
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثالثاء   29  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  15  كانون الأول  2020 م - العدد  5543    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 قمنا بالتوقيع النهائي على ما ستوفره شركة فايزر للمملكة  توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية

الخصاونة: عازمون 
على تمكين االستثمارات 

عبيدات: افتتاح مستشفيات 
ميدانية قريبًا

42 وفاة و 2863 إصابة بـ »كورونا« 
ليرتفع إجمالي اإلصابات لـ 262477

االنباط-وكاالت

وال��ده  �صورة  الرحمن  عبد  الفتى  مي�صك 

دم��وع  ويغالب  ح��اوة،  النا�صر  عبد  ال�صهيد 

كان  التي  ي�صتذكر م�صاعر احلنان  عينيه وهو 

يغمره بها والده قبل اأن يغادر احلياة اإىل الأبد 

اأبي  اإ�صابة  بعد  لوكالة  الرحمن  عبد  ويقول 

�صابقاً..  ك��ان  كما  يعد  مل  امل�صت�صفى  ودخ��ول��ه 

مل ي��ع��د ق����ادرا ع��ل��ى ال��وق��وف ع��ل��ى ق��دم��ي��ه اأو 

وماطفته  �صحكته  افتقدنا  الطعام..  تناول 

الأجواء  على  تخيم  احلزن  م�صاعر  كانت  لنا« 

مبدينة  املخفية  بحي  ح��اوة  عائلة  منزل  يف 

الغربية املحتلة نابل�س �صمايل ال�صفة 

بر�صا�س  باإ�صابته  متاأثرا  حاوة  ا�صت�صهد 

الحتال قبل اأربعة اأ�صهر، تارًكا خلفه ثاثة 

اأبناء وعائلة وّدعته بالدموع واحل�صرة

املا�صي،  اأغ�صط�س  من  ع�صر  ال�صاد�س  ويف 

والنطق،  لل�صمع  الفاقد  النا�صر  عبد  توجه 

القد�س  مدينة  تقطن  ال��ت��ي  �صقيقته  ل��زي��ارة 

املحتلة وال�صاة يف امل�صجد الأق�صى املبارك

نادى  القد�س،  �صمايل  قلنديا  حاجز  وعلى 

ع��ل��ي��ه اجل���ن���ود واأم�������روه ب��ال��ت��وق��ف، ل��ك��ن��ه مل 

لندائهم. ي�صتمع 

التفا�صيل �ص »9«

 فاقد للسمع والنطق الشهيد حالوة.. جريمتا إعدام وعنصرية 
نفذها جنود االحتالل وأطباؤه

العودات: مجلس النواب يمد أذرعه للتعاون 
مع السلطات لتحقيق الصالح الوطني

 الشوبكي: ايرادات الحكومة من الغاز لعام
 2021 صفرية

االنباط- عمان

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س  ا�صتقبل   

ع��ب��د امل��ن��ع��م ال���ع���ودات، ام�����س الث���ن���ن، رئي�س 

قدم  ال��ذي  اخل�صاونة  ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال���وزراء 

العودات، رئي�صا للمجل�س. بانتخاب  التهنئة 

واأك����د اجل��ان��ب��ان ح��ر���ص��ه��م��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اون 

وال����ت����ك����ام����ل ب�����ن ال�������ص���ل���ط���ت���ن ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 

وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وف���ق���ا ل��ل��د���ص��ت��ور، مب���ا ي��ع��ك�����س 

خطبة  ت�صمنتها  ال��ت��ي  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 

ال�صامي. العر�س 

وقال العودات، اإن جمل�س النواب ميد اأذرعه 

ال�صالح  يحقق  ب�صكل  ال�صلطات  مع  للتعاون 

ال�صامية  امللكية  للتوجيهات  امتثاًل  الوطني، 

التي اأكدت اأن �صبيلنا لتخطي املرحلة ال�صعبة 

وال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ي��ك��ون ب��ت��ع��اون ي��راع��ي يف ه��ذا 

املواطنن وال�صتمرار  الظرف �صحة و�صامة 

الوطني. القت�صاد  بحماية 

واأكد اأن الأردن قادر -باإذن اهلل- على جتاوز 

واأثبت  ال��ب��اد،  �صيد  وروؤى  بحكمة  ال�صعاب، 

اأق��وى  اخل��روج  على  مقدرته  ال�صنن  مر  على 

عند الأزمات.

اإن احلكومة حري�صة  الوزراء،  رئي�س  وقال 

وال��ت��ع��اون مع  التكامل  م��ن  ح��ال��ة  اإي��ج��اد  على 

جم��ل�����س ال���ن���واب، ف��اجل��م��ي��ع يف م��رك��ب واح���د 

للتوجيهات  انفاذا  واح��دة  وامل�صلحة  والهدف 

خطاب  يف  ورد  وم��ا  ال�صامية  امللكية  وال����روؤى 

الدولة  �صلطات  بالتعاون بن  ال�صامي  العر�س 

تخدم  ال��ت��ي  التطلعات  خ��دم��ة  يف  ت�صب  ال��ت��ي 

الوطن واملواطن على اأف�صل وجه.

اأمام مفا�صل  اأننا  اإىل  الوزراء  ولفت رئي�س 

وحتديات .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 ق����ال اخل���ب���ر يف ال�������ص���اأن ال��ن��ف��ط��ي ع��ام��ر 

الطاقة  وزارة  اع��ان  خ�صم  يف  اإن��ه  ال�صوبكي 

ع��ن ك��م��ي��ات واع����دة ب��ع��د اك��ت�����ص��اف ال��ب��ئ��ر رق��م 

53 م��ن ح��ق��ل ال��ري�����ص��ة ك��م��ا ك���ان الع����ان عن 

ال   ،2019 امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  يف  و49   48 البئرين 

موازنة  يف  املقدرة  الطبيعي  الغاز  اي��رادات  ان 

املعلنة  الر�صمية  الك�صوفات  ح�صب   2021 العام 

هي �صفر.

بينما كانت اليرادات املعلنة ح�صب املوازنة 

�صنة 2019 ت�صاوي 1.343.972 دينارا من الغاز 

البرتول  �صركة  ام��ا  الري�صة،  حقل  من  املنتج 

ان  امل���ايل  بيانها  ح�صب  اعلنت  فقد  الوطنية 

بلغت  قد   2019 ال�صنة  ذات  ح�صة احلكومة يف 

2.208.952 دينارا.

ب��ح�����ص��ب ت�صريح  اأن����ه  ال�����ص��وب��ك��ي،  واأ����ص���اف 

وزيرة الطاقة فاإن انتاج حقل الري�صة احلايل 

تدل  بينما  يومياً،  مكعب  قدم  مليون   19 نحو 

مبعدل  الن��ت��اج  ان  على  الر�صمية  الك�صوفات 

13 مليون قدم مكعب يومياً يف ال�صنة احلالية 

.2020

ورغ������م اع����ان����ات ال���������وزارة ع����ن اك��ت�����ص��اف 

 2019 ال���ع���ام  م��ن��ت�����ص��ف  يف   49 و   48 احل��ق��ل��ن 

ان  ت�����ص��ر اىل  اي�����ص��اً  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ان  ال 

الغاز  من  الري�صة  حقل  لنتاج  اليومي  املعدل 

الطبيعي يف العام املا�صي 2019 بلغ 9.3 مليون 

قدم مكعب وهو ن�صف ما ي�صرح به ويعلن عن 

�صركة  ارب���اح  �صايف  ان  اأي�صا  وامللفت  انتاجه، 

البرتول الوطنية لعام 2019 انخف�صت بن�صبة 

نتيجة  اردين  دينار  اآلف   701 وبواقع   %21.5

النفقات. زيادة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

عبيدات  نذير  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  ق��ال 

انخفا�صا  ي�صهد  الوبائي  الو�صع  اإن  الثنن، 

ب����ف����رو�����س ك����ورون����ا  اأع����������داد الإ������ص�����اب�����ات  يف 

والذي  املا�صي  الأ�صبوع  بن  مقارنة  امل�صتجد 

الإي��ج��اب��ي��ة  ن�صبة  اإ���ص��اف��ة لن��خ��ف��ا���س  ���ص��ب��ق��ه، 

الأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  وانخفا�س  بالفحو�صات، 

اخلا�صة مبر�صى كورونا.

وتابع  عبيدات خال موؤمتر �صحفي عقد 

احلايل  الوبائي  الو�صع  اأن  ال��وزراء  رئا�صة  يف 

والفرو�س  �صها  لي�س  احل��الت  وع��دد  دقيق، 

م���ا زال م���وج���ودا وي��ج��ب الل���ت���زام ب��اأ���ص��ال��ي��ب 

الوقاية من الفرو�س.

»ان��ت�����ص��ار ال���ف���رو����س ال���ي���وم اأق�����ل، ون��ت��ج��ه 

القليلة  الأيام  لفتتاح م�صت�صفيات ميدانية يف 

ل�صتيعاب  ج��دي��دة  دف��ع��ة  يعطي  مم��ا  املقبلة؛ 

 )...( كورونا  ملر�صى  بامل�صت�صفيات  اأكرب  اأعداد 

جاهزة  �صتكون  معظمها  الأخرى  امل�صت�صفيات 

ل��ع��اج امل��ر���ص��ي ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأم��را���س 

اأخ������رى ع���ن���د ان���ت���ه���اء ال���ع���م���ل ب��امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

امليدانية » وفق عبيدات.

اإن  تقول  املوؤ�صرات  »ك��ل  عبيدات:  واأ���ص��اف 

ما  لكن  اإيجابي  ب�صكل  ي�صر  الوبائي  الو�صع 

زل��ن��ا ن��ق��ول، اإن ال��و���ص��ع ال��وب��ائ��ي دق��ي��ق وع��دد 

ال��ف��رو���س  ���ص��ه��ا، وم����ا زال  ل��ي�����س  احل������الت 

يحتم  مهم  اأم��ر  وهذ  املجتمع،  داخ��ل  موجودا 

ال��وق��اي��ة  ب��و���ص��ائ��ل  امل��زي��د م��ن الل���ت���زام  علينا 

عن  والب��ت��ع��اد  اجل�صدي  والتباعد  الكمامات 

لب�س  على  والرتكيز  والتجمهر،  الزدح��ام��ات 

ي��زال  ال��ف��رو���س ل  ���ص��ح��ي��ح،  ب�صكل  ال��ك��م��ام��ة 

اأقل  هو  اليوم  انت�صاره  بالتاأكيد  لكن  موجودا 

من الأ�صابيع املا�صية .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

جديدة  اإ�صابة   2863 و  وف��اة،   42 لت  �ُصجِّ  

بفرو�س كورونا امل�صتجد يف الأردن؛ لرتفع 

موجز  وفق   ،262477 اإىل  الإ�صابات  اإجمايل 

اإع��ام��ي ���ص��ادر ع��ن رئ��ا���ص��ة ال����وزراء ووزارة 

ال�����ص��ح��ة ح����ول ف���رو����س ك����ورون����ا امل�����ص��ت��ج��د 

 .19-COVID
وتوّزعت  الإ�صابات كما يلي:

- )932( يف حمافظة العا�صمة عّمان. 

 )194( منها  اإرب���د،  حمافظة  يف   )778(  -

يف الرمثا.

- )296( يف حمافظة املفرق.

- )219( يف حمافظة الزرقاء.

- )143( يف حمافظة جر�س.

- )128( يف حمافظة عجلون.

- )96( يف حمافظة البلقاء.

- )96( يف حمافظة الكرك.

- )84( يف حمافظة العقبة.

- )46( يف حمافظة معان، منها )10( يف 

البرتا.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

برئا�صة  الث��ن��ن  ام�س  عقده  اجتماع  خ��ال  ال�صتثمار  جمل�س  واف��ق 

رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة على طلب �صركة البوتا�س العربية 

م�صاريع  تنفيذ  بهدف  امليت  البحر  جنوب  خا�صة  تنموية  منطقة  باإن�صاء 

تقدر  راأ���ص��م��ال��ي��ة  بكلفة  ال��ب��وت��ا���س،  م��ن  وال��ك��ي��م��اوي��ة  امل�صتقة  ال�صناعات 

330 مليون دولر اأمركي، والتي �صتعمل على اإيجاد فر�س عمل  بحوايل 

مبا�صرة وغر مبا�صرة ت�صل اإىل700 فر�صة عمل.

اأن  ال��وزراء  ال��ذي عقد يف رئا�صة  ال��وزراء خال الجتماع  واك��د رئي�س 

احلكومة عازمة على متكن ال�صتثمارات القائمة واإيجاد بيئة ا�صتثمارية 

جاذبة ومناف�صة للم�صتثمرين مبا يحقق نقلة نوعية يف هذا الطار .

كما اكد رئي�س الوزراء ا�صتمرار متابعة �ُصبل تي�صر الإجراءات بهدف 

لطموح  ترقى  ومناف�صة  جاذبة  ا�صتثمارية  بيئة  واإيجاد  ال�صتثمارات  دفع 

امل�صتثمرين. وتطلعات 

ال�صتثمار  ل�صوؤون  ال��دول��ة  ووزي��ر  العمل  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  ووج��ه 

املنظومة  عن  كامل  ت�صور  بو�صع  للبدء  ال�صتثمار  هيئة  مع  بالتن�صيق 

اإىل  ت��ه��دف  عمل  واآل��ي��ة  خطة  و���ص��ع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اململكة  يف  ال�صتثمارية 

توفر املناخ املنا�صب جلذب املزيد من ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة اإىل 

الأردن.

كما اكد رئي�س الوزراء اأهمية الت�صاركية بن القطاعن العام واخلا�س 

كبرا  دورا  تلعب  ال��ت��ي  وال�صناعية  القت�صادية  بالقطاعات  للنهو�س 

وج��ذب  للمتعطلن  ع��م��ل  ف��ر���س  وت��وف��ر  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد  تنمية  يف 

ال�صتثمارات.

ووجه لعقد جمل�س ال�صتثمار ب�صكل دوري كل اأ�صبوعن بهدف متابعة 

اإىل تطوير وحت�صن  اإ�صافة  ال�صتثمارية،  ال�صيا�صات  ي�صتجد على  ما  كل 

البيئة اجلاذبة لا�صتثمار يف اململكة.

ون��اق�����س امل��ج��ل�����س ج��ه��ود ه��ي��ئ��ة ال���ص��ت��ث��م��ار خ���ال ال���ف���رتة ال�����ص��اب��ق��ة، 

الهادفة  امل�صتقبلية  وا�صتعرا�س ا�صرتاتيجية وخطة عمل هيئة ال�صتثمار 

اإىل تطوير البيئة الإ�صتثمارية يف اململكة.

ح�صر الجتماع وزير العمل ووزير الدولة ل�صوؤون ال�صتثمار الدكتور 

القطامن. معن 

التفا�صيل �ص »2«

 باب الخليل«.. من بوابة فتح القدس 
إلى مجمع سياحي تهويدي

االنباط-وكاالت

مل ي����ّدخ����ر الح����ت����ال الإ����ص���رائ���ي���ل���ي م��ن��ذ 

1967، ج��ه��ًدا يف  ع��ام  ال��ق��د���س  اح��ت��ال��ه مدينة 

ح��رب��ه وا���ص��ت��ه��داف��ه امل��م��ن��ه��ج لأه���م اأب����واب �صور 

حماولة  يف  و�صياحًيا،  تاريخًيا  واأعرقها  املدينة 

ل��ت��ه��وي��ده وط��م�����س م��ع��امل��ه وه��وي��ت��ه الإ���ص��ام��ي��ة 

متهيًدا لتحويله اإىل جممع �صياحي تلمودي

وباب اخلليل ثاين اأكرب الأبواب واأجملها يف 

�صور القد�س بعد باب العامود، ويقع يف احلائط 

الع�صر  وُع����رف يف  ال��ق��دمي��ة،  ل��ل��ب��ل��دة  ال��غ��رب��ي 

وباب  داود،  باب حمراب  با�صم  املبكر  الإ�صامي 

ب��ب��اب  ي��ع��رف  ال��ف��رجن��ة، وال���ي���وم  داود يف ف���رتة 

اخلليل اأو باب يافا

ُبني الباب من حجارة مماثلة لأبواب البلدة 

ال���ق���دمي���ة، ت��ت��م��ي��ز ب��ح��ج��م��ه��ا ال�����ص��خ��م ول��ون��ه��ا 

 6 امل�����ص��اب��ه ل��ل��ون ال���رم���ال، يبلغ ارت��ف��اع امل��دخ��ل 

يتكون  اأخرى،  اأمتار  �صتة  ال�صور  ويرتفع  اأمتار، 

مدبب،  حجري  عقد  يعلوها  مدخل  فتحة  من 

فيما يحت�صن �صدر العقد نق�ًصا كتابًيا تذكارًيا 

�صليمان  ال��ع��ث��م��اين  ال�����ص��ل��ط��ان  ا���ص��م  عليه  ك��ت��ب 

القانوين الذي بنى هذا الباب

وتاريخها  للمدينة  الرئي�س  املدخل  وي�صكل 

العريق، ويطلق عليه باب الفتوحات الإ�صامية 

بن  عمر  اخلليفة  منه  دخ��ل  حيث  »ال��غ��زاة«،  اأو 

اخلطاب حن فتح القد�س

وال�صيارات،  امل�صاة  ا�صتعماًل من  الأكرث  وهو 

ب��ن اخل��ط��اب،  ع��م��ر  م��ي��دان  ���ص��اح��ة  ومت تو�صعة 

التي تعد من اأ�صهر امليادين يف البلدة القدمية، 

باب  خ��ارج  الت�صوق  منطقة  مع  لرتبط  اأمامه 

اخلليل

التفا�صيل �ص »10«

 ارتياح شعبي بعودة العالوات
 للقطاع للعام

 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: 
إحالة نائب سابق وولده إلى القضاء

 السفارة الصينّية في األردن تتبّرع
 بـ 50 ألف دينار لمؤسسة ولي العهد

االنباط- عمان 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ان ق����رار وق���ف امل��ك��اف��اآت 

وع�����اوة ال��ع��م��ل الإ�����ص����ايف جل��م��ي��ع امل��وظ��ف��ن 

القطاع العام  الذين تزيد رواتبهم الإجمالية 

اإجمايل  يقل  ل  اأن  على  و  دينار   )1300( على 

ب��ع��د الق��ت��ط��اع ع��ن )1000(  اأي م��ن��ه��م  رات���ب 

دي���ن���ار ك���ان م���زل���زل ع��ل��ى ج��م��ي��ع م���ن ت���اأث���روا 

ال  كورونا  جائحة  نتيجة  جاء  الذي  بالقرار  

به  وع��دت  مبا  التزمت  اجل��دي��دة  احلكومة  ان 

ال�صنة  ب��داي��ة  ال��ع��اوات  ع���ودة  ح��ول  ال�صابقة 

ان  خا�صة  التوقعات  جميع  وف��ن��دت  اجل��دي��دة 

هذه العاوات كانت تغطي الكثر من العباء 

املالية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط  عمان

 ق����رر جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة 

الق�صاء  اإىل  وول��ده  �صابق  نائب  اإحالة  الف�صاد 

ل���ق���ي���ام ول������ده ب���ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ة م����ع اح����دى 

تعهده  تت�صمن  الكربى  ال�صتثمارية  ال�صركات 

�صركات  من  الازمة  املوافقات  على  باحل�صول 

لن�صاء  املعنية  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  الكهرباء 

حمطة طاقة �صم�صية على قطع اأرا�ٍس ميلكها.

اام�س  الهيئة  عن  �صدر  �صحفي  بيان  وقال 

عدة  الطلب  ال�صركة  لتلك  �صبق  اإن���ه  الث��ن��ن 

اإّل  املحطة  باإن�صاء  الكهرباء  �صركات  من  مرات 

اأنها كانت ترف�س .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ال�صعبية  ال�صن  جمهورية  �صفارة  اأعلنت   

مايل  دع��م  تقدمي  عن  الث��ن��ن،  ام�س  بعمان 

ويل  موؤ�ص�صة  ل�صالح  دي��ن��ار  األ���ف   50 بقيمة 

ال���ع���ه���د م����ن اج�����ل مل�����ص��اع��دت��ه��ا ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ 

احلايل  ال�صتثنائي  الظرف  ظل  يف  براجمها 

ال���ذي مت��ر ب��ه امل��م��ل��ك��ة وال���ع���امل، م��ع جائحة 

ال�صفارة  وب��ّي��ن��ت  امل�صتجد.  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

باأهمّية  منها  امي��ان��اً  ي��اأت��ي  امل��ق��ّدم  ال��دع��م  اأن 

الدعم  ت��ق��دمي  يف  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  ودور 

لل�صباب الأردين، من خال متكينهم وتعزيز 

قدراتهم.

التفا�صيل �ص »2«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

اأن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأك���دت   

اعتيادي  اإجراء  التقاعد  االإحاالت على 

حت���ك���م���ه ق�����وان�����ن ال����ت����ق����اع����د امل�����دين 

واأنظمة  االجتماعي  ال�سمان  وقانون 

املدنية. اخلدمة  وتعليمات 

وقالت الوزارة يف بيان �سحايف ام�س 

ال��ت��ق��اع��د  اإن االإح�����االت ع��ل��ى  االث���ن���ن، 

التي جتري يف الوزارة با�ستمرار، تاأتي 

للتعيينات  جديدة  �سواغر  فتح  لغايات 

م��ن خم���زون دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، 

يعاين  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ال��ة  م��ن  والتخفيف 

م��ن��ه��ا ط��ال��ب��و ال��وظ��ائ��ف يف ال���درج���ات 

التخ�س�سات،  بجميع  املختلفة  العلمية 

اإىل �سخ  اإ���س��اف��ة  ال��ت��دري�����س��ي��ة،  وم��ن��ه��ا 

الرتبوية. للعملية  جديدة  دماء 

ام�����س  ي���وم  ت��ق��اع��دات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

وم��دي��ر  معلما   132 ن��ح��و  �سملت  ال��ت��ي 

اأم����ر  امل�����دار������س،  م���در����س���ة واإداري���������ا يف 

ط��ب��ي��ع��ي واع����ت����ي����ادي، وك����ان����ت ���س��م��ن 

وم���وؤ����س�������س���ات  وزارات  م�����ن  اإح����������االت 

. خمتلفة

كبريا  ع���ددا  اأن  ال����وزارة  واأو���س��ح��ت 

كانوا  ام�س  التقاعد  على  املحالن  من 

م����ن ال���ع���ام���ل���ن ع���ل���ى ن���ظ���ام ال��ت��ق��اع��د 

امل��������دين، ومم������ن جت��������اوزت خ��دم��ت��ه��م 

عاما  29 الفعلية 
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ب���ه���دف االط������اع ع���ل���ى واق�����ع ���س��ري 

االأع����م����ال ل���ع���دد م���ن م�����س��اري��ع ب��ل��دي��ة 

امل���ف���رق ال���ك���رى ق��ي��د االإجن������از ت��ف��ق��د  

رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة امل���ف���رق ال���ك���رى ع��ام��ر 

ت��اأه��ي��ل ح�سبة  م�����س��روع  ال��دغ��م��ي  ن��اي��ل 

املفرق.

���س��رح��اً مف�سًا  ال��دغ��م��ي   وا���س��ت��م��ع 

م���ن ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى امل�������س���روع  ح��ول 

املرتقب  واملوعد  والتنفيذ  العمل  اآلية 

الإجناز.

واأك�������د ال���دغ���م���ي ح���ر����س ال��ب��ل��دي��ة 

الريادي  امل�سروع  تنفيذ  على  املو�سول 

ل��ت��ك��ون ح�����س��ب��ة امل���ف���رق ب��ح��ل��ة ج��دي��دة 

ووف������ق م���ت���ط���ل���ب���ات امل���رح���ل���ة و���س��م��ن 

                              . املوا�سفات  اأحدث 

املتوقع  من  اأنه  اإىل  الدغمي  واأ�سار 

املقبلة  اال���س��اب��ي��ع  يف  امل�����س��روع  ا���س��ت��ام 

وال������ذي ���س��ي��وف��ر ال��ك��ث��ري م���ن ال��وق��ت 

واجل����ه����د ع���ل���ى اجل���م���ي���ع ومب�����ا ي��ق��دم 

للمواطنن. اأف�سل  خدمات 

االنباط-عمان

اأك�����د ال���ن���ائ���ب ال���دك���ت���ور ن�����س��ار 

تفا�سيل  متابعة  اأهمية  احلي�سة 

حادثة االعتداء على حجر عراعر 

املخت�سة  و  االأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 

للعدالة. تقدمي اجلناة  اأجل  من 

ت�������س���ري���ح  يف  احل���ي�������س���ة  وب������ن 

�سحفي له ام�س االثنن اأنه تلقى 

على  االع��ت��داء  خر  االأ�سف  ببالغ 

مبنطقة  ال�سياحي،  ذي��ب��ان  حجر 

ع���راع���ر ����س���رق���ي ذي���ب���ان ب���احل���رق 

مق�سدا  غدت  اأن  عقب  والتك�سري 

للزوار يف االآونة االأخرية.

ع��ل��ى  اع���ت���دى  م���ن  اأن  وا����س���اف 

احل��ج��ر ال ي��ري��د اخل���ري ل��ذي��ب��ان 

ال�سياحية  مبواقعها  تتميز  التي 

واالث��������ري��������ة، وث����ق����اف����ة ����س���ك���ان���ه���ا 

ال����ع����ال����ي����ة، ال�����ذي�����ن ا����س���ه���م���وا يف 

املوقع  تلك  على  ال�����س��وء  ت�سليط 

اخلابة. واطالته 

ترميم  �سيتم  انه  واأكد احلي�سة 

احل��ج��ر ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، م�����س��ددا ان���ه لن 

التمادي  النفو�س  ل�سعاف  ي�سمح 

ي����ري����دون اخل���ري  ال����ذي����ن ال  م����ن 

ب�سكل  واالردن  واأه��ل��ه��ا  ل��ذي��ب��ان 

عام.

وقت  وبا�سرع  �سيعمل  اأنه  واأك��د 

احلجر،  ترميم  على  املعنين  مع 

على  ���س��ي��ك��ون  االم����ر  ت��ط��ل��ب  واإن 

ن��ف��ق��ت��ه اخل��ا���س��ة خ��دم��ة ل��ذي��ب��ان 

واأه����ل����ه����ا، ول���ك���ي ت���وا����س���ل ذي���ب���ان 

منغ�سات،  دون  ال�سياحي   درب��ه��ا 

املنتج  ب��ت��ن��وع  ذي��ب��ان  م��وؤك��دا مت��ي��ز 

يوؤهلها  م��ا  وه��و  فيها،  ال�سياحي 

ال�سياحة  خ��ارط��ة  على  تكون  الن 

االأردنية.

االنباط- عمان

با�سم مديرية  االعامي  الناطق  قال   

ال��ي��ام�����س��وم  ورد  ب��اغ��ا  ان  ال���ع���ام  االم����ن 

مل��دي��ري��ة ���س��رط��ة حم��اف��ظ��ة م���ادب���ا ب��ق��ي��ام 

وحتطيم  باالعتداء  جمهولن  ا�سخا�س 

اج�������زاء م����ن ����س���خ���رة ذي����ب����ان ال���ت���ي ُت��ع��د 

مق�سداً �سياحياً يف املنطقة .

حتقيق  ف��ري��ق  ت�سكيل  مت  ان��ه  وا���س��اف 

وبالتن�سيق  احل��ادث��ة  تلك  ملتابعة  خ��ا���س 

ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف  االخ���ت�������س���ا����س  ذوي  م����ع 

م���اب�������س���ات���ه���ا وال������ق������اء ال���ق���ب�������س ع��ل��ى 

االج���راءات  وات��خ��اذ  املخربن  اال�سخا�س 

بحقهم. القانونية 

االنباط – عمان

اليومي  تقريرها  يف  عمان  اأم��ان��ة  قالت 

ام�������س  االث���ن���ن ل����زي����ارات  ال��ت��ف��ت��ي�����س ل��ي��وم 

االحد  اأن عدد املن�ساآت التي قامت بزيارتها    

بلغت  719 من�ساأة

ع���دد خمالفات  اأن  االأم���ان���ة  واو���س��ح��ت  

االفراد داخل ال�سوق املركزي بلغ 30 خمالفة 

باالإفراد  املتعلقة  املخالفات  عدد  بلغ  بينما 

داخل و�سائط النقل العام  12 خمالفة 

وا���س��اف��ت اأن ع���دد خم��ال��ف��ات امل��واط��ن��ن 

بلغ عدد  و  15خمالفة  بلغ   ال��دف��اع  الأوام���ر 

خمالفات واغاقات املن�ساأت    لقانون الدفاع   

املخالفات و  بلغ ع��دد  واإغ���اق و  7 خمالفة 

واملهنية  ال�سحية  لاإ�سرتاطات  االإغاقات 

110خمالفة واإغاق

االنباط-عمان

واف����ق جم��ل�����س اال���س��ت��ث��م��ار خ���ال اج��ت��م��اع 

ال���وزراء  رئي�س  برئا�سة  االث��ن��ن  ام�����س  ع��ق��ده 

ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة ع��ل��ى ط��ل��ب �سركة 

تنموية  م��ن��ط��ق��ة  ب��اإن�����س��اء  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��وت��ا���س 

ب���ه���دف تنفيذ  امل���ي���ت  ال��ب��ح��ر  خ��ا���س��ة ج���ن���وب 

من  والكيماوية  امل�ستقة  ال�سناعات  م�ساريع 

 330 بحوايل  تقدر  راأ�سمالية  بكلفة  البوتا�س، 

على  �ستعمل  وال��ت��ي  اأم���ريك���ي،  دوالر  م��ل��ي��ون 

ف��ر���س ع��م��ل م��ب��ا���س��رة وغ���ري مبا�سرة  اإي���ج���اد 

ت�سل اإىل700 فر�سة عمل.

الذي  ال��وزراء خال االجتماع  رئي�س  واكد 

ع��ق��د يف رئ��ا���س��ة ال����وزراء اأن احل��ك��وم��ة ع��ازم��ة 

على متكن اال�ستثمارات القائمة واإيجاد بيئة 

مبا  للم�ستثمرين  ومناف�سة  جاذبة  ا�ستثمارية 

يحقق نقلة نوعية يف هذا االطار .

كما اكد رئي�س الوزراء ا�ستمرار متابعة �ُسبل 

اال�ستثمارات  دف��ع  ب��ه��دف  االإج����راءات  تي�سري 

واإيجاد بيئة ا�ستثمارية جاذبة ومناف�سة ترقى 

امل�ستثمرين. وتطلعات  لطموح 

ووزي��ر  العمل  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  ووج���ه 

ال���دول���ة ل�������س���وؤون اال���س��ت��ث��م��ار ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

ت�����س��ور كامل  ب��و���س��ع  ل��ل��ب��دء  اال���س��ت��ث��م��ار  هيئة 

اإ�سافة  اململكة  يف  اال�ستثمارية  املنظومة  عن 

اإىل توفري  واآلية عمل تهدف  اإىل و�سع خطة 

اال�ستثمارات  من  املزيد  جلذب  املنا�سب  املناخ 

االأجنبية املبا�سرة اإىل االأردن.

الت�ساركية  اأهمية  ال���وزراء  رئي�س  اك��د  كما 

ب���ن ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل����ا�����س ل��ل��ن��ه��و���س 

ب��ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة التي 

الوطني  االقت�ساد  تنمية  يف  كبريا  دورا  تلعب 

وت����وف����ري ف���ر����س ع���م���ل ل��ل��م��ت��ع��ط��ل��ن وج����ذب 

اال�ستثمارات.

ووجه لعقد جمل�س اال�ستثمار ب�سكل دوري 

ي�ستجد  م��ا  ك��ل  متابعة  ب��ه��دف  اأ���س��ب��وع��ن  ك��ل 

ع��ل��ى ال�����س��ي��ا���س��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 

لا�ستثمار  اجل��اذب��ة  البيئة  وحت�سن  تطوير 

يف اململكة.

ون��اق�����س امل��ج��ل�����س ج��ه��ود ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار 

خ�������ال ال�����ف�����رتة ال���������س����اب����ق����ة، وا����س���ت���ع���را����س 

اال�ستثمار  ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل  وخ��ط��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال��ب��ي��ئ��ة  ت���ط���وي���ر  اإىل  ال���ه���ادف���ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

اململكة. االإ�ستثمارية يف 

ح�سر االجتماع وزير العمل ووزير الدولة 

القطامن  معن  الدكتور  اال�ستثمار  ل�سوؤون 

ب��ال��وك��ال��ة ف��ري��دون  ورئ��ي�����س هيئة االإ���س��ت��ث��م��ار 

املكون  اال�ستثمار  جمل�س  واأع�����س��اء  حرتوقه، 

من وزير ال�سناعة والتجارة والتموين ووزير 

ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  ووزي����ر  امل��ال��ي��ة 

وحم���اف���ظ ال���ب���ن���ك امل����رك����زي ورئ���ي�������س غ��رف��ة 

االأردن،  جت��ارة  غرفة  ورئي�س  االأردن  �سناعة 

اأرب���ع���ة مم��ث��ل��ن ع���ن ال��ق��ط��اع  ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

اخلا�س من ذوي اخلرة واالإخت�سا�س.

االنباط- عمان

عبد  املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ا�ستقبل   

امل��ن��ع��م ال����ع����ودات، ام�����س االث���ن���ن، رئ��ي�����س ال�����وزراء 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة الذي قدم التهنئة بانتخاب 

العودات، رئي�سا للمجل�س.

واأكد اجلانبان حر�سهما على التعاون والتكامل 

وفقا  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  الت�سريعية  ال�سلطتن  ب��ن 

امل��ل��ك��ي��ة التي  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ل��ل��د���س��ت��ور، مب��ا يعك�س 

ت�سمنتها خطبة العر�س ال�سامي.

وق��ال ال��ع��ودات، اإن جمل�س ال��ن��واب مي��د اأذرع��ه 

للتعاون مع ال�سلطات ب�سكل يحقق ال�سالح الوطني، 

اأك��دت  ال��ت��ي  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  ام��ت��ث��االً 

واال�ستثنائية  ال�سعبة  املرحلة  لتخطي  �سبيلنا  اأن 

يكون بتعاون يراعي يف هذا الظرف �سحة و�سامة 

املواطنن واال�ستمرار بحماية االقت�ساد الوطني.

ق��ادر -ب���اإذن اهلل- على جت��اوز  اأن االأردن  واأك���د 

ال�سعاب، بحكمة وروؤى �سيد الباد، واأثبت على مر 

ال�سنن مقدرته على اخلروج اأقوى عند االأزمات.

اإن احل��ك��وم��ة حري�سة  ال������وزراء،  وق���ال رئ��ي�����س 

ع��ل��ى اإي����ج����اد ح���ال���ة م���ن ال��ت��ك��ام��ل وال���ت���ع���اون مع 

جمل�س النواب، فاجلميع يف مركب واحد والهدف 

وامل�����س��ل��ح��ة واح�����دة ان���ف���اذا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات وال�����روؤى 

امللكية ال�سامية وما ورد يف خطاب العر�س ال�سامي 

بالتعاون بن �سلطات الدولة التي ت�سب يف خدمة 

التطلعات التي تخدم الوطن واملواطن على اأف�سل 

وجه.

ول��ف��ت رئ��ي�����س ال�����وزراء اإىل اأن��ن��ا اأم����ام مفا�سل 

وحتديات �سنقدر على مواجهتها بكل اأوجه التعاون 

مع جمل�س النواب و�سلطات الدولة، اإذ اثبت االأردن 

على ال��دوام اأن��ه دول��ة موؤ�س�سات ق��ادرة على امل�سي 

التحديات  واأن هذه  وبراجمها،  قدما يف خططها 

بقدر �سعوبتها ميكن اأن نتعامل معها ونتجاوزها 

اإي���ج���اد ف���ر����س يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت. واأك����د  اإىل 

جمل�س  مع  بالتعاون  احلكومة  ال��ت��زام  اخل�ساونة 

مبا  وت�سريعيا  رقابيا  املهم  دوره  اط���ار  يف  ال��ن��واب 

يخدم م�سرية البناء والتطوير التي يقودها جالة 

امللك عبداهلل الثاين يف املجاالت كافة.

رئي�س  ق��ال  اللقاء،  عقب  �سحايف،  ت�سريح  ويف 

اأول��وي��ات  اإن��ه بحث مع اخل�ساونة  جمل�س ال��ن��واب 

امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة يف ال���ع���اق���ة ب����ن ال�����س��ل��ط��ت��ن 

وامل��ح��ددات  االأط���ر  �سمن  والتنفيذية  الت�سريعية 

ال��د���س��ت��وري��ة ومب����ا ي��رتج��م ال������روؤى امل��ل��ك��ي��ة ال��ت��ي 

اأهمية  تاأكيد  ال�سامية يف  العر�س  ت�سمنها خطبة 

التعاون بن ال�سلطات.

