
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الصحة: 49 وفاة و1816 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا

  العودات يترأس أول اجتماع 
للمكتب الدائم للنواب

االنباط-عمان 

ت�سجيل  ع��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ�سابة بفريو�س كورونا  49 وفاة و1816 

امل�����س��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س ال�����س��ب��ت، 

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 3335 وفاة 

و257275 اإ�سابة.

وتوّزعت الإ�سابات على 599 حالة يف 

حمافظة اإربد، منها 6 حالت يف الرمثا، 

و465 حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

و122  امل��ف��رق،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و222 

حالة يف حمافظة جر�س، و101 حالة يف 

حمافظة عجلون، و99 حالة يف حمافظة 

الكرك،  حمافظة  يف  حالة  و64  البلقاء، 

ال���زرق���اء، و46  و47 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حالة يف حمافظة الطفيلة، و45 حالة يف 

حمافظة العقبة، و 5 حالت يف حمافظة 

ماأدبا، وحالة واحدة يف حمافظة معان.

عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 

اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئا�سة 

اإىل  و�سل  الن�سطة حالّياً  احل��الت  عدد 

احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   40596

 112 امل�ست�سفيات  اإىل  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 83 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

عقد املكتب الدائم يف جمل�س النواب 

ال�سبت  ام�����س  ���س��ب��اح  الأول  اج��ت��م��اع��ه 

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  برئا�سة 

ع��ب��د امل��ن��ع��م ال����ع����ودات، ب��ح�����س��ور ن��ائ��ب��ي 

ال��رئ��ي�����س وم�����س��اع��دي��ه، وج����رى خ��الل��ه 

حتديد اأولويات عمل املجل�س يف املرحلة 

املقبلة.

ووجه العودات حتية الفخر والعتزاز 

وال�سكر  ال��ث��اين،  اهلل  عبد  امللك  جلاللة 

بافتتاح  لتف�سله   جل��الل��ت��ه  وال��ع��رف��ان 

الدورة غري العادية الأوىل ملجل�س النواب 

التا�سع ع�سر،  رغم الظروف ال�ستثنائية 

ما  ك��ورون��ا،  جائحة  ج��راء  نعي�سها  التي 

يدلل على اعتزاز جاللة امللك مبوؤ�س�سة 

�سري  على  حر�سه  اىل  اإ�سافة  ال��رمل��ان، 

وانتظامها  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  عمل 

لأن ذلك جزء من قوة الدولة الأردنية.

وج�������رى خ�����الل الج����ت����م����اع ت�����س��م��ي��ة 

العر�س  خطبة  على  ال��رد  جلنة  اأع�ساء 

ال��رد  ب�سياغة  اللجنة  لتقوم  ال�����س��ام��ي، 

خالل  املجل�س  على  عر�سه  اإىل  لي�سار 

الأ�سبوع اجلاري لإقراره.

النهو�س  اأه��م��ة  ال��ع��ودات على  و���س��دد 

ب���������اأداء امل���ج���ل�������س وت����ق����دمي ع���م���ل ي��ل��ب��ي 

منوهاً  الأردن���ي���ن،  وتطلعات  طموحات 

ال��ت��خ�����س�����س عن  م���راع���اة  ����س���رورة  اإىل 

بدورها  لتطلع  اللجان،  اأع�ساء  اختيار 

املاأمول فيه.

التفا�صيل �ص »2«
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 اهمية توفير الدعم المالي لتمكينها من االستمرار في تقديم خدماتها

الصفدي: األونروا موجودة إلى حين 
التوصل لحل لقضية الالجئين 

االنباط-وكاالت

اأك���د امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��دف��اع ع��ن الأر����س 

التحرير  ملنظمة  التابع  ال�ستيطان  ومقاومة 

الفل�سطينية اأن �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي 

ح�ساب  على  ال�ستيطانية  الطرق  �سق  تكثف 

امل�����س��ت��وط��ن��ات  ل��رب��ط  الفل�سطينين  اأرا����س���ي 

ببع�سها  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  على  املقامة 

الفل�سطينية  الأرا����س���ي  ع��ل��ى  امل��ق��ام��ة  وب��ت��ل��ك 

ال�سم  خمططات  لتنفيذ   1948 ع��ام  املحتلة 

ال�ستعمارية.

ال�سادر  الأ�سبوعي  تقريره  يف  املكتب  وبن 

�سلطات  اأن  الل���ك���روين  م��وق��ع��ه  ع��ل��ى  ال��ي��وم 

الحتالل وبدعم من اإدارة الرئي�س الأمريكي 

ا�ستيطانية  ط��رق  �سبكة  تنفذ  ترامب  دونالد 

ط��ول��ي��ة وع��ر���س��ي��ة ب��ع�����س��ه��ا ج��دي��د وب��ع�����س��ه��ا 

قدمي تتم تو�سعته لربط امل�ستوطنات ببع�سها 

الفل�سطينين وحما�سرتهم يف  وتقييد حركة 

قراهم وبلداتهم و�سرب اقت�سادهم.

اأن ���س��ل��ط��ات الح��ت��الل  واأو����س���ح ال��ت��ق��ري��ر 

اأرا������س�����ي  م�����ن  دومن   401 ع����ل����ى  ا�����س����ت����ول����ت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن لإق���ام���ة ط���ري���ق ا���س��ت��ي��ط��اين 

يف خم��ي��م ال��ع��روب ���س��م��ال اخل��ل��ي��ل وع��ل��ى 406 

دومن����ات لإق��ام��ة ط��ري��ق ا���س��ت��ي��ط��اين يف قرية 

حوارة.

التفا�صيل �ص »9«

 االحتالل يكثف شق الطرق االستيطانية على حساب 
أراضي الفلسطينيين

داودية: بذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف 
التعاون البيني والثالثي

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف IIRA تستمر 
بتثبيت التصنيف االئتماني للبنك اإلسالمي األردني 

االنباط- القاهرة

ام�س  القاهرة،  امل�سرية  العا�سمة  �سهدت   

ال����وزاري الثالثي  اأع��م��ال الج��ت��م��اع  ال�����س��ب��ت، 

امل�سرك، بن الأردن وم�سر والعراق.

ت��راأ���س��ه  ال�����ذي  الأردين،  ال���وف���د  و�����س����ارك 

الجتماعات  يف  داودي��ة،  حممد  الزراعة  وزي��ر 

التوافق  اأطر  بحثت  التي  والثالثية،  الثنائية 

ع��ل��ى م�����س��اري��ع ال���ت���ع���اون امل�������س���رك، ت��رج��م��ًة 

ملخرجات قمة عمان التي عقدت يف اآب املا�سي، 

وال��ت��ي ج��م��ع��ت ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

والرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي ورئي�س 

الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي.

و����س���ه���دت الج���ت���م���اع���ات م���ب���اح���ث���ات ح���ول 

البينية،  التجارة  الكهربائي،  الربط  م�ساريٍع 

املنطقة القت�سادية امل�سركة وتعزيز التكامل 

يف الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وال����دوائ����ي، اإ���س��اف��ة اإىل 

البروكيماوية  ال�سناعات  يف  التعاون  فر�س 

وا�ستهل  ال�سرياميك.  و�سناعة  والن�سيجية، 

الج��ت��م��اع��ات  يف  م�����س��ارك��ت��ه  الأردين  ال���وف���د 

القطاعية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ا���س��ت��م��رت ال���وك���ال���ة الإ����س���الم���ي���ة ال��دول��ي��ة 

البحرين(  وم��ق��ره��ا   (  )IIRA(للت�سنيف

ب��ت��اأك��ي��د اإع�����ادة ت��ث��ب��ي��ت ال��ت�����س��ن��ي��ف الئ��ت��م��اين 

ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  الردين  ال����س���الم���ي  ل��ل��ب��ن��ك 

BB+/ الدويل للعمالت الأجنبية عند درجة 

A+(jo (/ ال�سعيد املحلي بدرجة A3 وعلى 

jo( A1( مع املحافظة على نظرة م�ستقبلية 

الت�سنيفات.  م�ستقرة جلميع هذه 

وح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�������س���ادر ع���ن ال��وك��ال��ة 

الإ���س��الم��ي  ال��ب��ن��ك  ف���اإن   2020/12/8 ب��ت��اري��خ 

الإ���س��الم��ي��ة  ال���ب���ن���وك  اأح�����د  ي��ع��ت��ر  الأردين 

الرائدة على م�ستوى العامل واكر واقدم بنك 

الت�سنيفات  تثبيت  وج��اء  الأردن،  يف  اإ�سالمي 

ا�ستمرارية  البنك يف  لقدرة  نتيجة  الئتمانية 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ح�����س��ت��ه ال�����س��وق��ي��ة ل��ت�����س��ل اىل 

البالغة  الأردنية  امل�سرفية  الأ�سول  8.7% من 

راأ�س  بكفاية  ومتتعه  اردين  دينار  مليار   51.1

الأول من  الن�سف  نهاية  قوية و�سلت يف  مال 

عام 2020 .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

 دعا نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و������س�����وؤون امل���غ���رب���ن اأمي������ن ال�������س���ف���دي اإىل 

ت��وف��ري ال��دع��م امل����ايل ال����ذي حت��ت��اج��ه وك��ال��ة 

ال��الج��ئ��ن  امل��ت��ح��دة لإغ���اث���ة وت�����س��غ��ي��ل  الأمم 

من  لتمكينها  )الأون�������روا(؛  الفل�سطينين 

ال����س���ت���م���رار يف ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا احل��ي��وي��ة 

التي  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  خ�سو�ساً  لالجئن، 

جائحة  مل��واج��ه��ة  م�سوؤولياتها  فيها  ازدادت 

كورونا.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل���ق���ائ���ه ام�������س ال�����س��ب��ت 

لزاريني،  فيليب  ل�)الأونروا(،  العام  املفو�س 

ل��ب��ح��ث اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة وامل���������س����اورات م��ع 

ال�����س��رك��اء ال��دول��ي��ن ل��ت��وف��ري ال���دع���م امل���ايل 

الالزم ل�سد العجز املايل احلاد الذي تواجهه 

الوكالة.

وا�����س����ت����ع����ر�����س ال���������س����ف����دي ولزاري�������ن�������ي 

الدعم  حل�سد  الدويل  للموؤمتر  ال�ستعدادات 

ال�سويد  ومملكة  اململكة  تعمل  الذي  للوكالة 

على عقده العام املقبل.

التفا�صيل �ص »3«

تناقض تصريحات العودة للمدارس تعود للواجهة

 عيون االحتالل والمستوطنين ترنو 
للسيطرة على »سجن الجفتلك« األثري

االنباط- عمان 

الت�سريحات  ت�سارب  م�سل�سل  زال  ل 

بن اأهل الطب  يثري الكثري من اجلدل 

يف ال�سارع الأردين يف ظل اجلائحة التي  

باتت توؤرق كل بيت اردين ماديا ومعنويا 

.

ف���ف���ي ح�����ن اأط�����ل�����ق ع�������س���و ال��ل��ج��ن��ة 

الوطنية ملكافحة الأوبئة  الدكتور عزمي 

حمافظة ت�سريحات جديده حول وجوب 

الدرا�سه  مقاعد  على  لالنتظام  ال��ع��ودة 

ك����ون امل����دار�����س ل ت�����س��ك��ل ب�����وؤر لن��ت��ق��ال 

الطب  ا�ست�ساري  باغته  كورونا  فايرو�س 

ابو  منري  الدكتور  والوبائيات  الوقائي 

لنت�سار  ب��وؤر  امل��دار���س  اإن  بالقول  هاللة 

ن�سبة  ذل���ك  ع��ل��ى  وال��دل��ي��ل  ال��ف��اي��رو���س 

ال��درا���س��ي الول  ال��ف�����س��ل  الإ����س���اب���ات يف 

. ت�����س��ري��ح��ات ال���ع���ودة ل��ل��م��دار���س ال��ت��ي 

ت�ستعل مع كل بداية ف�سل دار�سي جديد 

م��ن��ذ ظ���ه���ور اجل���ائ���ح���ة ق���دمي���ة ح��دي��ث��ة 

من  الكثري  �سهدت  ال�سابقة  فاحلكومة 

ف��ي��م��ا يخ�س  امل��ت��ن��اق�����س��ه  ال��ت�����س��ري��ح��ات 

للمدار�س  العودة 

ت�سريحات  ا�سري  امل��واط��ن  يقع  وهنا 

ت�سعهم  الخ��ت�����س��ا���س  اأه����ل  م���ن  ت��ط��ل��ق 

بن حرية من اأمرهم ما بن خوف على 

اأرواح اأبناءهم اأو اخلوف على م�ستقبلهم 

وزارة  تتداركه  اأن  يجب  ما  وهو  العلمي 

لهذه  ح��د  ت�سع  اأن  يجب  ال��ت��ي  ال�سحة 

الت�سريحات.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

حت����رك����ات م�������س���ب���وه���ة، ي���ق���وم ب���ه���ا ع�������س���رات 

امل�����س��ت��وط��ن��ن امل���ت���ط���رف���ن وق�������وات الح���ت���الل 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي، م��ن��ذ م����دة ل��ي�����س��ت ب��ال��ق�����س��رية 

يف حم��ي��ط امل��ب��ن��ى ال�����س��خ��م امل���ع���روف ب���«���س��ج��ن 

اجل��ف��ت��ل��ك«، امل���وج���ود يف ق��ري��ة اجل��ف��ت��ل��ك بن 

الغ���������وار وم����دي����ن����ة اأري������ح������ا، و�����س����ط خم����اوف 

م�����ن خم���ط���ط���ات���ه���م ل���ل�������س���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه وم���ن���ع 

الفل�سطينين والزوار من ارتياده. 

���س��ي��ط��رت��ه على  ال���وق���ت ذات�����ه، ول��ت��ع��زي��ز  يف 

ترف�س  ذات���ه،  بحد  وال�سجن  برمتها،  املنطقة 

املكان،  يف  ترميم  اأع��م��ال  اأي  الح��ت��الل  �سلطات 

التابع جلي�سه  املع�سكر  ال�سجن من  بحجة قرب 

اجلفتلك،  قرية  وتتعر�س  املجاورة  وامل�ستوطنة 

ال���واق���ع���ة يف الأغ������وار ال��و���س��ط��ى ب���ن م��دي��ن��ت��ي 

الغ���وار  م��ن��اط��ق  ببقية  اأ���س��وة  واأري���ح���ا،  نابل�س 

لعملية تهويد ممنهجة بهدف اإفراغها كليا من 

يف  �سائغة  لقمة  لت�سبح  الفل�سطينين  �سكانها 

يد امل�ستوطنن  وما يجري على القرية، ينطبق 

�ُسيد  اأنه  الدرا�سات  توؤكد  الذي  »ال�سجن«  على 

ا�سطبال للخيول  1830-1840، وكان  بن عامي 

لل�سرطة لح��ق��ا،  وم��رك��زا  ال��ع��ث��م��اين  ال��ع��ه��د  يف 

ال�ستعمار  حقبة  يف  �سجن  اإىل  حتويله  وج��رى 

الإجن��ل��ي��زي ال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب��اإع��الن ق��ي��ام »دول���ة« 

على  وب��ق��اءه   ،1948 ع��ام  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل 

حاله خالل الإدارة الأردنية لل�سفة الغربية يف 

الحتالل  قدوم  حتى   ،1967-1952 بن  الفرة 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي، ال�����ذي ا���س��ت��خ��دم��ه ك�����س��ج��ن ث��م 

لقواته. مع�سكرا 

التفا�صيل �ص »10«

   وزيرة الصناعة: حريصون على التوازن بين الجانبين
   الصحي واالقتصادي

   أورنج األردن تستثمر بمشروع للبيع والطلب 
   عبر االنترنت

   1.5 مليار دوالر حجم اإلنتاج القائم لقطاع الصناعات
   البالستيكية والمطاطية 



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الآحد  13 / 12 / 2020 

 العودات يترأس أول اجتماع للمكتب الدائم للنواب

تناقض تصريحات العودة للمدارس تعود للواجهة

 مجلس أمناء الجامعة الهاشمية وفر )5( مليون دينار خالل عامين في عطاءات ومشاريع الجامعة

 البدور :تخفيف الحظر وفتح 
القطاعات اصبح ممكنًا

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى عشيرتي الشماالت والحمود

 وزير العدل يقرر ارجاء تنفيذ القرار المتعلق بعناوين 
المحامين والتصريح عنها بموجب امر الدفاع 21

المركزي: 17.9% نسبة كفاية 
رأس المال لدى البنوك المرخصة

 وفد وزاري أردني يشارك في االجتماعات 
القطاعية مع مصر والعراق

 النواب: الصورة المنسوبة 
لرئيس المجلس غير صحيحة

االنباط-عمان

عقد املكتب الدائم يف جمل�س النواب اجتماعه 

جمل�س  رئي�س  برئا�سة  ال�سبت  ام�س  �سباح  االأول 

ال���ن���واب امل��ح��ام��ي ع��ب��د امل��ن��ع��م ال���ع���ودات، بح�سور 

نائبي الرئي�س وم�ساعديه، وجرى خالله حتديد 

اأولويات عمل املجل�س يف املرحلة املقبلة.

ووجه العودات حتية الفخر واالعتزاز جلاللة 

امللك عبد اهلل الثاين، وال�سكر والعرفان جلاللته 

لتف�سله  بافتتاح الدورة غري العادية االأوىل ملجل�س 

اال�ستثنائية  الظروف  رغم  ع�سر،   التا�سع  النواب 

التي نعي�سها ج��راء جائحة كورونا، ما يدلل على 

اإ�سافة  ال��رمل��ان،  امل��ل��ك مبوؤ�س�سة  اع��ت��زاز ج��الل��ة 

اىل حر�سه على �سري عمل املوؤ�س�سات الد�ستورية 

وانتظامها الأن ذلك جزء من قوة الدولة االأردنية.

اأع�ساء جلنة  ت�سمية  االجتماع  خ��الل  وج��رى 

اللجنة  لتقوم  ال�سامي،  العر�س  على خطبة  ال��رد 

ب�سياغة الرد لي�سار اإىل عر�سه على املجل�س خالل 

االأ�سبوع اجلاري الإقراره.

و�سدد العودات على اأهمة النهو�س باأداء املجل�س 

وتقدمي عمل يلبي طموحات وتطلعات االأردنيني، 

منوهاً اإىل �سرورة مراعاة التخ�س�س عن اختيار 

اأع�ساء اللجان، لتطلع بدورها املاأمول فيه لتكون 

املوؤ�س�سة ودورها  بهذه  للنهو�س  االأ�سا�سي  العمود 

الد�ستوري.

ومعاجلة االختالالت التي ت�سببت بانطباعات 

�سلبية عن املوؤ�س�سة الت�سريعية، ويكون ذلك بداية 

عر مالم�سة ق�سايا وتطلعات املواطنني والوقوف 

عند كل مالحظاتهم فهم عني الرقيب على اأداء 

اأن��ه ل��دى النواب  املجل�س، م��وؤك��داً يف ه��ذا ال�سياق 

�ساأنها  م��ن  م��ق��درة  ك��ف��اءات  م��رة  الأول  املنتخبني 

االإ�سهام يف دور رقابي وت�سريعي ي�ساعد يف نهو�س 

عمل املجل�س.

و���س��دد ال��ع��ودات على اأه��م��ي��ة م��راع��اة التباعد 

واتخاذ تدابري الوقاية عند عقد اجتماعات املجل�س 

اللجان، وكذلك  اأو خالل اجتماعات  القبة،  حتت 

عر  واملوظفني  املراجعني  �سالمة  على  احلر�س 

اتخاذ �سبل التدابري الوقائية الالزمة.

و�سمت جلنة الرد على خطاب اعر�س ال�سامي 

كل من النواب: امين املجايل، خليل عطية، ن�سار 

القي�سي، عبد احلليم احلمود، بالل املومني، ا�سالم 

ال��ط��ب��ا���س��ات، ا���س��م��اء ال��رواح��ن��ة، �سالح ال��وخ��ي��ان، 

الربابعة،  جعفر  اليا�سني،  عبيد  م��دان��ات،  امي��ن 

كري�سان،  تي�سري  العيا�سرة،  عمر  حينا،  خ��ل��دون 

م��ي��اده ���س��رمي، ط���الل ال��ن�����س��ور، ف��اي��ز ب�سبو�س، 

اأي�����وب خ��م��ي�����س، ع��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ات، حم��م��د مو�سى 

ال��غ��وي��ري، حم��م��د امل��ح��ارم��ة، م���رزا ب����والد، ناجح 

العدوان، حممد جرادات، غازي ال�سرحان، حممد 

ال�سطناوي، حممد الفايز، عبد الرحيم االأزاي��دة، 

�سالمة البلوي، رميا اأبو العي�س.

االنباط-عمان

الت�سريحات  ت�سارب  م�سل�سل  زال  ال 

الكثري من اجلدل  اأه��ل الطب  يثري  بني 

التي   اجلائحة  ظل  يف  االأردين  ال�سارع  يف 

باتت توؤرق كل بيت اردين ماديا ومعنويا .

ف����ف����ي ح�����ني اأط�����ل�����ق ع�������س���و ال���ل���ج���ن���ة 

الوطنية ملكافحة االأوبئة  الدكتور عزمي 

حمافظة ت�سريحات جديده حول وجوب 

ال��درا���س��ه  مقاعد  على  لالنتظام  ال��ع��ودة 

ك����ون امل����دار�����س ال ت�����س��ك��ل ب�����وؤر الن��ت��ق��ال 

الطب  ا�ست�ساري  باغته  كورونا  فايرو�س 

ال��دك��ت��ور منري ابو  ال��وق��ائ��ي وال��وب��ائ��ي��ات 

النت�سار  ب��وؤر  امل��دار���س  اإن  بالقول  ه��الل��ة 

ن�سبة  ذل����ك  ع��ل��ى  وال���دل���ي���ل  ال���ف���اي���رو����س 

االإ�سابات يف الف�سل الدرا�سي االول .

ت�����س��ري��ح��ات ال���ع���ودة ل��ل��م��دار���س ال��ت��ي 

ت�ستعل مع كل بداية ف�سل دار�سي جديد 

م���ن���ذ ظ���ه���ور اجل���ائ���ح���ة ق���دمي���ة ح��دي��ث��ة 

من  ال��ك��ث��ري  ���س��ه��دت  ال�سابقة  ف��احل��ك��وم��ة 

ف��ي��م��ا يخ�س  امل��ت��ن��اق�����س��ه  ال��ت�����س��ري��ح��ات 

للمدار�س  العودة 

ت�سريحات  ا���س��ري  امل��واط��ن  ي��ق��ع  وه��ن��ا 

ت�سعهم  االخ��ت�����س��ا���س  اأه�����ل  م���ن  ت��ط��ل��ق 

اأمرهم ما بني خوف على  بني حرية من 

م�ستقبلهم  على  اأو اخلوف  اأبناءهم  اأرواح 

وزارة  تتداركه  اأن  يجب  م��ا  وه��و  العلمي 

لهذه  ح��د  ت�سع  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ة 

حقيقي  ت�سويف  باتت  التي  الت�سريحات 

مل�����س��ري ط��الب��ن��ا االأع������زاء واأول����ي����اء اأم����ور 

وتزيد من فجوة عدم الثقه بني امل�سوؤول 

واملواطن.

االنباط-عمان

ال�سامية  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ����س���درت  اأن  م��ن��ذ 

اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  تعيني  على  ب��امل��واف��ق��ة 

املجل�س  َم���اَر����َس   2018-6-3 ب��ت��اري��خ  الها�سمية 

وفقا  اجلامعة  م�سرية  دع��م  واأعماله يف  مهامه 

مل��ه��ام و���س��الح��ي��ات امل��ج��ل�����س ال������واردة يف ق��ان��ون 

اجل��ام��ع��ات االأردن���ي���ة يف ك��اف��ة جم����االت العمل 

االأكادميية والبحثية واالإداري��ة واملالية والبنية 

التحتية وبناء اال�سرتاتيجية. وقد ت�سكل املجل�س  

م��ن م��ع��ايل ال��ع��ني ال��دك��ت��ور ي��ا���س��ني احل�سبان 

رئي�ًسا، وع�سوية رئي�س اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور 

فواز العبداحلق الزبون، والدكتور فايز الربيع، 

واالأ�ستاذ  ���س��وي��دان،  مي�سيل  الدكتور  واالأ���س��ت��اذ 

الدكتور  واالأ�ستاذ  بني �سالمه،  الدكتور حممد 

اأحمد حمدان، واالأ�ستاذ الدكتور ينال �سفاقوج، 

والدكتور  عكرو�س،  م��اأم��ون  الدكتور  واالأ���س��ت��اذ 

اأح���م���د ع��ل��ي��م��ات، وال���دك���ت���ور ح�����س��ني ال��ع��م��و���س، 

والدكتور رفعت الطويل وال�سيد رائد اخلزاعلة، 

وال�سيد ماهر ال�سا�ساين.

وبا�سر املجل�س علمه بت�سكيل جلانه االأ�سا�سية 

واالإداري����ة،  واملالية،  االأك��ادمي��ي��ة،  اللجنة:  وه��ي 

واال���س��ت��ث��م��ار. وت���األ���ف���ت ال��ل��ج��ن��ة االإداري��������ة من 

الدكتور  واالأ�ستاذ  رئي�ًسا،  الربيع  فايز  الدكتور 

العمو�س  والدكتور ح�سني  �سالمه،  بني  حممد 

وال�سيد ماهر ال�سا�ساين اأع�ساء. يف حني تاألفت 

اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  من  االأكادميية  اللجنة 

بني  حممد  الدكتور  واالأ���س��ت��اذ  رئي�ًسا،  ح��م��دان 

�سالمه واالأ�ستاذ الدكتور ينال �سفاقوج، واالأ�ستاذ 

ال��دك��ت��ور م���اأم���ون ع��ك��رو���س اأع�������س���اًء. وت�سكلت 

اللجنة امل��ال��ي��ة م��ن االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��اأم��ون 

عكرو�س رئي�ًسا، والدكتور اأحمد عليمات وال�سيد 

رائد اخلزاعلة اأع�ساًء. وتاألفت جلنة اال�ستثمار 

وال��دك��ت��ور  رئي�ًسا  اأح��م��د عليمات  ال��دك��ت��ور  م��ن 

رفعت الطويل والدكتور ح�سني العمو�س وال�سيد 

رائ���د اخل��زاع��ل��ة اأع�����س��اًء. وق��د ا�سطلع املجل�س 

ب��ك��اف��ة امل��ه��ام وال�����س��الح��ي��ات امل��ن�����س��و���س عليها 

العامة  ال�سيا�سة  ر���س��م  يف  املتمثلة  ال��ق��ان��ون  يف 

للجامعة،  وتطوير اأداء اجلامعة يف كافة حماور 

العمل واالإجن��از االأكادميية والبحثية واالإداري��ة 

وهياكلها  اال�سرتاتيجية  وم�ساريعها  وامل��ال��ي��ة 

مع  مت�سق  علمي  منهجي  وب�سكل  التنظيمية 

وامل�سالح  االأول��وي��ات  وم��ع  واالأنظمة  التعليمات 

امللك  الثاقبة جلاللة  ال��روؤي��ة  الوطنية و�سمن 

تطوير  املعظم يف  احل�سني  اب��ن  الثاين  عبداهلل 

امل�سارات. وكان  االأردين يف كافة  العايل  التعليم 

عمل املجل�س ونهجه يف االإجناز والتطوير ب�سكل 

مع  عالية  ت�ساركية  و�سمن  ومتكامل  متناغم 

اأق��ر  فقد  املختلفة.  وجمال�سها  اجلامعة  اإدارة 

جمل�س االأمناء، اخلطة ال�سنوية واال�سرتاتيجية 

للجامعة وتابع تنفيذها وتقييمها، كما َقيَّم اأداء 

و�سعها  التي  للمعاير  وفقا  واإدارت��ه��ا  اجلامعة 

م�سارات  اأه��م  و�سمن  ال��ع��ايل.  التعليم  جمل�س 

الكليات  ب��اإن�����س��اء  بالتن�سيب  ق���ام  املجل�س  عمل 

العلمية يف اجل��ام��ع��ة، كما  وامل���راك���ز  واالأق�����س��ام 

اأت��خ��ذ املجل�س ق����رارات ه��ام��ة ب��اإن�����س��اء ال��رام��ج 

غريها  يف  ودجم��ه��ا  االأك��ادمي��ي��ة  والتخ�س�سات 

املقبولني  اأع��داد  بتحديد  قام  واإلغائها، وكذلك 

ملعايري االعتماد  املختلفة وفًقا  التخ�س�سات  يف 

و���س��ب��ط اجل�����ودة وذل����ك ب��ت��و���س��ي��ة م���ن جمل�س 

ال�سنوية  امل���وازن���ة  امل��ج��ل�����س  ال���ع���م���داء. ون��اق�����س 

املالية وح�ساباتها اخلتامية  للجامعة وبياناتها 

واإق�����راره�����ا ب��ع��د امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه��ا م���ن جمل�س 

العايل  التعليم  جمل�س  اإىل  ورفعها  اجل��ام��ع��ة، 

م�ساهمة  للمجل�س  وك���ان  عليها.   للم�سادقة 

التعاون  ات��ف��اق��ي��ات  على عقد  ب��امل��واف��ق��ة  ك��ب��رية 

التي  والتكنولوجي  والبحثي  والعلمي  الثقايف 

داخل  االأخ���رى  املوؤ�س�سات  مع  اجلامعة  تعقدها 

االأردن اأو خارجها، ومراجعتها ومتابعة تفعيلها، 

التو�سية بالت�سبيك واإجراء �سراكات مع ال�سني 

واالقت�سادية.   والبحثية  العلمية  وموؤ�س�ساتها 

يف  ب���ارزة  م�ساهمة  االأم��ن��اء  جمل�س  �ساهم  كما 

االتفاقية اال�سرتاتيجية التي عقدتها اجلامعة 

الزراعية ومبتابعة  املركز الوطني للبحوث  مع 

البذور  بنك  الإن�ساء  العامر  امللكي  الديوان  من 

دورا مركزًيا  االأُمناء  ملجل�س  كان  الوطني، فقد 

اإع�����ادة �سياغة وت��ع��دي��ل ب��ن��ود االت��ف��اق��ي��ة يف  يف 

جوانبها االإداري��ة واملالية. واطلع املجل�س ب�سكل 

دوري ع��ل��ى ت��ق��اري��ر وح����دة ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

االإجابات  وعلى  وا�ستف�ساراته  املحا�سبة  ودي��وان 

واالإج����������راءات امل��ت��خ��ذة ب��خ�����س��و���س��ه��ا. وك��ذل��ك 

وتنظيم  للجامعة  املالية  امل���وارد  لدعم  ال�سعي 

واإجن���ازات  اأع��م��ال  وتناولت  ا�ستثمارها.  ���س��وؤون 

والتح�سني  التطوير  حم���اور  خمتلف  املجل�س 

وا�ستحداث  االأك���ادمي���ي  التطوير  �سملت  ال��ت��ي 

الكليات والرامج الدرا�سية، والقبول والت�سجيل 

املراكز  واإن�����س��اء  ال��دول��ي��ني،  الطلبة  وا�ستقطاب 

وال�����وح�����دات اخل���دم���ي���ة واالأك�����ادمي�����ي�����ة، ودع����م 

وامل�ساريع  العليا،  وال��درا���س��ات  العلمي  البحث 

وحمور  واال�ستثمارات،  والبنى  اال�سرتاتيجية 

العمل  وم�سارات  ال���دويل،  والتوا�سل  الت�سبيك 

ال���رق���اب���ي وال���ت���دق���ي���ق. ف��ف��ي م�������س���ارات ال��ع��م��ل 

ع��ل��ى م��دار  ال��ت��ط��وي��ري واالإج����رائ����ي للمجل�س 

ال�سنوات من 2018-2020 اأو�سى جمل�س االأمناء 

واإن�ساء  والقانون،  ال�سرعية  العلوم  باإن�ساء كلية 

مركز وطني للقيا�س والت�سخي�س، ومركز التعلم 

اخلدمي، ومركز علم البيانات ال�سخمة والذكاء 

ومركز  الوظيفي،  االإر���س��اد  وم��رك��ز  ال�سناعي، 

اخلا�سة  الرتبية  خلدمات  الها�سمية  اجلامعة 

ب��اإل��غ��اء بع�س  اأو���س��ى املجل�س  وال��ت��اأه��ي��ل. ك��م��ا 

الفحو�سات  األغى مركز  فقد  ودجم��ه��ا،  امل��راك��ز 

الالاتالفيه وحتويله اإىل خمتر، اإلغاء مركزي 

لي�سبح  ودجمهما  البيئية  وال��درا���س��ات  الطاقة 

مركًزا واحًدا با�سم مركز الطاقة واملياه والبيئة.

ووافق جمل�س االأمناء على ال�سري باإجراءات 

التمويل  عن  والبحث  جامعي  م�ست�سفى  اإن�ساء 

ل����ه،  وط��ل��ب م��ن اجل��ام��ع��ة درا����س���ة اإن�����س��اء كلية 

لطب االأ�سنان، وتعديل ا�سم كلية العلوم الطبية 

لي�سبح العلوم الطبية التطبيقية، واملوافقة على 

عقد اتفاقية مع منظمة االأمم املتحدة للطفولة 

يف جمال اإن�ساء حا�سنات اأعمال ملعاجلة م�ساكل 

املياه وال�سحة، وا�ستحداث برامج ماج�ستري يف 

واإدارة  ال�سيراين،  واالأم��ن  اجليونفومارتك�س، 

املواقع ال�سياحية، والرتبية اخلا�سة، والطفولة 

يف  الريا�سي  ال��ع��الج  ق�سم  وا�ستحداث  املبكرة، 

ق��رراً   واتخذ  التطبيقية.   الطبية  العلوم  كلية 

 2018 ع���ام  خ���الل  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  م��ن  بالطلب 

اإج���راءات الرتقية لكي ال تتجاوز �سنة،  ت�سريع 

والطلب من اجلامعة ال�سري يف اإجراءات تكييف 

واملوافقة على مد   ،2018 العام  القدمية  املباين 

اتخذ  كما  املحلي.  املجتمع  مع  التعاون  ج�سور 

عند  اجلامعة  رئا�سة  على  يوؤكد  ق���راًرا  املجل�س 

التخ�س�سات  تكون من  اأن  برامج جديدة  طرح 

املجل�س  وب��ذل  العمل.  ل�سوق  املوائمة  احلديثة 

ال�ستكمال  االأن��ظ��م��ة  مناق�سة  يف  كبرية  ج��ه��وًدا 

َب اإىل  اإذ َن�سَّ اإق��راره��ا ح�سب االأ���س��ول  اإج���راءات 

وزارة التعليم العايل بتعديل اأحكام امل��ادة 9 من 

نظام العالوات رقم 103 ل�سنة 2003 وتعديالته 

بحيث تزيد عالوة اجلامعة ال�سهرية للعاملني 

مبقدار 30 ديناًرا، والتو�سية بطرح عطاء اإن�ساء 

ف��ات��ورة  يف  العجز  ل�سد  واط  ميغا   )1( حمطة 

-60( ح���وايل  تبلغ  وال��ت��ي  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 

اإع��داد  األ��ف دينار يف بع�س االأ�سهر. وق��رار   )90

يراعي  ال�سحي  التاأمني  لنظام  معدل  م�سروع 

كافة الثغرات احلالية ور�سم ال�سيا�سات القادمة 

ملظلة التاأمني ال�سحي باجلامعة، وقرار للطلب 

من اجلامعة اإعادة النظر وتعزيز حوافز الن�سر 

التدري�س  هيئة  ع�سو  م�سلحة  فيه  مل��ا  العلمي 

ولتعزيز موقع اجلامعة يف الت�سنيفات العاملية، 

والتن�سيب اإىل وزارة التعليم العايل باملوافقة على 

تعديل الفقرة )6( من نظام املكافاآت والعالوات 

والتعوي�س للعاملني، والتن�سيب بعدم احت�ساب 

العطل واالأعياد �سمن االإجازة. و�سمن م�سارات 

العمل الرقابي والتدقيق وتقومي وتقييم االأداء 

الها�سمية  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  ا���س��ن  فقد 

على مدار ال�سنوات من 2018-2020 �سنة حميدة 

االأمناء  بت�سكيل جلنة من جمل�س  اجلامعة  يف 

جمموعة  تف�سيلي  وب�سكل  والتدقيق  لدرا�سة 

من العطاءات املحالة ملجل�س االأمناء، ووفق جهد 

موؤ�س�سي ُمثِمر مت اال�ستمرار باإجراءات ومتابعات 

فعالة مبا يت�سق ودور املجل�س الرقابي يف حتقيق 

اإج��راءات اأكادميية واإداري��ة ومالية را�سدة، فقد 

واجباته  اأداء  عاتقه  على  االأم��ن��اء  جمل�س  اأخ��ذ 

واإداري���اً  فنياً  وتف�سيلية  حثيثة  ومبتابعة  بدقة 

بعيداً عن منطية مترير االإج��راءات والقرارات 

دون متحي�سها. وم��ن خ��الل جل��ان املجل�س مت 

اإج��راء التدقيق والرقابة الفاح�سة امل�ستفي�سة 

املختلفة،  وا�ستثماراتها  اجلامعة  م�ساريع  على 

وت�سويب الكثري من جوانب اخللل و�سعف اإدارة 

العالقة العقدية بني اجلامعة ومنفذي امل�ساريع 

يف اجلامعة؛ مما اأدى اإىل وف��ورات فاقت ال��)5( 

مليون دينار اأردين وت�سويب م�سارات العمل مما 

الدنانري  ه��درا مقدًرا مباليني  جنب اجلامعة 

اأ�س�س  اإر���س��اء  العمل جارًيا على  زال  وم��ا  ا.  اأي�سً

خلف�س  ومو�سوعية  علمية  ومنهجية  ثابتة 

التزامات اجلامعة يف م�ساريعها اال�سرتاتيجية. 

م�ساريع  بتدقيق  االإداري�����ة  اللجنة  ق��ام��ت  فقد 

االإح��االت  ت�سمل  التي  اال�سرتاتيجية  اجلامعة 

املتعلقة  املالية  واملطالبات  التغيريية  واالأوام���ر 

بها التي اأُحيلت اإىل املجل�س يف عدد من م�ساريع 

م��راح��ل  اأو  التنفيذ  وق��ي��د  )امل��ن��ف��ذة  اجل��ام��ع��ة 

االإحالة النهائية(، ومن هذه امل�ساريع: اجلامعة 

املختر  مبنى  ال�سيدلة،  كلية  مبنى  ال��ذك��ي��ة، 

االإن�سائي، معدات املختر االإن�سائي.

 وبناء على حتليل ومتحي�س دقيق مو�سوعي 

على  واالأنظمة ومتكئاً  التعليمات  على  م�ستنداً 

مراعاة م�سلحة اجلامعة باأق�سى درجة ممكنة 

لتجنيبها اإيه دفعات غري مررة اأو تنطوي على 

خماطر ودون االإجحاف بحقوق ال�سركات. فقد 

حقق هذا اجلهد املوؤ�س�سي ملجل�س اأمناء اجلامعة 

الها�سمية نتائج مثمرة حققت وفرا ماليا معتراً 

للجامعة �سيتم توجيه لتحقيق التطوير املتوخي 

ويف  اجلامعة  يف  والبحثية  االأكادميية  للعملية 

تلك  ر���س��خ��ت  وق���د  التعليمية.  م�����س��ادره��ا  رف���د 

امل��ايل  التدقيق  عمليات  تفعيل  اأهمية  النتائج 

امل�����س��روع من  اأراده�����ا  ال��ت��ي  وال��رق��اب��ة والتقييم 

انعك�ست  وق��د  االأم��ن��اء يف اجل��ام��ع��ات،  جمال�س 

النتائج على حالة من االرت��ي��اح من كافة  ه��ذه 

كوادرها  وم��ن  اجلامعة  يف  ال�سلة  ذات  اجلهات 

اإمي��ان تلك  االأكادميية واالإداري���ة والتي عمقت 

الكوادر باأهمية الدور الذي ممكن اأن ت�سطلع به 

جمال�س االأمناء يف اجلامعات.

ومت حتقيق وفر مايل بف�سل جهود جمل�س 

االأم����ن����اء، ن��اه��ي��ك ع���ن ال��ن��ت��ائ��ج غ���ري امل��ب��ا���س��رة 

على  امللقاة  امل�سوؤولية  ثقافة  برت�سيخ  واملتعلقة 

ع��ات��ق ك��اف��ة ج��ه��ات العمل يف اجل��ام��ع��ة لتغليب 

التعاطي  يف  الت�ساهل  وع��دم  اجلامعة  م�سلحة 

و�سالمة  ومعطياتها  تف�سيالتها  م��ن  اأي  م��ع 

تنفيذها.

