
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة
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 جاللته يفتتح دورة مجلس األمة ويلقي..

 الملك: االولوية صحة المواطن وحماية االقتصاد

 خطاب العرش٠٠٠ القدس عنوان السالم

االنباط-وكاالت

و�سواعد  والكرامة  الإب��اء  تتنف�س  ب�سدور 

ح���رث���ت اأر����س���ه���ا خ�����راً وب���رك���ة ي���واج���ه اأب���ن���اء 

امل��ح��ت��ل جم����دداً غطر�سة  ال�����س��وري  اجل����والن 

االح�������ت�������ال االإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي وخم���ط���ط���ات���ه 

اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة اخل���ارج���ة ع��ل��ى ك���ل ال��ق��وان��ن 

اإق���ام���ة  اإىل  وال���رام���ي���ة  ال���دول���ي���ة  وامل���واث���ي���ق 

خم���ط���ط ا����س���ت���ي���ط���اين ج���دي���د ف�����وق اأرا�����س����ي 

رف�سهم  جم�سدين  املحتل  اجل��والن  م��زارع��ي 

االح����ت����ال  اأ�����س����ك����ال  ل���ك���ل  ال����ق����اط����ع  االأزيل 

الهادفة  اال�ستيطانية  ملخططاته  ومقاومتهم 

واأر���س��ه��م  ت��اري��خ��ه��م  و�سلبهم  تهجريهم  اإىل 

وهويتهم.

املحرر  االأ�سري  اأو�سح  �سانا  ل�  ت�سريح  ويف 

م���دح���ت ال�����س��ال��ح اب����ن ب���ل���دة جم����دل ���س��م�����س 

ب���اجل���والن ال�����س��وري امل��ح��ت��ل اأن م���ا ت��ق��وم به 

ملخطط  تنفيذ  هو  موؤخراً  االحتال  �سلطات 

مي��ه��د ل���ه ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين م��ن��ذ ���س��ن��وات 

بحجة  الهوائية”  “املراوح  ي�سمى  ما  باإقامة 

ت��ول��ي��د ال���ك���ه���رب���اء م���ن ط���اق���ة ال����ري����اح ول��ك��ن 

اأرا�سي  على  اال�ستياء  منه  الرئي�سي  الهدف 

ومم��ت��ل��ك��ات اأب��ن��اء اجل���والن وت��ه��ج��ريه��م منها 

الظامل  اال�ستيطاين  التو�سع  خمطط  وتنفيذ 

واملخالف.

التفا�صيل �ص »5«

 الجوالن السوري المحتل.. ملحمة أزلية من الصمود الرافض 
لالحتالل واالستيطان

الرفاعي والمعشر نائبان لرئيس »االعيان« وبوران وعزايزة مساعدان

الفايز: خطبة العرش تنير الطريق لنا جميعا
»النواب« ٠٠ العودات رئيسا والصفدي 

وزيادين نائبين
االنباط-عمان

عقد جمل�س االأعيان برئا�سة رئي�سه في�سل 

ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  وح�سور  الفايز، 

اخلمي�س،  ام�����س  ال����وزارة،  وهيئة  اخل�����س��اون��ة، 

ملجل�س  العادية  غري  ال��دورة  يف  جل�ساته  اأوىل 

االأمة التا�سع ع�سر، التي افتتحها جالة امللك 

عبداهلل الثاين بخطاب العر�س ال�سامي.

وتقدم الفايز يف كلمة با�سم املجل�س، بال�سكر 

والعرفان لتف�سل جالة امللك عبداهلل الثاين 

ال��ع��ادي��ة ملجل�س االأم�����ة  ال����دورة غ��ري  ب��اف��ت��ت��اح 

التا�سع ع�سر، موؤكدا اأن خطبة العر�س �ستكون 

بواجباتنا  للقيام  �سعينا  يف  وم��ر���س��دا  ه��ادي��ا 

اف��ت��ت��اح  اإن  ال��د���س��ت��وري��ة وال���وط���ن���ي���ة. وق�����ال، 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، اأع��م��ال ال��دورة 

ت��اأك��ي��د وا���س��رار  ال��ع��ادي��ة ملجل�س االم����ة،  غ��ري 

م��ل��ك��ي ع��ل��ى امل�����س��ي ق���دم���ا، م���ن اأج�����ل ت��ع��زي��ز 

ال  ب��اإرادة  والربملانية،  الدميقراطية  م�سريتنا 

رغم  واال�سرار،  بالعزم  ومليئة  الياأ�س،  تعرف 

جائحة  فر�ستها  التي  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف 

ك���ورون���ا، ورغ���م ال��ت��ح��دي��ات وف��و���س��ى االق��ل��ي��م 

مي�سي  االردن،  اأن  اإىل  وا����س���ار  ح��ول��ن��ا.  م���ن 

تخطي  على  الدائمة  بقدرتنا  م�سنوداً  بثبات، 

فمملكتنا  االجن���ازات،  ومراكمة  امل�ستحيات، 

لاحتفال  تتح�سر  التي  الها�سمية،  االردنية 

مبئويتها، لي�ست دولة عابرة، بل دولة وقيادة، 

متلك م�سروعا نه�سويا، لبناء الوطن ووحدة 

االم����ة، وه���ي ق�����ادرة، ب��ح��ك��م��ة ق��ي��ادت��ه��ا ووع��ي 

�سعبها، على امل�سي نحو العلى بثبات.

التي  ال�سامي،  العر�س  خطبة  ان  واو���س��ح 

القاها جالة امللك عبداهلل الثاين.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

انتخب اأع�ساء جمل�س النواب التا�سع ع�سر 

عقدها  التي  االأوىل  جل�سته  يف  الدائم  املكتب 

ام�س اخلمي�س، �سندا ًالأحكام الف�سلن الثالث 

وال�ساد�س من النظام الداخلي ملجل�س النواب

برئا�سة  ال��ع��ودات  املنعم  عبد  النائب  وف��از 

84 ���س��وت��اً، عقب  امل��ج��ل�����س ب��ع��د ح�����س��ول��ه ع��ل��ى 

الفايز  حممد  النائب  املن�سب  على  ناف�سه  اأن 

الذي حاز على 26 �سوتاً

و ف����از ال��ن��ائ��ب اأح���م���د ال�����س��ف��دي، مب��وق��ع 

بعد  ال���ن���واب،  جمل�س  ل��رئ��ي�����س  االأول  ال��ن��ائ��ب 

ادل��وا  نائب  ا�سل  من  �سوتا   86 على  ح�سولة 

ب��اأ���س��وات��ه��م، ف��ي��م��ا ح�����س��ل م��ن��اف�����س��ة امل��ه��ن��د���س 

مو�سى هنط�س على 29 �سوتاً، مع ورقة واحدة 

ملغاة.

ورف����ع ال���ع���ودات اجل��ل�����س��ة اىل م�����س��اء ام�����س 

ال�ستكمال ت�سكيل املجل�س الدائم. وهناأ رئي�س 

احل��ك��وم��ة ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة،رئ��ي�����س 

التهنئة  ق���دم  م��ث��ل��م��ا  ال���ن���واب،  ب��ث��ق��ة  امل��ج��ل�����س 

بالثقة  ع�سر  التا�سع  النواب  جمل�س  الع�ساء 

ال�سعبية.

واك�����د ال����ت����زام احل���ك���وم���ة ب�����روح ال�����س��راك��ة 

وال���ت���ع���اون ���س��م��ن امل���ح���ددات ال��د���س��ت��وري��ة مع 

جم��ل�����س ال����ن����واب، ال���ت���ي ا����س���ار ال��ي��ه��ا ج��ال��ة 

امل��ل��ك يف خ��ط��اب ال��ع��ر���س، ووف��ق اع��ل��ى درج��ات 

واأ�سار  االأف�سل.  املبتغى  اىل  و�سواًل  ال�سفافية 

لتحقيق  النواب  مع  �ستعمل  احلكومة  اأن  اىل 

و�سمن  الد�ستور،  وف��ق  امل��واط��ن،  ي�ستحقه  ما 

للم�سي  البع�س،  لبع�سها  ال�سلطات  اح��رام 

اىل رحاب اأف�سل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ام�س  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  افتتح   

ملجل�س  العادية  غري  ال��دورة  اأعمال  اخلمي�س، 

االأمة التا�سع ع�سر.

ال�سامي،  ال��ع��ر���س  خ��ط��اب  ج��ال��ت��ه  واأل��ق��ى 

ال���رح���م���ن  ب�������س���م اهلل  ن���������س����ه:  ي����ل����ي  وف����ي����م����ا 

الرحيموال�ساة وال�سام على �سيدنا حممد، 

ال��ن��ب��ي ال��ع��رب��ي ال��ه��ا���س��م��ي االأم���ن،ح�������س���رات 

عليكم  ال���ن���واب،ال�������س���ام  االأع���ي���ان،ح�������س���رات 

وعلى  اهلل،  وبعدفبا�سم  وبركاته،  اهلل  ورحمة 

ملجل�س  العادية  غري  ال��دورة  نفتتح  اهلل،  بركة 

اإليكم  اأتوجه  اأن  وي�سرين  ع�سر،  التا�سع  االأمة 

وبنات  اأبناء  بثقة  بفوزكم  واملباركة،  بالتهنئة 

النواب،مل  االأعيان،ح�سرات  الوطن. ح�سرات 

موا�سلة  من  يوما،  ال�سعبة  الظروف  متنعنا 

امل�سرية.

التفا�صيل �ص »2«

الجغبير: جاللة الملك وجه لحماية 
االقتصاد الوطني كأولوية أسوة 

بصحة المواطن

 »تطهير شامل« للبيت األبيض قبل 
انتقال بايدن وفريقه إليه

 44 وفاة و29٠2 إصابة بفيروس 
كورونا و458٠ حالة شفاء

 الصفدي يشارك بمنتدى بالي حول 
الديمقراطية وجائحة كورونا

االنباط- عمان 

وعمان  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  اك��د 

امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري ان ج��ال��ة امل��ل��ك 

عبداهلل الثاين ابن احل�سن يف خطاب العر�س 

ال�����س��ام��ي خ���ال اف��ت��ت��اح اأع���م���ال ال�����دورة غري 

ال��ع��ادي��ة مل��ج��ل�����س االأم�����ة ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر، وج��ه 

بحماية  اأ����س���وة  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  حل��م��اي��ة 

املواطن. �سحة 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان 

وف��اة   44 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

امل�����س��ت��ج��ّد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  و2902 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س اخل��م��ي�����س، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

ح���ال���ة   3250 اإىل  ل����ل����وف����ي����ات  االإج�������م�������ايل 

واالإ�سابات اإىل 253121 .

967 ح��ال��ة يف  وت���وّزع���ت االإ����س���اب���ات ع��ل��ى 

حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة ع���ّم���ان، و876 ح��ال��ة يف 

32 ح��ال��ة يف ال��رم��ث��ا،  حم��اف��ظ��ة اإرب�����د، م��ن��ه��ا 

و204 حاالت يف حمافظة الزرقاء، و202 حالة 

حمافظة  يف  حالة  و182  املفرق،  حمافظة  يف 

البلقاء.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- بايل

 �����س����ارك ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال���������وزراء ووزي�����ر 

ال�سفدي،  اأمين  املغربن  و�سوؤون  اخلارجية 

يف اجل��ل�����س��ة ال����وزاري����ة مل��ن��ت��دى ب���ايل ال��ث��ال��ث 

اخلمي�س،  ام�س  املنعقد  للدميقراطية  ع�سر 

»الدميقراطية  ع��ن��وان  حت��ت  اندوني�سيا،  يف 

وجائحة كورونا«.

خال  امل�سجلة  كلمته  يف  ال�سفدي  وق��ال 

اجل��ل�����س��ة املُ�����س��ت��ه��دف��ة م��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل دف���ع 

العملية الدميقراطية يف ظل جائحة كورونا، 

ان جائحة كورونا وتداعياتها اخلطرية على 

جمتمعاتنا.

التفا�صيل �ص »2«

  الوصاية الهاشمية واجب
    والتزام وعقيدة

   مسيرة هذا الوطن كانت
     شامخة وصلبة

  اهمية التشاركية بين السلطات 
     بعيدا عن المصالح

  حرمان الفلسطينيين من حقوقهم
     يبقي المنطقة رهينة للصراع
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الصفدي يشارك بمنتدى بالي حول 
الديمقراطية وجائحة كورونا

»النواب« ٠٠ العودات رئيسا والصفدي 
نائبين وزيادين 

22200000000022222

االنباط- عمان

عقد جمل�س االأعيان برئا�سة رئي�سه في�سل الفايز، 

وح�سور رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، وهيئة 

ال���وزارة، ام�س اخلمي�س، اأوىل جل�ساته يف ال��دورة غري 

العادية ملجل�س االأمة التا�سع ع�سر، التي افتتحها جاللة 

امللك عبداهلل الثاين بخطاب العر�س ال�سامي.

وت���ق���دم ال��ف��اي��ز يف ك��ل��م��ة ب��ا���س��م امل��ج��ل�����س، بال�سكر 

والعرفان لتف�سل جاللة امللك عبداهلل الثاين بافتتاح 

الدورة غري العادية ملجل�س االأم�ة التا�سع ع�سر، موؤكدا 

اأن خطبة العر�س �ستكون هاديا ومر�سدا يف �سعينا للقيام 

بواجباتنا الد�ستورية والوطنية. وقال، اإن افتتاح جاللة 

امللك عبداهلل الثاين، اأعمال الدورة غري العادية ملجل�س 

االمة، تاأكيد وا�سرار ملكي على امل�سي قدما، من اأجل 

ال  ب���اإرادة  والربملانية،  الدميقراطية  م�سريتنا  تعزيز 

تعرف الياأ�س، ومليئة بالعزم واال�سرار، رغم الظروف 

ورغ��م  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  فر�ستها  ال��ت��ي  اال�ستثنائية 

التحديات وفو�سى االقليم من حولنا.

وا�سار اإىل اأن االردن، مي�سي بثبات، م�سنوداً بقدرتنا 

الدائمة على تخطي امل�ستحيالت، ومراكمة االجنازات، 

فمملكتنا االردنية الها�سمية، التي تتح�سر لالحتفال 

مبئويتها، لي�ست دول��ة عابرة، بل دول��ة وق��ي��ادة، متلك 

وهي  االم���ة،  ووح���دة  الوطن  لبناء  نه�سويا،  م�سروعا 

ق��ادرة، بحكمة قيادتها ووع��ي �سعبها، على امل�سي نحو 

العلى بثبات.

القاها  ال��ت��ي  ال�سامي،  العر�س  خطبة  ان  واو���س��ح 

جاللة امللك عبداهلل الثاين اأمام جمل�س االأمة اليوم، 

حتدياتنا،  خمتلف  ملواجهة  جميعا،  لنا  الطريق  تنري 

املحلي  امل�ستويني  على  تعرت�سنا،  ال��ت��ي  وال�سعوبات 

واالقليمي، خطبة ر�سم جاللته فيها، مالمح امل�ستقبل 

بثقة واأم��ل، موجها جاللته اجلميع اىل التعاون، مبا 

وعلى  اخل���رية،  م�سريته  موا�سلة  م��ن  االردن،  ميكن 

خمتلف اال�سعدة.

وتابع: اننا يف املجل�س، نوؤكد جلاللة امللك احلر�س 

ال��ن��واب واحلكومة،  م��ع جمل�س  التعاون  ال��دائ��م، على 

لرت�سيخ مبداأ ال�سراكة احلقيقية، وفق الد�ستور، وذلك 

االيجابي،  الوطني  وال��ب��ن��اء  العليا،  مل�ساحلنا  خ��دم��ة 

وتطلعات  ج��الل��ت��ه،  وط��م��وح��ات  روؤى  حتقيق  ب��ه��دف 

�سعبنا، لبناء االردن القوي، االردن املزدهر واالمن��وذج 

باحلياة  �سعبنا،  ط��م��وح��ات  حتقيق  م��ن  ميكن  ومب���ا   ،

ادراك خ��ط��ورة االو���س��اع  احل��رة الكرمية. و���س��دد على 

ما  وه��و  علينا،  فر�ستها  التي  والتحديات  حولنا،  من 

اأق�سى  وب���ذل  امل�سوؤولية،  حتمل  اجلميع  م��ن  يتطلب 

بروحية  مواجهتها  من  معا  لنتمكن  التعاون،  درج��ات 

الفريق الواحد. واعرب الفايز با�سم جمل�س االأعيان، 

ع��ن ت��ق��دي��ره العميق، جل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

الذي ا�ستطاع بحكمته وحنكة ال�سيا�سية، متكني االردن 

م��ن جت���اوز ح��ال��ة ال��ف��و���س��ى، ال��ت��ي مت��ر بها منطقتنا، 

اخلرية  جهوده  على  جلاللته،  والعرفان  ال�سكر  فكل 

واملتوا�سلة، التي يبذلها من اجل االردن، واحلفاظ على 

اأمنه وا�ستقراره ورفعته، ومن اأجل توفري احلياة احلرة 

الكرمية، لكافة اأبناء الوطن.

دوره  اىل  وب���االإ����س���اف���ة  امل��ج��ل�����س،  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

الت�سريعي والرقابي، �سيعمل باأن يكون املجل�س، حا�سنة 

وحتدياتنا،  ق�سايانا  خمتلف  ح��ول  امل�����س��وؤول،  للحوار 

حوار مع خمتلف مكونات جمتمعنا، وموؤ�س�ساته املدنية 

واالأهلية، و�سنحر�س على احلوار املو�سوعي، والقراءات 

املتاأنية مل�ساريع القوانني، و�سوال اإىل ال�سيغ املثلى لها.

كما هناأ الفايز رئي�س الوزراء ب�سر اخل�ساونة وفريقه 

امل��ل��ك، متمنيا للحكومة  ث��ق��ة ج��الل��ة  ع��ل��ى  ال������وزاري، 

التوفيق والنجاح، كما تقدم بالتهنئة والتربيك، النواب، 

بانتخابهم اأع�ساء يف جمل�س النواب.

ودعا املوىل عز وجل، ان ميتع جاللة امللك عبداهلل 

وال��ع��اف��ي��ة، وان يحفظ ويل  ال�سحة  ال��ث��اين، مب��وف��ور 

ع��ه��ده االم����ني، االم���ري احل�سني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

واالأ�سرة الها�سمية الكرمية، و�سعبنا االردين اال�سيل، 

ووطننا العزيز.

وه��ن��اأ رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر اخل�����س��اون��ة، 

امللكية، موؤكداً  بالثقة  االأعيان  واأع�ساء جمل�س  رئي�س 

االأع��ي��ان  م��ع  ال�سراكة  تر�سيخ  على  احل��ك��وم��ة  ح��ر���س 

ب��امل��خ��زون  واال���س��رت���س��اد  امل��ل��ك��ي��ة،  للتوجيهات  تنفيذا 

اال�سرتاتيجي من خربات االأعيان يف خمتلف املجاالت. 

وانتخب املجل�س، جلنة من خم�سة اأعيان لو�سع �سيغة 

امل��ادة  باأحكام  ال�سامي عماًل  العر�س  ال��رد على خطاب 

ال��داخ��ل��ي للمجل�س، وه���م االأع��ي��ان:  ال��ن��ظ��ام  )5( م��ن 

جمال  دودي���ن،  �سخر  النجار،  هيفاء  الرفاعي،  �سمري 

ال�سرايرة، وطالل ال�سرفات. كما اختار االأعيان، �سمري 

املع�سر  ورج��ائ��ي  املجل�س،  لرئي�س  اأول  نائباً  الرفاعي 

م�ساعدين  ب��وران،  وعلياء  عزايزة،  ووجيه  ثانيا،  نائباً 

للرئي�س.

الرئي�س  م���ن  للمجل�س  ال���دائ���م  امل��ك��ت��ب  وي��ت��األ��ف 

اأول  يف  انتخابهم  يجري  اثنني،  وم�ساعدين  ونائبيه، 

عام  اأم���ني  وك���ان  �سنتني.  مل��دة  املجل�س  يعقدها  جل�سة 

امللكية  االإرادة  ال��زي��ود، تال ن�س  االأع��ي��ان علي  جمل�س 

ال�سامية املت�سمنة، دعوة جمل�س االأمة اإىل االجتماع يف 

دورة غري العادية، اعتباراً من اليوم اخلمي�س.

القراآن  من  اآي���ات  بتالوة  جل�سته  املجل�س  واأ�ستهل 

احلكيم، ا�ستناداً للمادة 3 من النظام الداخلي للمجل�س.

الرفاعي والمعشر نائبان لرئيس »االعيان« وبوران وعزايزة مساعدان

الفايز: خطبة العرش تنير الطريق لنا جميعا

اجلمعة    11  /  12  / 2020

االنباط- عمان

ام�س  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  افتتح جاللة   

ملجل�س  العادية  غ��ري  ال���دورة  اأع��م��ال  اخلمي�س، 

االأمة التا�سع ع�سر.

واأل���ق���ى ج��الل��ت��ه خ��ط��اب ال��ع��ر���س ال�����س��ام��ي، 

ال���رح���م���ن  ب�������س���م اهلل  ن���������س����ه:  ي����ل����ي  وف����ي����م����ا 

حممد،  �سيدنا  على  وال�سالم  الرحيموال�سالة 

ال��ن��ب��ي ال��ع��رب��ي ال��ه��ا���س��م��ي االأم���ني،ح�������س���رات 

االأعيان،ح�سرات النواب،ال�سالم عليكم ورحمة 

بركة  وع��ل��ى  اهلل،  وب��ع��دف��ب��ا���س��م  وب��رك��ات��ه،  اهلل 

االأم��ة  ملجل�س  العادية  غري  ال��دورة  نفتتح  اهلل، 

التا�سع ع�سر، وي�سرين اأن اأتوجه اإليكم بالتهنئة 

واملباركة، بفوزكم بثقة اأبناء وبنات الوطن.

ح�سرات االأعيان،ح�سرات النواب،مل متنعنا 

امل�سرية  موا�سلة  من  يوما،  ال�سعبة  الظروف 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة، واالل�����ت�����زام ب��اال���س��ت��ح��ق��اق��ات 

وتوفيقه،  اهلل  بحمد  فقد جنحنا،  الد�ستورية، 

ب����اإج����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة، ب��ال��رغ��م من 

االأردنيني  عزمية  يوؤكد  وه��ذا  ك��ورون��ا،  جائحة 

واإرادتهم.

ت�ستعد  ودول��ت��ن��ا  جمل�سكم،  ينعقد  وال��ي��وم، 

وه��ذا  ال��ث��ان��ي��ة،  مئويتها  يف  ل��ل��دخ��ول  ثقة  بكل 

ي�سع اجلميع، اأعيان االأمة ونوابها، واحلكومة، 

لتعزيز  ال��ف��ري��ق،  ب���روح  العمل  م�سوؤولية  اأم���ام 

�سعبنا  وبنات  الأبناء  خدمة  الوطنية،  م�سريتنا 

ولالأجيال القادمة.

قادر  �سعبه،  بقوة  الوطن،  هذا  اهلل،  وبحمد 

على امل�سي بعزم وثبات، فدولتنا فتية ب�سبابها، 

عظيمة باإجنازاتها، منيعة بوحدة �سعبها.

ومن يعرف تاريخ هذا الوطن، يقف اإجالال 

مئة  على مدى  كانت  التي  مل�سريته،  واحرتاما 

ُبني  عام، �ساخمة و�سلبة كجبال االأردن، الذي 

ب�سواعد اأهله واأبنائه وعزمية وت�سحيات االآباء 

واالأجداد، الذين حققوا اأعظم االإجنازات باأقل 

املوارد، وكتبوا ق�سة جناح ا�سمها االأردن، ف�سالم 

على االأردن و�سعبه العظيم.

