
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الحنيطي: القوات المسلحة 
مستمرة بالحفاظ على أمن 

واستقرار المملكة

الصحة تدعو المواطنين لالهتمام ببرنامج 
التطعيم الوطني لحماية اطفالهم

 28 وفاة و2561 إصابة بفيروس كورونا و4029 
حالة شفاء

االنباط-عمان 

امل�شرتكة  الأرك����ان  هيئة  رئي�س  ق��ال 

ال����ل����واء ال���رك���ن ي��و���ش��ف احل��ن��ي��ط��ي اإن 

ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة م�����ش��ت��م��رة يف ال��ق��ي��ام 

بواجبها الرئي�س املتمثل باملحافظة على 

اأمن وا�شتقرار اململكة.

واكد خالل زيارة الثالثاء، اإىل كتيبة 

احدى  ال�شاد�شة،  الآلية  امللكي  احلر�س 

ال�شرقية،  الع�شكرية  املنطقة  وح���دات 

����ش���رورة ب���ذل اأق�����ش��ى اجل��ه��ود حلماية 

الوطن ومقدراته والوقوف �شفاً واحداً 

امل�شا�س  نف�شه  ل��ه  ت�شول  م��ن  ك��ل  ب��وج��ه 

باأمن الوطن وا�شتقراره.

اإىل  احلنيطي  الركن  اللواء  وا�شتمع 

اإي���ج���از ع�����ش��ك��ري، ق��دم��ه ق��ائ��د ال��وح��دة 

العملياتية  وال���واج���ب���ات  امل��ه��م��ات  ح���ول 

والتدريبية التي تنفذها الوحدة، اإ�شافة 

�شتنفذها  التي  امل�شتقبلية  اخلطط  اإىل 

خالل املرحلة املقبلة.

ك���م���ا ت����اب����ع رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة الأرك��������ان 

امل�����ش��رتك��ة مت��ري��ن��اً خ��ا���ش��اً ب����رد ال��ف��ع��ل 

ال�شريع.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ت�شجيل  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اإ�شابة بفريو�س كورونا  28 وفاة و2561 

امل�����ش��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س الأرب����ع����اء، 

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 3465 وفاة 

و267585 اإ�شابة.

وتوّزعت الإ�شابات على 926 حالة يف 

حمافظة العا�شمة عّمان، و771 حالة يف 

حمافظة اإربد، منها 81 حالة يف الرمثا، 

و136  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و174 

حالة يف حمافظة الزرقاء، و124 حالة يف 

حمافظة البلقاء، و90 حالة يف حمافظة 

جر�س،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و74  امل��ف��رق، 

و60  ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و66 

يف  حالة  و53  م��اأدب��ا،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة الكرك، و50 حالة يف حمافظة 

و37 حالة يف حمافظة معان،  الطفيلة، 

منها 8 حالت يف البرتا.

التفا�صيل �ص »3«

اخلمي�س   1  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  17  كانون الأول  2020 م - العدد  5545    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

تشديد الرقابة على تسعيرة عالج 
مصابي كورونا بـ »الخاصة«

االأنباط_جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

اأوقاتكم بكل اخلري ودعنا ن�شع  اأ�شعد اهلل 

مع  البلد  و�شط  حفريات  ق�شية  دولتكم  اأمام 

ت��ع��اق��ب��ت عليها ع��دة  ب���اأن ع��م��ان  ال��ت��ام  ال��ع��ل��م 

باقًيا  زال  م��ا  ح�شاري  اإرث  ت��رك��ت  ح�����ش��ارات 

منذ اآلف ال�شنني ول داعي لذكرها وتفا�شيل 

خالل  ح�شل  م��ا  ولكن  ال�شابقة،  الأمم  ه��ذه 

احلفريات من اأخطاء �شاهمت يف تدمري جزء 

مهم من الآثار التي مت اكت�شافها.

دولة الرئي�س

ح����ني ي����ك����ون ه����ن����اك ي���ق���ني ب������اأن م��ن��ط��ق��ة 

اآث���ار  اأث��ري��ة وحت���وي  احل��ف��ري��ات ه��ي منطقة 

من  احلفر  عملية  تتم  اأن  املفرت�س  من  ك��ان 

خ���الل ات���خ���اذ الح��ت��ي��اط��ات ال���الزم���ة ب��ع��ي��ًدا 

اآل���ي���ات ث��ق��ي��ل��ة ق��ام��ت باحلفر  ع��ن ا���ش��ت��خ��دام 

�شالمة  لتحقيق  املتبعة  ال�����ش��روط  غياب  م��ع 

ال��ق��ط��ع الأث���ري���ة لأن الأ����ش���ل يف احل��ف��ري��ات 

فحو�شات  لإج��راء  خا�شعة  تكون  اأن  الأثرية 

ت��ق��ن��ي��ة م����ن خ�����الل الأ�����ش����ع����ة وال���ت���ج���ه���ي���زات 

احلديثة التي ت�شتخدم للك�شف عن الفراغات 

كان  وبالتايل  املوجودات  ملعرفة  احليز  �شمن 

اأم��ان��ة ع��م��ان واجل��ه��ات املخت�شة  ي��ج��ب ع��ل��ى 

م��ن��ه��ا دائ�����رة الآث�����ار ال��ع��ام��ة و���ش��رك��ائ��ه��ا من 

ه��ذا  ت�شتثمر  اأن  خمت�شة  وب��ع��ث��ات  ج��ام��ع��ات 

مبا�شر  بث  عمل  خ��الل  من  اإعالمًيا  احل��دث 

م��ن م��وق��ع احل���دث ب��دع��وة وم�����ش��ارك��ة ق��ن��وات 

يف  ال�شياحي  الرتويج  قق  حتحُ دولية  اإعالمية 

ما  مثل  احل�شر  ل  املثال  �شبيل  وعلى  الأردن 

ح�شل باإحدى الأهرامات يف م�شر عندما مت 

ال��ه��رم مع  ال��روب��وت للحفر داخ���ل  ا���ش��ت��خ��دام 

�شي�شهم  وبالتايل  عاملية  قناة  على  مبا�شر  بث 

يف  ال�شياحي  اجل��ذب  يف  الإعالمي  ال�شتثمار 

الأردن.

دولة الرئي�س

ي�شع  قرار  هناك  يكون  اأن  ا  اأي�شً يحُفرت�س 

ح��ال  يف  وال��ب��دائ��ل  املحتملة  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 

ميكن  ل  والتي  الآث��ار  من  املزيد  اكت�شاف  مت 

اآثار  على حماية  تعمل  ق��رارات  مع  اخرتاقها 

دولية خمت�شة  بالتعاون مع منظمات  املدينة 

الق�شوى. وبال�شرعة 

دولة الرئي�س

كوننا ل زلنا يف البدايات مع اليقني التام 

اآثار ح�شا�شة كالنقو�شات  باأنه قد تكون هناك 

الف�شيف�شائية وغريها وهذه حتتاج اإىل طرق 

عليها  واملحافظة  عنها  للك�شف  وفنية  علمية 

م���ع الإب���ق���اء ع��ل��ى ����ش���رورة ال��ب��ث الإع���الم���ي 

��ع��ط��ي ال�������ش���ورة الأث���ري���ة  امل��ب��ا���ش��ر ال�����ذي ���ش��يحُ

��ح��ق��ق الإب���ت���ع���اد عن  وال�����ش��ي��اح��ي��ة ل��ل��وط��ن ويحُ

ال��ت��ي تنطلق ه��ن��ا وه��ن��اك وت��ك��ون  الإ���ش��اع��ات 

ع��م��ان حم���ج ���ش��ي��اح��ي م�����ش��ج��ل ع��ل��ى خ��ارط��ة 

العامل الثري وال�شياحي .

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

البنك العربي يعّزز خدمات بطاقاته االئتمانية 
بميزات إضافية عبر تطبيق »عربي موبايل«

 وزيرة الصناعة: انشاء مجالس قطاعية بشراكة 
مع القطاع الخاص

 االنباط- عمان

ال��ع��رب��ي م���وؤخ���راً جمموعة  ال��ب��ن��ك  اأط��ل��ق   

الئتمانية  ل��ب��ط��اق��ات��ه  اجل��دي��دة  امل��ي��زات  م��ن 

م��ن خ��الل تطبيق »ع��رب��ي م��وب��اي��ل« وذل��ك يف 

اإطار جهود البنك العربي الرامية اىل توفري 

الرقمية  امل�شرفية  واحللول  اخلدمات  اأحدث 

متطورة  م�شرفية  جتربة  لتقدمي  وتوظيفها 

و���ش��ل�����ش��ة ل��ع��م��الئ��ه ���ش��م��ن اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات 

والأمان. ال�شهولة 

ومن بني امليزات اجلديدة التي مت توفريها 

من خالل تطبيق »عربي موبايل« ميزة حتليل 

الإنفاق ال�شهري للبطاقة والتي تقدم حلامل 

البطاقة حتليل ملدفوعاته ال�شهرية التي متت 

ال�شابقة،  بالأ�شهر  مقارنتها  البطاقة مع  عرب 

مما يتيح له التعرف على م�شروفاته واإدارتها  

اإ���ش��اف��ة  خدمة  ك��ذل��ك مت  وم��رون��ة.  ب�شهولة 

بكل  فورياً  افرتا�شية  ائتمانية  بطاقة  اإن�شاء 

بطاقة  وه��ي  الأم���ان،  درج���ات  وباأعلى  �شهولة 

ال��ك��رتون��ي��ة ل��ال���ش��ت��خ��دام ع���رب الن���رتن���ت اأو 

وت�������ش���در بنف�س  ك���ا����س  ع���رب���ي م���وب���ي  خ���دم���ة 

وتهدف  الأ�شلية،  للبطاقة  الئتماين  ال�شقف 

الت�شوق  عند  اأك��ر  و�شهولة  اأم��ان  توفري  اإىل 

ال��ت��زوي��ر  خم��اط��ر  م��ن  والتقليل  الل��ك��رتوين 

ي��ت��ح��ّك��م  اأن  ل��ل��ع��م��ي��ل  ومي���ك���ن  والح����ت����ي����ال. 

اللكرتونية  البطاقة  ه��ذه  �شالحية  بتاريخ 

�شهراً(   12 اإىل  واح��د  �شهر  )م��ن  الفرتا�شية 

امل�شموح  احلركات  عدد  حتديد  اإىل  بالإ�شافة 

وت�شم  ال��ب��ط��اق��ة.  �شالحية  ف��رتة  خ��الل  ب��ه��ا 

عن  ال�شتف�شار  ميزة  اأي�شاً  اجل��دي��دة  امل��ي��زات 

الرقم ال�شري عرب تطبيق »عربي موبايل«.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

اأكدت وزيرة ال�شناعة والتجارة والتموين   

ان�شاء  ب�شدد  ال����وزارة  ان  علي  مها  املهند�شة 

القطاع  م��ع  ب�����ش��راك��ة  قطاعية  جم��ال�����س  �شتة 

اخل���ا����س ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى او�����ش����اع ال��ق��ط��اع��ات 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ���ش��واء ب��ال���ش��واق 

الداخلية او اخلارجية.

عرب  ح��واري��ة  خ��الل  علي  املهند�شة  وق��ال��ت 

الأردن��ي��ة  ال�����ش��ادرات  دور  ح��ول  زووم  تطبيق 

لها  �شيكون  املجال�س  ه��ذه  ان  لها،  وال��رتوي��ج 

للت�شدير،  قطاعية  ا�شرتاتيجيات  لو�شع  دور 

ل���الن���ت���ق���ال اىل  ت�����ش��ع��ى  ال���������وزراة  ان  م����وؤك����دا 

ت�شتفيد  ح��ت��ى  ال��ق��ط��اع��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

ال�شركات من ذلك والدخول ل�شواق تقليدية 

وجديدة.

وب��ي��ن��ت خ����الل احل����واري����ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا، 

الردنيني  امل�شدرين  جمعية  الثالثاء،  م�شاء 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���رك���ز امل�������ش���روع���ات ال��دول��ي��ة 

التي  التقليدية  غ��ري  ال����ش���واق  ان  اخل��ا���ش��ة، 

ال�شوق  ه��ي  فيها  ال��ت��واج��د  اإىل  الردن  ي�شعى 

على  �شتبني  ال�����وزارة  ان  م��وؤك��دة  الف��ري��ق��ي��ة، 

اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع 

اخلا�س خالل ال�شنوات املا�شية.

ل��دي��ه��ا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة  ان  اىل  وا�����ش����ارت 

اجنازها  على  تعمل  واج��راءات  ا�شرتاتيجيات 

ل���ت���ع���زي���ز ال�����������ش�����ادرات الأردن������ي������ة ل���ال����ش���واق 

ال���ت���ي  ال������ربام������ج  اإىل  لف�����ت�����ة  اخل�����ارج�����ي�����ة، 

امل�شاريع  لتطوير  الردن��ي��ة  املوؤ�ش�شة  تنفذها 

لعمليات  وامل��وج��ه��ة  )ج��ي��دك��و(،  الق��ت�����ش��ادي��ة 

الت�شدير. دعم 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

 وّج�������ه رئ���ي�������س ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ش��ر 

الرقابّية  واجلهات  ال�شّحة  وزارة  اخل�شاونة 

ال���رق���اب���ة ع��ل��ى م����دى الل���ت���زام  ت�����ش��دي��د  اإىل 

ب��ال��ت�����ش��ع��رية ال��ت��ي ح��ّددت��ه��ا احل��ك��وم��ة ل��ع��الج 

امل�شت�شفيات  يف  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  امل�����ش��اب��ني 

ة. اخلا�شّ

للجل�شة  ت��روؤّ���ش��ه  واأّك����د اخل�����ش��اون��ة خ��الل 

الأرب��ع��اء  ام�����س  ال����وزراء  ال��ت��ي عقدها جمل�س 

ال��واردة  ال�شكاوى  جميع  متابعة  �شرورة  على 

والتحّقق  اخل�شو�س،  بهذا  ال�شّحة  وزارة  اإىل 

الالزمة  القانونّية  الإج���راءات  واتخاذ  منها، 

ب�شاأن املخالفات التي تثبت.

على �شعيد اآخر، وافق جمل�س الوزراء على 

العمالة  ملغادرة  النهائي  املوعد  تاريخ  متديد 

غ���ري الأردن����ّي����ة اأرا�����ش����ي امل��م��ل��ك��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة 

م���ن الإع�����ف�����اءات امل��م��ن��وح��ة ل��ه��ا ح��ت��ى ت��اري��خ 

لل�شعوبات  نظراً  القرار  وياأتي  2021/5/31م. 

ك��ورون��ا،  جائحة  بها  ت�شّببت  ال��ت��ي  وامل��ع��ي��ق��ات 

واإغالق العديد من الدول ملطاراتها.

التفا�صيل �ص »2«

األسيرات الفلسطينيات: صرخاٌت 
مكتومة في قبور متنقلة

االنباط-وكاالت

اأول  ي��ل��ت��ّف  الكلمة  بتلك  م��ع��ت��ق��ل��ة«..  اأن���ِت   «

نحو  خطواتها  اأوىل  وتبداأ  حريتها،  حول  قيد 

مازالوا  اأط��ف��اًل  خلفها  تاركًة  ال�شجون،  ظلمة 

واأفئدًة  ال�شمت  تبكي  وعيوناً  حلمهم،  يكملون 

تلهج بالتكبري.                            واقٌع تعي�شه 

اأي حلظة  الفل�شطينيات وذووهّن يف  الأ�شريات 

الكاذبة  الت��ه��ام��ات  ي��دع��ي  اح��ت��الل  حت��ت حكم 

يلجاأ  التهم  يفقد  وعندما  اعتقالهّن،  لتربير 

اأدن��ى  اإداري�����اً لأ���ش��ه��ر ع��دة دون  اإىل اع��ت��ق��ال��ه��ّن 

م�شوؤولية

وانتهاك اعتقال 

» من اللحظة الأوىل اإيل بحكيلك فيها اأنِت 

واإرادت����ِك«  ح��ري��ت��ِك  ف��ق��دِت  اأن���ِك  يعني  معتقلة 

ه��ك��ذا حت��دث��ت ل��ن��ا امل��ع��ل��م��ة امل��ق��د���ش��ي��ة ه��ن��ادي 

احل����ل����واين ع���ن جت��رب��ت��ه��ا يف الع���ت���ق���ال ح��ي��ث 

اعتقلت اثنني و�شتني مرة

اأدن����ى  ت��ف��ق��د  الأ�����ش����رية  اأّن  اإىل   ، واأ�����ش����ارت 

مبجرد  ال�شجان  اأمر  حتت  وت�شبح  متطلباتها 

اأكر  لالقتحام  بيتها  تعر�س  و  كما  اعتقالها، 

م���ن خ��م�����س م�����رات ومت ت��خ��ري��ب حم��ت��وي��ات��ه، 

التاأمني  قطع  عن  ف�شاًل  �شيارتها،  ومالحقة 

اأبنائها. ال�شحي عنها وعن 

ت�����ق�����ول   وع������������ن م�������ع�������ان�������اة الأ�������������ش������������رية 

خا�شة  مرهقة  ف��رتة  هو  احللواين:«التحقيق 

واأّن ج�شد املراأة يختلف عن ج�شد الرجل حيث 

يتم فح�س املالب�س كل يوم.

التفا�صيل �ص »9«

أورانج األردن تهيئ مركز بيانات البنك 
االستثماري

 اتفاقية تعاون لتحسين جودة 
خدمات العاملين بقطاع المياه

 أيلة تنهي استعدادتها لالحتفال 
بعيد الميالد المجيد مع تطبيق 

االنباط- عمان متكامل للقواعد الصحية 

(ال��ب��ن��ك   INVESTBANK د���ش��ن   

الأردن  اأوراجن  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ش��ت��ث��م��اري) 

م��رك��ز ب��ي��ان��ات م��ت��ق��دم ل��ت��ل��ب��ي��ة الح��ت��ي��اج��ات 

امل���ت���ط���ورة وامل��ت��ن��وع��ة ل��ع��م��الئ��ه، ح��ي��ث ق��ام��ت 

ال��ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  ب��ا���ش��ت��ب��دال  الأردن  اأوراجن 

اأح����دث ط���راز ل�شمان  ب��ت��ق��ن��ي��ات م��ن  ال�����ش��اب��ق 

الرقمية،  البنك  بخدمات  والرتقاء  ال�شرعة 

الأداء  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ت��ط��ور  امل��رك��ز  ه���ذا  لي�شهم 

واملوثوقية والأمان لكافة اخلدمات املقّدمة.

وت�����ع�����ّد ه������ذه اخل�����ط�����وة ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة ل��� 

.INVESTBANK

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

 وق���ع اأم����ني ع���ام ���ش��ل��ط��ة امل���ي���اه ب��ال��وك��ال��ة 

مع  الأرب��ع��اء،  ام�س  عليمات  اأح��م��د  املهند�س 

العقبة  م��ي��اه  ل�����ش��رك��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  امل����دراء 

لتعزيز  ات��ف��اق��ي��ة  وال���ريم���وك،  الأردن  وم��ي��اه 

م��ف��ه��وم ت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة وت��ب��ادل��ه��ا 

اخل��ربات  وت��ب��ادل  امل��ي��اه  قطاع  موؤ�ش�شات  ب��ني 

وامل���ع���رف���ة وت��ع��زي��ز ال����ق����درات ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى 

بح�شور  عليمات،  واك��د  واملوؤ�ش�شي.  ال��ف��ردي 

مدراء مياه العقبة املهند�س خالد العبيدين، 

الأردن  م��ي��اه  ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي.  وال��رئ��ي�����س 

مياهنا.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-عمان

حت�شرياتها  ا���ش��ت��ك��م��ال  ع��ن  اأي��ل��ة  اأع��ل��ن��ت 

ال�شنة  وراأ����س  املجيد  امل��ي��الد  لعيد  ا�شتقبال 

لتطبيق  متكاملة  وب��ا���ش��ت��ع��دادات  امل��ي��الدي��ة، 

ق����واع����د ���ش��ح��ي��ة ����ش���ارم���ة ت�����ش��م��ل ال��ت��ب��اع��د 

اخلا�شة  ال�شحية  وال�����ش��واب��ط  الج��ت��م��اع��ي، 

 )19-COVID( مبواجهة جائحة كورونا

اآمنة ملرتاديها و�شكانها. لتكفل احتفالت 

التفا�صيل �ص »6«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

جل�سته  يف  ال���ن���واب  جم��ل�����س  اأق�����ر   

ام�س االأربعاء، برئا�سة رئي�س املجل�س 

املحامي عبد املنعم العودات، وح�سور 

هيئة الوزارة، �سيغة الرد على خطاب 

ال���ع���ر����س ال�������س���ام���ي، ال�����ذي اف��ت��ت��ح به 

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

التا�سع  للمجل�س  العادية  الدورة غري 

ع�سر.

ويرفع جمل�سا االأعيان والنواب اإىل 

جالة امللك االحد املقبل، رديهما على 

خطاب العر�س.

ال���ي���م���ن  ن���������واب  ث����م����ان����ي����ة  وادى 

من   80 للمادة  اإ�ستناداً  الد�ستورية، 

ال��د���س��ت��ور، وه���م ال���ن���واب ع��م��ر ال��ن��ر، 

ي���ن���ال ف����ري����ح����ات، ع����دن����ان م�����س��وق��ة، 

ي��ح��ي��ى ع��ب��ي��دات، حم��م��ود ال��ف��رج��ات، 

الكرمي  الغويري، عبد  حممد مو�سى 

الدغمي، وهادية ال�سرحان.

ك�����م�����ا وق���������ف اع�����������س�����اء امل���ج���ل�������س 

واحل���ك���وم���ة، دق��ي��ق��ة ���س��م��ت، وق�����راأوا 

الفاحتة على روح النائبن ال�سابقن، 

حممد �سديفات، ويحيى ال�سعود.

االنباط- عمان

التقى رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة 

اللواء الركن يو�سف احمد احلنيطي، 

يف ال��ك��ل��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��ل��ك��ي��ة، ام�����س 

املختلفة  ب�سنوفهم  ال��ق��ادة  االأرب��ع��اء، 

من م�ستوى قائد كتيبة فاأعلى.

ون���ق���ل ال����ل����واء احل��ن��ي��ط��ي حت��ي��ات 

واع���ت���زاز ج��ال��ة ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى بهم 

اإىل  وبوحداتهم ومروؤو�سيهم، م�سرياً 

اأن اجل��ي�����س م��و���س��ع ال��ث��ق��ة وال��ف��خ��ار، 

�ساحب املكانة والهيبة واالأمل للوطن 

وم�سريته  تاريخه  ع��ر  ق��دم  واالأم���ة، 

اأب���ه���ى ����س���ور اجل��ن��دي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة، 

جميع  مع  التعامل  يف  واملنعة  وال��ق��وة 

املتغريات والتحديات والتهديدات.

االأم��ور  م��ن  واأك���د احلنيطي جملة 

جمال  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  تهم  ال��ت��ي 

ال���ع���م���ل���ي���ات وال����ت����دري����ب وال���ت���اأه���ي���ل 

بخطة  اال�ستمرار  واأهمية  والت�سليح، 

الإب��ق��اء  ال�ساعية  وال��ت��ط��وي��ر  الهيكلة 

اجلي�س   - االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

ال��واج��ب��ات  اأداء  ق����ادرة ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي، 

عالية  ومهارة  باحرتافية  لها  املوكلة 

والدولية  االأقليمية  املتغريات  ملواكبة 

ومتطلبات الع�سر.

وح��������َث ال������ق������ادة يف امل������ي������دان ع��ل��ى 

القتالية وتفعيل  االهتمام باجلاهزية 

يف  ال��ق��وة  ووك���اء  ال�سف  �سباط  دور 

العمود  ب�سفتهم  املختلفة  مواقعهم 

ال��ف��ق��ري ل��وح��دات��ه��م وت�����س��ك��ي��ات��ه��م، 

متطلباتهم  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  وال����وق����وف 

الع�سكرية واملعنوية، موؤكداً اأن القيادة 

العامة تتابع ب�سكل حثيث مع القادة يف 

امليدان جميع هذه االإج��راءات، وتقوم 

بدعم الوحدات االأمامية باحتياجاتها 

واللوج�ستية  والتدريبية  العملياتية 

اجلهود  ال��وح��دات  لهذه  �ساكراً  كافة، 

�سبيل حماية  تبذلها يف  التي  الكبرية 

حدود الوطن واأمنه وا�ستقراره.

اأن  ال��رك��ن احلنيطي،  ال��ل��واء  وب��ن 

االأج��ه��زة  مب�����س��ارك��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

االأم����ن����ي����ة، ت���ق���وم ب������دور ك���ب���ري خ���ال 

ك���ورون���ا م��ن خ���ال م�ساندة  ج��ائ��ح��ة 

موؤ�س�سات الدولة املختلفة يف مواجهة 

ه��ذه االأزم���ة م��ن خ��ال نقاط الغلق، 

م�ست�سفيات  ع��دة  اإن�����س��اء  على  ع���اوة 

م���ي���دان���ي���ة يف اأق���ال���ي���م امل��م��ل��ك��ة ك��اف��ة 

ل��زي��ادة  م��ب��ا���س��رة،  ملكية  ب��ت��وج��ي��ه��ات 

للم�ست�سفيات  اال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة 

القطاع  ول��دع��م  الرئي�سة،  الع�سكرية 

ال�سحي ملواجهة االأزمة.

ووجه رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة 

الع�سكرين  ب��امل��ت��ق��اع��دي��ن  ل��اه��ت��م��ام 

على اختاف رتبهم، وتقدمي الرعاية 

ل��ه��م، م��ب��ي��ن��اً اأن���ه���م ال�����س��ن��د وال���ردي���ف 

االأ�سا�س للقوات امل�سلحة.

وختم حديثه اأن االأردن قوٌي بقواته 

امل�����س��ل��ح��ة واأج���ه���زت���ه االأم���ن���ي���ة ووع���ي 

مواطنيه، وهو قادر على امل�سي قدماً 

حتت  اهلل  بعون  م�سرق  م�ستقبل  نحو 

ظل قيادتنا الها�سمية احلكيمة.

 النواب يقر صيغة الرد على 
خطاب العرش

 رئيس هيئة األركان المشتركة 
يلتقي عددًا من القادة العسكريين

االنباط- عمان

 ك���رم امل��ج��ل�����س االإمن���ائ���ي ال��ع��رب��ي ل��ل��م��راأة 

واالعمال خال احتفال اأقيم اأم�س يف لبنان، 

حتت عنوان »ب�سمة قائدة«، 21 امراأة عربية، 

ال�سباغ  وهبة  اآم��ال اجلبور  الزميلتان  بينهن 

من االأردن.

وق��ال��ت رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س ال��دك��ت��ورة اإمي���ان 

غ�سن خال حفل التكرمي الذي مت بالتعاون 

مع احتاد الغرف التجارية العراقية اإن »ب�سمة 

يف  والقياديات  ال��رائ��دات  لكل  من�سة  ق��ائ��دة« 

العملية  م�سريتهن  مل��واك��ب��ة  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 

وب�����س��م��ت��ه��ن امل�����س��رف��ة يف جم��ت��م��اع��ت��ه��ن وه��ى 

ر���س��ال��ة امل��ج��ل�����س االإمن����ائ����ي ال��ع��رب��ي ل��ل��م��راأة 

واالعمال للعرب وللعامل.

واأك��������دت ق�����وة وع���ن���ف���وان امل��������راأة ال��ع��رب��ي��ة 

و���س��ره��ا ع��ل��ى حت���م���ّل ال�����س��ع��اب وم��واج��ه��ة 

ال��ع��دي��د من  ه��ن��اك  اأن  اإىل  االأزم������ات، الف��ت��ة 

ال��ن��م��اذج ال��ع��رب��ي��ة ق���ائ���دات ف���اع���ات يعملن 

ب�سمت اأينما كان موقعهن.

وكرم املجل�س 21 امراأة عربية من االأردن، 

ال����ع����راق، ليبيا،  ل��ب��ن��ان،  ف��ل�����س��ط��ن،  ����س���وري���ا، 

تون�س،  اليمن،  م�سر،  موريتانيا،  ال�����س��ودان، 

واجلزائر.

اللقاء  خ��ال  حتدثت  اأنها  اجلبور  وقالت 

واأك��ادمي��ي��ة  و�سحفية  ك���ام���راأة  جتربتها  ع��ن 

اأردن�����ي�����ة ن��ا���س��ط��ة يف احل����ي����اة ال���ع���ام���ة وع���ن 

النواب  ملجل�س  بالرت�سح  االأخ���رية  م�ساركتها 

ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر ع���ن حم��اف��ظ��ة ال���ك���رك وال��ت��ي 

ومهمة  ا�سافية  خ��رات  اك�سابها  يف  �ساهمت 

املواطنن والتعرف  ال��ل��ق��اءات م��ع  م��ن خ��ال 

عن قرب على م�سكاتهم ومعاناتهم.

من جانبها قالت ال�سباغ انه مت اختيارها 

ال�سحافة  جم��ال  يف  لتميزها  نظرا  للتكرمي 

 25 عن  فيها  خرتها  تزيد  التي  الريا�سية 

املنا�سب  من  العديد  �سغلها  جانب  اىل  عاما، 

القيادية ابرزها مديرة االإعام لبطولة كاأ�س 

اقيمت  التي   17 �سن  حتت  لل�سيدات  العامل 

اع��ام  م��دي��رة  ج��ان��ب  2016 اىل  ال��ع��ام  يف 

يف  اقيمت  التي  لل�سيدات  ا�سيا  ك��اأ���س  بطولة 

للجنة  ورئ��ا���س��ت��ه��ا  االأردن،  يف   2018 ال��ع��ام 

االعامية ملوؤمتر ريا�سة املراأة العربية لعامي 

الن�ساطات  ج��ان��ب  اإىل   ، و2020   2019
والتلفزيون.  ال��رادي��و  وحمطات  ال�سحف  يف 

وي���ه���دف امل��ج��ل�����س االمن���ائ���ي ال��ع��رب��ي ل��ل��م��راأة 

 2017 واالأع����م����ال ال����ذي ت��اأ���س�����س يف ال���ع���ام 

ومقره بريوت اإىل ت�سليط ال�سوء على �سيدات 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط ممن يتميزن بدور 

فاعل يف ميدان عملهن يف االقت�ساد واالأعمال 

واالإعام وحقوق االإن�سان، والعامات بال�ساأن 

يف  م�ساركتهن  وت��و���س��ي��ع  وال��رمل��ان��ي��ات  ال��ع��ام 

قنوات  وف��ت��ح  وال��دول��ي��ة،  العربية  امل���وؤمت���رات 

واال�ستفادة من  للت�سارك  بينهن  فيما  ات�سال 

خراتهن.

 االنمائي العربي للمرأة واألعمال يكرم الزميلتين الجبور والصباغ 

اخلمي�س    17  /  12  / 2020

االنباط- عمان

 وّجه رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

ت�سديد  اإىل  الرقابّية  واجل��ه��ات  ال�سّحة  وزارة 

التي  بالت�سعرية  االل��ت��زام  م��دى  على  ال��رق��اب��ة 

ح��ّددت��ه��ا احل��ك��وم��ة ل��ع��اج امل�����س��اب��ن بفريو�س 

ة. كورونا يف امل�ست�سفيات اخلا�سّ

ت��روؤّ���س��ه للجل�سة  واأّك�����د اخل�����س��اون��ة خ���ال 

التي عقدها جمل�س الوزراء ام�س االأربعاء على 

اإىل  ال����واردة  ال�����س��ك��اوى  جميع  متابعة  ���س��رورة 

وزارة ال�سّحة بهذا اخل�سو�س، والتحّقق منها، 

ب�ساأن  ال��ازم��ة  القانونّية  االإج�����راءات  وات��خ��اذ 

املخالفات التي تثبت.

على �سعيد اآخر، وافق جمل�س ال��وزراء على 

العمالة  مل��غ��ادرة  النهائي  امل��وع��د  ت��اري��خ  مت��دي��د 

غ���ري االأردن�����ّي�����ة اأرا�����س����ي امل��م��ل��ك��ة ل��ا���س��ت��ف��ادة 

م����ن االإع������ف������اءات امل���م���ن���وح���ة ل���ه���ا ح���ت���ى ت���اري���خ 

31/5/2021م.

واملعيقات  لل�سعوبات  ن��ظ��راً  ال��ق��رار  وي��اأت��ي 

التي ت�سّببت بها جائحة كورونا، واإغاق العديد 

م��ن ال����دول مل��ط��ارات��ه��ا، االأم����ر ال���ذي ح���ال دون 

باملغادرة  الراغبن  العّمال  العديد من  ا�ستفادة 

من هذه االإعفاءات.

ن���ظ���ام ت�سفية  ال�������وزراء  اأق������ّر جم��ل�����س  ك��م��ا 

ت��ن��ظ��ي��م  ب���ه���دف  2020م،  ل�����س��ن��ة  ال�������س���رك���ات 

اإجراءات ت�سفية ال�سركات التي ال تطّبق عليها 

قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االإع�����س��ار  اإج����راءات 

االإع�سار واالأنظمة ال�سادرة مبقت�ساه.

وي���اأت���ي ال��ن��ظ��ام ل��غ��اي��ات حت��دي��د اإج������راءات 

واآلّية  و�سروط  وتنظيمها،  باأنواعها  الت�سفية 

ت��ع��ي��ن امل�����س��ّف��ي و���س��اح��ّي��ات��ه، وال���س��ت��ح��داث 

ح�����س��اب خ��ا���س ل���دى دائ����رة م��راق��ب��ة ال�����س��رك��ات 

ل��ت��غ��ط��ي��ة ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف امل��رتّت��ب��ة على 

اأعمال واإجراءات الت�سفية االإجبارّية لل�سركات 

الازمة مل�ساريف  املبالغ  تتوافر لديها  التي ال 

الت�سفية.

كما وافق جمل�س الوزراء على تو�سيات جلنة 

الت�سوية وامل�ساحلة، امل�سّكلة وفقاً الأ�س�س ت�سوية 

�سريبة  ودائ���رة  املكلفن  بن  العالقة  الق�سايا 

ال�سريبّية  االأو�ساع  بت�سوية  واملبيعات،  الدخل 

ل� 770 �سركة ومكّلفاً، ترّتبت عليهم التزامات 

وف��ق��اً الأح��ك��ام ق��ان��ون �سريبة ال��دخ��ل وق��ان��ون 

ال�سريبة العاّمة على املبيعات، وذلك بناء على 

الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

االنباط-عمان

ق���ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����س��رتك��ة 

اللواء الركن يو�سف احلنيطي اإن القوات 

امل�����س��ل��ح��ة م�����س��ت��م��رة يف ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ه��ا 

ال��رئ��ي�����س امل��ت��م��ث��ل ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأم���ن 

وا�ستقرار اململكة.

اإىل كتيبة  الثاثاء،  زي��ارة  واك��د خال 

احل��ر���س امللكي االآل��ي��ة ال�����س��اد���س��ة، اح��دى 

وح�����دات امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال�����س��رق��ي��ة، 

�����س����رورة ب����ذل اأق�������س���ى اجل���ه���ود حل��م��اي��ة 

واح��داً  �سفاً  وال��وق��وف  ومقدراته  الوطن 

بوجه كل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س باأمن 

الوطن وا�ستقراره.

اإيجاز  اإىل  الركن احلنيطي  اللواء  وا�ستمع 

املهمات  ح��ول  ال��وح��دة  ق��ائ��د  ق��دم��ه  ع�سكري، 

والواجبات العملياتية والتدريبية التي تنفذها 

التي  امل�ستقبلية  اخلطط  اإىل  اإ�سافة  الوحدة، 

�ستنفذها خال املرحلة املقبلة.

كما تابع رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة 

نفذتة  ال�سريع،  الفعل  برد  خا�ساً  متريناً 

ال�����س��اد���س��ة،  امل��ل��ك��ي االآل��ي��ة  كتيبة احل��ر���س 

التي  احلقيقية  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات  ي��ح��اك��ي 

الع�سكرية  املنطقة  مرتبات  معها  تتعامل 

الت�سلل  مل���ح���اوالت  اإح���ب���اط  ع��م��ل��ي��ات  م���ن 

م�ستوى  امل�ساركون  فيه  اأظهر  والتهريب، 

م��ت��م��ي��زاً وم���ه���ارًة ودق���ة ع��ال��ي��ة يف تطبيق 

قواعد اال�ستباك مع املهربن اأو املت�سللن 

والت�سدي لهم.

ويف ن��ه��اي��ة ال���ت���م���ري���ن، ال��ت��ق��ى ال���ل���واء 

ونقل  ال��وح��دة،  مرتبات  احلنيطي  الركن 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  حتيات  لهم 

معرباً  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

واملعنويات  املتميز  بامل�ستوى  اع��ت��زازه  عن 

تنعك�س  والتي  بها  يتمتعون  التي  العالية 

ايجاباً على تنفيذ الواجبات املناطة بهم.

وي���اأت���ي ال��ت��م��ري��ن ال����ذي ح�����س��ره ع��دد 

�سمن  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  ك��ب��ار  م��ن 

القوات  تنفذها  التي  التدريبية  الرامج 

م�ستويات  اأع���ل���ى  اإىل  و����س���واًل  امل�����س��ل��ح��ة، 

القتايل  واال�ستعداد  واجلاهزية  الكفاءة 

ال��ق��وات  اأن  اإىل  ي�����س��ار  منت�سبيها.  ل���دى 

امل�����س��ل��ح��ة اأح��ب��ط��ت ع�����ددا م���ن حم����اوالت 

ال��ت�����س��ل��ل وال��ت��ه��ري��ب م��ن واإىل االأرا����س���ي 

االأمنية  الظروف  ظل  يف  خا�سًة  االأردنية 

امل��ن��ط��ق��ة  ب���ه���ا دول  ال���ت���ي مت����ر  ال���راه���ن���ة 

واالإقليم.

االنباط- عمان

خ��ت��ت��م��ت، يف ع���م���ان، اأع����م����ال االج��ت��م��اع 

اخلتامي مل�سروع »تقدمي امل�ساعدات املتعلقة 

تنظيم قطاع  هيئة  ق��درات  وتعزيز  بتطوير 

ال��ط��اق��ة وامل���ع���ادن واجل���ه���ات ذات ال��ع��اق��ة 

باإدارة النفايات امل�سّعة يف االأردن«، والذي بداأ 

عام 2017 واملمول من االحتاد االأوروبي.

االجتماع خ��راء من االحت��اد  و�سارك يف 

والتخطيط  اخل��ارج��ي��ة  ووزارت  االأوروب�����ي 

الطاقة  وهيئة  والبيئة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

تنظيم  لهيئة  ب��االإ���س��اف��ة  االأردن���ي���ة  ال��ذري��ة 

قطاع الطاقة واملعادن.

واكّد رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم 

ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وامل����ع����ادن ال���دك���ت���ور ح�سن 

التنظيمية  ال��ق��درات  تعزيز  اأهمية  اللبون 

الت�سريعية  املنظومة  وت��ط��وي��ر  وال��رق��اب��ي��ة 

واإدارة  ال��ن��ووي  االأم����ان  جم��ال  يف  الوطنية 

النفايات امل�سعة.

االأربعاء  اليوم  �سحفي  ت�سريح  يف  وق��ال 

عقب اخ��ت��ت��ام االج��ت��م��اع ال���ذي ���س��ارك��ت فيه 

ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت�����اد االأوروب������ي 

خال  عر�ست  الهيئة  اإن  املعنية،  واجل��ه��ات 

االج��ت��م��اع ق��درات��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف جم��ال 

يف  امل�سعة  النفايات  واإدارة  ال��ن��ووي  االأم���ان 

الت�سريعي  اإط���اره���ا  ت��ع��زي��ز  و���س��ب��ل  امل��م��ل��ك��ة 

ومعايري ال�سامة االإ�سعاعية والنووية.

واأ����س���ار ال��ل��ب��ون اإىل اأه��م��ي��ة االج��ت��م��اع يف 

واخل��رات  التبادل  لتعزيز  الفر�سة  اإت��اح��ة 

واال����س���ت���ف���ادة م���ن جت����ارب ال�����دول يف ق��ط��اع 

العمل االإ�سعاعي والنووي.