وق���د ر���س��دت ال��ل��ج��ن��ة ع���دد م��ن امل��الح��ظ��ات 

وق�سور  �سعف  وه���ي  ال�سابقة  االأع�����وام  خ���الل 

العالقة العقدية بني اجلامعة ومعظم املقاولني، 

وكذلك معظم عطاءات وم�ساريع اجلامعة �سابها 

متديدات كبرية جًدا تنعك�س باأعباء مالية كبرية 

على اجلامعة. وُق�سمت م�سارات التدقيق �سمن 

االأوىل مت مراجعة  احل��زم��ة  ف��ف��ي  ُح����زم،  ع���دة 

الذكي  اجلامعة  ح��رم  تنفيذ  م�ساريع  وتدقيق 

وم�سروع تنفيذ مبنى كلية العلوم ال�سيدالنية 

وم�سروع تنفيذ مبنى خمتر اأنظمة االإن�ساءات 

اجلامعة  م�سروع  يف  املختر.  معدات  وم�سروع 

األ��ف   )820( جمموعه  م��ا  التوفري  بلغ  الذكية 

األف،  ب�سكل مبا�سر ما قيمته )320(  دينار منه 

تدريب  اأكادميية  �سمنها  من  اإ�سافية  ومعدات 

األ��ف   )500( بقيمة  ه���اواوي  �سركة  م��ن  حديثة 

العلوم  كلية  مبنى  م�����س��روع  ويف  اأردين،  دي��ن��ار 

ال�سيدالنية فقد مت التوفري يف بند التعوي�سات 

وال��ت��م��دي��دات ال��زم��ن��ي��ة ويف ب��ن��د دف��ع��ة االجن���از 

دي��ن��ار، ويف مبنى خمتر  ح��وايل )2.7( مليون 

االأنظمة االإن�سائية  جتاوز مبلغ التوفري )263( 

األ���ف وذل���ك يف ب��ن��ود قيمة االأع���م���ال امل��ن��ف��ذة يف 

االأوام������ر ال��ت��غ��ي��ريي��ة وت��ع��وي�����س��ات ال��ت��م��دي��دات 

الزمنية ورفع قدرة الطاقة. ويف م�سروع معدات 

خم��ت��ر اأن��ظ��م��ة االإن�������س���اءات مل ت��واف��ق اللجنة  

حفاًظا على حقوق اجلامعة على �سرف )%90( 

من قيمة امل��ع��دات امل���وردة الأح��دى ال�سركات اإال 

بعد ت�سغيلها والتاأكد منها. ويف احلزمة الثانية 

تدقيق م�سروع االإ�سراف على تنفيذ مبنى كلية 

خمتر  م���ردات  وم�سروع  ال�سيدالنية  العلوم 

التحليلة  ال��درا���س��ة  جنحت  االإن�����س��اءات،  اأنظمة 

التف�سيلية التي اأجرتها اللجنة االإدارية وجلنة 

الها�سمية  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  يف  العطاءات 

بتخفي�س قيمة العطاء واملردات بن�سبة حوايل 

األ��ف   )70( ح����وايل  اإىل  ي�سل  ومب��ب��ل��غ   )%16(

من  مبجموعة  الثالثة  احلزمة  وتعلقت  دينار. 

اللجنة  تو�سيات  لتنفيذ  االإداري�����ة  االإج�����راءات 

فيما يتعلق مبختر اأنظمة االإن�ساءات وت�سغيله 

باأكر كفاءة ممكنة التو�سية با�ستحداث مركز 

البنائية  البيئة  اأنظمة  مركز  با�سم  متخ�س�س 

ت�سغيله  وم��ت��اب��ع��ة  امل��خ��ت��ر  الإدارة  واالإن�����س��ائ��ي��ة 

وطلب  وت�سويقًيا،  ومالًيا  واإدارًي����ا  وبحثًيا  فنًيا 

املجل�س من اجلامعة تزويد املجل�س بتقرير حول 

وفقا  املختر  اإن�ساء  م��ن  االقت�سادية  اجل���دوى 

حلاجة �سوق االإن�ساءات والبحث العلمي، واإعداد 

تعليمات للمركز، وت�سكيل جلنة ا�ست�سارية عليا 

ومن  الهند�سة  كلية  م��ن  ل��ه  وجمل�س  للمركز، 

اخلراء يف القطاعني العام واخلا�س، وا�ستكمال 

ب��رن��ام��ج م��اج�����س��ت��ري هند�سة  ب��اإن�����س��اء  ال�����س��ري 

االإن�ساءات يف ق�سم الهند�سة املدنية. ويف احلزمة 

الرابعة اإن�ساء وحدة متميزة للرقابة والتدقيق 

و�سامل  متكامل  اإط��ار  املجل�س  اأق��ر  اإذ  الداخلي 

القانونية  مرجعيتها  مت�سمًنا  الرقابة  لوحدة 

ومعايري  واأهدافها  وقيمها  وروؤيتها  ور�سالتها 

عملها ومهامها التف�سيلية وهيكليها التنظيمي 

املتفرد والتعليمات الناظمة لعملها.

االنباط-عمان

جمل�س  ؛ع�سو  ال��ب��دور  د.اب��راه��ي��م  ق��ال 

اأم���ن���اء امل��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق االن�����س��ان-

يالحظ   اجلميع  ،ان  ال�سحه   جلنة  رئي�س 

ان���خ���ف���ا����س م���ل���م���و����س  يف اع��������داد ون�����س��ب 

اال���س��اب��ات يف م��ر���س ك��ورون��ا ؛وه���ذا يعود 

الفريو�س )ارتفاع ثم ثبات  �سلوك  لطبيعه 

وب��ع��ده��ا ه��ب��وط يف ع���دد احل����االت(وال����ذي 

ال��دول  يف  للفريو�س  املنحنى  يف   �ساهدناه 

التي �سبقتنا ويعود اي�سا اللتزام املواطنني 

بالتعليمات العامه وخا�سه ارتداء الكمامه 

م����ع ه������ذا االن���خ���ف���ا����س وح�������س���ب ق����رار 

احل��ك��وم��ه وال��دول��ه يف امل��وازن��ه ب��ني �سحه 

االقت�ساد  ع��ل��ى  وزرق���ه واحل��ف��اظ  امل��واط��ن 

موازنه  وج��ود  مع  -خ�سو�سا  االنهيار  من 

زياده  -.و مع  دينار عجز  مليار   2.6 حتمل 

ال��ط��اق��ه اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي 

وان���خ���ف���ا����س ن�����س��ب��ه اال�����س����اب����ات م����ن ع���دد 

�سيًء  مريحه  �سيطره  ووج��ود  الفحو�سات 

للقطاعات  تدريجي  فتح  م��ن  مانع  ،ال  م��ا 

ورف�����ع ت��دري��ج��ي ل�����س��اع��ات احل���ظ���ر و رف��ع 

املحافظه  ال��وق��ت  نف�س  ويف  اجلمعه  حظر 

وخا�سه  ال�سحيه  بالتعليمات  االلتزام  على 

الكمامه ومراقبه االلتزام بهذه التعليمات 

كل الدول عند انخفا�س ن�سب اال�سابات 

وتتابع  اغلقتها  التي  القطاعات  بفتح  تبداأ 

ا�سبح  امل��ر���س  ه���ذا  ال�����س��ح��ي��ه الن  احل��ال��ه 

امل��وج��وده  ال��ف��ريو���س��ات  م��ن منظومه  ج��زء 

ويجب التعاي�س معه .

االنباط-عمان

نقل رئي�س الديوان امللكي الها�سمي 

العي�سوي، تعازي جاللة  يو�سف ح�سن 

ع�����س��رية  اإىل  ال����ث����اين،  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك 

ال�����س��م��االت ب��ن��ي ع��ط��ي��ة  ب��وف��اة ح�سني  

عقيل ال�سماالت، واىل ع�سرية احلمود 

وال��دة  ال�سلة،  فاطمة   احل��اج��ة  ب��وف��اة 

فداء  وال���راأي   الت�سريع  دي��وان  رئي�سة 

احلمود.

ال���ع���ي�������س���وي، يف ات�����س��ال��ني   واأع�������رب 

عن  الفقيدين،  اأ���س��رت��ي  م��ع  هاتفيني 

�سائال  امل��ل��ك،  ت��ع��ازي وم��وا���س��اة جاللة 

اهلل اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته.

االنباط- عمان

ل��غ��اي��ات ا���س��ت��ك��م��ال االأم�����ور ال��ف��ن��ي��ة 

والت�سريح  املحامني  بعناوين  املتعلقة 

ب�سام  الدكتور  العدل  وزير  قرر  عنها، 

ال�سادر  القرار  تنفيذ  ارجاء  التلهوين 

من  اأ(   /1/ ال��ث��اين  )ال��ب��ن��د  مبقت�سى 

ملزيد   2020 ل�سنة   21 رقم  الدفاع  اأمر 

من التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة 

ت��ل��ك  حت����دي����د  اىل  ي�������س���ار  ان  ع���ل���ى 

الحقا  ي�سدر  ق��رار  مبوجب  الو�سائل 

الغاية. لهذه 

االنباط-عمان

اأظ����ه����رت ب���ي���ان���ات ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 

االأردين اأن ن�سبة الديون غري العاملة 

ل����دى ال���ق���ط���اع ال��ب��ن��ك��ي م���ن اإج���م���ايل 

املا�سي  حزيران  بنهاية  بلغت  ديونها، 

.%5.4

العاملة  غري  ال��دي��ون  ن�سبة  وكانت 

ال��ب��ن��ك��ي  ال��ق��ط��اع  اإج���م���ايل دي����ون  اإىل 

.%5 بنهاية العام املا�سي قد بلغت 

وت��ع��ت��ر ال���دي���ون غ���ري ال��ع��ام��ل��ة اأو 

التي  القرو�س  باأنها  املتعرثة،  الديون 

مل تعد حتقق للبنك اإيراد من الفوائد 

اأو قد ي�سطر البنك جلدولتها.

الديون  وحجم  لقيمة  بالن�سبة  اأما 

 1.473 اإىل  ارتفعت  العاملة، فقد  غري 

املا�سي،  ح��زي��ران  بنهاية  دي��ن��ار  مليار 

بنهاية  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   1.3 م��ع  م��ق��ارن��ة 

العام 2019.

االأول  الن�سف  وخالل  فاإنه  وبذلك 

ارتفع حجم الديون  العام احلايل  من 

غ����ري ال���ع���ام���ل���ة ب����واق����ع م���ئ���ة وث���الث���ة 

و���س��ب��ع��ني م���ل���ي���ون دي����ن����ار ف���ق���ط رغ���م 

ال�سلبية جلائحة كورونا. التداعيات 

وع����ن ن�����س��ب��ة ت��غ��ط��ي��ة ال���دي���ون غري 

بيانات  ذك���رت  باملخ�س�سات  ال��ع��ام��ل��ة 

�سجلت  اأن��ه��ا  االأردين  امل��رك��زي  البنك 

68% من  املا�سي  �سهر حزيران  بنهاية 

هذه الديون غري العاملة.

الديون  ه��ذه  تغطية  ن�سبة  عن  اأم��ا 

املا�سي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف  باملخ�س�سات 

فقد كانت قد �سجلت %69.5.

املال  راأ�س  ن�سبة كفاية  اأن  اإىل  ي�سار 

قد  االأردن  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ب��ن��وك  ل���دى 

يف   %17.9 على  يزيد  م�ستوى  �سجلت 

العام  نهاية  يف  اأم���ا  امل��ا���س��ي.  ح��زي��ران 

راأ���س  كفاية  ن�سبة  بلغت  فقد  املا�سي 

املال ما يزيد على %18.2.

ورغ������م ك����ل ه�����ذه ال����ت����ط����ورات ف����اإن 

على  يحافظ  يزال  ال  امل�سريف  القطاع 

مقارنة  مميزة  مال  راأ���س  كفاية  ن�سب 

العاملية. املمار�سات  باأف�سل 

االنباط-عمان

القاهرة،  امل�سرية  العا�سمة  اإىل  و�سل 

�سباح ام�س ال�سبت، الوفد الوزاري االأردين 

القطاعي،  ال����وزاري  االج��ت��م��اع  امل�����س��ارك يف 

االأردن  ب��ني  ال��ث��الث��ي  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ة  �سمن 

وم�سر والعراق.

وي�����س��م ال����وف����د، ال�����ذي ي���رتاأ����س���ه وزي���ر 

االأ���س��غ��ال  داودي�����ة، وزراء  ال���زراع���ة حم��م��د 

الك�سبي،  يحيى  املهند�س  واالإ�سكان  العامة 

املهند�سة  والتموين  وال��ت��ج��ارة  وال�سناعة 

م���ه���ا ع���ل���ي، وال���ط���اق���ة وال�������رثوة امل��ع��دن��ي��ة 

الدكتور  وال�سحة  زوات���ي،  ه��ال��ة  املهند�سة 

ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات، وال��ن��ق��ل امل��ه��ن��د���س م���روان 

خيطان.

وي�����اأت�����ي ع���ق���د االج����ت����م����اع ب����دع����وة م��ن 

جمهورية م�سر العربية لالتفاق على اأطر 

وم�ساريع التعاون الفني، بحيث �سيتم بحث 

كما  الثالثي،  للتعاون  املُ�ستهدفة  امل�ساريع 

اأ�سفرت عنها نتائج قمة عمان، التي ُعقدت 

امل��ا���س��ي،  اآب  يف اخل��ام�����س وال��ع�����س��ري��ن م��ن 

ال��ث��الث،  ال����دول  واج��ت��م��اع وزراء خ��ارج��ي��ة 

ع�سر  الثالث  يف  القاهرة  ا�ست�سافته  ال��ذي 

من ت�سرين االأول املا�سي.

وك������ان يف ا����س���ت���ق���ب���ال ال����وف����د ال�������وزاري 

وزي��ر  ال����دويل  ال��ق��اه��رة  م��ط��ار  االأردين يف 

علي  الدكتور  الداخلية  والتجارة  التموين 

امل�سريني  امل�سوؤولني  من  وعدد  امل�سيلحي، 

وال��ق��ائ��م ب���االأع���م���ال ب���االإن���اب���ة يف ال�����س��ف��ارة 

االأردنية يف القاهرة.

االنباط-عمان

امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي يف جمل�س   ق���ال 

ب��ع�����س  ت�����داول�����ت�����ه  م�����ا  اإن  ال�������ن�������واب، 

و���س��ائ��ل االإع����الم وم��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 

االجتماعي من ورقة من�سوبة لرئي�س 

امل��ح��ام��ي ع��ب��د املنعم  ال���ن���واب  جم��ل�����س 

العودات، اأمر عار عن ال�سحة ويحمل 

م�سيئاً. تلفيقاً 

واأو����س���ح امل��ك��ت��ب، ام�����س ال�����س��ب��ت، اأن 

ال��ع��الق��ة م��ع و���س��ائ��ل االإع�����الم مبنية 

ع���ل���ى ال���ث���ق���ة واالح�����������رتام وا����س���ت���ق���اء 

ت�سليل  وع���دم  ال�����س��ح��ي��ح��ة،  امل��ع��ل��وم��ة 

الراأي العام.
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مل تبداأ معركتي مع فريو�س كورونا من تاريخ ا�شابتي به قبل ثالثة ا�شابيع ، بل مع بدايات انت�شاره يف العامل 

وظهور اول ا�شابة به يف االردن ، حيث كتبت الكثري حوله وكانت معركتي معه هي معركة الوعي ملواجهته . فاأنا مل 

اذهب اىل درجة الدفاع عن جميع قرارات احلكومة ملواجهته ومل اذهب اىل درجة ادانتها كلها . كما مل اذهب اىل 

درجة ادانة املواطن ملواقفه وتعامله مع هذا الوباء وبنف�س الوقت مل اراهن على وعي املواطن ملواجهته . بل كان همي 

االول هو مواجهة كل املعلومات املغلوطة عن هذا الوباء واملنت�شرة على و�شائل التوا�شل االجتماعي والتي كان من 

�شاأنها اال�شتهانة بالتعامل مع هذا الوباء ، وال�شعي اىل ن�شر الوعي لدى املواطنني ب�شبل الوقاية منه حتى ال ي�شابوا 

به وال ينقلوا العدوى لالآخرين . 

وعلى امل�شتوى ال�شخ�شي كنت من اكرث امللتزمني باتباع هذه ال�شبل وتطبيقها على نف�شي وافراد ا�شرتي ولكن 

وبنف�س الوقت كنت اقول انه حتى تتحقق وقايتي ال�شخ�شية فيجب ان يكون هناك التزام جمتمعي بهذه ال�شبل وهو 

االمر الغري متوفر ب�شكل كاٍف حتى هذه اللحظة مع اال�شف .

كنت اعي�س كل يوم رعب ان ي�شاب من حويل بهذا الوباء وقد ح�شل وان ا�شيب البع�س منهم . وكنت اعي�س رعب 

ان ا�شاب انا به رغم حر�شي ال�شديد وذلك لكوين من الفئة التي ميثل هذا الوباء خطراً كبرياً على حياتها من حيث 

العمر ومن حيث توفر االمرا�س امل�شتع�شية وهلل احلمد . نحن الفئة التي تقع يف خانة اخل�شائر املقبولة والتي ميكن 

التعاي�س معها من قبل من ي�شتخفون بهذا الوباء و بخطورته وكاأنه ال يوجد لهم اقارب مقربون من هذه الفئة او 

انهم لن ي�شبحوا ذات يوم منها . 

يف منت�شف ال�شهر املا�شي تقريباً اخذت اعاين من حالة جفاف يف احللق مع كحة وعط�س ولكن دون اي اح�شا�س 

باأي اآالم يف ج�شدي ودون وجود اي حرارة والتي كنت حري�شاً على قيا�شها عدة مرات يف اليوم ، فعزوت ذلك اىل 

ظروف الطق�س وخا�شة انني دائما ما اتعر�س ملثل هذه احلالة يف ف�شل ال�شتاء . ولكن هذا الوباء ثبت انه خبيث 

باال�شافة اىل انه وباء ، حيث انه و بعد عدة ايام من ا�شابتي بهذه احلالة ويف م�شاء يوم اجلمعة الع�شرين من ال�شهر 

املا�شي اح�ش�شت بوجود حرارة علي وعند قيا�شها تبني انها فوق الت�شعة والثالثني . ولذا ويف اليوم التايل مبا�شرة 

ذهبت الإجراء فح�س كورونا حيث ظهرت النتيجة ايجابية . ورغم ان هذه النتيجة هي ما كنت اخ�شى وما مل اكن 

اتوقع اال ان اهلل انزل علي �شكينته وتقبلت االمر على انه ارادة اهلل ووكلت امري اليه . ويف البداية قمت باإعداد مكان 

يف املنزل اعزل به نف�شي عزاًل تاماً . اال انه ونتيجة احلاح من ابنتي فقد ات�شلت بطبيب مقيم يف م�شت�شفى امللكة 

علياء الع�شكري وهو ابن �شديق يل والذي ا�شر على ان اذهب اىل امل�شت�شفي الإجراء ت�شوير طبقي للرئة . وفعاًل 

فقد فعلت ذلك وتبني وجود بداية التهاب فيها . وهذا دليل اآخر على ذكاء وخبث هذا الداء حيث انني مل اكن ا�شعر 

باأية اعرا�س اخرى وانه لو بقيت يف املنزل لكان االلتهاب �شوف يزيد ويتطور دون ان ادري وقد يو�شلني ملرحلة 

اخلطر . وقد قرر االطباء ادخايل اىل امل�شت�شفى ، وقد تقبلت ذلك بكل هدوء واطمئنان وانني يف رعاية اهلل وحفظه . 

وهكذا كان ومن حلظة ادخايل امل�شت�شفى فقد بو�شر بتطبيق الربوتوكول الطبي علي وبو�شر باعطائي االدوية 

املنا�شبة والتي جعلتني احت�شن يوماً بعد يوم وبف�شل اهلل تعاىل . 

اال ان العي�س ملدة ع�شرة ايام داخل ال�شندوق ويف قلب احلدث مع هذا الوباء لهو جتربة فريدة مليئة بامل�شاعر 

واالحا�شي�س و�شط م�شاعر خمتلطة من اخلوف واالمل . وتبداأ هذه التجربة من حلظة ان تطاأ القدم ق�شم الطوارئ 

اخلا�س بحاالت كورونا حيث كل من حولك اما م�شاب بهذا الوباء او م�شتبه با�شابته . وت�شاهد ح��االت قادمة 

على قدميها وحاالت تنقلها �شيارات خا�شة مبر�شى هذا الوباء وتت�شع لعدة م�شابني يتم انزالهم منها مع ا�شرتهم 

متهيداً الدخالهم االق�شام اخلا�شة يف امل�شت�شفى والذي حتول لي�شبح خمت�شاً بهذا الوباء . وحيث جتد اطباء هذا 

الق�شم واجلهاز الطبي امل�شاند و العاملني يف ق�شم اال�شعة وهم يرتدون مالب�س الوقاية اخلا�شة بهذا الوباء الذي 

يبعث الرعب يف قلوب املراجعني ولكنه يف نف�س الوقت يبعث على االم��ل عندما ت��درك انك انت م�شدر اخلوف 

واخلطر كون الفريو�س قد �شكن يف داخلك وان من يف امل�شت�شفى ي�شعون اىل انقاذك منه ، حيث جتدهم حولك 

يقدمون امل�شاعدة والعون ويجرون الفحو�شات وياأخذون العينات وال�شور ال�شعاعية لتقدمي امل�شاعدة لك بالرغم 

من احتمالية ا�شابتهم بهذا الوباء اثناء ذلك وهو االمر الذي ح�شل مراراً وتكراراً .

ثم متر يف مرحلة االدخال اما اىل غرف العزل او العناية احلثيثة لتمر بتجارب اخرى وعن غرف العزل �شوف 

احتدث . تدخل الغرفة املخ�ش�شة لك وعليك االلتزام بالبقاء داخلها اال ملتطلبات طبية فقط . ويكون تعاملك يف 

البداية مع الطواقم الطبية امل�شاعدة الذين عليهم التعامل معك انت حامل الفريو�س ورعايتك وحمايتك منه 

حيث يتناوبون الدخول عليك خالل االربع وع�شرين �شاعة وهم يرتدون مالب�س الوقاية اخلا�شة بهم لكي يقدموا 

لك العالج والدواء ويتاأكدون من حرارتك ومن �شغطك ومن تنف�شك ون�شبة االوك�شيجني يف ج�شمك وكل ذلك من 

غري تردد او تذمر . ثم ياأتيك االطباء امل�شرفني عليك والذين يجدون انهم ملزمني بتعريف انف�شهم اليك يف كل 

مرة يدخلون بها اىل الغرفة النه لي�س من ال�شهل ان تتعرف عليهم وهم يرتدون مالب�س الوقاية اخلا�شة بهم والتي 

تغطيهم من راأ�س �شعرهم حتى اخم�س قدميهم ، باال�شافة اىل الكمامات والواقيات البال�شتكية التي يرتدونها يف 

اجواء خانقة بالن�شبة لهم مع االخذ باالعتبار درجات احلرارة العالية ن�شبياً يف غرف املر�شى . وعندما ت�شكرهم 

على ما يقومون به يردون عليك باأن هذا هو واجبهم رغم ان هذا الواجب قد اودى بحياة العديد منهم باال�شافة 

للمتواجدين منهم يف غرف العناية احلثيثة او املو�شوعني على اجهزة التنف�س اال�شطناعي باال�شافة للذين عافاهم 

اهلل و�شلمهم ، ورغم االتهامات التي تنالهم من بع�س املغردين باأنهم ت�شببوا عن اهمال يف وفاة العديد من املر�شى 

او االتهام بالقتل املبا�شر من خالل اعطاء املر�شى لقاحات ت�شبب يف مقتلهم او اعطائهم ابرتني توؤديان اىل الوفاة 

يف اليوم التايل ، وتداول هذه التغريدات من قبل بع�س املواطنني ومنهم من هم من ال�شفوة بعلمهم او و�شعهم 

االجتماعي م�شدقني لهذه الرتهات وكاننا نعطيهم جزاء �شنمار . 

وكانت االيام مت�شي علي يوماً بعد يوم اىل ان بلغت الع�شرة بالتمام والكمال عندما اخربين االطباء امل�شرفني 

باأين ا�شبحت جاهزاً ملغادرة امل�شت�شفى اىل املنزل .

وها انا االآن يف منزيل ام�شي فرتة نقاهة من هذا الوباء اللعني واآثاره �شاكراً اهلل على ف�شله باأن انعم علي بنعمة 

ال�شفاء فيما مل يحالف احلظ غريي بذلك . هي ارادة اهلل وق�شائه نخ�شع لها ونقبل بها ون�شكره عليها اىل ان 

يق�شي ذات يوم امرا كان مفعوال . 

وهنا البد وان اوجة �شكري واحرتامي لكل اجلي�س االبي�س الذي يحارب هذا الوباء نيابة عنا يف حني اننا نبخل 

عليه لي�س بكلمة �شكر ولكن بحماية انف�شنا من اال�شابة بهذا الوباء والتي هي م�شوؤولية جمتمعية متكاملة ال يجب 

ان ي�شمح بها باأي اخرتاق . كما البد ان ا�شكر جميع من وقف معي من االقارب واال�شدقاء يف هذه االزمة و�شاندين 

او توا�شل معي مبختلف و�شائل التوا�شل لالطمئنان على حالتي . وال�شكر اجلزيل الفراد عائلتي الذين وقفوا معي 

و�شاندوين ورفعوا معنوياتي بالرغم من انني ومبا ا�شبت به قد اكون او�شلتهم حلافة االنهيار . 

اما هذا الفريو�س اللعني فاأن معركتي معه مل تنتهي بعد و�شوف اوا�شل الت�شدي له لي�س بالق�شاء عليه فهذه 

لي�شت م�شوؤليتي ولكن من خالل زرع الوعي لدي اجلميع للقيام بذلك والت�شدي لكل من يحاول ان يقتل هذا 

الوعي .

اللواء مروان العمد

معركتي مع الكورونا

الأحد    13  /  12  / 2020

االنباط- القاهرة

 �شهدت العا�شمة امل�شرية القاهرة، ام�س 

الثالثي  ال���وزاري  االجتماع  اأعمال  ال�شبت، 

امل�شرتك، بني االأردن وم�شر والعراق.

ت��راأ���ش��ه  ال����ذي  االأردين،  ال��وف��د  و����ش���ارك 

وزير الزراعة حممد داودية، يف االجتماعات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ث���الث���ي���ة، ال���ت���ي ب��ح��ث��ت اأط���ر 

ال��ت��واف��ق ع��ل��ى م�����ش��اري��ع ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك، 

ت��رج��م��ًة مل��خ��رج��ات قمة ع��م��ان ال��ت��ي عقدت 

امللك  وال��ت��ي جمعت ج��الل��ة  امل��ا���ش��ي،  اآب  يف 

عبداهلل الثاين والرئي�س امل�شري عبدالفتاح 

ال�شي�شي ورئي�س الوزراء العراقي م�شطفى 

الكاظمي.

و���ش��ه��دت االج��ت��م��اع��ات م��ب��اح��ث��ات ح��ول 

م�شاريٍع الربط الكهربائي، التجارة البينية، 

امل��ن��ط��ق��ة االق��ت�����ش��ادي��ة امل�����ش��رتك��ة وت��ع��زي��ز 

ال��ت��ك��ام��ل يف االأم������ن ال���غ���ذائ���ي وال����دوائ����ي، 

ال�شناعات  يف  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة وال��ن�����ش��ي��ج��ي��ة، و���ش��ن��اع��ة 

ال�شرياميك.

يف  م�����ش��ارك��ت��ه  االأردين  ال���وف���د  وا���ش��ت��ه��ل 

اجلانب  مع  بلقاء  القطاعية،  االجتماعات 

امل�شري  ال����وزراء  رئي�س  بح�شور  امل�����ش��ري، 

ال���دك���ت���ور م�����ش��ط��ف��ى م����دب����ويل وال��������وزراء 

امل�شرية،  احلكومة  يف  املعنيني  وامل�شوؤولني 

واأع����رب م��دب��ويل يف م�شتهل االج��ت��م��اع عن 

وامل�شرتكة  الكبرية  بالروابط  م�شر  اعتزاز 

وال����ع����الق����ة امل���ت���م���ي���زة ال����ت����ي جت��م��ع��ه��ا م��ع 

وحكومتيهما  قيادتيهما  خالل  من  االأردن، 

و�شعبيهما ال�شقيقني.

تنفيذاً  ي��اأت��ي  ال��ي��وم  االج��ت��م��اع  اأن  واأك����د 

ل���ت���وج���ي���ه���ات ق������ادة ال�������دول ال����ث����الث، ومب���ا 

القطاعات  وي��خ��دم  البيني  التكامل  يحقق 

اأهميتها  االقت�شادية والتنموية، التي تتعزز 

االإقليم  ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  ���ش��وء  يف 

وتتطلب ا�شتدامة التن�شيق والتعاون البيني.

االأردين،  ال���وف���د  رئ��ي�����س  ع����ربرّ  ب�������دوره، 

وزي��ر ال��زراع��ة حممد داودي���ة، عن التقدير 

الكبري لالهتمام امللمو�س من م�شر لتعزيز 

لل�شراكة  و�شوال  االأردن،  مع  التعاون  �شبل 

والقطاعات،  امل��ج��االت  خمتلف  يف  املن�شودة 

م�شددا على احلر�س الكامل لدى احلكومة 

االأردن����ي����ة، وب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ج��الل��ة امل��ل��ك 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين، ل���ب���ذل اأق�������ش���ى اجل���ه���ود 

والثالثي  البيني  التعاون  اأه���داف  لتحقيق 

ل��ل��و���ش��ول اإىل من���وذج م��ت��ق��دم م��ن ال��ت��ع��اون 

امل�شرتك.

م ال������وزراء االأردن����ي����ون ون��ظ��راوؤه��م  وق�����درّ

امل�شريون، خالل االجتماعات، مداخالتهم 

ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال���ق���ط���اع���ات امل�������ش���رتك���ة ب��ني 

ال���ب���ل���دي���ن، وم�����ش��ت��وي��ات حت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج، 

تواجه  التي  التحديات  مع  التعامل  واآليات 

احلر�س  وتاأكيد  الفنية،  القطاعات  بع�س 

القطاعية على العمل القطاعية بكل جدية 

وتن�شيق دائم على جتاوزها.

وعر�شوا امل�شاريع التي يتم العمل عليها 

ال��ت��ع��اون خ�شو�شاً  واآل���ي���ات  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 

خالل الفرتة التي ت�شهد حمددات فر�شتها 

اإىل جتارب  اأزمة فريو�س كورونا، م�شريين 

يف  ���ش��ي��م��ا  ال  واالأردن،  م�����ش��ر  ب���ني  ن��اج��ح��ة 

قطاعات الطاقة والربط الكهربائي، وقطاع 

العربي  اجل�شر  �شركة  عرب  البحري،  النقل 

يف  ناجحاً  اأمن��وذج��اً  متثل  والتي  للمالحة، 

قطاع النقل يف املنطقة العربية.

الوزارية  الوفود  ويف اجتماع ثالثي �شم 

رئي�س  تراأ�شه  وال��ع��راق،  وم�شر  االأردن  من 

ال�����وزراء امل�����ش��ري، ج���رى ا���ش��ت��ع��را���س اأ�ش�س 

االن���ت���ق���ال ب���اأوج���ه ال���ت���ع���اون ن��ح��و م�����ش��اري��ع 

م�شرتكة ت�شتند لالإمكانيات واملوارد والبنى 

التحتية بالدول الثالث.

واأكد داودية، اعتزاز االأردن بالعالقة التي 

جتمعه مع العراق وم�شر، يف ظل توجيهات 

جاللة امللك عبداهلل الثاين وروؤاه احلكيمة، 

العربي  العمل  لركائز  وال��داع��م��ة  ال��داع��ي��ة 

امل�������ش���رتك، وت��رج��م��ة ال���ت���ع���اون ب���ني ال����دول 

خمتلف  يف  ملمو�شة  م�شاريع  اإىل  العربية 

امل���ج���االت، ومب���ا ي��ع��ود ع��ل��ى ال����دول ال��ث��الث 

و�شعوبها ال�شقيقة بالتنمية واالزدهار.

واأكد الوفد االأردين �شرورة عقد ملتقى 

بحيث  عمان،  قمة  ملخرجات  تنفيذاً  اأعمال 

ي��ق��وم ال������وزراء امل��ع��ن��ي��ني يف ال����دول ال��ث��الث 

خ��الل  ان��ع��ق��اده  ل�����ش��م��ان  اجل���ه���ود  بتن�شيق 

الفرتة املقبلة.

الإن�شاء  الوفد االأردين مقرتحاً  م  كما قدرّ

امل��رك��ز االإق��ل��ي��م��ي ل��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي، وال��ذي 

ح��ظ��ي ب��ت��اأي��ي��د اإي���ج���اب���ي م���ن ق��ب��ل ال�����وزراء 

امل�����ش��ارك��ني، مل���ا ���ش��ي��ك��ون ل���ه م���ن ان��ع��ك��ا���ش��ات 

اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة ال���غ���ذاء ال��ع��رب��ي، 

ال��ق��درات  ت��در���س  ل��روؤي��ة م�شرتكة  ا���ش��ت��ن��اداً 

واالحتياجات الغذائية القائمة على االنتاج 

الزراعي والرثوة احليوانية.

وط���رح اأع�����ش��اء ال��وف��د، ك��ل وزي���ر ح�شب 

خمتلف  يف  االأردن  نظر  وجهة  اخت�شا�شه، 

امل�������ش���روع���ات امل��ت�����ش��ه��دف��ة، ومب����ا ي��ت��ف��ق مع 

فيه،  امل��ت��واف��رة  وامل�����وارد  االأردن  اح��ت��ي��اج��ات 

بالتزامن مع عر�س االمتيازات واالإمكانات 

والبنية التي تتوفر يف اململكة.

ال��ت��واف��ق على تكليف  وج���رى يف االج��ت��م��اع 

فرق عمل بني الوزراء املعنيني بكل قطاع بني 

حكومات الدول الثالث، للتوا�شل عرب خمتلف 

ال���ط���رق ف��ي��م��ا ي��خ�����س امل�����ش��اري��ع امل�����ش��ت��ه��دف��ة 

وتقدمي مناذج عمل تطبيقية لها، ومبا يحقق 

االأهداف املرجوة للتعاون الثالثي.

االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  ويف 

)ب������رتا(، ع��ل��ى ه��ام�����س االج���ت���م���اع���ات، اأك���د 

روؤية  م  قدرّ االأردين  الوفد  اأن  داودي��ة  الوزير 

ال��وزراء  قبل  من  قطاع  كل  ح��ول  تف�شيلية 

امل��ع��ن��ي��ني، ومب����ا ي�����ش��ه��م يف ت���وف���ري ���ش��ورة 

يتمتع  التي  وامل��وارد  االإمكانات  وا�شحة عن 

ال��دول  تهتم  ال��ت��ي  امل��ج��االت  يف  االأردن،  بها 

الثالث بتعزيز التعاون فيها.

اجلانبان  به  متيرّز  الذي  بالتعاون  واأ�شاد 

امل�شري والعراقي خالل االجتماعات، مثمناً 

دور م�شر يف توفري كل ما من �شاأنه خدمة 

متطلبات  اأي���ة  وت�شهيل  امل�����ش��رتك،  ال��ت��ع��اون 

هذا  اأن  م��وؤك��داً  القطاعية،  الفرق  حتتاجها 

ا�شت�شرافية  لروؤية  ي�شتند  الثالثي  التعاون 

م�شالح  خ��دم��ة  ت�شتهدف  االأم����د  وط��وي��ل��ة 

الدول وال�شعوب.

رئي�س  ج��ان��ب  اإىل  االأردين  ال��وف��د  و���ش��م 

ال��زراع��ة حممد داودي���ة، وزراء  الوفد وزي��ر 

يحيى  املهند�س  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  وال�����ش��ن��اع��ة  الك�شبي، 

امل��ه��ن��د���ش��ة م��ه��ا ال��ع��ل��ي، وال��ط��اق��ة وال����رثوة 

وال�شحة  زوات����ي،  ه��ال��ة  املهند�شة  امل��ع��دن��ي��ة 

ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات، وال��ن��ق��ل املهند�س 

وزارة  ع�����ن  ومم���ث���ل���ني  خ����ي����ط����ان،  م���������روان 

اخلارجية و�شوؤون املغرتبني.

ن ال���وف���د ال���ع���راق���ي م���ن ع����دد من  وت���ك���ورّ

ال������وزراء يف جم����االت ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ط��اق��ة 

جانب  اإىل  وال�شحة  وال�شناعة  وال���زراع���ة 

م�������ش���وؤول���ني م��ع��ن��ي��ني مب��ل��ف ال���ت���ع���اون من 

خمتلف الوزارات، فيما �شم الوفد امل�شري، 

م�شطفى  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  برئا�شة 

ال����وزراء وامل�����ش��وؤول��ني املعنيني يف  م��دب��ويل، 

مع  للتعاون  امل�شتهدفة  ال��ق��ط��اع��ات  جميع 

االأردن والعراق.

االنباط-عمان

وف��اة   49 ت�شجيل  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

و1816 اإ���ش��اب��ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��درّ يف 

االإجمايل  العدد  لريتفع  ال�شبت،  ام�س  اململكة 

اإىل 3335 وفاة و257275 اإ�شابة.

599 ح���ال���ة يف  ع�����ت االإ�����ش����اب����ات ع���ل���ى  وت�����وزرّ

6 حاالت يف الرمثا، و465  اإرب��د، منها  حمافظة 

ان، و222 حالة يف  حالة يف حمافظة العا�شمة عمرّ

حمافظة املفرق، و122 حالة يف حمافظة جر�س، 

يف  حالة  و99  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و101 

حمافظة البلقاء، و64 حالة يف حمافظة الكرك، 

ال��زرق��اء، و46 ح��ال��ة يف  و47 ح��ال��ة يف حمافظة 

ال��ط��ف��ي��ل��ة، و45 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  حم��اف��ظ��ة 

م��اأدب��ا، وحالة  ح��االت يف حمافظة   5 و  العقبة، 

واحدة يف حمافظة معان.

رئا�شة  عن  ال�شادر  االإعالمي  املوجز  واأ�شار 

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

اً و�شل اإىل 40596 حالة، بينما بلغ  الن�شطة حاليرّ

دِخلت اليوم اإىل امل�شت�شفيات 
ُ
عدد احلاالت التي اأ

112 حالة، فيما غادرت 83 حالة.

التي  دة  املوؤكرّ اإجمايل احل��االت  اأن  اإىل  ولفت 

تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات بلغ 1178 حالة، يف 

امل�شتخدمة  العزل  ة  اأ�شررّ اإجمايل عدد  بلغ  حني 

دة وامل�شتبهة ليوم  يف امل�شت�شفيات للحاالت املوؤكرّ

باملئة، فيما   23 بلغت  اإ�شغال  بن�شبة   1008 اأم�س 

امل�شتخدمة  احلثيثة  العناية  ة  اأ�شررّ اإجمايل  بلغ 

دة وامل�شتبهة ليوم  يف امل�شت�شفيات للحاالت املوؤكرّ

اأم�س 340 بن�شبة اإ�شغال 38 باملئة.

�س اال�شطناعي  كما بلغ اإجمايل اأجهزة التنفرّ

��دة  امل��وؤكرّ ل��ل��ح��االت  امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة 

اإ�شغال  بن�شبة  جهازاً   173 اأم�س  ليوم  وامل�شتبهة 

 3598 ت�شجيل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  باملئة،   20 بلغت 

حالة �شفاء اليوم يف العزل املنزيل وامل�شت�شفيات، 

 213344 اإىل  ال�����ش��ف��اء  ح����االت  اإج���م���ايل  لي�شل 

حالة.

اأج��ري  ��اً  خم��ربيرّ فح�شاً   13268 اأن  ���ش��اف 
َ
واأ

اليوم، لي�شبح اإجمايل الفحو�شات التي اأجريت 

فح�شاً،   2810294 االآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ 

االإيجابيرّة لهذا  الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإىل  الفتاً 

اليوم و�شلت اإىل قرابة 69ر13 باملئة.

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

ارت��داء  خ�شو�شاً  الوقاية،  �شبل  واترّباع  ف��اع،  ال��درّ

عات الأكرث من 20  امات، وعدم اإقامة التجمرّ الكمرّ

التوعوية  احلملة  متابعة  اإىل  اإ�شافة  �شخ�شاً، 

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

حماية  على  االأف���راد  وت�شجيع  ك��ورون��ا  فريو�س 

اأ�شرهم وجمتمعهم )#بحميهم(.

االنبا-عمان

ال����وزراء ووزي���ر اخلارجية  ن��ائ��ب رئي�س  دع��ا   

و����ش���وؤون امل��غ��رتب��ني اأمي���ن ال�����ش��ف��دي اإىل توفري 

املتحدة  االأمم  وكالة  الذي حتتاجه  املايل  الدعم 

الإغ����اث����ة وت�����ش��غ��ي��ل ال���الج���ئ���ني ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

تقدمي  يف  اال�شتمرار  من  لتمكينها  )االأون����روا(؛ 

هذه  يف  خ�شو�شاً  لالجئني،  احليوية  خدماتها 

ملواجهة  م�شوؤولياتها  فيها  ازدادت  التي  الظروف 

جائحة كورونا.

املفو�س  ال�شبت  ام�س  لقائه  ذل��ك خ��الل  ج��اء 

ال���ع���ام ل������)االأون�����روا(، ف��ي��ل��ي��ب الزاري����ن����ي، لبحث 

اجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة وامل���������ش����اورات م����ع ال�����ش��رك��اء 

الدوليني لتوفري الدعم املايل الالزم ل�شد العجز 

املايل احلاد الذي تواجهه الوكالة.

اال�شتعدادات  والزاريني  ال�شفدي  وا�شتعر�س 

ال��ذي  للوكالة  ال��دع��م  حل�شد  ال���دويل  للموؤمتر 

العام  عقده  على  ال�شويد  ومملكة  اململكة  تعمل 

�شتوكهومل خالل  اأقرته جمموعة  وال��ذي  املقبل 

�شحفية  ت�شريحات  ويف  اال�شرتاتيجي.  حوارها 

م�شرتكة عقب اللقاء، قال ال�شفدي، اإن االجتماع 

ال�شركاء من  امل�شتمر بني  التن�شيق  اإط��ار  جاء يف 

اأجل حماية الوكالة واحلفاظ على قدرتها للقيام 

ال��الج��ئ��ني  اإزاء  ب��واج��ب��ات��ه��ا وم��ه��ام��ه��ا احل��ي��وي��ة 

الذي جدده  االأمم��ي  تكليفها  الفل�شطينيني وفق 

امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ب�����ش��ك��ل غ���ري م�����ش��ب��وق خ��الل 

املتحدة يف  ل��الأمم  العامة  الت�شويت يف اجلمعية 

�شهر كانون االأول 2019.

واأ�شاف »كما قلنا مرارا ال بديل عن الوكالة 

تنازل عن واليتها وال قبول الأي ط��رح يحد  وال 

من قدرتها على القيام بدورها، الأن لذلك تبعات 

اأي�شا  اإن�����ش��ان��ي��ة  وت��ب��ع��ات  مقبولة  غ��ري  �شيا�شية 

مرفو�شة وغري مقبولة«.

