
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 العودات يلتقي رئيس الدستورية 
ونقيب المحامين ورئيس المركز 

الوطني لحقوق اإلنسان

30 وفاة و2547 إصابة 
كورونا جديدة 

االنباط-عمان 

ا���س��ت��ق��ب��ل رئ���ي�������س جم���ل�������س ال����ن����واب 

مكتبه  يف  ال��ع��ودات  عبداملنعم  امل��ح��ام��ي 

ب���دار جمل�س ال���ن���واب، ام�����س ال��ث��اث��اء، 

التل،  ه�سام  الد�ستورية  املحكمة  رئي�س 

نقيب  منف�سلني  لقاءين  يف  التقى  كما 

امل���ح���ام���ني م������ازن ار�����س����ي����دات، ورئ��ي�����س 

ال��وط��ن��ي حلقوق  امل��رك��ز  اأم��ن��اء  جمل�س 

الإن�سان الدكتور ارحيل الغرابية.

وعرب العودات يف اللقاء الذي ح�سره 

والثقة  الع���ت���زاز  ع��ن  املحكمة  اأع�����س��اء 

بدور املحكمة الد�ستورية فهي املرجعية 

ال�سلطات  ت�سهم يف ت�سحيح م�سار  التي 

ع��رب رق��اب��ت��ه��ا ع��ل��ى د���س��ت��وري��ة ال��ق��وان��ني 

وتف�سري ن�سو�س الد�ستور، لفتاً اإىل اأن 

املجل�س ينظر للمحكمة بو�سفها منجزاً 

وط���ن���ي���اً ج����اء ث���م���رة اإ����س���اح���ات ق��اده��ا 

جالة امللك عبداهلل الثاين.

من جهته، قال التل »نتطلع اإىل اأداء 

عن  يعرب  النواب  ملجل�س  ت�سريعي  ودور 

تطلعات  ويحقق  �سعبنا  اأبناء  طموحات 

خطبة  يف  عنها  ع��رب  التي  امللك  جالة 

اخلربة  اأن  اإىل  لفتاً  ال�سامي«،  العر�س 

جمل�س  لرئي�س  والقانونية  الت�سريعية 

املجل�س من  ك��ف��اءات  ال��ن��واب مب�����س��ان��دة 

�ساأنها اأن ت�سهم يف جتويد القوانني.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

الثاثاء  ام�س  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

عن ت�سجيل 30 حالة وفاة و2547 اإ�سابة 

امل�ستجّد، يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 

الأردن.

ووف����ق الي���ج���از ال�����س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة 

الوزراء ووزارة ال�سحة توّزعت ال�سابات 

اجلديدة كما يلي:

- )901( يف حمافظة العا�سمة عّمان.

- )808( يف حمافظة اإربد، منها )31( 

يف الرمثا.

- )214( يف حمافظة الزرقاء.

- )153( يف حمافظة البلقاء.

- )131( يف حمافظة الكرك.

- )76( يف حمافظة العقبة.

- )70( يف حمافظة جر�س.

- )54( يف حمافظة ماأدبا.

- )39( يف حمافظة عجلون.

- )38( يف حمافظة معان، منها )16( 

يف البرتا.

التفا�صيل �ص »3«

الأربعاء   30  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  16  كانون الأول  2020 م - العدد  5544    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 تسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019

الخصاونة: الحكومة وجميع مؤسساتها 
ملتزمه بالتعاون مع ديوان المحاسبة

االنباط-وكاالت

اإ�سرائيلي  اأمني   ترجمة �سفا �سلط تقرير 

حممود  الرئي�س  بعد  ما  مرحلة  على  ال�سوء 

لفًتا  خافته،  على  املُحتمل  وال�سراع  عبا�س، 

م��ث��رية  ���س��خ�����س��ي��ة  »ي��ح��م��ل  ال��رئ��ي�����س  اأن  اإىل 

ل���ل���ج���دل«، ل��ك��ن��ه »م���ن���ح اإ����س���رائ���ي���ل ا���س��ت��ق��راًرا 

ا�سرتاتيجًيا على مدار �سنوات طويلة«

وج������اء يف ال���ت���ق���ري���ر ال������ذي ن�������س���ره م��رك��ز 

درا����س���ات الأم����ن ال��ق��وم��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي حتت 

ي�سكل  »ع��ب��ا���س  اأن  ع��ل��ي��ا«،  »ن���ظ���رة  ت�����س��ن��ي��ف 

الإ�سرائيلية، ومتكن  النظر  مك�سًبا من وجهة 

يف  ا�سرتاتيجًيا  ا�ستقراًرا  اإ�سرائيل  منح  م��ن 

ال�سفة الغربية على الرغم من الثورات التي 

اجتاحت الوطن العربي«

كما متكن عبا�س، وفق التقرير الأمني من 

)حما�س(  الإ�سامية  املقاومة  حركة  حتجيم 

يف ال�سفة، واهتم مبوا�سلة العاقات الوثيقة 

»اإ�سرائيل« مع 

ل��ك��ن م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ذك���ر ال��ت��ق��ري��ر اأن 

و�سّيع  متزمًتا،  �سيا�سًيا  خًطا  انتهج   « عبا�س 

ال���ع���دي���د م���ن ال���ف���ر����س ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، اأب���رزه���ا 

اأنابولي�س«،  حمادثات  يف  طرح  ال��ذي  العر�س 

وهو ما اأ�سهم يف تعاظم القيادة الفل�سطينية

التفا�صيل �ص »9«

 »منح إسرائيل استقراًرا استراتيجًيا وحّجم حماس«
 تقرير أمني إسرائيلي يستعرض »سيناريوهات ما بعد عباس«

 وزير المالية: األردن ملتزم بإجراء اصالحات 
هيكلية تساعد على التعافي االقتصادي 

 صندوق النقد يصرف 148 مليون دوالر لالردن 
ويعدل مراحل إتاحة الموارد لمعالجة تأثيرات كورونا

االنباط- عمان

 اأكد وزير املالية، الدكتور حممد الع�سع�س، 

اأن م�سادقة املجل�س التنفيذي ل�سندوق النقد 

الدويل على املراجعة الأوىل من برناجمه مع 

الأردن، يوؤكد التزام اململكة باإجراء اإ�ساحات 

ه��ي��ك��ل��ي��ة ت�����س��اع��د ع��ل��ى ال���ت���ع���ايف الق��ت�����س��ادي 

النمو. وحتفيز 

وقال الدكتور الع�سع�س، يف ت�سريح �سحفي 

اأم�س  املجل�س  م�سادقة  »اإن  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 

الث��ن��ني ع��ل��ى امل��راج��ع��ة ت��وؤك��د ال���ت���زام الأردن 

باإجراء اإ�ساحات هيكلية ت�ساعد على التعايف 

�سينعك�س  م��وؤ���س��را  م��ا مي��ث��ل  ال��ن��م��و،  وحت��ف��ي��ز 

اإي���ج���اب���ا ع���ل���ى ث���ق���ة امل���ان���ح���ني وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

العاملية«. والأ�سواق 

الربنامج  على  ح�سل  »الأردن  اأن  واأ���س��اف 

برنامج  ك��اأول  ال��ع��ام احل��ايل  م��ن  اآذار  �سهر  يف 

فريو�س  جائحة  انت�سار  مع  ال�سندوق  مينحه 

ك����ورون����ا«، م��ث��ن��ي��ا ع��ل��ى ال��ع��اق��ة ال��ت�����س��اوري��ة 

وزارة  بها  حتظى  ال��ت��ي  احلقيقية  وال�����س��راك��ة 

املالية مع ال�سندوق.

وتابع اأن املراجعة الأوىل تاأتي اأي�سا يف ظل 

املوجة  ج��راء  ال��ع��امل  ي�سهدها  �سعبة  ظ��روف 

دليل  ه��ذا  اأن  مو�سحا  اجلائحة،  م��ن  الثانية 

على ثقة ال�سندوق بالإجراءات التي اتخذتها 

اإبان انت�سار اجلائحة. احلكومة 

قلقه من  املالية عن  وزير  ذلك عرب  ورغم 

كورونا  فريو�س  جائحة  جراء  البطالة  تزايد 

خا�سة  للحكومة،  الأكرب  »الهم«  ت�سكل  والتي 

بني ال�سباب، مبينا اأن اأولوية احلكومة التعايف 

الق���ت�������س���ادي وال����ع����ودة ل��ل��ن��م��و امل������وؤدي خللق 

الوظائف.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

النقد  ل�سندوق  التنفيذي  املجل�س  ا�ستكمل 

القت�ساد  لأداء  الأوىل  املراجعة  ام�س  الدويل 

ي��دع��م��ه  ال�����ذي  ال���ربن���ام���ج  مب���وج���ب  الأردين 

املمدد«. ال�سندوق  »ت�سهيل 

وب���ني ال�����س��ن��دوق يف ب��ي��ان ا���س��دره يف وق��ت 

وا�سنطن،  بتوقيت  الأثنني  م�ساء  من  متاأخر 

من  الإع��ف��اء  على  واف��ق  التنفيذي  املجل�س  ان 

ب�����س��اأن  اإع����ان ع���دم الل���ت���زام مب��ع��اي��ري الأداء 

العجز الأويل على م�ستوى احلكومة املركزية 

���ع )ك��اه��م��ا ب��ا���س��ت��ب��ع��اد  وال��ع��ج��ز ال���ع���ام املُ���َج���مَّ

املنح(.

تعديل  على  التنفيذي  املجل�س  واف���ق  كما 

مراحل  وتعديل  املقبلة،  ال��ف��رتة  يف  الأه���داف 

ال�����س��رط��ي��ة ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة، وك����ذل����ك ع���ل���ى ط��ل��ب 

احلكومة تعديل مراحل ال�ستفادة من املوارد 

»ت�سهيل  ظ��ل  الأردن يف  م��ع  الت��ف��اق  مب��وج��ب 

ال�سندوق املمدد« وذلك بتقدمي موعد �سرف 

اإىل  ال�سندوق  م��ن  دولر  مليون   150 ح��وايل 

التمويلية  الحتياجات  لدعم   2022  –  2021

ال��ن��ا���س��ئ��ة يف اأع���ق���اب ك���وف���ي���د-19 ع��ل��ى امل���دى 

الق�سري.

وب���ا����س���ت���ك���م���ال امل����راج����ع����ة ����س���ُي���ت���اح م��ب��ل��غ 

���س��ح��ب خا�سة  93ر102م���ل���ي���ون وح���دة ح��ق��وق 

وبهذا  مبا�سرة،  دولر(  مليون   148 )مايعادل 

ال�سندوق  من  املن�سرفة  املبالغ  جمموع  ي�سل 

لاأردن يف عام 2020 حوايل 689 مليون دولر.

وكان املجل�س التنفيذي لل�سندوق قد وافق 

يف �سهر اذار املا�سي على عقد اتفاق مع الأردن 

لا�ستفادة من »ت�سهيل ال�سندوق املمدد« ملدة 

اأربع �سنوات .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 ت�����س��ل��م رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

لعام  املحا�سبة  دي���وان  تقرير  اخل�����س��اون��ة، 

ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  2019 خ���ال 

املحا�سبة  دي���وان  رئي�س  ال���وزراء  رئا�سة  يف 

عا�سم حداد .

ال��ت��زام احلكومة  ال����وزراء  واك���د رئ��ي�����س 

وب���ك���ل ج���دي���ة ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����س��وي��ب اي 

التقرير  ت�سمنها  خ��ل��ل  واوج���ه  خم��ال��ف��ات 

وب�����س��ك��ل ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ���س��ام��ة امل���ال ال��ع��ام 

وم��ن��ع اي جت������اوزات ع��ل��ي��ه وذل����ك ت��ن��ف��ي��ذا 

كتاب  ت�سمنها  ال��ت��ي  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 

التكليف ال�سامي وخطاب العر�س يف افتتاح 

جمل�س المة .

ك���م���ا اك�����د ال�����ت�����زام احل���ك���وم���ة وج��م��ي��ع 

م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون ال���ت���ام م���ع دي����وان 

امل����ح����ا�����س����ب����ة، وال�����س����ت����ج����اب����ة ال�������س���ري���ع���ة 

جتاوزات  اي  ب�سان  الديوان  ل�ستي�ساحات 

حت�����س��ل ل���دى اجل��ه��ات اخل��ا���س��ع��ة ل��رق��اب��ة 

حر�س  انه  اىل  اخل�ساونة  ولفت  الديوان. 

زيارة  على  احلكومة  ت�سكيل  بدايات  ومنذ 

دي�����وان امل��ح��ا���س��ب��ة وامل��وؤ���س�����س��ات ال��رق��اب��ي��ة 

دور  باهمية  احلكومة  من  اميانا  الخ��رى، 

م�سدر  ت�سكل  التي  الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه 

فخر واعتزاز للجميع.

التفا�صيل �ص »2«

 أسبوع حاسم في دولة االحتالل.. 
والسيناريو األقرب حل الكنيست وانتخابات

االنباط-وكاالت

اأ�����س����ب����وع واح�������د ي��ف�����س��ل ان����ق����اب امل�����س��ه��د 

ال���س��رائ��ي��ل��ي وال��ت��ح��ول لن��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة يف 

حال  يف  تلقائي،  ب�سكل  الكني�ست  ح��ل  مت  ح��ال 

عدم امل�سادقة على امليزانية بتاريخ 23 دي�سمرب 

اجلاري، نظراً لعدم التو�سل حلل بني ائتاف 

واأزرق  نتنياهو  بنيامني  بزعامة  الليكود  كتلتي 

اأبي�س بزعامة وزير احلرب بيني غانت�س

ون�����ق�����ل م�����وق�����ع »ي�����دي�����ع�����وت اأح��������رون��������وت« 

الإل���ك���رتوين ام�����س، ال��ث��اث��اء، ع��ن م�����س��ادر يف 

قولهم  احلكومة،  رئي�س  من  ومقربني  الليكود 

اأن  يجب  مبكرة  ان��ت��خ��اب��ات  ملنع  ت�سوية  اأي  اإن 

الق�ساء،  وزارة  عن  اأبي�س«  »اأزرق  تخلي  ت�سمل 

اآيف ني�سانكورين، مقابل احل�سول  التي ي�سغلها 

على حقيبة وزارية كبرية اأخرى

احلقائب  توزيع  اإع��ادة  اإىل  الليكود  وي�سعى 

ب��ح��ي��ث  اأب���ي�������س«  »اأزرق  وب����ني  ب��ي��ه  ال�����وزاري�����ة 

ي���ت���وىل ح��ق��ي��ب��ة ال��ق�����س��اء وزي����ر م���ن ال��ل��ي��ك��ود. 

خطوات  بتنفيذ  ني�سانكورين  الليكود  ويتهم 

حتى  غانت�س  يرف�سه  الذي  الأمر  ت�ستهدفهم. 

من  �سكل  ب��اأي  الق�ساء  بحقيبة  ومت�سك  الآن 

الأ�سكال

وقالت الوزيرة غيا غمليئيل، من الليكود، 

اأزرق  مع  الكوالي�س  وراء  من  ات�سالت  »توجد 

تعقيدات  وت��وج��د  العليا.  امل�ستويات  يف  اأبي�س 

اأي�سا« فيما يتعلق بامل�سادقة على قانون  تقنية 

يف  كني�ست،  ع�سو   70 باأغلبية  الكني�ست  ح��ل 

حال عدم امل�سادقة على امليزانية

القانون  م�سروع  ال��ي��وم  الكني�ست  وتناق�س 

حللها.

التفا�صيل �ص »9«

 األردن يحتل المرتبة 79 عالميا في 
مؤشر المعرفة العالمي  منتدى االستراتيجيات: 

معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي »ما زالت متواضعة«ومعدالت 

البطالة في األردن مرتفعة

 وزير المياه : تطبيق حملة احكام  اصدار تحليل لمشروع موازنة 2021
السيطرة لحماية المصادر المائية

االنباط- عمان 

تراجع الأردن اىل املرتبة 79 عامليا من بني 

138 دولة، يف موؤ�سر املعرفة العاملي لعام 2020، 

لعام  املعرفة  موؤ�سر  يف   70 املرتبة  مع  مقارنة 

2019 واملرتبة 76 يف موؤ�سر عام 2018.

واظ��ه��ر امل��وؤ���س��ر ال����ذي ���س��در ع��ن ب��رن��ام��ج 

حممد  وم��وؤ���س�����س��ة  الإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 

اط��اق  خ��ال  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 

الأردن متو�سط  اأداء  اأن  دبي اخريا،  املوؤ�سر يف 

وُيعنى  امل��ع��رف��ي��ة.  التحتية  البنية  ح��ي��ث  م��ن 

م��وؤ���س��ر امل��ع��رف��ة ال��ع��امل��ي ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��ت��ع��ددة 

الأبعاد.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

الدكتور معت�سم  وال��ري  امل��ي��اه  وزي��ر  ق��ال 

حملة  بتنفيذ  م�ستمرة  ال���وزارة  ان  �سعيدان 

جميع  يف  املياه  م�سادر  على  ال�سيطرة  احكام 

الع��ت��داءات  جميع  لح��ب��اط  اململكة  مناطق 

ع��ل��ى ���س��ب��ك��ات امل���ي���اه. وق����ال ���س��ع��ي��دان خ��ال 

لقائه قائد قوات الدرك العميد الركن وليد 

املائية  م�سادرنا  ان  ال��ث��اث��اء،  ام�س  ق�سحة، 

التي تواجه حتديات كبرية يتوجب حمايتها 

للمواطنني  املياه  تزويد  ا�ستمرارية  ل�سمان 

وحتقيق مبداأ �سيادة القانون.

6التفا�صيل �ص »5«
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البوتا�س  باملوافقة على طلب �شركة  اأم�س  ال��وزراء يوم  القرار الذي �شدر عن رئا�شة 

العربية باإن�شاء منطقة تنموية جنوب البحر امليت هو قرار �شائب وناأمل اأن ترتجم  اىل 

توزيع  ما مت  اذا  التنموي  امل�شروع  هذا  ملثل  املنطقة  وملمو�س حلاجة هذه  معا�س  واق��ع 

مكت�شباته ب�شكل عادل ... هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى فاإنه وبال �شك �شيوفر فر�س 

عمل لأبناء املنطقة حيث يعلم اجلميع معاناتهم وظروفهم املعي�شية ال�شعبة وهجرتهم 

اىل حمافظات اأخرى بحثا عن فر�شة عمل.

م�شروع  ح��ق  وه��و  تنموي  ن�شاط  اىل  بحاجة  فهي  ا�شلفت  كما  امليت  البحر  منطقة 

لها كما هي باقي مناطق وحمافظات اململكة خ�شو�شا وانها منطقة تتوفر فيها البنية 

التحتية ال�شا�شية مل�شاريع متعددة كال�شياحة العالجية والبحث العلمي فهي موؤهلة لأن 

تكون مق�شدا �شياحيا ومركز عالجيا وخدميا يف نف�س الوقت.

امل��ج��الت  اب��ن��اء املنطقة يف خمتلف  ي��ع��زز ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ���رات  اأن  وه���ذا م��ن �شاأنه 

وا�شتقطاب الكفاءات الالزمة  لتوظيفها يف احلا�شر وتوجيهها نحو امل�شتقبل.

 سعد فهد العشوش

منطقة تنموية في البحر 
الميت  ... قرار صائب

�شلط عد�شة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

االنباط- عمان

برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث 

تهنئة اإىل اأخيه جاللة امللك حمد بن عي�شى 

ال�شقيقة،  البحرين  مملكة  ملك  خليفة،  اآل 

الوطني  ب��ال��ي��وم  ب���الده  اح��ت��ف��الت  مبنا�شبة 

ال��ت��ا���ش��ع والأرب�����ع�����ن، وال����ذك����رى احل���ادي���ة 

والع�شرين جللو�س جاللته على العر�س.

با�شمه  الرقية،  يف  امللك،  جاللة  واأعرب 

الها�شمية  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ���ش��ع��ب  وب��ا���ش��م 

باملنا�شبتن،  ال��ت��ه��اين  اأح���ر  ع��ن  وحكومتها 

اأن ي��ع��ي��ده��م��ا  امل�����وىل ج��ل��ت ق���درت���ه  ����ش���ائ���اًل 

امل��ل��ك ح��م��د مب���وف���ور ال�شحة  ع��ل��ى ج��الل��ة 

ال�شقيق  البحريني  ال�شعب  وعلى  والعافية، 

باملزيد من التقدم والزدهار، يف ظل قيادته 

احلكيمة.

االنباط- عمان

ام�س  جل�شته  يف  الأع���ي���ان  جم��ل�����س  اأق���ر   

ال��ف��اي��ز،  رئ��ي�����ش��ه في�شل  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ث��الث��اء، 

�شيغة الرد على خطاب العر�س الذي افتتح 

الدورة غري  الثاين  امللك عبداهلل  به جاللة 

العادية ملجل�س الأمة التا�شع ع�شر.

وي���رف���ع جم��ل�����ش��ا الأع����ي����ان وال����ن����واب اىل 

ج��الل��ة امل��ل��ك، الأح����د امل��ق��ب��ل، ردي��ه��م��ا على 

ان��ت��خ��ب يف جل�شة  امل��ج��ل�����س  اخل��ط��اب. وك���ان 

اأع�����ش��ائ��ه ه��م الأع��ي��ان:  ���ش��اب��ق��ة خم�شة م��ن 

ال���ن���ج���ار، �شخر  ال���رف���اع���ي، ه��ي��ف��اء  ���ش��م��ري 

دودين، جمال ال�شرايرة، وطالل ال�شرفات، 

لو�شع �شيغة الرد على خطاب العر�س.

انتخابات  بنتائج  علما  املجل�س  اخ��ذ  كما 

روؤ�شاء ومقرري جلان املجل�س الدائمة.

االنباط- عمان

في�شل  العيان  جمل�س  رئي�س  التقى 

الع��ي��ان  جمل�س  ب���دار  مكتبه  يف  ال��ف��اي��ز 

����ش���ف���ري ج���م���ه���وري���ة ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة 

وب��ح��ث   ، وان  ج����ي  يل  امل���م���ل���ك���ة،  ل�����دى 

البلدين  ب��ن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  م��ع��ه 

ال�������ش���دي���ق���ن وخ����ا�����ش����ة الق���ت�������ش���ادي���ة 

وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة وال���رمل���ان���ي���ة ، 

واه���م���ي���ة ف���ت���ح اف�����اق ج����دي����دة ل��ل��ت��ع��اون 

وتفعيل  ال�شتثمارية  املجالت  مبختلف 

التفاقيات الثنائية املوقعة بن البلدين 

ال�شديقن.

واك������د اجل���ان���ب���ان اه���م���ي���ة ازال�������ة اأي����ة 

م��ع��ي��ق��ات حت���ول دون ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 

الثنائي وذلك خدمة للم�شالح امل�شرتكة 

، مع التاأكيد على اهمية تعزيز العالقات 

ال���رمل���ان���ي���ة يف اط�����ار ال�����ش��ع��ي امل�����ش��رتك 

ل��ت��ط��وي��ر ع���الق���ات ال��ب��ل��دي��ن مب��خ��ت��ل��ف 

املجالت .

جمل�س  رئي�س  التقي  ثانية  جهة  من 

الع�����ي�����ان ام���������س ، ����ش���ف���رية ج��م��ه��وري��ة 

�شبحان  ن��اه��ده  الردن  ل���دى  ب��ن��غ��الد���س 

املنطقة  يف  الراهنة  الو�شاع  وا�شتعر�شا 

و���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك بن 

اجلوانب  يف  وخا�شة  وبنجالد�س  الردن 

ال���ش��ت��ث��م��اري��ة واق��ام��ة ���ش��راك��ات ج��دي��دة 

امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل�شالح  ت��خ��دم 

. ال�شديقن  للبلدين 

وق�������دم ال���������ش����ف����ريان ك�����ال ع���ل���ى ح���دا 

رئي�شا  تعيينه  ب��اع��ادة  للفايز  تهانيهما 

مل��ج��ل�����س الع�����ي�����ان ، م����وؤك����دي����ن ح��ر���س 

الثانية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  على  بالدهما 

امل��ج��الت  ع��ل��ي��ه��ا يف  وال��ب��ن��اء  الردن  م��ع 

كافة.

الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم 
الوطني وذكرى الجلوس على العرش

 األعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

 رئيس مجلس االعيان يلتقي 
سفيري كوريا الجنوبية وبنغالدش

االنباط- عمان

النقد  ل�شندوق  التنفيذي  املجل�س  ا�شتكمل 

القت�شاد  لأداء  الأوىل  امل��راج��ع��ة  ام�����س  ال���دويل 

الأردين مبوجب الرنامج الذي يدعمه »ت�شهيل 

ال�شندوق املمدد«.

وبن ال�شندوق يف بيان ا�شدره يف وقت متاأخر 

املجل�س  ان  وا�شنطن،  بتوقيت  الأثنن  من م�شاء 

اإع����الن ع��دم  التنفيذي واف���ق ع��ل��ى الإع���ف���اء م��ن 

اللتزام مبعايري الأداء ب�شاأن العجز الأويل على 

ع  املَُجمَّ العام  والعجز  املركزية  م�شتوى احلكومة 

)كالهما با�شتبعاد املنح(.

ك��م��ا واف����ق امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى تعديل 

الأه������داف يف ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، وت��ع��دي��ل م��راح��ل 

ال�شرطية الهيكلية، وكذلك على طلب احلكومة 

ت��ع��دي��ل م��راح��ل ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل����وارد مبوجب 

ال�شندوق  »ت�شهيل  ظ��ل  يف  الأردن  م��ع  الت��ف��اق 

 150 املمدد« وذل��ك بتقدمي موعد �شرف ح��وايل 

 2022 –  2021 اإىل  ال�شندوق  م��ن  دولر  مليون 

اأعقاب  يف  النا�شئة  التمويلية  الحتياجات  لدعم 

كوفيد-19 على املدى الق�شري.

وب����ا�����ش����ت����ك����م����ال امل�����راج�����ع�����ة �����ش����ُي����ت����اح م��ب��ل��غ 

93ر102م����ل����ي����ون وح�����دة ح���ق���وق ���ش��ح��ب خ��ا���ش��ة 

وب��ه��ذا  م��ب��ا���ش��رة،  م��ل��ي��ون دولر(   148 )م��اي��ع��ادل 

ال�شندوق  م��ن  املن�شرفة  امل��ب��ال��غ  جم��م��وع  ي�شل 

لالأردن يف عام 2020 حوايل 689 مليون دولر.

وافق  قد  لل�شندوق  التنفيذي  املجل�س  وك��ان 

الأردن  مع  اتفاق  عقد  على  املا�شي  اذار  �شهر  يف 

ملدة  امل��م��دد«  ال�شندوق  »ت�شهيل  م��ن  لال�شتفادة 

اأربع �شنوات بقيمة قدرها 937ر926 مليون وحدة 

حقوق �شحب خا�شة )حوايل 3ر1 مليار دولر، اأي 

ما يعادل 270 باملئة من ح�شة ع�شوية الأردن يف 

ال�شندوق(.

وع��������زز �����ش����ن����دوق ال���ن���ق���د ال���������دويل م���رون���ة 

انت�شار  ملنع  ال��الزم  الإن��ف��اق  ل�شتيعاب  الرنامج 

عليها  وال�شيطرة  عنها  والك�شف  كورونا  جائحة 

الإن��ف��اق  زي���ادة  وك��ذل��ك  واح��ت��وائ��ه��ا،  ومعاجلتها 

لتعزيز احلماية الجتماعية.

وذكر ال�شندوق ان جائحة كورونا تركت اآثارا 

�شلبية على القت�شاد فارتفعت البطالة اإىل اأعلى 

عجز  معدلت  ات�شعت  كما  القيا�شية  م�شتوياتها 

امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة وم���ي���زان امل��دف��وع��ات اخل��ارج��ي��ة، 

مو�شحا ان الدعم املايل من ال�شندوق �شي�شاعد 

الأردن ع��ل��ى م��واج��ه��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ك��م��ا اأن��ه 

�شيكون حافزا للح�شول على الدعم من ال�شركاء 

الآخرين يف التنمية.

لرنامج  التنفيذي  املجل�س  مناق�شة  وعقب 

الأردن القت�شادي، اأكد نائب مدير عام ال�شندوق 

ورئي�س املجل�س بالنيابة، ميت�شوهريو فورو�شاوا، 

ان ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19 اث�����رت ع��ل��ى الق��ت�����ش��اد 

الردن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ل��ك��ن  ك��ب��ري،  ب�شكل  الأردين 

اإج���راءات  باتخاذ  املنا�شب  ال��وق��ت  يف  لها  ت�شدت 

موجهة لتقليل الآثار ال�شحية والقت�شادية على 

على  بقدرتها  كذلك  احتفظت  بينما  املواطنن، 

�شداد التزاماتها والق�شاط امل�شتحقة يف موعدها 

ونفاذها اإىل الأ�شواق.

ودع��ا ف��ورو���ش��اوا، املانحن على زي��ادة دعمهم 

ي��ك��ون يف هيئة منح،  اأن  ��ل  ُي��َف�����شَّ ال���ذي  ل����الردن 

اجلائحة  ت��اأث��ري  م��واج��ه��ة  يف  احل��ك��وم��ة  مل�شاعدة 

لج��ئ  م��ل��ي��ون  3ر1  ون��ح��و  الأردين  ال�شعب  ع��ل��ى 

�شوري.

اأمام  التحديات اجل�شيمة  انه وبرغم  وا�شاف 

باإعادة  ملتزمة  ت��زال  ل  فهي  الردنية،  احلكومة 

خالل  من  الوقائية  للهوام�س  التدريجي  البناء 

ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال���ش��الح��ي��ة ووق����ف ت���زاي���د ال��دي��ن 

العام، واملحافظة على �شالمة نظام ربط العملة، 

الكهرباء،  قطاع  يف  الإ�شالحات  وت��رية  وتعجيل 

واإ�شالحات  الأعمال  وبيئة  العمل  �شوق  وتعزيز 

احلوكمة للت�شجيع على حتقيق منو اأعلى واأكرث 

�شمول.

الردن،  يف  العامة  املالية  ال�شيا�شة  ان  وب��ن 

على املدى الق�شري، �شرتكز على دعم القت�شاد، 

ل�شتيعاب  الرنامج  يف  ال�شمنية  املرونة  ظل  يف 

انت�شار جائحة  املتوقع وال��الزم ملنع  الإنفاق غري 

ك���وف���ي���د-19 وال��ك�����ش��ف ع��ن��ه��ا وال�����ش��ي��ط��رة عليها 

ومعاجلتها واحتوائها، ف�شال على زيادة الإنفاق 

لتعزيز احلماية الجتماعية.

ف���ورو����ش���اوا، ع��ل��ى ����ش���رورة ان ت�شكل  و����ش���دد، 

الأو���ش��اع  ل�شبط  ركيزة  العامة  املالية  اإج���راءات 

التعايف،  دع��ائ��م  تر�شيخ  ب��ال��ت��دري��ج حل��ن  امل��ال��ي��ة 

احلكومة  ا�شرتاتيجية  تركز  ان  ���ش��رورة  م��وؤك��دا 

ع���ل���ى ت��و���ش��ي��ع ال����وع����اء ال�������ش���ري���ب���ي م����ن خ���الل 

والإدارة  ال�شريبية  ال�شيا�شة  من  كل  اإ�شالحات 

ال�����ش��ري��ب��ي��ة، وو����ش���ع ح���د ل��ل�����ش��غ��وط م���ن ق��ط��اع 

اخل�����دم�����ات ال���ع���ام���ة وع�����الق�����ات ال�������ش���راك���ة ب��ن 

ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل����ا�����س، ورف����ع م�����ش��ت��وي��ات 

املوارد  يخ�س  فيما  وال�شفافية  والكفاءة  العدالة 

العامة.

كما دعا اىل �شرورة موا�شلة ال�شيا�شة النقدية 

تقدمي الدعم الالزم نظرا لو�شع القت�شاد الذي 

ل يزال ه�شا، مع حماية نظام ربط العملة، مبينا 

المر  اأو�شاعه،  ب�شالمة  يت�شم  امل��ايل  اجلهاز  ان 

الذي يحتم موا�شلة بذل اجلهود للحفاظ على 

ا�شتقراره، ولتعزيز ال�شمول املايل.

لتحقيق  اجل��ه��ود  ب��ذل  موا�شلة  »يجب  وق��ال 

اأن  وينبغي  للوظائف،  واحتوائي خالق  دائم  منو 

الأع��م��ال،  مناخ  حت�شن  على  الإ���ش��الح��ات  تركز 

واحل����د م��ن ال��ب��ط��ال��ة، ول���ش��ي��م��ا ب��ط��ال��ة الن�شاء 

وتقوية  التناف�شية،  ال��ق��درة  وت��ع��زي��ز  وال�����ش��ب��اب، 

قيد  الخ��رية  التعديالت  ان  م�شيفا  احلوكمة«، 

امل�شروع«،  غ��ري  الك�شب  »ق��ان��ون  يف  حاليا  النظر 

ون�����ش��ر ت��ف��ا���ش��ي��ل الإن���ف���اق امل��رت��ب��ط ب��اجل��ائ��ح��ة، 

اأكر اتفاقيات �شراء الطاقة،  والبدء يف مراجعة 

ت�شكل جميعا خطوات جديرة بالرتحيب.

 صندوق النقد يصرف 148 مليون دوالر لالردن ويعدل مراحل إتاحة الموارد لمعالجة تأثيرات كورونا

الأربعاء    16  /  12  / 2020

االنباط- عمان

 ت�����ش��ل��م رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ش��ر 

اخل�������ش���اون���ة، ت��ق��ري��ر دي�����وان امل��ح��ا���ش��ب��ة ل��ع��ام 

يف  ال��ث��الث��اء،  ام�س  ا�شتقباله  خ��الل   2019
عا�شم  املحا�شبة  دي��وان  رئي�س  ال��وزراء  رئا�شة 

حداد .

وبكل  التزام احلكومة  ال��وزراء  رئي�س  واكد 

ج��دي��ة ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ش��وي��ب اي خم��ال��ف��ات 

واوجه خلل ت�شمنها التقرير وب�شكل يحافظ 

على �شالمة املال العام ومنع اي جتاوزات عليه 

وذلك تنفيذا للتوجيهات امللكية التي ت�شمنها 

ال��ع��ر���س يف  ال�����ش��ام��ي وخ��ط��اب  ك��ت��اب التكليف 

افتتاح جمل�س المة .

كما اكد التزام احلكومة وجميع موؤ�ش�شاتها 

بالتعاون التام مع ديوان املحا�شبة، وال�شتجابة 

اي  ب�����ش��ان  ال���دي���وان  ل�شتي�شاحات  ال�شريعة 

جت������اوزات حت�����ش��ل ل����دى اجل���ه���ات اخل��ا���ش��ع��ة 

لرقابة الديوان.

ول��ف��ت اخل�����ش��اون��ة اىل ان���ه ح��ر���س وم��ن��ذ 

ب��داي��ات ت�شكيل احل��ك��وم��ة ع��ل��ى زي����ارة دي���وان 

امل��ح��ا���ش��ب��ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��رق��اب��ي��ة الخ�����رى، 

اميانا من احلكومة باهمية دور هذه املوؤ�ش�شة 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�شكل م�����ش��در ف��خ��ر واع��ت��زاز 

منظومة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  لبنة  وت�شكل  للجميع 

النزاهة الوطنية.

املحا�شبة  دي���وان  رئي�س  عر�س  جهته،  م��ن 

اجلهود التي يبذلها الديوان يف اعداد تقريره 

ال�شنوي الذي يت�شمن الق�شايا غري امل�شوبة 

لدى اجلهات اخلا�شعة لرقابة الديوان.

ال��دي��وان على حتقيق  وب��ن ح���داد، حر�س 

ال��ع��ام  امل���ال  ع��ل��ى  باملحافظة  املتمثلة  اه��داف��ه 

م���ن ال���ه���در وال�����ش��ي��اع، وال���ت���اأك���د م���ن �شالمة 

ا�شتخدامه وادارته ب�شورة قانونية وفاعلة.

ت�شكيل  باإعادة  ال��وزراء  رئي�س  بقرار  واأ�شاد 

اللجنة الوزارية برئا�شة وزير الدولة ل�شوؤون 

وا�شتي�شاحات  تقارير  ملتابعة  ال���وزراء،  رئا�شة 

ال��ق��رارات  ب���اأول، وات��خ��اذ  اأوًل  دي��وان املحا�شبة 

القانونية  للت�شريعات  وفقاً  ب�شاأنها  املنا�شبة 

املعمول بها.

االنباط-وكاالت

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ا�شتقبل 

جمل�س  ب���دار  مكتبه  يف  ال��ع��ودات  عبداملنعم 

ال����ن����واب، ام�������س ال���ث���الث���اء، رئ��ي�����س امل��ح��ك��م��ة 

الد�شتورية ه�شام التل، كما التقى يف لقاءين 

ار�شيدات،  م��ازن  املحامن  نقيب  منف�شلن 

ورئي�س جمل�س اأمناء املركز الوطني حلقوق 

الإن�شان الدكتور ارحيل الغرابية.