عملها  تطوير  �ستوا�سل  الهيئة  ان  واأك��د 

ا���س��ت��م��راري��ة ج��اه��زي��ة اململكة  ل��ل��ت��اأك��د م���ن 

النووي  الرنامج  على  وال��رق��اب��ة  للتنظيم 

االأم���ان  متطلبات  ب��اأع��ل��ى  وال��وف��اء  ال�سلمي 

وحتقيق  امل�����س��ّع��ة  ال��ن��ف��اي��ات  واإدارة  ال��ن��ووي 

و�سحة  البيئة  وح��م��اي��ة  ال�سامة  معايري 

االإن�����س��ان ومم��ت��ل��ك��ات��ه م��ن اأخ���ط���ار ال��ت��ل��و ث 

وال��ت��ع��ر���س ل��اإ���س��ع��اع��ات امل��وؤي��ن��ة وت��ط��وي��ر 

ملمار�سة  الهيئة  يف  الب�سرية  الكوادر  ق��درات 

�ساحياتها مبوجب الت�سريعات النافذة.

وناق�س امل�ساركون يف االجتماع االإجنازات 

املتحققة للهيئة واجلهات املعنية من خال 

ه���ذا امل�����س��روع ف��ي��م��ا يتعلق مب��ج��ال االأم����ان 

امل�سّعة  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  وحت�����س��ن  ال���ن���ووي 

قبل  م��ن  امل�ستهلك  ال��وق��ود  اإدارة  و���س��ام��ة 

وتقييم  ومراقبة  املعنية  االأردنية  املوؤ�س�سات 

واإج��راءات  التنظيمية  والوثائق  االإج���راءات 

ال��رتخ��ي�����س واالإط�����ار ال��رق��اب��ي امل��ت��ب��ع ل��دى 

التنظيمي  ال��ن��ه��ج  ي���ت���واءم م��ع  ال��ه��ي��ئ��ة مب��ا 

والرقابي الدويل.

م����ن ج���ان���ب���ه ث���ّم���ن امل���ف���و����س يف ال��ه��ي��ئ��ة 

ال��دك��ت��ور رب��ي��ع اأب���و �سليم خ���ال االج��ت��م��اع 

الهيئة  ق�����درات  ت��ع��زي��ز  امل�����س��روع يف  اأه��م��ي��ة 

اإيجابي  ب�سكل  �سينعك�س  وال��ذي  التنظيمية 

وت��ع��زي��ز  ال��ه��ي��ئ��ة  اأداء  م�����س��ت��وى  رف����ع  ع��ل��ى 

ال��ن��ووي واإدارة  ق��درات��ه��ا يف جم���ال االأم����ان 

النفايات امل�سّعة.

الهيئة  ت�سعى  التي  املحاور  اأب��رز  وعر�س 

اإىل تعزيزها من خال ا�ستمرار التعاون مع 

االحتاد االأوروبي مبا ي�سمل اإ�سدار الوثائق 

الهيئة  موظفي  ق���درات  وب��ن��اء  الت�سريعية 

والتفتي�س  والرقابة  التنظيم  يخ�س  فيما 

على اجلهات العاملة يف القطاع ومبا يحقق 

اال�ستخدام االأمثل وال�سلمي مل�سادر الطاقة 

النووية وامل�سادر امل�سّعة يف اململكة.

مفو�سي  جمل�س  رئي�س  م��ن  ك��ل  اأ���س��اد  كما 

ه��ي��ئ��ة ال��ط��اق��ة ال���ذري���ة االأردن����ي����ة واأم�����ن ع��ام 

ووزارة  اخلارجية  وزارة  وممثا  البيئة  وزارة 

التي  باالإجنازات  ال��دويل  والتعاون  التخطيط 

مت حتقيقها من خال امل�ساركة يف هذا امل�سروع 

والتطلع اإىل مزيد من التعاون يف امل�ستقبل

 الخصاونة يوجه لتشديد الرقابة على االلتزام بتسعيرة 
عالج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

 الحنيطي: القوات المسلحة مستمرة بالحفاظ على أمن 
واستقرار المملكة

 اختتام مشروع أردني اوروبي لتعزيز األمان النووي في المملكة
االنباط- عمان

 

قال الناطق االإعامي با�سم مديرية 

اأمنية تتعامل االآن  اإن قوة  العام  االأمن 

االأغ���وار  يف  اأ�سخا�س  �سغب  اأع��م��ال  م��ع 

�سخ�س  وفاة  على  احتجاجاً  ال�سمالية؛ 

االأول  كانون   8 يف  عليه  القب�س  ل��ق��ي 
ُ
اأ

اجلاري، وذلك وفقا الأحكام القانون.

واو����س���ح ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي اأن����ه يف 

وردت  احل����ايل،  االأول  ك��ان��ون   8 ت��اري��خ 

مكافحة  اإدارة  يف  للعاملن  معلومات 

املخدرات عن وجود �سخ�سن يف احدى 

بحوزتهم  ال�سمالية  االأغ�����وار  م��ن��اط��ق 

للمكان،  التحرك  مواد خمدرة، وجرى 

وعند م�ساهدة ال�سخ�سن الذا بالفرار، 

وج�����رت م��ت��اب��ع��ت��ه��م��ا، وال���ق���اء ال��ق��ب�����س 

اأن اح��ده��م��ا ت��ع��ر���س  ع��ل��ي��ه��م��ا ل��ي��ت��ب��ن 

لل�سقوط مع وجود االآم بقدمه، وا�سعف 

ان��ه  امل�����س��ت�����س��ف��ى )وت���ب���ن  اإىل  يف ح��ي��ن��ه 

ث��م حتويله  ي��ع��اين م��ن ك�سر يف ق��دم��ه 

مل�����س��ت�����س��ف��ى اآخ����ر يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون 

ملتابعة العاج(، و�سبط بحوزتهما عند 

اإلقاء القب�س عليهما كي�س يحوى مادة 

احل�سي�س ال�سناعي اجلوكر .

وا�ساف اأن ذلك ال�سخ�س بقي داخل 

امل�ست�سفى ومل يخرج اأو يجري التحقيق 

ال�سرطية،  االأق�سام  من  اأي  داخ��ل  معه 

امل�ست�سفى،  داخ���ل  ت���ويف  ام�����س  ي���وم  ويف 

وج�������رى حت���وي���ل���ه ل���ل���ط���ب ال�������س���رع���ي، 

الوفاة  �سبب  اأن  تبن  جثته  وبت�سريح 

رئ��وي��ة ح���ادة،  ي��ع��ود ال���س��اب��ت��ه بجلطة 

للمدعي  كافة  التحقيق  اأوراق  حيلت 
ُ
واأ

العام املخت�س.

واكد وجود فيديوهات و�سور موثقة 

انه  تثبت  للم�ست�سفى  و���س��ول��ه  حلظة 

اأمل يف القدم فقط، وال  كان يعاين من 

يعاين من اأية اإ�سابات اأخرى و�سيجري 

اإر�سالها للمدعي العام.

 األمن العام يوضح تفاصيل وفاة 
شخص بعد القبض عليه
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االنباط- عمان

 دع������ت ال���ه���ي���ئ���ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب 

االأ�سخا�ص الذين عملوا معها يف االنتخابات 

النيابية، اإىل ا�ستام م�ستحقاتهم املالية.

وت�سمل القائمة التي ن�سرتها الهيئة على 

يف  العاملني  اأ���س��م��اء  االإل���ك���روين،  موقعها 

جل��ان االق���راع وال��ف��رز و�سباط االرت��ب��اط 

ي�ستلموا  مل  ال���ذي���ن  وال��ف��ن��ي��ني  االإداري�������ني 

م�ستحقاتهم.

االنباط-عان

للمناطق  االردن��ي��ة  املجموعة  �سعي  اط��ار  يف 

احل�����رة وال��ت��ن��م��وي��ة يف حت��ق��ي��ق ال����روؤي����ة امل��ل��ك��ة 

باال�ستثمار  اجل��ه��ود  تكثيف  ب�سرورة  ال�سامية 

وتر�سيخ  الطبية  وامل�ستلزمات  االدوي��ة  يف قطاع 

الهادفة  امل�سرك  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات 

اىل ت��ع��زي��ز ال�������س���راك���ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

للمناطق  االردن��ي��ة  املجموعة  وق��ع��ت  واخل��ا���ص 

احلرة والتنموية ممثلة برئي�ص جمل�ص ادارتها 

الدكتور خلف الهمي�سات مذكرة تفاهم مع  مع 

وامل�ستلزمات  االدوي���ة  ملنتجي  االردين  االحت���اد 

الدكتور  ادارتها  جمل�ص  برئي�ص  ممثلة  الطبية 

ماهر الكردي جاءت لرجمة اجلهود امل�سركة 

لتمكني وجذب رجال االعمال وامل�ستثمرين من 

للتحديات  وايجاد حلول  توحيد اجلهود  خال 

وخل�ص فر�ص ا�ستثمار جديدة، ما من �ساأنه اأن 

ينعك�ص اإيجاباً على جذب املزيد من اال�ستثمارات 

ذات القيمة امل�سافة.

دوم��اً  ت�سعى  املجموعة  ان  الهمي�سات  وب��ني 

تقدمي  اىل  اال�ستثماريني  ذارع��ي��ه��ا  خ��ال  م��ن 

تناف�سيتها  تعزيز  على  ق���ادرة  متميزه  خ��دم��ات 

حملياً ودولياً التناف�سية من خال توفري حزم 

اال�ستثمارية  واحلوافز  االعفاءات  من  متكاملة 

بهدف ا�ستقطاب اال�ستثمارات املحلية واالجنبية 

امل�سافة والتي ت�سهم يف دفع عجلة  القيمة  ذات 

االقت�ساد الوطني. 

من  ال��ه��دف  اأن  ع��ل��ى  الهمي�سات،  واك���د  ك��م��ا 

ان�ساء املنطقة احلرة املطار امللكة علياء الدويل 

�سامية  ملكية  ب��رع��اي��ة  م���وؤخ���راً  افتتحت  ال��ت��ي 

للتجارة  ومركزاً  وجوياً  برّياً  ميناًء  لتكون  جاء 

االقت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  واال�ستثمار 

وخ����ا�����س����ة ال�������س���ن���اع���ات اخل���ف���ي���ف���ة ك�����االأدوي�����ة 

وال�������س���ن���اع���ات ال��ب��ا���س��ت��ي��ك��ي��ة واالإل���ك���رون���ي���ة 

واالن�سطة  الغذائية  ال�سناعات  اىل  باال�سافة 

التخزينية، من خال توفري وحدات  التجارية 

وهناجر  مطورة  و�سناعية  جتارية  ا�ستثمارية 

جاهزة للتاأجري باال�سافة اىل مكاتب للخدمات 

توفري  ا�سافة  لا�ستثمار  الداعمة  اللوج�ستية 

جممعات ومراكز لاعمال لت�سجيع اال�ستثمار، 

كافة  بتقدمي  املجموعة  ا�ستمرار  على  م��وك��داً 

اخل��دم��ات وال��ت�����س��ه��ي��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة جلميع 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا ت���ع���زز ح��رك��ة  

امل��ج��م��وع��ة االن على  ت��ع��م��ل  ال�������س���ادرات ح��ي��ث 

املجموعة  �ستطلقه  الذي  املناولة  ج�سر  م�سروع 

والتي  بدار�سته  املخ�س�سة  اللجنة  انتهاء  ف��ور 

ال�سامية  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ه��ات  ا���س��ت��ج��اب��ة  ج����اءت 

واحل��واف��ز  الت�سهيات  جميع  ت��وف��ري  ب�����س��رورة 

خل��دم��ة ق��ط��اع االدوي�����ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات الطبية 

بهدف جذب املزيد من امل�ستثمرين من ال�سركات 

املتخ�س�سة بقطاع االدوية.

 مستقلة االنتخاب تدعو العاملين معها 
الستالم مستحقاتهم

 تعزيز االستثمار في قطاع االدوية 
والمستلزمات الطبية

الصحة تدعو المواطنين لالهتمام ببرنامج التطعيم الوطني لحماية اطفالهم
 28 وفاة و2561 إصابة بفيروس كورونا و4029 حالة شفاء

 األميرة سمية تطلق الملتقى االول للقمة األردنية لريادة األعمال 2020

 العتوم يشارك بندوة علمية نظمتها شبكة الجامعات األردنية األمريكية عبر اإلنترنت

 توضيح من المياه والري بخصوص المالحظات 
الواردة في تقرير المحاسبة

االنباط- عّمان

 28 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

وفاة و2561 اإ�سابة بفريو�ص كورونا امل�ستجّد 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����ص االأرب����ع����اء، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل اإىل 3465 وفاة و267585 اإ�سابة.

وت���وّزع���ت االإ����س���اب���ات ع��ل��ى 926 ح��ال��ة يف 

يف  ح��ال��ة  و771  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة 

الرمثا،  يف  ح��ال��ة   81 منها  اإرب����د،  حمافظة 

و174 حالة يف حمافظة عجلون، و136 حالة 

يف حمافظة الزرقاء، و124 حالة يف حمافظة 

املفرق، و74  البلقاء، و90 حالة يف حمافظة 

ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����ص، و66 ح���ال���ة يف 

ح��ال��ة يف حمافظة  و60  ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة 

ال��ك��رك، و50  م��اأدب��ا، و53 حالة يف حمافظة 

يف  ح��ال��ة  و37  الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

حمافظة معان، منها 8 حاالت يف البرا.

واأ����س���ار امل���وج���ز االإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

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

 33846 اإىل  و�سل  ح��ال��ّي��اً  الن�سطة  احل���االت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة، 

فيما  ح���ال���ة،   136 امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإىل  ال���ي���وم 

غادرت 138 حالة.

احل����االت  ع����دد  اإج����م����ايل  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

اأ�سّرة  اإجمايل عدد  1149 حالة، يف حني بلغ 

للحاالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل 

بن�سبة   984 اأم�����ص  ل��ي��وم  وامل�ستبهة  امل���وؤّك���دة 

اإج��م��ايل  ب��ل��غ  فيما  ب��امل��ئ��ة،   23 بلغت  اإ���س��غ��ال 

يف  امل�ستخدمة  احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  ع��دد 

امل�ست�سفيات للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم 

اأم�ص 334 بن�سبة اإ�سغال بلغت 36 باملئة.

اأج���ه���زة التنّف�ص  اإج���م���ايل ع���دد  ب��ل��غ  ك��م��ا 

امل�ست�سفيات  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  اال���س��ط��ن��اع��ي 

 162 اأم�ص  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

جهازا ً بن�سبة اإ�سغال بلغت 19 باملئة.

4029 حالة  اإىل ت�سجيل  اأ�سار املوجز  كما 

وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �سفاء 

 230274 اإىل  ال�سفاء  ح��االت  اإجمايل  لي�سل 

حالة.

واأ�ساف اأن 22540 فح�ساً خمربّياً اأجري 

اليوم، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 2894090 

الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل  الف��ت��ا ً  ف��ح�����س��اً، 

االإي��ج��اب��ّي��ة ل��ه��ذا ال��ي��وم و���س��ل��ت اإىل ق��راب��ة 

36ر11 باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع اإىل االلتزام باأوامر 

الّدفاع واّتباع �سبل الوقاية، خ�سو�ساً ارتداء 

التجّمعات الأك��ر  اإق��ام��ة  وع���دم  ال��ك��ّم��ام��ات، 

احلملة  متابعة  اإىل  اإ�سافة  �سخ�ساً،   20 من 

التوعوية التي اأطلقتها الوزارة للوقاية من 

عدوى فريو�ص كورونا وت�سجيع االأفراد على 

حماية اأ�سرهم وجمتمعهم )#بحميهم(.

ودع�����ا م�����س��اع��د االم�����ني ال���ع���ام ل��ل��رع��اي��ة 

الدكتور  ال�سحة  وزارة  يف  االولية  ال�سحية 

غ�����ازي ���س��رك�����ص امل���واط���ن���ني اىل االه��ت��م��ام 

بربنامج التطعيم الوطني حلماية اطفالهم 

واملعدية  ال�سارية  ب��االم��را���ص  اال�سابة  م��ن 

وعدم تاأخري تلقي املطاعيم الذي قد يت�سبب 

بعودة اال�سابة باأمرا�ص مت ال�سيطرة عليها 

يف االردن.

وح����ث ال���دك���ت���ور ���س��رك�����ص االه������ايل على 

������س�����رورة االل������ت������زام مب����واع����ي����د ال��ت��ط��ع��ي��م 

امل��درج��ة  للمطاعيم  اال���س��ا���س��ي��ة  ل��ل��ج��رع��ات 

�سن  دون  مل��ا  ال��وط��ن��ي  التطعيم  ب��رن��ام��ج  يف 

امل��در���س��ة ح��ال��ي��ا وا���س��ط��ح��اب اط��ف��ال��ه��م اىل 

املراكز ال�سحية لتلقي املطاعيم مع �سرورة 

ال�سحية  امل���راك���ز  م��ع  ل��ل��م��واع��ي��د  التن�سيق 

ولب�ص  بالتباعد  وااللتزام  لاكتظاظ  منعا 

الكمامة عند تلقي اخلدمة.

االنباط- عمان

اأطلقت �سمو االأم��رية �سمية بنت احل�سن 

رئ���ي�������ص اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ام�����ص 

االأربعاء اأعمال امللتقى االأول للقمة االأردنية 

لريادة االأعمال 2020.

اململكة  دور  الإب�����راز  ال��ق��م��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 

جمال  يف  املنطقة  دول  طليعة  يف  ومكانتها 

االبتكار والريادة.

وعقد امللتقى، عرب تقنية االت�سال املرئي، 

 iPARK“ االعمال  حا�سنة  با�ست�سافته 

االبداع يف اجلمعية العلمية امللكية و  “ ذراع 
 Beyond Capital“ كابيتال  بيوند 

اأكرب التجمعات الريادية يف االأردن،  اأحد   ،“
وم�ساركة ما يزيد على األف م�سارك، وبدعم 

من االحت��اد االأوروب���ي من خ��ال م�سروعي 

 JADE و   The Next Society
كلمة  يف  �سمية،  االم��رية  �سمو  وا�ستعر�ست 

لها، تاريخ االأردن الذي اأظهر عرب الع�سور 

ق�����درة اأب���ن���ائ���ه ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م م���ع ال�����س��ع��اب 

وحتويل التحديات من �سح املوارد اإىل �سعي 

دوؤوب لتحقيق التنمية ال�ساملة واالزدهار يف 

جميع انحاء اململكة .

وا������س�����ادت ���س��م��وه��ا ب��ح��ا���س��ن��ة االأع����م����ال 

ال��ت��ي  وخ��دم��ات��ه��ا  واأع���م���ال���ه���ا   iPARK
واملبتكرين  للرياديني  ال�سنني  عرب  قدمتها 

م��ن خ���ال ال��ت��دري��ب واالأر�����س����اد وال��ت��وع��ي��ة 

امل�����س��اري��ع  م��ئ��ات  وادارة  ال���ري���ادة  جم���ال  يف 

احل�سول  يف  وامل�ساعدة  االردنية  االبتكارية 

ع��ل��ى م��ئ��ات م���ن ب������راءات االخ������راع حمليا 

وعامليا وم�ساندة املوؤ�س�سات الوطنية ل�سياغة 

�سيا�سات امللكية الفكرية املتعلقة بها، ا�سافة 

الوطنية  االب��ت��ك��ار  منظومة  م�����س��اع��دة  اىل 

بالتعاون والت�سبيك مع املوؤ�س�سات املختلفة.

اأ���س��ارت ممثلة االحت��اد االأوروب��ي  بدورها 

ل��ت��ط��وي��ر االب��ت��ك��ار ف��ريج��ي��ن��ي ك��و���س��ول اىل 

ال���دور امل��ح��وري ال��ذي متثله ال��ري��ادة ودع��م 

امل���وؤ����س�������س���ات ال���ري���ادي���ة يف اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

التنموية لاحتاد االأوروبي.

وعر�ص خ��رباء حمليون وعامليون خال 

ج��ل�����س��ات امل��ل��ت��ق��ى ال��ق�����س��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���دور 

االأردين  االقت�ساد  ق��درة  تعزيز  يف  ال��ري��ادة 

ع��ل��ى حت��م��ل ال�����س��دم��ات واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ص، 

اإىل  امل��وؤدي��ة  الرئي�سية  ال��دواف��ع  اإىل  اإ�سافة 

ع��ق��د ال�����س��ف��ق��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ف��ر���ص 

واالقت�ساد  املوؤثر  اال�ستثمار  عن  املتمخ�سة 

االأخ�سر.

وا���س��ت��ق��ط��ب ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى امل��ل��ت��ق��ى 45 

اال�ستثمارات  قادرة على جذب  نا�سئة  �سركة 

امللتقى  من�سة  ع��ل��ى  ن��ا���س��ط  م�ستثمر  و19 

اإىل  اأدى  مم��ا   iPARK-JES.com
ع��ق��د اأك�����ر م���ن 60 اج��ت��م��اع��ا ث��ن��ائ��ي��ا بني 

م�ستثمرين ورواد اأعمال على هام�ص امللتقى. 

 “  iPARK“ االع���م���ال  ح��ا���س��ن��ة  وك��ان��ت 

من  االفتتاحية  اجلل�سة  خ��ال  اأطلقت  ق��د 

م�سار  ميثل  ال��ذي  اجل��دي��د  �سعارها  امللتقى 

ن�ساأتها وتطورها .

يف ختام فعاليات امللتقى ثمن مدير مكتب 

ت��ت��ج��ري امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ال���دك���ت���ور حممد 

الداعمة  واجلهات  امل�ساركني  دور  اجلعفري 

نية  امللتقى معلنا  اإجن��اح  على م�ساركتهم يف 

دوري. ب�سكل  امللتقى  هذا  عقد   iPARK

املفرق -  االنباط - يو�شف امل�شاقبة. 

�سمن الندوات العلمية االفرا�سية التي 

تنظمها �سبكة اجلامعات االردنية االأمريكية 

 university cooperation
مع  بالتن�سيق   )network (UCN

مكاتب العاقات الدولية وجامعة فريجينيا 

 .Virginia Tech تك

���س��ارك اال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��دن��ان العتوم 

اآل البيت بندوة حول جائحة  رئي�ص جامعة 

القطاعات  من  العديد  على  واأثرها  كورونا 

وخ�سو�سا قطاع التعليم العايل.                         

 وعر�ص الدكتور العتوم جتربة اجلامعة 

ال����ري����ادي����ة وال���ن���اج���ح���ة ب���ربن���ام���ج ال��ت��ع��ل��م 

االلكروين منذ بداية اجلائحة واالجراءات 

حدة  م��ن  للتخفيف  اجلامعة  اتبعتها  التي 

ه���ذه اجل��ائ��ح��ة  وذل���ك يف جم���االت تطوير 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وامل��ح��ت��وى 

االلكروين واجراءات �سبط اجلودة.                               

 ونوه الدكتور العتوم باأنه ت�سكيل اللجان 

االلكرونية  املن�سات  وحتديث  املتخ�س�سة، 

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مبا 

ومتطلبات  الطلبة  احتياجات  م��ع  يتواكب 

هذه املرحلة.                                     

وقدم الدكتور العتوم التطلعات امل�ستقبلية 

ما بعد جائحة كورونا و�سبل تطوير العملية 

التعليمية واملحتوى التعليمي ومبا يتنا�سب 

مع القوانني واالأنظمة ذات ال�سلة ، م�سرياً 

اإىل اأبرز التحديات التي تواجه اجلامعة يف 

واالإج����راءات  االل��ك��روين   التحول  مرحلة 

املطلوبة ملعاجلتها. 

و ح�سر الندوة  من�سق ال�سبكة يف جامعة 

اآل البيت وم�ساعد الرئي�ص  للتعاون الدويل 

ال���دك���ت���ورة رغ�����دة ال���ف���اع���وري وع������دد  من 

االأك���ادمي���ي���ني وامل��خ��ت�����س��ني م���ن اجل��ام��ع��ات  

االأردنية واالمريكية.

اجل��ام��ع��ي  ال��ت��ع��اون  �سبكة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ل��ل��ت��ع��اون  ���س��ب��ك��ة  ه���ي  االأردين  االأم���ري���ك���ي 

ال�سفارة  ب��رع��اي��ة  و   2018 ع��ام  ان�����س��اوؤه��ا  مت 

بع�سويتها  ت�سم  والتي  عمان  يف  االأمريكية 

ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات االردن���ي���ة واالأم��ري��ك��ي��ة 

امل�سركة  التعاون  �سبل  بحث  بهدف  وذل��ك 

ما  بني اجلانبني يف جماالت البحث العلمي 

لتنفيذ  ال��ازم  التمويل  والتطوير  وتوفري 

مع  يتنا�سب  ومبا  م�سركة  بحثية  م�ساريع 

تعميم  اىل  باالإ�سافة   الوطنية  االأول��وي��ات 

ف���ر����ص ال��ت��م��وي��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذه 

امل�ساريع امل�سركة.

االنباط-عمان

املياه  و�سلطة  وال��ري  امل��ي��اه  وزارة  اأك��دت 

على  الدائم  االأردن، حر�سها  وادي  و�سلطة 

دي��وان  ت��ق��اري��ر  اأي���ة م��اح��ظ��ات يف  ت�سويب 

ت��ق��ري��ر  ال��ت��ي وردت يف  خ��ا���س��ة  امل��ح��ا���س��ب��ة، 

الديوان للعام املا�سي، حول بع�ص الق�سايا 

املتعلقة بعمل املوظفني التي تتطلب العمل 

ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة ويف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق 

ل��غ��اي��ات ت��ق��دمي خ���دم���ات امل���ي���اه وال�����س��رف 

ال�سحي.

�سدر  �سحفي  بيان  يف  ال���وزارة  واأ���س��ارت 

ام�ص االأربعاء، اإىل اجلهود املتعلقة مبتابعة 

االع����ت����داءات وامل�������س���ادر امل��ائ��ي��ة واجل��وف��ي��ة 

اململكة،  املائية يف خمتلف مناطق  وال�سدود 

املحا�سبة  ديوان  مع  الدائم  تعاونها  موؤكدة 

ك����ون����ه اجل����ه����ة امل���خ���ول���ة مب����وج����ب اأح����ك����ام 

وامل���ايل  االداري  االأداء  مب��راق��ب��ة  ال��ق��ان��ون 

الدولة. ملوؤ�س�سات 

واأو����س���ح���ت ال�������وزارة ان��خ��ف�����س��ت اع����داد 

امل���ي���اه ب�سكل  ب��ق��ط��اع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��اح��ظ��ات 

وا�سح خال ال�سنوات املا�سية .

وب��ي��ن��ت ال����وزارة اأن��ه��ا ق��ام��ت ع��ل��ى ال��ف��ور 

ب���درا����س���ة امل���اح���ظ���ات م���ن���ذ وروده��������ا م��ن 

مو�سحة  لديها،  املحا�سبة  دي���وان  م��راق��ب 

اأن����ه ب��خ�����س��و���ص م��ا ورد يف ال��ت��ق��ري��ر ح��ول 

ع�����دم حت���وي���ل م��ب��ل��غ ب��ق��ي��م��ة م���ل���ي���ون و35 

األ��ف��ا اق��ت��ط��ع��ت��ه��ا ك��اأم��ان��ات وق��ي��م��ة ك��ف��االت 

لعطاءات، فاإنه جرى ت�سكيل جلنة يف حينه 

ومندوب  املحا�سبة  ديوان  مراقب  مب�ساركة 

ه��ذه  بتحويل  ال��ب��دء  وج���رى  امل��ال��ي��ة  وزارة 

املبالغ اأ�سوليا اإىل ح�ساب االيرادات العامة 

لدى وزارة املالية.

احلكومية،  املركبات  ببند  يتعلق  وفيما 

اأك����دت ال�����وزارة و���س��ل��ط��ة امل��ي��اه اأن����ه ون��ظ��را 

ال�ساعة  مدار  على  موظفيها  عمل  لطبيعة 

اأث����ن����اء وب���ع���د ال�������دوام ال���ر����س���م���ي وال��ع��ط��ل 

والت�سغيل  ال�����س��ي��ان��ة  الغ���را����ص  ال��ر���س��م��ي��ة 

خدمات  لتقدمي  اململكة  مناطق  جميع  يف 

املياه  توزيع  وادارة  ال�سبكات  و�سيانة  املياه 

ال�سحي وحماية و�سيانة  ال�سرف  و�سيانة 

والتجمعات  امل��دن  خ��ارج  تقع  التي  امل�سادر 

جرى  حيث  بعيدة،  مناطق  ويف  ال�سكانية 

خم���اط���ب���ة دول������ة رئ���ي�������ص ال���������وزراء ان�����ذاك 

االأع��م��ال  ه���ذه  طبيعة  ل��ب��ي��ان  باخل�سو�ص 

واحلاجة حلركة املوظفني امليدانية الجناز 

التاأجيل.  التي ال حتتمل  املطلوبة  االعمال 

احلفر  ع��اوة  منح  ح��ول  املاحظة  وب�ساأن 

ال���س��خ��ا���ص غ���ري ع��ام��ل��ني ب���امل���ي���دان، فقد 

جرى ت�سكيل جلنة اآنذاك للنظر يف طبيعة 

اأع��م��ال امل��وظ��ف��ني امل�����س��ار اإل��ي��ه��م وت��ب��ني اأن 

ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ه��م يف احل��ف��ر ه��ي ع��ل��ى ن��ظ��ام 

ال�����س��ف��ت��ات ومل���دة )14( ي��وم��ا م��ت��وا���س��ل��ة يف 

ويجري  االآب��ار  حفر  اأثناء  امليدانية  املواقع 

املكتبية  ب���االأع���م���ال  ب��ب��ع�����س��ه��م  اال���س��ت��ع��ان��ة 

واالدارية عند تغيري ال�سفت.

اأما املاحظة الواردة حول املهند�ص لدى 

ال��ق��ان��ون  خ��ال��ف  ب��ان��ه  االأردن  وادي  �سلطة 

اجازة  اأثناء منحه  �سركة حملية  بعمله مع 

بدون راتب، حيث احيل على ال�سركة عطاء 

فقد  االردن،  وادي  ل�سلطة  تابع  لا�سراف 

وا�سدرت  للمحكمة  الق�سية  حتويل  جرى 

امل��ذك��ور مم��ا ن�سب  ب��رباءة  ق��راره��ا  املحكمة 

اإليه.

واقت�سادية  اجتماعية  تنمية  حتقيق  اأول��وي��ات��ه  مقدمة  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  ي�سع 

م�ستدامة ،وتوفري فر�ص العمل لل�سباب وال�سابات ، وتاأمني م�ستوى معي�سي اأف�سل الأبناء ال�سعب 

االأردين ، فكان االنتقال بال�سرائح االأقل حظاً يف املجتمع نحو االكتفاء وجتاوزه نحو االإنتاجية )روؤية 

ملكية( انطلقت من الفرد اإىل اجلماعة �سمن حم��اور متعددة تتمثل يف حت�سني واق��ع اخلدمات 

املختلفة وتوفري فر�ص العمل عرب امل�سروعات االإنتاجية .. وهي ر�سالة للحكومة بتحقيق ذلك على 

ار�ص الواقع .

لاأ�سف اأيدي خفية يف �سندوق حماية البيئة تعمل على اإيقاف امل�ساريع البيئية يف املحافظات 

االأقل حظاً ، وهذه احلقيقة من جتربة �سخ�سية مع اإدارة �سندوق حماية البيئة وبداأت ق�ستنا يف 

عام 2018م مع تاأ�سي�ص جمعية �سباب معان حلفظ البيئة التي ت�سم نخبة من ال�سباب الطموح وحب 

العمل التطوعي يف املحافظة على البيئة ..

البداية كانت بفكرة اال�ستفادة من النفايات املختلفة ، واإعادة تدويرها من خال م�سنع الإنتاج 

ب��داأت رحلتنا يف البحث عن متويل للم�سروع وقد  ال�سماد الع�سوي وفق تكنولوجيا حديثة وقد 

بداأت الرحلة منذ عام 2018م حيث مت تقدمي الفكرة اإىل �سندوق حماية البيئة ، و�سندوق التنمية 

اأمام  تقف  التمويل  نظام  يف  التعجيزية  ال�سروط  كانت  ..ولاأ�سف  التخطيط  ووزارة  والت�سغيل، 

حتقيق حلمنا يف اإن�ساء م�سنع اإنتاج ال�سماد الع�سوي الذي يحافظ على البيئة ، وي�ساهم يتوفري 

فر�ص عمل الأبناء حمافظة معان.

لقد كانت روؤية جالة امللك عبد اهلل الثاين و�سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد 

مع اأ�سحاب امل�ساريع واالأفكار الريادية و �سرورة اأن ي�ستفيد ال�سباب وال�سابات يف جميع حمافظات 

اململكة من برامج الدعم املختلفة ترفع الهمم لدينا وان ال ن�ست�سلم يف حتقيق حلمنا ، وبداأنا نرى 

احللم يتحقق مع اإعان �سندوق حماية البيئة يف عام 2020م فتح االبواب ال�ستقبال امل�ساريع البيئية 

مت  وبالفعل  البيئة،  ل���وزارة  اال�سراتيجية  للخطط  والتمويلي  التنفيذي  ال���ذراع  يعترب  ،وال���ذي 

التقدمي بالدرا�سة الفنية واملالية للم�سروع وفق القوانني وال�سروط التي و�سعها ال�سندوق ونحن 

ننتظر ان يتحقق حلم �سباب معان من خال م�سنع يحافظ على البيئة وي�ساهم بتوفري فر�ص 

عمل.. وكانت النتيجة بعد عر�ص امل�سروع على ) اللجنة الفنية ( وح�سب ما و�سل اإلينا من داخل 

اروقة وزارة البيئة :

اأ- امل�سروع من امل�ساريع املكررة حيث مت تنفيذه يف حمافظة اأربد!

ب- مت ت�سنيف امل�سروع من امل�ساريع التقليدية ، يعتمد على خلط الزبل والنفايات الزراعية ليتم 

تخمريها  يف الهواء الإنتاج ال�سماد!

ت- الدرا�سة م�سدرها )النت( وال توجد مرجعية علمية لها !

ج- ال يوجد دور ملركز البحوث الزراعية يف االأ�سراف على امل�سروع!

نتقدم اىل وزي��ر البيئة معايل نبيل م�ساروه بحق الدفاع عن حلم �سباب معان وحتقيق روؤية 

�سيدنا يف تنمية م�ستدامة يف حمافظة معان :

فكرة م�سروع )م�سنع اإنتاج ال�سماد الع�سوي( بداأت منذ عام 2018م ولكن لعدم توفر   -

التمويل مل ن�ستطيع العمل ، وقد مت افتتاح  امل�سنع التابع لبلدية ارب��د الكربى وبا�سر بت�سنيع 

االأ�سمدة الع�سوية من النفايات وخملفات حمال اخل�سار والفواكه يف العام احلايل 2020م .. وميكن 

الرجوع اىل �سنة 2018م يف ملفات )وارد( وزارة البيئة حيث مت تقدمي امل�سروع من قبل اجلمعية .

حتتوي درا�سة امل�سروع على اأكر من مئة �سفحة كدرا�سة فنية ومالية مل يتم ذكر   -

»خلط الزبل مع املخلفات الزراعية وتخمريها يف الهواء !!« الأن فكرة امل�سروع تعتمد على تطبيق 

التكنولوجيا احلديثة يف اإنتاج ال�سماد الع�سوي ، وذلك من خال ا�ستخدام احدث و�سائل التقنية وما 

مت ذكره هو فقط لتو�سيح الطرق التقليدية امل�ستخدمة يف انتاج ال�سماد الع�سوي .

جمد  الدكتور  برئا�سة  متخ�س�ص  فريق  قبل  من  الدرا�سة  ه��ذه  على  االأ���س��راف  مت   -

– اخت�سا�ص التقانة احليوية - و�ساحب من�سة »درا�سات  – دكتور يف العلوم الزراعية  جرعتلي 

خ�سراء« .

وبعد عر�ص   ) ال��زراع��ي��ة  للبحوث  الوطني  امل��رك��ز   ( اىل  امل�����س��روع  بفكرة  التقدم  مت   -

امل�سروع على اللجنة املتخ�س�سة مت املوافقة على االن�سمام اإىل )حا�سنة االبتكار الزراعي( ومبوجب 

االتفاقية  تقدم احلا�سنة حزمة متكاملة من اال�ست�سارات الفنية والدعم اللوج�ستي للم�سروعات 

االبتكارية التكنولوجية اجلديدة خال فرة اإقامتها )اأقل من �سنتني(. وت�ستفيد من برامج البحث 

والتطوير القائمة يف املركز، وت�ساعد احلا�سنة ت�سويق وعر�ص املنتجات مع الركيز على القيمة 

امل�سافة.

معايل الوزير .. ال نريد اخلو�ص يف حقول التجارب والقرارات والتعليمات املزاجية من خال 

)اللجنة الفنية( ، الوطن مير بتحديات كبرية واجلميع يعي هذه التحديات، وعلينا ان نعلم ان 

الوطن هو املكان الذي نحبه فهو املكان الذي قد تغادره اقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه، ور�سالة جالة 

امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني وا�سحة للجميع عندما قال : »اإنني اأوؤمن كل االإميان باأن كل اأردين 

ي�ستحق الفر�سة التي متكّنه من اأن يتعلم ويبدع، واأن ينجح ويتفوق ويبلغ اأ�سمى املراتب، ويطمح 

دوًما اإىل التميز واالإجناز، ويرنو اأبًدا اإىل العلياء.« حتية لكل يد تبني وتعمر ار�ص االردن .

يف اخلتام لن ن�سمح باأن يقتل )�سندوق حماية البيئة ( حلمنا .. 

سامر نايف عبد الدايم

صندوق حماية البيئة .. 
يحارب مشاريع الشباب 
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االنباط- حممود عبيدات 

ام�س   اربد  املحامون يف حمافظة  نفذ   

اأم����ام امل��ح��اك��م  تنديدا   وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة 

ب���اأم���ر  ال���دف���اع رق���م 21  ال����ذي ا���ص��درت��ه 

احلكومة موؤخرا 

لنقابة  الفرعية   اللجنة  ع�صو  وق��ال   

امل��ح��ام��ن يف ارب���د امل��ح��ام��ي  ع��ب��د ال�صالم  

ام��ر  اأن  ل��الن��ب��اط  ال����رواب����دة  يف ح���دي���ث 

21  ف���ي���ه  خم���ال���ف���ه وا���ص��ح��ة   ال������دف������اع    

املحامن  على  تظلم  و   وت��ع��دي  للد�صتور 

على  و  املدنية  املحاكمات  ا�صول  ولقانون 

مبوجب  الق�صائية  ال�صلطة  ���ص��الح��ي��ات 

هذا القانون وامل�صا�س يف  ا�صول املحاكمات 

املحاكمة  بح�صور جل�صات 

بتهمي�س   قامت  احلكومة  اأن   وا���ص��اف 

ال�����ص��ل��ط��ة  ع��ل��ى  وال���ت���غ���ول  امل���ح���ام���ن  دور 

ال��ق�����ص��ائ��ي��ة م���ن خ����الل اإل���غ���اء اجل��ل�����ص��ات 

يف ج���م���ي���ع حم���اك���م امل���م���ل���ك���ة  وحت��وي��ل��ه��ا  

الكرتونيا

االنباط- عمان

الأردين  ال���ع���م���ايل  امل���ر����ص���د  اأو�����ص����ى 

للم�صاواة  �صامل  ق��ان��وين  اإط���ار  باعتماد 

ب������ن ال�����ع�����م�����ال ال����وط����ن����ي����ن وال����ع����م����ال 

احل��ق��وق  يف  “الوافدين”  امل���ه���اج���ري���ن 

بالعمل. الأ�صا�صية 

اأ����ص���دره املر�صد  ت��ق��ري��ر  ذل���ك يف  ج���اء 

ال����ت����اب����ع مل����رك����ز ال���ف���ي���ن���ي���ق ل����ل����درا�����ص����ات 

الق���ت�������ص���ادي���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��وؤ���ص�����ص��ة 

ف���ري���دري�������س اي�������رت، ال����ي����وم الأرب�����ع�����اء، 

الذي  للمهاجرين  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 

الأول يف  كانون  الثامن ع�صر من  ي�صاف 

كل عام.

