
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأربعاء   7  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  23  كانون الأول  2020 م - العدد  5551    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

23 وفاة و 2444 إصابة بـ »كورونا« 

»الصحة«: لم نتاكد من وصول  
»كورونا« المتحور وفحصه 

»PCR« ال يظهر في الـ

هيئة النزاهة ومكافحة 
الفساد ترفع للملك تقريرها 

السنوي للعام 2019

االنباط-وكاالت

»الكارلو«  �سالح  ظهور  املا�سية  الليلة  عاد 

ال�سفة  امل��ق��اوم��ة يف  ���س��اح��ات  اإىل  ج��دي��د  م��ن 

الفتى  اأطلق  املحتلة، عندما  والقد�س  الغربية 

حم���م���ود ع��م��ر ك��م��ي��ل »17 ع���ام���ا« ر���س��ا���س��ات 

حطة  باب  قرب  االحتالل  جنود  على  الكارلو 

واأ�سيب  املبارك،  االأق�سى  امل�سجد  اأب��واب  اأحد 

اإ�سرائيلي خاللها جندي 

بت  �سهيدا بعدما تخ�سّ الفتى كميل  ارتقى 

�ساحات االأق�سى و�سالحه الكارلو بدمه، فقال 

قائل: » يا ُبوُز الكارلو من دِمِه ُمبَتّّل«، وكتب 

الفداء  لالأق�سى وملحمة  الثاأر  �سهيدنا ق�سة 

االأق�����س��ى،  اأب����واب  حتى  ال�سمود  قباطية  م��ن 

ال��ك��ل  ي���ق���ول: »واإن ���س��ّل  ل�����س��ان ح��ال��ه  وك�����اأن 

وا�سح« طريقهم.. فطريقنا 

ن�سرها  التي  ور�سالته  �سهيدا  كميل  ارتقى 

»في�سبوك«  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على 

البيوت  وحرق  الغ�سب  ا�ستنكر  حني  جتددت، 

بالرتحيل  والتوعد  الر�سا�س  اآالف  واإط��الق 

ابن  »ُقتل  عندما  وال��ه��دم  واحل��رق  والت�سريد 

عائلتي على ّيد ابن عائلة اأخرى »، كما قال

م�سيفا: » ُقتل ابن عائلتي على ّيد جندي 

اأ�سواتنا  باأعلى  فهتفنا  االح��ت��الل،  ق��وات  من 

�سهيد  و«يا  �سهيد«،  يا  نفديك  بالدم  »بالروح 

ارتاح ارتاح واحنا نوا�سل الكفا«، ثم عدنا اإيل 

�ساملني« بيوتنا 

بقول  اليوم  ذلك  ر�سالته يف  �سهيدنا  وختم 

اْلَكاِفِريَن  َعلَى  ٍة  ِعزَّ
َ
اأ امْلُوؤِْمِننَي  َعلَى  ٍة  ِذلَّ

َ
»اأ اهلل: 

َل��ْوَم��َة  َي��َخ��اُف��وَن  َواَل   ِ
َّ

اهلل �َسِبيِل  يِف  ُي��َج��اِه��ُدوَن 

اَلِئٍم«

معركة الردع

1929م ومع حماولة  منذ ثورة الرباق عام 

امل��ه��اج��ري��ن ال��ي��ه��ود امل��ب��ك��رة ل��ت��ه��وي��د ح��ائ��ط 

ال���رباق وم��ا ج��رت��ه عليهم م��ن اآث���ار، ك��ان وما 

خ��وٍف  مبعادلة  حم��م��ّي  االأق�����س��ى  امل�سجد  زال 

مما قد يجّره ا�ستهدافه من اآثاٍر مكلفة

ه���ذه امل��ع��ادل��ة ت��ك��ّر���س��ت ت���ك���راًرا ع��ل��ى م��دى 

واح��دة  م��رة  ���س��وى  تك�سر  ال�����س��راع، ومل  عمر 

حني  1969م،  ع��ام  االأق�سى  امل�سجد  حريق  يف 

ك���ان���ت اجل���م���اه���ر خ������ارج م���ع���ادل���ة ال�������س���راع 

للمجتمع  م��دم��رت��ني  ح��رب��ني  ب��ع��د  امل��ب��ا���س��رة 

املعادلة  واإمكاناته عادت  ون�سيجه  الفل�سطيني 

الفل�سطيني  املجتمع  ا�ستعادة  مع  ن�سابها  اإىل 

ف�سّكلت  جديد،  من  مبادرته  االح��ت��الل  حتت 

الثانية  ال���ذروة  1990م  ع��ام  االأق�����س��ى  جم��زرة 

عام  النفق  هبة  وج��اءت  املباركة،  لالنتفا�سة 

ا على افتتاح حكومة االحتالل اأنفاق  1996م ردًّ

امل�سغرة. الن�سخة  لت�سكل  احلفريات 

التفا�صيل �ص »8«

 من قباطية إلى القدس .. سالح »الكارلو« عاد من جديد
 بيد الفتى كميل

 وزيرة الصناعة: حريصون على تعزيز الشراكة 
لتحقيق التعافي االقتصادي ما بعد كورونا 

 أكثر من 70 متجرًا إضافيًا إلستبدال نقاط 
مكافآت البنك العربي مع تطبيق »عربي 

»Wafii« موبايل«وخدمة  االنباط- عمان

ال�سناعة والتجارة والتموين   قالت وزيرة 

على  الوزارة حري�سة  اإن  العلي،  مها  املهند�سة 

تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات 

ال��درا���س��ات،  م��راك��ز  فيها  مب��ا  امل���دين  املجتمع 

اخلا�سة  املو�سوعات  ومناق�سة  الت�ساور  بهدف 

التعايف  وحتقيق  االقت�سادي  الو�سع  بتطوير 

عن  الناجتة  التداعيات  ومعاجلة  االقت�سادي 

النمو  معدالت  لزيادة  و�سوال  كورونا  جائحة 

والبطالة. الفقر  مل�سكلتي  والت�سدي 

واأ�سارت العلي خالل جل�سة حوارية عقدها 

ب��ع��ن��وان  االأردين  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن��ت��دى 

ال�سحية  اال�ستجابة  بني  ما  كورونا:  »احتواء 

اإىل  االأردن«  يف  االقت�سادية  العجلة  وا�ستمرار 

االإج������راءات ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة م��وؤخ��راً 

بهدف التخفيف من االآثار التي حلقت ببع�س 

ك��ورون��ا،  جائحة  نتيجة  املت�سررة  القطاعات 

االجتماعية  احلماية  برنامج  اإط��ار  يف  وذل��ك 

ال��ق��ط��اع��ات واالأف�����راد، م��وؤك��دة  امل��وج��ه لبع�س 

املتطلبات  بني  امل��وازن��ة  على  احلكومة  حر�س 

الناجم  االقت�سادي  ال�سرر  وجتنب  ال�سحية 

ع����ن االإغ������الق������ات امل����ت����ك����ررة. ب���������دوره، ا����س���ار 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي����ر دول���ة ل��ل�����س��وؤون 

م�ساركته  خ���الل  ط��وق��ان  اأم��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

املالية  احل���زم  اأن  اإىل  احل���واري���ة،  اجل��ل�����س��ة  يف 

وال�سيا�سات النقدية املتخذة من قبل احلكومة 

يف ب��داي��ة االأزم�����ة، ���س��اه��م��ت وب�����س��ك��ل ك��ب��ر يف 

االق��ت�����س��ادي يف  االن��ك��م��ا���س  التقليل م��ن ح��دة 

االأردن مقارنة بالدول االأخرى. واأكد الدكتور 

ط��وق��ان اأن االإج������راءات امل��ت��ب��ع��ة واال���س��ت��ج��اب��ة 

ال�سريعة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

رفعت هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد اإىل 

الثالثاء،  ام�س  الثاين،  امللك عبداهلل  جاللة 

.2019 تقريرها ال�سنوي للعام 

ال���دي���وان امللكي  ال��ت��ق��ري��ر رئ��ي�����س  وت�����س��ل��م 

رئي�س  من  العي�سوي  ح�سن  يو�سف  الها�سمي 

جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد 

ال��دك��ت��ور م��ه��ن��د ح���ج���ازي، ب��ح�����س��ور اأع�����س��اء 

املجل�س.

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط- عمان

ب��ف��رو���س  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة   2444 ��ل��ت  ���ُس��جِّ

ك��ورون��ا امل�����س��ت��ج��ّد ال��ث��الث��اء، وب��ذل��ك يرتفع 

اإىل  االأردن  يف  االإ�سابة  ح��االت  ع��دد  اإجمايل 

احل���االت  ع���دد  ي��ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  ح���ال���ة،   279،892

بح�سب  ح�����االت.   27،009 ح���ال���ّي���اً  ال��ن�����س��ط��ة 

م����وج����ز اإع�����الم�����ي ح�����ول ف����رو�����س ك����ورون����ا 

�سادر  االأردن  يف   19-COVID امل�ستجد 

عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

اأط����ل����ق ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي م�����وؤخ�����راً خ��دم��ة 

»نقاط  برنامج  �سمن  املكافاآت  ا�ستبدالنقاط 

تتيح  والتي   ،»Wafii»تطبيق عرب  العربي« 

ل��ل��ع��م��الء اال���س��ت��ف��ادة م��ن ع��رو���س ك��ث��رةم��ن 

واملالب�س،  وامل��ق��اه��ي،  عرو�ساملطاعم  �سمنها 

واحللويات وغرها، وذلك �سمن ا�سرتاتيجية 

امل�سرفية  خدماته  تعزيز  اإىل  الرامية  البنك 

ال ���س��ي��م��ا اخل����دم����ات وامل����زاي����ا امل���ت���وف���رة ع��رب 

لتقدمي  وتوظيفها  للبنك،  الرقمية  القنوات 

للعمالء  وم��ت��ط��ورة  �ساملة  م�سرفية  جت��رب��ة 

باأ�سلوب حياة ع�سري.

ومن خالل هذه اخلدمة �سي�ستطيع عمالء 

امل��ك��اف��اآت��امل��ج��ّم��ع��ة �سمن  ال��ب��ن��ك��ا���س��ت��ب��دال��ن��ق��اط 

ب��رن��ام��ج »ن��ق��اط ال��ع��رب��ي«ل��دى اأك����ر م��ن 70 

وذلك   ،»Wafii« تطبيق  عرب  متجراًاإ�سافياً 

بوا�سطةتطبيق  اخل��دم��ة  تفعيل  خ���الل  م��ن 

»ع��رب��ي م��وب��اي��ل« وذل���ك م��ن خ��الالإن�����س��اء رمز 

موبايل«  »ع��رب��ي  تطبيق  ع��رب  ال��ع��رب��ي  ن��ق��اط 

وم���ن ث��م اإدخ�����ال ه��ذاال��رم��ز ع��ل��ى ال���راب���ط يف 

اخل���دم���ة  ت���ت���ي���ح  »Wafii«.حيث  ت��ط��ب��ي��ق 

للعمالء.

التفا�صيل �ص »5«

 األونروا: االتحاد األوروبي يتبرع بمبلغ 
4,6 مليون يورو إضافية لدعم

 الجئي فلسطين
االنباط-وكاالت

 وقع االحتاد االأوروبي على تربع اإ�سايف بقيمة 

اأجل امليزانية الربناجمية  4،6 مليون يورو منن 

لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني 

لعام  )االأونروا(  االأدنى  ال�سرق  الفل�سطينيني يف 

الجئي  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  ،ل��ل��م�����س��اع��دة   2020

من  كوفيد-19،  جائحة  تف�سي  خ��الل  فل�سطني 

خ����الل ب��راجم��ه��ا ال�����س��ح��ي��ة واالإغ���اث���ي���ة. وج���اء 

ه��ذا االإع����الن، خ��الل اج��ت��م��اع اف��رتا���س��ي يف 11 

ن��وف��م��رب، ب��ني امل��ف��و���س ال��ع��ام ل���الأون���روا، فيليب 

الزاري��ن��ي، وم��ف��و���س االحت���اد االأوروب����ي ل�سوؤون 

هذا  وياأتي  فارهيلي.  اأوليفر  والتو�سع،  اجل��وار 

ال���ذي مت �سرفه  امل��ب��ل��غ  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ت��ربع 

مليون   82 مببلغ  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  �سابق  وق��ت  يف 

ي����ورو مل��ي��زان��ي��ة االأون������روا ال��ربن��اجم��ي��ة.واأع��رب 

امل��ف��و���س ال��ع��ام ل���الأون���روا ،ع��ن ت��ق��دي��ره العميق 

بالقول:  امل�ستمر  ودعمه  االأوروب��ي  االحتاد  لثقة 

االأوروب���ي  االحت���اد  ل�سراكة  للغاية  مم��ن  »اإن��ن��ي 

مع االأونروا والتزامه جتاه الجئي فل�سطني. اإن 

هذا التربع االإ�سايف يحظى بتقدير كبر يف وقت 

م�سبوقة  غ��ر  مالية  اأزم���ة  ال��وك��ال��ة  فيه  ت��واج��ه 

ممثل  قال  ب��دوره،  كوفيد-19.  جائحة  فاقمتها 

ال��ق��د���س، �سفني ك��ون فون  االحت���اد االأوروب����ي يف 

بورغ�سدورف: »ي�سعدين جدا اأن نتمكن من دفع 

االإ�سافية. املخ�س�سات  هذه 

التفا�صيل �ص »8«

اللواء الحواتمة: بدء تنفيذ الخطط 
األمنية المتزامنة مع أعياد الميالد

 طواقم المستشفى الميداني
 األردني تغادر غزة

قرار مرتقب بإلغاء
 حظر الجمعة

االنباط- عمان 

ق���ال م��دي��ر االأم�����ن ال���ع���ام، ال���ل���واء ال��رك��ن 

العام ومن  االأم��ن  اإن رجال  ح�سني احلوامتة، 

بالنهار  ال��ل��ي��ل  ي��وا���س��ل��ون  ت�سكيالتهم  ك��اف��ة 

ل��ل��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه��م ب��اأع��ل��ى درج�����ات امل��ه��ن��ي��ة 

