
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

رئيس هيئة األركان ونظيره 
الرواندي يتابعان تخريج دورة 

المتدربين الروانديين

 31 وفاة و2221 إصابة بفيروس 
كورونا و3116 حالة شفاء

االنباط-عمان 

 تابع رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة، 

اأح��م��د احلنيطي،  ال��رك��ن يو�سف  ال��ل��واء 

اأركان الدفاع للقوات الرواندية  ورئي�س 

ك�������ازورا،  ب���و����س���ك���و  ج����ن  اأول  ال���ف���ري���ق 

ام���������س اخل���م���ي�������س، ف���ع���ال���ي���ات ت��خ��ري��ج 

)الدفعة  ال��روان��دي��ن  املتدربين  دورة 

ال����ث����ان����ي����ة(، يف م����رك����ز امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

ال���ث���اين ل���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا���س��ة 

.)KASOTC(

وا���س��ت��م��ع ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي 

و�سيفه اإىل اإيجاز قدمه مدير عام املركز 

حول الأ�س�س التي ت�سمنتها الدورة، من 

وامل��ه��ارات  التدريبية  الأ���س��ال��ي��ب  اأح���دث 

التقنيات  اأف�سل  با�ستخدام  التكتيكية 

وال���و����س���ائ���ل، ب���ه���دف ت��ط��وي��ر ال���ق���درات 

للعمل  للمتدربن  والعملياتية  البدنية 

للم�ستوى  و�سوًل  الظروف  خمتلف  يف 

الذهني والبدين العايل مبا يتنا�سب مع 

واقع التدريبات احلديثة واملتطورة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 31 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ب��ف��رو���س ك��ورون��ا  اإ���س��اب��ة  وف���اة و2221 

امل�����س��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س اخل��م��ي�����س، 

اإىل  للوفيات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لرتفع 

و   .269806 اإىل  والإ�سابات  حالة   3496

 712 ت��وّزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 

ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة ع���ّم���ان، 

 86 اإرب��د، منها  و572 حالة يف حمافظة 

حالة يف الرمثا، و166 حالة يف حمافظة 

البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  املفرق،و149 

و92  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و147 

يف  حالة  و92  جر�س،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة عجلون، و91 حالة يف حمافظة 

ال��ك��رك،  ح��ال��ة يف حمافظة  م��اأدب��ا، و72 

و48  ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و59 

حالة  و21  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة 

يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، م��ن��ه��ا 5 ح����الت يف 

البرتا. واأ�سار املوجز الإعالمي ال�سادر 

عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن 

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

32920 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

اجلمعة   2  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  18  كانون الأول  2020 م - العدد  5546    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

افتتح أكاديمية جاكوار الند روفر للتلمذة المهنية في عمان

الملك: حماية القدس والقضية 
الفلسطينية أولوية لدينا

االنباط-وكاالت

ن���ظ���م���ت جل���ن���ة الأ�������س������رى امل����ح����رري����ن يف 

احتجاجية  وقفة  اخلمي�س،  ي��وم  غ��زة،  قطاع 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب�����س��رف روات���ب���ه���م ك��ام��ل��ًة اأ����س���وًة 

ال�سمالية  ب��امل��ح��اف��ظ��ات  امل��ح��رري��ن  ب��الأ���س��رى 

كامل م�ستحقاتهم و�سرف 

نظمتها  التي  الوقفة  يف  امل�ساركن  وحمل 

ال��ل��ج��ن��ة اأم������ام م��ق��ر ه��ي��ئ��ة �����س����وؤون الأ����س���رى 

قطاع  �سمال  جباليا  خميم  غ��رب  وامل��ح��رري��ن 

لفتات  حمررين،  اأ�سرى  م�ساركة  و�سط  غزة، 

ت��دع��و ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س لإن�����س��اف��ه��م 

%100 و�سرف رواتبهم بن�سبة 

وق�����ال امل���ت���ح���دث الإع����الم����ي ب��ا���س��م جل��ن��ة 

»نحن  القي�ساوي  مهراب  واملحررين  الأ�سرى 

اأ�سرى حمررين يف منظمة التحرير  اإخوانكم 

باأبناء  مت�سلحن  هنا  اأت��ي��ن��اك��م  الفل�سطينية 

�سعبنا وبحقوقنا التي ل تقبل اأن مي�ّسها اأحد 

للمطالبة بها وهي حق لنا«

اأن الأ����س���رى امل��ح��رري��ن  واأك����د ال��ق��ي�����س��اوي 

الوطن،  هذا  اأجل  من  عمرهم  �سنوات  قدموا 

ويتبنى  بجانبنا  يقف  اأن  اجلميع  على  »فحق 

العادلة« مطالبنا 

التفا�صيل �ص »5«

 هددوا بخطوات تصعيدية... وقفة احتجاجية لألسرى المحررين 
بغزة للمطالبة بصرف رواتبهم كاملًة

   ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التدريب المهني

2   جاللته : أهمية توجه الشباب األردني نحو التدريب المهني

 الناصر يشارك في ندوة حول كفاءات الكوادر 
العليا وخطة التنمية المستدامة 2030

 الخوالدة يرعى الحوار اإلقليمي للبرلمانيين 
العرب واآلسيويين للسكان والتنمية

 االنباط- عمان

����س���ارك رئ��ي�����س دي������وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، 

الت�سال  تقنية  عرب  الأربعاء،  النا�سر،  �سامح 

املرئي يف ندوة »اإطالق النموذج الأويل لإطار 

ع��رب��ي م�����س��رتك ل��ك��ف��اءات ال���ك���وادر ال��ع��ل��ي��ا يف 

العامة  ال�سيا�سات  منظور  م��ن  ال��ع��ام  القطاع 

بتنظيم   ،»2030 امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  وخ��ط��ة 

لغربي  والجتماعية  القت�سادية  اللجنة  من 

اخلرباء  من  عدد  ومب�ساركة  )الإ�سكوا(،  ا�سيا 

من  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  اإدارة  يف  املتخ�س�سن 

الإدارة  وم��ع��اه��د  وم���راك���ز  ودواوي������ن  وزارات 

ال��ع��ام��ة واخل��دم��ة امل��دن��ي��ة يف ع��دد م��ن ال��دول 

عربية.

الإطار  م�سامن  عر�س  الندوة  خالل  ومت 

به،  ال�سرت�ساد  واأهمية  منه  املرجوة  والنتائج 

انطالقا  العربية  ال��دول  يف  القائمة  واجلهود 

م�ستقبلية  نظرة  ويف  الدليل  اإليه  تو�سل  مما 

ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة ت���ط���وي���ر امل��������وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 

فر�ستها  التي  التحديات  بعد  العربية  ال��دول 

املحاور  مالمح  وحتديد  كورونا،  وباء  جائحة 

ال��ف��ري��ق يف املرحلة  الأ���س��ا���س��ي��ة لأج��ن��دة ع��م��ل 

املقبلة.

واأ�سار النا�سر، يف كلمته خالل الندوة، اإىل 

يتوج  ال��ذي  العربي  الت�ساركي  اجلهد  اأهمية 

ال��ي��وم ب���اإط���الق ه���ذا الإط�����ار ال��ن��وع��ي وال���ذي 

����س���ارك يف اإع������داده ع���دد م���ن م��وظ��ف��ي دي���وان 

اخلدمة املدنية، واأعلن عن نية ديوان اخلدمة 

املدنية  للخدمة  الثاين  املوؤمتر  لعقد  املدنية 

ال�����وزراء،  رئ��ي�����س  امل��ق��ب��ل حت���ت رع���اي���ة  اآذار  يف 

ا�ستمرارية  على  الديوان  حر�س  من  انطالقا 

التعاون .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 رعى العن ال�سابق الدكتور ر�سا اخلوالدة 

العرب  للربملانين  ال��ث��اين  الإق��ل��ي��م��ي  احل���وار 

والآ�سيوين لل�سكان والتنمية الذي عقد ام�س 

تداعيات  ملناق�سة  »زوم«  تقنية  عرب  اخلمي�س 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ع��ل��ى ال��ق�����س��اي��ا ال�����س��ك��ان��ي��ة 

والتنمية يف املنطقة العربية.

 12 م���ن  م�������س���ارك���اً   18 و�����س����ارك يف احل������وار 

دول��ة عربية ه��ي : امل��غ��رب وت��ون�����س واجل��زائ��ر 

والعراق  وال�سودان  ولبنان  وفل�سطن  وم�سر 

وال���ب���ح���ري���ن وال���ي���م���ن و����س���وري���ا، ا����س���اف���ة اىل 

الردن.

وق�����ال اخل����وال����دة خ����الل اف���ت���ت���اح احل�����وار، 

هي  ك���ربى،  حت���ولت  ت�سهد  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ان 

يف ال����س���ا����س ت��ع��ب��ر ع����ن ت��ط��ل��ع��ات ���س��ع��وب��ه��ا 

اىل ب��ن��اء ن��ظ��م دمي��ق��راط��ي��ه ت��ر���س��خ احل��ري��ة 

حقوق  وت�سون  الجتماعية  العدالة  وحتقق 

احلوار  هذا  ان  اإىل  م�سرا  وكرامته،  الن�سان 

يف  ُوف��ق��ن��ا  »ه��ل  اأنف�سنا  لن�ساأل  كفر�سه  ي��اأت��ي 

جمتمعاتنا  لف���راد  وال��رف��اه  التنمية  حتقيق 

اجتماعية  ���س��ي��ا���س��ات  اع��ت��م��اد  يف  جنحنا  وه���ل 

ع��دد  تقلي�س  اىل  ت���وؤدي  وبيئية  واق��ت�����س��ادي��ة 

واملهم�سن«. الفقراء 

وال�����س��راك��ه احلقيقه  ب��ال��ت��ع��اون  ان���ه  واك����د 

ميكننا التغلب على التحديات و العقبات التي 

املنطقة  يف  والتنمية  ال�سكان  ق�سايا  ت��واج��ه 

العربية.

وق����ال امل���دي���ر الإق��ل��ي��م��ي ل�����س��ن��دوق الأمم 

لوؤي  الدكتور  العربية  للدول  لل�سكان  املتحدة 

�سبانه، اأن جائحة كورونا كان لها تاأثر كبر.

 التفا�صيل �ص »3«

 قلق إسرائيلي من المبعوث النرويجي 
الجديد لـ »عملية السالم«

االنباط-وكاالت

الدبلوما�سي  اأن  اإ�سرائيلية  �سحيفة  ك�سف 

الأمن  عينه  الذي  فين�سالند،  تور  الرنويجي 

ال���ع���ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ري�����س 

الأو���س��ط،  ال�����س��رق  يف  ال�����س��الم  لعملية  مبعوثا 

يعرف  م��الدي��ن��وف،  نيكولي  للبلغاري  خليفة 

الإ�سرائيلين وحما�س جيًدا

اأنه  واأ�سارت �سحيفة يديعوت اأحرونوت اإىل 

يف ال�سنوات الأخرة، عمل مبعوًثا للرنويج اإىل 

رفيع  اإ�سرائيلي  دبلوما�سي  وو�سفه  املنطقة، 

امل�����س��ت��وى ب��اأن��ه يعمل م��ن م��ن��ظ��ور اأق���ل ت��اأي��ي��ًدا 

لإ�سرائيل من �سلفه، ويعترب مقرباً من حما�س

واأ����س���اف���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة يف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا، اإىل 

ال����دويل واف���ق ع��ل��ى تعين  اأن جم��ل�����س الأم����ن 

ف��ي��ن�����س��الن��د خ��ل��ي��ف��ة مل���الدي���ن���وف، ال�����ذي ع��م��ل 

خ���الل ال�����س��ن��وات ال�����س��ت امل��ا���س��ي��ة و���س��ي��ط��ا بن 

اأخرا  ُعن  ثم  والفل�سطينين،  الإ�سرائيلين 

حيث  ليبيا،  يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  دول��ي��ا  مبعوثا 

�سيخطو نحو  ثم  العام،  املنطقة مطلع  �سيغادر 

الكبر مكانه 

جنح  وليته  املنتهية  »املبعوث  اأن  واأو�سحت 

ال��ت��ي ق�����س��اه��ا ه��ن��ا يف ك�سب  ال�����س��ن��وات  خ���الل 

نظرا  لأنهما  وحما�س،  اإ�سرائيل  يف  كبرة  ثقة 

اإليه كو�سيط عادل، فقد متكن عدة مرات من 

�سفك  ومنع  بينهما،  الع�سكرية  احلمالت  منع 

ا�ستمر  الوقت  هذا  وطوال  الدماء،  من  الكثر 

اأ�سا�س  على  املفاو�سات  با�ستئناف  املطالبة  يف 

حل الدولتن«

التفا�صيل �ص »6«

  مركز التوثيق الملكي يعرض وثائق 
نادرة تكرس أهمية اللغة العربية 

في الهوية األردنية

حالة البالد 2020 يناقش ورقتي 
الشباب والثقافة

 السفير األردني في قطر يشيد بتطور 
العالقات بين البلدين في كافة المجاالت

االنباط- عمان 

الأردين  امل���ل���ك���ي  ال���ت���وث���ي���ق  م���رك���ز  ع���ر����س 

ال��ه��ا���س��م��ي، ت���زام���ن���اً م���ع ال���ي���وم ال��ع��امل��ي للغة 

الثامن  اجلمعة  اليوم  ي�سادف  الذي  العربية 

تاريخية  وثائق  الأول،  كانون  �سهر  من  ع�سر 

اأردن���ي���ة، ت���ربز دور ال���دول���ة الأردن����ي����ة، ُح��ك��م��اً 

وم��وؤ���س�����س��ات، يف اإع����الء ���س��اأن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 

عليها. واملحافظة 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ق����ام امل��ج��ل�����س الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي 

ال�سباب  ورقتي  ملناق�سة  جل�ستن  بعقد  ام�س 

والثقافة �سمن حمور التنمية املجتمعية 2 يف 

اجلل�سة  ح�سر  اإذ   ،2020 البالد  حالة  تقرير 

م���ن اخل����رباء  وع����دد  ال�����س��ب��اب  وزي����ر  الأوىل 

وامل��خ��ت�����س��ن يف ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل��ا���س 

وعدد من النا�سطن ال�سباب واحلقوقين

وزارة  دور  الأوىل  ال����ورق����ة  وت�����س��م��ن��ت 

ال�����س��ب��اب خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وم��راج��ع��ة 

الإجراءات والربامج التي قدمتها.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- الدوحة

دول���ة قطر،  ل���دى  ال�����س��ف��ر الردين  اأك���د   

زي���د م��ف��ل��ح ال���ل���وزي، ان ال��ع��الق��ات الأردن���ي���ة 

وحتظى  متميزة  ال��دوام  على  ظلت  القطرية 

ب��رع��اي��ة خ��ا���س��ة م���ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

حمد  ب��ن  متيم  ال�سيخ  �سمو  واأخ��ي��ه  ال��ث��اين، 

اآل ثاين.

الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  ال��ل��وزي،  وق��ال 

ال��ق��ط��ري��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة 

ال�سقيقن  البلدين  بن  العالقات  اإن  قطر، 

���س��ه��دت خ����الل ال�������س���ن���وات الأخ�������رة ت��ط��ورا 

ملحوظا .

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة قطر

 السفير األردني في قطر يشيد بتطور 
العالقات بين البلدين في 

كافة المجاالت

 القوات المسلحة األردنية تتبادل 
األوسمة مع نظيرتها الفرنسية

22200000000022222

االنباط-عمان

 اأكد رئي�س غرفة �سناعة عمان املهند�س فتحي 

اجلغبري، اأن االأردن يعترب بلدا جذبا لال�ستثمارات 

ال��ذي  املتميز  اجل��غ��رايف  م��وق��ع��ه  بفعل  اخل��ارج��ي��ة 

يجعله بوابة لل�سوقني العراقية واخلليجية.

وا�سار خالل لقاء مبقر الغرفة، ام�س اخلمي�س، 

م��ع ���س��ف��رية اأوك��ران��ي��ا ل���دى امل��م��ل��ك��ة م��ريو���س��الف��ا 

تربط  التي  التجارية  االإتفاقيات  ان  �سريباتيوك، 

العاملية  االق�سادية  التكتالت  خمتلف  مع  اململكة 

جتعل اأ�سواق العديد من دول العامل مفتوحة امام 

ال�سادرات االأردنية، دون قيود.

واأعرب املهند�س اجلغبري، الذي يراأ�س كذلك 

ت��ت��ط��ور  ب����اأن  اأم���ل���ه  ع���ن  االأردن،  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة 

ال��ع��الق��ات االق��ت�����س��ادي��ة ب��ني امل��م��ل��ك��ة واأوك��ران��ي��ا 

ب�سكل اأكرب خالل الفرتة املقبلة، مبا ينعك�س على 

مبادالتهما التجارية.

بلغت  اوك��ران��ي��ا  االأردن اىل  ���س��ادرات  اأن  وذك��ر 

دوالر  ماليني  خالل العام املا�سي ما قيمته 10 

مقابل  واال�سمدة  الكيماوية  بال�سناعات  تركزت 

دوالر،  مليون   170 نحو  بلغت  منها  م�ستوردات 

النباتية  وال���زي���وت  وال�����س��ل��ب  احل���دي���د  اأب����رزه����ا، 

ومنتجات القمح.

م��ن ج��ه��ت��ه، دع���ا ن��ائ��ب رئ��ي�����س غ��رف��ة �سناعة 

ع��م��ان اح��م��د اخل�����س��ري اإىل اق��ام��ة ا���س��ت��ث��م��ارات 

م�����س��رتك��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني، وخ�����س��و���س��ا يف جم��ال 

ال�سناعات الغذائية، مبينا عدم وجود تنوع كبري 

بال�سلع املتبادلة بني البلدين.

واأع�������رب ع���ن اأم���ل���ه يف ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة منح 

تاأ�سريات الدخول لرجال االعمال االأردنيني اىل 

اأوك��ران��ي��ا، داع��ي��ا اإىل ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م بني 

التعاون  لتعزيز  ع��م��ان  �سناعة  وغ��رف��ة  ال�سفارة 

امل�سرتك بني الطرفني.

واأكدت ال�سفرية �سريباتيوك وجود اآفاق كبرية 

لتعزيز العالقات االإقت�سادية بني االأردن وبالدها 

والبدء باإعداد م�سودة اأولية التفاقية جتارة حرة 

بني البلدين.

ودع�����ت غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع���م���ان اىل ت��زوي��ده��ا 

ب��ق��ائ��م��ة امل��ن��ت��ج��ات ذات االأول���وي���ة ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 

اهمية  ع��ل��ى  م�����س��ددة  االت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  تت�سمنها 

عقد ل��ق��اءات عمل ثنائية ب��ني رج��ال االع��م��ال يف 

البلدين.

الجغبير: األردن بلد جاذب لالستثمارات الخارجية

اجلمعة    18  /  12  / 2020

االنباط-عمان

الثاين �سرورة  امللك عبداهلل  اأّك��د جاللة 

يف  اخلا�س  والقطاع  احلكومة  بني  التعاون 

توفري  يف  الأهميته  املهني،  ال��ت��دري��ب  جم��ال 

فر�س العمل واحلد من البطالة.

واأ�������س������اد ج����الل����ة امل�����ل�����ك، خ������الل ل��ق��ائ��ه 

ق�سر  يف  ع����دة،  حم��اف��ظ��ات  م��ن  �سخ�سيات 

�سمو  بح�سور  اخل��م��ي�����س،  ام�����س  احل�سينية 

االأم�����ري احل�����س��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين ويل 

على  لها  امل�سهود  االأردنية  بالكفاءات  العهد، 

امل�ستويات كافة.

���س��ّدد  ب��ال��و���س��ع االإق��ل��ي��م��ي،  وف��ي��م��ا يتعلق 

ج��ان��ب  اإىل  االأردن  وق�����وف  ع��ل��ى  ج��الل��ت��ه 

االأ�سقاء الفل�سطينيني، وتوا�سله امل�ستمر مع 

خمتلف االأطراف الدولية الفاعلة، قائاًل اإن 

»حماية القد�س والق�سية الفل�سطينية تبقى 

اأولوية لدينا«.

من جهتهم، اأّكد عدد من احل�سور اأهمّية 

من  للتخفيف  املحافظات  يف  امل�ساريع  اإن�ساء 

امللك  جاللة  بتوجيهات  م�سيدين  البطالة، 

بالقطاع  االهتمام  ���س��رورة  على  ُت��رّك��ز  التي 

له  مل��ا  الوطنية،  املنتجات  وحماية  ال��زراع��ي 

من اأثر اإيجابي كبري يف توفري فر�س العمل 

وتعزيز االأمن الغذائي.

اإىل �سرورة دعم قطاعات  ودعا احل�سور 

ال�����س��ن��اع��ة وال���زراع���ة وال�����س��ي��اح��ة وامل�����س��اري��ع 

جائحة  تداعيات  تخفيف  بهدف  ال�سغرية، 

»ك����ورون����ا«، الف��ت��ني اإىل ����س���رورة ا���س��ت��ق��دام 

االإج��راءات  وت�سهيل  االأردن  اإىل  امل�ستثمرين 

اأم���ام���ه���م، واأه��م��ي��ة ب���رام���ج ال���دع���م املُ��ق��دم��ة 

لعّمال املياومة.

وق������ال رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

املواءمة  على  تعمل  احلكومة  اإن  اخل�ساونة 

اإج��راءات املحافظة على ال�سحة العامة  بني 

م�سرياً  االق��ت�����س��ادي،  ال��ق��ط��اع  ت�سرر  وع���دم 

اإىل ت��وج��ه ن��ح��و ال��ف��ت��ح ال��ت��دري��ج��ي االآم���ن 

للقطاعات خالل الفرتة املقبلة.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال����دي����وان امل��ل��ك��ي 

الها�سمي وم�ست�سارة جاللة امللك لل�سيا�سات 

الع�سائر  ل�����س��وؤون  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وم�ست�سار 

ورئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة

االنباط- عمان

 افتتح جاللة امللك عبداهلل الثاين، اليوم 

بن  احل�سني  االأمري  �سمو  بح�سور  اخلمي�س، 

عبداهلل الثاين ويل العهد، اأكادميية »جاكوار 

الند روفر« للتلمذة املهنية يف عمان.

من  االأوىل  تعد  التي  االأك��ادمي��ي��ة،  وتوفر 

االأردين  لل�سباب  ال��ف��ر���س��ة  اإق��ل��ي��م��ي��ا،  ن��وع��ه��ا 

ل���الل���ت���ح���اق ب���رباجم���ه���ا يف م�������س���ار ت��ق��ن��ي��ات 

داخلياً  العمل  ل�سوق  يوؤهلهم  مبا  املركبات، 

وخارجياً. واأكد جاللة امللك، خالل االفتتاح، 

التدريب  نحو  االأردين  ال�سباب  توجه  اأهمية 

معرباً  عليه،  امل��ت��زاي��د  الطلب  ظ��ل  يف  املهني 

باالأكادميية،  املتدربني  بال�سباب  فخره  عن 

اله��ت��م��ام��ه��م ب��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف جم��ال 

لهم فر�ساً  �سيخلق  ال�سيارات، ما  تكنولوجيا 

عديدة يف امل�ستقبل.

اأه��م��ي��ة االأك��ادمي��ي��ة،  ول��ف��ت ج��الل��ت��ه اإىل 

ب��ح��ي��ث ت��ك��ون من���وذج���اً ل��ل�����س��رك��ات االأخ����رى 

الإقامة م�ساريع تخدم ال�سباب، وتوفر فر�س 

ت�سليط  يف  االإع���الم  دور  اإىل  م�سريا  العمل، 

التدريب  يوفرها  التي  الفر�س  على  ال�سوء 

لل�سباب. املتقدم  املهني 

وح�������س���ب االأك�����ادمي�����ي�����ة، ال���ت���ي اأن�������س���اأت���ه���ا 

»حم���م���ودي���ة م�����وت�����ورز«، ال���وك���ي���ل ال��ر���س��م��ي 

االأردن،  روف����ر يف  والن����د  ج���اك���وار  ل�����س��ي��ارات 

يتلقون  ب��رباجم��ه��ا  امللتحقني  ال��ط��ل��ب��ة  ف���اإن 

ال���ت���دري���ب جم����ان����اً، ك���ج���زء م���ن امل�����س��وؤول��ي��ة 

ال��راغ��ب  ح��ال��ي��اً  ي�ستطيع  ح��ي��ث  املجتمعية، 

ب��ال��ت��دري��ب مم���ن مي��ت��ل��ك م���ه���ارات حم����ددة، 

التقدمي عرب جامعة احل�سني التقنية.

وت��ف��ق��د ج��الل��ة امل��ل��ك ق���اع���ات ال��ت��دري�����س 

جاللته  وا�ستمع  االأك��ادمي��ي��ة،  يف  وال��ت��دري��ب 

اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م���ن  ���س��رح  اإىل 

جم��م��وع��ة امل��ح��م��ودي��ة ب��ا���س��م م��ل��ح�����س ح��ول 

املمتد  وال��ن��ظ��ري  العملي  ال��ت��دري��ب  م��راح��ل 

�سيانة  م�ساغل  داخ��ل  �سهراً   18 م��دى  على 

االأك��ادمي��ي��ة،  يف  ال�سفية  وال��غ��رف  ال�سيارات 

ال�سركة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  اإىل  م�����س��رياً 

وج��ام��ع��ة احل�����س��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

خدمة  وبرنامج  العمل  وزارة  مع  االتفاقية 

وطن.

اج��ت��ي��ازه��م  وح������ال  امل���ت���درب���ني  اأن  وب�����ني 

�سيح�سلون  والنظرية،  العملية  االمتحانات 

املتحدة،  اململكة  يف  االأك��ادمي��ي��ة  اعتماد  على 

على  العمل  �سوق  يف  املناف�سة  م��ن  ليمكنهم 

امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي، م�����س��ريا اإىل 

الطلب املتزايد على هذه املهارات يف املنطقة.

جمل�س  رئي�س  بح�سور  جاللته،  والتقى 

امللتحقني  بالطلبة  ملح�س،  حممود  االإدارة 

التقنية  احل�سني  جامعة  من  االأكادميية،  يف 

ومن برنامج خدمة وطن.

وحت��دث��ت امل��ت��درب��ة اأم���ان���دا ال�����س��اع��ر، اأول 

يف  جتربتها  عن  باالأكادميية،  تلتحق  طالبة 

املهارات  من  جلزء  عر�ساً  مقدمة  التدريب، 

اكت�سبتها. التي  التدريبية 

وع���ر����س رئ��ي�����س امل���درب���ني رف��ي��ق ح�����س��ان، 

ا�سرتاتيجية  وم��دي��رة  ي���ارد،  ع��م��اد  وامل����درب 

ناديا  الكهربائية  وال�����س��ي��ارات  التكنولوجيا 

هديري�س، اإيجازات عن كيفية تطبيق اأحدث 

امل�ستخدمة  والكهربائية  امليكانيكية  االأنظمة 

يف التدريب.