حتويالت  تراجع  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 

يف  “الوافدين”  امل���ه���اج���ري���ن  ال���ع���م���ال 

الأول  ال��ن�����ص��ف  خ����الل  ل��ل��خ��ارج  الأردن 

حيث  باملئة،   17 بن�صبة  احلايل  العام  من 

تراجع  مقابل  دينار،  مليون   160 �صجلت 

املهاجرين  الأردنين  العاملن  حتويالت 

يف اخل���ارج ل����الأردن خ���الل ال��ف��رتة ذات��ه��ا 

م��ل��ي��ار  05ر1  ل��ت�����ص��ج��ل  ب��امل��ئ��ة   10 ب��ن�����ص��ب��ة 

دي���ن���ار، ب��ح�����ص��ب ب��ي��ان��ات ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

نحو  اأن هناك  التقرير  واأ�صاف  الأردين. 

ال��ع��امل،  م��ه��اج��ر يف  ع��ام��ل  م��ل��ي��ون   164

ك��م��ا ب��ل��غ ع����دد امل��ه��اج��ري��ن ال��ع��ام��ل��ن يف 

عامل  مليون  املا�صي،  العام  نهاية  الأردن 

م�صجلون  عامل  األف   348 منهم  وعاملة، 

األف عامل   600 لدى وزارة العمل، ونحو 

الوزارة يعملون  اآخر غري م�صجلن لدى 

ب�����ص��ك��ل غ���ري ن��ظ��ام��ي، وت�����ص��ك��ل ال��ع��م��ال��ة 

امل�������ص���ري���ة اجل�����زء الأك������ر م���ن���ه���ا، ت��ل��ي��ه��ا 

ال��ع��م��ال��ة ال�����ص��وري��ة ال��ت��ي ت��زاي��دت خ��الل 

ال�����ص��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة. ول��ف��ت اإىل 

حتمل  ال��ت��ي  ال��واف��دة  العمالة  اأع����داد  اأن 

ت�صرين  ���ص��ه��ر  ن��ه��اي��ة  يف  ع��م��ل  ت�����ص��اري��ح 

عامل  ال���ف   197 ن��ح��و  ب��ل��غ   2020 ال��ث��اين 

 ،2019 عام  عن  ملمو�س  برتاجع  وعاملة 

بلدانهم.  اإىل  منهم  الكثري  لعودة  وذل��ك 

واأو�صى التقرير بتطوير �صيا�صات وطنية 

العمال  �صامال جتاه  اطارا معياريا  توفر 

امل���ه���اج���ري���ن يف جم����ال ح���ق���وق الن�����ص��ان 

واحلياة  وامل�صاواة  العدالة  حتقيق  بهدف 

العمل  ���ص��وق  و�صبط  وتنظيم  ال��ك��رمي��ة، 

ب��امل��م��ل��ك��ة ل��و���ص��ع ح��د ل��ل��ف��و���ص��ى ال��ك��ب��رية 

التي يعاين منها. -

االنباط- عمان

ال��ع��امل��ي��ة الأك���ر  امل�����ص��اب��ق��ة   انطلقت يف ع��م��ان 

لريادة الأعمال حتت ا�صم “ل ريادي لالعمال دون 

دعم” بن�صختها الثالثة مب�صاركة 4000 ري��ادي يف 

جمال الأعمال من الردن ولبنان وتركيا والعراق، 

بهدف تقدمي ال��دع��م ل���رواد الأع��م��ال واحل��د من 

تاأثري اجلائحة العاملية عليهم.

و�صتمنح امل�صابقة التي تنظمها كل من ج�صور 

رواد  للتنمية  قطر  �صندوق  من  بدعم  و�صبارك، 

الأع���م���ال الأردن����ي����ن ف��ر���ص��ة امل�����ص��ارك��ة بجل�صات 

تدريبية جديدة يف هذا املجال على النرتنت ولقاء 

رجال اأعمال اأتراك، واأردنين، وعراقين و�صورين 

كما �صتمكنهم من العمل معهم.

الأعمال  رواد  التالية،  املرحلة  يف  و�صيتناف�س 

النا�صئة وال�صركات ال�صغرية  ال�صركات  50 من  ال� 

واملتو�صطة ليعر�صوا اأعمالهم يف اليوم التجريبي 

الأخري للم�صابقة، والفوز بجوائز نقدية قدرها 15 

األف دولر للمركز الأول و10 اآلف دولر للمركز 

الثاين و5 اآلف دولر للمركز الثالث.

دوبونت،  يانيك  �صبارك  ومدير  موؤ�ص�س  وق��ال 

يف بيان �صحايف، ام�س الربعاء ان علينا ال�صتمرار 

انت�صار فريو�س كورونا  البتكار خالل مرحلة  يف 

ل�صمان ا�صتمرار دعم ريادة الأعمال يف املنطقة.

وا�صاف اننا نعمل مع ج�صور لدعم الالجئن 

ودول الأع����م����ال امل�����ص��ي��ف��ة خ����الل ه����ذه الأوق�����ات 

ال�صعبة للغاية مثمنا دعم �صندوق قطر للتنمية 

للم�صابقة. و�صيحظى الفائزون بامل�صابقة بفر�صة 

 SPARK“ اأع��م��ال��ه��م خ���الل م���وؤمت���ر  ع��ر���س 

Ignite” ال�صنوي لعام 2021.
امل�صابقة  اإط����الق  ان���ه مت  دوب���ون���ت اىل  وا����ص���ار 

ك��ورون��ا  وب����اء  وب�صبب   ،2018 ع���ام  الأوىل  ل��ل��م��رة 

لتمكن  الثالثة  الن�صخة  على  تعديالت  اأج��ري��ت 

الإفرتا�صي  التدريب  اىل  الو�صول  املتدربن من 

اأي�صا  امل�صابقة  و�صتوفر  الإر���ص��اد،  على  واحل�صول 

مع�صكرا تدريبيا جديدا لريادة الأعمال عن بعد، 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الأع��م��ال  رواد  لآلف 

و�صمال اإفريقيا. من جهتها، قالت ع�صو جمل�س 

اإدارة ومديرة برنامج ج�صور لريادة الأعمال دانيا 

املا�صية،  ال�صنوات  بيانات  اإىل  “ا�صتنادا  ا�صماعيل، 

اأدرك���ن���ا اأن���ه م��ن ال�����ص��روري ت��ق��دمي م�صار جديد 

لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة هذا العام، بالخ�س 

يف ظل تاأثري الوباء على ال�صركات ال�صغرية التي 

النموذج  تو�صيع  على  ونعمل  ال�صوريون،  يديرها 

هذا  الأع��م��ال  رواد  اآلف  اإىل  لي�صل  بنا  اخل��ا���س 

التدريب  اإمكانية احل�صول على  العام من خالل 

باللغة العربية عر النرتنت – الأول من نوعه 

اإفريقيا”.  و���ص��م��ال  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة  يف 

غ��ري حكومية  ه��ي منظمة  ج�����ص��ور  ان  اىل  ي�����ص��ار 

اأ�ص�صها مغرتبون �صوريون، لدعم ال�صباب ال�صوري 

ومتكينه من خالل برامج يف احلقول التعليمية، 

تعمل  فيما  املجتمعية،  وامل�صاركة  الأعمال  وري��ادة 

التعليم  على  التمكن من احل�صول  على  �صبارك 

ال��ع��ايل وت��دع��م ت��ط��وي��ر ري�����ادة الأع���م���ال يف ع��دد 

تاأمن  م��ن  الطموح  ال�صباب  ليتمكن  ال���دول  م��ن 

�صبارك  وتوفر  ملجتمعاتهم،  والزده���ار  ال�صتقرار 

خدمات كاملة متنوعة من برامج الأعمال وريادة 

الأعمال يف اأوروبا وال�صرق الأو�صط واإفريقي

االنباط- عمان

وق��ع��ت هيئة الإ���ص��ت��ث��م��ار ام�����س الرب��ع��اء 

اتفاقية لتقدمي خدمات ا�صت�صارية وادارية 

وتدريبية لأنظمة الأيزو مع �صركة احللول 

والتدريب. لال�صت�صارات  الر�صيقة 

للم�صتثمر  مي��ك��ن  الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 

احل�صول على جميع اخلدمات ال�صت�صارية 

وال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��غ��اي��ات ب��ن��اء نظام 

���ص��ه��ادة  ع���ل���ى  واحل�������ص���ول  اجل�������ودة  اإدارة 

امل���ع���اي���ري  وف�����ق   )  2015:9001 )الأي����������زو 

امل��ط��ل��وب��ة. وت���ه���دف ال��ه��ي��ئ��ة م���ن ذل���ك اإىل 

تطوير الإجراءات املتعلقة بخدمة العملية 

خلق  اإىل  والهادفة  اململكة  يف  ال�صتثمارية 

ا�صتثمارية جاذبة للم�صتثمرين �صمن  بيئة 

التفاقية  ووقع  العاملية.  املمار�صات  اأف�صل 

فريدون  بالوكالة  ال�صتثمار  هيئة  رئي�س 

ح���رت���وق���ه وم����دي����ر ع�����ام ����ص���رك���ة احل���ل���ول 

ال��ر���ص��ي��ق��ة ل��ال���ص��ت�����ص��ارات وال��ت��دري��ب عمر 

اخلاروف.

االنباط-عمان

 اأط���ل���ق م��ن��ت��دى اجل���ام���ع���ة الأردن����ي����ة 

الثقايف اجلائزة ال�صنوية لالإبداع الثقايف 

الطالبي بدورتها الأوىل 2021.

الت�صوير  ح��ق��ول  يف  امل�صابقة  وج���اءت 

والنحت  الت�صكيلي  والفن  الفوتوغرايف 

واخل�����ط ال���ع���رب���ي واأف�������ص���ل ن�������س ن���ري 

مقامة  خ��اط��رة،  م��ق��ال،  ق�صرية،  )ق�صة 

ور�صالة(.

وت�صرتط امل�صابقة اأن يكون املتقدم من 

وامل�صجلن  امل��ن��ت��ظ��م��ن  اجل��ام��ع��ة  ط���الب 

لعمل  فقط  التقدم  يكون  واأن  بالدرا�صة، 

يف حقل واحد من احلقول املذكورة.

ال��ت��ق��دمي ميتد  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  وا���ص��ار 

امل��ن��ت��دى يف  امل��ق��ب��ل مب��ق��ر  اآذار   15 ح��ت��ى 

الن�صف  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  واع����الن  اجل��ام��ع��ة، 

الأول من ني�صان املقبل.

ان
ّ
االنباط- عم

 اأو�����ص����ت ال��ل��ج��ن��ة امل�������ص���رف���ة ع��ل��ى 

اج������راءات ت��ط��ب��ي��ق ام���ر ال���دف���اع رق��م 

اي���داع  م��راك��ز  ب��ف��ت��ح   2020 ل�صنة   21

ا�����ص����اف����ي����ة ن����ظ����را لرت������ف������اع اع�������داد 

مراكز  يف  املودعة  الورقية  امل�صتندات 

لليوم  املحاكم  لدى  املوجودة  اليداع 

ال���ث���ال���ث، ب��ح�����ص��ب م���ا ����ص���رح م�����ص��در 

ق�صائي.

امل�صتندات  ع��دد  اإن   ، امل�صدر  وق��ال 

املودعة يف اقالم املحاكم لليوم الثالث 

 ،5935 21 ب��ل��غ  ل�����ص��ري��ان ام��ر ال��دف��اع 

ويف اليوم الثاين 3559 م�صتندا، فيما 

بلغ يف اليوم الول 1177 م�صتندا.

الي����داع����ات  ارت����ف����اع  اإىل  واأ������ص�����ار 

املن�صة  �صجلت  ح��ي��ث  الل��ك��رتون��ي��ة، 

يف  م�صتندا   212 اي���داع  الل��ك��رتون��ي��ة 

ال��ي��وم ال��ث��ال��ث ل��وح��ده وك��ان��ت اغلب 

المر  املحامن،  من  اليداعات  تلك 

ال����ذي ي��ع��ك�����س م���دى الرت���ي���اح ال��ذي 

لق���ت���ه ت��ل��ك الج��������راءات ن���ظ���را لن 

الفعلي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وم���ع  امل��ت��ق��ا���ص��ن 

يف  ت�صاهم  ك��م  مل�صوا  التجربة  ل��ه��ذه 

وقت  انتظار  وع��دم  ال��وق��ت  ا�صتثمار 

ط��وي��ل داخ���ل امل��ح��اك��م ب��ان��ت��ظ��ار عقد 

�صكلي  اج��راء  ملجرد  اجرائية  جل�صة 

مي��ك��ن حت��ق��ي��ق ال��غ��اي��ة م��ن��ه ب���اي���داع 

امل�������ص���ت���ن���د يف م���ل���ف ال�����دع�����وى حت��ت 

و�صع  يف  ي�صاهم  مما  القا�صي  انظار 

ال��ق��ائ��م��ة يف  الزدح����ام  مل�صكلة  ح��ل��ول 

الكورونا.  وباء  انت�صار  ومنع  املحاكم 

بع�س  ه��ن��اك  ان  اىل  امل�����ص��در  وا���ص��ار 

او  املتقا�صن  بع�س  م��ن  املالحظات 

يف  الزدح��ام��ات  بع�س  ع��ن  وكالئهم 

بع�س املحاكم وعن بع�س ال�صكالت 

يوميا  ر�صدها  يجري  والتي  الفنية 

امل�صكلة  امل��ي��دان��ي��ة  ال���ف���رق  ق��ب��ل  م���ن 

ل���ه���ذه ال���غ���اي���ة وات����خ����اذ الج�������راءات 

الالزمة حللها.

االنباط- عمان

لل�صمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ا���ص��ت��ح��دث��ت   

الج����ت����م����اع����ي اآل�����ي�����ة ج�����دي�����دة ل��ت��م��ك��ن 

اأّية منفعة  على  امل�صرتكن من احل�صول 

ح�صاباتهم  باأرقام  تزويدها  عر  تاأمينية 

اإل����ك����رتون����ي����ا   )IBAN( ال���ب���ن���ك���ي���ة 

وال�صراكة  املركزي  البنك  مع  وبالتن�صيق 

مع جمموعة وا�صعة من البنوك العاملة 

يف اململكة.

وح�����ص��ب ب��ي��ان ���ص��ح��ايف م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ة، 

ب����اإم����ك����ان امل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 

ال��ق��ن��وات والآل����ي����ات امل��ع��ت��م��دة يف ال��ب��ن��ك 

ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه م��ن خ���الل موقعها  ال���ذي 

 )www.ssc.gov.jo( الإلكرتوين 

واختيار قائمة اخلدمات الإلكرتونية ثم 

اختيار “قنوات خدمة ايبانك”.

املوؤمن  باإمكان  اأن  املوؤ�ص�صة  واأو�صحت 

احل�صاب  رقم  لإر�صال  طلب  تقدمي  عليه 

البنكي )IBAN( للموؤ�ص�صة من خالل 

املعتمدة  البنوك  وّف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ن��وات 

اخلدمة  م��راك��ز  وت�صمل  اخل��دم��ة،  ل��ه��ذه 

الإلكرتوين  التطبيق  للعمالء،  الهاتفية 

)ك��اون��رت  العمالء  خ��دم��ة  م��رك��ز  للبنك، 

ال���ب���ن���ك(، خ���دم���ات الن����رتن����ت ال��ب��ن��ك��ي، 

خدمات ال�صراف الآيل.

ال��ب��ن��وك  اأن  اإىل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  واأ�����ص����ارت 

املعتمدة لهذه اخلدمة، هي بنك الإ�صكان 

ل��ل��ت��ج��ارة وال���ت���م���وي���ل، ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي، 

عمان،  القاهرة  بنك  الإ���ص��الم��ي،  البنك 

ال��ع��رب��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار  ب��ن��ك  الأردن،  ب��ن��ك 

بنك  الردين،  الأه���ل���ي  ال��ب��ن��ك  الأردين، 

املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية، بنك الحتاد، 

ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي الإ�����ص����الم����ي ال������دويل، 

�صفوة  وب��ن��ك  ال��ك��وي��ت��ي،  الأردين  ال��ب��ن��ك 

الإ�صالمي.

لال�صتفادة  امل�صرتكن  املوؤ�ص�صة  ودعت 

م���ن ه����ذه اخل���دم���ة ل��ت�����ص��ه��ي��ل وت�����ص��ري��ع 

عند  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  امل��ن��اف��ع  ع��ل��ى  ح�صولهم 

ا�صتحقاقها

االنباط- عمان

ان��ت��ه��ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ريي��ة الأردن���ي���ة 

ال���ه���ا����ص���م���ي���ة وم�����������ص�����روع امل����ج����رتات 

الريفية  الأ����ص���ر  وان��ت�����ص��ال  ال�����ص��غ��رية 

من  الزراعة  ووزارة  التابع  الفقر  من 

 6992 بتوزيع  الثانية  املرحلة  تنفيذ 

العفيفة  الأ����ص���ر  ع��ل��ى  غ��ذائ��ي��ا  ط����ردا 

والالجئن.

واأو���ص��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب��ي��ان، ام�����س 

ا���ص��ت��ه��دف  امل���������ص����روع  اأن  الأرب������ع������اء، 

العفيفة  الأردن���ي���ة  ل��الأ���ص��ر  ال��و���ص��ول 

وال������الج������ئ������ن ال�����������ص�����وري�����ن ����ص���م���ن 

حم���اف���ظ���ات امل����ف����رق واإرب��������د وج���ر����س 

وع��ج��ل��ون وم���اأدب���ا وال��ع��ا���ص��م��ة ع��م��ان 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع اجل���م���ع���ي���ات امل��ح��ل��ي��ة 

ال�صريكة.

امل�صروع  ه��ذا  اأن  اإىل  البيان  واأ���ص��ار 

ج���اء ب��دع��م ومت���وي���ل م���ن ال�����ص��ن��دوق 

 )IFAD( الدويل للتنمية الزراعية

 – امل��ف��ت��وح  امل���دين  املجتمع  وموؤ�ص�صة 

للحكومة  ك��دع��م   )OSFL( ل��ن��دن 

وع��بء  اأث����ار  م��ن  للتخفيف  الأردن���ي���ة 

ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ال�������ذي وق������ع ع��ل��ى 

لالجئن  امل�صت�صيفة  الأردنية  الأ�صر 

ال�صورين  الالجئن  واأ�صر  ال�صورين 

الذين ت�صرروا نتيجة توقف اأعمالهم 

اأو م�صادر دخلهم ب�صبب اجلائحة.

وق������ال م�����ص��اع��د الأم�������ن ال����ع����ام يف 

الها�صمية  الأردن��ي��ة  اخل��ريي��ة  الهيئة 

حم��م��د ال��ك��ي��الين اإن����ه ج���رى اخ��ت��ي��ار 

املحافظات ال�صت وحتديد امل�صتفيدين 

الوطنية  املعونة  �صندوق  خ��الل  م��ن 

واملفو�صية ال�صامية ل�صوؤون الالجئن 

احلكام  مع  والتن�صيق   UNHCR

الإداري��������������ن وم�����دي�����ري�����ات ال��ت��ن��م��ي��ة 

ا�صتهداف  ج��رى  ح��ي��ث  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

ونف�س  الأوىل  املرحلة  يف  اأ�صرة   6992

الثانية ما جمموعه  املرحلة  العدد يف 

اأ�صرة م�صتفيدة.  13984

اإىل  ي��ه��دف  امل�����ص��روع  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

وعلى خم�س  اأ�صرة   34960 ل�  الو�صول 

مراحل.

االنباط- عمان

للعمل  “جدارا”  م���ب���ادرة  اأط��ل��ق��ت   

الأرب��ع��اء جتريبيا،  ام�����س  الج��ت��م��اع��ي، 

ب��ال��ل��غ��ة  اأردين  ب���ح���ث���ي  حم�����رك  اأول 

ا�صم  حت��ت  ذك��ي��ة  بتكنولوجيا  العربية 

“ن�صامى”.
العمري،  فرج  املبادرة  موؤ�ص�س  وقال 

اأن�����ص��ئ  “ن�صامى”  ال��ب��ح��ث  حم���رك  اإن 

وحجب  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  لتهذيب 

اأو يحر�س  الأخالقية  للقيم  ي�صيء  ما 

على العنف واجلرمية والكراهية.

ن���واة  ���ص��ي��ك��ون  امل���ح���رك  اأن  واأ����ص���اف 

املعرفة  ي��ق��دم  اأردين  نه�صوي  مل�صروع 

وامل��ع��ل��وم��ة، واخ��ت��ي��ار امل��واق��ع امل��وث��وق��ة 

وال�����الئ�����ق م���ن���ه���ا وم�����ا ي����راع����ي ال��ق��ي��م 

ال�صائدة. والأعراف 

وي��ع��ط��ي امل���ح���رك ال��ب��ح��ث��ي اجل��دي��د 

املحركات  من  اأق��ل  اإجابات  للم�صتخدم 

امل���ع���روف���ة ع���ر ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ع��رف��ي��ة 

م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ق��واع��د ب��ي��ان��ات ل��ل��م��واق��ع 

واملوثوقة. املعتمدة 

ي�صار اإىل اأن باإمكان اجلمهور جتربة 

ال��ت�����ص��ف��ح ب��امل��وق��ع م��ن خ���الل ال��راب��ط 

.Nshama.me

 اربد : وقفة احتجاجية أمام المحاكم 
تنديدا بأمر على أمر الدفاع 21

 المرصد العمالي يوصي باعتماد 
إطار قانوني للمساواة بين العمال

 انطالق مسابقة لريادة األعمال بنسختها الثالثة

 اتفاقية لتقديم استشارات 
فنية ألنظمة األيزو

 الجامعة األردنية تطلق جائزة 
اإلبداع الثقافي الطالبي

 توصية بفتح مراكز ايداع اضافية الرتفاع عدد المستندات المودعة في اقالم المحاكم

 الضمان: خدمة جديدة لتسهيل تحويل المستحقات المالية

اطالق محرك بحث بعنوان نشامى

 توزيع 13984 طردا غذائيا على األسر العفيفة والالجئين
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كعادته يف نهاية كل عام �سّلم رئي�س ديوان املحا�سبة تقريره الرقابي اىل رئي�س احلكومة ورئي�سي 

جمل�سي النواب والأعيان لي�ساف اإىل جانب تقارير ال�سنوات املا�سية التي �سجلها الديوان، التقرير 

هو خال�سة جهد عام كامل من العمل واملراقبة والتحليل والتحقيق والتدقيق بني امللفات والفواتري 

والأرق��ام لدى اجلهات اخلا�سعة لرقابة الديوان، يت�سمن مالحظاته عن املخالفات والتجاوزات 

املالية والدارية وامل�سوؤولية القانونية املرتتبة عليها، ويف كل عام يتكرر نف�س ال�سوؤال ما هو م�سري 

والف�ساد، وهل جت��روؤ احلكومة على حما�سبة  والتجاوزات  املخالفات  اآلف  يك�سف  ال��ذي  التقرير 

اباطرة الف�ساد واملتنفذين املتورطني يف التعدي على املال العام ؟ التقرير ك�سف ف�ساد وجتاوزات 

وحالت بذخ وهدر وا�ستهتار بالموال العامة ما زال يعي�سها بع�س امل�سوؤولني الذين اأمنوا العقوبة 

فاأ�ساوؤوا الت�سرف يف توقيت مير به بلدنا باأ�سعب ظرف اقت�سادي، وتعطي انطباعا باأننا نعي�س يف 

بلد ل ينتمي اإىل منظومة الدول النامية، ول�سنا يف دولة متّر بظروف اقت�سادية كارثية تكاد ت�سل 

املديونية فيها اإىل 45 مليار دينار، لذلك ي�سعر الردنيون بالحباط، وباأن الأمور لن تتح�سن، واأن 

الف�ساد لن ي�سغر، وباأن هذه التقارير عادة ُت�ستخدم لغايات بروتوكولية، لنهم مل يلم�سوا جدية 

املخالفات والختاللت يف موؤ�س�ساتنا،  الفا�سدين ومعاجلة  حقيقية لدى احلكومات يف حما�سبة 

فاملال العام ا�سبح جورعة ومزرعة يرتع فيها من يعتربون انف�سهم فوق امل�سائلة والقانون ... احلل 

القابل للتطبيق اذا كانت الدولة جادة يف حماربة الف�ساد وعدم تكرار التجاوزات والهدر يف املال العام 

هو بدمج هيئة مكافحة الف�ساد مع ديوان املحا�سبة واعتبار جميع العاملني فيهما �سابطة عدلية، 

ومنح حمققي الهيئة ال�ستقاللية القانونية للتحقيق مبخالفات تقارير الديوان التي يجب ان 

تكون ربعية ولي�ست �سنوية، وت�سكيل “حمكمة ح�سابات” خا�سة بديوان املحا�سبة، ُيعني فيها ق�ساة 

ماليني ومدعني عامني يتمتعون بالنزاهة والكفاءة كما هو معمول به يف الدول الخرى حتى نخرج 

من حالت التحايل واللتفافات التي ترافق معظم ق�سايا الف�ساد التي جرى حتويلها للق�ساء، 

وخالف ذلك لن متنع كل تقارير ديوان املحا�سبة ول جهود هيئة النزاهة الفا�سدين من ال�ستمرار 

بتجاوزاتهم وف�سادهم، و�سيبقى حال املواطن الردين يقول نرى ف�ساداً ول من�سك بفا�سدين!.

عصام الغزاوي

تقارير ديوان المحاسبة، اوراق 
في مهب الرياح والمخفي اعظم !

 وزير الزراعة يطلع على المشروعات البحثية بمحطة الخناصري

 وزير األشغال يتفقد غرفة الطوارئ الرئيسة

 وزيرة الصناعة: انشاء مجالس قطاعية بشراكة مع القطاع الخاص

االنباط- عمان

 اط��ل��ع وزي���ر ال��زراع��ة حممد داودي���ة على 

يف  امل��ن��ف��ذة  البحثية  وامل�����س��روع��ات  الن�ساطات 

حمطة اخلنا�سري لبحوث الرثوة احليوانية 

للبحوث  الوطني  للمركز  التابعة  وامل��راع��ي 

الزراعية يف املفرق.

ال��ربام��ج اجلديدة  ال��وزي��ر على  اطلع  كما 

التي من �ساأنها تعزيز قدرة املحطة يف خدمة 

مربي الرثوة احليوانية من خالل خمرجات 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ل��ت��ط��وي��ر ت��رب��ي��ة الأغ���ن���ام 

العوا�سي واملاعز واجِلمال والدواجن البلدية 

ال�ساللت  على  للحفاظ  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود 

املحلية من خالل نظم اإدارة للرتبية ت�سمن 

حت�سني الإنتاجية على الرغم من التحديات 

التي تواجه املحطة.

ب��امل��ن��ج��زات العلمية  واأع����رب ع��ن اع���ت���زازه 

ل��ل��م��ح��ط��ة، ل����س���ي���م���ا يف جم�������الت ان���ت���خ���اب 

البلدية  لالأغنام  العوا�سي  �ساللت  وحت�سني 

املحطة  ك��ادر  يقدمها  التي  الكبرية  واجلهود 

م���ن خ����الل ب���رام���ج ال��ت��ل��ق��ي��ح ال���س��ط��ن��اع��ي 

ل�سركاء  والأ�سيلة  املح�سنة  الكبا�س  وتوفري 

الرتبية من املزارعني.

ووج����ه ال�����س��ك��ر ل�����وزارة امل��ي��اه وال����ري على 

م�ساعدتها يف املبادرة بحفر بئر مياه جوفية 

املائية  لأغرا�س بحثية ولتوفري الحتياجات 

للمحطة والتي طال انتظارها.

الوطني  املركز  ع��ام  اأك��د مدير  من جهته، 

ل��ل��ب��ح��وث ال����زراع����ي����ة ال���دك���ت���ور ن������زار ح����داد 

ا�ستمرار املحطة يف تقدمي خدماتها، لي�س يف 

يف  وللمزارعني  بل  فح�سب،  املفرق  حمافظة 

التح�سني  برامج  عرب  اململكة  مناطق  جميع 

حمافظة  ملجل�س  �سكره  عن  معرباً  ال��وراث��ي، 

امل���ف���رق ع��ل��ى دع���م���ه وم�����س��ان��دت��ه مل�����س��روع��ات 

اخلنا�سري  ملحطتي  التحتية  البنية  تطوير 

وحمطة  واملراعي  احليوانية  ال��رثوة  لبحوث 

الواقعتني  امللحية  الزراعة  لبحوث  اخلالدية 

يف املفرق.

وحول اأهمية الدور الذي تقوم به املحطة 

من خالل نظام التوثيق املزرعي والبيطري، 

اأو�����س����ح رئ���ي�������س ق�����س��م حم���ط���ة اخل��ن��ا���س��ري 

الدكتور  واملراعي  احليوانية  ال��رثوة  لبحوث 

نظام  اإج���راءات  بع�س  اأن  �سديفات  م�سطفى 

يف  امل��وج��ود  القطيع  جعلت  والرتبية  الإدارة 

املحطة من اأغنام العوا�سي الوحيد يف املنطقة 

ان  اإىل  م�سريا  ن��ق��ي،  ع��وا���س��ي  لقطيع  امل��وث��ق 

جن��اح امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للبحوث ال��زراع��ي��ة يف 

العوا�سي  كاملة جلينوم  ن�سر خريطة جينية 

�سينعك�س اإيجاباً على جودة خمرجات البحث 

العلمي وخدمة املزارعني.

االنباط- عمان

 تفقد وزي���ر الأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة والإ���س��ك��ان 

الأربعاء، �سري  ام�س  الك�سبي،  املهند�س يحيى 

ل��ل��وزارة،  الرئي�سة  ال��ط��وارئ  غرفة  يف  العمل 

ال��ظ��روف اجل��وي��ة  م��ع  للتعامل  وج��اه��زي��ت��ه��ا 

ال�سائدة التي توؤثر على اململكة.

وك���ان���ت ال���������وزارة، اأع���ل���ن���ت ال��ع��م��ل بخطة 

ال���ط���وارئ امل��ت��و���س��ط��ة الث��ن��ني امل��ا���س��ي طيلة 

تاأثري املنخف�س اجلوي على اململكة.

رف��ع درج��ة  امكانية  اإىل  ال����وزارة  واأ���س��ارت 

احل��ال��ة اجلوية  ال��ط��وارئ بح�سب حت��دي��ث��ات 

وا���س��ت��ن��ادا ل��ل��ن�����س��رات ال�����س��ادرة ع��ن الأر����س���اد 

اجل��وي��ة. ودع���ت ال����وزارة امل��واط��ن��ني اإىل اأخ��ذ 

اأق�سى درجات احليطة واحلذر والبتعاد عن 

اأية  جم��اري ال�سيول والأودي���ة، والإب���الغ عن 

املبا�سر  بالتوا�سل  الرتدد  وعدم  طارئة  حالة 

مع غرفة العمليات الرئي�سة يف الوزارة وغرف 

العمليات يف املحافظات على مدار 24 �ساعة، 

الأ�سغال  تبليغات  نظام  تطبيق  خالل  من  اأو 

على الهواتف الذكية.

اأرقام  اإىل اعتماد  ال��وزارة املواطنني  ودعت 

العمليات  وغ���رف  الرئي�سة  ال��ط��وارئ  غ��رف��ة 

الرئي�سة  الأ����س���غ���ال:  وم��ك��ات��ب  م��دي��ري��ات  يف 

،065850111
ال�����ع�����ا������س�����م�����ة  اأ���������س��������غ��������ال  م�������دي�������ري�������ة   

 ،0 7 8 0 3 7 7 2 9 1
 ،0780377231 ال��������������ك��������������رك 

جر�س0780377187، 

مادبا 0780377363،

معان0780377337، املفرق 

البلقاء  ،0780377389
 ،0780377413 

الطفيلة 0780377160،

 ،0780377324 ع�������ج�������ل�������ون 

 ،0780377125 ال���������������زرق���������������اء 

اإرب����������د  العقبة0780377351، 

ال�������رم�������ث�������ا   ،0780377273
 ،  0780377388

والبرتاء 0780377154.

االنباط- عمان

 اأكدت وزيرة ال�سناعة والتجارة والتموين 

املهند�سة مها علي ان الوزارة ب�سدد ان�ساء �ستة 

جمال�س قطاعية ب�سراكة مع القطاع اخلا�س 

والتحديات  القطاعات  او���س��اع  على  للتعرف 

او  الداخلية  ب��ال���س��واق  ���س��واء  تواجهها  ال��ت��ي 

اخلارجية.

ح��واري��ة عرب  املهند�سة علي خ��الل  وقالت 

الأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  دور  ح��ول  زووم  تطبيق 

لها  �سيكون  املجال�س  ه��ذه  ان  لها،  وال��رتوي��ج 

دور لو�سع ا�سرتاتيجيات قطاعية للت�سدير، 

م����وؤك����دا ان ال��������وزراة ت�����س��ع��ى ل��الن��ت��ق��ال اىل 

ت�ستفيد  ح��ت��ى  ال��ق��ط��اع��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

ال�سركات من ذلك والدخول ل�سواق تقليدية 

وجديدة.

ال��ت��ي نظمتها،  احل����واري����ة  خ����الل  وب��ي��ن��ت 

الردنيني  امل�سدرين  جمعية  الثالثاء،  م�ساء 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���رك���ز امل�������س���روع���ات ال��دول��ي��ة 

التي  التقليدية  غ��ري  ال����س���واق  ان  اخل��ا���س��ة، 

ال�سوق  ه��ي  فيها  التواجد  اإىل  الردن  ي�سعى 

�ستبني على  ال�����وزارة  ان  م��وؤك��دة  الف��ري��ق��ي��ة، 

اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن احل��ك��وم��ة والقطاع 

اخلا�س خالل ال�سنوات املا�سية.

لديها  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ان  اىل  وا����س���ارت 

اجنازها  على  تعمل  واج��راءات  ا�سرتاتيجيات 

ل���ت���ع���زي���ز ال�����������س�����ادرات الأردن������ي������ة ل���ال����س���واق 

تنفذها  التي  ال��ربام��ج  اإىل  اخل��ارج��ي��ة، لفتة 

املوؤ�س�سة الردنية لتطوير امل�ساريع القت�سادية 

)جيدكو(، واملوجهة لعمليات دعم الت�سدير.

�ستلعبه  ال���ذي  ال���دور  اىل  ال��وزي��رة  ولفتت 

���س��رك��ة ب��ي��ت ال��ت�����س��دي��ر ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت ال��ع��ام 

ب��وزارة  ممثلة  احلكومة  م��ن  ب�سراكة  املا�سي 

ببع�س  ممثال  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  ال�سناعة، 

غرف التجارة وال�سناعة، بهدف دعم جمالت 

وتنمية  املعار�س  وتنظيم  لل�سادرات  الرتويج 

ال�����س��رك��ات وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا ل��ت��ك��ون ج��اه��زة 

للت�سدير.

ملعظم  وا�سا�سي  مهم  الت�سدير  ان  وبينت 

اخلدمية  او  ال�سناعية  الأردن���ي���ة  ال�����س��رك��ات 

وت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ����س���واء ل����س���واق 

التقليدية،  او غري  العربية  املنطقة وبخا�سة 

البئية  ت���وف���ري  احل��ك��وم��ة  دور  ان  م��و���س��ح��ة 

املحفزة واملنا�سبة لتمكني ال�سركات من النتاج 

�سمن تناف�سية للو�سول لال�سواق اخلارجية.

واو����س���ح���ت ان ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ف��ر���س��ت 

القت�سادية  القطاعات  معظم  على  �سعوبات 

وما رافقها من اجراءات ملواجهة ومنع تف�سي 

الوباء، واملوازنة بني الو�سع ال�سحي والوبائي 

ويف ن��ف�����س ال���وق���ت امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا���س��ت��دام��ة 

الأعمال، مبينة ان الكثري من ال�سركات تاثرت 

جراء الأو�ساع بال�سواق الت�سديرية.

وقالت ان اجلائحة اظهرت تغريات �سريعة 

ع��ل��ى ع���دد م���ن ال�����س��رك��ات ب��ق��ط��اع��ات معينة 

ج��راء  ال�ستثنائي  الو�سع  م��ع  ت��واءم��ت  حيث 

طورت  امل�سانع  من  الكثري  ان  موؤكدة  الوباء، 

انتاجها لنتاج مواد جديدة  وحولت خطوط 

ارتفع عليها الطلب، مثل الكمامات واملعقمات 

وب��ع�����س امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ن��اع��ات 

الدوائية والغذائية.

 100 نحو  ���س��در  الأردن  ان  اىل  وا���س��ارت 

م���ل���ي���ون وح�������دة م����ن ال���ك���م���ام���ات ل���ال����س���واق 

اأ�سواقا  �سملت  العام احلايل  اخلارجية خالل 

اوروب���ي���ة  امل��ت��ح��دة ودول  ع��رب��ي��ة وال����ولي����ات 

ا�ستفادة  على  م��ث��ال  ذل��ك  معتربة  واآ���س��ي��وي��ة، 

بع�س ال�����س��رك��ات م��ن ال��ظ��روف ال��ت��ي راف��ق��ت 

اجلائحة.

ولفتت املهند�سة علي اىل بع�س الجراءات 

التي اتخذتها احلكومة خالل الفرتة الخرية 

من خالل اطالق برنامج ا�ستدامة الذي هو 

ج���زء م��ن ح���زم احل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة لدعم 

من  امل��ت��اأث��رة  القت�سادية  املن�ساآت  وم�ساعدة 

اجلائحة، مبينا ان الربنامج �سي�سهم بتغطية 

للعاملني حتى  وال��روات��ب  التكاليف  جزء من 

ت�ستمر ال�سركات يف اعمالها.

واملوؤ�س�سات  ال�سناعة  وزارة  ان  واو�سحت 

دع��م  ع��ل��ى  ا�سرتاتيجياتها  يف  ت��رك��ز  ال��ت��اب��ع��ة 

ال���ت�������س���دي���ر وت���ع���زي���ز ت����واج����ده����ا ب���ال����س���واق 

م���ن خ����الل ال�����س��راك��ة م���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 

وو�سع  ر�سم  يف  ال�سراكة  اهمية  على  م�سددة 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات وال���ت���ع���رف ع��ل��ى امل�����س��اك��ل 

وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال�����س��رك��ات امل�����س��درة 

وامل�ساعدة يف حلها.

وا�سارت اىل الجراءات التي اتخذت خالل 

الفرتة املا�سية لدعم وحتفيز عملية الت�سدير 

وذل��ك من خ��الل ايجاد نظام حوافز �سريبة 

الدخل للقطاع ال�سناعي �سدر العام املا�سي، 

ال�سناعية  القطاعات  لدعم  نظام  جانب  اىل 

عند الت�سدير، م�سددة على ان ال��وزارة تعمل 

على تفعيل هذه النظمة مبا ميكن ال�سركات 

ال�ستفادة منها ب�سكل فعال.

ع���ل���ي ان احل���ك���وم���ة  امل���ه���ن���د����س���ة  واك���������دت 

وب���ت���وج���ي���ه���ات م����ن ج����الل����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

الثاين، حري�سة على تعزيز ال�سراكة الفاعلة 

م���ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وف��ت��ح ح����وار دائ����م بني 

ال��وزراء  زي��ارات رئي�س  الطرفني، م�سرية اىل 

ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة ل��غ��رف��ت��ي �سناعة 

وه��م��وم  مل��ط��ال��ب  وال���س��ت��م��اع  الأردن  وجت����ارة 

القطاعني ال�سناعي والتجاري.

ب������دوره، ���س��دد رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة امل�����س��دري��ن 

الردنيني املهند�س عمر اأبو و�ساح على �سرورة 

ايجاد اأ�سواق ت�سديرية تقبل دخول الب�سائع 

املنتجات  تاأهيل  اأهمية  اىل  م�سرياً  الردن��ي��ة، 

الوطنية قبل ت�سديرها.