واال�ستقرار  االأم���ن  على  للحفاظ  واحل��رف��ي��ة 

ال��ق��ان��ون وو���س��ع ح��د لكل م��ن يحاول  واإن��ف��اذ 

به وبكل حزم ودون  االإخ��الل  اأو  التعدي عليه 

اأي ت���ه���اون. واأك����د احل���وامت���ة، خ���الل ت��روؤ���س��ه 

الج��ت��م��اع اأم���ن���ي ع��ل��ى ب���دء االن��ت�����س��ار االأم��ن��ي 

وتنفيذ اخلطط االأمنية املتزامنة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

 غ������ادرت ط���واق���م وم���رت���ب���ات امل�����س��ت�����س��ف��ى 

اإىل  االإث���ن���ني،    ،65 غ����زة/  االأردين  امل���ي���داين 

 64 عودة طواقم غزة/  بالتزامن مع  القطاع 

الواجب  لتاأدية  ا�ستكمااًل  الوطن،  اأر���س  اإىل 

يف  واالأ���س��ق��اء  االأه��ل  والطبي جت��اه  االإن�ساين 

ال��رك��ن  العقيد  ال��ق��وة،  ق��ائ��د  ال��ق��ط��اع. وق���ال 

بداأت  امل�ست�سفى  طواقم  »اإن  ال�سقار،  فرا�س 

واتخاذ  اال�ستعداد  املهمة  اأر�س  و�سولها  فور 

االإجراءات الالزمة للقيام بواجبها االإن�ساين 

وتاأدية مهامها جتاه اأهايل القطاع.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-- عمان

 

ق��ال م�����س��در م�����س��وؤول اأن احل��ك��وم��ة يف 

احلظر  اإلغاء  يت�سمن  قرار  اإ�سدار  �سدد 

 8 ت���اري���خ  م���ن  ب����دءا  االأردن،  يف  ال�����س��ام��ل 

كانون الثاين املقبل

وق���ال امل�����س��در اإن اخ��ت��ي��ار ال��ث��ام��ن من 

كانون الثاين جاء لدرء اأي خماطر تتعلق 

االأع��ي��اد  ف��رتة  ح��الل  التجمعات  ب��اإق��ام��ة 

االأول اجل���اري  ك��ان��ون   25 ت�����س��ادف  ال��ت��ي 

وعيد راأ�س ال�سنة امليالدية

ل ع��دم ذكر  ال���ذي ف�سّ امل�����س��در  و���س��دد 

ا�سمه اأن القرار مقرتن باحلالة الوبائية 

يف االأردن.



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

ن��ق��ل رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي 

امللك  جاللة  تعازي  العي�سوي  ح�سن  يو�سف 

اإىل ع�سرية اخلوالدة، بوفاة   الثاين  عبداهلل 

ال�سيخ نايف فار�س اخلوالدة، �سقيق النائب 

ال��ن��ع��ي��م��ات  ن����واف اخل���وال���دة، واإىل ع�����س��رية 

اإبراهيم اأحمد النعيمات. بوفاة ال�سيخ 

هاتفيني  ات�سالني  يف  العي�سوي،  واأع��رب 

وموا�ساة  تعازي  عن  الفقيدين،  اأ�سرتي  مع 

ي��ت��غ��م��ده��م��ا  اأن  اهلل  ���س��ائ��ال  امل���ل���ك،  ج���الل���ة 

بوا�سع رحمته.

 االنباط-عمان

اإىل  ال��ث��اين  ع��اد جاللة امللك ع��ب��داهلل 

زي��ارة  بعد  الثالثاء،  ام�س  الوطن،  اأر���س 

راف��ق��ه  ال�سقيقة،  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  اإىل 

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  االأم���ري  �سمو  فيها 

ها�سم  االأم��ري  و�سمو  العهد،  ويل  الثاين 

بن عبداهلل الثاين.

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
عشيرتي الخوالدة والنعيمات  

الملك يعود إلى أرض الوطن

االنباط- عمان

مها  املهند�سة  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي���رة  ق��ال��ت   

القطاع  م��ع  ال�����س��راك��ة  تعزيز  على  حري�سة  ال����وزارة  اإن  ال��ع��ل��ي، 

الدرا�سات،  مراكز  فيها  مبا  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�س 

الو�سع  بتطوير  اخلا�سة  املو�سوعات  ومناق�سة  الت�ساور  بهدف 

التداعيات  ومعاجلة  االقت�سادي  التعايف  وحتقيق  االقت�سادي 

ال��ن��اجت��ة ع��ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا و���س��وال ل���زي���ادة م��ع��دالت النمو 

والت�سدي مل�سكلتي الفقر والبطالة.

واأ������س�����ارت ال��ع��ل��ي خ����الل ج��ل�����س��ة ح����واري����ة ع��ق��ده��ا م��ن��ت��دى 

ك���ورون���ا: م���ا بني  »اح���ت���واء  ب��ع��ن��وان  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات االأردين 

االأردن«  يف  االقت�سادية  العجلة  وا�ستمرار  ال�سحية  اال�ستجابة 

التخفيف  بهدف  اأعلنتها احلكومة موؤخراً  التي  االإج��راءات  اإىل 

من االآثار التي حلقت ببع�س القطاعات املت�سررة نتيجة جائحة 

املوجه  االجتماعية  احل��م��اي��ة  ب��رن��ام��ج  اإط���ار  وذل���ك يف  ك��ورون��ا، 

لبع�س القطاعات واالأفراد، موؤكدة حر�س احلكومة على املوازنة 

الناجم عن  ال�سرر االقت�سادي  ال�سحية وجتنب  املتطلبات  بني 

االإغالقات املتكررة.

ب�����دوره، ا���س��ار ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي����ر دول����ة ل��ل�����س��وؤون 

اأمية طوقان خالل م�ساركته يف اجلل�سة احلوارية،  االقت�سادية 

اإىل اأن احل���زم امل��ال��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ات ال��ن��ق��دي��ة امل��ت��خ��ذة م��ن قبل 

احلكومة يف بداية االأزمة، �ساهمت وب�سكل كبري يف التقليل من 

حدة االنكما�س االقت�سادي يف االأردن مقارنة بالدول االأخرى.

واال�ستجابة  املتبعة  االإج������راءات  اأن  ط��وق��ان  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

ال�����س��ري��ع��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا م��ع ت��ع��زي��ز القطاع 

يف  ال�سحي  القطاع  يف  التحتية  البنية  تعزيز  اإىل  اأدى  ال�سحي 

امليدانية  امل�ست�سفيات  اإن�ساء  خ��الل  من  وذل��ك  االأخ���رية،  االآون���ة 

وزيادة الكوادر الطبية.

من جهته، ا�ستعر�س املدير التنفيذي ملنتدى اال�سرتاتيجيات 

�سين�سرها  درا���س��ة  م�سامني  �سيف،  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  االأردين 

الوبائي وا�ستمرارية  الو�سع  املقبلة حول  املنتدى خالل الفرتة 

العجلة االقت�سادية، مبيناً الت�سل�سل الزمني الأهم االأحداث اأثناء 

الإج��راءات  املرتتب  االقت�سادي  واالأث��ر  امل�ستجد  كورونا  جائحة 

االقت�سادية  القطاعات  معظم  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سامل،  احلظر 

العام  الثاين من  الربع  �سديداً خالل  انكما�ساً  االأردن �سهدت  يف 

8ر2  املال والتاأمني واالأعمال بن�سبة  با�ستثناء خدمات  احلايل، 

الزراعة  وقطاع  باملئة،  6ر0  بن�سبة  العقارية  واخلدمات  باملئة، 

بن�سبة 7ر0 باملئة. واأو�سح �سيف اأن ال�سيطرة املبكرة على الوباء 

�ساعدت االأردن يف حتريك العجلة االقت�سادية الخر �سهرين من 

اأثر اجلائحة  اأن  اإال  االنكما�س،  بالرغم من حدة  الثاين؛  الربع 

على الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي جاء اأقل مما حتقق يف دول 

يعك�س ح�سافة  ما  وهو  وا�سع،  بحيز مايل  رغم متتعها  اأخ��رى، 

ال�سيا�سات النقدية واملالية التي اتبعت. و�سدد على �سرورة تعاون 

القطاعات املختلفة يف االأردن من خالل حتليل الروابط املتبادلة 

التوريد؛  ل�سال�سل  عميق  فهم  طريق  عن  القطاعات  كافة  بني 

اإ�سافة  ال��ع��ام،  النقل  لقطاع  ال��ه��ام  ال���دور  باحل�سبان  االأخ���ذ  م��ع 

اإىل و�سع معايري وا�سحة وبروتوكول حول م�ستقبل اال�ستجابة 

اال�ستعداد  من  القطاعات  تتمكن  حتى  الوبائية  احلالة  لتطور 

والتكيف.

ون��اق�����س امل�����س��ارك��ون م��ق��رتح��ات��ه��م ح����ول ���س��ال���س��ل ال��ت��وري��د 

االأزم��ة  اآث���ار  وتخفيف  االقت�ساد  لتحفيز  ال��الزم��ة  وال�سيا�سات 

على القطاعات املختلفة، م�سددين على اأهمية اتخاذ االإجراءات 

االأردن  لتجنيب  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة  يف  املختلفة  احل��واف��ز  وو���س��ع 

الدخول يف حالة ركود وانكما�س اقت�سادي عميق ي�سعب اخلروج 

العام  القطاعني  من  كل  على  عالية  اقت�سادية  بفاتورة  اإال  منه 

واخلا�س.

 وزيرة الصناعة: حريصون على تعزيز الشراكة لتحقيق 
التعافي االقتصادي ما بعد كورونا 

الأربعاء    23  /  12  / 2020

 االنباط-عمان

وا����س���ل جم��ل�����س ال����ن����واب ان���ت���خ���اب اأع�����س��اء 

عقدها  ال��ت��ي  اجلل�سة  خ��الل  النيابية  اللجان 

ام�س الثالثاء، برئا�سة رئي�س املجل�س املحامي 

عبداملنعم العودات.

وان���ت���خ���ب امل��ج��ل�����س ال�����ن�����واب، م������رزا ب����والد 

وخلدون حينا وجمدي اليعقوب وامين مدانات 

وعلي الغزاوي و�سالمة البلوي وفرا�س الق�ساة 

وع���ب���داهلل اب���و زي���د وع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��واي�����س��ة 

اأع�ساء للجنة  وخالد الب�ستنجي و�سادي فريج 

ال�سوؤون اخلارجية.

التوجيه  اأع�ساء جلنة  وتوافق املجل�س على 

الوطني واالإع��الم والثقافة وهم: النواب عمر 

ال��ع��ي��ا���س��رة وام��غ��ري ال��ه��م��الن ال��دع��ج��ة وعيد 

اخل�ساونة  وي�����س��ار  ف��ري��ح��ات  وي��ن��ال  النعيمات 

ع�سا  واحمد  ال��زي��ود  وعمر  ال�سرايرة  وطالب 

واندريه حواري وناجح العدوان وعبري اجلبور.

االإداري���ة،  اللجنة  اأع�ساء  املجل�س  وانتخب 

عيا�س  ه��اي��ل  ال���ن���واب:  بع�سويتها  ف���از  ح��ي��ث 

وعلي الطراونة و�سرار الداود وحممد الفايز 

وحم���م���د ���س��ط��ن��اوي وخ���ال���د ال�����س��ل��ول ورا����س���د 

العجارمة  واأ���س��ام��ه  ال��ب��داوي  وغ���ازي  ال�سوحة 

واحمد اخلاليلة وماجد الروا�سدة.

جلنة  اأع�����س��اء  ال��ن��واب  املجل�س  انتخب  كما 

التعليم وال�سباب وهم: توفيق واملراعية وروعة 

ال�سعيدين  وزه���ري  امل��وم��ن��ي  وب���الل  ال��غ��راب��ل��ي 

وعطا  ع�سيبات  وفايزة  �سعيليك  اب��و  وحممد 

العبابنة  ال�����س��راي��رة وحم��م��د  وط���ال���ب  اب�����داح 

وحممد املحارمة وخالد ال�سلول.

امل��ح��ام��ي عبداملنعم  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ورف����ع 

االأرب���ع���اء ال�ستكمال  ال��ي��وم  ال���ع���ودات اجل��ل�����س��ة 

النواب  �سينتخب  حيث  املجل�س،  جلان  انتخاب 

ل��ل��ج��ان ال���ط���اق���ة وال�������روة امل��ع��دن��ي��ة وال��ع��م��ل 

اإ�سافة  وال�سياحة،  والنقل  العامة  واخل��دم��ات 

اىل جل���ان ال��ري��ف وال��ب��ادي��ة وال���زراع���ة وامل��ي��اه 

وفل�سطني.

وكان جمل�س النواب �سرع منذ يوم االثنني 

انتخاب  مت  حيث  النيابية  اللجان  انتخاب  يف 

واالقت�ساد  وامل��ال��ي��ة  القانونية  جل���ان،  اأع�����س��اء 

وال�سباب، فيما  والتعليم  واالإداري��ة  واال�ستثمار 

ال�����س��ح��ة والبيئة  امل��ج��ل�����س ع��ل��ى جل���ان  ت��واف��ق 

وامل������راأة و����س���وؤون االأ����س���رة وال��ت��وج��ي��ه ال��وط��ن��ي 

واالإعالم.

االنباط- عمان

 غ�������ادرت ط����واق����م وم���رت���ب���ات امل�����س��ت�����س��ف��ى 

اإىل  االإث��ن��ني،    ،65 غ���زة/  االأردين  امل��ي��داين 

القطاع بالتزامن مع عودة طواقم غزة/ 64 

الواجب  لتاأدية  ا�ستكمااًل  الوطن،  اأر���س  اإىل 

واالأ���س��ق��اء يف  االأه��ل  والطبي جت��اه  االإن�ساين 

القطاع.

ال��رك��ن فرا�س  العقيد  ال��ق��وة،  ق��ائ��د  وق���ال 

ف��ور  ب����داأت  امل�ست�سفى  ط��واق��م  »اإن  ال�����س��ق��ار، 

و���س��ول��ه��ا اأر������س امل��ه��م��ة اال���س��ت��ع��داد وات��خ��اذ 

االإجراءات الالزمة للقيام بواجبها االإن�ساين 

تنفيذاً  القطاع،  اأه��ايل  وت��اأدي��ة مهامها جت��اه 

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  لتوجيهات 

امللك عبداهلل الثان�ي ».

