
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الصحة: 27 وفاة و1283 إصابة 
بفيروس كورونا و 2576 حالة شفاء

الملك يستقبل رئيس 
الوزراء العراقي

االنباط-عمان 

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

اإ�سابة بفريو�س كورونا  27 وفاة و1283 

امل�����س��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س ال�����س��ب��ت، 

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 3545 وفاة 

و272797 اإ�سابة.

وتوزعت الإ�سابات اجلديدة على 466 

حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان 

ا����س���ت���ق���ب���ل ج����ال����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

ال���وزراء  رئي�س  ال�سبت،  ام�����س  ال��ث��اين، 

العراقي م�سطفى الكاظمي، الذي قام 

بزيارة عمل للمملكة اليوم.

وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ال��ع��اق��ات الأخ��وي��ة 

امل���ت���ي���ن���ة ب�����ن ال����ب����ل����دي����ن وال�������س���ع���ب���ن 

ال�����س��ق��ي��ق��ن، و���س��ب��ل ت��و���س��ي��ع ال��ت��ع��اون 

ف���������س����ًا ع��ن  امل������ج������الت،  يف خم���ت���ل���ف 

كورونا  وباء  ملواجهة  امل�سرتكة  اجلهود 

وت��داع��ي��ات��ه الإن�����س��ان��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة. 

التن�سيق  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ومت 

الهتمام  ذات  الق�سايا  حيال  والت�ساور 

امل�����������س�����رتك، ومب�������ا ي����ح����ق����ق م�������س���ال���ح 

البلدين..

الأحد   4  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  20  كانون الأول  2020 م - العدد  5548    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا 

سلم 28 مسكنًا ألسر عفيفة في عجلون وإربد

العيسوي : الملك يولي ُجّل اهتمامه 
ورعايته لتحسين حياة المواطن

االنباط-وكاالت

ح�سد البنك الإ�سامي الأردين جائزة 

يف  التجزئة  خلدمات  اإ�سامي  بنك  اأق��وى 

اخلدمات  ج��وائ��ز  م��ن    2020 لعام  الأردن 

 )IRBA( امل�سرفية الإ�سامية لاأفراد

اأف  اأي  التي تقدمها  موؤ�س�سة »كامربيدج 

املتخ�س�سة  البحثية  املوؤ�س�سة  انالتيكا« 

يف ت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل����ال����ي����ة واج�������راء  يف جم������ال اخل�����دم�����ات 

ب���ح���وث اك���ادمي���ي���ة م��ه��ن��ي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

امل��ال��ي��ة وم��ق��ره��ا »ب��ري��ط��ان��ي��ا«، وي��ت��م منح 

اجل�����وائ�����ز ب����ن����اًءع����ل����ى ت��ق��ي��ي��م��ل��ج��ن��ة م��ن 

الأك��ادمي��ي  والتحليل  امل�ستقلن  اخل���رباء 

ا����س���ت���ن���اداًل���ن���م���وذج ال���ك���ف���اءة امل����ط����ور م��ن 

امل�سرفية  اخلدمات  كفاءة  لأداء  املوؤ�س�سة 

الإ�سامية العاملية .

رئي�س  دار  همايون  الربوفي�سور  وق��ال 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س   / الإدارة  جم��ل�����س 

توزيع جوائز  كامربيدجفي حفل  ملوؤ�س�سة 

لاأفراد  الإ�سامية  امل�سرفية  اخل��دم��ات 

ال�����س��اد���س ال���ذي اأق��ي��م��ب��وا���س��ط��ة الت�����س��ال 

ه��ذه  اإن   «  2020/12/15 ب��ت��اري��خ  امل���رئ���ي 

ت��ق��دي��راً وتكرمياً  ُت��ع��د  امل��رم��وق��ة  اجل��وائ��ز 

ل���اأف���راد وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة الإ���س��ام��ي��ة 

املهمة واملميزة على م�ستوى العامل الذين 

و���س��اه��م��وا ب�سكل  اظ��ه��روا ال��ت��زام��اً ك��ب��رياً 

ك��ب��ري يف ت��ط��وي��ر ومن���و وجن���اح اخل��دم��ات 

تاأثري  لاأفرادولهم  الإ�سامية  امل�سرفية 

ق�����وي وم���ه���م ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال�����س��ريف��ة 

الإ�سامية«.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ع��رب ال��دك��ت��ور ح�سن 

العام  امل��دي��ر   / التنفيذي  الرئي�س  �سعيد 

للبنك الإ�سامي الأردين 

ع���ن ���س��ع��ادت��ه واع����ت����زازه ب��ا���س��ت��م��راري��ة 

جلائزة  الأردين   الإ�سامي  البنك  ح�سد 

التجزئة  اإ���س��ام��ي خل��دم��ات  ب��ن��ك  اأق����وى 

من  ال��رغ��م  على    ،2020 للعام  الأردن  يف 

ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي حت��ي��ط ب��ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 

وتبعاتها،  كورونا  جائحة  وانت�سار  العامل 

وذل����ك ت���اأك���ي���داً ع��ل��ى اأن الإجن������ازات ال��ت��ي 

اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  جم���ال  يف  حتقيقها  مت 

حمط  هي  لاأفراد،  التمويلية  واملنتجات 

اجلهات  من  العديد  لدى  وتقدير  اهتمام 

وم��ن��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة ك��ام��ربي��دج ال��ت��ي ت��ت��اب��ع 

عليها،  ال�سوء  والأداءوت�سلط  الإجن���ازات 

موؤكًدا ا�ستمرارية ال�سري على نف�س النهج 

وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل���ع���دة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل��زي��د 

وال��ت��ي ك���ان ل�����اإدارة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ك��ادر 

ال���وظ���ي���ف���ي يف ال���ب���ن���ك اجل����ه����ود ال��ك��ب��رية 

. لتحقيقها 

ال��ب��ن��ك  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر  وم������ن 

الإ����س���ام���ي الأردن���ي���ح�������س���د ال���ع���دي���د من 

اأف  اأي  »ك����ام����ربي����دج  م���وؤ����س�������س���ة  ج����وائ����ز 

يف  بنك  كاأف�سل   2015 انالتيكا«منذعام 

خ��دم��ات امل�����س��رف��ي��ة ال���س��ام��ي��ة ل��اأف��راد 

يف  الردن  يف  ب���ن���ك  اق������وى  و  الردن  يف 

ال�سامية  امل�سارف  يف  التجزئة  خدمات 

امل�����س��رف��ي��ة  ال���ق���ي���ادة  2016 وج���ائ���زة  ل��ع��ام 

�سحادة  ال�ستاذ مو�سى  ل�سعادة  ال�سامية 

ال�سابق  العام  املدير   - التنفيذي  الرئي�س 

اأقوى  للبنك ال�سامي الردين،وجائزتي 

اإ���س��ام��ي مبتكر خل��دم��ات  ب��ن��ك  واف�����س��ل 

التجزئة يف الأردن لعام 2019 .

مؤسسة كامبريدج IFA تمنح البنك االسالمي االردني جائزة 
أقوى بنك إسالمي لخدمات التجزئة في االردن لعام 2020
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 القطامين: العمال يحظون بكل أشكال الدعم 
واإلسناد والرعاية

الصفدي ينقل تحيات جاللة الملك 
للرئيس المصري

 االنباط- عمان

 ب��ح��ث وزي���ر ال��ع��م��ل وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون 

ال���س��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ن ام�����س 

التنفيذي  املكتب  واأع�ساء  رئي�س  مع  ال�سبت 

الأردن،  ع����م����ال  ل���ن���ق���اب���ات  ال����ع����ام  ل����احت����اد 

العمال يف ظل ظروف  تواجه  التي  التحديات 

وتداعيات جائحة كورونا.

واأك�������د ال���ق���ط���ام���ن خ�����ال ال���ل���ق���اء ال����ذي 

وروؤ�ساء  املعايطة  مازن  الحتاد  رئي�س  ح�سره 

ف��اروق  ال��وزارة  ع��ام  واأم��ن  العمالية  النقابات 

احلديدي، اأن العمال على الدوام يحظون بكل 

واحلماية  وال��رع��اي��ة  والإ���س��ن��اد  ال��دع��م  اأ�سكال 

الجتماعية.

الوزارة حري�سة على حماية  اأن  اإىل  واأ�سار 

وتعزيز  اجلن�سن،  كا  من  العمالية  احلقوق 

ف��ر���س ال��ع��م��ل وامل���وازن���ة ب��ن الأم���ن ال�سحي 

ا�ستدامة  على  واحلفاظ  القت�سادي،  والأم��ن 

فر�س العمل احلالية من خال الربامج التي 

»ا�ستدامة«  برنامج  ومنها  احلكومة،  تقدمها 

 180 الذي يهدف اإىل املحافظة على اأكرث من 

القطاع اخلا�س وجدولة  األف فر�سة عمل يف 

التنمية  �سندوق  من  مقرت�س  األ��ف   26 دي��ون 

والت�سغيل.

واأ����س���اد ال���وزي���ر ب��ت��ج��اوب ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

وال��ت�����س��ارك��ي��ة م��ع احل��ك��وم��ة يف احل��ف��اظ على 

ا���س��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل وح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل��ن رغ��م 

ت���داع���ي���ات اجل��ائ��ح��ة ال���ت���ي اأث�����رت ���س��ل��ب��ا على 

اقت�ساديات دول العامل كافة.

التي  احلكومة  عمل  منهجية  على  و���س��دد 

وت�سغيل  القت�سادي  النمو  تعزيز  على  ترتكز 

الأردنين.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- القاهرة

ا���س��ت��ق��ب��ل ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ع��ب��د ال��ف��ت��اح 

ال�����س��ي�����س��ي رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة 

ال���وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سبت  ام�����س  ال�سقيقة 

وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ن اأمي���ن 

ال�����س��ف��دي ووزي�����ر اخل���ارج���ي���ة وامل���غ���رتب���ن يف 

قبيل  املالكي  ريا�س  ال�سقيقة  فل�سطن  دول��ة 

اإليه  دع��ا  ال��ذي  الثاثي  الت�ساوري  الجتماع 

وزير اخلارجية امل�سري �سامح �سكري.

ونقل ال�سفدي خال اللقاء حتيات جالة 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اإىل ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س 

ال�����س��ي�����س��ي ور����س���ال���ة اأك������دت ع���م���ق ال���ع���اق���ات 

وت��ن��اول��ت  ال�سقيقن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  الأخ���وي���ة 

ال��ت��ط��ورات الإق��ل��ي��م��ي��ة و���س��ب��ل ال��ت��ع��ام��ل معها 

مب����ا ي���خ���دم امل�������س���ال���ح امل�������س���رتك���ة وال��ق�����س��اي��ا 

الفل�سطينية.  الق�سية  خ�سو�سا  ال��ع��رب��ي��ة، 

جالة  اإىل  حتياته  ال�سي�سي  الرئي�س  وب��ع��ث 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأك���د م��ت��ان��ة ال��ع��اق��ات 

الأخوية وموؤ�س�ساتية عملية التعاون والت�ساور 

اللقاء  وتناول  وم�سر.  اململكة  بن  والتن�سيق 

الفل�سطينية  بالق�سية  املرتبطة  امل�ستجدات 

العملية  يف  اجل��م��ود  لك�سر  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود 

ال�سلمية والتقدم نحو حتقيق ال�سام ال�سامل 

وال���ع���ادل. وع��ق��د ال�����س��ف��دي و���س��ك��ري وامل��ال��ك��ي 

خطوات  بحثت  مو�سعة  حم��ادث��ات  اللقاء  بعد 

لإعادة  �سيا�سي  اأفق  لإيجاد  امل�سرتك  التحرك 

ال�سراع  حلل  وفاعلة  جادة  مفاو�سات  اإطاق 

اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ن وحت��ق��ي��ق ال�سام  ع��ل��ى 

ال��ع��ادل وال�����س��ام��ل. واأ���س��در ال����وزراء يف نهاية 

املحادثات البيان امل�سرتك التايل.

التفا�صيل �ص »3«

 وزير المياه والري يتفقد الواقع المائي 
في محافظتي الكرك والطفيلة

 البنك العربي االسالمي يحصل على 
جائزتين رفعيتين من شركة 

كامبردج البريطانية

أورانج وFATE تطلقان المنشأة 
التدريبية لأللعاب اإللكترونية
»Orange Gaming Hub«  االنباط- عمان

معت�سم  الدكتور  والري  املياه  وزير  تفقد   

املائية وامل�ساريع وال�سدود يف  املرافق  �سعيدان، 

حمافظتي الكرك والطفيلة، وعملية التزويد 

املائي و�سري العمال يف امل�ساريع التي تنفذها 

الوزارة ا�ستعدادا لل�سيف املقبل.

اطلع  ال�سبت،  ام�س  للوزارة  بيان  وبح�سب 

اجلهود  على  اللجون  مياه  حمطة  يف  ال��وزي��ر 

امل��ب��ذول��ة ل��ت��ح�����س��ن ال���واق���ع امل���ائ���ي واخل��ط��ط 

وال�ستعدادات لف�سل ال�سيف احلايل.

واأو�سح اأن الوزارة نفذت عددا من م�ساريع 

املياه يف مناطق خمتلفة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

عن  لندن  الربيطانية  العا�سمة  يف  اأعلن 

ح�����س��ول ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي الإ���س��ام��ي ال���دويل 

ع��ل��ى ج��ائ��زت��ن رف��ي��ع��ت��ي امل�����س��ت��وى ع���ن فئة 

اأف�����س��ل ب��ن��ك اإ����س���ام���ي خل���دم���ة الأف�������راد يف 

 2020 املراأة لعام  2020، ومنتج متكن  الأردن 

ال�سنوي  عن منتج »متكني«، وذلك يف احلفل 

.)IRBA( لتوزيع جوائز

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- الدوحة

 FATEو الأردن  اأوراجن  اأط����ل����ق����ت 

 Orange“ الإل���ك���رتون���ي���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 

املن�ساأة  وهي  Gaming Hub” ر�سمياً، 
التدريبية الأهم لاألعاب الإلكرتونية املهّياأة 

الأجهزة واملعدات الازمة  باأحدث طراز من 

الرقمية  اأوراجن  قرية  من  الاعبن،  لنجاح 

يف منطقة العبديل.

التفا�صيل �ص »5«
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ك�سف تقرير ديوان املحا�سبة للعام 2019، عن ارتكاب وزارة البيئة ملخالفات مالية 

واإدارية، جلها كان يف �سندوق حماية البيئة ، دون اتخاذ اأي اجراء لت�سويبها؟! وهذا 

لي�س غريب، والدليل على ذلك دورها ال�سعيف واملتوا�سع خالل جائحة كورنا ..

تقرير ديوان املحا�سبة ك�سف اأن ر�سيد ح�ساب �سندوق حماية البيئة لدى البنك 

بلغ ))10.264.294  دينار حتى 31/12/2018م وبن�سبة منو تقدر ب)%17.5( .

للخطط  والتمويلي  التنفيذي  ال���ذراع  يعترب  ال��ذي   ) البيئة  حماية  )���س��ن��دوق 

والتنمية  ال��ب��ي��ئ��ة  م�����س��اري��ع ح��م��اي��ة  ب��ه��دف حتقيق  ال��ب��ي��ئ��ة،  ل����وزارة  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

والقطاع  اجلمعيات  م��ع  فاعلة  ���س��راك��ات  خ��الل  م��ن  ال��واق��ع  اأر����س  على  امل�ستدامة 

عام  منذ  املطلوب  ب��دوره  يقم  مل  العالقة..  ذات  واجلهات  العام،  والقطاع  اخلا�س 

2018م وحتى تاريخ كتابة هذا املقال !!

املعوقات  اأهم  ومن   ، االأردن  يف  البيئية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  واقع  يعلم  اجلميع 

بع�س  با�ستثناء  امل��ايل  ال��دع��م  نق�س  ه��و  اال���س��ت��م��رار  م��ن  ومتنعهم  تواجههم  ال��ت��ي 

اجلمعيات التي حماها اهلل مبحبة ودعم اأ�سحاب القرار يف وزارة البيئة !!

2018م ح�سب ما  ال�سوؤال - ملاذا يحتفظ �سندوق حماية البيئة باملاليني منذ عام 

ك�سف تقرير ديوان املحا�سبة، دون اأن يتم �سرفها ؟؟ 

االأردن وباعتباره جزءاً ال يتجزاأ من العامل، فاإنه يواجه حتديات كربى اجتماعية 

املايل  الدعم  اأم�س احلاجة اىل توفري  واقت�سادية و�سحية ب�سبب اجلائحة، وهو يف 

الذي حتتاجه من اأجل متكينها لال�ستمرار يف تقدمي خدماتها احليوية للمواطنني، 

خ�سو�ساً يف هذه الظروف التي ازدادت فيها م�سوؤولياتها ملواجهة جائحة كورونا.

اجلمعيات  م��ن  العديد  حرمة  البيئة  حماية  �سندوق  خ��الل  وم��ن  البيئة  وزارة 

اأو   ، ب��رام��ج توعوية  اإق��ام��ة  ���س��واء م��ن خ��الل   ، امل��الي��ني  البيئية اال�ستفادة م��ن ه��ذه 

يف  البطالة  م��ع��دالت  وتقليل  عمل  ف��ر���س  بتوفري  ت�ساهم  تنموية  بيئية  م�ساريع 

املناطق االأقل حظاً ، كما مل تنجح وزارة البيئة يف اال�ستفادة منها ب�سكل يدعم برامج 

؟  املحافظات  يف  لها  التابعة  واملكاتب  ال��وزارة  عمل  اآليات  وتطوير   ، املحلية  التنمية 

املحا�سبة  دي��وان  تقرير  يف  وردت  التي  العديدة  التجاوزات  خ��الل  من  وا�سح  وه��ذا 

ال�سبب  .. قد يكون  القادمة  االأيام  2018م و2019م والتي �سنتحدث بها خالل  للعام 

العاملني يف وزارة  وهذا )راأي �سخ�سي(.. يعود اىل قلة اخلربات والكفاءات لبع�س 

الوطن  تخدم  التي  البيئية  واالأف��ك��ار  امل��ب��ادرات  تقدمي  على  قدرتهم  وع��دم   ، البيئة 

واملواطن .

اقت�سادية �سعبة تعك�سها كلٌّ من موؤ�سرات  الوطن مير بظروف  ان  اجلميع يعلم 

والركود  البطيء،  االقت�سادي  والنمو  املرتفعة،  املديونية  ون�سبة  املرتفعة،  البطالة 

ب�سرعة  اخل�����س��اون��ة  ب�سر  ال����وزراء  رئي�س  دول���ة  اىل  م��وج��ة  ور�سالتنا  االق��ت�����س��ادي. 

اال�ستفادة من هذه املاليني املجمدة منذ عام 2018م ، واال�ستفادة منها بدعم القطاع 

التي  الرئي�سية  املظلة  يعترب  ال��ذي  وط��ن(  )همة  �سندوق  اىل  حتويلها  اأو  ال�سحي 

وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  مة  املُقدَّ التربعات  ال�ستقبال  ح�سابات  عدة  حتتها  تندرج 

املُ�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  ملكافحة  الوطني  املجهود  دع��م  بهدف  واالأف���راد 

والتخفيف من اأثاره وتداعياته ال�سلبية على االأردن.

ب��اأب��ن��اء �سعبه وت��ق��دي��ره لوعيهم وال��ت��زام��ه��م  امل��ل��ك  اع��ت��زاز ج��الل��ة  ون��وؤك��د ع��ل��ى 

وتفهمهم لطبيعة مثل هذه احلالة اال�ستثنائية التي متر بها اململكة، ليبقى االأردن 

واح���ة اأم���ن واأم���ان و���س��اح��ب جت��رب��ة ف��ري��دة يف ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ات��ف واحل��ر���س على 

الوطن. م�سلحة 

سامر نايف عبد الدايم

 تجاوزات مالية وإدارية 
بصندوق حماية البيئة

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكروين

الأحد  20 / 12 / 2020 

الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا 

سلم 28 مسكنًا ألسر عفيفة في عجلون وإربد
العيسوي : الملك يولي ُجّل اهتمامه ورعايته لتحسين حياة المواطن

 العودات يدعو الكتل النيابية للتوافق على تشكيل اللجان

اختتام دورة تدريبية عن مهارات استخدام الدراما في التربية والتعليم

النعيمي: نؤمن بضرورة بناء شخصية الطالب بناء متوازًنا

 العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى عشيرتي الحنيطي والزعبي

 مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة غدا

 األردن يدين العمل االرهابي في افغانستان

�النباط- �إربد -عجلون

باعون  اأ���س��رة عفيفة يف منطقتي   28 ت�سّلمت   

اإرب����د،  مبحافظة  وامل�����س��ارع  ع��ج��ل��ون،  مبحافظة 

املبادرة  �سمن  اجل��دي��دة،  م�ساكنها  ال�سبت،  ام�س 

امللكية الإ�سكان االأ�سر العفيفة، التي جاء اإن�ساوؤها 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذاً 

خالل لقاءات جاللته التوا�سلّية مع اأبناء ووجهاء 

املحافظتني.

وت�ستهدف مبادرة م�ساكن االأ�سر العفيفة التي 

اأُطلقت بتوجيهات ملكّية عام 2005، و�سملت جميع 

حمافظات اململكة، توفري احلياة الكرمية لالأ�سر 

وا�ستحقاقاً،  ع����وزاً  االأك����ر  ُت��ع��د  ال��ت��ي  امل�ستفيدة 

وي���ج���ري اخ��ت��ي��اره��ا وف���ق اأُ���س�����س ت���راع���ي حتقيق 

التنمية  وزارة  تعتمدها  التي  وال�سفافّية  العدالة 

االجتماعّية، وبح�سب اأعلى املوا�سفات الهند�سية 

والفنّية.

ورغ������م ال����ظ����روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ّي��ة، ال���ت���ي متر 

فاإنه  ك���ورون���ا،  جائحة  ب�سبب  ح��ال��ي��اً  اململكة  بها 

امل��ل��ك، يجري  ُم��ب��ا���س��رة م��ن ج��الل��ة  وبتوجيهات 

املجّهزة  ال�سكنية  ال��وح��دات  توزيع  دوري  وب�سكل 

بالكامل على االأ�سر امل�ستفيدة من هذه املبادرة يف 

خمتلف مناطق اململكة، وذل��ك وفقاً خُلطة عمل 

تاأخذ باالعتبار تاأمني االأ�سر العفيفة التي تقطن 

يف بيوت ال تتوفر فيها الظروف املالئمة، مب�ساكن 

جديدة جتد فيها الراحة وال�سكينة واال�ستقرار.

رئي�س  الها�سمي،  امللكي  الديوان  رئي�س  و�سّلم 

جلنة ُمتابعة تنفيذ مبادرات جاللة امللك، يو�سف 

ح�سن العي�سوي، مفاتيح امل�ساكن اجلديدة لالأُ�سر 

امل�����س��ت��ف��ي��دة، ب��ح�����س��ور وزي�����ري االأ����س���غ���ال ال��ع��ام��ة 

والتنمّية  الك�سبي،  يحيى  امل��ه��ن��د���س  واالإ���س��ك��ان 

االجتماعّية اأمين املفلح، وحمافظا عجلون واإربد.

ال��ت��ي جرى  اجل��دي��دة  امل�ساكن  ج��ال��وا يف  كما 

املنزلّية  املُ�ستلزمات  مبختلف  وتزويدها  تاأثيثها 

واالأجهزة الكهربائّية الالزمة.

بح�سور  واملفلح،  والك�سبي  العي�سوي  وتفقد 

مدير عام موؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكريني اللواء 

الركن املتقاعد ثاّلج ذيابات، م�سروع مبنى نادي 

عجلون،  حم��اف��ظ��ة  يف  الع�سكريني  امل��ت��ق��اع��دي��ن 

الذي اكتمل االإجناز االإن�سائي فيه، و�سيتم تاأثيثه 

وتزويده بكافة التجهيزات الالزمة .

���ّم���م ال����ن����ادي وف����ق����اً الأع����ل����ى امل��وا���س��ف��ات  و����سُ

الهند�سية والفنية املطلوبة، اإذ جاء امل�سروع �سمن 

حزمة م�ساريع اأندية املتقاعدين الع�سكريني التي 

اأمر جاللة امللك عبداهلل الثاين بان�سائها يف جميع 

مبجملها  ت�ستهدف  وال��ت��ي  امل��م��ل��ك��ة،  حم��اف��ظ��ات 

خدمة املتقاعدين الع�سكريني لتكون متنف�ساً لهم 

ولعائالتهم، ف�ساًل عن توفري خمتلف اخلدمات 

املقدمة لهم، حيث يتكون مبنى النادي من �ساالت 

م��ت��ع��ددة االأغ����را�����س، وم��ك��ت��ب��ة، وح��دي��ق��ة األ��ع��اب، 

وملعب خما�سي ومرافق عامة، والنادي ال�سحي.

الع�سكريني،  املتقاعدين  اأن��دي��ة  اإن�ساء  وي��اأت��ي 

ان��ط��الق��ا م��ن ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك يف رع��اي��ة 

هذه الفئة وت�سهيل التوا�سل بينها وبني خمتلف 

املقدمة  اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  ال���دول���ة،  موؤ�س�سات 

والتاأهيل،  التدريب  جم��االت  يف  وخ�سو�ساً  لهم 

تقديراً لعطائهم الكبري وت�سحياتهم اجلليلة يف 

الدفاع عن حمى الوطن و�سون مقدراته وحماية 

منجزاته.

امل�ساكن لالأ�سر  ت�سليم  العي�سوي خالل  وق��ال 

اهتمامه  ُج����ّل  ي���ويل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اإن  العفيفة، 

ورعايته لتح�سني نوعية حياة املواطن، خ�سو�ساً 

االأ���س��ر ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ظ���روف �سعبة، ويوجه 

التي  وامل�����س��اري��ع  امل���ب���ادرات  بتنفيذ  دوم���اً  جاللته 

ت�����س��ه��م يف م�����س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ظ��روف 

االقت�سادية واملعي�سية ال�سعبة، وتلبية احتياجاتها 

االأ�سا�سية.

وجلميع  ل��ك��م  اأن���ق���ل  اأن  “ي�سرفني  واأ����س���اف 

واأمنياته  امللك  جاللة  حتيات  امل�ستفيدة  االأ���س��ر 

وال�سكينة  ال��راح��ة  امل�ساكن  ه���ذه  يف  جت���دوا  ب���اأن 

واحلياة الكرمية”، موؤكداً ا�ستمرار التوا�سل مع 

االأ�سر العفيفة، ومتابعة احتياجاتها والعمل على 

تلبيتها.

واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال  وزي��ر  ق��ال  ب���دوره، 

املهند�س يحيى الك�سبي، اإن دور ال��وزارة يكمن يف 

العفيفة  االأ���س��ر  م�ساكن  م�سروع  على  االإ���س��راف 

وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذه، وم���راق���ب���ة م�����س��ت��وى ال��ع��م��ل 

اأعمال  قامت بجميع  ال���وزارة  اأن  ونوعيته، مبيناً 

ال��الزم��ة  االإن�سائية  والهند�سة  التحتية  البنية 

للم�سروع، والذي ُنّفذ مبوا�سفات هند�سية وفنية 

عالية تتنا�سب مع طبيعة املنطقة.

االجتماعية  التنمية  وزي���ر  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

ا�ستمرار  ُت��وؤك��د  امللكية  امل��ب��ادرات  اإن  املفلح،  اأمي��ن 

ال��ن��ه��ج ال��ه��ا���س��م��ي يف ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة ل��الأ���س��ر 

وحت�سني  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  العفيفة 

اأن  اإىل  واالقت�سادية، الفتاً  االجتماعية  ظروفها 

االأُ���س��ر امل�ستفيدة من ه��ذه امل��ب��ادرة ج��اء اختيارها 

ال���وزارة، مثل عدد  تعتمدها  واأ�س�س  ملعايري  وفًقا 

اأف��راد االأ�سرة وم�ستوى الدخل واحلالة ال�سحّية 

الأفرادها.

اأع��رب عدد من االأ�سر  ويف مقابالت �سحفية، 

امل�ستفيدة من “مبادرة م�ساكن االأ�سر العفيفة”، 

عن بالغ �سكرهم وتقديرهم لهذه املبادرة امللكية 

ال���ك���رمي���ة، ال���ت���ي ت��ع��ك�����س اه���ت���م���ام ج���الل���ة امل��ل��ك 

وحر�سه الكبري على توفري �سبل احلياة الكرمية 

اال���س��ت��م��رار  تثمينهم  ع���ن  ف�����س��اًل  ل��ل��م��واط��ن��ني، 

وامل�سي قدماً يف تنفيذ املبادرات امللكية بالرغم من 

ب�سبب  االإن�ساين  املجتمع  بها  التي مير  الظروف 

جائحة كورونا.

وج������رى خ�����الل ت�����س��ل��ي��م امل�������س���اك���ن االل����ت����زام 

للظروف  نظًرا  العامة  ال�سالمة  بقواعد  الكامل 

ب�سبب جائحة  اململكة  بها  التي متر  اال�ستثنائية 

كورونا.

ُي�سار اإىل اأن املبادرات امللكّية ترجم على اأر�س 

ال��ذي ي�سع يف ُمقدمة  امللك  الواقع روؤى جاللة 

واقت�سادية  اجتماعية  تنمية  حتقيق  اأول��وي��ات��ه، 

اأف�����س��ل  م�����س��ت��وى معي�سي  وت���اأم���ني  ُم�����س��ت��دام��ة، 

لهم  املُقدمة  اخلدمات  �سوّية  ورف��ع  للمواطنني، 

وتفعيل اإنتاجيتهم، ف�ساُل عن حتويل التحديات 

املتوازنة  التنمية  وحتقيق  حقيقية،  ُف��ر���س  اإىل 

وال�ساملة.

املواطن  متكني  اإىل  امللكّية  امل��ب��ادرات  وت�سعى 

من  املُ�ستدامة  التنمية  م�سرية  يف  دوره  وتعزيز 

اأولوّيات  وفق  وم�سروعات  مبادرات  تنفيذ  خالل 

تنموية حمددة، تلبي احتياجات املجتمعات املحلية 

واقعها  لتح�سني  ط��اق��ات��ه��ا  وحت��ف��ي��ز  ومت��ك��ي��ن��ه��ا، 

املبادرات  متّكنت  حيث  واالقت�سادي،  االجتماعي 

امللكية عرب تعزيز �سراكتها مع اجلهات الر�سمّية 

وموؤ�س�سات املجتمع امل��دين، من تطوير منظومة 

العمل التنموي واالإن�ساين يف املُجتمعات املُ�ستهدفة 

جمتمعات  وب��ن��اء  التنموي،  العمل  قيم  لر�سيخ 

تعتمد على ذاتها اقت�سادياً وتنموياً.

وت�����س��م��ل امل����ب����ادرات امل��ل��ك��ي��ة ق��ط��اع��اٍت حيوية 

خمتلفة، منها ال�سحة والتعليم ومتكني ال�سباب 

وامل���������راأة، وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وامل�����س��روع��ات 

االإنتاجية امل��دّرة للدخل، والتي ت�سهم يف حت�سني 

و�سمان  امل�ستهدفة،  للفئات  املعي�سية  ال��ظ��روف 

تقدمي خدمات نوعية لها.

�النباط- عمان

املحامي عبد  النواب  رئي�س جمل�س  دعا   

للتوافق  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ال��ك��ت��ل  ال���ع���ودات،  امل��ن��ع��م 

للتمثيل  وفقا  الدائمة  اللجان  ت�سكيل  على 

الن�سبي املن�سو�س عليه يف النظام الداخلي 

للمجل�س.

النيابية  الكتل  روؤ�ساء  لقائه  خالل  واأكد 

ام�س ال�سبت، بح�سور النائب االأول لرئي�س 

املجل�س احمد ال�سفدي، وم�ساعدة الرئي�س 

التخ�س�سات  م��راع��اة  اأهمية  الب�سري،  دينا 

واخلربات عند التوافق على ت�سكيل اللجان 

ق��ب��ي��ل ال�����س��روع يف ان��ت��خ��اب��ه��ا ي���وم االث��ن��ني 

امل��ق��ب��ل. وا����س���ار اإىل اه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ال���دور 

ال���رق���اب���ي ل��ل��م��ج��ل�����س، ور����س���ي���د ال��ك��ت��ل من 

ال��ع��ام ملواطن  ال�����س��اأن  خ��ربات واط���الع على 

ال��ل��ج��ان  اإىل  ت��و���س��ي��ات��ه��ا  اخل���ل���ل، وت���ق���دمي 

املخت�سة لت�سويب اأي م�سار يعريه اخللل.

حر�سهم  الكتل  روؤ�ساء  اكد  جهتهم،  من 

ع��ل��ى م��راع��اة ال��ت��واف��ق ع��ن��د اخ��ت��ي��ار روؤ���س��اء 

من  املجل�س  ان��ت��ه��اء  بعد  ال��ل��ج��ان  وم��ق��رري 

االأع�ساء. انتخاب 

النيابية؛  الكتل  روؤ���س��اء  اللقاء،  وح�سر 

امل�ستقبل(،  )ك��ت��ل��ة  االأزاي�����دة  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 

ت��ي�����س��ري ك��ري�����س��ان )ك��ت��ل��ة امل�������س���رية(، م��ي��زرا 

بوالد )كتلة القرار(، خالد اأبو ح�سان )كتلة 

ال�سعب(،  )كتلة  زي��د  اأب��و  اهلل  عبد  ال��ع��زم(، 

جمحم ال�سقور )كتلة العدالة(.

�النباط- عمان

عن  تدريبية  دورة  ومعلمة  معلم  مئة  انهى 

والتعليم  الربية  يف  الدراما  ا�ستخدام  مهارات 

م����ن اإرب������د وال����ك����رك وع����م����ان، ���س��م��ن م�����س��روع 

والقيم  االإب����داع  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ف��ن��ون  “ا�ستخدام 
نفذه  ال���ذي  ال�ساحلة”  وامل��واط��ن��ة  االإن�����س��ان��ي��ة 

موؤ�س�سة  يف  وال��ف��ن��ون  للثقافة  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 

ال��رب��ي��ة  ب��ال�����س��راك��ة م���ع وزارة  امل��ل��ك احل�����س��ني 

والتعليم ودعم وزارة اخلارجية الرنويجية.

وقال وزير الربية والتعليم الدكتور تي�سري 

للدورة  اخلتامي  احلفل  رعايته  خالل  النعيمي 

يف م�����س��رح امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون، 

ب��ح�����س��ور االأم��ي��ن��ني ال��ع��ام��ني ل���ل���وزارة ال��دك��ت��ور 

ن���واف ال��ع��ج��ارم��ة وال��دك��ت��ورة جن���وى ق��ب��ي��الت، 

األي�س،  ت��ون��ه  االأردن  يف  ال��رنوي��ج��ي��ة  وال�����س��ف��رية 

هنا  احل�سني  امللك  ملوؤ�س�سة  التنفيذية  واملديرة 

العليا  اال���س��ت�����س��اري��ة  اللجنة  واأع�����س��اء  ���س��اه��ني، 

توؤمن  ال����وزارة  اإن  والتعليم،  ال��رب��ي��ة  وزارة  يف 

متوازًنا،  بناء  الطالب  �سخ�سية  بناء  ب�سرورة 

اخلطة  م��ن  ب��امل��ئ��ة   20 تخ�سي�س  اإىل  ف��ع��م��دت 

ال��درا���س��ي��ة ل��الأن�����س��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة مي���ار����س فيها 

ال���ط���ال���ب اأن�����س��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت��غ��ن��ي ���س��خ�����س��ي��ت��ه 

واجل�سمية  العقلية  جوانبها  بجميع  وت�سقلها 

رحبة  تعلمية  بيئة  يف  والنف�سية  واالجتماعية 

ت��ب��ث ف��ي��ه��ا روح االإي���ج���اب���ي���ة، وت��ذك��ي  ج����اذب����ة، 

مع  واالن��خ��راط  والعمل،  التعلم  نحو  احلما�س 

اأن  اجلماعة، ومتده بال�سحة النف�سية. واأ�ساف 

واحدا  بو�سفه  والتعليم  بالربية  الفن  ارتباط 

وثيق  ارتباط  املعتمدة،  التعليمية  االأن�سطة  من 

املنظور  وب��ال��واق��ع  العلمية  ب��ال��درا���س��ات  مثبت 

م�ستوى  ع��ل��ى  التعليمي  امل�سهد  يف  ن���راه  ال���ذي 

ت�ستخدم  تعليمية  ي�سهد ممار�سات  الذي  العامل 

فيها الفنون املنبثقة عن ثقافة املتعلم وبيئته يف 

الطالب  من  لتجعل  ذاتها،  التعليم  عملية  اإدارة 

اأك���ر ت��ق��ب��ال ل��ل��ت��ع��ل��م، واأ����س���د اإق���ب���اال ع��ل��ى تلقي 

التعلم  عملية  يف  تفاعله  م��ن  ول��ت��زي��د  امل��ع��رف��ة، 

باإ�سهامه احلقيقي يف بنائها وامل�ساركة فيها.

ال��ن��ت��اج��ات  يف  رك�����زت  ال��������وزارة  اأن  واأو�����س����ح 

على  الفنية  ال��رب��ي��ة  ملناهج  واخل��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة 

اإك�ساب الطلبة مهارة تذوق اجلمال واالإح�سا�س 

النقد  على  ال��ق��درة  لديهم  يعزز  م��ا  مبكوناته؛ 

املنظم،  العلمي  التحليل  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  امل���ت���وازن 

امل��ه��ارات  املتعلم  يف  تنمي  اأن  على  اأي�سا  ورك��زت 

ال��ف��ن��ي��ة ال���الزم���ة ل��ت�����س��ع��ف��ه ل��ي�����س��ه��م يف االإن���ت���اج 

الفنية  االأعمال  اإنتاج  طريق  عن  العام  الوطني 

االأردنية  البيئة  يف  املتوفرة  اخلامات  با�ستثمار 

من منطلق اأن الفن ي�سكل بذاته طاقة اإنتاجية.