وع���ر ال���ع���ودات يف ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�شره 

ب��دور  والثقة  الع��ت��زاز  ع��ن  املحكمة  اأع�����ش��اء 

امل��ح��ك��م��ة ال��د���ش��ت��وري��ة ف��ه��ي امل��رج��ع��ي��ة ال��ت��ي 

ت�����ش��ه��م يف ت�����ش��ح��ي��ح م�����ش��ار ال�����ش��ل��ط��ات عر 

رق��اب��ت��ه��ا ع��ل��ى د���ش��ت��وري��ة ال��ق��وان��ن وتف�شري 

املجل�س  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال��د���ش��ت��ور،  ن�����ش��و���س 

جاء  وطنياً  بو�شفها منجزاً  للمحكمة  ينظر 

امللك عبداهلل  اإ�شالحات قادها جاللة  ثمرة 

الثاين.

من جهته، قال التل »نتطلع اإىل اأداء ودور 

طموحات  عن  يعر  النواب  ملجل�س  ت�شريعي 

امللك  ج��الل��ة  تطلعات  ويحقق  �شعبنا  اأب��ن��اء 

ال�شامي«،  العر�س  خطبة  يف  عنها  عر  التي 

والقانونية  الت�شريعية  اخل��رة  اأن  اإىل  لفتاً 

ل��رئ��ي�����س جمل�س ال���ن���واب مب�����ش��ان��دة ك��ف��اءات 

ت�����ش��ه��م يف جت��وي��د  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  امل��ج��ل�����س م���ن 

القوانن.

ويف ل��ق��اء اآخ���ر م��ع نقيب امل��ح��ام��ن، ق��ال 

اإىل  ننظر  ال��ن��واب  اإن��ن��ا يف جمل�س  ال���ع���ودات 

نقابة املحامن الأردنين كبيت خرة ورافد 

ال��ن��واب  جمل�س  اأن  م���وؤك���داً  م��ه��م،  ت�شريعي 

امل�شتمر مع  والت�شاور  التن�شيق  حري�س على 

واح��د،  ق��ارب  يف  فاجلميع  املهنية،  النقابات 

اجلميع  هاج�س  وطنية  وامل�شلحة  وال��ه��دف 

ومبتغاهم.

واأكد بح�شور ع�شوي جمل�س النقابة اإياد 

اأبو زناد، واأمن �شر جمل�س  الن�شور وحممد 

املحامن  نقابة  اأن  الن�شور،  خلدون  النقابة 

قدمت اأدواراً وطنية اأ�شهمت يف عملية البناء 

كانت  قيادات  و�شدرت  والتنمية  والتحديث 

رائد يف �شتى املجالت.

التهنئة  املجل�س  واأع�شاء  ار�شيدات  وق��دم 

ل��ل��ع��ودات ل��ث��ق��ة امل��ج��ل�����س ب��ان��ت��خ��اب��ه رئ��ي�����ش��اً ، 

ت��ع��اون  اإىل  تتطلع  ال��ن��ق��اب��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 

وتن�شيق م�شتمر مع جمل�س النواب.

اأمناء  برئي�س جمل�س  العودات  التقى  كما 

امل��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق الإن�����ش��ان، بح�شور 

امل���ف���و����س ال����ع����ام حل����ق����وق الإن���������ش����ان ع���الء 

حممد  الأم��ن��اء  جمل�س  وع�شو  العرموطي، 

الطراونة، وجرى خالل اللقاء التاأكيد على 

حقوق  ق�شايا  يخ�س  فيما  التن�شيق  اأهمية 

وحقوق  العامة  احلريات  جلنة  مع  الإن�شان 

الإن�شان يف جمل�س النواب.

االنباط- عمان

الثالثاء،  ام�س  الر�شمية،  اجل��ري��دة  يف  �شدر 

اخل�شاونة  ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ب���الغ 

 2020 ل�شنة   )24( رق��م  الدفاع  لأم��ر  ا�شتنادا 

ب��رام��ج  وال��ت��و���ش��ع يف تنفيذ  ال��ع��م��ل  ب��ا���ش��ت��م��رار   ،

)م�شاند  الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة 

عليهما  املن�شو�س  وحماية(  اقت�شادي  ومتكن 

يف اأوامر الدفاع )9( و)14( ل�شنة 2020 واأية 

تعديالت طراأت عليها.

وي����اأت����ي ال����ق����رار ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��رار 

وتخفيف  اخل��ا���س  القطاع  يف  الردن��ي��ة  العمالة 

الأعباء القت�شادية املرتتبة على من�شاآت القطاع 

وم�شاندة  ك��ورون��ا  بجائحة  ت��اأث��رت  التي  اخلا�س 

ت�شررا  الك��رث  واملن�شاآت  القطاعات  يف  العاملن 

والقطاعات غري امل�شرح لها بالعمل.

تاأمن  بتعليق  العمل  يعاد  ال��ب��الغ  ومب��وج��ب 

ال�شيخوخة ال�شادر مبوجب اأمر الدفاع رقم )1( 

ل�شنة 2020 وفقا لالآليات واملدد التي حتددها 

مبوجب  الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة 

تعليمات ي�شدرها مدير عام املوؤ�ش�شة.

ويق�شي البالغ اإن�شاء برنامج للمحافظة على 

برنامج  ي�شمى  اخلا�س  القطاع  يف  العمل  فر�س 

واملوؤ�ش�شة  احلكومة  ب��ن  بالتعاون   « »ا���ش��ت��دام��ة 

م�شاهمة  وت��ك��ون  الج��ت��م��اع��ي  لل�شمان  ال��ع��ام��ة 

تاأمن  ف��وائ�����س  م��ن  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  املوؤ�ش�شة يف 

ا�شابات العمل.

الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  وتتوىل 

وامل��ن�����ش��اآت  ال��ق��ط��اع��ات  ال��رن��ام��ج وحت��دي��د  اإدارة 

امل�����ش��ت��ف��ي��دة م��ن��ه و����ش���روط ال���ش��ت��ح��ق��اق وامل��ب��ال��غ 

منه  ال�شرف  واآل��ي��ات  فيها  للعاملن  املخ�ش�شة 

ومدته وال�شوؤون املتعلقة به مبوجب بالغ ي�شدره 

رئي�س الوزراء.

الأجور  ان تقل  باأنه ل يجوز  البالغ  ويق�شي 

اخلا�شعة لالقتطاع وفقا لأحكام قانون ال�شمان 

�شهر  يف   2014 ل�شنة   )1( رق���م  الج��ت��م��اع��ي 

كانون الثاين لعام 2021 عن الأجور اخلا�شعة 

 2020 ل��ع��ام  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �شهر  لالقتطاع يف 

يف املن�شاأة ذاتها وذلك للموؤمن عليهم العاملن يف 

املن�شاآت امل�شتفيدة من امر الدفاع هذا .

 تسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019

الخصاونة: الحكومة وجميع مؤسساتها ملتزمه بالتعاون 
مع ديوان المحاسبة

 العودات يلتقي رئيس الدستورية ونقيب المحامين 
ورئيس المركز الوطني لحقوق اإلنسان

 صدور بالغ رئيس الوزراء باستمرار التوسع في تنفيذ 
برامج الضمان االجتماعي بالجريدة الرسمية
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االنباط- عمان

اليمني  ال���ه���واري  ف��را���س  ال��دك��ت��ور  ادى 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ام����ام رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور 

امللكية  االرادة  �صدور  بعد  اخل�صاونة  ب�صر 

ال�����ص��ام��ي��ة ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��ع��ي��ي��ن��ه رئ��ي�����ص��اً 

للمركز الوطني ملكافحة االأوبئة واالأمرا�س 

ال�صارية .

وح�صر اداء اليمني وزير ال�صحة الدكتور 

نذير عبيدات .

نظامه  ���ص��در  ال���ذي  امل��رك��ز  ان  اىل  ي�صار 

اإىل  ي��ه��دف  م��وؤخ��را  الر�صمية  اجل��ري��دة  يف 

جمال  يف  العامة  ال�صحة  ممار�صات  تعزيز 

ال��وق��اي��ة م��ن االأوب��ئ��ة واالأم���را����س ال�صارية 

ال�صحية  ال�صلوكات  وتعزيز   ، ومواجهتها 

وال��ب��ي��ئ��ي��ة ال�����ص��ل��ي��م��ة، واإم���ك���ان���ات امل��م��ل��ك��ة يف 

املعلومات  اأنظمة  ال�صحي، وتطوير  الر�صد 

ال�����ص��ح��ي��ة، وات���خ���اذ ال��ت��داب��ر ال���ازم���ة ملنع 

واحلد  ال�صارية،  واالأمرا�س  االأوبئة  انت�صار 

من اآثارها.

ال��وزراء،  رئي�س  يراأ�صه  جمل�س  وللمركز 

وع�����ص��وي��ة ك���ل م���ن وزي����ر ال�����ص��ح��ة، ووزي����ر 

ال��زراع��ة، ووزي��ر املياه وال��ري ووزي��ر البيئة 

ورئي�س املركز ومدير عام اخلدمات الطبية 

امل��ل��ك��ي��ة، واأرب���ع���ة م��ن اخل����راء يف امل��ج��االت 

املعنية بعمل املركز، تتم ت�صميتهم بقرار من 

الرئي�س،  تن�صيب  على  بناء  ال���وزراء  رئي�س 

وملدة اأربع �صنوات قابلة للتجديد.

االنباط- عمان

اأم��ان��ة  يف  للطرق  التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ال 

م�صروع  ان  ح��دادي��ن،  رائ���د  املهند�س  ع��م��ان 

ال�����ص��ن��دوق��ي��ة اجل���اري���ة يف  ال��ع��ب��ارات  تنفيذ 

و�صط البلد هو احد امل�صاريع اال�صرتاتيجية 

ل��اأم��ان��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى ت��و���ص��ع��ة وتعزيز 

ال��ع��ب��ارة ال��ق��دمي��ة مل��ع��اجل��ة ارت��ف��اع من�صوب 

مياه االمطار.

العمل  ان  الثاثاء،  ام�س  وا�صار حدادين 

م�����ص��ت��م��ر يف ج�����ص��م ال���ع���ب���ارة ال�����ص��ن��دوق��ي��ة 

وم��ت��وق��ف يف احل���ف���ر، ح��ي��ث ���ص��ي��ت��م ال��رب��ط 

من  بد  ال  واأن��ه  القدمية،  العبارة  ج�صم  مع 

ال��و���ص��ول يف اأع���م���ال احل��ف��ر واإن�����ص��اء ج�صم 

ال���ع���ب���ارة ل���غ���اي���ة امل�����ص��ج��د احل�����ص��ي��ن��ي حل��ل 

���ص��ارع قري�س  امل��ت��دف��ق��ة اىل  امل��ي��اه  م�����ص��اك��ل 

م���ن م��ن��اط��ق ال��ع��ب��ديل واجل��ب��ي��ه��ة، م����رورا 

العلي وزه���ران  وت���اع  امل��ل��ك ح�صني  ب�����ص��ارع 

وا�صاف  ع��رار.  ب�صارع  م��رورا  �صقرة  ووادي 

ان االم��ان��ة تنتظر ق��رار دائ���رة االآث���ار حول 

اإي���ق���اف  ا���ص��ت��ك��م��ال االع�����م�����ال، م����وؤك����دا ان 

لو�صط  املائية  احللول  اإيقاف  يعني  امل�صروع 

ت�صريف  مل�صاكل  احل��ل  ف��ان  وبالتايل  البلد 

يتم  مل  ان  منقو�صا  �صيكون  االم��ط��ار  مياه 

احل�صيني.  امل�صجد  لغاية  االعمال  ا�صتكمال 

اأهمية العبارة ال�صندوقية  واو�صح حدادين 

ان  البلد، حيث  العمل عليها و�صط  اجل��اري 

ج�صم العبارة القدمية، فيه تفاوت مب�صاحة 

املقطع العر�صي من 38 مرتا مربعا يف �صارع 

حتت  مربعا  م��رتا   26 اىل  لت�صيق  قري�س، 

العا�صمة.  و�صط  واملكتبات  املدينة  منطقة 

وقال ان منطقة و�صط البلد زاخرة باملحال 

املا�صي،  القرن  بداية  العاملة من  التجارية 

احلفر  توقف  بعد  تنتظر  عمان  اأم��ان��ة  وان 

مل���دة اأ���ص��ب��وع نتيجة اك��ت�����ص��اف م��وق��ع اث���ري، 

قرار  العبارة  بج�صم  العمل  ا�صتمرارية  مع 

دائرة االآثار لهذا امل�صروع احليوي. وبني ان 

هناك تعاونا وتن�صيقا مع دائ��رة االآث��ار، وان 

االمانة ملتزمة باالنتهاء من املرحلة االأوىل 

للم�صروع يف منت�صف ال�صهر املقبل.

 الهواري يؤدي اليمين القانونية رئيسا 
للمركز الوطني لمكافحة األوبئة

االمانة: العبارات الصندوقية بوسط البلد 
هي احدى المشاريع االستراتيجية بالمدينة

لكن  �صيء  اأي  النا�س  تكّلف  ال  اإت�صال  وم��ه��ارة  وجهي  تعبر  االإبت�صامة  �صيفرة 

ُكرث  اأنا�س  اإحتاجها  ولطاملا  اآخرين،  حياة  االإبت�صامة  اأنقذت  فلطاملا  كبر،  معناها 

باحلياة  واإ�صعادهم  بامل�صتقبل  التفاوؤل  �صوب  اإيجابية  دفعة  لُتعطيهم  عليها  للبناء 

وَفْهم مكنوناتهم، ورمبا تغير جمرى حياتهم وحتفيزهم واإنقاذهم وَمْن حولهم:

1.  االإبت�صامة �صيفرة توؤّثر على العقل الباطن للنا�س، فتجذب وال ٌتنّفر، وحُتّبب 

وال ُتَبّعد؛ وتقّرب العاقات البينية بني النا�س على �صبيل االإحرتام املتبادل واإ�صعاد 

املقابل. وماطفة 

األف  ت�صاوي  “ال�صورة  مبداأ  وفق  املعلومات  الإي�صال  �صريعة  لغة  االإبت�صامة    .2

كلمة”؛ فاالإبت�صامة تاأ�صر ال�صخ�س املقابل وجتعله قريباً منك دومنا تكلفة.

اأن  اأثبتت  الدرا�صات  اأن  لدرجة  االإن�صانية،  العاقات  جلو  ُملّطف  االإبت�صامة    .3

ال�صحّية اإن متّكن من ر�صم االإبت�صامة على وجه املجرم فاإن املجرم �صيعدل عن نّيته 

لفعل االإجرام.

و�صفة  واالإبت�صامة  �صدقة،  االآخ��ري��ن  وج��ه  يف  فتب�ّصمنا  �صدقة،  االإبت�صامة    .4

ويتم �صرفها  تكلفة  دومنا  �صحرية جمانية  و�صفة  للعاج؛ فهي  �صحرية وجمانية 

من بنك القلوب النقية واللطيفة وال�صادقة.

للقلوب،  الُطرق  واأق��رب  والعواطف،  االإن�صانية  العاقات  مفتاح  االإبت�صامة    .5

وال��ب��دء  ال��ن��ظ��ر  م��ف��ت��اح لتقريب وج��ه��ات  َح��ول��ه؛ وه��ي  وَم���ْن  ُت�����ص��ِع��د �صاحُبها  ف��ه��ي 

باملحادثات االإيجابية والتفاهم بني النا�س. 

وت��وؤدي  ال�صعور  على  وت��وؤّث��ر  واجل��م��ال  اجلاذبية  �صاحبها  متنح  االإبت�صامة    .6

لل�صحك، وُتريح اجلو النف�صي بني النا�س مبعرفة اأو دون معرفة.

7.  االإبت�صامة �ُصكر للخالق لبديع �صنعه، وعطاء للمخلوق وب�صا�صة للوجه، وهي 

بيئة  وُتريح  االإجتماعي  االأمن  اإنتاجيتهم وحُتقق  لت�صاعف  اأجمل هدّية ملن حولنا 

العمل.

متنع  ال  وبالطبع  واالإح��رتام  والتوا�صع  والُقرب  الب�صاطة  تعني  االإبت�صامة    .8

للنا�س. الهيبة 

اأو  اأن نحزن  اأن نبت�صم يف الوقت الذي ينتظر فيه النا�س ال�صامتون  9.  مطلوب 

غ�صباً. ن�صتط 

واإح�صا�س  ومفتاح  و�صيفرة  وم��ه��ارة  وه��دّي��ة  وه��وّي��ة  لغة  االإبت�صامة  ب�صراحة: 

ف  واإن�صانية وعطاء و�صفاء وعاقة وتعبر وتفاوؤل و�صعادة وٌملطِّ وجاذبية وجمال 

وعاج، واأكرث.

واحلياة  وال�صعادة  للتفاوؤل  ق��ومي��اً  م��رك��زاً  االأردن  وط��ّن��ا  م��ن  لنجعل  فاإبت�صموا 

الرغدة!

�صباح االإبت�صامة من القلب

د.محمد طالب عبيدات

 فن اإلبتسامة

30 وفاة و2547 إصابة كورونا جديدة 

وزير التعليم العالي يطلع على تجربة جامعة الحسين التقنية في التعليم اإللكتروني

وزير األشغال: 76 بالمائة نسبة اإلنجاز في مشروع تقاطع مرج الحمام

 ديوان المحاسبة: 17761 قضية اعتداء على المال العام منظورة لدى القضاء

 وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره اإليطالي

االنباط-عمان

عن  الثاثاء  ام�س  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

ت�صجيل 30 حالة وفاة و2547 اإ�صابة جديدة 

بفرو�س كورونا امل�صتجّد، يف االأردن.

ووفق االيجاز ال�صادر عن رئا�صة الوزراء 

اجلديدة  اال�صابات  توّزعت  ال�صحة  ووزارة 

كما يلي:

- )901( يف حمافظة العا�صمة عّمان.

- )808( يف حمافظة اإربد، منها )31( يف 

الرمثا.

- )214( يف حمافظة الزرقاء.

- )153( يف حمافظة البلقاء.

- )131( يف حمافظة الكرك.

- )76( يف حمافظة العقبة.

- )70( يف حمافظة جر�س.

- )54( يف حمافظة ماأدبا.

- )39( يف حمافظة عجلون.

- )38( يف حمافظة معان، منها )16( يف 

البرتا.

- )34( يف حمافظة الطفيلة.

- )29( يف حمافظة املفرق.

- وب���ذل���ك ي��رت��ف��ع اإج���م���ايل ع���دد ح���االت 

حالة،   )265،024( اإىل  اململكة  يف  االإ���ص��اب��ة 

ف��ي��م��ا ي��ب��ل��غ ع���دد احل����االت ال��ن�����ص��ط��ة ح��ال��ّي��اً 

)35،342( حالة.

- �ُصّجلت )30( حالة وف��اة، )رحمهم اهلل 

اإىل  الوفيات  ع��دد  اإجمايل  لرتفع  جميعاً( 

)3437( حالة.

دِخلت اليوم اإىل 
ُ
- بلغ عدد احلاالت التي اأ

امل�صت�صفيات )112( حالة، فيما غادرت )174( 

حالة.

اإجمايل عدد احلاالت املوؤّكدة التي  - بلغ 

تتلقى العاج يف امل�صت�صفيات )1186( حالة.

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

املوؤّكدة  للحاالت  امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة 

اإ�صغال  بن�صبة   )974( اأم�س  ليوم  وامل�صتبهة 

)23%(، فيما بلغ

ال��ع��ن��اي��ة احلثيثة  اأ�����ص����ّرة  ع����دد  اإج���م���ايل 

املوؤّكدة  للحاالت  امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة 

اإ�صغال  بن�صبة   )312( اأم�س  ليوم  وامل�صتبهة 

.)%34(

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

امل�صت�صفيات  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  اال���ص��ط��ن��اع��ي 

للحاالت املوؤّكدة وامل�صتبهة ليوم اأم�س )160( 

بن�صبة اإ�صغال )%19(.

- ب��ل��غ ع���دد ح����االت ال�����ص��ف��اء ل��ه��ذا ال��ي��وم 

 )3591( وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  امل���ن���زيل  ال���ع���زل  يف 

اإىل  ال�صفاء  ح���االت  اإج��م��ايل  لي�صل  ح��ال��ة، 

)226،245( حالة.

خمرّياً،  فح�صاً   )20،827( اإج���راء  مّت   -

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

ن�صبة  ت�صل  وب��ذل��ك  فح�صاً،   )2،871،550(

الفحو�صات االإيجابّية لهذا اليوم اإىل

قرابة )%12.23(.

اإجراءات اأخرى:

اإىل  اجل��م��ي��ع  ال�����ص��ّح��ة  وزارة  ت���دع���و   •
االلتزام باأوامر الّدفاع، واّتباع �صبل الوقاية، 

اإق��ام��ة  وع���دم  ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت����داء  خ�صو�صاً 

التجّمعات الأكرث من )20( �صخ�صاً، ومتابعة 

احل��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال����وزارة 

للوقاية من عدوى فرو�س كورونا وت�صجيع 

االأف����������راد حل���م���اي���ة اأ�����ص����ره����م وجم��ت��م��ع��ه��م 

)#بحميهم(.

االنباط- عمان

 اط��ل��ع وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث 

ام�س  اأبوقدي�س،  حممد  الدكتور  العلمي، 

ال���ث���اث���اء، ع��ل��ى جت���رب���ة ج��ام��ع��ة احل�����ص��ني 

االإل���ك���رتوين،  ال��ت��ع��ل��ي��م  عملية  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

على  عملت  وك��ي��ف  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��ال 

عن  التعلم  يف  متينة  حتتية  بنية  ماأ�ص�صة 

ب���ع���د م����ن خ�����ال م��ن�����ص��ات��ه��ا ال���ت���ي غ��ط��ت 

ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة واخل����دم����ات����ي����ة يف 

اجلامعة.

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال زي�������ارة ال����وزي����ر اإىل 

اجل���ام���ع���ة، ال��ت��ق��ى ف��ي��ه��ا رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

ب��ال��وك��ال��ة ال���دك���ت���ور اإ���ص��م��اع��ي��ل احل��ن��ط��ي، 

كورونا  اأزمة جائحة فرو�س  اأن  اكد  الذي 

العايل،  التعليم  قطاع  على  بظالها  األقت 

التعليمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اجل��ام��ع��ات  ودف��ع��ت 

تتناغم  جديدة  تعليمية  اأ�صاليب  يف  للنظر 

م���ع ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ف��ر���ص��ت��ه��ا اجل��ائ��ح��ة 

االإل���ك���رتوين وكيف  ال��ت��ع��ل��م  اإىل  وال��ت��ح��ول 

ا���ص��ت��ط��اع��ت اجل��ام��ع��ة ت��ط��وي��ع ال�����ص��ع��وب��ات 

وحتويلها اإىل ق�ص�س جناح.

العايل  التعليم  وزي��ر  ق��ال  ناحيته،  م��ن 

اأن اجلامعة قطعت �صوًطا طويًا يف عملية 

اإدماج التعليم االإلكرتوين يف عملية التعلم، 

من  التحول  حققت  اجلامعة  اأن  اإىل  الفتا 

تاأ�صي�س  على  وعملت  التعلم،  اإىل  التعليم 

ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  م��ع  و���ص��راك��ات  ع��اق��ات 

وال�������ص���رك���ات ل���ل���وق���وف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

مهياأة  وك��وادر  كفاءات  توفر  على  والعمل 

متتلك املهارات الازمة وتتوافق مع حاجة 

اأن اجلامعة متثل  اإىل  العمل، م�صرا  �صوق 

بتطبيقه  نطمح  ما  وه��ذا  م��ق��درا،  منوذجا 

يف  ال��درا���ص��ي��ة  باخلطط  النظر  اإع���ادة  ع��ر 

التعليم  اإدم��اج  اإىل  االنتقال  مع  اجلامعات 

وا�صتعر�س  التعلم.  عملية  يف  االإل��ك��رتوين 

م���دي���ر م���رك���ز االت���������ص����االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

البنية  عري�صة،  زي��د  املهند�س  املعلومات، 

التحتية االإلكرتونية التي اأ�ص�صتها اجلامعة 

و�صاهمت يف العملية التعليمية، م�صرا اإىل 

ال�صاملة  االإل��ك��رتون��ي��ة  الت�صجيل  خ��دم��ات 

ال��ت��ي وف���رت ال��وق��ت واجل��ه��د ع��ل��ى الطلبة 

وك�����وادر اجل��ام��ع��ة االإداري������ة واالأك���ادمي���ي���ة. 

التكنولوجية  الهند�صة  كلية  عميد  واأو�صح 

من  ال�صريف،  لطفي  الدكتور  اجلامعة،  يف 

من  “التعلم  طريقة  م��رئ��ي  ع��ر���س  خ��ال 

تنتهجها  ال��ت��ي  امل�صاريع”،  ت��ن��ف��ي��ذ  خ���ال 

ومتكن  طلبتها  لتعليم  وتعتمدها  اجلامعة 

اآلية  على  اأك��ر  ب�صكل  التعرف  من  الطلبة 

وت�صاعدهم  واأهم متطلباتها  االأ�صواق  عمل 

العملية  مهاراتهم  �صقل  على  امل�صتقبل  يف 

وزيادة ن�صبة ح�صولهم على وظائف تقنية.

ت��خ�����ص�����س  ال����ط����ال����ب يف  وا����ص���ت���ع���ر����س 

ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، حم���م���ود ع���ان، 

وال���ط���ال���ب حم��م��د ج�������زازي، يف ت��خ�����ص�����س 

ال��ه��ن��د���ص��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، وال���ط���ال���ب���ة ل��ي��ان 

ت���خ�������ص�������س ه���ن���د����ص���ة ط���اق���ة  ال�����راغ�����ب يف 

م�صاريعهم  عن  تف�صيليا  �صرحا  باجلامعة 

االإلكرتونية. وجتاربهم 

واأك����د ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س م��ن كلية 

احل��ا���ص��وب وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، امل��ه��ن��د���س م��ع��اذ 

قبل  م���ن  امل��ن��ف��ذة  امل�����ص��اري��ع  اأن  ���ص��ل��ي��م��ان، 

الطلبة كانت قابلة للتطبيق ب�صكل كامل يف 

احلياة العملية، م�صرا اإىل اأن امل�صاريع يتم 

ك�صاعات  مبا�صر  ب�صكل  واحت�صابها  ربطها 

اأبو عقيل  درا�صية، فيما قدم الدكتور نايف 

من كلية احلا�صوب واملعلوماتية عر�صا عن 

روؤية اجلامعة امل�صتقبلية يف جمال التعليم 

االإل���ك���رتوين، وك��ي��ف ت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ة على 

متطور  اإل��ك��رتوين  تعليمي  من���وذج  اإن�����ص��اء 

املن�صات  يف  امل�صتخدمة  التكنولوجيا  ميزج 

وتطورها اجلامعة.

االنباط- عمان

 

واالإ�صكان،  العامة  االأ�صغال  وزي��ر  تفقد   

املهند�س يحيى الك�صبي، ام�س الثاثاء، �صر 

االأعمال يف م�صروع تقاطع مرج احلمام.

امل�صروع  يف  االإجن���از  ن�صبة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

بلغت 76 باملئة ومن املتوقع االنتهاء منه يف 

الثلث االأول من العام املقبل.

رافقه  التي  اجل��ول��ة  يف  الك�صبي،  واط��ل��ع 

ف��ي��ه��ا ن��ائ��ب اأم����ني ع��م��ان خم��ل��د امل��ن��ا���ص��ر 

العمل  �صر  على  ال�صليحات،  منر  والنائب 

ون�����ص��ب االإجن�����از يف امل�����ص��روع، م�����ص��دداً على 

اأهمية اإجناز امل�صروع خال املدة املحددة.

املقاولني  اإىل  الك�صبي  املهند�س  واأوع����ز 

و����ص���رك���ات االإ�����ص����راف وم��ه��ن��د���ص��ي ال������وزارة 

امل�����ص��رف��ني ع��ل��ى امل�������ص���روع ب���ات���خ���اذ ال�����ص��ب��ل 

املناطق  �صكان  على  للت�صهيل  واالإج�����راءات 

املحيطة واالإلتزام بقواعد ال�صامة العامة.

منفعة  يحقق  امل�صروع  اإن  الك�صبي  وق��ال 

ع��ام��ة و���ص��ي��ك��ون ل���ه اأث����ر ك��ب��ر ع��ل��ى ح��رك��ة 

نوعية  قفزة  و�صي�صكل  العا�صمة،  يف  ال�صر 

يتما�صى  ومب���ا  امل�����روري،  ال���واق���ع  بتح�صني 

م����ع من����و امل���دي���ن���ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي وم���ع���اجل���ة 

اتخاذ كافة  واأكد �صرورة  املرورية.  االأزمات 

االإج��������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ص��ام��ة امل���روري���ة 

العمل  ف���رتة  طيلة  امل����رور  ح��رك��ة  وت�صهيل 

ب��امل�����ص��روع. وت�����ص��م��ل ع��ن��ا���ص��ر ت��ق��اط��ع م��رج 

احل���م���ام، ع��ل��ى ط��ري��ق ع��م��ان ال��ب��ح��ر امل��ي��ت، 

مكون  م�صتويات  ث��اث��ة  م��ن  تقاطع  اإن�����ص��اء 

ونفق  مرتا   240 بطول  خر�صاين  ج�صر  من 

ويف  م�صارب  اأرب��ع��ة  �صمن  امتار   110 بطول 

كا االجتاهني.

20 م��ل��ي��ون دوالر  امل�����ص��روع  وت��ب��ل��غ ك��ل��ف��ة 

ممولة من �صندوق التنمية ال�صعودي.

االنباط- عمان

 ب��ل��غ ع���دد ق�����ص��اي��ا االع���ت���داء ع��ل��ى امل��ال 

العام املنظورة لدى الق�صاء، 17761 ق�صية 

 290 وب���اإج���م���ايل م��ب��ال��غ م�����ص��ت��ح��ق��ة ن��ح��و 

 164 ي��ق��ارب  م��ا  حت�صيل  مت  دي��ن��ار،  مليون 

مليون دينار منها، يف حني بلغت قيمة غر 

بح�صب  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   126 ن��ح��و  امل��ح�����ص��ل 

.2019 تقرير ديوان املحا�صبة لعام 

املايل،  الوفر  اإجمايل  ان  التقرير  وبني 

بالتدقيق  امل��ح��ا���ص��ب��ة  دي����وان  ح��ق��ق��ه  ال���ذي 

بلغ   2019 النفقات واالإي��رادات يف عام  على 

 86 نحو  منها  دينار،  مليون   123 من  اأكرث 

االإق����رارات  تدقيق  ع��ن  ن��اجت  دي��ن��ار  مليون 

ال�صفرية.

وذك������ر ال�����دي�����وان ان�����ه ح���ق���ق م����ن خ���ال 

قيامه بالتدقيق امل�صبق على بع�س النفقات 

واالإي����������رادات وف�����را م��ال��ي��ا مت��ث��ل يف زي����ادة 

االإيراد من خال حث الدوائر على تطبيق 

القوانني واالأنظمة والتعليمات التي حتكم 

امل�صتحقة  الر�صوم  وا�صتيفاء  حتديد  عملية 

على بع�س املعامات الر�صمية.

وج���������اء ال������وف������ر امل���������ايل امل����ح����ق����ق ع��ر 

اال�����ص����رتداد امل��ت��م��ث��ل يف حت�����ص��ي��ل اجل��ه��ات 

اخلا�صعة لرقابة الديوان للمبالغ املطلوب 

وكتب  اال�صتي�صاحات  مب��وج��ب  حت�صيلها 

الديوان الرقابية ولوائح التدقيق امل�صبق.

ال�صاملة،  النوعية  ال��رق��اب��ة  جهة  وم��ن 

 30 �صكل  املحا�صبة  دي��وان  ان  التقرير  اأك��د 

ف��ري��ق ع��م��ل ل��درا���ص��ة امل��ل��ف��ات واحل�����ص��اب��ات 

ذات االأث�����ر امل��ب��ا���ص��ر ع��ل��ى امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، 

اإ�صافة اإىل اإجراء درا�صات اختبارية القيود 

ت�صاهم  التي  ال�صركات  من  عدد  وح�صابات 

اأك���رث  اأو  ب��امل��ئ��ة   50 ن�����ص��ب��ت��ه  احل��ك��وم��ة مب���ا 

القطاعات  خمتلف  �صملت  راأ�صمالها  م��ن 

االقت�صادية.

االنباط- عمان

 اأج�����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي���ر 

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

ال�����ص��ف��دي، ووزي�����ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 

الدويل االإيطايل، لويجي دي مايو، ام�س 

ال��ث��اث��اء، حم��ادث��ات رك���زت ع��ل��ى ال��ت��ع��اون 

الثنائي وا�صتعر�صت التطورات االإقليمية.

هاتفي  ات�صال  خال  ال��وزي��ران،  واأ�صار 

ال���ب���ل���دي���ن  ح����ر�����س  اىل  ام���������س،  ب��ي��ن��ه��م��ا 

ع��ل��ى زي����ادة ال��ت��ع��اون وت��ط��وي��ر ال��ع��اق��ات 

اال�صرتاتيجية بينهما يف خمتلف املجاالت، 

االأزم���ات  حل��ل  املبذولة  اجل��ه��ود  بحثا  كما 

االإق��ل��ي��م��ي��ة وت��ع��زي��ز االأم����ن واال���ص��ت��ق��رار، 

التو�صل حللول �صيا�صية  موؤكدين �صرورة 

لاأزمات يف �صوريا وليبيا.