الطبيب  ال���رائ���د،  امل�ست�سفى  م��دي��ر  وب���ني 

جميع  ي�سم  امل�ست�سفى  اأن  امل��ج��ايل،  اأ���س��رف 

ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ط��ب��ي��ة االأ����س���ا����س���ي���ة وك��اف��ة 

التي متكن  الطبية  وامل��واد  واملعدات  االأجهزة 

اأكمل  اإدام��ة عملها على  امل�ست�سفى من  ك��وادر 

املر�سية  احل���االت  جميع  م��ع  والتعامل  وج��ه 

على مدار 24 �ساعة.

وعبرّ اأهايل القطاع عن امتنانهم للمواقف 

ال�سعب  من  اأ�سقائهم  جتاه  فة  امل�سررّ االأردنية 

اأن  وتعاىل  �سبحانه  داع��ني اهلل   ، الفل�سطيني 

يحفظ جاللة امللك عبداهلل الثاين وال�سعب 

البا�سلة  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  وال��ق��وات  االأردين 

�سنداً وذخراً لالأمتني العربية واالإ�سالمية.

االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال���ق���وات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

اأر�سلت اأول م�ست�سفى ميدانيا اإىل قطاع غزة 

الطبية  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي   2009 ع���ام  يف 

من  العديد  اإر�سالها  على  عالوة  والعالجية، 

ال���دول  م��ن  ع���دد  اإىل  امل��ي��دان��ي��ة  امل�ست�سفيات 

ب��دوره��ا  منها  اإمي���ان���اً  وال�����س��دي��ق��ة  ال�سقيقة 

خالل  ودعمها  ال��دول  م�ساعدة  يف  االإن�ساين 

االأزمات واحلوادث والكوارث الطبيعية.

االنباط- عمان

ام�س  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

لال�ستفادة  املر�سحني  للطلبة  االأول��ي��ة  ال��ق��وائ��م  ال��ث��الث��اء، 

الدار�سني  للطلبة  الداخلية  والقرو�س  واملنح  البعثات  من 

ال��ع��ادي يف اجل��ام��ع��ات االأردن��ي��ة الر�سمية  ال��بن��ام��ج  �سمن 

من  واملنفذة  املتو�سط  والدبلوم  البكالوريو�س  للم�ستويني 

خالل الوزارة للعام اجلامعي 2020 / 2021.

وبينت ال��وزارة اأن عدد املتقدمني الذين انطبقت عليهم 

63241 طالبا وطالبة،  بلغ  االأ�سول  املناف�سة ح�سب  �سروط 

باملئة   70 ن�سبته  م��ا  اأي  منهم  ط���الب   44007 ت��ر���س��ي��ح  مت 

لال�ستفادة من البعثات واملنح والقرو�س لهذا العام، وبزيادة 

بلغت 25 ب��امل��ئ��ة ع��ن ال��ع��دد ال���ذي مت ���س��م��ول��ه ب��اال���س��ت��ف��ادة 

�سمن قائمة النتائج االأولية املعلنة يف العام املا�سي، وتوزع 

وطالبة  40822 طالباً  العام بني  املر�سحون لال�ستفادة هذا 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س، و3185 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة  مب�����س��ت��وى درج����ة 

مب�ستوى درجة الدبلوم املتو�سط.

ال��وزارة الطلبة اىل الدخول للموقع االلكرتوين  ودعت 

اخلا�س مبديرية البعثات لالطالع على النتائج االأولية من 

 ،www.dsamohe.gov.jo االآت��ي:  الرابط  خالل 

ملعرفة نتائج تر�سيحهم ويف حال رغب الطالب باالعرتا�س 

فعليه اأن يتقدم باعرتا�س اإلكرتوين، والذي �سيبداأ اعتباراً 

وحتى  اخلمي�س  غ��د  بعد  ي��وم  �سباح  العا�سرة  ال�ساعة  م��ن 

 ،2021  /  1  /  7 اخلمي�س  ي��وم  م��ن  ع�سر  الثالثة  ال�ساعة 

العرتا�سه  املعززة  الوثائق  بتحميل  الطالب  يقوم  اأن  على 

اأن  ال����وزارة  �سمن طلب االع��رتا���س االإل���ك���رتوين. واأك����دت 

فقط  اإلكرتونية  �ستكون  االعرتا�س  طلبات  تقدمي  عملية 

اأن��ه��ا لن  اع��رتا���س ورق���ي كما  اأي طلب  ل��ن ت�ستقبل  واأن��ه��ا 

مراجعة  بغر�س  ال���وزارة  ح��رم  بدخول  �سخ�س  الأي  ت�سمح 

من  كل  �سالمة  على  منها  حر�ساً  وذل��ك  البعثات،  مديرية 

ل��ن يتم  اأن���ه  ال����وزارة. واأ���س��اف��ت  متلقي اخل��دم��ة وموظفي 

يكن مدعماً  اإلكرتوين ما مل  اعرتا�س  اأي طلب  النظر يف 

بوثائق معززة تثبت �سحة االعرتا�س، وان الوزارة اأطلقت 

ا�ستف�سارات  جميع  عن  لالإجابة  خا�سة  اإلكرتونية  من�سة 

البعثات واملنح  الطلبة عن عملية الرت�سيح لال�ستفادة من 

 ،2021 / 2020 والقرو�س الداخلية للعام اجلامعي احلايل 

و�سيبداأ العمل بها اعتباراً من يوم غد االأربعاء من ال�ساعة 

ميكن  حيث  م�ساًء،  الثالثة  ال�ساعة  وحتى  �سباحاً  الثامنة 

ا�ستف�سار من  اأي  واإر�سال  املن�سة  اإىل هذه  الدخول  للطلبة 

خاللها و�سيتم اإجابة الطالب خالل 24 �ساعة كحد اأق�سى.

ك��م��ا دع���ت ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة وذوي���ه���م اإىل م��ت��اب��ع��ة امل��وق��ع 

الر�سمية  ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي  االإل���ك���رتوين، وم��ن�����س��ات 

على  لالطالع  وتويرت  بوك  الفي�س  على  بالوزارة  اخلا�سة 

جميع االإعالنات التي يتم ن�سرها تباعاً حيث ميكن الدخول 

http://rce. :اإىل هذه املن�سة من خالل الرابط االآتي

.  mohe.gov.jo/Enquiry
اأعلى  ال��وزارة اىل انه وحر�سا منها على تطبيق  ونوهت 

على  يطلع  اأن  ط��ال��ب  لكل  ميكن  ف��اإن��ه  ال�سفافية  معايري 

اإ�سافًة  بياناته ومعلوماته، والنقاط التي مت احت�سابها له، 

هذه  من  لال�ستفادة  املر�سحني  الطلبة  ونقاط  اأ�سماء  اإىل 

ال��ب��ع��ث��ات وامل��ن��ح وال��ق��رو���س يف ال���ل���واء ال����ذي ي��ن��اف�����س فيه 

الطالب.

مجلس النواب يواصل انتخاب أعضاء لجانه

 طواقم المستشفى الميداني األردني تغادر غزة

التعليم العالي تعلن النتائج األولية للبعثات والمنح 
والقروض الداخلية

 االنباط-عمان

طالبت مذكرة نيابية ب�سرورة �سمول 

اجل��ام��ع��ات  يف  العليا  ال��درا���س��ات  طلبة 

االأردن����ي����ة، ب��ق��رار ت��ق��دمي االم��ت��ح��ان��ات 

النهائية، اإلكرتونيا، عن بعد.

ودع�����ت امل����ذك����رة، ال���ت���ي وج���ه���ت اإىل 

رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س ال������ن������واب، امل���ح���ام���ي 

ع��ب��دامل��ن��ع��م ال���ع���ودات، ام�����س ال��ث��الث��اء، 

النائب  وتبناها  نائبا   32 عليها  ووق��ع 

معاملة  اإىل  ���س��دي��ف��ات،  ي���زن  امل��ه��ن��د���س 

طلبة  كمعاملة  العليا  الدرا�سات  طلبة 

ب�ساأن االمتحانات  البكالوريو�س،  درجة 

النهائية اجلامعية.

العليا،  ال��درا���س��ات  طلبة  اإن  وق��ال��ت 

كانوا  البكالوريو�س،  طلبة  مثل  مثلهم 

قد تلقوا مواد الف�سل الدرا�سي الثاين 

»اإلكرتونيا، اأي عن بعد«.

االنباط-عمان

اجلوية،  االر�ساد  ادارة  تقرير  ح�سب 

ال���ي���وم االرب����ع����اء بكتلة  امل��م��ل��ك��ة  ت���ت���اأث���ر 

انخفا�س  ويطرا  ورطبة،  ب��اردة  هوائية 

م��ل��م��و���س ع��ل��ى درج����ات احل�����رارة وت��ك��ون 

اململكة،  اأغلب مناطق  ب��اردة يف  االأج���واء 

وغائمة جزئياً اإىل غائمة، وتهطل زخات 

م��ن املطر ب��ني احل��ني واالخ���ر يف �سمال 

وو�سط اململكة يتوقع ان متتد يف �ساعات 

املناطق  م��ن  اج���زاء حم���دودة  اىل  الليل 

اجل��ن��وب الغربية واج���زاء حم���دودة من 

املناطق ال�سرقية، وتكون الرياح �سمالية 

غ��رب��ي��ة م��ع��ت��دل��ة ال�����س��رع��ة ت��ن�����س��ط بني 

احلني واالآخر.

وت��ب��ق��ى امل��م��ل��ك��ة غ���دا اخل��م��ي�����س حتت 

ويطراأ  الرطبة،  الهوائية  الكتلة  تاأثري 

درج��ات احل��رارة،  انخفا�س طفيف على 

وتكون االجواء باردة بوجه عام وغائمة 

ج��زئ��ي��ا اىل غ��ائ��م��ة م���ع ه���ط���ول زخ���ات 

م��ن املطر ب��ني احل��ني واالخ���ر يف �سمال 

وو����س���ط امل��م��ل��ك��ة واج�������زاء م���ن امل��ن��اط��ق 

جنوب  م��ن  حم���دودة  واج����زاء  ال�سرقية 

غرب اململكة.

ان  اخلمي�س  ليل  �ساعات  يف  ويتوقع 

الغيوم  وتتناق�س  املطر  فر�سة  ت�سعف 

ومييل اجلو لال�ستقرار، ومن املتوقع يف 

�ساعات الليل املتاأخرة ان يت�سكل ال�سباب 

ف����وق امل��رت��ف��ع��ات اجل��ب��ل��ي��ة واج������زاء من 

�سمالية  الرياح  وتكون  البادية،  مناطق 

غربية معتدلة ال�سرعة تن�سط اأحيانا.

العظمى  وت�����رتاوح درج����ات احل�����رارة 

وال�سغرى يف عمان ام�س ما بني 18 - 6 

ال�سمالية  املرتفعات  ويف  مئوية،  درج��ات 

 ،  4  -  15 ال�سراة  مرتفعات  ويف   ،6  -  13

19 - 6، ويف مناطق  البادية  ويف مناطق 

ال�سمالية  االغ��وار  - 6، ويف   18 ال�سهول 

 -  24 اجل��ن��وب��ي��ة  االأغ�����وار  11، ويف   -  24

13، ويف البحر امليت 23 - 13، ويف خليج 

العقبة 24 - 12 درجة مئوية.

 االنباط-عمان

نفت وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان 

اإىل  اأدت  ان��ه��ي��ارات �سخرية  اأي��ة  ح��دوث 

اإغ������الق ط���ري���ق ج���ر����س - ع���م���ان اأم�����س 

االإثنني.

�سحفي،  بيان  يف  ال���وزارة،  واأو�سحت 

حدث  جزئيا  اإغالقا  اأن  الثالثاء،  ام�س 

اأع��م��ال  اأم�����س ب�سبب  ي��وم  ال��ط��ري��ق  على 

�سركة  م��ق��اول  قبل  م��ن  منفذة  �سيانة 

الكهرباء الوطنية لغايات تركيب اأعمدة 

�سغط عال على جوانب الطريق، مبينة 

اأن�����ه مل ي��ت��م م��راج��ع��ة ال��������وزارة، واأخ����ذ 

اخل�سو�س  بهذا  والت�ساريح  املوافقات 

من قبل املقاول املنفذ لعملية ال�سيانة.

و�سددت الوزارة على �سرورة التن�سيق 

امل�����س��ب��ق، واأخ�����ذ امل���واف���ق���ات وال��ت�����س��اري��ح 

الالزمة لغايات العمل قبل البدء بتنفيذ 

اأي اأعمال على الطريق.

واأو���س��ح��ت اأن جل��ن��ة االإن����زالق����ات يف 

على  بالك�سف  ���س��ت��ق��وم  االأ���س��غ��ال  وزارة 

م���وق���ع االأع����م����دة ب�����س��ك��ل ف�����وري وب��ي��ان 

خطورتها على الطريق واتخاذ الالزم.

واأه����اب����ت ال�������وزارة ب��و���س��ائ��ل االإع����الم 

امل��رج��ع املخت�س  اإىل  ال��رج��وع  ب�����س��رورة 

للتحقق من املعلومات قبل ن�سرها.

32 نائبا يطالبون بشمول طلبة 
الدراسات العليا بتقديم 

إلكترونيا االمتحانات 

أجواء باردة وكتلة هوائية اليوم

األشغال تنفي حدوث أية انهيارات 
على طريق جرش عمان
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االنباط- عمان

 بحثت وزارة الزراعة، اآليات ا�ستخدام املياه 

التنقية يف  املعاجلة واخل��ارج��ة من حمطات 

خمتلف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ل��غ��اي��ات زراع���ة 

الأ�سجار احلرجية وتو�سعة الرقعة اخل�سراء.

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال اج���ت���م���اع ع���ق���د ام�����س 

ال���ث���اث���اء، ب��رئ��ا���س��ة وزي�����ر ال����زراع����ة حممد 

داودي���ة، و�سم اأم��ن ع��ام �سلطة وادي الردن 

عام  اأم��ن  وم�ساعد  عليمات،  احمد  املهند�س 

املهند�س  للتخطيط  املحلية  الإدارة  وزارة 

ال��ر���س��د والتقييم  حممد ع��وي��دات، وم��دي��ر 

البيئي املهند�س علي امل�سني من وزارة البيئة، 

املهند�س  ال��زراع��ة  وزارة  ع��ام  اأم���ن  بح�سور 

حممود اجلمعاين.

