بين األردنية للبحث 
العلمي واصدقاء التراث

 تراجع مبيعات المشتقات النفطية 
خالل العام الحالي بنسبة 7ر%16

االنباط- عمان

وال��ت��ع��ل��ي��م، عن  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

عقد اختبار التقييم النهائي للف�صل االأول 

لل�صفوف   2021/2020 الدرا�صي  للعام 

م��ن ال��ث��اين االأ���ص��ا���ص��ي لل�صف ال��ث��اين ع�صر 

اإلكرتونيا من خالل من�صة در�صك بدءا من 

امل��واف��ق للثالثني م��ن ال�صهر  ي��وم االأرب��ع��اء 

احلايل.

االثنني،  ام�س  تعميم  يف  ال���وزارة  ودع��ت 

م���دي���ري ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ط��ل��ب من 

املعلمني يف املدار�س ا�صتكمال ر�صد عالمات 

التقييمني الثاين والثالث للف�صل الدرا�صي 

االأول على منظومة )اوبن امي�س(، موؤكدة 

االأول  ال�����ص��ف  م��ع��ل��م  ي���ت���وىل  ان  �����ص����رورة 

ع��الم��ات  ور���ص��د  الطلبة  تقييم  االأ���ص��ا���ص��ي 

االأول  ال��درا���ص��ي  للف�صل  التقييمات  جميع 

على املنظومة ذاتها.

وزارة  االم��ت��ح��ان��ات يف  اإدارة  م��دي��ر  واك���د 

الرتبية والتعليم علي حماد لوكالة االأنباء 

الع�صرين  قبل  �صتعلن  ال��وزارة  اإن  االأردنية، 

ال�صهر احل��ايل ج��دول االختبار ومدته  من 

وعدد فقراته.

االنباط- عمان

 وقعت اجلمعية االأردنية للبحث العلمي 

والريادة واالإبداع وجمعية اأ�صدقاء الرتاث 

تعاون يف  اتفاقية  االث��ن��ني،  ام�س  االأردن��ي��ة، 

املوؤ�ص�صتني  اه����داف  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل���ج���االت 

الوطنية  واالول����وي����ات  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

والت�صاور والتن�صيق بني الطرفني.

ووقع االتفاقية رئي�س اجلمعية االأردنية 

ال��دك��ت��ور ر���ص��ا اخل��وال��دة  ال��ع��ل��م��ي  للبحث 

ا�صدقاء الرتاث طارق بني  ورئي�س جمعية 

يا�صني.

وت��ن�����س االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��اإع��داد 

م���ق���رتح���ات مل�����ص��اري��ع ودرا�����ص����ات م�����ص��رتك��ة 

وتقدميها للجهات الدولية واملانحة خلدمة 

وت��ب��ادل  والبيئة  وال����رتاث  العلمي  البحث 

املعلومات وتنفيذ الن�صاطات امل�صرتكة.

االنباط- عمان

وال��روة  الطاقة  وزارة  بيانات  اأظ��ه��رت   

النفطية  امل�صتقات  مبيعات  تراجع  املعدنية 

خ���الل االأ���ص��ه��ر ال��ع�����ص��رة االأوىل م��ن ال��ع��ام 

احلايل بن�صبة 7ر16 باملئة.

امل�صتقات  مبيعات  بلغت   ، البيانات  ووفق 

الع�صرة  االأ�صهر  خ��الل  الرئي�صية  النفطية 

االأوىل م��ن ال��ع��ام احل��ايل ح��وايل 565ر2 

مليار لرت مقابل 078ر3 مليار لرت لنف�س 

بلغت  بانخفا�س   2019 ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة 

ن�صبته 7ر16 باملئة.

وت��ت��ق��ا���ص��م ���ص��وق امل�����ص��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة يف 

ت�صويق  �صركة  ه��ي،  ���ص��رك��ات  ث��الث  اململكة 

امل��ن��ت��ج��ات ال��ب��رتول��ي��ة االردن����ي����ة امل��م��ل��وك��ة 

مل�صفاة البرتول وال�صركة االردنية احلديثة 

وامل��ح��روق��ات )املنا�صري(  ال��زي��وت  خل��دم��ات 

و�صركة توتال االأردن.

الثالثاء  8/ 12 / 2020

د. مصطفى محمد عيروط



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    8   /  12  / 2020

لندن - رويرتز

ق���ال م�����س��دران ق��ري��ب��ان م��ن جمموعة 

اإن من املحتمل  اأوبك بل�س، ام�س االثنني، 

للنفط  امل�����س��درة  ال���دول  منظمة  تعقد  اأن 

اجتماعهم  وح��ل��ف��اوؤه��م��ا  ورو���س��ي��ا  »اأوب����ك« 

الرابع  يف  النفطية  ال�سيا�سة  ب�ساأن  املقبل 

من يناير كانون الثاين.

وات��ف��ق��ت اأوب����ك االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي على 

يف  يوميا  برميل  األ���ف   500 االإن��ت��اج  زي���ادة 

ي��ن��اي��ر ك���ان���ون ال���ث���اين وع���ق���د اج��ت��م��اع��ات 

���س��ه��ري��ة ب��داي��ة م��ن ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين 

اآخ���ر  ت��ع��دي��ل  اأي  ب�������س���اأن  ل��ت��ب��ن��ي ق�������رارات 

برميل  األف   500 يزيد عن  للإنتاج مبا ال 

�سهريا.

تاأكيد  �سيجري  اإن��ه  ثالث  م�سدر  وق��ال 

م��وع��د االج��ت��م��اع خ���لل االج��ت��م��اع املقبل 

التابعة  امل�سرتكة  الوزارية  املراقبة  للجنة 

للمجموعة يف 17 دي�سمرب كانون االأول.

تقرير �سدر  �ساك�س يف  وقال غولدمان 

عقبة  تزيل  »اأوب���ك+  اإن  املا�سي،  االأ���س��ب��وع 

اخلروج من تخفي�ساتها احلالية بطريقة 

ثابت  بارتفاع  قناعتنا  يعزز  مما  من�سقة، 

.»2021 وم�ستدام الأ�سعار النفط خلل 

ال���ب���ل���دان  م��ن��ظ��م��ة  اأن  ال�����زي�����ادة  ت��ع��ن��ي 

امل�������س���درة ل���ل���ب���رتول )اأوب���������ك( ورو����س���ي���ا، 

امل��ج��م��وع��ة امل��ع��روف��ة ب��ا���س��م اأوب����ك+، تتجه 

يوميا  برميل  مليون   7.2 االإنتاج  خلف�س 

اأو ما يعادل 7% من الطلب العاملي اعتبارا 

م����ن ي���ن���اي���ر ك����ان����ون ال����ث����اين م���ق���ارن���ة م��ع 

مليون   7.7 البالغة  احلالية  التخفي�سات 

يوميا. برميل 

اأوب�������ك+  ت����وا�����س����ل  اأن  امل����ت����وق����ع  وم������ن 

على  م��ار���س  ح��ت��ى  احل��ال��ي��ة  التخفي�سات 

ل��زي��ادة  اأن تخلت ع��ن خ��ط��ط  ب��ع��د  االأق����ل، 

االإنتاج مليوين برميل يومياً.

العربية- رويرتز

ق��ال��ت وك��ال��ت��ان ت��اب��ع��ت��ان ل����لأمم امل��ت��ح��دة 

ل��ب��ن��ان  ال���دع���م يف  اإل���غ���اء  اإن  ام�����س االث���ن���ني، 

�سعفا  االأك��ر  الفئات  حلماية  �سمانات  دون 

حمذرتني  اجتماعية،  كارثة  حد  اإىل  �سي�سل 

من عدم وجود و�سيلة لتخفيف ال�سربة.

يف ال���وق���ت ال����ذي ي����رزح ف��ي��ه ل��ب��ن��ان حتت 

اأزم����ة م��ال��ي��ة ع��م��ي��ق��ة، ي��دع��م م�سرف  وط����اأة 

خلل  م��ن  االأ�سا�سية  ال�سلع  امل��رك��زي  لبنان 

ب�سعر  للم�ستوردين  ال�سعبة  العملة  توفري 

لبنانية  ل��رية   1500 البالغ  ال��ق��دمي  ال�سرف 

80% من  اأن فقدت اللرية  للدوالر، حتى بعد 

قيمتها.

وقال حاكم م�سرف لبنان املركزي ريا�س 

اأن  ميكن  الدعم  اإن  املا�سي،  االأ�سبوع  �سلمة 

الدولة  داعيا  فقط،  اآخرين  ل�سهرين  ي�ستمر 

اإىل و�سع خطة.

اأخطر  يواجه  لبنان  اأن  من  الرغم  وعلى 

رحاها  دارت  التي  االأهلية  احل��رب  منذ  اأزم��ة 

امل��ن��اف�����س��ات  ف����اإن  و1990،   1975 ع���ام���ي  ب���ني 

اأعاقت  املتنافرين  ال�سيا�سيني  بني  القدمية 

ال�سيا�سات. ر�سم 

حكومة  لت�سكيل  احل��ري��ري  �سعد  واخ��ت��ري 

جديدة يف اأكتوبر ت�سرين االأول لكن مل يجر 

االتفاق على حكومة بعد.

وكتبت يوكي موكو، ممثلة �سندوق االأمم 

وربا  لبنان،  يف  )يوني�سف(  للطفولة  املتحدة 

مل��ن��ظ��م��ة العمل  امل���دي���رة االإق��ل��ي��م��ي��ة  ج�����رادات 

اإلغاء  ت��اأث��ري  »�سيكون  راأي  مقال  يف  الدولية 

دع���م االأ���س��ع��ار ع��ل��ى االأ���س��ر االأك���ر �سعفا يف 

ال���ب���لد ه���ائ���ل، وم����ع ذل����ك ال ي���وج���د ���س��يء 

تقريبا للم�ساعدة يف تخفيف اأثر ذلك«.

واأ���س��اف��ت��ا »م��ن االأه��م��ي��ة مب��ك��ان اأن ن��درك 

اأن اجتياز لبنان ملنحدر اآخر االآن، دون و�سع 

اأوال،  االج��ت��م��اع��ي��ة  لل�سمانات  ���س��ام��ل  ن��ظ��ام 

�سيلحق كارثة اجتماعية مبن هم اأكر �سعفا 

يف ال���ب���لد، و���س��ي��ط��ي��ح ب��رف��اه��ي��ت��ه��م ورف��اه��ي��ة 

البلد ككل ل�سنوات عديدة قادمة«.

به  الذي يدعم  ال�سامل  االأ�سلوب  وتعر�س 

والقمح  الوقود  مثل  االأ�سا�سية،  ال�سلع  لبنان 

واالأدوي��ة، النتقادات وا�سعة، مبا يف ذلك من 

الأنه  االأحزاب احلاكمة،  ال�سا�سة يف  كبار  قبل 

ال ي�ستهدف من هم يف اأم�س احلاجة اإىل تلك 

ال�سلع.

اأن  الراأي  وكتبت موكو وجرادات يف مقال 

 %80 اإىل  ي�سل  ما  اأن  ُيظهر  تقريبيا  حتليل 

من  االأغنى  الن�سف  منه  ي�ستفيد  الدعم  من 

االأك��ر  للن�سف  فقط   %20 ويذهب  ال�سكان، 

فقرا.

ت�سريف  حكومة  جتتمع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

االأعمال مع �سلمة لبحث م�ساألة الدعم.

وق���ال ال��ب��ن��ك ال����دويل، اإن م��ن امل��رج��ح اأن 

يزيد  مبا  ويع�سف  التفاقم  يف  الفقر  ي�ستمر 

.2021 على ن�سف ال�سكان بحلول عام 

كارثة في لبنان.. 80% من الدعم للنصف األغنى من السكان

�سنغافورة - رويرتز

ام�س  طفيفا  ارتفاعا  الذهب  اأ�سعار  ارتفعت 

للوظائف  بيانات �سعيفة  االثنني، حيث دعمت 

االأم��ريك��ي��ة االآم���ال ح��ي��ال م��زي��د م��ن التحفيز 

لقاحات  ن�سر  ب�����س��اأن  ال��ت��ف��اوؤل  ك��ان  واإن  امل���ايل، 

للوقاية من فريو�س كورونا كبح املكا�سب.

اإىل   %0.2 ل��ل��ذه��ب  ال��ف��وري  ال�سعر  و���س��ع��د 

تقدمت  ح��ني  يف  ل��لأون�����س��ة،  دوالر   1841.93

لت�سجل   %0.2 االآجلة  االأمريكية  الذهب  عقود 

1844.20 دوالر.

ال�سوق  اإين�س، كبري خمططي  �ستيفن  وقال 

»تباطوؤ  املالية،  للخدمات  اأك�سي  لدى  العاملية 

االأف��راد  حركة  قواعد  وت�سديد  الوظائف  منو 

ي��ذل��ل ك��ث��ريا ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��رت���س ط��ري��ق 

اإجراءات من الكوجنر�س« االأمريكي.

اأظهرت  اجلمعة  يوم  �سدرت  بيانات  وكانت 

اأق���ل ق��در م��ن ال��وظ��ائ��ف اجل��دي��دة خ��لل �ستة 

اأ�سهر باالقت�ساد االأمريكي يف نوفمرب.

واكت�سبت حمادثات حزمة جديدة لتخفيف 

ت���داع���ي���ات اجل���ائ���ح���ة زخ���م���ا ي����وم اجل���م���ع���ة، اإذ 

ي��ع��ك��ف م�����س��رع��ون م���ن احل���زب���ني اجل��م��ه��وري 

االأخ���رية  اللم�سات  و���س��ع  على  وال��دمي��ق��راط��ي 

على م�سروع قانون حجمه 908 مليارات دوالر.

الت�سخم  م��ن  حت��وط  اأداة  ال��ذه��ب  وي��ع��ت��رب 

الذي قد ينجم عن حتفيز �سخم.

غري اأن مكا�سب املعدن جاءت حمدودة يف ظل 

ا�ستعدادات برياطنيا لت�سبح اأول دولة ت�ستخدم 

لقاح فايزر/بيونتك ملر�س كوفيد-19 هذا

االأ�سبوع.

دوالر   24.15 اإىل   %0.1 ال��ف�����س��ة  ون���زل���ت 

 1044 اإىل   %1 ال��ب��لت��ني  وانخف�س  ل��لأون�����س��ة 

اإىل   %0.7 ال���ب���لدي���وم  ارت���ف���ع  ب��ي��ن��م��ا  دوالرا، 

2359.05 دوالر للأون�سة.

الذهب يرتفع وسط ترجيح كفة التحفيز األميركي

مصادر: اجتماع سياسات أوبك+ المقبل في 4 يناير

موانئ دبي: العالقات مع إسرائيل 
ستفضي إلى تجارة بـ5 مليارات دوالر

رئيس ستاندرد تشارترد: انتشار 
العمالت الرقمية ال مفر منه

تقاعد الرئيس التنفيذي لـ »غولدمان 
ساكس الشرق األوسط«

دبي- العربية

�سلطان  العاملية،  دبي  موانئ  رئي�س  قال 

اإن العلقات بني االإمارات  اأحمد بن �سليم، 

مليارات   5 ب� جتارة  اإىل  �ستف�سي  واإ�سرائيل 

حلقة  �ست�سبح  اإ�سرائيل  اأن  م��وؤك��داً  دوالر، 

مع  للغاية  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  منطقية  و���س��ل 

اأوروبا.

واأ�ساف بن �سليم: »نتوقع جتارة ال تقل 

البداية  5 مليارات دوالر بني بلدينا يف  عن 

و�ستنمو«.

واأق��ام��ت االإم�����ارات وال��ب��ح��ري��ن ع��لق��ات 

اأيلول،  �سبتمرب   15 يف  اإ�سرائيل  مع  ر�سمية 

اأك��ر  خ��لل  عربيني  بلدين  اأول  لت�سبحا 

25 ع��ام��ا ي��ق��دم��ان ع��ل��ى اخل��ط��وة التي  م��ن 

ظ��ل��ت ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة يف ع�����داد امل��ح��رم��ات 

باملنطقة. ال�سيا�سية 

لئومي  بنك  اأعلن  املا�سي،  �سبتمرب  ويف 

االإ�سرائيلي وموانئ دبي العاملية، عن اتفاق 

اإ�سرائيل وبقية  التجارة بني  �سراكة لتعزيز 

االأو�سط. ال�سرق 

وق�����ال ل���ئ���وم���ي، اأح�����د اأك�����رب ال���ب���ن���وك يف 

اإن ذلك يت�سمن متويل  اإ�سرائيل، يف بيان، 

حمتمل لتطوير قطاع املوانئ االإ�سرائيلي.

وق��ام��ت م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة امل��ح��دودة 

قيا�س  منطية  حاوية  مليون   18.3 مبناولة 

20 ق���دم���اً ع��ل��ى ن��ط��اق حم��ف��ظ��ت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة 

م��ن حم��ط��ات احل���اوي���ات يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث 

االإج��م��ال��ي��ة  ال��ك��م��ي��ات  و���س��ه��دت   ،2020 م��ن 

اأ�سا�س  على   %3.1 بن�سبة  ارتفاعاً  للمناولة 

اأ�سا�س  على   %1.9 بن�سبة  وارتفاعاً  �سنوي، 

ربعي.

وجاء النمو يف حجم احلاويات االإجمايل 

وال�����س��رق  اأوروب�����ا  يف  ال��ق��وي  االأداء  ب��ف�����س��ل 

يف  خا�سة  واالأمريكتني،  واإفريقيا  االأو�سط 

وج��دة  امل��ت��ح��دة،  باململكة  ج��ي��ت��واي«  »ل��ن��دن 

وروت����ردام  مب�����س��ر،  وال�سخنة  ب��ال�����س��ع��ودي��ة، 

وفقا  ببلجيكا،  جيتواي  واأنتويرب  بهولندا، 

ملا نقلته »البيان«.

ب��ق��ي��ادة  ويف االأم���ريك���ت���ني، ج����اء ال��ن��م��و 

م�����وان�����ئ ب���وي���ن�������س اآي�����ر������س ب����االأرج����ن����ت����ني، 

ويف  بكندا.  وفانكوفر  بت�سيلي،  و�سانتياغو 

مليون   3.4 م��ن��اول��ة  مت��ت  علي  جبل  ميناء 

20 قدماً خلل الربع  حاوية منطية قيا�س 

 %4.2 بن�سبة  انخفا�ساً  ميثل  فيما  الثالث، 

اأ�سا�س �سنوي. على 

حمطات  ق��ام��ت  امل��وّح��د،  امل�ستوى  وع��ل��ى 

م��ل��ي��ون ح��اوي��ة   10.6 احل����اوي����ات مب��ن��اول��ة 

منطية قيا�س 20 قدماً خلل الربع الثالث، 

وارتفع حجم املناولة يف منطقة االأمريكتني 

22.1% بف�سل �سم ميناء  بن�سبة  واأ�سرتاليا 

الدومنيكان. بجمهورية  كو�سيدو 

العربية-وكاالت

»�ستاندرد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال 

اإن�������س���اء ون�����س��ر  اإن  ت�������س���ارت���رد«، ب��ي��ل وي���ن���رتز، 

»ال  اأم��ر  وا���س��ع  ن��ط��اق  على  الرقمية  العملت 

مفر منه متاًما« حيث يتطور نظام املدفوعات 

ال��������دويل ب�������س���رع���ة، وف�����ق م����ا ذك����رت����ه ���س��ب��ك��ة 

»CNBC« واطلعت عليه »العربية.نت«.

اأ�������س������اف خ�������لل ح����دي����ث����ه يف م���ه���رج���ان 

هناك  اإن  امل��ال��ي��ة،  للتكنولوجيا  ���س��ن��غ��اف��ورة 

املدعومة  الرقمية  العملت  من  لكل  جمااًل 

املدعومة من  والعملت اخلا�سة  الدول  من 

ال�سركات.

وب���خ�������س���و����س ال���ع���م���لت امل�������س���ف���رة، ق���ال 

عن  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  �سيعلن  وينرتز، 

امل��زي��د م��ن االأخ��ب��ار ع��ن ه��ذا االأم��ر يف االأي��ام 

املقبلة.

دفعة اإىل الرقمية

اأنحاء  جميع  يف  احلكومات  بداأت  بالفعل، 

والتي  الرقمية،  العملت  جتربة  يف  ال��ع��امل 

ي��ج��ادل امل���وؤي���دون ب��اأن��ه��ا ت�����س��م��ح ب��ت��ح��وي��لت 

ال�سني  تت�سدر  حيث  �سل�سة،  اأك��ر  مالية 

ال��ق��ائ��م��ة، ب��ع��د اأن ب�����داأت ال��ت��ج��ارب ال��ع��ام��ة 

الرقمي. لليوان 

اأك���رب فر�سة  اإن  وم��ع ذل���ك، ق��ال وي��ن��رتز 

للعملت الرقمية ميكن اأن تكون يف قطاعات 

متخ�س�سة جديدة ال تكرر العملت الورقية 

احلالية.