وق��ال اإن امل��ح��ادث��ات م��ع الزاري��ن��ي رك��زت على 

���ش��ق��ني، االأول ه���و ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع االأزم����ة 

املالية احلالية التي تواجهها الوكالة، وهي اأزمة 

كبرية وانعكا�شاتها خطرية على متلقي اخلدمة 

يف م��ن��اط��ق ع��م��ل ال��وك��ال��ة اخل��م�����س يف ال��ظ��روف 

ت�شتدعي  التي  ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ل  يف  ال�شعبة 

اأ�شال توفري دعم مايل اأكرب حتى تتمكن الوكالة 

من القيام مبهماتها الرئي�شة واحليوية.

�شراكتنا  اإط���ار  يف  »بحثنا  ال�شفدي،  واأ���ش��اف 

يف  ال�شركاء  م��ع  التوا�شل  يف  االإ���ش��ت��م��رار  كيفية 

التمويل الالزم  اأجل توفري  املجتمع الدويل من 

االآن، الأن  الوكالة والذي حتتاجه  الذي حتتاجه 

غري  ب�شكل  �شينعك�س  ال��دع��م  ه���ذا  ت��وف��ري  ع���دم 

م��ق��ب��ول وال مي��ك��ن ال��ت��ع��اي�����س م��ع��ه ع��ل��ى ق���درات 

الوكالة على تقدمي خدماتها«.

اأما فيما يخ�س ال�شق الثاين، فقال ال�شفدي 

اإنه من�شب على �شبل اإيجاد اآليات دعم م�شتدامة.

اال���ش��رتات��ي��ج��ي ملجموعة  احل���وار  اأن  واأو���ش��ح 

�شتوكهومل يبحث هذه االآليات، م�شرياً اإىل توافق 

اململكة  ت��ع��م��ل  ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ع��ق��د م��وؤمت��ر دويل 

واالحتاد  الوكالة  مع  بالتن�شيق  ال�شويد  ومملكة 

االأوروب���������ي ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ه ال���ع���ام امل���ق���ب���ل. وق���ال 

اإن العمل جار على عقد موؤمتر دويل  ال�شفدي، 

يف ال��رب��ع االأول م��ن ال��ع��ام املقبل م��ن اأج��ل ح�شد 

الدعم ال�شيا�شي واملايل للوكالة واالإعداد ملوؤمتر 

ينجح يف ترجمة الدعم ال�شيا�شي الدويل لها اإىل 

تقدمي  اال���ش��ت��م��رار يف  م��ن  لتمكينها  م��ايل  دع��م 

اخلدمات اال�شا�شية لالجئني.

و�شدد ال�شفدي على �شرورة ا�شتمرار الوكالة 

تكليفها  وف����ق  ل��الج��ئ��ني  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 

اإط��ار  اإىل حني حل ق�شية الالجئني يف  االأمم��ي 

الذي  ال�شراع وينهي االحتالل  حل �شامل ينهي 

بداأ يف العام 1967.

على حل  نعمل  �شركاء  »نحن  ال�شفدي  وق��ال 

امل�شكلة معا وندر�س احللول معاً ونعمل معاً اأي�شاً 

من اأجل �شمان قدرة الوكالة على اال�شتمرار يف 

امل�شرتك  ن��داءن��ا  اأن  »اأعتقد  واأ���ش��اف  خدماتها«. 

جلميع �شركائنا واأ�شدقائنا هو اأن الوكالة حتتاج 

اإىل دعم مايل فوري حتى ت�شتطيع اأن ت�شتمر يف 

خدماتها التي ال ميكن اال�شتغناء عنها«.

لتبقى  »االأون���روا موجودة  اأن  ال�شفدي  واأك��د 

التو�شل  ح��ني  اإىل  املتحدة  االأمم  م��ن  بتفوي�س 

حلل عادل ودائم لق�شية الالجئني الفل�شطينيني 

وفًقا للقانون الدويل وقرارات االأمم املتحدة، ويف 

الذي  االحتالل  ينهي  لل�شراع  �شامل  حل  �شياق 

بداأ يف العام 1967 على اأ�شا�س حل الدولتني«.

وق���ال »ل��ك��ن م��ا ه��و غ��ري مقبول ه��و اأن نقف 

 500 ك��ان  اإذا  عما  للت�شاوؤل  ع��ام  بعد  ع��ام��اً  هنا 

واإذا  ال،  اأم  م���دار����س  اإىل  ���ش��ي��ذه��ب��ون  ط��ف��ل  األ���ف 

ع��ي��ادات  ���ش��ي��ج��دون  الفل�شطينيون  امل��ر���ش��ى  ك���ان 

ه��و عدم  ه��و غ��ري م�شتدام  م��ا  ف���اإن  ل��ذا  �شحية، 

دويل  كمجتمع  قدرتنا  ع��دم  عن  النا�شئ  اليقني 

الأداء  حتتاجها  التي  باملوارد  الوكالة  تزويد  على 

عملها، ولكن فيما يتعلق بالوكالة فهي منوذج مت 

فهي  ال���دويل،  املجتمع  غالبية  قبل  من  اعتماده 

موجودة لدعم الالجئني الفل�شطينيني«.

و�شدد ال�شفدي على اأن »الو�شع مقلق للغاية، 

الذين  لالجئني  بالن�شبة  للغاية  خطري  الو�شع 

يحتاجون  الذين  اأولئك  الوكالة،  على  يعتمدون 

اإىل ال��ع��الج، واالأ����ش���ر ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل ال��ط��ع��ام، 

واالأطفال الذين يحتاجون للذهاب اإىل املدر�شة، 

ه��ذا ه��و م��ا ال ميكن حتمله وه���ذا ه��و م��ا نعمل 

ملحاولة  الدوليني  �شركائنا  م��ع  وبال�شراكة  معا 

الت�شدي له«.

التي  ك��ل اجل��ه��ود  ال��ع��ام على  امل��ف��و���س  و�شكر 

يف  وق��درت��ه��ا  ال��وك��ال��ة  فاعلية  ل�شمان  بها  ي��ق��وم 

وقال  ال�شعبة.  الظروف  ه��ذه  يف  بدورها  القيام 

نثمنه  بعمل  يقومون  وفريقه  العام  »املفو�س  اإن 

ن�شتطيع  ال  ولكن  ج��داً  �شعبة  ظ��روف  يف  عالياً 

اأج����ل ح��م��اي��ة  م���ن  ب��ال��ع��م��ل م��ع��اً  ن�����ش��ت��م��ر  اأن  اإال 

اإىل  و�شريحة  وا�شحة  ر�شالة  واإي�شال  الوكالة 

املجتمع الدويل اأن عدم قدرة الوكالة على القيام 

مب��ه��م��ات��ه��ا ���ش��ي��ك��ون ل���ه ان��ع��ك��ا���ش��ات ك��ارث��ي��ة على 

ال��الج��ئ��ني و���ش��ي��ك��ون ل��ذل��ك ت����رددات يف املنطقة 

برمتها«.

ب�����دوره ث��م��ن الزاري����ن����ي، اجل���ه���ود امل��و���ش��ول��ة 

الدعم  لتوفري  االأردن  يبذلها  ال��ت��ي  وامل�شتمرة 

امل����ايل وال�����ش��ي��ا���ش��ي ال�����دويل ل��ل��وك��ال��ة. وق����ال اإن 

الوكالة بحاجة  واأن  املايل للوكالة حرج  »الو�شع 

ت��ع��اين  ال���وك���ال���ة  واأن  ع����اج����ل،  م�����ايل  دع�����م  اإىل 

ح��ال��ي��اً ع��ج��زاً م��ال��ي��اً غ��ري م�شبوق وزي����ادة كبرية 

اأزم����ات ع��دي��دة ت�شهدها  يف االح��ت��ي��اج��ات يف ظ��ل 

املنطقة خ�شو�شاً يف ظل جائحة كورونا وتبعاتها 

ال�شحية واالإقت�شادية وزيادة جيوب الفقر املدقع 

وبالتايل االإعتماد املتزايد على خدمات الوكالة«. 

وقال اإن النقا�س اليوم متحور حول كيفية �شمان 

ا�شتمرار جميع خدمات االأونروا يف التعليم الأكرث 

من ن�شف مليون طالب وطالبة يف جميع مدار�س 

الوكالة، وتوفري الرعاية ال�شحية االأولية الأكرث 

اأنحاء  3 ماليني الجئ فل�شطيني يف جميع  من 

املنطقة، وتوفري �شبكة اأمان للحماية االجتماعية 

ت�شرروا  الذين  الفل�شطينيني  الالجئني  جلميع 

ب�����ش��دة م���ن ال���ت���داع���ي���ات االق���ت�������ش���ادي���ة وامل��ال��ي��ة 

احلالية.

ترجمة  ���ش��رورة  للوكالة  العام  املفو�س  واأك��د 

الدعم ال�شيا�شي للوكالة من خالل توفري املوارد 

املنوطة  بالواجبات  للقيام  حتتاجها  التي  املالية 

بها.

اإن ال��ه��دف م��ن امل��وؤمت��ر ال���ذي �شيعقد  وق���ال 

ال��دويل  املجتمع  ال��ت��زام  تعزيز  ه��و  املقبل  ال��ع��ام 

وت��ق��ا���ش��م اأف�����ش��ل ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة جت����اه ن�����ش��اط��ات 

يجري  ول��ن  تفوي�شاً  هناك  اأن  م��وؤك��داً  ال��وك��ال��ة، 

هناك  ي��ك��ون  ح��ت��ى  ال��ي��وم  التفوي�س  ه���ذا  تغيري 

دائم  �شاأنه تعزيز حل  �شيا�شي منا�شب من  اتفاق 

وعادل يف املنطقة.

وات��ف��ق ال�����ش��ف��دي والزاري���ن���ي ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار 

ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ت�����ش��اور ح����ول ���ش��ب��ل ح�����ش��د ال��دع��م 

ال����دويل ال����الزم لتمكني ال��وك��ال��ة اال���ش��ت��م��رار يف 

تقدمي خدماتها احليوية وفق تكليفها االأممي.

داودية: بذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف التعاون البيني والثالثي
تنفيذًا لتوجيهات قادة الدول الثالث

 الصحة: 49 وفاة و1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا

 اهمية توفير الدعم المالي لتمكينها من االستمرار في تقديم خدماتها

الصفدي: األونروا موجودة إلى حين التوصل
 لحل لقضية الالجئين 
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ت  ت فيه اخليانة، وخفت بريقه يف زمن كثرُ يقولون، فقد احلبرُ هيبته يف زمٍن كثرُ

اأ�صبح احلب يف  فيه امل�صاغل ومل يعد له مكانة. ومع انهيار العالقات وازدياد الف�صل، 

عداد املوتى ولي�ش يف اإنعا�ش حياته اأمل. فاإن مل تزل تعتقد باأن احلب خالد ولن ميوت، 

رمبا �صياأتي اليوم الذي تدفن فيه م�صاعرك وت�صعها داخل تابوت، ثم تلقي على روح 

الأوجاع.  والكثري من  العتاب  �صوى  قلبك  يتبقى يف  لن  فعندها  الوداع،  اأن�صودة  احلب 

تتمرد  فال  حياتك،  كتاب  من  تنزعها  اأو  احل��ب  �صفحة  تطوي  اأن  الآن  بك  ف��الأج��در 

وتتم�صك باأ�صالء احلب.. واأعلن خ�صارتك وارفع راية ا�صت�صالمك. ابداأ �صفحة جديدة 

وابحث عما هو اأرقى واأ�صمى، ابحث عن ما يرُ�صمى ب

» التقاء الأرواح » فتلك و�صفة �صحرية تتكون من خليط كثيف من الإعجاب بالفكر 

قبل ال�صكل، مع احرتام الكيان، والإندماج والن�صيابية يف الكالم، وتقبرُلك كيفما كنت 

اأدنى تلميح. فعندما تعث على  امل�صاعر بالنظر دون  دون جتريح، والتعبري عن نريان 

اأمانك،  وَم�صكن  فكرك،  �صكن  ومرُ روح��ك،  و�صريك  ج�صدك،  ومغناطي�ش  قلبك،  رفيق 

ميكنه  وم��ن  جل��رح��ك،  بل�صماً  و���ص��وت��ه  قلبك،  ت��راق�����ش  قلبه  نب�صات  اأ�صبحت  وم��ن 

يتمكن من حل  اإيجادك يف �صميم �صياعك، من  كافة حالتك، ويربع يف  احتوائك يف 

�صيبقى  باأنه  جتده… تاأكد  فعندما  اأفراحك؛  قبل  اأحزانك  ي�صاركك  ومن  م�صاكلك، 

جدارك املنيع الذي ي�صندك عند اتكائك. و�صتدرك عند ذلك اأن كل من عربوا حياتك 

َدْوماً، ولن يخذل  اأما ذاك ف�صيبقى يجري داخل عروقك  كانوا جمرد مراحل موؤقتة. 

قلبك يوماً.

إيناس أبو شهاب 

التقاء األرواح 

الأحد   13/ 12 / 2020 

االنباط- عمان

خطة  اإىل  لل�صكان  الأع��ل��ى  املجل�ش  دع��ا   

وحتديد  ال��ت�����ص��ّرب  اأ���ص��ب��اب  ملعاجلة  وطنية 

الإجراءات الوقائية والعالجية.

ال�صبت،  ام�ش  بيان  يف  املجل�ش،  واأو���ص��ى 

التقاط  بهدف  املبكر  لالإنذار  نظام  بو�صع 

الإ������ص�����ارات ال����دال����ة ع��ل��ى ال���ت�������ص���ّرب؛ م��ث��ل 

والأداء  ال����ع����دواين،  وال�����ص��ل��وك  ال��ت��غ��ّي��ب، 

الأكادميي ال�صعيف وغريها.

44 األف طالب مت�صّرب  واأ�صار اإىل وجود 

الردن  الإلزامية يف  التعليمية  املرحلة  من 

خالل الأعوام 2011 اإىل 2019.

ال��رتب��وي  امل��ر���ص��د  دور  بتفعيل  وط��ال��ب 

مل�����ص��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ح���ل م�����ص��ك��الت��ه��م 

ال��رتب��وي��ة وغ���ري ال��رتب��وي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

امل��در���ص��ة وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، واإي���ج���اد بيئة 

للطالب،  و�صّيقة  جذابة  �صديقة  مدر�صية 

تطبيق  يف  التنفيذية  الأج��ه��زة  دور  ودع���م 

ال��ت�����ص��ري��ع��ات وال��ق��وان��ن ال��ت��ي ت��ن�����ش على 

ت�صغيل  ومنع  الأ���ص��ا���ص��ي،  التعليم  اإل��زام��ي��ة 

الأ����ص���ر ع��ل��ى تهيئة اجل��و  الأط���ف���ال، وح���ث 

الأ����ص���ري لأب��ن��ائ��ه��م ل��ل��درا���ص��ة، واحل����ّد من 

ظاهرة الزواج دون �صن 18 للفتيات.

واأّك����������دت الأم����ي����ن����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����ش 

الت�صرب  ن�صب  اأن  ع��م��اوي  عبلة  ال��دك��ت��ورة 

ال�صنوية ت�صري اإىل عدم وجود فجوة كبرية 

ب���ن اجل��ن�����ص��ن، اإذ ب��ل��غ��ت ح�����ص��ب ال��ت��ق��ري��ر 

 2019 اإىل   2018 الدرا�صي  للعام  الإح�صائي 

40ر0  مقابل  للذكور  باملئة  36ر0  ن�صبته  ما 

اأعدتها  درا���ص��ة  اإىل  م�صرية  ل��الإن��اث،  باملئة 

م��دار���ش  م��ن  “الت�صّرب  ب��ع��ن��وان  الأون�����روا 

 ،”2013 الأونروا على م�صتوى الوكالة عام 

اأظ��ه��رت اأن الإن����اث ه���ّن الأك���ث ت�����ص��رب��اً يف 

والعا�صر  والتا�صع  والثامن  ال�صابع  �صفوف 

مبا ن�صبته 01ر4 باملئة لالإناث مقابل 04ر3 

للذكور. باملئة 

يرُ�صّكل  التعليم  م��ن  الت�صّرب  اأن  وبينت 

عائقاً رئي�صاً اأمام حتقيق الأهداف املن�صودة 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ص���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة، 

وي���وؤث���ر ع��ل��ى راأ�����ش امل���ال ال��ب�����ص��ري، وي��وّل��د 

ملعاجلة  املجتمع  ع��ل��ى  اجتماعية  تكاليف 

مثل  الت�صّرب  م�صكلة  على  املرتتبة  الآث���ار 

وزواج  الأطفال،  وعمالة  والبطالة،  الفقر، 

الأط��ف��ال، وال��ع��م��ل غ��ري امل��ن��ظ��م، وان��ح��راف 

امل�صاكل  م��ن  وغ��ريه��ا  واجل���ن���وح  الأح�����داث 

املت�صّرب  ال��ف��رد  ت��راف��ق  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 

طيلة حياته.

االنباط-عمان

طلبة البلقاء التطبيقية يح�صدون املركز الأول 

وال��ث��اين وال��ث��ال��ث  يف م�صابقة ه���واوي ويتاأهلون 

للم�صابقة النهائية العاملية يف ال�صن

وا����ص���ل ط��ل��ب��ة ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة متيزهم 

وحتقيق الإجناز تلو الإجناز على ال�صعيد الوطني 

والعاملية حيث حقق طلبة كلية المري عبداهلل بن 

املركز  املعلومات  وتكنولوجيا  لالت�صالت  غ��ازي 

الأول والثاين والثالث  يف م�صابقة �صركة هواوي 

تقنية  “ملهارات  ال��وط��ن��ي  امل�صتوى  على  العاملية 

مقر  يف   اأقيمت  والتي  والت�صالت”،  املعلومات 

�صركة هواوي يف عمان وبالتعاون مع موؤ�ص�صة ويل 

للمرحلة  ت��اأه��ل��وا  مت�صابقن،  ومب�صاركة  العهد، 

النهائية من كافة اجلامعات الأردنية، وبهذا يتاأهل 

الطلبة زي��د ج��رار ولن��ا امل�صري وي��زن اليعقوب 

م��ن كلية الأم���ري ع��ب��داهلل ب��ن غ���ازي لالت�صالت 

واململكة  اجلامعة  ليمثل   ، املعلومات  وتكنولوجيا 

يف نهائيات هذه امل�صابقة العاملية يف ال�صن. وبذلك 

بالكامل من  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الردين  ال��ف��ري��ق  ي��ك��ون 

طلبة كلية الم��ري عبداهلل بن غ��ازي لالت�صالت 

وتكنولوجيا املعلومات.

ال�صتاذ الدكتور عبداهلل �صرور الزعبي رئي�ش 

وم�صرف  الطلبة  هناأ  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

الفريق الدكتور خلف اخلتاتنه يف الكلية على هذا 

اجلامعات  م�صتوى  على  الكبري  الوطني  الإجن���از 

الوطنية حيث �صبق واأن حقق زمالئهم من الطلبة 

انه  ال  الهامة  امل�صابقة  ه��ذه  يف  متقدمة  م��راك��ز 

ال���ذي ميثل  بالكامل  ال��ف��ري��ق  ي��ك��ون  م���رة  ولأول 

الردن يف هذه امل�صابقة العاملية من طلبة البلقاء 

فاإمنا  ���ص��يء  على  ه���ذا  دل  وان  فقط  التطبيقية 

ومتيز  التطبيقية  البلقاء  طلبة  متيز  على  ي��دل 

التي  الدرا�صية  واخلطط  التدري�ش  هيئة  اأع�صاء 

واملختربات احلديثة  املهارات  تركز على  اأ�صبحت 

يتنا�صب  اجل��ام��ع��ة وحتديثها مب��ا  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

اأع���رق اجلامعات  التكنولوجية يف  ال��ت��ط��ورات  م��ع 

العاملية.

اإن اجل��ام��ع��ة ت�صعى  ال��زع��ب��ي  ال��دك��ت��ور  وق����ال 

لتحقيق ال��روؤى امللكية يف اإط��الق طاقات ال�صباب 

الردين وخا�صة طلبة اجلامعات، وافردت اجلامعة 

يف ا�صرتاتيجيتها لالأعوام ال�صابقة حمورا رئي�صيا 

لأن  بهم  وال�صتثمار  مهاراتهم  لتنمية  للطلبة 

ال�صباب هم امل�صتقبل الواعد لردننا القوي املنيع 

ال����ذي ي��ري��ده ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن 

احل�صن املعظم، كما افردت لهم يف ا�صرتاتيجيتها 

لالأعوام اخلم�ش املقبلة حمورا هاما من حماورها 

املعامل  وا�صحة  تنفيذية  وخططا  ال�صرتاتيجية 

لتنفيذ ما ت�صبو اإليه اجلامعة من خالل الطلبة. 

كافة  يف  الطلبة  كافة  الزعبي  الدكتور  وح��ث 

يف  وامل�صاركة  مهاراتهم  تنمية  على  التخ�ص�صات 

خ�ص�صت  اجل��ام��ع��ة  اأن  �صيما  العاملية  امل�صابقات 

الأف��ك��ار  دي��ن��ار لدعم  ال��ف   100 يف موازنتها مبلغ 

من  وال�صتفادة  والريادية،  والإبداعية  البتكارية 

حا�صنات الأعمال يف اجلامعة، كما اأن�صئت اجلامعة 

مركزا لالإبداع والبتكار والريادة من اأحد مهامه 

الرئي�صية تبني الأفكار الإبداعية والريادية للطلبة 

وم�صاعدتهم لتكون م�صاريع على ار�ش الواقع.

االنباط- عمان

اأكدت وزيرة ال�صناعة والتجارة والتموين   

على  حري�صة  احلكومة  اأن  علي  مها  املهند�صة 

ب��ن اجل��ان��ب ال�صحي وث��ب��ات  ال��ت��وازن  اإي��ج��اد 

القت�صادي  الو�صع  وا�صتقرار  الوبائي  الو�صع 

يف اململكة.

وا����ص���ارت خ���الل ج��ل�����ص��ة ح���واري���ة جلمعية 

الت�صال  تقنية  عرب  الأردنين  الأعمال  رجال 

 320 ن��ح��و  ت��خ�����ص��ي�����ش احل��ك��وم��ة  اإىل  امل���رئ���ي، 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار ح��زم��ة ل��ل��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

القطاعات  يف  وامل��ن�����ص��اآت  ال��ع��ام��ل��ن  وم�����ص��اع��دة 

الأكث ت�صررا.

م��ن  احل���ك���وم���ة  ف���ر����ص���ت���ه  م����ا  اإن  وق����ال����ت 

اأو موؤقت  واأوام���ر دف��اع وح��ظ��ر كلي  اإج����راءات 

امل��واط��ن��ن،  ع��ل��ى �صحة  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل  ي��ه��دف 

جديدة  اإج���راءات  لت��خ��اذ  توجهات  هناك  واأن 

واملن�صاآت  القطاعات  ا�صتدامة  حتقيق  بهدف 

التعايف القت�صادي. وحتقيق 

وح�������ص���ب ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ام�����ش  

الأ�صا�صية  للجوانب  الوزيرة  عر�صت  ال�صبت، 

بيئة  على  ال��رتك��ي��ز  املت�صمنة  ال����وزارة  خلطة 

منح  وتب�صيط  الإج�����راءات  وت�صهيل  الأع��م��ال 

ال��رتاخ��ي�����ش وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى م�����ص��روع رح��ل��ة 

الإلكرتوين  التحول  عملية  وتعزيز  امل�صتثمر، 

والأمت�����ت�����ة وت����ق����دمي اخل�����دم�����ات احل��ك��وم��ي��ة 

اإلكرتونية. بطريقة 

لرت�صيخ  ت�صعى  ال�����وزارة  ان  اإىل  وا����ص���ارت 

ال�صناعات  الذات وتطوير  العتماد على  مبداأ 

الغذائي  الأم���ن  مب��و���ص��وع  واله��ت��م��ام  املحلية 

حتى ن�صل اإىل مرحلة الكتفاء الذاتي وتعزيز 

الطبية،  وامل�����ص��ت��ل��زم��ات  ال��دوائ��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات 

يف  تناف�صية  م��زاي��ا  ميتلك  الأردن  اأن  خ��ا���ص��ة 

القطاعات. هذه 

�صتجري  ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ت��ع��دي��الت  اأن  واك����دت 

جانب  اإىل  ال�صركات  بقانون  يتعلق  ما  خا�صة 

الت�صاركية بن  الإع�صار، وتعزيز  تفعيل قانون 

القطاع اخلا�ش والعام.

اأن ما  الطباع  واأكد رئي�ش اجلمعية حمدي 

مير به القت�صاد الوطني من حتديات عديدة 

ب��ف��ع��ل ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا اأم����ر مقلق 

تراجع  ا�صتمرار  م��ع  خا�صة  اخل��ا���ش  للقطاع 

ما  املهمة  القت�صادية  امل��وؤ���ص��رات  م��ن  العديد 

للت�صدي  القطاعن  وتعاون  تكاتف  ي�صتدعي 

لآثارها وجتاوزها باأقل اخل�صائر.

و���ص��دد ع��ل��ى ���ص��رورة ت��ع��زي��ز بيئة الأع��م��ال 

مب���ا ي�����ص��م��ن ا���ص��ت��ق��رار وا���ص��ت��م��رار ال�����ص��رك��ات 

اأن ع��دد  ال��ق��ائ��م��ة، ول���ص��ي��م��ا  وال���ص��ت��ث��م��ارات 

ال��ع��ام احل��ايل  ب��داي��ة  م��ن��ذ  امل�صجلة  ال�����ص��رك��ات 

وحتى نهاية �صهر ت�صرين الأول املا�صي تراجع 

51 باملئة مقارنة مع الفرتة نف�صها من  بن�صبة 

املا�صي. العام 

وب���ن اأن ت��وج��ه ال�����ص��رك��ات ن��ح��و الإغ����الق 

اآثار �صارة على القت�صاد  اأعمالها له  وت�صفية 

اإىل  ال��وظ��ائ��ف  وف��ق��دان  ال��ع��م��ال��ة  ت�صريح  م��ن 

امل�صجلة  ال�����ص��رك��ات  اأع�����داد  ت��راج��ع  اأن  ج��ان��ب 

ي�صري اإىل عدم متكن ال�صركات من ال�صتمرار، 

تعد  فلم  اإغ��الق��ه��ا،  اإىل  اأدت  خ�صائر  وتكبدها 

بيئة الأعمال م�صجعة على ال�صتمرار ما يوؤثر 

البيئة ال�صتثمارية. على جاذبية 

واك����د ال��ط��ب��اع ����ص���رورة ت��ق��دمي م��زي��د من 

خ��ط��ط ال���دع���م وال��ت��ح��ف��ي��ز ل��ل��ق��ط��اع اخل��دم��ي 

تنمية  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ص��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  خ��ا���ص��ة 

وت���ط���وي���ر ال�������ص���رك���ات ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة 

احل��ج��م، واي���ج���اد احل��ل��ول ل�����ص��ه��ول��ة الأع��م��ال 

اأن اإعادة  والو�صول اإىل التمويل الالزم، مبيناً 

على  يعمل  ق��د  اجلمعة  ي��وم  احلظر  يف  النظر 

التخفيف من الثار التي فر�صتها اجلائحة.

 6 وبن اأن ما ورد ذكره يف اأمر الدفاع رقم 

حول منع تغيري املهنة يف حالة الإغالق واإذا مت 

املنقولة  الأم��وال  على  احلجز  ف�صيجري  ذلك 

خا�صة  عملي،  غ��ري  �صرط  ه��و  املنقولة  وغ��ري 

التوجهات  على  تغيريات  فر�صت  اجلائحة  اأن 

لال�صتثمار  املجال  اإف�صاح  ويجب  القت�صادية 

دون  بحرية  التجاري  الن�صاط  جم��ال  وتغيري 

قيود ومبا يتنا�صب مع امل�صتثمرين للمحافظة 

ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة وجت���ن���ب ت�����ص��ري��ح��ه��ا وت���ف���ادي 

الدخول يف حالة من الركود نتيجة التعث.

القت�صاد  اأن  اإىل  اجلمعية  رئ��ي�����ش  وا���ص��ار 

الوطني يحتاج اإىل ما يقارب ال�صنتن ليتمكن 

يتوجب  م��ا  الق��ت�����ص��ادي  ن�صاطه  ا�صتعادة  م��ن 

ال��ت��ع��اون ب��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش وال��ع��ام لإع��داد 

خطة عمل تت�صمن ت�صورات حول عام 2021.

اأن هناك العديد من الفر�ش  وبن الطباع 

ال���ص��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة يف ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي 

والغمر ميكن من خاللها  الباقورة  مبنطقتي 

زراع��ي��اً  املنا�صب  بال�صكل  املنطقتن  ا�صتغالل 

للم�صاهمة يف تعزيز الأمن الغذائي باململكة.

واأ�����ص����ار الأم������ن ال���ع���ام ل�������وزارة ال�����ص��ن��اع��ة 

اأن  اإىل  ال�صمايل  يو�صف  والتموين  وال��ت��ج��ارة 

م�صكلة  م���ن  احل���د  اإىل  ه���دف   6 ال���دف���اع  اأم����ر 

ال��ب��ط��ال��ة م���ن خ���الل ت��ع��ط��ي��ل ع���دد م���ن م���واد 

قانون العمل جراء تزايد معدلت البطالة يف 

ن�صب غري  اإىل  لت�صل   2020 الأردن خالل عام 

23 باملئة. م�صبوقة تتجاوز 

من  ج���زء  تخ�صي�ش  اإىل  ال�����ص��م��ايل  ول��ف��ت 

ح��زم��ة احل��م��اي��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة 320 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل���دف���ع روات������ب ال��ع��ام��ل��ن وم��ا 

ال�صرتاك  ومتطلبات  التزامات  من  يت�صمن 

يف ال�����ص��م��ان الإج���ت���م���اع���ي لأ����ص���ح���اب ال��ع��م��ل 

وللعاملن.

اأع�����ص��اء اجل��م��ع��ي��ة خ���الل اجلل�صة  ون��اق�����ش 

ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����ص��اي��ا، م��ن��ه��ا اإع������ادة ال��ن��ظ��ر 

132 من  ال����ذي ط����راأ ع��ل��ى م����ادة  ال��ت��ع��دي��ل  يف 

مبو�صوع  واملتعلق   2017 عام  ال�صركات  قانون 

موجها  يكون  اأن  املفرت�ش  الن�صبي  الت�صويت 

عدم  اأن  اإل  العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  فقط 

و�صوح املادة �صبب حالة من الرتباك والتاأثري 

�صلباً على �صركات امل�صوؤولية املحدودة.

التعليمات  ت��و���ص��ي��ح  اإىل  امل�����ص��ارك��ون  ودع���ا 

امل�����ص��وؤول��ي��ة  ذات  ال�����ص��رك��ات  ع����دد  اأن  خ��ا���ص��ة 

اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ك���ب���ري،  الأردن  يف  امل����ح����دودة 

الت�صامنية  ال�����ص��رك��ات  تنظيم  اإع����ادة  اأه��م��ي��ة 

بن�صب  النظر  واإعادة  فيها،  امل�صوؤولية  وحتديد 

كاهل  تثقل  التي  املرتفعة  ال�صمان  ا�صرتاكات 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����ش وت���زي���د ت��ك��ال��ي��ف ال��ع��م��ال��ة 

القت�صادية  ال��ت��داع��ي��ات  ظ��ل  يف  خا�صة  ل��دي��ه 

للجائحة.

االنباط- عمان

ع��ن  الأردن  اأورجن  ���ص��رك��ة  اأع���ل���ن���ت   

اأو بي( للبيع  ا�صتثمارها يف م�صروع )بي 

وال���ط���ل���ب م����ن خ�����الل ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��رب 

لل�صركات والتجار. النرتنت 

ام�ش  بيان �صحايف  ال�صركة يف  وقالت 

بقيمة  امل�صروع  يف  ال�صتثمار  اإن  ال�صبت، 

50 ال���ف ي����ورو، ج���اء يف خ��ت��ام ال��ت��ح��ّدي 

ال��ع��امل��ي  اأورجن  ���ص��ن��دوق  اأط��ل��ق��ه  ال����ذي 

ح��زي��ران  واإف��ري��ق��ي��ا يف  الأو���ص��ط  لل�صرق 

�صييد�ش(،  اي��ه  اإي  )اأم  ب��ع��ن��وان  امل��ا���ص��ي 

بناًء على معايري النمو العالية والقيمة 

ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة امل���ق���دم���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

املحلي.

وال�صتثمار  الدعم  ال�صندوق  ويوفر 

ل���ل���ري���ادي���ن م���ن اأ����ص���ح���اب امل�����ص��روع��ات 

ال���ن���ا����ص���ئ���ة مم����ن ي�������ص���خ���رون ال��ت��ق��ن��ي��ات 

احلديثة يف جمالت الت�صال والزراعة، 

وال����ت����وا�����ص����ل وال������ت������ج������ارة، وال���ت���ع���ل���ي���م 

واحل��ك��وم��ة  ال�صحية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 

الإل��ك��رتون��ي��ة لإح����داث ت��ق��دم يف ال���دول 

التي تعمل فيها جمموعة اأورجن العاملية 

ليقدم ا�صتثماراً مالياً ي�صل اإىل 150 األف 

اللوج�صتي  الدعم  اإىل  بالإ�صافة  ي��ورو، 

املقدم  والإر���ص��ادي  والتقني  والت�صويقي 

من اأورجن الأردن لعام كامل.

وي�����ت�����ي�����ح امل���������������ص�������روع ب����ا�����ص����ت����خ����دام 

بالتجزئة  التجارة  خدمات  الربجميات، 

من املطاعم واملقاهي واملالب�ش وحمالت 

وال�صيدليات  املتنقلة  واملتاجر  البقالة 

وحمالت التجارة الإلكرتونية.

االنباط-عمان

اأ�صمته  مل��ا  روؤي���ة  الأردن   و�صعت غرفة جت��ارة 

تبعات  ج��راء  باململكة  القت�صادي  الو�صع  م��اآلت 

وامل��ع��ي��ق��ات  ال��ت��ح��دي��ات  اب�����رز  �صمنتها  ك����ورون����ا، 

واحللول املقرتحة.

ال�صبت،  ام�ش  للغرفة،  �صحفي  بيان  وح�صب 

حددت جتارة الأردن، اربعة حتديات ا�صا�صية تواجه 

القطاع التجاري واخلدمي يف ظل ا�صتمرار اأزمة 

جائحة كورونا، وتتمثل بنق�ش ال�صيولة وقرارات 

اغالق القطاعات القت�صادية وتباطوؤ الجراءات 

وانعكا�صها �صلبا على ت�صهيل النقل والتجارة، اىل 

جانب ق�صايا ت�صريعية.

واكدت الغرفة اأهمية العودة للحياة الطبيعية 

وف��ت��ح ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة وات��خ��اذ 

الربوتوكالت  وح�صب  الالزمة  ال�صالمة  تدابري 

وال���غ���اء احلظر  ق���ط���اع،  ل��ك��ل  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ال�صحية 

مب��خ��ت��ل��ف ا����ص���ك���ال���ه، وت���ق���دمي ق���رو����ش م��ي�����ص��رة 

قاعدة  وتو�صيع  واملتو�صطة  ال�صغرية  للمن�صاآت 

وتاأجيل  املحافظات  ع��م��وم  لت�صمل  امل�صتفيدين 

فرتات ال�صداد ملا بعد العام املقبل.

ولفتت اىل �صرورة تاأجيل الق�صاط امل�صتحقة 

التجارية  البنوك  م��ن  املمنوحة  ال��ق��رو���ش  على 

حتى  وال�����ص��غ��رية  املتو�صطة  وامل��ن�����ص��اآت  ل���الأف���راد 

ال��ف��وائ��د،  اح��ت�����ص��اب  امل��ق��ب��ل، دون  ال��ع��ام  منت�صف 

املكلفن  م��ن  ال��دخ��ل  �صريبة  ا�صتيفاء  وت��اأج��ي��ل 

املبيعات  و�صريبة  اجلائحة،  انق�صاء  بعد  ما  اىل 

وا���ص��ت��ي��ف��ائ��ه��ا ع��ن��د ال��ب��ي��ع، وال��ت��و���ص��ع يف تق�صيط 

ال��ر���ص��وم اجل��م��رك��ي��ة امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وردات، 

والغاء ر�صم بدل اخلدمات املرتتبة على الب�صائع 

امل�صتوردة.

وا�صارت اىل �صرورة تاأجيل ا�صتيفاء ا�صرتاكات 

تق�صيطها  او  ل��ل�����ص��رك��ات  الإج��ت��م��اع��ي  ال�����ص��م��ان 

او تاأجيل او تق�صيط �صريبة  دون فوائد، واعفاء 

امل�����ص��ق��ف��ات وال���ب���ل���دي���ات وام����ان����ة ع���م���ان ال��ك��ربى 

تق�صيط  او  وتخفي�ش  ال�صركات،  على  امل�صتحقة 

الفواتري الت�صغيلية اخلا�صة بال�صركات ال�صغرية 

واملتو�صطة مثل الكهرباء واملياه.

بعدم  البنوك  على  بالتعميم  الغرفة  وطالبت 

احلجز والتنفيذ على الف��راد واملن�صاآت ال�صغرية 

اللتزامات  عليهم  تراكمت  وال��ذي��ن  واملتو�صطة 

حل���ن ان��ق�����ص��اء اجل��ائ��ح��ة ح��ي��ث ت���ق���وم ال��ب��ن��وك 

من  اأق��ل  باأ�صعار  وبيعها  العقارات  على  بالتنفيذ 

ن�صف القيمة احلقيقية.

املبيعات  �صريبة  توحيد  اأهمية  اىل  وا���ص��ارت 

ق��رار  مبوجب  مت  حيث  املطاعم:  على  امل�صتوفاة 

 50 بن�صبة  اإع��ف��اء  منح  ال�صياحة  وزارة  عن  �صادر 

باملئة للمطاعم ال�صياحية، وعليه ل بد من توحيد 

املطاعم  ع��ل��ى  امل��ب��ي��ع��ات  �صريبة  اإ���ص��ت��ي��ف��اء  ن�صبة 

ال�صياحية واملطاعم الأخرى غري امل�صنفة �صياحياً 

من باب العدالة وامل�صاواة.

ودع��ت الغرفة اىل ع��ودة امل��دار���ش واجلامعات 

اىل التعليم الوجاهي باأ�صرع وقت �صمن التدابري 

املنا�صبة، والرتكيز على  والربوتوكالت ال�صحية 

الكمامة  ارت�����داء  ب��اأه��م��ي��ة  ال�صحي  ال��وع��ي  ن�صر 

املتاحة  ال��و���ص��ائ��ل  وال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي بجميع 

امل��رئ��ي��ة وامل����ق����روءة وامل�����ص��م��وع��ة وت���اأك���ي���د وج���ود 

معايري وا�صحة ومرجعية واحدة للرقابة واتخاذ 

الجراءات املنا�صبة بحق املخالفن.

واكدت اأهمية تكثيف اجلهود لتعزيز العالقة 

من  وال��ع��ام  اخل��ا���ش  القطاعن  ب��ن  الت�صاركية 

القت�صادي  التعايف  لتحقيق  ج��دي��د  نهج  خ��الل 

وا�صراك الغرف التجارية بجميع اللجان املخولة 

باتخاذ قرارات تخ�ش القطاع التجاري واخلدمي.

ب��ت��ع��وي�����ش  الأردن  جت������ارة  غ���رف���ة  وط���ال���ب���ت 

والتي  املت�صررة  القطاعات  يف  العاملة  املن�صاآت 

مت اغ��الق��ه��ا مب��وج��ب اأوام�����ر ال���دف���اع، وا����ص���راك 

بلجان  والل��وي��ة  وامل��ح��اف��ظ��ات  التجارية  ال��غ��رف 

ت�صهيل  �صرورة  اىل  املن�صاآت،ا�صافة  على  الرقابة 

اجناز املعامالت اجلمركية وذلك بالتخفيف من 

املبالغ بها لدائرة اجلمارك  الرقابية  الج���راءات 

املوا�صفات  وموؤ�ص�صة  وال����دواء  ال��غ��ذاء  وموؤ�ص�صة 

والغاء  الرقابية،  واملقايي�ش وغريها من اجلهات 

ق��رارات هيئة النقل الربي املتعلقة بتحديد عدد 

الرحالت امل�صموحة لل�صاحنات.

ك��م��ا ط��ال��ب��ت ب��ف��ت��ح امل��ع��اب��ر ال���ربي���ة وال�����ص��م��اح 

عن  وال���ص��ت��غ��ن��اء  ب��ال��دخ��ول  الجنبية  لل�صيارات 

املناولة يف احل��دود ملا يلحق امل�صتورد من خ�صائر 

مالية كبرية وما يلحق الب�صائع من �صرر كبري 

وبالتايل زيادة التكاليف على املواطن.

واكدت اأهمية ت�صهيل اجراءات الرتانزيت عرب 

املتعلقة  الر�صوم  ل��دول اجل��وار وتخفي�ش  الردن 

النقل  لت�صهيل  الوطنية  اللجنة  وتفعيل  بذلك، 

والتجارة، واعادة هند�صة اجراءات التخلي�ش على 

الب�صائع امل�صتوردة واعادة درا�صة كلفها ملا ينعك�ش 

اي��ج��اب��ا ع��ل��ى ت�صهيل ال��ن��ق��ل وال��ت��ج��ارة وب��ال��ت��ايل 

حتقيق املنفعة لالقت�صاد الوطني واملواطن.

واك��دت الغرفة اأهمية ا�صدار اأم��ر دف��اع ينظم 

العالقة بن املالكن وامل�صتاأجرين خالل فرتات 

ال��ت��ع��ط��ل ن��ت��ي��ج��ة اجل���ائ���ح���ة، وت���ع���دي���ل ق��ان��وين 

بحيث  مبقت�صاه  ال�����ص��ادرة  والنظمة  ال�صتثمار 

ي�����ص��م��ل ع�����ددا اك����رب م���ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة 

واخلدمية، واجلمارك مبا ين�صجم مع التطورات 

حملي،  اقت�صادي  منو  معدلت  لتحقيق  العاملية 

م�صروع  يف  اخل��ا���ش  ال��ق��ط��اع  بتو�صيات  والخ����ذ 

التعديل.