ون��اق�����س الج���ت���م���اع ع����ددا م���ن امل��وا���س��ي��ع 

الغابات  داخ��ل  املياه  بتمديد خطوط  متثلت 

وتوفري اخلراطيم املطلوبة وبناء املزيد من 

الداعمة  الطرق  النار و�سق وتعبيد  خطوط 

للو�سول اىل احلرائق

االنباط-عمان

 ه����ل ل����دي����ك ف����ك����رة اإب����داع����ي����ة وت���رغ���ب 

ب��ت��ح��وي��ل��ه��ا اإىل ���س��رك��ة ن��ا���س��ئ��ة؟ ه���ل ل��دي��ك 

�سركة نا�سئة ت�سّررت ب�سبب جائحة كورونا 

وحت���ت���اج اإىل ال���دع���م ل��ت��ت��م��ّك��ن م���ن م��ع��اودة 

ن�ساطها؟   اغتنم الفر�سة و�سارع بالت�سجيل 

من  اخل��ام�����س��ة  الن�سخة  يف  للم�ساركة  الآن 

ب��رن��ام��ج زي����ن امل����ب����ادرة! ���س��ي��ق��دم ال��رن��ام��ج 

�سيتم  التي  وال�سركات  لاأفكار  نقدياً  دعماً 

األ��ف   148 اإىل  جمموعه  يف  ي�سل  اختيارها 

اللوج�ستي.    الدعم  جانب  اإىل  اأردين،  دينار 

-             للت�سجيل واملزيد من التفا�سيل: 

http://zainjodataservices. 

             -  /com/ZainAlMubadara5

الت�سجيل متاح حتى 2021-01-01.

االنباط-عمان

اأك����د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة  ال��ع��ل��وم الإ���س��ام��ي��ة 

العاملية الأ�ستاذ الدكتور حممد علي اخلايلة 

تنظمها  التي  الامنهجية  الأن�سطة  اأهمية 

عمادة �سوؤون الطلبة، خ�سو�سا يف ظل جائحة 

كورونا.

ل��ه خ���ال حفل تكرمي  وا���س��اف يف كلمة 

جم��م��وع��ة م���ن ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ����س���ارك���وا يف 

امل��ع��ر���س ال��ف��ن��ي الإل���ك���روين ال����ذي نظمته 

العمادة اأن اجلامعة حري�سة على ال�ستمرار 

الامنهجية  والأن�سطة  الفعاليات  ب��اإق��ام��ة 

املوجهة لطلبتها عن ُبعد، مبا ي�سمن حتفيز 

البداع والتميز لدى الطلبة.

اأن  اإىل  اخلايلة  الدكتور  الأ�ستاذ  وا�سار 

اجل��ام��ع��ة ت���ويل اله��ت��م��ام بالطلبة وت��وف��ري 

اجلو اجلامعي املائم لهم لاإبداع والتميز، 

تتطلب  التي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف 

التوا�سل معهم بعيدا عن احلرم اجلامعي.

واأ������س�����اف خ�����ال احل���ف���ل ال������ذي ح�����س��ره 

ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 

الطلبة  م��ن  حم���دود  وع���دد  احلتاملة  �سليم 

اأن ع����م����ادة �����س����وؤون ال��ط��ل��ب��ة ت���ق���دم ال��دع��م 

وتتبنى  وال��ت��دري��ب  والإر����س���ادي  الامنهجي 

املواهب والطاقات والب��داع��ات لدى الطلبة 

وحتفيزهم.

وعر الأ�ستاذ الدكتور اخلايلة عن اأمله 

يف  طبيعتها  اإىل  اجلامعية  احلياة  تعود  ب��اأن 

احلرم اجلامعي.

وا���س��ت��ع��ر���س ع��م��ي��د �����س����وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف 

اأهمية  امل��ح��ارم��ة  يا�سن  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي تنفذها ال��ع��م��ادة م��ن خال 

التوا�سل مع الطلبة عن ُبعد.

اأن العمادة م�ستمرة بالتوا�سل  اإىل  ولفت 

م���ع ال��ط��ل��ب��ة م���ن خ����ال اإق���ام���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الهادفة عر و�سائل الت�سال املرئي

 الزراعة تبحث آليات توسعة الرقعة الخضراء

 الخاليلة: »العلوم اإلسالمية« تنفذ أنشطتها 
الالمنهجية عن ُبعد لتحفيز التميز 

منصة زين تطرح برنامج زين المبادرة

سرايا العقبة تضيء شجرة عيد الميالد

داودية يدرس استخدام المياه المعالجة للزراعة الحرجية

 إعالن حالة الطوارىء المتوسطة اليوم تحسبا للظروف الجوية

جمرك المطار يتعامل مع 12 قضية مخدرات

اربد:مبادرة ال للزواج المبكر وورشة عمل عن عنف النوع االجتماعي

   العقبة –االنباط

 اأ�ساءت �سركة �سرايا العقبة “اأحد م�ساريع 

الثنن،  م�ساء  الأردن”  هيلز  اإي��ج��ل  �سركة 

لأول  ال��ع��ام،  لهذا  املجيد  املياد  عيد  �سجرة 

مرة على �سواطئها، �سمن اأجواء عائلية متتع 

بها �سكان امل�سروع واأهايل املجتمع املحلي.

وت�سمنت الفعاليات تزين م�سروع �سرايا 

العقبة وافتتاح حلبة التزلج على اجلليد على 

�سواطئ البحر الأحمر.

وقال نائب رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي 

ام�س،  عبداهلل فريحات يف ت�سريح �سحفي، 

ان ه��ذه اخلطوة ج��اءت يف اإط��ار جديد يتيح 

“�سرايا”  م�سروع  يف  والقاطنن  للزائرين 

م��راف��ق  �سمن  متميزة  ب��ت��ج��رب��ًة  ال���س��ت��م��ت��اع 

امل�������س���روع وم���ن���اظ���ره ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ف���ري���دة 

باإطالت �ساحرة على التجهيزات مع �سمان 

ال�سامة وال�سحة  ب��اإج��راءات  التام  الل��ت��زام 

العامة.

ال��روم  كني�سة  راع��ي  الحتفالية،  وح�سر 

الكاثوليك يف العقبة الأب ابراهيم حجازين، 

وراع������ي ال��ك��ن��ي�����س��ة الإجن��ي��ل��ي��ة ال��ق�����س نبيل 

قاقي�س.

م��دار  على  �ست�ستمر  الفعاليات  اأن  يذكر 

ال�سهر احلايل، لتتيح للزوار والقاطنن ق�ساء 

والأ���س��دق��اء  العائلة  الأوق����ات ب�سحبة  اأم��ت��ع 

�سمن جتربة فريدة وا�ستثنائية من نوعها يف 

م�سروع �سرايا العقبة.

االنباط-عمان

تراأ�س وزي��ر الزراعة حممد داودي��ة ام�س 

الثاثاء، اجتماعا �سم امن عام �سلطة وادي 

الردن املهند�س احمد عليمات وم�ساعد امن 

عام وزارة الدارة املحلية للتخطيط املهند�س 

حم��م��د ع��وي��دات وم��دي��ر ال��ر���س��د والتقييم 

البيئي املهند�س علي امل�سني من وزارة البيئة 

املهند�س  ال��زراع��ة  وزارة  ع��ام  ام��ن  بح�سور 

حممود اجلمعاين.

ومت خال الجتماع درا�سة ا�ستخدام املياه 

امل��ع��اجل��ة واخل���ارج���ة م��ن حم��ط��ات التنقية 

زراع��ة  لغايات  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف 

ال�سجار احلرجية وتو�سيع الرقعة اخل�سراء.

وناق�س الجتماع عدد من املوا�سيع الهامة 

م��ث��ل مت��دي��د خ��ط��وط امل���ي���اه داخ����ل ال��غ��اب��ات 

وبناء  املطلوبة  بالطوال  الهراطيم  وتوفري 

املزيد من خطوط النار و�سق وتعبيد الطرق 

الداعمة للو�سول اىل احلرائق.

البيئة  وزارات  مع  للمتابعة  التن�سيق  ومت 

خ��ال  امل��ح��ل��ي��ة  والدارة  وال����س���غ���ال  وامل���ي���اه 

ال�سبوع القادم.

االنباط- عمان

والإ�سكان  العامة  الأ���س��غ��ال  وزارة  اعلنت   

اليوم  من  اعتباراً  املتو�سطة،  الطوارئ  حالة 

املتوقعة  اجلوية  للظروف  حت�سباً  الأرب��ع��اء، 

التي اأعلنت عنها دائرة الأر�ساد اجلوية.

ودع����ت ال�������وزارة، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ام�س 

الثاثاء، املواطنن اإىل اأخذ احليطة واحلذر 

والب��ت��ع��اد ع��ن جم����اري ال�����س��ي��ول والأودي������ة، 

والإب������اغ ع��ن اأي����ة ح��ال��ة ط��ارئ��ة م��ن خ��ال 

التوا�سل املبا�سر مع غرفة العمليات الرئي�سية 

يف ال��وزارة وغرف العمليات يف املحافظات، اأو 

من خال تطبيق نظام تبليغات الأ�سغال على 

الهواتف الذكية.

ودعت الوزارة ، املواطنن اإىل اعتماد اأرقام 

غرفة الطوارئ الرئي�سية وغرف العمليات يف 

مديريات ومكاتب الأ�سغال: غرفة العمليات 

ال���رئ���ي�������س���ي���ة065850111 ، م��دي��ري��ة اأ���س��غ��ال 

العا�سمة 0780377291، الكرك 0780377231، 

 ،  0780377363 م��ادب��ا   ، ج���ر����س0780377187 

 ،0780377389 امل��ف��رق   ،0780377337 م��ع��ان 

البلقاء 0780377413، الطفيلة 0780377160، 

عجلون 0780377324، الزرقاء 0780377125، 

 ،0780377273 ارب���د   ،0780377351 العقبة 

الرمثا 0780377388 ، والبراء 0780377154

االنباط-عمان

مت��ك��ن��ت ال���ك���وادر اجل��م��رك��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

التعامل  التخلي�س من  مركز جمرك مطار 

مع 12 ق�سية خمدرات نوعية خال الن�سف 

الثاين للعام احلايل 2020، بالتعاون مع ادارة 

مكافحة املخدرات ومن اأبرز الق�سايا التي مت 

�سبطها )48( كغم من مادة الكوكاين املخدر 

، و )108(كغم جوكر)ح�سي�س �سناعي(.

ح�سي�س  زي����ت  ام��ب��ول��ة   199 ���س��ب��ط  ومت 

بال�سافة اإىل كيلو زيت ح�سي�س كانت خمباأة 

احليوانات،  طعام  داخ��ل  احرافية  بطريقة 

و)22(كغم من مادة القات املخدر، و )2( كغم 

كري�ستال خمدر.

ومت احباط تهريب ن�سف )كغم( من بذور 

وامل�سرح  �سحنة  داخ��ل  خمباأة  املخدر  القنب 

عنها قطع غيار وبعد تفتي�سها مت العثور على 

امل��خ��درات، و�سبط م��واد خم��درة داخ��ل عبوة 

مكمات غذائية حتتوي على كب�سولت.

وت�ستخدم كوادر اجلمارك ملكافحة تهريب 

حديثة  وتقنيات  متطورة  اأ�ساليب  امل��خ��درات 

مكنتها خ��ال ال��ف��رة الأخ����رية م��ن حتقيق 

ال��ك��ث��ري م���ن اأه���داف���ه���ا واحل����د م���ن عمليات 

التهريب، والبحث والتحري وجمع املعلومات 

عن الأ�سخا�س امل�سبوهن بالتعاون والتن�سيق 

مكافحة  واإدارة  الأمنية  الأج��ه��زة  مع  البناء 

املخدراتا�ستكمال اإجراءات التحقيق مبتابعة 

وتن�سيق م�ستمر.

واأك������دت دائ�����رة اجل���م���ارك ب��اأن��ه��ا مت�سي 

قدماً يف حتقيق هدفها يف مكافحة الن�سطة 

التجارية غري امل�سروعة والتي ت�سكل خطراً 

كبرياً على �سحة املواطنن.

 اإربد - برتا

اأط���ل���ق م��رك��ز ���س��اب��ات ���س��ه��ل ح���وران 

ال��ت��اب��ع مل��دي��ري��ة ���س��ب��اب حم��اف��ظ��ة اإرب��د 

ت��ط��ب��ي��ق زووم،  ال���ث���اث���اء، ع���ر  ام�������س 

مبادرة بعنوان “ل للزواج املبكر”، كما 

الردن��ي��ة،  امل���راأة  احت���اد  جمعية  نظمت 

على  املبني  “العنف  ح��ول  عمل  ور���س��ة 

اجلن�س«.

وحت�����دث�����ت ك�����ل م�����ن الأخ�������س���ائ���ي���ة 

العنف  مب��و���س��وع  واخل��ب��رية  النف�سية 

القائم على النوع الجتماعي الدكتورة 

ربى زغول، واملن�سقة من هيئة الغاثة 

الدولية �سريين اأبو كا�سف.

وع���ر����س���ت ال����زغ����ول خ����ال ال��ل��ق��اء، 

امل��ب��ك��ر وال���ف���رق بينه  ال������زواج  م��ف��ه��وم 

التي  والقوانن  الق�سري،  الزواج  وبن 

ت���رت���ب ع��ل��ى ال������زواج امل��ب��ك��ر، م�����س��رية 

م��ن  امل���ب���ك���ر  ال��������زواج  ظ����اه����رة  اأن  اىل 

نهايتها  يكون  التي  ال�سلبية  الظواهر 

للمعايري  الزواج  افتقاد  ب�سبب  الف�سل، 

اأن ت��ت��واف��ر يف  ب���د  الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ل 

الفكري  التوافق  منها  ال��زوج��ن،  ك��ا 

والجتماعي والعاطفي .