وت��اب��ع ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��� »���س��ت��ان��درد 

ت�سارترد« قائًل: »اإن التطور املثري للهتمام 

ح���ًق���ا ب��ال��ن�����س��ب��ة يل ه���و ام���ت���لك ع���م���لت ال 

تتطابق مع عملة يف حد ذاتها، ولكنها تهدف 

جمموعة  من  �ساملة  جمموعة  اإلتقاط  اإىل 

فرعية«.

العربية-وكاالت

اأفادت مذكرة اطلعت عليها وكالة رويرتز 

اأن الرئي�س التنفيذي لبنك غولدمان �ساك�س 

و�سيم  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  يف 

اأم�سى نحو ثلثني  اأن  �سيتقاعد بعد  يونان، 

عاما يف البنك، ليخلفه كل من فادي اأبوعلي 

وزيد خالدي كرئي�سني م�ساركني يف املنطقة.

االأو�سط  ال�سرق  »يونان« م�سريته يف  وبداأ 

اأ�سرف على  2006، حيث  اإفريقيا عام  و�سمال 

وح�سوله  �ساك�س«  »غ��ول��دم��ان  تو�سع  عملية 

على الرتاخي�س يف دبي والريا�س.

ويف خ��ط��وة ���س��اب��ق��ة ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، عرب 

ال�سفقات  �سانعي  كبار  اأح��د  ليمكاو،  جريج 

يف جم��م��وع��ة غ��ول��دم��ان ���س��اك�����س، ع��ن عزمه 

ب��داأه��ا  ال��ت��ي  اال�ستثمار  �سركة  اإدارة  م��غ��ادرة 

قطب التكنولوجيا مايكل ديل.

غولدمان  اأق�سام  اأك��ر  اأح��د  ليمكاو  واأدار 

جمعت  ط��وي��ل��ة،  مهنية  م�����س��رية  ب��ع��د  رب��ح��ي��ة 

واالإعلم،  التكنولوجيا،  قطاعات  يف  �سفقات 

ال�سحية،  الرعاية  قطاع  يف  الدمج  و�سفقات 

وال�����ذي ك����ان ُي��ن��ظ��ر اإل���ي���ه ع��ل��ى اأن����ه م��ن��اف�����س 

ت��ن��ف��ي��ذي��اً  رئ���ي�������س���اً  ي���ك���ون  اأن  ع���ل���ى  حم��ت��م��ل 

لل�سركة.

عاما   51 العمر  البالغ من  الرجل  وان�سم 

حياته  واأم�سى   ،1992 ع��ام  يف  غولدمان  اإىل 

امل��ه��ن��ي��ة ك��م�����س��ت�����س��ار ل�����س��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

تويرت  �سركة  ذل��ك  يف  مبا  الكربى  واالإع���لم 

كرئي�س   2013 ع��ام  يف  تعيينه  ومت  و«اأوب�����ر«، 

م�����س��ارك الأع��م��ال االن��دم��اج اخل��ا���س��ة، ومت��ت 

اإدارة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة   2017 ع���ام  يف  ت��رق��ي��ت��ه 

ت�سمل  والتي  اال�ستثمارية،  امل�سرفية  ذراعها 

والطروحات،  واال�ستحواذ  االندماج  عمليات 

واإدارة القرو�س.

العربية-وكاالت

ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  قال 

ال���ع���لق���ة  ع���ل���ى  ج�����دا  ح���ري�������س���ة  ف���رن�������س���ا  اإن 

م�سر. مع  االقت�سادية 

واأ������س�����اف م����اك����رون خ�����لل ال���ق���م���ة ال��ت��ي 

ج��م��ع��ت��ه يف ق�����س��ر االإل����ي����زي����ه م����ع ال��رئ��ي�����س 

اأن فرن�سا جزء  ال�سي�سي،  الفتاح  امل�سري عبد 

ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي يف م�����س��ر، م�سريا  م��ن 

ال�سراكة  تعزيز  البلدين يعملن على  اأن  اإىل 

ال�سعد. كل  على 

امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س  زي�����ارة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ت�������س���رف ف��رن�����س��ا وت����ع����زز ا����س���ت���ق���رار ال�����س��رق 

م��ع��ر���س��ة  م�������س���ر  اأن  م���و����س���ح���ا  االأو�������س������ط، 

ل���ت���ح���دي���ات ع������دة، وه�����ي ح�����س��ن م��ن��ي��ع ���س��د 

التطرف.

اإن  ال�����س��ي�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  ق����ال  ذل����ك،  واإىل 

واإن  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة،  ف��رن�����س��ا  م����ع  ال���ع���لق���ة 

حم��ادث��ات��ه م���ع م���اك���رون ات�����س��م��ت ب��ال��ت��ق��ارب 

وال�سفافية. النظر  بوجهات 

العمل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ات��ف��اق��ا  ه��ن��اك  اأن  واأك����د 

االتفاق  امل�سرتك بني فرن�سا وم�سر، كما جرى 

البلدين. بني  التجاري  التبادل  زيادة  على 

اأن����ه ج���رى ا���س��ت��ع��را���س اأوج���ه  واأ����س���ار اإىل 

بحث  مت  كما  فرن�سا،  مع  الع�سكري  التعاون 

م��ل��ف ���س��د ال��ن��ه�����س��ة و����س���رورة ال��ت��و���س��ل اإىل 

وملزم. م�سرتك  اتفاق 

اليوم  ا�ستهل  قد  ال�سي�سي  الرئي�س  وك��ان 

الفرن�سية  العا�سمة  اإىل  زي��ارت��ه  م��ن  االأول 

الفرن�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  مبقابلة  ب��اري�����س 

اإيف لودريان. جان 

امل�سرية،  ال��رئ��ا���س��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وك���ان 

ب��زي��ارة  ي��ق��وم  ال�����س��ي�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  اإن   ، ق���ال 

الرئي�س  من  لدعوة  تلبية  فرن�سا  اإىل  ر�سمية 

ماكرون. اإميانويل  الفرن�سي 

���س��ت��ع��ق��د بني  ق��م��ة  اأن م��ب��اح��ث��ات  واأ����س���اف 

جوانب  ك��اف��ة  �ستتناول  وم��اك��رون،  ال�سي�سي 

البلدين،  الثنائية بني  العلقات  ومو�سوعات 

الق�سايا  جتاه  امل�سرتك  ال�سيا�سي  والتن�سيق 

الزيارة  اأن  اإىل  م�سريا  والدولية،  االإقليمية 

اإط���ار ح��ر���س اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى تنمية  ت��اأت��ي يف 

البلدين. بني  اال�سرتاتيجية  العلقات 

ال��وزراء  رئي�س  اأي�سا  ال�سي�سي  و�سيلتقي 

الفرن�سي وعددا من الوزراء وكبار امل�سوؤولني 

ال��ف��رن�����س��ي��ني ورئ��ي�����س��ي اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

امل�سرية  »ال��روؤي��ة  لعر�س  ال�سيوخ  وجمل�س 

معها،  التعامل  وكيفية  االإقليمية  ل��لأزم��ات 

ومنطقة  املتو�سط  ب�سرق  املتعلقة  تلك  خا�سة 

الرئا�سي. املتحدث  بح�سب  االأو�سط«،  ال�سرق 

ماكرون: فرنسا حريصة جدًا على العالقة االقتصادية مع مصر



االقت�صادي
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العربية-وكاالت

اأظهرت الأرقام ال�شهرية من هاليفاك�ض للإقرا�ض العقاري 

اأ�شعار املنازل الربيطانية ال�شهر املا�شي  ام�ض الثنني ت�شجيل 

اأكرب زيادة �شنوية لها منذ يونيو حزيران 2016.

نوفمرب  يف   %1.2 زادت  املنازل  اأ�شعار  اإن  هاليفاك�ض  وقالت 

اخلم�شة  الأ���ش��ه��ر  م��دار  على   %6.5 وارت��ف��ع��ت  ال��ث��اين،  ت�شرين 

الأخرية، اأكرب زيادة منذ 2004 بح�شب وكالة »رويرتز«.

وت�شارع الطلب على امل�شاكن بدعم من حتول �شوب العقارات 

ال��ه��ادف��ة ملكافحة  ال��ع��ام  ال��ع��زل  اإج������راءات  ب��ع��د  ذات احل���دائ���ق 

كوفيد-19، لكن كانت هناك بع�ض املوؤ�شرات املت�شائمة.

12 �شهراً مقبل اأكرث يف  وتدهور مقيا�ض امل�شح للمبيعات يف 

اأغ�شط�ض املا�شي، اإذ تاأثر �شلبا جراء خماوف حيال القت�شاد.

�شوق  انتعا�ض  كان  اإذا  ما  القول  املبكر  اإن��ه من  وق��ال خ��رباء 

اإجراءات  املكبوت عقب  الطلب  اأكرث من جمرد حترر  الإ�شكان 

العزل العام، بدعم من خف�ض موؤقت لل�شرائب العقارية.

استقالة الرئيس التنفيذي 
لشركة »بترورابغ«

الرئيس العراقي يؤكد على أهمية 
تعزيز العالقات مع السعودية 

تريند مايكرو: الكشف عن أكثر 
من 13 مليون هجمة إلكترونية

 في الخليج

الريا�ض - العربية

اأع������ل������ن������ت �������ش������رك������ة راب�������������غ ل����ل����ت����ك����ري����ر 

وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات »ب����رتوراب����غ« ع���ن ت��ق��دم 

التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  ع�شو 

املها�شري  دم�شق  بن  نا�شر  املهند�ض  لل�شركة 

الإدارة،  ع�����ش��وي��ة جم��ل�����ض  م��ن  ب��ال���ش��ت��ق��ال��ة 

واللجان املنبثقة منه، ورئا�شة ال�شركة.

وق��ال��ت ال�����ش��رك��ة يف ب��ي��ان ل��ل�����ش��وق امل��ال��ي��ة 

ال�����ش��ع��ودي��ة »ت���������داول«، ام�������ض الث����ن����ني، اإن 

وواف��ق  اخلا�شة،  لظروفه  ترجع  ال�شتقالة 

مطلع  م��ن  وت�����ش��ري  الإدارة،  جمل�ض  عليها 

.2021

»ب��رتوراب��غ« عن  اأعلنت  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 

بتعيني  الثنني،  اليوم  الإدارة،  جمل�ض  قرار 

امل��ه��ن��د���ض ع��ث��م��ان ب��ن ع��ل��ي ال��غ��ام��دي ع�شواً 

لل�شركة،  تنفيذياً  ورئي�شاً  الإدارة  مبجل�ض 

على اأن تكون بداية الع�شوية وتاريخ مبا�شر 

العمل ابتداًء من مطلع 2021.

ومي��ت��ل��ك امل��ه��ن��د���ض ع��ث��م��ان ال��غ��ام��دي 30 

اأعمال التكرير  عاًما من اخلربة املتنوعة يف 

وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات، ت��ت�����ش��م��ن ت��ول��ي��ه ع��دة 

واملحلية  بالكامل  اململوكة  امل�شايف  يف  مهام 

امل�شرتكة و�شركات اأرامكو ال�شعودية الدولية 

امل�شرتكة يف ال�شني وكوريا اجلنوبية.

حالًيا  الغامدي  عثمان  املهند�ض  وي�شغل 

اأرام��ك��و  مل�شفاة  التنفيذي  الرئي�ض  من�شب 

يوليو  منذ  )���ش��ام��رف(  امل��ح��دودة  ال�شعودية 

.2019

ح�����ش��ل امل��ه��ن��د���ض ع��ث��م��ان ال��غ��ام��دي على 

�شهادة البكالوريو�ض يف الهند�شة الكيميائية 

امللك فهد للبرتول واملعادن عام  من جامعة 

يف  املاج�شتري  درج���ة  ع��ل��ى  ح�شل  ث��م   ،1990

اإدارة الأعمال من اجلامعة ذاتها عام 1997.

دبي - العربية

اأك����د ال��رئ��ي�����ض ال���ع���راق���ي، ب��ره��م ���ش��ال��ح، 

العلقات  تعزيز  اأهمية  على  الإث��ن��ني،  ام�ض 

خلل  وذل��ك  ال�شعودية  العربية  اململكة  مع 

ا�شتقباله وفد �شعودي برئا�شة وزير التجارة 

وزير الإعلم املكلف الدكتور ماجد الق�شبي.

وك�������ان يف ا����ش���ت���ق���ب���ال ال����وف����د ال��ر���ش��م��ي 

ال�����ش��ع��ودي، يف م��ط��ار ب��غ��داد ك��ل م��ن وزي��ر 

التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال جنم، 

والأمني العام ملجل�ض الوزراء العراقي حميد 

نعيم الغزي.

وي�����ش��م ال��وف��د ال�����ش��ع��ودي ك��ل م��ن وزي��ر 

اخلريف،  بندر  املعدنية  وال���رثوة  ال�شناعة 

للموا�شفات  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وحم��اف��ظ 

والأمني  الق�شبي،  �شعد  واجل��ودة  واملقايي�ض 

ال�شعودية  ال�������ش���ادرات  تنمية  لهيئة  ال��ع��ام 

ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��ن��دوق ال�����ش��ع��ودي 

اإ�شافة  العتيبي،  عائ�ض  ال��دك��ت��ور  للتنمية 

اإىل ممثلني عن وزارات وموؤ�ش�شات وقطاعات 

حكومية، ف�شًل عن وفد جتاري واقت�شادي 

ي�������ش���م ع��������دداً م����ن ال�������ش���رك���ات ال���ت���ج���اري���ة 

والقت�شادية وال�شتثمارية.

وي��ج��ري ال��وف��د خ��لل ال��زي��ارة مباحثات 

م����ع اجل����ان����ب ال���ع���راق���ي يف اإط�������ار امل��ج��ل�����ض 

ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي ال�����ش��ع��ودي ال���ع���راق���ي وال��ل��ج��ن��ة 

الق���ت�������ش���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

والتنموية والإغاثية امل�شرتكة.

و���ش��ت��ق��وم جم��م��وع��ة م���ن اأع�����ش��اء ال��وف��د 

ب����زي����ارة مل���وق���ع اإن�������ش���اء امل���دي���ن���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة 

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  من  املهداة 

�شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود اإىل ال�شعب 

العراقي.

وان���ط���ل���ق، ام�������ض اأي�������ش���ا، م��ل��ت��ق��ى رج���ال 

رئي�ض  برعاية  ال�شعودي  العراقي  الأع��م��ال 

الوزراء م�شطفى الكاظمي.

وقال الناطق با�شم الأمانة العامة ملجل�ض 

الوزراء حيدر جميد لوكالة الأنباء العراقية 

ام�����ض الث��ن��ني اإن »م��ل��ت��ق��ى رج����ال الأع��م��ال 

العراقي ال�شعودي، انطلق بح�شور الوفدين 

ال��ر���ش��م��ي��ني ل��ل��ج��ان��ب��ني، ورج������ال الإع���م���ال 

العراقيني  ال�شتثمارية  ال�شركات  وممثلي 

وال�شعوديني«.

�شعوديا ر�شميا و�شل  »وف��دا  اأن  اإىل  ي�شار 

بن  ماجد  التجارة  وزي��ر  برئا�شة  بغداد  اىل 

عبد اهلل الق�شبي،وي�شم يف ع�شويته ممثلني 

حكومية،  وقطاعات  وموؤ�ش�شات  وزارات  عن 

ف�����ش��ًل ع��ن وف���د جت���اري واق��ت�����ش��ادي ي�شم 

والقت�شادية  التجارية  ال�شركات  من  ع��ددا 

وال�شتثمارية«.

دبي – العربية

ك�����ش��ف��ت ���ش��رك��ة خم��ت�����ش��ة يف ت��ط��وي��ر 

مايكرو  ت��ري��ن��د  ال�شحابي  الأم���ن  ح��ل��ول 

عن نتائج تقريرها ن�شف ال�شنوي خلل 

التقني. اأ�شبوع جايتك�ض  فعاليات 

واأ�شار مدير يف �شركة »تريند مايكرو« 

جمد �شنان، يف مقابلة مع »العربية«، اإىل 

من  اأكرث  عن  الك�شف  من  ال�شركة  متكن 

ا�شتهدفت  الكرتونية  هجمة  مليون   13

م��ن��ط��ق��ة اخل���ل���ي���ج ع���رب ر����ش���ائ���ل ال���ربي���د 

الإل������ك������رتوين، وال�����رواب�����ط ال��ت�����ش��ع��ب��ي��ة، 

خلل  امل�شرفية  اخلبيثة  وال��ربجم��ي��ات 

الن�شف الأول من العام 2020.

مليون   8.8 ر�شد  مت  باأنه  �شنان  ون��وه 

هجمة اإلكرتونية حتت م�شمى كورونا.

اإىل ذلك، قال رئي�ض الأمن ال�شيرباين 

حل���ك���وم���ة الإم���������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل��ت��ح��دة 

اإن الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة  حم��م��د ال��ك��وي��ت��ي 

على   %250 بن�شبة  »زي��ادة  �شهدت  املتحدة 

الأق�����ل« يف ال��ه��ج��م��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ه��ذا 

ال���ع���ام، ح��ي��ث اأج����رب ال���وب���اء امل��ن��ظ��م��ات يف 

النظر يف  اإعادة  على  العامل  اأنحاء  جميع 

القرا�شنة  وا�شتغل  عملها،  ومكان  كيفية 

واجلهات الفاعلة اخلبيثة زيادة العتماد 

الرقمي.

الإمارات  اأن  اإىل  اأي�شا  الكويتي  واأ�شار 

»لهجمات  ه��دف��ا  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة  العربية 

�شخمة« من »ن�شطاء« �شد الإمارات بعد 

اأن اأقامت علقات ر�شمية مع اإ�شرائيل يف 

املا�شي. اأغ�شط�ض 

امل���ايل  اأن »ال��ق��ط��اع  وك�����ش��ف ال��ك��وي��ت��ي 

ك����ان م���ن اأك����رث امل��ن��اط��ق ال���ت���ي ت��ع��ر���ش��ت 

دون  ال�شحي«،  القطاع  وكذلك  للهجوم، 

اخلو�ض يف تفا�شيل حمددة حول طبيعة 

اأو  املتحدة  العربية  الإمارات  احلوادث يف 

ما اإذا كانت ناجحة.

ويف حني اأ�شار الكويتي اإىل اأن م�شادر 

متنوعة م�شوؤولة عن الهجمات، قال »اإننا 

ب��اأ���ش��ره��ا لكن  املنطقة  م��ن  ق��ادم��ة  ن��راه��ا 

التوتر  يعك�ض  اإي����ران«، مم��ا  ه��ي  اإح��داه��ا 

امل�شتمر يف املنطقة.

دبي - العربية

ات���ف���ق���ت الإم���������ارات وب���ري���ط���ان���ي���ا ع��ل��ى 

ب����رن����ام����ج ت����ع����اون اق���ت�������ش���ادي وجت������اري 

املقبلة  ل��ل��م��رح��ل��ة  م�����ش��رتك  وا���ش��ت��ث��م��اري 

من  وع�����دداً  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم����اور   9 يت�شمن 

يف  ت�شب  التي  ال�شراكة  وخطط  الآل��ي��ات 

تعزيز الروابط القت�شادية بني البلدين 

امل�شتدامة  التنمية  ا�شرتاتيجيات  ودع��م 

يف كل منهما.

ج���اء ذل���ك خ���لل اج��ت��م��اع��ات ال����دورة 

الإماراتية  القت�شادية  للجنة  ال�شاد�شة 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة امل�����ش��رتك��ة، وال��ت��ي ان��ع��ق��دت، 

ال��ي��وم الإث��ن��ني، ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال����وزاري، 

ب��رئ��ا���ش��ة ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي��ر 

ال����دول����ة ل���ل���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة، وران���ي���ل 

ج���اي���اوردي���ن���ا وزي������ر ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة 

الربيطاين.

واع������ت������م������د ال����������وزي����������ران ال�������زي�������ودي 

م�شرتكة  عمل  فرق  ت�شكيل  وجاياوردينا 

وم��ت��خ�����ش�����ش��ة م����ن اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة يف 

اللجنة  ق���رارات  وتنفيذ  ملتابعة  البلدين 

وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا ال��ت��ن��م��وي��ة يف اإط����ار 

امل���ح���اور ال��ت�����ش��ع��ة امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا، وال��ت��ي 

وامل�����ش��اري��ع  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال��ت��ج��ارة  �شملت 

ال�شحية  الرعاية  واملتو�شطة؛  ال�شغرية 

وع�����ل�����وم احل������ي������اة؛ ال����ط����اق����ة وال����ط����اق����ة 

امل���ت���ج���ددة؛ ال��ب��ي��ئ��ة وال�����زراع�����ة والأم�����ن 

النقل  وامل�شريف؛  املايل  القطاع  الغذائي؛ 

واخل�����دم�����ات ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة؛ وال��ت��ع��ل��ي��م؛ 

والتكنولوجيا  العلمية والبتكار  الأبحاث 

لبيان  وف��ق��ا  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية  امل��ت��ق��دم��ة؛ 

�شحفي.