ح�������س���رات االأع���ي���ان،ح�������س���رات ال�����ن�����واب،اإن 

وا���س��ح،  اال�ستثنائي  ال��ظ��رف  ه���ذا  يف  امل��ط��ل��وب 

وقد اأ�سرنا اإليه يف تكليفنا للحكومة، وجميعكم 

امللقاة  امل�����س��وؤول��ي��ات  ت��ام��ة بحجم  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى 

علينا جميعاً، فاالأولوية يف التعامل مع جائحة 

وكذلك  و�سالمته،  املواطن  �سحة  هي  كورونا، 

اال����س���ت���م���رار يف ح��م��اي��ة االق���ت�������س���اد ال��وط��ن��ي، 

العمل  وب��رام��ج  اخلطط  و�سع  ي�ستدعي  وه��ذا 

و�سراكة  للتطبيق  القابلة  املدرو�سة  والقرارات 

فاعلة مع القطاع اخلا�س.

الرتاجع  م��ن  ي��واج��ه حالة  ال��ع��امل  اأن  نعلم 

جزء  ونحن  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  ب�سبب  االقت�سادي، 

م��ن��ه، ل���ذا، ال ب��د م��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن الفر�س 

ال�����واع�����دة ل���دي���ن���ا، يف ال�������س���ن���اع���ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

والدوائية واملعدات الطبية والزراعة.

الدور  النواب،اإن  االأعيان،ح�سرات  ح�سرات 

الد�ستوري ملجل�س االأمة، يجب اأن يكون من�سبا 

على الرقابة والت�سريع، يف اإطار من الت�ساركية 

عن  وبعيداً  ال��ث��الث،  ال�سلطات  ب��ني  والتكامل 

امل�سالح الذاتية وال�سيقة.

كما اأن ثقة املواطن مبوؤ�س�سات الدولة، اأمر 

امل��زي��د من  يف غ��اي��ة االأه��م��ي��ة، وه���ذا ي�ستدعي 

قطاعات  يف  خا�سة  اخلدمات،  وحت�سني  العمل 

ال�سفافية  تكون  واأن  والنقل،  والتعليم  ال�سحة 

واملكا�سفة واالإجناز نهج عمل احلكومة.

اأروع  يف  تتجلى  فهي  الثقة،  عن  وباحلديث 

 - االأردنية  امل�سلحة  بالقوات  الثقة  يف  �سورها، 

تتميز  وما  االأمنية،  واالأجهزة  العربي  اجلي�س 

اأهمية دعم  هنا  ونوؤكد  واق��ت��دار.  كفاءة  به من 

هم  الذين  االأمنية،  واأجهزتنا  امل�سلحة  قواتنا 

املثل والقدوة يف الت�سحية، ولهم منا، عاملني 

ومتقاعدين، كل التقدير والرعاية.

ح�سرات االأعيان،ح�سرات النواب،اإن حماية 

ح���ق���وق امل���واط���ن���ني، وت��ر���س��ي��خ ق���واع���د ال��ع��دل 

وامل�ساواة، م�سوؤوليات ينه�س بها الق�ساء، الذي 

نحر�س  وال���ذي  واع��ت��زازن��ا،  ثقتنا  مو�سع  ه��و 

العدالة  حتقيق  يف  دوره  ملوا�سلة  متكينه،  على 

و�سيادة القانون.

اأم���ا حم��ارب��ة ال��ف�����س��اد ب��اأ���س��ك��ال��ه ك��اف��ة، فهي 

اأول����وي����ة وط���ن���ي���ة، حت���ت���اج امل���زي���د م���ن اجل��ه��ود 

العام  فاملال  االآف���ة،  لهذه  للت�سدي  املتوا�سلة، 

الوطن  بحق  ج��رمي��ة  عليه  وال��ت��ع��دي  م�����س��ان، 

واأه���ل���ه، وال ب��د م��ن حم��ا���س��ب��ة ك��ل م��ن يعتدي 

عليه، اأيا كان.

ح�������س���رات االأع���ي���ان،ح�������س���رات ال�����ن�����واب،اإن 

اأ�سا�س  على  وال�سامل،  ال��ع��ادل  ال�سالم  حتقيق 

اال�سرتاتيجي، ومبا  الدولتني، هو خيارنا  حل 

ي�سمن قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، ذات 

الرابع  خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة 

القد�س  وعا�سمتها   ،1967 عام  حزيران  من 

الفل�سطيني،  ال�سعب  ح��رم��ان  اأم���ا  ال�سرقية. 

ال�سبب  فهو  وامل�����س��روع��ة،  ال��ع��ادل��ة  حقوقه  م��ن 

املنطقة رهينة لل�سراع وغياب  الرئي�سي لبقاء 

اال�ستقرار.

ون��ح��ن مل، ول���ن ن��ت��وان��ى ي��وم��ا ع��ن ال��دف��اع 

وتاريخها،  وهويتها  ومقد�ساتها  القد�س  ع��ن 

فالو�ساية الها�سمية على املقد�سات االإ�سالمية 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة، ف��ه��ي واج�����ب وال����ت����زام، وع��ق��ي��دة 

اأك��ر  منذ  بحملها  نعتز  وم�����س��وؤول��ي��ة  را���س��خ��ة، 

من مئة عام، فالقد�س هي عنوان ال�سالم، وال 

نقبل اأي م�سا�س بو�سعها التاريخي والقانوين، 

وامل�����س��ج��د االأق�������س���ى، ك���ام���ل احل�����رم ال��ق��د���س��ي 

ال�سريف، ال يقبل ال�سراكة وال التق�سيم.

ح�����س��رات االأع���ي���ان،ح�������س���رات ال���ن���واب،م���ن 

اأ�سرتنا  يف  فرد  كل  اإىل  اأتوجه  املنرب،  هذا  على 

العزم، فليكن  اأه��ل  اأنتم  واأق��ول لهم،  االأردن��ي��ة، 

االأردن  ليبقى  واإجن���ازا،  وعطاء  عمال  انتماوؤنا 

واأ�ساأل  مرفوعة.  هاماتكم  وتبقى  عزيزا،  قويا 

اأن يعيننا جميعا، على خدمة  امل��وىل عز وج��ل، 

وطننا الغايل و�سعبنا العزيز.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

ولدى و�سول جاللة امللك اإىل باحة جمل�س 

االأمة، يرافقه �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل 

ال��ق��وات  ع��زف��ت مو�سيقات  ال��ع��ه��د،  ال��ث��اين ويل 

امل�سلحة ال�سالم امللكي واأطلقت املدفعية اإحدى 

وع�سرين طلقة حتية جلاللته.

وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ج��الل��ت��ه ل���دى و���س��ول��ه 

امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  ال�سلطات وع���دد م��ن  روؤ����س���اء 

املدنيني والع�سكريني.

جائحة  ج��راء  اال�ستثنائية  للظروف  ونظراً 

كورونا، مت اخت�سار املرا�سم الر�سمية، وتطبيق 

ال�سالمة  ع��ل��ى  للحفاظ  اح���رتازي���ة  اإج�����راءات 

العامة

االنباط- عمان

ام�س  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  التقى   

بن  احل�سني  االأم���ري  �سمو  بح�سور  اخلمي�س 

من  �سخ�سيات  ال��ع��ه��د،  ويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

حمافظات عدة.

ول��ف��ت ج��الل��ت��ه، يف ال��ل��ق��اء ال����ذي ُع��ق��د يف 

ق�����س��ر احل�����س��ي��ن��ي��ة ع��ق��ب اف��ت��ت��اح ال�����دورة غري 

العادية ملجل�س االأمة التا�سع ع�سر، اإىل اأهمية 

الت�سريعي  دوره  ال��ن��واب  جمل�س  مي��ار���س  اأن 

والرقابي.

اأع�����س��اء  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اإىل  ج��الل��ت��ه  واأ�����س����ار 

ويتطلعون قدماً  الأول مرة،  نواب  املجل�س هم 

التنمية  م�سرية  ملوا�سلة  زمالئهم  مع  للعمل 

والتطوير يف بلدنا العزيز، م�سدداً على اأهمية 

بني  الفريق  وبروح  بت�ساركية  العمل  موا�سلة 

جميع املوؤ�س�سات، خدمة لالأردن واالأردنيني.

ولفت جاللة امللك اإىل الدور القوي لالأردن 

اإق��ل��ي��م��ي��اً ودول����ي����اً، وم���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه امل��م��ل��ك��ة من 

عالقات مهمة مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة.

وج������ّدد ج���الل���ت���ه احل����دي����ث ع����ن امل�����س��اري��ع 

اإجنازها  على  احلكومة  تعكف  التي  الزراعية 

ال��زراع��ي��ة  اخل��ارط��ة  �سمن  امل��ن��اط��ق  مبختلف 

والبطالة، م�سدداً  الفقر  التخفيف من  بهدف 

على �سرورة دعم امل�ساريع ال�سغرية.

م������ن ج����ه����ت����ه����م، اأع������������رب احل�����������س�����ور ع���ن 

ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  على  امل��ل��ك  جل��الل��ة  تقديرهم 

ال��ت��وا���س��ل��ي��ة م���ع اأب���ن���اء ال���وط���ن وب���ن���ات���ه، كما 

دعمه  على  امللك  امتنانهم جلاللة  عربوا عن 

الع�سكريني. للمتقاعدين 

امل�����س��اري��ع  اأه���م���ي���ة  اإىل  احل�������س���ور  واأ�����س����ار 

ال�سغرية يف حل البطالة وتاأمني دخل لالأ�سر 

بخا�سة يف ظروف كورونا، الفتني اإىل �سرورة 

موا�سلة االهتمام بالقطاع الزراعي.

واأك����د ع���دد م���ن احل�����س��ور ����س���رورة تركيز 

و�سائل االإعالم على منجزات الوطن.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي 

اإن  ال���ع���ي�������س���وي  ي���و����س���ف ح�������س���ن  ال���ه���ا����س���م���ي 

ُق���ّدم���ت �سيتم  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات وامل��ق��رتح��ات 

م��ت��اب��ع��ت��ه��ا م���ع احل��ك��وم��ة واالأج����ه����زة امل��ع��ن��ي��ة 

واال�ستفادة منها. لدرا�ستها 

وح�������س���ر ال���ل���ق���اء م�����س��ت�����س��ار ج���الل���ة امل��ل��ك 

ل�������س���وؤون ال��ع�����س��ائ��ر، ورئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة االأرك������ان 

امل�سرتكة.

 جاللته يفتتح دورة مجلس األمة ويلقي.. 

 الملك: االولوية صحة المواطن وحماية االقتصاد

 خطاب العرش٠٠٠ القدس عنوان السالم

اكد خالل لقائه شخصيات ان هدف المشاريع الزراعية تخفيف الفقر والبطالة

الملك: لألردن دور قوي اقليميا ودوليا

  الوصاية الهاشمية واجب والتزام وعقيدة
  مسيرة هذا الوطن كانت شامخة وصلبة

  اهمية التشاركية بين السلطات بعيدا عن المصالح
  حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يبقي المنطقة رهينة للصراع

االنباط- بايل

 ���س��ارك ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال����وزراء ووزي���ر 

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

ملنتدى  ال��وزاري��ة  اجلل�سة  يف  ال�سفدي، 

املنعقد  للدميقراطية  ع�سر  الثالث  بايل 

ام�����س اخل��م��ي�����س، يف ان��دون��ي�����س��ي��ا، حتت 

عنوان »الدميقراطية وجائحة كورونا«.

امل�سجلة  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال�����س��ف��دي  وق����ال 

خ����الل اجل��ل�����س��ة املُ�����س��ت��ه��دف��ة م��ن��اق�����س��ة 

���س��ب��ل دف����ع ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 

كورونا  جائحة  ان  ك��ورون��ا،  جائحة  ظل 

جمتمعاتنا  على  اخل��ط��رية  وتداعياتها 

ودول����ن����ا ت����وؤك����د اأن����ن����ا ب���ح���اج���ة ل��ب��ع�����س��ن��ا 

غري  ال��وب��اء  ه��ذه  ع��ل��ى  للتغلب  البع�س 

ت��وؤث��ر  اأن ال  ����س���رورة  امل�����س��ب��وق، م���وؤك���داً 

الدميقراطية  م�سريتنا  على  اجلائحة 

ل�سعوبنا. اأف�سل  م�ستقبل  لتحقيق 

موا�سلة  اأهمية  على  ال�سفدي  و�سدد 

ال��ع��م��ل��ي��ة االإ���س��الح��ي��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

القرار،  �سنع  يف  اأك��رب  م�ساركة  ل�سمان 

مب����ا يف ذل�����ك م�������س���ارك���ة اأك������رب ل���ل���م���راأة 

اململكة  جت��رب��ة  اإىل  م�����س��رياً  وال�����س��ب��اب، 

حماية  ب��ني  ت���وازن  حتقيق  يف  الناجحة 

امل��واط��ن��ني م��ن ه���ذه اجل��ائ��ح��ة، وتنفيذ 

ي�سمل  ال��د���س��ت��وري��ة مب��ا  اال���س��ت��ح��ق��اق��ات 

اإمي���ان  تعك�س  ن��ي��اب��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  اإج����راء 

ال����ق����ي����ادة االأردن������ي������ة ب���������س����رورة ���س��م��ان 

القرار  �سنع  عملية  يف  �سعبية  م�ساركة 

لنا  اأف�����س��ل  وم�ستقبل  ح��ي��اة  يحقق  مب��ا 

جميعاً.

اإىل حديث  وت��ط��رق وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

اإع��ادة  عن  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة 

���س��ب��ط ال��ع��ومل��ة ك��و���س��ي��ل��ة مل��واج��ه��ة ه��ذه 

اجل��ائ��ح��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا ال��وخ��ي��م��ة على 

اإع��ادة  يتطلب  ال��ذي  االأم��ر  جمتمعاتنا، 

ال��ن��ظ��ر يف اأوج�����ه ال��ق�����س��ور وم��ع��اجل��ت��ه��ا 

مواجهة  يف  فعالية  اأك��ر  جعلها  بهدف 

»علينا  واأ���س��اف  امل�سرتك.  التهديد  ه��ذا 

الإيجاد  والتن�سيق  بالت�ساور  اال�ستمرار 

ت�����وازن ب���ني م��واج��ه��ة ك���ورون���ا وح��م��اي��ة 

نحو  �سعوبنا  وتطلعات  وحقوق  م�سالح 

اإىل  ت�سعى  الذي  االأمر  اأف�سل،  م�ستقبل 

جميعاً  دول��ن��ا  وت�سعى  اململكة،  حتقيقه 

من  واالأم���ن  ال�سالم  الإح���الل  لتحقيقه 

خ��الل ح��ل ال��ن��زاع��ات ال��ت��ي لعبت دوره��ا 

�سعبنا من حقه يف  يف منطقتنا وحرمت 

باأمان«. العي�س 

واك����د ال�����س��ف��دي يف خ��ت��ام م��داخ��ل��ت��ه، 

حتديات  هي  نواجه،  التي  التحديات  اأن 

التغلب  ال����دول  ت�ستطيع  ل��ن  م�����س��رتك��ة 

اإال م���ن خ����الل ع��م��ل م�����س��رتك،  ع��ل��ي��ه��ا 

متعدد  العمل  اآل��ي��ات  تعزيز  خ��الل  وم��ن 

القدرة على مواجهة  االأطراف، ما يعزز 

التحديات امل�سرتكة مثل جائحة كورونا 

واالأو������س�����اع االق���ت�������س���ادي���ة، ف�����س��اًل ع��ن 

الر�سيد  اأعلى من احلكم  حتقيق درجات 

والدميقراطية.

االنباط-عمان

التا�سع  النواب  جمل�س  اأع�ساء  انتخب 

االأوىل  جل�سته  يف  ال���دائ���م  امل��ك��ت��ب  ع�����س��ر 

ال���ت���ي ع���ق���ده���ا ال���ي���وم اخل���م���ي�������س، ���س��ن��دا 

من  وال�ساد�س  الثالث  الف�سلني  ًالأح��ك��ام 

النظام الداخلي ملجل�س النواب

وف�����از ال���ن���ائ���ب ع���ب���د امل���ن���ع���م ال���ع���ودات 

ب��رئ��ا���س��ة امل��ج��ل�����س ب��ع��د ح�����س��ول��ه ع��ل��ى 84 

اأن ن��اف�����س��ه ع��ل��ى امل��ن�����س��ب  ����س���وت���اً، ع��ق��ب 

 26 على  حاز  الذي  الفايز  حممد  النائب 

�سوتاً

ك��م��ا ان��ت��خ��ب اأع�������س���اء امل��ج��ل�����س اأح��م��د 

ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س  اأول  ن��ائ��ب��ا  ال�����س��ف��دي 

النواب بعد ح�سوله على 86 �سوتاً مقابل 

29 �سوتاً ملناف�سه مو�سى هنط�س

ال��ن��واب هيثم  اأع�����س��اء جمل�س  واخ��ت��ار 

جمل�س  للرئي�س  ث��ان��ي��ا  ن��ائ��ب��ا  ال��زي��ادي��ن 

على  �سوتاً   62 على  ح�سوله  بعد  النواب 

 29 احلرا�سي�س  ح�سني  مناف�سيه  ح�ساب 

�سوتاً و�سرار الداود 12 �سوتاً

الدائم،  املكتب  النتخابات  وا�ستكمااًل 

�سوت النواب على اختيار يزن ال�سديفات 

���س��وت��ا   40 ال���ب�������س���ري  ودي����ن����ا  ����س���وت���ا   50

ك��م�����س��اع��دي��ن ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب، 

كل  وهم  للموقعني  اأع�ساء   7 تر�سح  بعد 

م���ن: ره���ق ال���زواه���رة وي����زن ال�����س��دي��ف��ات 

ورا�سد  العالقمة  وحممد  الب�سري  ودينا 

ال�������س���وح���ة واأح�����م�����د ال���ق���ط���اون���ة ورمي����ا 

العمو�س
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 األوقاف: صالة الجمعة من 
الساعة 11.20 ولغاية 12.20 ظهًرا

 األمن: ضبط كميات كبيرة من 
االيمفيتامين والحشيش والمواد المخدرة

 السفارتان البريطانية والفرنسية تؤكدان دعم 
بالدهما لألردن إليجاد حلول مبتكرة للمياه

وزير السياحة يتفقد البقايا األثرية
 التي اكتشفت في حفريات وسط البلد

 44 وفاة و2902 إصابة بفيروس كورونا و4580 حالة شفاء

متخصصون يؤكدون أهمية التكنولوجيا الزراعية بتحقيق األمن الغذائي

 المجلس األعلى وصحة األسرة يبحثان أطر التعاون في مجال اإلعاقة

 إدارة األزمات تعلن الجهات المستثناة من الحظر الشامل يوم الجمعة

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 44 وفاة و2902 

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

اخلمي�س، لريتفع العدد الإجمايل للوفيات اإىل 

3250 حالة والإ�سابات اإىل 253121 .

وتوّزعت الإ�سابات على 967 حالة يف حمافظة 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و876  ع����ّم����ان،  ال��ع��ا���س��م��ة 

ال��رم��ث��ا، و204 ح��الت  32 ح��ال��ة يف  اإرب����د، منها 

حمافظة  يف  حالة  و202  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف 

و180  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و182  امل��ف��رق، 

حالة يف حمافظة جر�س، و96 حالة يف حمافظة 

العقبة، و89 حالة يف حمافظة الكرك، و 40 حالة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و38  الطفيلة،  حمافظة  يف 

 8 منها  م��ع��ان،  و21 حالة يف حمافظة  عجلون، 

حالت يف البرتا، و7 حالت يف حمافظة ماأدبا.

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

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

الن�سطة حالّياً و�سل اإىل 43233 حالة، بينما بلغ 

عدد احلالت التي اأدخلت اليوم اإىل امل�ست�سفيات 

)159( حالة، فيما غادرت )158( حالة.

املوؤّكدة  ع��دد احل��الت  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 

بلغ )1319(  امل�ست�سفيات  العاج يف  تتلقى  التي 

ح��ال��ة، يف ح��ن بلغ اإج��م��ايل ع���دد اأ����س���ّرة العزل 

امل��وؤّك��دة  ل��ل��ح��الت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

وامل�ستبهة ليوم اأم�س )1121( بن�سبة اإ�سغال بلغت 

العناية  اأ���س��ّرة  ع��دد  اإجمايل  بلغ  باملئة، فيما   26

للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلثيثة 

املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�س )373( بن�سبة اإ�سغال 

بلغت 42 باملئة.

ك��م��ا ب��ل��غ اإج����م����ايل ع�����دد اأج����ه����زة ال��ت��ن��ّف�����س 

ال�سطناعي امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت 

املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�س 197 جهازا، بن�سبة 

اإ�سغال 23 باملئة.

�سفاء  4580 حالة  ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 

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

اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 206638 حالة.

اأج��ري  خم��رّي��اً  فح�ساً   22502 اأن  واأ���س��اف 

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

2777801 فح�ساً، لفتا اإىل اأن ن�سبة الفحو�سات 

9ر12  قرابة  اإىل  و�سلت  اليوم  لهذا  الإيجابّية 

باملئة. ودعت الوزارة اجلميع اإىل اللتزام باأوامر 

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

الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات لأكرث من 20 

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

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

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

وجمتمعهم )#بحميهم(.

االنباط- عمان

 اأكد متخ�س�سون من منظمات عربية ودولية 

اأهمية ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف القطاع 

ال��زراع��ي، ملا لها من دور وا�سح يف حتقيق المن 

الغذائي.

جاء ذلك خال الندوة التفاعلية التي ُعقدت 

م�����س��اء الرب���ع���اء، ع��ن ُب��ع��د، ب��ال��ت��ع��اون ب��ن احت��اد 

البحوث  موؤ�س�سات  واحت����اد  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل��ام��ع��ات 

ال���زراع���ي���ة يف ال�����س��رق الأدن������ى و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا 

)ارينينا(، ومنظمة اخلدمة الدولية يف تطبيقات 

التكنولوجيا الزراعية بعنوان »الجتاهات العاملية 

املحا�سيل  على  احليوية  التكنولوجيا  وت��اأث��ريات 

الزراعية وال��دور املتوقع ملنظمة اخلدمة الدولية 

املنطقة  يف  ال��زراع��ي��ة«  التكنولوجيا  تطبيقات  يف 

العربية.

ورح����ب ام���ن ع���ام احت����اد اجل��ام��ع��ات العربية 

الدكتور عمرو عزت �سامة خال الندوة، بالتعاون 

م��ع امل��ن��ظ��م��ات والحت������ادات ال��دول��ي��ة ال��ه��ادف اىل 

تطوير املهارات او ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة، 

التي ُت�سهم يف تطوير بع�س القطاعات احليوية يف 

الوطن العربي. وقال ان الحتاد مهتم بامل�ساهمة 

يف تطوير وخدمة املنظومة العلمية العربية وما 

يتعلق منها بال�ستخدامات التكنولوجية احلديثة، 

مبينا ان ا�ستخدام التكنولوجيا الزراعية احلديثة 

يف القطاع الزراعي يحقق الأمن الغذائي العربي.

وا���س��ار �سامة اىل ان ه��ذه ال��ن��دوة هي الوىل 

املرموقة،  الدولية  املوؤ�س�سات  هذه  مع  ُتعقد  التي 

ال��ت��ي اأ���س��ب��ح ل��دي��ه��ا اه��ت��م��ام م��ل��ح��وظ يف تطوير 

امل��ن��ظ��وم��ة ال���زراع���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة وت���ق���دمي احل��ل��ول 

تنعك�س  والتي  الزراعة  يف  احلديثة  التكنولوجية 

اي��ج��اب��ا ع��ل��ى ج����ودة وك��م��ي��ة امل��ح��ا���س��ي��ل ال��زراع��ي��ة 

العربية. من جهته، اكد امن عام احتاد موؤ�س�سات 

ال��ب��ح��وث ال���زراع���ي���ة يف ال�����س��رق الأدن������ى و���س��م��ال 

اإفريقيا )ارينينا( الدكتور ر�سا اخلوالدة، ان هذه 

ال��دويل  التعاون  يف  نوعية  ا�سافة  ُتعتر  ال��ن��دوة 

ب���ن امل��وؤ���س�����س��ات املُ�������س���ارك���ة، م�����س��ريا اىل ال��ع��دي��د 

�ستعقد  التي  العلمية  والفعاليات  الن�سطة  ِم��ن 

العربية  اجلامعات  احت��اد  مع  بالتعاون  م�ستقبا 

وعدد ِمن املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية.