اأ���س��ب��اب  اأب����و ك��ا���س��ف اىل  وت��ط��رق��ت 

عليها،  املرتبة  والآث��ار  الظاهرة  ه��ذه 

م�سرية اىل نتائج الزواج املبكر ال�سلبية 

على �سحة املراأة والطفل معا.

و�سددت على �سرورة توعية الفتيات 

واله�������ايل ع��ل��ى ح���د ����س���واء ب��خ��ط��ورة 

غالبية  يف  ينتهي  وال��ذي  املبكر  ال��زواج 

الأحيان بالطاق وت�ستت الأ�سرة.

م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ع��ق��د احت����اد امل����راأة 

الأردن����ي����ة ب���اإرب���د ور����س���ة ال��ع��م��ل ح��ول 

ال��ع��ن��ف امل��ب��ن��ي ع��ل��ى اجل���ن�������س، ���س��م��ن 

م�����س��روع زي�����ادة و����س���ول ال��ن��اج��ن من 

الجتماعي  ال��ن��وع  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  ال��ع��ن��ف 

خلدمات احلماية، 

حت�������دث�������ت ف�����ي�����ه�����ا الإخ�����������س�����ائ�����ي�����ة 

الجتماعية مروة عواودة.

التي  الور�سة  خال  العواودة  وبينت 

مثل  العنف  اأ�سكال  �سيدة،   15 ح�سرها 

واللفظي  واجلن�سي  اجل�سدي  “العنف 
ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى  رك����زت  ك��م��ا  وال�سري”، 

ال����س���ري وع���ن اأك����ر ال��ف��ئ��ات امل��ت��اأث��رة 

بهذا النوع من العنف داخل الأ�سرة.

ومدى  العنف  اأ�سباب  اىل  وتطرقت 

ت���اأث���ري اأزم�����ة وب����اء ك���ورون���ا يف ارت��ف��اع 

ت���اأث���ري ال��و���س��ع  اإ����س���اف���ة اىل  ن�����س��ب��ت��ه، 

العنف  زي��ادة  على  ال�سعب  القت�سادي 

داخل الأ�سرة واملجتمع.

وا�سارت العواودة اىل طرق احلماية 

وعن  معه  التعامل  واآل��ي��ات  العنف  من 

احلماية  خدمات  تقدم  التي  املوؤ�س�سات 

ل��ل��م��ع��ن��ف��ات وامل��ع��ن��ف��ن داخ����ل الأ����س���رة، 

الأردن��ي��ة بكافة  امل��راأة  اأن احت��اد  موؤكدة 

ل�ستقبال  ت���ام  ا���س��ت��ع��داد  ع��ل��ى  ف��روع��ه 

ال���������س����ي����دات امل���ع���ن���ف���ات ل���ل���ت���ح���دث م��ع 

الجتماعية  م�ساكلهن  حلل  املخت�سن 

والأ�سرية.

»PCR« الصحة«: لم نتاكد من وصول  »كورونا« المتحور إلى األردن وفحصه ال يظهر في الـ«
23 وفاة و 2444 إصابة

االنباط-عمان

 اأك����د م�����س��اع��د الأم�����ن ال���ع���ام ل��ل��رع��اي��ة 

�سرك�س،  غ��ازي  الدكتور  الأول��ي��ة  ال�سحية 

التاأكد حتى  ت�ستطتع  ال�سحة مل  وزارة  اأن 

املتحور  ك��ورون��ا  الآن م��ن و���س��ول ف��ريو���س 

اإىل الأردن.

واأ������س�����اف ���س��رك�����س ع����ر روؤي��������ا، م�����س��اء 

ت���ط���ورات  ي���ت���اب���ع  الأردن  اأن  ال����ث����اث����اء، 

ال����ف����ريو�����س امل���ت���ح���ور م����ع ب���ع�������س ال�����دول 

العاملية. ال�سحة  ومنظمة 

واأ�سار اإىل اأن الطفرة اجلديدة ل عاقة 

بالفريو�س،  الإ���س��اب��ات  اأع���داد  بارتفاع  لها 

ال����ذروة  اإىل  ي�����س��ل  مل  الأردن  ان  م���وؤك���دا 

الكبرية باأعداد الإ�سابات.

ال��ط��ف��رة  اأن  ح���دي���ث���ه  ���س��رك�����س  وت����اب����ع 

اجل�����دي�����دة ت���ع���ن���ي امل�����زي�����د م�����ن احل���ر����س 

وال���وق���اي���ة ال���ع���ام���ة، والل�����ت�����زام ب�����س��روط 

لأن  الكمامة،  وا�ستخدام  العامة  ال�سامة 

اأ�سد  املتحور  الفريو�س  من  العدوى  درجة 

واأقوى.

ال���ع���ادي���ة  الأن����ف����ي����ة  امل�������س���ح���ة  اأن  واأك�������د 

عن  ب��دق��ة  الك�سف  ت�ستطيع  ل   »PCR«

وجود الفريو�س املتحور.

الطريان  حركة  يتابع  الأردن  اأن  وب��ن 

للمحافظة على الو�سع الوبائي يف الأردن، 

ك���اف���ة الج������راءات  ات���خ���اذ  اإىل  ب��ال���س��اف��ة 

انت�سار  منع  على  للمحافظة  الح��رازي��ة 

الفريو�س اإىل الباد.

بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   2444 لت  و�ُسجِّ

يرتفع  وبذلك  الثاثاء،  امل�ستجّد  ك��ورون��ا 

اإجمايل عدد حالت الإ�سابة يف الأردن اإىل 

احل��الت  ع��دد  يبلغ  فيما  ح��ال��ة،   279،892

بح�سب  ح����الت.   27،009 ح��ال��ّي��اً  الن�سطة 

م���وج���ز اإع����ام����ي ح����ول ف���ريو����س ك���ورون���ا 

COVID-19 يف الأردن �سادر  امل�ستجد 

عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة.

 777 وت���وّزع���ت الإ����س���اب���ات ك��م��ا ي��ل��ي: ) 

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

 217 66يف ال��رم��ث��ا،  اإرب����د، م��ن��ه��ا  حم��اف��ظ��ة 

حم��اف��ظ��ة  يف   153 ال����زرق����اء،  حم��اف��ظ��ة  يف 

يف   96 ع��ج��ل��ون،  حمافظة  يف   137 البلقاء، 

العقبة،  حمافظة  يف   82 املفرق.،  حمافظة 

67 يف حم��اف��ظ��ة ج����ر�����س،49  يف حم��اف��ظ��ة 

46  يف  ال���ك���رك.  47 يف حم��اف��ظ��ة  م����اأدب����ا. 

معان،  حمافظة  يف   37 الطفيلة،  حمافظة 

منها )5( يف البرا(.

ك��م��ا ���ُس��ّج��ل��ت 23  ح��ال��ة وف�����اة، ل��ريت��ف��ع 

حالة،   )3627( اإىل  الوفيات  ع��دد  اإج��م��ايل 

اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ  عدد احلالت  فيما 

امل�ست�سفيات )135( حالة، فيما غادرت  اإىل 

)120( حالة.

وبلغ اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي 

 )1041( امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف  ال���ع���اج  ت��ت��ل��ق��ى 

حالة.

ك��م��ا ب��ل��غ اإج����م����ايل ع����دد اأ�����س����ّرة ال��ع��زل 

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

اأم�س )877( بن�سبة  املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم 

اإ�سغال )21%(، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة 

العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات 

ل��ل��ح��الت امل���وؤّك���دة وامل�����س��ت��ب��ه��ة ل��ي��وم اأم�����س 

)307( بن�سبة اإ�سغال )%33(.

وب���ل���غ اإج����م����ايل ع����دد اأج����ه����زة ال��ت��ن��ّف�����س 

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

ل��ل��ح��الت امل����وؤّك����دة وامل�����س��ت��ب��ه��ة ل��ي��وم اأم�����س 

)152( بن�سبة اإ�سغال )18%(، فيما  بلغ عدد 

املنزيل  العزل  اليوم يف  ال�سفاء لهذا  حالت 

وامل�ست�سفيات )3088( حالة، لي�سل اإجمايل 

حالت ال�سفاء اإىل )249،256( حالة.

اإج��راء  ف��ت��ّم  امل��وج��ز الع��ام��ي  وبح�سب 

)19،085( فح�ساً خمرّياً، لي�سبح اإجمايل 

فح�ساً،   )3،002،173( ال��ف��ح��و���س��ات  ع���دد 

الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  ت�سل  وبذلك 

لهذا اليوم اإىل قرابة )%12.81(.

اإىل  اجل���م���ي���ع  ال�������س���ّح���ة  وزارة  ودع������ت 

ال����ّدف����اع، واّت����ب����اع �سبل  ب����اأوام����ر  الل����ت����زام 

ارتداء الكّمامات، وعدم  الوقاية، خ�سو�ساً 

�سخ�ساً،  التجّمعات لأكر من )20(  اإقامة 

اأطلقتها  التي  التوعوية  احلملة  ومتابعة 

ال���������وزارة  ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع�����دوى ف��ريو���س 

اأ�سرهم  حلماية  الأف���راد  وت�سجيع  ك��ورون��ا 

)#بحميهم(. وجمتمعهم 

جمل�س  رئي�سي  اإىل  وت�سليمه   2019 للعام  تقريره  املحا�سبة  دي��وان  �سدور  بعد 

ال���وزراء وخمتلف  رئي�س  اإىل  ث��م  وم��ن  ال��ق��ان��وين  لل�سياق  وف��ق��ا  والأع��ي��ان،  ال��ن��واب 

اجلهات ذات العاقة. حيث يب�سط فيه ديوان املحا�سبة ماحظاته وبيان املخالفات 

املرتكبة وامل�سوؤولية املرتبة عليها .

مراحلها  يف  خططها  وتنفيذ  متابعة،  يف  ال��دول��ة  مل�ساعدة  اأداة  ال��رق��اب��ة  ُتعتر 

املختلفة، والك�سف عن اأي انحرافات مرتكبة، ومعاجلتها بال�سرعة املمكنة؛ لتحقيق 

وتعتر  كما  عليها،  املتفق  وال�سيا�سات  وامل��ب��ادئ  يتما�سى  مب��ا  املخططة  الأه���داف 

الغ�س،  من  بحمايتها  تقوم  حيث   الإداري���ة،  العمليات  بقية  ملتابعة  و�سيلة  الرقابة 

والنحراف، والتاعب، وغريها من مظاهر الف�ساد.

ومع تاأكيد رئي�س الوزراء ب�سر اخل�ساونة على اأهمية حماربة الف�ساد واحلد من 

لتوّفر  كافة  الدولة  اأجهزة  اأولويات  مقدمة  يف  تقع  الف�ساد  حماربة  واإن  انت�ساره، 

اإرادة �سيا�سية جادة.

مت  واذا  وال�سرقات  التجاوزات  على  القائمن  حما�سبة  الأردين  ال�سعب  ينتظر 

وعدم  عنه  وال�سمت  املجتمعات،  يف  ب�سجاعة  الف�ساد  مواجهة  ع��دم  يف  ذل��ك  عك�س 

الهتمام مبواجهته، وعدم ال�سرب بيد من حديد على الفا�سدين، هو الذي ي�سجع 

�سرعية  غري  بطرق  ال�سخ�سية  مكا�سبهم  وحتقيق  وف�سادهم  غيهم  يف  لا�ستمرار 

على ح�ساب الوطن وم�سلحته.

ل جماملة يف التواطوؤ مع الفا�سدين، ول عفو لأحد كائنا من كان، كون حماربة 

الف�ساد معركة يخو�سها الأبطال ب�سرا�سة، خ�سو�ساً ديوان املحا�سبة وهيئة النزاهة 

ال�سعب  م�سلحة  حم�سلتها  يف  وه��ي  وت�سكر،  تذكر  فجهودهم  الف�ساد،  ومكافحة 

والدولة.

سامر نايف عبد الدايم

 الشعب .. ومحاسبة 
الفاسدين 

االربعاء   23/ 12 / 2020
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والتعقيم  الكمامات  واإرت���داء  التباعد اجل�سدي  اإج���راءات  النا�س على  اأحر�س  رمب��ا كنت من 

واالإلتزام بقرارات قانون الدفاع؛ وكتبت يف كورونا مئات املقاالت التوعوية؛ وحتى اأنني اأّلفت كتابني 

موؤخراً عن الفايرو�س من كل جوانبه الذي تاأّبط �سراً؛ وكنت اأي�ساً حري�ساً على توجيه الزميالت 

والزمالء وال�سيوف يف جامعة جدارا ويفيِ كل مكان اأتواجد به واملنزل على ذلك ومتابعته؛ ورغم 

احلر�س ال�سديد يوؤتى احل��ذر من ماأمنه؛ فقّدر ما �ساء فعل حني غ��زاين الفايرو�س يف حلظة 

�سعف وطرحني الفرا�س؛ وحاولت املقاومة لكن الفايرو�س كان اأقوى واإخرتق كل �سيء يف ج�سدي 

اخلبيثة  لت�سرفاته  اأ�ست�سلم  جعلني  ب��ل   ال  واأوهنني  والعر�س؛  بالطول  اأعرا�سه  كل  وظهرت 

واللعينة؛ ولوال عناية اهلل تعاىل وقدرّية املوقف ودخويل امل�ست�سفى التخ�س�سي بعّمان الذي اأعتز 

به وطواقمه وم�ساعدة االأطباء والطواقم الطبية ومتابعات املحبني واالأهل واالأ�سدقاء والزمالء 

ودعمهم وفي�س م�ساعرهم لكان اأك��ر؛  فاحلمد هلل رب العاملني وقّدر ما �ساء فعل الأتعاي�س مع 

فايرو�س جاف وغّدار ولعني وقوي وفّتاك وموؤّثر و�سعب ومتجدد ومتحّور لفرتة تزيد عن �ستة 

ع�سر يوماً لتاريخه منذ اإعالين باالإ�سابة:

النا�س والكّي�س من حمى نف�سه منه؛ فهو  ١. كورونا فايرو�س قّنا�س فر�س يهجم على كل 

فايرو�س يفّت�س عن حالة ال�سعف لالإن�سان ويفيِ اأي موقف كان؛ فاأحياناً يكون ب�سبب غلطة ال�ساطر 

اإّبان فتح الكمامة اأو التقارب اجل�سدي اأو عدم التعقيم؛ والأنه ذكي يبقى يفّت�س عن حالة ال�سعف 

هذه يف كل مواقف االإن�سان وفعالياته؛ في�سيب ب�سمت دومنا ظهور اأو اأعرا�س يف البداية؛ ليوّرط 

االإن�سان ويرتكه يخالط غريه ليعديه؛ فتكون بعدها الطامة الكربى حيث دخل الفاأ�س بالراأ�س 

وبداأت احلكاية وتبداأ االأعرا�س واالأمل واالإعياء والتعب وغريه؛ وامل�سيبة اأنك تكون اأعديت اأعّز 

النا�س عليك.