وب��ل��غ اإج��م��ايل ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غري 

ال��ن��ف��ط��ي ب���ني دول����ة الإم�������ارات وامل��م��ل��ك��ة 

الأوىل  الثمانية  الأ���ش��ه��ر  خ��لل  املتحدة 

اأمريكي،  دولر  مليار   5.5  2020 عام  من 

ق��ي��م��ة  دولر  م���ل���ي���ون   500 ن���ح���و  م���ن���ه���ا 

اإىل  النفطية  غري  الإماراتية  ال�شادرات 

منواً  حققت  والتي  الربيطانية،  الأ�شواق 

من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة   %25 بن�شبة 

ن��ف�����ش��ه، جت���اوزت  ال��وق��ت  2019. ويف  ع���ام 

الإمارات  دولة  من  الت�شدير  اإعادة  قيمة 

امل���ذك���ورة  ال���ف���رتة  ب��ري��ط��ان��ي��ا خ���لل  اإىل 

واردات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  دولر،  م��ل��ي��ار 

الدولة من بريطانيا 4 مليارات دولر.

اإلمارات وبريطانيا تتفقان على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور

العربية-وكاالت

 ،DBS لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  ق��ال 

اإن  غوبتا،  بيو�ض  �شنغافورة،  يف  بنك  اأك��رب 

البنوك العاملية �شتواجه رياحني معاك�شتني 

م��ع��دلت  ارت���ف���اع  امل��ق��ب��ل:  ال��ع��ام  رئي�شيتني 

م��ع��دلت  وان��خ��ف��ا���ض  ال�����ش��داد  ع��ن  التخلف 

ال���ف���ائ���دة، وف���ق م���ا ن��ق��ل��ت��ه ، واط��ل��ع��ت عليه 

»العربية.نت«.

مقابلة  يف  الثنني  ام�ض  غوبتا  واأ���ش��اف 

مع �شبكة »CNBC« الأمريكية اإن الدعم 

اأنحاء العامل خفف من  احلكومي يف جميع 

��ا  ال�����ش��رر الق��ت�����ش��ادي ل��ل��وب��اء، ل��ك��ن��ه اأي�����شً

التي  للم�شاكل  احلقيقي«  احل��ج��م  »ح��ج��ب 

تواجهها ال�شركات والأ�شر. واأ�شاف اأن مثل 

اإج��راءات  تراجع  عند  �شتظهر  امل�شاكل  هذه 

الدعم.

يف  انتعا�ًشا  �شن�شهد  اأن��ن��ا  اأعتقد  »ل��ذل��ك 

اأنحاء  حالت التخلف عن ال�شداد يف جميع 

العامل العام املقبل«.

ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأ����ش���ه���ر  يف   ،DBS ب��ن��ك  زاد 

امل���ا����ش���ي���ة اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه حت�����ش��ب��ا خل�����ش��ائ��ر 

 2.49 تخ�شي�ض  مت  حيث  حمتملة،  قرو�ض 

دولر  مليار   1.87( �شنغافوري  دولر  مليار 

اأمريكي( من اإجمايل املخ�ش�شات - اأي اأكرث 

من اأربعة اأ�شعاف املبلغ يف نف�ض الفرتة من 

بيان  يف  البنك  ذك��ر  ح�شبما  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 

اأرباح الربع الثالث من ال�شهر املا�شي.

�شتوا�شل  ال��ب��ن��وك  ف����اإن  غ��وب��ن��ا  ب��ح�����ش��ب 

الن�شال مع زيادة هوام�ض الإقرا�ض لديها، 

م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��دة  اأ���ش��ع��ار  لأن  ن���ظ���راً 

ال���ع���امل م���ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ظ��ل اأق����ل ل��ف��رتة 

يف  القت�شادي  الن�شاط  ارتفاع  لكن  اأط��ول. 

الربع الثالث والهدوء املحتمل يف التوترات 

ب��ني ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال�����ش��ني مي��ك��ن اأن 

عن  الناجمة  املخاطر  تعوي�ض  على  ي�شاعد 

انخفا�ض معدلت الفائدة.

�سنغافورة – رويرتز

ن��زل��ت اأ���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط ام�����ض الث���ن���ني من 

اأ�شهر مع ا�شتمرار تزايد  اأعلى م�شتوياتها يف 

الإ����ش���اب���ات ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا ع��امل��ي��ا وجت��دد 

اأحدثها فر�ض  �شمل  التي  الإغلق،  اإجراءات 

بالوليات  قيود �شارمة يف جنوب كاليفورنيا 

امل���ت���ح���دة، اأك�����رب دول�����ة م�����ش��ت��ه��ل��ك��ة ل��ل��خ��ام يف 

العامل.

 21 برنت  خلام  الآجلة  العقود  وانخف�شت 

للربميل   49.04 اإىل   %0.4 ي��ع��ادل  مب��ا  �شنتا 

غرينت�ض،  ب��ت��وق��ي��ت   07:47 ال�����ش��اع��ة  ب��ح��ل��ول 

ع��ق��ود خ���ام غ���رب تك�شا�ض  ت��راج��ع��ت  يف ح��ني 

دولر   46.01 اإىل   %0.5 اأو  �شنتا   25 الو�شيط 

املا�شي  الأ���ش��ب��وع  اخل��ام��ان  وخ��ت��م  للربميل. 

على مكا�شب للأ�شبوع اخلام�ض على التوايل.

ويف هذا ال�شياق، قال كبري حمللي ال�شوق 

اخلام مكا�شبه  »قل�ض  اإدوارد مويا،  اأوان��دا  يف 

�شجلت  اأن  ب��ع��د  ال��ل��ق��اح  ن�����ش��ر  م���ن  ال�����ش��اب��ق��ة 

قيا�شية جديدة  ذروة  اأجنلي�ض  لو�ض  مقاطعة 

لإ����ش���اب���ات ف���ريو����ض ك���ورون���ا ورف���ع���ت ك��وري��ا 

اجلنوبية م�شتوى توخي احلذر«.

تغلق  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ال��ق��ي��ود يف  ومب���وج���ب 

ال�شعر  ت�شفيف  و�شالونات  احلانات  جم��ددا 

وتقليم الأظافر ومتاجر ر�شم الو�شم.

اأملانيا  ج��ن��وب  يف  ب��اف��اري��ا  منطقة  واأع��ل��ن��ت 

اأم�����ض الأح���د ف��ر���ض اإج����راءات اأك���رث �شرامة 

ح��ت��ى اخل���ام�������ض م���ن ي��ن��اي��ر ك���ان���ون ال���ث���اين، 

اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ال�شلطات  ���ش��ددت  بينما 

ق���واع���د ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي يف ال��ع��ا���ش��م��ة 

ت�شتمر هذه  وقد  بها  املحيطة  واملناطق  �شول 

القيود لنهاية ال�شهر على اأقل تقدير.

هذه المخاطر ستواجه البنوك في 2021.. 

إجراءات مكافحة كورونا تهبط بالنفط من أعلى مستوى في شهر

أكبر زيادة سنوية ألسعار المنازل البريطانية في 4 سنوات
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200124936(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ممدوح الروا�سده و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2012/3/18 حتت الرقم )16599( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/7 

الروا�سده   �سالح  احمد  ممدوح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الق�سى  �ساحية   / عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0777463405

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

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

املتحجرات     بيت  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

الرقم )21968( بتاريخ 2010/6/7 قد قررت باجتماعها غري 

ت�سفية  على  املوافقة    2020/10/4 بتاريخ   املنعقد  العادي 

الكردي   زهري  حممد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

زينه  جممع   – الردن  م�ست�سفى  قرب   – ال�سمي�ساين   – عمان 

التجاري - هاتف 0798268190

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من   )  215  ( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادًا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   )  22  (

الفقري  قبالن  اهلل  دخيل  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

) 46506 ( بتاريخ 1997/5/26 قد تقدمت بطلب لتحويل 

�سفتها من �سركة ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�ض  له  ممن  يرجى 

و  ال�سناعه  وزارة  يف  ال�سركات   مراقبة  دائ��رة  مراجعة 

التجارة

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

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

، يعلن مراقب عام ال�سركات. يف وزارة  ل�سنة 1997 وتعديالته 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممد عوده ح�سني ابو هلل و زهري 

حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  هلل  ابو  ح�سني  ع��وده 

الرقم )  40266 ( بتاريخ 1995/6/7 تقدمت بطلب لإجراءات 

التغيريات التالية :

هلل  ابو  ح�سني  عوده  حممد    : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

وزهري عوده ح�سني ابو هلل

اإىل �سركة : ورثة حممد عوده ح�سني ابو هلل وزهري عوده ح�سني 

ابو هلل

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة بيت الملا�ض 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الكرمية     والح��ج��ار  للمجوهرات 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )21958( بتاريخ 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2010/6/6

2020/10/4  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد حممد زهري الكردي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان 

امل�سفي هو :

زينه  جممع   – الردن  م�ست�سفى  قرب   – ال�سمي�ساين   – عمان 

التجاري - هاتف 0798268190

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وهداين   وزكريا  م�سطفى  وجيه  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )69909( بتاريخ 

2004/2/26  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : وجيه م�سطفى وزكريا وهداين

اإىل �سركة : زكريا وهداين و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الدعجه  لورن�ض 

  2012/6/18 ت�سامن حتت الرقم )104671( بتاريخ 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الدعجه  لورن�ض   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : احمد العمر و�سريكته

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  بيت املتحجرات  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 21968 ( بتاريخ 

)2010/6/7 (

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 : حممد زهري الكردي

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – قرب م�ست�سفى الردن – 

جممع زينه التجاري

خلوي ) 0798268190 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

والحجار  للمجوهرات  الملا�ض  بيت  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   الكرميه  

الرقم  ) 21958 ( بتاريخ ) 2010/6/6(

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 : حممد زهري الكردي

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – قرب م�ست�سفى الردن – 

جممع زينه التجاري

خلوي ) 0798268190 ( 

م�سفي ال�سركة

بيع وتنازل
اأحمد  ف��اي��ز  ولء  اأن���ا  اأع��ل��ن 

�سيدلية  بيع  نيتي  ع��ن  ن��ور 

ولء نور وامل�سجلة حتت رقم 

)477243(

رم��زي  ���س��رك��ة  ال�����س��ادة  اىل 

اخلري�سة و�سركاه فمن لديه 

اع���رتا����ض ع��ل��ي��ه م��راج��ع��ة 

ك��ات��ب ع��دل ال��زرق��اء خالل 

ن�سر  تاريخ  من  اأي��ام  ثمانية 

هذا العالن .

لرقم :9/3
التاريخ : 1442/4/22ه

  املوافق : 2020/12/٧م
 هيئة القاضي :محمد  

مبارك العثمان
 اعالن تبليغ حضور جلسة بالنشر 
صادر عن محكمه االزرق الشرعية

�سوري   ( مقبل  حممد  م��روان  عليه:  املدعي  اىل   

اخر   : حاليا  القامة  حمل  جمهول   ) اجلن�سية 

عنوان له يف جمهوريه العربية ال�سورية _  درعا 

_ داعل .

ال�سرعية  الزرق  حمكمة  اىل  ح�سورك  يقت�سي   

ال�ساعه  2020/12/22م   املوافق  الثالثاء  يوم 

ال��ع��ا���س��ره ���س��ب��اح��ا وذل����ك ل��ل��ن��ظ��ر يف ال��دع��وه 

ط��الق  اث��ب��ات  ط��ل��ب  وم��و���س��وع��ه��ا  2020/62م 

نعمه  املدعية/  زوجتك  قبل  من  عليك  واملقامة 

عقلة القا�سم ) �سورية اجلن�سية ( فاذا مل حت�سر 

يف الوقت املحدد و مل تر�سل وكيال عنك و مل تعتذر 

عن  لتخلفك  م�سروعة  معذرة  للمحكمة  تبد  ومل 

احل�سور يف هذه اجلل�سة �سيجري بحقك الجراء 

القانوين وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب ال�سول 

حتريرا يف 41442/22ه املوافق 2020/12/7م .

حمكمه الزرق ال�سرعية

 القا�سي / حممد مبارك العثمان

الثالثاء  8/ 12 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن اعادة طرح
العطاء رقم ) 29 / 2020 (

صيانة الخوادم الرئيسية وبرمجياتها ملدة عام

العطاء مراجعة  بال�سرتاك يف هذا  الراغبني  واملتعهدين  ال�سركات  فعلى 

دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق اعتبارُا من يوم 

الثالثاء املوافق 2020/12/8 ،من ال�ساعة الثامنة �سباحا ولغاية الثانية 

ع�سرة ظهرًا يوميًا، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل �ساريتي 

املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)25 ( خم�سة وع�سرون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�ض للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

الثالثاء املوافق 2020/12/29 .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ض  يرفق 

العر�ض ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

– �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة يف  تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية 

مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف مغلف 

خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

الربعاء املوافق 2020/12/30م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

تعفى ال�سركات التي ا�سرتكت يف الطرح الول للعطاء اعاله من ثمن ن�سخة 

العطاء .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة
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رسالة الضمان
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بادر .. بالشمول
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الدويل
90 الثالثاء  8/ 12 / 2020 

نفقة  على  متميزة  زي��ارة  يف  ال��ك��رك  �صوب  نتوجه  اأن  حياتنا  يف  ع��ادي��اً  ي��وم��اً  يكن  مل   

ت�صتحق  فهي  امل�صتوى،  الرفيع  املهني  وك��ادره��ا  الهّمام  بوزيرها  والآث��ار  ال�صياحة  وزارة 

الأردين،  ال�صياحي  بالنموذج  الكبرية  الإ�صادة  الها�صمية  الأردنية  اململكة  �ُصّياح  ومن  مّنا 

الناجح بجهودها العامرة باجلديد دوماً واملو�صولة لرتويج الأردن بروافع عديدة، منها 

الن�صط.  نادينا  و�صمنها  الأر���ض،  على  وَعمالنياً  اإعالمياً  نا�صطة  وعاملية  حملية  هيئات 

لقد بهرتنا الكرك العريقة وقلعتها ال�صاخمة  �صموخ الأردن، والقابعة باأبهٍة وكربياء على 

الوا�صعة  املنطقة برمتها، وُت�صرف على جهاتها اجلميلة ومزارعها  قمة عالية، َتطل على 

الغّناء. وب�صاتينها 

ل�صديقات  “ناديجدا”   - املحلي  الثقايف  لنادينا  الأوىل  كانت  الكرك  لقلعة  زيارتنا   

املتحّدرات من خمتلف جمهوريات الإحتاد  الثقافة الرو�صية، والناطقات باللغة الرو�صية 

بتاريخ وواقع القلعة ال�صخمة والكرك العريقة.  ال�صوفييتي ال�صابق. لقد ا�صتمتعنا جداً 

اأردنية جديدة واآثار مل ت�صاهدها عيوننا من   خالل هذه الرحلة تعرفنا على منطقة 

قبل، لكنها يف واقعها العجائبي وحجارتها الَكهلة وبنائها القدمي عريقة تاريخياً اإن�صانياً، 

فاإعادة  فبناءاً، فتدمرياً،  ت�صييداً،  القلعة  “تقاطر” على  اإذ  غابرة،  فهي جزء من ع�صور 

العريقني،  ال��ع��رب  الأن��ب��اط  �صمنها  ك��ث��رية،  ودول  و�صعوب  قبائل  ع��م��ران،  ف��ارت��ف��اع  بناء 

وتعاقبت عليها حمالت احتاللية من �صالطني ل عّد لأ�صمائهم.

 يف ثنايا �صخور قلعة الكرك بجربوتها وِثقلها ال�صطوري املُذهل، نقراأ ب�صغف تاريخاً 

املنطقة  هذه  يف  اأطماِعها  ل�صرور  اجنذبت  اأوروبية  واأخرى  اإقليمية  ودول  و�صعوٍب  للغاٍت 

واأزهارها  ذخريتها  وعلى  عليها  هيمنٍة  اإىل  النهمة  بعيونه  الأجنبي  تطلع  فقد  الأردنية، 

اليانعة وباطنها الذهبي على مدار حقباٍت زمنية طويلة متالحقة، ليخرج بعدها مرغماً 

وكان  املوت  اكت�صحهم  فقد  مرير..  بكاء  اأوعية  وحاماًل  اخليبة،  اأذيال  رِجراً  وُمَ وذلياًل 

اأن  فكان  َحلموا،  كما  الأب��ط��ال  الكرك  اأه��ل  ا�صتعباد  من  يتمكنوا  فلم  م�صريهم،  الفناء 

طردوا �صّر طردة من الرتاب الأردين الطهور، ليعودوا اإىل منطلقاتهم ُمدماًة اأج�صادهم 

اأي��ة زاوي��ة م��ن زواي��ا الأر����ض الأرب���ع التي وا�صلت  اإدم��ائ��ه��ا يف  واأرواح��ه��م كما مل يكن يف 

اأي  يتمكن  ومل  والغرب،  ال�صمال  ُظلمة  نحو  مهرولني  منها  هروبهم  برغم  مالحقتهم، 

منهم اإ�صناد راأ�صه ولو اإىل حجٍر اأو �صلِع �صجرٍة اأردنية عربية.

نتاليا  مقدمتهن٠  ويف  جّنة(:  )الأردن  برنامج  عن  )ناديجدا(  لنادي  قياديات  وتقول 

ال�صياحة  ول���وزارة  الها�صمية  الأردن��ي��ة  للمملكة  ج��زي��اًل  �صكراً  ال��ن��ادي:  رئي�صة  ن��زارن��ك��و 

والآثار، لتاحتهما  فر�صة ذهبية لع�صوات نادينا “ناديجدا” النا�صطات ثقافياً و�صياحياً 

للم�صاركة يف برنامج “الأردن جّنة” املُذهل، للتعّرف عن ُقرب على الأردن واآثاره وتاريخه 

النجاحات  معه  وتقا�صمنا  ُم��َع��ا���َص��اً،  وواق��ع��اً  َدَم���اً  واإّي����اه  تاآخينا  ال���ذي  املِ�����ص��ي��اف،  و�صعبه 

والتطلعات والروؤى والهموم.

وبتنظيم  الطرق  عاب وفتح كل  ال�صِّ “الأردن جّنة” ذّلل  اأن  اإل   ورغم جائحة كورونا، 

ت�صاندتها احلكومة. لقد تلقينا وما زلنا نتلقى متعة كبرية يف  التي  ال�صياحة  اأمام  دقيق 

الرتحال من موقع اإىل اآخر يف اأرجاء الأردن احلبيب.

امل�صبوق  الربنامج غ��ري  ه��ذا  اإط��ار  املِ��ع��ط��اءة ملواطنيها يف  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  رع��اي��ة  اإن   

والهادف لرتويج الأردن يف كل الف�صاءات؛ ُيتيح املجال جلميع �صيداتنا واملواطن الأردين، 

الف�صاءات،  �صتى  يف  �صورته  ولإع���الء  ل���الأردن،  املُميَّز  واجَل��م��ال  الثقافة  م��ن  ال���ص��ت��زادة 

وبخا�صة يف الدول الناطقة تاريخياً باللغة الرو�صية.

ال�صيدة )الال رودنكو( نائب رئي�ض النادي: وتقول  

 ُتعترب رحالتنا اإىل َجنَّات، وَحدائق، وُحُقول، وريا�ض وواحات الأردن متفردة ورائعة. 

اأكن، ولالأ�صف، مندفعة للم�صاركة يف بع�صها، لكنني الآن �صعيدة مل�صاركتي  يف البداية مل 

زميالتي يف رحالتهن الأردنية الغنية امل�صامني.    

لدِن  برعاية م�صكورة وحدب متعاظم من  مل�صاركتي يف جولت جماعية  �ُصعدت كثرياً   

العام  ه��ذا  يف  الأردن  يف  لل�صياحة  دعمها  على  للحكومة  �صكراً  والآث���ار.  ال�صياحة  وزارة 

نحلم  مل  اأم��اك��ن  على  تعرفنا  ل��ل��وزارة،  الرفيعة  املهنية  فبف�صل  اجلميع،  على  ال�صعب 

بالو�صول اإليها من َقبل، اإذ اندفعنا مع “الأردن جنة” لزيارة مدن واأرياف اأردنية تزخر 

ترويجها  على  اجلهد  و�صعنا  ما  و�صنعمل  بها..  ا�صتمتعنا  عظيمة  وح�صارة  ُمذهلة  باآثار 

خارجيا.        

حترير  ورئي�صة  الأردن��ي��ة،  وال�صياحة  بالتاريخ  متخ�ص�صة  رو�صية  واإعالمية  *كاتبة 

جريدة »امللحق الرو�صي«، الناطق باللغة الرو�صية يف �صحيفة »ذا �صتار« �صابقاً.