الداعم  اإيطاليا  وثمن ال�صفدي موقف 

حلل الدولتني على اأ�صا�س القانون الدويل 

وال�صامل،  العادل  ال�صام  لتحقيق  �صبيا 

وال���راف�������س ل�����ص��ي��ا���ص��ة ب���ن���اء امل�����ص��ت��وط��ن��ات 

نظره  ال�صفدي  �صكر  كما  البيوت،  وهدم 

لوكالة  امل�صتمر  باده  دعم  على  االإيطايل 

الاجئني  وت�صغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم 

)االأنروا(.  الفل�صطينيني 

تثمني  االإيطايل  اخلارجية  وزي��ر  واأك��د 

باده للدور االأردين املركزي يف حل اأزمات 

امل��ن��ط��ق��ة وحت��ق��ي��ق االأم������ن واال����ص���ت���ق���رار، 

م��وؤك��دا ال��دع��م ل����اأردن يف م��واج��ه��ة ع��بء 

اللذان  ال��وزي��ران،  واأك��د  ال�صوري.  اللجوء 

يف  املقبل،  العام  بداية  عّمان  يف  �صيلتقيان 

اأهمية  امل�صتمر،  ال�صيا�صي  الت�صاور  �صياق 

العمل  التعاون والتن�صيق وا�صتمرار  م�صرتكا.معا يف مكافحة االإرهاب الذي ي�صكل عدوا تعزيز 
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التوا�صل  قنوات  بع�ض  اأو يف  االعالم  بع�ض  اأو يف  اأحاديث خا�صة  وال�صكوى   يف  التذمر  كان 

بع�صها  ك��ان  التي  االأح��ادي��ث  ه��ذه  اأ�صبحت  مما  تاثريه  وتغول  البزن�ض  تاأثري  عن  االجتماعي 

و���ص��راع  والنميمه  الغيبه  وه��ي  م��ع��روف��ه  ظ��اه��رة  �صمن  ب��اأن��ه��ا  مل��ج��رد  اأو  ادل���ه  دون  اأو  ت��ه��وي��ل  

احلديث  وكان  الدنيا   كل  يف  موجود  وهو  واالقت�صاديه   واالجتماعيه  ال�صيا�صيه  القوى  بع�ض 

الربيع  ي�صمى  ما  دول  يف  حدث  مما  العربه  اأخ��ذ  اأهمية  على  البع�ض  عند  تن�صب  االأح��ادي��ث  اأو 

العربي والذي كان من اأ�صباب ما حدث فيها حتالف قوى �صيا�صيه واقت�صاديه واأمنيه فانت�صرت 

فيها يف املواقع االداريه الوا�صطه وال�صلليه واملناطقيه و�صراء املواقع وعدم العداله االجتماعيه 

باالق�صاء  توؤمن  و�صوليه  انتهازيه  طامعه  قوى  وحتركه  وكابتا  حاقدا  فيها  املجتمع  جعل  مما 

ومايل  اإداري  ف�صاد  من  ي�صود  ما  نتيجة  ال�صعب  وتثري  وتخطط  وتعمل  اخل��ارج  مع  ومتحالفه 

وبطاله وفقر واقعا اأو كذبا ومل تلجاأ اإىل التغيري ال�صلمي االيجابي فلجاأت اإىل التغيري ال�صلبي 

فكانت النتيجه حروبا ودما وتهجريا وخرابا وتفتيت لن يلتئم بعد مائة عام 

ويف االردن الوطن االأغلى وفيه نعي�ض وفيه منوت ارى باأن من يتابع ويراقب ويحلل فهناك 

لهم  لي�ض  النواب  جمل�ض  ورئي�ض  احلكومه  رئي�ض  باأن  معرفتي  فح�صب  مهمه  اداري��ه   تغيريات 

ال من قريب وال من بعيد اي بزن�ض اأو متاأثرين به واإمنا كاي �صخ�ض لهم عالقات مع اجلميع 

�صهادتي فالنا�ض على  لي�صوا بحاجه اىل  العام ومن خالل معرفتي وهم  للعمل  بتوازن و�صراكه 

االأر�ض تعرفهم بالنظافه وال�صدق واالخال�ض والعمل  واالجناز فاعرف رئي�ض جمل�ض النواب 

موقعه  ي�صتخدم  اأن  ميكن  وال  وال  مل  بانه  كثريه  البعاد  ا�صمي  اع��رف  كما  ارب��د  واع��رف  مثال  

خمل�ض  ع�صامي  حمامي  وهو  �صخ�صيه  فائده  عالقه  ب��اأي  م�صتقبال  وال  حا�صرا  وال  �صابقا  ال 

للوطن والنظام وحتى �صيارته اخلا�صة وهو نائب كان ال ي�صع عليها منره حكوميه وهي نف�ض 

اآالف دينار  واأقل وهي ثمن  اأربعة  ال�صياره  العاديه  مثل �صيارتي وما دفعه فقط يف كل حملته 

عن  ي�صاأل  وال  ق�صاياهم  ويتابع  معها  الأنه  حتبه  النا�ض  ولكن  احلمله  على  وم�صاريف  يافطات 

وطن  نائب  فعال  وه��و  واملناطقيه  واجلهويه  االقليميه  عن  ج��دا  بعيد  وه��و  وع��الن  ف��الن  اأ�صل 

بوابة  يف  ويدخل  لل�صخ�صيه  واغتياال  وفتنا  كذبا  هو  راأي��ي  يف  البع�ض  به  ي�صو�ض  ما  كل  ولذلك 

احل�صد واحلقد الن رئي�ض جمل�ض النواب ع�صاميا متجذرا يف االخال�ض للوطن والنظام  و�صبق 

اأن كتبت )مربوك لالردن جناح االنتخابات (  ووجود مائة وجه جديد هو جناح  لالردن والذي 

لالن  تنتهي  ومل  عليه  واث��رت  العامل  واخافت  اقلقت  الكورونا  جائحه  ظل  يف  انتخابات  اأج��رى 

انتاجه  على  عاملي  قت�صادي  ���ص��راع  ظ��ل  يف  ي�صلم  مل  اللقاح  وحتى  خ��ري  على  تنتهي  اأن  ون��اأم��ل 

وت�صويقه بدال من التفاوؤل والتحول نحو البحث وعدم االلتهاء يف القال والقيل واحلروب

يف راأيي باأن النقد البناء مطلوب ولكن ان االوان الن نحارب جميعا كل من ي�صتخدم االإعالم 

غري املهني وقنوات التوا�صل االجتماعي ا�صتخداما �صيئا للفنت والكذب واال�صاعات وجلد الذات 

وبع�ض من ينعق  معروف باأن تاريخه ا�صود يف كل اأنواع الف�صاد ويف راأيي باأنه ان االوان لتغيريات 

قانونيه  ه���واده  ب��ال  وح���رب  ومعيق  فا�صد  ك��ل  م��ن  والتخل�ض  املوؤ�ص�صات  ك��ل  يف  ج��ذري��ه  اداري���ه 

باأن هناك موؤ�ص�صات  راأيي  واالإجن��ازات كثريه وكبريه  ويف  الذات خطر  كالعاده فجلد  وايجابيه 

اأ�صخا�ض معهم �صهادات من دول ال يعرفون لغة ال�صهاده وبع�صهم مل ي�صل الدوله  اإليها  ت�صلل 

تطلب  ان  املوؤ�ص�صات  واجب  من  بانه  واعتقد  املناق�صه  يوم  اإال  منها  �صهاداتهم  على  ح�صلوا  التي 

ال�صهادات  معادلة  يف  النظر  تعيد  ان  العايل  التعليم  وزارة  وواج��ب  رجعي  باأثر  �صهادات  معادلة 

على  يعتمدون  الأنهم  عليها  اخلطر  هم  هوؤالء  من  املوؤ�ص�صات  اإىل  ت�صلل  من  وبع�ض  رجعي  باأثر 

بتفكري  اإال  يعملون  وال  واملناطقيه  والف�صاد  واجلهويه  وال�صلليه  والد�ض  والفنت  والكذب  النفاق 

�صلبي وحقد وح�صد وما زلنا نتحدث عن تغيريات حكوميه  ومن واجبها حماربة الف�صاد فلتبدا 

�صهاده  ال�صهادات وعمل جلان فح�ض لكل من ح�صل على  التغيريات جذريه وفتح ملف معادلة 

موؤ�ص�صات  يف  قله  وهناك  منها  ح�صل  التي  الدوله  بلغة  �صاعه  ربع  يقدم   ان  خارجيه  دول��ه  من 

اأو اخبار كاذبه  وبع�صهم من  هم �صبب امل�صاكل وما يح�صل يف موؤ�ص�صاتنا من تهريب  معلومات 

مع  االت�صال  اإىل  اأو  هواتف جمهوله   اب من  الوت�ض  ا�صتخدام  اإىل  يلجاأ  وانتهازيني  و�صوليني 

واخال�ض النها  ونظافه  وكفاءه  اجناز  اي  يخافون من  هوؤالء  والفنت الن  الكذب  لن�صر  اآخرين 

كل  يف  االداري���ه  التعيينات  مراقبة  الدوله  يف  واالم��ل  قيمه  بال  وي�صبحون  وتبعدهم  تك�صفهم 

املوؤ�ص�صات ويف اع�صاء جمال�ض االداره والبحث والربط بني التعيينات  فالنا�ض تتحدث وترتقي 

وتتابع  فنحن نوؤمن 

اهلل

الوطن

امللك

)كما  فاالأ�صل  وم�صلحته  واقاربه،و�صلته  منطقته  يقدم  اأن  �صخ�ض  الأي  ميكن  ما  واخطر 

فكلنا  الف�صاد(   وحماربة  القانون  و�صيادة  والعداله  واالإجن���از  الكفاءه  هي  امللك  جاللة  يوجه 

اردنيون مت�صاوون يف احلقوق والواجبات كما ن�صت املاده ال�صاد�صه من الد�صتور  

بقيادة  التاريخيه  الها�صميه  بقيادتنا  االمنيه  واالأجهزة  واجلي�ض  وال�صعب  الوطن  اهلل  حمى 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�صمو ويل العهد االأمري احل�صني املعظم 

د. مصطفى محمد عيروط

 تفاءلوا بالخير تجدوه
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االنباط- عمان

 اأك����د وزي����ر امل���ي���اه وال�����ري ال��دك��ت��ور 

ت�صعى  ال������وزارة  ان  ���ص��ع��ي��دان  م��ع��ت�����ص��م 

درو���ض  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  لتعظيم  ح��ال��ي��ا 

كميات  رف��ع  ان  وت���درك حاليا  ك��ورون��ا، 

ال���ت���خ���زي���ن امل����ائ����ي ���ص��ي��ع��زز م����ن ق����درة 

انقطاع مفاجىء  اي  القطاع ال�صتيعاب 

ح���دة  م�����ن  وال���ت���خ���ف���ي���ف  م�����ربم�����ج،  او 

ال�صكاوى وعدم ت�صكل بوؤر �صاخنة.

ال�صفري  لقائه  خالل  �صعيدان  وق��ال 

كاورو  �صيمازاكي  االأردن  لدى  الياباين 

احلكومة  ان  الثالثاء،  ام�ض  مكتبه  يف 

م��ا���ص��ي��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ م�������ص���روع ال��ن��اق��ل 

ع��م��ان   – ال��ع��ق��ب��ة  االردين  ال���وط���ن���ي 

وي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا وب�����ص��ك��ل مكثف 

حل�����ص��د ال��ت��م��وي��ل ال����الزم ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذا 

امل�صروع الهام .

ال�����ص��راك��ة  ان  اىل  ال����وزي����ر  واأ������ص�����ار 

قدم  حيث  م�صتمرة،  اليابانية  االردنية 

لتنفيذ  ال��دع��م  ال��ي��اب��ان��ي��ون  اال���ص��دق��اء 

يف  امل��ائ��ي  ال��ت��زوي��د  لتح�صني  م�����ص��اري��ع 

مناطق عدة مثل دير عال وعني البا�صا 

وح�������وارة/ ارب�����د وال��ط��ف��ي��ل��ة، م�����ص��ي��ف��ا 

ان ه��ن��اك م��ب��اح��ث��ات جت���ري ح��ال��ي��ا مع 

اجلانب الياباين لتمويل تنفيذ م�صروع 

املائي  للتزويد  رفع كفاءة منظومة زي 

بقيمة 12،6 مليون دوالر امريكي.

واع�������رب وزي����رامل����ي����اه ع����ن ام��ت��ن��ان��ه 

وت���ق���دي���ره ل��ل��دع��م ال���ي���اب���اين امل�����ص��ت��م��ر 

لقطاع املياه يف االردن.

ال��ي��اب��اين  ال�صفري  اأ���ص��اد  م��ن ج��ه��ت��ه، 

ب���ال���ت���ع���اون ال����دائ����م وال���ت���ع���اون ال��ب��ن��اء 

م���ن ج��م��ي��ع م��وؤ���ص�����ص��ات ق���ط���اع امل���ي���اه، 

م���ا ي��ع��ك�����ض ع��م��ق ع���الق���ات ال�����ص��داق��ة 

ال��ن��م��وذج��ي��ة ب���ني ال���ب���ل���دي���ن، م�����ص��ي��دا 

يف  املياه  قطاع  ي�صهده  ال��ذي  بالتطور 

م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ائ��ي��ة، وم��وؤك��دا 

وا�صتمرار  االردن  بدعم  اليابان  التزام 

التعاون مع اململكة. 

االنباط- عمان

 تلقت جلنة �صكاوى ت�صعري عالج كورونا 

ال�صحة  وزارة  يف  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  يف 

30 �صكوى خالل الفرتة املا�صية بعد اعالن 

مر�صى  لعالج  خا�صة  ت�صعرية  عن  ال��وزارة 

كورونا.

واأو����ص���ح���ت ع�����ص��و ال��ل��ج��ن��ة ال���دك���ت���ورة 

اللجنة  ان  ال��ث��الث��اء،  ام�����ض  ف��اخ��وري  م��ه��ا 

���ص��ت��ب��ت ب��ج��م��ي��ع ال�����ص��ك��اوى امل��ق��دم��ة ت��ب��اع��ا 

يف اج��ت��م��اع��ت��ه��ا اال����ص���ب���وع���ي���ة. وب���ي���ن���ت ان 

 5/10 ه���ن���اك ت�����ص��ع��ريت��ني واح�����دة ب��ت��اري��خ 

اأن  اىل  م�����ص��رية   ،3/12 ب��ت��اري��خ  وال��ث��ان��ي��ة 

املالية  بالت�صعرية  يتعلق  ال�صكاوى  اأغ��ل��ب 

ت��زال ترد �صكاوى  وان��ه ال   3/12 تاريخ  بعد 

الية تقدمي  ال��وزارة حتى االن. وح��ول  اىل 

امل��واط��ن  على  ان  ف��اخ��وري  ق��ال��ت  ال�صكوى 

االم��ني  مكتب  اىل  خطيا  ال�صكوى  تقدمي 

وائل  الدكتور  كورونا  ملف  وم�صوؤول  العام 

ال��ه��ي��اج��ن��ة يف م��ب��ن��ى ال�������وزارة. واك�����دت ان 

اللجنة لتكون مرجعية  الهدف من ت�صكيل 

العدالة  ولتحقيق  وامل�صت�صفيات  للمواطن 

ل��ل��ط��رف��ني خ��ا���ص��ة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

التي مير بها العامل.

االنباط-عمان

���ص��م��ن اإط������ار دع����م امل��وؤ���ص�����ص��ة االأردن���ي���ة 

امل�صتمر  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل�����ص��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر 

املوؤ�ص�صة  وّقعت  االأردين،  ال�صناعي  للقطاع 

االأردن���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����ص��اري��ع االق��ت�����ص��ادي��ة 

�صركة   40 لدعم  )اتفاقية    )JEDCO
األ��ف   )368( اإىل  ي�صل  وب��ت��م��وي��ل  �صناعية 

ي����ورو م���ن خ����الل  م���ب���ادرة دع���م ال�����ص��رك��ات 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة ل��ل��رتوي��ج وال��ب��ي��ع االل��ك��رتوين 

م��ن خ��الل اال���ص��واق االف��رتا���ص��ي��ة  مل�صروع 

من  املنّفذ   )T4E( التجارة الأجل الت�صغيل

االحتادية  ال��وزارة  واملمّول من   GIZ قبل 

االأمل���ان���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة 

)BMZ(، ودولة هولندا.

التنفيذي  املدير  الزعبي  ب�صار  الدكتور 

ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة االأردن����ي����ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����ص��اري��ع 

االق��ت�����ص��ادي��ة، اأو����ص���ح خ���الل ح��ف��ل ت��وق��ي��ع 

ال��ت��ي  ��ع��ب��ة  ال�����صّ ال��ت��ح��دي��ات  اأن  االت��ف��اق��ي��ة 

تواجه اململكة يف ظل التطّورات االقت�صادية 

تعزيز  اإىل  امل��ل��ّح��ة  احل��اج��ة  ت���ربز  ال��ع��امل��ي��ة 

القدرات التناف�صية للقطاع اخلا�ض املحّلي، 

الأه���م  ت���ام  اإدراك  ع��ل��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ة  واإن���ن���ا يف 

ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ق�����ص��اي��ا 

وال���ت���ي ي���ج���ري ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي���ج���اد ح��ل��ول 

واالقت�صادية  املالية  االآث���ار  لتخفيف  ل��ه��ا، 

الن�صاط  وت��راج��ع  ك��ورون��ا  فريو�ض  النت�صار 

، يف ظ���ل ح���ر����ض احل��ك��وم��ة  ال���ت�������ص���دي���ري 

االأردن����ي����ة ع��ل��ى ت��ق��دمي ا���ص��ت��ج��اب��ة ���ص��ري��ع��ة 

التي  ال�صركات  الحتياجات  ووف��ق��ا  وم��رن��ة 

ظهرت خالل الوقت الراهن.

حتّتم  املوؤ�ص�صة  يف  اأن��ن��ا  الزعبي  واأ���ص��اف 

تقليدية  غري  حلول  بتقدمي  التفكري  علينا 

ل���دع���م ال����ق����درات ال��ت�����ص��دي��ري��ة ل��ل�����ص��رك��ات 

التحديات  جت��اوز  م��ن  لتمّكنها  ال�صناعية 

ت�����ص��ج��ي��ل  ت�����ص��ه��ي��ل  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال���ط���ارئ���ة 

م��ن��ت��ج��ات ال�������ص���رك���ات امل��ح��ل��ي��ة يف امل��ت��اج��ر 

االإل���ك���رتون���ي���ة وب���ال���ت���ايل ت��و���ص��ي��ع ق���اع���دة 

االإلكرتوين  البيع  عملية   وتنفيذ  العمالء 

حمليا ودولياً لتعزيز املنتجات الوطنية.

اإىل  ي��ه��دف  امل�����ص��روع  اأن  ال��زع��ب��ي  وب����نّي 

م�صروعاً   40 ل  الت�صويقية  ال��ق��درات  رف��ع 

����ص���غ���رياً وم��ت��و���ص��ط��اً ���ص��ن��اع��ي��ا ل��ل��ت�����ص��دي��ر 

ع����رب االأ������ص�����واق االإف���رتا����ص���ي���ة م����ن خ���الل 

ال��دع��م امل���ايل وال��ف��ن��ي، ودع���م االإ���ص��الح��ات 

امل�صاريع  اأم���ام  العقبات  لتقليل  املوؤ�ص�صية 

ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة ال���راغ���ب���ة ب��ال��ع��م��ل 

م��وات��ي��ة تدعم  بيئة  امل��ج��ال، وخ��ل��ق  ه��ذا  يف 

وتخفف من عقباتها،  االإلكرتونية  التجارة 

باالإ�صافة اإىل متويل ا�صرتاكهم يف عدد من 

مواقع االأ�صواق االإفرتا�صية العاملية.

واأ������ص�����اف ال���زع���ب���ي اأن������ه ���ص��ي��ت��م ت��ق��دمي 

للت�صجيل عرب  �صركة �صناعية   40 ل��  الدعم 

من  متكينها  بهدف  االلكرتونية   املن�صات 

املن�صات،  هذه  خالل  من  والت�صدير  البيع 

بخبري  اال�صتعانة  الربنامج  �صيت�صمن  كما 

ال���������ص����ادرات وال����ت����ج����ارة االل���ك���رتون���ي���ة  يف 

ل��ت��ق��دمي ال��ت��دري��ب واالإر����ص���اد ل��ل�����ص��رك��ات يف 

من  والت�صويق  بالبيع  املتعلقة   امل��وا���ص��ي��ع 

خالل االأ�صواق االفرتا�صية و متطلباتها.

امل��وؤ���ص�����ص��ة قد  اأن  ب��ال��ذك��ر  م���ن اجل���دي���ر 

ح�صلت على هذا التمويل بناًء على النجاح 

الذي حققته يف اجلولة االأوىل من الربنامج 

الذي اأطلقته خالل �صهر اأيار املا�صي بهدف 

عملية  يف  املحلية  ال�صناعية  ال�صركات  دعم 

ال���رتوي���ج وال��ب��ي��ع االل���ك���رتوين م���ن خ��الل 

االلكرتونية  واملتاجر  االفرتا�صية  االأ�صواق 

من  ا�صتفادة  طلب   92 ا�صتقبال  مت  حيث   ،

منحاَ  �صركات   10 منح  ومت  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 

تناف�صية  اأ���ص�����ض  على  م�����ص��رتدة  غ��ري  مالية 

وكانت قيمة املنحة املالية لكل �صركة �صبعة 

االآف دينار وبن�صبة %70.

وقد �صرح ال�صيد بريند كوزمت�ض رئي�ض 

التعاون االمنائي يف �صفارة جمهورية املانيا 

االحت���ادي���ة ، ب���ان ال��دع��م امل��ق��دم م��ن خ��الل 

لتنفيذ  الت�صغيل  الج��ل  ال��ت��ج��ارة  م�����ص��روع 

هذه املبادرة ياتى يف اطار اجلهود املتعددة 

للدعم الفني واملايل املقدم من قبل حكومة 

الناجمة عن  ال�صلبية  االثار  املانيا ملواجهة 

تعزيز  خ��الل  م��ن  االأردن  ك��ورون��ا يف  وب���اء 

القطاع  وبناء قدرات  االلكرتونية  التجارة 

اخلا�ض ومتكينه من ت�صويق منتجاته اىل 

اأ�صواق دولية غري تقليدية.

قال ال�صيد مارك ها�صيالر ، نائب رئي�ض 

امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن   ، االأردن  يف  هولندا  بعثة 

ت��رت��ب��ط ب�����ص��ك��ل م���ت���واف���ق ب��ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

احلكومة الهولندية لتعزيز تنمية القطاع 

اخلا�ض وال�صادرات من اأجل حتفيز النمو 

االق��ت�����ص��ادي ال�����ص��ام��ل وخ��ل��ق ف��ر���ض عمل 

الئقة يف االأردن. 

 GIZ وق�����د اأو�����ص����ح م���دي���ر م�������ص���روع 

ال�صيد    )T4E( الت�صغيل  الجل  التجارة 

����ص���ري���ف ي���ون�������ض ب������اأن ه�����ذا ال���ت���ع���اون م��ن 

لل�صركات  الت�صويقية  ال��ق��درات  رف��ع  �صاأنه 

االليكرتونية  التجارة  جم��ال  يف  االأردن��ي��ة 

ب���ي���ع م���ن���ت���ج���ات���ه���ا ع��ل��ى  وم�������ص���ان���دت���ه���ا يف 

م��ن�����ص��ات ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة من 

خ����الل ال���ت���دري���ب ع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة 

البيع  خلدمة  الالزمة  الفنية  واملتطلبات 

االليكرتوين.

االنباط- عمان

اأكدت الوزارات واجلهات احلكومية املكلفة 

ب��ال��ت��ف��ت��ي�����ض ع��ل��ى امل��ن�����ص��اآت واالأف�������راد مل��ت��اب��ع��ة 

20 جم����ددا ���ص��رورة  االل���ت���زام ب���اأم���ر ال���دف���اع 

االلتزام مبتطلبات ال�صالمة العامة والوقاية 

وم��راع��اة  ال��ك��م��ام��ة  ب���ارت���داء  وذل���ك  ال�صحية 

ملواجهة  االك��ت��ظ��اظ  وع��دم  اجل�صدي  التباعد 

وباء كورونا. 

بتنفيذ  املكلفة  الرقابة  اجلهات  نفذت  وقد 

اأم����ر ال���دف���اع 20 ف��ي��م��ا ي��خ�����ض م��ت��اب��ع��ة م��دى 

ال�صالمة  مبتطلبات  واالأف��راد  املن�صاآت  التزام 

وزارة   13 وت�صمل  ال�صحية  والوقاية  العامة 

ملن�صاآت  زي��ارة  األ��ف   96 ح��وايل  وجهة حكومية 

خم��ت��ل��ف��ة وذل������ك ب���ع���د �����ص����دور اأم������ر ال���دف���اع 

خمتلف  10/25-2020/12/13يف  ول��ل��ف��رتة 

اململكة. مناطق 

عن  ال�صادرة  االإح�صائية  للبيانات  ووفقا 

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين باعتبارها 

اجل���ه���ة امل��ن�����ص��ق��ة ل��ع��م��ل اجل����ه����ات ال��رق��اب��ي��ة 

20 ف��ق��د مت خم��ال��ف��ة  ال���دف���اع  اأم�����ر  مب���وج���ب 

خمتلف  م���ن  م��ن�����ص��اأة   16٠٠ ح����وايل  واغ�����الق 

ال��ق��ط��اع��ات ف��ي��م��ا مت حت��ري��ر خم��ال��ف��ات بحق 

3021 مواطنا لعدم االلتزام بارتداء الكمامة.

اأغلقت اجلهات  البيانات فقد  وا�صتنادا اىل 

مواد  بيع  وحمل  ماركت  1034�صوبر  الرقابية 

�صوب  وك���ويف  مطعما  و94  وخ�����ص��ار  متوينية 

و157 حم��ل ب��ي��ع اأج���ه���زة ك��ه��رب��ائ��ي��ة وم��ع��دات 

و3  األ��ب�����ص��ة  حم���ل  و45  خم���ب���زا  و41  م��ن��زل��ي��ة 

م��ق��ال��ع واغ����الق م��ن�����ص��اآت اأخ����رى يف ق��ط��اع��ات 

متعددة.

الرقابية  اجلهات  اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���ص��ارت 

م�����ص��ت��م��رة ب��ع��م��ل��ي��ات ال���رق���اب���ة ع��ل��ى امل��ن�����ص��اآت 

واالأف��������راد يف ك���اف���ة امل��ح��اف��ظ��ات ل��ل��ت��اأك��د من 

واأخ��ذ  ال��ع��ام��ة  ال�صالمة  مبتطلبات  االل��ت��زام 

االإجراءات الالزمة بحق املخالفني.

على  االت�صال  يرجى  املعلومات  من  ملزيد 
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الع�صع�ض،  الدكتور حممد  املالية،  اأك��د وزي��ر   

النقد  ل�صندوق  التنفيذي  املجل�ض  م�صادقة  اأن 

مع  برناجمه  من  االأوىل  املراجعة  على  ال���دويل 

اإ�صالحات  ب��اإج��راء  اململكة  ال��ت��زام  يوؤكد  االأردن، 

هيكلية ت�صاعد على التعايف االقت�صادي وحتفيز 

النمو. وقال الدكتور الع�صع�ض، يف ت�صريح �صحفي 

ام�����ض ال��ث��الث��اء، “اإن م�����ص��ادق��ة امل��ج��ل�����ض اأم�����ض 

االثنني على املراجعة توؤكد التزام االأردن باإجراء 

وحتفيز  التعايف  على  ت�صاعد  هيكلية  اإ�صالحات 

النمو، ما ميثل موؤ�صرا �صينعك�ض اإيجابا على ثقة 

املانحني وامل�صتثمرين واالأ�صواق العاملية”.

الربنامج يف  “االأردن ح�صل على  اأن  واأ�صاف 

�صهر اآذار من العام احلايل كاأول برنامج مينحه 

كورونا”،  فريو�ض  جائحة  انت�صار  مع  ال�صندوق 

مثنيا على العالقة الت�صاورية وال�صراكة احلقيقية 

التي حتظى بها وزارة املالية مع ال�صندوق.

ظل  يف  اأي�صا  تاأتي  االأوىل  املراجعة  اأن  وتابع 

ظ����روف �صعبة ي�����ص��ه��ده��ا ال���ع���امل ج����راء امل��وج��ة 

ال��ث��ان��ي��ة م��ن اجل��ائ��ح��ة، م��و���ص��ح��ا اأن ه���ذا دليل 

اتخذتها  التي  ب��االإج��راءات  ال�صندوق  ثقة  على 

احلكومة اإبان انت�صار اجلائحة.

ورغ���م ذل���ك ع��رب وزي���ر امل��ال��ي��ة ع��ن قلقه من 

ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ج���راء جائحة  البطالة  ت��زاي��د 

خا�صة  للحكومة،  “الهم” االأك���رب  ت�صكل  والتي 

التعايف  اأول��وي��ة احلكومة  اأن  مبينا  ال�صباب،  بني 

االقت�صادي والعودة للنمو املوؤدي خللق الوظائف.

وبني اأن الربنامج قائم على االأول��وي��ات التي 

و�صعتها احل��ك��وم��ة وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

كلفة  تقليل  جم���ال  يف  الهيكلية  االإ����ص���الح���ات 

وحت�صني  والعمالة،  كالطاقة  االأع��م��ال  ممار�صة 

ال�صفافية احلكومية، وتعزيز االإيرادات عن طريق 

حماربة التهرب والتجنب ال�صريبي دون فر�ض 

اأية �صرائب جديدة اأو زيادة اأية �صرائب حالية.

وع���رب وزي����ر امل��ال��ي��ة ع��ن ���ص��ك��ره ل��ف��ري��ق بعثة 

�صندوق النقد اإىل االأردن، وبخا�صة رئي�صها علي 

عبا�ض، واملمثل املقيم لل�صندوق يف االأردن كرمي 

ا�صماعيل، على جهودهم املبذولة الإمتام املراجعة.

للمدير  بال�صكر  الع�صع�ض  الدكتور  تقدم  كما 

العربية  ال��دول  التنفيذي واملمثل عن جمموعة 

ال��دك��ت��ور حممود  ال�صندوق  امل��ال��دي��ف يف  وج���زر 

حميي الدين ل��دوره الفاعل يف متثيل االأردن يف 

املجل�ض التنفيذي لل�صندوق.

مباحثات  انتهاء  اأعلنت  املالية  وزارة  وك��ان��ت 

م�صتوى  على  التفاق  وتو�صلها  االأوىل  املراجعة 

اخلرباء يف �صهر ت�صرين االأول من العام احلايل.

�صنوات  اأرب���ع  ال��ربن��ام��ج ميتد على  اأن  ي��ذك��ر 

اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ار  3ر1  ن��ح��و  ق��دره��ا  بقيمة 

مق�صمة على عمر الربنامج.

وك����ان امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��ن��دوق النقد 

ال������دويل ����ص���ادق اأم�������ض االث���ن���ني ع��ل��ى امل��راج��ع��ة 

اإط���ار  �صمن  االأردن  م��ع  ب��رن��اجم��ه  م��ن  االأوىل 

م�صيدا باالإجراءات  املمدد”،  ال�صندوق  “ت�صهيل 
التي اتخذتها احلكومة الحتواء االآث��ار ال�صحية 

واالقت�صادية جلائحة فريو�ض كورونا.

واأ����ص���ار ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام ال�����ص��ن��دوق ورئي�ض 

املجل�ض بالنيابة، ميت�صوهريو فورو�صاوا، يف بيان 

اجلائحة  اأن  الثالثاء،  اليوم  ال�صندوق  اأ���ص��دره 

اأثرت “على االقت�صاد االأردين ب�صكل كبري، لكن 

احلكومة ت�صدت لها يف الوقت املنا�صب”.

املالية على ت�صديد جميع  واأ�صاد بقدرة وزارة 

وقتها  امل�صتحقة يف  واالأق�صاط  املالية  التزاماتها 

“ونفاذها اإىل االأ�صواق، موؤكدا اأن احلكومة ورغم 
ملتزمة  زال���ت  م��ا  اأم��ام��ه��ا  اجل�صيمة  التحديات 

الوقائية من  التدريجي للهوام�ض  البناء  باإعادة 

خالل ال�صيا�صات اال�صالحية ووقف تزايد الدين 

العام”. وحث ال�صندوق الدول املانحة على زيادة 

الدعم املقدم ل��الردن ملواجهة ظ��روف اجلائحة، 

الربنامج ال�صتيعاب  اأن��ه قد عزز مرونة  واأو�صح 

االإن���ف���اق ال���ذي تتطلبه احل��ك��وم��ة مل��واج��ه��ة اآث���ار 

اجلائحة وتعزيز احلماية االجتماعية.

وان��ت��ه��ت امل���راج���ع���ة ب����اإع����ادة ت���ق���دي���رات امل���دى 

باملئة  5ر2  النمو  ن�صبة  لتبلغ  واملتو�صط  الق�صري 

واإجمايل االإيرادات 8ر7 مليار دينار، حيث اأن هذه 

تتوافق متاما مع  واالإي����رادات  للنمو  التقديرات 

موازنة العام املقبل 2021 والتي اأقرتها احلكومة 

مطلع ال�صهر احلايل.

االنباط- عمان

 قال رئي�ض اجلامعة االأردن��ي��ة الدكتور عبد 

الكرمي الق�صاة، ان ن�صبة االإجناز يف م�صروع 

الطاقة ال�صم�صية بلغت 8٠ باملئة.

ال��ث��الث��اء،  ب��ي��ان ام�����ض  وا���ص��ار الق�صاة يف 

امل�صروع،  ثمار  اأوىل  ان اجلامعة قطفت  اىل 

ب��ت�����ص��غ��ي��ل ك���ل���ي���ة امل����ل����ك ع���ب���د اهلل ال���ث���اين 

التاأهيل  علوم  وكلية  املعلومات  لتكنولوجيا 

وا�صاف  ت��ام.  ب�صكٍل  ال�صم�صية  الطاقة  على 

االأ�صهر  خ��الل  تد�صينه  املتوقع  امل�صروع  ان 

املقبلة، �صينتج ما مقداره 16ميجا واط من 

الكهرباء �صنوياً، ما من �صاأنه تغطية القيمة 

للجامعة  الكهرباء  لفاتورة  ال�صنوية  املالية 

وامل�صت�صفى والتي ت�صل اإىل ثمانية ماليني 

دينار.  واو�صح الق�صاة ان امل�صروع جاء �صمن 

ا�صرتاتيجية اجلامعة الرامية جلعلها جامعة 

م�صادر  تنويع  خ��الل  م��ن  للبيئة،  �صديقة 

ال��ط��اق��ة واال���ص��ت��ف��ادة م��ن ال��ط��اق��ة املتجددة 

دون خماطر بيئية م�صتقبلية، وانه �صي�صكل 

للجامعة دعامة اأ�صا�صية لالإجناز وقاعدة يف 

ح�صن اإدارة املوارد الب�صرية واملادية وتر�صيد 

ال��ن��ف��ق��ات م���ن خ����الل احل����د م���ن ا���ص��ت��خ��دام 

ال��ط��اق��ة.  وبني  ال��وق��ود التقليدي يف توليد 

هيئة  اأع�صاء  بها  يتميز  التي  االإم��ك��ان��ات  اأن 

التدري�ض يف كلية الهند�صة ودائ��رة الهند�صة 

التطبيقية  وخرباتهم  العلمية  وكفاءاتهم 

العالية ال �صيما يف جمال الطاقة املتجددة، 

املوا�صفات،  و�صع  يف  الكبري  ال���دور  لها  ك��ان 

امل�صروع.   تنفيذ  على  واالإ���ص��راف  والتطوير، 

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ن���ائ���ب رئ���ي�������ض اجل��ام��ع��ة 

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر وال�������ص���وؤون امل��ال��ي��ة 

الدكتور عامر �صلمان، اإن العام املا�صي �صهد 

اخلطوات االأولية للجامعة لتنفيذ م�صروعها 

واحل�صول  دي��ن��ار،  م��الي��ني  ثمانية  وبكلفة 

البنك  م��ن  بت�صهيالت  امل���ايل  التمويل  على 

�صنوية مدعومة، حيث مت  وبفائدة  املركزي 

منح اجلامعة فرتة �صماح )24 �صهًرا( على اأن 

يتم الت�صديد على مدار )8 �صنوات(، وتوقيع 

�صل�صلة من االتفاقيات مع عدد مع ال�صركات 

و”ائتالف  اإلكرتيك”  /ب��ي��ك  “الكفاءة 
لغايات  وفيالدلفيا”  بدوية  اأحمد  موؤ�ص�صة 

التي  للم�صروع  ال�صم�صية  اخل��الي��ا  تركيب 

مت توزيعها على 120 موقعاً داخل اجلامعة، 

ك��م��ا ان ه����ذا امل�������ص���روع جم����ٍد م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

االقت�صادية اإذ �صتتمكن اجلامعة من ا�صرتداد 

راأ�ض ماله ب�صكٍل اأ�صرع من امل�صاريع التقليدية 

امل�����ص��روع  م��دي��ر  اأو����ص���ح  ب����دوره  االأخرى”.  

اجلامعة  رئي�ض  اأن  الكلوب،  عامر  الدكتور 

ارت����اأى ب���اأن ت��ق��وم جلنة مكونة م��ن اأ���ص��ات��ذة 

باالإ�صراف  الهند�صة  ودائ���رة  الهند�صة  كلية 

على تنفيذ اأعمال امل�صروع كون اجلامعة بيتا 

ل��ل��خ��ربات وال��ع��ل��م، وب��ذل��ك وف���رت اجلامعة 

الهند�صي  لالإ�صراف  الكبرية  املالية  الكلف 

على امل�صروع.

الدكتور  االإ���ص��راف  جلنة  ع�صو  اأك���د  كما 

درا�صة  وف��رت  اجلامعة  اأن  النا�صر،  �صحبان 

ال�صكل  االع��ت��ب��ار  بعني  اأخ���ذت  ا�صتق�صائية؛ 

اخلارجي للمباين وعدم وجود اأي عوائق من 

�صاأنها التاأثري على كفاءة عمل النظام، اإ�صافة 

اأج�����زاء النظام  ت��رك��ي��ب  اأم��اك��ن  اإىل حت��دي��د 

وتركيب  ال��ك��واب��ل،  وم�����ص��ار مت��ري��ر  املختلفة 

االأ���ص��ط��ح،  ع��ل��ى  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  اأن��ظ��م��ة 

م�صريا اإىل اأهمية تعزيز ال�صبكة الكهربائية 

ذات ال�صغط املتو�صط داخل اجلامعة خالل 

ف����رتة ت��ن��ف��ي��ذ امل�������ص���روع. وق����ال ع�����ص��و جلنة 

اأعمال  اإن  عيادي  اأ�صامة  الدكتور  االإ���ص��راف 

العزل املائي واحل��راري الأ�صطح املباين قبل 

هدفا  يعد  الكهرو�صوئية  اخل��الي��ا  تركيب 

اعتمدت  اجل��ام��ع��ة  واأن  للم�صروع،  رئي�صيا 

ط��ري��ق��ة ال���ع���زل امل���ائ���ي واحل������راري الأ���ص��ط��ح 

م���ب���اين اجل��ام��ع��ة ل��ل��رت���ص��ي��د يف ا���ص��ت��ه��الك 

وتطمح  النظام،  خ��الل  من  املنتجة  الطاقة 

اجلامعة باأن ت�صكل هذه الدرا�صة مرجعا الأي 

جهة �صت�صرع يف ت�صميم اأنظمة كهرو�صوئية 

يف امل�صتقبل. 

 وزير المياه: نسعى لرفع التخزين 
المائي لمواجهة االنقطاعات المفاجئة

 وزارة الصحة تتلقى 30 شكوى خاصة 
بتسعيرة عالج كورونا بالمستشفيات الخاصة

بتمويل يصل إلى 368 ألف يورو 

»جيدكو«  تبرم اتفاقا مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي لتمكين 40 شركة صناعية من التصدير اإللكتروني

»الصناعة والتجارة«: استمرار عمليات التفتيش والتأكيد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي

 80% نسبة اإلنجاز بمشروع الطاقة الشمسية بالجامعة األردنية

 وزير المالية: األردن ملتزم بإجراء اصالحات هيكلية تساعد على التعافي االقتصادي 
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مقدمه : 

مائه  من  �أكثثر  للقيادة  يوجد  حيث  �لإد�رة  علماء  عند  �لقيادة  تعريفات  �ختلفت   

تعريف ولكن كلها جتتمع و تتلخ�س يف ثالثة عنا�صر �أل و هي : �لرئي�س ) �لقائد (

و �لأهد�ف و �لأتباع .