اإيِاَلّ  اأعرا�سه فّتاكة و�ساملة وقوية ومدّمرة وخارقة حارقة؛ فال يرتك ج��زءاً من اجل�سم   .٢

ويفتك به؛ فاالإعياء العام والدوخة واحلرارة والق�سعريرة والكحة اجلافة والتاأرجح بني االإ�سهال 

واالإم�ساك واآالم البطن واملفا�سل والتهابات الرئة و�سيق التنف�س وغريها كلها عناوين رئي�سه 

لفتك الفايرو�س باجل�سم؛  وامل�سيبة اأنه ال يهداأ ليل نهار مكانياً وال زمانياً؛ وهو متجدد اأي�ساً 

حيث التطور امل�ستمر يف حالته؛  فلهذا يظهر على كل اإن�سان باأعرا�س تختلف من �سخ�س الآخر 

دومنا تكرار اأو ن�سقية.

٣. كورونا غّدار فال�سفاء منه ظاهري ال حقيقي فال يهناأ بال �ساحبه؛ فهو �سرعان ما يعود 

بفتك اأقوى من ذي قبل؛ ويجدد ويطّور نف�سه بقوى واأدوات جديدة؛ فيطعن هنا ويفتك هناك 

اأو �سفاء �سريع؛ فاحلذر منه واجب  ويقلق م�ساجع املر�سى وباأنني و�سكوى دائمة دومن��ا راح��ة 

واالإنتباه له مطلوب واالأمان واإتقاء �سروره �سرورة؛ فهو ال ينام وال ُينيم ودّوا�س ظلمى.

٤. كورونا فايرو�س جاف ال رطب؛ فريمي االإن�سان كالنبات اجلاف ه�ساً قاباًل للك�سر ومعانياً 

من التنف�س والنهايات التنف�سية والع�سبية وبجفاف رهيب دومنا قدرة على التنف�س من القلب؛ 

وجفاف احللق والكحة اجلافة حدث وال حرج؛ ليكون الهواء اأغلى ما على االأر�س؛ وليكون نادراً 

رغم كرته؛ ف�سبحان خالق كل �سيء ومبدع �سنعه.

٥. فايرو�س كورونا  متجدد ومتحّور ودليل ذلك ما ظهر يف بريطانيا موؤخراً؛ فاحلديث اليوم 

عن �ساللة جديدة متطّوره وب�سفات واأعرا�س واإنق�سامات جديدة؛ كما هنالك حديث عن ثمان 

�سالالت جديدة اأجارنا اهلل منها؛ وكاأن ذلك �سيعيدنا للمربع رقم واحد للتعامل مع الفايرو�س يف 

اأعرا�س جديدة وو�سائل وقاية جديدة ولقاحات جديدة واإغالقات جديدة و�سيا�سات جديدة وكل 

�سيء من جديد؛ اأجارنا اهلل هذا الوباء الفّتاك واملتحّور واملتطّور.

٦. كورونا خارق حارق و�سريع وفّتاك؛ فالفايرو�س �سريع وال يعمل بالنظام البطيء كما يظن 

البع�س الأنه غّدار فيجعل االإن�سان موؤّمن له؛ لكنك �سرعان مع جتده يفتك باآثار جانبيه جّمة 

يف الرئتني وجهاز التنف�س واجلهاز اله�سمي والبلعوم واالأمعاء واملعدة وحتى املفا�سل وكل �سيء؛ 

ف�سرعة الذهاب للطبيب ملتابعة الو�سع ال�سحي واالآثار اجلانبية للفايرو�س ُجّل مهمه قبلما اأن 

يح�سل ما ال ُيحمد عقباه ويدخل الفاأ�س بالراأ�س! 

اأق��رب النا�س للم�سابني ال يجروؤون القرب منهم بالرغم من كل  اأن  ٧. كورونا لئيم لدرجة 

حمبتهم وعاطفتهم جتاههم؛ فاالأم تبتعد عن فلذة كبدها؛ وينتقل منه خوف االأهل من االآباء 

لالأبناء والعك�س �سحيح؛ فهو معدي للمخالطني وال يبقي وال يذر؛ فالكل عدوه ال�سغري قبل 

الكبري؛ وعّظم قوافل املر�سى واملوتى لدرجة اأن بات اجلميع يف قف�س اخلوف وينتظر دوره الذي 

ال يعلم متى قدومه؛  فالفايرو�س ياأكل االأخ�سر والياب�س وال يرحم اأح��داً ال بل يرمي اأ�سحاب 

االأمرا�س املزمنة اأمام اأعني اأهليهم ليق�سي على م�ساجعهم باملعية.

٨. كورونا نتائجه جمهوله ودومنا �سوء يف نهاية النفق؛  فالبداية معروفه والنهاية جمهولة؛ 

والكل يرتّقب وال يعلم القادم؛ وهو بالطبع و�سيله فتاكة تهدم وال تبني؛ والهدم �سريع والبناء 

�سعب؛ فالفايرو�س ال مييز بني اأّي كان ال �سغري وال كبري ؛ وال والد اأو ولد؛ فهو اأعمى وي�سيب 

من بطريقه لينتقم منه ويطرحه الفرا�س اأو حتت ال��رتاب؛ وهنالك املزيد من هذه امل�ساهدات 

امل�سطردة؛ ومع ذلك ومع االأ�سف هنالك البع�س ما زال يردد نظرية املوؤامرة اأو ال�سوؤال املعهود 

هو يف كورونا؟

٩. حقاً علينا ومن القلب ال�سكر واحلمد هلل واجب وحق وم�سوؤولية؛  كيف ال ونحن ننعم ب�سحة 

وعافية وراحة بال عال العال؛ فمن اأمتلك ال�سحة والعافية اإمتلك التاج احلقيقي على �سدره وهي 

النعمة احلقيقية وهي الرزق وهي ت�ستحق كل �سيء يف هده الدنيا القانية؛ فال�سحة تاج على روؤو�س 

املر�سى واالأ�سحاء.

ب�سراحة: فايرو�س كورونا فايرو�س لعني وغّدار ولئيم وجاف وبخيل و�سريع وخارق وقّنا�س 

فر�س ومتحّور ومتجدد وكثري؛ فاحلذر منه واجب يف ظل ظروف �سالالته املتجددة واملتطورة 

الأن اآثاره مدمرة على ال�سحة واالإقت�سادي واالإجتماعي وكل �سيء؛ وال�سحة وراحة البال تاج على 

روؤو�س اجلميع؛ وحمد اهلل على نعمة ال�سحة واجب ومن القلب؛ فاحلمد وال�سكر هلل دوماً ومن 

القلب على كل �سيء. 

�سباح ال�سحة واحلياة

د.محمد طالب عبيدات

قصتي وكورونا

الأربعاء   23/ 12 / 2020 

االنباط-عمان

ي�����س��ادف ال��ي��وم االأرب���ع���اء ع��ي��د م��ي��الد �سمو 

االأمري علي بن احل�سني.

من  والع�سرين  ال��ث��ال��ث  يف  �سموه  ول��د  فقد 

�سهر كانون االأول عام ١٩٧٥، ل�ساحبي اجلاللة 

علياء طيب  وامللكة  امللك احل�سني  لهما  املغفور 

اهلل ثراهما.

���س��م��وه درا���س��ت��ه االب��ت��دائ��ي��ة يف الكلية  ب����داأ 

العلمية االإ�سالمية يف عمان وتابعها يف اململكة 

امل��ت��ح��دة وال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ت��خ��رج من 

مدر�سة �سالي�سبوري يف والية كونيتيكت يف العام 

١٩٩٣، ومتيز �سموه يف ريا�سة امل�سارعة.

�ساندهري�ست  ب��اأك��ادمي��ي��ة  ���س��م��وه  وال��ت��ح��ق 

الع�سكرية امللكية، حيث تخّرج �سابطاً يف كانون 

االأول من عام ١٩٩٤، ونال و�سام بروناي.

وقبل متابعته الدرا�سة يف الواليات املتحدة، 

خ����دم ���س��م��و االأم�����ري ع��ل��ي يف ال���ق���وات اخل��ا���س��ة 

االأردن��ي��ة، وح��از على اأجنحة املظليني يف القفز 

احل��ّر. ومّت تعيني �سموه قائداً ملجموعة االأمن 

اخلا�س جلاللة القائد االأعلى يف احلر�س امللكي 

حتى  املن�سب  ه��ذا  يف  �سموه  وخ���دم   ،١٩٩٩ ع��ام 

٢٨ كانون الثاين ٢00٨، اإىل اأن اأن��اط به جاللة 

امللك عبداهلل الثاين مهمة تاأ�سي�س واإدارة املركز 

�سمو  وت���درج  االأزم����ات.  واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني 

االأمري علي بن احل�سني يف الرتب الع�سكرية يف 

القوات امل�سلحة االأردنية حتى رتبة لواء.

ويف عام ١٩٩٩ ت�سلم �سمو االأمري علي من�سب 

ال��ق��دم، وجن��ح يف  لكرة  االأردين  رئي�س االحت���اد 

قيادة املنتخب االأردين للم�ساركة بنهائيات كاأ�س 

املنتخب  وو���س��ول   ،٢00٧ ع���ام  لل�سباب  ال��ع��امل 

كاأ�س  النهائي من ت�سفيات  ال��دور  اإىل  الوطني 

العامل عام ٢0١٢ الأول مرة يف تاريخ كرة القدم 

االأردن���ي���ة على ال��رغ��م م��ن ك��ل ال��ت��ح��دي��ات، كما 

البطوالت  ت�سفيات  االأردنية  املنتخبات  اجتازت 

الرجال،  )منتخبات  الكربى  الثالث  االآ�سيوية 

ال�����س��ب��اب، ال��ن��ا���س��ئ��ني( ع���دة م����رات. حت��ت اإدارة 

ال�����س��ي��دات ب�سكل  ت��ق��دم منتخب  االأم����ري ع��ل��ي، 

تدريجي على الئحة ت�سنيف املنتخبات ال�سادرة 

ع��ن االحت����اد ال��دويل)ف��ي��ف��ا( وت��اأه��ل لنهائيات 

اجن���از يحققه منتخب  ك���اأول   ٢0١٤ اآ�سيا  ك��اأ���س 

عربي على م�ستوى قارة اآ�سيا، وركز �سموه اأي�سا 

على تفعيل ن�ساطات منتخبات الفئات العمرية 

وتقوية كرة القدم لل�سغار والنا�سئني من خالل 

مراكز االأمري علي املنت�سرة يف اململكة والتي �سهد 

وا�ستقدام خرباء  اأع��داده��ا  ٢0١٣ م�ساعفة  ع��ام 

الوطنية  ال��ك��وادر  ج��ان��ب  اإىل  ل��الإ���س��راف عليها 

الفنية واالإدارية.

ت��وج االحت��اد االأردين بجائزة  ويف ع��ام ٢0١٤ 

االإجناز  اآ�سيا، وجاء  بقارة  اأف�سل احتاد متطور 

ثقة  ع��ل��ى  االأردن  ب��ح�����س��ول  ال��ك��ب��ري  ال���ع���امل���ي 

نهائيات  با�ست�سافة  االأردين  امللف  وف��وز  العامل 

بطولة كاأ�س العامل لل�سيدات حتت ١٧ �سنة عام 

كما  ب��اه��ر،  بنجاح  البطولة  تكللت  حيث   ٢0١٦

�سي�ست�سيف كاأ�س اآ�سيا لل�سيدات ٢0١٩.

وما زالت اإجنازات كرة القدم االأردنية تتواىل 

���س��م��وه ح��ي��ث مت��ك��ن��ت منتخباتنا  ق���ي���ادة  حت���ت 

الوطنية بفئاتها العمرية كافة بال ا�ستثناء من 

بلوغ النهائيات االآ�سيوية.

���س��م��وه احت����اد غ��رب  اأ���س�����س   ،٢000 ع���ام  ويف 

اآ�سيا لكرة القدم، وعمل على زي��ادة عدد الدول 

االأع�ساء وتوحيد احتادات كرة القدم يف املنطقة 

وت��ن��ظ��ي��م ب��ط��والت دول��ي��ة ل��ل��رج��ال وال�����س��ي��دات 

والتوا�سل مع االحتادات االإقليمية االأخرى.

كانون  �سهر  ال�ساد�س من  �سموه يف  وانتخب 

نائبا لرئي�س االحت��اد الدويل   ٢0١١ الثاين عام 

اآ�سيا ملدة  لكرة القدم )الفيفا( ممثال عن ق��ارة 

ان��ت��خ��اب��ه تر�سخت جهود  ���س��ن��وات، وم��ن��ذ  اأرب����ع 

تنمية  ه��م��ا:  اأ�سا�سيتني  رك��ي��زت��ني  ع��ل��ى  ���س��م��وه 

ال��ق��دم والتنمية االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ��الل  ك���رة 

يف  الف�ساد  مكافحة  اإىل  باالإ�سافة  ال��ق��دم،  ك��رة 

املنظمة، وتراأ�س جلان امل�سوؤولية االجتماعية يف 

االحتادين الدويل واالآ�سيوي، كما �سغل من�سب 

نائب رئي�س جلنة كرة القدم يف االحتاد الدويل 

االآ�سيوي،  االحت��اد  يف  االآ�سيوية  ال��روؤي��ة  وجلنة 

اأعلن االأم��ري علي  ويف كانون الثاين من ٢0١٥، 

تر�سحه لرئا�سة االحتاد الدويل لكرة القدم.

