
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 رئيس الوزراء يطلق 
االستراتيجية الوطنية المحدثة 

للنزاهة ومكافحة الفساد

 36 وفاة و 2499 إصابة جديدة بـ »كورونا« 

 عبيدات : بدء استقبال مرضى 
كورونا في مستشفى عمان 

الميداني األحد المقبل

االنباط-عمان 

ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  اأط��ل��ق   

اخل�����ش��اون��ة اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

امل��ح��دث��ة ل��ل��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد 

رح��م  م���ن  خ���رج���ت  ال���ت���ي   2025-2020

اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة االم ال��ت��ي اط��ل��ق��ت ع��ام 

.2017

وراع��������ت اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة امل��ح��دث��ة 

امل�شتجدات واملتغريات واملعطيات املحلية 

امل�شتمر  التح�شن  ومتطلبات  والدولية 

خالل  اخل�شاونة  واأك��د  الهيئة.  اداء  يف 

الف�شاد  النزاهة ومكافحة  احتفال هيئة 

ام�����س االث��ن��ن ب��ال��ي��وم ال���دويل ملكافحة 

الف�شاد يف ندوة عرب االنرنت مب�شاركة 

عدد من الدول واملنظمات الدولية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ق����ال وزي�����ر ال�����ش��ح��ة ن���ذي���ر ع��ب��ي��دات 

االث��ن��ن، اإن���ه اع��ت��ب��ار م��ن االح���د املقبل 

�شيبداأ ا�شتقبال مر�شى فريو�س كورونا 

امل��ي��داين  ع��م��ان  م�شت�شفى  يف  امل�شتجد 

للم�شت�شفيات  امل���ج���ال  الع���ط���اء  وذل����ك 

االخ������رى ل��ت��ك��ون خ��ال��ي��ة م���ن م��ر���ش��ى 

املر�شى  م��ع  للتعامل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

االخرين باأريحية.

واأ������ش�����اف ع���ب���ي���دات خ�����الل م���وؤمت���ر 

�شحفي عقد يف رئا�شة ال��وزراء: »قريبا 

معان  م�شت�شفى  م��ن  ك��ل  اف��ت��ت��اح  �شيتم 

امل��ي��دان��ي��ن وب��ع��د ذل���ك �شيكون  واإرب������د 

بح�شب  ال��ع��ق��ب��ة.«  يف  م�شت�شفى  ه��ن��اك 

عبيدات

افتتح،  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة 

التابع  امليداين  عّمان  م�شت�شفى  االأح��د، 

ال�شتقبال  واملخ�ش�س  ال�شحة  ل����وزارة 

امل�������ش���اب���ن ب���ف���ريو����س ك�����ورون�����ا. وي��ع��د 

الذي  الثالث  امليداين،  عمان  م�شت�شفى 

امل�شابن  لعالج  االأردن  يف  افتتاحه  مت 

بكورونا.

التفا�صيل �ص »2«

الثالثاء   6  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  22  كانون الأول  2020 م - العدد  5550    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 خالل مباحثات مع عاهل البحرين

الملك: نعتز بعالقتنا مع البحرين

االنباط-وكاالت

لفتت �شحيفة »ه�شربي�س« االنتباه اإىل 

ك�شفت  �شرية م�شربة،  بوثيقة  ما و�شفتها 

ال�شهيونية،  احلركة  ملوؤ�ش�س  خمطط  عن 

ت��ي��ودور ه��رت��زل، ه��دف اإىل اإع��الن املغرب 

»دولة اليهود«.

واأ����ش���ارت »ه�����ش��ربي�����س« يف ه���ذا ال�����ش��دد 

اأعادت »العالقات  اأن الوثيقة املذكورة  اإىل 

ال���ت���اري���خ���ي���ة ب����ن ال���ي���ه���ود وامل����غ����رب اإىل 

ال����واج����ه����ة ب���ع���د ا����ش���ت���ئ���ن���اف االت�������ش���االت 

الفتة  اأب��ي��ب«،  وت��ل  ال��رب��اط  بن  الر�شمية 

اأن  ق���ب���ل  ظ���ه���رت  ال���ف���ك���رة  ت���ل���ك  اأن  اإىل 

اإىل  العامل  يهود  تهجري  فكرة  »مت��ح��ورت 

فل�شطن«.

وحت���دث���ت يف ه����ذا ال�������ش���اأن ���ش��ح��ي��ف��ة » 

اأن  اإىل  م�������ش���رية  اأح������رون������وت«،  ي���دي���ع���وت 

���ش��ري��ة وغ��ام�����ش��ة  ل��وث��ي��ق��ة  »روج  ه���رت���زل 

�شهرة من )خطة  االأقل  املغرب(،  ل�)خطة 

اأوغندا( والتي كانت تق�شي بتوطن يهود 

جنوب  احل�شان،  وادي  منطقة  يف  رو�شيا 

غ��رب امل��غ��رب«. واأف��ي��د ب���اأن درا���ش��ة »خطة 

اإفريقيا  �شرق  يف  اليهود  لتوطن  اأوغندا« 

جتري »داخل املدار�س االإ�شرائيلية.

التفا�صيل �ص »10«

 الكشف عن وثيقة سرية بشأن مقترح إلقامة وطن لليهود 
في منطقة »جنوب غرب المغرب«

2   الملك البحريني: نثمن دور األردن بنصرة القضايا العربية واالسالمية

 األحزاب الوسطية: االهتمام الملكي بالمسيرة 
العلمية والتعليمية خطوة عميقة ومهمة

سرقات في عطاء مكب النفايات الخطرة 
)سواقة( .. وحاميها حراميها !!

 االنباط- عمان

التطبيق  اأن  الو�شطية  االأح���زاب  تيار  اك��د 

ال��ع��م��ل��ي ل��ن��ظ��ام اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ب���االإح���االت 

ال�شحيح  ب��االجت��اه  خطوة  تعد  التقاعد  على 

ال  التي  املغلوطة  البع�س  تف�شريات  بعيدا عن 

�شياق  يف  تندرج  بل  التعليمية  العملية  تخدم 

املكت�شبات اخلا�شة على ح�شاب العموم.

االثنن  ام�س  �شحايف  بيان  يف  التيار  وقال 

اإن االهتمام امللكي املتوا�شل يف امل�شرية العلمية 

ال�شاملة  ال��دي��ن��ام��ي��ة  ب�����ش��ورت��ه��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

مواكبة  تراكمية  موؤ�ش�شية  بنائية  كم�شرية 

املراحل  عرب  احلديثة  العاملية  العلوم  لتطور 

ثاقبة  م�شتقبلية  ب��روؤي��ة  املختلفة  التاريخية 

الناظمة  الت�شريعات  منظومة  تطوير  حتتم 

عميقة  كخطوة  والتعليمية  العلمية  للعملية 

ومهمة يف �شياق م�شرية التقدم العلمي املتنوع 

من منظور الواقع الراهن. واأو�شح البيان اأنه 

بنظرة �شمولية غري جمتزاأة يظهر جليا مدى 

التعليمية  امل�شرية  يف  ونوعيا  كيفيا  التحول 

العلمي  املجتمع  داخ���ل  متجدد  ف��ك��ري  ب��اط��ار 

واإدخال  جديدة  تعليمية  جماالت  بفتح  جتلى 

التعليم  ك��ن��ظ��ام  التعليم  م��ن  ح��دي��ث��ة  اأ���ش��ك��ال 

العاملية الذي  عن بعد الذي فر�شته اجلائحة 

اإر�شاء  عرب  التعليمي  النظام  ب��وؤرة  يف  تداخل 

و�شدد  ال�شحيح.  النهج  وف��ق  منوذجية  اأ�ش�س 

بن  ال��راب��ط��ة  مواكبة  ظ��ل  يف  ان��ه  على  التيار 

ال��ت��ق��دم يف ال��ع��ل��م وال��ت��ق��دم يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال��واردة  املالحظات  كافة  وق��راءة  ر�شد  ينبغي 

من  ومناق�شتها  بعد  ع��ن  التعليم  ن��ظ��ام  على 

قبل مراجع وخرباء التعليم يف القطاعن .

التفا�صيل �ص »6«

االأنباط – �صامر نايف عبد الدامي

اأحدث حتقيق )جتاوزات و�شرقات يف مكب 

النفايات اخلطرة - �شواقة( اخلا�س ب�شحيفة 

اجلمعيات  ل��دى  وا�شعة  فعل  ردود  )االأن��ب��اط( 

اأث��ب��ت  وال����ذي  املختلفة  البيئية  وال��ق��ط��اع��ات 

م��ن خ���الل ت��ف��اع��ل��ه ب��ك��اف��ة ف��ئ��ات��ه اأن���ه ينتظر 

مديرية  جت��اوزات  يك�شف  ال��ذي  التقرير  ه��ذا 

ويك�شف  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  يف  اخل��ط��رة  ال��ن��ف��اي��ات 

ح��ج��م امل��خ��ال��ف��ات وال��ت��ج��اوزات وال�����ش��رق��ات يف 

املكب حتت ال�شم�س واأمام املالأ.

تنفرد  ال���ذي  الثانية  احللقة  يف  التحقيق 

به )االأنباط( يقّدم كل �شيء بلغة الع�شر لغة 

ومدعومة    ، الت�شكيك  تقبل  ال  ال��ت��ي  االأرق���ام 

دي��وان  تقرير  عنها  ك�شف  ال��ت��ي  بالتحقيقات 

امل��ح��ا���ش��ب��ة ل��ل��ع��ام 2019.ك���ث���ري ج����داً م��ن ردود 

اأن  ����دت  اأكَّ ل���)االأن��ب��اط(  ال��ت��ي و�شلت  االأف��ع��ال 

ملحطات  م  ُيقدَّ اأن  يفر�س  التقرير  هذا  مثل 

للحوارات  اإط��اراً  ل  لي�شكِّ واالإذاع���ة  التلفزيون 

ال��ت��ي اف��ت��ق��دت اأه��م��ي��ت��ه��ا وت��اأث��ريه��ا وب��ال��ت��ايل 

اأن  كما  ��رة،  م��وؤثِّ غ��ري  اأ���ش��ح��ت  حتى  متابعتها 

حيث  م��ن  ج���داً  مهمة  نقطة  ���ش��ّج��ل  ال��ت��ق��ري��ر 

ف��ل��م يوجد  وال��ك��ث��رية  ال��ك��ب��رية  االأف���ع���ال  ردود 

يف  رقياً  يعني  وه��ذا  التقرير  على  معر�شون 

امل�شتور..  وك�شف  الع�شر..  لغة  مع  التعاطي 

و���ش��ن��ب��ق��ى امل��خ��ل�����ش��ن ل���ل���ق���ائ���د وال����وط����ن يف 

ال�شخ�شية  م�����ش��احل��ه  ي�شتغل  م��ن  ك��ل  ك�شف 

من�شبه  ك��ان  مهما   ، لال�شتغالل  والوظيفية 

اأو مكانته.

ك�شف   2019 للعام  املحا�شبة  دي��وان  تقرير 

عن عدم قيام وزارة البيئة بخطة طوارئ.

التفا�صيل �ص »6«

 مجلس إدارة شركة البوتاس العربية 
ينتخب المهندس شحادة أبو هديب رئيسًا

 بدران : »فيتو« عربي على دخول 
حماس لمنظمة التحرير

 األعيان يناقش آليات عمله 
في المرحلة المقبلة

 األمن العام تتسلم معدات حديثة 
للشرطة النسائية والمختبرات 

واألدلة الجرمية االنباط- عمان 

ال��ب��وت��ا���س  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ان��ت��خ��ب 

ال��ع��رب��ي��ة ���ش��ب��اح ام�����س االإث���ن���ن مم��ث��ل وزارة 

امل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل  االإدارة،  جم��ل�����س  يف  امل��ال��ي��ة 

دورت��ه  يف  للمجل�س  رئي�شاً  هديب  اأب��و  �شحادة 

الذي  ال�شرايرة  جمال  ملعايل  خلفاً  احلالية، 

مت تعيينه ع�شواً يف جمل�س االأعيان.

بت�شمية  ق��ام��ت  ق���د  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك���ان���ت 

املهند�س اأبو هديب ممثال لها يف جمل�س ادارة 

ويحمل   .2020/12/18 م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال�شركة 

يف  البكالوريو�س  درج��ة  ه��دي��ب،  اأب��و  املهند�س 

املدنية. الهند�شة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

حما�س  االإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  ك�شفت 

، ام�����س االأث���ن���ن ع���ن وج����ود »ف��ي��ت��و« م���ن بع�س 

ملنظمة  احل��رك��ة  دخ���ول  على  العربية  االأط����راف 

الفل�شطينية التحرير 

العالقات  مكتب  رئي�س  ب���دران،  ح�شام  وق��ال 

موقعها  نقلها  ت�شريحات  يف  للحركة،  الوطنية 

االأط���راف  بع�س  م��ن  فيتو  ي��وج��د  االإل��ك��روين: 

ملنظمة  ي�شمها( على دخول حما�س  العربية )مل 

الفل�شطينية التحرير 

وا����ش���ت���درك ق���ائ���ال: ل��ك��ن ل��ي��ط��م��ئ��ن اجل��م��ي��ع 

ع��داء  ���ش��دة  فيها  ي��وؤث��ر  اأن  ح��م��ا���س ال مي��ك��ن  اأن 

االحتالل، اأو �شدة اخل�شومة من االأقربن، ولن 

نراجع عن مواقفنا وثوابتنا

وتاأ�ش�شت منظمة التحرير عام 1964، لتمثيل 

الدولية املحافل  الفل�شطينين يف 

ب��ع��ودة  ال�����ش��ل��ط��ة  ق����رار  اأن  اإىل  ب����دران  ول��ف��ت 

امل�شاحلة،  جهود  اأف�شل  االحتالل  مع  العالقات 

واأخل بتوازن العالقات الفل�شطينية كلها، ولي�س 

فقط العالقة بن حما�س وفتح

امل�شاحلة ال مينع  اأن عدم حتقيق  اإىل  واأ�شار 

من ا�شتمرار اجلهود الإجنازها

وقال: احلركة تكثف حواراتها مع فتح حول 

التحرير  منظمة  واإح���ي���اء  ت��رت��ي��ب  اإع����ادة  م��ل��ف 

لفل�شطينية ا

الفل�شطينية  ال�شلطة  اأم  املنظمة  اأن  واأك���د 

هذه  يف  امل�شاركة  نريد  ونحن  االأك���رب،  واإط��اره��ا 

الفل�شطيني العمل  لتطوير  وتفعيلها،  املوؤ�ش�شة 

17 نوفمرب/ت�شرين الثاين املا�شي. ويف 

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-عمان

ب���ح���ث امل���ك���ت���ب ال����دائ����م مل��ج��ل�����س االأع����ي����ان 

خالل  الفايز،  في�شل  املجل�س  رئي�س  برئا�شة 

اجتماع ام�س االثنن، اآليات العمل يف املجل�س 

املقبلة.  للمرحلة 

واك����د ال���ف���اي���ز، ب��ح�����ش��ور روؤ����ش���اء ال��ل��ج��ان 

ت���رج���م���ة  اأه����م����ي����ة  امل����ج����ل���������س،  ال�����دائ�����م�����ة يف 

التوجيهات امللكية ال�شامية يف خطبة العر�س 

غري  ال���دورة  اع��م��ال  بها  جاللته  افتتح  التي 

العادية ملجل�س االمة.

اإىل  االجتماع،  املجل�س عقب  رئي�س  وا�شار 

التوافق.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-- عمان

ت�����ش��ل��م��ت م���دي���ري���ة االأم�������ن ال����ع����ام ام�����س 

االث���ن���ن، جم��م��وع��ة م��ن االأج���ه���زة واالآل���ي���ات 

وامل����ع����دات ال��ت��ق��ن��ي��ة احل���دي���ث���ة م���ق���دم���ة م��ن 

العام  االأم��ن  مدير  وق��ال  االأملانية.  احلكومة 

ال��ل��واء ال��رك��ن ح�شن احل��وامت��ة خ��الل حفل 

اإدارة ال�شرطة الن�شائية. الت�شليم يف 

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

 ق����ال وزي����ر ال���دول���ة ل�������س���وؤون االإع�����ام، 

ال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل���ك���وم���ة علي 

رحات  اإيقاف  ق��ررت  احلكومة  اإن  العايد، 

املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  اجلوية  امل�سافرين 

املتحدة،  اململكة  من  القادمة  )الرتانزيت( 

اعتباراً من اليوم وحتى الثالث من ال�سهر 

املقبل )كانون الثاين 2021(.

ي��اأت��ي يف �سوء  ال��ق��رار  اأن  ال��ع��اي��د  وب���ن 

املتحدة،  باململكة  الوبائية  احلالة  تطورات 

فريو�س  على  حت���ورات  ع��ن  تقارير  ووج���ود 

�سحية  ب��روت��وك��والت  يتطلب  م��ا  ك���ورون���ا، 

للتعامل  جديدة  واآليات  اإ�سافية  احرتازية 

م��ع ان��ت�����س��ار ال���وب���اء، ب��ه��دف احل��ف��اظ على 

واأك��د  اململكة.  يف  الوبائي  الو�سع  ا�ستقرار 

ال�سحة  وزي��ر  من  بتن�سيب  ج��اء  القرار  اأن 

اللجنة  عن  ���س��ادرة  تو�سية  اإىل  باال�ستناد 

الوطنية ملكافحة االأوبئة. ولفت العايد اإىل 

ما  على  �سيعتمد  القرار  تنفيذ  ا�ستمرار  اأن 

عن  موثوقة  علمية  معلومات  من  يتوافر 

اأن  مبيناً  ك��ورون��ا،  فريو�س  حت��ور  تداعيات 

ال�سحة  وزارة  خ��ال  م��ن  تتابع  احل��ك��وم��ة 

ت����ط����ورات احل����ال����ة ال���وب���ائ���ي���ة يف ال���ع���امل، 

اإ�سافية  اح��رتازي��ة  اإج���راءات  اأي��ة  و�ستتخذ 

م���رت���ب���ط���ة ب����ال����رح����ات اجل����وي����ة مل���ن���ع اأي 

يف  الوبائي  الو�سع  على  �سلبية  انعكا�سات 

اململكة.

االنباط-عمان

17 متهما  ول��ة  ال��دَّ اأم���ن  اأم��ه��ل��ت حمكمة 

رقاء  بق�سية االعتداء على فتى حمافظة الزَّ

7 حمامن حتى  ووك���اء دفاعهم وع��دده��م 

اجل����اري  االأول  ك���ان���ون  ���س��ه��ر  م���ن   28 ي����وم 

اإن  للمحكمة  ف��اع��ي��ة  ال��دِّ ب��ِي��ن��ات��ه��م  ل��ت��ق��دمي 

وجدت.

برئا�سة  االث��ن��ن،  ام�س  املحكمة،  واأن��ه��ت 

الدكتور  الع�سكري  القا�سي  م  امل��ق��دَّ رئي�سها 

امل��دين  القا�سي  وع�سوية  امل�ساعيد،  موفق 

الع�سكري  القا�سي  م  واملقدَّ اخلوالدة  عفيف 

ع���ي���ه���ا ال���ع���ام،  ع���ام���ر ه��ل�����س��ة وح�������س���ور م���دَّ

والبالغ  ال��ع��ام��ة  ��اب��ة  ال��ن��يِّ ل�سهود  ا�ستماعها 

عددهم 26 �ساهًدا خال 7 جل�سات بداأت يوم 

25 ت�سرين الثَّاين املا�سي.

االأخري  العامة  النِّيابة  اهد  ل�سَّ وا�ستمعت 

نيابة  �سهود   9 �سهادات  وت��اوة  الق�سية،  يف 

عي العام حتت الَق�َسم  عامة ماأخوذة لدى املدَّ

فاع. القانوين بناء على طلب وكاء الدِّ

واأوق����ف����ت االأج����ه����زة االم���ن���ي���ة ع��ل��ى ذم��ة 

الق�سية 16 متهًما يوم 16 من ت�سرين االأول 

العدالة  وج��ه  م��ن  ف��ار  متهم  وبقي  املا�سي، 

وتبحث عنه االأجهزة االأمنية حتى اللحظة، 

�سمية لت�سليم نف�سه. واباغه بالطرق الرَّ

ويتوىل 6 وك��اء دف��اع مهمة ال��دف��اع عن 

املتهمن من االأول حتى 13، مبوجب وكاالت 

رت  قة ح�سب االأ�سول، بينما قرَّ خا�سة م�سدَّ

املحكمة تعين وكيل دف��اع عن املتهمن من 

العامة،  اخل��زي��ن��ة  ح�ساب  على   16 حتى   14

ب�سبب عدم مقدرتهم على تعين حمام لهم.

االفتتاحية  جل�ستها  يف  املحكمة  وق��ال��ت 

اإنَّ طبيعة التُّهم  25 من ت�سرين الثَّاين  يوم 

امل�سندة اإىل املتهمن 14 و 15 و 16، ت�ستوجب 

ح�سور حمام لهم ح�سب ن�س املادة 208 من 

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

ويواجه املتهمون ال 17 ت�سع تهم اأ�سندتها 

والتَّ�سبب  االإره������اب  وه���ي  اإل��ي��ه��م،  امل��ح��ك��م��ة 

ب��ع��اه��ة دائ���م���ة واخل���ط���ف اجل��ن��ائ��ي امل��ق��رتن 

بهتك ال��ع��ر���س وال�����س��روع ب��ال��ق��ت��ل، وح��ي��ازة 

وت�سكيل ع�سابة  ن��اري غري مرخ�س،  �ساح 

اأ�سرار، ومقاومة رجال االأمن العام.

منت�سف  اإىل  ال��ق�����س��ي��ة  اأح������داث  وت���ع���ود 

 17 اأق���دم  حيث  املا�سي  االأول  ت�سرين  �سهر 

ا على خطف فتى من لواء الها�سمية  �سخ�سً

وبرت يديه واعتام اإحدى عينيه، وتركه دون 

رقاء  اإ�سعاف يف منطقة خالية �سرق مدينة الزَّ

وبعيدة عن اأقرب م�سفى 7 كيلو مرتات.

االنباط- عمان

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال��دي��وان  رئ��ي�����س  ن��ق��ل   

ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي ت���ع���ازي ج��ال��ة 

العدوان  ع�سرية  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك 

علي  حفيظة  احلاجة  بوفاة  الزناتي،  واآل 

ال��زن��ات��ي، وال���دة اأم��ن ع��ام رئا�سة ال���وزراء 

ال�سابق عبداهلل  نوفان العدوان.

مع  هاتفي  ات�سال  العي�سوي، يف  واأعرب 

اأ�سرة الفقيدة، عن تعازي وموا�ساة جالة 

ب��وا���س��ع  ي��ت��غ��م��ده��ا  اأن  اهلل  ���س��ائ��ا  امل���ل���ك، 

رحمته.

االنباط-عمان

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ت�سلم 

التقرير  من  ن�سخة  ال��ع��ودات  املنعم  عبد 

ال�����س��ن��وي اخل��ام�����س ع�����س��ر حل��ال��ة ح��ق��وق 

االإن�سان يف اململكة للعام 2019.

مكتبه  يف  ا�ستقباله  خ��ال  ذل��ك  ج��اء   

بدار جمل�س النواب ام�س االثنن، رئي�س 

جم��ل�����س اأم���ن���اء امل���رك���ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق 

االإن�������س���ان ال���دك���ت���ور ارح���ي���ل ال��غ��راي��ب��ة، 

حلقوق  الوطني  للمركز  العام  واملفو�س 

االإن�������س���ان ال���دك���ت���ور ع����اء ال��ع��رم��وط��ي، 

وع�سوي جمل�س االأمناء االأب نبيل حداد 

والنائب ال�سابق الدكتورة رمي اأبو دلبوح.

ال���ن���واب  اأن جم��ل�����س  ال����ع����ودات  واأك������د 

االإن�سان  حقوق  ملف  نحو  باأولوية  ينظر 

واحل����ري����ات ال���ع���ام���ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ذي 

ومبا  امل�سار،  هذا  يف  اململكة  جهود  يعك�س 

القانون  و�سيادة  االإن�سان  حقوق  يحفظ 

وي��ر���س��خ م���ن م���ب���ادئ ال���ع���دل وامل�������س���اواة، 

ام���ت���ث���ااًل ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك عبد 

اهلل ال��ث��اين يف خ��ط��ب��ة ال��ع��ر���س ال�����س��ام��ي 

ال��دورة غري  اأعمال  بافتتاح  تف�سله  لدى 

ال��ت��ا���س��ع  االأم�����ة  مل��ج��ل�����س  االأوىل  ال��ع��ادي��ة 

ع�سر.

يتطلب  امل�سار  ه��ذا  اإن  ال��ع��ودات  وق��ال 

وف���ق م���ا ي���وؤك���ده ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

ال������ث������اين، اح���������رتام اجل���م���ي���ع ل���ل���ق���ان���ون 

ي�����س��ك��ل ذل���ك م���ن �سمانة  مل���ا  وت��ط��ب��ي��ق��ه، 

اأ�سا�سية حلقوق وحريات املواطنن.

وعرب عن تقديره لدور املركز وجهوده 

يف ت���ق���ي���ي���م احل����ال����ة ال���وط���ن���ي���ة حل���ق���وق 

ال���ن���واب  اأن جم��ل�����س  م����وؤك����دا  االإن���������س����ان، 

ب��درا���س��ة  ���س��ي��ق��وم  املخت�سة  جل��ان��ه  وع���رب 

التو�سيات ومتابعة املاحظات الواردة يف 

بهذا  امللكية  للتوجيهات  امتثاال  التقرير 

اخل�سو�س. 

بدوره عر�س الدكتور الغرايبة املحاور 

ي�سطلع  الذي  والدور  للتقرير  الرئي�سة 

به املركز يف جمال حقوق االن�سان واآليات 

املقدمة  وال�سكاوى  الطلبات  مع  تعامله 

ل���ه، م���وؤك���دا اأن امل��رك��ز م��وؤ���س�����س��ة ح��ي��ادي��ة 

واإب��رازه��ا  احلقيقة  ع��ن  بالبحث  مهتمة 

م�سرياً  و�سفافية،  ب��دق��ة  املعلومة  ون��ق��ل 

اإىل تطلع املركز نحو تعزيز اآفاق التعاون 

مع جمل�س النواب مبا يخدم حالة حقوق 

االإن�����س��ان وي��ع��زز م��ن م�����س��ت��وى احل��ري��ات 

القانون. و�سيادة 

االنباط-عمان

 ع��ق��د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأخ����وه ج��ال��ة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين، مباحثات يف 

البحرين ام�س االثنن، تناولت العاقات االأخوية التاريخية 

بن البلدين ال�سقيقن، واآليات تعزيزها يف املجاالت كافة.

وب��ح��ث ج��ال��ت��اه��م��ا، خ���ال ال��ل��ق��اء ال����ذي ُع��ق��د يف ق�سر 

ال�سخري بح�سور �سمو االأمري احل�سن بن عبداهلل الثاين ويل 

العهد، و�سمو االأمري ها�سم بن عبداهلل الثاين، و�سمو االأمري 

ال��وزراء  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  �سلمان بن حمد 

العربية  ال�����س��اح��ت��ن  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ج��دات  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  يف 

واالإقليمية.

قيادًة  االأردن  اعتازز  املباحثات،  خ��ال  امللك،  جالة  واأّك��د 

البحرين  مع  جتمعه  التي  الوثيقة  التعاون  بعاقات  و�سعباً 

و�سعبها ال�سقيق، معرباً عن تقديره الأخيه جالة امللك حمد 

بن عي�سى على حفاوة اال�ستقبال.

العاقات  متيز  اإىل  البحريني  العاهل  اأ���س��ار  جانبه،  م��ن 

االأردنية البحرينية التاريخية على خمتلف امل�ستويات، مثمناً 

امللك  ب��ق��ي��ادة ج��ال��ة  االأردن  ب��ه  ال���ذي ي�سطلع  امل��ه��م  ال����دور 

عبداهلل الثاين يف ن�سرة ق�سايا االأمتن العربية واالإ�سامية، 

مب�سرية  ق��دم��اً  وال��دف��ع  الفل�سطينية  الق�سية  مقدمتها  ويف 

العمل العربي امل�سرتك واالإ�سهام يف تعزيز االأمن واال�ستقرار 

االإقليمي والدويل.

وتطرقت املباحثات اإىل التداعيات االقت�سادية الناجمة عن 

جائحة كورونا، واآليات التعاون امل�سرتك للتخفيف من اآثارها 

االإن�سانية واالقت�سادية.

التن�سيق  اإدام����ة  على  التاأكيد  ج��رى  امل��ب��اح��ث��ات،  خ��ت��ام  ويف 

ذات  الق�سايا  خمتلف  حيال  والبحرين  االأردن  بن  والت�ساور 

وال�سعبن  البلدين  م�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  امل�����س��رتك،  االه��ت��م��ام 

ال�سقيقن، والق�سايا العربية.

ال���وزراء  رئي�س  ون��ائ��ب  ال����وزراء،  رئي�س  املباحثات  وح�سر 

امللك  جالة  وم�ست�سارة  املغرتبن،  و�سوؤون  اخلارجية  ووزي��ر 

لل�سيا�سات، وال�سفري االأردين يف املنامة.

كما ح�سرها عن اجلانب البحريني �سمو ال�سيخ نا�سر بن 

حمد اآل خليفة، و�سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة، وعدد 

من كبار امل�سوؤولن.

امللك لدى و�سوله ق�سر ال�سخري مرا�سم  وجرت جلالة 

امللكي  ال�سامن  املو�سيقى  ع��زف��ت  حيث  ر�سمية،  ا�ستقبال 

االأردين، وامللكي البحريني.

االنباط-عمان

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

املحدثة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  اخل�ساونة 

التي   2025-2020 الف�ساد  ومكافحة  للنزاهة 

خ��رج��ت م��ن رح���م اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة االم التي 

اطلقت عام 2017.

وراع��ت اال�سرتاتيجية املحدثة امل�ستجدات 

وامل���ت���غ���ريات وامل��ع��ط��ي��ات امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة 

ومتطلبات التح�سن امل�ستمر يف اداء الهيئة.

واأك������د اخل�����س��اون��ة خ����ال اح���ت���ف���ال هيئة 

النزاهة ومكافحة الف�ساد ام�س االثنن باليوم 

الدويل ملكافحة الف�ساد يف ندوة عرب االنرتنت 

مب�ساركة عدد من الدول واملنظمات الدولية، 

انت�ساره،  م��ن  واحل��د  الف�ساد  حم��ارب��ة  اأهمية 

م�سريا اإىل اأن االردن تنبه منذ �سنوات طويلة 

خل��ط��ورة الف�ساد االأم���ر ال��ذي دع��ا اإىل ان�ساء 

ديوان املحا�سبة عام 1952.

العقد  ب��داي��ات  يف  �ساهم  االأردن  اإن  وق���ال 

اح��ك��ام  احل���ايل يف �سياغة  ال��ق��رن  م��ن  االول 

االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد ثم امل�سادقة 

عليها، وا�ستجابة لهذه االتفاقية وبتوجيهات 

الف�ساد  مكافحة  هيئة  اأن�سئت  �سامية  ملكية 

عام 2006 للك�سف عن مواطن الف�ساد باأ�سكاله 

احل��ك��وم��ات  ح��ر���س  م���وؤك���دا  واالداري،  امل����ايل 

بيئة  وت��وف��ري  دع���م  ع��ل��ى  املتعاقبة واحل��ال��ي��ة 

الف�ساد  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��زاه��ة  لهيئة  منا�سبة 

التي خلفت، وكنتيجة حتمية ملرتكزات ميثاق 

ال��ن��زاه��ة ال��وط��ن��ي��ة )ه��ي��ئ��ة م��ك��اف��ح��ة الف�ساد 

وديوان املظامل (.

وبّن اخل�ساونة اأن جميع االجهزة املعنية 

مبا  الوطنية  الت�سريعات  مواءمة  على  تعمل 

ملكافحة  الدولية  االتفاقية  احكام  يتوافق مع 

الف�ساد.

النزاهة  هيئة  جمل�س  رئي�س  ق��ال  ب���دوره، 

ومكافحة الف�ساد مهند حجازي: اإننا يف الهيئة 

ن�ستلهم قوتنا ون�سد عزميتنا من الدعم املطلق 

املتوا�سل الذي جنده يف توجيهات جالة امللك 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين للحكومات واأج��ه��زة ال��دول��ة 

وباأ�سكاله  الف�ساد  حم��ارب��ة  اأن  م��وؤك��ًدا  ك��اف��ة، 

اأجهزة  اأول��وي��ات  و�سوره كافة تقع يف مقدمة 

الدولة لتوفر اإرادة �سيا�سية جادة.

وقال اإن جمل�س الهيئة حر�س منذ ت�سلمه 

�ساملة  مراجعة  اج��راء  على  امل�سوؤولية  اأمانة 

باخت�سا�س  العاقة  ذات  الت�سريعات  لكافة 

ومبا  وجت��وي��ده��ا  تطويرها  اج��ل  م��ن  الهيئة 

ي���ع���زز اجل����ه����ود ل��رت���س��ي��خ م��ع��اي��ري ال��ن��زاه��ة 

ال��وط��ن��ي��ة، وك���ذل���ك مل��ن��ح ال��ه��ي��ئ��ة م���زي���دا من 

ال�ساحيات التي متكنها من ممار�سة دورها 

يف اإنفاذ القانون.

واأك��د انه جرى بالفعل ال�سري باالإجراءات 

النزاهة  ق��ان��ون  م��ن  ك��ل  لتعديل  الد�ستورية 

ومكافحة الف�ساد ل�سنة 2016 وقانون الك�سب 

غري امل�سروع ل�سنة 2014 واإر�سالهما من خال 

احلكومة اإىل جمل�س االأمة وا�سدارهما.

الوطنية  اال�سرتاتيجية  اأن  حجازي  وب��ّن 

-2020 الف�ساد  ومكافحة  للنزاهة  امل��ح��دث��ة 

2025 تت�سمن م�ساريع وبرامج ت�سعى الإيجاد 

الف�ساد وتعزيز ثقة  اح�سا�س وطني مبحاربة 

املواطن مبنظومة القيم واالخاق يف املجتمع، 

املوؤ�س�سية للهيئة  القدرات  بناء  اإىل  باالإ�سافة 

يف  التحقيق  جم��ال  يف  االح��رتاف��ي��ة  وتعظيم 

مع  ومت�سًيا  والتخ�س�سية؛  العامة  الق�سايا 

ذلك اأن�ساأت الهيئة مركزا متخ�س�سا لابتكار 

ونقل  وال��ق��درات  امل��ه��ارات  لتطوير  والتدريب 

امل��ع��رف��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 

واملوؤ�س�سات  النظرية  اجل��ه��ات  م��ع  بال�سراكة 

املحلية والعاملية. وا�سار اإىل اأن اال�سرتاتيجية 

ركزت على اأهمية ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات 

احلديثة يف جمال الوقاية من الف�ساد كاأدوات 

الرقمية  البيانات  وجمع  الرقمي  اال�ستخبار 

ال��ق��ان��ون  اإن���ف���اذ  ل��ت��ك��ون ه���ذه االدوات حم���ور 

حمركا الأن�سطة وعمليات ر�سد اأفعال الف�ساد.

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال رئ��ي�����س دي�����وان املحا�سبة 

ب���دول���ة االم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ورئ��ي�����س 

ال����دورة ال��ث��ام��ن��ة مل��وؤمت��ر ال����دول االط����راف يف 

اتفاقية االمم املتحدة الدكتور حارب النعيمي 

اهم  امل��ايل تعد واح���دة من  الف�ساد  اإن ق�سية 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه دول ال���ع���امل ك��اف��ة، 

م�سرًيا اإىل اأن االإمارات حر�ست على ا�ستكمال 

مع  وتوفيقها  الوطنية  ت�سريعاتها  منظومة 

ملكافحة  امل��ت��ح��دة  االمم  ات��ف��اق��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 

الثنائية  االتفاقيات  اىل  واالن�سمام  الف�ساد 

واالإقليمية بهدف التعاون ملحاربة الف�ساد.

ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�س  وحت���دث 

اأب��رز  اب��و خري�س عن  تون�س عماد  الف�ساد يف 

عملها  وخ��ط��ط  التون�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإجن������ازات 

االتفاقيات  اأب���رز  مبيًنا   2020-2016 ع��ام  من 

و�سراكة التعاون املوقعة والقوانن التي جرى 

اإىل  ا�سافة  الف�ساد،  على  للحرب  ا�ستحداثها 

التي  االأ�سبوعية  والن�سرات  الدرا�سات  مراكز 

ت��ق��دم م��ن خ��ال��ه��ا اأرق�����ام وم��ع��ط��ي��ات ج��دول 

اأعمالها.

واأكّد رئي�س هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد 

اأن  الكهمو�س  اإبراهيم  م��ازن بن  ال�سعودية  يف 

ال�سعودية قامت بعقد اأول اجتماع وزاري لدى 

جمموعة الع�سرين جرى من خاله االتفاق 

ع��ل��ى اإج������راءات حم����دودة مبنية ع��ل��ى م��ب��ادئ 

اإىل  م�سرًيا  وال��ن��زاه��ة،  واحل��وك��م��ة  ال�سفافية 

اأن مبادرة الريا�س كانت االأب��رز التي قدمتها 

الأجهزة  عاملية  �سبكة  اإن�ساء  وت�سمنت  للعامل 

اآمنة  عاملية  من�سة  واإن�����س��اء  الف�ساد  مكافحة 

اأجهزة مكافحة الف�ساد  لتبادل املعلومات بن 

يف الدول كافة.

من جانبه حتدث نائب رئي�س هيئة النزاهة 

تركي  العراق مظهر  االحت��ادي��ة يف جمهورية 

عبد عن التحوالت القانونية يف م�سرية هيئة 

النزاهة االحتادية والتعديل االول على قانون 

 2011 ل�سنة   30 رق���م  ال��ن��اف��ذ  ال��ن��زاه��ة  هيئة 

مبوجب قانون رقم 30 ل�سنة 2019 حيث و�سع 

الك�سب  اإط���ار  يف  امل�ساءلة  دائ���رة  التعديل من 

غري امل�سروع وو�سع عقوبات وا�سحة جلرمية 

الك�سب غري امل�سروع وما يرافقها اأو ينتج عنها 

من اأفعال ت�سكل جرائم .

واك�������د رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة م���ك���اف���ح���ة ال��ف�����س��اد 

اأه��م��ي��ة  ب����راك  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور  الفل�سطيني 

�سيا�سات  ب��ن  ال�سببية  ال��ع��اق��ة  يف  ال��ب��ح��ث 

وبن  الف�ساد  ومكافحة  وال�سفافية  ال��ن��زاه��ة 

التنمية امل�ستدامة، م�سريا اإىل اأهداف التنمية 

امل�ستدامة نحو العام 2030 واأجندة ال�سيا�سات 

والتي   2022 ال��ع��ام  نحو  للحكومة  الوطنية 

ت�سكل مرجعا ا�سا�سيا لا�سرتاتيجية الوطنية 

ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  لتعزيز  القطاعية  ع��رب 

حتدث  كما  املقبلن.  العامن  خ��ال  الف�ساد 

وال�سفافية  االإداري�������ة  ال��رق��اب��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 

القطرية حمد بن نا�سر امل�سند عن اإجن��ازات 

وال�سفافية  النزاهة  تعزيز  جم��االت  يف  قطر 

هيئة  اأن  اإىل  ال��ف�����س��اد، م�سريا  م��ن  وال��وق��اي��ة 

الرقابة االإداري��ة وال�سفافية تعمل على تعزيز 

االإطار املوؤ�س�سي للنزاهة وال�سفافية ومكافحة 

والتن�سيق  التعاون  على  حر�سها  مع  الف�ساد 

داخليا  املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  ال��دائ��م��ن 

وخارجيا.