وع����ر�����س اخل�����وال�����دة ال�������دور ال������ذي ت���ق���وم به 

العربي  امل�ستوين  وع��ل��ى  الردن  يف  )الري��ن��ي��ن��ا( 

وحتقيق  ال��زراع��ي  بالقطاع  للنهو�س  وال�����دويل، 

الم����ن ال��غ��ذائ��ي وال��ت��ع��اون يف امل���ج���الت العلمية 

مع  للتعاون  املنظمة  ا�ستعداد  م��وؤك��دا  والبحثية، 

ال�سراكات  من  املزيد  وبناء  العاقة  ذات  اجلهات 

والفعاليات لدعم القطاع الزراعي وقطاع البحث 

العلمي.

وقدمت كل ِمن املُن�سق العاملي ملنظمة اخلدمة 

ال��دول��ي��ة يف ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��زراع��ي��ة 

ال��دك��ت��ورة م��ه��ا ل��ت�����س��وم��ي، وم��دي��ر م��رك��ز جنوب 

تطبيقات  يف  الدولية  اخلدمة  ملُنظمة  اآ�سيا  �سرق 

واملدير  روم���ريو،  رودورا  ال��زراع��ي��ة  التكنولوجيا 

تطبيقات  يف  الدولية  اخلدمة  ملُنظمة  التنفيذي 

تقارير  كارمبو،  الزراعية مارجريت  التكنولوجيا 

وم�ساريع  ن�ساطات  على  ا�ستملت  علمية  وابحاثا 

والنتائج  الأن�سطة  اأب���رز  تقدمي  مت  كما  املنظمة. 

يف عدد من ال��دول با�ستخدام تكنولوجيا الزراعة 

املُعدلة وراثياً.

وا�سارت تقارير املنظمة اىل ان عددا من الدول 

ال��زراع��ي��ة  التكنولوجيا  ت�ستخدم  ا�سبحت  ال��ت��ي 

اىل  املا�سي  العام  نهاية  مع  و�سل  وراث��ي��اً  املُعدلة 

29 دول���ة، فيما بلغ جم��م��وع امل�����س��اح��ات ال��زراع��ي��ة 

زراع��ت��ه��ا مبحا�سيل  ه��ك��ت��ار مت��ت  م��ل��ي��ون   190.4

اأ�سهم يف تعزيز الأم��ن الغذائي  معدلة وراثيا، ما 

وال�ستدامة وتخفيف تغري املناخ والرتقاء بحياة 

التكنولوجيا  جم���ال  يف  م�����زارع  م��ل��ي��ون   17 ن��ح��و 

احليوية واأ�سرهم يف جميع اأنحاء العامل.

و���ُس��م��ي��ت ه���ذه امل��رح��ل��ة ِم���ن ال���زراع���ة ب��ال��ث��ورة 

كبرية  قفزات  حتقيق  خالها  مت  التي  اخل�سراء 

يف الإنتاجية با�ستخدام الآلت واملبيدات الكيماوية 

والأ�سمدة، حيث لعبت دوًرا متزايًدا يف جعل املزارع 

اأكرث اإنتاجية وربحية.

االنباط- عمان

رئي�س  رع���د،  ب��ن  م��رع��د  الأم���ري  �سمو   بحث 

املجل�س الأعلى حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 

معهد  ومدير  املجل�س،  مقر  يف  اخلمي�س،  ام�س 

عقل،  اإبراهيم  الدكتور  الأ�سرة  ب�سحة  العناية 

عدة  يف  املوؤ�س�ستن  بن  امل�سرتك  التعاون  �سبل 

جم����الت، ب��ي��ن��ه��ا ت��ه��ي��ئ��ة ع���دد م��ن امل���راك���ز ال��ت��ي 

ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت��ق��دمي خ��دم��ات ال�����س��ح��ة الإجن��اب��ي��ة 

املبكر  الت�سخي�س والتدخل  واجلن�سية وخدمات 

من قبل املعهد.

للخدمات  تقديره  عن  الأم��ري  �سمو  واأع��رب 

وال�����رام�����ج ال����ت����ي ي���ق���دم���ه���ا امل���ع���ه���د، م�������س���دداً 

�ساملة  اخل���دم���ات  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

وم�ستوعبة لاأ�سخا�س ذوي الإعاقة، واأن هناك 

فر�سة كبرية لتطوير هذه اخلدمات.

املعهد  اإ�ستعداد  ع��ن  عقل  اأع���رب  جهته،  م��ن 

تفاهم  م��ذك��رة  خ��ال  م��ن  املجل�س  م��ع  للتعاون 

ل���ت���ط���وي���ر م����راك����ز من���وذج���ي���ة ت����ق����دم خ���دم���ات 

ل��غ��اي��ات  الت�سخي�س  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��اأه��ي��ل، 

العريفية م�ستقبًا. البطاقة  اإ�سدار 

ون���ت���ج ع����ن ال���ل���ق���اء حت���دي���د اأط������ر ال���ت���ع���اون 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي خ���ال ال�����س��ن��وات ال���ث���اث ال��ق��ادم��ة 

يف  منوذجية  مراكز  �ستة  تاأهيل  تت�سمن  بحيث 

الأقاليم الثاثة يف ال�سمال والو�سط واجلنوب، 

واجلن�سية  الإجنابية  ال�سحة  خدمات  وتقدمي 

النوع  على  املبنى  للعنف  الإ�ستجابة  وخ��دم��ات 

الجتماعي لاأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

ب��رام��ج واإجن������ازات املعهد  وا���س��ت��ع��ر���س ع��ق��ل 

وال���ف���ئ���ات ال��ت��ي ي�����س��ت��ه��دف��ه��ا امل��ع��ه��د م���ن خ��ال 

والإج���راءات  اململكة،  يف  املنت�سرة   26 ال��� م��راك��زه 

التي قام بها املعهد ا�ستجابة جلائحة كورونا.

االنباط- عمان

الزم��ات  وادارة  لاأمن  الوطني  املركز  اأعلن   

املمتد من  ال�سامل  امل�ستثناة من احلظر  اجلهات 

ال�ساعة 10 م�ساء ام�س اخلمي�س، اىل ال�ساعة 10 

من م�ساء اليوم اجلمعة.

واكد املركز يف بيان ام�س اخلمي�س، انه اجلهة 

يف  التجول  ت�ساريح  لإ���س��دار  املخولة  ال��وح��ي��دة 

اوق�����ات احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل ل��ل��ق��ط��اع��ات احلكومية 

واخلا�سة �سمن اآلية �ساملة معتمدة لديه.

الت�ساريح اخلا�سة  ا�سدار  وقال ان �ساحية 

الطارئة واحل���الت الن�سانية تعطى  يف احل��الت 

للحكام الداري��ن، فيما مينع اعطاء اأي ت�ساريح 

املركز  م��واف��ق��ة  اأي جهة غ��ري خم��ول��ة، دون  م��ن 

�ستتحمل  حيث  الزم���ات،  وادارة  لاأمن  الوطني 

اجلهة التي تعطي الت�ساريح امل�سوؤولية القانونية 

عن ذلك.

و���س��دد امل��رك��ز ع��ل��ى ����س���رورة وج����ود البطاقة 

يعمل  التي  للجهة  العائدة  )ال��ب��ادج(،  التعريفية 

ال�سخ�سية  ال��ه��وي��ة  ج��ان��ب  اىل  ال�سخ�س  لديها 

الك�سوفات  يف  ادراج����ه  عند  هويته  م��ن  للتحقق 

التي �سيتم امل�سادقة عليها من قبل املركز الوطني 

املانحة  ب��ان اجلهة  علماً  الأزم���ات،  واإدارة  لاأمن 

�ستتحمل كافة  التي  )البادج( هي  البطاقة  لهذه 

ل  لأف����راد  ا���س��داره��ا  ح��ال  يف  القانونية  التبعات 

يعملون لديها.

وا���س��ت��ث��ن��ى امل��رك��ز يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي، كافة 

ال���ك���وادر ال��ط��ب��ّي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 

واخلا�ّس من قرار احلظر ال�سامل وباحلد الدنى 

ب��ال��ك��وادر الداري����ة  ال��ع��م��ل، وفيما يتعلق  لإدام����ة 

العاملة يف القطاع ال�سحي يجب تزويدهم بكتاب 

ر�سمي اأو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من امل�ست�سفى 

التي يعملون لديها.

املعتمدة من  للمخترات اخلا�سة  ُي�سمح  كما 

الكورونا )بي  ال�سحة لج��راء فح�س  قبل وزارة 

ال�سامل  احلظر  ف��رتة  خ��ال  باحلركة  اآر(،  �سي 

�سريطة حركتهم ب�سيارة حتمل �سعار املختر، واأن 

يحملوا )بادج املختر وك�سفا م�سدقا من املختر، 

وكتاب العتماد من وزارة ال�سحة(.

وُي�ستثنى اأ�سحاب ال�سيدليات من قرار احلظر 

ال�سامل للقيام بعملية التو�سيل املنزيل لاأدوية 

ال�����س��روري��ة وال���ط���ارئ���ة ���س��ري��ط��ة اظ���ه���ار ال��ب��ادج 

اخلا�س بالنقابة، وي�سمح لهم بفتح �سيدلياتهم 

م���ن ال�����س��اع��ة 10 ���س��ب��اح��اً اىل ال�����س��اع��ة 6 م�����س��اًء 

ومينع البيع املبا�سر مهما كانت الأ�سباب ويقت�سر 

تواجدهم على اأخذ الدواء وتوزيعه.

ُي�سمح  املعدنية،  وال����رثوة  الطاقة  ق��ط��اع  ويف 

ب���احل���رك���ة ل�������س���ي���ارات ت���وزي���ع ا����س���ط���وان���ات ال��غ��از 

الغاز  ا�سطوانات  لتوزيع  املنزيل  امل�سال  البرتويل 

من ال�ساعة 6 �سباحاً ولغاية ال�ساعة 6م�ساًء.

ويف قطاع املياه وال��ري، ُي�سمح ل�سهاريج نقل 

امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة و���س��ه��اري��ج ن��ق��ل امل��ي��اه ال�ساحلة 

 4 ال�ساعة  وحتى   10 ال�ساعة  من  بالعمل  لل�سرب 

م�ساء خال فرتة احلظر ال�سامل.

ويف قطاع ال�سناعة، ُي�ستثنى جميع الأ�سخا�س 

املتواجدين داخل عملهم من قرار احلظر ال�سامل، 

�سريطة  املن�ساآت  داخ��ل هذه  بالعمل  وي�سمح لهم 

عدم مغادرتها لأي �سبب كان وحتى النتهاء من 

موعد احلظر.

حركة  ُت�ستثنى  ال�����ري،  ال�����س��ح��ن  ق��ط��اع  ويف 

التخلي�س  ال����ري )ال�����س��اح��ن��ات وق���ط���اع  ال��ن��ق��ل 

على الب�سائع( من واإىل جميع املطارات واملعابر 

وامل���راك���ز ال��ري��ة، ع��ل��ى اأن ي��ق��وم ال�����س��ائ��ق ب��اإب��راز 

املخل�سن  اب����راز  ع��ن  ف�����س��ًا  ال�����س��ح��ن،  بولي�سة 

للبطاقة التعريفية.

ُت�ستثنى ال�ساحنات املخ�س�سة لنقل املواد  كما 

الغذائية من حمافظة اىل اخرى من قرار احلظر 

وال�سيانة  امليكانيك  ل��ور���س  ي�سمح  و  ال�����س��ام��ل، 

واجهاتها  تقع  والتي  الغيار  قطع  بيع  وحم��ات 

التي  الرئي�سية  اخلارجية  الطرق  على  مبا�سرة 

البع�س  بع�سها  م��ع  امل��م��ل��ك��ة  ت��رب��ط حم��اف��ظ��ات 

بالعمل خال فرتة احلظر ال�سامل خلدمة حركة 

باحلركة،  لها  امل�سرح  ال�سيارات  وكذلك  ال�سحن 

�سريطة ابراز رخ�سة املهن خمتومة ختم “طبق 

البلدية  الكرى/  اأمانة عمان  “من قبل  ال�سل 

املخت�سة.

اما بالن�سبة للم�سافرين ج��واً / ب��راً، ُي�ستثنى 

القادمون عر املعابر الرية اىل اململكة الردنية 

اظهار  �سريطة  ال�سامل  احل��ظ��ر  م��ن  الها�سمية 

ختم القدوم على اجل��واز وبح�سب تاريخ القدوم، 

يف حن يتم منح ت�سريح احلركة للمغادرين عر 

املعابر اىل دول اجل���وار م��ن خ��ال احلاكم  ه��ذه 

الداري.

م��رور  كت�سريح  ال��ط��ائ��رة  ت��ذك��رة  ُتعتمد  كما 

خ���ال ف���رتة احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل ل��ك��ل م��ن امل�سافر 

وح�سب  حم���ددة  توقيتات  �سمن  فقط  وال�سائق 

موعد الطائرة ومكان �سكن امل�سافر وال�سائق.

الزيتون  مل��زارع��ي  ي�سرح  ال��زراع��ة،  قطاع  ويف 

بنقل منتجاتهم باجتاه معا�سر الزيتون �سريطة 

زراع��ة  مديرية  قبل  من  ا�ستثناء  على  ح�سولهم 

امل���ح���اف���ظ���ة وي���ت���م ت�����س��دي��ق��ه م����ن ق���ب���ل احل���اك���م 

الزيتون  معا�سر  اأ�سحاب  ي�ستثنى  كما  الداري، 

والعاملون فيها ح�سب الك�سوفات الواردة من وزارة 

الزراعة والتي مت امل�سادقة عليها يف كتاب املركز 

ز/ اأ  و  )م  رق��م  الأزم����ات  واإدارة  ل��اأم��ن  الوطني 

ديوان/9356/45 (تاريخ 9 ت�سرين الثاين املا�سي.

وُي�������س���رح لأ����س���ح���اب حم����ات ط���ي���ور ال��زي��ن��ة 

واأ����س���م���اك ال��زي��ن��ة وحم����ات ت��رب��ي��ة احل��ي��وان��ات 

من  باحلركة  الأ�سماك  م��زارع  واأ�سحاب  الأليفة 

ال�ساعة الثانية ظهراً لغاية ال�ساعة الرابعة ع�سراً 

م��ن اأم���اك���ن اإق��ام��ت��ه��م اإىل حم��ال��ه��م وم��زارع��ه��م 

اأمانة  ع��ن  ال�����س��ادرة  املهن  اإب���راز رخ�سة  �سريطة 

عن  ال�سادرة  املحل  رخ�سة  اأو  البلديات  اأو  عمان 

اآخ��ر غري  ال��زراع��ة، ويف ح��ال قيام �سخ�س  وزارة 

�ساحب املن�ساأة بخدمة هذه الطيور اأو الأ�سماك اأو 

احليوانات الأليفة �سرورة اأن يكون معه الرخ�سة 

ال��زراع��ة  وزارة  م��ن  ال�����س��ادرة  ال�سلية  ال��ورق��ي��ة 

ولي�ست �سورة عنها.

كما ي�سمح لل�سيارات املخ�س�سة لنقل الدجاج 

احلي باحلركة والتنقل من ال�ساعة 8 م�ساء يوم 

اجلمعة ولغاية انتهاء فرتة احلظر ال�سامل وذلك 

لنقل الدجاج من املزارع ملحات النتافات وامل�سالخ.

وُي�سمح للمزارعن وال�سيارات الناقلة للخ�سار 

والفواكه باحلركة من املزارع اإىل الأ�سواق املركزية 

)ال�سوق املركزي لأمانة عمان الكرى والأ�سواق 

املركزية يف املحافظات( اعتباراً من ال�ساعة 6 م�ساء 

يوم اجلمعة ولغاية انتهاء فرتة احلظر ال�سامل.

كما ُي�سمح لأ�سواق اخل�سار والفواكه املركزية 

ب��ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان وامل��ح��اف��ظ��ات وال��ع��ام��ل��ن بها 

وامل�سرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل 

ي��وم اجلمعة ولغاية  6 م�ساء  ال�ساعة  اعتبارا من 

انتهاء فرتة احلظر ال�سامل.

ُي�سمح  فان  الن�سانية،  باحلالت  يتعلق  وفيما 

ل�ستة اأ�سخا�س من ذوي املتوفى باحلركة لإمتام 

اجراءات الوفاة والدفن خال اأيام احلظر ال�سامل 

�سريطة وجود باغ الوفاة من امل�ست�سفى.

وُتعتمد ورقة اخلروج من امل�ست�سفى كت�سريح 

م�����رور خ����ال ف����رتة احل���ظ���ر ال�����س��ام��ل ل��ك��ل من 

حم��ددة  توقيتات  �سمن  فقط  وال�سائق  املري�س 

وح�سب موعد اخلروج ومكان ال�سكن.

ك��م��ا ُي�����س��رح مل��ر���س��ى غ�سيل ال��ك��ل��ى وم��ر���س��ى 

خال  م��ن  امل�ست�سفيات  اإىل  بالذهاب  ال�سرطان 

حمل البطاقات ومواعيد املراجعة.

وُي�����س��م��ح ل��ك��ل م��ن يحمل ب��ط��اق��ة م��راف��ق من 

الأ�سول باحلركة من  امل�ست�سفى م�سدقة ح�سب 

ال�ساعة 10 �سباحا ولغاية ال�ساعة 2 ظهرا، اأثناء 

فرتة احلظر ال�سامل، كما ُتعتمد ورقة املراجعة / 

املوعد كت�سريح مرور خال فرتة احلظر ال�سامل 

توقيتات  �سمن  فقط  وال�سائق  املري�س  من  لكل 

حمددة وح�سب موعد مراجعة امل�ست�سفى.

االنباط- عمان

 اأع����ل����ن وزي�����ر الأوق��������اف وال�������س���وؤون 

حممد  الدكتور  الإ�سامية  واملقد�سات 

اأن ف��رتة رف��ع احل��ظ��ر لأداء  اخل��اي��ل��ة، 

���س��اة اجل��م��ع��ة، ���س��ت��ك��ون م���ن ال�����س��اع��ة 

ظ��ه��ًرا،   12.20 ال�����س��اع��ة  ول��غ��اي��ة   11.20

اأم��ر ال��دف��اع رق��م )19(  وف��ق م��ا فو�سه 

ال�ساأن،  بهذا  الإج��رائ��ي��ة  بال�ساحيات 

على  ���س��رًيا  للم�سجد  ال��ذه��اب  و�سيكون 

الأقدام.

ب����ي����ان ام�������س  و������س�����دد اخل����اي����ل����ة يف 

اخل���م���ي�������س، ع���ل���ى ������س�����رورة الل�����ت�����زام 

بالجراءات ال�سحية وال�سامة العامة، 

اجل�سدي،  والتباعد  الكمامة  لب�س  من 

واإح���������س����ار ����س���ج���ادة خ���ا����س���ة ل��ل�����س��اة، 

املواطنن  و�سحة  �سامة  على  حفاظا 

يف ظل انت�سار فريو�س كورونا.

االنباط- عمان

 

امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  ادارة  ���س��ب��ط��ت 

ك��م��ي��ة ك��ب��رية م��ن م���ادة المي��ف��ي��ت��ام��ن 

ح���ب���وب  �����س����ن����اع����ة  ت�����دخ�����ل يف  ال�����ت�����ي 

الكبتاجون املخدرة داخل اإحدى املزارع 

البلقاء، و35 كفاً من مادة  يف حمافظة 

احل�سي�س املخدر و20 الف حبة خمدرة 

البادية  املخدرة يف  للمواد  تاجر  بحوزة 

الو�سطى.

وق������ال ال���ن���اط���ق الإع�����ام�����ي ب��ا���س��م 

اإن م��ع��ل��وم��ات  ال���ع���ام،  م��دي��ري��ة الم����ن 

م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ن  وردت 

ال�سخا�س  اأح���د  ق��ي��ام  امل��خ��درات ح��ول 

ب���ت���خ���زي���ن ك���م���ي���ة ك����ب����رية م�����ن امل������واد 

الداخلة يف ت�سنيع احلبوب  الكيميائية 

املخدرة.

التحقيق  م��ن  ان���ه مب��زي��د  وا����س���اف، 

ال����ت����اأك����د م��ن  امل����ع����ل����وم����ات مت  وج����م����ع 

اخفى  ال�سخا�س  اأح��د  واأن  املعلومات 

ت���ل���ك امل������واد داخ�����ل اإح������دى امل�������زارع يف 

حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء، ل���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 

ت�����س��ن��ي��ع احل����ب����وب امل������خ������درة، وج����رت 

16 ج��ال��ون��اً  م��داه��م��ة امل���زرع���ة و���س��ب��ط 

امل�ستخدمة  الميفيتامن  م��ادة  حتوي 

امل��خ��درة  الكبتاجون  ح��ب��وب  ت�سنيع  يف 

وب��و���س��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع امل�����س��ت��ب��ه ب���ه يف 

الق�سية.

اإح���دى  يف  ج���رى  اخ���رى  ق�سية  ويف 

اأحد  مداهمة  الو�سطى  البادية  مناطق 

بعد  مركبته  داخ��ل  املخدرة  امل��واد  جتار 

كمية  ام��ت��اك��ه  ح���ول  م��ع��ل��وم��ات  ورود 

ك��ب��رية م��ن امل���واد امل��خ��درة، حيث جرى 

ال���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه ب��ع��د حم��اول��ت��ه 

35 كف ح�سي�س  بط بحوزته  الفرار و�سُ

و20 الف حبة خمدرة.

االنباط- عمان

 اأك���������دت ال���������س����ف����ارت����ان ال���ري���ط���ان���ي���ة 

والفرن�سية يف عمان التزام بلديهما ببذل 

امل��زي��د م��ن اجل��ه��د م��ن اأج���ل امل��ن��اخ، �سعيا 

لإع�����ادة اإب�����راز ق�����س��ي��ة امل��ن��اخ ع��ل��ى ج��دول 

الأعمال الدويل.

ام�س  بيان �سحايف م�سرتك  وقالتا، يف 

بالذكرى  الحتفال  مبنا�سبة  اخلمي�س، 

باري�س  اتفاق  لعتماد  اخلام�سة  ال�سنوية 

وقعه  ال��ذي  امل��ن��اخ،  تغري  ب�ساأن   2015 ع��ام 

اإن  ط��رف��اً،   188 عليه  و���س��دق  ط��رف��اً   194

احتواء  لاتفاق  الأ�سا�سية  الأهداف  اأحد 

درج���ة   2 دون  احل������رارة  درج������ات  ارت����ف����اع 

1.5 درج��ة  م��ئ��وي��ة وال�����س��ع��ي ل��وق��ف��ه ع��ن��د 

م��ئ��وي��ة، ول��ك��ن ب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك، مازلنا 

ب��ع��ي��دي��ن ج���داً ع��ن حتقيق ه���ذا ال��ه��دف؛ 

ح��ي��ث ت��ق��در امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��اأر���س��اد 

ك��ان��ت   2020-2016 ال���ف���رتة  اأن  اجل���وي���ة 

الأكرث حرارة على الإطاق.