اأن يكون هناك تعاون حثيث  “يجب  وق��ال 

م��ا ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���س ل��درا���س��ة 

الأ������س�����واق ب�����س��ك��ل ج�����دي ح���ت���ى ي���ت���م حت��دي��د 

احتياجاتها من املنتجات الأردنية”.

�سمان  بربنامج  التو�سع  اأهمية  اىل  واأ�سار 

ال�سركات  حتفيز  اأج��ل  من  ال�سادرات  ائتمان 

جديدة  ا���س��واق  اىل  ال��دخ��ول  على  ال�سناعية 

على  الرتكيز  اأهمية  م��وؤك��داً  التقليدية،  غري 

جودة املنتجات والتعبئة والتغليف بحيث تكون 

مقبولة للم�ستهلكني يف الأ�سواق اخلارجية.

و���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة م�����س��اع��دة امل�سدرين 

تعترب  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة  ب��امل��ع��ار���س  بامل�ساركة 

الأ�سا�س يف عملية ت�سويق املنتجات وفتح اأ�سواق 

خم�س�سات  اأن  اىل  م�سريا  اأم��ام��ه��ا،  ج��دي��دة 

قليلة  تعترب  اجل��ان��ب  بهذا  احلكومي  ال��دع��م 

وغري كافية لدعم ال�سركات بخا�سة ال�سغرية 

واملتو�سطة.

اأن ال�سادرات مبثابة  واأكد رئي�س اجلمعية 

النمو القت�سادي لزيادة النتاج ورفد  مفتاح 

اح��ت��ي��اط��ي امل��م��ل��ك��ة م���ن ال��ع��م��الت الج��ن��ب��ي��ة 

وت���ول���ي���د امل���زي���د م���ن ف���ر����س ال��ع��م��ل وج���ذب 

ال�ستثمارات.

اأ�سعب  2020 من  اأب��و و�ساح عام  واعترب 

ال�سنوات التي مرت على القطاع اخلا�س جراء 

ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  ال��ت��ي فر�ستها  ال��ت��ح��دي��ات 

ك���ورون���ا امل�ستجد وم���ا راف��ق��ه��ا م��ن اغ��الق��ات 

ع��ل��ى ���س��رورة  للمعابر وال��ق��ط��اع��ات، م�����س��دداً 

العام  القطاعيني  ب��ني  م��ا  ال��ع��الق��ة  ت��ك��ون  اأن 

وحتفيز  دعم  يف  وت�ساركيه  تكاملية  واخلا�س 

ال�سادرات الوطنية.

وطالب ب�سرورة ت�سهيل اجراءات احل�سول 

ع��ل��ى دع����م ال�������س���ادرات ���س��م��ن ب��رن��ام��ج دع��م 

�سادرات الأن�سطة ال�سناعية.

التي  واخل��دم��ات  اجلمعية  دور  اىل  ولفت 

وتذليل  امل�سدرين  توعية  �سبيل  يف  تقدمها 

العقبات التي تواجههم يف الدخول اىل اأ�سواق 

النقل  كلف  تخفي�س  اأهمية  م��وؤك��داً  ج��دي��دة، 

بني عمان والعقبة وايجاد �سكة حديد تربط 

بينهما للتخفي�س من تلك التكاليف وتوحيد 

عمل اجلهات الرقابية.

اأب��و و�ساح اىل �سرورة اع��ادة النظر  واأ���س��ار 

امل�سدرون  يدفعها  التي  وال�سرائب  بالر�سوم 

ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات��ه��م ب��ع��د ان���ت���ه���اء م�����س��ارك��ات��ه��م 

باملعار�س اخلارجية.

امل�سدرين  ع��ام جمعية  اك��د مدير  ب���دوره، 

الأردن  ان  رح����م����ة،  اب�����و  ح��ل��ي��م  الأردن������ي������ني 

اث��ب��ت ت���واج���دا ك��ب��ريا ب��ال��ك��ث��ري م��ن ال���س��واق 

الت�سديرية العاملية، لفتا اىل ال�سعوبات التي 

خلفتها جائحة فريو�س كورونا على القت�ساد 

الوطني ب�سكل خا�س.

و�سدد على �سرورة حتديد م�سار امل�سدرين 

الأردنيني بعد اجنالء اجلائحة، وكيف ميكن 

ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى امل���ع���وق���ات ال���ت���ي ف��ر���س��ت على 

�ستوا�سل  اجلمعية  اأن  اىل  م�سريا  اجل��م��ي��ع، 

ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����س��رك��ات  دع����م  دوره������ا يف  اداء 

امل�سدرة وتوفري الدعم الالزم للم�ساعدة على 

املحافظة على ا�سواقها التقليدية.

�ستنظم  اجلمعية  ان  اىل  رحمة  اب��و  وا�سار 

بداية العام املقبل امل�ساركة الأردنية يف معر�س 

امللحقني  دور  تعزيز  اىل  داع��ي��ا  ف���ود(،  )غلف 

الرتويج  يف  للم�ساعدة  الردن��ي��ني  التجاريني 

ل��ل�����س��ادرات الأردن����ي����ة وف��ت��ح ا����س���واق ج��دي��دة 

امل�سروعات  مركز  مدير  ا�سار  ب��دوره  امامها. 

�سعبان اىل  الأردن كرمي  الدولية اخلا�سة يف 

ان امل��رك��ز ال���ذي ه��و ج��زء م��ن غ��رف��ة التجارة 

الأم���ري���ك���ي���ة يف وا���س��ن��ط��ن، ي��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء 

امل��وؤ���س�����س��ات ال���الزم���ة ل��الإ���س��الح الق��ت�����س��ادي 

املركز  ان  وب��ني  ال�سوق.  اقت�ساد  على  القائم 

ومنذ ن�ساأته عام 1983، تعاون مع جمعيات 

ومراكز  وموؤ�س�سات  القرار  و�سانعي  الأعمال 

ال��ب��ح��وث الق��ت�����س��ادي��ة والأك���ادمي���ي���ة يف بناء 

لبيئة  الداعمة  واملوؤ�س�سية  القانونية  الأط���ر 

وبناء  القت�سادية  القاعدة  لتو�سيع  منا�سبة 

على  اآث���اره  تنعك�س  �سليم  اقت�سادي  جمتمع 

احل��واري��ة  باجلل�سة  امل��واط��ن��ني.و���س��ارك  حياة 

ا����س���ح���اب م��ن�����س��اآت ���س��ن��اع��ي��ة ومم���ث���ل���ون عن 

فعاليات اقت�سادية طرحوا خاللها العديد من 

احلكومة  واأن�سطة  برامج  حول  ال�ستف�سارات 

لدعم وحتفيز ال�سادرات خالل الفرتة املقبلة 

بالإ�سافة اإىل امل�ساكل والتحديات التي تواجه 

اعمالهم.

 منتجو األثاث يدعون لتقليص ساعات 
الحظر الجزئي

 بورصة عمان تغلق تداوالتها بـ 8ر4 
مليون دينار

  القبض على اربعة اشخاص قاموا 
بالتحطيب الجائر

االنباط- عمان

دع���ا نقيب جت���ار وم��ن��ت��ج��ي الأث�����اث �سرف 

الهياجنة، اجلهات املعنية اإىل تقلي�س �ساعات 

احلادية  ال�ساعة  بعد  م��ا  ب��ه  والعمل  احل��ظ��ر، 

ع�سرة ليال، واإلغاء حظر يوم اجلمعة من اجل 

من  والتخفيف  ال��ق��ط��اع  يف  العاملني  متكني 

اخل�سائر التي تكبدها منذ بداية اجلائحة.

وق�����ال ال��ه��ي��اج��ن��ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ايف ام�����س 

اإن وقت ال��ذروة للمبيعات تبداأ بعد  الأرب��ع��اء، 

الفرتة  حت��رم  فيما  م�ساء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

املتبقية من اليوم يف ظل قانون الدفاع الذي 

ي��ح��دد ال�����س��اع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة لإغ�����الق امل��ن�����س��اآت، 

ال��ق��ط��اع م��ن ا�ستقبال ال��ع��دي��د م��ن ال��زب��ائ��ن، 

وطالب  اقت�سادياً.  القطاع  معاناة  ي��زي��د  م��ا 

احلكومة اإ�سراك القطاع اخلا�س يف القرارات 

ب��ع��ني الع��ت��ب��ار  ب�����س��وؤون��ه م��ع الأخ����ذ  املتعلقة 

خ�سو�سية كل قطاع واحتياجاته.

االنباط- عمان

على  الربعاء،  ام�س  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

تداول 7ر3 مليون �سهم، موزعة على 1768 

8ر4  بلغت  اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داولت  ع��ق��دا بقيمة 

مليون دينار. 

النقطة  اإىل  ال��ب��ور���س��ة  م��وؤ���س��ر  وانخف�س 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة  09ر0  بن�سبة   1613
اإغ����الق اجلل�سة ال�����س��اب��ق��ة.  وارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار 

اأ�سهم 35 �سركة، بينما انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 

30 �سركة، وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 37 �سركة 
اأخرى.  

االنباط- اربد

ال��ب��ي��ئ��ة  حل���م���اي���ة  امل��ل��ك��ي��ة  الإدارة  ال���ق���ت 

وال�سياحة القب�س على اربعة ا�سخا�س قاموا 

بط بحوزتهم  اربد و�سُ بالتحطيب اجلائر يف 

كميات كبرية من الحطاب اثناء نقلهم لها.

وق����ال ال��ن��اط��ق الع���الم���ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 

المن العام ان معلومات وردت لالدارة امللكية 

جمموعة  ب��ق��ي��ام  وال�����س��ي��اح��ة  البيئة  حل��م��اي��ة 

والتعدي  اجلائر  بالتحطيب  ال�سخا�س  من 

وتقطيع ال�سجار احلرجية يف احدى املناطق 

يف حمافظة ارب��د، مو�سحا انه على الفور مت 

بط  �سُ والتحري  وبالبحث  للمكان  التحرك 

ارب���ع���ة ا���س��خ��ا���س ب��ح��وزت��ه��م ث����الث م��رك��ب��ات 

كمية  وُق�����درت  ب��الح��ط��اب،  جميعها  حمملة 

الحطاب ب 2600 كيلو غرام، وجرى القاء 

ال��ق��ب�����س عليهم ج��م��ي��ع��اً لت��خ��اذ الج�����راءات 

القانونية الالزمة بحقهم.

ودعا املواطنني اىل �سرورة م�ساندة اجلهود 

البيئة  حلماية  امللكية  الدارة  بها  تقوم  التي 

وال�سياحة يف املحافظة على الرثوة احلرجية 

وعدم الرتدد بالت�سال املبا�سر بالرقم املوحد 

ملديرية الأمن العام )911( لالبالغ عن اأي 

الوطنية،  ال��رثوة  ه��ذه  لها  تتعر�س  انتهاكات 

جميع  م��ع  �ستتعامل  املديرية  ان  اإىل  م�سريا 

الت�سالت بجدية و�سرية مطلقة.
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املحلي

على  جاللته  حر�ص  مع  َيَتوافُق  العر�ِص  ِخطاِب  القاء  على  امللِك  جاللُة  حر�ص  اإن 

َتع�صُف  التي  الظروِف  من  بالرغِم  �صتوري  الدُّ موعِدها  يف  النيابية  الإنتخابات  اإجراِء 

للجميع  وا�صحًة  ر�صالًة  اإل  هو  ما  كورونا  فايرو�ص  وَتَف�ّصي  اإنت�صاِر  بعَد  اأجمع  بالعامِل 

التوجيهاِت  َعناَن  اأطلَق  قد  واأن جاللته  �صّيما  الدميقراطي  الّنهج  م�صريِة  اأهميِة  على 

التا�صع  الأم��ة  ملجل�ِص  العاديِة  غرَي  ال��ّدورة  اإفتتاِح  يف  العر�ص  ِخطاِب  ِخ��الَل  الوا�صحة 

ع�صر الذي ُيواجُه مرحلًة غري اعتياديٍة يف تاريِخ الوطن .

موا�صلِة  من  الأردُن  متنَع  ول��ن  مل  ال�صعبَة  ال��ظ��روَف  اأن  اأّك��َد  اأن  بعَد  امللِك  جاللُة 

الإنتخاباِت  ب��اإج��راء  النجاح  و  الد�صتورية  ال�صتحقاقات  ِوف��َق  الدميقراطية  املَ�صريِة 

امل�صرِي من  ُوجوِب  الوا�صحة يف  ر�صالَته  اأطلَق   ، الأردنيني  املُنطلق من عزميِة  النيابيِة 

الثانية  املَِئويِة  على  مقبٌل  الأردَن  واأن  �صّيما  والعطاء  الِبناء  وُموا�صلة  ُقدًما  اجلميِع 

الأمر الذي َيَتطلُب َحتمّية التطّور يف تقدمِي اخلدماِت وتوفرِي الُفَر�ِص لأبناِء الوطِن 

والأجياِل القادمة ، وُهنا يجُب علينا اأن ُندرَك باإ�صتحالِة حتقق هذا الأمر اإل من خالِل 

الإن�صجام الالمتناهي بنَي اجلانِب الت�صريعي والرقابي والأداِء احُلكومي والعمل على 

املت�صّلح  امل��درو���ص  ال�صريِع  وال��ت��ح��ّرِك  املَ��ِرن  التفكري  واأط���الِق  العامة  امل�صلحة  تغليِب 

باملعرفِة واخلربة .

اأبنائِه القدرَة  ُيعّزُز لدى  اإىل التاريِخ العظيِم لالأردن  اإن الإ�صارَة يف خطاِب جاللته 

الأردِن  على  واملحافظة  العقبات  واإزال��ة  التحديات  وتذليل  املُ�صتقبل  مع  التعامِل  على 

الذي ُبنَي ب�صواعِد الأوائل الذيَن �َصقوا ُتراَبُه بعرِقهم ودماِئهم ِلت�صتمَر م�صريُة الآباِء 

والأجداد التي ما زالت مالمُح ُخطاُهم وا�صحًة يف درِب التاريخ.

ب��اإجت��اه  العمل  ودف��ع  امل��واط��ن  و�صالمة  �صحة  ل�صماِن  العمَل  ي��وّج��ه  امل��ل��ِك  ج��الل��ُة 

اإ�صتغالل  ِخ��الل  من  و  الواقعية  اخِلطط  اإيجاد  ِخ��الل  من  الوطني  الإقت�صاِد  حماية 

وال�صفافية  املُكا�صفة  نهَج  وتبّني  والت�صريع  الرقابة  دور  وتفعيِل  ال��واع��دة   الُفر�ص 

انه  على  العام  امل��اِل  على  الإع��ت��داِء  مع  والتعامل  الف�صاد  وُماربة  احلكومي  الأداِء  يف 

جرمية  بحق الوطن واملوطن ول يجوُز ال�صكوت عنها .

اإن ثقة جاللته بالقوات امل�صلحة والأجهزة الأمنية التي �َصّنت الثقَة املُطلقَة باأداِئها 

ي��وؤك��ُد م��دى ح��ر���ِص ج��الل��ت��ه ع��ل��ى دع��ِم��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا وحتفيِز  واحِل��َرف��ي��ة يف عمِلها 

العاملني  اأجياِلها  بنَي  الإ�صتمرارية  نهِج  وفَق  كبري  تفاٍن  من  قّدموه  ملا  بها  العاملني 

واملتقاعدين الذين قّدموا الكثري الكثري .

الق�صيِة  باإجتاه  الثابت  موقفُه  ُير�ّصُخ  جاللته  خطاب  يف  الداِئم  القد�ص  ُح�صوَر  اإن 

التي  الها�صمية  الو�صاية  على  املتكئة  وامل�صيحيِة  الإ�صالميِة  واملُقّد�صاِت  الفل�صطينة 

باتت اأمًرا ل ُيحاُد عنه ول ُيقبُل اخلو�ص به لتبقى القد�ُص �صقيقُة عمان .

ال�صامن  املُ�صتقبل  م�صار  نهَج  ُي��ح��دُد  ال��ذي  الف�صُل  ال��ق��وُل  ب��اَت  جاللته  خطاَب  اإن 

لتطّور الأردن ِوفَق طريِق الإ�صالح املُت�صلح بالتفاين يف العمِل وال�صدِق بالنوايا ، وُهنا 

ُف الأ�صرَة الأردنيَة  باأهِل  ل ُبدَّ من قراءِة الثقة التي �صطَعت يف عيوِن جاللته وهو َي�صِ

العزِم اأ�صحاَب الهامات املرفوعة واأن الأردن �صيبقى قوًيا عزيًزا .

  العين فاضل محمد الحمود

ِخطاُب الفصل

البنك العربي يعّزز خدمات بطاقاته االئتمانية بميزات إضافية عبر تطبيق »عربي موبايل«

أورانج األردن تهيئ مركز بيانات البنك االستثماري

 نقابة الصحفيين تكرم الفائزين بجائزة الحسين لإلبداع الصحفي

 أيلة تنهي استعدادتها لالحتفال بعيد الميالد المجيد مع تطبيق متكامل للقواعد الصحية 

لموثوقية مراكزها وأهميتها في تطوير األعمال 

االنباط-عمان

اأطلق البنك العربي موؤخراً جمموعة من 

من  الئتمانية  لبطاقاته  اجل��دي��دة  امل��ي��زات 

يف  وذل����ك  موبايل”  “عربي  تطبيق  خ���الل 

اإطار جهود البنك العربي الرامية اىل توفري 

اأحدث اخلدمات واحللول امل�صرفية الرقمية 

وتوظيفها لتقدمي جتربة م�صرفية متطورة 

اأع���ل���ى م�صتويات  ���ص��م��ن  ل��ع��م��الئ��ه  و���ص��ل�����ص��ة 

ال�صهولة والأمان.

ومن بني امليزات اجلديدة التي مت توفريها 

ميزة  موبايل”  “عربي  تطبيق  خ���الل  م��ن 

حتليل الإنفاق ال�صهري للبطاقة والتي تقدم 

ال�صهرية  ملدفوعاته  حتليل  البطاقة  حلامل 

ال���ت���ي مت����ت ع����رب ال���ب���ط���اق���ة م����ع م��ق��ارن��ت��ه��ا 

بالأ�صهر ال�صابقة، مما يتيح له التعرف على 

م�صروفاته واإدارتها  ب�صهولة ومرونة. كذلك 

مت اإ���ص��اف��ة  خ��دم��ة اإن�����ص��اء ب��ط��اق��ة ائتمانية 

افرتا�صية فورياً بكل �صهولة وباأعلى درجات 

الكرتونية لال�صتخدام  الأم��ان، وهي بطاقة 

كا�ص  اأو خدمة عربي موبي  الن��رتن��ت  ع��رب 

للبطاقة  الئتماين  ال�صقف  بنف�ص  وت�صدر 

و�صهولة  اأم��ان  توفري  اإىل  وتهدف  الأ�صلية، 

اأكرث عند الت�صوق اللكرتوين والتقليل من 

خماطر التزوير والحتيال. وميكن للعميل 

البطاقة  ه��ذه  �صالحية  ب��ت��اري��خ  يتحّكم  اأن 

واح��د  �صهر  )م��ن  الفرتا�صية  اللكرتونية 

اإىل حت��دي��د عدد  ب��الإ���ص��اف��ة  ���ص��ه��راً(   12 اإىل 

امل�صموح بها خالل فرتة �صالحية  احلركات 

البطاقة. وت�صم امليزات اجلديدة اأي�صاً ميزة 

تطبيق  ع��رب  ال�صري  ال��رق��م  ع��ن  ال�صتف�صار 

ل��زي��ارة  احل���اج���ة  دون  موبايل”   “عربي 
الفرع اأو التوا�صل مع مركز خدمة العمالء، 

املوبايل  من  البطاقة  بيانات  عر�ص  وكذلك 

ع��ن��د احل��اج��ة ك��رق��م احل�����ص��اب، رم���ز الأم����ان 

اخلا�ص بالبطاقة )CVV(، وتاريخ انتهاء 

ال�صالحية ل�صتخدامها عرب النرتنت.

وجتدر الإ�صارة هنا اإىل اأن تطبيق “عربي 

موبايل” من البنك العربي ي�صم باقة وا�صعة 

من احللول البنكية الرقمية التي تتيح لعمالء 

البنك اإجناز الكثري من املعامالت امل�صرفية 

عرب الإنرتنت يف اأي وقت ومن اأي مكان من 

خالل الهواتف الذكية واأجهزة التابلت �صمن 

اأعلى م�صتويات ال�صهولة والأمان. كما باإمكان 

الأفراد الراغبني يف فتح ح�صابات لدى البنك 

العربي حتميل تطبيق “عربي موبايل” من 

خالل متاجر التطبيقات: اآبل �صتور، جوجل 

بالي، اأو هواوي  اآب جالريي وا�صتخدام خيار 

التطبيق  ع��رب  امل��ت��اح  جديد”  ح�صاب  “فتح 
لإدخال البيانات املطلوبة وفتح ح�صاب جديد 

احلاجة  دون  اإلكرتونياً  العربي  البنك  ل��دى 

لزيارة الفرع.

االنباط-عمان

(البنك   INVESTBANK د���ص��ن 

الأردن  اأوراجن  م��ع  بالتعاون  ال���ص��ت��ث��م��اري) 

ب��ي��ان��ات م��ت��ق��دم لتلبية الح��ت��ي��اج��ات  م��رك��ز 

امل��ت��ط��ورة وامل��ت��ن��وع��ة ل��ع��م��الئ��ه، ح��ي��ث قامت 

ال��ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  ب��ا���ص��ت��ب��دال  الأردن  اأوراجن 

ل�صمان  ط���راز  اأح���دث  م��ن  بتقنيات  ال�صابق 

ال�صرعة والرتقاء بخدمات البنك الرقمية، 

الأداء  تعزيز  يف  املتطور  امل��رك��ز  ه��ذا  لي�صهم 

واملوثوقية والأمان لكافة اخلدمات املقّدمة.

وت����ع����ّد ه������ذه اخل����ط����وة ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة ل��� 

�صي�صمن  ال����ذي   INVESTBANK
م���واك���ب���ة ك���اف���ة ف���روع���ه واأج����ه����زة ال�����ص��راف 

اململكة  اأنحاء  يف  واملنت�صرة  له  التابعة  الآيل 

ال��ع��امل��ي��ة وم��واءم��ت��ه��ا متطلبات  ل��ل��ت��ط��ورات 

الع�صر الرقمي الذي يعتمد على توافر البنية 

والتكنولوجيات  ب��امل��ع��دات  امل��دّع��م��ة  التحتية 

احل��دي��ث��ة، ذل���ك اأن م��ث��ل ه���ذا امل��رك��ز يعترب 

القطاعات  كافة  يف  والتقدم  للتميز  اأ�صا�صياً 

وعلى راأ�صها القطاع البنكي.

املوؤ�ص�صي  للقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك���د 

اأوراجن الأردن، املهند�ص �صامي  وال�صركات يف 

كبرياً  اهتماماً  ت��ويل  ال�صركة  اأن  ���ص��م��ريات، 

مب��راك��ز ال��ب��ي��ان��ات وت��وف��ريه��ا ب��اأح��دث ط��راز 

للموؤ�ص�صات والأع��م��ال الأردن��ي��ة، مبا يف ذلك 

�صراكتها مع INVESTBANK، لفتاً 

اأهمية يف  اأك��رث  اأ�صبحت  املراكز  اأن ه��ذه  اإىل 

ظل توّجه العامل باأ�صره نحو رقمنة الأعمال 

وت�صخري التقنيات احلديثة يف دعم القطاعات 

ع��ل��ى اخ��ت��الف��ه��ا ل���زي���ادة ك��ف��اءة عملها ورف��ع 

الإنتاجية.

ولفت �صمريات اإىل اأن ال�صركة توفر اأعلى 

درج��ات الأم��ان ملعلومات عمالئها، كما توفر 

لهم اخلدمات ال�صحابية بح�صب احتياجاتهم، 

اإ�صافة اإىل عمليات ال�صيانة واملتابعة الالزمة 

مل��ث��ل ه����ذه امل����راك����ز ذات الأه���م���ي���ة ال��ك��ب��رية 

لل�صركات.

كبرياً يف  ال�صركة حققت جناحاً  اأن  وب��ني 

جم���ال م��راك��ز ال��ب��ي��ان��ات، حيث ن��ال��ت �صهادة 

رفيعة  �صهادة  وهي  العاملية   ”Tier III“
عاملية  وم��وا���ص��ف��ات  معايري  على  ب��ن��اًء  متنح 

يجب اأن تتحلى بها مراكز البيانات، ما جعلها 

تفوز بثقة ال�صركات واملوؤ�ص�صات نظراً لكفاءتها 

واأمانها و�صرعتها، ما ي�صهم ب��دوره يف تعزيز 

الأعمال وتطويرها.

ويف تعليقه على هذه اخلطوة، قال مدير 

م��ن��ت�����ص��ر   ،  INVESTBANKع�����������������ام

دّوا�ص: “فخورون اليوم بتد�صني مركز بيانات 

وامل�صتوى  امل��ت��ط��ورة  بالتقنية  مي��ت��از  ح��دي��ث 

العايل من الكفاءة والذي �صيخدم خططنا يف 

تقدمي اخلدمات امل�صرفية الرقمية املتقدمة 

وتعزيز ثقة قاعدة عمالئنا املتنامية و�صمان 

املعامالت امل�صرفية  اأمن وا�صتمرارية جميع 

ال��ي��وم��ي��ة ل��ه��م وه����ذا ك��ل��ه ب��ف�����ص��ل اخل����ربات 

املتميزة التي يتمتع بها �صريكنا اأوراجن الأردن 

احل��ا���ص��ل ع��ل��ى الع��ت��م��ادات ال��ع��امل��ي��ة يف ه��ذا 

املجال”.

واأ�صار دّوا���ص اإىل م�صاعي البنك امل�صتمرة 

للم�صي قدماً بتنفيذ ا�صرتاتيجيته اخلا�صة 

ب��ال��ت��ح��ول ال���رق���م���ي م���ن خ����الل ت��ب��ن��ي اآخ���ر 

الرت��ق��اء  �صاأنها  م��ن  التي  التقنيات  واأح���دث 

واإث��راء  امل�صرفية من جهة،  البنك  بخدمات 

جتارب عمالئه وحت�صينها من جهة اأخرى.

االنباط- عمان

كرم جمل�ص نقابة ال�صحفيني الأردنيني، ام�ص الأربعاء خالل 

حفل يف مقر النقابة، الزمالء الفائزين بجائزة احل�صني لالإبداع 

ال�صحفي عن املوا�صيع املن�صورة لعام 2019 والزمالء ممن اأم�صوا 

25 عاما يف ع�صوية الهيئة العامة �صمن ال�صرتاطات ال�صحية 

والوقائية.

واكد النقيب راكان ال�صعايدة الذي رعى حفل التكرمي، حر�ص 

الكبرية  التحديات  من  بالرغم  منت�صبيها  خدمة  على  النقابة 

جائحة  نتيجة  ال��وط��ن  يعي�صها  ال��ت��ي  ال�صتثنائية  وال��ظ��روف 

كورونا، م�صريا اإىل حتقيق العديد من الإجنازات وحل املعيقات 

التي تواجه العاملني يف قطاع الإعالم ليمار�ص ر�صالته الوطنية 

يف الدفاع عن الوطن ومنجزاته.

وعرب الزميل ابراهيم ال�صواعري يف كلمة با�صم املكرمني، عن 

امل�صوؤول،  ال�صحفي  دور  تعزز  التي  باجلائزة  والع��ت��زاز  الفخر 

للزمالء  وم�صاندتهم  املجل�ص  واع�صاء  النقابة  بجهود  م�صيدا 

والزميالت يف املهنة.

هم  لالبداع،  احل�صني  بجائزة  الفائزون  املكرمون  والزمالء 

الدكتور زياد ال�صخانبة بجائزة اأف�صل حتقيق �صحفي ا�صتق�صائي، 

مقالة  اأف�صل  بجائزة  القا�صي  واإخ��ال���ص  ال�صواعري  وابراهيم 

�صحفية، ون�صال برقان بجائزة اأف�صل ق�صة اخبارية اأو تقرير 

اأف�صل �صورة �صحفية،  اإخباري �صحفي، و�صاهر ق��دارة بجائزة 

ورعد بن طريف عن اأف�صل تقرير اأو ق�صة اخبارية مبثوثة عرب 

مطة تلفزيونية اأو اذاعية.

وا�صار نائب النقيب ينال الربماوي اإىل اأن املجل�ص بذل جهدا 

العاملني  اأو�صاع  ا�صتثنائيا لتحقيق الأم��ن املجتمعي، وحت�صني 

من الزمالء يف العديد من املوؤ�ص�صات، معربا عن اعتزاز املجل�ص 

بتكرمي ثلة من الرواد الأوائل الذين �صيدوا هذا ال�صرح النقابي 

للدفاع عن احلريات وتعزيزها على الرغم من التحديات.

وبني اأن النقابة عاجلت العديد من امللفات مثل عالوة املهنة 

لالذاعة  العامة  واملوؤ�ص�صة  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  وكالة  يف  للزمالء 

والتلفزيون، و�صتعمل على تعديل قانون النقابة لتبقى النقابة 

عند ح�صن ظن الزمالء والزميالت لرتتقي وتعظم الجنازات.

والزمالء املكرمون ممن ام�صوا 25 عاما يف ع�صوية الهيئة 

العامة، هم �صامية ال�صعايدة، يو�صف الغي�صان، نيفني عبدالهادي، 

ج���ازي امل��ن��ا���ص��ري، ع��م��اد ع��ب��دال��رح��م��ن، ن��ا���ص��ر ال���ب���داوي، منري 

ال�صعايدة،  راك���ان  زك��ارن��ة،  كمال  العمري،  �صالح  ممد  عتيق، 

حكمت املومني، خالد الزبيدي، جمال ال�صواهني، ممد مبارك 

احلجوج.

وح�صر حفلي التكرمي اع�صاء املجل�ص، الزمالء زين الدين 

وهديل  ال�صباغ  وهبة  فريحات  وعلي  ب�صبو�ص  وفي�صل  خليل 

غبون وخالد الق�صاة.

االنباط-عمان

ا���ص��ت��ك��م��ال حت�صرياتها  ع��ن  اأي��ل��ة  اأع��ل��ن��ت 

ال�صنة  وراأ����ص  املجيد  امل��ي��الد  لعيد  ا�صتقبال 

لتطبيق  متكاملة  وب��ا���ص��ت��ع��دادات  امل��ي��الدي��ة، 

ق���واع���د ���ص��ح��ي��ة ����ص���ارم���ة ت�����ص��م��ل ال��ت��ب��اع��د 

اخلا�صة  ال�صحية  وال�صوابط  الجتماعي، 

 )19-COVID( مبواجهة جائحة كورونا

لتكفل احتفالت اآمنة ملرتاديها و�صكانها.

وتنطلق اأيام الفرح مع افتتاح �صوق العيد 

17 من كانون  يف قرية املر�صى يوم اخلمي�ص 

اأول/ دي�صمرب اجل��اري وت�صتمر حتى مطلع 

الن�صاطات  من  باقة  مع    2021 املقبل  العام 

والأحداث ومفاجاآت الفرح يف كل يوم.

للتطوير  اأي���ل���ة  واح�����ة  ���ص��رك��ة  واخ����ت����ارت 

بعناية تامة مواقع ف�صيحة مفتوحة لإقامة 

ملتطلبات  حت��ق��ي��ق��اً  امل���ي���الد،  بعيد  ان�صطتها 

التباعد الجتماعي واإجراءات مرافقة بغية 

�صي�صهد  كما  احل�صور،  �صحة  على  احلفاظ 

جدول الفعاليات توقفاً يوم اجلمعة التزاماً 

يف  باحلظر  اخلا�صة  احلكومية  ب��ال��ق��رارات 

هذا اليوم، اإذ يت�صم الربنامج املعّد مبواءمته 

للمتطلبات الوقائية ملجابهة جائحة كورونا 

والقرارات احلكومية اخلا�صة بهذا ال�صاأن.

وت�����زدان ����ص���وارع ومم�����رات ق��ري��ة امل��ر���ص��ى 

 10 ي��زي��د على  ب��ارت��ف��اع  امل��ي��الد  ب�صجرة عيد 

اأروقة  اأمتار وميكن مالحظتها من خمتلف 

ب�صكل جذاب لت�صفي جوا  ا�صاءتها  اأيلة مع 

م��ن ال�����ص��ع��ادة وت��ت��م��ازج م��ع ال���زخ���ارف التي 

امل��ي��الد وراأ���ص  لأج���واء عيد  اأع���دت خ�صي�صاً 

يف  ال�صاطئية  العقبة  طبيعة  وتعك�ص  ال�صنة 

ت��ن��اغ��م ف��ري��د م��ع ب��ح��ريات اأي��ل��ة ومم��رات��ه��ا 

املائية.

اأج��واء  املمرات  يف  املعّلقة  الزينة  وت�صيف 

من  اأكاليل  مع  ال��زوار  لتجربة  ال�صعادة  من 

اأنحاء قرية املر�صى تقود مبا�صرة  الزهور يف 

اإىل كهف �صانتا كلوز.

الفعاليات  اأجندة وا�صعة من  اأيلة  واأع��دت 

املمتعة وفقرات املرح والت�صلية ملختلف اأفراد 

تنا�صب  ال����زوار  ب��ه��ا  ت�صتقبل  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��ل��ة  

خمتلف الأعمار واحتياجات العائالت ت�صمل 

اإ�صاءة �صجرة عيد امليالد، والر�صم يف الهواء 

ال��ط��ل��ق ع��ل��ى ط���ول مم�صى ق��ري��ة امل��ر���ص��ى يف 

ايلة، اإ�صافة اإىل ركن خا�ص باحلرف اليدوية 

األعاب؛  وفقرات  البالونات  واط��الق  املحلية، 

الكرا�صي املو�صيقية والبحث عن النجوم. 

خالل  اأي��ل��ة  تفتتح  العقبة  يف  م��رة  ولأول 

ايام العيد حلبة تزلج احتفاًل بهذه املنا�صبة 

وامل��رح  الت�صويق  م��ن  خا�صة  ب�صمة  لت�صع 

بالتقاط  خ��ا���ص��ة  وف��ق��رات  اأي��ل��ة،  رواد  ل���دى 

ي�صفي  ال���ذي  ك��ل��وز  �صانتا  بح�صور  ال�����ص��ور 

متعة خا�صة على الأن�صطة.

التنفيذي  امل���دي���ر  ق���ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة  وب���ه���ذه 

�صهل  املهند�ص  للتطوير  اأيلة  واح��ة  ل�صركة 

ب��اأق�����ص��ى ط��اق��ات��ن��ا وب��اأع��ل��ى  “عملنا  دودي����ن: 

امل��ع��اي��ري ال�����ص��ح��ي��ة ط����وال ال���ف���رتة امل��ا���ص��ي��ة 

احتفالية  جت��رب��ة  ت��وف��ري  متطلبات  لتلبية 

امل��ي��الد، مع  ال�صنة وعيد  راأ���ص  ب��اأج��واء  اآمنة 

وال�صحة  ال�صالمة  باإجراءات  التام  التزامنا 

العامة”.

اأح���د  ت��ع��د  امل��ر���ص��ى  ق���ري���ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

للبيع  م�صاحات  توفر  الرئي�صية  اأيلة  مرافق 

متعة  يوفر  م��ا  البحر  على  تطل  بالتجزئة 

جمموعة  ت�صم  حيث  اأي��ل��ة،  ل���زوار  الت�صوق 

من املتاجر ومنافذ البيع وخدمات ال�صيافة 

م�صممة لتلبية توقعات ال�صكان والزوار.  

 الحنطي رئيسا لجامعة الحسين 
التقنية

األردن واالتحاد األوروبي يؤكدان 
استمرار تعزيز الشراكة الصلبة بينهما

االنباط- عمان

ال��ع��ايل يف جل�صته  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���رر جم��ل�����ص 

امل���واف���ق���ة ع��ل��ى تعيني  ال���ث���الث���اء،  امل��ن��ع��ق��دة، 

رئي�صاً  ���ص��ال��ح احل��ن��ط��ي  اإ���ص��م��اع��ي��ل  ال��دك��ت��ور 

جلامعة احل�صني التقنية ملدة اأربع �صنوات.

عن  الأرب��ع��اء  ام�ص  �صحايف  بيان  وبح�صب 

املوافقة  ع��دم  ك��ذل��ك،  املجل�ص  ق��رر  ال����وزارة، 

الأمريكية  اجلامعة  لرئي�ص  التجديد  على 

وافق  القانونية، فيما  ال�صن  لبلوغه  ماأدبا  يف 

رئي�صاً  بي�صون  مي�صاء  الدكتورة  تعيني  على 

التعليم  ملجل�ص  ال��دائ��م��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  للجنة 

العايل.

اأ�ص�ص  لو�صع  جلنة  ت�صكيل  على  وافق  كما 

توزيع الدعم احلكومي يف اجلامعات الأردنية 

املادة )6  ا�صتناداً لأحكام   2021 الر�صمية لعام 

والبحث  العايل  التعليم  قانون  من   )4  / اأ   /

2018 وتعديالته. 17 ل�صنة  العلمي رقم 

ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د اآخ�����ر، ����ص���ادق امل��ج��ل�����ص على 

وم�����ص��روع   ،2019 ل���ع���ام  اخل���ت���ام���ي  احل�������ص���اب 

ل���ع���دد م���ن اجل��ام��ع��ات   2020 ل���ع���ام  امل����وازن����ة 

التقرير  على  املوافقة  اإىل  اإ�صافًة  الأردن��ي��ة، 

ال�����ص��ن��وي ل��ع��م��ل وح����دة ال���رق���اب���ة وال��ت��دق��ي��ق 

الداخلي يف عدد من اجلامعات الأردنية.

النباط-عمان

اأك��د الأردن والحت��اد الأوروب���ي ام�ص الأربعاء،   

تربطهما  التي  ال�صلبة  ال�صراكة  تعزيز  ا�صتمرار 

عرب زيادة التعاون وتعميقه يف �صياق منهجيات عمل 

موؤ�ص�صاتية براجمية.

املقبلة  للمرحلة  التعاون  اأول��وي��ات  و�صع  وك��ان 

رئي�ص  ن��ائ��ب  بحثها  ال��ت��ي  امل��و���ص��وع��ات  مقدمة  يف 

ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية و���ص��وؤون املغرتبني اأمين 

ال�صفدي ووزير التخطيط والتعاون الدويل نا�صر 

ال�صريدة، ووزيرة ال�صناعة والتجارة والتموين مها 

املرئي،  الت�صال  اآلية  عرب  مادثات  خ��الل  العلي 

م��ع م��ف��و���ص الحت����اد الأوروب������ي ل�صيا�صة اجل���وار 

ومفاو�صات التو�صع اأوليفر فاريلي وعدد من كبار 

امل�صوؤولني يف املفو�صية الأوروبية، اليوم الربعاء.

التعاون  برامج  بحث  املحادثات،  خ��الل  وج��رى 

القطاعية  التعاون  واأول��وي��ات  وامل���ايل  القت�صادي 

وبرامج ال�صراكة يف اإطار اتفاقية ال�صراكة بني اململكة 

والحتاد ويف �صياق برامج �صيا�صة اجلوار الأوروبي 

م��ع ال����دول ال�صريكة م��ن ج��ن��وب امل��ت��و���ص��ط. واأك���د 

ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  عمق  وفاريلي  ال�صفدي 

الأردنية الأوروبية واأهمية ال�صتمرار بالعمل على 

تطويرها يف خمتلف املجالت.

وثّمن ال�صفدي دعم الحتاد الأوروبي للمملكة، 

و���ص��ك��ر الحت�����اد ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دف��ع��ة الأوىل من 

 )MFA( القر�ص املي�صر/برنامج امل�صاعدة الكلي

والبالغة 250 مليون يورو من اأ�صل 700 مليون يورو 

احلكومة يف  مل�صاعدة  دفعات  على  للمملكة  �صتقدم 

اأعباء واآث��ار جائحة كورونا وتعزيز النمو  مواجهة 

التعاون  اأهمية  اإىل  ال�صفدي  واأ���ص��ار  القت�صادي. 