اإدارة مكافحة الف�ساد  واك��د رئي�س جمل�س 

ال��ظ��روف  اأن  بيكتينوف  اوجل��ا���س  ال��ك��ازخ��ي��ة 

ال��ع��امل بجائحة  ي��ع��اين منها  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة 

كورونا غرّيت االأمناط التقليدية يف كل �سيء 

الرقابة  اأ�سعفت  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  واأن 

على مكافحة الف�ساد االمر الذي انعك�س �سلبا 

على درجة االهتمام مب�ساكل الف�ساد.

وقال رئي�س الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد 

بالكويت عبد العزيز عبد اللطيف االإبراهيم 

عام  وطنية  ا�سرتاتيجية  اأطلقت  الكويت  اإن 

2019 لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد لتاأتي 

اأحكام  تنفيذ  متطلبات  مع  مت�سقة  حماورها 

اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وحتقيق 

اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.

 اأم��ا رئي�س دائ��رة التحقيقات يف جمهورية 

ب��ارت��ك��و���س ف��ت��ح��ّدث عن  لتوانيا ج��ي��درون��ا���س 

فرتة االإ�ساح يف باده خال 30 عاما املا�سية 

�ستحتفل  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  دائ�����رة  واأن 

بعيدها ال� 24 .

وق����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة االإداري�������ة يف 

ومكافحة  منع  اإن  ال�����س��ايف  عبد  اأح��م��د  م�سر 

اإاّل  تكتمل  ال  جمتمعية  م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ف�����س��اد 

جرى  حيث  املجتمع  اأط��ي��اف  ك��اف��ة  مب�ساركة 

تفعيل مدونات �سلوك جلميع اطياف املجتمع 

وعقد العديد من الدورات لن�سر قيم النزاهة 

وال�سفافية، ا�سافة اإىل تعزيز التعاون املحلي 

واالإقليمي والدويل ملنع ومكافحة الف�ساد.

وق�����ال رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��زاه��ة 

وال��وق��اي��ة م��ن ال��ر���س��وة وحم��ارب��ت��ه��ا املغربية 

حممد الرا�سدي اإن باده انخرطت منذ عام 

2019 يف بناء اأ�س�س حقبة جديدة يف مكافحة 

ال��ف�����س��اد ت�����س��ت��ه��دف ت��غ��ي��رًيا ع��م��ي��ق��ا يف و���س��ع 

ال��ف�����س��اد وم��ن��ح��ن��ى من����وه ومت����ر ع���رب تعديل 

وتقوية الت�سريعات املتعلقة باملنظومة الوطنية 

للنزاهة ومكافحة الف�ساد.

واأكدت املمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة 

االل��ت��زام  اوليفيا  ���س��ارة  االأردن  يف  االإمن��ائ��ي 

بو�سع جميع التدابري ملكافحة الف�ساد بو�سفه 

اأن جائحة  اإىل  التنمية، م�سرية  �سد  جرمية 

��ا ال���س��ت��غ��ال ال�سعف  ك��ورون��ا اأظ��ه��رت ف��ر���سً

ع��ازي��ة ذلك  ال�سفافة،  ال��رق��اب��ة واالن��ظ��م��ة  يف 

لتقدمي  واالندفاع  اال�ستجابة  الت�سرع يف  اإىل 

ال�سحي ويف بع�س احل��االت  ال��دع��م  خ��دم��ات 

على  يوؤثر  وال�سفافية  للرقابة  االفتقار  ف��اإن 

وت��داب��ري  اخل��دم��ات  تلك  وت��ق��دمي  التح�سيل 

احلماية االجتماعية.

االأوروب���ي  االحتيال  مكافحة  مكتب  مدير 

ارن�ستو بيانكي قال اإن مكافحة الف�ساد اأولوية 

باالقت�ساد  ي�سر  الف�ساد  اأن  معترًبا  ق�سوى، 

امل�سروعة  االع��م��ال  ويقو�س  االأ���س��واق  وي�سوه 

مع  التعاون  على  الدائم  احلر�س  يتطلب  ما 

ال�سلطات الوطنية واملنظمات الدولية للك�سف 

عن االحتيال والف�ساد.

وقال النائب االأول ملدير دائرة التحقيقات 

م�سروع  مدير  ليتوانيا  جلمهورية  اخلا�سة 

التواأمة القادم بن ليتوانيا والنم�سا واالأردن 

ي��وف��ي��ت��ا���س را���س��ك��ا اإن ال���وق���اي���ة م���ن ال��ف�����س��اد 

اأولويات  راأ���س  اأن يكون على  ومعاجلته يجب 

احل��ك��وم��ات يف جميع اأن���ح���اء ال���ع���امل. واأ���س��ار 

هيئة  مع  �ستعمان  والنم�سا  ليتوانيا  اأن  اإىل 

كفريق  االأردن���ي���ة  الف�ساد  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة 

وامل�ساهمة يف  النزاهة  واح��د لتطوير معايري 

الف�ساد لتقييم واإدارة  ق��درات هيئة ومكافحة 

خماطر الف�ساد.

واأك��د موؤ�س�س ورئي�س جمموعة طال اأبو 

غزالة الدكتور طال اأبو غزالة اأنه ال �سيادة 

ل��ق��ان��ون وال حل��ك��م ���س��ال��ح ول���ن ي��ك��ون هناك 

اإال من  ثقة يف املجتمع يف ظل تف�سي الف�ساد 

يقوم  م��ن  ومعاقبة  منعه  على  العمل  خ��ال 

به الأن العقاب وماحقة الفا�سدين �سينعك�س 

اإيجاًبا على جمتمعنا، موؤكًدا اأن مكافحته هي 

م�سوؤولية كل اإن�سان منا.

�سددت  الف�ساد  ملكافحة  العاملي  ال��ي��وم  ويف 

املهند�سة  ر�سيد  لتحالف  التنفيذية  املديرية 

ع���ب���ري م����دان����ات ع���ل���ى اه���م���ي���ة ت��ر���س��ي��خ ق��ي��م 

النزاهة حل�سر منافذ الف�ساد، موؤكدة �سمان 

اال�ستقالية املالية واالإدارية للهيئات الرقابية 

م��واءم��ة  وا�ستكمال  واالن��ف��اذي��ة  واال���س��راف��ي��ة 

اتفاقية  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  الت�سريعات  جميع 

�سّجل  االأردن  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  املتحدة.  االمم 

تقدًما ملحوًظا يف تنفيذ التزاماته التي اأو�سى 

ب��ه��ا م��وؤمت��ر مكافحة ال��ف�����س��اد ال����دويل ال��ذي 

انعقد يف لندن عام 2016.

الملك: نعتز بعالقتنا مع البحرين
 خالل مباحثات مع عاهل البحرين

 الملك البحريني: نثمن دور األردن بنصرة القضايا العربية واالسالمية

الخصاونة يطلق االستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد

 إيقاف الرحالت الجوية القادمة
 من المملكة المتحدة ألسبوعين

ولة ُتمهل محامي الدفاع عن   أمن الدَّ
ام المتهمين بقضية فتى الزرقاء 8 أيَّ

 العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى عشيرة العدوان وآل الزناتي

 العودات يتسلم تقرير حالة حقوق 
اإلنسان في المملكة لعام ٢٠١٩
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االنباط- عمان

 بحث وزير املياه والري معت�سم �سعيدان، خالل 

لقائه اأع�ساء الالمركزية عن جمل�س لواء �سحاب، 

عددا من املطالب املتعلقة باملياه وال�سرف ال�سحي 

املرتبطة باللواء.

ا�ستمع  االثيينيين،  ام�س  لييلييوزارة،  بيان  وبح�سب 

�ييسييعيييييدان ميين االأعيي�ييسيياء اإىل جييمييليية ميين مطالب 

بخدمات  جييديييدة  مناطق  ب�سمول  املتمثلة  الييلييواء 

بع�س  تنفيذ  وا�ستكمال  ال�سحي،  وال�سرف  املياه 

امليي�ييسيياريييع، وزييييييادة كييميييييات املييييياه املخ�س�سة لييلييواء 

واال�ستعجال  للمواطنن،  املائي  التزويد  لتح�سن 

خدمات  لتقدمي  “مياهنا”  ل�سركة  مكتب  بفتح 

املياه للم�سرتكن يف مقر بلدية �سحاب للتخفيف 

على املواطنن وت�سديد الفواتري وطلب اخلدمات 

ال�سركة يف  ملراجعة مكاتب  دون احلاجة  االأخيييرى 

العا�سمة. وقال �سعيدان اإن الوزارة اعتمدت نهجا 

جديدا يف توزيع املنح وتنفيذ امل�ساريع، بحيث تعطى 

املياه  بخدمات  جييديييدة  مناطق  خلدمة  االأولييوييية 

تعدها  التي  الييدرا�ييسييات  �سمن  ال�سحي  وال�سرف 

الوزارة، م�سريا اإىل اأنها عازمة على طرح عطاءات 

�سحي  �سرف  متفرقات  تنفيذ  ال�ستكمال  جديدة 

التاأكيد على متكن  مييع  الييلييواء،  يف بع�س مناطق 

املناطق ال�سناعية يف جميع املناطق وفقا للخطط 

احلكومية الرامية اإىل ايجاد حلول للتحديات التي 

تواجهها، مثل املياه العادمة ال�سناعية الناجتة عن 

مدينة �سحاب ال�سناعية وحتويلها اىل حلول بيئية 

م�ستدامة.

وبن �سعيدان اأن ا�ست�ساريا من الييوزارة �سينفذ 

املياه  هييذه  ملعاجلة  الفنية  احللول  لتوفري  درا�ييسيية 

لييال�ييسييتييفييادة ميينييهييا وربييطييهييا عييلييى �سبكة اليي�ييسييرف 

ال�سحي بعد توافقها مع تعليمات الربط ال�سادرة 

ومطابقتها  ال�سحي  اليي�ييسييرف  لنظام  باال�ستناد 

للمعايري املعتمدة للمياه املعاجلة.

امل�ساريع  تنفيذ  يف  بيياالإ�ييسييراع  �سعيدان  واأوعييييز 

واالحيييتييييييياجيييات اليييتيييي حتييتيياجييهييا املييينييياطيييق ح�سب 

املدرجة  امل�ساريع  خم�س�سات  و�سمن  االأولييويييات، 

الدرا�سات  وح�سب  العا�سمة  حمافظة  مييوازنيية  يف 

امليييتيييوافيييرة لييييدى الييييييييوزارة/ �ييسييلييطيية املييييييياه و�ييسييركيية 

“مياهنا” مبا يحقق تطلعات املواطنن.
علي  �سحاب  لييواء  يف  الالمركزية  رئي�س  واأكيييد 

فييهييد ابيييو زييييد اأن اجنيييياز هيييذه امليي�ييسيياريييع وحت�سن 

واقع  �سيح�سن  اللواء  م�ستوى اخلدمة يف مناطق 

اخلدمات املقدمة للمجتمعات املحلية ويخفف على 

املواطنن الكلف والوقت واجلهد.

االنباط-عمان

الييهيييييئيية اخلييريييية االأردنييييييية الها�سمية   وقييعييت 

مييذكييرة تييعيياون مييع املجل�س الييدمنيياركييي لالجئن، 

مركز  يف  الالمنهجي”  “التعلم  م�سروع  لتنفيذ 

تيييرابيييط املييجييتييمييعييي،كييجييزء مييين ميي�ييسيياريييع الييدعييم 

املييجييتييمييعييي لييلييهيييييئيية واملييييمييييول مييين قييبييل احلييكييوميية 

الدمناركية.

ام�س  �سدر  �سحفي  بيان  يف  الهيئة  واأو�سحت 

االثنن، اأن م�سروع التعلم الالمنهجي يهدف اإىل 

العمرية  الفئات  م�ستفيدا من   2515 اإىل  الو�سول 

والن�ساء واالأطفال، ومن خالل  الرجال  كافة، من 

التي تعنى  املتنوعة  االأن�سطة املختلفة والتدريبات 

برفع املعرفة الرتاكمية وقدرات امل�ستفيدين.

ويت�سمن م�سروع التعلم الالمنهجي، فن الر�سم 

و�سناعة الدمى واحلرف اليديوية وجل�سات توعية 

الفوتوغرايف  والت�سوير  الييتييدوييير  واإعييييادة  �سحية 

وم�سرح  الن�سيج  وفيين  املحمول  الهاتف  با�ستخدام 

الظالل وعرو�س القبة الفلكية والتجارب العلمية.

وقال م�ساعد اأمن عام الهيئة اخلريية االأردنية 

الها�سمية حممد نا�سر الكيالين اإن مركز ترابط 

املجتمعي يعد م�ساحة اأمنة ومتنف�سا ل�سكان املنطقة 

املييحيييييطيية مييين الييالجييئيين واالأردنييييييييييين وخمييتييلييف 

اجلن�سيات.

الييدمنيياركييي  الييقييطييري للمجل�س  املييدييير  وقييييال 

لالجئن �ستيف ديوتكوم “اإننا نتطلع قدما لتوفري 

املحيطة  املنطقة  ل�سكان  خدمات ذات جييودة عالية 

مبييركييز تييرابييط املييجييتييمييعييي، وخييا�ييسيية خيييالل فييرتة 

جائحة كورونا”.

ييي�ييسييار اإىل اأنييييه جييييرى تيياأ�ييسييييي�ييس مييركييز تييرابييط 

املجتمعي عام 2015 لتوفري خدمات متعددة ل�سكان 

منطقة �سرق عمان باملجان وجلميع فئات املجتمع 

ومن اجلن�سيات كافة.

االنباط-عمان

العمل  االأردنية  اجلامعة  م�ست�سفى  ا�ستاأنف 

يف االأق�سام التي توقفت عن ا�ستقبال املراجعن 

جييييراء وبيييياء كيييورونيييا يف ظيييلِّ انييخييفييا�ييس اأعييييداد 

االإ�سابات على مدى االأ�سابيع الثالثة املا�سية.

اإ�سالم م�ساد  الدكتور  امل�ست�سفى  واأكد مدير 

�ييسييرورة  االثيينيين، على  اميي�ييس  بيييييان �سحايف،  يف 

االحييرتازييية  بييياالإجيييراءات  بالتقّيد  اال�ييسييتييمييرار 

املنحنى  م�ستوى  على  للمحافظة  والييوقييائييييية 

اململكة يف  اإليه  الذي و�سلت  املنخف�س  الوبائي 

الو�سع الراهن، معواًل يف ذلك على مدى وعي 

والتزامهم. املواطنن 

امل�ست�سفى  يف  اليييطيييوارئ  قيي�ييسييم  اأن  واأو�يييسيييح 

مراجعيه،  اأعييييداد  يف  وا�ييسييحيياً  انييخييفييا�ييسيياً  �سهد 

قبول  يف  ال�سحة  وزارة  ليييدور  اإىل  ذلييك  عييازيييا 

التحويالت من الطوارئ اإىل بقية م�ست�سفيات 

الوزارة.

 وزير المياه يبحث المطالب المائية للواء سحاب

 الهيئة الخيرية الهاشمية تنفذ مشروعا للتعلم الالمنهجي

 مستشفى الجامعة يستأنف تشغيل 
األقسام التي توّقفت بسبب كورونا

 36 وفاة و 2499 إصابة جديدة بـ »كورونا« 

المعايطة: سنهيئ المناخ المناسب للحياة الحزبية والسياسية

 تعميم توصيات لجنة تسيير قطاع العدالة على المحاكم تنفيذا ألمر الدفاع 21

االنباط-عمان

  

36 وفاة بن  االأردن، االثنن،  �ُسجلت يف 

امل�سابن بفريو�س كورونا امل�ستجد، و 2499 

االإجييمييايل  الييعييدد  لي�سل  اإ�ييسييابيية جييديييدة؛ 

277448، وفق  اإىل  اإ�سابتها  املوؤكد  للحاالت 

عن  �سادر  الفريو�س  حييول  اإعالمي  موجز 

رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة.

وارتييييفييييع اإجييييمييييايل عيييييدد اليييوفيييييييات بيين 

وفيياة  بعد   ،3604 اإىل  بالفريو�س  امل�سابن 

36 م�سابا.

اأميييا االإ�يييسيييابيييات املييحييلييييية، فييتييوزعييت على 

615 يف  “940 يف حمافظة العا�سمة عّمان، 
الزرقاء،  يف   213 الرمثا،  يف   23 منها  اإربييد، 

يف   112 الييبييلييقيياء،  يف   138 جييير�يييس،  يف   157

48 يف  80 يف عجلون،  92 يف الكرك،  املفرق، 

17 يف  41 يف الطفيلة،  46 يف العقبة،  ماأدبا، 

معان، منها 7 يف البرتا.”

دِخلت االثنن، 
ُ
اأ وبلغ عدد احلاالت التي 

145 حالة؛  املعتمدة  امل�ست�سفيات  للعالج يف 

املييوؤكييدة التي  اإجييمييايل عييدد احليياالت  ليبلغ 

 1054 حالّياً  امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلّقى 

حالة.

وو�ييييسييييل اإجييييمييييايل عيييييدد اأ�يييييسيييييّرة اليييعيييزل 

امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحاالت املوؤّكدة 

 ،870 اإىل  االأحيييد  ليوم  باإ�سابتها  وامل�ستبه 

اإجيييميييايل  بييلييغ  فيييييمييا   ،%20 اإ�يييسيييغيييال  بيينيي�ييسييبيية 

امل�ستخدمة  احلييثيييييثيية  الييعيينيياييية  اأ�يييسيييّرة  عيييدد 

وامل�ستبه  املييوؤّكييدة  للحاالت  امل�ست�سفيات  يف 

.%34 اإ�سغال  313، بن�سبة  باإ�سابتها 

وبيييليييغ اإجييييمييييايل عييييدد اأجييييهييييزة الييتيينييّفيي�ييس 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال�ييسييطيينيياعييي 

ليوم  باإ�سابتها  وامل�ستبه  املييوؤّكييدة  للحاالت 

االأحد 161 بن�سبة اإ�سغال %19.

ميين  جييييييديييييييدة  حيييييالييييية   151 وغيييييييييييييادرت 

امليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات املييعييتييمييدة، وبييلييغ عيييدد حيياالت 

اليي�ييسييفيياء يف اليييعيييزل املييينيييزيل وامليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات 

ال�سفاء  حاالت  اإجمايل  لي�سل  حالة،   3062

246168 حالة، فيما يبلغ عدد احلاالت  اإىل 

27676 حالة. الن�سطة حالّيا 

خميييرّيييياً،  فييحيي�ييسيياً   20215 اإجييييييراء  ومت 

 2983088 الفحو�س  عييدد  اإجمايل  لي�سبح 

فييحيي�ييسييا، وبيييذليييك تيي�ييسييل نيي�ييسييبيية الييفييحييو�ييس 

االإيجابّية االثنن اإىل نحو %12.36.

االنباط- عمان

 قال وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والرملانية 

بتهيئة  تقوم  اليييوزارة  اإن  املعايطة  املهند�س 

وال�سيا�سية  احلزبية  للحياة  املنا�سب  املناخ 

املجتمع  يف  الييدميييقييراطييييية  ميييبيييادئ  ونيي�ييسيير 

خمتلف  مييع  تعمل  الييييوزارة  ان  اىل  ميي�ييسييريا 

الوزارات على اقناع ال�سباب باأهمية ممار�سة 

الدميقراطي  للنهج  وفقا  ال�سيا�سية  احلياة 

.

واأكد خالل حما�سرة له، ام�س االإثنن، 

االأردنييييية،  امللكية  الييوطيينييي  الييدفيياع  كلية  يف 

على  واأثييرهييا  ال�سيا�سية  “التنمية  بييعيينييوان 

االأمن الوطني االأردين”، للدار�سن يف دورة 

واأع�ساء  ورئي�س  اآميير  بح�سور   ،18 الييدفيياع 

التن�سئة  الييكييلييييية،اأهييمييييية  يف  الييتييوجيييييه  هيئة 

لتعزيز  ال�سغر  منذ  للمواطنن  ال�سيا�سية 

ابييرزهييا  نفو�سهم  يف  الييدميييقييراطييييية  مييبييادئ 

احيييييرتام الييييييراأي واليييييييراأي االآخييييير والييقييبييول 

اأ�سكاله وتكري�س  بالتعددية والتنوع بجميع 

اأ�ييسيي�ييس احليييييوار ليييدى اليينيي�ييسء ميييا ييي�ييسييهييم يف 

تييخييطييي كييثييري مييين الييتييحييديييات واليييظيييروف 

ال�سعبة.

وقال اإن االإعالم تطور يف الوقت احلايل، 

واأ�يييسيييبيييح فييي�يييسييياءا وا�يييسيييعييياً بيييوجيييود و�ييسييائييل 

التوا�سل االجتماعي املختلفة فالعامل تغري 

التكنولوجيا  وجيييود  ظييل  يف  وا�ييسييح  ب�سكل 

احليييدييييثييية وهيييييذا ميييا ييي�ييسيياعييد اليي�ييسيييييا�ييسييييين 

االآخرين  واإقناع  اأفكارهم  لطرح  واحلزبن 

بها.

اأن الدولة االأردنية التي نحتفل  واأ�ساف 

مبئويتها هذا العام، هي نتاج الثورة العربية 

الييييكييييرى اليييقيييائيييمييية عيييليييى مييييبييييادئ احليييريييية 

ال�سيا�سي  اال�ييسييالح  عملية  واأن  والييعييداليية 

مييرت  االأردن  يف  الييدميييقييراطييييية  ومييوؤ�ييسيي�ييسيية 

بعدد من املراحل منذ عام 1989، حيث جرى 

عام  االأردين  الد�ستور  من  مييادة   43 تعديل 

لالنتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  واإن�ساء   ،2011

وتعزيز ا�ستقاللية الق�ساء، و�سدرت بع�س 

التو�سيات عن جلنة احلوار الوطني.

كاماًل حول تطور  �سرحاً  املعايطة  وقدم 

تاأ�سي�س  منذ  واحلييزبييييية  ال�سيا�سية  احلييييياة 

الدولة  اأن  مبيناً  هييذا،  يومنا  حتى  اململكة 

االأردنييييييييية كيييان لييديييهييا حيير�ييس عييلييى اإجييييراء 

اال�ييسييتييحييقيياقييات الييد�ييسييتييورييية يف مييوعييدهييا 

رغيييم ظيييروف جييائييحيية كيييورونيييا، حيييييث جييرت 

االنتخابات النيابية العام احلايل يف موعدها 

لالنتخاب  امل�ستقلة  الييهيييييئيية  اأقيييرتيييه  الييييذي 

واألقى جاللة امللك خطاب العر�س يف افتتاح 

التا�سع  االأمييية  ملجل�س  العادية  غييري  اليييدورة 

ع�سر، و�ستقوم احلكومة بتقدمي بيان الثقة 

اإىل جمييليي�ييس الييينيييواب خيييالل ميييدة اقيي�ييسيياهييا 

العا�سر من كانون الثاين العام املقبل.

نييقييا�ييس  امليييحيييا�يييسيييرة، جيييييرى  نيييهيييايييية  ويف 

اأ�سئلة  اليييوزيييير عييلييى  اأجيييياب خيياللييه  مييو�ييسييع 

وا�ستف�سارات الدار�سن

االنباط-عمان

املييجييليي�ييس  ان  قييي�يييسيييائيييي  مييي�يييسيييدر  قييييييال   

مبا  املييا�ييسييي،  ال�سبت  علما  اخييذ  الق�سائي 

العدالة  قطاع  ت�سيري  جلنة  اليه  تو�سلت 

ممثلن  ت�سم  التي  كورونا  جائحة  ظل  يف 

عن املجل�س الق�سائي ووزارة العدل ونقابة 

املييحيياميين يف اجييتييميياعييهييا امليينييعييقييد بييتيياريييخ 

توافقية  تييو�ييسيييييات  ميين  االول،  كييانييون   17

بخ�سو�س اجراءات تنفيذ امر الدفاع رقم 

21 ل�سنة 2020.

وجيييه  امليييجيييلييي�يييس  ان  امليييي�ييييسييييدر  واو�يييييسيييييح 

العامن  والنواب  املحاكم  لروؤ�ساء  تعميما 

بداية  من  اعتبارا  التو�سيات  تلك  ملراعاة 

اال�ييسييبييوع احلييييايل. وكييانييت الييلييجيينيية امليي�ييسييار 

انه  تت�سمن  بتو�سيات  خييرجييت  قييد  اليها 

يييتييوجييب عييلييى اخليي�ييسييم اأو وكيييييلييه اليييذي مل 

ييي�ييسييرح يف دعيييواه اأو يف جييوابييه عيين عيينييوان 

املتنقل  هاتفه  رقييم  اأو  االلييكييرتوين  بييريييده 

تيييزوييييد املييحييكييميية املييخييتيي�ييسيية الييكييرتونيييييا اأو 

وتعتمد  بوا�سطته،  التبليغ  لتلقي  قلميا 

بيييييانييات املييحييامييي يف اليييدعيييوى حيي�ييسييب اآخيير 

النظامين  املحامن  نقابة  لييدى  ت�سريح 

تيييعيييذر احلييي�يييسيييول عيييليييى عييينيييوان  ويف حيييييال 

اليييهييياتيييف  رقيييييم  اأو  االليييييكيييييرتوين  الييييريييييد 

يتم  الدعوى،  يف  الوكيل  للمحامي  املتنقل 

املقررة يف  لييالإجييراءات  وفقا  تبليغه  اإجييراء 

يف  عليها  املن�سو�س  اليينييافييذة  الت�سريعات 

قييانييون اأ�ييسييول املييحيياكييمييات املييدنييييية وقييانييون 

النافذة. ال�سلح والت�سريعات  حماكم 

تخلف  اإذا  انييه  االإجيييراءات  ت�سمنت  كما 

احلالتن  ح�سب  املُبلغ  الوكيل  اأو  اخل�سم 

فتقرر  احل�سور،  عن  اأعيياله  اليهما  امل�سار 

وفقا  املحاكمة  اإجييراءات  ال�سري يف  املحكمة 

لالأحكام املقررة يف الت�سريعات النافذة.

االأوراق  تييبييليييييغ  ييييتيييم  الييييوقييييت  وبيييييييذات 

اأو  للخ�سم  والبينات  واملذكرات  الق�سائية 

اأو  االلييكييرتوين  الريد  عنوان  على  وكيله 

“وات�س  اأو ا�ستخدام تطبيق  بر�سالة ن�سية 

عند  بييه  امل�سرح  املتنقل  الهاتف  على  اب” 

قيد الدعوى اأو ايداع الوكالة املحفوظة يف 

النظامين،  املحامن  نقابة  بيانات  قاعدة 

وفقا  التبليغ  يتم  تييوافييرهييا  عييدم  حييال  ويف 

املييحيياكييمييات املدنية  اأ�ييسييول  الأحييكييام قييانييون 

وقانون حماكم ال�سلح والقوانن املرعية.

البندين  الأحييكييام  وفقا  التبليغ  ويعتر 

اليي�ييسييابييق اال�ييييسييييارة اليييييهييمييا ميينييتييجييا الآثيييياره 

التبليغ  لتاريخ  التايل  اليوم  القانونية من 

املذكورة. بالطرق 

ت�سجيل  كيفية  اي�سا،  التقرير  وت�سمن 

والق�سايا  والييطييلييبييات  اجلييديييدة  الييدعيياوى 

اإلكرتونيا،  اأو  يدويا  والطعون  التنفيذية 

بييياإييييداعيييهيييا لييييدى قييلييم املييحييكييميية املييخييتيي�ييسيية 

الدعاوى  عن  الر�سوم  دفع  للمحامي  وانه 

والطعون  والطلبات  القدمية  اأو  اجلديدة 

واأي ر�سوم اأخرى يدويا اأو اإلكرتونيا لدى 

ا�ستيفاء  يجوز  ال  وانييه  املخت�سة،  املحكمة 

اأي مييبييالييغ اإ�ييسييافييييية وزييييييادة عييين اليير�ييسييوم 

القانون يف حال مت  اأحكام  املقررة مبوجب 

دفع الر�سوم يدويا.

كييمييا تيي�ييسييميينييت خميييرجيييات الييلييجيينيية انييه 

اليييالئيييحييية  اإلييييكييييرتونيييييييييا  اأو  يييييدويييييا  تييييقييييدم 

اجليييوابييييييية والئيييحييية الييييرد والييبييييينييات وفييقييا 

قانون  ميين  59 و59 مكرر  املييادتيين  الأحييكييام 

واال�ستدعاءات  املدنية،  املحاكمات  اأ�ييسييول 

قانون  الأحييكييام  وفقا  واملييذكييرات  والطلبات 

حماكم  وقييانييون  املدنية  املحاكمات  اأ�ييسييول 

ال�سلح.

االإر�سال  تاريخ  يعتر  اخييرى،  جهة  من 

اإلييكييرتونيييييا اأو االإييييييداع قييلييميييييا، هييو تيياريييخ 

اليييتيييقيييدمي جلييميييييع ميييا ذكيير  اأو  الييتيي�ييسييجيييييل 

�سابقا.

وت�سري كذلك االأحكام املتعلقة بالتبليغ 

التبليغ  اإجييراءات  على  �سابقا  اليها  وامل�سار 

يف الدعاوى اجلزائية.

كييمييا اأنييييه وملييحيياكييم اال�ييسييتييئيينيياف اإ�يييسيييدار 

اأو متييهيييييدييية يف غييييياب  اإعييييدادييييية  قيييييرارات 

بتلك  تييبييليييييغييهييم  يييتييم  اأن  عييلييى  اخلييي�يييسيييوم، 

القرارات فور �سدورها.

للمحكمة،  انه  اىل  التو�سيات  وتو�سلت 

وبيينيياء عييلييى اتييفيياق االأطيييييراف اأو وكييالئييهييم 

اخلييييطييييي؛ ا�يييسيييتيييخيييدام تييقيينيييييات االتييي�يييسيييال 

امليييرئيييي واملييي�يييسيييميييوع امليييوثيييق اإليييكيييرتونيييييييا يف 

ال�سهود  و�ييسييميياع  اخليييراء  مناق�سة  حييياالت 

اخل�سوم. وا�ستجواب 

اأن  املييحييكييميية يف هييييذه احليييييياالت،  وعيييليييى 

التي  الطريقة  اجلل�سة  حم�سر  يف  تييذكيير 

مت التثبت فيها من هوية املذكورين اأعاله

 عبيدات : بدء استقبال مرضى كورونا في مستشفى عمان الميداني األحد المقبل
االنباط-عمان

  

قييييييال وزيييييييير الييي�يييسيييحييية نييييذييييير عيييبيييييييدات 

االثنن، اإنه اعتبار من االحد املقبل �سيبداأ 

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  مر�سى  ا�ستقبال 

العطاء  وذلك  امليداين  عمان  م�ست�سفى  يف 

لتكون خالية  للم�ست�سفيات االخرى  املجال 

مع  للتعامل  كييورونييا  فييريو�ييس  مر�سى  ميين 

باأريحية. املر�سى االخرين 

�سحفي  موؤمتر  خالل  عبيدات  واأ�ساف 

�سيتم  “قريبا  اليييييييوزراء:  رئييا�ييسيية  يف  عييقييد 

افيييتيييتييياح كيييل مييين ميي�ييسييتيي�ييسييفييى ميييعيييان واإربيييييد 

امليييييييدانييييييين وبييييعييييد ذليييييك �يييسيييييييكيييون هيينيياك 

م�ست�سفى يف العقبة.” بح�سب عبيدات

جييياللييية امليييليييك عيييبيييداهلل اليييثييياين افييتييتييح، 

الييتييابييع  امليييييداين  عييّمييان  م�ست�سفى  االأحييييد، 

لييييييوزارة اليي�ييسييحيية واملييخيي�ييسيي�ييس ال�ييسييتييقييبييال 

امل�سابن بفريو�س كورونا.

الثالث  امليييييداين،  عمان  م�ست�سفى  ويعد 

الذي مت افتتاحه يف االأردن لعالج امل�سابن 

بييييكييييورونييييا، حيييييييث افيييتيييتيييح جيييالليييتيييه خيييالل 

ميدانين  م�ست�سفين  املا�سية  االأ�ييسييابيييييع 

ع�سكرين يف الزرقاء واإربد.

عبيدات  نييذييير  الييدكييتييور  ال�سحة  وزيييير   

 @DrNathirObeidat:
م�ست�سفى  يف  امليير�ييسييى  ا�ييسييتييقييبييال  �سيتم 

عمان امليداين اعتباراً من يوم االأحد املقبل 

—
 Prime Ministry JO (@
PrimeMinistry) December 21, 2020

العادية  االأ�سرة  ا�سغال  اإن  عبيدات  وبن 

اأ�سرة  870 م�سابا، بينما  20% بعدد مقداره 

مري�سا   313 بييعييدد    %34 احلثيثة  العناية 

اال�سطناعي  التنف�س  اجهزة  ا�سغال  ون�سبة 

19% وبعدد 161 جهاز.

ويف  حديثه عن الوفيات قال عبيدات اإن 

االأ�سبوع  وهو  االأخييري  االأ�سبوع  يف  الوفيات 

232 وفيياة  50 ولييييي�ييس احليييايل كيييان هيينييالييك 

وهييي اأقييل ميين االأ�ييسييبييوع الييذي �سبقه وكييان 

الوفيات  مييعييدل  اأن  يعني  وهييذا  وفييياة،   326

اأي�سا. ينخف�س 

36 وفاة بن  االأردن، االثنن،  �ُسجلت يف 

امل�سابن بفريو�س كورونا امل�ستجد، و 2499 

االإجييمييايل  الييعييدد  لي�سل  اإ�ييسييابيية جييديييدة؛ 

277448، وفق  اإىل  اإ�سابتها  املوؤكد  للحاالت 

عن  �سادر  الفريو�س  حييول  اإعالمي  موجز 

رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة.

اأكييير  وبيييين اأن حمييافييظيية عييجييلييون هيييي 

بعدد  قورنت  ما  اإذا  اإ�سابات  بها  حمافظة  

ال�سكان تليها العقبة ثم الطفيلة قم جر�س 

ثم الكرك ثم عمان والبلقاء ومادبا و معان 

واإربيييييد واليييزرقييياء هيييذا مبيييا يييتييعييلييق مبييعييدل 

احلدوث لكل 100 األف �سخ�س .

�ييسيينيية   30-25 بيييين  اليييعيييميييريييية  “الفئة 
الفئات  ميين  بيياالإ�ييسييابييات  االأكييير  الفئة  هييي 

االأخيييييرى الأنيييهيييا الييفييئيية االأعيييليييى مييين حجم 

ال�سكان” وفق عبيدات 

املطاعيم

عييبيييييدات  قيييال  بيياملييطيياعيييييم  يتعلق  وفيييييمييا 

بعد  لنا  اليييواردة  املعلومات  االآن  “حلد  اإنييه 

املطاعيم  هييذه  اأن  توؤكد  املطعوم  ا�ستعمال 

اآمنة  اأنها  اأكييدت  ال�سابقة  والدرا�سات  اآمنة 

وفييعيياليية ونيياأمييل اأن يييكييون لييهييا اثيير اإيييجييابييي 

على  للق�ساء  والعاملي  املحلي  امل�ستوى  على 

الفريو�س”.

مع  لييلييتييعييامييل  وطيينييييية  خييطيية  “ لييدييينييا 
عييمييلييييية الييتييطييعيييييم و�ييسييتييكييون هييييذه اخلييطيية 

ح�سب  االأوليييوييييات  وتييراعييي  ودقيييييقيية  كاملة 

�ستكون  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأو�ست  ما 

دقيييييييقييية وتييعييتييمييد عيييليييى امليييي�ييييسيييياواة وحيي�ييسييب 

االأولويات .” وفق عبيدات

قال  امل�سافرين  مع  التعامل  وبخ�سو�س 

امل�سافرين  مع  التعامل  �سيتم  اإنييه  عبيدات 

، بحيث  املييا�ييسييي  الييذييين قييدمييوا االأ�ييسييبييوع 

التق�سي  فيييرق  مييين خيييالل  تييتييبييعييهييم  �ييسيييييتييم 

الوبائي واأخذ الفحو�سات الالزمة لهم .

الييي�يييسييياللييية اجليييدييييدة  عيييين  ويف حيييدييييثيييه 

اإن هييذا  لييفييريو�ييس كيييورونيييا قييييال عييبيييييدات 

النوع من الفريو�سات هو من فريو�سات ال 

rna viruses وهذه الفريو�سات تتميز 
بييالييطييفييرات الييتييي حتيييدث بييهييا والييتييحييورات 

اجلينية التي حتدث بها.

اأعلن عنه يف  الذي  بالتحور  يتعلق  ومبا 

بريطانيا قال عبيدات اإنه لي�س جديدا وهو 

بداأت  2020 حيث  اأيلول/�سبتمر  �سهر  من 

تظهر هذه التغريات يف املادة الوراثية ونوع 

ميين التحور وميينييذ ذلييك اليييييوم حييدث اأكيير 

من تغيري بنف�س الفريو�س.

بييحيياجيية  زلييينيييا  “ما  عيييبيييييييدات:  واأ�ييييسيييياف 

من  نتاأكد  حتى  املعلومات  وجمع  للتحليل 

بالتغيريات  يتعلق  مبييا  االأ�سئلة  ميين  كثري 

التي حدثت بالفريو�س .”

لييديييه  االأردن  اأن  عيييبيييييييدات  واأو�يييييسيييييح 

هيييذه  و�يييسيييليييت  مييييا  اإذا  مليييعيييرفييية  االإميييكيييانييييييية 

ال�ساللة من الفريو�س اإىل االأردن.

“لدينا  املييوؤمتيير:  خييالل  مو�سحا  وتييابييع 

املييمييلييكيية يف مكانن  لييكيين داخيييل  االإمييكييانييييية 

واليييثييياين  اليي�ييسييحيية  وزارة  يف  االأول  اثييينييين 

والييتييكيينييولييوجيييييا حيث  اليييعيييليييوم  يف جييامييعيية 

يييوجييد خمييتييرييين ميييكيين بييهييا اإجيييييراء هييذه 

العينات  اإر�ييسييال  ميييكيين   )...( الييفييحييو�ييسييات 

للخارج “.

اإجييراء فحو�سات من  4/10 مت  لغاية   “
مثل  وجييود  تبن  ومل  اململكة  داخييل  عينات 

هذه الطفرات التي حدثت بالفريو�س لكن 

اإجييييراء هيييذا الفح�س  بييد ميين  بييالييتيياأكيييييد ال 

الييييذي ييي�ييسييمييى بييفييحيي�ييس الييرتتيييييب الييوراثييي 

الإجيييراء  الييقييادميية  الييفييرتة  خيييالل  و�سنعمل 

مثل هذه الفحو�سات .” وفق عبيدات

ومبييييييا ييييتيييعيييليييق بييياليييتيييغيييري الييييييييذي حيييدث 

املتعلقة  الييقييرارات  على  واأثيييره  بالفريو�س 

“ال  عييبيييييدات:  قيييال  حمليا  الييوقيياييية  ب�سبل 

�ييسييك بيياأنيينييا بييانييتييظييار املييزيييد ميين املييعييلييومييات 

عيييين هيييييذا اليييتيييغيييري بييياليييفيييريو�يييس و�ييسيييييكييون 

معلومات  الييقييادميية  اقليلة  االأييييام  يف  لدينا 

الوبائي  الو�سع  تقييم  اإعييادة  و�سيتم  اأكيير 

يتعلق  مبييا  امليينييا�ييسييب  الييقييرار  اتييخيياذ  و�سيتم 

باالإجراءات .”

بالرد على خطاب العر�س وتكوين الكتل النيابية والبداأ باإنتخاب اللجان الدائمة للدورة 

احلالية يكون املجل�س التا�سع ع�سر قد و�سع االأ�س�س الالآزمة لبدء العمل يف هذه الدورة غري 

العر�س  العادية، خطاب  اأي�ساً غري  التحديات  الييدورة �ستكون مثقلة مبجموعة من  العادية، 

ال�سامي يف اإفتتاح الدورة قبل نحو ع�سر اأيام حدد اأهم هذه التحديات. 

