
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

» األوبئة«: الساللة الجديدة
 من »كورونا« تنتقل

 بشكل أسرع

23 وفاة و2152 إصابة جديدة 

يحتوي على 408 أسرة منها 84 للعناية الحثيثة

الملك يفتتح مستشفى عمان 
الميداني المخصص لكورونا

االنباط-عمان 

للأوبئة  الوطنية  اللجنة  ع�ضو  قال 

اجلديدة  ال�ضللة  اإن  هللة،  اأب��و  منري 

حدثت  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن 

بعد تغريات على الربوتينات ال�ضطحية 

للفريو�س.

واأ������ض�����اف اأب������و ه����لل����ة  ع�����رب« ق��ن��اة 

اململكة«، اأن ال�ضللة اجلديدة للفريو�س 

ما  اأ�ضرع؛  ب�ضكل  الإن�ضان  تهاجم خليا 

واأ�ضار  اأ���ض��رع.  ب�ضكل  انت�ضاره  اإىل  ي��وؤدي 

الربيطانية  التقارير  اأن  اإىل  اأبو هللة 

تقول.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جللة  افتتح   

امليداين  عمان  م�ضت�ضفى  الأح���د،  ام�س 

ال���ت���اب���ع ل��������وزارة ال�����ض��ح��ة وامل��خ�����ض�����س 

ل�ضتقبال امل�ضابني بفريو�س كورونا.

واطلع جللته على اأق�ضام وجتهيزات 

يوماً   30 خ��لل  اأن�ضئ  ال��ذي  امل�ضت�ضفى، 

ح��م��زة،  الأم�����ري  م�ضت�ضفى  ح���رم  داخ����ل 

 408 وي�ضم  مربع،  مرت   6800 مب�ضاحة 

للعناية احلثيثة،  84 �ضريراً  اأ�ضرة، منها 

و140 �ضريراً للعزل.

من  اإيجاز  اإىل  امللك  جللة  وا�ضتمع 

عبيدات،  ن��ذي��ر  ال��دك��ت��ور  ال�ضحة  وزي���ر 

اأكد فيه اأن امل�ضت�ضفى اأن�ضئ وفقاً لأحدث 

ال���وزارة  توا�ضل  فيما  اجل���ودة،  معايري 

اأخ��رى يف  ميدانية  م�ضت�ضفيات   3 اإن�ضاء 

اإجن��ازه��ا  يتوقع  والعقبة،  وم��ع��ان  اإرب���د 

خلل الفرتة املقبلة.

وب���ح�������ض���ب ع����ب����ي����دات، ف�������اإن ال����ق����درة 

امل��ي��دان��ي��ة  للم�ضت�ضفيات  ال���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

منها  �ضريراً،   1174 اإىل  �ضت�ضل  الأربعة 

احل��ث��ي��ث��ة، مما  ل��ل��ع��ن��اي��ة  ����ض���ري���راً   248

امل�ضت�ضفيات  ع��ل��ى  ال�����ض��غ��ط  ���ض��ي��خ��ف��ف 

الأخرى.
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الثنني   5  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  21  كانون الأول  2020 م - العدد  5549    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الفايز: المجلس جاء انفاذا لالستحقاق الدستوري

الملك يستمع لرد »األمة«
 على خطاب العرش

االنباط-وكاالت

اإّن  اإ���ض��رائ��ي��ل��يٌّ م��ت��ق��اع��ٌد  ق����ال ج�����راٌل 

���ض��ي��ن��اري��وه��ات ك��ث��رية ح����ول الأي������ام ال��ت��ي 

����ض���ت���اأت���ي ب���ع���د رح����ي����ل رئ���ي�������س ال�����ض��ل��ط��ة 

عاًما(   85( عّبا�س،  حممود  الفل�ضطينّية 

لأّن  درام���ات���ي���ك���ّي،  ط���اب���ع  ذات  م��ع��ظ��م��ه��ا 

اإ�ضرائيل،  الطريقة التي �ضتت�ضرف وفقها 

ع��ل��ى ت�ضميم  ع��م��ي��ق  ت���اأث���ري  ل��ه��ا  ���ض��ي��ك��ون 

التح�ضري  ال�ضروري  ومن   ، التايل  اليوم 

لهذا بالفعل هذه الأيام

واأ�ضاف ميخائيل ميل�ضتاين يف درا�ضته 

القومي  الأمن  اأبحاث  معهد  ن�ضرها  التي 

يجب  اأن���ه   )INSS( اأب��ي��ب،  ت��ل  بجامعة 

ل��ع��ّب��ا���س )وه���و  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  ي���ك���ون  اأّل 

خمتلًفا   )2005 العام  منذ  ال�ضلطة  رئي�س 

ع��ن ال��ي��وم ال�����ض��اب��ق، وال��ك��ث��ري م��ن��ه يعتمد 

ع��ل��ى اإ����ض���رائ���ي���ل، م���ع ���ض��م��ان ال���ض��ت��ق��رار 

الق��ت�����ض��ادي يف ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، ال��ت��ي 

املنطقة  يف  ن�ضبي  ل��ه��دوء  و���ض��ف��ة  �ضكلت 

ال��زم��ان، وق��د ت�ضاهم  لأك��ر من عقد من 

ف����رتة ولي�����ة ب���اي���دن ب��ا���ض��ت��ق��رار ال��ن��ظ��ام 

لغياب  التايل  اليوم  �ضياق  يف  الفل�ضطيني 

عبا�س

التفا�صيل �ص »10«

: اختفاء   امتنع عن تسمية المرشحين للخالفة جنراٌل إسرائيليٌّ
عّباس ُيحّتم على تل أبيب االستعداد

2  العودات: مدركون طبيعة التحديات واألعباء التي تواجه بلدنا الغالي

 مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون 
االستثمار وبرتوكوالت حق الحصول على المعلومات

تجاوزات وسرقات في مكب النفايات الخطرة 
)سواقة( .. بحماية وزارة البيئة ؟!

 االنباط- عمان

اقَرّ جمل�س الوزراء يف جل�ضته التي عقدها 

���ض��ب��اح ام�����س الأح����د ب��رئ��ا���ض��ة رئ��ي�����س ال����وزراء 

الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة م�ضروع قانون معّدل 

.2020 لقانون ال�ضتثمار ل�ضنة 

وي��ه��دف م�����ض��روع ال��ق��ان��ون اإىل ت��ع��زي��ز دور 

الوطنّية  اجل��ه��ة  باعتبارها  ال�ضتثمار  هيئة 

ال�ضتثمارّية،  البيئة  واق���ع  بتح�ضني  املعنّية 

وامل����رج����ع امل���خ���ت�������ّس يف ج����ذب ال����ض���ت���ث���م���ارات 

اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل�ضتثمرين،  ���ض��وؤون  ورع��اي��ة 

ت��ن��اف�����ض��ّي��ة من  ا���ض��ت��ث��م��ارات ذات م��ي��زة  ج���ذب 

خلل منحها حوافز حمّددة.

وع��ل��ى ���ض��ع��ي��د اآخ����ر، اأق����رَّ جم��ل�����س ال����وزراء 

قانون  اإن��ف��اذ  اإج����راءات  ماأ�ض�ضة  ب��روت��وك��ولت 

�ضمان حق احل�ضول على املعلومات، وتعميمها 

واملوؤ�ّض�ضات والدوائر احلكومّية  الوزارات  على 

لللتزام بها.

و�ضملت الربوتوكولت التي اأقّرها املجل�س: 

حّق  �ضمان  قانون  اإن��ف��اذ  اإج���راءات  بروتوكول 

املعلومات، وبروتوكول ت�ضنيف  احل�ضول على 

وامللّفات  الوثائق  اإدارة  وبروتوكول  املعلومات، 

وفهر�ضتها.

وت�������اأت�������ي ه�������ذه ال�������ربوت�������وك�������ولت ���ض��م��ن 

اللتزامات الواردة يف اخلّطة الوطنّية الرابعة 

 –  2018 ال�ضّفافة  احل��ك��وم��ات  ���ض��راك��ة  مل��ب��ادرة 

يف  ال����وزراء  جمل�س  عليها  واف���ق  ال��ت��ي   ،2020

وقت �ضابق، والتي تن�ّس على ماأ�ض�ضة اإجراءات 

اإن����ف����اذ ق����ان����ون ����ض���م���ان ح�����ّق احل�������ض���ول ع��ل��ى 

واملعايري  الف�ضلى  املمار�ضات  وفق  املعلومات، 

الدولّية.
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االأنباط – �صامر نايف عبد الدامي

اخل��ط��رة  وال���ن���ف���اي���ات  امل������واد  اإدارة  ت��ع��ت��رب 

ب��داأت  حيث  الأردن،  يف  حقيقية  بيئية  م�ضكلة 

اأكر فاأكر من قبل احلكومة.  تاأخذ اهتماماً 

وت�ضريعات للإدارة  الأردن قوانني  اأ�ضدر  وقد 

املواد اخلطرة، حيث  ال�ضليمة على  وال�ضيطرة 

الرئي�ضية  الأردنية اخلطوط  القوانني  حددت 

التوجيهات  اإن  غري  اخلطرة،  النفايات  لإدارة 

الأردن  يف  والت�ضريعات  القوانني  تلك  لتنفيذ 

م���ا زال�����ت غ���ري م��ف��ع��ل��ة ب�����ض��ك��ل ك���ام���ل ومي��ك��ن 

مع  التعامل  طريقة  يف  بالع�ضوائية  و�ضفها 

ق�ضية النفايات اخلطرة وال�ضامة . 

الواقع  )���ض��واق��ة(  اخل��ط��رة  النفايات  مكب 

مديرية  علية  ت�ضرف  وال���ذي  اململكة  جنوبي 

من  تعترب  البيئة  وزارة  يف  اخلطرة  النفايات 

امل��ن��اط��ق اخل��ط��رة يف ح���ال ع���دم اإي��ج��اد حلول 

النفايات  م��ن  الأط��ن��ان  اآلف  مل��ع��اجل��ة  ن��اج��ع��ة 

اخل����ط����رة امل���خ���زن���ة، وال����ت����ي م����ا ت������زال ت��ن��ف��ث 

ب�ضورة  هناك  امل�ضتعلة  احلرائق  �ضمومها عرب 

م�ضتمرة على مدى الأعوام املا�ضية.

ك�ضف   2019 للعام  املحا�ضبة  دي��وان  تقرير 

عن فقدان كمية كبرية من �ضبائك الر�ضا�س 

الكميات  ت��ل��ك  ح�ضر  ي��ت��م  مل  ح��ي��ث  امل�����ض��ادرة 

امل�ضروقة او املتبقية من �ضبائك الر�ضا�س من 

تقدير  وج���رى  امل�ضكلة.  التحقيق  جلنة  قبل 

من  وذل��ك  طناً،    40-30 من  امل�ضروقات  كمية 

قبل مدير وحدة الرقابة الداخلية منفردا !! 

 60.000 بلغت  الكمية  لهذه  تقديرية  وبكلفة 

طمرت  ان��ه��ا  البيئة  وزارة  فعلته  وم��ا  دي��ن��ار. 

دون  من  امل�ضادرة  ال�ضبائك  كمية  من  املتبقي 

ت�ضكيل جلنة .
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 مؤسسة ولي العهد تكّرم فرسان 
وفارسات مبادرة حقق

 العام 2020 ينطوي بفشل وخيبة أمل 
في تحقيق المصالحة

 القطامين يؤكد دعم الحكومة 
لتعزيز االستثمار في البورصة وإعادة 

تنشيط السوق المالي

 يد العدالة تبحث عن 94 متهما 
بحيازة وترويج وتجارة المخدرات

االنباط- عمان 

الحد،  ام�س  العهد،  ويل  موؤ�ض�ضة  كّرمت   

ع���دداً م��ن ف��ر���ض��ان وف��ار���ض��ات م��ب��ادرة »ح��ق��ق«، 

اإح���دى م��ب��ادرات��ه��ا ال��ت��ي ت��ن��درج �ضمن حم��ور 

ال��ق��ي��ادة، ع��ل��ى ج��ه��وده��م واجن���ازات���ه���م خ��لل 

العام احلايل.

عن  تنفيذه  مت  ال��ذي  التكرمي  يف  و���ض��ارك 

ب��ع��د، مت��ا���ض��ي��اً م��ع ���ض��روط ال�����ض��لم��ة ال��ع��اّم��ة، 

الع�ضرات من الفر�ضان والفار�ضات.

وب��ّي��ن��ت امل��وؤ���ض�����ض��ة اأن����ه وع���ل���ى ال���رغ���م من 

اململكة  بها  مت��ر  ال��ت��ي  ال�ضتثنائية  ال��ظ��روف 

والعامل.
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االنباط-وكاالت

 ع��ل��ى م����دار خ��م�����ض��ة ع�����ض��ر ع���ام���اً، ه���ي عمر 

الن���ق�������ض���ام ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، ت���ت���ج���دد احل�������وارات 

اأج���ل حتقيق احللم  وال��ل��ق��اءات يف ك��ل ع���ام، م��ن 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي م�����ض��احل��ة وط���ن���ي���ة ق���ائ���م���ة ع��ل��ى 

ال�������ض���راك���ة ال���وط���ن���ي���ة و����ض���م���ن ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

ويف  ال��ت��ح��دي��ات،  مل��واج��ه��ة  م���وح���دة  فل�ضطينية 

اأكر  امل�ضاحلة  ه��ذه  اإىل  احلاجة  تكون  ع��ام  كل 

ك��ان��ت  2020م  ال���ع���ام  ويف  م�����ض��ى،  وق���ت  اأي  م���ن 

الفل�ضطينية  الق�ضية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

ك���ب���رية ج�������داً، اأوج����ب����ت اجل���م���ي���ع ع���ل���ى امل����ن����اداة 

اأدى لعقد لقاءات  بالوحدة الفل�ضطينية وهو ما 

�ضابقاتها،  انتهجت  كما  انتهت  اأ�ضف  وبكل  لكنها 

م�ضار  يف  ج��دي��داً  ف�����ض��ًل  2020م  ال��ع��ام  لي�ضجل 

امل�ضاحلة

اأم��ري��ك��ي��ة مل  2020م غ��ط��ر���ض��ة  ال��ع��ام  و���ض��ه��د 

ي�����ض��ب��ق ل��ه��ا م��ث��ي��ل، ت��خ��ط��ت خم��ال��ف��ة الت��ف��اق��ات 

اإىل  ال�ضرائيلي،  للحتلل  بانحيازها  الدولية 

اإجبار بع�س الدول العربية على تطبيع العلقات 

مع »اإ�ضرائيل«، وهو ما اعتربه الكل الفل�ضطيني 

خيانة للق�ضية الفل�ضطينية والقد�س والأق�ضى، 

ودع�����ا رئ��ي�����س ال�����ض��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة وح��رك��ة 

للف�ضائل  ال��ع��ام��ون  الم��ن��اء  اج��ت��م��اع  اىل  ف��ت��ح، 

واجلهاد  حما�س  حركتي  فيهم  مبا  الفل�ضطينية 

لل�ضارع  اأم��ل  بارقة  �ضكلت  �ضابقة  يف  ال�ضلمي، 

الثالث  يف  ج��دي��د،  م��ن  بامل�ضاحلة  الفل�ضطيني 

وب��ريوت  اهلل  رام  بني  2020م،  �ضبتمرب  �ضهر  من 

رئي�س  وبح�ضور  الفيديوكنفرن�س.   تقنية  عرب 

التحرير  ومنظمة  ال�ضلطة  ورئي�س  فتح  حركة 

حممود عبا�س،.
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االنباط-عمان

 اأك���د وزي���ر ال��ع��م��ل وزي���ر ال��دول��ة ل�����ض��وؤون 

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

احلكومة جلهود تعزيز ال�ضتثمار يف بور�ضة 

امل���ايل، ودع��م  ال�����ض��وق  واإع����ادة تن�ضيط  ع��م��ان 

ج��ه��ود م��وؤ���ض�����ض��ات ���ض��وق راأ�����س امل���ال ال��وط��ن��ي 

لتعزيز املناخ ال�ضتثماري يف البور�ضة.
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االنباط-- عمان

�ضخ�ضا متهما   94 العدالة عن  يد  تبحث   

بجرمية توزيع وترويج وحيازة وجتارة املواد 

امل���خ���درة؛ خ��لف��ا لأح���ك���ام ق���ان���ون امل���خ���درات 

ويواجهون   ،2016 ل�ضنة  العقلية  وامل��وؤث��رات 

اإن مل ي�ضلموا  تهمة الفرار من وجه العدالة 

انف�ضهم خلل 10 اأيام تبداأ من اليوم.

واأم���ه���ل���ت حم��ك��م��ة اأم�����ن ال����دول����ة، ام�����س 

اأي��ام   10 م��دة  ق�ضية   85 يف  املتهمني  الأح���د، 

ع���رب ال���ط���رق ال��ر���ض��م��ي��ة؛ ل��ت�����ض��ل��ي��م اأن��ف�����ض��ه��م 

كل  ب��ع��ده��ا  و�ضيعترب  الق�ضائية،  لل�ضلطات 

منهم فار.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

 رف���ع جم��ل�����س االأم�����ة، ام�����س االأح�����د، رده ع��ل��ى خطاب 

العر�س ال�سامي، الذي تف�سل جاللة امللك عبداهلل الثاين 

ال��دورة  افتتاح  يف  احل��ايل،  ال�سهر  من  العا�سر  يف  باإلقائه 

غري العادية ملجل�س االأمة التا�سع ع�سر.

واأكد رئي�س جمل�س االأعيان، في�سل عاكف الفايز، يف رد 

املجل�س على خطاب العر�س، الذي األقاه يف الديوان امللكي 

فقد  و�سعوبته،  الظرف  دقة  من  وبالرغم  اأن��ه  الها�سمي، 

جاء انعقاد جمل�س االأمة التا�سع ع�سر، اإنفاذا لال�ستحقاق 

الد�ستوري، وتكري�سا لنهج دولة املوؤ�س�سات و�سيادة القانون 

م�سريتنا  وتطوير  ا�ستكمال  الإرادة  وتاأكيدا  ال���دوام،  على 

الدميقراطية.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب ع��ب��دامل��ن��ع��م 

التي  واالأع��ب��اء  التحديات  م��درك��ون طبيعة  اإن��ن��ا  ال��ع��ودات 

امل�سالح  جت��اه  ال��واج��ب  يفر�سه  وم��ا  الغايل  بلدنا  تواجه 

قاعدة  على  ت��ق��وم  ت�ساركية  م��ن  االأردن��ي��ة  ل��ل��دول��ة  العليا 

ال�سفافية  ق��واع��د  وف��ق  ال�سلطات،  ب��ن  امل��ت��وازن  الف�سل 

مبداأ  وتاأكيد  الف�ساد  وحماربة  القانون  و�سيادة  وامل�ساءلة 

حرمة املال العام.

على  وال��ن��واب  االأع��ي��ان  جمل�سي  ردي  ن�س  يلي  وفيما 

اهلل  “ب�سم  االأع��ي��ان:  جمل�س  ال�سامي:رد  العر�س  خطاب 

حممد،  �سيدنا  على  وال�سالم  الرحيموال�سالة  الرحمن 

اجلاللة  �ساحب  االأمين�سيدي  الها�سمي  العربي  النبي 

الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سن املعظم،ال�سالم 

على مليكنا املعزز مللك اأباوؤه واأجداده الغر امليامن من اآل 

البيت االأطهار...

املكللة  وال��ن��م��اء،  وال��رك��ة  اخل��ري  م�سرية  على  ال�سالم 

بالعز وال�سوؤدد واالإباء...

و�سالم، يا موالي، من �سعبك املحب، الذي يبادلكم حبا 

بحب، الداعي للموىل جل يف عاله، اأن يحفظكم ويرعاكم، 

واأن ي�سدد على طريق اخلري خطاكم ...

�سيدي �ساحب اجلاللة،ففي هذا اليوم االأغر من اأيام 

نت�سرف،  ال��ع��زي��ز،  الها�سمي  احل��م��ى  ه��ذا  ويف  االأردن���ي���ن، 

العامر،  رغ���دان  ب��ن يديكم، يف رح��اب  باملثول  م���والي،  ي��ا 

بيت  هو  ال��ذي  ال�سامي  املقر  اأرج���اء  ويف  ال��زاه��ر،  وب�سمان 

اأفئدة  ورن��ت  االأم��ة،  اآم��ال  االأردنين جميعا، حيث اجتهت 

االأردنين  بيعة  ا�ستقرت  اإثر جيل، وحيث  اأحرارها، جيال 

اأن  ي��ا م���والي،  ك��اب��ر، ون���زداد �سرفا  ك��اب��را ع��ن  للها�سمين 

اأ�سمى  ال�����س��ام��ي،  ملقامكم  ن��رف��ع  واأن  ح�سرتكم،  يف  ن��ك��ون 

بافتتاح  جاللتكم،  تف�سلتم  وق��د  وال��ع��رف��ان،  ال��والء  اآي��ات 

التا�سع ع�سر، وقدمتم  االأم��ة  ملجل�س  العادية  ال��دورة غري 

خطبة العر�س، عنوانا ملرحلة تتجدد من العطاء، وتوجيها 

وتاأكيدا على م�سالح االأردنين وثوابت االأمة.

انعقاد  جاء  فقد  و�سعوبته،  الظرف  دقة  من  وبالرغم 

جمل�س االأمة التا�سع ع�سر، اإنفاذا لال�ستحقاق الد�ستوري، 

وت��ك��ري�����س��ا ل��ن��ه��ج دول���ة امل��وؤ���س�����س��ات و���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون على 

م�سريتنا  وت��ط��وي��ر  ا���س��ت��ك��م��ال  الإرادة  وت���اأك���ي���دا  ال������دوام، 

الدميقراطية، وخدمة االأردن الغايل، و�سعبه الويف. وهذا 

التحديات  ال��دوام، ال تثنيه الظروف وال  االأردن على  داأب 

القانونية  قواعده  واحرتام  الالزمة،  القرارات  اتخاذ  عن 

وجناح  و�سالمة  بخري  اال�ستحقاق  فاأمتمنا  والد�ستورية؛ 

بحمد اهلل، وحكمة جاللتكم.

اال�ستحقاق  ه��ذا  برهن  اجلاللة؛لقد  �ساحب  �سيدي 

والتزامه  بالدميقراطية،  �سعبكم  اإمي��ان  على  الد�ستوري 

االأردن،  و�سابات  �سباب  اإرادة  ظهرت  وقد  الد�ستور،  ب��روح 

اإىل  نتائجها  واأف�ست  منهم،  ع��دد  اأك��ر  تر�سح  خ��الل  من 

متثيلهم يف �سفوف ال�سلطة الت�سريعية.

املئوية  عتبة  على  االأم��ة،  جمل�س  انعقاد  ياأتي  وال��ي��وم، 

العريقة  بجذورها  الرا�سخة  دولتنا  م�سرية  من  الثانية 

وامل�ست�سرفة للم�ستقبل الواعد املبارك، بعون اهلل وتوفيقه، 

ب��اأن��ن��ا ن�ستظل ب��ال��ع��ب��اءة  ب��اأ���س��ره��ا،  ون��ح��ن ن��ف��اخ��ر ال��دن��ي��ا 

واالأج��داد،  االآب��اء  االأطهار، على عهد  البيت  الآل  ال�سريفة 

جنود ر�سالة احلق واخلري، ترتفع هاماتنا اعتزازا وفخارا 

ب��اق��ت��دار  ال��دف��ة  مي�سك  ال���ذي  امل��ف��دى،  ومليكنا  ب��ق��ائ��دن��ا 

ال  مطمئن،  وقلب  واإ���س��رار،  ثابتة  بخطى  امل�سرية  ويقود 

ي�سغله اإال خري �سعبه وعز وطنه وخدمة اأمته.

وال��داين  القا�سي  �سهد  اجلاللة؛لقد  �ساحب  �سيدي 

وخ��الل  ال�سعبة،  املحطات  ك��ل  يف  وعزميتكم،  بحكمتكم 

جائحة كورونا التي اجتاحت العامل واأ�سغلت النا�س، كانت 

بو�سلة  املتتالية،  الرا�سدة  وتوجيهاتكم  ال�سامية  اأوامركم 

للم�سار ال�سحيح.

القطاع  باأ�سرها لدعم  الدولة  يا موالي،  فقد وجهتم، 

اأداء واجبه، وعلى  ال�سحي، وعززمتوه بكل ما ميكنه من 

اأع��ل��ى م�����س��ت��وى، ووج��ه��ت��م الإق��ام��ة م��رك��ز وط��ن��ي ملكافحة 

االأوبئة واالأمرا�س ال�سارية، والإن�ساء امل�ست�سفيات امليدانية 

املدنية والع�سكرية، ودعمتم جاللتكم ال�سناعات الدوائية 

من  ال��ك��ث��ري  فتحولت  وال�����س��ح��ي��ة،  الطبية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات 

التحديات الع�سيبة، اإىل فر�س واعدة م�سرقة.

���س��ي��دي ���س��اح��ب اجل����الل����ة،اإن ت��وج��ي��ه��ات��ك��م ال�����س��ام��ي��ة 

اأث��ن��اء  االأزم����ة  اإدارة  ع��ل��ى  للقائمن  احلثيثة  ومتابعتكم 

لل�سيطرة  و���س��وال  ل��ه��ا  ال��ت�����س��دي  ع��ل��ى  للعمل  اجل��ائ��ح��ة 

عليها باإذن اهلل، رافقها حر�سكم على اال�ستمرار يف حماية 

اأوام��ر جاللتكم  فكانت  كافة،  الوطني  االقت�ساد  قطاعات 

ب��و���س��ع اخل��ط��ط وب���رام���ج ال��ع��م��ل وال����ق����رارات امل��درو���س��ة 

اململكة  ت��ع��زي��ز خم��زون��ات  خ���الل  م��ن  للتطبيق  وال��ق��اب��ل��ة 

ا�سرتاتيجيا  مركزا  االأردن  جلعل  والعمل  اال�سرتاتيجية، 

اإيالء  الأهمية  جاللتكم  وتاأكيد  اأجمع،  لالإقليم  للتخزين 

املنا�سبة  ال��رع��اي��ة  وال��ن��ق��ل،  وال��زراع��ة  ال�سناعة  قطاعات 

راأ�سها االأمن  املنعة الوطنية وعلى  اأجل تعزيز قواعد  من 

الغذائي، ما حدا بكل اأردين اأن ي�سعر باالعتزاز واالفتخار 

م�سونة  ك��رام��ة  ل��ه  كاإن�سان  وبقيمته  واإجن���ازات���ه،  بوطنه 

وموفورة، حتت ظل قيادة حمبة وملهمة، ال ترتك �ساردة 

وال واردة اإال عاجلتها، مل�سلحة �سعبها ووطنها واأمتها.

اإن ال�سراكة احلقيقية، هي اأ�سل العالقة بن القطاعن 

رافقت م�سرية  اأ�سيلة،  اأردنية  واخلا�س، وهي �سفة  العام 

االقت�سادية  واملوؤ�س�سات  املن�ساآت  �سيدت  وبف�سلها  البناء. 

الت�ساركية  قاعدة من  االإجن��ازات، على  الكرى، وحتققت 

والتكامل والتوازن.

لال�ستمرار  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ليمكن  االأوان،  اآن  وق��د 

والأخذ  وثقة،  ومرونة  م�سوؤولية  بكل  الوطني  دوره  بتبوء 

دوره املنا�سب يف قيادة االقت�ساد وت�سغيل االأردنين، تدعمه 

وحتفزه اإدارة عامة، كفوؤة وموؤهلة ونزيهة، تفعل ال�سراكة 

بن القطاعن، لبث احليوية يف االقت�ساد، وتوفري فر�س 

والعمل،  واخل��ط��ط  ال��رام��ج  وم��وا���س��ل��ة  الأب��ن��ائ��ن��ا،  العمل 

وحتفيز التنمية االقت�سادية، يف املحافظات كافة.

����س���ي���دي ����س���اح���ب اجل������الل������ة؛مل ت��ق��ت�����س��ر ج���ه���ودك���م 

وت��وج��ي��ه��ات��ك��م ع��ل��ى ح��م��اي��ة اأم�����ن االأردن�����ي�����ن ال�����س��ح��ي 

منذ  اإرادت���ك���م،  ك��ان��ت  ب��ل،  فح�سب،  اجل�سدية  و�سالمتهم 

وحماية  اخل��دم��ات  حت�سن  ع��ل��ى  حت��ث  االأوىل،  اللحظة 

وموا�سلة  التعليم  حق  مقدمتها  ويف  االأ�سا�سية،  احلقوق 

احلديثة  التعليمية  البدائل  فجاءت  العلمي،  التميز  دعم 

ال  وال��ذي  واجل��ام��ع��ي،  املدر�سي  التعليم  دمي��وم��ة  ل�سمان 

زال  وم��ا  وال��ت��ط��وي��ر،  والتح�سن  التجويد  مو�سع  ي���زال 

والتعليم،  للعلم  االأردن منارة  يبقى  العمل م�ستمرا، حتى 

ع�سيا على اأي ظرف، وقادرا با�ستمرار على اأن يزود اأبناءه 

للم�ستقبل،  ذخ��رية  من  يحتاجونه  مبا  و�ساباته  و�سبابه 

ليوا�سلوا  الدائم،  الوطن، ودعمه  اآمال قائد  فهم مو�سع 

الثانية،  الغايل، يف مئويته  االأردن  البناء، وليكون  م�سرية 

راي���ة واأم���ان���ة، ق���دوة واأمن���وذج���ا، وع��ن��وان ف��خ��ر واع��ت��زاز، 

الأبنائه واأبناء اأمته.

���س��ي��دي ���س��اح��ب اجل���الل���ة؛واحل���دي���ث ع���ن ال��ف��خ��ر، يا 

 – البا�سلة  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  ب��ذك��ر  اإال  يكتمل  ال  م���والي، 

درع  االأم��ن��ي��ة،  واأج��ه��زت��ن��ا   ،- امل�سطفوي  ال��ع��رب��ي  اجلي�س 

القائد  اع��ت��زاز  وم�سدر  وا�ستقراره،  اأمنه  و�سياج  الوطن 

االأع��ل��ى وق���رة ع��ن �سيد ال��ب��الد وم��و���س��ع االأم����ل ومعقد 

الرجاء.

االأم��ن��ي��ة، حتت  واأج��ه��زت��ن��ا  ال��ع��رب��ي  �سطر جي�سنا  وق��د 

قيادة جاللتكم املظفرة، اأبهى �سور االإخال�س والت�سحية 

ا�ستحقاقات  م��ن  ال��ع��ام،  ه��ذا  �سهده  م��ا  وال��ت��ف��اين، خ��الل 

عاملن  دائ��م��ا،  بهم  كعهدكم  فكانوا  واأزم����ات،  و�سعوبات 

ومتقاعدين، خري �سند وظهري لوطنهم و�سعبهم، وم�سكاة 

ال��وط��ن وت�سد كيد  ال���دروب وحتمي  ن��ور ون���ار، تنري  م��ن 

امل�سللن.

اإن روح اجلندية واالنتماء، التي يزهو بها حملة ال�سعار 

من جنود الوطن وحماته، هي روح وطنية عامة، تتجلى يف 

كل ميدان من ميادين العمل والعطاء.

وهذه الروح املتفانية، روح الت�سحية والفداء واالإيثار، 

كافة ومن كل  الوطن  االأردن��ي��ون جميعا، من عمال  مل�سها 

م��واق��ع��ه��م ع��ل��ى ام���ت���داد ال��وط��ن ال��ع��زي��ز، ول����دى اجلي�س 

االأب���ي�������س، م���ن اأط���ب���اء ومم��ر���س��ن وع��ام��ل��ن يف خمتلف 

ق��ط��اع��ات ال�����س��ح��ة؛ وم���ا ق��دم��وه م��ن ج��ه��ود ال حم���دودة، 

وت�����س��ح��ي��ات ك��ب��رية، جت��ل��ت، ب��ارت��ق��اء ك��وك��ب��ة م��ن ���س��ه��داء 

ع��اه��دوا اهلل عليه، وم��ا بدلوا  م��ا  ال��واج��ب، مم��ن �سدقوا 

تبديال.

اعتبار،  كل  على  واالإخ��ال���س  اجلندية  روح  �سمت  لقد 

وك����ان االأردن����ي����ون االأوف����ي����اء، يف ك���ل م���ي���دان م���ن م��ي��ادي��ن 

ال��واح��د،  اجل�سد  كمثل  وتراحمهم،  ت��واده��م  يف  ال��واج��ب، 

وقدموا، اأبهى �سور الت�سامن والتكافل.

اإذ جندد العهد جلاللتكم، ول�سعبكم االأبي، فاإننا  واإننا 

بواجباتنا،  والقيام  عملنا  مبوا�سلة  م��والي  يا  نعاهدكم 

اإيثار  بكل ما تقت�سيه روح اجلندية ومعاين املواطنة، من 

واالأردنيات،  االأردنين  لكل  اخلري  ليتحقق  وتفان  ووحدة 

الق�سائية من  ال�سلطة  فتن�سب جهودنا جميعا على دعم 

الآف��ة  يبقى  ف��ال  �سيادته،  وتعزيز  ال��ق��ان��ون  حماية  خ��الل 

ويطال  م�سونا،  العام  امل��ال  ويظل  بها،  ترتع  بيئة  الف�ساد 

ما  باالعتداء عليه، وهو  نف�سه  له  ت�سول  احل�ساب كل من 

ي�ستدعى اأن يكون عملنا من�سبا على الرقابة والت�سريع يف 

اإطار من الت�ساركية والتكامل بن ال�سلطات الثالث، بكل 

�سفافية مع حتل باملكا�سفة، وحر�سا على االإجناز، وبعيدا 

اأراد ويريد �سيد البالد  عن امل�سالح الذاتية ال�سيقة، كما 

وقائدها.

القد�س  املقد�سات؛اإن  وحامي  الو�ساية  �ساحب  �سيدي 

ق�����س��ي��ت��ه��ا وق�سية  ال��ت��ي حت��ي��ا يف وج���دان���ك���م، وحت��م��ل��ون 

ناب�سة  �ستظل  وت��رح��ال��ك��م،  حلكم  يف  ال��ع��ادل��ة  فل�سطن 

اأردين.  كل  ووج���دان  و�سمري  االأردن��ي��ة،  ال�سيا�سة  قلب  يف 

و�ستبقى موؤ�س�سات الوطن كافة، �سندا دائما، لكل جهودكم 

مليكنا  باأن  موالي،  يا  عاليا،  روؤو�سنا  نرفع  واأننا  املباركة، 

على  التاريخية،  الها�سمية  الو�ساية  �ساحب  هو  املفدى 

نقبل  ال  التي  القد�س  يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات 

ال  كما  القائم،  والقانوين  التاريخي  بو�سعها  م�سا�س  اأي 

نقبل اأي �سراكة اأو تق�سيم للم�سجد االأق�سى وكامل احلرم 

عن  بدفاعكم  جاللتكم،  خلف  ونقف  ال�سريف،  القد�سي 

ق�سيتنا املركزية، فل�سطن.

ال�سبب  ب���اأن  ال�����س��ام��ي،  نطقكم  ج���اء يف  وك��م��ا  ون���وؤك���د، 

اال�ستقرار،  وغياب  لل�سراع  رهينة  املنطقة  لبقاء  الرئي�س 

الفل�سطيني  ال�سعب  وح��رم��ان  االح���ت���الل،  ا���س��ت��م��رار  ه��و 

ال��دول��ة  بقيام  واملتمثلة  وامل�����س��روع��ة  ال��ع��ادل��ة  حقوقه  م��ن 

على  للحياة  والقابلة  ال�سيادة،  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعا�سمتها القد�س 

ال�سرقية.

�سيدنا وموالنا؛اإن جمل�س االأعيان، يا موالي، يعاهدكم 

اأردنين متكاتفن  اأن يظل كما عهدمتوه وكما عرفتموه، 

بوطننا  نفخر  ع��زمي��ة،  واأ���س��ح��اب  ع��زم  اأه��ل  مت�سافرين، 

ونرفع هاماتنا عاليا عزا مبليكنا املفدى، و�سمو ويل عهده 

�سروح  ال�سامية  وبتوجيهاتكم  مبعيتكم  نبني  االأم����ن، 

وازده���اره، خلف  رفعته  اأج��ل  كلل من  ونعمل بال  الوطن، 

البيت  اآل  ظالل  ويف  وامللهمة،  امللهمة  الها�سمية  قيادتكم 

االأطهار.

وال�سالم على جاللة �سيدنا املفدى ورحمة اهلل وبركاته.

موالنا املعظم«.

رد جمل�س النواب:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وال�������س���الة وال�������س���الم ع��ل��ى ال��ن��ب��ي ال��ع��رب��ي ال��ه��ا���س��م��ي 

االأمن،،،

�سيدي �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين 

ابن احل�سن، حفظة اهلل واأيده بحوله وقوته ون�سره.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ال�سامي  مقامكم  م��ن  ن��ت��ق��دم  اأن  م���والي  ي��ا  ي�سرفني 

بافتتاح  تف�سلكم  ع��ل��ى  واالع���ت���زاز  ال��ف��خ��ر  م��ع��اين  ب��اأرف��ع 

بخطبة  ع�سر  التا�سع  االأم��ة  ملجل�س  العادية  غري  ال���دورة 

العر�س ال�سامية، التي جاءت لتقوي عزميتنا على مواجهة 

التحديات وموا�سلة م�سرية اخلري والعطاء.

�صاحب اجلاللة،،،

ن��ق��ف ب���ن ي����دي ج��الل��ت��ك��م وق����د اك��ت��م��ل اال���س��ت��ح��ق��اق 

�سعبكم  اخ��ت��ار  اأن  ب��ع��د  ال�����س��ام��ي��ة  بخطبتكم  ال��د���س��ت��وري 

االأردين الويف الكرمي ممثليه اإىل املجل�س النيابي التا�سع 

ع�سر معرا عن وعيه مبكانته يف د�ستور بلده، الذي جعل 

االأوىل  ال��وط��ن  مبئوية  حمتفيا  لل�سلطات  م�����س��درا  منه 

م�ست�سرفا م�ستقبله بعزم وثبات ووالء.

تلك هي احلقيقة التي عرمت عنها يف خطبة العر�س، 

�سعبها  م��ن  امل�ستمدة  الفتية  ال��دول��ة  ق��وة  ت��وؤك��دون  واأن��ت��م 

وحدته  وم��ن  وت�سميم  ب����اإرادة  ق��دم��ا  امل�سي  على  ال��ق��ادر 

ومكانته  الرائدة،  موؤ�س�ساته  واإجنازات  الرا�سخة  الوطنية 

ب��ق��ائ��د  ي���ف���خ���رون  وه����م  واالأمم،  ال�����س��ع��وب  ب���ن  امل����ق����درة 

م�����س��ريت��ه��م ال����ذي ي���رى ف��ي��ه امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل وق��ي��ادات��ه 

املحبة  ل��واء  يرفع  زعيما  الدولية  ومنظماته  وحكوماته 

وال��ت�����س��ام��ح وال���وئ���ام وال�����س��الم، وي��اأن��ف ال��ع��ن��ف واالإره����اب 

املعتدل  االإ�سالم  �سورة  عن  مدافعا  وال��ع��دوان  والتع�سب 

اأرجاء الدنيا مما اعرتاها من ت�سويه وتزوير  و�سمعته يف 

واعتداء.

�سيدي �ساحب اجلاللة املفدى،،،

العزيز  بلدنا  الطريق حلا�سر  لنا خارطة  ر�سمتم  لقد 

دقيقا،  وا���س��ح��ا  و�سفا  ال��ت��ح��دي��ات  وو�سفتم  وم�ستقبله، 

االأردين حم��ورا  االإن�����س��ان  التي ت�سع  االأول��وي��ات  وح��ددمت 

عمل  وب��رام��ج  خطط  من  بها  يرتبط  ما  لكل  وغاية  لها، 

ال��ق��ط��اع  م��ع  ف��اع��ل��ة  و���س��راك��ة  للتطبيق،  ق��اب��ل��ة  وق�����رارات 

جائحة  الأزم��ة  الت�سدي  ثنائية  على  كلها  تقوم  اخل��ا���س، 

الوطني وحتويل تلك  كورونا وتبعاتها وحماية االقت�ساد 

يف  اإليها  النظر  وجهتم  التي  كتلك  فر�س  اإىل  التحديات 

واملعدات  والدوائية  الغذائية  وال�سناعات  الزراعي  املجال 

الطبية، ف�سال عن فتح اآفاق االإبداع واالخرتاع واالبتكار 

ال�سنوات  خالل  اأظهروا  الذين  وبناته،  االأردن  اأبناء  اأم��ام 

عامل  يف  واالن��دم��اج  بالتعامل  الفائقة  ق��درات��ه��م  املا�سية 

اإىل ج��ان��ب حت�سن  امل��ع��ل��وم��ات  االت�����س��االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

والنقل  والتعليم  ال�سحة  ق��ط��اع��ات  وت��ط��وي��ر  اخل��دم��ات 

الواعدة يف  القطاعات  وال�سياحة، وغريها من  وال�سناعة 

اأردن البذل والعطاء.