االنباط-عمان

 ت���اب���ع رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك��������ان امل�����س��رتك��ة، 

ال����ل����واء ال����رك����ن ي���و����س���ف اأح����م����د احل��ن��ي��ط��ي، 

ورئ��ي�����س اأرك������ان ال���دف���اع ل��ل��ق��وات ال���روان���دي���ة 

ام�����س  ك���������ازورا،  ب��و���س��ك��و  ج����ني  اأول  ال���ف���ري���ق 

املتدربيني  دورة  تخريج  فعاليات  اخلمي�س، 

امللك  مركز  يف  الثانية(،  )الدفعة  الروانديني 

اخلا�سة  العمليات  ل��ت��دري��ب  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

.)KASOTC(

و�سيفه  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

اإىل اإيجاز قدمه مدير عام املركز حول االأ�س�س 

االأ�ساليب  اأح��دث  من  ال��دورة،  ت�سمنتها  التي 

ب��ا���س��ت��خ��دام  التكتيكية  وامل���ه���ارات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

اأف�����س��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��و���س��ائ��ل، ب��ه��دف تطوير 

للمتدربني  وال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  ال��ب��دن��ي��ة  ال���ق���درات 

للم�ستوى  و�سواًل  الظروف  خمتلف  يف  للعمل 

الذهني والبدين العايل مبا يتنا�سب مع واقع 

التدريبات احلديثة واملتطورة.

ورك����زت ال�����دورة، ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت مل���دة )5( 

اأ����س���اب���ي���ع ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال���ت���دري���ب وامل����ه����ارات 

مكافحة  جم���ال  يف  وال�����س��روري��ة  االأ���س��ا���س��ي��ة 

االإرهاب والعمليات اخلا�سة، واقتحام املناطق 

امل��ب��ن��ي��ة وم���ه���ارات ال��ق��ن��ا���س��ني، واالإن������زال من 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية  ال��ع��ام��ودي��ة،  ال��ط��ائ��رات 

االإ����س���اب���ات اأث���ن���اء ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات االق��ت��ح��ام، 

التعامل  على  امل��ت��درب��ني  ق��درة  م�ستوى  لرفع 

مع االأخطار.

وج����رى خ���الل ال��ت��خ��ري��ج ت��ن��ف��ي��ذ ف��ع��ال��ي��ات 

ال��ت��دخ��ل ال�����س��ري��ع ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ه��دي��دات 

امل��ت��وق��ع ح��دوث��ه��ا، ورم���اي���ات ل��ل��ق��ن��ا���س��ني من 

االأهداف  رماية  اإىل  اإ�سافًة  امل�سافات،  خمتلف 

واقتحام  اخلفيفة  االأ�سلحة  بوا�سطة  املختلفة 

املناطق املبنية والطائرات وتخلي�س الرهائن.

بو�سكو،  ج��ني  اأول  ال��ف��ري��ق  اأع���رب  ب����دوره، 

ع�����ن ����س���ك���ره وت����ق����دي����ره ل����ل����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة 

التدريب  باأ�ساليب  اإع��ج��اب��ه  مبدياً  االأردن��ي��ة، 

و�سول  يف  �ساهمت  والتي  واحلديثة،  املتطورة 

عالية،  وكفاءة  متميز  م�ستوى  اإىل  املتدربني 

واح��رتاف��ي��ة يف ال��ع��م��ل يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��واج��ب��ات، 

التعاون  اأوا���س��ر  تعزيز  موا�سلة  على  م��وؤك��داً 

والعمل امل�سرتك وتبادل اخلربات يف املجاالت 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني. ويف 

ن��ه��اي��ة ال��ت��خ��ري��ج ���س��ّل��م رئ��ي�����س اأرك�����ان ال��دف��اع 

للعمليات  امل�ساعد  الرواندية، بح�سور  للقوات 

والتخطيط  للتنظيم  وامل�����س��اع��د  وال��ت��دري��ب 

وامل��������وارد ال���دف���اع���ي���ة، اجل����وائ����ز وال�������س���ه���ادات 

ل���ل���خ���ري���ج���ني. ح�������س���ر ال���ت���خ���ري���ج ع������دد م��ن 

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

ال��ع��رب��ي وم���دي���ر ال�����س��ي��ا���س��ة واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الدفاعي  وامللحق  ال��روان��دي��ة  للقوات  العامة 

الرواندي.

 ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التدريب المهني

الملك: حماية القدس والقضية 
الفلسطينية أولوية لدينا

 افتتح أكاديمية جاكوار الند روفر للتلمذة المهنية في عمان

الملك : أهمية توجه الشباب األردني نحو التدريب المهني

رئيس هيئة األركان ونظيره الرواندي يتابعان تخريج 
دورة المتدربين الروانديين

االنباط-عمان

 بعث جاللة امللك عبداهلل الثاين برقية 

ت��ه��ن��ئ��ة اإىل اأخ���ي���ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ مت��ي��م بن 

ال�سقيقة،  قطر  دولة  اأمري  ثاين،  اآل  حمد 

مبنا�سبة احتفاالت بالده باليوم الوطني.

با�سمه  ال��ربق��ي��ة،  يف  ج��الل��ت��ه،  واأع����رب 

الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  �سعب  وبا�سم 

وحكومتها عن اأحر التهاين بهذه املنا�سبة، 

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

ال�سحة  مب��وف��ور  متيم  ال�سيخ  �سمو  على 

ال�سقيق  القطري  ال�سعب  وعلى  والعافية، 

ب��امل��زي��د م���ن ال��ت��ق��دم واالزده��������ار، يف ظل 

احلكيمة. قيادته 

االنباط- الدوحة

 اأكد ال�سفري االردين لدى دولة قطر، 

االأردنية  العالقات  ان  اللوزي،  زيد مفلح 

ال��ق��ط��ري��ة ظ��ل��ت ع��ل��ى ال�������دوام م��ت��م��ي��زة 

امللك  جاللة  من  خا�سة  برعاية  وحتظى 

ال�سيخ متيم  الثاين، واأخيه �سمو  عبداهلل 

بن حمد اآل ثاين.

وق�����ال ال����ل����وزي، يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة 

الوطني  اليوم  مبنا�سبة  القطرية  االأنباء 

البلدين  بني  العالقات  اإن  قطر،  لدولة 

ال�����س��ق��ي��ق��ني ����س���ه���دت خ�����الل ال�������س���ن���وات 

االأخرية تطورا ملحوظا يف خمتلف اأوجه 

والع�سكري  والتعليمي  ال�سحي  التعاون، 

اإىل وج���ود  وال���ت���ج���اري وغ�����ريه، م�����س��ريا 

يعملون  الذين  االأردن��ي��ني  املعلمني  اآالف 

احلكومي  القطاع  يف  �سواء  قطر  دولة  يف 

ال��ط��الب  اآالف  ج��ان��ب  اإىل  اخل���ا����س،  اأو 

اجلامعات  يف  ت��خ��رج��وا  مم��ن  القطريني 

اآالف طالب  يقارب ثالثة  وم��ا  االأردن��ي��ة، 

م��ق��اع��د  ع���ل���ى  االآن  م�����س��ج��ل��ون  ق���ط���ري 

االأردن مب��راح��ل  اجل��ام��ع��ي��ة يف  ال��درا���س��ة 

درا���س��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، يف ح��ني و���س��ل حجم 

ال�سقيقني  البلدين  التبادل التجاري بني 

ما يقارب 442.3 مليون دينار .

اجلانبني  تطلع  ع��ن  ال��ل��وزي  واأع����رب 

مزيد  نحو  و�سعيهما  واالأردين  القطري 

من التعاون يف خمتلف املجاالت يف �سوء 

اهتمام  من  الثنائية  العالقات  تلقاه  ما 

خا�س من قيادتي البلدين.

وت����وج����ه ال�������س���ف���ري ال����ل����وزي ب���اأ����س���دق 

التهاين اإىل �سمو اأمري قطر، ال�سيخ متيم 

القطري  ال�سعب  واإىل  اآل ثاين،  بن حمد 

تعاىل  اهلل  �سائال  العزيزة،  املنا�سبة  بهذه 

ق��ط��ر مب��زي��د من  دول���ة  ع��ل��ى  يعيدها  اأن 

، مبينا  التقدم واالزده��ار يف ظل قيادتها 

قطر  دول��ة  تنتهجها  التي  »اخل��ط��وات  اأن 

يف م�����س��ار ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة وال��ن��ه�����س��ة 

ال���ع���م���ران���ي���ة، وم����ا ن�������س���اه���ده ال����ي����وم م��ن 

االإ�سرتاتيجي  التخطيط  تعك�س  تطور، 

ل��ل��ن��ه��و���س ب��ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات م��ن بنية 

حت��ت��ي��ة وط����رق وت��ع��ل��ي��م و���س��ح��ة وث��ق��اف��ة 

وريا�سة«.

و���س��دد ع��ل��ى اأن دول����ة ق��ط��ر اأ���س��ب��ح��ت 

ب��ق��ي��ادت��ه��ا يف م�����س��اف ال������دول امل��ت��م��ي��زة 

الوا�سعة »فهناك  الدبلوما�سية  بعالقاتها 

ن�����س��اط دب��ل��وم��ا���س��ي ق��ط��ري الف���ت خ��الل 

ال�����س��ن��وات االأخ������رية مت��ث��ل مب���ا ت��ق��وم به 

يف ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����س��اي��ا ال��دول��ي��ة من 

خالل حل اخلالفات بني الدول بالطرق 

ال�����س��ل��م��ي��ة، ودوره�����ا يف اإن���ه���اء اإ���س��ك��ال��ي��ات 

اآخرها  كان  والتي  دول معينة،  داخلية يف 

اأن  م��وؤك��دا  اأفغان�ستان«،  يف  ال�سالم  ملف 

دول����ة ق��ط��ر جن��ح��ت ب��ل��ع��ب دورال��و���س��ي��ط 

املهم والفاعل بهذا امللف.

واأ�ساد مبا قدمته قطر من م�ساعدات 

دولية  ومنظمة  دول��ة   70 لقرابة  طبية 

اإنها  وق���ال  ك��ورون��ا،  اأزم���ة جائحة  خ��الل 

الو�سع  على  تدل  لقطر،  م�سكورة  جهود 

ال��داخ��ل��ي ملواجهة  امل�����س��ت��وى  امل��ري��ح ع��ل��ى 

وم��ك��اف��ح��ة ه���ذا ال���وب���اء، وت��ن��م اأي�����س��ا عن 

عالقات مميزة لقطر مع الدول االأخرى.

االنباط-عمان

ت���ب���ادل���ت ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة 

وال����ق����وات ال��ف��رن�����س��ي��ة، ام�����س اخل��م��ي�����س، 

االأو����س���م���ة، وذل�����ك ���س��م��ن ال���ربوت���وك���ول 

ال�سنوي املعمول به بني اجلي�سني، والذي 

والتعاون  الثنائية  العالقات  عمق  يعك�س 

ال���ع�������س���ك���ري امل���������س����رتك ب�����ني اجل��ي�����س��ني 

ال�سديقني.

وح�����س��ر ت��ب��ادل االأو���س��م��ة ع��ن ال��ق��وات 

امل�����س��ل��ح��ة االأردن�����ي�����ة م���دي���ر امل�����س��رتي��ات 

امللحق  الفرن�سي  اجلانب  وعن  الدفاعية 

من  وع��دد  ع��م��ان،  يف  الفرن�سي  الدفاعي 

كبار �سباط القوات امل�سلحة االأردنية.
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تعترب �إد�رة �ملو�د و�لنفايات �خلطرة م�شكلة بيئية حقيقية يف �لأردن، حيث بد�أت تاأخذ �هتماماً �أكرث 

فاأكرث من قبل �حلكومة و�ل�شناعة. وقد �أ�شدر �لأردن قو�نني وت�شريعات للإد�رة و�ل�شيطرة �ل�شليمة 

على �ملو�د �خلطرة، حيث حددت �لقو�نني �لأردنية �خلطوط �لرئي�شية لإد�رة �لنفايات �خلطرة، غري 

�إن �لتوجيهات لتنفيذ تلك �لقو�نني و�لت�شريعات يف �لأردن ما ز�لت غري مفعلة ب�شكل كامل.

مديرية )�لنفايات �خلطرة( �لتابعة لوز�رة �لبيئة تعترب من �ملديريات �لتي تعمل خارج �لتغطية ؟! 

حيث �ن كثري�ً من �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �لأردن ت�شتخدم مو�د خطرة وتنتج �أنو�ع خمتلفة 

من �لنفايات �خلطرة، ومن �ملحتمل �أن ل يكون لدى تلك �ملوؤ�ش�شات �ملعرفة �لكاملة بالأ�شاليب �لف�شلى 

لإد�رة مثل هذه �ملو�د و�لنفايات. وكذلك فاإن بع�ض من هذه �ملوؤ�ش�شات ل متتلك معرفة كاملة عن 

كميات و�أن��و�ع �ملو�د و�لنفايات �خلطرة �ملوجودة لديها ولكنهم مطالبني باللتز�م بالت�شريعات ذ�ت 

�لعلقة!! ويعترب هذ� �لأمر مهمة �شعبة بالن�شبة �إليهم ولغريهم ممن يفتقرون �إىل �ملعرفة.  

ت�شري �لإح�شائيات �لبيئية و�ل�شحية �إىل �زدي��اد كميات �لنفايات مع �رتفاع �لإ�شابات بفريو�ض 

كورونا �مل�شتجد ، ووفق در��شات خلل ذروة �لإ�شابات بالفريو�ض، بلغت كمية �لنفايات �لطبية �لناجمة 

من �مل�شت�شفيات 6 �أ�شعاف �لكميات خلل فرتة ما قبل �ملر�ض مما يوؤ�شر �إىل �رتفاع كبري يف كميات 

�لنفايات ويتطلب حذر� يف �لتعامل معها كونها تعترب من �لنفايات �خلطرة �ملرجحة لنقل �لعدوى.

ويف ظل غياب مديرية )�لنفايات �خلطرة( يف وز�رة �لبيئة من �ملتوقع �أن ترتفع ن�شبة �ملخلفات 

�خلطرة ما �شيطرح م�شكلة يجب �لتعامل معها بحذر �شديد لتجنب �نت�شار �لعدوى ..

هنا نت�شاأل �أين هو دور مديرية )�لنفايات �خلطرة( يف وز�رة �لبيئة ؟ هل هي موجودة بالفعل؟ �أم 

جمرد مديرية يختفي من خلفها �أ�شحاب نفوذ مري�شة ل تهتم ب�شحة �ملو�طنني ؟ ول خمافة �هلل 

يف �ملحافظة على �لبيئة ؟ 

معايل وزير �لبيئة  ل نحتاج �إىل ت�شكيل �للجان �و و�شع ت�شريعات قانونية حلماية �لبيئة .. نريد �أن 

تاأخذ بعني �لعتبار حماية �لبيئة على �نها حق �أ�شا�شي، ولها �شرورة ق�شوى يف ظل �لظروف �ل�شعبة 

�لتي منر بها يف ظل �نت�شار جائحة كورونا .. وللحديث بقية .

 سامر نايف عبد الدايم

 مديرية )النفايات الخطرة( في 
وزارة البيئة .. خارج التغطية ؟

اجلمعة  18 / 12 / 2020 

 الرمثا: تحرير شاحنة علقت بجسر 
للمشاة بمدينة الحسن الصناعية

سعيدان يوقع مذكرة تفاهم
 مع االمن العام لحماية مصادر المياه

 31 وفاة و2221 إصابة بفيروس كورونا و3116 حالة شفاء

 الخوالدة يرعى الحوار اإلقليمي للبرلمانيين العرب واآلسيويين للسكان والتنمية

 مركز التوثيق الملكي يعرض وثائق نادرة تكرس أهمية اللغة العربية في الهوية األردنية

 الناصر يشارك في ندوة حول كفاءات الكوادر العليا وخطة التنمية المستدامة 2030

االنباط- عّمان

وف��اة   31 ت�شجيل  �ل�شحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

�مل�شتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  �إ���ش��اب��ة  و2221 

يف �مل��م��ل��ك��ة �م�����ض �خل��م��ي�����ض، ل��ريت��ف��ع �ل��ع��دد 

ح���ال���ة   3496 �إىل  ل���ل���وف���ي���ات  �لإج������م������ايل 

و�لإ�شابات �إىل 269806.

 712 و ت��وّزع��ت �لإ���ش��اب��ات �جل��دي��دة على 

و572  ع��ّم��ان،  �لعا�شمة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة 

ح��ال��ة يف   86 منها  �إرب���د،  ح��ال��ة يف حمافظة 

�لرمثا، و166 حالة يف حمافظة �ملفرق،و149 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة �ل��ب��ل��ق��اء، و147 ح��ال��ة يف 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و92  �ل��زرق��اء،  حمافظة 

ع��ج��ل��ون،  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة  ج���ر����ض، و92 

و72 حالة يف  م��اأدب��ا،  و91 حالة يف حمافظة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و59  �ل���ك���رك،  حم��اف��ظ��ة 

�لطفيلة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و48  �ل��ع��ق��ب��ة، 

5 حاالت  و21 حالة يف حمافظة معان، منها 

يف �لبرت�.

و�أ����ش���ار �مل���وج���ز �لإع���لم���ي �ل�����ش��ادر عن 

عدد  �أن  �إىل  �ل�شحة  ووز�رة  �ل��وزر�ء  رئا�شة 

 32920 �إىل  و�شل  ح��ال��ّي��اً  �لن�شطة  �حل���الت 

دِخلت 
ُ
�أ �لتي  �حل��الت  عدد  بلغ  بينما  حالة، 

فيما  ح���ال���ة،   137 �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �إىل  �ل���ي���وم 

غادرت 123 حالة.

�حل����الت  ع����دد  �إج����م����ايل  �أن  �إىل  ول���ف���ت 

�مل�شت�شفيات  يف  �لعلج  تتلقى  �لتي  �مل��وؤّك��دة 

�أ�شّرة  �إجمايل عدد  بلغ  1136 حالة، يف حني 

للحالت  �مل�شت�شفيات  يف  �مل�شتخدمة  �لعزل 

بن�شبة   946 �أم�����ض  ل��ي��وم  و�مل�شتبهة  �مل��وؤّك��دة 

�إج��م��ايل  ب��ل��غ  فيما  ب��امل��ئ��ة،   22 بلغت  �إ���ش��غ��ال 

يف  �مل�شتخدمة  �حلثيثة  �لعناية  �أ���ش��ّرة  ع��دد 

�مل�شت�شفيات للحالت �ملوؤّكدة و�مل�شتبهة ليوم 

34 باملئة. 321 بن�شبة �إ�شغال بلغت  �أم�ض 

�لتنّف�ض  �أج���ه���زة  ع���دد  �إج���م���ايل  ب��ل��غ  ك��م��ا 

�مل�شت�شفيات  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 

 156 �أم�ض  ليوم  و�مل�شتبهة  �ملوؤّكدة  للحالت 

18 باملئة. �إ�شغال بلغت  بن�شبة 

حالة   3116 ت�شجيل  �إىل  �مل��وج��ز  و�أ����ش���ار 

و�مل�شت�شفيات،  �ملنزيل  �لعزل  يف  �ليوم  �شفاء 

 233390 �إىل  �ل�شفاء  ح��الت  �إجمايل  لي�شل 

حالة.

و�أ�شاف �أن 21176 فح�شاً خمربّياً �أجري 

�لفحو�شات  ع���دد  �إج��م��ايل  لي�شبح  �ل��ي��وم، 

�ل��ت��ي �أج��ري��ت م��ن��ذ ب��دء �ل��وب��اء وح��ت��ى �لآن 

ن�شبة  �أن  �إىل  لف���ت���ا ً  ف��ح�����ش��اً،   2915266

و�شلت  �ل��ي��وم  لهذ�  �لإي��ج��اب��ّي��ة  �لفحو�شات 

�إىل قر�بة 49ر10 باملئة.

�لل���ت���ز�م  �إىل  �ل��������وز�رة �جل��م��ي��ع  ودع�����ت 

ب����اأو�م����ر �ل�����ّدف�����اع، و�ّت����ب����اع ���ش��ب��ل �ل���وق���اي���ة، 

�إق��ام��ة  وع���دم  �ل��ك��ّم��ام��ات،  �رت����د�ء  خ�شو�شاً 

�إ�شافة  �شخ�شاً،   20 م��ن  لأك���رث  �لتجّمعات 

�أطلقتها  �لتي  �لتوعوية  �حلملة  متابعة  �إىل 

�ل����������وز�رة ل���ل���وق���اي���ة م����ن ع�������دوى ف���ريو����ض 

�أ�شرهم  حلماية  �لأف����ر�د  وت�شجيع  ك��ورون��ا 

)#بحميهم(. وجمتمعهم 

االنباط- عمان

 رعى �لعني �ل�شابق �لدكتور ر�شا �خلو�لدة 

�لعرب  للربملانيني  �لثاين  �لإقليمي  �حل��و�ر 

عقد  �ل���ذي  و�لتنمية  لل�شكان  و�لآ���ش��ي��وي��ني 

ملناق�شة  “زوم”  تقنية  ع��رب  �خلمي�ض  �م�����ض 

ت���د�ع���ي���ات ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ع��ل��ى �ل��ق�����ش��اي��ا 

�لعربية. �ملنطقة  �ل�شكانية و�لتنمية يف 

 12 م���ن  18 م�����ش��ارك��اً  و����ش���ارك يف �حل�����و�ر 

و�جلز�ئر  وتون�ض  �ملغرب   : هي  عربية  دول��ة 

وم�شر وفل�شطني ولبنان و�ل�شود�ن و�لعر�ق 

و�ل��ب��ح��ري��ن و�ل��ي��م��ن و����ش���وري���ا، ����ش��اف��ة �ىل 

�لردن.

وق����ال �خل���و�ل���دة خ���لل �ف��ت��ت��اح �حل����و�ر، 

هي  ك��ربى،  حت��ولت  ت�شهد  �ملنطقة  دول  �ن 

يف �ل����ش���ا����ض ت��ع��ب��ري ع���ن ت��ط��ل��ع��ات ���ش��ع��وب��ه��ا 

�ىل ب��ن��اء ن��ظ��م دمي��ق��ر�ط��ي��ه ت��ر���ش��خ �حل��ري��ة 

حقوق  وت�شون  �لجتماعية  �لعد�لة  وحتقق 

�لن�شان وكر�مته، م�شري� �إىل �ن هذ� �حلو�ر 

يف  ُوفقنا  “هل  �أنف�شنا  لن�شاأل  كفر�شه  ياأتي 

جمتمعاتنا  لف��ر�د  و�ل��رف��اه  �لتنمية  حتقيق 

�جتماعية  �شيا�شات  �عتماد  يف  جنحنا  وه��ل 

عدد  تقلي�ض  �ىل  ت��وؤدي  وبيئية  و�قت�شادية 

و�ملهم�شني”. �لفقر�ء 

ب��ال��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ه �حلقيقه  �ن���ه  و�ك���د 

�لعقبات  و  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  �لتغلب  ميكننا 

�ل��ت��ي ت���و�ج���ه ق�����ش��اي��ا �ل�����ش��ك��ان و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 

�لعربية. �ملنطقة 

وق���ال �مل��دي��ر �لإق��ل��ي��م��ي ل�����ش��ن��دوق �لأمم 

�مل��ت��ح��دة ل��ل�����ش��ك��ان ل��ل��دول �ل��ع��رب��ي��ة �ل��دك��ت��ور 

ك���ان لها  ك���ورون���ا  �أن ج��ائ��ح��ة  ���ش��ب��ان��ه،  ل����وؤي 

ت���اأث���ري ك��ب��ري ع��ل��ى �ل��ق�����ش��اي��ا �ل�����ش��ك��ان��ي��ة يف 

�ل���ع���امل، م���وؤك���د� �أه��م��ي��ة �حل����و�ر و�ل��ت��و����ش��ل 

�ل���ربمل���اين و�ل�����ش��ر�ك��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ي 

�لعرب  �لربملانيني  مبنتدى  �ل�شندوق  تربط 

ل��ل�����ش��ك��ان و�ل��ت��ن��م��ي��ة و �جل��م��ع��ي��ة �ل���ش��ي��وي��ة 

لتنظيم  �لدويل  و�لحتاد  �ليابان  يف  لل�شكان 

�ل����ش���رة. و�أل���ق���ت �ل���دك���ت���ورة ف����دوى ب��اخ��ده، 

�ل����دويل لتنظيم  ل��لحت��اد  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل��دي��ر 

�ل�شرة/ �قليم �لعامل �لعربي، �أكدت خللها 

بق�شايا  �مل��ع��ن��ي��ني  ل��ل��ربمل��ان��ن��ني  �لحت����اد  دع���م 

�ل�شكان و�لتنمية، فيما عربت غادة دياب من 

لل�شكان عن تقديرها  �ملتحدة  �لأمم  �شندوق 

ل����دور �ل��ربمل��ان��ي��ني يف م��ع��اجل��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 

و�أ�شار  و�لتنمية.  �ل�شكان  لق�شايا  �لناظمة 

للجمعية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�مل��دي��ر  �ل��ع��ام  �لأم����ني 

�لآ����ش���ي���وي���ة ل��ل�����ش��ك��ان يف �ل���ي���اب���ان �ل���دك���ت���ور 

�حل��و�ر  ه��ذ�  �ن  �ىل  كو�شوموتو�ن،  �و�شومو 

ي��اأت��ي يف ظ���رف دق��ي��ق مي��ر ب��ه �ل��ع��امل، لفتا 

بهذ�  �لتي مت مناق�شتها  �ملو��شيع  �همية  �ىل 

�حلو�ر.

�لوىل  جل�شات،  ث��لث  �مل��ن��ت��دى  وت�شمن 

ك���ورون���ا : ح��ال��ة  ب��ع��د ج��ائ��ح��ة  “ما  ب��ع��ن��و�ن 

�لغذ�ئي”  ، و�لمن  �لعلمي  �لبحث   ، �لتعليم 

ق��دم��ه��ا �ل���دك���ت���ور �خل����و�ل����دة، ورك������زت على 

�همية �ل�شتفادة من �لتحديات �لتي و�جهت 

ت��د�ع��ي��ات جائحة ك��ورون��ا على  �ل��ع��امل ج��ر�ء 

�لعلمي  بالبحث  و�لهتمام  �لتعليم  منظومة 

�جلل�شة  ج��اءت  فيما  �مل�شتويات،  كافة  وعلى 

ك��ورون��ا  جائحة  “�أثر  ع��ن��و�ن  حت��ت  �ل��ث��ان��ي��ة، 

ب��ي��ار  ف��ي��ه��ا  �للبناين”قدم  �لق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى 

 ، �للبناين  �ل��ربمل��ان  يف  �ل��ن��ائ��ب   ، عا�شي  �ب��و 

�ل�شبق،   �للبناين  �لجتماعية  �لتنمية  وزير 

بالقت�شاد  ع�شفت  �لتي  �لث��ار  حول  عر�شاً 

�للبناين جر�ء هذه �جلائحة ، وتاثريها على 

كافة �لقطاعات يف لبنان .

)تاأثري  بعنو�ن  كانت   ، �لثالثه  و�جلل�شة 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى �ل��ع��ن��ف ���ش��د �مل������ر�أة ( 

ق��دم��ت��ه �ل��ن��ائ��ب ث��ري��ا ف���ر�ج ، ع�����ش��و جمل�ض 

و�رقام  بيانات  �ظهرت  حيث  �ملغربي،  �لنو�ب 

م����دى ت���اأث���ري �جل��ائ��ح��ة ع��ل��ى زي�����ادة �ل��ع��ن��ف 

�رب��اب  م��ن  �لعديد  ف��ق��د�ن  ب�شبب  �مل���ر�أة  �شد 

�ل����ش���ر ل��وظ��ائ��ف��ه��م ج�����ر�ء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

�لإقت�شادية. و�ل�شغوطات 

االنباط- عمان

�لأردين  �مل���ل���ك���ي  �ل���ت���وث���ي���ق  م����رك����ز  ع����ر�����ض 

�لها�شمي، تز�مناً مع �ليوم �لعاملي للغة �لعربية 

من  ع�شر  �لثامن  �جلمعة  �ليوم  ي�شادف  �ل��ذي 

�شهر كانون �لأول، وثائق تاريخية �أردنية، تربز 

دور �لدولة �لأردنية، ُحكماً وموؤ�ش�شات، يف �إعلء 

�شاأن �للغة �لعربية، و�ملحافظة عليها.