ال اأحد ينكر جثامة هذه التحديات والتي تقع مواجهتها ودون متييز على جميع ال�سلطات 

الد�ستورية، ال اأبالغ اإن قلت باأن اجلزء والثقل االأكر من هذه التحديات يقع على ال�سلطة 

االأحيييدث يف  العن�سر  الأنييه  اأواًل  عييديييدة،  الأ�سباب  وذلييك  اليينييواب  وبييالييذات جمل�س  الت�سريعية 

وهو  وثالثاً  جييدد  نييواب  اأربيياعييه من  بثالثة  يتكون  الأنييه  وثانياً  االأردنييييية  ال�سيا�سية  التكوينة 

اأ�سلحة تذكر، ال  باأيٍد عاريٍة ودون  التحديات  يواجه هذه  النواب  االأهييم الأن جمل�س  ال�سبب 

م�ست�سارين وال م�ساعدين للنواب لتوفري اجلو املعريف للتحديات التي �سيواجهونها، النائب 

عليه املواجهة باأ�سلحته ال�سخ�سية، الدرا�سة والبحث والكتابة.

ال اأقول اأنه يف املجال�س ال�سابقة كان للنواب م�ست�سارين وم�ساعدين جاهزين ملد يد العون 

لهم حن احلاجة بل هي �سمة لكل املجال�س والتي اأعتمدت ودائماً على العمل الفردي وهذا 

من �ساأنه اإ�سعاف نتاج اأي عمل يف النهاية، هنا تكمن حقيقة هذا االإ�سعاف للمجل�س بحد ذاته 

وهو اإ�سعاف اإ�ستمر واأ�ستهدف املجال�س ال�سابقة، اإذاً من اإوىل اأولويات رئي�س املجل�س اجلديد 

امل�ست�سارين  توفري  �سك  بييال  �ستكون  القانونية  اللجنة  يف  طييوييياًل  عمل  الييذي  الييرجييل  وهييو 

وامل�ساعدين الذين ي�ستحقهم املجل�س.

اأبرزها هو مواجهة هذا  التحديات التي �سيواجهها املجل�س وكما حددها خطاب العر�س، 

ال�سبح الوبائي والذي ميطرنا يومياً بامل�ستجدات وخا�سة اإذا ما علمنا اأن املخ�س�س للنفقات 

ال�سحية ملواجهة اجلائحة يف موازنة 21 هو فقط 165 مليون دينار، اللجنة ال�سحية �سيكون 

لها دور مهم يف هذه املرحلة من حيث مواجهة الوباء وتوفري اللقاحات الالزمة وحما�سبة 

املق�سرين فيما حدث باالأردن يف الفرتة ال�سابقة وتوفري االأموال الالزمة والتحدث ب�سفافية 

وواقعية للمواطنن واالإعالم.

املايل  الو�سع  وهييو  املجل�س  داخييل  اللجان  كثري من  �ساأن  والييذي هو من  االآخيير  التحدي 

الكثري  الكثري  اأثر هذه اجلائحة تعاين  االأردنية والتي على  االإقت�سادي االإجتماعي للدولة 

من امل�ساكل وهنا يقع على خمتلف اللجان مواجهة تراكمات الو�سع الوبائي، اللجان املالية، 

االإقت�سادية، العمل، الزراعة، اخلدمات وجلان اأخرى، كلها معنية بالو�سع الذي و�سلنا وعلى 

ملواجهة  القطاع اخلا�س  واإ�ييسييراك  االأردن  املعنين يف  حييوار وطني مع  فتح  واحييدة منها  كل 

التحدي على اأ�س�س متينة ولي�ست وليدة ال�ساعة.

اأخييرى وهو الو�سع ال�سيا�سي الذي نحن به �سواء من حيث ما  اأن هناك حتديات  ال �سك 

يتعلق بق�سيتنا املركزية، الق�سية الفل�سطينية “والدعم العربي لهذه الق�سية” اأو بالو�سع 

ال�سيا�سي  االإ�سالح  من  نحن  واأييين  املراجعة  من  الكثري  يتطلب  والييذي  الداخلي  ال�سيا�سي 

املن�سود؟ لهذا املو�سوع �ساأخ�س�س ولعماد هذا االإ�سالح وهو قانون االإنتخاب مقالتي القادمة.

ال اأبالغ اإن قلت اأن املجل�س اجلديد، الذي اأمتنى له التوفيق ومنذ البداية هو على مفرتق 

�سيعتمد عليها م�ستقباًل حكم  �سي�سري بها والتي  التي  االآن حتديد اجلهة  طرق وعليه منذ 

ال�سارع واملراقبن.

م. عدنان السواعير
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�النباط- �إربد

ن����ظ����م م�����رك�����ز ال������ع������امل ال�����ع�����رب�����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

مع  وبال�شراكة  االن�����ش��ان  وح��ق��وق  الدميقراطية 

تدريبية متخ�ش�شة  ور�شة   ، لو  �شرتيت  موؤ�ش�شة 

بح�شور   �شمانتنا”  ال��ق��ان��ون...  “�شيادة  بعنوان 

عدد من اأع�شاء الهيئة التدري�شية  من اجلامعات 

الر�شمية واخلا�شة  يف اقليم ال�شمال وهي ) جامعة 

العلوم والتكنولوجيا االردنية ، وجامعة الريموك 

، وجامعة ال البيت ، وجامعة جدارا ، وجامعة اربد 

االهلية ، وجامعة جر�ش (. وتخللت الور�شة التي 

اإ�شتمرت ملدة ٣ اأي��ام على �شرح وتو�شيح ومناق�شة 

احلكومية  وامل�شوؤوليات  القانون  �شيادة  مفاهيم  

والتنفيذية  الت�شريعية  ل�����أدوار  وف��ق��ا  الرئي�شة 

الدكتور  ال��ور���ش��ة  م��درب��ي   ق��دم  كما  والق�شائية. 

رامي اخلطيب والدكتور خالد ال�شواقفة  اإجابات 

الإ�شتفهامات امل�شاركني حول  تو�شيح الفروق بني 

احلكومة  بني  الفرق  وامل�شاواة،وتو�شيح  العدالة 

العدالة  مفهوم  وتو�شيح   ، واملفتوحة  ال�شفافة 

الغري ر�شمية والعديد من املفاهيم املتعلقة ب�شيادة 

به  ي�شاهم  ال��ذي  ال��دور  ، واي�شا تو�شيح  القانون 

املواطن يف عملية �شنع القرار والقوانني.

الطعاين  هيثم  الدكتور  الور�شة  من�شق  وختم 

بان ن�شر مفاهيم �شيادة القانون داخل املجتمعات 

له دور كبري يف حتقيق العدالة وامل�شاواة وحتقيق 

االأمن واال�شتقرار وتطهري املجتمع  من الف�شاد .

�النباط-عمان

2ح����ذر رئ��ي�����ش ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات خ���ال���د ال����زي����ود، م���ن خ��ط��ورة 

ال����ق����رارات احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ش��رك��ة م�شفاة 

البرتول، والتي قد توؤدي اإىل وقف ن�شاط تكرير 

ك��اأح��د اخل��ي��ارات املطروحة للحل  النفط اخل���ام؛ 

اأن ذل��ك يلحق  يف ح��ال ا�شتمر اخل����ف، م��وؤك��ًدا 

ال�شرر بال�شركة، ومن �شاأنه تهديد االأمن املعي�شي 

واالجتماعي للعاملني فيها، وامل�شا�ش باأمن الطاقة 

للوطن والذي يعد جزًء من ال�شيادة الوطنية.

“ اإن  ال��زي��ود، يف ت�شريح �شحايف ام�ش،  وق��ال 

ال��ق��رارت واالإج������راءات ال��ت��ي ���ش��درت ع��ن جمل�ش 

الوزراء بتن�شيب من وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، 

لها تداعيات خطرية على ال�شركة والعاملني فيها، 

وكافة امل�شتفيدين منها، وعلى االقت�شاد الوطني 

حلول  ع��ن  بالبحث  احل��ك��وم��ة  مطالًبا  برمته”، 

من �شاأنها احلفاظ على دميومة ال�شركة و�شمان 

حقوق العاملني فيها، وا�شًفا القرار ب� “الكارثي” 

واأن����ه اأت��خ��ذ يف ن��ه��اي��ة ع��ه��د ح��ك��وم��ة ال����رزاز وك��ان 

“�شادًما”.
واأو�����ش����ح ال����زي����ود، اإن وق����ف ن�����ش��اط ال��ت��ك��ري��ر 

ي��وؤدي اإىل اإنهاء خدمات 10 االآف عامل،  يعملون 

كموظفني دائمني يف ال�شركة، اإىل جانب العاملني 

يف ال�شركة اللوج�شتية و�شائقي نقل النفط اخلام 

بنظام “املقاول”، والعاملني يف خدمات ال�شهاريج 

ع��ل��ى ال���ط���رق واالأع�����م�����ال امل�������ش���ان���دة واخل���دم���ات 

هذا  ات��خ��ذ  م��ن  فكر  “هل  مت�شائ�  اللوج�شتية، 

القرار مب�شري هوؤالء العاملني؟”.

موؤ�ش�شة  امل�شفاة  اإن   “ النقابة،  رئي�ش  ولفت 

وطنية وملكية عامة، ويجب اأن تنظر لها احلكومة 

دف��اع  واأن��ه��ا خ��ط  الوطنية،  امل�شلحة  م��ن منطلق 

اأول من حيث اأمن وا�شرتاتيجية التزود بالطاقة 

للمملكة، ووفق االأولويات الوطنية، واإن اأية حلول 

مل�شكلة امل�شفاة يجب اأن ال تكون على ح�شاب العمال 

.“
االقت�شادية  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات  وب�شاأن 

على ق��ط��اع ال��ط��اق��ة اأو���ش��ح ال��زي��ود، اأن��ه��ا فاقمت 

وزادت  امل�شفاة،  �شركة  تواجهها  التي  التحديات 

م�شوؤولية  اأن  م��وؤك��دا  عليها،  امل��ال��ي��ة  االأع��ب��اء  م��ن 

احلكومة؛ دعم ال�شركات التي تعر�شت اإىل خ�شائر 

غ��ري متوقعة، ج���راء االأزم����ة ال��راه��ن��ة، وال��وق��وف 

ب��ج��ان��ب��ه��ا، ب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ال وع��دم 

ان�شمامهم اإىل �شفوف العاطلني عن العمل. 

بواجب  ت��ق��وم  امل�شفاة  اأن  اإىل  ال��زي��ود،  واأ���ش��ار 

وطني كبري، وه��ي ث��روة وطنية ال يجوز التخلي 

عنها، واأنها تقدم خدمات متعددة يف اإطار امل�شوؤولية 

االجتماعية، موؤكدا اأن “اأبواب ال�شركة كانت على 

بواجبها  اإلتزاما  احلكومة  اأم��ام  مفتوحة  ال���دوام 

الدولة  الوطني، من خ�ل تزويد كافة قطاعات 

باحتياجاتها  اجل��ائ��ح��ة  اأث��ن��اء  تعمل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

م��ن ال���وق���ود ال��ن��ف��ط��ي��ة، وق���د اأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا يف 

ال��وق��وف بجانبها  ال��راه��ن��ة، م��ا ي�شتدعي  االأزم����ة 

وم�شاندتها”. 

ودع����ا ال���زي���ود، احل��ك��وم��ة اإىل م��راج��ع��ة ملف 

الق�شايا  كافة  ومعاجلة  ال��ب��رتول  م�شفاة  �شركة 

املرتاكمة  ال��دي��ون  و���ش��داد  �شمويل،  بنهج  العالقة 

وتنه�ش  التو�شعة  مب�����ش��روع  ت�شتمر  ك��ي  عليها، 

بو�شعها االقت�شادي قائ�، “اإن املهلة التي اأعطتها 

زال  وم��ا   202٣ ع��ام  تنتهي يف  للم�شفاة  احلكومة 

الوقت متاح ملعاجلة امل�شكلة”.

�النباط-عمان

االأع��ل��ى  ال��ع��ام��ة للمجل�ش  االأم��ي��ن��ة  ���ش��ارك��ت   

ال��دورة  اأعمال  يف  عماوي  عبلة  الدكتورة  لل�شكان 

عرب  والتنمية  لل�شكان  العربي  للمجل�ش  الثانية 

االأم���ان���ة  نظمتها  ال��ت��ي  امل���رئ���ي  االت�����ش��ال  تقنية 

ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ج��ل�����ش ال���ع���رب���ي، مب�����ش��ارك��ة اأع�����ش��اء 

يف  والتنمية  لل�شكان  الوطنية  واللجان  املجال�ش 

الوطن العربي. وتوقعت عماوي خ�ل م�شاركتها 

ال��دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���ر  ع��ن  مندوبة 

املنطقة  تخ�شر  اأن  املجل�ش،  اأم��ن��اء  جمل�ش  رئي�ش 

نحو 7ر1 مليون وظيفة يف عام 2020، ما �شريفع 

كما  م��ئ��وي��ة.  نقطة  2ر1  البطالة مب��ق��دار  م��ع��دل 

املنخف�شة  للبلدان  التحوي�ت  انخفا�ش  توقعت 

لت�شل  ب��امل��ئ��ة  7ر19  بن�شبة  ال���دخ���ل  وامل��ت��و���ش��ط��ة 

االقت�شادية  االأزم���ة  ب�شبب  دوالر،  مليار   445 اإىل 

وتدابري االإغ�ق، ما ميثل خ�شارة يف املوارد املالية 

االأ�شا�شية ل�أ�شر، اإىل جانب ازدياد معدالت الفقر، 

وتدهور االأمن الغذائي، وغريها من التحديات.

وع��ر���ش��ت خ����ل ال�����دورة ال��ت��ي ���ش��ارك��ت فيها 

ال�شوؤون  امل�شاعد رئي�ش قطاع  العام  االأم��ني  اي�شا 

ال��دك��ت��ورة  العربية  ال����دول  بجامعة  االجتماعية 

هيفاء اأب��و غ��زال��ة، الأب���رز االإجن����ازات التي حققها 

ال��دورة  خ���ل  والتنمية  لل�شكان  العربي  املجل�ش 

اإط�ق  االأردن، منها  تراأ�شها  التي  االأوىل  العادية 

املجل�ش العربي، وو�شع الروؤية امل�شتقبلية للمجل�ش 

اإط��ار  يف  لل�شكان  الوطنية  اال�شرتاتيجيات  لدعم 

ال�شكان  امل�����ش��رتك يف جم���ال  ال��ع��رب��ي  العمل  دف���ع 

والتنمية، واإعداد درا�شات تتعلق بتحديات املنطقة 

ال��ع��رب��ي��ة وات�����ش��اق��ه��ا م��ع االأج����ن����دات واالأول����وي����ات 

ال�����ش��ك��ان، وو����ش���ع و�شياغة  ق�����ش��اي��ا  ال��دول��ي��ة يف 

عماوي،  ولفتت  لل�شكان.  العربية  اال�شرتاتيجية 

“ امل��وؤمت��ر  ن���ريوب���ي  ق��م��ة  يف  االردن  ت���روؤ����ش  اإىل 

عام  عقدت  التي  الدويل لل�شكان والتنمية + 25”، 

واإدارت���ه  القمة،  يف  امل�شارك  العربي  الوفد   ،2019

لبحث  ال��ع��رب��ي  للوفد  التن�شيقية  ل�جتماعات 

امل��وق��ف العربي جت��اه االل��ت��زام��ات ال��ت��ي طرحتها 

القمة ب�شاأن ق�شايا حمددة لل�شكان والتنمية. كما 

عر�شت الأن�شطة املجل�ش العربي يف �شوء تداعيات 

ك��ورون��ا، وال��ت��ي متثلت ب��اإ���ش��دار تقرير ح��ول دور 

املجال�ش واللجان الوطنية لل�شكان بالدول العربية 

يف االأزمات، واإعداد فيلم وثائقي عن اآثار اجلائحة 

ال�شكان يف العامل العربي، وتنفيذ م�شابقات  على 

ال���دول  خمتلف  م��ن  ال�شباب  ب��ني  وثقافية  فنية 

العربية حول جمموعة من الق�شايا ال�شكانية.

و�شّلمت رئا�شة املجل�ش للدورة العادية الثانية 

ل�أ�شرة  الوطني  بالديوان  ممثلة  تون�ش،  لدولة 

والعمران الب�شري التابع لوزارة ال�شحة التون�شية.

�النباط- عمان

 اأو������ش�����ى م���ن���ت���دى اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 

االأردين بدرا�شة رفع احلد االأدنى ل�أجور 

وت��ب��ع��ات��ه ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات ك��اف��ة، واالأخ���ذ 

فر�ش  على  تاأثريها  م��دى  االعتبار  بعني 

العمل.

بعنوان:  املنتدى يف ورقة موقف  واأ�شار 

احل��د االأدن����ى ل���أج��ور وج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا: 

امل�شمون والتوقيت، ام�ش االثنني، اإىل اأن 

ومتطلبات  ال�شائدة  االقت�شادية  الظروف 

امل��ع��ي�����ش��ة ت��ق��ت�����ش��ي ال��ت��ف��ك��ري ب���زي���ادة احل��د 

االأدن����ى ل���أج��ور مل�����ش��اع��دة ال��ع��ام��ل��ني على 

التكيف مع امل�شتجدات والنفقات املتزايدة.

وب��ني امل��ن��ت��دى ان��ه ج��رى ال��ت��واف��ق ه��ذا 

ال��ع��ام ع��ل��ى زي����ادة احل���د االأدن�����ى ل���أج��ور 

باملئة،   18 بن�شبة  دينارا   260 اإىل   220 من 

يف  م��رت��ف��ع��ة  الن�شبة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 

ظ��ل ح��ال��ة ال��رك��ود االق��ت�����ش��ادي ال�����ش��ائ��دة 

ال�شائدة  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دالت  يف  واالرت���ف���اع 

2٣ باملئة. ولفت املنتدى  التي اقرتبت من 

التوافق  جرى  الذي  القرار  تنفيذ  اأن  اإىل 

طرح  ك��ورون��ا  نفق  يف  ال��دخ��ول  قبل  عليه 

ت�شاوؤالت حول توقيت تنفيذ القرار ون�شبة 

ال�شلبية  االآث���ار  جتنب  يتم  بحيث  ال��رف��ع، 

التي ميكن ان تظهر نتيجة لتنفيذ القرار 

مالية  اأعباء  ال�شركات  حتميل  يعني  الذي 

هذه  فيه  تعاين  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  اإ�شافية 

ال�شركات من تبعات جائحة كورونا.

اخلا�ش  القطاع  �شركات  اأن  اإىل  واأ�شار 

املختلفة  الدفاع  اأوامر  مع  التكيف  حتاول 

العمل  ا�شحاب  بني  الع�قة  نظمت  التي 

والعمال.

ووف���ق���ا مل�����ش��ادر م��راق��ب��ة ال�����ش��رك��ات يف 

 1426 اأع��ل��ن��ت  وال��ت��ج��ارة،  ال�شناعة  وزارة 

ب��داي��ة  م��ن��ذ  االخ��ت��ي��اري��ة  ت�شفيتها  ���ش��رك��ة 

ال����ع����ام احل�������ايل ف���ي���م���ا ت����راج����ع����ت اع������داد 

 22 اإىل  ت�شل  بن�شبة  امل�شجلة  ال�����ش��رك��ات 

على  احل�شول  اإمكانية  ان  يعني  ما  باملئة، 

قبل  حتى  �شعوبة  اأك��رث  اأ�شبحت  وظيفة 

زيادة احلد االأدنى ل�أجور.

وقال املنتدى اإن املعايري امل�شتخدمة يف 

اأن تكون على  امل�شتقبلية يجب  التعدي�ت 

وامل�شتوى  املعي�شة،  تكلفة  ح�شاب  اأ���ش��ا���ش 

ال����ع����ام احل������ايل ل������أج�����ور، واالإن���ت���اج���ي���ة، 

وال��ق��درة  التوظيف،  م�شتوى  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

املالية  وال��ق��درة  االقت�شادية،  التناف�شية 

للموؤ�ش�شات.

يف  ت��راج��ع��اً  ���ش��ي�����ش��ه��د  االأردن  اأن  وب���ني 

م���ع���دل من����و ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي االإج����م����ايل 

احلايل،  العام  يف  باملئة   5 بن�شبة  احلقيقي 

متوقعا اأن ال يكون النمو االقت�شادي قوًيا 

2021 و2022 الإح��داث  مبا يكفي يف عامي 

ت����اأث����ري يف م����ع����دالت ال���ب���ط���ال���ة امل��رت��ف��ع��ة 

واملتزايدة.

اأو����ش���ح���ت ال���ورق���ة  ويف ه����ذا ال�������ش���ي���اق، 

البطالة  اأن معدالت  املنتدى  ال�شادرة عن 

ب�شكل  مرتفعة  باململكة  ال�شباب  فئة  بني 

7ر٣9 باملئة خ�ل  ا�شتثنائي، وارتفعت من 

باملئة   45 اإىل   2019 الربع االأخري من عام 

2020، وذلك  الثالث من عام  الربع  خ�ل 

20 و24 ع��اًم��ا،  ب��ني ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ب��ني 

مرجحا اأن تزداد هذه الن�شبة خ�ل الربع 

االأخري من العام.

االأج��ر  متو�شط  اأن  ال��ورق��ة  واأو���ش��ح��ت 

اإلزاميا  املوؤمن عليهم  ال�شهري ل�أردنيني 

دي��ن��ارا   545 و   ،5٣4 و   ،524 و   ،514 ب��ل��غ 

خ�ل االأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 

االأج��ر  متو�شط  ارت��ف��ع  اأي  ال��ت��وايل،  ع��ل��ى 

الفرتة  دنانري خ�ل   10 ال�شهري مبقدار 

2015-2018 لكل عام.

االأج�����ر  م���ت���و����ش���ط  اأن  امل���ن���ت���دى  وب�����ني 

 555 2019 و2020 ي�شاوي  ال�شهري لعامي 

و565 دينارا على التوايل، متوقعا اأن يبلغ 

يف  دي���ن���اراً   575 ال�����ش��ه��ري  االأج���ر  متو�شط 

االأدنى  اأن زيادة احلد  2021، ما يعني  عام 

دي��ن��ارا يف عام   260 اإىل   220 م��ن  ل���أج��ور 

2021 �شتعادل 45 باملئة من متو�شط االأجر 

ال�����ش��ه��ري االإج���م���ايل ل����أردن���ي���ني امل��وؤم��ن 

اجتماعيا. عليهم 

وج��ود  اإىل  امل��ن��ت��دى  اأ���ش��ار  ال�شياق،  ويف 

االأدنى ل�أجور  اخت�فات كبرية يف احلد 

بني  االإج���م���ايل  االأج����ر  مل��ت��و���ش��ط  بالن�شبة 

قاعدة  اإىل  ا�شتناداً  االقت�شادات  خمتلف 

التعاون  ملنظمة  التابعة  التوظيف  بيانات 

اأن ه��ذه  االق��ت�����ش��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا 

نيوزيلندا،  يف  باملئة  2ر56  ت�شاوي  الن�شبة 

امل���ت���ح���دة  ال������والي������ات  يف  ب���امل���ئ���ة  و٣ر22 

االأمريكية.

ولفت اإىل اأن الن�شبة يف االأردن 45 باملئة 

تعد قريبة من معدل جميع الدول امل�شار 

ال��ي��ه��ا يف ال��ت��ق��ري��ر وه���ي اأع��ل��ى م��ن بع�ش 

البلدان مثل الواليات املتحدة االأمريكية، 

واليابان،  واإ�شتونيا،  واليونان،  واإيرلندا، 

وهولندا.

امل��ف��اج��ئ��ة  ال����زي����ادة  اأن  امل���ن���ت���دى  واأك�����د 

بن�شبة 2ر18 باملئة من 220 دينارا اإىل 260 

دي��ن��ارا، ق��د ت��ك��ون ���ش��ارة ب��ف��ر���ش ح�شول 

اإي��ج��اد  يف  االأردن��ي��ني  ال�شباب  م��ن  الكثري 

اإىل  ت���وؤدي  ق��د  كما  منا�شبة،  عمل  ف��ر���ش 

ما  الر�شمي،  غ��ري  االقت�شاد  حجم  زي��ادة 

وتبعاته  امل��و���ش��وع  درا���ش��ة  اإع����ادة  يقت�شي 

ع��ل��ى ال���ق���ط���اع���ات ك���اف���ة وال���ب���اح���ث���ني عن 

العمل.

ال����ذي����ن  االأ������ش�����خ�����ا������ش  اأن  واأو��������ش�������ح 

���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��دون م���ن زي�����ادة احل����د االأدن�����ى 

الرواتب  اأ�شحاب  العاملون  هم  ل�أجور، 

القريبة من احلد االأدنى ل�أجور.

النظر  اإىل ���ش��رورة  ال��درا���ش��ة  واأ���ش��ارت 

ل��ل��و���ش��ع االق���ت�������ش���ادي ال���ع���ام وال���ظ���روف 

القرارات  من  النوع  هذا  بتنفيذ  املحيطة 

ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا زي���ادة ال��ك��ل��ف يف ال��وق��ت 

االأن�شطة  من  العديد  فيه  تنح�شر  ال��ذي 

اأ�شواقها. وتخ�شر 

�النباط- عمان

ت�����ش��ل��م��ت م��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام ام�����ش 

واالآليات  االأج��ه��زة  من  جمموعة  االثنني، 

وامل���ع���دات ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة م��ق��دم��ة من 

االأملانية. احلكومة 

وق��������ال م����دي����ر االأم���������ن ال�����ع�����ام ال����ل����واء 

ال����رك����ن ح�����ش��ني احل�����وامت�����ة خ������ل ح��ف��ل 

اإن  الن�شائية،  ال�شرطة  اإدارة  يف  الت�شليم 

ه���ذه امل��ع��دات ت��اأت��ي يف اإط����ار ال��ت��ع��اون بني 

للع�قات  وانعكا�شاً  ال�شديقني،  البلدين 

وال�شعي  لعقود،  واملمتدة  بينهما  القائمة 

ال���ش��ت��م��راره��ا وت��ع��زي��ز اآف���اق���ه���ا خ��ا���ش��ة يف 

امل���ج���االت واالأم���ن���ي���ة ال�����ش��رط��ي��ة. واأع����رب 

االأملاين  ال�شفري  بح�شور  احلوامتة  اللواء 

ب��رين��ه��ارد ك��ام��ب��م��ان، ع��ن �شكره  يف ع��م��ان 

بدعم  الدائم  والتزامها  االأملانية  للحكومة 

اأهمية  اإىل  جهود مكافحة اجلرمية، الفتاً 

وال�شلم،  االأم���ن  لتعزيز  ال���دويل  ال��ت��ع��اون 

ال���ع���امل.  دول  يف  اجل����رمي����ة  م����ن  واحل������د 

الع�قة  عمق  اإىل  االأمل��اين  ال�شفري  واأ���ش��ار 

حر�ش  م��وؤك��دا  ال�شديقني،  البلدين  ب��ني 

احل���ك���وم���ة االأمل���ان���ي���ة ع���ل���ى رف����ع م�����ش��ت��وى 

التعاون والتن�شيق مع مديرية االأمن العام 

الفنية  ال���ق���درات  ب��ن��اء  ودع��م��ه��ا يف جم���ال 

التكنولوجيا احلديثة. والتقنية وتوفري 

واأ�����ش����اد ال�����ش��ف��ري ك��ام��ب��م��ان ب��امل�����ش��ت��وى 

امل���ت���م���ي���ز ال�������ذي و����ش���ل���ت ال����ي����ه م���دي���ري���ة 

اجلرمية  مكافحة  جم��ال  يف  ال��ع��ام  االأم���ن 

اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  مرتكبيها،  وم���ح��ق��ة 

االأمن����ي����ة واالإن�������ش���ان���ي���ة ب���اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري 

العاملية.

وا����ش���ت���م���ل���ت امل������ع������دات امل����ق����دم����ة م��ن 

احل��ك��وم��ة االأمل��ان��ي��ة ع��ل��ى م��ع��دات خا�شة 

مب���������ش����ارح اجل�����رمي�����ة وم������ع������دات ط��ب��ي��ة 

اللغات. و�شرطية، وخمتربات لتعليم 
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ب��ح��ث امل��ك��ت��ب ال����دائ����م مل��ج��ل�����ش االأع���ي���ان 

الفايز، خ�ل  املجل�ش في�شل  رئي�ش  برئا�شة 

اج���ت���م���اع ام�������ش االث����ن����ني، اآل����ي����ات ال��ع��م��ل يف 

املقبلة.  للمرحلة  املجل�ش 

واك����د ال��ف��اي��ز، ب��ح�����ش��ور روؤ����ش���اء ال��ل��ج��ان 

ت���رج���م���ة  اأه����م����ي����ة  امل���ج���ل�������ش،  ال����دائ����م����ة يف 

التوجيهات امللكية ال�شامية يف خطبة العر�ش 

غري  ال��دورة  اعمال  بها  ج�لته  افتتح  التي 

العادية ملجل�ش االمة.

وا�شار رئي�ش املجل�ش عقب االجتماع، اإىل 

التوافق على و�شع ا�شرتاتيجية �شاملة حول 

قبل  من  تنفيذها  على  للعمل  املجل�ش  روؤي��ة 

اللجان الدائمة وباإ�شراف مبا�شر من املكتب 

ال��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف  ح���ول  للمجل�ش  ال���دائ���م 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالق���ت�������ش���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�شحية، لي�شار اإىل رفعها ب�شكل تو�شيات 

ا���ش��ارت  ال��ت��ي  الت�شاركية  اط��ار  يف  للحكومة 

اجل  من  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  اليها 

ال��ع��م��ل م��ع��ا ب���روح ال��ف��ري��ق ال��واح��د ملواجهة 

جائحة كورونا وتداعياتها. واكد، اأن جمل�ش 

ومب�شوؤولية  ط��اق��ات��ه  بكل  �شيعمل  االأع��ي��ان 

الد�شتورية  ب��واج��ب��ات��ه  ال��ق��ي��ام  جلهة  عالية 

ظن  ح�شن  عند  ليكون  ال��وط��ن  يخدم  ومب��ا 

ج���ل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين، م�����ش��ريا اإىل 

حول  وم��ق��رتح��ات  روؤى  �شيقدم  املجل�ش  اأن 

كورونا  جائحة  واب��رزه��ا  املختلفة،  الق�شايا 

واآل����ي����ة ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه���ا، وك���ذل���ك م��ع��اجل��ة 

م�شكلتي الفقر والبطالة التي تعمقت يف ظل 

بتن�شيط  املتعلقة  للق�شايا  ا�شافة  اجلائحة، 

االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وج����ذب اال���ش��ت��ث��م��ارات. 

وح����ث ال��ف��اي��ز روؤ�����ش����اء ال��ل��ج��ان يف امل��ج��ل�����ش 

ابناء  مع  الدائم  والتوا�شل  االنخراط  على 

ملختلف  امليدانية  ال��زي��ارات  وتفعيل  املجتمع 

الق�شايا  اب���رز  ع��ل��ى  ال��وق��وف  بغية  امل��ن��اط��ق 

وال��ع��م��ل على  امل��واط��ن��ون  ي��ع��اين منها  ال��ت��ي 

وق��ال،  املعنية.  اجلهات  مع  بالتوا�شل  حلها 

ان االجتماع ناق�ش ورقة عمل قدمها النائب 

ال��دك��ت��ور  االأع���ي���ان  ل��رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  االأول 

وت�شورات  اأفكارا  فيها  عر�ش  املع�شر  رجائي 

االقت�شادية  الق�شايا  خمتلف  ح��ول  اأول��ي��ة 

العامة  وامل��ال��ي��ة  والتناف�شية  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

ببع�شها  ال��د���ش��ت��وري��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  وع����ق���ات 

امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  اإىل  ا����ش���اف���ة  ال��ب��ع�����ش، 

املواطنني. بحقوق 

وب���ني امل��ع�����ش��ر اه��م��ي��ة االن��ت��ق��ال م��ن ط��رح 

امل�����ش��ك���ت وال��ت��ح��دي��ات اإىل م��رح��ل��ة اي��ج��اد 

احل��ل��ول لها ب��ه��دف اخل���روج ب��ربن��ام��ج عمل 

ملتطلبات  ي�شتجيب  االأع���ي���ان  ملجل�ش  ق���وي 

املرحلة املقبلة وي�شكل ا�شافة نوعية للجهود 

الوطنية ويلبي طموحات وتوجيهات ج�لة 

امل���ل���ك. وب����ني ال���ف���اي���ز اأن�����ه ط��ل��ب م���ن جل��ان 

هذه  العمل  ورق��ة  ودرا���ش��ة  مناق�شة  املجل�ش 

اال�شرتاتيجية  و�شع  اإىل  ذل��ك  بعد  لي�شار 

امل��ج��ل�����ش يف خمتلف  ع��ل��ي��ه��ا  ���ش��ي��ع��م��ل  ال���ت���ي 

املجاالت.
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اع��ل��ن��ت ن��ق��اب��ة اأ���ش��ح��اب م��ك��ات��ب ت��اأج��ري 

للتحالف  ان�شمامها  ال�شياحية  ال�شيارات 

الوطني ملراقبة اداء احلكومة ، الذي دعت 

ال��ي��ه ج��م��اع��ة ع��م��ان حل�����وارات امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 

النقابة اهمية التحالف يف املراقبة  واكدت 

و امل�شاركة يف �شنع القرار، و اتخاذ موقف 

الوطنية  امل�شاكل  و  الق�شايا  م��ن  جماعي 

التي ت�شغل بال اجلميع.

وفدها  اج��ت��م��اع  خ���ل  النقابة  اك��دت  و 

ب��رئ��ا���ش��ة ن��ق��ي��ب��ه��ا ���ش��ال��ح ج���ل���وق  م���ع وف��د 

مقر  يف  امل�شتقبل  حل���وارات  ع��م��ان  جماعة 

ال��ع��م��ل لبناء   اجل��م��اع��ة، اه��م��ي��ة م��وا���ش��ل��ة 

اإط�������ار م����وح����د، ي�������ش���م   ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات 

اجتماعيا  و  اقت�شاديا  و  �شيا�شية  املجتمع 

حتى نتمكن من ا�شدار راأي واتخاذ موقف 

جماعي ميثل اجلميع؟ 

ول��ف��ت اىل ان ق��ط��اع ت��اأج��ري ال�����ش��ي��ارات 

ت�����ش��ررا،  ال��ق��ط��اع��ات  اك���رث  م��ن  ال�شياحية 

حكومية  ق����رارات  اإىل  احل��اج��ة  يعني  مم��ا 

ال��ق��ط��اع، الف��ت��ا اىل ان طلبات  الإن��ق��اذ ه��ذا 

ال��ق��ط��اع ل��ي�����ش��ت م��ن��ح��ة م���ن احل��ك��وم��ة بل 

ف��م��ا نطلبه ه��و منح   ، ه��و دوره���ا واج��ب��ه��ا 

ت�شمن  اإع��ف��اءات  ال�شيارات  تاأجري  مكاتب 

وا�شتدامتها. دميومتها 

ت��زي��د ب�شكل  ال��ق��ط��اع  ان خ�����ش��ائ��ر  وق���ال 

ك��ب��ري ن��ت��ي��ج��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، 

بعد  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   100 وال���ت���ي جت�����اوزت 

م�شي اكرث 6 اأ�شهر من �شل�شلة االإجراءات 

والتدابري االحرتازية ملنع انت�شار كورونا .

ق��ط��اع  ال���ع���ام���ل���ني يف  ع�����دد  ان  وك�������ش���ف 

ي�شل  ال�شياحية  ال�شيارات  تاأجري  مكاتب 

مكتبا،   240 يف  ي��ع��م��ل��ون  2400ع���ام���ل  اإىل 

يعملون  الذين  املياومة  عمال  ع��دد  ويبلغ 

ي�شل  كما  تقريبا،  عامل   2500 املكاتب  مع 

األف   12600 اإىل  ال�شياحية  ال�شيارات  عدد 

�شيارًة.

وا�����ش����اف ان م��ع��ظ��م م��وظ��ف��ي م��ك��ات��ب 

م�شمولون   ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال�����ش��ي��ارات  ت��اأج��ري 

ال��ق��ط��اع  اأن  ب��ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي، ك��م��ا 

م�شمولني  غ��ري  مياومة  عمال  فيه  يعمل 

على  ويعتمدون  اأ�شرهم  يعيلون  بال�شمان 

العمل يف املكاتب كم�شدر رزق رئي�شي لهم.

املتمثلة  وااللتزامات  التكاليف  ان  واكد 

مكاتب  وال�شرائب  والتاأمني  بالرتخي�ش 

باغ�ق  تهدد  ال�شياحّية.  ال�شيارات  تاأجري 

يتفاجاأ  لن  القطاع  ان  اىل  املكاتب، م�شريا 

اأ����ش���ح���اب  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ���ش��ج��ن  مت  اإذا 

ت�شديد  على  قدرتهم  ع��دم  ب�شبب  املكاتب 

هذه االلتزامات، كما اأّن القطاع يعاين من 

اجلائحة  نتائجها  ك�شفت  قدمية  اإ�شكالية 

امل��رج��ع��ي��ات، مطالبا  ت��ع��ّدد  اإ���ش��ك��ال��ي��ة  وه��ي 

ب��رب��ط ق��ط��اع ال�����ش��ي��ارات ال�����ش��ي��اح��ة ب���وزار 

النقل ال�شياحة ولي�ش بهيئة 

40% من مكاتب  وتوقع جّلوق، ان يغادر 

تاأجري ال�شيارات  ال�شوق املحلّية مع نهاية 

املكاتب   %70 اأن  اإىل  م�شرًيا  احل��ايل،  العام 

ت��ع��اين م��ن ت��راك��م ال��دي��ن وال��ف��وائ��د على 

االأق�������ش���اط ال�����ش��ه��ري��ة امل�����ش��ت��ح��ق��ة ل��ل��ب��ن��وك 

و�شركات الت�شهي�ت، فيما 95% من املكاتب 

الذي  التمويلي  الربنامج  من  ت�شتفد  مل 

مليون   500 بقيمة  املركزي  البنك  اأ�شدره 

واملتو�شطة. ال�شغرية  لل�شركات  دينار 

ت���ع���ق���د  ال�������ب�������ن�������وك  ان  اىل  ول�������ف�������ت 

ال��ق��ر���ش  ����ش���روط ال���ق���رو����ش، وال مت���ن���ح 

ل��ل��م��ك��ت��ب، الأن����ه م��ت��ع��رث م���ع ان امل��ك��ت��ب مل 

اإال الأن���ه  ال���ق���ر����ش  ي��ط��ل��ب وي���ت���ق���دم ع��ل��ى 

متعرث ا�ش�.

وط���ال���ب ب��ت��خ��ف��ي�����ش ���ش��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات 

من  ب���دال   %8 اإىل  امل��ك��ات��ب  ع��ل��ى  امل�شتحقة 

ال�شياحّية  ال��ق��ط��اع��ات  ببع�ش  اأ���ش��وة   %16

امل��ت�����ش��ررة م���ن ت���داع���ي���ات اأزم������ة ك���ورون���ا، 

وت��خ��ف��ي�����ش ر����ش���وم ت��رخ��ي�����ش ال�����ش��ي��ارات 

وتاأمينها، الأن معظمها متوقف عن العمل.