الأردين الأوروبي يف حل الأزمات الإقليمية وحتقيق 

اأي�صاً  املحادثات  وا�صتعر�صت  امل�صتدامة.  التنمية 

التعاون يف حتمل عبء اللجوء ال�صوري والتحديات 

لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  تواجهها  التي  املالية 

)الأون�������روا(  الفل�صطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�����ص��غ��ي��ل 

وحتدي اللجوء والهجرة ب�صكل عام.

اأن ال�صتقرار والرخاء يف  ال�صفدي على  و�صدد 

جنوب املتو�صط تنعك�ص اآثاره الإيجابية على الحتاد 

الأوروب���ي واملنطقة كلها وي�صهم يف تكري�ص الأمن 

وال�صتقرار.

ب����دوره، اأك���د ف��اري��ل��ي تثمني الحت����اد الأوروب����ي 

ل�صراكته مع الأردن وعلى ا�صتمرار الحتاد يف دعم 

التي  والإ���ص��الح��ات  القت�صادية  التنمية  م�صرية 

تقوم بها اململكة لتح�صني الأداة القت�صادية ورفع 

التناف�صية وجذب ال�صتثمار واإيجاد فر�ص العمل. 

الجتماع على عقد مادثات  الت��ف��اق خ��الل  ومت 

فنية لتحديد قطاعات التعاون وبراجمها يف �صياق 

اأولويات ال�صراكة. واأطلع وزير التخطيط والتعاون 

على  الأوروب����ي  امل�����ص��وؤول  ال�صريدة،  نا�صر  ال���دويل 

التي  والإج�����راءات  اململكة،  يف  القت�صادي  الو�صع 

تعمل عليها احلكومة ملواجهة تبعات جائحة كورونا 

املختلفة، مب��ا يف ذلك  ال��ق��ط��اع��ات  وت��اأث��ريه��ا على 

الأولويات احلكومية للمرحلة املقبلة يف القطاعات 

امل�صاعدات  اأهمية  ال�صريدة  واأك���د  الأول���وي���ة.  ذات 

تنموي  ك�صريك  الأوروب�����ي  الحت���اد  يقدمها  ال��ت��ي 

ل��الأردن حيث ت�صاهم هذه امل�صاعدات بدعم تنفيذ 

القطاعات  وامل�����ص��اري��ع يف  وال���ربام���ج  الإ���ص��الح��ات 

تبعات  م��ع  التعامل  م��ن  الأردن  ومتكني  احليوية، 

التحديات التي تفر�صها املرحلة مبا فيها ا�صت�صافة 

املجتمعات  احتياجات  وتلبية  ال�صوريني  الالجئني 

امل�صت�صيفة لهم.

والتجارة  ال�صناعة  وزي��رة  ا�صتعر�صت  ب��دوره��ا، 

والتموين، �ُصبل تطوير التبادل التجاري بني اململكة 

ال�صتثمارية يف  والفر�ص  الأوروب���ي  ودول الحت��اد 

الأردن اجلغرايف  اإىل موقع  العلي  واأ�صارت  اململكة. 

ال����ذي ي��وؤه��ل��ه ك��م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي ل��الأع��م��ال وك��ذل��ك 

الإجراءات املتخذة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا 

القطاعات  ا���ص��ت��دام��ة  ب��ه��دف حتقيق  الق��ت�����ص��ادي��ة 

واملن�صاآت احليوية وحتقيق التعايف القت�صادي.

واأكد فاريلي اأن الحتاد الأوروب��ي يعترب الأردن 

اإىل جانب  اأك��د وق��وف الحت��اد  رئي�صاً، كما  �صريكاً 

مثمناً  القت�صادية،  التحديات  مواجهة  يف  الأردن 

الدور املحوري الذي يقوم به الأردن باحلفاظ على 

الأمن وال�صتقرار يف املنطقة، ودوره الإن�صاين اإزاء 

الالجئني.
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االنباط- عمان

 وقع اأمني عام �سلطة املياه بالوكالة املهند�س 

اأح���م���د ع��ل��ي��م��ات ام�������س الأرب�����ع�����اء، م���ع امل�����دراء 

التنفيذيني ل�سركات مياه العقبة ومياه الأردن 

والريموك، اتفاقية لتعزيز مفهوم تنمية املوارد 

املياه  ق��ط��اع  موؤ�س�سات  ب��ني  وتبادلها  الب�سرية 

وتبادل اخلربات واملعرفة وتعزيز القدرات على 

امل�ستوى الفردي واملوؤ�س�سي.

العقبة  مياه  م��دراء  بح�سور  عليمات،  واك��د 

التنفيذي  والرئي�س  العبيدين،  خالد  املهند�س 

حممد  املهند�س  مياهنا  الأردن  م��ي��اه  ل�سركة 

ال���ع���وران، وم��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة م��ي��اه ال��ريم��وك 

امل��ه��ن��د���س م��ن��ت�����س��ر امل���وم���ن���ي، اه��م��ي��ة ت��وط��ي��د 

ال�����س��راك��ة ب���ني ج��م��ي��ع م��وؤ���س�����س��ات ق��ط��اع امل��ي��اه 

وال�سلطة مبا يرفع من امل�ستوى الفني والتقني 

العاملة يف  باأداء اخلربات  للعاملني، والنهو�س 

القطاع.

وع���ر����س ل��ن��ت��ائ��ج وت��و���س��ي��ات ت��ق��ري��ر وح���دة 

م��وؤك��دا  احل���ايل،  للعام  ال�����س��رك��ات  اداء  م��راق��ب��ة 

العاملة  ال�����س��رك��ات  ن�ساطات  متابعة  يف  دوره���ا 

وم��راق��ب��ت��ه��ا وت��اأك��ي��د م���ب���داأ ت��ع��زي��ز الإن��ت��اج��ي��ة 

والإ�سراع بربامج التحول الرقمي يف اخلدمات 

كافة.

واأعرب عليمات عن �سكره للحكومة الأملانية 

القت�سادي  للتعاون  الحتادية  بالوزارة  ممثلة 

والتنمية الأملانية لدعمهم لهذا امل�سروع، موؤكدا 

اهمية التعاون الأردين الأملاين يف تطوير قدرات 

امنوذجا  يعد  التعاون  هذا  مثل  واأن  العاملني، 

فاعال خا�سة يف مواجهة التحديات املائية.

نيومان  ف��راوك��ا  املياه  م�سروع  مدير  واك��دت 

ا���س��ت��م��رار دع���م ال��وك��ال��ة الأمل��ان��ي��ة ل��ق��ط��اع امل��ي��اه 

باململكة، والرتكيز على امل�ساريع وبناء القدرات 

اإدارة منظومة الإمداد  ومتكني قطاع املياه من 

املائي وخدمات ال�سرف ال�سحي بكفاءة عالية، 

م�سيدة بالتعاون البناء بني اجلانبني.

االنباط- عمان

برنامج  عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت   

اخ���ت���ب���ارات ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ن��ه��ائ��ي ل��ط��ل��ب��ة امل���دار����س 

الأوق������اف  وزارة  م����دار�����س  وط��ل��ب��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

ومدار�س الثقافة الع�سكرية لل�سفوف من الثاين 

الأ�سا�سي وحتى الثاين ع�سر.

وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ام�����س الأرب���ع���اء، اإن 

در�سك  من�سة  على  متاحة  �ستكون  الخ��ت��ب��ارات 

امل��واف��ق الثالثني من  الأرب��ع��اء  ي��وم  اعتبارا م��ن 

من  ع�سر  ال�ساد�س  وحتى  احل��ايل،  الأول  كانون 

التا�سعة  ال�ساعة  من  املقبل،  الثاين  كانون  �سهر 

م�����س��اء ح�سب  ال�����س��اب��ع��ة  ال�����س��اع��ة  وح��ت��ى  �سباحا 

الربنامج. واأو�سحت الوزارة اأن اأ�سئلة الختبارات 

من  �ستكون  ال�سفوف  وجلميع  املباحث  جلميع 

نوع الختيار من متعدد بواقع ثالثني فقرة لكل 

اختبار، بحيث تكون مدة كل اختبار �ساعة كاملة 

حت�سب من وقت دخول الطالب.

ودعت الوزارة جميع الطلبة عند النتهاء من 

اختباراتهم القيام بال�سغط على اأيقونة )حفظ 

واإر����س���ال الإج����اب����ات( ق��ب��ل اخل����روج م��ن �سفحة 

الختبار لحت�ساب عالماتهم، داعية الطلبة اإىل 

ال�ستعداد اجليد لالختبارات ومراجعة درو�سهم 

عرب من�سة در�سك.

االنباط - عمان

بالتعاون  الأردن���ي���ة  البيئة  جمعية  نظمت 

وم�ست�سفى  لل�سرطان،  احل�سني  موؤ�س�سة  م��ع 

روي����ال، ام�����س الرب���ع���اء، جل�سة ح��واري��ة ح��ول 

عن  امل��ب��ك��ر  الك�سف  واأه��م��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال�سحة 

كوادر  من  ال�سيدات  من  لعدد  الثدي،  �سرطان 

امل�ست�سفى ومن نادي �سيدات �سالح اجلو امللكي، 

وذلك �سمن ال�سرتاطات ال�سحية والوقائية.

حممد  الدكتور  امل�ست�سفى  عام  مدير  وقال 

القطاع  عاتق  على  يقع  كبريا  دورا  ان  القزعة 

ال�����س��ح��ي يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وال���ظ���روف 

م��وؤك��دا  ك��ك��ل،  ال��ع��امل  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سعبة 

ال�������دور ال���ك���ب���ري ال������ذي ي���ق���وم ب����ه امل�����س��ت�����س��ف��ى 

الجن����ازات  وم��وا���س��ل��ة  امل�ستقبلية  وت��ط��ل��ع��ات��ه 

الكبرية.

عقدت  التي  احلوارية  خالل  القزعة  واأ�سار 

���س��راك��ات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  امل�����س��ت�����س��ف��ى  م��ب��ن��ى  يف 

م��وؤ���س�����س��ي��ة وجم��ت��م��ع��ي��ة م���ع ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

الأردنية وموؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان يف تنفيذ 

لتفعيل  امل�سرتكة  وال�سحية  البيئية  الن�سطه 

الدور البيئي وال�سحي واأهميته يف املجتمعات. 

البيئة  جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ال  ب���دوره، 

انه يقع على عاتق اجلمعية دور  معن ن�سايرة 

تنفيذ  م��ن خ��الل  ك��ورون��ا  كبري خ��الل جائحة 

امل��ح��ا���س��رات وال����ن����دوات ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ال��ب��ي��ئ��ة 

وال�����س��ح��ة، م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة ب��ن��اء ال�����س��راك��ات مع 

ال���ق���ط���اع���ات امل���ت���ع���ددة احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة 

املتنوعة.  البيئية  والربامج  الأن�سطة  لتنفيذ 

واك�����دت امل��ح��ا���س��رت��ان م���ن م��وؤ���س�����س��ة احل�����س��ني 

اأهميه  ال��ع��اروري  وخ��ل��ود  بنات  رمي  لل�سرطان 

ال��ث��دي و���س��رورة  ���س��رط��ان  امل��ب��ك��ر ع��ن  الك�سف 

ال��ف��ح�����س ال��������دوري ل���ل���وق���اي���ة م����ن الإ����س���اب���ة 

يعطي  املبكر  الك�سف  اأن  الثدي حيث  ب�سرطان 

نتائج ايجابية للعالج .

اإدارة م�ست�سفى  الفعاليات قدمت  ويف نهاية 

رويال دروعا تقديرية جلمعية البيئة الردنية 

لدورهما  تقديرا  لل�سرطان  وموؤ�س�سة احل�سني 

ب��الأم��ور  ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��ك��ب��ري يف ن�سر 

وال�سحية. البيئية 

املحلي
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 اتفاقية تعاون لتحسين جودة خدمات العاملين بقطاع المياه

التربية تعلن برنامج االختبارات النهائية

 حوارية حول الصحة والبيئة والكشف المبكر عن السرطان

السفير القطري يؤكد عمق 
العالقات األردنية القطرية

 مدير صندوق المعونة يتفقد مراكز 
تسجيل برامج الدعم الحكومي

 شهادة الجودة الفضية للهندسة 
والتكنولوجيا بجامعة فيالدلفيا

االنباط- عمان

ال�سيخ  ع��م��ان  يف  ال��ق��ط��ري  ال�سفري  اك��د 

العالقات  عمق  ث���اين،  اآل  نا�سر  ب��ن  �سعود 

ال��ت��اري��خ��ي��ة والأخ�����وي�����ة وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الأردن����ي����ة ال��ق��ط��ري��ة ال���ت���ي ت�����س��ه��د ت��ط��ورا 

ملزيد  وتوؤ�س�س  ك��اف��ة،  امل��ج��الت  يف  م�ستمرا 

ب��رع��اي��ة القيادتني  ال��ت��ق��دم والزده�����ار  م��ن 

احلكيمتني.

وهناأ يف ت�سريح �سحايف مبنا�سبة العيد 

ال��وط��ن��ي ل��دول��ة ق��ط��ر ال��ق��ي��ادة واحل��ك��وم��ة 

متمنيا  املنا�سبة،  ب��ه��ذه  القطري  وال�سعب 

املزيد من التقدم والزدهار لبالده وا�سدق 

التهاين وخال�س التربيكات.

وا����س���اد ال�����س��ف��ري ب����اجن����ازات ال���دول���ة يف 

اإىل  م�سريا  والقطاعات،  امل��ج��الت  خمتلف 

الفعاليات  ل�ست�سافة  مركزا  اأ�سبحت  اأنها 

والأن�سطة الدولية والإقليمية.

االنباط- عمان

 تفقد مدير عام �سندوق املعونة الوطنية 

الت�سجيل لربناجمي  امل�ساقبة، مراكز  عمر 

والدعم   3 تكافل  امل��وؤق��ت  احلكومي  ال��دع��م 

التكميلي يف املناطق النائية والأطراف.

وق������ال امل�������س���اق���ب���ة ام�������س الأرب������ع������اء، اإن 

مناطق  يف  الت�سجيل  مراكز  زار  ال�سندوق 

احل�سا واملريغة واحل�سينية والقويرة ووادي 

عربة للتاأكد من �سري عملية الت�سجيل التي 

بداأت يف تلك املناطق مطلع ال�سهر احلايل.

املحتاجة  الأ���س��ر  اأن  اإىل  امل�ساقبة  واأ���س��ار 

والفقرية التي ت�سررت من جائحة كورونا 

وامل�ستهدفة بربنامج تكافل 3 �ستح�سل على 

الأوىل،  املرحلة  يف  اأ�سهر  ل�ستة  نقدي  دع��م 

ب��ه��دف ال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن اأب���ن���اء ه���ذه امل��ن��اط��ق 

على  وحثهم  لهم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  النائية، 

على  م�سددا  ال��ربام��ج،  ه��ذه  من  ال�س�تفادة 

اللتزام باجراءات ال�سالمة العامة، وتاأمني 

املراكز بو�سائل الوقاية، وكل ما يلزمها من 

تباعد ج�سدي وكمامات ومعقمات.

 200 اأك��ر من  ال�سندوق جهز  اإن  وذك��ر 

الفقرية  الأ���س��ر  مل�ساعدة  متخ�س�س  فريق 

واملحتاجة يف املناطق النائية والبعيدة على 

التي  ال��دع��م اجل��دي��دة  ب��رام��ج  الت�سجيل يف 

اأطلقتها احلكومة.

رئي�س  الجتماعية  التنمية  وزي��ر  وك��ان 

جمل�س اإدارة �سندوق املعونة الوطنية اأمين 

الربامج  هذه  يف  الت�سجيل  اأن  اعلن  املفلح، 

�سيبداأ يوم 19 من ال�سهر احلايل على املوقع 

 “  www.naf.gov.jo“ الإل��ك��رتوين 

وتنتهي نهاية ال�سهر احلايل.

االنباط- عمان

التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  منحت 

ال���ع���ايل و���س��م��ان ج��ودت��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة 

�سهادة  فيالدلفيا،  جامعة  يف  والتكنولوجيا 

بعد  الف�سي”  “امل�ستوى  اجل����ودة  ���س��م��ان 

حتقيقها متطلبات �سمان اجلودة.

واك����د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م��وؤ���س�����س��ات 

الدكتور  ج��ودت��ه��ا  و���س��م��ان  ال��ع��ايل  التعليم 

ظافر ال�سرايرة خالل لقائه ام�س الأربعاء 

ن���ائ���ب رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور خ��ال��د 

و�سعيها لالرتقاء  الهيئة  �سرطاوي، حر�س 

وتعزيز  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  مب�ستوى 

قدرتها التناف�سية والو�سول للعاملية.

وقال اإن اجلامعة من املوؤ�س�سات الوطنية 

ال���رائ���دة احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى ع���دة ���س��ه��ادات يف 

م�سيدا  وعامليا،  حمليا  والع��ت��م��اد  اجل���ودة، 

اجلامعة،  ت�سهده  ال���ذي  املتميز  بامل�ستوى 

وال��ن��ظ��رة ال�����س��م��ول��ي��ة واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

للطلبة وم�ستواها التعليمي.

اخلمي�س   17/ 12 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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العربية-وكاالت

مييع اتيي�ييسيياع نييطيياق تييعيير عيييدد كييبييري من 

ال�سركات ال�سينية عن �سداد ديونها، جلاأت 

اليي�ييسييلييطييات املييالييييية يف ثييياين اأكيييير اقييتيي�ييسيياد 

اأكر  من  واحييدة  عمل  تعليق  نحو  بالعامل 

وهي  لديها  االئييتييميياين  الت�سنيف  وكييياالت 

رخ�ستها،  ريتينغ« وجتميد  »غولدن  وكالة 

التي  اليي�ييسييركييات  ميين  كييبييرية  فييئيية  اإذ حملت 

ال  مرتفعة  ت�سنيفات  ال�سداد  عن  تعرت 

ت�سري اإىل احتمالية تعرها.

املييا�ييسييي، تخلفت  اليي�ييسييهيير  ميينييذ مييطييلييع 

اململوكة  ال�سينية  ال�سركات  من  �سل�سلة 

�ييسييداد  عيين  اخلييا�ييص  والييقييطيياع  للحكومة 

�ييسيينييدات ميي�ييسييتييحييقيية عييليييييهييا، كيييان اآخييرهييا 

اأكيير   ،Shandong Ruyi �ييسييركيية 

ميي�ييسيينييع لييلييميينيي�ييسييوجييات يف اليييبييياد، والييتييي 

تييخييلييفييت يييييوم االثييينييين امليييا�يييسيييي ولييلييمييرة 

�سندات  �سداد  اأيام عن  الثانية يف غ�سون 

ميي�ييسييتييحييقيية عييليييييهييا، بييحيي�ييسييب مييييا ذكيييرتيييه 

تاميز«. »فاينن�سال  �سحيفة 

للدين  �سوق  اأكر  ثاين  ال�سن  ولدى 

يف الييعييامل يف وقيييت تييبييلييغ فيييييه اإ�يييسيييدارات 

ديييييييييون اليييي�ييييسييييركييييات الييي�يييسييييييينييييييية نيييحيييو 4 

تريليونات دوالر، ولكن االأ�سابيع القليلة 

املييا�ييسييييية �ييسييهييدت حيييالييية مييين اليييتيييوتييير يف 

دون  تعرها  ال�سركات عن  اإعان  اأعقاب 

اأدنى تدخل يذكر من احلكومة ال�سينية 

الإنقاذ ال�سركات التابعة لها.

وقال م�سوؤول �سابق يف وكالة للت�سنيف 

غييياليييبييييييية  اإن  اليييي�ييييسيييين،  يف  االئيييييتيييييمييييياين 

الت�سنيفات  ياأخذ  ال  اخلا�ص  اال�ستثمار 

حممل  على  املحلية  للوكاالت  االئتمانية 

اجليييييد مييييع فيي�ييسييلييهييا يف تييقييييييييم املييخيياطيير 

تعك�ص  ائييتييمييانييييية ال  تيي�ييسيينيييييفييات  واإعيييطييياء 

املالية لل�سركات. باحلقيقة اجلدارة 

الت�سنيف  »وكييييياالت  املييي�يييسيييوؤول  وتيييابيييع 

الت�سنيف  يف  باملبالغة  تييقييوم  االئييتييميياين 

ال�سغط  ويتم  العماء  من  املزيد  جلذب 

ت�سنيفات  الإعطاء  باآخر  اأو  ب�سكل  عليهم 

باحلكومة.  املرتبطة  لل�سركات  مرتفعة 

قيييييرار اإيييييقيييياف وكيييالييية تيي�ييسيينيييييف غييولييدن 

ريتينغ على االأرجح قرار �سيا�سي«.

اإقيييبييياال منقطع  الييعييام احليييايل  و�ييسييهييد 

نحو  االأجييانييب  امل�ستثمرين  ميين  النظري 

الييعييوائييد  ميييع  اليي�ييسييييينييييية  اليييديييين  اأدوات 

اجليييييذابييييية اليييتيييي تيييقيييدميييهيييا ميييقيييارنييية مييع 

منخف�سة  بيييييئيية  يف  االأخييييييرى  االأ�ييييسييييواق 

على  انك�سافهم  ولييكيين  الييفييائييدة،  الأ�ييسييعييار 

ديون ال�سركات املرتبطة باحلكومة يبقى 

حمدودا، بح�سب ما ذكرته ال�سحيفة.

ويييييياأتيييييي تيييوقيييييييف �يييسيييركييية الييتيي�ييسيينيييييف 

يوم  ميين  اأقيييل  بعد  العمل  عيين  االئييتييميياين 

واحييييد ميين تييوقيييييف الييرئييييي�ييص الييتيينييفيييييذي 

على  احليي�ييسييول  بتهمة  لييلييوكيياليية  اليي�ييسييابييق 

ت�سنيفات  اإعييطيياء  ت�سهيل  مقابل  ر�ييسييوة 

مييرتييفييعيية لييعييدد مييين اليي�ييسييركييات امليي�ييسييدرة 

تف�سح  مل  اليي�ييسييييينييي  بيياليي�ييسييوق  لييلييديييون 

اأ�سمائها. ال�سلطات عن 

وحتيييقيييق اليي�ييسييلييطييات اليي�ييسييييينييييية اأييي�ييسييا 

 Chengxin وكيييييالييييية  اأعييييييمييييييال  يف 

�سركة  تييعيير  بييعييد  االئييتييميياين  للت�سنيف 

 Yongcheng ال�سينية  الييتييعييدييين 

التابعة   Coal and Electricity
�يييسيييداد ديييونييهييا يف مطلع  لييلييحييكييوميية عييين 

ال�سركة  كييانييت  املييا�ييسييي يف وقييت  نييوفييميير 

تييتييمييتييع فيييييه بييياأحيييد اأقييييييوى الييتيي�ييسيينيييييفييات 

االئتمانية املمنوحة من قبل الوكالة.

الريا�ض-العربية

اأقر جمل�ص الوزراء ال�سعودي برئا�سة امللك 

.2021 �سلمان، ميزانية ال�سعودية لعام 

للعام  ال�سعودية  ميزانية  اأرقيييام  و�ييسييدرت 

849 مليار ريال،  اإيييرادات  2021، عند  اجلديد 

اأن  990 مليار ريال، ما يعني  اإنفاق هو  مقابل 

 141 هو  املقبل  العام  ت�سجيُله  املتوقع  العجَز 

اإىل  العجز  ن�سبة  اأن  يعني  وهييذا  ريييال،  مليار 

الناجت املحلي يف ميزانية 2021 �ستبلغ %4،9.

املييتييوقييع يف  الييعييام  الييدييين  اإجييمييايل  و�سيبلغ 

2021 عند 937 مليار ريال.

قد  كييورونييا  جائحة  اإن  �سلمان  امللك  وقييال 

اأن  اإىل  م�سريا  العاملي،  االقت�ساد  على  اأثيييرت 

هذا العام كان �سعبا يف تاريخ العامل.

اأن روؤية  اأكد امللك �سلمان  من جهة اأخرى، 

2030 حدت من االآثار ال�سلبية على املواطنن 

واالقييتيي�ييسيياد، ميي�ييسييددا عييلييى الييتيينييفيييييذ الييفيياعييل 

اململكة. مل�ساريع ميزانية 

وتابع: »عملنا على احلد من اآثار اجلائحة 

واحلفاظ على وظائف املواطنن«.

للعام  الفعلية  بامليزانية  هييذا  يييقييارن  كيف 

اجلاري 2020؟

770 مليار ريال، فيما  بلغت االإيرادات عند 

مليار   1068  :2020 يف  الفعلي  االإنييفيياق  جيياء 

ريال، ما يجعل العجز يف ميزانية 2020 و�سط 

298 مييليييييار ريييييال، ما  جييائييحيية كيييورونيييا، يييبييلييُغ 

ي�سكل 12% من الناجت املحلي.

34% من  ال�سعودية  العام يف  الدين  و�سجل 

الناجت املحلي يف 2020.

 2020 ال�سعودية  ميزانية  يف  االإنييفيياق  وزاد 

اأن  حن  يف  االأولية،  التقديرات  عن   %5 بنحو 

املعتمدة  امليزانية  على  االإ�سافية  االعتمادات 

يف 2020 بلغت 159 مليار ريال.

 2019 العام  منذ  االإنفاق  اأرقييام  وبتفا�سيل 

على  لل�سيطرة  توجها  ناحظ   ،2023 وحتى 

 2019 يف  تريليونية  م�ستوياٍت  ميين  النفقات 

 941 اإىل  املتوقع  اأن ي�سل االإنفاق  اإىل  و2020، 

مليار ريال يف عام 2023.

وليييكييين مييييياذا عييين االإيييييييييييرادات خييييال هييذه 

اليييفيييرتة، فييبييعييد الييهييبييوط يف االإيييييييييرادات هييذا 

القوي  والرتاجع  كورونا  جائحة  و�سط  العام 

ال�سعودية  احلكومُة  تتوقُع  النفط،  اأ�سعار  يف 

عودَة االإيرادات للنمو وب�سكٍل تدريجي ابتداء 

عندما   ،2023 الييعييام  حييتييى  املييقييبييل  الييعييام  ميين 

وهو  ريييال،  مليار   928 اإىل  االإييييرادات  �ست�سُل 

م�ستوى االإيرادات الذي حتقق يف العام 2019.

اأ�سا�سيا  دورا  لعبت  النفط  اأ�سعار  وبالطبع، 

العام،  هذا  ال�سعودية  اإيييرادات  على  بال�سغط 

كييمييا ُييياحييظ فييياإن مييتييو�ييسييط �ييسييعيير خيييام برنت 

االأخييرية،  ال�سنوات  يف  م�ستمرا  تراجعا  �سجل 

 43 عند  يقف  برنت  خلييام  العام  هييذا  متو�سط 

دوالرا للرميل.

مييقييارنيية تييوقييعييات اليي�ييسييعييودييية مييع تييوقييعييات 

النقد �سندوق 

ال�سعودي  االقت�ساد  اأداء  اإىل  النظر  وعند 

خيييال اليي�ييسيينييوات الييقييليييييليية املييا�ييسييييية حييتييى عييام 

توقعات  مع  ال�سعودية  توقعات  وُيقارن   ،2020

�ييسيينييدوق اليينييقييد الييييدويل، فييقييد كييانييت االأرقييييام 

املا�سية،  ال�سنوات  يف  اجلهتن  بيين  متقاربة 

تييوقييعييات االنييكييمييا�ييص االقييتيي�ييسييادي للعام  لييكيين 

من  حييدة  اأقيييل   %3.8 عند  لل�سعودية  اجلييياري 

توقعات �سندوق النقد الدويل التي ت�سري اإىل 

.%5.4 بي انكما�ص 

ال�سعودي  االقت�ساد  اأداء  يبقى  ذليييك،  مييع 

من بن االأف�سل �سمن جمموعة الع�سرين.

اأدنييييى  بيييثييياين  تييتييمييتييع  املييمييلييكيية  اأن  يف حييين 

املييحييلييي  الييينييياجت  اإىل  اليييعيييام  لييلييدييين  ميي�ييسييتييوى 

االإجمايل �سمن دول جمموعة الع�سرين عند 

اأن ينخف�ص  املتوقع  والييذي من  34% يف 2020 

اأكر اإىل نحو 32% يف 2023.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن احلكومة ال�سعودية 

 %30 من  العام  للدين  االأعييلييى  ال�سقف  عدلت 

الو�سول  تتوقع  ال  احلكومة  اأن  اإال   %50 اإىل 

اإىل هذه الن�سبة على املدى املتو�سط.

وجيييييييرت اليييييعيييييادة احليييي�ييييسييييول عيييليييى نيييظيييرة 

�سنة..  كييل  اليي�ييسييعييودييية  للميزانية  م�ستقبلية 

فكيف تبدو االأرقام ما بعد 2021؟

يف 2022، من املتوقع اأن تبلغ االإيرادات 864 

مليار ريال والنفقات 955 مليار ريال ما يعني 

اأن العجز �سيبلغ 91 مليار ريال.

تييرتييفييع  اأن  امليييتيييوقيييع  فيييمييين   2023 يف  اأمييييييا 

تنخف�ص  واأن  ريييال  مليار   928 اإىل  االإييييرادات 

و�ييسيييييرتاجييع  ريييييال،  مييليييييار   941 اإىل  اليينييفييقييات 

13 مييليييييار رييييال، مييا يييعييادل اأربييعيية  الييعييجييز اإىل 

اأع�سار يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل.

�سنغافورة - رويرتز

الأعلى  االأربعاء  ام�ص  الذهب  اأ�سعار  ارتفعت 

م�ستوى يف اأ�سبوع، اإذ ا�ستند املعدن االأ�سفر اإىل 

اآمال  بف�سل  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  �سجله  ارتفاع 

يرتقب  بينما  االأمييريكييي،  التحفيز  ميين  ملييزيييد 

امل�ستثمرون قرار جمل�ص االحتياطي االحتادي 

ال�سيا�سات. ب�ساأن  االأمريكي 

 %0.1 الفورية  املعامات  يف  الذهب  و�سعد 

بلغ  اأن  بييعييد  ليياأونيي�ييسيية،  دوالر   1854.51 اإىل 

عند  دي�سمر  من  التا�سع  منذ  م�ستوياته  اأعلى 

االأمريكية  العقود  وارتييفييعييت  دوالر.   1858.13

االآجلة للذهب 0.2% اإىل 1859.60 دوالر.

وقال كايل رودا املحلل لدى اآي.جي ماركت 

فيما  �ييسيييء  اأي  اإىل  فييحيي�ييسييب  تييتييوق  »االأ�ييييسييييواق 

واالأنييبيياء  االأمييريكييييية  التحفيز  بييحييزميية  يتعلق 

اليييتيييي تييفيييييد بييتييو�ييسييل احلييييزبيييين املييتيينييافيي�ييسيين 

اتفاق  �سبه  اإىل  والييدميييقييراطييي(  )اجلييمييهييوري 

قليا،  الت�سخم  توقعات  رفعت  املا�سية  الليلة 

مما يفيد الذهب«.

ال�سيا�سات  بيان  االآن  امل�ستثمرون  ويرتقب 

االأخيييييييري ليييهيييذا الييييعييييام اليييي�ييييسييييادر عيييين جمييليي�ييص 

االحييييتييييييييياطييييي االحتييييييييييادي )الييييبيييينييييك املييييركييييزي 

املجل�ص  ُيبقي  اأن  املييتييوقييع  ميين  اإذ  االأميييريكيييي(، 

على اأ�سعار الفائدة عند �سفر.

وييييتيييوقيييع اليييعيييدييييد ميييين املييحييلييليين تييوقييعييات 

�سُيبقي  التي  املييدة  ب�ساأن  جييديييدة  ا�سرت�سادية 

ل�سراء  ال�سخم  بييرنيياجمييه  عييلييى  املجل�ص  فيها 

�سندات.

لكن مكا�سب الذهب كبحها ما بدا اأنه تاأهب 

لتلقي  مودرنا  تطوره  لكوفيد-19  م�ساد  لقاح 

موافقة اجلهات التنظيمية يف الواليات املتحدة 

هذا االأ�سبوع مما دعم االأ�سهم االآ�سيوية.

�سناعة  يف  ُي�ستخدم  الذي  الباتن  و�سعد 

1041.35 دوالر لاأون�سة،  اإىل   %0.5 ال�سيارات 

اأ�سبوع  من  اأكيير  يف  م�ستوى  اأعلى  بلغ  اأن  بعد 

عند 1045 دوالراً يف وقت �سابق من اجلل�سة.

وقيييييال هيييار�يييسيييال بيييييياروت كييبييري ميي�ييسييتيي�ييسيياري 

ميتالز  لييدى  اآ�ييسيييييا  بييجيينييوب  املعنين  االأبييحيياث 

اقييتيي�ييسييادي  بييانييتييعييا�ييص  الييتييوقييعييات  اإن  فييوكيي�ييص، 

يف الييعييام اليييقيييادم ميين �ييسيياأنييهييا اأن تييبييقييي املييعييادن 

هناك  اأن  من  الرغم  على  مدعومة،  ال�سناعية 

فييائيي�ييسيياً ميي�ييسييتييمييراً يف االإميييييييدادات يف اليي�ييسيينييوات 

االأخرية.

دوالر   24.66 اإىل   %0.7 الييفيي�ييسيية  وارتييفييعييت 

 2335.07 اإىل   %0.7 لباديوم  وربييح  لاأون�سة 

دوالر.

ميزانية السعودية 2021.. اإلنفاق عند 990 مليار ريال 
والعجز 141 مليار ريال 

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بفعل مراهنات 
على تحفيز أميركي

إعصار تخلف عن سداد ديون يجتاح شركات صينية

ليبيا: االتفاق على سعر الصرف 
بـ 4.48 دينار لكل دوالر

ارتفاع قياسي لمخزونات النفط 
األميركية خالل أسبوع

المستثمرون يتأهبون إلعادة فتح 
االقتصادات.. واألسواق الناشئة جذابة

برنت يتماسك فوق 50 دوالرًا للبرميل

تغريم باركليز 26 مليون إسترليني لهذا السبب

دبي-العربية

اإن  املييركييزي  ليبيا  ميي�ييسييدر مبيي�ييسييرف  قييال 

االأربعاء،  ام�ص  اتفق،  امل�سرف  اإدارة  جمل�ص 

عييلييى �ييسييعيير �ييسييرف مييوحييد جييديييد يف اأنييحيياء 

الباد عند 4.48 دينار للدوالر االأمريكي.

وعيييقيييد املييجييليي�ييص اجييتييميياعييا كييياميييا لييلييمييرة 

انييقيي�ييسييم  اأن  بييعييد  �ييسيينييوات،  خييميي�ييص  يف  االأوىل 

بن  الباد  يف  نطاقا  االأو�سع  االنق�سام  عقب 

ف�سائل متحاربة يف الغرب وال�سرق، مما اأدى 

اأجيييزاء  �ييسييرف خمتلفة يف  اأ�ييسييعييار  اإىل  اأييي�ييسييا 

متعددة من ليبيا.

وعيييانيييت ليييييبيييييا مييين تييبييعييات االنييقيي�ييسييامييات 

من�ساآت  على  املتكررة  واالعتداءات  الداخلية، 

اأطاح مبوارد  النفط، من قبل امليلي�سيات، ما 

امل�سدر االأول للدخل وهو النفط.

اأحدث االإح�ساءات النفطية، ارتفع  ووفق 

الييعييربييييية االأعيي�ييسيياء يف منظمة  اليييدول  اإنييتيياج 

 658 بنحو  »اأوبييييك«  للنفط  امليي�ييسييدرة  اليييدول 

لي�سل   ،2020 نوفمر  يف  يومياً  برميل  األييف 

برميل  مييليييييون   19.5 اإىل  االإنيييتييياج  اإجيييميييايل 

برميل  مليون   18.84 بنحو  مقارنة  يومياً، 

يومياً يف اأكتوبر 2020.

و�ساهم االإنتاج النفطي الليبي برفع اإنتاج 

اأوبك.

وارتيييفيييعيييت حيي�ييسيية اليييييييدول اليييعيييربييييييية ميين 

77.7% يف نوفمر  اإىل  »اأوبك«  اإنتاج  اإجمايل 

2020، وفقاً  77.2% يف اأكتوبر  املا�سي، مقابل 

باالعتماد  »اأوبييك«  ملنظمة  ال�سهري  للتقرير 

الثانوية. على امل�سادر 

العربية بدعم  الييدول  اإنتاج  زيييادة  وجيياءت 

655 األف  من قفزة يف اإنتاج نفط ليبيا بنحو 

اإىل  لي�سل   ،2020 نوفمر  يف  يومياً  برميل 

1.108 مليون برميل يومياً، مقابل 453 األف 

برميل يومياً يف اأكتوبر املا�سي.

من   %99.5 نحو  على  ليبيا  وا�ييسييتييحييوذت 

اأوبك من  اأع�ساء  العربية  الدول  اإنتاج  زيادة 

بلغت  بينما  املييا�ييسييي،  نوفمر  خييال  النفط 

دول  اإنتاج  زيييادة  اإجمايل  من   %92.6 ن�سبتها 

لي�سل  برميل،  اآالف   707 نحو  البالغ  اأوبييك، 

مييليييييون   25.109 اإىل  اأوبيييييك  اإنيييتييياج  اإجيييميييايل 

برميل يف نوفمر 2020.

»اأوبييك«،  يف  العربية  الييدول  قائمة  وت�سم 

واالإميييارات،  والييعييراق،  ال�سعودية،  هي  دول   6

13 دولة  والكويت، واجلزائر وليبيا، من بن 

ع�سوا يف »اأوبك«

تك�سا�ض - رويرتز

كييي�يييسيييفيييت بيييييييييانييييات ميييعيييهيييد اليييييبيييييرتول 

اليينييفييط اخليييام  اأن خميييزونيييات  االأميييريكيييي 

الييواليييات  يف  التقطري  ونيييواجت  والبنزين 

اأحييييدث  يف  وتييييرية  بيياأعييلييى  زادت  املييتييحييدة 

اأ�سبوع.

مليوين  اخلام  خمزونات  ارتفعت  فقد 

 11 ييييييوم  املييينيييتيييهيييي  بيييرميييييييل يف االأ�ييييسييييبييييوع 

بييرميييييل،  مييليييييون   495 نييحييو  اإىل  دييي�ييسييميير 

يف  املحللن  تييوقييعييات  مييع  باملقارنة  وذلييك 

 1.9 لنزول  رويرتز  اأجرته  راأي  ا�ستطاع 

برميل. مليون 

اإن خمييزونييات  اليييبيييرتول  وقييييال مييعييهييد 

اخلام يف مركز الت�سليم يف كا�سينج بوالية 

اأوكاهوما تراجعت 165 األف برميل.

واأفادت بيانات معهد البرتول برتاجع 

95 األف  ا�ستهاك اخلام مب�سايف التكرير 

يومياً. برميل 

األف   828 البنزين  خمزونات  وارتفعت 

يف  املحللن  توقعات  كانت  بينما  برميل، 

 1.6 زييييادة  اإىل  ت�سري  روييييرتز  ا�ييسييتييطيياع 

برميل. مليون 

التقطري،  نيييواجت  وارتييفييعييت خمييزونييات 

 4.8 التدفئة،  وزيييت  الديزل  ت�سمل  التي 

مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة 

قدرها 886 األف برميل.

الواليات  واردات  اأن  البيانات  واأظهرت 

األف برميل   68 املتحدة من اخلام هبطت 

يومياً.

لندن - رويرتز

للم�ستثمرين  اليي�ييسييهييري  امليي�ييسييح  كيي�ييسييف 

اأن  اأميييييريكيييييا،  اأوف  بييينيييك  ييييجيييرييييه  الييييييذي 

امليي�ييسييتييثييمييرييين اأ�يييسيييبيييحيييوا اأكيييييير      تييييفيييياوؤاًل 

االأولييييية  واليي�ييسييلييع  االأ�ييسييهييم  قييطيياعييات  اإزاء 

اإعادة  »لتداوالت  يتاأهبون  املرتاجعة حيث 

لقاحات  توزيع  بدء  مع  االقت�سادات  فتح« 

مر�ص كوفيد-19.