�لقيادة �حلديثة :

ر�أ�صهم  لكن �ملفهوم �حلديث للقيادة و �لذي ينادي بة خرب�ء تطوير �لذ�ت  وعلى 

روبني �صارما هو قيادة �لنف�س �أو �لذ�ت �أول ، فهم هنا ل يتحدثون عن �أتباع و �أهد�ف 

عامه حيث �أوجد �صارما ما ي�صمى �لقيادة بدون م�صمى

 Leadership without title
فالقيادة �حلديثة تتحدث عن �أن تقود ذ�تك لتحقيق �أهد�فك و هذ� لن ياأتي �ل من 

خالل �إميانك بذ�تك و قدر�تك ومن ثم �إفادة من حولك و جمتمعك و م�صاعدتهم يف 

بناء �ملجتمع ، فاهلل �صبحانه و تعاىل خلق �لإن�صان لغايتني :

�لغاية �لأوىل : �لعبادة و �لطاعة ، و�لعمل بهما �صيكون ثو�بك �جلنة .

�لغاية �لثانية : �إعمار �لأر�س ، وهي �حلث على �لعمل و �لن�صاط و �لتعاون و �صوف 

توؤدي �إىل �صعورك بذ�تك و �ل�صعادة يف �لدنيا .

�أو  ل�صركتك  قيادتك  كيفية  عثثن  تتحدث  ل  �لثثثذ�ت   تطوير  خثثرب�ء  عند  فالقيادة 

رئي�س  �أو  عام  مدير  �أو  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  تكون  �أن  منك  �ملطلوب  فلي�س   ، وظيفتك 

ق�صم كي تكون قائد ، وهي ل تاأتي بال�صر�خ �لد�ئم و �ل�صوت �ملرتفع ، بل تاأتي �لقيادة 

من خالل حتملك �مل�صوؤولية لتحقيق �أهد�فك و تطلعاتك ، فالقيادة هي طريقة عمل 

و خطة حمكمه  و خارطة طريق لتحقيق ما تريد و لإيجاد مكانتك �لطبيعية و�صط 

هذ� �لزحام .

�أدو�ت �لقيادة :

    و لكن �ل�صوؤ�ل �لذي يتبادر �إىل �لذهن �لأن كيف ياأتي ذلك ؟ و كيف �أقود نف�صي 

لتحقيق �أهد�يف ؟ و ما هي �لأدو�ت �لتي �صت�صاعدين يف حتقيق ذلك ؟

لنكن متفقني �لأن باأن �لقيادة هي �ختيارك و ل�صت جمرب� عليها ، فاإذ� �أردت �لنجاح 

تريد  كنت  �إن  و   ، عنها  م�صوؤول  و  لنف�صك  قائد�  تكون  �ن  فيجب  �أهثثد�فثثك  حتقيق  و 

تقول  و  �ل�صحية  دور  تلعب  فال  تاأتي  �أن  �إىل  �لفر�صة  تنتظر  و  حالك  على  تبقى  �أن 

�لظروف ، �ملجتمع ، �لعائلة .... �لخ من �حلجج �لو�هية فاأنت هنا تع�صق �ن تلعب دور 

�ل�صحية ، فمن �ليوم �إما �أن تكون قائد� �أو �صحية ل يوجد طريق ثالث و ل يجوز �أن 

�أن تكون قائد� لنف�صك  �أن تكون قائد فيجب بد�ية  و�إذ� �خرتت   . �لدورين معا  تلعب 

�لذ�تية  يثثاأتثثي مثثن خثثالل ممار�صاتك  هثثذ�  كثثل  و  قثثائثثد� يف جمتمعك  و  قثثائثثد� يف بيتك 

�خلا�صة .

و كلما كنت م�صوؤول يف ت�صرفاتك و �صلوكياتك بد�أت يف �لتحول �ىل عقلية �لقائد 

�لتي  �لأدو�ت  بع�س  معك  حتمل  �أن  بد  ل  �لعقلية  تلك  لمتالك  طريقك  يف  لكن  و 

�صت�صاعدك لتحقيق ذلك ، وهذه �لأدو�ت هي :

�صيكون  و  �لطاولة  �أحالمك على  �صت�صع  فاأنك  نف�صك  �أحببت  �إذ�   : �لذ�ت  . حب   1

و من ثم كيفيه حتويل  �أهثثد�ف  �إىل  �لأحثثالم  �لد�ئم هو كيفيه ترجمة هذه  هاج�صك 

هذه �لأهد�ف �إىل حقيقة عن طريق و�صع �خلطط وتنفيذها و من ثم تقود نف�صك �ىل 

�أو يعلن ذلك  �لنجاح ، و لكن �غلبنا يعترب هذه �لنقطة ح�صا�صة جد� باأن يحب نف�صه 

�أ�صبو  �إذ� حققت ما  لإنها يف جمتمعنا قد تعترب نوعا من �لأنانية و �لرنج�صية ولكن 

�إليه عن طريق حب �لذ�ت �صوف ت�صاعد من حولك �أهلك و �أ�صدقائك و جمتمعك .

�لأوىل  �ملثثجثثالت فهم  �صتى  بيتك يف  �أهثثل  مثثع  كثثن متعاون   : �أهثثلثثك  مثثع  تعاونك   .  2

ي�صاعدك  �أول من  و هم  �لأول عنك  �لدفاع  �مل�صاعدة وهو خط  و  �لعون  يد  يف تقدمي 

قال   ، حتققه  �جنثثاز  �أي  �إىل  و�صولك  عند  يثثفثثرح  مثثن  �أول  هثثم  و  �أحثثالمثثك  حتقيق  يف 

ر�صول �هلل �صلى �هلل علية و �صلم : ) خريكم خريكم لأهلة ، و�أنا خريكم لأهلي ( رو�ه 

�لرتمذي .

3 . كن ملهما : ل تخ�س �أن تتعاون مع �جلميع و ل تخف من �حلديث عن ق�ص�صك 

و  �أخثثالقثثك  عثثن  يتحدثون  �لخثثريثثن  فاجعل   ، طموحاتك  و  جناحاتك  و  �أهثثد�فثثك  و 

متيزك و عن تعاونك وعن عملك فمعظم �لعظماء كغاندي �أو نيل�صون مانديال مثال 

�أ�صبحو� م�صدر �لهام ب�صبب ت�صرفاتهم و طموحاتهم .

عادة  فهو  �لعون  �أو  �مل�صاعدة  �لنا�س  من  ينتظر  ل  �لقائد   : �لخرين  م�صاعدة   .  4

يكون هو �ملبادر يف تقدمي يد �لعون للنا�س و حتفيزهم .

و  و كلماتك  �لنا�س بحيث تختار عبارتك  : كن موؤثر� يف جل�صاتك مع  �لتاأثري   .  5

كن ب�صيطا غري متكلف لكي تك�صب �لنا�س و كن و��صحا يف حديثك فاأنت هنا تخالط 

جميع �لنا�س من جميع �لأعمار و خمتلف �لثقافات و فاأنت هنا تريد �أن تكون موؤثر� 

على �لنا�س من خالل عقليتك و منط تفكريك ، ول تتحدث يف �ملو��صيع �لتي ل تفقه 

فيها .

6 . �عمل ب�صمت : ركز على هدفك �لنهائي للو�صول �ىل �حلياة �لتي تريد و �جعل 

عينك د�ئما تنظر �ىل �لهدف و �صع كل قدر�تك لتحقيق ذلك �لهدف ، و �أجعل هدفك 

ب�صوره م�صتمرة  تقر�أها  و  د�ئما يف جيبك  ورقة جتعلها  تكتبه على  باأن  �أمامك  د�ئما 

لأكر من مرة يف �ليوم �لو�حد .

7. �بتعد عن �ل�صلبيني : يوجد �لكثري من �لأ�صدقاء �ل�صلبيني يف حياتنا فهم عادة 

�حلديث  و  �لت�صاوؤوم  �ىل  �لدعوة  و  �لإحثثبثثاط  بعملية  يقومون  ق�صد  بثثدون  �أو  بق�صد 

يوؤثرو�  ل  حتى  عنهم  �بتعد  قائد  تكون  �أن  �أردت  �إذ�   ، �ل�صلبيات  و  �لف�صل  عن  �لد�ئم 

�أيا  �لد�ئم و ل حتدث  �مل�صتمر و  �لعمل  �أن �رخ�س دو�ء لالبتعاد عنهم هو  �إذ   . عليك 

منهم عن �أهد�فك و طموحاتك ، بل دع �لنتيجة تفاجئ �جلميع .

�أكر يجعلك  �لعمل ب�صوره �كرب و بجهد  و  �إن �لرتكيز   : �لعمل  . �لرتكيز على   8

و خبايا  بو�طن  ما يف  تعلم  و يجعلك  �أكثثرب  و يجلب لك خربة  مناف�صيك  تتقدم على 

عملك �أكر من غريك .

�لنهايه :

قد ت�صعر بالإحباط �أحيانا و هذ� طبيعي و ن�صيحتي لك تذكر د�ئما ما حققته يف 

حياتك من جناحات و ما و�كب تلك �لنجاحات من عر�قيل ولكنك �نت�صرت يف �لنهاية 

و حققت تلك �لنجاحات و ��صتمرت حياتك وفق ما تريد .

هي  لثثالأقثثوى  �لبقاء  مقولة  و   ، ي�صتحق  من  يكافئ  و  �لأف�صل  يحب  د�ئما  �لعامل 

، فال�صوق د�ئما  مقولة �صحيحة و لكن �لأقوى بالعمل و �لعلم و �ملهار�ت و �خلرب�ت 

يدفع �أكر ملن لديه مهار�ت و خرب�ت �أعلى من غريه و ل تقل مبا �أنني   ل�صت �لرئي�س 

يف عملي فاأنا ل�صت �لقائد كن قائد� نف�صك و كن ذلك �ل�صخ�س �لأ�صطوري �لذي تريد 

، و ل تنتظر �أ�صطورة �ملارد �لذي �صوف يخرج من �مل�صباح ليحقق رغباتك بل كن �أنت 

ذلك �ملارد .

احمد ابراهيم العزه  

 هل أنت قائد أم ضحية ؟؟

 األردن يحتل المرتبة 79 عالميا في مؤشر المعرفة العالمي

 وزير المياه : تطبيق حملة احكام السيطرة لحماية المصادر المائية

 المستشفى التخصصي يحصل على شهادة تقدير من االتحاد الدولي للمستشفيات

 المجلس االقتصادي واالجتماعي يناقش ورقة االتصاالت والتحول الرقمي والبريد

االنباط- عمان 

تر�جع �لأردن �ىل �ملرتبة 79 عامليا من 

�لعاملي  �ملعرفة  موؤ�صر  يف  دولثثة،   138 بني 

70 يف  2020، مثثقثثارنثثة مثثع �ملثثرتثثبثثة  لثثعثثام 

 76 و�ملرتبة   2019 لعام  �ملعرفة  موؤ�صر 

يف موؤ�صر عام 2018.

برنامج  عن  �صدر  �لثثذي  �ملوؤ�صر  و�ظهر 

حممد  وموؤ�ص�صة  �لإمنثثائثثي  �ملتحدة  �لأمم 

لثثلثثمثثعثثرفثثة، خثثثالل  �آل مثثثكثثثتثثثوم  بثثثثن ر��ثثثثصثثثثد 

�أد�ء  �أن  �خثثثثثثري�،  دبثثثثي  يف  �ملثثثوؤ�ثثثصثثثر  �طثثثثثالق 

�لتحتية  �لبنية  حيث  من  متو�صط  �لأردن 

�ملعرفية.

بالطبيعة  �لعاملي  �ملعرفة  موؤ�صر  وُيعنى 

جميع  يف  �ملعرفة  لأنظمة  �لأبثثعثثاد  �ملتعددة 

بالبنى  �ملثثتثثعثثلثثقثثة  و�لثثتثثطثثبثثيثثقثثات  �لثث�ثثصثثيثثاقثثات 

�لقثثتثث�ثثصثثاديثثة و�لجثثتثثمثثاعثثيثثة، حثثيثثث يقي�س 

هي  قطاعات  �صبعة  م�صتوى  على  �ملعرفة 

�لتقني  و�لتعليم  �جلثثامثثعثثي،  قبل  �لتعليم 

و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  �ملهني  و�لتدريب 

�ملعلومات  و�لتطوير و�لبتكار وتكنولوجيا 

�إ�ثثثصثثثافثثثة �إىل  و�لّتثثثث�ثثثثصثثثثالت، و�لقثثثتثثث�ثثثصثثثاد 

�لتمكينية. �لبيئات 

�لأردن  ح�صل  �لفرعية،  �ملثثوؤ�ثثصثثر�ت  ويف 

يف  دولثثثثثة   138 م���ن   110 �ملثثثرتثثثبثثثة  عثثلثثى 

موؤ�صر �لتعليم قبل �جلامعي، و�ملرتبة 85 

يف موؤ�صر �لتعليم �لتقني و�لتدريب �ملهني، 

50 يف مثثوؤ�ثثصثثر �لثثتثثعثثلثثيثثم �لثثعثثايل،  و�ملثثرتثثبثثة 

و75 يف موؤ�صر �لبحث و�لتطوير و�لبتكار، 

�ملثثعثثلثثومثثات  تثثكثثنثثولثثوجثثيثثا  مثثثوؤ�ثثثصثثثر  يف  و73 

و�لتثث�ثثصثثالت، و59 يف مثثوؤ�ثثصثثر �لقثثتثث�ثثصثثاد، 

و87 يف موؤ�صر �لبيئات �لتمكينية. 

�لأول،  مركزها  على  �صوي�صر�  وحافظت 

وفنلند�  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تلتها 

�لإمثثار�ت  حافظت  كما  وهولند�،  و�ل�صويد 

على مركزها �صمن �أف�صل 20 دولة عامليا، 

 ،15 �ملثثرتثثبثثة  لتحتل  مثثر�تثثب   3 مثثتثثقثثدمثثة 

�لثثعثثربثثيثثة،  �لثثثثثدول  مثث�ثثصثثتثثوى  عثثلثثى  و�لأوىل 

على  عامليا  �لثثثثثاين  بثثاملثثركثثز  �حتفاظها  مثثع 

وتظهر  �لثثر�بثثع.  للعام  �لقت�صاد  م�صتوى 

�أن   ،2020 �لعاملي  �ملعرفة  موؤ�صر  نتائج 

�لثثثثثدول يف جثثمثثيثثع �أنثثثحثثثاء �لثثثعثثثامل بثثحثثاجثثة 

و�لتطوير  �لبحث  يف  �ل�صتثمار  زيثثادة  �إىل 

�لعاملي  �ملثثتثثو�ثثصثثط  �ثثصثثّكثثل  بحيث  و�لبثثتثثكثثار، 

�حلثثثثثد �لأدنثثثثثثثثثى بثثثثني �لثثثقثثثطثثثاعثثثات �ملثثثكثثثونثثثة 

للموؤ�صر.

االنباط- عمان

قثثثال وزيثثثر �ملثثيثثاه و�لثثثثري �لثثدكثثتثثور معت�صم 

حملة  بتنفيذ  م�صتمرة  �لثثثثثوز�رة  �ن  �ثثصثثعثثيثثد�ن 

جميع  يف  �ملثثيثثاه  م�صادر  على  �ل�صيطرة  �حثثكثثام 

مناطق �ململكة لحباط جميع �لعتد�ء�ت على 

�صبكات �ملياه.

وقثثثثال �ثثصثثعثثيثثد�ن خثثثالل لثثقثثائثثه قثثائثثد قثثثو�ت 

�لثثثثثدرك �لثثعثثمثثيثثد �لثثثركثثثن ولثثيثثد قثث�ثثصثثحثثة، �مثث�ثثس 

�لثثثثثالثثثاء، �ن مثث�ثثصثثادرنثثا �ملثثائثثيثثة �لثثتثثي تثثو�جثثه 

يثثتثثوجثثب حثثمثثايثثتثثهثثا ل�صمان  كثثبثثرية  حتثثثديثثثات 

وحتقيق  للمو�طنني  �ملياه  تزويد  ��صتمر�رية 

مثثثبثثثد�أ �ثثصثثيثثادة �لثثثقثثثانثثثون �لثثثثثذي هثثثو �ل�ثثصثثا�ثثس، 

�لثثعثثام  �لثثتثثعثثاون مثثع مثثديثثريثثة �لمثثثن  مبينا �ن 

�لبيئة  حلماية  �مللكية  و�لد�رة  �لثثدرك  وقثثو�ت 

و�ل�صياحة و�جلهات �ملختلفة من خالل حملة 

حقق  �ملائية  �ملثثو�قثثع  وحماية  �ل�صيطرة  �حكام 

نتائج �يجابية.

وبني �لوزير �نه مت مر�جعة �ملناطق �لأكر 

تثثعثثر�ثثصثثاً لثثالعثثتثثد�ء، ومت �عثثثثد�د خثثطثثة �أمثثنثثيثثة 

لت�صويب  �لدرك  قو�ت  بالتعاون مع  م�صرتكة 

�لو�صاع مبا يحقق �لغايات و�لهد�ف �ملن�صودة 

حلملة �حكام �ل�صيطرة على م�صادر �ملياه .

�لثثدرك  قثثو�ت  و��ثثصثثنثثاد  دعثثم  �صعيد�ن  وثمن 

مناطق  جميع  يف  و�لثثثري  �ملثثيثثاه  وز�رة  لثثكثثو�در 

تعاونها  �صتو��صل  �لثثثوز�رة  �ن  مثثوؤكثثد�  �ململكة، 

�لثثبثثنثثاء مثثع قثثثو�ت �لثثثدرك يف خمتلف �ملثثجثثالت 

مبا  �ملائية  �ملثثو�طثثنثثني  حثثقثثوق  حماية  وخا�صة 

ي�صمن عد�لة �لتوزيع.

مثثثن جثثهثثتثثه، �و�ثثثصثثثح �لثثعثثمثثيثثد �لثثثركثثثن ولثثيثثد 

ق�صحة قثثائثثد قثثثو�ت �لثثثدرك بثثثاأن قثثثو�ت �لثثدرك 

�ملو�صوعة  �لأمثثنثثيثثة  �خلثثطثثة  بتنفيذ  ملتزمة 

�ملياه،  ومر�فق  من�صات  و�صالمة  �أمثثن  ل�صمان 

�لثثثثثثدرك ل�صبط  قثثثثثو�ت  وتثث�ثثصثثخثثري �مثثكثثانثثيثثات 

�ملخالفة  و�حلثثفثثار�ت  �ملخالف  �حلفر  عمليات 

و�ز�لة كافة ��صكال �لعتد�ء�ت على �ملياه.

االنباط-عمان

دولية  تقدير  �صهادة  على  �لتخ�ص�صي  �مل�صت�صفى  ح�صل 

  IHF(( صمن برنامج �طلقه �لحتاد �لدويل للم�صت�صفيات�

  International Hospital Federation
بعنو�ن “�ل�صتجابة مبا يفوق ند�ء �لو�جب يف �لتعامل مع 

 Beyond the Call of Duty for جائحة كورونا

جلهود �مل�صت�صفى و�إجر�ء�ت  تقدير�   “   COVID-19
��صتجابة �ملتخذة ملو�جهة جائحة كورونا.

 103 بثثني  مثثن  �ل�صهادة  هثثذه  على  �مل�صت�صفى  حثثاز  وقثثد 

قبل  مثثن  �لتقييم  عمل  مت  حيث  دولثثثة   28 مثثن  م�صت�صفى 

جلنة حتكيم دولية تتكون من 16 خبرًي� يف قطاع �لرعاية 

�لتي  �لتخ�ص�صي  �مل�صت�صفى  جلهود  نتيجة  وذلك  �ل�صحية. 

متميزة  ووقائية  �حرت�زية  �إجر�ء�ت  من  للمر�صى  يقدمها 

  COVID-19 كثثثثورونثثثثا  فثثثريو�ثثثس  ملثثثو�جثثثهثثثة  ومثثبثثتثثكثثرة 

ول�صمان �صالمة وجودة �خلدمات �لطبية �ملقدمة للمر�صى 

يف ظل هذه �لأزمة.

�أول م�صت�صفى ي�صتخدم  �لتخ�ص�صي  �مل�صت�صفى  حيث يعد 

 UVD-Robot �لأردن  يف   “ للتعقيم  روبثثثوت  “�أول 
و�لثثفثثايثثرو�ثثصثثات  مثثثن �جلثثر�ثثثيثثم   99.99% عثثلثثى  يثثقثث�ثثصثثي 

دقثثائثثق  عثث�ثثصثثر  خثثثثالل  كورونا”  فثثثريو�ثثثس  �ثثصثثمثثنثثهثثا  “ومن 
فثثقثثط ، وتثثثوفثثثري بثثيثثئثثة �لثثفثثحثث�ثثس �لأكثثثثثر �أمثثثثانثثثثاً لثثفثثريو�ثثس 

 Drive Thru طثثريثثق  عثثن   COVID-19 كثثورونثثا 

PCR ، وتوفري  Station بدقة عالية با�صتخد�م تقنية 
قثث�ثثصثثم خثثا�ثثس ملثثعثثاجلثثة مثثر�ثثصثثى فثثريو�ثثس كثثورونثثا بثثالإ�ثثصثثافثثة 

مد�خل  لكافة  �لتعقيم  بو�بات  وفثثر  م�صت�صفى  �أول  �نثثه  �ىل 

�مل�صت�صفى.

ومثثثن �جلثثديثثر بثثالثثذكثثر �أن �ملثث�ثثصثثتثث�ثثصثثفثثى �لثثتثثخثث�ثثصثث�ثثصثثي هو 

جائزة على  مثثوؤخثثر�  حثثاز  �لثثذي  �لعربي  �لثثوطثثن  يف  �لوحيد 

�لذهبية”  “�ملبادرة  �صمن    Elite Plus Hospital
يف �لقطاع �ل�صحي �لتي �أطلقها �حتاد �مل�صت�صفيات �لعربية.

االنباط-عمان

عثثقثثد �ملثثجثثلثث�ثثس �لقثثتثث�ثثصثثادي و�لجثثتثثمثثاعثثي، 

�مثثثث�ثثثثس �لثثثثثثثثثثثالثثثثثثاء، جثثثلثثث�ثثثصثثثة ملثثثثر�جثثثثعثثثثة ورقثثثثثة 

و�لتحول  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�صالت 

�لرقمي و�لربيد.

وتثثاأتثثي هثثثذه �ملثثر�جثثعثثة حتثثت بثثنثثد قطاعات 

�لبالد  حثثالثثة  تثثقثثاريثثر  �صمن  �لتحتية  �لبنية 

و�لتي ح�صرها �لعديد من �خلرب�ء   ،2020
و�ملخت�صني من �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

جائحة  �آثثثثثار  مثثر�جثثعثثة  �لثثثورقثثثة  وت�صمنت 

كورونا على �لقطاعات �لثالثة، بالإ�صافة �ىل 

�ملخت�صة  �حلكومية  �جلثثهثثات  ��صتجابة  مثثدى 

مع �لآثار �لتي فر�صتها �جلائحة، كما �حتوت 

على متابعة لل�صيا�صات �ل�صرت�تيجية �لنافذة 

لقطاعي �لت�صالت و�لتحول �لرقمي.

�جلائحة  �إن  �جلل�صة،  يف  �مل�صاركون  وقثثال 

�خلدمات  على  ملحوظ  طلب  �رتفاع  فر�صت 

�ملثثا�ثثصثثيثثة، حيث  �لثث�ثثصثثنثثو�ت  �لإلثثثكثثثرتونثثثيثثثة يف 

�ملا�صي،  �لثثعثثام  مثثع  مقارنة  باملئة  �رتفعت30 

�ل �أن ثمة تباينا يف م�صتوى �لر�صى و�لتقييم 

لهذه �ملن�صات.

وتقييم  قيا�س  ب�صرورة  �مل�صاركون  و�أو�صى 

��صتحد�ثها  مت  �لثثتثثي  �لإلثثكثثرتونثثيثثة  �ملثثنثث�ثثصثثات 

خالل �جلائحة.

�لأد�ء  لثثتثثطثثويثثر  �لثثثثدولثثثثة  وزيثثثثثثرة  وقثثثالثثثت 

�نه  �جلل�صة،  �لعجارمة خالل  ر�بعة  �ملوؤ�ص�صي 

�للكرتونية  للخدمة  �حلثثاجثثة  حتديد  يجب 

قبل �طالقها، لتز�يد �أعد�دها دون �لنظر �إىل 

مدى �حلاجة لها.

تطوير  على  تعمل  �حلكومة  �ن  و��ثثصثثافثثت 

بر�مج خدمة �صاملة للمو�طنني بالتعاون مع 

�صركة �لربيد �لأردين.

بحاجة  �لثثربيثثد  �أن  على  �مل�صاركون  و�ثثصثثدد 

�لثثدول  يف  لأهميته  �أكثثرب  حكومي  �هتمام  �إىل 

�لأخرى، �إ�صافة �إىل �أن هذ� �لقطاع لن ي�صل 

�إىل �ملعايري �لف�صلى �أو �لنهو�س به دون دعم 

و�هتمام حقيقيني من �جلهات �ملخت�صة.

و�أو�ثثثثثصثثثثثت �لثثثثدر��ثثثثصثثثثة بثثثث�ثثثثصثثثثرورة مثثتثثابثثعثثة 

وز�رة �لقثثتثث�ثثصثثاد �لثثرقثثمثثي و�لثثثريثثثادة �جلثثهثثات 

ب�صيغ  �ملثثفثثتثثوحثثة  �لثثبثثيثثانثثات  بن�صر  �حلثثكثثومثثيثثة 

حتديثها،  ومتابعة  �ملفتوح  �ل�صتخد�م  تتيح 

)�إنثثتثثاج(  جمعية  قيام  �ثثصثثرورة  على  و�لتاأكيد 

تكنولوجيا  لقطاع  �لدورية  �مل�صوحات  باإجر�ء 

�ملعلومات، لتوفري معلومات �صرورية لتخاذ 

�لقر�ر�ت.

وقثثثثثثال �أمثثثثثثني عثثثثثام �ملثثجثثلثث�ثثس �لقثثثتثثث�ثثثصثثثادي 

و�لجثثثتثثثمثثثاعثثثي بثثثالثثثوكثثثالثثثة �ملثثثهثثثنثثثد�ثثثس �أحثثثمثثثد 

 2020 �لثثبثثالد  �ن تقرير حثثالثثة  �لثث�ثثصثثو�فثثني، 

�حلكومية  �لإجثثثثثثر�ء�ت  تقييم  عثثلثثى  يثثحثثر�ثثس 

�ملثثتثثخثثذة يف كثثل �لثثقثثطثثاعثثات يف ظثثل �جلثثائثثحثثة 

لثثلثثخثثروج بثثثدرو�ثثثس مثث�ثثصثثتثثفثثادة يف �لثثتثثعثثامثثل مع 

�لأزمات �لطارئة للخروج بتو�صيات من �صاأنها 

�لقت�صادية و�لجتماعية  �لأو�صاع  �أن حت�صن 

�لتي خلفتها �جلائحة.

و�لجتماعي  �لقت�صادي  �ملجل�س  �أن  يذكر 

�لنقا�صية  �جلل�صات  مثثن  �ملثثزيثثد  بعقد  �صيقوم 

2020 للخروج  �لثثبثثالد  تثثقثثريثثر حثثالثثة  حثثثول 

بثثثتثثثو�ثثثصثثثيثثثات تثثثو�فثثثقثثثيثثثة بثثثثني جثثمثثيثثع �جلثثثهثثثات 

لتتناول  مثثنثثهثثا،  و�خلثثا�ثثصثثة  �لثثعثثامثثة  �ملخت�صة 

�ملحاور و�لقطاعات �لتي وردت يف �لتقرير لهذ� 

�لثثكثثلثثي، و�لقطاعات  �لثثعثثام وهثثثي: )�لقثثتثث�ثثصثثاد 

وقطاعات  �لقت�صادية،  و�لقطاعات  �لأولثثيثثة، 

و�لتنمية  �لب�صرية،  و�ملثثثو�رد  �لتحتية،  �لبنية 

�ملثثجثثتثثمثثعثثيثثة، و�لثثتثثنثثمثثيثثة �لثث�ثثصثثيثثا�ثثصثثيثثة وتثثطثثويثثر 

�لقطاع �لعام(.

 المصفاة تدعو التباع إرشادات التعامل 
اآلمن مع األسطوانات المنزلية

االنباط- عمان

 دعثثثت �ثثصثثركثثة مثث�ثثصثثفثثاة �لثثثبثثثرتول �لأردنثثثيثثثة 

�ملو�طنني �ىل �للتز�م باتباع �إر�صاد�ت �لتعامل 

�ل�صادرة  �ملنزلية،  �لغاز  �أ�صطو�نات  مع  �لآمثثن 

�لثثطثثاقثثة  �لثث�ثثصثثركثثة وبثثالثثتثثعثثاون مثثثع وز�رة  عثثثن 

ومثثوؤ�ثثصثث�ثثصثثة �ملثثو��ثثصثثفثثات و�ملثثقثثايثثيثث�ثثس و�لثثثدفثثثاع 

�ملدين.

و�أكثثثثدت �لثث�ثثصثثركثثة يف بثثيثثان �مثث�ثثس �لثثثثثالثثثاء، 

زيثثادة  نتيجة  �ملو�طنني  �صالمة  على  حر�صها 

��ثثصثثتثثخثثد�م �أ�ثثصثثطثثو�نثثات �لثثغثثاز مثثع بثثثدء �ملو�صم 

�ل�صتوي وتدين درجات �حلر�رة.

ودعت �ملو�طنني �ىل فح�س “�جللدة” بني 

يف  �لأ�ثثصثثطثثو�نثثة  تبديل  عند  و�ملثثنثثظثثم  �ل�صمام 

و�ملر�بط  �لتثبيت  مل�صبك  بالإ�صافة  مثثرة،  كل 

و�خلرطوم.

وحثثثثذرت مثثن ��ثثصثثتثثخثثد�م �أي مثث�ثثصثثدر للهب 

للتاأكد من عدم وجود ت�صريب يف �لأ�صطو�نة، 

و�ل�صتعا�صة عنه باملاء و�ل�صابون.

�لثثثبثثثرتول  مثث�ثثصثثفثثاة  �ثثصثثركثثة  �ن  �ىل  يثث�ثثصثثار 

ل�صكاوى  �ل�صاخن  �خلط  رقم  ن�صرت  �لردنية 

لتلقي   ،064141741 �لثثرقثثم  عثثرب  �لثثغثثاز 

�صكاوى �ملو�طنني على مد�ر �ل�صاعة.

كثثثمثثثا نثثث�ثثثصثثثرت جمثثثمثثثوعثثثة مثثثثن �لإر�ثثثثثصثثثثثاد�ت 

https://youtu.be/ �لثثثر�بثثثط:  عثثلثثى 

.Q08_osZdSGQ
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
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االنباط-عمان

ت��وق��ي��ع  ع���ن  االأردن  اأوراجن  اأع���ل���ن���ت 

اخلريية  جم���ددون  جمعية  م��ع  اتقاقية 

ال��ت��ن��م��وي��ة ي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا ف��ت��ح امل��ح��اف��ظ 

 Orange Money االإل��ك��رتون��ي��ة 

خاللها،  من  مل�ستحقيه  الدعم  وا�ستقبال 

من  ال��ت��رع��ات  ا���س��ت��الم  عملية  لت�سهيل 

اجل���ه���ات امل��ان��ح��ة وو���س��ول��ه��ا ل��ل��ع��ائ��الت 

اآمنة و�سريعة و�سهلة. العفيفة بو�سيلة 

مت��ك��ن  اأن  االأردن  اأوراجن  واأك��������دت 

 Orange حم���ف���ظ���ة  م�������س���ت���خ���دم���ي 

م��ن  ال�����س��ب��ك��ات  ك���اف���ة  م���ن   Money
ال���ت���رع ب���اأم���ان و���س��ه��ول��ة و���س��رع��ة ي��اأت��ي 

احل��ل��ول  ت�����س��خ��ري  يف  لنهجها  ا���س��ت��ك��م��ااًل 

امل��ت��ق��دم��ة يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وخ��ا���س��ة 

ل��ل��دع��م يف خمتلف  امل��ح��ت��اج��ة  ال�����س��رائ��ح 

على  حر�سها  اإىل  الف��ت��ة  اململكة،  اأن��ح��اء 

ت�����س��ه��ي��ل ال��ع��م��ل اخل����ريي ك��ون��ه��ا م�����زّوداً 

رائداً وم�سوؤواًل وال�سريك الرقمي  رقمياً 

للمملكة.

وع���������ّرت ال���������س����رك����ة ع�����ن اع����ت����زازه����ا 

ب���ال�������س���راك���ة ال���ت���ي جت��م��ع��ه��ا مب���ج���ددون 

برعاية  اأوراجن  ت��ق��وم  اإذ  ���س��ن��وات،   6 منذ 

احل����م����الت واالأن�������س���ط���ة اخل����ريي����ة ال��ت��ي 

ت��ق��وم ب��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة مب��ا يف ذل���ك ت��وزي��ع 

ال����ط����رود ال���غ���ذائ���ي���ة ال��رم�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى 

االإفطار  خيم  واإقامة  املحتاجة  العائالت 

حمافظات  ع��دة  يف  ل��الأي��ت��ام  الرم�سانية 

االأطفال  على  الطبية  ال�سماعات  وتوزيع 

اإط��ار  يف  وذل���ك  ال�سمعية،  االإع��اق��ة  ذوي 

العمل  موؤ�س�سات  مع  الفاعلة  �سراكاتها 

املجتمعي �سمن م�سوؤوليتها االجتماعية.

اأك��دت جم��ددون فخرها  ومن جانبها، 

االأردن،  اأوراجن  م��ع  العميقة  ب�سراكتها 

الفر�ص  اإتاحة  يف  رعايتها  �ساهمت  حيث 

���س��اب   6000 ع��ل��ى  ي���زي���د  مل���ا  ال��ت��ط��وع��ي��ة 

وال��ع��دي��د  امل��ح��اف��ظ��ات  و���س��اب��ة يف خمتلف 

اأكرث  م�ساندة  عن  ف�ساًل  اجلامعات،  من 

كافة حمافظات  األف م�ستفيد يف   60 من 

اململكة خالل هذه الفرتة.

وب���ّي���ن���ت جم��������ددون، احل���ا����س���ل���ة ع��ل��ى 

اإل��ك��رتوين  ت��رع��ات  ت�����س��ري��ح ج��م��ع  اأول 

ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ق���ب���ل  م����ن  امل���م���ل���ك���ة  يف 

االج��ت��م��اع��ي��ة، اأن ه���ذه ال�����س��راك��ة ت��واك��ب 

على  الت�سهيل  حيث  من  الرقمي  التطور 

ال��راغ��ب��ن ب��امل�����س��اه��م��ة يف دع���م امل�����س��اري��ع 

املختلفة وتقليل الوقت واجلهد والتكلفة 

على االأ�سر االأردنية امل�ستفيدة منها.

 Orange حم������ف������ظ������ة  وت��������ع��������د 

ي���ت���ي���ح  رق�����م�����ي�����اً  ب������دي������اًل   Money
للم�ستخدمن اأداء العمليات وااللتزامات 

فواتري  ودف��ع  خطوط  �سحن  مثل  املالية 

احل�����واالت  وا���س��ت��ق��ب��ال  اإر�����س����ال  اأوراجن، 

امل��ح��ل��ي��ة، دف���ع ال���ف���وات���ري م���ن خ���الل اإي 

 Visa ب��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام  ف���وات���ريك���م، 

اأو  حم��ل��ي��اً  للت�سوق  للمحفظة  امل��راف��ق��ة 

دولياً اأو عر االإنرتنت، الدفع عن طريق 

من  االأم����وال  واإي����داع  �سحب   ،  QRرمز

املعتمدة،  البيع  نقاط  اأوراجن،  معار�ص 

اأو  ببطاقة  اآيل  ���س��راف  اأي  اأو  ال�����س��رك��اء 

الرواتب  ا�ستالم  بطاقة، ف�ساًل عن  دون 

االإلكرتونية. الق�سائم  و�سراء 

االنباط-عمان

االأردين  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن��ت��دى  اأ���س��در 

العامة �سمن  املوازنة  لقانون  ال�سنوي  حتليله 

لل�سنة  العامة  »املوازنة  بعنوان  �سيا�سات  ورقة 

2021 م���ا ب���ن ك���وف���ي���د-19 وا���س��ت��ع��ادة  امل��ال��ي��ة 

ال�سوء  ت�سليط  ب��ه��دف  وذل��ك  ال��ن��م��و«،  عجلة 

االج��ت��م��اع��ي  ���س��ي��اق��ه��ا  2021 يف  م���وازن���ة  ع��ل��ى 

التي  التو�سيات  بع�ص  وتقدمي  واالقت�سادي، 

لعام  امل��وازن��ة  ب��ن��ود  بع�ص  حت�سن  اإىل  ت��ه��دف 

.2021

وارتكزت الورقة على ثالثة اأجزاء رئي�سة؛ 

ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه����م  ي��ت��ن��اول اجل����زء االأول 

يعاين منها االقت�ساد االأردين، وي�سمل اجلزء 

مبوازنة  املتعلقة  املالحظات  من  ع��دد  الثاين 

النفقات  ال��ث��ال��ث  اجل���زء  ي��ت��ن��اول  فيما   ،2021

ال��ق��ط��اع��ات  لبع�ص  املخ�س�سة  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 

االقت�سادية.