نيدوغينا َيلينا 

»ناديجدا« َتُجوُل
 في الَكَرِك

االنباط - وكاالت

ج���م���ي���ع م���ظ���اه���ر ال���ق�������ص���وة واحل���ق���د 

واجل������ه������ل اخل�����ب�����ي�����ث، ال����������ذي ع����ن����وان����ه 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون، ت��ظ��ه��ر ل��الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني 

يتجزاأ  ل  وج���زًءا  ومقبوًل،  طبيعًيا  اأم���ًرا 

م���ن اأ����ص���ل���وب ح���ي���ات���ه���م، ب���ه���ذه ال��ك��ل��م��ات 

لل�صوؤون  الإ�صرائيلّية  ال�صحافّية  و�صفت 

�صحيفة  يف  ه��ا���ض  ع��م��ريا  الفل�صطينّية، 

الكيان  مواطني  به  ي�صعر  ما  )ه��اآرت�����ض(، 

من  املحتّلة  الأرا���ص��ي  يف  ي��ح��دث  م��ا  اإّزاء 

ّباط الحتالل. قبل جنود و�صُ

وت�������ص���اءل���ت ه���ا����ض يف ت���ق���ري���ره���ا: ه��ل 

اح��ت��ف��ل اجل��ن��ود ع��ن��دم��ا اأ����ص���اب اأح��ده��م، 

عليا  اأب��و  علي  الطفل  بطن  اجلمعة،  ي��وم 

)14 عاًما(، والذي تويف بعد ذلك متاأثراً 

ب��ج��روح��ه؟ ل��ه��ذا ال��ت�����ص��اوؤل اأ���ص��ا���ض، لأّن 

رج����ال ال�����ص��رط��ة وج���ن���ود ح��ر���ض احل���دود 

بعد  اول  ت�����ص��ري��ن   27 اجل��م��ع��ة  اح��ت��ف��ل��وا، 

ق���دم فتى  اأح���ده���م  اأ���ص��اب��ت ر���ص��ا���ص��ة  اأْن 

وّث��ق  فيديو  فيلم  وثمة  اآخ��ر.  فل�صطيني 

فرحة ال�صرطيات ورجال ال�صرطة.

اللواتي  املجندات  عدد  تزايد  وتناولت 

اأّن  ال��ق��ت��ال��ّي��ة، لف��ت��ًة  ب��ال��وح��دات  يخدمن 

اإ���ص��رائ��ي��ل  يف  للن�صوية  ال�����ص��ادي��ة  ال��ط��ف��رة 

الفيديو  فيلم  يف  متثيليٍّ  بنموذٍج  حظيت 

اأبو  ها�صم  ال�صحايف  امل�صور  �صوره  ال��ذي 

الفيلم  يف  “ن�صاهد  واأ����ص���اف���ت:  ���ص��ق��رة. 

ق���وة حل��ر���ض احل�����دود ب���ال���زي ال���رم���ادي، 

و�صرطيتان،  ال�����ص��رط��ة  رج���ال  م��ن  ث��الث��ة 

جميعهم مزودين ببنادق واأجهزة لإطالق 

بقدرتها  امل��ع��روف��ة  امل��ط��اط��ي،  ال��ر���ص��ا���ض 

ع���ل���ى اق����ت����الع ال���ع���ي���ون. اأظ����اف����ر اإح�����دى 

هذا  ال���وردي،  باللون  مطلية  ال�صرطيات 

اإ�صرائيلية”. ما لحظته متظاهرة 

ال�����ص��رط��ة ظ��ه��روا  “رجال  واأو���ص��ح��ت: 

م���رت���اح���ني وه����م ي�������ص���اه���دون م���ا ي��ح��دث 

ع��ل��ى ب��ع��د ب�����ص��ع ع�������ص���رات م���ن الأم���ت���ار. 

دخ���ان ك��ث��ي��ف ي��ت�����ص��اع��د م��ن اإط����ار ���ص��ي��ارة 

اثنان  و�صباب يدورون حوله،  اإحراقه،  مّت 

ي���ل���وح���ان مب���ق���الع ف��ي��ه ح���ج���ر، ال�����ذي له 

اأو  ال�����ص��ارع  ي�صيب  اأْن  �صئيلة  احتمالية 

اجلنود. قبل ذلك، ا�صتبق رجال ال�صرطة 

قرية  من  خرجت  التي  امل�صرية  واجل��ن��ود 

للدموع  امل�صيل  الغاز  باإطالق  مالك،  كفر 

وقنابل ال�صوت. هذا هو النموذج املعروف 

ل��ت��ف��ري��ق م���ظ���اه���رات ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني يف 

ا  اأي�صً اأطلقت  مرحلتها الأوىل. بعد ذلك، 

مغطى  معدنًيا  واآخ���ر  مطاطًيا  ا  ر�صا�صً

���ص��ّدّدت  ذل��ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  باملطاط”. 

جندي  يظهر  الفيديو  فيلم  “يف  اأّنه  على 

من حر�ض احلدود وهو ينبطح يف و�صعية 

ال��ق��ن�����ض خ���ل���ف ب����اب ال�������ص���ي���ارة امل���ف���ت���وح. 

وجتّمع خلف الباب �صرطيان و�صرطيتان. 

وق�������ال امل���������ص����ور اأب�������و ����ص���ق���رة ل��ب��اح��ث 

لالحتالل  املناه�صة  منظمة”بت�صيلم” 

تعليماته  يعطي  وه��و  �صابًطا  لح��ظ  اإّن��ه 

للجندي املنبطح. “كان هذا وكاأّنه يدربه 

هذا  ك��ان  القن�ض”.  ي��ك��ون  كيف  ويعلمه 

اإط��الق  �صمع  ف��ج��اأة  تقريًبا،  الظهر  وق��ت 

نار وحيد”.

اأح����د  ����ص���وِه���د  ال���ف���ي���ل���م  “يف  واأردف: 

ح ب��امل��ق��الع، وهو  ال�����ص��ب��اب، ال���ذي ك��ان ُي��ل��وِّ

اأ�صابته  بكاحله.  ومي�صك  ف��ج��اأة  ينحني 

ي�صفق.  ال�صرطة  رجال  اأحد  الر�صا�صة. 

ال�����ص��رط��ي��ت��ان ه��ن��اأت��ا اجل���ن���دي امل��ن��ب��ط��ح. 

واأخ��ذت  الإ�صعاف  �صيارة  و�صلت  اأْن  وبعد 

اإىل  ال�صرطيات  اإح���دى  �صارعت  امل�����ص��اب، 

و�صرخت  نه�ض  ال���ذي  القنا�ض  معانقة 

اأح���د  اجلمال”.  ه����ذا  “ما  م��ث��ل  ب�����ص��يء 

�ُصِمع  القائد،  يبدو  كما  ال�صرطة،  رج��ال 

“ممتاز”. املرا�صلون يف املكان،  وهو يقول 

باأن الأمر  اأبو �صقرة، �صّخ�صوا  مبن فيهم 

من  اأط��ِل��ق��ت  “توتو”  ب��ر���ص��ا���ص��ة  يتعلق 

بندقية من نوع )روجر(”.

قبل  م��ن  املُ�صتخَدم  ال��ر���ص��ا���ض  وح���ول 

بالأرا�صي  املظاهرات  الحتالل يف تفريق 

ال������)روج�����ر(  “يطلق  ق����ال����ت:  امل���ح���ت���ّل���ة، 

ر�صا�صات بقطر ٠.22 اإن�ض )من هنا جاء 

اأّن  ا�صم توتو(، وهذه ر�صا�صات حية رغم 

تكون  اأْن  وميكن  ال��ع��ادي،  من  اأّق��ل  قوتها 

قاتلة اأْو اأْن تت�صبب باإ�صاباٍت خطريٍة”.

ل�”بت�صيلم”  �صوؤال  رًدا على  اأّنه  واأّكدت 

النيابة  ال��ع�����ص��ك��رّي يف  ال��ّع��ام  امل��دع��ي  ق��ال 

الع�صكرّية لالحتالل اإّن اجلي�ض ل يعترب 

اأو  امل��ظ��اه��رات  ل��ت��ف��ري��ق  و���ص��ي��ل��ة  “توتو” 
اأّن�����ه يف تلك  ب��ال��ن��ظ��ام. لف���ت���ًة  الإخ������الل 

الأق���ل  ع��ل��ى  ق��ت��ل   2٠٠9 ع���ام  اأْي  ال���ف���رتة، 

ال�)توتو(.  ب�صبب  فل�صطينيان  متظاهران 

القائمة  اإىل  اأ���ص��ي��ف  احل���ني  ذل���ك  وم��ن��ذ 

اآخ��ري��ن  م��ت��ظ��اه��ري��ن  الأق����ل خم�صة  ع��ل��ى 

ب�)التوتو(. قتلوا 

يف  “الآن،  اإّن�����ه  ال���ق���ول  اإىل  وخ��ُل�����ص��ت 

ال�)توتو(  ُيعّد  عملية احليونة اجلماعية، 

ج���������زًءا ل ي���ن���ف�������ص���ل ع�����ن و�����ص����ائ����ل ق��م��ع 

املزيد  وهناك  الفل�صطينيني،  مظاهرات 

اإىل  يتطلعن  اللواتي  الإ�صرائيليات  م��ن 

ن�صاًطا  اأك��ر  ب�صورة  وي�صاركن  امل�صاركة، 

اأْي الفل�صطينيني  يف �صلب حرية الآخر”، 

الذين يرزحون حتت نري الحتالل.

االنباط - وكاالت

نقل حمامو هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين 

���ص��ه��ادات م��روع��ة ل��ع��دد م��ن الأ����ص���رى الأ���ص��ب��ال 

ي�صردون  “مدو”،  معتقل  يف  حالياً  القابعني 

من خاللها تفا�صيل ما تعر�صوا له من تعذيب 

اأقبية  يف  ا�صتجوابهم  خ��الل  قا�صية  ومعاملة 

التحقيق وخالل عمليات اعتقالهم الوح�صية.

ومن ال�صهادات التي �صجلها حمامو الهيئة، 

من  عاماً(   17( �صاهني  حممد  القا�صر  �صهادة 

خميم الدهي�صة مبدينة بيت حلم، والذي جرى 

اع��ت��ق��ال��ه ب��ع��د اق��ت��ح��ام ق���وات الح��ت��الل منزله 

وق��ام بدفعه  اأح��د اجلنود  ف��ج��راً، حيث هاجمه 

على احلائط و�صربه بعنف، ثم اقتادوه للخارج 

وط��وال  الع�صكري  اجليب  داخ��ل  بزجه  وق��ام��وا 

الطريق مل يتوقف اجلنود عن �صربه و�صفعه، 

وفيما بعد ُنقل ملركز حتقيق “بتاح تكفا”، حيث 

على  م�صبوح  وه��و  طويلة  ل�صاعات  معه  ح��ُق��ق 

واله��ان��ة  ال�صرب  م��ن  ي�صلم  مل  كذلك  كر�صي 

اأث���ن���اء ال���ص��ت��ج��واب، ك��م��ا ت��ع��م��د امل��ح��ق��ق اأث��ن��اء 

راأ�صه باحلائط مرات عديدة،  ا�صتجوابه �صرب 

الزنزانة  داخ��ل  ال��ب��ارد  املكيف  ت�صغيل  ع��ن  ع��دا 

لإج���ب���اره ع��ل��ى الع����رتاف ك��م��ا اح��ت��ج��ز الأ���ص��ري 

القا�صر داخل الزنازين القذرة املظلمة الباردة 

اعتقالية  اأو�صاعاً  خاللها  قا�صى  يوماً،   16 ملدة 

�صيئة للغاية، وفيما بعد جرى نقله اإىل معتقل 

“مدو”.

كرم  الطفل  ب��الأ���ص��ري  الح��ت��الل  نكل  بينما 

ع����زون ق�صاء  ب��ل��دة  م���ن  ع���ام���اً(  ���ص��ب��ي��ط��ة )17 

قلقيلية، وذلك بعد مداهمة بيته فجراً وتك�صري 

الحتالل  اق��ت��ادوه جنود  وبعدها  امل��دخ��ل،  ب��اب 

ب��ال�����ص��رب ب�صكل  امل��ن��زل وان��ه��ال��وا عليه  خل���ارج 

بنادقهم،  واأع��ق��اب  واأرج��ل��ه��م  باأيديهم  تع�صفي 

ونقله  الع�صكري  داخ��ل اجليب  بزجه  قاموا  ثم 

وه��ن��اك  “ت�صوفيم”،  م�����ص��ت��وط��ن��ة  يف  مل��ع�����ص��ك��ر 

احتجزوه داخل �صاحة املع�صكر ل�صاعات طويلة، 

وفيما بعد جرى نقله ملركز حتقيق “اجللمة”، 

داخ��ل  ق��ا���ض، ومت زج��ه  وه��ن��اك خ�صع لتحقيق 

ملدة  التهوية  عدمية  ال�صيقة  القذرة  الزنازين 

احلياتية  الأو���ص��اع  لق�صاوة  ونتيجة  ي��وم��اً،   14

للفتى  ال�صحي  الو�صع  تراجع  الزنازين  داخ��ل 

وتدهورت حالته ب�صبب ا�صابته بفريو�ض، وعلى 

ال��ع��الج،  لتلقي  املعتقل  ع��ي��ادة  اإىل  نقل  اإث��ره��ا 

وفيما بعد اإىل ق�صم الأ�صرى الأ�صبال يف معتقل 

“مدو«.
ك��م��ا ور���ص��د حم��ام��و ال��ه��ي��ئ��ة اع���ت���داء جنود 

الفتية  م��ن  بكل  والتنكيل  بال�صرب  الح��ت��الل 

ع���م���رو ع�����رار )18 ع����ام����اً( وحم���م���ود حم���ارب 

اع��ت��ق��ال��ه��م من  اأث���ن���اء  اهلل،  رام  م���ن  وك��اله��م��ا 

التحقيق  مراكز  داخ��ل  وا�صتجوابهم  الطرقات 

الإ�صرائيلية.
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رغم مرور ثالث �صنوات على اعالن رئي�ض 

الوليات املتحدة املنتهية وليته دونالد ترمب، 

وات��خ��اذ  لإ�صرائيل”،  عا�صمة  “القد�ض  ب���اأن 

الإج�����راءات  م��ن  للعديد  الح��ت��الل  �صلطات 

حافظت  املقد�صة  املدينة  اأن  اإل  التهويدية، 

على هويتها العربية الفل�صطينية ال�صالمية 

امل�صيحية.

يف 6 كانون اأول 2٠17، اعرتفت اإدارة ترمب 

ا بالقد�ض عا�صمة “لإ�صرائيل”، والبدء  ر�صمًيّ

بعملية نقل ال�صفارة الأمريكية من تل اأبيب 

ودوليا  عربيا  تنديدا  لق��ى  م��ا  ال��ق��د���ض،  اإىل 

وا���ص��ع��ا ك��ون ملف ال��ق��د���ض م��ن ق�صايا احلل 

ال���دويل  ال��ن��ه��ائ��ي، ح��ي��ث ل ي��ع��رتف املجتمع 

ب�صيادة “اإ�صرائيل” على كل القد�ض التي ت�صم 

مواقع اإ�صالمية وم�صيحية مقد�صة.

مل تكتف الإدارة الأمريكية بهذا الإعالن 

واأعلنت قرارات ل�صالح الحتالل خالل فرتة 

ال�صفري  م�صاركة  اأب��رزه��ا  ولعل  ت��رم��ب،  حكم 

فريدمان  ديفيد  “اإ�صرائيل”  يف  الأم��ريك��ي 

ال���ذي يعد م��ن اأب����رز داع��م��ي ال���ص��ت��ي��ط��ان، يف 

حفريات حتت الأر�ض يف حي �صلوان يف القد�ض 

القدمية  ال��ب��ل��دة  يف  نفق  لف��ت��ت��اح  ال�صرقية، 

اأ�صفل بلدة �صلوان جنوب امل�صجد الأق�صى.

الدرا�صات  بجمعية  اخلرائط  مدير  وق��ال 

ال��ولي��ات  ق���رار  اإن  التفكجي،  خليل  العربية 

امل����ت����ح����دة الع�����������رتاف ب���ال���ق���د����ض ع��ا���ص��م��ة 

امللحوظة  الزيادة  على  انعك�ض  “ل�صرائيل” 
يف عمليات الهدم للمنازل وباعرتاف اجلهات 

واأك��د  ال�صكان.  ت�صريد  اىل  اأدى  ما  الدولية، 

مكتب تن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية “اأوت�صا”، اإن 

2٠2٠ �صهدت هدما  اآب  اآذار حتى  الفرتة بني 

اأو ا�صتيالًء على 389 مبًنى ميلكه فل�صطينيون، 

اأعلى  �صهًريا وه��و ما ميثل  65 مبنى  مبعدل 

متو�صط ملعدل عمليات الهدم يف اأربعة اأعوام. 

ه��ذا  ا���ص��ت��غ��ل��ت  “ا�صرائيل”  اإن  وت����اب����ع: 

كما  ال��ق��ائ��م��ة  امل�����ص��ت��وط��ن��ات  بتو�صيع  ال���ق���رار 

غنيم”  اأب����و  و”جبل  �صلومو”،  “رامات  يف 

اأن  اإىل  م�صريا  ج��دي��دة،  م�صتوطنات  بناء  اأو 

حكومة الحتالل و�صمن تطوير ال�صتيطان 

تغيري  واإح����داث   ،2٠2٠ للعام  القد�ض  ملدينة 

دمي����وغ����رايف ل�����ص��احل��ه؛ ا���ص��ت��ول��ت ع��ل��ى نحو 

األفي دومن من اأرا�صي قرية الوجلة، لإقامة 

م�صتوطنة جديدة حتت ا�صم “جبعات باعل” 

ح�صب  و���ص��ت��ق��ام  “جيلو”،  م�صتوطنة  غ���رب 

املخطط 13 األف وحدة �صكنية لإ�صكان 55 األف 

بني  ا�صتيطانياً  توا�صاًل  و�صتخلق  م�صتوطن، 

القد�ض و”غو�ض عت�صيون” التي تقع  ن�صف 

اأرا�صيها يف حدود بلدية القد�ض والباقي خارج 

منطقة البلدية. وبني اأن “ا�صرائيل” اأن�صاأت 

عددا من م�صاريع البنية التحتية �صواء داخل 

او خارج حدود بلدية املدينة، مثل �صارع الطوق 

وال��ذي يربط بني امل�صتعمرات يف القد�ض مع 

التنفيذ، و�صكك حديدية يف  خارجها - حتت 

اأن اعالن  القد�ض الغربية وال�صرقية، موؤكدا 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ���ص��اه��م يف ج��ع��ل 87% من 

القد�ض تابعة لل�صيطرة الإ�صرائيلية.  وحذر 

من خطورة ما يتعر�ض له التعليم من خطر 

ممنهج من �صاأنه اخراج جيل معدوم الهوية، 

بعد اأن متكنت بلدية الحتالل خالل الفرتة 

امل��ا���ص��ي��ة م���ن حت��وي��ل 65% م���ن ال��ط��ل��ب��ة اىل 

ال���درا����ص���ة حت���ت ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ص��رائ��ي��ل��ي 

املنهاج  وفر�ض  جديدة  م��دار���ض  وفتح  التابع 

ال�صرائيلي.

ونّوه التفكجي اإىل اأن “ا�صرائيل” حتاول 

وت�صتهدف  ال��ق��د���ض،  يف  امل��واط��ن��ني  جتني�ض 

وت�صع  ع��ام��ا   21 اىل   19 ع��م��ر  م���ن  ال�����ص��ب��اب 

�صروط للح�صول على “اجلن�صية”، تتمثل يف 

“الولء لإ�صرائيل”، وال�صكن يف املدينة، ودفع 
ال�صرائب.

بدوره، قال الأمني العام للهيئة الإ�صالمية 

حنا  وامل��ق��د���ص��ات  ال��ق��د���ض  لن�صرة  امل�صيحية 

عي�صى: اإن القوة القائمة بالحتالل اعتمدت 

املقد�صة  املدينة  لتهويد  ت��رم��ب  اع���الن  على 

وط��م�����ض وان���ه���اء ال��ه��وي��ة وال���وج���ود امل�صيحي 

وال����ص���الم���ي ل��ل��م��دي��ن��ة امل��ق��د���ص��ة. واأ����ص���اف، 

ال��ق��د���ض �صمنيا  اع���ت���ربت  ه���ذه اخل���ط���وة  اإن 

ال��ي��ه��ودي، وم��رك��زا  ع��ا���ص��م��ة دي��ن��ي��ة لل�صعب 

ان��ه��اء  اإىل  وت��ه��دف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  للحكومة 

اأن  اإىل  امل�صيحي وال�صالمي، م�صريا  الوجود 

“اإ�صرائيل” قامت ب��اإج��راءات من اأج��ل ذلك، 
�صباط  باهظة يف  ���ص��رائ��ب  ف��ر���ض  بينها  م��ن 

2٠18 على الكنائ�ض مما دفع كني�صة القيامة 

اأب��واب  اىل اغ��الق ابوابها، كما قامت باإغالق 

الق�صى اىل 7 ايام يف �صباط 2٠19، ويف متوز 

2٠18 اأقرت قانون القومية. واأ�صار اأن الهجمة 

ه��دم  وع��م��ل��ي��ات  ���ص��را���ص��ة  زادت  ال�صتيطانية 

من  اأك���ر  ت�صجيل  وم��ن��ع  املقد�صيني،  م��ن��ازل 

22 األف طفل يف هوية ذويهم وافتتاح النفاق 

حتت البلدة املقد�صة والق�صى.