�سدق  بكل  اأق��ول  اأن  اجلاللة  �ساحب  يا  يل  وا�سمحوا 

واأم���ان���ة اإن����ه م��ا م��ن ���س��ع��ب يف ال��دن��ي��ا ك��ل��ه��ا ي��رت��ب��ط مثل 

االأمنية  واأج��ه��زت��ه��م  امل�سلحة  قواتهم  بعقيدة  االأردن��ي��ن 

فهم االآباء واالأبناء واالأخوة واالأخوات، الذين يذودون عن 

االأعلى  املثل  وا�ستقراره وتقدمه ومنائه وهم  بلدهم  اأمن 

يف الكفاءة واالقتدار واالإيثار وال�سرف كيف ال وقد ولدوا 

امل�سروع  وم��ب��ادئ  قيم  وم��ن  امل�سطفوي  اجلي�س  رح��م  من 

االأعلى  لقائدهم  والرفاق  االأحبة  وهم  العربي  النه�سوي 

عاملن  ي�ستحقونها  ال��ت��ي  ال��رع��اي��ة  ك��ل  مينحهم  ال���ذي 

ومتقاعدين.

�صاحب اجلاللة،،،

اأما ق�سية فل�سطن التي ت�سكن قلبكم الكبري ووجدان 

القول  قطعتم  فقد  جميعا،  االأردنين  وقلوب  الها�سمين 

املرابط  ال�سامد  االأب���ي  �سعبها  وح��ق  عدالتها  يف  الف�سل 

ال�سريف  ال��ق��د���س  بعا�سمتها  امل�ستقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  يف 

مقد�ساتها  على  الها�سمية  بالو�ساية  عنها  تدافعون  التي 

االإ���س��الم��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة ومب��واق��ف��ك��م ال��ق��وم��ي��ة احل��ازم��ة 

باعتبارها  والدينية،  والقانونية  التاريخية  وم�سوؤولياتكم 

عنوانا لل�سالم الذي لن يتحقق من دون االعرتاف بتلك 

م�سا�س  اأي  جت���اه  ال�����س��ارم  موقفكم  ع��ن  ف�سال  احل��ق��وق 

اأن  على  جاللتكم  وتاأكيد  والقانوين،  التاريخي  بو�سعها 

ال�سراكة  ال�سريف ال يقبل  امل�سجد االأق�سى وكامل احلرم 

وال التق�سيم وتلك املواقف هي يف �سمري االأردنين جميعا 

وح��دة  ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�سعب  م��ع  جتمعهم  ال��ذي��ن 

الهدف وامل�سري.

�صاحب اجلاللة،،،

ال�سامية،  توجيهاتكم  عاليا  يقدر  ال��ن��واب  جمل�س  اإن 

وهو ملتزم اأمام اهلل ثم اأمام جاللتكم و�سعبكم الويف، اأنه 

واأبعاد  معان  من  فيها  وم��ا  التوجيهات  تلك  من  �سيجعل 

مل�����س��ريت��ه ال��ن��ي��اب��ي��ة، م��درك��ن طبيعة ال��ت��ح��دي��ات  ن��را���س��ا 

الواجب  يفر�سه  وم��ا  الغايل  بلدنا  تواجه  التي  واالأع��ب��اء 

تقوم  ت�ساركية  من  االأردن��ي��ة  للدولة  العليا  امل�سالح  جتاه 

قواعد  وف��ق  ال�سلطات،  ب��ن  امل��ت��وازن  الف�سل  ق��اع��دة  على 

الف�ساد  وحم��ارب��ة  ال��ق��ان��ون  و���س��ي��ادة  وامل�����س��اءل��ة  ال�سفافية 

وتاأكيد مبداأ حرمة املال العام.

الذاتية  املنافع  عن  بالتعايل  املعظم  م��والي  نعاهدكم 

وامل�����س��ال��ح ال�����س��ي��ق��ة ال جم��ام��ل��ن وال م��غ��ال��ي��ن يف احل��ق 

كيف  الها�سمية  املدر�سة  ه��ذه  من  تعلمنا  وق��د  وال�سواب، 

االإن�سان،  كرامة  وت�سان  ال�سروح  وتبنى  االأوط��ان  حتمى 

واإنا على العهد باإذن اهلل ما�سون ملتزمون.

و�سعبكم  االأم��ن  ومليكه وويل عهده  االأردن  اهلل  حمى 

الكرمي،،،

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

وح�سر تالوة الرد على خطاب العر�س ال�سامي رئي�س 

ال������وزراء، ورئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي، ورئ��ي�����س املحكمة 

ال��د���س��ت��وري��ة، ورئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، ووزي���ر 

ال�سوؤون ال�سيا�سية والرملانية

الفايز: مجلس األمة التاسع عشر جاء إنفاذا لالستحقاق الدستوري

العودات: مدركون طبيعة التحديات واألعباء التي تواجه بلدنا الغالي
الملك يستمع إلى رد مجلس األمة على خطاب العرش السامي
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اتفاقية لتوفير100 فرصة عمل 
في كارفور األردن

الملك يزور البحرين اليوم 

 مذكرة تفاهم بين شركتي تطوير 
وادي عربة وسيدني لأللبسة

 المفوضية السامية ترحب بتمديد 
صالحية وثائق الالجئين وطالبي اللجوء

المستشفى يحتوي على 408 أسرة منها 84 للعناية الحثيثة

الملك يفتتح مستشفى عمان الميداني المخصص لكورونا

23 وفاة و2152 إصابة جديدة 

عضو في لجنة األوبئة:الساللة الجديدة من »كورونا« تنتقل بشكل أسرع

 المجلس القضائي يقر استراتيجية النيابة العامة لألعوام 2021 -2025

 القطامين يؤكد دعم الحكومة لتعزيز االستثمار في البورصة وإعادة تنشيط السوق المالي

االنباط- عمان

الثاين،  امللك عبداهلل  افتتح جاللة   

امليداين  عمان  م�شت�شفى  الأح��د،  ام�س 

ال���ت���اب���ع ل������وزارة ال�����ش��ح��ة وامل��خ�����ش�����س 

امل�شابني بفريو�س كورونا. ل�شتقبال 

واط������ل������ع ج����الل����ت����ه ع����ل����ى اأق���������ش����ام 

وجت���ه���ي���زات امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، ال����ذي اأن�����ش��ئ 

داخ��ل ح��رم م�شت�شفى  ي��وم��اً   30 خ��الل 

مرت   6800 مب�����ش��اح��ة  ح���م���زة،  الأم�����ري 

 84 اأ�����ش����رة، م��ن��ه��ا   408 م���رب���ع، وي�����ش��م 

�شريراً  و140  احلثيثة،  للعناية  �شريراً 

للعزل.

اإيجاز من  اإىل  امللك  وا�شتمع جاللة 

عبيدات،  نذير  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر 

اأن�����ش��ئ وف��ق��اً  اأك����د ف��ي��ه اأن امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 

توا�شل  فيما  اجل��ودة،  معايري  لأح��دث 

ميدانية  م�شت�شفيات   3 اإن�شاء  ال���وزارة 

يتوقع  والعقبة،  اإرب��د ومعان  اأخ��رى يف 

اإجنازها خالل الفرتة املقبلة.

وب���ح�������ش���ب ع����ب����ي����دات، ف������اإن ال���ق���درة 

امليدانية  للم�شت�شفيات  ال�شتيعابية 

���ش��ري��راً،   1174 اإىل  ���ش��ت�����ش��ل  الأرب����ع����ة 

248 �شريراً للعناية احلثيثة، مما  منها 

امل�شت�شفيات  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط  �شيخفف 

املر�شية  للتعامل مع احلالت  الأخرى 

العادية.

عمان  م�شت�شفى  مدير  لفت  ب��دوره، 

امل��ي��داين ال��دك��ت��ور خ��ل��دون ع��الوي اإىل 

التجهيزات  بجميع  زود  امل�شت�شفى  اأن 

وال������ك������وادر ال���ط���ب���ي���ة وال���ت���م���ري�������ش���ي���ة 

حثيثة  عناية  اأجهزة  وي�شم  والإداري��ة، 

اأوك�شجني. وخطوط 

وي���ع���د م�����ش��ت�����ش��ف��ى ع���م���ان امل���ي���داين، 

اململكة  يف  اف��ت��ت��اح��ه  مت  ال���ذي  ال��ث��ال��ث 

حيث  “كورونا”،  ب���  امل�����ش��اب��ني  ل��ع��الج 

املا�شية  الأ�شابيع  افتتح جاللته خالل 

يف  ع�����ش��ك��ري��ني  م��ي��دان��ي��ني  م�شت�شفيني 

الزرقاء واإربد.

وح�����ش��ر الف���ت���ت���اح رئ��ي�����س ال������وزراء، 

ورئ���ي�������س ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي، 

لل�شيا�شات. امللك  وم�شت�شارة جاللة 

االنباط-عمان

لالأوبئة  الوطنية  اللجنة  ع�شو  ق��ال 

اجلديدة  ال�شاللة  اإن  ه��الل��ة،  اأب��و  منري 

م��ن ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، ح��دث��ت 

ال�شطحية  الربوتينات  على  تغريات  بعد 

للفريو�س.

ه����الل����ة  عرب” ق��ن��اة  اأب������و  واأ������ش�����اف 

اململكة”، اأن ال�شاللة اجلديدة للفريو�س 

ما  اأ�شرع؛  ب�شكل  الإن�شان  خاليا  تهاجم 

يوؤدي اإىل انت�شاره ب�شكل اأ�شرع.

ال��ت��ق��اري��ر  اأن  اإىل  ه��الل��ة  اأب����و  واأ����ش���ار 

اأقل  ال�شاللة  هذه  اإن  تقول  الربيطانية 

خ���ط���ورة ع��ل��ى الإن�������ش���ان م���ن ال��ف��ريو���س 

“يطمئن  اأن��ه  اإىل  لفتا  حاليا،  امل��ع��روف 

اللحظة”. لغاية 

الربوتينات  على  التطور  ه��ذا  “لكن 
املطاعيم  فعالية  على  �شيوؤثر  ال�شطحية 

خ�����ش��و���ش��ا م��ط��ع��وم م���ودي���رن���ا وف���اي���زر-

اأج��ري��ت  امل��ط��اع��ي��م  )...(ه�����ذه  بايونتيك 

ال�شطحية”،  ال��ربوت��ي��ن��ات  ع��ل��ى  لتعمل 

وفق اأبو هاللة.

امل��خ��ت��ربات  ال��ع��ام��ل��ني يف  اأن  واأو����ش���ح 

يجب اأن ير�شدوا هذه ال�شاللة، واأ�شاف 

ال�����ش��ح��ي��ة  ال����ك����وادر  ت���ق���وم  اأن  “ناأمل 
اإذا ما  مل��ع��رف��ة  ال�����ش��الل��ة  مب��راق��ب��ة ه���ذه 

كانت موجودة يف الأردن اأو ل )...( يجب 

بهذه  ت�شخي�شه  يتم  مري�س  اأي  ���ش��وؤال 

التي  وال���دول  ال�شفر  ت��اري��خ  ع��ن  ال��ف��رتة 

زارها بالفرتة لأخرية “.

قال  الأردن  يف  ال��وب��ائ��ي  الو�شع  وع��ن 

يف  اإن��ه  ل��الأوب��ئ��ة  الوطنية  اللجنة  ع�شو 

ع��دد  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  م�����ش��ت��م��ر،  حت�����ش��ن 

احل��الت  ع��دد  واأن  تناق�س،  يف  احل���الت 

التي تدخل اإىل امل�شت�شفيات تقل.

اأو�شح  للفريو�س  امل�شاد  اللقاح  وع��ن 

اأبو هاللة اأن احلديث يدور عن و�شولها 

نهاية كانون الأول/ يناير اأو بداية �شهر 

فايزر،  �شركة  من   2021 فرباير  �شباط/ 

قبل و�شولها يف  ما  املتوقع يف  وك��ان من 

نهاية ال�شهر احلايل.

ع��ن  را�����ش����ي����ني  غ�����ري  “نحن  وق��������ال 

م��ن  دول  اأن  خ�����ش��و���ش��ا  ال���ت���اأخ���ري  ه����ذا 

مثل  بها  متوفر  ال��ل��ق��اح  اأ���ش��ب��ح  املنطقة 

ال�شعودية”.

للغذاء  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  واأ���ش��اف 

وال���������دواء جت�����ري درا�����ش����ة ع���ل���ى ال��ل��ق��اح 

جيدة  ك��م��ي��ات  ت��وف��ري  متوقعا  ال�شيني، 

خ���الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ل��ت�����ش��اع��دن��ا على 

اإنهاء اجلائحة يف الأردن  

 23 الأح����������د،  الأردن،  يف  ���ج���ل���ت  و����شُ

وف���اة ب��ني امل���ش��اب��ني ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

اإ�شابة جديدة؛ لي�شل   2152 امل�شتجد، و 

العدد الإجمايل للحالت املوؤكد اإ�شابتها 

حول  اإعالمي  موجز  وفق   ،274949 اإىل 

ال���ف���ريو����س ����ش���ادر ع���ن رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء 

ووزارة ال�شحة.

وارت���ف���ع اإج���م���ايل ع���دد ال��وف��ي��ات بني 

امل�شابني بالفريو�س اإىل 3568، بعد وفاة 

23 م�شابا.

وتوزعت الإ�شابات املحلية على “762 

614 يف  ال��ع��ا���ش��م��ة ع���ّم���ان،  يف حم��اف��ظ��ة 

اإربد، منها 62 يف الرمثا، 144 يف البلقاء، 

يف   75 ع���ج���ل���ون،   82 ال�����زرق�����اء،  يف   125

املفرق، 74 يف جر�س، 73 يف العقبة، 58 يف 

 43 48 يف ماأدبا،  54 يف الطفيلة،  الكرك، 

يف معان، منها 3 يف البرتا.”

دِخ����ل����ت 
ُ
وب���ل���غ ع�����دد احل�������الت ال���ت���ي اأ

املعتمدة  امل�شت�شفيات  يف  للعالج  الأح��د، 

ع����دد  اإج������م������ايل  ل���ي���ب���ل���غ  ح�����ال�����ة؛   102

ال��ع��الج يف  تتلّقى  التي  امل��وؤك��دة  احل��الت 

1037 حالة. امل�شت�شفيات حالّياً 

وو����ش���ل اإج���م���ايل ع���دد اأ����ش���ّرة ال��ع��زل 

امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت 

ال�شبت  ليوم  باإ�شابتها  وامل�شتبه  املوؤّكدة 

بلغ  فيما   ،%22 اإ�شغال  بن�شبة   ،954 اإىل 

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

امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت 

بن�شبة   ،323 باإ�شابتها  وامل�شتبه  املوؤّكدة 

.%35 اإ�شغال 

التنّف�س  اأج���ه���زة  ع���دد  اإج���م���ايل  وب��ل��غ 

امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  ال�شطناعي 

للحالت املوؤّكدة وامل�شتبه باإ�شابتها ليوم 

.%17 142 بن�شبة اإ�شغال  ال�شبت 

م��ن  ج����دي����دة  ح����ال����ة   129 وغ����������ادرت 

حالت  ع��دد  وبلغ  املعتمدة،  امل�شت�شفيات 

وامل�شت�شفيات  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال�شفاء 

ح���الت  اإج����م����ايل  ل��ي�����ش��ل  ح���ال���ة،   3980

يبلغ  فيما  ح��ال��ة،   243106 اإىل  ال�شفاء 

 28257 ع���دد احل����الت ال��ن�����ش��ط��ة ح��ال��ّي��ا 

حالة.

خم��ربّي��اً،  فح�شاً   18536 اإج���راء  ومت 

ل���ي�������ش���ب���ح اإج������م������ايل ع�������دد ال���ف���ح���و����س 

ن�شبة  ت�شل  وب��ذل��ك  فح�شا،   2962873

اإىل نحو  الأح����د  الإي��ج��اب��ّي��ة  ال��ف��ح��و���س 

.%11.61
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امل��ج��ل�����س  ان  ق�������ش���ائ���ي  م�������ش���در  ق�����ال   

ال��ق�����ش��ائ��ي اق���ر ب��ج��ل�����ش��ت��ه ال��ت��ي ان��ع��ق��دت 

ال�����ش��ب��ت ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 

لالأعوام 2021 -2025.

تهدف  ال�شرتاتيجية  ان  امل�شدر  وبني 

النيابة  دور  وتفعيل  اىل تطوير  للو�شول 

�شيادة  بفر�س  املتمثلة  واهدافها  العامة 

القانون وحتقيق العدالة والمن وال�شلم 

واملبادرات  للتوجهات  كرتجمة  املجتمعي 

امل��ل��ك��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة ال���ت���ي ت���رك���ز ع���ل���ى ان 

الركيزة  يعترب  الق�شائي  اجلهاز  تطوير 

القانون. �شيادة  الأ�شا�شية لتعزيز 

وك��������ان رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س ال���ق�������ش���ائ���ي 

رئ��ي�����س حم��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ق���د ق���ام يف 11 

تلك  لإع����داد  جل��ن��ة  بت�شكيل  امل��ا���ش��ي  اآب 

النيابة  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���ش��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

العدل  وزارة  ع��ام  اأم��ني  وع�شوية  العامة 

واأم����ني ع���ام امل��ج��ل�����س ال��ق�����ش��ائ��ي وال��ن��واب 

لدى  املوؤ�ش�شي  التطوير  وق�شم  العامون 

الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة يف امل��ج��ل�����س ال��ق�����ش��ائ��ي. 

واخذت اللجنة امل�شكلة على عاتقها و�شع 

اخل���ط���ط ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���الرت���ق���اء ب��ج��ودة 

مراحلها  بجميع  اجلزائية  الدعوى  اإدارة 

تنمية  و  والنهائي(  والب��ت��دائ��ي  )الويل 

وت���ط���وي���ر ال����ق����درات امل��ع��رف��ي��ة لأع�����ش��اء 

ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة وت���ع���زي���ز ال�����ش��م��ان��ات 

وتفعيل  الن�شان  حقوق  باحرتام  الكفيلة 

ا�شتخدام بدائل التوقيف و تعزيز عالقة 

ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة م���ع ال�������ش���رك���اء حم��ل��ي��اً 

الحكام  تنفيذ  اإج��راءات  وتطوير  ودولياً 

والتو�شع  املجتمعية  والعقوبات  اجلزائية 

يف ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واخل���دم���ات 

اللكرتونية.

ال�شرتاتيجية  ان  اىل  ال�شارة  وجتدر 

ع���اجل���ت يف ط���ي���ات���ه���ا ال����ش�������س ال��ع��م��ل��ي��ة 

وامل���ت���اح���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ وت���رج���م���ة خم���رج���ات 

الق�شاء  لتطوير  امللكية  اللجنة  تقرير 

النيابة  ا�شتدامة تطوير اعمال  من حيث 

ال���ع���ام���ة، وم���واك���ب���ة ج��م��ل��ة ال��ت��ع��دي��الت 

جديدة  مفاهيم  ادخلت  التي  الت�شريعية 

يف ال��ق�����ش��اي��ا اجل���زائ���ي���ة م���ث���ل ال���ع���دال���ة 

التوقيف. وبدائل  الت�شاحلية 

ال�شرتاتيجية  �شعت  اخ��ر،  جانب  م��ن 

العامة  النيابة  اعمال  ماأ�ش�شة  زيادة  نحو 

وت��وط��ي��د ال��ع��الق��ة م��ع ك��اف��ة ال�����ش��رك��اء يف 

العلمي  التقدم  وم��واك��ب��ة  ال��ع��دال��ة  ق��ط��اع 

ارتكاب  مكافحة  يف  واأث��ره  والتكنولوجي 

او  الوطني  ال�شعيد  على  �شواء  اجلرمية 

ي�شهم  العابرة للحدود مما  تلك اجلرائم 

الق�شائي  ال��ت��ع��اون  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ف��ع��ي��ل  يف 

ب��ع�����س  م���ع���اجل���ة  ا����ش���اف���ة اىل  ال��������دويل، 

وبع�س  ك��ورون��ا  جائحة  مثل  امل�شتجدات 

ال���ظ���واه���ر اجل���رم���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي 

مثل  املجتمعي  والم��ن  ال�شلم  على  توؤثر 

بالطماأنينة  الرتويع والتخويف وامل�شا�س 

)ال��ب��ل��ط��ج��ة( وح���ي���ازة الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة 

واإط�������الق ال���ع���ي���ارات ال���ن���اري���ة وغ���ريه���ا. 

بانه  امل�����ش��در  م��ن جهة اخ��رى ���ش��رح ذات 

وبنود  تفا�شيل  ك��اف��ة  ن�شر  ق��ري��ب��اً  �شيتم 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى امل��وق��ع الل��ك��رتوين 

ال��راب��ط  خ��الل  م��ن  الق�شائي  للمجل�س 

http://www.jc.jo/ar
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 اأك�����د وزي�����ر ال��ع��م��ل وزي�����ر ال���دول���ة ل�����ش��وؤون 

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

بور�شة  يف  ال�شتثمار  تعزيز  جلهود  احلكومة 

عمان واإعادة تن�شيط ال�شوق املايل، ودعم جهود 

موؤ�ش�شات �شوق راأ�س املال الوطني لتعزيز املناخ 

ال��ب��ور���ش��ة وت��ن��ف��ي��ذ خططها  ال���ش��ت��ث��م��اري يف 

ال�شرتاتيجي�ة.

واأ�شاف خالل زيارته، ام�س الأحد، ملوؤ�ش�شات 

���ش��وق راأ������س امل����ال ال��وط��ن��ي ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا مع 

وبور�شة  املالية،  الأوراق  هيئة  م��ن  امل�شوؤولني 

عمان، ومركز اإيداع الأوراق املالية، وممثلني عن 

قطاع �شوق راأ���س املال الوطني، انه �شيتم قريباً 

التوجه  ه���ذا  بتحقيق  الكفيلة  الآل���ي���ات  اإي��ج��اد 

بالتعاون مع كافة اجلهات ذات العالقة بال�شوق، 

والعمل على اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لتذليل 

وذل��ك  ال��ب��ور���ش��ة،  ن�شاط  تعزيز  اأم���ام  العقبات 

كافة  واأن���واع���ه  باأ�شكاله  ال�شتثمار  تعزيز  لأن 

التي تعمل احلكومة على  الأول���وي���ات  اأح���د  ه��و 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  م��ن  وبتوجيه  حتقيقها 

الثاين ومتابعة حثيثة من رئي�س الوزراء و�شمن 

ي�شاعدنا  ومب���ا  وا���ش��ح��ة،  وروؤي����ة  ا�شرتاتيجية 

اأوج��دت��ه��ا  ال��ت��ي  على جت���اوز الأو����ش���اع ال�شعبة 

اأزم���ة ك��ورون��ا وغ��ريه��ا م��ن الأزم����ات التي م��ّرت 

امل��رج��وة.  الأه�����داف  املنطقة ومب���ا يحقق  ع��ل��ى 

التي تواجه  الفر�س والتحديات  الوزير  وبحث 

موؤ�ش�شات ال�شوق ب�شكل عام وبور�شة عمان ب�شكل 

خا�س اأهم القرتاحات التي ت�شاهم يف مواجهة 

ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات وال��ن��ه��و���س م��ن ج��دي��د ب�شوق 

املرافق  اأه���م  اأح���د  باعتباره  الوطني  امل���ال  راأ����س 

ال�شيولة  ت��وف��ري  على  تعمل  ال��ت��ي  القت�شادية 

وح�����ش��د امل���دخ���رات ال��وط��ن��ي��ة وت��وف��ري التمويل 

للم�شاريع القت�شادية وخا�شة الكربى منها يف 

القطاعني العام واخلا�س، مبا يوؤدي اإىل تعزيز 

النمو القت�شادي امل�شتدام.

القادمة �شوف  الأي��ام  اأن  واأو���ش��ح القطامني 

الهتمام احلكومي  لهذا  واقعيًة  ت�شهد ترجمًة 

وموؤ�ش�شات  املالية  الأوراق  هيئة  توجهات  لدعم 

ال�شوق والبور�شة، وتعزيز تناف�شية ال�شوق املايل 

وفر�س ال�شتثمار فيه، وتعزيز ثقة امل�شتثمرين 

بالبيئة الت�شريعية وال�شتثمارية التي يعمل فيها 

ال�شوق، وجتاوز التحديات التي ُتواجه البور�شة، 

ملا لها من دور كبري يف تعزيز النمو القت�شادي 

وال�شتثمار.

واأب��دى الوزير تقديره للتطور ال��ذي �شهده 

ال��وط��ن��ي على �شعيد تطوير  امل���ال  راأ�����س  ���ش��وق 

وتطبيق  الإل��ك��رتون��ي��ة  والأن��ظ��م��ة  الت�شريعات 

قواعد حوكمة ال�شركات التي �شاهمت يف حتقيق 

املعني  املحور  حتت  الأردن  ملرتبة  كبرية  قفزات 

البنك  ال�شادر عن  الأع��م��ال  يف تقرير ممار�شة 

اخلطط  تطبيق  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ش���ار  ال�����دويل. 

ال�شرتاتيجية التي متت الإ�شارة اإليها من قبل 

الت�شريعية  الأط���ر  لتطوير  ال�شوق  موؤ�ش�شات 

واملمار�شات  امل��ع��اي��ري  اأح���دث  وف��ق  فيه  والفنية 

الدولية �شمن جدول زمني واإطار تنفيذي قابل 

للقيا�س، �شوف يوؤدي اإىل تعزيز م�شرية التطور 

لهذا ال�شوق ويحقق اأهداف هذه املوؤ�ش�شات. كما 

اإطالق نظام الإف�شاح الإلكرتوين  اأن  اإىل  اأ�شار 

امل��ال��ي��ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م���ن   )XBRL(

والبور�شة واعتماده كاآلية ح�شرية لالإف�شاحات 

واخل���دم���ات ل��ل��ج��ه��ات اخل��ا���ش��ع��ة ل��رق��اب��ة هيئة 

الأوراق املالية والذي ميثل خطوة مهمة �شمن 

نهج تعزيز التحول الإل��ك��رتوين من قبل هيئة 

مع  ين�شجم  مبا  عمان  وبور�شة  املالية  الأوراق 

توجه احلكومة لتطبيق احلكومة الإلكرتونية 

وخا�شة  امل��ق��دم��ة  واخل���دم���ات  الأداء  وحت�����ش��ني 

جل��م��ه��ور امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن امل��ح��ل��ي��ني والأج����ان����ب 

ال��ذي  الأم���ر  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  وباللغتني 

يعك�س ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم ن��ح��و حت��ق��ي��ق امل��زي��د 

يف  دوره  وتعزيز  ال�شوق  يف  الثقة  مقومات  م��ن 

القت�شاد الوطني وحتقيق التنمية القت�شادية.

ولفت القطامني اإىل اأنه مت تكليفه من قبل 

ب��اإع��داد درا���ش��ة �شاملة عن واقع  رئي�س ال���وزراء 

�شوق  قطاع  ومنها  قطاعاته  بكافة  ال�شتثمار 

ال�شوق  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  وط��ل��ب  امل��ال��ي��ة  الأوراق 

وممثلي القطاع اإعداد هذه الدرا�شة وت�شمينها 

م���ق���رتح���ات م��ت��ك��ام��ل��ة ع����ن ����ش���وق راأ��������س امل����ال 

والتحديات التي يواجها وكيفية جتاوزها.

كما نوه القطامني اإىل الهتمام الكبري الذي 

اأولته الهيئة بتطوير البنية الت�شريعية املتعّلقة 

امل���ال ب�شكل يكفل ���ش��م��ان حتقيق  راأ�����س  ب�����ش��وق 

الأهداف التي اأُن�شئت من اأجلها، ودرا�شة وتطوير 

تلك الت�شريعات ب�شكل م�شتمر ل�شمان مواءمتها 

وم��واك��ب��ت��ه��ا ل��ت��ط��ّور ���ش��وق راأ�����س امل���ال وم��راق��ب��ة 

العالقة بتطبيق هذه  ذات  التزام كافة اجلهات 

يف  الت�شريعات  تلك  اأ�شهمت  حيث  الت�شريعات، 

توفري �شوقاً مالياً قومياً اآمناً من خالل تطبيق 

وال��ك��ف��اءة وحتقيق  وال��ع��دال��ة  ال�شفافية  م��ب��ادئ 

�شيادة القانون وقواعد احلوكمة.

م�����ن ج���ه���ت���ه، ا����ش���ت���ع���ر����س رئ���ي�������س جم��ل�����س 

ليث  ال��دك��ت��ور  امل��ال��ي��ة  الأوراق  هيئة  مفو�شي 

الهيئة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  العجلوين 

ابتداًء ب�شياغة قانون الأوراق املالية الذي جاء 

لُيحدث نقلة نوعية يف �شوق راأ�س املال الوطني، 

بال�شالحيات  مبقت�شاه  للهيئة  ُع��ه��د  ح��ي��ث 

�شوق  على  والتنفيذي�ة  والتنظيمية  الرقابية 

املالئم  املناخ  توفري  بهدف  الوطني  امل��ال  راأ���س 

لال�شتثمار يف ال�شوق وزي��ادة الثقة به وتهيئته 

واأكد  واخلارجية.  املحلية  ال�شتثمارات  جلذب 

اأّن الأزم������ات امل��ت��ع��اق��ب��ة يف الإق��ل��ي��م  ال��ع��ج��ل��وين 

ب�شورة مبا�شرة  اأثارها  انعك�شت  والتي  والعامل 

على املوؤ�شرات القت�شادية يف اململكة ب�شكل عام، 

ب�شكل خا�س  امل���ال،  راأ����س  �شوق  موؤ�شرات  وعلى 

القطاع،  ه��ذا  اأداء  ت��راج��ع  اىل  بالنتيجة  واأدت 

امل����ال، ح��ال��ه ك��ح��ال بقية  ���ش��وق راأ�����س  اأن  مبيناً 

القطاعات القت�شادية، تاأثر ب�شكل كبري جراء 

تبعات جائحة كورونا.
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تعاون  اتفاقية  الفطيم،  م��اج��د  �شركة  وق��ع��ت 

م�����ش��رتك م��ع ه��ي��ئ��ة ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ملكافحة 

توفري  ب��ه��دف  “جنمة”،  التغذية  و���ش��وء  اجل���وع 

اأكرث من 100 فر�شة تدريبية منتهية بالتوظيف 

لل�شباب الأردنيني يف فروع “كارفور” التي متتلكها 

واإدارة  تطوير  جمال  يف  املعنية  ال�شركة  وتديرها 

مراكز الت�شوق واملدن املتكاملة ومن�شاآت التجزئة 

والرتفيه يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا واآ�شيا.

وق���ال���ت ال�����ش��رك��ة يف ب���ي���ان ام�������س الأح�������د، اإن 

التفاقية تندرج �شمن م�شروع التحالف “الغذاء 

مقابل التدريب”، اإذ يتدرب جمموعة من ال�شباب 

وبعدها  “جنمة”،  م��ن  بتمويل  اأ���ش��ه��ر  �شتة  مل���دة 

بح�شب  كافة،  الأردن  كارفور يف  ف��روع  يعينون يف 

ال�شواغر الوظيفية املتوفرة.

وتعرب التفاقية عن روؤية كارفور الأردن، حول 

امل�شاركة املجتمعية امل�شتدامة، واأهمية دعم القطاع 

اخل���ا����س ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، م���ن خ����الل متكني 

املواهب وتطوير مهاراتها للدخول يف �شوق العمل

االنباط- عمان

 ي������زور ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

عبداهلل  ب��ن  احل�شني  الأم��ري  �شمو  يرافقه 

الث��ن��ني، مملكة  ال��ي��وم  العهد،  ال��ث��اين ويل 

ال�شقيقة. البحرين 

وي��ج��ري ج��الل��ة امل��ل��ك م��ع اأخ��ي��ه جاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة 

ال��ب��ح��ري��ن، م��ب��اح��ث��ات ت��ت��ن��اول ال��ع��الق��ات 

الأخ����وي����ة امل��ت��ي��ن��ة ال���ت���ي ت���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن 

الق�شايا  من  وع��دداً  ال�شقيقني،  وال�شعبني 

ذات الهتمام امل�شرتك.

االنباط- العقبة

وقعت �شركة تطوير وادي عربة و�شركة �شيدين 

املهني  التدريب  م�شروع  م��ع  بالتعاون  لالألب�شة، 

املوجه نحو الت�شغيل يف جمال املهن احلرفية املنفذ 

من قبل GIZ واملمول من قبل الوزارة الحتادية 

 ،)BMZ( الأملانية للتعاون القت�شادي والتنمية

اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تقوم مبوجبها �شركة 

تطوير وادي عربة وبالتعاون مع م�شروع التدريب 

ب��ت��دري��ب ال�����ش��اب��ات ال��راغ��ب��ات ب��ال��ع��م��ل يف جم��ال 

من  ودع��م  مبا�شر  وباإ�شراف  ال�شناعية  اخلياطة 

قبل �شركة �شيدين.

وي�شتمر التدريب ملدة 6 �شهور وينتهي بالت�شغيل 

يف م�شانع �شركة �شيدين يف مدينة العقبة.

عربة  وادي  تطوير  �شركة  ع��ن  امل��ذك��رة  ووق���ع 

مديرها العام الدكتور يحيى املجايل، وعن �شركة 

�شيدين لالألب�شة املدير التنفيذي للعمليات حممد 

ال�شراكة  لتعزيز  امل��ذك��رة  توقيع  وي��اأت��ي  اف��ت��ك��ار. 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني ���ش��رك��ة ت��ط��وي��ر وادي عربة 

و�شركة �شيدين لالألب�شة، يف جمال التدريب املهني 

يف جمال املهن احلرفية املنتهي بالت�شغيل لتح�شني 

الواقع املعي�شي ل�شابات منطقة وادي عربة، التي 

وتاأهيلهم  البطالة  اأرق���ام  م��ن حت��دي��ات يف  تعاين 

وتدريبهم ومتكينهم لدخول �شوق العمل.

منتهي  تدريب  اإىل  التفاقية  يف  التطرق  ومت 

خالل   250 اإىل  ي�شل  م��ت��درب��ات  ل��ع��دد  بالت�شغيل 

ال�شنوات املقبلة. وتدر�س �شركة تطوير وادي عربة 

اإمكانية  لالألب�شة  �شيدين  �شركة  م��ع  وبالتعاون 

اإن��ت��اج يف موقع متو�شط داخ���ل وادي  اإق��ام��ة خ��ط 

عربة.

االنباط-عمان

رح��ب��ت امل��ف��و���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة 

ل�شوؤون الالجئني، بالقرار الأخري الذي اتخذته 

���ش��ه��ادات طالبي  للنظر يف  الردن���ي���ة،  احل��ك��وم��ة 

ال��ل��ج��وء وال��الج��ئ��ني ال�����ش��ادرة ع��ن املفو�شية يف 

اململكة، باعتبارها �شارية حتى 30 حزيران 2021، 

بغ�س النظر عن تاريخ انتهاء ال�شالحية.

واو�شح بيان �شادر عن املفو�شية ام�س الحد، 

ان هذا القرار دخل حيز التنفيذ يف ظل فريو�س 

كورونا التي حدت من قدرة املفو�شية على جتديد 

وثائق الالجئني وطالبي اللجوء، م�شرية اىل انه 

قبل اجلائحة ك��ان 50 األ��ف لج��ئ وط��ال��ب جلوء 

التابعة  الت�شجيل  اإىل مراكز  �شهر  يتوجهون كل 

للمفو�شية، لتجديد وثائق طلب اللجوء اخلا�شة 

الأردن،  ل��الج��ئ��ني يف  ���ش��ن��وي  وه���و مطلب  ب��ه��م، 

انت�شار  ومنع  الكبرية  التجمعات  للحد من  وان��ه 

الفريو�س، توقفت التجديدات من خالل احل�شور 

ب�شكل �شخ�شي يف اآذار املا�شي.

الأردن  يف  ال��الج��ئ��ني  ان  اىل  ال��ب��ي��ان  وا����ش���ار 

اللجوء  الالجئني وطالبي  يعتمدون على وثائق 

واخل���دم���ات  الأن��ظ��م��ة  داخ����ل  �شخ�شية  ك��اإث��ب��ات 

اأطفالهم  اإر�شال  ذلك  الردن، مبا يف  الوطنية يف 

اإىل املدر�شة واحل�شول على العالج الطبي وحرية 

التنقل، حيث ي�شتخدمون وثائقهم ك�شكل رئي�شي 

من اأ�شكال التوثيق.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال مم��ث��ل امل��ف��و���ش��ي��ة يف الأردن 

تقود  الأردن��ي��ة  “احلكومة  ان  بارت�س  دومينيك 

ب���اإدراج  الأم���ر  يتعلق  عندما  با�شتمرار  ال��ط��ري��ق 

التطور  وه���ذا  الوطنية،  الأن��ظ��م��ة  يف  ال��الج��ئ��ني 

الأخ�����ري ي��و���ش��ح م��وق��ف ال��رتح��ي��ب ال��ن��م��وذج��ي 

ان  وا���ش��اف  الأزمات”.  حالة  يف  حتى  لالأردنيني 

احلكومة  دع��م  ملوا�شلة  ا�شتعداد  على  املفو�شية 

الأردنية يف ابتكار ا�شتجابتها لالجئني، من خالل 

املقاومة  الفرتا�شية  الت�شجيل  اأ�شاليب  تو�شيع 

لالحتيال والفعالة من حيث التكلفة.

ولفتت املفو�شية اىل انه مت ت�شجيل اأكرث من 

األ��ف لج��ئ لديها يف الأردن مبا يف ذل��ك 90   750

األ��ف لجئ من جن�شيات غري �شورية يعي�شون يف 

اململكة.
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�صوتية” اإحدى موؤلفات املفكر والكاتب الراحل عبد اهلل الق�صيمي الذي حتول  “العرب ظاهرة 
من عامل �صلفي من علماء احلرم اإىل ملحد ق�صى حياته يف املنفى وتويف فيه منذ �صنوات، يناق�ش 

الق�صيمي يف موؤلفه هذا حقيقة تاأثري العرب يف احل�صارة والتطور، لي�صل اإىل نتيجة موؤداها اأن العرب 

خ�صو�صاً يف الوقت الراهن ال يعدو اأن يكونوا جمرد ظاهرة �صوتية.

اختارت جمموعة من اأن�صاف املثقفني واأ�صباه املتعلمني اأن يكونوا اأي�صاً ظاهرًة �صوتيًة لكنها غايًة 

يف الن�صاز حلد تدفع بك اإىل التقّيوؤ واأنت ت�صتمع لبع�صهم، واتخذ بع�صهم وال اأقول كلهم، من من�صات 

التوا�صل االجتماعي و�صيلًة لرتبح وملء وقت الفراغ وتعوي�ش ف�صل ذريع يف �صهرة اأو جنومية مل 

ت�صعفهم مواهبهم املحدودة ومعارفهم ال�صحلة واأفكارهم ال�صطحية على حتقيقها يف االأردن، ف�صدوا 

الرحال اإىل دول اأخ��رى حماولني ركوب موجة من نوع خمتلف واإن كانت قدمية نوعاً ما، وهي ما 

اأو معار�صة كما  “معار�صة اخلارج”، فهل ميكن ت�صنيف ه��وؤالء فعاًل باأنهم تيار معار�ش  ب�  ي�صمى 

يعرفها علم ال�صيا�صة وممار�صاته؟

وال�صوريني  واليمنيني  واخلليجيني  امل�صريني  من  اخل��ارج  يف  املقيمني  الن�صطاء  لبع�ش  املتابع 

والعراقيني الذين ميكن ت�صنيفهم باأنهم تيار معار�ش حقاً ملا تت�صم به طريقة وحمتوى طرحهم 

وتناولهم لق�صايا اأوطانهم من متا�صك وثراء يف الفكر الذي ي�صتع�صي عليك اإنكاره واإن اختلفت معه، 

ناهيك عن و�صوح روؤيتهم اال�صرتاتيجية لتحقيق االإ�صالح الذي يطالبون به؛ يكت�صف عمق الهّوة بني 

هوؤالء املوؤهلني الأن يكونوا معار�صني بحق مهما اختلفت معهم، وبني جوقة “اأبو �صياح” الذين يطلون 

علينا من اليوتيوب والفي�صبوك ب�صكل �صبه يومي يف بث يطول اأحياناً ل�صاعة ورمبا �صاعتني مي�صي 

ن�صفها يف ت�صّول “الاليكات” وامل�صاركة يف القناة وم�صاركة البث... لياأتي بعد ذلك حمتوى البث الذي 

وبكل �صدق اأقل ما يقال عنه اأنه فارغ من م�صمونه ويبلغ من الهرطقة والعبثية حد ال ميكنك حتى 

و�صفه بالع�صوائية، اإذ عبثاً حتاول اأن تخرج بفكرة اأو روؤية اأو مو�صوع متما�صك واحد له بداية وو�صط 

ونهاية، فمعظمهم يبداأ ب�صرد ق�ص�ش ما اأنزل اهلل بها من �صلطان، وكاأين بهم يجل�صون على عتبة باب 

بيتهم ثم يقفزون قبل اأن يكملونها اإىل ق�صة اأخرى ثم يعودوا اإليها من غري حيث انتهى وهكذا من 

حبل اإىل اآخر مثل بهلوان زاغ ب�صره وارتع�صت قدماه، ثم يتناولون  اأخبار ومعلومات تعج بها و�صائل 

االإعالم املحلية عندنا وتذاع ليال ونهار عرب القنوات االإخبارية وعرب و�صائل التوا�صل االجتماعي، 

ليقدموها للم�صاهد على اأنها اأ�صرار و�صبق اإخباري من لدنهم يف ا�صتخفاف مف�صوح لعقل متابعيهم، 

لكنه ولالإن�صاف ا�صتخفاف غري مق�صود اإذ هذا اأق�صى ما لديهم خلواء فكرهم و�صحالة معارفهم 

وانعدام خربتهم، وكاأين بهم ينطبق عليهم قول القائل: “ل�صُت بخيلًة ولكّني فقريُة اخلزائِن”.