�أن  �خلمي�ض،  �م�ض  بيان  يف  �مل��رك��ز،  و����ش��اف 

�مل��رك��ز ي��ك�����ش��ف ع��ن وث��ائ��ق ن����ادرة ت��ع��ود ل��ت��اري��خ 

حيث  �لأردن،  �شرقي  �إم��ارة  تاأ�شي�ض  منذ  مبكر 

تبنّي �حلر�ض و�حلفاظ على �للغة �لعربية، من 

�ملر��شيم  م��ن  �ملن�شور�ت،  ت��و�ف��ق  م��ر�ع��اة  خ��لل 

�لأم����ريي����ة ل��ل�����ش��ب��اط و�مل�������ش���وؤول���ني، م���ع �ل��ل��غ��ة 

�ل�شليمة. �لعربية 

�أن���ه يف ك��ل ع��ام تك�شف ذ�ك���رة �ل��دول��ة  ي��ذك��ر 

�لعربية  باللغة  �لعناية  �أن  ووثائقها،  �لأردن��ي��ة 

ن  �مل�شتويات وحم�شّ �أعلى  كان يف  بها  و�لهتمام 

�إذ  و�لأو�م���ر،  �لت�شريعات  يف  ومر�عياً  بالقانون 

على  ي�����ش��رتط   1928 ل��ع��ام  �جلن�شية  ق��ان��ون  �أن 

باللغة  معرفته  �جلن�شية  على  للح�شول  �ملتقدم 

�لعربية.

االنباط- عمان

���ش��ارك رئي�ض دي����و�ن �خل��دم��ة �مل��دن��ي��ة، �شامح 

�ل��ن��ا���ش��ر، �لأرب���ع���اء، ع��رب تقنية �لت�����ش��ال �مل��رئ��ي 

عربي  لإط����ار  �لأويل  �ل��ن��م��وذج  “�إطلق  ن���دوة  يف 

�لعام  �لقطاع  يف  �لعليا  �لكو�در  لكفاء�ت  م�شرتك 

�لتنمية  وخ��ط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�شيا�شات  م��ن��ظ��ور  م��ن 

�مل�شتد�مة 2030”، بتنظيم من �للجنة �لقت�شادية 

ومب�شاركة  )�لإ�شكو�(،  ��شيا  لغربي  و�لجتماعية 

�مل���و�رد  �إد�رة  يف  �ملتخ�ش�شني  �خل����رب�ء  م��ن  ع���دد 

ومعاهد  وم��ر�ك��ز  ودو�وي����ن  وز�ر�ت  م��ن  �لب�شرية 

�لإد�رة �لعامة و�خلدمة �ملدنية يف عدد من �لدول 

عربية. ومت خلل �لندوة عر�ض م�شامني �لإطار 

و�ل��ن��ت��ائ��ج �مل��رج��وة م��ن��ه و�أه��م��ي��ة �ل���ش��رت���ش��اد ب��ه، 

و�جلهود �لقائمة يف �ل��دول �لعربية �نطلقا مما 

حول  م�شتقبلية  ن��ظ��رة  ويف  �ل��دل��ي��ل  �إل��ي��ه  تو�شل 

�ل��دول �لعربية  �لب�شرية يف  �مل���و�رد  كيفية تطوير 

بعد �لتحديات �لتي فر�شتها جائحة وباء كورونا، 

�لأ�شا�شية لأج��ن��دة عمل  �مل��ح��اور  وحتديد ملمح 

�لفريق يف �ملرحلة �ملقبلة.

�إىل  �ل��ن��دوة،  خ��لل  كلمته  �لنا�شر، يف  و�أ���ش��ار 

�أهمية �جلهد �لت�شاركي �لعربي �لذي يتوج �ليوم 

ب���اإط���لق ه���ذ� �لإط�����ار �ل��ن��وع��ي و�ل����ذي ���ش��ارك يف 

�إع���د�ده ع��دد من موظفي دي��و�ن �خلدمة �ملدنية، 

و�أعلن عن نية ديو�ن �خلدمة �ملدنية لعقد �ملوؤمتر 

�آذ�ر �ملقبل حتت رعاية  �لثاين للخدمة �ملدنية يف 

رئي�ض �ل��وزر�ء، �نطلقا من حر�ض �لديو�ن على 

�ل��دول  وت��ب��ادل �خل���رب�ت يف  �ل��ت��ع��اون  ��شتمر�رية 

جهود  و��شتعر�ض  و�ل�شقيقة.  �ل�شديقة  �لعربية 

دي���و�ن �خل��دم��ة �مل��دن��ي��ة مب��ا يتعلق ب�����اإد�رة �مل���و�رد 

حيث  �لوظيفية،  �لكفايات  على  �ملبنية  �لب�شرية 

هذ�  يف  �ل�شباقة  �لعربية  �ل���دول  م��ن  �لأردن  ك��ان 

�مل��ج��ال؛ ففي �ل��ع��ام 2002 ب��د�أ �ل��دي��و�ن بالنتقال 

�لتدريجي يف عملية �لختيار و�لتعيني يف �خلدمة 

على  �ملبنية  �لتناف�شية  �لم��ت��ح��ان��ات  �إىل  �مل��دن��ي��ة 

�لكفايات �جلوهرية و�لعامة، ويف �لعام2011 خطى 

�ل��دي��و�ن خ��ط��و�ت كبرية يف ه��ذ� �مل��ج��ال، حيث مت 

باأنو�عها  �لوظيفية  �لكفايات  م�شفوفة  �عتماد 

�مل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ط��وي��ره��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع �مل��ف��و���ش��ي��ة 

�لر�شيد،  �لإد�رة و�حلكم  وبرنامج دعم  �لأوروب��ي��ة 

 2016 �لعام   �لوظيفية يف  �لكفايات  دليل  و�عتمد 

�إىل  بالإ�شافة  �لفنية،  �لكفايات  مع  تعامل  �ل��ذي 

لأول  �ل��ع��ام��ة، ومت عر�شه  �جل��وه��ري��ة  �ل��ك��ف��اي��ات 

م���رة يف �مل���وؤمت���ر �ل����دويل �مل�����ش��رتك ب��ني �ل��ر�ب��ط��ة 

و�شبكة  �لعامة  �لإد�رة  ومعاهد  مل��د�ر���ض  �لدولية 

�لإد�رة  لبحوث  �فريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

�لفرتة )3 �ىل  ر�م �هلل يف  و�ل���ذي عقد يف  �لعامة 

�إث��ر ذل��ك وبناء على طلب  7، مت��وز 2017(، وعلى 

من �لأ�شقاء يف ديو�ن �ملوظفني �لعام �لفل�شطيني 

وب��رع��اي��ة م��ن )�ل���ش��ك��و�(، ع��ق��دت ن���دوة عربية يف 

عمان يف �لعام 2017، جرى خللها عر�ض جتربة 

�لأردن �لر�ئدة يف هذ� �ملجال، وتبادل �خلرب�ت مع 

�لأ�شقاء يف �ل��دول �لعربية، وكذلك مبادرة رئي�ض 

ديو�ن �ملوظفني �لعام �لفل�شطيني مو�شى �أبو زيد 

باقرت�ح �إعد�د دليل لإطار عربي م�شرتك للكفايات 

على م�شتوى �لوظائف �لقيادية و�لذي مت عر�شه 

ومناق�شته يف �لندوة. وتطرق �لنا�شر �إىل �جلهد 

�ل��ذي بذله دي��و�ن �خلدمة �ملدنية خ��لل جائحة 

كورونا و�لتي تطلبت تعيني �أعد�د كبرية يف �لقطاع 

�إجر�ئها من  �ل��دي��و�ن على  �ل�شحي حيث حر�ض 

�لكفايات  على  مبنية  تناف�شية  �متحانات  خ��لل 

�إيجابا  ينعك�ض  مبا  و�لفنية(  )�ملهنية  �لوظيفية 

على م�شتوى �خلدمات �لطبية و�ل�شحية �ملقدمة 

للمو�طنني. وفيما يتعلق بالقياد�ت �لإد�رية، لفت 

�لنا�شر �إىل �أنه يف �لعام 2013 مت �إ�شد�ر �أول نظام 

�لعام  يف  و�ت��ب��ع  �لقيادية  �لوظائف  على  للتعيني 

�لوظائف  �شاغلي  �أد�ء  لتقييم  مبنظومة   2014

�ل��ع��ل��ي��ا، و���ش��ه��د �ل��ع��ام 2019 ���ش��دور ن��ظ��ام جديد 

للتعيني على �لوظائف �لقيادية وذلك على �شوء 

و�ل��ذي  �ل�شابق  �لنظام  تطبيق  عملية  خم��رج��ات 

�حتوى مفاهيما مهمة تتعلق بحوكمة �لإجر�ء�ت 

�لتناف�شية  �لم��ت��ح��ان��ات  خ����لل  م���ن  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا 

�أي�شا  و�شمل  �ل�شخ�شية،  و�مل��ق��اب��لت  �ملحو�شبة 

�إع���لن  خ���لل  م��ن  و�ملكا�شفة  �ل�شفافية  معايري 

�لنتائج �لفورية وم��ربر�ت �لرف�ض و�إتاحة �ملجال 

للمتقدم للعرت��ض على نتيجته. وقال �لنا�شر �إن 

�لأمناء �لعامني هم �لروؤ�شاء �لتنفيذيون للأجهزة 

�لإد�ري�����ة و�لأك����رث �ن��خ��ر�ط��ا يف �لأع���م���ال �لفنية، 

وبالتايل يجب �إي��لء هذه �ل�شريحة كل �لهتمام 

ب��الأم��ني  خا�شة  ج��ائ��زة  �أن�شئت  وعليه  و�ل��رع��اي��ة 

�ل��ع��ام)2017/2016(  �لعام و�ملدير �لعام �ملتميز يف 

كان �لهدف منها حتفيز �لأمناء و�مل��در�ء �لعامني 

و�إظهار جمالت �لتفوق لديهم، حيث يتم �لتقييم 

�ل���ق���وة لتعزيزها  ن��ق��اط  و�إر�����ش����ال ت��ق��اري��ر ح����ول 

و�ل�شعف ملعاجلتها، وتكون �ملناف�شة عليها �لز�مية.

و�أ����ش���اف �ل��ن��ا���ش��ر �أن ن��ظ��ام �خل���دم���ة �مل��دن��ي��ة 

�لعديد  ت�شمن   )2020( ل�شنة   )9( رق��م  �جل��دي��د 

�حل��دي��ث��ة يف تخطيط  و�ل��ت��وج��ه��ات  �ملفاهيم  م��ن 

و�إد�رة �مل��و�رد �لب�شرية، بحيث تكون كافة مكونات 

�إد�رة �مل��و�رد �لب�شرية مبنية على �لكفايات  عملية 

�لوظيفية، �إ�شافة �إىل �إدخال مفهوم مهننة �لعمل، 

و�عتماد �مل�شار�ت و�لرتب �ملهنية، و�لرتقاء بالأد�ء 

�آل��ي��ات  وت��ط��وي��ر  �ل��ع��ام للموظفني �حل��ك��وم��ي��ني، 

�لفردي  �لأد�ء  �ملوظفني وربط  ��شتقطاب وتعيني 

باملوؤ�ش�شي. من جانبه، �أ�شاد نائب �لأمني �لتنفيذي 

قبل  م��ن  �مل��ب��ذول  باجلهد  ث��اب��ت،  للإ�شكو�، منري 

ف��ري��ق و���ش��ع �لإط������ار، و�أك����د �أه��م��ي��ة �إد�رة �مل����و�رد 

�لب�شرية باعتبارها �أحد �أهم �لوظائف يف �لإد�ر�ت 

�لعامة لكونها متد هذه �لأخرية باملو�رد �لب�شرية 

�لكفوؤة �لتي تكفل جناحها، �لأم��ر �لذي ي�شتدعي 

�ل�شتثمار بها وتطويرها على �ل�شكل �حل�شن.

و�أ������ش�����اف �أن ه�����ذ� �ل��ع��م��ل ي��ع��رب ع����ن ق��ن��اع��ة 

و�لإ���ش��ك��و�   �لعربية  �ل����دول  جممل  ب��ني  م�شرتكة 

�لإد�ر�ت  و�إ�شلح  �لب�شرية  �مل��و�رد  باأهمية تطوير 

عملية  لنجاح  �أ�شا�شية  كركيزة  �لعامة  و�ملوؤ�ش�شات 

�لتنمية �مل�شتد�مة وحتقيق �أه��د�ف خطة �لتنمية 

�أبعادها، كما �حتوت �لندوة على مد�خلت  بكافة 

�مل�شاركة  �لعربية  �ل��دول  من  �مل�شوؤولني  كبار  من 

)جمهورية م�شر �لعربية، مملكة �لبحرين، دولة 

�لعر�قية،  �جلمهورية  ٌع��م��ان،  �شلطنة  فل�شطني، 

�مل��غ��رب��ي��ة ( ح��ول  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، �ململكة  �جل��م��ه��وري��ة 

تقودها  �ل��ت��ي  �لإ���ش��لح��ي��ة  و�ل�شيا�شات  �ل��رب�م��ج 

�لدول �لعربية و�ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية 

�لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  جمال  يف   ARADO(ِ(

ومدى �ن�شجامها مع �أه��د�ف �لإط��ار وم�شامينه، 

م���ع �ل��رتك��ي��ز ب�شكل �أ���ش��ا���ش��ي ع��ل��ى �لح��ت��ي��اج��ات 

�مل��ط��ل��وب��ة لإدخ������ال م��ف��ه��وم �ل���ك���ف���اء�ت يف عملية 

�لعمومية،  �ل��وظ��ي��ف��ة  �أن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث 

توفرها  �ملفرت�ض  �لكفاء�ت  حتديد  يف  خ�شو�شا 

يف كل وظيفة من �لوظائف �لقيادية �لعليا. وياأتي 

�لكو�در  �مل�شرتك لكفاء�ت  �لعربي  �لإط��ار  �إط��لق 

تبادل  على  �رتكزت  ت�شاركية  ملنهجية  وفقاً  �لعليا 

�لعربية  �ل��دول  �خل��رب�ت و�ل�شتفادة من جت��ارب 

�إط��ار  وتطوير  �إع����د�د  جم��ال  يف  �لبع�ض  بع�شهم 

�لكفاء�ت ليلم�ض �مل�شاكل و�ل�شعوبات �حلقيقية 

�لتي تعرت�ض عمل �لإد�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية 

ومو�جهة �لنق�ض يف �لأدو�ت و�ملنهجيات و�لنماذج 

للفئات  خا�شة  �لب�شرية  �مل����و�رد  لإد�رة  �حلديثة 

�لهيكلية  �لبنية  �خ��ت��لف  م��ن  ب��ال��رغ��م  �لقيادية 

للقطاع �لعام يف �لدول �لعربية و�لأطر �لت�شريعية 

و�لقانونية �لتي حتكم �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف هذه 

�لدول.

االنباط- الرمثا

��شتمرت  جهود  وبعد  �ملعنية  �جلهات  متكنت   

“قلب”  �شاحنة  �شاعة من حترير   13 �أك��رث من 

ع��ل��ق��ت ب��ج�����ش��ر ل��ل��م�����ش��اة د�خ�����ل م��دي��ن��ة �حل�����ش��ن 

�ل�شناعية يف �إربد.

طويلة،  �شاعات  �حلادثة  مع  �لتعامل  و��شتمر 

حيث جرى �ح�شار عدد من �لر�فعات “ون�شات” 

وفك �جز�ء من ج�شر �مل�شاة لتحرير �جلزء �خللفي 

من “�لقلب” �لذي علق بج�شر �مل�شاة،و�نز�له �ىل 

�لر���ض. وقال مدير مدينة �حل�شن �ل�شناعية يف 

�إربد هاين ذيابات لوكالة �لنباء �لردنية “برت�” 

جرت �لعديد من �ملحاولت لن��ز�ل �لقلب �لذي 

ع��ل��ق بج�شر �مل�����ش��اة، ح��ي��ث ج���رى ت��اأم��ني �مل��ع��د�ت 

�ل���لزم���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �حل���ادث���ة، وج����رى �ن���ز�ل 

�ل�شاحنة دون ��شر�ر .

االنباط- عمان

  وق��ع وزي���ر �مل��ي��اه و�ل���ري �ل��دك��ت��ور معت�شم 

ل���لإد�رة  �ل��ع��ام  �لأم���ن  وم�شاعد مدير  �شعيد�ن 

�بو  �للوج�شتي �لعميد �لركن معت�شم  و�لدعم 

�شتال، �م�ض �خلمي�ض، مذكرة تفاهم تهدف �ىل 

�ملياه  موؤ�ش�شات قطاع  �لتعاون بني  �أط��ر  تعزيز 

و�لد�رة �مللكية حلماية �لبيئة و�ل�شياحة يف �نفاذ 

�لقو�نني �ملعمول بها حلماية �مل�شادر �ملائية من 

�لتلوث و�لعتد�ء و�شبط كل �ملخالفات �ملتعلقة 

مبتابعة  �حلكومة  �هتمام  �شعيد�ن،  و�أك��د  بها. 

وحماية �مل�شادر �ملائية ومنع تلوثها، م�شري� �إىل 

�أوجه  تاأتي يف �شياق �جلهود لتعزيز  �أن �ملذكرة 

�لتعاون مع مديرية �لأمن �لعام و�لإد�رة �مللكية 

حلماية �لبيئة و�ل�شياحة يف كافة مناطق �ململكة 

تهدف  �مل��ذك��رة  �إن  وق����ال،  �مل��خ��ال��ف��ني.  ل�شبط 

�أ�ش�ض  �أي�شا �ىل حماية �مل�شادر �ملائية، ولو�شع 

وخطط عمل عملياتية وتدريبية ووقائية تتيح 

للحد  �شويا  و�لعمل  �جلهود  توحيد  للجانبني 

من �ي �عتد�ء وحتقيق �لردع �لعام على جميع 

�ملقدر�ت �ملائية �لتي تعاين من حتديات كبرية 

وتطبيق �ح��ك��ام �ل��ق��ان��ون، و�ت��خ��اذ م��ا يلزم من 

�ج��ر�ء�ت �إد�ري��ة وقانونية حلمايتها من خلل 

زي��ادة ع��دد �ل��ك��و�در من �شباط �رت��ب��اط �لد�رة 

�مللكية حلماية �لبيئة و�ل�شياحة �مللحقني، لدى 

�ل��وز�رة و�شلطة �ملياه و�شلطة و�دي �لردن من 

�ل�شتجابة  وتقليل زمن  �لتن�شيق  ت�شريع  �أج��ل 

لأي �شكوى �و �عتد�ء. و�أ�شاف، �ن و�قعنا �ملائي 

يفر�ض علينا ��شتنها�ض كافة �جلهود حلماية كل 

قطرة ماء ومنع �لتعدي عليها و�عادة تاأهيل هذه 

�مل�شادر مبا يكفل �لوقوف بوجه كل من يحاول 

�ل���ش��ر�ر  �و  �شرعية  غ��ري  بطريقة  ��شتغللها 

مب�شالح �مل��و�ط��ن��ني م��ن خ��لل زي���ادة عمليات 

�لرقابة على تلك �مل�شادر، مبينا �ن جلان تقوم 

باإعد�د �تفاقية حلماية منظومة مياه �لدي�شي 

من �ي �عتد�ء �لتي تعد و�حدة من �هم �مل�شادر 

�ملائية لتزويد مياه �ل�شرب يف �ململكة. من جهته، 

�و�شح �لعميد �لركن �بو �شتال �نه ومبتابعة من 

مدير �لأمن �لعام فان هذ� �لمر يلقى �هتماما 

كبري� من مديرية �لمن �لعام و�جهزتها خا�شة 

�لدولة لإنفاذ  ملوؤ�ش�شات  �لتنفيذي  �ل��ذر�ع  و�ن��ه 

�لقانون ك�شابطة عدلية لتنفيذ �حكام  �شلطة 

�ن  موؤكد�  �لوطنية،  �ملقدر�ت  وحماية  �لقانون 

تعترب  و�ل�شياحة  �لبيئة  �مللكية حلماية  �لد�رة 

�أهم �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني ل��وز�رة �ملياه  من 

و�لري يف حماية �مل�شادر �ملائية. وبني �بو �شتال 

�نه ومنذ �ن�شاء �لد�رة �مللكية فاإنها تعمل جنبا 

�ىل جنب من �أجل حتقيق �لأمن �ملائي للمملكة، 

�لتي  �لتفاهم  �ن توقيع ملحق مذكرة  م�شيفا 

�لتعاون  �وج��ه  كافة  لتعزيز  تاأتي  �ليوم  ج��اءت 

�لبناء �لذي يرتكز على خطط عملياتية ورقابية 

لل�شتمر�ر  وو��شحة  تدريبية حمددة  وبر�مج 

يف �لرتقاء مب�شتويات �لرقابة و�شبط كل من 

ي��ح��اول �لع��ت��د�ء على م��ي��اه �لردن��ي��ني. ولفت 

�ب��و �شتال �ىل �ن ه��ذه �ملذكرة �شتو�شع عمليات 

من  بتوجيه  �ل�شرطية  �لج��ه��زة  كافة  ����ش��ر�ك 

مدير �لأمن �لعام يف جميع مناطق �ململكة مع 

زيادة �عد�د �لكو�در وتكثيف �جلولت �مليد�نية 

ل�شبط كافة �ملخالفني ملا لذلك من �آثار مدمرة 

على م�شادرنا �ملائية �ملحدودة وحمايتها، �إ�شافة 

وز�رة  ممتلكات  حلماية  �ملتو��شلة  �جلهود  �ىل 

�ملياه و�لري.



االقت�صادي
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 االنباط-عمان

الدكتور  الدولة لال�ستثمار،  و�سوؤون  العمل  وزير  قال 

م��ع��ن ق��ط��ام��ن، اإن ه��ن��اك ف��ج��وات ج��ن��دري��ة وج��غ��راف��ي��ة 

حتول دون م�ساركة املراأة اقت�سادياً.

وذك����رت ال������وزارة، يف ب��ي��ان ام�����س اخل��م��ي�����س، ان وزي��ر 

ال��ع��م��ل ���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة ت��وف��ر ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ح��ول 

املراأة. ت�سغيل 

وب���ن ال���وزي���ر يف ن����دوة ح���واري���ة ب��ع��ن��وان »���س��اح��ب��ات 

اخلدمية:  القطاعات  يف  وم�ساهمتهن  وامل��ه��ن  الأع��م��ال 

احلكومة  اأن  وال��دع��م«،  احلماية  و�سيا�سات  النمو  اآف���اق 

ق��دم��ت ح��زم��ة م��ن ال��ق��رو���س ل��دع��م ري����ادة ال�����س��ب��اب يف 

 350 بنحو  املحافظات  يف  املعلومات  تكنولوجيا  جم��الت 

األف دينار، كما ر�سدت 200 مليون دينار للمحافظة على 

وظائف 180 األف اأردين �سمن برنامج حماية.

ملتقى  عقدها  التي  ال��ن��دوة  خ��الل  القطامن  ولفت 

م��ع مركز  ب��ال��ت��ع��اون  الأردين،  وامل��ه��ن  الأع���م���ال  ���س��ي��دات 

زووم،  تطبيق  عرب  موؤخرا  اخلا�سة  الدولية  امل�سروعات 

اإىل ���س��ع��ف ج��اه��زي��ة ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة وب��خ��ا���س��ة 

اخلدمات الفكرية يف مواءمة الثورة القت�سادية الرابعة 

والتحول الرقمي، وجميعها ق�سايا ذات اأولوية للمرحلة 

القادمة على حد اعتباره.

من جهته، اأكد نائب رئي�س غرفة جتارة الأردن وممثل 

�سارك  التي  الندوة  يف  الرفاعي،  جمال  اخلدمات،  قطاع 

القطاعات  اأن  وخ��ارج��ه،  الأردن  م��ن  م�سارك   100 فيها 

50 قطاعا، ت�سررت ب�سدة من  التي ت�سم نحو  اخلدمية 

ثلث  يف  ت�سهم  اأنها  اىل  م�سرا  كورونا،  جائحة  تداعيات 

باملئة   17 عن  يزيد  ما  وت�سّغل  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 

من الأردنين.

اقت�سادية  اإنقاذ  حزمة  بتخ�سي�س  الرفاعي  وطالب 

تخ�سي�س  فيها  يتم  التي  اخلدمية،  للقطاعات  عاجلة 

ن�����س��ب��ة ل�����س��اح��ب��ات الأع�����م�����ال ال�������س���غ���رة م����ن خم��ت��ل��ف 

ال�سركات  13 باملئة من  اأن نحو  اململكة، مبينا  حمافظات 

التحدي  واأن  متتلكها،  اأو  امل���راأة  فيها  ت�����س��ارك  امل�سجلة 

الأك����رب ال����ذي ي��واج��ه ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة ه��و �سعف 

اأو توقفه. ال�سيولة والطلب 

اإل��ك��رون��ي��ة  من�سة  �ستخ�س�س  ال��غ��رف��ة  ان  وا����س���اف 

توفر  املقبل،  العام  خ��الل  اخلدمية  القطاعات  لبيانات 

للخدمات الفكرية. معلومات حولها، وتقدم ت�سنيفاً 

الأعمال  �ساحبات  ملتقى  رئي�سة  لفتت  جانبها،  من 

واملهن الأردين تغريد النفي�سي، اىل اأهمية تعزيز احللول 

ال��ت�����س��اوري��ة ب���ن م��وؤ���س�����س��ات دع���م الأع���م���ال واحل��ك��وم��ة 

بالتعاون مع املنظمات الدولية وامل�ساندة لالأعمال.

�سعبان  ك��رمي  اخلا�سة  امل�سروعات  مركز  مدير  واك��د 

اه��م��ي��ة ه����ذا ال���ن���وع م���ن احل���������وارات، ل���ل���خ���روج ب��ح��ل��ول 

مع  ال�����س��راك��ة  مثمناً  الأزم����ات،  خ��الل  خا�سة  ت�ساركية، 

اخل��روج  من  للتمكن  الأردن  يف  الأع��م��ال  دع��م  موؤ�س�سات 

من الأزمة بنجاح.

وع���ر����س خ����الل ال���ن���دوة ن��ت��ائ��ج درا����س���ة ح����ول ق��ط��اع 

للتعاون  الأملانية  الوكالة  نفذتها  الأردن  يف  ال�ست�سارات 

ال�����دويل، ب��ي��ن��ت ف��ي��ه اأن ق��ط��اع ال���س��ت�����س��ارات م���ن اأك���رب 

 38 بلغت  بن�سبة  الن�ساء  توظيف  حيث  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات 

املحلي  الناجت  يف  ال�ست�سارات  قطاع  م�ساهمة  واأن  باملئة، 

 262 اإىل   ،2014 ع��ام  م��ل��ي��ون   206 م��ن  ارت��ف��ع  الج��م��ايل 

مليون عام 2016.