اأم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأه���م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

اأ�سارت الورقة  يعاين منها االقت�ساد االأردين، 

م��ع��دالت منو  اأن  اإىل  امل��ن��ت��دى  ع��ن  ال�����س��ادرة 

ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل احل��ق��ي��ق��ي خ��الل 

متوا�سعة،  زال��ت  وال  كانت  االأخ��رية  ال�سنوات 

ت��ع��د  االأردن  يف  ال��ب��ط��ال��ة  م���ع���دالت  اأن  ك��م��ا 

على  ك��ب��رياً  عبئاً  وت�سكل  ع��ام  ب�سكل  مرتفعة 

ت��زداد  اأن  امل��رج��ح  وم��ن  املتعاقبة؛  احل��ك��وم��ات 

م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة يف ال��رب��ع االأخ���ري م��ن ع��ام 

يتم  اإن مل   2021 ال��ع��ام  خ��الل  ول��رمب��ا   ،2020

و�سع حلول فعلية وجذرية لهذه امل�سكلة.

تكوين  اإجمايل  ن�سبة  اأن  الورقة،  بينت  كما 

االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  الثابت  املال  راأ�ص 

بالعديد  مقارنة  منخف�سة  تعتر  االأردن  يف 

الن�سبة  تعك�ص هذه  االأخ��رى، حيث  الدول  من 

م���ا ي��ت��م ت��خ�����س��ي�����س��ه ل��ل��غ��اي��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

ولغايات ادامة مرافق البنية التحتية، ولتعزيز 

م�ستويات النمو وتوليد فر�ص العمل.

اأ�سارت الورقة اإىل ارتفاع  ويف ذات ال�سياق، 

االأخ��رية،  ال�سنوات  خ��الل  العام  الدين  ن�سبة 

ن��ت��ي��ج��ة ل��ت��م��وي��ل ال��ع��ج��ز يف امل����وازن����ة ال��ع��ام��ة 

ل�سركة  املكفولة  ال��ق��رو���ص  ولتمويل  للدولة 

واإذا ما  امل���ي���اه؛  و���س��ل��ط��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ه��رب��اء 

مت االف��رتا���ص ب���اأن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج��م��ايل 

العام  يف   )٪-5( يعادل  مبا  انخفا�سا  �سي�سهد 

عند  ال���ع���ام  ال���دي���ن  ث���ب���ات  م���ع  ف��ح��ت��ى   ،2020

ن�سبة  اأن  ي��ع��ن��ي  ف��ه��ذا   ،2020 اآب  يف  م�����س��ت��واه 

ال���دي���ن ال���ع���ام اإىل ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل 

�سرتتفع اإىل ٪110.6.

مبوازنة  املتعلقة  املالحظات  يخ�ص  وفيما 

 2021 ع��ام  م��وازن��ة  ب��اأن  املنتدى  اأو���س��ح   ،2021

املحلي  ل��ل��ن��اجت  اأ���س��ا���ص ح��ج��م من��و  ع��ل��ى  بنيت 

خ��الل   )٪2.5( بن�سبة  احل��ق��ي��ق��ي  االإج���م���ايل 

2021 ون�سبة )3.5٪( باالأ�سعار اجلارية،  العام 

حيث قدرت االإيرادات مبوازنة 2021 مببلغ )7 

مليارات و875 مليون دينار(، منها )7 مليارات 

و  املحلية  االي���رادات  من  دي��ن��ار(  مليون  و298 

امل��ن��ح اخل��ارج��ي��ة، يف  دي��ن��ار( م��ن  )577 مليون 

2021 بنحو  حن قدر اجمايل النفقات يف عام 

منو  بن�سبة  دي��ن��ار(  مليون  و930  مليارات   9(

بلغت نحو )6٪( مقارنة مع عام 2020.

ويف حت��ل��ي��ل ج��ان��ب ال��ن��ف��ق��ات ال��ع��ام��ة، بن 

املنتدى اأن موازنة العام 2021 لي�ست تو�سعية، 

ال��ت��زم به  اأق��ل مم��ا  ال��ع��ام  وتعد ن�سبة االإن��ف��اق 

وامل��ق��درة بحوايل )6.3٪(، يف حن   2020 ع��ام 

بلغت   2021 لعام  العام  االنفاق  زيادة  ن�سبة  اأن 

ال��ن�����س��ب��ة  ه����ذه  ت��ع��ت��ر  ح��ي��ث  ف���ق���ط،   )٪6.0(

معقولة يف ظل ظروف اجلائحة.

اأ���س��ارت  اجل��اري��ة،  ال��ن��ف��ق��ات  اإىل  وبالن�سبة 

واالأج��������ور  ال�����روات�����ب  ب���ن���د  اأن  اإىل  ال�����ورق�����ة 

ح��وايل  م��ق��داره��ا  زي����ادة  �سي�سهد  وال���ع���الوات 

235.5 مليون دينار اأردين. كذلك، من املتوقع 

 133.9 اأن تزداد فوائد الدين العام مبا يعادل 

و40.1 مليون  الداخلي(  )الدين  دينار  مليون 

دينار )الدين اخلارجي(. كما واأ�سارت الورقة 

اإىل اأنه مت الغاء بند �سبكة االأمان االجتماعي 

عمل  ال��ذي  دينار(  مليون   130( ال�سلع  ودع��م 

ب��ب��ن��د اع��ان��ات  2020 وا���س��ت��ب��دال��ه  ال��ع��ام  ب��ه يف 

لدعم ال�سلع مبا يعادل 50 مليون دينار فقط، 

االجتماعية  امل�ساعدات  بند  زي��ادة  اإىل  اإ�سافة 

اىل  ي�سري  مما  دينار.  مليون   40.2 يعادل  مبا 

الفقري« مت تخفي�سه مبا يعادل  »دعم  بند  اأن 

34.8 مليون دينار، ولكن �سريافق ذلك �سيا�سة 

ا�ستهداف اأكرث و�سوحا ومن �ساأن ذلك تعزيز 

الو�سول اىل الفئات امل�ستهدفة.

ال��راأ���س��م��ال��ي��ة،  ال��ن��ف��ق��ات  اإىل  بالن�سبة  اأم���ا 

ت��زداد  اأن  املتوقع  اأن��ه م��ن  اإىل  ال��ورق��ة  اأ���س��ارت 

اأو من   ٪24.5 الراأ�سمالية مبا يعادل  النفقات 

اىل   2020 ع��ام  دينار يف  مليون   984.4 ح��وايل 

هذا  ويعد   ،2021 ع��ام  يف  دينار  مليار   1.1812

االنفاق،  اأولويات  يخ�ص  فيما  اإيجابي  موؤ�سر 

اأن ت��رت��ف��ع ال��ن��ف��ق��ات  ب��امل��ق��اب��ل ف��م��ن امل��ت��وق��ع 

مليار   8.7 اىل  دي��ن��ار  مليار   8.4 م��ن  اجل��اري��ة 

دينار اأو بن�سبة ٪4.

ال��ع��ام��ة، بن  االإي����رادات  ويف حتليل ج��ان��ب 

ايراداتها  ارتفاع  تتوقع  احلكومة  اأن  املنتدى 

املحلية من 6.35 اىل 7.30 مليار دينار، بن�سبة 

ولي�ص  طموحة  ن�سبة  هذه  وتعتر   .)٪15.0(

�سبابية  ظ��ل  يف  �ستتحقق  ك��ي��ف  االأك���ي���د  م��ن 

امل�سهد االقت�سادي و�سعف القدرة على التنبوؤ 

مبعدالت النمو. اأما عن املنح اخلارجية، فمن 

مليون   580 اىل   850 من  تنخف�ص  اأن  املتوقع 

ال��دول  اأول��وي��ات  التغري يف  يعك�ص  وه��ذا  دينار 

بها  متر  التي  اال�ستثنائية  والظروف  املانحة 

تلك الدول.

ال�سريبية،  غري  االي���رادات  اإىل  وبالن�سبة 

اأ�سارت الورقة اإىل انخفا�ص جمموع االيرادات 

غري ال�سريبية مبا يعادل )38.2٪(، ومن اأهم 

البنود التي انخف�ست االيرادات منها؛ عوائد 

احل��ك��وم��ة م��ن م��ط��ار امل��ل��ك��ي��ة ع��ل��ي��اء، ور���س��وم 

ال�سفر،  ج����وازات  ور���س��وم  االأرا����س���ي،  ت�سجيل 

ور����س���وم ط��واب��ع ال�������واردات، ور����س���وم ت�����س��اري��ح 

توريد  قانون  الناجمة عن  وااليرادات  العمل، 

وبند  احلكومية،  وال��وح��دات  ال��دوائ��ر  واردات 

االيرادات االأخرى ويتوقع ان ارتفاعها خالل 

م�سروع موازنة العام املقبل.

اأ�سارت  ال�سريبية،  االيرادات  وفيما يخ�ص 

الورقة اإىل ازدياد االيرادات ال�سريبية بن�سبة 

هذا  اىل  اأدت  التي  البنود  اأه��م  وم��ن   )٪9.2(

ال�سلع  امل��ب��ي��ع��ات ع��ل��ى  االرت���ف���اع ه���ي ���س��ري��ب��ة 

امل��ح��ل��ي��ة وامل�����س��ت��وردة؛ ح��ي��ث ي��ت��وق��ع اأن ت���زداد 

�سريبة املبيعات من 3479 مليون دينار يف عام 

 ،2021 ع��ام  يف  دي��ن��ار  مليون   3825 اإىل   2020

اإ���س��اف��ة اإىل زي����ادة ب��اق��ي ه��ي��اك��ل ال�����س��ري��ب��ة؛ 

م��ث��ل ���س��ري��ب��ة ال��ت��ج��ارة وامل��ع��ام��الت ال��دول��ي��ة 

 340 اإىل   2020 ع��ام  دي��ن��ار يف  مليون   280 م��ن 

مليون دينار يف عام 2021؛ �سريبة الدخل من 

216 مليون دينار  املوظفن وامل�ستخدمن من 

2021؛  عام  دينار يف  مليون   220 اإىل   2020 يف 

اخلا�ص  )القطاع  االأف��راد  الدخل من  �سريبة 

وامل�سروعات  امل�ساهمة  ال�سركات  قطاع  خ��ارج 

الكرى( من 66 مليون دينار يف عام 2020 اإىل 

2021؛ �سريبة الدخل  70 مليون دينار يف عام 

العقار  وبيع  الوطنية  امل�ساهمات  ح�ساب  من 

من 113 مليون دينار يف 2020 اىل 165 مليون 

دينار يف عام 2021.

وبن املنتدى اإىل اأن جائحة كورونا ت�سببت 

 1.8 2020 م��ن  يف ات�����س��اع ع��ج��ز م��وازن��ة ال��ع��ام 

 ،)2020( دينار  مليار   3.0 اىل   )2019( مليار 

اأق���ل من   2021 ع��ام  م��وازن��ة  اأن عجز  يف ح��ن 

بال�سنوات  مقارنة  مرتفع  اأن��ه  اإال   ،2020 ع��ام 

العجز  – 2019(، ويف�سل متويل هذا   2016(

من ال�سوق املحلي.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ال���ن���ف���ق���ات ال���راأ����س���م���ال���ي���ة 

االق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  لبع�ص  املخ�س�سة 

اأو�سحت الورقة اإىل اأن جائحة كورونا ت�سببت 

باإحلاق ال�سرر ببع�ص القطاعات التي ت�ساهم 

حيث  م��ن  االأردين  االق��ت�����س��اد  م��ن��ع��ة  ب��ت��ع��زي��ز 

من  االإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمتها 

جهة، وباأعداد العاملن �سمن هذه القطاعات 

يتطلب �سرورة  الذي  االأمر  اأخرى.  من جهة 

خالل  ا�ستثنائي  ب�سكل  القطاعات  ه��ذه  دع��م 

ال���ف���رتة ال���ق���ادم���ة ب��ه��دف اإن���ع���ا����ص االق��ت�����س��اد 

االأردين واإعادة تعايف هذه القطاعات.

قامت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ال��ورق��ة  واأ����س���ارت 

ب��ت��خ�����س��ي�����ص ب��ع�����ص ال����رام����ج م����ن م���وازن���ة 

االقت�ساد  بدعم  متعلقة  املالية،  ل��وزارة   2021

امل��ت�����س��رري��ن  االأف�������راد  دع����م  وزي������ادة  االأردين 

�سراكة  م�ساريع  مثل  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب 

ب�����ن ال���ق���ط���اع���ن ال�����ع�����ام واخل�����ا������ص ب��ق��ي��م��ة 

العاملن  دع��م  برنامج  دي��ن��ار(،   85،000،000(

 60،000،000( بقيمة  املت�سررة  القطاعات  يف 

دينار(، حتفيز اال�ستثمار بقيمة )52،000،000 

دي���ن���ار(، م�����س��روع دع���م امل��وؤ���س�����س��ات وال��رام��ج 

�سندوق  دينار(،   3،500،000( بقيمة  التنموية 

تنمية املحافظات بقيمة )3،000،000 دينار(.

�سيا�سة  ت�سميم  ب�سرورة  املنتدى  واأو�سى 

م��ال��ي��ة ف��ع��ال��ة واأن ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��د 

االأول�����وي�����ات ال ���س��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص االن���ف���اق 

ال���راأ����س���م���ايل، وي���ج���ب اإي������الء اأه���م���ي���ة ك��ب��رية 

ل��ل��ن��ف��ق��ات االج���ت���م���اع���ي���ة، وخ���ا����س���ة يف ب��ع�����ص 

كثري  ت��اأث��رت  ال��ت��ي  الر�سمية  غ��ري  القطاعات 

ترعاها،  ر�سمية  مظالت  يوجد  وال  باجلائحة 

مل�ساعدة  م��ال��ي��ة  ب����اأدوات  ال��ت��ف��ك��ري  ب��د م��ن  وال 

ال�سوق  م��ن  ت��خ��رج  ال  حتى  ال��ق��ط��اع��ات  بع�ص 

نهائيا من خالل �سيا�سات حتفيز مايل يجري 

على  اخلا�ص،  القطاع  مع  بالتعاون  ت�سميمها 

لتلك  ���س��ت��خ�����س�����ص  ال��ت��ي  امل��ب��ال��غ  ت��ك��ون  ال  ان 

اإط��ار  �سمن  مي�سرة  ق��رو���ص  ب��ل  منح،  الغاية 

على  التخطيط  يتطلب  وه��ذا  وا���س��ح،  زم��ن��ي 

ال��غ��اي��ة  لتحقيق  وال��ط��وي��ل  ال��ق�����س��ري  امل��دي��ن 

املن�سودة.

وف���ي���م���ا ي��خ�����ص ال�������س���ي���ا����س���ات ع���ل���ى امل����دى 

الق�سري، من ال�سروري التفكري يف تخ�سي�ص 

م�������وارد اإ����س���اف���ي���ة ل���ل���خ���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

يف  النظر  واإع��ادة  الوطنية(،  املعونة  )�سندوق 

املحلية  ال�سلع  على  املبيعات  �سريبة  تخفي�ص 

كذلك،  امل�ستوردة.  ال�سلع  بع�ص  على  وزيادتها 

كافية،  مالية  م��وارد  متلك  ال  احلكومة  والأن 

و�سرورة اأن حت�سد املوارد من القطاع اخلا�ص 

ل��دع��م م�����س��اري��ع ال�����س��راك��ة يف ع���دة ق��ط��اع��ات 

وب�������س���رع���ة وب���ك���ف���اءة وب������دون ت������ردد، ل��ك��ون��ه��ا 

النمو  لتعزيز  »امل���وؤك���دة«  ال��وح��ي��دة  ال��ط��ري��ق��ة 

البطالة،  وتخفي�ص  احلقيقي،  االق��ت�����س��ادي 

وبالتايل تعزيز اإجمايل االإيرادات ال�سريبية.

اإع��ادة  امل���دى،  بعيد  اجل��ان��ب  يقت�سي  فيما 

ال��ن��ظ��ر ب��ب��ع�����ص ب��ن��ود ال��ن��ف��ق��ات ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 

وفقاً  والعمل  النمو  على  امل��ح��دود  االأث���ر  ذات 

الأول�����وي�����ات وا����س���ح���ة، وت����ق����وم ع���ل���ى ���س��راك��ة 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ب����ن ال���ف���اع���ل���ن االق���ت�������س���ادي���ن، و 

ال�سريبية.  االإي���رادات  يف  االخ��ت��الالت  تعديل 

ت�سكل  املبيعات  �سريبة  م��ن  االإي����رادات  اأن  اإذ 

االي������رادات  اج���م���ايل  م���ن  ن�����س��ب��ت��ه )٪70(  م���ا 

ال�سريبية، مما ي�ستوجب التعديل والعالج.

 اصدار تحليل لمشروع موازنة 2021
منتدى االستراتيجيات: معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

»ما زالت متواضعة« ومعدالت البطالة في األردن مرتفعة

 Orange Money شراكة بين المحفظة اإللكترونية
و »مجددون األردن«

76 قضية اعتداء على المال العام 
بقيمة 2 مليون عام 2019

107 ماليين انخفاض المنح الخارجية 
خالل 2019

147 مليون دينار تهرب ضريبي
 على شركة

خسائر تراكمية في »استثمار الضمان 
االجتماعي« مايقارب 308 مليون دنيار

204 ماليين دينار »شيكات معلقة« 
في وزارات ودوائر حكومية

عروض وتخفيضات في أسواق 
االستهالكية المدنية

االنباط-عمان

العام  املال  على  االعتداء  ق�سايا  عدد  بلغ 

)حقوق وجزاء( خالل عام 2019 ما جمموعه 

بلغت  م�ستحقة  مبالغ  ب��اإج��م��ايل  ق�سية   76

املحا�سبة  دي����وان  ت��ق��ري��ر  وف���ق   ،2.155.526

لعام 2019.

وب���ح�������س���ب ال���ت���ق���ري���ر ت����رك����زت اأ����س���ال���ي���ب 

االع���ت���داء ع��ل��ى امل����ال ال���ع���ام ب��ق��ي��ام ع���دد من 

اجل����ب����اة وامل���ح���ا����س���ب���ن واأم�����ن�����اء ال�����س��ن��ادي��ق 

ب���اخ���ت���ال����ص االأم���������وال ال���ع���ام���ة ع����ن ط��ري��ق 

ال��ت��الع��ب ب��ال��و���س��والت ع����الوة ع��ل��ى ات��خ��اذ 

ق������رارات ب�����س��رف م��ب��ال��غ دون ���س��ن��د ق��ان��وي 

ذاتية. لتحقيق م�سالح 

االنباط-عمان

اأظهر تقرير ديوان املحا�سبة لعام 2019، 

ال��واردة  الفعلية  اخلارجية  املنح  انخفا�ص 

مع  م��ق��ارن��ة   2019 ال��ع��ام  خ���الل  للمملكة 

العام 2018.

الفعلية  امل��ن��ح اخل��ارج��ي��ة  وب��ل��غ جم��م��وع 

 859 2019 مقارنة ب�  788 مليون دينار لعام 

بلغ  باإنخفا�ص   2018 ع��ام  يف  دي��ن��ار  مليون 

107 مالين دينار وبن�سبة ٪12.

وب��ح�����س��ب ال���ت���ق���ري���ر اأ����س���ي���ف ب���ن���د م��ن��ح 

خم���رج���ات ق��م��ة م��ك��ة امل���ك���رم���ة مب��ب��ل��غ 70 

مليون دينار مل تكن ظاهرة يف ح�ساب عام 

ما  ال��واردة  الفعلية  املنح  �سكلت  وقد   2018

العامة  االإي��رادات  اإجمايل  من   ٪10 ن�سبته 

قبل التمويل والبالغة 7.754 مليون دينار.

الفعلية  اخلارجية  املنح  جمموع  وارتفع 

188 م��ل��ي��ون دي���ن���ار يف  ع���ن امل���ق���درة مب��ب��ل��غ 

بلغت  ان��ح��راف  وبن�سبة   2019 ع���ام  ن��ه��اي��ة 

امل��ن��ح  الإرت�����ف�����اع  رئ��ي�����س��ة  ك��ن��ت��ي��ج��ة   )٪13(

الواردة من كل من الواليات املتحدة واملنح 

االأخرى.

ووفق التقرير �سكلت املنح اخلارجية ما 

املحلية  االإي��رادات  11٪ من جمموع  ن�سبته 

 ٪10 2019، وكذلك ما ن�سبته  لل�سنة املالية 

من جمموع االإيرادات العامة لنف�ص العام.

االنباط-عمان

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر دي������وان امل��ح��ا���س��ب��ة ل��ع��ام 

2019، ان حجم التهرب ال�سريبي للملفات 

من  تدقيقها  اإج����راءات  ا�ستكمال  مت  ال��ت��ي 

التهرب  مكافحة  م��دي��ري��ة  ���س��ج��الت  واق���ع 

ال�������س���ري���ب���ي يف دائ��������رة ����س���ري���ب���ة ال���دخ���ل 

149.13 مليون دينار. واملبيعات بلغت 

ال���دي���وان اىل ان حجم  ت��ق��ري��ر   واأ����س���ار 

�سركة  با�ستثناء  ج��اء  ال�سريبي،  ال��ت��ه��رب 

تدقيقها  عن  الناجتة  التهرب  قيمة  بلغت 

اأ���س��اف��ة اىل  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   147 م��ا قيمته 

وهو  دي��ن��ار  مليون   294 البالغة  ال��غ��رام��ات 

منظور لدى الق�ساء.

االنباط-عمان

وجود  عن  املحا�سبة  ديوان  تقرير  ك�سف 

خ�سائر يف �سندوق ا�ستثمار اأموال ال�سمان 

بقيمة   2018 ع��ام  نهاية  حتى  االج��ت��م��اع��ي 

308.994.477 دينار اأردين.

املحا�سبة  لديوان  ال�سنوي  التقرير  ويف 

ر�سد الديوان بعد مراجعة قيود و�سجالت 

االأ����س���ه���م يف ���س��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ار خ�����س��ائ��ر 

ت��راك��م��ي��ة - اح���ت���ي���اط ال��ت��ق��ي��ي��م ل��الأ���س��ه��م 

املتداولة  ال�سركات  اال�سرتاتيجية يف بع�ص 

مبا قيمته 308.994.477 دينار اأردين.

اأ����س���ب���اب.  ب���ي���ان   - 1 ال���ت���ق���ري���ر  واأو�����س����ى 

اخل�����س��ائ��ر ال��رتاك��م��ي��ة اأع�����اله.  2-ودرا����س���ة 

عائد  ذات  بديلة  ا�ستثمارية  فر�ص  اإي��ج��اد 

منا�سب.

االنباط-عمان

اظ���ه���ر ت��ق��ري��ر دي�����وان امل��ح��ا���س��ب��ة ل��ع��ام 

ت�سليمها  ت��ع��ذر  ال��ت��ي  ال�سيكات  ان   ،2019

تقدم  مل  اأو  ا�سهر   6 خ��الل  امل�ستفيد  اىل 

�سبحها  ت��اري��خ  م��ن  ا�سهر   6 بعد  لل�سرف 

بلغت  كاأمانة  وت�سجل  قب�سها  اإع��ادة  ويتم 

204 مالين دينار بنهاية 2019.

ال�سيكات  ه��ذه  ان  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 

املعلقة من نفقات واأمانات ارتفع مقدارها 

وبن�سبة   2018 ع��ام  ع��ن  دي��ن��ار  مليون   1.8

نفقات  دينار  مليون   150 منها  باملئة،   0.9

بقيمة  ال�سحة  وزارة  يف  وت��رك��زت  دوائ���ر 

املوحد  ال�سراء  ودائرة  دينار،  مليون   17.6

مليون  و54  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   16.3 ب��ق��ي��م��ة 

دي����ن����ار اأم�����ان�����ات دوائ������ر وم����راك����ز م��ال��ي��ة، 

 35 بقيمة  ال��ردي��ات  ���س��ن��دوق  وت��رك��زت يف 

مليون دينار.

معلقة  مازالت  ال�سيكات  ان  اىل  واأ���س��ار 

يف ال�������وزرات وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة ل��دى 

ال���������وزارة ب������دون م��ت��اب��ع��ة م����ن ق���ب���ل ج��ه��ة 

باملتابعة. ومعنية  مركزية متخ�س�سة 

 االنباط-عمان

املدنية  اال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  جت��ري 

اكرث  على  ترويجية  وعرو�ساً  تخفي�سات 

���س��ل��ع��ة غ���ذائ���ي���ة وغ����ري غ��ذائ��ي��ة   100 م���ن 

ب��دءاً من   ٪45 8٪ اىل  ت��رتاوح من  بن�سبة 

اليوم االربعاء وحتى 26 من نف�ص ال�سهر.

وق������ال م���دي���ر ع�����ام امل���وؤ����س�������س���ة ���س��ل��م��ان 

والتخفي�سات  العرو�ص  جميع  ان  الق�ساه 

متوفرة يف جميع ا�سواق املوؤ�س�سة املنت�سرة 

عددها  البالغ  اململكة  والوية  مبحافظات 

67 ���س��وق��اً وب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية ت��ل��ب��ي ح��اج��ة 

امل���واط���ن���ن، داع���ي���اً ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ه��ذه 

العرو�ص والتخفي�سات والرجوع ل�سفحة 

بوك((  الفي�ص   (( على  الر�سمية  املوؤ�س�سة 

وا�سعار  اال�سناف  تفا�سيل  على  لالطالع 

والتخفي�سات. العرو�ص  هذه 

وق�����ال: ان دف���ع���ة ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات ت��اأت��ي 

عن  بالتخفيف  املوؤ�س�سة  لنهج  ا���س��ت��م��راراً 

ال��دخ��ل  ���س��ي��م��ا ذوي  امل��واط��ن��ن وال  ك��اه��ل 

ارتفاع  من  وحمايتهم  واملتو�سط  املحدود 

اال�سعار.

وت�������س���م���ل ال���ت���خ���ف���ي�������س���ات )ال�����دج�����اج 

امل�����ج�����م�����دة، ح���ل���ي���ب ال�������ب�������ودرة، ال����زي����وت 

م��ت��و���س��ط  ارز  زي�����ت�����ون،  زي�����ت  ال���ن���ب���ات���ي���ة، 

ح����الوة  ب�������س���م���ت���ي،،ط���ح���ن،  ارز  احل����ب����ة، 

م�سكلة  ب��ه��ارات  �سائل،  جميد  وطحينية، 

معلب،معجون  وف���ول  ح��م�����ص  ب��ان��واع��ه��ا، 

ال��ط��م��اط��م، رب ال��ب��ن��دورة،ت��ون��ة و���س��ردي��ن 

م��ع��ل��ب،م��رت��دي��ال م��ع��ل��ب��ة،ال��ب��ان واج���ب���ان، 

ك��ات�����س��ب وم���اي���ون���ي���ز، خ���ل اب���ي�������ص، دب�����ص 

كاكاو،قهوة  الرمان، م�سحوق  دب�ص  التمر، 

����س���ري���ع���ة ال�����ذوب�����ان،ح�����ل�����ي�����ب م���ن���ك���ه���ات، 

ع�����س��ائ��رط��ب��ي��ع��ي��ة،احل��ب��وب وال��ب��ق��ول��ي��ات 

وجزر  وبازيالء  وبازيالء  بانواعها،بطاطا 

راح��ة  مربيات،  م��وزري��الء،  جممدة،جبنة 

وح��ل��ق��وم، م��ل��ب�����ص ع��ل��ى ل����وز، م��ل��ب�����ص على 

ق�سامة(.

ك��م اج����رت ع��رو���س��ا وت��خ��ف��ي�����س��ات على 

امل���ن���ظ���ف���ات وال�������س���ام���ب���وه���ات وال�������س���اب���ون 

و����س���ف���رات احل���الق���ة وال����ورق����ي����ات وف���وط 

االطفال وكمامات الوجه.

امل����واد  ك���اف���ة  ان  اىل  ال���ق�������س���اه  وا�����س����ار 

املخرية  الفحو�سات  اج��ت��ازت  املخف�سة 

واال����س���رتاط���ات ال�����س��ح��ي��ة ال���الزم���ة قبل 

طرحها لال�سواق، م�سدداً على ان املوؤ�س�سة 

ت��ع��ت��م��د م���ع���ي���ار اجل��������ودة وال���ف���ح���و����س���ات 

ال�سلع وبيعها. ل�سراء  ا�سا�ساً  املخرية 

واأه���������اب ال���ق�������س���اه مب�����رت�����ادي ا�����س����واق 

امل��وؤ���س�����س��ة االل����ت����زام ب����اج����راءات ال��وق��اي��ة 

الكمامة  ارت�����داء  م��ن  ال��ع��ام��ة  وال�����س��الم��ة 

وحت���م���ي���ل ت��ط��ب��ي��ق اأم��������ان، ح���ر����س���اً ع��ل��ى 

���س��الم��ت��ه��م و���س��الم��ة م��وظ��ف��ي امل��وؤ���س�����س��ة 

القائمن على خدمتهم.



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سامر ورامي الكوبري  

 )  70804( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2004/4/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واب��زاخ  اب��ازه  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

واجلمل  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)34327 ( بتاريخ 1993/9/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

النا�سر  ���س��رك��ة  ت�سفية  اج�����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

والن�سريات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)109539 ( بتاريخ 2014/5/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200115765(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

رو�سة ابراهيم خليل ابو عواد

خوله ابراهيم خليل ابو عواد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ظريف فتحي ابو الوفا علي و�سركاه

بتاريخ   )100328( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2011/1/11

وقد   2020/12/15 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  ق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2020/12/15

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

 “ البان  “ ق�سيب  �سركة احمد  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  عن 

ويو�سف النابل�سي  

 )  75262( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2005/4/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

فقدان دفرت فواتري

موؤ�س�سة  باإ�سم  فواتري  دف��ر  ف��ق��دان   عن  نعلن 

الأرقام  ويحمل  املكتبية  للتجهيزات  الب�ساب�سة 

من  ) 1301اىل 1350 (

الرجاء ممن يجدها ابالغ اقرب خمفر لل�سرطة 

او الت�سال على هاتف رقم  )0790665214 ( 

وله جزيل الشكر.

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  احللته   وفرا�س  ولري  �سمري  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )121048( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2020/8/30  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سمري ولري وفرا�س احللته

اإىل �سركة : �سمري ولري احللته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال��زرو  �سمري  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

وجمدي اجلعربي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)81574 ( بتاريخ 2006/6/19 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

ومازن  �سمري  ابو  ورجائي  الزعمط  فر�سان  �سركة  بان  والتجارة 

زبانه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )104755( 

التغيريات  لإج���راءات  بطلب  تقدمت    2012/6/27 بتاريخ 

التالية :

ابو  ورجائي  الزعمط  فر�سان   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

�سمري ومازن زبانه

اإىل �سركة : حممد دعم�س و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200127128(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة رو�سه ابراهيم خليل ابو عواد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عقل زرزور و�سريكته

 )16765( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2012/6/25

وقد   2020/12/13 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  ق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2020/12/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

9إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200151951(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   �سخر  بني  الدهام�سه  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )113101( بتاريخ 2016/1/12  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد ر�سول اهلل �سعود عبداهلل 

الدهام�سه بني �سخر  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ياجوز – ت: 0796294328

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200169363(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ان�س عواد و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118760( بتاريخ 2018/9/19 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ان�س ابراهيم حممد عواد  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ح�����س��ن   احل���اج  �ساحية   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0798686949

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200001740(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة ابراهيم حممد ح�سن ابو �ساميه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة نوفل و�سريكه

بتاريخ   )69239( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2004/1/4

وقد   2020/12/13 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  ق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2020/12/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية 

من 5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، 

اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200114091(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة و�سفي النوافله و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )17587( بتاريخ 2013/11/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/15 

نوافله   احمد  ح�سني  و�سفي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / طرببور – ت: 0797360366

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  و�سريكته   الرحمن كوك�س  �سركة عبد  بان  والتجارة 

بتاريخ   )105695( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2012/11/7  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عبد الرحمن كوك�س و�سريكته

اإىل �سركة : يزيد عبد الرحمن كوك�س و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176327(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  واولده   النعامي  ح�سن  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )120603( بتاريخ 2020/2/13 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ا�سرف ح�سن عبد العزيز النعامي  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عني البا�سا – ت: 0779171870

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة ناجي الزعبي وداود ابو قمر وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )55958( بتاريخ 2000/5/4  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ناجي الزعبي و داود ابو قمر

اإىل �سركة : حامت القطارنه وداود ابو قمر

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200008672(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة فرا�س عبد البا�سط امل�سطفى

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد عبا�س و�سريكه

 )12653( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2006/12/19

وقد   2020/12/13 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  ق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2020/12/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173100(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة داعور والعابد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119769( بتاريخ 2019/6/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ح�سن اديب ح�سني حبوب  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ال�سري  وادي  بيادر   / عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795177311

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة امال حداد واياد الفقري و�سركاهم وامل�سجلة 

بتاريخ   )112443( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2015/9/1  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الفقري  واي��اد  ح��داد  ام��ال   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاهم

اإىل �سركة : اياد الفقري و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

عرين حسني 
محمود هنداوي

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال
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اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء رقم �س 

 HIGH FREQUENCY CONVENTIONAL INFANT ( 500/ 2019 / 62  �سراء جهاز

.)  NASAL CPAP VENTILATOR FOR NEONATES ( وجهاز )  VENTILATOR
على الراغبني بال�سراك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سريات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية 

امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول على ن�سخة من 

دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سردة.