217 من  �ييسييمييل  الييييذي  امليي�ييسييح،  وكيي�ييسييف 

مييييديييييري الييي�يييسييينيييادييييق يييييديييييرون اأ�ييييسييييواًل 

اأن  دوالر،  مييليييييار   576 اإىل  قيمتها  تيي�ييسييل 

اأدى النييخييفييا�ييص حيييييازات  هيييذا احلييمييا�ييص 

دي�سمر  يف   %4 اإىل  النقدية  امل�ستثمرين 

اإىل م�ستويات ما قبل كوفيد-19.

الذين  امل�ستثمرين  60% من  نحو  وقال 

يتوقعون  اإنييهييم  اآراءهيييييم،  الييبيينييك  ا�ستطلع 

�ييسييائيير  اليينييا�ييسييئيية  االأ�ييييسييييواق  اأداء  يييفييوق  اأن 

كييبييري يف ظل  بييهيياميي�ييص   2021 االأ�يييسيييواق يف 

تييراجييع الييييدوالر وتيييوزييييع الييلييقيياح وتيينييامييي 

وبلغت  �سريع.  اقت�سادي  بتعاف  التوقعات 

اأعلى  النا�سئة  االأ�سواق  اأ�سهم  خم�س�سات 

.2010 م�ستوياتها منذ نوفمر 

 2020 »كييييان  الييبيينييك يف ميييذكيييرة  وكييتييب 

بييو�ييسييوح،  كييوفيييييد-19  عييليييييه  يهيمن  عييامييا 

اليي�ييسييوق  انييهيييييار يف  الأ�يييسيييرع  اأدى  ميييا  وهييييو 

لكن  االإطييياق.  على  واالقت�سادية  املالية 

توقعات  جتييياوزت  فح�سب  عييام  ن�سف  بعد 

اليييوتيييرية  يف  االأويل  الييييركييييود  االنيييتيييعيييا�يييص 

واحلجم«.

�سنغافورة - رويرتز

بفعل  االأربييعيياء  ام�ص  النفط  اأ�سعار  نزلت 

اخلييام يف  النفط  زيييادة مفاجئة يف خمزونات 

خميياوف  ا�ستمرار  وب�سبب  املتحدة  الييواليييات 

امل�ستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود 

يف ظل ت�سديد اإجراءات العزل العام يف اأوروبا 

ملكافحة جائحة فريو�ص كورونا.

 15 برنت  خلييام  االآجييليية  العقود  وتراجعت 

دوالر   50.61 اإىل   %0.3 يييعييادل  مييا  اأو  �سنتا 

بينما  اليي�ييسييبيياحييييية،  الييتييعييامييات  لييلييرميييييل يف 

تك�سا�ص  غييرب  خلييام  االآجييليية  العقود  تراجعت 

يييعييادل  اأو مييا  �ييسيينييتييا   13 الييو�ييسيييييط االأميييريكيييي 

0.3% اإىل 47.49 دوالر للرميل.

ال�سوق  حمللي  كييبييري  مييويييا  اإدوارد  وقيييال 

لييدى اأوانيييدا »اأ�ييسييعييار اخلييام نييزلييت قليا بعد 

البرتول  )معهد  خمييزونييات  تقرير  �سجل  اأن 

االأمريكي( زيادة متعاقبة«.

برميل  مييليييييوين  اخليييام  خمييزونييات  وزادت 

11 دييي�ييسييميير كييانييون  امليينييتييهييي يف  يف االأ�ييسييبييوع 

االأول اإىل نحو 495 مليون برميل وفقا ملعهد 

البرتول االأمريكي.

1.9 مييليييييون  انييخييفييا�ييسييا  وتيييوقيييع حمييلييلييون 

بيييرميييييييل وفيييقيييا ال�يييسيييتيييطييياع لييييلييييراأي اأجيييرتيييه 

رويرتز. 

الثاثاء  الدولية  الطاقة  وكالة  وحييذرت 

اأن تيييوزييييع لييقيياحييات ميي�ييسييادة لييفييريو�ييص  مييين 

كيييورونيييا هيييذا اليي�ييسييهيير ملييكييافييحيية اجلييائييحيية لن 

تلقاها  التي  ال�ساحقة  ال�سربة  �سريعا  يعك�ص 

الطلب العاملي على النفط.

وعييييدلييييت اليييوكيييالييية بيياخلييفيي�ييص تييقييديييرهييا 

برميل  األييف   50 مبييقييدار  النفط  على  للطلب 

يوميا  برميل  األييف  و170   kالعام هييذا  يوميا 

للعام القادم، واأ�سارت اإىل ندرة ا�ستخدام وقود 

الطائرات مع �سفر عدد اأقل من االأفراد جوا.

لكن اإحراز تقدم على �سعيد توزيع اللقاح 

لقاح  اأن  بييدا  اأن  بعد  الييثيياثيياء  اأميي�ييص  ا�ستمر 

تييطييوره مييودرنييا يتاأهب  لييكييوفيييييد-19  ميي�ييسيياد 

التنظيمية  ال�سلطات  موافقة  على  للح�سول 

يف الواليات املتحدة هذا االأ�سبوع.

لندن - رويرتز

الريطانية،  املييايل  ال�سلوك  �سلطة  قالت 

26 مييليييييون جنيه  اإنييهييا غييرمييت بيينييك بيياركييليييييز 

الإخفاقات  دوالر(  مليون   34.65( اإ�سرتليني 

يف كيفية التعامل مع العماء الذين تخلفوا 

عن �سداد قرو�ص.

وتيي�ييسييع الييبيينييوك الييعييقييوبيية يف اعييتييبييارهييا فيما 

تييتيياأهييب ليييزييييادة يف الييقييرو�ييص الييرديييئيية يف حن 

يكافح العماء لتوفري احتياجاتهم يف ظل اأ�سواأ 

تراجع اقت�سادي يف 300 عام ب�سبب اجلائحة.

هييوؤالء  عو�ص  باركليز  اإن  ال�سلطة  وقالت 

العماء ودفع اأكر من 273 مليون اإ�سرتليني 

 2017 منذ  عميل  مليون   1.5 عيين  يقل  ال  ملييا 

�سمن برنامج اأو�سك على االنتهاء.

باركليز  اإن  التنظيمية  ال�سلطة  وقييالييت 

فيي�ييسييل يف تييطييبيييييق �ييسيييييا�ييسيياتييه يف الييتييعييامييل مع 

اليييعيييمييياء املييتييخييلييفيين عييين الييي�يييسيييداد الأنيييييه مل 

يتوا�سل معهم لفهم اأ�سباب عدم ال�سداد.

وقيييال بيياركييليييييز اإنيييه اأجيييرى تييعييديييات بعد 

اكييتيي�ييسيياف امليي�ييسييكييليية، واإنيييييه اتيي�ييسييل بييالييغييالييبييييية 

العظمى من العماء املت�سررين.

واأ�يييسييياف الييبيينييك يف بيييييان »نييييود االعيييتيييذار 

لييييهييييوؤالء اليييعيييمييياء ليييعيييدم تيييقيييدمي ميي�ييسييتييوى 

اخلدمة كما ينبغي لنا«.
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االنباط-وكاالت

بني  التطبيع  اإعللان  من  اأ�سبوع  نحو  بعد   

التحرير  ت���زال منظمة  ال  واإ���س��رائ��ي��ل،  امل��غ��رب 

الرباط،  جت��اه  ال�سمت  ملتزمة  الفل�سطينية 

التي تعد اأحدث دولة تقيم عالقات دبلوما�سية 

كاملة مع اإ�سرائيل.

يف  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  واتخذت 

– جتاه  االآن  – حتى  ال�سمت  خ��ي��ار  اهلل  رام 

ال�سفقة املغربية االإ�سرائيلية التي جاءت اأي�سا 

برعاية الواليات املتحدة، االأمر الذي يتناق�ض 

مع مواقف املنظمة يف االتفاقيات ال�سابقة.

ونددت ال�سلطة الفل�سطينية باتفاق ال�سالم 

االإم���ارات���ي االإ���س��رائ��ي��ل��ي، وا���س��ت��دع��ت �سفريها 

ل���دى اأب��وظ��ب��ي ع��ق��ب االإع������الن يف اأغ�����س��ط�����ض 

مع  فعلتها  التي  ذات��ه��ا  اخل��ط��وة  وه��ي  املا�سي، 

البحرين.

يف ب���ي���ان ب���ث ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���س��م��ي، 

حممود  الفل�سطينية،  ال�سلطة  رئي�ض  رف�ض 

وا�سفا  االإ�سرائيلي  االإماراتي  االتفاق  عبا�ض، 

والق�سية  واالأق�����س��ى  للقد�ض  “خيانة  ب���  اإي���اه 

الفل�سطينية”.

ال��ب��ح��ري��ن مع  ات��ف��اق  ال�سلطة  اأدان�����ت  ك��م��ا 

اإ���س��رائ��ي��ل ال���ذي ج��اء �سمن م��ب��ادئ اإب��راه��ي��م، 

“طعنة يف خ��ا���س��رة  ت��ل��ك اخل��ط��وة  واع���ت���رت 

اأي�����س��ا  وا���س��ت��دع��ت  الفل�سطينية”،  ال��ق�����س��ي��ة 

�سفريها يف املنامة.

وب��ع��د و���س��ول ال�����س��ودان الت��ف��اق م�سابه مع 

اإ����س���رائ���ي���ل، و���س��ف��ت امل��ن��ظ��م��ة ال�����س��ف��ق��ة ب��اأن��ه��ا 

“طعنة جديدة يف ظهر ال�سعب الفل�سطيني”.
اإ�سرائيل”،  اأوف  “تاميز  �سحيفة  وق��ال��ت 

اإن ال�سلطة الفل�سطينية جلاأت لل�سمت؛ الأنها 

“تخ�سى املزيد من ا�ستعداء العامل العربي”.
الفل�سطيني يف  وي��رى اخلبري  خيار خاطئ 

الهجوم  اأن  العكة،  اأ�سرف  الدولية،  العالقات 

كبد  خاطئا  خ��ي��ارا  “كان  املطبعة  ال���دول  على 

املنظمة اخل�سارة”.

“منظمة  اإن  “احلرة”،  ملوقع  العكة  وق��ال 

اأن م�����س��ار  اق��ت��ن��ع��ت  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ري��ر 

يفيدها  ل��ن  املطبعة  العربية  ال���دول  مواجهة 

بال�سرورة، خا�سة واأنها �سارت منذ الت�سعينات 

اآخرها  االإ�سرائيلية  الدولة  مع  عالقات  بفتح 

اإعادة التن�سيق االأمني”.

واأ�ساف: “الوا�سح اأن هناك توجه للرهان 

على اإدارة بايدن للدفع بعملية ال�سالم )...(”، 

م�سرًيا اإىل اأن “املنظمة غريت ا�سرتاتيجيتها 

ال���ه���ج���وم �سد  ت���راج���ع���ت ع��م��ل��ي��ا ع���ن  اأن  ب��ع��د 

بعد  موقفها  والبحرين” ومراجعة  االإم���ارات 

االنتخابات الرئا�سية االأمريكية.

ال�����س��ل��ط��ة  اأع��������ادت  امل���ا����س���ي،  ن���وف���م���ر  ويف 

وامل��ن��ام��ة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ���س��ف��راءه��ا  الفل�سطينية 

ع���ق���ب اأي�������ام م����ن اإع�������الن ف�����ور ج����و ب����اي����دن يف 

دون  املتحدة،  بالواليات  الرئا�سية  االنتخابات 

اإعالن ر�سمي اأو تعليق منها.

واأ�سار العكة اإىل اأن “ال�سلطة كانت تراهن 

امل�سرية  املبادرة  واإحياء  الدولية  احللول  على 

حيث  اأكر”،  دع��م  على  واحل�����س��ول  االأردن���ي���ة 

“مل ينَب الهجوم على ا�سرتاتيجية فل�سطينية 
ال�سابقة  امل��واق��ف  اأن  معترا   ،”)...( �ساملة 

الفل�سطينية  ال�سلطة  “حتدد  اأن  دون  ج��اءت 

اأولوياتها”.

املحلل  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن  دبلوما�سية  ع��زل��ة 

�سعدة،  اأب���و  خميمر  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي 

بتزايد  انتهت  ال�سابقة  ال�سلطة  تكتيكات  اإن 

الدبلوما�سية”. “العزلة 
“تاميز  ل���  ت�سريحات  يف  �سعدة  اأب��و  واأ���س��ار 

ال�سلطة  “انتقادات  اأن  اإىل  اإ�سرائيل”،  اأوف 

لها  �سببت  والبحرين  ل��الإم��ارات  الفل�سطينية 

م�ساكل دبلوما�سية مع م�سر وال�سعودية؛ الأن 

هذين البلدين باركا عملية التطبيع”.

االنباط-وكاالت

 اأدان املفتي العام للقد�ض والديار الفل�سطينية، 

حممد  ال�سيخ  امل��ب��ارك،  االأق�سى  امل�سجد  خطيب 

امل�����س��ت��وط��ن��ن للم�سجد  ح�����س��ن، اق��ت��ح��ام م��ئ��ات 

االأق�������س���ى امل����ب����ارك، ب��ح��ج��ة االأع����ي����اد ال��ي��ه��ودي��ة، 

وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م�����س��رية ل��ي��ل��ي��ة ع��ن��د اأب������واب امل�سجد 

�سخماً،  �سمعداناً  معها  حاملة  امل��ب��ارك،  االأق�سى 

اأبوابه من اجلهة اخلارجية،  بع�ض  و�سعته عند 

يف م�سهد ع��دواين مي�ض بقد�سية امل�سجد، ويفتح 

املجال وا�سعاً لال�سطرابات يف باحاته

ج��راف��ات  ه��دم  اأي�����س��ا  ح�سن  املفتي  وا�ستنكر 

االحتالل �سور مقرة “ال�سهداء” اجلزء ال�سمايل 

يف  االأ���س��ب��اط  ب���اب  منطقة  يف  اليو�سفية  مل��ق��رة 

ال��ق��د���ض، مت��ه��ي��داً الق��ت��ح��ام��ه��ا، وط��م�����ض ال��ق��ب��ور، 

وحتويلها اإىل م�سار للحديقة “التوراتية”، وت�سم 

ارتقوا  ل�سهداء عرب  قبورا عدة  ال�سهداء  مقرة 

عام 1967، وقبورا اأخرى للموتى من اأهايل املدينة

وب����ننّ اأن ه���ذا االع���ت���داء ج���زء ال ي��ت��ج��زاأ من 

املقد�سات  ع��ل��ى  املمنهجة  االع����ت����داءات  م�سل�سل 

على  ت�سر  االح��ت��الل  �سلطات  واأن  االإ���س��الم��ي��ة، 

امل�سي يف غيها وعدوانها �سد القد�ض ومقد�ساتها 

اأن��ه��ا بهذا  وحتى اأم��وات��ه��ا بحجج واه��ي��ة، م��وؤك��داً 

العدوان تنتهك ما دعت اإليه ال�سرائع ال�سماوية، 

وك��ف��ل��ت��ه ال���ق���وان���ن واالأع����������راف ال���دول���ي���ة من 

�سمان كرامة االإن�سان حياً وميتاً، وهذه لي�ست 

االعتداءات االأوىل من نوعها، بل �سبقها كثري، 

مراحل  اإىل  وو���س��ل��ت  م�ستمر،  ت��زاي��د  يف  وه��ي 

اً ال ميكن ال�سكوت عنها خطرية جدنّ

ه ح�سن اإىل خطورة ا�ستمرار االحتالل  ونونّ

يف ا�ستهداف امل�سجد االأق�سى املبارك، وحماولة 

و�سع اليد عليه، موؤكداً اأن تاريخ مدينة القد�ض 

وقلبها امل�سجد االأق�سى املبارك يعرفه القا�سي 

والر�سمية،  الدولية  الهيئات  وال��داين، وتعرفه 

فهو  وامل�ساركة،  الق�سمة  ياأبى  �سعب  رق��م  وه��و 

للفل�سطينين وامل�سلمن وحدهم دون �سواهم

وط��ال��ب امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل دواًل وح��ك��وم��ات 

التدخل  ب�سرورة  خمت�سة  ومنظمات  وهيئات 

لوقف هذه االعتداءات على مقد�سات امل�سلمن 

يف  ال��ت��م��ادي  م��ن  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  ومنع 

عدوانها على الب�سر واحلجر وال�سجر يف مدينتا 

املقد�سة

االنباط-وكاالت

- ك�سفت و�سائل االإع��الم العرية، النقاب عن 

اق���رتاح ت��ق��دم ب��ه اأف��ي��غ��دور ليرمان زع��ي��م حزب 

اإ�سرائيل بيتنا،

اإىل ع��دد من ق��ادة االأح����زاب، لت�سكيل حتالف 

االنتخابات  يف  موحدة  انتخابية  وقائمة  �سيا�سي 

املقبلة التي من املتوقع اأن جتري يف �سهر مار�ض/ 

اآذار امل��ق��ب��ل ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة يف غ�����س��ون ع��ام��ن، 

وذلك بهدف اإ�سقاط بنيامن نتنياهو من رئا�سة 

احلكومة

وبح�سب �سحيفة يديعوت اأحرونوت، وو�سائل 

اإع�����الم اأخ�����رى ن�����س��رت ت��ق��اري��ر م��ت��ط��اب��ق��ة، ف���اإن 

اأعلن  ال��ذي  اق��رتح على جدعون �ساعر  ليرمان 

اإىل  جديد،  ح��زب  وت�سكيل  الليكود  عن  ان�سقاقه 

لبيد  وي��ائ��ري  ميينا،  زعيم  بينيت  نفتايل  جانب 

قواهم  توحيد  اإىل  م�ستقبل،  ح��زب  هناك  زعيم 

يف قائمة واح��دة اأم��ام كتلتي الليكود واحلريدمي 

“�سا�ض- يهدوت هتوراة”
اأن مثل هذه اخلطوة يف  ال�سحيفة،  وو�سفت 

�سيا�سي،  انفجار  مبثابة  ف�ستكون  حتققت،  ح��ال 

 - ���س��ت��ك��ون ميينية  ال��ك��ت��ل��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����س��ريًة 

�سهيونية - ليرالية، من دون الليكود، و�ستخو�ض 

االنتخابات بقائمة واحدة

ووج��ه ليرمان مقرتحه عر مبادرة قدمها 

من خالل ر�سالة مفتوحة لزعماء تلك االأحزاب، 

داعًيا اإياهم اإىل تخطي اخلالفات بينهم واملوافقة 

من حيث املبداأ على هذا املقرتح، وو�سع اآلية من 

و�سم  احلالية،  القيادة  تغيري  على  العمل  �ساأنها 

اأكر عدد ممكن من ال�سخ�سيات للقائمة املوحدة، 

التي  االأ�سا�سية  امل��ب��ادئ  ح��ول  اجلميع  يتحد  واأن 

ميكن اأن توحد اخليارات وتبقي اخلالفات جانًبا

واأم�ض اأعلنت يفعات �سا�سا بيتون ان�سقاقها عن 

حزب كلنا بقيادة مو�سيه كحلون الذي اأنهى احلياة 

ال�سيا�سية موؤخًرا، وان�سمامها اإىل حزب جدعون 

�ساعر، لت�سبح الثانية يف قائمة حزبه الذي ان�سم 

اإل��ي��ه وزي��ر االت�����س��االت امل��ق��ال م��ن من�سبه يوعاز 

هاندل، وع�سو الكني�ست ت�سفي هاوز

وكان حزب كلنا ان�سم اإىل حزب الليكود، حيث 

باإزالة بيتون  اأق��دم رئي�ض التحالف ميكي زوه��ار 

من جمموعة وات�ساب التابعة لليكود بعد اإعالنها 

االن�سمام اإىل �ساعر

و�سط بن  اإىل حل  التو�سل  اأن فر�ض  ويبدو 

الليكود واأزرق - اأبي�ض، ملنع اإجراء انتخابات رابعة 

يوم  تلقائًيا  يتم  قد  الكني�ست  حل  واأن  تت�ساءل، 

االأربعاء املقبل يف حال مل يتم تقدمي امليزانية

وتقول م�سادر يف الليكود ل�سحيفة معاريف، 

اإنه ال توجد اأي ات�ساالت مهمة مع حزب اأزرق - 

اأبي�ض، واأن هناك حالة من الت�ساوؤم داخل احلزب 

منع  ب�ساأن فر�ض  �سخ�سًيا  نتنياهو  ل��دى  وحتى 

االنتخابات يف اللحظات االأخرية

يف�سل  ب��ات  نتنياهو  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ���س��ارت 

االنتخابات، رغم اأن حزبه اأم�ض بذل جهوًدا كبري 

ملنع الت�سويت على م�سروع قانون حل الكني�ست 

ب��ال��ق��راءة االأوىل، وذل��ك م��ن خ��الل دف��ع اأع�ساء 

الليكود واأح���زاب احل��ري��دمي الإل��ق��اء كلمات اأم��ام 

الوقت” وانتهاء  “ت�سييع  بهدف  العامة  الهيئة 

اجلل�سة ب��دون ط��رح امل�����س��روع، وه��و م��ا جن��ح فيه 

موؤقًتا، حيث �سيكون االأ�سبوع القادم حا�سًما ب�ساأن 

هذه اخلطوة

ويف حال مل يتم الت�سويت يوم االثنن املقبل 

بجميع  الكني�ست،  بحل  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  على 

ي��وم  ت��ل��ق��ائ��ًي��ا  �سيحل  الكني�ست  ف����اإن  ال����ق����راءات، 

االأربعاء يف حال مل يتم تقدمي امليزانية العامة، 

 - واأزرق  الليكود  ب��ن  ب�ساأنها  الت��ف��اق  والتو�سل 

اأبي�ض

االنباط-وكاالت

قيد  اأول  يلتفنّ  الكلمة  بتلك  معتقلة”..  “ اأنِت 
ح���ول ح��ري��ت��ه��ا، وت��ب��داأ اأوىل خ��ط��وات��ه��ا ن��ح��و ظلمة 

م���ازال���وا يكملون  اأط���ف���ااًل  ت���ارك���ًة خلفها  ال�����س��ج��ون، 

حلمهم، وعيوناً تبكي ال�سمت واأفئدًة تلهج بالتكبري.                            

واقٌع تعي�سه االأ�سريات الفل�سطينيات وذووهننّ يف اأي 

الكاذبة  حلظة حتت حكم احتالل يدعي االتهامات 

اإىل  يلجاأ  التهم  يفقد  وعندما   ، اعتقالهننّ لترير 

اعتقالهننّ اإدارياً الأ�سهر عدة دون اأدنى م�سوؤولية

اإيل  االأوىل  اللحظة  م��ن   “ وان��ت��ه��اك  اع��ت��ق��ال 

بحكيلك فيها اأنِت معتقلة يعني اأنِك فقدِت حريتِك 

واإرادتِك” هكذا حتدثت لنا املعلمة املقد�سية هنادي 

اعتقلت  حيث  االعتقال  يف  جتربتها  ع��ن  احل��ل��واين 

اثنن و�ستن م��رة واأ���س��ارت ، اإىل اأننّ االأ���س��رية تفقد 

اأدن��ى متطلباتها وت�سبح حتت اأمر ال�سجان مبجرد 

من  اأك��ر  لالقتحام  بيتها  تعر�ض  و  كما  اعتقالها، 

ومالحقة  حم��ت��وي��ات��ه،  ت��خ��ري��ب  ومت  م����رات  خم�ض 

�سيارتها، ف�ساًل عن قطع التاأمن ال�سحي عنها وعن 

اأبنائها

وعن معاناة االأ�سرية تقول احللواين:”التحقيق 

هو فرتة مرهقة خا�سة واأننّ ج�سد املراأة يختلف عن 

ج�سد الرجل حيث يتم فح�ض املالب�ض كل يوم، عدا 

عن التفتي�ض العاري الذي يحاول املحتل من خالله 

اإىل اإذالل االأ�سرية واإر�ساخها لالعرتاف.”

وت�سيف:” يتعمد االحتالل اإىل و�سعنا يف مراكز 

يعر�سنا  حتى  اجلنائيات،  لالأ�سريات  تابعة  توقيف 

للخطر اأثناء وجودنا معهم”

�سيارة  احللواين  و�سفت  متنقل” هكذا  “ قر 
من مراكز  االأ�سرية  تنقل  �سيارة  “البو�سطة” وهي 
التحقيق اإىل ال�سجن حيث متكث فيها اأكر من 24 

�ساعة، واأ�سافت:” يتم التعامل معنا داخل البو�سطة 

ك��ال��ب��ه��ائ��م، ح��ي��ث ت��ك��ون ب����اردة يف ال�����س��ت��اء وح����ارة يف 

ت�سلح  ال  بينما  �سخ�سن  ف��ي��ه��ا  ي��و���س��ع  ال�����س��ي��ف، 

ل�سخ�ض واحد، وال ن�ستطيع خالل مكوثنا فيها من 

ق�ساء حاجتنا”، وتكمل اأننّ املحتل يهدف من خالل 

البو�سطة اإىل اإرهاق االأ�سرية واإنهاكها قبل الو�سول 

للتحقيق حتى يرغمها على االعرتاف

اأ�سباب كاذبة ونونّهت احللواين اإىل اأننّ االحتالل 

اأ���س��ب��اب ك��اذب��ة العتقالها وم���ن بن  اإي���ج���اد  ي��ح��اول 

هذه االدع��اءات: اأننّها تقوم باأعمال ت�سكل خطر على 

التوا�سل  من�سات  ع��ل��ى  وال��ت��ح��ري�����ض  امل���ك���ان،  اأم����ن 

واآخر  االأق�سى،  �ساحات  االجتماعي، والتكبري داخل 

اإمنا  االعتقاالت كانت ب�سبب مالب�ض مكتوب عليها 

االأق�سى عقيدة، م�سيفة:” هي اأ�سباب واهية يلفقها 

املحتل لكن ذلك مل مينعني عن املوا�سلة بل اأ�سبحت 

موقنة باأنني على حق واأنني �ساأثبت يف هذا الطريق 

مهما كلفني الثمن”

“ اأنا ما �سفت اأحد حترك �سوى املحامن فلم اأَر 
اأي جهة قانونية تبادر مل�ساعدتنا” قالت م�سرية اإىل 

دور املوؤ�س�سات احلقوقية

وخ��ت��م��ت احل���ل���واين ب��ر���س��ال��ة اإىل االأ�����س����ريات يف 

���س��ج��ون االحتالل:” ه��م احل����رات واح��ن��ا االأ���س��رى 

يف ظ��ل م��ا ن�����س��ه��ده ال��ي��وم م��ن اخل��ن��وع والتطبيع، 

ف��ال��ت�����س��ح��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا االأ�����س����ريات ه���ي ثمن 

لتحرير بيت املقد�ض،  و�سنلتقي بهننّ قريباً يف �ساحات 

االأق�سى حمررات �ساخمات” ال مراعاة للخ�سو�سية

اإ�سالم عبده_ مدير االإع��الم  ��د  اأكنّ من ناحيته، 

يف وزارة االأ�سرى_ اأننّ االحتالل يعتقل املراأة �ساأنها 

�ساأن الرجل ال يراعي خ�سو�سية يف ذلك حيث متكث 

يف ال�سجون ثماين وثالثون اأ�سرية، م�سيفاً:” ينتهج 

تركيب  اإع���ادة  منها:  االنتهاكات  من  �سل�سلة  املحتل 

ال��ك��ام��ريات، ومنع االأ���س��ريات م��ن ال��زي��ارات، وحالة 

االأغطية  ونق�ض  االح��ت��الل،  �سجون  يف  االك��ت��ظ��اظ 

واملالب�ض خا�سة يف ف�سل ال�ستاء”

اليوم  فل�سطن  ل�”وكالة  حديث  يف  عبده  ه  ون���ونّ

االإخبارية”، اإىل االإجراءات الدفاعية التي تنتهجها 

االأ���س��ريات �سد ق��رارات املحتل الظاملة حيث ت�سرب 

�سلبي عن  االأ���س��رية هناء  اأ���س��رب��ت  الطعام كما  ع��ن 

الطعام ملدة اأربعن يوم حتى نالت حريتها، وقد تلجاأ 

االأ���س��ريات اإىل اإرج��اع الوجبات اأو ع��دم اخل��روج اإىل 

الفورة كخطوات ت�سعيدية �سد اإدارة ال�سجن الظاملة

وامل�ساركة  االإع��الم��ي  قائاًل:” اجلانب  واأ���س��اف 

اإي�سال  يف  مهمة  التثقيفية  وال��رام��ج  بالفعاليات 

” ر�سالة لالأ�سريات اأنهننّ ل�سننّ وحدهننّ

��ه��ا  وق��ال��ت االأ���س��رية امل��ح��ررة ���س��ذى اجليو�سي اأننّ

اعتقلت يوم 2019/12/12 ومكثت مدة خم�ض �سهور 

اعتقالها  مت  حيث  اإداري����اً،  منهننّ  ثالثة  ال�سجن  يف 

اللحظات  م�سيفة:”  لياًل  اهلل  رام  يف  بيتها  و�سط 

م�ستعدة  اأك��ن  مل  االعتقال،  �سدمة  �سميتها  االأوىل 

ربانية مدتني  ق��وة  هناك  لكن  اعتقايل  اأت��وق��ع  ومل 

بالقوة اأمام هذا القرار وطوال فرتة �سجني”

مكبنّلة  ومت�����س��ي  ال��ل��ي��ل  ظلمة  يف  تعتقلي  اأن   “
اأم��ر م���وؤذي ل��ِك والأ���س��رت��ك، عدا  اليدين والقدمن 

بالتحقيق”،  وم���رورِك  البو�سطة  عر  انتقالك  عن 

واأ�سافت اأننّ املحتل قد اعتقلها على خلفية ن�ساطاتها 

يف اجلامعة على اأنها �سيا�سية، فهو يتغنى بقوانينه 

الكاذبة

اجل�سد ال الفكرة

ل�”وكالة فل�سطن  واأردف��ت اجليو�سي يف حديث 

ال�سجن  يغري  مل  تاأكيد  “بكل  االإخبارية”:  ال��ي��وم 

اإن�سان �ساحب مبداأ ال  ف��اأينّ  اأفكاري وال مبادئي،  ال 

اجل�سد  يعتقلون  فهم  �سجن،  لو  حتى  �سيء  يوقفه 

لكنهم واهمن اإذا اعتقدوا اأنهم نالوا من اأفكارنا اأو 

معنوياتنا، بل نخرج من ال�سجن اأكر قوة واإ�سرار”، 

االختيار،  لهذا  اأه��اًل  الأنها  اختارها  اهلل  اأننّ  م�سيفًة 

ق���وًة،  زاده����ا  معها  و�سديقاتها  اأ���س��رت��ه��ا  فت�سامن 

فالتكاتف يف حياة االأ�سريات بكل تفا�سيل ال�سجن هو 

اأجمل ما راأته و�سعرت باالمتنان جتاهه

وختمت اجليو�سي قائلة:” االأ�سريات يف ال�سجون 

كالغريق يتعلق بق�سة فمجرد تقرير يذكر عن �سفقة 

تبادل يحرك فيهننّ االأمل ويدفعهن للتكبري، فاأ�ساأل 

اأم��اين  وقالت  لهننّ احلرية” ك��ام��ريات مراقبة  اهلل 

�سراحنة_  م�سوؤولة االإعالم يف نادي االأ�سري_ اأننّ 

ال��ق��ا���س��رات يف �سجون االح��ت��الل  معظم االأ����س���ريات 

اللواتي  ال��ق��ا���س��رات  ف��االأ���س��ريات  ال�سجن  ك���رننّ يف 

م�سرية:”  اأ���س��ريات،  ع�سرة  ه��ننّ   2015 ع��ام  اعتقلننّ 

هناك ثالثة ع�سرة اأ�سرية هننّ اأمهات حمرومات من 

” اأطفالهننّ

فل�سطن  ل��”وكالة  ح��دي��ث  يف  �سراحنة  ت  واأك����دنّ

اأكر  هو  الكامريات  وج��ود  اأن  االإخبارية”،   اليوم 

انتهاك ت��ع��اين االأ����س���ريات م��ن��ه، وال��ع��زل االن��ف��رادي 

التي ما زالت تعانيه االأ�سرية فدوى حمادة فاالأ�سرية 

تدفع اأثمان باهظة يف �سبيل حريتها

قائلًة:” تعاين االأ�سرية من اإج��راءات االحتالل 

انت�سار  مع  تزامناً  ال��زي��ارة  من  منعها  يف  التع�سفية 

فريو�ض كورونا وحتى حرمت بع�سهن من االت�سال 

” باأ�سرهننّ

وا�ستنكرت �سراحنة االعتقال االإداري كجزء من 

االأ���س��ريات  م��ع  امل��خ��اب��رات  تنتهجها  التي  االأ�ساليب 

امل��وؤث��رات يف املجتمع حيث تتعر�ض االأ���س��رية ب�سرى 

الطويل، وختام ال�سعافن، و�سروق املدين   لالعتقال 

زالت  الزنزانة” ال  اأغ��را���ض  “ �سبوا  االإداري حالياً 

االأ�سريات يتم�سكننّ برتانيم هذه الكلمات على اأمل اأن 

ي�ستيقظننّ يوماً وبالفعل يو�سنبنّ اأغرا�سهننّ وينف�سننّ 

�سعث �سنواٍت ع�سننّ فيها �سنوفاً من املعاناة والظلم

هل تغير موقف السلطة الفلسطينية من التطبيع بعد الصمت عن المغرب؟

 القدس: المفتي يدين محاوالت إدخال الشمعدان إلى األقصى

 ليبرمان يقترح تشكيل تحالف سياسي إلسقاط نتنياهو واألخير متشائًما حيال منع االنتخابات

 طفل لبناني يشتبك مع االحتالل على خلفية اجتياز دجاجته الخط االزرق

االنباط-وكاالت

ج���رى ات�����س��ال ه��ات��ف��ي، ي���وم االأرب���ع���اء، 

عبا�ض  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ض  ب��ن 

)اأب�����وم�����ازن(، ورئ��ي�����ض اأن��دون��ي�����س��ي��ا ج��وك��و 

الفل�سطينية  االأنباء  وكالة  ويدودو.ح�سب 

الر�سمية

االأن��دون��ي�����س��ي،  ن��ظ��ريه  اأب���وم���ازن،  و�سكر 

خ���الل االت�������س���ال ال��ه��ات��ف��ي، ع��ل��ى م��واق��ف 

الفل�سطينية،  ل��ل��ح��ق��وق  ال��داع��م��ة  ب����الده 

م��ع��رب��ا ع���ن ت���ق���دي���ره مل���وق���ف اأن��دون��ي�����س��ي��ا 

اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  امل�����س��ب��ق  للتطبيع  ال��راف�����ض 

على  اوال  ال�����س��الم  يتحقق  ب���اأن  وال��ت��زام��ه��ا 

ا����س���ا����ض ح����ل ال���دول���ت���ن وف�����ق ال�����س��رع��ي��ة 

الدولية

وث���م���ن اأب����وم����ازن م���واق���ف اأن��دون��ي�����س��ي��ا 

املحافل  يف  الفل�سطينية  للق�سية  الداعمة 

جمل�ض  يف  ع�سويتها  خ��الل  من  الدولية، 

االمن الدويل

االأندوني�سي،  نظريه  اأب��وم��ازن،  واأط��ل��ع 

الفل�سطينية  الق�سية  ت��ط��ورات  اآخ��ر  على 

�سعبنا  ح���ق���وق  حل��م��اي��ة  ال���ق���ي���ادة  وج���ه���ود 

لفل�سطيني ا

ب������دوره، اأك�����د ال��رئ��ي�����ض االأن��دون��ي�����س��ي، 

التزام بالده الثابت واملبدئي جتاه الق�سية 

ال��ت��غ��ريات  “رغم  وق�����ال:  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

ان  اإال  االأو������س�����ط،  ال�������س���رق  يف  امل��ت�����س��ارع��ة 

للتطبيع  باأي خطوات  تقوم  لن  اأندوني�سيا 

م��ع اإ���س��رائ��ي��ل، اإىل ح��ن حت��ق��ي��ق ال�����س��الم 

ال����دائ����م وال�������س���ام���ل ب����ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

واالإ�سرائيلين”

كرى  ب�سفتها  “اأندوني�سيا  واأ���س��اف: 

يف  جهودها  �ستوا�سل  االإ���س��الم��ي��ة،  ال���دول 

دعم حتقيق ال�سالم ولعب دور اكر يف هذا 

املجال”

واأ����س���ار ال��رئ��ي�����ض االأن��دون��ي�����س��ي اإىل اأن��ه 

�سودي  مار  ريتنو  اخلارجية  وزيرة  �سيوفد 

املالكي،  ريا�ض  الفل�سطيني  نظريها  للقاء 

يف اإطار جهود اأندوني�سيا لدعم ال�سالم

و���س��ك��ر اأب���وم���ازن، ن��ظ��ريه االأن��دون��ي�����س��ي 

الق�سية  جتاه  امل�سرفة  املواقف  على” هذه 

العادلة” �سعبنا  الفل�سطينية وحقوق 

االنباط-وكاالت

الليلة  ن�سرته  اإ�سرائيلي  ا�ستطالع  اأظهر   

املا�سية قناة 12 العرية، اأنه يف حال اأجريت 

االنتخابات خ��الل ه��ذه االأي���ام، الأ�سبح حزب 

جدعون �ساعر الذي مل ُيعلن عن ا�سمه بعد، 

القوة الثانية بعد الليكود الذي �سيح�سد 27 

مقعًدا

�ساعر  ح���زب  ف����اإن  اال���س��ت��ط��الع،  وبح�سب 

ح��زب  �سيتحول  فيما  م��ق��ع��ًدا،   21 �سيح�سد 

ميينا بقيادة نفتايل بينيت اإىل القوة الرابعة ب� 

13 مقعًدا بعد اأن كان الثاين بنحو 20 مقعًدا، 

بزعامة  م�ستقبل  هناك  ح��زب  �سي�سبح  فيما 

يائري لبيد القوة الثالثة ب� 14 مقعًدا بداًل من 

12 كان �سيح�سدها قبل ظهور حزب �ساعر

العربية  القائمة  فاإن  لال�ستطالع،  ووفًقا 

 15 م��ن  ب���داًل  م��ق��ع��ًدا   11 �ستح�سد  امل�سرتكة 

ح�سدتها يف االنتخابات االأخرية، فيما �سيبقى 

يهدوت  حل��زب  ومثلها  مقاعد،   8 عند  �سا�ض 

 - اأزرق  اإىل  اإىل مريت�ض، ومثلها  ه��ت��وراة، و6 

ا اإىل  اأبي�ض بقيادة بيني غانت�ض، ومثلها اأي�سً

حزب اأفيغدور ليرمان

العمل  اأح���زاب  اأن  اإىل  اال�ستطالع  وي�سري 

والبيت اليهودي واجل�سر لن يتجاوزوا ن�سبة 

احل�سم

وبهذا اال�ستطالع �ستكون الكتلة اليمينية 

 - والي�سار   ،21 و�ساعر   ،16 واحل��ري��دمي   ،40

الو�سط 26، والعرب 11، وي�سرائيل بيتنا 6

االأح��زاب  بع�ض  اأن  اإىل  اال�ستطالع  واأ�سار 

اأو مقعدين  ت��زداد مقاعدها بفارق مقعد  قد 

يف حال ان�سمام �سخ�سيات ع�سكرية �سابقة اأو 

�ستزداد  واأخ��رى  لها،  و�سابقة  �سيا�سية حالية 

�سعًفا خا�سًة اأزرق - اأبي�ض

وراأى امل�ساركون يف اال�ستطالع، اأن بنيامن 

نتنياهو ال�سخ�سية االأف�سل لرئا�سة الوزراء، 

بل 33% من جممل امل�ستطلعة اآراوؤه��م، يف حن 

18% يف�سلون �ساعر، و9% بينيت، و8% لبيد، 

و7% غانت�ض، و18% ال اأحد منهم

االنباط-وكاالت

دعا جمل�ض االأم��ن ال��دويل اإىل ان�سحاب 

جميع امل��رت��زق��ة وامل��ق��ات��ل��ن االأج���ان���ب من 

االأرا�سي الليبية.

