
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

30 وفاة و2339 إصابة جديدة
 بـ » كورونا« 

المجالي رئيسا للجنة الرد على 
خطاب العرش السامي

االنباط-عمان 

امل�������ص���اب���ن  ب�����ن  وف�������اة   30 ���ج���ل���ت  ����سُ

بفريو�س كورونا امل�ستجد، و2339 اإ�صابة 

اإج��م��ايل  ل��ريت��ف��ع  الأردن؛  يف  ج���دي���دة 

اإىل  ب��دء اجلائحة  الإ���س��اب��ات منذ  ع��دد 

الإعالمي  املوجز  وفق  اإ�سابة،   259,614

ووزارة  ال�������وزراء  رئ���ا����س���ة  ع���ن  ال�������س���ادر 

ال�����س��ح��ة، الأح�����د. وت���وزع���ت الإ���س��اب��ات 

 579 العا�سمة عّمان،  910 يف  كما يلي:« 

يف اإربد منها 46 يف لواء الرمثا، 249 يف 

البلقاء، 160 يف الكرك، 132 يف الزرقاء، 

يف   59 الطفيلة،  يف   64 العقبة،  يف   115

16 يف معان منها  36 يف عجلون،  ماأدبا، 

6 يف  13 يف ج��ر���س،  11 يف ل���واء ال��ب��را، 

الن�سطة  امل���ف���رق«. وب��ل��غ ع���دد احل����الت 

ع��دد  وارت����ف����ع  ح���ال���ة،   37,782 ح���ال���ّي���اً 

ب��داي��ة  م��ن��ذ  ح��ال��ة   3365 اإىل  ال��وف��ي��ات 

اجلائحة.

 112 امل�ست�سفيات  اإىل  ال��ي��وم  »اأدخ����ل 

83 ح���ال���ة« ح�سب  ح���ال���ة، ف��ي��م��ا غ�����ادرت 

امل��وج��ز احل��ك��وم��ي. واأ����س���ار امل��وج��ز، اإىل 

اأن���ه بلغ اإج��م��ايل ع��دد احل���الت امل��وؤّك��دة 

التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 1206 

حالت.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

  اخ����ت����ارت جل��ن��ة ال�����رد ع��ل��ى خ��ط��اب 

املجايل  اأمي��ن  النائب  ال�سامي،  العر�س 

رئ��ي�����س��ا ل��ه��ا. ج����اء ذل����ك خ����الل اج��ت��م��اع 

ام�����س الأح�����د، برئا�سة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت��ه 

رئي�س جمل�س النواب املحامي عبداملنعم 

العودات.

وق����ال ال����ع����ودات، اإن خ��ط��اب ال��ع��ر���س 

ت�سمن روؤى ملكية ثاقبة وخارطة طريق 

لقادم الأيام، وقد و�سعت ال�سلطات كافة 

تلبية  �سبيل  يف  التعاون،  م�سوؤولية  اأم��ام 

تطلعات اأبناء �سعبنا العزيز.

ا�ستحقاق  اأم���ام  املجل�س  ان  واأ���س��اف 

د���س��ت��وري يف ���س��ي��اغ��ة رده ع��ل��ى خ��ط��اب 

ال���ع���ر����س ال�������س���ام���ي، وي��ن��ت��ظ��ر ���س��ي��اغ��ة 

اللجنة لي�سار اإىل عر�سها على املجل�س 

واإق���راره���ا ورف���ع ال���رد اىل م��ق��ام جاللة 

امللك عبداهلل الثاين.

ت�سمني  اأهمية  على  ال��ع��ودات  و���س��دد 

املقبلة  للمرحلة  املجل�س  بت�سورات  الرد 

ومبا ي�سهم يف حتقيق الروؤى امللكية التي 

م�سارات  ملختلف  جامعة  �ساملة  ج���اءت 

العمل الوطني، والتي اأكدت على ثوابتنا 

ملف  يف  بخا�سة  واخل��ارج��ي��ة،  الداخلية 

الق�سية الفل�سطينية.

بتفوي�س من  الدائم  املكتب  اإن  وقال 

جم��ل�����س ال���ن���واب، ق���ام ب��اخ��ت��ي��ار اأع�����س��اء 

اللجنة وهي اليوم �سيدة نف�سها لختيار 

رئي�سها ومقررها.

التفا�صيل �ص »2«

الثنني   28  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  14  كانون الأول  2020 م - العدد  5542    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

»نصرة القدس«: األردن يبذل الغالي  
والنفيس ألجل القدس

االنباط-وكاالت

م��ت��زع��م م���ن ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة الإره���اب���ي 

�سراحه  اإط���الق  بعد  ل��ن��دن  ���س��وارع  يف  يتجول 

م��ن ال�����س��ج��ون الأم��ري��ك��ي��ة يف ان��ع��ك��ا���س وا���س��ح 

ل��ل�����س��ي��ا���س��ات ال���غ���رب���ي���ة ال���داع���م���ة ل����الإره����اب 

وال�ستثمار به على ال�سعيد الدويل.

���س��ح��ي��ف��ة ال���ت���امي���ز ال��ري��ط��ان��ي��ة ���س��ل��ط��ت 

ال�سوء على حالة الهلع التي ي�سهدها ال�سارع 

ال��ري��ط��اين اإث���ر روؤي����ة الإره���اب���ي ع���ادل عبد 

اأح����د ك��ب��ار م�����س��اع��دي زع��ي��م تنظيم  ال���ب���اري 

بعد  لندن  ���س��وارع  يف  بحرية  يتجول  القاعدة 

بعفو  الأمريكية  ال�سجون  من  �سراحه  اإطالق 

خا�س.

امل��ذك��ور  الإره��اب��ي  اأن  اأو���س��ح��ت  ال�سحيفة 

ال��ق��اع��دة  ب��ا���س��م تنظيم  ���س��اب��ق  م��ت��ح��دث  وه���و 

الإرهابي مت اإطالق �سراحه من اأحد ال�سجون 

مزاعم  حتت  بريطانيا  اإىل  ليعود  الأمريكية 

حكم  بعدما  ب��ال��ك��ورون��ا  اإ�سابته  م��ن  اخل�سية 

جراء  عاماً   25 مدة  بال�سجن   2015 عام  عليه 

�سفارتي  ا�ستهدفت  بهجمات  بالتورط  اإدانته 

ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة يف ك��ي��ن��ي��ا وت���ن���زان���ي���ا ع��ام 

م��اي��دا  يف  �سقته  يف  ح��ال��ي��اً  يعي�س  وه���و   1998

ف���ايل ���س��م��ال غ���رب ل��ن��دن اأح����د اأرق����ى ���س��وارع 

جنيه  مليون  اإىل  قيمتها  ت�سل  والتي  املدينة 

عن  ن��ق��ل��ت  ال��ل��ن��دن��ي��ة  ال�سحيفة  اإ���س��رل��ي��ن��ي. 

م�سدر  الإرهابي  عودة  اأن  زعمه  اأمني  م�سدر 

قلق كبري لوزارة الأمن الداخلي.. 

التفا�صيل �ص »8«

 التايمز: إرهابي يتجول في شوارع لندن بقرار أمريكي

 المستشفى العسكري الميداني الثاني يدعم النظام 
الصحي ب300 سرير لمواجهة الجائحة

 مدير عام الجمارك يشارك في اجتماعات مجلس 
منّظمة الجمارك العالمّية

االنباط-حممود عبيدات

 ق�����ال م����دي����ر م�����س��ت�����س��ف��ى الم�������ري را����س���د 

الطبي�سي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  العميد  الع�سكري 

الذي  الثاين  امليداين  الع�سكري  امل�ست�سفى  ان 

افتتحه جاللة القائد العلى للقوات امل�سلحة 

الردنية الربعاء املا�سي داخل حرم م�ست�سفى 

المري را�سد �سيدعم النظام ال�سحي الوطني 

ج��ائ��ح��ة  م���واج���ه���ة  يف  ا�����س����ايف  ����س���ري���ر  ب300 

ك����ورون����ا. وا�����س����اف ال��ط��ب��ي�����س��ي خ����الل ج��ول��ة 

���س��ح��ف��ي��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ى امل���ي���داين ال��ع�����س��ك��ري 

ال���ث���اين ن��ظ��م��ت��ه��ا م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي 

الردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف 

من  ثمرة  ه��و  امل�ست�سفى  ه��ذا  ان  الح��د  ام�س 

القائد  جاللة  ودع��م  ومتابعة  توجيهات  ثمار 

والطبية  ال�سحية  اخلدمات  ملنظومة  العلى 

حر�سا  امللكية  الطبية  اخلدمات  توفرها  التي 

م���ن ج��الل��ت��ه ع��ل��ى ���س��ح��ة و���س��الم��ة امل��واط��ن 

الول��وي��ات  كل  على  جاللته  عند  تتقدم  التي 

ويج�سدها اجنازا تلو الجناز.

مبقدوره  �سيكون  امل�ست�سفى  ان  عن  وك�سف 

ال���س��ب��وع  ك��ورون��ا مطلع  ح��ال��ة  اول  ا���س��ت��ق��ب��ال 

والخ��ت��ب��ارات  ال��ت��ج��ارب  ا�ستكمال  بعد  ال��ق��ادم 

قبل  من  بها  زود  التي  احلديثة  الجهزة  على 

ك�����وادر م��وؤه��ل��ة وم��ت��خ�����س�����س��ة يف ه���ذا امل��ج��ال 

وا�ستكمال بع�س النواحي الن�سائية الب�سيطة 

التعاطي  وكفاءة  م�ستوى  ان  اىل  توؤ�سر  والتي 

ال���ط���ب���ي م����ع ح������الت ال�����س����اب����ة ب����ك����ورون����ا يف 

اعلى م�ستوياتها. �ستكون يف  امل�ست�سفى 

�ست  ي�سم  امل�ست�سفى  ان  الطبي�سي  وب��ني 

للعناية احلثيثة. قاعات مت�سلة 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اللواء  الأردنّية  عام اجلمارك  �سارك مدير 

الجتماع  يف  الّرحامنه  املجيد  عبد  ال��ّدك��ت��ور 

ال���ع���امل���ّي���ة  اجل�����م�����ارك  م���ن���ّظ���م���ة  مل��ج��ل�����س   137

وال���ذي عقد ع��ن ُب��ع��د خ��الل ال��ف��رة م��ن 10-

 .2020/12/12

وق����د ن��اق�����س الج���ت���م���اع، ال�����ذي ����س���ارك به 

150 دول�����ة من  م������دراء ع���م���وم ووف������ود مت���ّث���ل 

العاملّية  اجلمارك  منّظمة  يف  الأع�ساء  ال��ّدول 

امل�����س��ائ��ل  ال���ع���دي���د م���ن  183 دول������ة،  وع����دده����ا 

وال��ق�����س��اي��ا ال���ت���ي ت��خ�����س ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي 

ال��ّت��ط��ورات  بتقييم  امل�����س��ارك��ون  وق���ام  ال����ّدويل. 

مدار  على  املختلفة  املنّظمة  عمل  جم��الت  يف 

للم�ستقبل،  الّطريق  ور�سموا  املا�سية  الأ�سهر 

ال��ّدرو���س  م��ن  لال�ستفادة  ب����الإرادة  مدفوعني 

امل�����س��ت��ف��ادة م��ن الأزم�����ة ال��ّن��اجت��ة ع��ن جائحة 

ك����ورون����ا مب����ا ي��ت��م��ا���س��ى م����ع ����س���ع���ار م��ن��ّظ��م��ة 

2021: »اجلمارك تعّزز  اجلمارك العاملّية لعام 

اأجل �سل�سلة  النتعا�س والّتجديد واملرونة من 

املناق�سات  رّك���زت  وق��د  امل�����س��ت��دام��ة«.  ال��ّت��زوي��د 

ومراقبة  وت�سهيل  الإلكرونية  الّتجارة  على 

امل�سافرين عر احلدود ودور اجلمارك  حركة 

وت�سهيل  اآثار جائحة كورونا  الّتخفيف من  يف 

وامل�����س��اواة بني  ع��ر احل���دود  اللقاحات  ح��رك��ة 

اجل��ن�����س��ني وال���ّت���ن���وع. ك��م��ا ن��اق�����س الج��ت��م��اع 

العديد من امل�سائل اجلمركّية الفّنية يف جمال 

ال��ّت��ع��ري��ف��ة اجل��م��رك��ّي��ة وال��ق��ي��م��ة اجل��م��رك��ّي��ة 

وق���واع���د امل��ن�����س��اأ ال��ّت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

للحدود  املن�ّسقة  ب���الإدارة  لة  ال�سّ ذات  امل�سائل 

الّتجاري. والّت�سهيل  الّتهريب  ومكافحة 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

 اأك������د ال����دك����ت����ور ح���ن���ا ع��ي�����س��ى اأم������ني ع���ام 

القد�س  لن�سرة  امل�سيحية  الإ�سالمية  الهيئة 

الأردن����ي����ة  ال���و����س���اي���ة  اأن  ع���ل���ى  وامل���ق���د����س���ات 

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

و�سرعيتها  تاأريخيتها  على  عالوة  وامل�سيحية 

اأ�س�س  اىل  ت�ستند  ف��اإن��ه��ا  وال��ق��وم��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 

اململكة  بني  الأخ��ري  التفاق  فيها  مبا  را�سخة 

الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة وم���ن���ظ���م���ة ال��ت��ح��ري��ر 

لل�سعب  والوحيد  ال�سرعي  املمثل  الفل�سطينية 

م   2013/3/31 ب��ت��اري��خ  امل���وق���ع  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ا���س��ت��م��رارا ل����دور ال��ه��ا���س��م��ي��ني الأردن����ي����ني يف 

التي  واأعمارها  املقد�سات  هذه  على  الو�ساية 

القد�س  اه���ل  1924 مب��ب��ارك��ة  ع���ام  م��ن��ذ  ب����داأت 

وفل�سطني

ووق�������ف ع���ي�������س���ى ع���ل���ى ت����اري����خ ال���و����س���اي���ة 

ول  القد�س  مدينة  على  الها�سمية  الأردن��ي��ة 

���س��ي��م��ا م��ق��د���س��ات��ه��ا م��ن��ذ م��ب��اي��ع��ة م�����س��ئ��ول��ني 

بن  احل�����س��ني  ل��ل�����س��ري��ف  وع����رب،  فل�سطينيني 

ب��ال��و���س��اي��ة على   ،1924 ع���ام  ال��ه��ا���س��م��ي،  ع��ل��ي 

املدينة،  يف  وامل�سيحية  الإ���س��الم��ي��ة  املقد�سات 

الها�سمية،  الأردنية  اململكة  ت�سرف  باتت  حيث 

ع��ل��ى ك��ل ك��ب��رية و���س��غ��رية ���س��م��ن 144 دومن��ا 

وم�سجد  القبلي  اجلامع  ت�سم  ال��دومن،  ورب��ع 

ال�سخرة. قبة 

التفا�صيل �ص »3«

 تنقالت بين القضاة الشرعيين

 إدارة سجون االحتالل تعزل مجددا 
األسير عمر خرواط

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  �سجون  اإدارة  عزلت 

جمددا الأ�سري عمر خرواط )49 عاما(، ونقلته 

اإىل عزل �سجن »ه�سارون«، وذلك بعد قرابة 20 

ا�ستمر  الذي  النفرادي،  عزله  اإنهاء  على  يوًما 

ملدة ثمانية اأ�سهر واأو�سح نادي الأ�سري، يف بيان، 

اليوم الأحد، اأن اإدارة �سجون الحتالل توا�سل 

التنظيمية،  ال��ك��وادر  م��ن  ملجموعة  ا�ستهدافها 

ممنهج. وب�سكٍل 

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان

ق����رر امل��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي ال�����س��رع��ي اإج����راء 

تنقالت بني الق�ساة ال�سرعيني، مبوجب قراره 

 20 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا   ،2020  /  122  /3 رق���م 

كانون الأول احلايل.

و����س���م���ل���ت ال����ت����ن����ق����الت ال����ق���������س����اة ال���ت���ال���ي���ة 

�سالح  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  انتداب  ا�سماوؤهم:1- 

مديرية  مدير  �سويات  �سليمان  حممود  الدين 

مديرا  ال�سري،  والتوفيق  والو�ساطة  ال�سالح 

بدرجته  �سنتني  مل���دة  ال�����س��رع��ي  ال��ق�����س��اء  ملعهد 

وراتبه احلاليني.

التفا�صيل �ص »4«

ولة تعقد جلستها الخامسة   أمن الدَّ
في قضية فتى الزَّرقاء وتستمع 

لـ 5 شهود نيابة عامة

 العقبة الخاصة ترفع الجاهزية 
القصوى لمواجهة طوارئ الشتاء

 البنك العربي يطلق عرضًا خاصًا 
بالتعاون مع كيا األردن

االنباط- عمان 

ول�����ة ج��ل�����س��ت��ه��ا  ع���ق���دت حم��ك��م��ة اأم�����ن ال�����دَّ

على  �سخ�سا   17 اع��ت��داء  ق�سية  يف  اخلام�سة 

 5 رقاء، وا�ستمعت فيها ل  فتى يف حمافظة الزَّ

�سهود نيابة عامة.

لهم  ا�ستمعت  الذين  ال�سهود  ع��دد  وارتفع 

 14 اإىل  امل��ا���س��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة خ����الل اجل��ل�����س��ات 

�ساهدا .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- العقبة

 اأعلن رئي�س فريق الطوارئ مدير الأ�سغال 

القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  يف  العامة 

اخلا�سة املهند�س ع�سام جرادات، ام�س الحد، 

ال��ع��ق��ب��ة ملواجهة  ال��ق�����س��وى يف  رف���ع اجل��اه��زي��ة 

ال�ستاء. طوارئ 

اأن  ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي،  واأك������د ج�������رادات يف 

ال�سلطة، وبالتعاون مع اجلهات املعنية، اتخذت 

بتوزيع  وقامت  الالزمة،  والتدابري  الإج��راءات 

ال���ف���رق والآل����ي����ات ح�����س��ب خ��ط��ة ال����ط����وارئ يف 

امليدان للتعامل مع احلالة اجلوية املتوقعة .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

العربي موؤخراً عر�ساً خا�ساً  البنك  اأطلق 

لتمويل �سيارتي كيا نريو »NIRO« موديل 

ب��ال��ت��ع��اون   2021 م��ودي��ل  ك��ي��ه-5  وك��ي��ا   2020

 – لل�سيارات  العربية  الوطنية  ال�سركة  م��ع 

الدائم  اهتمامه  اإط��ار  يف  وذل��ك  الأردن،  كيا 

ب��ت��ق��دمي ع��رو���س وب��رام��ج ت��روي��ج��ي��ة مميزة 

وتطلعاتهم. احتياجاتهم  ت��واك��ب  لعمالئه 

و���س��ي��ك��ون ب��ام��ك��ان ال��ع��م��الء ال��راغ��ب��ني ب�����س��راء 

هذين الطرازين من �سيارات كيا ال�ستفادة من 

مزايا هذا العر�س اخلا�س والذي ي�سري لغاية 

. 2021/2/28

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان 

ع����م����ان- ن���ق���ل رئ���ي�������س ال�����دي�����وان امل��ل��ك��ي 

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

ال���ث���اين اإىل ع��ائ��ل��ة  امل���ل���ك ع���ب���داهلل  ج���ال���ة 

االأ�سبق  وال��وزي��ر  القا�سي  ب��وف��اة  العيا�سي، 

طاهر حكمت العيا�سي، موؤ�س�س واأول رئي�س 

ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة، ورئ��ي�����س امل��ج��ل�����س 

االأ�سبق. الق�سائي 

ك��م��ا ن��ق��ل ال��ع��ي�����س��وي ت���ع���ازي وم���وا����س���اة 

ال�سراري،  واآل  النا�سر  اآل  اإىل  امللك  جالة 

ب����وف����اة احل����اج����ة ال����دك����ت����ورة ه���ن���د ����س���اح 

فالح  االأ�سبق  ال�سحة  وزير  ال�سراري، زوجة 

النا�سر.

هاتفيني،  ات�����س��ال  يف  العي�سوي،  واأع���رب 

وموا�ساة  تعازي  عن  الفقيدين،  اأ�سرتي  مع 

جالة امللك، �سائا اهلل اأن يتغمد الفقيدين 

بوا�سع رحمته.

االنباط- عمان

 ن���ع���ى رئ���ي�������س ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

رئ��ي�����س  واأول  االأ����س���ب���ق  ال���وزي���ر  اخل�����س��اون��ة 

ورئ��ي�����س  االردن  يف  ال��د���س��ت��وري��ة  ل��ل��م��ح��ك��م��ة 

املجل�س الق�سائي االأ�سبق طاهر حكمت الذي 

انتقل اىل رحمته تعاىل ام�س االأحد.

وا�ستذكر رئي�س الوزراء اخلدمات اجلليلة 

التي قدمها املرحوم حكمت لوطنه يف جميع 

م�ساعر  باأ�سدق  متقدما  �سغلها  التي  املواقع 

العزاء واملوا�ساة الأ�سرة وذوي الفقيد.

قامة  يعد  ال���ذي  حكمت،  امل��رح��وم  و�سغل 

ال��ع��دل  ق��ان��ون��ي��ة ود���س��ت��وري��ة، من�سب وزي����ر 

ووزي�������ر ال���ن���ق���ل ووزي�������ر ال�����س��ي��اح��ة واالآث�������ار 

للمحكمة  ورئي�سا  وال�سباب  الثقافة  ووزي���ر 

ال��د���س��ت��وري��ة ورئ��ي�����س��ا ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي 

وع�سوا يف جمل�س االأعيان وع�سوا يف املجل�س 

الوطني اال�ست�ساري.

االنباط- عمان

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ع��ى 

ع��ب��د امل��ن��ع��م ال����ع����ودات، رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س 

للمحكمة  رئي�س  واأول  االأ�سبق  الق�سائي 

ال���د����س���ت���وري���ة ال����وزي����ر وال���ع���ني االأ���س��ب��ق 

ام�س  املنية  واف��ت��ه  ال��ذي  حكمت،  ط��اه��ر 

االأحد.

عرب  له  تغريدة  يف  العودات  وا�ستذكر 

م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي »ت��وي��رت«، 

م��ن��اق��ب ال��ف��ق��ي��د، ح��ي��ث ك���ان رج���ل دول��ة 

وكر�س حياته  وقانونيا  د�ستوريا  وخبريا 

يف خ��دم��ة وط��ن��ه وم��ل��ي��ك��ه و���س��ع��ب��ه وك��ان 

وحمبة  وال�سرف  النزاهة  يف  اأعلى  مثا 

ي��رح��م��ه ويلهم  ان  امل���وىل  داع��ي��ا  ال��ن��ا���س، 

وال�سلوان. ال�سرب  ذويه 

االنباط-عمان

قال مدير اإدارة االر�ساد اجلوية رائد رافد اآل 

خطاب اإن اآخر التحليات ت�سري اإىل ت�سكل مرتفع 

اأوروب��ا،  اأوا���س��ط  ج��وي اليوم االثنني ف��وق مناطق 

ه��واء  تدفق  على  والليل  امل�ساء  �ساعات  م��ع  يعمل 

بارد باجتاه احلو�س ال�سرقي للبحر املتو�سط مما 

اإىل ت�سكل منخف�س جوي �سطحي يتمركز  يوؤدي 

اإىل ال�سرق من جزيرة كريت.

وا�ساف ال خطاب يف بيان �سحفي ام�س االأحد، 

ب��اردة  هوائية  كتلة  يرافقه  اجل��وي  املنخف�س  ان 

املتو�سط  البحر  �سرق  دول  باجتاه  تندفع  ورطبة 

من  ب����دءاً  اململكة  وت��ت��اأث��ر  امل��م��ل��ك��ة،  �سمنها  وم���ن 

االأوىل  ال��ب��اردة  الهوائية  باجلبهة  امل�ساء  �ساعات 

املرافقة للمنخف�س اجلوي، لذا تنخف�س درجات 

ب��اردة  االأج���واء  وت�سبح  تدريجي،  ب�سكل  احل���رارة 

اهلل  مب�سيئة  وتهطل  غائمة،  اإىل  جزئياً  وغائمة 

اململكة.  الغربية من  االأن��ح��اء  املطر يف  زخ��ات من 

الليل  �ساعات  تدريجياً خال  املطر  زخ��ات  ومتتد 

تكون  اأن  وي��ت��وق��ع  اململكة،  مناطق  ب��اق��ي  لت�سمل 

ال��ه��ط��والت غ��زي��رة اأح��ي��ان��اً وم�����س��ح��وب��ة ب��ال��رع��د 

وت�ساقط الربد يف االأج��زاء اجلنوبية الغربية من 

اململكة مبا فيها مدينة العقبة، باالإ�سافة للمناطق 

ال�سرقية من اململكة، مما يوؤدي اإىل ت�سكل ال�سيول 

مدينة  فيها  مب��ا  املنخف�سة  وامل��ن��اط��ق  االأودي����ة  يف 

ال��ع��ق��ب��ة، وت��ك��ون ال���ري���اح ج��ن��وب��ي��ة غ��رب��ي��ة ن�سطة 

اإىل تدين مدى  ي��وؤدي  ال�سرعة مثرية للغبار مما 

الروؤية االأفقية خا�سة يف مناطق البادية.

وا����س���اف اآل خ��ط��اب ان���ه ي��ط��راأ غ���دا ال��ث��اث��اء 

وتكون  احل���رارة،  درج���ات  على  ملمو�س  انخفا�س 

ب����اردة ن�سبياً مع  ال��ن��ه��ار  ���س��اع��ات  االج����واء خ���ال 

ظهور الغيوم على ارتفاعات خمتلفة ، ومع �ساعات 

الهوائية  باجلبهة  تدريجياً  اململكة  تتاأثر  الليل 

اجل���وي،  للمنخف�س  امل��راف��ق��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ب���اردة 

قرب�س،  ج��زي��رة  ���س��رق  ليتمركز  يتحرك  وال���ذي 

خمتلفة،  ارت��ف��اع��ات  على  الغيوم  كميات  وت��ت��زاي��د 

لت�سبح االأجواء غائمة جزئياً اإىل غائمة، وتهطل 

�سمال  االأم��ط��ار يف  الليل  م��ن  م��ت��اأخ��رة  �ساعات  يف 

اململكة.

ومتتد االمطار تدريجياً اإىل املناطق الو�سطى 

حم��دودة  واأج���زاء  اململكة  من  الغربية  واجلنوبية 

م��ن امل��ن��اط��ق ال�����س��رق��ي��ة، ال���ري���اح ج��ن��وب��ي��ة غربية 

تتجاوز  اأح��ي��ان��اً  ق��وي��ة  ه��ب��ات  م��ع  ال�سرعة  ن�سطة 

تعمل  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف  /���س��اع��ة  ك��م   50 �سرعتها 

على تدين مدى الروؤية االأفقية خا�سة يف مناطق 

الروؤية على فرتات  انعدام  اإىل  البادية وقد ت�سل 

على الطرق ال�سحراوية.

وا����س���اف ال خ��ط��اب ان ي���وم االأرب����ع����اء ت���وايل 

درج��ات احل��رارة انخفا�سها وتكون االأج��واء باردة 

االأم��ط��ار يف  وتهطل  غ��ائ��م��ة،  اأىل  وغ��ائ��م��ة جزئيا 

معظم مناطق اململكة، قد تكون الهطوالت غزيرة 

اأحياناً وم�سحوبة بالرعد يف االأجزاء الغربية من 

االأودي��ة  ال�سيول يف  ت�سكل  اإىل  ي��وؤدي  اململكة، مما 

ن�سطة  غربية  الرياح  وتكون  املنخف�سة،  واملناطق 

ال�سرعة مع هبات قوية اأحياناً تتجاوز �سرعتها 40 

كم /�ساعة يف بع�س املناطق.

اإدارة االر�ساد اجلوية باملواطنني اخذ  واهابت 

احل��ي��ط��ة واحل�����ذر وع����دم االق�����رتاب م���ن امل��ن��اط��ق 

جتمع  واماكن  ال�سيول  ت�سكل  واماكن  املنخف�سة 

امل��ي��اه واحل���ذر م��ن االن���زالق���ات وم��ن خطر تدين 

م���دى ال���روؤي���ة االف��ق��ي��ة وان ي��ت��اب��ع��و ال��ت��ح��دي��ث��ات 

اإدارة االأر����س���اد  ع��ن احل��ال��ة اجل��وي��ة ع��ل��ى م��وق��ع 

www.jmd. االأن���رتن���ت  �سبكة  ع��ل��ى  اجل��وي��ة 

االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  اأو    gov.jo
غرفة  ع��ل��ى  االت�����س��ال  اأو   FACEBOOK
ع��م��ل��ي��ات م��دي��ري��ة ال��ت��ن��ب��وؤات اجل���وي���ة ع��ل��ى رق��م 

4916190 واأي�سا على رقم 4916191 ، او عرب تطبيق 

JMDWEATHER الهواتف الذكية

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
العياشي والشراري والناصر

 رئيس الوزراء ينعى الوزير األسبق 
طاهر حكمت

 رئيس مجلس النواب ينعى العين 
االسبق طاهر حكمت

 األرصاد الجوية: جبهتان هوائيتان 
متتاليتان تؤثران على المملكة 

هذا االسبوع

االنباط-حممود عبيدات

 ق�����ال م����دي����ر م�����س��ت�����س��ف��ى االم�������ري را����س���د 

الطبي�سي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  العميد  الع�سكري 

الذي  الثاين  امليداين  الع�سكري  امل�ست�سفى  ان 

افتتحه جالة القائد االعلى للقوات امل�سلحة 

االردنية االربعاء املا�سي داخل حرم م�ست�سفى 

االمري را�سد �سيدعم النظام ال�سحي الوطني 

ج��ائ��ح��ة  م���واج���ه���ة  يف  ا�����س����ايف  ����س���ري���ر  ب300 

كورونا.

وا�ساف الطبي�سي خال جولة �سحفية يف 

نظمتها  الثاين  الع�سكري  امليداين  امل�ست�سفى 

العامة  القيادة  يف  املعنوي  التوجيه  مديرية 

ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة االردن���ي���ة ام�����س االح����د ان 

توجيهات  ثمار  م��ن  ثمرة  ه��و  امل�ست�سفى  ه��ذا 

ملنظومة  االعلى  القائد  ومتابعة ودعم جالة 

اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا 

جالته  من  حر�سا  امللكية  الطبية  اخلدمات 

تتقدم عند  التي  املواطن  و�سامة  على �سحة 

اجنازا  ويج�سدها  االولويات  كل  على  جالته 

تلو االجناز.

مبقدوره  �سيكون  امل�ست�سفى  ان  عن  وك�سف 

اال���س��ب��وع  ك��ورون��ا مطلع  ح��ال��ة  اول  ا���س��ت��ق��ب��ال 

واالخ��ت��ب��ارات  ال��ت��ج��ارب  ا�ستكمال  بعد  ال��ق��ادم 

قبل  من  بها  زود  التي  احلديثة  االجهزة  على 

ك�����وادر م��وؤه��ل��ة وم��ت��خ�����س�����س��ة يف ه���ذا امل��ج��ال 

وا�ستكمال بع�س النواحي االن�سائية الب�سيطة 

التعاطي  وكفاءة  ان م�ستوى  اىل  توؤ�سر  والتي 

ال���ط���ب���ي م����ع ح������االت اال�����س����اب����ة ب����ك����ورون����ا يف 

اعلى م�ستوياتها. �ستكون يف  امل�ست�سفى 

�ست  ي�سم  امل�ست�سفى  ان  الطبي�سي  وب��ني 

 48 ب�����س��ع��ة  احل��ث��ي��ث��ة  ل��ل��ع��ن��اي��ة  مت�سلة  ق��اع��ات 

���س��ري��ر جم���ه���زة ب��ال��ك��ام��ل ب��اف�����س��ل االج���ه���زة 

وامل���ع���دات ال��ط��ب��ي��ة ال��ازم��ة مب��ا ف��ي��ه��ا اج��ه��زة 

ال��ت��ن��ف�����س اال���س��ط��ن��اع��ي وغ�����از االوك�����س��ج��ني 

واجهزة ت�سوير �سعاعي متحركة.

بنظام  مزود  امليداين  امل�ست�سفى  ان  واو�سح 

ت��ك��ي��ي��ف وت���ربي���د م��ت��ك��ام��ل ب��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ل��رتة 

تعزيزا  اق�سامه  من  واخل���ارج  ال��داخ��ل  ال��ه��واء 

احتمالية  وت��ق��ل��ي�����س  ال���ع���دوى  ���س��ب��ط  ل��ن��ظ��ام 

للحدود  املخالطني  اىل  امل�سابني  من  ن�سرها 

ال��ك��وادر  و���س��ام��ة  �سحة  على  حفاظا  ال��دن��ي��ا 

التي  والب�سرية  والفنية  والتمري�سية  الطبية 

تتعامل مع حاالت كورونا.

امل��ي��داين  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ان  ال��ط��ب��ي�����س��ي«  وزاد 

�سيتعامل مع حاالت كورونا وفق الربوتوكول 

ال�سحي املعتمد من خال ا�ستقبال املراجعني 

ق�سم  يف  امل��وج��ودة  ك��ورون��ا  ب��ع��ي��ادة  وفح�سهم 

االم��ري  م�ست�سفى  يف  وال���ط���وارىء  اال���س��ع��اف 

را����س���د ال��ع�����س��ك��ري وب���ع���ده���ا ي��ت��م ن��ق��ل��ه��م اىل 

تقرير  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ب��ه��ا  امل�ستبه  احل���االت  ق�سم 

فح�س  نتائج  ظهور  حل��ني  املخت�س  الطبيب 

ا�سابتهم  الفح�س  ثبت  ما  واذا   )PCR(ال

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا ي��ت��م ن��ق��ل��ه��م م��ب��ا���س��رة اىل 

ال�ستقبال  حاليا  املخ�س�س  امليداين  امل�ست�سفى 

حاالت كورونا فقط.

ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ك�����وادر  ان  ال��ط��ب��ي�����س��ي  واك������د 

وال��ت��م��ري�����س��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة امل���درب���ة وامل��وؤه��ل��ة يف 

ك��رورن��ا يف  م��ر���س��ى  ت��ام��ة ال�ستقبال  ج��اه��زي��ة 

م�ستوى  اف�سل  وت��ق��دمي  امل��ي��داين  امل�ست�سفى 

م���ن خ���دم���ات ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة 

الطبية  اخل��دم��ات  مديرية  ان  اىل  الفتا  لهم 

التدريب  الهمية  تنبهت  اجلائحة  ب��دء  ومنذ 

التعاطي  وا�س�س  اليات  على  املختلفة  الكوادر 

كورونا  بفريو�س  اال�سابة  وح��االت  الوباء  مع 

املتبعة  ال�سحية  والربوتوكات  املعايري  وفق 

يف اكرث دول العامل تقدما.

والتاهيل  ال��ت��دري��ب  عملية  ان  اىل  وا���س��ار 

مديرية  وان  تتوقف  ول��ن  م�ستمرة  ل��ل��ك��وادر 

ب�سرية  ك��وادر  جتنيد  تعمل  الطبية  اخلدمات 

احلاجة  وفق  جاهزة  لتكون  وتدريبها  جديدة 

يف جميع م�ست�سفياتها العاملة يف امليدان.

�سيبقى  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  ان  اىل  وا���س��ار 

ب��ك��ام��ل جت��ه��ي��زات��ه ق��ائ��م��ا اىل م��ا ب��ع��د ان��ت��ه��اء 

مل�ست�سفى  رديفا ومعززا  ليكون  جائحة كورونا 

من  اك��رث  �سنويا  ي�ستقبل  ال��ذي  را�سد  االم��ري 

م��ل��ي��ون م���راج���ع وي�����س��ه��د ���س��غ��ط��ا ك���ب���ريا من 

ال�سمال. خمتلف حمافظات 

اخل���دم���ات  ب���ني  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ان  اىل  ول���ف���ت 

اع��ل��ى  يف  ال�����س��ح��ة  ووزارة  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

الوطني  ال�سحي  للنظام  خ��دم��ة  م�ستوياته 

يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ال��ت��ي ت�سكل 

االردين  ال�سحي  النظام  اث��ب��ت  ك��ب��ريا  حت��دي��ا 

انه قادر على مواجهته والتغلب على عليه من 

خال ان�ساء �ستة م�ست�سفيات ميدانية جديدة 

م�ست�سفيات  ثاث  منها  اململكة  م�ستوى  على 

ع�سكرية.

را�سد  ان م�ست�سفى االمري  الطبي�سي  وقال 

ح��ال��ة   100 اىل   80 ب���ني  م���ا  ح��ال��ي��ا  ي�����س��ت��ق��ب��ل 

املخ�س�س لذلك  العزل  كورونا يوميا يف ق�سم 

االخت�سا�س  عيادات  يف  العمل  ان  اىل  م�سريا 

ت�ستقبل  وه��ي  االدن���ى  احل��د  اىل  تقلي�سه  مت 

احل�����االت ال�����س��روري��ة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د 

و�سبط العدوى ومنع االكتظاظ .

ال��ذي  امل���ي���داين  امل�����س��ت�����س��ف��ى  وا����س���ار اىل ان 

وُن���ف���ذ  م���رب���ع���ا  م�����رتا   4650 م�����س��اح��ت��ه  ت��ب��ل��غ 

باإ�سراف مبا�سر من مديرية موؤ�س�سة االإ�سكان 

االنتهاء  عند  �سي�ساعد  الع�سكرية  واالأ���س��غ��ال 

اع��ادة  م�����س��روع  تنفيذ  يف  ك��ورون��ا  جائحة  م��ن 

االم��ري  م�س�ستفى  يف  ال��ق��دمي  امل��ب��ن��ى  ت��اه��ي��ل 

�سريرا   260 اىل  يت�سع  والذي  الع�سكري  را�سد 

وا�سبح بحاجة ملحة العادة تاهيله كاما.

 المستشفى العسكري الميداني الثاني يدعم النظام الصحي ب300 سرير لمواجهة الجائحة

االثنني    14  /  12  / 2020

االنباط-عمان

العر�س  ال��رد على خطاب  اخ��ت��ارت جلنة    

ال�سامي، النائب اأمين املجايل رئي�سا لها.

ج��اء ذل��ك خ��ال اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه اللجنة 

النواب  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  االأح��د،  ام�س 

العودات. املحامي عبداملنعم 

ت�سمن  العر�س  خطاب  اإن  العودات،  وقال 

روؤى م��ل��ك��ي��ة ث��اق��ب��ة وخ���ارط���ة ط��ري��ق ل��ق��ادم 

االأي������ام، وق���د و���س��ع��ت ال�����س��ل��ط��ات ك��اف��ة اأم���ام 

تطلعات  تلبية  �سبيل  يف  التعاون،  م�سوؤولية 

العزيز. اأبناء �سعبنا 

ا���س��ت��ح��ق��اق  اأم�������ام  امل���ج���ل�������س  ان  واأ������س�����اف 

العر�س  خطاب  على  رده  �سياغة  يف  د�ستوري 

اإىل  لي�سار  اللجنة  �سياغة  وينتظر  ال�سامي، 

عر�سها على املجل�س واإقرارها ورفع الرد اىل 

مقام جالة امللك عبداهلل الثاين.

الرد  ت�سمني  اأهمية  على  ال��ع��ودات  و�سدد 

ب��ت�����س��ورات امل��ج��ل�����س ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ومب��ا 

ج��اءت  التي  امللكية  ال���روؤى  حتقيق  يف  ي�سهم 

���س��ام��ل��ة ج���ام���ع���ة مل��خ��ت��ل��ف م�������س���ارات ال��ع��م��ل 

الداخلية  ثوابتنا  على  اأكدت  والتي  الوطني، 

واخل����ارج����ي����ة، ب���خ���ا����س���ة يف م���ل���ف ال��ق�����س��ي��ة 

الفل�سطينية.

ب��ت��ف��وي�����س من  ال���دائ���م  امل��ك��ت��ب  اإن  وق����ال 

اللجنة  اأع�ساء  باختيار  قام  النواب،  جمل�س 

رئي�سها  الخ��ت��ي��ار  نف�سها  ���س��ي��دة  ال��ي��وم  وه���ي 

ومقررها.