املوافق  الثنني  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  ت��ودع 

2020/12/28 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س ول تقبل على الطالق اي 

مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

www.jrms.mil.jo لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكروين للخدمات الطبية امللكية

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

 ,2020 ‹É◊G ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb »YÉªàL’G ¿Éª°†dÉH ºµjód Ú∏eÉ©dGh ºµJBÉ°ûæe ∫ƒª°ûH GhQOÉH
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االنباط-وكاالت

ال��ه��ر���ش��اين رئي�س  ال�����ش��ي��د ح��م��د  اأع��ل��ن 

جم��ل�����س الأم�������ة ال���ك���وي���ت���ي ب��ال�����ش��ن ام�����س 

رئي�شا  الغامن  علي  مرزوق  النائب  انتخاب 

ال�شاد�س  الت�شريعي  للف�شل  الم��ة  ملجل�س 

ع�شر

وقال الهر�شاين ،يف جل�شة جمل�س الأمة 

على  ح�شل  قد  الغامن  النائب  اإن  العادية، 

النائب احلميدي  33 �شوتا يف حني ح�شل 

على 28 �شوتا مقابل 3 اأ�شوات باطلة

ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر  وكان �شمو 

وقت  افتتح يف  الكويت  دول��ة  اأم��ر  ال�شباح 

الأول  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  ال��ي��وم دور  ���ش��اب��ق 

ملجل�س  ع�شر  ال�شاد�س  الت�شريعي  للف�شل 

الكويتي الأمة 

الغامن يتوىل  اأن مرزوق علي  اإىل  ي�شار 

كان  حيث  الثالثة،  للمرة  املجل�س  رئا�شة 

رئي�شا للف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )بداأ 

 2013 اأغ�شط�س  م��ن  ال�شاد�س  يف  جل�شاته 

واخلام�س   ،)2016 اكتوبر   16 يف  حله  ومت 

23 دي�����ش��م��ر ع��ام  ع�����ش��ر )ب����داأ ج��ل�����ش��ات��ه يف 

2016 اىل 20 اكتوبر عام 2020(

االنباط-وكاالت

ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  اإن  ال��ك��رم��ل��ني  ق����ال 

ف����ادمي����ر ب���وت���ني ه���ن���اأ ام�������س ال���ث���اث���اء 

ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي امل��ن��ت��خ��ب ج���و ب��اي��دن 

ب��ان��ت�����ش��اره يف الن��ت��خ��اب��ات وذل���ك ب��ع��د ف��وز 

الذي  النتخابي  املجمع  ت�شويت  يف  بايدن 

املقبل  الرئي�س  �شيكون  م��ن  ر�شميا  ي��ح��دد 

املتحدة للوليات 

�شينتظر  اإن����ه  ق����ال  ق���د  ال��ك��رم��ل��ني  ك����ان 

التعليق  قبل  لانتخابات  الر�شمية  النتائج 

ع��ل��ى م��ا اأف�����ش��ت اإل��ي��ه رغ��م اأن دول اأخ��رى 

اأعقبت  التي  ب��ف��وزه يف الأي���ام  ب��اي��دن  ه��ن��اأت 

ان��ت��خ��اب��ات ال��ث��ال��ث م���ن ن��وف��م��ر ت�����ش��ري��ن 

الثاين

ون���ق���ل ال��ك��رم��ل��ني ع���ن ب���وت���ني ق���ول���ه يف 

م�شتعد  اأنا  بايدن من جهتي  بيان خماطبا 

والتوا�شل معك للتفاعل 

للرئي�س  بوتني  متنى  الكرملني  واأ�شاف 

اأن  ثقته يف  التوفيق وعر عن  كل  املنتخب 

رو�شيا والوليات املتحدة، اللتني تتحمان 

الأمن وال�شتقرار يف  م�شوؤولية خا�شة عن 

العامل، ميكن اأن ت�شاعدا، رغم خافاتهما، 

والتحديات  امل�شكات  م��ن  ال��ع��دي��د  ح��ل  يف 

التي تواجه العامل

االنباط-وكاالت

ال��ل��ب��ن��اين نبيه  ال���رمل���ان  ق����ال رئ��ي�����س   

الثاثاء  ام�س  ن�شرت  ت�شريحات  يف  ب��ري 

لبنانية  حكومة  ت�شكيل  اإىل  ال��ط��ري��ق  اإن 

اأن  ي��اأم��ل  ب��ال��ك��ام��ل لكنه  ج��دي��دة م�����ش��دود 

ي��ت��م��ك��ن ال���رئ���ي�������س ال��ف��رن�����ش��ي اإمي���ان���وي���ل 

م��اك��رون م��ن ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة يف زي��ارت��ه 

املرتقبة

امل��ن��ق�����ش��م��ون من  ال�����ش��ا���ش��ة  ي��ت��م��ك��ن  ومل 

منذ  جديدة  حكومة  ت�شكيل  على  التفاق 

اأن قدمت احلكومة ا�شتقالتها بعد انفجار 

اأغ�شط�س  م��ن  ال���راب���ع  ي���وم  ب���روت  م��رف��اأ 

ل��ب��ن��ان  اأزم�����ة  ت��ف��اق��م  اإىل  اأدى  ال�����ذي  اآب 

الق��ت�����ش��ادي��ة وامل��ال��ي��ة اخل��ان��ق��ة يف غ��ي��اب 

حكومة تقود الباد

وق�������ال ب������ري ل�����ش��ح��ي��ف��ة اجل���م���ه���وري���ة 

كيف  اأع��رف  ول  النفق  يف  دخلنا  اللبنانية 

يرثى  حال  يف  اأ�شبحنا  لقد  منه.  �شنخرج 

لها، والو�شع احلكومي م�شدود بالكامل

امل��ك��ل��ف �شعد  ال�������وزراء  وك�����ش��ف رئ��ي�����س 

احل������ري������ري وال����رئ����ي���������س م���ي�������ش���ال ع����ون 

خ��اف��ات��ه��م��ا ب�����ش��اأن ت�����ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة يف 

بيانني اأم�س الثنني تبادل فيها التهامات 

بتعطيل ت�شكيل حكومة جديدة

وق���ال ب���ري وه���و حليف جل��م��اع��ة ح��زب 

ملاذا  اأّم��ا  اإي��ران  املدعومة من  ال�شيعية  اهلل 

هو  اجل��واب  اأّن  فبالتاأكيد  الن�شداد؟  هذا 

املكّلف،  والرئي�س  اجلمهورية  رئي�س  لدى 

الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  يتمّكن  اهلل  ���ش��اء  واإن 

يف  �شيئاً  يفعل  اأن  م��ن  م��اك��رون  امي��ان��وي��ل 

زيارته املقبلة، وما علينا �شوى اأن ننتظر

لبنان يف  م��اك��رون  ي��زور  اأن  املقرر  وم��ن 

وقت لحق هذا ال�شهر يف ثالث زيارة يقوم 

الأزم��ة  فاقم  ال��ذي  املرفاأ  انفجار  منذ  بها 

الناجت  القت�شادي  والنهيار  القت�شادية. 

عن عقود من الف�شاد و�شوء الإدارة ت�شبب 

احلرب  منذ  لبنان  ي�شهدها  اأزم��ة  اأ�شواأ  يف 

الأهلية التي دارت رحاها بني 1975 و1990

وب��ع��د الن��ف��ج��ار ق���اد م��اك��رون اجل��ه��ود 

الت��ف��اق  على  اللبنانيني  ال��زع��م��اء  حلمل 

ع���ل���ى ح���ك���وم���ة ج����دي����دة مي��ك��ن��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ 

اإ�����ش����اح����ات ت�����ش��م��ح ب����ع����ودة امل�������ش���اع���دات 

الدولية

جان  الفرن�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 

اإن الن���ه���ي���ار ال�����ش��ي��ا���ش��ي  اإي�����ف ل���و دري�����ان 

والقت�شادي يف لبنان ي�شبه غرق ال�شفينة 

التي  املو�شيقى  دون  فقط  ولكن  تايتانيك 

تعزفها  ظلت  املو�شيقية  الفرقة  اأن  ُيعتقد 

ال�شفينة اأثناء غرق 

االنباط-وكاالت

باده  اإن  الثاثاء  ام�س  ال�شومايل  الإع��ام  وزي��ر  قال 

يف  ت��دخ��ل��ه��ا  ب�شبب  كينيا  ج��ارت��ه��ا  م��ع  ال��ع��اق��ات  ق��ط��ع��ت 

خلاف  ت�شعيد  يف  وذل��ك  لل�شومال  ال�شيا�شية  ال�شوؤون 

وقع ال�شهر املا�شي عندما ا�شتدعى ال�شومال �شفره من 

نروبي

اإن  الر�شمية  الأن��ب��اء  لوكالة  دب��ي  عثمان  ال��وزي��ر  وق��ال 

وياأمر  كينيا  م��ن  دبلوما�شييه  جميع  ي�شحب  ال�شومال 

غ�شون  يف  ال�شومال  مب��غ��ادرة  الكينيني  الدبلوما�شيني 

اأيام �شبعة 

ويف ال�����ش��ه��ر امل���ا����ش���ي، ط����رد ال�������ش���وم���ال ���ش��ف��ر ك��ي��ن��ي��ا 

وا�شتدعى �شفره من نروبي بعد اأن اتهم كينيا بالتدخل 

يف العملية النتخابية يف ولية جوبا لند اإحدى الوليات 

امل�شتقلة �شبه  ال�شومالية اخلم�س 

 انتخاب النائب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس األمة الكويتي

 بعد صمت طويل.. تهنئة من بوتين لبايدن مفعمة بالتطلعات

 بري لصحيفة لبنانية: »الوضع الحكومي مسدود بالكامل«

 الصومال يقطع العالقات الدبلوماسية مع كينيا

االنباط-وكاالت

الح����ت����ال  ����ش���ج���ون  اإدارة  ن���ق���ل���ت   

اأ����ش���رى اإىل ع��زل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، ���ش��ب��ع��ة 

اح��ت��ج��اج��ه��م  ب���ع���د  “نفحة”،  ���ش��ج��ن 

الأ�شر  رفيقهم  عزل  قرارها  ورف�شهم 

عمر خرواط جمدداً، ونقله اإىل زنازين 

“ه�شارون” �شجن 

وقال نادي الأ�شر، يف بيان �شحفي، 

ام�س الثاثاء، اإن الأ�شرى ال�شبعة هم: 

ال�شرباتي،  وي��ا���ش��ر  ت��رك��ي،  اأب���و  )ي��ا���ش��ر 

وط��ال��ب ع��م��رو، وح��امت اجل��م��ل، واأمي��ن 

اأبو  وخليل  حريبات،  وراتب  ال�شرباتي، 

عرام(

الح���ت���ال  ����ش���ج���ون  اإدارة  وك����ان����ت 

الأ�شر عمر  عزل  على  اأقدمت جم��دداً 

خ���رواط )49 ع��اًم��ا( م��ن اخل��ل��ي��ل، بعد 

اإن��ه��اء عزله  ي��وًم��ا على  ال�����)20(  ق��راب��ة 

ثمانية  مل��دة  ا�شتمر  وال��ذي  الإن��ف��رادي، 

�شهر اأ

الأ�������ش������ر خ�����������رواط، وم�����ن�����ذ ���ش��ه��ر 

ال��ع��زل  ي��واج��ه  امل��ن�����ش��رم،  م��ار���س  اآذار/ 

الأ���ش��ر  رفيقه  ج��ان��ب  اإىل  الإن���ف���رادي، 

ح���امت ال��ق��وا���ش��م��ة، وج����رى ع��زل��ه��م��ا يف 

ويف  الآدم���ي،  للعي�س  ت�شلح  ل  زن��ازي��ن 

ظ����روف ق��ا���ش��ي��ة و���ش��ع��ب��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 

ح��رم��ان��ه��م��ا م��ن زي����ارة ال��ع��ائ��ل��ة، وب��ع��د 

���ش��غ��وط ن��ف��ذه��ا الأ����ش���رى، وم��ط��ال��ب��ات 

ع���دي���دة ب���اإن���ه���اء ع��زل��ه��م��ا، ج����رى نقل 

الأ�����ش����ر ح�����امت ال���ق���وا����ش���م���ة م����ن ع���زل 

�شجن “جلبوع” اإىل �شجن “هدارمي”، 

الأ�شر  ع��زل  على  حينه  يف  اأبقت  فيما 

اأن  اإىل  “جمدو”  ���ش��ج��ن  يف  خ�����رواط 

نقلته اإىل �شجن “�شطه” موؤخراً

االنباط-وكاالت

الرتكي، خلو�شي  الدفاع  وزير  قال   

ف��ر���ش��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ع���ق���وب���ات  اإن  اأك�������ار، 

هزت  ق��د  تركيا  على  املتحدة  ال��ولي��ات 

ال��ولي��ات  ال��ت��ح��ال��ف م��ع  جميع م��ب��ادئ 

املتحدة

القرار  ندين  الدفاع:  وزير  واأ�شاف 

ال��ت��ح��ال��ف  روح  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م  ال�����ذي ل 

واحل��ق��ائ��ق ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة.. 

ق���رار ال��ع��ق��وب��ات الأم��ري��ك��ي ه���ّز جميع 

كل  نتخذ  بلدينا..  ب��ني  التحالف  قيم 

تدبر �شروري من اأجل اأمن مواطنينا 

وب���ل���دن���ا ال����واق����ع حت����ت ت���ه���دي���د ج���وي 

و�شاروخي خطر

وت��اب��ع ال��وزي��ر ق��ائ��ا: م��ن ال��وا���ش��ح 

الناتو  دولة ع�شو يف  العقوبات �شد  اأن 

بل  فح�شب،  التحالف  ب���روح  ت�شر  ل��ن 

�شتقو�س الثقة بني احللفاء

واأك����د ال���وزي���رع���زم ب���اده م��وا���ش��ل��ة، 

ب��ح��زم وت�����ش��م��ي��م، ج��ه��ود ���ش��م��ان اأم���ن 

البلد وال�شعب وحماية 

الأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  اأن  يذكر 

ال�شناعات  اإدارة  على  عقوبات  فر�شت 

اإ�شماعيل  ورئي�شها،  الرتكية  الدفاعية 

دمر

اإن  اخل�����زان�����ة  وزارة  م����وق����ع  وق������ال 

وا�����ش����ن����ط����ن ف����ر�����ش����ت ع����ق����وب����ات ع��ل��ى 

ب��اإدارة  مرتبطني  اآخ��ري��ن  اأف���راد  ثاثة 

الرتكية الدفاعية  ال�شناعات 

االنباط-وكاالت

ح����ذر وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��رو���ش��ي 

ال���غ���رب من  دول  ���ش��رغ��ي لف�����روف 

حم���اول���ة ت���دم���ر ات���ف���اق���ي���ة داي���ت���ون 

ل���ل�������ش���ام ال����ت����ي اأن�����ه�����ت احل��������رب يف 

اأن  اإىل  م�شرا  وال��ه��ر���ش��ك  البو�شنة 

�شتكون  امل��ح��اولت  ه��ذه  مثل  عواقب 

وخيمة.

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ت��ا���س ع��ن لف���روف 

قوله بعد حمادثات اأجراها اأم�س مع 

البو�شنة  يف  الرئا�شة  جمل�س  ع�شو 

“اأود  دودي��ت�����س:  م��ل��ي��وراد  والهر�شك 

من  �شركائنا  بع�س  بجدية  اأح��ذر  اأن 

حم�����اولت ت��دم��ر ه��ي��ك��ل��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة 

داي����ت����ون وال����ت����ي ن��ل��ح��ظ��ه��ا ح���ال���ي���ا.. 

ومهما كانت دوافع مثل هذه امل�شاعي 

لفتا  وخيمة”  �شتكون  عواقبها  ف��اإن 

اإىل اأن اندماج البو�شنة والهر�شك يف 

الحتاد الأوروبي ممكن فقط يف حال 

احلفاظ على مبادئ اتفاقية دايتون.

متاما  ت��وؤي��د  “رو�شيا  اإن  واأ���ش��اف 

البو�شنة  فى  لل�شام  دايتون  اتفاقية 

الل����ت����زام  اإىل  وت����دع����و  وال���ه���ر����ش���ك 

جميع  جانب  من  بها  امل�شروط  غر 

اأم�����س  ي��وم  اأن  اإىل  الأطراف” لف��ت��ا 

اخلام�شة  ال�شنوية  ال��ذك��رى  ���ش��ادف 

الوثيقة. والع�شرين لهذه 

 إدارة سجون االحتالل تنقل سبعة 
أسرى إلى زنازين سجن »نفحة«

 الدفاع التركية: العقوبات األمريكية على تركيا 
هزت جميع مبادئ التحالف مع الواليات المتحدة

الفروف: أي مساع غربية لتدمير اتفاقية 
دايتون للسالم ستكون عواقبها خطيرة
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االنباط-وكاالت

�شدد ع��دد م��ن ال���دول الأوروب��ي��ة اإج���راءات 

الوقاية من فريو�س كورونا مع اقرتاب اأعياد 

امليالد، بعد اأن �شهدت ارتفاعا ملحوظا يف عدد 

الإ�شابات اجلديدة

ودخلت هولندا حالة اإغالق ت�شتمر خم�شة 

الأ�شا�شية  غري  املتاجر  اأغلقت  حيث  اأ�شابيع، 

وامل�شارح وال�شالت الريا�شية

اأملانيا حالة اإغالق  يف هذه الأثناء �شتدخل 

اأن و�شلت  ب��ع��د  اب���ت���داء م��ن الأرب���ع���اء  ���ش��ارم 

حالت الإ�شابة ارقاما قيا�شية

اأما فرن�شا فقد رفعت الإغالق مع الإبقاء 

زال��ت  م��ا  الإج������راءات، حيث  م��ن  الكثري  على 

معدلت الإ�شابة مرتفعة

واململكة  وفرن�شا  واإ�شبانيا  اإيطاليا  وكانت 

ارق��ام  اأع��ل��ى  �شجلت  التي  ال���دول  ب��ن  املتحدة 

اإ�شابة خالل الوباء

وق����د ك��اف��ح��ت احل���ك���وم���ات الأوروب�����ي�����ة يف 

الأ���ش��اب��ي��ع الأخ����رية لت��خ��اذ ال��ق��رار ال�شحيح 

املوجة  لكن  امل��ف��رو���ش��ة،  بالقيود  يتعلق  فيما 

الأخ��������رية م����ن الإ�����ش����اب����ات امل���رت���ف���ع���ة دف��ع��ت 

احلكومات اإىل المتناع عن رفع القيود

ما هي اخلطوات التي تتخذها احلكومات؟

وك��ان��ت ه��ول��ن��دا ال��ب��ل��د ال���ذي ف��ر���س اأك��ر 

انت�شار  ب��دء  منذ  �شرامة  الإغ���الق  اإج����راءات 

غري  التجارية  املحالت  اأغلقت  حيث  ال��وب��اء، 

احلالقة  و�شالونات  ال�شينما  ودور  الأ�شا�شية 

وال�شالت الريا�شية، و�شتغلق املدار�س اأبوابها 

ابتداء من الأربعاء

وحثت احلكومة املواطنن على عدم ال�شفر 

حتى  ال�������ش���رورة،  ح����الت  يف  اإل  اخل�����ارج  اإىل 

منت�شف اآذار/مار�س

ل��ك��ن ال��ق��ي��ود ���ش��رتف��ع ق��ل��ي��ال ل��ث��الث��ة اأي���ام 

امل���ي���الد، ح��ي��ث �شي�شمح  خ���الل ع��ط��ل��ة اع���ي���اد 

من  ب��دل  �شيوف  ث��الث��ة  ا�شتقبال  للعائالت 

اثنن

غري  التجارية  واملحالت  املدار�س  و�شتغلق 

بنما  الأرب��ع��اء،  من  ابتداء  اأملانيا  يف  الأ�شا�شية 

ت��ب��ق��ى امل��ط��اع��م وال����ب����ارات وم���راك���ز ال��رتوي��ح 

مغلقة منذ نوفمري/ت�شرين ثاين

ورف���ع���ت ف��رن�����ش��ا ق���ي���ود الإغ������الق ال��ع��ام��ة، 

مل  الإ�شابة  معدلت  اإن  قالت  احلكومة  لكن 

تنخف�س ب�شكل ي�شمح بت�شهيالت اإ�شافية

وهذا يعني اأن امل�شارح ودور ال�شينما �شتبقى 

مغلقة وكذلك البارات واملطاعم

و�شوف يفر�س نظام منع التجوال يف جميع 

اأنحاء البالد من ال�شاعة الثامنة م�شاءا حتى 

ال�شاد�شة �شباحا، و�شريفع منع التجوال ليلة 

عيد امليالد بينما لن يرفع ليلة راأ�س ال�شنة

يف ه��ذه الأث��ن��اء يبقى معدل ح��الة الوفاة 

ال��ي��وم��ي��ة يف اإي��ط��ال��ي��ا ق��ري��ب��ا م��ن 500 ح��ال��ة ، 

وت��ف��ك��ر احل��ك��وم��ة يف ف��ر���س اإج�������راءات اأك���ر 

ت�شددا خالل اأعياد امليالد

اأن  ي��ت��وق��ع  ل��ك��ن  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ت��ت�����ش��ح  ومل 

تفر�س حالة اإغالق جديدة بن اأعياد امليالد 

وراأ�س ال�شنة . وو�شف رئي�س الوزراء جوزيبي 

“�شغط  باأنها  كونتي حالة الإغالق اجلديدة 

جديد”

و���ش��ه��دت اإ���ش��ب��ان��ي��ا اأي�����ش��ا ط��ف��رة يف ح��الت 

الإ����ش���اب���ة، وح�����ذر وزي�����ر ال�����ش��ح��ة م���ن و���ش��ع 

ح�شا�س قبل اأعياد امليالد

من  جمموعة  الإ�شبانية  احلكومة  واأق��رت 

23 دي�شمرب/ الإج��راءات للفرتة الواقعة بن 

كانون اأول و6 يناير/كانون ثاين

و���ش��ي�����ش��م��ح ب��ال�����ش��ف��ر ب���ن امل��ن��اط��ق يف ح��ال 

ال���رغ���ب���ة ب����زي����ارة اأ�����ش����دق����اء واف��������راد ع��ائ��ل��ة، 

و�شتفر�س قيود على اللقاءات الكبرية بحيث 

ل يتجاوز عدد احل�شور 10 ا�شخا�س

االنباط-وكاالت

اأ�����ش����ب����وع واح������د ي��ف�����ش��ل ان����ق����الب امل�����ش��ه��د 

ال���ش��رائ��ي��ل��ي وال��ت��ح��ول لن��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة يف 

تلقائي، يف حال  ب�شكل  الكني�شت  ح��ل  ح��ال مت 

عدم امل�شادقة على امليزانية بتاريخ 23 دي�شمرب 

اجلاري، نظراً لعدم التو�شل حلل بن ائتالف 

كتلتي الليكود بزعامة بنيامن نتنياهو واأزرق 

اأبي�س بزعامة وزير احلرب بيني غانت�س

اأحرونوت”  “يديعوت  م����وق����ع  ون����ق����ل 

الإل���ك���رتوين ام�����س، ال��ث��الث��اء، ع��ن م�����ش��ادر يف 

الليكود ومقربن من رئي�س احلكومة، قولهم 

اأن  يجب  مبكرة  انتخابات  ملنع  ت�شوية  اأي  اإن 

ت�شمل تخلي “اأزرق اأبي�س” عن وزارة الق�شاء، 

التي ي�شغلها اآيف ني�شانكورين، مقابل احل�شول 

على حقيبة وزارية كبرية اأخرى

احلقائب  توزيع  اإع��ادة  اإىل  الليكود  وي�شعى 

الوزارية بيه وبن “اأزرق اأبي�س” بحيث يتوىل 

حقيبة الق�شاء وزير من الليكود. ويتهم الليكود 

ني�شانكورين بتنفيذ خطوات ت�شتهدفهم. الأمر 

الآن ومت�شك  ح��ت��ى  غ��ان��ت�����س  ي��رف�����ش��ه  ال����ذي 

بحقيبة الق�شاء باأي �شكل من الأ�شكال

وقالت الوزيرة غيال غمليئيل، من الليكود، 

اأزرق  “توجد ات�شالت من وراء الكوالي�س مع 
تعقيدات  وتوجد  العليا.  امل�شتويات  يف  اأبي�س 

تقنية اأي�شا” فيما يتعلق بامل�شادقة على قانون 

حل الكني�شت باأغلبية 70 ع�شو كني�شت، يف حال 

عدم امل�شادقة على امليزانية

القانون  م�شروع  ال��ي��وم  الكني�شت  وتناق�س 

الكني�شت على  ���ش��ادق��ت جل��ن��ة  ال����ذي  حل��ل��ه��ا، 

ويق�شي  الأوىل،  ب��ال��ق��راءة  للت�شويت  ط��رح��ه 

اآذار/م��ار���س   16 للكني�شت يف  انتخابات  باإجراء 

املقبل، لكن يتوقع تاأجيل الت�شويت عليه

اإىل  ال��ي��وم،  “هاآرت�س”،  �شحيفة  واأ����ش���ارت 

ت�����ش��وي��ة مع  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ي��ري��د  ال��ل��ي��ك��ود  اأن 

تعجيزية،  �شروطاً  ي�شع  لكنه  اأبي�س”،  “اأزرق 
ت�شمل اإرج��اء موعد تنفيذ التناوب على رئا�شة 

اآخ��ر حلل احلكومة  احلكومة، وحتديد موعد 

الق�شاء.  وزي����ر  تغيري  لن��ت��خ��اب��ات،  وال��ت��وج��ه 

وجميع هذه ال�شروط ل عالقة لها بامليزانية، 

التي ينبغي امل�شادقة عليها خالل ثمانية اأيام

بيني  رئي�س  اأن م�شكلة  ال�شحيفة  واأ�شافت 

ت�شوية،  على  واف���ق  ل��و  اأن���ه حتى  ه��ي  غانت�س، 

ف��اإن حزبه �شيتفكك من ج��راء ذل��ك. “ون�شف 

اأبي�س ل ي�شدقون  اأزرق  اأع�شاء الكني�شت من 

واإذا  ب��اإج��راء ح��وار معه.  اأو  لنتنياهو  اأي كلمة 

تراجع غانت�س، فاإنه �شيفقد ثقتهم، الأمر الذي 

ولذلك  ذل��ك،  يعلم  وغانت�س  اأك���ر.  �شي�شعفه 

على  ينجح  ك��ي  م��ت�����ش��ددة،  ت�����ش��ري��ح��ات  يطلق 

الأق��ل باحلفاظ على وحدة حزبه يف انتخابات 

مقبلة يف حال عدم موافقة نتنياهو على �شروط 

يطرحها”

العام احلايل  اأج��رت  اإ�شرائيل،  اأن  اإىل  ي�شار 

اإث���ر ع���دم ق���درة اأي  ث���الث ان��ت��خ��اب��ات متتالية 

حزب مبفرده على ت�شكيل حكومة، الأمر الذي 

اأجربهم يف النتخابات الأخرية على الئتالف 

بن الكتلتن الكبريتن )الليكود وازرق ابي�س( 

نتنياهو  لكن  راب��ع��ة،  ال��ذه��اب لنتخابات  لعدم 

يف ح��ال ع��دم اق���راره امليزانية يكون قد خالف 

الت���ف���اق وت��الع��ب ب���ه، وال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ت��ن��اوب 

برئا�شة الوزراء

االنباط-وكاالت

 ت��ن��اول��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ج���ريوزال���ي���م ب��و���ش��ت 

يف  الع�شكرّية  اهلل  ح��زب  ق��درة  الإ�شرائيلّية، 

اإطالق  باإمكانه  اأّن  موؤكدًة  اأي حرب مقبلة، 

ما ي�شل اإىل 4000 مقذوف يف اليوم، مقارنة 

باإجمايل اأقل من 4000 �شاروخ مّت اإطالقها 

خالل حرب متوز 2006

جي�س  يف  اح���ت���ي���اط  ل��ل��ع��ق��ي��د  م���ق���ال  ويف 

اعترب  ب��ار-اأون،  اإيلي  الإ�شرائيلي  الحتالل 

ي�شريون  اإ�شرائيلّين  ع�شكرّين  خ��رباء  اأن 

اأن حزب اهلل ميتلك الآن ب�شع ع�شرات  اإىل 

من ال�شواريخ املوجهة بدقة . �شت�شمح هذه 

يف  حم��ددة  �شربات  بتنفيذ  للحزب  ال��ق��درة 

اأّي �شراع م�شتقبلي مع اإ�شرائيل وا�شتهداف 

املواقع ال�شرتاتيجية املهمة

وق�����ال ه����دد الأم������ن ال���ع���ام حل����زب اهلل، 

ح�شن ن�شر اهلل، مراراً با�شتخدام �شواريخه 

بعيدة املدى ل�شرب مفاعل الطاقة النووّية 

الإ�شرائيلي يف دميونة، فيما اأ�شبح التهديد 

ال��ت��ق��ل��ي��دي ال�����ذي مي��ث��ل اأول����وي����ة ق�����ش��وى 

لإ�شرائيل

اأي�شاً  اإي���ران وح��زب اهلل  واأ���ش��اف ت�شارك 

يف ج���ه���ود ل��ب��ن��اء ذخ���ائ���ر دق��ي��ق��ة ال��ت��وج��ي��ه 

ت��ه��ري��ب  اإي����������ران  ح�����اول�����ت   .)PGMs(

جم��م��وع��ات ال��ت��وج��ي��ه ال��دق��ي��ق اإىل ل��ب��ن��ان 

ل�����ش��م��ان و���ش��ول م��ق��ذوف��ات ح���زب اهلل اإىل 

اأهدافها وعدم اإهدار ذخرية احلزب

وتابع الكاتب ميكن حلزب اهلل اإطالق ما 

ال��ي��وم، مقارنة  م��ق��ذوف يف   4000 اإىل  ي�شل 

باإجمايل اأقل من 4000 �شاروخ مّت اإطالقها 

طوال فرتة املواجهة التي ا�شتمرت 34 يوماً 

ن��ريان  اإط���الق  2006. وق��درت��ه على  يف ع��ام 

اأر�س اأر�س اأكرب من قدرة 95% من جيو�س 

العامل

 ،2006 عام  املقارنة يف  الكاتب يف  واأ�شاف 

�شواريخ  اأ�شابت  بكثري،  اأ�شعف  وبرت�شانة 

وامل��واق��ع  وامل�شت�شفيات  امل���دار����س  اهلل  ح���زب 

األف   300 ح��واىل  ن��زح  الإ�شرائيلّية.  املدنّية 

اإ�شرائيلي اإىل الداخل خالل احلرب. ُقتل 43 

اإ�شرائيل، واأ�شيب  �شخ�شاً و12 جندياً داخل 

الآلف، وحلقت اأ�شرار ج�شيمة باملمتلكات

وعن الرت�شانة ال�شاروخية التي ميتلكها 

 170 اإىل  اأن��ه��ا زادت  ال��ك��ات��ب  اأو���ش��ح  احل���زب 

األ�����ف ����ش���اروخ وق��ذي��ف��ة ����ش���اروخ���ي���ة، وف��ق��اً 

مقذوفات  ت�شمل  وه��ي  التقديرات.  لبع�س 

ق�شرية املدى غري موجهة و�شواريخ بعيدة 

اأك��ر من  اإىل  امل��دى و�شواريخ ي�شل مداها 

الطائرات  مئات  عن  ف�شاًل  كيلومرت،   300

الهجومّية بدون طيار

 فيروس كورونا: دول أوروبية تشدد قيودها مع اقتراب أعياد الميالد

 أسبوع حاسم في دولة االحتالل.. والسيناريو 
األقرب حل الكنيست وانتخابات

 اإلعالم العبري يكشف عن قدرات حزب اهلل العسكرّية ويؤكد: 
بإمكانه إطالق 4 آالف مقذوف يوميًا على إسرائيل في الحرب المقبلة

 أول تبادل لألسرى بين أرمينيا وأذربيجان 
بعد حرب ناجورنو قرة باغ

 »منح إسرائيل استقراًرا استراتيجًيا وحّجم حماس«. تقرير 
أمني إسرائيلي يستعرض »سيناريوهات ما بعد عباس«

االنباط-وكاالت

اليوم  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت   

�شرعتا  واأذرب��ي��ج��ان  اأرمينيا  اإن  الثالثاء 

يف ت��ب��ادل جمموعات م��ن اأ���ش��رى احل��رب 

يف اإطار مبادلة جلميع الأ�شرى تو�شطت 

فيها رو�شيا بعد �شراع دموي على جيب 

ناجورنو قرة باغ

ا�شتمر  ق��ت��ال  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  وت��وق��ف 

�شتة اأ�شابيع بن اأذربيجان وقوات اأرمنية 

مبوجب  وذل��ك  وحميطها،  املنطقة  على 

فيه  تو�شطت  النار  اإط��الق  لوقف  اتفاق 

مو�شكو

الأر���س  على  مبكا�شب  القتال  وانتهى 

لأذربيجان واأثار غ�شبا يف يريفان الأمر 

�شد  ال�شوارع  يف  احتجاجات  فجر  ال��ذي 

رئي�س الوزراء الأرميني نيكول با�شينيان

وانت�شرت قوات حفظ �شالم رو�شية يف 

املنطقة

اأن  لالأنباء  اإنرتفاك�س  وكالة  وذك��رت 

تيجران  الأرم��ي��ن��ي  ال���وزراء  رئي�س  نائب 

اأف��ي��ن��ي��ان اأع���ل���ن يف وق����ت م��ت��اأخ��ر اأم�����س 

الث���ن���ن ع����ودة جم��م��وع��ة ت�����ش��م 44 من 

و�شاطة  بعد  اأرمينيا  اإىل  احل��رب  اأ���ش��رى 

رو�شيا

وقال ر�شتم مرادوف، قائد قوات حفظ 

الرو�شية، يف فيديو وزعته وزارة  ال�شالم 

رو�شية  ع�شكرية  طائرة  اإن  اليوم  الدفاع 

اأقلت اأي�شا جمموعة ت�شم 12 اأ�شريا من 

اأذربيجان اإىل باكو مبوجب اتفاق املبادلة

االنباط-وكاالت

 ترجمة �شفا �شلط تقرير اأمني اإ�شرائيلي 

ال�شوء على مرحلة ما بعد الرئي�س حممود 

عبا�س، وال�شراع املُحتمل على خالفته، لفًتا 

مثرية  �شخ�شية  “يحمل  الرئي�س  اأن  اإىل 

ا�شتقراًرا  اإ���ش��رائ��ي��ل  “منح  لكنه  للجدل”، 

ا�شرتاتيجًيا على مدار �شنوات طويلة”

وج�����اء يف ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ن�����ش��ره م��رك��ز 

حتت  الإ�شرائيلي  القومي  الأم���ن  درا���ش��ات 

ي�شكل  “عبا�س  اأن  عليا”،  “نظرة  ت�شنيف 

مك�شًبا من وجهة النظر الإ�شرائيلية، ومتكن 

ا�شرتاتيجًيا يف  ا�شتقراًرا  اإ�شرائيل  من منح 

ال�شفة الغربية على الرغم من الثورات التي 

اجتاحت الوطن العربي”

الأمني  التقرير  وف��ق  عبا�س،  متكن  كما 

م���ن حت��ج��ي��م ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة الإ���ش��الم��ي��ة 

)ح���م���ا����س( يف ال�����ش��ف��ة، واه���ت���م مب��وا���ش��ل��ة 

العالقات الوثيقة مع “اإ�شرائيل”

اأن  التقرير  ذك��ر  اأخ����رى،  م��ن جهة  لكن 

عبا�س “ انتهج خًطا �شيا�شًيا متزمًتا، و�شّيع 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���س ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، اأب��رزه��ا 

العر�س الذي طرح يف حمادثات اأنابولي�س”، 

وهو ما اأ�شهم يف تعاظم القيادة الفل�شطينية

اإن  الإ�شرائيلي  الأم��ن��ي  التقرير  ويقول 

الرئي�س “اأدار �شلطة غارقة يف الف�شاد، وم�ّس 

بحقوق الإن�شان”

وي�شيف “ويف مقابل ال�شتقرار والزدهار 

يف ال�����ش��ف��ة؛ مت��ث��ل��ت ف���رتة ولي��ت��ه ب��اأزم��ات 

عميقة وم�شتمرة”

اأن م�����ش��األ��ة وري��ث  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ري 

ع���ب���ا����س ت�����ش��غ��ل ب�����ال الأم�������ن الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 

لأن���ه���ا ���ش��ت��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة وال��و���ش��ع 

ال�شرتاتيجي ل�”اإ�شرائيل”

�شبابًيا  زال  ل  “املوقف  اأن  اإىل  ويلفت 

ملرحلة ما بعد اأبو مازن يف ظل غياب اأي اآلية 

لختيار وريث اأو طريقة �شل�شة لنقل مقاليد 

الأم������ور، ودون وج����ود وري����ث حم���دد و�شط 

وجود قائمة منهم”

�شيناريوهات مرحلة ما بعد عبا�س

ع����دة  وج���������ود  اإىل  ال����ت����ق����ري����ر  وي���������ش����ري 

�شيناريوهات مركزية حال غياب عبا�س عن 

الفل�شطينية  القيادة  توحد  منها:  امل�شهد، 

بهدف ا�شتقرار �شلطة فتح على الأقل لفرتة 

انتقالية، اإذ يتم اختيار زعيم يحظى ب�شعبية 

داخل القيادة الفل�شطينية

اأما اخليار الثاين؛ فهو تدهور الأمور اإىل 

�شراع عنيف بن املع�شكرات املت�شارعة داخل 

فتح، قد تتحول اإىل مواجهات عنيفة توؤدي 

اإىل زعزعة ا�شتقرار ال�شلطة من خالل خلق 

فو�شى عارمة وكنتونات يف ال�شفة الغربية 

ملي�شيات  اأو  حملية  ق��ي��ادات  عليها  ت�شيطر 

م�شلحة

توجه  الثالث يف  اخل��ي��ار  يتمثل  يف ح��ن 

اإىل  عبا�س  غياب  بعد  الفل�شطينية  القيادة 

مع  �شترتافق  وال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة،  امل�شاحلة 

القيادة  يف  حما�س  ودم���ج  انتخابات  اإج����راء 

واملوؤ�ش�شات الر�شمية الفل�شطينية

تعامل “اإ�شرائيل” مع احلدث

اأن اليوم  وم��ع ذل��ك؛ يركز التقرير على 

�شيًئا  ي���ك���ون  “لن  ع��ب��ا���س  ���ش��ي��ع��ق��ب  ال�����ذي 

لإ�شرائيل بال�شرورة، اأو خمتلًفا عن حقبته”، 

واأنه يتوجب على “اإ�شرائيل” �شمان وجود 

نقطة توازن عقالنية بن ترقب ما �شيجري 

ال�شاحة  التدخل يف  واحل���ذر من  من جهة، 

الفل�شطينية الداخلية، وعدم تن�شيب زعيم 

اأنها  ول�شيما  ل�”اإ�شرائيل”،  م���واٍل  جديد 

ذاقت مرارة ذلك يف لبنان بعد دعمها ب�شري 

اجلميل

عدم  “اإ�شرائيل”  على  يتوجب  ح��ن  يف 

الوقوف على احلياد حال وج��ود �شخ�شيات 

“جهة  �شيطرة  اأو  اأمنها  على  خطًرا  ت�شكل 

كحركة  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  على  متطرفة” 

حما�س

وي������وؤك������د ال���ت���ق���ري���ر �������ش������رورة ت��ن�����ش��ي��ق 

القوة  م��راك��ز  م��ع  خطواتها  “اإ�شرائيل” 
م�شر  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  املنطقة  يف  الرئي�شية 

حماولة  خ��الل  م��ن  اخلليج  ودول  والأردن 

جت��ن��ي��د ق��وت��ه��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة 

الفل�شطينية،  ال�شاحة  يف  ا�شتقرار  لإح��داث 

بعد رحيل الرئي�س

ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ي�����ش��دد ال��ت��ق��ري��ر على 

����ش���رورة ع���دم ال���دخ���ول يف م��غ��ام��رة ال��دف��ع 

مبر�شح يكون مدعوًما من قوى اإقليمية

اأن  ب�شرورة  بالتو�شية  التقرير  واختتم 

يكون الرئي�س الفل�شطيني املقبل على عالقة 

وثيقة ب�”اإ�شرائيل” حتى يتمكن من احلكم 

ا، “لأن عك�س  ل�شنوات طويلة، والنجاة اأي�شً

ذلك يعني فرتة ولية ق�شرية”

ويذكر التقرير اأن “اإ�شرائيل” تطمح اإىل 

تويل “�شخ�شية �شابة تنبذ �شعارات املا�شي 

مناطق  اإىل  ب��ال��ع��ودة  الفل�شطيني  باحللم 

ال�48”
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الـريـا�ضي

الريا�ض - وكاالت 

اأنهى التعاون ال�سعودي اتفاقه مع يو�سف 

اأوب���ام���ا الع���ب و���س��ط ال��زم��ال��ك ل�����س��م��ه مع 

املو�سم اجلديد بح�سب م�سادر خا�سة  بداية 

ي��و���س��ف  اأب�����دى رغ��ب��ت��ه يف ���س��م  ال���ت���ع���اون  اأن 

اأوب����ام����ا ع��ق��ب ن��ه��اي��ة ع���ق���ده م���ع ال��زم��ال��ك 

لروؤية  وفقا  وذل��ك  اجل���اري،  املو�سم  بنهاية 

ف��ن��ي��ة م���ن ال��ف��رن�����س��ي ب��ات��ري�����س ك���ارت���رون 

امل����درب ال��ف��ن��ي ال�����س��اب��ق ل���أب��ي�����س واحل���ايل 

مع  جل�سة  اأوب��ام��ا  وعقد  ال�سعودي.  للفريق 

خ�لها  اأن��ه��وا  ال�سعودي  ال��ت��ع��اون  م�����س��وؤويل 

ك��اف��ة االت��ف��اق��ات امل��ال��ي��ة، يف ان��ت��ظ��ار موقف 

ال��زم��ال��ك م��ن جت��دي��د ع��ق��د ال���ع��ب. وك��ان 

اأم��ر  م��ع  �سابق  وق��ت  اأوب��ام��ا عقد جل�سة يف 

جتديد  على  خ�لها  اتفقا  من�سور  مرت�سى 

ال�سابق  العام  امل�سرف  يرحل  اأن  قبل  العقد، 

االإدارة.   رف��ق��ة جم��ل�����س  ال���ك���رة  ف��ري��ق  ع��ل��ى 

جانب  م��ن  م��وق��ف��ه  حت��دي��د  اأوب��ام��ا  وينتظر 

وذلك  الزمالك  تدير  التي  الث�ثية  اللجنة 

ق��ب��ل ال��ت��وق��ي��ع ر���س��م��ي��ا ل��ل��ت��ع��اون ال�����س��ع��ودي، 

باال�ستمرار  االأوىل  اأوباما  رغبة  تاأتي  حيث 

داخل الزمالك حال ت�ساوي عر�سه املايل مع 

التعاون.