التنفيذية  اللجنة  ع�صو  ق��ال  جانبه،  من 

ادارة  اإن  يو�صف،  اأب��و  وا�صل  التحرير  ملنظمة 

ت��رم��ب وم��ن��ذ اع��الن��ه��ا يف 6 دي�����ص��م��رب 2٠17 

ل�”ا�صرائيل” ونقل �صفارتها  القد�ض عا�صمة 

اليها يف 14 اأيار 2٠18 واغالق مكتب التمثيل 

اأعلنت  امل�صاعدات  ام��وال  وقطع  الفل�صطيني 

حربا مفتوحة �صد ال�صعب الفل�صطيني. ولفت 

“�صفقة  ع��ن  الم��ريك��ي��ة  الدارة  اع���الن  اإىل 

القرن” وما ت�صمنته من حماولت للم�صا�ض 

ب��ح��ق ع����ودة ال��الج��ئ��ني وح���ق ت��ق��ري��ر امل�صري 

واخ�����راج ال��ق��د���ض م��ن م��ل��ف��ات احل���ل النهائي 

�صعبنا،  رف�صها  ال��ت��ي  ال���ص��ت��ي��ط��ان  و���ص��رع��ن��ة 

واأكد مت�صكه بثوابته الوطنية. واأكد اأن �صعبنا 

الت�صفوية  امل�صاريع  جميع  اف�صال  على  ق��ادر 

ابدية  عا�صمة  �صتبقى  القد�ض  واأن  لق�صيتنا 

لل�صعب الفل�صطيني وهذه حقيقة لن يغريها 

اعالن ترمب.

قتلوا علي قبل يوٍم من ذكرى ميالده..

 ُمجنّدات ُيشاِركن بقتل األطفال ويستخِدمَن رصاص القتالع العيون والضاِبط يِصف العملية بالـ»ممتازة«

شهادات مروعة ألسرى أشبال تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة أثناء اعتقالهم

بعد 3 سنوات من اعالن ترمب.. القدس تتحدى االحتالل وتحافظ على هويتها 
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ا����ص���ت���ع���اد ال���ت���ح���ال���ف ب���زع���ام���ة ال��رئ��ي�����ض 

ال�صيطرة  م����ادورو  ن��ي��ك��ول���ض  ال��ف��ن��زوي��ل��ي 

ع��ل��ى ب���رمل���ان ال���ب���الد ب���ف���وزه يف ان��ت��خ��اب��ات 

ت�����ص��ري��ع��ي��ة ج���رت الأح�����د و���ص��ط م��ق��اط��ع��ة 

اإقبال  وبن�صبة  الرئي�صية  املعار�صة  اأحزاب 

�صعيفة.

وح�������ص���ل ال���ت���ح���ال���ف ال����داع����م مل������ادورو 

البالغ  الناخبني  اأ���ص��وات  من   %67،7 على 

ام�ض  اأعلنت  ما  وف��ق  مليون،   5،2 عددهم 

انديرا  النتخابي  الوطني  املجل�ض  رئي�صة 

من  �صغريا  ق�صما  اأن  واأو�صحت  األفونزو. 

املعار�صة �صارك يف النتخابات، ح�صل على 

األ��ف��ون��زو  18% م��ن الأ����ص���وات. ومل حت���دد 

277 والتي  ال��ب��ال��غ ع��دده��ا  امل��ق��اع��د  ت��وزي��ع 

مليون   2٠ عليها  ي�صوت  اأن  يفرت�ض  ك��ان 

عن  الم��ت��ن��اع  ن�صبة  ل��ك��ن  م�صجل.  ن��اخ��ب 

دع��وة  تلبية  و�صط   ،%69 بلغت  الت�صويت 

يف  “للبقاء  الرئي�صية  امل��ع��ار���ص��ة  اأح����زاب 

املنازل”، على نطاق وا�صع.

نف�صه  اأع���ل���ن  ال�����ذي  غ���واي���دو  واع���ت���رب 

اأكر  بدعم  ويحظى  للبالد  موؤقتا  رئي�صا 

ال��ولي��ات  م��ن خم�صني دول���ة ع��ل��ى راأ���ص��ه��ا 

ال�����ص��ع��ب  اأك����ري����ة  “رف�ض  اأن  امل���ت���ح���دة، 

الفنزويلي كان وا�صحا«.

 ،2٠15 عام  الت�صريعية  النتخابات  ويف 

15 عاما من هيمنة  عندما اأنهت املعار�صة 

الرئي�ض  ا�صم  الذي يحمل  الت�صايف  احلزب 

على  ت�صافيز  ه��وغ��و  ال��راح��ل  ال���ص��رتاك��ي 

الربملان، بلغت ن�صبة امل�صاركة يف الت�صويت 

71% بعد اأن كانت 66،45% عام 2٠1٠.

فوز تحالف مادورو باالنتخابات 
البرلمانية في فنزويال
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اأبحاث الأمن القومي يف دولة  حذر معهد 

“اإ�سرائيل” لإطللاق  تعر�ض  من  الحللتللال، 

قللادمللة على  اأيلللة حلللرب  اللل�للسللواريللخ، يف  اآلف 

ال�سمالية. اجلبهة 

وقلللال املللركللز يف بللحللث يللتللنللاول الللتللحللديللات 

اأيلللة حرب  الحللتللال، يف  دوللللة  اأملللام  املتوقعة 

اأن ع�سرات  ال�سمالية،  تندلع على اجلبهة  قد 

“اإ�سرائيل”،  لها  �ستتعر�ض  التي  ال�سواريخ 

�للسللتللكللون دقلليللقللة. وتلللوقلللع، اأن يللجللري اإطلللاق 

طائرات دون طيار هجومية من عدة مناطق 

ب�سكل  اللللعلللراق،  وغللللرب  و�لللسلللوريلللا،  لللبللنللان،  يف 

متزامن.

�ستكون  القادمة  احلللرب  اأن  البحث  ويللرى 

جرى  اأنللله  واعللتللر  الإيراين”،  “املحور  �سد 

طلللهلللران  ملللن  ملللتلللوا�لللسلللل  مللل�لللسلللار  “تاأ�سي�ض 
كللبللرة  قلللللوة هللجللوملليللة  وبللللنللللاء  بلللللللروت،  اإىل 

ل�لللسلللتلللخلللدامللله يف مللهللاجللمللة اإ�لللسلللرائللليلللل عللر 

اإن  وقال  طيار”؟  دون  والطائرات  ال�سواريخ 

الت�سلل  على  لعنا�سر  تدريبات  اأجرى  املحور 

ملللللواقللللع حلل�للسللا�للسللة قللللرب احلللللللدود مللللع لللبللنللان 

القادمة  احلرب  تكون  اأن  ويتوقع  واجلللولن. 

مبلل�للسللاركللة عللدة جللبللهللات وهللي لللبللنللان، �للسللوريللا، 

وغللللرب اللللعلللراق، وكلللذللللك قلللد تللنلل�للسللم حللركللتللا 

اجلللهللاد الإ�للسللامللي وحما�ض مللن قللطللاع غللزة، 

ح�سب و�سفه.

ويرى معدو البحث اأن احلرب القادمة يف 

وقالوا  و�سعبة”،  “مدمرة  �ستكون  ال�سمال، 

اإنها �ست�سهد دماراً كبراً يف اجلبهة الداخلية 

الإ�سرائيلية، واأ�سراراً يف مواقع ا�سرتاتيجية، 

ولكن  باندلعها.  اأحللد  اأي  يرغب  ل  ولللذلللك 

فللللللاإن هلللنلللاللللك فلللر�لللسلللة للللللتلل�للسللعلليللد وتلللدهلللور 

الأو�لللسلللاع، واأحللللد اأ�للسللبللاب انللللدلع احللللرب هو 

اغتيال  بعد  املنطقة  يف  ال�ستقرار  “انعدام 
العامل الإيراين فخري زاده”، ح�سب البحث.

االنباط - وكاالت

طالب   40 بينهم  م�ستوطًنا   86 اقتحم 

مللعللاهللد يلللهلللوديلللة امللل�لللض بلللاحلللات امللل�للسللجللد 

تلمودية  طقو�سا  واأدوا  املللبللارك،  الأق�سى 

حتللت حللمللايللة قلللوات الحلللتلللال. وتللركللزت 

القلللتلللحلللاملللات يف مللنللطللقللة ملل�للسلللللى بلللاب 

امل�سجد،  من  ال�سرقية  واملنطقة  الرحمة 

طللقللو�للسللا  املللل�لللسلللتلللوطلللنلللون  خلللاللللهلللا  واأدى 

ا�ستفزازية. تلمودية 

بللاب املغاربة  واأغلللللقللت قللوات الحللتللال 

ال�سباحية،  الفرتة  اقتحامات  انتهاء  بعد 

ال�سرقية  املللنللطللقللة  اإخللللاء  وا�للسلللللت  فلليللمللا 

ومنطقة م�سلى باب الرحمة خال فرتة 

اقتحامات  وتاأتي  امل�ستوطنني.  اقتحامات 

امل�ستوطنني �سمن جولت دورية يقوم بها 

الواقع  امل�ستوطنني تهدف لتغير  قطعان 

يف املدينة املقد�سة وامل�سجد الأق�سى.

وكللللانللللت قللللللوات الحللللتللللال قللللد مللللددت 

�ساعة  ن�سف  للم�ستوطنني  املا�سي  ال�سهر 

اإ�سافية �سمن اقتحامات الفرتة امل�سائية، 

لت�سبح ما بني 12:30 حتى 2:00 بدًل من 

.1:30 ال�ساعة 

العليا  الإ�سامية  الهيئة  رئي�ض  وحذر 

يف مدينة القد�ض املحتلة، وخطيب امل�سجد 

الأقللل�لللسلللى عللكللرمللة �لللسلللري ملللن خللطللورة 

اللللطلللللللب الللللللذي تلللقلللدملللت بلللله اجللللملللاعلللات 

الحللتللال  حكومة  مللن  مللوؤخللرا  املتطرفة 

للللبلللنلللاء ملللدر�لللسلللة تلللللللملللوديلللة يف اللل�للسللاحللة 

موطئ  و�سع  بهدف  لاأق�سى،  ال�سرقية 

على  ال�سيطرة  يف  ف�سلوا  بعدما  فيها  قدم 

ونبه  كني�ض.  اإىل  وحتللويللللله  الللرحللمللة  بللاب 

�للسلللللب �للسللاحلليللات  يلللحلللاول  اأن الحلللتلللال 

تدريجيا  وال�سيطرة  الأق�سى  يف  الأوقللاف 

�سيا�سة  اأن  م�سيفا  املقد�سة،  املدينة  على 

يحاول  الللتللي  واملللكللاين  الللزمللاين  التق�سيم 

الحلللتلللال فللر�للسللهللا بلللللداأت مللنللذ علل�للسللرات 

واأهللل  املقد�سيني  تلل�للسللدي  لللكللن  اللل�للسللنللوات 

الداخل املحتل لذلك املخطط منع فر�ض 

�سيا�سة الحتال على القد�ض.

االنباط - وكاالت

 اأطلقت منظمة الأمم املتحدة للطفولة 

للح�سول  نداء  الإثنني،  ام�ض  )يوني�سف( 

على متويل قيمته 2،5 مليار دولر لتقدمي 

م�ساعدات منقذة للحياة ل39 مليون طفل 

يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

الأمللللللللللوال  اأن  امللللنلللظلللملللة  واأو�لللللسلللللحلللللت 

 39 لحتياجات  “لا�ستجابة  �ست�ستخدم 

الأو�للسللط  ال�سرق  منطقة  يف  طفل  مليون 

و�لللسلللملللال اإفللريللقلليللا ملللن خللللال تللزويللدهللم 

بللامللل�للسللاعللدة امللللنلللقلللذة للللللحلليللاة خللللال عللام 

املللطلللللوب  املللبلللللغ  اأن  اىل  وا�لللسلللارت   .»2021

دولر  مللللليللون   500 بللنللحللو  “زيادة  يلل�للسللمللل 

كللوفلليللد-19  جلائحة  ال�ستجابة  ملوا�سلة 

و�للسللط ارتلللفلللاع كللبللر يف علللدد احللللللالت يف 

اأنحاء املنطقة«. جميع 

وبللحلل�للسللب الللبلليللان فلللاإن احللل�للسللة الأكلللر 

مللن هلللذه املللنللا�للسللدة �للسللتللكللون للللاأزملللات يف 

اإن�سانية  اأزملللة  اأ�للسللواأ  ي�سهد  اللللذي  اليمن 

الللدائللرة  الللعللامل حللاللليللا نتيجة احللللرب  يف 

اأ�سفر النزاع  2014، و�سوريا التي  منذ عام 

األف قتيل   380 فيها عن �سقوط اأكرث من 

يواجه  اللللذي  واللل�للسللودان   ،2011 عللام  منذ 

ازمللللة اقللتلل�للسللاديللة حللللادة وازملللللة انلل�للسللانلليللة 

اآلف الاجئني من  نتيجة تدفق ع�سرات 

اإثيوبيا.

يللحللتللاج 4،8 مللللليللون  للللللمللنللظللمللة  ووفلللقلللا 

امل�ساعدة، بينما هناك  اإىل  طفل يف �سوريا 

الللدول  يف  �للسللوري  مليون طفل لجللئ   2،5

12 مليون  اأما يف اليمن فيحتاج  املجاورة. 

بلد مزقته احلرب،  امل�ساعدة يف  اىل  طفل 

طفل  مللللليللون   5،3 يلللواجللله  الللل�لللسلللودان  ويف 

العديد من التحديات.

وقللللال املللديللر الإقللللليللمللي للليللونلليلل�للسللف يف 

اللل�للسللرق الأو�لللسلللط و�للسللمللال اإفللريللقلليللا تيد 

اإىل  تللهللدف  املللنللا�للسللدة  “هذه  اإن  �للسلليللبللان 

ال�سرورية  الإن�سانية  امل�ساعدات  اإي�سال 

للللللاأطلللللفلللللال وملللللوا�لللللسلللللللللللة ال�لللسلللتلللجلللابلللة 

لاحتياجات الهائلة التي �سببتها جائحة 

كوفيد-19«. واأ�ساف “ن�سمع عن الإرهاق 

من متويل الأزمات طويلة الأمد، كما هو 

لهذه  احلللل  اإن  و�سوريا.  اليمن  يف  احلللال 

ال�سيا�سي  امل�سار  عر  اإلاّ  يتم  ل  النزاعات 

“اإىل  اأنلله  واأكللد  الدبلوما�سية«.  والعملية 

حل،  اإىل  التو�سل  ويتم  ذلللك  يح�سل  اأن 

اللللطلللرف عن  يللغلل�للض  اأن  للللللعللامل  ل ميللكللن 

اأكرث  باأحد  املتاأثرين  الأطفال  احتياجات 

الللنللزاعللات املللروعللة يف الللتللاريللخ احلللديللث.« 

و�للسلليللتللم ر�للسللد اجللللزء الأكللللر مللن اأملللوال 

املياه  وتللوفللر  الأطللفللال،  لتعليم  املنا�سدة 

واللل�للسللرف اللل�للسللحللي واللل�للسللحللة والللتللغللذيللة 

النف�سي والجتماعي. والدعم 

االنباط - وكاالت

القد�ض  مدينة  اأ�للسللواق  يف  ق�سرة  جولة 

القدمية، كفيلة  بلدتها  املحتلة، وحتديدا يف 

اإليه  و�سل  الللذي  ال�سعب  احلللال  تك�سف  بللاأن 

خ�سائر  بهم  حلقت  الذي  املقد�سيني  التجار 

فلللادحلللة، جللللراء اإجللللللراءات الحلللتلللال، اللللذي 

ال�سفة  مللن  املللتلل�للسللوقللني  دخلللول  دون  يللحللول 

الللتللجللار ويللفللر�للض عليه  الللغللربلليللة ويلللاحلللق 

غللللرامللللات، وكلللثلللرا ملللا يللعلللللن علللن اغلللاقلللات 

بحجة الأعياد وحماربة كورونا، وغرها.

طويلة  عقود  فمنذ  جللديللدا،  لي�ض  الأملللر 

تلل�للسللتللهللدف بلللللللديلللة الحلللللتلللللال يف الللقللد�للض 

وبتنفيذ من �سرطتها الو�سع القت�سادي يف 

متدهورا،  لإبقائه  وت�سعى  املقد�سة،  املدينة 

الوليات  رئي�ض  اإعان  بعد  �سوءا  ازداد  لكنه 

ترامب”  “دونالد  وليللتلله  املنتهية  املللتللحللدة 

القد�ض عا�سمة لدولة الحتال.

العامل  “كورونا”  واجللتللاح  قليلة،  اأ�للسللهللر 

اأجلللملللع، وتللركللا اأثللللرا اقللتلل�للسللاديللا كللبللرا على 

فر�ست  حيث  املناطق،  ببقية  اأ�للسللوة  القد�ض 

واغلقت  الللطللوارئ  حالة  الحللتللال  �سلطات 

الللقللدميللة ب�سكل  املللقللد�للسللة وبلللللدتللهللا  املللديللنللة 

ملل�للسللتللمللر، ملللا �للسللاعللف ملللن الأزملللللللة املللاللليللة 

والقت�سادية على التجار هناك.

واأ�للللسللللواق الللقللد�للض �لللسلللوارع �للسللغللرة على 

جلللوانلللبلللهلللا حملللللال تللعللتللللليللهللا مللللنللللازل مللقللبللبللة 

خ�سبية،  م�سربيات  نوافذها  وعلى  الأ�سقف، 

ت�ستقر حمللال جتارية  طللويللل  �للسللارع  كللل  ويف 

�سوق  مثل  الب�سائع،  من  نف�سه  النوع  تبيع 

الللعللطللاريللن و�للسللوق بلللاب خلللان الللزيللت و�للسللوق 

اللحامني،  �سوق  الذي يقع مبوازاة  احُل�سر، 

ال�سل�سلة  وبللللاب  واللللبلللازار  الللقللطللانللني  وبللللاب 

واخلللللواجللللات وغلللرهلللا. ويلللعلللود تلللاريلللخ هللذه 

اإ�لللسلللامللليلللة خمللتلللللفللة،  علللهلللود  اإىل  الأ�لللللسلللللواق 

ثللت يف الللعللهللود املللتللتللاللليللة، وبللقلليللت حتى  وحللدِّ

حيث  الحتال  حتت  كاملة  املدينة  �سقوط 

طم�ض بع�سها، وبني مكانها احلي اليهودي.

يلللقلللول اللللتلللاجلللر اأبللللللو ملللهللليلللوب املللحللتلل�للسللب 

القدمية  بللالللبلللللدة  للماب�ض  حمللل  �للسللاحللب 

املقد�سي  التاجر  حلليللاة  اإن  املحتلة  بالقد�ض 

دملللرت مللن جميع الللنللواحللي عللر ا�للسللتللنللزاف 

الإغللاق  نتيجة  ب�ساعته  وك�ساد  مللدخللراتلله 

“فاللتزامات  القد�ض،  يف  لاأ�سواق  امل�ستمر 

اأن  اإىل  ويلل�للسللر  يلللذكلللر«.  والللللللوارد ل  كللبللرة 

القوة  غلليللاب  اإىل  اأدت  امل�ستمرة  الإغلللاقلللات 

اللل�للسللرائلليللة، مللا انللعللكلل�للض بلل�للسللكللل خللطللر على 

اإىل  حمللاللله  بع�سهم  اأغلللللق  الللذيللن  الللتللجللار، 

اأن  واأو�سح  بللالإغللاق.  اآخرين  تفكر  جانب 

انعكا�سات الواقع املزري الذي يواجه التاجر 

قللادمللة، وقللد  اأ�للسللهللر  بللعللد  املللقللد�للسللي، �ستظهر 

اأ�سواق كاملة ولي�ض فقط  اإفا�ض  اإىل  يوؤدي 

جتار.