وا���ص��ارت اىل ���ص��رورة اإ���ص��دار اأم��ر دف��اع بالغاء 

ر�صوم امانة عمان والبلديات يف املحافظات للعام 

وتعديل  املن�صاآت،  اأ�صحاب  على  للتخفيف  املقبل، 

قانون نقابة املحامن الردنين النظامين فيما 

املن�صاآت التجارية  يتعلق بالر�صوم املفرو�صة على 

واخلدمية، واعادة العمل باتفاقية التجارة احلرة 

الردنية الرتكية.

و����ص���ددت ال��غ��رف��ة ع��ل��ى ����ص���رورة ف��ت��ح ال��ت��ب��ادل 

وال��ت��خ��ف��ي��ف  ����ص���وري���ا،  و  الردن  ب���ن  ال���ت���ج���اري 

وال��ت�����ص��ه��ي��ل يف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������ص���ادرة ع���ن وزارة 

ال��ع��م��ل ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��غ��رام��ات امل��رتت��ب��ة على 

املن�صاآت القت�صادية، وتوحيد الر�صوم اجلمركية 

وال�صريبية للمواد اخلام التي يتم ا�صتريادها من 

قبل امل�صانع والتجار.

وا���ص��ارت اىل ان اأزم���ة ف��ريو���ش ك��ورون��ا اأث��رت 

على القت�صاد الوطني مبختلف قطاعاته ب�صكل 

بواجبها  تقوم  احلكومة  ان  مبينة  وعميق،  كبري 

القائمة  ال��ت��ح��دي��ات  وجت�����اوز  جم����ددا  للنهو�ش 

حاليا جراء اأزمة كورونا وتداعياتها ومتكينه من 

جتاوزها بنجاح وقوة، م�صددة على �صرورة تكاتف 

اجلميع لتحقيق التعايف وجتاوز ال�صعوبات.

اج��م��ايل  ان  الأردن  غ��رف��ة جت����ارة  واو���ص��ح��ت 

م�صاهمة ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة واخل��دم��ات م��ن الناجت 

خالل  بلغت  اجلارية  بالأ�صعار  الإج��م��ايل  املحلي 

فيما  باملئة،  5ر54  ن�صبته  م��ا   2019 املا�صي  ال��ع��ام 

ي�صغل 531229 عامال وعاملة بح�صب اأرقام �صادرة 

عن ال�صمان الجتماعي.

 األعلى للسكان يدعو للحد من التسّرب المدرسي

 طلبة البلقاء التطبيقية يحصدون المركز 
األول والثاني والثالث  في مسابقة هواوي

 وزيرة الصناعة: حريصون على التوازن بين الجانبين الصحي واالقتصادي

 أورنج األردن تستثمر بمشروع للبيع والطلب عبر االنترنت

 تجارة األردن تضع رؤية لمآالت الوضع االقتصادي جراء كورونا
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 منتجات القطاع وصلت الى أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم
 ابوخزنة: أي يوم حظر يؤثر على انتاجية القطاع ليومين فعليًا

 صادرات 
القطاع شهدت 
على مدار العقد 

األخير نموًا وصل 
الى 16% سنويًا

ونحن نعي�ض يف زمن ترّدي بع�ض الأخالقيات اأو تراجعها عند البع�ض، �سواء يف ال�سلوكيات اليومية 

اأو اأخالقيات العمل اأو الوظيفة اأو القيم اأو املبادئ اأو حتى املعاملة مع اأقرب النا�ض، فاإننا بحاجة اليوم 

وقبل الغد حلفظ ما تبقى من ماء الوجه من اأخالقياتنا، ورمبا نحتاج لهّبة قوية اأو ميثاق �سرف عاجل 

يلتزم به اجلميع، بب�ساطة لأن اأخالقياتنا هي اأحد مظاهر ال�سبط والأمن الإجتماعي لدينا:

1.  �سلوكيات البع�ض باتت ل تعك�ض �َسرقّيتنا ول تعك�ض حتى ح�سارتنا اأو موروثنا الأ�سيل اأو بيئتنا 

بحّجة املعا�سرة، لدرجة اأن بع�ض املجتمعات املخملّية تنا�ست لغتنا وهويتنا وقيمنا، فهنالك فرق كبري 

بني الإن�سالخ عن اأ�سالتنا من جهة واملواءمة بني الأ�سالة واملعا�سرة من جهة اأخرى. 

2. اأخالقيات العمل ترتاجع لدرجة اأن البع�ض مل يعد “خمل�ض” يف عمله بل بات ميتلك “ُمخ 

ربه  �سر احل�سان للنهر لكنك ل ت�ستطيع اأن تجُ ل�ض” يف عمله، ويعمل على نظرية “ت�ستطيع اأن تجُ

رب املاء”، مبعنى اأنه يح�سر لراتبه دون عطاء يذكر. على �سجُ

3. امل�سيبة اأن اآداب وقيم وقواعد و�سوابط الأخالقيات بني اأ�سحاب املهنة الواحدة دون معايري اأو 

مرجعيات، فكّل يغّني على لياله.

د تجُ�سمع هذه الأيام واإن كانت من القلب، وامل�سيبة اأن كل �سخ�ض يخال نف�سه  4. حتى الن�سيحة مل تعجُ

على �سواب، وحتى الن�سيحة التي تجُزجى للنا�ض ولالأحّبة بال�سّر ل اأثر لها، ورمبا ن�سائح العلن التي 

تجُ�ستخدم لل�سماتة هي الأف�سل! فتحّولت الن�سيحة لف�سيحة!

وال�سمري  والتعامل  والتدري�ض  العلمي  والبحث  والوظيفة  والِعلم  واملهنة  احل��وار  اأخالقيات    .5

بني  تجُفّرق  ل  باتت  النا�ض  اأن  لدرجة  اأي�ساً،  د موجودة  تعجُ واأدبياتها مل  والتوا�سل وغريها  والرتبية 

ال�سراحة والوقاحة اأجّلكم اهلل تعاىل بالرغم من اخليط الرفيع الذي يف�سل بينهما! 

لق احَل�َسن. �سنى واخلجُ لق واملعاملة، فالإميان يقت�سى معاملة النا�ض باحلجُ 6. الدين اخلجُ

ب�سراحة: لكل �سيء اأخالقيات فهي الإطار املهم ل�سبط ال�سلوكيات احَل�سنة، وهي ال�سمري احلي 

بت�سويب  ب��ادرن��ا  الإن�سان، فهاّل  ل�سمعة  امل��ال احلقيقي  راأ���ض  القانون وتطبيقه، وه��ي  ال��ذي ي�سبط 

ال�سلبيات املمكنة منها! 

�سباح الأخالقيات وال�سمري احلي

د .محمد طالب عبيدات 

في األخالقيات

 789 مليون دينار صادرات لتجارة عمان في 11 شهرا

 وزراء نقل االردن ومصر والعراق يبحثون سبل تعزيز التعاون المشترك

االنباط- عمان

 بلغت قيمة �سهادات املن�ساأ التي ا�سدرتها غرفة 

العام  م��ن  املا�سية  �سهرا   11 خ���الل  ع��م��ان  ت���ارة 

عربية  دول  اإىل  و�سلع  ب�سائع  لت�سدير  احل���ايل، 

مليون   896 ب�  مقارنة  دينار،  مليون   789 واأجنبية 

دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.

�سهادات  ع��دد  بلغ  اح�سائية،  معطيات  وح�سب 

املن�ساآ التي ا�سدرتها الغرفة خالل 11 �سهرا املا�سية 

29232 �سهادة، مقابل 35502 �سهادة للفرتة نف�سها 

من العام املا�سي.

الغرفة  ا�سدرتها  التي  املن�ساأ  �سهادات  وذهبت 

البلدان،  العديد من  اإىل  املا�سية  �سهرا   11 خالل 

العربية  والإم���ارات   ،7684 بعدد  ال�سعودية  ابرزها 

�سهادة،   1278 والعراق  �سهادة،   4056 بعدد  املتحدة 

وم�سر 709 �سهادات، و�سوي�سرا 40 �سهادة.

 180 ال��ع��راق بقيمة  ال�����س��ادرات على  وت��وزع��ت 

مليون دينار، و�سوي�سرا 125 مليون دينار والإمارات 

العربية املتحدة 123 مليون دينار، وال�سعودية نحو 

67 مليون دينار وم�سر 47 مليون دينار.

“اإعادة  امل��ن��ت��ج��ات الأج��ن��ب��ي��ة  وب��ل��غ��ت ����س���ادرات 

ت�سدير” نحو 334 مليون دينار، والزراعية بقيمة 

نحو 124 مليون دينار، وال�سناعية 85 مليون دينار، 

ثم املنتجات العربية بقيمة نحو 22 مليون دينار، 

والباقي للعديد من املنتجات الأخرى املختلفة.

وت��ق��وم غ��رف��ة ت���ارة ع��م��ان ب��اإ���س��دار ���س��ه��ادات 

وال��روات  واحليوانية  الزراعية  للمنتجات  املن�ساأ 

الطبيعية الأردنية اخلام وللب�سائع الأجنبية التي 

يتم اإعادة ت�سديرها وللب�سائع الأجنبية امل�سرتاة 

من ال�سوق املحلية �سمن �سروط حمددة ومعينة.

للمنتجات  املن�ساأ  ���س��ه��ادات  ب��اإ���س��دار  ت��ق��وم  كما 

ال�سناعية الأردنية ح�سب طلب املجُ�سّدر ا�ستناداً على 

�سدقة من غرفة �سناعية  فاتورة املجُ�سّنع الأ�سلّية مجُ

الأ���س��ول  ح�سب  وم�سدقة  اأ�سلية  من�ساأ  و���س��ه��ادة 

�سادرة عن غرفة �سناعية تثبت باأن الب�ساعة من 

من�ساأ اأردين.

تستحوذ على )43%( من اجمالي إستهالك السوق المحلي

1.5 مليار دوالر حجم اإلنتاج القائم لقطاع 
الصناعات البالستيكية والمطاطية 

االنباط- القاهرة

وال���ع���راق  وم�����س��ر  الأردن  ن��ق��ل  وزراء  ع��ق��د   

اجلمعية  اجتماع  هام�ض  على  ثالثياً  اجتماعاً 

ل��ل��م��الح��ة، وذل���ك  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��وم��ي��ة للج�سر 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ا���س��ت�����س��اف��ة ال��ع��ا���س��م��ة امل�����س��ري��ة 

القاهرة اعمال الجتماع الوزاري القطاعي �سمن 

اآلية التعاون بني الدول الثالث.

وب���ح���ث الج����ت����م����اع ���س��ب��ل ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 

امل�����س��رتك يف جميع جم����الت ال��ن��ق��ل، مل��ا ل��ه من 

م�ساهمة اإيجابية يف حركة نقل الركاب والتجارة 

ال�����دول ال�سقيقة  ب���ني  وال�������س���ادرات وال��������واردات 

الثالث.

خيطان  م���روان  الأردين  النقل  وزي���ر  واأ���س��اد 

بدور م�سر يف العمل العربي امل�سرتك وجهودها 

يف دعم �سركة اجل�سر العربي، التي ت�ساهم يف مد 

ج�سورالتعاون بني الدول الثالث، موؤكدا اأهمية 

ال�سركة كونها البوابة التجارية التي تربط ا�سيا 

العربية باإفريقيا العربية، وملا لها من دور كبري 

يف احلركة التجارية امل�سرتكة، وم�ساهمة فاعلة 

يف تعزيز التكامل القت�سادي بني الدول الثالث.

ي���ذك���ر ان اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ب��ح��ث��ت يف 

اجتماعاتها احلالة الفنية ل�سفن وبواخر اجل�سر 

العربي واثار جائحة كورونا على ن�ساط واأعمال 

املا�سية،  ال��ف��رتة  خ��الل  املالية  ال�سركة  ونتائج 

اىل جانب الإج��راءات والآليات التي مت اتخاذها 

ل�سمان ا�ستمرارية ن�ساط �سركة اجل�سر العربي، 

التي متثل حلقة و�سل تارية هامة بني م�سر 

والأردن والعراق.

كما مت يف اجتماعات اجلمعية، مناق�سة املوازنة 

التخطيطية وال�سرتاتيجية لل�سركة لعام 2021، 

وا�ستمرار  ال�سركة،  تدعيم  على  ال���وزراء  واتفق 

تقدمي الت�سهيالت اخلا�سة بحركة نقل الب�سائع 

والركاب بني الدول الثالث والعمل على تقدمي 

اأف�سل اخلدمات عرب اأ�سطول ال�سركة بال�سافة 

اإىل قيام فرع ال�سركة يف م�سر بدرا�سة التعاون 

مع ال�سركات ال�سياحية املختلفة يف جمال حجز 

اجل�سر  و�سفن  ببواخر  اخلا�سة  ال�سفر  ت��ذاك��ر 

العربي.

وك����ان ال���وف���د ال������وزاري الردين امل�����س��ارك يف 

الجتماع الوزاري القطاعي، �سمن اآلية التعاون 

الثالثي بني الأردن وم�سر والعراق، قد و�سل اإىل 

العا�سمة امل�سرية القاهرة �سباح ام�ض ال�سبت.

وي��ت��ك��ون ال���وف���د م���ن وزي����ر ال����زراع����ة حممد 

داودية، ووزير الأ�سغال العامة والإ�سكان املهند�ض 

ي��ح��ي��ى ال��ك�����س��ب��ي، ووزي������ر ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

الطاقة  ووزي����ر  ع��ل��ي،  مها  املهند�سة  وال��ت��م��وي��ن 

ووزي��ر  زوات���ي،  هالة  املهند�سة  املعدنية  وال���روة 

ال�سحة ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات، ووزي���ر النقل 

املهند�ض مروان خيطان.

وي��ب��ح��ث ال���وف���د م���ع ن��ظ��رائ��ه م���ن اجل��ان��ب��ني 

امل�����س��ري وال��ع��راق��ي اآل���ي���ات ال��ت��ع��اون وامل�����س��اري��ع 

امل�سرتكة بني الدول ال�سقيقة الثالث. ومن املقرر 

مدبويل  م�سطفى  ب��ال��دك��ت��ور  ال��وف��د  يلتقي  اأن 

رئي�ض وزراء جمهورية م�سر العربية. ويتم عقد 

ب��دع��وة م��ن جمهورية  ه��ذا الج��ت��م��اع القطاعي 

اأطر  تعزيز وتطوير  �سبل  العربية لبحث  م�سر 

التعاون  اآل��ي��ة  �سمن  الفني  ال��ت��ع��اون  وم�����س��اري��ع 

الثالثي.

ال���وزاري الردين يف  وك��ان يف ا�ستقبال الوفد 

مطار القاهرة وزير التموين والتجارة الداخلية 

امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد  امل�سيلحي،  علي  الدكتور 

امل�سريني والقائم بالعمال بالنابة يف ال�سفارة 

الردنية.

االنباط-عمان

���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة  اإدارة  ع�����س��و جم��ل�����ض  ق����ال 

البال�ستيكية  ال�سناعات  قطاع  وممثل  الأردن 

ان حجم  اأب��و خزنة،  ع��الء  املهند�ض  واملطاطية 

1.5 مليار  يبلغ ح��وايل  للقطاع  القائم  الإن��ت��اج 

اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   5 ي��ق��ارب  م��ا  ت�سكل  دولر، 

الإنتاج ال�سناعي يف الأردن.

ما  اىل  ت�سل  القطاع  م�ساهمة  ان  واأ���س��اف 

ي��ق��ارب 1 ب��امل��ئ��ة م��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج��م��ايل 

التي  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ن��ت��اج  وذل����ك  للمملكة، 

تخلقها عملياتها النتاجية. 

ولفت يف البيان ال�سحايف الذي اأ�سدره، اىل 

واملطاطية  البال�ستيكية  ال�سناعات  قطاع  ان 

وعاملة  عامل  ال��ف   )13( عن  يزيد  ما  يوظف 

 )614( �سمن  يعملون  الأردن���ي���ني،  م��ن  جلهم 

خمتلف  يف  تنت�سر  وح��رف��ي��ة،  �سناعية  من�ساأة 

م�سجل  راأ�سمال  وباإجمايل  اململكة،  حمافظات 

يقارب 200 مليون دولر.

ولفت اىل ا�ستحواذ ال�سناعات البال�ستيكية 

اجمايل  م��ن   )%43( ي��ق��ارب  م��ا  على  الوطنية 

يف  وامل��ط��اط��ي��ة  البال�ستيكية  امل����واد  اإ���س��ت��ه��الك 

ال�سوق املحلي، وذلك باعتبار منتجاته م�سدرا 

اأ���س��ا���س��ي��ا مل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف ال��ت��ي 

على  ك��اف��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  تتاجها 

اختالف اأن�سطتها.

اأبوخزنة اىل ان القطاع يتميز بتنوع  واأ�سار 

املتنوعة،  ال��ف��رع��ي��ة  ق��ط��اع��ات��ه  بف�سل  ان��ت��اج��ي 

والتي ت�سم؛ قطاع التعبئة والتغليف والعبوات، 

قطاع  ال���ري،  وانابيب  ال��زراع��ي��ة  البيوت  قطاع 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة الن�����س��ائ��ي��ة، ق��ط��اع 

الث��اث  قطاع  ال�سفنجواملفرو�سات،  منتجات 

�سناعة  ق��ط��اع  اىل  اإ���س��اف��ة  املنزلية،  والدوات 

املواد اخلام البال�ستيكية واحلبييات.

اأو  ب�سكل  ترتبط  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه  ان  وزاد 

ب��اآخ��ر ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات الإق��ت�����س��ادي��ة، 

للقطاع  الأ�سا�سية  امل�ستلزمات  يوفر  ما  فمنها 

ال��زراع��ي وال��ق��ط��اع الإن�����س��ائ��ي، ومنها م��ا ي��زود 

ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة ك����الأدوي����ة والأغ���ذي���ة 

وال�سناعات الكيماوية مبواد التعبئة والتغليف 

لإمتام العملية الإنتاجية، اإ�سافة اىل م�ساهمة 

القطاع بدعم قطاع الأثاث مبنتجات الإ�سفنج 

واإك�س�سوارات الأثاث.

ول��ف��ت اىل ان ن��ت��اج ه���ذا ال��ت��ط��ور وال��ت��ن��وع 

ب��ال��غ  اأ����س���ب���ح ل��ل��ق��ط��اع دور  الن����ت����اج����ي، ف���ق���د 

القت�سادية  امل�ساهمات  م�ستوى  على  الأهمية 

والجتماعية يف اململكة.

ابوخزنة  املهند�ض  قال  للت�سدير،  وبالن�سبة 

العقد  م���دار  على  �سهدت  القطاع  ���س��ادرات  ان 

ب�سكل ملحوظ، بتحقيقها معدل  الأخ��ري منواً 

منو �سنوي و�سل اىل حوايل 16% �سنوياً، لت�سل 

اىل ما يقارب 230 مليون دينار خالل عام 2019، 

ال�����س��ادرات  اإج��م��ايل  م��ن   %4 ن�سبته  م��ا  لت�سكل 

ال�سناعية يف اململكة.

اىل  و�سلت  ال��ق��ط��اع  منتجات  ان  اىل  ون���وه 

اأك��ر م��ن 70 دول��ة م��ن خمتلف اأن��ح��اء العامل، 

من اأبرزها الدول العربية، وبع�ض دول التاد 

وال��ي��ون��ان  وبلجيكا  اإيطاليا  ومنها  الوروب�����ي، 

واإ�سبانيا.

وح������ول اأث������ر ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ع��ل��ى ق��ط��اع 

ان��ه  اب��وخ��زن��ة  ق���ال  البال�ستيكية،  ال�����س��ن��اع��ات 

وفقاً  الأزم���ة  ج��راء  القطاع  تاأثر  و�سف  ميكن 

“الأ�سا�سية” التي  القطاعات  الأول؛  ملحورين، 

ا�ستمر علمها خالل الأزم��ة والتي متحورت يف 

تعترب  والتي  الفرعية  البال�ستيكية  ال�سناعات 

الغذائية  ل��ل��م��واد  لزم���ة  وتغليف  تعبئة  م���واد 

والزراعية والدوائية واملنظفات.

واأ�ساف ان املحور الآخر، يكمن يف القطاعات 

من  لأك���ر  الن��ت��اج��ي��ة  عملياتها  توقفت  ال��ت��ي 

ال�سامل  واحل��ظ��ر  الإغ����الق  ف��رتة  ب�سبب  �سهر 

بال�سافة  اجلائحة،  اإنت�سار  فرتة  بداية  خالل 

اىل تراجع م�ستويات الطلب يف الأ�سواق املحلية 

ارتباط  �سواء، ف�ساًل عن  واخلارجية على حد 

بع�ض  مع  البال�ستيكية  ال�سناعات  بع�ض  عمل 

ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��وق��ف��ت ل��ف��رتات اأط����ول على 

غرار الن�ساءات والثاث وغريها.

ونوه اىل انه خالل اجلائحة ظهرت تديات 

وا���س��ت��م��راري��ة عمل  انتاجية  اأث���رت على  ك��ب��رية 

ت�سرراً  القطاعات  اأك��ر  يعترب من  اذ  القطاع، 

ج����راء ���س��ي��ا���س��ات احل��ظ��ر اجل��زئ��ي وح��ظ��ر اي��ام 

اجلمعة، وذلك يعزى خل�سو�سية عمل القطاع 

والتي تقت�سي طبيعة عملها عدم التوقف باأي 

�سكل من الأ�سكال.

وا�ساف اأن وقف عمل املاكنات والآلت واعادة 

ت�سغيلها، تتاج اىل مدة طويلة، بالتايل فاإن اأي 

القطاع ليومني  انتاجية  يوؤثر على  يوم حظر، 

فعلياً.

ارتفاع  من  اجلائحة  فر�سته  ما  اىل  ولفت 

احل��دود  اغ���الق  نتيجة  والنقل  ال�سحن  لكلف 

 ،)Backto Back( اآل���ي���ة  وف����ق  وال��ع��م��ل 

اذ ت�����س��اع��ف��ت اأ����س���ع���ار ال�����س��ح��ن وال��ن��ق��ل ���س��واء 

اأ�سعاف   3 من  باأكر  الت�سدير  او  بال�سترياد 

اأ�سعارها �سابقاً، وا�سبحت ت�سكل وزناً كبرياً يف 

15% اىل  تكاليف الن��ت��اج ومب��ا ي���رتاوح ما بني 

20% من تكاليف املنتج، ما يوؤثر ب�سكل مبا�سر 

على تناف�سية املنتجات.

ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ذك���ر اأب���وخ���زن���ة م�ساكل 

ارت��ف��اع  نتيجة  ال�����س��ي��ول��ة  ت�سيل  و���س��ع��وب��ات 

ال�������س���ي���ك���ات امل���رت���ع���ة وت���خ���ل���ف �����س����داد ب��ع�����ض 

امل�سرتين.

وباملقابل، قال انه وعلى الرغم من كل هذه 

التحديات التي فر�ستها اجلائحة على القطاع، 

ال اأنه ا�ستطاع تقيق موؤ�سرات ايجابية ميكن 

البناء عليها مل�ستقبل اأف�سل.

ما  ك���ل  ت���زوي���د  ا���س��ت��ط��اع  ال��ق��ط��اع  ان  وزاد 

للقطاعات  وتغليف  تعبئة  منتجات  م��ن  ي��ل��زم 

والكيماوية(،  والدوائية  )الغذائية  ال�سا�سية 

ال��ق��ط��اع للعديد  ت��ط��وي��ر  ب��ال���س��اف��ة اىل  ه���ذا 

كالقفازات  الوقائية  وامل�ستلزمات  املنتجات  من 

 ،)Face Shield( ال�����وج�����ه  وواق������ي������ات 

والكمامات.

ال�سادرة عن غرف  املن�ساأ  �سهادات  اإىل  ونوه 

���س��ادرات  حجم  و���س��ل  فقد  املحلية،  ال�سناعة 

العام  من  الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  خ��الل  القطاع 

دي��ن��ار، م�سجلة  169.6 مليون  احل��ايل حل��وايل 

بذلك منواً بن�سبة 1% مقارنة مع �سادرات نف�ض 

الفرتة من العام ال�سابق.

واأ�سار اىل اأن عددا من الفر�ض الت�سديرية 

ب��الأف��ق وملختلف منتجات  ت��ل��وح  ب���داأت  ظ��ه��رت 

ال��ق��ط��اع، وذل����ك ب��ت��ل��ق��ي ال��ع��دي��د م���ن ���س��رك��ات 

طلبات  امل��م��ل��ك��ة،  يف  البال�ستيكية  ال�����س��ن��اع��ات 

ت�����س��دي��ر وا���س��ت��ف�����س��ارات م���ن ع���دد م���ن ال���دول 

من  وع���دد  منها،  اخلليجية  وخ��ا���س��ة  العربية 

امل��ت��ح��دة واوروب���ا  ك��ال��ولي��ات  العاملية  ال���س��واق 

وحتى افريقيا، نتيجة ما اأحدثته اجلائحة من 

�سرر ل�سال�سل التوريد العاملية.

البال�ستيكية  ال�سناعات  لقطاع  وبالن�سبة 

والفر�ض امل�ستقبلية، دعا اىل ا�ستغالل الفر�ض 

ال��ت�����س��دي��ري��ة امل��ت��اح��ة، وال���دخ���ول اىل ا���س��واق 

ج���دي���دة وذل����ك ع���رب دع���م ت��ن��اف�����س��ي��ة امل��ن��ت��ج��ات 

ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة الأردن�����ي�����ة، وازال������ة ال��ت��ح��دي��ات 

ال��ت��ي تعرت�ض ط��ري��ق من��وه��ا، وال��ت��ي تتمحور 

ب�سكل رئي�ض يف كلف الطاقة وتعرفة الكهرباء 

و�سرورة تخفي�سها اىل م�ستويات ت�ساوي دول 

املنطقة.

ولفت اىل ان ال�سناعات البال�ستيكية تعترب 

الكهرباء  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال�����س��ن��اع��ات  اأك���ر 

والطاقة، وبالتايل تعتربعن�سراً رئي�سياً وتوؤثر 

ب�سكل مبا�سر على تناف�سية القطاع.

واكد على �سرورة مراجعة تعرفة الكهرباء 

وت��ي�����س��ري عملية  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة،  ل��ل�����س��ن��اع��ات 

ح�سول امل�سانع على موافقات م�ساريع الطاقة 

نق�ض  اىل  ال�����س��ي��اق  ذات  يف  م��ن��وه��ا  امل��ت��ج��ددة، 

العمالة املحلية ووقف ا�ستقدام العمالة الوافدة 

الليلي  وال�سفت  )امل�ستودعات  يف  للعمل  خا�سة 

وخ���ط���وط الن����ت����اج( و ت��ف��اق��م ال��ن��ق�����ض احل���اد 

بالعمالة املاهرة كفنني خطوط الإنتاج ما ادى 

اىل ايقاف العديد من اخلطوط النتاجية.

ال�سحن  كلف  اىل  لفت  ذل���ك،  على  وع���الوة 

بوقف  م��وؤخ��راً  احلكومة  ق��رار  م��ق��درا  والنقل، 

 Back to( ال��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام ال��ن��ق��ل ال��ت��ب��اديل

احل��دي��ث��ة  ال���ع���م���ري/  م��ن��ف��ذ  ع��ل��ى   )Back
ال����واق����ع ع��ل��ى احل������دود الأردن����ي����ة ال�����س��ع��ودي��ة، 

ترانزيت  بالعبور  للنقل  ال�سماح  اإىل  بالإ�سافة 

لل�ساحنات امل�سرية نحو مق�سدها، متمنني باأن 

باعتبار  اأي�سا،  ال��ع��راق  مع  ال��ق��رار  تطبيق  يتم 

الرئي�سية  الأ����س���واق  م��ن  ال��ع��راق��ي  ال�����س��وق  ان 

لل�سادرات الأردنّية وخا�سة البال�ستيكية منها.

العقبات والج���راءات  ازال��ة  اأي�سا اىل  ودع��ا 

ال�ستثمارية،  امل�ساريع  لقامة  البريوقراطية 

ال�سيكات  م�ساكل  معاجلة  ���س��رورة  ع��ن  ف�ساًل 

املرتعة وال�سيولة، ومبا يعزز ا�ستمرارية عمل 

القطاع وعودته التدريجية اىل �سابق عهده.

واأ����س���اد مب��ا ق��دم��ت��ه احل��ك��وم��ة م���وؤخ���راً من 

برامج لدعم القطاعات املت�سررة من اجلائحة، 

العام  القطاعني  الت�ساركية بني  نهج  تدل على 

واخلا�ض، لكن ل بد من العمل ب�سكل اأو�سع على 

معاجلة التحديات التي تعرت�ض طريق النمو.

االحد  13 / 12 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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لندن – العربية

اأعلن مطار هيرثو، وهو املطار الرئي�س يف 

العا�سمة الربيطانية لندن، واأ�سخم مطار يف 

اأوروبا، واأحد اأكرب املطارات يف العامل واأكرثها 

اأنه �سيغلق املبنى رقم )4( حتى نهاية  ن�ساطاً، 

العام املقبل 2021، وذلك بعد الهبوط احلاد يف 

�سناعة  يف  الكبري  والتدهور  امل�سافرين  اأعداد 

فريو�س  انت�سار  عن  والناجت  وال�سفر  ال�سياحة 

امل�ستجد. »كورونا« 

وان��خ��ف�����س ع���دد ال���رك���اب يف م��ط��ار هيرثو 

امل��ا���س��ي  ن��وف��م��رب  ���س��ه��ر  88% خ����ال  ب��ن�����س��ب��ة 

يف  العام  واالإغ��اق  ال�سفر  على  القيود  ب�سبب 

اإجنلرتا للمرة الثانية هذا العام ب�سبب املوجة 

بح�سب   ،»19 »ك��وف��ي��د  ان��ت�����س��ار  م��ن  اجل���دي���دة 

عليها  واط��ل��ع��ت  امل��ط��ار  اأعلنها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 

»العربية.نت«.

ك��م��ا ان��خ��ف�����س��ت رح����ات ال�����س��ح��ن اجل���وي 

يف م��ط��ار ه��ي��رثو، و���س��ط ت��وق��ع��ات اأك���رث ���س��وءاً 

اأعداد  اأن توا�سل  امل�ستقبل، حيث يتوقع  حيال 

امل�سافرين االنخفا�س خال الفرتة املقبلة.

وتبعاً لهذه البيانات فقد قرر مطار هيرثو 

اإغ���اق امل��ب��ن��ى رق��م 4 ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع��ام 2021. 

اأول مرة  ق��د مت  املبنى رق��م )4(  اإغ���اق  وك��ان 

خ���ال االإغ����اق ال�����س��ام��ل يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ذي 

ان��ت��ق��ل��ت يف  2020، ح��ي��ث  م���ار����س   18 ي���وم  ب����داأ 

حينها العديد من �سركات الطريان اإىل مبنى 

بينها �سركة اخلطوط  الركاب رقم )2(، ومن 

الفرن�سية وطريان االحتاد االإماراتية.

وقالت تقارير �سحافية اإن االإعان االأخري 

املطار  التي يواجهها  امل�ساكل  اإىل جبل  ُي�ساف 

ذل���ك خ�سائر  »ك����ورون����ا«، مب��ا يف  وب����اء  ب�����س��ب��ب 

مليار   2( اإ�سرتليني  جنيه  مليار   1.5 بقيمة 

دوالر( مت ت�سجيلها يف عام 2020.

راي�س  رول��ز  �سركة  قالت  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 

ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ط��ائ��رات  ال��ت��ي ت�سنع حم��رك��ات 

»يتعافى  �سوف  اجل��وي  ال�سفر  اأن  تتوقع  اإنها 

ببطء« يف االأ�سهر ال�ستة االأوىل من عام 2021 

الثاين حيث  الن�سف  يف  ي�سهد حت�سناً  اأن  قبل 

ي��ت��م تطعيم امل��زي��د م��ن ال��ن��ا���س ���س��د ف��ريو���س 

كورونا.

حتى  ����س���ه���راً   11 يف  اإن�����ه  ال�����س��رك��ة  وق���ال���ت 

امل�سجلة  ال��ط��ريان  �ساعات  ع��دد  بلغ  نوفمرب، 

42% فقط  ع��ل��ى حم��رك��ات��ه��ا ال��ن��ف��اث��ة ال��ك��ب��رية 

من اإجمايل ما حلقته العام املا�سي. وقالت اإن 

الثانية  املوجة  ب�سبب  تباطاأت  التعايف  »وت��رية 

من االإ�سابات يف بع�س املناطق اجلغرافية من 

العامل«.

بلغ   2020 ونوفمرب  اأكتوبر  �سهري  وخال 

حمركات  على  امل�سجلة  الطريان  �ساعات  عدد 

33% فقط  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ن��ف��اث��ة  »رول����ز راي�����س« 

مقارنة مبا كانت عليه العام املا�سي.

االنباط-عمان

ا������س�����ت�����م�����رت ال������وك������ال������ة االإ�������س������ام������ي������ة ال�����دول�����ي�����ة 

اإعادة  بتاأكيد  البحرين(  ومقرها   (  )IIRA(للت�سنيف

االردين  اال�سامي  للبنك  االئتماين  الت�سنيف  تثبيت 

االأج��ن��ب��ي��ة ع��ن��د درج��ة  ل��ل��ع��م��ات  ال����دويل  ال�سعيد  ع��ل��ى 

A+)jo )/ بدرجة  املحلي  ال�سعيد  وعلى   BB+/A3

م�ستقرة  م�ستقبلية  نظرة  على  املحافظة  مع   )jo)  A1

الت�سنيفات.  جلميع هذه 

وح�������س���ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���ادر ع����ن ال���وك���ال���ة ب��ت��اري��خ 

اأحد  يعترب  االأردين  االإ�سامي  البنك  ف��اإن   2020/12/8

واكرب  العامل  م�ستوى  على  الرائدة  االإ�سامية  البنوك 

الت�سنيفات  االأردن، وجاء تثبيت  اإ�سامي يف  واقدم بنك 

احلفاظ  ا�ستمرارية  يف  البنك  لقدرة  نتيجة  االئتمانية 

االأ���س��ول  م��ن   %8.7 اىل  لت�سل  ال�����س��وق��ي��ة  ح�سته  ع��ل��ى 

51.1 م��ل��ي��ار دي��ن��ار اردين  ال��ب��ال��غ��ة  امل�����س��رف��ي��ة االأردن���ي���ة 

الن�سف  نهاية  راأ�س مال قوية و�سلت يف  بكفاية  ومتتعه 

24.1%، كما حافظ على ربحية  2020 اىل  االأول من عام 

2020. وبني  2019 للن�سف االأول من عام  م�ستدامة عام 

التقرير انه وعلى الرغم من اآثار وتبعات انت�سار جائحة 

ال��ودائ��ع  يف  من��و  بتحقيق  ا�ستمر  البنك  ان  اال   ، ك��ورون��ا 

و التمويات واال�ستثمارات ، ووا�سل االحتفاظ بح�سته 

يف ال�سوق امل�سرفية املحلية اإ�سافة اىل التو�سع اجلغرايف 

وام���ت���اك ���س��ب��ك��ة ف����روع و����س���راف���ات اآل���ي���ة وا����س���ع���ة، كما 

�سهل  مما  الرقمي  التحول  يف  وا�سح  تقدم  البنك  اظهر 

ال�سغرية  وال�����س��رك��ات  االف���راد(   ( التجزئة  ع��م��اء  على 

وامل��ت��و���س��ط��ة اال����س���ت���ف���ادة م���ن اخل���دم���ات ال��رق��م��ي��ة بكل 

�سهولة وي�سر، اإ�سافة اىل ح�سول البنك على جوائز من 

واف�سل  االأردن  اإ�سامي يف  بنك  كاأف�سل  جهات خمتلفة 

يطبق  كما   ، �سنوات  ولعدة  االإ�سامي  التمويل  يف  بنك 

روؤي��ت��ه  يف  االإ���س��ام��ي��ة  ال�سريفة  م��ب��ادئ  بو�سوح  البنك 

التنظيمية  وث��ق��اف��ت��ه  امل�����س��رف��ي��ة  وم��ع��ام��ات��ه  ور���س��ال��ت��ه 

يف  به  اخلا�سه  املخاطر  كافة  ادارة  من  البنك  ومتكن   ،

ظروف ال�سوق ال�سعبة ويف بيئة املخاطر املتزايدة عامليا. 

و�سرح الدكتور ح�سني �سعيد الرئي�س التنفيذي / املدير 

الت�سنيفات  تثبيت  ان  االأردين  االإ�سامي  للبنك  العام 

وجناحه  م�سرفنا  قوة  على  يوؤكد   ، مل�سرفنا  االئتمانية 

يف ت��ط��ب��ي��ق اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال���ن���ه���ج امل��ع��ت��م��د مل��واج��ه��ة 

ال�سعي  مع  املكت�سبات  على  واحلفاظ  التحديات  خمتلف 

اهتمام  م��ق��دراً  والتميز،  االإجن���ازات  من  املزيد  لتحقيق 

الوكالة االإ�سامية الدولية للت�سنيف)IIRA( متابعة 

اإجن�����ازات م�����س��رف��ن��ا وال��ت��ي ه��ي حم��ط ت��ق��دي��ر واه��ت��م��ام 

بالذكر  املزيد من اجلهود. ومن اجلدير  لبذل  وتدفعنا 

انه يف نهاية عام 2019 ثبتت الوكالة االإ�سامية الدولية 

للبنك  ال�سرعية  اجلودة  ت�سنيف   )IIRA(للت�سنيف

ال�ستمرارية  وذل��ك   )AA+ )SQ االردين  اال���س��ام��ي 

وااللتزام  االمتثال  درج��ات  اأعلى  بتطبيق  البنك  التزام 

هيكل  خ��ال  م��ن  االإ�سامية  ال�سريعة  واح��ك��ام  مب��ب��ادئ 

تعليمات  مع  يتما�سى  وال��ذي  للبنك  ال�سرعية  احلوكمة 

عن  ال�����س��ادرة  االإ���س��ام��ي��ة  للبنوك  املوؤ�س�سية  احلاكمية 

البنك املركزي االردين.

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف IIRA تستمر بتثبيت 
التصنيف االئتماني للبنك اإلسالمي األردني 

االنباط-عمان

من  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  الن�سخة  اإط����اق  اإث���ر 

 ،»Solve for Tomorrow« م�سابقة 

امل�سرق  اإلكرتونيك�س  »�سام�سوجن  �سركة  اأعلنت 

تعاون  التفاقية  توقيعها  عن  موؤخراً  العربي« 

يعترب  ال��ذي   STEAM مركز  مع  جمعتها 

الطاب  املكر�سة الإعداد  التعليمية  املراكز  من 

القرن احلادي والع�سرين، وذلك  على مهارات 

م���ن اأج�����ل ت���دري���ب ال��ط��ل��ب��ة امل�������س���ارك���ني مم��ن 

من  امل�سابقة  من  الثانية  للمرحلة  �سيتاأهلون 

خال فريق عمل املركز.

مب��وج��ب   STEAM م���رك���ز  و����س���ي���ت���وىل 

ال��ربام��ج  وت��ط��وي��ر  ت�سميم  م��ه��م��ة  االت��ف��اق��ي��ة 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ازم���ة وال���ت���ي ���س��ي��ت��م اإخ�����س��اع 

مبهارات  يتعلق  فيما  لها،  امل�ستهدفني  الطلبة 

ال��ت��وا���س��ل وت��ع��زي��ز امل��ع��رف��ة يف جم���ال ال��ع��ل��وم 

وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وال���ه���ن���د����س���ة وال���ري���ا����س���ي���ات 

�سيعقدها  عمل  ور���س  خال  من   )STEM)

املتدربني  توجيه  ي�سمن  ما  �سويًة،  الطرفان 

امل��م��ك��ن��ة يف ه��ذه  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����س��ل  ن��ح��و حتقيق 

امل�سابقة. الن�سخة من 

من  ال��ث��اين  يعد  ال��ذي  التعاون  ه��ذا  ويعرب 

اإلكرتونيك�س  »�سام�سوجن  م��ن  ك��ل  ب��ني  ن��وع��ه 

والذي   ،STEAM ومركز  العربي«  امل�سرق 

ال���ذي  االأول  ال��ت��ع��اون  اأع���ق���اب جن���اح  ي���اأت���ي يف 

امل�سابقة،  من  االأوىل  الن�سخة  �سمن  جمعهما 

عن االأهداف التي ي�سرتك بها الطرفان، والتي 

خمتلف  م��ن  القادمة  االأج��ي��ال  لتمكني  ترمي 

ال��ف��ئ��ات وال�����س��رائ��ح ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�����س��ب��اب، 

وخ��ل��ق ق��اع��دة م��ن رواد ال��ت��غ��ي��ري االج��ت��م��اع��ي 

يف  االأجيال  هذه  اأبناء  م�ساندة  عرب  االإيجابي، 

والتحول الأفراد فاعلني  اأق�سى طاقاتهم  بلوغ 

التاأهيل  خال  من  وم�سوؤولية  اإنتاجية  واأكرث 

على  التكنولوجيا  م��ن  ب��اال���س��ت��ف��ادة  والتعليم 

طريق حت�سني احلياة للو�سول لغد اأف�سل.

والتي  امل�سابقة  من  الثانية  الن�سخة  وكانت 

4 مراحل،  العام عرب االإنرتنت على  تنفذ هذا 

قد انطلقت يف ال�ساد�س من �سهر كانون االأول 

احلايل، وت�ستمر حتى العا�سر من �سهر ني�سان 

اإىل  امل�سابقة  وت��ه��دف   .2021 املقبل  ال��ع��ام  م��ن 

لدى  امل�سوؤولية  وح�س  االإبداعي  الفكر  تنمية 

ط���اب امل���دار����س، م��ن خ���ال حت��ف��ي��ز االب��ت��ك��ار 

يف جم���ال ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ه��ن��د���س��ة، 

وت���وج���ي���ه ه����ذا االب���ت���ك���ار ن���ح���و اإي����ج����اد ح��ل��ول 

ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ل��م�����س امل��ج��ت��م��ع��ات وال��ب��ي��ئ��ة 

املحيطة.