01

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

أوباما الى التعاون السعودي 

الروابده يقدر اهتمام االمير علي 

النجار يشارك في دورة تدريب الحراس 

االنباط - عمان 

وج�������ه ع����ب����د ال������������روؤوف ال������رواب������دة 

ال�����س��ري��ح، ر���س��ال��ة �سكر  الع���ب ف��ري��ق 

رئي�س  احل�����س��ن  ب��ن  ع��ل��ي  االأم����ر  اإىل 

وتعر�س  القدم.  لكرة  االأردين  االحتاد 

الروابدة الإ�سابة قوية خ�ل م�ساركته 

امل��ح��رتف��ن  دوري  يف  اجل����زي����رة  ����س���د 

عاجلة  ج��راح��ي��ة  لعملية  خ�سع  ح��ي��ث 

انتهاء  بعد  ال��رواب��دة  ومت��ن��ى  ب��ق��دم��ه. 

ت�سريحات  وع��ر  اجل��راح��ي��ة  العملية 

االأردين  االحت������اد  ع��ل��ى  ت��ل��ي��ف��زي��وي��ن��ة 

بقيادة االأمر علي بن احل�سن ت�سهيل 

قطر.  يف  ع���ج��ه  ا�ستكمال  يف  مهمته 

وكتب ال�عب عر في�سبوك اأنه ي�سكر 

ال�سكر”  اآي����ات  “باأ�سمى  ع��ل��ي  االأم����ر 

ب��ع��دم��ا اأح���اط���ه ب��ال��ع��ن��اي��ة وا���س��ت��ج��اب 

ق����ط����ر، ح�����س��ب  ب����ال����ع�����ج يف  ل���ط���ل���ب���ه 

“حظيت  ال��رواب��دة:  واأ���س��اف  تعبره. 

ال��ك��رمي��ة م��ن ها�سمي  امل��واف��ق��ة  ب��ه��ذه 

���س��ري��ف... واالأ���س��ال��ة م��ن م��ع��دن��ه��ا ال 

�سيحتاج  الروابدة  اأن  يذكر  ت�ستغرب«. 

يعود  اأن  على  قطر،  يف  تاأهيلي  لع�ج 

لفريقه مع بداية املو�سم املقبل.

االنباط - عمان 

����س���ارك م�����درب ح���را����س امل���رم���ى ل��ل��ف��ئ��ات 

يف  النجار  ر�سيد  الوحدات  ن��ادي  يف  العمرية 

املرمى،  حرا�س  لتدريبات  اخلا�س  التقدمي 

���س��م��ن م��ت��ط��ل��ب��ات احل�������س���ول ع���ل���ى ���س��ه��ادة 

والتي  الثالث،  للم�ستوى  االآ�سيوية  التدريب 

املرمى  ح��را���س  لتدريب  �سهادة  اأع��ل��ى  تعتر 

ح�سة  النجار  االآ�سيوي.وقدم  امل�ستوى  على 

ت��دري��ب عملية ل��ع��دد م��ن ح��را���س امل��رم��ى يف 

االآ�سيوي  املحا�سر  باإ�سراف  الوحدات،  فريق 

امل������درب ال���وط���ن���ي حل���را����س امل���رم���ى خ��ل��دون 

اإر�����س����ي����دات، ع��ل��ى م��ل��ع��ب جم��م��ع ال���ن���ادي يف 

امل�ساركن ك� من  املدربن  غمدان، بح�سور 

اللوزي،  عامر  ال�سناق،  ف��ادي  غندور،  نا�سر 

من  كان  ار�سيدات  اأن  ويذكر  م�سكاح.  وعماد 

املحلي،  امل�ستوى  على  املرمى  حرا�س  اأف�سل 

والذي قدمه مدربا وطنيا لعدد من االندية 

امل��ح��ل��ي��ة، وحم��ا���س��را مم��ي��زا مل��درب��ي ح��را���س 

املرمى على امل�ستوى االآ�سيوي .

االنباط - عمان 

لكرة  االأردين  ل���حت��اد  العامة  الهيئة  تعقد 

العادي  اجتماعها   ، االأرب��ع��اء  اليوم  م�ساء  القدم، 

بن  علي  االأم��ر  �سمو  برئا�سة   2020 لعام  االأول 

احل�����س��ن، رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���حت��اد، 

للعام  واالإداري���ة  املالية  التقارير  واإق���رار  ملناق�سة 

2019. واأك�����دت االأم����ن ال��ع��ام ل���حت��اد  امل��ا���س��ي 

تقنية  ع��ر  �سيعقد  االج��ت��م��اع  اأن  ن�����س��ار،  �سمر 

االأوىل،  ل��ل��م��رة  ُبعد”  “عن  امل���رئ���ي  االت�������س���ال 

ال�س�مة  على  وحفاظاً  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  ال��ت��زام��اً 

العامة يف ظل تداعيات جائحة كورونا. وقالت: 

الهيئة  تقرير  على  امل�سادقة  االجتماع  يت�سمن 

اإىل   ،2019 للعام  االحت���اد  لن�ساطات  التنفيذية 

جانب امل�سادقة على القوائم املالية لل�سنة ذاتها، 

مناق�سة  االج��ت��م��اع  يتخلل  كما   .2020 وم��وازن��ة 

من  وردت  التي  واال�ستف�سارات  املقرتحات  جملة 

التنفيذية خ�ل  والهيئة  العامة   الهيئة  اأع�ساء 

االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، اإىل ج��ان��ب ع��ر���س روؤي���ة �سمو 

االأمر علي بتاأ�سي�س رابطة االأندية املحرتفة يف 

الفرتة القادمة

القاهرة - وكاالت 

ك�������س���ف اجل����ن����وب اإف����ري����ق����ي ب��ي��ت�����س��و 

م��و���س��ي��م��اين، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل���أه��ل��ي، 

قائد  �سيكاباال،  مبحمود  ع�قته  ع��ن 

حتى  م�ستمرة  مازالت  التي  الزمالك، 

ت�سريح  يف  م��و���س��ي��م��اين،  وق����ال  االآن. 

“لدي  ال�������س���ع���ادة:  ���س��اح��ب��ة  ل���رن���ام���ج 

مباراة  منذ  �سيكاباال  مع  قوية  ع�قة 

�سن داونز والزمالك، ويف نهائي دوري 

االأبطال االأخر بن االأهلي والزمالك، 

توجه يل �سيكاباال عقب انتهاء املباراة، 

وت��ب��ادل��ن��ا احل���دي���ث ���س��وي��ا«. واأ����س���اف: 

“تربطني كذلك ع�قة وطيدة بح�سن 
ال�سابق،  م�سر  منتخب  مدرب  �سحاتة، 

)منتخبا  جمعتنا  مواجهة  منذ  وذل��ك 

م�����س��ر وج���ن���وب اإف��ري��ق��ي��ا(، ب��االإ���س��اف��ة 

اأثناء  بيننا  دارت  التي  االجتماعات  اإىل 

جتمعات املدربن االأفارقة«. وعن تركه 

���س��ن داون�����ز م���ن اأج����ل االأه���ل���ي، ت��اب��ع: 

حيث  ك��ب��ر،  ب�سكل  �سعبا  ذل���ك  “كان 
�سنوات حققت   8 منذ  داون��ز  اأق��ود �سن 

الث�ثية هذا  11 بطولة، منها  خ�لها 

االأه��ل��ي  “تدريب  واأ����س���اف:  امل��و���س��م«. 

يف  اجلماهر  راأي��ت  اأن  منذ  ك��ان حلما، 

تلك  بيننا و�سورت  التي جمعت  املباراة 

ال��ل��ق��ط��ة، وع��ن��دم��ا حت���دث م��ع��ن��ا اأم���ر 

اأتخيل  ال��ت��ع��اق��دات، مل  م��دي��ر  ت��وف��ي��ق، 

التي  اأن���ا وزوج��ت��ي  االأم����ر ح��ق��ي��ق��ي،  اأن 

التوجه  “اأثناء  وزاد:  اأع��م��ايل«.  ت��دي��ر 

ال��ط��ائ��رة  يف  ����س���اه���دت  ال���ق���اه���رة،  اإىل 

اأمتكن  ل���أه��ل��ي، حتى  3 م��ب��اري��ات  اآخ��ر 

 3 ب� تتويجه  وع��ن  الفريق«.  درا�سة  من 

ب��ط��والت يف وق���ت ق�����س��ر م��ع االأه��ل��ي، 

ب��داي��ة من  االأه��ل��ي  “منظومة  وا���س��ل: 

رائعة  ف��رد،  اآخ��ر  ال��ن��ادي وح��ت��ى  رئي�س 

باأريحية،  للعمل  جيدة  فر�سة  وتهيئ 

طبيعي  اأمر  بالبطوالت  التتويج  لذلك 

يف م��ث��ل ه��ذه االأج�����واء«. وع��ن ع�قته 

“اأحب  ق��ال:  املغربي،  ال��وداد  بجماهر 

ج��م��ه��ور ه����ذا ال���ف���ري���ق؛ الأن���ن���ي يف كل 

اأجد حتية كبرة  اإىل هناك  اأذهب  مرة 

ل�سخ�سي” ووا�سل: “لعبت اأمام الوداد 

يف مواجهات عديدة، ولكن مل اأجنح يف 

ب��ك��ازاب���ن��ك��ا، ومع  ال��ف��ري��ق  ال��ف��وز على 

االأه���ل���ي جن��ح��ت يف ال��ت��ح��ك��م ب��امل��ب��اراة 

و����س���ي���ط���رن���ا ع����ل����ى جم����ري����ات����ه����ا م��ن��ذ 

للو�سول  الطريق  هي  وكانت  البداية، 

يف  ال��زم��ال��ك  م��واج��ه��ة  للنهائي”.وعن 

اأكرث  الفوز  يهمنا  “كان  اأمت:  النهائي، 

من االأداء، لتحقيق البطولة، وذلك ما 

عملنا عليه جميعا كفريق«.

االنباط - عمان 

ت��ت��وا���س��ل م�����س��اء ال���ي���وم م��ن��اف�����س��ات 

اجل��ول��ة ال�����س��اب��ع��ة م��ن دوري ال��درج��ة 

ج��م��ي��ع  ت���ق���ام  وال������ذي   ،2020 االأوىل 

م��ب��اري��ات��ه ع��ن��د ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��راً حيث 

ي�����س��ت�����س��ي��ف احت�������اد ال���رم���ث���ا ن��ظ��ره 

اجل��ل��ي��ل ع��ل��ى م��ل��ع��ب االأم�����ر ه��ا���س��م، 

وال�����رم�����وك م����ع ب��ل��ع��م��ا ع���ل���ى م��ل��ع��ب 

يواجه  فيما  بال�سلط،  ح�سن  االأم��ر 

ال�سرحان  ن��ظ��ره  ح�سن  بني  من�سية 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب ج��ر���س.وت��خ��ت��ت��م اجل��ول��ة 

الكرمل  17 اجلاري، فيلتقي  اخلمي�س 

ال������دواء ع��ل��ى م��ل��ع��ب االأم����ر  م���ع دار 

جر�س  ملعب  يحت�سن  فيما  ه��ا���س��م، 

ل��ق��اء ال��ب��ق��ع��ة م��ع ال��ع��رب��ي. وي��ت�����س��در 

 13 ذات را�س �سدارة الرتتيب بر�سيد 

12، بلعما، والبقعة،  نقطة، ثم اجلليل 

 ،10 ال�����دواء  دار   ،11 ال��رم��ث��ا  واحت�����اد 

ال�سرحان،  ومغر  العربي،   ،9 الطرة 

ال�سرحان   ،6 ال��رم��وك   ،8 وكفر�سوم 

من�سية  االأخر  وباملركز   ،1 الكرمل   ،4

اأن  ي���ذك���ر  ن����ق����اط.  دون  ح�����س��ن  ب���ن���ي 

و�سط تطبيق  تقام  البطولة  مناف�سات 

على  حفاظا  م�سدد  �سحي  بروتوكول 

العامة. ال�س�مة 

االمير علي يترأس عمومية اتحاد الكرة 

موسيماني حقق حلمه بتدريب االهلي 

دوري االولى يواصل منافساته 

عندما ترتفع ا�سوات معظم اندية دوري املحرتفن .. ل�حتجاج على االخطاء الكارثية 

التي باتت ت�زم التحكيم يف مباريات الدوري ..فهذا يعني بطبيعة احلال ان ثمة خل� بات 

يرافق هذا اجلانب املهم ..ومن �ساأن توا�سله وا�ستمراره ان يوؤثر يف م�سرة الكرة ويخل مببداأ 

تكافوؤ الفر�س بن فرق ال��دوري كلها ..ال �سيما وان بع�س االخطاء االخ��رة املوؤثرة  التي 

ح�سلت كانت ا�سبه بالكوارث التي ال تغتفر.. ومل جتد جلنة احلكام بدا من االع��رتاف بها 

ب�سبب و�سوحها وب�ساطة ح�سمها من قبل احلكام .. من دون املرور عنها وجتاوزها وبالتايل 

ايقاع ال�سرر والظلم بالفرق ..يف الوقت الذي بات فيه التعوي�س غر متاح وال يعطي احلقوق 

ال�سحابها ..!!

امل�سكلة االن انه ومع دخول مباريات الدوري مراحل احل�سم ..ازدادت االخطاء التحكيمية 

ب�سورة وا�سحة جدا..ال بل ان امل�سكلة االخطر ان بع�س احلاالت التي مل جتد ردعا يتنا�سب 

مع خطورتها ..كانت تتعلق بحاالت االذى التي ارتكبها بع�س ال�عبن بحق زم�ئهم ..وكلنا 

�ساهدنا كيف ارتفعت قدم احد ال�عبن لتطيح برا�س زميله ..يف م�سهد خطر ال نراه �سوى 

يف مناف�سات التايكواندو.. ورغ��م ذلك اكتفى احلكم بتوجيه بطاقة �سفراء ل�عب مع ان 

احلالة كانت ت�ستدعي الطرد ل�سدة خطورة الو�سع على ال�عب املت�سرر ..هذا عدا عن رك�ت 

اجلزاء التي احت�سبها احلكام ومل تكن م�ستحقة ..وغرها اغفلوها واعرتفت ب�سحتها جلنة 

احلكام املوقرة ..لكن بعد فوات االوان .!!   

يف م�عبنا تتوا�سل م�سل�س�ت االخطاء التحكيمية ..وبع�س منها اخطاء كارثية ت�سبب 

ان مل نقل  اليوم مرحلة مهمة ج��دا  ..دخ��ل  �سيما وان دوري املحرتفن  بالفرق ال  ال�سرر 

حا�سمة من �ساأنها التاثر على مواقف الفرق وامل�ساهمة بتغير موقعها يف تلك املرحلة التي 

ال جمال فيها للتعوي�س ..وم��ن غر املقبول اب��دا م�ساهدة تلك االخطاء تتكرر يف العديد 

من املباريات..ال �سيما وان ح�سا�سية املوقف ي�سع كل اللقاءات القادمة على مرجل االثارة 

واالهمية التي تتطلب من احلكام املزيد من احلر�س واالنتباه  ..االمر الذي ي�سع امل�ساألة 

على طاولة اللجنة..ويدفعها بالطبع ملعاجلة هذا االمر وبحث ال�سبل الكفيلة بالتخفيف من 

تلك االخطاء ..اىل جانب اهمية العمل على اختيار الطواقم اخلبرة للقاءات املهمة ...!!

وهنا نعود للتاأكيد بان ما يح�سل يف م�عبنا يقع يف اطار االخطاء الب�سرية التي حت�سل.. 

لكن املطلوب االن ومع دخول الدوري يف املراحل احلا�سمة ان كان على �سعيد املناف�سة على 

لقب البطولة ..او فيما يتعلق بالفرق التي ت�سارع من اجل البقاء..ان حتر�س اللجنة على 

اختيار احلكام املنا�سبن للمباريات لكي نتجنب االخطاء التي من املتوقع حدوثها ..وكي ال 

ي�سيع تعب املو�سم للفرق باخطاء كارثية مثل التي �ساهدناها يف املباريات االخرة .!!

عوني فريج

..تخبيص  التحكيم 
متواصل   !!

خسارة الهالل مزعجة لكنها واردة 
الريا�ض- وكاالت 

خ�سارة  اأن  ال�سابق،  ال�سعودي  ال��ه���ل  ق��ائ��د  القحطاين،  يا�سر  اك��د 

وتلقى  القدم.  كرة  يف  واردة  لكنها  مزعجة،   )1-2( الوحدة  اأم��ام  فريقه 

اجلولة  �سمن  الوحدة،   �سيفه  اأم��ام  ب��ال��دوري  االأوىل  خ�سارته  اله�ل 

يف  القحطاين،  وق��ال  نقطة.   19 ب��� ال�����س��دارة  على  حافظ  لكنه  الثامنة، 

وهي  نقاط،   3 خ�سر  “اله�ل  �سات”:  “�سناب  على  ح�سابه  عر  فيديو 

خ�سارة مزعجة، الأنه كان ي�ستحق الفوز، عطفا على الفر�س التي �سنحت 

“هذا لي�س تقلي� من  واأ�ساف:  التوفيق«.  للزعيم، ومل يحالف العبيه 

“اخل�سارة واردة وطبيعية  التي قدمها«. واأمت:  الوحدة واملباراة الكبرة 

يف كرة القدم، و�ستجعلنا نثبت اأقدامنا يف االأر�س ونعالج االأخطاء، ونعلم 

جيدا باأن القادم �سعب للغاية«.
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بايرن ميونخ يطمح بعودة االنتصارات 

برشلونة واهمية الفوز على المتصدر سوسيداد 

ميالن يواجه جنوى ورونالدو يقود اليوفي 

قمة نارية بين ليفربول وتوتنهام 

برلني - وكاالت

ي����واج����ه ب����اي����رن م���ي���ون���خ حت���دي���ا ق��وي��ا 

ن���ه���اي���ت���ه،  م�����ن   2020 ع������ام  اق���������راب  م�����ع 

ي��ت��م��ث��ل يف ط��م��وح ال���ف���رق امل��ن��اف�����س��ة ل���ه يف 

اإزاح����ت����ه م���ن ع���ر����ش ال���ك���رة الأمل����ان����ي����ة، يف 

ظ����ل الإج�����ه�����اد امل��ح��ت��م��ل ل��ل��ف��ري��ق و���س��ط 

ازدح�������ام ج�����دول م���ب���اري���ات���ه.وك���ان ب��اي��رن 

ق���د ت���وج ب��ج��م��ي��ع األ���ق���اب امل�����س��اب��ق��ات ال��ت��ي 

ت��ن��اف�����ش ف��ي��ه��ا يف ال���ع���ام اجل���اري.وت���ع���ادل 

ب���اي���رن م��ي��ون��خ يف م���ب���ارات���ن م��ت��ت��ال��ي��ت��ن 

ال���������س����دارة،  ل���ي���ف���ق���د  ال���ب���ون���د����س���ل���ي���ج���ا  يف 

ح��ي��ث ي��ح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ف��ارق نقطة 

 واح����دة خ��ل��ف امل��ت�����س��در ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن.

 12 اجلولة  مباراة  ميونخ  بايرن  ويخو�ش 

اأمام فولف�سبورج، الذي مل يتلق اأي هزمية 

اليوم  اجل��اري،  املو�سم  دوري  الآن يف  حتى 

باير  على  �سيفا  بايرن  يحل  ثم  الأرب��ع��اء. 

.13 املقبل باجلولة  ال�سبت   ليفركوزن يوم 

الأربعاء  �سيفا  فيحل  ليفركوزن،  باير  اأما 

ع��ل��ى ك���ول���ون، ك��م��ا ي��ح��ل لي���ب���زج، �ساحب 

املركز الثالث بفارق الأهداف خلف بايرن، 

فولف�سبورج  وك��ان  هوفنهامي.  على  �سيفا 

ق��د ا���س��ت��ف��اد م��ن ت��راج��ع ب��اي��رن م��ي��ون��خ يف 

2009، لينتزع لقب البوند�سليجا حينذاك.

ال��راب��ع،  امل��رك��ز  الآن  فولف�سبورج  وي��ح��ت��ل 

من 5 انت�سارات مقابل 6 تعادلت، وميكنه 

الت�ساوي مع بايرن ميونخ يف النقاط، حال 

ليفركوزن،  باير  الأرب��ع��اء.اأم��ا  عليه،  ف��وزه 

البوند�سليجا  بلقب  التتويج  له  ي�سبق  فلم 

���س��اب��ق��ا.ورغ��م ت�سدره  رغ���م اق��راب��ه م��ن��ه 

الثقة،  يف  املبالغة  الفريق  يرف�ش  حاليا، 

مع حقيقة اأن التغيريات يف الرتيب تبقى 

كولن،  على  الفوز  حتقيق  حالة  واردة.ويف 

ال�����س��دارة  يف  ال��ب��ق��اء  ل��ي��ف��رك��وزن  �سي�سمن 

املقبل،  ال�سبت  م��ي��ون��خ،  ب��اي��رن  ل��ق��اء  ق��ب��ل 

الذي قد ير�سم مالمح املناف�سة يف املو�سم 

عن  الغائب  �سالكه  ويتاأهب  كبري.  ب�سكل 

متتالية  م��ب��اراة   27 اآخ���ر  يف  الن��ت�����س��ارات 

بالدوري للقاء فرايبورج، الأربعاء.

مدريد - وكاالت 

ق��ب��ل اأ����س���اب���ي���ع م���ن امل�������س���ارك���ة امل��رت��ق��ب��ة 

الإ�سباين،  ال�سوبر  كاأ�ش  يف  الأربعة  للفرق 

���س��ت��خ��و���ش ف���رق ري���ال م��دري��د وب��ر���س��ل��ون��ة 

واأتلتيك بيلباو وريال �سو�سييداد، فعاليات 

وكان  الليجا.  من  ع�سرة  التا�سعة  املرحلة 

بلوغ  ق��د �سمنا  وب��ر���س��ل��ون��ة،  م��دري��د  ري���ال 

ف��ع��ال��ي��ات ك���اأ����ش ال�������س���وب���ر، ال���ت���ي ت���ق���ام يف 

ك���ان���ون ث��ان/ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل، ب��اح��ت��الل��ه��م��ا 

ال������دوري  يف  وال�����ث�����اين  الأول  امل����رك����زي����ن 

بيلباو  و�سمن  املا�سي.  باملو�سم  الإ�سباين 

و���س��و���س��ي��ي��داد ال��ت��اأه��ل ل��ك��اأ���ش ال�����س��وب��ر من 

لبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  بلوغهما  خ��الل 

ومت  املا�سي.  املو�سم  يف  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�ش 

�سو�سييداد  م��ع  ب��ر���س��ل��ون��ة  م��ب��اراة  ت��ق��دمي 

بر�سلونة  وي�ستطيع  الأرب���ع���اء،  ال��ي��وم  اإىل 

ال���س��ت��ف��ادة ك��ث��ريا م��ن امل��ب��اراة .م��ن خ��الل 

ا����س���ت���ع���ادة م���زي���د م����ن ال�����ت�����وازن وحت��ق��ي��ق 

فقط  الثانية  للمرة  متتاليني  انت�سارين 

يف امل��و���س��م احل����ايل ب����ال����دوري الإ����س���ب���اين، 

مباراتني  اأول  يف  الأوىل  امل��رة  ك��ان��ت  حيث 

ا�ستعاد  ق��د  بر�سلونة  وك��ان  بامل�سابقة.  ل��ه 

ال�سعب على ليفانتي  بالفوز  بع�ش توازنه 

1-0، يف املرحلة الثالثة ع�سرة من الدوري 

الإ�سباين. يف املقابل، ل يبدو بر�سلونة بهذا 

�سيلتقي  ال��ف��ري��ق  اأن  ك��م��ا  اجل��ي��د،  ال��و���س��ع 

���س��و���س��ي��ي��داد ال�����ذي ي��ق��ت�����س��م م���ع اأت��ل��ت��ي��ك��و 

الإ�سباين.  ال���دوري  ���س��دارة  حاليا  م��دري��د 

املركز  �ساحب  بر�سلونة  بني  الفارق  ويبلغ 

ال��ث��ام��ن و���س��و���س��ي��ي��داد امل��ت�����س��در، 9 ن��ق��اط، 

 13 الآن  حتى  خا�ش  �سو�سييداد  ب��اأن  علًما 

لرب�سلونة  فقط  م��ب��اراة   11 مقابل  م��ب��اراة 

يف الليجا. ومل يتوقع اأحد، هذا ال�سيناريو 

مب���ا يف ذل����ك امل������درب ال���ه���ول���ن���دي رون���ال���د 

الفني  امل��دي��ر  من�صب  توليه  ل��دى  ك��وم��ان 

ل��رب���س��ل��ون��ة يف ���س��ي��ف ه����ذا ال����ع����ام. وق���ال 

بلقب  ن��ف��وز  اأن  ب��ال��ط��ب��ع  “ميكننا  ك��وم��ان 

ثقتنا  وزادت  م�ستوانا  حت�سن  اإذا  ال��دوري، 

واأمت��م��ن��ا ك��ف��اءت��ن��ا اأم����ام م��رم��ى امل��ن��اف�����ش. 

ال��ف��ر���س��ة«. وخ�سر  ل��دي��ن��ا  ���س��ت��ك��ون  وق��ت��ه��ا 

انت�صارات   5 مقابل  م��ب��اري��ات   4 بر�سلونة 

وت����ع����ادل����ني، يف امل����ب����اري����ات ال���ت���ي خ��ا���س��ه��ا 

على  ف����وزه  وق��ب��ل  الآن،  ح��ت��ى  ب��ال��ب��ط��ول��ة 

بر�سلونة  بني  ال��ف��ارق  ك��ان  اأم�����ش،  ليفانتي 

امل�سابقة  ب��ج��دول  ال��ه��ب��وط  منطقة  وف���رق 

بر�سلونة  وف��ر���ش  ن��ق��اط.   3 ع��ل��ى  ق��ا���س��ًرا 

جنمه  لكن  اللعب  جمريات  على  �سيطرته 

ت�����ص��دي��دات   10 اإىل  اح��ت��اج  مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل 

ع��ل��ى امل����رم����ى، ل��ي�����س��ج��ل ال���ه���دف ال��وح��ي��د 

للمباراة يف �سباك ليفانتي املتوا�سع. وقال 

الكرة  دارت  اإذا  ثقة،  م�ساألة  “اإنها  كومان 

واه���ت���زت ال�����س��ب��اك، ���س��ي��ك��ون ل���دى امل��ه��اج��م 

التايل«. الهدف  ت�سجيل  باإمكانية   اإمي��ان 

امل��دي��ر الفني  اأجل��وا���س��ي��ل  اإمي���ان���ول  وق����ال 

ل�سو�سييداد، اإنه ياأمل األ يوا�سل من حوله 

ال��ف��ري��ق، وو�سعه يف ���س��دارة  احل��دي��ث ع��ن 

يف  �سو�سييداد  وي��اأم��ل  الإ���س��ب��اين.  ال���دوري 

�سيلفا  دي��ف��ي��د  امل��خ�����س��رم  لع��ب��ه  ي��ك��ون  اأن 

“كامب  ملعب  على  اليوم  للمباراة  جاهزا 

نو”، بعدما لعب ملدة ن�سف �ساعة فقط يف 

اإيبار  مع  فيها  تعادل  التي  الفريق  مباراة 

، وذل����ك ب��ع��د ت��ع��اف��ي��ه م���ن الإ���س��اب��ة.ل��ك��ن 

لعبه  ج��ه��ود  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �سيفتقد  ال��ف��ري��ق 

الدويل ميكيل اأويارزابال، الذي يرجح األ 

يكتمل تعافيه من الإ�سابة قبل املباراة.

روما - وكاالت 

يحل ميالن، مت�سدر الدوري الإيطايل، �سيًفا 

على جنوى، �ساحب املركز ال� 19، اليوم الأربعاء، يف 

املرحلة التي �ستقام مناف�ساتها يف منت�سف الأ�سبوع، 

ب��ارم��ا، الأم��ر  وذل��ك عقب تعادله على ملعبه مع 

الذي اأ�سعل ال�سراع يف مقدمة الرتيب. ويف ظل 

غياب املهاجم ال�سويدي املخ�سرم اإبراهيموفيت�ش 

ب�سبب الإ���س��اب��ة، اح��ت��اج م��ي��الن اإىل ه��دف��ني من 

اإىل  اأخ���رى  م��رة  للعودة  هرينانديز،  ثيو  امل��داف��ع 

ت���اأخ���ره ب��ه��دف��ني، لينتهي ال��ل��ق��اء  امل����ب����اراة ع��ق��ب 

بالتعادل. وبات اإنر �ساحب املركز الثاين، قريبا 

من غرميه التقليدي ميالن يف �سدارة الرتيب 

بثالث نقاط، كما اأنه يبتعد عن مالحقيه نابويل 

وح��ي��دة.  نقطة  ب��ف��ارق  اللقب  ح��ام��ل  ويوفنتو�ش 

ورغم التعادل، اأبدى �ستيفانو بيويل مدرب ميالن 

اأن���ه يتطلع ل��ع��ودة  ال��ف��ري��ق، ك��م��ا  اأداء  ر���س��اه ع��ن 

اإبراهيموفيت�ش، ليعزز ر�سيده من الأهداف والذي 

توقف عند ع�سرة اأهداف، وهو الرقم الذي عادله  

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو هداف يوفنتو�ش يف 

�سدارة ترتيب الهدافني. واأ�ساف بيويل “اأف�سل 

�سيء كان ال��روح التي حتلينا بها والرغبة يف فعل 

اأن تكون  الطبيعي  م��ن  امل��ل��ع��ب،  داخ����ل  ���س��يء  ك��ل 

اإم���ا ب�سبب  امل��ب��اري��ات م��ع��ق��دة يف بع�ش الأوق������ات، 

مل  احل���ظ  اأن  ب�سبب  اأو  ترتكبها  ال��ت��ي  الأخ���ط���اء 

يحالفنا، لكن هذا الفريق لديه �سخ�سية حقيقية 

جتعلني فخورا حقا بهم«. وقلب اإنر تاأخره اإىل 

فوز 3-1 على كالياري، فيما عاد نابويل من اخللف 

ليهزم �سامبدوريا 2-1. وقال اأنطونيو كونتي املدير 

الفني لإنر “مدرب الفريق يكون قلقا حينما ل 

ي�سنع فريقه الفر�ش، لكننا �سنعنا الكثري منها«. 

اأتالنتا وذلك عقب  وي�ستعد يوفنتو�ش ل�ستقبال 

فوزه 3-1 على جنوى، حيث �سجل رونالدو هدفني 

من �سربتي جزاء ليحتفل باملباراة رقم 100 له مع 

يوفنتو�ش  وت��اأه��ل  ه��دف��ا.   79 بت�سجيل  يوفنتو�ش 

واأتالنتا الأ�سبوع املا�سي اإىل دور ال�ستة ع�سر من 

اإىل لت�سيو، فيما  اأوروب��ا، بالإ�سافة  اأبطال  دوري 

خرج اإنر من املناف�سات الأوروبية. ويحتل اأتالنتا، 

املركز الثامن بفارق ع�سر نقاط خلف املت�سدر مع 

وجود مباراة موؤجلة له، كما اأنه لديه فارق اأهداف 

اأف�سل من لت�سيو . ويبعد �سا�سولو عن يوفنتو�ش 

فيورنتينا  ي��واج��ه  حينما  واح�����دة،  نقطة  ب��ف��ارق 

املتعرث، حيث خ�سر فريق مدينة فلورن�سا 0-3 اأمام 

اأتالنتا، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة 

الهبوط، ومل يحقق �سوى نقطة واح��دة فقط يف 

اآخر 4 مباريات حتت قيادة مديره الفني اجلديد 

الأرب��ع��اء،  مباريات  بقية  ويف  برانديلي.  �سيزاري 

يلعب فريونا �ساحب املركز ال�سابع مع �سامبدوريا، 

ك��ال��ي��اري، وي�ست�سيف  ب��ارم��ا نظريه  ي��واج��ه  فيما 

اأول  ال�ساعد اجلديد �سبيزيا، نظريه بولونيا، يف 

مباراة له على ملعبه األبريتو بيكو بعد جتديده. 

مناف�سات  ال�ساد�ش،  املركز  �ساحب  روم��ا  ويختتم 

املرحلة الثانية ع�سر على ملعبه مبواجهة تورينو، 

والذي يحتل املركز الثامن ع�سر.

لندن - وكاالت 

ي�سهد ملعب اأنفيلد مواجهة قوية بني ليفربول 

توتنهام  ال�����س��دارة  يف  �سريكه  م��ع  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 

من  ع�سر  الثالثة  املرحلة  �سمن  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم 

ويتفوق  ال��ق��دم.  لكرة  املمتاز  الإجنليزي  ال���دوري 

ت��وت��ن��ه��ام ب���ف���ارق الأه������داف ف��ق��ط ع���ن ل��ي��ف��رب��ول، 

وبالتايل فاإن الفوز �سي�سع اأي منهما يف ال�سدارة 

 م��ن��ف��ردا م��ع ان��ق�����س��اء ال��ث��ل��ث الأول م��ن امل��و���س��م.