ويرجع التاجر عبد الوهاب احل�سيني هذا 

الحتالية،  العن�سرية  ال�سيا�سة  اإىل  الواقع 

خمتلفة  معاملة  املقد�سي  مع  يتعامل  حيث 

اليهودية  فالأ�سواق  اليهود،  التجار  عن  كليا 

مفتوحة ب�سكل كامل، دون وجود اأي اإجراءات 

اأو دون حترير اأي خمالفة. م�سيفا:  وقائية 

حمله  فتح  القد�ض  �سرقي  يف  تاجر  “بينما 

لغر�ض  الللواد،  �سارع  يف  اأ�سبوعني  منذ  املغلق 

فخالفته  ب�ساعته  تف�سد  ل  حللتللى  تللهللويللتلله 

1400 دولر. قوات الحتال بل

معلومات  مركز  رئي�ض  به  اأفللاد  ما  ووفللق 

خ�سائر  فلللاإن  �للسلليللام،  جلللواد  حلوة”  “وادي 
يفر�سها  التي  الغاقات  خال  املقد�سيني 

الحلللتلللال علللللى الللبلللللدة الللقللدميللة تلللفلللوق 8 

اأنللله بللات من  مللايللني �سيقل يللوملليللاً. واأ�للسللار 

الوا�سح اأن الحتال يهدف اإىل خنق مدينة 

الللقللد�للض وتللهللجللر املللقللد�للسلليللني مللنللهللا، واأنلللله 

للت�سييق عليهم. القائمة  الظروف  ي�ستغل 

اأملللللللا مللللديللللر مللللركللللز الللللقللللد�للللض للللللحللقللوق 

احلموري،  زيللاد  والجتماعية،  القت�سادية 

ب�سبب  اأغلللللللق  حملللل   500 حللللوايل  اإن  فلللقلللال 

اأ�للسللحللاب مللتللاجللر التحف  اجلللائللحللة، خللا�للسللة 

اللللعلللدد الكلللللر مللنللهللا  اأن  اللل�للسللرقلليللة، حلليللث 

ال�سياحي  اجلانب  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد 

واأ�سار  ال�سياحية.  واحلللرف  املهن  وا�سحاب 

وفيات  ن�سبة  ت�سجل  الحتال  دولللة  اأن  اإىل 

ال�سامل  اعادة الغاق  عالية ما قد يحتمل 

املن�ساآت  ا�ستمرار اغاق  وبالتايل  من جديد 

واملللحللال الللتللجللاريللة بللالللقللد�للض، حلليللث اأن من 

يلللخلللاللللف تلللعللللللليلللملللات الحلللللتلللللال بللللالإغللللاق 

يللعللر�للض نللفلل�للسلله ملللخللالللفللات بللاهللظللة، ل ميلك 

الحتال  �سرائب  اأن  واأكللد  دفعها.  التاجر 

وملل�للسللايللقللاتلله تلل�للسللكللل املللعلل�للسلللللة الأ�للسللا�للسلليللة 

للتجار، واأن هناك متييزا كبرا من ال�سلطة 

يتم فر�ض �سرائب  كما  بالحتال،  القائمة 

“الأرنونا”  �سريبة  منها  خمتلفة  اأنواع  من 

17%، والدخل وغرها. و�سريبة 

»مدمرة وصعبة«... االحتالل يتوقع شكل الحرب القادمة على الجبهة الشمالية

اقتحامات متواصلة لألقصى وتحذيرات من بناء مدرسة تلمودية في ساحته الشرقية 

»يونيسف« تطلب 2,5 مليار دوالر لمساعدة 39 مليون طفل بالشرق األوسط

االحتالل وكورونا... يقسمان »ظهر« التجار المقدسيين
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احللتللفللت عللللدة اأ�للللسللللوات بللالللتلل�للسللريللحللات 

رئللليللل�لللض  بللللهللللا  اأدىل  الللللتللللي  ال�لللسلللتلللثلللنلللائللليلللة 

ال�للسللتللخللبللارات اللل�للسللعللوديللة الأ�للسللبللق الأملللر 

وو�سف  “اإ�سرائيل”،  عللن  الفي�سل  تللركللي 

“مل يبق ومل  باأنه  ال�سعودي  الأمللر  هجوم 

يذر«.

وو�لللسلللف املللحلللللل اللل�للسلليللا�للسللي والللكللاتللب يف 

القر�سي،  التواتي  علي  “عكاظ”،  �سحيفة 

هلللجلللوم رئلليلل�للض ال�لللسلللتلللخلللبلللارات اللل�للسللعللوديللة 

حللوار  هام�ض  على  اإ�للسللرائلليللل،  على  الأ�للسللبللق 

يلللذر«.  ومل  يللبللق  “مل  بلللاأنللله   ،2020 املللنللامللة 

غربية  ا�للسللتللعللمللاريللة  “قوة  قللائللا:  واأ�لللسلللاف 

والإ�سرائيلي  الفل�سطينيني،  اأر�للض  تغت�سب 

يعقب والأكيد اأنه متنى اأنه مل يح�سر«.

ال�سعودي  وال�سحفي  الأكللادميللي  وراأى 

هللذه  يف  الفي�سل  تللركللي  اأن  الللدخلليللل  خللالللد 

امللك  والده  الراحلني  “ردد موقف  املنا�سبة 

قللاللله  ملللا  وا�للسللفللا  �سعود”،  واأخللليللله  فلليلل�للسللل، 

املنامة  اإ�سرائيل يف موؤمتر  بل”كلمة حق عن 

بح�سور وفد اإ�سرائيلي«.

اأمللللا الللكللاتللب واملللحلللللل اللل�للسلليللا�للسللي يللا�للسللر 

الفي�سل  مللوقللف  اأن  اإىل  فلفت  الللزعللاتللرة، 

ا�ستعمارية  “قوة  باأنها  اإ�سرائيل  و�سفه  يف 

هذا  يف  بخا�سة  الإ�للسللادة  ي�ستحق  غربية”، 

الللتللوقلليللت. كللمللا و�للسللف املللحللامللي والللكللاتللب 

الفي�سل  الأملللر  الأيللوبللي  زيللد  الفل�سطيني 

باأنه “خر مدافع عن فل�سطني وعروبتها«.

وكان الأمر ال�سعودي املخ�سرم، ورئي�ض 

ال�للسللتللخللبللارات اللل�للسللعللوديللة اللل�للسللابللق قللد �سن 

اإ�سرائيل يف جل�سة بحوار  هجوما قويا �سد 

اإ�سرائيل  اأن  على  فيها  �سدد   ،2020 املنامة 

تعاين  �سغرة  دولللة  اأنها  على  نف�سها  تقدم 

من تهديد وجودي حماطة بقتلة متعط�سني 

للدماء يرغبون يف الق�ساء عليها، وتتحدث 

علللن رغللبللتللهللا يف اإقلللاملللة علللاقلللات وديللللة مع 

الريا�ض.

ورد وزيلللر اخلللارجلليللة الإ�للسللرائلليلللللي غابي 

اإ�سكنازي بو�سف ما ورد يف ت�سريح الفي�سل 

اإن  قللائللا  وعلللللق  كاذبة”،  “اتهامات  بللاأنللهللا 

التغير  روح  تعك�ض  »ل  الفي�سل  اتللهللامللات 

التي متر بها املنطقة«.

 The“ �لللسلللحللليلللفلللة  نلللل�للللسللللرت  بللللللدورهللللللا 

عن  تللقللريللرا   ”Times Of Israel
الت�سريحات التي اأدىل بها الفي�سل، مرزة 

قال  الفي�سل  اأن  وذكللرت  فيها.  ورد  ما  اأهللم 

وقللامللت  تريد”  مللن  “تغتال  اإ�للسللرائلليللل  اإن 

ببناء جدار الف�سل العن�سري وترف�ض منح 

احلقوق املت�ساوية ملواطنيها وغر اليهود.

وو�للسللفللت الللفلليلل�للسللل بللاأنلله اأمللللر �للسللعللودي 

اإىل  م�سرة  �سابق،  كبر  حكومي  وم�سوؤول 

اأنه وجه انتقادات لذعة لإ�سرائيل، وو�سفها 

الف�سل  متار�ض  عدائية  حمتلة  دولللة  باأنها 

الللعللنلل�للسللري. ونللقلللللت عللنلله تلل�للسللديللده علللللى اأن 

دولة  قيام  حتى  املنال  بعيد  �سيظل  ال�سام 

فل�سطينية على حدود 1967. ولفتت اإىل اأن 

الفي�سل قال يف حلقة نقا�ض ح�سرها وزير 

الإ�سرائيلية  احلكومات  اعتقلت  اأ�سكنازي: 

التي ت�ستعمرها  الأرا�سي  الآلف من �سكان 

و�سجنتهم يف مع�سكرات اعتقال حتت اأب�سط 

ن�ساء  وكللبللارا،  �سغارا   – الأمنية  التهامات 

ورجال يتعفنون هناك با حقوق اأو عدالة. 

واأوردت و�سفه الإ�سرائيليني باأنهم يهدمون 

املنازل كما يحلو لهم ويغتالون من يريدون. 

ومللللع ذلللللك، اأقللللر الللكللنلليلل�للسللت قللانللونللا يللعللرف 

املللواطللنللة الإ�للسللرائلليللللليللة علللللى اأنلللهلللا يللهللوديللة 

ح�سرا، ويرف�ض منح ال�سكان غر اليهود يف 

اإ�سرائيل حقوقا مت�ساوية مبوجب القانون. 

اأي نوع من الدميقراطية هذه؟.

الفي�سل  ت�سريحات  اأن  ال�سحيفة  وراأت 

اإ�سرائيل”،  �سد  مللريللرة  “خطبة  الأخللللرة 

اأنلله يعر عن  اأنلله �سدد يف بدايتها على  رغم 

اآرائه ال�سخ�سية، م�سيفة اأنه �سور اإ�سرائيل 

للدماء،  متعط�سة  متنمرة  “دولة  اأنها  على 

واملعاير  الأعلللراف  جميع  على  دا�للسللت  طاملا 

اإىل  ي�سر  كللان  اأنللله  وا�ستنتجت  الدولية”. 

اإ�سرائيل  وقعتها  الللتللي  التطبيع  اتفاقيات 

مع الإمارات والبحرين يف قوله: “ل ميكن 

معاجلة اجلرح املفتوح مب�سكنات اآلم”.

االنباط - وكاالت

“يديعوت  �لللسلللحللليلللفلللة  كلللل�للللسللللفللللت 

مللن  �للسللتللة  اإ�لللسلللابلللة  علللن  اأحرونوت”، 

جلللنلللود الحللللتللللال خللللال امللللواجلللهلللات 

�سمال  قلنديا  خميم  يف  اندلعت  التي 

قوة  اإن  وقالت  ام�ض.  املحتلة،  القد�ض 

املخيم،  اقتحمت  “امل�ستعربني”  مللن 

ون�سف  الثامنة  ال�ساعة  حللوايل  عند 

اعتقالت. �سباحاً، لتنفيذ حملة 

عللنلليللفللة  ملللواجلللهلللات  اأن  واأ�للللسللللافللللت 

انلللدللللعلللت بللللني �لللسلللبلللان امللللخللليلللم وقللللوة 

ها لطلب  ا�سطر  مما  “امل�ستعربني”، 
الحلللتلللال.  جلليلل�للض  ملللن  “الإنقاذ” 

حجارة  األقوا  ال�سبان  اأن  اإىل  واأ�للسللارت 

�سخمة من اأ�سطح املنازل، جتاه القوة 

اأدى لوقوع  التي اقتحمت املخيم، مما 

اإ�سابات بني اجلنود، وقد فقد بع�سهم 

الوعي، ومت نقلهم اإىل امل�ست�سفيات.

�سرطة  مللن  قلللوة  و”امل�ستعربني” 

بللالغللتلليللالت  متخ�س�سة  الحلللتلللال، 

والعتقالت، تدخل اإىل املدن والقرى 

مباب�ض  متنكرة  وهللي  الفل�سطينية 

عربية.

وكللللانللللت اللل�للسللحللة الللفللللل�للسللطلليللنلليللة، 

اأعلللللللنلللت عللللن اإ�للللسللللابللللة اأربلللللعلللللة �للسللبللان 

بللر�للسللا�للض قلللللوات الحللللتللللال، خللال 

املواجهات يف املخيم.

االنباط - وكاالت

اأنتوين بلينكن، وزير اخلارجية  قال 

الللرئلليلل�للض  اإدارة  يف  اللللقلللادم  الأمللللركللللي 

الللرئلليلل�للض  اإن  بلللللايلللللدن،  جللللو  امللللنلللتلللخلللب 

بلللايلللدن يلللوؤيلللد حلللل اللللدوللللتلللني ويلللوؤملللن 

حتقيق  ل�سمان  الوحيد  الطريق  باأنه 

للفل�سطينيني،  امللل�للسللروعللة  الللتللطلللللعللات 

“اإ�سرائيل«. وم�ستقبل 

يف  م�ساركته  خللال  بلينكن  واأو�للسللح 

موؤمتر ملنظمة “الغالبية الدميقراطية 

وهي منظمة تابعة  من اأجل اإ�سرائيل”، 

اأن  “زوم”:  للحزب الدميقراطي، عر 

الإ�سرائليني  �سيطالب  بايدن  الرئي�ض 

خللطللوات  اتللخللاذ  بللعللدم  والفل�سطينيني 

اأحللاديللة متللنللع الللعللودة حللللاّ الللدولللتللني، 

الفل�سطينية،  لل�سلطة  الدعم  و�سيجدد 

و�للسلليللفللتللح الللقللنلل�للسللللليللة الأمللللركلللليللللة يف 

بتقدمي  و�للسلليللقللوم  اللل�للسللرقلليللة،  الللقللد�للض 

مللل�لللسلللاعلللدات اإنللل�لللسلللانللليلللة واقلللتللل�لللسلللاديلللة 

“تايلور  قانون  مبوجب  للفل�سطينيني 

فور�ض«. واأ�سار اإىل اأن الرئي�ض املنتخب 

�سي�سعى  واأنلله  ال�سم،  مو�سوع  يعار�ض 

اإىل بناء الثقة بني اجلانبني، وهذا اأمر 

جناحه  احتمال  لكن  وقللتللاً،  �سي�ستغرق 

كبر«.

بعد وصفها بقوة استعمارية.. احتفاء واسع 
بهجوم تركي الفيصل على »إسرائيل« 

إصابة 6 جنود تدخلوا إلنقاذ 
»مستعربين« اقتحموا قلنديا

4 خطوات لصالح فلسطين سينفذها 
»بايدن« بعد تسلمه البيت األبيض



الثالثاء   8/ 12 /  2020

الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

ق�����ال ع�������ض���ام احل�������ض���ري، احل���ار����س 

ال��ي��وم  امل�����ض��ري،  للمنتخب  ال��ت��اري��خ��ي 

“من  اأن�����ه  ي��ع��ل��م  اجل��م��ي��ع  اإن  الأح������د، 

ح���ار����س،  ب�����اأي  ي�����ض��ي��د  اأن  امل�ضتحيل” 

ل��ك��ن حم��م��د ال�����ض��ن��اوي، جن��م الأه��ل��ي، 

ج��ع��ل��ه ي��ك�����ض��ر ه���ذه ال��ق��اع��دة. واأ���ض��اف 

“اإم  ل��ق��ن��اة  ت�����ض��ري��ح��ات  احل�����ض��ري، يف 

ح��ق��ق  “ال�ضناوي  م�ضر”:  ���ض��ي  ب���ي 

ال�ضيء الأهم، وهو املحافظة على حالة 

التاألق.. فالكثري من احلرا�س يتاألقون 

اأو مو�ضم، ثم يهبط م�ضتواهم«.  ل�ضهر 

وتابع: “لكن ال�ضناوي منذ العودة من 

ب�ضورة  ي��وؤدي  وهو   ،2018 العامل  كاأ�س 

اأه���م  اأح�����د  لقد كان  ل���ل���غ���اي���ة..  ج���ي���دة 

الثالثية،  على  الأهلي  ح�ضول  اأ�ضباب 

ال��ف��ري��ق«.  م��ع  ت��اري��خ��ي��ا  وق���دم مو�ضما 

يعي�س  امل�����ض��ري  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  واع���ت���ر 

م��رح��ل��ة م���ن ال����ض���ت���ق���رار، يف ح��را���ض��ة 

امل���رم���ى، ح��ي��ث مي��ت��ل��ك ح��ار���ض��ا بحجم 

اأب��و  حممد  م�ضتوى  اأن  كما  ال�ضناوي، 

ج��ب��ل، ح��ار���س ال��زم��ال��ك، ي��ع��د “مميزا 

للغاية«.

11

�ضلط عد�ضة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع اللكرتوين

الحضري يشيد بالحارس الشناوي 

تواصل منافسات سلة الممتاز 

كورونا تبعد العواقله عن الرمثا 

الجمهور يحضر نهائي كاس امير قطر 

االنباط - عمان 

متكن فريقا الأهلي واجلبيهة من 

التوايل  على  الثاين  فوزهما  حتقيق 

م�����ض��اء الأح���د ع��ل��ى ك��ل م��ن كفريوبا 

الثالثة  اجلولة  يف  توالياً  والوحدات 

ل��ك��رة  امل��م��ت��از  “كومهو”  دوري  م���ن 

اللقاء  اأج��واء  الوحدات   ال�ضلة.ودخل 

وه��و ي��ع��اين م��ن غ��ي��اب امل��دي��ر الفني 

ي��و���ض��ف اأب����و ب��ك��ر وال���الع���ب���ن اح��م��د 

ح���م���ار����ض���ة ون������ادر اأح���م���د ل��الإ���ض��اب��ة 

ب����ف����اي����رو�����س ك������ورون������ا، ح���ي���ث ب����دات 

ال���ت�������ض���ك���ي���ل���ة ب���اخل���م���ا����ض���ي حم���م���ود 

ع��اب��دي��ن واأم���ن اب��و ح��وا���س ويو�ضف 

اأبو وزنة وحممود ماف وتامر حب�س، 

اع��ت��م��د اجل��ب��ي��ه��ة ع��ل��ى مو�ضى  ف��ي��م��ا 

ال���ع���و����ض���ي وم����ال����ك ك���ن���ع���ان و���ض��ام��ي 

ب��زي��ع وحم��م��ود ع��م��ر واأح��م��د عبيد.  

ع��ل��ى كفريوبا  ال��ف��وز  الأه��ل��ي  وح��ق��ق 

جمع  الذي  اللقاء  يف   ٧٥-8٥ بنتيجة 

ال��ف��ري��ق��ن يف ���ض��ال��ة الأم�����ري ح��م��زة 

ل��ل�����ض��ب��اب ويف ذات  مب��دي��ن��ة احل�����ض��ن 

امل��ك��ان ف���از اجل��ب��ي��ه��ة ع��ل��ى ال��وح��دات 

التي  امل��واج��ه��ة  ٩٦-٦٥.ويف  بنتيجة 

اأقيمت يف �ضالة احل�ضن مبدينة اإربد 

الأول  انت�ضاره  الأرث��وذك�����ض��ي  حقق   ،

يف امل�ضابقة وجاء على ح�ضاب اجلليل 

.٧٦-٦٣ بنتيجة 

االنباط - عمان 

اأعلن نادي الرمثا، يوم ام�س  ثبوت 

اإ���ض��اب��ة لع���ب ف��ري��ق��ه ع��م��ر ال��ع��واق��ل��ة 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا. وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر األ 

ي�����ض��ارك ال��ع��واق��ل��ة يف م���ب���اراة ف��ري��ق��ه 

املقبل  ال�ضبت  املقررة  ال��وح��دات،  اأم��ام 

دوري  ل���ب���ط���ول���ة   1٦ ال��������� اجل�����ول�����ة  يف 

اأك���ر  ت��ع��ر���س  اأن  امل��ح��رتف��ن.و���ض��ب��ق 

لالإ�ضابة  الرمثا  ب�ضفوف  لع��ب  من 

اأن  ك�������ورون�������ا.اىل ج����ان����ب  ب����ف����ريو�����س 

كذلك  �ضيغيب  منا�ضرة  عمر  الالعب 

ع����ن ل���ق���اء ال����وح����دات ب�����ض��ب��ب ت���راك���م 

ال���ب���ط���اق���ات. وي���ن���ظ���ر ال���رم���ث���ا ب��ع��ن 

اأن  ال��وح��دات حيث  مل��واج��ه��ة  الأه��م��ي��ة 

املناف�ضة  يف  فر�ضته  من  �ضيعزز  ف��وزه 

الوحدات  الدوري.ويت�ضدر  لقب  على 

 ٣٥“ ب�����  امل���ح���رتف���ن  دوري  ت���رت���ي���ب 

امل��رك��ز  ال��رم��ث��ا  ي��ح��ت��ل  ف��ي��م��ا  نقطة” 

الثالث ب� “28 نقطة«.

الدوحة - وكاالت 

امل�ضلح،  الوهاب  الدكتور عبد  اأعلن 

عن  القطري،  ال�ضحة  وزي��ر  م�ضت�ضار 

ال��ط��اق��ة  ٥0% م���ن  ب��ح�����ض��ور  ال�����ض��م��اح 

ق��ط��ر،  يف  م��ل��ع��ب  لأي  ال���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

اأزم��ة  بداية  منذ  الأوىل  للمرة  وذل��ك 

ان��ت�����ض��ار ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����ض��ت��ج��د.

متفرج من ح�ضور  األف   20 و�ضيتمكن 

ح���ف���ل اف����ت����ت����اح ����ض���ت���اد ال�����ري�����ان راب����ع 

يف   2022 العامل  كاأ�س  بطولة  مالعب 

 18 ي��وم  تد�ضينه  �ضيتم  وال���ذي  ق��ط��ر، 

على  اجل�����اري،  اأول  دي�����ض��م��ر/ك��ان��ون 

كاأ�س  لبطولة  النهائية  املباراة  هام�س 

اأمري قطر بن فريقي ال�ضد والعربي. 