وت�����س��ت��ه��دف امل�����س��اب��ق��ة ط���اب امل���دار����س من 

ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ال��ت��ي ت���رتاوح م��ا ب��ني 18-12 

واالإن��اث يف جميع حمافظات  الذكور  �سنة من 

مرحلة  من  امل�سابقة  مراحل  وتتاألف  اململكة. 

ت����ق����دمي ط���ل���ب���ات امل���������س����ارك����ة، ت��ل��ي��ه��ا م��رح��ل��ة 

ت���دري���ب ال���ف���رق امل�����س��ارك��ة ل��ل��ت��اأه��ل ل��ل��م��رح��ل��ة 

ال��ث��ان��ي��ة، وم���ن ث���م م��رح��ل��ة ور�����س ال��ع��م��ل مع 

ذلك  اإث��ر  االن��ت��ق��ال  ليتم   ،STEAM مركز 

للمرحلة الرابعة واالأخرية التي �ست�سهد ور�س 

والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم��ال  يف  مكثفة  عمل 

للفرق   )STEM( والريا�سيات  والهند�سة 

من  م�ساركاتها  تقييم  �سيتم  وال��ت��ي  املتاأهلة، 

الفائزة. الفرق  النهائية الختيار  منتجاتها 

واح��دة  تعترب  امل�سابقة  ه��ذه  اأن  اإىل  وي�سار 

امل�سرق  اإلكرتونيك�س  »�سام�سوجن  ن�ساطات  من 

املجتمعية،  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ع��رب��ي« 

وال���ت���ي ت��ه��دف م���ن خ��ال��ه��ا ال��رام��ي��ة خل��دم��ة 

اململكة ودعم م�سار التنمية فيها عرب تاأثريات 

امل�سوؤولة. اأعمالها وبراجمها 

االنباط-عمان

لتاأدية  و�سعيها  قيمها  لتج�سيد  منها  موا�سلة 

الواجبات التي ت�سعها على عاتقها، قدمت جمموعة 

فاين ال�سحية القاب�سة، اإحدى املجموعات الرائدة 

ع��امل��ي��اً يف جم���ال ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة و���س��ن��اع��ة ال���ورق 

ال�سحي، الدعم موؤخراً لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة 

وت�سغيل الاجئني الفل�سطينيني يف منطقة ال�سرق 

االأدنى )االأنروا(، من خال التربع بكمامات الوجه 

 Fine امل�سادة للفريو�سات من عامة »فاين جارد

والعاملني  الفل�سطينيني  لاجئني   ،»Guard
لدى  ال�سحي  املجال  يف  االأمامية  اخلطوط  �سمن 

الوكالة يف قطاع غزة، وذلك مل�ساندتهم يف الت�سدي 

لفريو�س كورونا.

وق��د ج���اءت ه��ذه امل��ب��ادرة م��ن »ف��اي��ن« الإدراك��ه��ا 

الفل�سطينيون  الاجئون  يواجهها  التي  للتحديات 

يف غ����زة يف ظ���ل ظ�����روف ح��ي��ات��ه��م ال��ق��ا���س��ي��ة ال��ت��ي 

والتي حالت  ال�سحي،  اإليها ظروف احلجر  اأ�سيف 

ال�سحية  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  ح�سولهم  دون  ت���زال  وال 

خال  ب�سهولة  ال�سخ�سية  ال��وق��اي��ة  وم�ستلزمات 

اجلائحة، وهو االأمر الذي عر�س الكثريين خلطر 

حلر�س  ج��اءت  اأنها  كما  كورونا،  بفريو�س  االإ�سابة 

»فاين« على امل�ساهمة يف التخفيف من هذا اخلطر 

وحماية ال�سحة وال�سامة العامة للم�ستفيدين من 

مبادرتها.

الرئي�س  ق��ال  ال�����س��اأن،  ه��ذا  ل��ه ح��ول  تعليق  ويف 

التنفيذي ملجموعة فاين ال�سحية القاب�سة، جيم�س 

وفقاً  ف��اي��ن  جمموعة  يف  »نعمل  الف��ريت��ي:  مايكل 

ملنظومة من القيم واملثل العليا الرا�سخة، التي يعد 

التي  ال�سيء ال�سحيح، وهي نف�سها  اأهمها فعل  من 

الفل�سطيني  ال��اج��ىء  نقل،  اإيليا  املوؤ�س�س  اأر�ساها 

الذي مل يدخر جهداً على مدار �سنوات طويلة لبناء 

لتكون  القاب�سة  ال�سحية  فاين  جمموعة  وتطوير 

م��ث��ااًل ي��ح��ت��ذى ب��ه يف ك��ل م��ا ت��ق��وم ب���ه. وق���د ج��اءت 

مبادرتنا الداعمة لاأهل يف غزة انطاقاً من احل�س 

يعي�سونه  ال��ذي  وال��واق��ع  الاجئني  جت��اه  التكافلي 

يومياً، وهو ما مينحنا يف فاين ومينحني �سخ�سياً 

بالفخر كوننا جزءاً من جمموعة حتر�س  ال�سعور 

على الدوام على دعم املجتمعات املحلية، خا�سة تلك 

التي هي يف اأم�س احلاجة لذلك.«

 Fine وي�سار اإىل اأن كمامات الوجه »فاين جارد

بفعالياتها وقدرتها على توفري  تت�سم   ،»Guard
احلماية الازمة، االأمر الذي اأثبتته درا�سة حديثة 

اأجرتها ون�سرتها اجلامعة احلرة يف برلني، وجامعة 

اأن  اأك���دت على  وال��ت��ي  اأمل��ان��ي��ا،  للتكنولوجيا يف  اآخ��ن 

»فاين  كمامات  يف  امل�ستعملة  ال�سوي�سرية  التقنية 

على  الق�ساء  باإمكانها   ،»Fine Guard ج��ارد 

فريو�س كورونا، وذلك بن�سبة %99.9.

  STEAMسامسونج إلكترونيكس » توقع اتفاقية مع مركز«
 »Solve for Tomorrow« لتدريب المشاركين في مسابقة

مجموعة فاين الصحية تدعم قطاع غزة للتصدي لجائحة كورونا

أضخم مطار أوروبي ُيغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين

أكبر هبوط يومي لإلسترليني منذ 
شهور بسبب »بريكست«

العقوبات تهدد بإغراق اقتصاد تركيا 
ومزيد من ضعف الليرة 

البنك المركزي األلماني يتوقع نموًا 
ضعيفًا العام المقبل

لندن – العربية

اأدن��ى  اإىل  االإ�سرتليني  اجلنيه  +ه��وى 

اأكرب  اأن �سجل  م�ستوياته منذ �سهور بعد 

هبوط يومي منذ اأكرث من ثاثة �سهور، 

اأم��ام  قيمته  1% من  اأك��رث من  فقد  حيث 

ت���داوالت اجلمعة  ال���دوالر االأم��ريك��ي يف 

بريطانيا  خ���روج  م��ن  ب��امل��خ��اوف  م��ت��اأث��راً 

العام  االأوروب��ي مطلع  فعليا من االحت��اد 

جتاري  اتفاق  اىل  التو�سل  دون  اجلديد 

مع االأوروبيني.

وبح�سب ما ر�سدت »العربية نت« فقد 

بعد   1.31 اإىل  االإ�سرتليني  اجلنيه  هوى 

ظهر اجلمعة مرتاجعاً باأكرث من 1% عن 

�سجل  قد  بذلك  ليكون  اخلمي�س،  اإغاق 

التوايل،  على  التايل  لليوم  ح��اداً  تراجعا 

ت�������داوالت  يف   %0.8 ن���ح���و  خ�������س���ر  ح���ي���ث 

اخل��م��ي�����س، ف��ي��م��ا ت��اأت��ي ه���ذه ال��رتاج��ع��ات 

جتاري  اتفاق  اإىل  التو�سل  بعدم  متاأثرة 

م��ع االحت���اد االأوروب����ي، حيث ع��اد رئي�س 

جون�سون  ب��وري�����س  ال��ربي��ط��اين  ال�����وزراء 

م�����س��اء االأرب���ع���اء م��ن ب��روك�����س��ل دون حل 

اخلافات العالقة مع االأوروبيني.

ومي�����ث�����ل ال�������رتاج�������ع ال����������ذي ���س��ج��ل��ه 

اأكرب هبوط له  االإ�سرتليني يوم اجلمعة 

منذ اأكرث من ثاثة اأ�سهر، يف ظل ات�ساع 

اأن  قبل  بريطانيا  القلق من خروج  رقعة 

�سركائها  م��ع  جت��اري  ات��ف��اق  اإىل  تتو�سل 

التاريخيني يف االحتاد االأوروبي.

وك�����ان ج��ون�����س��ون ق���د اأط���ل���ق حت��ذي��را 

����س���دي���د ال���ل���ه���ج���ة ����س���ب���اح اجل���م���ع���ة م��ن 

»اح��ت��م��ال ق����وي« خل����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا من 

االحتاد االأوروبي بدون اتفاق.

وق����ال ب��ن��ك »م����ورغ����ان ���س��ت��ان��ل��ي« اإن���ه 

 FTSE( م��وؤ���س��ر  ينخف�س  اأن  ي��ت��وق��ع 

اإذا   %10 6% اإىل  250( بن�سبة ترتاوح بني 

�سفقة  على  االتفاق  يف  بريطانيا  ف�سلت 

جتارية مع االحت��اد االأوروب��ي قبل نهاية 

ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول  اأي  ال���ف���رتة االن��ت��ق��ال��ي��ة، 

ال�سهر اجلاري.

البنوك  اأ���س��ه��م  اأن  ي���رى  اأن���ه  واأ����س���اف 

اإىل   %10 بن�سبة  �ستنخف�س  الربيطانية 

���س��ي��ن��اري��و »اخل����روج  20% يف ح���ال حت��ق��ق 

اأك��رب  ل��وج��ود فر�سة  ن��ظ��راً  ات��ف��اق«،  دون 

الفائدة  اأ�سعار  اإجنلرتا  باأن يخف�س بنك 

ال�سلبية. املنطقة  اإىل 

اأ���س��ه��م  اإن  ���س��ت��ان��ل��ي«  وق����ال »م���ورغ���ان 

املنازل  وبناء  والعقارات  التاأمني  �سركات 

اأي�ساً. معر�سة للخطر 

بقيادة  بالبنك  االأ���س��ه��م  خ���رباء  وق���ال 

»نتيجة خروج  �سيكر يف مذكرة:  جراهام 

ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االحت����اد االأوروب�����ي ب��دون 

���س��ف��ق��ة ���س��ت��م��ث��ل م��ف��اج��اأة غ���ري م��ت��وق��ع��ة 

�سوف  ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري  ل��ك��ن  ل��اأ���س��واق، 

اإيجابية  عاملية  نظرة  خ��ال  م��ن  يخفف 

بخاف ذلك«.

ا�سطنبول - فران�س بر�س

االحتاد  قرار  اجلمعة،  اأنقرة،  رف�ست 

االأوروبي فر�س عقوبات على �سخ�سيات 

التي  التنقيب  اأن�����س��ط��ة  ع��ل��ى  ردا  ت��رك��ي��ة 

تقوم بها يف �سرق املتو�سط، لكن الرئي�س 

ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان ق��ل��ل من 

اإىل  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  ���س��اع��ي��ا يف  ����س���اأن���ه���ا، 

التهدئة.

وال���ع���ق���وب���ات ال���ت���ي اع���ت���م���دت ب���امل���ب���داأ، 

االأوروب���ي  االحت��اد  قمة  خ��ال  اخلمي�س، 

ا�ستك�ساف  عمليات  على  ردا  بروك�سل  يف 

الغاز التي تقوم بها تركيا يف املياه املتنازع 

عليها مع اليونان وقرب�س، تاأتي يف وقت 

اأنقرة لعقوبات اأمريكية  قد تتعر�س فيه 

مرتبطة ب�سراء نظام �سواريخ رو�سية.

االأوروبية،  العقوبات  حجم  يعرف  مل 

واالأمريكية املحتملة بعد لكنها ميكن اأن 

اأ�سا�سا،  املنهك  الرتكي  االقت�ساد  تغرق 

واأن ت�سعف اللرية الرتكية ب�سكل اإ�سايف 

بعدما �سجلت خ�سائر جديدة، اجلمعة.

ب��ي��ان:  يف  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وق���ال���ت 

»ن���رف�������س ه�����ذا امل����وق����ف امل���ن���ح���از وغ���ري 

ن��ت��ائ��ج  اإدخ����ال����ه يف  ال�����ذي مت  ال���ق���ان���وين 

10 كانون  قمة االحت��اد االأوروب��ي بتاريخ 

االأول/دي�سمرب«.

وب��ع��د ال��ق��م��ة امل��اراث��ون��ي��ة، اخل��م��ي�����س، 

ق����رر االحت������اد االأوروب���������ي و����س���ع ق��ائ��م��ة 

ب�����س��خ�����س��ي��ات ت��رك��ي��ة ل��ف��ر���س ع��ق��وب��ات 

اأ���س��م��اء  ت�����س��ت��ه��دف  اأن  ع��ل��ي��ه��ا، وي��ت��وق��ع 

اأن�سطة اال�ستك�ساف. �سالعة يف 

ل��ك��ن ع���دم ال��ت��و���س��ل اإىل ت��واف��ق ح��ال 

�سد  اق��ت�����س��ادي��ة  ع��ق��وب��ات  اع��ت��م��اد  دون 

اليونان فر�س  اأو طلب  اأن�سطة  قطاعات 

اإىل  املوجهة  االأ�سلحة  اأوروبي على  حظر 

تركيا.

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  اأن  ورغم 

م��اك��رون رح���ب، اجل��م��ع��ة، بقيام االحت��اد 

اعتماد  على  »ق��درت��ه  ب��اإظ��ه��ار  االأوروب����ي 

قلل  اأردوغ���ان  ف��اإن  تركيا،  احل��زم« حيال 

من �ساأن االإجراءات التي اعتمدت.

ا�سطنبول،  يف  الرتكي  الرئي�س  وق��ال 

تتحلى  االأوروب������ي  االحت����اد  يف  »دوال  اإن 

ب��احل��ك��م��ة اع���ت���م���دت م���ق���ارب���ة اإي��ج��اب��ي��ة 

فر�س  اإىل  الهادفة  اللعبة«  هذه  ون�سفت 

اأ�سد. عقوبات 

اأردوغان  قال  التهدئة،  منه يف  ورغبة 

اإن ت��رك��ي��ا »مل ت��ق��م ول��ن ت��ق��وم اأب���دا ب��اأي 

ع��م��ل م��ن ���س��اأن��ه امل�����س��ا���س ب��روح��ي��ة ه��ذه 

العاقات«.

وت��اب��ع ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي اأن »اأج��ن��دة 

على  �سيا�سية  اعتبارات  حتركها  عقوبات 

جلميع  ���س��ارة  ه��ي  عقانية،  غ��ري  اأ�س�س 

االأط������راف ول���ن ت��ف��ي��د اأح������دا«. واأ����س���اف 

ميكن  ال  م�سكلة  ت��وج��د  ال  اأن���ه  »ن��ع��ت��ق��د 

حلها باحلوار والتعاون«.

و����س���ائ���ل  ن�������س���رت���ه���ا  ت�������س���ري���ح���ات  يف 

اإن عقوبات  اأردوغ���ان،  ق��ال  اإع��ام تركية 

اأم��ريك��ي��ة ع��ل��ى ب����اده م��رت��ب��ط��ة ب�����س��راء 

ن��ظ��ام ���س��واري��خ رو���س��ي��ة ���س��ي��ع��ت��رب »ع���دم 

اإثر معلومات �سحافية حتدثت  احرتام« 

عن اقرتاب مثل هذا القرار.

وكان �سراء اأنقرة نظام الدفاع اجلوي 

ال��رو���س��ي ا�������س-400، ���س��م��م يف ال�����س��ن��وات 

امل��ا���س��ي��ة ال��ع��اق��ات م��ع وا���س��ن��ط��ن ال��ت��ي 

مع  تتوافق  ال  ال�سواريخ  ه��ذه  اإن  تقول 

اأنظمة حلف �سمال االأطل�سي.

اأم��ريك��ي��ة يخيم  ب��ع��ق��وب��ات  وال��ت��ه��دي��د 

ال�سواريخ،  ت�سلمت  اأن  منذ  تركيا  على 

العقابية  االق��ت�����س��ادي��ة  االإج�����راءات  ل��ك��ن 

مدرجة يف قانون اعتمده الكونغر�س عام 

»مواجهة  اأج���ل  م��ن  اإج��م��اع  ب�سبه   2017

خ�سوم اأمريكا عرب العقوبات« )كات�سا(.

بينها  اأمريكية،  اإعام  و�سائل  واأفادت 

�سحيفة »وا�سنطن بو�ست« اخلمي�س، اأنه 

االأمريكية  االإدارة  تعلن  اأن  املتوقع  من 

االأي��ام  يف  تركيا  �سد  عقوبات  اأخ��ريا عن 

املقبلة.

فرانكفورت - رويرتز

اأع�������ل�������ن ال�����ب�����ن�����ك امل��������رك��������زي االأمل�����������اين 

)ب��ون��د���س��ب��ان��ك( يف حت���دي���ث ن�����س��ف ���س��ن��وي 

اق��ت�����س��اد  اأن  ال��ك��ل��ي  ل��اق��ت�����س��اد  ل��ت��وق��ع��ات��ه 

باأقل من املتوقع  الباد �سينكم�س هذا العام 

العام  يف  االنتعا�س  �سيكون  فيما  ال�سابق،  يف 

القادم اأي�سا اأقل.

وقال بوند�سبانك اإنه من املتوقع انكما�س 

اأكرب اقت�ساد يف اأوروبا 5.5% يف العام اجلاري 

اأ�سا�س معدل يف �سوء التقومي، ما يقل  على 

.%7.1 عن توقع �سابق بانخفا�س 

ل��ك��ن يف ال���ع���ام ال����ق����ادم، م���ن امل���رج���ح اأن 

البنك  توقع  دون  فقط،   %3 االقت�ساد  ينمو 

املركزي البالغ 3.2% يف يونيو حزيران.

و���س��ي��ت�����س��ارع ال��ن��م��و ب��ع��د ذل����ك، وب��ح��ل��ول 

على  م��ت��ف��وق��ا   ،%4.5 ال��ن��م��و  ي��ب��ل��غ  ق��د   2022

.%3.8 توقع �سابق لنمو 
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ا���ش��ط��رت ���ش��رك��ة »ه���ون���دا« اإىل وق���ف الإن��ت��اج 

ت��اأخ��ر  ب�شبب  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  ل��ه��ا  ك��ب��ر  م�شنع  يف 

تنذر  ع��ام��ة  اع��ت��ر  م��ا  ال��غ��ي��ار،  ق��ط��ع  ت�شليم  يف 

اأن  ميكن  حيث  يناير،  �شهر  ح��ل��ول  قبل  بال�شوء 

العوائق  من  اخلالية  التجارة  حقبة  نهاية  ت��وؤدي 

اإىل تعطل �شا�شل التوريد  مع الحتاد الأوروبي 

اإىل بريطانيا.

يف  اليابانية،  ال�شيارات  �شناعة  �شركة  وقالت 

�شويندون  يف  م�شنعها  يف  توقف  الإنتاج  اإن  بيان، 

الغيار،  قطع  يف  »ت��اأخ��رات  ب�شبب  الأرب��ع��اء،  ي��وم 

متعلقة بالنقل« دون اأن تو�شح �شببها.

حالياً  املراقبة  قيد  »الو�شع  البيان:  واأ�شاف 

بهدف ا�شتئناف الإنتاج يف اأ�شرع وقت ممكن«.

���ش��وي��ن��دون،  اإغ����اق م�شنع  »ه���ون���دا«  وت��ع��ت��زم 

املقبل  العام  �شخ�ص،   3000 ح��وايل  يوظف  ال��ذي 

وحت��وي��ل الإن���ت���اج اإىل ك��ل م��ن ال��ي��اب��ان واأم��رك��ا 

وال�شني. ال�شمالية 

اإغاق م�شنع »هوندا« عامة على ما  وميثل 

بريطانيا  يف  ح�شور  لها  ال��ت��ي  ال�شركات  ينتظر 

خ���ال ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث ح���ذرت جمموعات 

ال�����ش��ن��اع��ة م���ن ال��ف��و���ش��ى احل����دودي����ة امل��ح��ت��م��ل��ة 

وا���ش��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ال��ت��وري��د  �شل�شلة  وا���ش��ط��راب 

يف  ل�«بريك�شت«  النتقالية  الفرة  تنتهي  عندما 

م�شتعدة  غر  ال�شركات  من  العديد  فيما  يناير، 

لذلك.

بوري�ص  ال��ري��ط��اين  ال���وزراء  رئي�ص  ع��اد  وق��د 

جون�شون من بروك�شل بخفي حنني، بعد حماولة 

رئي�شة  م��ع  جت��اري��ة  �شفقة  اإىل  للتو�شل  اأخ���رة 

املفو�شية الأوروبية اأور�شول فون دير لين، وكان 

�شناعة  ���ش��رك��ات  جتنيب  �شفقة  ه��ك��ذا  ���ش��اأن  م��ن 

اإىل  ال�شيارات يف بريطانيا ر�شوماً جمركية ت�شل 

10% على �شادراتها اإىل الحتاد الأوروبي.

يناير ل�شهر  ا�شتعداد 

ال�شوابط  ف���اإن  �شفقة،  وج���ود  م��ع  حتى  لكن 

احلدودية اجلديدة وعمليات الفح�ص اجلمركية 

اأوروب��ا  بني  الهامة  الب�شائع  حركة  باإعاقة  تهدد 

واململكة املتحدة، مما �شيت�شبب يف م�شكات كبرة 

ل�شناعة ال�شيارات يف بريطانيا. وقد ي�شهد ميناء 

دوفر اأحد اأ�شواأ الختناقات، فقد حذرت احلكومة 

�شاحنة   7000 بطول  �شفوفاً  اأن  من  الريطانية 

قد تت�شكل عر مقاطعة كينت جنوب اإجنلرا!

 CNN ل�شبكة  ال��ري  النقل  جمعية  وقالت 

الو�شوح  من  القليل  وجود  مع  اإنه  الأ�شبوع،  هذا 

ب�������ش���اأن الإج���������راءات اجل��م��رك��ي��ة اجل����دي����دة، ف���اإن 

احل��دود  م�شكلة  م��ن  القلقني  ال�شاحنات  �شائقي 

اإىل  املتجهة  الب�شائع  ترك  بب�شاطة  يختارون  قد 

يعيق  مم��ا  الأوروب���ي���ة،  امل�����ش��ت��ودع��ات  يف  بريطانيا 

قدرة امل�شانع على العمل.

م������ن ج����ان����ب����ه����ا، ق�����ال�����ت جم����م����وع����ة امل�����وان�����ئ 

ال��ري��ط��ان��ي��ة ال���ك���رى يف ب��ي��ان ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي، 

ازدح�����ام�����اً م��ن  اأك������ر  ال���ري���ط���ان���ي���ة  امل����وان����ئ  اإن 

�شحن  على  العاملي  الطلب  ارت��ف��اع  ب�شبب  املعتاد 

التخزين  عمليات  ب�شبب  يزيد  والذي  احلاويات، 

الأوروبي  الحتاد  بريطانيا من  ا�شتعداداً خلروج 

واأعياد املياد.

وق������ال ت���ي���م م���وري�������ص ال���رئ���ي�������ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال��ب�����ش��ائ��ع »مل  اإن  ي����وم الأرب����ع����اء،  ل��ل��م��ج��م��وع��ة، 

تتحرك عر املوانئ بال�شرعة التي كنا نريدها«.

واأك�����د اأن����ه ك��ان��ت ه��ن��اك ح����الت يف الأ���ش��اب��ي��ع 

اململكة  م��وان��ئ  تخطت  ح��اوي��ات  ل�شفن  الأخ����رة 

امل���ت���ح���دة مت����ام����اً ب�����ش��ب��ب الزدح����������ام، ح���ي���ث ي��ت��م 

اإن�������زال ب�����ش��ائ��ع��ه��ا يف روت��������ردام وم����ن ث���م اإع�����ادة 

اإىل  و�شحنها  اأخ��رى  �شفن  على  الب�شائع  حتميل 

.CNN بريطانيا، بح�شب ما نقلته 

واأ����ش���اف م��وري�����ص: »ال��و���ش��ع ي��ت��ح�����ش��ن«، لكنه 

اإنه »ل يوجد �شخ�ص عاقل« ي�شتبعد حدوث  قال 

ا�شطراب يف موانئ اململكة املتحدة يف يناير.

اأن معظم  يبدو  الأق��ل،  الوقت احلايل على  يف 

بريطانيا  يف  الرئي�شية  ال�شيارات  توريد  �شا�شل 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت���اأخ���رات ال��ن��ق��ل. وق��ال 

»على   :BMW با�شم  املتحدث  �شاتيج  مانويل 

الرغم من اأننا نرى اأوقات عبور اأطول، ل يوجد 

حالياً اأي تاأثر على اأعمال الإنتاج اأو ال�شيانة«.

واأ�شاف اأن م�شانع اأك�شفورد و�شويندون بداأت 

للخ�شوع  املياد  لعيد  جمدول  اإغاق  يف  بالفعل 

يتم  ع��ام،  »ب�شكل  وق���ال:  لها.  املخطط  لل�شيانة 

من  وا�شعة  ملجموعة  جيد  ب�شكل  اأعمالنا  اإع���داد 

تاأثر  لها  يكون  قد  التي  املختلفة  ال�شيناريوهات 

الت�شليم«. على جداول 

باهظة كلفة 

اإىل  م��ت��ج��ه��ة  ���ش��اح��ن��ة   1100 م���ن  اأك����ر  ت��ع��ر 

من  قادمة  املتحدة  اململكة  يف  ال�شيارات  م�شانع 

اأوروب������ا ي��وم��ي��اً، وف���ق���اً جل��م��ع��ي��ة م�����ش��ن��ع��ي وجت���ار 

.)SMMT( ال�شيارات

»اأي  ت��ق��ري��ر:  يف  ال�شناعية  املجموعة  وق��ال��ت 

بني  التجارية  العاقة  يف  ج��دي��د  جمركي  ع��ائ��ق 

امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة والحت�����اد الأوروب������ي م��ن ���ش��اأن��ه 

بال�شناعة  اخل��ا���ص  الت�شغيل  من���وذج  يعر�ص  اأن 

ل��ل��خ��ط��ر، مم��ا ي����وؤدي اإىل الح��ت��ف��اظ مب��زي��د من 

يف  ال�شيولة  تقييد  وب��ال��ت��ايل  امل��وق��ع،  يف  امل��خ��زون 

عمليات غر منتجة«.

املكونات  التاأخرات يف و�شول  اأن  اإىل  واأ�شارت 

اإىل م�شانع الإنتاج تقا�ص بالدقائق، وتكلف اأكر 

من 70 مليون جنيه اإ�شرليني )94 مليون دولر( 

يف اليوم من اإجمايل القيمة امل�شافة لل�شناعة.

بريطانيا  خ��روج  ه��و  الأك���ر  التهديد  ويبقى 

الأوروب��ي بدون �شفقة، حيث حذرت  من الحتاد 

وخيمة  عواقب  من  امل��ث��ال،  �شبيل  على  »ني�شان«، 

غياب  يف  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  لعملياتها  حمتملة 

�شفقة جتارية مع الحتاد الأوروبي.

وق����ال م��دي��ر ال��ع��م��ل��ي��ات يف ال�����ش��رك��ة اأ���ش��واين 

م�شنع  اإن  امل��ا���ش��ي،  ال�����ش��ه��ر  ل�����«روي����رز«  ج��وب��ت��ا 

لن  �شخ�ص،   7000 فيه  يعمل  ال���ذي  ���ش��ن��درلن��د، 

اتفاقية  بريطانيا  توؤمن  مل  اإذا  م�شتداماً  يكون 

جتارية مع الحتاد الأوروبي.

وقد يكلف �شيناريو عدم وجود �شفقة �شركات 

جنيه  مليار   47 الريطانية  ال�����ش��ي��ارات  �شناعة 

جتارية  كخ�شائر  دولر(  مليار   62.4( اإ�شرليني 

ع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن��وات اخل��م�����ص امل��ق��ب��ل��ة، وف���ًق���ا ل� 

.SMMT

شركة  Airbnbتحجز لرئيسها 
مكانًا بنادي المليارديرات

دبي – العربية

ب���ف�������ش���ل الك����ت����ت����اب ال�������ش���خ���م ل�����ش��رك��ت��ه 

اأ�شبح  »ن��ا���ش��داك«،  بور�شة  يف   Airbnb
بريان ت�شي�شكي �شاحب ثروة تقدر مبليارات 

الدولرات.

بداأ �شهم من�شة م�شاركة املنازل ال�شهرة، 

اخلمي�ص، تداوله يف بور�شة »نا�شداك« حتت 

مت  اأن  بعد  دولراً،   146 عند   ABNB رمز 

ت�����ش��ع��ره يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن ي���وم الأرب��ع��اء 

هدف  عن  كبر  ارتفاع  وهو  دولراً.   68 عند 

 56 بني  �شابق  وقت  ال��ذي حددته يف  ال�شركة 

و60 دولراً لل�شهم.

ما  جمعت  ق��د   Airbnb بذلك  وت��ك��ون 

العام  اكتتابها  3.5 مليار دولر يف  يقرب من 

الأويل.

�شايف ثروة الرئي�ص

مع ت�شعر ال�شهم و�شعر التداول احلايل، 

ت�����ش��ي�����ش��ك��ي،  ث������روة  ����ش���ايف  ي�����ش��ل  اأن  مي���ك���ن 

ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي وال�����ش��ري��ك امل��وؤ���ش�����ص ل�

دولر،  مليار   11.2 ح��وايل  اإىل   Airbnb
.Fortune بناًء على ح�شابات 

وك��م��ا ه��و احل����ال م��ع م��ع��ظ��م امل��وؤ���ش�����ش��ني، 

م��ن امل��ح��ت��م��ل اأن ت��ك��ون غ��ال��ب��ي��ة ���ش��ايف ث��روة 

ت�����ش��ي�����ش��ك��ي م��رت��ب��ط��ة ب�����ش��رك��ت��ه، ح��ي��ث ي��ق��دم 

ن��ظ��رة  اأول   Airbnb يف  ال��ع��ام  الك��ت��ت��اب 

يف  التنفيذي  الرئي�ص  اأ���ش��ول  على  مف�شلة 

جمال م�شاركة املنازل.

العام  بالطرح  خا�ص  ملف  لأح��دث  وف��ًق��ا 

ت�شي�شكي  ب���اع   ،Airbnb ل�شركة  الأويل 

لل�شهم،  دولراً   68 ب�����ش��ع��ر  ���ش��ه��م��اً   517241

من  �شهم  مليون   76.4 ب���  يحتفظ  ي��زال  ول 

الفئة »ب« بعد العر�ص. وبينما يتم تعوي�ص 

وحدات  يف  اأي�شاً  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص 

ت�شتحق  ال��ت��ي   )RSUs( امل��ق��ي��دة  الأ���ش��ه��م 

على مدار ال�شنوات الع�شر القادمة بناًء على 

اأه����داف اأ���ش��ع��ار الأ���ش��ه��م، ف��ق��د اخ��ت��ار ال��ت��رع 

اخلرية،  لاأعمال  ال�شافية  العائدات  بهذه 

الأويل  العام  الطرح  ما جاء يف ملف  بح�شب 

.Airbnb ل�

وم�����ع ����ش���ايف ث������روة ت��ق��ري��ب��ي��ة ت���زي���د ع��ن 

تبدو  ت�شي�شكي  ث���روة  ف���اإن  دولر،  مليار   11

املديرين  كبار  العديد من  ثروة  اأمام  �شئيلة 

لكنها  التكنولوجيا،  جم��ال  يف  التنفيذيني 

ت��ت�����ش��اوى م���ع ج����اك دور�����ش����ي م���ن »ت���وي���ر« 

على  ي��ت��ف��وق  اأن���ه  ك��م��ا  دولر(،  م��ل��ي��ار   11.9(

9.2 مليار  اإيفان �شبيجل من »�شناب �شات« ) 

 DoorDash م���ن  ���ش��و  وت����وين  دولر(، 

الأربعاء  يوم  الأويل  العام  طرحه  عزز  الذي 

���ش��ايف ث��روت��ه اإىل م��ا ي��ق��رب م��ن 3 م��ل��ي��ارات 

»بلومرغ«  وت��ق��دي��رات  لبيانات  وف��ق��اً  دولر، 

حتى يوم الأربعاء املا�شي.

ت���اأ����ش���ي�������ص  ����ش���ي�������ش���ك���ي يف  �������ش������ارك  وق�������د 

ن���اث���ان  م����ع   2008 ال����ع����ام  يف   Airbnb
جمع  وا�شتطاع  جيبيا،  وج��و  بليت�شاركزيك 

6.4 مليار دولر يف الأ�شواق اخلا�شة، بح�شب 

.PitchBook لبيانات 

التي  لل�شركة  الأويل  العام  الكتتاب  يعد 

واحداً  لها  فران�شي�شكو مقراً  �شان  تتخذ من 

الكبرة  العامة  الكتتابات  من  العديد  من 

وال��ذي  ال��ع��ام احل���ايل،  ن��ه��اي��ة  ال��ت��ي �شهدتها 

ح��ط��م رق���م���اً »ق��ي��ا���ش��ي��اً« يف ع����دد ال�����ش��رك��ات 

به  �شرح  ما  بح�شب  البور�شة،  اإىل  ال��واف��دة 

ل�  كننغهام  �شتاي�شي  نيويورك  بور�شة  رئي�ص 

.Fortune
يف  دولر  م��ل��ي��ار   100 ي��ق��ارب  تقييم  وم���ع 

من  واح��دة   Airbnb تعد  املبكر،  التداول 

اأكر الكتتابات الأولية للعام 2020.

وا�شتناداً اإىل ما يراه بع�ص املطلعني على 

عاماً  يكون  اأن  اإىل   2021 عام  يتطلع  ال�شوق، 

التنفيذيني  امل��دي��ري��ن  ب�شباقات  مليئاً  اآخ���ر 

لدخول نادي املليارديرات.

العربية-وكاالت

رئي�ص  ت��ورط  يف  الأمل��ان��ي��ة  ال�شلطات  حتقق 

اأكر جهاز رقابي حما�شبي يف اأملانيا يف ف�شيحة 

���ش��رك��ة »واي����ر ك����ارد« ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت اإف��ا���ش��ه��ا يف 

عن  الك�شف  بعد  اجل��اري  العام  من  �شابق  وقت 

مبليارات  اختا�ص  وعمليات  حما�شبي  ف�شاد 

الدولرات يف �شركة كانت يوما ما مبعث فخر 

للقطاع املايل باأكر اقت�شاد اأوروبي.

اأن  ت��امي��ز«  »ف��اي��ن��ن�����ش��ال  �شحيفة  واأف�����ادت 

رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة الأمل��ان��ي��ة رال��ف 

�شهر  يف  ال�شركة  اأ�شهم  ب�شراء  اع��رف  بو�ص، 

اأب���ري���ل امل��ا���ش��ي ب��ي��ن��م��ا ك���ان ج���ه���ازه ال��رق��اب��ي 

ع��ن�����ش��را رئ��ي�����ش��ا يف ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي ك��ان��ت 

جت��ري��ه��ا ال�����ش��ل��ط��ات الأمل���ان���ي���ة ح����ول ال��ف�����ش��اد 

ببيع  ق��ام  ب��اأن��ه  منوها  ال�شركة،  يف  امل�شت�شري 

تلك الأ�شهم يف مايو اأيار بعد اأن تكبد خ�شارة 

ال��ق�����ش��ي��ة يف  ب������داأت خ���ي���وط  اأن  ب���ع���د  ك���ب���رة 

النك�شاف.

اأملاير،  بير  الأمل��اين  القت�شاد  وزي��ر  وق��ال 

الأملانية �شتجري حتقيقا مو�شعا  ال�شلطات  اإن 

بو�ص  عليها  ا�شتحوذ  التي  الأ�شهم  يف  و�شفافا 

يف وقت التحقيقات، وهو الأمر الذي يتعار�ص 

مع قوانني التداول يف �شوق املال الأملاين.

وان���ط���ل���ق���ت ������ش�����رارة ال���ق�������ش���ي���ة يف ي��ون��ي��و 

مليار   1.9 فقد  ال�شركة  اأعلنت  حينما  املا�شي 

بح�شاب  م��رت��ب��ط  دولر(  م��ل��ي��ار   2.13( ي���ورو 

ا���ش��ت��ئ��م��اين ج���رى ت��ق��دمي��ه م���ن ط���رف ث��ال��ث 

ب��ه��دف خ���داع ���ش��رك��ة امل��ح��ا���ش��ب��ة ال��ت��ي ت��راج��ع 

املالية. قوائمها 

ح�شاب  ب��اأن��ه  ال�شتئماين  احل�����ش��اب  ي��ع��رف 

طرف  ل�شالح  معني  �شخ�ص  اأو  ط��رف  يديره 

اآخر ويطلق عليه اأي�شا »ح�شاب حمتفظ به يف 

.»Trust account الثقة

وت���������ش����در �����ش����رك����ة »واي���������ر ك���������ارد« ك�����روت 

على  امل��دف��وع��ات  تدعم  اإلكرونية  م��دف��وع��ات 

غرار  على  امل�شفرة  الرقمية  العمات  من�شات 

.Wirexو  Crypto.com
وت��ب��اع��ا، ك�����ش��ف��ت ال�����ش��ل��ط��ات الأمل���ان���ي���ة عن 

لل�شركة  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وائ��م  يف  اح��ت��ي��ال  عمليات 

ل�������ش���ن���وات ط���وي���ل���ة وم������ا ت���ب���ع���ه م�����ن ه�����روب 

ف�شائح  اأك��ر  اأح��د  يف  التنفيذيني  م�شوؤوليها 

الف�شاد بالقطاع املايل الأملاين على الإطاق.

ال���رق���اب���ي  ي��ف�����ش��ح م�������ش���وؤول اجل���ه���از  ومل 

�شركة  اأ�شهم  ا�شتثماراته يف  الأملاين عن حجم 

فيه  تعالت  وق��ت  الإل��ك��رون��ي��ة يف  امل��دف��وع��ات 

التي تطالبه بال�شتقالة. الأ�شوات 

وج��ه��ت ان��ت��ق��ادات لذع��ة اإىل اجل��ه��از قبيل 

اإع�����ان ب���و����ص ع���ن ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه يف ال�����ش��رك��ة 

التحقيق حول دور �شركة  تتعلق بالراخي يف 

امل��ال��ي��ة  ال���ق���وائ���م  ت��دق��ي��ق  EY يف  امل��ح��ا���ش��ب��ة 

فيه  التحقيق  ب��داأ  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  لل�شركة، 

قبل   2019 العام  من  اأكتوبر  يف  الأوىل  للمرة 

اأن تتو�شع دائرة التحقيقات يف مايو من العام 

اتهامات  الأمل��ان��ي��ة  ال�شلطات  لتوجه  اجل���اري 

3 م�شوؤولني على الأقل يف �شركة  �شريحة اإىل 

املحا�شبة لدورهم يف التاعب بالقوائم املالية 

لل�شركة.

تورط مسؤول رقابي ألماني كبير بفضيحة »واير كارد«

العربية-وكاالت

ت��خ��ط��ط ���ش��ن��ادي��ق ال���ش��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي��ة 

تريليونات   9 نحو  اأ�شولها  يبلغ حجم  التي 

ا�شتثمارات �شفرية  اإىل  التحول  دولر نحو 

2050 يف  النبعاثات الكربونية بحلول العام 

ال�شتثمارات  خ��ارط��ة  م��ن  تغر  ق��د  خ��ط��وة 

ال���ع���امل���ي���ة ل��ت��ل��ك ال�������ش���ن���ادي���ق ال���ت���ي ت�����ش��خ 

الأ���ش��ول  م��ن  خمتلفة  اأن���واع  ع��ر  �شيولتها 

ال�شتثمارية.

وي�����ش��ر ت��ق��ري��ر ل�����ش��ح��ي��ف��ة »ف��اي��ن��ن�����ش��ال 

ا�شتثمارية عماقة  �شناديق  اأن  اإىل  تاميز« 

 Schrodersو  Fidelity غ��رار  على 

من  �شل�شلة  يف  دخ��ل��ت   UBS Assetو

ال��ن��ق��ا���ش��ات م���ع ع��م��ائ��ه��ا ح���ول ت��ب��ن��ي ه��ذا 

الجت�������اه ع����ر حم��اف��ظ��ه��م ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

املختلفة خال الفرة املقبلة.

ال�شناديق  ت�شعى  ال���ذي  ال��ق��رار  وي��ع��ن��ي 

ال�شركات  اأن  تطبيقه  العاملية  ال�شتثمارية 

البيئية  باملعاير  اللتزام  يف  �شتتعر  التي 

لن ت�شبح يف مرمى ال�شناديق ال�شتثمارية 

اأو�شاعها  توفق  املقبلة ما مل  الفرة  خال 

م���ا ق���د مي��ث��ل حت����ول وا����ش���ح���ا يف ب��و���ش��ل��ة 

ال����ش���ت���ث���م���ارات ال��ع��امل��ي��ة خ����ال ال�����ش��ن��وات 

املقبلة.

وي��������ق��������ول ال�����������ش�����ري�����ك امل������وؤ�������ش�������������ص يف 

 Generation Investment
دي���ف���ي���د ب���ل���ود ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة »ال���ت���ح���ول ن��ح��و 

الن���ب���ع���اث���ات ���ش��ف��ري��ة ال���ك���رب���ون ���ش��ي��ك��ون 

العاملي،  ال�شتثمار  تاريخ  الأكر يف  التحول 

ونود اأن نو�شح اأنه مل يعد هناك املزيد من 

الوقت لهدره، فالتحول قادم ل حمالة«.

وي���ت���اب���ع »ل مي��ك��ن ال���ش��ت��ه��ان��ة ب��ف��ر���ص 

التحول التي تظهر خال ال�شنوات القليلة 

ال�شتثمار  ���ش��ن��ادي��ق  وج���ود  ب���دون  امل��ق��ب��ل��ة. 