ثمان نقاط تف�سل بني اأ�سحاب املراكز ال�13 الأوىل 

ل��ذا ف��اإن املو�سم احل��ايل م��ن ال���دوري الإجنليزي 

املا�سي،  امل��و���س��م  ع��ن  ب�سدة  ي��ب��دو خمتلفا  امل��م��ت��از 

اأي  اللقب دون  �سق ليفربول طريقه نحو  عندما 

التي  الق�سرية  العطلة  واأ�سفرت  تذكر.   مناف�سة 

امل��ا���س��ي واحل����ايل بجانب  امل��و���س��م��ني  ب��ني  ف�سلت 

نتائج مفاجئة  ع��دة  املناف�سات، عن  اأجندة  �سغط 

ال��ذي عانى فيه ليفربول على  بالفعل، يف الوقت 

اإ���س��اب��ة الكثري م��ن جنومه  وج��ه اخل�سو�ش م��ن 

الأ�سا�سيني. ويفتقد ليفربول لفرة طويلة جهود 

كل من املدافعني فريجيل فان دايك وجو جوميز 

جوتا  دييجو  وامل��ه��اج��م  تا�سيميكا�ش  وكو�ستا�ش 

وجيم�ش  كيتا  ون��اب��ي  األ��ك��ان��ت��ارا  تياجو  يغيب  كما 

ميلرن و�سريدان �ساكريي عن مواجهة القمة اأمام 

توتنهام. ويخ�سع املدافع جويل ماتيب للفح�ش 

م�سابا  خروجه  بعد  توتنهام  م��ب��اراة  قبل  الطبي 

بني �سوطي املباراة التي تعادل فيها ليفربول مع 

التي �سنفها  الإ�سابة  وه��ي  الأح���د،  اأم�ش  فولهام 

“ت�سنج يف الظهر«.  ب��اأن��ه��ا  ك��ل��وب  ي��ورج��ن  امل���درب 

ورغم �سل�سلة الإ�سابات خ�سر ليفربول مرة واحدة 

فقط يف املو�سم احلايل من ال��دوري املحلي، بينما 

ال���دوري  اأر���س��ه يف  ه��زمي��ة على  يتعر�ش لأي  مل 

“اإنها مباراة  65 مباراة. وق��ال هندر�سون  اآخ��ر  يف 

كبرية بالن�سبة لنا، علينا اأن ن�ستعيد عافيتنا ب�سكل 

جيد، اأن ن�ستعد لتلك املباراة«. ويت�سارك توتنهام 

مع ليفربول يف كونه تعر�ش لهزمية واح��دة هذا 

املو�سم وقال بيري امييلي هويربج لعب توتنهام 

حامل  اأم����ام  ق��درات��ه  لخ��ت��ب��ار  م�ستعد  فريقه  اإن 

اللقب. واأو�سح هويربج “اأعتقد اإنها دللة جيدة 

املالب�ش  داخ��ل غرفة خلع  بال�سعادة  ع��دم �سعورنا 

.« بال�ش  كري�ستال  ملعب  على   1  �1 التعادل   بعد 

ال��ق��م��ة مت��ث��ل ف��ر���س��ة ق��د ت�ستغلها  واأي ع���رثة يف 

عن  �سيتي  لي�سر  يبتعد  حيث  املناف�سة  ال��ف��رق 

يبتعد  ك��م��ا  واح�����دة  ول��ي��ف��رب��ول بنقطة  ت��وت��ن��ه��ام 

�ساوثهامبتون بنقطتني وت�سيل�سي بثالث نقاط. 

ويلتقي لي�سر بقيادة مدربه برندان رودجرز مع 

الذي  وق��ال جيم�ش مادي�سون  الأرب��ع��اء،  اإيفرتون 

�سجل ه��دف��ني خ��الل ال��ف��وز على ب��راي��ت��ون 3 / 0 

النجاح.  لتحقيق  ال��الزم  التنوع  اأظهر  فريقه  اأن 

ويخرج �ساوثهامبتون �ساحب املركز الرابع ملالقاة 

اآر�سنال الذي يعاين مدربه الإ�سباين ميكيل اأرتيتا 

م��ن �سغوط ���س��دي��دة عقب خ�����س��ارة ال��ف��ري��ق على 

اإىل  ليراجع  رد  دون  بهدف  برينلي  اأم��ام  ملعبه 

الرتيب.ويخرج  ب��ج��دول  ع�سر  اخلام�ش  امل��رك��ز 

مان�س�سر يونايتد ملالقاة �سيفيلد يونايتد متذيل 

الرتيب يوم اخلمي�ش يف الوقت الذي يلتقي فيه 

اأ�ستون فيال مع برينلي.ويلتقي يوم الأربعاء ليدز 

يونايتد مع نيوكا�سل وفولهام مع برايتون وو�ست 

هام يونايتد مع كري�ستال بال�ش.

روما - وكاالت 

اإبراهيموفيت�ش،  حتدث ال�سويدي زلتان 

مهاجم ميالن، عن عودته اإىل الرو�سونريي 

اإب��را،  يف يناير / ك��ان��ون ث��اٍن امل��ا���س��ي. وق��ال 

ع���ق���ب ت��ت��وي��ج��ه ب���ج���ائ���زة اأ�����س����ط����ورة ال���ع���ام 

م���ن ���س��ح��ي��ف��ة »لج���ازي���ت���ا دي��ل��ل��و ���س��ب��ورت« 

من  وال��ث��الث��ني  ال��ت��ا���س��ع��ة  الإيطالية: “يف 

عمري �سعرت اأنه يجب اأن اأعمل ب�سكل اأكرب 

و�سويل  واأ�ساف: “كان  بالر�سا«.  اأ�سعر  كي 

الفريق  يكن  اإىل ميالن حتدًيا خمتلًفا. مل 

اأعمل جيًدا لتحقيق  اأن  اآمل  القمة. كنت  يف 

للمرة  اإىل ميالن  ع���ادوا  م��ن  ك��ل  ذل��ك، لأن 

امل��رة  م��ث��ل  ال��ظ��ه��ور  ي�ستطيعوا  مل  ال��ث��ان��ي��ة 

الأك��رب  التحدي  ك��ان  “لقد  الأوىل«.وت��اب��ع: 

لنف�سي  قلت  لكن  م�سريتي،  يف  يل  بالن�سبة 

اإبراهيموفيت�ش  زلت����ان  ب��ط��ري��ق��ة  ���س��اأع��م��ل 

يتحلى  اأن  “يجب  الأم��ور«. ووا�سل:  واأغري 

ال���دوري  بلقب  ليحلم  بال�سجاعة  ال��ف��ري��ق 

الإيطايل، اأمامنا طريق طويل، لكن الفريق 

جائع وم�ستعد، ونريد حتقيق املزيد«. واأمت: 

اخلا�سة  )الكاريزما(  اأنقل  اأنني  “اأعتقد 
اأن  دائًما  واأري��د  الفريق،  اإىل زمالئي يف  بي 

للنا�ش  واأق����ول  بتح�سن،  اأ���س��ع��ر  ك��ي  اأت����درب 

ب��اأن��ف�����س��ه��م ول  اأن ي��وؤم��ن��وا  يف ن��ف�����ش ع��م��ري 

اأبًدا«. ي�ست�سلموا 

برلني - وكاالت 

اع�����رب ال���رنوي���ج���ي اإي���رل���ي���ن���ج ه��الن��د 

�سعادته  عن  دورمتوند،  بورو�سيا  مهاجم 

ب��ال��ت��ت��وي��ج ب��ج��ائ��زة ال��ف��ت��ى ال��ذه��ب��ي ل��ع��ام 

�صبورت”  “توتو  ���س��ح��ي��ف��ة  م���ن   ،2020

الإي��ط��ال��ي��ة. وق����ال ه��الن��د ال����ذي ���س��ارك 

ف��خ��ور  “اأنا  احل���ف���ل:  يف  ال��ف��ي��دي��و  ع���رب 

ج�����دا، وه�����ذه اجل����ائ����زة داف�����ع يل ل��ل��ق��ي��ام 

التالية«. الأه��داف  وحتقيق  اأف�سل  بعمل 

وع���ن ال��ع��الق��ة م���ع م��ي��ن��و راي������ول، ع��ل��ق: 

ل��ق��د  ال�����ع�����امل،  يف  وك���ي���ل  اأف�������س���ل  “هو 

اأن  واأري������د  الآن،  ح��ت��ى  ك���ث���ريا  ���س��اع��دين 

بجانبه«. م�سريتي  يف  التطور  يف   اأ�ستمر 

وح�����ول ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي م��ه��اج��م ب��اي��رن 

الالعبني  اأف�سل  اأحد  “اإنه  قال:  ميونخ، 

يف العامل، واأراقبه واأتعلم منه، ول اأعرف 

بيننا،  م��ن��اف�����س��ة  ���س��اأ���س��م��ي��ه��ا  ك��ن��ت  اإذا  م���ا 

بعمل  واأق��وم  الفوز  اأري��د  بالتاأكيد  لكنني 

الن�سمام  من  قربه  عن  وب�سوؤاله  جيد«. 

حدوث  واإمكانية  املا�سي،  يف  ليوفنتو�ش 

ذلك يف امل�ستقبل، اأجاب: “قيل اإنني كنت 

اأ���س��رح  ي��وف��ن��ت��و���ش، لكنني مل  ق��ري��ب��ا م��ن 

بذلك مطلقا«.

القاهرة - وكاالت

  

املالية  امل�ستحقات  اأزم���ة  ال��زم��ال��ك  ن���ادي  اأن��ه��ى 

املتاأخرة قبل لقاء برياميدز املقرر غد اخلمي�ش 

يف اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ل���ل���دوري امل�����س��ري امل��م��ت��از.

وق����ال م�����س��در م��ط��ل��ع داخ����ل ن����ادي ال��زم��ال��ك : 

»ال��ل��ج��ن��ة امل��وؤق��ت��ة ح�����س��رت امل�����س��ت��ح��ق��ات امل��ال��ي��ة 

البنكية  احل�سابات  يف  قيمتها  وحولت  املتاأخرة 

لالعبي الفريق الثالثاء«. واأو�سح: “الالعبون 

البنكية  ح�ساباتهم  عرب  امل�ستحقات  �سي�ستلمون 

متاما«.  ال�سفحة  ه��ذه  لغلق  اليوم  م��ران  عقب 

مقدمات  لتدبري  حاليا  املوؤقتة  اللجنة  وت�سعى 

اأ���س��رع  خ��الل  احل��ايل  للمو�سم  الالعبني  ع��ق��ود 

وقت ممكن. وكان امل�ست�سار ه�سام اإبراهيم نائب 

رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة امل��وؤق��ت��ة ل��ل��زم��ال��ك ق��د اأع��ل��ن يف 

الزمالك  ت�سلم  املا�سي،  الأحد  �سحفي،  موؤمتر 

ج����زءا م���ن م�����س��ت��ح��ق��ات��ه امل��ال��ي��ة ل����دى ال�����س��رك��ة 

الراعية.

ابرا يؤكد ميالن جائع 

هاالند سعيد بجائزة الفتى الذهبي 

الزمالك يحفز نجومه 



21
الأربعاء   16   /  12  / 2020

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

دبي-االنباط

اإدارة املنتدى  2020 اجتماع ملجل�س  14 دي�سمرب   انعقد يف 

العربي الدويل للمراأة، وذلك للبحث يف قرار ال�سيدة هيفاء 

كرئي�س  من�سبها  عن  بالتنحي  املنتدى،  م�ؤ�س�س  الكيالين، 

اأف��ن��ان  ال��دك��ت���رة  ت��ع��ي��ن  ع��ل��ى  الإدارة وال��ت�����س��دي��ق  مل��ج��ل�����س 

من  الأول  م��ن  اع��ت��ب��اراً  للمجل�س.  ج��دي��د  رئي�س  ال�سعيبي 

اجتاه  مهامها  الكيالين  و�ست�ا�سل   .2021 العام  من  يناير 

وكانت  وم�ؤ�س�س.  كرئي�س  للمراأة  ال��دويل  العربي  املنتدى 

للمراأة  ال��دويل  العربي  املنتدى  اأ�س�ست  قد  الكيالين  هيفاء 

مهامها  وت�سلم  التنحي  يف  رغبتها  واأب����دت  ع��ام��اً،   20 م��ن��ذ 

خللف جديد.

وكان املنتدى العربي الدويل للمراأة قد انطلق كم�ؤ�س�سة 

تنم�ية مقرها يف لندن، تهدف لدعم ريادة الن�ساء والتنمية 

الجتماعية والقت�سادية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، �سمن اإطار دويل. ولعب املنتدى دوراً هاماً يف جمع 

واملجتمع  وال�سركات  احلك�مات  من  العالقة  ذات  الأط��راف 

امل���دين وامل���ؤ���س�����س��ات الأك��ادمي��ي��ة وو���س��ائ��ل الإع����الم، لتط�ير 

قيادة  وتعزيز  واملهارات  القدرات  ببناء  تعنى  هامة  مبادرات 

عامل  الن�ساء  متكن  ب���اأن  امل��ن��ت��دى  وي���ؤم��ن  ال��ع��رب،  الن�ساء 

�سروري لتحقيق الزدهار وال�ستدامة يف املنطقة العربية.

خالل فرتة رئا�سة ال�سيدة هيفاء الكيالين، ت�ىل املنتدى 

التي  الهامة  واملقرتحات  والتقارير  املبادرات  قيادة عدد من 

بالتحديات  املليء  احلايل  العام  ويف  وا�سعاً.  انت�ساراً  �سهدت 

للعديد من املنظمات ح�ل العامل، ورغم القي�د التي فر�سها 

ال��دويل  العربي  املنتدى  ح��اف��ظ   ،19 ك�فيد  م��ر���س  انت�سار 

امل��ح��ا���س��رات  م��ن  �سل�سلة  ت��ق��دمي  ع��رب  ن�ساطه  ع��ل��ى  ل��ل��م��راأة 

والندوات املهمة عرب الإنرتنت.

عن  الإع��الن  للمراأة  ال��دويل  العربي  املنتدى  يف  ي�سعدنا 

قب�ل الدكت�رة اأفنان ال�سعيبي بت�يل من�سب رئي�س جمل�س 

املنتدى  اإدارة  جمل�س  يف  ع�س�  ه��ي  ال�سعيبي  د.  الإدارة. 

العربي الدويل للمراأة منذ عام 2009، وتتمتع مبكانة مميزة 

من خالل الأدوار القيادية امل�ؤثرة التي ت�لتها يف ال�سابق.

وق���ال���ت د. ال�����س��ع��ي��ب��ي اأث���ن���اء ق��ب���ل��ه��ا ال��ت��ع��ي��ن اجل��دي��د: 

»ي�سعدين اأن اأت�ىل مهام رئا�سة جمل�س اإدارة املنتدى العربي 

ال����دويل ل��ل��م��راأة، م��ّت��ب��ع��ة ُخ��ط��ى م���ؤ���س�����س��ت��ه ال��ت��ي ب��ن��ت ه��ذه 

احلا�سر  ال���ق��ت  يف  املميز  م�قعها  اإىل  بها  و���س��ارت  املنظمة 

�ستبقى  هيفاء  اأن  ي�سعدين  ودولياً.  عربياً  معروف  كمنتدى 

�سراكتنا  مل�ا�سلة  واأتطّلع  للمنتدى،  وم�ؤ�س�س  كرئي�س  معنا 

من اأجل فائدة املنتدى العربي الدويل للمراأة«.

املهمة  اخل��ط���ة  ه��ذا  على  الكيالين  عّلقت  جانبها  وم��ن 

للمراأة،  الدويل  العربي  املنتدى  بتاأ�سي�س  »اأنا فخ�رة  قائلة: 

اإدارته ملا يقارب الع�سرين  وقد كان يل �سرف رئا�سة جمل�س 

الدكت�رة   بقيادة  املقبلة  للمرحلة  بتفاوؤل  اأنظر  اإنني  عاماً. 

رئا�ستها  خ��الل  مميز  بعمٍل  �ستق�م  باأنها  ثقة  وكلي  اأف��ن��ان، 

ملجل�س الإدارة، واتطّلع لدعمها خالل انتقالها باملنتدى اإىل 

ومتكن  خدمة  فيه  ملا  والتقدم  التطّ�ر  من  جديدة  مرحلة 

املراأة يف جمتمعاتنا العربية«.

العربية-وكاالت

ب��ي��ن��م��ا ي����ح����اول ال����ع����امل ال����ت����ف����اوؤل ب��ع��د 

ظ��ه���ر ل��ق��اح��ات ت��ب�����ّس��ر ب��خ��ال���س ال��ب�����س��ري��ة 

م��ن اأزم����ة ف��رو���س ك����رون���ا امل�����س��ت��ج��د، ح��ذر 

ال�سارية  الأمرا�س  ملكافحة  الأوروب��ي  املركز 

وال���ق��اي��ة م��ن��ه��ا، م��ن اأن ال��ب��ي��ان��ات الأخ���رة 

ت��ن��ذر ب��اح��ت��م��الت ع��ال��ي��ة ب���ع����دة ال��ف��رو���س 

تتخذ  مل  اإذا  ثالثة،  م�جة  يف  النت�سار  اإىل 

ال����ت����داب����ر ال�����الزم�����ة ل��ت��ق��ي��ي��د ال���ت���ح���رك���ات 

والتجمعات خالل عطلة نهاية ال�سنة.

من  يتخذ  ال���ذي  امل��رك��ز،  تقرير  يف  وج���اء 

دول��ة   52 اإل��ي��ه  وت��ن��ت��م��ي  ل��ه  م��ق��راً  هل�سنكي 

اتخذتها  التي  التدابر  معظم  اأن  اأوروب��ي��ة، 

ال�سيفية مل  العطلة  احلك�مات خالل فرتة 

اأوقعت  التي  الثانية،  امل�جة  ملنع  كافية  تكن 

ع������دداً م���ن ال�����س��ح��اي��ا جت�����اوز ال���ع���دد ال���ذي 

اأ�سفرت عنه امل�جة الأوىل.

ال تفرطوا بالتفا�ؤل

ال�سادر،  ال��دوري  تقريره  يف  املركز  وحذر 

الث���ن���ن، م���ن الجن������رار وراء الإف�������راط يف 

التي  التلقيح  ح��م��الت  ب��داي��ات  م��ع  ال��ت��ف��اوؤل 

ل����ن ت�����ؤت����ي ث���م���اره���ا ح���ت���ى ت��ت��ح��ق��ق امل��ن��اع��ة 

احليطة  م��ن  م��زي��د  اإىل  داع���ي���اً  اجل��م��اع��ي��ة، 

ال�ستاء،  الإج��راءات خالل ف�سل  والت�سدد يف 

ارتفاعاً يف �سحنة  اأن ي�سهد  الذي ل ي�ستبعد 

�ستتزامن  التي  �سريانه  و�سرعة  الفرو�س، 

امل������س��م��ي��ة  ال���ف���رو����س���ات  ان��ت�����س��ار  ذروة  م���ع 

الأخرى.

انتبه�ا! العاملية:  ال�سحة 

ي�����س��ار اإىل اأن���ه وم��ع ازدي����اد وت���رة امل���ج��ة 

الأول،  اأكت�بر/ت�سرين  اجلائحة  من  الثانية 

اأعادت معظم الدول الأوروبية فر�س تدابر 

اأ���س��اب  ال��ذي  امل��ر���س  انت�سار  ل���ق��ف  �سارمة 

اأكرث من 15 ملي�ن اإ�سابة يف القارة العج�ز، 

فرتة،  قبل  العاملية  ال�سحة  منظمة  دف��ع  ما 

اإىل التحذير من م�جة ثالثة »قاتلة« قادمة 

اأ���س��ه��ر  ب��ع��د  امل�ستجد  ال��ف��رو���س  تف�سي  م��ن 

فقط.

املنظمة  م��ب��ع���ث  ن���اب���ارو،  دي��ف��ي��د  وت����ق���ع 

اخلا�س بفرو�س ك�رونا حينها، م�جة ثالثة 

 ،2021 اأوائ��ل ع��ام  اأوروب���ا يف  من اجلائحة يف 

اإنه تقاع�س عن  اإذا كررت احلك�مات ما قال 

القيام مبا يلزم ملنع امل�جة الثانية.

اأ�������س������اف يف م���ق���اب���ل���ة م�����ع ���س��ح��ف  ك����م����ا 

اإقامة  تعمل احلك�مات على  �س�ي�سرية: »مل 

البنية التحتية الالزمة خالل اأ�سهر ال�سيف 

بعد ال�سيطرة على امل�جة الأوىل«.

اجلن�سية  بريطاين  وه���  ن��اب��ارو،  واأو���س��ح 

اأخ����ف����ق يف ال����ف�����ز مب��ن�����س��ب امل����دي����ر ال���ع���ام 

ق��ائ��اًل   ،2017 ع���ام  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ملنظمة 

تعمل  مل  اإذا  ال��ث��ان��ي��ة.  امل���ج��ة  ن���اج��ه  »الآن 

التحتية  البنية  جتهيز  ع��ل��ى  )احل��ك���م��ات( 

ال���الزم���ة ف�����س��ت��ك���ن ل��دي��ن��ا م���ج��ة ث��ال��ث��ة يف 

اأوائل العام املقبل«.

جاء ذلك بعد ي�من من ق�ل هانز كل�غ، 

ال�سحة  اأوروب������ا مب��ن��ظ��م��ة  ����س����ؤون  م�����س���ؤول 

28% من  اأوروب����ا م�����س���ؤول��ة ع��ن  اإن  ال��ع��امل��ي��ة، 

احلالت العاملية، و26% من ال�فيات.

72 مليون اإ�صابة حول العامل

امل�ستجد  ك����رون���ا  ف��رو���س  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ح�ل  اإ�سابة  ملي�ن   72 م��ن  اأك��رث  �سجل  ق��د 

تقريباً،  �سنة  قبل  تف�سيه  ب��دء  منذ  ال��ع��امل 

وبلغ  ملي�نا،  املتعافن37  ع��دد  جت��اوز  فيما 

عدد ال�فيات اأكرث من ملي�ن ون�سف حالة.

دول  املتحدة  ال���لي��ات  تت�سدر  ذل��ك،  اإىل 

العامل من حيث عدد الإ�سابات، تليها الهند 

ث���م ال���ربازي���ل وف��رن�����س��ا ورو����س���ي���ا واإ���س��ب��ان��ي��ا 

وامل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة واإي���ط���ال���ي���ا والأرج���ن���ت���ن 

وب�لندا  واأملانيا  وبرو  واملك�سيك  وك�ل�مبيا 

واإيران.

العامل  دول  املتحدة  ال�ليات  تت�سدر  كما 

ال��ربازي��ل  ال���ف��ي��ات، تليها  اأع����داد  م��ن ح��ي��ث 

واإيطاليا  املتحدة  واململكة  واملك�سيك  والهند 

وفرن�سا.

الدكتورة أفنان الشعيبي رئيس جديد لمجلس إدارة المنتدى 
العربي الدولي للمرأة

موجة ثالثة من الوباء قادمة للعالم وإال..هذه االستثناءات

وكاالت - اأبوظبي

ط���م���اأن���ت م��ن��ظ��م��ة ال�������س���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة، 

الثنن، اأطفال العامل باأن �سانتا كل�ز »بابا 

ن�يل« يتمتع مبناعة �سد فرو�س ك�رونا، 

و�سيك�ن بالتايل قادراً على تقدمي الهدايا 

دي�����س��م��رب   25 اإىل   24 ل��ي��ل��ة  يف  ل���الأط���ف���ال 

املقبل.

اجل��ائ��ح��ة  اإدارة  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ة  وق���ال���ت 

يف امل��ن��ظ��م��ة، م��اري��ا ف���ان ك��رك���ف »اأت��ف��ه��م 

ال�سن«،  كبر  لأن��ه  كل�ز  �سانتا  على  القلق 

ال�باء  ي�سّكل  عمرية  فئة  من  بالتايل  وه� 

اأكرب عليها. خطراً 

ون��ق��ل��ت »ف��ران�����س ب���ر����س« ع���ن ك��رك���ف 

�سانتا  اإن  ل��ك��م  اأق����ل  اأن  »اأ���س��ت��ط��ي��ع  ق���ل��ه��ا 

ن �سد هذا الفرو�س« ، م�سرة  كل�ز حم�سّ

اإىل اأنها اأجرت معه حمادثة ق�سرة.

َة قائلًة »اإنه يف حال جيدة  واأ�سافت العاملمِ

جداً، وكذلك ال�سيدة كل�ز، وهما م�سغ�لن 

للغاية يف ال�قت الراهن«.

وط��م��اأن��ت ف��ان ك��رك���ف اأي�����س��اً الأط��ف��ال 

ال���ذي���ن ي��ت�����س��اءل���ن ه���ل ت���اأث���ر ���س��ان��ت��ا ك��ل���ز 

بع�س  اإىل  ال�سفر  على  بالقي�د  الآخ���ر  ه��� 

الدول. واأكدت اأنه »�سيك�ن قادراً على دخ�ل 

رغبته،  وف��ق  منه«  واخل��روج  اجل���ي  املجال 

بالتايل »ت�زيع هداياه«. و�سي�ستطيع 

ل���ك���ّن ف����ان ك���رك����ف ح��ر���س��ت ع��ل��ى اأن 

بن�سائح  لالأطفال  املفرحة  الأخ��ب��ار  تقرن 

ال�قائية. بالإجراءات  تتعلق 

جميع  يفهم  »اأن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و���س��ددت 

اأط����ف����ال ال����ع����امل �����س����رورة ال���ت���ق���ّي���د ال���ت���ام 

ب��ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي ب��ي��ن��ه��م وب����ن ���س��ان��ت��ا 

كل�ز«.

اأن ي���اأووا  ودع���ت اخل��ب��رة الأط��ف��ال اإىل 

امل��ي��الد«،  عيد  ع�سية  »ب��اك��راً  ال��ف��را���س  اإىل 

اأم ل�لدين �سغرين،  انها هي نف�سها  علماً 

على  ق��ادراً  �سيك�ن  كل�ز  »�سانتا  اأن  مكررًة 

ال�سفر ح�ل العامل لتقدمي هداياه«.

خبر سار لألطفال.. بابا نويل محصن ضد كورونا

أميركي اشترى 160 تذكرة يانصيب.. 
وفاز 160 مرة

القارب العجيب.. اختفى 10 سنوات 
وعاد بـ«مفاجأة كبرى«

تكنولوجيا تسخين التبغ تمهد الطريق 
لمستقبل خاٍل من الدخان

حقيقة العثور على كنز مدفون
 في مكة 

ترجمات - اأبوظبي

ا���س��رتى رج���ل اأم��رك��ي م��ن ولي��ة 

160 تذكرة يان�سيب، فكانت  فرجينيا 

األ��ف دولر، وفق   800 ب��� ف���زه  �سببا يف 

م����ا ذك����رت����ه وك����ال����ة »ي����ن���اي���ت���د ب��ر���س 

اإنرتنا�سي�نال«.

وق�����ال ك������ام ك���رو����س م���ن م��ن��ط��ق��ة 

160 ت��ذك��رة  »دام��ف��ري��ز« اإن���ه ا���س��رتى 

للف�ز باإحدى ج�ائز اليان�سيب، التي 

دي�سمرب، م�سرا   5 نتائجها  اأعلن عن 

نف�س  حملت  ال��ت��ذاك��ر  جميع  اأن  اإىل 

الرقم »7314«.

وع���ن ���س��ب��ب اخ��ت��ي��اره ه���ذا ال��رق��م، 

برناجما  يتابع  ك��ان  اأن���ه  ك��رو���س  ذك��ر 

ت��ل��ف��زي���ن��ي��ا ث����م مل����ح ال����رق����م خ���الل���ه، 

ال��رق��م  ه���  ه���ذا  اأن  »���س��ع��رت  م�سيفا 

الذي �سيجلب يل احلظ«.

ك��ل  ف������ازت  ح���ي���ث  ك������ان،  م����ا  وذاك 

160 ب��اجل��ائ��زة ال��ك��ربى،  ال��ت��ذاك��ر ال������

5 اآلف دولر،  وكانت قيمة كل تذكرة 

األف دولر يف   800 ب� اأنه فاز  مما يعني 

املجم�ع.

اإن ه��ذا  ال��ب��داي��ة  »ق��ل��ت يف  وذك����ر: 

الأمر م�ستحيل.. حتققت من الأرقام 

82 مرة.. اإنه �سع�ر خيايل«.

�سيفعله  م��ا  بعد  ك��رو���س  يقرر  ومل 

مبا ح�سده من اأم�ال.

ترجمات - اأبوظبي

على  الظه�ر  اإىل  �سيد  ق��ارب  ع��اد 

يقرب  ما  م��رور  بعد  اليابان  �س�اطئ 

ال��زم��ن ع��ل��ى اختفائه،  م��ن ع��ق��د م��ن 

املحيط  م��ن  »ت�س�نامي«  اج��ت��اح  ح��ن 

الهادئ، وت�سبب مبقتل الآلف.

قبالة  ال�سغر  القارب  على  وعرث 

من  �سابق  وق��ت  يف  هات�سيغ�  ج��زي��رة 

املحيط  يف  اختفائه  بعد  ال�سهر،  ه��ذا 

منذ 9 �سن�ات و9 �سه�ر، ح�سبما ذكرت 

�سحيفة »ذا غارديان« الربيطانية.

وقع  ال��ذي  ال�«ت�س�نامي«  وت�سبب 

زل��زال  عن  والناجم   ،2011 مار�س  يف 

األ��ف   18 بقتل  درج���ات،   9 ق���ت��ه  بلغت 

�سخ�س، ودمر م�ساحة كبرة.

ووف��������ق و�����س����ائ����ل اإع���������الم حم��ل��ي��ة 

عليه  عرث  الذي  القارب  فاإن  يابانية، 

5.5 مرتا، تابع  م�ؤخرا والبالغ ط�له 

لأ�سط�ل �سيد مدينة كي�سين�ما.

واأث�����������ارت ال���ك���م���ي���ة ال����ك����ب����رة م��ن 

ال�����س��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة ال��ت��ي ع��رث عليها 

الذي  املكان  ح���ل  تكهنات  ال��ق��ارب  يف 

ب��ه  ي��ن��ت��ه��ي  اأن  ق���ب���ل  اإل����ي����ه،  اجن������رف 

ال���اق��ع��ة على  امل���ط���اف يف ه��ات�����س��ي��غ��� 

العا�سمة  ج��ن���ب  كيل�مرت   300 بعد 

ط�كي�.

وف���ي���م���ا مي���ك���ن اع���ت���ب���اره م���ف���اج���اأة 

ك��������������ربى، رج�����������ح اأح��������������د اخل�����������رباء 

املتخ�س�سن بعامل البحار يف ت�سريح 

اأن  اليابانية،  »ماينيت�سي«  ل�سحيفة 

ال�ساحل  اإىل  و�سل  قد  ال��ق��ارب  يك�ن 

م�سيفا  امل��ت��ح��دة،  ل��ل���لي��ات  ال��غ��رب��ي 

نقله  ال�سمايل  ال���س��ت���ائ��ي  التيار  اأن 

جلن�ب �سرق اآ�سيا، يف حن اأعاده تيار 

»ك�رو�سي�« اإىل م�طنه باليابان.

املتحدة  بال�ليات  مناطق  وكانت 

ر�����س����دت و�����س�����ل اأ����س���ي���اء م�����س��دره��ا 

ال���ي���اب���ان ب��ع��د وق������ع »ال��ت�����س���ن��ام��ي« 

املدمر، ففي اأبريل 2012، عرث زوجان 

بخليج  ميدلت�ن  ج��زي��رة  يف  يعي�سان 

األ�سكا على كرة قدم، تع�د ملدر�سة يف 

اليابانية. اإي�اتي  حمافظة 

خ��ف��ر  اأغ��������رق  ال�������س���ه���ر،  ذات  ويف 

ال�����س���اح��ل الأم��رك��ي ق���ارب �سيد يف 

خ��ل��ي��ج األ����س���ك���ا ك���ان ق���د اجن����رف من 

اع��ت��ربه خ��ط��را على  اأن  ال��ي��اب��ان، بعد 

ال�سحن. حركة 

االنباط-عمان

يعتقد الكثرون باأن مفه�م ت�سخن 

التبغ،  التبغ يعد جديداً �سمن �سناعة 

لي�س  ذات����ه  ب��ح��د  امل��ف��ه���م  ه����ذا  اأن  اإل 

باجلديد كلياً، فقد ُعرف منذ اأكرث من 

عقدين. هنا، يطرح الت�ساوؤل نف�سه، اإن 

فما  باجلديد،  لي�س  التبغ  ت�سخن  كان 

ه� اجلديد اإذن؟

لت�سخن  مبتكرة  لآلية  الت��سل  اإن 

ال��ت��ب��غ ي���ع���رّب ع���ن اب���ت���ك���ار ل��ي�����س ف��ق��ط 

و�سناعته،  التبغ  بت�سخن  يتعلق  فيما 

وبتقدمي بدائل جديدة، بل ويف اإحداث 

ت��غ��ي��ر ج����ه���ري ي���ق����د ل��ر���س��م م��ع��امل 

ك���ن هذه  ال��دخ��ان؛  م�ستقبل خ��اٍل من 

بالن�سبة  اأف�سل  البدائل تعترب خمرجاً 

ل��ل��م��دخ��ن��ن ال��ب��ال��غ��ن ل��الب��ت��ع��اد ع��ن 

ال�سجائر. ا�ستهالك 

البديلة   املنتجات  يف  اجل��دي��د  ولعل 

ت�سخن  تعتمد  اأنها  ه�   IQOS مثل 

ذل��ك ي�سهم  اأن  ال��ت��ب��غ ل ح��رق��ه، ح��ي��ث 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ر يف ت��خ��ف��ي�����س م�����س��ت���ي��ات 

تقف  ال��ت��ي  ال�����س��ارة  الكيميائية  امل����اد 

امل��رت��ب��ط��ة  الأم�����را������س  غ���ال���ب���ي���ة  وراء 

ب��ال��ت��دخ��ن خ��الف��اً ل��الع��ت��ق��اد ال�����س��ائ��د 

ال��ذي  ه���  النيك�تن  ب���اأن  م�سى  فيما 

فاإن  اإىل ذلك،  بالإ�سافة  وراءه��ا.  يقف 

ح�سية  جت��رب��ة  ي���ف��ر   ،IQOS منتج 

مم��اث��ل��ة مل���ذاق ون��ك��ه��ة ال��ن��ي��ك���ت��ن، دون 

اأق��ل،  دخ���ان، ول رم���اد، ورائ��ح��ة عالقة 

واإن كان ل يخل� من ال�سرر.

ابتكار  يف  حم�رياً  دوراً  العلم   لعب 

النظر  عند  الدخان،  من  خالية  بدائل 

عن كثب لعملية التدخن، فاإن املتمعن 

لدى  التقليدية  ال�سجائر  ب��اأن  �سيجد 

على  يحت�ي  دخ��ان��اً  تنتج  ا�ستهالكها، 

امل���اد  م��ن  كبر  ق��در  وع��ل��ى  النيك�تن 

ملركباتها  ن��ظ��راً  ال�����س��ارة،  الكيميائية 

ول��ع��م��ل��ي��ة الح������رتاق امل��ع��ت��م��دة ف��ي��ه��ا. 

باأن  ال�سائد خطاأً  العتقاد  وعلى عك�س 

ال��ن��ي��ك���ت��ن ي��ن��ط���ي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

الكيميائية  ال��ع��ن��ا���س��ر  ف���اإن  الأ����س���رار، 

ال���ن���اجت���ة ع���ن ح����رق ال���ت���ب���غ، ه���ي ال��ت��ي 

حتمل وزر التاأثرات ال�سارة للتدخن. 

ومن خالل تقليل هذه امل�اد وا�ستبدال 

الت�سخن. عملية احلرق بعملية 

اأف�سل؛  نح�  على  الأم��ر  ولت��سيح 

ع��ن��د اإ����س���ع���ال ���س��ي��ج��ارة م���ن ال�����س��ج��ائ��ر 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ف��اإن��ه��ا ع��ل��ى ال���ف����ر ت��ب��داأ 

 600 ب����الح����رتاق ع��ن��د درج�����ة ح������رارة 

ب��ف��ع��ل  ي����زي����د  م�����ا  اأو  م���ئ����ي���ة  درج��������ة 

الإ����س���ع���ال، ب��ي��ن��م��ا وم��ق��اب��ل ذل����ك، عند 

ا���س��ت��ه��الك ن��ظ��ام ت�����س��خ��ن ال��ت��ب��غ، ف��اإن 

يعمل  فيه  الإلكرتوين  الت�سخن  نظام 

معينة  ح���رارة  ل��درج��ة  الت�سخن   على 

بكثر  اأق��ل  م�ست�يات  م��ع  ح��رق��ه،  دون 

باملقارنة  ال�سارة  الكيمائية  امل���اد  من 

م��ع ال�����س��ج��ائ��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وال��ت��ي يتم 

اإنتاجها مع الهباء اجل�ء املحت�ي على 

النيك�تن.

رو�سيا اليوم

الت�ا�سل  م���ق��ع  ع��ل��ى  ن�سطاء  ت���داول 

الج��ت��م��اع��ي »ت����ي���رت« خ����الل ال�����س��اع��ات 

امل��ا���س��ي��ة جم��م���ع��ة ���س���ر ق��ي��ل اإن��ه��ا لكنز 

مدف�ن عرث عليه يف مدينة مكة املكرمة.

واأثار اخلرب �سجة يف اململكة، الأمر 

ال����ذي دف���ع ه��ي��ئ��ة م��ك��اف��ح��ة الإ���س��اع��ات 

ال�������س���ع����دي���ة ل��ل��ت������س��ي��ح، ح���ي���ث ق��ال��ت 

الث���ن���ن ع���رب ���س��ف��ح��ت��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة يف 

م�قع »ت�يرت«: » ما يتداول عن العث�ر 

على كنز مدف�ن يف مكة غر �سحيح«.

واأ�سافت: »هي اإ�ساعة قدمية تنت�سر 

ونا�سرها  لأخ����رى،  مدينة  م��ن  �سن�يا 

اأر�سيف  من  ع�س�ائية  �س�را  ي�ستخدم 

الأنرتنت«.