واأك���������دت ف���رن�������س���ا وامل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة 

ال�سركاء  جانب  اإىل  بالوقوف  التزامهما 

املتحدة  اململكة  التزمت  فقد  والأ�سدقاء 

املناخ  مل�ساريع  الدويل  التمويل  مب�ساعفة 

اإ�سرتليني  جنيه  مليار   11.6 اإىل  لي�سل 

 .2025 اإىل   2021 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����ال 

به  تعهد  ال���ذي  الل���ت���زام  حتقيق  وج���رى 

ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون 

5 مليارات  باحل�سول على ما ل يقل عن 

عام  بحلول  املناخ  م�ساريع  لتمويل  ي��ورو 

2020، بل ومت جت��اوز ه��ذا الهدف يف عام 

2019 بو�سول املبلغ اإىل 5،96 مليار يورو، 

ودع���ت ج��م��ي��ع ال��ب��ل��دان امل��ان��ح��ة الأخ���رى 

بتمويل  م�ستقبًا  م�ساهمتها  زي���ادة  اىل 

املناخ”. م�ساريع 

اأح��د  ي��ع��د  ال����ذي  الأردن،  “اأن  وب��ي��ن��ت��ا 

اأكرث دول العامل التي تعاين من الإجهاد 

امل���ائ���ي، مل ي�����س��ل��م م��ن ت��اأث��ري الح��ت��ب��ا���س 

احل�������راري. ل����ذا ت���دع���م امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

وفرن�سا مع �سركاء اآخرين الأردن لإيجاد 

ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة لإع����ادة ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه، 

ال�سحي،  ال�����س��رف  م��ي��اه  ت��دوي��ر  واإع�����ادة 

املياه”. ا�ستهاك  وتقليل 

وقالتا ان لدى الأردن القدرة على بناء 

الطاقة  وت�سدير  املتجددة  الطاقة  قطاع 

امل��ن��ط��ق��ة، وب���ال���ت���ايل دع��م  اإىل  امل���ت���ج���ددة 

تعافيه القت�سادي؛ حيث تظهر الأبحاث 

اأن اتخاذ م�سار اقت�سادي اأخ�سر وا�ستعادة 

تعزيز  على  ال��ق��درة  لهما  البيئية  النظم 

من���و ق��ط��اع��ات ال����زراع����ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

فر�س  �سيوفر  م��ا  وال�����س��ي��اح��ة،  وال��ط��اق��ة 

عمل لاأردنين على جميع امل�ستويات.

التي  ب��الإجن��ازات  نحتفل  بينما  وقالتا 

حددها اتفاق باري�س يف موؤمتر الأطراف 

ال��ع��م��ل  ق��م��ة  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع   2015 يف   21

املناخي 26 يف غا�سغو العام املقبل، تدعو 

البلدان  جميع  امل��ت��ح��دة  واململكة  فرن�سا 

اإىل ت��ط��وي��ر م�����س��اه��م��ات حم����ددة وط��ن��ي��اً 

خطط  ا�ستخدام  تر�سيخ  واإىل  وطموحة، 

ال��ت��ك��ي��ف ال���وط���ن���ي واخل���ط���ط ال��وط��ن��ي��ة 

فر�سة  �سيوفر  ف��ذل��ك  الأخ�����س��ر،  للنمو 

جميعاً  نبني  بينما  معاً  لالتقاء  للعامل 

ق��درة  واأك����رث  اخ�����س��راراً  اأك���رث  م�ستقبًا 

اأن  واأ�سافتا  املناخ.  تغري  مع  التكيف  على 

البيئية،  والنظم  العي�س  و�سبل  “احلياة 
ال���ت���ي اأ����س���ب���ح���ت اأك�����رث ه�����س��ا���س��ة ب�����س��ب��ب 

اأن  ويجب  للخطر،  معر�سة  ك��وف��ي��د-19، 

ن��واج��ه ح��ق��ي��ق��ة ال��ت��ك��ي��ف م��ع ت��غ��ري امل��ن��اخ 

معاً. �سندعم اتفاق باري�س واأجندة الأمم 

التنمية  اأهداف  ب�ساأن   2030 لعام  املتحدة 

امل�ستدامة كاأطر عمل حيوية تر�سم امل�سار 

للتعايف من اأزمة كوفيد-19”.

االنباط- عمان

نايف  والثار  ال�سياحة  وزير  تفقد   

الفايز، ام�س اخلمي�س، موقع م�سروع 

و�سط  منطقة  يف  ال�سندوقية  العبارة 

اأثرية  اكت�ساف بقايا  البلد، والذي مت 

ف���ي���ه خ�����ال ع���م���ل���ي���ات احل����ف����ر ال��ت��ي 

اأمانة عمان. تنفذها 

ووج���ه ال��ف��اي��ز خ��ال ال��زي��ارة التي 

راف��ق��ه فيها م��دي��ر ع���ام دائ���رة الآث���ار 

للك�سف  وج��اءت  عليان،  يزيد  العامة 

احل�����س��ي ع��ل��ى ال��ب��ق��اي��ا الأث���ري���ة ال��ت��ي 

ظ����ه����رت ب����امل���������س����روع، ب���ال���ع���م���ل ع��ل��ى 

ت��ك��ث��ي��ف الي����دي ال��ع��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��وم 

الأثرية  البقايا  عن  التنقيب  بعملية 

الخ��ذ  مت  ان��ه  اىل  م�سرياً  وتوثيقها، 

املدينة  م�سلحة  ب��ن  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ن 

اأعمال  توؤثر  ل  بحيث  الآث��ار  وحماية 

على  ال��دائ��رة  بها  تقوم  التي  التوثيق 

�سري عمل امل�سروع قدر الإمكان.

اآثار  اأن مديرية  عليان  اأكد  ب��دوره، 

�سيظل  ال��ف��ن��ي  وف��ري��ق��ه��ا  ال��ع��ا���س��م��ة 

باملوقع  وم��ت��واج��داً  للم�سروع  متابعاً 

امل�سروع  اأعمال  من  النتهاء  حن  اىل 

وذلك بهدف حماية الآثار التي ميكن 

ال��ع��م��ل،  ان ت��ظ��ه��ر وت��ك��ت�����س��ف خ����ال 

بفح�س  �ستقوم  الآثار  دائرة  اأن  مبينا 

اأعمال  اىل  التي حتتاج  املناطق  جميع 

لو  حتى  وتوثيقها  ودرا���س��ت��ه��ا  تنقيب 

ال��ع��م��ل بتلك  ل��ت��اأج��ي��ل  ا���س��ط��ر ذل����ك 

املناطق.

من جهته، او�سح نائب اأمن عمان 

اأث��ن��اء  ان���ه  امل��ه��ن��د���س نبيل اجل���ري���ري، 

اأمانة  بها  تقوم  التي  احلفر  عمليات 

عمان لتنفيذ م�سروع عبارة �سندوقية 

يف منطقة و�سط البلد ظهرت البقايا 

�ستعمل  الأم��ان��ة  ان  م��وؤك��دا  الأث��ري��ة، 

لفريق  الت�سهيات  كافة  تقدمي  على 

مهامه  اإجن��از  من  لتمكينه  التنقيب، 

على اأكمل وجه.
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االنباط-عمان

املهند�س  وعمان  الأردن  �صناعة  غرفتي  رئي�س  اك��د 

فتحي اجل��غ��ب��ر ان ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن 

احل�سني يف خطاب العر�ش ال�سامي خال افتتاح اأعمال 

وجه  ع�سر،  التا�سع  الأم��ة  ملجل�ش  العادية  غر  ال��دورة 

اأ�سوة بحماية �سحة املواطن  حلماية القت�ساد الوطني 

يف ظل جائحة كورونا.

ول��ف��ت اجل��غ��ب��ر يف ال��ب��ي��ان ال���ذي اأ����س���دره ام�����ش، ان 

جالته دعم مطالب القطاع اخلا�ش بتحقيق ال�سراكة 

الفاعلة بني القطاعني.

تعمل  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  حكومة  ان  اىل  ونوه 

الدكتور  بادر  حيث  اخلا�ش،  القطاع  مع  ت�ساركية  وفق 

اخل�ساونة برفقة عدد من الوزراء بالجتماع مع غرفة 

للوقوف  ال�سناعية  القطاعات  وممثلي  الأردن  �سناعة 

على كافة التحديات التي تواجه القطاع ال�سناعي.

وعرب اجلغبر عن تفاوؤل القطاع ال�سناعّي بال�سراكة 

مع القطاع العام، نظرا ملا اأبداه الدكتور اخل�ساونة من 

دعم كبر للقطاع ال�سناعي.

خارطة  ال�سامي  خطابه  يف  و�سع  جالته  ان  واأ���س��ار 

الق��ت�����س��ادّي  ال��واق��ع  لتنمية  للحكومة  وا���س��ح��ة  ع��م��ل 

م��ن خ���ال و���س��ع اخل��ط��ط وب��رام��ج ال��ع��م��ل وال���ق���رارات 

القطاع  مع  فاعلة  و�سراكة  للتطبيق  القابلة  املدرو�سة 

اخلا�ش.

احلكومة  يوجه  امللك  جالة  ان  على  اجلغبر  واك��د 

المر  ا�سكالها،  بكافة  القت�سادّية  التنمية  لدعم  دائما 

والعمل  الر�سالة  التقاط  احلكومة  على  يفر�ش  ال��ذي 

ب�سكل �سريع وعاجل. مب�سمونها 

الجغبير: جاللة الملك وجه لحماية االقتصاد الوطني 
كأولوية أسوة بصحة المواطن

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 5.2 مليون دينار

وزير النقل يشارك باالجتماع 75 
للجمعية العمومية لشركة

 الجسر العربي

تحسبا لركود جديد.. المركزي األوروبي 
يقر مزيدًا من التيسير النقدي

 االنباط-عمان

اخلمي�ش،  ام�����ش  ع��م��ان،  بور�سة  اغلقت 

بتداول 5.2 مليون �سهم، موزعة على 2447 

 5.2 بلغت  اإجمالية  تداولت  بقيمة  �سفقة، 

مليون دينار.

النقطة  اىل  ال��ب��ور���س��ة  م��وؤ���س��ر  وارت��ف��ع 

1592، بن�سبة 0.49 باملئة مقارنة مع اإغاق 

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  الإغاق  اأ�سعار  مقارنة  ولدى 

���س��رك��ة   13 اأن  ت��ب��ني  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظهرت 

وا�ستقرت  �سركة،   38 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 36 �سركة اخرى.

 االنباط-عمان

ي�������س���ارك وزي������ر ال���ن���ق���ل امل���ه���ن���د����ش م�����روان 

اخليطان اليوم اجلمعة، يف الجتماع اخلام�ش 

وال�سبعني للجمعية العمومية ل�سركة اجل�سر 

العا�سمة  ي��ع��ق��د يف  ال����ذي  ل��ل��م��اح��ة  ال��ع��رب��ي 

امل�����س��ري��ة ال��ق��اه��رة ب��ح�����س��ور ن��ظ��ري��ه امل�سري 

والعراقي.وقال بيان �سحفي �سادر عن وزارة 

النقل، ام�ش اخلمي�ش، اإن املجتمعني �سينظرون 

اجل�سر  ل�سركة  التخطيطية  املوازنة  اإق��رار  يف 

ال��ع��رب��ي ل��ل��م��اح��ة ل��ل��ع��ام امل��ق��ب��ل، وت��داع��ي��ات 

ال�سركة  نتائج  على  ك��ورون��ا  ف��رو���ش  جائحة 

اإدارة  جمل�ش  تو�سيات  جانب  اإىل  واأعمالها، 

ال�سركة يف ذات ال�سياق وبنود جدول الأعمال.

امل�سري،  ن��ظ��ره  م��ع  اخل��ي��ط��ان  �سيبحث  كما 

التعاون  �سبل  الج��ت��م��اع،  اأع��م��ال  هام�ش  على 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وت�����س��ه��ي��ل احل���رك���ة ال��ت��ج��اري��ة 

التي  املعوقات  اإىل  اإ�سافة  الب�سائع،  وت��ب��ادل 

اإىل ال�سوق  تواجه ال�سادرات الأردنية املتجهة 

امل�سرية.

و���س��ي��ع��ق��د ال����وزي����ر اج���ت���م���اع���ا م����ع ن��ظ��ره 

العراقي لبحث ت�سهيل عبور الب�سائع الأردنية 

امل�سلحة  ي��ح��ق��ق  مب���ا  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��وق  اإىل 

العامة لقطاع النقل.

ال��ع��رب��ي للماحة  ���س��رك��ة اجل�����س��ر  وت��ع��ق��د 

اجتماعاتها مرتني �سنويا ا�ستنادا اإىل املادة 31 

امليزانية  لإق��رار  وذل��ك  الأ�سا�سي،  النظام  من 

يعدها  ال��ت��ي  التخطيطية  وامل���وازن���ة  ال��ع��ام��ة، 

واخل��ط��ة  الأه�����داف  اإط����ار  يف  الإدارة  جم��ل�����ش 

العامة امل�سندة اإىل ال�سركة.

فرانكفورت – رويرتز

تي�سر  الأوروب�������ي  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  ق����رر 

ال�سيا�سة النقدية من جديد، ام�ش اخلمي�ش، 

لي�ساعد اقت�ساد منطقة اليورو على مواجهة 

كورونا  ف��رو���ش  جائحة  م��ن  الثانية  امل��وج��ة 

التي من �سبه املوؤكد اأنها تدفع اإىل ركود اآخر 

يف الربع احلايل من العام.

امل���رك���زي احل��ج��م الإج��م��ايل  ال��ب��ن��ك  وزاد 

لربنامج �سراء ال�سندات املرتبط بالوباء 500 

وم��دد  ي��ورو  تريليون   1.85 اإىل  ي��ورو  مليار 

بهدف   2022 اآذار  مار�ش  حتى  اأ�سهر   9 اأجله 

اإبقاء تكاليف اقرتا�ش احلكومات وال�سركات 

قيا�سية منخف�سة. عند م�ستويات 

ال�سبابية  »م��ازال��ت  بيان  يف  البنك  وق��ال 

اجلائحة  بديناميات  يتعلق  ما  ومنها  كثيفة، 

وتوقيت طرح اللقاحات«.

واأ�������س������اف »����س���ن���وا����س���ل اأي���������س����ا م��ت��اب��ع��ة 

ال���ت���ط���ورات يف اأ����س���ع���ار ال�������س���رف م���ن ح��ي��ث 

يف  الت�سخم  م�سار  على  املحتملة  تداعياتها 

املتو�سط«. الأجل 

واأب���ق���ى ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الأوروب�������ي على 

م�ستويات  ع��ن��د  تغير  دون  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار 

القائم  تعهده  على  اأبقى  لكنه  التدين  بالغة 

ل��زم  اإذا  جم���ددا  بخف�سها  ط��وي��ل  وق��ت  م��ن��ذ 

الأمر.

النفط يقترب من 50 دوالرا وسط آمال اللقاحات

مذكرة تعاون بين هيئة االستثمار ودائرة 
اإلحصاءات العامة

»سامسونج المشرق العربي« تطلق النسخة المحلية الثانية 
»Solve For Tomorrow« واالفتراضية من مسابقة

العربية-رويرتز

دولرا   50 ح������وايل  اإىل  ال���ن���ف���ط  ارت����ف����ع 

للربميل ام�ش اخلمي�ش بف�سل الآمال حيال 

تعاف اأ�سرع للطلب بعد ال�سروع يف ا�ستخدام 

اأبطل  مما  كوفيد-19  من  للوقاية  لقاحات 

اأث������ر زي�������ادة ���س��خ��م��ة يف خم����زون����ات اخل����ام 

الأمركية اأظهرت ا�ستمرار وفرة املعرو�ش.

الأ���س��ب��وع  ه��ذا  التطعيم  بريطانيا  ب���داأت 

الأ�سبوع.  بنهاية  املتحدة  الوليات  تبداأ  وقد 

وواف��ق��ت ك��ن��دا الأرب���ع���اء ع��ل��ى اأول ل��ق��اح لها 

وق���ال���ت اإن���ه���ا ���س��ت��ب��داأ ا���س��ت��خ��دام��ه الأ���س��ب��وع 

القادم.

1322 بتوقيت غرينت�ش، كان  ال�ساعة  ويف 

 %1.6 78 �سنتا مبا يعادل  خام برنت مرتفعا 

اإىل 49.64 دولر للربميل، موا�سا املكا�سب 

الأم��رك��ي غرب  اخل���ام  وزاد  ال��ث��ال��ث.  لليوم 

م�سجا   %1.6 اأو  �صنتا   71 الو�سيط  تك�سا�ش 

46.23 دولر.

ارتفعت الأ�سعار حتى بعد اأن اأظهر اأحدث 

تقرير اأ�سبوعي للمخزونات الأمركية زيادة 

15.2 مليون  �سخمة يف خمزون اخلام بلغت 

برميل. كان املحللون يتوقعون تراجعا قدره 

1.4 مليون برميل.

وق�������ال ت���ام���ا����ش ف����ارج����ا م����ن ب���������ي.يف.اإم 

ل��ل�����س��م�����س��رة ال��ن��ف��ط��ي��ة، »اأح�������دث ال��ب��ي��ان��ات 

جتاوزت اأي توقعات حلدوث تراجع.. مثابرة 

املراهنني على �سعود النفط وثقتهم يف الأثر 

القت�سادي الإيجابي للقاحات لفتة للنظر 

حقا.«

من  اأي�سا  الدعم  بع�ش  ال�سوق  ا�ستمدت 

نفط  حقل  على  هجوم  حيال  القلق  ب��واع��ث 

ا�ستعال  يف  متفجرات  ت�سببت  فقد  ع��راق��ي. 

النار ببئرين بحقل �سغر يوم الأربعاء، لكن 

اإنتاج احلقل مل يتاأثر.

وقال نعيم اأ�سلم من اأفاتريد، م�سرا اإىل 

اأي�سا  متخوفون  »املتعاملون  العراق،  هجوم 

حيال املعرو�ش النفطي.«

وقال حمللو اإي��ه.اإن.زد يف مذكرة »اللقاح 

امل�����س��اد ل��ك��وف��ي��د-19 ن��ق��ط��ة حت���ول ك��ب��رة. 

نهاية  �سي�سع  اأن��ه  العديدة،  مزاياه  بني  من 

لن��خ��ف��ا���ش ال��ط��ل��ب يف ���س��وق ال��ن��ف��ط، ال��ذي 

على  احل��ك��وم��ات  تفر�سها  ق��ي��ود  م��ن  ع��ان��ى 

احلركة«.

وق����ال حم��ل��ل��و اإي����������ه.اإن.زد »ع��ل��ى ال��رغ��م 

يثر  ه��ذا  ف���اإن  �سغرتان،  البئرين  اأن  م��ن 

خماوف حيال املزيد من ال�سطرابات«.

وخ��ف�����س��ت وك���ال���ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة ي��وم 

على  العاملي  الطلب  لنمو  توقعها  الثاثاء 

برميل  اآلف   110 ب��واق��ع   2021 يف  ال��ن��ف��ط 

يوميا اإىل 5.78 مليون برميل يوميا.

االنباط-عمان

وق���ع���ت ه��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��ار ام�������ش اخل��م��ي�����ش، 

م��ذك��رة ت��ع��اون م��ع دائ����رة الح�������س���اءات ال��ع��ام��ة 

الطرفني  بني  العاقات  وتنمية  تطوير  بهدف 

خ��ا���س��ة يف جم���ال ت��ب��ادل ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات، 

ال���درا����س���ات  ك��ب��ر يف  دور  ل��ه��ا  ���س��ي��ك��ون  وال���ت���ي 

الإ�ستثمارية. بالعملية  اخلا�سة 

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة رئ��ي�����ش ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��وك��ال��ة 

ف���ري���دون ح���رت���وق���ة، وع����ن دائ�����رة الإح�������س���اءات 

العامة مديرها العام الدكتور �ساهر ال�سوابكة.

اإطار  يف  جاء  التعاون  هذا  ان  حرتوقة،  واك��د 

ت��وح��ي��د اجل��ه��ود ب��ني م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 

خ��ا���س��ة امل��ع��ن��ي��ة ب���اإ����س���دار ال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ق��اري��ر 

اخل��ا���س��ة ب���اأرق���ام ح��ج��وم ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي 

يف امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ���س��ت��ن��ع��ك�����ش ع��ل��ى ال���درا����س���ات 

امل�ستقبلية التي تقوم بها هيئة الإ�ستثمار خا�سة 

وجذب  ال�ستثمارية  والبيئة  الفر�ش  جم��ال  يف 

الإ�ستثمار اإىل الأردن.

ال��دمي��وغ��راف��ي��ة  واأ�����س����اف، ان الإح�������س���اءات 

ال��غ��ن��ي��ة ب��امل��ق��اي��ي�����ش وامل����وؤ�����س����رات الإح�����س��ائ��ي��ة 

واإح�������������س������اءات �����س����وق ال����ع����م����ل والإح�����������س�����اءات 

واملالية  النقدية  الإح�ساءات  واأي�ساً  القت�سادية 

اأهم  املعامات اخلارجية، تعترب من  واإح�ساءات 

بعملية  للقيام  ال�سرورية  للمعلومات  امل�سادر 

امل�ستويات. التخطيط على كافة 

وا�سار حرتوقة اىل ان هذا التعاون مع دائرة 

البيانات  ب��ت��ب��ادل  واملتمثل  ال��ع��ام��ة  الإح�����س��اءات 

وامل��ع��ل��وم��ات امل��ت��وف��رة وال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل��ربات 

واملهارات الإح�سائية النظرية والتطبيقية لدى 

جمال  يف  وخدمتها  ال��ع��ام��ة  الإح�����س��اءات  دائ���رة 

املعلومات  تكنولوجيا  يف  والتقني  الفني  الدعم 

وت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��وح��ات الق��ت�����س��ادي��ة ب�����س��ك��ل ع���ام، 

�سيكون له الثر الكبر يف الدرا�سات التي تعدها 

ال�سوء  ت�سليط  اإىل  وال��ه��ادف��ة  ال�ستثمار  هيئة 

على البيئة والفر�ش الإ�ستثمارية يف الأردن.

من جانبه، رحب مدير عام دائرة الإح�ساءات 

العامة الدكتور �ساهر ال�سوابكة، بتعزيز التعاون 

البيانات  ت��ب��ادل  جم��ال  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  هيئة  م��ع 

وال�ستفادة  الطرفني  م��ن  ك��ل  ل��دى  واملعلومات 

وامل��ن��ف��ع��ة ال��ت��ب��ادل��ي��ة يف ك��اف��ة امل���ج���الت مل���ا فيه 

العليا. الوطنية  امل�سلحة 

تربطها  العامة  الإح�ساءات  دائ��رة  ان  وق��ال، 

ال��ع��دي��د م���ن ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك مع 

ال���������وزارات وال���ه���ي���ئ���ات وامل���وؤ����س�������س���ات وال����دوائ����ر 

احل��ك��وم��ي��ة، وذل���ك اإمي��ان��اً منها ب��ال��دور امل��ن��وط 

كجهاز  تعزيزها  اإىل  ت�سعى  التي  والر�سالة  بها 

اإح�����س��ائ��ي ري�����ادي ي��ع��ن��ى ب��ت��وف��ر الإح�������س���اءات 

الر�سمية اإىل كافة �سرائح املجتمع من خمططي 

وباحثني  ق���رارات  وم��ت��خ��ذي  �سيا�سات  ورا���س��م��ي 

ومهتمني بالرقم الإح�سائي الوطني.

االنباط-عمان

اإل��ك��رتون��ي��ك�����ش  “�سام�سوجن  ����س���رك���ة  اأط���ل���ق���ت 

من  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  العربي” ال��ن�����س��خ��ة  امل�����س��رق 

ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال���ع���امل���ي���ة  “�سام�سوجن”  م�����ب�����ادرة 

 Solve for“ م�����س��اب��ق��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 

Tomorrow” التي تنفذها عرب الإنرتنت لهذا 
الإبداعي  الفكر  تنمية  اإىل  امل�سابقة  وتهدف  العام. 

وح�ش امل�سوؤولية جتاه املجتمع وكوكب الأر���ش، من 

خال حتفيز البتكار يف جمال العلوم والتكنولوجيا 

حلول  اإيجاد  نحو  البتكار  هذا  وتوجيه  والهند�سة، 

املحيطة،  والبيئة  املجتمعات  تلم�ش  التي  للتحديات 

وبالتايل خلق جيل واٍع ومدرك لدوره يف خلق فر�ش 

اأف�سل يف احلياة لاأجيال القادمة.

 Solve“ مبادرة  الثانية من  الن�سخة  وتتوجه 

من  امل���دار����ش  ل��ط��اب   ”for Tomorrow
�صنة   18-12 ب��ني  م��ا  ت���رتاوح  ال��ت��ي  العمرية  الفئة 

اململكة،  حمافظات  جميع  يف  والإن����اث  ال��ذك��ور  م��ن 

والذين �سيتناف�سون فيما بينهم �سمن فرق تتاألف 

�سيتم  م�سابقة  يف  اأع�����س��اء،   5 اإىل   3 م��ن  منها  ك��ل 

الريادية  اأفكارهم  م�ساركة  فر�سة  خالها  منحهم 

وترجمتها اإىل حلول فعلية على اأر�ش الواقع.