املعلمون  ح�سره  ال���ذي  احل��ف��ل  خ��الل  وب��ني 

هذا  اأن  )زووم(  من�سة  عرب  مبا�سرة  واملعلمات 

ب��ال��درام��ا  اخل�سو�س  وج��ه  على  ُيعنى  امل�����س��روع 

بامل�سرح  باأخرى  اأو  ب�سورة  املرتبطة  التعليمية 

الذي هو اأبو الفنون جميعها، م�سريا اإىل اأهمية 

الدراما يف التعليم لقدرتها البالغة على التاأثري 

واإث��راء  املختلفة  حاجاتهم  وتلبية  املتعلمني،  يف 

اإىل  املعرفة  تلقي  من  املتعلم  تنقل  اإذ  تعلمهم؛ 

التعلم، وتعزز فيه  امل�ساركة االإيجابية يف عملية 

االجتماعي  الوعي  فيه  وتبني  اللغوية،  القدرة 

منذجة  على  وت�ساعده  ال��دور،  لعب  طريق  عن 

ال�سلوك  تقم�س  ط��ري��ق  ع��ن  االإي��ج��اب��ي  �سلوكه 

املُ�ساهد، باالإ�سافة اإىل ما تغر�سه يف املتعلم من 

قيم التوا�سل واملثابرة والتعاون، وما تنميه فيه 

من مهارات كالتفكري االإبداعي وحل امل�سكالت.

ت��ق��وم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال����درام����ا  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ع��ل��ى اأ���س��ا���س��ني؛ اأول��ه��م��ا ال���درام���ي ال����ذي يهتم 

االأ�س�س  التي تتفق مع  العمل للمعايري  بتحقيق 

ال���رب���وي���ة، وث��ان��ي��ه��م��ا ال����رب����وي ال�����ذي ي��ه��ت��م 

املتوخاة،  التعليمية  للنتاجات  املحتوى  بتحقيق 

واإم��ك��ان��ات  املتعلم  ا�ستعداد  م��ن  ذل��ك  يتبع  وم��ا 

املدر�سة.

و�سيطا  ت�سكل  التعليمية  الدراما  اأن  واأو�سح 

للمعرفة  الطالب  ممار�سة  على  تقوم  للتعليم 

يف  خالقة  و�سيلة  بذلك  وه��ي  درام���ي،  �سياق  يف 

كثري من االأغرا�س التعليمية، لقدرتها الفاعلة 

الطلبة و�سقلها عن طريق  اإظهار مهارات  على 

اإىل  تقودهم  متنوعة  درامية  ملواقف  جت�سيدهم 

الفهم.

التعليمية  الدراما  يف  املعلم  دور  اأن  واأ�ساف، 

ميتلك  اأن  مب��ك��ان  االأه��م��ي��ة  وم��ن  مف�سلي،  دور 

االإداري  ب�سقيها  التعليمية  ال���درام���ا  ك��ف��اي��ات 

على  االإ����س���راف  م�سوؤولية  تقع  فعليه  وال��ف��ن��ي، 

ال���ع���م���ل ال�����درام�����ي مب����ا ي��ح��م��ل��ه م����ن حم��ت��وى 

ت��ع��ل��ي��م��ي، وال��ت��اأك��د م��ن م��ن��ا���س��ب��ة ه���ذا امل��ح��ت��وى 

لل�سياق الربوي التعليمي الذي اأعد من اأجله، 

وال��ن��ت��اج��ات امل���رج���وة م���ن ه���ذا امل��ح��ت��وى، وم��ن 

املعتمدة للجودة، وغري  العمل للمعايري  حتقيق 

ذلك من االأمور التي تقع يف هذا امل�سمار.

ويف ختام كلمته، اأعرب الدكتور النعيمي عن 

�سكره لل�سفارة الرنويجية على دعمهم امل�سروع، 

وملوؤ�س�سة امللك احل�سني واملركز الوطني للثقافة 

ممثلة  ال��رب��وي��ة  ال��ن�����س��اط��ات  واإدارة  وال��ف��ن��ون 

بق�سم امل�سرح واملو�سيقى على جهودهم املبذولة، 

امل�سروع،  ه��ذا  يف  امل�ساركني  املعلمني  وللزمالء 

هذا  يف  بجد  �سينخرطون  باأنهم  الثقة  م��وؤك��دا 

حتدث  ومهارات  بكفايات  و�سيخرجون  امل�سروع 

واق��ت��دار.  ه��م��ة  ب��ك��ل  طلبتهم  يف  ملمو�سا  اأث����را 

�النباط-عمان

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  نقل 

جاللة  ت��ع��ازي  العي�سوي،  ح�سن  يو�سف 

ع�����س��رية   اإىل  ال�����ث�����اين  ع�����ب�����داهلل  امل����ل����ك 

ال��زع��ب��ي ب��وف��اة امل��ح��اف��ظ ال�����س��اب��ق اأح��م��د 

وال��ن��ائ��ب  ال��ع��ني  ال��زع��ب��ي، �سقيق  ���س��م��ارة 

ع�سرية  واإىل  الزعبي،  ابراهيم  االأ�سبق 

احل��ن��ي��ط��ي، ب��وف��اة  ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن زي��اد 

علي احلنيطي.

ات�������س���ال���ني  ال���ع���ي�������س���وي، يف  واأع����������رب 

ه��ات��ف��ي��ني م���ع اأ����س���رت���ي ال��ف��ق��ي��دي��ن، عن 

تعازي وموا�ساة جاللة امللك، �سائال اهلل 

اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته.

�النباط-عمان

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ق��رر   

ع���ب���د امل���ن���ع���م ال�����ع�����ودات، دع������وة امل��ج��ل�����س 

لالنعقاد، غدا االثنني ، النتخاب اأع�ساء 

جلانه الدائمة والبالغ عددها 15 جلنة.

وينتخب املجل�س اأع�ساء جلانه يف بدء 

كل دورة عادية، وتتاألف كل جلنة من 11 

اأع�ساء  وخم�سة  االأع��ل��ى،  ب��احل��د  ع�����س��واً 

كحد اأدنى.

اللجان  ت�سكيل  على  التوافق  ويجري 

وف���ق م��ا ي��ق��رره امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي على 

النيابية،  للكتل  الن�سبي  التمثيل  اأ�سا�س 

من  ي���وم���اً   14 خ���الل  ذل���ك  ي��ت��م  مل  واإذا 

انتخاب  ي��ج��ري  ع��ادي��ة،  دورة  ك��ل  ب��داي��ة 

عن  امل��ر���س��ح��ني  ع���دد  زاد  اإذا  االأع�������س���اء، 

املقرر، ثم تنتخب كل جلنة رئي�ساً  العدد 

النائب  يكون  اأن  يجوز  وال  لها،  وم��ق��رراً 

ع�سواً يف اأكر من جلنتني، كما ال يجوز 

ال��ل��ج��ان وع�سوية  ع�����س��وي��ة  ب��ني  اجل��م��ع 

الدائم. املكتب 

اجتماع  خ��الل  نائبا  ع�سرون  اأع��ل��ن  و 

عن  ال�سبت،  ام�����س  ال��ن��واب  جمل�س  ب���دار 

النيابية. العدالة  ت�سكيل كتلة 

وق���ال ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن ال��ك��ت��ل��ة ام�����س، 

املكتب  ت�سكيل  على  اتفقوا  االأع�����س��اء  اإن 

ال����دائ����م ال������ذي ي�����س��م ال����ن����واب جم��ح��م 

ال�����س��ق��ور رئ��ي�����س��ا، وحم��م��د ال�����س��ط��ن��اوي 

ن���ائ���ب���ا ل��ل��رئ��ي�����س، وزه������ري ال�����س��ع��ي��دي��ني 

م���ق���ررا، واح���م���د ع�����س��ا ن��اط��ق��ا اإع��الم��ي��ا، 

املكتب  يف  للكتلة  ممثال  ال�سوحة  ورا�سد 

النواب. التنفيذي ملجل�س 

روؤى  ن��اق�����س��وا  االأع�����س��اء  اأن  واأ����س���اف، 

املقبلة  للمرحلة  الكتلة  وبرامج  واهداف 

النهو�س  ت�ستهدف  ع��م��ل  خ��ط��ط  �سمن 

ال��رق��اب��ي  دوره  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ل�����س  ب������اأداء 

والت�سريعي، مبا يحقق امل�سلحة الوطنية 

العليا. كما بحث االجتماع اال�ستحقاقات 

بالثقة  املتمثلة  املقبلة  للمرحلة  املحلية 

ع���ل���ى احل���ك���وم���ة، وم�������س���روع���ي ق���ان���وين 

املوازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات 

.2021 احلكومية لل�سنة املالية 

وت���������س����م ال���ك���ت���ل���ة ال������ن������واب: جم��ح��م 

ال�������س���ق���ور، حم���م���د ال�������س���ط���ن���اوي، زه���ري 

ال�سوحة،  را�سد  ع�سا،  احمد  ال�سعيديني، 

�سرار  عبيدات،  يحيى  ال��ق��واق��زة،  ن��وا���س 

ال�������������داوود، حم���م���د اجل�������������رادات، خ���ال���د 

اأبو  �سليمان  �سعيليك،  اأبو  خري  ال�سلول، 

ي��ح��ي��ى، دي��ن��ا ال��ب�����س��ري، ع��م��ر ال��ع��ي��ا���س��رة، 

زي����د ال���ع���ت���وم، ن�����س��ار ال��ق��ي�����س��ي، اإ����س���الم 

�سالح  احلرا�سي�س،  ح�سني  الطبا�سات، 

اأبو تايه، وحممد العبابنة.

�النباط-عمان

و������س�����وؤون  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة    دان��������ت 

املغربني ام�س ال�سبت، التفجري االإرهابي 

جمهورية  �سرق  غزنة  والية  يف  وقع  الذي 

اأف��غ��ان�����س��ت��ان االإ���س��الم��ي��ة اجل��م��ع��ة، واأ���س��ف��ر 

االأطفال  من  الع�سرات  واإ�سابة  مقتل  عن 

االأبرياء.

واأك���د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال���وزارة 

ال��ف��اي��ز يف بيان  ال�����س��ف��ري ���س��ي��ف اهلل ع��ل��ي 

ال�سديدين  اململكة  وا�ستنكار  اإدان��ة  اليوم، 

وا�ستهداف  اجلبان  االإره��اب��ي  الفعل  لهذا 

االأب���ري���اء، ال���ذي ي��ت��ن��اف��ى م��ع ك��اف��ة القيم 

وي�ستهدف  واالن�سانية  الدينية  وامل��ب��ادئ 

زعزعة االمن واال�ستقرار.

واع�����رب ال��ف��اي��ز ع���ن خ��ال�����س ال��ت��ع��ازي 

و�سادق املوا�ساة حلكومة و�سعب جمهورية 

وذوي  ال�سقيقة  اال���س��الم��ي��ة  اف��غ��ان�����س��ت��ان 

ال�����س��ح��اي��ا ومت���ن���ي���ات���ه ال�������س���ف���اء ال��ع��اج��ل 

للم�سابني.
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االنباط- عمان

ام�س  االردن��ي��ة  البيئة  جمعية  اعلنت   

ي��وم  مب�سابقة  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ���س��م��اء  ال�����س��ب��ت 

للمرحلة   2020 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي  ال���ت���دوي���ر 

ال���رو����س���ة وح��ت��ى  م���ن  ل��ل�����س��ف��وف  االوىل 

ال�سف الرابع .

معن  للجمعية  التنفيذي  املدير  وق��ال 

اأول�����ت اه��ت��م��ام��ا  ن�����س��اي��رة ، ان اجل��م��ع��ي��ة 

احت�سنت  حيث  التدوير  مبو�سوع  كبريا 

���س��ن��وات لي�سبح  ل��ل��ت��دوي��ر م��ن��ذ  ب��رن��اجم��ا 

متكامال و�سامال يف كل جماالت التدوير، 

مبينا ان اجلمعية تعقد �سنويا حما�سرات 

ت��وع��وي��ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل��ت��ع��ري��ف امل��واط��ن��ن 

ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��دوي��ر يف م��رك��ز اجل��م��ع��ي��ة يف 

عمان واملحافظات.

ل��ه��ذا  امل�����س��اب��ق��ة  اج�����راء  وا����س���ار اىل ان 

ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة نتيجة  ب���ظ���روف  ال���ع���ام ج����اء 

عرب  الطلبة  �سارك  حيث  كورونا،  جائحة 

تقنيات االت�سال عن بعد مل�ساندة اجلهود 

ال��ر���س��م��ي��ة يف احل���د م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 

على  ا�ستملت  امل�سابقة  ان  مبينا  ك��ورون��ا، 

اال�ستفادة  وكيفية  التدوير  عن  ر�سومات 

م���ن امل�����واد وال��ن��ف��اي��ات وامل��خ��ل��ف��ات ل��ت��ربز 

ابداعات ومواهب امل�ساركن يف هذا املجال 

احلفاظ  و  البيئة  باأهمية  الوعي  وتعزيز 

عليها.

وف�����از ب��امل�����س��اب��ق��ة ال��ط��ل��ب��ة: رمي زي���اد 

اكادميية  مدر�سة  االول  ال�سف  عثمان- 

االول  ال�سف  يا�سن-  احمد  ورمي  ريتال، 

م��در���س��ة امل���ب���ادئ ال��ع��ل��م��ي��ة، وم��ي�����س معن 

ع��م��ر- ال�����س��ف ال���ث���اين م��در���س��ة ال��ب��ي��ان، 

مدر�سة  الثالث  ال�سف  �سنب-  اب��و  واآي���ات 

اك���ادمي���ي���ة امل���ع���امل ال���رب���وي���ة، و���س��ن��اب��ل 

مدر�سة  ال��ث��ال��ث  ال�سف   - ع��ب��ي��دات  ه��اين 

ال��ق��اد���س��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة ���س��اف��وط ، وح��ن��ان 

اح��م��د ح��م��ي��د - ال�����س��ف ال���راب���ع م��دار���س 

احلبا�سنة-  ع�سمت  و���س��م��ري  ال��ع��م��ري��������ة، 

،وعمر  فيالدلفيا  مدار�س  الرابع  ال�سف 

حممد القوادري - ال�سف الرابع مدر�سة 

ازه������ار ال����ع����ال، ورمي�����ا ال���ن���ج���ار- ال�����س��ف 

فرا�س  وعدنان  املحمدية،  مدار�س  الرابع 

التاجي -ال�سف الرابع املدر�سة النموذجة 

ال���ع���رب���ي���ة، وغ�������س���ان احل����ري����ري- ال�����س��ف 

الرابع مدر�سة اكادميية املعامل الربوية، 

الرابع  ال�سف  الزعبي-  ا�سرف  ورمي��ا���س 

مدر�سة رملة بنت ابي �سفيان.

وبناء  لتدريب  مركزا  اجلمعية  وت�سم 

هي  بيئية  ومكتبة  واال�ست�سارات  القدرات 

اململكة  م�ستوى  على  نوعها  م��ن  االأوىل 

،وم���ع���ر����س���ا دائ����م����ا ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

ار�س  على  مقام  والتدوير  للفرز  ومركزا 

ها�سم،  االم���ري  غ��اب��ة  يف  للجمعية  ت��اب��ع��ة 

ب��ي��ئ��ي وخ���ط �ساخن  ا���س��اف��ة اىل م��ر���س��د 

 “ “ ر���س��ال��ة ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ا���س��م  وجم��ل��ة بيئية 

ووحدة لتمكن املراأة.

 اعالن نتائج الفائزين  بمسابقة يوم التدوير 
العالمي للمرحلة االولى

الصفدي ينقل تحيات جاللة الملك للرئيس المصري

 وزير الخارجية يتفقد سير العمل في السفارة األردنية بالقاهرة

 العلي: اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا حفزت قطاعات حيوية

االنباط- القاهرة

ا���س��ت��ق��ب��ل ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ع��ب��د ال��ف��ت��اح 

العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي 

الوزراء  رئي�س  نائب  ال�سبت  ام�س  ال�سقيقة 

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون امل��غ��رب��ن اأمي��ن 

ال�سفدي ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة وامل��غ��رب��ن يف 

دولة فل�سطن ال�سقيقة ريا�س املالكي قبيل 

االجتماع الت�ساوري الثالثي الذي دعا اإليه 

وزير اخلارجية امل�سري �سامح �سكري.

ون��ق��ل ال�����س��ف��دي خ����الل ال��ل��ق��اء حت��ي��ات 

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

ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي�����س��ي ور����س���ال���ة اأك�����دت عمق 

ال�سقيقن  البلدين  بن  االأخوية  العالقات 

وت���ن���اول���ت ال���ت���ط���ورات االإق���ل���ي���م���ي���ة و���س��ب��ل 

امل�سركة  امل�سالح  يخدم  مبا  معها  التعامل 

الق�سية  خ�����س��و���س��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  وال��ق�����س��اي��ا 

ال�سي�سي  ال��رئ��ي�����س  وب��ع��ث  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة. 

حت��ي��ات��ه اإىل ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

االأخوية وموؤ�س�ساتية  العالقات  واأكد متانة 

بن  والتن�سيق  وال��ت�����س��اور  ال��ت��ع��اون  عملية 

امل�ستجدات  اللقاء  وت��ن��اول  وم�سر.  اململكة 

واجلهود  الفل�سطينية  بالق�سية  املرتبطة 

ال�سلمية  العملية  لك�سر اجلمود يف  املبذولة 

وال���ت���ق���دم ن��ح��و حت��ق��ي��ق ال�������س���الم ال�����س��ام��ل 

واملالكي  و�سكري  ال�سفدي  وعقد  والعادل. 

بعد اللقاء حمادثات مو�سعة بحثت خطوات 

�سيا�سي  اأف����ق  الإي���ج���اد  امل�����س��رك  ال��ت��ح��رك 

الإع�����ادة اإط�����الق م��ف��او���س��ات ج����ادة وف��اع��ل��ة 

حل��ل ال�����س��راع ع��ل��ى اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ن 

واأ�سدر  وال�سامل.  العادل  ال�سالم  وحتقيق 

امل�سرك  البيان  املحادثات  نهاية  الوزراء يف 

التايل:”ا�ست�ساف وزير خارجية جمهورية 

م�سر العربية اليوم ال�سبت 19 كانون االأول 

2020 نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و�����س����وؤون امل���غ���رب���ن يف امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة 

يف  واملغربن  اخلارجية  ووزي��ر  الها�سمية 

دولة فل�سطن يف اجتماع ت�ساوري ا�ستهدف 

النظر حول  املواقف وتبادل وجهات  تن�سيق 

التطورات والق�سايا االإقليمية، ويف مقدمها 

تلك املرتبطة بالق�سية الفل�سطينية.

الدول  العالقات بن  ال��وزراء عمق  واأكد 

تطويرها  على  واحلر�س  الثالث  ال�سقيقة 

ا�ستمرار تن�سيق  يف خمتلف املجاالت، وعلى 

االإقليمية، مبا يخدم  االأو�ساع  اإزاء  املواقف 

ويعزز  العربية  والق�سايا  امل�سركة  امل�سالح 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

الفل�سطينية  الق�سية  اأن  على  و���س��ددوا 

وناق�سوا  امل��رك��زي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  الق�سية  ه��ي 

���س��ب��ل دف����ع االأط�������راف امل��ع��ن��ي��ة ل��الن��خ��راط 

ق���رارات  اأن  واأك�����دوا  ال�سلمية،  العملية  يف 

ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة واآخ��ره��ا 

ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����س��الم  2334، وم���ب���ادرة  ال��ق��رار 

مت���ث���ل امل���رج���ع���ي���ات امل���ع���ت���م���دة ل��ل��ت��ف��او���س، 

ب��اع��ت��ب��ار ال��ت��ف��او���س ه���و ال�����س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د 

الإحالل ال�سالم. واأكد الوزراء �سرورة حث 

والتفاو�س  للجلو�س  االإ�سرائيلي  ال��ط��رف 

م���ن اأج����ل ال��ت��و���س��ل ل��ت�����س��وي��ة ن��ه��ائ��ي��ة على 

اإق��ام��ة  اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ن، مب��ا ي�سمن 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 

الرابع من  على حدود  واملتوا�سلة جغرافياً 

حزيران 1967 والقد�س ال�سرقية عا�سمتها، 

يف  جنب  اإىل  جنباً  ال��دول��ت��ان  تعي�س  بحيث 

�سالم واأمان وازدهار. واتفقوا على ا�ستمرار 

فاعل ال�ستئناف  اإط��الق حترك  العمل على 

يف  اجلمود  الإنهاء  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�سات 

العملية ال�سالم واإيجاد اأفق �سيا�سي حقيقي 

للتقدم نحو ال�سالم العادل.

ك��م��ا ت��واف��ق ال����وزراء ع��ل��ى خ��ط��وات عمل 

ل��ل��ت�����س��دي  دويل  م���وق���ف  م��ك��ث��ف��ة حل�����س��د 

ل�����الإج�����راءات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ال���س��رع��ي��ة، 

املنازل  وه��دم  امل�ستوطنات  بناء  وخ�سو�سا 

االأرا�سي، وحذروا من خطورتها  وم�سادرة 

ب��اع��ت��ب��اره��ا مم��ار���س��ات غ��ري ق��ان��ون��ي��ة متثل 

خ����رق����ا ل���ل���ق���ان���ون ال��������دويل وت���ق���و����س ح��ل 

ال��دول��ت��ن وف��ر���س ال��ت��و���س��ل ل�����س��الم ع��ادل 

�سامل.

واأكد الوزراء اأن القد�س من ق�سايا احلل 

امل��ف��او���س��ات  ع��رب  و���س��ع��ه��ا  ال��ن��ه��ائ��ي يح�سم 

ال�سرعية  وق����رارات  ال���دويل  للقانون  وف��ق��اً 

ال����دول����ي����ة. و������س�����ددوا ع���ل���ى �����س����رورة وق���ف 

جميع  باالحتالل،  القائمة  القوة  اإ�سرائيل، 

العربية  الهوية  ت�ستهدف  التي  االنتهاكات 

ومقد�ساتها  للقد�س  وامل�سيحية  االإ�سالمية 

وت���غ���ي���ري ال���و����س���ع ال���ت���اري���خ���ي وال���ق���ان���وين 

القائم.

االق�سى  امل�سجد  اأن  على  ال���وزراء  و�سدد 

بكامل  ال�سريف،  القد�سي  احل��رم  امل��ب��ارك/ 

م�����س��اح��ت��ه ال��ب��ال��غ��ة 144 دومن������اً، ه���و م��ك��ان 

ع���ب���ادة خ��ال�����س ل��ل��م�����س��ل��م��ن، واأك�������دوا على 

على  التاريخية  الها�سمية  الو�ساية  اأهمية 

القد�س  يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات 

يف ح��م��اي��ة امل���ق���د����س���ات وه��وي��ت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة 

االإ�سالمية وامل�سيحية.

وح����ذر ال������وزراء م���ن ان��ع��ك��ا���س��ات االأزم����ة 

املتحدة  االأمم  وكالة  تواجهها  التي  املالية 

الإغ���اث���ة وت�����س��غ��ي��ل ال��الج��ئ��ن )االأون�������روا( 

خدماتها  ت��ق��دمي  على  ال��وك��ال��ة  ق���درة  على 

احليوية لالجئن الفل�سطينين.

وث���م���ن ال��������وزراء ال���دع���م ال�����ذي ي��ق��دم��ه 

االأ����س���ق���اء وال�������س���رك���اء يف امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 

للوكالة، واأكدوا �سرورة العمل ب�سكل عاجل 

وتوفري  الوكالة  العجز يف موازنة  �سد  على 

ال��دع��م امل�����س��ت��دام ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن م��ن تنفيذ 

تكليفها االأممي.

الوكالة  ا���س��ت��م��رار  اأه��م��ي��ة  على  و���س��ددوا 

االأمم��ي  تكليفها  وف��ق  كاماًل  دوره��ا  بتاأدية 

ل��ق�����س��ي��ة  ال���ت���و����س���ل حل����ل ع�����ادل  اإىل ح����ن 

ال��الج��ئ��ن وف��ق ال��ق��ان��ون ال���دويل وق���رارات 

ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة ويف �سياق حل 

الدولتن.  حل  اأ�سا�س  على  لل�سراع  �سامل 

خارجية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  وثمن 

اجل��ه��ود  فل�سطن  خ��ارج��ي��ة  ووزي���ر  االأردن 

ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ج��م��ه��وري��ة م�سر 

ال���ع���رب���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل�������س���احل���ة ال��وط��ن��ي��ة 

يف  اال�ستمرار  �سرورة  واأك��دا  الفل�سطينية، 

دعم هذه اجلهود اخلرية.

واأك����د ال�����وزراء ���س��رورة اإن��ه��اء االن��ق�����س��ام 

وت���وح���ي���د ال�������س���ف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ح��م��اي��ة 

الفر�سة  ولتفويت  الفل�سطينية  للق�سية 

على املخططات الرامية اإىل ت�سفيتها.

وات��ف��ق ال����وزراء على ا���س��ت��م��رار ال��ل��ق��اءات 

اأع��ل��ى درج��ة من  اأج��ل �سمان  الثالثية م��ن 

التن�سيق يف هذه املرحلة احل�سا�سة.

و�سكر نائب رئي�س الوزراء وزير خارجية 

جمهورية  فل�سطن  خارجية  ووزي��ر  االأردن 

وعلى  اللقاء  ا�ست�سافة  على  العربية  م�سر 

ح�سن التنظيم وطيب اال�ستقبال.”

االنباط- القاهرة

اط���ل���ع ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال����������وزراء ووزي�����ر 

اخل����ارج����ي����ة و�������س������وؤون امل����غ����رب����ن اأمي�����ن 

ال�سفدي، خالل زيارته ام�س ال�سبت، مقر 

اآليات  على  ال��ق��اه��رة،  يف  االأردن��ي��ة  ال�سفارة 

للجالية  امل��ق��دم��ة  واخل��دم��ات  العمل  �سري 

االأردنية يف جمهورية م�سر العربية.

واأك�����د ال�����س��ف��دي خ����الل ال����زي����ارة ال��ت��ي 

االج��ت��م��اع  يف  م�ساركته  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ت��اأت��ي 

ال��ث��الث��ي ال��ت�����س��اوري م��ع وزي����ري خ��ارج��ي��ة 

جميع  ت�سخري  ���س��رورة  وفل�سطن،  م�سر 

املتعلقة  االإج������راءات  لت�سهيل  االإم���ك���ان���ات 

ب���اخل���دم���ات ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا 

االأردن�����ي�����ون امل���ق���ي���م���ون يف م�������س���ر. واأ����س���اد 

ال��ت��ي بذلها  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود  ال�����س��ف��دي 

االأردن��ي��ة  اجلالية  خدمة  يف  ال�سفارة  ك��ادر 

خ����الل ال���ف���رة ال�����س��اب��ق��ة، وال���ت���ي ���س��ه��دت 

حركة  على  كورونا  جائحة  فر�ستها  قيودا 

اإجالء من خالل  وتطلبت عمليات  ال�سفر، 

ال�سفارات االأردنية يف اخلارج لت�سهيل عودة 

االأردنين اإىل اأر�س الوطن.

االنباط- عمان

 ق����ال����ت وزي��������رة ال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

التجارة  اتفاقية  اإن  العلي،  مها  والتموين 

ح��ف��زت منو  وام���ريك���ا،  االأردن  ب��ن  احل����رة 

البينية  التجارة  وزادت  القطاعات احليوية 

امل��م��ل��ك��ة  ل�����س��ال��ح  ب���امل���ئ���ة   800 م����ن  الأك������ر 

اال�ستثمارات. وجذبت 

واأ�����س����ارت ال��ع��ل��ي يف ج��ل�����س��ة اإل��ك��رون��ي��ة 

ن��ظ��م��ت��ه��ا غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة االأم���ريك���ي���ة يف 

الواليات  بالتعاون مع غرفة جتارة  االأردن 

االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  وا���س��ن��ط��ن،  يف  امل��ت��ح��دة 

اأع���م���ال لكال  م�����س��ت��م��رٌة يف ت��ق��دمي ف��ر���س 

بتح�سن  احلكومة  التزام  موؤكدًة  البلدين، 

القطاع  لنمو  الفر�س  واإت��اح��ة  اخل��دم��ات، 

التغلب  ال�����س��رك��ات يف  وم�����س��اع��دة  اخل��ا���س، 

التحديات. على 

وخالل اجلل�سة التي احتفلت بع�سرينية 

دخ����ول االت��ف��اق��ي��ة ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ، اأ����س���ادت 

قعوار،  دينا  وا�سنطن  يف  االأردنية  ال�سفرية 

بقوة ال�سداقة وعمق العالقات بن االأردن 

امل�ستويات،  خمتلف  على  املتحدة  والواليات 

واأه���م���ي���ة ت��و���س��ي��ع ال����رواب����ط االق��ت�����س��ادي��ة 

اإيجاد فر�س العمل وحت�سن  للم�ساهمة يف 

م�ستوى املعي�سة، وال�سيما ما يتعلق بتحفري 

م�ساركة املراأة. وبينت اأن ال�سفارة تن�سط يف 

ال�سركات  بن  واإقامتها  العالقات  توطيد 

املتميزة  الفر�س  على  وال��وق��وف  ال��ك��ربى، 

ممثلي  مع  وبالتعاون  والية،  كل  يف  املتاحة 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، وخ��ا���س��ة غ��رف ال��ت��ج��ارة 

واأع��ل��ن  ووا���س��ن��ط��ن.  اململكة  يف  االأم��ريك��ي��ة 

االأردن  يف  االأمريكية  التجارة  غرفة  رئي�س 

حممد البطاينة، عن ا�ستحداث اأدوات دعم 

مل�ساعدة  تهدف  الغرفة،  لدى  جديدة  فني 

االأردنين  وامل�سدرين  وامل�سنعن  ال�سركات 

وبناء  االأمريكية  ال�سوق  اإىل  الو�سول  على 

���س��راك��ات اأع��م��ال م�����س��ت��دام��ة، وذل���ك بدعم 

الدولية.  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  من 

االأردن،  يف  االأمريكية  التجارة  غرفة  وتعد 

ج��م��ع��ي��ة غ���ري رب��ح��ي��ة ت�����س��ه��م يف ال��ت��ن��م��ي��ة 

ال��ت��ج��ارة  ت�سجيع  خ���الل  م��ن  االق��ت�����س��ادي��ة 

االأردن  ب��ن  االأع��م��ال  وتنمية  واال���س��ت��ث��م��ار 

وال���والي���ات امل��ت��ح��دة واالإق��ل��ي��م. و���س��ارك يف 

وزير  م�ساعد  منهم  �سخ�سا،   250 اجلل�سة 

اخل��ارج��ي��ة ل�����س��وؤون ال�����س��رق االأدن����ى ديفيد 

توفرها  التي  الفر�س  اأن  اأكد  الذي  �سينكر 

ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ج���ارة احل�����رة ع��ن��د اق��ران��ه��ا 

ال�سركات  ومتكن  اقت�سادية،  باإ�سالحات 

ومنواً  تكاماًل  �سُتنتج  حمفز،  اأعمال  مبناخ 

حقيقياً. اقت�سادياً 

اإقليمية  ت��وري��د  ���س��ال���س��ل  الإن�����س��اء  ودع���ا 

واأ�سواق جلذب اال�ستثمار اإىل بلدان ال�سرق 

اقت�ساداتها  حماية  من  ومتكنها  االأو���س��ط 

ا�ستقرارها. واحلفاظ على 

واأ�ساد ال�سفري االأمريكي يف عمان هرني 

البلدين  ب��ن  اخلا�سة  بالعالقات  وو���س��ر 

املمنوحة  التف�سيلية  التجارية  واملعاملة 

مبوجب اتفاقية التجارة احلرة بن االأردن 

بن  من  االأردن  فيها  يتميز  التي  وامريكا 

االتفاقية  هذه  مبثل  تتمتع  فقط  دولة   20

ومتثل اأداة قوية لتحفيز النمو االقت�سادي 

واالزدهار لكال البلدين.

التنفيذي  الرئي�س  نائب  اجلل�سة  واأدار 

التجارة  الدولية يف غرفة  ال�سوؤون  ورئي�س 

االأمريكية يف وا�سنطن، مايرون بريليانت، 

اأ�سا�سي  االأردن كحليف  دور  اإىل  اأ�سار  الذي 

ل����ل����والي����ات امل���ت���ح���دة يف م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق 

التنمية  يف  حم���وري���اً  و���س��ي��ك��ون  االأو�����س����ط، 

االق���ت�������س���ادي���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة. وت���ع���د ال��غ��رف��ة 

يف  عمل  اأ�سحاب  منظمة  اأك��رب  االأم��ريك��ي��ة 

يف  ال�سركات  من  كبريا  ع��ددا  ت�سم  العامل 

كل جماالت العمل.

 الصحة: 27 وفاة و1283 إصابة بفيروس كورونا و 2576 حالة شفاء

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 27 وفاة 

امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  و1283 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س ال�����س��ب��ت، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل اإىل 3545 وفاة و272797 اإ�سابة.

 466 وت��وزع��ت االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 

42 ح��ال��ة يف  اإرب����د، منها  ح��ال��ة يف حمافظة 

العا�سمة  حمافظة  يف  حالة  و428  الرمثا، 

و74  املفرق،  و116 حالة يف حمافظة  عّمان، 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء و65 ح��ال��ة يف 

ح��ال��ة يف حمافظة  و44  ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة 

و29  جر�س،  حمافظة  يف  حالة  و33  الكرك، 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، و27 ح��ال��ة يف 

حمافظة الزرقاء، وحالة واحدة يف حمافظة 

ماأدبا.

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

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

 30126 اإىل  و�سل  ح��ال��ّي��اً  الن�سطة  احل���االت 

دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��االت  ع��دد  بينمابلغ  حالة، 

فيما  ح���ال���ة،   124 امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإىل  ال���ي���وم 

غادرت 59 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلاالت املوؤّكدة 

التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات بلغ 1149 

حالة، يف حن بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل 

املوؤّكدة  للحاالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

اإ���س��غ��ال  بن�سبة   903 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�ستبهة 

بلغت 21 باملئة، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلثيثة  العناية 

 334 اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحاالت 

بن�سبة اإ�سغال 36 باملئة.

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

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال���س��ط��ن��اع��ي 

 143 اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحاالت 

جهازا بن�سبة اإ�سغال بلغت 17 باملئة.

حالة   2576 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

وامل�ست�سفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم  �سفاء 

 239126 اإىل  ال�سفاء  ح���االت  اإج��م��ايل  لي�سل 

حالة.

واأ�ساف اأن 11336 فح�ساً خمربّيا اأجريت 

ام�س، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 2944337 

ال��ف��ح��و���س��ات  ن�سبة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ف��ح�����س��اً، 

 32 قرابة  اإىل  و�سلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية 

ر11 باملئة.