االنباط-عمان

 اأعلنت �سفارة جمهورية ال�سن ال�سعبية بعمان 

ام�����س االث��ن��ن، ع��ن ت��ق��دمي دع��م م��ايل بقيمة 50 

اجل  م��ن  العهد  موؤ�س�سة ويل  ل�سالح  دي��ن��ار  األ��ف 

الظرف  ظ��ل  يف  براجمها  تنفيذ  على  مل�ساعدتها 

اال�ستثنائي احلايل الذي متر به اململكة والعامل، 

مع جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.

امياناً  ياأتي  امل��ق��ّدم  الدعم  اأن  ال�سفارة  وبّينت 

العهد يف تقدمي  باأهمّية ودور موؤ�س�سة ويل  منها 

متكينهم  خ���ال  م���ن  االأردين،  ل��ل�����س��ب��اب  ال���دع���م 

وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م، وت��اأه��ي��ل��ه��م ل��ي��ك��ون��وا عنا�سر 

ال�سباب  ة  خا�سّ االأردن،  يف  اإيجابي  ب�سكل  فاعلة 

يف امل���ح���اف���ظ���ات. م���ن ج��ه��ت��ه��ا، وّج���ه���ت امل��وؤ���س�����س��ة 

املايل  الدعم  اأن  مبّينة  ال�سينّية،  لل�سفارة  ال�سكر 

للم�ساهمة  تهدف  �سفافة  منهجية  �سمن  �سينفق 

ة  خا�سّ املوؤ�س�سة،  وم���ب���ادرات  اأع��م��ال  ا�ستدامة  يف 

)الب  حممول  كمبيوتر  اأج��ه��زة  ب�سراء  يتعّلق  م��ا 

اإح��دى  التقنية،  احل�سن  جامعة  ل��ط��اب  ت���وب( 

اأج��ه��زة  ���س��راء  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  املوؤ�س�سة،  م��ب��ادرات 

حممول وتابلت مبوا�سفات عالية لتدعم الطاقم 

اأن  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت  اجل��ام��ع��ة.  يف  التدري�سي 

عمليات ال�سراء من خال عطاء ر�سمي يطرح يف 

ال�سوق املحلي و�سمن تعليمات ال�سراء الر�سمية.

ويف ال�����س��ي��اق، ق���ال ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ال�����س��ف��ارة 

ال�سينّية ليو زنغ �سيان، اإن الترعات تعك�س اهتمام 

احلكومة ال�سينّية بالطلبة االأردنين وح�سولهم 

بن  ال�سداقة  تعك�س  كما  بعد،  عن  التعليم  على 

البلدين. واأ�ساد بجهود املوؤ�س�سة وعلى راأ�سها �سمو 

االأمري احل�سن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، يف 

خمتلف  يف  واملحتاجن  ال�سباب  دور  وتعزيز  دع��م 

مناطق اململكة بعملّية التنمية.

واأكد ليو اأننا يف مواجهة كوفيد – 19 تبادلت 

اإىل  ال�سن واالأردن الدعم، وكافحنا املر�س جنباً 

لتنفيذ  االأردن  ال�سينّية  احلكومة  ودعمت  جنب، 

ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��روع��ات ال��ت��ن��م��وّي��ة، وتتطلع اإىل 

تعزيز التعاون الثنائي مع االأردن يف عّدة جماالت. 

وقال اإن العاقات الطيبة بن البلدين ال�سديقن 

املجاالت  خمتلف  يف  التعاون  تعزيز  باجتاه  تدفع 

حظاً  االأق���ل  الفئات  ومتكن  التنموّية،  ة  وبخا�سّ

من التمتع بجودة التعليم عن بعد وامل�ساركة ب�سكل 

فاعل.

االنباط- عمان

وقعت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية واالحتاد 

الدويل حلماية الطبيعة، اتفاقية م�سروع تركيب 

ف��ق��رية،  ا���س��رة   200 ل������  �سم�سية  ���س��خ��ان��ات  ان��ظ��م��ة 

مب��ن��ط��ق��ة ل�����واء ����س���ح���اب/ اخل�����س��اف��ي��ة وامل���ن���اخ���ر، 

مدعومة بن�سبة 100 باملئة.

ووق�����ع االت���ف���اق���ي���ة وزي�������رة ال���ط���اق���ة وال�����رثوة 

ت�سجيع  ���س��ن��دوق  اإدارة  جل��ن��ة  رئي�سة  امل��ع��دن��ي��ة/ 

هالة  املهند�سة  الطاقة  وتر�سيد  املتجددة  الطاقة 

االإقليمي  امل��دي��ر  ع��ن االحت���اد  زوات���ي فيما وقعها 

الدكتور هاين ال�ساعر.

ووف�����ق االت��ف��اق��ي��ة ي��ت��م ت��ق��دمي دع����م م��ق��داره 

اإجمالية  وبتكلفة  االنظمة،  كلفة  من  باملئة   100

100 الف دينار، يتحملها منا�سفة  للم�سروع تبلغ 

�سندوق ت�سجيع الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة 

يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية واالحتاد الدويل 

حلماية الطبيعة، �سمن برنامج تنمية املجتمعات 

املحلية بهدف حت�سن الو�سع البيئي االقت�سادي 

و�سمن امل�سوؤولية املجتمعية ل�سركة )ايه اإي اإ�س( 

يف لواء �سحاب /اخل�سافية واملناخر.

وقالت زواتي يف ت�سريح �سحفي ام�س االثنن، 

ان امل�سروع ياأتي �سمن عدة برامج ينفذها �سندوق 

موؤكدة  امل��ن��زيل،  القطاع  لدعم  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 

لتحقيق  ال���وزارة  اط��ار م�ساعي  امل�سروع يف  اأهمية 

ا�ستهاك  تخفي�س  يف  اال�سرتاتيجية  االه���داف 

ال�سم�سية  ال�سخانات  انت�سار  ن�سبة  ورف��ع  الطاقة 

االقت�سادي  ال��و���س��ع  وحت�سن  امل��ن��زيل،  بالقطاع 

واالإجتماعي لا�سر امل�ستهدفة.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سندوق 

الطاقة الدكتور ر�سمي حمزة ان ال�سندوق �سيقدم 

ا���س��رة  ل��ك��ل  ان����ارة م��وف��رة للطاقة  منحة وح����دات 

م�ستفيدة من الرنامج حتى تتمكن من تخفي�س 

ب���ال���ت���وازي م���ع تخفي�س  ال���ك���ه���رب���اء،  ا���س��ت��ه��اك 

ا�ستهاك الكهرباء لت�سخن املياه، وذلك بالتعاون 

واملعدات  املاكنات  ال�سترياد  االردن��ي��ة  ال�سركة  مع 

)باوتك(.

االنباط-عمان

االت�سال  و�سائل  ع��ر  ن��دوة  الد�ستورية  املحكمة  نطمت   

املحكمة  “دور  ب��ع��ن��وان  االث��ن��ن،  ام�����س  وال��ب�����س��ري،  ال�سمعي 

الد�ستورية التف�سريي يف �سياق احلقوق االأ�سا�سية”.

اأهمية الدور الذي تقوم  واأكد رئي�س املحكمة ه�سام التل، 

بن  وامل�ستمر  املثمر  التعاون  مثمنا  الد�ستورية،  املحكمة  به 

و�سيادة  ال���دويل  لل�سلم  بانك  ماك�س  موؤ�س�سة  م��ع  املحكمة 

القانون.

وقال ع�سو املحكمة الد�ستورية الدكتور اأكرم م�ساعدة يف 

كلمة القاها، اإن ان�ساء املحكمة حدث مف�سلي مهم يف م�سرية 

الدميقراطية االردنية، منوها باالأحكام التي اأ�سدرتها املحكمة 

املن�سو�س  االأ�سا�سية  وحرياتهم  االأردن��ي��ن  حقوق  ور�سخت 

عليها يف املواد 6 وحتى املادة 23 من الد�ستور االأردين.

واو�سح اأن املحكمة تقرر اإبطال اأي قانون اأو نظام يتعار�س 

الد�ستور  ���س��ون  على  القائمة  ب�سفتها  الد�ستور  اأح��ك��ام  م��ع 

واملحافظه عليه، م�ستعر�سا العديد من القرارات التف�سريية 

على حرياتهم  واملحافظة  االأردن��ي��ن  بن  امل�ساواة  توؤكد  التي 

وحقوقهم مبا يتفق ون�س املادة 128 من الد�ستور التي حرمت 

�سدور اأي قانون اأو نظام يخالف اأحكام الد�ستور الذي ي�سون 

هذه احلقوق واحلريات.

التن�سيق وع��ق��د االج��ت��م��اع��ات  ا���س��ت��م��رار  ال��ط��رف��ان  واك���د 

امل�ستمرة بن املحكمة واملوؤ�س�سة، بح�سب االتفاقية املرمة.

الخصاونة: الحكومة عازمة على تمكين االستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة 
 توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية

العودات: مجلس النواب يمد أذرعه للتعاون مع السلطات لتحقيق الصالح الوطني
 الخصاونة: الحكومة حريصة على إيجاد التكامل والتعاون مع مجلس النواب

 السفارة الصينّية في األردن تتبّرع بـ 50 ألف دينار لمؤسسة ولي العهد

 الطاقة توقع اتفاقية لتركيب سخانات شمسية مدعومة السر عفيفة بلواء سحاب 

ندوة عن دور المحكمة الدستورية التفسيري في سياق الحقوق األساسية

 التربية: اإلحاالت على التقاعد تحكمها 
قوانين التقاعد المدني والضمان االجتماعي

 الدغمي  يتفقد سير عمل تأهيل حسبة 
المفرق ويؤكد قرب استالمها بحلتها الجديدة  

 النائب الحيصة: سنرمم حجر عراعر 
ونعيد لها األلق قريبًا

 االمن العام: نحقق في حادثة 
االعتداء على صخرة ذيبان

 األمانة : مخالفة 15 مواطن و7 منشأة  
لعدم التزامهم بأوامر الدفاع 
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االنباط  عمان

اأعييليينييت اأمييانيية عييمييان، اميي�ييس االثيينيين، 

مع  للتعامل  املتو�سطة  الييطييوارئ  حالة 

احلالة اجلوية املتوقعة بح�سب الن�سرات 

اجلوية ال�سادرة عن مراكز التنبوؤات.

ودعييت االأمييانيية املييواطيينيين حييال ر�سد 

اأرقام غرف  على  االت�سال  اأية مالحظة 

الييييطييييوارئ الييرئييييي�ييسيية يف ميينييطييقيية تييالع 

اأو   065359971 اأو   065359970 الييعييلييي 

عمليات  وغيييرف   ،  0798166789 خييلييوي 

الفرعية. املناطق 

وتييييتييييابييييع فييييييرق االأمييييييانيييييية امليييييييدانييييييية 

االأمييطييار،  مييييياه  ت�سريف  ميينيياهييل  تفقد 

ومداخل  االأودية  اإىل جماري  باالإ�سافة 

وخمارج عبارات ت�سريف مياه االأمطار.

واأهييييابييييت االأمييييانيييية بيييامليييواطييينييين اأخيييذ 

جميياري  عيين  باالبتعاد  واحلييذر  احليطة 

االأودييييييييية واملييينييياطيييق امليينييخييفيي�ييسيية وعيييدم 

ربيييط مييزاريييب الييبيييييوت )اليي�ييسييطييح( على 

ميينيياهييل اليي�ييسييرف اليي�ييسييحييي )امليييجييياري( 

اإلقاء  وعدم  الطرق  يف  لفي�سانها  جتنباً 

بيياإغييالق  لت�سببها  عيي�ييسييوائيييييا  اليينييفييايييات 

خطوط ت�سريف مياه االأمطار.

يف  الغاط�سة  امل�سخات  لتفقد  ودعييت 

تقع  التي  التجارية  واملييحييالت  الطوابق 

دون ميينيي�ييسييوب اليي�ييسييارع، والييتييجييار الأخييذ 

االحيييتييييييياطيييات اليييوقيييائييييييية عيينييد تييخييزييين 

املييي�يييسيييتيييودعيييات وطييييوابييييق  اليييبييي�يييسيييائيييع يف 

الت�سوية.

امل�ساريع  واأ�سحاب  املقاولن  وطالبت 

البناء  مييواد  بتاأمن  املييبييادرة  االإن�سائية 

جتيينييبييا الإجنيييرافيييهيييا وتيي�ييسييبييبييهييا املييبييا�ييسيير 

باإغالق خطوط ت�سريف مياه االأمطار، 

امليينيياطييق  اإىل االبيييتيييعييياد عييين  بييياالإ�يييسيييافييية 

املنخف�سة وجماري ال�سيول واالأودية.

االنباط- عمان

 اعييليين ميي�ييسيياعييد االمييين الييعييام لييلييرعيياييية 

�سرك�س  غيييازي  الييدكييتييور  االولييييية  ال�سحية 

مييركييزا   13 يف  امليي�ييسييائييي  ال�سفت  تفعيل  عيين 

كورونا  لفح�س  الثابتة  املراكز  من  �سحيا 

العا�سمة. يف 

ان  االثنن  ام�س  �سرك�س  الدكتور  وقال 

ب�سبب  املواطنن  حاجة  تلبية  هييو  الييهييدف 

ال�سفت  دوام  يييكييون  بحيث  اجليييييد  االقييبييال 

ال�ساعة  اىل  ظييهييرا  اليييواحيييدة  اليي�ييسيياعيية  ميين 

م�ساء. ال�ساد�سة 

واو�سح ان املراكز التي مت تفعيل ال�سفت 

امليي�ييسييائييي فيييييهييا هيييي عييمييان اليي�ييسييامييل، وادي 

ال�سامل،  اجلبيهة  ب�سمة،  االمييرة  ال�سر، 

ابيييييو نييي�يييسييير، �يييسيييحييياب، طييييربييييور، نييياعيييور، 

ال�سمايل، مرج احلمام،  الها�سمي  املقابلن، 

ال�سمالية. الذراع، وماركا 

املفرق - االنباط - يو�شف امل�شاقبة

االأثييار  اأ�سدقاء  رئي�س جمعية  اأعلن     

والييييييراث اليي�ييسييعييبييي يف حمييافييظيية املييفييرق 

الباحث واالأكادميي يف علم االآثار الدكتور 

عبد القادر احل�سان اأن اجلمعية بالتعاون 

اآثييار  ومديرية  الكرى  املفرق  بلدية  مع 

املحافظة  يف  الييثييقييافيية  ومييديييرييية  املييفييرق 

�سيتم البدء برميم ال�سد االأثري االأموي 

اأول  املفرق والواقع يف  اجلييذور يف مدينة 

حي املعانية بجانب مقرة الفدين.

نوجه  اننا  احل�سان  الدكتور  واأ�ييسيياف 

اإىل رئي�س بلدية املفرق  �سكرنا وتقديرنا 

الييكييرى عيياميير نييايييل الييدغييمييي واأعيي�ييسيياء 

املجل�س البلدي على الدعم املقدم لتنفيذ 

اأول  م�سروع ترميم املوقع والذي �سيكون 

والبلدية  اجلمعية  بيين  مييا  عمل  بيياكييورة 

للمحافظة على مثل هذه املواقع االأثرية 

ال�سد  اأن  احل�سان  الدكتور  وبيين  املهمة. 

االأثيييري االأميييوي اجلييذور و العثماين  مت 

الرميم يف عهدي ال�سلطانين : �سليمان 

مييوازيييا  الييثيياين  عبداحلميد  و  الييقييانييوين 

مباين  و  العثمانية  الييفييدييين  قلعة  لبناء 

�سكة احلديد احلجازي لتحويل املياه اإىل 

بركة املفرق الرئي�سية واالأبار املتعددة يف 

املوقع االأثري.

اأن طول  اإىل  الدكتور احل�سان  اأ�سار  و 

اليي�ييسييد املييتييبييقييي 36م بييعيير�ييس 120�يييسيييم ، و 

اجلزء املوي املتبقي يبلغ طوله من جهة 

اجلييذور  الييبيياقييي  و  15م  االأو�ييسييط  اليمن 

العليا  املييداميييييك  و  االأ�ييسييا�ييسييات   - امييوييية 

عثمانية ، ويبلغ ارتفاعه من االأر�س اأحد 

،ولييه من  375�ييسييم  بييارتييفيياع  ع�سر مدماكا 

بعر�س  اأكتاف  دعامات على هيئة  اخللف 

120 �سم و طول 210�سم.

اأن جمعية  احليي�ييسييان  الييدكييتييور  اأكييييد  و 

االأجييزاء  �ستقوم برميم  االأثييار   اأ�سدقاء 

الكنوز  و  الييذهييب  باحثي  بفعل  املتهدمة 

ترميمها  بعد  احلييجييارة  تكحيل  كذلك  و 

الييواد  و  العلمية  الطريقة  بنف�س  كاملة 

امل�سموح فيها علميا حتى ال يكون هنالك 

بداية  العمل  و�سيبداأ  ب�سري  ت�سويه  اأي 

ا�ستكمال  بعد  اهلل  �ييسيياء  اإن  الييقييادم  الييعييام 

الييدعييم الييلييوجيي�ييسييتييي حيي�ييسييب كييتيياب رئي�س 

بلدية املفرق الكرى ، 

ميييينييييوهيييياً بيييياأنييييه �ييسيييييتييم اخييييتيييييييييار كييييادر 

خييرة  لييه  �سخ�سيا  بييا�ييسييرايف  متخ�س�س 

طييويييليية يف الييعييمييل مييعيينييا يف دائييييرة االأثييييار 

الييعيياميية ليي�ييسيينييوات طييويييليية يف الييرميييييم و 

ال�سيانة �سابقا على ح�ساب امل�ساريع يف اأم 

اجلمال و رحاب و الفدين و غرها .

األمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل 
مع الحالة الجوية المتوقعة

 الصحة تفعل الشفت المسائي في 13 
مركزا صحيا لفحص كورونا بالعاصمة

الحصان يعلن البدء بترميم السد األثري الواقع ضمن 
أرض بلدية المفرق للمحافظة على الموقع األموي الهام

42 وفاة و 2863 إصابة بـ»كورونا« ليرتفع إجمالي اإلصابات لـ 262477

 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: إحالة نائب سابق وولده إلى القضاء

 قمنا بالتوقيع النهائي على ما ستوفره شركة فايزر للمملكة ليغطي 5% من المواطنين

عبيدات: نتجه الفتتاح مستشفيات ميدانية في األيام القليلة المقبلة
الهياجنة: انتهينا من الخطة الرئيسية للتطعيم ضد كورونا وستكون عادلة

االنباط-عمان

اإ�ييسييابيية جييديييدة   2863 و  42 وفيييياة،  ييلييت  �ييُسييجِّ  

لرتفع  االأردن؛  يف  امل�ستجد  كييورونييا  بفرو�س 

موجز  وفيييق   ،262477 اإىل  االإ�ييسييابييات  اإجييمييايل 

اإعالمي �سادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة 

 .19-COVID حول فرو�س كورونا امل�ستجد

وتوّزعت  االإ�سابات كما يلي:

- )932( يف حمافظة العا�سمة عّمان. 

يف   )194( منها  اإربيييد،  حمافظة  يف   )778(  -

الرمثا.

- )296( يف حمافظة املفرق.

- )219( يف حمافظة الزرقاء.

- )143( يف حمافظة جر�س.

- )128( يف حمافظة عجلون.

- )96( يف حمافظة البلقاء.

- )96( يف حمافظة الكرك.

- )84( يف حمافظة العقبة.

يف   )10( ميينييهييا  مييعييان،  حمييافييظيية  يف   )46(  -

البرا.

- )44( يف حمافظة الطفيلة.

- )1( يف حمافظة ماأدبا.

حاالت  عييدد  اإجمايل  يرتفع  املوجز  وبح�سب 

فيما  حالة،   )262,477( اإىل  االأردن  يف  االإ�سابة 

 )36,416( حييالييّييياً  الن�سطة  احلييياالت  عييدد  يبلغ 

حالة.

كما �ُسّجلت )42( حالة وفيياة، لرتفع اإجمايل 

عدد الوفيات اإىل )3407( حيياالت، فيما  بلغ عدد 

دِخلت اإىل امل�ست�سفيات )181( حالة، 
ُ
احلاالت التي اأ

فيما غادرت )169( حالة.

كما بلغ اإجييمييايل عييدد احليياالت املييوؤّكييدة التي 

تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات )1148( حالة.

وبح�سب املوجز بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل 

املييوؤّكييدة  لييلييحيياالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

بن�سبة   )1008( اأميي�ييس  ليوم  باإ�سابتها  وامل�ستبه 

اأ�ييسييّرة  عيييدد  اإجييمييايل  بييلييغ  فيما  اإ�ييسييغييال )%24(، 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلييثيييييثيية  الييعيينيياييية 

اأم�س  ليوم  باإ�سابتها  وامل�ستبه  املوؤّكدة  للحاالت 

)324( بن�سبة اإ�سغال )%36(.

كيييميييا بيييليييغ اإجييييمييييايل عيييييدد اأجييييهييييزة الييتيينييّفيي�ييس 

اال�سطناعي امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحاالت 

 )153( اأميي�ييس  ليوم  باإ�سابتها  وامل�ستبه  املييوؤّكييدة 

بن�سبة اإ�سغال )%18(.

وبلغ عدد حاالت ال�سفاء لهذا اليوم يف العزل 

لي�سل  حيييالييية،   )4187( وامليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات  املييينيييزيل 

حالة،   )222,654( اإىل  ال�سفاء  حيياالت  اإجييمييايل 

فييحيي�ييسيياً خمييرّييياً،   )21,717( اإجيييييراء  مّت  فيييييمييا  

 )2,850,723( الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح 

فيييحييي�يييسييياً، وبييييذلييييك تيي�ييسييل نيي�ييسييبيية الييفييحييو�ييسييات 

االإيجابّية لهذا اليوم اإىل قرابة )%13.18(.

االلييتييزام  اإىل  اجلميع  ال�سّحة  وزارة  ودعيييت 

خ�سو�ساً  الوقاية،  �سبل  واّتباع  الييّدفيياع،  باأوامر 

ارتداء الكمامات، وعدم اإقامة التجّمعات الأكرث 

التوعوية  احلملة  ومتابعة  �سخ�ساً،   )20( ميين 

اليييتيييي اأطييلييقييتييهييا اليييييييوزارة لييلييوقيياييية مييين عيييدوى 

فرو�س كورونا وت�سجيع االأفراد حلماية اأ�سرهم 

وجمتمعهم )# بحميهم(.

االنباط  عمان

ومكافحة  اليينييزاهيية  هيئة  جمل�س  قيييرر   

الف�ساد اإحالة نائب �سابق وولده اإىل الق�ساء 

لييقيييييام ولييييده بييتييوقيييييع اتييفيياقييييية ميييع احيييدى 

تت�سمن  الييكييرى  اال�ييسييتييثييمييارييية  اليي�ييسييركييات 

الالزمة  املييوافييقييات  على  باحل�سول  تعهده 

الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الكهرباء  �سركات  من 

على  �سم�سية  طاقة  حمطة  الن�ساء  املعنية 

قطع اأرا�ٍس ميلكها.

بيييييان �ييسييحييفييي �ييسييدر عييين الهيئة  وقييييال 

اامييي�يييس االثييينييين اإنييييه �ييسييبييق لييتييلييك اليي�ييسييركيية 

�ييسييركييات الكهرباء  الييطييلييب عيييدة ميييرات ميين 

ذلك  ترف�س  كانت  اأنها  اإاّل  املحطة  باإن�ساء 

وب�سبب  االحمال،  يف  ا�ستطاعة  وجود  لعدم 

الكلف الفنية واملالية املرتبة على ذلك.

وبّينت التحقيقات اأن اتفاقيه مع ال�سركة 

بتغير  تعهده  كذلك  ت�سمنت  اال�ستثمارية 

�سفة ا�ييسييتييخييدام االأر�ييييس ميين زراعيييي خييارج 

متطلبات  احييد  وهييو  �سناعي،  اإىل  التنظيم 

�سركة  تقوم  اأن  على  الطاقة  م�سروع  اإن�ساء 

اال�ستثمارات ب�سراء قطع اأرا�ٍس كان ميلكها 

املنتهية  االإجييييييارة  بيي�ييسييورة  اليي�ييسييخيي�ييس  ذليييك 

على  ح�سل  اأن  لييه  �سبق  والييتييي  بالتمليك 

متويل لها من احدى �سركات التمويل رغم 

اأنه كان قد تعرث ب�سداد اأق�ساط هذه االأر�س 

والده  بكفالة  �سراوؤها  وكان  اأكرث من مرة، 

�سبق  انييه  البيان  وا�ييسيياف  ال�سابق.  النيابي 

ال�سابق  �سريكه  بينه وبن  ان ح�سل خالف 

االأق�ساط  ال�سريك  دفييع  نتيجة  االأر�يييس  يف 

ليييوحيييده، ولييييي�ييس ميينييا�ييسييفيية بييييينييه وبييين ابيين 

بينهم  االتفاق  وح�سب  النيابية  ال�سخ�سية 

باتفاق  بينهما  ال�سراكة  ف�س  اإىل  اأدى  مييا 

ابنه  �سريك  ووالد  النيابية  ال�سخ�سية  بن 

على  النيابية  ال�سخ�سية  ح�سول  ت�سمن 

الييتيينييازل  مييقييابييل  دييينييار  اليييف   200000 مبلغ 

ل�سالح  قبلهم  ميين  اقيي�ييسيياط  ميين  دفيييع  عييمييا 

الييتييي �سيقام  وتيي�ييسييجيييييل االرا�يييسيييي  االر�ييييس 

ل�سركة  ال�سم�سية  الييطيياقيية  ميي�ييسييروع  عليها 

النيابية  ال�سخ�سية  ابن  با�سم  اال�ستثمارات 

مقابل ا�ستعادة والد ال�سريك لعقار �سبق ان 

ا�سراه اإال انه جرى ت�سجيل عقوده البنكية 

لتغطية  كواجهة  النيابية  ال�سخ�سية  با�سم 

مبلغ  دفييع  ان  �سبق  الييذي  احلقيقي  مالكها 

اعلى عند طرح هذا العقار باملزاد عن املبلغ 

ميين قبل  فيه  اليي�ييسييراء  اليييذي جييرى  الفعلي 

النيابية. ال�سخ�سية 

اليييذي  االر�يييييس  “وكانت  الييبيييييان  وتيييابيييع 

وعييرة  طبيعة  ذات  اليي�ييسييركيية  عييلييى  عيير�ييسييهييا 

القيياميية  باكملها  ت�سلح  وال  عييالييييية  وكييلييفيية 

امل�سروع عليها، فحاولت تلك ال�سركة �سراء 

انه  اال  وحاجتها  يتنا�سب  االر�ييس  جزء من 

ا�ستغل حاجة �سركة اال�ستثمارات لتح�سيل 

االر�ييس  كامل  بيعهم  مقابل  لها  املييوافييقييات 

وحيي�ييسييولييه عييلييى الييثييميين لييي�يييسيييداد الييتييمييويييل 

املييتييبييقييي فر�سخت  املييبييلييغ  واال�ييسييتييفييادة ميين 

توقيع  لييرغييبييتييه ومت  اال�ييسييتييثييمييارات  �ييسييركيية 

االتفاق على هذا”.

بييييداأ  بييالييفييعييل  اأنييييييه  اإىل  اليييبيييييييان  وا�ييييسييييار 

ال�سخ�سية  والييده  ونفوذ  نفوذه  با�ستغالل 

املخت�سن  امليي�ييسييوؤوليين  ملييراجييعيية  اليينيييييابييييية 

با�سدار املوافقات ابتداء من �سركة الكهرباء 

االردنية و�سركة الكهرباء الوطنية ودون ان 

كان  حيث  باملراجعة  ر�سمية  �سفة  له  يكون 

باجراءاتها  وال�سر  طلباته  ا�ستقبال  يتم 

كان  الذي  ال�سابق  النيابي  والده  بدعم من 

يتوا�سل مع امل�سوؤولن ويحثهم على ا�سدار 

املوافقات وال�سر باجراءات املعاملة ، حيث 

املحطة  الإن�ساء  موافقة  على  احل�سول  مّت 

اال�ستثمارات  �سركة  ل�سالح  ميجا   2 بقدرة 

بيييي�ييييسييييورة �يييسيييرييييعييية وخمييييالييييفيييية ليييلييي�يييسيييروط 

واالإجراءات التي تنظمها.

الوطنية  الييكييهييربيياء  �ييسييركيية  زعييمييت  وقيييد 

امل�ساريع  احييد  خييروج  هييو  املييوافييقيية  �سبب  اأن 

ان  ليتبن  املطلوبة  التحويل  حمطة  ميين 

املييي�يييسيييروع الييييذي ادعييييت خيييروجيييه هيييو مييركييز 

موافقة  على  احلا�سل  لل�سرطان  احل�سن 

�سابقة على موافقتهم �ساعيا لتحقيق هدف 

الطاقة  تخفي�س  كلف  توجيه  عيير  �سامي 

لييتييو�ييسيييييع �ييسييريييحيية امليي�ييسييتييفيييييدييين ميين عييالج 

قرار  ا�ستغالل  مت  حيث  ال�سرطان  مر�سى 

�ييسييادر عيين رئييا�ييسيية اليييييوزراء ليي�ييسييالييح املييركييز 

مل  والييييذي  للمركز  ا�ستطاعة  بتخ�سي�س 

لعدم  احل�سن  مركز  ل�سالح  اثر  اي  يرتب 

القرار،  ت�سمنها  التي  االجييراءات  ا�ستكمال 

للمركز،  املالية  جييدواه  عييدم  اإىل  باالإ�سافة 

ذلييك احلن  مييركييز احل�سن منذ  ييييزال  وال 

غييير قييييادر عييلييى امتييييام ميي�ييسييروعييه وييي�ييسييعييى 

تو�سيع  يف  ال�سامي  هدفه  لتحقيق  لتنفيذه 

�ييسييريييحيية امليي�ييسييتييفيييييدييين مييين عييييالج ميير�ييسييى 

ال�سرطان كونه �سبق ان اخذ موافقة �سابقة 

واأو�سح  اال�ستثمارات.  �سركة  موافقة  على 

عليها  ح�سلت  الييتييي  املييوافييقيية  “اأن  الييبيييييان 

املعيقات  بع�س  رتييبييت  اال�ييسييتييثييمييارات  �سركة 

مليييوافيييقيييات احييييييدى اجلييياميييعيييات احلييكييومييييية 

قييد ح�سلتا على  كييانييتييا  والييلييتيين  واخلييا�ييسيية 

ميييوافيييقيييات ليييربيييط ميي�ييسيياريييعييهييمييا بييالييطيياقيية 

ال�سم�سية وكانت �سابقه على موافقة �سركة 

ربط  من  يتمكنا  مل  انهما  اال  اال�ستثمارات 

ان  ان طييلييب منهما  بييعييد  اال  امليي�ييسيياريييع  تييلييك 

نفقتيهما  عييلييى  املييحييطيية  بييتييو�ييسييعيية  يييقييومييا 

نييتيييييجيية امليي�ييسيياكييل الييفيينييييية يف املييحييطيية الييتييي 

اال�ستثمارت  �ييسييركيية  مييوافييقيية  مييع  جتمعهم 

ال�سياحية”.

2 ميجا واملح�سلة  ولكون املوافقة بقدرة 

لييي�يييسييياليييح �يييسيييركييية اال�يييسيييتيييثيييميييارات مل تييلييِب 

على  ال�سركة  اأ�ييسييرت  وحيياجيياتييهييا  طموحها 

ال�سخ�سية  ابيييين  ارا�يييسيييي  مييين  جييييزء  �يييسيييراء 

اليينيييييابييييية مبيييا يييتيينييا�ييسييب واليييقيييدرة الييتييي مت 

حتيي�ييسيييييل امليييوافيييقييية عييليييييهييا كييييون امليييوافيييقييية 

ال�سركة  احتياجات  كافة  تلِب  مل  املح�سلة 

كامل  بيعهم  على  ا�سر  انييه  اال  الطاقة  من 

املحطة  قييدرة  برفع  وتعهد  االرا�ييسييي  قطع 

عاد  وبالفعل  حاجتهم،  يلبي  اليييذي  للحد 

وداأب على مراجعة املوظفن وامل�سوؤولن يف 

الكهرباء  و�سركة  االردنية  الكهرباء  �سركة 

ا�ستغل  الذي  والده  نفوذ  م�ستغال  الوطنية 

يوم الت�سويت على طرح الثقة باحلكومة يف 

 .2018/2/18 بتاريخ  النواب  جمل�س  جل�سة 

تلك  طلبت  الييرملييان  قبة  “وحتت  وا�ييسيياف 

اليي�ييسييخيي�ييسييييية اليينيييييابييييية مييين وزيييييير الييطيياقيية 

وحثه  املييوافييقيية  حينه  يف  املعدنية  والييييرثوة 

موافقة  ال�ييسييدار  باملعنين  االتيي�ييسييال  عييلييى 

4 ميجا، حيث  اىل  املحطة  قييدرة  رفييع  على 

قام الوزير بدوره يف االيعاز ملدير عام �سركة 

املييعيينييييية ال�ييسييدارهييا كييمييا ات�سلت  الييكييهييربيياء 

الييوزييير  اتيي�ييسييال  بييعييد  اليينيييييابييييية  ال�سخ�سية 

باملدير املعني وطلب منه ذلك، وبالفعل ويف 

النيابية  ال�سخ�سية  ابيين  متكن  ذاتييه  اليييييوم 

الذي  مديرها  ولقاء  لل�سركة  التوجه  من 

لرفع  موافقة  ومنحه  منه  ُطلب  ملا  ان�ساع 

وب�سوره خمالفة  4 ميجا  اىل  املحطة  �سعة 

لالجراءات والت�سريعات الناظمة لها”.

النيابية  ال�سخ�سية  ابيين  داأب  ذلييك  بعد 

لتح�سيل بقية املوافقات املطلوبه منه وهي 

زراعييي  ميين  االر�يييس  ا�ستخدام  �سفة  تغير 

تنظيمي  �ييسييارع  وا�ييسييتييحييداث  �ييسيينيياعييي  اإىل 

القيام  ميين  ال�سخ�س  ذلييك  متكن  وبالفعل 

بذلك وبدعم من والده ال�سخ�سية النيابية 

املعنين  املييدراء  التي كانت على توا�سل مع 

املحلية  االدارة  وزارة  اآخرين يف  وم�سوؤولن 

�سفة  لتغير  الييالزميية  املييوافييقييات  ال�ييسييدار 

اال�ييسييتييخييدام وا�ييسييتييحييداث �ييسييارع. وتييبيين اأن 

هذه املعامالت اي�سا �سابها بع�س املخالفات 

اثيينيياء ا�ييسييدارهييا، وميينييهييا اخلييطيياأ يف عملية 

وال�سبب  امل�ستحدث  التنظيمي  ال�سارع  ر�سم 

يف ذليييك انيييه مت اعيييييداده ميين قييبييل مييديييرييية 

وبدون  املحلية  االدارة  وزارة  غر معنية يف 

ك�سف ح�سي على املوقع ودون اخذ املوافقات 

من ا�سحاب قطع االرا�سي التي �سيمر بها 

ال�سخ�سية  ابييين  لييكييون  امل�ستحدث  اليي�ييسييارع 

اليينيييييابييييية كييييان ييي�ييسيير عييلييى اجنيييياز املييعييامييليية 

انتهاء  وبعد  وبالفعل  �سريعة، حيث  ب�سورة 

له  تخفي�سها  مت  والييتييي  االعيييرا�يييس  ميييدد 

الييقييرار  �ييسييدور  وفيييور  ال�سبوعن  �سهر  ميين 

بييا�ييسييتييحييداث اليي�ييسييارع واليييييذي كيييان بيي�ييسييورة 

ا�سطرت  لييلييواقييع  وخمييالييفييا  �سحيحة  غيير 

اخلطا  اكت�ساف  وبعد  املحلية  االدارة  وزارة 

عملية  اجييييرءات  �سل�سلة  بيياإعييادة  قبلها  ميين 

بداية  انتهت يف  والييتييي  اليي�ييسييارع  ا�ييسييتييحييداث 

النيابية  ال�سخ�سية  ابيين  ان  اال   2019 عييام 

كيييان قييد متييكيين ميين احليي�ييسييول عييلييى الييقييرار 

اخليييياطييييىء بيييييييوم �ييييسييييدوره ومتيييكييين بيييه من 

مراجعة �سركة الكهرباء االردنية وا�ستكمال 

بقية اجراءات موافقات ربط امل�سروع الذي 

الكهرباء  �سركة  من  عليه  املوافقة  �سدرت 

البيان  اليييييوم. وا�ييسييار  بييذات  اي�سا  االردنييييية 

التي  للموافقات  ا�ستكماله  وبييعييد  انييه  اإىل 

عملية  متت  اال�ستثمارات  ل�سركة  بها  تعهد 

ذلك  اثيير  وعلى  لل�سركة  ارا�سيه  كامل  بيع 

ا�سدار  من  متكنه  بعد  االر�ييس  ثمن  قب�س 

الطاقة  م�سروع  الن�ساء  الالزمة  املوافقات 

مديونيته  �سداد  من  ومتكن  لهم  ال�سم�سية 

ليييدى �ييسييركيية الييتييمييويييل الييييذي كيييان متعرثا 

له  امل�ستحقة على االر�س، وبقي  باالأق�ساط 

من املبلغ ما قيمته مليون و169 الف دينار 

الييييذي جيييرى حتييويييل ميينييه مييبييلييغ 530 الييف 

ال�سابقة  النيابية  ال�سخ�سية  حل�ساب  دينار 

كييمييا جيييرى حتييويييل مييبييلييغ 648 اليييف دييينييار 

امل�ستحقة  االآخيييريييين  الييعييائييليية  افييييراد  الحيييد 

عييلييى االر�ييييس وبييقييي لييه ميين بقية املييبييلييغ ما 

مت  واليييذي  دييينييار  الييف  و169  مليون  قيمته 

حل�ساب  دييينييار  الييف   530 مبلغ  منه  حتييويييل 

جييرى  كييمييا  اليي�ييسييابييقيية  اليينيييييابييييية  ال�سخ�سية 

افيييراد  اليييف دييينييار الحيييد   648 حتييويييل مبلغ 

العائلة االآخرين.