 ورشة تدريبية في إربد بعنوان 
»سيادة القانون ضمانتنا«

 الزيود: »خالف« الحكومة مع مصفاة 
البترول قد ينهي خدمات 10 اآلف عامل 

 األردن يشارك بأعمال الدورة الثانية 
للمجلس العربي للسكان والتنمية

 منتدى االستراتيجيات يوصي بدراسة األبعاد المترتبة على زيادة الحد األدنى لألجور

 األمن العام تتسلم معدات حديثة للشرطة النسائية والمختبرات واألدلة الجرمية

مائة مليون دينار خسائر القطاع 

نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية تنظم إلى التحالف الوطني لمراقبة أداء الحكومة 

 األعيان يناقش آليات عمله في المرحلة المقبلة
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ال��ب��وت��ا���س  ���ش��رك��ة  اإدارة  جمل�س  ان��ت��خ��ب 

وزارة  ممثل  الإث��ن��ن  ام�س  �شباح  العربية 

املهند�س  معايل  الإدارة،  جمل�س  يف  املالية 

�شحادة اأبو هديب رئي�شاً للمجل�س يف دورته 

احل��ال��ي��ة، خ��ل��ف��اً مل��ع��ايل ج��م��ال ال�����ش��راي��رة 

الذي مت تعيينه ع�شواً يف جمل�س الأعيان.

بت�شمية  قامت  ق��د  املالية  وزارة  وك��ان��ت 

جمل�س  يف  لها  ممثال  هديب  اأب��و  املهند�س 

ادارة ال�شركة اعتباراً من 2020/12/18

وي��ح��م��ل امل��ه��ن��د���س اأب�����و ه���دي���ب، درج���ة 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ه��ن��د���ش��ة امل��دن��ي��ة من 

جامعة تك�شا�س الأمريكية، وخالل م�شريته 

الهامة  املنا�شب  من  العديد  تقّلد  املهنية 

ال�شاد�س  الأعيان  اأبرزها، ع�شواً يف جمل�س 

البلدية خالل  لل�شوؤون  ووزيراً  والع�شرون، 

الفرتة من 2007- 2009، كما �شغل من�شب 

م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة الإ���ش��ك��ان وال��ت��ط��وي��ر 

احل�شري، ومدير عام �شلطة اإقليم البرتا/ 

عام  اأمن  وم�شاعد  الإدارة،  ملجل�س  ورئي�شاً 

اأمانة  عطاءات  ومدير  التخطيط،  ل�شوؤون 

الأعلى  التنظيم  جمل�س  يف  وع�شو  ع��ّم��ان، 

العطاءات  جلنة  وع�شو  البلديات،  ل���وزارة 

هيئة  وع�شو  الأ�شغال،  وزارة  يف  احلكومية 

ال�شمان   / الوطنية  ال�شركة  يف  امل��دي��ري��ن 

اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ون��ائ��ب  الج��ت��م��اع��ي، 

اإعادة الرهن العقاري، ونائب رئي�س  �شركة 

لتنمية  الها�شمي  ال�شندوق  اأمناء  جمل�س 

البادية.

و�شام  على  حا�شل  هديب  اأبو  واملهند�س 

ال�شتقالل من الدرجة الأوىل.

االنباط - عمان

 اأ���ش��در امل��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق الإن�����ش��ان 

ام�����س الث���ن���ن، ت��ق��ري��ره ال�����ش��ن��وي ال�����ش��اد���س 

لعام  الأردن  يف  الإن�شان  حقوق  حلالة  ع�شر، 

.2019

الدكتور  املركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  وقال 

ال�شوء  �شلط  ال��ت��ق��ري��ر  اإن  ال��غ��راي��ب��ة،  رح��ي��ل 

ع��ل��ى م���واط���ن اخل��ل��ل وال��ت��ق��دم ب�����ش��ك��ل دق��ي��ق 

من  الت�شريعات  ر�شد  على  مرتكزا  وم��وث��ق، 

منظار حقوقي ود�شتوري.

التحرير  هيئة  اأع�����ش��اء  بح�شور  واأ���ش��اف 

والأب  العرموطي  الدين  العام عالء  املفو�س 

التقرير يحوي ثالثة حماور  اأن  نبيل حداد، 

رئ��ي�����ش��ة، ه���ي احل���ق���وق امل��دن��ي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

احلقوق القت�شادية والثقافية والجتماعية، 

وحقوق الفئات الأكرث حاجة للحماية.

ال�����ش��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  اأه���م���ي���ة  اأن  واأو�����ش����ح 

واجلهات  ال��ق��رار  اأ�شحاب  م�شاعدة  يف  تكمن 

التنفيذية، واأجهزة اإنفاذ القانون على تطوير 

اآل���ي���ات ال��ع��م��ل مب���ا ي��خ��دم امل���واط���ن وي��ح��ف��ظ 

ك��رام��ت��ه يف ظ��ل ���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون، ب��الإ���ش��اف��ة 

ال��ن��ه��و���س اجل��م��ع��ي مب�����ش��ت��وى احل��ق��وق  اإىل 

التعاون والتكامل بين  واحلريات من خالل 

املعنية. املوؤ�ش�شات  جميع 

اأدوات  اإح������دى  ي���ع���د  ال���ت���ق���ري���ر  اأن  وب����ن 

الت�شريعي  ال�شعيد  على  والتقومي  التقييم 

على  يعتمد  املركز  اأن  اإىل  لفتا  والتنفيذي، 

املوؤ�ش�شات  واأداء  اأدائ���ه  ت��ق��ومي  يف  عن�شرين 

ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق الإن�������ش���ان، ه��م��ا ال��ت��ق��ي��ي��م 

امل��ع��ي��اري ال����ذي ي��ت��م ع��ل��ى اأ���ش��ا���س ال��ق��وان��ن 

ا�شتجابتها  وم��دى  املوؤ�ش�شات  لهذه  املن�شئة 

مل���ب���ادئ الإع�����الن ال��ع��امل��ي حل��ق��وق الإن�����ش��ان، 

م��ن خالل  امل��م��ار���ش��ات  تقييم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ال��ت��ق��اري��ر وال��ت��ح��ل��ي��الت ال��ت��ي ت��ع��ك�����س م��دى 

ف��ع��ال��ي��ة امل��وؤ���ش�����ش��ات وق���درت���ه���ا ع��ل��ى ح��م��اي��ة 

ح��ق��وق الإن�������ش���ان. وع���ر����س ال��غ��راي��ب��ة لأب���رز 

املدنية  ال��ت��ق��ري��ر يف جم���ال احل��ق��وق  حم���اور 

وح��ري��ات  الإداري  ك��ال��ت��وق��ي��ف  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

الإلكرتونية  اجل��رائ��م  منع  وق��ان��ون  التعبري 

اأ���ش��رار ووث��ائ��ق ال��دول��ة ومقرتحات  وق��ان��ون 

الأح�������زاب ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وق���وان���ن اجل��م��ع��ي��ات 

القت�شادية  واحلقوق  والنتخابات،  العامة 

والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واأب����رزه����ا ال��ف��ق��ر 

وال����ب����ط����ال����ة، وح����ق����وق ال���ع���م���ال الأردن�����ي�����ن 

والأجانب، وحق ال�شحة، وحقوق الأ�شخا�س 

ذوي الإعاقة.

ون��������وه ب��������اأن ال����ت����ق����ري����ر ي����ع����ال����ج ك�����ل ح��ق 

م���ن احل���ق���وق ع��ل��ى ح�����دة، وي���ع���ر����س ال�����ش��ن��د 

م��الءم��ت��ه  وم�����دى  ل���ه  الأردين  ال��ت�����ش��ري��ع��ي 

ل��ل��م��ع��اي��ري ال����دول����ي����ة، ك���م���ا ي�����ش��م��ل حت��ل��ي��ال 

التي  امل�شاعدة  وطلبات  لل�شكاوى  اإح�شائيا 

تلقاها املركز خالل العام املا�شي. ودعا لفتح 

احلكومية  اجلهات  مع  ومتوا�شل  بناء  حوار 

امل��ع��ن��ي��ة، ل��الرت��ق��اء مب��ج��ال ح��ق��وق الإن�����ش��ان 

واحل�����ري�����ات، ودرا�����ش����ة ت���و����ش���ي���ات امل����رك����ز يف 

منظور  زمني  مدى  �شمن  ال�شنوية  تقاريره 

وواقعي. 

االنباط-عمان

العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي����ر  اأك����د 

الدكتور حممد اأبو قدي�س، ام�س الثنن، حر�س 

العرب  الطلبة  �شوؤون  ال���وزارة على متابعة جميع 

الدار�شن يف اجلامعات الأردنية، ب�شفتهم �شفراء 

لالأردن بعد تخرجهم.

اأب������و ق���دي�������س يف ل���ق���ائ���ه م����ع جمل�س  واأ������ش�����ار 

اإىل  ال���ع���رب،  الثقافين  وامل��ل��ح��ق��ن  امل�شت�شارين 

�شعي ال��وزارة ملتابعة جميع ق�شايا الطلبة العرب 

يف اجلامعات الأردنية، وزيادة اأعدادهم من خالل 

تطوير ال�شيا�شات العامة لقبول الطلبة الوافدين، 

ال�شنوات  يف  اجليدة  املمار�شات  تعزيز  اإىل  اإ�شافًة 

اأثناء  تواجههم  التي  ال�شعوبات  وتذليل  ال�شابقة 

درا�شتهم يف اجلامعات الأردنية. وقال اإن اجلامعات 

الأردنية ت�شعى للتميز من خالل طرح تخ�ش�شات 

وبرامج درا�شية مطلوبة يف �شوق العمل الإقليمي 

العاملية  امل��ع��اي��ري  تطبيق  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  وال��ع��امل��ي، 

الالزمة لتح�شن جودة خمرجات التعليم العايل 

النهائية  ال��ق��رارات  اإىل  ال��وزي��ر  وتطرق  الأردين. 

مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اآل��ي��ة عقد 

الأول من  الدرا�شي  النهائية للف�شل  المتحانات 

العام اجلامعي 2020 / 2021 والتي جاءت بهدف 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �شحة و���ش��الم��ة ال��ط��ل��ب��ة يف ظل 

اإ�شافًة  اململكة  يف  حالياً  ال�شائد  الوبائي  الو�شع 

اإىل املحافظة على م�شتقبل الطلبة بعد تخرجهم. 

واأك��د �شرورة تنفيذ ال��روؤى امللكية ال�شامية فيما 

ج��زءا  وجعله  الإل���ك���رتوين  التعليم  ب��دم��ج  يتعلق 

التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  م���ن 

العايل وحتويل التحدي الذي واجهته اجلامعات 

الأردن����ي����ة اإىل ف��ر���س جن���اح وان��ط��الق��ة ج��دي��دة 

جمل�س  ق����رارات  اآخ���ر  وا�شتعر�س  امل�شتقبل،  اإىل 

التعليم العايل املتعلقة بتطوير اخلطط والربامج 

الدرا�شية يف اجلامعات الأردنية، وت�شكيل املجل�س 

النظر يف  اإع��ادة  للجنة متخ�ش�شة تكون مهمتها 

متطلبات اجلامعات وو�شع الإطار العام لتطويرها 

العمل  �شوق  يتواءم مع متطلبات  وت�شمينها مبا 

واملهارات املطلوبة، مثل الريادة والبتكار، واملهارات 

الإداري�����ة، وم��ه��ارات اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة، وم��ه��ارات 

امللحق  واأث���ن���ى  املجتمعية.  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 

امل�شت�شارين  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ك��وي��ت��ي/  ال��ث��ق��ايف 

وامللحقن الثقافين العرب الدكتور بدر املطريي 

يف  الأردن��ي��ة  للجامعات  ال�شريعة  ال�شتجابة  على 

النتقال من التعليم الوجاهي يف احلرم اجلامعي 

اإىل التعليم الإلكرتوين.

وعر�س اأع�شاء جمل�س امل�شت�شارين وامللحقن 

تهم  ال��ت��ي  الق�شايا  م��ن  ل��ع��دد  ال��ع��رب  الثقافين 

العقبات  وج��م��ي��ع  ال��درا���ش��ي��ة  و���ش��وؤون��ه��م  طلبتهم 

درا�شتهم  ف��رتة  خ��الل  تواجههم  التي  وامل�شاعب 

واإقامتهم يف الأردن، واملتعلقة بال�شوؤون الدرا�شية 

والأكادميية ومعايري واأ�ش�س المتحانات والإقامة 

لطلبة بع�س الدول، اإ�شافًة اإىل عدد من الق�شايا 

اجلامعات  يف  الدار�شن  العرب  الطلبة  تهم  التي 

الأردنية، موؤكدين اعتزازهم بخريجي اجلامعات 

الأردنية ومتيزهم يف جميع املجالت.

ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء، اأك���د ال��وزي��ر اأب���و قدي�س اأن 

املعنين يف الوزارة �شيتابعون جميع الق�شايا التي 

ي�شهم يف حتقيق  ال��ل��ق��اء مب���ا  ج���رى ط��رح��ه��ا يف 

اأع���داد  زي���ادة  يف  وي�شهم  ال��ع��رب  الطلبة  م�شلحة 

امللتحقن منهم باجلامعات الأردنية.

االنباط-عمان

امل�شتقبل  حل����وارات  ع��م��ان  جماعة  ا�شت�شافت 

رئي�س نقابة مكاتب تاأجري ال�شيارات �شالح جلوقة، 

وممثلن عن القطاع.

وذك����رت اجل��م��اع��ة يف ب��ي��ان ام�����س الث���ن���ن، ان 

جلوقة قدر خ�شائر القطاع ب�شبب جائحة كورونا 

توقف  بعد  دي��ن��ار،  مليون   100 ب��ح��وايل  امل�شتجد 

ال��ق��ط��اع لأ���ش��ه��ر نتيجة الإج��������راءات وال��ت��داب��ري 

الحرتازية ملنع انت�شار فريو�س كورونا وحمددات 

ال�شفر وال�شياحة.

�شريبة  بتخفي�س  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����س  وط���ال���ب 

بدل  باملئة،   8 اإىل  املكاتب  امل�شتحقة على  املبيعات 

ال�شياحية  القطاعات  ببع�س  اأ�شوة  باملئة،   16 من 

ر�شوم  وتخفي�س  ك��ورون��ا،  تداعيات  من  املت�شررة 

ترخي�س ال�شيارات وتاأمينها، لتوقف معظمها عن 

العمل.

واأك�����د مم��ث��ل��و ال��ن��ق��اب��ة خ���الل ال��ل��ق��اء، اأه��م��ي��ة 

جميع  ي�شم  م��وح��د،  اإط���ار  لبناء  العمل  موا�شلة 

م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع لإ�����ش����دار ت��و���ش��ي��ات حت���د من 

تداعيات اجلائحة على خمتلف جوانب احلياة.

قطاع  يف  العاملن  ع��دد  اأن  اإىل  جلوقة  ولفت 

مكاتب تاأجري ال�شيارات ال�شياحية ي�شل اإىل 2400 

عامل يف 240 مكتبا، فيما يبلغ عدد عمال املياومة 

الذين يعملون مع املكاتب 2500 عامل تقريبا، كما 

ي�شل عدد ال�شيارات ال�شياحية اإىل 12600 �شيارة.

املتمثلة  والل���ت���زام���ات  التكاليف  ان  وا����ش���اف 

تاأجري  مكاتب  و���ش��رائ��ب  وال��ت��اأم��ن  بالرتخي�س 

ال�شيارات ال�شياحّية تهدد باإغالق املكاتب، متوقعا 

م��غ��ادرة 40 ب��امل��ئ��ة م��ن م��ك��ات��ب ت��اأج��ري ال�����ش��ي��ارات 

ال�شوق املحلية مع نهاية العام احلايل.

من  باملئة   70 ح���وايل  ان  النقابة  رئي�س  وق���ال 

امل��ك��ات��ب ت��ع��اين م��ن ت��راك��م ال��دي��ن وال��ف��وائ��د على 

و�شركات  للبنوك  امل�شتحقة  ال�شهرية  الأق�����ش��اط 

الت�شهيالت، فيما مل ت�شتفد حوايل 95 باملئة من 

اأ���ش��دره  امل��ك��ات��ب م��ن ال��ربن��ام��ج التمويلي ال���ذي 

البنك املركزي بقيمة 500 مليون دينار لل�شركات 

ال�شغرية واملتو�شطة.

 االنباط -حممود عبيدات

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة ارب����د الأه��ل��ي��ة م��ذك��رة تفاهم 

الدميقراطية  للتنمية  العربي  العامل  مركز  مع 

مفاهيم  وتنمية  برت�شيخ  املعني  الإن�شان  وحقوق 

الدميقراطية وحقوق الإن�شان والتنمية امل�شتدامة.

وتهدف التفاقية التي وقعها الأ�شتاذ الدكتور 

احمد اخل�شاونة  رئي�س اجلامعة والدكتور �شمري 

اجلراح م�شت�شار املركز اإىل ت�شهيل اإجراءات تنفيذ 

اإىل  �شمانتنا” ال��ه��ادف  القانون  “�شيادة  م�شروع 

حت�شن معرفة ال�شباب واأف��راد املجتمع مبفاهيم 

�شيادة القانون، وبناء مهاراتهم املدنية، ومتكينهم 

�شيادة  ثقافة  تعزيز  عملية  يف  للم�شاركة  بالثقة 

القانون يف الأردن. والذي بدوره �شيبني ال�شباب، 

لتدريب  خ�شعوا  م��درب��ن  م��ن  يتعلمون  ال��ذي��ن 

متخ�ش�س، معارف ومهارات ومواقف نقدية حول 

�شيادة القانون و�شي�شاعدون يف تعزيز ثقافة �شيادة 

الهدف  وه���ذا  اململكة،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال��ق��ان��ون 

ال�شامي ي��ت��واءم م��ع روؤي���ة ج��الل��ة امل��ل��ك عبد اهلل 

الثاين املعظم للبالد.

القانوين  امل�شت�شار  التفاقية  توقيع  وح�شر 

للرئي�س الدكتور �شامد الدراو�شة والدكتور هيثم 

الطعاين واملهند�س ب�شار ام��ن  من مركز العامل 

العربي .

االنباط-عمان

ال��دك��ت��ور تي�شري  ال��رتب��ي��ة والتعليم  اأك���د وزي���ر   

اأي قرار  اتخاذ  اأو  انه مل تتم مناق�شة  النعيمي، 

ال��وج��اه��ي يف  للتعليم  ال��ع��ودة  ب�����ش��اأن  الآن  حتى 

هذا  وان احلديث عن  الثاين،  الدرا�شي  الف�شل 

المر �شابق لأوانه، حيث ما زال نحو �شهر ون�شف 

يف�شلنا عن بداية الف�شل.

ام�س  ت�شريحات  يف  النعيمي  الدكتور  وق��ال 

الث��ن��ن، اإن ق���رار ال��ع��ودة للتعليم ال��وج��اه��ي يف 

املدار�س، ما زال مرهونا با�شتقرار الو�شع الوبائي 

اىل احلد الذي ي�شمح بهذه العودة حماية للطلبة 

والكوادر التعليمية والإدارية واملجتمع، مبينا اأن 

العودة �شتكون بالتدرج ووفق بروتوكول �شحي يف 

حال �شمح الو�شع الوبائي بذلك.

ان��ه مل يتم احلديث عن اي ت�شور  واأو���ش��ح، 

اأو �شيناريو مع جلنة الوبئة ب�شاأن �شيناريوهات 

وانه  ال��ث��اين،  للف�شل  الوجاهي  للتعليم  ال��ع��ودة 

مل ي�شدر عن ال��وزارة اأي ت�شريح او تلميح بهذا 

ال�شاأن.

املحلي
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مبا ان ظهور كورونا كان هزة مفاجئة للعامل. عجز العلم عن تقييمها بال�شكل ال�شحيح يف البدايه. 

هل هي نتيجة تطور طبيعي ام نتيجة تطوير خمربي )عمدا او خطا(...ومبا ان التهمه توجهت 

لل�شن م�شدر الوباء فانها عملت بوا�شطة اجهزتها العالميه واملوؤ�ش�شات ال�شريكه لها يف الغرب 

للت�شوي�س اكرب ما ميكن واظهار ان الفايرو�س” “موؤامره غربية” او ان “الغرب زرعوه “وغري ذلك 

من حكايات بخلفيات اديولوجيه.وو كما ان ال�شركات الكربى والحزاب اليمينيه) و من اق�شى الي�شار( 

واملنظمات والعالم امللحق بها �شاهمت يف حملة الت�شوي�س والت�شكيك  وال�شتخفاف بالفايرو�س بن�شج 

مئات الق�ش�س وال��رواي��ات معتمدين على مبداأ” ن�شف احلقيقه” لنه هكذا تكون الدعاية نافذه 

اكرث مما لو كانت كذبة خال�شة وكبريه..ال�شركات الكربى يهمها عدم توقف حركة وت�شخم املال 

وال�شتهالك..و من جهة اخرى ت�شتطيع التحكم اكرث يف القت�شاد واحلياه. لذلك يت�شدى مرتزقة 

تلك الدوائر لن�شج الق�ش�س والروايات وبل “ التنبوؤات” احللمنتي�شيه . والعامه التي ا�شيبت ا�شال 

بالذعر ب�شبب الوباء “ الغريب” جاهزه لت�شديق كل �شيء. وال�شك يف كل �شيء.. ولكن ال�شابات 

والوفيات الكبريه اعادت الكثريين اىل جادة الت�شديق بان الفايرو�س حقيقي و خطري جدا..ويجب 

التعامل معه بحذر �شديد.. اما الن و بعد ان ت�شابقت املختربات العلمية لنتاج لقاح للفايرو�س ..عادت 

او ن�شطت موجة ال�شك و الت�شوي�س ذاتها مرة اخرى للت�شكيك باللقاح ذاته.. و جتري حملة ال�شاعات 

الغريبه والعجيبه ب�شان اللقاح.. مثل وجود “مادة �شامه” تقتل الكبار بعد فرتة معينه اىل وجود “ 

�شريحة” ت�شرق املعلومات او تتحكم اجلهة التي تعطي اللقاح بال�شخ�س املتلقي ووو.او ان اللقاح “ 

يبدل الهند�شه اجلينيه” لال�شخا�س فيتحولو اىل “كائنات غري ب�شرية” كليا او جزئيا او ان ا�شكالهم 

�شتتبدل و غري ذلك من ق�ش�س و خرافات تافهه. 

واحلقيقه ان مئات املختربات والف العلماء حول العامل  بحثوا وحللو واجتهدوا ليل نهار لي�شلوا 

اىل عالج لهذا املر�س اخلطري. فهم من

جماميع كبرية و �شخ�شيات علميه معتربة و حمرتمه ومعروفه و لي�شوا جمهولن يعملوا يف 

الظالم.

 pfizerفايزر جممع  مع  بالتعاون  تعمل  التي  �شركةBioNtekالملانيه  خمتربات  فمثال 

الف   22 فيها  ي�شتغل  دول  خم�س  يف  خمتربات  الملانيه  الطبية  ال�شركة  .لهذه  ال�شهري   المريكي 

اك�شفورد  وعلماء  نف�شها. وكذلك خمتربات  الكربى  فايزر  لفروع وخمتربات  ا�شافه  �شخ�س..هذا 

Zenica و Astra الذين تو�شلوا اىل لقاح اخر يعملو يدا بيد مع �شركتي ادويه كبريتن هما

الوروبيتن امل�شهورتن والذي يعمل بهما مئات العلماء و املخت�شن اي�شا هذا ا�شافة اىل الف العلماء 

الرو�س الذين ن�شقوا مع الف العلماء الهنود للتو�شل للقاح �شبوتنك5. واملهم هنا ال�شارة اي�شا ان 

هذه اللقاحات مرت بالتجارب ح�شب امل�شار العلمي ال�شحيح على  احليوانات اول  و من ثم على الب�شر 

يف ثالث مراحل قبل امل�شادقه عليها . �شحيح ان عملية البحث والخرتاع كانت �شريعة ن�شبيا (ع�شرة 

�شهور تقريبا( لكن هذل يعود اىل تطور تكنولوجيا البحث وكثافة عدد الباحثن.و لنعلم ان الهيئات 

املخت�شه للت�شريح لالدويه Ema الوربيه وFDAالمريكيه تتوخى الدقة املتناهيه للرتخي�س 

لي دواء او لقاح. واذا اخذنا بعن العتبار ان الدول الكربى- امريكا و رو�شيا وبريطانيا و املانيا- 

�شتعطي اللقاح اول لالطباء والع�شاكر فهل ميكن ان تخاطر هذه الدول باطبائها وجنودها ان مل 

تكن متاكده من �شالمة اللقاح؟.ولنامل ان تكون هذه الفعالية وال�شرعه يف اكت�شاف اللقاحات فاحتة 

لكت�شاف ادوية فعالة لالمرا�س الفتاكة الخرى .. لنامل ذلك.

واهلل من وراء الق�شد.

د. ياسين رواشده

لقاح كورونا

 وزير االشغال يشارك في اجتماع الدورة 37 لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب

 مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ينتخب المهندس شحادة أبو هديب رئيسًا

 الوطني لحقوق اإلنسان يصدر تقريره السنوي لعام 2019

 وزير التعليم العالي يبحث أوضاع الطلبة العرب في الجامعات

 جماعة عمان لحوارات المستقبل تستضيف 
ممثلي قطاع السيارات السياحية

 مذكرة تفاهم بين جامعة اربد األهلية ومركز 
العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق االنسان 

 وزير التربية: قرار العودة للتعليم الوجاهي 
للفصل الثاني مرهون باستقرار الوضع الوبائي

االنباط-عمان

الإ�شكان  موؤ�ش�شة  ادارة  جمل�س  رئي�س  ���ش��ارك 

وال��ت��ط��وي��ر احل�����ش��ري، وزي���ر الأ���ش��غ��ال العامة 

وال����ش���ك���ان امل��ه��ن��د���س ي��ح��ي��ى ال��ك�����ش��ب��ي، ام�����س 

ال���ش��ك��ان  وزراء  ملجل�س   37 ب���ال���دورة  الث��ن��ن، 

املرئي،  الت�شال  تقنية  عرب  العرب  والتعمري 

مب�شاركة 22 دولة عربية.

وذك��رت ال���وزارة يف بيان، ان الك�شبي ق��ال يف 

كلمة الأردن “اإننا نلتقي يف هذا التجمع العربي 

مع اأ�شقائنا وزراء ال�شكان والتعمري العرب يف 

اطار ال�شعي للعمل العربي املوحد، الذي نحن 

باأم�ّس احلاجة اإليه يف هذا الوقت احلرج، لدعم 

وتوجيه عملية التح�شر وامل�شاهمة يف حتقيق 

التنمية امل�شتدامة وتوحيد اجلهود فيما بيننا، 

لرفع الأعباء عن الدول قليلة املوارد لت�شتطيع 

املعي�شية  حياتهم  وحت�شن  مواطنيها  خدمة 

لبناء م�شتقبل اأكرث اإ�شراقا”.

واأ�شاف ان احلكومة الأردنية وجهت خالل 

يف  �شكنية  جتمعات  لإن�شاء  بالعمل   ،2019 ع��ام 

معظم حمافظات اململكة، بال�شراكة مع القطاع 

نهج  لتاأ�شي�س  ن��واة  ليكون  الإ���ش��ك��اين،  اخلا�س 

يتم  بحيث  الإ���ش��ك��ان��ي��ة،  للم�شاريع  تخطيطي 

العمراين  التخطيط  يف  والتعاي�س  التعامل 

م���ع امل���وق���ع ف��ي��زي��ائ��ي��ا واإن�������ش���ان���ي���ا، م���ن خ��الل 

الواقع اجلغرايف واملناخي للو�شول اىل  درا�شة 

يتناغم  وب�شكل  ونوعا،  كما  الأمثل  ال�شتخدام 

م��ع البيئة اجل��غ��راف��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة، وت��وف��ري 

اخل���دم���ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ب��ح��ي��ث ت��ك��ون جتمعات 

ح�����ش��ري��ة م�����ش��ت��دام��ة. ول��ف��ت ال���وزي���ر اإىل ان 

التحديات التي واجهت الأردن يف حتقيق اأهداف 

ال��دول��ي��ة  ال��ظ��روف  منها  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية 

والإق��ل��ي��م��ي��ة وح���ال���ة ع���دم ال���ش��ت��ق��رار يف دول 

اجلوار العربي، اإ�شافة اىل الأعداد الكبرية من 

الالجئن، وجائحة كورونا، ا�شتدعت م�شاعفة 

وزي��ادة التن�شيق والعمل الت�شاركي الفاعل بن 

خمتلف اجلهات الوطنية من قطاعات حكومية 

ل�شمان  امل���دين  املجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  وخ��ا���ش��ة 

اأوًل وانتهاًء مبعاجلة  �شالمة الو�شع ال�شحي 

القطاعات  خمتلف  على  ال�شلبية  ال��ت��اأث��ريات 

القت�شادية على خمتلف الفئات ال�شكانية.

اأه���داف  مل��وؤ���ش��رات  ال�شنوي  للتقرير  ووف��ق��اً 

اأ�شدرته  ال��ذي   2019 لعام  امل�شتدامة  التنمية 

الأمم املتحدة، فقد تقدم الأردن 10 درجات على 

موؤ�شرات التنمية امل�شتدامة للعام 2019 اإذ حل 

يف املرتبة 81 من بن 162 دولة �شملها التقرير، 

مقارنة مع املرتبة 91 يف العام الذي �شبقه.

واأظ���ه���ر ال��ت��ق��ري��ر ت��ق��دم الأردن و���ش��ريه يف 

الجت������اه ال�����ش��ح��ي��ح ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����الأه����داف 

والنظافة  النظيفة  باملياه  املت�شلة  امل�شتدامة 

ال�����ش��ح��ي��ة وال��ع��م��ل امل���ن���اخ���ي، واأظ����ه����ر ت��ق��دم��ا 

وال��رف��اه  اجل��ي��دة  ال�شحة  جم���ال  يف  متو�شطا 

والطاقة النظيفة وال�شناعة والبتكار والبنية 

التحتية.

الهائلة  للتحديات  اإن��ه نظراً  الك�شبي  وق��ال 

ال��ت��ي ت��واج��ه ق��ط��اع الإ���ش��ك��ان ح��ال��ي��اً يف الردن 

العربية  ال�شرتاتيجية  ركائز  لأه��م  وحتقيقا 

ال��ه��ادف��ة اىل ا����ش���الح ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال���ش��ك��ان��ي��ة 

الوطنية وبدعم من البنك الدويل، مت النتهاء 

الإ���ش��ك��ان عام  التقييمية لقطاع  ال��درا���ش��ة  م��ن 

2018 ، وتقدمي التو�شيات ذات ال�شلة.

اإ�شكان  نظام  تطوير  بهدف  ذل��ك  ان  وت��اب��ع 

وي��ل��ب��ي  الأردن  يف  ا���ش��ت��ج��اب��ة  واأك������رث  اأف�������ش���ل 

ال�����ش��ك��ان وتوجيه  ���ش��رائ��ح  اح��ت��ي��اج��ات خمتلف 

ل�شياغة  امل�شتقبلية  الإ���ش��ك��ان  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

�شيا�شة اإ�شكانية طويلة الأجل، وو�شع اخلطط 

ال���ت���ي ت���ق���ود اإىل ت��ن��م��ي��ة ح�����ش��ري��ة م�����ش��ت��دام��ة 

املوؤ�شرات  قاعدة  تطوير  خ��الل  من  ومتوازنة 

باملوؤ�شرات  بال�شرت�شاد  والإ�شكانية  احل�شرية 

املعتمدة لدى املر�شد احل�شري العاملي/ برنامج 

المم املتحدة م�شنفة ح�شب املحاور الأ�شا�شية 

لقطاع الإ�شكان.

من  بالتحرك  امل�شاركن  الك�شبي  وط��ال��ب 

خالل جهد جماعي لال�شتجابة ب�شكل مالئم 

فعالة  خطط  وو�شع  احلقيقية،  لالحتياجات 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه������داف ت��ن��م��وي��ة ل��دع��م 

حد  ع��ل��ى  وال��الج��ئ��ن  امل�شت�شيفة  املجتمعات 

�شواء مبنهجية تعتمد على ال�شراكة احلقيقية 

من  ك��ب��رية  لأع�����داد  ال��ك��رمي  العي�س  لتح�شن 

ابناء �شعبنا. وعرب عن �شكره للم�شاركن واىل 

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية - جمل�س 

ال��ع��رب ولربنامج  والتعمري  ال���ش��ك��ان  ال����وزراء 

الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية وكل من 

�شاهم يف اجناح هذه الفعالية العربية.

البلد  ه����ذا  الردن  يف  “نت�شرف  وا����ش���اف 

ع��رب  وزراء  كمجل�س  با�شت�شافتكم  ال��ط��ي��ب 

لالإ�شكان  ال��راب��ع  العربي  املنتدى  هام�س  على 

والتنمية امل�شتدامة للعام 2021 “.

و�شيقدم الردن ورقة نقا�شية بعنوان معاجلة 

يف  انت�شارها  م��ن  واحل���د  الع�شوائيات  م�شكلة 

الردن وذل���ك م��ن خ���الل م��دي��ر ع���ام موؤ�ش�شة 

جمانا  املهند�شة  احل�شري  والتطوير  ال�شكان 

العطيات يوم غد الثالثاء، �شمن اعمال موؤمتر 

ال�شكان العربي ال�شاد�س 2020 . 



املحلي

مت�شابهني  غري  وهم  النا�س..  من  الكثري  مع  التعامل  على  دائماً  احلياة  جتربنا 

نقّياُ..  ومنهم من يحمل قلباُ خبيثاً ومليئاً باحلقد  بالتاأكيد فمنهم من يحمل قلباً 

على  بهم  ثقة  دون  ب�شطحية  معهم  التعامل  و  منهم  احلذر  وجب  وهنا  والكراهية.. 

الذين  القلوب  بنقاء  يتمتعون   من  هم  فيه  الأول  املعني  املقال  ه��ذا  ويف  الإط���اق.. 

فالقلوب  ب�شهولة..  وي�شاحمون  بل  النتقام..  ول  ال�شغينة  ول  احلقد  يعرفون  ل 

ال�شماء..  بات�شاِع  خيالهم  امل���اء..  ب��ن��ق��اِء  اأح��ام��ه��م  ال��ث��ل��ج..  ب��ل��وِن  قلوبهم  البي�شاء 

الأم��اين..  مباِء  الغت�شال  بقدرِة  ويَتَمَتعون  ح��دود..  بِا  الت�شامِح  على  قدرة  َلَديِهم 

ِمن  الأح���َزان  م��رارة  َينَتِظرون  ل  قَطَراِته..  اآخ��ر  اإىل  فيه  والنِغما�ِس  احِللم  وق��درِة 

واأَيامهم وَلوحاتُهم  امللونة.. ُطقو�شُهم  الُقلوِب  يٍد �شاَفَحتُهم.. قلوب بي�شاء يف زمِن 

ُملونة بالتفاوؤل.. وَيَتَعلمون من اأخطاِئهم ب�شهولة.. هم من مينحون القلوب حوَلهم 

التي  الأرواح  ِمن  بون  يقَتِ احلياِة..  الأ�شود يف  اللَّون  يلمحون  ول  متناهية..  ثقة ل 

ترافقهم  ك��ث��رياً..  والبقايا  بالتفا�شيل  يتَعّلقون  الل��ت�����ش��اق..  َح��د  حياِتهم  يف  ��ر  َتُ

تعرف  ول  ال�شيئ..  الَظَنّ  تعرُف  ل  البي�شاء  القلوب  دائما..  بالآخرين  النية  ح�شن 

ي�شرق  بوفاء..  وينتهون  بنقاٍء  يبدوؤوَن  الغدر..  �ِشواهم مرارة  يذيقون  اخِليانة.. ول 

حتى  حلكاياِتهم  يخِل�شون  والأن��ق��ي��اء..  القلب  طّيبي  عمِر  من  كبرياً  ج��زءاً  احلنني 

ُي�شاِرعون لتميم انك�شار القلوب.. يتحدثون  الَفَرح..  املَوت.. ي�شهمون يف بناِء ُمدِن 

باأّنهم قد اختعوا ال�شفاء على الأر�س..  ُي�شِعرونك  بنب�ِس النقاِء واحُلب واحللم.. 

ماِمح  ترَت�شم  اأب��داً..  ُتّلَوث  ول  اأعماقهم  تكرب  ل  الطفولة..  طور  يف  قلوبهم  تبقى 

عُيَنهم مراآٌة �شادقة لأعماِقهم.. تقَراأ باأعُينهم ُكل ما َتخفيه 
َ
الطفولة يف وجوَهِهم.. اأ

ل  الأق��ن��ع��ة..  ارت��داء  يف  ويف�شلون  والإخ��ف��اء..  الَتخّفي  ُيجيدون  ل  فهم  اأعماقهم.. 

وهم  وي�شُتها..  حاجتك  ُي��دّث��ر  م��ن  اأول  فهم  اإليهم  حاجتك  عند  اأب���داً  َيخِذلوَنك 

باأحزاِنك..  غرقك  عند  ينت�شلك  من  واأول  انك�شارك..  عند  عيناك  َتلمُحهم  َمن  اأول 

اإليك..  يلقونه  جناٍة  طوق  اإىل  اأيامهم  يحّولون  اختناقك..  عند  اأنف�شهٍم  مينحونك 

يف  ن��ادرٌة  عملٌة  فهم  بهم..  فالت�شق  البي�شاء  الُقلوب  باأ�شحاب  ُيحيط  مّمن  كنت  اإذا 

زمِن الُقلوب املُلَّونة.. ِلَتكْن قلوبنا بي�شاء حتى بعد الغروب.. ل باأ�س.. �شيتاأمل قلبك 

قليًا اأو كثرياً فقلوب الطيبة ُوجدت لتتاأمل ولتقتل ببطء.. النوايا الطيبة وامل�شاعر 

الب�شر..  ُتعمي  اأخرى  اأحياٍن  يف  ولكنها  الأحيان  بع�س  يف  الطريق  على  تدل  النقية 

ولكن لي�س عن الوطن!..

محمود الدباس

النوايا الطيبة قد ُتعمي البصر.. 
ولكن ليس عن الوطن.. 

 األحزاب الوسطية: االهتمام الملكي بالمسيرة العلمية 
والتعليمية خطوة عميقة ومهمة

 الخارجية تدين الفعل االرهابي 
بالمنطقة الخضراء ببغداد

سرقات في عطاء مكب النفايات الخطرة )سواقة( .. وحاميها حراميها !!

االنباط-عمان

التطبيق  اأن  الو�شطية  اك��د تيار الأح���زاب 

العملي ل��ن��ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ب��الإح��الت 

ال�شحيح  بالجتاه  تعد خطوة  التقاعد  على 

بعيدا عن تف�شريات البع�س املغلوطة التي ل 

تخدم العملية التعليمية بل تندرج يف �شياق 

املكت�شبات اخلا�شة على ح�شاب العموم.

وقال التيار يف بيان �شحايف ام�س الثنني 

اإن الهتمام امللكي املتوا�شل يف امل�شرية العلمية 

ال�شاملة  الدينامية  ب�شورتها  والتعليمية 

مواكبة  تراكمية  موؤ�ش�شية  بنائية  كم�شرية 

لتطور العلوم العاملية احلديثة عرب املراحل 

ثاقبة  م�شتقبلية  بروؤية  املختلفة  التاريخية 

الناظمة  الت�شريعات  حتتم تطوير منظومة 

للعملية العلمية والتعليمية كخطوة عميقة 

ومهمة يف �شياق م�شرية التقدم العلمي املتنوع 

من منظور الواقع الراهن. واأو�شح البيان اأنه 

بنظرة �شمولية غري جمتزاأة يظهر جليا مدى 

التعليمية  امل�شرية  يف  ونوعيا  كيفيا  التحول 

العلمي  املجتمع  داخ��ل  متجدد  فكري  باطار 

جتلى بفتح جمالت تعليمية جديدة واإدخال 

اأ�شكال حديثة من التعليم كنظام التعليم عن 

ال��ذي  العاملية  اجل��ائ��ح��ة  فر�شته  ال���ذي  بعد 

اإر�شاء  ب��وؤرة النظام التعليمي عرب  تداخل يف 

اأ�ش�س منوذجية وفق النهج ال�شحيح. و�شدد 

الرابطة بني  ان��ه يف ظل مواكبة  التيار على 

التكنولوجيا  يف  وال��ت��ق��دم  ال��ع��ل��م  يف  ال��ت��ق��دم 

ينبغي ر�شد وق��راءة كافة املاحظات الواردة 

من  ومناق�شتها  بعد  عن  التعليم  نظام  على 

القطاعني  التعليم يف  وخ���رباء  م��راج��ع  قبل 

تف�شيلية  منهجية  بطريقة  واخل��ا���س  العام 

دق��ي��ق��ة ت��ت��ن��اول ك��اف��ة الجت����اه����ات والب���ع���اد 

وت���راع���ي امل�����ش��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ع���رب امل�����ش��رية 

لو�شع  تهيدا  مكوناتها  بكافة  التعليمية 

احللول املنا�شبة مبا يكفل دوام تقدم م�شرية 

على  الوطنية  والتعليمية  العلمية  ال�شروح 

را�شخة  تعليمية  بنية  وج���ود  ال����دوام يف ظ��ل 

�شيدتها عقول و�شواعد الأردنيني عرب �شل�شلة 

مراحل مت�شلة.