 ال�صراخ وال�صباب متفاوت الفح�ش وكرثة االأمي��ان املُغلَّظة والتنهد الذي ي�صتدركون به انقطاع 

ت�صل�صل اأفكارهم الع�صوائية الذي تنم عنه ترديدهم لعبارات: “وين كّنا؟ عندي موا�صيع وق�ص�ش 

اأبداأ....”؛ �صمات م�صرتكة بني  كثرية ع�صان هيك بقفز من مو�صوع ملو�صوع، م�ش ع��ارف من وين 

هوؤالء امل�صتعر�صني، هذا ف�صاًل عن العن�صرية البغي�صة التي تفوح رائحتها الكريهة من فم بع�صهم 

والتي تنبئ عن االفتقار للم�صداقية والوطنية احلقة التي يدّعونها، اإذ مل ميلك اأحدهم ممن يقيمون 

يف بريطانيا وي�صتظلون بقوانينها التي ال متيز �صد اأحد وال ت�صاأل عن عرقه اأو دينه اأو انتمائه؛ القدرة 

املعرفية ما يرد به على االأ�صتاذ عمر ُكاّلب القامة الوطنية واالإعالمية الكبرية يف االأردن الذي انتقد 

هذه اجلوقة واأكد على خوائها و�صطحيتها، اإذ عو�صاً عن قيام هذا ال�صطحي العن�صري مبناق�صة عمر 

ُكالب وغريه بتقدمي فكر وروؤية وبرنامج عمل متما�صك، اأخذ ي�صرب على اأحط وتر يلجاأ اإليه غري 

ذي مروءة اأال وهو وتر الهويات الفرعية واالنتقا�ش من مواطنة من يخالفه الراأي، ويف حلظة �صدق 

مع النف�ش، اأظهر هذا املنف�صم عن واقعه يف لندن ويف االأردن اأب�صع ما فيه؛ اإذ هدد كل مواطن اأردين 

بهويته الفرعية باأنه �صيحا�صبه حينما يتوىل هو وغريه من املتعط�صني لل�صلطة زمام االأمور فقال: 

“ماذا �صيكون موقف هوؤالء الذين جتن�صوا باالأم�ش حينما نتوىل االأمر ونحا�صبهم”، ويبدو اأن هذا 
املُنَزَلق مل يرق له فاأبى اإال اأن ينحدر اأكرث فوّجه خطابه حلركات املقاومة يف فل�صطني ليقول لهم 

اأن دائرة املخابرات االأردنية خلف اغتيال كل قياداتهم؛ مرّبئاً اآلة االإرهاب االإ�صرائيلية التي مل تنكر 

جرائمها يف حق املقاومة واملدنيني يف فل�صطني بل اأنها تفاخر وتتباهى بتلك اجلرائم، فاأّنى ملثل هذا 

املوتور اأن يكون معار�صاً �صيا�صياً ين�صد وطناً يحرتم التنوع واالختالف عماده الوالء واالنتماء والكفاءة 

وح�صن االأداء.

 هذا النموذج وغريه من مت�صويل و�صائل التوا�صل االجتماعي ال ينبغي اأن يخيفوا اأحد بل اإن 

اإذ اأنهم ب�صحالة فكرهم وه�صا�صة منطقهم وب��واح كذبهم  مواجهتهم تكمن فقط باال�صتماع اإليهم 

وال  بحجة  لتقارعها  لهم  حّجة  ف��ال  وجمادلتهم،  حماججتهم  م��وؤون��ة  ويكفونك  اأنف�صهم  ي��ع��ّرون 

اأيديولوجية �صيا�صية ميكنك مناق�صتها ومقارنتها بغريها.

 ال�صياح وال�صراخ وال�صباب وترديد عبارات رنانة وطنانة يف غري �صياقها، موؤ�صر على خواء وفراغ 

فكري مر�صي يتطلب عالج ال نقا�ش. يف االأردن معار�صون وناقدون موؤثرون ب�صكل كبري من مثل 

االأ�صتاذ ليث �صبيالت واالأ�صتاذة توجان في�صل واالأ�صتاذ اأحمد ح�صن الزعبي والدكتور لبيب قمحاوي 

والدكتور مروان املع�صر واالأ�صتاذ �صالح العرموطي والدكتور عبد اهلل العكايلة واالأ�صتاذ خالد رم�صان 

وغريهم، ممن يكتبون ويناق�صون وينتقدون بوجهة نظر وراأي حترتمه واإن اختلفت معه وبو�صعك 

مناق�صته الأنه له �صكل وم�صمون.

مراجعة  اإىل  امللحة  احل��اج��ة  ينفي  ال  معهم  واختالفنا  اخل���ارج  يف  امل�صتعر�صني  ه���وؤالء  وج���ود   

اجلرائم  وقانون  االنتخاب  وقانون  احلزبي  العمل  وتنظيم  التعبري  يف  للحق  الناظمة  الت�صريعات 

اأن االأردن ي�صتحق م�صاحات غري حم��دودة من حرية ال��راأي والتعبري الأن فيه من  اإذ  االألكرتونية، 

املخل�صني موالني ومعار�صني ما ي�صكل ثروًة وطنيًة فكريًة ميكن ا�صتثمارها الإعداد اأجندة اإ�صالحية 

حقيقية تنه�ش بالوطن وتتجاوز به ما يواجهه من حتديات.

 قد يكون بع�ش امل�صتعر�صني من اخلارج  �صادقاً يف هدفه وغايته واإن مل ت�صعفه ثقافته اأو خربته 

ال�صحلة لتاأطري تلك الغاية يف قالب منطقي متما�صك، لكن ال ريب يف اأنه ي�صتحيل ت�صنيف معظمهم 

باأنهم تيار معار�ش، اإذ �صتان يف ال�صيا�صة بني املعار�ش الذي لديه برنامج عمل وامل�صتعر�ش الذي يتكلم 

كثرياً دون اأن يقول �صيء.

   د. مهند العزة

 معارضون أم 
مستعرضون

االثنني   21/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

اليوم  االإ�صرائيلي،  االح��ت��الل  �صلطات  اأج���رت 

االأح��د، اأعمال حفر وجتريف يف مقربة ال�صهداء، 

وهي جزء من مقربة اليو�صفية يف مدينة القد�ش 

امل��ح��ت��ل��ة وق����ال رئ��ي�����ش جل��ن��ة امل��ق��اب��ر االإ���ص��الم��ي��ة 

اإن بلدية االحتالل بالقد�ش  اأب��و زه��رة  م�صطفى 

ت��وا���ص��ل اأع����م����ال احل���ف���ر وال��ت��ج��ري��ف يف م��ق��ربة 

ال�صهداء، يف اجلهة ال�صرقية من املقربة اليو�صفية، 

العراقي  اجلي�صني  م��ن  �صهداء  رف��ات  ت�صم  التي 

ق��وات االحتالل قد هدمت �صور  واالأردين وكانت 

امل��ق��ربة وال�����درج يف امل��دخ��ل امل�����وؤدي اإل��ي��ه��ا ال�صهر 

اجلاري

االنباط-عمان

االإ�صالمية  العلوم  جامعة  رئي�ش  اك��د 

ال��ع��امل��ي��ة االأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د علي 

اجل��ام��ع��ة جن��ح��ت يف عملية  اإن  اخل��الي��ل��ة 

ال��ت��غ��ذي��ة  اأن  ب���ع���د، م���وؤك���دا  ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن 

عليها  ح�صلت  ال��ت��ي  ال��راج��ع��ة  االإي��ج��اب��ي��ة 

اجل����ام����ع����ة، م����ن ق���ب���ل ال���ط���ل���ب���ة، اإ����ص���اف���ة 

ملخرجات هذه العملية، هو اأكرب دليل على 

هذا النجاح. الفتا اإىل اأن اجلامعة تواكب 

ثورة االت�صال الرقمي يف التعلم عن ُبعد.

بنواب  ال��ذي جمعه  اللقاء  خ��الل  وب��ني 

ع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات وروؤ������ص�����اء االأق���������ص����ام  يف 

اجلامعة  رئي�ش  ن��ائ��ب  بح�صور  اجل��ام��ع��ة 

االأ������ص�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور ����ص���ل���ي���م احل���ت���ام���ل���ة 

وم�������ص���اع���دو ال���رئ���ي�������ش ال���دك���ت���ور ه�����ارون 

الق�صاة والدكتور غالب احلوراين  وعميد 

املحارمة  يا�صني  ال��دك��ت��ور  الطلبة  ���ص��وؤون 

على  جنحت،  بعد،  عن  التعليم  جتربة  اأن 

ال���رغ���م م���ن وج����ود ال��ك��ث��ري م���ن امل��ع��ي��ق��ات 

التي طراأت على �صري تنفيذها وحداثتها، 

التكنولوجية  التحتية  البنية  اأن  م�صريا 

جل���ام���ع���ة ال���ع���ل���وم االإ����ص���الم���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة 

�صاعدت على بلورة الفكرة وترجمتها على 

اأر����ش ال��واق��ع، واإم��ك��ان��ي��ة اال���ص��ت��ف��ادة منها 

م�صتقبال لتطويرها، ومواجهة التحديات 

التي ك�صفتها هذه التجربة.

واأو����ص���ح االأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور اخل��الي��ل��ة  

ت�����ص��ري ع��ل��ي��ه��ا،  ال���ت���ي  اأن اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

م��ع االإ����ص���ارة اإىل جت��رب��ة ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم 

مواجهة  وا�صتطاعتها  العاملية  االإ�صالمية 

اأع�صاء  اإع��داد  خالل  من  التحديات،  هذه 

التعليم  ال���ص��ت��خ��دام  ال��ت��دري�����ص��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

الطلبة،  مع  امل�صتمر  والتوا�صل  بعد،  عن 

خالل  التقنية  االإ�صكاليات  كافة  ومعاجلة 

عملية التعلم عن بعد.

ال��ت��دري�����ش  اأع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����ص���اف 

املبتغى  حت��ق��ي��ق  ا���ص��ت��ط��اع��وا  اجل��ام��ع��ة  يف 

اإي�صال  وهو  بعد،  عن  التعليم  عملية  من 

مع  التفاعل  وحتقيق  ال��ن��وع��ي��ة،  املعلومة 

املتزامن  التعليم  عملية  يف  كما  الطلبة، 

يف ال��ق��اع��ات، م��ن خ���الل ال��واج��ب��ات ال��ت��ي 

الطلبة  وعودة  الذهني،  التفكري  ت�صتدعي 

ل��ل��م�����ص��ادر وامل���راج���ع، وم��ن��اق�����ص��ة احل��ل��ول 

واملقرتحات مع االأ�صاتذة.

ول���ف���ت االأ�����ص����ت����اذ ال���دك���ت���ور اخل��الي��ل��ة 

خاللها  جت��ري  ال��ت��ي  املن�صات  اأهمية  اإىل 

اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ُب��ع��د،  ع��ن  التعليم  عملية 

دوري��ة  تقارير  برفع  الكليات  عمداء  قيام 

اأ���ص��ب��وع��ي��اً ع���ن ن�����ص��ب ال��غ��ي��اب واحل�����ص��ور 

املحا�صرات.  و�صريورة 

اأهمية  اخلاليلة  الدكتور  االأ�صتاذ  واأّكد 

البناء على جتربة التعليم عن ُبعد، م�صرياً 

روؤي���ة جاللة  اأن��ه��ا ج��زء م��ن حتقيق  اإىل 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف ب��ن��اء االن�����ص��ان 

االأردين ومتكينه.

الرقمية  التعلم  م�����ص��ادر  اإن  وا���ص��اف 

يف  م��رن  تعليم  بناء  يف  اأ�صهمت  احلالية 

فبعد  العاملية،  االإ�صالمية  العلوم  جامعة 

اإغ��الق  اإىل  ك��وف��ي��د-19  ج��ائ��ح��ة  اأدت  اأن 

امل���وؤ����ص�������ص���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 

ال�����ع�����امل، دع����م����ت ال���ب���ي���ئ���ة ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 

خ��الل  م��ن  التعليم  ا���ص��ت��دام��ة  ال��رق��م��ي��ة 

عرب  بعد  عن  والتعليم  التعلم  ا�صتمرار 

بفر�ش  الطلبة  ت��زوي��د  ومت  االإن���رتن���ت، 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��دع��م ا���ص��ت��م��راري��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، 

ون�صره على نطاق وا�صع، والو�صول املرن 

وق��ت  اأي  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  امل��ح��ت��وى  اإىل 

ومن اأي مكان.

ل��ت��ق��دم  ���ص��ت�����ص��ع��ى  اأن اجل��ام��ع��ة  واأك�����د 

برامج جديدة وحمدثة ملواكبة التغريات 

ال����ع����امل����ي واالب�����ت�����ك�����ارات  االق����ت���������ص����اد  يف 

�صوق  ق��ط��اع  واح��ت��ي��اج��ات  التكنولوجية 

العمل.

االنباط- عمان

 اأك���د ���ص��م��و االأم����ري احل�����ص��ن ب��ن ط��الل، 

جائحة  اأن  ال��ع��رب��ي،  الفكر  منتدى  رئي�ش 

ك��ورون��ا م��ن اأ����ص���واأ ال���ك���وارث ال��ت��ي اأ���ص��اب��ت 

�صحته  يف  الب�صري  الوجود  وهددت  العامل 

االلتفات  يحتم  ما  اليومي،  وُق��وِت��ه  وقوته 

للم�صوؤولية االإن�صانية واالأخالقية، والعمل 

يدا بيد للنهو�ش من هذه االأزمة العاملية.

للدار�صني  وقال �صموه، خالل حما�صرة 

 ،25 امل�صرتكة   61 القيادة واالأرك��ان  يف دورة 

ق��ي��م��ت ع��رب االت�����ص��ال امل��رئ��ي زووم، 
ُ
ال��ت��ي اأ

ب��ح�����ص��ور اآم�����ر ال��ك��ل��ي��ة ورئ���ي�������ش امل��ع��ل��م��ني 

واأع�������ص���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص��ي��ة ف��ي��ه��ا، اإن���ه 

تعزيز  من  الب��د  اجلائحة  ه��ذه  “ملواجهة 
احلماية املجتمعية، واالعتماد على )النهج 

ي�صم  الذي  ال�صامل(،  التحليلي  الت�صنيفي 

اجل��م��ي��ع وامل�����ص��ت��ن��د ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة امل��وث��ق��ة 

االجتماعية  باالأبعاد  يتعلق  فيما  املتكاملة 

واالقت�صادية  وال�صحية  والدميوغرافية 

وغريها”.

ي��ك��ون  اأن  اأه���م���ي���ة  اىل  ����ص���م���وه  ول����ف����ت 

الكوارث  مع  للتعامل  ا�صتباقي  فكر  لدينا 

واإدارت��ه��ا من  اأن��واع��ه��ا  واالأزم����ات مبختلف 

ت�صت�صعر  اإنذار مبكر  خالل و�صع منظومة 

االأزم�����ات ق��ب��ل ح��دوث��ه��ا، مت��ك��ن م��ن ات��خ��اذ 

ملواجهتها  فقط  لي�ش  الالزمة،  االإج��راءات 

والتخل�ش من اآثارها، بل ملنع حدوثها مرة 

اأخرى.

االأ���ص��ا���ص��ي��ة  االأب����ع����اد  اأن  ���ص��م��وه  واأ�����ص����ار 

اإن�صاء  تتطلب  باملعرفة  تغطيتها  املطلوب 

نظام معلومات وطني واإقليمي �صامل يوفر 

والطاقة  املياه  ق�صايا  يف  املتكاملة  املعلومة 

ق��ادرة على  روؤي��ة وا�صحة  وال��غ��ذاء، حتكمه 

ت�����ص��ّور و���ص��ع امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل منظور 

تنموي �صامل وثقافة اال�صتدامة.

وب��ح��دي��ث��ه ح���ول ال��ت��ن��م��ي��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا يف 

والكبري  بحجمه  ال�صغري  ال��غ��ايل،  االأردن 

اإدارة  اأن  اإىل  بعطائه ومبادراته، نوه �صموه 

واال�صتثمار  العام  ال�صالح  اأج��ل  من  امل��وارد 

التنمية  اأ�صا�ش  هو  االإن�صاين  امل��ال  راأ���ش  يف 

نقا�ش  جرى  املحا�صرة  نهاية  ويف  والنماء. 

م��و���ص��ع اأج�����اب ���ص��م��وه خ��الل��ه ع��ل��ى اأ���ص��ئ��ل��ة 

احل�صور وا�صتف�صارات 

االنباط- عمان

ال���ع���ه���د، ام�����ش   ك���ّرم���ت م��وؤ���ص�����ص��ة ويل 

مبادرة  وفار�صات  فر�صان  من  عدداً  االحد، 

تندرج  ال��ت��ي  م��ب��ادرات��ه��ا  اإح���دى  “حقق”، 
���ص��م��ن حم�����ور ال����ق����ي����ادة، ع���ل���ى ج��ه��وده��م 

واجنازاتهم خالل العام احلايل.

و�صارك يف التكرمي الذي مت تنفيذه عن 

العاّمة،  ال�صالمة  �صروط  مع  متا�صياً  بعد، 

الع�صرات من الفر�صان والفار�صات.

ال��رغ��م من  وع��ل��ى  اأن���ه  املوؤ�ص�صة  وب��ّي��ن��ت 

الظروف اال�صتثنائية التي متر بها اململكة 

“حقق”  وفار�صات  فر�صان  اأن  اإال  والعامل، 

ال���ع���ام احل����ايل م���ن تنفيذ  مت��ك��ّن��وا خ���الل 

ال��ت��ي  وال���ربام���ج،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �صل�صلة 

ورف��دت  اال�صتثنائي،  ال��ظ��رف  م��ع  متا�صت 

ق�صاء  على  ال�صباب  و�صاعدت  املجتمعات، 

املوؤ�ص�صة  واأو�صحت  الوقت بطرق ايجابّية. 

خالل  تنفيذها  مت  التي  االأن�صطة  عدد  اأن 

اأكرث  ا�صتفاد منها  139 ن�صاطا،  العام بلغت 

كاّفة  وم�صتفيدة يف  األف م�صتفيد   119 من 

اىل  املوؤ�ص�صة  وا���ص��ارت  اململكة.  حمافظات 

ان االن�صطة ت�صّمنت تنفيذ حمالت تعقيم 

وحمالت توزيع كمامات وقفازات وحمالت 

ب��االإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ي��اح��ّي��ة،  ل��ل��م��واق��ع  تنظيف 

ال��ع��رب��ّي��ة،  ب��ال��ل��غ��ة  ���ة  م�����ص��اب��ق��ة خ���ا����صّ اإىل 

وم�������ص���ارك���ات يف ع����دد م���ن احل���م���الت مثل 

احل�صني  ملع�صكرات  ال��ت��دري��ب��ّي��ة  اجل��ل�����ص��ات 

ل��ل��ع��م��ل وال���ب���ن���اء، وح��م��ل��ة ع��ل��م��ن��ا ع���ايل يف 

���ص��ن��اع��ة  ج���ان���ب  اإىل  اال����ص���ت���ق���الل،  ع���ي���د 

حم��ت��وى ت��ف��اع��ل��ي ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

االج��ت��م��اع��ي، وت�����ص��ج��ي��ل ق�����ص�����ش ���ص��وت��ّي��ة 

ل��ل��م��ك��ف��وف��ني. م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ع����رّبت امل��دي��ر 

ال��دك��ت��ورة  العهد  ويل  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 

مت�����ام م���ن���ك���و، يف ك��ل��م��ة ل���ه���ا ع����ن ف��خ��ره��ا 

الكبري  ودوره��م  املبادرة،  اأع�صاء  باإجنازات 

��ة يف  يف رف���د جم��ت��م��ع��ات��ه��م امل��ح��ل��ّي��ة، خ��ا���صّ

ومتر  مّرت  الذي  اال�صتثنائي  الظرف  ظل 

ب���ه امل��م��ل��ك��ة، م���ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. وق��ال��ت 

ل�”حقق”  االأول  ال��ي��وم  “منذ  ان���ه  م��ن��ك��و 

املوؤ�ص�صة  نب�ش  اأنها  على  لها  ننظر  ونحن 

ال�����ص��ب��اب��ي امل���ت���واج���د يف ك���اّف���ة حم��اف��ظ��ات 

خالل  وال�����ص��اب��ات  ال�صباب  واأث��ب��ت  اململكة، 

ال�����ص��ن��ة امل��ا���ص��ي��ة ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف 

امل�صوؤولّية  وحتّمل  اال�صتثنائية،  الظروف 

من  تعلموها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  ك��اّف��ة  وت��ط��ب��ي��ق 

القادمة  “الفرتة  اأن  واأو�صحت  املبادرة”. 

ع��دد ممكن من  اأك���رب  اأم���ام  ال��ب��اب  �صتفتح 

حقق،  من  واال�صتفادة  لالن�صمام  ال�صباب 

وزارة  مع  املوقعة  العمل  التفاقّية  تنفيذاً 

املبادرة  تفعيل  على  ت  ن�صّ والتي  الرتبية، 

كاّفة  ال����وزارة يف  ون�����ص��اط��ات  ب��رام��ج  �صمن 

ع���رّب  ج���ان���ب���ه���م،  م���ن  اململكة”.  م����دار�����ش 

ال��ف��ر���ص��ان وال��ف��ار���ص��ات ع��ن م��دى فخرهم 

التطّوعية  واالأع��م��ال  بالفعاليات  الكبري 

“حر�صنا  وق��ال��وا  بتنفيذها،  ق��ام��وا  ال��ت��ي 

على تنفيذ فعاليات ترفد اجلهود الوطنّية 

امل���ب���ذول���ة ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��ك��اف��ح��ة ان��ت�����ص��ار 

ف���ريو����ش ك���ورون���ا، وان��ق�����ص��م��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات 

على  ال�����ص��ب��اب  ���ص��اع��د  االأول  ق�����ص��م��ني،  اإىل 

كان  والثاين  مفيدة،  بطرق  الوقت  ق�صاء 

لهم،  وم�صاعدا  املحلية  للمجتمعات  داعما 

الوعي”.  وزي�����ادة  ال��ت��ع��ق��ي��م  ح��م��الت  م��ث��ل 

املجال�ش  اأع�����ص��اء  ت�صّلم  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 

���ص��ه��ادات اإل��ك��رتون��ّي��ة ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م، 

االأكرث  الثالثة  املجال�ش  االإع��الن عن  ومت 

متيزاً للعام، وهم جمل�ش عجلون، وجمل�ش 

مبادرة  اأن  يذكر  عمان.  وجمل�ش  البلقاء، 

خمتلف  يف  امل��دار���ش  طلبة  ت�صتهدف  حقق 

ك��ال اجلن�صني،  وم���ن  امل��م��ل��ك��ة،  حم��اف��ظ��ات 

وت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ق�������درات ال�����ص��ب��اب 

وال�������ص���اب���ات يف ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وت��ع��زي��ز 

ومهاراتياً ومعرفياً. مهاراتهم ذهنياً 

االنباط-عمان

التطبيقية  البلقاء  قال رئي�ش جامعة 

االأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل �صرور الزعبي 

ها�صمية  ب��ق��ي��ادة  االأردن  ح��ب��ى  اهلل  اأن 

م��ل��ه��م��ة وب�����ص��ع��ب م��ل��ت��ف ح���ول ال��ق��ي��ادة، 

وا���ص��ت��ط��اع��ت ه����ذه ال���ق���ي���ادة ورغ�����م ك��ل 

بر  اإىل  ب�������االأردن  ت��ع��رب  اأن  ال��ت��ح��دي��ات 

االأم������ان رغ����م م���ا ���ص��ه��دت��ه ال��ع��دي��د من 

االأردن  اأث���ب���ت  وق����د  امل�����ج�����اورة،  ال������دول 

حولها  ال�صعب  والتفاف  قيادته  بحكمة 

���ص��م��ودا ف��ري��دا يف وج��ه اأع��ت��ى ال��ت��ي��ارات 

التي واجهت املنطقة منذ عقود.

واأ������ص�����اف ال���دك���ت���ور ال���زع���ب���ي خ���الل 

 – االأزم�����ات  اإدارة  دورة  اف��ت��ت��اح  رع��اي��ت��ه 

ال���ق���ي���ادات ال��ع��ل��ي��ا يف اأك���ادمي���ي���ة االأم���ري 

والتي  املوقر  يف  املدنية  للحماية  ح�صني 

وتاأهيل  لتدريب  الوطني  املركز  نظمها 

وقيادات  �صباط  من  ملجموعة  امل��درب��ني 

الت�صاركية  نهج  اأن  العام  االأمن  مديرية 

وال��ت��ك��ام��ل م���ع ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ال���ذي 

ت��ن��ت��ه��ج��ه ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

م�صرية  يف  ج��دي��دة  اأف����اق  ف��ت��ح  اإىل  اأدى 

اإىل  واأدى  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة 

ال��ذي  التقني  بالتعليم  االه��ت��م��ام  زي���ادة 

ت�����ص��رف عليه اجل��ام��ع��ة وب��ال��ت��ايل زي���ادة 

وفرته  مل��ا  التقني  التعليم  على  االإق��ب��ال 

ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م���ن بنية 

اأدت  ال��ع��م��ل  ل�����ص��وق  حت��ت��ي��ة ودرا������ص�����ات 

التخ�ص�صات  م��ن  ع���ددا  ا���ص��ت��ح��داث  اإىل 

ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ���ص��وق ال��ع��م��ل واإغ����الق 

اأ�صبحت  التي  التخ�ص�صات  من  العديد 

خريجيها  لدى  لي�ش  راك��دة  تخ�ص�صات 

اإال  ال��ع��م��ل  ����ص���وق  ل���دخ���ول  ف��ر���ص��ة  اأي 

االلتحاق  خالل  من  مهاراتهم  بتطوير 

ب�������دورات ت���دري���ب���ي���ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة ت��ف��ت��ح 

جامعة  اأن  اإىل  م�صريا   اأمامهم،  املجال 

االأم��ري  واأك��ادمي��ي��ة  التطبيقية  البلقاء 

ح�صني للحماية املدنية تعد مثاال ناجحا 

يف  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  للتكاملية 

القطاعات. كافة 

الدكتور  فقد بني  اأخ��رى  ناحية  ومن 

الزعبي اأن التحدي الكبري الذي يواجه 

احل��ك��وم��ات ه��و ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة، واأن 

التقنية  بالتخ�ص�صات  ال�صباب  التحاق 

ي�صاهم اإىل حد كبري يف احلد من هاتني 

الظاهرتني.

ا�صتعداد  الزعبي  الدكتور  اأب��دى  كما 

اجل���ام���ع���ة ل���دع���م ب����رام����ج االأك���ادمي���ي���ة 

ب���ت���خ�������ص�������ص���ات ج�����دي�����دة خ���ا����ص���ة ت��ل��ك 

من  اجلامعة  نقلتها  التي  التخ�ص�صات 

امل��ه��ارات  على  تركز  وال��ت��ي  عاملية  من��اذج 

دعمها  اإىل  باالإ�صافة  امل�صتقبل،  ومهن 

ل��ل��ن�����ص��اط��ات ال��ت��ي ت��ق��ي��م��ه��ا االأك���ادمي���ي���ة 

وا����ص���ت���ع���داد اجل���ام���ع���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د 

واالأج��ه��زة  الكلية  ل��ك��وادر  ال����دورات  م��ن 

املختلفة. االأمنية 

وقدم الدكتور الزعبي ال�صكر ملرتبات 

االأم��ن  مدير  راأ�صهم  وعلى  العام  االأم��ن 

العام اللواء الركن ح�صني احلوامته على 

ما يقدمونه من دعم لالأكادميية، وعلى 

من  االأكادميية  ل�صوؤون  احلثيثة  املتابعة 

قبل مديرية الدفاع املدين.

العميد  امل����دين  ال���دف���اع  م��دي��ر  وق����ال 

اأن�����ور ال���ط���راون���ه اأن���ن���ا ن��ع��ت��ز ب��ال�����ص��راك��ة 

وال��ت��ي  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  م��ع 

اأث��م��رت ه���ذه االأك��ادمي��ي��ة ال���رائ���دة على 

من  ومتيزها  واملنطقة،  االأردن  م�صتوى 

والتي  تدر�صها  التي  التخ�ص�صات  خالل 

ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ���ص��وق ال��ع��م��ل امل��ح��ل��ي 

العديد من  احت�صنت  والتي  واالإقليمي، 

لكوادر  املتخ�ص�صة  التدريبية  ال���دورات 

نطمح  كما  املختلفة،  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة 

ال��دورات  من  املزيد  عقد  اإىل  م�صتقبال 

ل���ك���وادرن���ا االأم���ن���ي���ة ومب����ا ي��ت��ن��ا���ص��ب مع 

احتياجات كل مرحلة. 

ال��دك��ت��ور م��وف��ق دن��دن  وب����دوره �صكر 

اخل����ال����دي ع��م��ي��د االأك����ادمي����ي����ة ج��ام��ع��ة 

ال���ب���ل���ق���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ع���ل���ى ع���ق���د ه���ذه 

مدير  من  كل  �صكر  كما  الهامة،  ال��دورة 

على  امل��دين  الدفاع  ومدير  العام  االأم��ن 

يولونه  ال��ذي  واالهتمام  الكبري  الدعم 

جاللة  اأراده����ا  كما  لتبقى  ل��الأك��ادمي��ي��ة 

امل���ل���ك ع���ب���د اهلل ال���ث���اين اب����ن احل�����ص��ني 

امل��ع��ظ��م م��رك��زا اإق��ل��ي��م��ي��ا ل��ل��ت��دري��ب على 

احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال�����ص��رق 

االأو�صط.

وق���دم ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���رزاق 

ال��دالب��ي��ح م�����ص��اع��د ال��ع��م��ي��د م��وج��زا عن 

االأك����ادمي����ي����ة ت�����ص��م��ن ن�����ص��اأت��ه��ا ب�������اإرادة 

والتخ�ص�صات   2009 ع��ام  �صامية  ملكية 

املختلفة التي تدر�ش بها واأعداد الطلبة 

من  وخريجيها  حاليني  فيها  الدار�صني 

االأردن والدول ال�صقيقة.

ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورة  اأن  ه����ذا وي���ذك���ر 

وتركز  تدريبية  �صاعة   20 ب��واق��ع  تعقد 

االأزم�����ة  واإدارة  االأزم������ة  م��ف��اه��ي��م  ع��ل��ى 

ال��ت��ه��دي��دات  وت��ق��ي��ي��م  امل��خ��اط��ر  واإدارة 

يف  وال�صيطرة  ال��ق��ي��ادة  وا�صرتاتيجيات 

اإدارة االأزمات.

 يضم رفات شهداء من الجيش األردني ٠٠ 
االحتالل يحفر مقبرة الشهداء باليوسيفية

 الخاليلة: جامعة العلوم اإلسالمية تواكب ثورة االتصال في التعلم عن ُبعد 

 األمير الحسن: جائحة كورونا أسوأ كارثة عالمية هددت الوجود البشري

افتتح دورة إدارة األزمات – اإلدارات العليا في أكاديمية األمير حسين 

الزعبي: قيادتنا الهاشمية استطاعت العبور باألردن إلى بر األمان رغم كل الظروف المحيطة

 مؤسسة ولي العهد تكّرم فرسان وفارسات مبادرة حقق
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االنباط-عمان

من  الفائزين  اأ�سماء  عن  ه��واوي  اأعلنت   

الأو���س��ط  ال�سرق  ه���واوي  م�سابقة  يف  الأردن 

والتي   2020 والت�����س��الت  املعلومات  لتقنية 

تنظمها بالتعاون مع وزارة القت�ساد الرقمي 

ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  و�سفارة  والريادة 

الها�سميةمب�ساركة  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ل���دى 

ف��ري��ق من  ك��ل  وي��ت��األ��ف  الأردن.  م��ن  ف��ري��ق 

ث��اث��ة ط��اب  واأ���س��ت��اذ جامعي واح���د، حيث 

ت�������س���ارك ال���ف���رق يف ال��ت�����س��ف��ي��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل�����س��اب��ق��ة ال���ع���ام احل�����ايل. وت�����س��ه��د 

والت�سالتوالتي  املعلومات  تقنية  م�سابقة 

ُت��ن��ظ��م ب�����س��ك��ل ���س��ن��وي م�����س��ارك��ة ال��ع��دي��د من 

طاب اجلامعات والكليات من الأردن وبقية 

اإىل  امل�سابقة  وتهدف  الأو�سط.  ال�سرق  بلدان 

ومتكينهم  للطاب  التقنية  امل��ه��ارات  تعزيز 

م���ن دخ�����ول ����س���وق ال��ع��م��ل يف امل�����س��ت��ق��ب��ل من 

خال تزويدهم باملعرفة الازمة عن اأحدث 

املعلومات والت�سالت. تقنيات 

الجتماعي،  التباعد  ب��اإج��راءات  والتزاماً 

الإنرتنت.وتناف�س  عرب  اإجراءامل�سابقة  يتم 

ال����ط����اب ال����ذي����ن ت���ق���دم���وا ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 

واتبعوا  التمهيدية  الت�سفيات  يف  امل�سابقة 

�ساركوا يف اختبار وطني مت  دورة تدريبيةثم 

اإجراوؤه عرب الإنرتنت.

زي��د  الأردن  ال��ف��ائ��ز م��ن  ال��ف��ري��ق  و���س��م��ل 

اجل�������رار، ولن�����ا امل�������س���ري وي�����زن ال��ي��ع��ق��وب. 

من  العديد  على  الفائزون  الطاب  وح�سل 

�سهادة هواوي وغريها  العينية مثل  اجلوائز 

م���ن اجل���وائ���ز. ومت اخ��ت��ي��ار ال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز 

امل�ساركني  من  طالباً   15 بني  من  العام  لهذا 

اأن  ب��ع��د  الأردن  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  يف 

�سارك  التي  التمهيدية  الت�سفيات  جت��اوزوا 

فيها اأكرث من 190 م�سارك من 16جامعة.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بول فنغ،  وقال 

»اأت��وج��ه  ال��ف��ائ��زي��ن:  ال�سرقمهنئاً  »ه�����واوي« 

امل�ساركني  الفائزين واإىل جميع  اإىل  بالتهنئة 

الطاب  اأثبت  لقد  العام احلايل.  م�سابقة  يف 

اإب��داع��ي��ة  ب��ق��درات  يتمتعون  اأن��ه��م  امل�����س��ارك��ون 

وابتكارية مميزة واإمكانات كبرية يف ا�ستخدام 

احللول الرقمية. ونحن اإذ ن�ستثمر يف الكوادر 

املعلومات  تقنية  جم��ال  يف  امل��وؤه��ل��ة  الب�سرية 

يف  ن�����س��ت��ث��م��ر  اإمن�����ا  الأردن،  يف  والت�������س���الت 

م�����س��ت��ق��ب��ل ه����ذا ال��ب��ل��د ل��ت��م��ك��ي��ن��ه م���ن اإجن����از 

التنموية  اخلطط  وتنفيذ  الرقمي  التحول 

وال����روؤىال����وط����ن����ي����ة ال���ط���م���وح���ة. و����س���ه���دت 

يف  الطاب  من  كبري  ع��دد  م�ساركة  امل�سابقة 

�سعوبات  اأي  امل�ساركون  ي��واج��ه  ومل  الأردن. 

يف  للم�ساركة  التقنية  الو�سائل  ا�ستخدام  يف 

اإمكاناتهم  اأب��رز  مما  الإنرتنت،  عرب  امل�سابقة 

الإبداعية وقدراتهم البتكارية«.

م�������ن ج�����ان�����ب�����ه، ق���������ال ال������دك������ت������ور ن����ائ����ل 

ال���ع���دوان،م���ن���دوب وزي����ر الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي 

ال�سرق  ه����واوي  م�سابقة  »ت��ع��ت��رب  وال���ري���ادة: 

الأو�سط لتقنية املعلومات والت�سالت مبادرة 

القطاع  بهذا  الهتمام  تعزيز  يف  مميزةت�سهم 

احليوي. ونحن فخورون بتعاوننا مع هواوي 

لأننا نثق باأهمية رعاية املواهب للم�ساهمة يف 

بناء جمتمع مت�سل يف امل�ستقبل«.

وتلتزم هواوي بتنمية النظام الإيكولوجي 

مل��واه��ب ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات والت�������س���الت من 

خ����ال ال����س���ت���ث���م���ار يف ال�������س���ب���اب امل���وه���وب���ني 

وتوفري  مهاراتهم  وتنمية  قدراتهم  وتعزيز 

لي�سبحوا  ومتكينهم  ل��ه��م  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س 

ق�����ادة امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ت��ق��ن��ي ل���ل���ب���اد. وت��ع��ت��رب 

امل�سابقة واحدة من مبادرات هواوي لاإيفاء 

ت�سعى  ح��ي��ث  الج��ت��م��اع��ي��ة،  مب�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا 

ال�����س��رك��ة م���ن خ��ال��ه��ا اإىل ت���وف���ري امل��ع��رف��ة 

ال���ازم���ة ل��ل��ط��اب وت��ع��زي��ز ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة 

الرقمي  املجتمع  وتنمية  التكنولوجيا  قطاع 

الرقمي. والقت�ساد 

ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ه��د  ال����ع����ام احل������ايل  اأن  ي���ذك���ر 

ال��ع��دي��د م��ن  الأن�����س��ط��ة ع��رب الإن��رتن��ت مثل 

ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات وال��ع��رو���س 

ه��واوي  خم��ت��ربات  م��ع  بالتعاون  الرتويجية 

احل��دي��ث��ة وخ����رباء ه����واوي يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 

م�ستويات  ب��اأع��ل��ى  يتمتعون  وال��ذي��ن  ال��ع��امل 

التي  البتكار  م�سابقة  �ساهمت  كما  اخل��ربة. 

ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف ال���ع���ام احل�����ايل يف ت��ع��زي��ز 

الب����ت����ك����ارات امل��ح��ل��ي��ة ووف������رت ل��ل��م�����س��ارك��ني 

التدريبعلى ا�ستخدام اأحدث املن�سات التقنية 

تنمية  يف  ت�سهم  جديدة  ا�ستخدامات  لبتكار 

املجتمع.

االأنباط – �سامر نايف عبد الدامي

اخل��ط��رة  وال��ن��ف��اي��ات  امل�����واد  اإدارة  ت��ع��ت��رب 

بداأت  حيث  الأردن،  يف  حقيقية  بيئية  م�سكلة 

تاأخذ اهتماماً اأكرث فاأكرث من قبل احلكومة. 

وقد اأ�سدر الأردن قوانني وت�سريعات لاإدارة 

وال�سيطرة ال�سليمة على املواد اخلطرة، حيث 

حددت القوانني الأردنية اخلطوط الرئي�سية 

اإن التوجيهات  لإدارة النفايات اخلطرة، غري 

الأردن  والت�سريعات يف  القوانني  تلك  لتنفيذ 

م���ا زال����ت غ���ري م��ف��ع��ل��ة ب�����س��ك��ل ك��ام��ل ومي��ك��ن 

مع  التعامل  طريقة  يف  بالع�سوائية  و�سفها 

ق�سية النفايات اخلطرة وال�سامة . 

الواقع  )�سواقة(  اخلطرة  النفايات  مكب 

مديرية  علية  ت�سرف  وال��ذي  اململكة  جنوبي 

من  تعترب  البيئة  وزارة  يف  اخلطرة  النفايات 

امل��ن��اط��ق اخل��ط��رة يف ح��ال ع��دم اإي��ج��اد حلول 

النفايات  م��ن  الأط��ن��ان  اآلف  ملعاجلة  ناجعة 

اخل���ط���رة امل���خ���زن���ة، وال���ت���ي م���ا ت�����زال ت��ن��ف��ث 

�سمومها عرب احلرائق امل�ستعلة هناك ب�سورة 

م�ستمرة على مدى الأعوام املا�سية.

جتاوزات و�سرقات

ك�سف   2019 للعام  املحا�سبة  دي��وان  تقرير 

عن فقدان كمية كبرية من �سبائك الر�سا�س 

الكميات  تلك  ح�سر  يتم  مل  حيث  امل�����س��ادرة 

امل�سروقة او املتبقية من �سبائك الر�سا�س من 

تقدير  وج��رى  امل�سكلة.  التحقيق  جلنة  قبل 

30-40  طناً، وذلك من  امل�سروقات من  كمية 

قبل مدير وحدة الرقابة الداخلية منفردا !! 