القطامين: فجوات جندرية وجغرافية تحول دون 
مشاركة المرأة اقتصاديا

نقابة االلبسة: الطرود البريدية تؤثر 
على المبيعات المحلية

وزير النقل والسفير الهندي يبحثان تعزيز 
العالقات الثنائية

قطاع الصناعات الجلدية يثمن تمديد 
مغادرة العمالة الوافدة

البنك األوروبي يقدم دعما ماليا للشركة 
األردنية للطاقة المركزية

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 4ر3 مليون دينار

االنباط-برتا

 اأك����د ن��ق��ي��ب جت���ار الأل��ب�����س��ة والأق��م�����س��ة 

والأحذية منر دية، اأن ال�سركات الجنبية 

الأول  امل�ستفيد  ه��ي  اململكة  خ��ارج  العاملة 

وال���وح���ي���د م����ن ال���ت���ج���ارة ال���ت���ي ت���ت���م ع��رب 

ال�سركات  ح�ساب  على  ال��ربي��دي��ة،  ال��ط��رود 

على  و�سرائب  ر�سوما  تدفع  التي  املحلية 

م�����س��ت��وردات��ه��ا م��ن ال��ب�����س��ائ��ع، وت��ع��اين من 

ظروف اقت�سادية �سعبة، ونق�س ال�سيولة، 

م���ا فر�سته  ب�����س��ب��ب  الل���ت���زام���ات،  وت���راك���م 

جائحة كورونا من تداعيات.

ودع����ا دي���ة يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 

الأردن�����ي�����ة )ب�������را( ام�������س اخل���م���ي�������س، اىل 

امل���������س����اواة ب����ن ال���ر����س���وم امل���ف���رو����س���ة ع��ل��ى 

ال��ط��رود ال��ربي��دي��ة وم�����س��ت��وردات ال��ت��ج��ارة 

ال�ستمرار  على  الثانية  مل�ساعدة  التقليدية 

بالتزاماتها ورفع مبيعاتها. والوفاء 

ال����ط����رود  ع�����دد  ارت�����ف�����اع  اإن  واأ�������س������اف، 

العام  األف طرد  الربيدية اىل مليون ومئة 

امل�ستهلكن لل�سراء  اأن توجه  احلايل، يوؤكد 

وهو  جداً،  كبر  الإلكرونية  املن�سات  عرب 

م��ا ي��ف��ر���س حت��دي��اً ك��ب��راً اأم����ام ال�����س��رك��ات 

امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��م��ل ر����س���وم���اً و���س��رائ��ب 

ال�ستراد،  عند  باملئة   50 تتجاوز  مرتفعة 

10 باملئة املفرو�سة  ول ميكن مقارنتها مع 

على الطرود الربيدية.

الطرود  ف��اإن  اجل��م��ارك،  دائ��رة  وبح�سب 

ذات القيم الأقل من 100 دينار يتم التعامل 

م��ع��ه��ا م����ن خ�����الل امل��ن�����س��ة الإل���ك���رون���ي���ة 

بن�سب  ال���ط���رود  ع��ل��ى  ال���ر����س���وم  وت�����س��ت��ويف 

ال��ت��ي  ال�����س��ل��ع��ة  اأن  اىل  م�����س��رة  وا����س���ح���ة؛ 

100دي��ن��ار  اإىل  دي��ن��ارا   50 ب��ن  ثمنها  يبلغ 

 10 بواقع  خدمات  بدل  ر�سوم  ا�ستيفاء  يتم 

يتم  دي��ن��ارا   50 م��ن  الأق���ل  وال�سلع  دن��ان��ر، 

5 دنانر. ا�ستيفاء ر�سوم عليها بواقع 

االنباط-عمان

بحث وزير النقل املهند�س مروان اخليطان، 

حليم،  اأن��ور  اململكة  لدى  الهندي  ال�سفر  مع 

�سبل تعزيز العالقات الثنائية يف جمال النقل 

بن البلدين، واآليات تطوير ال�سراكة بينهما.

واأك����د اخل��ي��ط��ان ل���دى ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ال�سفر 

حليم يف ال��وزارة ام�س اخلمي�س، عمق ومتانة 

ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن 

ن��ظ��ره  اإىل  ال�������س���دي���ق���ن، حم���م���ال حت���ي���ات���ه 

بينهما  ق��ري��ب  ل��ق��اء  اإىل  م��ع تطلعه  ال��ه��ن��دي، 

النقل  بقطاع  املتعلقة  كافة،  العقبات  لتذليل 

مبختلف اأمناطه ملا فيه م�سلحة اجلانبن.

مبا  حليم  اأن���ور  ال�سفر  اأ���س��اد  جهته،  م��ن 

ت��ت��م��ت��ع ب���ه امل��م��ل��ك��ة مب���وق���ع ا���س��رات��ي��ج��ي يف 

الهندين  امل�ستثمرين  اهتمام  مبديا  املنطقة، 

يف القت�ساد الأردين ب�سكل خا�س.

الهندي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اأن  حليم  واأك����د 

يبحث عن �سراكات حقيقية يف كل القطاعات، 

وخا�سة قطاع النقل باأمناطه املختلفة.

 االنباط-عمان

ث��م��ن مم��ث��ل ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة 

املهند�س  الردن  �سناعة  غرفة  يف  واملحيكات 

بتمديد  ال��وزراء  ق��ادري، قرار جمل�س  ايهاب 

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

الأردن������ّي������ة ال���ع���ام���ل���ة يف ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات 

اجللدية واملحيكات لال�ستفادة من الإعفاءات 

املمنوحة لها حتى 31 اأيار املقبل.

التي  جل�سته  يف  ال�����وزراء  جمل�س  وواف����ق 

املوعد  ت��اري��خ  مت��دي��د  على  الرب��ع��اء،  عقدها 

النهائي ملغادرة العمالة غر الأردنّية اأرا�سي 

املمنوحة  الإع��ف��اءات  من  لال�ستفادة  اململكة 

لها حتى نهاية ايار املقبل.

واملعيقات  لل�سعوبات  نظراً  القرار  وياأتي 

واإغ���الق  ك��ورون��ا،  ب��ه��ا ج��ائ��ح��ة  ت�سّببت  ال��ت��ي 

ال��ع��دي��د م��ن ال���دول مل��ط��ارات��ه��ا، م��ا ح��ال دون 

ا����س���ت���ف���ادة ال���ع���دي���د م���ن ال���ع���ّم���ال ال��راغ��ب��ن 

باملغادرة من هذه الإعفاءات.

املهند�س قادري يف ت�سريح �سحفي،  واكد 

نتيجة  ي���اأت���ي  ال���ق���رار  ان  اخل��م��ي�����س،  ال���ي���وم 

بت�سويب  الأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة  م��ط��ال��ب��ة 

اأو���س��اع ال��ع��م��ال��ة ال��واف��دة ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع 

انتهت  ممن  واملحيكات  اجللدية  ال�سناعات 

ت�ساريح عملهم وعقودهم.

ولفت اىل ان غرفة �سناعة الردن طالبت 

للعمالة  العفاء  فرة  بتمديد  العمل  وزارة 

ال���واف���دة مم���ن ان��ت��ه��ت ع��ق��وده��م وت�����س��اري��ح 

عملهم اثناء جائحة فرو�س كورونا.

من  تتمكن  مل  ال��واف��دة  العمالة  ان  وق��ال 

م���غ���ادرة امل��م��ل��ك��ة ج����راء اغ����الق م��ط��ار امللكة 

ايلول  �سهر  من  الثامن  حتى  ال��دويل  علياء 

امل��ا���س��ي وت�����س��ي��ر ال���رح���الت ب��احل��د الأدن����ى، 

ال���رح���الت اجل���وي���ة بعد  ت�����س��م��ل  يف ح���ن مل 

والهند  بنغالد�س  مثل  دول  امل��ط��ار  ت�سغيل 

و�سرلنكا.

متديد  ان  على  ال��ق��ادري  املهند�س  و���س��دد 

على  احل��ف��اظ  يف  �سي�سهم  الإع���ف���اءات  ف���رة 

دمي���وم���ة ع��م��ل ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة 

واملحيكات.

 االنباط-عمان

ق�����دم ال���ب���ن���ك الأوروب����������ي لإع��������ادة الإع����م����ار 

5ر1  بقيمة  ط��ارئ��ا  ائتمانيا  ت�سهيال  والتنمية 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��ي��ول��ة 

امل��رك��زي��ة،  للطاقة  الأردن��ي��ة  ال�سركة  العاجلة 

الناجمة عن تاأثرات جائحة فرو�س كورونا.

وقال البنك يف بيان �سحفي ام�س اخلمي�س، 

النفقات  تغطية  يف  �سي�ساعد  التمويل  ه��ذا  اإن 

اليومية مثل الرواتب والكهرباء والوقود.

الأوروب��ي  البنك  من  املقدم  التمويل  وياأتي 

املرونة«  »اإطار  �سمن  والتنمية  الإعمار  لإعادة 

مليارات   4 قيمته  تبلغ  وال���ذي  للبنك  ال��ت��اب��ع 

من  املت�سررين  احلالين  العمالء  لدعم  يورو 

الأزمة.

وتعد �سركة »الأردنية للطاقة املركزية« اأول 

املركزي  والتربيد  للتدفئة  مرفق طاقة خا�س 

املتو�سط،  و�سرق  جنوب  منطقة  م�ستوى  على 

الأردن  يف  للطاقة  حمطة  اأول  وتدير  ومتتلك 

- واملنطقة.

وك�����ان ال��ب��ن��ك الأوروب��������ي لإع�������ادة الإع���م���ار 

ب��ن��اء املحطة  ���س��ارك يف مت��وي��ل  وال��ت��ن��م��ي��ة ق��د 

بقيمة 100 مليون دولر يف عام 2014.

ووق���ع ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��م��وي��ل اجل��دي��دة ك��ل من 

ال��رئ��ي�����س الإق��ل��ي��م��ي مل��ن��ط��ق��ة ����س���رق امل��ت��و���س��ط 

بالبنك فيليب تر وورت، ورئي�س جمل�س اإدارة 

�سركة الأردنية للطاقة املركزية عامر الفايز.

ع��ام  يف  الأردن  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه  ب���داي���ة  وم���ن���ذ 

لإع������ادة  الأوروب����������ي  ال���ب���ن���ك  ا���س��ت��ث��م��ر   ،2012

ي��ورو  مليار  4ر1  ي��ق��ارب  م��ا  والتنمية  الإع��م��ار 

54 م�سروعا يف اقت�ساد اململكة، حيث تتمثل  يف 

ال��ط��اق��ة  دع����م  يف  الأردن  يف  ال��ب��ن��ك  اأول����وي����ات 

وتعزيز  ال�سركات اخلا�سة،  امل�ستدامة، ومتويل 

التحتية. البنية  اإ�سالح 

 االنباط-عمان

اأغ���ل���ق���ت ب���ور����س���ة ع���م���ان ام�������س اخل��م��ي�����س، 

على  موزعة  �سهم،  مليون  3ر3  على  تداولتها 

4ر3  اإجمالية بلغت  1654 عقدا بقيمة تداولت 

مليون دينار. 

ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  ال���ب���ور����س���ة  م���وؤ����س���ر  وارت����ف����ع 

12ر0 ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة م��ع اأغ���الق  1615ب��ن�����س��ب��ة 

ال�سابقة.  اجلل�سة 

بينما  ���س��رك��ة،   30 اأ���س��ه��م  اأ���س��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 

وا�ستقرت  �سركة،   30 اأ�سهم  اأ���س��ع��ار  انخف�ست 

اأ�سعار اأ�سهم 43 �سركة اأخرى.

»صناعة عمان« تبحث تعزيز العالقات االقتصادية مع أوكرانيا

تجارة عمان وجمعية إنتاج توقعان مذكرة تعاون

االنباط-عمان

الأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  اأع���رب 

وع�����م�����ان امل����ه����ن����د�����س ف���ت���ح���ي اجل���غ���ب���ر 

ال���ع���الق���ات  ت���ت���ط���ور  اأم����ل����ه ف����ى ان  ع����ن 

ب�سكل  واأوكرانيا  الأردن  القت�سادية بن 

امل��ق��ب��ل��ة، خ�سو�سا  ال��ف��رة  خ���الل  اأك���رب 

ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل  واأن 

حيث  دولر،  م��ل��ي��ون   180 ال���  ي��ت��ج��اوز  ل 

اوكرانيا  اىل  الأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  بلغت 

العام املا�سي ما قيمته 10 مالين دولر 

م��ق��اب��ل م�����س��ت��وردات م��ن��ه��ا ب��ل��غ��ت ح��وايل 

170 مليون دولر.

وق����ال اجل��غ��ب��ر خ���الل اإ���س��ت��ق��ب��ال��ه يف 

مبنى الغرفة، �سفرة اأوكرانيا يف اململكة 

م��رو���س��الف��ا ���س��رب��ات��ي��وك وال�����س��ك��رت��ر 

ال���ث���ال���ث يف ال�������س���ف���ارة اأول���ي���ن���ا رو����س���ول، 

بح�سور نائب رئي�س جمل�س ادارة غرفة 

�سناعة عمان اأحمد اخل�سري، ان الأردن 

ي�����س��ك��ل م��ن��ط��ق��ة ج�����ذب ل��ال���س��ت��ث��م��ارات 

اخل��ارج��ي��ة م��ن خ��الل موقعه اجل��غ��رايف 

املتميز الذي يجعله بوابة ل�سواق العراق 

اتفاقيات  ان  كما  اخلليجية،  وال���س��واق 

التجارة احلرة التي وقعها الأردن، جتعل 

مفتوحة  العامل  دول  من  العديد  ا�سواق 

ام���ام ال�����س��ادرات الردن���ي���ة، م�����س��را اىل 

بتنظيم  ترحب  عمان  �سناعة  غرفة  ان 

زيارة لوفد اقت�سادي اأردين اىل اأوكرانيا 

ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات الق��ت�����س��ادي��ة 

ب���ن ال���ب���ل���دي���ن، وك���ذل���ك ف��ان��ه��ا ت��رح��ب 

العمال  رج��ال  من  لوفد  زي��ارة  بتنظيم 

ت�سمح  عندما  الأردن،  اىل  الوك��ران��ي��ن 

الظروف بذلك.

اق��ام��ة  م��ن جهته دع��ا اخل�����س��ري اىل 

ا����س���ت���ث���م���ارات م�����س��رك��ة ب����ن ال��ب��ل��دي��ن 

ال�������س���ن���اع���ات  جم�������ال  يف  وخ���������س����و�����س����ا 

الغذائية، موؤكدا على املزايا ذات الهمية 

ان  اىل  م�سرا  البلدين،  ل��دى  الن�سبية 

اوك��ران��ي��ا  م��ن  الردن  م�����س��ت��وردات  اب����رز 

النباتية  والزيوت  وال�سلب  احلديد  هي 

�سادرات  تركزت  فيما  القمح،  ومنتجات 

ال�����س��اع��ات  يف  اوك���ران���ي���ا  اىل  الأردن�����ي�����ة 

الكيماوية وال�سمندة، المر الذي ي�سر 

ال�سادرات  تنوع كبر يف  وج��ود  اىل عدم 

ان  ميكن  اوكرانيا  ان  رغم  امل�ستوردات  و 

الأولية  امل��واد  من  للعديد  م�سدرا  تكون 

الأردنية. الالزمة لل�سناعات 

امل�������س���ارك���ة  اىل  اخل���������س����ري  وا�������س������ار 

اردنية تعمل يف قطاع  الناجحة ل�سركات 

 )21( ال���  ال��دورة  يف  الغذائية  ال�سناعات 

مل��ع��ر���س ك��ي��ي��ف ال���ع���امل���ي ال�����ذي اأق���ي���م يف 

ت�سّهل  ان  يف  ام��ل��ه  ع��ن  معربا  اأوك��ران��ي��ا، 

عملية  الردن  يف  الوك��ران��ي��ة  ال�����س��ف��ارة 

العمال  لرجال  الدخول  تاأ�سرات  منح 

نظرائهم  للقاء  اأوكرانيا  اىل  الأردن��ي��ن 

ت��وق��ي��ع م��ذك��رة تفاهم  ه��ن��اك، ودع���ا اىل 

�سناعة  وغرفة  الأوكرانية  ال�سفارة  بن 

امل�سرك  للتعاون  ب��ن��ودا  تت�سمن  عمان 

ب����ن اجل���ه���ت���ن مب����ا ي�����س��ه��م يف ت��ذل��ي��ل 

ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��ر���س ح�����س��ول رج��ال 

الع����م����ال الأردن����ي����ن ع��ل��ى ال��ت��ا���س��رات 

اللزمة لدخول اوكرانيا.

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا اأو������س�����ح�����ت ال�������س���ف���رة 

اآفاقا كبرة لتعزيز  اأن هناك  الأوكرانية 

ال���ع���الق���ات الق��ت�����س��ادي��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

داع��ي��ة اىل ال��ب��دء ب��اع��داد م�����س��ودة اولية 

لت��ف��اق��ي��ة جت�����ارة ح����رة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن، 

وط���ال���ب���ت ال���غ���رف���ة ب���ت���زوي���ده���ا ب��ق��ائ��م��ة 

امل��ن��ت��ج��ات ذات الول���وي���ة ال��ت��ي ي��ج��ب ان 

على  م�سددة  التفاقية،  ه��ذه  تت�سمنها 

اهمية عقد لقاءات عمل ثنائية بن رجال 

اململكة،  ونظرائهم يف  الأوك��ران  العمال 

يف  اأردنية  �سفارة  وج��ود  عدم  ان  م�سيفة 

تزيز  ام��ام  كبرا  عائقا  ي�سكل  اوكرانيا، 

ان�ساء  متمنية  البلدين،  ب��ن  ال��ع��الق��ات 

الوكرانية،  العا�سمة  يف  اردنية  قن�سلية 

الدخول  ت��اأ���س��رات  منح  ت�سهيل  لغايات 

ال�سياح  من  بذلك  للراغبن  الأردن  اىل 

ورجال العمال من اأوكرانيا.

 االنباط-عمان

وق���ع���ت غ���رف���ة جت������ارة ع���م���ان وج��م��ع��ي��ة 

����س���رك���ات ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات والت�������س���الت 

»اإن����ت����اج« ام�����س اخل��م��ي�����س، م���ذك���رة ت��ع��اون، 

ل���دع���م ت���وج���ه���ات ال���غ���رف���ة يف م�����س��روع��ه��ا 

الرقمي. للتحول 

تنفيذ  �سيتم  التعاون  مذكرة  ومبوجب 

ا���س��ت��ب��ان��ة لأع�������س���اء غ���رف���ة جت�����ارة ع��م��ان 

تواجه  التي  التكنولوجية  الفجوات  ملعرفة 

اأع���م���ال���ه���م، اىل ج���ان���ب ع��ق��د ف��ع��ال��ي��ة عرب 

الت�����س��ال ع��ن ُب��ع��د ل���س��ت��ع��را���س ال��ف��ج��وات 

وال��ت��وع��ي��ة ح���ول اأه��م��ي��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 

والتعرف على الحتياجات بهذا اخل�سو�س 

احللول  تطبيق  مرحلة  اىل  الو�سول  قبل 

الرقمية.

وق���ال رئ��ي�����س غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان خليل 

احل����اج ت��وف��ي��ق، ان م���ذك���رة ال��ت��ع��اون ت��اأت��ي 

بالتزامن مع بدء الغرفة لتنفيذ م�سروعها 

اخلا�س بالتحول الرقمي خلدماتها ب�سكل 

ومتطورة  نوعية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  ك��ام��ل، 

واخلدمية  التجارية  للقطاعات  ومتكاملة 

ال���ع���ام���ل���ة ب���ال���ع���ا����س���م���ة وال���ت�������س���ه���ي���ل ع��ل��ى 

اأعمالهم. اإجناز  منت�سبيها يف 

الت���������س����الت  ق����ط����اع  اأن  اىل  وا�������س������ار 

من  يعترب  باململكة  املعلومات  وتكنولوجيا 

للقطاعات  وامل��م��ّك��ن��ة  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

القت�سادية الأخرى وم�ساندتها يف ت�سهيل 

اإجن�����از اأع��م��ال��ه��ا ب�����س��ه��ول��ة ب��خ��ا���س��ة خ��الل 

ال�ستثنائية. الظروف 

تاأتي  املذكرة  اأن  اىل  توفيق  احل��اج  ون��وه 

ل��ت��وث��ي��ق ال�����س��راك��ة وت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون بن 

جتارة  ا�ستعداد  موؤكدا  واجلمعية،  الغرفة 

ع���م���ان ل��ل��ت��ع��اون م���ع ال�����س��رك��ات ال��ري��ادي��ة 

الأردنية لال�ستفادة من الأفكار التي لديها 

يف تطوير خدماتها.

ب����دوره، ا���س��ار رئ��ي�����س هيئة امل��دي��ري��ن يف 

ب�سار حوامدة، اىل  الدكتور  »اإنتاج«  جمعية 

وبات  رفاهية،  يعد  مل  الرقمي  التحول  اأن 

جليا  ذل��ك  وظهر  الأهمية  غاية  يف  ق�سية 

خالل جائحة فرو�س كورونا.

يعترب  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ان  اىل  ول��ف��ت 

م����ن الأول������وي������ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات 

التجارية واخلدمية لغايات اإجناز الأعمال 

�سل�س وب�سيط. ب�سكل  واملعامالت 

واأك�����د ال��دك��ت��ور ح���وام���دة دع���م »اإن���ت���اج« 

الرقمي  حتولها  م�سروع  يف  عمان  لتجارة 

ويف خ��دم��ات��ه��ا الل��ك��رون��ي��ة وب��اإ���س��ن��اد من 

داعيا  للجمعية،  املنت�سبة  ال�سركات  خ��الل 

ال��ب��ي��ان��ات لديها  ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن  ال��غ��رف��ة 

ل��ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا م���ن خ���الل ال�����س��رك��ات 

باململكة. العاملة  الريادية 
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االنباط-وكاالت

هدمت �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي، اليوم 

املحتل  النقب  “العراقيب” يف  قرية  اخلمي�س، 

181 على  الـ  املحتلة(، للمرة  )جنوبي فل�سطني 

التوايل

وذكر �سهود عيان، اأن قوات كبرية من �سرطة 

ت�سمى  ملــا  “يواآف” التابعة  ووحــــدة  الحــتــالل 

ترافقها  احلكومية  النقب”  تطوير  “�سلطة 
“العراقيب”  قــريــة  دهــمــت  وجـــرافـــات  اآلـــيـــات 

و�سرعت بهدم خيام ومنازل الفل�سطينيني فيها

وهـــذه هــي املـــرة الــعــا�ــســرة، الــتــي تــهــدم فيها 

“العراقيب”  اأهـــايل  خــيــام  الحــتــالل،  �سلطات 

املتوا�سعة منذ مطلع العام اجلاري 2020، واملرة 

الـــ 181 منذ بــدء عمليات الــهــدم، لكن الأهــايل 

يعيدون ن�سبها كل مرة

مالحقة  الإ�ــســرائــيــلــيــة  ال�سلطات  وتــوا�ــســل 

امل�ساومة  يرف�سون  الذين  “العراقيب”  �سكان 

على الأر�ــس، وتهدم منازلهم وتدمر حما�سيل 

مالية  وغــرامــات  عقوبات  وتفر�س  مزروعاتهم 

عليهم بحجة البناء دون تراخي�س

ويـــ�ـــســـف مـــراقـــبـــون �ـــســـمـــود اأهـــــــايل قــريــة 

يعيدون  حيث  “الأ�سطوري”،  بـ  “العراقيب” 
بــنــاء اخلــيــام واملــ�ــســاكــن ويــتــ�ــســدون ملخططات 

اقتالعهم وتهجريهم من اأر�سهم يف كل مرة

“العراقيب” وغريها  وتتواىل عمليات هدم 

بها  املـــعـــرف  غـــري  الفل�سطينية  الـــقـــرى  مـــن 

اإ�سرائيلًيا، بدعوى اإقامة منازلها بدون ترخي�س 

على اأرا�ٍس تعود ملكيتها للدولة العربية

اأهــــــايل  تـــهـــجـــري  اإىل  الحـــــتـــــالل  ــــهــــدف  وي

اأرا�سيهم الأ�سلية، ما ميّهد  عن  “العراقيب” 
ل�ستغاللها يف م�ساريع ا�ستيطانية تو�سعية

العراقيب  الحـــتـــالل  �سلطات  هــدمــت  وقـــد 

نوفمرب  ثـــاين/  ت�سرين   19 يــوم   180 الـــ  للمرة 

املا�سي

و”العراقيب” هي قرية فل�سطينية تقع اإىل 

ال�سمال من مدينة بئر ال�سبع يف �سحراء النقب 

)جنوب فل�سطني(، اأقيمت للمرة الأوىل يف فرة 

احلكم العثماين، وتعد واحدة من بني 51 قرية 

عربية يف النقب ل تعرف احلكومة الإ�سرائيلية 

بها

وعملت �سلطات الحتالل منذ عام 1951 على 

اأرا�سيهم،  على  ال�سيطرة  بهدف  �سكانها،  طــرد 

لــلــبــيــوت، يف م�سعى  عــرب عمليات هـــدم وا�ــســعــة 

تعادل  والتي  ال�سا�سعة  الأرا�سي  على  لل�سيطرة 

ثلثي فل�سطني التاريخية

وتعر�ست القرية للهدم ب�سكل كامل من قبل 

يوليو  27 متوز/  بتاريخ  الإ�سرائيلية  اجلرافات 

2010؛ حيث هدمت جميع منازلها و�سردت املئات 

من �سكانها، بحجة البناء دون ترخي�س

فعاود �سكان القرية بناءها من جديد، ليتم 

هدمها مرة بعد اأخرى، كان اآخرها اليوم، حيث 

هدمت اخليم التي ن�سبها اأهايل القرية، بديال 

عن املنازل التي مت هدمها يف املرات املا�سية

ملعركة  رمــــًزا  “العراقيب”  �سمود  واأ�ــســبــح 

املحتل،  الــداخــل  فل�سطينيو  يخو�سها  اإرادات 

وخا�سة يف النقب من اأجل البقاء واحلفاظ على 

الأر�س والهوية من �سيا�سات التهويد

األــف   240 نــحــو  الــنــقــب  �ــســحــراء  ويعي�س يف 

وجتمعات  قـــرى  يف  ن�سفهم  يقيم  فل�سطيني، 

بع�سها مقام منذ مئات ال�سنني

الإ�سرائيلية  الحــتــالل  �سلطات  تعرف  ول 

والتجمعات،  الــقــرى  تلك  لأرا�ـــســـي  مبلكيتهم 

وترف�س تزويدها باخلدمات الأ�سا�سية مثل املياه 

والكهرباء، وحتاول بكل الطرق والأ�ساليب دفع 

العرب الفل�سطينيني اإىل الياأ�س والإحباط من 

اأجل القتالع والتهجري

االنباط-وكاالت

قــوات  قبل  مــن  املبا�سر  ال�ــســتــهــداف  ت�سبب 

الحتالل الإ�سرائيلي، للمزراعني الفل�سطينيني 

اأرا�ــســيــهــم،  مــن  غـــزة، حرمانهم  قــطــاع  جنوبي 

لل�سياج احلدودي  وجني حما�سيلهم، ملحاذاتها 

الفا�سل

وكــانــت قـــوات الحــتــالل وخـــالل توغلها يف 

يون�س  خــان  �سرقي  الزراعية  املواطنني  اأرا�ــســي 

)جنوب قطاع غزة(، و�سعت لفتات مثبتة بع�سي 

خ�سبية كتب عليها باللغتني العربية والعربية، 

عن  بــالــتــوقــف  الفل�سطينيني  تــطــالــب  عــبــارات 

الزراعة يف تلك املنطقة وقلع مزروعاتهم، حتت 

تهديد ا�ستهداف حياتهم

بر�س”  “قد�س  لــــ  مــ�ــســادر حمــلــيــة  وقـــالـــت 

اإن قـــوات الحــتــالل فتحت �سباح الــيــوم نــريان 

اأ�سلحتها بكثافة على املزارعني �سرقي خان يون�س

اإطـــــالق الـــنـــار مل يــ�ــســفــر عن  اأن  واأ�ـــســـافـــت 

اإ�سابات يف الأرواح

وعرب املزارعون الفل�سطينيون عن ا�ستنكارهم 

من تهديد الحتالل الإ�سرائيلي بالقتل، وباإزالة 

مزروعاتهم، مطالبني بتوفري حماية دولية على 

احلدود ال�سرقية لقطاع غزة

بغزة، يف  الفل�سطينية  الــزراعــة  وزارة  وقالت 

الحتالل  قـــوات  اإن  اخلمي�س،  الــيــوم  لها،  بيان 

قــــامــــت �ـــســـبـــاح الــــيــــوم بـــا�ـــســـتـــهـــداف طــاقــمــهــا 