اإىل االل���ت���زام  ال��������وزارة اجل��م��ي��ع  ودع�����ت 

ب����اأوام����ر ال�����ّدف�����اع، واّت����ب����اع ���س��ب��ل ال���وق���اي���ة، 

اإق��ام��ة  وع���دم  ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت����داء  خ�سو�ساً 

اإ�سافة  �سخ�ساً،   20 م��ن  الأك���ر  التجّمعات 

اأطلقتها  التي  التوعوية  اإىل متابعة احلملة 

ال��وزارة للوقاية من عدوى فريو�س كورونا 

وت�����س��ج��ي��ع االأف��������راد ع��ل��ى ح��م��اي��ة اأ���س��ره��م 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

االنتخابات  واجريت  ا�ستثنائيه  ظ��روف  يف  ج��اءت  احلكومه  ب��اأن  �سابقا  كتبت   

بنجاح وقد تر�سح حوايل 1600  ويتناف�سون على 130 مقعدا ومن الطبيعي وهي 

فالق�ساء  دليل  لديه  وم��ن  واال�ساعات  وال�سكوك  احلديث  يكر  م��وج��وده   ع��ادة 

مع  التعامل  ظ��روف  يف  وج���اءت  الفي�سل  ه��و  والق�ساء  ط��ع��ون  وت��ق��دم��ت  ام��ام��ه 

واحلياه   االقت�ساد  على  وتوؤثر  واث��رت  العامل  وتقلق  اقلقت  التي  كورونا  جائحة 

وا�سبح االردن يفقد من اأبنائه يوميا نتيجة اجلائحه وجاءت يف ظروف التعليم 

ال�سيا�سيه   والظروف  االجتماعيه   و  واالقت�ساديه  ال�سحيه  والظروف  بعد  عن 

وبالتايل تواجه حتديات كبريه داخليه وخارجيه ويف راأيي 

والظروف  التحديات  ملواجهة  نف�سها   هيكلة  اإع��ادة  اإىل  احلكومه  (حتتاج  اوال 

كفاءات  وج��ود  واال�ستمرار  النقد  من  ينقذها  ال��ذي  مراعاة  مع  تواجهها   التي 

رغم  ويعمل  ينجز  فالناجح  االمكانيات  �سوء  يف  بكفاءه  وتنجز  تعمل  وخ��ربات 

وجود اإمكانيات حمدوده 

ثانيا(حتتاج احلكومه اإىل اإعادة هند�سة عملها يف عالقاتها مع القوى املختلفه 

يف قرارات قائمه على ال�سراكه واملتابعه والو�سوح  وااليام بيننا يف راأيي  ان هذا 

املجل�س التا�سع ع�سر �سيكون فيه نواب يتميزون  يف املتابعه والعمل كنواب وطن  

ب��ان��ه �سيحر�س االبتعاد  راي���ي  ي��ت��اب��ع��ه   و يف  ب��وج��ود م��ن   ي��ع��رف��ون  خا�سة وه��م 

مناطقيه  ت��اأث��ريات  يف  منهم  اي��ا  يدخل  ال  ان  االأه��م  ولكن  ال�سيقه   امل�سالح  عن 

اوقيام  اأو فالنه  اأجل تعين فالن  ال��وزراء من  اأو  ووا�سطات مع رئي�س احلكومه 

بع�س اأع�سائه يف حتقيق القول ان�سر اخاك ظاملا اأو مظلوما  واالبتعاد عن وقوع 

يتاثرون  اقاربهم  اأو  مناطقهم  نواب  بع�س  جعل  يف  البع�س  قيام  م�سيدة  فخ  يف 

بالبع�س من عاملن هنا وهناك و ممن عليهم  قد يكون ق�سايا ف�ساد و تغريوا  

من مواقعهم و اعمالهم والتو�سط لهم  واخذهم عند رئي�س احلكومه اأو الوزراء 

ي��وؤث��ر على �سمعة  راأي���ي   �سابقا وه��ذا يف  ع���ادات جت��رى  ك��ان��ت  امل�����س��وؤوؤل��ن كما  اأو 

النواب ويراكم  ليقيم حواجز عدم ثقه  و�سغب على احلكومه  احلكومه و�سمعة 

والنواب  

باأن  الد�ستور  ن�س  كما  القائم  العمل   هند�سة  اىل  بحاجه  باأنه  اعتقد  ثالثا( 

االردنين مت�ساوون يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق اأو اللغة اأو الدين  

امللك  �سيدنا  جاللة  ووج��ه  الكفاءه  على  قائم  التعين  ب��اأن  الد�ستور  ن�س  وكما 

واالإجن��از  الكفاءه  اال�سا�س هي  باأن  النقا�سية  االأوراق  املعظم  يف  الثاين  اهلل  عبد 

والعداله و�سيادة القانون واالأردن يتميز يف التوازن  والعداله االجتماعيه  

اداري��ه  هند�سه  اإىل  احلكومه  حتتاجه  ال��ذي  العمل  هند�سة  ب��اأن  (اعتقد  رابعا 

دون  حكومه  اي  تنجح  ول��ن  التقدم  مثلث  وه��و  واالإدارات   والتعليم  االإع���الم  يف 

دون  ح��ك��وم��ه  اي  تنجح  ول��ن  وخ��ط��ر  قنبله  ت�سكل  ال��ت��ي  للبطاله  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 

دون  تنجح  ول��ن  م�ستفزه  غ��ري  وق����رارات  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ع  حقيقيه  ���س��راك��ه 

املحليه  املجتمعات  مع  عالقات  يف  وينجح  يعمل  من  ووج��ود  وطني  مهني  اإع��الم 

وال�سلليه  الف�ساد   على  ه��واده  بال  حرب  يف  حكومه  اي  وتنجح  اخلا�س  والقطاع 

كاذبه  اخ��ب��ار  ونقل  بفنت   تقوم  موؤ�س�سات  يف  ب��وؤر  واإن��ه��اء  واجلهويه  واملناطقيه 

واإنهاء اي م�سوؤوؤل ال ينجز وال يعمل خالل �ستة اأ�سهر من تعيينه وما فائدة اي 

مل�ساحله فبدال  مل�ساحله ومكتبه هو  ويعمل  االأبواب  وقته مغلقا  يق�سي  م�سوؤوؤل 

من ي�ستاأجر مكتب يحول مكتبه احلكومي اأو يف القطاع اخلا�س مل�ساحله وادارة 

وو�سوليه  ونفاق  انتهازيه  ع�سابة  اي  وكذب  فنت  وجماعة  �سله  ولديه  م�ساحله 

والتو�سط  والقيل  القال  �سوى  يعملون  وال  خا�س  اأو  عام  عمل  مكان  يف  يعبثون 

للخطاأ والف�ساد وي�سكلون جماعات لهم وي�سخرون املكان لهم من �سيارات واعمال 

مل�ساحلهم فاملكان عند البع�س م�سيخه ووجاهه 

للتو�سط  اخل�سوع  وع��دم  العمل  هند�سة  عليها  تنجح  حتى  احلكومه  ولذلك 

ال�سابقه  ل��الأ���س��ب��اب  اخ���رى  ام��ك��ن��ه  يف  للعمل  اأو  م��ك��ان��ه  ع��ن  اب��ع��د  مم��ن  للبع�س 

وزراء  اأو  ن��واب  طريق  عن  اخ��رى   امكنه  اأو  مكانه  اإىل  للعوده  يتو�سط  وبع�سهم 

اأو م�سوؤوؤلن  حتى يعيد الكره يف كل اأنواع الف�ساد  واملناطقيه وال�سلليه والتامر 

الوظيفي على الناجح والكفاءه

النجاح  وق�س�س  ال��ن��اج��ح  دع��م  وظيفتها  م��ن  احل��ك��وم��ه  ب��اأن  اعتقد   ) خام�سا 

عنه  احلكومه  تبحث  اأن  فاالأ�سل  جناح  ق�سة  اإىل  املكان  وح��ول  جنح  من  وهناك 

وتدعمه اإىل االأعلى وتكافوؤه وتطلب منه النجاح يف اي مكان وحتويله اإىل ق�سة 

جناح  

�ساد�سا(اعتقد باأن احلكومه عليها هند�سة الت�سريحات واالأحاديث من فريقها 

الواقع   على  واالإجن��از  والعمل  النجاح  وه��و  واح��د  الهدف  يكون  وان  وهناك  هنا 

اأن  ميكن  فال  بع�سنا  نعرف  وكلنا  ومتعلمه  ذكيه  فالنا�س  وال�سغل  االأر���س  وعلى 

تنجح اي حكومه اإال بالعمل واالإجناز وان يكون كل وقتها للعمل واالإجناز  فاأي 

موقع يجب اأن يكون فيه املنجز والكفاءه بغ�س النظر عن �سهادة امليالد واالأ�سل 

املواقع  واملنبت فالعامل تقدم هكذا فلننظر ما يحدث يف دوله عظمى يف هند�سة 

من جميع االأ�سول واملنابت ولكن ب�سرط الكفاءه واالخال�س واالإجناز 

وطننا ي�ستحق العمل والت�سحيه من اأجله وكما قال جاللة �سيدنا

�سالم على االردن و�سعبه العظيم 

فلدينا اإجنازات هائله واالهم ان تزداد 

الها�سميه  بقيادتنا  االمنيه  واالأج��ه��زة  واجلي�س  وال�سعب  ال��وط��ن  اهلل  حمى 

االأمري  العهد  ويل  و�سمو  املعظم  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة  التاريخيه 

املعظم   احل�سن 

د .مصطفى محمد عيروط

 الحكومه والتحديات
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ميثل العنف �ضلوكا حادا  يف كل املجتمعات وهو بوابة لالنحراف وال�ضلوع يف ارتكاب اجلرائم، 

ولكن مع انت�ضار العنف يف كل دول العامل، ودولنا العربية اال ان ن�ضب اقرتافه وتاثريه من حيث 

القوة وال�ضعف يتباين من جمتمع الريف اإىل  جمتمع احل�ضر حيث تتعدد م�ضكالته وتت�ضابك 

القتل،  البغاء،  ال�ضرقة،  كاالنتحار،  املتعددة  باأ�ضكاله  والعنف  واجلرمية  لالنحراف  بقود   مبا 

ال�ضرب، االغت�ضاب، ومعدالت اأعلى يف اإدمان اخلمور وتعاطي املخدرات واالنتحار وغريها .

وان كان جمتمع الريف يعاين من ظاهرة العنف فان تاأثريه ال�ضلبي يقع على املراأة ب�ضكل اأكرب 

من الرجل ، بينما تكاد تت�ضاوى ن�ضب العنف الواقعة يف املدينة بني فئات املجتمع رجل وامراأة 

وطفل .

واملالحظ لل�ضلوك الب�ضري �ضلما او عنفا يجد انه يتاأثر بعوامل عديدة متثل دوافع رئي�ضة 

ل�ضلوكه ومنها حميطه البيئي الطبيعي الذي يعي�ش يف كنفه ويوؤثر يف ت�ضكيل مزاجه وهويته .

تاأثري البيئة

ذهبت بع�ش النظريات االجتماعية اإىل  تاأكيد التاأثري البيئي على �ضلوك االن�ضان ، حيث اكت�ضف  

علماء االجتماع اأن �ضكان البادية واملناطق اجلبلية يتاأثرون بق�ضوة الطبيعة وخ�ضونة الطعام مما 

يك�ضبهم ق�ضوة يف الطباع وخ�ضونة وجلدا و�ضدة ال يت�ضف به �ضكان احل�ضر الذين مييلون  غالبا  

اإىل النعومة والدعة والرقة واللني تبعا لتاأثري املكان وامل�ضكن واملاأكل ، يف املقابل ر�ضدوا �ضهولة 

طباع اأهل ال�ضهول واملناطق ال�ضاحلية وتفاعلهم مع الغريب يف لني بعيدا عن ال�ضدة والعنف. بينما 

غلفت الطبيعة اجلبلية ل�ضكانها  حرارة طبع.

وحقق ا�ضتقرار الفالحني على ار�ضهم  توازنا يف ال�ضلوك مثل الريف امل�ضري و االردين و 

العراقي ، بينما اكت�ضب �ضكان جبل لبنان جبل كورد�ضتان طبائع القوة  و حتمل الق�ضوة.

وفيما يغلب الطق�ش احلار على �ضكان اخلليج فان مزاجهم مييل للع�ضبية ، فان الطق�ش البارد 

كما يف اأي�ضلندا اأو ال�ضويد اأو الرنويج وغريها من اال�ضقاع الباردة فانه ن��ادرا ما مييل ال�ضكان 

لال�ضتثار والغ�ضب االنفعايل

وا�ضتعاد علماء االجتماع مقولة الأر�ضطو التي يذكر فيها ) اأن النا�ش الذين يعي�ضون فى مناطق 

املناخ البارد يكونون اأكرث �ضجاعة ولكنهم �ضعفاء برغم ذلك( ..

بينما النا�ش الذين يعي�ضون فى مناطق املناخ الدافئ يكونون اأكرث عمقاً فى التفكري ولكن 

بدون ن�ضاط اأو حيوية .

كما  املوؤرخ العربى اإبن خلدون بني بالدة احل�ش ونق�ش احليوية فى �ضكان مناطق املناخ البارد 

والطبيعة االإنفعالية واال�ضتعداد لال�ضت�ضالم مل�ضيئة الطبيعة التى يتميز بها �ضكان املناطق الدافئة 

مقارنات

والروابط  العالقات  املدينة ايل �ضعف  العنف واجلرمية يف  انت�ضار  ويرجع علماء االجتماع 

اال�ضرية واالجتماعية ، واىل �ضعف �ضالت القربي الذي يتيح للفرد االنتقال من احلياة اجلماعية 

اإىل احلياة الفردية .

ويف املقابل ،فان احلياة يف املجتمع الريفي اكرث متا�ضكا وترابطا ا�ضريا مبا يقلل من حدة العنف 

واجلرمية ن�ضبيا مقارنة باملدينة ، وهو ما ذهب اليه عامل االجتماع  دوركامي يف ذلك : “املجتمع 

ي�ضتجيبون  و  تلقائية  ب�ضيطة  بطريقة  اأف���راده  يتعامل  حيث  التما�ضك  بعالقة  يت�ضم  الريفي 

لبع�ضهم ميكانيكيا عك�ش املدينة ، فالعالقة فيها هي ذات طابع ع�ضوي” .

ويربط علماء االجتماع بني العنف والو�ضط احل�ضري ، حيث اأن ظاهرة العنف اأو االنحراف 

مبختلف اأ�ضكاله ترتبط بالو�ضط احل�ضري اأك��رث من ارتباطها بالو�ضط الريفي  ، بل اإن عدد 

االنحرافات واجلرائم يت�ضاعف كلما انتقلنا من املناطق الريفية اإىل املناطق احل�ضرية من جهة 

وكلما زاد حجم املدينة من جهة ثانية وباختالف االأحياء يف نف�ش املدينة من جهة ثالثة، حيث 

يرتفع عدد اجلرائم يف االأحياء التي ترتفع فيها ن�ضبة  من حاالت اجتماعية معينة حياة االأفراد 

مبعزل عن عائالتهم ، الوالدات غري ال�ضرعية،احلراك االجتماعي الذي  ي�ضاحبه حاالت عدم 

االندماج االجتماعي .

كما يري العلماء ان العنف واالنحراف يف الو�ضط احل�ضري يرتبط مبوؤ�ض�ضة االأ�ضرة التي 

تفتقر للرتابط فيما بينها كما يغيب االب بحثا عن املال وال�ضلطة كما يغيب عن دوره الرقابي 

وغريه من االدوار .

فهناك عنف جتار   ، فئة الخ��رى  م��ن  متباينا  يبدو  املدينة  العنف يف جمتمع  ف��ان  وعموما 

االأزواج على زوجاتهن وعنف  القناب، و اعتداء  القتل وتفجري  املخدرات وم�ضتهلكيها، وجرائم 

ال�ضاب نتيجة البطالة و تعبريا عن اأو�ضاعه االقت�ضادية ،  واعتداء التالميذ على اأ�ضتاذتهم اأو 

بجانب عنف  البع�ش،  بع�ضهم  على  التالميذ  ،واع��ت��داء  اخوتهم  على  االأبناء  اعتداء  مدرائهم، 

االأ�ضاتذة على تالميذهم.

فيما ياأخذ العنف اأ�ضكاال متعددة مثل ،القتل، ال�ضرقة، ال�ضرب، االغت�ضاب، تعاطي املخدرات، 

و تعاطي املح�ضور، و االنتحار.

عوامل العنف:

وير�ضد الباحثون املتخ�ض�ضون العديد من اال�ضباب املحفزة للعنف منها :

�ضمور و �ضياع عالقات القربى و املودة يف احلياة االجتماعية على م�ضتوى االأ�ضخا�ش والتي 

كان باإمكانها اأن ت�ضاهم يف تثقيف الفرد الثقافة امل�ضادة للعنف.

و�ضمور الرعاية االأبوية ، يف مقابل �ضعف دور املراأة اأو االأم كاأف�ضل و�ضيط بني الطفل ، ال�ضاب، 

ال�ضابة، واملجتمع.و ا�ضتعمال اأ�ضاليب تربوية تعتمد على ال�ضرب اأو العقاب البدين. وا�ضتعمال 

اأ�ضاليب تربوية تعتمد على الت�ضلط والتلقني والتحيز لراأي اأحادي.

كما اأكدت الدرا�ضات اأن العنف تزيد ن�ضبته عند االنتقال من الريف اإىل املدينة، حيث يتميز 

�ضكان الريف باأنهم اأكرث جتان�ضا اأي متاثال وت�ضابها وذلك يف ال�ضمات العن�ضرية اأو ال�ضيكولوجية 

اأو االجتماعية مثل: اللغة، املعتقدات، االآراء،اأمناط ال�ضلوك.كما ان جمتمع الريف ال يعاين من  

مفهوم الطبقية بينما يظهر بو�ضوح يف املناطق احل�ضرية.

وبينما يت�ضف الريف بقلة تنقل �ضكانه ماعدا الهجرة من الريف اإىل املدينة ب�ضبب الكوارث 

الكثيف  االجتماعي  بالتنقل  املدينة  تتميز  بينما  االقت�ضادية  االأزم���ات  حت��دث  التي  الطبيعية 

ل�ضكانها.

تكون التفاعالت يف الريف على م�ضتوى �ضيق ولكن بدرجة ملحوظة ،وا�ضحة وعميقة، بحيث 

يتميز بالب�ضاطة  واملودة و االإخال�ش فالتفاعل يحدث من الزاوية االإن�ضانية اأ�ضا�ش

اأما يف املجتمع احل�ضري ،  فيتميز بكرثة االت�ضاالت و لكن مع ذلك ت�ضود املدينة العالقات 

فاالإن�ضان  والنفعية،  وال�ضكلية  التعقيد  و  امل��دى  الق�ضرية  و  بال�ضطحية  تت�ضم  التي  ال�ضخ�ضية 

يتفاعل يف املدينة كرقم  وكعنوان.

بينما ميتاز املجتمع احل�ضري ب�ضعف عالقات القرابة و انهيار االأهمية االجتماعية لالأ�ضرة 

و اختفاء عالقات اجل��رية، كما تتجه معظم الن�ضاء اإىل العمل ومييل النا�ش اإىل تاأجيل الزواج 

وتتميز االأ�ضرة باأنها اأ�ضغر حجما من االأ�ضرة يف الريف ومييل االإن�ضان احل�ضري اإىل االرتباط 

باالأ�ضخا�ش ممن لهم م�ضالح م�ضرتكة.

ي�ضود يف املدينة ال�ضبط االجتماعي الر�ضمي املتمثل يف القانون و اأجهزته مثل  ال�ضرطة،الدرك 

وخمتلف اأن��واع االأم��ن بينما ي�ضود يف الريف ال�ضبط االجتماعي غري الر�ضمي الذي يتمثل يف 

العادات و التقاليد و العرف وتلعب ال�ضائعات دورا مهما يف الرقابة على �ضلوكات  وت�ضرفات االأفراد.

سارة السهيل

 العنف في الريف والحضر 
والصحراء )1(

الأحد   20/ 12 / 2020 

االنباط-عمان

 منحت احلكومة االندوني�ضية جمعية 

وحقوق  القانونية  للم�ضاعدة  “متكني 
وي����راج����ودا  ح�����ض��ن  ج����ائ����زة  االن�ضان” 

حلماية املواطن لعام 2020.

واق���ام���ت ال�����ض��ف��ارة االن��دون��ي�����ض��ي��ة يف 

ع���م���ان ح���ف���ال اخل���م���ي�������ش، ���ض��ل��م خ��الل��ه 

ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ال�����ض��ف��ارة اأدري�����ان ���ض��اه، 

اجل���ائ���زة مل���دي���رة ج��م��ع��ي��ة مت��ك��ني ل��ي��ن��دا 

الكل�ش.

جائزة  ه��ي  وي��راج��ودا  ح�ضن  وج��ائ��زة 

ت�ضميتها  ومت   2015 ع���ام  ب����داأت  ���ض��ن��وي��ة 

“ح�ضن ويراجودا” لدور وزير اخلارجية 
املواطن  حلماية  ورائ���د  كمبادر  ال�ضابق 

االإندوني�ضي يف  القانوين  الكيان  وتعميم 

وزارة  يف  خا�ضة  وح��دة  و�ضكلت  اخل���ارج، 

م�ضوؤولة  لتكون  االندوني�ضية  اخلارجية 

ع���ن ح��م��اي��ة امل��واط��ن��ني االإن��دون��ي�����ض��ي��ني 

“متكني  جمعية  ف��وز  وج���اء  اخل����ارج.  يف 

امل�����ض��اع��دة  وت��ق��دمي  ت��ع��اون��ه��ا  “ ن��ت��ي��ج��ة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة ل���ل���ع���ام���الت امل���ن���زل���ي���ات م��ن 

االردن،  يف  االن���دون���ي�������ض���ي���ة  اجل��ن�����ض��ي��ة 

وج��ه��وده��ا يف رف���ع ال��وع��ي ح���ول ح��ق��وق 

العمال وم�ضاعدتهم اثناء ازمة كورونا.

“متكني  ج���م���ع���ي���ة  ان  اىل  ي���������ض����ار 

االإن�ضان”  وحقوق  القانونية  للم�ضاعدة 

تعمل  حكومية  غري  اأردن��ي��ة  منظمة  هي 

ن���ح���و ت���ع���زي���ز م����ب����ادئ ح���ق���وق االإن�������ض���ان 

وم��ك��اف��ح��ة االإجت������ار ب��ال��ب�����ض��ر، وح��م��اي��ة 

ح���ق���وق ال���ع���م���ال، وخ���ا����ض���ة امل��ه��اج��ري��ن، 

وتعزيز الوعي القانوين يف املجتمع.

االنباط- عمان

 ع��ق��د ���ض��م��و االأم�����ري م���رع���د ب���ن رع����د، رئ��ي�����ش 

املجل�ش االأعلى حلقوق االأ�ضخا�ش ذوي االإعاقة 

لقاءين منف�ضلني، عرب تقنية االت�ضال املرئي، 

اأب��و  ال��دك��ت��ور حممد  ال��ع��ايل  التعليم  م��ع وزي��ر 

ق��دي�����ش ووزي�����رة ال���دول���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���ض�����ض��ي 

الدكتورة رابعة العجارمة.

وقال بيان �ضادر عن املجل�ش، ام�ش ال�ضبت، 

اأط��ر  قدي�ش،  اأب��و  الدكتور  م��ع  بحث  �ضموه  اإن 

ال���ت���ع���اون واخل����ط����وات ال���ت���ي ي���رغ���ب امل��ج��ل�����ش 

بتنفيذها مبا�ضرًة مع موؤ�ض�ضات التعليم العايل 

اعتماد  خا�ضة  وب�ضفة  ال���وزارة،  مع  بالتن�ضيق 

االإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�ضخا�ش  ال��و���ض��ول  اإمكانية 

التعليمية. املوؤ�ض�ضات  اعتماد  �ضمن معايري 

مع  �ضراكات  عقد  بحث  اإىل  اللقاء  وتطرق 

خدمة  ونقل  مرافقها  تهيئة  بهدف  اجلامعات 

اإىل اجلامعات تدريجياً  االإ�ضارة  لغة  مرتجمي 

اخلدمة  ا�ضتدامة  تكفل  واآليات  �ضروط  �ضمن 

وجودتها.

ب����دوره اأك����د اأب����و ق��دي�����ش ا���ض��ت��ع��داد ال����وزارة 

هذه  تنفيذ  ل�ضمان  واجل��ه��ود  العمل  لتن�ضيق 

الفرتة  خ��الل  و�ضل�ش  �ضريع  ب�ضكل  االأه����داف 

القادمة.

ال���دك���ت���ورة  م����ع  ����ض���م���وه  ب���ح���ث  ذل�������ك،  اإىل 

ال��ع��ج��ارم��ة، ���ض��ب��ل دع���م ع��م��ل امل��ج��ل�����ش وت��ع��زي��ز 

املتخ�ض�ضة  ال��ف��ن��ي��ة  ب���اخل���ربات  ورف����ده  اأدائ�����ه 

الفعالة. والكوادر 

من جهتها اأكدت العجارمة ا�ضتعداد الوزارة 

خالل  من  والفني  املعريف  الدعم  كامل  تقدمي 

ب���رام���ج ت��ط��وي��ر ال���ق���درات امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة وت��ع��زي��ز 

ال��ت��ن�����ض��ي��ق ب���ني امل��ج��ل�����ش واجل���ه���ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

الب�ضرية  الكوادر  بتعزيز  يتعلق  فيما  املختلفة 

املوؤ�ض�ضي. واالأداء 

االنباط- عمان

 ب��ح��ث وزي����ر ال��ع��م��ل وزي����ر ال���دول���ة ل�����ض��وؤون 

اال���ض��ت��ث��م��ار ال���دك���ت���ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ني ام�����ش 

التنفيذي  امل��ك��ت��ب  واأع�����ض��اء  رئ��ي�����ش  م��ع  ال�ضبت 

لالحتاد العام لنقابات عمال االأردن، التحديات 

وتداعيات  ظ��روف  ظ��ل  العمال يف  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

جائحة كورونا.

ح�ضره  ال��ذي  اللقاء  خالل  القطامني  واأك��د 

النقابات  وروؤ�ضاء  املعايطة  مازن  االحتاد  رئي�ش 

العمالية واأمني عام الوزارة فاروق احلديدي، اأن 

الدعم  اأ�ضكال  بكل  يحظون  ال��دوام  على  العمال 

واالإ�ضناد والرعاية واحلماية االجتماعية.

حماية  على  حري�ضة  ال���وزارة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

وتعزيز  اجلن�ضني،  ك��ال  م��ن  العمالية  احل��ق��وق 

ف��ر���ش ال��ع��م��ل وامل����وازن����ة ب���ني االأم�����ن ال�����ض��ح��ي 

ا�ضتدامة  على  واحل��ف��اظ  االق��ت�����ض��ادي،  واالأم���ن 

التي  الربامج  خالل  من  احلالية  العمل  فر�ش 

“ا�ضتدامة”  برنامج  ومنها  احلكومة،  تقدمها 

 180 من  اأك��رث  على  املحافظة  اإىل  يهدف  ال��ذي 

وجدولة  اخل��ا���ش  القطاع  يف  عمل  فر�ضة  األ��ف 

التنمية  ���ض��ن��دوق  م��ن  مقرت�ش  األ���ف   26 دي���ون 

والت�ضغيل.

واأ�����ض����اد ال���وزي���ر ب��ت��ج��اوب ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش 

وال��ت�����ض��ارك��ي��ة م���ع احل��ك��وم��ة يف احل���ف���اظ على 

ا���ض��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل وح���م���اي���ة ال��ع��ام��ل��ني رغ��م 

ت���داع���ي���ات اجل���ائ���ح���ة ال���ت���ي اأث�������رت ���ض��ل��ب��ا ع��ل��ى 

اقت�ضاديات دول العامل كافة.

ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  ع��م��ل  ع��ل��ى منهجية  و���ض��دد 

وت�ضغيل  االقت�ضادي  النمو  تعزيز  على  ترتكز 

االأردنيني من خالل زيادة حجم اال�ضتثمارات يف 

واأهمية  اخلا�ش،  القطاع  مع  بال�ضراكة  اململكة 

بالتعاون  ال��ع��ام  االحت���اد  م��ع  امل�ضتمر  التن�ضيق 

ب�ضفتها  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ات  م���ع  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 

ممثلة للعمال. واتفق الوزير مع رئي�ش االحتاد 

ل��ق��اءات  عقد  على  العمالية  ال��ن��ق��اب��ات  وروؤ���ض��اء 

تخ�ش  التي  واملطالب  التحديات  ملناق�ضة  دورية 

ت�ضليم  اإىل  داعياً  مواقعهم،  خمتلف  يف  العمال 

الوزارة م�ضفوفة الأبرز املطالب العمالية يف كل 

قطاع.

ال���ظ���روف اال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  اإن  امل��ع��اي��ط��ة  وق����ال 

ال��ت��داع��ي��ات  ال��ع��م��ل ج���راء  ق��ط��اع  ي�ضهدها  ال��ت��ي 

ال�ضلبية  واالآث���ار  ك��ورون��ا  جلائحة  االقت�ضادية 

ال��ت��ي األ���ق���ت ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى ���ض��ري��ح��ة ال��ع��م��ال، 

�ضركاء  بني  والتن�ضيق  التعاون  تكثيف  تتطلب 

العمل واالإنتاج للخروج بحلول تعالج التحديات 

منها  يعاين  التي  ال�ضعبة  وال��ظ��روف  ال��راه��ن��ة 

العمالية  النقابات  العمال، موؤكدا مت�ضك  قطاع 

لتجاوز  �ضبيال  الفّعال  االجتماعي  احلوار  بنهج 

ال���ظ���روف ال�����ض��ع��ب��ة ال��ت��ي ف��ر���ض��ت��ه��ا اجل��ائ��ح��ة. 

ال��وزارة يف رعاية احلوار االجتماعي  وثمن دور 

وقوع  عند  العمل  واأ�ضحاب  العمال  ممثلي  بني 

النزاعات العمالية، ما ي�ضهم يف حتقيق التوازن 

بعالقات العمل وا�ضتمرار عجلة االإنتاج، م�ضددا 

ب�ضاأن  والتن�ضيق  الت�ضاور  ا�ضتمرار  اأهمية  على 

م��راج��ع��ة ال��ب��الغ��ات ال�����ض��ادرة مب��وج��ب اأوام����ر 

اأعلنت  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  م��ع  ين�ضجم  ال��دف��اع مب��ا 

عنها احلكومة ما يحقق م�ضالح اأ�ضحاب العمل 

ويحفظ حقوق العمال.

اأن اللجنة الثالثية ل�ضوؤون  واأو�ضح املعايطة 

احلد  رفع  املا�ضي  �ضباط  �ضهر  يف  ق��ررت  العمل 

ال��ع��ام  260 دي��ن��ارا م��ط��ل��ع  اإىل  االأدن����ى ل��الأج��ور 

املقبل، الفتا اإىل اأن ا�ضتثناء “القطاعات االأكرث 

ت�ضررا” من قرار احلد االأدنى لالأجور يتطلب 

درا���ض��ة ت��اأخ��ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ج��م��ي��ع امل��ت��غ��ريات 

املتعلقة بالقرارات االأخرية مبا ي�ضمن م�ضلحة 

اأطراف االنتاج.

وط��ال��ب روؤ����ض���اء ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة ب��زي��ادة 

ما  ق��درات��ه��م،  وت��ع��زي��ز  ال�����وزارة  ك����وادر مفت�ضي 

موؤكدين  العمالية،  املخالفات  �ضبط  يف  ي�ضاهم 

مبا  االجتماعي  احلوار  موؤ�ض�ضات  تفعيل  اأهمية 

جت�ضيدا  واالجتماعي  االقت�ضادي  املجل�ش  فيها 

لل�ضراكة بني اأطراف العملية االنتاجية.

وثمنوا جهود الوزارة والتعاون امل�ضتمر حلل 

العديد  معاجلة  يف  ودوره��ا  العمالية،  النزاعات 

من االإ�ضرابات التي حدثت مع اأ�ضحاب العمل، 

التعاون  واإدام���ة  دوري��ة  ل��ق��اءات  بعقد  مطالبني 

ال��ع��م��ال��ي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا  اإزاء خم��ت��ل��ف  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 

والتحديات الراهنة جراء اأزمة كورونا.

ال�ضحة  مللف  الوزارة  متابعة  �ضرورة  واأكدوا 

وال�������ض���الم���ة امل���ه���ن���ي���ة ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ���ض��الم��ة 

العاملني وعدم توقف عجلة االإنتاج.

االنباط- عمان

ال��دك��ت��ور معت�ضم  امل��ي��اه وال����ري   تفقد وزي����ر 

���ض��ع��ي��دان، امل��راف��ق امل��ائ��ي��ة وامل�����ض��اري��ع وال�����ض��دود يف 

التزويد  وعملية  والطفيلة،  ال��ك��رك  حمافظتي 

امل��ائ��ي و���ض��ري االع��م��ال يف امل�����ض��اري��ع ال��ت��ي تنفذها 

الوزارة ا�ضتعدادا لل�ضيف املقبل.

وبح�ضب بيان للوزارة ام�ش ال�ضبت، اطلع الوزير 

يف حم��ط��ة م��ي��اه ال��ل��ج��ون ع��ل��ى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 

واال�ضتعدادات  واخل��ط��ط  امل��ائ��ي  ال��واق��ع  لتح�ضني 

لف�ضل ال�ضيف احلايل.

ال����وزارة نفذت ع���ددا م��ن م�ضاريع  اأن  واأو���ض��ح 

الكرك  حمافظتي  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  امل��ي��اه 

ي�ضمن حت�ضني  املواطنني مبا  والطفيلة خلدمة 

انظمة املياه والتزويد، و�ضيعاد تاأهيل االآبار املزودة 

للمياه يف حمافظة الكرك وجتهيزها قبل ال�ضيف 

املقبل، وهي اآبار اللجون والقطرانة وو�ضع خطة 

زمنية ال�ضتكمال االأعمال قبل نهاية اآذار املقبلة.

يف  جديدتني  ا�ضافيتني  بئرين  بحفر  واأوع���ز 

اللجون وجتهيزهما لتاأمني كميات مياه اإ�ضافية 

قبل بداية ال�ضيف بالتعاون مع القطاع اخلا�ش.

وا���ض��ت��م��ع ال��وزي��ر خ���الل اجل��ول��ة ع��ل��ى م��راف��ق 

حمطة تنقية الكرك، اإىل اأبرز املعيقات التي تواجه 

مبينا  اجل��دي��دة،  املحطة  اإن�ضاء  اأع��م��ال  ا�ضتكمال 

املحطة  جاهزية  على  للوقوف  �ضت�ضكل  جلانا  اأن 

وقابليتها للت�ضغيل.

ك��م��ا اأط��ل��ع ال���وزي���ر خ���الل زي���ارت���ه ���ض��د التنور 

مبحافظة الطفيلة، على االإج��راءات املعتمدة عند 

اإج���راء  اأهمية  مبينا  الطلب،  ح�ضب  امل��ي��اه  اإ���ض��ال��ة 

الدرا�ضات الالزمة لزيادة كميات املياه املتدفقة له.

العمل مبحطة  �ضري  �ضعيدان  الدكتور  وتفقد 

تنقية الطفيلة امليكانيكية خلدمة املناطق فنيا.

ال��وزي��ر بحفر بئر ج��دي��دة يف منطقة  وط��ل��ب 

ملناطق  امل���زودة  االآب���ار  تاأهيل  واإع���ادة  وادي احل�ضا 

ب�ضريا والقاد�ضية من حقل اآب��ار احل�ضا لتح�ضني 

التزويد املائي فيها.

االنباط- عمان

ام�ش  �ضباح  الوطنية،  املعونة  �ضندوق  اأعلن   

ال�����ض��ب��ت، ب����دء ا���ض��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات اال���ض��ت��ف��ادة من 

ب��رن��اجم��ي ال��دع��م احل��ك��وم��ي “ ب��رن��ام��ج تكافل 3 

وبرنامج الدعم التكميلي”، اإلكرتونًيا على الرابط 

.”https://takaful.naf.gov.jo “
امل�ضاقبة،ام�ش  ع��م��ر  ال�����ض��ن��دوق  م��دي��ر  وق����ال 

ال�ضبت، ان برنامج الدعم النقدي املوؤقت تكافل 3، 

موجه لالأ�ضر املحتاجة، التي ت�ضررت من جائحة 

ك���ورون���ا، خ��ا���ض��ة اأ���ض��ر ع��م��ال امل��ي��اوم��ة العاملني 

يف ال��ق��ط��اع غ��ري امل��ن��ظ��م، ح��ي��ث �ضتح�ضل االأ���ض��ر 

ن��ق��دي ل�ضتة  ال��ربن��ام��ج على دع���ٍم  امل�ضتفيدة م��ن 

برنامج  ان  اىل  م�ضرًيا  االأوىل،  املرحلة  يف  اأ�ضهر 

الدعم التكميلي، خم�ض�ش لالأ�ضر الفقرية “فقر 

مزمن”.

حالًيا  يعتمد  ال�ضندوق  ان  امل�ضاقبة،  واأو���ض��ح 

الطلب االإلكرتوين املوحد، حيث باإمكان اأي اأ�ضرة 

من االأ�ضر امل�ضتهدفة بهذه الربامج و�ضبق وتقدمت 

ال�ضندوق  التي نفذها  اإلكرتوين للربامج  بطلب 

ال��ع��ودة ل��ه��ذا الطلب وحت��دي��ث��ه، واإع����ادة اإر���ض��ال��ه، 

ح�ضب النوافذ املخ�ض�ضة لكل برنامج.

وب���ني ان ف���رتة ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات اإل��ك��رتون��ي��ا 

�ضتكون متاحة من االآن ولغاية �ضباح يوم اجلمعة 

على  اجل��دي��د،  العام  الثاين من  كانون  االأول من 

https://takaful. “ االإل��ك��رتوين  ال��راب��ط 

حت��ت��اج  ال��ت��ي  االأ����ض���ر  داع���ًي���ا   ،”naf.gov.jo
للم�ضاعدة يف عمليات الت�ضجيل اأو لال�ضتف�ضار عن 

هذه الربامج االت�ضال باملركز الوطني لالت�ضال 

“ اأو على مركز الدعم   065008080“ على الرقم 

 “ رق��م  لل�ضندوق على  العامة  ب���االدارة  وامل�ضاندة 

.“ 0791268888

 الحكومة االندونيسية تمنح 
جمعية أردنية جائزة حسن ويراجودا

 األمير مرعد يلتقي وزيري التعليم العالي والتطوير المؤسسي

 وزير المياه والري يتفقد الواقع المائي في محافظتي الكرك والطفيلة

 المعونة الوطنية: استقبال طلبات االستفادة من برنامجي تكافل 3 والدعم التكميلي إلكترونًيا

 القطامين: العمال يحظون بكل أشكال الدعم واإلسناد والرعاية
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�سالم على ارواحكم الطاهره يا رفاق ال�سالح ، 

�سالم عليكم يوم ا�ستب�سلتم يف وجوه املارقني لتدافعوا عن امننا واماننا.

�سالم عليكم يوم �سالت دماءكم الزكيه فّعطرت باأريجها قلعة التاريخ واملجد وال�سمود.

ارت��وى من دماءكم الطاهره وانبت الزنبق وال�سيحان  ال��ذي  ت��راب الوطن  �سالم على 

واليا�سمني . 

�سالم عليكم يوم �سنعتم لالردن جمدا و�سجلتم انت�سارا على االرهاب.

�سالم على بطوٍن اجنبت امثالكم و�سالم على بيوت رّبت  ابناءها على حب الوطن ومعاين 

ال�سجاعه و الت�سحية والفداء . 

�سالم على ارواح جميع كواكب ال�سهداء التي �سبقتكم يف نيل �سرف ال�سهاده.

�ستبقى ا�سماوؤكم مناراٍت تنري الطريق لزمالئكم البوا�سل وهم يذودون  عن امن االردن 

احلبيب 

و�ستبقى ذاكركم حية يف اذهان ابناء االردن ال�سرفاء 

بكم يزهو الوطن ويفخر ابناءه 

اأ�ساأل اهلل ان ي�سكنكم الفردو�س االعلى من اجلنه وان تكونوا �سفعاء الحبتكم يوم احل�ساب

اللواء المتقاعد محمد بني فارس

 في الذكرى الرابعه الستشهاد  اسد القلعه 
العقيد الركن سائد المعايطه ورفاقه 

 البنك العربي االسالمي يحصل على جائزتين رفعيتين من شركة كامبردج البريطانية

»Orange Gaming »Hub«تطلقان المنشأة التدريبية لأللعاب اإللكترونية FATEأورانج و

 إبداع تعقد جلسات متخّصصة في الشأن اإلبداعي

 تجارة األردن : الركود يخيم على قطاع األلبسة واألحذية

مجهزة بأحدث المعدات واألجهزة لدعم الالعبين

االنباط- عمان

عن  لندن  الربيطانية  العا�سمة  يف  اأعلن 

ال���دويل  االإ���س��الم��ي  ال��ع��رب��ي  البنك  ح�سول 

ع��ل��ى ج��ائ��زت��ني رف��ي��ع��ت��ي امل�����س��ت��وى ع���ن فئة 

اأف�سل بنك اإ�سالمي خلدمة االأفراد يف االأردن 

 2020 لعام  امل���راأة  متكني  ومنتج   ،2020
عن منتج “متكني”، وذلك يف احلفل ال�سنوي 

تنظمه  ال����ذي   )IRBA( ج���وائ���ز  ل��ت��وزي��ع 

�سركة كامربدج العاملية املتخ�س�سة يف �سوؤون 

التمويل االإ�سالمي.