وج����اء اإع����الن امل�����ض��ل��ح خ���الل م��وؤمت��ر 

���ض��ح��ف��ي ع���ق���دت���ه ال���ل���ج���ن���ة امل��ن��ظ��م��ة 

بقاعة  ام�س  �ضباح  النهائية،  للمباراة 

للرتبية  قطر  موؤ�ض�ضة  يف  امل��وؤمت��رات 

املجتمع. والعلوم وتنمية 

االنباط - عمان 

ت��ن��ط��ل��ق م�����ض��اء ال���ي���وم ال��ث��الث��اء ، م��ن��اف�����ض��ات 

الأوىل  ال���درج���ة  دوري  م���ن  ال�����ض��اد���ض��ة  اجل���ول���ة 

الثانية  عند  مبارياته  جميع  تقام  وال��ذي   ،2020

ال�ضرحان  مغري  م��ع  ال�ضرحان  ويلتقي  ع�����ض��راً. 

يواجه  فيما  بالزرقاء،  حممد  الأم��ري  �ضتاد  على 

ك��ف��ر���ض��وم ن��ظ��ريه ذات را����س ع��ل��ى ملعب الأم���ري 

ه��ا���ض��م ب��ال��رم��ث��ا. وت��ت��وا���ض��ل امل��ب��اري��ات الأرب���ع���اء، 

حيث يواجه العربي نظريه الريموك على ملعب 

ج��ر���س، وال���ط���رة م��ع احت���اد ال��رم��ث��ا ع��ل��ى ملعب 

الأمري ها�ضم، فيما يلتقي بلعما مع الكرمل على 

اخلمي�س،  اجلولة  حممد.وتختتم  الأم��ري  �ضتاد 

فيلتقي دار ال��دواء مع نظريه من�ضية بني ح�ضن 

البقعة  م��ع  واجلليل  حم��م��د،  الأم���ري  �ضتاد  على 

على �ضتاد الأمري ها�ضم. ويت�ضدر اجلليل ترتيب 

الفرق بر�ضيد 11 نقطة، فيما جاء باملركز الثاين 

كل من احتاد الرمثا، ذات را�س والبقعة بر�ضيد 

ثم   ،8 وبلعما  وال��ط��رة  ك��ف��ر���ض��وم  ث��م  ن��ق��اط،   10

العربي ومغري ال�ضرحان ودار الدواء ٧، الريموك 

ح�ضن  بني  من�ضية   ،1 ال��ك��رم��ل   ،٣ ال�����ض��رح��ان   ،٥

باملركز الأخري دون نقاط.

الدوحة - وكاالت 

هرينانديز،  ت�ضايف  الإ�ضباين  و�ضف 

م�������درب ال���������ض����د، م�����ب�����اراة ف���ري���ق���ه م��ع 

ال����وك����رة ال���ت���ي ���ض��ت��ق��ام م�������ض���اء ال���ي���وم 

ال�������دوري  ال���ث���ام���ن���ة م�����ن  يف اجل�����ول�����ة 

ال���ق���ط���ري، ب��امل��واج��ه��ة ال�����ض��ع��ب��ة اأم����ام 

ف���ري���ق ج��ي��د ي���ق���دم م�����ض��ت��وي��ات مم��ي��زة 

ه���ذا امل���و����ض���م.وق���ال ت�����ض��ايف يف امل��وؤمت��ر 

“الوكرة  ب��امل��ب��اراة:  اخل��ا���س  ال�ضحفي 

ف����ري����ق ج���ي���د ل���ل���غ���اي���ة وي�������ض���رف ع��ل��ى 

بالدوري  املدربن  اأف�ضل  اأح��د  تدريبه 

ال���ق���ط���ري، ول�����ذا م���ن ال�������ض���روري اأن 

كما  ج��ي��د،  ب�ضكل  ل��ه  م�ضتعدين  ن��ك��ون 

ي�����ض��م لع���ب���ن مم��ي��زي��ن  امل��ن��اف�����س  اأن 

يطو  وب���ن  واأ���ض��ي��ا���س  مثل �ضيبايو�س 

واأي�ضاً  مندي�س،  ولوكا�س  وكوليبايل 

كبري  ب�ضكل  حت�ضنوا  املواطنن  لعبيه 

وي��ل��ع��ب��ون ب��ط��ري��ق��ة ج��ي��دة«. واأ���ض��اف: 

اأمامنا  بديل  ول   ، للمباراة  “جاهزون 
امل�ضرية  ا�ضتكمال  اأجل  الفوز من  �ضوى 

امل��و���ض��م، خا�ضة  ل��ل��ف��ري��ق ه���ذا  امل��م��ي��زة 

الوقت  يف  ف��رتات��ن��ا  اأف�����ض��ل  نعي�س  اأن��ن��ا 

ال���دوري  ع��ل��ى  املناف�ضة  احل���ايل«.وع���ن 

“الأمر  ال�ضد:  املو�ضم، قال مدرب  هذا 

املزيد من اجلهد لأن  يتطلب منا بذل 

نظهر  اأن  وعلينا  �ضعبة،  املباريات  كل 

بامل�ضتوى الأف�ضل ونعطي كل ما لدينا 

جمال  ل  النت�ضار، والآن  نحقق  حتى 

للرتاخي«.  اأمامنا 

عوا�صم - وكاالت 

ب��ه��دف ال��ب��ق��اء ي��خ��و���س 1٣ ف��ري��ق��ا اجل��ول��ة 

الأخرية من دور املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا، 

حيث يتناف�ضون على ٧ مقاعد متبقية يف مرحلة 

الأخ��رى  الت�ضعة  املقاعد  النهائي.وحجرت  ثمن 

مبكرا، فرق بايرن ميونخ حامل اللقب، مان�ض�ضرت 

�ضيتي وليفربول وت�ضيل�ضي واإ�ضبيلية وبورو�ضيا 

اأم��ا  ويوفنتو�س.  وبر�ضلونة  وب��ورت��و  دورمت��ون��د 

ال�����1٣ ال��ت��ي تنتظر حت��دي��د م�ضريها يف  ال��ف��رق 

اجل��ول��ة الأخ�����رية ف��ه��ي اإن����رت م��ي��الن ولت�ضيو 

واأتالنتا وريال مدريد واأتلتيكو مدريد وبرو�ضيا 

يونايتد  ومان�ض�ضرت  وليبزيج  مون�ضنجالدباخ 

واأياك�س  دونيت�ضك  و�ضاختار  �ضالزبورج  بول  ورد 

بروج.  وكلوب  �ضان جريمان  وباري�س  ام�ضرتدام 

ال��ف��رق، يرتقب ع�ضاق  وبعيدا ع��ن م�ضري ه��ذه 

ال�ضاحرة امل�ضتديرة اللقاء الذي طال انتظاره بن 

النجمن الأرجنتيني ليونيل مي�ضي والرتغايل 

الثالثاء يف مواجهة  اليوم  رونالدو،  كري�ضتيانو 

ال�ضابعة. املجموعة  �ضمن  ويوفنتو�س   بر�ضلونة 

على  للمواجهة  ومي�ضي  كري�ضتيانو  و���ض��ي��ع��ود 

ملعب “كامب نو” لأول مرة منذ رحيل النجم 

ال��رت��غ��ايل ع���ن ري����ال م���دري���د، وب��ع��دم��ا حالت 

الذهاب  لقاء  يف  يلتقيا  اأن  دون  بكورونا  اإ�ضابته 

باإيطاليا. وقد �ضمن بر�ضلونة ويوفنتو�س بالفعل 

التاأهل لثمن النهائي، لكن مواجهتهما �ضتح�ضم 

الر�ضا  يحتلها  ال��ت��ي  املجموعة  مت�ضدر  ه��وي��ة 

حاليا ب�18 نقطة متقدما ب�٣ نقاط على “ال�ضيدة 

بر�ضلونة،  ال��ت��ع��ادل  الو�ضيف.ويكفي  العجوز” 

ال���ف���ري���ق ال���وح���ي���د ال�����ذي ان��ت�����ض��ر يف اجل����ولت 

اأم��ا يوفنتو�س  اخلم�ضة، ليحافظ على �ضدارته 

 فعليه اأن يفوز باأكر من هدفن لينتزع القمة.

ويف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ك���ل اخل����ي����ارات ممكنة 

للفرق الأربعة وم�ضري بورو�ضيا مون�ضنجالدباخ 

و�ضاختار وريال مدريد يتوقف على اأداء كل منها، 

الفر�ضة  ف��م��ازال��ت  املجموعة  متذيل  اإن���رت  اأم���ا 

اأم����ام����ه، ل��ك��ن ال���ت���اأه���ل ل ي��ت��وق��ف ع��ل��ي��ه ف��ق��ط. 

تتويجا  الأك��ر  الفريق  ري��ال مدريد،  وي�ضتقبل 

بالبطولة ب�1٣ لقبا، الثالثاء، مون�ضجالدباخ ويف 

وهزمية،  وتعادلن  فوزين  بعد  نقاط   ٧ جعبته 

وكي يتاأهل لدور ال�1٦ ل خيار اأمامه �ضوى الفوز 

على الفريق الأمل��اين مت�ضدر املجموعة بثماين 

ثمن  لبلوغ  اأي�ضا  للفوز  �ضي�ضعى  وال���ذي  نقاط 

النهائي.وقد يكفي التعادل الفريقن يف حال فاز 

يف ميالن الإنرت متذيل املجموعة ب�٥ نقاط على 

الأه���داف  بفارق  الثالث  املركز  �ضاحب  �ضاختار 

خلف الريال. اأم��ا الإن��رت فح�ضوله على بطاقة 

ثمن النهائي تتوقف على فوزه وانتهاء مواجهة 

التعادل.  غري  بنتيجة  ومون�ضنجالدباخ  الريال 

فالفريق الإيطايل ميكنه بلوغ دور ال���1٦ اإذا فاز 

وخ�ضر الريال اأو تعادل

وباملجموعة الأوىل �ضمن البايرن مت�ضدرها 

من  لنقطة  اأتلتيكو  يحتاج  بينما  التاأهل  فقط 

م��واج��ه��ة ���ض��ال��زب��روج، الأرب���ع���اء، ك��ي يبلغ ثمن 

ال��ن��ه��ائ��ي. وي��ح��ت��ل ال��روخ��ي��ب��الن��ك��و���س و���ض��اف��ة 

على  بنقطتن  متقدما  ن��ق��اط،  ب����٦  امل��ج��م��وع��ة 

الفريق النم�ضاوي �ضاحب املرتبة الثالثة، التي 

متذيل  مو�ضكو  لوكوموتيف  لنتزاعها  يطمح 

املجموعة حاليا ب�٣ نقاط وال��ذي يحل يف نف�س 

اليوم �ضيفا على البايرن. اأما �ضالزبورج فيحتاج 

البطولة.  يف  يبقى  ح��ت��ى  اأتلتيكو  ع��ل��ى  ل��ل��ف��وز 

ويف ح��ال ف��از باري�س �ضان جريمان على �ضيفه 

ف�ضيتاأهل  ال��ث��الث��اء،  �ضهري  ب��ا���ض��اك  اإ�ضطنبول 

اإىل  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن  امل��ا���ض��ي��ة  الن�ضخة  و���ض��ي��ف 

ثمن النهائي من املجموعة الثامنة التي يحتل 

الأه���داف  ب��ف��ارق  ن��ق��اط  بت�ضع  حاليا  و�ضافتها 

خلف مان�ض�ضرت يونايتد املت�ضدر واأمام ليبزيج 

يونايتد  امل��ان  ويتوقف م�ضري  الثالث.  الأمل���اين 

وليبزيج على املواجهة التي جتمعهما يف اأملانيا 

الثالثاء، حيث تكفي نقطة الفريق الإجنليزي 

ال��ف��ري��ق الأمل����اين فغالبا �ضيحتاج  اأم���ا  ل��ي��ت��اأه��ل، 

حل�ضد النقاط الثالث. وتتبقى بطاقة تاأهل يف 

املجموعة الرابعة، بعدما �ضمن التاأهل ليفربول 

ال�����ذي ي��ح��ل ���ض��ي��ف��ا ال���ث���الث���اء ع��ل��ى ميتيالند 

ال�ضاغر  املقعد  على  يتناف�س  بينما  الدمناركي، 

اأت���الن���ت���ا ال��و���ض��ي��ف ح��ال��ي��ا ب����8 ن��ق��اط واأي��اك�����س 

اأم�ضرتدام  يف  يتواجهان  وال��ل��ذان  ب�ضبع  الثالث 

الربعاء. وعن املجموعة ال�ضاد�ضة تاأهل بورو�ضيا 

دورمتوند املت�ضدر بع�ضر نقاط وي�ضعى للحفاظ 

على ال�����ض��دارة ح��ن يحل �ضيفا ال��ث��الث��اء على 

امل��ق��اب��ل يتناف�س  ب��ط��ر���ض��رج. يف  ���ض��ان  زي��ن��ي��ت 

ال�ضاغر،  املقعد  على  اإيطاليا  وب��روج يف  لت�ضيو 

املجموعة  و�ضافة  الأمل���اين  الفريق  يحتل  حيث 

حالبا ب�٩ نقاط متقدما بنقطتن على الفريق 

اأمام  لتتاأهل  لت�ضيو  التعادل  البلجيكي.ويكفي 

والأم����ور  ال��ف��وز.  اأن يحقق  فعليه  ب���روج  ك��ل��وب 

تاأهل  حيث  اخلام�ضة  املجموعة  يف  حم�ضومة 

ت�ضيل�ضي واإ�ضبيلية، وي�ضتقبل الفريق الإجنليزي 

امل��ت�����ض��در ب������1٣ ن��ق��ط��ة، ال���ث���الث���اء، ك��را���ض��ن��ودار 

الرو�ضي، بينما يحل اإ�ضبيلية الو�ضيف ب�10 نقاط 

اليومبالفعل  بنف�س  الفرن�ضي  ري��ن  على  �ضيفا 

وك��ذل��ك احل����ال يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ب�ضمان 

مان�ض�ضرت �ضيتي التاأهل من ال�ضدارة وبورتو من 

الأربعاء  مار�ضيليا  ال�ضيتي  الو�ضافة.وي�ضتقبل 

يف نف�س اليوم الذي يحل فيه بورتو �ضيفا على 

اأوليمبياكو�س.

جولة جديدة من منافسات دوري االولى 

تشافي جاهز لمواجهة الوكرة 

معارك اوروبية طاحنة من اجل التأهل 

شنك تحتفظ بنظافة شباكها 
االنباط - عمان 

ال��ق��دم ملك  ل��ك��رة  لل�ضيدات  ع��م��ان  ف��ري��ق  م��رم��ى  جنحت ح��ار���ض��ة 

 ٧ انق�ضاء  رغم  اأه��داف،  دون  نظيفه  �ضباكها  على  احلفاظ  يف  �ضنك، 

مت�ضدر  عمان  فريق  املحرتفات.وخا�س  دوري  يف  الآن  حتى  ج��ولت 

دوري املحرتفات حتى الآن ٦٣0 دقيقة لعب، دون اأن تتلقى �ضباكه اي 

مرماه.واأكد  وحرا�ضة  الفني  وجهازه  للفريق  ي�ضجل  رقم  يف  ه��دف، 

املدير الفني لفريق عمان لل�ضيدات لكرة القدم خالد منر، اأن فريقه 

كامال  ال���دوري  انهاء  يف  يتمثل  قيا�ضي  رق��م  لتحقيق  جاهدا  ي�ضعى 

ب�ضباك بي�ضاء، ودون اأن يدخل مرمى الفريق اأي هدف.
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العربية-وكاالت

ب���ع���د اإج�������راء ال���ع���دي���د م���ن ال���ت���ج���ارب 

ال�ستزراع اأنواع من اللحوم يف املختربات، 

الييكييثيير منها،  نييتييائييج واعييييدة يف  حتييقييقييت 

ولييكيين �ييسييتييكييون مييطيياعييم �ييسيينييغييافييورة هي 

بتقدمي  �ستقوم  الييتييي  الييعييامل  يف  االأوىل 

مت  بعدما  املخترب،  يف  امليييزروع  »الييدجيياج« 

تناول حلوم  ر�سمية على  اإ�سدار موافقة 

اال�سطناعية. »الدجاج« 

وبيييحييي�يييسيييب مييييا نييي�يييسيييرتيييه »ديييييلييييي ميييييل« 

االأمركية  ال�سركة  ك�سفت  الربيطانية، 

اليييليييحيييوم  اأن   ،Eat Just الييينيييا�يييسيييئييية 

اال�يييسيييطييينييياعييييييية حيي�ييسييلييت مييييوؤخييييرا عييلييى 

و�ست�سبح  �سنغافورة  يف  االأخ�سر  ال�سوء 

التي  االأطباق  يف  ومبتكًرا  جديًدا  �سنًفا 

�ستقدم يف مطاعمها.

وقييالييت اليي�ييسييركيية اإنيييه يف الييوقييت الييذي 

يتجه فيه العامل اإىل طرق اأكرث �سداقة 

فيياإن  الييلييحييوم،  عييلييى  احليي�ييسييول  للبيئة يف 

هيييييذه اخلييييطييييوة متيييثيييل »�يييسيييبيييًقيييا يف عيييامل 

االأغذية«. �سناعة 

البيئة التقليدية ت�ضر  اللحوم 

تيييزاييييدت حتيييذييييرات اخليييييرباء مييين اأن 

التقليدية  بييالييطييرق  الييلييحييوم  ا�ييسييتييهيياك 

املييعييتييادة ميينييذ قييييرون بيييات ميييثييل تييهييديييًدا 

املا�سية  قطعان  اأن  حيث  مييوؤخييًرا،  بيئًيا 

التي  الييغييازات  ميين  وهييو  امليثان  غيياز  تنتج 

بينما  احليييييراري،  االحييتييبييا�ييس  اإىل  تييييوؤدي 

ييييييوؤدي قييطييع االأ�يييسيييجيييار الإفييي�يييسييياح املييجييال 

من  غييذائييهييا  عييلييى  لتح�سل  لييلييحيييييوانييات 

تدمر  عييلييى  مييفييتييوحيية  طبيعية  مييراعييي 

احلييييواجييييز الييطييبيييييعييييية اليييتيييي مييييكييين اأن 

ت�ساعد يف مكافحة تغر املناخ، ف�سا عن 

باملزارع  ال�سلة  ذات  االأن�سطة  الكثر من 

اللحوم  اأنيييواع  خمتلف  الإنييتيياج  ال�سخمة 

واالألبان والتي ت�ستخدم فيها الكثر من 

االآالت واملعدات التي توؤدي اإىل انبعاثات 

بالبيئة. ا  اأي�سً كربونية م�سرة 

منا�سبة باأ�سعار 

العاملي  ال�سكاين  الييتييعييداد  تييزايييد  ومييع 

امل�ستهلكني  من  الطلب  ارتفاع  وبالتايل 

تييوفيير  اإىل  الييي�يييسيييعيييي  مت  اليييليييحيييوم  عيييليييى 

بييدائييل الييلييحييوم، لييكيين امليينييتييجييات االأخيييرى 

نباتية،  م�سادر  على  تعتمد  االأ�ييسييواق  يف 

بييعييكيي�ييس مييفييهييوم حليييوم »الييييدجيييياج« امليينييتييج 

بيييامليييخيييتيييربات، والييييييذي و�يييسيييرح مييتييحييدث 

بييا�ييسييم اليي�ييسييركيية االأميييركييييييية بييياأنيييه »ميينييذ 

اليييبيييدايييية، �ييسيييييحييقييق الييتييكييافييوؤ يف اأ�ييسييعييار 

الدجاج الفاخر«، لكن مل يوؤكد بال�سبط 

املخترب،  املزروعة يف  الدجاج  تكلفة قطع 

ال�سركة تخطط  اأن  اإىل  بالتنويه  مكتفًيا 

لطرح منتجات مماثلة، من بينها �سدور 

اليييدجييياج امليييزروعييية يف املييخييتييرب. واأو�ييسييح 

تنخف�س  اأن  املييتييوقييع  ميين  اأنيييه  املييتييحييدث 

اأقيييل  تييكييلييفيية الييلييحييوم اال�ييسييطيينيياعييييية اإىل 

ال�سنوات  يف  الييعييادي  الييدجيياج  تكلفة  ميين 

املقبلة.

9.7 مليار ن�ضمة احتياجات 

ا�ييسييتييهيياك  يييييييييزداد  اأن  امليييتيييوقيييع  ميييين 

بييحييلييول عييام   %70 بييياأكيييرث مييين  اليييليييحيييوم 

فاإنه  االأمركية  ال�سركة  وبح�سب   ،2050

اأن تييلييعييب اليييبيييدائيييل، الييتييي  مييين امليينييتييظيير 

توفر  يف  دوَرا  املخترب،  يف  اإنتاجها  يتم 

اإمدادات غذائية اآمنة وماأمونة.