تــواجــدوا يف  الذين  ال�سحفيني  وجمموعة من 

يون�س ل�ستطالع  خــان  �سرق  الفخاري  منطقة 

�سكاوي املزارعني حول منعهم من قبل الحتالل 

للزراعة وجتريف مزروعاتهم يف تلك املنطقة

وترى الــوزارة يف هذا ال�ستهداف” غطر�سة 

اإ�سرائيلية وخرقا للتفاهمات مع الو�سطاء بهذا 

امل�سوؤولية عن حياة  ال�ساأن”، حمملة الحتالل 

املزارعني الذين ي�سعون لقوت اأ�سرهم

واأو�ــســحــت الـــــوزارة، اأنــهــا تتابع مــع منظمة 

للمزارعني  الإ�سرائيلي  املنع  الأحمر،  ال�سليب 

والــــتــــهــــديــــدات  مـــــزارعـــــهـــــم،  اإىل  بــــالــــو�ــــســــول 

الإ�سرائيلية التي متثلت بو�سع لفتات حتذيرية 

باخل�سو�س

وحتظر قــوات الحتالل على الفل�سطينيني 

لل�سريط  املــحــاذيــة  املنطقة  دخـــول  الــقــطــاع،  يف 

احلدودي مل�سافة 300 مر، وتطلق النار وتعتقل 

كل من يتواجد فيها

تــاأثــريات  ذات  مبيدات  ا�ستخدام  اإىل  وتلجاأ 

املحيط  لل�سياج  املــحــاذيــة  املنطقة  يف  خــطــرية، 

بقطاع غـــزة، ملنع الــنــبــاتــات مــن الــنــمــو، واإبــقــاء 

املــنــطــقــة فـــارغـــة كـــي يــتــ�ــســنــى لـــقـــوات اجلــيــ�ــس 

مراقبتها ب�سكل جيد

اأجــود  الــعــازلــة مــن  اأرا�ــســي املنطقة  وتعترب 

اأنواع الأرا�سي الزراعية املوؤهلة بالدرجة الأوىل 

للزراعة الت�سديرية املعروفة ومن اأهمها زراعة 

الربتقال

وبداأ جي�س الحتالل اإن�ساء تلك املنطقة منذ 

العام 2000 م وفر�ست كواقع على املزارعني منذ 

العام 2005 م مع بدء الن�سحاب من امل�ستوطنات 

ال�سرائيلية املتواجدة يف قطاع غزة

انتقدت يف عدة  اأن  و�سبق ملنظمات حقوقية، 

املبيدات،  املزراعني ور�س  ا�ستهداف  لها،  تقارير 

وقالت اإنها “تدل على اأن ال�سلطات الإ�سرائيلية 

يف  املحروقة  الأر�ـــس  �سيا�سة  تطبيق  يف  ممعنة 

�سبب  دون  غـــزة،  مــع  للحدود  املــحــاذيــة  املنطقة 

وا�سح اأو اأي تربير مقنع”

االنباط-وكاالت

اأن  الفرن�سية،  لوباري�سيان  �سحيفة  ك�سفت 

اإميــانــويــل  الفرن�سي  للرئي�س  املخالطني  قائمة 

ــابــتــه بــفــريو�ــس كـــورونـــا رمبــا  مـــاكـــرون بــعــد اإ�ــس

ا اأنها قد تطال عدًدا كبرًيا من  �ستطول، خ�سو�سً

القادة ال�سيا�سيني وامل�سوؤولني ب�سبب وجبة غداء.

تناول  ماكرون  الرئي�س  اإن  ال�سحيفة،  وقالت 

الــذي  كا�ستك�س  جــان  احلكومة  رئي�س  مــع  وجبة 

دخل عزًل �سحًيا بدوره 7 اأيام، وكانت الوجبة بوم 

الثالثاء يف نف�س اليوم الذي دعا فيه “ماكرون” 

الغداء  وجبة  تناول  اإىل  الربملانية  الكتل  روؤ�ــســاء 

ريت�سارد  الــنــواب  جمل�س  رئي�س  جانب  اإىل  معه، 

فريان.

وقالت ال�سحيفة اإنه مل يكن مثرًيا للده�سة اأن 

النواب عن و�سع نف�سه قيد  يعلن رئي�س جمل�س 

مبا�سرة  الإليزيه  ق�سر  بيان  بعد  ال�سحي  العزل 

الذي اأعلن اإ�سابة ماكرون بالفريو�س.

وقـــــال مــكــتــب مــــاكــــرون يف بـــيـــان، اإنـــــه جــرى 

ت�سخي�س اإ�سابة رئي�س اجلمهورية بـ»كوفيد-19« 

الــيــوم، وهــذا الت�سخي�س جــاء بعد اإجـــراء فح�س 

تفاعل البلمرة املت�سل�سل »بي.�سي.اآر« عقب ظهور 

اأول اأعرا�س.

واأ�ـــســـافـــت الــرئــا�ــســة الــفــرنــ�ــســيــة، اأن مــاكــرون 

املقبلة،  ال�سبعة  الأيـــــام  خـــالل  لــلــعــزل  �سيخ�سع 

على  حــالــًيــا  يعكف  الــرئــيــ�ــس  مكتب  اأن  مو�سحة 

حتديد املخالطني املحتملني له، لإبالغهم بالأمر، 

املــعــروف حاليا كيف  اأنــه مــن غــري  اأ�سافت  لكنها 

اأ�سيب بالوباء.

و�سيعزل الرئي�س الفرن�سي نف�سه خالل الأيام 

ال�سبعة املقبلة، لتجنب تف�سي العدوى بكوفيد-19. 

واأو�سحت الرئا�سة الفرن�سية اأن ماكرون �سيوا�سل 

مهامه الرئا�سية لإدارة البالد، واأن كل الجتماعات 

�ستجرى خالل الفرة املقبلة بتقنية الفيديو.

لفتت  الفرن�سية،  ليربا�سيون  �سحيفة  وكانت 

كا�ستك�س،  الفرن�سي جان  رئي�س احلكومة  اأّن  اإىل 

ورئي�س اجلمعية العمومية ريت�سارد فريان، واأمني 

�سيخ�سعون  األيك�س�س كوهلر،  الإليزيه  عام ق�سر 

الرئي�س  مثل  بعد،  عــن  والعمل  ال�سحي،  للعزل 

اإميانويل ماكرون.

االنباط-وكاالت

نـــظـــمـــت جلـــنـــة الأ�ــــــســــــرى املـــحـــرريـــن 

يف قـــطـــاع غــــــزة، يـــــوم اخلـــمـــيـــ�ـــس، وقــفــة 

رواتــبــهــم  بــ�ــســرف  للمطالبة  احتجاجية 

كــــامــــلــــًة اأ�ــــــســــــوًة بـــــالأ�ـــــســـــرى املـــحـــرريـــن 

بــاملــحــافــظــات الــ�ــســمــالــيــة و�ـــســـرف كــامــل 

تهم م�ستحقا

وحـــمـــل املـــ�ـــســـاركـــني يف الـــوقـــفـــة الــتــي 

�ــســوؤون  هيئة  مقر  اأمـــام  اللجنة  نظمتها 

جباليا  خميم  غــرب  واملحررين  الأ�ــســرى 

اأ�سرى  م�ساركة  و�سط  غــزة،  قطاع  �سمال 

حممود  الرئي�س  تدعو  لفتات  حمررين، 

عبا�س لإن�سافهم و�سرف رواتبهم بن�سبة 

%100

جلنة  با�سم  الإعــالمــي  املتحدث  وقــال 

القي�ساوي  مــهــراب  واملــحــرريــن  الأ�ــســرى 

يف  حمـــرريـــن  اأ�ــــســــرى  اإخـــوانـــكـــم  “نحن 
اأتيناكم  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 

وبحقوقنا  �سعبنا  بــاأبــنــاء  مت�سلحني  هنا 

للمطالبة  اأحــد  مي�ّسها  اأن  تقبل  ل  التي 

بها وهي حق لنا”

املحررين  الأ�سرى  اأن  القي�ساوي  واأكد 

قـــدمـــوا �ــســنــوات عــمــرهــم مـــن اأجــــل هــذا 

يقف  اأن  اجلــمــيــع  عــلــى  “فحق  الـــوطـــن، 

العادلة” ويتبنى مطالبنا  بجانبنا 

ونحن  �ــســنــوات  ثـــالث  “منذ  واأ�ـــســـاف 

رف�سنا  لكننا  والــقــهــر؛  للظلم  نــتــعــر�ــس 

مطالبني  نــخــرج  اأن  اأو  �سوتنا  نعلي  اأن 

ـــا ملـــواقـــف  بــحــقــوقــنــا، وذلـــــك تـــقـــديـــر مـــّن

قـــيـــاداتـــنـــا احلــكــيــمــة الـــرافـــ�ـــســـة ملـــواقـــف 

الحتالل �سد اأ�سرانا و�سد رواتبنا”

وطــالــب الــقــيــ�ــســاوي الــرئــيــ�ــس حممود 

عـــبـــا�ـــس لإنــــ�ــــســــاف الأ�ــــــســــــرى وتــ�ــســويــة 

اأو�ــســاعــهــم ا�ــســوة بــالأ�ــســرى املــحــرريــن يف 

املــحــافــظــات الــ�ــســمــالــيــة وعــــودة رواتــبــهــم 

كاملة

ـــا لـــاللـــتـــزام بـــالـــقـــانـــون  ودعـــــــاه اأيـــ�ـــسً

عــلــى  يــنــ�ــس  ـــــذي  ال  2011 عــــام  الـــ�ـــســـادر 

املحافظات  اأ�سرى  مثل  بالرواتب  امل�ساواة 

ال�سمالية

ب�سرورة  مطالبته  القي�ساوي  وجـــدد 

يف  املحررين  الأ�ــســرى  م�ستحقات  �سرف 

املــحــافــظــات اجلــنــوبــيــة املــراكــمــة مــنــذ 3 

�سنوات حتى يومنا هذا

رواتــب  ب�سرف  ــا  اأيــ�ــسً “نطالب  وقـــال 

كاملة لأ�سرى غزة املتواجدين يف �سجون 

اأ�سوة   %100 رواتبهم  و�سرف  الحــتــالل، 

ال�سمالية” املحافظات  باأ�سرى 

بعودة  نطالب  “كما  القي�ساوي  وتابع 

املقطوعة  بغزة  املحررين  الأ�سرى  رواتب 

رواتـــبـــهـــم، وبــعــ�ــس الأ�ــــســــرى يف �ــســجــون 

اأو  اأ�سري  الحتالل، فال يجوز قطع راتب 

اأ�سري حمرر ملجرد الختالف ال�سيا�سي”

و�ــســدد خـــالل كــلــمــتــه يف الــوقــفــة على 

املحررين  الأ�سرى  اأو�ساع  ت�سوية  �سرورة 

الـــعـــ�ـــســـكـــريـــني الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يــعــمــلــون 

وارجاع  اعتقالهم،  قبل  الأمنية  باملوؤ�س�سة 

لــهــم مــ�ــســتــحــقــاتــهــم مـــن خــــالل الــرتــبــة 

والراتب

فعاليات  �سل�سلة  القي�ساوي عن  وك�سف 

بتحقيق  اإّل  تــتــوقــف  “ولن  احــتــجــاجــيــة، 

مطالبنا واإنهاء ملفنا كاماًل”

الــدخــول  بــ�ــســدد  اأنــنــا  “نوؤكد  واأ�ــســاف 

ــــا  بـــخـــطـــوات احـــتـــجـــاجـــيـــة اأكـــــــر اإيــــالًم

وفعالية”

 للمرة ال 181 .. االحتالل اإلسرائيلي يهدم قرية »العراقيب« الفلسطينية 

 االحتالل اإلسرائيلي يحرم الغزيين أرضهم تحت تهديد القتل

 وجبة غداء مع ماكرون تهدد كبار قادة فرنسا بفيروس كورونا

 هددوا بخطوات تصعيدية. وقفة احتجاجية لألسرى المحررين بغزة للمطالبة بصرف رواتبهم كاملًة

االنباط-وكاالت

املديرين  اأن  الرو�سية  اخلارجية  اأعلنت 

الــ�ــســيــا�ــســيــني لـــلـــدول اخلــمــ�ــس املــتــبــقــيــة يف 

التـــفـــاق الـــنـــووي مـــع طـــهـــران ونــظــريهــم 

ــــــــراين بــحــثــوا الــتــحــ�ــســري لــالجــتــمــاع  الإي

الوزاري حول التفاق النووي املقرر يف الـ 21 

من ال�سهر اجلاري.

وجاء يف بيان للخارجية الرو�سية نقلته 

اللقاء  خـــالل  جـــرى  اأنــــه  الــيــوم  �سبوتنيك 

“حتليل الأمـــور على كــل الجتــاهــات فيما 
يخ�س تطبيق التفاقات ال�ساملة املتو�سل 

التحديات  مــراعــاة  مــع   2015 عــام  يف  اإليها 

املتحدة  الــوليــات  اأعــمــال  واأهــمــهــا  القائمة 

الهادفة اإىل عرقلة التنفيذ الكامل لالتفاق 

النووي”.

التي متت  املناق�سات  اأن  البيان  واأ�ــســاف 

م�سائل  عــلــى  ركــــزت  الــفــيــديــو  تقنية  عـــرب 

التح�سري لالجتماع الــوزاري املزمع عقده 

يف الـ 21 من اجلاري .

اأن  اإىل  الــرو�ــســيــة  واأ�ــــســــارت اخلــارجــيــة 

التزامهم  اأكــــدوا  امل�ساركة  الـــدول  “ممثلي 
بـــالتـــفـــاق الـــنـــووي وقـــــرار جمــلــ�ــس الأمــــن 

مــوا�ــســلــة  اإىل  ودعـــــوا   2231 رقــــم  الـــــدويل 

اجلهود احلثيثة للبحث عن احللول الفعالة 

مـــن اأجـــــل الــــعــــودة اإىل تــنــفــيــذ التــفــاقــات 

اأ�سال  عليه  املتفق  الإطـــار  �سمن  ال�ساملة 

باأ�سرع ما ميكن”.

االنباط-وكاالت

علق املحقق العديل يف ق�سية انفجار مرفاأ 

بريوت فادي �سوان التحقيقات 10 اأيام بعدما 

تقدم وزيرين �سابقني ادعى عليهما، مبذكرة 

يطلبان فيها نقل الدعوى اإىل قا�ٍس اآخر، وفق 

ما اأفاد به م�سدر ق�سائي وكالة فران�س بر�س

وادعى �سوان ادعى يف 10 دي�سمرب )كانون 

الأعمال  الأول( على رئي�س حكومة ت�سريف 

ح�سان دياب وثالثة وزراء �سابقني، هم وزير 

املــالــيــة الــ�ــســابــق عــلــي ح�سن خــلــيــل، ووزيـــري 

الأ�ــســغــال الــ�ــســابــقــني غــــازي زعــيــر ويو�سف 

فنيانو�س، اإل اأن اأحداً منهم مل ميثل اأمامه يف 

جل�سات حددها ل�ستجوابهم

 4 انفجار  يف  اللبنانية  ال�سلطات  وحتقق 

اإىل  عــزتــه  الـــذي  بـــريوت  يف  )اآب(  اأغ�سط�س 

الأمونيوم  نيرات  هائلة من  كميات  تخزين 

اإجــــراءات  دون  املــرفــاأ  عنابر  اأحـــد  ل�سنوات يف 

وقاية

عدة  م�ستويات  على  م�سوؤولني  اأن  وتبني 

اأن  دون  تخزينها  درايـــة مبخاطر  على  كــانــوا 

يحركوا �ساكناً وتقدم زعير وخليل املقربني 

من رئي�س جمل�س النواب نبيه بري، مبذكرة 

اأمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل 

اآخــر، بعدما اتهما �سوان  اإىل قا�ٍس  الدعوى 

بخرق الد�ستور بادعائه على وزيرين �سابقني 

ونائبني يف الربملان

واأو�سح امل�سدر الق�سائي اأن “الطلب اأحيل 

اإىل  التمييز اجلزائية”، م�سرياً  اإىل حمكمة 

اأن “كل اأطـــراف الــدعــوى، بـــدءاً مــن النيابة 

اإىل املحقق العديل ونقابة  التمييزية  العامة 

املحامني بوكالتها عن املدعني املت�سررين من 

لالإجابة  اأيــام  ع�سرة  مهلة  لديهم  النفجار، 

على هذه املذكرة”

كل  “اأوقف  �ـــســـوان  بـــــاأن  املــ�ــســدر  واأفـــــــاد 

اجراءات التحقيق اإىل اأن تبت حمكمة التمييز 

يف طلب نقل الدعوى”

وبــنــاء عــلــى ذلــــك، األــغــيــت جل�سة حــددهــا 

اجلمعة ل�ستجواب ديــاب، الــذي مل ميثل يف 

جل�سة اأوىل الإثنني

واأثـــــار الإدعــــــاء عــلــى املــ�ــســوؤولــني الأربــعــة 

رئي�س  بينها  عــدة  �سيا�سية  جــهــات  اعــرا�ــس 

احلكومة املكلف �سعد احلريري، وحزب اهلل

ويعترب املعار�سون لقرار �سوان اأن ادعائه 

ُي�سكل خرقاً للد�ستور، وللح�سانة الد�ستورية 

لأن مالحقة الوزراء تكون عرب جمل�س النواب

االنباط-وكاالت

اإن  ام�س اخلمي�س  الأمريكي  قال اجلي�س 

رئي�س هيئة الأركــان امل�سركة التقى مبمثلي 

طــالــبــان هــذا الأ�ــســبــوع يف قطر وحثهم على 

خف�س م�ستوى العنف والعمل على التو�سل 

حلل �سيا�سي

مــارك ميلي  ياأتي الجتماع مع اجلـــرال 

يف الوقت الذي ياأخذ فيه مفاو�سو احلكومة 

اخلام�س  حتى  ا�سراحة  وطالبان  الأفغانية 

مــن يــنــايــر كــانــون الــثــاين عــنــدمــا يوا�سلون 

العمل على جدول الأعمال

رئي�س  اأن  اأمــريــكــي  ع�سكري  بــيــان  وذكـــر   

العنف  خف�س  �ــســرورة  ناق�س  الأركــــان  هيئة 

التقدم نحو حل  وتــرية  وت�سريع  الــفــور  على 

�سيا�سي من خالل املفاو�سات ي�سهم يف حتقيق 

ال�ستقرار الإقليمي ويحمي امل�سالح الوطنية 

الأمريكية

 الخارجية الروسية: الدول الخمس وإيران تبحث 
التحضير الجتماع وزاري حول االتفاق النووي

 تعليق التحقيق في انفجار بيروت 10 أيام

 رئيس هيئة األركان المشتركة 
األمريكي يلتقي ممثلي طالبان في قطر
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االنباط-وكاالت

�أن  �إ�����س����ر�ئ����ي����ل����ي����ة  ����س���ح���ي���ف���ة  ك���������س����ف 

فين�سالند،  ت��ور  �ل��روي��ج��ي  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي 

�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ع��ام  �لأم���ن  عينه  �ل���ذي 

�أنطونيو غوتريي�ش مبعوثا لعملية �ل�سالم 

يف �ل�������س���رق �لأو������س�����ط، خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ب��ل��غ��اري 

�لإ�سر�ئيلين  يعرف  مالدينوف،  نيكولي 

وحما�ش جيًد�

�أح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة  و�أ����س���ارت 

�لأخ��رية، عمل مبعوًثا  �ل�سنو�ت  �أنه يف  �إىل 

دبلوما�سي  وو�سفه  �ملنطقة،  �إىل  للرويج 

ب��اأن��ه يعمل من  �مل�����س��ت��وى  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي رف��ي��ع 

�سلفه،  م��ن  لإ���س��ر�ئ��ي��ل  ت��اأي��ي��ًد�  �أق��ل  منظور 

ويعترب مقرباً من حما�ش

�إىل  لها،  تقرير  يف  �ل�سحيفة  و�أ���س��اف��ت 

�لدويل و�فق على تعين  �لأمن  �أن جمل�ش 

عمل  �ل��ذي  مل��الدي��ن��وف،  خليفة  فين�سالند 

بن  و�سيطا  �ملا�سية  �ل�ست  �ل�سنو�ت  خالل 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ن و�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، ث��م ُع��ن 

�أخ�����ري� م��ب��ع��وث��ا دول���ي���ا ل����الأمم �مل��ت��ح��دة يف 

�لعام،  مطلع  �ملنطقة  �سيغادر  حيث  ليبيا، 

ثم �سيخطو نحو مكانه �لكبري

وليته  �ملنتهية  “�ملبعوث  �أن  و�أو�سحت 

يف  هنا  ق�ساها  �لتي  �ل�سنو�ت  خ��الل  جن��ح 

ك�����س��ب ث��ق��ة ك��ب��رية يف �إ���س��ر�ئ��ي��ل وح��م��ا���ش، 

لأنهما نظر� �إليه كو�سيط عادل، فقد متكن 

�لع�سكرية  �حل��م��الت  منع  م��ن  م���ر�ت  ع��دة 

�ل��دم��اء،  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �سفك  وم��ن��ع  بينهما، 

وط�����و�ل ه����ذ� �ل���وق���ت ����س��ت��م��ر يف �مل��ط��ال��ب��ة 

ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف �مل���ف���او����س���ات ع��ل��ى �أ����س���ا����ش حل 

�لدولتن”

و�أكدت �أن “فين�سالند خليفة مالدينوف 

�نخرطو�  م��ن  لكل  ج��د�  ماألوفة  �سخ�سية 

�لفل�سطينين،  م��ع  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  ع��الق��ات  يف 

وك��ان  حم���رف،  ن��روي��ج��ي  دبلوما�سي  فهو 

�أو�سلو  �ت��ف��اق��ات  مهند�سي  لأح���د  م�����س��اع��ًد� 

م�ست�سار  من�سب  و�سغل  لر�سن،  رود  تريي 

ل����ت����وين ب���ل���ري �مل����ب����ع����وث �ل�������س���اب���ق ل��ل��ج��ن��ة 

�لرباعية يف �ملنطقة، ويف �ل�سنو�ت �لأخرية، 

عمل مبعوثا للرويج �إىل �ل�سرق �لأو�سط، 

بحكم �أن �لرويج هي زعيمة �لدول �ملانحة 

�لفل�سطينية” لل�سلطة 

على  مطلعون  �إ�سر�ئيليون  دبلوما�سيون 

فين�سالند قالو� لل�سحيفة �إن “مالدينوف 

ب���د�أ �ل��ع��م��ل م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر �أك���ر ت��اأي��ي��ًد� 

خليفته  ي��ج��ع��ل  ل  ه����ذ�  ل��ك��ن  لإ����س���ر�ئ���ي���ل، 

��ا لإ���س��ر�ئ��ي��ل، ه��و م��ه��ذب ل��ل��غ��اي��ة،  م��ن��اه�����سً

�ل��ق��اه��رة يف زم��ن  �ل��روي��ج يف  وك���ان �سفري 

مر�سي،  حممد  �ل��ر�ح��ل  �مل�����س��ري  �لرئي�ش 

ث����م �أ����س���ب���ح لح����ًق����ا م��ب��ع��وث��ه��م يف ع��م��ل��ي��ة 

لكن  و�لفل�سطينين،  �إ�سر�ئيل  بن  �ل�سالم 

يتحدثون  ���س��ادق��وه  �ل��ذي��ن  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ن 

عن رجل طيب للغاية ورجل �سيئ”

ع���رف���و�  “�لإ�سر�ئيلين  �أن  و�أك���������دو� 

مهام  يف  �سي�ساعده  م��ا  ج��ي��د�ً،  فين�سالند 

�ل��و���س��اط��ة م��ع ح��م��ا���ش، وق��ب��ل ح���و�يل ع��ام، 

حما�ش  زعيم  مع  يلتقي  �أن  �ملقرر  من  كان 

�أن  دون  نرويجية،  �ل�سنو�ر يف مهمة  يحيى 

يتحقق، ما يوؤكد �أنه يتمتع بعالقات وثيقة 

جًد� مع حما�ش، �لأمر �لذي قد يفيد على 

لتحقيق  �ملبذولة  �جلهود  يف  �لطريق  طول 

ت�����س��وي��ة ل��ه��ا م���ع �إ����س���ر�ئ���ي���ل، ويف �جل��ه��ود 

�ملبذولة ملنع جولت �حلرب يف �مل�ستقبل”

“فين�سالند  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ���س��ارت 

باإ�سر�ئيل  �ملتعلقة  بالق�سايا  در�ي���ة  ع��ل��ى 

عديدة  �ت�����س��الت  ول��دي��ه  و�لفل�سطينين، 

ب��اجل��ان��ب��ن، و�أث���ب���ت يف �مل���و�ق���ف �ل�����س��اب��ق��ة 

�لتي  �لعمليات  �إن��ت��اج  يف  وف��ع��ال  م��ب��دع  �أن���ه 

�ل����ت����وت����ر وت���ق���دمي  ت���خ���ف���ي���ف  �����س����اع����دت يف 

�أنه كان لعًبا مهًما جًد� ور�ء  �حللول، كما 

�لأمني  �لتن�سيق  جتديد  ل�سالح  �لكو�لي�ش 

ومن  و�إ�سر�ئيل،  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  بن 

م�سوؤوًل  كان  نرويجيا،  دوره مبعوثا  خالل 

ع���ن ت��ع��زي��ز �مل�����س��اري��ع �مل���دن���ي���ة يف �ل�����س��ف��ة 

�لغربية”

االنباط-وكاالت

ق���ال وزي����ر �حل����رب �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي بيني 

غ��ان��ت�����ش، �لأرب����ع����اء، �إن����ه ل ي���رى ���س��الم��اً 

م��ت��ك��ام��اًل يف �ل�����س��رق �لأو����س���ط م���ن دون 

ت�سوية �ل�سر�ع �لإ�سر�ئيلي - �لفل�سطيني، 

حممود  �لفل�سطينة  �ل�سلطة  رئي�ش  د�عياً 

�ل�سلمية  للم�سرية  �لن�سمام  �إىل  عبا�ش 

وعدم �لبقاء يف �ل�سفوف �خللفية

�سحيفة  مع  حو�ر  خالل  غانت�ش  و�أك��د 

ل  �أن���ه  �ل�����س��ع��ودي��ة،  �لأو�سط”  “�ل�سرق 
ي��ج��م��ل �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن م�����س��وؤول��ي��ة ه��ذ� 

�ل��و���س��ع، ول �أح���ل���ل �مل���وق���ف. �إمن����ا �أق���ول 

ي��ك��ون��و� ج���زء�ً م��ن م�سرية  �أن  �أري���د  �إن��ن��ي 

�لعربي  �لعامل  مع  �مل�سرية  فهذه  �ل�سالم. 