واأع��ل��ن خ���الل احل��ف��ل االف��را���س��ي ال��ذي 

ب��ث ب��وا���س��ط��ة تقنية ال��ف��ي��دي��و، ب����اأن اخ��ت��ي��ار 

م��ن قبل جلنة  بهذه اجل��وائ��ز، مت  الفائزين 

معايري  على  ب��ن��اء  املتخ�س�سني  ال��ن��ق��اد  م��ن 

حتددها اجلائزة، واأن البنوك املر�سحة لهذه 

اجلائزة من العديد من الدول العامل ت�سمل 

اململكة املتحدة ودول اخلليج العربي وماليزيا 

واندوني�سيا والباك�ستان، ا�سافة اىل االأردن.

واعرب مدير عام البنك العربي االإ�سالمي 

الع�سلي، عن تقديره لعمالء وموظفي  اإي��اد 

البنك على دورهم الفاعل يف تطوير خدمات 

البنك، ليكون االأف�سل دائما ، م�سريا اىل انه 

وعلى الرغم من ظ��روف اأزم��ة ك��ورون��ا التي 

اأنها  اإال  العاملي  االقت�ساد  على  بثقلها  األقت 

الدويل  االإ�سالمي  العربي  البنك  ب��اأن  اأك��دت 

االأح��وال  االأف�سل يف كافة  ق��ادر على تقدمي 

وال��ظ��روف. ويهدف اط��الق منتج “متكني” 

خالل  من  للمراأة  االقت�سادي  التمكني  اىل 

���س��واء الحتياجاتها  امل��ال��ي��ة  ت��ق��دمي احل��ل��ول 

اململوكة  امل�����س��اري��ع  واح��ت��ي��اج��ات  ال�سخ�سية 

مي�سرة  ���س��روط  �سمن  قبلها  م��ن  وامل������دارة 

كم�ساهمة  خا�س  وبت�سعري  مناف�سة  وم��زاي��ا 

من البنك نحو جمتمعه

االنباط-عمان

 FATEو االأردن  اأوراجن  اأط���ل���ق���ت 

 Orange“ االإل���ك���رون���ي���ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 

Gaming Hub” ر�سمياً، وهي املن�ساأة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة االأه����م ل��الأل��ع��اب االإل��ك��رون��ي��ة 

واملعدات  االأجهزة  باأحدث طراز من  املهّياأة 

ال����الزم����ة ل���ن���ج���اح ال���الع���ب���ني، م����ن ق��ري��ة 

ال���ع���ب���ديل،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���رق���م���ي���ة  اأوراجن 

احلا�سنة التي جتمع اأهم مبادرات ال�سركة 

ال�����س��ب��اب��ي��ة وامل�������س���ت���دام���ة، وذل�����ك يف اإط����ار 

اأوراجن  ال�سراكة اال�سراتيجية التي جتمع 

بالريا�سات  لالرتقاء   FATE ب���  االأردن 

االإل���ك���رون���ي���ة واك���ت�������س���اف امل����واه����ب ودع���م 

الالعبني يف اململكة.

ومنحت اأوراجن االأردن رعاية االت�ساالت 

ل��الأل��ع��اب  ال��ت��دري��ب��ي��ة  للمن�ساأة  احل�����س��ري��ة 

 Orange Gaming“ االإل��ك��رون��ي��ة 

بتهيئة  ال��ط��رف��ان  ق��ام  اأن  بعد   ،”Hub
امل��ن�����س��اأة ب��ال��ك��ام��ل ل��ع�����س��رة الع���ب���ني، حيث 

���س��ت��ق��وم ب��اح��ت�����س��ان ال��الع��ب��ني وت��دري��ب��ه��م 

ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��ال��ب��ط��والت ال��ع��امل��ي��ة، ف�����س��اًل 

يف  وموؤثرين  عامليني  العبني  ا�ستقبال  عن 

جمال الريا�سات االلكرونية مع احلر�س 

ع��ل��ى ب��ث ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى امل��واق��ع 

العاملية  التابعة الأوراجن والقنوات  املخت�سة 

لت�سويق  االإلكرونية  بالريا�سات  املخت�سة 

اإقليمياً وعاملياً. الالعبني االأردنيني 

اأوراجن  ق���ام���ت  ل��ل��م��ن�����س��اأة،  ب���االإ����س���اف���ة 

 FATE ������س�����رك�����ة  م��������ع  ب�����ال�����������س�����راك�����ة 

للريا�سات  دوري���ات   5 بعقد   eSports
االإل��ك��رون��ي��ة ع���رب االإن���رن���ت ه���ذا ال��ع��ام، 

لدى  الواقع  اأر�س  على  الفعاليات  وتنظيم 

اإم��ك��ان��ي��ة ذل���ك مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع اإج�����راءات 

 125 ب���ث  ج���ان���ب  اإىل  ال���وب���ائ���ي،  ال��و���س��ع 

����س���اع���ة ح�������س���ري���اً م����ن امل���خ���ي���م ال��ت��دري��ب��ي 

واملحرفني  املتميزين  الالعبني  مب�ساركة 

االإلكرونية  الريا�سات  �سخ�سيات  واأب���رز 

 Dota2، Pro م�����ث�����ل  األ��������ع��������اب  يف 

 Evolution Soccer، Rocket
 League، PUBGM، Tekken

وغريها.  7، CS:GO
�سحفي  بيان  يف  االأردن  اأوراجن  واأك���دت 

انطالقة  تعد  املن�ساأة  ه��ذة  اأن  عنها  ���س��ادر 

 FATEمع �ستنظمها  ال��ت��ي  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 

االإلكرونية  الريا�سات  eSports جلعل 
و�سط  وتنظيماً،  احرافية  اأكرث  اململكة  يف 

اإقبال ال�سباب العايل عليها، وذلك انطالقاً 

�سي�سبح  ال��ذي  امل��ج��ال  بهذا  اهتمامها  م��ن 

له دور متزايد يف اقت�سادات الدول، ودعماً 

واإمكانات  لبيئة  وتعزيزاً  ال�سابة  للمواهب 

االإلكرونية. الريا�سات 

ك�سريك  حتر�س  اأنها  ال�سركة  واأ�سافت 

رق���م���ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة ع���ل���ى دع�����م ال���ري���ا����س���ات 

االإل���ك���رون���ي���ة ن���ظ���راً الرت���ب���اط���ه���ا ال��وث��ي��ق 

ال��ذي  ال��ه��دف  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول  بت�سريع 

كمزّود  عينيها  ن�سب  �سنوات  منذ  و�سعته 

رق��م��ي م�����س��وؤول ورائ���د، ب��االإ���س��اف��ة اإىل دور 

التناف�س  روح  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ري��ا���س��ات  ه���ذه 

وال���ف���ري���ق وم����ا ل��ه��ا م���ن ع���وائ���د اإي��ج��اب��ي��ة 

ممكنة على االقت�ساد واملجتمع ب�سكل عام.

 :FATE eSports بَينت  ب��دوره��ا 

م��ن�����س��اأة الن��ط��الق��ة  ل��ل��غ��اي��ة  “متحّم�سون 
التي   Orange Gaming Hub
 FATE ون�����س��اط  عمليات  قلب  �ست�سبح 

يف امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا اأّن����ه����ا خ���ط���وة اأ���س��ا���س��ي��ة 

منظومة  الإن�ساء  اأوراجن  مع  تعاوننا  �سمن 

وداع��م��ة  منا�سبة  اإل��ك��رون��ي��ة  األ��ع��اب  وبيئة 

حيث  الطموحني،  والالعبني  للمحرفني 

ت�����س��ّك��ل م�����س��اح��ة ل��ك��ل م���ا ي��خ�����س االأل���ع���اب 

وال���ري���ا����س���ات االإل���ك���رون���ي���ة ل��ي��ن��م��و ف��ي��ه��ا 

ال��الع��ب��ون االأردن����ي����ون وي�����س��ب��ح ل��ه��م ا���س��م 

متميز ومكانة مرموقة يف هذا املجال، هذا 

االأردن  جعل  يف  ت�سهم  اأن��ه��ا  اإىل  باالإ�سافة 

عا�سمة لالألعاب يف املنطقة”.

وفريق  �سركة   FATE eSports
ان�سمت  قد  كانت  االإلكرونية  للريا�سات 

املوجه  اأوراجن  برنامج  ال�سابع من  للمو�سم 

 ،”BIG“ ال���ري���ادي���ة  االأع����م����ال  ل��ت�����س��ري��ع 

ومت���ت���از ب�����س��ب��ك��ة ع��امل��ي��ة وم��ع��رف��ة ب��ال��ع��امل 

وقد  االإل��ك��رون��ي��ة.  للريا�سات  التناف�سي 

اأوراجن  م���ع  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  ���س��راك��ة  ع��ق��دت 

بعد   ،2020/21 مل��و���س��م  ت�ستمر  االأردن 

جن���اح ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا ال��ط��رف��ان 

لتطوير  م��ب��ادرت��ه��م��ا  �سمن  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

جمال الريا�سات االإلكرونية.

االنباط- عّمان

“ اإبداع”،  االأع����م����ال  م�����س��رع��ة  ع��ق��دت   

الثقافة،  وزارة  م��ن  بدعم  جل�سات  �سل�سلة 

تهدف اىل اإن�ساء م�سرعة اعمال متخ�س�سة 

ل��ت��ب��ن��ي االأف�����ك�����ار واالب����ت����ك����ارات واحل���ل���ول 

ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة يف 

الثقافة والفنون. قطاع 

ال�سبت،  ام�س  “ابداع”  ع��ن  بيان  وذك��ر 

ث��ق��اف��ة  ط�����رح  اىل  ه���دف���ت  اجل���ل�������س���ات  ان 

ري�������ادة االأع�����م�����ال ودجم����ه����ا م����ع ال��ت�����س��ور 

ال��ث��ق��ايف ل����الأردن ل��الأع��وام ال��ق��ادم��ة، ودم��ج 

وجعلها  بالثقافة،  الرقمية  التكنولوجيا 

ف���ر����س���ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار وحت���ق���ي���ق ال���ع���وائ���د 

واالنتفاع بها.

وقال ال�سريك االإداري يف �سركة املتكاملة 

لتنمية امل�ساريع الريادية “ فينت�سر اإك�س” 

الفنية  امل�ساريع  اإن  ال��دي��ن،  حميد  يو�سف 

م�ساريع  اىل  تتحول  ان  ميكن  والثقافية 

مت  م��ا  اذا  االق��ت�����س��اد  يف  م�ساهمة  انتاجية 

ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ف��ي��ذ ل��ه��ا ب�����س��ك��ل ج��ي��د، 

والت�سويقية  املالية  اال�سراتيجيات  وو�سع 

املنتج  القائمني عليها لت�سويق  الفاعلة من 

الفني والثقايف حمليا وعربيا وعامليا.

و�����س����ارك يف امل���ح���ا����س���رات ���س��م��ن اأرب�����ع 

 “ ���س��رك��ة  يف  االداري  ال�����س��ري��ك  ج��ل�����س��ات: 

ف��ي��ن��ت�����س��ر اإك�������س “ ي��و���س��ف ح��م��ي��د ال��دي��ن، 

�سامر عربيات،  ال�سركة  املايل يف  وامل�ست�سار 

“ ح�ساد” حممد  م�����س��رع��ة  ع����ام  وم���دي���ر 

واحدة  “ اإبداع” هي  االإفرجني. وم�سرعة 

م���ن امل�����س��رع��ات امل��ت��خ�����س�����س��ة ال��ت��ي ت�����س��رف 

اك�س”  فينت�سر   “ �سركة  وت��دي��ره��ا  عليها 

العديد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  حيوية  ق��ط��اع��ات  يف 

م��ن ال�����س��رك��اء، وت��ه��دف اىل ت��ب��ن��ي االإط����ار 

اال���س��رات��ي��ج��ي ال���س��ت��غ��الل ري���ادة االأع��م��ال 

ل��الق��ت�����س��اد املحلي،  ال��ث��ق��اف��ة راف����داً  جل��ع��ل 

ال�سناعات  خم��ت��ل��ف  يف  رب��ط��ه��ا  خ���الل  م��ن 

االإب��داع��ي��ة ك��امل��و���س��ي��ق��ى وامل�����س��رح وال��ف��ن��ون 

االأدائية.

ك��م��ا ت��ه��دف اىل خ��ل��ق ط��ل��ب اج��ت��م��اع��ي 

املحتوى  واإي�سال  الثقافية،  املنتجات  على 

من  باالنتقال  ي�سهم  ما  وا�سع  جمهور  اإىل 

ثقافة  اإىل  النخب  على  تركز  التي  الثقافة 

عمودها اأفراد املجتمع كافة.

بلغت  اليون�سكو”   “ منظمة  وب��ح�����س��ب 

اإي�����������رادات خم���ت���ل���ف ان�������س���ط���ة ال�����س��ن��اع��ات 

العام  يف  دوالر  تريليون  االإبداعية2.25 

، ما ي�سّكل ن�سبة ت�سل اىل 3 باملئة   2018
م��ن ال��ن��اجت االج��م��ايل ال��ع��امل��ي، ك��م��ا خلقت 

نحو29.5 مليون وظيفة يف العام نف�سه.

االنباط- عمان

 ق���ال مم��ث��ل ق��ط��اع االل��ب�����س��ة واالح���ذي���ة 

واالق��م�����س��ة وامل���ج���وه���رات يف غ��رف��ة جت���ارة 

اأزم��ة  اأج����واء  اإن  ال��ق��وا���س��م��ي،  ا�سعد  االردن 

فريو�س كورونا ما زالت تخيم على القطاع 

واق��راب مو�سم  ال�ستاء  دخ��ول مو�سم  رغم 

اعياد امليالد وراأ�س ال�سنة.

ت�����س��ري��ح �سحفي  ال��ق��وا���س��م��ي يف  واأ����س���ار 

ام�س ال�سبت اىل ان حمال التجزئة تبداأ يف 

مثل هذا الوقت من ال�سنة بعمليات التزود 

من جتار اجلملة باحتياجاتها من االألب�سة 

ال�ستاء واالعياد  ا�ستعدادا ملو�سم  واالأحذية، 

ان هذا  امل�ستهلكني، مو�سحا  امام  وعر�سها 

الأق��ل  وت��راج��ع  ال�سنة  ه��ذه  توقف  الن�ساط 

م�ستوياته.

يتزودوا  مل  التجزئة  جت��ار  “ان  وا�ساف 

ب���ال���ب�������س���ائ���ع الن�����ع�����دام ال���ط���ل���ب ول����راك����م 

ال��ب�����س��ائ��ع م���ن م���وا����س���م ال�����س��ن��ة احل��ال��ي��ة، 

اىل ج���ان���ب ع�����دم ق���درت���ه���م ع���ل���ى ال���وف���اء 

ب��االل��ت��زام��ات امل��ال��ي��ة وخ��وف��ه��م م��ن ت��راك��م 

انعك�س  هذا  ان  مبينا  املرجتعة”،  ال�سيكات 

�سلبا على امل�ستوردين وجتار اجلملة.

اأزم��ة  يعي�س  زال  م��ا  القطاع  ان  واو���س��ح 

حقيقية بداأت قبل جائحة كورونا، وتعمقت 

اكرث عقب دخولها وما رافقها من اجراءات 

موؤكدا  انت�ساره،  ومنع  ال��ف��ريو���س  ملواجهة 

االألب�سة  ���س��راء  ح��رك��ة  مبيعات  انح�سار  ان 

بالتجار  خ�سائر  احلقت  حمليا  واالأح��ذي��ة 

جراء نق�س ال�سيولة وارتفاع كلف الت�سغيل.

الب�سائع  ت�����س��ري��ف  ع���دم  ان  اىل  ول��ف��ت 

وجتميد ال�سيولة عند جتار التجزئة وزيادة 

ال�سريبية واجلمركية ودفع جميع  االعباء 

ال�سرائب واجلمارك على البيان اجلمركي 

ال�سيولة  ع��ل��ى ح��رك��ة  ي��وؤث��ر  ال��ب��ي��ع،  وق��ب��ل 

النقدية لدى العاملني بالقطاع.

اململكة  م�ستوردات  ان  القوا�سمي  وذك��ر 

باملئة  5ر47  ن�سبته  ما  تدفع  االألب�سة  من 

ومبيعات  دخ��ل  و�سريبة  جمركية  كر�سوم 

وب�����دل خ���دم���ات، ف��ي��م��ا ت���دف���ع م�����س��ت��وردات 

58 ب���امل���ئ���ة م����ن ه����ذه ال���ر����س���وم  االأح����ذي����ة 

وال�سرائب على البيان اجلمركي الواحد.

امل��م��ل��ك��ة من  م�����س��ت��وردات  ان  وا����س���ار اىل 

االل��ب�����س��ة االح���ذي���ة واالق��م�����س��ة ال�����س��ت��وي��ة، 

 25 ال��ع��ام احل���ايل بن�سبة  ت��راج��ع��ت خ��الل 

65 م��ل��ي��ون دي��ن��ار  ب��امل��ئ��ة، وان��خ��ف�����س��ت اىل 

85 م���ل���ي���ون دي����ن����ار خ�����الل ال���ع���ام  م���ق���اب���ل 

املا�سي.

االردن من  م�����س��ت��وردات  غ��ال��ب��ي��ة  وت���اأت���ي 

اإىل  وال�سني  تركيا  من  واالحذية  االلب�سة 

ال��ع��رب��ي��ة واالوروب���ي���ة  ال����دول  ج��ان��ب بع�س 

واالآ�سيوية.

وي�������س���م ق����ط����اع االأل����ب���������س����ة واالأح�����ذي�����ة 

ع��ام��ل،  ال���ف   56 ي�سغل  ال����ذي  واالأق��م�����س��ة 

تعمل  من�ساأة  الف   11 اردن��ي��ون،  غالبيتهم 

يف خمتلف مناطق اململكة.

 شركات االتصاالت تتعهد بتصويب 
فصل الخطوط خالل 24 ساعة

 تمديد دوام مسقفات إربد 
حتى الخامسة مساء

 ملتقى األعمال الفلسطيني األردني يصدر 
العدد الثاني من مجلته الدورية

االنباط-عمان

ق��ال��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�����س��االت 

ان��ه��ا تلقت وع���دا م��ن ���س��رك��ات االت�����س��االت 

بت�سويب الو�سع اخلا�س بف�سل اخلطوط 

امل�����س��رك��ني مهله  ���س��اع��ه واع��ط��اء   ٢٤ خ���الل 

ك��اف��ي��ه الع�����ادة ���س��ح��ن خ��ط��وط��ه��م ، و من 

ال�������س���رك���ات وخ����الل  ت���ع���ل���ن  ان  امل���ف���ر����س 

االي�������ام ال����ق����ادم����ه ع����ن ت���ع���دي���ل اج�������راءات 

ومتطلبات  يتنا�سب  مب��ا  اخل��ط��وط  ف�سل 

الكافيه.  امل�سركني ومنحهم الفرة 

احلكومي  للطلب  ا�ستجابة  ذل��ك  وج��اء 

مبا  الكافيه  املهله  اعطاء  و  الف�سل  بوقف 

يتنا�سب و احتياجات املواطن.

االت�ساالت  قطاع  تنظيم  هيئة  �ستقوم  و 

ال�سناعه  وزارة  م��ع  امل��ب��ا���س��ر  بالتن�سيق  و 

و  ال�سركات  �ستعلنه  ما  تقييم  يف  والتجاره 

امل�ستخدمني  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  مل  ح��ال  يف 

ات��خ��اذ  ���س��ي��ت��م  ال�����س��ك��اوي  ا���س��ت��م��رار ورود  و 

ك��اف��ة االج�������راءات ال���الزم���ه ���س��م��ن ح���دود 

بحماية  اخلا�سه  القوانني  و  ال�سالحيات 

امللف  امل�ستهلك، وحتويل  و حماية  املناف�سه 

ك��ام��ال ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ه الت���خ���اذ م���ا ت���راه 

منا�سبا من اجراءات.

واذ ت��ق��در ال��ه��ي��ئ��ه  ا���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��رك��ات 

ل��ط��ل��ب ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع االت�������س���االت 

االقت�سادي  و  املجتمعي  دوره���م  وت��ق��در  و  

امل�����س��رك��ني  م�����س��ل��ح��ة  ان  ع���ل���ى  ت����وؤك����د   ،

واح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��ل��ب��ي��ة ط��م��وح��ات��ه��م يجب 

االولويات،  مع مراعاة  �سلم  على  تكون  ان 

حماية  تعليمات  و  املناف�سه  حماية  قوانني 

االردين. امل�ستهلك 

االنباط- اإربد

اإرب�����د ال���ك���ربى دوام  م����ددت ب��ل��دي��ة 

دائ������رة ���س��ري��ب��ة االأب���ن���ي���ة واالأرا�����س����ي 

اخلام�سة  ال�����س��اع��ة  اإىل  “امل�سقفات” 
نهاية  حتى  ال�سبت  من  اعتباراً  م�ساء 

العام.

وقال مدير الدائرة ب�سار الق�سا�س 

ل��ت��م��ك��ني  ي�����اأت�����ي  ال���ت���م���دي���د  ه������ذا  اإن 

من  عليهم  م��ا  ت�سديد  م��ن  امل��واط��ن��ني 

االإعفاءات  من  واال�ستفادة  م�ستحقات، 

كامل  فيها  مبا  احلكومة  اأقرتها  التي 

الغرامات واالإعفاء من قيمة ال�سريبة 

ي�سدد  مل��ن  ب��امل��ئ��ة   25 ح��ت��ى  االأ���س��ل��ي��ة 

الذمم املرتبة عليه قبل نهاية العام.

وبني الق�سا�س اأن �سريبة امل�سقفات 

“ال�سقق  العقارات  جميع  على  تفر�س 

اأي  اأو  ال��ت��ج��اري��ة  امل��خ��ازن  اأو  ال�سكنية 

جميع  اإىل  اإ���س��اف��ة  اأخرى”،  ع��ق��ارات 

االأرا�سي الواقعة داخل حدود البلدية.

االنباط-عمان

الفل�سطيني  االأع���م���ال  م��ل��ت��ق��ى  اأ����س���در   

ملتقى  جملة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ع��دد  -االأردين 

االأعمال االقت�سادية، والتي �سلطت ال�سوء 

ع��ل��ى ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا، وت��اأث��ريه��ا 

على االقت�ساد الوطني.

وع����ر�����س����ت امل���ج���ل���ة ل���ل���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي 

ت���واج���ه خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

وخ�سو�سا  احل��ك��وم��ي��ة،  االإج������راءات  واأث����ر 

االإغ�������الق�������ات ع���ل���ى ا�����س����ت����م����رار االأع�����م�����ال 

االقت�سادية.

ون���اق�������س���ت امل���ج���ل���ة ق���ط���اع���ات ال�����س��ي��اح��ة 

والتخلي�س  وال�سحن  والتجارة  وال�سناعة 

وق���ط���اع اخل���دم���ات ب�����س��ك��ل ع�����ام، وط��رح��ت 

االنكما�س  وحالة  التحديات  ملعاجلة  حلوال 

ال��ت��ي ت��واج��ه ت��ل��ك ال��ق��ط��اع��ات واالق��ت�����س��اد 

ب�سكل عام.

القطاع  تعامل  لكيفية  املجلة  وتطرقت 

م��ع اجل��ائ��ح��ة واالإج�����راءات  االأردين  امل���ايل 

على  للمحافظة  املايل  القطاع  اتبعها  التي 

املايل. اال�ستقرار 

واأفردت املجلة م�ساحة وا�سعة لالقت�ساد 

ب�سبب  ت�سييق  يعانيه من  وما  الفل�سطيني 

االقت�ساد  اأزمة  وتعمق  ا�سرائيل،  ممار�سات 

�سيما  ال   ، ال��وب��اء  تف�سي  بعد  الفل�سطيني 

اق��ت�����س��اد م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ال��ت��ي اأف����ردت لها 

املجلة تقريرا خا�سا.

عام  تاأ�س�س  ال���ذي  امللتقى  اأن  اإىل  ي�سار 

ربحية  غري  م�ستقلة  جمعية  هو   ،2011
االأردين  االق���ت�������س���ادي���ن  خ����دم����ة  ه���دف���ه���ا 

بني  التعاون  اأوا�سر  وتعزيز  والفل�سطيني، 

رجال اعمال البلدين، ونظرائهم يف الدول 

املختلفة.

االحد   20 / 12 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    20   /  12  / 2020

العربية-وكاالت

الطريق  بداية  على  عالمة  اأنها  ب��دا  فيما 

ن��ح��و ت��ع��ايف ال��ب��ن��وك االأم���ريك���ي���ة م���ن ت��ب��ع��ات 

امل�سارف  اأ�سهم كربيات  تلقت  كورونا،  جائحة 

اأك��رب  �سرايني  يف  ال�سيولة  �سخ  على  العاملة 

من  ق��رار  بعد  اجلمعة  دفعة  بالعامل  اقت�ساد 

ال��ب��ن��وك  ل��ت��ل��ك  ي�سمح  االأم���ريك���ي  ال��ف��ي��درايل 

االأ�سهم  �سراء  اإعادة  برامج عمليات  با�ستئناف 

يف الربع االأول من العام املقبل وهي الربامج 

ال��ت��ي مت ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا ك���اإج���راء اح�����رتازي خ��الل 

2020 بفعل تبعات اجلائحة.

االأ�سهم  �سراء  اإعادة  عمليات  برامج  ومتثل 

متثيل  م��ع  امل�سريف  القطاع  يف  ه��ام��ا  عن�سرا 

70% م���ن م���دف���وع���ات  ل��ن��ح��و  ال����ربام����ج  ت���ل���ك 

فيه  ق����ال  وق����ت  امل�����س��اه��م��ني، يف  اإىل  ال��ق��ط��اع 

دون  �سيظل  ال��ت��وزي��ع��ات  �سقف  اإن  ال��ف��ي��درايل 

اإعادة  وعمليات  التوزيعات  فاإن  وكذلك  تغيري 

تتخطى  ل��ن  امل��ق��ب��ل  االأول  ال��رب��ع  يف  ال�����س��راء 

ف�سول  اأربعة  الآخر  الف�سلية  االأرباح  متو�سط 

للبنك. مالية 

اأعقاب  »ج��ي.ب��ي.م��ورغ��ان« يف  بنك  واأع��ل��ن 

ق����رار ال���ف���ي���درايل ب��ع��دة دق���ائ���ق ع���ن ب��رن��ام��ج 

دوالر  مليار   30 بنحو  االأ���س��ه��م  ���س��راء  الإع���ادة 

اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، وق����ال ال��ب��ن��ك اإن��ه 

���س��ي��وا���س��ل احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة وق���وائ���م 

مالية �سحية ت�سمح له بتوظيف راأ�س املال يف 

اال�ستثمار ومنو االأعمال.

قوية  ت���داوالت  يف  البنوك  اأ�سهم  وارتفعت 

»جي  اأ�سهم  ارت��ف��اع  م��ع  اجلمعة  جل�سة  خ��الل 

�ساك�س  وغ��ول��دم��ان   %5.3 بنحو  م��ورغ��ان«  ب��ي 

 ،%3.5 واأ�سهم »ويلز فارغو« بنحو   %4.4 بنحو 

بح�سب ما ذكرته �سبكة CNBC االأمريكية.

اإج��راءات قيود روؤو���س  اإن  الفيدرايل  وق��ال 

املال التي و�سعها اأكرب بنك مركزي يف العامل 

ب�����س��ب��ب ك���ورون���ا ق���د اأت����ت ب��ث��م��اره��ا م���ع متتع 

اختبارات  يف  �سحية  مالية  مبوؤ�سرات  البنوك 

ال�������س���غ���ط ال���ت���ي اأج�����راه�����ا ال���ب���ن���ك ل��ك��ربي��ات 

متانة  من  للتاأكد  بال�سوق  العاملة  امل�سارف 

القطاع.

وت����اب����ع ال���ب���ن���ك يف ب���ي���ان »ل�����ن ي���ت���م اإع�����ادة 

املال يف حماولة  راأ���س  تعزيز  متطلبات  فر�س 

خ�سائر  الأ�س  كافية  احتياطيات  توفر  ل�سمان 

متوقعة«.

اإن  ال���ف���ي���درايل،  وق�����ال م�������س���وؤول ك��ب��ري يف 

ال���ب���ن���وك ال���ك���ربى جن��ح��ت يف ب���ن���اء م��ع��دالت 

رئ��ي�����س��ي��ة ل��ك��ف��اي��ة راأ�����س امل����ال وك��ذل��ك ق���درات 

خ��الل  م��ن  اخل�����س��ائ��ر  المت�سا�س  ا�ستيعابية 

 100 ن��ح��و  تخ�سي�س  م��ع  ح��ت��ى  امل��خ�����س�����س��ات 

ل��ل��ق��رو���س  م��ت��وق��ع��ة  ك��خ�����س��ائ��ر  دوالر  م��ل��ي��ار 

املتعرثة بفعل اجلائحة.

وا�شنطن - فران�س بر�س

االأم��ريك��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ف����ر�����س ع����ق����وب����ات ج�����دي�����دة ع���ل���ى ج���ه���ات 

م��رت��ب��ط��ة ب��اأن�����س��ط��ة و���س��ف��ت��ه��ا ب��اخل��ب��ي��ث��ة 

ل�سالح ال�سني، يف وقت رحبت فيه ال�سني 

االأم���ريك���ي���ة  االإدارة  م���ع  ج���دي���د  ب���ت���ع���اون 

اجلديدة.

وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة يف بيان 

»جميع  ال���س��ت��خ��دام  �ستلجاأ  وا���س��ن��ط��ن  اإن 

االإج�����راءات امل�����س��ادة امل��ت��وف��رة، مب��ا ي�سمل 

اإجراءات ملنع �سركات وموؤ�س�سات يف ال�سني 

م���ن ا���س��ت��غ��الل ال��ب�����س��ائ��ع وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

االأمريكية الأغرا�س خبيثة«.

اجلديدة  العقوبات  فاإن  للبيان،  ووفقا 

تطال 59 كيانا �سينيا وت�سيفها اإىل قائمة 

مراقبة ال�سادرات. واأ�سارت اخلارجية اإىل 

اأن اأربعة من الكيانات مت فر�س العقوبات 

حقوق  بانتهاكات  مرتبطة  الأ�سباب  عليها 

االإن�سان يف ال�سني.

ك��ي��ان��ا متت   19 اإىل  ول��ف��ت��ت اخل��ارج��ي��ة 

ب�سبب  ال��ع��ق��وب��ات  ق��ائ��م��ة  اإىل  اإ���س��اف��ت��ه��ا 

ال��ت��ن�����س��ي��ق امل��ن��ظ��م وارت����ك����اب ال��ع��دي��د من 

اأع����م����ال ���س��رق��ة االأ�����س����رار ال���ت���ج���اري���ة من 

قطاع  لدعم  املتحدة  ال��والي��ات  يف  �سركات 

ال�سناعة الدفاعية يف ال�سني.

وردا على ممار�سات ال�سني الق�سرية يف 

ال��والي��ات  فر�ست  اجلنوبي،  ال�سني  بحر 

م��ع��ه��دا تعمل   25 ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  امل��ت��ح��دة 

الإح��دى  وتتبع  ال�سفن  ت�سييد  اأب��ح��اث  يف 

ال�سينية. الدولة  �سركات 

بكني متد يدها لبايدن

م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة اأك����د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

ال�سيني وانغ يي اأّن بكني م�ستعدة للتعاون 

بايدن  جو  املنتخب  االأمريكي  الرئي�س  مع 

وا�سنطن  ح���ّذر  لكنه  ع���ّدة،  اأول���وّي���ات  ح��ول 

لل�سني  معادية  »مكارثية«  نزعة  تبّني  من 

بح�سب »فران�س بر�س«.

وع���ق���ب اأ���س��ه��ر م���ن امل���واج���ه���ة امل��ب��ا���س��رة 

دونالد  والي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س  اإدارة  م��ع 

يف  اأمله  عن  ال�سيني  امل�سوؤول  عرّب  ترمب، 

»الثقة  من  مناخ  واإي��ج��اد  احل��وار  ا�ستئناف 

يف  اقت�سادّيتني  قّوتني  اأكرب  بني  املتبادلة« 

ك��ان��ون   20 يف  ب��اي��دن  تن�سيب  ب��ع��د  ال��ع��امل 

الثاين/يناير.

وق������ال وان������غ ي����ي خ�����الل م���داخ���ل���ة ع��رب 

ال���ف���ي���دي���و م�����ع م����رك����ز درا�������س������ات »اآ����س���ي���ا 

���س��و���س��اي��ت��ي« يف ن���ي���وي���ورك، »م���ن امل��ه��م اأن 

تعود ال�سيا�سة االأمريكية جتاه ال�سني اإىل 

املو�سوعية وال�سواب يف اأ�سرع وقت«.

و���س��ّدد ع��ل��ى اأن ال�����س��ني ت���رى »اإم��ك��ان��ي��ة 

تعاون« حول اأولويات عّدة مع اإدارة بايدن، 

بينها االأزمة االقت�سادية والتغرّي املناخي.

تو�سيع  م��ن  ال��ت��م��ّك��ن  »ن���اأم���ل يف  اأ����س���اف 

التعاون واإدارة اختالفاتنا باحلوار«.

اإدارة ترمب يف حرب جتارية  وانخرطت 

عقودا  اأّن  معتربة  ال�����س��ني،  م��ع  و�سيا�سية 

من احل��وار مع بكني مل ت�سّب يف م�سلحة 

املتحدة. الواليات 

وم���ن ب��ني َم���ن َت�����س��ّدر امل��واج��ه��ة، وزي��ر 

الذي  بومبيو،  مايك  االأمريكي،  اخلارجية 

ال�سني،  ّولها  متمُ ثقايف  تبادل  برامج  األغى 

و�سّدد �سروط منح التاأ�سريات ملواطنيها.

وم�������ع ت����ب����ّن����ي����ه خ����ط����اب����ا ي���ح���م���ل ن����ربة 

ال�سيوعي  للحزب  اتهاماته  اأيديولوجية يف 

ي��ج��ري  اأّن م���ا  ب��وم��ب��ي��و  اع���ت���رب  ال�����س��ي��ن��ي، 

���س��راع ب��ني »احل��ري��ة« و«ال��ط��غ��ي��ان«، داعيا 

م��ن  احل������ذر  اإىل  االأم����ريك����ي����ة  اجل���ام���ع���ات 

ال�سينيني. الطالب 

��ل��ّخ�����س دواف�����ع ال��ع��ق��وب��ات اجل��دي��دة  وتمُ

درجة �سخط وا�سنطن، اإذ بّررتها بانتهاكات 

حقوق االإن�سان و«الرقابة الوا�سعة النطاق« 

�سركات  اإىل  تعود  �سناعية  اأ�سرار  و«�سرقة 

اأم��ريك��ي��ة« وا���س��ت��غ��الل ����س���ادرات اأم��ريك��ي��ة 

يف  ترهيب  حملة  و���س��ّن  ع�سكرية  الأه���داف 

بحر ال�سني اجلنوبي، وغريها.

كوفيد-19  لظهور  االأوىل  الذكرى  ويف 

يف ال�������س���ني، ط����ال����ب ب���وم���ب���ي���و ب���ك���ني ب����اأن 

اأ���س��ل اجلائحة  »ال�����س��ف��اف��ي��ة ح���ول  ت��ت��وّخ��ى 

وانت�سارها«.

وتتهم اإدارة ترمب ال�سني بالتكّتم حول 

بالتايل  م�سوؤولة  وباأّنها  الفريو�س  خطورة 

عن انت�ساره خارج البالد.

»نحن  ال�سيني  اخلارجّية  وزي��ر  و�سّرح 

التبادالت  ��ه��ّدد  تمُ م��ت��ج��ّددة  مكارثية  ن�سهد 

حملة  اإىل  اإ����س���ارة  يف  ال���ع���ادي���ة«،  ال��دول��ي��ة 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  ال�سيوعّيني  مالحقة 

ال��ت��ي ق���اده���ا ال�����س��ي��ن��ات��ور اجل���م���ه���وري جو 

ماكارثي عقب احلرب العاملية الثانية.

واّت����ه����م ال����وزي����ر ال�����س��ي��ن��ي امل�������س���وؤول���ني 

مبمار�سة  ي�سّميهم،  اأن  دون  االأم��ريك��ّي��ني، 

»اف�����رتا������س اإدان��������ة غ����ري م���������س����وؤول« جت���اه 

ال�سني.

وت����اب����ع اأّن�����ه�����م »ي���ت���ج���اه���ل���ون م�����س��ال��ح 

م�سرتكة عّدة وهام�س التعاون بني بلدينا، 

ويمُ�سّرون على اأّن ال�سني تهديد كبري«.

ووع����د ب���اي���دن ب����اأن ي��ك��ون ح���ازم���ا جت��اه 

يف  لها  املتزايد  ال��ع��داء  مع  متا�س  يف  بكني، 

���س��ف��وف ال��ط��ب��ق��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة االأم��ريك��ي��ة، 

التعاون معها  اإىل  بال�سعي  اأي�سا  لكّنه وعد 

يف مواجهة حتّديات عاملية.

  االقت�شادية-وكاالت

من  اأ���س��ب��وع  بعد  خ�سائره  ال���دوالر  ف��اق��م 

اأدن��ى م�ستوى يف عامني  اإىل  دفعه  الرتاجع 

ن���زول���ه م���زي���دا من  ا���س��ت��ق��ط��ب  اإذ  ون�����س��ف، 

البائعني على املك�سوف ال�ساعني اإىل حتقيق 

ربح �سهل.