النائب  اجتماعها،  يف  اللجنة،  واخ��ت��ارت 

ج��ع��ف��ر ال��رب��اب��ع��ة م���ق���ررا، ك��م��ا اخ���ت���ارت من 

ب���ني اأع�����س��ائ��ه��ا ال���ث���اث���ني، جل��ن��ة م�����س��غ��رة 

ي���ن���اط ب��ه��ا م��ه��م��ة ���س��ي��اغ��ة ال�����رد وت�����س��م يف 

ع�����س��وي��ت��ه��ا ال���ن���واب: ع��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ات ورمي���ا 

ب�سبو�س  وف��اي��ز  ال��ف��اي��ز  ال��ع��م��و���س وحم��م��د 

واأ�سماء  العيا�سرة  وعمر  الطبا�سات  واإ�سام 

الرواحنة وايوب خمي�س وحممد �سطناوي

االنباط-عمان

اك���د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار ب��ال��وك��ال��ة 

ال�سباب  اأهمية  على  حرتوقه  فريدن  ال�سيد 

االبتكارية  ال��روح  وتعزيِز  االأعمال  ري��ادِة  يف 

نتاج  ه��ي  االأع��م��ال  ري���ادة  اإن  مبينا   لديهم، 

�سيا�سات جادة تهدف لا�ستثمار براأ�س املال 

الب�سري وتطوير قدرته على االبداع وتبني 

ودعم االأفكار اخلاقة.

االإ�ستثمار  هيئة  توقيع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

للريادة  �سنديان  منظمة  مع  تعاون  مذكرة 

هيئة  رئي�س  امل��ذك��رة  وق��ع  حيث  والتطوير، 

اال����س���ت���ث���م���ار  ب���ال���وك���ال���ة ال�����س��ي��د ف���ري���دون 

والتطوير  للريادة  �سنديان  وع��ن  حرتوقه 

اأمني عام املنظمة ال�سيد فادي الداوود.

وقال حرتوقه باأن هيئة االإ�ستثمار معنية 

الدعم  كافة  وتقدمي  االأعمال  ري��ادي  بدعم 

ل��ه��م، الأن امل��زي��د م��ن ري���ادة االأع��م��ال يعني 

اقت�ساد  وبالنتيجة  ال��وظ��ائ��ف،  م��ن  امل��زي��د 

اأق������وى، ل���ذل���ك ق��م��ن��ا يف ه��ي��ئ��ة االإ���س��ت��ث��م��ار 

االعمال  ريادي  ق�سم خا�سة خلدمة  باإن�ساء 

داخ����ل ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار مل�����س��اع��دت��ه��م على 

بامل�ساريع  اخل��ا���س��ة  معاماتهم  ا�ستكمال 

االإ�ستثمارية بكل �سهولة وي�سر.

�سنديان  مع  التعاون  مذكرة  اأن  واأ�ساف 

ل���ل���ري���ادة وال��ت��ط��وي��ر ج����اءت ب��ه��دف ت��ع��زي��ز 

اوا����س���ر ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ط��رف��ني ل��ت��ط��وي��ر 

وب�سكل  االردن  يف  لاإ�ستثمار  داع��م��ة  بيئة 

وامل�ساريع  االأعمال  ري��ادة  م�ساريع  يف  خا�س 

ت��ب��ادل  اإ���س��اف��ة اإىل  ال��ت��ن��م��وي��ة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

اخل������ربات وامل���ع���ل���وم���ات وال���ع���م���ل امل�����س��رتك 

ل���ل���رتوي���ج مل���ف���ه���وم اال����س���ت���ث���م���ار امل��ج��ت��م��ع��ي 

باالإ�ستثمار  اخلا�سة  بالن�ساطات  والت�سارك 

وريادة االعمال.

اأم�����ني ع����ام م��ن��ظ��م��ة ����س���ن���دي���ان ل���ل���ري���ادة 

وال��ت��ط��وي��ر ال�����س��ي��د ف����ادي ال�����داوود اأك����د اأن 

اهم  من  تعد  اال�ستثمار  هيئة  مع  ال�سراكة 

�سنديان  اتخذتتها  التي  اخل��ط��وات  واأجن���ح 

خ�����ال ال����ع����ام احل�������ايل،  وذل������ك ل��اأه��م��ي��ة 

اال�ستثمار  لهيئة  االأك���رب  ال���دور  و  ال��ك��ربى 

يف دع���م امل�����س��اري��ع و امل���ب���ادرات ال��ت��ن��م��وي��ة و 

ال�سراكة  لهذه  االأردن  وملا  يف  اال�ستثمارية 

من  العديد  تنفيذ  ت�سهيل  يف  كبري  اأث��ر  من 

امل����ب����ادرات وال���ربام���ج وامل�����س��اري��ع امل�����س��رتك��ة 

اه����داف �سنديان  ���س��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق  ال��ت��ي م��ن 

وال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ح���د ����س���واء وخ�����س��و���س��ا م��ا 

ي��ت��ع��ل��ق م��ن��ه��ا يف ت�����س��ج��ي��ع اال����س���ت���ث���م���ار يف 

امل�������س���اري���ع ال����ري����ادي����ة ال���ن���ا����س���ئ���ة وحت�����س��ني 

و  املحلية  للمجتمعات  املعي�سية  ال��ظ��روف 

ا����س���راك م��ب��ا���س��ر ل��ل��م��غ��رتب��ني االأردن���ي���ني يف 

امل�ساريع  م��ن  العديد  واإدارة  وب��ن��اء  �سياغة 

الت�ساركي  االقت�ساد  على  التنموية  املعتمدة 

 . واال�ستثمار االجتماعي 

تنظر  �سنديان  اأن  اإىل  ال���داوود  ن��وه   كما 

اإىل ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار ك�����س��ري��ك وط���ن���ي و 

ا���س��رتات��ي��ج��ي   حيث مت��ن��ح ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة 

امل�����س��اح��ة ال��ك��اف��ي��ة م���ن االإب������داع و االب��ت��ك��ار 

للو�سع  �سريعة  وح��ل��ول  مب�ساريع  للخروج 

م�ساريع  اإىل  باالإ�سافة  الوطني  االقت�سادي 

م�ساركة  على  تعتمد  االأم��د  طويلة  تنموية 

ال�سباب  واأهمها  ال�سلة  ذات  اجلهات  جميع 

والرياديني وطلبة اجلامعات . 

االت��ف��اق��ي��ة هي  ه��ذه  اأن  اإىل  وي��ذك��ر   هذا 

امل��ب��ادرات اجل��اري  حجر االأ���س��ا���س لعدد م��ن 

ال��ت��ن�����س��ي��ق ب�����س��اأن��ه��ا ب���ني ه��ي��ئ��ة االإ���س��ت��ث��م��ار  

االأردين  امل��ع��ر���س  اأه��م��ه��ا  م���ن  و����س���ن���دي���ان، 

االق��ت�����س��ادي االف��رتا���س��ي،  وم���ب���ادرة �سكرا 

اردننا، ونافذة اال�ستثمار الريادي.

االنباط-عمان

خا�ساً  عر�ساً  موؤخراً  العربي  البنك  اأطلق 

موديل   »NIRO« نريو  كيا  �سيارتي  لتمويل 

2021 بالتعاون  2020 وكيا كيه5- موديل 
– كيا  مع ال�سركة الوطنية العربية لل�سيارات 

االأردن، وذلك يف اإطار اهتمامه الدائم بتقدمي 

ت��روي��ج��ي��ة مم��ي��زة لعمائه  وب���رام���ج  ع��رو���س 

وتطلعاتهم. احتياجاتهم  تواكب 

ب�سراء  الراغبني  العماء  بامكان  و�سيكون 

اال�ستفادة  كيا  �سيارات  م��ن  ال��ط��رازي��ن  هذين 

ي�سري  والذي  العر�س اخلا�س  من مزايا هذا 

�سعر  تت�سمن  وال��ت��ي   28/2/2021 لغاية 

عقد  جم��اين،  �سامل  ت��اأم��ني  تف�سيلي،  ف��ائ��دة 

الطريق  على  امل�ساعدة  خدمة  جماين،  �سيانة 

على  احل�سول  اإمكانية  اإىل  باالإ�سافة  جماناً، 

القر�س من دون دفعة اأوىل واإعفاء من عمولة 

ب�سيطة  اإجراءات  وذلك �سمن  القر�س،  تنفيذ 

ومي�سرة.

ال�سيد  ق��ال  العر�س  ه��ذا  على  تعليقه  ويف 

ي���ع���ق���وب م���ع���ت���وق، م����دي����ر دائ��������رة اخل����دم����ات 

امل�سرفية لاأفراد يف البنك العربي – االأردن: 

با�ستمرار على  العربي نحر�س  البنك  »اإننا يف 

لعمائنا  م��ت��ك��ام��ل��ة  مت��وي��ل��ي��ة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي 

وت���وف���ري ال���ع���رو����س واحل����م����ات ال��رتوي��ج��ي��ة 

تنا�سب  وال��ت��ي  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات  امل��م��ي��زة 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ال��ت��م��وي��ل��ي��ة«. واأ����س���اف: »ي��ق��دم 

االأردن  كيا  مع  بالتعاون  اخلا�س  العر�س  هذا 

مبوا�سفات  كيا  �سيارة  القتناء  مميزة  فر�سة 

مناف�سة باالإ�سافة اىل اال�ستفادة من جمموعة 

من املزايا املتنوعة.«

و بدورِه، قال ال�سيد حممد علّيان الرئي�س 

لل�سيارات  العربية  الوطنية  لل�سركة  التنفيذي 

»نفَخر يف كيا االأردن بتقدمينا  االأردن:  – كيا 
- ل��ل�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة - ���س��ي��ارات مت��ت��از ب��اجل��ودة 

ال��ع��ال��ي��ة واالع���ت���م���ادّي���ة، وم���ن واج��ب��ن��ا اأي�����س��اً 

مع  بالتعاون  مبتكرة  متويلية  ح��ل��ول  ت��ق��دمي 

طليعتها  ويف  ال���ّرائ���دة،  امل�سرفيه  امل��وؤ���س�����س��ات 

البنك العربي الذي نعَتز بتعاوننا معه يف هذه 

وكيا  ن��ريو  كيا  ل�سيارتي  الرتويجية  احلملة 

كيه5-.«

مت��وي��ل  ق���رو����س  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  وجت����در 

العديد  تت�سمن  العربي  البنك  من  ال�سيارات 

فائدة  اأ�سعار  بينها  من  التف�سيلية  املزايا  من 

مناف�سة، واإمكانية احل�سول على متويل ي�سل 

100،000 دينار مع فرتة �سداد ت�سل  لغاية 

8 �سنوات، هذا اإىل جانب فريق مبيعات  لغاية 

وق�����ت، مع  اأي  ال���ع���م���اء يف  خم��ت�����س خل���دم���ة 

اإتاحة خيار متويل اأكرث من �سيارة مبا يف ذلك 

لاأحكام  وفقاً  وامل�ستعملة  اجلديدة  ال�سيارات 

البنك  يتيح  كما  ب��ذل��ك.  اخل��ا���س��ة  وال�����س��روط 

بكل  اإلكرتونياً  القر�س  طلب  تقدمي  اإمكانية 

���س��ه��ول��ة ع���رب اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة 

للبنك العربي والتي ت�سمل املوقع االلكرتوين 

امل�سرفية  واخلدمة  موبايل«  »عربي  وتطبيق 

عرب االإنرتنت »عربي اأون الين«.

المجالي رئيسا للجنة الرد على خطاب العرش السامي

 حرتوقه: ريادة األعمال هي نتاج سياسات جادة تهدف 
لالستثمار برأس المال البشري

 البنك العربي يطلق عرضًا خاصًا بالتعاون مع كيا األردن
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االنباط- عمان

 ق����رر رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع����ي����ان، في�صل 

الفايز، دعوة املجل�س لالنعقاد غدا الثالثاء، 

ملناق�صة �صيغة رد املجل�س على خطاب العر�س 

جلاللة  ورفعها  لإق��راره��ا  متهيداً  ال�صامي، 

امللك.

ويرفع جمل�صا الأعيان والنواب كال على 

ح����دة، رده���م���ا ع��ل��ى خ��ط��اب ال��ع��ر���س خ��الل 

اأ�صبوعني من اإلقاء اخلطاب.

وك����ان جم��ل�����س الأع���ي���ان ان��ت��خ��ب يف اأوىل 

جل�صاته اخلمي�س املا�صي جلنة لو�صع �صيغة 

ال���رد ع��ل��ى خ��ط��اب ال��ع��ر���س ال�����ص��ام��ي، �صمت 

النجار،  هيفاء  ال��رف��اع��ي،  �صمري  الأع���ي���ان: 

�صخر دودي�����ن، ج��م��ال ال�����ص��راي��رة، وط��الل 

ال�������ص���رف���ات. ك��م��ا ي��ت�����ص��م��ن ج�����دول اأع���م���ال 

اجلل�صة امل�صادقة على نتائج انتخابات روؤ�صاء 

ومقرري اللجان الدائمة للمجل�س.

االنباط-عمان

 وج����ه اأم�����ني ع���م���ان ال���ك���رى ال���دك���ت���ور 

اإىل  كتابا  الأح���د،  ام�����س  ال�����ص��وارب��ة،  يو�صف 

م������دراء امل���ن���اط���ق وم���دي���ر دائ������رة ال���رق���اب���ة 

بنقل  ال�صماح  واملت�صمن  واملهنية  ال�صحية 

رخ�����س ت��ق��دمي الأرج��ي��ل��ة م��ن م��وق��ع لآخ��ر 

واملوقع  الرخ�صة  موقع  يكون  اأن  �صريطة 

امل������راد الن���ت���ق���ال اإل���ي���ه )امل����وق����ع اجل���دي���د( 

�صدرت  التي  الأم��ان��ة  ح��دود  �صمن  قائمني 

عنها الرخ�صة املراد نقلها.

ا�صرتاطات  تطبيق  الكتاب  ا�صرتط  كما 

جتديد ترخي�س اأماكن تقدمي الأرجيلة يف 

امل�صنفة  وغري  امل�صنفة  ال�صياحية  املن�صاآت 

ل��ل��م��وق��ع  ال�������ص���ح���ة  وزارة  ع����ن  ال���������ص����ادرة 

اجلديد.

وت�������ص���م���ن ال����ك����ت����اب ع������دم ن���ق���ل م��ل��ك��ي��ة 

ال  اآخ��ر  ل�صخ�س  نقلها  مت  ال��ت��ي  الرخ�صة 

يف  اإ�صدارها  على  �صنوات  خم�س  م��رور  بعد 

املوقع اجلديد.

االنباط-عمان

دعت وحدة مكافحة اجلرائم اللكرتونية 

الخ�����وة  ك���اف���ة  اجل���ن���ائ���ي  ال���ب���ح���ث  ادارة  يف 

اب  ال��وات�����س  تطبيق  م�صتخدمي  امل��واط��ن��ني 

اىل ����ص���رورة اخ���ذ احل��ي��ط��ة واحل�����ذر وع���دم 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع اي رواب����ط جم��ه��ول��ة ت��رده��م ، 

البيانات  حتديث  ���ص��رورة  مر�صلوها  يدعي 

عر الدخول للروابط املرفقة داخل الر�صالة 

ا�صافة اىل ار�صال ر�صائل اخرى حتمل رموز 

وارقام تفعيل التطبيق ليهام امل�صتقبل بانه 

وارد من �صركة الوات�س اب .

وا����ص���اف���ت ال����وح����دة ان�����ه وب���ال���رغ���م م��ن 

ال��ت��ح��ذي��رات امل��ت��ك��ررة ال ان���ه م��ا زال���ت ت��رد 

ل��ل��وح��دة ب���الغ���ات و����ص���ك���اوى ح����ول ت��ع��ر���س 

مواطنني لخرتاق ح�صاباتهم على التطبيق 

ا�صخا�س  و�صرقته وال�صيطرة عليه من قبل 

جمهولني وا�صتخدامه بعد ذلك من قبلهم .

الفنية  التحقيقات  حيث تبني من خالل 

ان كافة تلك الر�صائل ترد من ا�صخا�س خارج 

اململكة ما ي�صكل �صعوبة يف حتديد مر�صلها 

من  يرجى  امل�صروقة؛لذا  احل�صابات  واع��ادة 

اجلميع اخذ التحذير على غاية من الهمية 

وعدم ال�صتجابة ملثل تلك الر�صائل حتت اي 

ظرف كان .

واو�صحت وحدة اجلرائم الإلكرتونية انه 

يف حال تعر�س ال�صخ�س ملثل تلك القر�صنة 

عليه  ف��ان  به  اخلا�س  اب  الوات�س  واخ���رتاق 

القيام باخلطوات التالية:

  * حاول اإعادة تنزيل تطبيق الوات�س اب 

اليوم  م��ن  خمتلفة  ف���رتات  خ��الل  وتفعيله 

وال���ل���ج���وء ل��ت��ق��دمي ���ص��ك��وى ب���ذل���ك ل��وح��دة 

م��ك��اف��ح��ة اجل���رائ���م الل��ك��رتون��ي��ة او اق���رب 

ل��ل��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي او الت�������ص���ال على  ق�����ص��م 

ل��وح��دة مكافحة اجل��رائ��م  امل��ب��ا���ص��ر  ال��ه��ات��ف 

اللكرتونية )065633404(.

االنباط- عمان

في�صل  الع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  نعى   

ال��ف��اي��ز ال��ع��ني ال���ص��ب��ق ط��اه��ر ح��ك��م��ت، 

الذي وافته املنية ام�س الأحد.

ودوره  الفقيد  مبناقب  الفايز  وا�صاد 

يف خ���دم���ة وط���ن���ه وم��ل��ي��ك��ه يف خم��ت��ل��ف 

مواقع العمل العام التي �صغلها، وخا�صة 

يف ���ص��ل��ك ال��ق�����ص��اء وجم��ل�����س الع���ي���ان. 

الوطن  يكون  املرحوم  “بوفاة  انه  وقال، 

الذين  الوف��ي��اء  رجالته  اح��د  خ�صر  قد 

ك��ب��رية يف جم���ال تطوير  ب�����ص��م��ات  ل��ه��م 

امل��ح��ك��م��ة  وت��اأ���ص��ي�����س  الردين،  ال��ق�����ص��اء 

الد�صتورية”، 

داع���ي���ا امل�����وىل ع���ز وج����ل ان ي��رح��م��ه، 

ويلهم ذويه وحمبيه ال�صر وال�صلوان.

 األعيان يناقش صيغة رده على 
خطاب العرش 

 األمانة تعمم آلية نقل رخص تقديم 
األرجيلة من موقع آلخر

الجرائم االلكترونية تحذر من اختراق الحسابات 
على تطبيق الواتس اب عن طريق روابط مجهولة 

 الفايز ينعى العين األسبق طاهر حكمت

 معهد اإلعالم ينظم جلسة لمناقشة دليل التغطية اإلعالمية بزمن األوبئة

 ديوان المحاسبة سيسلم مجلسي األعيان والنواب تقريره السنوي لعام 2019

»نصرة القدس«: األردن تبذل الغالي  والنفيس ألجل القدس

30 وفاة و2339 إصابة جديدة بـ » كورونا« 

االنباط- عمان

ام�����س  الأردين،  الإع�����الم  م��ع��ه��د  ن��ظ��م   

الأول��ي��ة  الن�صخة  ملناق�صة  جل�صة  الأح���د، 

من الدليل الإر�صادي حتت عنوان “اأ�ص�س 

ال��ت��غ��ط��ي��ة الإع���الم���ي���ة يف زم����ن ان��ت�����ص��ار 

الأوب��ئ��ة - ف��ريو���س ك��ورون��ا منوذجا” مع 

يف  واخل����راء  ال�صحفيني  م��ن  جم��م��وع��ة 

املجال ال�صحفي والإعالمي.

وقال مدير مر�صد )اأكيد( طه دروي�س، 

اإن فكرة الدليل جاءت بعد �صعوبة حتديد 

املتعلقة  للمعلومات  الأول  امل�صدر  مكان 

انت�صار  ونتيجة  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  بظهور 

ب�����ص��ك��ل م���ت�������ص���ارع اىل ج��م��ي��ع  امل���ع���ل���وم���ات 

ان��ح��اء ال��ع��امل، وه��ذا الم��ر و���ص��ع و�صائل 

الإع�����الم امل��رئ��ي��ة وامل�����ص��م��وع��ة وامل��ط��ب��وع��ة 

التوا�صل يف  والإلكرتونية وجميع �صبكات 

غام�س  وب��اء  م��ع  م�صبوقة  غ��ري  مواجهة 

الرعب والذعر  اأع��اد اىل الذه��ان ح��الت 

حيث  كورونا،  انت�صار  رافقت  التي  والفزع 

وجد الإعالم الردين اأمام م�صهد اإعالمي 

تهيمن عليه حالة من عدم اليقني، وعدم 

املنا�صبة.  الدوات  و�صعف  الروؤية،  و�صوح 

وا����ص���اف دروي�������س ان ال��ف��ك��رة ان��ب��ث��ق��ت يف 

الإع���الم���ي وم���ا يحتويه  خ�����ص��م احل����راك 

الخ��الق��ي��ة  املهنية  امل��خ��ال��ف��ات  بع�س  م��ن 

وال���ق���ان���ون���ي���ة، وال����وق����وف ع���ن���د الأخ����ب����ار 

والر�صائل  امل��ك��ذوب��ة  وال��ت��ق��اري��ر  امل��ك��ذوب��ة، 

الت�صليل،  فيها  مب��ا  ال��زائ��ف��ة  الإع��الم��ي��ة 

املخالفات  م��ن  وغ��ريه��ا  وتنمر  وا���ص��اع��ات 

ال��ت��ي وق��ع��ت ب��ه��ا ب��ع�����س و���ص��ائ��ل الإع����الم 

الأردن���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، وامل���واق���ع 

التوا�صل  �صبكات  اىل  ونقلت  الإلكرتونية 

اىل  ي�صعى  الدليل  ان  مبينا  الجتماعي، 

ان ي���ك���ون خ���ارط���ة ط���ري���ق ل��الإع��الم��ي��ني 

اأوق���ات  يف  ر���ص��ال��ت��ه��م  ت���اأدي���ة  ع��ل��ى  تعينهم 

الأوب���ئ���ة والأزم�����ات ال�����ص��ح��ي��ة، م��ن خ��الل 

روؤي�������ة وا����ص���ح���ة ووف������ق م���ع���اي���ري م��ه��ن��ي��ة 

واأخ���الق���ي���ة وق��ان��ون��ي��ة، ت�����ص��ه��م يف ت��ق��دمي 

امل��ح��ت��وى الإع����الم����ي ال���ر����ص���ني. ون��اق�����س 

امل���������ص����ارك����ون يف اجل��ل�����ص��ة  ال�������ص���ح���ف���ي���ون 

اقرتاح  للدليل، حيث مت  الأولية  الن�صخة 

التي  اجل��دي��دة،  التو�صيات  من  جمموعة 

لل�صحفيني  مرجع  ليكون  الدليل  ت��ري 

يف ال��ت��غ��ط��ي��ات ال�����ص��ح��ف��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق 

البنود يف مدونة  بع�س  وقدموا  بالأوبئة، 

ال�����ص��ل��وك ل��ت��ع��زي��ز ال���درا����ص���ة، م�����ص��ي��دي��ن 

ومر�صد  الأردين  الإع���الم  معهد  بجهود 

يعد  ال����ذي  ال��دل��ي��ل  اع����داد  يف  “اكيد”، 
درا�صة منهجية ت�صعى اىل خدمة الإعالم 

معايري  ع��ل��ى  ال��دل��ي��ل  وي�صتمل  الردين. 

ال��ت��ح��ق��ق ومن�����اذج ل����ه، وت���ع���ري���ف ومن����اذج 

ال��ت��ن��م��ر الإل�����ك�����رتوين يف زم����ن ك���ورون���ا، 

العديد  �صمت  �صلوك  مدونة  اىل  اإ�صافة 

ملكافحة  واملهنية  الأخ��الق��ي��ة  ال��ب��ن��ود  م��ن 

يف  الإعالمي  والت�صليل  املكذوبة  الأخبار 

التغطيات  اأثناء  العربية  الإع��الم  و�صائل 

بالأوبئة. اخلا�صة 

االنباط- عمان

 ق���ال رئ��ي�����س دي����وان امل��ح��ا���ص��ب��ة، عا�صم 

ح����داد، اإن����ه ���ص��ي��ت��م ت�����ص��ل��ي��م ت��ق��ري��ر دي���وان 

جمل�س  رئي�صي  اإىل   2019 لعام  املحا�صبة 

القانوين  لل�صياق  وفقا  والأعيان،  النواب 

وم����ن ث���م اإىل رئ��ي�����س ال������وزراء وخم��ت��ل��ف 

اجلهات ذات العالقة.

واأكد اأن ذلك ياأتي ا�صتناداً لأحكام املادة 

واملادة )22(  الأردين  الد�صتور  )119( من 

م���ن ق���ان���ون دي�����وان امل��ح��ا���ص��ب��ة رق���م )28( 

ي��وج��ب  ال����ذي  وت��ع��دي��الت��ه،   1952 ل�����ص��ن��ة 

على رئي�س ديوان املحا�صبة تقدمي تقرير 

الأعيان  ب�صقيه  الأم��ة  جمل�س  اإىل  �صنوي 

وب��ي��ان  م��الح��ظ��ات��ه  ف��ي��ه  يب�صط  وال���ن���واب 

املرتتبة  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  املرتكبة  امل��خ��ال��ف��ات 

عليها وذلك يف بدء كل دورة عادية ملجل�س 

الأمة اأو كلما طلب منه جمل�س النواب.

واأ����ص���ار ح����داد، يف ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ام�����س 

لعام  املحا�صبة  دي���وان  ت��ق��ري��ر  اأن  الأح����د، 

�صفحة   500 ح���وايل  م��ن  وامل���وؤل���ف   2019

ال��دي��وان،  ل��ك��وادر  ك��ام��ل اجل��ه��د  ل يعك�س 

مع  امل�صوبة  غري  الق�صايا  يت�صمن  كونه 

عدم  نتيجة  لرقابته،  اخلا�صعة  اجل��ه��ات 

ا�����ص����رتداد امل����ال ال���ع���ام، ال����ذي مت ���ص��رف��ه 

ب���ط���رق خم���ال���ف���ة ل���الأن���ظ���م���ة وال���ق���وان���ني 

ال��ب��ع�����س الآخ����ر من  اأو م��ت��اب��ع��ة  ال��ن��اف��ذة 

خالل جلان م�صرتكة مع خمتلف اجلهات 

اخل��ا���ص��ع��ة ل��ل��رق��اب��ة وات���خ���اذ الإج������راءات 

ملعاجلتها. الت�صويبية 

الذي  ال��وزراء  رئي�س  بقرار  واأ�صاد حداد 

اأك����د ا���ص��ت��م��رار ت�����ص��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة 

ب��رئ��ا���ص��ة وزي�����ر ال����دول����ة ل�������ص���وؤون رئ��ا���ص��ة 

املحا�صبة وعدد  دي��وان  واأم��ني عام  ال��وزراء 

م���ن ك��ب��ار امل��وظ��ف��ني يف دي�����وان امل��ح��ا���ص��ب��ة 

مل��ت��اب��ع��ة  ال������وزراء  ورئ���ا����ص���ة  امل��ال��ي��ة  ووزارة 

اأوًل  املحا�صبة  ديوان  وا�صتي�صاحات  تقارير 

ب�صاأنها  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ال���ق���رارات  وات��خ��اذ  ب���اأول 

املعمول بها. القانونية  وفقاً للت�صريعات 

وب����ني اأن�����ه مت ت�����ص��وي��ب ع����دد م���ن ه��ذه 

العديد  ال��وزراء  رئي�س  واتخاذ  املالحظات 

اللجنة  تن�صيب  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ال���ق���رارات  م��ن 

اإىل  رق��اب��ي��اً  خم��رج��اً   25 حت��وي��ل  ت�صمنت 

النزاهة  هيئة  اإىل  خم��رج��اً   72 و  الق�صاء 

وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ص��اد و96 ق����رارا ب��ا���ص��رتداد 

اأموال عامة �صرفت دون �صند من القانون.

من  يتكون  التقرير  ه��ذا  اأن  اإىل  ي�صار 

الأول  ال��ف�����ص��ل  يت�صمن  ف�����ص��ول،  خم�صة 

اأه��م اإجن���ازات ال��دي��وان خ��الل ع��ام 2019، 

8096 ح�صاباً من خمتلف  حيث مت تدقيق 

ب�  وامل�����ص��ارك��ة  للرقابة  اخلا�صعة  اجل��ه��ات 

49138 جلنة خمتلفة واإجراء 4330 فح�صاً 

ف��ج��ائ��ي��اً ع��ل��ى ال�����ص��ن��ادي��ق وامل�����ص��ت��ودع��ات 

وامل�����ص��اري��ع، ب��ال���ص��اف��ة اإىل حت��ق��ي��ق وف��ر 

مايل بحدود 123 مليون دينار.

وي��ت�����ص��م��ن ال���ف�������ص���ل ال����ث����اين حت��ل��ي��اًل 

للموازنة  اخلتامية  للح�صابات  وتدقيقاً 

ال��ع��ام��ة وال���وح���دات احل��ك��وم��ي��ة وحت��ل��ي��اًل 

 2019 ل��ع��ام  للخزينة  امل���ايل  امل��رك��ز  لبيان 

-2016 ل��ل��ف��رتة  ال���ع���ام  ل��ل��دي��ن  وحت��ل��ي��اًل 

.2019

ام����ا ال��ف�����ص��ل ال���ث���ال���ث ف��ي��ت�����ص��م��ن اأه���م 

بال�صركات  اخلا�صة  الرقابية  امل��خ��رج��ات 

ب��ه��ا احل��ك��وم��ة مب���ا ن�صبته  ت�����ص��اه��م  ال��ت��ي 

والرقابة  راأ�صمالها،  من  فاأكر  باملئة   50

اأداء  تقييم  مت  حيث  والبيئة؛  الأداء  على 

والقت�صادية  املالية  القطاعات  من  ع��دد 

والبيئية يف اململكة.

واخلام�س  الرابع  الف�صالن  ويت�صمن 

اأه����م امل���خ���رج���ات ال��رق��اب��ي��ة يف ال������وزارات 

العامة  واملوؤ�ص�صات  احلكومية  وال��دوائ��ر 

واجلامعات الر�صمية والبلديات وجمال�س 

امل�صرتكة. اخلدمات 

يت�صمن  مل  التقرير  هذا  اأن  اإىل  ي�صار 

ع����دداً م��ن امل�����ص��ارك��ات ال��ن��وع��ي��ة ل��ل��دي��وان 

م��ث��ل امل�����ص��ارك��ة يف ال��ل��ج��ان ال���ص��ت�����ص��اري��ة 

وال��ع��ط��اءات وال���ن���دوات وامل���وؤمت���رات على 

امل�����ص��ت��وى ال��ع��رب��ي والق��ل��ي��م��ي وال����دويل 

وامل�������ص���ارك���ة وال����رق����اب����ة ع���ل���ى ام��ت��ح��ان��ات 

العامة. الثانوية 

االنباط-عمان

 اأك�����د ال���دك���ت���ور ح��ن��ا ع��ي�����ص��ى اأم�����ني ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة 

وامل��ق��د���ص��ات  ال��ق��د���س  لن�صرة  امل�صيحية  الإ���ص��الم��ي��ة 

املقد�صات  على  الها�صمية  الأردنية  الو�صاية  اأن  على 

ال���ص��الم��ي��ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة ع�����الوة ع��ل��ى ت��اأري��خ��ي��ت��ه��ا 

و�صرعيتها الدينية والقومية فاإنها ت�صتند اىل اأ�ص�س 

را�صخة مبا فيها التفاق الأخري بني اململكة الأردنية 

املمثل  الفل�صطينية  التحرير  ومنظمة  الها�صمية 

ال�صرعي والوحيد لل�صعب الفل�صطيني املوقع بتاريخ 

الأردنيني  الها�صميني  ا�صتمرارا لدور  م   2013/3/31

يف الو�صاية على هذه املقد�صات واأعمارها التي بداأت 

منذ عام 1924 مبباركة اهل القد�س وفل�صطني

ووق����ف ع��ي�����ص��ى ع��ل��ى ت���اري���خ ال��و���ص��اي��ة الأردن���ي���ة 

مقد�صاتها  �صيما  ول  القد�س  مدينة  على  الها�صمية 

منذ مبايعة م�صئولني فل�صطينيني وعرب، لل�صريف 

بالو�صاية   ،1924 ع��ام  الها�صمي،  علي  ب��ن  احل�صني 

امل��دي��ن��ة،  يف  وامل�صيحية  الإ���ص��الم��ي��ة  امل��ق��د���ص��ات  ع��ل��ى 

على  الها�صمية،  الأردنية  اململكة  ت�صرف  باتت  حيث 

الدومن،  144 دومنا وربع  كل كبرية و�صغرية �صمن 

ت�صم اجلامع القبلي وم�صجد قبة ال�صخرة، وجميع 

فوق  وتوابعه  و�صاحاته  وجدرانه  ومبانيه  م�صاجده 

اأو على  امل��وق��وف��ة عليه  والأوق�����اف  الأر�����س وحت��ت��ه��ا 

زواره

واأ�صار اىل اأنه ومنذ ذلك التاريخ واململكة الأردنية 

اهلل  امللك عبد  اأخرياً جاللة  راأ�صها  وعلى  الها�صمية 

الثاين مل تتوان للحظة عن دعم القد�س ومقد�صاتها، 

وبذل الغايل والنفي�س يف �صبيل ن�صرة القد�س ودعم 

التهويدية  الحتالل وخمططاته  اهلها يف مواجهة 

املرتب�صة بالقد�س والأق�صى خا�صة

حرب  بعد  الواقعة  الفرتة  اإىل  عي�صى  د.  واأ�صاف 

عام 1948، عندما اأ�صبحت ال�صفة الغربية مبا فيها 

“عادت  الأردين،  للحكم  ت��اب��ع��ة  ال�����ص��رق��ي��ة  ال��ق��د���س 

الو�صاية اأردنية بال منازع، واأعلن احلاكم الع�صكري 

والت�صريعات  ال��ق��وان��ني  ���ص��ري��ان  ا���ص��ت��م��رار  الأردين 

مع  تتعار�س  اأن  دون  فل�صطني  يف  املطبقة  الأخ���رى 

قانون الدفاع عن �صرق الأردن لعام 1935. ويف 1949، 

امل��دين  احلكم  نظام  الأردن��ي��ة  املدنية  الإدارة  اأع���ادت 

العامة  الإدارة  قانون  مبوجب  الغربية  ال�صفة  اإىل 

ال�صفتني  توحيد  مت   ،1950 عام  ويف  فل�صطني،  على 

ال��غ��رب��ي��ة وال�����ص��رق��ي��ة ل��ن��ه��ر الأردن ر���ص��م��ي��ا، ك��م��ا مت 

ال��ق��وان��ني ال�صارية  ���ص��ري��ان  ا���ص��ت��م��رار  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 

النتداب  فرتة  نهاية  يف  الغربية  ال�صفة  يف  املفعول 

الريطاين اإىل حني ا�صتبدالها بقوانني اأردنية”

ويف ���ص��ي��اق ال����وق����وف ع��ل��ى ت��ف��ا���ص��ي��ل ال��و���ص��اي��ة 

“ظل  العام:  المني  اأ�صاف  املقد�صات  على  الردنية 

اإ���ص��رائ��ي��ل  1967، ع��ن��دم��ا اح��ت��ل��ت  ذل���ك ���ص��اري��ا ح��ت��ى 

القد�س )ال�صرقية(. غري اأن هذا الحتالل مل مينح 

املوؤ�ص�صة  ال��ق��اع��دة  لأن  ملكية،  ح��ق��وق  اأي  اإ���ص��رائ��ي��ل 

اأن الح��ت��الل  ال���دويل تن�س على  ال��ق��ان��ون  ج��ي��دا يف 

جواز  ع��دم  ومل��ب��داأ  للملكية،  حقوق  منح  ي�صتطيع  ل 

ال�صتيالء على الأرا�صي بالقوة ووجوب

يف  احتلتها  التي  الأرا�صي  من  اإ�صرائيل  ان�صحاب 

حرب يونيو )حزيران( 1967 كما ورد يف قرار جمل�س 

الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة ق�صرية 

ال�صريف،  اإ�صرائيل على احلرم القد�صي  من �صيطرة 

مت نقل ال�صيطرة اإىل الأردن جمددا”

فالدور الأردين الها�صمي يف احلفاظ على امل�صجد 

الأق�������ص���ى امل���ب���ارك وح��م��اي��ة م��ق��د���ص��ات��ه واأع���م���اره���ا 

و�صيانتها قد مّر مبراحل طويلة زادت على الت�صعة 

عقود، وهو م�صتمر رغم الظروف ال�صيا�صية ال�صعبة 

فقد  امل�صيحية  املقد�صات  اإىل  بالن�صبة  اأما  واملعقدة. 

منح الها�صميون خالل فرتة حكمهم لل�صفة الغربية 

من 1967 - 1952 احلرية املطلقة للطوائف امل�صيحية 

ومت  واأديرتهم.  كنائ�صهم  واأع��م��ار  ل�صيانة  املختلفة 

وقبل  الها�صمي  العهد  خالل  القيامة  كني�صة  اأعمار 

�صامال  اأع��م��ارا   1967 ع��ام  يف  الإ�صرائيلي  الح��ت��الل 

ترع   2016/4/11 وبتاريخ  واجل���دران.  القبة  �صمل 

اخلا�صة  نفقته  وعلى  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

برتميم القر املقد�س قر ال�صيد امل�صيح، يف كني�صة 

القيامة بالقد�س. وبتاريخ 2019/5/6 م ترع جاللة 

القيامة  الثاين بتكلفة ترميم كني�صة  امللك عبد اهلل 

هذا  وي��اأت��ي  اخلا�صة  نفقته  على  القد�س  مدنية  يف 

القر  ترميم  م��ن  الن��ت��ه��اء  م��ن  بعد عامني  ال��ت��رع 

ترع  جاللته  كان  والتي  القيامة  كني�صة  يف  املقد�س 

ل��ه��ا ع��ل��ى ن��ف��ق��ت��ه اخل��ا���ص��ة، ���ص��ب��ق ذل���ك م�����ص��اه��م��ات 

جاللته ال�صخ�صية يف دعم ترميم موقع ُعّماد ال�صيد 

امل�صيح عليه ال�صالم

الردن���ي���ة مل  احل��ك��وم��ة  ان  ع��ل��ى  عي�صى  د.  واأك����د 

للم�صجد  ا���ص��ك��ال��ه  ب��ك��اف��ة  ال���دع���م  ب��ت��ق��دمي  ت���ت���وان 

احلفاظ  �صبيل  يف  حيث  املقد�صة،  وامل��دي��ن��ة  امل��ب��ارك 

ع��ل��ى امل��ق��د���ص��ات ق��ام��ت مب�����ص��روع ت��رم��ي��م ال��زخ��ارف 

وامل�صجد  ال�صخرة  قبة  يف  والف�صيف�صائية  اجل�صية 

مبولدات  الأق�صى  امل�صجد  لتزويد  ا�صافة  الأق�صى. 