هي فر�سة كبرية وحقيقية. ولأنني معني 

معهم،  ت�سوية  �إىل  نتو�سل  ب���اأن  بالفعل 

و�أثق �أنه من دونهم لن يكون هناك �سالم 

معي  �لتعاون  �إىل  �أدعوهم  و�سامل،  كامل 

يكون  حتى  �ل�سريكة  �لعربية  �ل��دول  ومع 

ل���ه���م م���ك���ان حم����رم يف ع��م��ل��ي��ة �ل�����س��الم 

�جل���دي���دة. �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ه���م ج��ري�ن��ن��ا 

�لأقربون

م��وح��دة،  �ستبقى  “�لقد�ش  و�أ����س���اف: 

ول����ك����ن ي����وج����د ف���ي���ه���ا م����ك����ان ل��ع��ا���س��م��ة 

�إ�سر�ئيل لن تعود حلدود  فل�سطينية، و�أن 

�ل� 67، لكن �حتمال �ن يكون تبادل �أر��سي 

�لفل�سطينين مع 

وك�����س��ف خ����الل ل��ق��ائ��ه م���ع �ل�����س��ح��ي��ف��ة 

�لعربية  �ل��دول  معظم  ز�ر  �أنه  �ل�سعودية، 

���س��ر�، ع��ن��دم��ا ك���ان ق��ائ��د� ل��ل��ج��ي�����ش، و�أن���ه 

يتمنى �أن يزورها علنا �لآن

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت ر���س��ائ��ل ���س��ري��ة ع��رب �ل��ربي��د 

�إد�رة  م�������س���وؤويل  ب���ن  �لل����ك����روين 

�أع��د�د  باإ�سابة  رغبتهم  عن  تر�مب، 

ك���ب���رية م����ن �لم����ري����ك����ان ب��ف��ريو���ش 

�مل�سوؤولن  �أح��د  كتب  حيث  ك��ورون��ا، 

“من �جليد ��سابة �لأ�سخا�ش �لأقل 
خطورة بفريو�ش كورونا”

م�سوؤوًل  كان  �لذي  �لك�ساندر  بول 

و�خل������دم������ات  �ل���������س����ح����ة  وز�رة  يف 

“�إن  ق�����ال:  ب��و����س��ن��ط��ن  �لإن�����س��ان��ي��ة 

�لعديد من  روؤية  تريد  تر�مب  �إد�رة 

�ل�سباب” �مل�سابن 

ب�سر�حة  �لأمريكي  �مل�سوؤول  وذكر 

�أنه يجب ��ستخد�م �لر�سع و�لأطفال 

و�مل���ر�ه���ق���ن و�ل�����س��ب��اب وم��ت��و���س��ط��ي 

�لعمر بدون �أمر��ش مزمنة لتطوير 

م��ن��اع��ة �ل��ق��ط��ي��ع، وق���ال يف �ل��ر���س��ال��ة 

ن���ري���ده���م م�������س���اب���ن.. وت��ت��ع��اف��ى   :

ب���اأج�������س���ام م���������س����ادة،، �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

�ل���وق���اي���ة  م����ع����دلت  م���وج���ه���ة،  �لآن 

�لعناية  �أ�سرة  مكانها،  يف  �ل�سخ�سية 

�ملركزة جاهزة، و�لأطباء و�ملمر�سات 

يف حالة تاأهب”

 4 وك��ت��ب يف �ل��ر���س��ال��ة �مل���وؤرخ���ة يف 

ي��ول��ي��و �أن����ه ي��ج��ب ����س��ت��خ��د�م �ل��ن��ا���ش 

�لقطيع ��سر�تيجية مناعة  لتنفيذ 

من  و����س��ع��ة  جمموعة  و��ستنكرت 

خرب�ء �ل�سحة ��سر�تيجية �لقطيع 

ت��وؤدي  قد  باعتبارها  �إليها  دع��ا  �لتي 

�إىل وفيات غري �سرورية

وك�����ان �ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������ش ق���د ن��ف��ى 

يف �ل�������س���اب���ق �أن�����ه ي��ن��ت��ه��ج م���ث���ل ه���ذه 

�أطل�ش  �سكوت  ولكن  �ل�سر�تيجية، 

�ل�ستجابة  ب�ساأن  تر�مب  فريق  من 

لفريو�ش كورونا، طالب يف منا�سبات 

بالنت�سار  للفريو�ش  بال�سماح  ع��دة 

لبناء  �سعفاً  �لأق���ل  �لأ���س��خ��ا���ش  ب��ن 

�ملناعة

م��ن  �إن  �ل�������س���ح���ة  خ�������رب�ء  وق�������ال 

�مل�������س���ت���ح���ي���ل ح����م����اي����ة �لأ�����س����خ����ا�����ش 

�لفريو�ش  كان  �إذ�  للخطر  �ملعر�سن 

ينت�سر دون ر�دع بن �لآخرين

االنباط- وكاالت

ب��اأن  �إن �لأم��ري��ك��ي��ة  �إن  ���س��ي  ���س��ب��ك��ة  �أف�����ادت   

م�ست�ساريه  بع�ش  �أبلغ  تر�مب  دونالد  �لرئي�ش 

ي��وم  �لأب��ي�����ش يف  �ل��ب��ي��ت  م���غ���ادرة  بنيته رف�����ش 

تن�سيب �لرئي�ش �ملنتخب جو بايدن

ون��ق��ل��ت �ل�����س��ب��ك��ة يف ت��ق��ري��ر ن�����س��رت��ه �أم�����ش 

تاأكيدهم  �أم��ري��ك��ي��ن  م�����س��وؤول��ن  ع��ن  �لأرب���ع���اء 

�إن���ك���ار  �إىل  ف����اأك����ر  �أك������ر  مي���ي���ل  ت����ر�م����ب  �أن 

بعد  حتى  �لنتخابات،  يف  بايدن  �أم��ام  هزميته 

�ملر�سح  ف��وز  على  �لنتخابي  �ملجمع  م�سادقة 

�لدميقر�طي

�أق���رب  م���ن  ع����دد�  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����س���ار 

�ل��ت��خ��ل��ي عن  م�����س��ت�����س��اري �ل��رئ��ي�����ش دع����وه �إىل 

ج��ه��وده �ل��ر�م��ي��ة مل��ر�ج��ع��ة ن��ت��ائ��ج �لن��ت��خ��اب��ات 

�ل�سيا�سي  مل�ستقبله  خطط  و�سع  يف  و�ل�����س��روع 

ل���ف���رة م���ا ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ولي���ت���ه، مب���ا يف ذل��ك 

�لرئا�سة  �نتخابات  يف  جمدد�  �لر�سح  �إمكانية 

رف�����ش  ع��ل��ى  ي�����س��ر  ت���ر�م���ب  ل��ك��ن   ،2024 ع����ام 

�لعر�ف بهزميته

�لإن���ك���ار  حل���ظ���ات  يف   : �إن  �إن  ���س��ي  وذك�����رت 

باأنه  م�ست�ساريه  بع�ش  ت��ر�م��ب  �أب��ل��غ  �لعميق، 

�سريف�ش ترك �لبيت �لأبي�ش يف يوم �لتن�سيب 

ولن يغادره �إل �إذ� �أُنزل من على �لدرج

�أث��ارت  �لت�سريحات  ه��ذه  �أن  �لتقرير  و�أك��د 

ل  بع�سهم  ل��ك��ن  ت��ر�م��ب،  م�ست�ساري  خم���اوف 

يثقفون باأن �لرئي�ش �ملنتهية وليته �سيقدم يف 

�لو�قع على �مل�سي قدما يف تطبيق هذه �لوعود

االنباط-وكاالت

�أع��ل��ن �ل��ت��ح��ال��ف �لأوروب������ي مل��ن��ا���س��رة 

�أ�����س����رى ف��ل�����س��ط��ن، ع���ن �إط������الق ح��م��ل��ه 

�سجون  يف  �لأ�سرى  مع  للت�سامن  دولية 

 2021 �لح��ت��الل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، و�ع��ت��ب��ار 

عاًما للوفاء لهم

ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام �أع���م���ال م��وؤمت��ره 

“كل  �سعار  حتت  �ل�ساد�ش،  �لفر��سي 

�ملر�سى و�حلرية  �لأ�سرى  �لت�سامن مع 

ر�م  يف  ع��ق��د  �ل���ذي  فل�سطن”،  لأ���س��رى 

عربية  دول��ة   45 مب�ساركة  و�أوروب����ا،  �هلل 

و�أوروب���ي���ة ورو���س��ي��ا و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 

�لأم��ريك��ي��ة، و����س��ت��م��ر ع��ل��ى م���د�ر �لأي���ام 

�أيام �ملا�سية �لأربعة 

ي���اأت���ي  �مل����وؤمت����ر  �إن  �ل���ت���ح���ال���ف  وق�����ال 

تعي�سها  �لتعقيد  ب��ال��غ��ة  ظ���روف  و���س��ط 

�حل���رك���ة �لأ�����س����رية، وخ���ا����س���ة �لأ����س���رى 

�مل����ر�����س����ى �ل����ذي����ن ي����ع����ان����ون م����ن خ��ط��ر 

��ستمر�ر  ظل  يف  حياتهم،  يهدد  حقيقي 

فريو�ش  وتف�سي  �لإ�سر�ئيلي  �ل�ستهتار 

و�إد�ر�ت  �لح��ت��الل  وت��ن��ك��ر  “كورونا”، 

�سجونه حلقوقهم �لتي كفلتها �لقو�نن 

�إىل  �أدى  م����ا  �ل����دول����ي����ة،  و�لت����ف����اق����ات 

�ل�سهيد  �آخ��ره��م  منهم  ع���دد  ��ست�سهاد 

�لأ�سري كمال �أو وعر

�خلتامي،  بيانه  يف  �لتحالف  و�أو�سى 

�سلطات  على  و�ل�سغط  �جلهود  بتكثيف 

�لحتالل من �أجل �إطالق �سر�ح �لأ�سرى 

ا خطرية،  �أمر��سً �لذين يعانون  �ملر�سى 

�لإهمال  �سيا�سة  ووقف  حياتهم،  و�إنقاذ 

�لعالج  وتقدمي  بحقهم،  �ملتعمد  �لطبي 

�لالزم لهم

وط���ال���ب ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى �لح���ت���الل 

�لإد�ري،  �لع���ت���ق���ال  ���س��ي��ا���س��ة  لإل����غ����اء 

و�إطالق �سر�ح كافة �ملعتقلن �لإد�رين، 

و�لأط������ف������ال و�ل���ن�������س���اء وك����ب����ار �ل�������س���ن، 

�لأ�سرى  �ل�سهد�ء  و�لفر�ج عن جثامن 

�إىل عائالتها  وت�سليمها  لديه،  �ملحتجزة 

ليتم دفنها وفًقا لالأ�سول

كافة  مع  بالتن�سيق  �سيعمل  �أن��ه  و�ك��د 

�مل���وؤ����س�������س���ات �حل���ق���وق���ي���ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

و�ل����ع����رب����ي����ة و�ل����دول����ي����ة و�ل���ربمل���ان���ي���ن 

وجمعيات  �أح��ز�ب  وممثلي  و�حلقوقين 

طبية  جلنة  ت�سكيل  �أج���ل  م��ن  ون�سطاء 

دول���ي���ة د�ئ����م����ة، م���ن �ل��ل��ج��ن��ة �ل���دول���ي���ة 

ل��ل�����س��ل��ي��ب �لأح����م����ر وم��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة 

�ل���ع���امل���ي���ة، و�ل�������س���غ���ط ع���ل���ى �لح���ت���الل 

ب�سكل  �ل�����س��ج��ون  ب���زي���ارة  ل��ه��ا  ل��ل�����س��م��اح 

م���ت���و�����س���ل مل��ع��اي��ن��ة �لأ������س�����رى �مل��ر���س��ى 

وتقدمي �لعالج لهم

فريق  ت�سكيل  �سيتم  �أن���ه  على  و���س��دد 

طبي قانوين فل�سطيني ودويل قادر على 

�ملتعلقة  �لطبية  و�لتقارير  �مللفات  قر�ءة 

و�مل��الح��ظ��ات  �ل���ر�أي  و�إب����د�ء  باملعتقلن، 

عليها، و�إثارتها دولًيا

ا على تدويل  و�أ�ساف �أنه �سيعمل �أي�سً

ق�����س��ي��ة �لأ�����س����رى، و�لإ�����س����ر�ع يف �إح��ال��ة 

�ملحكمة  �إىل  بحقهم  �ملرتكبة  �جل��ر�ئ��م 

�جلنائي  و�ل��ق�����س��اء  �ل��دول��ي��ة،  �جلنائية 

“�إ�سر�ئيل”  ت��ب��ق��ى  ل  ح��ت��ى  �ل������دويل، 

�ل���دويل،  �ل��ق��ان��ون  ف��وق  حمتلة  ك�سلطة 

وت�ستطيع �لإفالت من �لعقاب

من  �لطلب  �عتز�مه  �لتحالف  و�أك���د 

�ت��ف��اق��ي��ات جنيف  �لأط������ر�ف يف  �ل�����دول 

عاجل  �ج��ت��م��اع  عقد  و�ل��ر�ب��ع��ة،  �لثالثة 

حمتلة  ك�����س��ل��ط��ة  “�إ�سر�ئيل”  لإل������ز�م 

باحر�م هذه �لتفاقيات وتطبيقها على 

�ملتحدة  �لأمم  ودع��وة  �ملحتلة،  �لأر����س��ي 

�آليات  لتفعيل  �لإن�سان  حقوق  وجمل�ش 

�حلقائق  تق�سي  وجل��ان  �لتحقيق  جلان 

حول ممار�سات �لحتالل بحق �لأ�سرى، 

هذ�  يف  تو�سياتها  تنفيذ  على  و�ل��ع��م��ل 

�ل�ساأن

وق������ال �إن������ه ���س��ي�����س��ك��ل ف���ري���ًق���ا ي��ه��ت��م 

ب���ال���ع���الق���ات �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ت��وج��ه �ىل 

�لأح����������ز�ب و�جل���م���ع���ي���ات و�مل���وؤ����س�������س���ات 

�لأوروب�������ي�������ة، ل��ت��ن�����س��ي��ق �جل����ه����ود ف��ي��م��ا 

ب���ي���ن���ه���ا، ورف������ع وت������رية �ل���ت�������س���ام���ن م��ع 

�لأ������س�����ري�ت و�لأ������س�����رى، و�ل���ت���وج���ه �إىل 

�لقطرية  و�لربملانات  �لأوروب��ي  �لربملان 

هذ�  يف  �ملختلفة  �لأوروب��ي��ة  وللحكومات 

�ل�ساأن

و�أع�����رب �ل��ت��ح��ال��ف ع���ن رف�����س��ه ق���ر�ر 

خم�س�سات  بخ�سم  �لح��ت��الل  ح��ك��وم��ة 

�لأ����س���رى م��ن �أم�����و�ل �مل��ق��ا���س��ة، م��وؤك��ًد� 

وعربية  دول��ي��ة  خمت�سة  جل���ان  ت�سكيل 

د�ئ��م��ة ل��ت��وف��ري �ل��دع��م ل��الأ���س��رى م��ادًي��ا 

وم���ع���ن���وًي���ا، و�ل���ع���م���ل م����ن �أج�����ل ت��اأه��ي��ل 

ورع����اي����ة �لأ�����س����رى �مل���ح���رري���ن وخ��ا���س��ة 

�لأطفال و�ملر�سى منهم

ودعا �ملجتمع �لدويل لتخاذ �إجر�ء�ت 

“�إ�سر�ئيل”  ملعاقبة  وو��سحة،  حا�سمة 

�ل�سعب  بحق  جر�ئمها  على  وحما�سبتها 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، و�حل���رك���ة �لأ����س���رية على 

وجه �خل�سو�ش، وفر�ش عقوبات دولية 

عليها

�أن �مل�ساركة �لو��سعة من دول  و�عترب 

�أوروبا، �آ�سيا، �أفريقيا و�أمريكا �ل�سمالية، 

ت���وؤك���د ت��ن��ام��ي �ل��ت�����س��ام��ن �ل������دويل م��ع 

يف  �لفل�سطينين  و�مل��ع��ت��ق��ل��ن  �لأ����س���رى 

�ملر�سى  خا�ش  ب�سكل  �لحتالل،  �سجون 

م��ن��ه��م، ورف�������ش و�إد�ن������ة ���س��وء �ل��رع��اي��ة 

�لإهمال �لطبي �ل�سحية و�سيا�سة 

 قلق إسرائيلي من المبعوث النرويجي الجديد ل»عملية السالم«

 غانتس: لن يكون هناك سالما كامال بالشرق األوسط دون الفلسطينيين

 الكشف عن رغبة ادارة ترامب بإصابة االمريكان بفيروس كورونا

 سي إن إن : ترامب سيرفض مغادرة البيت األبيض

 »التحالف األوروبي« يطلق حملة دولية للتضامن مع األسرى

االنباط-وكاالت

�سعيد،  قي�ش  �لتون�سي  �لرئي�ش  �سدد 

��سرجاع  �سرورة  على  �خلمي�ش،  �م�ش 

�لأم��������و�ل �مل���ن���ه���وب���ة �مل����وج����ودة ب��ب��ل��د�ن 

�لحتاد �لأوروبي

وذك������رت �ل���رئ���ا����س���ة �ل��ت��ون�����س��ي��ة ع��رب 

وزي��ر  �لتقى  �سعيد  �أن  “توير”  موقع 

خالل  �أبدى  وقد  �لربتغايل،  �خلارجية 

�للقاء �لرغبة يف تعزيز �لتعاون �لثنائي

�لأم����و�ل  ����س��رج��اع  “�سرورة  و�أك����د 

�مل���ن���ه���وب���ة �مل�����وج�����ودة ب���ب���ل���د�ن �لحت�����اد 

�لعميقة  �لأ���س��ب��اب  وم��ع��اجل��ة  �لأوروب����ي 

�لنظامية« للهجرة غري 

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت ع��اي��ل��ة �ل�����س��اب ع��ب��د�ل��ف��ت��اح حممد 

��ست�سهد  �إن جنلها  �سعيد عبيات )37 عاما( 

ب��ع��د �ل��ع��ت��د�ء جم��م��وع��ة م���ن �مل�����س��ت��وط��ن��ن 

عليه �أثناء عمله يف م�ستوطنة جيلو

و�أك�����دت �ل��ع��اي��ل��ل��ة يف ب��ي��ان �أ���س��درت��ه �أن 

�ل�سهيد عبد وجد يف �حدى �ملباين �ل�سكنية 

كدمات  ج�سمه  وع��ل��ى  جيلو  م�ستوطنة  يف 

و�آث������ار ج����روح ووج�����ود ح��ب��ل م��ل��ف��وف على 

رقبته

عبيات  عبد�لفتاح  �أن  �لعايللة  و���س��ددت 

�أن  �أي م�����س��اك��ل، م���وؤك���دة ع��ل��ى  ل��ي�����ش ل��دي��ه 

جنلها هو �سهيد لقمة �لعي�ش

االنباط-وكاالت

�لإ�سر�ئيلين  �مل�ستوطنن  ع�سر�ت  جدد 

�م�ش �قتحام �مل�سجد �لأق�سى بحماية قو�ت 

�لحتالل.

م�ستوطنن   107 �أن  وف��ا  وك��ال��ة  وذك���رت 

�ق��ت��ح��م��و� �لأق�����س��ى م��ن ج��ه��ة ب���اب �مل��غ��ارب��ة 

و�سط  باحاته  يف  ��ستفز�زية  جولت  ونفذو� 

حر��سة م�سددة من قو�ت �لحتالل.

يومياً  �لإ�سر�ئيليون  �مل�ستوطنون  وينفذ 

�لأق�سى  للم�سجد  ����س��ت��ف��ز�زي��ة  �ق��ت��ح��ام��ات 

�ملبارك بحماية قو�ت �لحتالل يف حماولة 

�حلرم  تهويد  بخ�سو�ش  و�ق��ع  �أم��ر  لفر�ش 

عليه.  و�ل�سيطرة  �لقد�سي 

االنباط-وكاالت

�أع���ل���ن وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة و�لإع������الم 

�ملحمد  نا�سر  �أح��م��د  �ل�سيخ  �لكويتي، 

�ل�������س���ب���اح، ع����ن ت��ط��ل��ع��ه ل��ع��ق��د �ل��ق��م��ة 

�خلليجية يف �ل�سعودية يف �خلام�ش من 

�ملقبل يناير 

�لكويتي،  �خلارجية  وزي��ر  و��ستقبل 

�م�������ش �خل���م���ي�������ش، ب���ح�������س���ور �ل�����س��ف��ري 

�ل��ك��وي��ت��ي خ��ال��د �جل����ار�هلل، ن��ائ��ب وزي��ر 

�خلارجية، �سفر�ء دول جمل�ش �لتعاون 

لدى  �ملعتمدين  �لعربية  �خلليج  لدول 

دولة �لكويت

م�ستمرة  “�لكويت  �أن  �لنا�سر  و�أك��د 

ع��ل��ى ن��ف�����ش ن��ه��ج �أم���ري �ل��ب��الد �ل��ر�ح��ل 

يف  �لتدخل  بعدم  �لأحمد  �سباح  �ل�سيخ 

�ل�����س��وؤون �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ل��دول، و�لل��ت��ز�م 

وذلك  �خلليجية  و�ل��وح��دة  بالت�سامن 

ملا فيه خري و�سالح �سعوب دول جمل�ش 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية”، معربا 

�خلليجية  �ل��ق��م��ة  لن��ع��ق��اد  تطلعه  ع��ن 

ف��ع��ل��ي��ا ب�����س��ي��اف��ة �مل��م��ل��ك��ة �ل�����س��ع��ودي��ة يف 

�خلام�ش من يناير 2021

�لتي  “�لتحديات  �إىل  �لوزير  و�أ�سار 

�ل��ت��ع��اون خ��الل  و�ج���ه���ت دول جم��ل�����ش 

�ملتعلقة  تلك  �سيما  ل  ك��ورون��ا،  جائحة 

ب��ت��ق��وي��ة �مل��ن��ظ��وم��ة �ل�����س��ح��ي��ة وت��ع��زي��ز 

خم����زون �لأم�����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي و�خ���ت���اللت 

�ل�سكانية، عالوة على فقد�ن  �لركيبة 

�ل��ع��ام  ل��زع��ي��م��ن يف ه���ذ�  �مل��ج��ل�����ش  دول 

ج���الل���ة �ل�����س��ل��ط��ان �ل����ر�ح����ل، ق��اب��و���ش 

ب����ن ���س��ع��ي��د، و����س���اح���ب �ل�����س��م��و �أم����ري 

�لأحمد،  �سباح  �ل�سيخ  �لر�حل  �لكويت 

رم��وز  �أب��رز  �أح��د  ف��ق��د�ن  �إىل  بالإ�سافة 

بن  خليفة  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��و  �مل��ج��ل�����ش  دول 

�آل خليفة” �سلمان 

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة استرجاع 
األموال المنهوبة الموجودة في أوروبا

 عائلة عبيات: استشهاد عبد الفتاح 
عبيات بعد اعتداء المستوطنين عليه

 عشرات المستوطنين يجددون 
اقتحام األقصى

 وزير الخارجية الكويتي: نتطلع النعقاد القمة 
الخليجية بالسعودية في الخامس من يناير 2020
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

�����ص����ادق����ت ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل���احت���اد 

ال��ت��ق��ري��ري��ن  ع��ل��ى  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  الأردين 

جانب  اإىل   ،2019 ل��ل��ع��ام  والإداري  امل���ايل 

م���وازن���ة 2020.ج������اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع 

والذي   ،2020 للعام  العادي  العامة  الهيئة 

�سمو  برئا�سة  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  م�ساء  عقد 

الحت��اد،  رئي�س  احل�سني،  بن  علي  الأم��ر 

ح��ي��ث اأق���ي���م الج��ت��م��اع م��ك��ت��م��ل ال��ن�����س��اب، 

ُبعد”،  “عن  امل��رئ��ي  الت�����س��ال  تقنية  ع��ر 

ال���ت���زام���اً ب����اأوام����ر ال���دف���اع وح���ف���اظ���اً على 

جائحة  تداعيات  ظل  يف  العامة  ال�سامة 

ك�����ورون�����ا. وث���م���ن ���س��م��و الأم�������ر ع���ل���ي يف 

العامة،  الهيئة  ت�ساركية  الجتماع،  بداية 

وتكاتفها ملجابهة التحديات التي فر�ستها 

ا�ستمرار  م�ساعي  لإجن��اح  كورونا،  جائحة 

ب����ط����ولت ك�����رة ال����ق����دم يف ال����ع����ام احل����ايل 

التي  ال�����س��ع��وب��ات  خمتلف  وجت���اوز   ،2020

�سموه:  واأ���س��اف  اللعبة.  مب�سرة  حتيط 

لكن  �سوياً،  ونلتقي  جنتمع  اأن  نتمنى  كنا 

ق��ي��وداً  اجلائحة  علينا  فر�ست  اأ���س��ف  بكل 

فخور  اأنا  معها..  نتعاي�س  اأن  يجب  �سعبة 

فقد  ال��ع��ام��ة،  الهيئة  اأع�����س��اء  جميعاً  بكم 

ب��ع��م��ل��ك��م، ق��درت��ن��ا ع��ل��ى تخطي  اأظ���ه���رمت 

خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات امل��ح��ي��ط��ة.ك��م��ا اأ���س��ار 

التي  وال��ت��ح��دي��ات  ال�����س��ع��وب��ات  اإىل  ���س��م��وه 

منها،  امل��ال��ي��ة  خا�سة  اجل��ائ��ح��ة،  فر�ستها 

وال���ت���ي ال���ق���ت ب��ظ��ال��ه��ا ع��ل��ى احت�����اد ك��رة 

اإىل  ال��ق��دم، وامل��ن��ظ��وم��ة ب�سكل ع���ام، لف��ت��اً 

امل�����س��ي  ذل����ك يف  رغ����م  اجل���م���ي���ع جن����ح  اأن 

ع��زز  م���ا   ،2020 امل��و���س��م  ب��ب��ط��ولت  ق���دم���اً 

اأ���س��رة ك��رة ال��ق��دم الردن��ي��ة.  ق��وة و�سابة 

لاحتاد،  املنت�سبة  بالأندية  �سموه  واأ���س��اد 

ال��ع��م��ود  “اأنتم  ال��ع��ام��ة،  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء 

ال��ف��ق��ري ل��ك��رة ال��ق��دم الأردن����ي����ة.. اأمت��ن��ى 

الوطنية،  وملنتخباتنا  جميعاً  التوفيق  لكم 

ل�ستكمال  ي�ستعد  ال��ذي  الن�سامى  خا�سة 

وناأمل  ال��ع��امل،  لكاأ�س  املوؤهلة  الت�سفيات 

اأن ي�سعد جميع ع�ساقه بامل�سي قدماً نحو 

اأف�سل الإجنازات«. 