ه���ذا و���س��ت��ح��ظ��ى ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة ذات الأف��ك��ار 

يف  فعالياتها  انطلقت  ال��ت��ي  امل�����س��اب��ق��ة  يف  امل��خ��ت��ارة 

وت�ستمر   2020 اجل���اري  الأول  ك��ان��ون  م��ن  ال�ساد�ش 

 ،2021 امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  ال��ع��ا���س��ر م��ن ني�سان م��ن  ح��ت��ى 

ب��ف��ر���س��ة اخل�����س��وع ل������دورات ت��دري��ب��ي��ة اف��رتا���س��ي��ة 

ملو�سوعات  �ستتطرق  اخل���رباء،  م��ن  نخبة  ي��د  على 

ع�����دة م����ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ت��ف��ك��ر الإب������داع������ي، وم����ه����ارات 

ذات  املو�سوعات  التوا�سل الجتماعي، وغرها من 

والهند�سة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  مب��ج��ال  ال�سلة 

والريا�سيات.

ول��ل��م�����س��ارك��ة يف امل�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي ���س��ت�����س��ه��د ع��دة 

م��راح��ل، ل��ن ي��ك��ون ع��ل��ى ال��راغ��ب��ني ال�����س��ب��اب بذلك 

خ����ال معلميهم،  م���ن  ب��ط��ل��ب��ات��ه��م  ال��ت��ق��دم  ����س���وى 

الرابع  ال�ساد�ش وحتى  ما بني  الفرتة  وذلك خال 

والع�سرين من �سهر كانون الأول احلايل، ليتم اإثر 

ذل��ك اخ��ت��ي��ار الأف��ك��ار الأف�����س��ل وال��ق��اب��ل��ة للتطبيق 

منح  �سيتم  والتي  الوطني  امل�ستوى  على  للتناف�ش 

النهائية  للمرحلة  امل��ت��اأه��ل��ة  ال��ف��رق  م��ن  اأ�سحابها 

فر�سة هذه الأفكار، يتبع ذلك اختيار الأفكار التي 

ت�����س��ت��ويف م��ع��اي��ر جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م واإع�����ان ال��ف��رق 

تبلغ قيمتها  ال�سركة جوائز  �ستهديها  التي  الفائزة 

الإجمالية 100 األف دولر اأمركي.

ت��ع��رب ع��ن جهود  امل�����س��اب��ق��ة  اأن ه���ذه  اإىل  وي�����س��ار 

خلدمة  ال��رام��ي��ة  العربي”  امل�����س��رق  “�سام�سوجن 
ت��اأث��رات  ع��رب  فيها  التنمية  م�����س��ار  ودع���م  امل��م��ل��ك��ة 

ريادة  على  تركز  التي  امل�سوؤولة  وبراجمها  اأعمالها 

التحديات،  ملواجهة  كو�سيلة  الجتماعية  الأع��م��ال 

وال���ت���ي ت��ه��دف ل��ت��م��ك��ني ال�����س��ب��اب وال����س���ت���ف���ادة من 

طاقاتهم. و�ستثمر امل�سابقة عن اكت�ساف املزيد من 

املواهب والإبداعات ال�سبابية التي �سيتم فتح الآفاق 

وق��ادرة  فاعلة  واإب��داع��ات  ملواهب  وحتويلها  اأمامها 

ب���دوره  �سي�سفر  م��ا  وه���و  جمتمعاتها،  خ��دم��ة  ع��ل��ى 

الأع��م��ال  وري���ادي���ي  املبتكرين  ���س��ف��وف  تو�سيع  ع��ن 

الجتماعية يف اململكة.

من  الثانية  الن�سخة  يف  امل�ساركة  يف  وللراغبني 

 ،”Solve for Tomorrow“ م�����س��اب��ق��ة 

عرب  الطلبات  تقدمي  معلميهم  خال  من  ميكنهم 

https:// باملبادرة:  اخلا�ش  الإل��ك��رتوين  املوقع 

www.samsung.com/levant_ar/

./solvefortomorrow



الدويل
50 اجلمعة  11/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

م�����س��اء  “حما�س”،  ح���رك���ة  ك�����س��ف��ت 

دار  الذي  احل��وار  تفا�صيل  عن  الأربعاء، 

م���ع ال���وف���د الأم���ن���ي امل�����ص��ري ال����ذي زار 

قطاع غزة عدة �صاعات

ب��ي��ان �صحفي  يف  ح��م��ا���س  واأو���ص��ح��ت 

خليل  برئا�صة  قيادتها  من  وفًدا  اأن  لها، 

احل��ي��ة ال��ت��ق��ى ال���وف���د الأم���ن���ي امل�����ص��ري 

برئا�صة اللواء اأحمد عبد اخلالق

وذك����رت اأن����ه دار خ���ال ال��ل��ق��اء ح��وار 

م���ع���م���ق ح�����ول ال���ع���دي���د م����ن امل���وا����ص���ي���ع 

وامل���ل���ف���ات، وم��ن��ه��ا م���و����ص���وع امل�����ص��احل��ة 

ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة، وحت����ق����ي����ق ال�����وح�����دة 

بها املتعلقة  والتفا�صيل  وال�صراكة 

اجلهود  بحث  مت  فاإّنه  للبيان،  ووفًقا 

حتقيقها،  اأج��ل  م��ن  م�صر  تبذلها  التي 

وم��ل��ف احل�����ص��ار امل��ف��رو���س ع��ل��ى ق��ط��اع 

غ�������زة، وم����ع����ان����اة اأه���ل���ن���ا و����ص���ب���ل اإل�������زام 

الح��ت��ال الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ب���اإج���راءات رف��ع 

معاناة  اإنهاء  متطلبات  وتوفري  احل�صار 

احتياجات  وتوفري  غ��زة،  قطاع  يف  اأهلنا 

ال���ق���ط���اع���ات امل���خ���ت���ل���ف���ة، وم�����ص��ت��ل��زم��ات 

م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وف��ت��ح معرب 

التنقل  النا�س يف  بحاجات  يفي  رفح مبا 

وال�صفر

واأع������رب������ت ع����ن ت���ق���دي���ره���ا ل��ل��ج��ه��ود 

املتعلقة  امل��وا���ص��ي��ع  رع���اي���ة  يف  امل�����ص��ري��ة 

ب���ال���ق�������ص���اي���ا ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وال���و����ص���ع 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ال����داخ����ل����ي، وم��ت��ط��ل��ب��ات 

متتني  على  حر�صها  موؤكدة  غزة.  قطاع 

م�صر،  يف  الأ�صقاء  مع  الثنائية  العاقة 

واأهمية اإجناح امل�صاعي امل�صرية، وخا�صة 

خيار  كونها  الوطنية  الوحدة  حتقيق  يف 

التحديات كافة ا�صرتاتيجي ملواجهة 

ولفتت حما�س اإىل اأنه مت التفاق على 

ا���ص��ت��م��رار ال��ت��وا���ص��ل وم��وا���ص��ل��ة اجل��ه��ود 

من اأجل حتقيق ما مت احلديث حوله يف 

املختلفة الق�صايا 

االنباط-وكاالت

ال���ع���راق���ي���ة،  احل����ك����وم����ة  رئ���ي�������س  زار 

م�����ص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي، ام�����س اخل��م��ي�����س، 

م��دي��ن��ة ال��ف��ل��وج��ة يف حم��اف��ظ��ة الأن���ب���ار، 

تنظيم  على  للن�صر  الثالثة  ال��ذك��رى  يف 

حققه  م��ا  اأه��م��ي��ة  اأك���د  فيما  “داع�س”، 
العراقيون �صد الإرهاب

وق���������ال خ��������ال زي�������ارت�������ه ل���ل���ق���ط���ع���ات 

ال��ي��وم  ه���ذا  م��ث��ل  “يف  ه��ن��اك:  الع�صكرية 

ان����ت����زع ال��ن�����ص��ر ع���ل���ى ع�������ص���اب���ات داع�������س 

الره����اب����ي����ة ب�������ص���واع���د واإمي��������ان وج�����ذور 

لي�س  النت�صار  واإن  العراقية،  الوطنية 

احل�صارة  انت�صار  هو  بل  فقط،  ع�صكرياً 

اأم����ام ال��ت��خ��ل��ف، ال��ت��ق��دم اأم����ام ال��رج��ع��ي��ة، 

الن�صانية اأمام الوح�صية، العراق الواحد 

التق�صيم” اأمام  املوحد 

من  “املقاتلني  اأن  الكاظمي،  واأ���ص��اف 

وال�صرطة  اجلي�س  يف  وم��رات��ب،  �صباط 

الحت����ادي����ة وج���ه���از م��ك��اف��ح��ة الإره������اب 

من  وكل  والبي�صمركة،  ال�صعبي  واحل�صد 

ق��ات��ل ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م الإره���اب���ي، ���ص��اغ��وا 

العراق  الن�صر واأهدوها اىل �صعب  قادة 

وبطولتهم” بت�صحياتهم 

امل�صلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد  واأ���ص��ار 

العراقية، اإىل اأن “الن�صر املتحقق والدم 

الذي �صال كانا من اأجل ال�صرف والأر�س، 

ف�����ص��ا ع����ن ال��ت�����ص��ح��ي��ات ال���ت���ي ق��دم��ت 

اىل  م�صريا  عراقية”،  وت�صحيات  بجهود 

العامل” حول  ال�صدقاء  “دور 
اليوم  بهذا  “نفتخر  الكاظمي:  وتابع 

الكبري،  الإجن���از  بهذا  ونفتخر  العظيم، 

اأنتم فخرنا ورمز �صمودنا،  بكم  ونفتخر 

ون���ت���وع���د م���ن ي���ح���اول امل�����ص��ا���س ب��ك��رام��ة 

���ص��ام��ة  اأو  اأرا����ص���ي���ه  وح�����دة  اأو  ال���ع���راق 

العراقيني”

اعتربت  العراقية  احلكومة  اأن  يذكر 

عطلة  ع��ام  ك��ل  م��ن  دي�صمرب  م��ن  العا�صر 

اإعان  ذكرى  مبنا�صبة  الباد  يف  ر�صمية 

“داع�س” الن�صر على 

االنباط-وكاالت

 اتهمت منظمة العفو الدولية �صركة “اإير 

بي.اإن.بي” لتاأجري اأماكن لق�صاء العطات، 

يف  اأ�صهمها  ط��رح  قبل  نية  ب�صوء  بالت�صرف 

امل�صتثمرين  اإب����اغ  ع���دم  وت��ع��م��د  ال��ب��ور���ص��ة، 

الغربية املحتلة باأن�صطتها يف ال�صفة 

وق��ال��ت ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة، ال��ت��ي ت��ري��د من 

امل�صتوطنات  م��واقع  رف��ع  بي.اإن.بي”  “اإير 
من قوائمها، يف بيان اإن ال�صركة كان ينبغي 

“عوامل  ق�صم  يف  املواقع  تلك  تذكر  اأن  لها 

للجنة  قدمته  تنظيمي  ملف  يف  املخاطرة” 

الأوراق املالية والبور�صات الأمريكية

واأو�����ص����ح����ت امل���ن���ظ���م���ة امل���ع���ن���ي���ة ب��ح��ق��وق 

من  ب����ي.اإن.ب����ي  اإي����ر  “اأ�صهم  اأن  الإن�������ص���ان، 

ا���ص��ت��ث��م��ار  ت�����ص��رتي��ه��ا ���ص��ن��ادي��ق  اأن  امل��ت��وق��ع 

وم��ع��ا���ص��ات ت��ق��اع��د يف اأن���ح���اء ال���ع���امل، وه��و 

م���ا ق���د ي��ع��ن��ي اأن ع����ددا ك���ب���ريا م���ن ال��ن��ا���س 

ا�صتثمارات يف  ب�صكل غري مبا�صر  �صيحوزون 

التداعيات  على  الوقوف  دون  بي.اإن.بي  اإير 

الكاملة لذلك”

اإن  اإىل  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  واأ���ص��ارت 

موقع   200 ن��ح��و  ل��دي��ه��ا  بي.اإن.بي”  “اإير 
امل�����ص��ت��وط��ن��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ل���ل���ت���اأج���ري يف 

الغربية بال�صفة 

اتهام  على  بي.اإن.بي”  “اإير  تعلق  ومل 

امل��ن��ظ��م��ة، وجت���ري ال�����ص��رك��ة، وم��ق��ره��ا �صان 

بور�صة  يف  اأول��ي��ا  عاما  طرحا  فران�صي�صكو، 

نا�صداك، اليوم اخلمي�س

التي  امل�صتوطنات  ال��دول  معظم  ويعترب 

احتلتها يف حرب  اأرا�س  على  اإ�صرائيل  بنتها 

عام 1967 غري م�صروعة

االنباط-وكاالت

 ك�����ص��ف م�����ص��در اأم��ري��ك��ي م��ط��ل��ع اأن 

تنظيف  عملية  �صي�صهد  الأبي�س  البيت 

املر�صح  انتقال  وعميقة” قبل  “�صاملة 
الأم���ري���ك���ي ل��ل��رئ��ا���ص��ة ج���و ب���اي���دن اإىل 

مقره الرئا�صي بعد مرا�صم التن�صيب

 ،”Politico“ �صحيفة  واأف����ادت 

العام  الأم��ن  وكالة  ب��اأن  اخلمي�س،  ي��وم 

وت��ط��ه��ري  “لتنظيف  ف��ري��ق��ا  ���ص��ت��ن�����ص��ر 

اجلناحني  يف  الأ�صطح  �صامل” جلميع 

ال�صرقي والغربي للبيت الأبي�س

نقا عن م�صادر مطلعة،  قالت  كما 

“خدمات  ل���  اأي�صا  �صيخ�صع  املبنى  اإن 

التغ�صية املطهرة” لتنظيف الهواء بعد 

رحيل فريق دونالد ترامب

من  اأك����ر  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة،  جت����در 

��ا م��ن دائ����رة ت��رام��ب ك��ان��وا  40 ���ص��خ�����صً

يثري  ك��ورون��ا، مم��ا  ب��ف��ريو���س  م�صابني 

�صتكون  ال��ت��ي  املخاطر  ح��ول  ت�����ص��اوؤلت 

اإىل  بايدن  فريق  ينتقل  عندما  كامنة 

الأبي�س البيت 

مناف�صه  اتخذ  ترامب،  عك�س  وعلى 

ال���دمي���ق���راط���ي وف���ري���ق���ه اح��ت��ي��اط��ات 

دق��ي��ق��ة ل�����ص��م��ان ع����دم اإ����ص���اب���ة ب��اي��دن 

بالفريو�س

االنباط-وكاالت

ب�����ص��دور تتنف�س الإب�����اء وال��ك��رام��ة و���ص��واع��د 

حرثت اأر�صها خرياً وبركة يواجه اأبناء اجلولن 

ال�������ص���وري امل��ح��ت��ل جم�����دداً غ��ط��ر���ص��ة الح��ت��ال 

ال�صتيطانية اخلارجة  الإ�صرائيلي وخمططاته 

والرامية  الدولية  وامل��واث��ي��ق  القوانني  ك��ل  على 

اإىل اإقامة خمطط ا�صتيطاين جديد فوق اأرا�صي 

رف�صهم  جم�صدين  امل��ح��ت��ل  اجل����ولن  م���زارع���ي 

الأزيل القاطع لكل اأ�صكال الحتال ومقاومتهم 

ملخططاته ال�صتيطانية الهادفة اإىل تهجريهم 

و�صلبهم تاريخهم واأر�صهم وهويتهم.

ويف ت�صريح ل��� ���ص��ان��ا اأو���ص��ح الأ���ص��ري امل��ح��رر 

مدحت ال�صالح ابن بلدة جمدل �صم�س باجلولن 

ال�صوري املحتل اأن ما تقوم به �صلطات الحتال 

م����وؤخ����راً ه���و ت��ن��ف��ي��ذ مل��خ��ط��ط مي��ه��د ل���ه ال��ك��ي��ان 

ال�صهيوين منذ �صنوات باإقامة ما ي�صمى “املراوح 

طاقة  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د  بحجة  الهوائية” 

الرياح ولكن الهدف الرئي�صي منه ال�صتياء على 

اأرا�صي وممتلكات اأبناء اجلولن وتهجريهم منها 

الظامل  ال�صتيطاين  التو�صع  خمطط  وتنفيذ 

واملخالف لكل القوانني واملعاهدات الدولية.

وبني ال�صالح اأن تنفيذ هذا املخطط يف اأرا�صي 

اجلولن املحتل يعد من اأخطر املخططات التي 

له  مل��ا  املحتل  اجل���ولن  ال�صوريني يف  تهدد حياة 

من اآث��ار �صحية وبيئية على ال�صكان اإ�صافة اإىل 

كونه ي�صر بالأرا�صي الزراعية يف جمدل �صم�س 

اإىل  وبقعاثا وم�صعدة وعني قنية و�صحيتا لفتاً 

اأن �صيوخ ون�صاء واأطفال اجلولن يوؤكدون اليوم 

اعت�صامهم  خ���ال  م��ن  امل��خ��ط��ط  ه���ذا  رف�صهم 

ومنعهم الحتال من الدخول اإىل اأر�صهم حيث 

قامت قوات الحتال بالعتداء على املحتجني 

اجلولن  اأبناء  من  الع�صرات  اإ�صابة  اإىل  اأدى  ما 

الذين اأجربوا الحتال على الر�صوخ ملطالبهم 

اأرا�صي بلدة �صحيتا املحتلة جمددا  بعدم دخ��ول 

اإ�صافة  عماقة  هوائية  توربينات  اإقامة  بهدف 

اإىل الإفراج عن املعتقلني.

ول��ف��ت الأ���ص��ري امل��ح��رر اإىل اأن وج���ود اأه���ايل 

اجلولن كباراً و�صغاراً بني اأ�صجار التفاح للدفاع 

عن الأر�س والهوية يوؤكد اأننا منت�صرون حتماً 

فهذه الأر�س �صورية كانت و�صتبقى داعياً املجتمع 

�صلطات  على  وال�صغط  ال��ت��ح��رك  اإىل  ال����دويل 

الح����ت����ال ل���وق���ف خم��ط��ط��ات��ه ال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

املخالفة للقرارات الدولية ذات ال�صلة والرامية 

اإىل تثبيت �صيا�صة ال�صم غري ال�صرعية وتغيري 

طابع الأرا�صي املحتلة.

اإقامة  التي يحاول الحتال  املناطق  وحول 

التوربينات ال�صخمة فيها واأهميتها اجلغرافية 

والطبيعية بني اأحمد احل�صن الباحث يف �صوؤون 

ناحية  اأن  ت�صريح مماثل  وال��ت��اري��خ يف  ال���رتاث 

م�صعدة التي تتبع ملحافظة القنيطرة ت�صم 30 

لبنان  ال�صمال  من  يجاورها  مزرعة  و29  قرية 

ون��اح��ي��ة خ���ان ارن��ب��ة م��ن ال�����ص��رق وق����رى مركز 

ال��ق��ن��ي��ط��رة م���ن اجل���ن���وب واجل����ن����وب ال�����ص��رق��ي 

الكروم  ب��زراع��ة  وت�صتهر  الغرب  من  وفل�صطني 

التابعة ملنطقة  بقعاثا  اإىل جانب قرية  والتفاح 

م�صعدة وتقع يف �صمال اجلولن ال�صوري املحتل 

وتتو�صط اأربع تال من الغرب تل اأحمر بركاين 

البحر  �صطح  ع��ن  م���رتاً   1185 يرتفع  التكوين 

عن  م��رتاً   1227 ويرتفع  �صماًل  ورده  وت��ل عني 

�صطح البحر ومن اجلنوب ال�صرقي تل �صعيفرة 

وي��رت��ف��ع 1138 م����رتاً ع���ن ���ص��ط��ح ال��ب��ح��ر وم��ن 

عن  اأم��ت��ار   1210 ويرتفع  ال�صيخه  ت��ل  اجل��ن��وب 

�صطح البحر وتبعد عن منطقة م�صعدة باجتاه 

اجلنوب ال�صرقي 5ر4 كم و5ر2 كم عن خط وقف 

�صحيتا بح�صب  ق��ري��ة  تقع  فيما  ال��ن��ار.  اإط���اق 

احل�صن يف جبل ال�صيخ وتتبع لناحية خان اأرنبة 

مبحافظة القنيطرة يف ال�صفح ال�صرقي للنهاية 

اجلنوبية الغربية للجبل املذكور وتقوم فوق تل 

كل�صي حماط بعدد من التال الربكانية منها 

تل اخلواريط 1100 م تبعد 17 كم عن بلدة خان 

ال�صفح  بينما تقع قرية جمدل �صم�س يف  اأرنبة 

اجلنوبي ال�صرقي جلبل ال�صيخ �صمال نهر �صعار 

وترتفع يف جنوبها جمموعة تال ت�صتهر بزراعة 

والعنب  وال��دراق  التفاح  وتنتج  املثمرة  الأ�صجار 

وت�صرب من الينابيع املحلية عني التفاحة ونبع 

امل�صرفة.

املحتل  ال�����ص��وري  اأن اجل���ولن  واأك���د احل�صن 

العربية  اجلمهورية  اأرا�صي  من  يتجزاأ  ل  جزء 

متم�صكون  واأب���ن���اوؤه  ك��ذل��ك  و�صيبقى  ال�����ص��وري��ة 

رغ��م كل حم��اولت  ال�صورية  الوطنية  بهويتهم 

الحتال و�صيا�صته ال�صتيائية على اأرا�صيهم 

وممتلكاتهم وهم ما�صون بالت�صدي ملخططات 

الحتال.

 حماس تكشف تفاصيل لقاء الوفد المصري بغّزة

 الكاظمي في ذكرى النصر على »داعش«: نفتخر بهذا اليوم العظيم

 العفو الدولية تنتقد »إير بي.إن.بي« قبل طرحها أسهمها بسبب أنشطتها بالمستوطنات

 »تطهير شامل« للبيت األبيض قبل انتقال بايدن وفريقه إليه

 الجوالن السوري المحتل.. ملحمة أزلية من الصمود الرافض لالحتالل واالستيطان

االنباط-وكاالت

ك�������ص���ف ا����ص���ت���ط���اع ج����دي����د ل����ل����راأي 

باملائة   60 اأن   Maristpoll اأجرته 

يريدون  ل  الأمريكيني  الناخبني  من 

اأن ي��رت���ص��ح ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ت��رام��ب 

للرئا�صة مرة اأخرى يف عام 2024

ب��امل��ائ��ة   32 اأن  ال���ص��ت��ط��اع  ووج����د 

ف���ق���ط م����ن امل�������ص���ارك���ني ي���ع���ت���ق���دون اأن 

ثانية،  اأن يرت�صح لولية  ترامب يجب 

متتالية غري 

اإنهم  فيما قال غالبية اجلمهوريني 

 ،2024 �صيدعمون تر�صح ترامب يف عام 

67 ب���امل���ائ���ة، وه��ي  ل��ك��ن ال��ن�����ص��ب��ة ت��ب��ل��غ 

البالغة  التاأييد  ن�صبة  م��ن  بكثري  اأق��ل 

حزبه  داخ��ل  بها  متتع  التي  باملائة   90

خال النتخابات الأخرية

امل�صاركني  م��ن  امل��ائ��ة  يف   65 اأن  ك��م��ا 

ترامب  على  اإن��ه  ق��ال��وا  ال�صتطاع  يف 

ال��ت��ن��ازل ل��ل��م��ر���ص��ح ال��دمي��ق��راط��ي جو 

اإن�����ه على  امل���ائ���ة  61 يف  وق�����ال  ب���اي���دن، 

ال���رغ���م م���ن م��زاع��م��ه امل���ت���ك���ررة ب�����ص��اأن 

ت����زوي����ر الن����ت����خ����اب����ات، ف������اإن ال��ن��ت��ائ��ج 

دقيقة الر�صمية 

االنباط-وكاالت

�������ص������ل������م������ت ق��������������������وات الح����������ت����������ال 

الباحث  اخلمي�س،  ام�س  “الإ�صرائيلي”، 
ال��دف��اع  ال��ق��د���س، ع�صو جل��ن��ة  ���ص��وؤون  يف 

ع���ن اأرا����ص���ي ب��ل��دي��ة ���ص��ل��وان ف��خ��ري اأب���و 

وادي  لهدم منزله يف حي  اإخطاراً  ذي��اب، 

امل�صجد  جنوب  �صلوان،  بلدة  يف  الب�صتان 

الأق�صى

ت�صرح �صحفي،  ذي��اب يف  اأب��و  واأو���ص��ح 

اأن �صرطة الحتال ترافقها طواقم من 

اقتحمت  ال��ق��د���س،  يف  الح���ت���ال  ب��ل��دي��ة 

بذريعة  بالهدم،  اخطارا  و�صلمته  منزله، 

عدم الرتخي�س

وبني اأبو ذايب اأنه دفع غرامات مالية 

الأوراق  لإع���داد  �صيقل  األ��ف   100 بقيمة 

ت�صر  الحتال  �صلطات  اأن  اإل  الازمة، 

ياأتي يف  ذلك  اأن  اإىل  الهدم، م�صريا  على 

وهدم  املقد�صيني  ملاحقة  �صيا�صتها  اإطار 

منازلهم وتهجريهم، ل�صالح ال�صتيطان

م��ن��زل يف حي   80 ن��ح��و  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ب��ال��ه��دم  م�صبقا  اإخ��ط��اره��ا  مت  ال��ب�����ص��ت��ان 

منهم   %63 م��واط��ن،   1600 ن��ح��و  وت�����ص��م 

اأطفال معر�صون للت�صرد يف اأي وقت

االنباط-وكاالت

ج�����������ددت ب����ري����ط����ان����ي����ا رف�������ص���ه���ا 

خم��ط��ط��ات الح���ت���ال الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

اأنها  م��وؤك��دة  فل�صطينية  اأرا�����س  �صم 

تتعار�س مع القانون الدويل.