لكن خالل اجلل�سة تعافى موؤ�سر الدوالر 

وارتفع يف اأحدث تعامالت 0.2 يف املائة عند 

يتجه  زال  م��ا  لكنه   ،90 ع��ن  قليال  ي��ق��ل  م��ا 

املائة  يف   1 بن�سبة  انخفا�س  ت�سجيل  �سوب 

باأن العملة االأمريكية  خالل االأ�سبوع. علما 

عامني  من  اأك��رث  يف  م�ستوياتها  اأدن��ى  بلغت 

عند 89.723 اأم�س االأول.

لتحديثات  ي��ك��ون  اأال  حم��ل��ل��ون  وي��ت��وق��ع 

ب�����س��اأن ال�����س��ي��ا���س��ات م���ن ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة 

وبريطانيا  وال��ي��اب��ان  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 

لتغيري  االأ�سبوع  هذا  يذكر  تاأثري  و�سوي�سرا 

االأخ���رية  االآون����ة  العملة يف  ���س��وق  اجت��اه��ات 

وال�سعف الطويل االأمد للعملة االأمريكية.

مقابل  امل��ائ��ة  يف  ن�سفا  ال����دوالر  وارت��ف��ع 

الني اإىل 103.959 ين لكنه ما زال منخف�سا 

0.5 يف امل��ائ��ة م��ق��اب��ل ال��ع��م��ل��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف 

االأ�سبوع.

وت��خ��ل��ى اجل��ن��ي��ه اال���س��رتل��ي��ن��ي ع��ن بع�س 

مكا�سبه مقابل الدوالر واليورو مع ا�ستمرار 

اتفاق  اإىل  التو�سل  ب�ساأن  �سعبة  حم��ادث��ات 

االحتاد  من  بريطانيا  خروج  بعد  ملا  جتاري 

االأوروبي بني اململكة املتحدة والتكتل.

وجرى تداول بيتكوين عند نحو 23 األف 

م�ستوياتها  اأعلى  اإىل  �سعدت  اأن  بعد  دوالر، 

على االإطالق اأم�س االأول.

اإىل ذلك، قاد تنامي اآمال اإقرار حتفيز يف 

على  االرتفاع  اإىل  الذهب  املتحدة  الواليات 

االأ�سفر  املعدن  ي�سع  ما  اأي��ام،  ثالثة  م��دى 

الثالث  على م�سار حتقيق مكا�سب لالأ�سبوع 

على التوايل.

ونزل الذهب يف املعامالت الفورية 0.1 يف 

املائة اإىل 1884.41 دوالر لالأوقية »االأون�سة« 

جرينت�س.  ب��ت��وق��ي��ت   0531 ال�����س��اع��ة  ب��ح��ل��ول 

2.4 يف امل��ائ��ة.  ويف االأ���س��ب��وع، ارت��ف��ع ال��ذه��ب 

وتراجع الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة 

0.1 يف املائة اإىل 1889.40 دوالر.

امل��ايل  »التحفيز  ي��اجن  مارجريت  وق��ال��ت 

نحو  على  احل�سبان  يف  م��و���س��وع  االأم��ري��ك��ي 

االأرباح  اإىل جني  ي�سعون  املتعاملون  لذا  ما، 

قبل عطلة نهاية االأ�سبوع«.

و����������س���������رع ال����������ن����������واب اجل������م������ه������وري������ون 

جهودهم  الكوجنر�س  يف  وال��دمي��ق��راط��ي��ون 

الإق���������رار ج����ول����ة ج����دي����دة م����ن امل�������س���اع���دات 

اأم�����س  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات  لتخفيف 

ق���ال م�����س��رع��ون م��ن احل��زب��ني  ف��ي��م��ا  االأول، 

يعد  مل  اتفاق  اإىل  التو�سل  يف  االإخفاق  »اإن 

خيارا«.

وق������ال ه�����ان ت�����ان حم���ل���ل ال�������س���وق ل���دى 

»اإف.اإك�����������س.ت�����ي.اإم«، »اإن����ه ب��ي��ن��م��ا ق��د ي��دف��ع 

الذهب  اأ�سعار  حتفيز  �سفقة  اإىل  التو�سل 

ا�ستدامة  اأك���رث  ���س��ع��ودا  ف���اإن  االرت���ف���اع،  اإىل 

ال�سغوط  ارت��ف��اع  على  م��وؤ���س��رات  �سيتطلب 

الت�سخمية«.

���س��ي��ل��ق��ى  ال���ذه���ب  »اإن  وي���ق���ول حم��ل��ل��ون 

ال����دع����م م����ن ت���ع���ه���د جم���ل�������س االح���ت���ي���اط���ي 

االحت�������ادي »ال���ب���ن���ك امل����رك����زي االأم���ري���ك���ي« 

حلني  ال�سندات  ل�سراء  برناجمه  مبوا�سلة 

ح������دوث »ت����ق����دم ك���ب���ري اآخ�������ر« يف ا���س��ت��ع��ادة 

للت�سخم  ه��دف��ه  وب��ل��وغ  ال��ك��ام��ل  ال��ت��وظ��ي��ف 

عند 2 يف املائة.

االأخ��رى،  النفي�سة  املعادن  اإىل  وبالن�سبة 

 25.77 اإىل  امل��ائ��ة  يف   1.1 الف�سة  ت��راج��ع��ت 

املائة  يف   1 البالتني  ون��زل  ل��الأوق��ي��ة.  دوالر 

 0.1 البالديوم  وارتفع  دوالر   1033.67 اإىل 

يف املائة اإىل 2343.18 دوالر وهو مرتفع 0.8 

يف املائة يف االأ�سبوع.

على أعتاب حقبة بايدن.. عقوبات أميركية تطال 59 كيانا صينيا

خسائر الدوالر تستقطب البائعين على المكشوف .. والذهب 
يزداد بريقا لألسبوع الثالث

أسهم البنوك األميركية تتلقى دفعة قوية من قرار للفيدرالي

استكمال تأسيس مكتب إدارة 
الدين العام اإلماراتي

حكومة العراق تؤجل التصويت 
على ميزانية 2021

سابع مكسب أسبوعي للنفظ.. برنت 
فوق 52 دوالرا

العربية اأبوظبي- 

ب���دول���ة  امل����ال����ي����ة  وزارة  ا����س���ت���ك���م���ل���ت 

ال��دي��ن  اإدارة  مكتب  تاأ�سي�س  االإم�����ارات 

قبيل  �سرورياً  اإج��راء  يعد  ال��ذي  العام، 

�سيادية  �سكوك  اأو  ���س��ن��دات  اأي  اإ���س��دار 

مل�سلحة احلكومة االحتادية.

االإماراتية،  املالية  وزارة  وكيل  وق��ال 

ل�سحيفة  بت�سريحات  اخل��وري،  يون�س 

ال��ع��ام بدولة  ال��دي��ن  اإن ق��ان��ون  االحت���اد 

العامة  القواعد  جميع  يحدد  االإم��ارات 

ومبوجبه  العام،  الدين  واإدارة  الإ�سدار 

ال��ع��ام«  ال��دي��ن  اإدارة  »مكتب  اإن�����س��اء  يتم 

امل��ال��ي��ة  ل���وزي���ر  وي��ت��ب��ع  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف 

م����ب����ا�����س����رة، ك���م���ا ي���ن�������س���ق م����ع م�����س��رف 

االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة امل���رك���زي 

ب�ساأن اإدارة عمليات اإ�سدار وبيع �سندات 

اأدوات  واأي  اخلزينة  واأذون���ات  احلكومة 

دين عام اأخرى.

الوزارة م�ستمرة  اأن  واأ�ساف اخلوري 

وتنفيذ  التنظيمية  االأط��ر  ا�ستكمال  يف 

االإج�������راءات ال��ت��ي ي��ن�����س ع��ل��ي��ه��ا ق��ان��ون 

ال���دي���ن ال����ع����ام، حت�������س���رياً الإ�����س����دارات 

االأوراق  م���ن  االحت������ادي،  ال���ع���ام  ال���دي���ن 

واأو�سح  ال�سكوك.  اأو  كال�سندات  املالية 

اإع��داد م�سروع  ال��وزارة حالياً، ب�سدد  اأن 

العام  قانون لالإ�سدار االأول من الدين 

�سيتم حتديد  الذي مبوجبه  االحت��ادي، 

االإ�سدار. قيمة 

بدولة  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ق��ان��ون  اأن  يذكر 

االإم�����ارات ق��د ح���دد قيمة ال��دي��ن ال��ع��ام 

م��ن   %250 ي����ت����ج����اوز  ال  مب�����ا  ك���ن�������س���ب���ة 

للحكومة،  امل�ستقرة  الذاتية  االإي���رادات 

حتديد  فيتطلب  االإ���س��دارات  قيمة  اأم��ا 

ق��ي��م��ة ك��ل اإ����س���دار ع��ل��ى ح����دة، مب��وج��ب 

قانون خا�س باالإ�سدار ذاته، وهو االأمر 

الذي تعمل عليه الوزارة حالياً حت�سرياً 

لالإ�سدار االأول بح�سب اخلوري.

العربية-وكاالت

الت�سويت  العراقي،  ال��وزراء  جمل�س  اأج��ل 

ال��ي��وم  اإىل   2021 ل�سنة  امل��ال��ي��ة  امل��وازن��ة  ع��ل��ى 

االأحد.

كوجر  ج��م��ال  امل��ال��ي��ة  اللجنة  ع�سو  وق���ال 

للعام  ال��ع��ام��ة  »امل���وازن���ة  اإن  احل����ايل،  ال�����س��ه��ر 

خالل  املوظفني  روات��ب  جميع  �ستوؤمن   2021

عام كامل«.

الت�سويت  اأخ���رت  ق�سايا  ه��ن��اك  اأن  وب��ني 

اإىل جمل�س  واإر���س��ال��ه��ا  امل���وازن���ة  ق��ان��ون  ع��ل��ى 

ال����ن����واب، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ن�����س��ب��ة ال��ع��ج��ز ال��ك��ب��رية 

والعمل على تخفي�سها.

ت�سريع  اعرت�ست  التي  الق�سايا  ومن بني 

اإق����رار امل��ي��زان��ي��ة، ان��ت��ظ��ار ح�����س��ول ات��ف��اق بني 

ب���غ���داد واأرب����ي����ل ب�������س���اأن امل�����س��ت��ح��ق��ات امل��ال��ي��ة 

وت�����س��ل��ي��م االإي�������رادات م��ن ق��ب��ل االإق��ل��ي��م، اإىل 

جانب التوافق ال�سيا�سي ب�ساأن قانون املوازنة 

ل�سمان متريرها داخل الربملان.

وت���داول���ت و���س��ائ��ل اإع�����الم م�����س��ودة اأول��ي��ة 

على  �سرائب  فر�س  ت�سمنت   ،2021 مل��وازن��ة 

املوالت واملحالت التجارية والبنزين.

 2021 لعام  املوازنة  م�سودة  ت�سريب  واأدى 

بعدما  ال��دي��ن��ار  ���س��رف  ���س��ع��ر  يف  اإرب�����اك  اإىل 

ح���ددت امل�����س��ودة امل�����س��رب��ة ���س��ع��ر ���س��رف ق��دره 

1450 ديناراً للدوالر.

العربية-رويرتز

ارت��ف��ع ال��ن��ف��ط ع��ن��د ال��ت�����س��وي��ة اإىل اأع��ل��ى 

�سابع  م�سجال  اأ���س��ه��ر   ت�سعة  يف  م�ستوياته 

اإذ رك��ز  ال����ت����وايل،  اأ����س���ب���وع���ي ع��ل��ى  م��ك�����س��ب 

كوفيد-19  لقاحات  توزيع  على  امل�ستثمرون 

وانخفا�س الدوالر االأمريكي هذا االأ�سبوع.

ت��ق��دم��ت ف���اي���زر ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����س��ول على 

ال��ل��ق��اح  وه���و  ال��ي��اب��ان،  يف  للقاحها  م��واف��ق��ة 

ال������ذي ي���ج���ري ا����س���ت���خ���دام���ه يف ب��ري��ط��ان��ي��ا 

املتحدة. والواليات 

وم��ن��ح��ت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ت��رخ��ي�����س��ا 

ط���ارئ���ا ال���س��ت��خ��دام ل���ق���اح ���س��رك��ة م��ودي��رن��ا 

امل�����س��اد ل��ك��وف��ي��د-19، ع��ل��ى م��ا اأع��ل��ن��ت اإدارة 

الغذاء والدواء.

وج����رت ت�����س��وي��ة خ���ام ب��رن��ت ع��ل��ى ارت��ف��اع 

52.26 دوالر  اإىل   %1.5 يعادل  �سنتا، مبا   76

م�ستوى  الم�����س  اأن  ب��ع��د  وذل����ك  ل��ل��ربم��ي��ل، 

منذ  م�����س��ت��وي��ات��ه  اأع��ل��ى  وه���و  دوالر،   52.48

مار�س اآذار. وزاد خام غرب تك�سا�س الو�سيط 

�سعر  ليبلغ   %1.5 اأو  ���س��ن��ت��ا،   74 االأم��ري��ك��ي 

اأعلى  وهو  للربميل،  دوالر   49.10 الت�سوية 

م�ستوى منذ فرباير �سباط.

ت��ع��اف��ى ال����دوالر االأم��ريك��ي ق��ل��ي��ال، لكنه 

ظ��ل ق���رب ق���اع ع��ام��ني ون�����س��ف ال��ع��ام ال��ت��ي 

بلغها يف اجلل�سة ال�سابقة. ويجعل انخفا�س 

االأخ��رى  االأ�سا�سية  وال�سلع  النفط  ال��دوالر 

حائزي  من  للم�سرتين  بالن�سبة  تكلفة  اأقل 

العمالت االأخرى.

ت���دع���م ال��ن��ف��ط ه����ذا االأ����س���ب���وع ب��ب��ي��ان��ات 

االإم��������دادات االأ���س��ب��وع��ي��ة االأم���ريك���ي���ة ال��ت��ي 

 3.1 اأظ��ه��رت اأن خم��زون��ات اخل���ام ت��راج��ع��ت 

مليون برميل، وهو تراجع فاق التوقعات.

وق����ال����ت ����س���رك���ة ب��ي��ك��ر ه���ي���وز خل���دم���ات 

وثيقة  مبتابعة  ال��ذي  تقريرها  يف  الطاقة 

اجلمعة اإن عدد حفارات النفط والغاز، وهو 

ثمانية  زاد  امل�ستقبلي،  لالإنتاج  مبكر  موؤ�سر 

اإىل 346 يف االأ�سبوع املنتهي يوم 18 دي�سمرب 

مايو  منذ  م�ستوى  اأعلى  وهو  االأول،  كانون 

اأيار.
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الريا�ض-العربية

الأمري  ال�سعودي،  الطاقة  وزي��ر  التقى 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ���س��ل��م��ان، يف ال��ري��ا���ض مع 

األك�سندر  ال��رو���س��ي،  ال����وزراء  رئي�ض  ن��ائ��ب 

اإط�������ار ال���ل���ج���ن���ة ال�����س��ع��ودي��ة  ن�����وف�����اك، يف 

امل�سرتكة. الرو�سية 

وك���ان وزي���ر ال��ط��اق��ة ال�����س��ع��ودي ق��ال يف 

حتديات  حول  ال�سعودية  امليزانية  ملتقى 

اأوب��ك+  ات��ف��اق  اإن  العاملية  الطاقة  اأ���س��واق 

اأن  واأكد  العاملية،  النفطية  ال�سناعة  اأنقذ 

ول  فقط،  بالتفاهمات  ت��دار  ال�سوق  ه��ذه 

مي��ك��ن اإخ�����س��اع��ه��ا مل��ف��ه��وم ح��ري��ة ال�����س��وق. 

وتعد رو�سيا اأبرز اأع�ساء جمموعة اأوبك+.

�سلمان  ب��ن  عبدالعزيز  الأم���ري  واأ���س��ار 

اإىل اأن التزام اأوبك+ بالتفاق الأخري كان 

ال�سابقة. الأقوى مقارنة بالتفاقيات 

واأ�ساف اأن اململكة كان لها راأي خمتلف 

اأزمة كورونا، لأن هذه اجلائحة قد  بداية 

با�ستدراك  ون��وؤم��ن  كبري  تاأثري  لها  يكون 

مبكرة لحتواء  اإج���راءات  وات��خ��اذ  الأم���ور 

الأمور، لأن ذلك اأدعى ملعاجلة اأف�سل لأن 

معاجلة  يف  وامل��ب��ادرة  ال�ستباقي  اجل��ان��ب 

الأمور مع ظهور بوادر م�سكلة فال بد من 

معاجلتها.

لتجنب إغالق حكومي.. ترمب يقر 
تمديدًا مؤقتًا لإلنفاق االتحادي

نيوترين الكندية تنوي بيع حصتها 
في موبكو المصرية

الريال اليمني يتعافى بعد إعالن 
الحكومة الجديدة

وا�شنطن، رويرتز

وقع الرئي�ض الأمريكي دونالد ترمب، 

م�������س���اء اجل���م���ع���ة، ع���ل���ى م�������س���روع ق���ان���ون 

ملدة  الحت����ادي  ل��الإن��ف��اق  م��وؤق��ت  بتمديد 

وذل��ك  الكونغر�ض،  اأق���ره  بعدما  ي��وم��ن، 

ل��ت��ج��ن��ب اإغ������الق الأن�������س���ط���ة احل��ك��وم��ي��ة 

منت�سف ليل الأحد.

ي���اأت���ي ذل����ك يف ال���وق���ت ال�����ذي ي�����س��ع��ى 

م�سروع  على  التفاق  اإىل  امل�سرعون  فيه 

فريو�ض  اآث��ار  لتخفيف  م�ساعدات  قانون 

900 مليار دولر، وم�سروع  كورونا بقيمة 

ل��الإن��ف��اق احل��ك��وم��ي ح��ت��ى �سبتمرب  اآخ���ر 

2021 بقيمة 1.4 تريليون دولر.

الأغلبية  زعيم  ماكونيل،  ميت�ض  وقال 

اإقرار  قبل  ال�سيوخ،  مبجل�ض  اجلمهورية 

م�����س��روع الإن����ف����اق امل����وؤق����ت: »اأع���ت���ق���د اأن 

جميع الأطراف ت�سعر باأننا نحرز تقدما 

�سيم�سي  ال��ذي  الإنقاذ  م�سروع  يف  جيدا 

املخ�س�سات  اإج����راء  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  جنبا 

ال�سنوية«.

وّقع  ترمب  اإن  الأبي�ض،  البيت  وق��ال 

ع��ل��ى ال��ت�����س��ري��ع ل��ي�����س��ب��ح ق���ان���ون���ا م�����س��اء 

اجلمعة.

قبل  الإنفاق  على  �سديدا  وكان خالفا 

الأن�سطة  وق��ف  يف  ت�سبب  تقريبا  عامن 

35 ي���وم���ا ك���ان���ت الأط������ول يف  احل��ك��وم��ي��ة 

التاريخ الأمريكي.

العربية-رويرتز

�ستبيع  اإنها  الكندية،  نيوترين  قالت 

لإن��ت��اج  م�سر  ���س��رك��ة  يف  ح�ستها  ك��ام��ل 

اإىل جانب  مل�����س��ر،  )م��وب��ك��و(  الأ���س��م��دة 

ت�سوية مطالبات حتكيم مقابل اإجمايل 

مبالغ بقيمة 540 مليون دولر.

وق����ال����ت ����س���رك���ة ���س��ن��اع��ة الأ����س���م���دة 

كان  موبكو  يف  ا�ستثمارها  اإن  الكندية 

و20  دولر  مليون   15 ب��ن  مب��ا  ي�ساهم 

املعدلة  اأرباحها  يف  �سنويا  دولر  مليون 

ق��ب��ل ال��ف��وائ��د وال�����س��رائ��ب والإه����الك 

واإطفاء الدين.

نيوترين  ق��ال��ت  الت���ف���اق،  ومب��وج��ب 

التحكيم  مطالبات  جميع  �ست�سوي  اإنها 

وال�سركة  احلكومة  �سد  اأقامتها  التي 

التابعة  النيرتوجن  ملنتجات  امل�سرية 

ملوبكو، وذلك بعد اإغالق ال�سفقة.

عدن -العربية 

����س���ه���دت اأ����س���ع���ار ال����ري����ال ال��ي��م��ن��ي، 

حت�����س��ن��ا اأم�����ام ال��ع��م��الت الأج��ن��ب��ي��ة يف 

ال�سبت،  ام�ض  ع��دن،  املوؤقتة  العا�سمة 

احل��ك��وم��ة  ت�سكيل  مب��ع��ن��وي��ات  م��ت��اأث��را 

اجلديدة.

وقالت م�سادر م�سرفية ل�«العربية.

نت« اإن �سعر �سرف الدولر الأمريكي 

للبيع،  ري��اًل مينًيا   793 �سجل  يف عدن 

و815 رياًل لل�سراء، بعد اأن جتاوز قبل 

اأيام حاجز 900 ريال.

ك��م��ا و����س���ل ���س��ع��ر ال�����س��رف م��ق��اب��ل 

لل�سراء،  ريالت   204 ال�سعودي  الريال 

ري��اًل   235 من  مرتاجعا  للبيع،  و210 

مينًيا للبيع، و234 رياًل لل�سراء.

اإعالن  يوؤدي  اأن  اقت�ساديون  وتوقع 

ا���س��ت��م��رار  اإىل  اجل����دي����دة  احل���ك���وم���ة 

ان���خ���ف���ا����ض ����س���ع���ر �����س����رف ال���ع���م���الت 

اليمني  ال���ري���ال  وحت��ق��ي��ق  الأج��ن��ب��ي��ة، 

مزيداً من التعايف.

واأ�سار متداولون اإىل اإمكانية تراجع 

�سعر �سرف الدولر الأمريكي يف عدن 

التطورات  بعد  تقريًبا،  ري��اًل   580 اإىل 

تنفيذ  يف  والنجاح  الأخرية،  ال�سيا�سية 

ات���ف���اق ال���ري���ا����ض وت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة 

اجلديدة.

ووديعة  حكومية  اإ�سالحات  وكانت 

اأ���س��ه��م��ت  دولر،  مب���ل���ي���اري  ���س��ع��ودي��ة 

م��ط��ل��ع ال���ع���ام امل��ا���س��ي يف ك��ب��ح ج��م��اح 

من  اليمنية،  للعملة  تاريخي  ت��ده��ور 

800 ريال للدولر الأمريكي نهاية عام 

2018، اإىل نحو 460 رياال.

ال��ري��ال  اإن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  وق��ال��ت 

خالل  قيمته  م��ن   %250 فقد  اليمني 

ارتفعت  بينما  املا�سية،  اأعوام  اخلم�سة 

.%140 اأ�سعار ال�سلع الغذائية بنحو 

واأف�������اد ب���رن���ام���ج الأغ����ذي����ة ال��ع��امل��ي 

ال���ت���اب���ع ل�����الأمم امل���ت���ح���دة، يف ت��غ��ري��دة 

اليمن  يف  مكتبه  ح�ساب  على  ن�سرها 

�سنوات احل��رب يف   « اأن  »ت��وي��رت«،  على 

املحلية  العملة  اإىل فقدان  اأدت  اليمن، 

250% من قيمتها.

وذك����ر ال��ربن��ام��ج اأن »اأ���س��ع��ار امل���واد 

بن�سبة  املتو�سط  يف  ارتفعت  الغذائية، 

�سعر �سرف  �ساأن حت�سن  140%«. ومن 

خف�ض  اإىل  ي��وؤدي  اأن  اليمني،  ال��ري��ال 

الغذائية. ال�سلع  اأ�سعار 

العربية- فران�ض بر�ض

توا�سلت، ام�ض ال�سبت، حمادثات تهدف 

اإىل التو�سل لتفاق جتاري ملرحلة ما بعد 

نواب بريطانيون من  بريك�ست، فيما حذر 

ا�ستعداد بالدهم للخروج الربيطاين  عدم 

من الحتاد الأوروبي.

بالدهم  اإن  الربيطانيون  النواب  وق��ال 

مل ت��ن��ج��ز ب��ع��د ت��رك��ي��ب اأن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات 

�سل�ض. بريك�ست  التحتية ل�سمان  والبنية 

ودخ��������ل امل����ف����او�����س����ون ال���ربي���ط���ان���ي���ون 

»ال�ساعات  يف  اجلمعة،  م�ساء  والأوروبيون، 

اتفاق  اإىل  للتو�سل  �سعيهم  من  الأخ���رية« 

جتاري ملرحلة ما بعد خروج بريطانيا من 

منق�سمن  كانوا  لكنهم  الأوروب��ي،  الحتاد 

ب�سدة ب�ساأن م�ساألة حقوق ال�سيد البحري.

ونبه رئي�ض الوزراء الربيطاين، بوري�ض 

يبدو  »ال��و���س��ع  اأن  اإىل  اجلمعة  جون�سون، 

ي��ن��ب��غ��ي ردم���ه���ا. لقد  اإذ ث��م��ة ه���وة  ���س��ع��ب��اً، 

اأ�سدقاوؤنا  يطرح  اأن  ون��اأم��ل  الكثري  بذلنا 

ما على طاولة«  الأوروب��ي �سيئاً  يف الحتاد 

امل��ف��او���س��ات ق��ب��ل اأق���ل م��ن اأ���س��ب��وع��ن على 

خ�����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن ال�����س��وق الأورب���ي���ة 

املوحدة.

الحت�����اد  م���ط���ال���ب  اأن  ل���ن���دن  وت���ع���ت���رب 

بال�سيد غري »معقولة«.  املتعلقة  الأوروبي 

وُت����ع����ّد ه����ذه ال��ق�����س��ي��ة ����س���دي���دة الأه��م��ي��ة 

مبا  الأع�ساء،  الدول  من  للعديد  بالن�سبة 

يف ذلك فرن�سا وهولندا واإ�سبانيا، وقد قال 

الأوروب���ي���ون م���راًرا وت��ك��راًرا اإن��ه ل��ن يكون 

هذه  عن  التنازل  دون  جتاري  اتفاق  هناك 

النقطة.

بذل  الطرفن  على  اأن  بروك�سل  وت��رى 

»جهد حقيقي وملمو�ض«.

وقال كبري مفاو�سي الحتاد الأوروبي، 

»اإنها  الأوروب���ي  للربملان  بارنييه،  مي�سال 

حل��ظ��ة احل��ق��ي��ق��ة. مل ي��ت��ب��ق ل��دي��ن��ا ���س��وى 

ال��ق��ل��ي��ل م��ن ال���وق���ت، ب�����س��ع ���س��اع��ات فقط 

لإجناح هذه املفاو�سات«.

بعد بداية الأ�سبوع التي ات�سمت بتفاوؤل 

حذر ب�ساأن اإمكان التو�سل اإىل اتفاق، يبدو 

اأن املواقف تت�سلب.

واع��ت��رب اخل��ب��ري يف جم��م��وع��ة اأورا���س��ي��ا 

»ت�������س���اوؤم« ج��ون�����س��ون  اأن  جم��ت��ب��ى رح���م���ن 

»ت��ك��ت��ي��ك��ّي« يف حم��اول��ة »لن���ت���زاع ت��ن��ازلت 

اللحظة الأخرية من الأوروبين«.

الأحد.. على اأبعد تقدير

ب���اأن يّطلع  وط��ال��ب ال��ربمل��ان الأوروب�����ي 

على ن�ض اأي اتفاق بحلول الأحد على اأبعد 

املتحدة  اململكة  تقول حكومة  فيما  تقدير، 

موعد  بتجاوز  للمحادثات  ت�سمح  لن  اإنها 

31 دي�سمرب.

وبعد مغادرتها ر�سميا الحتاد الأوروبي 

يف 31 يناير، �ستخرج اململكة املتحدة نهائيا 

م��ن ال�����س��وق امل��وح��دة والحت����اد اجل��م��رك��ي 

اأو من  31 دي�سمرب، مع اتفاق  الأوروب��ي يف 

دونه.

م�����ع ذل��������ك، �����س����ه����دت م���ل���ح���م���ة خ�����روج 

الأوروبي منعطفات  الحتاد  بريطانيا من 

ملا  املفاو�سات  ت�ستمر  اأن  ُي�ستبعد  ول  عدة، 

اإمكانية  ت��زال هناك  اإذ ل  الأح��د،  يوم  بعد 

م��وؤق��ًت��ا يف  التنفيذ  ات��ف��اق��ي��ة ح��ي��ز  ل��دخ��ول 

الأي����ام الأخ����رية م��ن �سهر دي�����س��م��رب، وه��و 

له  تف�سّ الأع�����س��اء  ال����دول  اأن  ي��ب��دو  خ��ي��ار 

ولكن الربملان الأوروبي يعار�سه.

ال�سائكة  ال�سيد  بق�سية  يتعلق  ما  ويف 

ل�سيادتها،  رم���زاً  ل��ن��دن  منها  جعلت  ال��ت��ي 

الأوروب��ي احلفاظ على حق  يريد الحت��اد 

الغنية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل��ي��اه  اإىل  ال��و���س��ول 

بالأ�سماك.

�سيعر�ض  اأوروب���ي،  دبلوما�سي  وبح�سب 

 15 ن�سبته  عما  التنازل  الأوروب���ي  الحت��اد 

يورو  مليون   650 نحو  قيمة  من   %18 اإىل 

املياه  يف  الأوروب��ي��ة  القوارب  ت�سطاده  مما 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ك���ل ع����ام وع���ل���ى م����دة ع�����س��ر 

تريد  نف�سه،  امل�سدر  بح�سب  لكن  �سنوات. 

60% مما  ب��ن�����س��ب��ة  امل��ت��ح��دة ح�����س��ة  امل��م��ل��ك��ة 

يح�سل عليه الأوروبيون حالياً، خالل اأقل 

من ثالث �سنوات.

واأو������س�����ح ب���ارن���ي���ي���ه ال������ذي ت���وج���ه اإىل 

الربيطاين  نظريه  مع  الأخ��رية  املحادثات 

الربملان  اأع�ساء  لقائه  فور  فرو�ست  ديفيد 

ما  البحري  ال�سيد  م�ساألة  اأن  الأوروب����ي، 

زالت نقطة اخلالف الرئي�سية.

التوازن  اأكرث من  وقال »نحن ل نطلب 

باملثل  واملعاملة  واللتزامات،  احلقوق  بن 

من حيث الو�سول اإىل اأ�سواقنا واملياه«.

ب��ق��ط��ع  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  رغ���ب���ت  واإذا 

ي��ك��ون  اأن  »ي���ج���ب  م��ي��اه��ه��ا  اإىل  ال���و����س���ول 

��ا ح��ق ���س��ي��ادي يف  ل��الحت��اد الأوروب�����ي اأي�����سً

اأو ال��ت��ع��وي�����ض، ع���ن ط���ري���ق ت��ع��دي��ل  ال�����رد 

�سروط الو�سول اإىل اأ�سواقه جلميع ال�سلع 

ال�سمكية  املنتجات  اخل�سو�ض  وجه  وعلى 

ال��ك��ربى«،  ال�سعوبات  اإح���دى  تكمن  وه��ن��ا 

بارنييه. ح�سب 

واأو�سح: »ل اأظن اأنه �سيكون من العدل 

اأو املقبول األ ي�سمح لل�سيادين الأوروبين 

بقية  تبقى  بينما  املياه  تلك  اإىل  بالو�سول 

الت���ف���اق���ي���ة، خ��ا���س��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��رك��ات 

الربيطانية، على حالها«.

اأن اخل��ط��اب  ب��روك�����س��ل  ك���رث يف  وي����رى 

مناورة  مبثابة  كان  اجلانبن  من  املحموم 

لتحقيق مكا�سب يف اللحظات الأخرية قبل 

توقيع التفاق الذي يقال اإنه جاهز بن�سبة 

.%95

اللذين  الآخرين  املو�سوعن  اأن  ويبدو 

ك��ان��ا ي��ع��رق��الن ك��ذل��ك امل��ف��او���س��ات، وه��م��ا 

التفاقية  واإدارة  العادلة  املناف�سة  �سروط 

يف امل�ستقبل، باتا يف طور احلل.

�سمانات الحتاد الأوروبي

ال��ت��ي يطلبها  ال�����س��م��ان��ات  وف��ي��م��ا خ�����ّض 

من  باملناف�سة  واملتعلقة  الأوروب���ي  الحت��اد 

اأو  اجتماعي  اإغ��راق  اأي  من  احلماية  اأج��ل 

الربيطانية،  ال�سركات  من  بيئي  اأو  م��ايل 

ق��دم��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ت���ن���ازلت وت��ت��وق��ع 

بروك�سل  من  املرونة  من  مزيًدا  املقابل  يف 

ال�سيد. ب�ساأن 

ات���ف���اق  اإىل  ال���ت���و����س���ل  ع�����دم  ح�����ال  ويف 

جت���������اري، ����س���ت���ت���م امل������ب������ادلت ب�����ن ل���ن���دن 

ال��ت��ج��ارة  ق��واع��د منظمة  وف���ق  وب��روك�����س��ل 

العاملية، ما قد يعني فر�ض ر�سوم جمركية 

اأو ح�س�ض.

يف غ�����س��ون ذل�����ك، ت�����س��ع��ى اأع�������داد غ��ري 

م�����س��ب��وق��ة م���ن ���س��اح��ن��ات ن��ق��ل ال��ب�����س��ائ��ع 

ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ع  ل��ل��ع��ب��ور م���ن ف��رن�����س��ا اإىل 

خلروج  النتقالية  املرحلة  انتهاء  اق��رتاب 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

الب�سائع  تخزين  اإىل  ال��ت��ّج��ار  وي�����س��ارع 

ت��ف��اق��م  اإىل  ي�����وؤدي  م���ا  دي�����س��م��رب   31 ق��ب��ل 

الذي  التهافت  عن  اأ�سال  الناجم  التاأخري 

ال�سحن  حركة  وتعطل  امليالد  عيد  ي�سبق 

جراء اأزمة فريو�ض كورونا امل�ستجد.

نواب بريطانيون يحذرون من عدم االستعداد لبريكست

العربية-وكاالت

واف�����ق ����س���ن���دوق ال��ن��ق��د ال�������دويل، ع��ل��ى 

���س��رف ���س��ري��ح��ة م�����س��اع��دات ث��ان��ي��ة بقيمة 

ب��رن��ام��ج  اإط����ار  مل�����س��ر يف  دولر  م��ل��ي��ار   1.6

بيان لل�سندوق  لدعمها، ح�سب ما جاء يف 

ا. الذي يتخذ وا�سنطن مقًرّ

يف  لل�سندوق  التنفيذي  املجل�ض  واأق���ّر 

26 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و ب��رن��ام��ج م�����س��اع��دات 

5.2 م��ل��ي��ار  مل�����س��ر ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة ت��ب��ل��غ 

2 مليار دولر،  دولر، �سرف منه مبا�سرة 

مل��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات اأزم���ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

امل�ستجد.

�سرفها  عن  عِلن 
ُ
اأ التي  ال�سريحة  ومع 

مليار   3.6 تلقت  قد  م�سر  تكون  اجلمعة، 

دولر، بح�سب »فران�ض بر�ض«.

وك�����ان ال�������س���ن���دوق ق����ال يف ت��ق��ري��ر ل��ه، 

اإن ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف وامل�����ايل امل�����س��ري ل 

هزت  التي  ال�سدمات  رغ��م  م�ستقراً  ي��زال 

الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي خ����الل اأزم�����ة ج��ائ��ح��ة 

تف�سي فريو�ض كورونا.

ج����اء ذل����ك ال��ت��ق��ري��ر ب��ع��د ط��ل��ب م�سر 

مليار   2.77 بقيمة  متويل  على  احل�سول 

دولر �سمن حزمة »اأداة التمويل ال�سريع«، 

املا�سي،  الذي ح�سلت عليه م�سر يف مايو 

يف اأعقاب جائحة فريو�ض كورونا.