قال جو�س تيرتيك الرئي�س التنفيذي 

العمل  خال  »من   :Eat Just ل�سركة

بيياليي�ييسييراكيية مييع قييطيياع اليييزراعييية االأو�ييسييع 

الييتييفييكيير  ذوي  الييي�يييسيييييييا�يييسيييات  و�يييسيييانيييعيييي 

�سركتنا  مثل  ل�سركات  ميكن  امل�ستقبلي، 

على  املييتييزايييد  الطلب  تلبية  يف  امل�ساعدة 

الييربوتييني احليييييواين حيييييث يييرتييفييع عييدد 

عام  بحلول  مليار   9.7 اإىل  العامل  �سكان 

.»2050

�ضاحلة لال�ضتهالك الأدمي

الييغييذاء  اإدارة  اأكيييييدت  جييانييبييهييا،  مييين 

اليي�ييسيينييغييافييورييية، اجلييهيية امليي�ييسييوؤوليية عن 

باالأغذية  املتعلقة  الت�ساريح  اإ�ييسييدار 

دجاج  بيع  على  وافقت  اأنها  الباد،  يف 

اأن  بعد  املخترب  املييزروع يف  اإيييت ج�ست 

اآمييين  الييلييحييوم  ميينييتييج  اأن  اإىل  خييليي�ييسييت 

لييا�ييسييتييهيياك االأدمييييييي، مييو�ييسييحيية اأنييه 

مت و�ييسييع مييعيياييير واأطييييير »ليياأطييعييميية 

تناولها  اأن  ي�سبق  مل  التي  اجلييديييدة«، 

اليييبييي�يييسييير، لييي�يييسيييميييان تيييليييبييييييية ميييعيييايييير 

ال�سامة قبل طرحها للبيع.

حلوم واأ�سماك وزالبية ا�سطناعية

�ييسيينييغييافييورة  اأ�يييسيييبيييحيييت  ذلييييييك،  اإىل 

امل�ستدامة يف  مركًزا لتطوير االأطعمة 

ال�سركات  قيام  مع  االأخييرة،  ال�سنوات 

تنا�سب  اأطباق  باإعداد  املحلية  النا�سئة 

تيييرتاوح ما  االآ�ييسيييييوييية، والييتييي  االأذواق 

املييزروعيية يف  البحرية«  »امليياأكييوالت  بني 

من  امل�سنوعة  الييزالبييييية  اإىل  املييخييتييرب 

اال�ستوائية. الفاكهة 

دبي - العربية

عيينييد مييعييرب كييابيييييكييول احليييييدودي بيييني بييلييغيياريييا 

وتركيا، ال يتم قبول بيتكوين مقابل ر�سوم طلب 

تييياأ�يييسيييرة الييييدخييييول. لييكيين، مل مييينييع ذلييييك عييائييليية 

تايهوتاو من اجتيازه.

وبحثت العائلة الهولندية عن طريقتها للدفع 

االأخرين  امل�سافرين  اأحييد  باإقناع  »بيتكوين«  عرب 

بفتح حمفظة للعملة امل�سفرة على هاتفه وحتويل 

بيتكوين مقابل �سداد ر�سوم التاأ�سرة.

وملدة اأربع �سنوات، ظلت عائلة »تايهوتاو« تقوم 

ب�سداد ثمن كل �سئ عرب بيتكوين فقط، اإذ راهنت 

العائلة بكل ما لديها من اأ�سول وح�سابات تقاعد 

امل�سفرة  العملة  على  واألييعيياب  وماب�س  و�ييسيييييارات 

عندما كان �سعرها 900 دوالر فقط يف عام 2017، 

عليه  اطلعت   ،»CNBC« ب�سبكة  تقرير  وفييق 

»العربية.نت«.

وتييعييهييدت الييعييائييليية بييعييدم دفيييع ثييميين اأي خدمة 

بيياأخييرى  اأو  بطريقة  ال�سفقة  تتم  مل  مييا  اأخيييرى، 

عرب بيتكوين.

وجدنا  حتى  »انتظرنا  تايهوتاو،  ديييدي  وقييال 

معرب  عيينييد  بيييييتييكييوييين،  لييقييبييول  ميي�ييسييتييعييًدا  ا  �سخ�سً

مزايا  حييول  امل�سافر  هييذا  تثقيف  وبعد  كابيكول، 

بيتكوين  حمفظة  بتثبيت  قمنا  امل�سفرة،  العملة 

على هاتفه وبادلنا بيتكوين مقابل النقد«.

املدن االأكرث تعاما ببيتكوين

بيييييتييكييوييين يف عييام  تييايييهييوتييو يف  اأن دخييييل  ميينييذ 

40 دولة. متت بع�س  2017، �سافر مع عائلته اإىل 

العمليات عرب املقاي�سة، اأو امل�ساومة، اأو من خال 

اأو  بيتكوين،  متنح  التي  املبا�سر  اخل�سم  بطاقات 

ومتكنت  بيتكوين،  لقبول  البائعني  بع�س  اإقيينيياع 

واآ�سيا  اأوروبييا  دول  الكثر من  اجتياز  االأ�سرة من 

واأوقيانو�سيا.

وتييقييول الييعييائييليية اأن هيينيياك مييكييانييني عييلييى هييذا 

حرفيا  �سيء  كل  ثمن  دفييع  ميكنك  حيث  الكوكب 

ال�سلوفينية  الييعييا�ييسييميية  بيييييتييكييوييين:  بييا�ييسييتييخييدام 

ليوبليانا وقرية اإيطالية �سغرة ت�سمى روفريتو.

مثل  اأ�ييسييييياء  ثمن  العائلة  دفعت  ليوبليانا،  يف 

اإ�ساح ال�سيارات وتذاكر ال�سينما بالعملة امل�سفرة، 

ويف روفريتو، من املمكن �سراء دراجة نارية، اأو دفع 

�سرائبك، اأو حاقة �سعرك با�ستخدام بيتكوين

ألول مرة في العالم.. تناول لحوم »الدجاج« المزروعة

عائلة تجوب 40 دولة في 4 سنوات بال نقود.. ؟

دبي - العربية

قيييال رئييييي�ييس االأميييين اليي�ييسيييييرباين يف احلييكييوميية 

جارية  املناق�سات  اإن  الكويتي،  حممد  االإماراتية 

خدمات  بع�س  على  املفرو�س  احلظر  رفع  ب�ساأن 

االإنرتنت )VoIP( يف  ال�سوت عرب  بروتوكول 

و وات�ساب  مثل  املتحدة،  العربية  االإميييارات  دوليية 

.FaceTime
واأ�ييييسيييياف خييييال نيييييدوة عييلييى هيياميي�ييس مييوؤمتيير 

، »مت فتح  املييعييلييومييات اخلييليييييجييي  اأمييين  ومييعيير�ييس 

الوقت ومت  من  حمدد  جلزء   WhatsApp
بالتعاون  االختبارات،  بع�س  الإجييراء  ا�ستخدامه 

بع�س  هيينيياك  اأنييفيي�ييسييهييم.   WhatsApp م���ن 

بها،  االلييتييزام  اإىل  بحاجة  زالييوا  ما  التي  اللوائح 

اأنه مل  الرغم من  ذلييك«، على  وهم يعملون على 

يو�سح ما هي هذه اللوائح، وفقاً ملا ذكرته �سبكة 

»CNBC«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

تيمز،  مايكرو�سوفت  مثل:  خييدمييات  واأو�ييسييح 

مما  االآن...  تييعييمييل  ليياأعييمييال  و�ييسييكييايييب  وزووم، 

وات�ساب،  ولكن  والتعلم،  بعد  عن  بالعمل  ي�سمح 

وفي�س تامي، ال تزال حمظورة للمكاملات ال�سوتية 

ت�سطر  ما  عادة  ال�سكان  اأن  يعني  وهذا  واملرئية، 

اإىل ا�ستخدام اخلدمات القائمة على الر�سوم من 

واحدة من مقدمي االت�ساالت يف الدولة.

االإمييارات  اإن  الكويتي  قييال  مت�سل،  �سياق  ويف 

250% على  بن�سبة  »زيادة  �سهدت  املتحدة  العربية 

االأقل« يف الهجمات االإلكرتونية هذا العام، حيث 

اأجرب الوباء املنظمات يف جميع اأنحاء العامل على 

وا�ستغل  عملها،  ومييكييان  كيفية  يف  النظر  اإعييييادة 

الييقييرا�ييسيينيية واجليييهيييات الييفيياعييليية اخلييبيييييثيية زييييادة 

الرقمي. االعتماد 

واأ�سار الكويتي اأي�سا اإىل اأن االإمارات العربية 

املييتييحييدة كيييانيييت هيييدفيييا »لييهييجييمييات �ييسييخييميية« من 

عاقات  اأقييامييت  اأن  بعد  االإميييارات  �سد  »ن�سطاء« 

ر�سمية مع اإ�سرائيل يف اأغ�سط�س املا�سي.

رفع حظر المكالمات على واتساب وفيس تايم في اإلمارات قريبًا

أكبر دولة مشاركة في صنع »آيفون 
12« ليست أميركا!

بقعة شمسية شديدة الوضوح 
قادرة على ابتالع األرض!

ليلة واحدة في هذه المنتجعات قد 
تكلفك ثروة طائلة!

دبي - العربية

اإن  اليييييابييانيييييون،  التفكيك  خييرباء  قييال 

»اأبل« حمل  �سركة  12« من  »اآيفون  هاتف 

اأكييييرث بكثر  تييكيينييولييوجيييييا غيير اأمييركييييية 

مييثييل �ييسييابييقييييية مييين اإ�ييييسييييدارات »اآييييفيييون«، 

ت�سنيع  يف  امليي�ييسيياركيية  اليييدول  اأكيييرب  اأن  اإال 

املتحدة  الواليات  تكن  مل  الهاتف  اأجييزاء 

االأمركية.

واأ�يييسيييار الييتييقييرييير الييييذي نيي�ييسييره مييوقييع 

عييليييييه  واطيييليييعيييت   ،GSM Arena
اجليينييوبييييية  كييييوريييييا  اأن  »اليييعيييربييييييية.نيييت«، 

عملية  يف  االأكيييرب  احل�سة  �ساحبة  كييانييت 

من   %26.8 عييلييى  وا�ييسييتييحييوذت  الت�سنيع 

 iPhone طييييرازات  يف  االأجييييزاء  جميع 

بن�سبة  املتحدة  الواليات  تليها   ، اجلديدة 

.%13.6 21.9% واليابان بن�سبة 

»اآيفون«  هواتف  غالبية  جتميع  ورغم 

يف ال�سني اإال اأن ن�سيبها يف ت�سنيع اأجزاء 

فيما   ،%4.6 اأكرث من  تتجاوز  الهاتف مل 

كان لي »تايوان« ن�سيب اأكرب بنحو %11.1، 

اأوروبا وباقي دول العامل  فيما ا�ستحوذت 

امل�سنعة  االأجييييزاء  بيياقييي  ميين   %21.9 على 

للهاتف.

 Fomalhaut ليييدرا�يييسييية  ووفييييقيييياً 

خيييرباء   Techno Solutions
 12 »اأيييفييون  لهاتف  اليابانيون  التفكيك 

بيييرو«، كييانييت ثييان اأغييلييى مييكييونييات الهاتف 

�ييسييركيية  مييييين   OLED �يييسيييا�يييسيييات  هيييييي 

�ييسيياميي�ييسييونييغ اليييكيييوريييية اجليينييوبييييية، والييتييي 

كانت  فيما  دوالراً،   70 بنحو  ثمنها  يقدر 

الكلفة  �ساحب   X55 كييوالييكييوم  �سريحة 

االأكرب والتي بلغت 90 دوالر.

فيييييييميييا تيييبيييليييغ تيييكيييليييفييية الييتييكيينييولييوجييييية 

 A14 اأبييل  من  الهاتف  ملعالج  االأمركية 

املييكييونييات  اأن  حيييني  يف  دوالراً،   40 نييحييو 

الع�سوائي  الو�سول  ذاكييرة  مثل  االأخييرى 

)12.8 دوالر للوحدة( والذاكرة املحمولة 

بني  ميين  هييي  وحييييدة(  لييكييل  دوالر   19.2(

االأجزاء االأكرث تكلفة.

اأجهزة   »12 »اآيييفييون  هاتف  وي�ستخدم 

»�ييسييوين«  �سركة  ميين  للكامرا  ا�ست�سعار 

يرتاوح �سعرها بني 7.4 دوالر و 7.9 دوالر 

لكل وحدة.

العربية-وكاالت

�سارك اأكرب تل�سكوب �سم�سي يف العامل اأول 

بو�سوح  تت�سم  التي  �سم�سية،  لبقعة  له  �سورة 

غر م�سبوق.

التل�سكوب  التقطها  التي  ال�سورة  وتتميز 

اليي�ييسييميي�ييسييي الييتييابييع ملييوؤ�ييسيي�ييسيية الييعييلييوم الييوطيينييييية 

االأميييركييييييية يف هييييييياواي، بيييجيييودة ودقييييية غيير 

م�سبوقني، تزيد مبقدار 2.5 مرة عن اأي وقت 

املراحل  يف  مييازال  اأنييه  من  الرغم  على  م�سى 

»ديلي  �سحيفة  وفييق  ت�سييده،  ميين  النهائية 

الربيطانية. ميل« 

ويف هييذا اليي�ييسييييياق، قييال املييدييير امليي�ييسيياعييد يف 

الييتييليي�ييسييكييوب تييومييا�ييس رمييييييل: »حتييقييق �ييسييورة 

مرة   2.5 تبلغ  مكانية  دقيية  ال�سم�سية  البقعة 

اأكرث من اأي وقت م�سى، والتي تو�سح هياكل 

كيلومرتاً   20 اإىل  ت�سل  �سغرة  مغناطي�سية 

ال�سم�س«. على �سطح 

باأكملها  ال�سم�سية  البقعة  عر�س  يبلغ  كما 

ميل،   10000 حوايل  التل�سكوب  التقطها  التي 

االأر�ييس  كوكب  لتبتلع  يكفي  مبييا  كبرة  وهييي 

ب�سكل مريح.

ميين جييهييتييه، اأكيييد رئييييي�ييس احتييياد اجلييامييعييات 

املنظمة  وهييي   ،)AURA( الفلك  الأبييحيياث 

مييات  ال�سم�سي،  هييياواي  تل�سكوب  تييدييير  الييتييي 

الييتييليي�ييسييكييوب  تييوجيييييه  االآن  مييياونييين: »ميييكيينيينييا 

ال�سم�سي االأكرث تقدماً يف العامل اإىل ال�سم�س 

ال  ب�سكل  مف�سلة  �ييسييور  وميي�ييسيياركيية  اللييتييقيياط 

حول  العلمية  روؤيتنا  اإىل  ولاإ�سافة  ي�سدق 

ال�سم�س«. ن�ساط 

ال�سم�س املتفجر للك�سف عن �سلوك 

ي�سار اإىل اأنه مت اإن�ساء التل�سكوب ال�سم�سي 

يف هييييييياواي خيي�ييسييييي�ييسيياً لييلييكيي�ييسييف عيييين �ييسييلييوك 

ال�سم�س املتفجر. وعلى الرغم من اأنه مل يتم 

مبا  قوياً  يييزال  ال  اأنييه  اإال  بعد،  بالكامل  بناوؤه 

يكفي اللتقاط �سور قريبة للنجم املتوهج.

اليي�ييسييوء على  الييي�يييسيييورة  تيي�ييسييلييط  ذلييييك  اإىل 

والييبيياردة  ال�ساخنة  لييلييغييازات  اخلييطيير  املظهر 

املمتدة من املركز االأكرث قتامة.

هيياواي  تل�سكوب  التقطها  التي  واليي�ييسييورة 

للدورة  ال�سم�سية  البقع  اأوىل  من  واحييدة  هي 

اليي�ييسييميي�ييسييييية اجليييدييييدة، واليييتيييي مييين امليييقيييرر اأن 

ال�سم�سية يف  اإىل احلد االأق�سى للطاقة  ت�سل 

.2025 منت�سف عام 

العربية-وكاالت

اإىل ميينييحييدرات  مييين مييرا�ييسييي مييونيياكييو 

اأ�يييسييين، لييييي�ييس �يييسيييراً حيييييث يييحييب االأثيييريييياء 

قائمة  احليييرة  وتبقى  عطلة،  يف  الييذهيياب 

التي تقدم لنزالئها  الفاخرة،  الفنادق  بني 

اأو  جميع اخلدمات للحفاظ على ر�ساهم، 

اخل�سو�سية  تقدم  التي  والفيات  املنازل 

لهوؤالء االأثرياء.

بييييييرزت �يييسيييركيييات عيييقييياريييية خيييييال وبيييياء 

كورونا لتقدم مزيجاً قد ال ينا�سب معظم 

االأعلى  ال�سريحة  يخاطب  حيث  االأثرياء، 

اأطلق  الييعييقييارات  ميين  جمموعة  مييع  منهم، 

اأو  الييرفيياهييييية،  بييالييغيية  جييديييداً  اأ�ييسييميياً  عليها 

خييدمييات  متييييزج   ،»Ultra luxury«

الفنادق الفارهة مع اخل�سو�سية.

 »CNBC« لييي�يييسيييبيييكييية  تييييقييييرييييير  ويف 

اطيييليييعيييت عيييليييييييه »الييييعييييربييييييييية.نييييت«، تيييقيييدم 

الطهاة،  العقارات،  املجموعة اجلديدة من 

م�ساعد  اإىل  اإ�ييسييافيية  الييطييهيياة،  وميي�ييسيياعييدي 

�سخ�سي لكل نزيل داخل الفيات، بجانب 

مهبط  اأو  اخلييا�ييسيية  اليييطيييائيييرات  خيييدميييات 

لييلييطييائييرات الييهيييييلييكييوبييرت، اأو خييدميية قيييييادة 

ال�سباق. �سيارات 

 Icon Private �يييسيييركييية  تييييقييييدم 

الفخامة  فائقة  فيات   ،Collection
لليلة  دوالر   13500 ميين  تييبييداأ  مبيييييزانييييية 

2900 منزل  اأكييرث من  الييواحييدة، فمن بني 

فييخييم ليياإيييجييار، ميين �ييسييانييت مييارتيين وحتى 

ميييزارع الييكييروم يف جيينييوب اأفييريييقيييييا، هناك 

الت�سنيف  على  للح�سول  موؤهلة  فقط   35

اخليييا�يييس، وفيييقييياً ليينييائييب رئييييي�ييس الييفيييييات 

املتميزة يف ال�سركة �ستيف ال�سمان.

 Ani Private فيما تقدم منتجعات

خمييتييلييط  عيييطيييلييية  خيييييييييييار   Resorts
ال�سركة  ومتتلك  االأثيييريييياء.  للم�سافرين 

اأنييغيييييا  اأربيييعييية »ميينييتييجييعييات خييا�ييسيية« - يف 

وجيييميييهيييوريييية الييدومييييينيييييكييان و�ييسييريييانييكييا 

وتييياييييانيييد - جتييمييع بيييني اأفييي�يييسيييل جييوانييب 

الفيا اخلا�سة واملنتجع يف اآن واحد ، كما 

اإيرا بلوم. قال الرئي�س التنفيذي لل�سركة 

وييييقيييع املييينيييتيييجيييع الييي�يييسيييرييييانيييكيييي عييلييى 

على  ويحتوي  مربع،  مرت   20000 م�ساحة 

�سحي  ومنتجع  للمحرتفني،  تن�س  ملعب 

اأن�سطة لاأطفال. ومن�سق 

قيييال ييي�ييسييي فييونييتيي�ييسييو، الييعيي�ييسييو امليينييتييدب 

لييلييعييمييليييييات يف اليي�ييسييركيية، عييلييى اليييرغيييم من 

جائحة فرو�س كورونا العاملي، فاإن جميع 

منهم  اإثيينييان  مفتوحة،  االأربييعيية  الييعييقييارات 

للعماء املحليني يف تاياند و�سريانكا، 

ال�سعي  ب�سبب  م�سغولة  املواقع  باقي  فيما 

وراء اخل�سو�سية.

دوالرا   4625 ميين  املنتجع  اأ�ييسييعييار  تييبييداأ 

اأو  بالغني،  اأ�سخا�س  لثمان  الواحدة  لليلة 

9625 دوالراً لي 28 �سخ�س بالغ.

اآين بريفت ري�ضورت

�يييييسيييييركيييييات عيييييقييييياريييييية اأخييييييييييييرى �يييسيييعيييت 

مثل  فييارهيية،  تاريخية  لييعييقييارات  للت�سويق 

والتي   ،Richstone Properties
الي  ذو  تامبلتون هاو�س  ب�سراء ق�سر  قامت 

كامًا،  240 عاماً، وا�ستغرق ترميمه عقداً 

وزاء  رئييييي�ييس  اإىل  مييلييكيييييتييه  ييييرجيييع  واليييييذي 

ت�سر�سل. ون�ستون  بريطانيا 

وعيييليييى عييكيي�ييس اليييعيييدييييد ميييين اإيييييجييييارات 

الييفيينييادق وامليييينييييازل، ال تييتييوفيير احليييجيييوزات 

جونز  ريت�س  وقييال  العقار،  لهذا  الفورية 

»ريت�س�ستون«،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

من  الغالب  يف  ياأتون  الذين  ال�سيوف،  اإن 

»خييلييفيييييات مييهيينييييية عييالييييية امليي�ييسييتييوى«، يتم 

تقييمهم قبل اأن يتمكنوا من احلجز.

الثمان، �سفهياً  الق�سر  يتم حجز غرف 

اأ�سعاره  وتييبييداأ  اليينييزالء،  ميين  لعدد حمييدود 

من 18200 دوالر لليلة الواحدة.