ووف�������ق وك�����ال�����ة وف������ا �����ص����دد وزي�����ر 

الدولة الربيطاين ل�صوؤون العاقات 

متعددة الأط��راف يف وزارة اخلارجية 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة ط������ارق اأح����م����د خ���ال 

اخلارجية  وزي���ر  م��ع  هاتفي  ات�����ص��ال 

الفل�صطيني ريا�س املالكي اليوم على 

م��وق��ف ب����اده ال��ث��اب��ت م��ن الق�صية 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ورف�������ص���ه���ا خم��ط��ط 

ال�صم م�صريا اإىل اأن بريطانيا تدعم 

املبادرة الداعية اإىل عقد موؤمتر دويل 

على  الفل�صطينية  الق�صية  لت�صوية 

اأ���ص��ا���س ال��ق��ان��ون ال����دويل وال���ق���رارات 

الأممية واملرجعيات ذات ال�صلة.

واأك����د اأح��م��د موا�صلة دع��م ب��اده 

ل��وك��ال��ة غ����وث وت�����ص��غ��ي��ل ال��اج��ئ��ني 

الفل�صطينيني “اأونروا”.

 استطالع رأي: 60 من الناخبين ال يريدون 
أن يترشح ترامب للرئاسة عام 2024

 االحتالل يخطر بهدم منزل باحث 
بشؤون القدس في سلوان

 الخارجية البريطانية تجدد رفضها 
مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية



الدويل
60 اجلمعة  11/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

اأكد ال�سفري الأمريكي يف بغداد، ماثيو 

ت��ول��ر، �م�����س �خل��م��ي�����س، �أن ب����اده تتجه 

�إىل �ملرحلة �لتالية من مهمتها يف �لعر�ق 

بتقلي�س وجودها �لع�سكري فيه

وقال �ل�سفر �لأمريكي يف بيان �سحفي: 

�لثالثة  �ل�سنوية  �لذكرى  �ليوم  “ت�سادف 
لهزمية د�ع�س �إقليميا، و�لتي �أ�سفرت عن 

حتريِر �أكرث من 8 مايني عر�قي و�سوري 

�سيطرته.  حتت  �ل�سابق  يف  يعي�سون  كانو� 

ب�سرورة  �أي�ساً  ت��ذك��ر�ً  �ل��ي��وم  ه��ذ�  ُيعترب 

�أن هزمية د�ع�س  �أن نظل يقظني ل�سمان 

هي هزمية د�ئمة، و�أنه لن يعود مرًة �أخرى 

لتهديد �لإن�سانية”

���س��ل��و�ت��ن��ا  ن���ق���دم  “و�ليوم  و�أ������س�����اف: 

ودع���و�ت���ن���ا مل���ن ���س��ق��ط��و� وه����م ي��ن��ا���س��ل��ون 

د�ع�����س، فلن  م��ن قب�سة  �ل��ع��ر�ق  لتحرير 

�أول��ئ��ك  �أي�����س��ا  نتذكر  ت�سحياتهم.  ُتن�سى 

�ل���ذي���ن ف���ق���دو� �أ���س��دق��ائ��ه��م و�أف��������ر�د�ً من 

�أ�سرهم ومنازلهم، على �لرغم من كل هذه 

باأمل  نتطلع  فاإننا  �جل�سيمة،  �لت�سحيات 

�إىل �مل�ستقبل”

“ُنهنئ قو�ت  �ل�سفر �لأمريكي:  وتابع 

�لأم��ن �لعر�قية �لتي حققت مع �لوليات 

�لتحالف،  يف  �لآخ��ري��ن  و�سركائها  �ملتحدة 

تقدما ��ستثنائيا يف تقلي�س قدر�ت د�ع�س، 

��ستمر�ر �ل�سغط على د�ع�س  مما ي�سمن 

ل�سمان هزميته �لد�ئمة مع توفر فر�سة 

ل�ستقر�ر و�زدهار �ملناطق �ملُحررة”

تتجه  �ملتحدة  “�لوليات  �أن  �إىل  و�أ�سار 

�إىل �ملرحلة �لتالية من مهمتها يف �لعر�ق، 

بينما  �ل��ع�����س��ك��ري  وج���وده���ا  تقل�س  ح��ي��ث 

�ملبادرة  �لعر�قية زم��ام  ق��و�ت �لأم��ن  تاأخذ 

ب�سكٍل متز�يد يف �لقتال �سد فلول د�ع�س، 

�مل�����س��ورة  ت��ق��دمي  يف  �ل��ت��ح��ال��ف  و�سي�ستمر 

و�مل�ساعدة لعمليات ق��و�ت �لأم��ن �لعر�قية 

�سد د�ع�س بناًء على طلب حكومة �لعر�ق”

�ل���ت���ز�ُم  “يبقى  ق����ائ����ًا:  ب��ي��ان��ه  وخ���ت���م 

�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ر����س��خ��اً جت���اه �ل�سعب 

�ل��ع��ر�ق��ي، و���س��وف ن�ستمر يف �ل��وق��وف مع 

�ل�سعب �لعر�قي يف خلق عر�ٍق �آمٍن وم�ستقٍر 

ومزدهر”

االنباط-وكاالت

�أع���ل���ن ب���ي���ان ل�������وز�رة �ل����دف����اع �مل�����س��ري��ة 

��ستباقية  �سربة  نفذت  قو�تها  �أن  م��وؤخ��ر� 

���س��د ع��ن��ا���س��ر �إره���اب���ي���ة ع��ل��ى �حل�����دود مع 

رباعي  دفع  عربة   21 خالها  دم��رت  ليبيا، 

حمملة بالإرهابيني و�لأ�سلحة و�لذخائر

وجاء �لإعان عن هذه �لعملية يف بيان 

ل�����وز�رة �ل���دف���اع �مل�����س��ري��ة ع���ن �ل��ن��ج��اح��ات 

�مل�����س��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  “جهود  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 

مل��ك��اف��ح��ة �لإره������اب ع��ل��ى ك��اف��ة �لجت���اه���ات 

من  �ل��ف��رة  يف  للدولة”  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

م��ن  �ل���ث���ام���ن  وح���ت���ى  ���س��ب��ت��م��رب  م���ن  �لأول 

دي�سمرب �جلاري

ح�ساب  على  ن�سر  فيديو  مقطع  و�أظهر 

�لدقة  عالية  ج��وي��ة  �سربات  “توير”  يف 

�مل�سرية  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  ط��ائ��ر�ت  نفذتها 

ودم��رت  ��ستهدفت  ليبيا  م��ع  �حل���دود  على 

من  �أكرث  ت�سم  لاإرهابيني  قافلة  خالها 

20 مركبة حتمل �أ�سلحة وذخائر

ويبدو من �مل�ساهد �مل�سورة �أن مقاتات 

ر�ف���ال �مل�����س��ري��ة م��ت��ع��ددة �مل��ه��ام �أدت �ل��دور 

�ل��رئ��ي�����س يف ه����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ي و���س��ف��ت 

بال�ستباقية

و����س���ارك���ت يف ه�����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة ط���ائ���ر�ت 

�ل����س���ت���ط���اع �ل���ت���ي ت���ول���ت ر����س���د �ل��و���س��ع 

�ل��دف��ع  ع��رب��ات  وت��دم��ر  وت��وث��ي��ق مهاجمة 

�ل��رب��اع��ي �ل��ت��ي حت��رك��ت يف م�����س��ار�ت وع��رة 

بالظام مت�سرة 

�مل�سرية �ملقاتات 

�لفرن�سية  ر�ف��ال  ط��ائ��ر�ت  �أن  �إىل  ي�سار 

�أ���س��ل��ح��ة ع��ال��ي��ة  �ل�����س��ن��ع، مي��ك��ن �أن حت��م��ل 

�ل������دق������ة، مب�����ا يف ذل�������ك ق����ن����اب����ل م���وج���ه���ة 

�إىل   202 ب���ني  �أوز�ن�����ه�����ا  ت������ر�وح  ب��ال��ل��ي��زر 

 18 �إىل  ي�����س��ل  مب���دى  ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات،   910

كيلومر�، عاوة على �سو�ريخ “�إي �إ�س 30 

�إل” موجهة، ي�سل مد�ها �إىل 12 كيلومر�

�أن  وي���ق���ول خ��ب��ر يف جم����ال �لأ���س��ل��ح��ة 

�إح��دى  �ع��ت��ب��اره��ا  مي��ك��ن  �لأخ����رة  �لعملية 

للطائر�ت  �لقتايل  �ل�ستخد�م  �أوىل حالت 

�مل�����س��ري��ة م���ن ط�����ر�ز ر�ف������ال، ح��ي��ث ك��ان��ت 

-F“ ط��ائ��ر�ت  غالبا  �ل�سابق  يف  ت�ستخدم 

16” �سد �لأهد�ف �لأر�سية

�مل�سرية  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  �أن  �إىل  ي�����س��ار 

 29 “ميغ  طائر�ت  �أي�سا  بر�سانتها  توجد 

باإلكرونيات  و�مل��زودة  �لرو�سية   ”2 �أم  �إم/ 

ط�������ر�ن م���ث���ال���ي���ة وب���ر����س���ان���ة ق����وي����ة م��ن 

�لأ���س��ل��ح��ة �مل�����س��ادة ل���اأر����س و�جل�����و، وق��د 

مناور�ت  موؤخر� يف  �لطائر�ت  �ساركت هذه 

م�سركة يف �ل�سود�ن

االنباط-وكاالت

ق�������ررت �ل�������س���ني ف����ر�����س ع���ق���وب���ات م��ن 

�مل�سوؤولني  بع�س  على  باملثل  �ملعاملة  ب��اب 

بالكونغر�س  و�أع�����س��اء  �لأمريكية  ب���الإد�رة 

ت�سرفو�  حكومية  غ��ر  مبنظمات  و�أف����ر�د 

كبرة  م�����س��وؤول��ي��ات  وحت��م��ل��و�  ���س��ي��ئ  ب�سكل 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�������س���وؤون م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ون��غ ك��ون��غ 

�أ�سرهم  �أف���ر�د  على  �لعقوبات  فر�ست  كما 

�ملبا�سرين.

وح�������ول �ل����ت����د�ب����ر �مل���������س����ادة �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

14 ف���رد� من  ب��ال��ع��ق��وب��ات �لأم��ري��ك��ي��ة ���س��د 

للمجل�س  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ن����و�ب 

�ل��وط��ن��ي ل���ن���و�ب �ل�����س��ع��ب �ل�����س��ي��ن��ي �أك���دت 

ه����و� ت�����س��ون ي��ي��ن��غ �مل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م وز�رة 

�سحفية  �إف������ادة  يف  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  �خل���ارج���ي���ة 

�لعقوبات  �أن  �سينخو�  وكالة  نقلتها  �ليوم 

جاءت  باملثل  �ملعاملة  باب  من  فر�ست  �لتي 

ب�����س��ب��ب �ل���ت���دخ���ل �لأم���ري���ك���ي �خل���ط���ر يف 

�مل�سالح  وتقوي�س  �لد�خلية  �ل�سني  �سوؤون 

�جل��وه��ري��ة ل��ل�����س��ني ب��ا���س��ت��خ��د�م �ل�����س��وؤون 

�ملتعلقة بهونغ كونغ.

ق����ررت يف  �ل�����س��ني  �أن  �إىل  ه����و�  ول��ف��ت��ت 

�لوقت نف�سه �إلغاء معاملة �لتاأ�سرة �حلرة 

ل��اأم��ري��ك��ي��ني �ل���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون ج�����و�ز�ت 

بزيار�ت  يقومون  و�لذين  دبلوما�سية  �سفر 

م�سيفة  وم���اك���او  ك��ون��غ  ه��ون��غ  �إىل  م��وؤق��ت��ة 

م��رة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  حت��ث  “�ل�سني  �إن 

�أخ���رى على �ل��ت��وق��ف ف��ور� ع��ن �ل��ت��دخ��ل يف 

�سوؤون هونغ كونغ و�سوؤون �ل�سني �لد�خلية 

وعدم �مل�سي يف �ل�سر يف �لطريق �خلاطئ 

و�خلطر”.

�ل�سيني  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ائ��ب  وك����ان 

�أم�����س  �أول  ����س��ت��دع��ى  ق���و�ن���غ  ت�����س��ه  ت�����س��ن��غ 

بال�سفارة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لبعثة  رئي�س  ن��ائ��ب 

�لأمريكية يف �ل�سني روبرت فوردن لتقدمي 

�ح��ت��ج��اج ر���س��م��ي و�إد�ن����ة ���س��دي��دة مل��ا ت�سمى 

�لعقوبات �لأمريكية �سد م�سوؤولني بارزين 

يف �للجنة �لد�ئمة للمجل�س �لوطني لنو�ب 

�ل�سيني. �ل�سعب 

االنباط-وكاالت

 ق���ال �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����س��ي، �إمي��ان��وي��ل 

�ل��ق��م��ة  �إن  �خل���م���ي�������س،  ي�����وم  م�����اك�����رون، 

�لأوروب����ي����ة �مل��رت��ق��ب��ة ���س��ت��ت��خ��ذ �إج�����ر�ء�ت 

ب�����س��اأن ت��رك��ي��ا ت��ن�����س��ج��م م���ع ق���ر�ر�ت���ه���ا يف 

�ملا�سي �أكتوبر 

بالدفاع  ملتزمون  م��اك��رون:  و�أ���س��اف 

و��ستقر�ر  �لأوروب����ي  ���س��ي��ادة �لحت���اد  ع��ن 

�ملتو�سط �سرق 

وف���ًق���ا  “رويرز”،  وك����ال����ة  وك�����س��ف��ت 

تطبيق  �أن  �إىل  �إل��ي��ه��ا،  ت��و���س��ل��ت  ل��وث��ائ��ق 

تركيا  على  �لعقوبات  �لأوروب���ي،  �لحت��اد 

ي��ك��ون يف  وق���د  �أ���س��ه��ر،  لب�سعة  ���س��ي��ت��اأخ��ر 

�ملقبل مار�س 

�لن�س  م�����س��ودة  “رويرز”  و���س��ارك��ت 

�مل��ح��دث ل��ق��م��ة ق����ادة �لحت����اد �لأوروب�����ي، 

طيب  رجب  �لركي  �لرئي�س  قال  بعدما 

توؤثر  ل��ن  “�لعقوبات  �إن  �أم�����س  �أردوغ����ان 

فينا”

 واشنطن: المرحلة التالية في العراق هي تقليص الوجود العسكري

 المقاتالت المصرية تدمر 21 عربة دفع رباعي على الحدود مع ليبيا 

 الصين تفرض عقوبات على بعض المسؤولين األمريكيين معاملة بالمثل

 الرئيس الفرنسي: القمة األوروبية المرتقبة ستتخذ إجراءات بشأن تركيا

االنباط- القاهرة

 دع�����ت ج���ام���ع���ة �ل�������دول �ل��ع��رب��ي��ة 

جم����دد� �إىل مم��ار���س��ة �ل�����س��غ��ط على 

�إ�سر�ئيل “�لقوة �لقائمة بالحتال”، 

ل��اإف��ر�ج عن �لأ���س��رى �لفل�سطينيني 

كبار  �سيما  �لإ�سر�ئيلية،  �ل�سجون  يف 

�ل�����س��ن و�مل���ر����س���ى و�أ����س���ح���اب �مل��ن��اع��ة 

�ملتدنية.

جاء ذلك يف بيان �أ�سدرته �جلامعة، 

�م�س �خلمي�س مبنا�سبة �ليوم �لعاملي 

�ليوم  �ل��ذي ي�سادف  حلقوق �لإن�سان 

قو�عد  م��ع  متا�سيا  �لأول،  ك��ان��ون   10

�لقانون �لدويل �لإن�ساين �لتي ن�ست 

يف �تفاقية جنيف �لر�بعة على حماية 

حقوق �لأ�سرى يف زمن �نت�سار �لأوبئة.

هيفاء  �ل��دك��ت��ورة  �ل�سفرة  وق��ال��ت 

�أبو غز�لة، �لأمني �لعام �مل�ساعد لدى 

رئي�س قطاع  �لعربية،  �ل��دول  جامعة 

مبادئ  هذه  �إن  �لجتماعية،  �ل�سوؤون 

ح��ق��وق��ي��ة �أ���س��ي��ل��ة ر���س��خ��ت��ه��ا �أه�����د�ف 

عمليا  وب��ل��ورت��ه��ا  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

��سر�تيجيات ومبادر�ت وخطط عمل 

�ل���دول  جامعة  مظلة  حت��ت  معتمدة 

�لعربية.

�أن �لتعايف  �أب��و غز�لة على  و�سددت 

�ل�سريع و�لآمن رهني بتعزيز �لتعاون 

�لدويل يف تطوير لقاح وعاج للوباء 

متوفر للجميع وباأ�سعار منا�سبة، حتى 

ل يتخلف �أحد عن �لركب.

االنباط-وكاالت

�لإن�سان  حقوق  مفو�سية  �أعلنت 

ب��ال��ع��ر�ق، �م�����س �خل��م��ي�����س، �رت��ف��اع 

ح�����س��ي��ل��ة �ل���ق���ت���ل���ى يف ت���ظ���اه���ر�ت 

�ل�سليمانية �سمايل �لعر�ق.

وق�������ال ع�������س���و �مل���ف���و����س���ي���ة ع��ل��ي 

�أ�سخا�س  ت�سعة  �إن  �ليوم،  �لبياتي، 

قتلو� بينهم منت�سب �أمني، و�إ�سابة 

56 �آخرين يف �لأح��دث �لتي ر�فقت 

�لحتجاجات يف �ل�سليمانية باإقليم 

كرد�ستان.

�أن �لأح�������د�ث ر�ف��ق��ت  و�أ����س���اف���ت 

�لتظاهر�ت يف حمافظة �ل�سليمانية 

ك���ربى م���دن �إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان، �إث��ر 

�لر�سا�س �حلي وقنابل �لغاز �مل�سيل 

للدموع.

ن�سبت يف  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  �أن  ي��ذك��ر 

�حتجاجا  �أ���س��ب��وع  منذ  �ل�سليمانية 

على عدم دفع �لرو�تب و�خلدمات.

االنباط-وكاالت

“هاآرت�س”  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 

باأن  �خلمي�س  �م�س  �لإ�سر�ئيلية 

�سيحل  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ك��ن��ي�����س��ت 

و�أن  �أ�سبوعني،  غ�سون  يف  نف�سه 

رئي�س حكومة �لحتال بنيامني 

نتنياهو يعتزم زي��ارة �لإم��ار�ت يف 

ذ�ت �ليوم

نتنياهو  �أن  �ل�سحيفة  وذك��رت 

ي�����س��ت��ع��د ل���ان���ت���خ���اب���ات �مل��ب��ك��رة 

ويخطط ل��زي��ارة �لإم����ار�ت يف 23 

كانون �أول/دي�����س��م��رب، وه��و نف�س 

�ليوم �لذي ينتهي فيه �لأجل �ملتاح 

لاتفاق على ميز�نية �لدولة لعام 

2020، و�لذي من �ملتوقع �أن يحل 

فيه �لكني�ست نف�سه

وك�����ان ن��ت��ن��ي��اه��و ي��ع��ت��زم زي����ارة 

�لإمار�ت �لأ�سبوع �ملا�سي

�أن  �إىل  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  و�أ������س�����ارت 

ن��ت��ن��ي��اه��و ي���ري���د �إر�����س����ال ر���س��ال��ة 

م���ف���اده���ا �أن������ه ب��ي��ن��م��ا  ي���ق���ود هو 

فاإن  تاريخية” لإ�سر�ئيل  “رحلة 
مناف�سه بيني غانت�س منغم�س يف 

تافهة” على حد قول  “�سيا�سات 
�ل�سحيفة

االنباط-وكاالت

وم�سدر  ق�سائي  م�سدر  ق��ال 

م�سئول �م�س �خلمي�س �إن قا�سي 

�ت���ه���م رئي�س  ل��ب��ن��اين  حت��ق��ي��ق��ات 

�لأعمال ح�سان  ت�سريف  حكومة 

���س��اب��ق��ني  وزر�ء  وث����اث����ة  دي������اب 

ب  يتعلق  فيما  بالإهمال  �آخ��ري��ن 

�نفجار مرفاأ ب��روت �ل��ذي �أودى 

�أج��ز�ء  ودم��ر  �سخ�س  بحياة 200 

من �لعا�سمة يف �أغ�سط�س

�ل������وزر�ء  �إن  �مل�������س���در�ن  وق�����ال 

�ل�سابقني �لثاثة هم وزير �ملالية 

�ل�سابق علي ح�سن خليل ووزي��ر� 

غازي  �ل�سابقان  �لعامة  �لأ�سغال 

زعير ويو�سف فنيانو�س

االنباط-وكاالت

ن�����ف�����ذت �ل����ه����ي����ئ����ات �ل���ن�������س���ائ���ي���ة 

ممثلني  مب�����س��ارك��ة  �لفل�سطينية، 

�ملخيمات  يف  �ل�سعبية  �للجان  ع��ن 

�عت�ساما  ل��ب��ن��ان،  يف  �لفل�سطينية 

مدير  مكتب  �أم���ام  �خلمي�س،  �م�س 

جنوب  �سيد�  منطقة  يف  �لأون�����رو� 

“حفاظاآ على  ���س��ع��ار  ل��ب��ن��ان، حت��ت 

�لأون�����������رو� و�����س���ت���م���ر�ر خ��دم��ات��ه��ا 

ط���و�رئ  خ��ط��ة  ب��و���س��ع  ومطالبتها 

م�ستد�مة«.

ورف����ع �مل�����س��ارك��ون يف �لع��ت�����س��ام 

يافطات و�أرغفة خبز كتبو� عليها: 

“تقلي�سات �لأونرو� جرمية”، “حق 
“جتويعي  �أحمر”،  خط  �ل��اج��ىء 

ي�ساوي  “�جلوع  �ل�سفقة”،  يخدم 

�لفقر«.

االنباط-وكاالت

�لإ�سر�ئيلية  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  ن�سرت   

�م�س  ل���ل���ر�أي  ��ستطاعاتها  �أوىل  �ملختلفة 

�خلمي�س، بعد �إعان ع�سو �لكني�ست جدعون 

�حلاكم  �لليكود  ح���زب  ع��ن  �لن�����س��ق��اق  �ساعر 

نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�س  برئا�سة 

وت�سكيل حزب جديد با�سم "�أمل جديد".