تنفيذ  على  ال��ق��درة  ف��اإن  امل�شهد  يف  العاملية 

ب���ن���ود ات���ف���اق���ي���ة ب���اري�������ص ل��ل��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي 

�شت�شبح على املحك«.

وي���ق���ول حم��ل��ل��ون ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة اأي�����ش��ا اإن 

خ��ال  �شتخ�شع  امل��ال��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ار  ع��وائ��د 

ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة مل��خ��اط��ر حت�����ولت ال��ت��غ��ر 

�شريحة  اأن  العتبار  يف  الو�شع  مع  املناخي 

التي  وال�شتثمارات  ال�شركات  من  عري�شة 

القت�شاد  م�شهد  يف  مرتفعة  ع��وائ��د  ت��ق��دم 

العاملي ل تلتزم ولو قليا باملعاير البيئية.

النوعية  ت��ل��ك  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  اأن  غ��ر 

م���ن ال�����ش��ن��ادي��ق ���ش��ه��دت ارت���ف���اع���ا م��ط��ردا 

ب���ي���ان���ات  ت�������ش���ر  اإذ  الأخ����������رة،  الآون���������ة  يف 

ح��ج��م  اأن  اإىل   Morningstar
ال����ش���ت���ث���م���ارات يف ال�������ش���ن���ادي���ق اخل�������ش���راء 

تريليون   1.2 نحو  بلغ  املتداولة  للموؤ�شرات 

ال��ع��ام  م���ن  ال���ث���ال���ث  ال���رب���ع  ب��ن��ه��اي��ة  دولر 

اأ���ش��ا���ص  ع��ل��ى   %19 ن�شبته  ب��ارت��ف��اع  اجل���اري 

العام  من  الثاين  الربع  مع  مقارنة  ف�شلي 

اجلاري.

ت��ل��ك  ال����ت����دف����ق����ات يف  وارت������ف������ع �����ش����ايف 

اإىل   %14 بنحو  ال��ث��ال��ث  ب��ال��رب��ع  ال�شناديق 

ال��ت��ح��ول  ع��ل��ى  اإ����ش���ارة  يف  دولر  م��ل��ي��ار   179

ال�شتثمارات  خ��ارط��ة  ت�شهده  ال��ذي  املبكر 

اإىل ال���ش��ت��ث��م��ارات  ال��ت��وج��ه  ن��ح��و  ال��ع��امل��ي��ة 

للبيئة. ال�شديقة 

صناديق بـ9 تريليونات دوالر تغير بوصلة االستثمارات العالمية

فوضى الحدود.. أوقات صعبة تنتظر صناعة 
السيارات في بريطانيا
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اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من   )  215  ( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادًا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   )  22  (

حيف  جرب  حممد  حممود  �سركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه 

الرقم 

) 12560 ( بتاريخ 2006/11/9 قد تقدمت بطلب لتحويل 

�سفتها من �سركة تو�سية ب�سيطة اىل �سركة ت�سامن .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�ض  له  ممن  يرجى 

و  ال�سناعه  وزارة  يف  ال�سركات   مراقبة  دائ��رة  مراجعة 

التجارة

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200051121(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   البيك  خالد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1997/9/18 حتت الرقم )47615( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/10 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  خالد حمدي احمد البيك  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : بيادر وادي ال�سري – بالقرب من �سركة 

هونداي – ت: 0795506367

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الوروبي  املركز  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

لتكنولوجيا املعلومات    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )10136( بتاريخ 2005/5/22 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/12/2  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

امل�سفي  وان عنوان  لل�سركة،  ماهر حممد خليل عطية   م�سفيا 

هو :

موؤ�س�سة   / الردن��ي��ة  اجلامعة  م�ست�سفى  مقابل   / العلي  ت��الع 

هاتف   - التجاري  نعمة  جممع   / احل�سابات  لتدقيق  املتو�سط 

0777215884

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حممد  قا�سم  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه  اخل�ساونه 

حتت الرقم ) 109728 ( بتاريخ 2014/5/28 اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  زيد   ابو  ولورن�ض  ان�ض  �سركة  بان  والتجارة 

  2004/4/20 بتاريخ   )70870( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ان�ض ولورن�ض ابو زيد

اإىل �سركة :داليا جنري ويزن ابو زيد

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

لتجارة  اربيال  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

املواد الغذائية    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

حمدودة حتت الرقم )33072( بتاريخ 2013/6/23 قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/12/10  املوافقة 

حممد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

جهاد عايد يون�ض  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – البيادر – قرب �سركة الكهرباء - هاتف 0798079842

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) 200152٣٧٤(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عبد احلميد اجلراجره و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن

حتت الرقم ) 113230( بتاريخ 2016/2/4 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/10

علي  ف��رح��ان  احلميد  عبد  /ال�سيدة  ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

اجلراجره م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك/ املحموديه ت: 0795458102

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ح�سني  كمال  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

�سالمة و�سريكه

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)31689 ( بتاريخ 1993/1/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكهم   و�سوف  وحممد  العتوم  ع��الء  �سركة  ب��ان  والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )99311( بتاريخ 

2010/8/29  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

و�سوف  وحممد  العتوم  عالء   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكهم

اإىل �سركة : حممد الفقهاء وحممد وميان و�سوف

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الغذائية   امل��واد  لتجارة  اربيال  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 33072 ( 

بتاريخ ) 2013/6/23(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد جهاد عايد يون�ض

عنوان امل�سفي : عمان – البيادر – قرب �سركة الكهرباء

خلوي ) 0798079842 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

املعلومات   لتكنولوجيا  الوروب��ي  املركز  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 10136 ( بتاريخ ) 2005/5/22(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ماهر حممد خليل عطية

اجلامعة  م�ست�سفى  مقابل   – العلي  ت��الع   – عمان   : امل�سفي  ع��ن��وان 

الردنية – موؤ�س�سة املتو�سط لتدقيق احل�سابات – جممع نعمه التجاري

خلوي ) 0777215884 ( 

م�سفي ال�سركة

 اعالن تنويه
صادر عن بلدية ام الجمال الجديدة

 خاص بعطاء انشاء عبارات صندوقية وفرشيات 
وخلطة اسفلتية ساخنة /للمرة االوىل

ال�سادر  الإع��الن   بان  للعموم  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  تعلن 

اخلا�ض بالعطاء املذكور اعاله قد ورد بان اخر موعد ليداع ن�سخ 

العطاء لدى �سندوق العطاءات يف مركز البلدية وفتح العرو�ض 

ال�ساعة)10( �سباحا من يوم اخلمي�ض املوافق 2020/12/16م 

وال�سحيح هو يوم اخلمي�ض املوافق 2020/12/17م.

وعليه اقت�سى التنويه .

حسن فهد الرحيبه
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة كندا لدارة ومتثيل ال�سركات ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )33121( 

بتاريخ )2013/6/26( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2020/12/9(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )20015٧15٧(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ابراهيم ال�سعوب و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/17 بتاريخ   )115116( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/10 

ال�سعوب   علي  حممود  ابراهيم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - زحوم – ت: 0796146348

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الحد   13 / 12 / 2020

اعالن طرح عطاء رقم
 ال / 62 / 2020

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية �سالح الال�سلكي امللكي  عن طرح 

2 (( لال�ستخدام يف القوات  عطاء ل/2020/62 اخلا�ض ب�سراء ) نظام �سوتيات عدد ) 

مديرية  مراجعة  العطاء  هذا  يف  بال�سرتاك  الراغبني  املتعهدين  فعلى  الردنية  امل�سلحة 

�سالح الال�سلكي امللكي / �سعبة التزويد ل�سراء ن�سخة عطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( دنانري 

غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�ض املهن �سارية املفعول او �سورة عنها .

يتم بيع العطاء اعتبارا من اليوم  ولغاية ال�ساعة ) 1400 ( ظهرًا من يوم الحد املوافق 

2020/12/27 م .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم مو�سوع عليها رقم العطاء ) ل/2020/62 ( قبل  

ال�ساعة ) 1400 ( ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2020/12/29 معززة بتامني مايل م�سدق 

) كفالة دخول العطاء (.

اعالن تنويه استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض وزارة الطاقة والثروة املعدنية

 عمال باحكام املاده رقم ) 181 ( من قانون امللكية العقارية رقم ) 13 ( ل�سنه 2019 وحيث انني 

اعلنت بتاريخ 25/ 2020/11 يف جريدتي الد�ستور عدد رقم )  19151 ( و�سدق ال�سعب عدد رقم 

) 2217 ( عن ا�ستمالك ما م�ساحته ) 6 ( دومنات وا�ستمالك حق انتفاع ) 351 ( مرتا مربعا ملده 

�سنه واحده من قطعه الر�ض رقم ) 345 (من احلو�ض رقم ) 1 لوحه 7 ( من ارا�سي قريه ال�سهيبي 

ا�ستمالكا مطلقا لغرا�ض وزاره الطاقة والرثوة املعدنيه لغايات خط الغاز وال�سواب هوا�ستمالك 

ما م�ساحته ) 6 ( مرتا مربعا وا�ستمالك حق انتفاع ) 351 (مرتا مربعا من قطعه الر�ض رقم ) 

745 ( من احلو�ض رقم ) 1 لوحه 7 ( من ارا�سي قريه ال�سهيبي والعائده ملكيتها لل�سيد )علي هليل 

مو�سى اخل�سريات و�سريكه ( والبالغه م�ساحتها ) 6  ( دومنات و) 770.61 (مرتا مربعا .

اذا اقت�سى التنويه.

 مدير عام دائره االراضي واملساحه / بالوكاله 
محمد حسني الصوافني

اعالن صادر عن وزارة الصحة
اعالن رقم ) 15 / 2020 (

على  املناق�سني املتخ�س�سني الراغبني يف ال�سرتاك بهذه املناق�سة واحل�سول على املوا�سفة مراجعة مديرية امل�سرتيات والتزويد / ياجوز / بجانب 

مديرية امن لواء الر�سيفه ومراعاة ما يلي :

ثمن وثيقة ال�سراء لكل مادة 25 دينار اردين غري م�سرتدة .

اخر موعد لبيع الوثائق ال�ساعة ) 12 ( ظهرا يوم الثنني  املوافق 2020/12/14

تودع العرو�ض منف�سلة لكل مادة يف ال�سندوق املخ�س�ض لها بحيث يكون العر�ض املغلق مبني عليه ا�سم املادة و رقمها يف العالن وا�سم املناق�ض يف 

مديرية امل�سرتيات والتزويد / ق�سم امل�سرتيات .

اخر موعد لتقدمي العرو�ض ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا من يوم الثنني املوافق 2020/12/21 ويرفق و�سل ثمن الوثائق مع العر�ض .

يلتزم املناق�ض بتقدمي كفالة دخول بن�سبة 3% من قيمة العر�ض وتقدمي ن�سخة م�سدقة عن رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري لل�سركة 

مبا يتنا�سب مع املواد املطروحه  .

اجور العالن على من تر�سو عليه املناق�سة مهما تكررت .

يحق لوزارة ال�سحة الغاء املناق�سة كاملة او اي جزء منها  دون ابداء ال�سباب .

امني عام وزارة الصحة الشؤون االدارية والفنية / املكلف
الدكتور عمار الشرفا

اعالن  صادر عن 
بلديه املفرق الكربى

 للمرة الثانية
 تعلن بلدية املفرق الكربى عن طرح عطاء �سراء رافعه �سوكيه رقم 

) 19 ( عدد )1 (.فعلى ال�سادة ال�سركات الراغبة بدخول العطاء تقدمي 

ا�سعارهم بالظرف املختوم ولال�ستف�سار مراجعه مديرية العطاءات تليفون 

)0797702710 (  وذلك ح�سب ال�سروط واملوا�سفات املعده من قبل وزاره 

خم�سة   )  25( مقابل  العطاء  ن�سخه  على  للح�سول   .1 املحلية.  الداره 

وع�سرون دينار غري م�سرتده. 

2. اخر يوم ليداع وفتح العطاء يوم اخلمي�ض تاريخ 2021/1/3 م ال�ساعه 

العا�سره �سباحا ويو�سع يف �سندوق العطاءات يف مبنى البلدية.

3. تقدمي كفاله بنكية م�سدقة او �سيك م�سدق 3 %  من قيمه العطاء �ساريه 

املفعول ملده 90 يوم من تاريخ دخول العطاء ) كفاله دخول العطاء (.

 4.على ان تكون لدية رخ�سه مهن �ساريه املفعول �سجل جتاري.

5. اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس بلديه املفرق الكربى
 عامر نايل الدغمي

المادةالرقم
تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام كاميرات / اضافة كاميرات لعدة مواقع15/1

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2020/٣6 ( بتوريد وتركيب وتشغيل نظام 
فحص املحتوى للخدمات االلكرتونية scanner file upload – للمرة الثانية

تدعو �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة يف ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم 

وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

 scanner file رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 36 /2020 ( اخلا�ض بتوريد وتركيب وت�سغيل نظام فح�ض املحتوى للخدمات اللكرتونية

upload   ح�سب ال�سروط واملتطلبات الواردة يف وثائق العطاء .
ثمن ن�سخة العطاء : ) 50 ( خم�سون  دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 1250 ( الف ومائتان وخم�سون دينار �سادر من ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري 

ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ض املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�ض : على مقدم العر�ض تقدمي ) 2 ( ن�سخة من العر�ض الفني واملايل ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع 

جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ض الظرفني معا يف حزمة 

واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ض املناق�سة وختم جميع وثائق العطاء.

يوم  بعد ظهر  الثانية ع�سرة من  ال�ساعة  اق�ساه  ال�سلطة مبوعد  اللوازم وال�سغال يف مبنى  الكائن يف ق�سم  العطاءات  العرو�ض يف �سندوق  تودع 

الربعاء املوافق 2020/12/23 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت / رئيس مجلس املفوضني
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الدويل
90 الأحد  13/ 12 / 2020 

لتكن �لبد�ية رغيف �خلبز، بكل ما يعنيه و�إليه يرمز. يحتاج �لأردن �صباح كل يوم، �إىل �ألفي 

طن قمح على �لأقل، لإطعام ع�صرة ماليني �إن�صان يعي�صون فيه. لكن معدل �إنتاجنا من �لقمح، 

بالكاد ي�صل �إىل ع�صرين �لف طن �صنوياً، �أي �أن �لأردن ينتج 3% من �حتياجاته فقط. لذ�، يتم 

�للجوء �إىل ��صتري�د مليون طن قمح �صنوياً، لتاأمني �ملخزون �ل�صرت�تيجي.

�لأردن، �لذي ي�صتورد رغيف خبزه �ليوم، حقق �كتفاًء ذ�تياً يف �إنتاج �لقمح وت�صدير �لفائ�ض 

عن حاجته، يف �صتينيات �لقرن �ملن�صرم. يف �لعام 1964، �أوقفت �حلكومة ��صتري�د �لقمح ب�صبب 

كفاءة �لإنتاج �ملحلي. فقد بلغ �لإنتاج �ملحلي من �لقمح حينها 286 �ألف طن، مت تخ�صي�ض 159 

�ألفاً منها لالإ�صتهالك �ملحلي و�لباقي للبذ�ر و�لت�صدير �إىل م�صر و�ل�صعودية.

لكن م�صاحات زر�عة �لقمح بد�أت تنح�صر، ثم تتاىل �نكما�صها من مليوين دومن يف بد�يات 

�لن�صف �لثاين من �لقرن �ملا�صي �إىل �أقل من 300 �ألف دومن عام 2016. وعن �لأ�صباب، عادة 

ما ُيقال �نها تتعلق بالزحف �لعمر�ين، وتفتت ملكية �لأر�ض بانتقالها �إىل �لورثة، �إ�صافة �إىل 

تذبذب �ملو�صم �ملطري. ولكن ماذ� عن �ل��دول �ملكتفية ذ�تياً يف �إنتاج �لقمح وت�صديره؟! �أل 

ت�صهد مثلنا تز�يد�ً يف �صكانها يفر�ض تو�صعاً عمر�نياً؟! فكيف حافظت على م�صاحات زر�عة 

�لقمح فيها بل وز�دتها، علماً باأن م�صاحاتها �لُكليَّة هي هي مل تتغري؟!

�إذن، �لأمر يتعلق بال�صيا�صات. يفتقر �لأردن خلطط بناء �قت�صاد �نتاجي، من �صاأنها �إز�لة 

ت�صوهات هيكلية �لقت�صاد �لوطني. ول يتوفر �لأردن على قانون حتديد ��صتعمالت �لأر��صي 

�لزر�عية. ويف �ل�صياق، يفر�ض نف�صه �لت�صاوؤل: كيف وملاذ� بد�أ �لأردن با�صتري�د قمح رخي�ض 

�لثمن من �أمريكا، جعل �لإنتاج �ملحلي غري ذي جدوى؟!

من رغيف �خلبز، ننتقل �إىل �لتعليم. �عتقد �أن �كرثنا ما تز�ل ذ�كرته حتتفظ ب�صرخة 

وزير تربية وتعليم �أ�صبق رفع عقريته بها مدوية: 22% من �لطلبة يف �ل�صفوف �لثالثة �لأوىل 

ل يجيدون �لقر�ءة و�لكتابة. هذ� يعني �أن حو�يل 100 �لف طالبة وطالب، لي�ض مب�صتطاعهم 

قر�ءة حروف �للغة �لعربية.

يحدث هذ� يف بلد حقق نه�صة تعليمية خالل �لأعو�م 1950-1990، �أثمرت كفاء�ت متعلمة 

�أثبتت جد�رتها وفر�صت تقديرها يف �لد�خل ويف دول �لإقليم.

بد�أ تر�جع �لتعليم يف بالدنا ُيالحظ منذ عام 1989، بالتز�من مع �لأزمة �لقت�صادية �لتي 

كان من �أفظع نتائجها فقد�ن �لدينار ن�صف قيمته و�أك��رث. ومن �آيات هذ� �لرت�جع، موقع 

�لختبار�ت  يف  ومر�تبه  و�ل���دويل،  �لعربي  �لت�صنيف  �ُصلَّم  على  �لتعليم  موؤ�صر�ت  يف  �لأردن 

و�لت�صنيفات �لدولية يف مو�د �لريا�صيات و�لعلوم، ناهيك ب�صعف طلبتنا يف لغتهم �لأم.

بخ�صو�ض �لأ�صباب، فهي متكرثة وقد �صِئمت �لتكر�ر. �أما �لتد�عيات، فيمكن تلخي�صها يف 

حتديني ل يحتمالن �لإنتظار، �أولهما، تر�جع ت�صنيف �لأردن عاملياً يف جودة �لتعليم، ومبقدور 

�أي مهتم �لتاأكد من ذلك بو��صطة حمرك �لبحث جوجل. �أما �لثاين، فيتعلق بعدم مو�كبة 

خمرجات �لتعليم �جلامعي لحتياجات �صوق �لعمل مما �أدى �إىل تز�يد ِن�َصب �لبطالة.

ومن �لتعليم، نذهب �إىل ما ُيْنظر �إليه مبعايري �حلا�صر على �أنه �أهم عناوين �لإ�صالح 

�ل�صيا�صي، ونعني �حلياة �لنيابية. ن�صتعر�ض �صفحات �ملا�صي، فنقر�أ فيها ما يثبت �ن �ملجال�ض 

�لت�صريعية يف مرحلة �لإم��ارة ويف ظل وجود �لنتد�ب، وكذلك �ملجال�ض �لنيابية يف �لعقود 

�لأوىل بعد �عالن �ل�صتقالل، �أف�صل �أد�ًء يف مر�قبة �حلكومات وحما�صبتها و�لقيام بو�جبات 

�ل�صلطة �لت�صريعية من مثيالتها �ليوم. ومن �لأدلة �لفاقعة، حجب �لثقة عن حكومة �صمري 

�لرفاعي عام 1963 و��صقاطها للمرة �لأوىل و�لأخرية يف تاريخ �لأردن �ل�صيا�صي. ولقد �نتهت 

�لكثري من �ملجال�ض يف تلك �لآونة باحلل، ملو�قفها �لوطنية �ل�صلبة يف �لكثري من �لق�صايا. 

بعد َهبَّة ني�صان 1989 �صد رفع �أ�صعار �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�صلع �لأ�صا�صية، ��صتوؤنفت �حلياة 

باأد�ئه، لكن  ��صتب�صرو� خري�ً  نيابياً  �لنيابية. و�أف��رز �لأردن��ي��ون، يف �نتخابات نزيهة، جمل�صاً 

و�أن يفرحو�. فقد بد�أ  �أن ي�صتب�صرو� خ��ري�ً  فرحتهم مل تُطل، وكاأنه ممنوع على �لأردنيني 

تر�جع �حلياة �لنيابية يف �لأردن منذ عام 1993، بقانون �ل�صوت �لو�حد �مل�صوه وظهور دور �ملال 

�ل�صيا�صي يف �لإنتخابات و�صر�ء �لذمم. 

وُيالحظ يف �لعقدين �لأخريين، �أن �ملجل�ض �لنيابي ما �أن ُينتخب حتى تثور حوله عو��صف 

�لت�صكيك، وتبد�أ تالحقه ُتهم �لتزوير. و�لالفت �أكرث، �أن هذه �لُتهم ل ي�صتغرقها �ملُْكُث يف 

م�صوؤولني  �أل�صنة  على  �لتزوير،  بحدوث  �ع��رت�ف  �إىل  تتحول  �لإنتظار طوياًل حتى  �صاحة 

معنيني �صابقني �و على ر�أ�ض عملهم. و�لنتيجة، فقد�ن �ملو�طن �لثقة بالعملية �لنتخابية 

وخمرجاتها، وترجمة ذلك بالعزوف عن �مل�صاركة فيها. وقد �صهد �لعامل �أخ��ري�ً، �نخفا�ض 

علن ر�صمياً. 
ُ
ن�صبة �لت�صويت يف �نتخابات جمل�ض �لنو�ب �لتا�صع ع�صر �إىل 29،9% كما �أ

ومن �حلياة �لنيابية، نذهب �إىل موؤ�صر بالغ �لأهمية لتعلقه بالإجناز وقدرة �لدولة على 

حتقيقه. مل ي�صهد �لأردن خالل �لعقدين �لأخريين �إن�صاء �أي م�صروع تنموي ُيعتد به �صوى 

ما ُيعرف بالبا�ض �ل�صريع، �لذي يتمنى مو�طنون ُكرُث لو �أنه مل يكن. بد�أ هذ� �مل�صروع متعرث�ً 

عام 2009، وما يز�ل �لعمل به قائماً منذ �أَحَد ع�صر عاماً. مل يلبث �ن توقف عام 2011، وت�صكلت 

جلنة لدر��صته برئا�صة وزير �لأ�صغال �آنذ�ك، يحي �لك�صبي، رفعت تقرير�ً لرئي�ض �لوزر�ء �أكدت 

فيه عدم �إمكانية تنفيذ �مل�صروع. ومع ذلك ��صتوؤِنَف �لعمُل يف تنفيذه عام 2013. وظل بني مدٍّ 

وجزر، حتى قررت �أمانة عمان �أخري�ً مو��صلة �لتنفيذ. وو�صعت �صقفاً زمنياً لإنبعاث �لدخان 

�لأبي�ض من �صرفات �مل�صروع “�لعظيم”، نهاية عام 2021.

حكومات عديدة ت�صكلت وذهبت، وما يز�ل م�صروع �لبا�ض �ل�صريع �أو “�ل�صريع” كما يحلو 

قِّني، مثاًل فاقعاً للتخبط �لإد�ري و�صوء �لتخطيط. لقد ت�صبب  لأردنيني كثريين ت�صميته حُمِ

باختناقات مرورية و�زمات عانى منها كثري�ً �صكان �لعا�صمة، لول تدخل “كورونا” �لعار�ض 

تاأثري�ته  �إىل جحيم، عد� عن  و�لعاملني  �ملوظفني  و�أح��ال حياة  ودوره يف تخفيف حدتها. 

�ل�صارة باأعمال جتار �لعا�صمة، وخا�صة يف منطقة طرببور. 

تلقي بظاللها  �لرتفاع،  وبطالة  تتوقف عن  ذكرنا، مديونية عالية ل  �إىل ما  ون�صيف 

�لد�كنة على 24% من �لقوى �لعاملة. 

على �صعيد �لفقر، تبلغ ن�صبته �ملعلنة ر�صمياً 15،7%، وهناك توقعات بتز�يد عدد �لفقر�ء يف 

�لأردن نتيجة جائحة كورونا.   

فقد ك�صف �لبنك �لدويل يف توقعات حديثة، �أن يتز�يد عدد �لأ�صخا�ض �لذين يعي�صون على 

�أقل من 1،3 دينار يومياً، وهو خط �لفقر �ملدقع عاملياً، بن�صبة 27% عام 2020 مقارنة بالعام 

�ملا�صي، وعدد �لذين يعي�صون على �أقل من 2،25 دينار يومياً �إىل 19%، و�لذين يعي�صون على 

�أقل من 3،9 دينار يومياً �إىل %13،2.

�أظننا �أوردنا من �ملوؤ�صر�ت ما يثبت تر�جع �لأردن يف خمتلف �ملجالت، و�أهمها على �لإطالق 

بالن�صبة لنا رغيف �خلبز و�لتعليم. فمن دون �لإكتفاء �لذ�تي يف �إنتاج �لأول و�لإبد�ع يف �لثاين، 

ل ميكن �حلديث بثقة عن حا�صر �آمن وم�صتقبل مطمئن. 

بالأو�صاع  مرتبطة  فهذه  �خلارجية.  �ل�صيا�صة  �إىل  نتطرق  مل  �أننا  لح��ظ  �ل��ق��ارئ  لعل 

�لد�خلية حذوك �لنعل بالنعل، كقاعدة عامة. فاإذ� كانت �لثانية بخري، َثُقلت مو�زين �لأوىل 

بال�صرورة. 

خمت�صر �لقول، ل جمال للرت�جع �أكرث، و�إل حتول �لرت�جع �إذ� متادى �إىل خطر وجودي!

د. عبداهلل الطوالبة

 األردن يتراجع!
االنباط-وكاالت

 �أ �صار تقرير ملوؤ�ص�صات حقوقية فل�صطينية 

 413 �عتقلت  �إ�صر�ئيل  �أن  �إىل  �ل�صبت  �م�ض 

فل�صطينيا خالل �صهر نوفمرب ت�صرين �لثاين 

بينهم 49 طفال و�صبع ن�صاء

�لفل�صطيني وموؤ�ص�صة  �لأ�صري  نادي  وقال 

�ل�صمري ل��رع��اي��ة �لأ���ص��ري وح��ق��وق �لإن�����ص��ان 

وه��ي��ئ��ة ���ص��وؤون �لأ����ص���رى و�مل��ح��رري��ن وم��رك��ز 

معلومات و�دي حلوة-�صلو�ن �إن عدد �ملعتقلني 

 4400 بلغ  �إ�صر�ئيل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني 

معتقل

وذكرت �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية يف تقريرها 

�إجمايل  �أن هناك 41 �م��ر�أة و170 طفال بني 

�ملعتقلني حاليا

و�أ�صافت بلغ عدد �أو�مر �لعتقال �لإد�ري 

�أم��ر  �مل��ا���ص��ي( 102  �ل�����ص��ادرة )خ���الل �ل�صهر 

�عتقال �إد�ري، من بينها 47 �أمر� جديد� و55 

ملا يقارب  �لإج��م��ايل  �لعدد  مت��دي��د�، لريتفع 

380 معتقال �إد�ريا

وت���و�����ص���ل �إ����ص���ر�ئ���ي���ل �����ص���ت���خ���د�م ق��ان��ون 

�لفل�صطينيني  �عتقال  يتيح  قدمي  بريطاين 

ب��ني ثالثة و�صتة  ت���رت�وح  مل��دة  دون حماكمة 

�أ�صهر قابلة للتجديد

وتقول �إ�صر�ئيل �إنها ت�صتخدم هذ� �لقانون 

ل���وج���ود م��ع��ل��وم��ات ���ص��ري��ة ل��دي��ه��ا ح����ول من 

تعتقلهم

و����ص��ت��ع��ر���ص��ت �مل���وؤ����ص�������ص���ات يف ت��ق��ري��ره��ا 

 700 قر�بة  وقالت  �ملر�صى  �ملعتقلني  �أو���ص��اع 

�أ�صري   300 �أم��ر����ض، منهم  �أ�صري يعانون من 

يو�جهون �أمر��صا مزمنة، وعلى �لأقل يوجد 

ع�صرة �أ�صرى يعانون من �لإ�صابة بال�صرطان 

بدرجات متفاوتة

�أن����ه رغ���م �نت�صار  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  و�أو����ص���ح���ت 

جائحة ك��ورون��ا ��صتمرت ق��و�ت �لح��ت��الل يف 

تنفيذ ح��م��الت �لع��ت��ق��ال ب��ح��ق �مل��و�ط��ن��ني، 

و�لتي طالت كافة فئات �ملجتمع، منهم كبار 

�عتبار  �أدن��ى  دون  و�جلرحى،  و�ملر�صى  �ل�صن 

ملخاطر �نت�صار �لوباء

و�أ�صافت رغم كل �ملطالبات �لتي وجهتها 

و�أهمها  �لوباء  ق�صية  �صعيد  على  �ملوؤ�ص�صات 

�لإف���ر�ج �لفوري عن �لأ���ص��رى �ملر�صى وكبار 

�أن �لحتالل رد  �إل  �ل�صن و�لأطفال و�لن�صاء 

على هذه �ملطالبات باعتقال �ملزيد منهم

��صتمر�ر  ب��ال��غ  بقلق  ت��اب��ع��ت  �إن��ه��ا  وق��ال��ت 

ت�����ص��ج��ي��ل �إ����ص���اب���ات ب���ني ���ص��ف��وف �لأ����ص���رى 

ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا �مل�����ص��ت��ج��د، ل ���ص��ي��م��ا بني 

�أ����ص���رى �صجن ج��ل��ب��وع خ���الل �صهر  ���ص��ف��وف 

نوفمرب ت�صرين �لثاين

�إ���ص��اب��ة،  �أك���رث م��ن 100  و�أ���ص��اف��ت �ُصجلت 

حتديد�ً يف ق�صم 3 �ل��ذي �صكل ب��وؤرة لنت�صار 

�لوباء و�لتي هددت م�صري 360 �أ�صري� يقبعون 

يف �صجن جلبوع منهم �ملر�صى وكبار �ل�صن

وقالت �إ�صر�ئيل يف وقت �صابق �إنها جتري 

فحو�صات دورية للمعتقلني �لفل�صطينيني يف 

�صجونها للتاأكد من عدم �إ�صابتهم بفريو�ض 

كورونا و�إنها تقدم �لرعاية �ل�صحية �لالزمة 

للم�صابني به

االنباط-وكاالت

�أك���د ن��ائ��ب م��ن��دوب �ل�����ص��ني �ل���د�ئ���م ل��دى 

منظمة  على  �أن  ���ص��و�ن��غ  قنغ  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

عملها  تطبيق  �لكيميائية  �لأ���ص��ل��ح��ة  حظر 

بطريقة حمايدة وم�صتقلة د�عياً �إىل �لتعامل 

م���ع م��ل��ف �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي يف ����ص���وري���ة ب��ان��ف��ت��اح 

و�صمولية مع �حرت�م �لعلم و�حلقائق.

�صينخو�  �ل�صينية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 

�لأم���ن  ق��ول��ه خ���الل جل�صة ملجل�ض  ع��ن قنغ 

عرب �لفيديو حول �لو�صع يف �صورية �أم�ض �إن 

“منظمة حظر �لأ�صلحة �لكيميائية �أ�صدرت 
يف �ل�صنو�ت �لأخرية عدد�ً من �لتقارير حول 

يف  �لكيميائية  لالأ�صلحة  �ملزعوم  �ل�صتخد�م 

�صورية و�أث��ار �لعديد من �خل��رب�ء �مل�صتقلني 

م��ن وجهة نظر  �لتقارير  ه��ذه  �صكوكا ح��ول 

فيها”  تناق�صات  وج���ود  �إىل  و�����ص���ارو�  فنية 

ت���رد �ملنظمة ع��ل��ى ه��ذه  �أن  ����ص���رورة  م���وؤك���د�ً 

�ل�صكوك بطريقة مهنية ومقنعة قائمة على 

�لعلم.

�لر�ف�ض  �ل�صني  موقف  على  قنغ  و���ص��دد 

�تخاذ  �لت�صرع يف  �أو  �ل�صتنتاجات  �إىل  للقفز 

�إج�����ر�ء يف ظ��ل وج����ود �ل��ع��دي��د م��ن ع��الم��ات 

جمل�ض  �أع�����ص��اء  بع�ض  �أن  مبيناً  �ل�صتفهام 

�لأمن يرف�صون بب�صاطة �ل�صتماع �إىل �لآر�ء 

�أي �صخ�ض يختلف عنهم  �ملتباينة ويتهمون 

ب��اأن��ه يقو�ض �صلطة منظمة حظر  �ل���ر�أي  يف 

�ل�صلوك  ه���ذ�  وم��ث��ل  �لكيميائية  �لأ���ص��ل��ح��ة 

م�صي�ض وغري م�صوؤول على �لإطالق.

ودع����ا ق��ن��غ جميع �لأط������ر�ف �مل�����ص��ارك��ة يف 

�حلفاظ  على  �لأخ���رية  ت�صجيع  �إىل  �ملنظمة 

على �لتو��صل و�لتعاون �جليدين مع �صورية 

�لتي  و�إب���د�ء نظرة مو�صوعية جت��اه �جلهود 

�لفنية  و�لأمانة  �صورية  �أن  �إىل  تبذلها لفتاً 

عقدتا  �لكيميائية  �لأ���ص��ل��ح��ة  حظر  ملنظمة 

م��وؤخ��ر�ً �جلولة �ل��� 23 من �مل�����ص��اور�ت �لفنية 

ملو��صلة  ��صتعد�دها  خاللها  �صورية  ج���ددت 

�لتو��صل و�لتعاون مع �لأمانة �لفنية.

��صتخدمت  �ل���دول  �أن بع�ض  و�أو���ص��ح قنغ 

ك�صالح  �لكيميائية  �لأ�صلحة  حظر  منظمة 

و��صتبد�ل  �لأخ����رى  �ل���دول  وقمع  لتقوي�ض 

�لت�صويت باحلو�ر مما ي��وؤدي �إىل �نق�صامات 

عميقة م�صري�ً �إىل �أن هذه �لدول ذ�تها دفعت 

�لتنفيذي  للمجل�ض   94 �ل����  �ل�����دورة  خ���الل 

ق��ر�ر  م�صروع  على  �لت�صويت  �إىل  للمنظمة 

يف  كيميائية  �أ�صلحة  ��صتخد�م  ق�صية  ح��ول 

�صورية يف نهج غري بناء على �لإطالق حمذر�ً 

�صيكون  �ملنظمة  �أن عمل  ذ�ت��ه من  �لوقت  يف 

�أكرث ت�صيي�صاً يف حال مت �ل�صماح لهذ� �لأمر 

بال�صتمر�ر.

فرناندو  للمنظمة  �لعام  �ملدير  قنغ  ودع��ا 

�ت��خ��اذ خطو�ت  �إىل  �أري��ا���ض و�لأم��ان��ة �لفنية 

لتعزيز �حلو�ر و�لتو��صل بني �لدول �لأطر�ف 

يف �تفاقية حظر �لأ�صلحة �لكيميائية وتطبيق 

و�ل��ع��ودة  وم�صتقلة  حم��اي��دة  بطريقة  عملها 

�لتو�فق  �لقائم على  �لقر�ر  تقليد �صنع  �إىل 

و�حلفاظ حقا على �صلطة �لتفاقية و�مل�صالح 

طويلة �لأجل للمنظمة.

�إىل ذلك �نتقد مندوب رو�صيا �لد�ئم لدى 

�لأمم �ملتحدة فا�صيلي نيبينزيا �أ�صاليب عمل 

�لأ�صلحة  حظر  منظمة  يف  �لفنية  �لأم���ان���ة 

�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م�������ص���دد�ً ع��ل��ى رف�������ض ب�����الده ل� 

“�لتكهنات وحمالت �لت�صهري �ل�صيا�صي �لتي 
ت�صمم �ملنظمة ب�صكل متز�يد”.

و�أو�صح نيبينزيا �أن �لأمانة �لفنية جتري 

م�صوحات عن بعد بالعتماد على “معلومات 

خ��ارج��ي��ة وم�����ص��ادر مفتوحة ب���دًل م��ن جمع 

�لعينات يف �مليد�ن”.

و�صدد نيبينزيا خالل جل�صة جمل�ض �لأمن 

منظمة  �أن  على  بر�ض  ��صو�صيتيد  نقلت  كما 

�ل���دول  وبع�ض  �لكيميائية  �لأ���ص��ل��ح��ة  حظر 

�لغربية م�صتمرة بنهجها �لعد�ئي �صد �صورية 

و��صتغاللها �ملز�عم �ملتعلقة با�صتخد�م �أ�صلحة 

كيميائية فيها م�صري�ً �إىل �أن �ملنظمة تعتمد 

�صيا�صة �ملعايري �ملزدوجة.

�لتاأكيد  �جلل�صة  خ��الل  ���ص��وري��ة  وج����ددت 

فيها  �لكيميائي  م��ل��ف  �إغ����الق  وج����وب  ع��ل��ى 

د�ئ��رة �لألعيب  و�إخ��ر�ج��ه من  ب�صكل نهائي 

�إيفائها  بعد  �لإعالمي  و�لت�صليل  �ل�صيا�صية 

�ن�صمامها  ع��ل��ى  �مل��رتت��ب��ة  ب��ك��ل �لل���ت���ز�م���ات 

لتفاقية حظر �لأ�صلحة �لكيميائية عام 2013 

�لأع�صاء يف منظمة �حلظر  �ل��دول  مطالبة 

للمنظمة  �ل��ف��ن��ي  �ل��ط��اب��ع  ت�صيي�ض  ب��رف�����ض 

ومعاجلة ما �صاب عملها من ت�صيي�ض وعيوب 

�ملنظمة  مكانة  تقوي�ض  �صاأنها  م��ن  ج�صيمة 

وم�صد�قيتها.