الإن���ارة  �صبكة  تاأهيل  واإع����ادة  احتياطية،  كهربائية 

ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��م�����ص��ج��د، وت��ن��ف��ي��ذ ن��ظ��ام الإط���ف���اء من 

األواح  احلريق، وتنفيذ م�صروع فر�س امل�صجد و�صراء 

الر�صا�س ل�صتخدامها يف اأ�صقف امل�صجد”، 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  حر�س  اىل  م�صرياً 

على لقاء �صخ�صيات وفعاليات مقد�صية ب�صكل �صنوي 

ال��رام��ج  الأول���وي���ات وتنفيذ  لإ���ص��راك��ه��م يف حت��دي��د 

وامل�صروعات التي تتم بتوجيه من جاللته يف القد�س 

املدينة  لتمكينهم من احلفاظ على عروبة  ال�صريف 

وهويتها

اأن الو�صاية  ويف ر�صالته للعامل اأجمع قال عي�صى 

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

التنازل  وع��دم  بها  والتم�صك  القد�س  يف  وامل�صيحية 

عنها يت�صق مع الدور الذي تقوم به اململكة الأردنية 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة م��ل��ك��ا وح��ك��وم��ة و���ص��ع��ب��ا يف ت��ع��زي��ز قيم 

والعي�س  والإخ�����اء  وال���ص��ت��ق��رار  وال�����ص��الم  الت�صامح 

امل�����ص��رتك وو���ص��ط��ي��ة واع���ت���دال ال��ط��رح وامل��ن��ه��ج وه��و 

والعرب  والفل�صطينيني  الردن��ي��ني  اإرادة  ع��ن  يعر 

وامل�صلمني وكل القوى املحبة لل�صالم والعدالة ومنح 

حرية ممار�صة ال�صعائر الدينية دون تغول او هيمنة 

من طرف على اخر

االنباط-عمان

  

30 وفاة بني امل�صابني بفريو�س  �ُصجلت 

كورونا امل�صتجد، و2339 اإ�صابة جديدة يف 

الإ�صابات  ع��دد  اإج��م��ايل  لريتفع  الأردن؛ 

اإ�صابة،   259،614 اإىل  اجلائحة  ب��دء  منذ 

رئا�صة  ال�صادر عن  الإعالمي  املوجز  وفق 

الوزراء ووزارة ال�صحة، الأحد.

يلي:” 910  ك��م��ا  الإ����ص���اب���ات  وت���وزع���ت 

 46 اإرب��د منها  579 يف  عّمان،  العا�صمة  يف 

160 يف  ال��ب��ل��ق��اء،  249 يف  ال��رم��ث��ا،  ل���واء  يف 

الكرك، 132 يف الزرقاء، 115 يف العقبة، 64 

عجلون،  يف   36 م��اأدب��ا،  يف   59 الطفيلة،  يف 

16 يف معان منها 11 يف لواء البرتا، 13 يف 

جر�س، 6 يف املفرق«.

وب���ل���غ ع����دد احل�����الت ال��ن�����ص��ط��ة ح��ال��ّي��اً 

اإىل  الوفيات  ع��دد  وارت��ف��ع  ح��ال��ة،   37،782

3365 حالة منذ بداية اجلائحة.

 112 امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  اإىل  ال���ي���وم  »اأدخ������ل 

ح�صب  حالة”   83 غ������ادرت  ف��ي��م��ا  ح���ال���ة، 

املوجز احلكومي.

واأ�صار املوجز، اإىل اأنه بلغ اإجمايل عدد 

ال��ع��الج يف  ال��ت��ي تتلقى  امل���وؤّك���دة  احل����الت 

1206 حالت. امل�صت�صفيات 

وب����ل����غ اإج�����م�����ايل ع������دد اأ�������ص������ّرة ال���ع���زل 

امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت 

امل���وؤّك���دة وامل�����ص��ت��ب��ه ب��اإ���ص��اب��ت��ه��ا ل��ي��وم اأم�����س 

اإجمايل  23%، فيما بلغ  اإ�صغال  961 بن�صبة 

امل�صتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ���ص��ّرة  ع��دد 

وامل�صتبه  املوؤّكدة  للحالت  امل�صت�صفيات  يف 

اإ�صغال  بن�صبة   325 اأم�س  ليوم  باإ�صابتها 

.%36

التنّف�س  اأج��ه��زة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  كما 

امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة  ال�صطناعي 

ليوم  باإ�صابتها  وامل�صتبه  املوؤّكدة  للحالت 

اأم�س 162 بن�صبة اإ�صغال %19.

وح�صب املوجز، بلغ عدد حالت ال�صفاء 

اليوم يف العزل املنزيل وامل�صت�صفيات 5123 

اإىل  ال�صفاء  ح��الت  اإجمايل  لي�صل  حالة، 

218،467 حالة.

خم����رّي����اً،  ف��ح�����ص��اً   18،712 واأج��������ري 

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

ت�صل  وب���ذل���ك  ف��ح��و���ص��ات؛   2،829،006

اليوم  لهذا  الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة 

اإىل قرابة %12.5.

االثنني   14/ 12 / 2020
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الن�سور نقيب اجليولوجيني �سخر 

االنباط- عمان

قرر املجل�س الق�سائي ال�سرعي اإجراء تنقالت بني 

الق�ساة ال�سرعيني، مبوجب ق��راره رقم 3/ 122 / 

2020، اعتبارا من تاريخ 20 كانون الأول احلايل.
ا�سماوؤهم:-1  التالية  الق�ساة  التنقالت  و�سملت 

انتداب ف�سيلة ال�سيخ د. �سالح الدين حممود �سليمان 

�سويات مدير مديرية ال�سالح والو�ساطة والتوفيق 

مل��دة �سنتني  ال�سرعي  ال���س��ري، مديرا ملعهد الق�ساء 

بدرجته وراتبه احلاليني.

جدعان  �سامي  زي���اد  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   2-

احلجاج ع�سو حمكمة ا�ستئناف عمان ال�سرعية مديرا 

ملديرية ال�سالح والو�ساطة والتوفيق ال�سري بدرجته 

وراتبه احلاليني.

-3 نقل ف�سيلة ال�سيخ علي فالح حممد املرعي 

القا�سي ال�سرعي يف حمكمة عمان اجلنوبية البتدائية 

ال�سرعية/ التوثيقات قا�سياً �سرعياً يف حمكمة عمان 

اجلنوبية البتدائية ال�سرعية/التنفيذ بدرجته وراتبه 

احلاليني.

احمد  خليل  ف���ادي  ال�سيخ  ف�سيلة  تعيني   4-

ال���س��الح  م��دي��ري��ة  يف  ال�سرعي  القا�سي  العواي�سة 

والو�ساطة والتوفيق ال�سري رئي�س مكتب ال�سالح 

وال��و���س��اط��ة وال��ت��وف��ي��ق ال����س���ري/امل���رك���زي م�ساعدا 

للمدعي العام ال�سرعي الول لدى حمكمة ا�ستئناف 

عمان ال�سرعية بدرجته وراتبه احلاليني.

مفلح  حممد  ح�سن  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   5-

العلوان القا�سي ال�سرعي يف حمكمة عمان البتدائية 

عني  حمكمة  يف  �سرعياً  قا�سياً  التنفيذ  ال�سرعية/ 

البا�سا البتدائية ال�سرعية بدرجته وراتبه احلاليني 

للنظر يف الق�سايا التي ك��ان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ 

بالأعمال  وتكليفه  فريحات  حممد  م�سطفى  ب��الل 

الدارية بالإ�سافة لعمله.

عبداهلل  راأفت حممد  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   6-

امل��ب��ي�����س��ني ال��ق��ا���س��ي ال�����س��رع��ي يف حم��ك��م��ة ال���زرق���اء 

يف  �سرعياً  قا�سياً  /ال���رك���ات  ال�سرعية  الب��ت��دائ��ي��ة 

حمكمة �سويلح /الق�سايا بدرجته وراتبه احلاليني 

للنظر يف الق�سايا التي ك��ان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ 

بالأعمال  وتكليفه  عربيات  ف��الح  ا�سماعيل  خ��ط��اب 

الدارية يف جممع حماكم �سويلح البتدائية ال�سرعية 

بالإ�سافة لعمله.

حممد  علي  �سليمان  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   7-

ال�سري  وادي  حمكمة  يف  ال�سرعي  القا�سي  الن�سور 

يف  �سرعياً  قا�سياً  التوثيقات  ال�سرعية/  البتدائية 

حمكمة عني البا�سا البتدائية ال�سرعية بدرجته وراتبه 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

ال�سيخ عمر حممد فالح الرواحنه. -8 نقل ف�سيلة 

ال�سيخ خطاب ا�سماعيل فالح عربيات القا�سي ال�سرعي 

ال�سرعية/الق�سايا  الب��ت��دائ��ي��ة  �سويلح  حمكمة  يف 

قا�سياً �سرعياً يف مديرية الركات و�سوؤون القا�سرين 

واحلرا�سة الق�سائية بدرجته وراتبه احلاليني.

-9 نقل ف�سيلة ال�سيخ عمر حممد فالح الرواحنه 

البتدائية  البا�سا  ال�سرعي يف حمكمة عني  القا�سي 

ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة اجليزة البتدائية 

ال�سرعية بدرجته وراتبه احلاليني.

عماد حممد ابنيه  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   10-

ال�سيافلة القا�سي ال�سرعي يف حمكمة وادي ال�سري 

البتدائية ال�سرعية /الق�سايا قا�سياً �سرعياً يف مديرية 

ال�سالح والو�ساطة والتوفيق ال�سري بدرجته وراتبه 

احلاليني.

علي  رات����ب  ع��م��ران  ال�سيخ  ف�سيلة  ن��ق��ل   11-

الو�سطية  ال�����س��رع��ي يف حمكمة  ال��ق��ا���س��ي  ال�����س��ري��دة 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

وراتبه  بدرجته  ال�سرعية  البتدائية  ال�سمايل  امل���زار 

احلاليني.

احمد  يا�سني  حممد  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   12-

ال�����س��م��اي��ل��ة ال��ق��ا���س��ي ال�����س��رع��ي يف حم��ك��م��ة ع��م��ان 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

وراتبه  بدرجته  ال�سرعية/الركات  البتدائية  عمان 

احلاليني.

فرج  ر���س��وان  علي  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   13-

ال���زب���ي���دي ال��ق��ا���س��ي ال�����س��رع��ي يف حم��ك��م��ة �سويلح 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

ع��ني ال��ب��ا���س��ا الب��ت��دائ��ي��ة ال�سرعية ب��درج��ت��ه ورات��ب��ه 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

حذيفة عبداهلل ابراهيم املجايل.

ال�سيخ د. عدنان توفيق احمد  ف�سيلة  نقل   14-

امل�ساعفة القا�سي ال�سرعي يف حمكمة مادبا البتدائية 

ال�سري  وادي  حمكمة  يف  ���س��رع��ي��اً  ق��ا���س��ي��اً  ال�سرعية 

ورات��ب��ه  ب��درج��ت��ه  التوثيقات  ال�سرعية/  الب��ت��دائ��ي��ة 

احلاليني وتكليفه بالأعمال الدارية بالإ�سافة لعمله. 

ابراهيم  ع��ب��داهلل  حذيفة  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   15-

امل��ج��ايل ال��ق��ا���س��ي ال�����س��رع��ي يف حمكمة ع��ني البا�سا 

البتدائية ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة عمان 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا بدرجته وراتبه احلاليني 

للنظر يف الق�سايا التي ك��ان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ 

حممد يا�سني احمد ال�سمايله.

-16 نقل ف�سيلة ال�سيخ د. همام ذياب عبدالكرمي 

البتدائية  عمان  حمكمة  يف  ال�سرعي  القا�سي  عقل 

عمان  حمكمة  يف  �سرعياً  قا�سياً  ال�سرعية/الركات 

بدرجته  التوثيقات  ال�سرعية/  البتدائية  اجلنوبية 

وراتبه احلاليني.

عليان  حممد  عليان  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   17-

ال�سري  وادي  حمكمة  يف  ال�سرعي  القا�سي  ال��غ��امن 

يف  �سرعياً  قا�سياً  التوثيقات  ال�سرعية/  البتدائية 

وراتبه  بدرجته  ال�سرعية  البتدائية  م��ادب��ا  حمكمة 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

وتكليفه  امل�ساعفة  اح��م��د  ت��وف��ي��ق  ع��دن��ان  د.  ال�سيخ 

بالأعمال الدارية بالإ�سافة لوظيفته.

حممود  عادل  حممود  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   18-

ال�����س��احل��ي ال��ق��ا���س��ي ال�����س��رع��ي يف حم��ك��م��ة ال���زرق���اء 

البتدائية ال�سرعية /الق�سايا قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

�سويلح البتدائية ال�سرعية/الق�سايا بدرجته وراتبه 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

ال�سيخ د. احمد حممد احمد ابو رمان.

احمد علي  حممد  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   19-

اطريق القا�سي ال�سرعي يف حمكمة عمان البتدائية 

وادي  حمكمة  يف  �سرعياً  قا�سياً  ال�سرعية/الق�سايا 

ال�سري البتدائية ال�سرعية / الق�سايا بدرجته وراتبه 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

ال�سيخ د. عماد حممد ابنيه ال�سيافله.

-20 نقل ف�سيلة ال�سيخ رائد احمد عبداحلميد 

العظمات القا�سي ال�سرعي يف حمكمة اربد البتدائية 

�سرعياً يف حمكمة جر�س  ال�سرعية/الق�سايا قا�سياً 

البتدائية ال�سرعية بدرجته وراتبه احلاليني للنظر يف 

الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ فادي حممد 

م�سطفى ال�سمادي.

حممد  اح��م��د  د.  ال�����س��ي��خ  ف�سيلة  ن��ق��ل   21-

احمد اأبو رمان القا�سي ال�سرعي يف حمكمة �سويلح 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

الزرقاء البتدائية ال�سرعية /الق�سايا بدرجته وراتبه 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

ال�سيخ حممود عادل حممود ال�ساحلي.

احمد حممد داود  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   22-

البا�سا  ع��ني  حمكمة  يف  ال�سرعي  القا�سي  ال�سطري 

وادي  �سرعياً يف حمكمة  ال�سرعية قا�سياً  البتدائية 

ال�سري البتدائية ال�سرعية/الق�سايا بدرجته وراتبه 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

د. زيد احمد عبد الزعبي.

فليح  نايف  اب��راه��ي��م  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   23-

الع�ساف القا�سي ال�سرعي يف حمكمة �سويلح البتدائية 

ال�سرعية / التوثيقات قا�سياً �سرعياً يف حمكمة �سويلح 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا بدرجته وراتبه احلاليني 

للنظر يف الق�سايا التي ك��ان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ 

الطيب خالد ر�سوان الوريكات.

�سليمان  عي�سى  عماد  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   24-

ال�سونة  حم��ك��م��ة  يف  ال�����س��رع��ي  ال��ق��ا���س��ي  م�سطفى 

اجلنوبية البتدائية ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

الر�سيفة البتدائية ال�سرعية بدرجته وراتبه احلاليني 

للنظر يف الق�سايا التي ك��ان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ 

احمد حممد عبد الرحيم اخلراب�سة.

عايد  ع���وده  عمر  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   25-

ال�سري  وادي  حمكمة  يف  ال�سرعي  القا�سي  الغبني 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

ال�سونة اجلنوبية البتدائية ال�سرعية بدرجته وراتبه 

احلاليني.

ح�سني  يحيى  ايهم  د.  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   26-

البتدائية  ال�سرعي يف حمكمة عمان  القا�سي  ع��واد 

وادي  حمكمة  يف  �سرعياً  قا�سياً  ال�سرعية/الق�سايا 

ال�سري البتدائية ال�سرعية/الق�سايا بدرجته وراتبه 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

ال�سيخ د.عمر ع��وده عايد الغبني. -27 نقل ف�سيلة 

ال�سيخ ان�س يا�سني حممود اخلراب�سة القا�سي ال�سرعي 

ال�سرعية/ الب��ت��دائ��ي��ة  اجلنوبية  ع��م��ان  حمكمة  يف 

الو�سطى  ع��م��ان  حمكمة  يف  �سرعياً  قا�سياً  التنفيذ 

ورات��ب��ه  ب��درج��ت��ه  التوثيقات  ال�سرعية/  الب��ت��دائ��ي��ة 

احلاليني.

-28 نقل ف�سيلة ال�سيخ د. زيد احمد عبد الزعبي 

القا�سي ال�سرعي يف حمكمة وادي ال�سري البتدائية 

وادي  حمكمة  يف  �سرعياً  قا�سياً  ال�سرعية/الق�سايا 

ال�سري البتدائية ال�سرعية/ التوثيقات بدرجته وراتبه 

احلاليني. -29 نقل ف�سيلة ال�سيخ ب�سمان عمر يا�سني 

الزعبي القا�سي ال�سرعي يف حمكمة عمان البتدائية 

ال�سرعية/ التوثيقات قا�سياً �سرعياً يف حمكمة �سويلح 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا بدرجته وراتبه احلاليني 

للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ د. 

علي ر�سوان فرج الزبيدي.

حممد  ع��ادل  حممد  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   30-

اجلوارنه القا�سي ال�سرعي يف حمكمة اربد البتدائية 

قا�سياً  ال�سرعية  البتدائية  التوثيقات   / ال�سرعية 

�سرعياً يف حمكمة اربد البتدائية ال�سرعية الق�سايا 

بدرجته وراتبه احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان 

ينظرها ف�سيلة ال�سيخ ريا�س قا�سم حممد دويري.

-31 نقل ف�سيلة ال�سيخ فادي حممد م�سطفى 

ال�����س��م��ادي ال��ق��ا���س��ي ال�����س��رع��ي يف حم��ك��م��ة ج��ر���س 

اربد  حمكمة  يف  �سرعياً  قا�سياً  ال�سرعية  البتدائية 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا بدرجته وراتبه احلاليني 

للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ رائد 

احمد عبداحلميد العظمات.

عقله  حم��م��د  ن����زار  ال�سيخ  ف�سيلة  ن��ق��ل   32-

زريقات القا�سي ال�سرعي يف حمكمة املوقر البتدائية 

البا�سا  ع���ني  ���س��رع��ي��اً يف حمكمة  ق��ا���س��ي��اً  ال�����س��رع��ي��ة 

البتدائية ال�سرعية بدرجته وراتبه احلاليني للنظر 

يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ د. احمد 

حممد داود ال�سطري.

عي�سى  احمد  حممد  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   33-

روا�سده القا�سي ال�سرعي يف حمكمة امل��زار ال�سمايل 

البتدائية ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة عجلون 

البتدائية ال�سرعية بدرجته وراتبه احلاليني للنظر يف 

الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ رائد حممد 

ح�سن ربابعه.-34 نقل ف�سيلة ال�سيخ احمد حممد 

عبد الرحيم اخلراب�سة القا�سي ال�سرعي يف حمكمة 

الر�سيفة البتدائية ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

عمان البتدائية ال�سرعية/ الق�سايا بدرجته وراتبه 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

ال�سيخ د. ايهم يحيى ح�سني عواد.

يو�سف  ماهر  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   35-

البتدائية  زي  حمكمة  يف  ال�سرعي  القا�سي  مالكية 

ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة عمان البتدائية 

للنظر  احلاليني  وراتبه  بدرجته  ال�سرعية/الق�سايا 

يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة ال�سيخ د. حممد 

احمد علي اطريق.

نقل ف�سيلة ال�سيخ مو�سى حممود مف�سي   36-

اخلاليلة القا�سي ال�سرعي يف حمكمة عمان ال�سرقية 

البتدائية ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة الزرقاء 

البتدائية ال�سرعية / التنفيذ بدرجته وراتبه احلاليني.

�سامل  مطلب  حمد  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   37-

ال�����س��الي��ط��ة ال��ق��ا���س��ي ال�����س��رع��ي يف حمكمة اجل��ي��زة 

البتدائية ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة املوقر 

البتدائية ال�سرعية بدرجته وراتبه احلاليني.

ح�سن  حممد  رائ���د  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   38-

ربابعه القا�سي ال�سرعي يف حمكمة عجلون البتدائية 

ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة الو�سطية البتدائية 

ال�سرعية بدرجته وراتبه احلاليني.

عبد ال�سالم م�سطفى  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   39-

املفرق  حمكمة  يف  ال�سرعي  القا�سي  ال��زي��ود  ح�سني 

يف  �سرعياً  قا�سياً  /التوثيقات  ال�سرعية  البتدائية 

وراتبه  بدرجته  ال�سرعية  البتدائية  جر�س  حمكمة 

احلاليني للنظر يف الق�سايا التي كان ينظرها ف�سيلة 

ال�سيخ امين عبدالكرمي ح�سني بني يون�س.

الطيب خالد ر�سوان  ال�سيخ  ف�سيلة  نقل   40-

ال���وري���ك���ات ال��ق��ا���س��ي ال�����س��رع��ي يف حم��ك��م��ة �سويلح 

البتدائية ال�سرعية/الق�سايا قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

بدرجته  التوثيقات   / ال�سرعية  البتدائية  �سويلح 

وراتبه احلاليني.

ع��ب��دال��ك��رمي  امي���ن  ال�����س��ي��خ  ف�سيلة  ن��ق��ل   41-

ح�����س��ني ب��ن��ي ي��ون�����س ال��ق��ا���س��ي ال�����س��رع��ي يف حمكمة 

جر�س البتدائية ال�سرعية قا�سياً �سرعياً يف حمكمة 

اربد البتدائية ال�سرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه 

احلاليني.

 تنقالت بين القضاة الشرعيين

 مدير عام الجمارك يشارك في اجتماعات مجلس منّظمة الجمارك العالمّية

العلمية الملكية و«اليونيدو« يعرضان ما تم تنفيذه 
من مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة

االنباط-عمان 

����س���ارك م��دي��ر ع����ام اجل���م���ارك الأردن�����ّي�����ة ال���ل���واء ال��ّدك��ت��ور 

منّظمة  ملجل�س   137 الج��ت��م��اع  يف  ال��ّرح��ام��ن��ه  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 

اجلمارك العاملّية والذي عقد عن ُبعد خالل الفرة من -10

 .12/12/2020
ال��ذي �سارك به م��دراء عموم ووف��ود  وق��د ناق�س الجتماع، 

الأع�����س��اء يف منّظمة اجلمارك  ال���ّدول  150 دول��ة م��ن  متّثل 

والق�سايا  امل�سائل  م��ن  العديد  دول���ة،   183 وع��دده��ا  العاملّية 

التي تخ�س العمل اجلمركي ال��ّدويل. وقام امل�ساركون بتقييم 

الّتطورات يف جمالت عمل املنّظمة املختلفة على مدار الأ�سهر 

ب�����الإرادة  م��دف��وع��ني  للم�ستقبل،  ال��ّط��ري��ق  ور���س��م��وا  امل��ا���س��ي��ة 

ال��ّن��اجت��ة عن  الأزم����ة  م��ن  امل�ستفادة  ال��ّدرو���س  م��ن  لال�ستفادة 

جائحة كورونا مبا يتما�سى مع �سعار منّظمة اجلمارك العاملّية 

واملرونة  والّتجديد  النتعا�س  تعّزز  “اجلمارك   :2021 لعام 

من اأجل �سل�سلة الّتزويد امل�ستدامة”. وقد رّكزت املناق�سات على 

امل�سافرين عرب  الّتجارة الإلكرونية وت�سهيل ومراقبة حركة 

اآث��ار جائحة كورونا  الّتخفيف من  ودور اجلمارك يف  احل��دود 

وت�سهيل حركة اللقاحات عرب احلدود وامل�ساواة بني اجلن�سني 

والّتنوع.

كما ناق�س الجتماع العديد من امل�سائل اجلمركّية الفّنية يف 

املن�ساأ  الّتعريفة اجلمركّية والقيمة اجلمركّية وقواعد  جمال 

ب��الإدارة املن�ّسقة  لة  اإىل امل�سائل ذات ال�سّ الّتف�سيلية بالإ�سافة 

للحدود ومكافحة الّتهريب والّت�سهيل الّتجاري وبناء القدرات 

وم�سائل  واملتو�ّسطة  غريه  ال�سّ والقت�سادات  احل��ّره  واملناطق 

احلوكمة بالإ�سافة اإىل ق�سايا جمركّية اأخرى.

العاملّية  اجلمركّية  الإدارات  لدعم  املُنجز  للعمل  وا�ستمراراً 

يف الّتكيف مع جائحة كورونا، وا�ستجابًة لعملّية توزيع لقاحات 

ق��راراً  املجل�س  اعتمد  فقد  املُقبلة،  املرحلة  يف  العاملّية  ك��ورون��ا 

ب�ساأن دور اجلمارك يف ت�سهيل حركة اللقاحات والعالجات عرب 

املجل�س  والعبور. كما �سادق  والّت�سدير  ال�سترياد  احل��دود يف 

على �سل�سلة من الوثائق حول املناطق احلّرة واقت�سادات اجُلزر 

وحتليل  ��ارة  وال�����سّ اخلطرة  الب�سائع  مع  والّتعامل  غرية  ال�سّ

البيانات والعبور.

  ومت خالل الجتماع انتخاب معايل ال�ّسيخ اأحمد بن حمد اآل 

خليفه رئي�س �سوؤون اجلمارك يف مملكة البحرين رئي�ساَ جديداً 

ملجل�س منّظمة اجلمارك العاملّية بالإ�سافة اإىل انتخاب ال�سّيد 

ملديرّية  اليونان مديراً جديداً  كو�ستانتينو�س كيوبولو�س من 

الّتعريفة و�سوؤون الّتجارة يف املنّظمة. كما مت انتخاب �سّتة نواب 

لرئي�س املجل�س ميّثلون اأقاليم املنّظمة ال�سّتة وهم مدراء عموم 

الإدارات اجلمركّية يف كل من اأذربيجان واإندوني�سيا وبوت�سوانا 

والأردن وجواتيمال وغينيا.

اختيار مدير عام  باأّنه قد مت موؤّخراً  بالّذكر  ومن اجلدير 

اجلمارك الأردنّية ليكون نائباً لرئي�س منّظمة اجلمارك العاملّية 

وممّثاًل اإقليمياً للمنّظمة لإقليم �سمال اأفريقيا وال�ّسرق الأدنى 

والأو�سط من قبل مدراء عموم اجلمارك بدول الإقليم.

االنباط- عمان

عر�ست اجلمعية العلمية امللكية ومنظمة 

المم املتحدة للتنمية ال�سناعية “ اليونيدو 

“ ما مت تنفيذه باملرحلة الثانية من م�سروع 
“نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة” املمول 
من الحت��اد الأوروب��ي خالل لقاء افرا�سي 

نظمته اجلمعية العلمية اليوم .

مفو�سية  عن  ممثلون  اللقاء  يف  و���س��ارك 

الحت���اد الأوروب����ي يف الأردن وع��ن ال���وزارات 

واملوؤ�س�سات الوطنية املعنية وغرف ال�سناعة. 

اإىل  امل�����س��روع،  الثانية م��ن  امل��رح��ل��ة  وت��ه��دف 

حتقيق مزيد من ق�س�س النجاح اإ�سافة ملا مت 

حتقيقه يف املرحلة الأوىل من امل�سروع وذلك 

لبيان فعالية وفوائد تطبيق الإنتاج الأنظف 

“نقل  امل��وارد/ منهجية  ا�ستخدام  والكفوؤ يف 

خمتلف  يف  بالبيئة”  الرفيقة  التكنولوجيا 

القطاعات ال�سناعية وال�سركات ال�ست�سارية 

ومزودي اخلدمة يف الأردن.

وقعت  امللكية  العلمية  اجلمعية  وك��ان��ت 

للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  اتفاقية 

ال�����س��ن��اع��ي��ة )ال����ي����ون����ي����دو( ال����ع����ام امل��ا���س��ي 

“نقل  م�سروع  م��ن  الثانية  املرحلة  لتنفيذ 

التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة” يف الأردن.

العلمية  اجلمعية  ف��اإن  لالتفاقية  ووفقا 

وبالتعاون  ال�سناعة،  غ��رف  م��ع  بال�سراكة 

م��ع ال��ي��ون��ي��دو و���س��ب��اط الرت���ب���اط الوطني 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارت����ي  م��ن 

الأن��ظ��ف  الإن���ت���اج  تنفيذ  �ستوا�سل  وال��ب��ي��ئ��ة 

“نقل  امل��وارد/ منهجية  ا�ستخدام  والكفوؤ يف 

التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة” يف الأردن.

و���س��ي��وؤدي امل�����س��روع اإىل زي���ادة ال��ك��ف��اءة يف 

ا���س��ت��خ��دام امل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، واحل�����د من 

وزي��ادة  النفايات،  واإن��ت��اج  الطاقة  ا�ستهالك 

ف���ر����س ت���ع���زي���ز الب����ت����ك����ار وخ���ل���ق ال��ق��ي��م��ة، 

“نقل  منهجية  يف  اأ�سا�سًيا  اأم���ًرا  يعد  ال���ذي 

بالبيئة” املبتكرة من  الرفيقة  التكنولوجيا 

اليونيدو. ووفًقا لالأن�سطة التي مت اإجراوؤها 

اتفاقيات  توقيع  فقد مت  التاريخ،  ه��ذا  حتى 

لتطبيق منهجية “نقل التكنولوجيا الرفيقة 

بالبيئة” مع 7 �سركات من القطاع الكيماوي 

و�سركتان من قطاع البال�ستيك و 6 �سركات 

من قطاع الأغذية حيث مت التعاقد مع 10 

مزودي خدمة للم�ساركة يف تطبيق منهجية 

يف  بالبيئة”  الرفيقة  التكنولوجيا  “نقل 

ال�سناعات الغذائية ليكونوا موؤهلني لتقدمي 

هذه اخلدمة يف الأردن.

افرا�سية  تدريبية  حلقات  اإج����راء  ومت 

ال�سركات  جلميع  املنهجية  ب��ه��ذه  للتعريف 

ت�سرين  �سهري  خ��الل  امل�����س��روع  يف  امل�ساركة 

الأول وت�سرين الثاين من هذا العام.

افرا�سي  تدريبي  برنامج  عقد  مت  كما 

املوارد  ا�ستخدام  يف  والكفوؤ  الأنظف  لالإنتاج 

ال��رف��ي��ق��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  “نقل  وم��ن��ه��ج��ي��ة 

�ست  م��ن  ج��ام��ع��ي��ا  اأ���س��ت��اذا   13 بالبيئة” ل��� 

ج��ام��ع��ات اأردن��ي��ة يف اأي��ل��ول امل��ا���س��ي للتعاون 

الأنظف  الإن��ت��اج  لدمج  وطنية  اآل��ي��ة  لإن�ساء 

وال���ك���ف���وؤ يف ا����س���ت���خ���دام امل�������وارد يف ال��ق��ط��اع 

الأكادميي.

امل��ق��رر عقد ور���س��ة عمل افرا�سية  وم��ن 

للتوعية بالإنتاج الأنظف والكفوؤ يف ا�ستخدام 

الثاين  ك��ان��ون  يف  املالية  للموؤ�س�سات  امل���وارد 

املقبل. ي�سار اإىل اأن امل�سروع يهدف اإىل تفعيل 

الوطنية  اجل��ه��ات  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

ذات ال���ع���الق���ة ل��و���س��ع خ��ط��ة دع����م وط��ن��ي��ة 

لتوفري امل�ساعدة التقنية لل�سناعة يف جمال 

امل��وارد  ا�ستخدام  يف  والكفوؤ  الأنظف  الإن��ت��اج 

وال���س��ت��ف��ادة م��ن م����وارد ال��ت��م��وي��ل الوطنية 

والدولية

 زواتي: البئر 53 في حقل الريشة 
أظهرت نتائج واعدة

 بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على 21.6 مليون دينار

 الزراعة ترفع حالة االستعداد 
لمواجهة الجراد

االنباط- عمان

على  الح��د،  ام�س  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

على  م���وزع���ة  ���س��ه��م،  13.2مليون  ت�����داول 

2839 عقدا بقيمة تداولت اإجمالية، بلغت 
21.6 مليون دينار. 

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

مع  مقارنة  باملئة   0.39 بن�سبة   1598
اأ�سعار  وارتفعت  ال�سابقة.   اجلل�سة  اإغ���الق 

اأ�سعار  انخف�ست  بينما  ���س��رك��ة،   35 اأ���س��ه��م 

اأ�سهم 23 �سركة، وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 36 

�سركة اأخرى.  -

االنباط-عمان

ال���س��ت��ع��داد  ح���ال���ة  ال����زراع����ة  وزارة  رف���ع���ت   

ال�سحراوي  للجراد  اأي خطر حمتمل  ملواجهة 

وذلك بناء على املتابعة الدائمة حلركة اجلراد 

وامل��ع��ل��وم��ات ال�����واردة ب��و���س��ول اأ����س���راب ب��اأع��داد 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  داخ���ل  اىل  ك��ب��رية 

باجتاه  الأ�سراب  هذه  بع�س  انتقال  واحتمالية 

اململكة بفعل وجود الرياح اجلنوبية.

وملواجهة اأي طارئ، قامت الوزارة ح�سب بيان 

املركز  ام�س الح��د، وبالتعاون مع  لها  �سحفي 

خطة  بو�سع  الزم���ات،  واإدارة  لالأمن  الوطني 

ال�سحراوي  اجل��راد  ومكافحة  ملراقبة  من�سقة 

القوات  من  امل�ساندة  اجلهات  جميع  مب�ساركة 

وباقي  الداخلية  ووزارة  العام  والأم��ن  امل�سلحة 

الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية الخرى.

املدربة  ال��ك��وادر  بتوفري  ال���وزارة  قامت  كما 

مبكافحة  املتخ�س�سة  واملبيدات  الر�س  واأجهزة 

اجلراد ال�سحراوي.

االنباط-عمان

 ق��ال��ت وزي�����رة ال��ط��اق��ة وال�����روة املعدنية 

املهند�سة هالة زوات��ي ام�س الحد ان عمليات 

احلفر يف البئر 53 يف حقل الري�سة اأظهرت 

نتائج واعدة، فيما تتوا�سل عمليات ال�ستك�ساف 

50 و51 و52  يف احلقل  الب���ار  واحلفر يف 

الذي تبلغ قدرته الإنتاجية ما قبل البئر 53 

حوايل 19 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، 

يبلغ  للمملكة  اليومي  ال�ستهالك  ب��ان  علما 

حوايل 350 مليون قدم مكعب.

 وقالت زواتي يف ت�سريح �سحفي، ان جهود 

تدفق  ع��ن  اث��م��رت  الوطنية  ال��ب��رول  �سركة 

كميات من الغاز من البئر اجلديدة من �سانها 

النتائج  تظهر  ان  على  احل��ق��ل،  اإنتاجية  رف��ع 

النهائية لعمال فح�س وتقييم كميات الإنتاج 

اليومي املتوقعة للبئر قبل نهاية العام احلايل.

 واأكدت الوزيرة زواتي ان هذا الإجناز ياأتي 

مت  التي  ال�سامية  امللكية  بالتوجيات  التزاما 

لقطاع  ال�ساملة  ال�سراتيجية  يف  ترجمتها 

وال��ت��ي   2020-2030 ل���الع���وام  ال��ط��اق��ة 

الطاقة  م�����س��ادر  م�ساهمة  زي����ادة  اىل  ت��ه��دف 

املحلية لتوليد الكهرباء لت�سبح  )5ر48%( 

عام 2030 مقارنة ب�) %15( عام 2019، 

م�سيدة بجهود كوادر �سركة البرول الوطنية 

الذين حققوا �سابقة واجن��ازا بحفر عدد من 

البار خالل فرة وجيزة ورفعوا ن�سبة النجاح 

يف الآبار املنتجة.

وعن م�ستجدات العمل بحقل الري�سة، قال 

املهند�س  الوطنية  البرول  �سركة  ع��ام  مدير 

حممد اخل�ساونة، ان ال�سركة توا�سل  العمل 

حقل  يف  و52  و51   50 الب������ار  يف  ح��ال��ي��ا 

الري�سة، ومت�سي قدما يف عمليات ال�ستك�ساف 

يف احل��ق��ل ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ���س��واع��د وخ���ربات 

اأردنية.

 واكد اخل�ساونة اأهمية الدعم الذي تتلقاه 

ال�سركة من احلكومة للم�سي قدما بتحقيق 

نتائج تعزز انتاج احلقل.

 وبلغت كميات الغاز الطبيعي التي انتجتها 

ال�سركة منذ تاأ�سي�سها عام 1995 وحتى نهاية 

عام 2017 حوايل229 مليار  قدم مكعب.

االثنني   14/ 12 / 2020
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بر�سائل  الأم���ة  ملجل�س  ال��ع��ادي��ة  غ��ر  ال���دورة  اإف��ت��ت��اح  ال�سامي يف  العر�س  ج��اء خطاب 

الواقع  و�سعوبات  والعاملية  الإقليمية  الأزم��ات  من  بالرغم  للمعنويات  رافعة  تطمينية 

الذي يعي�سه اأقليم ال�سرق الأو�سط؛ فقد كانت الر�سائل امللكية متثل روؤية واإ�سرتاتيجية 

تتمثل  داخلية وخارجية  والق�سائية؛ يف ظل حتديات  والت�سريعية  التنفيذية  لل�سلطات 

املطلوب من  والت�سريعي  الرقابي  والدور  الدولة  يف جائحة كورونا ومواجهتها ومئوية 

جمل�س الأمة؛ فقد كانت توجيهات جاللة امللك مبثابة خريطة طريق لل�سلطات الثالث 

الإقت�سادي  والتحدي  كورونا  جائحة  ومواجهة  معي�سته  وتعزيز  املواطن  خلدمة  �سعياً 

الذي نواجهه:

اإجراء الإنتخابات  اأ�سار لعزمية القيادة والدولة وال�سعب حيث مت  ١. اخلطاب امللكي 

النيابية بالرغم من الظروف ال�سعبة التي مل متنع من موا�سلة امل�سرة الدميقراطية 

والإ�سالح بالرغم من جائحة كورونا.

٢. اخلطاب امللكي اأ�ّسر ل�سرورة العمل بروح الفريق بني الأعيان والنواب؛ مع �سرورة 

امل�سي ُقدماً يف م�سرة الدولة الأردنية التي خا�ست جتارب وحتديات ناجحة خالل مائة 

عام م�ست.

مل�سلحة  كورونا  جائحة  مع  التعامل  احلكومة  من  بو�سوح  طلب  امللكي  اخلطاب   .٣

املواطن و�سالمته كاأولوية؛  والإ�ستمرار يف حماية الإقت�ساد الوطني من خالل برامج 

عمل وقرارات مدرو�سة؛ والرتكيز على النمو الإقت�سادي يف جمالت ال�سناعات الغذائية 

والدوائية والطبية والزراعية.

٤. اخلطاب امللكي رّكز على الدور الد�ستوري الرقابي والت�سريعي من خالل الت�ساركية 

ثقة  وجت�سر  وال�سيقة؛  الذاتية  امل�سالح  عن  وبعيداً  الثالث؛  ال�سلطات  بني  والتكامل 

املواطن مبوؤ�س�سات الدولة من خالل حت�سني اخلدمات والعدالة وال�سفافية.

وت�سحياتهم اجلم  الأمنية  والأجهزة  امل�سلحة  بالقوات  الثقة  عزز  امللكي  ٥. اخلطاب 

حل  اأ�سا�س  على  وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سالم  على  واأك��د  والبطولة؛  ال�سرف  مواقع  كل  يف 

والقابلة  ال�سيادة  ذات  الفل�سطينية  الدولة  لقيام  اأردين  اإ�سرتاتيجي  كخيار  الدولتني 

واأن  ال�سرقية؛  القد�س  وعا�سمتها   ١٩٦٧ عام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على  للحياة 

حرمان الفل�سطينيني من حقوقهم هو �سبب عدم الإ�ستقرار يف هذا الإقليم امللتهب؛ واأن 

الأردن �سيوايل الدفاع عن القد�س واملقد�سات والو�ساية الها�سمية عليها.

٦. اخلطاب امللكي اأكد على اأولوية مكافحة الف�ساد واملحافظة على املال العام كاأولوية 

وطنية؛ وهذا بالطبع يعطي اإنطباع مريح لكل النا�س على اأن ذلك ثابت اأ�سا�س ملحا�سبة 

كل من ت�سول له نف�سه يف ولوج عامل الف�ساد.

الإ�ستحقاق  لإن��ف��اذ  وج��اء  را�سخة  د�ستورية  دول��ة  الأردن  اأن  اأك��د  امللكي  اخل��ط��اب   .٧

الدولة  موؤ�س�سية  حيث  احلكم  جوهر  اإنطالق  هو  الأم��ة  جمل�س  اأن  وليوؤكد  الد�ستوري 

دول��ة  ذل��ك  وم��وؤ���س��رات  والد�ستور؛  وامل��واط��ن  واحلكومة  الأم���ة  وجمل�س  ملكي  بح�سور 

عميقة وقوية ود�ستورية.

٨.  اخلطاب امللكي اأكد على حاجتنا لنواب وطن ولي�س خدمات فالنيابة للت�سريع؛ بيد 

اأن جمال�س الالمركزية والإدارة املحلية اأ�سا�سها خدمي ويجب عدم التقاطع بني عملهم.