االنباط-عمان

قيييييال وزيييييير اليي�ييسييحيية اليييدكيييتيييور نييذييير 

الييوبييائييي  اإن الييو�ييسييع  عييبيييييدات االثييينييين، 

ييي�ييسييهييد انييخييفييا�ييسييا يف اأعييييييداد االإ�يييسيييابيييات 

بن  مييقييارنيية  امل�ستجد  كييورونييا  بييفييرو�ييس 

اإ�ييسييافيية  �سبقه،  والييييذي  املييا�ييسييي  االأ�ييسييبييوع 

بالفحو�سات،  االإيجابية  ن�سبة  النخفا�س 

اخلا�سة  االأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وانخفا�س 

مبر�سى كورونا.

�سحفي  موؤمتر  خالل  عبيدات  وتابع  

عقد يف رئا�سة الوزراء اأن الو�سع الوبائي 

لي�س �سهال  احلايل دقيق، وعدد احلاالت 

ويييجييب  ميييييوجيييييودا  زال  مييييا  والييييفييييرو�ييييس 

االلتزام باأ�ساليب الوقاية من الفرو�س.

ونتجه  اأقييل،  اليوم  الفرو�س  “انت�سار 
االأييييام  يف  ميييييدانييييية  م�ست�سفيات  الفييتييتيياح 

جديدة  دفعة  يعطي  مما  املقبلة؛  القليلة 

ال�ييسييتيييييعيياب اأعييييييداد اأكييييير بييامليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات 

ملر�سى كورونا )...( امل�ست�سفيات االأخرى 

املر�سي  لييعييالج  جيياهييزة  �ستكون  معظمها 

الييذييين يييعييانييون ميين اأمييرا�ييس اأخيييرى عند 

 “ امليييييدانييييية  بامل�ست�سفيات  العمل  انييتييهيياء 

وفق عبيدات.

“كل املوؤ�سرات تقول  واأ�ساف عبيدات: 

اإيجابي  ب�سكل  ي�سر  الوبائي  الو�سع  اإن 

الوبائي  الييو�ييسييع  اإن  نييقييول،  زليينييا  مييا  لكن 

دقيق وعدد احلاالت لي�س �سهال، وما زال 

املجتمع، وهذ  داخييل  مييوجييودا  الييفييرو�ييس 

االلتزام  املزيد من  علينا  يحتم  اأمر مهم 

بييو�ييسييائييل الييوقيياييية الييكييمييامييات والييتييبيياعييد 

اجلييي�يييسيييدي واالبيييتيييعييياد عييين االزدحييييامييييات 

الكمامة  لب�س  على  والركيز  والتجمهر، 

ب�سكل �سحيح، الفرو�س ال يزال موجودا 

من  اأقل  هو  اليوم  انت�ساره  بالتاأكيد  لكن 

االأ�سابيع املا�سية .”

وبييخيي�ييسييو�ييس املييطيياعيييييم قيييال عييبيييييدات: 

املعروفة  ال�سركات  االت�سال مع  “نوا�سل 
اليييتيييي اأ�يييسيييبيييح ليييدييييهيييا ليييقييياحيييات جييياهيييزة 

النهائي  بالتوقيع  لال�ستعمال )...( قمنا 

للمملكة  فييايييزر  �سركة  �ستوفره  مييا  على 

ليغطي 5% من املواطنن”.

قييال،  املطاعيم  و�ييسييول  توقيت  وحيييول 

اإنه “�سيكون من الوا�سح يف االأيام القليلة 

تاريخ توفر املطعوم ومن املمكن اأن يكون 

يف �سهر �سباط اأو قبل اإن اأمكن”.

مييع  اأيييي�يييسيييا  مييتييوا�ييسييليية  “االت�ساالت 
غر  االأميييييييور   )...( كييوفيياكيي�ييس  ائيييتيييالف 

اأو  االأ�ييسييابيييييع  يف  �ستت�سح   %100 وا�ييسييحيية 

االأولييييية مع  واالتييفيياقييات   ، املقبلة  االأيييييام 

الدور”  حلفظ  مييوجييودة  ال�سركات  باقي 

وفق عبيدات.

�ييسييد  اليييليييقييياحيييات  اإن  عيييبيييييييدات،  وقيييييال 

كورونا اآمنة، و�سيكون لها دور يف الق�ساء 

على هذا الوباء.

اليييليييقييياح االإميييياراتييييي  ويف حيييدييييثيييه عيييين 

“اللقاح  اأن  عييييبيييييييييدات  بيييين  الييي�يييسييييييينيييي 

اإجيييراء  لييقيياح مت  هييو  ال�سيني  االإمييياراتيييي 

دولة  قبل  من  عليه  ودرا�ييسييات  فحو�سات 

نتائج  ولديها  اخل�سو�س،  بهذا  االإمييارات 

االأبييييحيييياث والييييدرا�ييييسييييات )...(  عييين هييييذه 

الغذاء  تقدم االأخييوة يف االإمييارات ملوؤ�س�سة 

والدواء يف االأردن لدرا�سة اإمكانية اإعطاء 

الطارئ للمطعوم،  باال�ستعمال  ي�سمى  ما 

وهييينييياك جليينيية خييا�ييسيية يف املييمييلييكيية تييقييوم 

املوؤ�س�سة  به  �ستقوم  ما  وح�سب  بدرا�سته 

ميين درا�ييسيية اليينييتييائييج، وبيينيياء عليه اإعييطيياء 

 ، ذلك  �سرنى  الطارئ  اال�ستعمال  رخ�سة 

االإمييارات  مع  االت�سال  �سيتم  عليه  وبناء 

الإميييكيييانييييييية تييييزويييييد امليييميييليييكييية بيييجيييزء ميين 

جزء  تكون  اأن  ممكن  من  التي  اجلييرعييات 

�سد  للتطعيم  الييوطيينييي  بييرنيياجميينييا  مييين 

فرو�س كورونا”.

واأعرب اأمن عام وزارة ال�سحة ل�سوؤون 

االأوبيييئييية ميي�ييسييوؤول مييلييف كييورونييا الييدكييتييور 

العام  باأن ندخل  اأمله  الهياجنة عن  وائل 

املقبل باأمل ولي�س باأمل.

االثنن،  مييوؤمتيير �سحفي  وقييال خييالل 

اإن عدد احلاالت املوؤكدة امل�سابة بفرو�س 

ن�سبة  ت�سهد  انخفا�ساً، كما  ت�سهد  كورونا 

واأجييهييزة  الييعيينيياييية احلثيثة  اأ�ييسييرة  ا�ييسييغييال 

التنف�س اال�سطناعي انخفا�ساً ملحوظاً.

الوبائي يف حت�سن،  الو�سع  اأن  واأ�ساف 

متمنيا اال�ستمرار بهذا التح�سن، متوجها 

التزامه  �ساهم  اليييذي  للمواطن  بال�سكر 

بالتح�سن  والتباعد االجتماعي  بالكمامة 

يف املنحنى.

وبن اأن عجلون هي اأكرث مدينة ت�سهد 

األييف   100 لكل  بالن�سبة  كييورونييا  ا�ييسييابييات 

مواطن.

ال  الييذكييور  ا�سابة  ن�سبة  اأن  اإىل  ولفت 

 35 24 اإىل  تزال اأكرث من االنيياث، ون�سبة 

�سنة اأكرث امل�سابن.

خميييتيييرات  فيييتيييح  مت  اأنييييييه  اإىل  واأ�يييييسيييييار 

لييفييحيي�ييس كيييورونيييا يف خمييتييلييف حمييافييظييات 

اململكة.

اأنه مت و�سع خطة لتطعيم لقاح  واأكييد 

كورونا يف االأردن ب�سورة عادلة ومت توزيع 

ومن   ،60 فييوق  االأعييمييار  يلي:  كما  اللقاح 

لديهم اأمرا�س مزمنة، والكوادر ال�سحية 

يف  احلياة  تدمي  التي  واجلهات  والطبية، 

مرحلة   11 حلييوايل  تق�سيمها  ومت  البالد 

20% من  ليينييحييو  الييلييقيياح  و�ييسيييييتييم اعيييطييياء 

ال�سعب االأردين.
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وقريبا  وبريطانيا  كرو�سيا  ع��دة  دول  �إىل  طريقها  ت��اأخ��ذ  �لتطعيم  عمليات  ب��د�أت 

كورونا  لقاح  و�سول  قرب  على  �ل�سحة  وز�رة  تاأكيد  ومع  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 

م�سوؤولية  �ل�سحة  وز�رة  على  يلقى  ع��دة،  طبية  �سركات  مع  عليه  �لت��ف��اق  مت  و�ل��ذي 

على  تاأثر  خطرية  جانبية  �أعر��ض  �أي  ح��دوث  وع��دم  �ملطعوم  �أخ��ذ  �سالمة  من  �لتاأكد 

لهم  م��ن  ح�سر  م�سوؤولية  �أي�����س��ا  عليها  ويلقى  بالتطعيم،  �مل�ستهدف  �مل��و�ط��ن  ح��ي��اة 

�ل�سن  وكبار  �ل�سحية  �مل��ر�ف��ق  يف  و�لعاملني  �لطبية  فالكو�در  �لتطعيم،  يف  �لأول��وي��ة 

و�أ�سحاب �لأمر��ض �ملزمنة، بات لز�ما على �لوز�رة �يالءهم �لهتمام �لكايف وو�سعهم 

ن�سب عينيها لأخذ �ملطعوم و�لتاأكد من ذلك.

كال�سكري  م��زم��ن��ة  ب��اأم��ر����ض  �مل�����س��اب��ني  م��ن  �ل��ك��ب��رية  �لن�سبة  �أح���د  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  ل 

و�ل�سغط و�أمر��ض �لقلب ومر�سى �ل�سرطان بالإ�سافة �إىل �ملدخنني و�لذين ي�سكلون 

ن�سبة كبرية من �ملجتمع �لأردين، فهذ� عبء من �لو�جب �أن تطلع عليه وز�رة �ل�سحة، 

وبالتايل  بكورونا،  �ملزيد منهم  �إ�سابة  �لأهمية مبكان �خل�سية من  �ملو�طن من  فحياة 

عن  عالجهم  يخرج  ل  وحتى  للدولة،  �ل�سحية  �ل��ق��در�ت  على  �إ�سافيا  حمال  ي�سيف 

يتم  �أن  �لأم��ل  يحذونا  �لالزمني،  و�لرعاية  �لعالج  جميعهم  تلقي  على  �ل��وز�رة  ق��درة 

و�سول �للقاحات ب�سكل �سريع، لالنتهاء من كابو�ض كورونا و�عطاء �ملوؤ�س�سات �ل�سحية 

به  مرت  فما  �ف�سل،  ب�سورة  و�لعمل  عميق  نف�ض  لأخ��ذ  �لفر�سة  �ملختلفة،  ومر�فقها 

�لكو�در �لطبية و�ل�سحية يدعو �إىل �لقلق �ل�سديد فقد فقدت تلك �لطو�قم بع�ض من 

�أن  �أفر�دها �ل�سجعان �لذين �سحو� باأرو�حهم لإنقاذ حياة �مل�سابني بكورونا، ول نريد 

تطول �زمة كورونا ليزد�د �ل�سغط على �لطو�قم �لطبية ب�سكل يفوق طاقتها.

ت�سافر �جلهود  �إىل  بل يحتاج  �لهني،  بالأمر  يكون  لن  �لنتهاء من جائحة كورونا 

تتجاوز  باأن  كفيل  وهو  �مل��دين،  �ملجتمع  موؤ�س�سات  كافة  بني  و�ل��دوؤوب  �جلدي  و�لعمل 

�لردن �لأزمة ب�سالم و�أمان، وو�سع حد لرتفاع �لإ�سابات �لكبري بالتو�زي مع �رتفاع 

�أعد�د �لوفيات رحمهم �هلل جميعا.

�أقوى مما كانت عليه،  �لأردن �جلائحة ونخرج  �لبالء ويتجاوز  �أن يرفع  ندعو �هلل 

ب��اأ���س��ره، وو���س��ع ت�سور�ت  �ل��ع��امل  �جتاحت  و�ل��ت��ي  �لأزم���ة  ه��ذه  درو���ض  م��ن  و�ل�ستفادة 

�لأردن  على  ت��ط��ر�أ  ق��د  و�ل��ت��ي  �ل��ظ��روف  لكافة  �مل�ستقبلي(  )�ل���س��ت�����س��ر�ف  م�ستقبلية 

باأقل �خل�سائر وجعلها عربة لالأجيال  و�لعامل، وو�سع �حللول �لكفيلة لتجاوز �لأزمة 

�لقادمة.

خولة كامل الكردي

اللقاح ومستحقوه

الثالثاء   15/ 12 / 2020 

االنباط- عمان

�لأردن وعمان  رئي�ض غرفتي �سناعة  �أكد   

قر�ر جمل�ض  �همية  فتحي �جلغبري  �ملهند�ض 

�لأح��د بخ�سو�ض  �م�ض  �تخذه  �لذي  �ل��وزر�ء 

��ة  در������س����ة �ل���ت�������س���ّوه���ات �ل�����س��ري��ب��ّي��ة �خل��ا���سّ

جاء  �ن��ه  مبينا  �ل�سناعي،  �لإن��ت��اج  مبدخالت 

ن��ت��اج��ا ل��ل�����س��ر�ك��ة �حل��ق��ي��ق��ي��ة ب��ني �ل��ق��ط��اع��ني 

�لعام و�خلا�ض.

و�����س���اد يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي �م�����ض �لث��ن��ني، 

�ملبيعات  ع��ل��ى  �ل��ع��اّم��ة  �ل�����س��ري��ب��ة  بتخفي�ض 

�إنتاج عدد من �ملو�د  �ملفرو�سة على مدخالت 

ه��ذ�  �ن  م��ع��ت��رب�  م��ت��ف��اوت��ة،  بن�سب  �ل��غ��ذ�ئ��ّي��ة 

�ل���ق���ر�ر�ت ي�����س��اه��م يف دع���م �ملنتج  �ل��ن��وع م��ن 

�لأردين. �ل�سناعي 

�لقر�ر�ت  هذه  �ن  �جلغبري  �ملهند�ض  وقال 

�ل�����س��ن��اع��ة وجت��ع��ل��ه��ا مناف�سة  ق���وة  ت��زي��د م��ن 

على م�ستوى �ملنطقة، م�سري� �إىل �لدور �لذي 

لعبته د�ئرة �سريبة �لدخل و�ملبيعات ودر��سة 

�لإنتاجية  �ل��ق��ط��اع��ات  على  لل�سريبة  �لث���ر 

�لتناف�سية. وزيادة قدرتها 

تخفي�ض  ع��ل��ى  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����ض  وو�ف�����ق 

�ل�����س��ري��ب��ة �ل��ع��اّم��ة ع��ل��ى �مل��ب��ي��ع��ات �مل��ف��رو���س��ة 

ع���ل���ى م����دخ����الت �إن����ت����اج �ل����زي����وت ل��ت�����س��ب��ح 4 

�ملو�د  �إنتاج  مدخالت  على  وتخف�سيها  باملئة، 

�ل��غ��ذ�ئ��ّي��ة �مل��ع��ّل��ب��ة )�خل�������س���ر�و�ت و�حل��ب��وب 

ف��ق��ط،  ب���امل���ئ���ة   2 �إىل  �مل���ع���ّل���ب���ة(  و�ل����ف����و�ك����ه 

وم��دخ��الت �إن��ت��اج �أن���و�ع حم���ّددة م��ن �لأل��ب��ان 

�إىل 5 باملئة.

وت�سمل مدخالت �إنتاج هذه �ملو�د �لقو�رير 

و�لزجاجات و�لعبو�ت �لبال�ستيكّية و�ملعدنّية، 

�ل��ك��رت��ون  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة  �ل���ك���رت���ون،  وع���ل���ب 

لتعبئتها وتغليفها. �مل�ستخدم  �ملطبوع  و�لورق 

ك��م��ا ���س��م��ل �ل����ق����ر�ر ت��خ��ف��ي�����ض �ل�����س��ري��ب��ة 

�لأكيا�ض  على  �ملفرو�سة  �ملبيعات  على  �لعاّمة 

ب��امل��ئ��ة،   2 �إىل  �ل��ت��م��ور  ل��ت��غ��ل��ي��ف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة 

 4 �إىل  �لبي�ض  لتعبئة  �مل�����س��ت��خ��دم  و�ل��ك��رت��ون 

باملئة.

االنباط- عمان

في�سل  �لع��ي��ان  جمل�ض  رئي�ض  ت�سلم    

 2019 لعام  �ملحا�سبة  دي��و�ن  تقرير  �لفايز 

مبكتبه  �لثالثاء  �م�ض  ��ستقباله  خ��الل   ،

بد�ر �ملجل�ض، رئي�ض �لديو�ن عا�سم حد�د.

يف  �ملحا�سبة  دي���و�ن  دور  �ل��ف��اي��ز  وث��م��ن 

�ع�����د�د �ل��ت��ق��ري��ر، وق��ي��ام��ه ب��ات��ب��اع �ف�����س��ل 

�مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة يف �ع��م��ال��ه �ل��رق��اب��ي��ة، 

�ملوؤ�س�سات  يف  �لخ��ت��اللت  ت�سويب  جلهة 

�سيحيل  �ن��ه  مبينا  لرقابته،  تخ�سع  �لتي 

�ملجل�ض  يف  �ملخت�سة  �للجان  �ىل  �لتقرير 

ل��در����س��ت��ه وت���ق���دمي �ل��ت��و���س��ي��ات �ل��الزم��ة 

ح���ول���ه ل��ل��م��ج��ل�����ض. ب�������دوره ث���م���ن رئ��ي�����ض 

دي�����و�ن �مل��ح��ا���س��ب��ة دع����م جم��ل�����ض �لع���ي���ان 

�لد�ئم،  �ل��دي��و�ن  حر�ض  مبديا  للديو�ن، 

وجلانه  �ملجل�ض  مع  �مل�ستمر  �لتعاون  على 

�ملختلفة.

االنباط- عمان

�خلا�سة  �مل�ست�سفيات  جمعية  رئ��ي�����ض  �أك���د   

�ل��دك��ت��ور ف���وزي �حل��م��وري حر�ض �جلمعية 

ع��ل��ى م��و����س��ل��ة ت���دري���ب �ل����ك����و�در �ل��ط��ب��ي��ة 

و�لتمري�سية يف �مل�ست�سفيات �خلا�سة للتعامل 

مع حالت �لإ�سابة مبر�ض كورونا �مل�ستجد.

ج��اء ذل��ك خ��الل م�ساركته �م�ض �لثنني 

�لف�سل  �إد�رة  يف ور�سة عمل �فرت��سية حول 

�لأمريكية  �لوكالة  نظمتها  �حل��اد  �لتنف�سي 

للتنمية �لدولية بالتعاون مع وز�رة �ل�سحة 

�لأطباء  وجمعية  �مللكية  �لطبية  و�خلدمات 

�لأردنيني �لأمريكيني للحديث حول �أحدث 

�لتو�سيات و�ل�ساليب لعالج متالزمة �سيق 

�لتنف�ض �حلاد و�لناجم عن �لإ�سابة بفريو�ض 

ك����ورون����ا. وب����ني �حل���م���وري �ه��م��ي��ة �ل��ور���س��ة 

كونها توفر فر�سة ممتازة للم�ساركني فيها 

�لعاملية،  و�خل����ربة  �مل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  للح�سول 

ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  مر�سى  ن�سبة  و�أن  خا�سة 

�مل�ستجد �لذين يدخلون �إىل �مل�ست�سفيات وهم 

�حل��اد  �لتنف�ض  �سيق  متالزمة  م��ن  يعانون 

منظمة  �ح�سائيات  ح�سب  ب��امل��ائ��ة   14 تبلغ 

�ل�سحة �لعاملية، معربا عن �مله يف حت�سني 

معدل �لبقاء على قيد �حلياة للمر�سى.

�إن �جلمعية نفذت وتنفذ بالتعاون  وق��ال 

�ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة �لأم��ري��ك��ي��ة للتنمية  م��ع 

�ل���رب�م���ج و�مل�����س��اري��ع �ملتعلقة  �ل��ع��دي��د م���ن 

�جل��اري  �مل�ساريع  ه��ذه  �أح���د  و�أن  بال�سحة، 

�أك����ر من  ت��ن��ف��ي��ذه ح��ال��ي��اً يت�سمن ت��دري��ب 

�خلا�سة  �مل�ست�سفيات  يف  �لعاملني  من   600

�لإ�سابة  �لتعامل مع ح��الت  �إج���ر�ء�ت  على 

بفريو�ض كورونا.

�لرعاية  ق���ال م��دي��ر م�����س��روع  م��ن جانبه 

حمزة  ���س��ربي  �ل��دك��ت��ور  �ملتكاملة  �ل�سحية 

�ن �لور�سة متثل ج��زء� من ور�سات تدريبية 

ل��دع��م خ��ط��ة �ل���س��ت��ج��اب��ة �ل��وط��ن��ي��ة مل��ر���ض 

كوفيد 19 وتدريب �لكو�در �لطبية و�ل�سحية 

�لتعامل مع  يف �لقطاع �ل�سحي على كيفية 

�ل��ف��ريو���ض، م�سري� �ىل �ن��ه مت ت��دري��ب �كر 

م���ن خمتلف  ط��ب��ي��ب ومم���ر����ض   5000 م���ن 

�ق�سام  �لقطاعات وبخا�سة ممن يعملون يف 

ح��الت  م��ع  �لتعامل  على  �حلثيثة  �لعناية 

�ل�سابة �حلرجة .

بدوره قال مدير مكتب �ل�سحة و�ل�سكان 

د�ن  �ل��دول��ي��ة  للتنمية  �لمريكية  بالوكالة 

�سنكلري �ن �لور�سة تاأتي �نطالقا من �لتز�م 

و�جل���ه���ات  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ب���دع���م  �ل���وك���ال���ة 

�ل�سحية �لوطنية �لأخ��رى يف تنفيذ خطط 

�ل�ستجابة �لوطنية ملكافحة فريو�ض كورونا 

�ل�سحي  �لنظام  وتطوير  وتعزيز  �مل�ستجد 

�لرعاية  خدمات  ج��ودة  وحت�سني  �ململكة  يف 

�ل�سحية للتغلب على �ل�سعوبات و�لتحديات 

�لتي فر�سها �لوباء.

و����س��اف �ن �ل��ور���س��ة ه��ي ب��د�ي��ة ل�سل�سلة 

ور�سات تدريبية بالتعاون مع جمعية �لأطباء 

�لأردن����ي����ني �لأم��ري��ك��ي��ني ت�����س��ت��خ��دم مناهج 

��ستخد�م  كيفية  على  م��ث��ال  وه���ي  مبتكرة، 

�أكر من  قنو�ت �لت�سال �جلديدة لتدريب 

700 من مقدمي �لرعاية �ل�سحية يف جميع 

�رو�ح  �إن��ق��اذ  يف  ي�ساهم  ومب��ا  �ململكة  �أن��ح��اء 

�ملر�سى.

االنباط- ال�سلط

قال �لأ�ستاذ �لدكتور نا�سر كلوب نائب رئي�ض 

جامعة �لبلقاء �لتطبيقية ل�سوؤون �لكليات مدير 

وح��دة �لتنمية وخدمة �ملجتمع �ملحلي �ن رعاية 

�أم���ر حثت عليها �لكتب  �لأي��ت��ام و�له��ت��م��ام بهم 

و�أ���س��اف  �ل�سريفة  �ل��ن��ب��وي��ة  و�ل�����س��ن��ة  �ل�����س��م��اوي��ة 

�لدكتور  �لكلوب خالل �فتتاح حديقة مرورية يف 

مربة �مللك عبد�هلل �لثاين لالأيتام يف �ل�سلط �ن 

رعاية �لأيتام �أمر تعلمناه من مدر�سة �لها�سميني 

رعاية  �أن  �إىل  لفتا  و�لأزم����ان  �لع�سور  م��ر  على 

�لأيتام كانت وما ز�لت حتظى باهتمام كبري من 

�مللك  �ملظفرة  �لها�سمية  �جل��الل��ة  �ساحب  ل��دن 

ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين �ب���ن �حل�سني �مل��ع��ظ��م  وه���ذ� ما 

ل�سوؤون  نلم�سه جليا من خ��الل متابعة جاللته 

بالهتمام  �ملتعاقبة  للحكومات  و�لإي��ع��از  �لأي��ت��ام 

كما  �لعزيز.   �أردننا  وبنات  �أبناء  �لفئة من  بهذه 

�أن ه���ذه �حلديقة  �إىل  �ل��ك��ل��وب   �ل��دك��ت��ور  �أ����س���ار 

�ملروية لالأيتام ت�سكل منظومة ثقافية وترفيهية 

�لأيتام  ويتعلم من خاللها  ي�ستقي  و�ح��د  �ن  يف 

عندما  �ل�سري  ب��ق��و�ع��د  معرفة  م��ن  يلزمهم  م��ا 

�سو�ء  �مل�ستقبل  �لطرقات يف  ي�سبحون ميتطون 

�أك����ان ذل���ك  ب��ا���س��ت��خ��د�م �مل��رك��ب��ات �و م�سيا على 

�لأقد�م.

بدوره قال �لعميد �لدكتور تامر �ملعايطه مدير 

�سرطة �لبلقاء �إن مو�سوع �ملرور يعد من �ملو��سيع 

�ل��دو�م حلول �سريعة  �ل�سائكة �لتي تتطلب على 

وناجعة لتاليف �لزمة �ملرورية على �لطرقات لفتا 

�إىل �لعديد من �ل�سلوكيات �خلاطئة �لتي ميار�سها 

��ستخد�مهم  عند   �ملو�طنني  �أو  �ملركبات  �سائقي 

�لطرقات . كما حث �لعميد �ملعايطة على �سرورة 

تو�سيع فكرة �حلديقة �ملروية �لتي �ن�سئت يف مربة 

�مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني لت�سمل �ملد�ر�ض 

كافة  و�لثقافية  �لتعليمية  و�لأماكن  و�جلامعات 

يلزمهم من قو�عد  ما  �لطلبة  يتعلم منها  حتى 

يف  مقدما  م�ستقبلهم  يف  لهم  �ل�سرورية  �ل�سري 

�ساهم يف  �ل�سكر و�لتقدير لكل م��ن  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت 

�جناز هذ� �لعمل �لتطوعي �لهام.

�لأ���س��ت��اذ ���س��ربي �مل�����س��ع��ود م��دي��ر م���ربة �مللك 

�ل��ق��ى كلمة رحب  �ب���ن �حل�سني  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل 

فيها باحل�سور وثمن �جلهود �لتي بذلت لجناز 

و�ل��ت��ي تعترب عمال تطوعيا  �مل��روري��ة  �حل��دي��ق��ة 

كلية  �لفتتاحعميد  حفل  ح�سر  وق��د  بامتياز.  

�لزعبي  �لدكتور خالد  �لأم��رية رحمة �جلامعية 

وعدد� من �أبناء �ملجتمع �ملحلي.  ي�سار �ىل �إن �إن�ساء 

عبد�هلل  �مللك  م��ربة  لالأيتام يف  م��روري��ة  حديقة 

�لثاين �بن �حل�سني يف �ل�سلط جاء بالتعاون بني  

جامعة �لبلقاء �لتطبيقية ممثلة بوحدة �لتنمية 

وخدمة �ملجتمع �ملحلي ومديرية �سرطة �لبلقاء 

و�ملعهد �ملروري �لردين ومركز جابر �لعر�ت .

االنباط-عمان

 �لتقى وزير �لرتبية و�لتعليم �لدكتور 

ت��ي�����س��ري �ل��ن��ع��ي��م��ي �م�������ض �لث���ن���ني، ن���و�ب 

حم���اف���ظ���ة �ل���ط���ف���ي���ل���ة، ورئ���ي�������ض جم��ل�����ض 

لل�سوؤون  �لعام  �لأمني  بح�سور  �ملحافظة، 

�لإد�ري������������ة و�مل����ال����ي����ة �ل����دك����ت����ورة جن���وى 

يف  �لإد�ر�ت  م���در�ء  م��ن  وع��دد  �لقبيالت، 

�لوز�رة.

�للقاء  خ��الل  �لنعيمي  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 

نهج �لوز�رة �ملبني على �لتعاون و�لنفتاح 

و�ل��ت�����س��ارك��ي��ة يف �ل��ع��م��ل، �إمي��ان��ا ب�����س��رورة 

ت�������س���اف���ر �جل����ه����ود ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه��������د�ف 

�ل��ك��ب��ري  �ل������دور  �إىل  م�������س���رًي�  �ل���رتب���وي���ة، 

يف  �لت�سريعية  �ل�سلطة  به  ت�سطلع  �ل��ذي 

�لتعاون  و�أه��م��ي��ة  �ل��وط��ن��ي،  �لعمل  تعزيز 

لتحقيق  �ل�سلطات  جميع  بني  و�لتن�سيق 

�لأه��������د�ف �ل���وط���ن���ي���ة �مل���ن�������س���ودة. و�أ����س���اد 

مبيًنا  �لطفيلة،  حمافظة  جمل�ض  بجهود 

�ملحافظة  يف  �لرتبوية  �مل�ساريع  �أغلب  �أن 

على  �سارف  منها  و�لعديد  �لتنفيذ،  قيد 

�لنتهاء، بينها ت�سع مد�ر�ض يجري �لعمل 

على تنفيذها من خالل �لقر�ض �لكويتي، 

وتاأثيثها فور �لنتهاء من عملية �لإن�ساء.

�مليد�نية تتابع  �أن فرق �لوز�رة  و�أو�سح 

تنفيذها  يجري  �لتي  �مل�ساريع  با�ستمر�ر 

و��ستحد�ث  �ل�سيانة  و�أعمال  ومر�فقها، 

ريا�ض �لأطفال.

�ملحافظة  يف  �ل��رتب��وي  للو�قع  وعر�ض 

من حيث �ملوؤ�سر�ت �لرتبوية وعدد �لطلبة 

ل��ك��ل م��ع��ل��م ون�����س��ب��ة �لأب��ن��ي��ة �مل�����س��ت��اأج��رة، 

�مل��ح��اف��ظ��ة  ه��ي  �ل��ط��ف��ي��ل��ة  �أن  �إىل  م�����س��رًي� 

�لوحيدة �لتي ل يوجد فيها مد�ر�ض ذ�ت 

�لفرتتني، لفًتا �إىل �أن �حتياجات �ملناطق 

تغطى  �لتعليمية  �ل��ك��و�در  م��ن  �جلنوبية 

و�لتعيني  �ل��ت��ج��ي��ري  خ���الل  م��ن  معظمها 

على ح�ساب �لتعليم �لإ�سايف.

�أث���ن���اء عملية  ن��ف��ذت  �ل�����وز�رة  �أن  وب���ني 

�ملتنقلة  �ملدر�سة  جتربة  بعد  عن  �لتعليم 

�لطلبة  مل�����س��اع��دة  �ل��ط��ف��ي��ل��ة  حم��اف��ظ��ة  يف 

كهرباء.  فيها  يتوفر  ل  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  يف 

خالل  م��ن  ت�سعى  �ل����وز�رة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

�مل�ستاأجرة  �لأبنية  من  للتخل�ض  خططها 

ل��ع��دم توفر  �ل��ت��ح��دي��ات  �أح���د  �ل��ت��ي تعترب 

�ملعرو�سة  �لأب��ن��ي��ة  م��ن  م��الئ��م��ة  خ��ي��ار�ت 

و�لوز�رة  �ملناطق،  �لعديد من  لالإيجار يف 

توفر  عدم  ظل  يف  �حللول  هذه  ملثل  تلجاأ 

�لأر�ض،  توفر  لعدم  �أو  �ملالية  �ملخ�س�سات 

خمتلف  يف  حاجتها  تغطي  مد�ر�ض  لبناء 

�ململكة. مناطق 

م���ن ج��ه��ت��ه��م، �أب������دى ن�����و�ب حم��اف��ظ��ة 

�ل��ط��ف��ي��ل��ة �ع����ت����ز�زه����م ب���ج���ه���ود �ل�������وز�رة 

�ل��رتب��وي��ة  �لعملية  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 

مقدرين  �لرتبوية،  باخلدمات  و�لرتقاء 

�لإمكانات  �جلهود يف ظل حمدودية  هذه 

�ملالية �ملتاحة للوز�رة.

�ملحافظة  �حتياجات  ح��ول  نقا�ض  ود�ر 

ما  �سيما  ل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  ق��ط��اع  يف 

و�لكو�در  �ملدر�سية  �لأبنية  بتوفري  يتعلق 

�إمكانية  در����س��ة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لتعليمية، 

ت��خ�����س��ي�����ض ع�����س��رة دومن������ات م���ن ق��ط��ع��ة 

مت��ت��ل��ك��ه��ا �ل��������وز�رة ل���ي���ق���ام ع��ل��ي��ه��ا م��رك��ز 

ل��ل�����س��ك��ري يف �مل��ح��اف��ظ��ة، ووع����د �ل��دك��ت��ور 

�لنعيمي بدر��سة ذلك.

وع����ر�����ض رئ���ي�������ض جم���ل�������ض �مل��ح��اف��ظ��ة 

جلهود �ملجل�ض يف جمال �لرتبية و�لتعليم 

و�ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م�����س��رًي� �إىل ح��اج��ة 

�ملد�ر�ض  من  مزيد  ل�ستحد�ث  �ملحافظة 

تو�فر  لعدم  ن��ظ��ًر�  �ل�سفية؛  و�لإ���س��اف��ات 

خدمة �لتعليم �خلا�ض يف �ملحافظة.

االنباط- عمان

 �فتتح �ل�سفري �لياباين �سيماز�كي كارو، �م�ض 

لإد�رة  �لأردين  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  م��رك��ز  �لإث��ن��ني 

�لأزم���ات بال�سر�كة مع �لحت��اد �ل��دويل جلمعيات 

�ل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر بالأردن، وبدعم 

من �حلكومة �ليابانية.

ويهدف �ملركز ح�سب بيان للهالل، ل�سمان �سري 

�لأردين،  �لأحمر  �لهالل  يف  �لإن�سانية  �لعمليات 

وتعزيز �لت�سال و�لتن�سيق مع جميع �جلهات ذ�ت 

�ل��ط��و�رئ،  �لعادية وح���الت  �لعالقة، يف �حل���الت 

وتقييمها  وحتليلها  �مل��خ��اط��ر  ر���س��د  �ىل  ����س��اف��ة 

ل�سمان ��ستجابة �سريعة وفعالة.