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال����ش���تات���ي���ج���ي���ة  اأن  وب�����ني 

الإجرائية تنتمي اإىل جمال ال�شيا�شة العلمية 

فيها  مب��ا  الق�شايا  كافة  ت��ن��اول  يف  والعملية 

تبني �شخ دماء جديدة من الكوادر الب�شرية 

اأم��ام  املجال  اإتاحة  عرب  دوري  ب�شكل  املوؤهلة 

بهدف  ال�����ش��ب��اب  ف��ئ��ة  م��ن  املتتالية  الج���ي���ال 

العملية  مكونات  بكافة  والتجديد  التطور 

التعليمية امل�شتمرة ك�شرورة منهجية علمية 

كقاعدة  العلمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  منظومة  ع��رب 

عربيا  الأردن  مكانة  على  حت��اف��ظ  ا�شا�شية 

وعامليا. وي�شم التيار اأحزاب احلرية وامل�شاواة، 

ت��واد،  الوطنية،  ال��وح��دة  والتنمية،  ال��ع��دال��ة 

ال�����ش��ب��اب،  ال�����ش��ع��ل��ة،  ال���ن���داء،  الأردن،  اأح�����رار 

العدالة  الوطني،  الجت��اه  الفر�شان،  ال��ع��ون، 

والإ�شاح.

االنباط-عمان

دان���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة و���ش��وؤون املغتبني   

ال��ف��ع��ل الإره�����اب�����ي ال�����ذي ا���ش��ت��ه��دف امل��ن��ط��ق��ة 

اخل�شراء يف العا�شمة العراقية بغداد.

واأكد الناطق الر�شمي با�شم الوزارة ال�شفري 

الثنني،  ام�س  بيان  يف  الفايز  علي  اهلل  �شيف 

الفعل  ال�شديدين لهذا  اململكة  اإدان��ة وا�شتنكار 

الإرهابي اجلبان، ووقوفها اإىل جانب جمهورية 

العراق ال�شقيق يف وجه كل ما يهدد اأمنه واأمن 

الأب��ري��اء وي�شتهدف زعزعة  اروح  �شعبه ويهدد 

الأمن وال�شتقرار يف الباد.

االأنباط – �سامر نايف عبد الدامي

اأح����دث حتقيق )جت�����اوزات و���ش��رق��ات يف م��ك��ب ال��ن��ف��اي��ات اخل��ط��رة 

ل��دى  وا���ش��ع��ة  ف��ع��ل  ردود  )الأن����ب����اط(  ب�شحيفة  اخل��ا���س  ���ش��واق��ة(   -

اجلمعيات والقطاعات البيئية املختلفة والذي اأثبت من خال تفاعله 

ال��ذي يك�شف جت��اوزات مديرية  التقرير  اأن��ه ينتظر هذا  بكافة فئاته 

النفايات اخلطرة يف وزارة البيئة ويك�شف حجم املخالفات والتجاوزات 

وال�شرقات يف املكب حتت ال�شم�س واأمام املاأ.

كل  يقّدم  )الأن��ب��اط(  به  تنفرد  ال��ذي  الثانية  احللقة  يف  التحقيق 

ومدعومة    ، الت�شكيك  تقبل  ل  التي  الأرق���ام  لغة  الع�شر  بلغة  �شيء 

بالتحقيقات التي ك�شف عنها تقرير ديوان املحا�شبة للعام 2019

دت اأن مثل  كثري جداً من ردود الأفعال التي و�شلت ل�)الأنباط( اأكَّ

لي�شكِّل  والإذاع���ة  التلفزيون  ملحطات  م  ُيقدَّ اأن  يفت�س  التقرير  هذا 

متابعتها  وبالتايل  وتاأثريها  اأهميتها  افتقدت  التي  للحوارات  اإط��اراً 

جداً  مهمة  نقطة  �شّجل  التقرير  اأن  كما  ��رة،  م��وؤثِّ غري  اأ�شحت  حتى 

من حيث ردود الأفعال الكبرية والكثرية فلم يوجد معت�شون على 

التقرير وهذا يعني رقياً يف التعاطي مع لغة الع�شر.. وك�شف امل�شتور.. 

و�شنبقى املخل�شني للقائد والوطن يف ك�شف كل من ي�شتغل م�شاحله 

ال�شخ�شية والوظيفية لا�شتغال ، مهما كان من�شبه اأو مكانته.

خمالفات مديرية النفايات اخلطرة

تقرير ديوان املحا�شبة للعام 2019 ك�شف عن عدم قيام وزارة البيئة 

قيامها  ع��دم  وكذلك  اخلطرة  النفايات  ب���اإدارة  تتعلق  ط��وارئ  بخطة 

خطط   بعمل  اخلطرة(  للنفايات  املنتجني   ( امل�شتهدفة  الفئة  باإلزام 

كارثة  ح�شول  الإج���راء  بهذا  العمل  ع��دم  على  يتتب  حيث  ط���وارئ 

بيئية يف حال ت�شرب مواد خطرة وكذلك اخللل يف التخزين لكل املواد 

قيد  يوؤدي اإىل اإ�شابات وحالت وفاة . بالإ�شافة اإىل �شعف ال�شراكة 

مع القطاع اخلا�س يف املجالت البيئية املختلفة ، وعدم وجود برامج 

توعوية فيما يتعلق بالنفايات اخلطرة من حيث اأنواعها و خطورتها 

وج��ودة  امل�شتدامة  التنمية  اأب��ع��اد  اأخ��ذ  وع��دم   ، معها  التعامل  وكيفية 

البيئة وطيدة ومبا�شرة ، وغياب اخلطط والت�شور ال�شامل للتقنيات 

واأنظمة  املعلومات اللكتونية يف اأعمال وزارة البيئة مما ي�شكل عائق 

اأمام تطوير الوزارة ملنظوماتها الإلكتونية والتقنية ب�شكل مدرو�س 

و�شامل ومتكامل يف هذا املجال وتواجد كميات من النفايات اخلطرة 

يف التجمعات ال�شكنية وال�شناعية ل يتم اتخاذ الجراءات الازمة من 

امل�شرح  بالنفايات  البيئة  وزارة  تكتفي  حيث  واإتافها  ح�شرها  حيث 

عنها وامل��وردة من قبل ال�شركات ذات العاقة ، ووجود تزايد م�شتمر 

حيث  �شواقة  مكب  يف  واملخزنة  املنقولة  اخلطرة  النفايات  توليد  يف 

ُقدرت يف عام 2014 ما يعادل 4000 طن بينما قدرت عام 2018 ما يعادل 

8000 طن ، ويتم اإر�شال النفايات اخلطرة من قطاعني فقط ) �شناعي 

وطبي( وباقي القطاعات املولدة للنفايات اخلطرة غري ملتزمة لعدم 

وجود نظام خا�س للعقوبات يت�شمن عقوبات مادية جزائية حتد من 

ذلك .

ع�صابات النفايات الطبية 

الغباوي  مكب  على  املحا�شبة  دي��وان  قبل  من  احل�شي  الك�شف  بعد 

تعود  طبية  نفايات  ح��ارق��ة  وج��ود  تبني  الطبية(  النفايات  ح��ارق��ة   (

مبوجب  ت�شغيلها  مت  بال�شم(  الأنباط  )حتتفظ  مبجموعة  ملكيتها 

حلرق  جديد  عطاء  ط��رح  حلني  �شهور   4 مل��دة  موؤقت  ت�شغيل  اتفاقية 

الوارد  رقم )6040(  ال��وزراء  بقرار جمل�س  الطبية كما جاء  النفايات 

 16/10/2014 تاريخ   )56/10/6/35585( رق��م  ال���وزراء  رئي�س  بكتاب 

الإت��اف  اج��ور  �شهرياً  امل�شتوفاة  املبالغ  اأج��ور  من   )%5( توريد  لقاء 

من قبل امل�شغل حيث مل تقم وزارة البيئة بطرح عطاء جديد خافاً 

 2014 مل�شمون التفاقية مدار البحث ، واحلجة امل�شتخدمة منذ عام 

2020 يف عدم فتح عطاء لل�شركات املحلية حلرق  وحتى العام احلايل 

النفايات باأن الأ�شعار مرتفعة للتخل�س من النفايات !! علما ان العديد 

اأيدي خفية  ال�شواقة ولكن  ال�شركات ترغب بال�شتثمار مب�شروع  من 

متنفذه من داخل وزارة البيئة تقف امامهم بحجة اإيقاف التاخي�س 

؟! علما ان م�شادرنا توؤكد باأن العمل مت على م�شروع مع giz والبنك 

الدويل لإعداد وثائق عطاء ملركز معاجلة النفايات اخلطرة يف �شواقة 

ذكرنا  كما  ولكن   IFC مع  متكاملة  معاجلة  وح��دات  اإحظار  بكيفية 

توجد ايدي خفية من داخل وزارة البيئة تخرج بالأعذار حيث اعتربت 

جمحفة  باأنها  اخلطرة  النفايات  مديرية  راأي  ح�شب  التفاقية  هذه 

بحق احلكومة ولها متطلبات كثرية ؟! على الرغم من �شدور رئا�شة 

للمناف�شني  املكب  بفتح  البيئة  وزارة  تلزم  الكتب  من  العديد  ال��وزراء 

؟ ويرف�س  ال�شركة احلالية  امل�شتفيد من وجود  ال�شوؤال من  يبقى   ..

على  البيئة  وزارة  تعمل  مل��اذا ل  ؟  الوطن  اأب��ن��اء  املناف�شني من  دخ��ول 

توفري حارقة خا�شة بالنفايات اخلطرة يف مكب �شواقة تكون مملوكة 

للحكومة وا�شتغال ر�شيد �شندوق حماية البيئة والبالغ اأكرث من 10 

مليون دينار ؟ وعبارة “ بداأنا بو�شع اأ�ش�س لطرح عطاء حملي “ التي 

مت اأطاقها منذ 2013 اأ�شبحت قدمية ؟

اتفاقيات.. حرب على ورق ؟!

عنها  ك�شف  التي  والتجاوزات  املخالفات  من  العديد  رغم  لاأ�شف 

ديوان املحا�شبة 2019 ، تخرج علينا وزارة البيئة ب�شعار مواكبة املعايري 

الدولية يف الرقابة على النفايات اخلطرة ؟! وكما نعلم بتوقيع العديد 

من التفاقيات مثل اتفاقية بازل التي تعنى بحركة النفايات اخلطرة 

عرب احلدود واتفاقية �شتوكهومل التي تعنى بالنبعاثات وامللوثات غري 

اإدخال  امل�شبقة عن  املعنية باملوافقة  املق�شودة، واتفاقية روتردام وهي 

مواد كيماوية وغريها العديد من التفاقيات ، ولكن مع النظر على 

واقع مكب النفايات اخلطرة نرى ان هذه التفاقيات جمرد حرب على 

ورق ؟!!

ال تهاون يف مكافحة الف�ساد

قائد الوطن جالة امللك عبد اهلل الثاين يوؤكد با�شتمرار باأن )ل 

تهاون يف مكافحة الف�شاد واجتثاث جذوره ، وان ل حماية لفا�شد يف 

هذا الوطن ..( 

ون��ح��ن ب��دورن��ا ن��رف��ع ال��ت��ق��دي��ر وال��ع��رف��ان اإىل ف��ر���ش��ان ال��وط��ن يف 

الف�شاد( على دورهم يف  النزاهة ومكافحة  املحا�شبة( و)هيئة  )ديوان 

حتقيق روؤى جالته وتوجيهاته امللهمة لنتهاج اأف�شل ال�شبل الكفيلة 

ب�شمان احلماية للمال العام واإنفاقه بحكمة، ومبا يعود باأف�شل مردود 

اأر�شى جالته  ممكن لاإنفاق العام، حتقيقاً لاأهداف ال�شامية التي 

وحت�شني  املعي�شة  مب�شتوى  امل�شتدام  الرت��ق��اء  اإىل  والرامية  دعائمها 

نوعية احلياة للمواطن الأردين وحماية م�شاحله.

احللقة الثانية
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االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200015357(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   العم�ش  نادر  �سركة  ب��اأن  

تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2018/7/3 بتاريخ   )19843( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  نادر ميالد ميخائيل نقول العم�ش  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / تالع العلي – ت: 0795667013

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 : )200160646(

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 �سليم قواقزه و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )116428( بتاريخ 2017/3/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/15 

قواقزه   حممد  م�سطفى  �سليم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - اجلبيهة – ت: 0776043298

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 : )200033690(

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  التجاريه   زعلول  جمال  حممد  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1990/6/12 حتت الرقم )23692( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  جمال ح�سني عبد القادر زغلول  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   / مع�سوم  ح��ي   / ال��زرق��اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0790550641

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

العتيبي  غدير  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكتها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/9/30 بتاريخ   )  121143(

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

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

املرايات   وخالد  العبد  احمد  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )87117( بتاريخ 

2007/8/12  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد العبد وخالد املرايات

اإىل �سركة : احمد العبد 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

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 ممدوح الروا�سده 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)16599 ( بتاريخ 2012/3/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�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 طالل وجمدولني 

الن�سور  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)74370 ( بتاريخ 2005/2/15 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

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) مياه عني ال�سخنه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�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 العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سم التجاري

) موؤ�س�سة هيفوف ل�سناعة احلجر والرخام ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم 

)191216( با�سم ) حممد �سحدة جودات يعقوب  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

) خليل خالد خليل الق�سا�ش ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200104139(

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 خالد كنعان وعادل را�سد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )95068( بتاريخ 2009/6/25  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مهند خالد حممد كنعان  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – النظيف  جبل   / ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0787970330

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 : )200108556(

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  التميمي   ال��زرو  وع��الء  ط��ارق  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/1/21 حتت الرقم )97127( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/21 

ال��زرو  طاهر  حممود  با�سل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

التميمي  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ابو علندا – ت: 0796970387

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 : )200116171(

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�سريكه  عبيدات  ابراهيم  علي  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )100498( بتاريخ 2011/1/27 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/20 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممود ح�سني �سليمان عبيدات  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اربد - الرفيد – ت: 0772601171

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

حممد  ف�سل  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

الب�ساب�سه و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)99496 ( بتاريخ 2010/9/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200091017(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  اهلل   حرز  وخالد  حمفوظ  ابو  حممد  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2007/11/6 حتت الرقم )88000( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/21 

حرز  ح�سن  نا�سر  حممد  خالد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

اهلل  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مرج احلمام – ت: 0799533850

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

ابو  عمران  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

احلم�ش وحممد ابو �سليم و�سريكتهما  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)94004 ( بتاريخ 2009/3/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

 إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) 200163836(

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�سريكه  احلاج  حممود  يو�سف  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة

2018/8/19 قد تقدمت بطلب  حتت الرقم )19888( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/14 

احلاج   م�سطفى  حممود  يو�سف  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ج���رب   ح��ي   - ال���زواه���ره   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0777646544

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

حممد  ب��در  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

الب�ساب�سه و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)113258 ( بتاريخ 2016/2/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
املوضوع : انقطاع 

عن العمل
اىل املوظفة : االء نضال 

موسى الخطيب
عملكم  مكان  ع��ن  لتغيبكم  نظرا 

تزيد  مل��دة  للتجميل  املن�سور  ل��دى 

عن ع�سرة ايام متتالية منذ تاريخ 

تاريخه   ول��غ��اي��ة   2020/12/3

بدون مربر او �سبب  قانوين م�سروع 

ف���ان ال�����س��رك��ة ت��ن��ذرك ب�����س��رورة 

 3 م��دة  خ��الل  عملك  ملكان  العودة 

العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام 

ال�سركة  �ست�سطر  ذل��ك  وبعك�ش 

 )  28  ( امل�����ادة  لح���ك���ام  وع��م��ال 

العمل  ق��ان��ون  م��ن   ) ه���   ( الفقرة 

وتعترب  العمل  من  خدماتك  انهاء 

القانونية  حقوقك  جلميع  فاقدا 

والعمالية  .

املنذر
شركة املنشور للتجميل

الثالثاء   22 / 12 / 2020

اعالن طرح عطاء
رقم  عطاء  طرح  عن  البنية  ادارة   / العام  المن  مديرية  تعلن 

) ع م ر / 14 / 2020 ( ان�ساء مركز امن ذيبان ، فعلى املتعهدين 

 ( جم��ال  يف  وال���س��ك��ان  العامه  ال���س��غ��ال  وزارة  ل��دى  امل�سنفني 

البنية ( اخت�سا�ش ) ان�ساء ابنية ( بالدرجة الرابعة فما فوق 

البنية  ادارة  مراجعة  العطاء  هذا  يف  بال�سرتاك  والراغبني   ،

�سهادات  الر�سمي م�سطحبني معهم  الدوام  �ساعات  / طارق خالل 

الت�سنيف ال�سلية و�سورة م�سدقة عنها وال�سرية الذاتية ) ك�سف 

خربات النقابة ( لجنازات ال�سركة يف هذا املجال وبنف�ش حجم 

اعمال العطاء للح�سول على ن�سخة من وثائق العطاء مقابل مبلغ 

) 150 ( مائة وخم�سون دينار غري م�سرتدة ، علما بان اخر يوم 

لبيع الن�سخ هو يوم ) الربعاء املوافق 2020/12/30 م ، والذي 

ل�سعبة  املناق�سات  كافة  وتعاد   ، لال�ستف�سارات  يوم  اخر  �سيكون 

الدرا�سات / ادارة البنية غري متاأخرة عن ال�ساعة العا�سرة من 

�سيكون  ال��ذي  و  2021/1/11م  املوافق   ) الثنني   ( يوم  �سباح 

موعد فتح العرو�ش وكل مناق�سة ترد بعد هذا الوقت والتاريخ 

عليه  ير�سو  الذي  املقاول  ويتحمل  بها  ينظر  ول  تهمل  املحددين 

مرات  عدد  كان  مهما  الع��الن  ن�سر  اج��ور  دفع  تكاليف  العطاء 

العادة ومهما بلغت التكاليف ويحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء 

هذا  على  يرتتب  ان  ودون  ال�سباب  ابداء  دون  طرحه  اعادة  او 

الجراء اية مطالبة مالية او قانونية  .
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االقت�صادي
80

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    22   /  12  / 2020

دبي - العربية

ت��داوالت،  نهاية  يف  العربية  االأ�سواق  تراجعت 

ام�����س االث��ن��ن، ب��ق��ي��ادة ���س��وق دب���ي امل����ايل، بعدما 

ت�����س��ررت امل��ع��ن��وي��ات م���ن خم�����اوف ح���ي���ال ت��زاي��د 

االإ�سابات بفريو�س كورونا وظهور �ساللة جديدة 

من الفريو�س يف بريطانيا.

�سوق ال�سعودي و الكويتي و االإماراتي

الرئي�سية  ال�سعودية  االأ���س��ه��م  م��وؤ���س��ر  واأغ��ل��ق 

ام�س منخف�ساً 148.21 نقطة ليقفل عند م�ستوى 

8538.68 نقطة، ملق�سا خ�سائره من اأكرث من %2 

االغ���الق،  عند   %1.7 ت��راج��ع  اإىل  اجلل�سة  خ��الل 

وبتداوالت بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وب��ل��غ ع���دد االأ���س��ه��م امل��ت��داول��ة اأك����رث م��ن 482 

مليون �سهم تقا�سمتها اأكرث من 590 األف �سفقة، 

قيمتها،  يف  ارتفاعاً  �سركات   5 اأ�سهم  فيها  �سجلت 

فيما اأغلقت اأ�سهم 203 �سركات على تراجع.

العثيم،  عبداهلل  اأ���س��واق  �سركات  اأ�سهم  وكانت 

وم���الذ ل��ل��ت��اأم��ن، وب��اع��ظ��ي��م، وامل��وا���س��اة، واالأه��ل��ي 

اأ�سهم �سركات �سم�س، ووفرة،  اأما  االأكرث ارتفاعاً، 

وجم��م��وع��ة احل��ك��ري، وت��ب��وك ال��زراع��ي��ة، وطباعة 

التعامالت،  يف  انخفا�سا  االأك��رث  فكانت  وتغليف 

حيث تراوحت ن�سب االرتفاع واالنخفا�س ما بن 

4.15% و%9.95.

ودار  للتاأمن،  �سركات مالذ  اأ�سهم  كانت  فيما 

هي  واالإمن���اء  و�سريا،  ال�سعودية،  وكيان  االأرك���ان، 

�سركات  اأ�سهم  كانت  كما  بالكمية،  ن�ساطا  االأك��رث 

امل�سايف، ومالذ للتاأمن، وباعظيم، و�سريا، و وفرة 

هي االأكرث ن�ساطا يف القيمة.

امل��وازي��ة  ال�سعودية  االأ���س��ه��م  موؤ�سر  اأغ��ل��ق  كما 

335.78 نقطة ليقفل عند  )منو( ام�س منخف�ساً 

 49 بلغت  وب��ت��داوالت  نقطة،   20664.23 م�ستوى 

مليون ريال، وبلغ عدد االأ�سهم املتداولة 475 األف 

�سهم تقا�سمتها 1104 �سفقات.

وقل�س موؤ�سر �سوق الكويت االأول من خ�سائره 

عند  واأغ���ل���ق   %0.56 بن�سبة  ت��راج��ع  ع��ل��ى  ليغلق 

6122.47 نقطة. فيما زاد موؤ�سر ال�سوق الرئي�سي 

عند  وي��غ��ل��ق   %1.33 اإىل  ل��ت�����س��ل  خ�����س��ائ��ره  م���ن 

4533.74 نقطة.

وجاء �سهم بوباك على راأ�س االأ�سهم اخلا�سرة 

 ،%14.8 بن�سبة  وانخف�س  الرئي�سية،  ال�سوق  يف 

ت����اله ���س��ه��م ال�����س��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة اال���س��ت��ه��الك��ي��ة 

القاب�سة التي تراجعت بن�سبة %14.35.

ويف االإم�������ارات، ق��ل�����س م��وؤ���س��ر ���س��وق اأب��وظ��ب��ي 

لالأوراق املالية من خ�سائره ليغلق على انخفا�س 

ال���ت���ع���ام���الت  يف  ه���ب���ط  ب���ع���دم���ا   %0.79 ن�����س��ب��ت��ه 

ال�سباحية بن�سبة 1.55%، واأغلق عند 5073 نقطة.

راأ���س  على  للتاأمن  ميثاق  �سركة  �سهم  وج��اء 

قيمته  من   %4.98 فقد  بعدما  اخلا�سرة،  االأ�سهم 

ليغلق عند 0.4 درهم.

اأك��ر خ�سائر،  امل��ايل،  دب��ي  �سوق  موؤ�سر  و�سهد 

رغم تقلي�سه من خ�سائر التي بلغت يف التعامالت 

ال�سباحية 4.1%. واأغلق املوؤ�سر على تراجع بن�سبة 

3.84% ليغلق عند 2460.77 نقطة.

وك��ان��ت اأ���س��ه��م ���س��رك��ة دام����اك االأك����ر خ�سائر 

بن�سبة  اإنرتتينمنت�س،  بي  اإك�س  دي  اأ�سهم  بجانب 

5% لكل منهما.

ال��ي��وم عند  ���س��وق م�سقط )30(  م��وؤ���س��ر  اأغ��ل��ق 

ِنَقاط   7.3 ب�  ا  منخف�سً نقطة  89ر3603  م�ستوى 

بن�سبة 0.2% مقارنة مع اآخر جل�سة تداول والتي 

بلغت 3611 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 1.03 مليون ريال عماين 

جل�سة  اآخ��ر  مع  مقارنة   %76.6 بن�سبة  منخف�سة 

تداول والتي بلغت 4.41 مليون ريال.

اآ�سيا و اأوروبا

وحظرت الدول االأوروبية ال�سفر من بريطانيا 

بن�سبة  اأك���رث  معدية  ج��دي��دة  �ساللة  ظ��ه��ور  بعد 

ت�سل اإىل %70.

ام�س  تراجع  على  اليابانية  االأ�سهم  واأغلقت 

29 عاما ون�سف العام  اإذ نزلت من ذروة  االثنن، 

ال��ت��ي بلغتها يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن اجل��ل�����س��ة. ون��زل 

بعدما  نقطة   2617.42 اإىل   %0.18 نيكي  املوؤ�سر 

 1991 ني�سان  اأب��ري��ل  منذ  م�ستوى  اأع��ل��ى  الم�����س 

االأو�سع نطاقا  توبك�س  املوؤ�سر  الفتح. وهبط  عند 

0.23% اإىل 1789.05 نقطة.

ويف بداية التداوالت، انخف�س املوؤ�سر �ستوك�س 

امل��خ��اوف من  وعلى خلفية   .%2.3 االأوروب���ي   600

امل��وؤ���س��ر  تكبد  االق��ت�����س��ادي،  للتعايف  ج��دي��د  ت��اأث��ر 

2.1% حتى  100 يف لندن خ�سارة  فاينن�سال تاميز 

م��ع ن���زول اجل��ن��ي��ه االإ���س��رتل��ي��ن��ي. وه��ب��ط امل��وؤ���س��ر 

داك�س االأملاين %2.3.

يف  وهي   %5.5 والرتفيه  ال�سفر  اأ�سهم  ونزلت 

اأ�سهر، يف  يومي يف ثالثة  اأداء  اأ�سواأ  اإىل  طريقها 

حن قادت اأ�سهم �سركات النفط الكرى اخل�سائر 

يف اأوروبا، اإذ اأثارت القيود اجلديدة خماوف حيال 

ت�سرر الطلب و�سغطت على اأ�سعار اخلام.

 االنباط-عمان

ق����دم ال��ب��ن��ك االأوروب��������ي الإع������ادة االإع���م���ار 

30 مليون دوالر لبنك  والتنمية قر�سا بقيمة 

ال�سركات  اإق���را����س  اج���ل  ال��ق��اه��رة ع��م��ان م��ن 

االقت�ساد  ق��درة  يعزز  مبا  البالد  يف  اخلا�سة 

االأردين على ال�سمود والنمو.

االأوروب����ي،  للبنك  �سحايف  ب��ي��ان  وبح�سب 

ام�������س االث���ن���ن، ي���اأت���ي ه����ذا ال���ق���ر����س �سمن 

االأوروب��ي  بالبنك  اخلا�سة  الت�سامن  حزمة 

الإع����ادة االإع���م���ار وال��ت��ن��م��ي��ة مل��واج��ه��ة ف��ريو���س 

لتلبية احتياجات  اإن�ساوؤها  التي جرى  كورونا 

االأج����ل للعمالء  ق�����س��رية  ال��ف��وري��ة  ال��ت��م��وي��ل 

ج��زءاً  ال�سغرية  ال�سركات  وت�سكل  احلالين، 

دعمها  وي��ظ��ل  االأردين  االق��ت�����س��اد  م��ن  م��ه��م��اً 

البنك  اأولويات  من  ال�سعبة  االأوق��ات  هذه  يف 

االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية.

واأ����س���اف ال��ب��ي��ان اأن ب��ن��ك ال��ق��اه��رة ع��م��ان 

���س��ي��ق��دم ه����ذا ال��ت��م��وي��ل ع��ل��ى ���س��ك��ل ق��رو���س 

ق�������س���رية االأج��������ل ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات ال�����س��غ��رية 

�سغوطاً  ت��واج��ه  التي  وال�سركات  واملتو�سطة 

يف ال�سيولة ب�سبب انخفا�س اأن�سطتها ودوران 

راأ�سمالها و/ اأو ربحيتها.

عمان  ال��ق��اه��رة  بنك  يعد  للبيان،  وووف��ق��ا 

ب��اإج��م��ايل  االأردن  ب��ن��ك يف  اأك����ر  خ��ام�����س  ه���و 

نهاية  حتى  دوالر  مليار  6ر4  قيمتها  اأ���س��ول 

اأ�سا�سي  ب�سكل  البنك  وي��رك��ز  امل��ا���س��ي،  اأي��ل��ول 

ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��زئ��ة، وي���ق���دم جم��م��وع��ة 

ذلك  يف  مب��ا  واخل��دم��ات  املنتجات  م��ن  وا�سعة 

االإق���را����س ل��ل�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة 

واملوؤ�س�سات.

للبنك  �سريك  البنك  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو���س��ح 

عام  والتنمية منذ  االإع��م��ار  الإع��ادة  االأوروب���ي 

جت��اري  مت��وي��ل  ت�سهيل  على  بتوقيعه   ،2013

بن الطرفن.

اأن�سطته  تكري�س  االأوروب���ي  البنك  وتوقع 

مل��ك��اف��ح��ة االأث����ر االق��ت�����س��ادي الأزم����ة ك��ورون��ا، 

وا�ستعداده لتقدمي دعم بقيمة 21 مليار يورو 

خالل الفرتة 2021-2020.

ومنذ بدء عملياته يف االأردن يف عام 2012، 

قدم البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية 

54 م�����س��روع��اً  4ر1 م��ل��ي��ار ي����ورو ل������  اأك����رث م��ن 

يف  البنك  اأول��وي��ة  وتتمثل  ال��ب��الد،  القت�ساد 

ومت��وي��ل  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ط��اق��ة  ب��دع��م  االأردن 

البنية  اإ�سالحات  وتعزيز  اخلا�سة  ال�سركات 

التحتية.

االنباط-عمان

مل�ستثمري  ال��روؤي��ا  جلمعية  العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  خ��الل 

اأف��رزت  انتخابات  اإج��راء  مت   ،2020/12/12 بتاريخ  اخللوية  االأجهزة 

وال��ذي��ن  اأع�����س��اء،  ���س��ب��ع��ة  وامل��ك��ون��ة م��ن  االإداري������ة للجمعية  ال��ه��ي��ئ��ة 

ق��ام��وا ب���دوره���م ب��ان��ت��خ��اب ال�����س��ي��د »اأح���م���د ع��ل��و���س« رئ��ي�����س��ا جلمعية 

ال��روؤي��ا  جمعية  تاأ�س�ست  وق��د  اخل��ل��وي��ة.  االأج��ه��زة  مل�ستثمري  ال��روؤي��ا 

مل�����س��ت��ث��م��ري االأج���ه���زة اخل��ل��وي��ة يف ال�����س��اد���س ع�����س��ر م��ن ���س��ه��ر اأي��ل��ول 

بذلوا  الذين  بالقطاع  والعاملن  التجار  من  خا�س  مبجهود   2018

ال��ك��ث��ري م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د ل��رتى ه��ذه امل��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ور لتمثيلهم 

هيئة  مثل:  بالقطاع،  املخت�سة  احلكومية  للجهات  �سوتهم  واإي�سال 

ال�سناعة  وزارة  العامة،  اجل��م��ارك  دائ��رة  االت�����س��االت،  قطاع  تنظيم 

باالإ�سافة  وغريها.  الدخل  �سريبة  واملقايي�س،  املوا�سفات  والتجارة، 

من  العديد  اأم��ام  املنت�سبن  متثيل  مبهام  اجلمعية  تقوم  ذل��ك؛  اإىل 

اجلهات اخلا�سة التي على ارتباط بالقطاع مثل �سركات االت�ساالت 

االأخ��رى.  اجلهات  من  والعديد  عاملية  ل�سركات  االإقليمية  واملكاتب 

كما تركز دور جمعية الروؤيا مل�ستثمري االأجهزة اخللوية على توحيد 

من  العامة  االأه���داف  �سمن  م�سبقاً  اأدرج���ت  التي  وامل��واق��ف  اجل��ه��ود 

باملنت�سبن  خا�سة  نقابة  اإ�سهار  نحو  اأوىل  خطوة  ولتكون  اإن�سائها، 

راف��داً  ويعد  التجاري  القطاع  من  هامة  ن�سبة  ي�سكل  ال��ذي  للقطاع 

وامل�سروفات  ال�سريبية  التح�سيالت  م��ن  ال��دول��ة  خلزينة  اأ�سا�سياً 

من  ي�ستحدثه  وم��ا  به  للعاملن  الكبري  العدد  جانب  اإىل  االأخ���رى، 

يف  االأردين  ال�سباب  على  البطالة  وط��اأة  من  تخفف  جديدة  وظائف 

االإجن��ازات خالل  العديد من  اأن اجلمعية حققت  اإىل  ي�سار  كل عام. 

قطاع  وعاملي  م�ستثمري  م�سلحة  يف  �سبت  والتي  ال�سابقة،  الفرتة 

االأج���ه���زة اخل��ل��وي��ة اأه��م��ه��ا: اإع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��ق��وان��ن ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

وامل��ب��ي��ع��ات وحت��وي��ل ال�����س��ري��ب��ة ع��ل��ى االج��ه��زة اخل��ل��وي��ة م��ن �سريبة 

اال�ستثناءات  من  العديد  على  واحل�سول  خا�سة  �سريبة  اإىل  عامة 

م��ث��ل اع��ت��م��اد ف���ات���ورة اإج���م���ايل ال��ب��ي��ع ال��ي��وم��ي ب����داًل م���ن ال��ف��وات��ري 

م�ساريف  اأع��ب��اء  م��ن  خفف  ال��ذي  االأم���ر  ب��ي��ع،  عملية  لكل  املنف�سلة 

االمن  مديرية  مع  التن�سيق  اأخ��رى،  وم�ساريف  ال�سريبي  امل�ست�سار 

عند  العام  �ساهد احلق  اخللوية معاملة  االأجهزة  تاجر  ملعاملة  العام 

قيامه ب�سراء جهاز خلوي تبن فيما بعد بانه م�سروق وعدم ت�سجيل 

جميع  على  الإطالعهم  اجل��م��ارك  دائ��رة  اجتماعمع  عقد  عليه،  قيد 

جت��ارة  غرفة  م��ع  التن�سيق  وك��ذل��ك  القطاع  يواجهها  التي  املعوقات 

العمل  اإىل  العودة  اأولوية  القطاع  ملنح  الدورية  واالجتماعات  االأردن 

والعديد من  كورونا،  اإغالقات جائحة  االأوىل يف ظل  املراحل  �سمن 

االإجنازات االأخرى.

  االنباط-عمان

يف اإطار التزامهما بتحقيق ب�سمة اجتماعية 

اأع��ل��ن��ت  االأردن،  يف  ال��ن��ط��اق  وا���س��ع��ة  اإي��ج��اب��ي��ة 

لقبول  املخ�س�سة  »ن��وى«  ومن�سة  ما�سرتكارد 

ال��ت��رع��ات ع���ر االإن���رتن���ت ع���ن ال��و���س��ول اإىل 

600،000 م�ستفيد على مدار العامن املا�سين.  

ويل  موؤ�س�سة  م��ب��ادرات  اإح��دى  »ن��وى«  وتعد 

ال��ع��ه��د، ال��ت��ي مت مت��وي��ل��ه��ا ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي من 

ق��ب��ل م���ا����س���رتك���ارد، ح��ي��ث ت��ع��م��ل م��ا���س��رتك��ارد 

خالل  من  املن�سة  يف  الدفع  تقنية  متكن  على 

ال��ب��ن��وك ال�����س��ري��ك��ة. وم���ن���ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا يف ع��ام 

عن  تزيد  بقيمة  ترعات  املن�سة  جمعت   ،2018

دوالر  م��ل��ي��ون   4.6( اأردين  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   3.3

اأكرث من  يف  امل�ساركة  مّكنها من  اأمريكي(، مما 

االرت��ق��اء  يف  مبا�سر  اأث���ر  لها  ك��ان  م�����س��روع   100

املحلية. باملجتمعات 

تف�سي  فر�سها  التي  االإغ���الق  ف��رتة  وخ��الل 

اأ�سا�سًيا  دوًرا  املن�سة  لعبت  ك��وف��ي��د_19،  وب��اء 

تلقي  ت�سهيل  خالل  من  االإغاثة  جهود  دعم  يف 

الترعات من االأفراد وال�سركات. واأ�سفرت هذه 

الترعات عن تقدمي �سالل غذائية ل� 850،000 

تاأثروا  الذين  الر�سمين،  العّمال غري  اأ�سر  من 

ب��ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة ومل ي��ك��ون��وا ق��ادري��ن على 

اأ�سرهم. كما قدمت من�سة »نوى« الدعم  اإعالة 

التعلم  اإىل  انتقالهم  لت�سهيل  ط��ال��ب   3500 ل��� 

ُب��ع��د م��ن خ���الل ت��وف��ري االأج���ه���زة اللوحية  ع��ن 

التعلم  مبن�سات  لربطهم  باالإنرتنت  واالت�سال 

احلكومية. الرقمية 

ويف هذا ال�سياق قال رمزي االأمعري، مدير 

م��ن��ط��ق��ة امل�����س��رق ال��ع��رب��ي ل����دى م��ا���س��رتك��ارد: 

»ل��ط��امل��ا اع��ت��رت م��ا���س��رتك��ارد ب���اأن ق��درات��ه��ا يف 

اأ�سا�سية  اأداة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االب��ت��ك��ار  جم���ايل 

ف��ع��ل اخل���ري. لقد  م��ن خ��الل  ال��ن��ج��اح  لتحقيق 

ب����داأت ���س��راك��ت��ن��ا م��ع م��ن�����س��ة »ن����وى« ق��ب��ل اأرب���ع 

بثمن،  ي��ق��ّدر  ب��ال  با�ستثمار  قمنا  ح��ن  ���س��ن��وات 

منها  ي�ستفيد  ال��ت��ي  التقنية  املن�سة  ب��ن��اء  وه��و 

اليوم. ومن  االأردن  النا�س يف  االآالف من  مئات 

يف  امل�ستمر  واال�ستثمار  اجلماعي  العمل  خالل 

ت��ط��وي��ر جمتمعات  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

اأكرث مرونة واأقوى من اأي وقت م�سى«.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال اأح���م���د ال���زع���ب���ي، ال��رئ��ي�����س 

بالدعم  �سعداء  »نحن  »ن��وى«:  ملن�سة  التنفيذي 

ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ق��دم��ه م��ا���س��رتك��ارد، ال��ت��ي كانت 

���س��ري��ًك��ا م��وث��وًق��ا خ���الل ه���ذه ال��رح��ل��ة الإح���داث 

هذه  توؤكد  لذلك.  احلاجة  ت�ستد  حن  التغيري 

التكنولوجيا  يف  اال�ستثمار  اأهمية  على  ال�سراكة 

االجتماعي.  االأث��ر  تعظيم  اأج��ل  م��ن  والبيانات 

وال �سك باأن القطاع اخلا�س يلعب دوًرا مهًما يف 

متكن احللول التي تعالج امل�سكالت االجتماعية 

اجلهود  م�سافرة  خ��الل  م��ن  �سيما  ال  الكبرية، 

التي تقودها اال�ستثمارات الهادفة«.