ال�سلطات ووّجه  التطمينية لكل  الر�سائل  امللكي بعث بجملة من  ب�سراحة؛ اخلطاب 

لذلك؛  طريق  خريطة  خ��الل  من  الإ�سالحية  بالعملية  ُق��دم��اً  للم�سي  ال��دول��ة  اأرك���ان 

واأ�سا�س عمل املرحلة املقبلة اأن تنعك�س الربامج واخلطط على املواطن وخدمته لتجاوز 

الظروف والتحديات ال�سعبة التي نواجهها.

�سباح الوطن اجلميل

د. محمد طالب عبيدات

 رسائل تطمينية لخطاب 
العرش

ولة تعقد جلستها الخامسة في قضية فتى الزَّرقاء وتستمع لـ 5 شهود نيابة عامة  أمن الدَّ

 العقبة الخاصة ترفع الجاهزية القصوى لمواجهة طوارئ الشتاء

 العقبة تنتظر أمر دفاع ينقذ قطاعاتها السياحية والتجارية 

 عجلون: جائحة كورونا اوقفت العديد من المشاريع التنموية والخدمية

 السياحة تتفقد مواقع اثرية وسياحية في المفرق والبادية الشمالية

ان االنباط- عمَّ

جل�ستها  ول��ة  ال��دَّ اأم���ن  حمكمة  ع��ق��دت 

�سخ�سا   17 اع��ت��داء  ق�سية  يف  اخلام�سة 

وا�ستمعت  رقاء،  الزَّ حمافظة  يف  فتى  على 

فيها ل 5 �سهود نيابة عامة.

ال�����س��ه��ود ال��ذي��ن ا�ستمعت  وارت��ف��ع ع���دد 

اإىل  املا�سية  اجلل�سات  خالل  املحكمة  لهم 

بينهم املجني عليه الفتى  من  �ساهدا   14
�سالح، ومن املتوقع اأن ت�ستمع املحكمة اإىل 

26 �ساهدا يف الق�سية، على مدار جل�سات 
هر املا�سي. املحاكمة التي بداأت نهاية ال�سَّ

وع���ق���دت امل��ح��ك��م��ة ج��ل�����س��ت��ه��ا ال��ع��ل��ن��ي��ة، 

م  ام�������س الأح������د، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س��ه��ا امل���ق���دَّ

ال���ق���ا����س���ي ال���ع�������س���ك���ري ال����دك����ت����ور م��وف��ق 

امل�ساعيد، وع�سوية القا�سي املدين عفيف 

م ال��ق��ا���س��ي ال��ع�����س��ك��ري  اخل���وال���دة، وامل���ق���دَّ

عي عام املحكمة. عامر هل�سة، بح�سور مدَّ

�سهود  خلم�سة  جل�ستها  يف  وا�ستمعت 

تاأجيلها  رت  وق��رَّ الق�سية،  يف  عامة  نيابة 

احل���ايل؛  الأول  ك��ان��ون  م��ن   15 ي���وم  اإىل 

ب��ي��ن��ات  ب���اق���ي  اإىل  ل���س��ت��ك��م��ال ال���س��ت��م��اع 

العامة. النيابة 

هر  ال�سَّ نهاية  املحاكمة  جل�سات  وب��داأت 

ل�  تهم   9 املحكمة  اأ���س��ن��دت  حيث  امل��ا���س��ي، 

من  ف��اّر  اأحدهم  الق�سية  يف  متهما   17
بني  وم��ن  غيابيا،  ويحاكم  ال��ع��دال��ة  وج��ه 

بعاهة  والتَّ�سبب  التهم، اخلطف اجلنائي، 

العر�س والإرهاب، وت�سكيل  دائمة، وهتك 

بع�س  عقوبة  ت�سل  حيث  اأ���س��رار،  ع�سابة 

هذه التهم اإىل الإعدام �سنًقا حتى املوت.

منت�سف  اإىل  الق�سية  اأح����داث  وت��ع��ود 

ح��ي��ث  امل����ا�����س����ي،  الأول  ت�������س���ري���ن  ����س���ه���ر 

متَّ ال���ع���ث���ور ع��ل��ى ط��ف��ل م��ب��ت��ور ال��ي��دي��ن، 

اإحدى عينيه، يف منطقة خالية  ومفقوءة 

رقاء، وبعد  من ال�سكان �سرق حمافظة الزَّ

الأج��ه��زة  ق��ام��ت  الق�سية  يف  التحقيقات 

متهما   16 على  القب�س  باإلقاء  املخت�سة 

يف الق�سية، وما زال املتهم ال 17 فار من 

وجه العدالة.

االنباط- العقبة

 اأع���ل���ن رئ��ي�����س ف���ري���ق ال����ط����وارئ م��دي��ر 

العقبة  منطقة  �سلطة  يف  العامة  الأ���س��غ��ال 

الق���ت�������س���ادي���ة اخل���ا����س���ة امل���ه���ن���د����س ع�����س��ام 

ج���������رادات، ام�������س الح�������د، رف�����ع اجل���اه���زي���ة 

الق�سوى يف العقبة ملواجهة طوارئ ال�ستاء.

واأك����د ج�����رادات يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي، اأن 

ال�����س��ل��ط��ة، وب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات املعنية، 

ات���خ���ذت الإج��������راءات وال���ت���داب���ر ال���الزم���ة، 

وقامت بتوزيع الفرق والآليات ح�سب خطة 

ال���ط���وارئ يف امل���ي���دان ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع احل��ال��ة 

اجل��وي��ة امل��ت��وق��ع��ة ح�سب ال��ن�����س��رات اجل��وي��ة 

ل���ي���وم غ���د الث���ن���ني وب���ع���د غ���د ال���ث���الث���اء يف 

العقبة.

واأ�����س����اف ج�������رادات ان����ه ون���ظ���را ل��ل��ح��ال��ة 

ال�سيول  لت�سكل  احتمالية  ه��ن��اك  اجل��وي��ة، 

امل��ي��اه يف جم���اري وق��ن��وات  وارت��ف��اع من�سوب 

ت�����س��ري��ف الأم���ط���ار خ���الل احل��ال��ة اجل��وي��ة 

املقبلة.

ودع����ا ج������رادات امل���واط���ن���ني اإىل ���س��رورة 

الب���ت���ع���اد ع����ن جم������اري ال�������س���ي���ول وق���ن���وات 

ال��ت�����س��ري��ف وام���اك���ن جت��م��ع م��ي��اه الأم��ط��ار 

للحفاظ على �سالمتهم.

 االنباط - جواد اخل�رضي

وردت “ لالنباط “ العديد من ال�سكاوى 

م��ن ع���دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات امل��ت��ع��ددة مبدينة 

املتمثل  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  اأهمهما  العقبة 

ب��ال��ف��ن��ادق وال�����س��ق��ق ال�����س��ك��ن��ي��ة ، وال��ق��ط��اع 

احلال  واق��ع  ي�ستكون   ، ع��ام  ب�سكل  التجاري 

امل����وؤمل مل��ا و���س��ل��ت ال��ي��ه ج���راء ق���رار تطبيق 

احلظر اخلا�س بيوم اجلمعة .

“ وبت�سريح ر�سمي قامت يوم  “ النباط 
اجلمعة بجولة �سملت معظم مناطق العقبة 

ال�سرر  وملعرفة  احل��ال  واق��ع  على  للوقوف 

امل������ادي وامل���ع���ن���وي ال�����ذي ط����ال ث��غ��ر الردن 

ال��ب��ا���س��م امل��ن��ف��ذ ال��ب��ح��ري ال��وح��ي��د امل��و���س��ل 

باحلركة  يعج  ك��ان  وال��ذي  اخلارجي  للعامل 

على مدار ال�ساعة .

ي���وم اجلمعة  ان  اأك�����دوا ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني 

يعترب يوم له طقو�سه حيث يق�سون يومهم 

لي�ستمتعوا  ال��ذه��ب��ي  امل��دي��ن��ة  ���س��اط��يء  ع��ل��ى 

واأ����س���ره���م ب��ع��د ع���ن���اء اي�����ام ع��م��ل ، ا���س��اف��ة 

كافة  من  القادمني  املدينة  زوار  مل�ساركتهم 

حمافظات اململكة للتنزه وال�ستمتاع باجواء 

ال�ستثنائية  اجلائحة  جائت  حتى   ، املدينة 

ال��ع��امل  �سملت  ال��ت��ي   ) ك���ورون���ا  ف��اي��رو���س   (

لتت�سبب بتعطيل معظم امل�سالح العاملية .

اأم������ا ح�����ول واق������ع امل���دي���ن���ة ف���ق���د ت���ع���ددت 

ي��وم اجلمعة فقط  ال���س��رار ومل تقف عند 

التجارية  واحل��رك��ة  ال�سياحة  تن�سط  ك��ون 

وال�سبت مما  واجلمعة  اخلمي�س  ايام  خالل 

يدر الدخول املالية على القطاعات املختلفة 

والتي مت ذكر بع�سها . 

“ ال��ع��دي��د من  “ الن���ب���اط  ال��ت��ق��ت  عليه 

خارجها  ومن  العقبة  ابناء  من  امل�ستثمرين 

للوقوف على مدى ال�سرر املادي الذي حلق 

بهم جراء واقع احلال حتى ان الكثر منهم 

حالها  على  الم���ور  بقيت  اإن  ق��ائ��ال  حت��دث 

باب  من  اعمالهم  بت�سفية  يقومون  ف�سوف 

ايقاف اخل�سائر املتتالية ، وهذا �سينجم عنه 

زيادة باعداد العاطلني عن العمل كون هذه 

املوظفني  م��ن  اع����داد  ب��ه��ا  امل��وؤ���س�����س��ات يعمل 

من ابناء املدينة وحتى من ابناء املحافظات 

الخرى ويعيلون اأ�سرهم .

اأما حول اأخذ بع�س اقرتاحاتهم للخروج 

من الواقع املوؤمل للمدينة وب�سورة متوازنة 

دون ال��ت�����س��ب��ب ب��ا���س��اب��ات ان��ف��ل��ون��زا ك��ورون��ا 

، اج��م��ع م��ع��ظ��م��ه��م ع��ل��ى ال�����دور احل��ك��وم��ي 

يوم  املفرو�س  باحلظر  العقبة  �سمول  بعدم 

العمل  واع��ادة  اجلمعة وهو اخلطوة الوىل 

بدايات  مع  جائت  التي  ال�سابقة  بالقوانني 

خا�سة  اق��ت�����س��ادي��ة  ملنطقة  العقبة  حت��وي��ل 

الدنى  للحد  ال�سرائب  تخفي�س  حيث  من 

يحتاجها  ال��ت��ي  ال�سلع  م��ن  بع�س  اع��ف��اء  او 

يت�سوق  ان  ال��زائ��ر  ي�ستطيع  حتى  امل��واط��ن 

بالجواء  ل�ستمتاعه  ا�سافة  ال�سبوع  نهاية 

ال��ع��ق��ب��اوي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة ول���ي���ع���ود ال��ن�����س��اط 

كما  الطبيعي  لو�سعه  للمدينة  القت�سادي 

كان �سابقا  .

يكون  ان  ال�سر  رج��ال  على  ان��ا  وا�سافوا 

دورهم تنظيم حركة ال�سر بطريقة توعوية 

حالة  يف  ال  امل��خ��ال��ف��ات  ت�سجيل  ع��ن  ب��ع��ي��دا 

ال�سرورة وخمالفات الدرجة الوىل خا�سة 

نهاية ال�سبوع . 

من جانب اأخر طالب امل�ستثمرين املالكني 

امل�ستاأجرين  ظ���روف  ي��راع��وا  ان  للمن�ساآت 

مبا�سر  ب�سكل  اأث����رت  ال��ت��ي  اجل��ائ��ح��ة  ج���راء 

ال�سقق  ا�سحاب  ملنا�سدتهم  ا�سافة   ، عليهم 

ال�سكنية وباقي القطاعات التجارية بتنزيل 

ليكون  ال��ت��وازن  يتحقق  حتى  الربح  هام�س 

الزائر مرتاح ويبحث عن ال�سياحة الداخلية 

ال�سياحة  البحث عن  والت�سوق وليبتعد عن 

اخلارجية .

فقد  ال�����س��ح��ي��ة  ل��الو���س��اع  بالن�سبة  اأم����ا 

نا�سد اجلميع على �سرورة الدعوة باللتزام 

والقوانني  والوقائية  ال�سحية  ب��الج��راءات 

ال�سحي  ال���ربوت���وك���ول  وب��ح�����س��ب  ال��ن��اظ��م��ة 

املعتمد حمليا ودوليا للحفاظ على ال�سحة 

العامة .

ي��ب��ق��ى الم�����ل ب���اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل��و���س��ع 

ل  ال�سرر  رفع  وت�ساعد على  ت�ساهم  خطط 

ا�ستمراره .

االنباط- عجلون

تنفيذ  ب��وق��ف  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ت�سببت   

العديد من امل�ساريع التنموية واخلدمية يف 

فر�س  توفر  كانت  والتي  عجلون  حمافظة 

العمل للمتعطلني.

وا�سحاب  املحافظة  اأبناء  من  عدد  وا�سار 

م�������س���اري���ع وم��ه��ت��م��ني ب���ال�������س���اأن ال�����س��ي��اح��ي 

وال��ب��ي��ئ��ي وال��ت��ط��وع��ي اإىل ���س��رورة الل��ت��زام 

بتنفيذ م�ساريع ا�ستثمارية وت�سغيلية كربى 

من  حاليا  منها  املنفذ  اجن���از  يف  وال����س���راع 

اجل حتفيز ال�ستثمار يف املحافظة وحت�سني 

احلكومي  ال��دع��م  وت��وج��ي��ه  التحتية  ال��ب��ن��ى 

لقطاعات حيوية ل�سيما ال�سياحة والزراعة 

هذه  مثل  يف  خ�سو�سا  املتعطلني  لت�سغيل 

الظروف.

وق������ال رئ���ي�������س جم��ل�����س امل���ح���اف���ظ���ة عمر 

امل��وم��ن��ي، اإن ت��وق��ف ال��ع��م��ل ب��ه��ذه امل�����س��اري��ع 

امل��رتت��ب��ة  الأع�����ب�����اء والل����ت����زام����ات  م����ن  زاد 

ع��ل��ى امل��واط��ن��ني يف ظ���ل ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة 

نتيجة  ال��وط��ن  يعي�سها  التي  وال�ستثنائية 

جائحة كورونا، مبينا ان امل�ساريع التي األغيت 

على موازنة هذا العام كان من املفرت�س ان 

توفر فر�س عمل على ح�ساب امل�ساريع وحتد 

من م�سكلتي الفقر والبطالة.

م��وازن��ة  تقلي�س  اأن  اإىل  امل��وم��ن��ي  وا���س��ار 

امل�ساريع  تاأخر  اىل  ادى  املحافظة  جمال�س 

اللتزامات  ت�سديد  اإىل  بالإ�سافة  امل��درج��ة 

املرتتبة على املجل�س ل�سداد الديون امل�ستحقة 

على م�ساريع العام املا�سي ما يعني بقاء تلك 

ي�ساهم  ما  تنمية  اأو  خدمة  دون  املحافظات 

ذلك من اإ�سعاف دور جمال�س املحافظات يف 

تقدمي اخلدمات النوعية للمواطنني .

اأن��ه مت حتديد الأول��وي��ات التنموية  وبني 

املهمة  امل�ساريع  اأج���ل اجن���از  واخل��دم��ي��ة م��ن 

وال�سرورية التي حتتاجها املحافظة وت�ساهم 

يف ت���ق���دمي اخل���دم���ة امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��م��واط��ن��ني 

وت�����س��غ��ي��ل الأي������دي ال��ع��ام��ل��ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 

التخفيف من الفقر والبطالة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة عجلون 

املهند�س ح�سن الزغول، اإن تخفي�س املوازنة 

ل يتالءم مع متطلبات املحافظة التي تعترب 

من املحافظات التي تعاين من قلة امل�ساريع 

اىل  م�سرا  ب��الأ���س��ل،  والتنموية  اخل��دم��ي��ة 

نتيجة  تنفذ  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  حم���دودي���ة  اأن 

اجل��ائ��ح��ة ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا ن��ت��ائ��ج ���س��ل��ب��ي��ة على 

اخلطط والربامج.

العمل  تن�سيق  جلنة  رئي�س  ا���س��ار  ب���دوره، 

حممد  عجلون  يف  والج��ت��م��اع��ي  التطوعي 

البعول، اىل اأن اجلائحة كان لها اثار كبرة 

على العديد من القطاعات التي كانت تقدم 

والتنموية  واللوج�ستية  الفنية  اخل��دم��ات 

العديد  هناك  ان  وخا�سة  املحافظة  لأه��ايل 

من امل�ساكل والق�سايا التي يعاين منها اأبناء 

حمافظة عجلون ومنها قطاع املياه والطرق 

وخمتلف القطاعات احليوية.

وق������ال رئ���ي�������س ف�����رع ن���ق���اب���ة امل��ه��ن��د���س��ني 

الردن����ي����ني امل��ه��ن��د���س خ���ال���د ال���ع���ن���ان���زة، اإن 

ك��ورون��ا  جائحة  نتيجة  امل���وازن���ات  تخفي�س 

التحتية يف  البنى  خ��دم��ات  ت��راج��ع  اىل  اأدى 

وخدمات  ال�سحي  وال�سرف  الطرق  جم��ال 

املياه وال�سحة وامل�ساريع التنموية خ�سو�سا 

يف ظ���ل ع����دم ت��وف��ر م��ث��ل ه����ذه امل�����س��اري��ع يف 

املحافظة.

امل�ساريع  على  الرتكيز  �سرورة  اىل  ودع��ا 

املجل�س  م���وازن���ات  خ���الل  للبيئة  ال�سديقة 

املحافظة  خ�سو�سية  وم��راع��اة  املقبل  للعام 

ال�سياحية والبيئية و الطبيعية والتي حتتاج 

اىل متويل للنهو�س بالواقع التنموي.

وبينت �ساحبة م�سروع بيت املونة الريفي 

كفى الزغول اأن اجلائحة اثرت على ا�سحاب 

امل�ساريع واملنتوجات ال�سعبية واملنزلية ب�سبب 

ق��ل��ة ال��ط��ل��ب، الم����ر ال����ذي ي�����س��ط��ره��م اىل 

لبيع  الجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  اللجوء 

م��ن��ت��وج��ات��ه��م وت��وف��ر م�����س��در دخ���ل يف ظل 

الو�ساع القت�سادية ال�سعبة .

االنباط- عمان

ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  ع���ام  اأم����ني  ت��ف��ق��د   

والآثار الدكتور عماد حجازين يرافقه 

فريق من الوزارة ودائرة الآثار العامة 

ال�����س��ب��ت، ع�����ددا م���ن امل����واق����ع الأث���ري���ة 

ال�����س��م��ال��ي��ة  ال���ب���ادي���ة  وال�����س��ي��اح��ي��ة يف 

ال�سرقية ومنطقة الأزرق.

واأكد حجازين خالل الزيارة، اأهمية 

اجلهات  بني  اجلهود  وتظافر  التعاون 

ب��ت�����س��ارك��ي��ة مع  ل��ل��ع��م��ل  ال��ع��الق��ة،  ذات 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج 

هذه  يف  املقدمة  واخل��دم��ات  ال�سياحي 

املواقع.

واأ�سار اىل اأن الوزارة ب�سدد اخلروج 

على  �ستنعك�س  �ساملة  �سياحية  بخطة 

اأن��ح��اء  يف  وال�سياحية  الث��ري��ة  امل��واق��ع 

امل���م���ل���ك���ة وب����ال����ت����ايل ع���ل���ى امل��ج��ت��م��ع��ات 

امل���ح���ل���ي���ة. و����س���م���ل���ت ال�����زي�����ارة م���واق���ع 

ام ج���م���ال الأث��������ري، وق�������س���ر ع���م���رة، 

ال�����س��خ��ي��م،  وق�������س���ر  الزرق،  وق���ل���ع���ة 

متحف  وم�����س��روع  البقيعاوية،  �سجرة 

حمطة  يف  الرتاثية  والبيوت  النقو�س، 

ال�سفاوي.

 المهندسين: انتخابات النقابة في 
النصف االول لشهر شباط المقبل

 انخفاض أسعار الدجاج الالحم بنسبة 
6.9% في الربع الثالث من العام

 البيئة: محمية العقبة البحرية تسهم 
في زيادة ايرادات السياحة

االنباط- عمان

ح������ددت ن���ق���اب���ة امل���ه���ن���د����س���ني الردن����ي����ني 

م����واع����ي����د اج����ت����م����اع����ات ه���ي���ئ���ات���ه���ا ال���ع���ام���ة 

من  الول  الن�سف  يف  امل��ق��ررة  وانتخاباتها 

���س��ه��ر ���س��ب��اط امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ت�سمل ال��ف��روع 

وال�����س��ع��ب وه��ي��ئ��ة امل��ك��ات��ب وجم��ل�����س النقابة 

للدورة 29.

اأحمد  املهند�س  املهند�سني،  نقيب  وق��ال 

النقابة  ان  الأح����د،  ام�����س  ب��ي��ان  ال��زع��ب��ي يف 

خ��اط��ب��ت وزي���ر ال���س��غ��ال ال��ع��ام��ة وال���س��ك��ان 

اج���راء  مب��واع��ي��د  الك�سبي  يحيى  امل��ه��ن��د���س 

النتخابات التي اقرها جمل�س النقابة، حيث 

وهيئاتها  ال��ف��روع  جمال�س  بانتخابات  تبداأ 

ال�سعب وهيئاتها  انتخابات  ويليها  املركزية، 

املركزية يف الن�سف الثاين من ال�سهر نف�سه، 

وهيئتها  املكاتب  هيئة  جمل�س  انتخابات  ثم 

بانتخابات  انتهاء  املقبل،  ني�سان  املركزية يف 

جمل�س النقابة يف ايار املقبل.

وب���ني ام���ني ع���ام ال��ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س علي 

ن��ا���س��ر، ان ال��ن��ق��اب��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد لج���راء 

ان��ت��خ��اب��ات��ه��ا يف امل����دد امل���ح���ددة، وان��ه��ا تقوم 

ب��ات��خ��اذ ك��ل م��ا ي��ل��زم ل��ذل��ك، مب��ا فيه حجز 

ال����ق����اع����ات وت���رت���ي���ب���ات الق���������رتاع وال����ف����رز 

وك�����س��وف��ات ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة ح�����س��ب امل���دد 

القانونية.

مراحل،  على  النقابة  انتخابات  وجت��ري 

ح��ي��ث ي�����س��رتط ق���ان���ون ال��ن��ق��اب��ة ان ي��ك��ون 

يف جمال�س  املجل�س ع�سوا  لع�سوية  املر�سح 

ال�سعب الهند�سية، با�ستثناء النقيب ونائبه.

االنباط- عمان

للدجاج  امل��زرع��ة  ب���اب  اأ���س��ع��ار  انخف�ست   

احلايل،  العام  من  الثالث  الربع  يف  الالحم 

املماثلة  بالفرتة  مقارنة  باملئة،   6.9 بن�سبة 

امل��ا���س��ي، وب��ل��غ �سعر الكيلو غ��رام  ال��ع��ام  م��ن 

دينار   1.02 مقابل  دي��ن��ار،   0.95 ال��واح��د 

للكيلو يف الفرتة نف�سها من العام املا�سي.

واأ����س���ارت دائ����رة الح�������س���اءات ال��ع��ام��ة يف 

ارت��ف��اع  اإىل  الح���د،  ام�����س  الربعي  تقريرها 

اأ�سعار بي�س املائدة املنتج من مزارع الدجاج 

املزرعة  ب��اب  اأ�سعار  ارتفعت  حيث  البيا�س، 

يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام احل���ايل بن�سبة 

من  الفرتة  ذات  مع  مقارنة  باملئة،   46.7
اإنتاج  ارتفع  للتقرير،  ووفقا  املا�سي.  العام 

حلوم الدجاج يف الربع الثالث من هذا العام 

األف   79.3 بلغ  حيث  باملئة،   32.2 بن�سبة 

طن مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي 

والبالغة 60 األف طن.

االنباط- عمان

 قالت وزارة البيئة، اإن اإقامة اأول حممية 

�سي�سهم  العقبة،  خليج  يف  اململكة  يف  بحرية 

يف دع��م القت�ساد الوطني من خ��الل زي��ادة 

من  املزيد  وخلق  البيئية  ال�سياحة  اإي���رادات 

بالتنزه  املتعلقة  الق�سايا  يف  العمل  فر�س 

البحري والغو�س حتت املاء، واحلفاظ على 

البيئة البحرية.

وا���س��اف��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان ام�����س الأح���د، 

املحمية يعد اجن��ازا وطنيا، يعزز  اإع��الن  اأن 

مكانة اململكة على ال�سعيد الدويل يف الوفاء 

التنوع  اتفاقية  الدولية، خا�سة  بالتزاماتها 

احليوي وحتقيق التنمية امل�ستدامة اخلا�سة 

باحلياة حتت املاء.

بالتعاون  ج��اء  املحمية  اع��الن  ان  وبينت 

وال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

برنامج  م��ن  وب��دع��م  اخل��ا���س��ة،  القت�سادية 

الأمم املتحدة الإمنائي.

ق���رارا  ا���س��در  ال�����وزراء  ي��ذك��ر ان جمل�س 

يف  البحرية  املحمية  اإع���الن  على  باملوافقة 

حممية  اول  لتكون  م��وؤخ��را،  العقبة  خليج 

بحرية يف اململكة.

االثنني   14/ 12 / 2020



املحلي

من  ور�سائل  لهواتف  تعر�ست  املا�سيه  والع�سرين  الأربع  ال�ساعات  خالل 

اخلارج و حماولة  لخرتاق و�سرقة ح�ساب الوت�س اب فبعثت كل املرا�سالت 

والهواتف اإىل وحدة اجلرائم الليكرتونيه فجاءين اجلواب باأنها حماولة 

ال��وت�����س اب م��ن خ���ارج الردن ودل��ي��ل حل��م��اي��ة الخ�����رتاق  وه��ذا  اخ����رتاق 

اإىل  يقودين 

اول( ان���ا ع��ل��ى ع��الق��ة وم��ع��رف��ة اخ���وي���ه م���ع رئ��ي�����س ال���وح���ده  و���س��ب��اط 

خرية  من  و�سباطها  ورئي�سها  الليكرتونيه  اجل��رائ��م  وح��دة  يف  بهم  نعتز 

وذكاء،ومتابعه  فنيه وحتليل  قدره  الردن  يف  الفنيه يف  والكفاءات  ال�سباب 

وم��و���س��وع��ي��ه و���س��رع��ه ودق����ه يف الإجن�����از وال��ع��م��ل  وح��ر���س��ا ع��ل��ى ال��وط��ن 

ال��ت��وا���س��ل الجتماعي  ق��ن��وات  ال��ع��ومل��ه وان��ت�����س��ار  وامل��واط��ن يف ظ��ل حت��دي��ات 

الهائل التكنولوجي  والتقدم  البديل  والإعالم 

اأنحاء  يف  ال��وح��دة  ف��روع  ويف  لديهم  العمل  من  هائل  حجم  ثانيا(هناك 

الوحده  رئي�س  يبذلها  التي  اجل��ب��اره  اجل��ه��ود  رغ��م  ب��اأن��ه  راأي��ي  ويف  اململكه 

التوا�سل الجتماعي  الإعالم وقنوات  والتوجيه عرب  التوعيه  و�سباطها يف 

اأن هناك ما  اإل  واملحا�سرات والندوات واإعطاء املعلومات للنا�س والتحذير 

التوا�سل  ال�سئء لقنوات  اأو ي�سر على ال�ستخدام  اأو ل يعرف  زال يتجاهل 

اأو اغتيال ال�سخ�سيه  اأو الت�سهري  الجتماعي والإعالم غري املهني لالبتزاز 

لهم  قيمة  ل  بانه  معروفني  ناعقني  من  والكذب  والفو�سى  الفنت  ن�سر  اأو 

جلهات  عمل  يكون  وق��د  واب��ت��زاز  ان��ت��ه��ازي  ب�سكل  ال�سوي  غ��ري  وبتاريخهم 

ومواقفه  واجن��ازات��ه   جناحه  وق�سة  ال��ن��م��وذج  ال��وط��ن  اإىل  تنظر  خارجيه 

واحل�سد  واللوؤم  احلقد  بعني  الوطنيه 

ل  املهني  غري  والإعالم  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  باأن  املعروف  ثالثا( 

ا�ستخدامها  وهناك  واأ�ساليب فنيه يف  ال�سيطره عليهم وهناك طرق  ميكن 

الليكرتونيه يف  لدينا وحدة اجلرائم  ولكن  �سلبيه   فنيه  لديهم قدره  من 

ال�ستخدام  ادوات  وك�سف  وق��دره  بكفاءه  التعامل  على  ق��ادره  العام  الأم��ن 

من  ب��اأن  معلن  راأي  ويل  ومتابعتها  الجتماعي  التوا�سل  لقنوات  ال�سيء 

يزود اي ناعق مبعلومات اأو اخبار عن وطنه عمدا  وقا�سدا يجب اأن يعامل 

وتطبيق  العقوبات   قانون  وتطبيق  وطنه  يخون  اأو  يتج�س�س  كمن  معاملته 

الناظمه  القوانني 

راب���ع���ا( م��ن خ���الل م��ت��اب��ع��ت��ي اج���د ب���اأن ال�����س��ب��اب وخ��ا���س��ة يف اجل��ام��ع��ات 

ت��وع��ي��ه مكثفه دائ��م��ه ع��ن خ��ط��ورة ال���س��ت��خ��دام  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  وامل���دار����س  

ال�����س��يء ل��ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وب��ع�����س��ه��م ي��ق��ع ���س��ح��ي��ه حتري�س 

يتطلب  وه���ذا  الب���ت���زاز  اأو  الإ���س��اع��ات  اأو  ال��ف��نت  او  للت�سوي�س  م��ق�����س��وده  

يقوم  وطني  بح�س  وامن��ا  بعينها  م��واد  عرب  والتوجيه  التوعيه  فقط  لي�س 

لن�سر  اعتقد  كما  ا�سا�سيتان  قاعدتان  هما  والإع��الم  فالتعليم  اجلميع  به  

دائم  ب�سكل  الليكرتونيه  اجلرائم  وحدة  به  تقوم  الذي  والتوجيه  الوعي 

وم�سلحتهم  انني  ودون  �ساعه   ٢٤ الدوام  و  عملها  على  املهنيه  الأعباء  رغم 

الوطن م�سلحة 

وقادره   بها  نعتز  العام   الأم��ن  يف  الليكرتونيه  اجلرائم  وحدة  خام�سا( 

ب�����س��ك��ل ق���وي و م��ه��ن��ي ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ف��ن��ي��ه والخ����رتاق����ات. 

وتقدم  وال�ستقرار يف ظل حتديات  الأم��ن  يعزز  والب��ت��زاز  مبا  وال���س��اءات 

التويرت  اإىل  بوك  الفي�س  اجتماعي متنوعه من  توا�سل  وقنوات  عاملي  فني 

الذكي  فالهاتف  اب  الوت�س  اإىل  اليوتيوب  اإىل  المي��و  اإىل  ان�ستغرام  اإىل 

ت�ساهم  والتوجيه  التوعيه  يتطلب  وهذا  وتغيري  اإعالم  و�سيلة  اأ�سبح  اليوم 

اهليه وجمتمع  وامل�سجد وموؤ�س�سات  والكليه واجلامعه  واملدر�سه  ال�سره  به 

هي  وا�ستقراره  الوطن  اأم��ن  على  فاحلفاظ  م�سوؤوؤل  مهني  واع��الم  م��دين 

بالتعاون  اجلميع  م�سوؤوؤلية  وبناتنا  ابنائنا  حماية  و  اجلميع  م�سوؤوؤلية 

وعمل الفريق مع وحدة اجلرائم الليكرتونيه هو ال�سا�س فلننظر ونعترب 

مما حدث  لدول وخا�سة ال�سباب فيها عندما مت ا�ستدراجهم من ارهابيني 

وقتلوا وهجروا  وماتوا  وت�ستتوا  دولهم  فتم تدمري  دماغهم   ومت غ�سيل 

ودورها  وطننا  منجزات  من  وهي  الليكرتونيه  اجلرائم  بوحدة  نفتخر 

ي��ك��ون كل  اأن  ال��ع��ام يف الأم����ن وال���س��ت��ق��رار والأ����س���ل  ك��م��ا ه��و دور الأم����ن 

والإجناز  للبناء  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  ت�ستخدم  وان  جندي  مواطن 

القادم  ال�سبت  دويل  و�سا�سارك يف موؤمتر  الجتماعي  ال�سلم  واحلفاظ على 

فر�سان  يعقده  الذي  الجتماعي  وال�سلم  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  حول 

البع�س  قبل  ا�ستخدامها من  بداأ   الجتماعي  التوا�سل  قنوات  ال�سالم لن 

ب�سراحه  و���س��احت��دث  املجتمعي  ال�سلم  و���س��رب  وال��ك��ذب  وللفنت  للتطاول 

لقنوات  قله  قبل  من  �سيء  ا�ستخدام   من  تتعر�س  العربيه  جمتمعاتنا  باأن 

الجتماعي    التوا�سل 

ح��م��ى اهلل ال���وط���ن وال�����س��ع��ب واجل��ي�����س والأج����ه����زة الم���ن���ي���ه  ب��ق��ي��ادت��ن��ا 

املعظم  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �سيدنا  جاللة  بقيادة  التاريخيه  الها�سميه 

املعظم  الأمري احل�سني  العهد  و�سمو ويل 

د. محمد طالب عبيدات

 وحدة الجرائم االليكترونيه 
في مديرية األمن العام

 السفير الرويعي : العالقات األردنية البحرينية نموذج للعالقات بين الدول

 السفير السويسري يفتتح صالة االستراحة في سيزامي

طلبة البلقاء التطبيقية في طليعة فرق مسابقة ريادة األعمال العالمية

االنباط- عمان

اأحمد  اأك��د �سفري مملكة البحرين يف عمان،   

الأخ��وي��ة  العالقات  متانة  ال��روي��ع��ي،  يو�سف  ب��ن 

وامل���م���ي���زة ال��ت��ي جت��م��ع ال��ق��ي��ادت��ني ال��ر���س��ي��دت��ني 

وال��ب��ح��ري��ن،  الأردن  يف  ال�����س��ق��ي��ق��ني  وال�����س��ع��ب��ني 

بها  والرت��ق��اء  تعزيزها  امل�سرتك على  واحلر�س 

امل�سرتكة  امل�����س��ال��ح  يحقق  مب��ا  امل���ج���الت  جميع 

يف  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  وتكثيف 

البلدين.

احتفال  مبنا�سبة  ال��روي��ع��ي،  ال�سفري  وق���ال 

الوطنية،  باأعيادها  ال�سقيقة  البحرين  مملكة 

احل��دي��ث��ة يف  البحرينية  ال���دول���ة  ق��ي��ام  وذك����رى 

اأحمد الفاحت، دولة عربية م�سلمة  املوؤ�س�س  عهد 

عام 1783 ميالدية، والذكرى ٤9 لإن�سمامها يف 

الأمم املتحدة كدولة كاملة الع�سوية، والذكرى 

٢1 لت�سّلم امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة مقاليد 

احلكم، اإن العالقات البحرينية الأردنية متيزت 

ب��ك��ون��ه��ا ع��الق��ات ت��اري��خ��ي��ة خ��ا���س��ة، ت��رب��ط بني 

الثاين  ع��ب��داهلل  بامللك  ممثلة  البلدين  قيادتي 

وتعترب  اآل خليفة،  بن عي�سى  امللك حمد  واأخيه 

منوذجا ومثال يحتذي به للعالقات العربية.

واأك����د ال�����س��ف��ري ال��روي��ع��ي اأن ت��ل��ك ال��ع��الق��ات 

اأعطت الرتابط الثنائي بني البلدين ال�سقيقني 

ب��ع��دا م��ت��ط��ورا و���س��ام��اًل يف ع���دة م��ي��ادي��ن، وق��د 

التطور  م��ن  كبريا  �سوطا  العالقة  ه��ذه  قطعت 

وامل�ستويات،  ال�سعد  والتعاون على كافة  والنماء 

و�سطية  �سيا�سة  والأردن  البحرين  يجمع  كما 

انتهجها البلدان ال�سقيقان، مبنية على العتدال 

والح��رتام املتبادل وعدم التدخل ب�سوؤون الدول 

الأخرى.

ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  ال���ع���الق���ات الأردن����ي����ة  اأن  وب����ني 

وكبار  ال����وزاري  وامل�����س��ت��وى  القمة  م�ستوى  على 

ت���ط���ورا م��ل��ح��وظ��ا م���ن حيث  امل�����س��وؤول��ني ت�سهد 

ال���ت���ع���اون يف ال�������س���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة والأ�����س����واق 

وخدمات  الت�سال  و�سركات  وامل�سرفية  املالية 

الثقافية  والعالقات  الن��رتن��ت  وخدمة  البنوك 

م�سريا  الطريان،  وخطوط  وال�سياحية  والفنية 

منها  ب��ات��ف��اق��ي��ات  ي��رت��ب��ط��ان  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  اإىل 

والقت�سادية  والإعالمية  والثقافية  التعليمية 

والنقل  والريا�سة  وال��ع��الج  ال�سحية  وال�����س��وؤون 

وال�سرطي  الع�سكري  والتعاون  وال��ربي  اجل��وي 

واجل���م���ارك، وي��رت��ب��ط ال��ب��ل��دان ب��� 16 ات��ف��اق��ي��ة و 

٤ برامج  ب��روت��وك��ولت و   3 6 م��ذك��رات تفاهم و 

ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 

البلدين ما يقارب 75 مليون دينار اأردين.

البحرينية  ال�����س��راك��ة  اأن  ال��روي��ع��ي  واأو����س���ح 

الأردنية لي�ست وليدة م�سالح ظرفية اأو ح�سابات 

ال�سادق  الإمي��ان  ت�ستمد قوتها من  اإمن��ا  عابرة، 

بوحدة امل�سري ومن تطابق وجهات النظر، وقد 

ل�سراكة  املتينة  الأ�س�س  البلدان من و�سع  متكن 

ا�سرتاتيجية ونتائج م�سار مثمر من التعاون على 

امل�ستوى الثنائي بف�سل الإرادة امل�سرتكة.

وفخره  اع��ت��زازه  البحريني  ال�سفري  واأب����دى 

ال�سيافة  ب��ك��رم  م�����س��ي��دا  و���س��ع��ب��ا،  ملكا  ب�����الأردن 

الكبرية  واملحبة  الأ�سيلة  وال�سيافة  والأخ���الق 

البحريني  امل��واط��ن  يجدها  ال��ت��ي  والت�سهيالت 

املجتمع  اأف���راد  كافة  م��ن  الأردن  ال��ث��اين  بلده  يف 

يحفظ  اأن  وج����ل  ع���ز  امل������وىل  داع���ي���ا  الأردين، 

الأم��ن  نعمة  عليهما  وي��دمي  والبحرين  الأردن 

والأزده����ار  التطور  م��ن  وال���س��ت��ق��رار نحو مزيد 

وم�ستقبل اأف�سل زاهر بالعطاء والتطور والنماء.

االنباط- عمان

 افتتح ال�سفري ال�سوي�سري يف الأردن، لوكا�س 

ج���ا����س���ر، وم���دي���ر ع�����ام امل���رك���ز ال�������دويل ل��ل�����س��وء 

ال�سنكروتروين للعلوم والتطبيقات التجريبية يف 

ال�سرق الأو�سط )�سيزامي(، الدكتور خالد طوقان، 

ام�س الأحد، �سالة ال�سرتاحة ال�سوي�سرية يف دار 

ال�سيافة املتواجد يف خمترب الأبحاث.

ال�سيافة  دار  اأق��ي��م يف  ال���ذي  وح�سر احل��ف��ل، 

وع���رب تقنية الت�����س��ال امل��رئ��ي ع���دد م��ن �سركاء 

الدولة  وزارة  �سمنهم  من  �سوي�سرا،  يف  �سيزامي 

والبتكار ومعهد  والأبحاث  للتعليم  ال�سوي�سرية 

بول �سريير. وقالت ال�سفارة ال�سوي�سرية بعمان، 

املركز  يعترب  �سيزامي  اإن  ام�س،  بيان �سحايف  يف 

التجريبية  للعلوم  �سنكروترون  ل�سعاع  ال���دوىل 

خمترب  اأول  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف  والتطبيقية 

اإقليمي من نوعه يف ال�سرق الأو�سط واأّول مركز 

دويل رئي�سي للتمّيز يف املنطقة.