�حرونوت"  "يديعوت  �سحيفة  وح�����س��ب 

�لعربية، ووفًقا ل�ستطاع �أخبار �لقناة �ل� 12 

�لعربية )ماكو- حد��سوت(، فاإنه �إذ� ما �أجريت 

�لكني�ست �ليوم، فاإن حزب �ساعر �جلديد �سوف 

يح�سل على 15-18 مقعد� يف �لكني�ست، حيث 

�سيح�سل على هذه �ملقاعد على ح�ساب كل من 

�بي�س" برئا�سة  "�أزرق  �لليكود، وح��زب  حزب 

وزير �لمن بيني غانت�س.

�أم����ا ح���زب �ل��ل��ي��ك��ود بح�سب �ل���س��ت��ط��اع، 

ف�سوف يح�سل على 28 مقعد�، و�أحز�ب �ليمني 

�ملتطرف )ميينا( برئا�سة نفتايل بينت على 16 

مقعد�، وحزب "هناك م�ستقبل- تلم" برئا�سة 

يائر لبيد على 16 مقعد�، و�لقائمة �لعربية 

"�سا�س"  �مل�����س��رك��ة ع��ل��ى 11 م��ق��ع��د�، وح���زب 

مقاعد،   7 ع��ل��ى  �ل�سرقي"  �ل��ف��رع  �ل��دي��ن��ي- 

وحزب "يهدوت هتور�ة- �لفرع �لغربي" على 

7 مقاعد، و"�إ�سر�ئيل بيتنا" برئا�سة �أفيغدور 

ليربمان على 7 مقاعد، و"مرت�س" الي�ساري 

 6 �بي�س" على  "�أزرق  7 مقاعد، وح��زب  على 

مقاعد.

 الجامعة العربية تدعو لإلفراج عن 
الفلسطينيين األسرى 

 العراق: ارتفاع حصيلة أحداث 
السليمانية إلى تسعة أشخاص

 صحيفة »إسرائيلية«: الكنيست 
سيحل نفسه خالل أسبوعين

 قاض لبناني يتهم رئيس الوزراء حسان 
دياب ووزراء سابقين في انفجار مرفأ بيروت

لبنان: اعتصام فلسطيني رفضا 
لتقليص خدمات األونروا

ساعر سوف يحصل على 15- 18 مقعدا في الكنيست 
اإلسرائيلي المقبل بعد انشقاقه عن حزب الليكود
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الـريـا�ضي

زيورخ – وكاالت 

اع��ل��ن االحت���اد ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم “فيفا” 

اخلمي�س، الت�شنيف ال�شهري للمنتخبات ل�شهر 

املنتخب  وحافظ  اجل��اري.  اأول  دي�شمرب/كانون 

وجاء  العاملي،  الت�شنيف  �شدارة  على  البلجيكي 

اإجنلرتا،  ال��ربازي��ل،  خلفه منتخبات فرن�شا، ثم 

ال��ربت��غ��ال، اإ���ش��ب��ان��ي��ا، االأرج���ن���ت���ن، اأوروج�������واي، 

املك�شيك واإيطاليا. ويف اإفريقيا، حافظ منتخب 

 20( االإفريقي  الت�شنيف  �شدارة  على  ال�شنغال 

عاملًيا(،   26( تون�س  منتخب  بعد  وج��اء  ع��امل��ًي��ا(، 

اجلزائر )31 عاملًيا(، املغرب )35 عاملًيا( نيجرييا 

)35 عاملًيا(، ثم منتخب م�شر )49 عاملًيا(. وعلى 

ال�شعيد العربي، يت�شدر املنتخب التون�شي ترتيب 

املنتخبات العربية، ومن خلفه اجلزائز، ومن ثم 

املغرب، م�شر، واأخ��ريا قطر )58 عاملًيا واآ�شيوًيا، 

تت�شدر اليابان الت�شنيف يف الرتتيب )27 عاملًيا(، 

ومن ثم اإي��ران )29 عاملًيا(، كوريا اجلنوبية )38 

عاملًيا(، قطر )58 عاملًيا( وال�شعودية )67 عاملًيا(.

70

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع االلكرتوين

منتخب بلجيكا يواصل صدارة التصنيف العالمي 

شقيقة رونالدو تثير الجدل 
بـ»صورة مهينة« لميسي

ادارة الوحدات المؤقتة تتخذ عدة قرارات 

تعادل الجليل والبقعة بدوري الدرجة 
األولى لكرة القدم

االنباط-وكاالت

ال��ربت��غ��ايل  ال��ن��ج��م  �شقيقة  اأ���ش��ع��ل��ت 

االأزيل  ال�����ش��راع  رون��ال��دو  كري�شتيانو 

ب���ن ���ش��ق��ي��ق��ه��ا وال���ن���ج���م االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

ل���ي���ون���ي���ل م���ي�������ش���ي، ب�������ش���ورة ن�����ش��رت��ه��ا 

ا�شتفزت جمهور قائد بر�شلونة.

وب���ع���د ان��ت�����ش��ار رون����ال����دو وف��ري��ق��ه 

بر�شلونة  ع��ل��ى  االإي���ط���ايل،  يوفنتو�س 

االإ���ش��ب��اين ب��ق��ي��ادة م��ي�����ش��ي، ن�����ش��رت اإمل��ا 

اأف������ريو، ���ش��ق��ي��ق��ة ال��ن��ج��م ال���ربت���غ���ايل، 

����ش���ورة ل��ر���ش��م ي��ج��م��ع ال��ن��ج��م��ن على 

اإن�شتغرام. ح�شابها مبوقع 

واأظ���ه���رت ال�����ش��ورة رون���ال���دو واق��ف��ا 

يجل�س  ب��ي��ن��م��ا  ب��االن��ت�����ش��ار،  حم��ت��ف��ا 

اإ���ش��ارة  ق��دم��ي��ه، يف  ع��ن��د  راك��ع��ا  مي�شي 

مي�شي  على  الكبري  رون��ال��دو  النت�شار 

3-0 الثاثاء. وبر�شلونة بنتيجة 

اأك��ر  االآن  حتى  ال�����ش��ورة  وح�شدت 

40 األف عامة اإعجاب على موقع  من 

24 �شاعة من ن�شرها. اإن�شتغرام، بعد 

ال�شورة:  على  معلقة  اأفريو  وكتبت 

اأن��ت  االإط���اق.  على  االأف�����ش��ل  »ملكي. 

اأعظم فخر يف حياتي«.

و���ش��م��ل��ت ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ع��ل��ى ال�����ش��ورة 

الغا�شبة،  بر�شلونة  عددا من جماهري 

م��ن��ه��ا م���ن ذك���ره���ا ب���ع���دد امل�����رات ال��ت��ي 

اأحلق مي�شي ب�شقيقها الهزائم املذلة.

ومل تكن هذه املرة االأوىل التي تثري 

حيث  بتعليقاتها،  اجل���دل  اأف����ريو  اإمل���ا 

ليوفنتو�س  االت���ه���ام  وج��ه��ت  اأن  ���ش��ب��ق 

واأن  االأداء،  ����ش���وء  ب�����ش��ب��ب  االإي����ط����ايل 

من  للفريق  ���ش��يء  ك��ل  يفعل  �شقيقها 

دون فائدة.

االنباط – عمان 

واف���ق���ت ال��ه��ي��ئ��ة االإداري��������ة ل��ن��ادي 

ال�����وح�����دات، ع���ل���ى اإ����ش���اف���ة امل��ح��ام��ي 

اأمي���ن خ��ال��د اأب���و ���ش��رخ م��ت��ط��وع��ا اإىل 

يف  وذل��ك  للنادي،  القانونية  الدائرة 

االج��ت��م��اع االأ���ش��ب��وع��ي ال���ذي ت��راأ���ش��ه 

ع��زاي��زة.  وجيه  العن  ال��ن��ادي  رئي�س 

للنادي  االإع��ام��ي  الناطق  وبح�شب 

ال��ذي قال:” مت خال  حممد غنام، 

اجل��ل�����ش��ة اأي�����ش��ا ت��وج��ي��ه ���ش��ك��ر ب��اإ���ش��م 

ال��ه��ي��ئ��ة االإداري������ة ل���ن���ادي ال���وح���دات، 

الريا�شية،  وف��رق��ه  ال��ع��ام��ة،  وهيئته 

���ش��رك��ة  اإىل  ال��ع��ري�����ش��ة،  وج��م��اه��ريه 

اأب��و���ش��ي��خ��ة ل��ل�����ش��راف��ة، ع��ل��ى دع��م��ه��ا 

ل���ت���ج���ه���ي���ز ف����ري����ق ال�����ك�����رة ال����ردي����ف 

ب���ال���ن���ادي، وك���ذل���ك مت ت��ع��ي��ن ن���واف 

الطائرة  الكرة  لفريق  اإداري��ا  �شريوة 

االأول متطوعا بالنادي. كما اجتمعت 

اإياد  الت�شويق  جلنة  بع�شوي  االدارة 

البحث  ومت  �شمور،  ون�شر  ال�شملتي 

ع����ن ���ش��ب��ل اإن���ع���ا����س خ���زي���ن���ة ال���ن���ادي 

تقدمي  على  االتفاق  مت  حيث  املالية، 

ال��ل��ج��ن��ة خل��ط��ت��ه��ا وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 

يف  ب��ال��ن��ادي،  الت�شويق  ملف  اإدارة  يف 

اجتماع الهيئة االإدارية املقبل.

االنباط- عمان

 تعادل فريقا اجلليل والبقعة بنتيجة 

2-2 يف املباراة التي جرت ام�س اخلمي�س 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب االأم����ري ه��ا���ش��م ب��ال��رم��ث��ا يف 

بدوري  ال�شاد�س  االأ�شبوع  مباريات  قمة 

الدرجة االأوىل لكرة القدم.

نقطة   12 اإىل  ر�شيده  اجلليل  ورف��ع 

امل���ب���اراة  ويف  ن��ق��ط��ة.   11 اإىل  وال��ب��ق��ع��ة 

ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ج���رت ال���ي���وم اأي�����ش��ا على 

ملعب االأمري حممد بالزرقاء فاز فريق 

الدواء على فريق من�شية بني ح�شن  دار 

.0-3 بنتيجة 

ومع نهاية االأ�شبوع ال�شاد�س بالدوري 

يت�شدر فريق ذات را�س البطولة بر�شيد 

ال��ب��ق��ع��ة  ث���م   13 ث���م اجل��ل��ي��ل  ن��ق��ط��ة   13

نقطة   11 بر�شيد  وبلعما  الرمثا  واحتاد 

لكل فريق

االنباط – عمان 

مناف�شات  اجلمعة  اليوم  م�شاء  تتوا�شل 

م�����ن دوري  ع�������ش���رة  ال�������ش���اد����ش���ة  اجل�����ول�����ة 

معان  االأردن مع  �شباب  فيلتقي  املحرتفن 

عند الرابعة م�شاء على �شتاد امللك عبداهلل 

�شتاد االأمري حممد  الثاين، فيما يحت�شن 

بالزرقاء عند ال�شاد�شة والن�شف م�شاء لقاء 

�شباب العقبة مع ال�شريح.  يف اللقاء االول 

االنت�شارات،  ملوا�شلة  االأردن  �شباب  ي�شعى 

ل��اب��ت��ع��اد اأك���ر ع��ن ح�����ش��اب��ات ال��ه��ب��وط، اإذ 

وعلى  نقطة«.  ب�”20  ال�شاد�س  املركز  يحتل 

اجلهة االأخ��رى، �شي�شعى معان لا�شتفاقة 

والتي   ،”2-1“ الرمثا  اأم���ام  اخل�شارة  م��ن 

ب�”17  ال��ت��ا���ش��ع  ل��ل��م��رك��ز  ج��ع��ل��ت��ه ي���رتاج���ع 

ن��ق��ط��ة«. وه���و و���ش��ع ق��د ي�����ش��ع ال��ف��ري��ق يف 

م���وق���ف ���ش��ع��ب يف ال���ل���ق���اءات ال���ق���ادم���ة ان 

مل ي��ح��ق��ق ن��ت��ائ��ج ج���ي���دة ب���داي���ة م���ن ل��ق��اء 

العقبة  �شباب  ي�شت�شيف  ال��ي��وم،  ذات  ..ويف 

نظريه ال�شريح، على ا�شتاد االأمري حممد 

امل�شار،  لت�شحيح  االأول  ويطمح  بالزرقاء، 

بعدما خ�شر ب�شعوبة اأمام الوحدات بهدف 

ب�”13  االأخ��ري  قبل  املركز  ليبقى يف  وحيد، 

نقطة«.  وتعني هذه املباراة الكثري لل�شريح 

ال��ذي مي��ر به  امل��ت��اأزم  الو�شع  للخروج م��ن 

جراء النتائج املرتاجعة التي حققها موؤخرا 

انطاقة  ل��ب��داي��ة  ال��ف��وز  يحقق  ان  وي��اأم��ل 

جديدة تبعده عن مراكز املوؤخرة .. وتعني 

حيث  اأي�شا،  لل�شريح  الكثري  امل��ب��اراة  ه��ذه 

اأم���ام اجل��زي��رة  ال�شابقة  ان��ه��زم يف اجل��ول��ة 

الثامن بر�شيد “17  “1-2”، ويحتل املركز 
نقطة«. وهو لن ير�شى بغري الفوز لبداية 

رحلة العودة اىل املراكز املتقدمة .

مدريد – وكاالت 

العبي  رف�����س  اإ���ش��ب��اين،  �شحفي  تقرير  اأك���د 

ريال مدريد اإقامة اأي احتفاالت عقب الفوز على 

ال�16  دور  اإىل  والتاأهل  بورو�شيا مون�شنجادباخ، 

ل��دوري اأبطال اأوروب���ا. وتغلب ري��ال مدريد على 

م�شاء  نظيفة،  بثنائية  مون�شنجادباخ،  �شيفه 

االأرب��ع��اء، لي�شمن تواجده يف ثمن نهائي دوري 

املباراة،  نهاية  �شافرة  انطاق  وعقب  االأب��ط��ال. 

ظهرت حالة من الهدوء على العبي ريال مدريد، 

يف الوقت الذي احتفل فيه العبو مون�شنجادباخ 

ب��ال��ت��اأه��ل رغ���م اخل�����ش��ارة يف ملعب األ��ف��ري��دو دي 

و�شاختار.  اإن���رت  ب��ت��ع��ادل  م�شتفيدين  �شيتفانو، 

وبح�شب �شحيفة »ماركا« االإ�شبانية، فقد رف�س 

العبو ريال مدريد االحتفال بتلك النتيجة، رغم 

التاأهل ال��ذي ُح�شم من خ��ال تلك امل��ب��اراة، بعد 

اأن كان الفريق قريًبا من توديع البطولة ب�شبب 

نتائجه ال�شابقة. واأو�شحت ال�شحيفة، اأن العبي 

اأن��ه��م مل يقدموا م��ا يجعلهم  ري��ال مريد ي��رون 

يحتفلون، خ�شو�شا بعد اأن خاطروا بالتاأهل حتى 

اجلولة االأخ��رية، واخل�شارة مرتن اأمام �شاختار 

دونيت�شك.

االنباط – عمان 

وا�شل فريقا اجلبيهة واالأهلي �شل�شلة 

انت�شاراتهما يف دوري “كومهو” املمتاز 

ل��ك��رة ال�����ش��ل��ة ب��ع��د اأن ح��ق��ق��ا االن��ت�����ش��ار 

الرابعة  اجل��ول��ة  يف  منهما  لكل  الثالث 

م���ن امل�����ش��اب��ق��ة. وجن����ح ن����ادي اجل��ب��ي��ه��ة 

على  وج��اء  ل��ه  الثالث  ال��ف��وز  يف حتقيق 

 77-108 بنتيجة  االأرث��وذك�����ش��ي  ح�شاب 

يف  الفريقن  جمعت  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ة  يف 

احل�شن  مبدينة  ح��م��زة  االأم���ري  �شالة 

اأرب��اع  جميع  اجلبيهة  واأن��ه��ى  لل�شباب. 

املباراة ل�شاحله بواقع ، 29-18 و17-21 

و32-21 و26-21 وكان العب اجلبيهة ، 

هذه  يف  ت�شجيًا  االأك��ر   ، عبيد  اأح��م��د 

ذات  وع��ل��ى  ن��ق��ط��ة.   27 بر�شيد  امل��ب��اراة 

الثالثة  للمرة  االأه��ل��ي  انت�شر  ال�شالة 

نادي   ، اللقب  حامل  ح�شاب  على  وج��اء 

93-76 ، حيث ح�شم  الوحدات ، بنتيجة 

م��ن  االأوىل  االأرب����اع ال����ث����اث  االأه����ل����ي 

املباراة ل�شاحله بنتيجة 22-16 و19-23 

بالتعادل  الرابع  الربع  وانتهى  و16-23 

االأه���ل���ي  الع����ب  وك�����ان   25-25 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

للنقاط  ت�شجيًا  االأك��ر  عبا�س  ها�شم 

نقطة.ويف   21 بر�شيد  امل��ب��اراة  ه��ذه  يف 

اأق��ي��م��ت يف ���ش��ال��ة احل�شن  ال��ت��ي  امل��ب��ارة 

مبدينة اإربد ، فاز كفريوبا على اجلليل 

ف��وزه  كفريوبا  حمققاً   61-73 بنتيجة 

اجلليل  تلقى  فيما   ، امل�شابقة  يف  االأول 

الثالثة اخل�شارة 

شباب االردن يواجه معان ولقاء صعب للعقبة مع الصريح 

تأهل الريال بدون افراح 

تواصل منافسات سلة الممتاز 
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العربية-وكاالت

امل��ت��ح��دة من  الأمم  ف��ي��ه  وق���ت حت���ذر  يف 

�سرعة،  ب�أق�سى  تتحرك  اللق�ح«  »قومية  اأن 

الع�مل  اأن��ح���ء  ال��ف��ق��راء يف جميع  ي��رك  م��� 

ي���راق���ب���ون اال�����س����ت����ع����دادات ل��ل��ت��ط��ع��ي��م ���س��د 

ال��دول  بع�ض  يف  امل�ستجد  ك��ورون���  ف��رو���ض 

�سيتلقون  ك�نوا  اإذا  عم�  ويت�س�ءلون  الغنية، 

التطعيم ومتى، خل�ست درا�سة ن�سره� موقع 

»بيزن�ض اإن�س�يدر« االأمركي اإىل اأن �سخ�س�ً 

على  �سيح�سل  اأ�سخ��ض   10 كل  من  واح��داً 

70 دولة، موؤكدة اأن الدول  اللق�ح يف حوايل 

الغنية قد »احتكرت« اللق�ح�ت م�سبق�ً.

»لق�ح  حت�لف  قدر  فقد  املوقع،  وبح�سب 

جمعي�ت  م��ن  مكونة  �سبكة  وه��و  ال�����س��ع��ب«، 

خ����ري����ة م���ث���ل م���ن���ظ���م���ة ال���ع���ف���و ال���دول���ي���ة 

دولة   70 يق�رب  م�  اأن  االأرب��ع���ء،  واأوك�سف�م، 

من  فقط  واح��د  تطعيم  على  ق���درة  �ستكون 

10 اأ���س��خ������ض م��ن م��واط��ن��ي��ه��� يف ال��ع���م  ك��ل 

املقبل اإن مل حت�سل على امل�س�عدة.

كم� اأ�س�رت الدرا�سة اإىل اأن جمموعة من 

لتطعيم  يكفي  م�  لديه�  الع�مل  دول  اأغنى 

جميع �سك�نه� زه�ء 3 مرات.

ك��ذل��ك اف��ر���س��ت ت��ل��ك االإح�����س���ئ��ي��ة اأن 

ال�سريرية  ال��ت��ج���رب  قيد  اللق�ح�ت  جميع 

لال�ستخدام،  عليه�  امل��واف��ق��ة  �ستتم  ح�لي�، 

اأن و�سط ح�لة من عدم اليقني  اإىل  م�سرة 

يف وق��ت ���س���ب��ق م��ن ه��ذا ال��ع���م ح��ج��زت دول 

م��ث��ل ال��والي���ت امل��ت��ح��دة م��ئ���ت امل��الي��ني من 

ال��ع��دي��د م��ن ال�سرك�ت  ال��ل��ق���ح م��ن  ج��رع���ت 

ا�ستب�قية. كخطوة  امل�سنعة 

ووفق الدرا�سة، ف�إن الدول الغنية متهمة 

ب���«ت��ك��دي�����ض« ل��ق���ح���ت ك���ورون����، مم���� ي��رك 

ال��ف��ق��رة يف خ��ط��ر م��واج��ه��ة تف�سي  ال����دول 

ل�سنوات. املر�ض 

»العفو الدولية«: هذا احتكار!

رئي�ض  ك��وك��ب��رن  �ستيفن  اع��ت��ر  ب���دوره، 

يف  واالجتم�عية  االقت�س�دية  العدالة  ق�سم 

اال�سراتيجية  تلك  الدولية  العفو  منظمة 

اأن  �سح�يف  بي�ن  يف  واأ�س�ف  »احتك�ر«،  ب�أنه� 

اح��ت��ك���ر ال��ل��ق���ح���ت ي��ق��و���ض ن�����س���ط اجل��ه��ود 

الع�ملية ل�سم�ن حم�ية اجلميع يف كل مك�ن 

من كوفيد 19.

ل��دي��ه���  ال���غ���ن���ي���ة  ال��������دول  اأن  ت�����ب����ع  ك���م���� 

التزام�ت وا�سحة يف جم�ل حقوق االإن�س�ن، 

قد  التي  االأعم�ل  عن  ب�المتن�ع  فقط  لي�ض 

اأم���ك��ن  يف  اللق�ح�ت  على  ب�حل�سول  ت�سر 

اأخ��������رى، ول���ك���ن اأي�������س���� ل���ل���ت���ع����ون وت���ق���دمي 

بح�سب  اإل��ي��ه،  حتت�ج  التي  ل��ل��دول  امل�س�عدة 

تعبره.

وك������ن االأم������ني ال���ع����م ل�����الأمم امل���ت���ح���دة، 

اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ري�����ض، ق��د ج��دد دع��وت��ه اإىل 

»منفعة  ب�عتب�ره�  اللق�ح�ت  م��ع  التع�مل 

ع�مة ع�ملية«، ومت�حة للجميع، يف كل مك�ن 

على كوكب االأر�ض، وخ��سة يف اإفريقي�.

ون��سد للح�سول على 4.2 ملي�ر دوالر يف 

الت�بع  كوف�ك�ض  مل�سروع  املقبلني  ال�سهرين 

ملنظمة ال�سحة الع�ملية، وهو م�سروع طموح 

وتقدميه�  ك��ورون���  فرو�ض  لق�ح�ت  ل�سراء 

الأفقر الن��ض يف الع�مل.

طريقة �ضمان وحيدة

وب��ع��د اج��ت��م���ع ع��ن ب��ع��د ل���الأمم امل��ت��ح��دة 

ق���ل غوتري�ض يف  االإف��ري��ق��ي،  م��ع االحت����د 

ك��وف���ك�����ض هو  اإن مت��وي��ل  م���وؤمت���ر ���س��ح���يف 

الطريقة الوحيدة ل�سم�ن توفر اللق�ح�ت 

يف اإفريقي� ومن�طق ن�مية اأخرى.

بدوره، اعتر املدير الع�م ملنظمة ال�سحة 

يف  غيري�سو�ض  اأده���ن��وم  تيدرو�ض  الع�ملية 

ال��ع���م��ة  للجمعية  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع  اج��ت��م���ع 

ل�����الأمم امل���ت���ح���دة االأ����س���ب���وع امل��������س���ي ب�����س���أن 

يزداد  النفق  نه�ية  ال�سوء يف  اأن  كوفيد-19 

�سطوع�ً ب�سكل مطرد الإنه�ء الوب�ء.