�لأردين  �لأحمر  للهالل  �لعام  �لرئي�ض  و�سكر 

�لدكتور حممد مطلق �حلديد �حلكومة �ليابانية 

للهالل  �مل��و���س��ول��ة  �لإن�����س��ان��ي��ة  م�ساعد�تها  ع��ل��ى 

�لأحمر �لأردين، م�سيد� بالتجهيز عايل �مل�ستوى 

و�أطلق  �لإت�سال  و�سائل  باأحدث  �لعمليات  لغرفة 

عليها “غرفة عمليات طوكيو”.

وح�����س��ر ح��ف��ل �لف��ت��ت��اح رئ��ي�����ض بعثة �لحت���اد 

�ل�����دويل جل��م��ع��ي��ات �ل�����س��ل��ي��ب �لأح���م���ر و�ل��ه��الل 

�لحمر بالردن �لدكتور مفتاح �لطويلب، ورئي�ض 

ب��الردن  �لأح��م��ر  لل�سليب  �لدولية  �للجنة  بعثة 

�ساندر� تيتمانتي، ورئي�ض جمعية �لهالل �لحمر 

�لعر�قي �لدكتور يا�سني عبا�ض.

�لأح���د، ثالث  �أم�ض  �ختتمت  �خ��ر،  من جانب 

�ل�����س��وري��ني  �ل���الج���ئ���ني  ل��ت��اأه��ي��ل  م��ه��ن��ي��ة  دور�ت 

�لدولية  �لرخ�سة  دورة  وه��ي  �مل��ح��ل��ي،  و�ملجتمع 

لقيادة �حلا�سوب، و�لب�ستنة و�لزر�عة، و�لت�سويق.

وذكر بيان للهالل �لأحمر �ن �ل��دور�ت نظمت 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���رك���ز �ل����س���ت�������س���ار�ت و�ل���ت���دري���ب 

باجلامعة �لأردنية، وبال�سر�كة مع �لحتاد �لدويل 

�لأح��م��ر،  و�ل���ه���الل  �لأح���م���ر  �ل�سليب  جلمعيات 

وبدعم من �ل�سندوق �لئتماين �لأوروبي )مدد(.

�ل�سالمة  �إج���ر�ء�ت  �إىل �نه متت مر�عاة  ي�سار 

و�ل��ت��ب��اع��د �جل�����س��دي خ���الل �ل�����دور�ت �ل��ت��ي ت�سلم 

خريجوها �سهاد�ت �لدبلوم �ل�سادرة عن �جلامعة 

�لأردنية، م�سدقة من وز�رة �لتعليم �لعايل، و�لتي 

�نف�سهم  لإعالة  �لعمل  ب�سوق  لاللتحاق  توؤهلهم 

وعائالتهم.

صناعتا األردن وعمان تؤكدان اهمية 
اعفاءات مدخالت االنتاج الصناعي

رئيس مجلس االعيان يتسلم تقرير 
ديوان المحاسبة للعام الماضي

 الحموري يؤكد مواصلة تدريب الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الخاصة

 البلقاء التطبيقية وشرطة البلقاء تفتتحان حديقة مرورية لأليتام في السلط 

 السفير الياباني يفتتح مركز الهالل األحمر إلدارة األزمات

النعيمي: نهج الوزارة مبني على التعاون واالنفتاح والتشاركية في العمل 
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ويجعله  �صاحبه  يقتل  فالِكرب  رفعه،  هلل  توا�صع  وم��ن  اأج��م��ل،  تكن  ب�صيطاً  كن  قيل 

فما  الكراهية،  جمتمع  ويخلق  للنفور  ي��وؤدي  والِكربرَ  الب�صر،  بني  بني  مذموماً  مكروهاً 

اأجمل التوا�صع وما اأقبح الغرور والكرب:

والرحمة  وامل��ودة  النف�س  طهارة  ففيه  العبد،  على  الربانية  النعم  اأعظم  التوا�صع   .1

وامل�صاواة بني النا�س، وفيه طم�س احل�صد والكراهية وتطهري القلوب؛ فما اأروع النفو�س 

الطيبة والنقية والب�صيطة.

كرب،  من  ذرة  اأو  جتمل  دون  وعفوية  بتلقائية  يت�صرفون  النا�س  يجعل  التوا�صع   .2

ولذلك ثماره كبرية على �صاحبة وعلى من حوله؛ ودوماً يعّطر البيئة املحيطة بن�صائم 

اإيجابية ملن حوله.

3. من �صعر اأن نف�صه حتمل ذرة من الكرب عليه اأن يبادر لت�صذيب �صلوكياته ليتوا�صع، 

ومر�صى  نعا�س  وا�إ الطوارئ  غرف  وخ�صو�صاً  امل�صت�صفيات  بزيارة  اأن�صح  �صخ�صياً  واأن��ا 

ن�صان والعذاب وقدرة اهلل تعاىل. ع�صاء ليعرف املتكربون نهاية ا�إ ال�صكري ومبتوري ا�أ

اأكرث  يتوا�صع  مقداره  واإرتفع  اأمواله  وك��رثت  علمه  زاد  اإذا  ن�صان  ا�إ اأن  املفرو�س   .4

ن بال�صكر تدوم النعم، فكل النا�س  لي�صكر النعمة الربانية التي ح�صل عليها كي تدوم �أ

�صوا�صية والعطاء والرزق ربانياً � ب�صطارة العبد.

ح��ق��اد  ا�أ وي��ذي��ب  اإيجابية  ل���ردود فعل  ت���وؤدي  التي  خ���اق  ا�أ م��ك��ارم  م��ن  التوا�صع   .5

واحل�صد، فيجعل الفقري يغبط الغني على ماله، ويجعل املري�س يغبط �صحيح اجل�صم 

ن�صان علماً زاد توا�صعاً،  على �صحته، ويجعل املروؤو�س يحرتم رئي�صه، ولهذا فكلما زاد ا�إ

وما يكرب اأجلكم اهلل تعاىل اإ� الفارغون.

وي�صعرهم  معهم  يجل�س  ف���رتاه  م��روؤو���ص��ي��ه،  مبحبة  يحظى  امل��ت��وا���ص��ع  امل�����ص��وؤول   .6

طعمة وال�صراب معهم، ويبادر حلل م�صاكلهم وي�صمع لهم فيدخل  باأهميتهم، ويتناول ا�أ

قلوبهم من اأو�صع اأبوابها، وكنتيجة لتوا�صعة يغبطونه � يح�صدونه، و� فرق بني النا�س 

اإ� بالتقوى.

على  يجاب  با�إ وتنعك�س  �صمة حممودة  التوا�صع  اأن  النا�س  كل  ي��درك  اأن  املطلوب   .7

�صاحبها وعلى املجتمع برمته، والكرب والغرور مر�س يقتل �صاحبه ويخلق له كره النا�س 

قل اإمتعا�صهم وعدم ر�صاهم. اأو على ا�أ

بالنف�س  ثقة  والب�صاطة  والتوا�صع  مر�س،  وال��غ��رور  وال��ِك��ربرَ  هلل  التوا�صع  ب�صراحة: 

و�صكر للنعمة، بيد اأن الغرور جحود يقتل �صاحبه، ولن يدخل اجلنة من كان عنده ذرة 

من كرب. فلنبادر لنكون زاهدين ولنتوا�صع هلل لريفع قدرنا.

د. محمد طالب عبيدات

البساطة والتواضع

 الشوبكي: ايرادات الحكومة من الغاز لعام 2021 صفرية

 العودات: مجلس النواب سيولي أهمية قصوى لتقارير ديوان المحاسبة

جلسة حوارية نظمها مركز تنمية وخدمة المجتمع في األردنية

وزارة الثقافة تدعو المهتمين للمشاركة بجائزة اإليسيسكو للخط والزخارف والمنمنمات

 ارتياح شعبي بعودة العالوات للقطاع للعام

االنباط-عمان

 ق���ال اخل��ب��ري يف ال�����ص��اأن ال��ن��ف��ط��ي عامر 

ال�صوبكي اإنه يف خ�صم اعان وزارة الطاقة 

رقم  البئر  اكت�صاف  بعد  واع��دة  كميات  عن 

53 من حقل الري�صة كما كان ا�عان عن 
البئرين 48 و49 يف العام املا�صي 2019، 

يف  امل��ق��درة  الطبيعي  ال��غ��از  اي�����رادات  ان  ا� 

ال��ك�����ص��وف��ات  2021 ح�����ص��ب  ال��ع��ام  م���وازن���ة 

الر�صمية املعلنة هي �صفر.

ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ا�ي��������رادات امل��ع��ل��ن��ة ح�صب 

املوازنة �صنة 2019 ت�صاوي 1.343.972 

دينارا من الغاز املنتج من حقل الري�صة، اما 

اعلنت ح�صب  الوطنية فقد  البرتول  �صركة 

امل����ايل ان ح�����ص��ة احل��ك��وم��ة يف ذات  ب��ي��ان��ه��ا 

 2.208.952 بلغت  ق��د   2019 ال�صنة 

دينارا.

ت�صريح  بح�صب  اأن��ه  ال�صوبكي،  واأ���ص��اف 

وزي�����رة ال��ط��اق��ة ف����اإن ان���ت���اج ح��ق��ل ال��ري�����ص��ة 

19 مليون قدم مكعب يومياً،  احلايل نحو 

ال��ر���ص��م��ي��ة ع��ل��ى ان  ال��ك�����ص��وف��ات  ت���دل  بينما 

ا�نتاج مبعدل 13 مليون قدم مكعب يومياً 

يف ال�صنة احلالية 2020.

ورغ����م اع���ان���ات ال�������وزارة ع���ن اك��ت�����ص��اف 

ال��ع��ام  م��ن��ت�����ص��ف  يف   49 و   48 احل��ق��ل��ني 

املالية اي�صاً ت�صري  البيانات  ان  ا�   2019
الري�صة  حقل  �نتاج  اليومي  املعدل  ان  اىل 

من الغاز الطبيعي يف العام املا�صي 2019 

ما  ن�صف  وهو  قدم مكعب  مليون   9.3 بلغ 

اأي�صا  وامللفت  انتاجه،  ويعلن عن  به  ي�صرح 

الوطنية  ال���ب���رتول  ���ص��رك��ة  ارب����اح  ���ص��ايف  ان 

 21.5% بن�صبة  انخف�صت   2019 ل��ع��ام 

وبواقع 701 اآ�ف دينار اردين نتيجة زيادة 

النفقات.

كما ان البئر رقم 50 مل ينتج وقد ف�صلت 

النيرتوجني،  غ��از  �صخ  بعد  انعا�صه  جتربة 

او  ال��ط��اق��ة  وزارة  ع��ن��ه  تف�صح  م��ا مل  وه���ذا 

�صركة البرتول الوطنية.

من  ينتج  ا�ردن  ان  نعلم  عندما  اننا  ا� 

ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي ف��ق��ط %5 م���ن ح��اج��ت��ه 

انه  كما   ،95% وي�صتورد  الكهرباء  �نتاج 

النفطية،  احتياجاته  من   100% ي�صتورد 

نعلم اننا بحاجة �عادة هيكلة ملف الطاقة 

ب�صكل عام.

اأن���������ه � ي���������درج امل����غ����ال����ط����ات يف  وب��������ني 

ال��ت�����ص��ري��ح��ات احل��ك��وم��ي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ة التي 

بيع  �صيا�صة  حتت  ا�  الطاقة  وزارة  تتبعها 

وت�����ص��ل��ي��ل  ا�ردين  امل����واط����ن  ع��ل��ى  ال���وه���م 

ل�����ص��ان��ع ال���ق���رار، ع��ن��دم��ا ن��ع��ل��م ان امل��واط��ن 

ا�ردين ما زال ي�صرتي الكهرباء وامل�صتقات 

النفطية باأعلى �صعر يف العامل العربي، كما 

ان ديون �صركة الكهرباء الوطنية احلكومية 

ت�����زداد وم��ر���ص��ح��ة ل��ل��زي��ادة ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري يف 

ب��ع��د دخ����ول ���ص��رك��ة   2021 ال���ق���ادم  ال���ع���ام 

زال  وما  الكهربائي،  النظام  على  العطارات 

على  ال�صاغطة  امللفات  اك��رب  الطاقة  ملف 

القدرة  يف  �صلباً  وامل��وؤث��ر  ا�ردين  ا�قت�صاد 

ال�صرائية و ا��صتثمار والنمو ا�قت�صادي.

االنباط-عمان

عبد  املحامي  النواب  جمل�س  رئي�س  اأك��د 

��صتقالية  املطلق  دع��م��ه  ال��ع��ودات  املنعم 

للحفاظ  الرقابي  ول��دوره  املحا�صبة  دي��وان 

على املال العام ومكافحة كل اأ�صكال الف�صاد 

املايل وا�إداري، م�صرياً اإىل اأن جميع اأع�صاء 

املجل�س متفقون على �صرورة اإعطاء تقارير 

ومتابعة  عناية  م��ن  ت�صتحقه  م��ا  ال��دي��وان 

ودعم جلهوده يف اتخاذ ا�إج��راءات الرادعة 

ملنع ا�أخطاء قبل وقوعها.

ام�س  ت�صلمه  خال  جاء  العودات  حديث 

ا�إثنني تقرير ديوان املحا�صبة لعام 2019، 

من رئي�س الديوان عا�صم حداد، والذي اأكد 

والقوة  املرجعية  ي�صكل  ال��ن��واب  جمل�س  اأن 

دوره  ملمار�صة  ال��دي��وان  عليها  ي�صتند  التي 

الرقابي على اأف�صل وجه. 

النواب يهتدي  اأن جمل�س  العودات  واأك��د 

ب��ن��ه��ج ���ص��ي��د ال��ب��اد ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

خطبة  ت�صمنتها  التي  وتوجيهاته  ال��ث��اين، 

الدورة  اأعمال  افتتاح  لدى  ال�صامي  العر�س 

التا�صع  النواب  ملجل�س  ا�أوىل  العادية  غري 

العام  امل��ال  اأن  على  فيها  �صدد  والتي  ع�صر، 

م�صان، والتعدي عليه جرمية بحق الوطن 

يعتدي  بد من حما�صبة كل من  واأهله، و� 

عليه، اأياً كان.  

واأكد العودات اأن النهج امللكي يف حماربة 

الف�صاد، وا�صح وجلّي، ومن واجب ال�صلطات 

كافة التعاون ملجابهة هذه ا�آفة دون حماباة 

ال��ق��ان��ون،  اأح���د ف��وق �صلطة  اأو مت��ي��ي��ز، ف��ا 

وامل�صاواة  ال��ع��دل  ق��واع��د  تر�صيخ  اأن  م��وؤك��داً 

هي ال�صبيل نحو �صيادة القانون.

النواب  جمل�س  اأن  على  ال��ع��ودات   و�صدد 

ا�أول��وي��ة  املحا�صبة  دي���وان  ت��ق��اري��ر  �صيويل 

ال��دي��وان  لعمل  داع��م��اً  و�صيبقى  با�صتمرار 

وا�صتقاليته للقيام بدوره الرقابي، منوهاً 

توجيهياً  ال��دي��وان  دور  يكون  اأن  اأهمية  اإىل 

بحيث يكون مانعاً للخطاأ قبل وقوعه، واأن 

وتتبع  فقط  ال��رق��اب��ة  على  دوره  يقت�صر   �

دون  حت��ول  رادع���ة  اإرادة  فاملطلوب  اخل��ل��ل، 

ا��صتهانة باملال العام.

وق����ال ال���ع���ودات: امل��ه��م ال��ي��وم يف ظ��ل ما 

�صهدناه من تعٍد على املال العام، خلق حالة 

ال�صلطات  اأداء  يف  وال�صفافية  ال��ن��زاه��ة  م��ن 

كافة، وهو ما �صي�صكل حالة من الثقة لدى 

حماربة  نحو  ج��ادة  ا�إرادة  ب��اأن  امل��واط��ن��ني، 

الف�صاد.

وك������ان ح������داد ق�����دم يف م�����ص��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء 

لثقة  ال��ن��واب  جمل�س  لرئي�س  ال��ت��ربي��ك��ات، 

للمجل�س،  رئي�صاً  باختياره  املجل�س  اأع�صاء 

رقابياً  ذراع����اً  بو�صفه  ال��دي��وان  اأن  م��وؤك��داً 

ما  بكل  املجل�س  بتزويد  �صيقوم  للمجل�س،  

ت�صهم يف حتقيق مبادئ  يلزم من معلومات 

امل�����ص��اءل��ة وال�����ص��ف��اف��ي��ة واحل��ف��اظ ع��ل��ى امل��ال 

العام و�صيادة القانون. 

وق���وت���ن���ا  م��رج��ع��ي��ت��ن��ا  اإن  ح�������داد  وق�������ال 

ال��ن��واب،  جمل�س  م��ن  ال��رق��اب��ة  يف  ن�صتمدها 

لرئي�س  الت�صريعية  اخل���ربة  اأن  اإىل  �ف��ت��اً 

التفاوؤل  بعني  اإليها  ُينظر  ال��ن��واب  جمل�س 

جلهة جتويد قانون الديوان.

 االنباط-عمان

نظم مركز تنمية وخدمة املجتمع يف اجلامعة 

“ زوم” جل�صة حوارية  تطبيق  ع��رب  ا�أردن��ي��ة 

لطلبة اجلامعة بعنوان “ ظاهرة التنمر اأ�صبابها 

“حتدث فيها للحديث  وعواقبها على املجتمع 

ع��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة حل�����ص��ور طلبة اجل��ام��ع��ة. 

ويف بداية اللقاء رحبت ا�أ�صتاذة الدكتورة نهاد 

البطيخي مديرة مركز تنمية وخدمة املجتمع 

من  اللحام  ع��اء  النف�صي  الطبيب  باملحا�صر  

م�صت�صفى اجلامعة ا�أردنية واأ�صافت البطيخي 

اجلامعة  يف  املجتمع  وخ��دم��ة  تنمية  مركز  اأن 

ا�أردنية ي�صعى  �إ�صتقطاب الكفاءات واأ�صحاب 

امل���ج���ا�ت  ك���اف���ة  يف  اخل������ربة  وذوي  اخل�������ربات 

لتحقيق روؤية اجلامعة يف بناء املجتمع وتقدمي 

اخلدمة التطوعية لكافة طابنا

وقالت البطيخي اأن هذه اجلل�صة احلوارية  

التي ج��اءت وعن ُبعد بعنوان “ ظاهرة التنمر 

“ خ�صو�صا يف  اأ�صبابها وعواقبها على املجتمع 

واإنت�صار  وا��صتثنائية  الراهنة  ال��ظ��روف  ظ��ل 

وباء كورونا وا�إنت�صار الكبري لو�صائل التوا�صل 

ا�ج��ت��م��اع��ي ب��ك��اف��ة اأن���واع���ه���ا : ا�ل��ك��رتون��ي��ة 

اإ�صابات  اإليه من  اآلت  وما  وامل�صاهدة  واملقروءة 

بني يف معظم القطاعات.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ط��ب��ي��ب ال��ن��ف�����ص��ي ع��اء 

اللحام يف م�صت�صفى اجلامعة ا�أردنية اأن ظاهرة 

التنمر من الظواهر املنت�صره ب�صكل كبري جدا 

ولها العديد من ا�أ�صكال وا�أنواع التي تت�صبب 

الذي  لل�صخ�س  النف�صي واجل�صدي  ا�ي���ذاء  يف 

يعاين من هذه الظاهرة .

�صكل  التنمر هي  اأن ظاهرة  اللحام  واأ�صاف 

من اأ�صكال العنف وا�إ�صاءة وا�إيذاء الذي يكون 

اإىل  اأ�صخا�س  اأو جمموعة  موجها من �صخ�س 

�صخ�س اآخر اأو جمموعة من ا�أ�صخا�س ا�أقل 

قوة �صواء بدنيا اأو نف�صيا .

اأن���واع: منها ما هو  التنمر  اأن  اللحام  وق��ال 

لفظي ومنها ما هو ج�صدي وجن�صي واجتماعي 

والكرتوين.  ويف نهاية املحا�صرة التي ح�صرها 

ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة، ���ص��ك��رت ا�أ����ص���ت���اذة ال��دك��ت��ورة 

اجلل�صة  ه��ذه  على  اللحام  الدكتور  البطيخي 

القيمة، وجمهور الطلبة عرب تطبيق “ زووم” 

على  م�����ص��ددة  اجلل�صة   ل��ه��ذا  ا�صتجابتهم  على 

دمي��وم��ة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة وال��ب��ن��اءة ال��رام��ي��ة 

امل��ح��ل��ي وا���ص��ت��م��رار   خل��دم��ة الطلبة وامل��ج��ت��م��ع 

مثمنًة  املجتمع  وخ��دم��ة  تنمية  م��رك��ز  ب��رام��ج 

ومقدرًة  جهود رئي�س اجلامعة ا�أ�صتاذ الدكتور 

عبدالكرمي الق�صاة رئي�س اجلامعة ا�أردنية يف 

هذا املجال.

االنباط عمان

ا�ث���ن���ني،  ام�������س  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  دع�����ت   

الثقافية  والهيئات  اجلمعيات  م��ن  املهتمني 

للخط  “ا�إي�صي�صكو”  بجائزة  امل�صاركة  اإىل 

والزخارف واملنمنمات، التي اأطلقتها منظمة 

ا�إ�صامي للرتبية والعلوم والثقافة،  العامل 

مب��ن��ا���ص��ب��ة ا�ح���ت���ف���اء ب���ال���ي���وم ال���ع���امل���ي للفن 

ا�إ�صامي املوافق 18 ت�صرين الثاين من كل 

عام.

�صحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وق���ال���ت 

ام�����س، اإن ���ص��روط اجل���ائ���زة وجم��ا�ت��ه��ا هي 

اخلط او الزخرفة اأو كليهما، على اأن ترتبط 

وحقوق  امل�����ص��رتك  والعي�س  ال�صلم  مب��ب��ادىء 

 3 ا�أوىل ملدة  ا�إن�صان، وت�صتمر يف مرحلتها 

وت�صل   ،2021 �صباط  من   23 حتى  اأ�صهر 

قيمتها اإىل 9500 دو�ر امريكي. وا�صافت 

حتكيم  جل��ن��ة  �صت�صكل  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  ال������وزارة 

اج��راء  و�صيتم  ا�أع��م��ال،  لتقييم  متخ�ص�صة 

 12 انتقاء مبدئي من بني ا�أعمال �ختيار 

عما منا�صبا �إدراجها يف معر�س ا�إي�صي�صكو 

تر�صل  امل�صاركة  ا�أعمال  اأن  مو�صحا  املتنقل، 

عرب موقع منظمة العامل ا�إ�صامي للرتبية 

ليتم  ا�إي�صي�صكو(  )جائزة  والثقافة  والعلوم 

اختيار الفائزين الثاثة باجلائزة النهائية.

وت�صعى امل�صابقة اىل ت�صجيع املواهب على 

ا�إب��داع يف جمال الفنون من خال احلفاظ 

على الرتاث غري املادي وامل�صرتك بني الدول 

ا�أع�صاء يف املنظمة، وا��صتفادة من التغطية 

ا�إعامية الوا�صعة للمنظمة وتعزيز �صورتها 

بيانات  ق��اع��دة  واإن�����ص��اء  الفنانني،  اأو���ص��اط  يف 

منها  ت�صتفيد  امل��وه��وب��ني  ل��ل��ف��ن��ان��ني  دول���ي���ة 

ميكن  فنية  اأع��م��ال  على  واحل�صول  املنظمة، 

تقدميها يف معر�س متنقل وعر�صها يف مقر 

اليون�صكو يف باري�س او ق�صر ا�أمم يف جنيف 

او مقر ا�أمم املتحدة يف نيويورك، وغريها.

االنباط-عمان

على ال��رغ��م م��ن ان ق���رار وق��ف امل��ك��اف��اآت 

املوظفني  جلميع  ا�إ���ص��ايف  العمل  وع���اوة 

ال���ق���ط���اع ال�����ع�����ام  ال����ذي����ن ت���زي���د روات���ب���ه���م 

اأن  على  و  دينار   )1300( على  ا�إجمالية 

� يقل اإجمايل راتب اأي منهم بعد ا�قتطاع 

عن )1000( دينار كان مزلز� على جميع 

من تاأثروا بالقرار  الذي جاء نتيجة جائحة 

كورونا ا� ان احلكومة اجلديدة التزمت مبا 

وعدت به ال�صابقة حول عودة العاوات بداية 

التوقعات  جميع  وف��ن��دت  اجل��دي��دة  ال�صنة 

خا�صة ان هذه العاوات كانت تغطي الكثري 

من ا�عباء املالية لدى امل�صتفدين منها  .

وا�صدرت حكومة الدكتور ب�صر اخل�صاونة 

امل�صتقلة  ال��ع��ام��ة وال���وح���دات  امل���وازن���ة  ب���اغ 

على  التاأكيد  ت�صمن  وال��ذي   2021 للعام 

اإع�����ادة ���ص��رف ال���زي���ادة ع��ل��ى ن�صبة ال��ع��اوة 

ا�إ���ص��اف��ي��ة امل��ع��ت��م��دة وامل���ق���ررة م��ن جمل�س 

الوزراء يف 6 كانون الثاين من العام 2020 

واف��راد  روات��ب �صباط  املقررة على  والزيادة 

ا�منية  وا�جهزة  ا�ردنية  امل�صلحة  القوات 

، وال���زي���ادة امل��ق��ررة مب��وج��ب اح��ك��ام النظام 

 2020 ل�صنة  املعلمني  رت��ب  النظام  املعدل 

الكبرية  املخاوف  ال�صدور بعد  اثلج  وهو ما 

التي  البع�س  م��ن ع��دم ع��ودت��ه��ا وت�����ص��ورات 

ك��ان��ت ا�  ك��ورون��ا م��ا  ذه��ب��ت اىل ان جائحة 

فر�صة لدى احلكومة  للقيام بهذا ا�جراء .

التزمت بجميع الوعود  كما ان احلكومة 

ال���ت���ي ق��ط��ع��ت��ه��ا ع����ل ن��ف�����ص��ه��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 

توؤمن  الدولة  كون  املعلمني  نقابة  مبطالب 

اللبنة  بناء  يف  ا�صا�صي  �صريك  هو  املعلم  ان 

ا��صا�صية للمجتمع وهم ابناءنا الطلبو وان 

كرامته من كرامة الوطن  واكد اخل�صاونة 

يف ت�صريجات �صحفية عديدة ان حكومته � 

تبحث عن ال�صعبوية ولكن هدفها بالدرجة 

الوطن  حماية  ملكية   وبتوجيهات  ا�وىل 

واملواطن وحت�صني او�صاعه .

وامل�صارحة   املكا�صفة  ان  احلكومة  واك��دت 

ا�ول  اليوم  منذ  ت�صلكة  ال��ذي  الطريق  هو 

لتوليها وانها متلك اجلراأة عن الرتاجع عن 

اي ق��رار ا�صدرته يف حال اثبت انه لي�س يف 

مكانه وهو ما يجعل هناك ب�صي�س امل يف 

حكومة اخل�صانة نحو م�صتقبل اف�صل

كناكرية رئيسًا لمجلس إدارة األسواق 
الحرة االردنية

 مجهولون يعبثون بصخرة عراعر في ذيبان

إدارة األزمات تعلن المختبرات المعتمدة 
لفحص كورونا للقادمين من العراق

االنباط-عمان

ال�صمان  ام���وال  ا�صتثمار  �صندوق  ق��رر   

عز  ا��صبق  املالية  وزير  تعيني  ا�جتماعي، 

ملجل�س  متفرغ  غري  رئي�صاً  كناكرية  الدين 

ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  احلرة  ا��صواق  ادارة 

الدكتور هايل عبيدات، الذي قدم ا�صتقالته 

بعد تعيينه ع�صواً يف جمل�س ا�أعيان.

الفرتة  للمالية يف  وزيرا  كناكرية  وعمل 

و7   2018 )ح����زي����ران(  ي��ون��ي��و   14 ب���ني 

نوفمرب )ت�صرين الثاين( 2019.

وكان قبلها اأميناً عاماً لوزارة املالية بني 

مديراً  للعمل  انتقل  ثم  و2012،   2007
يف  واملبيعات  ال��دخ��ل  �صريبة  ل��دائ��رة  ع��ام��اً 

للتدري�س  واجت���ه   ،2012 )اآذار(  م��ار���س 

ا�أك���ادمي���ي يف اجل��ام��ع��ات ا�أردن���ي���ة واإع���داد 

ال�صحفية  وامل��ق��ا�ت  وا�أب��ح��اث  ال��درا���ص��ات 

مفو�صاً  ع��ني  بعدها  وامل��ال��ي��ة،  ا�قت�صادية 

 2012 ب���ني  املالية”  ا�أوراق  “هيئة  يف 

املالية”  ل�”وزارة  ع��ام��اً  واأم��ي��ن��اً  و2014، 

،ثم  و2018   2014 ب��ني  الثانية  للمرة 

ال�صمان  ملوؤ�ص�صة  ع��ام��اً  م��دي��راً  تعيينه  مت 

ا�ج��ت��م��اع��ي ب��ني اأب���ري���ل )ن��ي�����ص��ان( ول��غ��اي��ة 

يونيو )حزيران( من عام 2018

امللفات  ا�صتلم  ال����وزارة  يف  عمله  وخ���ال 

ا�ق��ت�����ص��ادي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ات امل��ال��ي��ة حم��ل��ي��اً 

الدويل”  ال��ن��ق��د  “�صندوق  م���ع  ودول����ي����اً 

و”البنك  العربي”  ال���ن���ق���د  و”�صندوق 

امل���رك���ز  ب��ت��اأ���ص��ي�����س  ����ص���اه���م  ك���م���ا  الدويل”، 

يف  ال���وزارة  ومثل  ل��ل��وزارة،  التابع  التدريبي 

العديد من املوؤ�ص�صات وال�صركات يف جمال�س

اإدارت����ه����ا ال���ت���ي ت�����ص��اه��م ف��ي��ه��ا احل��ك��وم��ة 

واللجان الر�صمية.

من  امللكي  ا��صتقال  و���ص��ام  على  ح��ائ��ز 

الدرجة الثانية تقديراً جلهوده يف اخلدمة 

العامة والتميز يف ا�أعمال عام 2007.

االنباط- ذيبان

ف��ت��ح��ت ا�أج����ه����زة ا�أم���ن���ي���ة حت��ق��ي��ق��ا يف 

م��اب�����ص��ات ق�����ص��ي��ة ا�ع���ت���داء ع��ل��ى ���ص��خ��رة 

رواًجا  والتي �قت موؤخرا  ذيبان  عراعر يف 

اجلميلة،  اطالتها  ب�صبب  ا�أردن��ي��ني  ب��ني 

وفق ما اأكده م�صدر اأمني.

مقدمة  من  ج��زء  حتطم  ال�صور  وتظهر 

ال�صخرة وحرقها با�إطارات.

وع��ج��ت و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل ا�ج��ت��م��اع��ي 

الوجهات  اأهم  اأحدى  با�عتداء على  منددة 

ال�صياحية ذات اطالة خابة. 

وط���ال���ب���وا ا�أج����ه����زة ا�أم���ن���ي���ة ب�����ص��رورة 

التدخل ال�صريع وك�صف ماب�صات ا�عتداء؛ 

ن��ظ��را مل��ا حققته م��ن اق��ب��ال خ���ال ال��ف��رتة 

املا�صية.

ذي��ب��ان ع��ادل  ق��ال رئي�س بلدية  اىل ذل��ك 

اجل��ن��ادب��ه ان���ه ي��رف�����س ا�ع���ت���داء ع��ل��ى ه��ذه 

والتي  بجمالها  وا�ث��ري��ة  املعمرة  ال�صخرة 

م�صافة  ا�ر���س  عن  �رتفاعها  املكان  اث��رت 

طويلة ابهرت الزوار.

وا����ص���اف ان ه��ن��اك حت��ق��ي��ق��ات ل��ل��و���ص��ول 

التي  ال�صخرة  تلك  بتخريب  ق��ام  م��ن  اىل 

تتحدث عن ح�صارة ذيبان وجوارها.

م���وج���ود  ان احل����ج����ر  وب������ني اجل����ن����ادب����ه 

يتمتعون  زواره���ا  وك���ان  ال�صنني  م��ئ��ات  منذ 

مبينا  املنطقة  ت��ل��ك  يف  اخل���اب  مبنظرها 

ت��رم��ي��م تلك  اع����ادة  ارادت  ه��ن��اك ج��ه��ات  ان 

دور  للبلدية  و�صيكون  اخ��رى  مرة  ال�صخرة 

م��ه��م يف ه���ذا اجل��ان��ب وو���ص��ع عليها م��درج 

وت��زي��ي��ن��ه��ا م��ن ج��م��ي��ع ج��ه��ات��ه��ا ل��ت��ع��ود م��رة 

اخرى ويعود زوارها لها .

االنباط عمان

واإدارة  ل���اأم���ن  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  اأع���ل���ن 

ك��ورون��ا، عن  اأزم��ة  ا�أزم���ات/ خلية عمليات 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  اخل��ل��و  اعتماد فح�س 

ال�����ص��ادر م��ن خم��ت��ربات حم���ددة للقادمني 

من العراق ال�صقيقة يف مطار بغداد الدويل 

ال�صحي  ال��ربوت��وك��ول  م��ع  �تفاقها  ف��ق��ط، 

املعتمد باململكة.

واك����د امل���رك���ز اأن����ه ل���ن ي��ج��ري ق��ب��ول اأي 

فح�س �صادر عن اأي خمترب اآخر مل يرد يف 

بدء  وي�صري  للمختربات،  املعتمدة  القائمة 

العمل بهذا القرار اعتباراً من ال�صبت املقبل 

املوافق 19 كانون ا�أول احلايل.

الثالثاء  15/ 12 / 2020



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    15   /  12  / 2020

الريا�ض - العربية

الف�سل  للجان  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  اأع��ل��ن��ت 

االأ�سهم  ب�سوق  املالية  االأوراق  منازعات  يف 

ال�سعودية، عن �سدور قرار جلنة اال�ستئناف 

يف  ال��ق��ط��ع��ي  امل��ال��ي��ة  االأوراق  م��ن��ازع��ات  يف 

الدعوى املقامة من النيابة العامة واملحالة 

بن  اأحمد  املالية �سد  ال�سوق  لها من هيئة 

عبداهلل بن عبدالرحمن اجلعيثن.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ام�����س االث���ن���ن، اطلعت 

»العربية.نت« على ن�سخة منه، فاإن منطوق 

امل��ذك��ور مبخالفة  اإدان���ة  اإىل  انتهى  ال��ق��رار 

ال�سوق  واالأرب��ع��ن من نظام  التا�سعة  امل��ادة 

�سلوكيات  الثانية من الئحة  وامل��ادة  املالية، 

ال�سوق عند تداوله على اأ�سهم 10 �سركات.

العربية،  اإ�سمنت  وال�سركات هي كل من 

و�سركة  والتعمري،  للإن�ساء  مكة  و�سركة 

جبل عمر للتطوير، و�سركة جازان للطاقة 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  وال�����س��رك��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة، 

للتاأمن التعاوين، و�سركة بوان، واملجموعة 

و�سركة  وال��ت�����س��وي��ق،  ل��لأب��ح��اث  ال�سعودية 

امل�سايف  و�سركة  ال��ت��ع��اوين،  للتاأمن  ب���روج 

�سركة  اإىل  باالإ�سافة  ال�سعودية،  العربية 

اإعمار املدينة االقت�سادية.

امل��خ��ال��ف��ات خ��لل الفرتة  وح��دث��ت تلك 

اإذ   ،201 اأكتوبر   11 اإىل   2016 اأب��ري��ل   5 من 

تلعباً  واملمار�سات  الت�سرفات  هذه  �سكلت 

م�سلًل وغري  انطباعاً  واأوج��دت  واحتيااًل، 

لل�سركات  امل��ال��ي��ة  ال��ورق��ة  ���س��اأن  يف  �سحيح 

امل�سار اإليها، وفقاً للبيان.

تفا�صيل العقوبات

وت�سمن القرار اإيقاع عدد من العقوبات 

عليه، هي فر�س غرامة مالية قدرها 1.89 

مليون ريال، واإلزامه بدفع مبلغ قدره 3.51 

املالية،  ال�سوق  هيئة  حل�ساب  ري��ال،  مليون 

نظري املكا�سب غري امل�سروعة املحققة على 

حمفظتيه اال�ستثماريتن.