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يقرض بنك القاهرة 
عمان 30 مليون دوالر

أحمد علوش رئيسًا لجمعية الرؤيا لمستثمري األجهزة الخلوية

»منصة نوى وماستركارد« تتعاونان لتمكين أكثر من 600 ألف مستفيد

تراجع جماعي لألسواق العربية.. وسوق دبي يتكبد أكبر خسائر بنسبة %3.8

»الصناعة و التجارة« تعقد ورشة عمل 
للتوعية بإجراءات الوقاية من كورونا

سامسونج إلكترونيكس المشرق 
العربي تستعرض اداءها عام 2020

العراق يبدأ تصدير الوقود إلى 
لبنان في 2021

برنت دون 51 دوالرًا بسبب ساللة 
جديدة من كورونا

االنباط-عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  ت���ع���ق���د 

وال��ت��م��وي��ن ب��ال��ت��ع��اون م���ع غ��رف��ة جت���ارة 

ع����م����ان ام���������س ور�����س����ة ع���م���ل الأ����س���ح���اب 

امل������والت وامل����ح����الت ال���ت���ج���اري���ة ال��ك��رى 

الوقاية  اج���راءات  ح��ول  وال�سوبرماركت 

وال�سالمة للحد من انت�سار الكورونا .

وق��ال��ت ال�����وزارة اأن ال��ور���س��ة ت��اأت��ي يف 

اإط������ار اجل���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ل��ل��ت��وع��ي��ة 

كورونا  فايرو�س  من  الوقاية  ب��اإج��راءات 

و�����س����رورة االل����ت����زام ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ة 

وم����راع����اة ال���ت���ب���اع���د اجل�������س���دي حت��ق��ي��ق��ا 

العامة. لل�سالمة 

االنباط-عمان

اإلكرتونيك�س  »�سام�سوجن  �سركة  اختتمت 

ب��اأداء   2020 احل��ايل  عامها  العربي«،  امل�سرق 

�سهدتها  التي  التحديات  من  بالرغم  مميز 

بظاللها  األقت  التي  الظروف  ب�سبب  اململكة 

عليها وعلى العامل اأجمع.

ه����ذا االإع������الن ج����اء خ����الل ل���ق���اء خ��ا���س 

ال�����س��رك��ة ع��ر االإن���رتن���ت، جمتمعة  ع��ق��دت��ه 

اأب��رز  م��ن  ع��دد  م��ن ممثلي  م��ع نخبة  �سمنه 

املحلية، وذلك بح�سور عدد  االإعالم  و�سائل 

من  وموظفيها  ال�سركة  م�سوؤويل  كبار  من 

االأق�سام. خمتلف 

وك����ان ال��ل��ق��اء ق���د ا����س���ُت���ِه���ّل ب��ك��ل��م��ة مل��دي��ر 

ال��ت�����س��وي��ق يف »���س��ام�����س��وجن اإل��ك��رتون��ي��ك�����س« 

ال��ع��ب��داهلل،  ال��ع��رب��ي، حم��م��د  امل�����س��رق  ملنطقة 

���س��ك��ر ف��ي��ه��ا امل�������س���ارك���ن، م��ن��ت��ه��زاً ال��ف��ر���س��ة 

التوا�سل  ال�سركة على  لالإعراب عن حر�س 

االإي��ج��اب��ي م��ع اأع�����س��اء ال��ق��ط��اع االإع��الم��ي، 

وال��ت��ع��ب��ري ع��ن ت��ق��دي��ره��ا ل��ه��م ع��ل��ى خمتلف 

مب�ستجدات  االهتمام  م��ن  اب��ت��داًء  جهودهم 

ال�����س��رك��ة، وو�����س����واًل مل�����س��ان��دت��ه��ا يف اإي�����س��ال 

املجتمع. ر�سائلها الأبناء 

وحتدث العبداهلل خالل اللقاء عن حتقيق 

على  الأهدافها  العربي«  امل�سرق  »�سام�سوجن 

�سعد عدة، االأمر الذي جاء نتيجة خلطتها 

امل��رن��ة وع��م��ل��ه��ا ال�����دوؤوب مل��وا���س��ل��ة دوره����ا يف 

من  التكنولوجية  ب��االب��ت��ك��ارات  اململكة  رف��د 

وو���س��ع��ه��ا يف متناول  »���س��ام�����س��وجن«،  ع��الم��ة 

لديها  قاعدتهم  تو�سعت  الذين  امل�ستهلكن 

واالأع����م����ال، ملبية  ال��ت��ج��زئ��ة  ق��ط��اع��ي  م���ن 

احتياجاتهم التي تركزت على حماية املنازل 

ال�سحية،  الناحية  من  ووقايتها  والعائالت 

العمل  موا�سلة  على  القدرة  اكت�ساب  وعلى 

االأق��ارب،  مع  توا�سل  على  والبقاء  بعد،  عن 

امل��ث��ايل  ال��رتف��ي��ه  ع��ل��ى  للح�سول  ب��االإ���س��اف��ة 

ال�ساملة  االإغ���الق���ات  ظ��ل  يف  امل���ن���ازل  داخ���ل 

واجل���زئ���ي���ة، وذل�����ك م���ع م��ن��ت��ج��ات ك���ف���وؤة مت 

تعزيزها بعدد من اخلدمات اجلديدة.

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ف��ق��د حت����دث م��دي��ر 

ق�����س��م ال��ت��دري��ب ل��الأج��ه��زة امل��ن��زل��ي��ة، ف���ادي 

اأهم االإ�سدارات من منتجات  اأبوهوال، حول 

»�سام�سوجن« من االأجهزة املنزلية وال�سمعية 

وال��ب�����س��ري��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة، وال���ت���ي ك���ان من 

 QLED اأب����رزه����ا اأج���ه���زة ت��ل��ف��از ب��ت��ق��ن��ي��ة 

 Theو  ،The Frameو  ،8K ب���دق���ة 

جت���رب���ة  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت����ق����دم  ال����ت����ي   ،Serif
ال��راح��ة  يف  وغ��اي��ة  غ��ام��رة  وترفيه  م�ساهدة 

جهاز  ح��ول  للحديث  باالإ�سافة  والب�ساطة، 

وامل��ت��خ�����س�����س  امل��ب��ت��ك��ر   AirDresser
ب��ت��ع��ق��ي��م وت��ن��ظ��ي��ف امل���الب�������س، وال�����ذي ي��اأت��ي 

ع���ل���ى ���س��ك��ل خ����زان����ة اأن����ي����ق����ة، وغ����ريه����ا م��ن 

املدجمة  االأجهزة  املنزلية مبا فيها  االأجهزة 

مثل  للمطابخ  املوجهة  كتلك   ،Built In
وميكروويف  الكهربائية  وامل��واق��د  االأف���ران 

خل�سائ�سها  متطرقاً  وال�سفاطات،  اجلريل 

ومزاياها.

اأم�������ا، م���دي���ر ق�����س��م ال����ت����دري����ب الأج���ه���زة 

ال����ه����وات����ف ال����ذك����ي����ة، ط�������ارق ب����ع����ب����اع، ف��ق��د 

ا���س��ت��ع��ر���س ب�����دوره اأه����م خ�����س��ائ�����س اأح����دث 

و  ،Galaxy S هواتف  �سل�سلة  اإ���س��دارات 

�سام�سوجن  وه��وات��ف   ،Galaxy Note
مت  التي   ،Galaxy Fold للطي  القابلة 

وال��ت��ي هدفت  االأردن���ي���ة،  ال�����س��وق  طرحها يف 

تغيري  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  االأم  »���س��ام�����س��وجن« 

ع���الق���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��اآل��ي��ة 

مزاياها  بف�سل  وم��ري��ح��ة،  و�سهلة  ب�سيطة 

امل��ت��ف��وق  االأداء  ت��ت�����س��م��ن  ال���ت���ي  ووظ��ائ��ف��ه��ا 

العديد من االحتياجات، م�سرياً  يلبي  الذي 

لتقدمي  الرامية  امل�ستقبلية  ال�سركة  خلطط 

املزيد من االبتكارات يف هذا املجال وو�سعها 

يف متناول االأردنين.

واخ��ت��ت��م ال��ع��ب��داهلل ال��ل��ق��اء ب��االإع��راب عن 

ال��ع��ام  ن��ح��و  ق��دم��اً  لل�سري  ال�����س��رك��ة  تطلعات 

امل��زي��د من  ل��ه��ا  اجل��دي��د م��ع خ��ط��ط ت�سمن 

اأعمالها  جمال  يف  �سجلها  يرثي  مبا  التقدم 

االأ����س���ا����س���ي���ة واأن�����س��ط��ت��ه��ا ال���رام���ي���ة خل��دم��ة 

املجتمع.

العربية- رويرتز

بيان  يف  العراقية  النفط  وزارة  قالت 

اتفاق  اإىل  التو�سل  اإنه مت  ام�س االثنن، 

الوقود  ت�سدير  اإم��دادات  لبدء  لبنان  مع 

لالأ�سعار  وفقا   2021 ع��ام  يف  ب��ريوت  اإىل 

العاملية.

ج���اء ه���ذا االإع�����الن ب��ع��د اج��ت��م��اع بن 

عبداجلبار  اإح�سان  العراقي  النفط  وزير 

ووزي����ر ال��ط��اق��ة ال��ل��ب��ن��اين رمي����ون غجر 

يف ب��غ��داد ال��ي��وم االث��ن��ن، وف��ق��اً مل��ا ذكرته 

وكالة »رويرتز«.

ال��وزارة عن عبد اجلبار قوله،  ونقلت 

���س��ت��ك��ون »حم�����دودة  ال����وق����ود  ك��م��ي��ات  اإن 

و�ستغطي  الحقا«،  عنها  االإع��الن  و�سيتم 

ال��وق��ود  م��ن  لبنان  احتياجات  م��ن  ج��زءا 

الكهرباء. لتوليد 

وق�������ال غ���ج���ر اإن�������ه مت االت�����ف�����اق ع��ل��ى 

العراق  االأ�سود من  النفط  ا�سترياد وقود 

ل��ت��غ��ط��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات حم���ط���ات ت��ول��ي��د 

الطاقة الكهربائية يف لبنان.

اأعلى  اإىل  الت�سوية  عند  النفط  ارتفع 

م�����س��ت��وي��ات��ه يف ت�����س��ع��ة اأ����س���ه���ر، م�����س��ج��ال 

اإذ  ال��ت��وايل،  على  اأ�سبوعي  مك�سب  �سابع 

رك���ز امل�����س��ت��ث��م��رون ع��ل��ى ت���وزي���ع ل��ق��اح��ات 

االأمريكي  الدوالر  وانخفا�س  كوفيد-19 

هذا االأ�سبوع.

ارتفاع  على  برنت  خ��ام  ت�سوية  وج��رت 

 52.26 اإىل   %1.5 ي��ع��ادل  مب��ا  ���س��ن��ت��ا،   76

الم�����س  اأن  ب��ع��د  وذل����ك  ل��ل��رم��ي��ل،  دوالر 

اأع���ل���ى  وه������و  دوالر،   52.48 م�������س���ت���وى 

خ��ام  وزاد  اآذار.  م��ار���س  م��ن��ذ  م�����س��ت��وي��ات��ه 

غ���رب ت��ك�����س��ا���س ال��و���س��ي��ط االأم���ريك���ي 74 

�سنتا، اأو 1.5% ليبلغ �سعر الت�سوية 49.10 

منذ  م�ستوى  اأعلى  وهو  للرميل،  دوالر 

فراير �سباط.

طوكيو - رويرتز

نزلت اأ�سعار النفط ام�س االثنن، اإذ اأذكت 

االنت�سار من فريو�س  �سريعة  �ساللة جديدة 

ك���ورون���ا، ت�����س��ب��ب��ت يف اإغ�����الق اأغ���ل���ب م��ن��اط��ق 

الطلب  تعايف  بطء  حيال  خماوف  بريطانيا، 

على الوقود و�سط ت�سديد القيود يف اأوروبا.

وه���ب���ط���ت ال���ع���ق���ود االآج����ل����ة خل�����ام ب��رن��ت 

فيما  ل��ل��رم��ي��ل،  دوالر   50.26 اإىل  دوالري����ن 

خ�����س��رت ال��ع��ق��ود االآج���ل���ة ل��ل��خ��ام االأم���ريك���ي 

دوالرين اإىل 47.10 دوالر للرميل.

املحللن  ك��ب��ري  ���س��اي��ت��و،  ك��ازوه��ي��ك��و  وق���ال 

ل����دى ف��وج��ي��ت��وم��ي، »����س���وق ال��ن��ف��ط ات��خ��ذت 

اأو نحو  ال��ف��ائ��ت  ال�����س��ه��ر  اإي��ج��اب��ي��اً يف  م��ن��ح��ى 

تفاوؤل  و�سط  �سلبية  عوامل  متجاهلة  ذل��ك، 

�سيحيي  وا�سع  نطاق  على  اللقاح  توزيع  ب��اأن 

ال��ن��م��و ال��ع��امل��ي، ل��ك��ن ت��وق��ع��ات امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

ب�سبب  ف��ج��اأة  ت��ب��خ��رت   2021 ل��ع��ام  ال���وردي���ة 

�ساللة جديدة من الفريو�س«.

ومما زاد ال�سغوط، قالت �سركة بيكر هيوز 

خل��دم��ات ال��ط��اق��ة اجل��م��ع��ة اإن ع���دد ح��ف��ارات 

ال��ن��ف��ط وال���غ���از، وه���و م��وؤ���س��ر م��ب��ك��ر ل��الإن��ت��اج 

االأ���س��ب��وع  يف   346 اإىل  ثمانية  زاد  امل�ستقبلي، 

م�ستوى  اأعلى  وه��و  دي�سمر،   18 ي��وم  املنتهي 

منذ مايو، اإذ ال يزال املنتجون يوا�سل العودة 

اإىل احلقول مع تداول اأ�سعار فوق م�ستوى 45 

دوالرا للرميل منذ نوفمر.

الوزراء  يف غ�سون ذلك، قال نائب رئي�س 

الطلب  اإن  ال�سبت  نوفاك  األك�سندر  الرو�سي 

العاملي على النفط ال يزال يقل مبا بن �ستة 

عن  يوميا  برميل  م��الي��ن  و�سبعة  م��الي��ن 

م�ستويات ما قبل االأزمة.



االقت�صادي
90 الثالثاء    22  / 12  / 2020

الكويت - العربية

�إن   ،NBK الوطني  الكويت  قال بنك 

العجز املايل بامليزانية الكويتية يف الن�صف 

2021/2020 رغم  املالية  ال�صنة  الأول من 

اأنه جاء اأقل من توقعاتها، اإل اأن احلكومة 

ال��ك��وي��ت��ي��ة اجل����دي����دة ���ص��ت��واج��ه خ���ي���ارات 

���ص��ع��ب��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��ه��ود الإ����ص���اح 

املالية  لل�صنة  املقدر  العجز  حلجم  نظراً 

وتزايد  النفط  اأ�صعار  وانخفا�ض  باأكملها 

�صيما يف ظل  الإن��ف��اق ل  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��وط 

اجلائحة.

امل��ال��ي��ة  وزارة  ب��ي��ان��ات  اأح�����دث  ك�����ص��ف��ت 

اأق��ل  م���ايل  ع��ج��ز  ت�صجيل  ع��ن  ال��ك��وي��ت��ي��ة، 

خال  دينار  مليار   1.9 ق��دره  املتوقع  من 

الن�صف الأول من ال�صنة املالية من اأبريل 

العجز  قيمة  وتعادل   ،2020 �صبتمرب  اإىل 

الن�صبية  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال��ق��ي��م��ة  م���ن   %12

ل���ل���ن���اجت امل���ح���ل���ي الإج�����م�����ايل، وب���امل���ق���ارن���ة 

دينار عن  0.1 مليار  بفائ�ض �صئيل قدره 

امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  ال��ن�����ص��ف الأول م��ن  ف���رة 

ال�����ص��اب��ق��ة، ب��ح�����ص��ب ت��ق��ري��ر ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 

الوطني، اليوم الثنني، اطلعت »العربية.

نت« على ن�صخة منه.

بع�ض  »اأ�صارت  الوطني:  الكويت  وتابع 

مليار  ���ص��وى  يتبق  مل  اأن���ه  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر 

ال�صائلة  الأ���ص��ول  من  فقط  كويتي  دينار 

امل�صتخدم  ال��ع��ام  الح��ت��ي��اط��ي  ���ص��ن��دوق  يف 

ل��ت��م��وي��ل ال��ع��ج��ز، وال����ذي ق��د ي��غ��ط��ي من 

من  اآخرين  �صهرين  اأو  �صهراً  املبداأ  حيث 

اأن  اإل  احل��ك��وم��ي��ة«؛  التمويل  اح��ت��ي��اج��ات 

العاقة  على  اأي�����ص��اً  تعتمد  الإ���ص��اح��ات 

بني احلكومة وجمل�ض الأمة.

وق�����ال: »ب��ي��ن��م��ا ن���رى اإم��ك��ان��ي��ة ت��وف��ر 

املزيد من الأموال ال�صائلة اإذا لزم الأمر، 

عن  ج��اداً  بديًا  اأن هناك  يبدو  انه ل  اإل 

اإقرار قانون الدين العام يف اأقرب وقت«.

ال���رغ���م  ع���ل���ى  اأن������ه   ،NPK واأو������ص�����ح 

م���ن ذل����ك، ي��ج��ب األ ت���اأت���ي زي����ادة ال��دي��ن 

اجل��ادة،  املالية  الإ���ص��اح��ات  ح�صاب  على 

اأ���ص��ع��ار  من��و  اآف���اق  �صعف  ظ��ل  يف  �صيما  ل 

النفط.

واأ�صاف اأنه اإىل جانب اإمكانية ال�صتفادة 

من م�صادر جديدة لاإيرادات مبا يف ذلك 

وال�صريبة  امل�صافة  القيمة  �صريبة  اإدخال 

الركيز  اإىل  احلكومة  �صتحتاج  النتقائية، 

ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��د ال��ن��ف��ق��ات اجل���اري���ة وت��وج��ي��ه 

الإيرادات اجلديدة الناجتة عن القرا�ض 

وم�صاريع  التنموية  امل�صاريع  متويل  نحو 

ي�صاهم  قد  مما  اجل��دي��دة،  التحتية  البنية 

يف تعزيز النمو وخلق فر�ض العمل.

ت�صكيل  �صهد  احل��ايل،  ال�صهر  اأن  يذكر 

اأول حكومة بدولة الكويت يف عهد ال�صيخ 

دولة  اأمر  ال�صباح  اجلابر  الأحمد  نواف 

�لكويت.

بيل غيتس يعرض شركة طيران خاص 
للبيع .. وبالكستون األقرب للشراء

بورصة مصر توقف التداول وسط 
مخاوف من »كورونا الجديدة«

تراجع اإلسترليني واليورو وإقبال 
على الدوالر

العربية-وكاالت

اإنها متيل  قالت �صركة �صيغنت�صر للطران، 

4.3 مليار دولر  اإىل قبول عر�ض �صراء بقيمة 

من �صركة »باك�صتون غروب«.

العر�ض  يف  دولر   5.17 ال�صهم  �صعر  وب��ل��غ 

الربيطانية،  لل�صركة  باك�صتون  م��ن  امل��ق��دم 

فيها،  الأول  امل�صاهم  غيت�ض  بيل  يعترب  ال��ت��ي 

يعد  ما  وه��و  الث��ن��ني،  ام�ض  �صدر  لبيان  وفًقا 

الرائد  امل�صغل  يتلقاها  التي  العرو�ض  �صاد�ض 

ل��ق��واع��د ال���ط���ائ���رات اخل��ا���ص��ة يف ال���ع���امل من 

مل��ا ذك��رت��ه »ب��ل��وم��ربغ«،  اأم��رك��ي��ة، وف��ق��اً  �صركة 

»العربية.نت«. واطلعت عليه 

اأق��ل  ع��ر���ض  اأف��ي��ي�����ص��ن  �صيغنت�صر  ورف�����ص��ت 

 Global Infrastructure م�����ن 

Partners ومت منح كا املتقدمني 28 يوًما 
لإ�صدار مقرحات ر�صمية اأو الن�صحاب، حيث 

مي��ث��ل ع��ر���ض ب��اك�����ص��ت��ون ع���اوة ق��دره��ا %44 

مقارنة ب�صعر الإغاق يف 16 دي�صمرب.

وا���ص��ت��ف��اد ال���ط���ران اخل���ا����ض م���ن ج��ائ��ح��ة 

اأت���اح ل��اأث��ري��اء ف��ر���ص��ة ملوا�صلة  ك��ورون��ا، مم��ا 

ال�صفر مع تقليل الت�صال املحتمل اخلطر مع 

الركاب الآخرين.

ب��ني  امل���ن���اق�������ص���ات  اإن  ���ص��ي��غ��ن��ت�����ص��ر،  وق����ال����ت 

الطرفني جارية ولي�ض هناك يقني باأنه �صيتم 

تقدمي عر�ض اأو على اأي �صروط.

ا���ص��م��ه��ا  غ�����رت  ال���ت���ي   ،Signature
 ، امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام   BBA Aviation م���ن 

ا�صكتلندية  �صناعية  �صركة  اإىل  اأ�صولها  تعود 

اأ�صماء  عدة  حملت  وقد   .1879 عام  يف  تاأ�ص�صت 

منذ ذلك احلني وركزت على الطران اخلا�ض 

م��وزع قطع  باعت  ، حيث  الأخ��رة  ال�صنوات  يف 

الغيار »اأونتيك« العام املا�صي مقابل 1.4 مليار 

دولر.

����ا ب���ال���ع���دي���د م��ن  ق����ام����ت ال�������ص���رك���ة اأي���������صً

مناف�صتها  ا�صرت  حيث  ال�صتحواذ،  عمليات 

دولر  مليار   2.1 مقابل  اأفيي�صن«  »لن��دم��ارك 

من »كارليل غروب« يف عام 2016 ، وا�صتحوذت 

دولر  مليون   88 Epic Fuels مقابل  على 

يف عام 2018.

ل�صركة  امل��وؤ���ص�����ض  ال�����ص��ري��ك  غيت�ض  اأ���ص��ب��ح 

ع��ام  يف  م�صتثمًرا   Microsoft Corp
خ��ال  م���ن  ح�����ص��ة  اأك����رب  الآن  ومي��ت��ل��ك   2009

انف�صتمنت. كا�صكاد 

القاهرة - رويرتز

بداية  ال��ت��داول يف  ب��ور���ص��ة م�صر  اأوق��ف��ت 

املوؤ�صر  تراجع  بعد  الثنني،  ام�ض  معامات، 

مبيعات  و�صط   %5 بن�صبة   100 اإي.ج��ي.اإك�����ض 

ال�����ص��وق نتيجة  اأ���ص��ه��م  م��ك��ث��ف��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع 

اإج���راءات الإغ��اق بعد  خم��اوف ب�صاأن جت��دد 

ك�����ص��ف ب��ري��ط��ان��ي��ا ع���ن ���ص��ال��ة ج���دي���دة من 

فرو�ض كورونا.

 ،%2.15 الرئي�صي  امل�صري  املوؤ�صر  وهبط 

ق��ي��م  و����ص���ط  ن��ق��ط��ة   10656.6 اإىل  ل��ي�����ص��ل 

تداولت بلغت 390.419 مليون جنيه.

وق���ال���ت رئ��ي�����ض ق���ط���اع ال���ب���ح���وث يف ب��ن��ك 

»القلق  ال�صويفي:  ر�صوى  فارو�ض  ال�صتثمار 

م����ن ظ���ه���ور ال�������ص���ال���ة اجل����دي����دة ل��ف��رو���ض 

ك���ورون���ا ه��ي ال�����ص��ب��ب يف ال��راج��ع��ات وخ��وف 

ال�صفر من  امل�صتثمرين، لأنها تعيدنا لنقطة 

جديد«.

 %4 وهرمي�ض   %7.8 القلعة  اأ�صهم  وهوت 

 %9.3 عز  وحديد   %7 لات�صالت  وامل�صرية 

.%5.05 6.4% وطلعت م�صطفى  وبايونرز 

ال��ربي��ط��اين بوري�ض  ال����وزراء  ك���ان رئ��ي�����ض 

على  �صارما  عاما  ع��زل  فر�ض  قد  جون�صون 

اإجنلرا وعدل  ن�صمة يف  16 مليون  اأكرث من 

عن خطط لتخفيف القيود خال فرة عيد 

�صالة  ت��واج��ه  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإن  ق��ائ��ا  امل��ي��اد 

جديدة من فرو�ض كورونا واإن هذه ال�صالة 

.%70 تنت�صر بوترة اأ�صرع بن�صبة ت�صل اإىل 

وقال رئي�ض ق�صم التحليل الفني يف �صركة 

النعيم لتداول الأوراق املالية اإبراهيم النمر: 

ال��ي��وم  ت��راج��ع��ات  ع��ل��ى  جميعها  »ال��ب��ور���ص��ات 

اأو اخلليج .. خماوف  اأوروبا  اأو  اآ�صيا  �صواء يف 

راأينا  الإغاق تلوح يف الأفق من جديد ولذا 

البرول  وهبوط  الذهب  اأ�صعار  يف  ارتفاعات 

عامليا«.

وه��ب��ط��ت اأ���ص��ه��م م��دي��ن��ة ن�����ص��ر ل��اإ���ص��ك��ان 

 %9.5 وب���ل���ت���ون   %5.7 ه���ي���ل���ز  وب������امل   %5.5

و�صوديك 4.85% وثروة كابيتال %8.

العربية- رويرتز

ان���خ���ف�������ض اجل���ن���ي���ه الإ����ص���رل���ي���ن���ي 

يبحث  اإذ  الث����ن����ني،  ام�������ض  وال����ي����ورو، 

الدولر  اآمن يف  امل�صتثمرون عن ماذ 

�صريعة  جديدة  �صالة  ت�صببت  اأن  بعد 

النت�صار من فرو�ض كورونا يف اإغاق 

اأغ����ل����ب م���ن���اط���ق ب���ري���ط���ان���ي���ا وع��ط��ل��ت 

ن�صاط ال�صحن الدويل يف ظل �صبابية 

الحت��اد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  تكتنف 

الأوروبي.

الإ���ص��رل��ي��ن��ي بنحو  ه��ب��ط اجل��ن��ي��ه 

ال��ت��ع��ام��ات  يف  ال�������دولر  م���ق���اب���ل   %2

رئ��ي�����ض  ي����راأ�����ض  اأن  ق���ب���ل  ال�����ص��ب��اح��ي��ة 

ال�����وزراء ب��وري�����ض ج��ون�����ص��ون اج��ت��م��اع��ا 

وتدفق  ال��دويل  ال�صفر  ملناق�صة  طارئا 

ملا  وفقاً  بريطانيا.  اإىل  و  من  ال�صحن 

ذكرته وكالة »رويرز«.

ب��ت��وق��ي��ت   0756 ال�����ص��اع��ة  وب���ح���ل���ول 

غ��ري��ن��ت�����ض، ك���ان اجل��ن��ي��ه الإ���ص��رل��ي��ن��ي 

دولر.   1.3277 اإىل   %1.85 مراجعا 

ك���م���ا ت��ك��ب��د ال����ي����ورو خ�������ص���ائ���ر م��ق��اب��ل 

الدولر، منخف�صا 0.74% اإىل 1.2169 

م��ق��اب��ل   %1.26 ���ص��ع��د  ل��ك��ن��ه  دولر، 

.0.9170 اجلنيه الإ�صرليني اإىل 

وارت����ف����ع ال�������دولر م���ق���اب���ل ع��م��ات 

رئ��ي�����ص��ي��ة م���ن���اظ���رة ال����ي����وم م����ع ���ص��ع��ي 

الذي  الن�صبي  الأم��ان  اإىل  امل�صتثمرين 

ي��وف��ره، وذل��ك يف ال��وق��ت ال��ذي ت�صدد 

ف���ي���ه ال���ك���ث���ر م����ن ال�������دول اإج��������راءات 

الإغ���������اق امل���رت���ب���ط���ة ب���ك���وف���ي���د-19. 

 %1.24 ال����دولر الأ����ص���رايل  وت��راج��ع 

وارت��ف��ع  اأم���رك���ي.  ���ص��ن��ت   75.295 اإىل 

الدولر 0.32% مقابل الني، وهو ماذ 

اآمن اآخر، اإىل 103.62 ين.

ال�صرق  ت���داولت  ق�صم  رئي�ض  وق��ال 

الأو������ص�����ط يف ����ص���اك�������ص���و ب����ن����ك، ي��ا���ص��ر 

م��ن  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  اإن  ال����روا�����ص����دة، 

ال���ع���وام���ل ال���ت���ي اأث������رت ع���ل���ى اجل��ن��ي��ه 

الإ�صرليني، فبجانب فرو�ض كورونا 

امل����ت����ح����ور، ه���ن���اك ����ص���ي���ن���اري���و م����ا ب��ع��د 

اإىل  ح�صمه  ي��ت��م  مل  ال���ذي  بريك�صيت 

الآن، وحزمة التحفيز الأمركية التي 

جاءت اأقل من التوقعات.

دبي - العربية

ح����ظ����رت ع���������ص����رات ال���������دول ال�������ص���ف���ر ع��رب 

ال���رح���ات اجل���وي���ة، ورح����ات ال��ق��ط��ارات اإىل 

جديدة  �صالة  ظهور  ب�صبب  املتحدة،  اململكة 

م��ن ف��رو���ض ك��ورون��ا يعتقد اأن��ه��ا اأ���ص��د ع��دوى 

.%70 بن�صبة 

وع���ل���ى م�����ص��ت��وى ال������دول ال���ع���رب���ي���ة، ع��ل��ق��ت 

وب��را  ج��وا  ال�صفر  رح���ات  خمتلف  ال�صعودية 

مل����دة اأ����ص���ب���وع، ف��ي��م��ا ع��ل��ق��ت ال���ك���وي���ت رح���ات 

ال��ط��ران ال��ت��ج��اري، واأغ��ل��ق��ت امل��ن��اف��ذ ال��ربي��ة 

احرازيا. والبحرية 

وق��������ررت ���ص��ل��ط��ن��ة ُع����م����ان م���ن���ع ال����دخ����ول 

اليوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  املنافذ  كافة  م��ن  واخل���روج 

ال��رح��ات  ت��ون�����ض  علقت  بينما  اأ���ص��ب��وع،  ومل���دة 

اجل��وي��ة ال��ق��ادم��ة م��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا واأ���ص��رال��ي��ا 

وج����ن����وب اأف���ري���ق���ي���ا، ف��ي��م��ا ح���ظ���رت اجل���زائ���ر 

ب��ري��ط��ان��ي��ا،  م��ن  مل��واط��ن��ي��ه��ا  اإج����اء  عملية  اأي 

وع��ل��ق الأردن ال��رح��ات اجل��وي��ة ال��ق��ادم��ة من 

اأ�صبوعني. بريطانيا ملدة 

ل��ل��ط��ران ومقرها  ���ص��رك��ة الحت���اد  وق��ال��ت 

حتى  ال�صارية  للحجوزات  تطلب  اإنها  اأبوظبي 

اململكة  امل�صافرين من  دي�صمرب، من جميع   24

املتحدة، تقدمي نتيجة فح�ض طبي توؤكد عدم 

�صاحيتها  متتد  ك��ورون��ا  بفرو�ض  اإ�صابتهم 

وقت  قبل  الأكرث  على  �صاعة  و�صبعني  لثنتني 

مغادرتهم.

ب��������دوره اأع����ل����ن ال���������ص����ودان اإغ��������اق م��ط��ار 

اخلرطوم 15 يوما اأمام الرحات القادمة من 

اأفريقيا. هولندا وبريطانيا وجنوب 

ال��ك��اب��ن با�صل  ال���ط���ران  وا���ص��ت��ب��ع��د خ��ب��ر 

ا�صتمرار  »ال��ع��رب��ي��ة«،  م��ع  مقابلة  يف  ع��ب��ي��دات 

يف  ح�صل  كما  املطارات  يف  احلالية  الإغاقات 

اأ�صبح  العامل  اأن  ب�صبب  املا�صي،  مار�ض  �صهر 

اأكرث جاهزية ملواجهة اأي حتول باجلائحة.

من جانبها، علقت رو�صيا الرحات اجلوية 

فر�صت  كما  اأ���ص��ب��وع،  مل��دة  بريطانيا  واإىل  م��ن 

���ص��وي�����ص��را ح��ج��را ���ص��ح��ي��ا ع��ل��ى ال��ق��ادم��ني من 

كل  اأع��ل��ن��ت  فيما  اإف��ري��ق��ي��ا،  وج��ن��وب  بريطانيا 

م��ن ه��ون��غ ك��ون��غ وال��ه��ن��د حظر ال��رح��ات من 

بريطانيا.

اإنها �صتعلق الرحات اجلوية  وقالت الهند 

اأعلنت  بينما  ال��ع��ام،  نهاية  اإىل  بريطانيا  م��ع 

بريطانيا  م��ن  اجل��وي��ة  ال��رح��ات  تعليق  ك��ن��دا 

اأي�صا.

اأوروبية من�صقة  با�صتجابة  اإ�صبانيا  وطالبت 

حتور  بعد  بريطانيا  واإىل  م��ن  ال�صفر  ب�����ص��اأن 

ك���ورون���ا، ف��ي��م��ا ق��ال��ت احل��ك��وم��ة الأمل���ان���ي���ة، اإن 

�صيبداأ  بريطانيا  مع  اجلوية  الرحات  تعليق 

الليلة. منت�صف 

�صتعلق  اأمل��ان��ي��ا  اأن  ح��ك��وم��ي  م�����ص��در  واأع��ل��ن 

ال���رح���ات م���ع ب��ري��ط��ان��ي��ا وج���ن���وب اإف��ري��ق��ي��ا، 

القيود  بع�ض  ع��ودة  اإط��ار  يف  اجلائحة،  ب�صبب 

ظهرت  الفرو�ض  من  جديدة  �صالة  ملواجهة 

يف بريطانيا.

»العربية«  اآخر قال مرا�صل قناة  من جانب 

ال��رح��ات  تعليق  تبحث  فرن�صا  اإن  باري�ض  يف 

�صتعلق  اإنها  بلجيكا  قالت  فيما  بريطانيا،  اإىل 

القادمة  الطائرات  وحركة  اجلوية  الرحات 

من اململكة املتحدة.

ب����دوره����ا ق�����ررت ه���ول���ن���دا ح��ظ��ر ا���ص��ت��ق��ب��ال 

رح����ات ج���وي���ة ت��ق��ل م�����ص��اف��ري��ن م���ن امل��م��ل��ك��ة 

املتحدة، اعتباراً من الأحد.

وقالت احلكومة الهولندية اإن حظر ال�صفر 

ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر  م��ن  الأول  ح��ت��ى  ���ص��اري��اً  �صيظل 

وتدر�ض  التطورات  تتابع  اأنها  م�صيفة  الثاين، 

ال�صفر  اإ�صافية تتعلق بو�صائل  اإجراءات  فر�ض 

الأخرى.

العالم يعزل بريطانيا.. ودول عربية تحظر السفر بسبب
 كورونا المتحور

العربية-وكاالت

عاقته  اإن��ق��اذ  يحاول  ما  ج��اك  ك��ان  بينما 

امللياردير  عر�ض  نوفمرب،  اأوائ��ل  يف  بكني  مع 

ال�������ص���ي���ن���ي امل���ح���ا����ص���ر ت���ن���ظ���ي���م���ي���اً م�����ن ق��ب��ل 

من عماق  اأجزاء  ت�صليم  باده  يف  ال�صلطات 

اإىل   ،Ant جمموعة  امل��ال��ي��ة،  التكنولوجيا 

احل��ك��وم��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة، وف��ًق��ا مل��ا ك�����ص��ف��ه م��وق��ع 

.MarketWatch
و�صاحب  ال�صني،  يف  رجل  اأغنى  ما،  جاك 

ع��م��اق ال��ت��ج��زئ��ة الإل��ك��رون��ي��ة »ع��ل��ي ب��اب��ا«، 

ق�����ال يف ج��ل�����ص��ة غ����ر ع����ادي����ة م����ع امل��ن��ظ��م��ني 

املن�صات  م��ن  اأي  اأخ���ذ  »ميكنكم  ال�صينيني: 

بحاجة  الباد  اأن  طاملا   ،Ant متتلكها  التي 

ل� ب��ه م�صادر مطلعة  اأف���ادت  مل��ا  اإل��ي��ه��ا«، وف��ق��اً 

#.MarketWatch
ال��ع��ر���ض، ال���ذي مل ي��ت��م الإب����اغ ع��ن��ه من 

لوجه  وجهاً  نف�صه  »ما«  وجد  بعدما  قبل، مت 

ال�صيني  امل��رك��زي  البنك  م��ن  م�����ص��وؤول��ني  م��ع 

املالية  الأوراق  على  ت�صرف  التي  وال��وك��الت 

اجتماع  عقد  وق��د مت  وال��ت��اأم��ني.  وامل�����ص��ارف 

 Ant 2 نوفمرب قبل اأيام قليلة من طرح  يف 

ل��اك��ت��ت��اب ال���ع���ام، ف��ي��م��ا ك���ان ���ص��ي�����ص��ك��ل اأك���رب 

دخول للبور�صة يف العامل.

انتقد  عندما  بكني  غ�صب  اأث��ار  »ما«  وكان 

يف خطاب األقاه يف اأكتوبر حملة الرئي�ض �صي 

امل��ال��ي��ة،  امل��خ��اط��ر  ع��ل��ى  لل�صيطرة  بينغ  ج��ني 

ق���ائ���ًا اإن���ه���ا »خ���ن���ق ل���اب���ت���ك���ار«. ون���ق���ل »م���ا« 

الرئي�ض  قول  �صنغهاي،  يف  اأقيم  حدث  خال 

م��ن��ي«،  ال��ن��ج��اح  ي��اأت��ي  اأن  ي��ج��ب  »ل  ال�صيني 

ي���زداد  ال���ذي  امل���ايل  التنظيم  ب��ذل��ك  م��ن��ت��ق��داً 

ت�صدداً يف ال�صني.

وقد اتخذ الرئي�ض ال�صيني قراراً �صخ�صياً 

 ،»Ant« بوقف الطرح العام الأويل ملجموعة

ال��ذي ك��ان �صيكون الأك���رب ع��امل��ي��اً. وج��اء هذا 

الإي����ق����اف ت��ت��وي��ج��اً ل�����ص��ن��وات م���ن ال��ع��اق��ات 

امل��ت��وت��رة ب���ني رج���ل الأع���م���ال الأك����رث ���ص��ه��رة 

تنامي  ظ��ل  يف  خا�صة  واحل��ك��وم��ة،  ال�صني  يف 

املدفوعات  ملجموعة  ال�صريع  والنمو  ن��ف��وذه 

التي ي�صيطر عليها. الرقمية العماقة 

يف  ك��ب��ر  ح���د  اإىل   Ant اأه���م���ي���ة  وت�����ربز 

ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى خ��دم��ة الأف������راد وال�����ص��رك��ات 

لفرة  التقليدية  البنوك  جتاهلتهم  ال��ذي��ن 

الأنظمة  م��ن  ال�صابق  يف  جن��ت  وق��د  ط��وي��ل��ة، 

خ�صعت  التي  املال  راأ�ض  ومتطلبات  ال�صارمة 

لها البنوك التجارية.

مل��دف��وع��ات  ت��ط��ب��ي��ق��اً   Ant ك��م��ا مت��ت��ل��ك 

ال���ه���ات���ف امل���ح���م���ول ومن�����ط احل����ي����اة، ي�����ص��م��ى 

Alipay، ي�صتخدمه ما يقرب من 70% من 
�صكان ال�صني. وقدمت ال�صركة قرو�صاً لأكرث 

من  يقرب  وما  �صغرة  �صركة  مليون   20 من 

ن�صف مليار �صخ�ض، كما تدير اأكرب �صندوق 

املنتجات  ع�صرات  وتبيع  ال��ب��اد  يف  م�صرك 

املالية الأخرى.