 60.000 بلغت  الكمية  لهذه  تقديرية  وبكلفة 

طمرت  ان��ه��ا  البيئة  وزارة  فعلته  وم��ا  دي��ن��ار. 

امل�سادرة من دون  ال�سبائك  املتبقي من كمية 

اىل  ي�سار  كما  الأ���س��ول.  ح�سب  جلنة  ت�سكيل 

لدى  واأ�سولية  ر�سمية  �سجات  وج��ود  ع��دم 

�سواقة  النفايات  مبكب  تتعلق  البيئة  وزارة 

املكب،  ادخ��الت  كافة  و�سبط  مراقبة  لغايات 

����س���واء م���ن ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة او ال��ع��ي��ن��ي��ة، 

للقانون. خافا 

واأظهر التقرير عن وجود مواد م�سرطنة، 

ل��ا���س��ت��ع��ال يف  ق���اب���ل���ة  اأخ������رى  اإىل  اإ����س���اف���ة 

ل��ع��دم وج���ود  ال�����س��واق��ة  اأي حل��ظ��ة، يف م��ك��ب 

املكب،  يف  اخل��ط��رة  ال��ن��ف��اي��ات  لكافة  معاجلة 

ح���دود  داخ����ل  بتجميعها  الك��ت��ف��اء  مت  ح��ي��ث 

ع�����س��وائ��ي��ة وغ���ري منظمة من  ب�����س��ورة  امل��ك��ب 

املكب.  داخ��ل  وم��وزع��ة  اأك���وام متفرقة  خ��ال 

وي�����س��ي��ف ال��ت��ق��ري��ر، اأن م���ن ب���ني ت��ل��ك امل���واد 

وهي  امل�ستعلة،  املختربات  خملفات  اخلطرة، 

ت��ت��م معاجلتها من  ل��ا���س��ت��ع��ال،  ق��اب��ل��ة  م���واد 

اخل�سب  التخزين فقط، وطبليات من  خال 

ت�ستعل  مادة  مادة )KOH(، وهي  مت�سربة 

مع الرطوبة واملاء، ويتم معاجلتها من خال 

اأي  ا�ستعالها يف  املتوقع  التخزين فقط، ومن 

ال�ستاء.  حلظة مبو�سم 

ك��م��ا ي��ح��وي امل���ك���ب، م����ادة الأ���س��ب�����س��ت من 

و�سركة  ال��ب��رتول  وم�سفاة  العقبة،  �سوامع 

تداولها،  مينع  م�سرطنة  م��ادة  وه��ي  لف���ارج، 

وم�����وج�����ودة داخ������ل امل���ك���ب وت���ت���م م��ع��اجل��ت��ه��ا 

التي  النفايات  ع��زل  يتم  ول  فقط.  بالطمر 

ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وف��ي��زي��ائ��ي��ة  حت��ت��اج اإىل م��ع��اجل��ة 

ي��ت��م الك��ت��ف��اء بطمر ج��زء  اأو ح��رق��ه��ا، واإمن���ا 

دون  والباقي يرتك  اأحوا�س مبطنة  منها يف 

التقرير، عن عدم  املكب، كما يك�سف  طمر يف 

م��ع��اجل��ة ت��رك��ي��ب��ة ال��ن��ف��اي��ات اخل��ط��رة ح�سب 

اأنواعها، بطريقة الإتاف ال�سحيحة.

حرائق واأمرا�ض

 �سرطانية متعددة 

ال��ب��ي��ئ��ة يف  وزارة  ت��ع��ام��ل  ���س��وء  اىل  ن���ظ���راً 

طريقة التخل�س من النفايات اخلطرة داخل 

املكب نتج عنها العديد من احلرائق والعديد 

من املواطنني ا�ستكوا من انبعاث روائح كريهة 

النفايات اخلطرة يف  يوم حادثة حريق مكب 

ي�سب  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  تعد  ول  �سواقة 

فيها حريق يف مكب �سواقة، وفق ما تداولته 

اإذ �سب حريق مماثل يف  و�سائل اإعام �سابقا، 

ناجمة  ثانوية  اع��را���س  حت��دث   .2012 ال��ع��ام 

الناجتة  ال�سامة  العنا�سر  انتقال وحتول  عن 

ع���ن ال��ت��ع��ام��ل ال��ط��ائ�����س م���ع ن��ف��اي��ات خ��ط��رة 

حينما  م��اأم��ون،  غ��ري  ب�سكل  منها  والتخل�س 

تر�سح مثًا اىل م�سادر املياه اأو اأو�ساط بيئية 

ال��ه��واء وامل��اء وال��رتب��ة و�سواها،  اأخ���رى، مثل 

رمبا  ومرتاكمة  ال�سرب،  مياه  م�سادر  ملوثة 

املكب  ول��اأ���س��ف  ال��غ��ذائ��ي��ة.   ال�سل�سلة  داخ���ل 

اأ�سبح مكانا لتخزين النفايات اخلطرة فقط 

ومعاجلتها،  منها  التخل�س  على  العمل  دون 

معاجلة  وح��دات  لإن�ساء  حاجة  هنالك  حيث 

النفايات بطرق  واأخرى حلرق  فيزوكيمائية، 

البيئة  علمية، وهو ما مل تقم بتنفيذه وزارة 

حتى هذه اللحظة !!

جتاوزات وزارة البيئة يف معاجلة 

النفايات اخلطرة

من  العديد  ك�سف  املحا�سبة  دي��وان  تقرير 

النفايات  ادارة  اداء  تقييم  ب��ع��د  ال��ت��ج��اوزات 

ع��دم وج��ود  اب��رزه��ا  البيئة  اخل��ط��رة يف وزارة 

اخل��ط��رة  ال���ن���ف���اي���ات  لإدارة  م��ت��ك��ام��ل  ن���ظ���ام 

)ال�����س��ن��اع��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة( ي��ح��دد م���ن خ��ال��ه 

وال��ي��ة  ال��ع��اق��ة  ذات  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  ادوار 

العامة  ال�سيا�سات  لتنفيذ  واملتابعة  التن�سيق 

زي��ادة  �ساأنها  م��ن  التي  التنفيذية  وال��ربام��ج 

فاعلية تنظيم واإدارة النفايات اخلطرة حيث 

ي�سكل تهديداً للبيئة والنظم احليوية ويوؤثر 

للوزارة  ال�سرتاتيجية  الأهداف  حتقيق  على 

والقطاع البيئي .

ال�سارة  امل��واد  اإدارة  نظام  يت�سمن  مل  كما 

ل�سنة   24 رق���م  وت��داول��ه��ا  ون��ق��ل��ه��ا  واخل���ط���رة 

اللكرتونية  للنفايات  مبا�سر  تعريف   2005

ح��ي��ث اق��ت�����س��رت الإ�����س����ارة اإل��ي��ه��ا يف ال��دل��ي��ل 

عن  املنبثق  اللكرتونية  للنفايات  الإر���س��ادي 

بازل. اتفاقية 

رقابة  ن��ظ��ام  البيئة  وزارة  ل��دى  ي��وج��د  ل 

املعنية  القطاعات  متابعة  على  يقوم  وتفتي�س 

ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة ح�سب  ب��ال��ت��خ��ل�����س م���ن 

املتعلقة  الت�سريعات  تفعيل  يتم  ول  الأ�سول 

ب��ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة خ���ا����س���ًة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 

ب��ال��ع��ق��وب��ات وامل��خ��ال��ف��ات ع��ل��ى م���ول���دي ه��ذه 

النفايات بالأخ�س املتعلقة بال�سركات التي ل 

ت�ستفيد من الإعفاءات ال�سريبية .

الك�شف عن  الثانية �شيتم   يف احللقة 

اخلطرة  النفايات  ملف  يف  التجاوزات 

خالل  من  احل�شرية  الت�شاريح  ومنح   ،

متنفذين يف وزارة البيئة ..انتظرونا

االنباط-عمان

ت���ق���دمي���ه���ا30  ع����ن  الأردن  اأع����ل����ن����ت����اأوراجن 

يف  املتفوقني  امل��وظ��ف��ني  لأب��ن��اء  درا���س��ي��ة  منحة 

امتحان �سهادة الثانوية العامة للعام الدرا�سي 

التوايل،  على  ع�سر  ال��راب��ع  للعام   2021-2020

تقوم  ال��ت��ي  ال�سنوية  للمبادرة  وذل��ك��ا���س��ت��م��راراً 

النقابة  مع  م�سبقاً  املوقعة  التفاقية  وف��ق  بها 

العامة للعاملني باخلدماتالعامةواملهن احلرة.

القانونية،  لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  واأك��د 

التنظيمية، وامل�سادر والتزويد واملوارد الب�سرية 

اأن هذه  اإبراهيم حرب،  اأوراجن الأردن، د.  لدى 

املبادرة تاأتي يف اإطار م�ساركة موظفي ال�سركة 

واأب��ن��ائ��ه��م ف��رح��ة ال��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق، حيث تعد 

املنبثقة  امل��ب��ادارت  اإح���دى  الدرا�سية  املنح  ه��ذه 

اأوراجن الأردن التي تهدف لإ�سراك  عن خطط 

باعتبارهم  وتقديرهم،  وحتفيزهم  املوظفني 

حمّركها واأحد اأبرز عوامل جناحها.

العامة،  الثانوية  ط��اب  ما حققه  اإن  وق��ال 

على  اأث��رت  التي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ظل  يف 

جائحة  خ���ال  وحت��ول��ه��ا  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 

انعك�س على النتائج  اإجن��ازاً كبرياً  كورونا، يعد 

التي حققوها والتي اأظهرت تفانيهم ومتيزهم، 

العاملني  منحاأبناء  على  للح�سول  اأّهلهم  مما 

اخل��ا���س��ع��ة ل��ع��دة م��ع��اي��ري يف م��ق��ّدم��ت��ه��ا معدل 

اخلدمة  �سنوات  ع��دد  امل��وظ��ف،  رات��ب  الطالب، 

روح  لت�سجيع  املُ��ع��ال��ني،  امل��وظ��ف  اأب���ن���اء  وع����دد 

ال��ت��م��ّي��ز وامل���ث���اب���رة وح���ب ال��ع��ل��م ب���ني ال��ط��ّاب 

من  �ستمّكنهم  التي  التعليمية  العملية  ولدعم 

اإحداث التغيريات الإيجابية يف املجتمع.

لاحتفاء  فعالية  م��وؤخ��راً  ال�سركة  واأق��ام��ت 

املنح  توزيع  تخللها  الإن��رتن��ت  عرب  باملتفوقني 

لأوراجن  التنفيذي  الرئي�س  اأثنى  عليهم،حيث 

لتفانيهم  الطاب  الأردن، تريي ماريني، على 

وتفوقهم، م�سرياً اإىل اأن ال�سركةتويل اهتماماً 

كبرياً باملوظفني وعائاتهم لن�سر ثقافة العمل 

اجلاد والدوؤوب وتخّطي التوّقعات والإ�سهام يف 

تطوير املجتمع.

وتكثف اأوراجن الأردن جهودها يف ال�ستثمار 

ب����امل����ب����ادرات ال���ت���ي ت���ع���زز م�����س��اه��م��ة امل��وظ��ف��ني 

يف ب��ن��اء من����وذج وظ��ي��ف��ي رق��م��ي م��ت��ط��ور، كما 

توا�سل �سعيها ل�سمان و�سلهم بكل ما يهمهم 

تعود  ال��ت��ي  التفاعلية  ب��الأن�����س��ط��ة  واإ���س��راك��ه��م 

ذلك  وبف�سل  بالنفع،  عائاتهم  وعلى  عليهم 

ت��ع��ّد ال�����س��رك��ة م��ن اأك����رث اأم���اك���ن ال��ع��م��ل ج��ذب��اً 

ل��ل��م��وظ��ف��ني، وذل�����ك ���س��م��ن ت���وّج���ه جم��م��وع��ة 

اأوراجن العاملية لتطوير امل�سار الوظيفي وتعزيز 

كافة اجلوانب املتعّلقة به.

تجاوزات وسرقات في مكب النفايات الخطرة )سواقة( .. 
بحماية وزارة البيئة ؟!

 للعام الرابع عشر على التوالي

أورانج تقدم منحًا دراسية ألبناء موظفيها المتفّوقين

االثنني    21  /  12  / 2020

المواهب التقنية في األردن تشارك في التصفيات اإلقليمية 
النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات واالتصاالت

املحلي

الأو�ساع  �سوء  ب�سبب  الأردن  بها  مير  التي  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  نتيجة 

التجارة  وتوقف  و�سوريا  العراق  وخ�سو�ساً  امل��ج��اورة  ال�سقيقة  ال��دول  يف  الأمنية 

الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  وان��خ��ف��ا���س  الت�سدير  وت��وق��ف  احل���دود  اإغ���اق  ب�سبب  البينية 

وعدم  والت�سديرية  الت�سويقية  القدرة  لإنخفا�س  الردنية  وال�سركات  للم�سانع 

منح  يف  البنوك  وت�سدد  الئ��ت��م��ان  وت��وق��ف  الإن��ت��اج  لتمويل  املالية  ال�سيولة  ت��وف��ر 

الت�سدير  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  الأردن  اأن  وحيث  والقرو�س،  املالية  الت�سهيات 

اخلارجية،  جتارته  حجم  من  كبرية  ن�سبة  على  ي�ستحوذ  انه  حيث  العراقي  لل�سوق 

مير  التي  ال�سعبة  القت�سادية  الأو�ساع  ونتيجة   )2020( عام  بداية  ومنذ  وكذلك 

ال�سرائية  ال��ق��درة  واإن��خ��ف��ا���س  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  تبعات  ب�سبب  الأردن  بها 

اىل  اأدى  الأردن���ي���ة مم��ا  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  ذل��ك  اأث���ر  الأردين  ل��ل��م��واط��ن 

املالية  ال��ت��زام��ات��ه��ا  ت�سديد  ع��ن  وع��ج��زه��ا  توقفها  وبالنتيجة  واع�����س��اره��ا  ت��ع��رثه��ا 

فقدان  اىل  �سيوؤدي  فانه  مبا�سرة  املتعرثة  ال�سركات  ت�سفية  مت  فاإذا  دائنيها،  جتاه 

من  ديونهم  با�سرتداد  الدائنني  م�سلحة  حتقق  وع��دم  لوظائفهم  املوظفني  الآف 

الوطني. القت�ساد  على  ذلك  وتاأثري  املتعرثة،  ال�سركات 

خال  من  املتعرثة  الإقت�سادية  امل�سروعات  لإنقاذ  احلل  اوجد  الأردين  امل�سرع   

والإج���راءات  الو�سائل  ح��دد  ال��ذي   )2018( ل�سنة   )21( رق��م  الإع�����س��ار  ق��ان��ون  �سن 

عند  اإل��ي��ه��ا  ال��ل��ج��وء  امل��ت��ع��رثة  الإق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��روع��ات  ت�ستطيع  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

القت�سادية  اأو�ساعها  لرتتيب  تنظيم  اإعادة  خطة  بتقدمي  وذلك  اإع�سارها،  اإ�سهار 

نظام  ب��اإ���س��دار  ق��ام  وك��ذل��ك  الت�سفية،  م��ن  ب��دل  الن�ساط   م��زاول��ة  يف  وال���س��ت��م��رار 

الإع�سار رقم )8( ل�سنة )2019(، وبناء على قانون الإع�سار مت اإلغاء املواد القانونية 

قانون  عليها  ن�س  التي  الإفا�س  من  الواقي  وال�سلح  الإفا�س  عن  تتحدث  التي 

رقم  ال�سركات  ت�سفية  نظام  اإلغاء  مت  الإع�سار  نظام  على  وبناء  الأردين،  التجارة 

)122( ل�سنة )2017(. 

وي���ه���دف ق���ان���ون الإع�������س���ار اىل اإي����ج����اد ال���ط���ري���ق مل��ع��اجل��ة ال�������س���رك���ات امل��ت��ع��رثة 

الت�سفية،  اإىل  اللجوء  دون  الإقت�سادي  ن�ساطها  ممار�سة  اإع��ادة  على  وم�ساعدتها 

من  غريها  مع  ال�سركة  اندماج  ويت�سمن  الإقت�سادي  الن�ساط  هيكلة  خ��ال  من 

ال�سركات او جتزئة �سهم ال�سركة اأو غريها من الإجراءات التي توؤدي لإعادة هيكلة 

الديون  تخفي�س  اإما  ويت�سمن  الديون  هيكلة  خال  من  اأو  الإقت�سادي  الن�ساط 

لإع��ادة  ت��وؤدي  التي  الإج��راءات  من  غريها  اأو  الديون  ر�سملة  اأو  جدولتها  اإع��ادة  اأو 

الديون. هيكلة 

���س��داد  اأو ع��ج��زه ع��ن  امل��دي��ن  »ت��وق��ف  ب���اأن���ه:  امل�����س��رع الأردين الإع�����س��ار   وع���رف 

عليه  املرتتبة  الإلتزامات  اإجمايل  جتاوز  عند  اأو  باإنتظام  عليه  امل�ستحقة  الديون 

ال��ذي  الإن�����س��ان(   ( الطبيعي  ال�سخ�س  ه��و  وامل��دي��ن  اأم��وال��ه«،  قيمة  اإج��م��ايل  على 

القوانني  ح�سب  واملرخ�س  امل�سجل  املهن  اأ�سحاب  من  اأو  التجاري  العمل  ميار�س 

قانون  اأحكام  عليه  ينطبق  ال��ذي  )ال�سركة(  الإعتباري  ال�سخ�س  اأو  العاقة  ذات 

ب��اإع��ادة  املع�سر  الإق��ت�����س��ادي  للن�ساط  لل�سماح  ال��ق��ان��ون  ي�سعى  وب��ال��ت��ايل  الإع�����س��ار، 

اإعماله.  تنظيم 

خطة  تقدمي  خال  من  املع�سر  للمدين  الإقت�سادي  الن�ساط  هيكلة  اإعادة  ويتم 

اأو من  امل��دي��ن  دائ��ن��ي  م��ن  اأو  امل��دي��ن  م��ن  ت��ق��دم  الإق��ت�����س��ادي  الن�ساط  تنظيم  اإع���ادة 

ب�سبب  للت�سفية  ال��ل��ج��وء  لتجنب  وذل���ك  املحكمة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ع��ني  الإع�����س��ار  وك��ي��ل 

معقولة  فر�سيات  على  مبنية  التنظيم  اإع��ادة  خطة  تكون  ان  على  امل��دي��ن،  اإع�سار 

اإعادة  التي �سوف تنتج عند تطبيق خطة  النقدية  التدفقات  وقابلة للتطبيق وبيان 

لتنظيم. ا

اأحكام  قانون الإع�سار منح املدين املع�سر عدد من املزايا التي يتمتع بها مبوجب 

ومنها  املخت�سة  املحكمة  قبل  من  اإع�ساره  اإ�سهار  طلب  قبول  عند  الإع�سار  قانون 

يلي:� ما 

�سخ�س  اي  وع��ل��ى  اإع�����س��اره  اإ���س��ه��ار  بعد  امل��دي��ن  �سد  دع��وى  اأي  �سماع  ع��دم  اأول: 

الإع�سار. وكيل  لدى  ت�سجيل مطالبته  املدين  له على  دين  يدعي وجود 

اإج���راءات  وت��وق��ف  اإع�����س��اره  اإ���س��ه��ار  بعد  امل��دي��ن  اأم���وال  التنفيذ على  ع��دم  ث��ان��ي��اً: 

اإع�ساره. اإ�سهار  قبل  بداأت  التي  التنفيذ 

ثالثاً: عدم جواز اإلقاء احلجز على اأي من اأموال املدين بعد اإ�سهار اإع�ساره، مبا 

الدولة. خلزينة  امل�ستحقة  الديون  ذلك  يف 

اإع�ساره. اإ�سهار  اأموال املدين التي متت قبل  اإجراءات التنفيذ على  رابعاً: توقف 

تاريخ   املدين من  ديون  على  التاأخري  وغرامات  الفوائد  اإحت�ساب  توقف  خام�ساً: 

اإع�ساره. اإ�سهار 

ف�سخها  طلب  اأو  العقود  بع�س  اإن��ه��اء  يف  الإع�����س��ار  وكيل  اأو  امل��دي��ن  ح��ق  �ساد�ساً: 

اإذا كان ذلك يحقق  اإ�سهار الإع�سار  ح�سب مقت�سى احلال والتي ابرمها املدين قبل 

للمدين.  م�سلحة 

���س��اب��ع��اً: احل��ق يف اإن��ه��اء ع��ق��ود الإي��ج��ار ق��ب��ل اإن��ت��ه��اء م��دت��ه��ا ودف���ع ب��دل الإي��ج��ار 

العقد. بقية مدة  اأجور  املدين من  واإعفاء  املاأجور  اإخاء  تاريخ  امل�ستحق حتى 

اإنهائها. اأو  العمل  عقود  تعديل  املحكمة  من  الطلب  ثامناً: 

الإقت�سادي  الن�ساط  حماية  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الم��ت��ي��ازات  م��ن  الكثري  وغ��ريه��ا 

الآث��ار  وجت��ن��ب  الإق��ت�����س��ادي��ة،  امل�ساريع  ت�سفية  اإىل  ال��ل��ج��وء  وع��دم  هيكلته  واإع���ادة 

ال�سلبية التي تنتج عن ت�سفية ال�سركات املتعرثة وتاأثريها على الإقت�ساد الوطني.

ومن خال الإطاع على بنود واأحكام قانون الإع�سار ونظام الإع�سار فاأن هناك 

وجتنب  اأح��ك��ام��ه  م��ن  لاإ�ستفادة  امل��ت��ع��رثة  الإق��ت�����س��ادي��ة  للمن�ساأت  حقيقية  ف��ر���س 

املتعرث. الإقت�سادي  للن�ساط  احلياة  واإعادة  ال�سلبية  واأثارها  الت�سفية 

د. سليمان ابو عتمة

 الشركات المتعثرة 
واإلستفادة من إحكام 

قانون اإلعسار

 شركة »Utrac« تدعم حمالت 
صندوق األمان لمستقبل األيتام

االنباط-عمان

وقع   :)2020 الأول  )عمان،20كانون   

اتفاقية  الأيتام  مل�ستقبل  الأمان  �سندوق 

التطبيق   »Utrac« �سركة  م��ع  ت��ع��اون 

الأردن،  يف  ال��ت��و���س��ي��ل  خل��دم��ة  امل��ت��م��ي��ز 

ح��ي��ث ت��ق��وم مب��وج��ب��ه��ا ال�����س��رك��ة ب��اإن�����س��اء 

لإت��اح��ة  التطبيق  ع��ل��ى  خم�س�س  ق�����س��م 

ل���دع���م خمتلف  مل�����س��ت��خ��دم��ي��ه  ال��ف��ر���س��ة 

حمات التربع اخلا�سة بال�سندوق.

مدير  من  كل  وقعها  التي  والتفاقية 

الأي��ت��ام  مل�ستقبل  الأم�����ان  ���س��ن��دوق  ع���ام 

ل�سركة  التنفيذي  وامل��دي��ر  احل��م��ود،  ن��ور 

ال�����س��وال��ق��ة،  ج����اد  الأردن   »Utrac«

جت�����س��د ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ���س��ن��دوق الأم����ان 

خمتلف  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  الأي���ت���ام  مل�ستقبل 

حتقيق  يف  املجتمع  واإ���س��راك  القطاعات 

ر����س���ال���ة ال�������س���ن���دوق امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��م��ك��ني 

خمتلف  من  املنتفعني  وال�سابات  ال�سباب 

باملهارات  وت�سليحهم  ال�سندوق  ب��رام��ج 

ال��ازم��ة  واملهنية  والعملية  ال�سخ�سية 

م�ستقبل  و���س��م��ان  العمل  ���س��وق  ل��دخ��ول 

ليكونوا  تاأهيلهم  اإىل جانب  لهم،  اأف�سل 

اأفراداً منتجني وقادرين على اإحداث اأثر 

اإيجابي يف جمتمعاتهم. 

ويف تعليقها على هذه ال�سراكة، اأّكدت 

القطاع  مع  التعاون  اأهمية  على  احلمود 

لل�سباب  ال��ازم  ال��دع��م  لتوفري  اخل��ا���س 

بالقائمني  ا�سادت  كما  الأيتام،  وال�سابات 

ع��ل��ى م��ث��ل ه����ذه ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، وال���ذي���ن 

ل�سباب  بها  يحتذى  ق��دوة  مبثابة  يعدوا 

ال�سندوق. و�سابات 

�سعادته  ع��ن  ال�سوالقة  وب��دوره،ع��رّب   

مع  للعمل   »Utrac»سركة� لن�سمام 

وامل�����س��اه��م��ة يف حتقيق  الأم����ان  ���س��ن��دوق 

الوعي  م�ستوى  ورف��ع  ال�سندوق  ر�سالة 

امل��ج��ت��م��ع��ي ح����ول����ه، وذل�����ك ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

ب����ت����اأم����ني م�������س���ت���ق���ب���ل اأف���������س����ل ل�����س��ب��اب 

ال�سندوق.

وي���ع���م���ل ����س���ن���دوق الأم�������ان مل�����س��ت��ق��ب��ل 

الأيتام، اأحد مبادرات موؤ�س�سة امللكة رانيا 

ال�����س��ب��اب  دع���م  ع��ل��ى  وال��ت��ن��م��ي��ة،  للتعليم 

اململكة  اأنحاء  الأيتام يف جميع  وال�سابات 

م���ن خ���ال ت��وف��ري ال��ت��ع��ل��ي��م الأك���ادمي���ي 

وامل��ه��ن��ي وم�����س��اري��ف امل��ع��ي�����س��ة وال��ت��اأم��ني 

الإر�ساد  اإىل خدمات  بالإ�سافة  ال�سحي، 

والتوجيه وتطوير الذات وبناء القدرات 

على امتداد فرتة الدرا�سة.

 الحلقة األولى 



االنباط- عمان

التي عقدها  ال���وزراء يف جل�سته  اق��َرّ جمل�س 

���س��ب��اح ام�������س الأح�����د ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء 

معّدل  قانون  م�سروع  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور 

لقانون ال�ستثمار ل�سنة 2020.

ويهدف م�سروع القانون اإىل تعزيز دور هيئة 

ال���س��ت��ث��م��ار ب��اع��ت��ب��اره��ا اجل��ه��ة ال��وط��ن��ّي��ة املعنّية 

وامل��رج��ع  ال���س��ت��ث��م��ارّي��ة،  البيئة  واق���ع  بتح�سني 

�سوؤون  ورع��اي��ة  ال�ستثمارات  ج��ذب  يف  املخت�ّس 

امل�ستثمرين، بالإ�سافة اإىل جذب ا�ستثمارات ذات 

ميزة تناف�سّية من خالل منحها حوافز حمّددة.

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د اآخ������ر، اأق������رَّ جم��ل�����س ال������وزراء 

ب���روت���وك���ولت م��اأ���س�����س��ة اإج������راءات اإن���ف���اذ ق��ان��ون 

وتعميمها  املعلومات،  على  احل�سول  حق  �سمان 

احلكومّية  وال��دوائ��ر  واملوؤ�ّس�سات  ال���وزارات  على 

لاللتزام بها.

املجل�س:  اأقّرها  التي  الربوتوكولت  و�سملت 

ب��روت��وك��ول اإج�����راءات اإن��ف��اذ ق��ان��ون ���س��م��ان ح��ّق 

ت�سنيف  وب��روت��وك��ول  املعلومات،  على  احل�سول 

وامللّفات  الوثائق  اإدارة  وب��روت��وك��ول  املعلومات، 

وفهر�ستها.

اللتزامات  �سمن  الربوتوكولت  هذه  وتاأتي 

الواردة يف اخلّطة الوطنّية الرابعة ملبادرة �سراكة 

وافق  التي   ،2020  –  2018 ال�سّفافة  احلكومات 

عليها جمل�س الوزراء يف وقت �سابق، والتي تن�ّس 

حّق  �سمان  قانون  اإن��ف��اذ  اإج���راءات  ماأ�س�سة  على 

احل�سول على املعلومات، وفق املمار�سات الف�سلى 

واملعايري الدولّية.

الأردن��ّي��ة  ال�سيا�سة  ال���وزراء  جمل�س  اأق���ّر  كما 

على  وت��ع��م��ي��م��ه��ا   ،2020 ال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 

�������س���ات وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ّي��ة  ال��������وزارات وامل���وؤ����سّ

لاللتزام بها ح�سب الأ�سول.

متطّلبات  مع  ان�سجاماً  ال�سيا�سة  هذه  وتاأتي 

وتكنولوجيا  الت�سالت  لقطاع  العاّمة  ال�سيا�سة 

حتديد  اإىل  وت��ه��دف  2018؛  وال��ربي��د  املعلومات 

التوّجه احلكومي يف جمال الذكاء ال�سطناعي 

يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادّي��ة احل��ي��وّي��ة، 

من  ال�سطناعي  للذكاء  املمكنة  البيئة  وتهيئة 

والتكنولوجّية  والتنظيمّية  الت�سريعّية  النواحي 

وبناء القدرات واملهارات الأردنّية يف هذا املجال.

ك��م��ا اأق������ّر جم��ل�����س ال��������وزراء ن���ظ���ام���اً م���ع���ّدًل 

اأف��راد الأمن العام ل�سنة  لنظام رواتب وع��الوات 

زي��ادة قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة  2020، بهدف 

اإحالتهم  الطويلة لأف��راد الأم��ن العام مّمن تتّم 

اإىل التقاعد.

ل��غ��اي��ات الرت���ق���اء مب�ستوى  ال��ن��ظ��ام  وي���اأت���ي 

ويف  امل�����س��ت��وي��ات،  اأع��ل��ى  اإىل  الع�سكرّية  اخل��دم��ة 

جميع املراحل، وحتديداً مرحلة ما بعد اخلدمة 

ال��ع�����س��ك��رّي��ة )م���رح���ل���ة ال���ت���ق���اع���د(، وامل�����س��اه��م��ة 

يف حت�����س��ني ال�����واق�����ع امل��ع��ي�����س��ي ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 

الع�سكريني.

اخلدمة  لنظام  م��ع��ّدًل  نظاماً  املجل�س  واأق���ّر 

الق�سائّية للق�ساة الع�سكريني وعالواتهم ل�سنة 

ال��ق��ّوات  هيكلة  خ��ّط��ة  م��ع  متا�سياً  وذل���ك   ،2020

بالتطوير  العربي،  اجلي�س   - الأردن��ّي��ة  امل�سّلحة 

وال��ت��ح�����س��ني لأو������س�����اع ال���ق�������س���اة ال��ع�����س��ك��ري��ني 

ال���ع���ام���ل���ني، وحت���ف���ي���زه���م، وحت�����س��ني ظ��روف��ه��م 

املعي�سّية بعد انتهاء خدمتهم الع�سكرّية.

امل�سرتيات  معّدًل لنظام  املجل�س نظاماً  واأقّر 

 ،2020 ل�سنة  امل��دن��ّي��ة  ال�ستهالكّية  للموؤ�ّس�سة 

وذلك بهدف متكني املوؤ�ّس�سة من اعتماد اأ�ساليب 

ال�����س��راء ال��ت��ي حت��ّق��ق ت��وف��ري اأج���ود اأن����واع ال�ّسلع 

للمواطنني باأف�سل الأ�سعار.

االنباط- عمان

اأك����د م���دي���ر ع����ام م��وؤ���س�����س��ة ال���غ���ذاء وال�����دواء 

امل��وؤ���س�����س��ة  دور  اأن  م���ه���ي���دات،  ن����زار  ال���دك���ت���ور 

ماأمونية  درج��ة  حت��دي��د  يف  واأ���س��ا���س��ي  رئي�سي 

وفعالية مطعوم كورونا القادم، وقيا�س درجة 

الفنية  امل��ل��ف��ات  ت��ق��ي��ي��م  ف��ع��ال��ي��ت��ه ع���ن ط��ري��ق 

املقدمة �سمن ملفات ت�سجيل هذا املطعوم.

ال���ب���ي���ان���ات  ت���ل���ك  اأن  م���ه���ي���دات  واأ������س�����اف 

بطريقة  املتعلقة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��وث��ائ��ق  تت�سمن 

واملوا�سفات  الول��ي��ة  ب��امل��واد  اب��ت��داء  الت�سنيع 

والتثبيتية  الثبات  ودرا�سات  التحليل  وط��رق 

وال���درا����س���ات ال�����س��ري��ري��ة اخل��ا���س��ة ب��ه��ا، التي 

واملاأمونية. الفعالية  تدعم 

اعتماد  من  التاأكد  اأن  اإىل  مهيدات  واأ�سار 

م���واق���ع ت�����س��ن��ي��ع ذل���ك امل��ط��ع��وم وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا 

ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت�����س��ن��ي��ع ال����دوائ����ي اجل���ي���د ه��و 

اإىل  اإ���س��اف��ة  املوؤ�س�سة،  عمل  رك��ائ��ز  اأه���م  اأح���د 

وانتهاء  الفعالة  امل��ادة  ت�سنيع  مواقع  حتديد 

النهائي.  بامل�ستح�سر 

ج����ودة  م����ن  ال����ت����اأك����د  اأن  م���ه���ي���دات  وب�����ني 

وماأمونية وفعالية كل دفعة من املطعوم يتم 

تقييم  خ���الل  م��ن  ت�سجيله  ب��ع��د  ا���س��ت��رياده��ا 

وثائق الإنتاج والرقابة النوعية لكل ت�سغيلة، 

مبتطلبات  الل��ت��زام  م��ن  ال��ت��اأك��د  ع��ن  ناهيك 

���س��ال���س��ة ال��ت��ربي��د خ���الل ال��ن��ق��ل، وال��ف��ح�����س 

اخل���ربي ح�����س��ب ال��ف��ح��و���س��ات امل��ت��وف��رة ل��دى 

املطاعيم  الل���ت���زام مب��ت��اب��ع��ة  وي��ت��م  امل��وؤ���س�����س��ة 

الدوائية  املاأمونية  من  للتاأكد  ت�سجيلها  بعد 

الج����راءات  وات��خ��اذ  جانبية  اث���ار  اأي  ور���س��د 

الالزمة. 

وع����ول م��ه��ي��دات ع��ل��ى وع���ي امل��واط��ن��ني يف 

�ستى مناحي المور املتعلقة بالغذاء والدواء، 

ا�سرتاتيجيني  ك�سركاء  دوره���م  على  م��وؤك��داً 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة وجل���ه���ود ك���وادره���ا ال��رق��اب��ي��ة يف 

م�����س��وؤول��ي��ة ���س��م��ان ���س��الم��ة وج�����ودة ال���غ���ذاء 

من  الطبية  وامل�ستلزمات  ال���دواء  وماأمونية 

خالل البالغ عن اأي مالحظة اأو �سكوى يتم 

ر�سدها بهذا ال�ساأن. 

والدواء  الغذاء  موؤ�س�سة  اإن  مهيدات  وقال 

ت�سدر ب�سكل دوري ن�سرات توعوية وار�سادات 

ون�����س��ائ��ح م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى اح�����دث امل�����س��ت��ج��دات 

العلمية والعاملية لتعزيز وعي املواطن يف هذا 

اخل�سو�س.

االنباط-- عمان

متهما  �سخ�سا   94 ع���ن  ال��ع��دال��ة  ي���د  ت��ب��ح��ث   

ب��ج��رمي��ة ت��وزي��ع وت���روي���ج وح���ي���ازة وجت����ارة امل���واد 

املخدرة؛ خالفا لأحكام قانون املخدرات واملوؤثرات 

العقلية ل�سنة 2016، ويواجهون تهمة الفرار من 

 10 خ��الل  انف�سهم  ي�سلموا  مل  اإن  ال��ع��دال��ة  وج��ه 

اأيام تبداأ من اليوم. واأمهلت حمكمة اأمن الدولة، 

اأي��ام  ام�س الأح���د، املتهمني يف 85 ق�سية م��دة 10 

عرب الطرق الر�سمية؛ لت�سليم اأنف�سهم لل�سلطات 

الق�سائية، و�سيعترب بعدها كل منهم فار من وجه 

العدالة، ويواجهون املحاكمة الغيابية وفقا لأحكام 

اأ���س��ول املحاكمات اجل��زائ��ي��ة رق��م 9 ل�سنة  ق��ان��ون 

.1961

ب��دء املهلة  ال��ي��وم  وق���ررت املحكمة اعتبارا م��ن 

تتم  حتى  اأنف�سهم  املتهمني  لت�سليم  القانونية؛ 

حماكمتهم عن التهم امل�سندة اإليهم، وبعد انق�ساء 

الأيام الع�سرة �سيعترب كل من املتهمني فارين من 

وجه العدالة، وتو�سع اأموالهم حتت اإدارة احلكومة 

طيلة فرتة فرارهم، وحرمانهم من الت�سرف بها، 

ومينع عليهم اإقامة الدعاوى، ويعترب كل ت�سرف 

يقومون به اأو التزام باطل.

واأم������رت امل��ح��ك��م��ة اأف������راد ج��ه��از الأم�����ن ال��ع��ام 

باإلقاء القب�س على كل واحد منهم وت�سليمه اىل 

ال�سلطات املخت�سة وعلى كل �سخ�س يعلم مبحل 

وجود اأي منهم الإخبار عنه.

ويواجه الأ�سخا�س ال�94 تهما من بينها، توزيع 

وترويج املواد املخدرة، وحيازة مادة خمدرة بق�سد 

الجتار والبيع. وتعاقب املادة ال�سابعة من قانون 

املخدرات واملوؤثرات العقلية كل من اأدخل او اأخرج 

اأو حاز اأو اأحرز اأو ا�سرتى اأو �سلم او ت�سلم اأو نقل 

او انتج اأو �سنع اأو خزن م��واد خم��درة اأو موؤثرات 

عقلية باحلب�س مدة ل تقل عن 6 اأ�سهر ول تزيد 

عن 3 �سنوات، وبغرامة ل تقل عن األ��ف دينار ول 

اآلف دينار. وتغلظ العقوبة على كل   5 تزيد عن 

بق�سد  امل��خ��درة  امل����واد  م��ع  بالتعامل  ق��ام  �سخ�س 

الجت��ار حيث ت�سل العقوبة اىل الأ�سغال ال�ساقة 

املوؤقتة ملدة ل تقل عن 15 عاما، وغرامة مالية ل 

تقل عن 10 اآلف دينار، وقد ت�سبح العقوبة اإعداما 

اإن اأف�ست هذه الق�سية اإىل موت اإن�سان.

وتخت�س حمكمة اأم��ن الدولة بالنظر يف هذه 

الق�سايا التي وردت يف قانون املخدرات واملوؤثرات 

العقلية رقم 23 ل�سنة 2016. وتن�س املادة 245 من 

اأ���س��ول املحاكمات اجل��زائ��ي��ة رق��م 9 ل�سنة  ق��ان��ون 

1961، على اأنه بعد انق�ساء املدة القانونية البالغة 

املتهمني غ��ي��اب��ي��ا، وتبني  ت��ب��داأ حم��اك��م��ة  اأي����ام   10

امل��ادة 246 من نف�س القانون عدم قبول وكيل عن 

 249 امل��ادة  وت��وؤك��د  الغيابية.  املحاكمة  املتهمني يف 

من قانون اأ�سول املحاكمات خ�سوع اأم��وال املتهم 

اأم���وال  اإدارة  يف  املتبعة  ل��الأ���س��ول  غيابيا  املحكوم 

الغائب ول ت�سلم اإليه اأو اإىل م�ستحقيها من بعده 

اإل بعد �سقوط احلكم الغيابي.

االنباط-عمان

جامعة  ب��ني  م�سرتك  بحثي  ف��ري��ق  تو�سل 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة  “نيوكا�ستل  وج��ام��ع��ة  ال���ب���رتا 

ومب�����س��ارك��ة ب��اح��ث��ني م���ن ���س��رك��ات ب��ري��ط��ان��ي��ة 

ا�ستخدامها  ميكن  جديدة  مركبات  انتاج  اإىل 

للفطريات. م�سادات 

وق�����ال ع�����س��و ال���ف���ري���ق ال��ب��ح��ث��ي م���ن كلية 

ال�����س��ي��دل��ة وال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا 

ال����درا�����س����ات  اإن  ال�������س���ي���خ  اأح�����م�����د  ال����دك����ت����ور 

امل��رك��ب��ات ذات  اأن ه���ذه  اأظ���ه���رت  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

ف��ع��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة ك��م�����س��ادات ل��ل��ف��ط��ري��ات وم��ن 

املمكن اأن تكون نواة جليل جديد من م�سادات 

ال���ف���ط���ري���ات وخ�������س���و����س���ا ت���ل���ك الأن���������واع م��ن 

م�سادات  �سد  مناعة  تظهر  التي  الفطريات 

احلالية. الفطريات 

وا���س��ت��ط��اع ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي ب��ع��د اأب���ح���اث 

تطوير  من  �سنوات  لثالث  ا�ستمرت  ودرا�سات 

وحت�سري جمموعة من املركبات احللقية غري 

املتجان�سة مل ي�سبق حت�سريها من قبل، والتي 

حتديد ال�سكل الفراغي ثالثي الأبعاد لها من 

وجهاز  ال�سينية  الأ�سعة  مطياف  جهاز  خ��الل 

الرنني املغناطي�سي وجهاز مطياف الكتلة.