االنباط-وكاالت

مع م��رور �صهر على وف��اة �أم��ني �صّر »�للجنة 

عريقات،  �صائب  �لتحرير«،  ملنظمة  �لتنفيذية 

حممود  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئ��ي�����ض  ي��ك��ون 

عبا�ض، قد وجد وقتاً كافياً كي ُيجري خطو�ت 

�أح���ادي���ة لإع�����ادة ت��رت��ي��ب »�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة«، �آخ��ره��ا 

�لطلب من ع�صو �للجنة، حنان ع�صر�وي، تقدمي 

تقدميها  ع��ن  قيل  م��ا  خ��الف  على  ��صتقالتها، 

بنف�صها �ل�صتقالة لأ�صباب َتعّددت رو�ياتها. يريد 

عبا�ض بذلك �إف�صاح �ملجال لختيار �صخ�صيتني 

جديدتني من قياد�ت حركة »فتح« و�ملقّربني منه 

لع�صوية �للجنة و�أمانة �ل�صّر فيها َخلَفاً لعريقات

حنان  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  كانت  بينما 

ق��وي��اً خلالفة  ت��ع��ّد نف�صها م��ر���ّص��ح��اً  ع�����ص��ر�وي 

�أن  “�أبو مازن”  وج��د  �ل�صّر،  �أم��ان��ة  عريقات يف 

�مل��ق��ّرب��ني م��ن��ه و��صتبعاد  �إر����ص���اء  ل���ه  �لأف�����ص��ل 

ع�����ص��ر�وي �ل��ت��ي ل ت�صلح يف ن��ظ��ره ل��ت��ويّل ذلك 

�ملن�صب، لأن �أمني �ل�صر هو �خلليفة �لفعلي له، 

ويجب �أن يكون »فتحاوياً خال�صاً«، ولي�صت لديه 

�أن  �أو  �ل�صلطة،  رئي�ض  خالفة  يف  حالية  رغبات 

يكون مدعوماً من �خلارج لهذ� �لغر�ض

ويف مقّدمة للرتتيبات �جلديدة للجنة �لتي 

تتكّون من 18 ع�صو�ً، جاء �لطلب من ع�صر�وي 

ب�صورة غري مبا�صرة. وحينما رف�صت �لر�صائل 

�ل�����ص��م��ن��ي��ة، ق�����ّررت �أن ت��ق��اب��ل ع��ب��ا���ض وت��ت��ق��ّدم 

�ل�صتقالة لتحفظ ماء وجهها. ولكيال  بطلب 

�أنها نتيجة �ل�صغط عليها،  تظهر �لأم��ور على 

»ي��وؤّج��ل حتى عقد  ب��اأن��ه  على طلبها  عبا�ض  رّد 

�ملجل�ض �ملركزي«، لكّن و�صائل �إعالم »فتحاوية« 

م��ق��ّرب��ة م��ن رئ��ي�����ض �مل��خ��اب��ر�ت �حل����ايل ماجد 

توفيق  �ل�صابق  وق��ائ��ده  �جلهاز  وموؤ�ّص�ض  ف��رج، 

�ل���ط���ري�وي، ���ص��ّرب��ت خ��رب �ل���ص��ت��ق��ال��ة، م��ع عزو 

�لأم��ر  �ل�صحي،  وو�صعها  مر�صها  �إىل  ق��ر�ره��ا 

ر�صمياً  �ل�صتقالة  �إع���الن  �إىل  ��صطرها  �ل��ذي 

وقبول �لرئي�ض

ت����روي م�����ص��ادر »ف��ت��ح��اوي��ة« �أن م��ن �أ���ص��ب��اب 

�ل�����ص��غ��ط �لأخ�����ري ع��ل��ى ع�����ص��ر�وي �أن���ه���ا فقدت 

وه��و  �ملنظمة  يف  ل��ه��ا  و�لأق�����وى  �لأول  �مل�����ص��ان��د 

ع��ري��ق��ات، �ل����ذي ك���ان ي�����ص��دّد ع��ل��ى ����ص��ت��م��ر�ره��ا 

بو�صفها من �ل�صخ�صيات �لتفاو�صية �لتاريخية، 

و�أن���ه���ا ك��ان��ت م�����ص��اع��دت��ه ب��ع��دم��ا �خ���ت���ريت ع��ام 

حمادثات  يف  �لتحرير«  »منظمة  لتمثيل   1991

»�ل�صالم« يف مدريد خالل �أكتوبر/ت�صرين �لأول 

با�صم  �ملتحّدثة  كانت  �أن��ه��ا  ع��ن  ف�صاًل  �آن����ذ�ك، 

�لوفد �لفل�صطيني

عاماً(،   74( ع�صر�وي  ��صتقالة  �ملجمل،  ويف 

حملت  �لف�صائل،  م��ن  �أّي  �إىل  تنتمي  ل  �ل��ت��ي 

يف ط��ّي��ات��ه��ا، وع���رب �ل��ت�����ص��ري��ح��ات، �إ����ص���ارة �إىل 

�إىل  ب��ح��اج��ة  �لتنفيذية  وجلنتها  �مل��ن��ّظ��م��ة  �أن 

�إ�صالحات وتد�ول دميقر�طي عرب �لنتخابات، 

خا�صة �أنها »تعاين من تهمي�ض و��صتفر�د ب�صنع 

�لقر�ر«، كما تقول م�صادر ف�صائلية

يريد عبا�ض �إر�صاء فرج و�ل�صيخ كي ل ين�صب 

خالف »فتحاوي« خطري

ومع �أن ��صتقالة حنان ع�صر�وي تفتح �ملجال 

�أم���ام �إ���ص��اف��ة �صخ�صيات م��ن خ���ارج »ف��ت��ح« �إىل 

»�لتنفيذية« ، فاإن �أبرز �صخ�صيتني يرغب عبا�ض 

�للجنة  �إىل  و�إ�صافتهما  ح��ال��ي��اً  �إر���ص��ائ��ه��م��ا  يف 

�ملدنية«  لل�صوؤون  �ل��ع��ام��ة  »�لهيئة  رئي�ض  هما 

ب��ات �لث��ن��ان هما  ح�صني �ل�صيخ، وف���رج، بعدما 

ويتمتعان  �ل�صلطة،  يف  �لأق����وى  �ل�صخ�صيتني 

كما ميثالن  �ملحتلة،  �ل�صفة  �أمني يف  بح�صور 

عمودين �أ�صا�صيني يف دعم عبا�ض طو�ل �ل�صنو�ت 

�لأخرية

وُتعّلل م�صادر يف »فتح« هذ� »�لإر���ص��اء« باأن 

�لأمني يف  �ن�صقاق �جلانب  عبا�ض ل يرغب يف 

�ل�صفة حالياً، ولذلك ل يريد تقدمي �أّي منهما، 

�صي�صّبب  ذل��ك  لأن  �لآخ����ر،  على  و�ل�صيخ،  ف��رج 

خ��الف��ات ق��د ت��رتَج��م على �لأر����ض و�صتوؤثر يف 

�حلركة

وعلى رغم �لتحّرك �لأخري لعبا�ض لإ�صافة 

ي��ز�ل  ل  »�لتنفيذية«،  �إىل  ج��دي��دة  �صخ�صيات 

�جل��دل قائماً، يف جانب �آخ��ر، حول �ل�صخ�صية 

�لتي ميكن �أن يختارها لأمانة �ل�صّر يف �للجنة، 

وذلك لعدد من �لعتبار�ت �ل�صيا�صية و�لد�خلية 

متّر  �لتي  باملتغرّي�ت  و�أي�����ص��اً  ب���»ف��ت��ح«،  �ملتعّلقة 

�مل�صتمّرة،  �لتطبيع  حملة  ظ��ّل  يف  �ملنطقة  بها 

وما ُينتظر من �لرئي�ض �لأمريكي �جلديد جو 

بايدن بعد تن�صيبه �ل�صهر �ملقبل

االنباط-وكاالت

�أك�����د �مل��ك��ت��ب �ل��وط��ن��ي ل��ل��دف��اع ع���ن �لأر������ض 

�لتحرير  ملنظمة  �ل��ت��اب��ع  �ل�صتيطان  وم��ق��اوم��ة 

�لإ�صر�ئيلي  �لحتالل  �صلطات  �أن  �لفل�صطينية 

ح�صاب  ع��ل��ى  �ل�صتيطانية  �ل��ط��رق  ���ص��ق  تكثف 

�أر��صي �لفل�صطينيني لربط �مل�صتوطنات �ملقامة 

وبتلك  ببع�صها  �لغربية  �ل�صفة  �أر�����ص���ي  على 

عام  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �لأر����ص��ي  على  �ملقامة 

1948 لتنفيذ خمططات �ل�صم �ل�صتعمارية.

�ل�صادر  �لأ���ص��ب��وع��ي  تقريره  يف  �ملكتب  وب��ني 

�صلطات  �أن  �لل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه  ع��ل��ى  �ل���ي���وم 

�لأمريكي  �لرئي�ض  �إد�رة  من  وبدعم  �لح��ت��الل 

��صتيطانية  ط���رق  �صبكة  تنفذ  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 

قدمي  وبع�صها  جديد  بع�صها  وعر�صية  طولية 

تتم تو�صعته لربط �مل�صتوطنات ببع�صها وتقييد 

قر�هم  يف  وحما�صرتهم  �لفل�صطينيني  ح��رك��ة 

وبلد�تهم و�صرب �قت�صادهم.

و�أو�صح �لتقرير �أن �صلطات �لحتالل ��صتولت 

على 401 دومن من �أر��صي �لفل�صطينيني لإقامة 

طريق ��صتيطاين يف خميم �لعروب �صمال �خلليل 

وعلى 406 دومن��ات لإقامة طريق ��صتيطاين يف 

على  �إ�صافة ل�صتيالئها  نابل�ض  ح��و�رة يف  قرية 

م�����ص��اح��ات و����ص��ع��ة م��ن �لأر�����ص���ي لإق���ام���ة ط��رق 

�هلل  ر�م  يف  �لغربية  �ل��ل��ن  ق��ري��ة  يف  ��صتيطانية 

ويف بلد�ت �لوجلة وبيت �صفافا وحزما وقلنديا 

بالقد�ض �ملحتلة بهدف قطع �لتو��صل �جلغر�يف 

ل��ل��م��دي��ن��ة م���ع م����دن وب���ل���د�ت �ل�����ص��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 

�لأر��صي  ه��ذه  �أن معظم  �إىل  بها لفتا  �ملحيطة 

مزروعة بالأ�صجار �ملثمرة.

�لح���ت���الل  ق�����و�ت  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ�����ص����ار 

تو��صل جتريف �أر��صي �لفل�صطينيني يف قريتي 

ق��ر�وة بني ح�صان و�صرطة غ��رب �صلفيت وتهدد 

بال�صتيالء على 35 �ألف دومن من �لأر��صي بني 

خربة �حلمة ومفرق �ملالح يف �لأغ��و�ر �ل�صمالية 

لتو�صيع عمليات �ل�صتيطان.

وبني �لتقرير �أن قو�ت �لحتالل ��صتولت على 

�ألف دومن زر�عية من �أر��صي قرى بورين ومادما 

بهدف  نابل�ض  مدينة  جنوب  �لقبلية  وع�صرية 

�ملنطقة  �أر����ص��ي  على  مقامة  م�صتوطنة  تو�صعة 

بال�صتيالء  ي��ه��دد  م��ا  ��صتيطانية  ط���رق  و���ص��ق 

�لأر����ص��ي وت�صييق �خلناق على  �ملزيد من  على 

�لفل�صطينيني يف ريف نابل�ض �جلنوبي.

وتابع �لتقرير �إن قو�ت �لحتالل هدمت عدة 

�صمال  قلنديا  بلد�ت  يف  زر�عية  ومن�صاآت  منازل 

�خلليل  و�ل�����ص��م��وع يف  وب��ريي��ن  �ملحتلة  �ل��ق��د���ض 

وت���ق���وع و�مل��ن��ي��ة ب��ب��ي��ت حل���م و�مل���غ���ري يف ر�م �هلل 

و�صلمت �إنذ�ر�ت بهدم عدة منازل يف و�دي �لربابة 

�ملحتلة ويف يطا باخلليل  بالقد�ض  �صلو�ن  ببلدة 

وحمامات �ملالح بالأغو�ر �ل�صمالية.

و�أف��اد �لتقرير ب��اأن ق��و�ت �لحتالل ويف �إطار 

��صتهد�فها �ملمنهج ل�صرب �لوجود �لفل�صطيني يف 

�لأغ��و�ر و�ل�صيطرة على مقدر�ت �ملنطقة منعت 

�أر��صيهم يف منطقة  �لعمل د�خ��ل  �ملز�رعني من 

�لفار�صية وقرية عاطوف يف �لأغو�ر �ل�صمالية.

وذك����ر �ل��ت��ق��ري��ر �أن �مل�����ص��ت��وط��ن��ني ي��و����ص��ل��ون 

�لع���ت���د�ء ع��ل��ى م���دن وب���ل���د�ت �ل�����ص��ف��ة �لغربية 

ب��ح��م��اي��ة ق����و�ت �لح���ت���الل ح��ي��ث ����ص��ت��ول��و� على 

�أر����ص��ي �لفل�صطينيني يف منطقة  50 دومن��ا من 

�لبقعة باخلليل لإقامة بوؤرة ��صتيطانية ومنعو� 

�أر��صيهم يف قرية  �إىل  �ل��و���ص��ول  م��ن  �مل��ز�رع��ني 

�خلليل  يف  �لثعلة  ومنطقة  حل��م  ببيت  كي�صان 

وقطعو� ع�صر�ت �أ�صجار �لزيتون يف بلد�ت يا�صوف 

وحار�ض وبروقني وكفر �لديك يف مدينة �صلفيت 

�أر����ص��ي  ب��اجت��اه  �ل�صحي  �ل�صرف  مياه  وفتحو� 

�لفل�صطينيني �لزر�عية يف بلدة دير بلوط غرب 

�ملدينة ما �أدى �إىل ت�صرر �ملزروعات كما �قتحمو� 

بلدة جبع يف جنني و�عتدو� على �لفل�صطينيني 

�إ���ص��اب��ة ع���دد م��ن��ه��م ب��ج��روح  �أدى �إىل  ف��ي��ه��ا م���ا 

وحالت �ختناق.

 إسرائيل اعتقلت 413 فلسطينيا في نوفمبر بينهم 49 طفال

 بكين: على منظمة حظر األسلحة الكيميائية تطبيق عملها بطريقة محايدة ومستقلة

 باقالته عشراوي٠٠ عباس يسعى إلرضاء فرج والشيخ وتعيينهما ب»تنفيذية المنظمة«

 االحتالل يكثف شق الطرق االستيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين
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االنباط-وكاالت

 اأعلن املكتب الإعالمي يف الرئا�سة  اللبنانية 

ام�����س ال�����س��ب��ت اأن رئ��ي�����س اجل��م��ه��ورّي��ة ال��ع��م��اد 

ي��ت��دخ��ل يف حت��ق��ي��ق��ات قا�سي  م��ي�����س��ال ع���ون مل 

انفجار  ملف  يف  �سوان  ف��ادي  العديل  التحقيق 

مرفاأ بريوت  ل من قريب ول من بعيد

وقال املكتب ، يف بيان  �سحفي اأ�سدره اليوم : 

ن�سرت و�سائل اإعالم مرئية ومقروءة وم�سموعة، 

حول  اإدع����اءات  ت�سمنت  وحتليالت  ت�سريحات 

م�سوؤولية ما يتحملها رئي�س اجلمهورية العماد 

مي�سال عون يف مو�سوع التحقيقات يف التفجري 

الأليم الذي وقع يف مرفاأ بريوت يف  الرابع من 

اآب/اغ�����س��ط�����س  امل��ا���س��ي، وم��ا خلفه م��ن �سهداء 

وجرحى واأ�سرار ج�سيمة يف العا�سمة

يتدّخل  ع��ون مل  الرئي�س  اأن  البيان  واأو���س��ح 

التي  التحقيقات  بعيد يف  ل من قريب ول من 

جرمية  يف  ال��ع��ديل  التحقيق  ق��ا���س��ي  ي��ج��ري��ه��ا 

اإىل  اأك�����ر م���ن م����رة  ك����ان دع����ا  ال��ت��ف��ج��ري، واإن 

الإ�سراع يف اإجنازها لك�سف كل املالب�سات املتعلقة 

�سّيما  ل  امل�سوؤوليات،  وحت��دي��د  اجل��رمي��ة  بهذه 

الذين  وامل�سابني  ال�سهداء  عائالت  اأف��راد  جتاه 

معرفة  حّقهم  ومن  واقرباء،  لهم  احباء  فقدوا 

امل�سوؤول عن الكارثة التي ح�سلت

واأعلن البيان اأنه خالل الجتماع الذي عقده 

الأعلى  الق�ساء  جمل�س  مع  اجلمهورية  رئي�س 

اإىل  احلديث  يتطرق  مل  املا�سي،  الثالثاء  ي��وم 

ف���اإّن كل  امل��رف��اأ، وب��ال��ت��ايل  التحقيق يف ج��رمي��ة 

التدّخل  طلب  ع��ون  الرئي�س  اأن  ع��ن  ي���رّوج  م��ا 

ل��ه من  ا���س��ا���س  ك���اذب ل  يف التحقيق، ه��و ك��الم 

ال�سحة

واأ�سار اإىل اأن البحث يف هذا الجتماع اقت�سر 

على عمل املحاكم و�سرورة تفعيلها وغريها من 

املوا�سيع التي تهّم جمل�س الق�ساء الأعلى.

اأّط��ل��ع  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  اأن  البيان  واأ���س��اف 

من  كمّيات  وج��ود  على  اجلمهورية  رئي�س  فيها 

12 يف مرفاأ  امل�ستودع رقم  الأمونيوم يف  نيرتات 

بريوت كانت من خالل تقرير للمديرية العامة 

لأمن الدولة و�سله يف 21 متوز/يوليو املا�سي

وق����ال  ال��ب��ي��ان : ف���ور الط����الع ع��ل��ي��ه، طلب 

والع�سكري  الأمني  الرئي�س عون من م�ست�ساره 

العام  الأمني  التقرير مع  متابعة م�سمون هذا 

ل��ل��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��دف��اع ال����ذي ي�����س��م ك��اف��ة 

الأجهزة الأمنية وال��وزارات املعنية، وهذا ما مّت 

بالفعل وفقا للقانون والأنظمة املرعية الإجراء

للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني  اأن  ال��ب��ي��ان  وت���اب���ع 

28 متوز/ يوليو  املا�سي   اأبلغ يف  الأعلى للدفاع 

امل�ست�سار الأمني والع�سكري اأنه يعالج املو�سوع، 

واأنه اأر�سل كتاباً اإىل وزارة الأ�سغال، ت�سّلمته يوم 

الإثنني يف  الثالث من اآب/ اأغ�سط�س  املا�سي

وك��ان انفجار مدمر �سرب مرفاأ ب��ريوت  ما 

م�ساب  اآلف  و�ستة  قتيل   200 م��ن  اأك���ر  خلف 

ودمار هائل يف املرفاأ والعديد من املباين و�سرد 

نحو 300 األف �سخ�س

اأح���ال���ت  امل���ا����س���ي،  اأغ�����س��ط�����س  اآب/   10 ويف 

اإىل  ب���ريوت  ان��ف��ج��ار  م��ل��ّف  اللبنانية  احل��ك��وم��ة 

املجل�س العديل برئا�سة القا�سي �سوان

ثالثة   توقيف   ال�سابقة  الفرتة  يف  مت  وك��ان 

ب�سورة  امل��رف��اأ  ان��ف��ج��ار  م��ل��ف  يف  عليهم  م��دع��ى 

امللّف  يف  وجاهياً  املوقوفني  اإىل  اإ�سافًة  غيابية، 

وعددهم .25

وادع������ى امل��ح��ق��ق ال���ع���ديل يف م��ل��ف ان��ف��ج��ار 

رئي�س  اأم�����س اخلمي�س على  اأول  ب���ريوت   م��رف��اأ 

ووزي��ر  دي��اب  ح�سان  الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة 

املال ال�سابق علي ح�سن خليل ووزيري الأ�سغال 

ال���ع���ام���ة ال�������س���اب���ق���ني غ������ازي زع���ي���رت وي��و���س��ف 

فنيانو�سي بجرم الإهمال والتق�سري.

االنباط-وكاالت

الهند  ال��ل��دود  خ�سمها  باك�ستان  اتهمت 

معلومات  لن�سر  حملة  بتمويل  اجلمعة  يوم 

م�سللة �سدها منذ فرتة طويلة وقالت اإنها 

�ستثري هذا الأمر يف املنتديات العاملية

واأ�����س����ار وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ب��اك�����س��ت��اين 

اأ���س��درت��ه  تقرير  اإىل  قري�سي  حم��م��ود  ���س��اه 

منظمة اإي يو دي�س اإنفو لب الأوروبية غري 

احلكومية وذلك يف اإعالنه اأن الهند حاولت 

ال���ت���الع���ب ب��ال��ه��ي��ئ��ات ال���دول���ي���ة م���ن خ��الل 

اإخبارية مزيفة وموؤ�س�سات مواقع 

من  �سبكة  على  ال�سوء  التقرير  و�سلط 

املئات من و�سائل الإعالم واملوؤ�س�سات املزيفة 

للهند  موؤيدة  باأجندة  دفعت  اإنها  قال  التي 

املتحدة  يف هيئات الحت��اد الأوروب��ي والأمم 

لت�سويه �سمعة خ�سومها ول �سيما باك�ستان

لب  اإنفو  دي�س  يو  اإي  منظمة  تذكر  ومل 

ال�سبكة  بني  مبا�سرة  �سالت  اأي  بالتف�سيل 

املزعومة واحلكومة الهندية ومل يكن لدى 

رويرتز اأي دليل م�ستقل عليها

اليوم  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  قري�سي  وق���ال 

النظام  ا�ستخدام  وت�سيء  تتالعب  الهند   ،

اأن  واأ���س��اف   . ال�سائنة  ملخططاتها  ال���دويل 

احلكومة الهندية متول ال�سبكة

وجمل�س  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ري�����س��ي  ودع����ا 

اإىل  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 

منظمات  ع�سر  و���س��ط��ب  ال��ف��وري  التحقيق 

الهند لإحلاق  اأن�ساأتها  غري حكومية وهمية 

بباك�ستان ال�سرر 

ك���م���ا ط���ال���ب ال����رمل����ان الأوروب����������ي ب��ب��دء 

حت��ق��ي��ق ف��ي��م��ا و���س��ف��ه ب��ت��الع��ب ب��ال��رمل��ان 

وبعمله الت�سريعي من قبل منظمات وهمية 

يف  لباك�ستان  مناه�سة  دع��اي��ة  يف  م��ت��ورط��ة 

بالكامل  ممولة  ونفوذ  ت�سليل  عملية  اإط��ار 

الهند تديرها 

اإن  وقالت  التهامات  نيودلهي  ورف�ست 

باك�ستان هي التي تن�سر معلومات م�سللة

االنباط-وكاالت

واأ�سيب  الأق���ل  على  واح���د  �سخ�س  قتل 

�سواريخ  ع�سرة  �سقوط  اإث��ر  اآخ���ران،  اث��ن��ان 

الأفغانية  العا�سمة  اأنحاء خمتلفة من  على 

كابل، ام�س ال�سبت

اإن��ه مل يت�سح  وق��ال م�����س��وؤول��ون اأم��ن��ي��ون 

“داع�س” يف  تنظيم  مقاتلو  كان  اإذا  ما  بعد 

الدولة  “تنظيم  با�سم  اأفغان�ستان، واملعروف 

يف  �سالعني  خرا�سان”،  الإ���س��الم��ي��ة-ولي��ة 

هذا الهجوم

احلركة  اأن  طالبان  با�سم  متحدث  وذك��ر 

اأنها توا�سل  اإذ  لي�ست م�سوؤولة عن الهجوم، 

الأفغانية  احلكومة  ممثلي  مع  مفاو�ساتها 

من  يقرب  ما  منذ  امل�ستمرة  احل��رب  لإن��ه��اء 

عقدين

ال�سواريخ قد �سقط على  وابل من  وكان 

مما  املا�سي،  ال�سهر  كابل  يف  �سكنية  مناطق 

اأ�سفر عن مقتل ثمانية اأ�سخا�س على الأقل 

30. واأع��ل��ن تنظيم  ي��زي��د ع��ل��ى  واإ���س��اب��ة م��ا 

هذا  عن  م�سوؤوليته  خرا�سان  داع�س-ولية 

الهجوم

 الرئاسة اللبنانية تعلن عدم تدخل عون في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

 باكستان تتهم الهند بتمويل حملة تضليل ضدها في االتحاد األوروبي

 قتلى وجرحى بهجمات صاروخية على كابل

 رئيس الوزراء الجزائري: هناك إرادة حقيقية 
لوصول »الكيان الصهيوني« إلى حدودنا

 إيهود باراك ينشر صورة له مع 
ملك المغرب قبل 42 سنة

 احتجاجات على مقتل أمريكي من أصل 
أفريقي في والية أوهايو

 الضربة القاضية..أمريكا: المحكمة 
العليا ترفض دعوى قضائية إلبطال نتائج 

انتخابات 4 واليات..و ترامب يعلق

االنباط-وكاالت

على  احتجاجا  الأ�سخا�س  مئات  تظاهر 

م��ق��ت��ل رج���ل اأم��ري��ك��ي م��ن اأ����س���ول اأف��ري��ق��ي��ة 

بر�سا�س ال�سرطة يف ولية اأوهايو اأم�س.

اح��ت�����س��دوا  امل����ئ����ات  اأن  روي�������رتز  وذك�������رت 

تنديدا  اأوهايو  يف  كولومبو�س  مدينة  و�سط 

ال��ب��ال��غ من  ق��ت��ل كي�سي غ��ود���س��ون  ب��ج��رمي��ة 

اأفريقي  اأ�سل  من  واملتحدر  عاما   23 العمر 

ع��ل��ى ي���د ���س��اب��ط يف ال�����س��رط��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

املا�سي. الأ�سبوع 

ك��ت��ب��وا عليها  امل��ح��ت��ج��ون لف��ت��ات  وح��م��ل 

العن�سرية”  لل�سرطة  و”ل  عدالة”  “ل 
اأطلق  ال��ذي  ال�سابط  مبحا�سبة  مطالبني 

النار على غود�سون واأرداه قتيال.

وتعد هذه اأحدث واقعة يف �سل�سلة جرائم 

ق��ت��ل الأم��ري��ك��ي��ني م��ن اأ���س��ل اأف��ري��ق��ي على 

ي���د ال�����س��رط��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال��ت��ي 

املناه�سة  الحتجاجات  من  موجة  اإىل  اأدت 

ال�سرطة. وعنف  للعن�سرية 
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ق����ال رئ��ي�����س ال�������وزراء اجل����زائ����ري، ع��ب��د 

عدة  م�ستهدفة من  ب��الده  اإن  ج��راد،  العزيز 

ال��داه��م  الإق��ل��ي��م��ي  اإ���س��اف��ة للخطر  ج��ه��ات، 

وعدم ال�ستقرار باجلوار، داعيا اإىل الحتاد 

التهديدات ملواجهة 

وق�����ال ج�����راد خ����الل م�����س��ارك��ت��ه يف ن���دوة 

 ،1960 دي�سمر   12 اأح���داث  ح��ول  تاريخية 

الكيان  ل��و���س��ول  حقيقية  اإرادة  “هناك  اإن 

اإط����ار خمطط  اإىل ح��دودن��ا يف  ال�����س��ه��ي��وين 

خارجي ل�ستهداف اجلزائر”

و����س���دد، ع��ل��ى ����س���رورة ت��ك��اث��ف ج��ه��ود كل 

اجلزائريني حلل امل�ساكل الداخلية

االنباط-وكاالت

الح��ت��الل  حكومة  وزراء  رئي�س  ن�سر 

الأ���س��ب��ق اإي��ه��ود ب���اراك ���س��ورة ل��ه جتمعه 

ال�ساد�س،  حممد  امللك  املغربي  بالعاهل 

الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن  بعدما  وذل���ك 

ع���ن ت��ط��ب��ي��ع ال���ع���الق���ات ب���ني اإ���س��رائ��ي��ل 

واملغرب

وفي�سبوك،  تويرت  على  ح�سابيه  وعر 

 42 اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال�����س��ورة  ب���اراك  ن�سر 

���س��ن��ة، ق���ائ���ال اإن����ه ال��ت��ق��ى امل���ل���ك امل��غ��رب��ي 

احل����ايل يف ق�����س��ر وال�����ده ال���راح���ل امل��ل��ك 

احل�������س���ن ال�����ث�����اين، وك������ان امل���ل���ك حم��م��د 

ال�ساد�س يف حينه يبلغ من العمر 16 �سنة

اأن���ه ق���دم حينها  واأع��ل��ن ب����اراك اأي�����س��ا 

عن  عبارة  ال�ساد�س  حممد  للملك  هدية 

اإ�سرائيلية لعبة حا�سوب 

الأمريكي  الرئي�س  اأع��ل��ن  واخلمي�س، 

واإ�سرائيل  املغرب  تو�سل  ترامب  دونالد 

اإىل اتفاق لتطبيع العالقات ب�سكل كامل 

بني الطرفني

الرابعة  العربية  ال��دول��ة  هي  وامل��غ��رب 

خالل  اإ�سرائيل  مع  التطبيع  تعلن  التي 

اأ�سهر بعد الإمارات والبحرين  وال�سودان

االنباط-وكاالت

دعوى  الأمريكية  العليا  املحكمة  رف�ست 

تك�سا�س،  ولي��ة  ع��ام  مدعي  رفعها  ق�سائية 

يف  النتخابات  نتائج  لإب��ط��ال  باك�ستو،  ك��ني 

اأربع وليات متاأرجحة فاز فيها بايدن

املحكمة  اإىل  امل��ق��دم��ة  ال���دع���وى  وك���ان���ت 

ال��ع��ل��ي��ا م���ب���ا����س���رة، ت���ط���ال���ب ب���اإل���غ���اء ن��ت��ائ��ج 

ومي�سيغان  جورجيا  ولي��ات  يف  النتخابات 

وب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا ووي�����س��ك��ون�����س��ن، ال���ت���ي ت�����س��ري 

فيها،  ب��اي��دن  ج��و  ف��وز  اإىل  الأول��ي��ة  النتائج 

بح�سب رويرتز

اآم���ال كبرية  ت��رام��ب يعلق  وك���ان دون��ال��د 

على هذه الدعوى، التي رفعها املدعي العام 

يف ولية تك�سا�س، والتي ان�سمت اإليها بع�س 

ال���ولي���ات الأخ�����رى، ح��ي��ث و���س��ف��ه��ا ت��رام��ب 

باأنها “دعوى كبرية”

لقد  ال���ق���رار،  ع��ل��ى  تعليقا  ت��رام��ب  وق���ال 

خذلتنا، ومل يكت ل احلكمة ول ال�سجاعة

وي����وج����ه ق�����رار امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ���س��رب��ة 

بنتائج  للطعن  ت��رام��ب  م�ساعي  اإىل  ق��وي��ة 

النتخابات التي فاز فيها بايدن

ي�سار اإىل اأن اإدارة الرئي�س دونالد ترامب 

ال�سوء الأخ�سر لإطالق عملية نقل  اأعطت 

امل�سوؤولني  ال�سلطة، التي تفرت�س م�ساورات 

الفدراليني احلاليني مع فريق بايدن

االنباط-وكاالت

امل�ستوطنني  ع�سرات  بها  يقوم  م�سبوهة،  حتركات 

مدة  منذ  الإ�سرائيلي،  الح��ت��الل  وق��وات  املتطرفني 

املعروف  ال�سخم  املبنى  حميط  يف  بالق�سرية  لي�ست 

اجلفتلك  ق��ري��ة  يف  امل���وج���ود  اجلفتلك”،  ب�”�سجن 

ب���ني الغ������وار وم��دي��ن��ة اأري����ح����ا، و���س��ط خم����اوف من 

الفل�سطينيني  وم��ن��ع  عليه  لل�سيطرة  خمططاتهم 

والزوار من ارتياده. 

املنطقة  على  �سيطرته  ولتعزيز  ذات���ه،  ال��وق��ت  يف 

ب���رم���ت���ه���ا، وال�������س���ج���ن ب���ح���د ذات������ه، ت���رف�������س ���س��ل��ط��ات 

قرب  بحجة  امل��ك��ان،  يف  ترميم  اأع��م��ال  اأي  الح��ت��الل 

ال�����س��ج��ن م��ن امل��ع�����س��ك��ر ال��ت��اب��ع جل��ي�����س��ه وامل�����س��ت��وط��ن��ة 

املجاورة

وت��ت��ع��ر���س ق��ري��ة اجل��ف��ت��ل��ك، ال��واق��ع��ة يف الأغ����وار 

ببقية  اأ���س��وة  واأري��ح��ا،  نابل�س  مدينتي  ب��ني  الو�سطى 

م��ن��اط��ق الغ������وار ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ه��وي��د مم��ن��ه��ج��ة ب��ه��دف 

اإفراغها كليا من �سكانها الفل�سطينيني لت�سبح لقمة 

�سائغة يف يد امل�ستوطنني

“ال�سجن”  على  ينطبق  القرية،  على  يجري  وما 

-1830 اأن���ه �ُسيد ب��ني ع��ام��ي  ال���ذي ت��وؤك��د ال��درا���س��ات 

العثماين  ال��ع��ه��د  يف  للخيول  ا�سطبال  وك���ان   ،1840

ومركزا لل�سرطة لحقا، وجرى حتويله اإىل �سجن يف 

حقبة ال�ستعمار الإجنليزي التي انتهت باإعالن قيام 

وب��ق��اءه   ،1948 ع��ام  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  “دولة” 
الغربية  لل�سفة  الأردن��ي��ة  الإدارة  خ��الل  ح��ال��ه  على 

الح��ت��الل  ق���دوم  ح��ت��ى   ،1967-1952 ب��ني  ال��ف��رتة  يف 

مع�سكرا  ث��م  ك�سجن  ا�ستخدمه  ال���ذي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

ل��ق��وات��ه امل��ت��م��رك��زة يف الغ����وار، ق��ب��ل الن�����س��ح��اب منه 

وتركه مهمال بعد دخول ال�سلطة لل�سفة الغربة عام 

1994

بها  حتيط  م�ستطيلة،  �ساحة  من  ال�سجن  ويتكون 

طابقني،  على  م��وزع��ة  مقببة  ب��ن��واف��ذ  مربعة  غ��رف 

وع��ل��ى ال�����س��ط��ح غ��رف��ة و���س��اح��ة ت��ط��الن ع��ل��ى �سهول 

اجل��ف��ت��ل��ك، ك��ان��ت ك��م��ا ي��ب��دو غ���رف���اً ل��ل��ق��ائ��م��ني على 

ا�سطبالت  الأر���س��ي  الطابق  يف  تظهر  كما  ال�سجن، 

اخليول

اأع��م��اره��م  خمتلف  على  اجلفتلك  اأه���ايل  وُي��ج��م��ع 

على اأهمية هذا املعلم التاريخي وارتباطه بذكرياتهم 

لأبنائهم  رووا  ط��امل��ا  ال�����س��ن  ف��ك��ب��ار  ق��ري��ت��ه��م،  وت��اري��خ 

تاريخه واأحفادهم 

ال�سهود  اأحد  �سعود  احلافظ  عبد  ال�سبعيني  امل�سن 

الريطانية،  ال��ف��رتة  منذ  اجلفتلك”  “�سجن  على 

املتعاقبة ومن �سمنها فرتة  الفرتات  “خالل  يقول: 

للخيول،  ا�سطباًل  ي�ستخدم  ال�سجن  ك��ان  الن��ت��داب 

واأثناء الإدارة الأردنية كان ينطلق منه جي�س اخليالة 

التهريب،  ل��وق��ف  امل��ك��ان  ومت�سيط  احل���دود  حل��را���س��ة 

ا�ستخدامه  ع���اد  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  ب��ع��د  ول��ك��ن 

املنا�سلني  احتجاز  يتم  ك��ان  حيث  لالأ�سرى،  ك�سجن 

اإىل  ترحيلهم  حتى  ق�سرية  ل��ف��رتات  الفل�سطينيني 

�سجون اأخرى”

هوية  من  مهما  جزءا  املعلم  هذا  “ميثل  وي�سيف 

اأنه جزء مهم من  اجلفتلك وذاكرتها وتاريخها، كما 

تاريخ الأغوار وفل�سطني ب�سكل عام ويعني لنا الكثري 

ونحن نتم�سك بكل حجر منه”

ال�ستيطان  مواجهة  يف  النا�سط  يقول  جهته،  من 

جديد  ا�ستيطاين  خطر  “هناك  اإن  دراغ��م��ة  ع���ارف 

يتمثل باجلهود احلثيثة  الفل�سطيني،  الرتاث  يواجه 

يف  العثماين  ال�سجن  على  لال�ستيالء  للم�ستوطنني 

باأعمال  امل�ستوطنون  ين�سط  اليوم  اجلفتلك.  منطقة 

بوؤرة  اإىل  لتحويله  م�سعى  يف  له  والرتميم  التنظيف 

جديدة” ا�ستيطانية 

زراع���ي���ة  م��ن��ط��ق��ة  ي��ق��ع يف  امل��ب��ن��ى  اأن  اإىل  وي�����س��ري 

الفل�سطينيني، حيث ل تبعد مزارع  بال�سكان  ماأهولة 

“واإقامة  م��رتا،   50 اإل  عنه  الفل�سطينيني  وم�ساكن 

مئات  على  كبريا  خطرا  ي�سكل  املنطقة  يف  م�ستوطنة 

ال���دومن���ات م��ن الأرا����س���ي امل���زروع���ة وع��ل��ى ال��ت��واج��د 

الفل�سطيني”

مع�سكر  م��ن  ج��دا  قريب  امل��وق��ع  اأن  “كما  واأ���س��اف 

الأمر  “م�سواة”،  م�ستوطنة  ومن  الحتالل،  جلي�س 

والطريق  الأرا���س��ي  ك��ل  على  ال�ستيالء  يعني  ال��ذي 

الهامة الواقعة بني املبنى العثماين ومع�سكر اجلي�س 

وامل�ستوطنة”

اأن ال�سجن مهجور منذ نحو �ستة وع�سرين  ورغم 

اجل���ه���ات  مت���ن���ع  الح����ت����الل  ���س��ل��ط��ات  اأن  اإل  ع����ام����ا، 

اإىل  وحت��وي��ل��ه  ترميمه،  م��ن  املخت�سة  الفل�سطينية 

واأنه  خا�سة  العثمانية،  الدولة  تاريخ  يج�سد  متحف 

اأخرى  ناحية  ومن  فل�سطني،  اأر�س  على  تركي  تراث 

تتابع  يف  خا�سة  الفل�سطيني  للتاريخ  توثيقاً  ليكون 

الحتاللت املختلفة لالأرا�سي الفل�سطينية، اأو ملركز 

وت�سر  باأكملها،  املنطقة  �سكان  منه  ي�ستفيد  ث��ق��ايف 

ومترح  ت�سرح  وال�سباع  للفئران  مرتوكا  بقاءه  على 

الآثار”  “جتار  م��ن  م�ستهدفا  اأي�سا  جعله  م��ا  ف��ي��ه، 

كنز  عن  بحثا  اأر�سيته  وحفروا  جدرانه  نقبوا  ال��ذي 

مدفون هناك اأو هناك، دون جدوى

الحتالل من  انف�سحت خطة  الوقت،  ومع مرور 

للتدريب  كمركز  ي�ستخدمه  فهو  الرف�س.  ذلك  وراء 

الع�سكري لقواته يف كثري من الأحيان، لكن الأخطر 

يقطنون  ال��ذي��ن  للم�ستوطنني  ال��ط��ري��ق  مي��ه��د  اأن���ه 

لي�سعوا  ب��الأغ��وار  املنت�سرة  امل�ستوطنات  ع�سرات  يف 

ت�ساعفت  اأن  بعد  جليا،  ب��دا  م��ا  وه��و  عليه،  اأي��دي��ه��م 

اق��ت��ح��ام��ات جم��م��وع��ات امل�����س��ت��وط��ن��ني ل���ه يف الآون����ة 

الأخرية

“اإ�سرائيلية”  معيقات ترميم �سجن اجلفتلك هي 

والآث������ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  وف����ق  الأوىل،  ب���ال���درج���ة 

الح��ت��الل  “�سلطات  اأن  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  الفل�سطينية، 

�سيطرتها،  حتت  ليبقى  املكان،  يف  اأعمال  اأي  ترف�س 

به  يرتب�سون  الذين  امل�ستوطنني،  اأيدي  اإىل  وينتقل 

منذ �سنوات طويلة”،

“م�سواة” -التي  اإقامة م�ستوطنة  اأن  اإىل   م�سريا 

على  الغربية-  ال�سفة  يف  امل�ستوطنات  اأقدم  اأحد  تعد 

مئات  ُب��ع��د  على   ،1969 ع��ام  اجلفتلك  ق��ري��ة  اأرا���س��ي 

الأمتار من املبنى، واإقامة مع�سكر جلي�سه علة اجلهة 

اجلنود...  لتدريب  نف�سه  املبنى  وا�ستخدام  املقابلة، 

كلها موؤ�سرات تك�سف نوايا الحتالل املبيتة جتاهه

اأن��ه  اإىل  ل�”اجلفتلك”  ال���ق���روي  امل��ج��ل�����س  واأ����س���ار 

وال�����س��ف��ارة  للتنمية،  ال��رتك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ع  ت��وا���س��ل 

ال�سجن،  الرتكية يف فل�سطني، وقدم ت�سورا لرتميم 

ي�����س��رح واق���ع ال�سجن  ف��ط��ل��ب الأت�����راك ك��ت��اب��اً خ��ط��ي��اً 

تاأهيله،  لإع����ادة  املمكنة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  وال����روؤى 

ولح��ق��ا رف�����س الح��ت��الل ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال الرتميم 

ب��ح��ج��ة ق���رب ال�����س��ج��ن م���ن امل��ع�����س��ك��ر ال��ت��اب��ع جلي�سه 

املجاورة وامل�ستوطنة 

 عيون االحتالل والمستوطنين ترنو للسيطرة على »سجن الجفتلك« األثري
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت

ال�سوبر  اأن  �سحفي  ت��ق��ري��ر  اأك���د 

الإ����س���ب���اين، ه����ذا امل���و����س���م ل���ن ي��ق��ام 

ع���ل���ى الأرا������س�����ي ال�������س���ع���ودي���ة م��ث��ل 

امل���و����س���م امل���ا����س���ي. وم����ن امل���ق���رر اأن 

م�ساركة  الإ���س��ب��اين،  ال�سوبر  ي�سهد 

4 اأن��دي��ة، وه��ي ري��ال م��دري��د حامل 

بيلباو  اأت��ل��ت��ي��ك  ب��ر���س��ل��ون��ة،  ال��ل��ق��ب، 

ل�سحيفة  ووفًقا  �سو�سييداد.  وريال 

املنظمني  فاإن  ديبورتيفو«،  »موندو 

يف ال�����س��ع��ودي��ة رف�����س��وا ا���س��ت�����س��اف��ة 

ال�سوبر  م��ن  احل��ايل  املو�سم  ن�سخة 

الإ�����س����ب����اين، ل�����ذا ن��ق��ل��ت ال��ب��ط��ول��ة 

اإىل الأرا���س��ي الأن��دل�����س��ي��ة.واأ���س��ارت 

امل�ساركة  الأن��دي��ة  اإب��اغ  اأن��ه مت  اإىل 

يف ال�����س��وب��ر، ب��ت��غ��ي��ر م��ك��ان اإق��ام��ة 

ن�����س��ف  ي��ل��ع��ب  اأن  ع��ل��ى  ال���ب���ط���ول���ة، 

النهائي يومي 13 و14 يناير/كانون 

يوم  النهائي  يقام  بينما  املقبل،  ثان 

ال�����س��ه��ر.واأو���س��ح��ت  ن��ف�����س  م���ن   17

اأن ال�سعودية  الإ�سبانية  ال�سحيفة 

ام��ت��ن��ع��ت ع��ن ا���س��ت�����س��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة، 

ب�����س��ب��ب ا���س��ت��ح��ال��ة ل��ع��ب امل���ب���اري���ات 

لكنها طلبت  اجل��م��اه��ر،  ب��ح�����س��ور 

م���ق���اب���ل ذل������ك، مت���دي���د ال���ع���ق���د م��ع 

اأو  الحت��������اد الإ�����س����ب����اين مل�����دة ع�����ام 

عامني.

11

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

السوبر االسباني خارج السعودية 

الهالل يجدد مع نجمه عطيف 

الجالد ينهي مشواره مع سحاب 

هاالند على رادار مان سيتي 

الريا�ض – وكاالت 

ال�����س��ع��ودي،  ال���ه���ال  اإدارة  اأع���ل���ن���ت 

الفريق،  ميدان  متو�سط  عقد  جتديد 

م��و���س��م��ني  مل�������دة  ع����ط����ي����ف،  اهلل  ع����ب����د 

م���ق���ب���ل���ني؛ ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ا����س���ت���ق���رار 

على  التوقيع  مرا�سم  ومت��ت  ال��زع��ي��م. 

ع��ق��ود جت��دي��د ع��ق��د ع��ط��ي��ف، يف مبنى 

الإداري  ن��ا���س��ر  ب���ن  اهلل  ع��ب��د  الأم�����ر 

مب��ق��ر ال����ن����ادي، و����س���ط ����س���ع���ادة ك��ب��رة 

م��ن امل��و���س��ي��ق��ار ب��ال��ب��ق��اء داخ����ل اأ���س��وار 

ال��ه��ال، ع��ر ح�سابه  ال��ه��ال. ون�����س��ر 

لعبد  فيديو  “تويرت”،  على  الر�سمي 

ب��ج��ي��ت��ار  وه�����و مي�������س���ك  ع���ط���ي���ف،  اهلل 

و�سمعني..  “اعزف  ب��ع��ن��وان  وي��ع��زف، 

)اأن�����ا ه������ايل(«.  واأع������اد ع��ط��ي��ف تلك 

ح�سابه  ع��ر  عليها  وع��ل��ق  ال��ت��غ��ري��دة، 

احل��م��د.  ل��ك  “اللهم  “تويرت”:  ع��ل��ى 

اهلل ي��ج��ع��ل��ه��ا ���س��ن��وات م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ذه��ب 

والإجنازات ون�سعد جماهرنا الغالية. 