وت�����س��م��ن ال����ق����رار م���ن���ع امل���خ���ال���ف م��ن 

املدرجة  ال�سركات  اأ�سهم  يف  �سراًء  ال��ت��داول 

الغري  ع��ن  بالوكالة  اأو  حل�سابه  ال�سوق  يف 

من  ال���ت���داول  با�ستثناء  واح����دة،  �سنة  مل���دة 

خلل �سناديق اال�ستثمار لدى االأ�سخا�س 

اإدارة  امل��رخ�����س ل��ه��م، وك���ذل���ك م��ن��ع��ه م���ن 

املحافظ ملدة �سنة واحدة.

ون�����س ال���ق���رار ك��ذل��ك ع��ل��ى اإل������زام ع��دد 

م����ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ب���دف���ع م��ب��ل��غ اإج���م���ايل 

الهيئة،  اإىل ح�ساب  ري��ال  7.5 مليون  ق��دره 

ن��ظ��ري امل��ك��ا���س��ب غ���ري امل�����س��روع��ة امل��ح��ق��ق��ة 

ع��ل��ى حم��اف��ظ��ه��م اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ن��اجت��ة 

م���ن ال�����ت�����داوالت امل��خ��ال��ف��ة ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا 

امل���دان اأح��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن عبدالرحمن 

اجلعيثن.

وبح�سب البيان، فاإنه يحق للمت�سرر من 

التعوي�س  دع��وى  يرفع  اأن  املمار�سات  ه��ذه 

ال�����س��اب��ع��ة  امل��������ادة  مب����وج����ب  ال���ل���ج���ن���ة  اإىل 

على  املالية،  ال�سوق  نظام  م��ن  واخلم�سن 

اأن ي�سبق ذلك تقدمي �سكوى لهيئة ال�سوق 

املالية يف هذا ال�ساأن.

جنيف - رويرتز

ق����ال ���س��ان��ت��ي��اج��و وي���ل���ز رئ��ي�����س حم���ادث���ات 

اجل��ائ��ر  ال�سيد  يف  املت�سبب  ال��دع��م  تقلي�س 

خلل اجتماع مغلق ملندوبي منظمة التجارة 

اإن امل��ف��او���س��ن مل  ال��ع��امل��ي��ة ام�����س االث���ن���ن، 

ينبغي  ك����ان  ال�����ذي  االت���ف���اق  اإىل  ي��ت��و���س��ل��وا 

اإبرامه قبل نهاية العام احلايل، وذلك ب�سبب 

تف�سي فريو�س كورونا.

ونقل م�سدران ح�سرا االجتماع لرويرتز 

بلوغ  امل�ستحيل  من  ك��ان  اإن��ه  قوله،  ويلز  عن 

هدف االأمم املتحدة نتيجة للوقت الذي �ساع 

االتفاق  لكن  كورونا،  فريو�س  جائحة  ب�سبب 

كان اأقرب من اأي وقت م�سى.

والتزم زعماء العامل يف 2015 ب�سل�سلة من 

اأحدها منظمة  املتحدة يفو�س  اأهداف االأمم 

 2020 التجارة يف جنيف الإبرام اتفاق بحلول 

ب��خ�����س��و���س اإن���ه���اء دع����م ح��ك��وم��ي مب��ل��ي��ارات 

الدوالرات ي�سهم يف االإفراط يف ال�سيد.

الرئي�سية  وال��ب��ل��دان  اجل��ه��ات  ب��ن  وم���ن 

واالحت��اد  ال�سن  امل�ساعدات  تلك  تقدم  التي 

االأوروبي والواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 

واليابان.

يوجه هذا االإخفاق �سربة كبرية للر�سيد 

اإذ ي��ق��ول خ����راء ال��ب��ي��ئ��ة  ال�����س��م��ك��ي ال���ع���امل���ي، 

�سيوقف  ال��ط��م��وح  االت��ف��اق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  اإن 

االنخفا�س احلاد فيه، كما اأنه يثري ت�ساوؤالت 

ح���ي���ال ق�����درة م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ع��ل��ى اإب�����رام 

اتفاقات متعددة االأطراف.

وي��ق��ول ب��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع 

90% من  اإن م��ا ي��ق��رب م��ن  امل��ت��ح��دة،  ل���لأمم 

م�ستغلة  اإم����ا  ال��ب��ح��ري��ة  االأ����س���م���اك  اأر�����س����دة 

�سارت  اأنها  اأو  مفرط  نحو  على  اأو  بالكامل 

م�ستنفدة. وحث االأمن العام للأمم املتحدة 

الريطاين  العهد  وويل  غوتريي�س  اأنطونيو 

على  العاملية  التجارة  منظمة  ت�سارلز  االأمري 

التحرك يف هذا ال�سدد.

كورونا يهدد األسماك.. رصيد العالم قد ينفد

الريا�ض-العربية

ال��ط��اق��ة  وزارة  يف  م�������س���وؤول  م�����س��در  اأك����د 

لنقل  خم�س�سة  �سفينة  تعر�س  ال�����س��ع��ودي��ة، 

املُخ�س�سة  املنطقة  يف  را�سية  ك��ان��ت  ال��وق��ود، 

االأوىل  ال��دق��ائ��ق  ال��وق��ود يف ج��دة، يف  لتفريغ 

من �سباح االثنن، لهجوم بقارب ُمفخخ، نتج 

عنه ا�ستعال حريق �سغري.

وق������ال امل�������س���در ب��ح�����س��ب وك����ال����ة االأن����ب����اء 

وال�سلمة  االإط��ف��اء  »وح���دات  اإن  ال�سعودية، 

عن  ينجم  ومل  احل��ري��ق،  اإخ��م��اد  م��ن  متكنت 

احلادث اأي اإ�سابات اأو خ�سائر يف االأرواح، كما 

الوقود،  تفريغ  مبن�ساآت  اأ�سرار  اأي  تلحق  مل 

اأو تاأثري يف اإمداداته«.

و���س��ج��ب امل�����س��در ه���ذا ال��ه��ج��وم االإره���اب���ي، 

موؤكدا اأنه ياأتي بعد فرتة وجيزة من الهجوم 

قيق، وعلى  ال�ُسّ اأخرى يف منطقة  �سفينة  على 

�سمال  يف  البرتولية  املنتجات  توزيع  حمطة 

التابعة  العائمة  التفريغ  من�سة  وعلى  ج��دة، 

ملحطة توزيع املنتجات البرتولية يف جازان.

اأن هذه االأعمال االإرهابية  واعتر امل�سدر 

احليوية،  املن�ساآت  �سد  املوجهة  التخريبية، 

ت��ت��خ��ط��ى ا����س���ت���ه���داف امل���م���ل���ك���ة، وم���راف���ق���ه���ا 

اأم�����ن وا���س��ت��ق��رار  ا���س��ت��ه��داف  اإىل  احل���ي���وي���ة، 

اإمدادات الطاقة للعامل، واالقت�ساد العاملي.

واأك���د امل�����س��در خ��ط��ورة مثل ه��ذه االأف��ع��ال 

االإج���رام���ي���ة وت���اأث���ريه���ا امل���دم���ر ع��ل��ى ح��رك��ة 

امللحة البحرية، واأمن ال�سادرات البرتولية، 

وحرية التجارة العاملية، باالإ�سافة اإىل تهديد 

ال�سواحل واملياه االإقليمية بالتعر�س لكوارث 

ب��ي��ئ��ي��ة ك����رى، مي��ك��ن اأن ت��ن��ج��م ع���ن ت�����س��ّرب 

البرتول اأو املنتجات البرتولية.

اأي  اأكرث من  اليوم  بات  العامل  اأن  واأو�سح 

�سفاً  للوقوف  ُملحٍة  ح��اج��ٍة  يف  م�سى،  وق��ٍت 

واح�����داً، ���س��د م��ث��ل ه���ذه االأف���ع���ال االإره��اب��ي��ة 

رادع��ة  عملية  اإج����راءات  وات��خ��اذ  التخريبية، 

تنفذها  التي  االإره��اب��ي��ة  اجل��ه��ات  جميع  �سد 

وتدعمها.

�سنغافورة – رويرتز

ارت���ف���ع���ت اأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط ام�������س االث���ن���ن، 

ل��ل��رم��ي��ل  دوالرا   50 ف�����وق  ب���رن���ت  ل���ت���دف���ع 

ب���اأن ي��ق��ود ال��ب��دء  م��ن ج��دي��د بف�سل االآم����ال 

زيادة  اإىل  با�ستخدام لقاحات فريو�س كورونا 

اأدى انفجار بناقلة  الطلب على الوقود بينما 

نفط يف ال�سعودية اإىل اإثارة توتر بال�سوق.

و�سعدت العقود االآجلة خلام برنت ت�سليم 

اإىل   %1.3 يعادل  مبا  �سنتا   67 �سباط  فراير 

 07:30 ال�ساعة  50.64 دوالر للرميل بحلول 

ارت��ف��ع خ���ام غ��رب  ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����س، بينما 

يناير  ت�سليم  االأم���ريك���ي  ال��و���س��ي��ط  تك�سا�س 

 47.19 اإىل   %1.3 اأو  �سنتا   62 ال��ث��اين  ك��ان��ون 

دوالر للرميل.

و�سط حالة من  النفط  وا�ستمرت مكا�سب 

اإح��دى  اإن  �سحن،  �سركة  قالت  اأن  بعد  القلق 

ن���اق���لت ال��ن��ف��ط ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا اأ���س��ي��ب��ت من 

تفريغ  اأث��ن��اء  جمهول  خ��ارج��ي«  »م�سدر  قبل 

ال�سفينة يف ميناء جدة بال�سعودية.

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ق���ال امل��ح��ل��ل يف اإن��رج��ي 

ال�سوق  »تعكف  ���س��واه��ان:  ف��رين��درا  اأ�سبكت�س 

ع���ل���ى ت��ق��ي��ي��م ت��ع��ط��ل االإم�����������دادات م����ن ه���ذه 

االإم��������دادات  اأح����ج����ام  اإىل  ق��ي��ا���س��ا  احل�������وادث 

تف�سي  اأن  م�سيفا  اإي����ران«،  م��ن  �ستعود  ال��ت��ي 

الفريو�س يف الغرب اأ�سر بالطلب. وتابع »لذا 

فاإن تقلبات االأ�سعار ال تبعث على الده�سة«.

اأ�سابيع  وارتفع برنت وغرب تك�سا�س ل�ستة 

منذ  لهما  �سعود  اأطول موجة  وهي  متتالية، 

يونيو حزيران.

امل��ت��ح��دة ح��م��ل��ة تطعيم  ال���والي���ات  وب�����داأت 

ل��ل��وق��اي��ة م���ن ك���وف���ي���د-19، مم���ا ي���ع���زز اآم����ال 

ب��اإن��ه��اء ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة ب�����س��ب��ب اجل��ائ��ح��ة 

م�ستهلكة  دولة  اأكر  يف  الطلب  وزي��ادة  قريبا 

بالعامل. للنفط 

وت���ع���ززت ك���ذل���ك االأ�����س����واق امل��ال��ي��ة ال��ي��وم 

ب��ت��م��دي��د م��ه��ل��ة م��ف��او���س��ات االن��ف�����س��ال بن 

بريطانيا واالحتاد االأوروبي.

السعودية: األعمال التخريبية ضد المنشآت الحيوية 
تستهدف أمن الطاقة بالعالم

تضرر الناقلة في ميناء جدة يقفز ببرنت فوق 50 دوالرًا

إدانة وتغريم مخالف بسوق األسهم السعودية تالعب
 بأسهم 10 شركات

أوبك تخفض توقعاتها للطلب على 
نفطها في 2021

قفزة للعقود اآلجلة لألسهم األميركية 
بانتظار أولى شحنات لقاح فايزر

كندا تغلق تحقيق دعم ضد صادرات 
ألواح الفوالذ اإلماراتية

العربية- رويرتز

للنطف  امل�سدرة  البلدان  منظمة  اأعلنت 

 710 »اأوب����ك« اأن اإن��ت��اج��ه��ا م��ن ال��ن��ف��ط ارت��ف��ع 

 25.11 اإىل  ن��وف��م��ر  يف  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  اآالف 

االإنتاج  بتعايف  مدفوعا  يوميا  برميل  مليون 

الليبي.

ل��ه��ا بح�سب  ت��ق��ري��ر  امل��ن��ظ��م��ة يف  وت��وق��ع��ت 

وك���ال���ة »روي�������رتز« ل���لأن���ب���اء ه���ب���وط ال��ط��ل��ب 

 9.77 2020 مب��ق��دار  ال��ن��ف��ط يف  ال��ع��امل��ي ع��ل��ى 

اأن  املنظمة  تتوقع  كما  يوميا،  برميل  مليون 

برميل  مليون   5.90 ال��ع��امل��ي  الطلب  يرتفع 

يوميا يف 2021

العاملي  للطلب  توقعاتها  اأوب��ك  وخف�ست 

األ���ف   200 مب���ق���دار   2021 يف  خ��ام��ات��ه��ا  ع��ل��ى 

برميل يوميا اإىل 27.2 مليون برميل يوميا.

العربية-وكاالت

ارت����ف����ع����ت ال����ع����ق����ود االآج�����ل�����ة ل���لأ����س���ه���م 

االأم���ريك���ي���ة و����س���ط ت���زاي���د ال��ت��وق��ع��ات من 

اقت�سادي  حتفيز  ح��زم��ة  احل��ك��وم��ة  مت��ري��ر 

 900 م��ن  ب��اأك��رث  ك��ورون��ا  تداعيات  لتخفيف 

اأوىل  و����س���ول  م���ع  وت���زام���ن���اً  دوالر،  م��ل��ي��ار 

���س��ح��ن��ات ل���ق���اح »ف���اي���زر – ب��ي��ون��ت��ي��ك« اإىل 

الواليات املتحدة ام�س.

وت���رتك���ز االأن����ظ����ار اأي�����س��ا ع��ل��ى اج��ت��م��اع 

االح��ت��ي��اط��ي ال���ف���ي���درايل ي���وم���ي ال��ث��لث��اء 

واالأرب���ع���اء خ���لل االأ���س��ب��وع احل����ايل، و�سط 

توقعات مبوا�سلة برنامج �سراء االأ�سول.

و���س��ج��ل ال������دوالر االأم����ريك����ي ت��راج��ع��ات 

االإع���لن  بعد  االإ���س��رتل��ي��ن��ي  اجلنيه  مقابل 

ع���ن م��وا���س��ل��ة امل���ح���ادث���ات ب���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا 

واالحتاد االأوروبي.

تراجع  اأول  لت�سجيل  فيتجه  الذهب  اأما 

و�سط   2018 منذ  االأخ��ري  بالربع  له  ف�سلي 

ال��ت��ق��دم امل��ح��رز ب�����س��اأن ل��ق��اح��ات ك��ورون��ا، ما 

يخفف الطلب عليه كملذ اآمن.

خلل  ال��ذه��ب  مكا�سب  تبقى  ذل���ك،  م��ع 

ب��ع��د امل�����س��ت��وي��ات   %21 ال���ع���ام احل�����ايل ع��ن��د 

اأغ�سط�س. القيا�سية التي �سجلها يف 

دبي - العربية

االإم���ارات���ي���ة يف  جن��ح��ت وزارة االق��ت�����س��اد 

اإغ������لق حت��ق��ي��ق ال���دع���م امل���ف���ت���وح م���ن ق��ب��ل 

�سلطة التحقيق الكندية على �سادرات دولة 

االإمارات من األواح الفوالذ املقاوم للتاآكل.

االثنن،  ام�س  بيان،  ال��وزارة يف  وو�سفت 

اط��ل��ع��ت »ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت« ع��ل��ى ن�����س��خ��ة م��ن��ه، 

تعزيز  يف  ت�سهم  مهمة  »خطوة  باأنه  ال��ق��رار 

للمنتجات  والتف�سيلية  التناف�سية  امل��ي��زة 

االإم���ارات���ي���ة يف ال�����س��وق ال��ك��ن��دي��ة، م��ق��ارن��ة 

للر�سوم  تخ�سع  ال��ت��ي  االأخ����رى  ب��امل��ن��ت��ج��ات 

التعوي�سية«.

وت���ف���ي���د االإح�������س���ائ���ي���ات ال��ر���س��م��ي��ة ب����اأن 

األ��واح  من  االإم��ارات  �سادرات  قيمة  اإجمايل 

العاملية  االأ�سواق  اإىل  للتاآكل  املقاوم  الفوالذ 

امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  1050 م��ل��ي��ون دره���م يف  ب��ل��غ 

فيما و�سل حجم هذه ال�سادرات اإىل ال�سوق 

الكندية اإىل 59 مليون درهم اإماراتي خلل 

الفرتة ذاتها، اأي ما يعادل 10% من اإجمايل 

ال�سادرات االإماراتية اإىل العامل.

ك��م��ا ���س��ه��دت ال�����س��ادرات االإم��ارات��ي��ة من 

األ����واح ال���ف���والذ امل���ق���اوم ل��ل��ت��اآك��ل من���واً الف��ت��اً 

بن�سبة 90% خلل العام 2019 مقارنة بالعام 

2017، ما يوؤكد اأهمية اإغلق التحقيق.

وقالت الوزارة اإن تلك اخلطوة تندرج يف 

اإطار التزامها بالت�سدي لتحقيقات مكافحة 

االإغ����راق وال��دع��م وال��وق��اي��ة امل��رف��وع��ة على 

العاملية، ومن  االأ���س��واق  ال��دول��ة يف  ���س��ادرات 

الكندية،  ال�����س��ل��ط��ات  حتقيق  اإغ����لق  خ���لل 

اأي  من  خالياً  ال��دول��ة  ر�سيد  على  حافظت 

ال��دول  م��ن قبل  م��رف��وع عليها  دع��م  حتقيق 

حتقيقات  جميع  ب��ذل��ك  مغلقًة  االأج��ن��ب��ي��ة، 

مرفوعة  حتقيقات   5 عددها  البالغ  الدعم 

االأوروبية  املفو�سية  قبل  االإم��ارات من  على 

وم�سر واأمريكا وكندا.

22 حتقيق اإغراق ووقاية

واأ�سافت وزارة االقت�ساد االإماراتية، اأنها 

جنحت يف اإنهاء 8 حتقيقات يف العام املا�سي، 

لتحقيقات  ال��رتاك��م��ي  ال��ع��دد  ب��ذل��ك  لي�سل 

املغلقة  والوقاية  والدعم  االإغ��راق  مكافحة 

ك��م��ا   ،2020 ي��ون��ي��و  ���س��ه��ر  ب��ن��ه��اي��ة   54 اإىل 

للت�سدّي لنحو  التحرك  ي�ستمّر عملها على 

ت��زال مرفوعة  ووقاية ال  اإغ��راق  22 حتقيق 

اأن  بعد   ،202 يونيو  نهاية  الدولة حتى  على 

مكافحة  لتحقيقات  الرتاكمي  العدد  و�سل 

على  رفعت  التي  والوقاية  والدعم  االإغ��راق 

الدولة حتى ال�سهر ذاته اإىل 76 حتقيقاً.
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لندن- رويرتز

بريطانيا  يف  التحويلية  ال�صناعة  ح��ذرت 

يتمكن  مل  اإذا  حمتملة  قا�صية«  »�صربة  من 

�صمان  من  جون�صون  بوري�س  ال��وزراء  رئي�س 

التو�صل لتفاق جتاري مع الحتاد الأوروبي 

يف  املوؤقتة  النتقالية  الرتتيبات  انتهاء  قبل 

31 دي�صمرب كانون الأول.

وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة« م��ي��ك ي���و ك��ي��ه« ال��ت��ج��اري��ة 

ل��ل��م�����ص��ن��ع��ن ال���ربي���ط���ان���ي���ن، اإن���ه���ا خ��ف�����ص��ت 

اإىل   2021 ع���ام  ال��ق��ط��اع يف  ل��ن��م��و  ت��وق��ع��ات��ه��ا 

ما  وه��و  فقط،  اأ�صهر   3 قبل   %5.1 م��ن   %2.7

تتوقعه  ال��ذي  النمو  معدل  ن�صف  من  يقرب 

الأو�صع. لالقت�صاد 

ويف هذا ال�صياق، اأو�صح الرئي�س التنفيذي 

لهيئة« ميك يو كيه« �صتيفن بيب�صون »اإ�صافة 

ال�صناعة  يف  ال��ك��ث��رون  ي�صعر  اجل��ائ��ح��ة  اإىل 

وك��اأن��ه��م م��الك��م م��ن��ه��ك يف اجل��ول��ة الأخ���رة 

اتفاق من الحتاد  املباراة، مع خروج بال  من 

الأوروبي الذي قد يوؤدي اإىل �صربة قا�صية«.

واأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات ال��ر���ص��م��ي��ة الأ���ص��ب��وع 

امل��ا���ص��ي، اأن اإن���ت���اج امل�����ص��ان��ع ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف 

 %7.1 بن�صبة  اأق��ل  ك��ان  الأول  ت�صرين  اأكتوبر 

عن م�صتواه قبل عام.

و����ص���ي���واج���ه امل�������ص���ن���ع���ون ال���ربي���ط���ان���ي���ون 

تعريفات جمركية على العديد من �صادراتهم 

اإىل اأوروبا اعتبارا من الأول من يناير كانون 

الثاين يف حالة عدم التو�صل لتفاق جتاري، 

اإىل عقبات تنظيمية. بالإ�صافة 

ارت��ف��اع  ب�صبب  بالفعل  ال����واردات  وت��اأث��رت 

ح��ج��م ح���رك���ة امل������رور يف امل����وان����ئ، امل��رت��ب��ط��ة 

ب���ك���وف���ي���د-19 وال���ت���خ���زي���ن امل���رت���ب���ط ب��خ��روج 

ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت����اد الأوروب������ي، مم��ا دف��ع 

تعليق  اإىل  ال�صيارات  ل�صناعة  هوندا  �صركة 

عملياتها موؤقتا الأ�صبوع املا�صي ب�صبب نق�س 

الغيار. قطع 

المستثمرون األجانب يخشون من طرق 
أبواب إيران مجددًا لتلك األسباب

طرح 3 شركات مملوكة للجيش 
المصري في البورصة بالربع األول 2021

دبي -العربية

اأع���وام م��ن الآن واإب���ان دخ��ول   7 قبل نحو 

اإيران يف مفاو�صات مع القوى الكربى ب�صاأن 

العا�صمة  ���ص��وارع  ك��ان��ت  ال��ن��ووي،  برناجمها 

ط���ه���ران وف���ن���ادق���ه���ا ال���ك���ربى ت�����ص��ج مب��ئ��ات 

دخ��ول  ع��ن  الباحثن  الأج��ان��ب  امل�صتثمرين 

���ص��وق مل ي��ع��رف ل��ه ب���اب م��ن ق��ب��ل يف خ�صم 

برنامج  بفعل  العقوبات  من  طويلة  �صنوات 

نووي مثر للجدل.

وك���ان���ت ال�������ص���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة ال���ت���ي ت��ب��ع��ت 

با�صتثمارات  لتفاقات  م�صرحاً  التفاق  اإبرام 

قطاعات  كافة  يف  ال��دولرات  مبليارات  تقدر 

الأجنبية  لال�صتثمارات  املتعط�صة  القت�صاد 

ال���ت���ي م���ا ل��ب��ث��ت اأن حت��ط��م��ت ع��ل��ى ���ص��خ��رة 

ان�����ص��ح��اب م��ف��اج��ئ ل��وا���ص��ن��ط��ن م���ن الت��ف��اق 

ح��ي��ن��م��ا ق����رر ال��رئ��ي�����س الأم����رك����ي دون���ال���د 

عقوبات  وفر�س  التفاق  من  اخل��روج  ترمب 

اقت�صادية على طهران.

اإلغاء اتفاقات جتارية

 مبليارات الدوالرات

اإلغاء  يف  املتحدة  الوليات  خ��روج  وت�صبب 

ات��ف��اق��ات جت��اري��ة مب��ل��ي��ارات ال������دولرات مع 

�صركات من العيار الثقيل على غرار اإيربا�س 

التي  ال�صركات  وهي  وبوينغ،  وبيجو  وتوتال 

يقع حتت  بلد  ال�صتثمار يف  ا�صت�صعرت خطر 

ل�صحيفة  تقرير  بح�صب  ال��ع��ق��وب��ات،  طائلة 

الربيطانية. تاميز«  »فاينن�صال 

����ص���رك���ة  ا�����ص����ت����ث����م����ار يف  م�����دي�����ر  وي�����ق�����ول 

اإن  الأ�صول،  Griffon Capital لإدارة 
رجال  من  طويلة  بطوابر  يعج  كان  مكتبها 

الباحثن  و2015   2014 العامن  يف  الأعمال 

الإي���راين،  ال�صوق  يف  ا�صتثمارية  ف��ر���س  ع��ن 

ولكن ما لبثت اأن توقفت تلك املحادثات بعد 

اإعادة فر�س العقوبات على اإيران.

وال�������ي�������وم، وح����ت����ى م�����ع اإم����ك����ان����ي����ة ت��غ��ر 

عهد  يف  ط��ه��ران  حيال  الأم��رك��ي��ة  ال�صيا�صة 

فاإن  بايدن  جو  املنتخب  الأم��رك��ي  الرئي�س 

اإي��ران  اإىل  للنظر  حما�صة  اأق��ل  امل�صتثمرين 

ك��ف��ر���ص��ة ا���ص��ت��ث��م��اري��ة حم��ت��م��ل��ة م��ع ت��غ��ر يف 

قواعد اللعبة وما بدا اأنه اإ�صرار اإيراين على 

امل�صي قدما يف برناجمها النووي لالأغرا�س 

ال���ع�������ص���ك���ري���ة، ب��ح�����ص��ب م����ا ذك������ره حم��ل��ل��ون 

. لل�صحيفة

 Griffon لدى  ال�صتثمار  رئي�س  ويتابع 

Capital لل�صحيفة »لقد بداأ امل�صتثمرون يف 
التوا�صل معنا ولكن بحذر. نحن اأي�صا نتوخى 

احل����ذر. ك��ال ال��ط��رف��ن ي��اأخ��ذ وق��ت��ه ومل يعد 

هناك تلك الأحالم الوردية حيال ما قد يفعله 

التو�صل اإىل اتفاق نووي �صامل وجديد«.

اإيران  اأن  امل�صتثمرون  يعتقد  »ل  وي�صيف 

ال�����ص��رك��ات الأج��ن��ب��ي��ة  اأب���واب���ه���ا، واأن  ���ص��ت��ف��ت��ح 

العمالقة �صتاأتي اإىل البالد«.

لل�صحيفة  غ��رب��ي��ون  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ون  وق���ال 

اإن���ه م��ن غ��ر امل��رج��ح اأن تعود  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

بالعام  البالد  غادرت  التي  الكربى  ال�صركات 

اإىل  التو�صل  ح��ال  ال�صرعة  وج��ه  على   2018

اتفاق جديد.

اأن  ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة  امل���������ص����ادر  وت����اب����ع����ت 

اإمكانية  ح���ول  يتمحور  امل��ت��وق��ع  ال�����ص��ي��ن��اري��و 

جل���وء ال�����ص��رك��ات، ال��ت��ي ل��ه��ا اأع���م���ال ق��ائ��م��ة 

ب��ال��ف��ع��ل ه��ن��اك وخ��ف�����ص��ت ح��ج��م اأع��م��ال��ه��ا يف 

ما  اإذا  الأعمال  تو�صعة  اإىل  العقوبات،  اأعقاب 

املتحدة  الوليات  من  الأخ�صر  ال�صوء  تلقت 

على وقع التو�صل اإىل اتفاق حمتمل.

اأ�صباب  اأحد  اأن  ال�صحيفة  وي�صيف تقرير 

تفكر مرات عديدة  ال�صركات  التي قد جتعل 

ال�����ص��وق الإي����راين ه��و م��ا تواجه  قبل دخ���ول 

ع���دي���د ال�������ص���رك���ات احل���ال���ي���ة ال���ت���ي و���ص��ال��ت 

اأعمالها بعد العقوبات والتي تواجه �صعوبات 

حتويل  على  بقدرتها  جمملها  يف  تتعلق  عدة 

اأرب��اح��ه��ا م��ن ب��ل��د م��ث��ق��ل ب��ال��ع��ق��وب��ات امل��ال��ي��ة 

غالبية  اأن  مفادها  حقيقة  مع  والقت�صادية 

ال��ع��ق��وب��ات ت��ب��داأ ب��ع��زل ط��ه��ران ع��ن ال��ن��ظ��ام 

املايل العاملي.

عذرًا.. العقوبات اأواًل

وحينما اجتمع م�صتثمرون اإيطاليون من 

طهران  يف  الأع��م��ال  جمتمع  م��ع  �صركة   100

الإيرانية  الإيطالية  التجارة  غرفة  برعاية 

ك��ان��ت ث��م��ة ر���ص��ال��ة وا���ص��ح��ة م���ن ال�����ص��رك��ات 

العقوبات  رف��ع  وه��ي  ط��ه��ران  اإىل  الإيطالية 

لل�صحيفة  م�����ص��در  ذك����ره  م���ا  ب��ح�����ص��ب  اأول، 

�صارك يف ح�صور تلك الجتماعات.

وق�����ال امل�������ص���در ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة »ل���ق���د اأب����دت 

اأو  ال�صركات �صهية كبرة لزيادة ا�صتثماراتها 

الإي��راين،  بال�صوق  جديد  ا�صتثمار  يف  البدء 

الر�صالة وا�صحة من امل�صرفين  ولكن كانت 

م�صاعدتكم  ميكننا  ل  اأننا  وهي  الإيطالين 

الإدارة  م��ن  اإداري  اأم���ر  على  احل�����ص��ول  دون 

الأمركية«.

لنحو  الت�صخم  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  وت�صبب 

ح���ول  ال�������ص���ب���اب  اأو������ص�����اط  يف  وب���ط���ال���ة   %50

الإي���راين  ال��ري��ال  وان��ه��ي��ار   %16.9 م�صتويات 

يف خ������روج ع���دي���د امل�������ص���دري���ن الأوروب�����ي�����ن 

وا���ص��ت��ب��دال  الإي����راين  الق��ت�����ص��اد  م��ن م�صهد 

ب�����ص��ائ��ع��ه��م يف ح������الت ع����دي����دة ب��امل��ن��ت��ج��ات 

ال�صينية.

العربية-وكاالت

م�صر  ل�صندوق  التنفيذي  الرئي�س  قال 

ال�����ص��ي��ادي، اأمي����ن ���ص��ل��ي��م��ان، اإن ال�����ص��ن��دوق 

ي���ع���م���ل م����ع ج����ه����از م�������ص���روع���ات اخل���دم���ة 

لختيار  ال��دف��اع،  ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  الوطنية، 

ثالث �صركات لإدراجها يف البور�صة خالل 

يحدد  اأن  دون   ،2021 عام  من  الأول  الربع 

ال�صركات الثالث. اأ�صماء 

الإعالن  بعد  �صليمان  ت�صريحات  وتاأتي 

الأ�صبوع املا�صي عن طرح ح�ص�س ت�صل اإىل 

100% يف �صركة �صايف للمياة املعدنة، و�صركة 

وط��ن��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات ال��ب��رتول��ي��ة ال��ت��اب��ع��ت��ن 

جلهاز م�صروعات اخلدمة الوطنية.

واأو�صح �صليمان اأن اخلطة الأولية تكمن 

 10 اأ���ص��ه��م  100% م��ن  اإىل  ي��رب��و  ب��ي��ع م��ا  يف 

اخلدمة  م�صروعات  جهاز  ميتلكها  �صركات 

ال���وط���ن���ي���ة، ح���ي���ث ���ص��ي�����ص��اع��د ال�������ص���ن���دوق 

لها  والرتويج  الأ�صول  اختيار  يف  »اجلهاز« 

امل�صتثمرين. اأمام 

م�صر  ���ص��ن��دوق  اأن  اإىل  �صليمان  واأ���ص��ار 

ي�������ص���ارك يف  اأن  امل���ح���ت���م���ل  م����ن  ال�������ص���ي���ادي 

ح�ص�س  على  ال�صتحواذ  عرب  الطروحات 

اأق���ل���ي���ة ب��ت��ل��ك ال�������ص���رك���ات، وف���ق���اً مل���ا ذك���ره 

عليه  واطلعت  »بلومربغ«،  لوكالة  �صليمان 

»العربية.نت«.

ت���اأت���ي ه����ذه امل�����ص��اع��ي يف ظ���ل حم��اول��ة 

اأك����رب دول����ة يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي م���ن حيث 

ع���دد ال�����ص��ك��ان اإىل اج���ت���ذاب ال���ص��ت��ث��م��ارات 

الأجنبية املبا�صرة يف القطاع غر النفطي، 

اأ����ص���ار ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل يف وق��ت  اإذ 

يف  امل�صتثمرين  اجتذاب  �صعوبة  اإىل  �صابق 

للقطاع  احلكومية  ال�صركات  مناف�صة  ظل 

اخلا�س.

ومي���ت���ل���ك ج���ه���از م�������ص���روع���ات اخل���دم���ة 

قطاعات  يف  �صركة   30 م��ن  اأك��ر  الوطنية 

والتعدين،  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وامل���واد  ال��ب��ن��اء  م���واد 

والبرتوكيماويات.

وتباطاأت ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة 

املوجهة  تلك  با�صتثناء  م�صر  اإىل  ال��واف��دة 

اإىل ق��ط��اع ال��ن��ف��ط، وال��غ��از، و���ص��وق ال��دي��ن. 

ع��ر���س  اأوًل  ���ص��ي��ت��م  »���ص��ل��ي��م��ان«،  ل����  ووف���ق���اً 

الوطنية  اخلدمة  م�صروعات  جهاز  �صركات 

امل���خ���ت���ارة ع��ل��ى امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن ال��ق��ط��اع 

املالية  »املجموعة  تعين  مت  حيث  اخلا�س، 

هرمي�س« لتقدمي امل�صورة يف هذه املبادرة.

ال�����ص��ي��ادي،  وق���ال م��دي��ر ���ص��ن��دوق م�صر 

»دليل  ال�صندوق  مينحها  التي  الفر�س  اإن 

م�����ص��ارك��ة  لت�صجيع  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه  ع��ل��ى 

اإىل  »ي�صعى  اأنه  واأ�صاف  اخلا�س«.  القطاع 

ال�صتثمارية  الطروحات  من  املزيد  ترويج 

امل�����ص��ت��دام��ة، وامل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال�����ص��راك��ة بن 

ال���ق���ط���اع���ن ال����ع����ام واخل�����ا������س، ب������دًل م��ن 

اخل�صخ�صة«.

روما - رويرتز

ق���ال���ت ث���الث���ة م�������ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ل���روي���رتز 

منحت  الإيطالية  احلكومة  اإن  الثنن،  ام�س 

�صوءا  اأبوظبي  اإمارة  يف  �صيادي  �صندوق  اأكرب 

تابعة  �صبكة  يف  لال�صتثمار  م�صروطا  اأخ�صر 

اإيطاليا. تليكوم  ل�صركة الت�صالت 

امل��زم��ع  ال��ب��ي��ع  اأن  واأ����ص���ار م�����ص��در راب���ع اإىل 

 %10.3 مبا�صرة  غر  ح�صة  اأبوظبي  �صيعطي 

مليون   500 نحو  قيمتها  �صفقة  يف  ال�صبكة  يف 

يورو )608 مالين دولر(.

منع  ب�صلطة  الإيطالية  احلكومة  وتتمتع 

العرو�س غر املرغوب فيها يف قطاعات تعترب 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��ث��ل الت�����ص��الت  اأه��م��ي��ة  ذات 

وال�صحة. والبنوك 

اآب  اأغ�صط�س  يف  اإيطاليا  تليكوم  وواف��ق��ت 

الأم��رك��ي��ة  ك���ي���ه.ك���ي���ه.اآر  اإىل  ت��ب��ي��ع  اأن  ع��ل��ى 

حديثة  ���ص��رك��ة  يف   %37.5 ح�����ص��ة  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 

اإليها  �صمت  التي  ف��اي��ربك��وب،  ه��ي  التاأ�صي�س 

���ص��ب��ك��ة ل���ل���رب���ط ب����ن ال���ك���ب���ائ���ن امل�����وج�����ودة يف 

ال�صوارع واملنازل.

وم���ن���ح���ت روم������ا ال�������ص���وء الأخ�������ص���ر ل��ه��ذا 

وبعد  الأول.  ت�صرين  نوفمرب  يف  ال���ص��ت��ح��واذ 

احلكومة  كيه.كيه.اآر  اأبلغت  الأوىل،  املوافقة 

ال��وح��دة  م��ن   %30 اإىل  ي�����ص��ل  م��ا  ب��ي��ع  بنيتها 

���ص��رك��ة  اإىل  ت���ل���ك احل�������ص���ة  ���ص��ت��م��ت��ل��ك  ال���ت���ي 

اأبوظبي  جلهاز  التابعة  اإنف�صتمنت�س  اإنفينيتي 

لال�صتثمار.