واأ�سار ال�سيخ اإىل اأن الفريق البحثي قد بداأ 

البحث ويعكف حاليا على  الثانية من  املرحلة 

الو�سول  بهدف  امل�ستقات  من  املزيد  حت�سري 

كم�ساد  ع��ال��ي��ة  فعالية  ذو  ن��ه��ائ��ي  م��رك��ب  اإىل 

للفطريات.

هذا  م��ن  الأوىل  املرحلة  نتائج  ن�سرت  ومت 

Molecules وهي جملة  البحث يف جملة 

 ISI ت�سنيف  و�سمن  حمكمة  عاملية  علمية 

وذات معامل تاأثري 3.267.

االنباط- عمان

 ان��ط��ل��ق��ت م�����س��اء ال�����س��ب��ت، ب��ح�����س��ور وزي��ر 

عرو�س  الطوي�سي،  با�سم  الدكتور  الثقافة 

ال���ذي  ل���الأف���الم  ال�����دويل  الأردن  م���ه���رج���ان 

ال��ف��ن��ون  م��دي��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ة/  وزارة  ت��ق��ي��م��ه 

عرب  وم��ن��ه  امللكي  الثقايف  امل��رك��ز  يف  وامل�����س��رح 

التابعة للوزارة. املن�سات الرقمية 

وذك�����رت ال�������وزارة يف ب���ي���ان ام�������س الح����د، 

ان ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ال���ذي ح�����س��ره ام���ني ع��ام 

ال�������وزارة ال��ث��ق��اف��ة ه�����زاع ال�������رباري، ون��ق��ي��ب 

املهرجان  ومدير  اخلطيب،  ح�سني  الفنانني 

ع��ب��د ال���ك���رمي اجل������راح، ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى فيلم 

ق�����س��ري ح���ول الأف����الم امل�����س��ارك��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام 

يف امل���ه���رج���ان، ور����س���ائ���ل ع���دد م���ن ال��ف��ن��ان��ني 

اخر  وفيلم  للمهرجان،  وال��ع��رب  الردن��ي��ني 

عن �سخ�سية الدورة لهذا العام املخرج عروة 

زريقات.

على  م�سممة  ال��وزارة  ان  الطوي�سي  وقال 

دعم حركة الفنون والإبداع و�سناعة الأفالم 

ال�سغف  حت��وي��ل  ع��ل��ى  وح��ري�����س��ة  الأردن،  يف 

حقيقية  ���س��ن��اع��ة  اإىل  والأف������الم  ب��ال�����س��ي��ن��م��ا 

وتوطني هذه ال�سناعة.

وا�ساد بجهود �سخ�سية هذه الدورة املخرج 

العديد  قدمت  وطنية  كقامة  زريقات  ع��روة 

التلفزيونية  والدرامية  الفنية  الأعمال  من 

الأردنية، وجهود العاملني يف جلان املهرجان 

الظروف  هذه  ظل  يف  عملوا  الذين  املختلفة 

ال�ستثنائية من اأجل اإقامة هذه الدورة.

ت�ستمر  التي  العام  ه��ذا  دورة  يف  وي�سارك 

الرنويج  فيلما من   21 املقبل،  حتى اخلمي�س 

املتحدة  واململكة  واملانيا  وبولندا  والدمنارك 

وا���س��ب��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا، والأرج��ن��ت��ني وم��ال��ي��زي��ا 

وال��ه��ن��د وت��رك��ي��ا وامل���غ���رب وم�����س��ر وال���ع���راق 

4 اأف���الم من  وال��ك��وي��ت ول��ب��ن��ان، اإ���س��اف��ة اىل 

اإ���س��ح��ق  اإخ��������راج  جار”  “يا  ه�����ي:  الردن، 

يا�سني، و” تن�سى” اإخراج ر�سيد ملح�س، و” 

و” �سباك”  العامر،  ها�سم  ال�ساهد” اإخ��راج 

اإخراج حممد الإبراهيمي.

على  امل�ساركة  الأف��الم  من  عدد  ويتناف�س 

اإخراج،  واأف�سل  كاأف�سل فيلم،  البرتا،  جائزة 

واأف�������س���ل مم��ث��ل��ة، واأف�������س���ل مم��ث��ل، واأف�����س��ل 

واأف�سل  وت�سوير،  اإ�ساءة  واأف�سل  �سيناريو، 

حتكيم  جل��ن��ة  وت�����س��م  ت�����س��وي��ري��ة.  مو�سيقى 

اح��م��د دعيب�س،  امل��ه��رج��ان، ع��دن��ان م��دان��ات، 

الطيبة. فرا�س 
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العنف  �سد الأنثي

العنف �سد النثي يف الريف يعد العلى وال��زواج يف �سن �سغري  بن�سبة كبرية مقارنة  ولكن 

باحل�سر ، ويبداأ العنف �سد النثى بالجبار على الزواج ، بل ان العنف �سد النثي يبداأ وهي طفلة 

من خالل ظاهرة اخلتان املنت�سر يف الريف امل�سري و ال�سوداين  بالعادات والتقاليد املوروثة ، بل 

اأن م�سر مازالت هى الأعلى عامليا فى حالت ختان الناث، على الرغم من اعالن المم املتحده فى 

6 فرباير 2005 اليوم العاملى ملناه�سة ختان الناث و�سدور قانون 2008 فى م�سر لتجرمي عملية 

اخلتان اإل ان هذا القانون فتح املجال ان تتم عملية اخلتان فى �سريه بعيدا عن اأعني القانون وتتم 

عن طريق الدايه اأو املمر�سه واحيانا حالق ال�سحه.

و بالرغم من كل اجلهود املبذوله وتغليظ العقوبه فى القانون امل�سرى وحتويلها من جنحه 

اىل جنايه فاإن الق�سية مازالت فى حاجه اىل زيادة حمالت التوعيه والتثقيف اجلن�سى وال�سحى 

للمراأة فى الريف واحل�سر �سواء، وعلى كل منظمات املجتمع املدنى التكاتف والتعاون للحروج من 

هذا املنعطف اخلطري الذى يعد اول خطوات تدمري النثى نف�سيا وخلق مراأة �سعيفه حمطمه.

العنف يف البادية

كانت املراأة يف البادية قدميا اكرث الفئات اجتماعية تعر�سا للعنف الجتماعي مما كان يودي 

بها اىل الواأد، ولكن مع التطور الزمني والثقايف ، فان النظرة الدونية للمراأة البدوية قد تقل�ست 

ايل حد بعيد ، و�سارت املراأة البدوية القل  تعر�سا للعنف مقارنة بن�ساء الريف واملدينة .

انت�سار  2011 حول  عام  املغربي   املجتمع  بحث ميداين يف  الجتماعي  التطور  هذا  اب��رز  وقد 

ظاهرة العنف �سد الن�ساء  وجاءت النتائج لتعلن زوال ال�سورة النمطية لالإن�سان البدوي الذي 

، نظرة املجتمع  الوقت نف�سه  ، يف  ، ولت�سحح  العنف كتقليد وثقافة وقيمة  ارتبطت به ممار�سة 

والباحثني اإىل هذه الفئة املرتبطة بالن�ساط الفالحي والرعوي .

اأن املراأة تتعر�س للعنف يف الو�سط احل�سري مبعدل  اأ�سفر عنها البحث توؤكد  فالنتائج التي 

يزيد ب 7،12 يف املائة عن املراأة يف العامل القروي يف ما يخ�س العنف اجل�سدي يف احلياة الزوجية، 

وب�` 4،35 يف املائة يف ما يخ�س العنف اجلن�سي وب` 8،7 يف املائة يف ما يخ�س العنف النف�سي.

بينما جاء اللجوء للعنف �سد الن�ساء يف البادية اأقل بكثري مقارنة مع املدينة ، وهو تطور ثقايف 

واجتماعي ي�ستحق التقدير والدرا�سة لنبني عليه وت�ستفيد من نتائجه كل املجتمعات يف الريف 

واحل�سر علي حد �سواء و كوين ابنة قبيلة و اعاي�س ب�سكل مبا�سر ظروف العنف يف القبائل فاين 

ارى ان العنف يف البادية بعيد كل البعد ّعن املراة التي يتم تكرميها و احرتامها و غزل الق�سائد 

و التكنيب�سفاتها امنا يتمحور العنف يف البادية يف م�سائل الثاأر و الغزوات و الغارات بني القبائل 

و املعارك املتمحورة على النفوذ و فر�س ال�سطوة و ال�سلطة و النتفاع من املاء و الر�س و تطورت 

هذه ال�سباب مع الزمن لعنف هدفه التمثيل ال�سيا�سي و ال�سلطة يف الدولة مع قيام دول القانون 

يف املنطقة العربية .

النحراف

   Halbwachsيرتبط الو�سط احل�سري باأ�سكال عديدة لالنحراف ، كما  ي�سري “هالبوا�س

موؤكدا اأن احلياة احل�سرية تفوق احلياة الريفية يف ن�سبة النحراف وتتمثل عادة يف ال�سعف ،كما 

اأن عدد اجلرائم يزيد كلما زاد حجم املدينة. حيث يتلقي يف الريف قيم احرتام العمل،  تقدير 

الأ�سرة ، ال�سعي اإىل الرتقاء بها و بقائها، ويكافح يف الأر�س و املح�سول لتاأمني  احتاجاتها،و يجد 

�سعادته يف احلياة الهادئة واحتاده مع اأ�سرته ويف ا�ستجابته للتقاليد املتعارف عليها فينعدم احلافز 

اإىل النحراف اإل اإذا وجد ما يهدد ا�ستقراره  مثل: اإتالف املح�سول.

امل��دن يختلفون  �سكان  بينما  اأولده  و  لأ�سرته  رعاية  اأك��رث  باأنه   الريف  الأ�سرة يف  رب  وميتاز 

اجتماعيا و اقت�ساديا و ثقافيا .

اما ال�سلوك الأبوي  يف املدينة يقود بال�سرورة للعنف ، نتيجة نق�س الرتبية الدينية ، ونق�س 

الرقابة الأبوية اأو عدم انتظامها ، ا�ستعمال ال�سرب كطريقة تربوية مع فئة املراهقني اأو ال�سباب 

اأو الأطفال دون العا�سرة يوؤدي اإىل انحراف اأو جنوح اأو عنف ال�سباب اأو الأبناء.                 

ووجد العلماء عالقة ارتباط ع�سوية بني اأمية الوالدين بجنوح الأبناء كان اأقوى يف املناطق 

احل�سرية منه يف املناطق الريفية   ، فالآباء الأميون و خا�سة يف املناطق احل�سرية حيث احلياة 

معقدة يف عالقاتها و طريقة حياة ال�سباب متغرية ل ي�ستطيعون يف كل احلالت فهم احتياجات 

اأبنائهم ومطالبهم النف�سية و ال�سعورية ،و بالتايل فالو�سائل الرتبية التاأديبية امل�ستعملة جتاههم 

ميكن اأن تكون غري مالئمة يف جعلهم مواطنني �ساحلي

 سارة السهيل

العنف في الريف والحضر والصحراء 
)2(

االنباط- عمان

م�ساء  والإ���س��ك��ان  العامة  ال�سغال  وزارة  اأن��ه��ت 

اأم�س ال�سبت، تنفيذ الأعمال الدائمة يف جزء من 

م�سروع حافالت الرتدد ال�سريع عمان - الزرقاء، 

الزرقاء  القادم من  بطول ن�سف كيلومرت لل�سري 

باجتاه عمان.

وا�سافت ال��وزارة يف بيان �سحفي ام�س الأحد، 

ان املوقع الذي مت النتهاء منه هو باملنطقة الواقعة 

ما بني “خمابز ج��واد اإىل م�سانع احل�سام”، ومت 

واإل��غ��اء  الدائمة  م�ساربه  اىل  ال�سري  حركة  اإع���ادة 

التحويالت يف هذا املوقع.

وا�سارت اىل ان العمل ي�سمل اعادة تاأهيل طريق 

عمان-الزرقاء بتنفيذ الطريق بثالثة م�سارب بكل 

اجتاه، ومب�سربني ا�سافيني مل�سار حافالت الرتدد 

ال�سريع مف�سولة جميعها بحواجز خر�سانية مع 

اعمال ان��ارة �سمن هذه امل�سارات وعنا�سر �سالمة 

ع��ام��ة م��ن ح��واج��ز معدنية وده���ان���ات وع��واك�����س، 

نقل  او  وتنفيذ  امل��ي��اه،  ت�سريف  خ��ط��وط  وتنفيذ 

وخطوط  كهرباء  كوابل  من  املتعار�سة  اخلدمات 

العبارات  وتطويل  وتهذيب  �سحي  و�سرف  مياه 

كامل  على  التقاطعات  حت�سني  واع��م��ال  القائمة 

بع�س  اإن�ساء  اإع���ادة  ي�سمل  وال���ذي  الطريق  م�سار 

اجل�سور والنفاق.

االنباط- عّمان

وال��ت��ط��وي��ر،  ل��ل��ري��ادة  اأط��ل��ق��ت جمعية حتفيز   

بتمويل م��ن ال��وك��ال��ة الأمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال���دويل 

GIZ، من�سة اإلكرتونية للدعم الفني وامل�ساعدة 
يف خدمة املحفظة الإلكرتونية.

وق������ال رئ���ي�������س اجل��م��ع��ي��ة اأح����م����د ���س��ت��ي��ات اإن 

امل��ن�����س��ة ج����اءت ���س��م��ن خ���دم���ات م�����س��روع “مكتب 

الإلكرتوين” )املحفظة  امل��ايل  للتثقيف  امل�ساعدة 

الإل���ك���رتون���ي���ة(. وح�����س��ب ���س��ت��ي��ات، ف����اإن امل�����س��روع 

وال���س��ت��ف�����س��ارات  امل��الح��ظ��ات  ت�سجيل  اإىل  ي��ه��دف 

الإلكرتونية  باملحفظة  تتعلق  التي  والإق��رتاح��ات 

وا�ستخداماتها.

ت�سجيل  اإم���ك���ان���ي���ة  ت���وف���ر  امل��ن�����س��ة  اأن  وب�����ني 

اأخرى  اإ�سكاليات  اأي  اأو  وال�ستف�سارات  املالحظات 

تتعلق بفتح املحفظة اأو ا�ستخداماتها اأو اخلدمات 

التي تقدمها، وتتيح اأي�ساً اإمكانية ت�سجيل تفا�سيل 

اأخرى تتعلق بتجربة كل م�ستفيد، وميكن للجميع 

اأو  العربية  باللغة  وامل�����س��ارك��ة  للمن�سة  ال��دخ��ول 

الإجنليزية.

امل���الح���ظ���ات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  ���س��ت��ي��ات  وا�����س����ار 

بناء  يتم  �سوف  املن�سة  تقدمها  التي  واملعلومات 

درا�سة عليها لتطور عمل املحافظ الإلكرتونية يف 

الأي��ام املقبلة، موؤكدا اأن مكتب امل�ساعدة للتثقيف 

اإىل  ي�سعى  اجلمعية  مقر  يف  الإل���ك���رتوين  امل���ايل 

تطوير هذه املن�سة لتخدم اأكرب فئة من املجتمع.

االنباط- عجلون

���س��ب��اب حم��اف��ظ��ة عجلون،  م��دي��ري��ة  اختتمت   

ام�س الحد، عرب تطبيق زووم، فعاليات املجموعة 

الذي تنظمه وزارة  برنامج مهاراتي،  الرابعة من 

امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ب��اب، 

للطفولة )اليوني�سيف( وهيئة اأجيال ال�سالم.

حمزه  ال��دك��ت��ور  املحافظة  �سباب  م��دي��ر  وق���ال 

العقيلي يف ت�سريح �سحفي، ان الربنامج الذي مت 

تنفيذه من خالل املراكز ال�سبابية للفئات العمرية 

من 12-15 عاماً، يهدف اإىل تنمية و�سقل مهارات 

ال�سباب لتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات 

وخدمة جمتمعاتهم ووطنهم.

وا�سار العقيلي اىل حر�س املديرية على اك�ساب 

كاملالية  الأ�سا�سية،  احلياتية  امل��ه��ارات  امل�ساركني 

والب��ت��ك��ار الج��ت��م��اع��ي، وه���ي م���ه���ارات ���س��روري��ة 

لتطوير قدرات ال�سباب ل�سوق العمل.

الإلكرتونية  التدريبية  الفعاليات  يف  و���س��ارك 

150 �ساباً و�سابًة من مراكز �سابات �سخرة و�سابات 

ع��ب��ني/ع��ب��ل��ني و���س��ب��اب و���س��اب��ات ال��ع��ي��ون و���س��ب��اب 

عنجرة و�سباب كفرجنة، بواقع 30 م�ساركاً من كل 

مركز �سبابي.

 مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون االستثمار وبرتوكوالت حق الحصول على المعلومات

 مهيدات: دورنا أساسي في تحديد درجة مأمونية وفعالية مطعوم كورونا القادم

 يد العدالة تبحث عن 94 متهما بحيازة وترويج وتجارة المخدرات

 فريق بحثي بمشاركة جامعة البترا يتوصل لمركبات جديدة ومبتكرة كمضادات للفطريات

 بدء عروض مهرجان األردن الدولي لألفالم عبر منصات الثقافة الرقمية

 األشغال: إنهاء العمل بجزء من 
مشروع الباص السريع عمان- الزرقاء

 تحفيز تطلق منصة للدعم والمساعدة 
في خدمة المحفظة اإللكترونية

 عجلون: اختتام فعاليات برنامج مهاراتي

االثنني   21 / 12/ 2020 

املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    21   /  12  / 2020

دبي-االنباط

ّثل املت�سوقون من خمتلف اأنحاء العامل   يمُ

االإلكرتونية،  اجلرائم  الأعمال  �سهلة  اأهدافا 

عن  املت�سوقني  ه���وؤالء  بحث  ظ��ل  يف  �سيما  ال 

للت�سوق عرب  ال��رتوي��ج��ي��ة  ال��ع��رو���ض  اأف�����س��ل 

العام.  العطالت هذا  االإنرتنت خالل مو�سم 

امل�ستهلكني  ت��ه��دد  ال  امل��خ��اط��ر  ه���ذه  اأن  غ��ري 

عّر�سة  فح�سب، اإذ اأن ال�سركات هي االأخرى ممُ

للخطر ذاته.

وال ي�����زال ال���ط���ري���ق ال��رئ��ي�����س��ي الأع���م���ال 

اجل�����رائ�����م االإل����ك����رتون����ي����ة ال����ت����ي ت�����س��ت��ه��دف 

خالل  م��ن  ي��ر  ال��ع��ط��الت  ملو�سم  املت�سّوقني 

والت�سّيد  ار،  وال�سّ الع�سوائي  الربيد  ر�سائل 

االح����ت����ي����ايل، وال����ربجم����ي����ات اخل���ب���ي���ث���ة. ويف 

حم���اول���ة ل��ل��ف��ت ان��ت��ب��اه ���س��ح��اي��اه��م، ي��ح��اول 

م��ت�����س��ّي��دي اجل����رائ����م االإل���ك���رتون���ي���ة اإغ�����راء 

وهي  اآمنة،  غري  ملفات  بتنزيل  امل�ستخدمني 

ظهور  منذ  ر�سدها  مت  التي  ذاتها  الطريقة 

ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ض »ك�����ورون�����ا« وام���ت���د مل��و���س��م 

الت�سّوق للعطالت.

نف�سها  ه���ي  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع  ����س���رك���ات 

اخلبيثة  بالربجميات  لال�ستهداف،  معّر�سة 

ق��ارئ  بيانات  �سرقة  وهجمات  البيع  لنقاط 

ب��ط��اق��ات االئ���ت���م���ان اإمن�����ا ي��ع��ت��ربان م��ث��ال��ني 

اجل��ري��ة  مل��م��ار���س��ات  امل��ت��اح��ة  االأدوات  ع��ل��ى 

اإدراج بع�ض  االإل��ك��رتون��ي��ة، وذل��ك م��ن خ��الل 

��ارة يف م��واق��ع ال��ت��ج��ارة  ك���ود ال��ربجم��ة ال�����سّ

االإلكرتونية. 

وق�����ال رايف ب��ي��ل��ي��ن��غ، ك��ب��ري ال��ب��اح��ث��ني يف 

جم���ال ال��ت��ه��دي��دات ل���دى ���س��ي��ك��ي��ورورك�����ض:« 

»كورونا«  دفعت ظروف جائحة فريو�ض  لقد 

اإىل االعتماد على  بكثري من عمليات ال�سراء 

خ��ي��ار ال��ت�����س��وق ع��رب االإن���رتن���ت خ���الل ال��ع��ام 

2020، وهذا �سمل العديد من املنتجات �سمل 

اليومية،  وامل�ستلزمات  االأغ��ذي��ة،  بيع  متاجر 

واالأج����ه����زة االإل���ك���رتون���ي���ة، وح���ت���ى م��ن��ت��ج��ات 

ال���رف���اه���ي���ة وال�����س��ل��ع ال���ف���اخ���رة. وم����ا يكن 

���س��ب��ق وح����دث م��ع جائحة  ك��م��ا  ن�����س��ه��ده-  اأن 

اأن ت��رتك��ز ج��ه��ود جمرمي  – ه��و  »ك���ورون���ا« 

اخلا�سة  العرو�ض  ا�ستغالل  على  االإن��رتن��ت 

اإط��الق  �سبيل  يف  للعطالت  الت�سّوق  مبو�سم 

�ساّر،  اإل��ك��رتوين  بريد  ر�سائل  من  حمالتهم 

واإع��الن��ات الت�سّيد االح��ت��ي��ايل، وغ��ريه��ا من 

مم��ار���س��ات اجل��ري��ة االإل��ك��رتون��ي��ة. وغ��ال��ب��ا 

الذي  العنوان  على  مقت�سر  التغرّي  يكون  ما 

حتاول ا�ستغالله، اإال اأن جوهر هذه املمار�سات 

االإجرامية وحجمها يبقى ثابتا وم�ستمرا«.

واأ�ساف:« ب�سكل عام، تبقى اأعمال التجارة 

ملختلف  عر�سة  اأك��ر  ومواقعها  االإلكرتونية 

ذلك  اأن  اإال  االإل��ك��رتون��ي��ة.  الهجمات  اأ���س��ك��ال 

اأن  من  التقليدية  الت�سّوق  متاجر  يحمي  ال 

ال���ربجم���ي���ات اخلبيثة  ل��ب��ع�����ض  ت��ك��ون ه��دف��ا 

لنقاط البيع، اأو حماوالت �سرقة بيانات قارئ 

اأن جن���اح جمرمي  ك��م��ا  ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان. 

االإن��رتن��ت يف د���ّض بع�ض اأوام���ر ال��ربجم��ة يف 

بيانات  ل�سرقة  االإل���ك���رتوين  ال�����س��راء  م��وق��ع 

ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان – وه���و م��ا ي��ت��ع��ارف على 

 –  Mage Cart ب���ه���ج���م���ات  ت�����س��م��ي��ت��ه 

اإمن���ا ي��ع��ّد ���س��ورة اأخ���رى م��ن امل��م��ار���س��ات غري 

امل�������س���روع���ة وال���ت���ه���دي���دات ال���ت���ي ا���س��ت��ه��دف��ت 

والبيع  ال�سفريات  �سركات  ك��ربى  من  بع�سا 

بالتجزئة على مر ال�سنني«.

اإتاحة ع��دد من  اأخ��رى، وب�سبب  من جهة 

املنزل،  العمل من  للعاملني لديهم  ال�سركات 

وعدم ا�ستخدام بنية حتتية لتقنية املعلومات 

يكن اإدارتها مركزيا، �سواء من خالل اعتماد 

اأو ا���س��ت��خ��دام امل��وظ��ف��ني  ح��و���س��ب��ة ال�����ّس��ح��اب 

الأجهزتهم اخلا�سة، فاإن اأ�سلوب الالمركزية 

ق��درات��ه��ا يف  تعزيز  ع��ن  اأث��م��ر  العمل  اإدارة  يف 

التعامل مع عدد من التحديات التي تفر�سها 

تهديدات اجلرية االإلكرتونية.

دبي - العربية

ح��اف��ظ��ت ���س��رك��ات ال��ط��ريان ع��ل��ى امل��رون��ة يف 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع ت��ذاك��ر ال�����س��ف��ر واإم��ك��ان��ي��ة تعديل 

ت��داع��ي��ات  ب�سبب  قيمتها،  وا����س���رتداد  امل��واع��ي��د 

جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد.

واأك����دت ���س��رك��ات ط���ريان، ع��ل��ى اإب��ق��اء ت��ذاك��ر 

ال�����س��ف��ر غ���ري امل�����س��ت��خ��دم��ة م��ف��ت��وح��ة، وي��ك��ن 

كذلك  ويكنه  اأخ���رى،  م��رة  احل��ج��ز  للم�سافر 

اإج���راء ع��دد غ��ري حم���دود م��ن ال��ت��غ��ي��ريات على 

م��ّددت فيه �سركات  جميع احل��ج��وزات، يف وق��ت 

ط�����ريان اأخ������رى ���س��الح��ي��ة ال���ت���ذاك���ر ال���ت���ي مل 

ت�����س��ت��خ��دم مل����دة 24 ����س���ه���راً م���ن ت���اري���خ احل��ج��ز 

االأ�سلي، مع اإمكانية ا�سرتداد قيمة التذاكر، اأو 

ا�ستبدالها بر�سيد نقدي لدى ال�سركة.

وقال متحدث با�سم �سركة طريان االإمارات، 

مرونة  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  للمتعاملني  يكن  اإن���ه 

املقبلة،   24 ال��� االأ�سهر  خالل  وقت  اأي  يف  ال�سفر 

وي��ك��ن اأي�����س��اً ط��ل��ب ا����س���رتداد ث��م��ن ال��ت��ذك��رة، 

على  ت�����س��ري  اخل����ي����ارات  ه����ذه  اأن  اإىل  م�����س��رياً 

 ،2021 30 يونيو  التذاكر املحجوزة لل�سفر حتى 

نقاًل عن �سحيفة »االإمارات اليوم«.

واأ�����س����اف امل���ت���ح���دث اأن�����ه ي��ك��ن االح��ت��ف��اظ 

اأكتوبر  بتذكرة ال�سفر املحجوزة قبل االأول من 

مددت  اإذ  الحقاً،  وا�ستخدامها  بعده  وما   2020

طريان االإمارات �سالحيتها حتى 24 �سهراً من 

تاريخ احلجز االأ�سلي.

لل�سفر  التذكرة  �ستقبل  الناقلة  اأن  واأو�سح 

على اأي رحلة اإىل الوجهة نف�سها، اأو اإىل وجهة 

ر�سوم  دون  م��ن  نف�سها،  املنطقة  �سمن  اأخ���رى 

املطالبة  يكن  كما  امل��دة،  ه��ذه  خ��الل  اإ�سافية 

ذلك  يخ�سع  اأن  على  التذكرة،  قيمة  با�سرتداد 

الأحكام و�سروط ال�سعر.

للطريان  االحتاد  �سركة  اأف��ادت  جانبها،  من 

للمتعاملني  ال�سفر  خطط  ت��اأث��ر  ح��ال  يف  ب��اأن��ه 

)ك��وف��ي��د-19(،  ج��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  معها 

ويكن  م��ف��ت��وح��ة،  �ستبقى  ال�سفر  ت��ذك��رة  ف���اإن 

ال��ذي  ال��وق��ت  اأخ���رى يف  م��رة  للم�سافر احل��ج��ز 

امل�سافر  اأن  موؤكدة  لل�سفر،  م�ستعداً  فيه  يكون 

ال ي��ح��ت��اج اإىل االت�����س��ال ب��ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ال��ف��ور 

لتغيري موعد الرحلة. 

اإن  ل��ل��ط��ريان،  االحت���اد  با�سم  متحدث  وق��ال 

غ��ري حم��دود من  ع��دد  ب��اإج��راء  ت�سمح  ال�سركة 

يف  اجلديدة،  احلجوزات  جميع  على  التغيريات 

اإط���ار اإ���س��ف��اء م��زي��د م��ن احل��ري��ة وامل��رون��ة على 

التذاكر يف ظل الظروف الراهنة.

واأو�سح اأنه يكن للم�سافر نقل خطط �سفره 

ت��ذك��رت��ه قبل  ع��ن��دم��ا يحجز  ت��اري��خ الح���ق،  اإىل 

الأي  ال�سفر  ت��ع��ّذر  ح��ال  ويف   ،2020 دي�سمرب   31

لال�ستفادة  موؤهاًل  امل�سافر  ف�سيكون  كان،  �سبب 

تتيح  التي  وهي اخلدمة  االحت��اد(،  )ر�سيد  من 

للطريان(،  )االحت��اد  رح��الت  على  للم�سافرين 

���س��ف��ره��م ع���رب متكينهم  ت��اأج��ي��ل خ��ط��ط  ح��ري��ة 

قيمتها  وا�ستخدام  جماناً،  تذاكرهم  اإلغاء  من 

االأ�سلية، ر�سيداً حلجز رحالتهم املقبلة.

ي��ت��م حتميل  ق���د  اإن�����ه  اإىل  امل��ت��ح��دث  ول���ف���ت 

اإل��غ��اء الرحلة  اإ���س��اف��ي��اً يف ح��ال  امل�����س��اف��ر ر���س��م��اً 

ال�سعر  على  يتوقف  هذا  اأن  مبيناً  تغيريها،  اأو 

الذي مت حجز الرحلة به.

يف ال�������س���ي���اق ن���ف�������س���ه، اأك�������د م����رك����ز خ���دم���ة 

امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ���س��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ريان، اأن��ه 

اأي  التي مت حجزها يف  ال�سفر  يكن مّد تذاكر 

ت�ستخدم، حتى  اجل��اري، ومل  العام  وقت خالل 

نهاية العام املقبل.

لها  االإلكرتوين  املوقع  على  الناقلة  وذك��رت 

اأنه يكن للم�سافر تعديل تاريخ ال�سفر، ووجهة 

ال��ق��ي��ام  ي��ك��ن  اأن���ه  اإىل  الف��ت��ة  نف�سها،  ال��رح��ل��ة 

ما  االإنرتنت،  طريق  وعن  مبا�سر  ب�سكل  بذلك 

الرحلة مبا ال يقل عن  التغيري قبل موعد  دام 

املغرب  م��ن  للرحالت  �ساعة   72( اأو  �ساعة،   24

واإليها(، على اأن يتم اإخ�ساع التعديالت لر�سوم 

التعديل.

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ق����ال م�����س��اف��رون اإن��ه��م 

ت��ذاك��ر  ب��خ��ي��ارات  الح��ظ��وا م��رون��ة يف م��ا يتعلق 

اجل��اري،  ال��ع��ام  خ��الل  حجزها  مت  التي  ال�سفر 

ومل يتم ا�ستخدامها ب�سبب اجلائحة، اإذ متكنوا 

اإبقائها  اأو  مت��دي��ده��ا،  اأو  ثمنها،  ا���س��رتداد  م��ن 

مفتوحة.

القا�سي،  اإي��ان  املتعاملة  قالت  وتف�سياًل، 

اإن��ه��ا ح��ج��زت ت��ذك��رة ���س��ف��ر م��ن ���س��رك��ة ط��ريان 

وطنية يف يناير 2020، لل�سفر يف مار�ض املا�سي، 

التذكرة  ت�ستخدم  مل  اأنها  اإال  عربية،  دولة  اإىل 

تلغى، حتى  اأن  لديها قلق من  االآن، وكان  حتى 

نهاية  اإىل  ال��ت��ذك��رة  بتمديد  ال�����س��رك��ة  اأبلغتها 

اإىل  �سابقاً  اأن مت متديدها  بعد   ،2021 دي�سمرب 

اإلكرتونياً  بريداً  وتلقت   ،2020 دي�سمرب  نهاية 

بذلك. ر�سمياً 

تذاكر  اإن��ه حجز  �سمري،  اأن��ور  املتعامل  وق��ال 

وجهة  اإىل   2020 يونيو  يف  لل�سفر  للعائلة  �سفر 

ن��ظ��راً  ي�����س��ت��خ��دم��وه��ا،  اأن���ه���م مل  اإال  اأوروب����ي����ة، 

يف  ال�سفر  وقيود  اجلائحة،  تداعيات  ال�ستمرار 

املق�سودة. الوجهة 

واأكد �سمري اأن القلق الذي �ساوره من اإلغاء 

التذاكر مع نهاية العام اجلاري تال�سى، بعد اأن 

ال�سفر  تذاكر  اأن  ال��ط��ريان  �سركة  له  اأو�سحت 

���س��ت��ب��ق��ى م��ف��ت��وح��ة، م��ع��ت��رباً ذل���ك م���رون���ة من 

واملتعاملني  امل�سافرين  ال�سركات، حلفظ حقوق 

معها.

العربية-وكاالت

ب��ات��ت االأ����س���واق ال��ن��ا���س��ئ��ة ع��ل��ى م��وع��د الأق���وى 

االأخ��ري  بالربع  االأجنبية  لال�ستثمارات  تدفقات 

م��ن ال��ع��ام اجل����اري م��ن��ذ ن��ح��و 7 ���س��ن��وات، يف وق��ت 

حت����ول ف��ي��ه ب��و���س��ل��ة اال���س��ت��ث��م��ار االأج���ن���ب���ي نحو 

ا�ستثمارية  ع��وائ��د  ت��ق��دم  ال��ت��ي  النا�سئة  االأ���س��واق 

والتي  املتقدمة،  االأ�سواق  يف  نظريتها  من  اأف�سل 

بفعل  ال�سفر  ح��ول  فيها  ال��ف��ائ��دة  م��ع��دالت  حت��وم 

املركزية  البنوك  اتخذتها  التي  التحفيز  اإجراءات 

الكربى ملواجهة تبعات جائحة كورونا.

ت��اي��ز«  »فاينن�سال  ل�سحيفة  ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 

االأ�����س����واق  اإىل  ال��ت��دف��ق��ات  اأن  اإىل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

مطلع  يف  عنيفة  ن��زوح  موجة  من  تعافت  النا�سئة 

العام اجلاري وبالتحديد يف مار�ض املا�سي.

حينما بداأت اآثار اجلائحة يف النيل من م�سهد 

95 مليار دوالر من  اإذ نزح نحو  االقت�ساد العاملي، 

ليلغ  امل��ا���س��ي  م��ار���ض  يف  النا�سئة  االأ���س��ه��م  اأ���س��واق 

نحو  االأ���س��واق  تلك  التي هجرت  االأم��وال  اإجمايل 

من  االأوىل  االأ���س��ه��ر  االأرب��ع��ة  يف  دوالر  مليار   243

العام.

اأن امل�سهد بداأ يف التحول منذ ذلك احلني  بيد 

اإىل تلك  اأخرى  لتعود اال�ستثمارات االأجنبية مرة 

نوفمرب  يف  ذروتها  التدفقات  تلك  لتبلغ  االأ�سواق 

وقت  يف  دوالر،  مليار   145 م�ستويات  حول  املا�سي 

اإىل  االأج��ن��ب��ي  ال��ت��م��وي��ل  ب��ي��ان��ات معهد  ف��ي��ه  ت�سري 

�سخ امل�ستثمرين االأجانب لنحو 37 مليار دوالر يف 

يف  دوالر  مليار   40 ونحو  النا�سئة  االأ���س��واق  دي��ون 

االأ�سهم. اأ�سواق 

ويف ه��ذا ال�����س��ي��اق، ق��ال اق��ت�����س��ادي ل��دى معهد 

لل�سحيفة،  فارغا�ض،  جوناثان  ال��دويل  التمويل 

اإن الربع االأخري من العام اجلاري �سي�سجل اأقوى 

الربع  منذ  النا�سئة  االأ���س��واق  اإىل  للتدفقات  منو 

التي  اخل���وف  م��وج��ة  قبل   2013 ال��ع��ام  م��ن  االأول 

الفيدرايل  اإع���الن  اأع��ق��اب  يف  امل�ستثمرين  انتابت 

التي�سريية  ال�����س��ي��ا���س��ة  م��ن  ل�����س��ن��وات  اإن��ه��ائ��ه  ع��ن 

املالية  االأزم��ة  اإب��ان  البنك  انتهجها  التي  النقدية 

العاملية.

هجرة  فكرة  فاإن  عام  »بوجه  فارغا�ض  واأ�ساف 

النا�سئة باتت خلفنا،  روؤو�ض االأموال من االأ�سواق 

طريقها  يف  اأنها  يبدو  القوية  النقدية  والتدفقات 

اال�ستمرار«. نحو 

وه�����ذا ال����ع����ام، ات���خ���ذ ال����ف����ي����درايل االأم����ريك����ي 

تبعات  ل��درء  حماولة  يف  قوية  تي�سريية  �سيا�سات 

اجل���ائ���ح���ة و����س���ار ع���ل���ى ن��ه��ج��ه ك���ربي���ات ال��ب��ن��وك 

ما  البنوك  تلك  �سخت  اإذ  ال��ع��امل،  ح��ول  املركزية 

�سرايني  يف  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   7.5 ن��ح��و  م��ن  ي��ق��رب 

االقت�ساد، بح�سب بيانات �سندوق النقد الدويل.

العربية-وكاالت

ال�سد  العام اجلاري بحالة  ات�سم فيه  يف وقت 

واجلذب بني وا�سنطن وبكني ب�ساأن ملف احلرب 

لل�سركات  االأولية  الطروحات  �سهدت  التجارية، 

ال�����س��ي��ن��ي��ة يف اأ�����س����واق امل�����ال االأم���ريك���ي���ة اإق���ب���اال 

قيا�سيا من قبل امل�ستثمرين مع ت�سجيلها الأعلى 

منذ  وبالتحديد  �سنوات   6 نحو  يف  لها  م�ستوى 

العام 2014.

االأمريكية   CNBC ل�سبكة  تقرير  وي�سري 

بور�سات  يف  ال�سينية  ال�سركات  طروحات  اأن  اإىل 

العام  خ��الل  دوالر  مليار   11.7 نحو  جمع  اأمريكا 

اجلاري والذي اأو�سك على نهايته من خالل طرح 

للبيانات  حتليل  تقرير  بح�سب  �سركة   30 اأ�سهم 

.Renaissance Capital ل�سركة اأبحاث

العام  ه��ذا  ال�سركات  ع��دد  اأن  التقرير  وذك��ر 

التي  ال�سينية  الطروحات  مع  مقارنة  ت�ساعف 

القيمة  م�ستوى  على  ولكن   ،2014 بالعام  مت��ت 

قيمة  بلغت  حيث  االأك���رب  ه��و   2014 ال��ع��ام  يبقى 

مع  دوالر  مليار   25.7 نحو  حينه  يف  الطروحات 

االإلكرتوين  التجزئة  عمالق  طرح  اإىل  االإ���س��ارة 

ال�سيني �سركة علي بابا والتي كانت حينها اأكرب 

طرح عام اأويل يف التاريخ قبل اأن تزيحها اأرامكو 

ال�سعودية يف طرحها االأويل العام املا�سي.

وج���م���ع���ت ال���������س����رك����ات ال�������س���ي���ن���ي���ة ن���ح���و 70 

امل��ال  ���س��وق  اأول��ي��ة يف  مليار دوالر م��ن ط��روح��ات 

العام  نهاية  وح��ت��ى   2000 ال��ع��ام  منذ  االأم��ريك��ي 

امل���ا����س���ي، يف وق����ت ي���ق���در ف���ي���ه ع����دد ال�����س��رك��ات 

نحو  االأمريكية  البور�سات  يف  املدرجة  ال�سينية 

 1.2 نحو  ال�سوقية  قيمتها  تتخطى  �سركة   156

تريليون دوالر.

ويف وق����ت ���س��اب��ق م���ن ال���ع���ام اجل������اري، ب����داأت 

تاأجيل خططها للطرح يف  ال�سينية يف  ال�سركات 

باالإ�سافة  كورونا،  ب�سبب جائحة  �سرتيت«  »وول 

القهوة  �سناعة  لعمالق  حما�سبية  ف�سيحة  اإىل 

بها  االإطاحة  مت  والتي  كافية«  »لو�سني  ال�سيني 

من بور�سة نا�سداك ال�سيف املا�سي.

وت����اأت����ي ت��ل��ك االأرق��������ام اأي�������س���ا رغ����م ال��ع��دي��د 

ال�سلطات  اتخذتها  التي  الت�سعيدية  اخلطوات 

االأم����ريك����ي����ة م���ن���ذ م��ط��ل��ع ال����ع����ام اجل������اري ���س��د 

ال�سركات ال�سينية املدرجة يف »وول �سرتيت« مع 

ال  التي  ال�سركات  ب�سطب  يق�سي  جديد  ت�سريع 

تلتزم مع معايري املحا�سبة االأمريكية.

نحو  ب��االأ���س��ا���ض  ت�سعى  ال�سينية  وال�����س��رك��ات 

على  للح�سول  االأم��ريك��ي  امل��ال  �سوق  يف  ال��ط��رح 

بر  يف  عليه  احل�سول  يكنهم  ال  دوالري  متويل 

القيود  احلكومة  ت�سدد  حيث  الرئي�سي  ال�سني 

على منح روؤو�ض االأموال االأجنبية.