واأ�س�س �سموه عام ٢0١٢ م�سروع تطوير كرة 

القدم االآ�سيوية، وهو م�سروع غري ربحي يهدف 

ال�����س��روري��ة جلميع  االح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري  اإىل 

االحت�������ادات ال��وط��ن��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات 

عادلة  بطريقة  اآ�سيا  يف  لها  التابعة  التنموية 

و�سفافة، وي�سعى اإىل حتقيق املزيد من التطور 

يف ق��ط��اع��ات ال��واع��دي��ن وال�����س��ب��اب وك���رة القدم 

الن�سوية والتنمية االجتماعية خا�سة يف املناطق 

اإىل جانب حماية وتطوير كرة القدم  املهم�سة، 

االآ�سيوية واالرتقاء بها اإىل م�ستوى عاملي.

واأطلق امل�سروع مبادرات تنموية يف اأكر من 

مل�ساعدة الالجئني واملعر�سني لتجارة  ٢0 دولة 

الب�سر وغريهم من الفئات االأقل حظا.

وم���ن خ���الل ه���ذا امل�����س��روع ق���ام االأم����ري علي 

ل��الع��ب��ات كرة  ال�سماح  اأج���ل  ب��ق��ي��ادة حملة م��ن 

ال��ق��دم ب���ارت���داء غ��ط��اء راأ�����س اآم����ن يف امل��ب��اري��ات 

الر�سمية، وتكللت جهوده بالنجاح يف �سهر متوز 

٢0١٢ عندما وافق جمل�س االحتاد الدويل لكرة 

القدم على اق��رتاح �سموه ال��ذي قوبل برتحيب 

وع��دة  املتحدة  االأمم  وهيئة  االآ���س��ي��وي  االحت���اد 

�سخ�سيات ريا�سية اآ�سيوية وعاملية بارزة.

ويف عام ٢0١٨، د�سن �سموه الربنامج العاملي 

للتطوير الكروي، وهو م�سروع اجتماعي دويل 

يهدف اإىل توحيد املجتمعات املحلية حول العامل 

وتطويرها من خالل كرة القدم، حيث تبني هذه 

املبادرة اجلديدة على النموذج الناجح الذي بداأه 

�سمّوه يف القارة االآ�سيوية، وميثل نطاقه العاملي 

املو�سع حتواًل كبرياً بغية اإح��داث اأثر اجتماعي 

اإيجابي من خالل كرة القدم والتزاماً بتحقيق 

نتائج م�ستدامة على م�ستوى عاملي.

ويرتاأ�س �سمو االأمري علي جمل�س اإدارة الهيئة 

امللكية االأردنية لالأفالم منذ تاأ�سي�سها عام ٢00٣، 

االأف���الم  �سناعة  بتطوير  تخت�س  هيئة  وه���ي 

االأردنية من اأجل املناف�سة على امل�ستوى الدويل، 

واالقت�سادي  الثقايف  ال���دور  يعزز  ال���ذي  االأم���ر 

ل��الأردن على م�ستوى املنطقة وخارجها. وعقد 

�سمو االأم����ري ع��ل��ي ق��ران��ه ع��ل��ى �سمو االأم����رية 

رمي علي، ابنة م�سوؤول االأمم املتحدة املخ�سرم 

الدبلوما�سي اجلزائري االأخ�سر االإبراهيمي، يف 

ال�سابع من اأيلول لعام ٢00٤، وقد اأنعم اهلل على 

�سموهما ب�سمو االأمرية جليلة يف ال�ساد�س ع�سر 

اأيلول لعام ٢00٥ و�سمو االأم��ري عبداهلل يف  من 

التا�سع ع�سر من اآذار لعام ٢00٧.

االنباط- عمان

 ت���ف���ق���د وزي������ر ال���ت���ن���م���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة 

امل��ع��ون��ة  ����س���ن���دوق  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 

ال��وط��ن��ي��ة، اأمي����ن امل��ف��ل��ح، ووزي����ر ال�����س��ب��اب، 

مركزي  الثالثاء،  ام�س  النابل�سي،  حممد 

التكميلي  ال���دع���م  ل��ربن��اجم��ي  ال��ت�����س��ج��ي��ل 

ومقر  املعونة،  �سندوق  مقر  يف   ،٣ وتكافل 

ت�سجيل يف غرب عمان.

عام  مدير  من  ل�سرح  الوزيران  وا�ستمع 

امل�ساقبة،  عمر  الوطنية،  املعونة  �سندوق 

اال�ستفادة  واُ�س�س  و�سروط  االإج��راءات  عن 

االأع��داد  على  واطلعا  ال�سندوق  برامج  من 

ل�سرح  ب��االإ���س��اف��ة  ت�سجيلها،  ج���رى  ال��ت��ي 

ملديرية  التابع  وامل�ساندة  الدعم  مركز  عن 

ال�������س���ن���دوق،  اإدارة  يف  احل���ك���وم���ي  ال���دع���م 

واآليات  اجلغرافية  املعلومات  ُنُظم  ومركز 

خريطة  على  االط���الع  ع��ن  ف�سال  العمل، 

امل�ستهدفة لدى ال�سندوق. املناطق 

وت��ب��اح��ث ال���وزي���ران امل��ف��ل��ح وال��ن��اب��ل�����س��ي 

يف اآل���ي���ات اال���س��ت��ف��ادة م��ن م��راك��ز ال�����س��ب��اب 

امل���ن���ت�������س���رة يف خم���ت���ل���ف م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة، 

يف ب���رام���ج ال�����س��ن��دوق، ح��ي��ث اأوع�����ز امل��ف��ل��ح 

ك�سف  اإع�����داد  ال�����س��ن��دوق،  ع���ام  م��دي��ر  اإىل 

ب��اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��ن��دوق يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق 

ليت�سنى للجانبني توقيع اتفاقية م�ستقبال 

بهذا اخل�سو�س.

يف  التكميلي  الدعم  برنامج  وي�ستهدف 

ي�ستهدف  اأ�سرة، فيما  األف   ٣٥ املرحلة  هذه 

برنامج تكافل )٣( نحو ١00 األف اأ�سرة.

ع��ددا  الوطنية  املعونة  �سندوق  وافتتح 

مناطق  خمتلف  يف  الت�سجيل  م��راك��ز  م��ن 

ال  ال��ذي��ن  املواطنني  على  ت�سهيال  اململكة، 

على  اإل��ك��رتون��ي��ا  الت�سجيل  م��ن  ي��ت��م��ك��ن��ون 

خم��ت��ل��ف ال����ربام����ج، و���س��م��ن اإط�����ار ت��ع��زي��ز 

م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة وت��ن��م��ي��ة روح ال��ت��ط��وع يف 

املجتمع. خدمة 

“�ساند”  ب��ف��ري��ق  ال�����س��ن��دوق  وا���س��ت��ع��ان 

االأردنية  اخلريية  للهيئة  التابع  التطوعي 

من�سة  متطوعي  م��ن  وف��ري��ق  ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 

اإح��دى  ن��وى  من�سة  ب��رام��ج  اأح���د  “نحن” 
مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد، حيث يتواجد 

ب�سكل يومي ١٣0 متطوعا يف ٤١ موقعا من 

م��واق��ع ���س��ن��دوق امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة، للعمل 

الت�سجيل، وتنظيم  امل�ساعدة يف عملية  على 

االإج��������راءات وال��ت�����س��ه��ي��ل ع��ل��ى امل��واط��ن��ني، 

جميع  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  ال���ت���اأك���د  اإىل  اإ����س���اف���ة 

اأن  املتوقع  العامة، ومن  ال�سالمة  اإجراءات 

ومتطوعة  متطوع   ١٥00 من  اأكر  ي�سارك 

الت�سجيل. نهاية  حتى 

يف  الت�سجيل  ب��دء  املفلح  ال��وزي��ر  واأع��ل��ن 

فرتة  �ستنتهي  حيث  موؤخرا؛  الربناجمني 

ال��ت�����س��ج��ي��ل م���ع ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر ك���ان���ون االأول 

احلايل.

االنباط-عمان

الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  رفعت 

اإىل ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ام�����س 

.٢0١٩ الثالثاء، تقريرها ال�سنوي للعام 

امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  التقرير  وت�سلم 

ال��ه��ا���س��م��ي ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي من 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة 

بح�سور  ح��ج��ازي،  مهند  ال��دك��ت��ور  الف�ساد 

املجل�س. اأع�ساء 

وت�����س��م��ن ال��ت��ق��ري��ر اأب����رز ن��ت��ائ��ج اأع��م��ال 

عام  يف  تعاملت  حيث  وتو�سياتها،  الهيئة 

٢0١٩ مع ٢٥٧٢ �سكوى، و�ساهمت با�سرتداد 

نحو ١٥١ مليون دينار.

 االنباط-عمات

لل�سوامع  العامة  ال�سركة  عام  مدير  -قال 

اتباع  ان  الطراونة،  عماد  املهند�س  والتموين 

�سالمة  ل�سمان  هو  احلديثة  التقنيات  اأحدث 

احل���ب���وب وال��ق��م��ح امل�������س���ت���وردة و���س��ب��ط ج���ودة 

املخازن  داخ��ل  احلبوب  من  امل�سنعة  املنتجات 

وملنع  ال�سيئة  اجلوية  الظروف  من  حلمايتها 

دخول االآفات.

واك�������د ال�����ط�����راون�����ة خ������الل ن�������دوة ع��ل��م��ي��ة 

تقنيات  “اأحدث  ح��ول  الثالثاء،  ام�س  عقدت 

احلبوب  و  واالق��م��اح  الطحني  ج���ودة  م��راق��ب��ة 

الندوة  ان  “زووم”،  تقنية  عرب  واملخبوزات” 

العلمية ت�سهم يف التعرف على اأحدث التقنيات 

يف جم���ال ���س��ب��ط ج���ودة احل��ب��وب وامل��خ��ب��وزات 

املتبعة عامليا ملواكبة التطور يف هذا املجال.

العديد  ع��ل��ى  ا�ستملت  ال��ن��دوة  ان  وا���س��اف 

احلبوب  بتكنولوجيا  املخت�سة  املحا�سرات  من 

قيا�س  وط��رق  احل��ب��وب  �سناعة  ج��ودة  و�سبط 

وقيا�س  للعجني،  املد  وقابلية  متا�سك ومرونة 

املعيارية  الطرق  با�ستخدام  اخلبز  قوة  موؤ�سر 

خ�سائ�س  قيا�س  يف  والتباحث  االف��ي��وغ��راف، 

اأث��ن��اء اخل��ل��ط، وك��ذل��ك ج���ودة الن�سا  ال��ع��ج��ني 

الن�سا  ن�سبة  وق��ي��ا���س  ال��دق��ي��ق،  يف  وال��ربوت��ني 

املحطم يف الدقيق.

عيد ميالد األمير علي بن الحسين اليوم األربعاء

 وزيرا التنمية والشباب يتفقدان مراكز تسجيل الدعم التكميلي وتكافل 

مديرالصوامع والتموين: اتباع التقنيات الحديثة لسالمة الحبوب والقمح

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2019
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لي�س غريبا ما تداوله ال�سارع الأردين خالل الي�مني املا�سيني من تعيني اأحد ابناء امل�س�ؤولني 

ال�سابقني براتب خيايل يف ظل او�ساع معي�سية واقت�سادية متده�رة تعي�سها البالد  نتيجة الأزمة 

احلالية والأزمات ال�سابقة .

نهج التعيني ه� نف�سه املتبع يف احلك�مات ال�سابقة ، فال�ظائف باتت وراثية لبناء امل�س�ؤولني 

وقت ما �ساوؤوا ول� كان تعديا عل القان�ن ، اما الطبقة الكادحة فال فر�س لهم �س�ى اللج�ء اىل 

دي�ان اخلدمة والذي يحتاج اىل دعم  وتزكية وه� مت�قف حاليا عن طرح التعيينات  !

هذا التعيني مت رغم ايقاف التعيينات خالل ال�سنة احلالية ، ملن�سب مدير يف رئا�سة ال�زراء 

، وهنا يقفز ال�س�ؤال املنطقي هل ال�ظيفة التي مت تعيينه فيها م�ستعجلة ل حتتمل التاأجيل  يف 

ظل هذا الك�ساد القت�سادي الذي يعي�سه القطاع اخلا�س واحلك�مي ، ام ان جنل ال�زير بحاجة 

اىل عمل لي�سد به دي�نه باأقل فرتة زمنية ممكنة ؟

تعيينات برواتب خيالية مقابل تهافت الأ�سر الأردنية للت�سجيل عرب من�سة تكافل التي اطلقت 

ي�م ال�سبت لدعم الأ�سر الفقرية  وجتاوز الت�سجيل مائة الف ا�سرة اأردنية خالل ي�مني فقط !

ي�مان فقط  يا رئي�س ال���زراء ، لقد اأ�سبحت ال�سرة الردنية تبحث عن اأي م�سدر ت�سد به 

رمق العي�س ومت�سح به هم�مها املختلطة بف�اتري انهكت كاهلها و�سرائب تالحقها ، دون رحمة .

تعيينات برواتب خيالية لبناء م�س�ؤولني مقابل فتات تتربع به احلك�مة لالأ�سر الردنية التي 

مل يبقى لديها جيب لتدفع راتب ابن امل�س�ؤول !!

وت�ستمر حكاية ال�راثة غري امل�سروعة يف ال�ظائف ...

جمانه جمال

 تعيينات بالمجان
اللواء الحواتمة: بدء تنفيذ الخطط األمنية المتزامنة مع أعياد الميالد

 األمير مرعد يلتقي وزير السياحة ولجنة تطوير السياحة الدامجة ومدير التراث الملكي

»Wafii« أكثر من 70 متجرًا إضافيًا إلستبدال نقاط مكافآت البنك العربي مع تطبيق»عربي موبايل«وخدمة 

عين على القدس يتابع تصعيد انتهاكات المتطرفين اليهود لألقصى

 االنباط-عمان

اإن  الركن ح�سني احل�امتة،  الل�اء  العام،  الأم��ن  قال مدير 

رجال الأمن العام ومن كافة ت�سكيالتهم ي�ا�سل�ن الليل بالنهار 

للقيام ب�اجباتهم باأعلى درجات املهنية واحلرفية للحفاظ على 

القان�ن وو�سع حد لكل من يحاول  واإنفاذ  الأم��ن وال�ستقرار 

التعدي عليه اأو الإخالل به وبكل حزم ودون اأي تهاون.