امل�سريف  النظام  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

ال�سيولة  م�ستويات  على  حافظ  م�سر  يف 

وال���رب���ح���ي���ة رغ����م ظ���ه���ور خم�����اوف ب�����س��اأن 

حم���اف���ظ ال���ق���رو����ض وت��ك��ال��ي��ف��ه��ا ب�����س��ب��ب 

العاملي. القت�سادي  التباطوؤ 

يتمتع  امل�������س���ريف  ال���ن���ظ���ام  اأن  واأو�����س����ح 

ب��و���س��ع ج��ي��د ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال�����س��غ��ط، مع 

اإىل  ربحية ق��وي��ة وج���ودة الأ���س��ول، لف��ت��اً 

ناجحة  اأداة  هي  ال�سرف  �سعر  مرونة  اأن 

ال�سدمات. لمت�سا�ض 

صندوق النقد يقر صرف 1.67 مليار دوالر لمصر بمواجهة كورونا

وزير الطاقة السعودي يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

بني  الدهام�سه  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

�سخر و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/1/12 بتاريخ   )  113101(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عبد  عمر  نائل  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

الهادي و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)119076 ( بتاريخ 2019/1/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

�سنور  واحمد  ح�سن  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

الرقم )59318(  �سركات ت�سامن حتت  �سجل  وامل�سجلة يف 

2001/3/29  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ح�سن واحمد �سنور

اإىل �سركة : قا�سم مالح و�سركاه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173877(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة يو�سف واعمر  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119967( بتاريخ 2019/8/25 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/17 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  طارق حممد علي يو�سف  م�سفيا 

لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ���س��اح��ي��ة الم����ري ع��ل��ي – ت: 

0792907171

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة عباده م�سطفى و�سركاه 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121018( 

2020/8/23  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عبادة م�سطفى و�سركاه

اإىل �سركة : عبادة م�سطفى و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد ابو راجوح 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2011/4/19 بتاريخ   )  101237(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ويزن  جنري  داليا  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  زي��د   ابو 

)70870( بتاريخ 2004/4/20  تقدمت بطلب لإجراءات 

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : داليا جنري ويزن ابو زيد

اإىل �سركة : ان�س واورن�س ابو زيد

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200179261(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سياء الدين خري�سات و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )20766( بتاريخ 2020/10/15 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/17 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سياء الدين �سامل عبد الكرمي 

خري�سات  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / طرببور – ت: 0799473034

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ع��وده  ح�سن  مو�سى  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

واخوانه  

 )  69549( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2004/1/21 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200147148(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سركة احمد �سبحي احمد و�سريكته  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2015/9/14 حتت الرقم )18508( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/7 

احمد   م�سطفى  �سبحي  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اجلبيهة – ت: 0796260805

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  

2020/6/25  املوافقة على خمطط  تعديل م�سار �سارع  رقم ) 661( تاريخ 

�سعة ) 12 ( م �سمن احلو�س رقم ) 1 ( املرقاب من ارا�سي ام ال�سرب يف بلدية 

المري احل�سني بن عبداهلل / لواء البادية ال�سمالية الغربية  . .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

املذكور  املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  الطالع  العالقة  لذوي  يجوز 

الغربية  ال�سمالية  البادية  ل��واء  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف 

ومكاتب بلدية المري احل�سني بن عبداهلل وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة 

التنظيم يف وزارة الدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ لن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200179058(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة غدير العتيبي و�سريكتها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )121143( بتاريخ 2020/9/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/17 

الزيادات   ف�سيان  �سفيق  رامي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الفحي�س – ت: 0796777632

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

بلدية حوشا الجديدة
اعالن شراء خدمات استشارية – تصميم

عملية شراء / عطاء رقم 2020/5
ضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف االجتماعي MSSRP / املشاريع االبتكارية

مشروع مصنع خياطة على قطعة االرض رقم 43 حوض رقم 2 يف منطقة حوشا / محافظة املفرق .
وامل�سنفة لدى   ، تاأهيل حديثه  �سهادة  العطاءات احلكومية مبوجب  املوؤهلة لدى دائرة  الهند�سية وال�ست�سارية  وال�سركات  املكاتب  تدعى 

نقابة املهند�سني الردنيني مبوجب �سهادة حديثة �سادرة عن هذه النقابة ، واملتخ�س�سة يف جمال البنية ولديها خربة مميزه يف البنية 

ال�سناعية ، ولديها رخ�سة مهن و�سجل جتاري �ساري املفعول ، اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق 2020/12/22 للم�ساركة ) بعملية �سراء / 

عطاء ( اخلدمات ال�ست�سارية واحل�سول على ن�سخ املناق�سة جمانا من  بلدية حو�سا اجلديدة / وحدة التنمية املحلية يف منطقة احلمراء 

من قبل �سخ�س مفو�س من قبل ال�سركة .

و�سف العمل :

امل�سروع مكون من هنجر بهيكل معدين ) Steel Structure ( مب�ساحة تقريبيه ) 2000 ( مرت مربع يحوي امل�سغل و�سدة مكاتب ، وح�سانه 

وكفترييا خارج امل�سغل . والواجهات وال�سقف من اللواح املعدنية طبقتني ومعزوله ، �سامال كافة اعمال الت�سطيبات والكهروميكانيك التي 

يتطلبها م�سنع اخلياطة واخلدمات والتهوية والتكييف ، والعمال اخلارجية من مواقف �سيارات وا�سوار ، وتركيب مولد كهرباء احتياطي 

والكهربائيه  املدنيه  العمال  جميع  ي�سمل  والت�سميم   ( امل�سنع  �سطح  على  منا�سبه  بقدره  �سم�سيه  طاقة  الواح  وتركيب   ، منا�سبه  بقدرة 

، )) مرفق و�سف تف�سيلي لهداف ومكونات امل�سروع  وامليكانيكيه الالزمه لرتكيب املاكنات ول ي�سمل ت�سميم وموا�سفات املاكنات نف�سها ( 

مع وثيقة املناق�سة (( .

يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء ال�سباب وبدون ان يرتتب عن هذا اللغاء اية مطالبة مالية او قانونية .

يجب ارفاق �سهادة التاأهيل ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية والت�سنيف من نقابة املهند�سني ، ورخ�سة املهن وال�سجل التجاري �سمن 

وثيقة العر�س الفني .

وتو�سع   ، العطاء  دخول  كفالة  يحتوي  الذي  املغلف  اىل  بال�سافة  وخمتومني  ومنف�سلني  مغلقني  مغلفني  يف  واملايل  الفني  العرو�س  تقدم 

جميعها يف مغلف رابع  مغلق وخمتوم ويكتب عليه ا�سم امل�سروع ورقم عملية ال�سراء وا�سم وعنوان املكتب الهند�سي امل�سارك باملناق�سة . حيث 

�سيبقى العر�س املايل مغلقا حتى انتهاء عملية التقييم الفني . ) يقدم ن�سختان من العر�س الفني ا�سل و�سورة خمتومة  و مطابقة لال�سل ، 

ون�سختان ا�سليتان متطابقتان من العر�س املايل ( .

قيمة كفالة الدخول يف العطاء ) 500 ( خم�سمائة دينار �ساحلة ملدة 120 يوم من تاريخ تقدمي العرو�س .

اللتزام ب�سالحية العر�س ملدة 120 يوم تقوميي من تاريخ اخر يوم لتقدمي العرو�س .

التقيد مبلحق املهام ال�سافية املطلوبة من قبل م�سروع اخلدمات البلدية والتكيف الجتماعي ) MSSRP ( ومنظمة العمل الدولية .

2020/12/30ال�ساعة العا�سرة �سباحا يف  مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�سركات امل�ساركة بالعطاء وذلك يوم الربعاء املوافق 

موقع البلدية / منطقة حو�سا ، وذلك لزيارة املوقع .

�سيتم ا�ستقبال ال�ستف�سارات حول وثائق العطاء يف موعد اق�ساه نهاية الداوم الر�سمي ليوم الحد املوافق 2021/1/3  ، واخر موعد لت�سليم 

وثائق العطاء لل�سركات هو نهاية دوام يوم الحد تاريخ 2021/1/10 .

على املناق�س تقدمي نبذه عن املكتب الهند�سي ، وهيكله التنظيمي وكوادره الرئي�سيه ، وخرباته امل�سابهة يف هذا املجال مع ت�سمية ا�سحاب 

العمل ال�سابقني وعناوينهم الكاملة . والتقيد باأ�س�س التاأهيل الفني الوارده يف الوثيقه .

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات لدى بلدية حو�سا اجلديدة / منطقة حو�سا يف موعد اق�ساه ال�ساعة احلادية ع�سر من يوم الربعاء 

املوافق 2021/1/13 ، و�سيتم فتح العرو�س الفنية يف نف�س ال�ساعة وتبقى العرو�س املالية مغلقة .

بلدية حو�سا اجلديدة

العنوان : حو�سا / مبنى بلدية الواقع يف منطقة احلمراء

hotmail.com@aamjo07 تلفون 0772412001 .. بريد الكرتوين

الرقم : 2020/118
التاريخ : 1442/4/29 هـ
املوافق : 2020/12/14 م

اعالن تبليغ اخبار بالحبس
صادر عن محكمة العقبة 

الشرعية / التنفيذ
هيئة القاضي : نزار 
ياسر دايج الخرشة

عبداهلل  نبيل  حممد  عمار   : عليه  املحكوم  اىل 

ال��زغ��ري / جم��ه��ول م��ك��ان الق��ام��ة اخ��ر عنوان 

 – املجايل  فايز  �سارع   – العلي  تالع   – عمان  له 

نتايل  منزل   – الثاين  الطابق   –  4 رق��م  عمارة 

يقت�سي   –  0776089930  : تلفون   – ال�سباغ 

التنفيذية  الق�سية  يف  احلب�س  بقرار  اخبارك 

اجرة  ومو�سوعها   2020/118 رق��م  ال�سرعية 

دي��ن��ارا  وث��الث��ون  خم�س   )  35  ( مبلغ  م�سكن 

القانونية  وامل�ساريف  للر�سوم  بال�سافة  �سهريا 

تاريخه   1197/75/103 التنفيذي  ال�سند  رقم 

العقبة  حمكمة  عن  وال�سادر  م   2019/10/24

ال�سرعية لدائنتك / هبه احمد �سليمان الغرابلي 

ونعلمك بانه ان مل توؤدي الدين او ما هو مطلوب 

هذا  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  �سبعة  خ��الل  منك 

الخبار او ت�ستعمل حقك املن�سو�س عليه يف املادة 

التنفيذ با�ستئناف قرار احلب�س  ) 5 ( من قانون 

الخبار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام  �سبعة  خ��الل 

�سينفذ هذا القرار بحقك ح�سب ال�سول حتريرا 

يف 2020/12/14م .

رئي�س تنفيذ حمكمة العقبة ال�سرعية 

القا�سي نزار يا�سر دايج اخلر�سة

الرقم : 2020/120
التاريخ : 1442/4/29 هـ
املوافق : 2020/12/14 م

اعالن تبليغ اخبار بالحبس
صادر عن محكمة العقبة 

الشرعية / التنفيذ
هيئة القاضي : نزار 
ياسر دايج الخرشة

عبداهلل  نبيل  حممد  عمار   : عليه  املحكوم  اىل 

له  عنوان  اخر  القامة  مكان  جمهول   / الزغري 

عمان – تالع العلي – �سارع فايز املجايل – عمارة 

رقم 4 – الطابق الثاين – منزل نتايل ال�سباغ – 

تلفون : 0776089930 – يقت�سي اخبارك بقرار 

رقم  ال�سرعية  التنفيذية  الق�سية  يف  احلب�س 

 ) 10 2020/120 ومو�سوعها نفقة �سغار مبلغ ) 

ع�سرة دنانري �سهريا بال�سافة للر�سوم وامل�ساريف 

القانونية رقم ال�سند التنفيذي 1199/75/103 

حمكمة  عن  وال�سادر  م   2019/10/24 تاريخه 

�سليمان  احمد  هبه   / لدائنتك  ال�سرعية  العقبة 

او  ال��دي��ن  ت���وؤدي  مل  ان  بانه  ونعلمك  الغرابلي 

تاريخ  من  اي��ام  �سبعة  خالل  منك  مطلوب  هو  ما 

املن�سو�س  حقك  ت�ستعمل  او  الخبار  هذا  الن�سر 

عليه يف املادة ) 5 ( من قانون التنفيذ با�ستئناف 

قرار احلب�س خالل �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا 

الخبار �سينفذ هذا القرار بحقك ح�سب ال�سول 

حتريرا يف 2020/12/14م .

رئي�س تنفيذ حمكمة العقبة ال�سرعية 

القا�سي نزار يا�سر دايج اخلر�سة

انذار عوده اىل العمل 
اىل املوظف : فارس 

محمد فتحي عبد الجواد

 نظرا لتغيبك  عن عملك يف �سركه 

ب��دون  لالملنيوم  الردن  واج��ه��ات 

اي��ام  ت��زي��د ع��ن ع�سرة  مل��ده  ع��ذر 

 2020/11/28 تاريخ  من  متتاليه 

وحتى تاريخه فان ال�سركه تنذرك 

ل  فرته  خالل  عملك  اىل  بالعوده 

ن�سر هذا  ايام من تاريخ   3 تتجاوز 

�ستعترب  ذل��ك  بخالف   و  الع��الن 

لحكام  ا�ستنادا  لوظيفتك  فاقدا 

املاده 28/ه   لقانون العمل الردين 

1996 وتعديالته مع  رقم 8 ل�سنه 

جميع حقوقك العماليه

 املنذر

شركه واجهات االردن لالملنيوم

الرقم : 2020/119
التاريخ : 1442/4/29 هـ
املوافق : 2020/12/14 م

اعالن تبليغ اخبار بالحبس
صادر عن محكمة العقبة 

الشرعية / التنفيذ
هيئة القاضي : نزار 
ياسر دايج الخرشة

عبداهلل  نبيل  حممد  عمار   : عليه  املحكوم  اىل 

ال��زغ��ري / جم��ه��ول م��ك��ان الق��ام��ة اخ��ر عنوان 

 – املجايل  فايز  �سارع   – العلي  تالع   – عمان  له 

نتايل  منزل   – الثاين  الطابق   –  4 رق��م  عمارة 

يقت�سي   –  0776089930  : تلفون   – ال�سباغ 

التنفيذية  الق�سية  يف  احلب�س  بقرار  اخبارك 

نفقة  ومو�سوعها   2020/119 رق��م  ال�سرعية 

�سهريا  دينارا  واربعون  خم�س   )  45  ( مبلغ  �سغار 

رقم  القانونية  وامل�ساريف  للر�سوم  بال�سافة 

تاريخه   1197/75/103 التنفيذي  ال�سند 

العقبة  حمكمة  عن  وال�سادر  م   2019/10/24

ال�سرعية لدائنتك / هبه احمد �سليمان الغرابلي 

ونعلمك بانه ان مل توؤدي الدين او ما هو مطلوب 

هذا  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  �سبعة  خ��الل  منك 

الخبار او ت�ستعمل حقك املن�سو�س عليه يف املادة 

التنفيذ با�ستئناف قرار احلب�س  ) 5 ( من قانون 

الخبار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام  �سبعة  خ��الل 

�سينفذ هذا القرار بحقك ح�سب ال�سول حتريرا 

يف 2020/12/14م .

رئي�س تنفيذ حمكمة العقبة ال�سرعية 

القا�سي نزار يا�سر دايج اخلر�سة

الحد   20 / 12 / 2020

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء

 ) شراء اجهزة ومواد ملشغل انظمة املراقبة والحماية االلكرتونية (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

طرح العطاء رقم م �س ع 5 / 79 / 37 / 2020 ) �سراء اجهزة ومواد مل�سغل انظمة املراقبة واحلماية اللكرتونية ( فعلى املتعهدين 

الراغبني بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 40 

( دينار غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة عنهما 

وكتاب تفوي�س من ال�سركة ملندوبها .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة 

ظهرا حتى يوم الثنني املوافق 2021/1/4 ) با�ستثناء ايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2021/1/5 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�س ( وكل مناق�سة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد الغالق اعاله  

ترف�س ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 (

فاك�س ) 5000146 (

موقعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

اعالن
اىل مساهمني شركة املهند 
للصناعات البالستيكية ذ.م.م

م/ اجتماع هيئة عامه عادي

الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اإجراءات  من  رابعًا  البند  لأحكام  ا�ستنادًا 

العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين  وهيئات  الإدارة  وجمال�س  العامة 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات 

ا�ستنادًا  ال�سادرة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  عن  ال�سادرة 

 2020 ل�سنة   )5( الدفاع  امر  من  ثانيًا  الفقرة  من   )2( البند  لأحكام 

وال�سادر مبقت�سى احكام قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 ، تدعو 

اإدارة �سركة املهند لل�سناعات البال�ستيكية ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني 

، حل�سور اجتماع هيئة عامة عادي يوم الثنني املوافق 2020/12/28 

يف مقر ال�سركة الكائن يف مدينة امللك عبداهلل الثاين ال�سناعية �سارع 

رقم )12( مبنى )353( ، يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرًاملناق�سة ما يلي :

1- امل�سادقة على البيانات املالية لعام 2019 

2- انتخاب مدقق ح�سابات لعام 2020 

3- اأي اأمور اأخرى

املدير العام
واثق كاطع حبيب القطيفي



الدويل
90 الأحد  20/ 12 / 2020 

 ما يزال الوقت مبكراً، لن�سيان “التنبوؤ” بن�صوب حرب بني الوليات املتحدة الأمريكية وال�صني. 

مل يكتِف املفكر االقت�سادي طالل اأبو غزالة بالتنبوؤ باحلرب، بل زاد على ذلك حتديد موعد ا�ستعال 

�سرارتها، يف اأواخر اأيلول اأو بداية ت�سرين اأول 2020. الذين ا�ستمعوا وقتها اإىل الرجل يبث كالمه هذا 

يف النا�س، لرمبا خطر ببال بع�سهم ان الرئي�س االأمريكي اأو وزير دفاعه، هم�س يف اأذن اأبي غزالة، 

ذات لقاء مع اأحدهما:  �سنهاجم التنني هذا العام، وحتديداً يف 29 اأيلول اأو يوم الثالث من ت�سرين اأول 

ال�ساعة اخلام�سة و38 دقيقة �سباحاً بعد �سالة الفجر. 

مرَّ �سهرا اأيلول وت�سرين االأول ب�سالم، وما تزال ال�سواريخ العابرة للقارات والقاذفات اال�سرتاتيجية 

اأب��ا غزالة م�ستمر  املتحدة، �سامتة. لكن  اأب��ي غزالة املفرت�سة بني ال�سني وال��والي��ات  على جبهات 

مبفاجاأة متابعي حلقات برناجمه االأ�سبوعي “العامل اإىل اأين؟”، على قناة رو�سيا اليوم الف�سائية، 

ر بني حني واآخر اأنها مبنية على قراءاته اخلا�سة، وكاأنه ينفي  بتنبوؤاته وتوقعاته، التي ال يفتاأ يذكِّ

ب��واح��دة من قراءاته  امل��ع��روف بني قومه  تهمة ال ق��در اهلل. لقد خ�سَّ االقت�سادي ورج��ل االأع��م��ال 

االأخرية، ومبا بنى عليها من توقعات. 

ففي حلقة يوم االأح��د، ِل�ستٍّ خلون من كانون اأول اجل��اري، األفيناه يقول، اإن منطقتنا العربية 

اأمام فر�سة و�سفها بالتاريخية، للبدء باإعادة االإعمار، كونها “االأكرث تدمرياً يف العامل” و “اأكرث 

كالمه مبا  ويوا�سل  ذلك.  يقول  اأ�سا�س  اأي  على  ندري  وال  منطقة حتتاج الإعادة اإعمار” بح�سبه. 

ي�سبه اال�ستنتاج من دون ايراد دليل واحد على ما يقول “اإن االإعمار �سيعود على منطقتنا باإزدهار 

كبري ملا حتتويه من قدرات وثروات”. ويدعو باإحلاح اإىل �سرورة البدء باإعادة االإعمار، منطلقاً من 

فر�سة جديدة كما و�سفها، يراها  “الإنتاج م�سروع اأمريكي �سيني الإعمار العامل”. بدوري، اأدعو كل 

من يقراأ هذا املقال اأن ُيعلمنا اإذا كان قد قراأ يف و�سائل االإعالم االأمريكية اأو ال�سينية �سيئاً يخ�س 

تينك الفر�سة وذينك امل�سروع، او �سمع ت�سريحاً مل�سوؤول يف اأيٍّ من البلدين، ب�ساأنهما. فما نراه اليوم 

بني الدولتني، هو تناف�س �سديد، وبالذات يف ميدان االقت�ساد وتكنولوجيا االت�سال. ُي�ساف اإىل ذلك، 

تبادل الق�سف الكالمي على خلفية االتهامات بالهجمات االإلكرتونية وامل�سوؤولية عن ن�سر فريو�س 

كورونا وغري ذلك. 

بداأ ابو غزالة يف تلك احللقة ُمَتيَّماً مب�سطلح االإعمار، لدرجة الَوَله. فقد نحت تعريفاً لالإ�ستعمار، 

ن�سك باأنه خطر ببال اأكرب املتحم�سني له، بقوله: “اإنه جاء من االإعمار، اأي اأنك حتتل مكاناً لتعمره”!

ويبدو اأن التِّيه باالإعمار قد �سرف انتباه مقدم احللقة عن �سبط الكلمات، والتدقيق مبا اأورده 

الإقناع امل�ساهدين بوجهة نظره. فقد بداأ با�ستح�سار م�سروع مار�سال االأمريكي، الإعادة اإعمار اأوروبا 

بعد احلرب العاملية الثانية. والذي نراه، اأن هذا املثال ال ي�سلح للمقاي�سة بني اأو�ساع اأوروبا بعد احلرب 

الكونية الثانية وواقع البلدان العربية اليوم.

اً من دولها. وعلى الرغم  لقد دارت احلرب اأ�ساًل يف اأوروبا، لذا كان حجم الدمار كبرياً، ومل  ي�ستثِن اأيَّ

من الدمار الهائل، اإال اأن الدول االأوروبية حافظت على مقدراتها العلمية، وبخا�سة الكفاءات املوؤهلة 

واملدربة. ومن الطبيعي ان يكون لذلك اأثره االإيجابي يف ت�سكيل ور�س عمل ال تهداأ على مدار ال�ساعة، 

الإعادة اإعمار اأوروبا وا�ستئناف م�سريتها النه�سوية وحتقيق ازدهارها. اأما الدول العربية، ف�سعيغة يف 

امكاناتها العلمية، والبم�سي�س احلاجة منها اإىل اإعادة اإعمار، هي العراق و�سوريا واليمن وليبيا. واإذا 

تغا�سينا عن الظروف املعقدة يف كل من هذه البلدان وافرت�سنا حدوث معجزة هياأت الظروف لبدء 

اإعادة االإعمار فيها بالتزامن �سباح غٍد، فال نظن ذلك مبحدِث فارٍق  ُيعتد به  يف “ازدهار” املنطقة 

العربية.  واالأهم من ذلك، اأن الواليات املتحدة كانت معنية باإعادة اإعمار اأوروبا الأكرث من �سبب، اأولها، 

تاأكيد زعامتها للعامل الراأ�سمايل بعد احلرب العاملية الثانية. وثانيها، االإ�ستقواء بحلفائها االأوروبيني 

يف مواجهة املع�سكر اال�سرتاكي، بقيادة االحتاد ال�سوفييتي املنت�سر على الوح�س النازي. 

اإذن، امل�سالح االأمريكية كانت املحرك الرئي�س والدافع االأهم مل�سروع مار�سال، ولي�س “�سعور اأمريكا 

بامل�سوؤولية جتاه اأوروبا”، كما قال اأبو غزالة. فالدول، واأمريكا ب�سكل خا�س، توجهها م�ساحلها وال دور 

للم�ساعر الطيبة يف ر�سم �سيا�ساتها. 

انطلق م�سروع مار�سال يف ظل انق�سام العامل اإىل قطبني متناف�سني، احتدمت بينهما حرب باردة 

بعد احلرب الكونية ال�ساخنة الثانية. اأما وقد اأكمل املع�سكر اال�سرتاكي وعلى راأ�سه االحتاد ال�سوفييتي، 

اليوم على  العربية ت�سنف  البلدان  ف��اإن   ،1991 24 كانون االأول  التاريخ يوم  اإىل �سفحات  تدحرجه 

خارطة العامل ال�سيا�سية كمنطقة نفوذ اأمريكية، م�سالح العم �سام فيها م�سمونة وغري مهددة. 

مل يتطرق اأبو غزالة ل�سيء مما قلنا. ويلفت النظر جتاهله لعامل رئي�س كان له دوره احلا�سم يف 

نه�سة اأوروبا وازدهارها، قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها، وهو الدميقراطية. رمبا حتا�سى الرجل 

الأ�سبابه، الوقوع يف �ِسباك قاعدة باأ�سدادها ُتعرف االأ�سياُء. فاالإعرتاف باحلقيقة املوماأ اإليها قبل قليل، 

ي�ستدعي االإقرار   باأن الدميقراطية يف اأوروبا يقابلها ا�ستبداد مرتاكم يف املنطقة العربية، ت�سقى به 

وحتت وطاأته تِئن. ولعل اأمريكا ذاتها، اأكرث املحيطني بهذه احلقيقة املرة. فهي ال �سك تعي جيداً 

اأنها تتعامل مع اأنظمة عربية اأ�ستبدادية متخلفة وغري منتخبة من �سعوبها. وبطبيعتها اال�ستبدادية 

الفا�سدة، فاإنها عاجزة عن حتقيق االزده��ار ل�سعوبها باإعادة االإعمار وبغريه. لكن الواليات املتحدة، 

تدعم هذه االنظمة الفا�سلة وتوفر لها احلماية، ل�سمان م�ساحلها. هنا، ُتعلي اأمريكا �ساأن امل�سالح 

على ح�ساب حق ال�سعوب بتقرير م�سريها من خالل الكفاح �سد اال�ستبداد واال�ستعباد والف�ساد. لذا، 

فاإن ا�ستمرار الو�سع العربي الراهن، هو االأن�سب مل�ساحلها ويف مقدمها حماية الكيان ال�سهيوين. 

وبالتايل، ف��اإن العم �سام غري معني بحدوث اأي نقلة تطورية يف الواقع العربي. واأك��رث ما يخ�ساه، 

حدوث حتول دميقراطي حقيقي، لعلمه اليقني بحقيقة مواقف ال�سعوب العربية اإزاَء �سيا�ساته جتاه 

منطقتنا. 

ل ملفكرنا االقت�سادي ب�سكل خا�س، احتفاظه باأكرث الكالم اإثارة لنهاية احللقة. من الوا�سح  ون�سجِّ

اأطربه، وحلقت به العواطف يف ف�ساءات اخليال والرغائبية. ودليلنا على ذلك قوله يف  اأن كالمه 

اخلتام، اإن االإزدهار الذي �سيعم املنطقة العربية بعد دوران عجلة اإعادة االإعمار، �سيعيدنا اإىل “اأخذ 

دورنا كقوة ح�سارية يف العامل”، ال بل “�سيتيح لنا فر�سة قيادة احل�سارة العاملية”. 

اأما اأنا، فاأختم هذا املقال بتمنيات ال�سحة والعمر املديد ل�سيخنا اجلليل. ومن هذا الباب اأي�ساً، 

اأمتنى عليه اأن يريح نف�سه من عناء التنبوؤ يف ال�سيا�سة ومن تعب اخلو�س يف احتماالتها وحتوالتها 

واأالعيبها.

د. عبداهلل الطوالبة

 ليت الشيخ الجليل 
يتوقف عن التنبؤ!

االنباط-وكاالت

اأك���د م��رك��ز فل�سطني ل��درا���س��ات االأ����س���رى اأن   

حم��اك��م االح���ت���الل وا���س��ل��ت خ����الل ال���ع���ام 2020 

ا����س���ت���ن���زاف اأه�������ايل االأ������س�����رى يف ظ����ل ال���ظ���روف 

االق���ت�������س���ادي���ة ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي ي��ع��ي�����س��ه��ا ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني، بفر�س الغرامات املالية بحق االأطفال 

�سيكل  ال��ف   )350( بلغت  والتي  عوفر  حمكمة  يف 

منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري، مب��ا ي���وازى )102 األ��ف 

دوالر(

الباحث “ريا�س االأ�سقر” مدير املركز قال باأن 

غالبية االأطفال الذين يعتقلون و يعر�سون على 

املحاكم تفر�س عليهم غرامات مالية، ا�سافة اىل 

الغرامات  اأ�سبحت  الفعلي، حيث  بال�سجن  اأحكام 

ت�سكل عبئا ماليا كبريا على اأهايل االأطفال وعقاباً 

تع�سفياً متار�سه حماكم االحتالل بحقهم، بهدف 

اإرهاق كاهلهم

ال��ع�����س�����ك��ري  ال��ق�����س�����اء  اأن  واو�����س����ح اال����س���ق���ر 

لالحتالل يلع�ب دوراً فاع�اًل ومتواطئ�اً ف�ي خدم�ة 

القانوني�ة  احلماي�ة  وي��وف��ر  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 

ل�سيا�سات االحتالل الت�ي تنتهك القان�ون الدول�ي، 

قانوني�اً  اإط�����اراً  توف�ر  خ��الل حماك�م �سورية  م�ن 

وقا�سية  انتقامية  اأحكام  الإ�سدار  لل�ساباك  �س�كلياً 

بحق اأبناء �سعبنا وغرامات مالية باهظة ت�ستنزف 

مواردهم

الغرامات  االإ�سرائيلية  املحاكم  فر�س  واعترب، 

املالية الباهظة على االأ�سرى االأطفال يف ال�سجون 

مربجمة  و�سيا�سية  وا���س��ح��ة،  �سرقة  عملية  ه��ي 

وم��ع��ت��م��دة ت��ه��دف ل��ن��ه��ب وج��ب��اي��ة اأم������وال اأه���ايل 

االأ�����س����رى ب��ه��دف ال�����س��غ��ط ع��ل��ى االأ����س���ري وذوي����ه 

وابتزازهم، و اثقال كاهلهم بالفاتورة املرتتبة على 

من  ملنعهم  االح��ت��الل  �سجون  يف  اأبنائهم  اعتقال 

امل�ساركة يف مقاومة االحتالل

تقوم  التع�سفية  االح��ت��الل  حم��اك��م  اأن  وب���ني، 

ال��غ��رام��ات املالية الأت��ف��ه االأ���س��ب��اب، وذل��ك  بفر�س 

ملعاقبة االأ�سرى وتثبيت �سيا�سة ردع قا�سية، حتى 

لو كانت الق�سية التي يحاكم عليها االأ�سري ب�سيطة 

ق��رب احلواجز  التواجد  اأو  كاإلقاء احل��ج��ارة  ج��داً 

لالأ�سري  ت�سفع  ال  فاإنها  وامل�ستوطنات،  الع�سكرية 

�سراحه، وال  عليه الإط��الق  بفر�س غرامة كبرية 

يكاد يخلو حكم اال يرافقه غرامة مالية

ت�ستثنى  مل  ال��غ��رام��ات  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ����س���اف 

اأي��اً من فئات االأ���س��رى مبا فيها االأ���س��ريات، حيث 

ل��ذوى  ا���س��ت��ن��زاف  االح��ت��الل مب��ث��اب��ة  ي�ستخدمها 

االأ�سرى، و حماولة للت�سييق على معي�ستهم، مما 

يوؤرق االأهايل، وي�سّكل لهم كابو�ساً جديداً، وم�سدر 

�سغط، يف ظل الظروف االقت�سادية ال�سعبة التي 

اأن��ه يف  �سيما  الفل�سطيني، ال  ال�سعب  منها  يعاين 

حال عدم دفع تلك الغرامات فاإنها ُت�ستبدل بفرتة 

�سجن اإ�سافية بحق اأطفالهم

وطالب “االأ�سقر” املوؤ�س�سات احلقوقية املعنية 

اأج��ل و�سع  العاجل من  التدخل  االأطفال  بحقوق 

ظ��روف  يف  الفل�سطينيني  االأط��ف��ال  العتقال  ح��د 

قا�سية، وابتزاز ذويهم لدفع اأم��وال مقابل اطالق 

�سراحهم

االنباط-وكاالت

املزارعني  من  عدد  ال�سبت،  ام�س  اأ�سيب، 

ورع������اة االأغ����ن����ام، ب���ر����س���و����س، اإث�����ر اع���ت���داء 

م�سافر  يف  ب��ال�����س��رب،  ع��ل��ي��ه��م  م�����س��ت��وط��ن��ني 

ي����ط����ا، ج����ن����وب اخل����ل����ي����ل، ب���ح���م���اي���ة ج��ي�����س 

االحتالل

ملقاومة  ال�سعبية  ال��ل��ج��ان  من�سق  واأف����اد 

اجل���دار واال���س��ت��ي��ط��ان ج��ن��وب اخلليل رات��ب 

“مت�سبي  م�ستوطني  من  ع��ددا  اأن  اجل��ب��ور، 

اأرا���س��ي  ع��ل��ى  امل��ق��ام��ت��ني  و�سو�سيا”  ي��ائ��ري، 

بال�سرب  اعتدوا  يطا،  بلدة  �سرق  املواطنني 

ع��ل��ى رع����اة امل��ا���س��ي��ة، وم����زارع����ني ع����ّزل من 

قرب  والهريني  والنجار  اجلبارين  عائالت 

اأدى  ما  �سو�سيا،  وقرية  البطم  �سعب  خربة 

اإىل اإ�سابة عدد منهم بر�سو�س وكدمات

ودع���������ا اجل������ب������ور اجل������ه������ات احل���ق���وق���ي���ة 

والدولية اإىل التدخل لو�سع حد العتداءات 

اإج����ب����ار  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي  امل�������س���ت���وط���ن���ني، 

امل���واط���ن���ني ع��ل��ى ال���رح���ي���ل م���ن م�����س��اك��ن��ه��م 

واأرا�����س����ي����ه����م ب����ه����دف ����س���رق���ت���ه���ا مل�����س��ل��ح��ة 

امل�ستوطنات

بحماية  م�ستوطنون  ه��اج��م  ال�سياق،  يف 

ال��ي��وم ال�سبت  م��ن ج��ن��ود االح���ت���الل ع�����س��ر 

م�سريات  خ��الل  املواطنني  منازل  من  ع��ددا 

خمتلفة  اأح��ي��اء  يف  منهم  ال��ع�����س��رات  نظمها 

يف ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة م���ن م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل، 

ال�سوت  مكربات  عرب  دع��وات  خاللها  رددوا 

لالنتقام من العرب

امل�ستوطنني  وم�سريات  هجمات  وتركزت 

م�����س��ادر  اأف�����ادت  ح��ي��ث  الرميدة”،  “تل  يف 

انت�سارا لع�سرات  املنطقة �سهدت  باأن  حملية 

امل�ستوطنني الذين هاجموا منازل املواطنني

ك���م���ا ت��ع��م��د امل�����س��ت��وط��ن��ون اجل���ل���و����س يف 

امل��واط��ن��ني وتوجيه  مل��ن��ازل  امل��ق��اب��ل��ة  ال��ط��رق 

لهم ال�ستائم 

وت�����ق�����ع ت�����ل ال�����رم�����ي�����دة غ�������رب امل�������س���ج���د 

االإبراهيمي ويعترب مركز اأول جتمع ب�سري 

دلت  وق��د  الكنعانيون،  ال��ع��رب  �سكنها  حيث 

ال��ت��ل عام  ال��ت��ي ج��رت يف  احل��ف��ري��ات االأوىل 

ت��ع��ود اىل  1964  اىل وج���ود ق��ط��ع ف��خ��اري��ة 

النحا�سي الع�سر احلجري 

 وت��ت��و���س��ط ت��ل ال��رم��ي��دة م��دي��ن��ة اخلليل 

ال��رئ��ي�����س��ي، ويقطنها  م��رك��زه��ا  ع��ل��ى  وت��ط��ل 

اأي  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ع��ائ��ل��ة   )210( ي���ق���ارب  م���ا 

فيها  ي��وج��د  كما  م��واط��ن��ا،   )1050( مب��ع��دل 

)8( عائالت من امل�ستوطنني ويبلغ عددهم 

ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  م�����س��ت��وط��ن��ا  ي���ق���ارب )35(  م���ا 

االحتالل  قوات  من  كاملة  كتيبة  حمايتهم 

االإ�سرائيلي

االنباط-وكاالت

اأف�����اد ت��ق��ري��ر ����س���ادر ع���ن امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي 

اأن  اال�ستيطان  ومقاومة  االأر���س  عن  للدفاع 

اأو���س��اع  بت�سوية  ب���داأ  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  الكني�ست 

البوؤر اال�ستيطانية يف ال�سفة الغربية، م�سرًيا 

ه��ذه  م��ن��ح��ت  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  اأن احل��ك��وم��ة  اإىل 

البوؤر مكانة قانونية �سلًفا

الكني�ست  اأن  ال�سبت  ال�سادر  التقرير  وذكر 

التمهيدية  ب��ال��ق��راءة  املا�سي  االأ���س��ب��وع  ���س��ادق 

على م�سروع قانون ت�سوية البوؤر اال�ستيطانية 

امل�سادقة  تلك  تكن  ومل  الغربية،  ال�سفة  يف 

اأن  مو�سًحا  للفل�سطينيني،  املفاجئ  باحلدث 

ك��ان معروفا وه��و ج��زء من  التوجه  ه��ذا  مثل 

خطة الت�سوية املعروفة ب�سفقة القرن

قدمه  ه��ذا  القانون  م�سروع  اأن  اإىل  ولفت 

من  �سموتريت�س  بت�سلئيل  الكني�ست  ع�����س��و 

من   60 جانبه  اإىل  و���س��وت  امل��ت��ط��رف  اليمني 

جرى  وقت  يف   ،40 وعار�سه  الكني�ست  اأع�ساء 

ذات  احلكومية  ال����وزارات  خمتلف  اإل����زام  فيه 

اال�ستيطانية  ال���ب���وؤر  ج��م��ي��ع  ب��ت��زوي��د  ال�����س��ل��ة 

ب����خ����دم����ات ال���ب���ن���ى ال���ت���ح���ت���ي���ة، وال���ك���ه���رب���اء، 

والطرقات، واملياه واالت�ساالت واملوا�سالت

ح���ك���وم���ات  اأن  اإىل  ال����ت����ق����ري����ر  واأ��������س�������ار 

البوؤر  اإقامة هذه  املتعاقبة مّولت  “اإ�سرائيل” 
مبا�سرة  وغ��ري  مبا�سرة  بطرق  اال�ستيطانية 

وبالعمل امل�سرتك مع اجلمعيات اال�ستيطانية 

387” التي  “التلة  ب��وؤرة  مثل  اختالفها،  على 

التي  هعيفري”  “هروعيه  جمعية  اأق��ام��ت��ه��ا 

االإ�سرائيلية  الر�سمية  ال�سجالت  وفق  تهدف 

اإىل تاأهيل “�سبيبة التالل”

واأك�������دت ح�����س��ول اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى مت��وي��ل 

بقيمة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ن  ث��اب��ت 

جانب  اإىل  ه��ذا  �سنويا  ال�سواقل  اآالف  مئات 

وزارات االإ�سكان والزراعة و�سئون اال�ستيطان 

وغريها

ت�سدرها  التي  احلقوقية  التقارير  وت�سري 

مناه�سة  ا�سرائيلية  مدين  جمتمع  منظمات 

لال�ستيطان اأن احلكومة االإ�سرائيلية �ساهمت 

يف بناء 14 بوؤرة ا�ستيطانية على االأقل معروفة 

العام  اإعالن ر�سمي منذ  املدنية دون  لالإدارة 

ال��وق��ت  يف  احل���دي���ث  ي�����دور  ح���ني  يف   ،  2011

يف  ا�ستيطانية  بوؤرة   130 �سرعنة  عن  الراهن 

فيها  الغربية مبا  ال�سفة  خمتلف حمافظات 

10 اآالف م�ستوطن االغوار يقطنها قرابة 

“احلكومة  اأن  ال��ق��ان��ون  تف�سري  يف  وج���اء 

ق���������ررت ت���ن���ظ���ي���م وت���������س����وي����ة ج���م���ي���ع ال�����ب�����وؤر 