م����ن ج���ان���ب���ه���ا، اأك��������دت الأم��������ني ال���ع���ام 

اإدارة  ت��ول��ت  وال��ت��ي  ن�����س��ار،  �سمر  ل��احت��اد 

خطاب  م�سامني  اأه��م��ي��ة  على  الج��ت��م��اع، 

م�سددة  العامة،  للهيئة  علي  الأم��ر  �سمو 

اأن توجيهات �سموه،  الوقت نف�سه، على  يف 

ت�سكل “نرا�ساً لنا جميعاً، وتر�سم خارطة 

ط���ري���ق ع���م���ل ك�����رة الأردن������ي������ة«. وق���ال���ت: 

بتحية  اأتوجه لكم جميعاً  بان  ا�سمحوا يل 

اع��ت��زاز وت��ق��دي��ر، ع��ل��ى ج��ه��ودك��م ال��ك��ب��رة 

ال�ستثنائي،  العام  ه��ذا  خ��ال  بذلت  التي 

ل���ل���دف���ع ب���ع���ج���ل���ة ك������رة ال����ق����دم الأردن�����ي�����ة 

الأم����ام، م��ت��ج��اوزي��ن بكل  اإىل  وب��ط��ولت��ه��ا 

التي  ال�سعبة  ال��ت��ح��دي��ات  واإق���ت���دار،  فخر 

الظروف،  هذه  كورونا..  جائحة  فر�ستها 

جميعاً،  و���س��رن��ا  وت��ع��اون��ن��ا  تاحمنا  م��ع 

اهلل.  ب����اإذن  و���س��اب��ة  ق���وة  اأك���ر  �ستجعلنا 

وق���دم���ت ن�����س��ار م�������س���وؤول م��ل��ف ال��راب��ط��ة 

ف��را���س وري��ك��ات، ال��ذي عر�س ب��دوره اأب��رز 

لروؤية وتوجيه �سمو  امل�سروع وفقاً  مامح 

الأردنية  القدم  كرة  لتطوير  علي،  الأمر 

وجه  على  املحرتفني  واأن��دي��ة  ع��ام،  ب�سكل 

اإىل  الرابطة  �ست�سعى  اخل�سو�س.اأ�ساف: 

املحرتفني،  لأندية  م�ستقلة  مظلة  توفر 

وم��رج��ع��ي��ة ق��ان��ون��ي��ة ل��اأن��دي��ة الأع�����س��اء، 

ونقطة الو�سل فيما بينها والحتاد. ولفت 

الجت��اه  ي�سر يف  ال��راب��ط��ة  اإن�����س��اء  اأن  اإىل 

مع  بالتن�سيق  مت�سارع،  وب�سكل  ال�سحيح 

ب�سيغة  اخل�����روج  ب��ه��دف  امل��ع��ن��ي��ني،  ك��اف��ة 

توافقية تف�سي اإىل اإ�سهار الرابطة .

70

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

االمير علي يتمنى النجاح لمنتخب النشامى 

ميسي يواصل تحطيم االرقام 

قطر تستضيف تصفيات 
استراليا للتنس 

كافاني متهم باثارة العنصرية 

مدريد – وكاالت 

مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ح��ق��ق 

ق���ائ���د ب��ر���س��ل��ون��ة، رق���ًم���ا مم���ي���ًزا عقب 

ري����ال  ع���ل���ى   )1-2( ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال����ف����وز 

الفريقني،  مواجهة  خ��ال  �سو�سيداد، 

من   19 ال���  اجل��ول��ة  مناف�سات  اإط���ار  يف 

»اأوب���ت���ا«  �سبكة  ال��ل��ي��ج��ا.وب��ح�����س��ب  ع��م��ر 

ل���اإح�������س���ائ���ي���ات، ف������اإن م��ي�����س��ي و���س��ل 

300 م��ع ب��ر���س��ل��ون��ة يف  لن��ت�����س��اره رق���م 

خمتلف  نو” يف  “كامب  النادي  معقل 

 211 امل�������س���اب���ق���ات. وح���ق���ق ال����رغ����وث، 

دوري  ف��وًزا يف  الليجا، و53  انت�ساًرا يف 

ب��ط��ول��ة ك��اأ���س  اأوروب������ا، و30 يف  اأب���ط���ال 

ال�سوبر  بطولة  يف  انت�سارات  و6  امللك، 

املحلي.

باري�س- وكاالت 

اأع����ل����ن الإحت���������اد ال��������دويل ل��ل��ت��ن�����س 

الفتتاحية  البطولت  اخلمي�س جدول 

ع��دد  اإل��غ��اء  مت  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل،  للمو�سم 

جائحة  تف�سي  ب�سبب  ال��ب��ط��ولت  م��ن 

فرو�س كورونا. واختار الحتاد الدويل 

ال��دوح��ة،  القطرية  العا�سمة  للتن�س 

لبطولة  التمهيدية  الأدوار  ل�ست�سافة 

التي �ستقام  املفتوحة للتن�س،  اأ�سرتاليا 

 21 اإىل   8 الفرتة من  مناف�ستها خال 

املو�سم  . و�سيبداأ  املقبل  فراير/�سباط 

باإقامة بطولتي ديلراي بي�س واأنطاليا 

 5 ال���ف���رتة م���ن  250 ن��ق��ط��ة(، يف  )ف��ئ��ة 

على  املقبل،  ث��ان  يناير/كانون   13 اإىل 

اأ���س��رتال��ي��ا  اأن ت��ب��داأ ت�����س��ف��ي��ات ب��ط��ول��ة 

ال���ك���رى ل��ل��رج��ال، يف ال���دوح���ة خ��ال 

ال�سهر. بنف�س   13 اإىل   10 من   الفرتة 

ومت ا�ستحداث بطولتني من فئة )250 

الأ�سرتالية،  ملبورن  يف  لتقام  نقطة( 

31 ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ث��ان  يف ال��ف��رتة م��ن 

و�ستبداأ  املقبل.  فراير/�سباط   6 اإىل 

للمنتخبات   ATP ال� ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 

يف  وتنتهي  ف��راي��ر/���س��ب��اط،   1 بتاريخ 

5 م���ن ن��ف�����س ال�����س��ه��ر.وي��ن��ت��ه��ي ج���دول 

ال����ب����ط����ولت امل����ق����رر ب����اإق����ام����ة ب��ط��ول��ة 

ب���ط���ولت  اأول  ال����ك����رى،  اأ����س���رتال���ي���ا 

اجل����ران����د ����س���ام الأرب�������ع ال���ك���رى يف 

ملبورن، خال الفرتة من 8 وحتى 21 

املقبل. فراير/�سباط 

لندن – وكاالت  

القدم،  لكرة  الإجنليزي  الحتاد  اتهم 

اإدي���ن�������س���ون ك���اف���اين م��ه��اج��م م��ان�����س�����س��رت 

قوانينه  وخ��رق  ال�سلوك  ب�سوء  يونايتد، 

خلفية  على  العرقية،  ب��الأم��ور  اخلا�سة 

 من�سور له على اإن�ستجرام ال�سهر املا�سي.

العمر  البالغ من  الأوروج��واي��اين  ووج��ه 

33 عاًما ر�سالة ل�سديق له على اإن�ستجرام 

امل��ا���س��ي،  ث��ان  نوفمر/ت�سرين  �سهر  يف 

وذلك  العن�سرية،  الكلمات  بع�س  حملت 

مان�س�سرت  فوز  يف  ثنائية  ت�سجيله  عقب 

ي��ون��اي��ت��د ع��ل��ى ���س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون.وح��ذف 

3 �ساعات، وتقدم  ب� كافاين املن�سور بعدها 

اأن الحت���اد  اإل  ك��ت��ب��ه،  ب��اع��ت��ذار ع��ل��ى م��ا 

توجيه  اخلمي�س  اليوم  اأعلن  الإجنليزي 

التهام له. وميلك كافاين الفر�سة حتى 

املقبل،  ث��ان  يناير/كانون   4 الإثنني  ي��وم 

ب��ات مهدًدا  الت��ه��ام حيث  ه��ذا  للرد على 

بالإيقاف ملدة طويلة، وذلك بعد اأن �سبق 

واأن اأو�سح الأوروجواياين باأنه ل يعرف 

ب����اأن ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي ا���س��ت��خ��دم��ه��ا تعتر 

مان�س�سرت  واأ�سدر  اإجنلرتا.  يف  عن�سرية 

ي���ون���اي���ت���د ب����ي����ان ع���ق���ب ق�������رار الحت������اد 

الإجنليزي قال من خالها: “مان�س�سرت 

مبحاربة  ملتزمون  لعبيه  وكل  يونايتد 

العن�سرية، و�سيوا�سل العمل مع الحتاد 

الإجن���ل���ي���زي وك����ل اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 

اخلا�سة  حماته  اإىل  اإ�سافة  واملنظمات 

“اإدين�سون  واأ����س���اف:  ال�������س���اأن«.  ه���ذا  يف 

وال���ن���ادي ي���وؤك���دان ع��ل��ى ع���دم وج���ود نية 

حذفها  وال��ت��ي  الر�سالة،  تلك  م��ن  �سيئة 

باأنها  اإخباره  مبا�سرة عقب  واعتذر عنها 

قد ي�ساء فهمها«.

االنباط – عمان 

ال�سبوع  مناف�سات  اجلمعة  م�ساء  تتوا�سل 

ال�����س��اب��ع ع�����س��ر م���ن دوري ك����رة ال���ق���دم لن��دي��ة 

املحرتفني حيث ي�ست�سيف الرمثا نظره �سباب 

احل�سن  �ستاد  على  م�ساء  ال��راب��ع��ة  عند  العقبة 

���س��ب��اب الأردن ���س��ي��ف��اً على  ب���اإرب���د، ف��ي��م��ا ي��ح��ل 

على  م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة  عند  ال��وح��دات 

اللقاء الول ب�ست�سيف  ال��دويل. يف  �ستاد عمان 

الرمثا �سباب العقبة يف مواجهة لن تكون �سهلة 

بتعوي�س  الرمثا  يطمح  حيث  الفريقني.  على 

خ�����س��ارت��ه ال�����س��اب��ق��ة اأم������ام ال����وح����دات وال��ب��ح��ث 

ع��ن ال��ف��وز اأم����ا يف ال��ت��ق��دم اأك����ر ع��ل��ى لئحة 

الرتتيب بعدما فقد المل باملناف�سة على لقب 

الوحدات  باجتياز  يامل  ك��ان  ان  ..بعد  ال���دوري 

املقابل  ..يف  معه  ال��ن��ق��اط  يف  ال��ف��ارق  وتقلي�س 

الثاثة  امل��ب��اراة  لنقاط  باهتمام  العقبة  ينظر 

لتجنب �سبح الهبوط والتقدم خطوة نحو المام  

وه���و ال����ذي يحتل امل��رك��ز ال��ع��ا���س��رال��ق��ري��ب من 

املوؤخرة ولن يخدمه �سوى الفوز يف لقاء اليوم 

..رغ��م  ال�ساخنة  املنطقة  ع��ن  الب��ت��ع��اد  اراد  اذا 

 �سعوبة مهمته ام��ام احد اب��رز فرق ال��دوري ...

�ساحب  ال���وح���دات  يلتقي  ال���ث���اين  ال��ل��ق��اء  ويف 

ال�سدارة مع �سباب الأردن يف لقاء الثارة بالنظر 

للعرو�س اجلميلة التي قدمها الفريقان موؤخرا 

ال�سدارة  املحافظة على  اأن  ال��وح��دات   وي���درك 

تتطلب موا�سلة النت�سارات ل �سيما بعد الفوز 

املهم الذي حققه على الرمثا وامن له ال�سدارة 

وت��و���س��ي��ع ال���ف���ارق م���ع م��ن��اف�����س��ي��ه رغ����م ادراك�����ه 

ب�سعوبة مهمته امام �سباب الردن الذي انتف�س 

يف الفرتة الخ��رة وق��دم مباريات قوية مثرة 

 و�سعته يف مركز منا�سب بعيدا عن مواقع املوؤخرة 

املواجهة  ح�سم  �سبيل  يف  ال��وح��دات  و�سيجتهد 

ال��ذي  مناف�سه،  م��ن  امل��ف��اج��اآت  لتجنب  م��ب��ك��را، 

ميتلك هو الآخر طموح حتقيق الفوز وحت�سني 

خلدمات  املباراة  يف  الوحدات  موقعه.و�سيفتقد 

م��داف��ع��ه ط���ارق خ��ط��اب ب�سبب الإي���ق���اف، حيث 

ي��ت��وق��ع اأن ي��ت��م ت��ع��وي�����س��ه ب��ال��اع��ب ع��ب��د اهلل 

ن�سيب. ويت�سدر الوحدات الرتتيب فيما ي�ستقر 

�سباب الأردن يف املركز ال�ساد�س ..وي�سعى لتحقيق 

الفوز الذي ي�سعه يف المان بعيدا عن �سراعات 

الهبوط التي باتت تازم اكر من فريق .

االنباط – عمان  

دوري  ���س��دارة  الأه��ل��ي  ف��ري��ق   اعتلى 

»ك���وم���ه���و« ل���ك���رة ال�����س��ل��ة امل���م���ت���از ب��ع��د 

ف�����وزه م�����س��اء الأرب����ع����اء ع��ل��ى اجل��ب��ي��ه��ة 

ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  يف   90-110 بنتيجة 

ال��ذه��اب.  م��رح��ل��ة  وخ��ت��ام  امل�سابقة  م��ن 

الأوىل  ال��ث��اث  الأرب���اع  الأه��ل��ي  وح�سم 

و23-30   22-28  : ل�ساحله  امل��ب��اراة  من 

و30-23 وانتهى الربع الأخر بالتعادل 

الأوىل  اخل�سارة  الأهلي  ليلحق   22-22

الأهلي  وي�سعد  املو�سم  ه��ذا  باجلبيهة 

ل�����س��دارة ال��رتت��ي��ب ب��ر���س��ي��د 10 ن��ق��اط 

لعب  متتالية.وكان  ان��ت�����س��ارات   5 م��ن 

الأه����ل����ي ، زي����د ع��ب��ا���س ، جن���م امل���ب���اراة 

نقطة   36 ت�سجيل  م��ن  مت��ك��ن  اأن  ب��ع��د 

، ت���اه لع���ب اجل��ب��ي��ه��ة ، ���س��ام��ي ب��زي��ع 

ب���دوره  ن��ق��ط��ة. وح���اف���ظ   29 ، ب��ر���س��ي��د 

ن���ادي ال��وح��دات ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 

-98 بنتيجة  اجلليل  على  ف��وزه  اأع��ق��اب 

النحو  على  الأ�سواط  نتائج  وج��اءت   68

التايل : 29-٧ و25-24 و24-9 و28-20. 

وكان لعب الوحدات ، اأمني اأبو حوا�س 

ل��ل��ن��ق��اط يف ه���ذه  ت�����س��ج��ي��ًا  الأك������ر   ،

كذلك  وف��از  نقطة.   28 بر�سيد  امل��ب��اراة 

-59 بنتيجة  الأرثوذك�سي  على  كفريوبا 

الفريقني  بني  اأقيم  ال��ذي  اللقاء  يف   55

وتقدم  اإرب���د  مبدينة  احل�سن  �سالة  يف 

-18 ب��ن��ت��ي��ج��ة  الأول  ب��ال��رب��ع  ك��ف��ري��وب��ا 

الثاين  ال��رب��ع  الأرث��وذك�����س��ي  وح�سم   1٧

اأن يتفوق  14-18 قبل  بنتيجة  ل�ساحله 

ك��ف��ري��وب��ا يف ال��رب��ع��ني ال��ث��ال��ث وال��راب��ع 

لع��ب  وك����ان  و19-22.   5-11 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

اأف�سل   ، ح�سونة  اأح��م��د   ، الأرث��وذك�����س��ي 

بر�سيد  املباراة  للنقاط يف هذه  م�سجل 

18 نقطة.

االنباط – عمان 

ال���ق���دم،  ل���ك���رة  الأردين  الحت������اد  اأجن�����ز 

ترتيبات تاأمني مباراتني وديتني للمنتخب 

اآذار   19 ال��ُع��م��اين  ن��ظ��ره  اأم����ام  ال��وط��ن��ي، 

ال�سهر  24 من  لبنان  القادم يف م�سقط، ثم 

مل��واج��ه��ة م�سيفه  ا���س��ت��ع��داداً  ب���دب���ي،  ذات����ه 

ال��ك��وي��ت��ي ���س��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن 

العامل  لكاأ�س  واملوؤهلة  امل�سرتكة  الت�سفيات 

مدير  واأك���د   .2023 اآ���س��ي��ا  ون��ه��ائ��ي��ات   2022

الإع��داد  مرحلة  اأن  طال،  اأ�سامة  املنتخب 

الكويت  ل��ل��ق��اء  ت��اأه��ب��اً  للن�سامى،  الأخ����رة 

اأ���س��ب��وع��ني،  لنحو  �ستمتد  ال��ق��ادم،  اآذار   30

وت���ب���داأ يف م�����س��ق��ط ع���ر م��ع�����س��ك��ر ت��دري��ب��ي 

الفريق  يتجه  اأن  قبل  ُعمان،  لقاء  يتخلله 

يف  يتواجد  اأن  على  لبنان،  للقاء  دب��ي  اإىل 

خل��و���س  ا���س��ت��ع��داداً  اآذار،   25 ي���وم  ال��ك��وي��ت 

الت�سفيات.  م��ن  ال�سابعة  اجل��ول��ة  م��ب��اراة 

املدرب  بقيادة  الفني  اجلهاز  و�سع  اأ�ساف: 

ف��ي��ت��ال ب��ورك��ل��م��ان��ز خ��ط��ة الإع�������داد وف��ق��اً 

ل��ط��ب��ي��ع��ة ال���ل���ق���اء ال���ق���ادم م���ن ال��ت�����س��ف��ي��ات 

واأه��م��ي��ت��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى ح�����س��اب��ات ال��ت��اأه��ل 

للدور احلا�سم من الت�سفيات، حيث �سيبداأ 

مع�سكر  عر  اآذار  منت�سف  جتمعه  املنتخب 

التحاق  قبل  املحليني،  بالاعبني  م�سقط 

املحرتفني باخلارج بتجمع الن�سامى يف دبي 

ال�سفوف،  اكتمال  مع  لبنان  ودي��ة  خلو�س 

ثم يتجه املنتخب بعد ذلك اإىل الكويت، يف 

اأ�سحاب  فيه  �سيكون  ال��ذي  التوقيت  نف�س 

اأ�سرتاليا.  ملواجهة  �سيدين  مبدينة  الأر�س 

بعد  ي��ن��ت��ظ��ر  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ي���ذك���ر 

واأ���س��رتال��ي��ا  ال��ك��وي��ت، م��واج��ه��ة نيبال  ل��ق��اء 

يف ح����زي����ران ���س��م��ن امل���ج���م���وع���ة ال��ث��ان��ي��ة، 

ل���س��ت��ك��م��ال م�����س��واره يف ال����دور ال��ث��اين من 

يف  الوطني  املنتخب  وي�ستقر  الت�سفيات. 

بال�سراكة  جمموعته،  �سمن  الثاين  املركز 

م��ع ال��ك��وي��ت ب���ذات ال��ر���س��ي��د )10 ن��ق��اط(، 

ونيبال  بال�سدارة )12(،  اأ�سرتاليا  بقاء  مع 

اأي  تايبيه ال�سينية دون  رابعاً )3(، واخراً 

نقطة.

الرمثا يستقبل العقبة ومواجهة مثيرة للوحدات وشباب االردن 

االهلي في صدارة سلة الممتاز

منتخبنا يلتقي عمان ولبنان استعدادا للكويت 
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االنباط-عمان

واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  ق��ام 

ام�������س ب��ع��ق��د ج��ل�����ص��ت��ن مل��ن��اق�����ص��ة ورق��ت��ي 

التنمية  حم��ور  �صمن  والثقافة  ال�صباب 

ال���ب���اد  ت���ق���ري���ر ح���ال���ة  2 يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

وزي���ر  االأوىل  اجل��ل�����ص��ة  ح�����ص��ر  اإذ   ،2020

واملخت�صن  اخل���راء  م��ن  وع���دد  ال�صباب 

وع��دد من  ال��ع��ام واخل��ا���س  القطاعن  يف 

واحلقوقين ال�صباب  النا�صطن 

وزارة  دور  االأوىل  ال���ورق���ة  وت�����ص��م��ن��ت 

ومراجعة  كورونا  جائحة  خال  ال�صباب 

االإج���������راءات وال����رام����ج ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا، 

ت���واج���ه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

ينفذ  وم��ا مل  نفذ  م��ا  ومراجعة  ال���وزارة، 

من تو�صيات تقرير حالة الباد 2019

�صامة  حممد  ال�صباب  وزي���ر  و���ص��رح 

و�صع  ب�صدد  االآن  ال���وزارة  ب��اأن  النابل�صي 

لا�صرتاتيجية  تنفيذية  وط��ن��ي��ة  خ��ط��ة 

جلنة  ت�صكيل  مت  وق��د  لل�صباب،  الوطنية 

ت��وج��ي��ه��ي��ة ���ص��ي��ت��م ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة 

اأع���ل���ن اأن امل��رك��ز  االأ����ص���ب���وع ال���ق���ادم، ك��م��ا 

يوم  اإطاقه  �صيتم  االفرتا�صي  ال�صبابي 

.2021/3/1

واأع���ل���ن ال��ن��اب��ل�����ص��ي ع���ن م��ن��ه��اج ت��ق��وم 

جمموعة  م��ع  بالتعاون  ال���وزارة  ب��اإع��داده 

ليكون هذا  واالأك��ادمي��ي��ن،  م��ن اخل���راء 

كافة  يف  التدريبية  املرجعية  ه��و  امل��ن��ه��اج 

م��راك��ز ال�����ص��ب��اب، ك��م��ا اأو���ص��ح اأن ال���وزارة 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ب���رن���ام���ج الإع������داد ال���ق���ي���ادات 

600 �صاب ال�صبابية ي�صم 

واأ�صاف النابل�صي اأن معظم التو�صيات 

واأن  للتنفيذ،  الورقة قابلة  التي وردت يف 

ت��ع��م��ل م���ن االآن ع��ل��ى م��راج��ع��ة  ال������وزارة 

ال��ت��و���ص��ي��ات ال���ت���ي ت��ت�����ص��ل ب��ال��ت�����ص��ري��ع��ات 

اأن  على  اأك��د  كما  بها،  والعمل  لتنفيذها 

اأن تكون  ���ص��رتك��ز ج��ه��وده��ا ع��ل��ى  ال����وزارة 

كانت  كما  جاذبة  مراكز  ال�صبابية  املراكز 

�صابقا

يكون  اأن  �صرورة  اإىل  امل�صاركون  ون��وه 

ل��������وزارة ال�������ص���ب���اب ����ص���ب���اط ارت����ب����اط م��ع 

االقت�صاد  وزارة  مثل  االأخ���رى  ال����وزارات 

ال���رتب���ي���ة  ووزارة  وال������ري������ادة  ال����رق����م����ي 

ل��ا���ص��ت��ف��ادة م���ن ق���درات���ه���م، اإ���ص��اف��ة اإىل 

موؤ�ص�صات  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

املجتمع املدين العاملة يف قطاع ال�صباب

ك��م��ا ط���ال���ب امل�������ص���ارك���ون ب��ع��م��ل م�����ص��ح 

واأن  وق��درات��ه،  امل���وازي  ال�صبابي  للقطاع 

قدرات  بناء  يف  دور  ال�صباب  ل��وزارة  يكون 

واأال  وخ����رات����ه����م،  ال�������ص���ب���اب وجت���ارب���ه���م 

البنى  ���ص��ي��ان��ة  ع��ل��ى  ال����دور  ه���ذا  يقت�صر 

على  الرتكيز  ووج��وب  وح�ْصب،  التحتية 

ب��ن��اء ق���درات ال��ع��ام��ل��ن ك��ذل��ك يف امل��راك��ز 

وتطويرها ال�صبابية 

و�����ص����ارك يف اجل��ل�����ص��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي 

ناق�صت ورقة الثقافة وزير الثقافة وعدد 

القطاعن  يف  واملخت�صن  اخل��راء  من 

ال��ورق��ة  ت�����ص��م��ن��ت  اإذ  ال���ع���ام واخل���ا����س، 

على  ترتبت  التي  االآثار  رئي�صياً  ت�صّمناً 

الثقايف ب�صبب اجلائحة واأهمية  القطاع 

ه�����ذا ال���ق���ط���اع يف م���واج���ه���ة م���ث���ل ه���ذه 

اال�صتثنائية. الظروف 

وق���ال وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ور با�صم 

ا�صتثنائيا  كان   2020 عام  اإن  الطوي�صي 

وال���وزارة ح��اول��ت اأن جت��د ح��ل��واًل بديلة 

حل���ال���ة ال���ت���وق���ف يف احل���ي���اة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

واحل�����ي�����اة ع���م���وم���اً ب�����ص��ب��ب اجل���ائ���ح���ة، 

ا�صتفادت من تقرير  الوزارة  اأن  واأ�صاف 

ح��ال��ة ال��ب��اد ال�����ص��اب��ق وا���ص��ت��ج��اب��ت مع 

تو�صياته. بع�س 

ب���اأن���ه والأول  ال��ط��وي�����ص��ي  ك��م��ا ���ص��رح 

م����رة مت ان�������ص���اء م���دي���ري���ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة 

ل��ل��م��و���ص��ي��ق��ى وم����دي����ري����ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة 

الثقايف. للت�صويق 

اأي  اأن  اإىل  امل�����������ص�����ارك�����ون  ون����������وه 

يجب  االآن  تو�صع  ثقافية  ا�صرتاتيجية 

وامل��رح��ل��ة  ال����ظ����روف  م���ع  ت��ت��ن��ا���ص��ب  اأن 

تكون  اأن  ويجب  املجتمع،  بها  مير  التي 

اإىل  لل�صعي  ت�صاركية مع جميع اجلهات 

باإن�صاء  امل�صاركون  طالب  كما  حتقيقها، 

اأعلى للثقافة والفنون جمل�س 

االقت�صادي  املجل�س  ع��ام  اأم��ن  وق��ال 

ال�صوافن  اأحمد  بالوكالة  واالجتماعي 

ج��م��ي��ع  ع����ل����ى  ح����ري���������س  امل���ج���ل�������س  اإن 

على  امل�صاركون  يوردها  التي  املاحظات 

و�صيغة  ب��ت��واف��ق��ات  ل��ل��خ��روج  ال��ت��ق��ري��ر، 

دقيقة  تو�صيات  للحكومة  تقدم  نهائية 

للتنفيذ. وقابلة  وواقعية 

االق���ت�������ص���ادي  امل���ج���ل�������س  اأن  وي����ذك����ر 

من  امل��زي��د  بعقد  �صيقوم  واالج��ت��م��اع��ي 

اجلل�صات النقا�صية يف االأ�صابيع القادمة 

حول تقرير حالة الباد 2020، لتتناول 

يف  وردت  ال���ت���ي  وال���ق���ط���اع���ات  امل����ح����اور 

)االقت�صاد  وه��ي:  العام،  لهذا  التقرير 

االأولية، والقطاعات  الكلي، والقطاعات 

االق����ت���������ص����ادي����ة، وق�����ط�����اع�����ات ال���ب���ن���ي���ة 

والتنمية  الب�صرية،  وامل����وارد  التحتية، 

ال�صيا�صية  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة2/1، 

وتطوير القطاع العام(

العربية-وكاالت

اأق������������رت جل����ن����ة ع���������ص����ك����ري����ة ف���رن�������ص���ي���ة 

الرتقيات  تطوير  االأحياء  علم  الأخاقيات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة الأف�����راد ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة. 