وم�سر  وق��رب���س  الأردن  ب��امل�����س��روع  وي�����س��ارك 

وتركيا،  وباك�ستان  واإ�سرائيل  واإي���ران  وفل�سطني 

وتعترب  اأخ����رى،  ومنظمات  دول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الدولة  وزارة  خ��الل  من  مراقبة  دول��ة  �سوي�سرا 

ال�سوي�سرية للتعليم والأبحاث والبتكار. وقالت 

ال�سفارة اإن هنالك عالقة وثيقة تربط �سوي�سرا 

ب�سيزامى منذ تاأ�سي�سها؛ حيث يدعم معهد بول 

�سيزامي  ب�سوي�سرا  فيليجن  يف  وم��ق��ره  �سريير 

لالأبحاث  الأوروب���ي���ة  املنظمة  وتعترب  بانتظام. 

ال�سريك  جينيف  ومقرها   )CERN( النووية 

ال��رئ��ي�����س��ي ل���� ���س��ي��زام��ي، واأي�����س��ا ت��ربع��ت �سركة 

دي��ك��رت���س، ال��ت��اب��ع��ة مل��ع��ه��د ب���ول ���س��ريي��ر، بجهاز 

كا�سف اإىل �سيزامي، مما اأدى اىل تعزيز العالقات 

جميع  ع��ل��ى  والردن  ���س��وي�����س��را  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

امل�ستويات.  واأ�سارت اإىل اأن احلكومة ال�سوي�سرية 

الأردن  يف  �سفارتها  خ���الل  وم���ن  م��وؤخ��را  ق���ررت 

وذل��ك  ال�سوي�سرية،  ال���س��رتاح��ة  �سالة  مت��وي��ل 

البحث  يف  امل�ستمرة  �سيزامي  واإمكانيات  لأهمية 

الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  يف  العلمي  والتطوير 

ال�سيافة اجلديد  دار  ال�سالة داخ��ل  حيث �ستقع 

بجوار املوقع الرئي�سي و�سيوفر للعلماء الزائرين، 

مب��ا يف ذل���ك ط���الب اجل��ام��ع��ات وال��ب��اح��ث��ني، من 

ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل ب��ي��ئ��ة م��الئ��م��ة ل��ل��ت��ب��ادل 

والتعاون.

 واأ�����س����اف����ت ���س��ت�����س��م��ح ����س���ال���ة ال����س���رتاح���ة 

ال�����س��وي�����س��ري��ة ل�����س��ي��زام��ي ب��ا���س��ت�����س��اف��ة ن����دوات 

وموؤمترات دولية للخرباء وامل�سوؤولني والعلماء، 

بالإ�سافة اإىل توفري فر�سة اإن�ساء عالقات دائمة 

العلمي  التطور  وتعزيز  والعلماء  الباحثني  بني 

واملعريف يف ال�سرق الأو�سط من خالل املناق�سات 

امل�ستعر�سة  املو�سوعات  وتعد  املعلومات.  وتبادل 

م��ث��ل ال��ت��ف��اع��ل ب���ني ال���ع���ل���وم ال���ع���اب���رة ل��ل��ح��دود 

ا�سرتاتيجية  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  والدبلوما�سية 

�سوي�سرا يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا والتي 

اعتمدها املجل�س الفيدرايل ال�سوي�سري يف ت�سرين 

الأول ٢0٢0. وبينت ال�سفارة اأن �سالة ال�سرتاحة 

اإح��رتازي��ة  اإج���راءات  و�سط  افتتحت  ال�سوي�سرية 

ب�سبب جائحة ف��ريو���س ك��ورون��ا وب��ال��ت��زام قواعد 

التباعد الجتماعي وعرب تقنية الت�سال املرئي

البلقاء االنباط- 

اجلامعية  ال��ف��رق  م��ن  ���س��دي��دة  مناف�سة  ب��ع��د 

وع���دده���ا ٢٤ ف��ري��ق��ا م��ن اجل��ام��ع��ات الأم��ري��ك��ي��ة 

والعراقية واجلامعات الوطنية تاأهل فريق جامعة 

  )HCBQ( “جتوال«  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ب��ل��ق��اء 

العمال  ري���ادة  م�سابقة  م��ن  النهائية  للمرحلة 

 .،Global Solution - IREX وال�ستدامة العاملية

وق���د ���س��ارك��ت ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ب��ث��الث��ة ف��رق 

حتت ا�سراف اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة 

ه��م : ال��دك��ت��ور م��ع��اوي��ة ح����داد وال���دك���ت���وره لينا 

والدكتور عمر  الو�ساح  �سليمان  والدكتور  ار�سيد 

عربيات، حيث تاأهل فريق الدكتور عمر عربيات 

بعد مناف�سة قوية من قبل اجلامعات الأمريكية 

والعراقية والردنية. ويتكون الفريق من الطلبة: 

ع��م��ار اخل��ط��ي��ب، ل��ي��ث �سليم، ه��ب��ه ع��ل��ي��ان، رزان 

اخلطيب، اإياد م�سعود، هاله املفلح، اأ�سامة امل�سيمي 

، هبة القدومي، وعبداهلل اجلبور. 

الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س جامعة 

للطلبة وم�سرف  ال�سكر  التطبيقية قدم  البلقاء 

هذا  لتحقيق  بذلوها  التي  اجلهود  على  الفريق 

الإجن�����از ال����ذي ي�����س��اف اإىل اإجن������ازات اجل��ام��ع��ة 

ثابتة  بخطى  العاملية  نحو  ال��ت��ق��دم  يف  وطلبتها 

توفرها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الإم��ك��ان��ي��ات  على  ترتكز 

الأعمال  حا�سنات  خ��الل  من  لطلبتها  اجلامعة 

وامل��خ��ت��ربات ودع����م الأف���ك���ار اجل���دي���دة ال��ري��ادي��ة 

التي  ال��درا���س��ي��ة  والإب��داع��ي��ة للطلبة واخل��ط��ط 

الطلبة  م��ه��ارات  تنمية  على  لرتكز  هيكلتها  مت 

ليتمكنوا من املناف�سة العاملية وولوج �سوق العمل 

بكفاءة واقتدار. 

ملتابعة احلفل  الزعبي اجلميع  الدكتور  ودع��ا 

 ٢0٢0-1٢-16 الرب��ع��اء  ي��وم  للم�سابقة  النهائي 

املبا�سر للحفل من خالل موقع  حيث يتم البث 

مكتب التعاون والعالقات الدولية للجامعة على 

موقع اجلامعة. 

واأ����س���اف ال��دك��ت��ور ال��زع��ب��ي ان حت���دي حلول 

ال�ستدامة العاملية مبادرة تبادل افرتا�سية تدعم 

ال�ستعداد الوظيفي يف الوليات املتحدة والعراق 

والأردن. ت�ستهدف طالب اجلامعات من الوليات 

واح����د حلل  ك��ف��ري��ق  والأردن  وال���ع���راق  امل��ت��ح��دة 

التحديات العاملية التي تواجه قطاع الأعمال يف 

خمتلف ال�سناعات. 

العاملية  امل�سابقة  ه���ذه  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 

ال��ع��امل��ي��ة ت��ق��وي م���ه���ارات ح��ل امل�����س��ك��الت، وت��ط��ور 

رواب����ط دائ��م��ة ب��ني ال����دول امل�����س��ارك��ة، م��ع تعزيز 

م��ه��ارات ال��ط��الب الوظيفية م��ن خ��الل التعاون 

عرب الإنرتنت.

هذا ويتم متويل هذه امل�سابقة من خالل مبادرة 

�ستيفنز، التي ترعاها وزارة اخلارجية الأمريكية، 

الأمريكية، ويديره  بتمويل مقدم من احلكومة 

معهد اأ�سنب، كما تدعمها موؤ�س�سة عائلة بيزو�س 

وحكومتي املغرب والإمارات العربية املتحدة.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    14   /  12  / 2020

العربية-وكاالت

اأع��ل��ن��ت رئ��ي�����س��ة امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب����ي����ة، 

اأور�سوال فون دير اليني، اأنه مت االتفاق مع 

جون�سون  بوري�س  بريطانيا  وزراء  رئي�س 

على موا�سلة التفاو�س ب�ساأن بريك�ست.

وق����ال����ت: »ات���ف���ق���ت م���ع ج��ون�����س��ون على 

موا�سلة التفاو�س ب�ساأن بريك�ست«.

اإىل ذلك، �سددت على اأن املحادثات حتى 

االآن مع بريطانيا ب�ساأن بريك�ست اإيجابية. 

اأعلنت فيه  تاأتي هذه الت�سريحات يف وقت 

كل من بريطانيا واالحتاد االأوروبي باأنهما 

حققا تقدما يف اتفاق التجارة.

ول��ك��ن ع���اد رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ري��ط��اين 

ف�سل  اأن  م���ن  ل��ي��ح��ذر  ب��وري�����س ج��ون�����س��ون 

ب��ع��د خ���روج بريطانيا  ال��ت��ج��ارة  حم���ادث���ات 

ي��زال ال�سيناريو  م��ن االحت���اد االأوروب����ي ال 

»االأك����ر ت��رج��ي��ح��اً« ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ق��رار 

اململكة املتحدة واالحتاد االأوروبي مبوا�سلة 

حمادثاتهما.

للتلفزيون  املحافظني  زعيم حزب  وقال 

اأن االأمر االأكر  اأكرر  اأن  الريطاين »علي 

علينا  اأن�����ه  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ه���و  االآن  ت��رج��ي��ح��ا 

االحت��اد  من  بريطانيا  )خل��روج  اال�ستعداد 

االأوروب�����������ي( ب�������س���روط م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة 

العاملية« يف االأول من كانون الثاين/يناير«.

تخزين املواد الغذائية

من جهة اأخرى، ذكرت �سحيفة �سنداي 

تاميز اأن وزراء بريطانيني ن�سحوا املتاجر 

ال���ك���رى ب��ت��خ��زي��ن امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة و���س��ط 

اح��ت��م��االت خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االحت���اد 

االأوروب����ي ب��ا ات��ف��اق وخم���اوف م��ن ح��دوث 

نق�س يف االإمدادات.

اأن  امل���ق���رر  م���ن  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 

بوري�س  الريطاين،  ال��وزراء  رئي�س  يتوىل 

اخ��ت��ارت  اإذا  التخطيط  عملية  ج��ون�����س��ون، 

االأوروب����ي  م��ن االحت���اد  اخل���روج  بريطانيا 

���س��رياأ���س جل��ن��ة خا�سة  واأن�����ه  ات���ف���اق،  دون 

لا�ستعداد لهذا االأمر.

ال���وزراء طلبوا من  اأن  التقرير  واأ���س��اف 

الطبية  االأدوي���ة واالأج��ه��زة  ت��وري��د  �سركات 

واللقاحات تخزين ما يعادل ا�ستهاك �ستة 

اأ�سابيع يف مواقع اآمنة يف بريطانيا.

بريطانيا  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  ك���ان  ب�����دوره، 

اإن  االأح����د،  ال��ي��وم  ق��ال  ق��د  راب،  دومينيك 

ب����اده حت��ت��اج ل��ت��ح��رك وم���رون���ة ل��ل��خ��روج 

م��ن االحت���اد االأوروب�����ي. واأ���س��اف اأن الباب 

مفتوح لتمديد مهلة اخلروج باتفاق ب�ساأن 

بريك�ست.

املقرتحات  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 

ت�سمل �سفقات ملزارعي االأغنام وال�سيادين 

و�����س����رك����ات ت�����س��ن��ي��ع ال�������س���ي���ارات وت���وري���د 

اأو  جتارتهم  �ستتعطل  ال��ذي��ن  الكيماويات 

من  ج��م��رك��ي��ة  ت��ع��ري��ف��ات  عليهم  �ستفر�س 

يناير  م���ن  االأول  ب��ع��د  االأوروب�������ي  االحت�����اد 

ت�سمل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن  ال���ث���اين.  ك���ان���ون 

احل��زم��ة م��ا ب��ني 8 م��ل��ي��ارات و10 م��ل��ي��ارات 

جنيه.

ي���اأت���ي ذل����ك يف ال���وق���ت ال����ذي ا���س��ط��رت 

االإنتاج يف م�سنع  اإىل وقف  �سركة »هوندا« 

كبري لها يف بريطانيا ب�سبب تاأخر يف ت�سليم 

قطع الغيار، ما اعتر عامة تنذر بال�سوء 

قبل حلول �سهر يناير، حيث ميكن اأن توؤدي 

العوائق  من  اخلالية  التجارة  حقبة  نهاية 

�سا�سل  اإىل تعطل  االأوروب����ي  م��ع االحت���اد 

التوريد اإىل بريطانيا.

وت����ع����ت����زم »ه�������ون�������دا« اإغ����������اق م�����س��ن��ع 

����س���وي���ن���دون، ال�����ذي ي���وظ���ف ح�����وايل 3000 

اإىل  االإن��ت��اج  وحتويل  املقبل  العام  �سخ�س، 

كل من اليابان واأمريكا ال�سمالية وال�سني.

العربية - وكاالت

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة »ب��اك 

اأ���س��ول يف  م��دي��ر  اأك���ر   - فينك  روك«، الري 

العامل - اإن موجة االكتتابات العامة �ساحبة 

االرتفعات ال�ساروخية خال عام 2020 »غري 

من  »بالعديد  تنتهي  اأن  وميكن  م�ستدامة« 

احلوادث«.

وح���ث ف��ي��ن��ك امل�����س��ت��ث��م��ري��ن خ���ال م��وؤمت��ر 

تقييم  الإعادة  املالية،  للتكنولوجيا  افرتا�سي 

االأمر قائًا »ال�سوؤال هو: هل ت�سعري ال�سوق 

ك��ب��ري ج���داً م��ن م��ع��دل ال��ن��م��و ال���ذي ترتقبه 

»بلومرغ«،  ذكرته  ملا  وفقاً  ال�سركات؟«،  هذه 

»العربية.نت«. واطلعت عليه 

ي����وم االأرب����ع����اء، اأغ��ل��ق��ت »دوردا���������س« على 

العام  االكتتاب  �سعر  اأعلى   %86 بن�سبة  ارتفاع 

 Airbnb ارت��ف��ع��ت  فيما  دوالر،   102 عند 

ال��ت��داوالت  من  االأول  اليوم  يف   %143 بن�سبة 

 3.5 حوايل  ال�سركتان  جمعت  اخلمي�س.  يوم 

االأ���س��واق  يف  لهما  ظهور  اأول  يف  دوالر  مليار 

العامة.

وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة »اآي����ر ب��ي اإن ب���ي« اأك���ر من 

قدرت  والتي  اجلمعة،  ي��وم  دوالر  مليار   100

جولة  خال  فقط  دوالر  مليار   18 ب�  قيمتها 

اأب��ري��ل و�سط  ال��ت��م��وي��ل اخل��ا���س االأخ����رية يف 

وباء كورونا.

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ال��ت��ق��ي��ي��م��ات ال��ع��ال��ي��ة 

ف���اإن   ،  DoorDash و   Airbnb ل���� 

بعد. لي�ستا مربحتني  ال�سركتني 

ووفقاً للملياردير، كري�س �ساكا، فاإن اخلوف 

وراء  الرئي�سي  ال�سبب  كان  الفر�سة  من �سياع 

االأ�سهم. ل�سراء  امل�ستثمرين  تكالب 

ويف دليل على هذا ارتفعت وثائق �سندوق 

لاكتتاب«،  »ريني�سان�س  املتداولة  املوؤ�سرات 

اجلديدة-  ال�سركات  اكتتابات  يتتبع  وال��ذي 

حد  اإىل  م��ت��ج��اوزة  االآن،  حتى   %111 بن�سبة 

 500 بورز  اآند  �ستاندرد  موؤ�سر  مكا�سب  كبري 

من بداية العام حتى االآن بن�سبة %13.

أكبر مدير أصول في العالم يحذر المستثمرين من كارثة!

الريا�ض-العربية

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة ال��ب��ح��ر االأح���م���ر ال�����س��ع��ودي��ة 

البحر  م�سروع  يف  دوالر  مليار   3,75 ا�ستثمارها 

 27 األ���ف وظيفة وي���در   70 ال���ذي ي��وف��ر  االأح��م��ر 

مليار دوالر على الناجت املحلي و6 مليارات دوالر 

الت�سغيل. بعد  �سنويا 

وق�����ال ج����ون ب���اغ���ان���و، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ت����اأخ����ذ جم����راه����ا م��ع  امل���ب���اح���ث���ات  اإن  ل��ل�����س��رك��ة 

ل��ان��خ��راط  واإق��ل��ي��م��ي��ني  حم��ل��ي��ني  م�ستثمرين 

وهياكل  وف��ن��ادق  منتجعات  اإجن����از  م�����س��اري��ع  يف 

هناك. ترفيهية 

االإ�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  امل�سروع  ه��ذا  يدخل 

من  والتي   ،»2030 »روؤية  ب�:  املعروفة  ال�سعودية 

االقت�سادية  الروة  م�سادر  تنويع  اأهدافها  بني 

يف ال����ب����اد وال���ت���خ���ف���ي���ف م����ن االع����ت����م����اد ع��ل��ى 

املحروقات.

البحر  م�����س��روع  اإن  ق��ائ��ا  ب��اغ��ان��و  واأ����س���اف 

والعمل  مهمة،  »مب��راح��ل  مي��ر  حاليا،  االأح��م��ر، 

ي�سري على الطريق ال�سحيح ال�ستقبال اأول وفد 

2022«. واأو�سح  من ال�سيوف بحلول نهاية عام 

)مطار  ال���دويل  امل��ط��ار  افتتاح  يتم  »عندما  اأن��ه 

الوجهة( والفنادق االأربعة االأوىل، �سيتم افتتاح 

ال��ف��ن��ادق ال���� 12 امل��ت��ب��ق��ي��ة امل��ق��رر ا���س��ت��ك��م��ال��ه��ا يف 

»توفر ما  2023«. و�سوف  االأوىل يف عام  املرحلة 

5 جزر ومنتجعني  اآالف غرفة عر   3 جمموعه 

�سيكون   ،2030 ع��ام  يف  االنتهاء  وعند  داخليني، 

هناك 50 فندقاً توفر ما ي�سل اإىل 8 اآالف غرفة 

 22 ع��ر  �سكني  ع��ق��ار  األ���ف   1.3 ون��ح��و  فندقية، 

جزيرة و6 مواقع يف الر الرئي�سي«.

اال�ستثمار  »هذا  فاإن  باغانو،  قول  حد  وعلى 

وجهة  اأك���ر  االأح���م���ر  ال��ب��ح��ر  م�����س��روع  �سيجعل 

بالكامل  مرافقها  ت��دار  وال��ت��ي  عاملية،  �سياحية 

على  امل��ائ��ة،  يف   100 بن�سبة  امل��ت��ج��ددة  ب��ال��ط��اق��ة 

�سنن�سئ  ذل��ك  حتقيق  ول�سمان  ال�ساعة،  م��دار 

اأك����ر م��ن�����س��اأة ل��ت��خ��زي��ن ال��ب��ط��اري��ات يف ال��ع��امل 

بقدرة ت�سل اإىل األف ميغاواط لكل �ساعة«.

ي�سكل  ال�سياحة  قطاع  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

الناجت  من   %3.4 ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

املحلي.

العربية-رويرتز

االأ�سهم  اأ���س��واق  على  ي��ذك��ر  تغري  ي��ط��راأ  مل 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ب��اخل��ل��ي��ج، ال��ي��وم االأح�����د، يف غ��ي��اب 

حني  يف  ال�سراء،  على  ت�سجع  جديدة  حمفزات 

ا�ستقرت بور�سة دبي عند االإقفال بعد مكا�سب 

على مدار �ست جل�سات.

ارتفاع  ال�سعودي، رغم  املوؤ�سر  ا�ستقر كذلك 

خ�سائر  منهيا   %4.1 للتطوير  عمر  جبل  �سهم 

دام���ت ل��ث��اث ج��ل�����س��ات. ومل ي��ط��راأ ت��غ��ري على 

اأك��ر  �سهم  خ�سر  بينما  الرئي�سي،  دب��ي  موؤ�سر 

ب��ن��وك االإم�����ارة، ب��ن��ك االإم�����ارات دب���ي ال��وط��ن��ي، 

.%0.9

ي��ق��وده   %0.6 امل��وؤ���س��ر  ارت��ف��ع  اأب��وظ��ب��ي،  ويف 

ب��ن��وك  اأك������ر  االأول،  اأب���وظ���ب���ي  ب���ن���ك  ����س���ع���ود 

االإم���ارات  االأ���س��ه��م يف  1.4%. حققت  االإم����ارات، 

م��ك��ا���س��ب يف االأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي ب��ف�����س��ل م��وج��ة 

���س��ع��ود غ��ذاه��ا ال��ت��ف��اوؤل ح��ي��ال ت���ط���ورات لقاح 

كوفيد-19.

نقا  ال�سبت  االإم���ارات  اأنباء  وكالة  واأوردت 

املتوقع  م��ن  اأن  امل��رك��زي  للبنك  ت��ق��دي��رات  ع��ن 

النفطي  االإج���م���ايل غ���ري  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  من���و 

من  االقت�ساد  ت��ع��ايف  يعني  م��ا   ،2021 يف   %3.6

انكما�س متوقع يف 2020.

وخ������ارج اخل���ل���ي���ج، ارت���ف���ع امل���وؤ����س���ر امل�����س��ري 

الدويل  التجاري  البنك  0.2%. وتقدم  القيادي 

الكويتية  امل�سرية  القاب�سة  �سهم  وزاد   %0.2

.%1.1

ب��امل��دن  امل�ستهلكني  اأ���س��ع��ار  ت�����س��خ��م  ت�����س��ارع 

الثاين  ت�سرين  نوفمر  يف   %5.7 اإىل  امل�سرية 

من 4.5% يف اأكتوبر ت�سرين االأول، ح�سبما ذكره 

واالإح�����س��اء،  ال��ع��ام��ة  للتعبئة  امل��رك��زي  اجل��ه��از 

متاأثرا بارتفاعات يف اأ�سعار االأغذية.

السعودية .. استثمار 4 مليارات دوالر بمشروع البحر األحمر السياحي

األسهم الخليجية الرئيسية مستقرة وتوقف موجة مكاسب دبي

رئيسة المفوضية األوروبية: اتفقنا على تمديد التفاوض بشأن بريكست

موانئ الكويت تفوز بأحكام قضائية 
قيمتها 181 مليون دوالر

تعاون تجاري بين وكالتي ضمان 
الصادرات باإلمارات وإسرائيل

مصادر بلومبيرغ: ترقب عودة رحالت 
الطيران بين اإلمارات وتركيا

نهاية عصر وادي السيليكون.. بعد 
ماسك بدأ موسم الهجرة إلى تكساس 

الكويت - رويرتز

الكويتية  املوانئ  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  قال 

ال�سيخ يو�سف العبد اهلل ال�سباح، اإن املوؤ�س�سة 

ح�سلت على اأحكام ق�سائية ل�ساحلها مببالغ 

مليون   180.7( دي��ن��ار  مليون   55 ع��ن  تقل  ال 

دوالر( يف الفرتة االأخرية.

تلك  اإن  للموؤ�س�سة،  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأ���س��اف 

مت  املوانئ،  ملوؤ�س�سة  بحقوق  »تتعلق  الق�سايا 

املوؤ�س�سة  ح�سابات  من  �سواء  عليها  اال�ستياء 

اأرا�س  اأو  اأو من �سندوق املوانئ اال�ستثماري، 

مت اأي�سا اال�ستياء عليها ومت اإرجاعها«.

وت��اب��ع يف م��ق��اب��ل��ة م��ع روي�����رتز: »ات��خ��ذن��ا 

باملطالبة  ت��ت��ع��ل��ق  ق�����س��ائ��ي��ة  اإج������راءات  اأي�����س��ا 

االأرا�سي.« بالتعوي�س لهذه 

ويف �سياق مت�سل، قال ال�سيخ يو�سف العبد 

خطة  امل��وان��ئ  موؤ�س�سة  ل��دى  اإن  ال�سباح  اهلل 

ال�سنوات  خ��ال  جديدا  م�سروعا   12 لتنفيذ 

الثاثة  امل��وان��ئ  تطوير  �سمنها  م��ن  املقبلة 

احلالية، واإن�ساء اأربع مدن لوج�ستية جديدة، 

اإن�ساء ميناء بري واآخر بحري  اإىل  باالإ�سافة 

جنوب الباد لاأغرا�س ال�سناعية.

امل�سروعات اجلديدة تفا�سيل 

ح�سلت  م��ن��ه��ا  م�����س��روع��ا   11 اأن  واأ����س���اف 

العمل  يجري  بينما  الازمة،  املوافقات  على 

املتعلق  االأخري،  امل�سروع  موافقات  على  حاليا 

مبادرة  اأن��ه  مو�سحاً  �سناعي،  ميناء  باإن�ساء 

م�سرتكة بني موؤ�س�سة املوانئ والهيئة العامة 

لل�سناعة.

ورف�������س اخل���و����س يف ال��ت��ف��ا���س��ي��ل امل��ال��ي��ة 

للم�ساريع، قائا اإن هذا االأمر »�سابق الأوانه« 

االأول��ي��ة  وم��ي��زان��ي��ت��ه��ا  ج��دي��دة  غالبيتها  الأن 

»اإر����س���ادي���ة«، وم���ن امل��ق��رر اأن ت��ت��وىل ���س��رك��ات 

النهائية لها. التقييمات  عاملية و�سع 

ال���ع���ام  امل����دي����ر  ق������ال  ويف االإط���������ار ذات��������ه، 

ُطرحت  امل�ساريع  تلك  م��ن   10 اإن  للموؤ�س�سة 

ب��ال��ف��ع��ل يف م��ن��اق�����س��ات مل��رح��ل��ة ال��ت�����س��م��ي��م، 

ب��ا���س��ت��ث��ن��اء م�������س���روع امل����وان����ئ ال���ذك���ي���ة ال���ذي 

االأ�سابيع  خ��ال  ت�سميمه  مناق�سة  �ستطرح 

القادمة.

ي��ذك��ر اأن ال��ك��وي��ت ل��دي��ه��ا ث��اث��ة م��وان��ئ 

جت���اري���ة: م��ي��ن��اء ال�����س��وي��خ، امل��ي��ن��اء ال��ت��ج��اري 

الكويت،  مدينة  يف  ويقع  الباد  يف  الرئي�سي 

الرئي�سي  ال�سناعي  امليناء  ال�سعيبة،  وميناء 

وتدير  باجلنوب،  االأحمدي  مبحافظة  ويقع 

ر�سيفا  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �سركة 

ف��ي��ه خم�����س�����س��ا ل�����س��ف��ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از، اأم���ا 

ع��ن��د مدخل  وي��ق��ع  ال��دوح��ة،  فميناء  ال��ث��ال��ث 

التجارية  ال�سفن  مع  ويتعامل  الكويت  خليج 

ال�سغرية.

خطة تطوير املوانئ

اإن خطة  ي��و���س��ف  ال�����س��ي��خ  ق���ال  ذل����ك،  اإىل 

تطوير املوانئ الثاثة تت�سمن زيادة طاقتها، 

من  م��زي��دا  ال�سويخ  ميناء  ي�ستوعب  بحيث 

بينما  امل�����س��اري��ع،  وب�����س��ائ��ع  ال��ع��ام��ة  الب�سائع 

املواد  باجتاه  ال�سعيبة  ميناء  تو�سعة  �ستجري 

النفطية  امل�ستقات  وبع�س  واالأحجار  ال�سائبة 

�سمن  ملوقعه  ن��ظ��را  البرتوكيماوية،  وامل���واد 

�سناعية. منطقة 

اأرباح  �سايف  اإن  قال  املوؤ�س�سة،  ربحية  وعن 

210.1 م��ل��ي��ون دي��ن��ار يف  امل��وؤ���س�����س��ة ب��ل��غ ن��ح��و 

 88.9 مع  االأخ��رية، مقارنة  ال�سنوات اخلم�س 

مليون يف الفرتة ال�سابقة.

واإلغاء  النفقات  توفري  اإىل  ال��زي��ادة  وع��زا 

بع�س املناق�سات »التي ال حاجة لها«، وارتفاع 

ال��ف�����س��اد  م��ك��اف��ح��ة  ج���ان���ب  اإىل  االإي�����������رادات، 

عائدا  نفعها  كان  للموؤ�س�سة  اأرا�س  وا�سرتداد 

على الغري.

موقعها  بح�سب  امل��وان��ئ  موؤ�س�سة  وحققت 

 50.18 بلغت  �سافية  اأرب��اح��ا  االإن��رتن��ت  على 

حتى  االأخ���رية  املالية  ال�سنة  يف  دينار  مليون 

 48.5 مع  مقارنة  املا�سي،  م��ار���س/اآذار  نهاية 

مليون دينار يف ال�سنة ال�سابقة.

 %90 نحو  يف  النفط  على  الكويت  تعتمد 

يف  مواردها  تنويع  على  وتعمل  اإيراداتها  من 

خ�سم اأزمة اقت�سادية ب�سبب انخفا�س اأ�سعار 

اخلام وجائحة فريو�س كورونا.

دبي – رويرتز

وق����ع����ت وك����ال����ت����ا �����س����م����ان ال�����������س�����ادرات 

لتطوير  تعاون  اتفاق  واإ�سرائيل  باالإمارات 

العاقات االقت�سادية بني البلدين.

واأو����س���ح���ت وك���ال���ة اأن���ب���اء االإم�������ارات، اأن 

تاأمني  و�سركة  ال�سادرات  الئتمان  االحت��اد 

خم��اط��ر ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

م�سرتك  دعم  تقدمي  يف  للتعاون  تخططان 

ل���ل�������س���ادرات وال���ت���ج���ارة واال����س���ت���ث���م���ار ب��ني 

البلدين.

وم���ن���ذ ت��ط��ب��ي��ع ال����ع����اق����ات ب��ي��ن��ه��م��ا يف 

ال���ب���ل���دان  وق������ع  امل����ا�����س����ي،  اآب  اأغ�������س���ط�������س 

العاقات  لتعزيز  االتفاقات  من  جمموعة 

والتجارية. االقت�سادية 

ال���ت���ج���ارة  ح���ج���م  اإن  ال����وك����ال����ة  وق����ال����ت 

ال�سنوية بني اإ�سرائيل واالإمارات يف العديد 

 4 اإىل  ي�سل  اأن  املتوقع  من  القطاعات  من 

مليارات دوالر.

للوكالة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ن  وُن��ق��ل 

ظل  »يف  قوله  اإيلي  بن  ني�سيم  االإ�سرائيلية 

�سي�سجع  البلدين،  م��ن  حكومية  �سمانات 

ال�����س��ادرات واال���س��ت��ث��م��ارات وي�سهم  االت��ف��اق 

والتجارية  ال�سيا�سية  املخاطر  تقلي�س  يف 

وزي��������ادة مت���وي���ل ال���������س����ادرات ع���ل���ي امل����دى 

والطويل«. املتو�سط 

وت����ق����دم وك��������االت ائ���ت���م���ان ال���������س����ادرات 

ب��ع�����س االأح����ي����ان  ق����رو�����س، ويف  ����س���م���ان���ات 

مت��وي��ا م��ب��ا���س��را ل��ل��م�����س��رتي��ن يف اخل����ارج، 

الت�سدير. لت�سهيل 

العربية-وكاالت

ق��ال��ت م�����س��ادر ل��وك��ال��ة »ب��ل��وم��ب��ريغ« اإن 

ال���رح���ات اجل���وي���ة ب���ني ت��رك��ي��ا واالإم������ارات 

اأي��ام  غ�سون  يف  �ست�ستاأنف  املتحدة  العربية 

للمرة االأوىل منذ اأن اأجر الوباء ال�سلطات 

على اإغاق املطارات يف وقت �سابق من هذا 

العام.

وذكرت متحدثة با�سم ال�سركة اإن »فاي 

دبي« �ستعاود رحاتها بني دبي واإ�سطنبول، 

دي�سمر.   17 املقبل  اخلمي�س  م��ن  اع��ت��ب��ارا 

الرتكية،  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  تخطط  فيما 

ال���ت���ي مت��ت��ل��ك احل���ك���وم���ة ال���رتك���ي���ة ح�����س��ة 

اخلط  على  رح��ات��ه��ا  ا�ستئناف  منها،   %49

يف غ�����س��ون اأي�����ام، وف���ق���اً مل�����س��ادر حت��دث��ت ل� 

»العربية.نت«. »بلومبريغ«، واطلعت عليها 

وك����ان����ت اخل����ط����وط اجل����وي����ة ال���رتك���ي���ة، 

و����س���رك���ة ط�������ريان االإم������������ارات ق����د ح��ج��ب��ت��ا 

ال��رح��ات ب��ني م��رك��زي��ه��م��ا ح��ت��ى يف ال��وق��ت 

ال�����ذي اأح���ي���ت ف��ي��ه ال��ن��اق��ل��ت��ان ج��داول��ه��م��ا 

امل�ستنزفة من االأوبئة.

ال�����ط�����ريان يف  ت��ن��ظ��ي��م  ت�����رد ه���ي���ئ���ة  ومل 

االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ع��ل��ى ط��ل��ب��ات 

التعليق من وكالة »بلومبريغ«.

وت��ع��ت��ر رح��ل��ة دب����ي واإ���س��ط��ن��ب��ول، ال��ت��ي 

اأك��ر  �سمن  �ساعات،  و5   4 ب��ني  م��ا  ت�ستغرق 

ال����ط����رق ازدح�����ام�����اً يف ط������ريان االإم��������ارات. 

قدم  ال��رتك��ي��ة،  اجل��وي��ة  للخطوط  بالن�سبة 

امل��م��ر ط��ري��ق��ة م��رح��ب��ا ب��ه��ا جل���ذب ال��رك��اب 

اأوروب��ا  اإىل  املتوجهة  ال��روات  اأ�سحاب  من 

ال��غ��رب��ي��ة اأو اأم���ريك���ا ال�����س��م��ال��ي��ة م��ن خ��ال 

مطار اإ�سطنبول اجلديد يف الباد.

العربية-وكاالت

اإىل  ال��ع��م��اق��ة   Oracle ���س��رك��ة  ان�سمت 

ب�سكل  هاجرت  والتي  املتزايدة  ال�سركات  قائمة 

كاليفورينا  والية  يف  ال�سيليكون  وادي  جماعي 

م�سبوقة  غ��ري  ���س��رب��ة  يف  ت��ك�����س��ا���س  والي����ة  اإىل 

الغنية. الذهبية  للوالية 

وقالت ال�سركة اإنها �ستنقل مقرها الرئي�سي 

اإىل اأو�سنت يف تك�سا�س كما و�سعت �سيا�سة عمل 

اختيار  والذين ميكنهم  ملوظفيها،  اأكر مرونة 

العمل من املكتب اأو موا�سلة العمل من املنزل.

ل�سبكة  هيلينجر  دي��ب��ورا  املتحدثة  وق��ال��ت 

ه��ذه  اأن  »ن��ع��ت��ق��د   :CNN Business
 )ORCL( ���ال��ت��ح��رك��ات ه��ي اأف�����س��ل م��وق��ع ل

امل��رون��ة  م��ن  مب��زي��د  موظفينا  وت��زوي��د  للنمو 

ح���ول م��ك��ان وك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل��ه��م«. »���س��ن�����س��ت��م��ر يف 

 Oracle ل�����س��رك��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���ح���اور  دع���م 

ح���ول ال��ع��امل ، مب��ا يف ذل���ك ت��ل��ك امل���وج���ودة يف 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ث��ل يف ���س��ي��ات��ل واأورالن�����دو 

اأخرى  مواقع  اإ�سافة  ونتوقع  وبو�سطن  ودنفر 

جديد«.

اأقدم  من  واح��دة   Oracle �سركة  وتعتر 

عام  وتاأ�س�ست  ال�سيليكون  وادي  يف  ال�����س��رك��ات 

مدينة  يف  حالًيا  ومقرها  كارا  �سانتا  يف   1977

القريبة. ريدوود 

وه���ي م��ن ال�����س��رك��ات ال��ع��م��اق��ة ال��ت��ي توفر 

 135000 ال�سحابية ولديها  الرامج واخلدمات 

موظف حول العامل.