اإىل  ب��ال��دع��وة  ال�صينيون  املنظمون  ق��ام  وق��د 

ب�����ص��اأن من��وذج  الج��ت��م��اع للتعبر ع��ن خم��اوف��ه��م 

Ant، لكن العر�ض الذي قدمه جاك ما  اأعمال 

خال الجتماع ف�صل حتى الآن يف اإنقاذ الكتتاب 

ب��ك��ني جهودها  كثفت  احل���ني  ذل���ك  وم��ن��ذ  ال��ع��ام، 

لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا يف ال�صني.

املنظمني  م��ن  م��ق��رب��ون  اأ���ص��خ��ا���ض  ي��ق��ول 

اإن������ه ل ي���وج���د ق�������رار، يف  امل���ال���ي���ني يف ب���ك���ني 

ال���وق���ت احل�����ايل، ب��ق��ب��ول ال���ع���ر����ض، وف���ق���اً ل� 

.MarketWatch
وت��ت�����ص��م��ن اإح�����دى اخل��ط��ط ال��ت��ي ي��ج��ري 

ت�����ص��دي��د  اإىل   Ant اإخ�������ص���اع  ف��ي��ه��ا  ال��ن��ظ��ر 

ه��ذا  امل���ال. ويف ظ��ل  ب��راأ���ض  املتعلقة  ال��ل��وائ��ح 

ال�����ص��ي��ن��اري��و، ���ص��ت�����ص��ري ب��ن��وك ح��ك��وم��ي��ة اأو 

ج���ه���ات ا���ص��ت��ث��م��اري��ة اأخ������رى ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة 

اأي  تغطية  يف  للم�صاعدة   Ant يف  ح�ص�صاً 

للقواعد  نتيجة  امل��ال  راأ���ض  يف  حمتمل  نق�ض 

امل�صددة.

إلنقاذ أكبر اكتتاب في العالم.. »الملياردير المحاصر« 
يغري حكومة الصين

الحكومة الكويتية أمام خيارات صعبة لسد عجز الميزانية 
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االنباط-وكاالت

�أزرق-  د�خ�����ل ح����زب  ب������و�در مت����رد  الح����ت 

�لدفاع  وزير  يقوده  �لذي  �الإ�سر�ئيلي  �أبي�ض 

ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����ض، ب��ع��د ت��و���س��ل��ه �إىل �ت��ف��اق مع 

بنيامني  �ل��وزر�ء  رئي�ض  بقيادة  �لليكود  حزب 

مبكرة  النتخابات  �لذهاب  يلغي  قد  نتنياهو، 

جديدة

وقالت قناة كان �لر�سمية، �سباح �الإثنني، 

ز�مري،  �آ�ساف  )�لربملان(  �لكني�ست  ع�سو  �إن 

عن �أزرق- �أبي�ض ، لن ي�سوت ل�سالح م�سروع 

وغانت�ض،  نتنياهو  عليه  �تفق  �ل��ذي  �لقانون 

ويق�سي بتاأجيل �إقر�ر �مليز�نية ملدة �أ�سبوعني

�أع�ساء  �ن�سمام  �ملتوقع  من  �أن��ه  و�أ�سافت 

�آخرين يف حزب غانت�ض �إىل ز�مري بينهم ر�م 

من  مزيد  دون  حاميوفيت�ض،  وميكي  �سيفاع، 

�لتفا�سيل

وق��ت  يف  �لكني�ست  ي�سهد  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 

الح��ق �ل��ي��وم، ت��ق��دمي م�����س��روع ق��ان��ون ي��وؤج��ل 

مترير �مليز�نية ملدة �أ�سبوعني، للحيلولة دون 

�لذهاب جلولة �نتخابات جديدة

�لكني�ست  ي��ح��ل  �أن  �مل��ف��ر���ض  م���ن  وك����ان 

ن��ف�����س��ه ت��ل��ق��ائ��ي��ا ع���ن���د م��ن��ت�����س��ف ل���ي���ل غ���د� 

�لثالثاء، حال عدم مترير �مليز�نية، و�لذهاب 

النتخابات جديدة يف 23 مار�ض/�آذ�ر �ملقبل

وغانت�ض  نتنياهو  �إليه  تو�سل  �تفاقا  لكن 

ق�سي  م�سرك،  بيان  بح�سب  �الأح���د،  م�ساء 

 2020 لعام  �ل��دول��ة  ميز�نية  مترير  بتاأجيل 

 2021 �ل�سهر �جلاري، وميز�نية  حتى نهاية 

ح��ت��ى �خل��ام�����ض م���ن ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون �ل��ث��اين 

�لكني�ست  ح��ل  ق��ب��ل  �أخ���رية  كفر�سة  �مل��ق��ب��ل، 

و�لذهاب النتخابات

وغانت�ض،  نتنياهو  ب��ني  �خل��الف  وج��وه��ر 

لعام  ميز�نية  �إق��ر�ر  �إىل  ي�سعى  �الأول  �أن  هو 

ملدة  ميز�نية  على  �لثاين  ي�سر  فيما  و�ح��د، 

عامني، وفق ما ن�ض �التفاق �الئتاليف �لذي 

قاد �إىل ت�سكيل �حلكومة �حلالية

و���س��ه��دت �إ���س��ر�ئ��ي��ل ج��ول��ت��ي �ن��ت��خ��اب��ات يف 

ثم   ،2019 و�سبتمرب/�أيلول  �أب��ري��ل/ن��ي�����س��ان 

قادت   ،2020 م��ار���ض/�آذ�ر  يف  ثالثة  �نتخابات 

مايو/�آيار  يف  �حلالية  �حلكومة  ت�سكيل  �إىل 

من ذ�ت �لعام

االنباط-وكاالت

معت�سم  �لفل�سطيني  �الأ���س��ري  يعاين 

من  �الأم����ع����اء  ب�����س��رط��ان  �مل�������س���اب  رد�د 

�ل�سحية جر�ء  تدهور خطري يف حالته 

�لتي  �ملتعمد  �لطبي  �الإه��م��ال  �سيا�سة 

�الإ�سر�ئيلي  �الحتالل  �سلطات  تنتهجها 

بحق �الأ�سرى يف معتقالتها.

فل�سطينية  �إع�����الم  و���س��ائ��ل  ون��ق��ل��ت 

�إن  قوله  رد�د  عاهد  �الأ�سري  �سقيق  عن 

م��ع��ت�����س��م ت��ع��ر���ض خ���الل �ع��ت��ق��ال��ه من 

�ل��ث��اين ع�سر  ق��ب��ل ق���و�ت �الح���ت���الل يف 

الإ�سابات   2006 ع��ام  �الأول  �ل�سهر  م��ن 

ب���ع�������س���ر�ت �ل�������س���ظ���اي���ا وج�������ر�ء ظ����روف 

�لنف�سي  و�لتعذيب  �لقا�سية  �العتقال 

�الحتالل  �سلطات  و�م��ت��ن��اع  و�جل�����س��دي 

ع���ن ت��ق��دمي �ل���ع���الج �ل�����الزم ل���ه ت��ف��اق��م 

و����س���ع���ه �ل�����س��ح��ي و�أ����س���ي���ب ب�����س��رط��ان 

�الأمعاء ويف �لعام 2018 �أ�سيب بفريو�ض 

يف يديه وقدميه نتيجة ل�سعف مناعته 

ح��ادة يف  و�آالم  بثور  �نت�سار  �إىل  �أدى  ما 

ج�سده.

�ل�سحية  �حل���ال���ة  �إن  رد�د  و�أ����س���اف 

ي�سكل  ما  ي��وم  كل  �سوء�  ت��زد�د  ل�سقيقه 

خ���ط���ر� ع��ل��ى ح��ي��ات��ه ح��ي��ث ي���ع���اين من 

ن��زي��ف د�ئ���م يف �الأم���ع���اء وف��ق��ر يف �ل��دم 

�لقلب  ودق���ات  �ل���دم  �سغط  يف  و�رت��ف��اع 

و����س���ع���وب���ة ب��ال��ت��ن��ف�����ض وم�������س���ك���الت يف 

�لنظر  و�ل��ع��ظ��ام و���س��ع��ف يف  �الأع�����س��اب 

و�أوج�������اع د�ئ���م���ة حت���رم���ه �ل���ن���وم د�ع��ي��ا 

�الإن�سانية  ومنظماته  �ل��دويل  �ملجتمع 

�ل����ف����وري  �ل���ت���دخ���ل  �إىل  و�حل���ق���وق���ي���ة 

و�ل�سغط على �سلطات �الحتالل الإنقاذ 

حياته وتقدمي �لعالج له و�الإفر�ج عنه 

يف  �لفل�سطينيني  �الأ���س��رى  جميع  وع��ن 

�الحتالل. معتقالت 

وخل���ط���ورة و���س��ع��ه �ل�����س��ح��ي �أط��ل��ق��ت 

ي��وم  �لفل�سطينية  �الأ����س���رى  م��وؤ���س�����س��ات 

على  �لكرونية  حملة  �ملا�سي  �جلمعة 

مو�قع �لتو��سل �الجتماعي حتت �سعار 

)�أنقذو� معت�سم( بثالث لغات )�لعربية 

فيها  ���س��ارك  و�لفرن�سية(  و�الإنكليزية 

و�أجانب. فل�سطينيون وعرب 

باأن  دلول  عماد  �حلملة  من�سق  و�أف��اد 

على  �ل��ع��امل  �إط��الع  �إىل  تهدف  �حلملة 

�ملر�سى  و�الأ���س��رى  رد�د  �الأ���س��ري  معاناة 

جر�ئمه  وف�سح  �الحتالل  معتقالت  يف 

�ملجتمع  �الأ�سرى ودعوة  �ملتو��سلة بحق 

���س��ل��ط��ات  �ل�����س��غ��ط ع���ل���ى  �ل�������دويل �ىل 

�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  ل��ت��ق��دمي  �الح��ت��الل 

لالأ�سرى و�الإفر�ج عنهم.

فل�سطيني  �أ�سري   4500 نحو  ويو�جه 

م��ع��ت��ق��الت  د�خ������ل  ط���ف���ال   155 ب��ي��ن��ه��م 

�الح�����ت�����الل ظ�������روف �ع���ت���ق���ال ق��ا���س��ي��ة 

م��ن��ه��م  �أ�������س������ري   1800 ي�����ع�����اين  ح����ي����ث 

�الأوبئة  �نت�سار  ب�سبب  متعددة  �أمر��سا 

�أ���س��ري   700 ن��ح��و  و�جل���ر�ث���ي���م وب��ي��ن��ه��م 

ع��اج��ل  ع����الج����ي  ت����دخ����ل  �إىل  ب���ح���اج���ة 

وخ��ا���س��ة ح����االت �الإ���س��اب��ة ب��ال�����س��رط��ان 

�لن�سفي. و�ل�سلل  �لكلوي  و�لف�سل 

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت ح���رك���ة �مل���ق���اوم���ة �الإ����س���الم���ي���ة 

“فيتو”  وجود  عن  �الأثنني  �م�ض   ، حما�ض 

دخ��ول  على  �لعربية  �الأط����ر�ف  بع�ض  م��ن 

�لفل�سطينية �لتحرير  ملنظمة  �حلركة 

وق������ال ح�������س���ام ب��������در�ن، رئ���ي�������ض م��ك��ت��ب 

للحركة، يف ت�سريحات  �لوطنية  �لعالقات 

فيتو  ي��وج��د  �الإل���ك���روين:  موقعها  نقلها 

ي�سمها(  )مل  �لعربية  �الأط��ر�ف  بع�ض  من 

ع���ل���ى دخ������ول ح���م���ا����ض مل��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ح��ري��ر 

لفل�سطينية �

و��ستدرك قائال: لكن ليطمئن �جلميع 

�سدة  ف��ي��ه��ا  ي��وؤث��ر  �أن  ح��م��ا���ض ال مي��ك��ن  �أن 

ع���د�ء �الح���ت���الل، �أو ���س��دة �خل�����س��وم��ة من 

�الأق�����رب�����ني، ول����ن ن���ر�ج���ع ع���ن م��و�ق��ف��ن��ا 

وثو�بتنا

 ،1964 ع��ام  �لتحرير  منظمة  وتاأ�س�ست 

�لدولية �ملحافل  �لفل�سطينيني يف  لتمثيل 

�ل�����س��ل��ط��ة  ق�����ر�ر  �أن  �إىل  ب������در�ن  ول���ف���ت 

ب���ع���ودة �ل���ع���الق���ات م���ع �الح����ت����الل �أف�����س��ل 

�لعالقات  ب��ت��و�زن  و�أخ��ل  �مل�ساحلة،  جهود 

�لعالقة  فقط  ولي�ض  كلها،  �لفل�سطينية 

بني حما�ض وفتح

ال  �مل�ساحلة  حتقيق  عدم  �أن  �إىل  و�أ�سار 

مينع من ��ستمر�ر �جلهود الإجنازها

فتح  مع  تكثف حو�ر�تها  �حلركة  وقال: 

منظمة  و�إح��ي��اء  ترتيب  �إع���ادة  ملف  ح��ول 

�لفل�سطينية �لتحرير 

و�أكد �أن �ملنظمة �أم �ل�سلطة �لفل�سطينية 

يف  �مل�ساركة  نريد  ونحن  �الأك��رب،  و�إط��اره��ا 

�لعمل  لتطوير  وتفعيلها،  �ملوؤ�س�سة  ه��ذه 

لفل�سطيني �

�ل����ث����اين  ن���وف���م���رب/ت�������س���ري���ن   17 ويف 

عودة  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  �أعلنت  �ملا�سي، 

بقر�ر  وقفها  بعد  �إ�سر�ئيل،  مع  �لعالقات 

عبا�ض،  حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�ض  من 

على  �حتجاجا  �مل��ا���س��ي،  م��اي��و/�أي��ار   19 يف 

خمطط �إ�سر�ئيلي ي�ستهدف �سم نحو ثلث 

�ملحتلة �لغربية  �ل�سفة  م�ساحة 

�ملا�سي،  ث��ان  ت�سرين  نوفمرب/   25 ويف 

�مل�ساحلة  ح����و�ر�ت  �أن  ف��ت��ح  ح��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 

ب�سبب خالفات مع حما�ض حول  تنجح  مل 

لت�ستمر  �الن��ت��خ��اب��ات،  �إج�����ر�ء�ت  م��و�ع��ي��د 

منذ  �نق�سام الفت  �لفل�سطينية يف  �ل�ساحة 

2007 يونيو/حزير�ن 

ويف ���س��ي��اق �آخ�����ر، ق���ال ب�����در�ن: �ل��ه��دف 

من  عدد  مع  للتطبيع  �الحتالل  �سعي  من 

�لدول �لعربية هو �إيهام �لفل�سطينيني باأن 

�لعرب قد تخلو� عنهم

�أن  ن���ع���ل���م  و������س����ت����درك ق����ائ����ال: ل��ك��ن��ن��ا 

�الأغلبية �ل�ساحقة من �سعوب �أمتنا هم مع 

�الأنظمة  تطبيع  و�أن  وق�سيتها،  فل�سطني 

ال ميثلهم وال يعرب عن �آر�ئهم

�ملا�سي،  �أيلول  �سبتمرب/  ومنذ منت�سف 

�إ����س���ر�ئ���ي���ل م���ع دول ع���رب���ي���ة، ه��ي  �ت��ف��ق��ت 

و�مل��غ��رب،  و�ل�����س��ود�ن  و�لبحرين  �الإم����ار�ت 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ع �ل��ع��الق��ات، و���س��ط �ن��ت��ق��اد�ت 

لتلك  و��سعة  و�سعبية  ر�سمية  فل�سطينية 

�خلطو�ت

االنباط-وكاالت

�النتباه  “ه�سربي�ض”  �سحيفة  لفتت 

م�سربة،  �سرية  بوثيقة  و�سفتها  م��ا  �إىل 

ك�����س��ف��ت ع����ن خم���ط���ط مل���وؤ����س�������ض �حل���رك���ة 

�إىل  ه��دف  ه��رت��زل،  ت��ي��ودور  �ل�سهيونية، 

�إعالن �ملغرب “دولة �ليهود”.

ه����ذ�  يف  “ه�سربي�ض”  و�أ���������س��������ارت 

�أع���ادت  �مل��ذك��ورة  �لوثيقة  �أن  �إىل  �ل�����س��دد 

“�لعالقات �لتاريخية بني �ليهود و�ملغرب 
�إىل �ل��و�ج��ه��ة ب��ع��د ����س��ت��ئ��ن��اف �الت�����س��االت 

�أبيب”،  وت�����ل  �ل����رب����اط  ب����ني  �ل���ر����س���م���ي���ة 

�أن  قبل  ظهرت  �لفكرة  تلك  �أن  �إىل  الفتة 

�إىل  �لعامل  يهود  تهجري  فكرة  “متحورت 
فل�سطني”.

وحت���دث���ت يف ه���ذ� �ل�����س��اأن ���س��ح��ي��ف��ة “ 

�أن  �إىل  م�����س��رية  �أحرونوت”،  ي���دي���ع���وت 

���س��ري��ة وغ��ام�����س��ة  ل��وث��ي��ق��ة  “روج  ه��رت��زل 

�الأقل �سهرة من )خطة  �ملغرب(،  ل�)خطة 

�أوغند�( و�لتي كانت تق�سي بتوطني يهود 

جنوب  �حل�سان،  و�دي  منطقة  يف  رو�سيا 

غرب �ملغرب”.

�أوغند�”  “خطة  در�����س���ة  ب����اأن  و�أف���ي���د 

جتري  �إفريقيا  �سرق  يف  �ليهود  لتوطني 

�ملد�ر�ض �الإ�سر�ئيلية �سمن درو�ض  “د�خل 
خطة  عن  �لكثري  يعرف  ال  لكن  �لتاريخ، 

ي��ط��ل��ق عليها  �ل��ب��دي��ل��ة، م���ا ك���ان  ه���رت���زل 

)خ���ط���ة �مل����غ����رب( ل��ت��وط��ني ي���ه���ود رو���س��ي��ا 

ر�سالته  �أث���ري يف  �ق���ر�ح  �مل��غ��رب، وه���و  يف 

.”1903 �لغام�سة �لتي كتبها يف �لعام �ل�

“جوزيف  �إن  �ل����رو�ي����ة  ه����ذه  وت���ق���ول 

ت�����������س�����ام�����ربل�����ني، وزي����������ر �مل���������س����ت����ع����م����ر�ت 

عر�سا   ،1903 �أبريل  يف  قدم،  �لربيطاين، 

���س��رق  يف  �ل���ي���ه���ود  ل��ت��وط��ني  ه���رت���زل  �إىل 

كينيا،  وحت���دي���د�  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �إف��ري��ق��ي��ا 

�ل�سهيوين  �خلطاب  يف  �الق��ر�ح  و��ستهر 

با�سم )خطة �أوغند�( �إال �أن هرتزل رف�ض 

�الق�����ر�ح ب�����س��ك��ل ق��اط��ع ع��ل��ى �أ���س��ا���ض �أن��ه 

�إ�سر�ئيل ي�ستاق �ليهود(”. )فقط الأر�ض 

ونقل عن �ل�سحافة �لعربية �أن هرتزل 

�آخ��ر  “تقدمي م��وق��ع  ن��ظ��ر ع��ق��ب ذل���ك يف 

ل��ل��دول��ة �ل��ي��ه��ودي��ة، وه����و م��ن��ط��ق��ة و�دي 

 20 �حل�����س��ان يف ج��ن��وب غ���رب �مل���غ���رب، يف 

يوليو 1903، قبل �سهر من �نعقاد �ملوؤمتر، 

من  �لثالث  يف  �ملفاجئ،  هرتزل  موت  لكن 

�خلطة  �أر�سفة  �إىل  �أدى  قد   ،1904 يوليو 

�أو جتميدها”.

“ ي��دي��ع��وت  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ت�����س��ري��ح  ويف 

رئي�ض  حاجويل،  يعقوب  قال  �أحرونوت”، 

“كان تركيز  �لعاملية:  �ل�سهيونية  �ملنظمة 

كبري ج��د� م��ن �ل��ي��ه��ود ه��ن��اك – ���س��و�ء يف 

�إفريقيا  �سمال  �أو يف منطقة  نف�سه  �ملغرب 

�أن  م��ف��ه��وم��ا  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  ع���ام.  ب�سكل 

لقد  للغاية.  بر�غماتيا  رجال  كان  هرتزل 

ر�أى م�سكلة مع �ليهود �مل�سطهدين �لذين 

رئي�سي يف  ب�سكل  �سغب  �أعمال  يعانون من 

�أخ���رى،  ناحية  وم��ن   – �ل�سرقية  �أوروب����ا 

ي��ه��ودي  جم��ت��م��ع  ل���دي���ه  �مل���غ���رب  �أن  ر�أى 

مزدهر مع مر�كز يهودية ن�سطة”.

�أما �لربوفي�سور يو�سف �سيطريت، من 

فقد  حيفا  جامعة  يف  �لعربية  �للغة  ق�سم 

�أفاد باأن “�خليار �ملغربي قدمه الأول مرة 

�سقيقان كانا ن�سطاء معروفني يف �حلركة 

ويعقوب  ب��اروخ  وهما  حينها  �ل�سهيونية، 

م��و���س��ي��ه ت��ول��ي��د�ن��و، وه��م��ا �ب��ن��ان الأب��وي��ن 

هاجر� من �ملغرب”.

“باروخ  �أن  �ل��ربوف��ي�����س��ور  ه���ذ�  وروى 

حت���دث ب��ا���س��م��ه وب��ا���س��م �أخ��ي��ه م��ع ه��رت��زل 

ق��ب��ل وف��ات��ه ب�����س��ه��ور، ث��م وج���ه ن����د�ءه �إىل 

�حل����اخ����ام �ل��ف��رن�����س��ي ف���ي���د�ل م���ن ف��ا���ض، 

�مل���ق���رب م���ن �ل���ن���ظ���ام �مل���ل���ك���ي و�حل���ك���وم���ة 

لليهود  م�ستقلة  منطقة  الإقامة  �ملغربية، 

يف و�دي �حل�سان”.

و�أ�����س����ار ه����ذ� �ل��ب��اح��ث �ل����ذي ي��ع��م��ل يف 

�لفرن�سي،  “�حلاخام  �أن  �إىل  جامعة حيفا 

�لد�خلية  �ل�سيا�سة  يف  �سليعا  ك��ان  �ل��ذي 

وهمية  خطة  ه��ذه  �أن  يعلم  ك��ان  ل��ل��ب��الد، 

مل ت��اأخ��ذ يف �الع��ت��ب��ار �ل��و���س��ع �ل��د�خ��ل��ي 

ل��ل��م��غ��رب، وو���س��ع��ه��ا يف درج. الح��ق��ا، عرث 

��سمه،  يحمل  �ل��ذي  �إ�سر�ئيل،  يف  حفيده 

على �لوثيقة وك�سفها الأول مرة”
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االنباط-وكاالت

�أعلنت وز�رة �خلارجية �للبنانية �أنها 

تبلغت من �سفارتها يف نيجرييا باإطالق 

كانو�  �ل��ذي��ن  �لثالثة  مو�طنيها  ���س��ر�ح 

ب��اخ��رة  �أث���ن���اء عملهم يف  �خ��ت��ط��ف��و�  ق��د 

ك���ان���ت ت��ن��ق��ل ب�����س��ائ��ع ق���ب���ال���ة ���س��و�ح��ل 

نيجرييا

باأن  “�لن�سرة” �للبناين  و�أفاد موقع 

حكومة  يف  و�ملغربني  �خلارجية  وزي��ر 

تبلغ  وه��ب��ة،  �سربل  �الأع���م���ال،  ت�سريف 

م����ن �ل�������س���ف���ري �ل���ل���ب���ن���اين يف ن��ي��ج��ريي��ا 

ح�سام دياب �أن �خلاطفني �أطلقو� �سر�ح 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني �ل��ث��الث��ة �ل��ذي��ن ك��ان��و� قد 

كانت  باخرة  يف  عملهم  �أثناء  �ختطفو� 

تنقل ب�سائع قبالة �سو�حل نيجرييا

�أن���ه���م ب�سحة  دي����اب  �ل�����س��ف��ري  و�أك�����د 

�نتهاء  فور  لبنان  �إىل  و�سيعودون  جيدة 

�الإجر�ء�ت �ملوجب �تباعها

م���ن ج��ه��ت��ه �أك������د، �ل��ل��ب��ن��اين ع��دن��ان 

“ميالن”  �ل�سحن  �سفينة  مالك  �لكوت 

�مل���ح���ت���ج���زة ب����ال����ق����رب م�����ن �ل�������س���و�ح���ل 

ل�”�ليوم  ت�����س��ري��ح��ات  ف���ى  �ل��ن��ي��ج��ريي��ة 

�ملكون  �ل�سفينة  طاقم  حترير  �ل�سابع” 

�ثنان مت  بينهم م�سريان  �أف��ر�د   10 من 

نيجرييا،  ���س��و�ح��ل  ق��ب��ال��ة  �ح��ت��ج��ازه��م��ا 

�مل�سريني  �ملو�طنني  جميع  �أن  مو�سحا 

ب�سحة جيدة ومل يتعر�سو� الأي �أذى

�مل�����س��ري��ة  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وك���ان���ت 

على  �سحن  �سفينة  ت��ع��ر���ض  �أع��ل��ن��ت  ق��د 

�ثنان  م�سريان  بينهم  �أف��ر�د   10 متنها 

ق��ر����س��ن��ة  �أن  م���و����س���ح���ة  ل���الح���ت���ج���از، 

يحتجزون �ملركب على �سو�حل نيجرييا 

خالل رحلتها �إىل �لكامريون

االنباط-وكاالت

ي��و����س��ل �الأ���س��ري و���س��ي��م ����س��ع��ي��د من 

�مل��ف��ت��وح ع��ن �لطعام  �إ���س��ر�ب��ه  �خل��ل��ي��ل، 

��ا الع��ت��ق��ال��ه  م��ن��ذ ق��ر�ب��ة �ل�����س��ه��ر، رف�����سً

�سعبة  �سحية  ظ��روف  و�سط  �الإد�ري، 

ي��و�ج��ه��ه��ا، ح��ي��ث ج����رى ن��ق��ل��ه م���وؤخ���ر�ً 

عزل  “رميون” �إىل  �سجن  زنازين  من 

“�أيال” �سجن 

و�أو����س���ح ن���ادي �الأ����س���ري، �أن �الأ���س��ري 

����س��ع��ي��د �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر )32 ع��اًم��ا( 

2019، وه��و  ع����ام  م��ط��ل��ع  م��ن��ذ  م��ع��ت��ق��ل 

ج���ري���ح و�أ�����س����ري ����س���اب���ق، ح��ي��ث ت��ع��ر���ض 

ب���ر����س���ا����ض  2012م،  ع�������ام  الإ������س�����اب�����ة 

����س��ت��ئ�����س��ال ج����زء من  �الح����ت����الل، ومت 

�أمعائه، وجرى �عتقاله الحقا من قبل 

�الح��ت��الل، و����س��ت��م��ر �ع��ت��ق��ال��ه يف حينه 

ملدة عامني

وح�����ّم�����ل ن��������ادي �الأ�������س������ري ���س��ل��ط��ات 

�الح����ت����الل �مل�������س���وؤول���ي���ة �ل���ك���ام���ل���ة ع��ن 

ح��ي��اة �الأ���س��ري ����س��ع��ي��د، م��ط��ال��ب��اً جهات 

�الخ��ت�����س��ا���ض ب��ال��ت��ح��رك �ل��ع��اج��ل من 

على  و�ل�����س��غ��ط  ق�سيته،  متابعة  �أج���ل 

�الإد�ري،  �ع��ت��ق��ال��ه  الإن���ه���اء  �الح���ت���الل 

�الإد�ري  �الع����ت����ق����ال  ���س��ي��ا���س��ة  ووق������ف 

�ملمنهجة بحق �لع�سر�ت من �الأ�سرى

االنباط-وكاالت

�الإ�سر�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  ن�سبت 

قرب  حديدينت  بو�بتني  �الثنني،  �م�ض 

عني �ل�ساكوت يف �الأغو�ر �ل�سمالية

و�أف��������اد �ل���ن���ا����س���ط �حل���ق���وق���ي ع����ارف 

بو�بتني  ن�سب  �الح��ت��الل  ب��اأن  در�غ��م��ة، 

�ل�ساكوت  نبع  مدخل  على  حديديتني، 

�لفل�سطينية_  �حل���دود  م��ن  �ل��ق��ري��ب��ة 

�الأردنية

�أن  و�أع���رب در�غ��م��ة ع��ن تخوفه م��ن 

�ملنطقة  لعزل  مقدمة  �لبو�بتني  تكون 

�أمام �ملو�طنني

لهجمة  ت��ت��ع��ر���ض  �الغ����و�ر  �أن  ي��ذك��ر 

�ال�ستيالء  يف  تتمثل  �سر�سة  �إ�سر�ئيلية 

ع��ل��ى �أر�����س���ي �مل��و�ط��ن��ني وم��ن��ع��ه��م من 

و�عتقالهم  خيامهم  و�ق��ت��الع  دخ��ول��ه��ا 

وحم��ارب��ت��ه��م ب�����س��ت��ى �ل���ط���رق، م��ن �ج��ل 

ح��م��ل��ه��م ع��ل��ى �ل���رح���ي���ل م��ن��ه��ا ل�����س��ال��ح 

�ال�ستيطان

إطالق سراح لبنانيين ومصريين كانوا 
مختطفين قرب سواحل نيجيريا

 األسير وسيم اسعيد من 
الخليل يواصل إضرابه عن الطعام

 االحتالل ينصب بوابتين حديديتين 
قرب عين الساكوت في األغوار



الثالثاء   22/ 12 /  2020

الـريـا�ضي

لندن – وكاالت 

�آر���س��ن��ال،  م���درب  �أرت��ي��ت��ا،  ح��ث ميكيل 

الع��ب��ي��ه ع��ل��ى �ل�����س��م��ود و�ال���س��ت��ب�����س��ال، 

يف  �لثالثاء،  �ليوم  مبار�تهم  و��ستغالل 

�ملحرتفني  ر�ب��ط��ة  ل��ك��اأ���س  �لثمانية  دور 

�أمام مان�س�سرت �سيتي حامل  �الإجنليزية، 

�ملتعرث.  فريقهم  و���س��ع  لتعديل  �للقب، 

�سبع  �آخر  �آر�سنال خم�س مر�ت يف  وخ�سر 

�ملمتاز،  �الإجن��ل��ي��زي  ب��ال��دوري  م��ب��اري��ات، 

وحاليا يحتل �ملركز 15 بر�سيد 14 نقطة، 

-1974( منذ  ل��ه،  مو�سم  ب��د�ي��ة  �أ���س��و�أ  يف 

�ل��ر�ب��ط��ة  ك���اأ����س  يف  �ل���ف���وز  ل��ك��ن   .)1975

عن  �ل�سغوط  بع�س  يخفف  رمب��ا  �ل��ي��وم 

�مل������درب �الإ�����س����ب����اين، �ل�����ذي ت����وىل ق��ي��ادة 

�ملا�سي  �الأول  كانون  دي�سمرب  يف  �لفريق 

“هذ� ما  �أرتيتا، يف موؤمتر �سحفي  وقال 

نريد ��ستغالل �ملبار�ة يف حتقيقه، ن�سعى 

�لبطولة.. قبل ذلك و�جهنا  بهذه  للفوز 

�سيتي  لي�سرت  ه��م��ا  ك��ب��ري��ن،  مناف�سني 

عليهما«.  �ل��ف��وز  يف  وجنحنا  وليفربول، 

وخالل �الأ�سابيع �الأخرة، ز�دت �لدعو�ت 

يوؤكد  �ملدرب  لكن  �أرتيتا،  باإقالة  �ملطالبة 

�ل��ن��ادي.  �إد�رة  جمل�س  بدعم  يحظى  �أن��ه 

�أ���س��ع��ر بالدعم  �ل��ن��ادي  �أروق���ة  “يف  وق���ال 

و�لت�سجيع، و�لثقة �لتامة يف قدرتنا على 

هذ�  بالتاأكيد  �سويا..  �لو�سع  هذ�  جتاوز 

وم��ن  �الأف�����س��ل،  ي�ستحق  �ل��ك��ب��ر  �ل��ن��ادي 

جهتي �أنا �أحتمل م�سوؤولية �لنتائج، و�أقر 

بذلك«.

11

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �اللكرتوين

ارسنال امام السيتي لتعويض الخسائر 

االهلي في صدارة دوري السلة الممتاز 

العوضات يشارك الوحدات امام الحسين 

اتحاد اإلعالم يشارك في اجتماع الدولي للصحافة الرياضية  

االنباط – عمان 

ترتيب  �سد�رة  �الأهلي  فريق  و��سل 

�ل�����س��ل��ة، بعدما  ل��ك��رة  �مل��م��ت��از  �ل�����دوري 

حقق فوز� مهما على �جلبيهة، بنتيجة 

�ف��ت��ت��اح  يف  �الأح�����د،  م�����س��اء   ،)95-102(

�الأه��ل��ي ر�سيده  ورف��ع  �الإي���اب.  مرحلة 

10 نقاط لفريق  12 نقطة، مقابل  �إىل 

�جل���ب���ي���ه���ة، ب���ع���د م����ب����ار�ة م���ث���رة ع��ل��ى 

�حل�سني  مبدينة  حمزة  �الأم��ر  �سالة 

�سجل  ث���ان���ي���ة،  م����ب����ار�ة  ويف  ل��ل�����س��ب��اب. 

�ل���وح���د�ت ف����وز� ك��ب��ر� ع��ل��ى �جل��ل��ي��ل، 

�حل�سن  �سالة  على   ،)50-90( بنتيجة 

 10 �إىل  ر�سيده  �لوحد�ت  ورفع  باإربد. 

�لت�سجيل  بفارق  ثالثا  لي�ستقر  نقاط 

ع��ن �جل��ب��ي��ه��ة ���س��اح��ب �مل��رك��ز �ل��ث��اين، 

 6 فيما ظ��ل �جل��ل��ي��ل ب��امل��رك��ز �الأخ���ر ب���

ن����ق����اط. وجن�����ح ك���ف���ري���وب���ا يف �ج��ت��ي��از 

-68( بنتيجة  �الأرث��وذك�����س��ي،  حم��ط��ة 

ورف��ع  ح��م��زة.  �الأم��ر  �سالة  على   ،)62

يليه  ن��ق��اط،   9 �إىل  ر���س��ي��ده  ك��ف��ري��وب��ا 

7 نقاط. �الأرثوذك�سي خام�سا بر�سيد 

االنباط – عمان 

�أك����د �ل��دك��ت��ور م���وؤي���د ع��م��ر رئ��ي�����س 

�الأول  ل���ل���ف���ري���ق  �ل����ط����ب����ي  �جل�����ه�����از 

ب���ك���رة �ل���ق���دم ل���ن���ادي �ل�����وح�����د�ت  �أن 

�لفريق  لالعب  �لطبية  �لفحو�سات 

وال  مطمئنة  �ل��ع��و���س��ات  �أن�����س  �الأول 

تدعو للقلق وقال عمر:”�أكد �لتقرير 

ع�سلي  �سد  وجود  �سدر  �لذي  �لطبي 

�ل��ع�����س��ل��ة �خل��ل��ف��ي��ة،  و�����س���ت���ط���ال���ة يف 

على  �أي���ام   ”٣“ مل��دة  للر�حة  ويحتاج 

�الأغ����ل����ب، وي��ب��ق��ى �أم�����ر م�����س��ارك��ت��ه يف 

يوم  �إربد  �حل�سني  �أمام  �ملقبلة  �ملبار�ة 

�الأرب����ع����اء �مل��ق��ب��ل م���ره���ون ب���ق���ر�ر من 

�لكابنت عبد�هلل  للفريق  �لفني  �ملدير 

�أبوزمع”.

االنباط – عمان   

ل��الإع��الم  �الأردين  �الإحت���اد  ���س��ارك 

عقده  �ل��ذي  �الج��ت��م��اع  يف  �لريا�سي 

�الإحتاد �لدويل لل�سحافة �لريا�سية 

ل���دول �ل�����س��رق �الأو���س��ط ظ��ه��ر �ل��ي��وم 

�ملرئي  �لفيديو  تطبيق  عرب  �الثنني 

دول  ت�سعة  مب�ساركة   )ZOOM(

– لبنان  – فل�سطني  �الأردن   ( ه��ي 

قطر   – �ل�����س��ع��ودي��ة   – ���س��وري��ا   –
 – ُع��م��ان  �سلطنة   – �الإم������ار�ت   –
�سبلي  �ل��زم��ي��ل  وب��ح�����س��ور  �ل��ك��وي��ت( 

لرئي�س  �الأول  )�ل��ن��ائ��ب  �ل�����س��ط��ر�ت 

�سليمان  ج����و�د  و�ل��زم��ي��ل  �الإحت������اد( 

)مدير �الإحتاد(.   وتر�أ�س �الإجتماع 

لل�سحافة  �ل����دويل  �الإحت�����اد  رئ��ي�����س 

مرلو،  جياين  �الإيطايل  �لريا�سية 

ح����ي����ث ت�������س���م���ن ج��������دول �الأع�����م�����ال 

�ل���ع���دي���د م����ن �ل���ن���ق���اط و�ل��ق�����س��اي��ا 

لعام  �لريا�سي  �الإع��الم  تخ�س  �لتي 

ف���رو����س  ت����د�ع����ي����ات  ظ����ل  يف   2020

ك����ورون����ا وت�����اأث�����ره ع���ل���ى �ل��ري��ا���س��ة 

�ل����ري����ا�����س����ي.  و��ستهل  و�الإع�����������الم 

ب��ت��ق��دمي ملخ�س  �الإج��ت��م��اع  م��رل��و 

�ل��ع��ام  خ���الل   )AIPS( ل��ن�����س��اط��ات 

�لكبر  �لنجاح  على  موؤكد�ً  �جل��اري، 

مل�����س��اب��ق��ة ج����و�ئ����ز �الإحت��������اد �ل�����دويل 

ل��ل�����س��ح��اف��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة �ل���ت���ي متنح 

ل��ل��ف��ائ��زي��ن ���س��ن��وي��اً، ع��ل��ى �ل��رغ��م من 

ومعرباً  �لريا�سية،  �لن�ساطات  قلة 

ع��ن �م��ل��ه يف �زدي����اد ع���دد �مل�����س��ارك��ني 

�مل�������س���اب���ق���ة  يف  �الإع������الم������ي������ني  م������ن 

خ�سو�ساً  �ل��ق��ادم��ة  �ل�����س��ن��و�ت  خ��الل 

م����ن ج���ان���ب �ل������دول �ل���ع���رب���ي���ة �ل��ت��ي 

كربى،  وبطوالت  �أح��د�ث  ت�ست�سيف 

قارية وعاملية، وم�سر�ً يف ذ�ت �لوقت 

ل��ل��دف��اع  �ل��وح��ي��دة  �ل��ط��ري��ق��ة  �أن  �ىل 

ع����ن م��ه��ن��ة �ل�����س��ح��اف��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة 

ه���و ت��ق��دمي ع��م��ل ج��ي��د، م���ن ج��ان��ب��ه 

�ل�سطر�ت  �سبلي  �لزميل  ��ستعر�س 

و�لتحديات  �الأردنية  �لريا�سة  و�سع 

�لتي و�جهتها خالل جائحة كورونا، 

قامت  �ل��ذي  �لكبر  بالدور  وم�سيد�ً 

�الأردنية  �الأوملبية  �للجنة  به  وتقوم 

باإ�سد�ر  �لفرو�س  �نت�سار  من  للحد 

ت���ع���ل���ي���م���ات �ل�����ربت�����وك�����ول �ل�����س��ح��ي 

وف��ق��ا ل���ق���ر�ر�ت �جل���ه���ات �ل��ر���س��م��ي��ة، 

ك��م��ا �أ����س���ار �ل�����س��ط��ر�ت ال���س��ت��م��ر�ي��ة 

ظل  يف  �لريا�سية  �لن�ساطات  بع�س 

ب��ي��ئ��ة �آم���ن���ة و�أب����رزه����ا م��ب��اري��ات ك��رة 

�لقدم  وح�سب �لزميل حممد قدري 

�الإعالمي  �لناطق  �ل�سر  �أمني  ح�سن 

الإحت��������اد �الإع���������الم �ل���ري���ا����س���ي ف���ان 

�الإجتماع �سهد مد�خالت ومناق�سات 

مع  �مل�����س��ارك��ة  �ل����دول  ملمثلي  ع��دي��دة 

لل�سحافة  �ل����دويل  �الإحت�����اد  رئ��ي�����س 

�لريا�سية، م�سر�ً كذلك �ىل حر�س 

�لريا�سي  لالإعالم  �الأردين  �الإحت��اد 

على �لتفاعل مع ن�ساطات �الإحتادين 

�الآ������س�����ي�����وي و�ل����������دويل ل��ل�����س��ح��اف��ة 

�ل��ري��ا���س��ي��ة خ��الل �ل��ف��رتة �ل��ق��ادم��ة، 

ب��ت�����س��ح��ي��ات وج���ه���ود ودور  وم�����س��ي��د�ً 

يف  �الأردين  �لريا�سي  �الإع��الم  �أ���س��رة 

بكافة  �لريا�سية  �الأح����د�ث  م��و�ك��ب��ة 

�أ����س���ك���ال���ه���ا و�الإ�����س����ه����ام يف م��و�ج��ه��ة 

حتديات فرو�س كورونا.  