وق����ال امل��ج��ل�����ض يف ب��ي��ان ���س��در ب��اإج��م��اع 

اجتماع مغلق عر  15 يف ختام  ال���  اأع�سائه 

الفرن�سية  ال�سحافة  وكالة  نقلته  الفيديو 

املقاتلن  جميع  ان�سحاب  “اإىل  يللدعللو  اإنللله 

وامل��رت��زق��ة االأج��ان��ب م��ن ليبيا مب��ا ين�سجم 

وات��ف��اق وق���ف اإط����الق ال��ن��ار ال���ذي تو�سلت 

اإليه االأط��راف الليبية يف ال� 23 من ت�سرين 

االأول املا�سي والتزامات امل�ساركن يف موؤمتر 

برلن يف كانون الثاين وقرارات املجل�ض ذات 

ال�سلة”.

ووثقت تقارير اإعالمية كثرية نقل نظام 

الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان اآالف 

اإىل  �سورية  �سمال  من  االإرهابين  املرتزقة 

ومتويل  وبدعم  اأت���راك  جنود  برفقة  ليبيا 

من م�سيخة قطر لدعم ميلي�سيات حكومة 

فايز ال�سراج.

كما اأكد املتحدث با�سم اجلي�ض الوطني 

الليبي اأحمد امل�سماري اأن خمابرات النظام 

ع��ن��ا���س��ر تنظيمي  ب��ن��ق��ل  ت���ق���وم  ال����رتك����ي 

من  االإره��اب��ي��ن  و”الن�سرة”  “داع�ض” 
�سورية اإىل ليبيا.

و�سدد اأع�ساء جمل�ض االأمن على “اأهمية 

اأن تكون هناك اآلية ملراقبة وقف اإطالق النار 

جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا”.

ومن املقرر اأن يرفع االأمن العام لالأمم 

املتحدة اأنطونيو غوتريي�ض يف نهاية كانون 

االأول اجلاري اإىل جمل�ض االأمن مقرتحات 

ب�ساأن اإن�ساء هذه االآلية التي �ستعمل حتت 

رعاية االأمم املتحدة.

اأعطى جمل�ض االأم��ن االأمن  اإىل ذلك 

ال���ع���ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة ال�����س��وء االأخ�����س��ر 

ل��ت��ع��ي��ن ال��ب��ل��غ��اري ن��ي��ك��والي م��الدي��ن��وف 

وال�����روج�����ي ت�����ور وي��ن�����س��الن��د م��ب��ع��وث��ن 

ليبيا  اإىل  ال��دول��ي��ة  للمنظمة  ج��دي��دي��ن 

وال�سرق االأو�سط على التوايل.

ب��ع��د ع�سرة  م��الدي��ن��وف  تعين  وي���اأت���ي 

اأ�سهر من ا�ستقالة اللبناين غ�سان �سالمة 

من من�سب مبعوث االأمم املتحدة اإىل ليبيا 

يف خطوة عزاها يومها اإىل دواع �سحية.

البلغاري  الدبلوما�سي  ياأتي تعين  كما 

ب��ع��د رف�����ض ال���والي���ات امل��ت��ح��دة مر�سحن 

اإفريقين لتويل هذا املن�سب وفر�سها على 

�سركائها يف جمل�ض االأمن تق�سيم املن�سب 

ي�ساعده  اأمم���ي  مبعوث  هما  ق�سمن  اإىل 

من�سق لهذه البعثة االأممية ال�سغرية التي 

تبلغ نحو 23. �سخ�ساً.

وي�����س��غ��ل م���الدي���ن���وف م��ن�����س��ب مبعوث 

ال�����س��رق االأو���س��ط منذ  اإىل  امل��ت��ح��دة  االأمم 

.2015
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االنباط-وكاالت

يف  �أج���������ري  ر�أي  ������س����ت����ط����اع  �أظ�����ه�����ر 

ثلثي  �أن  غ���زة  وق���ط���اع  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ض��ف��ة 

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ن ي���ط���ال���ب���ون ب��ا���ض��ت��ق��ال��ة 

�لرئي�س حممود عبا�س

�ملركز  �أجر�ه  �لذي  �ال�ضتطالع  و�أظهر 

و�مل�ضحية  �ل�ضيا�ضية  للبحوث  �لفل�ضطيني 

ت��وؤدي  �أن  تخ�ضى  �الأغلبية  �أن  �هلل  ر�م  يف 

ع�����ودة �ل��ت��ن�����ض��ي��ق �الأم���ن���ي م���ع �الح���ت���الل 

�الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي م���ن �ل��ت��ط��ب��ي��ع �ل��ع��رب��ي مع 

و�إ�ضعاف  �مل�ضاحلة  والإف�����ض��ال  �الح��ت��الل 

�النتخابات فر�س 

�ملطالبة  ن�ضبة  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�ضري 

لت�ضل  ترتفع  عبا�س  �لرئي�س  با�ضتقالة 

�لتاأييد  يف  �ل��ت��و�زن  لكن   ،)%66( للثلثن 

مقارنة  يتغري  ال  وحما�س  فتح  حلركتي 

�ملا�ضية.  �ل�ضتة  �الأ���ض��ه��ر  خ��الل  بالو�ضع 

�أرب�����اع  ث���الث���ة  �أن  �إىل  �ل��ن��ت��ائ��ج  وت�����ض��ري 

�جل��م��ه��ور ي��ط��ال��ب��ون ب���اإج���ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات 

ن�ضبة  �أن  رغ��م  ورئا�ضية  ت�ضريعية  ع��ام��ة 

ت��ق��ل ع���ن �ل��ث��ل��ث ف��ق��ط ت��ت��وق��ع �إج���ر�ءه���ا 

قريباً

قريباً  عامة  �نتخابات  �إج��ر�ء  حال  ويف 

�نق�ضامات  وج��ود  �إىل  ت�ضري  �لنتائج  ف��اإن 

ح���ادة ب��ن م���وؤي���دي ح��رك��ة ف��ت��ح ح��ي��ث �أن 

�ل��ن�����ض��ب��ة �الأك�����ر م��ن��ه��م �أك����ر ����ض��ت��ع��د�د�ً 

ل��ل��ت�����ض��وي��ت ل���ق���ائ���م���ة ي���ر�أ����ض���ه���ا م�����رو�ن 

ب���ذل���ك(  ق���ي���ام���ه  �ل���رغ���وث���ي )يف ح���ال���ة 

مقارنة بالت�ضويت لقائمة ر�ضمية ي�ضعها 

ولو  فتح.  حركة  وق��ي��ادة  عبا�س  �لرئي�س 

�أخرى  قائمة  بت�ضكيل  دحالن  حممد  قام 

ف��اإن  �ل��ر���ض��م��ي��ة  ف��ت��ح  ق��ائ��م��ة  ع��ن  م�ضتقلة 

ُخ��م�����س م��وؤي��دي ح��رك��ة ف��ت��ح، وخ��ا���ض��ة يف 

قطاع غزة، �ضي�ضوتون لقائمة دحالن

�أجري  وت�ضري نتائج �ال�ضتطالع، �لذي 

يف  �أدي��ن��اور  كونر�د  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون 

ير�ضمون  �لفل�ضطينين  �أن  �إىل  �هلل،  ر�م 

على  �لفل�ضطينية  لالأو�ضاع  قامتة  �ضورة 

تعتقد  فاالأغلبية  للتن�ضيق،  �لعودة  �ضوء 

�إ����ض���ر�ئ���ي���ل ه���ي �ل���ت���ي خ���رج���ت ر�ب��ح��ة  �أن 

�لطرف  و�أن  �ل�ضيا�ضية  �ملعركة  ه��ذه  من 

�الأكر  �لثمن  دفع  �لذي  هو  �لفل�ضطيني 

خلو�ضها

�أن  �ل�������ض���اح���ق���ة  �ل���غ���ال���ب���ي���ة  وت���ع���ت���ق���د 

تو�فق فعاًل على �اللتز�م  “�إ�ضر�ئيل” مل 
�الأغلبية  هذه  �إن  بل  �ملعقودة،  باالتفاقات 

�ل�ضاحقة تعتقد �أن �إ�ضر�ئيل مل تتخل عن 

خطة �ضم �الأغو�ر و�مل�ضتوطنات

وفوق كل ذلك، فاإن �جلمهور يعتقد �أن 

�لتطبيع  لتعزيز  �ضتوؤدي  للتن�ضيق  �لعودة 

�لعربي مع �إ�ضر�ئيل، و�ضتوؤدي من �لتو�ضع 

�ل�ضم،  فر�س  من  و�ضتزيد  �ال�ضتيطاين، 

�لد�خلية،  �مل�ضاحلة  فر�س  من  و�ضتقلل 

وت��ع��ت��ق��د �ل��ن�����ض��ب��ة �الأك����ر �أن��ه��ا ت��ق��ل��ل من 

فل�ضطينية عامة.  �نتخابات  �إجر�ء  فر�س 

يف �مل��ق��اب��ل، ت��ع��رب �الأغ��ل��ب��ي��ة ع��ن ر���ض��اه��ا 

ع���ن �ل���ع���ودة ل��ل��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع �إ���ض��ر�ئ��ي��ل يف 

�لطرفن  ع��ودة  وتتوقع  �ل�ضحية  �الأم��ور 

للمفاو�ضات  و�الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي  �لفل�ضطيني 

�الأو���ض��اع  يف  حت�ضناً  كبرية  �أقلية  وتتوقع 

�القت�ضادية

االنباط-وكاالت

حت����دي����ات �أم����ن����ي����ة وت���ق���ن���ي���ة ت���و�ج���ه 

���ض��و�ري��خ قطاع  �أم���ام  �حل��دي��دي��ة  �لقبة 

خ��ب��ري ع�ضكري  ل��ه  م��ا خل�س  ه��و  غ���زة، 

من  عقد�ً  �أن  �أكد  حيث  “�إ�ضر�ئيلي”، 
�الحتالل  �لزمن مر منذ �ضغط جي�س 

�ع���ر�����س  الأول  �الأح����م����ر  �ل������زر  ع���ل���ى 

من  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �مل��ق��اوم��ة  ل�����ض��و�ري��خ 

قطاع غزة عر �لقبة �حلديدية”

وك���ت���ب �أم�����ري ب���وخ���ب���وط، يف ت��ق��ري��ر 

“و�اله” ع��ن حت��دي��ات  ل��ه ع��ل��ى م��وق��ع 

�أك����ر ت��ع��ق��ي��د�ً وخ���ط���ورة ع��ل��ى �ل��ق��ب��اب 

�ل�ضو�ريخ  تعد  قائاًل:”مل  �حلديدية، 

�مل���ا����ض���ي، لكن  �ل�����ض��ائ��دة يف  �ل��ب�����ض��ي��ط��ة 

�الأخرى  و�لدول  �لفل�ضطينية  �ملنظمات 

ت�����ض��ع��ى ل��ت��ط��وي��ره��ا، ول��ع��ل �ل��ت��ح��دي��ات 

�ل��ن��ا���ض��ئ��ة ه����ي �ل���ت���ه���دي���د�ت �مل��ب��ا���ض��رة 

للبطاريات، و�جلهود �ملبذولة لالإ�ضر�ر 

ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ت���ي ت���دع���م حت��دي��د 

�لهوية و�ملر�قبة و�العر��س”

�ل�ضالح  نظام  م��ن  �ضابط  ع��ن  ونقل 

�ل���زم���ن،  م���ن  ع��ق��د  “منذ  �أن�����ه  �جل�����وي 

ك�����ان �ل���غ���ر����س م����ن ب����ط����اري����ات �ل��ق��ب��ة 

�حل��دي��دي��ة �ع��ر����س �ل�����ض��و�ري��خ، لكن 

ما يحدث �ليوم من هجمات �ضاروخية 

يف �ل�����ض��ع��ودي��ة و�ل����ع����ر�ق و�أف��غ��ان�����ض��ت��ان 

حتديا  ت�ضكل  �أخ��رى  و�أم��اك��ن  و�أرمينيا 

الأنظمة �لدفاع و�لر�د�ر�ت”

�هلل  وح������زب  “�إير�ن  �أن  و�أ������ض�����اف 

وحما�س ت�ضعى جلعل �حلملة �لع�ضكرية 

�ل��دف��اع  ملنظومة  حت��ّد  م�ضدر  �ل��ق��ادم��ة 

�جل����وي يف �إ����ض���ر�ئ���ي���ل، م���ع وج����ود ع��دد 

ك��ب��ري م��ن �ل�����ض��و�ري��خ وق��ذ�ئ��ف �ل��ه��اون 

وطائر�ت دون طيار و�نتحارين، ورمبا 

ع��م��ل��ي��ات ت�����ض��ل��ل، ويف م��ث��ل ه���ذه �حل��ال��ة 

بحاجة  يعودو�  مل  �إ�ضر�ئيل  �أع��د�ء  ف��اإن 

مل��ئ��ة �أل���ف ����ض���اروخ، رغ���م �أن �ل�����ض��و�ري��خ 

بطاريات  تهديد�ت  مقدمة  يف  �لدقيقة 

خطورة  تقل  ال  وق��د  �حل��دي��دي��ة،  �لقبة 

�أ�ضلحة �لدمار �ل�ضامل” عن 

����ض���الح  “�ل�ضو�ريخ  �أن  و�أك�����������د 

دفع  م��ا  ز�وي���ة،  لكل  ي�ضل  ��ضر�تيجي 

يو�جه  م�ضاعي من  �ضد  للعمل  �جلي�س 

�ضو�ريخ  على  للح�ضول  “�إ�ضر�ئيل” 
دق��ي��ق��ة، ون��ظ��ر ق���ادة �ل�����ض��الح �جل���وي ملا 

ت��ت��ع��ر���س ل��ه �ل�����ض��ع��ودي��ة م��ن ت��ه��دي��د�ت 

�إير�نية، و�عترو� �أنه �إذ� حدثت م�ضكلة 

�أن  م���ع  درج������ة،   180 ل����ز�وي����ة  ���ض��ت�����ض��ل 

�ضو�ريخ  عر  �خللف  من  �أت��ى  �لتهديد 

كروز و�لطائر�ت �ملاأهولة، وتعرف كيف 

ت�ضل للهدف من جميع �لزو�يا”

�لرئي�ضية  “�لتهديد�ت  �أن  و�أو���ض��ح 

ع�����ل�����ى م����ن����ظ����وم����ة �ل�����������ض�����الح �جل������وي 

�الأول  ق�ضمن،  �إىل  تنق�ضم  �الإ�ضر�ئيلي 

و�الأك�������ر خ���ط���ورة ه���و ق�����درة �الأع������د�ء 

ع��ل��ى �إط�����الق ل�����ض��و�ري��خ ع��ل��ى م��دي��ات 

د�ئ��رة  �ضمن  �أه����د�ف  و���ض��رب  �ضخمة، 

ن�ضف قطرها �أقل من 50 مر�، وي�ضل 

ب�ضعة  ق��ط��ره��ا  ن�ضف  ل��د�ئ��رة  بع�ضها 

ب��ق��درة  �آخ���ر يتمثل  ت��ه��دي��د  �أم���ت���ار، م��ع 

حزب �هلل وحما�س، �للتن تبذالن جهد� 

دقيقة،  �ضو�ريخ  على  للح�ضول  هائال 

ويف �لوقت ذ�ته تطوير قدر�ت �الإنتاج”

�ل��دف��اع��ي��ة  “�ل�ضناعات  �أن  و�أك������د 

تكنولوجية  ق��اط��رة  �ضكلت  �الإي��ر�ن��ي��ة 

يف جم���ال �ل���دق���ة، و�أ���ض��ب��ح��ت ل�����ض��ن��و�ت 

�لع�ضكرية  ل��ل��م��ع��رف��ة  م�����ض��در�  ع��دي��دة 

و�أنظمة �الأ�ضلحة بال�ضرق �الأو�ضط، ويف 

�أ�ضلحة  هربت  ولبنان،  و�ليمن  �ضوريا 

�أخ������رى ح��ول��ت  �أج�������ز�ء  م���ت���ط���ورة، ويف 

�ل��ق��ذ�ئ��ف �إىل ���ض��و�ري��خ دق��ي��ق��ة، وه��ذه 

�ملعرفة، بجانب �ملعلومات �ال�ضتخبارية 

�لدفاع  بطاريات  موقع  ح��ول  �لدقيقة 

�جل���وي، جت��ع��ل �ل��ت��ه��دي��د ع��ل��ى �جلبهة 

كبرًي�” �الإ�ضر�ئيلية  �لد�خلية 

ون��ق��ل ع���ن م�����ض��وؤول �أم���ن���ي ك��ب��ري �أن 

“دقة �ل�ضو�ريخ على م�ضتوى قوي قد 
ت�ضل الأي نقطة ت�ضر باإ�ضر�ئيل، �ضو�ء 

�ل�ضالح �جلوي ورموز �حلكومة و�لبنى 

�لتحتية، وهذه �لدقة تنتجها منظمات 

وح���م���ا����س  �هلل  ح������زب  م���ث���ل  م�������ض���ل���ح���ة 

و�ل��ف�����ض��ائ��ل �الإي��ر�ن��ي��ة يف ���ض��وري��ا، وه��و 

على  �أذرب��ي��ج��ان  هجمات  عقب  تعزز  ما 

�أرم���ي���ن���ي���ا، م���ا ي��ج��ع��ل م���ن �ل�����ض��و�ري��خ 

�ل���دق���ي���ق���ة حت����دي����ا ت���ق���ن���ي���ا ك����ب����ري� مل��ن 

يت�ضدون لها يف غ�ضون ثو�ن معدودة”

�أ���ض��ه��ر  ق��ب��ل  “حما�س  �أن  و�أ�����ض����اف 

�أع���ل���ن���ت ع���ن ت�����ض��غ��ي��ل ط���ائ���رة م�����ض��رية، 

و����ض��ت��خ��د�م��ه��ا الإل����ق����اء ق��ذي��ف��ة ه���اون 

ع��ل��ى دب���اب���ة ع��ل��ى ح����دود غ����زة، و�أدرك 

�ملنطقة  يف  �لعاملون  �لبطاريات  ق��ادة 

�لدبابة  ���ض��رب  حم��اول��ة  �أن  �حل��دودي��ة 

حما�س  من  جهد  غ��د�  �ضيتلوها  �ليوم، 

����ض���رب ط���ائ���ر�ت دون ط��ي��ار،  ل��ت�����ض��غ��ي��ل 

مل���ط���اردة ب��ط��اري��ات �ل��ق��ب��ة �حل��دي��دي��ة، 

وم���ه���اج���م���ت���ه���ا، وب����ال����ت����ايل ف�����ال �أح�����د 

عامل  يف  يتطور  الأن��ه  بالعدو،  ي�ضتخف 

تعليميا،  �ضباقا  ويخو�س  �ل�����ض��و�ري��خ، 

�إزعاجا للغاية لنا” وي�ضكل 

ون����ق����ل ع����ن �أف����ي����ف ك�����وخ�����ايف، ق��ائ��د 

ج��ي�����س �الح����ت����الل �الإ����ض���ر�ئ���ي���ل���ي، �أن��ن��ا 

على  �حلديدية  �لقبة  منظومة  “بنينا 
ع��ج��الت؛ الأن���ه ك��ان��ت ل��دي��ن��ا ب��ط��اري��ات 

قليلة، يف �ملا�ضي ن�ضرناها يف بئر �ل�ضبع، 

ثم  ع�ضقالن،  يف  �ل��ي��وم  حيفا،  يف  وغ��د� 

ي��وؤك��د حاجتنا الإع��د�د  يف �جل���والن، م��ا 

طو�قمها الإمكانية حدوث ذلك”

االنباط-وكاالت

�أكدت جامعة �لدول �لعربية، يوم �الأربعاء، 

�أن عام 2020، يعد �الأكر �نتهاكاً بحق �الأ�ضرى 

يف �ضجون �الحتالل �الإ�ضر�ئيلي

وق����ال ت��ق��ري��ر ���ض��در ع���ن ق��ط��اع فل�ضطن 

و�الأر��ضي �لعربية �ملحتلة باجلامعة، وت�ضمن 

�الأ���ض��رى  بحق  �الإ�ضر�ئيلية  �النتهاكات  �أب���رز 

خالل �لعام �جلاري، �إن �الحتالل �الإ�ضر�ئيلي 

�أمعن يف �الإهمال �لطبي �ملتعمد بحق �الأ�ضرى، 

باالإفر�ج  �لدولية  �ملنظمات  وجتاهل تو�ضيات 

عنهم خوفا من تف�ضي فريو�س “كورونا”، يف 

�العتقال  و��ضتمر�ر  �ل�ضجون،  �كتظاظ  ظ��ل 

�تهام، و�رتكاب مزيد من  �الإد�ري دون الئحة 

�النتهاكات التفاقيات جنيف �لثالثة و�لر�بعة، 

و�لقانون �لدويل �الإن�ضاين فيما يتعلق بحقوق 

�الأ�ضرى

و�أ����ض���اف �أن �الح���ت���الل ���ض��ع��ى خ���الل ع��ام 

�جل������اري، الإع������ادة �أو�����ض����اع �الأ�����ض����رى للمربع 

�حلركة  بد�ية  يف  �العتقال  جتربة  من  �الأول 

على  وعمل  �الأ���ض��رية،  �لفل�ضطينية  �لوطنية 

منع �لزيار�ت بحجة “كورونا”، وعزل �الأ�ضرى 

بظروف �ضعبة

و�أ�ضار �إىل �أن عدد �الأ�ضرى بلغ خالل �لعام 

نحو 4400 �أ�ضري، بينهم 38 �أ�ضرية، و170 طفال، 

مر�ضية،  ح��ال��ة  و1300  �إد�ري،  معتقل  و500 

منهم 80 حالة بحاجة ما�ضة لك�ضوفات طبية 

ب�ضكل  يرقدون  �أ�ضري�   17 �ىل  �إ�ضافة  عاجلة، 

د�ئ���م يف ع��ي��اد�ت �ل�����ض��ج��ون، ومي��ار���س بحقهم 

ك��اف��ة �الأ���ض��ال��ي��ب �الإج���ر�م���ي���ة �ل��ت��ي تخالف 

مبادئ حقوق �الإن�ضان، وينتزع منهم حقوقهم 

�الأ�ضا�ضية �لتي كفلتها �ملعاهد�ت �لدولية ذ�ت 

�لعالقة

�ضهد  �جل���اري  �ل��ع��ام  �إن  �لتقرير،  و�أو���ض��ح 

�رتفاعا يف عدد �ضهد�ء �حلركة �الأ�ضرية، حيث 

��ضت�ضهد 4 �أ�ضرى جر�ء �الإهمال �لطبي �ملتعمد 

بحقهم، وتعر�س كل من دخل �ضجون �الحتالل 

و�جل�ضدي،  �لنف�ضي  �لتعذيب  �أ���ض��ك��ال  لكافة 

�الأم��ر �ل��ذي يخالف �ملبادئ �الأ�ضا�ضية ملعاملة 

�لعامة  �جلمعية  �ع��ت��م��دت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����ض��ج��ن��اء 

�لتو�يل،  1979 و1990 على  �ملتحدة يف  ل��الأمم 

و�لتي �أكدت حماية �ضحة �ل�ضجناء و�لرعاية 

��ضتهتار  يف  �ملحتجزين  لالأ�ضخا�س  �لطبية 

ما  �ال�ضرى،  بحياة  �الحتالل  و��ضح من قبل 

�أدى النت�ضار فريو�س “كورونا” بينهم، و�إ�ضابة 

�حلماية  �إج�������ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  دون  �����ض���ري�،   137

و�لوقاية �لالزمة ملو�جهة �لفريو�س

�لعام  �أن �الأ���ض��رى ع��ان��و� خ��الل  �إىل  ولفت 

�جل���اري، من �ن��ع��د�م �أدن���ى �ملعايري حلقوقهم 

�الإن�����ض��ان��ي��ة و�مل��ع��ي�����ض��ي��ة، ك��م��ا �ن��ت�����ض��رت �أج��ه��زة 

�لتفتي�س و�لت�ضوي�س و�لكامري�ت يف كل زو�يا 

�الأق�������ض���ام، ك��ذل��ك �ك��ت��ظ��اظ �ل���غ���رف، و�ن��ع��د�م 

�لتهوية، و�ضوء �لطعام كما ونوعا، و�لتفتي�س 

�ليومي، و�لغر�مات �ملالية �لباهظة، و�لرودة 

و�لرطوبة يف �ل�ضتاء و�ضدة �حلر�رة يف �ل�ضيف، 

و�حلرمان من زيارة �ملحامن و�إدخال �لر�ضائل 

�أماكن  و�مل�س بال�ضعائر �لدينية، وعدم توفري 

�الأ�ضرى  �لتعاطي مع مطالب  للعبادة، وع��دم 

يف �ضعائر رم�ضان و�الأعياد و�ملنا�ضبات �لدينية، 

�ل��ث��ان��وي��ة  وت��ق��دمي  �لتعليم �جل��ام��ع��ي  وم��ن��ع 

94 من  للمادة  �لكتب، خالفا  و�إدخ���ال  �لعامة 

�تفاقية جنيف �لر�بعة �لتي �أكدت على ت�ضجيع 

و�لرفيهية  و�لتعليمية  �لذهنية  �الأن�ضطة 

و�لريا�ضية للمعتقلن

�عتقل  �الح���ت���الل  �ن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ون����وه 

خالل �لعام �جلاري، 800 طفل تقريبا خا�ضة 

�أطفال �لقد�س من �ضمنهم من هم دون �ضن 

�ل�16، ويبلغ عددهم نحو 170 طفال يف �ضجون 

النتهاكات  يتعر�ضون  �الح��ت��الل،  ومعتقالت 

�ضارخة تخالف كل �الأعر�ف و�ملو�ثيق �لدولية 

�لتي تكفل حمايتهم، حيث مل ير�ِع �الحتالل 

كما  �لكبار،  مثل  وتعامل معهم  �الأطفال  �ضن 

حرمهم من روؤية ذويهم ومنع عنهم �حلماية 

�لقانونية

تعتقل  �الح����ت����الل  ق�����و�ت  �أن  �إىل  و�أ�����ض����ار 

�الأطفال �لفل�ضطينين ب�ضكل ممنهج، و�ضمن 

ويتعر�س  عقابية،  جماعية  �عتقال  حمالت 

�لتعذيب  �أ�ضكال  ملختلف  �ملعتقلون  �الأط��ف��ال 

للحماية  �ح����ر�م  دون  و�جل�����ض��دي،  �لنف�ضي 

�لو�جبة للطفل

�آث����ار�ً  وت��خ��ل��ف عمليات �ع��ت��ق��ال �الأط���ف���ال 

وتت�ضبب  �ل��ن��ف�����ض��ي��ة،  �ضحتهم  ع��ل��ى  م���دم���رة 

غالباً يف تركهم مقاعد �لدر��ضة، حيث �نتهك 

�الحتالل �ملادة 37 و�ملادة 38 من حقوق �لطفل 

�لتي كفلتها له �تفاقية �الأمم �ملتحدة حلقوق 

�لطفل وهي �حلق يف �لعي�س بحرية وكر�مة، 

للعقوبة  �أو  للتعذيب  طفل  �أي  يعر�س  و�أال 

�لقا�ضية �أو غري �الإن�ضانية

وت���اب���ع �أن �الح���ت���الل �أم���ع���ن خ����الل �ل��ع��ام 

�جل��اري يف �نتهاك حقوق �مل��ر�أة �لفل�ضطينية، 

حيث �حتجز يف �ضجونه 38 �مر�أة فل�ضطينية، 

�لتعذيب  �أن����و�ع  خمتلف  بحقهن  م��ار���س  كما 

�جل�ضدي و�لنف�ضي، كاالإهمال �لطبي، وفر�س 

�لغر�مات و�لعزل و�لقوة، و�الحتجاز يف �أماكن 

ال ت��ل��ي��ق ب��ه��ن، ووج�����ود �ل��ك��ام��ري�ت و�ن��ت��ه��اك 

من  �ال���ض��ت��ف��ز�زي  و�لتفتي�س  �خل�����ض��و���ض��ي��ة، 

لهن  �ل�ضتائم  وت��وج��ي��ه  �ل�����ض��ج��ون،  �إد�رة  قبل 

و�العتد�ء عليهن بالقوة عند �أي توتر وبالغاز 

�مل�ضيل للدموع، و�حلرمان من �لزيار�ت

���ض��ل��ط��ات �الح���ت���الل  �إن  �ل���ت���ق���ري���ر  وق������ال 

قامت يف �الآون���ة �الأخ���رية با�ضتهد�ف طالبات 

�ع��ت��ق��ال��ه��ن و�لتنكيل  �جل��ام��ع��ات م���ن خ���الل 

بهن، حيث جرى �عتقالهن يف �ضاعات متاأخرة 

من �لليل، وُنقلهن ملر�كز �لتحقيق و�لتوقيف 

�ملختلفة، وتعر�س بع�ضهن للتعذيب �ل�ضديد 

على �أيدي حمققي خمابر�ت �الحتالل، ويعد 

يف  �الأ�ضا�ضي  حلقهن  �نتهاكاً  �ال�ضتهد�ف  هذ� 

�لتعليمية  م�ضريتهن  يعيق  باعتباره  �لتعليم 

و�الأكادميية

وب������ّن �ن �الح����ت����الل �����ض���ت���خ���دم ���ض��ي��ا���ض��ة 

�لقمع  �أدو�ت  م��ن  و�أد�ة  ك�����ض��الح  �الع��ت��ق��االت 

بهدف  �لفل�ضطيني  �ل��وج��ود  بها  يحارب  �لتي 

و�ضائل  من  و�ضيلة  وه��ي  وتخويفه،  �إخ�ضاعه 

�ل��ع��ق��اب �جل��م��اع��ي و����ض��ت��ن��ز�ف ط��اق��ات��ه، حيث 

�العتقاالت ظاهرة يومية، مالزمة حلياة  �ن 

�مل��و�ط��ن �لفل�ضطيني وط��ال��ت م��ا ي��ق��ارب من 

�الأر�����ض���ي  �ح���ت���الل  م��ن��ذ  فل�ضطيني  م��ل��ي��ون 

�لفل�ضطينية عام 1948

�الإ�ضر�ئيلية  �ل�ضيا�ضة  �أن  �لتقرير  وذك���ر 

�الأ���ض��رى يف خمالفة  م�ضتمرة جت��اه  �لقمعية 

وخ���رق �الل��ت��ز�م��ات و�الت��ف��اق��ي��ات �ملوقعة بن 

وقامت  و�الإ�ضر�ئيلي  �لفل�ضطيني  �جلانبن 

�ل�ضهد�ء  �أ���ض��ر  خم�ض�ضات  وخ�ضم  باقتطاع 

و�الأ�ضرى من �لعائد�ت �ل�ضريبية

�لدولية  �لتو�ضيات  �ن  �لتقرير،  و�أ���ض��اف 

و�ملتمثلة يف �الحتاد �الأوروبي خالل �الجتماع 

عقد  �ل����ذي  �الأخ�����ري  �الأوروب�������ي  �لفل�ضطيني 

�جل����اري،  دي�����ض��م��ر  �الأول/  ك��ان��ون   7 ب��ت��اري��خ 

�الإ�ضر�ئيلية  �النتهاكات  وق��ف  ���ض��رورة  �أك���دت 

بحق  �النتهاكات  خا�ضة  �لفل�ضطينين  بحق 

�الأط���ف���ال، وك��ذل��ك �ل��ت��و���ض��ي��ات �ل�����ض��ادرة عن 

���ض��وؤون  على  �مل�ضرفن  مل��وؤمت��ر   )105( �ل����دورة 

دع���م ق�ضية  ����ض���رورة  ع��ل��ى  ���ض��ددت  فل�ضطن 

�ال�ضرى من خالل �ل�ضندوق �لعربي �خلا�س 

و�لعرب  �لفل�ضطينين  و�ملعتقلن  ب��االأ���ض��رى 

ب�ضجون �الحتالل �الإ�ضر�ئيلي
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 خبير »إسرائيلي«: القبة الحديدية تواجه تحديات أمنية وتقنية أمام صواريخ غزة

 تقرير: عام 2020 هو األكثر انتهاكا بحق األسرى

االنباط-وكاالت

باإقامة  �إ�ضر�ئيليون، �الأربعاء،  �ضرع 

�لغربية،  �ل�ضفة  جنوبي  �ضكنية،  بوؤرة 

ح�ضب م�ضوؤول حملي فل�ضطيني

بلدة  ُعمدة  ِم��رع��ب،  حجازي  وق��ال 

)جنوب(،  �خلليل  مبحافظة  حلحول، 

�قتحمو�  �مل�����ض��ت��وط��ن��ن  م��ن  ع���دد�  �إن 

على  �ل��و�ق��ع  �جلمجمة  جبل  منطقة 

�أر��ضي �لبلدة فجر�

و�أ������ض�����اف يف �ت�������ض���ال م����ع وك���ال���ة 

�أح�ضرو�  �مل�ضتوطنن  �أن  �الأن��ا���ض��ول 

م���ع���ه���م م�����ع�����د�ت وخ�����ي�����ام، و����ض���رع���و� 

بحماية  �جل��ب��ل،  ق��م��ة  ع��ل��ى  بن�ضبها 

�الإ�ضر�ئيلي �جلي�س 

�أن �الأر��ضي ملك خا�س  ولفت �إىل 

وميلكون  ح��ل��ح��ول،  ب��ل��دة  م��ن  ل�ضكان 

�أور�ق ر�ضمية تثبت ذلك

ون��دد ِم��رع��ب ، ب��االإج��ر�ء، و�أ���ض��اف 

ن�ضمح  ول���ن  فل�ضطينية  �أر�����س  ه���ذه 

عليها م�ضتوطنة  ببناء 

�ل��ث��اين  ت�����ض��ري��ن  ن��وف��م��ر/   9 ويف 

�مل��ا���ض��ي، ق��ال��ت ح��رك��ة �ل�����ض��الم �الآن 

بال�ضفة  �ال�ضتيطان  �إن  �الإ�ضر�ئيلية، 

االنباط-وكاالت

�لفل�ضطيني،  �الأ����ض���ري  ن���ادي  ق���ال   

�الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي  �الح���ت���الل  ���ض��ل��ط��ات  �إن 

م��و�ط��ن   )3300( م��ن  �أك����ر  �ع��ت��ق��ل��ت 

�ضهر  يف  “كورونا”  جائحة  ب��دء  منذ 

�آذ�ر/ مار�س �ملا�ضي

�الع���ت���ق���ال،  ت�����ض��ت��ث��ن ح���م���الت  ومل 

�الأط�����ف�����ال و�ل���ّن�������ض���اء وك����ب����ار �ل�������ّض���ن 

و�ملر�ضى و�جلرحى

و�أ���ض��اف �ل��ن��ادي يف ب��ي��ان ل��ه، �م�س 

�الأرب���ع���اء، �أن �الح��ت��الل ح���ّول �ل��وب��اء 

�الأ�����ض����رى،  ب���ح���ق  وع���ن���ف  ق���م���ع  الأد�ة 

�الإ���ض��اب��ات بن  ت�ضجيل  ت��ز�ي��د  ورغ��م 

�لثاين/  �ضفوفهم، ال�ضيما يف ت�ضرين 

ن��وف��م��ر �مل��ا���ض��ي، �إال �أن����ه ����ض��ت��م��ر يف 

�ملمنهجة،  �ليومية  �العتقال  عمليات 

و�ل���ت���ي ر�ف��ق��ه��ا ع��م��ل��ي��ات ع��ن��ف وق��م��ع 

�ملعتقلن وعائالتهم وترهيب بحق 

ن�ضبة  �أعلى  �أن  �الأ�ضري  ن��ادي  وذك��ر 

ك��ان��ت يف ح���زي���ر�ن/ يونيو  �ع��ت��ق��االت 

�مل���ا����ض���ي، ح���ي���ث و����ض���ل ع�����دد ح����االت 

�أن��ه  �إىل  الف��ًت��ا   ،)469( �إىل  �الع��ت��ق��ال 

قر�بة  �ُضجلت  �أب��ري��ل  ني�ضان/  وم��ن��ذ 

“كورونا”  ب��ف��ريو���س  �إ���ض��اب��ة   )140(

وفًقا  �الأ���ض��رى،  �ضفوف  بن  �ملُ�ضتجد 

ملا مت �الإعالن عنه، ومتابعة �ملوؤ�ض�ضات 

ح��االت  ت��ك��ون  �أن  ميكن  حيث  �ملعنية، 

بنية  �أن  ُيعلن عنها، خا�ضة  �أخرى مل 

النت�ضار  حمفزة  بيئة  ُت�ضكل  �ل�ضجون 

�لوباء، عد� عن �حتكار �إد�رة �ل�ضجون 

للرو�ية �خلا�ضة به

وت�ضاعدت عرقلة زيار�ت �ملحامن 

ل���الأ����ض���رى، �ل��ت��ي ت��وق��ف��ت ل��ف��رة مع 

االنباط-وكاالت

ي�������ض���غ���ل ط����ف����ل ل����ب����ن����اين م����و�ق����ع 

�إث���ر ح�ضول  �الج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ض��ل 

�الحتالل  وب��ن  بينه  »��ضتباك«  �ضبه 

�الإ����ض���ر�ئ���ي���ل���ي ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة �ج��ت��ي��از 

�ل�ضياج  ع��ر  �الأزرق  �خل��ط  دج��اج��ت��ه 

�ل�ضائك

ف���ف���ي ف���ي���دي���و ت����ت����د�ول����ه م��ن�����ض��ات 

�لطفل  �لثالثاء، يقول  �لتو��ضل منذ 

���ض��ن��و�ت( من  �ل�����ض��رت��وين )9  ح�����ض��ن 

ب��ل��دة م��ي�����س �جل��ب��ل يف ج��ن��وب ل��ب��ن��ان 

يحاول  ك��ان  بينما  هربت  دجاجته  �إّن 

�إطعامها نحو �ل�ضياج �ل�ضائك �ملحاذي 

ملنزله يف �ملنطقة حيث يتمر�س جنود 

“�خلط  ف��ي��ه��ا  ي��ق��ع  �إذ  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ون، 

�ملتحدة  �الأمم  ر�ضمته  �الأزرق” �ل��ذي 

�الإ�ضر�ئيلي  �الن�ضحاب  بعد   2000 عام 

م��ن ج��ن��وب ل��ب��ن��ان، وي��ف�����ض��ل �حل���دود 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع���ن �حل������دود �ل�����ض��م��ال��ي��ة 

ل��ف��ل�����ض��ط��ن �مل���ح���ت���ل���ة. وم�����ا ك�����ان م��ن 

بدجاجته وطالب  �أن حلق  �إال  �لطفل 

بها قائاًل “بدي دجاجتي”

�الإ�ضر�ئيلي  �الح��ت��الل  جنود  وق��ام 

ب����اإط����الق �ل����ن����ار ف�����وق ر�أ��������س �ل��ط��ف��ل 

ك��ان يرك�س ور�ء دج��اج��ة. ويف  �ل��ذي 

ذلك  ح�ضن  يوؤكد  �مل��ت��د�ول،  �لفيديو 

عال�ضما”  ي��ق��و���ض��و�  “بّل�ضو�  ق���ائ���اًل 

قبل  �ل��ه��و�ء(،  يف  ر�ضا�ضات  )�أط��ل��ق��و� 

وع��ن��د  يخف”.  “مل  �أّن������ه  ي���وؤك���د  �أن 

“مل  ب���اأّن���ه  �أج�����اب  “ملاذ�؟”،  ����ض���وؤ�ل���ه 

يخف الأنه يريد دجاجته”. ثم �أ�ضاف 

منهم،  �هلل  “يا  عفوية  طفولية  بلغة 

مرة  موؤكد�ً  يعيدوها”،  ومل  �أخذوها 

�أخرى “بدي دجاجتي”

“#دجاجة_ و����ض���م���ا  و�ن���ت�������ض���ر 

على  و”#بدي_دجاجتي”  ح�ضن” 

ن�ضر  حيث  لبنان  يف  �لتو��ضل  مو�قع 

�مل��غ��ردون �ل��ف��ي��دي��و م��ع م��ق��اط��ع �ضور 

ل��ل��ط��ف��ل ح�����ض��ن، م��ط��ال��ب��ن ب���اإع���ادة 

فعله  ما  �أّن  ومعترين  �إليه،  دجاجته 

�ل��ع��ف��وي��ة  �ل��ف��ع��ل  ي��دخ��ل ���ض��م��ن ردود 

�مل��ن��اه�����ض��ة ل���الح���ت���الل �الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي 

و�ملوؤكدة على حق لبنان وفل�ضطن يف 

�أر��ضيهما. 