شركات الطيران تبقي تذاكر السفر غير المستخدمة 
مفتوحة لهذه المدة

أقوى عودة للمستثمرين األجانب إلى األسواق الناشئة.. ماذا حدث؟

عام كورونا.. األفضل لطروحات الشركات الصينية بأميركا في 6 سنوات

تحذيرات من هجمات إلكترونية متصاعدة خالل موسم العطالت

الهجمات اإللكترونية ال تهدد المستهلكين فحسب
 بل تصل إلى الشركات أيضا

الرياض وموسكو تبديان موقفًا
 موحدًا قبل قمة أوبك

تراجع قيمة الصفقات العقارية بدول 
الخليج لـ72 مليار دوالر

رويرتز-وكاالت

والرو�سي  ال�سعودي  الطاقة  وزي��را  اأظهر 

موقفاً موحداً خالل اجتماع ثنائي �سبق قمة 

و�سركائها،  للنفط  امل�����س��درة  ال���دول  ملنظمة 

اأم�ض ال�سبت، وذلك بعد �سنة �سهدت خالفات 

حول خف�ض االإنتاج ملواجهة هبوط االأ�سعار.

اإط��ار  يف  و�سركاوؤهم  اأوب��ك  اأع�ساء  واتفق 

االأول/ ك��ان��ون  مطلع  يف  بل�ض  اأوب��ك  حتالف 

دي�سمرب على حتديد �سقف الزيادة يف االإنتاج 

500 األف برميل  يف كانون الثاين/يناير عند 

يف اليوم، مقابل زيادة متوقعة بنحو مليوين 

برميل.

ال�سعودي االأمري عبد  وقال وزير الطاقة 

ال��ع��زي��ز ب��ن ���س��ل��م��ان خ���الل م��وؤمت��ر �سحفي 

نتائج  واأع��ط��ى  بل�ض جمعنا  اأوب��ك  »ات��ف��اق  اإن 

جيدة )...( لهذا ال�سبب يجب اأن ي�ستمر«.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال������وزراء 

الطاقة  املكلف  ن��وف��اك،  األك�سندر  ال��رو���س��ي، 

ب��االت��ف��اق��ي��ات  مت�سكنا  ج��دي��دة  م���رة  »اأك���دن���ا 

معا  العمل  »نعتزم  واأ�ساف  اليوم«.  ال�سارية 

للتو�سل اإىل توازن يف و�سع ال�سوق«.

موؤمترها  و���س��رك��اوؤه��ا  اأوب���ك  دول  وتعقد 

 4 ال��ث��ال��ث ع�سر ع��رب االإن���رتن���ت يف  ال����وزاري 

الريا�ض  تلتقي  فيما  الثاين/يناير،  ك��ان��ون 

ومو�سكو يف اإطار جلنة تعاون ثنائية يف اآذار/

مار�ض.

اأمله  عن  ال�سعودي  الطاقة  وزي��ر  واأع��رب 

وقت  يف  »�سخ�سيا«،  االجتماع  هذا  يعقد  باأن 

النطاق  وا�سعة  تلقيح  حملة  اململكة  با�سرت 

�سد وباء كوفيد-19.

وات��ف��ق اأع�����س��اء اأوب���ك ب��ال���ض يف 3 ك��ان��ون 

االأول/دي�������س���م���رب ع��ل��ى اإع������ادة ط����رح ح���واىل 

ب�سورة  ال�سوق  يف  ال��ي��وم  يف  برميل  مليوين 

املقبل،  العام  مطلع  من  اعتبارا  »تدريجية« 

500 األ���ف ب��رم��ي��ل يف ك��ان��ون ال��ث��اين/ ب���دءا ب����

يناير.

ودارت حرب اأ�سعار �سارية يف مطلع العام 

ب��ني ال�����س��ع��ودي��ة ورو���س��ي��ا، ث��ال��ث وث���اين اأك��رب 

منتج للنفط يف العامل على التوايل، يف �سوق 

بتدهور  ت�سبب  ما  ال��وب��اء،  تبعات  من  تعاين 

م��ن��ذ نحو  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا  اأدن�����ى  اإىل  االأ����س���ع���ار 

يف  ات��ف��اق  اإىل  اأخ���ريا  التو�سل  قبل  ع��ق��دي��ن، 

اإطار اأوبك بل�ض.

دبي - العربية

ت��راج��ع��ت ق��ي��م��ة ال�����س��ف��ق��ات ال��ع��ق��اري��ة 

اخل��ل��ي��ج��ي يف  ال���ت���ع���اون  يف دول جم��ل�����ض 

بن�سبة   ،2020 من  االأوىل  اأ�سهر  الع�سرة 

 75.5 مقابل  دوالر،  مليار   72.1 اإىل   ،%4

العام  من  املماثلة  الفرتة  يف  دوالر  مليار 

املا�سي.

لها،  تقرير  يف  اإنف�ست،  كامكو  وقالت 

على  »العربية.نت«  اطلعت  االأح��د،  ام�ض 

ا���س��ت��ح��وذت  ال�����س��ع��ودي��ة  اإن  ن�����س��خ��ة م��ن��ه، 

ال�سفقات،  قيمة  من   %52 من  اأكر  على 

 %21.6 بن�سبة  االإم����ارات  �ساهمت  بينما 

العقارية يف  ال�سفقات  قيمة  اإجمايل  من 

املنطقة.

الرتاجع  من  الرغم  على  اأن��ه  وذك��رت 

قيمة  متو�سط  ف��اإن  ال�سفقات،  قيمة  يف 

ارتفع بن�سبة  املعاملة لكل �سفقة عقارية 

نحو  اإىل  لي�سل  �سنوي  اأ�سا�ض  على   %7.6

ما  املمتدة  الفرتة  خالل  دوالر   166،105

2020 مقابل  اأكتوبر  اإىل   2020 بني يناير 

املماثلة  ال��ف��رتة  يف  دوالر   154،365 نحو 

من العام 2019.

م�����ن ج���ه���ة اأخ����������رى، ان���خ���ف�������ض ع���دد 

اأكتوبر  حتى  العام  بداية  منذ  ال�سفقات 

���س��ن��وي  اأ����س���ا����ض  ع��ل��ى   %11 ب��ن��ح��و   2020

انخفا�ض  وي��ع��زى  �سفقة،   434،158 اإىل 

ك��م��ي��ة وق��ي��م��ة ال�����س��ف��ق��ات ع��ل��ى اأ���س��ا���ض 

عن  الناجم  ال�سلبي  التاأثري  اإىل  �سنوي 

العقاري  الطلب  على  كوفيد-19  جائحة 

و����س���رائ���ح���ه ال���ف���رع���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وف��ق��ا 

اإنف�ست. لكامكو 

تراجع حاد ممتد

احلاد  الرتاجع  عالمات  اأن  واأو�سحت 

خالل  العقارية  ال�سفقات  �سهدتها  التي 

العام  حتى  االآن  متتد  �سوف   2019 العام 

اإىل  ال��ط��ل��ب  ظ���روف  ت��ع��ود  اأن  اإىل   2021

طبيعتها االعتيادية بعد انتهاء اجلائحة.

ي��ت��ق��ل�����ض ج��ان��ب  اأن  ك��ام��ك��و  وت���ت���وق���ع 

 2021 ال���ع���ام  يف  دوري  ب�����س��ك��ل  ال���ع���ر����ض 

م��ن ح��ي��ث ت��راج��ع اإع����الن امل��ط��وري��ن عن 

بيئة  ل�سعف  نظراً  امل�ستقبلية،  امل�ساريع 

ال��ط��ل��ب ال�������س���ائ���دة ح���ال���ي���اً، وه����و االأم����ر 

من  احل��د  يف  امل�ساهمة  ���س��اأن��ه  م��ن  ال���ذي 

واالإي��ج��ارات  لالأ�سعار  احل��اد  االنخفا�ض 

اأن��ه  رج��ح��ت  ك��ام��ك��و  اأن  اإال  امل�ستقبل،  يف 

الهيكلية  �ستكون هناك حاجة للمحفزات 

�سمن  املتغرية  الطلب  اجت��اه��ات  لتلبية 

ل�سوق  الفرعية  القطاعات  من  قطاع  كل 

العقار.

ت�������س���ب���ب���ت ج����ائ����ح����ة ك������وف������ي������د-19 يف 

اأم��ام  املعاك�سة  ال��ري��اح  م��ن  امل��زي��د  اإ�سافة 

قطاع  يف  النهائيني  امل�ستخدمني  ط��ل��ب 

جم��ل�����ض  دول  يف  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال����ع����ق����ارات 

التعاون اخلليجي، مما اأدى اإىل انخفا�ض 

�سنوي  اأ�سا�ض  على  واالأ���س��ع��ار  االإي��ج��ارات 

ال���رغ���م من  ع��ل��ى  وذل����ك   2020 ال���ع���ام  يف 

ال���ع���ر����ض امل����ح����دود وط�����رح ال���ع���دي���د م��ن 

املبادرات احلكومية المتالك املنازل.

اإن���ف�������س���ت، اأن  وذك������ر ت���ق���ري���ر ك���ام���ك���و 

ال�سكنية  االأ����س���واق  ك��اف��ة  يف  االإي���ج���ارات 

ت��ع��ر���س��ت ل��ل��ع��دي��د م��ن ال�����س��غ��وط خ��الل 

امل�����س��ت��اأج��رون  ت��وج��ه  ح��ي��ث   ،2020 ال��ع��ام 

م�����س��اك��ن  اإىل  وال���ت���ح���ول  ال���ت���وف���ري  ن��ح��و 

على  للح�سول  ت��وج��ه��وا  اأو  تكلفة،  اأق���ل 

امل���زي���د م���ن احل���واف���ز امل�����س��ج��ع��ة يف ع��ق��ود 

تراجع  م�ستوى  وك��ان  القائمة،  االإي��ج��ار 

االأ�سعار  انخفا�ض  م��ن  اأع��ل��ى  االإي��ج��ارات 

البائعني  بع�ض  ف�سل  اإذ   ،2020 العام  يف 

ال�سكنية  وال��ف��ي��الت  ال�سقق  ب��ي��ع  ت��اأج��ي��ل 

اأعلى  اأ�سعار  على  للح�سول  منهم  �سعياً 

امل�ستقبل. يف 

ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ت��ق��ل�����س��ت ال��ع��ائ��دات 

لالنخفا�ض  نتيجة   2020 ال��ع��ام  بنهاية 

امل��ت��زاي��د يف االإي��ج��ارات وت��راج��ع �سفقات 

ال��ب��ي��ع ����س���واء يف ����س���وق اإع������ادة ال��ب��ي��ع اأو 

املتوقع  م��ن  وم�ستقبلياً،  املخطط.  على 

ال�����س��ك��ن��ي واق���ع���اً حتت  ال�����س��وق  ي��ظ��ل  اأن 

اأ���س��ا���س��ي��ات  ت��ت��ح�����س��ن  اأن  اإىل  ال�����س��غ��وط 

اأعداد  الرئي�سية االأخرى مثل  القطاعات 

االأ�سر ومعدالت التوظيف.

ي��وا���س��ل  اأن  اأي�������س���اً  ك��ام��ك��و  وت���وق���ع���ت 

احلوافز  من  جمموعة  تقدمي  املطورون 

بع�ض  وعر�ض  الر�سوم  من  االإعفاء  مثل 

اخل�������س���وم���ات وع���ق���ود االإي����ج����ار امل��ن��ت��ه��ي 

خيارات  توفري  جانب  اإىل  هذا  بالتملك، 

امل�ستثمرين  جل���ذب  ال��ع��ق��اري  ال��ت��م��وي��ل 

لال�ستفادة  ال��ن��ه��ائ��ي  وامل�����س��ت��خ��دم  اجل���دد 

املنخف�سة. االأ�سعار  من 



االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200170927(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الر�سق و�سعبان  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119155( بتاريخ 2019/1/21 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/20 

الر�سق   �سحاده  فتحي  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : طرببور / بالقرب من م�سجد عبداهلل 

قبالن – ت: 0797375321

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 : )200027273(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

والح��ذي��ه   لاللعاب  و���س��رك��اه  ع�سفور  ا�سماعيل  �سركة  ب��اأن 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )54529( بتاريخ 1999/12/29 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2016/8/11 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ا�سماعيل عبد الرحيم ا�سماعيل 

ع�سفور  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سيل  �سقف  �سارع   / عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0788060668

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة خليل عمر وعامر عو�ض  وامل�سجلة يف �سجل 

  2002/3/18 بتاريخ   )62836( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خليل عمر وعامر عو�ض

اإىل �سركة : ثائر عمر وعامر عو�ض

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200026202(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة باأن  �سركة ا�سماعيل ع�سفور واخوانه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد   1999/12/29 ب��ت��اري��خ   )54528( ال��رق��م  حت��ت 

بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت 

 2020/12/20

الرحيم  عبد  ا�سماعيل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ا�سماعيل ع�سفور  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عبدون اجلنوبي – ت: 5928039 / 06

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 : )200077952(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خلدون حممود خطاب وو�سيم حممد حرب  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1997/3/26 حتت الرقم )45858( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/20 

خطاب   حممد  حممود  خلدون  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : جبل الزهور – ت: 0797581766

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 : )200141122(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة باأن  �سركة نهله وهاله مهداوي  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد   2014/4/29 ب��ت��اري��خ   )109519( ال��رق��م  حت��ت 

بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت 

 2020/12/20

ال�سيد /ال�سيدة  هاله احمد نا�سر مهداوي   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

م�ست�سفى  من  بالقرب  اجلاردنز   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

ابن الهيثم – ت: 0790787764

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ل�ست�سارات  ال�ساد�ض  ال���س��دار  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   احلا�سوب  

حتت الرقم  ) 46124 ( بتاريخ ) 2017/1/4(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ل   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : لينا فوزي حممد مالول

عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي – �سارع خليل ال�سامل – 

جممع حممود الع�ساف رقم 1

خلوي ) 0795142401 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الن�ساف لتجارة الدوات ال�سحية  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 43354 ( 

بتاريخ ) 2016/3/7(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : را�سد ح�سام �سليمان اخلوالدة

عنوان امل�سفي : عمان – جبل التاج – ال�سارع الرئي�ض – طلوع 

الراية الها�سمية

خلوي ) 0798241200 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

ع��واد  ان�ض  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/9/19 بتاريخ   )  118760(

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 )254/ب( من قانون ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة يالو 

لال�ستثمارات العقارية    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات 

بتاريخ   )54859( الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   2019/7/17

ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2020/9/17 بتاريخ  

ابو  حممد  عفيف  احمد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية 

ا�سبيح  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   -  43 ال��ه��ن��داوي  ���س��امل  ���س��ارع   – ال�����س��م��ي�����س��اين 

0795380780

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22( رق��م 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة 

يف  لدينا  وامل�سجلة  لال�سكان     اذواق  ل�سركة  العامة 

الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

باجتماعها  قررت  قد   2015/3/1 بتاريخ   )39722(

املوافقة    2020/12/20 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد 

وان  لل�سركة،  م�سفيا  ناجي    ابراهيم  �سبحي  حممد 

عنوان امل�سفي هو :

 – الق�ساة  قا�سي  دائ��رة  – خلف  العلي  – تالع  عمان 

�سارع �سع�سعة بن ناجية - هاتف 0799476543

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200152460(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكه   الب�ساب�سه  حممد  ب��در  �سركة  ب���اأن   وال��ت��ج��ارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/2/9 بتاريخ   )113258( الرقم  حتت 

بتاريخ  اخ��ت��ي��اري��ة  ت�سفية  ال�����س��رك��ة  لت�سفية  بطلب 

 2020/12/14

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ابراهيم فار�ض ذياب الزعبي  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اربد / الرمثا / احلي اجلنوبي 

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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 حداد وع�ساكريه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/8/27 بتاريخ   )  118661(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200113315(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   ع��وده  ح�سن  حممد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/8/26 حتت الرقم )99302( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/20 

ال�سيد /ال�سيدة  مو�سى ح�سن مو�سى عودة بدل  وقد مت تعيني 

من حممد ح�سن مو�سى عوده اعتبارا من 2020/12/20 ب�سبب 

وفاته  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الر�سيد  �ساحية   / :ع��م��ان  امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0795656566

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

�سبحي  احمد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

احمد و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)18508 ( بتاريخ 2015/9/14 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 مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   العقاريه   لال�ستثمارات  يالو  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 54859 ( 

بتاريخ ) 2019/7/17(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد عفيف حممد ابو ا�سبيح

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع �سامل الهنداوي 43

خلوي ) 0795380780 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   لال�سكان   اذواق  �سركة   دائني  من  اأرجو 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 39722 ( بتاريخ 

)2015/3/1 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد �سبحي ابراهيم ناجي

عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي – خلف دائرة قا�سي الق�ساة 

– �سارع �سع�سعة بن ناجية
خلوي ) 0799476543 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200113746(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكه   الب�ساب�سه  حممد  ف�سل  �سركة  ب��اأن   والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2010/9/22 بتاريخ   )99496( الرقم  حتت 

بتاريخ  اخ��ت��ي��اري��ة  ت�سفية  ال�����س��رك��ة  لت�سفية  بطلب 

 2020/12/14

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  بدر حممد احمد الب�ساب�سة  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اربد – الرمثا  – ت: 079987778

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

الدين  �سياء  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

خري�سات و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/10/15 بتاريخ   )  20766(

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�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سركاه   عاقوله  ابو  علي  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )16096( الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل 

2011/6/5  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : علي ابو عاقوله و�سركاه

اإىل �سركة : علي ابو عاقوله و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200023675(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  عي�سه   ابو  وليندا  وعمر  �سمري  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2002/1/13 حتت الرقم )62002( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/20 

عي�سه   ابو  �سعيد  ع�سام  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سمي�ساين – ت: 0777773900

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 )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة ال�سدار ال�ساد�ض 

ل�ست�سارات احلا�سوب    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

  2017/1/4 بتاريخ   )46124( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/12/5  

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيدة 

لينا فوزي حممد مالول م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

تالع العلي – �سارع خليل ال�سامل – جممع حممود الع�ساف رقم 1

 هاتف 0795142401

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة الن�ساف لتجارة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�سحية     الدوات 

 2016/3/7 بتاريخ   )43354( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/12/16  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

عنوان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  اخل��وال��دة   �سليمان  ح�سام  را�سد 

امل�سفي هو :

عمان – جبل التاج  - ال�سارع الرئي�سي- طلوع الراية الها�سمية 

- هاتف 0798241200

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

النعامي  ح�سن  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

واولده  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/2/13 بتاريخ   )  120603(

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

الثنني  21/ 12 / 2020



االعالين
09

اعالن طرح عطاء خلطة 
اسفلتية ساخنة لشوارع 

بلدية منشية بني حسن / للمرة الثالثة
تعلن بلدية من�سية بني ح�سن عن طرح عطاء خلطة ا�سفلتيه �ساخنة رقم 

) 2020/3 ( ، فعلى املقاولني امل�سنفني فئة ثالثة / خلطات ا�سفلتية الراغبني 

بالتقدم للعطاء مراجعة البلدية ل�سراء ن�سخ العطاء وح�سب ما يلي  :

بنكية وال تقبل  ) كفالة  العر�ض  3% من قيمة  بقيمة  بنكية  تقدمي كفالة 

ال�سيكات ( .

ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( دينار غري م�سرتدة .

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

يوم  من  ظهرا  الواحدة  ال�ساعة  العطاء  ن�سخ  ل�سراء  موعد  اخر  بان  علما 

�سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة  العرو�ض  اليداع  موعد  واخر   2021/1/3 االحد 

ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  العطاء  فتح  �سيتم  حيث   2021/1/10 االحد  يوم 

�سباحا من نف�ض اليوم .

رئيس لجنة الشراء املحلية
يوسف محمد الشديفات

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200084271(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه   قنديل  حممد  ال�سالم  عبد  �سركة  ب��اأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/2/13 حتت الرقم )79324( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2016/4/6 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد ال�سالم حممد جربين قنديل  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   / االبي�ض  اجلبل   / ال��زرق��اء   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795037376

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. عمر الزعبي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200082816(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة طالل وجمدولني الن�سور  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2005/2/15 حتت الرقم )74370( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  في�سل حممد عبد الوايل الن�سور  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سلط – ت: 0797433336

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة ب�سار قطي�سات و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل 

  2015/12/9 بتاريخ   )112953( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ب�سار قطي�سات و�سريكته

اإىل �سركة : حممد حمد و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا الأحكام املادة ) 215 ( من قانون ال�سركات رقم ) 22 ( ل�سنة 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997

يف  وامل�سجلة  و�سركاهم  حداد  ونبيل  تالوي  عمران  �سركة  باأن 

بتاريخ   )  5606  ( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

1994/7/3 قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة تو�سية 

ب�سيطة اىل �سركة ت�سامن .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة : 

هيا فريد احمد الدبجان

يف  عملكم  مركز  ع��ن  لتغيبكم  نظرا 

���س��رك��ة اال����س���واق ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ط��ورة 

اي��ام  ع�سرة  ع��ن  تزيد  مل��دة  للتجارة 

 2020/12/9 ت��اري��خ  م��ن  متتالية 

م�����س��روع  ع���ذر  او  م�سبق  اذن  ب����دون 

العمل  اىل  ال��ع��ودة  ب�سرورة  ننذركم 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  ايام  ثالثة  خالل 

فاقدة  تعتربين  ذلك  وخالف  االن��ذار 

 28 امل��ادة  الحكام  ا�ستنادا  لوظيفتك 

االردين  العمل  قانون  من  ه�  الفقرة 

رقم 8 لعام 1996 وتعديالته وت�سليم 

ما يف عهدتكم حتت طائلة امل�سوؤولية .

املنذر
شركة االسواق العاملية 
املتطورة للتجارة

الرقم : 2020/83
التاريخ : 5/جمادى االوىل/1442 هـ

املوافق : 2020/10/20 م
اعالن تبليغ اعالم الحكم / بالنشر

هيئة القاضي محمد مبارك العثمان
صادر عن محكمة االزرق الشرعية

حمارب  ابراهيم  الدين  �سيف  حممد   : عليه  املدعى  اىل 

واخر  حاليا  االقامة  مكان  جمهول   – اجلن�سية  �سوري   /

مكان اقامة له يف اجلمهورية العربية ال�سورية – حم�ض 

– قرية ال�سخنة .
2020 ( ومو�سوعها  اعلمك انه يف الدعوى ا�سا�ض ) 85/ 

زوج��ت��ك  ق��ب��ل  م��ن  عليك  وامل��ق��ام��ة  زواج  اث��ب��ات  ط��ل��ب 

حميدان  خالد  وف��اء  املدعية  ال�سرعي  العقد  ب�سحيح 

“ وفاء  املدعية  من  زواجك  عقد  بثبوت  احلكم  �سدر  قد 

اجلمهورية  يف   2014 لعام   10 �سهر  بتاريخ  امل��ذك��ورة   “
العربية ال�سورية – حم�ض – قريبة ال�سخنة منزل خال 

�سورية  لرية  الف  مائة  معجله  مهر  على   ، املدعية  وال��د 

للحلول  �سورية  لرية  الف  خم�سمائة  وموؤجلة  مقبو�سة 

ال�سرعي وان ال �سروط بايجاب وقبول �سرعيني وبح�سور 

ال�سامعني  البالغني  العاقلني  امل�سلمني  عدلني  �ساهدين 

وليد  من  كال  بهما  املق�سود  الفاهمني  والقبول  لاليجاب 

ح�سني حمارب وامين ح�سني حمارب ، حكما غيابيا قابال 

ت�سديقه  على  النفاذ  وموقوف  واال�ستئناف  لالعرتا�ض 

ا�ستئنافا من قبل حمكمة اال�ستئناف ال�سرعية املوقرة / 

عمان وقد �سجل احلكم حتت الرقم

جرى  فقد  وعليه   2020/12/7 ت��اري��خ   /36/36/5  

5/ جمادى  اال�سول علنا حتريرا يف  تبليغك ذلك ح�سب 

االوىل /1442ه� وفق 2020/10/20م.

قا�سي حمكمة االزرق ال�سرعي 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) مياه عني ال�سخنه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )194179( با�سم

) رانيا ماجد هوي�سل البحاب�سه  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سامي مو�سى هوي�سل جمعه ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) حمطة التوتنجي للمياه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )220278( با�سم 

) مرمي حممد ريا�ض كامل التوتنجي  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ليلى كامل خليل 

التوتنجي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

االثنني   21 / 12 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن طرح العطاء 
رقم ) 32 / 2020 (

تأجري كشك لبيع منتجات تحمل شعار آل البيت

فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة 

دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق اعتبارا من يوم 

ولغاية  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  من   ، م   2020/12/21 املوافق  االثنني 

الثانية ع�سرة ظهرًا يوميًا ، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل 

�ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)25 ( خم�سة وع�سرون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�ض للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

االثنني املوافق 2021/1/11 م  .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ض  يرفق 

العر�ض ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

– �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة يف  تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية 

مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف مغلف 

خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

الثالثاء املوافق 2021/1/12م.

ال ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر االعالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .
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الدويل
01 االثنني  21/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

قال جرن�ٌل �إ�سر�ئيليٌّ متقاعٌد �إّن �سيناريوهات 

كثرية حول �لأي��ام �لتي �ستاأتي بعد رحيل رئي�س 

�لفل�سطينّية حممود عّبا�س، )85 عاًما(  �ل�سلطة 

�لطريقة  لأّن  در�م��ات��ي��ك��ّي،  ط��اب��ع  ذ�ت  معظمها 

�لتي �ستت�سرف وفقها �إ�سر�ئيل، �سيكون لها تاأثري 

عميق على ت�سميم �ليوم �لتايل ، ومن �ل�سروري 

�لتح�سري لهذ� بالفعل هذه �لأيام

�لتي  در��سته  يف  ميل�ستاين  ميخائيل  و�أ�ساف 

�أبحاث �لأم��ن �لقومي بجامعة تل  ن�سرها معهد 

�أبيب، )INSS( �أنه يجب �أّل يكون �ليوم �لتايل 

 )2005 �ل��ع��ام  منذ  �ل�سلطة  رئي�س  )وه��و  لعّبا�س 

يعتمد  منه  و�لكثري  �ل�سابق،  �ل��ي��وم  ع��ن  خمتلًفا 

على �إ�سر�ئيل، مع �سمان �ل�ستقر�ر �لقت�سادي يف 

�ل�سفة �لغربية، �لتي �سكلت و�سفة لهدوء ن�سبي 

يف �ملنطقة لأكرث من عقد من �لزمان، وقد ت�ساهم 

فرتة ولية بايدن با�ستقر�ر �لنظام �لفل�سطيني يف 

�سياق �ليوم �لتايل لغياب عبا�س

�لفل�سطينية  �ل�سعبة  رئي�س  ميل�ستاين،  و�أّك��د 

بجهاز �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية- �أم��ان، وم�ست�سار 

�أّن  ���س��اِب��ًق��ا،  �لأم���ن  ب����وز�رة  �لفل�سطينية  �ل�����س��وؤون 

ه��دوًء�  تثري  و��سنطن  ت�سهدها  �لتي  �ل��ت��ط��ور�ت 

�لو�سع  وت��ف��اوؤًل ح��ذًر� يف ر�م �هلل، لكن م�ستقبل 

على  �سيعتمد  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  ق��ي��ادة  يف 

قادتها  وتف�سيل  �ستجريها،  �ل��ت��ي  �لن��ت��خ��اب��ات 

��ا ع��ن ت��ط��وي��ر ���س��ر�ع عنيف على  �ل��ت��وح��د ع��و���سً

�ل�سلطة، ل�سيما مع تعمق �لنق�سام بني قطاع غزة 

و�ل�سفة �لغربية، وف�سل �مل�ساحلة

�لدر��سات  منتدى  رئي�س  ميلي�ستاين،  و�أ���س��ار 

�لفل�سطينية يف مركز ديان بجامعة تل �أبيب، �إىل 

�أّن �لقيادة �لفل�سطينية لي�س لديها روؤية �سيا�سية، 

مييز  �ل���ذي  �لتعقيد  فهم  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  يف  وي�سعب 

بالنظار�ت  ل��ق��ر�ءت��ه  �مل��ي��ل  لأن  عبا�س،  �سخ�سية 

عبا�س  يكون  ف��اإم��ا  �نق�ساًما،  يخلق  �لإ�سر�ئيلية 

�لناحية  ا، ومن  ر�ف�سً  � ع��دوًّ �أْو  �ل�سالم  �سريًكا يف 

�لعملية، يج�سد تناق�سات تعك�س �ل�سورة �ملعقدة 

ر�سيًد�  جعله  مم��ا  باأكمله،  �لفل�سطيني  للنظام 

وعبًئا يف �لوقت نف�سه

�إ�سر�ئيل  نظر  وج��ه��ة  م��ن  عبا�س  �أّن  و�أو���س��ح 

�لغربية،  بال�سفة  �ل�سرت�تيجي  �ل�ستقر�ر  مّكن 

و�أوقف متدد �لربيع �لعربي للفل�سطينيني، وكبح 

مت��دد حما�س، وح��اف��ظ على ع��الق��ات وثيقة مع 

فا�سًد�،  نظاًما  ق��اد  �أخ��رى  ناحية  وم��ن  �إ�سر�ئيل، 

ت�سجل  �أْن  وي��ت��وق��ع  �لإن�������س���ان،  ح��ق��وق  و�ن��ت��ه��ك 

حقبته يف �لتاريخ كاأف�سل و�أ�سو�أ ما عرفه �لنظام 

�ل�سفة  يف  خ��ا���س��ة  �لإط�����الق،  ع��ل��ى  �لفل�سطيني 

�ل��غ��رب��ي��ة: ���س��و�ء �ل���س��ت��ق��ر�ر و�لزده������ار، �أو �أزم���ة 

عميقة وم�ستمرة، على حد و�سفه

للعربية موقع  نقلها  �لتي  در��سته  و�أ�ساف يف 

)arabi21( �أّنه من بني �مل�ساكل �لإ�سرت�تيجية 

ل�  ��ستعد�د�تها  تكثيف  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  تو�جهها  �لتي 

�ليوم �لتايل لعّبا�س، هذه لي�ست ق�سية فل�سطينية، 

�إ�سر�ئيل  موقع  على  مبا�سرًة  توؤثر  �أْن  يتوقع  بل 

�ل�سرت�تيجي، لأن �ختفاءه من �ل�ساحة قد يرتك 

�لو�سع �لفل�سطيني يف �سباب �سديد دون �إجر�ء�ت 

جمموعة  مع  جاهز،  خلف  ودون  �ل�سلطة،  لنقل 

لأّن  بينهم،  ���س��ر�ع  ن�سوب  و�ح��ت��م��ال  مر�سحني، 

�سيا�سة عّبا�س تعمق �ل�سرخ بني غزة و�ل�سفة

ولفت �إىل �أّنه من عالمات �ل�ستفهام �لثقيلة، 

عبا�س،  �خ��ت��ف��اء  م��ع  تتطور  �سيناريوهات  تظهر 

�أهمها توحيد �لقوى ممن يدعون �إرث��ه لتحقيق 

����س��ت��ق��ر�ر ف��ت��ح، ع��ل��ى �لأق����ل م��وؤق��ًت��ا، ح��ت��ى ظهور 

زعيم مهيمن من �ملجموعة �حلاكمة، و�ملع�سكر�ت 

�سعبة  �لن�سالت  تكون  �أن  و�ح��ت��م��ال  �ملتناف�سة، 

وطويلة �لأمد، تقو�س �حلكم �لفل�سطيني، وتخلق 

ظو�هر من �لفو�سى و كانتونات بال�سفة �لغربية، 

�مللي�سيات  �أو  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  عليها  ت�سيطر 

�مل�سلحة

ف����وري����ة م��ن  �أن حت�������س���ل م���ن���ا����س���دة  وت����وق����ع 

�لفل�سطينيني بعد �ختفاء عبا�س من �أجل حتقيق 

ع��م��ل��ي وب��ع��ي��د �مل����دى ل��ل��م�����س��احل��ة، وه����ي خ��ط��وة 

�سرت�فق ت�سجيع �لنتخابات �لعامة، ودمج حما�س 

يف �لقيادة �لفل�سطينية و�ملوؤ�س�سات �حلكومية، دون 

و�إظهار  �لأهلية،  �حل��روب  مبغامر�ت  �لجن���ر�ف 

�هتمام حمدود بخريطة �ملخيمات

�مل�سار  �أّن  ع��ل��ى  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ّي  �ل��ب��اح��ث  و����س���ّدد 

�ل�����س��ح��ي��ح لإ����س���ر�ئ���ي���ل ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���زي���ج من 

خ�سية  �لفل�سطيني،  �لنظام  با�ستقر�ر  �مل�ساهمة 

�لبتعاد عّمن  وع��دم  �إ�سر�ئيل،  �سلًبا على  �لتاأثري 

ُي�سّكل تهديًد� خطري�، وتن�سق �إ�سر�ئيل حتركاتها 

مع قوى �ملنطقة، �لتي تبدي �نخر�ًطا يف ق�سية 

�ليوم �لتايل لغياب عبا�س، و�أهمها م�سر و�لأردن 

�ل�سيا�سية  قوتها  ح�سد  حت���اول  بينما  و�خل��ل��ي��ج، 

و�لقت�سادية لتحقيق ��ستقر�ر �لفل�سطينيني، دون 

�لقوى  عن  نيابة  �لرت�سح  مبغامر�ت  �لنغما�س 

�لإقليمية

وت���وق���ع �أْن ت�����س��اه��م ولي����ة ب���اي���دن ب��ا���س��ت��ق��ر�ر 

عّبا�س  لأّن   ، �لتايل  �ليوم  �لفل�سطيني يف  �لنظام 

�إ�سر�ئيل، وهو  �أنهى �لأزم��ة �لتي طال �أمدها مع 

م�ستعد لتجديد �لعالقات مع �لإد�رة �لأمريكية، 

�أم��ل جتدد م�ساعد�تها �لقت�سادية، ثم بدء  على 

�ملفاو�سات �ل�سيا�سية، وتعود و��سنطن لتوؤدي دور 

�لو�سيط �لعادل بنظر �لفل�سطينيني، لأنه يوؤ�س�س 

�إط��اًر� للحو�ر �ملبا�سر بني �لطرفني، مما �سي�سهم 

با�ستقر�ر �ل�سلطة حتى بعد �ختفاء عبا�س

�ل��ق��ول  �إىل  وخ���ُل�������س �جل�������رن�ل م��ي��ل�����س��ت��اي��ن 

�لتايل  �ل��ي��وم  مل�ستقبل  �لإ�سر�ئيلية  �ل��ق��ر�ءة  �إّن 

ب��ع��د غ��ي��اب ع��ب��ا���س، �ستعتمد ع��ل��ى �لن��ت��خ��اب��ات 

�لفل�سطينية نف�سها، وم��دى ق��درة ق��ادة �مل�ستقبل 

�لفل�سطينيني على فهم �أن تبني �أجندة �ملو�جهة 

مع �إ�سر�ئيل رمبا يعني فرتة ق�سرية، و�أن بقاءهم 

ع��ل��ى �مل����دى �ل��ط��وي��ل يتطلب ت��ق��ارًب��ا وث��ي��ًق��ا مع 

�إ�سر�ئيل، مّما �سيتطلب من �إ�سر�ئيل �تخاذ قر�ر 

تاريخي ب�ساأن م�ساألة �لف�سل بني �ل�سعبني

و�لالفت ج��ًد� يف در��سة �جل��رن�ل �لإ�سر�ئيلّي 

�أّنها خالًفا لدر��ساٍت �سابقٍة خلت من طرح �أ�سماء 

�ملر�سحني خلالفة عّبا�س، رمّبا لإ�سفاء �ل�سبغة 

�لأك���ادمي���ّي���ة ع��ل��ى �ل��در����س��ة، �ل��ت��ي يف حم�سلتها 

و�لأمنّية  �ل�سيا�سّية  �لأجندة  تناور �سمن  �لعاّمة 

لدولة �لحتالل

االنباط-وكاالت

 ق���ال وزي����ر �ل�����س��ح��ة �ل��ري��ط��اين، م��ات 

فريو�س  �ساللة  �إن  �لأح��د  �ل��ي��وم  هانكوك، 

 19 كوفيد  ملر�س  �مل�سبب  �مل�ستجد  ك��ورون��ا 

�جلديدة خرجت عن �ل�سيطرة

ت�سريحات  يف  �لريطاين  �لوزير  وتابع 

�ل�ساللة  تلك   : عربية  نيوز  �سكاي  ل�سبكة 

�جل����دي����دة ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا �مل�����س��ت��ج��د، 

خرجت بالفعل عن �ل�سيطرة

وت�����اب�����ع ب���ق���ول���ه م�����ن �ل�������س���ع���ب ح���ال���ي���ا 

�ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ت��ل��ك �ل�����س��الل��ة �جل��دي��دة 

ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا، ق��ب��ل ت��وزي��ع �ل��ل��ق��اح��ات 

على نطاق و��سع

�أن ن�����س��ع ح��د�  ن���ري���د  وق�����ال ه���ان���ك���وك: 

�جلديدة،  ك��روون��ا  فريو�س  �ساللة  لتف�سي 

م����ن خ�����الل ت��ط��ب��ي��ق �إج�����������ر�ء�ت ����س���ارم���ة 

�لجتماعي للتباعد 

تلقيح  تنتهي من  بقوله خطتنا  و�أ�ساف 

م��ل��ي��ون ���س��خ�����س ب��ل��ق��اح��ات ك���ورون���ا خ��الل 

بفر�س  قر�ر  �إ�سد�ر  لز�ما  كان  ولكن  �أي��ام، 

�سرقي  وجنوب  لندين  يف  �ل�سحي  �حلجر 

�إجنلرت�

يذكر �أن رئي�س وزر�ء بريطانيا، بوري�س 

�ل�����وزر�ء م�ساء  ����س��ت��دع��ى ك��ب��ار  ج��ون�����س��ون، 

�جل���م���ع���ة، مل��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل �ح����ت����و�ء ���س��الل��ة 

باأنها  تو�سف  ك��ورون��ا  فريو�س  من  جديدة 

�أ�سهل قدرة على �لنت�سار

�حل���ك���وم���ة  ت�������س���در  �أن  �مل����ت����وق����ع  وم������ن 

كوفيد  لقاح  با�ستخد�م  �إق��ر�ر�  �لريطانية 

�أ���س��رت�زي��ن��ك��ا  ���س��رك��ة  �ل�����ذي ط���ورت���ه   ،  19

29 دي�سمر  �أو   28 �أك�سفورد يومي  وجامعة 

�جلاري، لت�سريع حملة �لتطعيم

�لفريو�سية  �لطفرة  �إن  جون�سون  وق��ال 

بريطانيا  �ل��ت��ي مت حت��دي��ده��ا يف  �جل��دي��دة 

�أك�����رث م���ن �ل��ن�����س��خ��ة   %70 ب��ن�����س��ب��ة  م��ع��دي��ة 

�لأ�سلية

�حلكومة  رئي�س  �أ���س��ار  نف�سه،  �لوقت  يف 

ب��ي��ان��ات  ت���وج���د  ل  �أن�����ه  �إىل  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 

�جلديدة  �لطفرة  �أن  �إىل  ت�سري  �لآن  حتى 

ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا ت�����س��ب��ب �أ����س���ك���اًل �أك���رث 

وفيات  معدل  لديها  �أو  �ملر�س  من  خطورة 

�أعلى

�إجن�����ل�����رت�،  ك���ب���ري �لأط������ب������اء يف  و�أك���������د 

�ل�سبت،  ي���وم  وي��ت��ي،  ك��ري�����س  �ل��روف��ي�����س��ور 

تنت�سر  �جلديدة  كورونا  فريو�س  طفرة  �أن 

ب�����س��رع��ة م��ذه��ل��ة وت��ت��ط��ل��ب م���ن �مل��و�ط��ن��ني 

�تخاذ �ملزيد من �لحتياطات

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��و���س��ع �حل����ايل، �أع��ل��ن 