امل�����ص��ل��ح��ة  ال�����ق�����وات  اإن  ال���ل���ج���ن���ة  وت����ق����ول 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة رمب�����ا ت���ق���وم ب��ت��ط��وي��ر ون�����ص��ر 

احلفاظ  اأجل  من  التكنولوجية  التعزيزات 

على »التفوق الت�صغيلي« للجي�س الفرن�صي، 

 Popular جم��ل��ة  ن�����ص��رت��ه  م���ا  ب��ح�����ص��ب 

االأمريكية.  Mechanics
الفرن�صي  للجي�س  االإذن  اللجنة  منحت 

ملا  وف��ًق��ا  ال��ت��ي،  ال��ت��ع��زي��زات،  ون�صر  لتطوير 

حت�صن  على  تعمل   ،CNN �صبكة  ذكرته 

»ال���ق���درات ال��ب��دن��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة واالإدراك���ي���ة 

تطوير  ا  اأي�صً وميكنه  جلنوده.  والنف�صية« 

وال���ت���وت���ر  االأمل  مل���ن���ع  ط���ب���ي���ة  »ع�����اج�����ات 

واالإره����اق وغ��ريه��ا م��ن احل���االت ال��ت��ي من 

اأ�صر  مت  اإذا  العقلية  املرونة  حت�صن  �صاأنها 

اجلندي«.

اأخالقية قيود 

بعدم  الفرن�صية  املوافقة  تقييد  مت  ولكن 

تقنيات  بن�صر  الفرن�صي  اجلي�س  ق��ي��ام  ج���واز 

ت��ت��ع��ار���س م��ع احل��ال��ة االإن�����ص��ان��ي��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة 

ب��االإرادة  اجلنود  يحتفظ  اأن  يجب  اإذ  للجند، 

اخ��ت��ي��ار  ع���ل���ى  ق����ادري����ن  ي���ك���ون���وا  واأن  احل�����رة 

م�صتوى القوة التي ي�صتخدمونها، على �صبيل 

املثال، ال ميكن لنظم التعزيز االإلكرتونية اأن 

املميتة  ال��ق��وة  ا�صتخدام  على  اجل��ن��دي  جت��ر 

اخليار  ه��ي  املميتة  غ��ري  ال��ق��وة  ت��ك��ون  عندما 

الوا�صح.

االأجهزة  تتداخل  ب��اأال  اللجنة  اأو���ص��ت  كما 

االإلكرتونية مع اإعادة دمج اجلندي يف احلياة 

امل��دن��ي��ة، ل��ذل��ك ل���ن ي��ت��م اع��ت��م��اد اأي ب��رام��ج 

ت��ت��ط��ل��ب ب�����روز اأ����ص���ي���اء م��ع��دن��ي��ة غ��ري��ب��ة من 

وزي��رة  قالت  فيما  القدامى.  املحاربن  جباه 

الدفاع الفرن�صية فلورن�س باريل اإنه ال توجد 

ح��ال��ي��اً خ��ط��ط ل��ت��ط��وي��ر م��ث��ل ه���ذه االأج���ه���زة 

االإلكرتونية، لكن قرار اللجنة ميهد الطريق 

امل�صتقبل. لتطويرها يف 

جتارب ال�صني البيولوجية

م�صوؤولو  اأعلن  اأن  بعد  االأنباء  هذه  وتاأتي 

املخابرات االأمريكية اأن ال�صن جتري جتارب 

التحرير  جي�س  قوات  اأداء  لتعزيز  بيولوجية 

ال�����ص��ع��ب��ي، ح��ي��ث ذك���ر ج���ون رات��ك��ل��ي��ف، م��دي��ر 

اأن   ،DNI االأم��ريك��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��خ��اب��رات 

ال�����ص��ن جت���ري اخ��ت��ب��ارات ع��ل��ى ج��ن��ود ب�صر، 

م��ع��ززة  »ق����درات  ذات  ق���وات  لتطوير  مت��ه��ي��داً 

بيولوجًيا«.

ط��وي��ل  راأي  م���ق���ال  يف  رات��ك��ل��ي��ف،  اأ����ص���اف 

اأن  ج��ورن��ال«،  �صرتيت  »وول  �صحيفة  ن�صرته 

القومي  لاأمن  ب��ارزاً  تهديداً  ت�صكل  ال�صن 

اأن�����ه »ال ت���وج���د ح���دود  االأم�����ريك�����ي، م����وؤك����داً 

اأخاقية مل�صاعي بكن«.

الأمريكي التكنولوجي  التعزيز 

ال تعمل وزارة الدفاع االأمريكية يف جمال 

تطوير  اإىل  ت�صعى  لكنها  اجلينية،  االأب��ح��اث 

م�صاريع  وكالة  تعمل  التكنولوجي.  التعزيز 

االأب����ح����اث ال���دف���اع���ي���ة امل��ت��ق��دم��ة االأم���ريك���ي���ة 

يطلق  م����ب����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى   DARPA
ع��ل��ي��ه��ا ا����ص���م »اأب����ح����اث ال����دم����اغ«، م���ن خ��ال 

ي�صعى  املبتكرة.  الع�صبية  التقنيات  تطوير 

ب��رن��ام��ج »اأب���ح���اث ال���دم���اغ«، ال���ذي اأع��ل��ن عنه 

»ع���اج  اإىل   ،2013 ع����ام  يف  االأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت 

والوقاية من ا�صطرابات الدماغ، مثل مر�س 

وال�صرع«. الزهامير 

تطوير  على  العمل   DARPA توا�صل 

بالتحكم  ت�صمح لاأفراد  للزرع  قابلة  واجهات 

اإ�صارة  »دق��ة  توفري  مع  باأذهانهم،  االأ�صياء  يف 

النطاق الرتددي لنقل  غري م�صبوقة وعر�س 

البيانات بن الدماغ والعامل الرقمي«.

وب���خ���اف ال���ف���وائ���د ل��ل��م��دن��ي��ن امل�����ص��اب��ن 

الع�صكرية  امل��ن��ف��ع��ة  ف����اإن  االأم����را�����س،  ب��ب��ع�����س 

ال����ص���ت���خ���دام االأف�����ك�����ار ل��ل��ت��ح��ك��م يف امل���ع���دات 

وال��ت��ف��اع��ل م��ع اأج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وا���ص��ح��ة، 

اأن ي��ت��ح��ك��م اجل���ن���ود ب��ع��ق��ول��ه��م،  ح��ي��ث مي��ك��ن 

كل  يف  ب��اإمي��اءة،  القيام  اأو  بكلمة  النطق  دون 

اأنظمة  اإىل  املقاتلة  �صيء بداية من الطائرات 

الرادار.

حالة البالد 2020 يناقش ورقتي الشباب والثقافة

فرنسا تقر إجراء أبحاث تكنولوجية إلعداد جنود بشر خارقين

أشعة تطلقها هذه المصابيح تقتل 
فيروس كورونا في ثواٍن

الصين تأتي بعّينات من سطح القمر 
للمرة األولى منذ 44 عامًا  

العربية-وكاالت

ذك����رت ن��ت��ائ��ج درا����ص���ة ع��ل��م��ي��ة ج���دي���دة اأن 

فوق  اأ�صعة  تطلق   LED م�صابيح  ا�صتخدام 

كورونا،  فريو�صات  تقتل  اأن  ميكن  بنف�صجية 

اأنظمة  يف  املبتكرة  امل�صابيح  دم��ج  ميكن  واأن��ه 

ما  ب��ح�����ص��ب  ال���غ���رف،  لتعقيم  ال���ه���واء  ت��ك��ي��ي��ف 

 Daily Mail »ن�صرته �صحيفة »ديلي ميل

ال��ري��ط��ان��ي��ة، ن���ق���ًا ع���ن دوري������ة »ال��ك��ي��م��ي��اء 

ال�صوئية«. والبيولوجيا 

و���ص��ب��ق اأن مت االإع����ان ع��ن جن���اح االأ���ص��ع��ة 

ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص��ات  قتل  يف  البنف�صجية  ف��وق 

وم�������ن ب���ي���ن���ه���ا ال�����ف�����ريو������س امل�������ص���ب���ب مل���ر����س 

ك��وف��ي��د-19، ول��ك��ن ام��ت��دت جت���ارب ال��درا���ص��ة 

من  املنبعثة  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  لت�صمل 

ا. اأي�صً LED التي ثبت فعاليتها  م�صابيح 

LED ال��ق��ل��ي��ل ج��ًدا  وت��ت��ط��ل��ب م�����ص��اب��ي��ح 

كبديل  اال�صتخدام  �صائعة  وه��ي  الطاقة،  من 

الفتيل. القائمة على  القدمية  للم�صابيح 

اأف�صل من الر�س الكيميائي

واأف����ادت ن��ت��ائ��ج ال��درا���ص��ة اأن االأ���ص��ع��ة ف��وق 

البنف�صجية تتفوق على طرق التعقيم بالر�س 

بتطهري  ال���ق���ي���ام  ع��ن��د  ب��خ��ا���ص��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 

اأو  ريا�صية  �صالة  اأو  قطار  اأو  حافلة  وتعقيم 

قوى  اإىل  الكيميائي  ال��ر���س  ويحتاج  ط��ائ��رة. 

ف��ع��ااًل،  ال��ر���س  ي��ك��ون  ول��ك��ي  فيزيائية،  عاملة 

الوقت  بع�س  الكيميائية  امل���ادة  ت��رك  ينبغي 

للعمل على االأ�صطح.

التي  التطهري  اأنظمة  تركيب  ميكن  ولكن 

تعتمد على م�صابيح LED يف نظام التهوية 

وتعقيم  امل��ث��ال،  �صبيل  ع��ل��ى  ال���ه���واء،  وم��ك��ي��ف 

اإىل  انبعاثه  ثم  امت�صا�صه  يتم  ال��ذي  الهواء 

الغرفة اأو املركبة جمدًدا.

طولن  فاعلية  م��دى  يف  الدرا�صة  وبحثت 

كورونا  فريو�س  قتل  يف  ال�صوء  من  موجين 

امل��ت�����ص��ب��ب يف وب����اء ك���ورون���ا احل����ايل. واأ����ص���ارت 

امل��وج��ات  م��ن  ن��ان��وم��رت   265 اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج 

قتل  يف  فعالية  االأك��ر  املعيار  كانت  ال�صوئية 

ال��ت��ي يبلغ  امل�����ص��اب��ي��ح  اأن  ال��ف��ريو���س، يف ح��ن 

تتوفر  وال��ت��ي  ن��ان��وم��رت،   285 امل��وج��ي  طولها 

ما،  حد  اإىل  كافية  اأي�صا  كانت  اأكر،  ب�صهولة 

يكون  ثانية،   30 اأقل من  اإنه يف غ�صون  حيث 

ال�صوء 285 نانومرت قادًرا على تدمري %99.9 

من جميع م�صببات االأمرا�س الفريو�صية.

متعددة تطبيقات 

دم��ج م�صابيح  يتم  ب��اأن  ال��درا���ص��ة  واأو���ص��ت 

االأجهزة  البنف�صجية يف  LED لاأ�صعة فوق 
امل���وج���ودة م�����ص��ب��ًق��ا، م��ث��ل تكييف  واخل���دم���ات 

الهواء واملكان�س واأنظمة املياه لتطهريها.

 Dynamics �������ص������رك������ة  وك��������ان��������ت 

ل��اإل��ك��رتون��ي��ات، م��ق��ره��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 

لفريو�س  م�صاد  جهاز  عن  النقاب  ك�صفت  قد 

ك����ورون����ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى ام��ت�����ص��ا���س اجل��راث��ي��م 

الكثافة. باأ�صعة فوق بنف�صجية عالية  وقتلها 

»نانوويف« تقنية 

واأط����ل����ق����ت ال�������ص���رك���ة االأم�����ريك�����ي�����ة ا����ص���م 

التقنية  ع��ل��ى   Nanowave »ن��ان��ووي��ف« 

الق�صاء  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ثبتت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

على 99% من الفريو�س يف اأقل من 2000 من 

الثانية.

وي��ت��ك��ون اجل��ه��از امل��ب��ت��ك��ر م��ن 4 حم��رك��ات 

يتم  ث��م  ل��رت،   300 �صعة  حتى  ال��ه��واء  ت�صحب 

اإعادة �صخه يف الغرفة خالًيا من الفريو�صات 

واجلراثيم مل�صافة تزيد عن 3 اأمتار بعيًدا عن 

فوهة اجلهاز، الذي يحتوي بداخله على اأول 

ال��ع��امل  يف  ب��ال��ك��ام��ل  م���رن   UV-C م�صباح 

يعقم الهواء باإ�صعاع عايل الكثافة.

بكني - فران�س بر�س

يف  تكنولوجياً«  »اإجن��ازاً  ال�صن  حققت 

ال��ف�����ص��اء ب��اإح�����ص��اره��ا ب��اأم��ان اإىل االأر����س 

اأول  منجزًة  القمر،  من  عّينات  اخلمي�س 

عملية من هذا النوع منذ 40 عاماً.

وه��ب��ط��ت ك��ب�����ص��ول��ة امل�����ص��ب��ار ال�����ص��ي��ن��ي 

الداخلية  منغوليا  منطقة  يف   »5 »�صانغي 

وكالة  اأو�صحت  ما  وفق  ال�صن(،  )�صمال 

»���ص��ي��ن��خ��وا« ل���اأن���ب���اء، ن���ق���ًا ع���ن وك��ال��ة 

ال�صينية. الف�صاء 

العّينات  حتليل  ي�صاهم  اأن  يف  وي��وؤم��ل 

فهم  تكوين  يف   »5 »�صانغي  جمعها  ال��ت��ي 

اأف�صل لتاريخ القمر. كذلك اأتاحت مهمة 

الإر�صال  الازمة  التقنيات  �صقل  امل�صبار 

اأه��داف  اأح��د  القمر، وهو  اإىل  رواد ف�صاء 

.2030 بكن ل�صنة 

وع���ر����ص���ت حم��ط��ة »����ص���ي ���ص��ي ت���ي يف« 

للكب�صولة  م�صاهد  الر�صمية  التلفزيونية 

وه���ي ت��ه��ب��ط م��ن اجل���و ل��ي��ًا ب��ا���ص��ت��خ��دام 

م��ظ��ل��ة، ق��ب��ل اأن ت��ل��م�����س االأر������س امل��غ��ط��اة 

بالثلوج.

ومعها  و�صلت  اأن  ال�صاحنات  لبثت  وما 

العلم  وُغ��ِر���س  الكب�صولة،  لنقل  العلماء 

اخلم�س  ال�����ص��ف��راء  ال��ن��ج��وم  ذو  االأح���م���ر 

بالقرب من املركبة.

وم�����ع ع������ودة امل�������ص���ب���ار ب���ال���ع���ي���ن���ات اإىل 

االأر��������س، اأ���ص��ب��ح��ت ال�����ص��ن ث���ال���ث دول���ة 

الواليات  بعد  االإجناز  فح�صب حتقق هذا 

يف  ال�صابق  ال�صوفيتي  واالحت���اد  امل��ت��ح��دة 

و�صبعينياته. الع�صرين  القرن  �صتينيات 

جينبينغ  �صي  ال�صيني  الرئي�س  ووج��ه 

�صاركت  التي  العمل  لفرق  ح��ارة«  »تهاين 

يف امل��ه��م��ة، وف��ق م��ا ذك���رت وك��ال��ة ال�صن 

الر�صمية لاأنباء. اجلديدة 

وقال »اإجنازاتكم الرائعة �صتبقى دائماً 

حمفورة يف ذاكرة وطننا و�صعبنا«.

دقيقة عملية 

نوعها  م��ن  االأوىل  امل��ه��م��ة  ه���ذه  ك��ان��ت 

 »24 »لونا  ال�صوفيتية  املركبة  اإجن��از  منذ 

العام  بنجاح  مماثلة  مهمة  املاأهولة  غري 

.1976

اأح�صرت  اأن  �صبق  املتحدة  ف��ال��والي��ات 

بعثة  بوا�صطة  القمر  من  �صخور  عّينات 

»اأبولو 17« املاأهولة عام 1972، ولكّن رواد 

ا�صتخراجها  ت��ول��وا  ال��ذي��ن  ه��م  ال��ف�����ص��اء 

وجمعها، االأمر الذي تطلب قدراً اأقل من 

العمليات عن ُبعد.

يف  امل����ت����خ���������ص���������س  امل�����ح�����ل�����ل  وراأى 

ب���رن���ام���ج ال���ف�������ص���اء ال�����ص��ي��ن��ي يف م��وق��ع 

ت�����ص��ن الن يف  »غ���وت���اي���ك���ون���وت�������س.ك���وم« 

»اإجناز  اأنه  بر�س  فران�س  لوكالة  ت�صريح 

»اأك��ر  ت��ك��ون  ب���اأن  لبكن  �صي�صمح  تقني« 

التكنولوجية«. بقدراتها  ثقة 

املهمة  اأن »حت��ق��ي��ق م��ث��ل ه��ذه  والح���ظ 

امل��ع��ق��دة ال ي����زال ب��ال��غ ال�����ص��ع��وب��ة ال��ي��وم، 

ورو�صيا  املتحدة  للواليات  بالن�صبة  حتى 

والقوى االأخرى يف الف�صاء«.

»5 وكان »�صانغي 

الثاين/نوفمر  ت�صرين   24 يف  اأط��ل��ق 

ال��ف��ائ��ت م���ن ج����زر ه��اي��ن��ان اال���ص��ت��وائ��ي��ة 

يف ج���ن���وب ال�������ص���ن، وق����د اأط���ل���ق���ت ع��ل��ي��ه 

ه����ذه ال��ت�����ص��م��ي��ة ت��ي��م��ن��اً ب��اإل��ه��ة ال��ق��م��ر يف 

ال�صينية. امليثولوجيا 

وه��ب��ط امل�����ص��ب��ار ع��ل��ى ���ص��ط��ح ال��ق��م��ر يف 

منطقة  يف  اجل����اري  دي�����ص��م��ر  م��ن  االأول 

ا�صتك�صافها.  ي�صبق  مل  القمر  من  جبلية 

الغبار  من  عينات  بجمع  مهمته  وق�صت 

نحو  اإىل  وزنها  ي�صل  القمرية  وال�صخور 

كيلوغرامن.

وك����ان����ت م���رك���ب���ة ال���ه���ب���وط ال��ق��م��ري��ة 

ثم  العّينات  جمع  تولت  للم�صبار  التابعة 

عادت اآلياً اإىل مدار القمر، حيث التحمت 

خال  فيه  بقيت  ال��ت��ي  امل��داري��ة  باملركبة 

تنقل حمولتها من  اأن  قبل  املهمة،  تنفيذ 

اإىل  �صتعود  التي  الكب�صولة  اإىل  العّينات 

االأر������س، وه���ي م��ه��م��ة ���ص��دي��دة ال��دق��ة مت 

ت�صيريها عن ُبعد من االأر�س.

اأك���د ع���امل ال��ف�����ص��اء يف م��رك��ز ه��ارف��رد 

���ص��م��ي��ث�����ص��ون��ي��ان ل��ل��ف��ي��زي��اء ال��ف��ل��ك��ي��ة يف 

اأن  الواليات املتحدة لوكالة فران�س بر�س 

االإجن���از حتى  ه��ذا  »اأح���داً مل يحقق مثل 

االآن«.

م��ن دون  ���ص��يء  ك��ل  »ح�����ص��ول  اأن  وراأى 

برنامج  ن�صج  على  دل��ي��ًا  ي�صّكل  ع��وائ��ق 

ال�صيني«. الف�صاء 

العّينات  ت�صاهم  اأن  يف  العلماء  وي��اأم��ل 

املزيد  معرفة  يف   »5 »�صانغي  جمعها  التي 

ع��ن ك��ي��ف��ي��ة ن�����ص��اأة ال��ق��م��ر وع���ن ال��ن�����ص��اط 

الركاين على �صطحه.

ال��دوالرات  مليارات  ال�صن  وت�صتثمر 

ع��ل��ى ب��رن��اجم��ه��ا ال��ف�����ص��ائ��ي ���ص��ع��ي��اً اإىل 

اللحاق برو�صيا والواليات املتحدة يف هذا 

املجال.

وت�صّكل هذه املهمة مرحلة جديدة من 

كانت حّققت مطلع  بعدما  الرنامج  هذا 

م�صبوق  غ��ري  علميا  اإجن����ازا   2019 ال��ع��ام 

جزء  على  لها  تابعة  مركبة  حّطت  بعدما 

من القمر تتعّذر روؤيته من االأر�س.

وهذه لي�صت املرة االأوىل تر�صل ال�صن 

ب��رن��ام��ج  اإط������ار  ال��ق��م��ر يف  اإىل  م���رك���ب���ات 

اإىل  ال�صن  اأر�صلت  اأن  �صبق  اإذ  »�صانغي«، 

القمر روبوتن �صغريين م�صرّيين حما 

 2013 العامن  يف  الي�صم«  »اأرن���ب  ت�صمية 

و2019.

اأول   1970 ال��ع��ام  يف  ال�����ص��ن  واأط��ل��ق��ت 

حتى  انتظرت  لكنها  لها،  ا�صطناعي  قمر 

م��واط��ن �صيني  اأول  الإر���ص��ال   2003 ال��ع��ام 

اإىل الف�صاء هو يانغ ليووي.

واأطلقت الدولة االآ�صيوية العماقة يف 

االأخ��ري  اال�صطناعي  القمر   2020 يونيو 

ال�����ذي ا���ص��ت��ك��م��ل ن���ظ���ام ب���اي���دو ل��ل��م��اح��ة 

املناف�س لنظام »جي بي اأ�س« االأمريكي.

ال�����ص��ي��ف م�صبارا  ه���ذا  اأط��ل��ق��ت  ك��ذل��ك 

اأ�صهراً عدة  اآخر يف رحلة طويلة ت�صتغرق 

اإىل املريخ، وتاأمل يف اإنزال روبوت �صغري 

املقبل على �صطح  ُبعد يف مايو  م�صرّي ِمن 

االأحمر. الكوكب 

ومن املقرر بدء جتميع حمطة الف�صاء 

يف  ينجز  اأن  ع��ل��ى  ال�����ص��ن��ة  ه���ذه  ال�صينية 

بلد  ثالث  بذلك  ال�صن  و�صت�صبح   .2022

حمطة  اخلا�صة  بو�صائله  يبني  العامل  يف 

ك��ه��ذه ب��ع��د ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واالحت����اد 

تتمكن  اأن  يف  ال�صن  وت��اأم��ل  ال�صوفيتي. 

ع��ل��ى امل����دى ال��ب��ع��ي��د م���ن اإر����ص���ال ط��واق��م 

ب�صرية اإىل القمر.

ما هو أفضل مطبخ »صحي« بالعالم؟ خبراء يحددون 
الدول »المحظوظة«

ترجمات - اأبوظبي

اأن  ال���دول  بع�س  مطابخ  ا�صتطاعت 

اأطباقها  ف�صارت  كبريا،  انت�صار  حتقق 

حول  ت�صاوؤل  و�صط  العامل،  حول  �صائعة 

الدولة التي تطهو الطعام االأف�صل من 

ال�صحية. الناحية 

اأن  مهمة  حقيقية  اخل��راء  ويو�صح 

مدى  هو  املطابخ،  بن  املفا�صلة  معيار 

ومفيدة  مغذية  عنا�صر  على  االح��ت��واء 

عدم  اإىل  اإ�صافة  املطابخ،  من  مطبخ  يف 

ال��ت�����ص��ب��ب مب�����ص��اك��ل ���ص��ح��ي��ة، ���ص��واء على 

البعيد. املدى  اأو على  الق�صري  املدى 

وبح�صب موقع »هيلث الين« املخت�س 

يف ال�������ص���وؤون ال�����ص��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة، ف���اإن 

هو  ال�صحية  الناحية  من  مطبخ  اأف�صل 

اليوناين.

املوقع  ه��ذا  اليوناين  املطبخ  ويحتل 

املتقدم الأنه يحتوي على اأغلب العنا�صر 

املتو�صطية. احلمية  يف  املوجودة 

األ�����رت  ال���ب���اح���ث يف ك��ل��ي��ة  وي���و����ص���ح 

اإن�صتاين للطب يف نيويورك، كيث اأيوب، 

االأ�صل  يف  يعود  الغذائي  النظام  هذا  اأن 

ال��ي��ون��ان��ي��ة،  ك���ري���ت  ���ص��ك��ان ج���زي���رة  اإىل 

كريت  اأه��ل  يتمتع  املطبخ،  ه��ذا  وبف�صل 

مب���ع���دل ح���ي���اة م��رت��ف��ع، ك��م��ا اأن���ه���م اأق���ل 

القلب. باأمرا�س  لاإ�صابة  عر�صة 

كبري  ب�صكل  اليوناين  املطبخ  ويعتمد 

كما  اللحم،  عو�س  ال��زي��ت��ون،  زي��ت  على 

)ال��زب��ادي(  الياغورت  على  اأي�صا  يركز 

وال���ف���واك���ه واخل���������ص����راوات ال���ط���ازج���ة، 

واملك�صرات. الثوم  اإىل  اإ�صافة 

اأف�صل مطبخ يف العامل من  اأما ثاين 

الياباين،  املطبخ  فهو  ال�صحية  الناحية 

بواحد  اأوكيناوا  جزيرة  متتاز  وبف�صله، 

اأق��ل م��ع��دالت االأم��را���س املزمنة يف  م��ن 

اإىل مدة  العامل، كما ميتد عمر ال�صكان 

العامل. �صكان  بباقي  مقارنة  طويلة، 

اأن امل��ط��ب��خ ال��ي��اب��اين  وي���رى اخل���راء 

���ص��ح��ٌي ب�����ص��ك��ل ع���ام، الأن���ه ي��رك��ز اأ���ص��ا���ص��ا 

ع��ل��ى اخل�������ص���راوات وم���اأك���والت ال��ب��ح��ر، 

واالأه������م م���ن ه����ذا ط��ري��ق��ة ال��ت��ح�����ص��ري 

القلي  اأو  ال��ب��خ��ار،  خ��ال  م��ن  ال�صحية 

خفيف. ب�صكل 

الياباين  ال�صحي يف مطبخ  لكن غري 

امل��ع��ج��ن��ات  وط��ري��ق��ة حت�����ص��ري  االأرز  ه��و 

فيها. الزيت  من  واالإكثار  »ال�صباكيتي« 

امل��ط��ب��خ  ي����اأت����ي  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  ويف 

احل��ب��وب  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي  امل��ك�����ص��ي��ك��ي، 

باالألياف. غني  وهو  والفواكه، 

البوريتو، مثا، من بن  وتعد وجبة 

املك�صيكي،  املطبخ  يف  ال�صحية  اخليارات 

كثرية  حبوب  على  احتوائها  اإىل  نظرا 

االأف��وك��ادو  جانب  اإىل  الفا�صوليا،  مثل 

ي��ج��ري  اأن  االأف�����ص��ل  م���ن  ل��ك��ن  واالأرز، 

فيه من جنب. التقليل مما 