وق���ال���ت امل�������ص���ادر ال���ت���ي ط��ل��ب��ت ع����دم ن�صر 

الوزراء  جمل�س  اإن  الأمر،  حل�صا�صية  اأ�صمائها 

دي�صمرب   10 ب�����ص��روط يف  الت��ف��اق  ع��ل��ى  واف���ق 

حتى  ال�صروط  تلك  تت�صح  ومل  الأول.  كانون 

الآن.

ال�����وزراء الإي��ط��ايل  واأح��ج��م مكتب رئ��ي�����س 

عن  وكيه.كيه.اآر  لال�صتثمار  اأبوظبي  وجهاز 

التعقيب.

الموافقة ألبوظبي على شراء 10.3% بشبكة تابعة لتليكوم 
إيطاليا قيمتها بـ 608 ماليين دوالر

العربية-وكاالت

الثنن،  ام�س  ال��ذه��ب  اأ�صعار  تراجعت 

بفعل  املخاطر  عالية  الأ���ص��ول  �صعود  م��ع 

ب�����دء ا����ص���ت���خ���دام ل���ق���اح ك����وف����ي����د-19، مم��ا 

األ���ق���ى ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى الآم�����ال ح��ي��ال م��زي��د 

ب��ال��ولي��ات  وال��ن��ق��دي  امل���ايل  التحفيز  م��ن 

املتحدة.

 %0.3 للذهب  الفوري  ال�صعر  وانخف�س 

اإىل 1833.21 دولر لالأوقية، يف حن نزلت 

 %0.3 ع��ق��ود ال���ذه���ب الأم���رك���ي���ة الآج���ل���ة 

1838.10 دولر. اأي�صا لت�صجل 

وق�����ال الق���ت�������ص���ادي يف ب���ن���ك اأو.�����ص����ي.

بي.�صي، هوي يل: »حما�س لقاح كوفيد-19 

جديد  تي�صر  على  يطغى  اأن  امل��رج��ح  م��ن 

من جمل�س الحتياطي وحزمة اإنقاذ مايل 

يف املدى القريب، نقاًل عن رويرتز.

وتابع: »لكن الذهب قد ي�صعد يف 2021 

ع��ن��دم��ا ي��ت��ال���ص��ى ال���ت���ف���اوؤل ح��ي��ال ال��ل��ق��اح 

امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن اإىل ت��وق��ع��ات  وي���ع���ود ت��رك��ي��ز 

النقدي  التحفيز  ب�صبب  الت�صخم  ارت��ف��اع 

القت�صاد  �صيحتاجه  الذي  ال�صخم  واملايل 

الأمركي.«

بداأت الأحد اأوىل �صحنات لقاح فرو�س 

ك��ورون��ا م��ن ف��اي��زر وب��ي��ون��ت��ك يف ال��ولي��ات 

املتحدة، مما رفع الأ�صهم الآ�صيوية.

لكن حد من خ�صائر الذهب تقارير عن 

908 مليارات دولر قد  خطة اإنقاذ حجمها 

دميقراطي  م�صرع  ق��ال  اأن  بعد  ام�س  ُتقر 

للتو�صل  م�صتعدا  يكون  قد  حزبه  اإن  كبر 

اإىل حل و�صط.

 %0.1 الف�صة  ن��زل��ت  الأث���ن���اء،  ت��ل��ك  ويف 

ارت��ف��ع  بينما  ل��الأوق��ي��ة،  دولر   23.90 اإىل 

دولر   1016.57 م�صجال   %0.8 ال��ب��الت��ن 

و�صعد البالديوم 0.3% اإىل 2325.65 دولر 

لالأوقية.

العربية-وكاالت

ق���ال م��دي��ر ع���ام م��ن��ف��ذ ع��رع��ر احل���دودي 

مع ال�صعودية، حبيب كاظم العلي، اإن املنفذ 

العراقية،  املحلية  ال�صوق  اإنعا�س  يف  �صي�صهم 

دولر  مليار  اإىل  اإي��رادات��ه  ت�صل  اأن  وميكن 

خالل العام املقبل.

عرعر  »منفذ  اأن  ت�صريحات  يف  واأ���ص��اف 

ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ع  احل����دودي 

و�صيفتح  التجارة،  حركة  اأمام  ر�صمياً  افتتح 

اأي�����ص��اً اأم����ام امل�����ص��اف��ري��ن ب��ع��د الن��ت��ه��اء من 

كونه  ك��ورون��ا  جلائحة  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��واب��ط 

يعد اخل��ط ال���دويل ال���ربي ال���ذي مي��ر عرب 

العراق لتفويج احلجاج العراقين«.

امل��ع��ن��ي��ة  »ال�����دوائ�����ر  اأن  ال���ع���ل���ي  واأو������ص�����ح 

ا���ص��ت��ك��م��ل��ت م�����ص��ت��ل��زم��ات��ه��ا ك��اف��ة ل��ك��ي يعمل 

وعلى  طاقته  وبكامل   ،%100 بن�صبة  املنفذ 

مدار 24 �صاعة«، لفتاً اإىل اأن »املواد الداخلة 

هي امل�صرح بها ر�صمياً، اأي اأن كل مادة ت�صّدر 

بها تكون باإجازة ا�صتراد ر�صمية، ول ي�صمح 

�صهادة  اأو  اإج���ازة  م��ن دون  م��ادة  اأي  ب��دخ��ول 

املن�صاأ«، وفقا ل�صحيفة »ال�صرق الأو�صط«.

موؤ�ص�صة  �صي�صبح  »املنفذ  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

لأبناء  كبرة  عمل  فر�س  و�صيوفر  �صخمة 

حم��اف��ظ��ت��ي الأن����ب����ار وك����رب����الء، خ�����ص��و���ص��اً 

»�صيتم  اأن��ه  ع��م��وم��اً«، مبيناً  ال��ع��راق  ولأب��ن��اء 

التخلي�س اجلمركي و�صركات النقل واإن�صاء 

���ص��اح��ة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري داخ����ل الأرا����ص���ي 

ال��ع��راق��ي��ة، وه��ي جت��رب��ة ف��ري��دة م��ن نوعها 

مما  عراقية،  باأياٍد  الأعمال  كافة  و�صتجري 

يزيد توفر فر�س العمل«.

���ص��ي��ك��ون  اأن »ح��ج��م الإي�������رادات  واأو����ص���ح 

م��رت��ف��ع��ا وت�������ص���اع���دي���اً يف الأي�������ام امل��ق��ب��ل��ة«، 

اأن »امل��ن��ف��ذ ���ص��ي�����ص��ب��ح ب���واب���ة ل���دول  م���وؤك���داً 

منتجاتها  لت�صدير  وم�صر  العربي  اخلليج 

والب�صائع اإىل العراق«.

الذهب يهبط مع صعود األصول عالية المخاطر

العراق يتوقع مليار دوالر من إعادة فتح منفذ عرعر مع السعودية

المصنعون البريطانيون يحذرون من »ضربة قاضية« محتملة
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  كاليفورنيوم لال�سنان  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 44410 ( بتاريخ 

)2016/6/22 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : م�سطفى كامل خليل �سعبان

–الطابق  ب   12 بنايه   – اجلاردنز   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

الثالث

خلوي ) 0795412012 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200116886(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة يا�سر ح�سن عوده و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2011/3/3 حتت الرقم )100794( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/14 

عوده   القادر  عبد  ح�سن  مهدي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء/ االتو�سرتاد / مقابل �سريبة 

الدخل – ت: 0785484480

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وامل�سجلة  ذ.م.م   با�سا   زغلول  مطبخ  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

بتاريخ   )  47569  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 

)2017/5/2 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عائ�سة حمد اهلل ح�سني م�سفر

عنوان امل�سفي : عمان – اجلاردنز

�ص. ب ) 4921 ( الرمز الربيدي ) 11953 (

خلوي ) 0798717686 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200170663(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة نائل عمر عبد الهادي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2019/1/3 حتت الرقم )119076( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/13 

الهادي   عبد  حممد  عمر  نائل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  حممد  االمري  �ص.   / الزرقاء   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0772692095

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  املواد احلديثه لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 24947 ( بتاريخ 

)2011/5/19 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مراد احمد يو�سف اجلابري

عنوان امل�سفي : عمان – ابو علندا – بالقرب من �سركة مر�سيد�ص

خلوي ) 0790248320 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

اجلراجره  احلميد  عبد  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

 )  113230( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/2/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن امني سجل الشركات
يف املجموعة االردنية للمناطق 

الحرة واملناطق التنموية

14 ( من قانون ال�سركات االردين رقم  ا�ستنادًا الحكام املادة ) 

يف  ال�سركات  �سجل  امني  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة   )  22  (

باأن   التنموية  واملناطق  احل��رة  للمناطق  االردن��ي��ة  املجموعة 

�سركة » حممد نبيل » النحا�ص و�سركاه و امل�سجلة لدينا يف �سجل 

�سركات الت�سامن حتت الرقم ) 1202 ( بتاريخ 2012/11/18 

قد اجرت التغيريات التالية :

رفع راأ�سمال ال�سركة من ) 50000 ( خم�سون الف دينار لي�سبح 

) 200000 ( مائتي الف دينار اردين .

 امني �سجل ال�سركات

احمد ابو خ�سري

شركة درويش اخوان 
لالجهزة الكهربائية

 تهنى الفائزين بالحمله الرتويجية  

رقم 35713 بعنوان فجر البالون
احمد طالل احمد عقل / �سا�سة 32 بو�سة

اياد داود منر حمدان /ق�سيمة خ�سم 20 دينار

فدوى الهندي حت�سني احمد القا�سي /خالط جولد �سكاي

م�سعب رجب عطا القا�سي التميمي/ حم�سرة طعام

احمد ح�ّسني علي احل�سان / كويف ميكر

احمد حامت خليل حممد / مكوى بخار

حممد علي حممود عبد الهادي / ابريق ت�سخني

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

قيس مجدي علي الغزال

ملدة  العمل  ع��ن  لتغيبك  نظرا 

متتالية  اي��ام  ع�سرة  عن  تزيد 

خلدمات  امل�سانده  �سركة  ل��دى 

اال�سناد و مراكز االت�سال بدون 

لذا  ر�سمي  عذر  او  م�سروع  �سبب 

بالعودة  تنذرك  ال�سركة  ف��ان 

اىل عملك فورا و اال �سيتم انهاء 

الحكام  �سندا  لديها  خدماتك 

العمل  قانون  من  28/ه���  امل��ادة 

رقم 8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

شروق علي عبد الرؤوف اللحام

ملدة  العمل  ع��ن  لتغيبك  نظرا 

متتالية  اي��ام  ع�سرة  عن  تزيد 

خلدمات  امل�سانده  �سركة  ل��دى 

اال�سناد و مراكز االت�سال بدون 

لذا  ر�سمي  عذر  او  م�سروع  �سبب 

بالعودة  تنذرك  ال�سركة  ف��ان 

اىل عملك فورا و اال �سيتم انهاء 

الحكام  �سندا  لديها  خدماتك 

العمل  قانون  من  28/ه���  امل��ادة 

رقم 8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

الثالثاء  15/ 12 / 2020

اعالن دعوة اجتماع
املوافق  الثالثاء  يوم  لالجتماع  للحزب  العام  املوؤمتر  اأع�ساء  اق��وى  اردن  حزب  عام  اآم��ني  يدعو 

2020/12/29 ال�ساعة الرابعة م�ساء وذلك ملناق�سة جدول االأعمال التايل

1 - مناق�سة واإقرار التقرير املايل واالإداري لعام 2019

2- انتخاب اأع�ساء املجل�ص املركزي

3- ما ي�ستجد من اأعمال

ونظرا للظرف الوبائي ولقانون الطوارئ �سيكون االجتماع عرب من�سة زوم من خالل الرابط التايل :

Join Zoom Meeting:

https://us04web.zoom.us/j/73719920535?pwd=V
TJwYXJnVnFRVmk4L2lzZnc2dDVHUT09

Meeting ID : 737 1992 0535

PASSCODE : hGpL5x
علما انه يف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين يف هذا االجتماع فاإنه �سيعقد االجتماع الثاين يوم 

االأربعاء 2020/12/30 ال�ساعة الرابعة م�ساء و�سيكون مبن ح�سر

www.facebook.com/jordanssc Üƒ«Jƒj / ÊOQC’G »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG

00962 6 500 80 80
0800 22025

00962 6 550 18 80: ÊhÎµdE’G ójÈdGwebmaster@ssc.gov.jo

»eÓYE’G õcôŸG 
»YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG

رسالة الضمان
إلى أصحاب المنشآت غير المشمولة بالضمان

الضمان.. حماية وأمان

بادر .. بالشمول
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الدويل
90 الثالثاء  15/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

برئا�سة  اجلديدة،  الكويتية  احلكومة  اأدت 

االثنني،  ام�س  ال�سباح،  احلمد  اخلالد  �سباح 

نواف  الللبللاد،  اأمللر  اأملللام  الد�ستورية  اليمني 

االأحمد اجلابر، بعد اأيام من انتخابات جمل�س 

االأمة الكويتي اجلديد

الللل37  وتعترب هللذه احلكومة هي احلكومة 

يف تاريخ الكويت، بعد ا�ستقالها عن بريطانيا 

عام 1961

وزيرا   15 وت�سكلت احلكومة اجلديدة من 

ووزير دولة، �سمنهم وزراء جدد، اأبرزهم ثامر 

جابر  وحللمللد  للداخلية،  وزيلللرا  ال�سباح  علي 

ال�سباح نائبا لرئي�س جمل�س الللوزراء ووزيللرا 

للدفاع، وحممد عبد اللطيف الفار�س، وزيرا 

للنفط

الللوزاريللة  يف حللني، بقيت بع�س احلللقللائللب 

الأ�للسللحللابللهللا اللل�للسللابللقللني، حلليللث احللتللفللظ عللدد 

وزيللر  بينهم  وملللن  مبنا�سبهم،  اللللللوزراء  مللن 

وال�سحة،  ال�سباح،  نا�سر  اأحللمللد  اخلللارجلليللة، 

با�سل ال�سباح، فيما عني وزير الداخلية ال�سابق 

اأن�س ال�سالح، وزيرا ل�سوؤون جمل�س الوزراء

كما مت تعيني خليفة م�ساعد حمادة، وزيرا 

للمالية، ورنا عبد اهلل الفار�س، وزيرة لاأ�سغال 

العامة ووزيللرة دولة لل�سوؤون البلدية، ونائب 

رئي�س جمل�س االأمة ال�سابق، عي�سى الكندري، 

وزيلللللللرا لللللللل�لللسلللوؤون االجللتللمللاعلليللة ولللللاأوقللللاف 

وال�سوؤون االإ�سامية

وتلل�للسلللللم عللبللد اللللرحلللملللن بللللللداح امللللطلللري، 

من�سب وزيلللر االإعللللام ووزيللللر دوللللة للل�للسللوؤون 

املدلج،  الرحمن  واأ�سبح في�سل عبد  ال�سباب، 

وزيرا للتجارة وال�سناعة ووزير دولة لل�سوؤون 

من  العدل  وزارة  كانت  حني  يف  االقت�سادية، 

ن�سيب نواف �سعود اليا�سني

واأعلن اأمر الكويت، يوم الثاثاء املا�سي، 

اإعللادة تكليف ال�سيخ �سباح خالد ال�سباح  عن 

برئا�سة جمل�س الوزراء

واأكللللد االأمللللر االأملللللري اأن رئلليلل�للس الللللوزراء 

الللللللوزارة  اأعللل�لللسلللاء  بللر�للسلليللح  “يكلف  امللللعلللني، 

الإ�للسللدار  علنيا  اأ�سمائهم  وعللر�للس  اجلللديللدة، 

مر�سوم بتعيينهم”

املكلف  الللللوزراء  رئي�س  على  اأن  اإىل  واأ�للسللار 

اإىل جمل�س االأمة”،  واإباغه  االأمر،  “تنفيذ 
�للسللدوره،  تللاريللخ  بلله منذ  “يعمل  اأنللله  م�سيفا 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية”

ين�س  الكويتي  الد�ستور  اأن  بالذكر  جدير 

على اأنه “يجب اأن يكون اأحد اأع�ساء احلكومة 

من االأ�سخا�س الذين مت انتخابهم يف جمل�س 

االأمللة، ويجب اأال يزيد عدد اأع�ساء احلكومة 

عن ثلث اأع�ساء جمل�س االأمة املنتخبني )عدد 

اأع�ساء الربملان 50 ع�سوا(”

بعد  للللللكللويللت  حللكللومللة  اأول  تلل�للسللكلليللل  ومت 

اال�ستقال عن اململكة املتحدة، يف عهد االأمر 

يناير   17 ال�سباح، يف  ال�سامل  ال�سيخ عبد اهلل 

انتقالية حتى بدء  1962، حيث كانت حكومة 

العمل بالد�ستور

االنباط-وكاالت

ك�سفت و�سائل اإعام عربية ام�س االثنني ، اأن 

التقارب بني “تل اأبيب” واأنقرة �سيثمر قريباً عن 

“اإ�سرائيل” قريباً،  تعيني االأخللرة �سفراً لها يف 

بعد اأن غادرها ال�سفر قبل 10 اأعوام

واأفللادت �سحيفة هاآرت�س العربية، اأن تركيا يف 

طريقها لتعيني �سفر جديد لها يف “اإ�سرائيل”، يف 

حال مل حتدث اأي مفاجاآت تف�سد التقارب بينهما

وتعد هذه هي املرة االأوىل التي �سر�سل فيها 

كان  اأن  بعد  اإ�سرائيل،  اإىل  �سيا�سًيا  �سفًرا  تركيا 

اجلي�س  عمليات  عقب  غللادرهللا  ال�سابق  ال�سفر 

االإ�سرائيلي املتكررة يف غزة ومنها حادثة مهاجمة 

ال�سفينة الركية عام 2010

وجللود  تللوؤكللد  تقارير  اإىل  ال�سحيفة،  واأ�للسللارت 

اإىل  واإ�للسللرائلليللل، م�سرًة  بللني تركيا  تللقللارب جديد 

املخابرات  جهاز  رئي�س  عقدها  ولللقللاءات  حتركات 

موؤخًرا  اإ�سرائيليني  م�سوؤولني  مع  فيدان  هاكان 

بهذا ال�ساأن

ولفتت ال�سحيفة اإىل موقف اخلارجية الركية 

من اإعللان االتللفللاق بني اإ�سرائيل واملللغللرب والللذي 

تفعل،  فيما  دوللللة  كللل  حللريللة  على  بالتاأكيد  جلللاء 

يف حللني كللانللت هاجمت االتللفللاقلليللات مللع االإمللللارات 

والبحرين �سابًقا

ووفًقا لل�سحيفة، فاإن �سركة تركية �ستناف�س يف 

االأيام املقبلة على مناق�سة لا�ستحواذ على ميناء 

حيفا، وهي مناق�سة تناف�س عليها االإمارات

من  “اإ�سرائيل”  فللللاإن  اللل�للسللحلليللفللة،  وبللحلل�للسللب 

جانبها تتعامل مع الق�سية بدون عجلة من اأمرها، 

وال يللوجللد مللعلللللومللات عللن اأنللهللا �للسللر�للسللل �سفًرا 

كورونا  باأزمة  احلكومة  ان�سغال  ب�سبب  اأنقرة  اإىل 

واإمللكللانلليللة وجللللود انللتللخللابللات، لللكللن وجللللود فر�سة 

اأي  ت�سكل  تركيا لن  العاقات مع  الإعلللادة  �سانحة 

م�ساكل عائًقا اأمام ذلك

االنباط-وكاالت

الللطللاقللة  وزارة  يف  مللل�لللسلللوؤول  ملل�للسللدر  كلل�للسللف   

ال�سعودية، تفا�سيل حادث انفجار اإحدى ناقات 

النفط التابعة، ل�سركة �سحن بريطانية يف ميناء 

جدة

قللال  اللل�للسللعللوديللة،  “�سبق”  ل�سحيفة  ووفلللًقلللا 

كانت  الوقود،  لنقل  �سفينًة خم�س�سًة  اإن  امل�سدر 

يف  الوقود  لتفريغ  املُخ�س�سة  الفر�سة  يف  را�سيًة 

جللدة، تعر�ست يف الدقائق االأوىل من �سباح يوم 

ا�ستعال  عنه  نتج  ُمفخخ،  بقارب  لهجوم  االثنني، 

حريٍق �سغر بها

واأ�ساف اأن وحدات االإطفاء وال�سامة متكنت 

على الللفللور مللن اإخللمللاده، ومل ينجم عللن احلللادث 

تلحق  مل  كما  االأرواح،  يف  خ�سائر  اأو  اإ�سابات  اأي 

تللاأثللر يف  اأو  الللوقللود،  اأ�للسللرار مبن�ساآت تفريغ  اأي 

اإمداداته

ونللدد امل�سدر، بهذا الهجوم االإرهللابللي، موؤكدا 

اأنه ياأتي بعد فرة وجيزة من الهجوم على �سفينة 

توزيع  حمطة  وعلللللى  ال�سقيق،  مدينة  يف  اأخلللرى 

املنتجات البرولية يف �سمال جللدة، وعلى من�سة 

املنتجات  توزيع  ملحطة  التابعة  العائمة  التفريغ 

البرولية يف جازان

و�للللسللللدد علللللى اأن هلللللذه االأعلللللملللللال االإرهلللابللليلللة 

الللتللخللريللبلليللة، املللوجللهللة �للسللد املللنلل�للسللاآت احللليللويللة، 

تتخطى ا�ستهداف اململكة، ومرافقها احليوية، اإىل 

ا�ستهداف اأمن وا�ستقرار اإمدادات الطاقة للعامل، 

واالقت�ساد العاملي

ونوه اإىل خطورة مثل هذه االأفعال االإجرامية 

وتللاأثللرهللا املللدمللر على حللركللة املللاحللة البحرية، 

واأمللللن الللل�لللسلللادرات الللبللروللليللة، وحللريللة الللتللجللارة 

واملياه  ال�سواحل  تهديد  اإىل  باالإ�سافة  العاملية، 

�س لكوارث بيئية كربى، ميكن  االإقليمية بالتعرُّ

اأن تنجم عن ت�سّرب البرول اأو املنتجات البرولية

وبنّي امل�سدر اأن العامل، بات اليوم، اأكرث من اأي 

وقٍت م�سى، يف حاجٍة ُملحة للوقوف، �سًفا واحًدا، 

�للسللد مللثللل هلللذه االأفلللعلللال االإرهللابلليللة التخريبية، 

واتخاذ اإجراءاٍت عمليٍة رادعة �سد جميع اجلهات 

االإرهابية التي تنفذها وتدعمها

اأفلللادت  “رويرز” االإخللبللاريللة،  وكللانللت وكللالللة 

يللوم االثللنللني، بللاأن اإحلللدى ناقات النفط التابعة 

ل�سركة �سحن بريطانية اأ�سيبت من قبل “م�سدر 

حريق  با�ستعال  ت�سبب  ممللا  جمللهللول  خارجي” 

ووقوع انفجار اأثناء تفريغ ال�سفينة يف ميناء جدة 

بال�سعودية

ونللقلللللت الللوكللالللة عللن بلليللان اأ�للسللدرتلله ال�سركة 

قوله: “اأ�سيبت بي دبليو راين من م�سدر خارجي 

اأثناء تفريغها يف جدة باململكة العربية ال�سعودية، 

 14 يللوم  املحلي  بالتوقيت   00:40 ال�ساعة  نحو  يف 

وحريق  انللفللجللار  يف  ت�سبب  ممللا   ،  2020 دي�سمرب 

الحق على منت ال�سفينة”

احلريق،  اأخمد  الطاقم  اأن  ال�سركة  واأ�سافت 

ومل ي�سب اأحد. واأ�سافت اأن اأ�سرارا حلقت باأجزاء 

من ج�سم ال�سفينة

واأفادت منظمة “عمليات التجارة البحرية يف 

اململكة املتحدة” )UKMTO(، باأنه مت اإغاق 

اأكللرب ميناء يف  الللذي يعد  ال�سعودي،  ميناء جللدة 

اململكة، بعد االنفجار يف ناقلة النفط الربيطانية

االنباط-وكاالت

والللده  �للسللورة  الرحمن  عبد  الفتى  مي�سك 

دمللوع  ويللغللالللب  حلللاوة،  النا�سر  عبد  ال�سهيد 

كان  التي  ي�ستذكر م�ساعر احلنان  عينيه وهو 

يغمره بها والده قبل اأن يغادر احلياة اإىل االأبد

ويقول عبد الرحمن لوكالة بعد اإ�سابة اأبي 

ودخوله امل�ست�سفى مل يعد كما كان �سابقاً.. مل 

تناول  اأو  الوقوف على قدميه  قللادرا على  يعد 

الطعام.. افتقدنا �سحكته وماطفته لنا”

كانت م�ساعر احلزن تخيم على االأجللواء يف 

منزل عائلة حاوة بحي املخفية مبدينة نابل�س 

�سمايل ال�سفة الغربية املحتلة

بر�سا�س  باإ�سابته  متاأثرا  حللاوة  ا�ست�سهد 

اأ�سهر، تارًكا خلفه ثاثة  اأربعة  االحتال قبل 

اأبناء وعائلة وّدعته بالدموع واحل�سرة

املا�سي،  اأغ�سط�س  مللن  ع�سر  ال�ساد�س  ويف 

والنطق،  لل�سمع  الللفللاقللد  النا�سر  عبد  تللوجلله 

القد�س  مدينة  تقطن  الللتللي  �سقيقته  لللزيللارة 

املحتلة وال�ساة يف امل�سجد االأق�سى املبارك

نادى  القد�س،  �سمايل  قلنديا  حاجز  وعلى 

عليه اجلنود واأمروه بالتوقف، لكنه مل ي�ستمع 

لندائهم، فوا�سل �سره دون اأن يدري ما يجري 

حوله، فعاجلوه باإطاق الر�سا�س احلي على 

�ساقه، فاأ�سابوه بر�سا�ستني ت�سببتا له بنزيف 

وتفتت العظم

يكونوا  مل  اأنللهللم  اإىل  اأنللللور  �سقيقه  وي�سر 

يعلمون بنية عبد النا�سر التوجه اإىل القد�س، 

�سقيقتهم  اأحلللوال  �ساأله قبل يومني عن  وكللان 

هناك، واأبدى رغبته بزيارتها

اأن اجلنود على احلاجز مل يوجهوا  ويوؤكد 

باإمكانهم  “كان  وقللال:  بالتوقف،  اإنلللذار  اأي  له 

اإطاق ر�سا�سات حتذيرية يف الهواء، اأو الطلب 

من اأحد املارة تنبيهه، لكنهم مل يفعلوا”

“�سعاري  م�ست�سفى  اإىل  النا�سر  عبد  نقل 

ت�سيدق” لتلقي العاج، لكنه مل يجد فيه اإال 

اأ�سهر  نحو ثاثة  بعد  ليعود  الطبي،  االإهمال 

اإىل بيته ينتظر اأجله الذي مل ميهله طويا

ويللحللّمللل اأنلللللور االحلللتلللال بللكللل مللوؤ�للسلل�للسللاتلله 

ا�ست�سهاد  عللن  امل�سوؤولية  والطبية،  الع�سكرية 

�سقيقه، ابتداء با�ستهدافه بالر�سا�س با مربر، 

وانتهاء باإهماله طبيا ورف�س ا�ستكمال عاجه

ويقول لوكالة “�سفا”: “مبجرد اأن تلقينا 

للم�ست�سفى،  توجهت  النا�سر  عبد  اإ�سابة  نباأ 

وبعد ثاثة اأيام من البحث ا�ستطعت الو�سول 

ال�سحي،  و�سعه  على  اأطلعني  الللذي  للطبيب 

واأخربين اأنهم اأجروا له عملية جراحية”

كانت  للله  اأجللريللت  التي  العملية  اأن  وتبني 

وت�سميد  النزيف  لوقف  اأويل  اإ�سعاف  جمرد 

اجلللراح، دون اأي تدخل جراحي لعاج عظام 

ال�ساق املفتتة

اأنلله ونتيجة لاإهمال الطبي،  اإىل  وي�سر 

اأ�سيب بالتهاب يف مو�سع اجلللرح وتللرك اأثرا 

مدمرا على وظائف االأجهزة

وي�سيف “كان هنا اإ�سرار �سديد من اإدارة 

اأنلله �سيعود  بللدعللوى  اإخللراجلله  امل�ست�سفى على 

ال�ستكمال عاجه بعد �سهر”

وبللعللد نللحللو مللائللة يلللوم ملللن كللفللاح �سقيقه 

نهائي من  قللرار  امل�ست�سفى، �سدر  الإبقائه يف 

مدينة  اإىل  لينقل  باإخراجه،  امل�ست�سفى  اإدارة 

نابل�س فاقدا للوعي

ال�سهيد عبد  تلقاها  التي  املعاملة  وتظهر 

النا�سر خال فرة تواجده بامل�ست�سفى، اإىل 

ال�سحية  حالته  بللتللدهللور  اأ�سهمت  ملللدى  اأي 

و�للسللوال اإىل ا�للسللتلل�للسللهللاده بللعللد اأ�للسللبللوعللني من 

عودته اإىل بيته

فخال الفرة االأوىل لدخوله امل�ست�سفى 

كان واعياً، وا�ستطاع التعرف على �سقيقه، لكنه 

ما لبث اأن دخل يف غيبوبة كان خالها كثر 

احلركة ويئن من �سدة االأمل

حماوالتي  كللل  “رف�سوا  �سقيقه:  ويللقللول 

حني  اإىل  امل�ست�سفى  مللن  اإخلللراجللله  لللتللاأجلليللل 

البحث عن م�ست�سفى اآخر ي�ستقبله”، ويعزو 

ذلك اإىل خوفهم من اأن يفارق احلياة عندهم

اإ�سرائيلي،  تاأهيل  ملركز  نقله  رف�سوا  كما 

بحجة اأنه ال يحمل الهوية االإ�سرائيلية

وي�سيف “قلت لهم اأن هذا اإن�سان م�ساب 

الللازم  بالعاج  اأن يح�سل على حقه  ويجب 

بغ�س النظر عن هويته”

وت�ستذكر �سقيقته فاتن طيبة القلب التي 

متللتللع بللهللا �سقيقها اللل�للسللهلليللد، وحللبلله الأبللنللائلله 

وعائلته

رحيما  “كان  “�سفا”:  لللوكللالللة  وتلللقلللول 

بللاأبللنللائلله، �سديد احللللب لللهللم، ويللوؤثللرهللم على 

اإعللاقللتلله كللان يعمل مللع �سقيقه  نف�سه، ورغلللم 

ليك�سب قوته بيده”

وت�سر اإىل اأنه وبعد عودته اإىل نابل�س كان 

عينيه مفتوحتان،  اأن  رغللم  الوعي  غائبا عن 

وكلللانلللت حلللركلللاتللله تللبللني مللللدى مللعللانللاتلله من 

االأوجاع

 الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين أمام أمير البالد

 بعد غياب 10 سنوات: تعيين سفير تركي ل»إسرائيل«

 السعودية تكشف تفاصيل حادث انفجار سفينة وقود في جدة

 فاقد للسمع والنطق. الشهيد حالوة.. جريمتا إعدام وعنصرية نفذها جنود االحتالل وأطباؤه

االنباط-وكالت

جددت البلدية االإ�سرائيلية بالقد�س، االإثنني، 

اليو�سفية  للمقربة  تابعة  اأر�للللس  على  اعللتللدائللهللا 

القد�س  القدمي، يف  لل�سور  املا�سقة  االإ�سامية، 

وو�سل طاقم من البلدية برفقة جرافة وبحرا�سة 

عللنللا�للسللر مللن اللل�للسللرطللة االإ�للسللرائلليللللليللة اإىل اأر�لللس 

اإقللامللة  البلدية  تللنللوي  حيث  للمقربة،  ما�سقة 

حديقة وقللال اأحللمللد الللدجللاين، املللديللر التنفيذي 

للجنة املقابر االإ�سامية يف القد�س، لاأنا�سول: 

يقوم طاقم البلدية بحرا�سة ال�سرطة االإ�سرائيلية 

املا�سقة  ال�سهيد  �للسللرح  اأر�للللس  على  بللاالعللتللداء 

للمقربة اليو�سفية

وكلللانلللت طلللواقلللم الللبلللللديللة قلللاملللت قللبللل نحو 

اأ�للسللبللوعللني، بللتللدمللر اللللللدرج املللللللوؤدي اإىل املللقللربة 

الفل�سطينيون  ي�ستخدمه  واللللللذي  اللليللو�للسللفلليللة، 

للو�سول اإليها، واأي�سا اإىل امل�سجد والبلدة القدمية 

عرب باب االأ�سباط ويف حينه، متكن الفل�سطينيون 

من وقف االعتداء ولكن الدجاين قال: ا�ستاأنفت 

اجلزء  اجللللدار يف  بهدم  اللليللوم،  اعتدائها  البلدية 

قللبللور منذ  تللتللواجللد  املللقللربة، حيث  ال�سمايل مللن 

ع�سرات ال�سنني واأ�ساف: يجب وقف االعتداء على 

وجزء  اإ�سامي،  وقف  منطقة  باعتبارها  املنطقة 

من املقربة االإ�سامية، وفيها قبور مل�سلمني وتابع 

الدجاين: تقول البلدية اإنها تريد اإقامة حديقة 

حديقة،  اإىل  بللحللاجللة  ل�سنا  ولللكللنللنللا  املللنللطللقللة،  يف 

فاملقربة اليو�سفية تتكد�س بالقبور، وهناك حاجة 

لتو�سيعها ولي�س مل�سادرة اأجزاء منها وكان ع�سرات 

ملنع  املللكللان يف حمللاولللة  الفل�سطينيني جتمعوا يف 

البلدية من موا�سلة العمل ومل ي�سدر تعقيب من 

البلدية االإ�سرائيلية على ما تقوم به من اأعمال يف 

اأر�س املقربة

االنباط-وكاالت

نلللفلللت حللللركللللة املللللقللللاومللللة االإ�لللسلللامللليلللة 

تداوله  يتم  ما  االإثللنللني،  ام�س  )حما�س(، 

عرب االإعللام العربي ب�ساأن تقدم يف ملف 

تبادل االأ�سرى بني املقاومة واالحتال

وقللللال املللتللحللدث بللا�للسللم احللللركلللة، حللازم 

قا�سم، اإن “ما يروجه االإعام ال�سهيوين 

حللللول احلللللللراك يف ملللللف تلللبلللادل اأ�لللسلللرى، 

حملللاوللللة ملللن نللتللنلليللاهللو لللتللعللزيللز حلل�للسللوره 

�للسللهلليللونلليللة  انلللتلللخلللابلللات  الأي  اللل�للسللخلل�للسللي 

متوقعة”

و�سّدد قا�سم، “هذا احلديث االإعامي 

اأ�سا�س له من ال�سحة، فا  ال�سهيوين ال 

جديد يف هذا امل�سار”

واأ�ساف اأن “نتنياهو مازال يتهرب من 

اتخاذ قرار يف هذا امللف، ويتاعب مب�ساعر 

عائات اجلنود ال�سهاينة االأ�سرى”

 السلطات اإلسرائيلية تعتدي 
على أرض مقبرة إسالمية بالقدس

 »ال جديد في هذا المسار«... حماس: ما يروجه إعالم 
االحتالل بشأن »صفقة تبادل« ال أساس له من الصحة

 اخرت هذا العنوان االأن�سب ملقالتي من اأغنية �سهرة للُمغنية ال�سهرة فروز، الأحتدث عن واحدة من 

�سة لاطاع على َمَعِامل عا�سمتنا احلبيبة والعريقة منذ  زياراتنا االأخرة �سمن )برنامج اأردننا جّنة(، خُم�سّ

اآالف ال�سنني. عّمان الَعّمونية تربع على عدة جبال عتيقة ِعتق االأزمنة الب�سرية نف�سها، لتعك�س اأ�سعة ال�سم�س 

ب�سياء عظيم ينبثق من حجارتها ال�سخمة، ُي�سيء القلوب والعقول، وَي�سحنها بطاقة متجددة َت�ستمد اأ�سالتها 

ويتوا�سل زخمها َعرب االألفيات.