لندن  جون�سون عن فر�س قيود جديدة يف 

ما  وه��و  �إجن��ل��رت�،  �سرق  ومناطق يف جنوب 

بعد  �لإغ��الق.  �أ�سا�سي  ب�سكل  يعني  �إنه  قال 

وويلز  ��سكتلند�  �سلطات  �أعلنت  �إجن��ل��رت�، 

ا تد�بري �أكرث �سر�مة �أي�سً

�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �أك��دت  ب��دوره��ا 

�ليوم �لأحد ر�سد تف�سي �ل�ساللة �جلديدة 

�كت�سافها يف  �لتي مت  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن 

بريطانيا موؤخر� يف ثالث دول �أخرى

وقالت ماريا فان كريخوف، وهي خبرية 

�لطارئة  �لأمر��س  يف  متخ�س�سة  �أمريكية 

�ل�سحية  �ل��ط��و�رئ  برنامج  �سمن  �ملعدية 

فريو�س  جائحة  ملو�جهة  �لتقنية  و�ملدينة 

�ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �ملنظمة  يف  كورونا 

بي  بي  �لريطانية  �لبث  لهيئة  حديث  يف 

�سي ، �إن تلك �لدول هي �لدمنارك وهولند� 

وكذلك �أ�سرت�ليا حيث �سجلت حالة �إ�سابة 

و�حدة بال�ساللة �جلديدة

�ل�����س��الل��ة  �أن  م����ن  �مل�������س���وؤول���ة  وح������ذرت 

�لتف�سي،  على  متز�يدة  قدرة  ذ�ت  �جلديدة 

عن  للك�سف  ج��اري��ة  �ل��در����س��ات  �أن  م��وؤك��دة 

مدى هذه �لقدرة

و�����س����ددت ع��ل��ى �����س����رورة ب����ذل ق�����س��ارى 

�جل��ه��د مل��ن��ع �ن��ت�����س��ار �ل�����س��الل��ة �جل���دي���دة، 

�أن����ه ك��ل��م��ا ت��و���س��ع��ت رق��ع��ة تف�سي  م��و���س��ح��ة 

ط��ف��ر�ت  ظ��ه��ور  خ��ط��ر  ز�د  كلما  �ل��ف��ريو���س 

جديدة منه

و�أب��������دت ف�����ان ك����ريخ����وف ق���ل���ق م��ن��ظ��م��ة 

�ل�سحة �لعاملية �إز�ء ظهور �سال�سل جديدة 

م���ن ك���ورون���ا، م���وؤك���دة �أن خ����ر�ء �مل��ن��ظ��م��ة 

م�����س��ت��م��رون يف در�����س���ة �ل�����س��الل��ة �جل��دي��دة 

�لوباء  ق��درة  ب�ساأن  معرفتهم  زي��ادة  بهدف 

�لتغري على 

االنباط-وكاالت

 ع��ل��ى م����د�ر خ��م�����س��ة ع�����س��ر ع���ام���اً، ه���ي عمر 

�لن���ق�������س���ام �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ت��ت��ج��دد �حل������و�ر�ت 

و�ل��ل��ق��اء�ت يف ك��ل ع��ام، م��ن �أج��ل حتقيق �حللم 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م�����س��احل��ة وط��ن��ي��ة ق��ائ��م��ة على 

�ل�������س���ر�ك���ة �ل���وط���ن���ي���ة و����س���م���ن ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

ويف  �ل��ت��ح��دي��ات،  مل��و�ج��ه��ة  م��وح��دة  فل�سطينية 

�أكرث  �مل�ساحلة  �إىل هذه  تكون �حلاجة  عام  كل 

كانت  2020م  �ل��ع��ام  ويف  م�����س��ى،  وق���ت  �أي  م��ن 

�لفل�سطينية  �لق�سية  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات 

ك���ب���رية ج������د�ً، �أوج����ب����ت �جل��م��ي��ع ع��ل��ى �مل���ن���اد�ة 

بالوحدة �لفل�سطينية وهو ما �أدى لعقد لقاء�ت 

لكنها وبكل �أ�سف �نتهت كما �نتهجت �سابقاتها، 

م�سار  يف  ج��دي��د�ً  ف�ساًل  2020م  �ل��ع��ام  لي�سجل 

�مل�ساحلة

مل  �أم��ري��ك��ي��ة  غطر�سة  2020م  �ل��ع��ام  و�سهد 

�لت��ف��اق��ات  م��ث��ي��ل، تخطت خم��ال��ف��ة  ل��ه��ا  ي�سبق 

�ل��دول��ي��ة ب��ان��ح��ي��ازه��ا ل��الح��ت��الل �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي، 

تطبيع  على  �لعربية  �ل���دول  بع�س  �إج��ب��ار  �إىل 

�ع��ت��ره  م��ا  وه���و  “�إ�سر�ئيل”،  م��ع  �ل��ع��الق��ات 

�لفل�سطينية  للق�سية  خيانة  �لفل�سطيني  �لكل 

و�ل���ق���د����س و�لأق�������س���ى، ودع�����ا رئ��ي�����س �ل�����س��ل��ط��ة 

�لمناء  �جتماع  �ىل  فتح،  وحركة  �لفل�سطينية 

فيهم  مب���ا  �لفل�سطينية  ل��ل��ف�����س��ائ��ل  �ل��ع��ام��ون 

�سابقة  يف  �ل�سالمي،  و�جلهاد  حما�س  حركتي 

�سكلت بارقة �أمل لل�سارع �لفل�سطيني بامل�ساحلة 

من جديد، يف �لثالث من �سهر �سبتمر 2020م، 

بني ر�م �هلل وبريوت عر تقنية �لفيديوكنفرن�س 

�ل�سلطة  ورئي�س  فتح  ح��رك��ة  رئي�س  وبح�سور 

ومنظمة �لتحرير حممود عبا�س، �أكدو� خالله 

ع��ل��ى رف�������س �ل��ت��ط��ب��ي��ع �ل��ع��رب��ي �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي، 

و���س��ف��ق��ة �ل���ق���رن �مل�����س��ب��وه��ة، و�ل��ت�����س��دي��د على 

�سرورة حتقيق �لوحدة �لفل�سطينية

وعلى �إثر هذ� �لجتماع، �لتقى وفد� حركتي 

�سبتمر/  24 يف  ����س��ط��ن��ب��ول،  وح��م��ا���س يف  ف��ت��ح 

�أعقب  م�سرتك  بيان  يف  و�أعلنا  �ملا�سي،  �أي��ل��ول 

�لفل�سطينية  �مل�ساحلة  بحث  �ل��ذي  �لج��ت��م��اع، 

ع���ر �ل���ذه���اب ل��الن��ت��خ��اب��ات وح��ل��ح��ل��ة �مل��ل��ف��ات 

يف  �لنق�سام  ب��دء  منذ  �حلركتني  ب��ني  �لعالقة 

تو�فقا  ما  �إح��ال��ة  �لطرفان  وق��رر   ،2007 يوليو 

ثم  �لت�سريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  �إج�����ر�ء  م��ن  عليه 

لقاء قيادي  �إىل  �لوطني،  �ملجل�س  ثم  �لرئا�سية 

ل��ل��ف�����س��ائ��ل، وي�سبق  �ل��ع��ام��ني  �لأم���ن���اء  ي��ج��م��ع 

�إع�����الن �ل��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س ر���س��م��ي��اً عن 

يف  �لوفد�ن  �لتقى  ثم  ومن  �لنتخابات،  موعد 

�ل��دوح��ة و�ل��ق��اه��رة، وم��ن ث��م ج��اب وف��د حركة 

�لعا�سمة  �لرجوب  جريل  �للو�ء  برئا�سة  فتح 

ب��ريوت  �للبنانية  و�لعا�سمة  دم�سق،  �ل�سورية 

لاللتقاء بالف�سائل �لفل�سطينية متهيد�ً، لعقد 

بدعوة  للف�سائل  �لعامني  لالأمناء  ثان  �جتماع 

من �لرئي�س عبا�س، �إل �أنها خطوة مل تتحقق

ويف �سهر نوفمر �لتقى �لوفد�ن مرة �أخرى 

�للجنة  ف��ج��اأة ع�سو  �أع��ل��ن  �ل��ق��اه��رة، عندما  يف 

�مل���رك���زي���ة حل���رك���ة ف��ت��ح ح�����س��ني �ل�����س��ي��خ، ع���ودة 

�لتن�سيق  فيها  مب��ا  “�إ�سر�ئيل”  م��ع  �ل��ع��الق��ات 

ودون  �ملقا�سة،  �أم��و�ل  ��ستعادة  مقابل  �لأم��ن��ي، 

و�سكل  �لفل�سطينية،  �لف�سائل  م��ن  �أي  �إ���س��ع��ار 

�لقاهرة،  للمتحاورين يف  �لإعالن �سدمة  ذلك 

وتوقف كل �سيء

مع  للعالقات  �ل�سلطة  وق��ف  �أن  �إىل  ي�سار 

�سكل  �لأم��ن��ي  �لتن�سيق  فيها  مبا  “��سر�ئيل” 
لالتفاق  �لأخ��رى  �لف�سائل  لدى  قوية  �أر�سية 

ع��ل��ى ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة م���وح���دة مل��و�ج��ه��ة 

وبع�س  “�لإ�سر�ئيلية”  �لمريكية  �لغطر�سة 

�لأنظمة �لعربية بحق �لق�سية �لفل�سطينية

وب���ع���د �أي�������ام م����ن �ل�����س��م��ت �ل����ت����ام حل��رك��ت��ي 

�ل��ق��اه��رة عقب  ح��دث يف  م��ا  فتح وحما�س على 

�إع����الن �ل�����س��ي��خ، خ���رج ع�����س��و �ل��ل��ج��ن��ة �مل��رك��زي��ة 

للم�ساحلة جريل  حلركة فتح ورئي�س وفدها 

�ل����رج����وب، ل��ل��ق��ول ب�����اأن رف�������س ح���رك���ة ح��م��ا���س 

لإجر�ء �لنتخابات ب�سكل متتايل، هو ما ن�سف 

�إ���س��ر�ر �حلركة  و�أك��د على  �لقاهرة،  �حل��و�ر يف 

�لأخرية  للتفاهمات  وفقاً  �مل�ساحلة  �متام  على 

على  حما�س  حركة  �أعلنت  بينما  ��سطنبول.  يف 

خليل  للحركة  �ل�سيا�سي  �مل��ك��ت��ب  ع�سو  ل�����س��ان 

ب��الت��ف��اق��ات  للعمل  �ل�سلطة  ع���ودة  �أن  �حل��ي��ة، 

�جتماع  ملا ج��رى يف  �سكل �سربة  �لح��ت��الل  مع 

حر�س  على  و�ك��د  للف�سائل.  �لعاملني  �لمناء 

حما�س على �إمتام �مل�ساحلة

و�ع��ت��ر م��ر�ق��ب��ون وحم��ل��ل��ون ف�سل ج��ولت 

�مل�����س��احل��ة ن��اج��م ع��ن ع���دم وج���ود ن��ي��ة حقيقية 

حم��اور�ت  من  يجري  ما  و�إن  �لنق�سام،  لإنهاء 

لل�سغوطات  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ر���س��ائ��ل  ل��ت��و���س��ي��ل  ه���ي 

�لفل�سطينية،  �ل�����س��ل��ط��ة  ق��ب��ل  م��ن  �خل��ارج��ي��ة، 

ورهانه على �لإد�رة �لأمريكية �جلديدة برئا�سة 

فوزه  عن  ر�سمياً  �أعلن  �أن  بعد  بايدن،  جوزيف 

دونالد  وليته  �ملنتهية  �لمريكي  �لرئي�س  على 

تر�مب، �لذي �تخذ قر�ر�ت مل ي�سبق لأحد من 

“�إ�سر�ئيل”،  مع  �تخاذها  �لأمريكيني  �لروؤ�ساء 

من �عرت�فه بالقد�س عا�سمة لإ�سر�ئيل، ونقل 

متويل  وتوقيف  للقد�س،  �لمريكية  �ل�سفارة 

�لونرو� و�ل�سلطة �لفل�سطينية، و�غالق مكتب 

م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ح��ري��ر يف و����س��ن��ط��ن وغ���ريه���ا من 

�لقر�ر�ت �لتي ن�سفت كل جهود �لت�سوية

�لإد�رة  ع��ل��ى  �ل���ره���ان  �أن  �مل��ح��ل��ل��ون،  و�أك�����د 

لل�سعب  ي��ج��دي نفعاً  ل��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة �جل��دي��دة 

�أن  يجب  �حلقيقي  �ل��ره��ان  و�أن  �لفل�سطيني، 

�لفل�سطيني، وحتقيق  �ل�سعب  يكون على وحدة 

�مل�ساحلة �لوطنية �لتي طال �نتظارها

ورغم �ملو�قف �لعلنية لل�سلطة �لفل�سطينية 

رف�����س  ع��ل��ى  ك���اف���ة،  �لفل�سطينية  و�ل��ف�����س��ائ��ل 

�ل��ت��ط��ب��ي��ع �ل��ع��رب��ي �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي، وم����ن قبلها 

���س��ف��ق��ة �ل���ق���رن، وخ��ط��ة �ل�����س��م �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

ق��ائ��م��اً،  م����از�ل  �لفل�سطيني  �لن��ق�����س��ام  �أن  �إل 

ب�سرى  �جلديد  �لعام  �سيزف  هل  ت�ساوؤل  و�سط 

لل�سعب �لفل�سطيني بتحقيق �حللم، مب�ساحلة 

فل�سطينية
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 العام 2020 ينطوي بفشل وخيبة أمل في تحقيق المصالحة

االنباط-وكاالت

ر����س���د ع����دد م���ن �خل������ر�ء �لأم��ن��ي��ني 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ج��م��ل��ة �ل�����س��ي��ا���س��ات �لتي 

رئي�سه  �ملو�ساد حتت ولية  بها جهاز  قام 

�حل����ايل ي��و���س��ي ك��وه��ني، و���س��ط ت��وق��ع��ات 

و�ل�ستخبارية  �لأمنية  �لأجندة  بطبيعة 

�لتي �سيحملها خلفه �جلديد

�أري��ئ��ي��ل كاهانا  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ك��ات��ب 

“جيم�س بوند �لإ�سر�ئيلي ينهي  �أن  ذكر 

�قتحام  تخللها  �ل��ت��ي  �خل��م�����س،  �سنو�ته 

خز�ئن �لأر�سيف �لنووي �لإير�ين، مرور� 

مع  �لأخ���رية  �لتطبيع  �تفاقيات  بتوقيع 

مئات  �إىل  و���س��ول  �ل��ع��رب��ي،  �خلليج  دول 

بالجتماعات  و�نتهاء  �لأمنية،  �لعمليات 

بها  م��ع��رتف  غ��ري  ع��و����س��م  �لغام�سة يف 

عباءة  لعقود حتت  و�ستبقى  �إ�سر�ئيل،  يف 

�ل�سرية”

ن�����س��رت��ه �سحيفة  ت��ق��ري��ر  و�أ����س���اف يف 

“�إ�سر�ئيل �ليوم”، �أنه “�إذ� كانت �إ�سر�ئيل 
�غ���ت���ي���الت  خ���ط���ط  ور�ء  ت���ق���ف  ب��ال��ف��ع��ل 

�لعلماء �لإير�نيني، و�لتفجري�ت يف قلب 

كوهني  �أن  يعني  فهذ�  �لنووية،  �ملن�ساآت 

وعملياتية  ����س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة  ق����در�ت  ط���ور 

على  يق�سو�  مل  �أنهم  رغ��م  لها،  مثيل  ل 

�ل�سو�ريخ،  �أو تطوير  �لنووي،  �لرنامج 

زمنية  ل��ف��رتة  �أخ��روه��ا  بالتاأكيد  لكنهم 

ط��وي��ل��ة، وب��ن��ف�����س �ل���ق���در م���ن �لأه��م��ي��ة، 

�أعطت هذه �لعمليات �ملو�ساد �سمعة دولية 

و��سعة”

“قبل وقت طويل من  �أن��ه  �إىل  و�أ�سار 

ت��وق��ي��ع �ل�����س��الم �ل��ر���س��م��ي م��ع �لإم�����ار�ت 

ممالك  مع  كوهني،  ز�ره��م��ا  و�لبحرين، 

عربية �أخرى ب�سكل منتظم، مع �أنه �سعب 

ت�سديق �أن ممثال ر�سميا لإ�سر�ئيل طور 

ه����ذه �ل�����س��ب��ك��ة �ل��و����س��ع��ة و�ل��ف��ع��ال��ة من 

ومن  بنا،  دول ل تعرتف  �لت�سالت مع 

خاللها �ت�سح �أن هناك جري�نا عربا لنا 

ميكن �أن يثقو� بتل �أبيب”

�لإ�سر�ئيلي  �خل��ب��ري  ق��ال  جهته،  م��ن 

خليفة  “د”  “تعيني  �إن  ل��ي��م��ور  ي�����و�آف 

�أمر طبيعي، لأنه يتمتع بخرة  لكوهني 

لدى  ومقبول  �لعمليات،  عامل  يف  كبرية 

هادئ  باأنه  معارفه  وي�سفه  �جلهاز،  قادة 

�ملرجح  وم��ن  للغاية،  وحم�سوب  و�سجاع 

�أن يدير �ملو�ساد ب�سكل خمتلف، خا�سة يف 

بد�ية وليته، مع بروز �أقل على �مل�ستوى 

�لعام و�لإعالمي”

و�أ�ساف يف مقاله ب�سحيفة “�إ�سر�ئيل 

بقيادة  كوهني  �سريث  “د”  �أن  �ليوم”، 

�مل���و����س���اد وه����و يف ح���ال���ة ن�����س��ط��ة ل��ل��غ��اي��ة 

ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��دي��ن �ل��ع��م��ل��ي و�ل�����س��ي��ا���س��ي، 

ر�أ�سهم  وعلى  �ل�سعودية  ق��ادة  �أن  ل�سيما 

ويل �ل��ع��ه��د حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان �ل��ت��ق��و� 

بكوهني ورئي�س �لوزر�ء بنيامني نتنياهو 

ما مييز حقبة  �أه��م  لكن  �أ�سبوعني،  قبل 

�إي���ر�ن، و�أن��ه قاد  كوهني هي �ل�سر�ع مع 

دعم  م��ا  جتاهها،  للغاية  ر�ديكاليا  خطا 

�أق�سى قدر من �ل�سغط عليها �قت�ساديا 

و�سيا�سيا وع�سكريا”

جزء  يف  منخرًطا  “د” ك��ان  �أن  و�أك���د 

ك��ب��ري م���ن ه����ذه �لأن�������س���ط���ة، و���س��ُي��ط��ل��ب 

م���ن���ه م��و����س��ل��ت��ه��ا ب�������س���روط، ق����د ت��ك��ون 

�أق��ل  �أم��ري��ك��ي��ة  �إد�رة  �أق����ل م���الءم���ة، م��ع 

بالفعل  �أعلنت  بل  �إ�سر�ئيل،  مع  �سد�قة 

�لنووي،  �لتفاق  �إىل  �لعودة  على  عزمها 

و���س��ت��ت��م��ث��ل م��ه��م��ة “د” ب��ال��ت��ق��ل��ي��ل ق��در 

�سوريا  يف  �إي����ر�ن  ن�ساطات  م��ن  �لإم��ك��ان 

على  �لتاأثري  وحماولتها  وغ��زة،  ولبنان 

�لدول �لأخرى”

�لإ�سر�ئيلي  �خلبري  كتب  جانبه،  من 

“�لرئي�س  �أن  دوم���ب���ا  روح���ك�������س  ع���ام���ي 

���س��ي��ت��وىل من�سبه يف  ل��ل��م��و���س��اد  �جل��دي��د 

�أمامه  �سيطرح  ما  �أ�سهر،  ب�سعة  غ�سون 

�ملعقدة، ويف �لوقت  �لتحديات  جملة من 

ذ�ت����ه ع����دد� م���ن �ل��ف��ر���س �مل��ت��اح��ة، لأن���ه 

�سيز�ول عمله يف فرتة �سعبة، ففي يناير 

�لأبي�س،  �لبيت  رئي�س  ��ستبد�ل  �سيتم 

وب��ع��د �ل�����س��م��اح لإ���س��ر�ئ��ي��ل م���ن دون��ال��د 

�إي��ر�ن،  يف  ن�سبية  بحرية  بالعمل  تر�مب 

�إىل  بايدن  جو  يعود  �أن  �ملتوقع  من  ف��اإن 

�لتفاقات �لنووية معها، ما �سيوؤثر على 

حدود �ملوؤ�س�سة �جلريئة يف �إير�ن”

“ي�سر�ئيل  مبجلة  مقاله  يف  و�أ���س��اف 

ديفين�س” للعلوم �لع�سكرية، �أنه “ميكن 

للوليات �ملتحدة، �إذ� �ساءت، �إحباط نو�يا 

باجتاه  جت��اوز�ت��ه  يف  �لإ�سر�ئيلي  �ملو�ساد 

على  �حل��ف��اظ  ب��اي��دن  �أر�د  و�إذ�  �إي������ر�ن، 

تر�مب،  عك�س  على  �ل��ن��ووي��ة،  �لت��ف��اق��ات 

ف��ل��ن ي��ت��م �ل��رتح��ي��ب ب��ع��م��ل��ي��ات �مل��و���س��اد 

�جلريئة يف �ملكتب �لبي�ساوي”

و�أكد �أن “دخول “د” يف قيادة �ملو�ساد 

ل ي���ت���ز�م���ن ف���ق���ط م����ع رئ���ي�������س ج��دي��د 

لأم���ري���ك���ا، ب���ل م���ع ت��ع��ي��ني رئ��ي�����س ج��دي��د 

�لإي���ر�ين،  �لع�سكري  �ل��ن��ووي  للم�سروع 

�ل��ذي  ز�ده  ف��خ��ري  حم�سن  �غ��ت��ي��ال  بعد 

�ملتوقع  عمل عقود� يف من�سبه، لأنه من 

�لإ�سطبالت  لتنظيف  ت�سفيته  ت��وؤدي  �أن 

�ملوظفني  تغيري  ذل��ك  يف  مبا  �ملو�ساد،  يف 

م���ن �مل���دي���ري���ن �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني و�ل��ت��غ��ي��ري 

�ملعلومات،  �أم��ن  م��ن  و�مل��زي��د  �لتنظيمي، 

لأع�ساء  �ملوثوقية  �ختبار�ت  من  و�ملزيد 

�جلهاز”

يف  �ل���ت���غ���ي���ري�ت  “تزيد  �أن  وت����وق����ع 

ح�سول  �سعوبة  يف  معا  و�إي����ر�ن  �أم��ري��ك��ا 

�ملو�ساد على موطئ قدم يف برنامج �إير�ن 

م��و�رد جيدة  �لع�سكري، وجتنيد  �لنووي 

ف��اإن  ل��ل��م��و���س��اد،  وبالن�سبة  ل���س��ت��ه��د�ف��ه، 

جعلتها  �لإير�نية  �ل�سو�ريخ  مدى  زيادة 

يقنع  �أن  ل�”د”  ومي��ك��ن  دول��ي��ة،  م�سكلة 

باأن  نظر�ءه يف �لأجهزة �لأمنية �لغربية 

لي�ست جمرد  �لإير�نية  �لنووية  �لق�سية 

م�سكلة لإ�سر�ئيل”

�مل��و���س��اد،  ع��ل��ى  “�سيتعني  �أن�����ه  و�أك�����د 

ب���ج���ان���ب �أج�����ه�����زة �مل����خ����اب����ر�ت �ل��غ��رب��ي��ة 

�لقدر�ت  �إحباط  يف  �ل�ستمر�ر  �لأخ��رى، 

قللت  �إذ�  خا�سة  �أك���ر،  ب�سكل  �لإي��ر�ن��ي��ة 

�إد�رة بايدن دعمها ل�ستخد�م �لر�سا�س، 

�لقت�سادي  للجانب  �ملجال  �سيف�سح  ما 

�ل�سير�ين  �لبعد  و�سي�سمح  و�لعقوبات، 

للمو�ساد مبو��سلة �لتدخل يف �إير�ن دون 

خرة  لديه  و”د”  �لأمريكيني،  �إغ�ساب 

�أن �لإير�نيني حت�سنو�  بهذ� �ملجال، رغم 

يف �لن�ساط �ل�سير�ين منذ �سنو�ت”

�إ���س��ر�ئ��ي��ل  “تقدير�ت  �أن  و�أو�����س����ح 

ت�سررت  �ل�سركات  مئات  �أن  عن  تتحدث 

�إي��ر�ن��ي��ني، ول  م��ن جم��م��وع��ات قر��سنة 

يف  ممتازة  بقدر�ت  تتمتع  �إ�سر�ئيل  ت��ز�ل 

�لإل��ك��رتوين،  و�ل��ه��ج��وم  �ملعلومات  جمع 

ب��اجل��ر�أة  �ل�����س��ي��ر�ين  �ل��ب��ع��د  ك��م��ا ي�سمح 

دبلوما�سي  �أج���ر  دف��ع  دون  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�لأدو�ت  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  غمو�س  ب�سبب 

على عك�س �لغتيالت �ل�سافرة، لأنه من 

�ل�سعب جد� تقدمي دليل ين�سب هجوما 

�إلكرتونًيا �إىل �إ�سر�ئيل”

 صحيفة عبرية تكشف.. أبرز 
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

ري��ال  برييز، رئي�س  فلورنتينو  �أك���د 

م����دري����د، خ����ال �جل��م��ي��ع��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة 

يتطلع  �ل��ف��ري��ق  �أن  �ل����ن����ادي،  لأع�������ض���اء 

لعبني  “مع  ك��ب��رية  �إجن����از�ت  لتحقيق 

و�ضط  وذل���ك  ر�مو�س”  ���ض��ريج��ي��و  م��ث��ل 

�مللكي.  قائد  عقد  جتديد  ح��ول  �ضكوك 

تقرير  بتقدمي  �جلمعية  برييز  و�فتتح 

�لنادي  و�إجناز�ت  �أن�ضطة  فيه  ��ضتعر�س 

ويف   2020/2019 م���و����ض���م  م������د�ر  ع���ل���ى 

�جل���ان���ب �ل��ري��ا���ض��ي �أب�����رز ح�����ض��د لقب 

“�أنهينا  �ل���ري���ال  رئ��ي�����س  �ل��ل��ي��ج��ا.وق��ال 

وك��اأ���س  �لليجا  بلقبني:  ب��ال��ف��وز  �مل��و���ض��م 

�أقيم  لأنه  �لتاريخي،  �ل�ضباين  �ل�ضوبر 

ن�����ض��ت��م��ر يف  �إ���ض��ب��ان��ي��ا.  لأول م���رة خ����ارج 

���ض��ع��وب��ة  ت�����زد�د  دورة  يف  �ل���ف���وز..  دورة 

“مازلنا  ب���ريي���ز  وت����اب����ع  وت���ن���اف�������ض���ي���ة«. 

�أج���ل �لتطلع  �ل��ف��ري��ق م��ن  ن��ث��ق يف ه���ذ� 

لإجن����������از�ت ك����ب����رية، م����ع لع���ب���ني م��ث��ل 

ق��ائ��دن��ا ���ض��رج��ي��و ر�م���و����س �ل���ذي �خ��ت��ري 

م�����رة �أخ�������رى ���ض��م��ن �أف�������ض���ل ف���ري���ق يف 

وجود  يف  �ملا�ضي  �ملو�ضم  حققنا  �لعامل. 

وهاز�رد  مودريت�س  مثل  �أخرين  لعبني 

ل��األ��ق��اب  �لتعط�س  ل��ق��ب��ني.  وم��ار���ض��ي��ل��و 

“هذ�  �مل��زي��د«.و�أ���ض��اف  ونريد  يتغري  مل 

�ل���ف���ري���ق ج����زء م���ن �ل���ت���اري���خ. وك���ذل���ك 

مدربنا )زين �لدين( زيد�ن �لذي حقق 

11 ل��ق��ب��ا م��ع ري����ال م���دري���د. ه��و من��وذج 

ي��ح��ت��ذى ب��ه ك��م��درب وك���اع���ب«. وي��رى 

تعد  �لأول  �ل��ف��ري��ق  �إجن����از�ت  �أن  ب��ريي��ز 

لعبني  بدمج  �ضمحت  “�ضيا�ضة”  ثمرة 

“�ضابة«.  م��و�ه��ب  م��ع  “��ضتثنائيني” 
و�أ�ضاف “�لكثريون و�ضلو� ريال مدريد 

�أتى وهو  يف عمر �ضغري للغاية. ر�مو�س 

19 م��ن ع��م��ره و)ر�ف��ائ��ي��ل( ف���ار�ن  يف �ل����

بنزميا  و)ك���رمي(  وكا�ضيمريو   18 �ل���� يف 

وكارفاخال  �لثامنة  يف  ونات�ضو   21 �ل��� يف 

�لكثري  ع��ن  �أ���ض��ف��رت  �ضيا�ضتنا   .11 �ل���� يف 

�أي�ضا على  ب��ريي��ز  �لأل��ق��اب«.و�أث��ن��ى  م��ن 

جنم  يدربه  �ل��ذي  �ل��ردي��ف  �لفريق  �أد�ء 

ر�وؤول جونز�لي�س. مربز�  �ل�ضابق  �مللكي 

من  هم  �لأول  �لفريق  من  لعبني   8 �أن 

�لرديف«.

11

�ضلط عد�ضة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�ضة« 

يف �ملوقع �للكرتوين

بيريز يتطلع النجازات جديدة للملكي 

تواصل منافسات دوري الكرة للسيدات 

فوز البقعة على الوحدات في طائرة الناشئين 

تحديد موعد قمة الهالل والنصر 

االنباط - عمان 

مبدينة  �ل��ب��ول��و  ملعب  على  تختتم 

�حل�����ض��ني ل��ل�����ض��ب��اب، م��ن��اف�����ض��ات �جل��ول��ة 

�ل��ث��ان��ي��ة ع�����ض��ر م���ن �ل�����دوري �ل��ن�����ض��وي 

ي���و�ج���ه  ح���ي���ث   .2020 ل���ل���م���ح���رتف���ات 

ع��ن��د  �لأردن  ���ض��ب��اب  ن���ظ���ريه  �لأه����ل����ي 

�ل�ضاعة  ت�ضهد  فيما  ع�����ض��ر�،  �ل��ث��ال��ث��ة 

مع  �لقاد�ضية  مو�جهة  م�ضاء  �ل�ضاد�ضة 

�لفرق  ترتيب  ع��م��ان  ويت�ضدر  ع��م��ان. 

ثانياً  �لأردن  �ضباب  يليه  نقطة،   27 ب��� 

�ل���ض��ت��ق��ال   ،19 �ل��ق��اد���ض��ي��ة  ث��م   ،22 ب��� 

�لن�ضر   ،4 �لأهلي   ،9 �لأرثوذك�ضي   ،15

بنقطة و�حدة.وتقام مناف�ضات �لدوري 

و�ضط تطبيق بروتوكول �ضحي م�ضدد، 

جلنة  �أق��رت��ه��ا  ج��دي��دة  تعليمات  ووف���ق 

�لبطولة،  ��ضتد�مة  ل�ضمان  �لطو�رئ، 

وحت��ق��ي��ق ك���اف���ة م��ت��ط��ل��ب��ات �ل�����ض��ام��ة 

رئي�ضية  �أول��وي��ة  ت�ضكل  و�ل��ت��ي  �لعامة، 

لدى �لحتاد.

االنباط - عمان 

خ�����ض��ر ف��ري��ق �ل����وح����د�ت ل��ل��ن��ا���ض��ئ��ني 

ب��ك��رة �ل��ط��ائ��رة يف ب���د�ي���ة م�����ض��و�ره يف 

�لبقعة  �ضقيقه  �أم���ام  �ل����دوري  ب��ط��ول��ة 

 ،25-1٦ ����ض��و�ط  وب��و�ق��ع   ،٣-1 بنتيجة 

25-19، 11-25، 20-25، وذلك يف �للقاء 

�لذي جمع �لفريقني على �ضالة ق�ضر 

لل�ضباب.  �حل�����ض��ني  مب��دي��ن��ة  �ل��ري��ا���ض��ة 

ل��ل��ف��ري��ق حم��م��د نعمان  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر 

�لاعبني  �د�ء  على  �لتام  ر�ضاه  �ب��دى 

رغم �خل�ضارة، مبينا باأنه ت�ضلم تدريب 

جتمع  �لذي  �لوقت  يف  حديثا،  �لفريق 

20 ي����وم ت��ق��ري��ب��ا،  ب���ه �ل���اع���ب���ون م��ن��ذ 

وهذه �لفرتة تعترب �ضيقة جد� خا�ضة 

من  �ضهرين  �ىل  يحتاج  فريق  �ي  و�ن 

�ىل  للو�ضول  و�ل��ب��دين  �لفني  �لع��د�د 

�جلاهزية �لفنية �ملطلوبة.وبني نعمان 

�أن �لوحد�ت �ضيطوي �ضفحة �خل�ضارة 

وينظر �ىل �لمام يف قادم �لأي��ام حيث 

ي�����ض��ع��ى �ل���ف���ري���ق ل���ل���دخ���ول يف �مل���رب���ع 

�لذهبي.

الريا�ض - وكاالت 

“�لريا�ضية  ����ض���ح���ي���ف���ة  ك�������ض���ف���ت 

�ل�ضعودي  �لحت���اد  �أن  �ل��ي��وم  �أوناين” 

يناير/   ٣0 ي��وم  على  ��ضتقر  �لقدم  لكرة 

كانون ثان �ملقبل، كموعد لإقامة مبار�ة 

ك���اأ����س �ل�����ض��وب��ر �ل���ت���ي ���ض��ت��ج��م��ع �ل��ه��ال 

�ل��دويل. فهد  �مللك  ملعب  على   و�لن�ضر 

وك�����ض��ف �إب���ر�ه���ي���م �ل��ق��ا���ض��م �أم�����ني ع��ام 

�لحت��������اد �ل�������ض���ع���ودي ل����ك����رة �ل����ق����دم يف 

�ملبار�ة  �أن  �ضابقة،  تلفزيونية  ت�ضريحات 

���ض��ت��ق��ام ب��ال��ف��ع��ل يف ي��ن��اي��ر/ ك���ان���ون ث��ان 

�ملقبل، دون حتديد موعد نهائي. وو�ضل 

�لهال �إىل مبار�ة كاأ�س �ل�ضوبر بو�ضفه 

ب��ط��ًا ل���دوري ك��اأ���س حم��م��د ب��ن �ضلمان 

ل��ل��م��ح��رتف��ني وك����اأ�����س خ�����ادم �حل���رم���ني 

�ل�������ض���ري���ف���ني، ب��ي��ن��م��ا �ل���ن�������ض���ر ب�����ض��ف��ت��ه 

و�ضيفاً.

االنباط - عمان 

ب��ان��ت�����ض��ار ك��ب��ري وم���ري���ح ع��ل��ى ف��ري��ق �ضباب 

�ل��وح��د�ت  ف��ري��ق  ع��زز  جميلة  برباعية  �لردن 

�مل��ح��رتف��ني و�ح��ت��ف��ظ  ل���ف���رق دوري  ����ض���د�رت���ه 

�ق��رب  ع��ن  تف�ضله  �لتي  �ل�ضتة  �لنقاط  ب��ف��ارق 

�لف�ضل  �لد�ء  قدم  �ن  بعد  �جلزيرة  مناف�ضيه 

له هذ� �ملو�ضم و�جتاز �ل�ضباب بالهد�ف �لربعة 

�لتي �ضجلها يايا بنانا لعب �ل�ضباب باخلطاأ يف 

مرماه، ثم عزز �لنتيجة عرب حممد �لدمريي، 

وعبد �لعزيز ند�ي، و�أحمد �ضمري، يف حني �ضجل 

�لقزعة. �ضوقي  �ل��وح��ي��د  �لأردن  �ضباب  ه��دف 

وبهذ� �لفوز حافظ �ملت�ضدر �لوحد�ت على فارق 

�لنقاط �لذي يف�ضل بينه وبني �أقرب مطارديه 

�لأهلي بهدفني  �جلزيرة و�لذي بدوره تخطى 

لهدف عن طريق علي علو�ن، فيما �ضجل هدف 

�لأهلي حمرتفه مر�ت بيكوف.ليو��ضل �لحمر 

ب��ام��ال��ه ب��الق��رت�ب  م�����ض��و�ر �مل��ط��اردة ويحتفظ 

م���ن �مل��ت�����ض��در و�مل��ن��اف�����ض��ة ع��ل��ى ل��ق��ب �ل��ب��ط��ول��ة 

�ل��ذي  �لهبوط  ي��و�ج��ه م�ضري  �له��ل��ي  وي���رتك 

�ضعيد  على  ...�م���ا  كبرية  ب�ضورة  منه  �ق��رتب 

�ل�ضلط  فاز  فقد  �ملتقدمة  �ملر�كز  على  �ملناف�ضة 

ع��ل��ى ���ض��ح��اب 1-0 م��ن �إم�����ض��اء لع��ب��ه زي���د �أب��و 

عابد. وتعادل �لفي�ضلي مع �ل�ضريح 1-1، تقدم 

�ل�ضريح �أول عن طريق لعب �لفي�ضلي �أحمد 

�ل�ضغري باخلطاأ يف مرماه، قبل �أن يعادل �أكرم 

�لرمثا  ت��ع��ادل  كما  للفي�ضلي،  �لنتيجة  �ل���زوي 

حممد  للرمثا  �ضجل   ،1-1 �لعقبة  �ضباب  م��ع 

�أوتيمار  �ل��رب�زي��ل��ي  �أدرك  فيما  �ل��زع��ب��ي،  و�ئ���ل 

هدف �لتعادل ل�ضباب �لعقبة. كما �نتهت مبار�ة 

م��ع��ان و�حل�����ض��ني ب��ال��ت��ع��ادل ب���دون �أه����د�ف. �ما 

�ل�ضنغايل  و����ض��ل  فقد  �ل��ه��د�ف��ني  �ضعيد  على 

�ل��وح��د�ت ���ض��د�رة  �ن���د�ي مهاجم  �ل��ع��زي��ز  عبد 

هدفا،   12 �إىل  ر���ض��ي��ده  رف��ع  بعدما  �ل��ه��د�ف��ني 

حممد  مطارديه  عن  �أه���د�ف   4 بفارق  مبتعد� 

لعب  ع��م��ر�ن  ول���وؤي  �لفي�ضلي  لع��ب  �لعك�س 

علو�ن  وع��ل��ي  �ل��ع��ط��ار  وع��ب��د�هلل  �لأردن  �ضباب 

ثنائي �جلزيرة. ورفع �لوحد�ت ر�ضيده �إىل 41 

�جلزيرة  حافظ  فيما  �لفرق،  �ضد�رة  يف  نقطة 

على مركزه ثانياً ب ٣5، ثم �لرمثا 29، �حل�ضني 

 ،21 و�ل�ضلط  �لأردن  �ضباب   ،22 �لفي�ضلي   ،24

�ضحاب   ،15 �لعقبة  �ضباب   ،19 و�ل�ضريح  معان 

14، �لأهلي 11.

االنباط - عمان 

�لريا�ضية  لل�ضحافة  �لعربي  �لحت��اد  قدر 

�لتي  �ليجابية  �لج���و�ء  �لرت��ي��اح  م��ن  بكثري 

����ض���ادت خ����ال �ج��ت��م��اع �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة 

ل���احت���اد �ل���ع���ر�ق���ي ل��ل�����ض��ح��اف��ة �ل��ري��ا���ض��ي��ة 

�لتنفيذي  �ملكتب  و�ع�ضاء  رئي�س  و�نتخابات 

�ل��ت��ي ر�ف��ق��ت ت��ل��ك �لج��ت��م��اع��ات بتلك �ل���روح 

�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة و�حل�����ر������س ع���ل���ى م�����ض��ل��ح��ة 

..وقدم  �ل�ضقيق  �لعر�ق  يف  �لريا�ضي  �لعام 

خالد  �لزميل  �ىل  و�لتربيك  �لتهنئة  �لحت��اد 

لاحتاد  رئي�ضا  ج��دي��د  م��ن  ب��اخ��ت��ي��اره  جا�ضم 

ثقة  ن���ال���و�  �ل���ذي���ن  �لد�رة  جم��ل�����س  و�ع�����ض��اء 

..�لم����ر  �لعامة   �ل��ه��ي��ئ��ة  �ع�����ض��اء  زم��ائ��ه��م 

�لزماء  يوليه  �ل��ذي  �لهتمام  يعك�س  �ل��ذي 

�ل��ع��ر�ق لحت��اده��م وحر�ضهم  و�ل��زم��ي��ات يف 

ع��ل��ى �خ��ت��ي��ار م���ن مي��ث��ل��ه��م �ح�����ض��ن مت��ث��ي��ل .. 

وعرب �لزميل حممد جميل عبد �لقادر رئي�س 

�لحت�����اد ون�����و�ب �ل��رئ��ي�����س و�أع�������ض���اء �ل��ل��ج��ن��ة 

�ضيكون  �لحت����اد  ب���ان  ثقتهم  ع��ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

�مل���د�ف���ع دوم����ا ع���ن ح��ق��وق �ع�����ض��اء �جل��م��ع��ي��ة 

خ��رب�ت  تعزيز  على  يعمل  و���ض��وف  �لعمومية 

�لبلد  يف  �ل��ري��ا���ض��ي  �لع���ام  يف  �لعاملني  ك��ل 

و�لتقدير  �ل�ضكر  �لحت��اد  قدم  مثلما  �ل�ضقيق 

موؤيد  �ل�ضتاذ  �لعر�قيني  �ل�ضحفيني  لنقيب 

على  وحر�ضه  �لكبري  �هتمامه  على  �ل��ام��ي 

رغبة  يعك�س  �ل��ذي  �لم��ر  �لنتخابات  ح�ضور 

�ل�ضرة �ل�ضحفية على منح �لعام �لريا�ضي 

�لزميل  وك��ان   .. و�لهتمام  �لدعم  من  �ملزيد 

قد  �لحت��اد  رئي�س  �ل��ق��ادر  عبد  جميل  حممد 

خ��ال��د جا�ضم  �ل��زم��ي��ل  �ىل  تهنئة  ك��ت��اب  �ر���ض��ل 

رئ��ي�����س �لحت�����اد �ل���ع���ر�ق���ي و�ل���زم���اء �ل��ذي��ن 

حققو� �لنجاح ونالو� ثقة زمائهم يف �لهيئة 

من  متنى  �لعربي  �لحتاد  ��ضرة  با�ضم  �لعامة 

تنفيذ  يف  ل��احت��اد  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق  خ��ال��ه 

بر�جمه وخدمة �ل�ضرة �لعامية �لريا�ضية 

�لزميل  بذلك  �ف��اد  ..كما  �ل�ضقيق   �لعر�ق  يف 

عوين فريج �لناطق �لعامي لاحتاد  .