الع�سوائية  اال�ستيطانية واملباين اال�ستيطانية 

التي اأقيمت يف ال�سنوات الع�سرين املا�سية

ومل���ن���ع امل�������س���ا����س ب��امل�����س��ت��وط��ن��ني ول���ت���ف���ادي 

ع��م��ل��ي��ات ال��ه��دم واالإخ������الء، ���س��ت��ع��رتف جميع 

ال�������وزارات احل��ك��وم��ي��ة ب��ال��ب��وؤر اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

وذل��ك  ق��ان��ون��ي��ة،  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  معها  و�ستتعامل 

اإليها ب�سكل منتظم” بغية حتويل امليزانيات 

ومت اختيار 46 بوؤرة من اأجل تطبيق املرحلة 

االأوىل، حيث �سيتم ت�سكيل فريق من “االإدارة 

املدنية” لالحتالل الإجراء م�سح جديد لتلك 

بتكلفة  عليها  ال��ب��وؤر  اإن�ساء  مت  التي  االأرا���س��ي 

 15 تخ�سي�س  �سيتم  فيما  �سيكل،  مليون   20

م��ل��ي��وًن��ا اأخ����رى ل����وزارة اال���س��ت��ي��ط��ان، الإج���راء 

التخطيط يف تلك التجمعات

فقط  احلكومة  فلي�ست  التقرير،  وح�سب 

اال�ستيطانية،  البوؤر  اإقامة  بتمويل  تعهد  من 

اإذ اأن جمال�س امل�ستوطنات �سكلت هي االأخرى 

واأداة  البوؤر  ه��ذه  مثل  الإقامة  متويل  م�سادر 

وقائع  لفر�س  االح��ت��الل  حكومة  اأدوات  م��ن 

كان  ما  وهو  ب�سرعنتها،  وطالبت  االر�س  على 

لها

وا�����س����ت���������س����ه����د ال����ت����ق����ري����ر ب���������اأن امل���ج���ل�������س 

مبلغ  �سلم  عت�سيون”  “غو�س  اال�ستيطاين 

و2019   2018 العاميني  يف  �سيكل  مليون   1.6

ع�سوائية  ا�ستيطانية  مواقع  تطوير  اأجل  من 

األ��ف   900 مبلغ  تخ�سي�س  ومت  قانونية  غ��ري 

“حفاة  اال���س��ت��ي��ط��اين  امل��وق��ع  ل��ت��ط��وي��ر  �سيكل 

 %20 ومت���وي���ل  ال����رع����اه(  )م����زرع����ة  روعيم” 

م��ن رات���ب امل�����س��رف على ه��ذا امل��وق��ع يف حركة 

املجل�س  اأو�سحها  معطيات  �سمن  “اأمناه” 
من  )احلركة  امل�سماة  للمنظمة  اال�ستيطاين 

التما�س  ت��ق��دمي  بعد  امل��ع��ل��وم��ات(  ح��ري��ة  اأج���ل 

“حتولت  ال��ت��ق��ري��ر  وق����ال  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��ح�����س��ول 

منوذج  اإىل  االخ��رية  ال�سنوات  يف  روعيم  حفاة 

يف  الع�سوائية  وامل��واق��ع  امل�ستوطنات  لتطوير 

ال�سفة الغربية الأن نفوذها اأكرب من حجمها، 

ف��ق��ط��ع��ان امل��ا���س��ي��ة حت���ت���اج اإىل م��ن��اط��ق رع��ي 

الع�سوائية  امل���واق���ع  اأ���س��ب��ح��ت  وه��ك��ذا  وا���س��ع��ة 

من  ع��دد  باأقل  ممتدة  م�ساحات  على  ت�سيطر 

امل�ستوطنني”

م�ستوطنات  جمل�س  اأن  التقرير  وذك��ر 

ل�سراء  كبرية  مبالغ  اأنفق  عت�سيون  غو�س 

�ساحنة وبناء موقع “حفاة ناحل حالت�س” 

على  ل��ل��م�����س��رف  ورات������ب  زراع����ي����ة  واأدوات 

تزويدها  مت  “امناه” كما  حركة  يف  املوقع 

وبنى  اإع��م��ار  واأع���م���ال  �سكنية  مب��ق��ط��ورات 

حتتية و�سراء مواد بناء

م�����س��ت��وط��ن��ون على  اأق�����دم  ال�����س��ي��اق  ويف 

اأرا�سي  على  ا�ستيطانية  غرفة  بناء  اإع��ادة 

امل���واط���ن���ني يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ق��ع��ة امل��ح��اذي��ة 

مل�ستوطنة “كريات اأربع” املقامة عنوة على 

اخلليل،  مدينة  ���س��رق  امل��واط��ن��ني،  اأرا���س��ي 

ك��م��ا اأق�����دم م�����س��ت��وط��ن��ون ع��ل��ى ب��ن��اء خ��ي��ام 

�سمال  بلدة حلحول  مبنطقة اجلمجمة يف 

اخلليل متهيًدا لبناء م�ستوطنة على تالل 

البلدة

واأو�سح التقرير اأن هذا التوجه ل�سرعنة 

اأحد  اإقرار  مع  يتزامن  اال�ستيطانية  البوؤر 

القد�س  يف  اال�ستيطانية  املخططات  اأك��رب 

بلدية  طرحته  الذي  املخطط  وهو  املحتلة 

ا�ستيطانية  وحدة   8600 الإقامة  االحتالل 

االح��ت��الل  ح��ك��وم��ة  ت�ستغل  ح��ي��ث  ج��دي��دة 

على ما يبدو االأيام االأخرية حلكم ترامب 

بهدف خلق الوقائع على االأر�س

 350 ألف شيكل غرامات مالية بحق األسرى األطفال خالل عام )2020(

 مستوطنون يهاجمون منازل ويعتدون بالضرب على مزارعين بالخليل

 تسوية البؤر االستيطانية بالضفة جزء من صفقة القرن
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 يوم ال�سبت املا�سي، متّكنا من زيارة العقبة املُنع�سة وثغرها البحري البا�سم. وبالرغم من اأن الرحلة من 

عّمان نحو اأق�سى اجلنوب، حيث تقوم املدينة ال�ساحلية الوحيدة، كانت طويلة وُمنهكة، اإال اأن التجوال يف 

عر�ض خليج العقبة على منت قارب كانت ُحلماً وردياً، وقد حتّقق ملجموعتنا من ال�سيدات الناطقات بالرو�سية 

لنادي )ناديجدا( ل�سديقات الثقافة الرو�سية يف اململكة. وبغ�ض النظر عن اأن م�سري القارب ا�ستمر لفرتة 

ّقق، ليكون اإ�سافة نوعية لرحالتنا  ق�سرية جداً �سمن برنامج )اأردننا جنة.. اأردننا بخري(، اإال اأن احُللم حتحَ

االأ�سبوعية املتوا�سلة يف اأرجاء البالد، لال�ستزادة من تاريخها العريق وح�سارتها التليدة.

 مدينة )اآيلة( القدمية، ا�سم معروف يف العاملني القدمي واملعا�سر، ال�سرقي والغربي على حد �سواء، وهو 

�سارب ج��ذوره يف اأزم��ان �سحيقة، اإذ يرجع عهده اإىل ما يقرب من �سنة 4000 ق.م، لكونه تعبري عن مركز 

�سكاين يتميز مبوقع اإ�سرتاتيجي وقريب من مناجم النحا�ض، فقد كانت اآيلة مركزاً اإقليمياً الإنتاج النحا�ض 

وجتارته خالل الع�سر النحا�سي )اإينيو ليثيك(، وهي فرتة تقع بني الع�سر احلجري احلديث والع�سر 

الربونزي.  اأما ا�سم )العقبة( احلايل، فقد ظهر يف عهود متاأخرة من القرون الو�سطى. �سهرة العقبة تتاأتى 

كذلك من موقعها اال�سرتاتيجي يف اأعلى �سمال �سرق خليج العقبة، املتفرع من البحر االأحمر، والذي بدوره 

يتو�سط الطرق التجارية بني قارتي اآ�سيا واإفريقيا وُيف�سي عرب قناة ال�سوي�ض اإىل اأوروب��ا. كل ذلك جعل 

من العقبة ومنفذها البحري منطقة مفتاحية عرب اآالف ال�سنني، ولهذا بالذات اأي�ساً �سلكت عربها قوافل 

ُنزِلها،  ��ن نزلوا يف  ِمحَ اأغنياء ال�سني  اأغنى  التجارة العريقة من ال�سني االمربطورية، و�سار يف م�ساراتها 

ِتيقة. وانطلقوا منها عرب طريق املُلكوك نحو ال�سام يف ال�سمال، ومن هناك بلغوا خمتلف االأ�سقاع العحَ

اأبر�سية م�سيحية، لتتحول   خالل التو�سع البيزنطي يف جنوب املنطقة االأردنية، غدت )اآيلة-العقبة( 

املُ�ستق من اللغة االآرامية  يف وقت الحق الأبر�سية فخرية، وذل��ك عندما �سار ا�سم املدينة )اآي��ل��ة-اإي��الت(، 

)اإيالت( يف �سفحات “العهد القدمي” الذي يحَحكي عن هجرة  ا�سم  ا�سُتق منه  البابلية” والذي  “العراقية 
“عبريو” وعابرون(  ا�سم  عليهم  ربوا” )فاأُطلق  “عحَ ن  ِمحَ “العراقيني-العبريو-العربانيني-االآراميني”، 

لل�سحراء واملوانع املائية يف طريق ترحالهم الطويل نحو االأردن وفل�سطني-كنعان. 

دنا اأعمااًل ترميمية  ىحَ قاربنا ال�سغري، �ساهحَ  يف م�سرينا اإىل امليناء البحري الوحيد يف اململكة حيث رحَ�سحَ

ال�ساطىء االأزرق  الُبنيان، قائمة على  نا�سطة النعا�ض �ِسمات ووج��ه قلعة قدمية عظيمة الق�سمات وقوية 

للمدينة، كانت لنا رغبة بالدخول اإليها للتعّرف على �سفحات تاريخها وق�س�ض ِحجارتها ال�سخمة الالفتة 

األوانها اجلذابة، ال �سّيما �سمن برنامج الرحلة الذي اأعدته لنا وزارة ال�سياحة واالآثار م�سكورة، لكن الوقت 

مائر جديدة يف اأردن االأ�سالة ال�سارب جذوره  عرفة عحَ ى لنا كان �سيقاً للغاية. ولذلك، خ�سرنا اإمكانية محَ املُعطحَ

يف اأعماق التاريخ. 

ِلمنا اأن القلعة ُبنيت يف االأ�سل كمقر للقوات االأوروبية الغازية،   بعدما طرحنا اأ�سئلة على اأ�سحاب ال�ساأن، عحَ

وقبل عام واح��د من انتهاء احل��رب العاملية االأوىل؛ وبالتحديد عام 1917 ان�سحبت القوات العثمانية من 

املدينة بعد قيام اجلي�ض العربي الذي قاده ال�سريف احل�سني بن علي رحمه اهلل، قائد الثورة العربية الكربى، 

بالهجوم عليهم، واأ�سبحت القلعة بالتايل، واحدة من معاقل الثورة الرئي�سية لتحرير االأردن، وبرغم اأنها 

وقعت حتت حكم ال�سلطة امل�سرية حتى �سنة 1892، االإ اأن القبائل املحلية التي انخرطت يف هذه الثورة الُكربى 

اتخذتها مقراً لقيادة الثورة، واعتمدتها منطلقاً لتحرير البقية الباقية لبالد ال�سام من احُلكم الُعثماين، 

الذي ا�ستمر نيف و400 عام.

 ميكنني الكتابة كثرياً عن رحلتنا العقباوية، لكنني ُمقيدة بن�ٍض حمدد يف حجمه. ما اأود اأن اختم مقالتي 

هذه به، هو �سرورة اإيالء اهتمام اأكرب لتنظيم دخول ال�سياح اإىل قارب العقبة ال�سياحي وخروجهم منه، ليغدو 

االأمر ح�سارياً، كذلك االأمر بالن�سبة لطعام الغداء الذي ُقّدم لنا فقد كان “قلياًل هزياًل جداً يف حجمه 

و�سكله.. بارداً وُمق�سعّراً كاأننا نتناوله يف يوم �ستوي ثلجي وموقع قفر”، ناهيك عن رغيف �سغري مرفق به، 

ا”، واهلل املُوفق جلميعنا وجميعكم.   لطة محَ و”ملعقتني ُمت�ساِغرتني” من “�سحَ

»امللحق  جريدة  حترير  ورئي�سة  االأردن��ي��ة،  وال�سياحة  بالتاريخ  متخ�س�سة  رو�سية  واإعالمية  *كاتبة 

الرو�سي«، الناطق باللغة الرو�سية يف �سحيفة »ذا �ستار« �سابقاً.

نيدوغينا يلينا 

 في َثغر األردن الباسم..

االنباط-وكاالت

قالت هيئة البث االإذاعي والتلفزيوين 

اأمريكا”،  “�سوت  االأمريكية  احلكومية 

امل��وج��ه��ة ل��ل��خ��ارج، اإن وا���س��ن��ط��ن ت��وا���س��ل 

���س��ح��ب ق���وات���ه���ا م���ن ال�����س��وم��ال ت��ن��ف��ي��ذا 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��رئ��ي�����ض دون��ال��د ت��رام��ب يف 

�سابق من دي�سمرب وقت 

ع���ن  اأمريكا”  “�سوت  ون����ق����ل����ت 

الع�سكرية  القاعدة  اأن  اإعالنه  البنتاغون 

يف  املتمثلة  العائمة،  االأمريكية  البحرية 

“وودي”  اآ�ض هري�سيل  اآ�ض  “يو  ال�سفينة 

 USS Hershel( ويليام�ض” 

 ،)”Woody“ Williams
�سواحل  قبالة  بحرية  عمليات  “تنفذ 
اأوكتاف  “عملية  ا�سم  حتمل  ال�سومال” 

ال��ق��وات  ن�سر  “اإعادة  اأج��ل  م��ن  كوارتز” 

االأم��ري��ك��ي��ة ب��ن��ق��ل��ه��ا م���ن ال�����س��وم��ال اإىل 

على  اإفريقيا”  ���س��رق  يف  اأخ����رى  م��واق��ع 

با�سم  املتحدثة  كاهاالن  كيلي  تعبري  حد 

اإلكرتونية  ر�سالة  يف  “اأفريكوم”  مكتب 

اأمريكا” “�سوت  اإىل 

وي����ق����در ع�����دد اجل����ن����ود االأم���ري���ك���ي���ني 

ي��ق��وم��ون  ع��ن�����س��ر،   700 ب����  ال�����س��وم��ال  يف 

وامل�ساعدة  واال�ست�سارة  التدريب  مبهام 

املحلية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��وات  م��ك��اف��ح��ة  يف 

“ال�سباب”.  ال�سومايل  امل�سلح  للتنظيم 

امل�����س��در  ي���و����س���ح  ال���ب���ن���ت���اغ���ون،  اأن  غ����ري 

اجلنود  ع��دد  يو�سح  ذات��ه، مل  االإع��الم��ي 

املقرر �سحبهم ومل يذكر هل متت عملية 

االإجناز  قيد  هي  اأم  كامل  ب�سكل  ال�سحب 

ن�سرها اإعادة  �ستتم  واأين 

االأمريكي  الرئي�ض  توجيهات  وتدخل 

دون���ال���د ت���رام���ب، ب�����س��اأن ���س��ح��ب ال��ق��وات 

عزم  اإط��ار  يف  ال�سومال،  م��ن  االأمريكية 

من  لقواتها  �سامل  �سحب  على  وا�سنطن 

العامل، مبا  تنت�سر فيها عرب  عدة مواقع 

ق��ب��ل نهاية  وال���ع���راق،  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ف��ي��ه��ا 

2021 20 من يناير  واليته يف يوم ال� 

اأمريكا”،  “�سوت  ه��ي��ئ��ة  واأو����س���ح���ت 

“القوات  ب�����اأن  ال���ب���ن���ت���اغ���ون،  ع����ن  ن���ق���ال 

امل�����س��ح��وب��ة )م���ن ال�����س��وم��ال( ���س��ت��وا���س��ل 

املتطرفة  املنظمات  مكافحة  يف  مهمتها 

العنيفة يف املنطقة”. وياأتي هذا يف وقت 

انتخابات  لتنظيم  ال�سومال  فيه  ت�ستعد 

ورئا�سية ت�سريعية 

االنباط-وكاالت

ارت����ك����ب����ت اإح����������دى ف�������رق ج���ي�������ض االح����ت����الل 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي ف�سيحة خ��ط��رية ج���ًدا ع��ل��ى ح��دود 

قطاع غزة وفًقا لتقرير ن�سرته �سحيفة يديعوت 

احرونوت العربية

جي�ض  “اإن  اال����س���رائ���ي���ل���ي:  ال���ت���ق���ري���ر  وق������ال 

االحتالل اال�سرائيلي ترك االأ�سبوع املا�سي موقًعا 

ع�سكرًيا قرب احلدود مع قطاع غزة اإال اأن اإحدى 

ال��ف��رق يف اجل��ي�����ض ت��رك��ت وث��ائ��ق ���س��ري��ة، وج��ه��ازا 

ح�سا�سا جدا، يف املوقع الع�سكري الذي مت اخالئه

ترك  ح��ادث��ة  اأن  ال��ع��ربي��ة  ال�سحيفة  وك�سفت 

امل��خ��الة،  الع�سكرية  امل��واق��ع  ال��وث��ائ��ق وامل��ع��دات يف 

جرى توثيقها مرتني ال�سهر املا�سي

وقالت اإن االأمر طال نقاطا للجي�ض على حدود 

غزة، كانت ت�ستخدم لتاأمني اأعمال اإقامة احلاجز 

“االأنفاق  و���س��ول  ملنع  احل���دود  على  االإل��ك��رتوين 

الهجومية”

من  ا�ستغرابه  اأب���دى  ال���ذي  التقرير  يف  وج���اء 

ت��راخ��ي اجل��ي�����ض االإ���س��رائ��ي��ل��ي: “لكن يف امل��رت��ني 

اأي��ة قوة  امل��ك��ان  اإىل  اأح���د، ومل تهرع  مل يعرت�سنا 

ع�����س��ك��ري��ة، رغ���م اأع���م���ال امل��راق��ب��ة ال��ت��ي يفرت�ض 

جانبي  على  يحدث  مل��ا  الفرقة  ق���وات  جتريها  اأن 

احلدود”

الع�سكري  امل��وق��ع  العربية  ال�سحيفة  ووث��ق��ت 

امل��خ��ل��ى ب��ال�����س��ور، ف��ه��و ع��ب��ارة ع��ن غ���رف متنقلة، 

االإ�سرائيلي،  للجي�ض  تكنولوجي  ج��ه��از  ب��داخ��ل��ه 

خا�ض بتتبع مواقع اإطالق ال�سواريخ

ك��ذل��ك ت���رك اجل��ن��ود وث��ي��ق��ة معلقة ع��ل��ى ب��اب 

دقيقة”  “معلومات  عليها  مكتوب  الغرف  اإح��دى 

اإنه  ال�سحيفة  وقالت  املوقع،  مغادرة  كيفية  حول 

مل يتم تنفيذها على االإطالق

كما ترك اجلنود اأي�سا �سبكات متويه ع�سكرية، 

اخلا�سة  الر�سا�سات  م��ن  ع�����س��رات  ب��ه  و���س��ن��دوق 

ببندقية M 16، وجتهيزات اإدارية اأخرى

وكان اأكرث �سيء خطري تركه جنود االحتالل يف 

تلك النقطة الع�سكرية، هو ملف ع�سكري يحتوي 

على مهمات القوات االإ�سرائيلية يف املنطقة

�سفحات  يف  وردت  ال��ت��ي  املعلومات  وخل��ط��ورة 

عر�سها  حني  عليها  الت�سوي�ض  ج��رى  امللف،  ذل��ك 

التقرير االإ�سرائيلي، خا�سة واأن امللف كان م�سنف 

حتت بند “�سري”

اإط��الق  اإج���راءات  ويحتوي على معلومات عن 

عمل  وط��رق  �سيناريوهات،  ع��دة  مواجهة  يف  النار 

القوات يف مواجهة ت�سلل م�سلحني من قطاع غزة 

واأ�سر رهائن

كيفية  ح��ول  معلومات  على  امللف  ي�ستمل  كما 

م��واج��ه��ة ط��ائ��رات م��ع��ادي��ة ب���دون ط��ي��ار، وقائمة 

يف  ل��ل��ق��وات  الع�سكرية  االت�����س��ال  �سبكات  ت����رددات 

امل��ن��ط��ق��ة، وم���واق���ع م��ه��اب��ط امل��روح��ي��ات ال��ق��ري��ب��ة، 

ومعلومات ح�سا�سة عن قوات االحتياط، وتعليمات 

خو�ض القتال ومعلومات ح�سا�سة اأخرى

كما ا�ستمل امللف على طرق عمل قوات اجلي�ض 

القطاعات  يف  الدفاعية  املهام  خ��الل  االإ�سرائيلي 

امل�سطربة

واأعاد التقرير، التذكري بعمليات خاطفة نفذها 

ن�سطاء املقاومة ال�سعبية على املواقع االإ�سرائيلية 

و2019،   2018 عامْي  احل��دود، خالل  القريبة من 

ووق��ت��ه��ا مت��ك��ن��وا يف دق���ائ���ق م���ن اخ�����رتاق ال�سياج 

احلدودي، والو�سول اإىل مواقع وثكنات ع�سكرية، 

اأخ��ذ ما فيها من معدات  النار فيها، بعد  واإ�سعال 

وعتاد، وقد كانت تربط بني تلك العمليات، وبني 

واال�ستيالء  املوقع،  اإىل  ن�سطاء  و�سول  احتمالية 

على تلك املعلومات ال�سرية واحل�سا�سة

اإنه عندما عر�ست  وتقول ال�سحيفة العربية، 

ال��وث��ائ��ق ع��ل��ى ق��ي��ادة اجل��ي�����ض، اأع��ل��ن اأن���ه �سيفتح 

حتقيقا يف الواقعة و�سيحر�ض على جمع االأغرا�ض 

من املوقع

االنباط-وكاالت

واالآراء  ال��ت��ك��ف��ريي��ة  ال���ف���ت���اوى  م��ر���س��د  ح����ذر 

املت�سددة التابع لدار االإفتاء امل�سرية، من الدعوات 

االإرهابية لتنظيم “داع�ض”، التي حتث عنا�سرها 

على �سن هجمات اإرهابية يف اأعياد امليالد املقبلة

وت���اأت���ي ه����ذه ال��ت��ح��ذي��رات اإث�����ر دع�����وة تنظيم 

على  “الغلظة  با�سم  عرفت  ر�سالة  يف  “داع�ض” 
امليالد  اأعياد  يف  الهجمات  هذه  �سن  اإىل  الكفار”، 

املقبلة بعد اأيام

ن�سر  على  اع��ت��اد  التنظيم  “اإن  املر�سد:  وق��ال 

مثل هذه الدعوات التي تهدف اإىل بث الرعب بني 

املجتمعات االأوروب��ي��ة يف مثل تلك االأوق���ات، حيث 

هجمات  �سن  اإىل  عنا�سره  التنظيم  دع��ا  اأن  �سبق 

اإرهابية يف اإ�سبانيا، ووثق ذلك يف اإ�سدار له حتدث 

فيه عنا�سره باللغة االإ�سبانية”

واأ�سار املر�سد يف بيانه، اإىل اأن التنظيم “عادة 

ما يبث مثل هذه الدعوات بهدف بث احلما�ض يف 

“الذئاب  ب�  نفو�ض عنا�سره”، وال �سيما ما يعرف 

الغربية،  املجتمعات  املنفردة” منهم، خ�سو�سا يف 

ال��ت��ه��دي��دات  ه���ذه  اإ����س���دار  “توقيت  اأن  اإىل  الف��ت��ا 

تنفيذ  ب�����س��ب  ال�سابقة”،  االأع�������وام  ع���ن  ي��خ��ت��ل��ف 

كال  ا�ستهدفت  اإرهابية  عمليات  لثالث  التنظيم 

من فرن�سا، والنم�سا، يف اأكتوبر ونوفمرب من هذا 

التنظيم عاد  ب��اأن  انطباعا  م��ا يعطي  وه��و  ال��ع��ام، 

املنفردة”،  “ذئابه  على  االعتماد  اإىل  اأخ��رى  م��رة 

االأ�سلحة  با�ستخدام  اإره��اب��ي��ة  عمليات  تنفيذ  يف 

اخلفيفة، اأو الده�ض، وغريها

واأو�سح املر�سد اأن تنظيم “داع�ض” �سبق له اأن 

اأعوام  اأعياد امليالد يف  اإرهابية خالل  نفذ عمليات 

�سابقة، “ففي دي�سمرب 2016 نفذ التنظيم هجوما 

االأمل��ان��ي��ة  بالعا�سمة  �سوقا  ب��ه  ا�ستهدف  اإره��اب��ي��ا 

واإ�سابة  �سخ�سا   12 مقتل  عن  اأ�سفر  ما  برلني، 

النم�ساوية يف  ال�سلطات  اآخرين، حيث متكنت   50

اإره��اب��ي ك��ان يعد  اإح��ب��اط هجوم  العام نف�سه، من 

باأيديولوجية  تاأثروا  له داع�ض، عرب ثالثة �سبان 

التنظيم، وكانوا ي�سعون ل�سن هجمات اإرهابية على 

�سوق يف العا�سمة النم�ساوية فيينا”

ب�”دليل  ما عرف   2017 عام  التنظيم يف  واأ�سدر 

الذئاب املنفردة”، وهو مكون من 17 عن�سرا، يتحدث 

اأوروب���ا بهدف �سن  فيه عن كيفية عمل عنا�سره يف 

هجمات اإرهابية مروعة خالل اأعياد امليالد

اأن الق�ساء على تنظيم  واأك��د املر�سد يف بيانه 

“داع�ض” يف منطقة ما، “ال يعني الق�ساء نهائيا 
من  تتبعه  عنا�سر  له  التنظيم  اأن  عليه”، خا�سة 

قادر  التنظيم  اأن  يعني  ما  وه��و  املجتمعات،  كافة 

على �سن هجمات مروعة يف اأي مكان، خ�سو�سا مع 

ما يعرف ب�”ظاهرة العائدون من داع�ض”، الذين 

ي�سكلون تهديا م�ستمرا ملجتمعاتهم، اإذ اأن الكثري 

عنا�سر  اأن  اإىل  لفتت  وال��درا���س��ات  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن 

منهم ال يزالون على �سلة بالتنظيم واأفكاره

 »صوت أمريكا«: واشنطن تسحب قواتها من الصومال

 فضيحة خطيرة وحساسة لجنود االحتالل على حدود غزة

 مصر.. دار اإلفتاء تحذر من رسالة »داعش« األخيرة

 السعودية تدين تفجيرا إرهابيا استهدف تجمعا لقراءة القرآن بأفغانستان
االنباط-وكاالت

اإدان�����ة  ع���ن  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع���رب���ت 

وا�ستنكارها  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ال�����س��دي��دي��ن ل��ل��ت��ف��ج��ري االإره����اب����ي ال���ذي 

اإقليم  يف  القراآن  لقراءة  جتمًعا  ا�ستهدف 

غ���زين ب��ج��م��ه��وري��ة اأف��غ��ان�����س��ت��ان، وال���ذي 

بينهم  الع�سرات  واإ�سابة  مقتل  عن  اأ�سفر 

اأطفال.

لتلك  اململكة  رف�����ض  ال����وزارة  وج���ددت 

الفطرة  مع  تتنافى  التي  االآثمة  االأعمال 

ال�سماوية  ال��دي��ان��ات  وتعاليم  االإن�سانية 

كافة، معربة عن خال�ض العزاء واملوا�ساة 

ل����ذوي ال�����س��ح��اي��ا ول��ل��ح��ك��وم��ة وال�����س��ع��ب 

للم�سابني  ومتنياتها  ال�سقيق،  االأفغاين 

العاجل. بال�سفاء 

 الكويت : تنفيذ اتفاق الرياض 
خطوة إلنهاء األزمة في اليمن

االنباط-وكاالت

بتنفيذ  الكويتية  اخلارجية  وزارة  رحبت   

احل���ك���وم���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال�������س���رع���ي���ة وامل��ج��ل�����ض 

واإمت��ام   ، الريا�ض  اتفاق  اجلنوبي  االنتقايل 

الرتتيبات الع�سكرية يف اإطاره ، واالإعالن عن 

ت�سكيل حكومة الكفاءات اليمنية اجلديدة

واأع���رب���ت ال�����وزارة ، يف ب��ي��ان ام�����ض ال�سبت 

الطريق  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن متهد  اأملها  ع��ن   ،

واإنهاء  املن�سود  ال�سيا�سي  احلل  اإىل  للو�سول 

االأزمة يف هذا البلد ال�سقيق

واملتوا�سلة  الكبرية  اجلهود  عاليا  وثمنت 

يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  بذلتها  ال��ت��ي 

يعك�ض  مب��ا  االت��ف��اق  ه��ذا  اإىل  الو�سول  �سبيل 

حر�سها على اأمنوا�ستقرار اليمن واملنطقة

اليمنية من  االأط���راف  اأبدته  واأ���س��ادت مبا 

العليا  وط��ن��ه��ا  م�سلحة  اإع����الء  ع��ل��ى  ح��ر���ض 

مب��ا يكفل ع���ودة االأم����ن واالأم��ان��واال���س��ت��ق��رار 

واالزدهار اإىل ربوع اليمن

 السودان.. مظاهرات متفرقة تطالب بإسقاط الحكومة
االنباط-وكاالت

 انطلقت م��ت��ظ��اه��رات م��ت��ف��رق��ة، ال�����س��ب��ت، يف 

العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم وحمافظات اأخرى، 

للمطالبة ب� اإ�سقاط احلكومة، وا�ستكمال اأهداف 

الثورة واأفاد �سهود عيان، اأن التظاهرات خرجت 

يف عدة مناطق بالعا�سمة، وحلفا اجلديدة بوالية 

ك�سال، وال�سعني بوالية �سرق دارفور، يف الذكرى 

الثانية الندالع ثورة دي�سمرب/كانون االأول 2018 

و يف منطقة ال�سحافة جنوبي اخلرطوم، اأ�سعل 

املحتجون اإطارات �سيارات، ورددوا هتافات ال�سعب 

اأم  مبحلية  الفتيحاب  ويف  النظام  اإ�سقاط  يريد 

ردد  النيل،  نهر  م��ن  الغربية  ال�سفة  يف  درم���ان 

هتافات  ال�����س��وداين  ال�سيوعي  احل���زب  منا�سرو 

للمطالبة باإ�سقاط احلكومةورفعوا الفتات كتب 

امل�سكلة  ح��ل  اأج���ل  م��ن   2020 دي�سمرب   19 عليها 

بوالية  اجلديدة  حلفا  منطقة  ويف  االقت�سادية 

عليها  الف��ت��ات  املحتجون  حمل  )���س��رق(،  ك�سال 

�سعارات االإطاحة باجلميع )الطبقة ال�سيا�سية( 

، و ت�سقط )احلكومة( ب�ض ، و ال للعلمانية.. ال 

للغالء

االحد   20/ 12 / 2020

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد طبيب صحة 

عوض سليم محمود شحادة
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الخميس املوافق 2020/12/17
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد الركن املتقاعد 

زياد علي عبد القادر الحنيطي
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الجمعة املوافق 2020/12/18
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون



الأحد   20/ 12 /  2020

الـريـا�ضي

باري�س - وكاالت 

ك�������س���ف ت���ق���ري���ر ����س���ح���ف���ي ف���رن�������س���ي، 

ال�سبت، عن تطور جديد ب�ساأن االنتقال 

امل��ح��ت��م��ل ل��ل��ه��ول��ن��دي مم��ف��ي�����س دي��ب��اي، 

ال�����س��ه��ر  ب��ر���س��ل��ون��ة  اإىل  ل���ي���ون،  م��ه��اج��م 

امل��ق��ب��ل.وارت��ب��ط دي��ب��اي ب��االن��ت��ق��ال اإىل 

ب��ر���س��ل��ون��ة يف ال�����س��ي��ف امل���ا����س���ي، ل��ك��ن 

ل��ي��ون مت�����س��ك ب��احل�����س��ول ع��ل��ى م��ق��اب��ل 

ي��ورو نظري  20 و25 مليون  ي��راوح بني 

»ل��ي��ك��ي��ب«  ل�سحيفة  ووف���ًق���ا  ال�����س��ف��ق��ة. 

لفكرة  ا�ست�سلم  ل��ي��ون  ف���اإن  الفرن�سية، 

اأ�سهر   6 قبل  املقبل،  ال�سهر  ديباي  بيع 

م����ن ان���ت���ه���اء ع���ق���د ال����اع����ب ورح���ي���ل���ه 

اأن  اإىل  ال�������س���ي���ف.واأ����س���ارت  يف  جم���اًن���ا 

نظري  ديباي،  رحيل  على  �سيوافق  ليون 

5 مايني يورو.  مقابل يزيد قليًا عن 

ي�سعى  الفرن�سي  ال��ن��ادي  اأن  واأو���س��ح��ت 

ال��ذي  لديباي،  الكبري  ال��رات��ب  لتوفري 

420 األ���ف ي���ورو ���س��ه��رًي��ا. ي��ح�����س��ل ع��ل��ى 

م�����درب  ك������وم������ان،  رون������ال������د  اأن  ي����ذك����ر 

اإىل  ديباي  انتقال  على  ي�سر  بر�سلونة، 

ال�سابقة  العاقة  ب�سبب  نو”؛  “كامب 
بينهما اأثناء العمل يف منتخب هولندا.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكروين

ديباي في الطريق الى البرشا 

الهالل يجدد التعاقد مع الفرج 

العوايشه يستقبل وفد الوحدات 

الوحدات يطالب تأجيل 
مباراته مع الجبيهة

الريا�س - وكاالت 

ذك����رت ت��ق��اري��ر ���س��ح��ف��ي��ة ���س��ع��ودي��ة 

ال���ه���ال  ن�������ادي  اإدارة  اأن  ال�������س���ب���ت، 

الدويل  الاعب  مع  اتفقت  ال�سعودي 

���س��ل��م��ان ال���ف���رج ع��ل��ى جت��دي��د ال��ع��ق��د، 

اجلوانب  على  االت��ف��اق  فقط  ويتبقى 

“الريا�سية”  �سحيفة  املالية.ونقلت 

ال�����س��ع��ودي��ة ع���ن م�����س��ادر خ��ا���س��ة، اإن 

اإدارة الهال اتفقت مع �سلمان الفرج 

اأعوام بدال   4 العقد، ملدة  على جتديد 

اأن����ه مل يجر  م���ن ث���اث���ة. واأ����س���اف���ت 

املقابل  ح��ول  اتفاق  اإىل  بعد  التو�سل 

امل������ايل، وه����و م���ا ي��ف�����س��ل ع���ن ت��وق��ي��ع 

�سلمان  عقد  وينتهي  اجلديد.  العقد 

يونيو/حزيران  يف  الهال  مع  الفرج 

املقبل، ما يعني اأنه يحق له التفاو�س 

اإدارة الهال،  مع اأي ناد دون موافقة 

باالنتقال  ال��اع��ب  ا���س��م  ارت��ب��ط  وق��د 

اإىل ال��ن�����س��ر. وان��ت��ق��ل ���س��ل��م��ان ال��ف��رج 

23 عاما  اإىل الهال حتت  )31 عاما( 

ال��ف��ري��ق  اإىل  وم��ن��ه   ،2004 ���س��ي��ف  يف 

وخ���ا����س   .2008 ����س���ي���ف  يف  االأول 

الهال  مع  مباريات   6 الفرج  �سلمان 

املو�سم  خ���ال  ال�����س��ع��ودي  ال����دوري  يف 

احلايل حتى االآن، و�سارك يف اإجمايل 

ال���دوري  240 م��ب��اراة م��ع ح��ام��ل لقب 

منذ  امل�سابقات  خمتلف  يف  ال�سعودي 

االأول.وت�����وج  ال��ف��ري��ق  قمي�س  ارت����داء 

5 األقاب يف  �سلمان الفرج مع الهال ب�

كاأ�س  األقاب يف  ال�سعودي، و3  ال��دوري 

يف  ولقب  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم 

ال�����س��ع��ودي، ول��ق��ب يف دوري  ال�����س��وب��ر 

اآ�سيا. اأبطال 

االنباط - عمان 

اإلتقى نادي الوحدات م�ساعد مدير 

العواي�سة،  اأمي��ن  العميد  ال��ع��ام  االأم��ن 

مدير  بها  قام  التي  الزيارة  خال  من 

ن�����س��اط ال���ك���رة زي����اد ���س��ل��ب��اي��ة، وامل��دي��ر 

ال���ف���ن���ي ل���ف���ري���ق ال������وح������دات ع���ب���داهلل 

اأب�����وزم�����ع. وق�����در ال���وف���د ال���وح���دات���ي، 

اخلدمات اجلليلة التي يقدمها العميد 

ال��ع��واي�����س��ة ل��ل��ري��ا���س��ة وال��ري��ا���س��ي��ني 

ب�سكل  ال���وح���دات  ون�����ادي  ع����ام،  ب�����س��ك��ل 

وم��زي��دا  التوفيق،  ل��ه  متمنني  خ��ا���س، 

النجاحات يف خدمة الوطن، حتت  من 

جالة  الها�سمية،  الدوحة  �سليل  ظل 

امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين اب���ن احل�����س��ني 

املعظم- حفظه اهلل ورعاه-.