موؤخًرا  ال�سحف  عناوين  ال�سركة  وت�سدرت 

ل�سراء   Walmart م��ع  امل�����س��رتك  لعر�سها 

 Oracle TikTok ال�سهري. وتعد  تطبيق 

االأحدث يف قائمة �سركات التكنولوجيا الكرى 

وامل��دي��ري��ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ال��ذي��ن ي��ن��ت��ق��ل��ون اإىل 

تك�سا�س.
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االنباط-وكاالت

ا���ش��ت��ب��ع��د ج����ون ب���ول���ت���ون، امل�����ش��ت�����ش��ار 

ال�����ش��اب��ق ل��ل��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ل�����ش���ؤون 

ال��رئ��ي�����س  ي���ق���دم  اأن  ال���ق����م���ي،  الأم�������ن 

املغامرة  على  ت��رام��ب،  دون��ال��د  احل���ايل، 

�شنة  ال��ق��ادم��ة  ل��ان��ت��خ��اب��ات  وال��ر���ش��ح 

2024

وقال ب�لت�ن يف ح�ار بثته قناة “�شي 

ت��رام��ب  اأن  اأع��ت��ق��د  “ل  اإن” اأم�������س:  اإن 

لانتخابات”،  اأخ����رى  م���رة  ���ش��ي��ر���ش��ح 

ي��ن��ت��ه��ك  ت����رام����ب  دون����ال����د  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 

اأن  وه����  للمحافظني،  الأ���ش��ا���ش��ي  امل��ب��داأ 

متليها  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  يف  امل�����ش��ارك��ة 

قبل  من  اإماء  ولي�س  اأن�شطتها،  مبادئ 

الأف�������راد، وب��ال��ت��اأك��ي��د ل��ي�����س م���ن خ��ال 

ع��ب��ادة ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، واأ����ش���اف ان���ه ي��ب��دو 

مثل  نف�شه  يتخيل  ت��رام��ب  دون���ال���د  اأن 

رقم  “الرئي�س  التايل  كليفاند  جروفر 

22 ورقم 24 لل�ليات املتحدة

“�شي  �شبكة  ذك���رت  ���ش��اب��ق،  وق���ت  ويف 

خ��ط���ات  يف  ي��ف��ك��ر  ت���رام���ب  اأن  اإن”  اإن 

عام  الرئا�شية يف  للتح�شري لانتخابات 

اللجنة  على  لل�شيطرة  ويخطط   ،2024

لل�ليات  اجلمه�ري،  للحزب  ال�طنية 

امل��ت��ح��دة وو����ش���ع الأ����ش���ا����س مل��ح��اول��ة اأن 

ي�شبح رئي�شا مرة اأخرى

واأمل�����ح ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي، دون���ال���د 

نف�شه  �شري�شح  اأن��ه  اإىل  مل�ؤيديه  ترامب، 

2024 اإذا ف�شل يف البقاء  للرئا�شة يف عام 

يف ه���ذا امل��ن�����ش��ب ب��ع��د ن��ت��ائ��ج ان��ت��خ��اب��ات 

“بوليتيكو”،  �شحيفة  نقلت  كما   ،2020

اأع�شاء  اأم��ام  كلمة  يف  ق�له  ت��رام��ب  ع��ن 

اجل��م��ه���ري:  ل��ل��ح��زب  ال���ط��ن��ي��ة  اللجنة 

نحاول  رائعة،  �شن�ات  اأربع  كانت  “لقد 
اإذا مل  اأخ�����رى.  ���ش��ن���ات  اأرب����ع  ن��ك��م��ل  اأن 

يحدث ذلك، �شاأراكم بعد اأربع �شن�ات”

ك��ذل��ك حت���دث ع���دد اآخ���ر م��ن و�شائل 

ترامب  نية  �شابق، عن  وق��ت  الإع��ام يف 

ال��رئ��ا���ش��ي��ة �شنة  ل��ان��ت��خ��اب��ات  ال��ر���ش��ح 

“ني�ي�رك  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك������رت   ،2024

تر�شحه  ي��ع��ل��ن  ق���د  ت���رام���ب  اأن  تاميز” 

ف�ز  تاأكيد  2024 مبجرد  عام  لنتخابات 

خ�شمه ج� بايدن يف عام 2020

اإن  بي�شت”،  “ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت 

ت���رام���ب ع���ر ع���ن ف���ك���رة ح�����دوث ح��دث 

تن�شيب  اأ�شب�ع  خال  بالر�شيح  يتعلق 

ج� بايدن رئي�شا، اأو يف نف�س الي�م

االنباط-وكاالت

اأحرون�ت”  “يديع�ت  �شحيفة  ك�شفت 

�شرعت  الح���ت���ال  ح��ك���م��ة  اأن  ال��ع��ري��ة، 

“اإ�شرائيلي”،  ح��ك���م��ي  خم��ط��ط  ب���اإق���رار 

مت���ت ���ش��ي��اغ��ت��ه ب��ه��دف ���ش��رع��ن��ة ع�����ش��رات 

الغربية بال�شفة  ال�شتيطانية  الب�ؤر 

وك�����ش��ف��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال���ع���ري���ة ال��ي���م 

“وزارة  الأح������د، ع���ن ���ش��ي��اغ��ة م���ا مت�����ش��ى 

للمخطط  الرئي�شة  النقاط  ال�شتيطان” 

والذي كان مت جتميده �شابًقا

ب�شبب  اأن�����ه  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�����ش����ارت 

خافات بني وزير جي�س الحتال “بيني 

“ت�شاحي  ال���ش��ت��ي��ط��ان  ووزي����ر  غانت�س”، 

الآن،  حتى  عليه  التفاق  وع��دم  هنغبي”، 

فاإن عملية طرحه على حك�مة الحتال 

�شتتاأجل الي�م  للم�شادقة عليه 

يدور  احلديث  فاإن  ال�شحيفة،  وح�شب 

وب���ؤرة  �شغرية  م�شت�طنة   70 �شرعنة  عن 

وت�فري  الغربية،  ال�شفة  يف  ا�شتيطانية 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال����ظ����روف امل��ع��ي�����ش��ي��ة 

اآلف امل�شت�طنني فيها لع�شرات 

تطبيق  اأج��ل  م��ن  ب����ؤرة   46 اختيار  ومت 

فريق  ت�شكيل  �شيتم  حيث  الأوىل،  املرحلة 

املدنية” لإج��راء  “الإدارة  ت�شمى  م��ا  م��ن 

م�شح جديد لتلك الأرا�شي التي مت اإن�شاء 

�شيكل،  م��ل��ي���ن   20 بتكلفة  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ب����ؤر 

اأخ��رى  ملي�ًنا   15 تخ�شي�س  �شيتم  فيما 

التخطيط  لإجراء  ال�شتيطان”  ل�”وزارة 

اأخ���رى  ال��ت��ج��م��ع��ات، و5 م��اي��ني  ت��ل��ك  يف 

لإج�������راء ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 

املنطقة امل�شنفة )ج(

“الإدارة  ع��ل��ى  ف����اإن  ل��ل��م�����ش��روع،  وف���ًق���ا 

خال  م��ن  ال��ف���ر  على  املدنية” امل���اف��ق��ة 

ال�شغرية  امل�����ش��ت���ط��ن��ات  ت��ل��ك  ن��ق��اط  رب���ط 

والب�ؤر، بالبنية التحتية للمياه والكهرباء 

والعمل  ال�شحي،  وال�شرف  والت�����ش��الت 

التعليمية امل�ؤ�ش�شات  اإن�شاء  على 

ب���ني خمت�شني  ع��ق��د  اج��ت��م��اع  وخ����ال 

وال�شتيطان  الحتال  جي�س  وزارتي  من 

“بيني  ق��ال  املدنية”،  “الإدارة  وبح�ش�ر 

غانت�س” وزير اجلي�س اإن القراح املقدم 

مل���اف��ق��ة احل��ك���م��ة ب�����ش��اأن ت��ن��ظ��ي��م ال��ب���ؤر 

القان�نية  باملعايري  يفي  ل  ال�شتيطانية 

التما�شات  بتقدمي  و�شيت�شبب  الأ�شا�شية 

ومماطلة

وه����اج����م وزي������ر ال����ش���ت���ي���ط���ان ت�����ش��اح��ي 

“خط�ة  باإحباط  واتهمه  هنغبي، غانت�س، 

العائات من  اآلف  منها  تاريخية” تاأمل 

مهم  امتياز  على  باحل�ش�ل  امل�شت�طنني 

اأن�شاأتها  بلدات  �شمن  بالعي�س  لهم  ي�شمح 

الأجيال  اأج��ل  من  الإ�شرائيلية  احلك�مة 

وفق  “ال�طن”،  على  القب�شة  ولتعزيز 

و�شفه

وق������ال م�������ش���در يف ج��ي�����س الح����ت����ال، 

ه���ذه  ب�������ش���اأن  ال���ق���ان����ن���ي���ة  امل�������ش���ك���ات  اإن 

“حرجة  عليها  املقامة  والأرا���ش��ي  ال��ب���ؤر 

م��ن  ب��ال��ك��ث��ري  ت��ت�����ش��ب��ب  وق�����د  وكبرية”، 

القرارات التي �شت�شدر عن املحكمة العليا 

مرتبطة  غ��ري  لأن��ه��ا  اخل��ط��ة  تنفيذ  مل��ن��ع 

بالواقع

اأوع���ز  غ��ان��ت�����س  اأن  اإىل  امل�����ش��در  واأ����ش���ار 

بطرح  امل��دن��ي��ة  والإدارة  ال�����زارة  مل�����ش���ؤويل 

م�������ش���روع ق�����رار ل��ت��ع��زي��ز وت���ق����ي���ة امل������ارد 

اخل���ا����ش���ة ب��������الإدارة ل�����ش��ال��ح ت��ل��ك ال���ب����ؤر 

للم�شت�طنات التحتية  بالبنية  وربطها 

ومت�������ش���ي ح���ك����م���ة الح�����ت�����ال ق���دًم���ا 

يف ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ف��ع��ل��ي خل��ط��ة ال�����ش��م، من 

اأرا�شي  من  الدومنات  مئات  �شرقة  خال 

امل���اط��ن��ني، واإخ���ط���ارات مب�����ش��ادرة امل��زي��د، 

على  وامل�����ش��ادق��ة  ا�شتيطانية،  ط��رق  و���ش��ق 

بناء وحدات ا�شتيطانية جديدة

االنباط-وكاالت

الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  ق��ال��ت 

الأح�����د، اإن اأرب���ع���ة ج��ن���د ُق��ت��ل���ا خ��ال 

الأ�شابيع الأخرية يف ا�شتباكات وقعت يف 

تقرير  اأول  يف  ب��اغ،  قره  ناغ�رين  اإقليم 

اإطاق  اتفاق ل�قف  الإ�شابات منذ  عن 

النار ت��شطت فيه رو�شيا

�شتة  اإن  اأرمينيا  يف  ال�شلطات  وقالت 

ع�شكري  هج�م  يف  اأ�شيب�ا  اأرم��ن  جن�د 

اأذري على حد و�شفها وقع ال�شبت

ال�شتباكات،  اإن  باك�  حك�مة  وقالت 

ال��ت��ي اأ���ش��ف��رت اأي�����ش��اً ع��ن اإ���ش��اب��ة اثنني 

كانت  منطقة  يف  وق��ع��ت  ج��ن���ده��ا،  م��ن 

يف  القتال  انتهاء  عند  �شيطرتها  حت��ت 

الثاين(  )ت�شرين  ن�فمر  من  العا�شر 

ع��ن��دم��ا ج����رى ت�����ش��ل��ي��م م�����ش��اح��ات م��ن 

اأرا�شي الإقليم لأذربيجان بعد اأن كانت 

خا�شعة ل�شيطرة الأرمن من قبل

ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  احل���ك����م���ة  واأ�����ش����اف����ت 

ال���ع�������ش���ك���ري���ة خ������ال ي�����م����ي اجل���م���ع���ة 

ق���ات  تدمري  ت�شتهدف  كانت  وال�شبت 

الدامية  الهجمات  عن  امل�ش�ؤولة  العدو 

من  اإخراجها  اأو  اأذربيجانية  ق�ات  على 

املنطقة

على  يريفان  ت�شر  نف�شه،  ال���ق��ت  يف 

ملحاولت  ت�شدت  الأرمينية  الق�ات  اأن 

اأن تبقى حتت  اأرا�س يفر�س  ت�غل يف 

�شيطرة حك�مة الإقليم املتمرد

الأرم��ي��ن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 

اأذرب���ي���ج���ان  اأع���م���ال  “ت�شتمر  ب���ي���ان  يف 

ق��ري��ت��ي ميت�س  اجت���اه  ال���ش��ت��ف��زازي��ة يف 

هادروت” يف  �شن يف منطقة  �شن وهني 

قره باغ

ال�شام  حفظ  م�ش�ؤول�  ي�شجل  ومل 

ال�شراع  منطقة  يف  املنت�شرون  ال��رو���س 

اإن حادثة  قال�ا  لكنهم  ق�ية،  ا�شتباكات 

واحدة لنتهاك اتفاق وقف اإطاق النار 

وقعت

وقال جهاز اأمن الدولة الأذربيجاين 

التي  لها  اأ�شا�س  ل  التي  “التهامات  اإن 

الإع��ام  وو�شائل  القادة  بع�س  ي�جهها 

اإىل اجل��ان��ب الأذرب��ي��ج��اين  اأرم��ي��ن��ي��ا  يف 

الرو�س” غري  ال�شام  وم�ش�ؤويل حفظ 

مقب�لة

وقالت وزارة اخلارجية الأرمينية اإنه 

مل يتم ن�شر الق�ات الرو�شية يف املنطقة 

التي اندلعت فيها ال�شتباكات

االنباط-وكاالت

متزعم من تنظيم القاعدة الإرهابي يتج�ل 

يف �ش�ارع لندن بعد اإطاق �شراحه من ال�شج�ن 

الأمريكية يف انعكا�س وا�شح لل�شيا�شات الغربية 

الداعمة لاإرهاب وال�شتثمار به على ال�شعيد 

الدويل.

�شلطت  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال���ت���امي���ز  ���ش��ح��ي��ف��ة 

ال�شارع  التي ي�شهدها  الهلع  ال�ش�ء على حالة 

الريطاين اإثر روؤية الإرهابي عادل عبد الباري 

اأح����د ك��ب��ار م�����ش��اع��دي زع��ي��م تنظيم ال��ق��اع��دة 

ي��ت��ج���ل ب��ح��ري��ة يف ����ش����ارع ل��ن��دن ب��ع��د اإط���اق 

�شراحه من ال�شج�ن الأمريكية بعف� خا�س.

ال�شحيفة اأو�شحت اأن الإرهابي املذك�ر وه� 

القاعدة الإرهابي  متحدث �شابق با�شم تنظيم 

مت اإطاق �شراحه من اأحد ال�شج�ن الأمريكية 

اإىل بريطانيا حتت مزاعم اخل�شية من  ليع�د 

 2015 بعدما حكم عليه عام  بالك�رونا  اإ�شابته 

اإدان��ت��ه بالت�رط  25 عاماً ج��راء  بال�شجن م��دة 

املتحدة  ال�ليات  �شفارتي  ا�شتهدفت  بهجمات 

يف كينيا وتنزانيا عام 1998 وهو يعي�س حالياً يف 

�شقته يف مايدا فايل �شمال غرب لندن اأحد اأرقى 

ملي�ن  اإىل  قيمتها  ت�شل  والتي  املدينة  �ش�ارع 

جنيه اإ�شرليني.

ال�شحيفة اللندنية نقلت عن م�شدر اأمني 

زعمه اأن ع�دة الإرهابي م�شدر قلق كبري ل�زارة 

“لكن م���اذا �شتفعل  ال��داخ��ل��ي.. وق���ال  الأم����ن 

بابها  عتبة  على  ملقى  اإره��اب��ي  م��ع  بريطانيا 

فيما تخ�ف م�شدر اأمني اآخر من مطالبة عبد 

الباري باملزيد من املزايا م�شرياً اإىل اأن مراقبته 

يف  ال�شرائب  دافعي  �شتكلف  الي�مية  الأمنية 

اململكة املتحدة ع�شرات الآلف من اجلنيهات.

م��ث��ب��ت��ة بحق  واإره��������اب  ق��ت��ل  285 ج���رمي���ة 

الإره�����اب�����ي ع��ب��د ال����ب����اري غ���ري ك��اف��ي��ة ل������ش��ع 

وا�شنطن هذا الإرهابي يف ال�شجن مدى احلياة 

اأي جدل  الإف���راج عنه ما ي�ؤكد دون  اآث���رت  بل 

ودعمته  الإره���اب  اأن�شاأت  التي  ال��دول  اأنها من 

وم�لته وقدمت له كل اأ�شباب البقاء والنت�شار 

لذلك ل ميكن اأن تكافح الإره��اب وحتاربه بل 

ت�شتثمر فيه. ي�شار اإىل اأن الإرهابي عبد الباري 

ه� والد الإرهابي عبد املجيد عبد الباري مغني 

الراب �شابقاً يف لندن والذي اعتقلته اإ�شبانيا يف 

اإىل �ش�رية  منت�شف ني�شان املا�شي بعد �شفره 

“داع�س”  ت��ن��ظ��ي��م  ���ش��ف���ف  اإىل  والن�����ش��م��ام 

الإرهابي.

 بولتون يستبعد ترشح الرئيس األمريكي النتخابات 2024 بعد تلميحات ترامب

 حكومة االحتالل تضع مخططًا لشرعنة البؤر االستيطانية في الضفة

 أرمينيا وأذربيجان تتبادالن االتهامات بعد اشتباكات مميتة في قره باغ

 التايمز: إرهابي يتجول في شوارع لندن بقرار أمريكي

االنباط-وكاالت

دع�����ا ال���ن���ائ���ب الأ�������ش������رايل، ج�����رج 

ك��ري�����ش��ت��ن�����ش��ن، ال���رئ���ي�������س الأم���ري���ك���ي 

م�قع  م�ؤ�ش�س  ع��ن  العف�  اإىل  ت��رام��ب، 

وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س، ج����ل���ي���ان اأ������ش�����اجن، ق��ب��ل 

على  خ�شية  الأب��ي�����س،  البيت  م��غ��ادرت��ه 

ال��دمي��ق��راط��ي��ني  اإدارة  ب��ظ��ل  م�����ش��ريه 

القادمة

اأط���ل���ق ك��ري�����ش��ت��ن�����ش��ن، ع�����ش��� احل���زب 

ال����ل����ي����رايل ال�����ط����ن����ي، ال��������ذي مي��ث��ل 

داو�ش�ن- ك�ينزلند، عري�شة  مقاطعة 

الأمريكي  الرئي�س  حلث  الأ�شب�ع  هذا 

ع��ل��ى ال��ع��ف��� ع��ن اأ����ش���اجن، ال���ذي ي���اج��ه 

ال�شجن  يف  عاما   175 اإىل  ت�شل  عق�بة 

لن�شره م�اد �شرية

قناة  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا  كري�شتن�شن  ظ��ه��ر 

ق�شيته.  لعر�س  اأ�شراليا  ني�ز  �شكاي 

هدفا  “كان  اأ���ش��اجن  اإن  لل�شبكة  وق���ال 

اأن  اإىل  م�������ش���ريا  للدميقراطيني”، 

الرئي�س  اإدارة  ظ��ل  يف  ب���داأ  ا���ش��ط��ه��اده 

ال�شابق باراك اأوباما

اأن  “اأعني  ك��ري�����ش��ت��ن�����ش��ن:  وق������ال 

هياري كلينت�ن تكره �شجاعته، ب�شبب 

خا�شت  وق��د  احلقيقية،  ه�يتها  ف�شح 

الدميقراطيني  م��ع  اأ���ش��اجن  �شد  ح��رب��ا 

العميقة”، وفق زعمه، م�شريا  والدولة 

ب��اي��دن  ج����  امل��ن��ت��خ��ب  ال��رئ��ي�����س  اأن  اإىل 

“جمرم واإره��اب��ي  ب��اأن��ه  اأ���ش��اجن  و���ش��ف 

التقنية« عايل 

���ش��ج��ن  ي���ق���ب���ع ح���ال���ي���ا يف  واأ�������ش������اجن 

ب���ل���م���ار����س ���ش��ي��ئ ال�����ش��م��ع��ة يف امل��م��ل��ك��ة 

امل��ت��ح��دة - وال���ذي ك��ان م���ط��ن��ا لبع�س 

اأبرز الإرهابيني الريطانيني - يف  من 

اإىل  ت�شليمه  ب�شاأن  حكم  �شدور  انتظار 

املتحدة ال�ليات 

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن ���ش��ف��ري ال�����لي����ات امل��ت��ح��دة 

الأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ع��راق م��اث��ي��� ت���ل��ر، 

م��ا���ش��ي��ة  ب������اده  اأن  الأح��������د،  ال����ي�����م 

العراق  يف  الع�شكرية  ق�اتها  بخف�س 

واإعادة انت�شارها يف املنطقة

واأك����د ال�����ش��ف��ري الأم���ري���ك���ي، خ��ال 

الق�مي  الأم��ن  م�شت�شار  مع  اجتماع 

ب��غ��داد،  الأع��رج��ي يف  قا�شم  ال��ع��راق��ي 

على “ا�شتمرار دعم ال�ليات املتحدة 

الأم���ري���ك���ي���ة ل��ل��ح��ك���م��ة ال���ع���راق���ي���ة، 

الأمريكية  ال��ق���ات  بخف�س  وامل�����ش��ي 

واإعادة انت�شارها يف املنطقة”

امل���ل���ف  ه�������ذا  “اإجناز  اإن  وق��������ال 

�شيتحقق من خال ا�شتمرار التعاون 

امل�������ش���رك ب����ني ب����غ����داد ووا����ش���ن���ط���ن، 

يف اجل���ه���د ال���ش��ت��خ��ب��اري والأم����ن����ي، 

الإرهاب” ملكافحة 

وح���������ش����ب ب�����ي�����ان ع������راق������ي، ج����رى 

الأو���ش��اع  ال��ل��ق��اء بحث جممل  خ��ال 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والأم���ن���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة، 

ي�����ش��ه��د  اأن  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  وال���ت���اأك���ي���د 

ال��ع��راق وامل��ن��ط��ق��ة م��زي��دا م��ن الأم��ن 

م���ا���ش��ل��ة  ج���ان���ب  اإىل  وال����ش���ت���ق���رار، 

الإرهاب وجتفيف منابع  احلرب على 

مت�يله

تط�ير  �شبل  اجلانبان  ناق�س  كما 

ال���ع���اق���ات ب���ني ال����ع����راق وال�����لي����ات 

امل���ج���الت  امل���ت���ح���دة الأم����ري����ك����ي����ة، يف 

التي  والتجارية  واملالية  القت�شادية 

البلدين تخدم م�شلحة 

االنباط-وكاالت

الأ���ش��رى  ���ش���ؤون  ق��ال��ت هيئة   

يف  ت��زاي��دا  هناك  اإن  واملحررين، 

وت����رية الق��ت��ح��ام��ات ال��ه��م��ج��ي��ة 

من  الأ���ش��رى  لها  يتعر�س  التي 

قبل ق�ات القمع، ل �شيما اأ�شرى 

معتقل “نفحة” القابعني بق�شم 

10، الذين تعر�ش�ا خال الأيام 

املا�شية ل�شتهداف غري م�شب�ق 

طال عدة غرف يف الق�شم

واأو����ش���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب��ي��ان 

���ش��ح��ف��ي، اأن�����ه خ����ال الأ����ش���ب����ع 

امل�����ن�����������ش�����رم، اق����ت����ح����م����ت ث����اث 

وحدات قمعية متخ�ش�شة غرف 

مبعتقل   )10( ب��ق�����ش��م  الأ����ش���رى 

ن��ف��ح��ة، واع���ت���دت ع��ل��ى الأ���ش��رى 

ونكلت  تع�شفي  ب�شكل  بال�شرب 

ب���ه���م، ك��م��ا ق���ام���ت ب��ع��زل��ه��م ع��ن 

العامل اخلارجي لعدة اأيام

واأ�شافت ان عمليات القتحام 

متت من دون اأي مرر ي�شتدعي 

ال��ق��م��ع  وح��������دات  واأن  ل����ذل����ك، 

التفتي�شات  حملة  خال  تعمدت 

واب��ت��زاز  ا���ش��ت��ف��زاز  نفذتها  ال��ت��ي 

وعبثت  مق�ش�د،  ب�شكل  الأ�شرى 

على  راأ���ش��اً  وقلبتها  مبقتنياتهم 

عقب

قلقها  ع���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأع����رب����ت 

ال�شر�شة  الهجمة  ا�شتمرار  من 

وال���ع���ن�������ش���ري���ة ال����ت����ي ت��ن��ف��ذه��ا 

وح������دات ال���ق���م���ع الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

خم��ت��ل��ف  يف  الأ���������ش��������رى  ب����ح����ق 

والتي تعر عن مدى  ال�شج�ن، 

احل��ق��د وال��ك��راه��ي��ة وال��ت��ط��رف 

الإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي جت�������اه ق�����ش��ي��ة 

الفل�شطينيني املعتقلني 

الأ�������ش������رى  ع�������دد  اأن  ي�����ذك�����ر 

مبعتقل   )10( بق�شم  ال��ق��اب��ع��ني 

 40 م��ن  اأك���ر  اأ���ش��ريا،   68 نفحة 

م���ن���ه���م حم����ك�����م�����ن ب��ال�����ش��ج��ن 

امل�ؤبد ملرة اأو عدة مرات

أستراليا تطالب ترامب بالعفو
 عن أسانج قبل مغادرته البيت األبيض

 اإلدارة األمريكية تؤكد المضي 
في خفض قواتها العسكرية بالعراق

 األسرى: تزايد وتيرة االقتحامات 
لقسم 10 في معتقل »نفحة«



الدويل
90 االثنني  14/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

االح�����ت�����ال  �����س����ج����ون  اإدارة  ع�����زل�����ت 

خرواط  عمر  االأ�سري  جمددا  االإ�سرائيلي 

���س��ج��ن  ع�����زل  اإىل  ون��ق��ل��ت��ه  ع����ام����ا(،   49(

يوًما   20 قرابة  بعد  وذل��ك  “ه�سارون”، 
ا�ستمر  الذي  االنفرادي،  اإنهاء عزله  على 

اأ�سهر ملدة ثمانية 

واأو���س��ح ن��ادي االأ���س��ري، يف ب��ي��ان، اليوم 

االح����ت����ال  ����س���ج���ون  اإدارة  اأن  االأح���������د، 

الكوادر  من  ملجموعة  ا�ستهدافها  توا�سل 

مطلع  منذ  ممنهج  وب�سكٍل  التنظيمية، 

ال��ع��ام اجل����اري، ح��ي��ث ���س��ّع��دت ع��ل��ى وج��ه 

اخل�����س��و���ص م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ي��ا���س��ة ال��ع��زل 

االإنفرادي بحقهم

االأ���س��ري خ���رواط، ومنذ  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

العزل  واج��ه  امل��ا���س��ي،  م��ار���ص  اآذار/  �سهر 

اإىل ج��ان��ب رف��ي��ق��ه االأ���س��ري  االن����ف����رادي، 

ح���امت ال��ق��وا���س��م��ة، ح��ي��ث ج���رى ع��زل��ه��م��ا 

ل��ل��ع��ي�����ص االآدم������ي،  ت�����س��ل��ح  يف زن����ازي����ن ال 

اإىل  اإ���س��اف��ة  و�سعبة،  قا�سية  ظ��روف  ويف 

ح��رم��ان��ه��م��ا م���ن زي������ارة ال���ع���ائ���ل���ة، وب��ع��د 

���س��غ��وط ن��ف��ذه��ا االأ������س�����رى، وم��ط��ال��ب��ات 

ع����دي����دة ب����اإن����ه����اء ع���زل���ه���م���ا، ج�����رى ن��ق��ل 

�سجن  ع��زل  من  القوا�سمة  ح��امت  االأ���س��ري 

فيما  “هدارمي”،  �سجن  اإىل  “جلبوع” 
خرواط  االأ�سري  عزل  على  حينه  يف  اأبقت 

اإىل  ن��ق��ل��ت��ه  اأن  اإىل  “جمدو”  ���س��ج��ن  يف 

�سجن “�سطه” موؤخرا

خ������رواط،  االأ������س�����ري  ع�����زل  ع���ل���ى  ورداً 

�سبعة  ���س��ج��ون،  ع����دة  ال���ي���وم يف  ���س��ي�����س��رع 

اأ�����س����رى ب��خ��ط��وة اح��ت��ج��اج��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف 

ال�ّسجن  يف  العامة  االأق�����س��ام  م��ن  اخل���روج 

اأبو  )يا�سر  هم:  واالأ�سرى  الزنازين،  اإىل 

عمرو،  وطالب  ال�سرباتي،  ويا�سر  تركي، 

وراتب  ال�سرباتي،  واأمي��ن  اجلمل،  وح��امت 

حريبات، وخليل اأبو عرام(

���س��ج��ون  اإدارة  االأ�����س����ري  ن�����ادي  وح���ّم���ل 

م�سري  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  االحتال 

ا�ستمرارها  اأن  معترًبا  خ���رواط،  االأ���س��ري 

يف نهج �سيا�سة العزل االنفرادي، جرمية، 

التنكيلية  ال�سيا�سات  اأب���رز  ُت�سكل  ح��ي��ث 

وا�سع  ب�سكل  ا�ستخدمتها  التي  اخلطرية، 

مع  �سيما  ال  املا�سية،  العقود  م��دار  على 

ت�ساعد حدة املواجهة مع االأ�سرى

ال�سنوات  م��دار  على  االأ���س��رى  وخ��ا���ص 

ومنها  لوقفها،  ن�سالية  خطوات  املا�سية 

االإ�سراب عن الطعام، ففي عام 2012 نفذ 

االأ�سرى اإ�سراباً عن الطعام ا�ستمر ل�)28( 

يوماً، خاله متكنوا من اإنهاء عزل قرابة 

20 اأ�سرياً من قيادات احلركة االأ�سرية ال�

يذكر اأن االأ�سري خرواط كان قد اعتقل 

بليغة،  اإ�سابات  �سيب 
ُ
اأ اأن  بعد   ،2002 عام 

رفاقه،  من  جمموعة  حينه  يف  وا�ست�سهد 

بال�ّسجن  االح��ت��ال  ع��ل��ي��ه  ح��ك��م  والح��ًق��ا 

مدى احلياة

االنباط-وكاالت

العراقي  االرهاب  مكافحة  جهاز  ك�سف   

ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ  اأك����ر م���ن 150ع��م��ل��ي��ة اأم��ن��ي��ة 

خ���ال االأ����س���ه���ر ال�����س��ت��ة امل��ا���س��ي��ة، م�����س��ريا 

ا�سرتاتيجية  خطة  اإع��داد  يف  ال�سروع  اإىل  

للق�ساء على فلول  داع�ص

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة االأن��ب��اء ال��ع��راق��ي��ة )واع( 

ال���ي���وم االأح�����د ع���ن امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ج��ه��از 

م��ك��اف��ح��ة االره�����اب ���س��ب��اح ال��ن��ع��م��ان ق��ول��ه 

القب�ص  ع���ن  اأ���س��ف��رت  ال��ع��م��ل��ي��ات  ه���ذه  اإن 

قيادية  م�����س��ت��وي��ات  م��ن  اإره��اب��ي��ا   250 ع��ل��ى 

50 اإره����اب����ي����ا، يف  ع���ل���ي���ا، وق���ت���ل اأك�����ر م���ن 

اأماكن تواجدهم يف مناطق  عمليات طالت 

قا�سية  ت�ساري�ص  ذات  جبلية  و  �سحراوية، 

جدا

واأ�ساف اأن العمليات  ا�ستندت على جهد 

ا�ستخباري كبري جدا، من قبل ا�ستخبارات 

اجلهاز، وجمع املعلومات عن فلول داع�ص، 

وخ���ا����س���ة ال����ق����ادة م���ن امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��ل��ي��ا 

االرهابية

اال�ستخبارية  امل��ع��ل��وم��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ك��ان��ت واف��ي��ة ودق��ي��ق��ة ج����دا، ح��ي��ث ح��ددت 

اإىل  اإ�سافة  اأماكن تواجد هوؤالء،  بال�سبط 

جم��ال  يف  ال���دويل  ال��ت��ح��ال��ف  م��ع  التن�سيق 

جمال  ويف  اال�ستخبارية،  املعلومات  تبادل 

القيام  ع��ن  اأ���س��ف��ر  ب�سكل  اجل���وي،  االإ���س��ن��اد 

ا�ستهدفت  جدا،  كبرية  بعمليات  العام  هذا 

الفلول

ل���ل���ق���وات  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  اأن  واأ������س�����اف 

جهاز  وج���ه  ال��ك��اظ��م��ي  م�سطفى  امل�سلحة 

على  ال�سغط  با�ستمرار  االره��اب  مكافحة 

من  تبقى  ما  وماحقه   ، داع�ص  ع�سابات 

وتعزيز  ولتاأمني  عليهم،  للق�ساء  فلولهم، 

االنت�سارات

م��ك��اف��ح��ة  ج���ه���از  ق���ي���ادة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

االره������اب ���س��رع��ت ب����اإع����داد ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��ك��ر امل���ت���ط���رف، وال��ع�����س��اب��ات 

بتطبيق  ال�����س��روع  اإىل  م�سريا   ، االإره��اب��ي��ة 

ه���ذه اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى اأر�����ص ال��واق��ع، 

القيام بعمليات نوعية وخاطفة  من خال 

تتواجد  التي  االأماكن  ت�ستهدف  و�سريعة، 

فيها العنا�سر، خا�سة يف حمافظات دياىل، 

و���س��اح ال��دي��ن، وك��رك��وك، وك��ذل��ك  غرب 

االنبار، ويف مناطق حزام بغداد

ا���س��ت��م��رار  ج��ه��از مكافحة  و���س��دد ع��ل��ى 

حتقيق  حتى  االأمنية،  بالعمليات  االإره��اب 

االأم����ن واالأم������ان، وت��ع��زي��ز  ال��ن�����س��ر ال���ذي 

عن  كا�سفاً   ، داع�����ص  ع�سابات  على  حتقق 

عمليات نوعية اأخرى خال االأيام املقبلة

االنباط-وكاالت

 االأن���ا����س���ول اأع���ل���ن اجل��ي�����ص ال��ن��ي��ج��ري 

ال�سبت مقتل 9 م�سلحني من جماعية بوكو 

الع�سكرية  العمليات  االإرهابية خال  حرام 

�سمال �سرقي الباد

وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع برنارد 

نفذ  اجل��ي�����ص  اإن  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني،  اأون���ي���وك���و، 

بورنو  واليتي  يف  ح��رام  بوكو  �سد  عمليات 

و يوبي

واأ�سار اأونيوكو اإىل مقتل 9 من امل�سلحني 

وفرار عدد كبري منهم بعد اإ�سابتهم خال 

العمليات، ومقتل اأحد اجلنود

النيجريية  ال��ق��وات  اأن  امل��ت��ح��دث  وذك���ر 

مت��ك��ن��ت م���ن ���س��ب��ط درج����ات ن���اري���ة وك��م��ي��ة 

كبرية من الذخائر

األف   20 اأكر من  لقي   ،2009 عام  ومنذ 

جماعية  عنف  اأعمال  يف  م�سرعهم  �سخ�ص 

نفذتها بوكو حرام التي ظهرت يف نيجرييا 

بداية 2000

2015، هجمات يف  منذ  ونفذت اجلماعة 

البلدان املجاورة لنيجرييا مثل الكامريون 

والنيجر وت�ساد 

ول���ق���ي م����ا ال ي���ق���ل ع����ن األ����ف����ي ���س��خ�����ص 

م�����س��رع��ه��م خ����ال ه��ج��م��ات اجل���م���اع���ة يف 

حو�ص بحرية ت�ساد

االأ����س���خ���ا����ص  اآالف  م����ئ����ات  اأن  ي����ذك����ر 

الهجمات  ب�سبب  ال��ه��ج��رة  اإىل  ي�����س��ط��رون 

االإرهابية وال�سراعات يف الباد

االنباط-وكاالت

ق����ال����ت م��ن��ظ��م��ة ه���ي���وم���ن راي���ت�������ص 

العراقية  ال�سلطات  اإن  االأحد،  ووت�ص، 

75 ط��ف��ا م���ن امل�����س��ت��ب��ه  اأف���رج���ت ع���ن 

بانتمائهم اإىل تنظيم “داع�ص” خال 

2020 لعدم كفاية االأدلة

واأو�سحت املنظمة يف تقرير ن�سرته 

اال�ستئناف  “حمكمة  اأن  موقعها  على 

)�سمال(خمت�سة  نينوى  يف  االحتادية 

امل��ح��ت��ج��زي��ن  االأط������ف������ال  ق�������س���اي���ا  يف 

ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب��ان��ت��م��ائ��ه��م  ل��ا���س��ت��ب��اه 

احلقوقية  للمعايري  امتثلت  داع�����ص، 

ال����دول����ي����ة ب�������س���ك���ل اأف���������س����ل م���ق���ارن���ة 

باأخريات«

عليه  اطلعت  الذي  البيان،  واأ�ساف 

من  اللجنة  “�سجات  اأن  االأن��ا���س��ول، 

ي��ون��ي��و/ اإىل  ال���ث���اين  ي���ن���اي���ر/ك���ان���ون 

اللجنة  ق��ي��ام  ت��ظ��ه��ر   ،2020 ح���زي���ران 

مب���راج���ع���ة ق�����س��اي��ا ف����ردي����ة وح��ك��م��ت 

باالإفراج عن 75 طفا م�ستبه بهم«

الأ���س��ب��اب  ج���اء  “االإفراج  اأن  وت��اب��ع 

منها عدم كفاية االأدلة ومنع املحاكمة 

املزدوجة، مبوجب اأحكام قانون العفو 

العراقي«

ج��ن�����س��ي��ات  امل���ن���ظ���م���ة  ت���ك�������س���ف  ومل 

االأطفال املفرج عنهم

يف  ب���اح���ث���ة  وايل،  ب��ل��ق��ي�����ص  وق����ال����ت 

“رايت�ص  يف  والنزاعات  االأزم��ات  ق�سم 

خ��ط��وة  ات��خ��ذ  “العراق  اإن  ووت�ص”، 

من  بدال  االأطفال  حقوق  حماية  نحو 

تعممها  مل  ما  مهددة  لكنها  �سحقها، 

ال�سلطات«

اأع��ل��ن  امل���ا����س���ي،  م������ار�������ص/اآذار  ويف 

م��ن  ط����ف����ا   112 ت����رح����ي����ل  ال������ع������راق 

اجلن�سية  يحملون  “داع�ص”  تنظيم 

االأذربيجانية اإىل بادهم

واعتقلت القوات العراقية اآالفا من 

خ��ال  “داع�ص”،  وع��ن��ا���س��ر  م�سلحي 

احلرب بني اجلانبني على مدى ثاث 

بينهم  م���ن   ،)2017-2014( ���س��ن��وات 

مئات االأجانب من جن�سيات خمتلفة

التنظيم  بخ�سارة  احل���رب  وان��ت��ه��ت 

�سيف  اجتاحها  التي  االأرا�سي  جميع 

م�ساحة  بثلث  تقدر  كانت  التي   ،2014

العراق

حماكمة  العراقي  الق�ساء  ويتوىل 

واالأج��ان��ب  املحليني  التنظيم  عنا�سر 

وفق املادة الرابعة من قانون مكافحة 

“احلكم  ت��ن�����ص ع��ل��ى  ال��ت��ي  االإره������اب، 

فاعا  ب�سفته  ارتكب  من  كل  ب��اإع��دام 

اأ�سليا اأو �سريكا يف االأعمال االإرهابية«

ويعاقب املحر�ص واملخطط واملمول 

القيام  من  االإرهابيني  مكن  من  وك��ل 

هذا  بح�سب  اأ�سلي  كفاعل  باجلرمية، 

القانون

 إدارة سجون االحتالل تعزل مجددا األسير عمر خرواط

 العراق يشرع في إعداد خطة استراتيجة للقضاء على فلول داعش

 الجيش النيجيري يعلن مقتل 9 من مسلحي بوكو حرام

هيومن رايتس: العراق يفرج عن 75 طفال مشتبها بانتمائهم ل»داعش«

االنباط-وكاالت

يف اأول ظهور علني له منذ نحو �سهرين، 

طماأن الرئي�ص اجلزائري، عبد املجيد تبون، 

ال�����س��ع��ب اجل����زائ����ري ع���رب ف��ي��دي��و ن�����س��ر على 

ح�سابه على تويرت حول و�سعه ال�سحي، حيث 

اأمر ب�سياغة قانون االنتخابات خال 10 اأيام، 

ا�ستعدادا لتنظيم انتخابات ت�سريعية م�سبقة

ويف كلمة م�سجلة، قال الرئي�ص اجلزائري: 

قريب على اأر�ص الوطن، لنوا�سل  “موعدنا 

“�ستبقى  واأ�ساف:  اجلديدة”.  اجلزائر  بناء 

اجلزائر دوما واقفة ب�سعبها العظيم وجي�سها 

ال��ب��ا���س��ل، ���س��ل��ي��ل ج��ي�����ص ال��ت��ح��ري��ر ال��وط��ن��ي، 

وموؤ�س�سات الدولة«

“طلبت  ت���اب���ع:  ل��ان��ت��خ��اب��ات،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

يف  جديد  انتخابات  ق��ان��ون  م�سروع  حت�سري 

اأق��رب وق��ت« وق��ال: “بعدي عن الوطن لي�ص 

معناه ني�سان الوطن. احلمد هلل بداأت طريق 

اأو  اأ�سبوعني  اأو  اأ�سبوعا  ي��اأخ��ذ  رمب��ا  التعايف 

ثاثة اأ�سابيع«

االنباط-وكاالت

الين،  دير  فون  اأورزوال  اأعلنت   

رئ��ي�����س��ة امل���ف���و����س���ي���ة االأوروب�����ي�����ة، 

وبوري�ص جون�سون، رئي�ص الوزراء 

اأنهما  ال��ي��وم االأح���د،  ال��ربي��ط��اين، 

ات���ف���ق���ا يف ات�������س���ال ه���ات���ف���ي ع��ل��ى 

مت��دي��د امل��ف��او���س��ات ال��رام��ي��ة اإىل 

ات��ف��اق جت����اري بني  اإىل  ال��ت��و���س��ل 

اجل��ان��ب��ني ب��ع��د خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا 

التكتل من 

ي�����س��در  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وك�����ان م���ن 

املفاو�سات  هذه  ب�ساأن  نهائي  قرار 

لكن هذا القرار تاأجل مرة اأخرى

االنباط-وكاالت

اليونانية يف وقت متاأخر  ال�سرطة  قالت   

ال�سبت اإنها اعتقلت رجلني يونانيني يف جزيرة 

رود���ص لا�ستباه يف قيامهما بالتج�س�ص على 

اليونان

اأن  التي يزعم  ال�سرطة اجلهة  ومل حتدد 

الرجلني كانا يتج�س�سان حل�سابها

وقالت ال�سرطة يف بيان اإن اأح��د الرجلني 

كان يعمل لدى قن�سلية على اجلزيرة، يف حني 

كان يعمل االآخر على منت عبارة ركاب تخدم 

طريقا بني جزيرتي رود�ص وكا�ستيلوريزو

وتقع اجلزيرتان على مقربة من ال�سواحل 

الرتكية

وقال م�سوؤول كبري يف ال�سرطة اإن اتهاما 

بت�سوير حت��رك��ات  ال��رج��ل��ني  اأح���د  اإىل  وج���ه 

القوات امل�سلحة اليونانية يف بحر اإيجه

وي��دور ن��زاع بني اليونان وتركيا منذ اأمد 

اأعمال  البلدين يف  اأحقية كل من  بعيد حول 

يعترب  ال����ذي  امل��ت��و���س��ط،  ال��ب��ح��ر  يف  التنقيب 

حدة  وت��زاي��دت  الطاقة.  مل���وارد  غنيا  م�سدرا 

عندما  اآب  اأغ�سط�ص  يف  البلدين  بني  التوتر 

اأر�سلت اأنقرة �سفينة م�سح �سيزمي اإىل منطقة 

مياه تطالب اليونان باأحقيتها فيها

االنباط-وكاالت

ي��وا���س��ل م��ئ��ات امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف ع��دة 

اخلام�ص  لاأ�سبوع  “اإ�سرائيلية”،  مدن 

وال��ع�����س��ري��ن ع��ل��ى ال���ت���وايل، م��ط��ال��ب��ني 

ب��ا���س��ت��ق��ال��ة رئ��ي�����ص ال��������وزراء ب��ن��ي��ام��ني 

احلكومة  بتعامل  وم��ن��ددي��ن  نتنياهو، 

مع وباء كورونا

اإقامة  مقر  اأم��ام  املحتجون  وتظاهر 

القد�ص  يف  اال�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ص 

م�ساعل  اأي��دي��ه��م  يف  يحملون  امل��ح��ت��ل��ة، 

م�����س��اءة م��ل��وح��ني ب��ال��راي��ات ال�����س��وداء، 

يف  “الدميقراطية  قبيل  من  و�سعارات 

خطر”

“اإ�سرائيليون”  تظاهر  ال�سياق،  ويف 

ج�����س��ور  ع�����دة  وع���ن���د  اأبيب”  “تل  يف 

بع�ص  اإغ�����اق  ومت  ط����رق،  وت��ق��اط��ع��ات 

القد�ص  يف  امل��رور  حركة  اأم��ام  ال�سوارع 

ال�����س��رط��ة ح���ول منزل  ت��ع��زي��ز ق���وة  ومت 

نتنياهو

املحتجني  لنتنياهو  موؤيديون  ورمى 

يف اإحدى امل�سريات التي كانت بطريقها 

اندلعت  كما  بالبي�ص،  بلفور  �سارع  اإىل 

ا�����س����ت����ب����اك����ات حم���������دودة ب�����ني اأن���������س����ار 

نتنياهو ومعار�سي 

“االأعام  ح��رك��ة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 

ال�سوداء” التي تقف وراء االحتجاجات، 

كفاح  ال�سعب  وانق�سام  “االقت�ساد  اإن 

اإ���س��رائ��ي��ل ون�����س��ال يجب  م��ن اأج���ل روح 

اأن���ه  اإىل  م�����س��رية  فيه”،  ن��ن��ت�����س��ر  اأن 

ي�ستحق  ال،  اأم  االنتخابات  كان  “�سواء 
رئي�ص  كان  اإذا  ما  يعرفوا  اأن  املواطنون 

ال�����وزراء ق��د ت��ع��ام��ل م��ع االأم����ن ب��داف��ع 

اأم��ن��ي،  اأخ��ط��ر ح��ادث  ه��ذا  اجل�سع، الأن 

واإذا ات�سح اأنه �سحيح فلن يغفر”

وك��ان��ت ال�����س��رط��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة، قد 

 20 من  اأك��ر  املن�سرم،  ال�سبت  اعتقلت 

احلكومة  لرئي�ص  مناه�سا  م��ت��ظ��اه��را 

ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، اأم����ام م��ق��ر اإق��ام��ت��ه 

الر�سمي يف �سارع بلفور بالقد�ص

 أول ظهور علني لرئيس الجزائر 
عبد المجيد تبون منذ نحو شهرين

 االتحاد األوروبي وبريطانيا يتفقان 
على تمديد مفاوضات اتفاق بريكست

 اليونان تعتقل رجلين في جزيرة رودس 
لالشتباه في قيامهما بالتجسس

 مواجهات ورمي بالبيض: استمرار 
التظاهرات في »إسرائيل« ضد نتنياهو
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الـريـا�ضي

الريا�ض - وكاالت 

اك��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ن��ه��ائ��ي��ات 

ال�سلة  ل��ك��رة  ل���أب��ط��ال  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ول��ة 

اخل���ا����س���ة  ال���ت���ج���ه���ي���زات  ك����اف����ة   ،3X3

ب��ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ي�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا االحت����اد 

برنامج  من  بدعم  ال�سلة  لكرة  ال�سعودي 

االحتاد  من  وباإ�سراف  احلياة”  “جودة 
وحتت�سن   .FIBA ال�سلة  لكرة  الدويل 

ال��ت��ا���س��ع��ة،  ن�سختها  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  ج���دة 

12 ف��ري��ق��ا  ال���ث���ان���ي���ة، مب�����س��ارك��ة  ل��ل��م��رة 

ال��ع��امل، وذل��ك  ال��ف��رق يف  مي��ث��ل��ون نخبة 

دي�سمرب/  19 –  18 م��ن  ال��ف��رة  خ����ل 

اللجنة  واأن�������س���اأت  اجل�����اري.  اأول  ك���ان���ون 

وفق  جدة  حمافظة  كورني�ش  على  ملعبا 

اأحدث املوا�سفات الدولية لهذه الريا�سة 

العاملية يعد اأحد اأكرب امل�عب، باالإ�سافة 

���س��ا���س��ات م��ت��ل��ف��زة ك���ب���رة يف  اإىل ن�����س��ب 

حم��ي��ط امل��ل��ع��ب ل��ب��ث ت��ف��اع��ل اجل��م��اه��ر 

احلدث.   اأر���ش  يف  البطولة  مباريات  مع 

طا�سكندي، رئي�ش  غ�سان  واأكد الدكتور 

اللجنة املنظمة لنهائيات اجلولة العاملية، 

�سل�سلة  �سمن  ت��اأت��ي  الفعاليات  ه��ذه  اأن 

من االأحداث والفعاليات الريا�سية التي 

ال��ري��ا���س��ة  وزارة  وت��ق��ي��م��ه��ا  ت�ست�سيفها 

يف خم��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق ���س��م��ن م��ب��ادرات��ه��ا 

واأهدافها املنبثقة من روؤية 2030. 