باإعادة  �ضاخرين،  مغردون،  وطالب 

“�إ�ضعال  و�إال  ف�����ور�ً  ح�����ض��ن  دج���اج���ة 

�جلبهة” من �أجلها. 

 إسرائيليون يشرعون بإقامة 
بؤرة استيطانية جنوبي الضفة

 نادي األسير: االحتالل اعتقل 3300 مواطن 
وحّول وباء »كورونا« ألداة قمع بحق األسرى

 طفل لبناني يشتبك مع االحتالل
 على خلفية اجتياز دجاجته الخط االزرق
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الـريـا�ضي

مدريد – وكاالت 

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، الأربعاء، 

عن اإجناز رائع ينتظر الأرجنتيني ليونيل 

يف  ت�سجيله  ح��ال  بر�سلونة،  ق��ائ��د  مي�سي 

الربعاء،  ام�س  يوم  �سو�سيداد  ريال  �سباك 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب ك��ام��ب ن���و، ���س��م��ن م��ب��اري��ات 

���س��ح��ي��ف��ة  ل��ل��ي��ج��ا.وب��ح�����س��ب   14 اجل���ول���ة 

»م���ون���دو دي��ب��ورت��ي��ف��و« الإ���س��ب��ان��ي��ة، ف���اإن 

ف��ق��ط من  ب��ع��د ه���دف واح���د  مي�سي ع��ل��ى 

بيليه  الربازيلي  الأ���س��ط��ورة  رق��م  معادلة 

واح��د.  ن��اٍد  التاريخ مع  ه��داف يف  كاأف�سل 

 643 بيليه �سجل  اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 

ه���دًف���ا ب��ق��م��ي�����س ���س��ان��ت��و���س، ب��ي��ن��م��ا �سجل 

642 هدًفا حتى الآن مع بر�سلونة،  مي�سي 

اأولهم كان يوم 1 اأيار/مايو 2005 يف �سباك 

 17 العمر  يبلغ من  كان  األبا�سيتي، عندما 

33 ع��ام��ا،  ال���� ع��اًم��ا. وب���داأ مي�سي ���س��اح��ب 

قبل  ه��دًف��ا،   634 جعبته  ويف  امل��و���س��م  ه��ذا 

اأن ي�سجل 8 اأهداف، 5 منها يف الليجا، و3 

اأه��داف مي�سي  يف دوري الأبطال. وج��اءت 

بر�سلونة،  بقمي�س  مباراة   744 يف   642 ال���

 757 643 يف  ال��� اأه��داف��ه  بيليه  �سجل  بينما 

مباراة مع �سانتو�س. ولعب بيليه بقمي�س 

قيا�سي  رق��م  وه��و  عاًما،   18 مل��دة  �سانتو�س 

يحتفظ به حتى غادر يف عام 1974 ليلعب 

م����ع ن���ي���وي���ورك ك���وزم���و����س يف ال����ولي����ات 

املتحدة.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

ميسي على بعد هدف من بيليه 

قطر تفوز بتنظيم االلعاب االسيوية 

عمان يقترب من لقب 
الدوري النسوي 

بنزيمه ..نحن على الطريق الصحيح 

م�سقط – وكاالت 

دورة  ب���ا����س���ت�������س���اف���ة  ق����ط����ر  ف��������ازت 

والتي   ،2030 ل��ع��ام  الآ���س��ي��وي��ة  الأل��ع��اب 

بينما  ال���دوح���ة،  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ���س��ت��ق��ام 

���س��ت��ن��ظ��م امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

ال��ري��ا���س.  عا�سمتها  يف   2034 ن�سخة 

وج�����رى ال��ت�����س��وي��ت خ����ال الج��ت��م��اع 

العمومية  للجمعية  والثاثني  التا�سع 

ل��ل��م��ج��ل�����س الأومل������ب������ي الآ������س�����ي�����وي، يف 

وتناف�ست  م�سقط،  العمانية  العا�سمة 

ال���ري���ا����س وال����دوح����ة ع��ل��ى ا���س��ت�����س��اف��ة 

وك��ان   .2030 الآ���س��ي��وي��ة  الأل��ع��اب  دورة 

4 م�������رات،   ال���ت�������س���وي���ت ق����د ت����وق����ف ل������

باإيقاف  ال�سعودي  الوفد  طلب  ب�سبب 

ال��ت�����س��وي��ت الإل����ك����رتوين، ب��ع��د ظ��ه��ور 

الرئي�سي  اجل��ه��از  يف  ال��ل��ق��ط��ات  بع�س 

اخل��ا���س ب��ال��ت�����س��وي��ت، ُت��ظ��ه��ر اإم��ك��ان��ي��ة 

بالدولة  اخلا�سة  النتائج  يف  التاعب 

الآ�سيوية  الأل��ع��اب  ل���دورة  امل�ست�سيفة 

2030 ، ليتم بعدها ا�ستئناف الت�سويت 

ي����دوًي����ا. وك���ان���ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 

للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي، قد وافقت 

الفائز يف  بالإجماع على منح  الأربعاء، 

الت�سويت، من ملفي قطر وال�سعودية، 

الآ�سيوية  الألعاب  دورة  ا�ست�سافة  حق 

الآخ�����ر  امل���ل���ف  ي��ح�����س��ل  ب��ي��ن��م��ا   ،2030

.2034 ع��ام  دورة  ا�ست�سافة  ح��ق   ع��ل��ى 

االنباط – عمان 

اب��ت��ع��د ع���م���ان يف �����س����دارة ال�����دوري 

ب��ف��وزه   ،2020 ل��ل��م��ح��رتف��ات  ال��ن�����س��وي 

ب��ه��دف��ني  الأردن  ���س��ب��اب  ع��ل��ى  ال��ث��م��ني 

دون مقابل، يف املباراة التي جرت اليوم 

ملعب  على  الأول،  كانون   15 الثاثاء 

مع  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة  البولو 

خ��ت��ام اجل��ول��ة احل��ادي��ة ع�����س��رة. وب��ه��ذا 

ال��ف��وز، ع���زز ع��م��ان ح��ظ��وظ��ه يف �سباق 

الفارق  و�سع  اأن  بعد  باللقب،  التتويج 

الذي يف�سل بينه وبني اأقرب مطارديه 

بقاء  م��ع  ن��ق��اط،   5 اإىل  الأردن  ���س��ب��اب 

3 ج�����ولت ف���ق���ط م���ن ع���م���ر امل�����س��اب��ق��ة 

ال���ت���ي ت��خ��ت��ت��م ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ر اجل����اري 

ك��م��ا ���س��ه��دت امل��ب��اري��ات ف���وز ال��ق��اد���س��ي��ة 

على  والأه���ل���ي   ،1-7 ال���س��ت��ق��ال  ع��ل��ى 

الأرثوذك�سي بهدف دون رد.ومع نهاية 

لرتتيب  �سدارته  عمان  ع��زز  اجل��ول��ة، 

 27 اإىل  ر���س��ي��ده  رف���ع  اأن  ب��ع��د  ال���ف���رق 

نقطة، فيما جتمد ر�سيد �سباب الأردن 

 ،19 ال��ق��اد���س��ي��ة  ث���م   ،22 ال��ن��ق��ط��ة  ع��ن��د 

9، الأهلي  15، الأرثوذك�سي  ال�ستقال 

4، يليه الن�سر بنقطة واحدة.

مدريد – وكاالت 

ريال  مهاجم  بنزميا،  ك��رمي  الفرن�سي  اأك��د 

انت�سار فريقه  ثنائية يف  �سجل  ال��ذي  مدريد، 

“على  فريقه  اأن   )1-3( بيلباو  اأتلتيك  على 

الرابع  الفوز  ال�سحيح”، بعد حتقيق  الطريق 

وق��ال  الأب��ط��ال.  ودوري  بالليجا  ال��ت��وايل  على 

لتليفزيون  ت�سريحات  يف  الفرن�سي،  النجم 

ملعب  احت�سنها  ال��ت��ي  امل���ب���اراة،  عقب  ال��ن��ادي 

“لقد  )األفريدو دي �ستيفانو( باجلولة ال���19: 

ك���ان���ت م��واج��ه��ة ���س��ع��ب��ة اأم������ام خ�����س��م ق����وي«. 

واأ�ساف: “نحن على الطريق ال�سحيح. نعمل 

�سويا كمجموعة، ون�سجل اأهدافا، ول ن�ستقبل. 

وكلها  م��ب��اراة مبفردها،  ك��ل  نفكر يف  اأن  علينا 

مبثابة نهائي، و3 نقاط«. وزاد: “ما يحدث نتاج 

العنا�سر.  بهذه  اأق���وى  نحن  وال�سرب.  العمل 

علينا اأن نكون هادئني، وننتظر اللحظة املنا�سبة 

للت�سجيل. اجلميع بحالة بدنية جيدة جدا. ل 

يوم �سعب، ونحن  �سهلة، وكل  توجد مباريات 

هنا داخ���ل ال��ن��ادي الأع��ظ��م يف ال��ع��امل، وعلينا 

ال���ف���وز ب��امل��ب��اري��ات امل��ه��م��ة م��ث��ل ال���ي���وم«. وك���ان 

نهائي  لثمن  فريقه  بقيادة  تكفل  ق��د  بنزميا 

الت�سامبيونز ليج كمت�سدر ملجموعته بهدفيه يف 

�سباك بورو�سيا مون�سنجادباخ الأملاين الأ�سبوع 

املا�سي. ورفع الفوز ر�سيد حامل اللقب اإىل 26 

نقطة يف املركز الثالث، ليبتعد بفارق الأهداف 

واأتلتيكو  �سو�سييداد  ري��ال  الثنائي  فقط خلف 

مدريد على الرتتيب.

االنباط – عمان 

مناف�سات  اخلمي�س  ال��ي��وم  م�����س��اء  تنطلق 

الكروي  ال���دوري  م��ن  ع�سر  ال�سابع  ال���س��ب��وع 

البطولة  ان دخ��ل��ت  ب��ع��د  امل��ح��رتف��ني  لن��دي��ة 

القمة  �سعيد  ع��ل��ى  ك���ان  ان  احل�����س��م  م��راح��ل 

ال��ه��ب��وط  ���س��ب��ح  ال���ه���روب م��ن  او ع��ل��ى �سعيد 

ال����ذي ب���ات ي��ح��ي��ق ب��اك��ر م��ن ف��ري��ق ..ح��ي��ث 

ال�ساعة  عند  احل�سني  فريق  معان  ي�ست�سيف 

الرابعة م�ساء على �ستاد امللك عبد اهلل الثاين 

ب��ال��ق��وي�����س��م��ة، ف��ي��م��ا ي��ل��ت��ق��ي ال�����س��ل��ط ن��ظ��ريه 

على  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  �سحاب 

فريق  ي�سعى  الول  اللقاء  ...يف  عمان  �ستاد 

مهمة  خطوة  والتقدم  ال��ف��وز  لتحقيق  معان 

نحو املنطقة الدافئة بعيدا عن �سراع الهبوط 

وهو نف�س الطموح الذي يراود فريق احل�سني 

ب��ع��د ال��ن��ت��ائ��ج اجل���ي���دة ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا م��وؤخ��را 

...وك��ان معان قد تعادل مع �سباب الأردن يف 

اجلولة املا�سية بدون اأهداف، لي�ستقر باملركز 

ال��ت��ا���س��ع ب��ر���س��ي��د 18 ن��ق��ط��ة.وي��ع��اين م��ع��ان 

م��رج��ان  ب�سعيد  تتمثل  م��وؤث��رة  غ��ي��اب��ات  م��ن 

بكورونا،  وركان اخلالدي لإ�سابته  لاإيقاف، 

اأول��ي��ف��ريا وجونثني  ال��ربازي��ل��ي��ني  اإىل ج��ان��ب 

لاإ�سابة. من جانبه، يدرك احل�سني اإربد يف 

بعدما  له،  بالن�سبة  الفوز  اأهمية  ذاته  الوقت 

بنتيجة  ال�سلط  م��ع  م��وؤخ��را  اإي��ج��اب��ي��ا  ت��ع��ادل 

ب���)23  الرابع  املركز  حاليا  يحتل  حيث   1-1(

موقعه.  يهدد  ق��د  جديد  تعر  واأي  نقطة(، 

وهو ينظر بالهمية الكبرية للقاء اليوم رغم 

قوة مناف�سه وطموحه امل�سروع بالفوز اي�سا .

و�سحاب  ال�سلط  ي�سعى  الثاين  اللقاء  ويف 

على  �سيقام  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  يف  ال��ف��وز  لتحقيق 

���س��ت��اد ع��م��ان ال����دويل وذل���ك ب��ه��دف الب��ت��ع��اد 

با�ستعادة  ال�سلط  اخلطر.وياأمل  منطقة  عن 

اآمنا،  اأكر  منطقة  عن  والبتعاد  انت�ساراته، 

ح��ي��ث ي��ح��ت��ل امل���رك���ز ال�����س��اب��ع ب������)18 ن��ق��ط��ة( 

ويبحث �سحاب بدوره عن الفوز بعد خ�سارته 

اأم��ام الأه��ل��ي �ساحب املركز الأخ��ري  الخ��رية 

)0-2(.  واطاحت باملدرب ال�سابق فهد اجلاد 

حيث يقود الفريق اليوم املدرب ا�سام ذيابات 

ال��ذي �سبق وان توىل تدريب �سحاب يف وقت 

���س��اب��ق  وي��ح��ت��ل ���س��ح��اب امل���رك���ز ق��ب��ل الأخ���ري 

اىل  الفريق  ينظر  ولهذا  نقطة،   14 بر�سيد 

الناطق  نحو  خطوة  للتقدم  بديل  ول  الفوز 

م�سالة  م��ن  تعقد  ق��د  اخل�����س��ارة  الم��ن��ة لن 

بقائه يف الدوري ..!!

االنباط – عمان 

بطولة  اليد  لكرة  الأه��ل��ي  فريق  حقق 

على  ف���وزه  ب��ع��د  لليد  الأردن  ك��اأ���س  ل��ق��ب 

يف   ”23-32“ ب��ن��ت��ي��ج��ة  ك��ف��رجن��ة،  ف��ري��ق 

احل�سن  مدينة  ب�سالة  اقيم  الذي  اللقاء 

ت��ك��اف��وؤا  الأول  ال�������س���وط  ب���اإرب���د.و����س���ه���د 

وا�سحا يف موازين القوى بني الفريقني، 

ب���ف���ارق ه���دف  ي��ح�����س��م الأه����ل����ي  اأن  ق���ب���ل 

اأحمد  الأهلي  وبرز من   .11-12 وبنتيجة 

الأن�ساري واأحمد اأبو ال�سند�س ومعاذ طه 

وعبد الرحمن العقرباوي وكمال اأبو دية، 

بينما تاألق عادل الزواهرة وحممد فنو�س 

وعبد  العيا�سرة  وبهاء  فريحات  و�سدام 

ال���ه���ادي ال��ك��وف��ح��ي م��ن ك��ف��رجن��ة.وب��ه��ذا 

ال���ف���وز ي��وا���س��ل ف��ري��ق اله���ل���ي م�����س��ريت��ه 

باعتباره  الردنية  اليد  كرة  مع  الناجحة 

امل��ن��اف�����س ال��دائ��م ع��ل��ى ك��اف��ة ال��ق��اب��ه��ا منذ 

�سنني طوال حيث ارتبطت اللعبة بالفرق 

الدائم  ومناف�سه  الهلي  ومنها  العريقة 

ال�سلط .

االنباط – عمان 

جنم  تادر�س  جري�س  الكابنت  طمئن 

ال��ف��ي�����س��ل��ي ال���ق���دمي ج��م��اه��ري ال���ن���ادي 

بعد  وذل��ك  ال��ك��روي  الفريق  و�سع  على 

رئي�سا  ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه  الخ����ري  الدارة  ق����رار 

ل���ل���ج���ن���ة ال���ف���ن���ي���ة ح���ي���ث وج������ه ر����س���ال���ة 

جل���م���اه���ري ال��ف��ي�����س��ل��ي ح������ول ط��ب��ي��ع��ة 

تادر�س  وكتب  املقبلة.  املرحلة  يف  عمله 

ع��ل��ى ف��ي�����س��ب��وك اإىل ج��م��اه��ري وحم��ب��ي 

احل��ب��ي��ب،  ال��وط��ن  ج��م��ي��ع  يف  الفي�سلي 

اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  اأي�����ام  ق��ب��ل  ت��ك��ل��ي��ف��ي  مت 

الفنية. اللجنة  رئا�سة  بت�سلم   ال��ن��ادي 

ال��ن��ادي  رئ��ي�����س  م��ع  “جل�ست  واأ����س���اف: 

وحت��دث��ن��ا ع���ن و���س��ع ال��ف��ي�����س��ل��ي واآل��ي��ة 

ال��ع��م��ل امل��ق��ب��ل��ة ك���ي ن��ع��ود ب��ن��ادي��ن��ا اإىل 

م��ن��ح��ي  وال�����ب�����ط�����ولت. مت  ال����زع����ام����ة 

ال�����س��اح��ي��ات ال��ك��ام��ل��ة و���س��م��ان��ة ب��ع��دم 

ال���ت���دخ���ل يف ع��م��ل��ي ال���ف���ن���ي ن���ه���ائ���ي���ا«. 

توقيع  �ست�سهد  املقبلة  “الأيام  واأكمل: 

اللجنة  م��ه��ام  ب��ك��ام��ل  ال��ر���س��م��ي  ال��ع��ق��د 

ال���ف���ن���ي���ة، وت����وف����ري م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��ل 

وال��ن��ج��اح، و���س��ت��ب��داأ م��ه��م��ت��ي م��ع نهاية 

ت��ادر���س حديثه  امل��و���س��م اجل������اري«.واأمت 

الزعيم  اأجم��اد  لإع��ادة  “جئت  بالقول: 

والعمل من اأجل م�سلحة نادينا«.

منافسات الهروب من مواقع الخطر تنطلق اليوم 

الهلي يحقق لقب كاس االردن لكرة اليد 

اتادرس ..جئت العادة امجاد الفيصلي 

رفض شكوى الصريح ضد الوحدات 
ـ عمان االأنباطــ 

رف�ست جلنة ال�ستئناف يف احت��اد ك��رة القدم �سكوى ن��ادي ال�سريح من 

التي  امل��ب��اراة  قبل  ال�سحي،  ب��ال��ربوت��وك��ول  ال��وح��دات  التزام” ف��ري��ق  “عدم 

جمعتهما يف اجلولة العا�سرة من دوري املحرتفني. وجنح الوحدات يف الفوز 

ال�سنغايل عبد  على ال�سريح )2-1(، و�سجل هدفيه ط��ارق خطاب، واملدافع 

العزيز نداي.وكان الحتاد قد اأكد �سامة اإجراءات الوحدات، بيد اأن ال�سريح 

تقدم با�ستئناف �سد القرار، قبل اأن يتم رده ر�سميا.

األهلي يحقق لقب كأس األردن لكرة اليد
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وكاالت - �أبوظبي

ام�س  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  منظمة  اأع��ل��ن��ت 

الأرب���ع���اء، اأن��ه��ا ت��و���ص��ي ب��و���ص��ع ال��ك��م��ام��ات 

امليالد  عيد  يف  العائالت  اجتماعات  خالل 

حمذرة  اأوروب��ا،  يف  العام  نهاية  واحتفالت 

ال��وب��اء يف  تف�صي  ل��زي��ادة  م��ن »خطر كبري« 

اأوائل 2021.

وق����ال ال���ف���رع الأوروب�������ي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، يف 

»كوفيد  وب��اء  تطور  اإىل  بالنظر  اإن��ه  بيان، 

لعودة  كبري  خطر  »ه��ن��اك  اأوروب���ا  يف   »19-

الأوىل  والأ�صهر  الأ�صابيع  انت�صار جديد يف 

ال��ك��م��ام��ات  »و���ص��ع  اإىل  داع��ي��ا   ،»2021 م��ن 

ومم���ار����ص���ة ال��ت��ب��اع��د الج���ت���م���اع���ي« خ��الل 

احتفالت نهاية العام.

ويف وق���ت ���ص��اب��ق، دق���ت درا����ص���ة ح��دي��ث��ة 

»ن��اق��و���س اخل��ط��ر« ب�����ص��اأن ت��وزي��ع ل��ق��اح��ات 

اإن  ق��ال��ت  حيث  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

العامل لن يح�صلوا  ن�صبة كبرية من �صكان 

عليه قبل عام 2022.

نتائجها  ن�صرت  التي  ال��درا���ص��ة  وح�صب 

امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ج�����ي«  اإم  ب����ي  »ذا  جم���ل���ة  يف 

بني  من  واح��دا  ف��اإن  الطبية،  باملو�صوعات 

ك���ل اأرب���ع���ة اأ���ص��خ��ا���س ح���ول ال���ع���امل ق���د ل 

ي��ت��م��ك��ن��ون م���ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ل��ق��اح �صد 

فريو�س كورونا حتى �صنة 2022.

هوبكنز  جونز  كلية  يف  الباحثون  واأ�صار 

اأك����ر  اأن  ال����ع����ام����ة،  ل��ل�����ص��ح��ة  ب����ل����وم����رغ 

كوفيد-19، هي  بوباء  اخلا�صة  التطعيمات 

املرتفع،  ال��دخ��ل  ذات  ال��ب��ل��دان  ن�صيب  م��ن 

تعداد  م��ن  فقط  امل��ئ��ة  يف   14 ت�صّكل  وال��ت��ي 

العامل. �صكان 

ويف حال متكن جميع م�صنعي اللقاحات 

م��ن زي����ادة اإن��ت��اج��ه��م، ف�����ص��ي��ك��ون م��ا ي��ق��ارب 

نهاية  م��ع  م��ت��اح��ة  ج��رع��ة  م��ل��ي��ارات  ال�صتة 

من  ال��ع��امل  �صكان  رب��ع  ليظل  املقبل،  ال��ع��ام 

2022، وفق ما نقلت  دون لقاح حتى حلول 

�صحيفة »ديلي ميل« الريطانية.

بناء  نتائجهم  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وت��و���ص��ل 

ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م ال��ط��ل��ب��ات امل�����ص��ب��ق��ة ل��ل��ق��اح��ات 

ك���ورون���ا ح���ول ال���ع���امل، وال��ت��ي مت الإع���الن 

عنها علنا قبل اأي موافقة تنظيمية.

�لعربية-وكاالت

يف وق�������ت ي����رت����ف����ع ف����ي����ه الإق�������ب�������ال ع��ل��ى 

ال�صتثمار يف اأ�صواق الأ�صهم، اأ�صحى �صندوق 

نوعه  من  الأول  لالأ�صهم   Vanguard
ال����ذي ت��ت��خ��ط��ى اأ���ص��ول��ه ح��اج��ز ال��ري��ل��ي��ون 

ي��ح��رزه  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  اإىل  اإ����ص���ارة  يف  دولر 

عام  بوجه  امل��وؤ���ص��رات  �صناديق  يف  ال�صتثمار 

على مدار العقود الثالثة الأخرية.

واأظ����ه����رت ب��ي��ان��ات ال�����ص��رك��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة 

امل��دارة  الأ�صول  قيمة  ارتفاع  املا�صي  ال�صهر 

م��ن ق��ب��ل ال�����ص��ن��دوق يف اأ���ص��واق الأ���ص��ه��م اإىل 

م�صتوى  وه���و  دولر،  ت��ري��ل��ي��ون   1.04 ن��ح��و 

ال�صناديق  م��ن  ال��ف��ئ��ة  لتلك  ج��دي��د  قيا�صي 

ال����ص���ت���ث���م���اري���ة وال�����ت�����ي ع�������ادة م�����ا ي��ت��ب��ع��ه��ا 

ما  بح�صب  الأ���ص��ه��م،  اأ���ص��واق  يف  امل�صتثمرون 

ذكرته وكالة بلومرغ.

 ،ETF Store ���ص��رك��ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 

املتخ�ص�صة يف ال�صتثمار ب�صناديق املوؤ�صرات، 

اأن  اإىل  »ب��ال��ن��ظ��ر  ل��ل��وك��ال��ة  غ���رياك���ي  ن���ات���ي 

اأوائ���ل  م��ن  ك���ان   Vanguard ���ص��ن��دوق 

ال�����ص��ن��ادي��ق ال��ت��ي ت�����ص��ه��د م��ي��الد ه���ذا ال��ن��وع 

ي�صل  اأن  املنطقي  م��ن  ف��اإن��ه  ال�صتثمار  م��ن 

امل�صتوى  هذا  اإىل  الرئي�صية  �صناديقها  اأح��د 

التاريخي من حجم الأ�صول«.

ال�صعود  م��ن  زخ��م��ا  ال�����ص��ن��دوق  واك��ت�����ص��ب 

اإىل  بالإ�صافة  الأمريكية،  لالأ�صهم  امل�صتمر 

م��ي��زة ت��ن��اف�����ص��ي��ة ه��ام��ة ي��ق��دم��ه��ا ال�����ص��ن��دوق 

العمالء  املقررة على  الر�صوم  انخفا�س  وهي 

منخف�صة  ال�صناديق  اأف�صل  اأح��د  يجعله  ما 

ي�صطلح  ما  اأو  اخلامل  لال�صتثمار  التكلفة 

.Passive Investing على ت�صميته ب�

امل�صتثمرين  لدى  »اأ�صبح  غريكي  واأ�صاف 

خ��ل��ف��ي��ة ج��ي��دة ع���ن اأه��م��ي��ة ال���ر����ص���وم وت��ت��ب��ع 

تدعم  اأن  املمكن  م��ن  ال��ع��وام��ل  تلك  الأداء. 

اأداء ال�صندوق لعقود قادمة«.

وب���ل���غ ح���ج���م ال�������ص���ي���ول���ة ال���ت���ي اج��ت��ذب��ه��ا 

ال�����ص��ن��دوق ه����ذا ال���ع���ام يف اأ�����ص����واق الأ���ص��ه��م 

ما  دولر  مليار   30.8 بنحو  ت��دف��ق��ات  ���ص��ايف 

على  لل�صيولة  جذبا  ال�صناديق  اأك��ر  يجعله 

الإطالق.

ل�صناديق  امل����دارة  الأ����ص���ول  ح��ج��م  وي��ب��ل��غ 

 Vanguard �املوؤ�صرات املختلفة التابعة ل

ن��ح��و  مي��ث��ل  م���ا  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   5.3 ن��ح��و 

28% م��ن اإج��م��ايل كافة الأ���ص��ول امل���دارة من 

بالوليات  املتداولة  املوؤ�صرات  �صناديق  قبل 

املتحدة.

دبي- �لعربية

الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  األ��زم 

القيمة  بتخفي�س  ع��ق��ار  م��ال��ك  دب���ي،  يف 

ب�صبب   ،%20 بن�صبة  مل�صتاأجر  الإيجارية 

كورونا. ظروف 

اإىل  ترجع  الدعوى  اأن  واأو�صح احلكم 

املن�صاآت  لإح��دى  اإي��ج��ار  قيمة  على  ن��زاع 

ال��ف��ن��دق��ي��ة ب���ني م���ال���ك وال�����ص��رك��ة ال��ت��ي 

ت��دي��ر ال��ف��ن��دق، وف��ق��ا جل��ري��دة الإم���ارات 

اليوم.

اأن  اإىل  احل���ك���م  ت��ف��ا���ص��ي��ل  واأ������ص�����ارت 

م���ال���ك ال���ف���ن���دق رف����ع دع�����وى ق�����ص��ائ��ي��ة 

بقيمة  للفندق  املوؤجرة  ال�صركة  يطالب 

الي��ج��ار امل��ت��ع��اق��د ع��ل��ي��ه، ول��ك��ن الأخ���رية 

رف�����ص��ت ال��دف��ع ب�����ص��ب��ب ظ���روف ك��ورون��ا، 

وذلك  بال�صداد،  األزمتها  املحكمة  ولكن 

ا�صتاأنفت  ولكنها  درج��ة  اأول  حمكمة  يف 

للمحكمة  مبينة  البتدائي  احلكم  على 

اأن�����ه خ����الل ف����رة الإي����ج����ار، مت اإغ����الق 

امتثاًل  الفندقية  املن�صاأة  مرافق  معظم 

مع  واملتزامنة  املخت�صة،  اجلهات  لأوامر 

بانت�صار  املتعلقة  الحرازية  الإج��راءات 

كورونا. فريو�س 

القيمة  اأن  الق�صية  اأوراق  واأو���ص��ح��ت 

ثالثة  هي  الفندقية  للمن�صاأة  الإيجارية 

دره��م،  األ��ف  مئة  وخم�س  دره��م  م��الي��ني 

وهو  �صنوات،  ثالث  ملدة  اإيجار  فرة  عن 

يف  مطالبته  يف  املالك  اأورده  الذي  املبلغ 

املحكمة  به  واألزمت  البتدائية،  الدرجة 

الأمر  وهو  الفندق،  تدير  التي  ال�صركة 

ال���ص��ت��ئ��ن��اف بعد  ت��غ��ري يف درج����ة  ال����ذي 

ال�صتماع لكافة الأطراف والطالع على 

املحكمة  األ��زم��ت  حيث  امل�����ص��ت��ن��دات،  ك��اف��ة 

للم�صتاأجر  الإي���ج���ار  ب��ت��خ��ف��ي�����س  امل��ال��ك 

امل��راف��ق  ع��ن  ع��و���ص��اً  وذل���ك   ،%20 بن�صبة 

التي مل ينتفع بها خالل �صهور الإغالق 

كورونا. ب�صبب 

الصحة العالمية تحذُر من »الخطر الكبير« في 2021

شركة تصنع التاريخ بأصول تتجاوز تريليون دوالر

محكمة تلزم مالك عقار بتخفيض اإليجار 20% بسبب كورونا

دبي - �لعربية

يف وق�����ت ت���ت�������ص���ارع خ����ط����وات اع��ت��م��اد 

لقاحات كورونا يف عدد من دول العامل، 

ط����ورت ���ص��رك��ة ف��ن��ل��ن��دي��ة ن��ا���ص��ئ��ة خ��وامت 

حاملها  باإ�صابة  التنبوؤ  على  قادرة  ذكية 

بكوفيد-19، حتى لو كان يحمل اأعرا�صاً 

خفيفة، وذلك بقيا�س درجة حرارته.

ع��ل��ى  ق�������ادرة  »اأورا«  ����ص���رك���ة  وخ�������وامت 

ت�����ص��ج��ي��ل درج�����ة ح������رارة اجل�����ص��م وم��ع��دل 

�صربات القلب ومعدل التنف�س وم�صتويات 

�صحيفة  وف����ق  الإن�������ص���ان،  ع��ن��د  ال��ن�����ص��اط 

العلمية. ريروت�س«  »�صاينتيفيك 

ك����م����ا اأج���������رى خ��������راء م�����ن ج���ام���ع���ة 

ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا وم��ع��م��ل »م��ي��ت ل��ي��ن��ك��ول��ن« 

درا�صات على بيانات 50 �صخ�صاً ميتلكون 

ال�صركة  تطوير  من  ال�صت�صعار  خ��وامت 

بالفريو�س  م�صابني  وكانوا  الفنلندية، 

الدرا�صة. امل�صتجد قبل 

اأن���ه ميكن  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ث��ب��ت  اإىل ذل���ك 

ا���ص��ت��خ��دام ب��ي��ان��ات درج����ة احل�����رارة من 

لك��ت�����ص��اف  م��وث��وق  ب�����ص��ك��ل  »اأورا«  خ���امت 

ال���ب���داي���ة امل���ب���ك���رة ل��ل��ح��م��ى، وه�����و اأح����د 

الأع������را�������س ال���رئ���ي�������ص���ي���ة ل���ك���وف���ي���د-19 

والإنفلونزا.

غ��ري اأن��ه��م ح����ذروا م��ن اأن ال��درا���ص��ة 

ه���ي حم���اول���ة لإث����ب����ات ف��ع��ال��ي��ة اخل���امت 

50 م�صاركاً فقط،  بالعتماد على بيانات 

اأن��ه��م ب��ح��اج��ة اإىل امل��زي��د من  م��وؤك��دي��ن 

اخل��وامت  كانت  اإذا  ما  لتحديد  البيانات 

اأداة موثوقة للك�صف عن كورونا اأم ل.

درا�����ص����ة  اأول  ه������ذه  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 

ت��ن�����ص��ر ب���ي���ان���ات م����ن م�������ص���روع ي�����ص��م��ى 

درا���ص��ة  وه���ي   ،»TeamPredict«

لأكر من 65 األف �صخ�س يرتدون خامت 

درا�صة  م��ن  الرئي�صي  وال��غ��ر���س  »اأورا«. 

نطاقاً  الأو���ص��ع   »TeamPredict«

ي��رت��دون  �صخ�س  األ���ف   65 ت�صمل  ال��ت��ي 

خ���وارزم���ي���ة  ت��ط��وي��ر  ه���و  »اأورا«  خ����امت 

مي���ك���ن���ه���ا ال����ت����ن����ب����وؤ ب����ظ����ه����ور اأع�����را������س 

كوفيد-19.

ك��م��ا اأع����رب ال��ب��اح��ث��ون ع��ن اأم��ل��ه��م يف 

نهاية  بحلول  الهدف  هذا  اإىل  الو�صول 

مل�����ص��وؤويل  �صي�صمح  وال���ذي   ،2020 ال��ع��ام 

ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ب��ال��ع��م��ل ب�����ص��ك��ل اأ���ص��رع 

لحتواء انت�صار كورونا حول العامل.

م�������ص���ارك  م�����وؤل�����ف  اأك��������د  ذل�������ك  اإىل 

اأن����ه  يف ال����درا�����ص����ة، ب���ن���ج���ام���ني ����ص���م���ار، 

ل��الرت��داء  القابلة  الأج��ه��زة  »با�صتخدام 

ال���ت���ي مي��ك��ن��ه��ا ق��ي��ا���س درج�����ة احل�����رارة، 

اإن���ذار  ن��ظ��ام  ت�����ص��ور  يف  ن��ب��داأ  اأن  ميكننا 

اأن��ه  اإىل  ل��ك��وف��ي��د-19، لف��ت��اً  ع���ام  مبكر 

فاإنه  فعالة،  اأجل تطوير خوارزمية  من 

م�صتخدمني  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  وزم�����الوؤه 

م��ن جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن اخل��ل��ف��ي��ات 

بياناتهم. مل�صاركة 

جديد التكنولوجيا.. خاتم سحري يتنبأ بإصابتك بكوفيد-19

»إيرفلوت«: مقاعد خاصة 
لرافضي الكمامات

الصين تفتتح أضخم جسر معلق في 
العالم بطول 1386 مترا

»حرب أهلية« بين هيفا وهبي ويسرا.. 

وكاالت - �أبوظبي

ام�س  رو�صية  طريان  �صركة  ك�صفت 

�صتطبقه  جديد  اإج��راء  عن  الأرب��ع��اء، 

يرف�صون  ال��ذي��ن  امل�����ص��اف��ري��ن  ح��ق  يف 

ارتداء الكمامات اأثناء الرحالت.

وق������ال������ت �����ص����رك����ة »اإي������روف������ل������وت« 

مقاعد  �صتخ�ص�س  اإن���ه���ا  ال��رو���ص��ي��ة، 

الذين  للركاب  طائراتها  على  معينة 

الكمامات. يرف�صون و�صع 

ون��ق��ل��ت »روي�������رز« ع���ن امل��ت��ح��دث��ة 

ب��ا���ص��م ال�����ص��رك��ة، ي��ول��ي��ا ���ص��ب��ي��ف��اك��وف��ا، 

تخ�صي�س  »�صيجري  بيان:  يف  قولها 

مقاعد للركاب الذين يرف�صون و�صع 

الكمامات بعد اإغالق اأبواب الطائرة«، 

»اأم������ر  الإج�����������راء  ه������ذا  اأن  م�����ص��ي��ف��ة 

���ص��ائ��ع ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل واإج����راء 

�صروري«.

الثنني،  قالت  قد  ال�صركة  وكانت 

ال��ذي��ن  ل��ل��رك��اب  ف��ق��ط  �صت�صمح  اإن��ه��ا 

ي�صعون كمامات تغطي الوجه والأنف 

اإىل طائراتها. بالكامل بال�صعود 

واأوق��ف��ت رو���ص��ي��ا رح���الت ال��ط��ريان 

ال��ت��ج��اري��ة ال��دول��ي��ة اأث���ن���اء اإج�����راءات 

ال��ت��ي فر�صتها لح��ت��واء  ال��ع��ام  ال��ع��زل 

فريو�س كورونا امل�صتجد يف وقت �صابق 

ذلك  بعد  ا�صتاأنفت  لكنها  ال��ع��ام،  ه��ذا 

رح����الت ال���ط���ريان ل��ب��ع�����س ال��وج��ه��ات 

علما  وتنزانيا،  وتركيا  بريطانيا  منها 

اإ�صابة  مليون   2.7 نحو  �صجلت  اأن��ه��ا 

ب��ال��ف��ريو���س  األ�����ف وف�����اة   48 وق����راب����ة 

التاجي منذ بدء اجلائحة.

�سبوتنيك-وكاالت

يحتوي  ال��ذي  اجل�صر  ت�صغيل  ب��داأ 

ع��ل��ى اأك���ر ام���ت���داد م��ع��ل��ق يف ال��ع��امل، 

فوق نهر جينان جين�صا، جنوب غربي 

ال�صني.

وواج����ه ت�����ص��ي��ي��د اجل�����ص��ر ال��ع��م��الق 

امل��ع��ل��ق ���ص��ع��وب��ات ت�����ص��م��ي��م��ي��ة ك��ب��رية 

ب�������ص���ب���ب ارت�����ف�����اع خم����اط����ر ال�������زلزل 

والرتفاع العايل للمنطقة .

ال�صينية  الع���الم  و�صائل  وذك���رت 

 1386 يبلغ  الرئي�صي  اأن طول اجل�صر 

مراً، ويبلغ ارتفاعه عن �صطح النهر 

330 مراً، وي�صل امتداد الرافعة

من  اأك���ر  امل�����ص��روع  يف  امل�صتخدمة 

الف مر، وهي اأكر رافعة كابالت يف 

العامل لبناء اجل�صور اجلبلية.

يف  ا���ص��ه��م  امل�������ص���روع  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

ال�صناعية  املحا�صيل  ت�صدير  ت�صجيع 

وتن�صيط قطاع ال�صياحة يف املنطقة.

�لعربية- �مل�رصي �ليوم

ك�����ص��ف امل���خ���رج امل�����ص��ري، ���ص��ام��ح عبد 

ال���ع���زي���ز، ت��ف��ا���ص��ي��ل م�����ص��ل�����ص��ل��ه اجل��دي��د 

»حرب اأهلية« مع الفنانة امل�صرية ي�صرا، 

ال�����ذي م���ن امل���ق���رر ع��ر���ص��ه خ����الل �صهر 

.2021 رم�صان املقبل 

ال��ي��وم«،  »امل�����ص��ري  �صحيفة  وبح�صب 

اأه��ل��ي��ة« هو  »ح���رب  امل�صل�صل  ع��ن��وان  ف���اإن 

عنوان موؤقت، م�صرية اإىل اأنه من تاأليف 

اأح��م��د ع����ادل، ال���ذي ك��ت��ب ال��ع��ام امل��ا���ص��ي 

للفنانة ي�صرا م�صل�صل »خيانة عهد«.

وق�������ال ع���ب���د ال����ع����زي����ز: »م������ن امل���ق���رر 

ال��ف��ن��ان��ة  امل�����ص��ل�����ص��ل م�����ص��ارك��ة  ي�����ص��ه��د  اأن 

اللبنانية، هيفاء وهبي«، م�صريا اإىل اأنها 

�صتقوم بدور »�صرة ي�صرا«.

تعاوناً  اأهلية«  »حرب  م�صل�صل  وي�صهد 

ثنائياً بني �صامح عبد العزيز وي�صرا بعد 

م�صل�صل  يف  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  جت��رب��ت��ه��م��ا، 

»خيانة عهد«.