 ها هي َعّماننا تختال ك�سبية َن�سرة جتتذب اأنظار وعقول العامل اإليها، ليغرفوا منها الدرو�س والِعرب ما 

وَمرامي وجود االن�سان فيها، واأ�سباب  اإىل ذلك �سبيا، لُيدركوا معنى قد�سية احلياة عنواناً وهدفاً  و�سعهم 

اإقامته الِعمران على ِقممها، ولُتباري عّمان القريب والبعيد بح�سارتها ومهارة �سعبها منذ والدته على اأر�سها 

ر االأول يف   الزاخرة باملعاين الكبرة املَاثلة اإىل اللحظة اأمام اخَللق اأجمعني.. َعَمان �سهدت خطوات التح�سّ

الزمن املَ�ساعي، فاأف�سى ذلك بها اإىل ن�سر فل�سفة التاآخي، فقبول االآخر والتنّوع الب�سري يف خمتلف األوانه، وعلى 

راأ�سها امل�ساعر االن�سانية املتداخلة واملتاآزرة واملتحابة.

اأواًل، وفقاً للربنامج املُعد ر�سمياً من وزارة ال�سياحة واالآثللار املوقرة، للتجّول يف )جبل القلعة(   انطلقنا 

الوا�سع ال�سا�سع، املُِطل على جبال عّمان القدمية التي كانت و�ستبقى عا�سمة ال�سماء، وحا�سنة للتعاليم االإلهية. 

ومن هناك ا�ستكملنا رحلتنا التاريخية، م�سياً، يف )و�سط البلد(، حيث املدرج الروماين ال�سخم الذي يت�سع 

الأكرث من خم�سة اآالف م�ساهد، واملتاحف املُلحقة به وتتحدث عن املا�سي ال�سحيق، وعن احل�سارة االأردنية عرب 

التاريخ املحلي واملَُعا�سر. وكما يف )جبل القلعة( كذلك يف )املللدرج(، �ساهدنا ما مل نحلم به من ُلقيات اأثرية 

ال ُتقّدر بثمن مادي اأبداً، فهي ُمنتج حملي ُمبدع لان�سان االأردين القدمي الذي تطور اإبداعه بجهده وعرق 

جبينه لتعمر املنطقة، و�سيانتها، واالأخذ بها اإىل َعاء ُمت�سل عرب االأزمان، اإذ ا�ستهرت الباد االأردنية به ويف 

اأرجاء العامل، ما اأك�سبها عامة وعراقة متميزة، تتحدث عن ثقافة وح�سارة اأ�سيلًة ملعرو�سات اأجنحة التاريخ 

يف جبل القلقة و )املدرج( وعن غرها من النواحي االأردنية، وهذه توؤكد مبادىء الَكرم وال�سرف واملُروءة واالإثار 

وال�سجاعة والرجولة لدى االأُردنيني الذين اجتذبوا االأمم �سوبهم.

 كنا نتمنى نحن النا�سطات الكثرات يف نادي “ناديجدا” ل�سديقات الثقافة الرو�سية يف االأردن، اأن متتد 

زيارتنا اإىل مواقع قدمية اأخرى يف اجلبال االأخرى لَعّمان، لننهل منها مزيداً من املعلومات الازمة حلياتنا يف 

وعاء احل�سارة االأردنية، ونتمنى على وزارة ال�سياحة واالآثار اأن يكون لديها برامج ُمتجددة للتعريف بالعا�سمة 

رة، ذلك اأن االأهم لل�سياح هو اأواًل معرفة العا�سمة  ومتاحفها العديدة، التاريخية، وتلك التي تتحدث عن املَُعا�سَ

و�سكانها واأوجه ازدهارها، واالأهم يف تاريخها وواقعها املُعا�س، ومن خال ذلك كله يتم اجتذاب املزيد منهم اإليها 

و�سوب اأرجاء االأُردن، بخا�سة يف زمن نواجه فيه اأكاذيب تن�سرها بع�س اجلهات املُغر�سة عن اململكة حلرمانها 

من ال�سيل ال�سياحي العاملي.

 وتعليقاً على رحلتنا الّعمانية، قالت ال�سيدة “كارا ت�سرمينيخ”، م�سورة النادي، التي ترافق جمموعاته 

يف اأرجاء االأردن، وتعمل على توثيقها ون�سرها، اأنا اأحب االأردن وعلى ثقة تامة اأن حمبتي هذه عميقة ومتاأ�سلة، 

وكلما اأنا اأوِغُل يف معرفة االأردن تزداد حمبتي لهذا البلد الكبر بتاريخه وقيادته الها�سمية الفذة و�سعبه، ولهذا 

فهو وطني اأي�ساً الذي اأدعو اإليه يف َحّلي وترحايل يف خمتلف البلدان التي اأزورها واأعمل على ترويجه فيها. يف 

االأُردن حتيا عائلتي، وهنا يقوم بيتي، حيث ُولد اأبنائي، وهم يحملون االأردن على اأكّفهم، واأريد اأن يكون اأبنائي 

ُمفَعمون بُحِب االأردن وثقافته وح�سارته ال�ساربة جذورها لي�س يف اأعماقه فح�سب، بل ويف اأعماق الب�سرية على 

اإت�ساع الكون ب�سعوبه وثقافاته وقومياته. 

 وت�سيف كارا، اأن برنامج )اأردننا جّنة( يعمل على تطوير اجلذب ال�سياحي واحل�ساري نحو اململكة، وعلى 

اإعادة األق التدفق اإىل اأر�سه من خمتلف اجلهات، وين�سط يف تعظيم ال�سياحية الداخلية التي َي�ستهدفها هذا 

الربنامج مبا ُيقدمه من عوامل جذب ل�ستى �سرائح ال�سكان املحليني.

*كاتبة واإعامية رو�سية متخ�س�سة بالتاريخ وال�سياحة االأردنية، ورئي�سة حترير جريدة »امللحق الرو�سي«، 

الناطق باللغة الرو�سية يف �سحيفة »ذا �ستار« �سابقاً.

نيدوغينا  يلينا 

)عّمان في القلب(



الدويل
01 الثالثاء  15/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

حممد  الفل�سطيني  ال��وزراء  رئي�س  ق��ال 

ا�ستية اإن هناك حملة حتري�س جديدة على 

وال�سهداء والأ�سرى  الفل�سطيني  املنهاج 

اجلل�سة  م�����س��ت��ه��ل  ل���ه يف  ك��ل��م��ة  واأك����د يف 

امل���ن���ه���اج  اإن  حل����ك����وم����ت����ه:  الأ�����س����ب����وع����ي����ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ن���ت���اج ت���اري���خ���ن���ا وث��ق��اف��ت��ن��ا 

احل�سارية،  وم�ساهمتها  وديننا  ون�سالنا 

وال�������ذي مت ال��ت��م�����س��ك ف���ي���ه ع���ل���ى ط���اول���ة 

املفاو�سات لن نتنازل عنه باملنهاج: القد�س 

ال�سيا�سة  ويف  املناهج  يف  فل�سطني  عا�سمة 

يربط  وم��ن  جم��ال،  ك��ل  ويف  القت�ساد  ويف 

م�����س��اع��دت��ه ب���ه���ذا ���س��ن��م��ول م��ن��اه��ج��ن��ا م��ن 

ميزانيتنا

يعك�س  وط��ن��ي��ا  منهاجا  ن��ري��د  واأ����س���اف: 

واق��ع��ن��ا وروؤي��ت��ن��ا وال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وي��ع��زز 

ال�سمود ويعك�س جمتمعنا بروحه التعددية

واأ�ساد ا�ستية بدور املعلمني يف يوم املعلم 

على  اليوم  �ست�سادق  احلكومة  اأن  واأعلن   ،

التفاقية بني وزارة الرتبية والحتاد حول 

مطالبهم

ح��م��ل��ة  ه�����ن�����اك  اأن  ذك��������ره  واجل������دي������ر 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ���س��د امل���ن���ه���اج ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

املانحة  ال��دول  حتري�س  اأ�سا�س  على  تقوم 

لل�سلطة  م��ال��ي��ة  م�����س��اع��دات  ت���ق���دم  ال���ت���ي 

التعليم،  دع���م  جم���ال  ويف  الفل�سطينية، 

ي��دع��م  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل  امل��ن��ه��اج  اأن  ب��زع��م 

ال�سالم

وي���رك���ز امل��ن��ه��اج ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى اأن 

الفل�سطينية  الدولة  عا�سمة  هي  القد�س 

امل�����س��ت��ق��ل��ة، ك��م��ا ي���اأت���ي ع��ل��ى ذك���ر الأ����س���رى 

امل�ستوطنات  وع��ل��ى  الح��ت��الل،  �سجون  يف 

ال�سفة،  اأرا���س��ي  تنهب  التي  الإ�سرائيلية 

وع����ن ال�������س���ه���داء، وامل���ع���ان���اة ال���ت���ي ���س��ب��ب��ه��ا 

الحتالل واإجراءاته على الأر�س

وق���������د ط������ال������ت ح����م����ل����ة ال����ت����ح����ري���������س 

اأي�سا  الغربية،  ال��دول  لدى  الإ�سرائيلية، 

الح��ت��الل،  �سجون  يف  والأ���س��رى  ال�سهداء 

بعد اأن قامت �سلطات الحتالل با�ستقطاع 

الفل�سطينية،  ال�سرائب  اأم���وال  م��ن  ج��زء 

ك��ون��ه��ا ت��دف��ع ك��اإع��ان��ات ل��ع��وائ��ل ال�����س��ه��داء 

والأ�سرى

وخ���الل اجل��ل�����س��ة ���س��ك��ر رئ��ي�����س ال����وزراء 

من  املتحدة  الأمم  يف  �سوتت  التي  ال��دول 

اإىل  م�سريا  الفل�سطيني،  ال�سعب  حق  اأجل 

اأن فل�سطني ح�سلت على 6 قرارات جديدة 

تتعلق بحق تقرير امل�سري و�سيادته

وج��������دد اإدان�����������ة حم���������اولت احل���ك���وم���ة 

ال�ستيطانية،  البوؤر  �سرعنة  الإ�سرائيلية 

وقال: ال�ستيطان بكل اأ�سكاله غري �سرعي 

وغري قانوين واإىل زوال

االباط-وكاالت

اأك�������دت ج���ام���ع���ة ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة ع��ل��ى 

�سرورة موا�سلة املجتمع الدويل دعم وكالة 

الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�����س��غ��ي��ل  غ���وث 

اأو  “الأونروا” ورف�س اأي حماولت لإنهاء 
دورها تقلي�س 

و���س��دد الأم����ني ال��ع��ام امل�����س��اع��د ل�����س��وؤون 

ف��ل�����س��ط��ني والأرا������س�����ي ال���ع���رب���ي���ة امل��ح��ت��ل��ة 

اأبو علي يف كلمته  العربية �سعيد  باجلامعة 

���س��وؤون  على  امل�سرفني  مل��وؤمت��ر  الفتتاحية 

امل�سيفة  العربية  ال��دول  يف  الفل�سطينيني 

105، وال�����ذي ب�����داأت اأع��م��ال��ه،  يف دورت�����ه ال�������

ال���ي���وم الث����ن����ني، ب��رئ��ا���س��ة ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة 

دائ��رة  رئي�س  التحرير،  ملنظمة  التنفيذية 

����س���وؤون ال��الج��ئ��ني اأح��م��د اأب����و ه����ويل، عرب 

اأهمية  على  “كونفرن�س”،  الفيديو  تقنية 

ال��دويل  لاللتزام  كعنوان  عليها،  احل��ف��اظ 

جت����اه ق�����س��ي��ة ال��الج��ئ��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، 

حل�����ني ح�����ل ق�������س���ي���ت���ه���م، وف����ق����ا ل�����ق�����رارات 

ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة، وذل���ك ب��اإي��ج��اد اآل��ي��ات 

بدورها  للقيام  فعالة لدعمها، وم�ساندتها، 

احل���ي���وي يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات الأ���س��ا���س��ي��ة 

الفل�سطينيني لالجئني 

اأب����و ع��ل��ي اإىل الأزم������ة امل��ال��ي��ة  وت���ط���ّرق 

“الأونروا”،  ب���ه���ا  مت����ر  ال����ت����ي  اخل���ان���ق���ة 

اأن ال��ع��ج��ز امل���ايل ق��د ب��ل��غ ح��دا  م��ن��وه��ا اإىل 

غ��ري م�����س��ب��وق، م��ا ي��ه��دد ب��ت��وق��ف اخل��دم��ات 

الأ����س���ا����س���ي���ة ال�������س���روري���ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

ما  وه��و  الفل�سطينيني،  لالجئني  الوكالة 

ال��ع��واق��ب والآث����ار على ق�سية  ب��اأ���س��د  ي��ن��ذر 

امل�سيفة،  العربية  ال��دول  وعلى  الالجئني، 

باأ�سرها واأمن وا�ستقرار املنطقة 

الأمانة  اإن  امل�ساعد،  العام  الأم��ني  واأك��د 

املو�سوع  ه��ذا  ي��ويل  ال��ع��ام  واأمينها  العامة 

دائماً  بنداً  وان�سغاله، وي�سعه  اهتمامه  جل 

كما  واجتماعاته،  ور�سائله،  ات�سالته،  يف 

وج���ه ق��ط��اع��ات الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة مب��ا فيها 

املحتلة  العربية  والأرا�سي  فل�سطني  قطاع 

ب���ب���ذل م���زي���د م���ن اجل���ه���د وامل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ذا 

املو�سوع احليوي

اإدارة  ت��ع��ي��د  اأن  اإىل  “نتطلع  وق������ال، 

ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي امل��ن��ت��خ��ب ج���و ب��اي��دن 

الإدارة  وحم���������اولت  ب�������س���ي���ا����س���ات  ال���ن���ظ���ر 

الق�سية  ���س��د  ال��ع��دائ��ي��ة  ولي��ت��ه��ا  املنتهية 

“الأونروا”،  ا���س��ت��ه��داف  يف  الفل�سطينية، 

وحم�������اولت ال���غ���اء دوره������ا ال���ت���ي رف�����س��ه��ا 

الدويل املجتمع 

املزمع عقده  الدويل  باملوؤمتر  كما رحب 

لدعم  م�سرتكة  ���س��وي��دي��ة  اأردن��ي��ة  ب��رئ��ا���س��ة 

داع��ي��ا   ،2021 ال���ع���ام  م��ط��ل��ع  “الأونروا” 
امل�ساركة  اإىل  املانحة  املتحدة والدول  الأمم 

اآل��ي��ة متويل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ف��ي��ه،  ال��ف��ع��ال��ة 

م��ال��ي��ة  اأزم�������ات  اأي  ول��ت��ج��ن��ب  م�����س��ت��دام��ة، 

م�ستقبلية

ما  اأب���ع���اد  “ندرك  ع���ل���ي،  اأب�����و  واأ�����س����اف 

جت���ت���ازه ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف ه��ذه 

م�سريية،  حتديات  من  التاريخية  املرحلة 

النتهاكات  ا�ستمرار  خطورة  اأكرثها  ولعل 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ب��ح��ق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الدولية  التقارير  اأن  م�سيفا  وممتلكاته، 

الأخ��������رية ���س��ج��ل��ت ع�����دة من������اذج م����ن ه���ذا 

املنازل  بهدم  يتعلق  فيما  �سيما  ل  العدوان، 

فيها  مبا  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 

القد�س، حيث بلغ عدد املنازل املهدمة منذ 

مطلع العام اجلاري اأكرث من 730 منزل

ك��م��ا اأع����رب ع��ن ت��ط��ل��ع الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

اإىل عقد موؤمتر دويل لل�سالم وفق الروؤية 

التي طرحها رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س 

وعا�سمتها  الفل�سطينية  ال���دول���ة  ل��ق��ي��ام 

ل��ق��رارات  تنفيذا  وذل��ك  ال�سريف،  القد�س 

ال�������س���رع���ي���ة ال����دول����ي����ة وم�����ب�����ادرة ال�������س���الم 

ال���ع���رب���ي���ة، ك��م��ا رح����ب ب���امل���واق���ف ال��دول��ي��ة 

ال��راف�����س��ة مل�����س��اري��ع ال�����س��م وال���س��ت��ي��ط��ان 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ول��ك��ل اإج����راءات ومم��ار���س��ات 

لفل�سطني ال�ستعماري  الحتالل 

اإىل  امل����واق����ف  ه�����ذه  حت���وي���ل  اإىل  ودع������ا 

�سيا�سية وقانونية عملية تت�سمن  اإجراءات 

لالحتالل،  رادع��ة  عقوبات  منظومة  اإق��رار 

واإن��ف��اذ  ال���دويل،  القانون  بقواعد  لإل��زام��ه 

ال�����س��ل��ة،  ذات  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع  ق�������رارات 

ب��ال��دول��ة  ل���الع���رتاف  امل���ب���ادرة  اإىل ج��ان��ب 

لفل�سطينية ا

اأبو علي توا�سل الت�سامن الدويل  واأكد 

م����ع ال���ق�������س���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واحل����ق����وق 

امل�������س���روع���ة وال����ع����ادل����ة ومت�������س���ك امل��ج��ت��م��ع 

ال�����دويل ب��ه��ذه احل���ق���وق ����س���واء م���ن خ��الل 

اأمام  وقفت  التي  الوا�سعة  الدولية  اجلبهة 

حم�����اولت م�����س��اري��ع ال�����س��م الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

امل��ع��ل��ن��ة او رف�����س��ه��ا مب��م��ار���س��ات الح��ت��الل 

احلقوق  منظومة  على  التاأكيد  ب��اإع��ادة  اأو 

الأمم  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�����س��روع��ة 

املتحدة، و�سوًل اإىل دورة النعقاد اجلارية 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل�����الأمم امل���ت���ح���دة ال��ت��ي 

ب��ح��ق��وق ال�سعب  ت��اأك��ي��ده��ا الل��ت��زام  اأع����ادت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي غ����ري ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ت�����س��رف، 

وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر ت��اأك��ي��د ق��رارات��ه��ا ح���ول دع��م 

“الأونروا”
امل�����س��اع��د، ملنا�سبة  ال��ع��ام  الأم���ني  واأع���رب 

ي�����وم امل���ع���ل���م ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ع����ن ت��ق��دي��ره 

رغم  واإ���س��راره  الفل�سطيني  املعلم  ل�سمود 

ك���ل ال���ظ���روف ع��ل��ى ح��م��ل اأم���ان���ت���ه وت��ب��ل��ي��غ 

ر�سالته كجزء ل يتجزاأ من ن�سال و�سمود 

الفل�سطيني ال�سعب 

موا�سيع  املوؤمتر  يناق�س  اأن  املقرر  ومن 

تتعر�س  التي  القد�س  ق�سية  منها  هامة، 

لهجمة ا�ستيطانية تهويدية غري م�سبوقة، 

الفل�سطينيني  اأو�ساع الالجئني  ف�سال عن 

يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة امل�����س��ي��ف��ة، وال��ت��ح��دي��ات 

التي تواجه “الأونروا”

االنباط-وكاالت

مل يّدخر الحتالل الإ�سرائيلي منذ احتالله 

ح��رب��ه  ج���ه���ًدا يف   ،1967 ع����ام  ال���ق���د����س  م��دي��ن��ة 

املدينة  ���س��ور  اأب�����واب  املمنهج لأه���م  وا���س��ت��ه��داف��ه 

واأعرقها تاريخًيا و�سياحًيا، يف حماولة لتهويده 

وط��م�����س م��ع��امل��ه وه��وي��ت��ه الإ���س��الم��ي��ة مت��ه��ي��ًدا 

لتحويله اإىل جممع �سياحي تلمودي

وب��اب اخلليل ثاين اأك��رب الأب��واب واأجملها يف 

�سور القد�س بعد باب العامود، ويقع يف احلائط 

ال���ق���دمي���ة، وُع�����رف يف الع�سر  ل��ل��ب��ل��دة  ال��غ��رب��ي 

وباب  داود،  ب��اب حم��راب  با�سم  املبكر  الإ�سالمي 

داود يف ف���رتة ال��ف��رجن��ة، وال���ي���وم ي��ع��رف ب��ب��اب 

اخلليل اأو باب يافا

ُبني الباب من حجارة مماثلة لأب��واب البلدة 

القدمية، تتميز بحجمها ال�سخم ولونها امل�سابه 

للون الرمال، يبلغ ارتفاع املدخل 6 اأمتار، ويرتفع 

ال�سور �ستة اأمتار اأخرى، يتكون من فتحة مدخل 

ي��ع��ل��وه��ا ع��ق��د ح��ج��ري م���دب���ب، ف��ي��م��ا يحت�سن 

�سدر العقد نق�ًسا كتابًيا تذكارًيا كتب عليه ا�سم 

ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين الذي بنى 

هذا الباب

وتاريخها  للمدينة  الرئي�س  املدخل  وي�سكل 

العريق، ويطلق عليه باب الفتوحات الإ�سالمية 

بن  عمر  اخلليفة  منه  دخل  حيث  اأو “الغزاة”، 

اخلطاب حني فتح القد�س

وال�سيارات،  امل�ساة  ا�ستعماًل من  الأك��رث  وهو 

ومت تو�سعة �ساحة ميدان عمر بن اخلطاب، التي 

تعد من اأ�سهر امليادين يف البلدة القدمية، اأمامه 

لريتبط مع منطقة الت�سوق خارج باب اخلليل

الحتالل  ب��داأ  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  ويف 

ب�سق �سارع جديد قرب الباب، وك�سفت حفرياته 

اأ�سفل الباب عن اآثار بيزنطية، ويف عام 2007 اأقام 

الحتالل �سوقا جتارًيا �سخًما من باب اخلليل 

حتى مقربة ماأمن اهلل الإ�سالمية غربي القد�س

ا�ستهداف  يف  الح��ت��الل  ل�سيا�سة  وا�ستكماًل 

معامل القد�س وهويتها الإ�سالمية، تعرتم بلدية 

�سياحي  ا�ستيطاين  م�����س��روع  تنفيذ  الح���ت���الل 

جديد و�سف باأنه “عملية جتميل كبرية”، لأحد 

اأهم الوجهات ال�سياحية باملدينة، متمثلة يف باب 

اخلليل

دي��اب  اأب���و  القد�س فخري  ���س��وؤون  الباحث يف 

يقول اإن بلدية الحتالل ت�ستهدف منذ �سنوات 

طويلة باب اخلليل ب�سكل كبري وخطري، وتعمل 

الإ�سالمي،  العربي  وطابعه  معامله  تغيري  على 

ع���رب ع���دة م�����س��اري��ع ت��ه��وي��دي��ة ل ت����زال يف ط��ور 

التجهيز والتنفيذ

م�سارات  �سابًقا  اأن�سا  الح��ت��الل  اأن  ويو�سح 

ال�سرف  وح��ارة  ب��اب اخلليل  ُتو�سل بني  جديدة 

وحائط الرباق بهدف جذب ال�سياح واملتطرفني 

اأدلء  م��ن  م�سللة  رواي����ات  اإىل  ال�ستماع  لأج���ل 

وم��ر���س��دي��ن ي��ه��ود ع��ن ت��اري��خ امل��دي��ن��ة ومعاملها 

الإ�سالمية وامل�سيحية

وكثرًيا ما كانت ت�سهد فرتة الأعياد واملنا�سبات 

اليهودية عر�س ر�سومات م�سيئة على �سور الباب 

رواي����ات ملفقة وم����زورة حول  ت���روي  وحميطه، 

القد�س وتاريخها وح�سارتها

اليوم  تعتزم  الحتالل  بلدية  اأن  اإىل  وي�سري 

اإذ  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  �سخم  �سياحي  م�����س��روع  تنفيذ 

اأنهت جلان التخطيط عملها وو�سعت اخلرائط 

والأمور اللوج�ستية، وبداأت بتهيئة املكان وو�سع 

امل��ع��دات واجل���راف���ات لأج���ل تنفيذ ه��ذا امل�سروع 

خالل العام 2021

���س��اح��ات واأ���س��واق  اإق��ام��ة  امل�����س��روع  ويت�سمن 

وجم��م��ع��ات جت��اري��ة و���س��ي��اح��ي��ة، وم��ت��ح��ف حتت 

الأر�س، لو�سول ال�سياح الأجانب واليهود اإىل باب 

اخلليل من خالل عدة �ساحات قريبة

ووفق اأبو دياب، فاإن حكومة الحتالل ر�سدت 

اأكرب  لتنفيذ  �سيكل،  مليون   40 بقيمة  ميزانية 

عملية تغيري معامل �سخمة يف املنطقة

وكان الحتالل ا�ستوىل على ع�سرات املحالت 

اإقامة جممع جتاري  لأج��ل  باملنطقة،  التجارية 

يهودي، بالإ�سافة للكثري من العقارات املقد�سية

خمطًطا  الح���ت���الل  و���س��ع   ،2018 ع���ام  ويف 

لإق��ام��ة قطار حت��ت الأر�����س، ي��ب��داأ م��ن ال�ساحل 

غربي  امل��ه��ج��رة  ل��ف��ت��ا  ق��ري��ة  ح��ت��ى  الفل�سطيني 

القد�س و�سوًل اإىل داخل البلدة القدمية وحائط 

الرباق، لكنه مل ينفذ حتى الآن، بح�سب اأبو دياب

�سرقي  تطوير  “�سركة  ت�سمى  م��ا  اأن  ويبني 

القد�س” ُت�سرف على تنفيذ امل�سروع ال�ستيطاين 

اجلديد يف باب اخلليل، كما غريها من امل�ساريع 

التي ت�ستهدف تهويد املدينة

وم��ن ���س��اأن ه��ذا امل�����س��روع، تغيري كافة املعامل 

ع��ل��ى وج��ه  للمنطقة  وال��ت��اري��خ��ي��ة  احل�����س��اري��ة 

وت�سويهها مت��اًم��ا، وخا�سة ميدان عمر  الأر����س 

بن اخل��ط��اب، واإي��ج��اد �ساحات جل��ذب املزيد من 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني وال�����س��ي��اح واإب���ع���اده���م ع��ن اأب����واب 

بديلة  اأ�سواق  واإيجاد  القدمية،  البلدية  واأ�سواق 

التجار  م��ع  التعامل  م��ن  ومنعهم  م�ستحدثة، 

ال��ع��رب وي���وؤك���د اأب����و دي����اب اأن امل�����س��روع اجل��دي��د 

يعترب جزًءا من �سيا�سة تهويد القد�س وتاريخها 

بالكامل، وت�سييق اخلناق على املقد�سيني، وخنق 

اقت�سادهم

ت��واج��ًدا  ب��اب اخلليل  ت�سهد منطقة  وي��وم��ًي��ا 

لآلف ال�سياح الأجانب واليهود املتطرفني، رغم 

انت�سار فريو�س “كورونا” يف القد�س، باعتبارها 

اأهم مناطق اجلذب ال�سياحي يف املدينة

اأما اأ�ستاذ العمارة الهند�سية يف جامعة بريزيت 

جمال عمرو، فيقول لوكالة “�سفا” اإن الحتالل 

بداأ بتنفيذ عملية تهويد وا�سعة النطاق بالقد�س، 

جتري على قدم و�ساق لأجل ح�سم ق�سية املدينة 

العربية  ال���دول  بع�س  ه��رول��ة  م�ستغاًل  نهائًيا، 

اأن الحتالل يعمل على  التطبيع وي�سيف  نحو 

ال�ستيطانية  م�ساريعه  عرب  اخلليل  باب  تهويد 

وال�����س��ي��اح��ي��ة، ك���ون���ه ي��ح��ت��ل اأه���م���ي���ة ت��اري��خ��ي��ة 

ومعمارية كبرية، وقيل عنه تاريخًيا اأن “كل من 

غزا وفتح القد�س دخل من هذا الباب”

امل�������س���روع  ال����ه����دف م����ن  اأن  وي����ب����ني ع����م����رو 

ال�ستيطاين اجلديد اإقامة املزيد من املجمعات 

باملكان،  ال�سكنية  وال�سقق  والتجارية  ال�سياحية 

حتى يكون مزاًرا �سياحًيا لآلف ال�سياح واليهود

 اشتية يكشف عن حملة تحريض جديدة على المنهاج واألسرى والشهداء الفلسطينيين

 الجامعة العربية تؤكد مواصلة دعم »األونروا« ورفض محاوالت تقليص دورها

 »باب الخليل«.. من بوابة فتح القدس إلى مجمع سياحي تهويدي

االنباط-وكاالت

اأخ���رج���ت ق����وات الح���ت���الل الأم��ري��ك��ي 

رت�����اًل م���ن ال�����س��ه��اري��ج امل���ع���ب���اأة ب��ال��ن��ف��ط 

امل�����س��روق م��ن ح��ق��ول ال��ن��ف��ط يف اجل��زي��رة 

ال�سورية اإىل الأرا�سي العراقية.

واأف����������ادت م�������س���ادر اأه���ل���ي���ة م����ن ري���ف 

قوات  باأن  �سانا  ملرا�سلة  اليعربية  منطقة 

ي�سم  رت��اًل  اأخرجت  المريكي  الحتالل 

35 اآلية ت�سم �سهاريج اإ�سافة اإىل برادات 

من  امل�����س��روق  بالنفط  حمملة  و���س��اح��ن��ات 

اإىل الأرا����س���ي  ال�����س��وري��ة  ال��ن��ف��ط  ح��ق��ول 

العراقية عرب معرب الوليد غري ال�سرعي.

واأخ��رج��ت ق���وات الح��ت��الل الأم��ري��ك��ي 

ع�سكرية  اآل��ي��ة   85 م��ن  رت���اًل  الأول  اأم�����س 

و���س��ه��ري��ج��اً حم��م��ل��ة ب��ال��ن��ف��ط ال�����س��وري 

ال��ع��راق  اإىل  الع�سكري  وال��ع��ت��اد  امل�����س��روق 

عرب معرب الوليد غري ال�سرعي.

االنباط- وكاالت

الرو�سي �سري غي  اأ�سار وزي��ر اخلارجية   

ات�سال  “على  كانت  ب���الده  ان  اإىل  لف���روف 

منذ بداية الأزم���ة الليبية مع كل الأف��رق��اء 

حلثهم على احلوار”

وخالل موؤمتر �سحفي م�سرتك مع وزير 

اخلارجية الإم��ارات��ي، �سدد لف��روف على اأن 

جيد  ب�سكل  ت�سري  القت�سادية  “العالقات 
مع الإم���ارات، ونحن نتعاون معها يف جمال 

مكافحة جائحة “ كوفيد 19 “

واأو����س���ح اأن����ه ب��ح��ث م��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

موؤكداً  املنطقة”،  يف  “التطورات  الإم��ارات��ي 

اأن “ رو�سيا دعت اإىل تعزيز الثقة يف منطقة 

اخلليج لتحقيق الأمن

ك��م��ا ج���دد وزي���ر لف����روف، م��وق��ف ب��الده 

م���ن ال�����س��الم يف ال�����س��رق الأو�����س����ط، م�����س��ددا 

عالقاتها  العربية  ال���دول  “تطبيع  اأن  على 

الق�سية  يهم�س  اأن  ي��ج��ب  ل  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع 

الفل�سطينية”

ومن جهته، قال وزير اخلارجية الإماراتي 

ب��الده ترحب بجهود  اإن  ب��ن زاي���د،  عبد اهلل 

يخ�س  فيما  ال�سقيقة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  ودور 

م�ساعي اإنهاء الأزمة اخلليجية مع قطر

االنبا-وكاالت

الإث��ن��ني،  ام�����س  لبنانية،  �سحيفة  ك�سفت 

القوات  ب��ه  قامت  اإن���زال ع�سكري بحري  ع��ن 

اخلا�سة الإ�سرائيلية على �ساطئ لبناين قبالة 

بلدة اجلية الواقعة جنوبي لبنان

وذكر الكاتب جوين منري يف مقالة بعنوان 

كومندو�س اإ�سرائيلي على �ساطئ اجلية كتبها 

فيها  ق��ال  اللبنانية  اجلمهورية  �سحيفة  يف 

اإن اإ�سرائيل عادت تعمل على تن�سيط حركتها 

اكت�ساف  فتّم  لبنان،  يف  والع�سكرية  الأمنية 

اآث��ار توؤكد وج��وداً مبا�سراً لعنا�سر  غري مرة 

اإ�سرائيليني يف مناطق متفرقة من لبنان

واأ����س���اف م��ن��ري ق���ائ���ال: اآخ����ر م���ا اكت�سف 

اأ�سبوعني عندما اق��رتب زورق  كان منذ نحو 

ع�����س��ك��ري اإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ت��ط��ور م���ن ال�����س��اط��ئ 

ال���ل���ب���ن���اين، واأن����������زَل ب��ع�����س ال���ع���ن���ا����س���ر م��ن 

اجلية،  منطقة  يف  الإ�سرائيلي  الكومندو�س 

وق���د مت اخ��ت��ي��ار ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة لأن���ه���ا قليلة 

احلركة وتت�سّمن مناطق نائية

واأ�سار منري اأنه خالل الأيام املا�سية اأجرى 

حزب اهلل ا�ستنفارا وا�سعا يف مناطقه وحتديدا 

بعد  وذل���ك  ل��ب��ريوت،  اجلنوبية  ال�ساحية  يف 

ورود معلومات وموؤ�سرات حول احتمال ت�سلل 

الداخل  اإىل  اإ�سرائيلية  كومندو�س  عنا�سر 

اللبناين يف مهمة اأمنية

 االحتالل األمريكي يخرج 35 صهريجًا معبأ بالنفط 
المسروق من حقول النفط السورية إلى العراق

 الفروف: تطبيع عالقات دول عربية مع إسرائيل 
ال يجب أن يهمش القضية الفلسطينية

 صحيفة لبنانية: قوة عسكرية إسرائيلية 
على شاطئ لبناني واستنفار أمني كبير
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

ب��ا���ش��رت الأن�����ش��ة م��ي�����ش��ون احل��م��ار���ش��ة 

م�����ن م���ن���ظ���وم���ة ال���ل���ج���ن���ة ال���ب���ارامل���ب���ي���ة 

الأردن�����ي�����ة م��ه��ام��ه��ا ع�����ش��وا م��ن��ت��خ��ب��ا يف 

منطقة  عن  العا�شمة  حمافظة  جمل�س 

اللجنة  اأ���ش��رة  ع��ن  ون��ي��اب��ة  الن�شر.  جبل 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ب���ارك���ت الأم������ن ال���ع���ام مها 

للحمار�شة  اجل��دي��د  املن�شب  ال��رغ��وث��ي 

�شوتا  ت��ك��ون  واأن  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��ا  متمنية 

جمل�س  يف  الإع���اق���ة  وذوي  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ن 

احلمار�شة  ومتلك  العا�شمة.  حمافظة 

���ش��ج��ا ح��اف��ا م��ن امل��ن��ا���ش��ب واخل���رات 

وهي كانت اإدارية يف بعثة الأردن يف دورة 

وكانت   2004 اأثينا  يف  الباراملبية  الألعاب 

ال��ط��اول��ة  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  لع��ب��ة 

 ،1996-1991 ع����ام����ي  ب����ن  ل���ل���م���ع���اق���ن 

امل�شتقبل  ن��ادي  �شر  واأم��ن  رئي�س  ونائب 

الفنية  للجنة  وع�شوا  احلركية  لاإعاقة 

بن  املعوقن  لريا�شة  الأردين  لاحتاد 

كرة  لق�شم  ورئي�شة   ،2022-  1996 عامي 

الباراملبية بن عامي  اللجنة  الطاولة يف 

امل����راأة  جل��ن��ة  ���ش��ر  واأم�����ن   ،2007-1996

ورابطة  الباراملبية  اللجنة  يف  والريا�شة 

اإىل عديد  اإ���ش��اف��ة  ال��دول��ي��ن  ال��اع��ب��ن 

من املنا�شب واخلرات الأخرى.

11

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكرتوين

الحمارشة لعضوية مجلس محافظة العاصمة

فيدرر يغيب عن استراليا للتنس 

سان جيرمان يطمئن عشاق نيمار 

مواجهة مرتقبة بين عمان وشباب 
االردن في الدوري النسوي 

�سوي�رسا – وكاالت 

اأث�������ار ال���ن���ج���م ال�����ش��وي�����ش��ري روج����ر 

ف���ي���درر، ال�����ش��ك��وك ح���ول م�����ش��ارك��ت��ه يف 

للتن�س،  امل��ف��ت��وح��ة  اأ���ش��رتال��ي��ا  ب��ط��ول��ة 

ب����اك����ورة ال���ب���ط���ولت الأرب�������ع ال���ك���رى 

)ج���ران���د ����ش���ام(. واأك����د ف����ي����درر، اأن���ه 

يف�شل احل�شول على وقت اأكر للتعايف 

من اإ�شابته يف الركبة، التي تعر�س لها 

�شاحب  وا�شطر  اجل��اري.  العام  بداية 

للركبة،  م��ن��ظ��ار  لإج����راء  ع��ام��ا،   39 ال�����

وظل بعيدا عن املاعب، منذ ا�شتئناف 

ال��ن�����ش��اط يف اأغ�������ش���ط�������س/اآب امل��ا���ش��ي. 