01

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكروين

جولة ابطال السلة العالمية في السعودية 

أمير يتجاهل تصريحات ميدو 

التحكيم يثير احتجاج الرمثا 

صدمة جديدة لنادي صن داونز 

القاهرة - وكاالت 

 جت���اه���ل اأم����ر م��رت�����س��ى م��ن�����س��ور، 

امل�������س���رف ال�����س��اب��ق ع��ل��ى ال���ك���رة ب��ن��ادي 

ال��زم��ال��ك، ال���رد ع��ل��ى ات��ه��ام��ات اأح��م��د 

ح�����س��ام م��ي��دو م���درب ال��ف��ري��ق االأ���س��ب��ق 

وت�����س��ري��ح��ات��ه االأخ������رة. وخ����رج اأم���ر 

“توير” عقب  مرت�سى بتغريدة عرب 

باجلولة  املقاولون  على  الزمالك  ف��وز 

 0-2 بنتيجة  امل�سري  ل��ل��دوري  االأوىل 

“احلمد هلل مك�سب مهم  وكتب قائً�: 

ل�عيبة  �سكراً  �سعبة  ظ��روف  يف  ج��داً 

وال��رك��ي��ز..  واالأداء  ع��ال��روح  ال��رج��ال��ة 

وا�ستمروا«. ومل يتطرق اأمر مرت�سى 

مل��ا ق��ال��ه م��ي��دو يف ت�����س��ري��ح��ات اإذاع��ي��ة 

اإلكرونية  جلانا  يحر�ش  باأنه  ال�سبت 

للهجوم عليه بعد ال�سورة التي ن�سرها 

م��ع حم��م��ود اخل��ط��ي��ب رئ��ي�����ش ال��ن��ادي 

االأهلي. وطالب ميدو بابتعاد مرت�سى 

م��ن�����س��ور رئ���ي�������ش ال���زم���ال���ك ال�����س��اب��ق 

وجن���ل���ي���ه اأح����م����د واأم�������ر ع����ن امل�����س��ه��د 

الريا�سي يف م�سر.

االنباط - عمان 

ر�سميا  احتجاجا  الرمثا  ن��ادي  ق��دم 

جمعت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف  التحكيم  على 

وانتهت  ال�سبت،  ال��وح��دات  م��ع  الرمثا 

مناف�سات  اطار  يف   2-1 الوحدات  بفوز 

دوري امل��ح��رف��ن ل��ك��رة ال��ق��دم. وق��ال 

ال���ن���اط���ق االإع������م�����ي ل����ن����ادي ال��رم��ث��ا 

تعر�ش  ال��ن��ادي  ان  عاقولة  اأب��و  حممد 

اإىل  اأدى  م��ا  امل��ب��اراة  يف  حتكيمي  لظلم 

الرمثا  ان  عاقولة  ابو  وبن  اخل�سارة. 

قام بت�سجيل االأخطاء التحكيمية التي 

ح�سلت يف املباراة، ما اثر على النتيجة 

وب��ال��ت��ايل رف��ع��ه��ا الحت���اد ال��ك��رة. ي�سار 

اإىل اأن العديد من االأندية مثل ال�سلط 

وم��ع��ان و���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة، اح��ت��ج��ت على 

االأي��ام  يف  املحرفن  ب���دوري  التحكيم 

املا�سية. 

جنوب افريقيا - وكاالت 

ن��ادي  م��داف��ع  مادي�سا  موجتيكا  لقي 

اإفريقي  اجلنوب  داون��ز  �سن  ماميلودي 

م�����س��رع��ه اإث����ر ح����ادث ���س��ر يف ك��م��ب��ت��ون 

بارك بعد ح�سور احتفالية ناديه مبرور 

تت�سح  ومل  ت��اأ���س��ي�����س��ه.  ع��ل��ى  ع���ام���ا   50

ب��ع��د ت��ف��ا���س��ي��ل احل����ادث ل��ك��ن ي��ع��ت��ق��د اأن 

كان  ع��ام��ا   25 العمر  م��ن  البالغ  امل��داف��ع 

ت��ويف  ال���ذي  اآخ���ر،  �سخ�ش  رف��ق��ة  ي�سافر 

ون��ق��ل��ت من�سة  احل������ادث.  ج����راء  اأي�����س��ا 

اجلنوب  نيوز” االإخبارية  ويتني�ش  “اي 
اإف���ري���ق���ي���ة االأح������د ع���ن وي���ل���ي���ام ن��ت���دي 

م���������س����وؤول خ����دم����ات ال�����ط�����وارئ ، ق��ول��ه 

وا�سحا  لي�ش  للحادث  الدقيق  “ال�سبب 
ال�سائق  اأن  ال��ت��اأك��ي��د  ميكننا  ل��ك��ن  ب��ع��د، 

وا�سطدم  ال�سيارة  على  ال�سيطرة  فقد 

بج�سم ثابت لت�ستعل النران بال�سيارة«. 

داونز  �سن  على  املفجعة  االأنباء  وتوالت 

ب��ع��د اأن ف��ق��د ال��ف��ري��ق م��داف��ع��ه االأخ����ر 

اأي�سا قبل  انيلي جنوجنا يف حادث �سر 

قليلة. اأ�سابيع 

االنباط - عمان 

ال��وح��دات توغله يف ���س��دارة دوري  وا���س��ل 

امل���ح���رف���ن ال����ك����روي ب��ع��د خ���ت���ام م��ن��اف�����س��ات 

اال�سبوع ال�ساد�ش ع�سر من الدوري وبعد فوز 

الهام والثمن على فريق الرمثا يف اربد رغم 

فوز اجلزيرة هو االخر على الفي�سلي والذي 

املت�سدر  وب��ن  بينه  النقاط  يف  ال��ف��ارق  اب��ق��ى 

يف  الفريق  للفي�سلي  اخل�سارة  تركت  حيث   ..

و���س��ع حم��رج م��ع ج��م��اه��ره ال��ت��ي �سبت جام 

غ�سبها على ال�عبن واجلهاز الفني واالدارة 

ب�سبب تراجع م�ستوى ونتائج الفريق ب�سورة 

كبرة يف املو�سم احلايل ...وعلى �سعيد لقاء 

وال��رم��ث��ا فقد فقد االخ���ر فر�سة  ال��وح��دات 

وهو  اخل�سارة  تلك  بعد  اللقب  على  املناف�سة 

الذي كان يامل بالفوز وتقلي�ش فارق النقاط 

م���ع ال����وح����دات ل��ك��ن اخل�������س���ارة ان���ه���ت ام��ال��ه 

ب�سورة كبرة ...اما على �سعيد الهبوط فقد 

�سحاب  االهلي على  ال��ذي حققه  الفوز  انع�ش 

ال��ف��ري��ق ال��ع��ري��ق ح��ي��ث ت��ق��دم خ��ط��وة م��وؤث��رة 

ن��ح��و ال��ف��رق ال��ت��ي ت�����س��ارع م��ن اج���ل ال��ه��روب 

النتائج  بقية  ابقت  ..فيما  الهبوط  �سبح  من 

ب��وؤرة اخلطر بانتظار  فرق العقبة و�سحاب يف 

ن��ت��ائ��ج اال���س��اب��ي��ع ال��ق��ادم��ة ...وب����ه����ذا ال��ف��وز، 

6 نقاط التي  ال���  ال��وح��دات على ف��ارق  حافظ 

اجل��زي��رة،  مطارديه  اأق���رب  وب��ن  بينه  تف�سل 

ال���ذي مت��ك��ن ب����دوره م��ن ق��ل��ب ت��اأخ��ره بهدف 

ل��ه��دف.  ب��ه��دف��ن  ال��ف��وز  اإىل  الفي�سلي  اأم����ام 

اأحمد  العبه  طريق  عن  اأواًل  الفي�سلي  تقدم 

التعادل  ه��دف  اجل��زي��رة  اأدرك  فيما  عر�سان، 

اأن ي�سجل  ع��ن ط��ري��ق حم��م��ود م��ر���س��ي، قبل 

ع���ب���داهلل ال���ع���ط���ار ه����دف ال����ف����وز. ك��م��ا متكن 

املو�سم،  ه��ذا  الثاين  ف��وزه  االأهلي من حتقيق 

رد،  دون  بهدفن  �سحاب،  نظره  على  بتغلبه 

االأخ��ر يف  املركز  اآماله باالبتعاد عن   لينع�ش 

ق��ادم اجل��والت، حيث اأح��رز هديف االأهلي، كل 

من املحرف الرو�سي مرات بينكوف وحممد 

عمر ال�سي�ساين وفر�ش التعادل ال�سلبي نف�سه 

ذات  وهي  ومعان،  االأردن  �سباب  على مواجهة 

النتيجة التي انتهت بها مواجهة �سباب العقبة 

تعادل  اجلولة  �سهدت  كما  ال�سريح.  و�سيفه 

ال�سلط  تقدم  1-1، حيث  ال�سلط  احل�سن مع 

ب��ه��دف ال��ك��ام��روين ج��ون��ي��ور م��اجن��ل��و، فيما 

�سجل هدف التعادل للح�سن حمرفه الغاين 

م��اي��ك��ل ك���اف���و. ووا����س���ل ال����وح����دات ���س��دارت��ه 

 ،38 النقطة  اإىل  ر�سيده  رف��ع  اأن  بعد  للفرق 

احتفظ  اأن  بعد  وا�سل اجلزيرة �سغطه  فيما 

احل�سن   ،28 الرمثا  ثم   ،32 ب�  الثاين  باملركز 

وال�سلط   ،21 االأردن  و���س��ب��اب  الفي�سلي   ،23

و�سحاب  العقبة  �سباب   ،18 ومعان  وال�سريح 

14، االأهلي 11. وعلى �سعيد الهدافن احتفظ 

ال�سنغايل عبد العزيز انداي مهاجم الوحدات 

ب�سدارة الهدافن بعدما رفع ر�سيده اإىل “11 

“ هدفاً.

الريا�ض - وكاالت 

ف����ت����ح ف����ه����د ال����ه����ري����ف����ي جن�����م ال���ن�������س���ر 

وامل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي ال�����س��اب��ق، ال��ن��ار على 

اأه��ل��ي  اأم����ام  ال��ع��امل��ي، ع��ق��ب اخل�����س��ارة  اإدارة 

ج�����دة، م�����س��اء ال�����س��ب��ت، ع��ل��ى م��ل��ع��ب امل��ل��ك 

ف��ه��د ال������دويل ب���ال���ري���ا����ش. وت��غ��ل��ب اأه��ل��ي 

ج���دة ع��ل��ى م�����س��ي��ف��ه ال��ن�����س��ر، ب��ت��ي��ج��ة )2-

ج��م��ع��ت��ه��م��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رة  ال���ق���م���ة  يف   ،)1

���س��م��ن اجل����ول����ة ال���ث���ام���ن���ة ل�������دوري ك���اأ����ش 

 االأم����ر حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ل��ل��م��ح��رف��ن.

ال�سخ�سي  ح�����س��اب��ه  ع��رب  ال��ه��ري��ف��ي،  وك��ت��ب 

ع����ل����ى م�����وق�����ع ال�����ت�����وا������س�����ل االج����ت����م����اع����ي 

ب��ي��دك..  ال  اخل���ي���ربي  “بيد  “توير”: 

ن��ق��اط فقط«.   ال���ث����ث  ل���أه��ل��ي  م����ربوك 

وت��اب��ع: “ح�ل يف م��ن طبل ل��ه وح���ل يف 

م��ن ج���دد ل��ه م��و���س��م��ن، ا���س��ب��ع خ�����س��اي��ر اأو 

دف���ع ال�����س��رط اجل���زائ���ي.. ج����زاًء ل��ك وردًع 

“من  ال��ه��ري��ف��ي:  الأم��ث��ال��ك«. ووا���س��ل فهد 

الن�سر  ورط  وم��ن  بالديون،  الن�سر  ورط 

امل���درب اجل��زائ��ي، وم��ن �سيدفعه  ���س��رط  يف 

االآن«.وزاد: “من كبل ال�سويكت وهو الذي 

ال ح��ول ل��ه وال ق��وة، وم���اذا ع��ن الداعمن 

للمجهول«. الن�سر  تركوا  هل  وماال،  فكرا 

الذي  املرحلة،  بطل  هو  من  “اأخرا  واأمت: 

لها  واأن��ا  الن�سر،  ه��ذا  وي��ق��ول  ���س��دره  يطق 

للن�سر  املرعب  امل�سل�سل  هذا  نهاية  ننتظر 

وتاريخه«. وجمهوره 

عوا�صم - وكاالت 

نتيجة  االإي���ط���ايل،  يوفنتو�ش  ن���ادي  ي��رق��ب 

والتي  اأوروب���ا،  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ثمن  قرعة 

االأوروب���ي  االإث��ن��ن، مبقر االحت��اد  ال��ي��وم  �ستقام 

وتاأهل  ال�سوي�سرية.  نيون  مبدينة  القدم  لكرة 

16 ب��ع��دم��ا اح���ت���ل امل��رك��ز  ي��وف��ن��ت��و���ش ل�����دور ال�������

نقطة،   15 بر�سيد  ال�سابعة  املجموعة  يف  االأول 

اأف�����س��ل��ي��ة  ب��ر���س��ل��ون��ة )15(، م��ع  ب��ال��ت�����س��اوي م��ع 

ت�����س��ج��ي��ل اأه�������داف اأك������ر خ������ارج االأر��������ش اأم�����ام 

املجموعة  ت�سدر  من  يوفنتو�ش  متكن  البار�سا. 

ال�����س��اب��ع��ة ع��ل��ى ح�����س��اب ب��ر���س��ل��ون��ة يف اجل��ول��ة 

من  فبالرغم  املجموعات،  مرحلة  من  االأخ��رة 

اإال  ج���والت،   5 اأول  ال��ث��اين يف  للمركز  اح��ت���ل��ه 

يعي�سها  التي  ال�سيئة  احلالة  ا�ستغل  اليويف  اأن 

البار�سا ليخطف ال�سدارة. ورغم فوز بر�سلونة 

ع��ل��ى ي��وف��ن��ت��و���ش، مب��ل��ع��ب االأخ����ر ع��ل��ى األ��ي��ان��ز 

البيانكونري  اأن  اإال   ،)0-2( بنتيجة  �ستاديوم، 

مت��ك��ن م��ن اإحل����اق ه��زمي��ة ق��ا���س��ي��ة ب��ال��ب��ار���س��ا يف 

لي�ساهم   ،)0-3( بنتيجة  ن��و  ب��ال��ك��ام��ب  معقله 

للمجموعة.  ال��ي��ويف  ت�����س��در  يف  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف 

مواجهات  ت��ف��ادي  يف  يوفنتو�ش  جن��ح  وب��ال��ت��ايل، 

���س��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث اأن����ه ك���ان ���س��ي��واج��ه ف��رق��ا 

ريال  ميونخ،  بايرن  جرمان،  �سان  باري�ش  مثل 

ت�سيل�سي  ليفربول،  �سيتي،  مان�س�سر  م��دري��د، 

و�سافة  احت�له  ح��ال  دورمت��ون��د،  بورو�سيا  اأو 

امل��ج��م��وع��ة.  ك��م��ا ت��ن�����ش ال���ق���رع���ة، ع��ل��ى اأن����ه ال 

واحد،  بلد  من  فريقن  جتمع  مبواجهة  ي�سمح 

اأتاالنتا  يوفنتو�ش يف مواجهة  يقع  لن  وبالتايل 

اأو الت�سيو.وبذلك، تنح�سر الفرق التي �ستواجه 

ي��وف��ن��ت��و���ش، اإم����ا اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د اأو ب��ورو���س��ي��ا 

مون�سنج�دباخ اأو بورتو اأو اإ�سبيلية اأو اليبزيج، 

بطل  متناول  ويف  ك��ث��ًرا  اأ�سهل  مواجهات  وه��ي 

ال�سك  املجموعات.  مبت�سدري  مقارنة  اإيطاليا 

ذات  االأب��ط��ال  دوري  مب�سابقة  ال��ف��رق  جميع  اأن 

م�ستوى عاٍل، وما يدل عن ذلك هو متكنها من 

16 يف البطولة االأعرق يف القارة  التاأهل لدور ال�

تكون  ال  امل��ب��اري��ات  جميع  اأن  وال���س��ك  ال��ع��ج��وز، 

ن�سبًيا  �سهلة  تكون  مباريات  هناك  اأن  اإال  �سهلة، 

املختلفة.  ال��ف��رق  يف  ال���ع��ب��ن  جل���ودة  بالنظر 

اإال  م��دري��د،  اأتلتيكو  بحجم  فريق  وج��ود  ورغ��م 

ليوفنتو�ش  ال�سهلة  ال��ط��رق  اأح��د  يكون  ق��د  اأن��ه 

للمرور للدور التايل، ال�سيما واأن اليويف يعرف 

جيًدا كيف يلعب اأمام الروخيب�نكو�ش، بجانب 

اليويف،  رونالدو جنم وهداف  كري�ستيانو  وجود 

ورغم  جيًدا.  اأتلتيكو  �سباك  طريق  يعرف  الذي 

اأتلتيكو  اأن  اإال  الليجا،  ترتيب  جل��دول  ت�سدره 

وت��اأه��ل كو�سيف  امل��ج��م��وع��ات  ع��ان��ى يف م��رح��ل��ة 

للمجموعة ب�سعوبة، وظهر جلًيا �سعف اأداءه يف 

املباريات الكبرة مثلما ظهر اأمام بايرن ميونخ 

 ب�����دوري االأب����ط����ال، وري�����ال م���دري���د يف ال��ل��ي��ج��ا.

امت�كه  برغم  ا  اأي�سً مون�سنج�دباخ  بورو�سيا 

�سعبة  االأم���ور  جعل  على  ق��ادرة  مميزة  عنا�سر 

ج����ًدا ع��ل��ى دف����اع ي��وف��ن��ت��و���ش، اإال اأن����ه ق��د ي��ك��ون 

ف��ري�����س��ة ���س��ه��ل��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ب��ي��ان��ك��ون��ري، مع 

جودة العبي اليويف االأكرب من الفريق االأملاين. 

اإ�سبيلية  ب���ورت���و،  اأن���دي���ة  اأن  ي��ب��دو  امل��ق��اب��ل،  ويف 

ليوفنتو�ش  االأ�سعب  الطريق  مبثابة  واليبزيج، 

ظهرت  ال��ف��رق  تلك  واأن  ال�سيما   ،16 ال���  دور  يف 

مب�ستويات ممتازة خ�ل دور املجموعات. ولعل 

ليوفنتو�ش،  مناف�ش  اأ�سعب  يكون  قد  اليبزيج 

ب��ال��ن��ظ��ر مل��ا ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه ومل���ا ي��ق��دم��ه يف امل��وا���س��م 

االأخ������رة، ب��ج��ان��ب ام��ت���ك��ه مل��دي��ر ف��ن��ي مميز 

ناجل�سمان. مثل جوليان 

الوحدات يقترب من اللقب والجزيرة يتمسك باالمل 

الهريفي يهاجم ادارة النصر 

ترقب حذر لقرعة دوري ابطال أوروبا 

ذيابات يعود لقيادة كرة سحاب 
االنباط - عمان 

ذيابات  اإ���س���م  امل���درب  م��ع  اتفاقها  �سحاب  ن��ادي  اإدارة  ان��ه��ت  

ليتوىل مهمة املدير الفني لفريق كرة القدم خلفاً لفهد اجل�د. 

وك�سفت امل�سادر اأن بدران ال�سقران �سيكون مر�سحاً لتويل مهمة 

حرا�ش  تدريب  مهمة  �سيت�سلم  نا�سوح  اأب��و  واأحمد  العام  امل��درب 

اخل�سارة  بعد  من�سبه  من  اأقيل  قد  اجل���د  فهد  وك��ان  امل��رم��ى. 

التي مني بها �سحاب اأمام االأهلي يف اجلولة 16 من بطولة دوري 

ترتيب  �سلم  على  االأخر  قبل  املركز  �سحاب  ويحتل  املحرفن. 

عمر  م��ن  تبقى  اأن��ه  علماً  نقطة،   14 بر�سيد  املحرفن  دوري 

امل�سابقة 6 جوالت. ويذكر ان ذيابات �سبق وان توىل مهمة قيادة 

فريق �سحاب يف بداية املو�سم .



الريا�ضي
11االثنني  2020/12/14

طموح كبير للنجمة جابر في الموسم الجديد 

سيميوني حزين على ضياع فرصة الفوز 

البحرين تدعم استضافة السعودية لبطولة اسيا 

النجم هونتيالر يعلن االعتزال 

تون�س - وكاالت 

جابر،  �أن�س  �لتون�سية  �لتن�س  العبة  �أك��دت 

 10 �أول  بني  �لتو�جد   2021 ع��ام  يف  هدفها  �أّن 

�أنها  �إىل  م�شرية  �لعاملي،  �لت�شنيف  يف  العبات 

قادرة على هذ� �لتحدي، ال �شيما بعد �خلربة 

ج��اب��ر،  �أن�����س  وق��ال��ت  م��وؤخ��ر�.  �كت�شبتها  �ل��ت��ي 

�ملن�شتري:  مبدينة  عقدته  �شحفي  موؤمتر  يف 

“�شرعت منذ فرتة باالإعد�د للمو�شم �جلديد 
�أج���ري   ،2021 ب��ان��ط��اق��ة ع���ام  ي��ن��ط��ل��ق  �ل����ذي 

ي��وم��ي��ا ت��دري��ب��ات ���ش��اق��ة حت���ت �إ����ش���ر�ف ج��ه��از 

�الأم��ر  “هذ�  و�أ����ش���اف:   .»%100 تون�شي  ف��ن��ي 

�جلمهور  دع��م  ي�شعدين  كما  ك��ث��ري�  ي�شعدين 

�أي��ن��م��ا ح��ل��ل��ت، و�أ���ش��ك��ر ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة ك���ل �ل��ذي��ن 

دع����م����وين و�����ش����اع����دوين ع���ل���ى حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج 

�لبطوالت  برنامج  وحول  �لعام«.  هذ�  ممتازة 

“�إىل حد  �أن�س جابر:  قالت  �لعام �جلديد،  يف 

ب�شبب  كثري�  و��شحة  غري  �الأم��ور  تبدو  �الآن 

�شتنظم  �الأول��ي��ة  �ملعلومات  وبح�شب  ك��ورون��ا، 

ثان  يناير/كانون   4 ي��وم  ظبي  �أب��و  يف  بطولة 

�مل��ق��ب��ل ق��ب��ل �ل��ق��ي��ام ب��ج��ول��ت��ي يف �أ���ش��رت�ل��ي��ا«. 

ب�شبب  و�جهتها  �لتي  �ل�شعوبات  وبخ�شو�س 

فريو�س كورونا، قالت �أن�س جابر: “هذ� �لعام 

وق��د و�ج��ه��ن��ا بع�س  ع��ل��ى �جل��م��ي��ع  ك��ان �شعبا 

يف  خ�شو�شا  �لوباء،  �نت�شار  ب�شبب  �ل�شعوبات 

�أمريكا  بطولة  يف  �ملا�شي  �أغ�شط�س/�آب  �شهر 

�مل��ف��ت��وح��ة �ل���ت���ي خ�����ش��ع��ن��ا خ��ال��ه��ا �إىل ق��ي��ود 

�جلميع«.  على  �ملفرو�شة  �ل�شحية  �الإجر�ء�ت 

وو��شلت: “�لظروف يف بطولة روالن جارو�س 

ناحية  من  خ�شو�شا  ج��د�،  �شعبة  ا  �أي�شً كانت 

�مل��ن��اخ، ورغ��م ذل��ك ف��اأن��ا �أع��ت��رب �أن بلوغ �ل��دور 

ثمن �لنهائي يف فرن�شا نتيجة �إيجابية«. ومن 

�الحت��اد  �ملولهي، رئي�س  �شلمى  �أك��دت  جانبها، 

مفخرة  ه��ي  جابر  �أن�����س  �أّن  للتن�س،  �لتون�شي 

يف  ب��اده��ا  ر�ي���ة  ورف��ع��ت  �لتون�شية  للريا�شة 

عامليا   31 �مل��رك��ز  حتتل  وه��ي  �لدولية  �ملحافل 

�لعامل. 20 العبة يف  �أف�شل  �أعتربها من  و�أن��ا 

حققته  مب��ا  �شعد�ء  “نحن كاحتاد  و�أ���ش��اف��ت: 

بقيادة جهاز فني تون�شي، وال �أبالغ �إذ� قلت �إنه 

�أف�شل  من  جابر  �أن�س  �شت�شبح   2021 �شنة  يف 

ميد�لية  منها  �لعامل، و�أنتظر  يف  العبات   10

�أوملبية«.

مدريد - وكاالت 

�أق�����ر �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي دي��ي��ج��و ���ش��ي��م��ي��وين، 

�مل��دي��ر �ل��ف��ن��ي الأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د، ب��ارت��ك��اب 

�أم��ام  �لديربي  ملو�جهة  �لتح�شري  يف  خطاأ 

ري����ال م���دري���د ع��ل��ى م��ل��ع��ب )�أل���ف���ري���دو دي 

�لفريق  خ�شرها  و�ل��ت��ي  �ل�شبت  �شتيفانو( 

بثنائية نظيفة، بينما �أكد �أن �لفريق �مللكي 

يف  �شيميوين  وق���ال  �مل���ب���ار�ة.  يف  “تفوق” 
�مل��ب��ار�ة  ن��ب��د�أ  “مل  �ل��ل��ق��اء  ب��ع��د  ت�شريحات 

�للعب  ع��ل��ى  �شيطر  و�ل��ري��ال  ج��ي��د،  ب�شكل 

ومت����رك����ز الع���ب���ي���ه ك�����ان �أف���������ش����ل. مل ن��ق��م 

ب��ت��دوي��ر �ل��ك��رة ب��ني الع��ب��ي��ن��ا ك��م��ا ح���دث يف 

مباريات �شابقة، و��شتقبلنا هدفا كان مهما 

يف �أح�����د�ث �مل���ب���ار�ة الأن����ه م��ن��ح��ه��م �ل��ر�ح��ة 

و�لهدوء«. وتابع “وجدنا �شعوبة كبرية يف 

�الأول، ثم جاءت فر�شة )توما�س(  �ل�شوط 

�أهدرناها.  ولكننا  �لثاين،  �ل�شوط  ليمار يف 

�ملبار�ة كانت خمتلفة، ولكن �لهدف �لثاين 

مو��شلة  علينا  يجب  منها.  متاما  �أخرجنا 

�ل�”ت�شولو”  �أو�شح  كما  للتح�شن«.  �لعمل 

�الأ����ش���ب���اب �ل��ت��ي دف��ع��ت��ه ال���ش��ت��ب��د�ل �ل��ن��ج��م 

�ل��ربت��غ��ايل ج����و�و ف��ي��ل��ي��ك�����س، وه���و �ل��ق��ر�ر 

وق���ال يف  �ل��اع��ب.  ت�شبب يف غ�شب  �ل���ذي 

للمبار�ة.  نظرتي  كانت  “هذه  �ل�شدد  هذ� 

ك��ن��ت �أب���ح���ث ع���ن الع��ب��ني �أك����ر ح��ي��وي��ة يف 

�أك���رب يف و���ش��ط �مللعب  �الأم�����ام، وع���ن ج��ه��د 

الم��ت��اك �ل���ك���رة. �مل���ب���ار�ة ذه��ب��ت يف �جت��اه 

�أف�شل.  ب�شكل  �ملناف�شة  نريد  وكنا  �لريال، 

�إيجاد  م��ن  نتمكن  مل  �أن��ن��ا  ه��و  يحزنني  م��ا 

�أن  �لفارق«.ورغم  لتقلي�س  �ل�شباك  طريق 

متفوقا  يكن  مل  �ل��ري��ال  �أن  �أك��د  �شيميوين 

ب��ف��ارق ك��ب��ري يف �مل���ب���ار�ة، �إال �أن���ه ي���رى �أن��ه 

ي�شتحق �لفوز، يف �لوقت �يل �أثنى فيه على 

روح �لفريق و�لرغبة يف �لعودة للمبار�ة يف 

�لاتيني  �مل���درب  �ل��ث��اين.و�خ��ت��ت��م  �شوطها 

�لفريق  �النتقاد�ت الأد�ء  بتقبل  ت�شريحاته 

�شيتوجه  تركيزهم  �أن  م��وؤك��د�  �مل��ب��ار�ة،  يف 

�لنتيجة  هذه  �ملقبلة.وكتبت  للمبار�ة  �الآن 

يف  ل�”�لروخيبانكو�س”  �الأوىل  �خل�شارة 

�نت�شار�تهم  مل�شل�شل  ح��د�  وت�شع  �لليجا، 

�الأخ��رية.وجت��م��د  �ل�شبعة  �جل���والت  خ��ال 

�شيميوين  دييجو  �الأرجنتيني  كتيبة  ر�شيد 

ت��ب��ق��ي  �ل���������ش����د�رة، م���ع  ن��ق��ط��ة يف  ع��ن��د 26 

ق��اد���س  �أم����ام  للفريق  م��وؤج��ل��ت��ني  م��ب��ار�ت��ني 

وليفانتي على �لرتتيب.

البحرين - وكاالت 

�أعلن �الحتاد �لبحريني لكرة �لقدم عن 

لبطولة  �ل�شعودية  ��شت�شافة  ملف  دع��م 

2027. و��شتقبل �ل�شيخ علي بن  كاأ�س �آ�شيا 

خليفة �آل خليفة رئي�س �الحتاد �لبحريني 

�الحتاد  رئي�س  �مل�شحل  يا�شر  �لقدم،  لكرة 

�ل�شعودي و�لوفد �ملر�فق. و��شتعر�س وفد 

�الحتاد �ل�شعودي لكرة �لقدم خال �للقاء 

م��ل��ف ت��ر���ش��ح �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة 

�شيتم  2027، و�لذي  �آ�شيا  كاأ�س  ال�شت�شافة 

�آ�شيا(  مل�شتقبل  )معا  �شعار  حتت  تقدميه 

ك��م��ل��ف م��ت��ك��ام��ل م���ن �الحت�����اد �ل�����ش��ع��ودي 

ال���ش��ت�����ش��اف��ة �حل����دث �الآ����ش���ي���وي �ل��ك��ب��ري. 

�للقاء �شكل �أم�شية تاريخية �أخوية جمعت 

وف��د  ��شتقبال  ع��رب  �ل��ب��ل��دي��ن  يف  �الأ���ش��ق��اء 

لنظريه  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لبحريني  �الحت���اد 

�ل�������ش���ع���ودي، و����ش���ط ح�������ش���ور ك���وك���ب���ة م��ن 

منتخبي  يف  �ل�شابقني  �ل��دول��ي��ني  �لنجوم 

�لبحرين و�ل�شعودية. و�أكد �ل�شيخ علي بن 

�لقدم  لكرة  �لبحريني  �الحت��اد  �أن  خليفة 

ي�شاند �مللف �ل�شعودي �ملتكامل ال�شت�شافة 

م�شرًي�   ،2027 ع��ام  �الآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات 

�لنجاح  مقومات  كل  ميتلك  �مللف  �أن  �إىل 

على  للمنتخبات  بطولة  �أك��رب  الحت�شان 

م�شتوى �لقارة، د�عًيا �الحتاد�ت �ل�شديقة 

�مللف  خلف  للتوحد  �آ���ش��ي��ا  غ��رب  مبنطقة 

�آ�شيا  كاأ�س  نهائيات  ال�شت�شافة  �ل�شعودي 

�شيعطي  �ل���دع���م  ه���ذ�  �أن  2027.و�أو������ش�����ح 

�لكبري  �لتطور  لل�شعودية الإثبات  �لفر�شة 

�لقدم  �أحدثتها كرة  �لتي  �لنوعية  و�لنقلة 

�الآ�شيوية،  �لقارة  م�شتوى  على  �ل�شعودية 

��ا ب��ت��و�ج��ده��ا �مل��ت��ك��رر يف �مل��ح��ف��ل  خ�����ش��و���شً

�لعاملي �لكبري )كاأ�س �لعامل( خال خم�س 

م��ن��ا���ش��ب��ات ك���اإح���دى �ل���ع���ام���ات �مل�����ش��ي��ئ��ة 

يف �ل���ت���اري���خ �مل�������ش���رق ل���ل���ك���رة �ل�����ش��ع��ودي��ة 

�لعموم. وج��ه  على  و�الآ���ش��ي��وي��ة  ا  خ�شو�شً

�ل�شعودي  للملف  �لكامل  “دعمنا  وق��ال: 

�إمي��اًن��ا  ي��اأت��ي  �ل��ق��اري  �حل���دث  ال�شت�شافة 

لاحتاد  �ل��ب��ارز  ب��ال��دور  �لبحرين  يف  منا 

�ل�����ش��ع��ودي ل��ك��رة �ل���ق���دم يف دع����م م�����ش��رية 

ما  على  ع��اوة  �الآ���ش��ي��وي��ة،  للكرة  �لتطور 

مت��ت��ل��ك��ه �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة من 

�الآ�شيوية  �لبطولة  لنجاح  كبرية  مقومات 

غري  جن��اح��ات  خالها  م��ن  �شتحقق  �ل��ت��ي 

للنهائيات«. م�شبوقة 

ام�سرتدام - وكاالت 

كا�س  �آم�����ش��رتد�م،  �أياك�س  الع��ب  �أعلن 

عاما،   37 �لعمر  من  �لبالغ  هونتيار  يان 

�أن�����ه ���ش��ي��ع��ت��زل �ل���ل���ع���ب يف ن���ه���اي���ة �مل��و���ش��م 

�حل����ايل، ل��ي��ق�����ش��ي �مل��زي��د م��ن �ل��وق��ت مع 

�أ����ش���رت���ه. وق�����ال �ل���اع���ب يف ت�����ش��ري��ح��ات 

فريقه  فوز  عقب  �شبورت(  )فوك�س  لقناة 

“لقد  �ل�شبت،  نظيفة  برباعية  زول  على 

ف���ك���رت يف �الأم������ر ط�����و�ل �ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي 

هذ�  �أن  �أعتقد  �ق��رتب��ت.  ق��د  �للحظة  الأن 

و�أ�شاف  يل«.  بالن�شبة  �الأخ��ري  هو  �ملو�شم 

حتى  كبري  بحما�س  �للعب  يف  “�شاأ�شتمر 
�أ�شتطيع  ال  ذلك؟  بعد  ماذ�  �ملو�شم.  نهاية 

�أن �أق����ول. �أع��ت��ق��د �أن��ن��ي ���ش��اأن��ه��ي در����ش��ت��ي، 

وق�شاء  ����ش��رت�ح��ة  �أخ���ذ  �أوال  �أري���د  لكنني 

ب�����ش��ع��ة �أ����ش���ه���ر يف �مل���ن���زل م���ع �الأ�����ش����رة ». 