العظيم.  ال��ن��ادي  ل��ه��ذا  ���س��اك��ر ومم���ن 

ون���رج���ع ون����ق����ول: )اإح����ن����ا ال��ع�����س��اق ل 

م���ا ن��خ��ل��ي��ك(«. وك����ان ع��ط��ي��ف، امل��ل��ق��ب 

الذي  الاعبني  واحدا من  باملو�سيقار، 

���س��ي��دخ��ل��ون ال��ف��رتة احل����رة يف ي��ن��اي��ر/

امل��ق��ب��ل، ون��ظ��را لقيمته  ال��ث��اين  ك��ان��ون 

منطقة  يف  واأهميته  الكبرة  وق��درات��ه 

 الو�سط الهالية، تقرر جتديد عقده.

االنباط – عمان 

قررت ادارة نادي �سحاب، ف�سخ عقد 

الكابن  الكروي  للفريق  الفني  املدير 

 2-0 الفريق  خ�سارة  بعد  اجل��اد،  فهد 

16 لبطولة  ال�  اأمام الأهلي، يف اجلولة 

���س��ح��اب  واأو�����س����ح  امل���ح���رتف���ني.  دوري 

ع����ر ح�������س���اب���ه ال���ر����س���م���ي ع���ل���ى م��وق��ع 

العقد  ف�سخ  اأن  ب��وك،  في�س  التوا�سل 

ب���ني ال��ط��رف��ني مت ب��ال��رتا���س��ي.وق��در 

ن���ادي ���س��ح��اب، م��ا ب��ذل��ه اجل���اد ط��وال 

ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة م��ن ج��ه��ود ل��ارت��ق��اء 

ب���������اأداء ون����ت����ائ����ج ف����ري����ق ك������رة ال����ق����دم، 

ال��ط��ام��ح ل��ل��ث��ب��ات ب����دوري امل��ح��رتف��ني. 

امل��دي��ر  مهمة  ت�سلم  ق��د  اجل���اد  وك���ان 

ال��ف��ن��ي خ��ل��ًف��ا ل��ل��م��درب ال�����س��اب��ق اأ���س��ام��ة 

نادي  اإدارة  جتتمع  اأن  وينتظر  قا�سم. 

لتحديد  املقبلة،  ال�ساعات  يف  �سحاب، 

�سحاب  وتراجع  اجلديد.  املدرب  هوية 

للمركز قبل الأخر بر�سيد 14 نقطة، 

وي��ت��ق��دم ع��ل��ي��ه ���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة ب��ف��ارق 

الأهداف فقط.

لندن – وكاالت 

دخ�����ل م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي يف ���س��ب��اق 

هالند،  اإيرلينج  الرنويجي  مع  التعاقد 

م���ه���اج���م ب���ورو����س���ي���ا دورمت�����ون�����د، خ���ال 

املركاتو ال�سيفي املقبل. وفًقا ل�سحيفة 

»ذا ���س��ن«، ف����اإن م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي اآخ��ر 

ال�سديد  اله��ت��م��ام  اأب����دت  ال��ت��ي  الأن���دي���ة 

ل��ي��دخ��ل يف ����س���راع على  ب�����س��م ه���الن���د، 

ال�سفقة، مع املان يونايتد وريال مدريد. 

اأج����وي����رو،  ���س��رج��ي��و  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 

التاريخي للمان �سيتي، �سرحل  الهداف 

عن النادي يف ال�سيف املقبل، لذا يرغب 

بديله، ل  بيب جوارديول يف �سم  املدرب 

�سيما عقب التجديد موؤخًرا مع النادي. 

اأن عقد هالند مع دورمتوند  واأو�سحت 

 68.7 ي��ت�����س��م��ن ���س��رًط��ا ج���زائ���ًي���ا ب��ق��ي��م��ة 

ي�سبح  اإ�سرتليني، لكنه  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون 

���س��ارًي��ا ب��داي��ة م��ن ن��ه��اي��ة امل��و���س��م املقبل 

ال��ن��ادي  ���س��ي��ط��ل��ب  ل����ذا   ،)2022-2021(

الأملاين رقًما اأكر، اإذا قرر بيعه قبل هذا 

اإن  املوعد. وقالت ال�سحيفة الريطانية 

�سيتي 91  مان�س�سرت  تكلف  قد  ال�سفقة 

مليون اإ�سرتليني، بالإ�سافة اإىل ح�سول 

وك���ي���ل ه����الن����د، م��ي��ن��و راي�������ول وع��ائ��ل��ة 

27 مليون اإ�سرتليني. الاعب على 

االنباط – عمان 

 خ�س�س جمل�س اإدراة اللجنة الباراملبية 

الأردن�����ي�����ة اجل����ان����ب الأك������ر م����ن ج��ل�����س��ت��ه 

ال����دوري����ة ال���ت���ي ع���ق���دت اأواخ�������ر الأ����س���ب���وع 

امل���ا����س���ي ل�����اإط�����اع ع���ل���ى اإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

 ،2024-2021 الن�ساط الريا�سي بني عامي 

 ،2021 القادم  للعام  اللجنة  وم�سروع خطة 

التي اأعدها وعر�سها ال�سيد جا�سر نويران 

الجتماع  تراأ�س  الريا�سي.  الن�ساط  مدير 

املو�سع واملطول اأ.د. ح�سني اأبو الرز رئي�س 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ب��ح�����س��ور اأم�����ني ع��ام 

�سليمان  وال�سادة،  الرغوثي،  مها  اللجنة 

الرو�سان )نائب الرئي�س(، ابراهيم احلليق 

اأم���ني ال�����س��ن��دوق، د. ع��ام��ر ال�����س��ع��ار ع�سو 

ال�سيد  كل من  اإىل  اإ�سافة  الدارة،  جمل�س 

الريا�سي  الن�ساط  م��دي��ر  ن��وي��ران  جا�سر 

وال�سيد داوود �سحادة مدير جممع الأمر 

رع���د ب��ن زي���د ل��ري��ا���س��ة امل��ع��وق��ني. واأث��ن��ى 

رئ��ي�����س واأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة على 

اخلطة  وم�سروع  ال�سرتاتيجية  م�سمون 

واجلهود الكبرة التي بذلها ال�سيد جا�سر 

الرئي�سية  املامح  ا�ستعر�س  الذي  نويران 

لا�سرتاتيجية وم�سروع اخلطة م�سرا يف 

املقدمة اإىل اأن الدرا�سات العلمية اأثبتت اأن 

الو�سائل  اأهم  من  العاقة  لذوي  الريا�سة 

يف تنمية الفرد املتكامل من جميع جوانبه 

فهي  والج��ت��م��اع��ي��ة،  واجل�����س��م��ي��ة  العقلية 

اأعلى  اإىل  للو�سول  ي�ساعده  ال��ذي  املجال 

لتحقيق  اجل�سدية  الوظائف  من  م�ستوى 

ال�����س��ع��ور ب����الأم����ن وال���ر����س���ا ���س��م��ن ح��ي��اة 

ا�سرتاتيجية  وتتزامن  واجلماعة.  الأ�سرة 

 )2024-2021( ال����ري����ا�����س����ي  ال���ن�������س���اط 

عاما   40 م���رور  م��ع   2021 خطة  وم�����س��روع 

ل��ري��ا���س��ة  الأردين  الأحت�����اد  ت��اأ���س��ي�����س  ع��ل��ى 

حيث  الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  ومئوية  املعوقني 

تطوير  التالية:  البنود  ر�سالتها  تت�سمن 

املختلفة  ال�سنية  املراحل  من  ريا�سي  جيل 

جودة  تعزيز  واملعاير.  القيم  اأف�سل  وفق 

وامل�����س��ن��ف��ني  واحل����ك����ام  ل��ل��م��درب��ني  الأداء 

والبدين  الفني  الأداء  تطوير  والإداري��ني. 

اىل  الو�سول  يوؤهلهم  الاعبني مبا  لكافة 

ت�سويق  وال��ب��ارامل��ب��ي��ة.  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 

الأل���ع���اب ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ت��ي مت���ار����س داخ���ل 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الأردن����ي����ة م���ن خ��ال 

والجناز.  العالية  املناف�سة  و  اجليد  الداء 

ا����س���ت���م���رار م�������س���رة الأل����ع����اب ال��ري��ا���س��ي��ة 

الأردن  يف  الع�����اق�����ة  ذوي  ل���اأ����س���خ���ا����س 

ل��ت��خ��دم ال��ل��ج��ن��ة ل�����س��ن��وات ق��ادم��ة، وت��خ��دم 

ك��ذل��ك ال���س��ت��ع��دادات امل��ب��ك��رة ل��ب��ارامل��ب��ي��ك 

امل��ن��ت�����س��ب��ة  الن����دي����ة  دع����م   .2024 ب���اري�������س 

ل��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الأردن���ي���ة وحت��ف��ي��زه��م 

لأداء واجباتهم يف رفد املنتخبات الوطنية 

ال�سيد  ك��م��ا ع��ر���س  امل��م��ي��زي��ن.  ب��ال��اع��ب��ني 

م�سروع  ال�سندوق  اأم��ني  احلليق  اإبراهيم 

ان  اإىل  وي�سار   .2021 للعام  اللجنة  موازنة 

على   2021 لعام  تنظر  الباراملبية  اللجنة 

م�ساركة  اإىل  تتطلع  الأجن��از حيث  عام  اأنه 

/اآب   25 بني  طوكيو  باراملبيك  يف  طموحة 

ال��ق��ادم��ني، وامل�����س��ارك��ة كذلك  اأي��ل��ول   8 اإىل 

حتت  للنا�سئني  ال�سيوية  اللعاب  دورة  يف 

اأول،  ك��ان��ون   10-1 ال��ف��رتة  21 عاما خ��ال 

واملع�سكرات  امل�����س��ارك��ات  ع��دي��د  ع��ن  ف�سا 

واخلارجية.  الداخلية 

روما – وكاالت 

حت���������������دث ال�������������������س���������وي���������دي زلت���������������ان 

اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س، م��ه��اج��م م���ي���ان، عن 

جت���رب���ت���ه احل���ال���ي���ة م����ع ال���رو����س���ون���ري، 

وت���وق���ي���ت اع���ت���زال���ه ل���ك���رة ال����ق����دم.وق����ال 

لهيئة  ت�����س��ري��ح��ات  يف  اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س 

“اعتزال كرة القدم؟  الإذاعة الريطانية 

اأ���س��ت��ط��ي��ع  ���س��اأ���س��ت��م��ر يف امل���اع���ب ح��ت��ى ل 

الآن«.  اأفعلها  التي  الأ�سياء  بهذه  القيام 

“يجب فقط  ال�����س��وي��دي  ال��ن��ج��م  واأ���س��اف 

بينما  ال��ب��دن��ي��ة،  لياقتي  على  اأح��اف��ظ  اأن 

���س��ت��ح��ل ك���ل الأم������ور الأخ������رى م���ن ت��ل��ق��اء 

ل  حالة  يف  الآن  “ميان  وتابع  نف�سها«. 

ت�سدق. نحن نقوم بعمل رائع هذا املو�سم، 

لكننا مل نفز باأي �سيء بعد، علينا اأن ن�سع 

بني  “املقارنة  ووا�سل  العتبار«.  يف  ذلك 

م��ي��ان؟  م���ع  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  جت��رب��ت��ي 

ي��ق��ات��ل من  ن���اٍد  اإىل  الأوىل ج��ئ��ت  امل���رة  يف 

اأجل اللقب، ويف املرة الثانية جئت لإعادة 

“اإنه  واأمت  القمة«.  اإىل  والفريق  ال��ن��ادي 

حتد خمتلف، وهذا الأمر الذي اأحبه، لأن 

للغاية،  �سعب  الأم���ر  اإن  يقولون  عندما 

الظهور  اأري��د  هنا  م�ستحيًا،  يكون  ويكاد 

اأنني ل  اأ�سعر يف هذه املواقف  يف ال�سورة. 

زلت على قيد احلياة«.

االنباط – عمان 

الفني  ب��امل��دي��ر  ثقته  ال��وح��دات  ج��دد 

ل��ف��ري��ق ك����رة ال�����س��ل��ة ال���ك���اب���ن ي��و���س��ف 

اب�����و ب���ك���ر واأك�������د امل���ه���ن���د����س ح�����امت اأب����و 

م��ع��ي��ل�����س، م��دي��ر ن�����س��اط ك���رة ال�����س��ل��ة يف 

ل�سربة  تعر�س  الفريق  اأن  ال��وح��دات، 

اأب��و معيل�س، يف  وق��ال  ال���دوري  قوية يف 

للنادي:  الر�سمي  للموقع  ت�سريحات 

اخل�سارتني  وبعد  باخلواتيم،  “العرة 
الأداء  ب�����داأ  والأه����ل����ي،  اجل��ب��ي��ه��ة  اأم�����ام 

ي��رت��ف��ع ب�����س��ك��ل ت�������س���اع���دي«. واأك���م���ل: 

�سكل  الأ�سا�سية  الركائز  بع�س  “غياب 
ل��ل��وح��دات، وي��ج��ب علينا  ���س��رب��ة ق��وي��ة 

ال��ظ��ه��ور ب�����س��ورة اأف�����س��ل، اع��ت��ب��ارا من 

م��واج��ه��ة الأرث��وذك�����س��ي، امل��ق��ررة ال��ي��وم 

ف��ري��ق  “الوحدات  واأ����س���اف:  الأح�����د«. 

ك���ب���ر و����س���ي���ع���ود ب����ق����وة، وط����امل����ا ع���ودن���ا 

ال�سعاب  ال���ظ���روف وحت���دي  ق��ه��ر  ع��ل��ى 

اأب��و معيل�س  لإر���س��اء ج��م��اه��ره«. واك��د 

يو�سف  الفني،  امل��دي��ر  يف  الثقة  جتديد 

بدورهم  الذين  الاعبني  ويف  بكر،  اأب��و 

اأجل  من  الكثر  �سيبذلون  اأنهم  اأك��دوا 

الوحدات

البارالمبية تقر إستراتيجية ومشروع خطة العام الجديد 

ابرا سيعيد ميالن الى القمة 

تراجع سلة الوحدات 
بسبب غياب الكبار 

عمان يواصل صدارة الدوري النسوي الكروي 
االنباط – عمان 

وا���س��ل ف��ري��ق ن���ادي ع��م��ان ���س��دارت��ة ل��ف��رق ال���دوري الن�سوي بعد ختام 

واأ�سفرت  للمحرتفات  الن�سوي  ال���دوري  م��ن  العا�سرة  اجل��ول��ة  مناف�سات 

 ،0-9 8-0، وعمان على الأهلي  املباريات عن فوز �سباب الأردن على الن�سر 

 24 اإىل  الأرثوذك�سي بهدف دون رد. ورفع عمان ر�سيده  وال�ستقال على 

نقطة يف �سدارة ترتيب الفرق، فيما بقي �سباب الأردن ثانيا ب 22، القاد�سية 

16، ال�ستقال 15، الأرثوذك�سي 9، ثم الأهلي والن�سر بنقطة واحدة
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االنباط-وكاالت

 YUNXIANG ZHUبقلم

     )CCTV( مرا�صل تلفزيون ال�صني املركزي

اأن وزارة  اأف����ادت و���ص��ائ��ل الإع����ام الإم��ارات��ي��ة 

ال�صحة ووقاية املجتمع اأعلنت ر�صمياً الأربعاء 

"املعطل"  اللقاح  ت�صجيل  دي�صمرب(  املا�صي)9 

جمموعة  طورته  ال��ذي  لكوفيد-19  ال�صيني 

بعدة  ذل��ك  وقبل  ال�صينية.  الوطنية  الأدوي���ة 

املكونة من  الثانية  املجموعة  و�صلت  قد  اأي��ام، 

ال�صيني لكوفيد-19  اللقاح  مليون جرعة من 

اإىل ولية �صاو باولو الربازيلية، بينما و�صلت 

املجموعة الأوىل املكونة من 1.2 مليون جرعة 

عا�صمة   - ج��اك��رت��ا  اإىل  ال�صيني  ال��ل��ق��اح  م��ن 

جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س  قال  اإندوني�صيا... 

ال�صني  اأن  الع�صرين  جمموعة  قمة  يف  بينغ 

�صتفي بوعدها لتقدمي امل�صاعدة والدعم للدول 

منتجاً  اللقاح  جلعل  �صعياً  الأخ���رى،  النامية 

عاماً ت�صتطيع جميع �صعوب الدول ا�صتخدامه 

التطور  مع  تكاليفه. ومتا�صياً  وميكنها حتمل 

باللقاح،  اخلا�صة  ال�صينية  للبحوث  ال�صل�س 

تنفذ ال�����ص��ني وع��ده��ا ب�����ص��ورة ف��ع��ال��ة ح��ال��ي��اً. 

احل��ارج  الوقت  ورغ��م  ال�صني  اإن  القول  ميكن 

كانت عند وعدها، الأمر الذي دفع بالتخفيف 

م���ن ال��ت��ن��اق�����س ب���ني ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب فيما 

لي�س  العاملي  ال�صعيد  على  اللقاحات  يخ�س 

ه��ذا فح�صب ب��ل جلب الم���ر اأم���ًا ج��دي��ًدا يف 

املعركة العاملية �صد الوباء. واأ�صار مقال مبجلة 

"فورت�صن" يف يوم ال�5 من ال�صهر اجلاري اإىل 
اأن اللقاح ال�صيني �صد فريو�س كورونا اجلديد 

قد مياأ الفجوة يف اإمدادات اللقاحات العاملية. 

من  عاملي  مب�صتوى  تتمتع  ك��دول��ة  ال�صني  اإن 

لديها  اللقاحات،  جم��ال  يف  والتطوير  البحث 

ال��ت��ي دخلت  ال�صينية  ال��ل��ق��اح��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

ال�صريرية،  ال��ت��ج��ارب  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة  يف 

ال��ك��اف��ي��ة  اإىل ق��درات��ه��االإن��ت��اج��ي��ة  ب��الإ���ص��اف��ة 

ل  �صلف  م��ا  رغ��م  ال��ذات��ي،  لاكتفاء  حتقيقها 

"خطة  ع��ن  ومدافعة  منخرطة  ال�صني  ت��زال 

تعزيز  ب��ه��دف  كورونا"  ف��ريو���س  ل��ق��اح  تنفيذ 

ال���ت���وزي���ع ال���ع���ادل ل��ل��ق��اح��ات و���ص��م��ان ت��وف��ري 

من  املزيد  وت�صجيع  النامية  للدول  اللقاحات 

ودعمها.  اخل��ط��ة  اإىل  الن�����ص��م��ام  على  ال���دول 

العدد  ب�12 دي�صمرب، يتجاوز  وفقا الإح�صاءات 

بفريو�س  امل��وؤك��دة  ال�صابة  حل��الت  الرتاكمي 

 70 ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل�صتجد  ك��ورون��ا 

م��ل��ي��ون ح���ال���ة، وت�����ص��ه��د 29 دول����ة ع��ل��ى الأق���ل 

 1000 باأكرث من  اليومية  زي��ادة ع��دد احل��الت 

ل  الب�صري  اجلن�س  اأن  من  الرغم  على  حالة. 

للتغلب  اللقاحات  "يراهن" على  اأن  ي�صتطيع 

على الوباء، فا �صك اأن التطعيم يف اأ�صرع وقت 

ممكن هو حاجة ملحة يف العديد من البلدان. 

م�صوؤولة  رئي�صية  دول��ة  باإعتبارها  ال�صني  ان 

تفي بوعودها، و�صتوا�صل دعم مبادرات الأمم 

امل��ت��ح��دة وم��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، والعمل 

عن كثب مع جميع الأط��راف، ومنح الأولوية 

التوزيع  وتعزيز  النامية،  البلدان  لحتياجات 

فال�صني  للقاحات،  واملعقول  وامل��ت��وازن  العادل 

ل��ل��خ��روج م��ن الليايل  ن��وره��ا  دائ��م��ا م��ا ي�صيئ 

احلالكة.

ترجمات - اأبوظبي

اأوىل جرائم  50 عام على  اأكرث من  بعد مرور 

»ال�صفاح زودياك« يف ولية كاليفورنيا الأمريكية، 

�صيفرة  املتطوعني من فك  متكنت جمموعة من 

والتي  غمو�صا،  املت�صل�صل  ال��ق��ات��ل  ر���ص��ائ��ل  اأك���رث 

1969 اإىل �صحيفة »�صان فران�صي�صكو  اأر�صلها عام 

كرونيكل«.

ومت���ّك���ن ك���ل م���ن م��ط��ور ال���ربجم���ي���ات دي��ف��ي��د 

اإي��ك  ف��ان  ي��ارل  الكمبيوتر  اأوران�����ص��اك، وم��ربم��ج 

وع���امل ال��ري��ا���ص��ي��ات و���ص��ام ب��ل��ي��ك، م��ن ف��ك رم��وز 

املت�صل�صل،  بالقاتل  اخلا�صة  الغام�صة  الر�صالة 

.»340 املعنونة با�صم »ال�صيفرة 

زودي��اك:  بال�صفاح  اخلا�صة  الر�صالة  يف  وج��اء 

حماولة  يف  املتعة  من  بالكثري  ت�صعر  اأن  »اأمت��ن��ى 

لأنها  الغاز  غرفة  من  خائفا  ل�صت  بي.  الإم�صاك 

اأقرب وقت. ل�صت خائفا  اإىل اجلنة يف  �صرت�صلني 

اأن حياتي اجلديدة �صتكون  اأعلم  من املوت لأنني 

�صهلة يف الفردو�س«، ح�صبما ذكرت �صبكة »�صي اإن 

اإن« الأمريكية.

ون�صر اأوران�صاك على »يوتيوب« لقطة لر�صالة 

ظهر  وق��د  »ال�����ص��ف��اح«،  اأر�صلها  ب��ال��رم��وز،  حتت�صد 

اإىل  التو�صل  يعني  مما  ال��داك��ن،  باللون  بع�صها 

�صيفرتها. فك 

ونقل كل من اأوران�صاك وبليك ويارل النتيجة 

الفيدرايل،  التحقيقات  ملكتب  اإليها  تو�صلوا  التي 

توجيه  بعدم  تفيد  �صمانات  على  ح�صولهم  بعد 

اأي اتهامات لهم تتعلق بالخرتاق.

بيان  يف  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات  مكتب  وع��ّل��ق 

قيد  الق�صية  »لت��زال  قائا:  ال�صفاح  ق�صية  عن 

فران�صي�صكو  ���ص��ان  م��ك��ت��ب  ج��ان��ب  م��ن  ال��ت��ح��ق��ي��ق 

ال��ق��ان��ون. وب�صبب  اإن��ف��اذ  امل��ح��ل��ي��ني يف  و���ص��رك��ائ��ه 

ل��ل�����ص��ح��اي��ا  ، واح������رتام������ا  ال���ت���ح���ق���ي���ق  ط���ب���ي���ع���ة 

وع��ائ��ات��ه��م، ل��ن ن��ق��دم امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات يف 

الوقت احلايل«.

بالغمو�س  نف�صه  زودي����اك«  »ال�صفاح  واأح���اط 

 1968 5 ج��رائ��م ق��ت��ل ب��ني ع��ام��ي  ب��ع��دم��ا ارت��ك��ب 

و1969، مل تتمكن ال�صلطات من حّلها.

لر�صائل  بكتابته  املت�صل�صل  ال��ق��ات��ل  وا���ص��ت��ه��ر 

���ص��م��ت ����ص���ي���ف���رات ورم��������وزا غ��ام�����ص��ة ل��ل�����ص��رط��ة 

كما   ،1974 �صنة  حتى  املحلية  الإع���ام  وو���ص��ائ��ل 

�صّمن يف اإحدى ر�صائله قطعة من ماب�س اإحدى 

37 �صخ�صا. ال�صحايا، وادعى اأنه قتل 

وكاالت - اأبوظبي

م�صهدا  ال�����ص��ني  و���ص��ط  يف  منطقة  ���ص��ه��دت 

مثريا موؤخرا، حني مت حتويل طائرة من طيار 

نارية  قاذفة لهب طائرة يف حملة  اإىل  »درون« 

للق�صاء على اأكرث من 100 ع�س للدبابري.

ووف����ق م���ا ن��ق��ل��ت »اأ���ص��و���ص��ي��ت��د ب���ر����س« فقد 

وهي  ري�صكيو«،  �صكاي  »بلو  جمموعة  تعاونت 

واإنقاذ  بحث  بعمليات  تقوم  جمموعة تطوعية 

وغ��ريه��ا م��ن اأع���م���ال ال���ط���وارئ، م��ع ق��روي��ني 

يف م���ق���اط���ع���ة ت�������ص���ون���غ ب���ال���ق���رب م����ن م��دي��ن��ة 

ت�صونغت�صينغ.

ي���وان )12200  األ���ف   80 ال��ق��روي��ون  وج��م��ع 

دولر( ل�صراء طائرة من دون طيار، وجتهيزها 

بخزان بنزين وفوهة بطول الذراع.

�صركة  اأ���ص��درت��ه��ا  م�����ص��ورة  مقاطع  وُت��ظ��ه��ر 

بلو �صكاي مهمة قامت بها الطائرة موؤخًرا. اإذ 

�صفر  حقيبة  بحجم  خلية  فوق  الطائرة  حتوم 

م�صغل  يفعل  وح���ني  لأ���ص��ف��ل.  تنقلب  اأن  ق��ب��ل 

غري  الطائرة  تطلق  الإ�صعال،  مفتاح  الطائرة 

املاأهولة ر�صقات نارية على اخللية.

حملي  اإخباري  تطبيق  على  مقال  يف  وج��اء 

ت��دي��ره ق��ن��اة ت�����ص��ون��غ��ق��ي��ن��غ امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة: 

»ت��ق�����ص��ر رم����اد ع�����س ال���دب���ور امل���ح���رتق و���ص��ق��ط 

ت��دري��ج��ي��اً، واأ����ص���اد ال�����ص��ك��ان امل��ح��ي��ط��ون بفريق 

الإنقاذ«.

لبلو  �صكره  ال�صكان  اأح��د  عن  املقال  ونقلت 

داع��ي  ل  »الآن  ال��ق��ري��ة:  م�صاعدة  على  �صكاى 

للقلق ب�صاأن تعر�صنا لل�صع من دبور«.

11 خلية حتى  اإنها دمرت  وقالت بلو �صكاي 

للتعامل  اأخ����رى   100 م��ن  اأك���رث  ه��ن��اك  الآن. 

معها.

الصين تفي بوعدها للعالم بشأن لقاح كوفيد-19

بعد 50 عاما.. فك شيفرة رسالة »السفاح زودياك« الغامضة

في الصين.. ضرب عش الدبابير بطائرة قاذفة للهب

دبي - العربية

رمب���ا ال��ف��ئ��ة الأق����ل اإ���ص��اب��ة ب��ف��ريو���س 

اأو  مناعية  لأ�صباب  الأطفال  هي  كورونا 

الآن،  حتى  معروفة  غ��ري  اأخ���رى  اأ���ص��ب��اب 

تفاعا  ي�صبب  اأن  ميكن  الفريو�س  لكن 

�صديدا اإذا ت�صبب يف حالة خطرية ت�صمى 

متازمة اللتهاب متعدد الأجهزة.

اأو����ص���ح���ت م��وؤ���ص�����ص��ة م��اي��و  اإىل ذل����ك، 

امل�����ص��اب��ني  اأن م��ع��ظ��م الأط���ف���ال  ك��ل��ي��ن��ك، 

ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا ي���ع���ان���ون م���ن م��ر���س 

الذين  الأط��ف��ال  يف  »ولكن  فقط،  خفيف 

ب��ع�����س  ت�����ص��ب��ح   ،MIS-C ي�����ط�����ورون 

الأع���������ص����اء والأن���������ص����ج����ة ل���دي���ه���م، م��ث��ل 

ال��ق��ل��ب وال���رئ���ت���ني والأوع����ي����ة ال��دم��وي��ة 

وال���ك���ل���ى واجل����ه����از ال��ه�����ص��م��ي وال���دم���اغ 

وفق  ب�صدة«،  ملتهبة  والعينني،  واجل��ل��د 

»اإك�صربي�س«.

موؤخرا  املعتاد  الجتاه غري  هذا  ودفع 

امل�����ص��ع��ف��ني م���ن ك��ل��ي��ة غ��رو���ص��م��ان للطب 

اإج�����راء م��زي��د  اإىل  ن��ي��وي��ورك  يف ج��ام��ع��ة 

طفا   35 تقييم  وبعد  التحقيقات.  م��ن 

اللتهابية  امل��ت��ازم��ة  م��ع��اي��ري  ا���ص��ت��وف��وا 

اأن  ميكن  كيف  امل�صعفون  اأف��اد  الغام�صة، 

تكون الأعرا�س اأي�صا »جلدية خماطية«، 

ال��ت��ي ُت��ع��رف ب��اأن��ه��ا تلك ال��ت��ي ت��وؤث��ر على 

»فتحات اجل�صم«، مثل فتحات الأنف.

ال�صغار  ه����وؤلء  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 

متوهجة  وخ��دود  منتفخة  عيون  لديهم 

و«ل�����ص��ان ال���ف���راول���ة«، ب�����ص��ك��ل اأك����رث دق��ة، 

اأ���ص��ي��ب 8 اأط���ف���ال ب��ل�����ص��ان ال��ف��راول��ة، و7 

منتفخة،  حمراء  عيون  من  عانوا  منهم 

بينما اأ�صيب �صتة باحمرار اخلدود.

اأي�صا وجود  ولحظ م�صعفو نيويورك 

كاوا�صاكي  ب��ني  ك��ب��ري«  ���ص��ري��ري  »ت��داخ��ل 

وم����ت����ازم����ة الل����ت����ه����اب ال����ت����ي ي�����ص��ب��ب��ه��ا 

فريو�س كورونا.

وم���ر����س ك��اوا���ص��اك��ي ه���و ح��ال��ة ن���ادرة 

الأطفال دون �صن اخلام�صة  ت�صيب عادة 

وت�صبب التهاب الأوعية الدموية.

ال�صحية  اخلدمات  هيئة  تقول  بينما 

لهذا  املميزة  الأع��را���س  اإن  الربيطانية، 

املر�س هي ارتفاع يف درجة احلرارة الذي 

ي�صتمر ملدة خم�صة اأيام اأو اأكرث.

وعادة ما يكون هذا العار�س م�صحوبا 

ب��ط��ف��ح ج��ل��دي وت����ورم ال��غ��دد يف ال��رق��ب��ة 

حمراء  واأ�صابع  ومت�صققة  جافة  و�صفاه 

وعيون حمراء.

هذا ما يحدث لألصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند األطفال

األكبر بالتاريخ.. فرنسي يكسب ربع 
مليار دوالر من ورقة يانصيب

ليل وين يعترف بـ »جرم المشاهير«.. 
والسجن قد يبلغ 10 أعوام

هل يعود 1934 ؟ 
ستوكهولم تعاني »بال شمس«

بعد نجاته من الحرب العالمية.. روسيا 
»تخّلد« تمساح هتلر

لندن - العربية

ح��ق��ق رج���ل ف��رن�����ص��ي حم��ظ��وظ اأك��رب 

مك�صب يف تاريخ األعاب اليان�صيب، حيث 

دولر  مليار  ربع  من  يقرتب  مبلغاً  ربح 

اأم����ريك����ي، ل��ي�����ص��ج��ل ه���و وال��ل��ع��ب��ة رق��م��اً 

قيا�صياً، ويتحول اإىل مليونري فجاأة بني 

و�صحاها. ع�صية 

التي  »ي��وروم��ل��ي��ون��ز«  بطاقة  وانتهت 

يحملها رجل فرن�صي اإىل احل�صول على 

اجلائزة الكربى يف ال�صحب الذي جرى 

 175 هي  اجلائزة  وقيمة  اجلمعة،  م�صاء 

مليون   231( اإ���ص��رتل��ي��ن��ي  جنيه  م��ل��ي��ون 

اأن  �صريعاً  تبني  فيما  اأم��ريك��ي(،  دولر 

فرن�صي  رج��ل  ه��و  البطاقة  ه��ذه  ح��ام��ل 

ا�����ص����رتاه����ا م���ق���اب���ل ج��ن��ي��ه اإ���ص��رتل��ي��ن��ي 

اإىل  بف�صلها  م��ا حت��ول  و���ص��رع��ان  واح���د 

مليونري.

الإعام  و�صائل  تداولت  ما  و�صرعان 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة والأوروب�������ي�������ة خ����رب ف���وز 

الفرن�صي بهذا املبلغ الباهظ، والذي هو 

الأعلى يف تاريخ اللعبة وال�صركة وتاريخ 

القارة  يف  تنت�صر  التي  اليان�صيب  اأوراق 

الأوروبية.

عن  ت�����ص��در  »ي��وروم��ي��ل��ي��ون��ز«  واأوراق 

بريطانيا  يف  الوطني  اليان�صيب  هيئة 

 )The National Lottery(

وت�����دي�����ره�����ا �����ص����رك����ة خ����ا�����ص����ة ُت����دع����ى 

مثل  �صجلت  اأن  ي�صبق  ومل  »كاميلوت«، 

هذه اجلائزة العماقة من قبل.

ون�����ص��رت ه��ي��ئ��ة ال��ي��ان�����ص��ي��ب ت��غ��ري��دة 

»العربية. عليها  اطلعت  »ت��وي��رت«  على 

ن���ت« ق��ب��ل ب���دء ال�����ص��ح��ب مل��ع��رف��ة ال��ف��ائ��ز 

كيف  »تخيل  فيها:  ت�صاءلت  ب��اجل��ائ��زة، 

���ص��ي��ك��ون ال��ك��ري�����ص��م�����س يف ح���ال ف����زَت يف 

وح�صلت  الليلة  اليوروميليونز  �صحب 

 175 ع��ل��ى اجل����ائ����زة ال���ك���ربى ال��ب��ال��غ��ة 

اإ�صرتليني«. مليون جنيه 

وكاالت - اأبوظبي

اأقر مغني الراب الأمريكي ليل وين، 

بالذنب  احتادية  حمكمة  اأمام  اجلمعة، 

يف تهمة حيازة �صاح ناري، مبا يخالف 

القانون، بح�صب ما نقلت »رويرتز« عن 

ممثلي ادعاء.

وح�������ص���ب امل���م���ث���ل���ني ف�������اإن وي�����ن ب���ات 

يواجه عقوبة ال�صجن ملدة ت�صل اإىل 10 

�صنوات.

وك����ان����ت ال�������ص���ل���ط���ات ق����د ع������رثت يف 

مطلي  م�صد�س  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي  دي�صمرب 

على  عاما(   38( وين  اأمتعة  يف  بالذهب 

م���ن ط���ائ���رة خ��ا���ص��ة ه��ب��ط��ت يف م��ط��ار 

بالقرب من ميامي.

جرمية  ب��ارت��ك��اب  �صابقا  وي��ن  واأدي���ن 

ج��ن��ائ��ي��ة مم��ا ق�����ص��ى مب��ن��ع��ه م��ن ح��ي��ازة 

ال�صاح اأو الذخرية.

وق�����ال م���دع���ون م���ن م��ك��ت��ب امل��دع��ي 

فلوريدا  جنوب  ملنطقة  الأمريكي  العام 

يف بيان مكتوب اإن ال�صرطة تلقت باغا 

من م�صدر جمهول باأن وين كان يحمل 

الناري. ال�صاح 

املقرر احلكم على وين، وا�صمه  ومن 

 28 ي��وم  ك��ارت��ر،  مايكل  دوي��ن  احلقيقي 

يناير.

وكاالت - اأبوظبي

القا�صي  الإ���ص��ك��ن��دن��ايف  ال�صتاء  ظ��ل  يف 

م��ن��اط��ق  ت�����َر  ال���ق�������ص���ري، مل  ال���ن���ه���ار  ذي 

�صتوكهومل  العا�صمة  بينها  عدة  �صويدية 

ال�صم�س، ولو ل�صاعة واحدة، حتى الآن يف 

ي��زال ع��ّداد معهد  اإذ ل  دي�صمرب احل��ايل، 

لل�صم�س يف  اإ�صراقا  �صهدت  التي  ال�صاعات 

نقطة  عند  عالقا  اجلوية  الأر�صاد  معهد 

ال�صفر.

ال�صويدي  املعهد  يف  املناخ  ع��امل  وق��ال 

لينو�س  امل���ي���اه  وع��ل��م  اجل���وي���ة  ل���اأر����ص���اد 

ك���ان غائما  ك��ارل�����ص��ون »م��ط��ل��ع دي�����ص��م��رب 

باأقل تعبري«.

ال�صاعة  عند  اخلمي�س  نهار  ب��زغ  وق��د 

 14،48 ال�صاعة  عند  الظام  وح��ل   08،33

اأي  ال�صويدية، لكن من دون  العا�صمة  يف 

�صتوكهومل  ت��ره��ا  مل  ال��ت��ي  لل�صم�س  اأث���ر 

اأي  ت�صجل  اإذ مل  اأي���ام،   10 اأك��رث من  منذ 

»����ص���اع���ة م�����ص��م�����ص��ة« م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال�����ص��ه��ر 

قامتة  التوقعات  تبقى  وق��ت  يف  اجل���اري، 

املقبلة. لاأيام 

 33 ���ص��ت��وك��ه��ومل  ت�����ص��ج��ل  امل���ع���دل،  ويف 

يقرب  م��ا  م��ع  دي�صمرب،  يف  �صم�س  �صاعة 

من �صاعة يف اليوم.

ويف ظ��ل الأج�����واء امل��ك��ف��ه��رة اأ���ص��ا يف 

ال�صويد والعامل بفعل اجلائحة، اأتى وباء 

ك��وف��ي��د-19 ع��ل��ى ح��ف��ات »ع��ي��د ال��ن��ور«، 

عيد  يف  �صنويا  يقام  �صويدي  تقليد  وه��و 

13 دي�صمرب. القدي�صة لو�صيا يف 

و�صنة 1934، مل تر �صتوكهومل ال�صم�س 

على الإطاق طوال �صهر دي�صمرب.

ترجمات - اأبوظبي

اأع���ل���ن���ت ح���دي���ق���ة ح���ي���وان���ات م��و���ص��ك��و 

»داروين«  ملتحف  هتلر«  ب�«مت�صاح  تربعها 

ال���واق���ع يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال��رو���ص��ي��ة، وذل���ك 

اأمام اجلمهور. لتحنيطه وعر�صه 

اأو  »����ص���ات���ورن«  ال��ت��م�����ص��اح  اأن  وي��ع��ت��ق��د 

»زح�����ل«، ال����ذي ت���ويف ع���ن ع��م��ر ن��اه��ز 84 

اأدول���ف  ال��ن��ازي  ي��ع��ود للزعيم  ع��ام��ا، ك��ان 

هتلر، وقد جنا من جحيم الق�صف الذي 

طال برلني اإبان احلرب العاملية الثانية.

وعرث جنود بريطانيون على التم�صاح، 

وق����ام����وا ب��ت�����ص��ل��ي��م��ه ل��ل��ج��ي�����س ال���رو����ص���ي، 

ال�صوفيتي  الحت���اد  لعا�صمة  ن��ق��ل  ح��ي��ث 

احل��ي��وان  ح��دي��ق��ة  يف  وو���ص��ع   ،1946 �صنة 

مبو�صكو.

ووف����ق م���ا ذك����رت ���ص��ح��ي��ف��ة »ذا ���ص��ن« 

ال����ربي����ط����ان����ي����ة، ف���ق���د ت����ربع����ت ح��دي��ق��ة 

للمتحف،  امل��ت��وف��ى  ب��ال��ت��م�����ص��اح  احل���ي���وان 

ح��ي��ث ج����رى حت��ن��ي��ط��ه، واأ����ص���ب���ح ج��اه��زا 

للعر�س ابتداء من العام املقبل.

ملقتنيات  التم�صاح  �صم  على  وتعليقا 

امل���ت���ح���ف، ق����ال دمي�����رتي م��ي��ل��و���ص��ردوف، 

اأح���د امل�����ص��وؤول��ني يف امل��ت��ح��ف: »لقد  وه���و 

التم�صاح  حت��ن��ي��ط  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ا���ص��ت��غ��رق 

ذك��رى  تخليد  م��ن  اأخ���ريا  ���ص��ه��ورا. متكنا 

حديقة  اأ�صطورة  كان  الذي  هتلر،  مت�صاح 

مو�صكو«. حيوانات 

لغزا  ال��ع��ج��وز  التم�صاح  ح��ي��اة  و�صكلت 

حديقة  من  هروبه  منذ  للجميع  حمريا 

برلني وحتى عام 1946، حني مت اكت�صافه 

م���ن ق��ب��ل ق�����وات ب��ري��ط��ان��ي��ة ون��ق��ل��ه اإىل 

ال�صوفياتي. الحتاد 

وت��ف�����ص��ر ع���دة ن��ظ��ري��ات ���ص��ر اخ��ت��ف��ائ��ه 

الأقبية  اأنه رمبا كان يعي�س يف  املدة  هذه 

حتت الأر�س اأو يف مياه ال�صرف ال�صحي، 

ال��زع��م��اء  اأح���د  ب��ه  ك���ان يحتفظ  رمب���ا  اأو 

النازيني الفارين يف تلك الفرتة.

العديد  حياته  خال  التم�صاح  و�صهد 

م��ن الأح����داث ال��ه��ام��ة، ك��ان��ه��ي��ار الحت���اد 

ال�����ص��وف��ي��ات��ي يف اأوائ�����ل ال��ت�����ص��ع��ي��ن��ي��ات من 

عدة  حلوادث  تعر�س  كما  املا�صي،  القرن 

خ���ال ف���رتة ب��ق��ائ��ه يف ح��دي��ق��ة م��و���ص��ك��و 

للحيوانات،.