ل��ب��ط��ول��ة  ال��ر���ش��م��ي  امل���وع���د  اأن  ي���ذك���ر 

ت�شري  بينما  بعد،  ُي��ح��دد  مل  اأ�شرتاليا 

لها  امل��ب��دئ��ي  امل��وع��د  اأن  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر 

املقبل.  فراير/�شباط  ب��داي��ة  �شيكون 

وقال فيدرير، على هام�س م�شاركته يف 

“بالطبع  الريا�شية،:  الفعاليات  اأح��د 

اأري�����د امل�����ش��ارك��ة يف اأ���ش��رتال��ي��ا، ول��ك��ن��ي 

للغاية  مبكرا  �شيكون  الأم��ر  اأن  اأعتقد 

واأ���ش��اف:  رك��ب��ت��ي«.  لإ���ش��اب��ة  بالن�شبة 

اأريد القيام باخلطوة التالية حتى  “ل 
اأك�����ون م�����ش��ت��ع��دا ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل. امل��وع��د 

مزيدا  مينحني  قد  للبطولة  اجلديد 

من الوقت للتعايف وامل�شاركة«.

باري�س - وكاالت

جريمان  �شان  باري�س  ن��ادي  اأ�شدر 

قوة  لتو�شيح  ر�شميا  بيانا  الإث��ن��ن، 

الفريق  جن��م  ج��ون��ي��ور  نيمار  اإ���ش��اب��ة 

الباري�شي  ال��ب��ي��ان  واأ���ش��ار  الفرن�شي. 

الأول��ي��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات  ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل 

والأ�شعة بعد تعر�س نيمار للتواء يف 

مطمئنة.  تعد  الي�شرى  القدم  كاحل 

الرازيلي ب�شدد  الاعب  اأن  واأ�شاف 

�شيتم  اأخ����رى،  لفحو�شات  اخل�����ش��وع 

اآخ��ر  ب��ي��ان  يف  نتائجها  ع��ن  الإع����ان 

ب�����ش��اأن  “اأما  ���ش��اع��ة.وت��اب��ع   48 خ���ال 

ع��ب��دو دي���ال���و م���داف���ع ال���ف���ري���ق، فقد 

ت��ع��ر���س لإ����ش���اب���ة يف اأوت������ار ال��رك��ب��ة، 

وي�����ش��ت��اأن��ف ال���ت���دري���ب���ات م���ع زم��ائ��ه 

نيمار  وتعر�س  املقبل«.  يناير  مطلع 

ج���ون���ي���ور ل���اإ����ش���اب���ة خ�����ال م���ب���اراة 

اأوملبيك ليون، اأم�س الأحد، يف اجلولة 

14 ل���ل���دوري، ب��ع��د ت��دخ��ل ع��ن��ي��ف من 

مينديز  ت��ي��اج��و  ال��رازي��ل��ي  م��واط��ن��ه 

الذي نال بطاقة حمراء مبا�شرة.

االنباط – عمان 

تختتم م�شاء اليوم على ملعب البولو 

مب��دي��ن��ة احل�����ش��ن ل��ل�����ش��ب��اب، م��ن��اف�����ش��ات 

اجل���ول���ة احل���ادي���ة ع�����ش��رة م���ن ال����دوري 

2020. حيث يلتقي  الن�شوي للمحرتفات 

الثالثة  عند  ال���ش��ت��ق��ال  م��ع  القاد�شية 

اأن ي���واج���ه ع���م���ان ن��ظ��ريه  م�����ش��اء، ق��ب��ل 

ال�����ش��اد���ش��ة م�����ش��اء يف  ���ش��ب��اب الأردن ع��ن��د 

ترتيب  عمان  ويت�شدر  مرتقبة  م��ب��اراة 

ن��ق��ط��ة، ف��ي��م��ا يحل   24 ب��ر���ش��ي��د  ال���ف���رق 

ال��ق��اد���ش��ي��ة   ،22 ب����  ث��ان��ي��ا  الأردن  ���ش��ب��اب 

 ،9 الأرث���وذك�������ش���ي   ،15 ال���ش��ت��ق��ال   ،16

ث���م الأه���ل���ي وال��ن�����ش��ر ب��ن��ق��ط��ة واح�����دة.

تطبيق  و�شط  ال���دوري  مناف�شات  وت��ق��ام 

بروتوكول �شحي م�شدد، ووفق تعليمات 

ل�شمان  الطوارئ،  جلنة  اأقرتها  جديدة 

ا����ش���ت���دام���ة ال���ب���ط���ول���ة، وحت���ق���ي���ق ك��اف��ة 

متطلبات ال�شامة العامة، والتي ت�شكل 

اأولوية رئي�شية لدى الحتاد.

نيون – وكاالت 

اأب��ط��ال  اأ���ش��ف��رت ق��رع��ة ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري 

نيون  مدينة  يف  الإث��ن��ن،  اأقيمت  ال��ت��ي  اأوروب����ا، 

ال�����ش��وي�����ش��ري��ة، ع��ن م��واج��ه��ت��ن ن��اري��ت��ن، فيما 

جاءت بقية املباريات متوازنة نوًعا ما. واأوقعت 

مدريد،  اأتلتيكو  مواجهة  يف  ت�شيل�شي  القرعة 

كما حملت �شداًما نارًيا لر�شلونة اأمام باري�س 

���ش��ان ج��ريم��ان و���ش��ي��ف ال��ن�����ش��خ��ة امل��ا���ش��ي��ة من 

اللقب  ح��ام��ل  ميونخ  ب��اي��رن  ويلعب  البطولة. 

نظريه  مدريد  ري��ال  يلتقي  فيما  لت�شيو،  اأم��ام 

ليفربول  ي�شطدم  امل��ب��اري��ات  بقية  اأت��الن��ت��ا.ويف 

ب���اي���ب���زي���ج، وم��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي ب��ب��ورو���ش��ي��ا 

اأم���ام  يوفنتو�س  يلعب  فيما  م��ون�����ش��ن��ج��ادب��اخ، 

اإ�شبيلية. اأم����ام  دورمت���ون���د  وب��ورو���ش��ي��ا   ب���ورت���و، 

مواعيد املباريات مباريات ذهاب دور ال�16 �شتقام 

على مدار 4 اأيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 

فراير/ �شباط 2021. اأما جولة الإياب، ف�شوف 

تقام اأيام 9، 10، 16 و17 مار�س/ اآذار 2021. وبعد 

اإ�شدال ال�شتار على ثمن النهائي، �شيجري يويفا 

النهائي  رب��ع  م��ن  ب��داي��ة  التالية  الأدوار  ق��رع��ة 

حتى املباراة النهائية، يوم 19 مار�س/ اآذار 2021.

وجاءت قرعة دور ال�32 من الدوري الأوروبي 

يونايتد  مان�ش�شرت  لفريقي  بالن�شبة  متوازنة 

ف��ي��م��ا ح��م��ل��ت م��واج��ه��ت��ن �شهلتن  واآر����ش���ن���ال، 

على الورق بالن�شبة لكل من توتنهام وميان. 

ويلعب مان�ش�شرت يونايتد اأمام ريال �شو�شيداد، 

ف��ي��م��ا ي�����ش��ط��دم اآر�����ش����ن����ال ب��ب��ن��ف��ي��ك��ا، وي��ل��ت��ق��ي 

بينما  النم�شاوي،  توتنهام نظريه فولف�شرجر 

اأب��رز  اأم��ا عن  ال�شربي.  �شتار  رد  يواجه ميان 

ن��اب��ويل غرناطة،  فيلتقي  الأخ���رى،  امل��واج��ه��ات 

وي��ل��ع��ب روم����ا م���ع ���ش��ب��ورت��ن��ج ب���راج���ا، وي��واج��ه 

لي�شرت �شيتي �شافيا براج. كما حملت القرعة 

اأوملبياكو�س  اأياك�س وليل،  اأخرى بن  مواجهات 

واآي����ن����ده����وف����ن، ف���ي���اري���ال و�����ش����ال����زب����ورج، ب��اي��ر 

ليفركوزن ويوجن بويز.

تتوا�سل اليوم 

النباط – عمان 

ت���ن���ط���ل���ق م���������ش����اء ال�����ي�����وم ال����ث����اث����اء 

دوري  م��ن  ال�شابعة  اجل��ول��ة  مناف�شات 

ت��ق��ام  وال�����ذي   ،2020 الأوىل  ال���درج���ة 

ال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��راً. جميع م��ب��اري��ات��ه ع��ن��د 

على ملعب  كفر�شوم  الطرة مع  ويلتقي 

الأم������ري ه��ا���ش��م ب���ال���رم���ث���ا، ف��ي��م��ا ي��ح��ل 

را���س  ذات  على  �شيفا  ال�����ش��رح��ان  مغري 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب الأم�����ري ف��ي�����ش��ل ب��ال��ك��رك. 

وت��ت��وا���ش��ل امل���ب���اري���ات الأرب����ع����اء، حيث 

اجلليل  نظريه  الرمثا  احتاد  ي�شت�شيف 

وال��ريم��وك  ه��ا���ش��م،  الأم���ري  على ملعب 

م���ع ب��ل��ع��م��ا ع��ل��ى م��ل��ع��ب الأم����ري ح�شن 

بال�شلط، فيما يواجه من�شية بني ح�شن 

ال�����ش��رح��ان ع��ل��ى ملعب ج��ر���س.  ن��ظ��ريه 

اجل��اري،   17 اخلمي�س  اجلولة  وتختتم 

على  ال�����دواء  دار  م��ع  ال��ك��رم��ل  فيلتقي 

ف��ي��م��ا يحت�شن  ه��ا���ش��م،  الأم����ري  م��ل��ع��ب 

العربي.  مع  البقعة  لقاء  جر�س  ملعب 

وي��ت�����ش��در ذات را����س ����ش���دارة ال��رتت��ي��ب 

 ،12 ث���م اجل��ل��ي��ل  ن��ق��ط��ة،   13 ب��ر���ش��ي��د 

دار   ،11 الرمثا  واحت��اد  والبقعة،  بلعما، 

ال��ع��رب��ي، ومغري   ،9 ال��ط��رة   ،10 ال���دواء 

 ،6 8، ال��ريم��وك  ال�����ش��رح��ان، وك��ف��ر���ش��وم 

ال�شرحان 4، الكرمل 1، وباملركز الأخري 

من�شية بني ح�شن دون نقاط.

االنباط – عمان 

م�شل�شل  والأه���ل���ي  اجل��ب��ي��ه��ة  ف��ري��ق��ا  وا����ش���ل 

ال�شلة  ل��ك��رة  “كومهو”  دوري  يف  انت�شاراتهما 

�شمن  مباراتهما  يف  النت�شار  حتقيقهما  بعد 

امل�شابقة.وجنح  من  اخلام�شة  اجلولة  مباريات 

ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  ف��وزه  حتقيق  يف  اجلبيهة 

يف   70-86 بنتيجة  كفريوبا  ح�شاب  على  وج��اء 

�شالة  يف  الفريقن  ب��ن  اأقيمت  التي  امل��واج��ه��ة 

الأم����ري ح��م��زة. وك���ان لع���ب اجل��ب��ي��ه��ة ، �شامي 

 29 ب��ر���ش��ي��د  امل���ب���اراة  اأف�����ش��ل م�شجل يف   ، ب��زي��ع 

نقطة حققها من خال 7 ثاثيات و4 ثنائيات. 

املو�شم  ه��ذا  ال��راب��ع��ة يف  للمرة  الأه��ل��ي  ف��از  كما 

يف   83-97 بنتيجة  اجل��ل��ي��ل  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  وج���اء 

مبدينة  احل�شن  �شالة  احت�شنته  ال��ذي  اللقاء 

اإرب�����د. وك����ان لع���ب اجل��ل��ي��ل ، م��و���ش��ى م��ط��ل��ق ، 

بر�شيد  املباراة  هذه  يف  للنقاط  م�شجل  اأف�شل 

م�شطفى  ف���ادي  الأه��ل��ي  لع��ب  ت��اه  نقطة   32

حتقيق  يف  ال��وح��دات  وجن��ح  نقطة.   30 بر�شيد 

وج��اء  امل��و���ش��م  ه���ذا  بامل�شابقة  ال��ث��اين  ان��ت�����ش��اره 

ل��ي��ت��ل��ق��ى   72-76 ب��ن��ت��ي��ج��ة  الأرث���وذك�������ش���ي  ع��ل��ى 

هذا  ال���دوري  يف  الثالثة  خ�شارته  الأرث��وذك�����ش��ي 

عابدين  حممود   ، الوحدات  قائد  وكان  املو�شم. 

املباراة بر�شيد  اأف�شل م�شجل للنقاط يف هذه   ،

29 نقطة.

قرعة متوازنة لدوري ابطال أوروبا 

مباريات دوري الدرجة االولى 

 المطاردة مستمرة في دوري السلة 
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ترجمات - �أبوظبي

���ش��ه��د م��وق��ع »ي��وت��ي��وب« وخ��دم��ة ال��ري��د 

الإلكرتوين »جي ميل« عطال فنيا مفاجئا، 

لدى  متاما  توقفهما  اإىل  اأدى  مما  الثنني، 

تقريبا  ال���ع���امل  ح���ول  امل�����س��ت��خ��دم��ني  ج��م��ي��ع 

لفرتة، قبل عودتهما جمددا.

الأخ��ب��ار  يف  متخ�س�سة  م��واق��ع  وح�����س��ب 

ال��ت��ق��ن��ي��ة، ف����اإن امل���وق���ع واخل���دم���ة ال��ت��اب��ع��ني 

ل����«غ���وغ���ل« ت��ع��ط��ال م��ن��ذ م��ن��ت�����س��ف ال��ن��ه��ار 

تقريبا. بتوقيت غرينت�ش 

54 ب��امل��ئ��ة مم���ن واج���ه���وا م�����س��اك��ل  وق�����ال 

ت�سفح  م��ن  يتمكنوا  مل  اإن��ه��م  »ي��وت��ي��وب«  يف 

عدم  اإىل  منهم  باملئة   42 اأ���س��ار  فيما  امل��وق��ع، 

ق��درت��ه��م ع��ل��ى م�����س��اه��دة م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و، 

وف�سل 2 باملئة يف الولوج اإىل ح�ساباتهم.

باملئة   75 اأو���س��ح  ميل«،  ل�«جي  وبالن�سبة 

اأن����ه����م مل ي�����س��ت��ط��ي��ع��وا  م����ن امل�����س��ت��خ��دم��ني 

باملئة   15 ف�سل  فيما  ال��ري��د،  اإىل  ال��دخ��ول 

اإنهم  باملئة   8 املوقع، وقال  اإىل  الو�سول  من 

ل يتلقون الر�سائل.

على  بعد  التكنولوجيا  عمالق  يعلق  ومل 

اأن »يوتيوب«  اأكد م�ستخدمون  العطل، فيما 

و«جي ميل« عادا اإىل العمل ب�سكل طبيعي.

دبي - �لبو�بة �لعربية للأخبار �لتقنية

تقود �سركة نوكيا جمموعة من ال�سركات 

واجل��ام��ع��ات يف امل�����س��روع ال��ال���س��ل��ك��ي امل��م��ول 

 Hexa-X امل�سمى  الأوروب���ي  الحت��اد  م��ن 

ل��ل��م�����س��اع��دة يف اإط����الق اجل��ي��ل اجل��دي��د من 

.6G �سبكات الت�سالت املحمولة امل�سماة 

وت�����س��م امل��ج��م��وع��ة ����س���رك���ات، م��ث��ل اإن��ت��ل 

و  Orangeو واإري����ك���������س����ون  و���س��ي��م��ن�����ش 

جامعة  جانب  اإىل   ،Telefonica SA

اأول�����و وج��ام��ع��ة ب���ي���زا، وذل����ك وف���ق���ا ل��ق��ائ��م��ة 

الع�سوية.

ب��ع��دة   6G ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح�����س��ر  وب�������داأ 

م��ن��اط��ق ح���ول ال���ع���امل، وذل����ك ب��ال��رغ��م من 

ن�����س��ر ���س��ب��ك��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����ش ل ي���زال  اأن 

ات�����س��الت  ���س��رك��ة   100 وت���ق���دم  م���ه���ده،  يف 

ال��ع��امل اخل��دم��ة يف بع�ش  اأن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع 

املحدودة. املناطق 

Hexa-X بقيادة نوكيا  وبالإ�سافة اإىل 

 Next G Alliance اأوروب���ا، هناك  يف 

ال��ولي��ات  يف   O-RAN Alliance و 

اأي�سا  ال�سينية  احلكومة  متول  كما  املتحدة، 

.6G جمموعة لتطوير تقنيات 

ومن املتوقع اأن ت�ستخدم تقنية 6G بدءا 

2030 امل���وج���ات ال��ف��ائ��ق��ة ال���رتدد  م��ن ع���ام 

م��ن ف��ئ��ة ت��راه��رت��ز، م��ع ت��وف��ره��ا ات�����س��اًل 

اأن يربط التكنولوجيا يج�سم  متقدما ميكن 

الت�سوير  اإىل  بالإ�سافة  ودم��اغ��ه،  الإن�����س��ان 

الهولوغرايف يف الوقت الفعلي.

���س��اب��ق  اأن ف��ن��ل��ن��دا ق��دم��ت يف وق���ت  ي��ذك��ر 

ل��الت�����س��الت ميكن  ق��ان��ون��ا  ال�سهر  ه���ذا  م��ن 

ال�سينية  �سركة هواوي  ا�ستخدامه ل�ستبعاد 

�سبكاتها. من 

ال��ف��ن��ل��ن��دي ع��ل��ى م�سروع  ال��رمل��ان  وواف���ق 

ال���ق���ان���ون امل�����س��م��م حل��م��اي��ة ال�����س��ب��ك��ات م��ن 

والتج�س�ش. الإلكرتونية  التهديدات 

اأو  ال�سركات  م��ن  اأي  الت�سريع  ي��ذك��ر  ول 

�سمن  امل��ع��دات  يحظر  لكنه  امل��ح��ددة،  ال��دول 

هناك  كانت  اإذا  لل�سبكة  الرئي�سية  الأ���س��ول 

مثل  ا�ستخدام  اأن  يف  لال�ستباه  قوية  اأ�سباب 

هذه املعدات يعر�ش الأمن القومي للخطر.

ترجمات - �أبوظبي

للجدل، حذر  ت�سريحات جديدة مثرة  يف 

»مايكرو�سوفت«،  �سركة  موؤ�س�ش  غيت�ش  بيل 

من خطر عودة وباء كورونا بقوة عام 2022، 

م����ا مل ي���ت���م ال���ع���م���ل ع���ل���ى حت��ق��ي��ق »���س��رط��ني 

اثنني«.

اإن«  اإن  »�سي  ل�سبكة  غيت�ش  حديث  وات�سم 

الإخبارية الأمركية بالواقعية، ورغم اإ�سادته 

خطر  م��ن  ح��ذر  فقد  عنها  املعلن  باللقاحات 

العودة اإىل »املربع الأول«.

اأمركا  اأجزاء  »الكثر من  اإن  وقال غيت�ش 

ت�ستعيد  حتى  �سحيح  ب�سكل  تتحرك  اأن  يجب 

البالد م�ستوى ما من احلياة الطبيعية«.

وب��ي��ل غيت�ش )64 ع��ام��ا( ���س��وت م��وؤث��ر يف 

يف  و���س��ارك  للوباء،  للت�سدي  العاملية  اجلهود 

للبحوث  جيت�ش  وميليندا  بيل  معهد  تاأ�سي�ش 

الغاية. الطبية لهذه 

الإغ��الق كتلك  اإج��راءات  �سوؤاله عن  ولدى 

لتفادي مزيد  كاليفورنيا  ولية  تتخذها  التي 

من اإ�سابات كورونا، قال امللياردير الأمركي: 

»اأعتقد لالأ�سف اأنه اأمر منا�سب«.

ودع���ا غ��ي��ت�����ش اإىل »ب���ذل ق�����س��ارى اجل��ه��ود 

من  الأوىل  ال�ستة  اإىل  الأربعة  الأ�سهر  خالل 

يف  »�سي�ساهم  الأم���ر  اأن  معتر  املقبل«،  ال��ع��ام 

الوباء«. نهاية 

اأثرى  واأع��رب غيت�ش الذي يعد واح��دا من 

اأن ال���ولي���ات  اأث����ري����اء ال���ع���امل، ع���ن اع���ت���ق���اده 

بحلول  الطبيعية  حالتها  �ست�ستعيد  املتحدة 

اأواخر ال�سيف املقبل.

ل��ك��ن��ه ا���س��ت��درك ق��ائ��ال: »ل��ك��ن ح��ت��ى اأوائ���ل 

الأخ���رى  ال���دول  ن�ساعد  مل  م��ا   ،2022 ع��ام 

ننجز  مل  وما  املر�ش،  هذا  من  التخل�ش  على 

خطر  فاإن  بلدنا،  يف  وا�سعة  تطعيم  م�ستويات 

عودة الوباء قائمة«.

وم��ن��ذ ب��داي��ات اأزم���ة ك��ورون��ا، واج��ه غيت�ش 

انتقادات وا�سعة ب�سبب لهجته املت�سائمة، فيما 

اأك��ر م��ن م��رة ب�سبب حديثه يف  اأث���ار اجل��دل 

»وباء  عن  �سنوات،  منذ  �سجلت  فيديو  مقاطع 

�سي�سل العامل« مثلما فعلت اجلائحة احلالية.

عطل عالمي يضرب »يوتيوب« و »جي ميل«

6G بعد الجيل الخامس.. نوكيا تقود مشروع »األوروبي« لشبكات

بيل غيتس يحذر من 2022: هذا ما ينتظر العالم

ترجمات - �أبوظبي

اإدارة الغذاء والدواء الأمركية  اأ�سدرت 

قد  جانبيا  عار�سا   12 على  حتتوي  قائمة 

لقاح  يتلقون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ش  يواجهها 

امل�ساد لفرو�ش كورونا، مع  فايزر بيونتك 

بدء توزيع اللقاح يف البالد.

ال��ع��امل  اأول دول���ة يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  وك��ان��ت 

توزع اللقاح، الأ�سبوع املا�سي، قد اأبلغت عن 

من  ع��دد  تطعيم  بعد  حت�س�سية،  فعل  ردود 

الأ���س��خ��ا���ش ب��ال��ل��ق��اح، وه��و ع��ار���ش مل يكن 

معروفا يف ال�سابق.

ودع���ت ال�����س��ل��ط��ات يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ش  وبريطانيا 

ح�سا�سية �سديدة اإىل جتنب تلقي اللقاح.

وبريطانيا  اأمركا  يف  ال�سلطات  واأق��رت 

ا�ستخدام لقاح فايزر بيونتك، بعدما اأظهر 

التجارب  يف  باملئة   95 اإىل  و�سلت  فعالية 

ال�سريرية.

املعدية  الأم��را���ش  وط��م��اأن كبر خ��راء 

يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، اأن���ت���وين ف��اوت�����س��ي، 

اأي  الآن  حتى  ت�سجل  مل  باأنه  الأمركيني 

اأعرا�ش خطرة تتعلق ب�سالمة اللقاح.

ن�سرت  الطماأنينة  من  مزيد  اأج��ل  وم��ن 

ر���س��م��ي��ة  ق���ائ���م���ة  وال���������دواء  ال����غ����ذاء  اإدارة 

اأن اللقاح  بالأعرا�ش اجلانبية، م�سرة اإىل 

 3 بينهما  يف�سل  على جرعتني  الذي مينح 

اأ�سابيع، يوفر حماية لفرتة غر معلومة.

اأعرا�ش خطرة،  مل يبلغ حتى الآن عن 

وي��ج��ب ال��ت��ذك��ر دوم����ا ب��ال��ف��ائ��دة ال��ك��ب��رة 

وهي  اجلانبية،  اآثاره  لتحمل  اللقاح  لتلقي 

على النحو التايل:

-1اأمل يف موقع احلقنة، اأي يف الذراع.

-2 تورم واحمرار يف موقع احلقنة.

ارتفاع يف درج��ة احل��رارة، وقد ت�سل   3-

.40 اإىل فوق ال�

بالإرهاق. -4ال�سعور 

-5 �سداع يف الراأ�ش.

-6 اأمل يف الع�سالت.

-7 احتمال الإ�سابة بالق�سعريرة.

-8 اأمل يف املفا�سل.

ال�سعور بالغثيان.  9-

دل��ي��ل على  وه��ذا  -10ت��وع��ك يف اجل�سم، 

املناعة. فعالية نظام 

-11 ت�سخم الغدد الليمفاوية.

حت�س�سية  فعل  لردود  �سئيلة  -12فر�سة 

�سديدة.

رسميا.. 12 عارضا عند تلقي »لقاح فايزر«

»برج الجماجم«.. اكتشاف مرعب 
جديد ألشخاص »تمت التضحية بهم«

بعد انتكاسات محرجة.. روسيا تطلق 
»الصاروخ الثقيل« للفضاء

بالغات عن تعطل بعض خدمات
 غوغل حول العالم

�سكاي نيوز عربية - �أبوظبي

يف واق��ع��ة ك�����س��ف��ت ع��ن ت��اري��خ دم���وي، 

ب�سرية  جمجمة   119 اآث��ار  علماء  اكت�سف 

ما  ومكونة  متال�سق  ب�سكل  مر�سو�سة 

يف  الأزت��ي��ك  حل�سارة  تعود  ال��رج،  ي�سبه 

املك�سيك.

وي����اأت����ي اك���ت�������س���اف »ب������رج اجل���م���اج���م« 

اجلديد، بعد اأن كان العلماء قد اكت�سفوا 

500 ج��م��ج��م��ة يف  ���س��اب��ق ق���راب���ة  يف وق���ت 

ن��ف�����ش امل����وق����ع، وف���ق���ا ل��ل��م��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 

لالأنروبولوجي والتاريخ يف املك�سيك.

منطقة  يف  ال��رج  على  العلماء  وع��ر 

نائية قرب ميك�سيكو �سيتي، وميثل عرفا 

»م��رع��ب��ا« م��ار���س��ه زع��م��اء الأزت���ي���ك، وه��و 

يتم  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ش  جماجم  جتميع 

ال��ت�����س��ح��ي��ة ب��ه��م ب��ط��ري��ق��ة ا���س��ت��ع��را���س��ي��ة 

بحيث تظل باقية للذكرى.

تعود  اجل��م��اج��م  ف��اإن  للعلماء،  ووف��ق��ا 

وع��ر  و1502،   1486 ع��ام��ي  ب��ني  م��ا  اإىل 

ع��ل��ي��ه��ا ف��ي��م��ا ك����ان ي��ع��رف ب��ا���س��م م��دي��ن��ة 

تينوختيتالن.

الأ�سخا�ش  جماجم  على  العثور  ومت 

عمق  ع��ل��ى  ب��ه��م،  الت�سحية  مت��ت  ال��ذي��ن 

لن�ساء  وبع�سها  الأر���ش،  حتت  مرتا   3.2

واأطفال.

ك��وم��ة اجلماجم  اأن  الأزت��ي��ك  واع��ت��ر 

ال�سخمة »عالمة على قوة وهيبة مدينة 

ما قبل ال�ستعمار الإ�سباين«.

ودم��������ر ال������غ������زاة الإ������س�����ب�����ان م���دي���ن���ة 

بعد  اأن��ق��ا���س��ه��ا  ور���س��ف��وا  تينوختيتالن، 

.1519 احتاللهم للمدينة عام 

ه��ذه  ال��ت��ن��ق��ي��ب يف  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ي���ذك���ر 

املنطقة الأثرية باملك�سيك التي بداأت عام 

ح�سارة  عن  قيمة  اأ���س��رارا  ك�سفت   ،2015

التاريخية. الأزتيك 

وكاالت - �أبوظبي

اأط��ل��ق��ت رو���س��ي��ا ب��ن��ج��اح ام�����ش الث��ن��ني، 

���س��اروخ��ه��ا م��ن اجل��ي��ل اجل��دي��د »اأن���غ���ارا«، 

م��ن��ذ  ال���ب���الد  ت���ط���وره  �����س����اروخ  اأول  وه����و 

�سنوات   6 بعد  ال�سوفيتي،  الحت��اد  �سقوط 

تقريبا من جتربة �سابقة.

ثقيل  ل�ساروخ  الوحيد  الإطالق  ويعود 

من طراز »اأنغارا« �سابقا اإىل نهاية دي�سمر 

2014، لكن من ذاك ح�سلت تاأخرات عدة 

يف الرنامج الرامي اإىل ا�ستبدال �سواريخ 

»بروتون« املتقادمة التي تعود تقنيتها اإىل 

املا�سي. القرن  �ستينات 

واأق���ل���ع ال�������س���اروخ، الث���ن���ني، يف ال��وق��ت 

املحدد من قاعدة بلي�سيت�سك الع�سكرية يف 

بتوقيت   05:50 ال�ساعة  عند  رو�سيا  �سمال 

غرينيت�ش.

وق����ال����ت وك����ال����ة ال���ف�������س���اء ال���رو����س���ي���ة 

ال��وق��ت  »يف  ب���ي���ان:  )رو���س��ك��و���س��م��و���ش( يف 

ث��ان��ي��ة من  و28  دق��ي��ق��ة   12 ب��ع��د  امل���ح���دد، 

ل�ساروخ  املدارية  الكتلة  انف�سلت  الإقالع، 

اأنغارا اإيه 5 عن الطبقة الثالثة«.

وك����ت����ب رئ����ي���������ش ال�����وك�����ال�����ة، دمي�����رتي 

روغ����وزي����ن، ع���ر »ت���وي���رت« »اإن�����ه ي��ح��ل��ق«، 

م��رف��ق��ا ت��غ��ري��دت��ه ب�����س��ورة ل��ل�����س��اروخ على 

من�سة الإطالق.

ليحل  »اأنغارا«  �ساروخ  رو�سيا  و�سممت 

اأوىل  تعود  التي  »بروتون«،  �سواريخ  حمل 

وقد  املا�سي  القرن  �ستينات  اإىل  طرازاتها 

منيت بانتكا�سات عدة حمرجة يف ال�سنوات 

الأخ�����رة اأث�����ارت اأزم����ة يف ق��ط��اع ال��ف�����س��اء 

الرو�سي.

ك����ذل����ك ت�������س���ت���ع���ني ه������ذه ال���������س����واري����خ 

للبيئة،  م���راع���اة  اأك����ر  ب��ت��ق��ن��ي��ة  اجل���دي���دة 

ب��ه��ا على  اإذ ت��ع��ت��م��د ق���وة ال��دف��ع اخل��ا���س��ة 

م����زي����ج م�����ن ال����ك����رو�����س����ني والأك�������س���ج���ني 

من  بكثر  اأدن��ى  ب��درج��ات  يت�سبب  ال�سائل 

ال�سام  ال�سواريخ  وقود  التلوث مقارنة مع 

امل�ستخدم يف طرازات »بروتون«.

غر اأن برنامج »اأنغارا« �سجل تاأخرات 

عدة اأدت اإىل عدم احرتام اجلدول الزمني 

ال����ذي ح���ددت���ه ال�����س��ل��ط��ات ال��رو���س��ي��ة عند 

التجربة الأوىل يف 2014.

الثنني،  ام�ش  انطلق  الذي  وال�ساروخ 

من  الثالث  يف  اأ�سا�سا  اإطالقه  مقررا  ك��ان 

نوفمر، يف موعد اأرجئ مرات عدة.

�لعربية-وكاالت

�����س����درت ب����الغ����ات ع����ن ت��ع��ط��ل ب��ع�����ش 

خ�����دم�����ات غ����وغ����ل ح������ول ال�����ع�����امل، ف��ي��م��ا 

»يوتيوب«  اأ���س��اب  ع��ن عطل  اأن��ب��اء  ت���رددت 

ت���وق���ف  اإىل  اأدى  م������ا   »Gmail»و

خدماتهما يف جميع اأنحاء العامل.

�ستواجه  وقت  يف  التطورات  هذه  تاأتي 

م��ث��ل �سركتي  ال���ك���رى،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ���س��رك��ات 

 %6 اإىل  ت�سل  غرامات  وفي�سبوك،  غوغل 

عليها  م��ا  ت��وؤد  مل  اإن  مبيعاتها  حجم  م��ن 

وتف�سح  القانوين،  غر  املحتوى  ملعاجلة 

ع����ن امل����زي����د م����ن امل���ع���ل���وم���ات ع����ن اأع���م���ال 

م�سودة  مبوجب  من�ساتها  على  الإعالنات 

الحتاد الأوروبي للقواعد.

الأوروب������ي  م���وق���ف الحت������اد  اأن  ي���ذك���ر 

امل���ت�������س���دد، وال�������ذي م����ن امل����ق����رر الإع������الن 

تدقيق  و���س��ط  ي��اأت��ي  املقبل،  الأ���س��ب��وع  عنه 

العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  متزايد  تنظيمي 

ل���ع���م���ال���ق���ة ال���ت���ق���ن���ي���ة و����س���ي���ط���رت���ه���ا ع��ل��ى 

اإىل من�ساتها. البيانات، والو�سول 

و���س��ي��ق��دم رئ��ي�����ش ال�����س��وؤون ال��رق��م��ي��ة يف 

الحت���اد الأوروب����ي ت��ي��ري ب��ري��ت��ون، ال��ذي 

���س��رك��ات  ت��ت��ح��م��ل  اأن  ����س���دد ع��ل��ى وج�����وب 

ال���ت���ق���ن���ي���ة ال����ك����ب����رة ج�������دا، م���ث���ل غ���وغ���ل 

م�سودة  امل�سوؤولية،  م��ن  امل��زي��د  وفي�سبوك 

اخلدمات  »قانون  با�سم  املعروفة  القواعد 

الأول/  ك����ان����ون   15 يف  غ������داً  ال���رق���م���ي���ة« 

دي�سمر اجلاري.

قانون  ب�ساأن  املفو�سية  وثيقة  وحت��دد 

اخل��دم��ات ال��رق��م��ي��ة، ال��ت��ي اط��ل��ع��ت عليها 

الكبرة جدا على  املن�سات  وكالة رويرتز، 

من  اأكر  ت�سم  التي  تلك  باأنها  الإنرتنت 

45 مليون م�ستخدم، اأي ما يعادل 10% من 

�سكان الحتاد الأوروبي.

وجاء يف الوثيقة: »اإن اللتزامات الإ�سافية 

املفرو�سة على املن�سات الكبرة جدا �سرورية 

واملخاطر  ال��ع��ام��ة  ال�سيا�سة  خم���اوف  ملعاجلة 

ت�سكلها خدماتها«. التي  النظامية 

مواد العتداء اجلن�سي على الأطفال

ب��ذل  التقنية  عمالقة  ع��ل��ى  و�سيتعني 

امل��زي��د م��ن اجل��ه��د مل��ع��اجل��ة امل��ح��ت��وى غر 

ومواد  الكراهية،  خطاب  مثل:  القانوين، 

واإ�ساءة  الأط��ف��ال،  على  اجلن�سي  الع��ت��داء 

احلقوق  مت�ش  التي  ملن�ساتها  ال�ستخدام 

باملن�سات،  املتعمد  والتالعب  الأ�سا�سية، 

للتاأثر  الدرد�سة  روبوتات  ا�ستخدام  مثل 

على النتخابات وال�سحة العامة.

تفا�سيل  ن�سر  ال�سركات  من  و�سُيطلب 

املعلمات  واإظهار  الإنرتنت،  عر  معلنيها 

لق��رتاح  خ��وارزم��ي��ات��ه��ا  ت�ستخدمها  ال��ت��ي 

املدققون  و�سراقب  وترتيبها.  املعلومات 

الحت��اد  و�سيفر�ش  الم��ت��ث��ال،  امل�ستقلون 

الأوروبي تطبيق القواعد بالقوة.

عاما  ال��ق��واع��د  م�����س��ودة  ت�ستغرق  وق���د 

يجب  لأنها  التنفيذ  حيز  لتدخل  اأك��ر  اأو 

دول  الفعل من  ردود  العتبار  تاأخذ يف  اأن 

الحت����اد الأوروب������ي وال���رمل���ان الأوروب�����ي، 

�سغوطاً  كالهما  ي��واج��ه  اأن  املتوقع  وم��ن 

مكثفة.