حتى  عقد  لديه  �ل��ذي  هونتيار،  وخا�س 

�ملو�شم  ه��ذ�  ل��ه  م��ب��ار�ة  �أول   ،2021 �شيف 

كاعب �أ�شا�شي �أم�س و�شجل �لهدف �الأول 

�آي��اك�����س يف ملعب يوهان  ف��وز  رب��اع��ي��ة  م��ن 

كرويف. وقال “�أبد� ال تقل �أبد� ، لكن هذ� 

�شحيح. ج�شدي ينتهي به �الأمر منهكا يف 

بع�س �الأحيان. لعب كرة �لقدم هو �أف�شل 

�شيء و�أ�شتمتع كثري� يف �لتدريبات، لكنني 

لدينا  يكن  لو مل  �أياك�س.  دوري يف  �أع��رف 

 90 �لكثري من �لزماء �مل�شابني، ملا لعبت 

�ل��ي��وم«. وب���د�أ ه��ون��ت��ي��ار م�شريته  دق��ي��ق��ة 

مع   2003  �2002 م��و���ش��م  يف  �الح���رت�ف���ي���ة 

بعدة  م��روره  وبعد  �أيندهوفن،  يف  �إ���س  بي 

�أن���دي���ة ه��ول��ن��دي��ة خم��ت��ل��ف��ة، ق��ف��ز �إىل ك��رة 

�أجنبية  فرق  ل�شالح  ولعب  �لعاملية  �لقدم 

مثل ريال مدريد وميان و�شالكه. ود�فع 

م��رة   76 �ل��ه��ول��ن��دي  �ملنتخب  قمي�س  ع��ن 

42 ه��دف��ا. كما  2015 و���ش��ج��ل  �آخ��ره��ا ع��ام 

�أياك�س  مع  �لهولندي  �ل��دوري  هد�ف  كان 

و2008/2007،   2006/2005 م��و���ش��م��ي  يف 

و�شجل 33 هدفا يف كليهما.

مدريد - وكاالت 

وج���ه �الإ���ش��ب��اين ���ش��ريج��ي��و ر�م���و����س، قائد 

ري������ال م����دري����د، ر����ش���ال���ة جل���م���اه���ري �ل��ف��ري��ق 

�مل��ل��ك��ي، ع��ق��ب �ل���ف���وز ع��ل��ى �أت��ل��ت��ي��ك��و ب��ه��دف��ني 

�لليجا.  م��ن   13 �جل��ول��ة  يف  �ل�شبت،  رد،  دون 

مبوقع  �لر�شمي  ح�شابه  على  ر�مو�س،  ون�شر 

�ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي »ت���وي���رت«، ���ش��ورة له 

عليها: “�لنقاط  وكتب  م��دري��د،  دي��رب��ي  م��ن 

�لثاث �خلا�شة بالديربي �شتبقى يف ملعبنا. 

قدمنا مبار�ة جماعية ر�ئعة، وخرجنا ب�شباك 

ن��ظ��ي��ف��ة و�ن��ت�����ش��ار ع���ظ���ي���م«. و���ش��ج��ل ل��ري��ال 

وي��ان   ،)15( �لدقيقة  يف  كا�شيمريو  م��دري��د 

ب��اخل��ط��اأ يف  م��دري��د  �أتلتيكو  ح��ار���س  �أوب����اك 

�النت�شار  �أن  )63(.ي��ذك��ر  �لدقيقة  يف  مرماه 

23 ن��ق��ط��ة يف  رف���ع ر���ش��ي��د ري����ال م��دري��د �إىل 

بينما  �الإ���ش��ب��اين،  �ل���دوري  م��ن  �لثالث  �مل��رك��ز 

26 نقطة. ظل �أتلتيكو يف �ل�شد�رة ب�

الريا�س - وكاالت 

�هلل،  حمد  �ل���رز�ق  عبد  �ملغربي  ز�ل  ال 

حيث  �شعبة،  ف��رتة  يعي�س  �لن�شر،  جن��م 

�لنقاط،  م��ن  �ل��ع��دي��د  فريقه  على  �أ���ش��اع 

3 ���ش��رب��ات ج����ز�ء، م��ن��ذ ب��د�ي��ة  ب���اإه���د�ره ل����

�ل�شعودي  �ل���دوري  من  �حلالية  �لن�شخة 

�أك����ر  �هلل  ح���م���د  ل��ل��م��ح��رتف��ني.وي��ع��ت��رب 

العب �أ�شاع �شربات جز�ء، يف �لدوري هذ� 

�شددها،   4 �أ�شل  من   3 ل��� ب��اإه��د�ره  �ملو�شم، 

ك���ان �آخ���ره���ا يف م���ب���ار�ة ف��ري��ق��ه، �ل�����ش��ب��ت، 

�جلولة  مناف�شات  �شمن  جدة،  �أهلي  �أمام 

�لثامنة. ومير حمد �هلل بفرتة �شعبة مع 

بخاف  �جل���اري،  �مل��و���ش��م  خ��ال  �لن�شر، 

�ملو��شم �ل�شابقة �لتي �شهدت تاألقه ب�شكل 

كبري، كاأف�شل هد�ف يف دوري �ملحرتفني. 

�الأهلي،  مد�فع  يعترب  �ملقابلة،  �جلهة  يف 

عبد �لبا�شط هندي، �أكر العب ت�شبب يف 

هذ�  فريقه،  على  ج��ز�ء  �شربات  �حت�شاب 

�ملو�شم، بو�قع 3 ركات.

لندن - وكاالت 

مد�فع  �شيلفا،  تياجو  �ل��رب�زي��ل��ي  وج��ه 

عقب  �ل��ب��ل��وز،  جلماهري  ر�شالة  ت�شيل�شي، 

�أم�����ام  رد  دون  ب���ه���دف  �ل���ف���ري���ق  خ�������ش���ارة 

م��ن   12 �جل���ول���ة  �ل�������ش���ب���ت، يف  �إي����ف����رت����ون، 

�شليفا،  وكتب  �ملمتاز.  �الإجنليزي  �ل��دوري 

�الجتماعي  �لتو��شل  مبوقع  ح�شابه  على 

»تويرت«: »مل تكن �لنتيجة �لتي توقعناها. 

�لثاثاء  ي��وم  الأن  �لتعايف،  وق��ت  �الآن  ح��ان 

وعلينا  �شعبة،  �أخ��رى  مبار�ة  لدينا  �ملقبل 

عقب  ت�شيل�شي،  وظ���ل  ف��ع��ل«.  ب���رد  �ل��ق��ي��ام 

ترتيب  بجدول  �لثالث  �ملركز  يف  �خل�شارة، 

�ل�����دوري �الإجن���ل���ي���زي �مل��م��ت��از ب��ر���ش��ي��د 22 

يف  �ل��ر�ب��ع  للرتتيب  ي��رت�ج��ع  وق��د  نقطة، 

ح��ال��ة ف���وز ل��ي�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي ع��ل��ى ب��ر�ي��ت��ون، 

وكان �شيلفا �نتقل �إىل ت�شيل�شي يف �ل�شيف 

جريمان  �شان  باري�س  م��ن  ق��ادًم��ا  �مل��ا���ش��ي، 

عقده  ميتد  حيث  جمانية،  �شفقة  خ��ال 

�ملقبل،  ح��زي��ر�ن   / ي��ون��ي��و  �إىل  �ل��ب��ل��وز  م��ع 

ملو�شم  �ل��ت��م��دي��د  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

�آخر.

راموس يشيد باداء فريقه 

حمد اهلل بطل اهدار الركالت 

سيلفا لم يتوقع الخسارة 
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ترجمات - �أبوظبي

البيطريني  الأط��ب��اء  ا�ستوقفت  واق��ع��ة  يف 

اأ�سبح  ك��ورون��ا،  بانت�سار  املتهمني  والباحثني 

من���ر ث��ل��ج��ي يف ح��دي��ق��ة ح���ي���و�ن���ات �أم��رك��ي��ة 

�إ�صابته  ت�صخي�ص  يتم  نوعه  من  حيو�ن  �أول 

ب��ال��ف��رو���ص �مل�����ص��ت��ج��د، وف��ق��م��ا ك�����ص��ف م��وق��ع 

»�سكاي نيوز« الربيطاين.

�ل��ث��ل��وج يف حديقة  �إن من��ر  �مل�����ص��در  وق����ال 

ل��وي��زف��ي��ل يف والي���ة كنتاكي،  ح��ي��و�ن مب��دي��ن��ة 

ك���ورون���ا، مبا  �أع���ر�����ص  �أع��ر����ص��ا ت�صبه  ع��ان��ى 

يف ذل���ك �ل�����ص��ع��ال �جل����اف، وذل����ك رغ���م �ت��خ��اذ 

موظفني �حلديقة �الحتياطات �ل�صرورية.

وبعد �إخ�صاع �لنمر »ني�صي« الختبار كورونا 

كانت �لنتيجة »�إيجابية«، فيما �أجرى موظفو 

�حلديقة �لفح�ص لنمرين �آخرين يعي�صان مع 

»ني�صي«، ويجري حاليا �نتظار �لنتائج.

ومل ي��ت��م ت��خ��دي��ر �ل��ن��م��ور ل��ل��ح�����ص��ول على 

م�����ص��ح��ة م���ن �حل���ل���ق و�الأن��������ف، ح��ي��ث �ك��ت��ف��ى 

على  �الخ��ت��ب��ار  ب��اإج��ر�ء  �لبيطريون  �الأط��ب��اء 

ف�صالتهم.

وقال مدير حديقة �حليو�ن جون و�كتز�ك: 

»�أعر��صهم خفيفة جد�. من �ملتوقع �أن تتعافى 

�لنمور يف �أقرب وقت«.

وتعتقد �حلديقة �أن فرو�ص كورونا �نتقل 

�لذين  �ملوظفني  �أح��د  عرب  �لثلوج،  من��ور  �إىل 

عليهم  ت��ظ��ه��ر  �أن  دون  م��ن  �مل��ر���ص  ي��ح��م��ل��ون 

�أعر��ص.

وي��رت��دي جميع ح��ر����ص �حل��دي��ق��ة معد�ت 

ويخ�صعون  �ل�صخ�صية  و�ل�����ص��الم��ة  �ل��وق��اي��ة 

للفح�ص �ل�صحي يف بد�ية كل مناوبة.

وظ����ه����ر ف�����رو������ص ك������ورون������ا يف ع������دد م��ن 

�لقطط  منها  ���ص��اب��ق��ة،  �أوق����ات  يف  �حل��ي��و�ن��ات 

�إ���ص��اب��ة  �أول  ه���ذه  �أن  �إال  و�الأ����ص���ود،  و�ل��ك��الب 

تر�صد يف ف�صيلة منر �لثلوج.

�سكاي نيوز عربية - �أبوظبي

�أبرز  �أحد  يعد  متاما  فقد�نه  �أو  �لب�صر  �صعف 

�ل��ع��ل��م��اء على  �ل��ت��ي يعكف  �ل�����ص��ي��خ��وخ��ة،  م��ظ��اه��ر 

�آخر  كانت  تاأثرها.  من  حتد  لعالجات  �لتو�صل 

هذه �جلهود در��صة �أجر�ها �أطباء بكلية �لطب يف 

�لعلمية  »نيت�صر«  ون�صرتها جملة  هارفارد  جامعة 

مطلع دي�صمرب �جلاري.

�إىل  ت���وؤدي  تنك�صية  عملية  �ل�صيخوخة  وت��ع��د 

�خ���ت���الل وظ���ائ���ف �الأن�������ص���ج���ة، وف����ق����د�ن �جل��ه��از 

�لع�صبي �ملركزي قدرته �لوظيفية و�لتجديدية.

وتتنوع م�صكالت فقد �لب�صر لدى كبار �ل�صن، 

و�أه��م��ه��ا »�ل��غ��ل��وك��وم��ا« )�مل��ي��اه �ل���زرق���اء(، ومر�ص 

��صتحالة  �أو  �صعوبة  ي�صبب  �لذي  �لبقعي  �لتنك�ص 

�ل���ق���ر�ءة �أو �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل���وج���وه، و�الأم���ر�����ص 

ميكن  ال  عام  ب�صكل  �لع�صبي  �جلهاز  يف  �لتنك�صية 

�ل�صفاء منها وت�صبب �لعجز.

ل��ك��ن �أم���ال ج��دي��د� �أح��ي��ت��ه �ل��در����ص��ة �مل��ن�����ص��ورة 

باإمكانية  تب�صر  حيث  »نيت�صر«،  دوري��ة  يف  حديثا 

عودة �لب�صر باإعادة �لربجمة �جلينية عن طريق 

����ص��ت��ع��ادة م��ع��ل��وم��ات ور�ث���ي���ة »ف����وق ج��ي��ن��ي��ة« من 

بعد  �لع�صبية  �مل��ح��اور  لتجديد  �ل�صباب  مرحلة 

تلفها، ومن ثم ��صتعادة �لقدرة على �الإب�صار.

حتتفظ  �لثدييات  �أن�صجة  فاإن  للدر��صة  ووفقا 

ف���وق �جلينية  �ل���ور�ث���ي���ة  �مل��ع��ل��وم��ات  ب�����ص��ج��ل م���ن 

ت�صفر جزٍء منها، وميكن  �ل�صباب، يجري  لفرتة 

�النتفاع بهذ� �ل�صجل، بهدف حت�صني �أد�ء وظائف 

ج�صم  يف  �لتجديدية  �ل��ق��درة  وت��ع��زي��ز  �الأن�����ص��ج��ة، 

�لكائن �حلي.

�ل��ط��ب بجامعة  ك��ل��ي��ة  �ل���ور�ث���ة يف  وق���ام ع���امل 

�صبط  ب��اإع��ادة  وزم���الوؤه  �صنكلر  ديفيد  ه��ارف��ارد 

�ل�����ص��اع��ة �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة مل��ج��م��وع��ة م���ن �خل��الي��ا 

�إذ� ك���ان ب��اإم��ك��ان��ه��م جت��دي��د �خل��الي��ا  مل��ع��رف��ة م���ا 

عملًيا  تطبيقه  مت  ما  وهو  بال�صيخوخة،  �مل�صابة 

وحققت  �ملبكرة  بال�صيخوخة  م�صابة  فئر�ن  على 

�لتجارب نتائج مب�صرة للغاية.

�لع�صبية �جلديدة  �ملحاور  ونتيجة لنجاح منو 

م���ن �خل���الي���ا �جل��ذع��ي��ة �جل��ن��ي��ن��ي��ة �ل��ت��ي و���ص��ل��ت 

)�مل��ي��اه  �لغلوكوما  ت��ق��دم  �إي��ق��اف  مت  �ل��دم��اغ،  �إىل 

يقرب  م��ا  �مل�صابة  �لفئر�ن  و��صتعادت  �ل��زرق��اء(، 

من ن�صف حدة �لب�صر �ملفقودة، وهي �ملرة �الأوىل 

بحالة  فئر�ن م�صابة  �إىل  �لب�صر  فيها  يعود  �لتي 

�لغلوكوما. ت�صبه 

اأمر ال ي�صدق

�الأول  �لباحث  �أبدى  �صحفية،  ت�صريحات  ويف 

ب��ال��ف��ري��ق �ل��ع��ل��م��ي، دي��ف��ي��د ���ص��ن��ك��ل��ر، �ن��ده��ا���ص��ه 

خلرب  ت�صديقه  ع��دم  و�أك���د  �ل��ن��ت��ائ��ج،  حتقيق  م��ن 

معاونيه،  �أح��د  من  تلقاه  عندما  �لفئر�ن  �إب�صار 

�أن  ذل��ك  قبل  ُيعتقد  يكن  فلم  ل��ي��اًل،  �لعا�صرة  يف 

هناك �إمكانية لل�صفاء من » �لغلوكوما« -على حد 

قوله-.

وف��ي��م��ا ���ص��ب��ق، ح���اول �ل��ع��ل��م��اء جت��دي��د �خل��الي��ا 

�ل��ع��ق��دي��ة )وه����ي ن���وع م��ن �خل��الي��ا �ل��ع�����ص��ب��ي��ة يف 

�إعادة زرعها مرة  �صبكية �لعني( خارج �لعني لتتم 

�أخرى.

�ل���ع���الج �جل���دي���دة ق��ف��زة علمية  وُت���ع���د ت��ق��ن��ي��ة 

ه��ائ��ل��ة، �إذ ���ص��ي��ت��م جت��دي��د �خل���الي���ا �ل��ع��ق��دي��ة يف 

مكانها، فما حتتاجه فقط هو �إعادة �لنمو و�إعادة 

�الت�صال.

�صاأنها  باأمر��ص من  �مل�صابني  وينتظر ماليني 

�ل��ع��الج  تقنية  خ���روج  ف��ق��ده  �أو  �ل��ب�����ص��ر  �إ���ص��ع��اف 

�لب�صر  على  تطبيقها  وب��دء  �ل��ن��ور،  �إىل  �جل��دي��دة 

بعد �إمتام كافة مر�حل �لبحث و�لتجريب.

ألول مرة.. فيروس كورونا يعدي حيوانا جديدا

قفزة علمية هائلة.. بإمكان كبار السن »استعادة البصر« قريبا

�لعربية-وكاالت

»ف��ي�����ص��ب��وك«  ح���ج���م  �إدر�ك  �ل�����ص��ع��ب  م����ن 

متار�صه  �لذي  �لتاأثر  ونوع  ك�صركة،  �حلقيقي 

م���ع �ل�����ص��رك��ات �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف ج��م��ي��ع �أن��ح��اء 

�لعامل.

ففي معر�ص �إعالنها عن نتائجها �لف�صلية 

يف وقت �صابق من هذ� �لعام، ك�صفت »في�صبوك« 

و�ح���د�  ي�����ص��ت��خ��دم��ون  �صخ�ص  م��ل��ي��ار   3.14 اأن 

�صهر،  كل  �الأ�صا�صية  تطبيقاته  من  �الأق��ل  على 

ارتفاعاً من 2.99 مليار.

�لرقم �صخم جد�ً، فما عالقة ذلك يف  هذ� 

�لو�قع بالدعوى �لق�صائية �لتي مت رفعها من 

قبل جلنة �لتجارة �لفيدر�لية و46 مدعياً عاماً 

باأنها  �الأخ����رة  تتهم  و�ل��ت��ي  »ف��ي�����ص��ب��وك«،  �صد 

ممار�صات  خالل  من  �لنحو  هذ�  على  �أ�صبحت 

غري قانونية؟!

ملاذا االآن؟

يف �ل���و�ق���ع، مل ت��ظ��ه��ر ه���ذه �الدع�����اء�ت من 

�ل����ع����دم.. ل��ق��د ك���ان���ت ن��ت��ي��ج��ة حت��ق��ي��ق ����ص��ت��م��ر 

ل�����ص��ن��و�ت م��ن ق��ب��ل ق�����ص��م �إن���ف���اذ �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

جاء  وق��د  �لفيدر�لية.  �ل��ت��ج��ارة  للجنة  �لتابع 

ع��ل��ى ذك��ره��ا ن���و�ب �أم��رك��ي��ون ب��اإي��ج��از عندما 

�أمام  ب�صهادتهم  ورفاقه  زوكربرغ  مارك  �أدىل 

هذ�  �صابق من  وقت  للكونغر�ص يف  تابعة  جلنة 

�لعام.

�لفيدر�لية  �لتجارة  جلنة  �إدع���اء�ت  وت��ع��ود 

�أن  تدعي  حيث  ذل��ك،  من  �أبعد  �إىل   )FTC(

�الجتماعية  �ل�صبكة  »م���زود  ك��ان  »ف��ي�����ص��ب��وك« 

�لعام  منذ  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  هيمنة  �الأك��ر 

2011 على �الأقل«.

التهمة؟ ما 

ويتكون م�صتند �لدعوى من 175 فقرة على 

يلي:  كما  هو  �ملو�صوع  جوهر  لكن  �صفحة،   53

�صخيف  ب�صكل  ك��ب��ر�ً  »ف��ي�����ص��ب��وك«  �أ���ص��ب��ح  ل��ق��د 

و��صتخدم كل �الأمو�ل �لتي كان يجنيها ل�صر�ء 

�أو تدمر �أي �صركة قد حتاول �إز�لته من عر�ص 

حتليل  بح�صب  �الجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل 

.Popular Science
وحت������دد �ل���ف���ق���رة �خل���ام�������ص���ة يف �ل��وث��ي��ق��ة 

ل�صلوك  حت��ول  نقطة  �ع��ت��ربت  معينة  ه��زمي��ة 

�ملبكر  مبناف�صه  �الإط��اح��ة  »م��ن��ذ  »ف��ي�����ص��ب��وك«: 

�الح��ت��ك��اري��ة،  �ل��ق��وة  وحت��ق��ي��ق   Myspace
خالل  من  �ل��دف��اع  لعبة  �إىل  في�صبوك  حتولت 

تناف�صية«. و�صائل غر 

���ص��ادرة  ع��ب��ارة  �أي�����ص��اً  �مل��ق��ط��ع  ه���ذ�  يقتب�ص 

�إلكرتوين  بريد  ت�صمنها  نف�صه  زوكربرغ  عن 

�لرئي�ص  ق��ال  2008، ح��ني  ل��ل��ع��ام  ي��ع��ود  د�خ��ل��ي 

من  �أف�صل  »�ل�����ص��ر�ء  ل�«في�صبوك«:  �لتنفيذي 

�ملناف�صة«.

 )FTC( �لفيدر�لية  �لتجارة  جلنة  تزعم 

»في�صبوك«  ��صتحو�ذ  �إىل  �أدى  �ملوقف  ه��ذ�  �أن 

 ،2012 �ل�����ع�����ام  يف   Instagram ع���ل���ى 

�أي���������ص����اً يف ����ص���ف���ق���ة ���ص��خ��م��ة  و������ص����ت����ح����و�ذه����ا 

�مل���ر�����ص���ل���ة  خ����دم����ة  ع���ل���ى  دوالر  م���ل���ي���ار  ب��������19 

WhatsApp، و�لتي ت�صكل هيكل �لدعوى 
�لق�صائية.

»ف��ي�����ص��ب��وك«  �أن  �إىل  �الآخ����ر  �الت���ه���ام  ي�����ص��ر 

للمناف�صة«  مانعة  »تكييف  عملية  يف  ���ص��ارك��ت 

م��ن خ���الل ت��ق��ي��ي��د و���ص��ول �الأط�����ر�ف �ل��ث��ال��ث��ة 

ُي�صمح  مل  �إذ  تطبيقاتها،  ب��رجم��ة  و�ج��ه��ة  �إىل 

ل��ه��ذه �ل�����ص��رك��ات ب��ت��ق��دمي �ل��وظ��ائ��ف �مل��وج��ودة 

يف ت��ط��ب��ي��ق��ات »ف��ي�����ص��ب��وك« �الأ����ص���ا����ص���ي���ة. وق��د 

 ،2018 �أن��ه��ت �ل�����ص��رك��ة ه���ذ� �ل��ت��ق��ي��ي��د يف �ل��ع��ام 

كان  �الرت���د�د  ه��ذ�  �أن  �إىل  ت�صر  �ل�صكوى  لكن 

ن��اج��م عن  ����ص��ت��ب��اق��ي«  ع���ام  بفح�ص  »م��دف��وع��اً 

وثائق �صادرة عن ع�صو يف �لربملان �لربيطاين.

با�صتخد�م  »في�صبوك«  �صركة  تتهم  �أخ���ر�ً، 

ن��ف��وذه��ا يف �ل�����ص��وق ل���� »ح���رم���ان م�����ص��ت��خ��دم��ي 

فو�ئد  م��ن  �ل�صخ�صية  �الجتماعية  �ل�صبكات 

�ملناف�صة، مبا يف ذلك تو�صيع �الختيار و�جلودة 

ن�صر وظائف  �أو  ���ص��ر�ء  م��ن خ��الل  و�الب��ت��ك��ار«، 

تنمو،  �أن  قبل  �ل�صغرة  للتطبيقات  م�صابهة 

مم����ا مي���ك���ن »ف���ي�������ص���ب���وك« م����ن �حل����ف����اظ ع��ل��ى 

�ل�صد�رة.

ما �لذي تريده �حلكومة �الأمركية؟

وت���ت�������ص���م���ن �ل����ط����ل����ب����ات �ل����ك����ب����رة ت��خ��ل��ي 

 Instagram ل���  ملكيته  ع��ن  »ف��ي�����ص��ب��وك« 

وج���ه  ع���ل���ى  ت���ذك���ر  ومل   .Whatsapp و 

 Oculus ع���ل���ى  �����ص���ت���ح���و�ذه���ا  �ل���ت���ح���دي���د 

�إن  ت��ق��ول  لكنها   ،)VR م��ع��د�ت  ت�صنع  )�ل��ت��ي 

»في�صبوك« �صيحتاج �إىل �حل�صول على مو�فقة 

عندما  �لفيدر�لية  �لتجارة  جلنة  من  �صريحة 

يريد �صر�ء �صركات �أخرى يف �مل�صتقبل.

ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ت��ط��ال��ب جل��ن��ة �ل��ت��ج��ارة 

�لفيدر�لية »في�صبوك« باإز�لة �لقيود �ملفرو�صة 

ع��ل��ى �ل�����ص��رك��ات �خل��ارج��ي��ة �ل��ت��ي ت��ت��ط��ل��ع �إىل 

�ل��و���ص��ول ل��و�ج��ه��ة ب��رجم��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات، و�أن 

�للجنة  �إىل  منتظمة  تقارير  »في�صبوك«  تقدم 

حول جهودها للعمل ب�صكل �أكر تناف�صية.

كيف ردت في�سبوك؟

�صرعان ما �أ�صدرت »في�صبوك« رد�ً ر�صمياً يف 

�صكل بيان �صحايف ت�صرد فيه �ل�صركة على وجه 

مناف�صني  تعتربهم  �لذين  �الآخرين  �لتحديد 

 Twitter و   Google و   Apple ل��ه��ا: 

 TikTok و   Amazon و   Snap و 

جل��ن��ة  �أن  �إىل  وت�������ص���ر   .Microsoft و 

�لتجارة �لفيدر�لية �صبق لها �أن قيمت عمليات 

�ل�صركة،  بها  قامت  �لتي  �لكبرة  �ال�صتحو�ذ 

وو�فقت عليها قبل �أن يتم �النتهاء منها.

»باملناخ �ل�صيا�صي �حلايل  �أي�صاً  ويقر �لبيان 

و�لدور  �لكربى،  �لتكنولوجيا  ب�صركات  �ملحيط 

�النتخابات  لعبته يف  �أنها  �لبع�ص  يعتقد  �لذي 

�الأخرة«. �لرئا�صية 

ت��ن��وي  ال  »ف���ي�������ص���ب���وك«  �أن  �ل����و������ص����ح  م����ن 

�ل���رت�ج���ع يف م�����ص��األ��ة �الح��ت��ك��ار، ل��ك��ن��ه��ا ت��دع��م 

�الأم��ر  يتعلق  عندما  �حلكومي  �لتدخل  بع�ص 

و�خل�صو�صية.  �ل�����ص��ار  �مل��ح��ت��وى  مثل  ب��اأ���ص��ي��اء 

�لتحديات  لهذه  حل  »�أف�صل  �لبيان:  يف  وج��اء 

�ل�صعبة هو حتديث قو�عد �الإنرتنت«.

ك��ان��ت »ف��ي�����ص��ب��وك« ع��ل��ى در�ي����ة ب��اح��ت��م��ال��ي��ة ب��دء 

�ملعركة �لقانونية �صدها. ومع �قرت�ب �لعام �حلايل 

من نهايته �سيكون 2021 عام �ملو�جهة �حلقيقية.

ل���ك���ن ح���ت���ى ل����و و�ج������ه »ف���ي�������ص���ب���وك« ب��ع�����ص 

�ملحتمل  فمن  �مل�صتقبل،  يف  �مللمو�صة  �لعو�قب 

�أن متر �صنو�ت قبل �أن يبد�أ �صريان مفعولها.

وح��ت��ى ذل���ك �حل����ني، ���ص��ت��ك��ون ه��ن��اك ف��رتة 

�صماح الإجر�ء تعديالت، فقبل كل �صيء، �الأمر 

ملا  وفقاً  �ل���دوالر�ت،  مبليار�ت  ب�صركات  يتعلق 

.Popular Science ذكره

تغير�ت  �إىل  ذل��ك  ي��وؤدي  ال  قد  �لنهاية،  يف 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ع��ل��ى �الإط�������الق. وع���ل���ى �ل���رغ���م من 

ع��ل��ى  �ل�����والي�����ات  م����ن  �ل��ع��ظ��م��ى  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  �أن 

�ل����دع����وى  م����ع  �أي  ن��ف�����ص��ه��ا  �ل�������ص���ف���ي���ن���ة  م����ن 

���ص��رك��ات  ت��ف��ك��ي��ك  �أن  �إال  »ف���ي�������ص���ب���وك«،  ����ص���د 

كامل  ب��دع��م  يحظى  ال  �ل��ك��ب��رة  �لتكنولوجيا 

م��ن �أع�����ص��اء �ل��ك��ون��غ��ر���ص، وق���د ي��ن��ت��ه��ي �الأم���ر 

WhatsApp يف  Instagram و  ببقاء 

ح�صن »في�صبوك« يف �مل�صتقبل �ملنظور.

�لفيدر�لية  �لتجارة  جلنة  ف��ازت  �إذ�  وحتى 

ل���  ف�����ص��ت��ت��اح  �الأول�����ي�����ة،  ب�������ص���ك���و�ه���ا   )FTC(

»ف��ي�����ص��ب��وك« ف��ر���ص��ة ل��ال���ص��ت��ئ��ن��اف. ف��ف��ي �ل��ع��ام 

بق�صية  �لفيدر�لية  �لتجارة  جلنة  فازت   ،2019

م��ك��اف��ح��ة �الح���ت���ك���ار ���ص��د ���ص��رك��ة »ك���و�ل���ك���وم« 

�أن��ه��ا  �إال  �ل��ذك��ي��ة،  �ل��ه��و�ت��ف  ���ص��ر�ئ��ح  لت�صنيع 

�أل���غ���ي���ت مت����ام����اً م����ن ق���ب���ل حم��ك��م��ة ����ص��ت��ئ��ن��اف 

فيدر�لية.

»في�صبوك«  �ختفاء  م��ن  قلقاً  كنت  �إذ�  ل��ذ�، 

فجاأة، فال د�عي للذعر بالتاأكيد.

إن كنت قلقًا من اختفاء »فيسبوك« فجأة.. فال داعي للذعر!

دراسة: مؤتمر طبي تسبب في 
إصابة 300 ألف بفيروس كورونا

»آيفون 13«.. هل ستطاله أزمة 
كورونا أيضا؟

�لعربية-وكاالت

ك���ان���ت �الأح���������د�ث �ل����ك����ربى م����ن ب��ني 

�نت�صار  على  �صاعدت  �لتي  �الأوىل  �الأمور 

فرو�ص كورونا عاملياً، و�لتي متت خالل 

خ��ا���ص��ًة �حلفالت  �مل��ا���ص��ي،  ف��رب�ي��ر  �صهر 

�مل��و���ص��ي��ق��ي��ة و�مل������وؤمت������ر�ت وغ����ره����ا م��ن 

�لتجمعات.

�أظ���ه���رت در�����ص���ة ح��دي��ث��ة، �أن �مل��وؤمت��ر 

ع��ق��د  و�ل�������ذي   ،»Biogen« �ل���ط���ب���ي 

و27   26 ي����وم����ي  خ�������الل  ب���و����ص���ط���ن  يف 

ب�  100 ح��ال��ة  �إ���ص��اب��ة  ت�����ص��ب��ب يف  ف��رب�ي��ر 

�إال  �حل��االت،  ملتتبعي  وفقا  »كوفيد-19«، 

يعتمدون  �ل���ذي  �ل��ع��ل��م��اء  م��ن  ف��ري��ق��اً  �أن 

على �لت�صل�صل �جليني لتتبع �نت�صار تلك 

يقولون  ك��ورون��ا  ف��رو���ص  م��ن  �ل�صل�صلة 

بكثر، حتى  �أكر من ذلك  �نت�صرت  �إنها 

1 نوفمرب من هذ� �لعام.

ويف در��صة ن�صرت يف جملة »�صاين�ص«، 

 205 �إن ما بني  �لعلماء،  يقول فريق من 

كورونا  �إ�صابة بفرو�ص  �ألف حالة  و300 

ميكن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أنحاء  جميع  يف 

�إرجاعها �إىل موؤمتر بو�صطن.

وك��ت��ب �ل��ع��ل��م��اء �أن »ب��ي��ان��ات �ل�����ص��ف��رة 

كان  �مل��وؤمت��ر  ت��اأث��ر  �أن  تك�صف  �ل��ور�ث��ي��ة 

ح���ال���ة   100 ح�������وايل  م����ن  ب���ك���ث���ري  اأك�������رب 

مرتبطة مبا�صرة باحلدث«.

�لرئي�صي  �ملوؤلف  وقال جاكوب ليميو، 

تت�صابه  �لفرو�صات  بع�ص  »�إن  للدر��صة، 

�الآخ���ر  ك��ان��ت منقطة و�ل��ب��ع�����ص  ل��و  ك��م��ا 

�ل�صفرة  ت��ل��ك  ت��ت��ب��ع  مي��ك��ن  وب��ال��ت��ايل  ال، 

�ل��ور�ث��ي��ة ع��رب �ل��زم��ان و�مل��ك��ان«. وف��ق��اً ملا 

و�طلعت   CBS News ل�صبكة  ذك��ره 

»�لعربية.نت«. عليه 

و�أظ��ه��رت �ل��در����ص��ة �أن م��ا ي��ق��رب من 

�ملقاطعات  يف  »كوفيد-19«  ح��االت  ن�صف 

�الأرب������ع �ل���ت���ي ت�����ص��ك��ل م��ن��ط��ق��ة ب��و���ص��ط��ن 

�لفرو�ص  ربطت  �لتي  �لور�ثية  �لعالمة 

تورط �حلدث يف  �إىل  �أدى  باملوؤمتر، مما 

51،000 حالة يف �ملنطقة.

�ل��ور�ث��ي��ة تظهر  �ل��ع��الم��ة  تلك  ب���د�أت 

م���ار����ص،  �أو�ئ��������ل  �أخ�������رى يف  يف والي�������ات 

�الأماكن  يف  خا�ص  ب�صكل  منت�صرة  كونها 

�ل��ت��ي ع���اد �إل��ي��ه��ا �مل�����ص��ارك��ون يف �مل��وؤمت��ر 

�إىل دي���اره���م. وت�����ص��م��ل والي����ة ف��ل��وري��د�، 

�ملرتبطة  �حل��االت  من   %29 مثلت  و�لتي 

باملوؤمتر.

وق����ال ل��ي��م��ي��و، م���ن �مل���رج���ح �أن ي��ك��ون 

ب��ك��ث��ر يف  �أك����رب  ل��ع��ب دور�ً  ق���د  �مل���وؤمت���ر 

�مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات  يف  �ل��ف��رو���ص  تف�صي 

مب���ا يف ذل����ك ت��ف�����ص��ي �مل���ر����ص يف �مل���ر�ف���ق 

�لطبية، ف�صاًل عن حاالت �أخرى ظهرت 

من  متطابقة  و�صلوفاكيا  �أ���ص��رت�ل��ي��ا  يف 

�ل�صفرة �لور�ثية ملوؤمتر بو�صطن.

وكاالت - �أبوظبي

و�ج�����ه�����ت �����ص����رك����ة »�أب�����������ل« و����ص���ع���ا 

ب�صبب  �جلاري  �لعام  خالل  ��صتثنائيا 

تعكف  ك��ان��ت  عندما  ك��ورون��ا،  جائحة 

لكن   ،»12 »�آي��ف��ون  هاتف  تطوير  على 

ت��وؤث��ر  �أن  �أي�������ص���ا  ي��خ�����ص��ون  �خل������رب�ء 

 »13 »�آي��ف��ون  �الأزم���ة على موعد ط��رح 

�ملقبل.

برو   12 »�آيفون  هاتف  طرح  وتاأخر 

�جلائحة  ب�صبب  �أ�صابيع  عدة  ماك�ص« 

�لتي �أثرت على حركة �لنقل و�ل�صحن 

�لعمل  ن��ظ��ام  �أرب���ك���ت  ك��م��ا  �ل���ع���امل،  يف 

و�الإنتاج من جر�ء فر�ص قيود �حلجر 

�الجتماعي. و�لتباعد 

�الأم��رك��ي��ة  »�أب����ل«  �صركة  و�ع��ت��ادت 

ع��ل��ى ط���رح ه���و�ت���ف �آي���ف���ون �جل��دي��دة 

وه��ذ�  �صنة،  ك��ل  م��ن  �صبتمرب  �صهر  يف 

�الأمر مل يح�صل يف �لن�صخة �الأخرة.

 »wccftech« م��وق��ع  وب��ح�����ص��ب 

ف��اإن  �لتقنية،  �الأخ��ب��ار  يف  �ملتخ�ص�ص 

ه��ات��ف �آي���ف���ون �مل��ق��ب��ل ل���ن ي���و�ج���ه �أي 

�ملوعد  يف  طرحه  �صيجري  ب��ل  ت��اأخ��ر 

�ملعتاد، �أي يف �صبتمرب 2021.

ون����ق����ل �مل���������ص����در ع�����ن �خل����ب����ر يف 

�أن  كيو،  غ�صي  م��ني  �لتقنية  �ل�����ص��وؤون 

مر�حل �الإنتاج �ملكثف لهو�تف »�آيفون 

وفق  �صتجري   »15 »اإي  ورق��اق��ات   »13

�جلدول �ملعتاد ل�صركة »�أبل«.

�لعادية، تبد�أ مرحلة  ويف �لظروف 

�الإن�����ت�����اج �مل���ك���ث���ف ل���ه���و�ت���ف »�آي����ف����ون« 

�جلديدة يف مطلع �ل�صيف، لكن هذه 

�صبتمرب  مطلع  حتى  ت��اأخ��رت  �ملرحلة 

خ������الل �ل�������ص���ن���ة �ل����ت����ي ت���و����ص���ك ع��ل��ى 

نهايتها، من جر�ء �نت�صار كورونا.

�إط��الق  مت  �ل��ت��اأخ��ر،  ه��ذ�  وب�صبب 

برو«   12 و«اآيفون   »12 »�آيفون  هاتفي 

يف �ل��ث��ال��ث و�ل��ع�����ص��ري��ن م���ن �أك��ت��وب��ر 

»�آي��ف��ون  ه��ات��ف��ا  ط��ل��ق 
ُ
�أ بينما  �مل��ا���ص��ي، 

12 برو ماك�ص« يف  12 ميني« و«�آيفون 

�لثالث ع�صر من نوفمرب �ملا�صي.

و��صتياء  غ�صبا  �لتاأخر  هذ�  و�أثار 

ال  »�أب���ل«،  م�صتخدمي  و�صط  ع��ارم��ني 

تقدما،  �الأك��ر  �آيفون  هاتف  �أن  �صيما 

�لت�صميمات،  ه��ذه  بني  من  �الأول  �أي 

ه��و �ل���ذي ي��ك��ون حم��ط �اله��ت��م��ام من 

�أب��رز  �كت�صاف  �أج��ل  من  �جلميع،  قبل 

مز�ياة، بينما تكون �ملوديالت �الأخرى 

�أق�����ل ����ص���ع���ر� و�أ����ص���ع���ف م����ن �ل��ن��اح��ي��ة 

عادة. �لتقنية 

و���ص��ع  يتح�صن  مل  ح���ال  يف  وح��ت��ى 

�خلرب�ء  فاإن  �ملطلوب،  بال�صكل  �لوباء 

�أن ت���ت���د�رك ���ص��رك��ة »�أب����ل«  ي��رج��ح��ون 

�مل��دة  �ملقبل، الأن  �ل��ع��ام  �مل��وق��ف خ��الل 

�ملتبقية الإطالق �لن�صخ �ملقبلة ال تز�ل 

طويلة.