االنباط – عمان 

�ل���ث���الث���اء مناف�سات  �ل���ي���وم  م�����س��اء  ت��ن��ط��ل��ق 

�جلولة �لثامنة من دوري �لدرجة �الأوىل 2020.

وتقام جميع �ملباريات عند �لثانية ع�سر�ً، حيث 

�ستاد  �ل�سرحان مع كفر�سوم على  يلتقي مغر 

�الأم���ر حممد ب��ال��زرق��اء، فيما ي��و�ج��ه �جلليل 

نظره �لطرة على ملعب �الأمر ها�سم بالرمثا، 

بني  من�سية  لقاء  جر�س  ملعب  يحت�سن  فيما 

ح�سن مع ذ�ت ر��س. وتتو��سل �ملباريات �الأربعاء، 

حيث يلتقي عند �لثانية ع�سر� كل من �ل�سرحان 

مع �لكرمل على �ستاد �الأمر حممد، و�لعربي 

م��ع �حت���اد �ل��رم��ث��ا ع��ل��ى ملعب �الأم����ر ها�سم، 

فيما �سيعود �ستاد �الأمر حممد ليحت�سن عند 

�ل��دو�ء مع �لرموك.  د�ر  �ل�ساد�سة م�ساء لقاء 

بلقاء  �جل����اري   24 �خلمي�س  �جل��ول��ة  وتختتم 

وحيد يجمع بلعما مع �لبقعة ويقام عند �لثانية 

ع�سر� على �ستاد �الأم��ر حممد. ويت�سدر ذ�ت 

ر��س ترتيب �لفرق بر�سيد 16 نقطة، ثم �لبقعة 

وبلعما،  �ل��ط��رة،   ،1٣ �جلليل  ث��م   ،14 ب  ث��ان��ي��اً 

مغر   ،10 �ل������دو�ء  د�ر   ،12 �ل��رم��ث��ا  و�حت�����اد  و 

�ل�سرحان   ،8 �ل�����س��رح��ان، وك��ف��ر���س��وم، و�ل��ع��رب��ي 

و�لرموك

باملركز  ح�سن  بني  ومن�سية   ،4 �ل��ك��رم��ل   ،7

�الأخر دون نقاط.

لندن - وكاالت

�سالح،  حممد  �مل�سري  �ل��دويل  ت��وج 

جن��م ل��ي��ف��رب��ول، ب��ج��ائ��زة �أف�����س��ل الع��ب 

يف �ل������دوري �الإجن���ل���ي���زي �مل���م���ت���از ل��ع��ام 

وذك���رت  �جل��م��اه��ر.  ب��ت�����س��وي��ت   ،2020

على  تفوق  �سالح  »مرور« �أن  �سحيفة 

�الأف�سل  جميع مناف�سيه وح�سد جائزة 

بت�سويت   ،2020 بالربميرليج عن عام 

�جلماهر. ياأتي ذلك بعدما قاد �سالح، 

�لربميرليج،  بلقب  للظفر  ليفربول، 

الأول مرة منذ ٣0 عاًما. وكان �سالح قد 

ب��ال��دوري  ه��دًف��ا   19 ت�سجيل  م��ن  متكن 

�الإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از يف �مل��و���س��م �مل��ا���س��ي، 

10 مترير�ت حا�سمة. وجاء جاك  وقدم 

ج��ري��ل��ي�����س جن���م �أ����س���ت���ون ف��ي��ال ب��امل��رك��ز 

�لثاين يف �لت�سويت، بينما حل ماركو�س 

يونايتد  مان�س�سرت  م��ه��اج��م  ر����س��ف��ورد 

باملركز �لثالث، بفارق ب�سيط عن كيفني 

�أل���ع���اب م��ان�����س�����س��رت  دي ب���روي���ن ���س��ان��ع 

جورد�ن  ليفربول،  ثالثي  وجاء  �سيتي. 

هندر�سون و�ساديو ماين وفرجيل فان 

دي����ك، يف �مل���ر�ك���ز م���ن �خل��ام�����س وح��ت��ى 

�ل�سابع.

مدريد – وكاالت 

�خلام�سة  �ملرحلة  مناف�سات  �نطالق  مع 

يتطلع  �ل��ث��الث��اء،  �ل��ي��وم  �لليجا،  م��ن  ع�سر 

م�سو�ر  يف  طموحاته  �إنعا�س  �إىل  بر�سلونة 

نتيجة  حتقيق  ع��رب  �للقب،  على  �ملناف�سة 

وبعد  �ل��ول��ي��د.  بلد  م�سيفه  �أم���ام  �إيجابية 

 2-2 بالتعادل  نقطتني  بر�سلونة  �أه��در  �أن 

م��ع ف��ال��ن�����س��ي��ا م�����س��اء �ل�����س��ب��ت، ق���ال رون��ال��د 

نودع  “مل  لرب�سلونة  �لفني  �ملدير  كومان 

�ل��ل��ق��ب ب���ع���د«. و�أ�����س����اف “ال ت�����ز�ل ه��ن��اك 

�ملناف�سة  �ل��ت��ي ميكن  �ل��ن��ق��اط  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�إنه مو�سم معقد، ونعرف �أنه خالل  عليها. 

لذلك  �سيء،  كل  يتغر  �أن  ميكن  �سهرين، 

�أجل تعوي�س ما  علينا مو��سلة �لكفاح من 

خ�سرناه«. ويحتل بر�سلونة �ملركز �خلام�س 

ن��ق��اط خلف   8 ب��ف��ارق  ن��ق��ط��ة،   21 ب��ر���س��ي��د 

مدريد،  وري��ال  مدريد  �أتلتيكو  �ملت�سدرين 

�الآن  حتى  نقطة   18 بر�سلونة  �أه��در  حيث 

خالل هذ� �ملو�سم، بعد �أن تلقى 4 هز�ئم و٣ 

تعادالت مقابل 6 �نت�سار�ت. وو�جه كومان، 

�أزمة غياب �لعديد من العبيه �الأ�سا�سيني، 

ح��ي��ث ي��غ��ي��ب ج����ر�رد ب��ي��ك��ي��ه و�أن�����س��و ف��ات��ي 

و���س��رج��ي روب���رت���و ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة، كما 

�آخر  �ملدرب جهود عثمان دميبلي يف  �فتقد 

بلد  م��ب��ار�ة  ع��ن  دميبلي  �أ�سبوعني.ويغيب 

مبار�ة  �آخ��ر  يف  عودته  ينتظر  لكن  �لوليد، 

�أم���ام  و�مل���ق���ررة   ،2020 ع���ام  يف  ل��رب���س��ل��ون��ة 

�إي���ب���ار.وق���ال ���س��رج��ي��و ج��ون��ز�ل��ي�����س م��درب 

بلد �لوليد يف ت�سريحات ل�سحيفة �سبورت 

�أن م�سكلتهم دفاعية، وميكن �لنظر  “يبدو 
�إىل غياب بيكيه«. و�إىل جانب �فتقاد خربة 

ا �أهد�ف لوي�س  بيكيه، يفتقد بر�سلونة �أي�سً

مدريد،  �أتلتيكو  �إىل  �نتقل  �ل��ذي  �سو�ريز 

وي���و�����س���ل ت���األ���ق���ه �ل��ت��ه��دي��ف��ي م���ع ف��ري��ق��ه 

�جل��دي��د. وي��ع��د ���س��و�ري��ز، �مل��ه��اج��م �الأك���رث 

حيث  حاليا،  �الإ�سباين  �ل��دوري  يف  فاعلية 

8٣ دق��ي��ق��ة، وق��د  ك��ل  ي�سجل مب��ع��دل ه��دف 

�مل��و���س��م. �أه�����د�ف ح��ت��ى �الآن ه���ذ�   7 �أح����رز 

و����س���ي���ق���ود ل���وي�������س �����س����و�ري����ز، خ����ط ه��ج��وم 

�أتلتيكو مدريد يف مو�جهة ريال �سو�سييد�د 

�لفريقني  مبار�ة  �لثالث، يف  �ملركز  �ساحب 

�ل��ث��الث��اء.وك��ان ���س��و���س��ي��ي��د�د، �ل���ذي ي��درب��ه 

�إميانول �أجلو��سيل، قد هيمن على �سد�رة 

�جل��اري  �ملو�سم  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  �لليجا 

�نت�سار  �أي  يحقق  مل  حيث  ف��ق��ده��ا،  لكنه 

�لهزمية  تلقى  كما  مباريات،   5 �آخ��ر  خالل 

يف م��ب��ار�ت��ي��ه �مل��ا���س��ي��ت��ني. ويف ح��ال��ة جن��اح 

�أمام  �إيجابية  نتيجة  حتقيق  يف  �سو�سييد�د 

�أمام  �لطريق  �سيف�سح هذ�  �أتلتيكو مدريد، 

ري���ال م��دري��د ل��الن��ف��ر�د ب�����س��د�رة �ل���دوري 

م�ساء  غ��رن��اط��ة  �سيفه  �أم���ام  م��ب��ار�ت��ه  ع��رب 

�الأربعاء وتغلب ريال مدريد على �إيبار ٣-1 

�حت�ساب  ع��دم  يف  �مللكي  حالف  �حل��ظ  لكن 

���س��رب��ة ج�����ز�ء ل��ل��م��ن��اف�����س خ����الل �ل�����س��وط 

�ل��ث��اين ب��د�ع��ي وج���ود مل�����س��ة ي��د م��ن جانب 

ر�م��و���س، وذل���ك عندما ك��ان ري���ال ال ي��ز�ل 

�ل��ث��الث��اء،  �مل��رح��ل��ة،  وت�سهد   .1-2 متقدما 

و�إلت�سي  �إ�سبيلية،  مع  فالن�سيا  لقاء  ا  �أي�سً

م���ع �أو���س��ا���س��ون��ا، ول��ي��ف��ان��ت��ي م���ع ه��وي�����س��ك��ا، 

ت�سهد  بينما  فياريال.  مع  بيلباو  و�أتلتيك 

ل��ق��اء خ��ي��ت��ايف م���ع �سيلتا  �الأرب����ع����اء،  م�����س��اء 

فيجو، و�أالفي�س مع �إيبار، وقاد�س مع ريال 

بيتي�س.

جولة جديدة من بطولة الدرجة االولى اليوم 

صالح افضل العب 
في الدوري االنجليزي 

برشلونة والبحث عن الفوز امام بلد الوليد 

ابطل تشاد يعتذر عن لقاء الزمالك 
القاهرة – وكاالت 

بطل  جازيللي  نادي  من  ر�سميا  �إخطار�  �لزمالك  م�سوؤولو  تلقى 

ت�����س��اد، ي��ف��ي��د ب��ع��دم ق���درة �ل��ف��ري��ق ع��ل��ى �حل�����س��ور مل�����س��ر وم��و�ج��ه��ة 

�الأبي�س يف دور �ل٣2 بدوري �الأبطال �الأفريقي. وكانت �أزمة �أحاطت 

�لريا�سة،  وزير  مع  م�ساكل  ب�سبب  �لت�سادي  جازيللي  بعثة  بو�سول 

�ملا�سية.   �الأي��ام  خالل  �ل�سفر  ت�سريحات  �لفريق  منح  رف�س  �لذي 

�سابق  وقت  و�ل��ذي ح�سل يف  �لالعبني،  وكيل  �سامل حممد  �أكد  كما 

تلقيه  وجازيللي،  �لزمالك  ملبار�تي  �لتليفزيوين  �لبث  حقوق  على 

خل��ط��اب ر���س��م��ي م��ن رئ��ي�����س �ل��ف��ري��ق �ل��ت�����س��ادي، ب��ع��دم ق��درت��ه على 

�ل�سفر، وبالتايل يعد فريقه من�سحبا من مو�جهة �لزمالك، ليتاأهل 

بطل م�سر مبا�سرة لدور �ملجموعات.
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االنباط-عمان

بت�سليم  املنا�سري  �سركة  جمموعة  قامت 

ثالث �سيارة نوع Nissan Kicks موديل 

 6 2020 جم��م��رك��ة وم��رخ�����س��ة ���س��م��ن ح��م��ل��ة 

برنامج  اأول  اأب�سر  م��ع  راب��ح��ن   6 ل���  �سيارات 

م��ك��اف��اآت ل��ل��م��ح��روق��ات ب�����االردن م���ن ���س��رك��ة 

املنا�سري للزيوت واملحروقات، لرابحها خالد 

اأبو جوهر، بح�سور نائب املدير  طالل هزاع 

وممثلي  خوري  رامز  الدكتور  لل�سركة  العام 

عن �سركة ب�سطامي وال�ساحب وكالء �سركة 

ب�سطامي  ج��م��ال  ال�����س��ي��د  االأردن  يف  ن��ي�����س��ان 

مدير  زي���دان  ف���وؤاد  وال�سيد  الت�سويق  مدير 

املبيعات ، مت ت�سليم مفاتيح ثالث �سيارة نوع

2020 جممركة  Nissan Kicks موديل 
ومرخ�سة للرابح الثالث ال�سيد خالد طالل 

يف  الكائنة  ال�سركة  معار�ض  يف  ج��وه��ر،  اأب��و 

���س��ارع م��ك��ة، وذل���ك ���س��م��ن ح��م��ل��ة 6 ���س��ي��ارات 

مكافاآت  برنامج  اأول  اأب�سر  م��ع  راب��ح��ن   6 ل��� 

باالردن. للمحروقات 

ووجهت ر�سالة لعمالء اأب�سر الكرام ببقاء 

و�سيتم  باحلملة  راب��ح��ن   3 ل���   .. ���س��ي��ارات   3

ن��وع  ���س��ي��ارة  ع��ل��ى  �سهرين  ك��ل  �سحب  اج���راء 

Nissan Kicks موديل 2020 جممركة 
ومرخ�سة.

و���س��ي��ك��ون ال�����س��ح��ب ال���ق���ادم ي���وم ال��ث��الث��اء 

التعبئة  ح��رك��ات  ع��ن   2021/02/09 ب��ت��اري��خ 

اأب�سر  بطاقة  ومل�ستخدمي   1 و�سهر   12 ل�سهر 

الفعالة من املنا�سري للزيوت واملحروقات.

م����ن اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ب���ان���ه مت اإج������راء 

بتاريخ  املا�سي  الثالثاء  يوم  الثالث  ال�سحب 

امل��ن��ا���س��ري  ���س��رك��ة  اإدارة  م��ك��ات��ب  يف   12/08

ل��ل��زي��وت وامل���ح���روق���ات وب��ح�����س��ور م��ن��دوب��ي 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال��روي��ج  ق�سم 

وال�سيد/  الوي  اأبو  /ثائر  ال�سيد  والتموين، 

املنا�سري  اأحمد ال�سباح ، وممثلي عن �سركة 

رامز  الدكتور  ب�  ممثلة  واملحروقات  للزيوت 

كفاح  وال�سيدة/   ) املديرالعام  )نائب  خ��وري 

ع��ب��د ال���ه���ادي )م���دي���ر امل��ب��ي��ع��ات وال��ت�����س��وي��ق 

ح�سب  ال�����س��ح��ب  اإج�����راء  ومت  ال�����س��رك��ة،  يف   )

ال��وزراة  لدى  املتبع  النظام  وح�سب  االأ�سول 

يف اإج�����راء ال�����س��ح��وب��ات واخ��ت��ي��ار ال��راب��ح��ن 

اإختيار  خالل  وهومن  الرويجية  للحمالت 

ع�سوائي  ب�سكل  املت�سل�سل  اأب�سر  بطاقة  رق��م 

لها  ال��ت��ي يحق  ال��ب��ط��اق��ات  ارق���ام  قائمة  م��ن 

من  اإع��الم��ه��م  مت  »ال��ت��ي  بال�سحب  ال��دخ��ول 

خالل ا�ستالم ر�سائل ن�سية اىل رقم الهاتف 

املفعل على النظام قبل موعد ال�سحب » ومن 

ثم جرى االعالن عن ا�سم �ساحب البطاقة 

ال��راب��ح��ة ب��ح�����س��ب امل��ع��ل��وم��ات امل�����س��ج��ل��ة على 

النظام من ا�سم ورقم هاتف و امييل وعنوان 

، ومت االت�سال به على الهوا واإعالمه باخلرب 

ال�سار وربح ال�سيارة الثالثة �سمن احلملة.

اأب�سر  بحملة  معنا  الثالث  للرابح  مبارك 

اأب���و جوهر  خ��ال��د ط��الل  ال�سيد  ب��ال�����س��ي��ارة.. 

م��درب  ويعمل  اإرب���د  مدينة  �سكان  م��ن  وه��و 

قيادة �سيارات ويقوم بتعبئة وقود ب�سكل �سبه 

يومي من حمطات املنا�سري بحكم عمله.

3 راب���ح���ن وم��ع  ل����  ����س���ي���ارات ..   3 وب���اق���ي 

مت���ن���ي���ات���ن���ا ب���ال���ت���وف���ي���ق جل���م���ي���ع ال���ع���م���الء 

م�����س��ت��خ��دم��ي ب��ط��اق��ة اأب�����س��ر يف ال�����س��ح��وب��ات 

ال��ق��ادم��ة وب���واق���ع ك���ل ���س��ه��ري��ن ���س��ح��ب على 

م��ودي��ل   Nissan Kicks ن����وع  ���س��ي��ارة 

2020 جممركة ومرخ�سة.

�سبوتنيك الريا�ض-وكالة 

ا���س��ت��ق��رت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 

�سيمثلها  ال��ذي  الفيلم  على  االث��ن��ن،  ام�ض 

ل��ل��م��ن��اف�����س��ة يف ح���ف���ل ج����وائ����ز »اأو�����س����ك����ار« 

.2021 االأمريكية للعام 

اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة االأف�������الم ال�����س��ع��ودي��ة ع��ن 

ت��ر���س��ي��ح ال��ف��ي��ل��م ال���روائ���ي »���س��ي��دة ال��ب��ح��ر« 

»اأو�سكار«  م�سابقة  يف  ر�سميا  اململكة  ليمثل 

القادمة عن فئة »اأف�سل فيلم دويل«، والذي 

مت تر�سيحه من قبل جلنة متخ�س�سة.

البحر«  »���س��ي��دة  ال��روائ��ي  الفيلم  تر�سيح 

االأو�سكار  م�سابقة  يف  ر�سمياً  اململكة  ليمّثل 

املقبلة عن فئة اأف�سل فيلم دويل. #هيئة_

pic.twitter. االأفالم#وزارة_الثقافة 

com/Sx3puPqkNh
 وعرب وزير الثقافة ال�سعودي، االأمري بدر 

بن عبد اهلل بن فرحان عن �سعادته بخو�ض 

الفيلم ال�سباق نحو اأو�سكار، ومتنى التوفيق 

ال�سعودين. االأفالم  ل�سناع 

ف��ي��ل��م »����س���ي���دة ال���ب���ح���ر« ���س��ي��م��ث��ل امل��م��ل��ك��ة 

اأف�سل  فئة  ع��ن  املقبل  االأو���س��ك��ار  يف  ر�سمياً 

االأف�����الم  ل�����س��ن��اع  ب��ال��ت��وف��ي��ق  دويل.  ف��ي��ل��م 

pic.twitter.com/ ال�����س��ع��ودي��ن. 

gX3JXBoArD
االأف��الم  مع  مناف�سة  يف  الفيلم  و�سيدخل 

املر�سحة من بقية دول العامل، و�سيمر بعدة 

م���راح���ل ف����رز، ق��ب��ل االإع������الن ع���ن ال��ق��ائ��م��ة 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال���ت���ي ���س��ت��خ��ت��اره��ا االأك���ادمي���ي���ة 

جلوائز  املانحة  والفنون  للعلوم  االأمريكية 

يف  بها  الفائز  عن  االإع��الن  و�سيتم  اأو�سكار، 

ني�سان/   25 املقامة يف   93 ال� ال��دورة  حفل 

اأبريل 2021.

جمايل  ب�سري  ق��ال��ب  يف  الفيلم  وي���روي 

�سعبية  اأ���س��ط��ورة  ملواجهة  ت�سعى  فتاة  ق�سة 

تتحكم يف م�سريها.

والفيلم من اإخراج �سهد اأمن، التي اأكدت 

ج��ائ��زة  ع��ل��ى  للمناف�سة  فيلمها  تر�سيح  اأن 

اأنها  اأف�سل توقعاتها، مو�سحة  اأو�سكار »فاق 

م�ساهدته  وتتم  ممتعا،  يكون  لكي  �سنعته 

للحوار  حمفزا  لي�سبح  الكثريين  قبل  من 

وال���ع���امل  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ن�����س��اء  اأدوار  ح����ول 

العربي«.

اأن »مت��ث��ل  اأم���ل���ه���ا  ع����ن  اأم������ن  واأع�����رب�����ت 

»�سيدة  فيلم  حققها  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  الرحلة 

املخرجن  لزمالئها  اإل��ه��اٍم  م�سدر  البحر« 

وامل���خ���رج���ات ال�����س��ع��ودي��ن م���ن اأج����ل امل�����س��ي 

قدما يف خو�ض جتاربهم الناجحة«.

فيلم  اأول  ه���و  ال��ب��ح��ر«  »���س��ي��دة  وي��ع��ت��رب 

���س��ع��ودي ي�����س��ارك يف م��ه��رج��ان اأي����ام ق��رط��اج 

انطالقه. ال�سينمائي منذ 

وف�����از ال��ف��ي��ل��م ب���ج���ائ���زة ف���ريون���ا ل��ل��ف��ي��ل��م 

اأ�سبوع النقاد يف  اإبداعا �سمن جوائز  االأكرث 

الدويل، وهو  ال�سينمائي  البندقية  مهرجان 

�سهد  ال�سعودية  واملخرجة  للكاتبة  اأول عمل 

وهو  عمان،  �سلطنة  يف  ت�سويره  ومت  اأم��ن، 

املراأة  واقع  على  ال�سوء  ي�سلط  خيايل  فيلم 

يف املجتمعات العربية »الذكورية«.

المناصير تسلم الرابح الثالث سيارة » Nissan Kicks« موديل 2020

السعودية تستقر على الفيلم الذي سيمثلها في حفل أوسكار 

العربية-وكاالت

اأ�سهر  بعد  ال�سعداء  يتنف�ض  ال��ع��امل  يكد  مل 

م���ري���رة خ��ي��م ع��ل��ي��ه��ا ظ���ل ال����وب����اء، م���ع ان��ط��الق 

ال��ل��ق��اح��ات ح��ت��ى اأط���ل ال��ف��ريو���ض ال��ت��اج��ي ال��ذي 

املا�سي،  دي�سمرب  يف  ال�سن  يف  م��رة  الأول  ظهر 

وانتقااًل  ع��دوى  اأ���س��د  متحورة  ج��دي��دة  ب�ساللة 

.%70 من االأ�سلية بن�سبة 

املعلومات حول هذه ال�ساللة اجلديدة مقلقة 

اأوبن�سو  بير  الربوفي�سور  اأك��د  ما  بح�سب  ج��دا، 

كوليدج  اإمربيال  يف  املناعة  جهاز  يف  املتخ�س�ض 

خ�سو�سا  ���س��ن��ر«،  ميديا  »�ساين�ض  مل��وق��ع  ل��ن��دن 

بن�سبة  لالنتقال  قابلية  اأك��رث  اأن��ه��ا  »ي��ب��دو  الأن��ه 

تراوح بن 40 و70 يف املئة«.

بدوره، اعترب الربوفي�سور جون اإدموندز من 

»هذه  املدارية  املناطق  وطب  لل�سحة  لندن  كلية 

ال�ساللة  ه���ذه  اأن  ي��ب��دو  ل��ل��غ��اي��ة.  �سيئة  االأن���ب���اء 

معدية اأكرث بكثري من ال�ساللة ال�سابقة«.

300 األف �ساللة وحتور يف �سويكة كورونا

ال��ف��رن�����س��ي يف علم  امل��ت��خ�����س�����ض  ب��ي��ن��م��ا ذك����ر 

في�سبوك،  يف  �سفحته  على  ك��ان  اأك�سل  ال��وراث��ة 

���س��الل��ة من  األ���ف   300 اأن���ه ح��ت��ى االآن »مت ر���س��د 

ن��ق��ل��ت وك��ال��ة  ال���ع���امل«، بح�سب م��ا  ك��وف��ي��د-2 يف 

فران�ض بر�ض.

ول���ع���ل االأه�������م يف ت���و����س���ي���ف ت���ل���ك ال�����س��الل��ة 

اجلديدة التي ت�سمى »اإن 501 واي«، وجود حتور 

يف ب��روت��ن »���س��وي��ك��ة« ال��ف��ريو���ض، وه��ي م��وج��ودة 

باخلاليا  بااللت�ساق  لها  وت�سمح  �سطحها  على 

الخراقها. الب�سرية 

ووف���ق���ا ل��ل��دك��ت��ور ج��ول��ي��ان ت��ان��غ م���ن ج��ام��ع��ة 

ت��ن��ت�����س��ر ب�سكل  ال�����س��الل��ة  ه����ذه  »ك���ان���ت  ل��ي�����س��ر 

خ��ارج  ال��ع��ام احل���ايل  م��ن  �سابق  وق��ت  متقطع يف 

اأ�سراليا بن حزيران/يونيو  اململكة املتحدة، يف 

ومتوز/يوليو، والواليات املتحدة يف متوز/يوليو 

ويف الربازيل يف ني�سان/اأبريل«.

ول���ف���ت ال��ربوف��ي�����س��ور ج��ول��ي��ان ه��ي�����س��ك��وك�����ض 

كورونا  »فريو�سات  اأن  اإىل  ليفربول  جامعة  من 

تتحّور طوال الوقت وبالتايل لي�ض من امل�ستغرب 

ظ��ه��ور ���س��الالت ج��دي��دة م��ن ���س��ار���ض-ك��وف-2. 

ال�سيء االأكرث اأهمية هو معرفة ما اإذا كانت هذه 

ال�ساللة لديها خ�سائ�ض من �ساأنها التاأثري على 

واللقاحات«. والت�سخي�سات  الب�سرية  ال�سحة 

ارتفع  »كلما  اأن��ه  اإىل  كان  اأك�سل  اأ�سار  ب��دوره، 

عدد االإ�سابات، ارتفعت احتماالت ح�سول حتور 

ع�����س��وائ��ي ل��ل��ف��ريو���ض وارت��ف��ع��ت وت����رية ح�����س��ول 

حتور«.

اململكة  يف  ال�ساللة  تلك  ظهور  اأن  اإىل  ي�سار 

امل��ت��ح��دة اأث����ار ق��ل��ق ع��ل��م��اء االأوب���ئ���ة، م��ا اأدى اإىل 

ت��ع��ل��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول ال���رح���الت اجل��وي��ة 

اأم�ض االأحد،  القادمة من االأرا�سي الربيطانية، 

ال �سيما بعد اأن اأعلنت وزارة ال�سحة الربيطانية 

اأن الوباء اأ�سبح خارج ال�سيطرة.

سر الساللة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخاليا كالظل!

NET-A-« إطالق »إل جي« و
PORTER« مجموعة 

مالبس مستدامة 

اكتشاف »ملك الكهف« الذي 
يعيش في »نظام بيئي جهنمي« 

دون رؤية ضوء النهار

االنباط-عمان

 

الكرونيك�ض«  جي  »اإل  �سركة  تتعاون 

اأح���د   ،NET-A-PORTER م���ع 

االأزياء  الرائدة يف جمال  التجزئة  متاجر 

اإ���س��دار  لتقدمي  االإن��رن��ت،  ع��رب  الفاخرة 

وال�سديقة  الرائعة  املالب�ض  من  حم��دود 

للبيئة، كونها م�سنوعة من مواد طبيعية 

ل�سنوات.  لتبقى  وط����ّورت  اجل���ودة  ع��ال��ي��ة 

و����س���وف ت�����س��ب��ح جم��م��وع��ات ال��ك��ب�����س��والت 

ح�سرياً  وامل��ت��وف��رة  ج��ي«  »اإل  م��ن  املقدمة 

ج����زًء   NET-A-PORTER يف 

 NET SUSTAIN م��ن�����س��ة  م����ن 

امل�������س���ّم���م���ة مل�������س���اع���دة امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن ع��ل��ى 

جهة،  م��ن  ا���س��ت��دام��ة  اأك���رث  ب�سكٍل  العي�ض 

التي  للنفايات  العاملية  امل�سكلة  ولتقليل 

ان  اأخ��رى، علماً  االأزي��اء من جهة  توّلدها 

تكلفة  ي��ق��ّدر  العاملي  االقت�سادي  املنتدى 

ت���ل���ك ال���ن���ف���اي���ات ع���ل���ى ال���ب���ل���دان ب���ح���وايل 

ال�����س��ن��ة.   يف  اأم���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي��ار   400

»اإل  امل���ب���ادرة ج���زًءا م��ن حملة  وت��ع��ّد ه���ذه 

كما   ،  CareForWhatYouWear#»جي

املنزلية  االأجهزة  �سركة  التزام  �سمن  تقع 

امل�ستمر  اال���س��ت��ه��الك��ي��ة  واالإل���ك���رون���ي���ات 

من  العاملية  الكربون  انبعاثات  من  باحلد 

»اإل  وتدعو حملة  اأف�سل.  اأجل �سمان غد 

امل�����س��اع��دة  اإىل  امل�ستهلكن  ال��ع��امل��ي��ة  ج���ي« 

يف احل�����ّد م����ن ن���ف���اي���ات امل���الب�������ض، وذل����ك 

عن  الن�سيج،  يف  التلف  تقليل  خ��الل  م��ن 

املنا�سب.  النحو  على  الثياب  غ�سل  طريق 

وت�����س��ّل��ط احل��م��ل��ة ال�����س��وء ع��ل��ى ال��ف��وائ��د 

و�سديقة  متينة  مالب�ض  ل�سراء  البيئية 

ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وك���ذل���ك ع��ل��ى اإع������ادة ا���س��ت��خ��دام 

فيها  املرغوب  غري  الثياب  ونقل  املالب�ض، 

اإىل ال��ع��دي��د م���ن االأ���س��خ��ا���ض الرت��دائ��ه��ا 

وا���س��ت��خ��دام��ه��ا جم������دداً. وحت��ق��ي��ق��اً ل��ه��ذه 

NET-»و ج����ي«  »اإل  ت��ع��اون��ت  ال���غ���اي���ة، 

عالمات  ث��الث  م��ع   »A-PORTER
جت����اري����ة م��ل��ت��زم��ة ب���ا����س���ت���دام���ة امل���و����س���ة: 

Le Kasha Mara Hoffman و 
من  اأزي����اء  الب��ت��ك��ار   ،Bondi Bornو

للغ�سل  ال��ق��اب��ل��ة  امل�����واد  ا���س��ت��خ��دام  خ���الل 

 ،%100 بن�سبة  ت����دوم  وال��ت��ي  ال��غ�����س��ال��ة  يف 

»اإل ج��ي«  وك��ان��ت  ل��ل��ت��ج��ف��ي��ف.  وال حت��ت��اج 

اأع��ل��ن��ت يف ال���ع���ام امل��ا���س��ي، ع���ن م��ب��ادرت��ه��ا 

والتزمت  الكربون،  من  اخلالية  ال�سارمة 

كربونية  ان��ب��ع��اث��ات  �سفر  ���س��ايف  بتحقيق 

 .2030 ع��ام  بحلول  العاملية  عملياتها  من 

وكونها اال�سم االأكرب يف العامل حن يتعّلق 

»اإل  ف��اإن  باملالب�ض،  العناية  بحلول  االأم��ر 

جي« متلك معرفة كبرية يف جمال كفاءة 

ثالثية  وم��ع  بالن�سيج.  والعناية  الغ�سيل 

ب��امل��الب�����ض،  ل��ل��ع��ن��اي��ة  امل��ت��ق��دم��ة  »اإل ج����ي« 

 ،AI DD™ ب��ت��ق��ن��ي��ة   امل�����زّودة  ال��غ�����س��ال��ة 

العاك�ض  املزدوج  احلراري  وامل�سخ  املجّفف 

 DUAL Inverter Heat
Pump dryer and Styler، بات 
ع��م��ر مالب�سهم  اإط��ال��ة  ال��ع��م��الء  ب��اإم��ك��ان 

لة وكذلك تقليل التاأثري على كوكب  املف�سّ

االأر��������ض، م���ن خ����الل ت��ر���س��ي��د ا���س��ت��خ��دام 

ق���ال رئ��ي�����ض �سركة  ال�����س��ي��اق،  ال��ط��اق��ة. يف 

املنزلية  لالأجهزة  اإلكرونيك�ض  ج��ي  »اإل 

وحلول الهواء« دان �سوجن: »ب�سفتنا �سركة 

باملالب�ض،  العناية  ح��ل��ول  يف  عاملياً  رائ���دة 

حن  امل�سوؤولية  نتحّمل  باأننا  ن�سعر  فاإننا 

يتعّلق االأمر باال�ستدامة البيئية، ويف هذا 

ال�سدد، ال بّد من االإ�سارة اإىل ان ال�سراكة 

تزيد   »NET-A-PORTER« م��ع 

وت�ستمر  كبري«.  حّد  اإىل  م�سداقيتنا  من 

بجعل  العميق  التزامها  باإظهار  جي«  »اإل 

جيدة  حياة  وب�سمان  اأف�سل  مكاناً  العامل 

يف الوقت احلايل ويف امل�ستقبل، وذلك من 

التي  املبتكرة  وامل���ب���ادرات  املنتجات  خ��الل 

تقّدمها«.

رو�سيا اليوم- �ساين�ض ديلي

نوعا  العلماء  م��ن  دويل  فريق  اكت�سف 

عليه  اأطلقوا  ال�سام،  احلري�ض  من  جديدا 

النظم  اأكرث  يعي�ض يف  الكهف«،  »ملك  ا�سم 

البيئية عزلة يف العامل.

ال��ك��ائ��ن يف كهف  ال��ف��ري��ق ع��ل��ى  وع����رث 

وه��و  روم��ان��ي��ا،  يف   )Movile( م��وف��ي��ل 

االأر���ض،  حتت  نوعه  من  فريد  بيئي  نظام 

م���ع���زول م��ن��ذ م���الي���ن م���ن ال�����س��ن��ن م��ن 

النيوجيني. الع�سر 

وب��ل��غ��اري��ا  النم�سا  م��ن  ال��ع��ل��م��اء  ودر�����ض 

الكهف  امل���وج���ودة يف  امل��ف�����س��ل��ي��ات  وف��ن��ل��ن��دا 

�سريبان  امل�ستك�سفن  قبل  من  جمعها  بعد 

واألك�سندرا ماريا هيلرباند. �ساربو 

وب�����س��ف��ت��ه��ا اأك����رب ���س��ك��ان ك��ه��ف م��وف��ي��ل 

ال��ك��ربي��ت��ي، مي��ك��ن ب�����س��ه��ول��ة ت��ت��وي��ج ال��ن��وع 

ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  »م��ل��ك«  ك���  املكت�سف  اجل��دي��د 

»اجلهنمي«. البيئي 

اأطلق  اأن احلري�ض الذي  يعتقد الفريق 

 ،Cryptops speleorex عليه ا�سم

ال�سطح على  تطور من م�سكن قريب فوق 

ظالم  مع  للتعامل  ال�سنن  مالين  م��دى 

الكهف.

ال���ن���وع اجل���دي���د من  ه����ذا  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 

حري�ض املف�سليات مل ير �سوء النهار اأبدا، 

وع��ا���ض يف ب��ي��ئ��ة ف��ري��دة ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث قد 

الهواء ن�سف كمية ما  االأك�سجن يف  يكون 

10% فقط، ولكنه ي�سم  اعتدنا عليه، نحو 

الكثري من الكربيت.

ب��اأن��واع  اجل��ويف  البيئي  النظام  وميتلئ 

على  تتغذى  وال��ت��ي  معروفة،  وغ��ري  ن��ادرة 

الكيميائية  التخليقية  البكترييا  مالين 

ب��دوره��ا  وال��ت��ي  الكهف  ج���دار  تبطن  ال��ت��ي 

تتغذى على ثاين اأك�سيد الكربون وامليثان.

ويبدو اأن هذا النظام البيئي اجلهنمي، 

حيث التنف�ض من دون معدات التنف�ض، قد 

املكت�سف  النوع  ت��وج  ملعظمنا،  مميتا  يكون 

»ملكا له«.

 Cryptops ط������������ول  وي������ب������ل������غ 

5.2 �سم،  اإىل   4.6 بن  ما   speleorex
وه���و اأك����رب ���س��ك��ان ال��ك��ه��ف امل��ع��روف��ة حتى 

املكت�سفة  االأن��واع اجلديدة  االآن. مت و�سف 

.ZooKeys يف جملة

م��وف��ي��ل  ك���ه���ف  م���ك���ان  اأن  اإىل  وي�������س���ار 

الع�سر  منذ  اخلارجي  العامل  عن  املعزول 

ال��ن��ي��وج��ي��ن��ي، ج���ذب ان��ت��ب��اه ال��ع��ل��م��اء منذ 

اكت�سافه غري املتوقع يف عام 1986 من قبل 

منا�سبة  م��واق��ع  ع��ن  يبحثون  ك��ان��وا  عمال 

اجلنوبية  االأج���زاء  يف  طاقة  حمطة  لبناء 

ال�سرقية من رومانيا.

الرغم  على  اأن���ه  للده�سة،  امل��ث��ري  وم��ن 

م����ن ال����ظ����روف امل��ع��ي�����س��ي��ة ال���ق���ا����س���ي���ة، مت 

ال��ب��ي��ئ��ي م��وف��ي��ل على  ال��ن��ظ��ام  ال��ع��ث��ور يف 

ح��ي��وان��ات م��ت��ن��وع��ة وف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا. 

مينح  الكهف  اأن  املعروف  من  االآن،  وحتى 

 troglobiont املائي  للعقرب  موطنا 

العناكب،  اأن��واع  وبع�ض  الكهف،  وعلقات   ،

وب��ال��ت��اأك��ي��د ال��ع��دي��د م��ن االأن�����واع االأخ���رى 

التي مل يتم اكت�سافها بعد.

»مفر�ض  احلري�ض  اإن  العلماء  ويقول 

ب��ع��ي��د، واأك������رب احل���ي���وان���ات  ����س���ام اإىل ح���د 

امل����و�����س����وف����ة ����س���اب���ق���ا م�����ن ه������ذا ال���ك���ه���ف، 

 Cryptops ت�����س��م��ي��ت��ه  ق���ررن���ا  ول���ه���ذا 

speleorex والتي ميكن ترجمتها اإىل 
الكهف«. ملك 