اأن  ي��ج��ب  ال��ل��ق���ح���ت  اأن  اأ����س����ف  اأن����ه  اإال 

ع�مة  منفعة  ب�عتب�ره�  ب�لت�س�وي  ُت�س�رك 

عدم  من  تزيد  خ��سة  ك�سلع  ولي�ض  ع�ملية، 

بع�ض  لتخلف  اآخ���ر  �سبًب�  وت�سبح  امل�����س���واة 

الن��ض عن الركب.

وت�بع تيدرو�ض اأن برن�مج م�سّرع االإت�حة 

ي��ع���ين من  ال���ذي  ال��ع���مل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ملنظمة 

اللق�ح�ت  وت��وزي��ع  لتطوير  االأم���وال  نق�ض 

كوف�ك�ض،  م�سروع  يت�سمن  وال��ذي  بنزاهة، 

لي�ض  نبيلة  لفتة  ي�سبح  اأن  خلطر  معر�ض 

اإال« دون متويل جديد كبر.

�سيتطلب  ك��وف���ك�����ض  اأن  اإىل  اأ����س����ر  ك��م��� 

 ،2021 23.9 ملي�ر دوالر اإ�س�فية خالل ع�م 

امل�����س��روع  اإج����م�����يل ك��ل��ف��ة  اأن  م�������س���ددا ع��ل��ى 

 0.5 من  اأق��ل  متثل  دوالر  ملي�ر   28 الب�لغة 

11 تريليون دوالر هي قيمة حزم  ب�ملئة من 

التحفيز االقت�س�دي التي اأعلنته� حتى االآن 

جمموعة الع�سرين، اأغنى دول الع�مل.

لق�ح  يح�سل  ق��د  املتحدة،  ال��والي���ت  ويف 

لال�ستخدام  االأخ�����س��ر  ال�����س��وء  ع��ل��ى  ف���ي��زر 

يف  مودرن�  ولق�ح  املقبلة،  االأي���م  يف  الط�رئ 

على  املوافقة  كندا  واأعلنت  اأ�س�بيع.  غ�سون 

لق�ح ف�يزر يوم االأربع�ء.

دولة   54 اأن  غوتري�ض  اأو�سح  ذل��ك،  اإىل 

مليون   2.2 م��ن  اأك���ر  ���س��ج��ل��ت  اإف��ري��ق��ي���  يف 

ح���ل��ة اإ���س���ب��ة ب��ف��رو���ض ك��ورون��� واأك���ر من 

53000 ح�لة وف�ة ب�سبب كوفيد-19.

اأن  يف  ح��ق��ي��ق��ي���  اأم�����ال  ه���ن����ك  اأن  وت����ب���ع 

ال�سحة  تدابر  مع  ب���الق��ران   - اللق�ح�ت 

على  التغلب  يف  �ست�س�عد   - االأخ��رى  الع�مة 

اجل�ئحة،  الإن��ه���ء  اأن���ه  اأ���س���ف  لكنه  ال��وب���ء، 

للجميع،  مت�حة  اللق�ح�ت  تكون  اأن  يجب 

اإىل  تفتقر  االإفريقية  ال��ب��ل��دان  معظم  واأن 

التمويل لال�ستج�بة ب�سكل من��سب لالأزمة، 

الطلب  انخف��ض  اإىل  جزئي�  ذل��ك  وي��رج��ع 

ال�سلعية. �س�دراته�  واأ�سع�ر 

دبي - العربية

اإل��ي��ه���  للم�س�فرين  دب���ي  اإم�����رة  �سمحت 

فح�ض  ب�����إج����راء  ال���ع����مل  ح����ول  دول   6 م���ن 

ال��و���س��ول اإىل مط�ر  ف��رو���ض ك��ورون��� ع��ن��د 

امل�سبق قبل  الفح�ض  الدويل، بداًل من  دبي 

بلدانهم. مغ�درة 

و���س��م��ت ال��ق���ئ��م��ة دول جم��ل�����ض ال��ت��ع���ون 

اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  امل��ت��ح��دة  واململكة  اخلليجي 

اأمل�ني�.

اإن���ه ال يطلب  وق���ل��ت ط���ران االإم������رات 

ال�سعودية  م��ن  دب��ي  اإىل  ال��ق���دم��ون  للرك�ب 

وال���ك���وي���ت وال���ب���ح���ري���ن وع����م�����ن اخل�����س��وع 

م����غ�����درة  ق���ب���ل  امل�������س���ب���ق   PCR الخ���ت���ب����ر 

ب����ل����دان����ه����م، وف����ق����� ل�������س���ح���ي���ف���ة »اخل���ل���ي���ج« 

االإم�راتية.

تعليم�ت  يف  ال��ط��ران  ���س��رك��ة  واأ���س���ف��ت 

ج����دي����دة ل���ه���� ب�������س����أن م���ت���ط���ل���ب����ت اخ���ت���ب����ر 

اأن�����ه ميكن  دب�����ي،  اإىل  ل��ل�����س��ف��ر  ك���وف���ي���د-19 

للم�س�فرين من هذه الدول اإجراء االختب�ر 

عند و�سولهم اإىل مط�ر دبي الدويل.

اأن »ه��ذا ال  واأو�سحت ط��ران االإم����رات، 

براً  ي�سلون  الذين  امل�س�فرين  على  ينطبق 

وال��ذي��ن يجب  »ح��ت���«،  ح���دود منطقة  ع��ر 

 96 مل��دة   PCR الخ��ت��ب���ر  اخل�����س��وع  عليهم 

�س�عة من ت�ريخ االختب�ر قبل املغ�درة«.

الطران،  �سركة  ق�لت  ذاته،  ال�سي�ق  ويف 

املتحدة  اململكة  من  للم�س�فرين  ميكن  اإن��ه 

اإىل  الو�سول  عند  االختب�ر  اإج���راء  واأمل�ني� 

دبي، بداًل من الفح�ض امل�سبق قبل املغ�درة.

واأ����س����رت اإىل اأن���ه ال ي���زال اأم�����م ال��رك���ب 

�سمن هذه الفئ�ت خي�ر اإجراء االختب�ر قبل 

96 �س�عة من املغ�درة يف بلدهم االأ�سلي.

دب��ي،  ف��الي  �سركة  اأك���دت  ج�نبه�،  وم��ن 

ال��ت��ع��ل��ي��م���ت ذات��ه��� ب�����س���أن اإع���ف����ء م�����س���ف��ري 

امل�سبق  الفح�ض  من  دبي  اإىل  ال�ست  ال��دول 

لفرو�ض كورون�.

العالم ينتظر لقاح األمل.. ومخاوف »قوميته« تهدد الفقراء

دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق

أفضل الفنادق في العالم .. أحدها في 
المنطقة العربية!

مجموعة »ديور« الرجالية تنتقل 
من بكين إلى الفضاء

العربية-وكاالت 

يف كل ع�م تقوم حمررة ال�سفر يف »ت�تلر«، 

101 ف��ن��دق،  اأف�����س��ل  دل��ي��ل��ة خ��وم��و ب��ت��ج��م��ي��ع 

يف  �سحًرا  واأك��ره���  الوجه�ت  اأذك��ى  وتكت�سف 

كل ركن من اأرك�ن الع�مل، وهي من��سبة فقط 

االأكر فطنة. للم�س�فرين 

م����ع االأوق���������ت ال��ع�����س��ي��ب��ة، ف������إن ال���ف���ن����دق 

ل��ت��ت��ن������س��ب  اأب���ع���د احل������دود  اإىل  ت���ذه���ب  ال���ت���ي 

م���ع ال��ف��خ���م��ة واالأ����س����ل���ة وال��ل��ط��ف وال����روح 

يت�ألقون  ك���ن��وا  ���س��واء  ال�����س��ف��ر.  م�ستقبل  ه��ي 

املحلية،  املنطقة  جت���ه  احلقيقي  اللتزامهم 

النظر  اأو لتمكينن� من  البيئية  اأو ح�س��سيتهم 

م��ن ج��دي��د اإىل م��� ه��و م����أل���وف، ف��ه��وؤالء هم 

ذكرته  مل�  وفق�ً   ،2021 لع�م  ال�س�طعة  النجوم 

ع��ل��ي��ه  واط���ل���ع���ت   ،»The Sun« ���س��ح��ي��ف��ة 

»العربية.نت«.

يف القلب

ه���رل��ني،  The pig يف خليج  ف��ن��دق  ف���ز 

وقت  يف  افتت�حه  منذ  اجل��وائ��ز  م��ن  ب�لعديد 

فندق  �س�بع  ك���ن  حيث  ال��ع���م،  ه��ذا  م��ن  �س�بق 

مملوك ل�سل�سلة لوب�ستر واالأول يف كورنوال. 

�س�حلية جنوب غرب  اإجنليزية  وهي مق�طعة 

اإجن����ل����را. ت��ق��ع اإىل ال���غ���رب م���ن ن��ه��ر ت���م���ر 

وديفون.

30 غ��رف��ة  ي��ح��ت��وي ال��ف��ن��دق ال����ذي ي�����س��م 

بولدارك مب�  ليقدمه يف منطقة  الكثر  على 

يف ذل��ك درو���ض رك��وب االأم���واج ودرو���ض ركوب 

ب�سرط�ن  اال���س��ت��م��ت���ع  ميكنك  ك��م���  امل���ج���داف، 

 Lobster م���ط���ع���م  يف  ال�����ط������زج  ال���ب���ح���ر 

.Shed

�ضقف العامل

 ،»The Happy House« يقع فندق

Phaplu ال�سغرة يف �سم�ل �سرق  يف قرية 

من  ب�لعرو�ض  املتنزهون  �سي�ستمتع  ن��ي��ب���ل، 

امل�لكني.

ي�����س��م امل��ن��زل امل��ك��ون م��ن ع�����س��ر غ���رف ن��وم 

لل�سيوف  ميكن  كم�  لليوغ�،  وم��رك��ًزا  مكتبة 

جبل  على  اإطاللة  مع  لياًل  للتخييم  الذه�ب 

اإيفر�ست، حيث يحيط ب�ملنزل الغ�بة املورقة.

Excelsior اأف�سل فندق �س�طئي 

يقع الفندق ذو اخلم�سة جنوم على �س�طئ 

البندقية، وك�ن مك�ن� الإق�مة  ليدو يف مدينة 

.1932 مهرج�ن البندقية ال�سينم�ئي يف ع�م 

وم���ن ب��ني ال�����س��ي��وف ال�����س���ب��ق��ني ون�����س��ت��ون 

وال  ون��د���س��ور،  ودوق����ة  دوق  وك��ذل��ك  ت�سر�سل 

يزال يجذب ق�ئمة ه�مة من ال�سيوف خالل 

ال�سينم�ئي. احلدث 

العائلية الوجهة 

 ،Beldi Country Club ي���ع���د 

الق�ئمة، حيث  الوحيد �سمن  العربي  الفندق 

يتواجد به احلدائق ال�سخمة يف ن�دي بيلدي 

الرئي�سي،  اجلذب  ع�مل  تعد  والتي  كونري، 

الك�رتونية  امل�س�هد  اأحد  وُتعد  الأمي�ل  ومتتد 

من اأمثلة اأفالم األي�ض واأر�ض العج�ئب.

�سيحب االأط��ف���ل اجل���ري ح��ول احل��دائ��ق، 

ب�لكريب واالآي�ض كرمي  ا�ستقب�لهم  �سيتم  كم� 

عند العودة اإىل الفندق.

ب���ل��ن�����س��ب��ة ل��ل��ب���ل��غ��ني، مي��ك��ن��ك اجل��ل��و���ض يف 

اأح�����د امل�����س���ب��ح اخل��م�����س��ة اأو ح��ج��ز م��ق��ع��د يف 

اخل��سة. ال�سينم� 

الأف�ضل الطعم 

يف   ،Pantrepant ف�����ن�����دق  ي�����ق�����دم 

حيث  ل�«ت�تلر«،  وفق�ً  طع�م  اأف�سل  ج�م�يك�، 

ت�سمل الق�ئمة جمموعة من االأطب�ق املحلية 

م��ث��ل ال���دج����ج امل�����س��وي، وال��ك���الل��و امل��ع��د على 

لل�سب�نخ،  م�س�بهة  خ�����س��راوات  وه��ي  ال��ب��خ���ر، 

ب�الإ�س�فة اإىل اآي�ض كرمي القهوة الط�زج.

ي��ت��م ط��ه��ي ك���ل ط��ب��ق م���ن ق��ب��ل م���م��� ج��ي، 

الذي عمل هن�ك ملدة 20 ع�م�.

املثقفني جنة 

 Belmond Grand ف��ن��دق  يتميز 

�سقلية،  ج���زي���رة  يف   ،Hotel Timeo
 DH ك����ت����ب  ح����ي����ث  االأدب،  يف  ب������ج������ذوره 

»ع�سيق  ال�����س��ه��رة  رواي��ت��ه   ،Lawrence
ليدي ت�س�تريل« خالل اإق�مته يف الفندق.

ال���ك����ت���ب ت����روم�����ن ك����ب���وت���ي، ال������ذي ك��ت��ب 

اأي�س� يف الفندق ملدة  االإفط�ر يف تيف�ين، بقي 

ع�مني.

الليلة  ق�س�ء  ميكنك  الع�ديني،  لل�سيوف 

ال��ف���خ��رة م��ع �سرف�ت تطل  اأح��د االأج��ن��ح��ة  يف 

على جبل اإتن�.

لي�ض  �ستيف�ين  فيال  يف  ال�سحي  املنتجع 

15 جن�ح� للتخل�ض من  �سب� ع�دي�، مع وجود 

الطب  ت�سمل  وع��الج���ت  ال��رق��م��ي��ة،  ال�����س��م��وم 

اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  االأ���س��ن���ن،  وج��راح��ة  ال�سيني 

برامج ال�سحة وفقدان الوزن.

ت�ستغرق  ف��ال   - اإل��ي��ه  الو�سول  ي�سهل  كم� 

الرحالت اجلوية املب��سرة من لندن اإىل ب�دن 

ب�دن، االأمل�نية �سوى �س�عة ون�سف ال�س�عة.

جزيرتك اخلا�ضة

هو  امل���ل��دي��ف  يف   ،Nautilus م��ن��ت��ج��ع 

اأف�����س��ل وج��ه��ة ل��ل��ب���ح��ث��ني ع��ن اخل�����س��و���س��ي��ة، 

روؤي�����ة  ب�����س��ه��ول��ة  ت��ت��ج��ن��ب  اأن  ح���ي���ث مي��ك��ن��ك 

اإق�متك. اأثن�ء  ال�سيوف االآخرين 

ت�س�ء،  وقتم�  ���س��يء  اأي  تطلب  اأن  ميكنك 

م��ث��ل اأط���ب����ق خ�����رج ال��ق���ئ��م��ة م���ن ال��ط��ه���ة يف 

اخل��سة،  البدنية  اللي�قة  جل�س�ت  اإىل  املوقع، 

كل ذلك يف اأي وقت من النه�ر اأو الليل.

يف  ك��وف��ي��د-19  اختب�ر  من�س�أة  اأطلقوا  كم� 

املوقع لل�سيوف واملوظفني، مع ظهور النت�ئج 

يف 24 �س�عة فقط.

العربية-وكاالت

ي��ت��م ع��ر���ض جمموعة  اأن  امل��ق��رر  ك����ن م��ن 

ال��رج���ل��ي��ة اخل������س��ة بخريف  ل���الأزي����ء  دي����ور 

انت�س�ر  اأن  اإال  2021 يف مدينة بكني ال�سينية. 

نتج  وم���  ال��ع���مل��ي  ال�سعيد  ع��ل��ى  ك��ورون���  وب����ء 

االأم��ر  ه��ذا  جعل  ال�سفر  يف  �سعوبة  م��ن  عنه 

م�����س��ت��ح��ي��اًل. ل���ذل���ك ق����رر امل���دي���ر االإب����داع����ي 

لالأزي�ء الرج�لية يف الدار كيم جونز اأن يقدم 

جم��م��وع��ت��ه اف��را���س��ي���ً م���ن اأج�����واء ال��ف�����س���ء 

الرحب الذي مل يبلغه الوب�ء بعد.

وت�������س���م���ن���ت جم����م����وع����ة دي��������ور اخل��������س���ة 

ب���خل��ري��ف امل��ق��ب��ل ح����وايل 45 اإط���الل���ة. وق��د 

االفرا�سي  للعر�ض  الع�م  االإط���ر  على  غلب 

اأجواء ف�س�ئية حملت توقيع املخرج الفرن�سي 

فتزينت  الرج�لية  االأزي����ء  اأم���  ف�نز،  توم��ض 

من  م�����س��ت��وح���ة  ج����ءت  ك��رت��ون��ي��ة  ب�سخ�سي�ت 

اأعم�ل الر�س�م كيني �س�رف.

يف ال���ت���ع���ري���ف ع���ن ه����ذه امل���ج���م���وع���ة، ق����ل 

املرح  ب�لط�بع  اأ�ستعني  اأن  »اأردت  جونز:  كيم 

الق�متة  االأج��واء  على  التغلب  بهدف  واملبتكر 

ال��ت��ي ي��ف��ر���س��ه��� ال���وب����ء ع��ل��ى ع���مل��ن��� ح���ل��ي���ً«. 

العر�ض  ي�سكل  اأن  الطبيعي  م��ن  ك���ن  ل��ذل��ك 

االف����را�����س����ي ال������ذي ق�����دم ه�����ذه امل��ج��م��وع��ة 

اأج��واء  اإىل  للوب�ء  املتعبة  االأج��واء  من  هروب�ً 

مريحة تن�سره� اأزي�ء تتوجه اإىل جح�فل من 

مع  ويتوا�سلون  يعملون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ������ض 

االآخرين افرا�سي�ً من من�زلهم.

ب���ه��ت��م���م��ه  ك���ي���م ج���ون���ز  ُع�����رف  ذل����ك  اإىل 

الوا�سحة  والق�س�ت  املتقنة  ب�خلي�طة  الكبر 

لالأزي�ء  االإبداعية  االإدارة  مه�م  ت�سلمه  منذ 

الرج�لية يف دار ديور، ولكنه يف هذه املجموعة 

ح��ر���ض ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ال��ق�����س���ت م��ري��ح��ة مع 

ا�ستعم�ل لالأحزمة اخل��سة بتحديد اخل�سر، 

طراز  من  امل�ستوح�ة  املع�طف  اإىل  ب�الإ�س�فة 

اأزي�ء النوم واالأحذية امل�سنوعة من فرو املنك 

يتم  التي  بتلك  مذكرة  اخللف  من  واملفتوحة 

ارتداوؤه� ع�دة داخل املنزل.

ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ه��ذه املجموعة  ال�����س��راوي��ل 

متيزت بق�س�ته� املريحة امل�ستوح�ة من االأزي�ء 

ب���الأك��ت���ف  فتميزت  ال�����س��رات  اأم����  الع�سكرية، 

ال��ع��ري�����س��ة واجل����ي����وب ال���وا����س���ع���ة. وق����د راأي���ن���� 

اإطالالت  من  م�ستوح�ة  بت�سريح�ت  الع�ر�سني 

ال�سخ�سي�ت الكرتونية التي تتوجه لالأوالد.

ت��ط��ري��ز  مب�������س����غ���ل  دي������ور  دار  ا����س���ت���ع����ن���ت 

الفن�ن  ر�سوم�ت  لتنفيذ  ال�سني  يف  متواجدة 

االأزي�ء. وقد تطلب تطريز  �س�رف على  كيني 

اأح����د ال��ق��م�����س���ن ال��ت��ي ظ��ه��رت يف امل��ج��م��وع��ة 

على  ام��ت��دت  العمل  م��ن  �س�عة   7000 ح���وايل 

على  ظهرت  نف�سه�  التطريز  تقنية  يوم�ً.   35

االأح���زم���ة ال��ت��ي اأ���س���ف��ت مل�����س���ت م��رح��ة على 

االإطالالت الرج�لية ذات االألوان احلي�دية.

الذي  املب��سر  العر�ض  دي��ور  دار  ا�ستبدلت 

للعر�ض  ت��ق��دمي  بحفل  ب��ك��ني  يف  م��ق��رراً  ك����ن 

االف���را����س���ي يف امل��دي��ن��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ب��ح�����س��ور 

�سفراء حمليني للدار. كم� ركزت على الط�بع 

املرح لالأك�س�سوارات من خالل تقدمي حقيبة 

رج�لية  بن�سخة   Dior Saddle Bag
واأن��واع  مرحة  ب���أل��وان  اأو  ال��دار  بلوغو  تزينت 

من اجللد املبتكر.

هاتف روسي جديد يتحدى »أيفون« سيتم تصنيعه عبر هذه الشركة
دبي - العربية

املعلوم�ت  تكنولوجي�  اأم���ن  �سركة  تعمل 

ال����رو�����س����ي »ك��������س���ر����س���ك���ي«، ع���ل���ى ت��ط��وي��ر 

التج�س�سي،  ل���الخ���راق  م��ق���وم  ذك���ي  ه���ت��ف 

ي�����س��م��ح مب���ع����جل���ة ال���ب���ي����ن����ت ال�������س���ري���ة م��ن 

مل�  وف��ق���ً  االأخ����رى،  التقنية  امل�����س��ت��ج��دات  ب��ني 

يوجني  لل�سركة،  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ذك���ره 

ك��سبر�سكي.

ت�سغيل  ن���ظ����م  ب���ل��ف��ع��ل  ال�����س��رك��ة  ط�����ورت 

ل���الأج���ه���زة امل���دجم���ة، ف�����س��اًل ع���ن االإ����س���دار 

اخل��ض ب�إنرنت االأ�سي�ء. وق�ل ك��سر�سكي، 

ال��ل��وح��ي��ة  ال���ه���وات���ف واالأج����ه����زة  اإ�����س����دار  اإن 

موقع  ذك��ره  مل���  وف��ق���ً   ،2021 ع���م  �سيكتمل يف 

»����س���ب���وت���ن���ي���ك« ال����رو�����س����ي، واط����ل����ع����ت ع��ل��ي��ه 

»العربية.نت«.

وق�ل ك��سر�سكي: »ب�سغطة واحدة، يقوم 

امل�ستخدم بتحويل اله�تف اإىل نظ�م الت�سغيل 

على  ط�قة  حمطة  توربني  يف  للتحكم  االآمن 

الو�سع، لن تكون هن�ك  املث�ل. يف هذا  �سبيل 

خدم�ت من Google Play، ال �سيء من 

هذا القبيل. ولكن هذا هو جمرد حلم«.

وي�سعى ك��سر�سكي اإىل �سنع ه�تف واحد 

اآن واح���د،  ت�����س��غ��ي��ل يف  مي��ك��ن��ه ح��م��ل ن��ظ���م��ي 

اإذا  ال��ن������ض معهم ه���ت��ف���ن.  وق����ل »ك��ث��ر م��ن 

ك���ن��ت ه��ن���ك ح���ج��ة ل��وج��ود ه���ت��ف واح���د مع 

من  ب�أ�سي�ء  ف�سنقوم   - متغر  ت�سغيل  نظ�م 

القبيل«. هذا 

����س���ي���ح���م���ل ال����ه�����ت����ف ال����رو�����س����ي اجل���دي���د 

واإر�س�ل  املك�مل�ت  اإج��راء  من  متكن  برجمي�ت 

اإ�س�فة اإىل برامج املكتب واملت�سفح  الر�س�ئل، 

والتطبيق�ت مثل االآلة احل��سبة واملنبه.

اأم��ن  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  واأ���س���ف 

نفكر  »مل  ال��رو���س��ي��ة،  امل��ع��ل��وم���ت  تكنولوجي� 

للتطبيق�ت مثل هواتف  بعد يف وجود متجر 

يف  م�س�به  ���س��يء  يظهر  اأن  يجب  ول��ك��ن  اأب���ل، 

امل�ستقبل«.

اتف�ًق�  ب�لفعل  هن�ك  اأن  ك��سر�سكي  وذكر 

ذك���ي���ة �سينية  ه���وات���ف  ت�����س��ن��ي��ع  ���س��رك��ة  م���ع 

للنور  ���س��ي��خ��رج  اجل��ه���ز  اإن  ب���ل��ق��ول  واخ��ت��ت��م 

بحلول نه�ية الع�م املقبل.