الدوحة - خا�ض 

 هناأ �ل�ضيخ �ضلمان بن �بر�هيم �آل خليفة رئي�س 

�لإحتاد �لآ�ضيوي لكرة �لقدم �لنائب �لأول لرئي�س 

�لإحتاد �لدويل لكرة �لقدم فريق �أول�ضان هيوند�ي 

دوري  ببطولة  ف���وزه  مبنا�ضبة  �جلنوبي  �ل��ك��وري 

�أن �لفريق �لكوري جنح  �أبطال �آ�ضيا 2020 موؤكد�ً 

�لقوية  عزميته  بف�ضل  �لقاري  �للقب  معانقة  يف 

وكان  �لكبرية.  �لفنية  وعرو�ضه  �ل�ضلبة  و�إر�دت���ه 

فريق  ت��وج  خليفة  �آل  �بر�هيم  ب��ن  �ضلمان  �ل�ضيخ 

�أب��ط��ال  دوري  مل�ضابقة  ب��ط��ًا  ه��ي��ون��د�ي  �أول�����ض��ان 

�آ�ضيا بعد فوزه على فريق بريي�ضبولي�س �لإير�ين 

�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  و�ح���د  ه��دف  مقابل  بهدفني 

للم�ضابقة �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت ع��ل��ى �إ���ض��ت��اد �جل��ن��وب يف 

�لعا�ضمة �لقطرية �لدوحة بح�ضور �ل�ضيد جياين 

�نفانتينو رئي�س �لإحتاد �لدويل لكرة �لقدم. و�أ�ضاد 

�لتي  �مللفتة  بامل�ضتويات  �لآ�ضيوي  �لإحت���اد  رئي�س 

مناف�ضات  �إم��ت��د�د  على  �أول�ضان  فريق  �أد�ء  ميزت 

�مل�ضابقة ب�ضفة عامة ويف �ملبار�ة �لنهائية على وجه 

�خل�ضو�س من خال �لأد�ء �لفني �لقوي �ملمزوج 

بالروح �لقتالية �لعالية. وثمن �ل�ضيخ �ضلمان بن 

قدمه  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��ع  �مل�ضتوى  خليفة  �آل  �بر�هيم 

فريق بريي�ضيولي�س خال �ملبار�ة �لنهائية مبيناً 

�أن و�ضول �لفريق للم�ضهد �خلتامي يوؤكد مكانته 

فيها  حقق  �لتي  �لآ�ضيوية  �لقدم  ك��رة  يف  �ملتميزة 

جناحات و��ضعة على مر �ل�ضنني.. كما �أ�ضاد رئي�س 

�لقطري  ب��الحت��اد  �لقدم  لكرة  �لآ�ضيوي  �لحت��اد 

��ضت�ضافة  على  �لقطرية،  و�حلكومة  �لقدم  لكرة 

و�أع���رب عن  �لتجمع،  بنظام  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لبطولة 

حيث  قطر،  يف  �لطبية  �لطو�قم  جلهود  تقديره 

عادت كرة �لقدم �لآ�ضيوية، وبالتحديد دوري �أبطال 

وتز�من  �أيلول/�ضبتمرب،  �ضهر  خ��ال   2020 �آ�ضيا 

ذلك مع �إطاق حملة )كرة �لقدم لاأبطال( من 

�ملجال  �لعاملني يف  �ل�ضكر لكل  �لتعبري عن  �أج��ل 

�ل�ضيخ  و�أ���ض��اف  �لأم��ام��ي��ة.  �لطبي ويف �خلطوط 

�ضلمان: با�ضم �أ�ضرة كرة �لقدم �لآ�ضيوية، �أريد �أن 

�أوؤك��د من جديد �متناننا لاحتاد �لقطري لكرة 

�لقدم، و�ل�ضلطات �لقطرية وكل �لأندية �مل�ضاركة، 

كانت �إقامة هذه �لبطولة عمل جماعي ر�ئع عرب 

عن وحدة وت�ضامن �أ�ضرة كرة �لقدم �لآ�ضيوية. 

الوحدات يواصل مشوار الصدارة والجزيرة يتمسك باالمل 

العربي للصحافة الرياضية يهنئ االتحاد العراقي 

االتحاد االسيوي يشيد بالتنظيم القطري البطال اسيا  

عملية جراحية لنجم سحاب بدوان 
االنباط - عمان 

يف  جر�حية  لعملية  ب��دو�ن  �لرحمن  عبد  �ضحاب  فريق  لع��ب  خ�ضع 

نادي  ذل��ك  �علن  �ل�ضليبي.كما  �لرباط  يف  بقطع  �إ�ضابته  لعاج  �لركبة 

�ملتمثلة  �ضحاب على موقعه �لر�ضمي يوم �م�س  وتعر�س بدو�ن لاإ�ضابة 

م�ضاركته  خ��ال  �لغ�ضروف،  يف  �آخ��ر  وقطع  �ل�ضليبي  �ل��رب��اط  يف  بقطع 

فريقه يف مبار�ة �أمام �لفي�ضلي يف دوري �ملحرتفني. ومتنى نادي �ضحاب 

�ل�ضفاء و�ل�ضامة لاعبه بدو�ن و�لذي يعترب من �لاعبني �ملميزين.
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العربية-وكاالت

على  تقريباً  �سنة  م���رور  م��ن  ال��رغ��م  على 

العامل،  امل�ستجد حول  تف�سي فريو�س كورونا 

واأ�سابع اللوم واالتهامات تدور حول ال�سني 

م�سقط راأ�س الوباء الذي فتح اأعينه اأول مرة 

يف مدينة ووهان.

التقارير  اآالف  ك�سفت  اأن  اليوم  واجلديد 

ال��داخ��ل��ي��ة امل�����س��رب��ة وال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����س��ادرة 

امل�سوؤولون  اأدار  كيف  ال�سيوعي  احل��زب  ع��ن 

ال�سينيون حمتوى االإنرتنت خالل االأ�سابيع 

االأوىل من ظهور فريو�س كورونا امل�ستجد.

التي  الوثائق  تلك  اأظهرت  التفا�سيل،  يف 

حالة  اأن  تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  ن�سرتها 

من الذعر وفقدان ال�سيطرة اأ�سابت مراقبي 

 7 يف  ال�سينية  للحكومة  التابعني  االإن��رتن��ت 

2020، بعد انت�سار خرب وفاة الطبيب  فرباير 

ال�سيني يل وينليانغ، الذي كان اأول من حذر 

من تف�سي الفريو�س القاتل.

امل����راق����ب����ني  اأن  اإىل  ال����وث����ائ����ق  وت���������س����ري 

بعدم  االإخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع  اأم����روا  احلكوميني 

اإىل  ال��ق��راء  لتنبيه  ف��وري��ة  اإ���س��ع��ارات  اإ���س��دار 

التوا�سل  الطبيب، وطلبوا من من�سات  وفاة 

االجتماعي اإزالة ا�سمه تدريجيا من �سفحات 

ال�سائعة. املو�سوعات 

 اأغرقوا املواقع بالوهم!

املعلقني  من  جحافل  بتن�سيط  قاموا  كما 

ال��وه��م��ي��ني ع���رب االإن���رتن���ت الإغ�����راق م��واق��ع 

ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي ب���اأح���ادي���ث م�����س��ت��ت��ة 

لالنتباه.

اأر�سلت  ال��ت��ي  التوجيهات  اإح���دى  وطلبت 

اإدارة  مكاتب  جميع  م��ن  املحليني  للمعلقني 

كبريا  اهتماما  تويل  اأن  االإلكرتوين  الف�ساء 

للراأي عرب االإنرتنت، واأن تتحكم بحزم يف اأي 

احلزب  مب�سداقية  خطري  ب�سكل  ي�سر  �سيء 

ال�سيا�سي. النظام  واحلكومة ويهاجم 

اأن  اإىل  اأي���������س����اً  ال�������س���ح���ي���ف���ة  واأ��������س�������ارت 

جمموعة  م��ن  عليها  ح�سلت  التي  ال��وث��ائ��ق، 

 C.C.P.« ن��ف�����س��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ط��ل��ق  ق��را���س��ن��ة 

اجلهود  م��ق��دار  تو�سح   ،»Unmasked
ال�����س��ي��ن��ي��ة وراء  ت���ب���ذل���ه���ا احل���ك���وم���ة  ال���ت���ي 

الكوالي�س الإحكام قب�ستها على الراأي العام.

جيو�س من النا�س

ي��ت��ط��ل��ب  االأم����������ر  ه�������ذا  اأن  واأ�������س������اف������ت 

ب��ريوق��راط��ي��ة ه��ائ��ل��ة وج��ي��و���س��ا م��ن ال��ن��ا���س 

م�ستمرة  ومراقبة  متخ�س�سة  وتكنولوجيا 

التوا�سل  ومن�سات  الرقمية  االأخبار  ملنافذ 

املال. الكثري من  االجتماعي ورمبا 

 3200 ك��م��ا ت��ت�����س��م��ن ال��وث��ائ��ق اأك����ر م���ن 

اأخ�����رى  وم���ل���ف���ات  م����ذك����رة  و1800  ت���وج���ي���ه 

م���ن م��ك��ات��ب م��ن��ظ��م��ي االإن���رتن���ت يف ال��ب��الد 

وامل��ت��م��ث��ل��ة ب�����اإدارة ال��ف�����س��اء االإل���ك���رتوين يف 

ال�سرقية. هانغت�سو  مدينة  ومقرها  ال�سني 

و���س��م��ل��ت اأي�����س��ا م��ل��ف��ات داخ��ل��ي��ة ورم����وز 

الربامج  ت�سنع  �سينية  �سركة  من  كمبيوتر 

ملراقبة  املحلية  احلكومات  ت�ستخدمها  التي 

ج��ي��و���س  واإدارة  االإن���رتن���ت  ع���رب  امل��ن��اق�����س��ات 

االإنرتنت. عرب  املعلقني 

ال لت�ضليط ال�ضوء

اأن القيود التي  اإىل ذلك، اأظهرت الوثائق 

تف�سي  حول  املعلومات  على  ال�سني  فر�ستها 

الفريو�س بداأت يف اأوائل يناير، وذلك قبل اأن 

يتم االإعالن ب�سكل ر�سمي عن ظهور الوباء.

ون��ّوه��ت اإىل اأن���ه وع��ن��دم��ا ب����داأت ال��ع��دوى 

فر�ست  اأ�سابيع،  ب�سعة  بعد  ب�سرعة  تنت�سر 

ال�سوء  ي�سلط  �سيء  اأي  على  قيودا  ال�سلطات 

للغاية. ال�سلبية  ال�سني  ا�ستجابة  على 

واأكدت اأن القيود املتعلقة بفريو�س كورونا 

االأول  االأ�سبوع  يف  العا�سمة  يف  تفر�س  ب��داأت 

م��ن ���س��ه��ر ي��ن��اي��ر، وخ����الل ذل���ك ال��وق��ت اأم��ر 

توجيه ���س��ادر م��ن اإح���دى ال��وك��االت، امل��واق��ع 

تن�سرها  ال��ت��ي  امل����واد  ب��ا���س��ت��خ��دام  االإخ��ب��اري��ة 

احل��ك��وم��ة فقط و���س��رورة ع��دم االإ����س���ارة اإىل 

وتف�سي  ك��ورون��ا  تف�سي  بني  ت�سابه  اأي  وج��ود 

ب��داأ يف  ال��ذي  املميت يف ال�سني  ال�سار�س  وب��اء 

عام 2002.

اجتماع رفيع

اأظهرت  ف��رباي��ر،  بداية  ويف  اأن��ه  اإىل  ي�سار 

اإىل  دعا  امل�ستوى  رفيع  اجتماعاً  اأن  الوثائق، 

اإحكاما لو�سائل االإعالم الرقمية،  اأكر  اإدارة 

واإىل �سرورة اأال يتم التاأثري على الراأي العام 

اإىل  اأي�سا  ال�سعي  بل  فح�سب،  ال�سني  داخ��ل 

التاأثري بن�ساط على الراأي العام الدويل.

طلبت  ال�سلطات  اأن  املعلومات  واأو�سحت   

ح��ي��ن��ه��ا م��ن امل��ن��اف��ذ االإخ���ب���اري���ة ال��ت��ك��ت��م على 

ب��زي��ادة  امل�����س��وؤول��ني  ب��ق��ي��ام  املتعلقة  ال��ت��ق��اري��ر 

واحلماية  الطبية  امل�ستلزمات  �سراء  عمليات 

يف  تت�سبب  اأن  مي��ك��ن  الأن��ه��ا  ال��ف��ريو���س،  م��ن 

ردة ف��ع��ل ع��ن��ي��ف��ة يف اخل�����ارج وت��ع��ط��ل ج��ه��ود 

ت�سحب  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ن��ي��ة  امل�����س��رتي��ات 

كميات هائلة من معدات احلماية ال�سخ�سية 

مع انت�سار الفريو�س.

اأن ال�����س��ني ل��ط��امل��ا ح���اول���ت خ��الل  ي��ذك��ر 

اإليها  املوجهة  املا�سية نفي االتهامات  الفرتة 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  بتف�سي  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  ح���ول 

امل�ستجد حول العامل، والذي قتل حتى اليوم 

اأك����ر م��ن م��ل��ي��ون ون�����س��ف اإن�����س��ان م��ن��ذ ب��دء 

ظهوره الأول مرة يف ووهان.

االنباط-عمان

الثقايف  امل�سهد  ي��ري  م��ا  ك��ل  لتقدمي  �سعياً   

العاملي، ينطلق مهرجان  و  االأردين  وال�سينمائي 

املهرجان  ، وه��و  االإن�����س��ان  ك��رام��ة الأف��الم حقوق 

االأردن،  يف  ن��وع��ه  م���ن  االأول  ال����دويل  االأردين 

يف دورت���ه احل��ادي��ة ع�����س��رة  حت��ت ع��ن��وان »ذاك���رة 

االإن�����س��ان« م��ق��دم��اً جم��م��وع��ة خم��ت��ارة م��ن اأب���رز 

االأف������الم ال���روائ���ي���ة وال��وث��ائ��ق��ي��ة وال��ت��ح��ري��ك��ي��ة 

من  اب��ت��داًء  يومياً  �ستعر�س  وال��ت��ي  ال��ع��ام،  لهذا 

يوم  ولغاية   2020 االأول  ك��ان��ون   26 ال�سبت  ي��وم 

، وذلك  بحلته   2021 الثاين   7 كانون  اخلمي�س 

اجل����دي����دة م���ن خ����الل ت�����س��ج��ي��ل ال����دخ����ول ع��رب 

والتي  باملهرجان،  اخلا�سة  االإلكرتونية  ة  املن�سّ

على  امل��ه��رج��ان  م��ن  ي��وم  اأول  يف  تفعيلها  �سيتم 

املوقع االإلكرتوين. 

 612 املعمل  ينظمه  ال��ذي   - املهرجان  وياأتي   

ل��الأف��ك��ار ب��ال�����س��راك��ة م��ع وزارة ال��ث��ق��اف��ة واأم��ان��ة 

ع��ّم��ان ال��ك��ربى وب��دع��م م��ن االحت���اد االأوروب���ي و 

لت�سليط   -  IMS االإع��الم��ي  ال��دع��م  موؤ�س�سة 

ال�����س��وء ع��ل��ى ق�����س��اي��ا ح��ق��وق االإن�����س��ان، وتعزيز 

اجل���ان���ب االإي���ج���اب���ي ل��ق�����س�����س ال���ن���ج���اح يف ه��ذا 

املجال، ال �سّيما يف االأوقات ال�سعبة التي نعي�سها 

العاملي، حيث �سيعر�س   »1٩ يف ظل وباء »كوفيد 

اأن��ح��اء  جميع  م��ن  خم��ت��اراً  فيلماً   40 امل��ه��رج��ان 

والطويلة  الق�سرية  االأفالم  بني  ترتاوح  العامل 

بفيلم  برنامج عر�س يومي، م�ستهاًل  موزعة يف 

االف��ت��ت��اح ال��ل��ب��ن��اين »ط��م�����س« ي��ل��ي��ه م��ق��اب��ل��ة مع 

خمرج الفيلم – غ�سان احللواين، بحيث يناق�س 

العمل  رحلة بحثه االأر�سيفية . 

وك���ع���ادت���ه يف ك���ل ع����ام، ال ي��ق��ت�����س��ر م��ه��رج��ان 

كرامة على عر�س االأفالم فقط بل يتميز اأي�ساً 

كالندوات  ل��الأف��الم  امل��وازي��ة  الفعاليات  بعر�س 

ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة واجل��ل�����س��ات احل����واري����ة وور����س���ات 

وكرامة  كرامة  مو�سيقى  اإىل  باالإ�سافة  العمل، 

ال�سنوي.  اأطفال 

دروزة  �سو�سن  املخرجة   ع��رّبت  جانبها  وم��ن 

- م���دي���رة م���ه���رج���ان ك���رام���ة -  ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا 

»اإن��ن��ا متحم�سون  ق��ائ��ل��ة:  ال���دورة  ب��اإط��الق ه��ذه 

حقوق  الأف��الم  كرامة  مهرجان  النطالقة  ج��داً 

االإن�سان لياأتي هذه ال�سنة ب�سكل مميز وخمتلف 

عن الدورات ال�سابقة يف ظل الظروف التي مير 

خا�سة  ة  من�سّ �سنطلق  حيث  اأجمع،  العامل  بها 

والفعاليات؛  االأفالم  جميع  لعرو�س  للمهرجان 

اأينما  جلمهورنا  جماناً  ومتوفرة  متاحة  لتكون 

كان«.

املهرجان،  مو�سوعة  و  االأف��الم  اختيار  وع��ن 

ع���رّب امل���خ���رج  اإي���ه���اب اخل��ط��ي��ب، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

للمهرجان قائاًل: “لقد مت اختيار اأكر من  40 

مو�سوعة  مع  يتنا�سب  مبا  وعاملياً   عربياً  فيلماً 

خا�س  �سكل  وابتكار  االن�سان(  )ذاكرة  العام  هذا 

لعرو�س مهرجان كرامة يف  ظل ظروف جائحة 

ومت  االإن�سان.  وكرامة  �سحة  يحفظ  كوفيد-1٩ 

الأن��ن��ا  ف��ائ��ق��ة  بعناية  االأف����الم  م��ن  نخبة  ان��ت��ق��اء 

االإن�سانية  للذاكرة  الكبرية   باالأهمية  ثقة  على 

واأث���ره���ا ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ت��وث��ي��ق واأر���س��ف��ة ال��ت��اري��خ 

وال��ق��ي��م  امل���ب���ادئ  وت��ع��زي��ز   ، ال�سينما  خ���الل  م��ن 

االإيجابية .«

 ه����ذا وق����د ح��ظ��ي م��ه��رج��ان ك���رام���ة الأف����الم 

ح��ق��وق االإن�����س��ان، امل��ه��رج��ان االأول م��ن ن��وع��ه يف 

عمان ويف اأرجاء اململكة، بثقة ومتابعة كبرية من 

موعده  ينتظرون  باتوا  الذين  وم��وؤازري��ه  زواره 

يف ك��ل ع��ام حل�سور ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د وم��ه��م يف 

العامل،  اأنحاء  جميع  من  االإن�سان  حقوق  �سينما 

العا�سمة عّمان  املهرجان  حيث تتخطى عرو�س 

اإي�����س��ال  ب��ه��دف  امل��ح��اف��ظ��ات؛  جميع  اإىل  لت�سل 

من  االإن�سان  بحقوق  اخلا�سة  االإن�سانية  ر�سالته 

خالل الفن والثقافة.

لن تصدق ماذا فعلت الصين باإلنترنت عندما تفشى كورونا!

مهرجان كرامة ألفالم حقوق اإلنسان ينطلق بدورته الحادية 
عشرة تحت عنوان »ذاكرة اإلنسان«

�سكاي نيوز-وكاالت

ال��راأي  ان�سغل  ك��ام��ل،  اأ���س��ب��وع  م��دى  على 

�سرق  �سمال  االإ�سماعيلية،  مدينة  يف  العام 

مرمي  الطفلة  بق�سة  امل�����س��ري��ة،  العا�سمة 

م�سجعات  اإح�����دى  ال�������س���رط���ان«،  »م��ري�����س��ة 

م�سجعو  ت��داول  التي  االإ�سماعيلي،  ال��ن��ادي 

القدم  ل��ك��رة  االأول  الفريق  ف��وز  اأن  ال��ن��ادي 

بالنادي، �سي�ساعدها كثريا يف رحلة عالجها 

من املر�س اخلبيث.

وع���ج���ت م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي 

داعمة  ب�سور للطفلة وحمالت وها�ستاغات 

#مرمي_قلب_االإ�سماعيلي،  بينها:  لها 

»ال��دراوي�����س«  لنجوم  تتوقف  ال  ومطالبات 

بالفوز من اأجل اإ�سعاد مرمي.

وت���ف���اع���ل م����ع احل���م���ل���ة ع�����دد م����ن جن���وم 

ال����ن����ادي ال����ذي����ن ظ����ه����روا ف����ى ف��ي��دي��وه��ات 

ووعدوها  للطفلة  النف�سي  الدعم  لتقدمي 

ب��ب��ذل ك���ل م���ا يف و���س��ع��ه��م ل��ل��ف��وز، واإدخ�����ال 

البهجة اإىل قلبها. 

ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  دخ�����ل  وب��������دوره 

االإ�سماعيلي على خط احلملة، واعدا بدعم 

وم�����س��ان��دة م���رمي، واأر���س��ل ه��دي��ة لها عبارة 

ع��ن ت��ي�����س��ريت ال��ف��ري��ق ع��ل��ي��ه ت��وق��ي��ع��ات كل 

جن��وم��ه، وذل����ك ك��ن��وع م��ن ال��دع��م امل��ع��ن��وي 

ال�سغرية. للفتاة 

املتحدث  وح��ي��د،  ع��الء  اإىل  ن�سب  ك��ذل��ك 

الر�سمي با�سم النادي، اأنه توا�سل مع والدة 

ال��ط��ف��ل��ة، واأو����س���ل ل��ه��ا ر���س��ال��ة، واأن م��رمي 

املعنوية  وروح��ه��ا  عنها،  كتب  م��ا  ك��ل  ق���راأت 

من  نخاع  نقل  ج��راح��ة  و�ستجري  ارتفعت، 

والدتها الثالثاء املقبل خارج م�سر«.

ال�سادمة املفاجاأة 

ومل مت�س �سوى اأيام قليلة حتى اكت�سف 

الطفلة  فق�سة  ال�سادمة،  املفاجاأة  اجلميع 

اأ�سا�س  مرمي مل تكن �سوى ق�سة وهمية ال 

ن�سرها  مت  التي  وال�سور  ال�سحة،  م��ن  لها 

ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع ث��ب��ت اأن���ه���ا ���س��ور ل��ف��ت��اة 

�سقيقتها  م��ع  اأزي����اء  ع��ار���س��ة  تعمل  ك��ردي��ة 

التي ت�سغرها بثالث �سنوات، واأنه ال عالقة 

امل�����س��ري،  ب��ال��ن��ادي  اأو بعيد  ل��ه��ا م��ن ق��ري��ب 

واأن��ه��ا واأ���س��رت��ه��ا ف��وج��ئ��وا ب��ا���س��ت��غ��الل �سور 

ال�سور  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي  ح�سابها  م��ن 

اإن�سانية  »اإن�ستغرام« الختالق ق�سة  ال�سهري 

ال اأ�سا�س لها من الواقع.

»اإن�ستغرام«  على  الر�سمي  ح�سابها  وعلى 

ت��ظ��ه��ر ال��ط��ف��ل��ة ال���ك���ردي���ة م����ع ���س��ق��ي��ق��ت��ه��ا 

ووالدتها فى �سور عدة وهي تقوم بعرو�س 

تتحدث  ف��ي��دي��وه��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اأزي����اء، 

اأ�سرتها. فيها عن 

حتقيق عاجل لك�سف املتورطني

اإدارة  جمل�س  ق��رر  امل�ستجدات،  �سوء  ويف 

النادي اال�سماعيلي بقيادة املهند�س اإبراهيم 

فتح  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��ث��م��ان 

حتقيق عاجل فى الواقعة، وك�سف املتورطني 

حظيت  والتي  املختلقة،  للق�سة  الرتويج  يف 

بتعاطف كبري من جمهور الفريق.

اأح��د  اأن  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات االأول��ي��ة  وت�����س��ري 

حم��ب��ي ال��ن��ادي االإ���س��م��اع��ي��ل��ي اخ��ت��ل��ق ق�سة 

لتحفيز  ال�سرطان،  مري�سة  مرمي  الطفلة 

مو�سم  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  االأول  ال��ف��ري��ق  الع��ب��ي 

ي�سارك  التي  البطوالت  يف  للدراوي�س  قوي 

ال��ذي  ال�سيء  امل�ستوى  بعد  ال��ع��ام،  ه��ذا  بها 

ظهر عليه الفريق يف املو�سم املا�سي.

فتاة كردية تكشف كذبة »طفلة السرطان« 
في فريق مصري شهير

جهاز جديد يكشف الرصاص في 
الماء خالل دقائق

قوة الفضاء األميركية و »االسم 
الجديد«.. سخرية تجتاح اإلنترنت

يوتيوبر األعلى أجرا بالعالم.. طفل 
يكسب 30 مليون دوالر في عام!

العربية-وكاالت

عالية  م�ستويات  اإىل  �س  التعُرّ ي��وؤِدّي 

وغريها  ال�سرب  مياه  يف  الر�سا�س  م��ن 

�سبيل  ع��ل��ى  منها  ع��دي��دة،  اأم���را����س  اإىل 

الكلى والدماغ،  الدم وتلف يف  املثال فقر 

واأحياناً الوفاة. ومن املعروف اأن م�سادر 

امل��ي��اه ح��ول ال��ع��امل م��ن اأن��ه��ار وب��ح��ريات 

م��رور  م��ع  تلوثاً  ت���زداد  وغ��ريه��ا  وينابيع 

���ل خ���ط���راً ع��ل��ى احل��ي��اة  ال����زم����ن، وت�������س���ِكّ

اأي�ساً. الربية والزراعية 

ي���ت���ط���لَّ���ب ال���ك�������س���ف ع�����ن م�����س��ت��وي��ات 

الر�سا�س، وغريه من املواد ال�سامة االآن 

خمترب،  اإىل  املوقع  من  عِيّنات  اأخ��ذ  اإىل 

ة اأيام للح�سول على النتائج.  وانتظار عَدّ

اأ�سرار  يكون قد وقعت  ذلك  ويف غ�سون 

املع�سلة،  ه��ذه  ول��ت��ج��اوز  م��رغ��وب��ة.  غ��ري 

ر ب��اح��ث��ون م��ن جامعة »روجت����رز« يف  ط���َوّ

وه  الواليات املتحدة، جهازاً م�سغوطاً �سُمّ

»خمترب حممول على رقاقة«

لقيا�س   ،)lab-on-a-chip(  

الروا�سب  يف  ال�سام  الر�سا�س  م�ستويات 

يف ق���اع االأن���ه���ار وال���ب���ح���ريات وال��ق��ن��وات 

وامل���وان���ئ وامل�����س��ط��ح��ات امل��ائ��ي��ة االأخ����رى. 

وقد وردت تفا�سيل درا�ستهم يف التقرير 

 26 امل��ن�����س��ور ع��ل��ى م���وق���ع »روجت�������رز« يف 

2020م. اأغ�سط�س 

مي���ك���ن اخ���ت���ب���ار ال����روا�����س����ب ال���ت���ي مت 

جمعها بوا�سطة �سفينة ب�سرعة بحثاً عن 

الر�سا�س ال�سام با�ستخدام جهاز خمترب 

اجل��ه��از  ي�ستخرج  رق��اق��ة.  ع��ل��ى  حم��م��ول 

يها  وينِقّ ��ن��ة  ع��ِيّ م��ن  ال��ر���س��ا���س  ال�سغري 

ككا�سف  اجل���راف���ني  اأك�����س��ي��د  ب��ا���س��ت��خ��دام 

للر�سا�س. ال�سورة: عزام غليزاده.

مي���ك���ن اخ���ت���ب���ار ال����روا�����س����ب ال���ت���ي مت 

جمعها بوا�سطة �سفينة ب�سرعة بحثاً عن 

الر�سا�س ال�سام با�ستخدام جهاز خمترب 

اجل��ه��از  ي�ستخرج  رق��اق��ة.  ع��ل��ى  حم��م��ول 

يها  وينِقّ ��ن��ة  ع��ِيّ م��ن  ال��ر���س��ا���س  ال�سغري 

ككا�سف  اجل���راف���ني  اأك�����س��ي��د  ب��ا���س��ت��خ��دام 

للر�سا�س. ال�سورة: عزام غليزاده.

ي��ت��ط��لَّ��ب اجل���ه���از ب�����س��ع دق���ائ���ق فقط 

ل��ت��ح��دي��د ك��م��ي��ة حم��ت��وى ال��ر���س��ا���س يف 

امل����اء. وه���و اأ����س���رع ب��ك��ث��ري م��ن ا���س��ت��خ��دام 

�سهل  وي�سبح  التقليدية،  االختبار  طرق 

احل��رارة.  درج��ة  قيا�س  مثل  اال�ستعمال، 

وي��ق��ول ك��ب��ري م��وؤل��ف��ي ال��درا���س��ة م��ه��دي 

اك��ت�����س��اف  اإىل  »ب���االإ����س���اف���ة  ج���اف���امن���ار: 

البيئية  العِيّنات  يف  بالر�سا�س  التلوث 

امل��دار���س  اأو  امل���ن���ازل  اأن��اب��ي��ب  امل��ي��اه يف  اأو 

اأداة  با�ستخدام  واجل��ام��ع��ات،  االبتدائية 

م��ث��ل ه�����ذه، مي��ك��ن��ك ي���وم���اً م���ا ال���ذه���اب 

اإذا  مم��ا  والتحقق  ال�سو�سي  مطعم  اإىل 

على  حتتوي  طلبتها  التي  ال�سمكة  كانت 

اأو الزئبق«. الر�سا�س 

ي�������س���ت���خ���دم اجل�����ه�����از ط���ب���ق���ة رق���ي���ق���ة 

م�����ن اأك�������س���ي���د اجل�����راف�����ني ال����س���ت���خ���راج 

وتنقيتها.  الروا�سب  عِيّنة  من  الر�سا�س 

واجل����راف����ني ه���و ع���ب���ارة ع���ن ���س��ب��ك��ة من 

ة، وه���ي امل���ادة  اجل���راف���ي���ت ب�����ُس��م��ك ال�������ذَرّ

الر�سا�س.  اأق��الم  يف  امل�ستخدمة  نف�سها 

ووف��ق��اً ل��درا���س��ة ُن�����س��رت يف »ف��رون��ريز اأن 

اأك�سيد  ف��اإن  201٩م،  يناير   28 فيزيك�س« 

اجل���راف���ني م����ادة واع����دة ج����داً و���س��دي��ق��ة 

للبيئة.

املمكنة  االأخ����رى  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت�سمل 

الكهربائية  االأقطاب  اجلرافني  الأك�سيد 

ال�������س���ف���اف���ة، واالإل�����ك�����رتون�����ي�����ات امل����رن����ة، 

الليثيوم،  وبطاريات  ال�سم�سية،  واخلاليا 

الغ�سائية،  واملر�سحات  الفائقة،  واملكثفات 

وامل�������واد امل���ا����س���ة، وامل����ح����ف����زات، واأج���ه���زة 

اال���س��ت�����س��ع��ار وغ���ريه���ا ك���ث���ري. الأك�����س��ي��د 

واالأح��ي��اء  الطب  يف  تطبيقات  اجل��راف��ني 

كذلك. والكيمياء 

ترجمات - اأبوظبي

اأع���ل���ن���ت ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة، اإط�����الق 

ا����س���م »االأو������س�����ي�����اء«، ع���ل���ى اأع�������س���اء ق���وة 

ال��ف�����س��اء االأم��ريك��ي��ة اجل��دي��دة، وذل���ك يف 

مما  لتاأ�سي�سها،  االأوىل  ال�سنوية  الذكرى 

اأث����ار م��وج��ة م��ن ال�����س��خ��ري��ة ع��ل��ى و���س��ائ��ل 

االجتماعي. التوا�سل 

وج�����اء االإع������الن ع���ن اال����س���م اجل��دي��د 

الأع�������س���اء ال���ق���وة ال��ف�����س��ائ��ي��ة ع��ل��ى ل�����س��ان 

ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي، م��اي��ك بن�س، 

رئي�س  عن  بالنيابة  »ي�سرفني  قال:  الذي 

االآن  اأن��ه م��ن  اأع��ل��ن  اأن  املتحدة،  ال��والي��ات 

ف�������س���اع���دا ���س��ي��ع��رف رج�����ال ون�������س���اء ق���وة 

ب�)االأو�سياء)». االأمريكية  الف�ساء 

وال����ب����ح����ارة  »اجل������ن������ود  اأن  واأ�������س������اف 

واالأو�سياء،  البحرية  وم�ساة  والطيارون 

���س��ي��داف��ع��ون ع��ن اأم��ت��ن��ا الأج��ي��ال ق��ادم��ة«، 

ح�����س��ب��م��ا ن���ق���ل���ت ���س��ب��ك��ة »����س���ك���اي ن���ي���وز« 

الربيطانية.

على  �سريع  ب��رد  بن�س،  اإع���الن  وق��وب��ل 

و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي، ح��ي��ث 

���س��خ��ر ك����ث����ريون م����ن ال����ق����وة ال��ف�����س��ائ��ي��ة 

ب�سبب  الن��ت��ق��ادات،  بالفعل  تعر�ست  التي 

اإن�سائها  منذ  الع�سكري،  وزي��ه��ا  �سعارها 

م���ن ق��ب��ل ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي امل��ن��ت��ه��ي��ة 

واليته دونالد ترامب يف دي�سمرب 201٩.

وك���ت���ب اأح����د االأ����س���خ���ا����س ع��ل��ى م��وق��ع 

التوا�سل االجتماعي تويرت، قائال: »لقد 

�سعار  تبتكر  حتى  كامال  عاما  ا�ستغرقت 

احللقات  م��ن  �سل�سلة  )وه���و  ت��ري��ك  �ستار 

ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة واأف������الم اخل���ي���ال ال��ع��ل��م��ي��ة 

املتعلقة بالف�ساء(  وا�سم مارفل«.

م��ن ج��ان��ب��ه، غ��رد ك��ات��ب وخم���رج فيلم 

مارفل »غارديانز اأو ذا غاالك�سي«، جيم�س 

غان، قائال: »هل مبقدورنا مقا�ساته؟«.

»االأو�سياء«،  ا�سم  اختيار  على  وتعليقا 

قالت قوة الف�ساء على »تويرت«، اإن اال�سم 

الف�سائية،  العمليات  يف  طويل  »تاريخ  له 

للقيادة  االأ�سلي  القيادة  �سعار  اإىل  ويعود 

 1٩83 ع��ام  يف  اجل��وي��ة  للقوات  الف�سائية 

)ح��را���س احل���دود ال��ع��ل��ي��ا(، وي��رت��ب��ط ا�سم 

االأو�����س����ي����اء ب���رتاث���ن���ا وث��ق��اف��ت��ن��ا وامل��ه��م��ة 

ال��ت��ي ن��ن��ف��ذه��ا ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة ط��وال 

وم�سالح  ال��ن��ا���س  حلماية  االأ���س��ب��وع،  اأي���ام 

املتحدة وحلفائها«. الواليات 

قد  االأم��ريك��ي،  ال�سيوخ  جمل�س  وك��ان 

وافق يف دي�سمرب املا�سي، باأغلبية �ساحقة 

الدفاعية  لل�سيا�سة  ق��ان��ون  م�سروع  على 

اإن�����س��اء  ي��ت��ي��ح  دوالر،  م��ل��ي��ار   738 ب��ق��ي��م��ة 

ومينح  ت��رام��ب،  اقرتحها  ف�سائية«  »ق��وة 

ع��ائ��ل��ي��ة  اإج������ازة  ال����دف����اع  وزارة  م��وظ��ف��ي 

مدفوعة االأجر ملدة 12 اأ�سبوعا.

و����س���ت���ك���ون ق�����وة ال���ف�������س���اء م�������س���وؤول���ة 

الع�سكرية  ال���ق���درات  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ن 

ال��ف�����س��اء، ت�سمل  االأم��ريك��ي��ة احل��ي��وي��ة يف 

التي  االط�سناعية  االأق��م��ار  من  �سيء  كل 

ي��ع��م��ل ب��ه��ا ن��ظ��ام حت��دي��د امل���واق���ع ال��ع��امل��ي 

اأج���ه���زة اال���س��ت�����س��ع��ار  اإىل  )ج���ي.ب���ي.اإ����س( 

التي ت�ساعد يف ر�سد اإطالق ال�سواريخ.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

لعام  اخلارجي  الف�ساء  معاهدة  يف  ع�سو 

دم���ار  اأ���س��ل��ح��ة  ن�����س��ر  ال��ت��ي حت��ظ��ر   ،1٩67

�سامل يف الف�ساء، وجتيز ا�ستخدام القمر 

ال�سماوية لالأغرا�س  االأجرام  وغريه من 

فقط. ال�سلمية 

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

 Ryan« ال��ط��ف��ل راي�����ان ك��اج��ي ج��ن��ى 

ما  ���س��ن��وات   ٩ العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ   »Kaji
واح��د  ع��ام  دوالر يف  30 مليون  م��ن  ي��ق��رب 

ال�سناديق ومراجعة االألعاب عرب  من فتح 

يوتيوب  م�ستخدم  ل��ق��ب  ليحمل  ي��وت��ي��وب 

االأعلى اأجراً للعام الثالث على التوايل.

دوالر  مليون   2٩.5 كاجي  راي���ان  وحقق 

من قناته عرب يوتيوب امل�سماة )عامل ريان( 

اإىل 200  باالإ�سافة   ،Ryan’s World
واملالب�س  االأل��ع��اب  اأخ��رى من  دوالر  مليون 

 Ryan’s ال���ت���ج���اري���ة  ال����ع����الم����ات  ذات 

World، ومن �سمنها مالب�س النوم من 
.Marks & Spencer

لكن  معلنة،  غري  �سفقة  على  وق��ع  كما 

الدوالرات،  اأن تكون مباليني  من املحتمل 

مل�����س��ل�����س��ل��ه امل���ت���ل���ف���ز اخل�����ا������س ع�����رب ق���ن���اة 

.Nickelodeon
الفيديو  ت�سوير مقاطع  كاجي يف  وبداأ 

���س��ه��ر م��ار���س  ي��وت��ي��وب الأول م���رة يف  ع���رب 

اأخ�����رى  ل���ق���ن���وات  م�������س���اه���دت���ه  ب���ع���د   2015

االألعاب. ملراجعة 

ق���ن���وات  ت�������س���ع  االآن  ع���ائ���ل���ت���ه  وت�����دي�����ر 

 Ryan’s ق��ن��اة  وت��ع��ت��رب  ي���وت���ي���وب،  ع���رب 

عدد  بلغ  حيث  �سهرة  االأك��ر   World
مليار   12.2 م��ع  م��ل��ي��ون   41.7 امل�����س��رتك��ني 

م�ساهدة.

لكاجي  �سعبية  االأك��ر  الفيديو  وح�سد 

 Huge Eggs Surprise امل�سمى 

م��ن  اأك�������ر   Toys Challenge
م���ل���ي���اري م�������س���اه���دة، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه واح�����داً 

عرب  م�ساهدة  االأك��ر  الفيديو  مقطع  من 

يوتيوب.

حتقيق اأمريكي �سده؟

وي��واج��ه ك��اج��ي وع��ائ��ل��ت��ه االآن ت��ه��دي��داً 

للتجارة  االأمريكية  اللجنة  حتقيق  ب�سبب 

الك�سف عن  بعدم  ب�ساأن مزاعم  الفيدرالية 

رعاة مقاطع الفيديو ب�سكل �سحيح.

وق���ال���ت ال�����س��ك��وى امل��ق��دم��ة م���ن وك��ال��ة 

 Truth In امل�������س���ت���ه���ل���ك  م�����راق�����ب�����ة 

 %٩ م��ن  ي��ق��رب  »م��ا   :Advertising
 Ryan’s م��ن م��ق��اط��ع ف��ي��دي��وه��ات ق��ن��اة 

ملنتج  World ت�سمنت تو�سية مدفوعة 
واحد على االأقل ت�ستهدف االأطفال يف �سن 

ما قبل املدر�سة.