االنباط -عمان

  

رة  احت�����اد  ال����وح����دات  ادارة  خ��اط��ب��ت 

ال�����س��ل��ة ل��ت��اأج��ي��ل ل��ق��اء ال���وح���دات اأم���ام 

اجل��ب��ي��ه��ة يف اإي������اب اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة 

امل��م��ت��از  ل���ل���دوري  االأوىل  امل��رح��ل��ة  م��ن 

 26 ي���وم  اق��ام��ت��ه��ا  “كومهو” وامل���ق���رر 
مدير  وبح�سب  اجل����اري،  ال�سهر  م��ن 

اأف�سى  والذي  اجللي�س  زكريا  الفريق 

باخلرب، �سيلعب الوحدات يوم 26 اأمام 

اجلبيهة، وبعدها بيومني اأمام االأهلي 

�سيلعب  الذي  الوقت  الثاين، يف  لقاءه 

احلايل  ال�سهر  من   25 يوم  االأهلي  به 

م���ع ك��ف��ري��وب��ا، م���ا ي��ع��ن��ي ب����اأن االأه��ل��ي 

���س��ي��ك��ون ل��دي��ه ف���رة راح����ة اأك����رب من 

اأن��ه خاطب  وب��ني اجللي�س  ال��وح��دات. 

مو�سحاً  اللعبة  احت���اد  يف  امل�����س��وؤول��ني 

الفريق،  به  �سيمر  ال��ذي  الظرف  لهم 

باأن كافة احللول واردة وبقوة،  موؤكداً 

مناف�س  يعترب  ال��وح��دات  واأن  خا�سة 

اأن  �ساأنها  م��ن  ع��رة  واأي  اللقب  على 

املناف�سة. تبعده عن 

االنباط - عمان 

يف  ودي���ا  واالأردن  ل��ب��ن��ان  منتخبا  يلتقي 

م��ب��اراة ودي��ة حت�سريية  دب��ي وذل��ك �سمن 

ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات امل�����زدوج�����ة امل����وؤه����ل����ة ل���ك���اأ����س 

و�ستقام   .2023 اآ���س��ي��ا  وك��اأ���س   2022 ال��ع��امل 

 ،2021 امل��ق��ب��ل  اآذار/م����ار�����س   24 يف  امل���ب���اراة 

العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ت�ست�سيف  ح��ي��ث 

للمنتخبات  املع�سكرات  من  �سل�سلة  املتحدة 

ي�����س��ت��اأن��ف  اأن  امل���رت���ق���ب  وم�����ن  ال���وط���ن���ي���ة. 

مار�س/  30 يف  امل��زدوج��ة  الت�سفيات  لبنان 

يف  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان  مب��واج��ه��ة  امل��ق��ب��ل،  اآذار 

ال��ع��ا���س��م��ة ال��رك��م��ان�����س��ت��ان��ي��ة ع�����س��ق اآب����اد.  

املواجهة  اأن  اإىل  م�سادر لبنانية  واأ���س��ارت 

االأرز  منتخب  العبي  ك��ل  بح�سور  �ستكون 

الفني  م�ستواهم  على  للوقوف  االأ�سا�سيني 

وكان احتاد الكرة قد اأجنز ترتيبات تاأمني 

اأمام  الوطني،  للمنتخب  وديتني  مباراتني 

م�سقط،  يف  القادم  اآذار   19 الُعماين  نظريه 

24 م����ن ال�����س��ه��ر ذات������ه ب���دب���ي،  ث����م ل���ب���ن���ان 

�سمن  الكويتي  م�سيفه  ملواجهة  ا�ستعداداً 

امل�سركة  الت�سفيات  من  الثانية  املجموعة 

2022 ونهائيات اآ�سيا  واملوؤهلة لكاأ�س العامل 

.2023

القاهرة - وكاالت 

�سن ح�سام ح�سن، املدير الفني لفريق 

ح���ادا على  ال�����س��ك��ن��دري، هجوما  االحت���اد 

التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع�سو  اأب���وري���دة  ه��اين 

ل��احت��ادي��ن ال����دويل واالأف���ري���ق���ي، عقب 

�����س����دور ق������رار ب��ت��ع��ي��ني اأح����م����د جم��اه��د 

رئي�سا للجنة الثاثية املوؤقتة التي تدير 

امل�������س���ري. وق����ال ح�����س��ام ح�سن  االحت�����اد 

 MBC( ب��ق��اة  )اللعيب(  برنامج  ع��رب 

اأ�سخا�س  تعيني  يتم  »ملاذا   :)MASR
م��ن جم��ل�����س رح���ل ب��ق��رار ���س��ي��ادي وب��ع��د 

هل  االأف���ري���ق���ي���ة؟  االأمم  يف  ذري����ع  ف�����س��ل 

امل�����س��ري��ة من  ال��ك��رة  اإدارة  امل��ق��ب��ول  م��ن 

تتم  الن��ت��خ��اب��ات  والتح�سري  ال��ك��وال��ي�����س 

ي�سدر  “االإعام  واأ���س��اف:  بالتزكية؟«. 

الفيفا والكاف  ال�سخ�سية يف  اأن هذه  لنا 

ول��ه��ا ب���ط���والت واإجن��������ازات، ب��ي��ن��م��ا ن��رى 

���س��خ�����س��ي��ة م��غ��رب��ي��ة ت��ت��ح��ك��م يف ال���ك���اف 

اأ�سهم  ن��رف��ع  ال��ط��رق،  بكل  ب��ل��ده  وي��خ��دم 

ورحل  امل�سرية  الكرة  يخدم  مل  �سخ�س 

ع���ن احت�����اد ال���ك���رة ب��ف�����س��ل ذري�����ع وي��ع��ود 

“منتخب  وتابع:  الكوالي�س«.  يف  ليحكم 

ال�����س��ب��اب يف ت��ون�����س ال ي��ج��د م���ن ي��ح��ل 

اأزماته ويتدخل مل�ساندته، رغم اأننا منلك 

كان  البع�س  والفيفا،  الكاف  �سخ�سية يف 

للت�سوير  م�سر  منتخب  مع�سكرات  ياأتي 

مع الراحل حممود اجلوهري واأ�سبحوا 

ال��ك��رة  وي���دي���روا  اإدارة  جم��ل�����س  اأع�����س��اء 

“البد  امل�����س��ري��ة«.وخ��ت��م ح�����س��ام ح�����س��ن: 

على  امل�����س��ري��ة  ال��ك��رة  ق��ام��ات  حت�سل  اأن 

ال��ف��ر���س��ة، اأي���ن ال��دك��ت��ور ط��ه اإ���س��م��اع��ي��ل 

واأين طاهر اأبوزيد وغريهم من الرموز 

يف اإدارة الكرة امل�سرية؟«.

االنباط - عمان 

ت��ن��ط��ل��ق م�����س��اء ال���ي���وم االأح������د على 

م���ل���ع���ب ال����ب����ول����و مب����دي����ن����ة احل�������س���ني 

ل��ل�����س��ب��اب، م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة 

ع�سر من الدوري الن�سوي للمحرفات 

2020. وتقام االأحد مباراة واحدة تقام 

الثالثة ع�سراً وجتمع اال�ستقال  عند 

االثنني،  املباريات  وتختتم  الن�سر  مع 

ح��ي��ث ي���واج���ه االأه���ل���ي ن���ظ���ريه ���س��ب��اب 

ف��ي��م��ا  ع�������س���را،  ال��ث��ال��ث��ة  ع��ن��د  االأردن 

ت�سهد ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء مواجهة 

عمان  ويت�سدر  ع��م��ان.  م��ع  القاد�سية 

�سباب  يليه  نقطة،   27 ب�  الفرق  ترتيب 

ال��ق��اد���س��ي��ة  ث���م   ،22 ب����  ث���ان���ي���اً  االأردن 

 ،9 االأرث��وذك�����س��ي   ،15 اال���س��ت��ق��ال   ،19

ب��ن��ق��ط��ة واح�����دة. 4، ال��ن�����س��ر  االأه����ل����ي 

وت�����ق�����ام م���ن���اف�������س���ات ال����������دوري و����س���ط 

ت��ط��ب��ي��ق ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي م�����س��دد، 

جلنة  اأق��رت��ه��ا  ج��دي��دة  تعليمات  ووف��ق 

البطولة،  ا�ستدامة  ل�سمان  الطوارئ، 

وحت��ق��ي��ق ك���اف���ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ام��ة 

رئي�سية  اأول��وي��ة  ت�سكل  والتي  العامة، 

لدى االحتاد.

منتخب لبنان يحشد صفوفه لمواجهة النشامى 

حسام حسن يهاجم منظومة الكرة المصرية 

االستقالل يلتقي النصر 
في دوري السيدات 

اصابة ابرا تصدم ميالن 
روما - وكاالت 

اإبراهيموفيت�س، مهاجم  ال�سويدي املخ�سرم زالتان  اإ�سابة  جتدد 

موقع  وق���ال  ال�����س��ب��ت.  اإي��ط��ال��ي��ة،  �سحفية  ت��ق��اري��ر  بح�سب  م��ي��ان، 

يف   ، امل�ساركة  عقب  جت���ددت،  اإب���را  اإ���س��اب��ة  اإن  م��ريك��ات��و«،  »كالت�سيو 

التدريبات اجلماعية مليان، ا�ستعداًدا ملواجهة �سا�سولو يف اجلولة 13 

من عمر الدوري االإيطايل. واأ�سار اإىل اأن اإبرا �سعر باأمل يف ربلة ال�ساق 

خال نهاية املران، ثم خ�سع على الفور لفح�س بالرنني املغناطي�سي، 

وال����ذي اأك���د جت���دد اإ���س��اب��ة ال��ن��ج��م ال�����س��وي��دي.واأو���س��ح اأن ال��اع��ب 

�سا�سولو،  ليتاأكد غيابه �سد  اأيام،   10 �سيخ�سع لفح�س جديد عقب 

يوفنتو�س. مب��ب��اراة  حلاقة  اإمكانية  ح��ول  �سكوك  وهناك   والت�سيو، 
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االنباط- وكاالت

ب���ع���د ع���ق���ود م����ن ع���م���ل ج���ه���از امل���خ���اب���رات 

�سرية فائقة،  الظل يف  املو�ساد يف  الإ�سرائيلي 

ب�����داأ ي��ت�����س��در امل����واق����ع ال��ع��امل��ي��ة يف ال�����س��ه��ور 

اأفالم  بع�ض عملياته يف  بعد عر�ض  الأخ��رة 

مثرة

تفا�سيل  ب��ع�����ض  الأف�����الم  ه���ذه  واأظ���ه���رت 

اأ�سهرها  ولعل  لإ�سرائيل،  املن�سوبة  العمليات 

�سرقة جمموعة �سخمة من وثائق الربنامج 

والتي مت عر�سها  اإي���ران،  داخ��ل  ال��ن��ووي من 

 Apple على  طهران  على  طهران  فيلم  يف 

ال����ذي  اجل���ا����س���و����ض  وف���ي���ل���م   TV Plus
مت ع��ر���س��ه ع��ل��ى ن��ت��ف��ل��ي��ك�����ض ، وف����ق م��واق��ع 

فل�سطينية

وي����ق����ول ال���ع���م���الء ال�������س���اب���ق���ون ب��امل��و���س��اد 

التي  الوكالة  اإن  بو�ست،  وا�سنطن  ل�سحيفة 

ك���ان���ت ذات ي����وم ف��ائ��ق��ة ال�����س��ري��ة ق���د رح��ب��ت 

جمندين  اإىل  حتتاج  لأنها  عملياتها،  بعر�ض 

وعمالء جدد

واأك�������������دوا اأن���������ه م�����ع ال����ت����ط����ور ال�������س���ري���ع 

اإىل  املو�ساد  يحتاج  الع�سكرية،  للتكنولوجيا 

جم��ن��دي��ن ج���دد مل���لء امل��ن��ا���س��ب ال��ت��ي تتطلب 

مهارات عالية والتي تتنا�سب ب�سكل فريد مع 

�ساحات املعارك الإلكرتونية يف العامل

وب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة ه��اآرت�����ض ، ف��ق��د ���س��رع 

 ،2016 عام  املو�ساد منذ  يو�سي كوهني، مدير 

بنيامني  ال����وزراء  لرئي�ض  امل��ق��رب  واحل��ل��ي��ف 

من  وزاد  كبرة،  اأع���داد  توظيف  يف  نتنياهو، 

ميزانية الوكالة مليارات الدولرات

اأن جتنيد  ال�سابقون  املو�ساد  واأ�سار عمالء 

ع��م��الء ج��دد يتطلب ح�����س��وًرا م��ت��زاي��ًدا على 

و�سائل التوا�سل الجتماعي، ون�سر معلومات 

عن ماآثر الوكالة، ولفتوا اإىل اأن الأفالم التي 

يتم عر�سها على من�سات مثل نتفليك�ض واآبل 

ميكن اأن ت�ساعد على ذلك، وقالوا اإنها تفعل 

للتجنيد  ال�سهر  غان  توب  فعله  ما  للوكالة 

البحري

الأم��رك��ي  للنجم  امل��ع��روف  الفيلم  وك���ان 

اأواخ���ر  �سخمة  �سعبية  حقق  ق��دد  ك���روز  ت��وم 

يف  وقتها  و�ساهم  الع�سرين،  القرن  ثمانينات 

اأن  اأج��ل  م��ن  للتدريب  املتقدمني  ع��دد  زي��ادة 

بعد   %500 ح��وايل  بحريني  طيارين  يكونوا 

اأن اأثار  اإعجاب ال�سباب ون�سر �سورة اإيجابية 

عن اجلي�ض الأمركي

وقال اأفانر اأفراهام، الذي كان �سابًطا يف 

املو�ساد ملدة 28 عاما، اإن ك�سف مهام وعمليات 

تتيح  واأ�ساف:  اإرثنا،  تدعم  للجمهور  املو�ساد 

اجليل  يف  والتفكر  بالفخر  ال�سعور  للنا�ض 

القادم. نحن بحاجة اإىل املزيد من العمالء

االأنباط -عمان

منتجات  �سعبة  مهمة  يعد  مل  ُبعد  عن  التعليم   LG مع   

LG ج��ع��ل��ت جت��رب��ة احل��ي��اة ب��ك��اف��ة ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا عرب  وح��ل��ول 

اأف���راد  ل��ك��اف��ة  ال��ت��وا���س��ل  ث��ري��ة ومم��ت��ع��ة �سّهلت م��ن  الإن��رتن��ت 

املنزل  مفهوم  لتعك�ض  الحتياجات،  خمتلف  وح�سب  العائلة 

التعليم  ويعّد  الأداء.  وديناميكية  ال�ستخدام  ب�سهولة  الذكي 

من اأكرث القطاعات التي تاأثرت بجائحة كورونا )كوفيد-19( 

وذل���ك ب��ع��دم��ا حت��ّول��ت امل���دار����ض واجل��ام��ع��ات يف غ��ال��ب��ي��ة دول 

ُب��ع��د ب��ه��دف ال�����س��ي��ط��رة على  ال��ع��امل اإىل من���وذج ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن 

الطالب  وبداأ  وحمايتهم.  الطالب  بني  العدوى  انت�سار  ن�سب 

معلميهم  مع  جنب،  اإىل  جنباً  ُبعد  عن  التعلم  مع  التعامل  يف 

عرب  التعليمية  وامل��واد  املحا�سرات  تنتقل  حيث  واأ�ساتذتهم، 

�سّهلت  الغاية.  لهذه  خم�س�سة  تطبيقات  با�ستخدام  الإنرتنت 

باإبداع،  املختلفة  الدرا�سية  مراحلهم  يف  الطلبة  مهمة   LG
مبزايا  التعليمي،  املحتوى  باختالف  خا�ساً  اهتماماً  واأول��ت 

املنزل  يف  الطلبة  بقاء  م��ع  البيانات  تدفق  عملية  م��ن  ت�سّهل 

ُب��ع��د م��ا يتطلب ح��ل��ول وم��ن��ت��ج��ات قوية  وت��ل��ق��ي درو���س��ه��م ع��ن 

الذكي.  املنزل  ومتطلبات  تتوافق  ال�ستخدام  �سل�سلة  الأداء 

قّدمت  م��وؤخ��راً،  التعليمية  البيئة  يف  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  ملواكبة 

ذو  املتطّور    LG Gram املحمول  الكمبيوتر  جهاز   LG
يت�سم  ب��ل  ف��ق��ط،  امل��ت��ان��ة  عند  تتوقف  ل  ال��ت��ي  الرفيعة  امل��زاي��ا 

حاًل  منه  يجعل  مما  اأي�ساً،  العالية  وكفاءته  اخلفيف  بوزنه 

الذين قد يرغبون اجللو�ض يف احلديقة مثاًل،  رائعاً للطالب 

بالقوة   LG Gram يتميز  بعد.   عن  الدرو�ض  تلقي  اأثناء 

الكبرة،  امل�ساحة  ذات  الأل��ع��اب  بع�ض  مع  للتعامل  يكفي  مبا 

ويقّدم فر�سة جيدة اأمام الطالب للعب يف فرتات ال�سرتاحة 

امل���وّزع���ة ب���ني امل��ح��ا���س��رات، واحل���ف���اظ ع��ل��ى ن�سق  ال��درا���س��ي��ة 

 1  in  2  LG Gram lineup وي��ق��دم  ال��ع��ي�����ض.  اأ���س��ل��وب 

LG Gram. ما  النموذج الأكرث تطوراً وابتكاراً من عائلة 

املدر�سية  بالأعمال  للقيام  للطالب  املثايل  اخليار  منه  يجعل 

مب�����س��اع��دة ال��ق��ل��م الل���ك���رتوين امل���راف���ق ل��ه��ذا ال��ن��م��وذج حيث 

اأك���رث طبيعية  ت��دوي��ن م��الح��ظ��ات  ي�����س��اع��د ع��ل��ى خ��ل��ق جت��رب��ة 

املدر�سة  يف  التعليمية  احل�س�ض  لأجواء  م�سابهة  با�ستخدامات 

وي�����س��ه��ل م��ن الأداء والإن��ت��اج��ي��ة وت��ق��دمي امل��ح��ت��وى امل��ط��ل��وب.  

وال��ق��درة  ال��ري��ا���س��ي��ة  وامل���ع���ادلت  ال�����س��ي��غ  ن�����س��خ  ُت�����س��ّه��ل عملية 

الأ�ساتذة  لتعليمات  وفقاً  ومرونة  ب�سرعة  جداول  اإن�ساء  على 

مثاليا   1  in  2 من��وذج  ويعّد  كما  �سل�ض،  بتدفق  واملحا�سرين 

لدرو�ض  مالئماً  �سديقاً  فيعترب  لذا  وال�سهل  ال�سريع  للر�سم 

فتطبيق  احل����دود  ه���ذه  ع��ن��د   LG ت��ت��وق��ف  اأي�����س��اً. مل  ال��ف��ن 

بيئياً  نظاماً  يخلق  ال��ذي  للهواتف   LG ThinQ app
القيام  لالأ�سرة  يتيح  باملنزل،  الذكية  الأجهزة  بكافة  للتحكم 

الطالب  مهمة  م��ن  وي�سّهل  واح���د،  وق��ت  يف  م��ت��ع��ددة  ب��اأ���س��ي��اء 

عرب  التعليمية  م�سادرهم  عن  البحث  طلب  بو�سعهم  ب��ات  اإذ 

متتاز  بدورها  والتي  العربية  اللغة  تدعم  التي  التلفاز  اأجهزة 

التعليمية  براجمهم  واتاحة  الطالب  �سلوك  فهم  على  بقدرة 

ا�ستخدام  يقت�سر  ل  عليهم.  البحث  مهمة  وت�سهيل  املف�سلة 

الذين  واجلامعات  املدار�ض  يف  الطالب  على   LG Gram
ي��ت��ع��ل��م��ون ع��ن ُب��ع��د ب��ل م��ن امل��م��ك��ن اأن ي�����س��ت��ف��ي��د م��ن م��زاي��اه 

لتعلم  ال��ف��راغ  وق��ت  ال��ذي��ن ميتلكون  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن  ال��ك��ث��ر 

تلفزيون  اأجهزة  جلميع  املمكن  من  اأنه  حيث  جديدة.  مهارات 

فيديو  مقاطع  عر�ض  ي�سهل  مما  بالإنرتنت  الت�سال   LG
وحتى  الربجمة  كيفية  تعلم  من  بدءاً  �سيء  كل  حول  تعليمية 

طرح  الأخ��رة  الآون��ة  يف  تزايد  لقد   .DIY م�سروع  تقنيات 

ال��ع��دي��د م��ن ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول ال��ت��ي ت�����س��اع��د على 

تبدو  ال��ل��غ��ات.  تعليم  تطبيقات  م��ث��ل  الإن��رتن��ت،  ع��رب  التعلم 

 LG موبايل  على  ا�ستخدامها  عند  مميزة  التطبيقات  ه��ذه 

املزدوجة  ال�سا�سة  نظام  ا�ستخدام  عند  �سيما  ل   ،Velvet
اأث��ن��اء  ���س��ا���س��ة  ع��ل��ى  در����ض  مب�����س��اه��دة  للمتعلمني  ت�سمح  ال��ت��ي 

ُبعد مل  التعليم عن  الأخرى.  ال�سا�سة  على  املالحظات  تدوين 

وحلول  منتجات  بتوفر   LG ال��ت��زام  م��ع  �سعبة  مهمة  يعد 

ال�سل�ض،  احلياة  اأ�سلوب  على  ومتينة حتافظ  ال�ستخدام  �سهلة 

دون  املنزل  اأ�سرهم يف  الطلبة مع  وبقاء  باإبداع  التعليم  وتلقي 

وعناء. خماطر 

 ميزانية بالمليارات .. لماذا كشف الموساد فجأة عن أسرار 
عملياته في أفالم نتفليكس ؟

مع LG التعليم عن ُبعد لم يعد مهمة صعبة 

العربية-وكاالت

اللقاح  ب�ساأن  امل�سللة  املعلومات  م��ازال��ت 

املوؤامرة  ونظريات  كورونا  لفرو�ض  امل�ساد 

املحيطة بوباء كوفيد-19 تنت�سر على نطاق 

وا���س��ع ع��رب و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

حول العامل.

الأم�����ر ان��ت�����س��ر ب�����س��ك��ل ك��ب��ر مم���ا اأج���رب 

اأن���ه �سيكون  ���س��رك��ة »ت��وي��رت« ع��ل��ى ال��ت��اأك��ي��د 

التغريدات  حذف  امل�ستخدمني  من  مطلوبا 

اجلديدة التي تقدم مزاعم كاذبة اأو م�سللة 

تو�سيع  وذل����ك يف  ك���وف���ي���د-19،  ل��ق��اح  ح���ول 

ل��ق��واع��ده��ا ب�����س��اأن امل��ع��ل��وم��ات اخل��اط��ئ��ة عن 

فرو�ض كورونا.

يف  الجتماعي  التوا�سل  �سركة  واأ�سافت 

اأنها قد تطلب من امل�ستخدمني حذف  بيان 

كاذبة  مزاعم  على  حتتوي  التي  التغريدات 

ت��وح��ي ب����اأن ال��ل��ق��اح��ات »ت�����س��ت��خ��دم لإحل���اق 

عليهم  ال�سيطرة  اأو  بالنا�ض  عمدا  ال�سرر 

تثر  اللقاحات  عن  ت�سريحات  ذلك  يف  مبا 

ال�سعور بوجود موؤامرة متعمدة«.

اأي�سا  يقوم  قد  اإن��ه  »تويرت«  وق��ال موقع 

اعتبارا من بداية العام املقبل بو�سع عالمة 

حتذير على التغريدات التي تقدم »�سائعات 

املنقو�سة  املعلومات  وكذلك  لها،  اأ�سا�ض  ل 

اأو التي ترد خارج �سياقها« ب�ساأن اللقاحات.

يتم  التي  امل��وؤام��رة  نظريات  �سمن  وم��ن 

املثال  �سبيل  على  تزعم  التي  تلك  ترويجها 

اأن لقاحاً �سد فرو�ض كورونا �سُيوؤدي لزرع 

يت�سنى  اجل�سم، حتى  اإلكرتونية يف  �سريحة 

ك���ل �سخ�ض  م���ن خ��الل��ه��ا م���راق���ب���ة وت��ت��ب��ع 

مي�سي على الأر�ض.

با�سم  امل��ع��روف��ة  امل��وؤام��رة  نظرية  وه��ن��اك 

اأن  تزعم  وال��ت��ي  ال�سامل«،  ال�سبط  »اإع���ادة 

جم��م��وع��ة م��ن زع��م��اء ال��ع��امل دب���رت تف�سي 

القت�ساد  على  ال�سيطرة  اأج���ل  م��ن  ال��وب��اء 

العاملي.

وت���زع���م ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة اأن خ��ط��ة اإع����ادة 

عاملي  نظام  لإقامة  تهدف  ال�سامل  ال�سبط 

خمططاً  كان  كوفيد-19  اأن  وتزعم  جديد، 

ذلك. لتنفيذ 

ل�سهر  ي��ع��ود  م�����س��ور  مقطع  ان��ت�����س��ر  ك��م��ا 

اأغ�سط�ض املا�سي، ح�سد ماليني امل�ساهدات، 

ترمب  دونالد  الأمركي  الرئي�ض  اأن  يزعم 

اإح��ب��اط ه��ذا املخطط  هو وح��ده من ميكنه 

ال�سري، الذي ي�ستخدم كوفيد-19 لإخ�ساع 

ت���ب���داأ عملية  ح��ت��ى  الأم����رك����ي  الق��ت�����س��اد 

»الت�سول«  النا�ض يف  وياأخذ  ال�سبط«  »اإعادة 

من اأجل اللقاحات.

على  وا�سع  نطاق  على  كذلك  انت�سر  كما 

الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  وو���س��ائ��ل  »ي��وت��ي��وب« 

اإىل  ي�سر  فرن�سي  وث��ائ��ق��ي  فيلم  الأخ����رى 

خمطط عاملي �سري. ويروج الفيلم لن�سائح 

م�سللة  وم��ع��ل��وم��ات  ل��ه��ا  اأ���س��ا���ض  ل  ط��ب��ي��ة 

ونظريات موؤامرة ب�ساأن فرو�ض كورونا.

وي����روج ال��ف��ي��ل��م ل��ع��دد ك��ب��ر م��ن امل��زاع��م 

ال�����س��اب��ق، ومنها  ك��ذب��ه��ا يف  ك�����س��ف  ال��ت��ي مت 

واأن  ال��ك��م��ام��ات خ��ط��ر،  ارت�����داء  اأن  م���زاع���م 

�سفوة العامل خططت للوباء ب�سورة ما.

و����س���ار ال��ف��ي��ل��م ُي���ع���رف ب��ا���س��م »خم��ط��ط 

ف��ي��دي��و  اإىل  اإ����س���ارة  ال��ف��رن�����س��ي«، يف  ال���وب���اء 

مم���اث���ل ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة ي�����دور ح���ول 

ُك�سف كذب الدعاءات  املوؤامرة، وقد  نظرية 

التي يت�سمنها يف وقت �سابق من هذا العام.

 Hold فيلم  حقق  �سابقه،  غ��رار  وعلى 

ال���ت���وا����س���ل  و�����س����ائ����ل  ع���ل���ى  رواج���������اً   Up
م�����س��اه��دات��ه  ع����دد  اإذ جت�����اوز  الج���ت���م���اع���ي، 

املليون خالل الأيام القليلة املا�سية.

وي��ق��ول م��وق��ع »ي��وت��ي��وب« اإن ال��ف��ي��ل��م ل 

ي��ن��ت��ه��ك ���س��ي��ا���س��ات��ه ب��خ�����س��و���ض امل��ع��ل��وم��ات 

اأنه  اإىل  ي�سر  اأنه  من  الرغم  على  امل�سللة، 

اخلا�سة  ق��واع��ده  مع  متا�سياً  انت�ساره  قيد 

بالتعامل مع املحتوى الذي ميكن اأن ي�سلل 

امل�ستخدمني بطرق �سارة.

وق����د مت ت������داول رواب������ط ال��ف��ي��ل��م م��ئ��ات 

و«اإن�ستغرام«  »في�سبوك«  مواقع  على  املرات 

و«ريديت«.

ويف الهند، مت العثور على مناذج لر�سالة 

م��ن��ت�����س��رة ع���ل���ى م���وق���ع »وات���������س����اب ب��ال��ل��غ��ة 

تخ�ض  ك��اذب��ة  ادع����اءات  تت�سمن  ال��ه��ن��دي��ة«، 

العاملية. اإر�سادات منظمة ال�سحة 

ال�����س��ح��ة  اأن م��ن��ظ��م��ة  ال��ر���س��ال��ة  وت���زع���م 

العاملية قامت بتحديث ملوقعها الإلكرتوين، 

ك���ورون���ا ل ميثل  ف���رو����ض  اإن  ف��ي��ه  وق���ال���ت 

ول  املو�سمية  الإنفلونزا  من  اأك��رث  تهديداً 

يتطلب اإجراءات اإغالق وارتداء كمامات.

ال�سحة  منظمة  اأو�سحت  جانبها،  وم��ن 

واأن  عنها،  ت�سدر  مل  الر�سالة  اأن  العاملية، 

اإر����س���ادات���ه���ا ب��خ�����س��و���ض ارت�����داء ال��ك��م��ام��ات 

واإجراءات التباعد الجتماعي مل تتغر.

وك��ذل��ك مت ت����داول م��ق��ط��ع م�����س��ور على 

���س��ف��ح��ة م��ن��اه�����س��ة ل��ل��ق��اح��ات ع��ل��ى م��وق��ع 

ت����داول  ك��م��ا مت  امل������رات،  اآلف  »ف��ي�����س��ب��وك« 

اآب«  »وات�����ض  تطبيقي  على  منه  مقتطفات 

و«اإن�ستغرام«.

اأن�سجة  ا�ستخدام  يزعم  امل�سلل  املقطع 

يقوم  واأن��ه  ك��ورون��ا،  لقاح  يف  جمه�سة  اأجنة 

النووي. بتغير حم�سهم 

الدكتور  عن  �سي«  بي  »ب��ي  �سبكة  ونقلت 

م��اي��ك��ل اخل��ب��ر يف ج��ام��ع��ة »���س��اوث��ه��ام��ت��ون« 

ا�ستخدام خاليا جنينية  اإنه »ل يتم  القول، 

يف اأي عملية لإنتاج لقاح«.

التي  امل��وؤام��رة  اأب���رز نظريات  ك��ان��ت  ه��ذه 

مت ت���داول���ه���ا ع��ل��ى م�����دار ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة 

ح���ول ال���ع���امل ب��خ�����س��و���ض ف���رو����ض ك��ورون��ا 

واللقاح املقاوم له. هذا عالوة على ماليني 

ال��ت��دوي��ن��ات وال��ت��غ��ري��دات ال��ت��ي ت��ق��ارن بني 

املختلفة بطريقة كوميدية. اللقاحات 

معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.. هذا ما يتم تداوله عن لقاح كورونا!

ترامب وميالنيا بزي موحد 
في »الصورة األخيرة«

للحد من تفشي كورونا.. التسوق
 على أساس الجنس

ماريا شارابوفا تعلن زواجها.. 

ترجمات - اأبوظبي

اأع�����ي�����اد امل����ي����الد الأخ������رة  يف �����س����ورة 

الرئي�ض  ق���رر  الأب��ي�����ض،  ال��ب��ي��ت  يف  لهما 

الأم�����رك�����ي دون�����ال�����د ت����رام����ب وزوج���ت���ه 

واحد،  زي  بارتداء  الأنظار  لفت  ميالنيا 

التوا�سل الجتماعي. لي�سعال مواقع 

ون���������س����رت م���ي���الن���ي���ا ع���ل���ى ح�����س��اب��ه��ا 

ال�سخ�سي �سورة جتمعها برتامب، وهما 

زينة  اأمام  �سوداء،  ر�سمية  بدلة  يرتديان 

ما  ح�سب  »الكري�سما�ض«،  امليالد  لأعياد 

اأ�سارت �سحيفة »مرتو« الربيطانية.

وت����ع����ت����رب ه������ذه ال���������س����ورة الأخ��������رة 

البيت  يف  امليالد  اأعياد  لرتامب مبنا�سبة 

الأبي�ض، حيث من املقرر مغادرته للبيت 

الأب��ي�����ض ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل، ب��ع��د خ�����س��ارت��ه 

ل�سالح  الأخ���رة  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات 

جو بايدن.

تعليقا  ح�سابها  على  ميالنيا  وكتبت 

من  �سعيدة  ميالد  »اأعياد  ال�سورة:  على 

الأوىل  وال�سيدة  ترامب  دونالد  الرئي�ض 

ترامب«. ميالنيا 

وت��ظ��ه��ر ال�������س���ورة، ال���ت���ي ال��ت��ق��ط��ت��ه��ا 

اأندريا  الأبي�ض  للبيت  الر�سمية  امل�سورة 

يقفان  وه��م��ا  ت��رام��ب  ال��زوج��ان  هانك�ض، 

الأح��م��ر،  بال�سجاد  م��غ��ط��اة  ���س��المل  ع��ل��ى 

حتت اأوراق ال�سجر اخل�سراء الحتفالية 

امل���زي���ن���ة ب���اأغ�������س���ان م���ن ال���ت���وت واأق���م���اع 

ال�����س��ن��وب��ر والأ�����س����واء ال��ب��ي�����س��اء، وف��ق��ا 

. لل�سحيفة

ترامب  الرئي�ض  يغادر  اأن  املقرر  ومن 

العا�سمة  وا�سنطن  يف  منزلهما  وزوجته 

تن�سيب  يتم  عندما   ، يناير   20 بحلول 

جو بايدن رئي�سا للوليات املتحدة.

النتخابات،  الهزمية يف  وبالرغم من 

ب���دا ت���رام���ب ���س��ع��ي��دا يف ال�������س���ورة، حيث 

ومثلها  عري�سة،  ابت�سامة  وجهه  اعتلى 

مليالنيا.

وكاالت - اأبوظبي

لوي�ض  بنما،  يف  ال�سحة  وزي��ر  ق��ال 

ب����الده  اإن  ال�������س���ب���ت،  ام�������ض  ����س���وك���ري 

�ستعيد هذا الأ�سبوع فر�ض قيود على 

اأنحاء البالد ُتلزم الرجال  احلركة يف 

اأي����ام خمتلفة  يف  ب��ال��ت�����س��وق  وال��ن�����س��اء 

خ�����الل م���و����س���م الح����ت����ف����الت ب��ال��ع��ام 

اجل���دي���د، يف اأع���ق���اب ارت���ف���اع م��ع��دلت 

الإ�سابة بفرو�ض كورونا.

وت�����س��ب��ه ه����ذه ال���ق���ي���ود ت���ل���ك ال��ت��ي 

ف��ر���س��ت��ه��ا ال���دول���ة يف اأك�����رث امل��ن��اط��ق 

ت�سررا من وباء كورونا يف يونيو.

ب����ي����ان ع��رب  �����س����وك����ري����ه يف  وذك��������ر 

21 من  التلفزيون: »بدءا من الثنني 

دي�����س��م��رب، وع��م��ال ع��ل��ى ال��ت��ق��ل��ي��ل من 

اأ�سا�ض  على  الت�سوق  �سيكون  التنقل، 

اجلن�ض«.

كامل على  و�سيفر�ض حجر �سحي 

راأ���ض  وي���وم  امل��ي��الد  ع��ي��د  اجلن�سني يف 

ال�سنة.

و���س��ج��ل��ت ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ح��ي��ة يف 

جديدة  اإ�سابة   3348 اخلمي�ض،  بنما، 

زي��ادة  وف��اة، يف  ك��ورون��ا و42  بفرو�ض 

ي��وم��ي��ة ق��ي��ا���س��ي��ة لأع������داد الإ����س���اب���ات 

والوفيات.

ترجمات - اأبوظبي

الرو�سية،  التن�ض  اأعلنت جنمة كرة 

م��اري��ا ���س��اراب��وف��ا، زواج���ه���ا م��ن رج��ل 

الأع������م������ال ال����ربي����ط����اين، األ���ك�������س���ن���در 

�سور  جمموعة  ن�سرت  حيث  جيلك�ض، 

ح�سابها  ع��رب  جتمعهما  وف��ي��دي��وه��ات 

لتعلن  اإن�����س��ت��غ��رام،  مب��وق��ع  ال�سخ�سي 

حب  ق�سة  بعد  ر�سميا  ارتباطهما  عن 

ا�ستمرت لفرتة.

وع����ربت جن��م��ة ال��ت��ن�����ض ال��رو���س��ي��ة 

)33 عاما(، التي متتلك اأر�سيف كبر 

من البطولت والإجن��ازات، عن حبها 

جمموعة  بن�سر  الربيطاين،  لزوجها 

���س��وي��اً  جتمعهما  ال��ت��ي  ال��ل��ق��ط��ات  م��ن 

الأول  ال��ي��وم  منذ  نعم  »ق��ل��ت  وكتبت: 

الذي التقينا فيه«.

ي��ذك��ر اأن ���س��اراب��وف��ا ت��وج��ت ب���اأوىل 

���س��الم يف وميبلدن  ال��غ��ران��د  ب��ط��ولت 

ع��ام��ه��ا  يف  ت�����زال  ل  وه����ي   2004 ع����ام 

ال�سابع ع�سر، قبل اأن تكمل رحلة تلك 

يف  الأرب��ع��ة  األقابها  وحت��رز  البطولت 

.2012 بطولة فرن�سا املفتوحة عام 

م��اري��ا  اإي���ق���اف  2016 مت  ع���ام  وف���ى 

15 �سهرا  ال��ل��ع��ب م���دة  ���س��اراب��وف��ا ع��ن 

تعاطيها  ال��ف��ح��و���س��ات  اأث��ب��ت��ت  ب��ع��دم��ا 

املن�سط املحظور. عقار ميلدونيوم 

وب��ع��د ان��ق�����س��اء ف���رتة ال��ع��ق��وب��ة يف 

ا���س��ت��ع��ادة  ����س���اراب���وف���ا  ح���اول���ت   ،2017

لعدد  فري�سة  وق��ع��ت  لكنها  مكانتها، 

من الإ�سابات، وتراجع ترتيبها عامليا 

ب�سكل  اع��ت��زال��ه��ا  اأع��ل��ن��ت  ث��م   ،373 اإىل 

نهائي يف فرباير املا�سي ب�سبب اإ�سابة 

يف الكتف.