واأك����د احل����امت���ة، خ���الل ت��روؤ���س��ه لج��ت��م��اع اأم��ن��ي ع��ل��ى ب��دء 

اأعياد  مع  املتزامنة  الأمنية  اخلطط  وتنفيذ  الأمني  النت�سار 

امليالد وراأ�س ال�سنة امليالدية، بدءاً من ام�س ولغاية انتهاء كافة 

الحتفالت بتلك املنا�سبات.

امل��س�عة  الأم��ن��ي��ة  ����س���رورة تطبيق اخل��ط��ط  ع��ل��ى  و���س��دد 

واملرورية عند الكنائ�س وتعزيز النت�سار الأمني ح�لها وتكثيف 

ن��ق��اط الغلق وال���دوري���ات الآل��ي��ة وال��راج��ل��ة واإ���س��راك  وتفعيل 

الطبي  الع�ن  للم�ساعدة وتقدمي  امل��دين  الدفاع  م�سعفني من 

ال��دف��اع وم��ن��ع التجمعات ومراقبة  اأوام����ر  واإن��ف��اذ  والإ���س��ع��ايف، 

اللتزام بالتباعد الجتماعي وارتداء و�سائل ال�سالمة العامة.

�سرورة  اإىل  اخلطط،  تلك  مع  بالت�ازي  احل���امت��ة،  واأ���س��ار 

وزارة  مع  وبالتن�سيق  الالزمة  الأمنية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ 

الرتبية والتعليم مع بدء امتحانات الثان�ية العامة التكميلية 

جت��اوزات  اأي  دون  �سريها  ي�سمن  ومب��ا   2020/2021 لعام 

ووف���ق ال���س��رتاط��ات وال���ربوت����ك����لت ال�سحية ل��ل���ق��اي��ة من 

فريو�س ك�رونا.

وا�ستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدمه م�ساعده للعمليات 

ح�ل اخلطط الأمنية وجملة الإج��راءات التي و�سعت للتعامل 

مع هذه ال�اجبات وبال�سرتاك بني خمتلف ت�سكيالت ووحدات 

مديرية الأمن العام.

االنباط- عمان

 عقد �سم� الأم��ري مرعد بن رع��د، رئي�س 

امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حل��ق���ق الأ���س��خ��ا���س ذوي 

الإع����اق����ة ل��ق��اءي��ن م��ن��ف�����س��ل��ني، ع���رب تقنية 

ال�سياحة نايف  امل��رئ��ي، م��ع وزي���ر  الإت�����س��ال 

امل��ل��ك��ي رج��ا  ال�����رتاث  اإدارة  ، وم��دي��ر  ال��ف��اي��ز 

غرغ�ر.

وب��ح��ث �سم�ه اأط���ر ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف 

جمال ت�سهيل عملية و�س�ل ال�سخا�س ذوي 

العاقة وذوي الإحتياجات اخلا�سة من كبار 

وامل�اقع  املن�ساآت  جميع  اىل  واملر�سى  ال�سن 

ال�سياحية والأث��ري��ة، وب�سفة خا�سة م�سروع 

يف  تنفيذه  ب���داأ  وال����ذي  النم�ذجية  املنطقة 

وال��ذي  الإق��ت�����س��ادي��ة  العقبة  منطقة  �سلطة 

ي�سمل �ساحة الث�رة، والقلعة وبيت ال�سريف 

ح�سني.

حق  اأهمية �سمان  ع���ل���ى  ����س���م����ه  واأك�������د 

ال�سخا�س ذوي العاقة يف ال�سياحة املي�سرة يف 

مراحل ت�سميم امل�ساريع واملخططات، وتهيئة 

الظروف والبيئة املنا�سبة لهم ومتكينهم من 

هذا احلق، م�سريا اىل اأن ال�سياحة الداجمة 

اخلا�سة لال�سخا�س ذوي العاقة تدر مبالغ 

ال����دول، ولها  اق��ت�����س��ادات بع�س  ك��ب��رية على 

عدد  يقدر  بحيث  عالية؛  ا�ستثمارية  ف��ائ��دة 

 180 العامل  ح�ل  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 

من  امل��الي��ني  مئات  جانب  اىل  �سائح  ملي�ن 

ال�سياح من كبار ال�سن.

 واأب�����دا ال��ف��اي��ز ا���س��ت��ع��داد ال������زارة الكامل 

اىل ت��ه��ي��ئ��ة امل�����اق����ع وامل���ن�������س���اآت ال�����س��ي��اح��ي��ة 

ت�فري  و  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ل�ستقبال 

من  ال�طن  لبناء  متكاملة  �سياحية  جتربة 

ال�سن، اىل  الأ���س��خ��ا���س ذوي الع��اق��ة وك��ب��ار 

جانب �سعي ال�زارة اي�سا اىل ت�سجيع �سياحة 

اململكة  اىل  للقدوم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 

من اأنحاء العامل كافة.

 وب�������دوره اك����د غ���رغ����ر ع��ل��ى ���س��ع��ي ك��اف��ة 

الأطراف املعنية لعقد لقاء عاجل بني ال�زارة 

واملجل�س وال�سركة املنفذة للم�سروع، ل�سمان 

زيادة اأ�سكال امكانية ال��س�ل يف كل من �ساحة 

تغطي  بحيث  ح�سني  ال�سريف  وبيت  ال��ث���رة 

اأن���اع الإع��اق��ات، بالإ�سافة للمتطلبات  �سائر 

الأ�سا�سية اخلا�سة بامكانية ال��س�ل املت�فرة 

يف خمططات امل�سروع.

اأع�ساء جلنة  ���س��م���ه  ال��ت��ق��ى  ذل����ك  اىل 

تط�ير ال�سياحة الداجمة امل�سكلة من ال�زارة 

ذوي  لالأ�سخا�س  حل��ق���ق  الع��ل��ى  واملجل�س 

الإعاقة وهيئة تن�سيط ال�سياحة ودائرة الآثار 

القت�سادية  العقبة  منطقة  و�سلطة  العامة 

املك�نة من  ال��ب��رتاء،  اقليم  و�سلطة  اخلا�سة 

عدد من املهند�سني واخلرباء.

واأث���ن���ى ���س��م���ه خ���الل ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ال���دور 

اأع�ساء اللجنة م���ؤك��داً  ب��ه  ال��ذي يق�م  ال��ه��ام 

ع��ل��ى ����س���رورة اجن����از خ��ط��ة ع��م��ل اإج���راءي���ة 

�سريعة لتهيئة جمم�عة خمتارة من الأماكن 

ال�سياحية كنماذج ريادية.

واأكد اأمني عام وزارة ال�سياحة على �سرورة 

اجناز اللجنة للمهام املناطة بها فيما يتعلق 

باخلطة الإجراءية ال�سريعة ملناطق �سياحية 

من�ذجية مع نهاية �سهر كان�ن الثاين.

واع���رب د.مهند ال��ع��زة اأم��ني ع��ام املجل�س 

ا�ستعداد املجل�س لتقدمي كافة اخلربات  عن 

التقنية والفنية للفريق القائم على امل�سروع 

والفريق  ال��س�ل  امكانية  فريق  خالل  من 

الإعالمي يف املجل�س.

ذوي  الأ�سخا�س  حق�ق  قان�ن  ان  ويذكر 

الإعاقة اأكد على حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

يف الثقافة والرتويح وال�سياحة واألزم اجلهات 

ال�سياحية  الأم��اك��ن  تهيئة  ب�����س��رورة  املعنية 

وامل�اقع الأثرية خالل اأطر زمنية حمددة.

االنباط-عمان

اأط�����ل�����ق ال���ب���ن���ك ال����ع����رب����ي م�������ؤخ������راً خ���دم���ة 

“نقاط  برنامج  �سمن  امل��ك��اف��اآت  ا�ستبدالنقاط 

تتيح  والتي   ،”Wafii”تطبيق عرب  العربي” 

للعمالء ال�ستفادة من عرو�س كثريةمن �سمنها 

واحلل�يات  واملالب�س،  واملقاهي،  عرو�ساملطاعم 

وغ���ريه���ا، وذل�����ك ���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ن��ك 

�سيما  ل  امل�سرفية  خدماته  تعزيز  اإىل  الرامية 

اخلدمات واملزايا املت�فرة عرب القن�ات الرقمية 

م�سرفية  جت��رب��ة  ل��ت��ق��دمي  وت���ظ��ي��ف��ه��ا  للبنك، 

�ساملة ومتط�رة للعمالء باأ�سل�ب حياة ع�سري.

�سي�ستطيع عمالء  ومن خالل هذه اخلدمة 

امل��ك��اف��اآت��امل��ج��ّم��ع��ة �سمن  ال��ب��ن��ك��ا���س��ت��ب��دال��ن��ق��اط 

 70 م��ن  اأك���ر  العربي”لدى  “نقاط  ب��رن��ام��ج 

وذلك   ،”Wafii“ تطبيق  عرب  متجراًاإ�سافياً 

م���ن خ����الل ت��ف��ع��ي��ل اخل���دم���ة ب���ا���س��ط��ةت��ط��ب��ي��ق 

رمز  خاللإن�ساء  من  وذل��ك  م�بايل”  “عربي 
م�بايل”  “عربي  تطبيق  ع��رب  ال��ع��رب��ي  ن��ق��اط 

ومن ثم اإدخال هذاالرمز على الرابط يف تطبيق 

.”Wafii“
نقاط  ا�ستبدال  للعمالء  تتيح اخلدمة  حيث 

امل��رون��ة  درج���ات  بطريقة�سهلةوباأعلى  امل��ك��اف��اآت 

والأمان، عن طريق الدفع بتقنية الالتالم�سية 

م���ن خ����الل م�����س��ح رم����ز ال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة 

الدفع  اأو  التاجر،  جهاز  )QR Code(على 

اإدخ��ال رقم الهاتف املرب�ط باخلدمة عرب  عند 

.”Wafii“ تطبيق

اإط���الق اخل��دم��ة اجل��دي��دة،  ويف تعليقه على 

قال ال�سيد يعق�ب معت�ق، مدير اإدارة اخلدمات 

العربي– الأردن:  البنك  يف  ل��الأف��راد  امل�سرفية 

على  با�ستمرار  نحر�س  العربي  البنك  يف  “اننا 
وت�ظيفها  ال��رق��م��ي��ة  خ��دم��ات��ن��ا  �سل�س��لة  ت��ع��زي��ز 

تطلعات  م��ع  ومرنةلتن�س��جم  مبتكرة  بطريقة 

حياتهم”.  من���ط  وت����اك���ب  ع��م��الئ��ن��اامل��ت��ج��ددة 

فر�سة  اجلديدة  اخلدمة  هذه  “ت�فر  واأ�ساف: 

املكافاآت  نقاط  م��ن  لال�ستفادة  لعمالئنا  قّيمة 

وخ�����س���م��ات  العربي”  “نقاط  ب��رن��ام��ج  �سمن 

مم��ي��زة ع��ن��د ال��ت�����س���ق ل���دى ���س��ب��ك��ة وا���س��ع��ة من 

املتاجر امل�سم�لةيف اخلدمة”.

“نقاط  برنامج  اأن  اإىل  هنا  الإ���س��ارة  وجت��در 

ب��رن��ام��ج  وه����  ال��ع��رب��ي،  ال��ب��ن��ك  م��ن  العربي” 

مينح  حيث  العربي،  البنك  بعمالء  خا�س  ولء 

بناًء على  نقاط مكافاآت  العمالء  الربنامج  هذا 

تعامالتهم الي�مية مع البنك ويتيح لهم جتميع 

امل�سرفية  معامالتهم  من  العديد  على  النقاط 

وا�ستبدال هذه النقاط بالنقد اأو بق�سائم �سرائية 

جم��ان��ي��ة ل���دى جم��م���ع��ة وا���س��ع��ة م���ن امل��ح��الت 

ب��ال���س��اف��ة اإىل ام��ك��ان��ي��ة ال��دف��ع ب���ا���س��ط��ة ه��ذه 

النقاط عرب تطبيق الدفع “عربي م�بي كا�س”.

االنباط-برتا

�سلط برنامج عني على القد�س ال��ذي بثه 

التلفزي�ن الردين ام�س الثنني، ال�س�ء على 

ت�سعيد انتهاكات املتطرفني اليه�د للم�سجد 

الق�سى املبارك.

ال�سب�عي  تقريره  يف  ال��ربن��ام��ج  وع��ر���س 

ع��دد من  القد�س، م�ساهد ملحاولة  امل�س�ر يف 

املتطرفني ادخال ال�سمعدان اليه�دي اخلا�س 

عر�س  كما  الق�سى،  امل�سجد  اىل  باأعيادهم 

م�ساهد لهم وهم يقيم�ن �سل�ات تلم�دية يف 

ال�ساحات حتت حماية �سرطة الحتالل.

وب����ني م��دي��ر ع����ام دائ�����رة اوق�����اف ال��ق��د���س 

و����س����ؤون امل�����س��ج��د الق�����س��ى امل���ب���ارك، ال�سيخ 

حممد ع���زام اخل��ط��ي��ب، خ���الل ال��ت��ق��ري��ر، ان 

وترية النتهاكات اليه�دية للم�سجد الق�سى 

ت���زداد ي���م��ا بعد ي����م، واآخ��ره��ا ك��ان جت�لهم 

بال�سمعدان اليه�دي يف حميط امل�سجد وعلى 

اب�ابه ومطالبتهم باإدخاله اليه.

وا�ساف ان هذا يعد تط�را خطريا خا�سة 

راف��ق���ه��م،  الليك�د  ان م�����س���ؤول��ني م��ن ح���زب 

باب  اأم����ام  ال�سمعدان  ال�����س���ر م��ع  وال��ت��ق��ط���ا 

ال�سباط .

املتطرفني  ان مطامع  اىل  التقرير  ولفت 

ال�سمعدان  ادخ����ال  حم��اول��ة  عند  تت�قف  مل 

فقط، بل انهم حاول�ا ال�سيطرة على اجلهة 

دع�اتهم  اىل  ا�سافة  امل�سجد،  م��ن  ال�سرقية 

ياأتي  ذل��ك  وان  امل�سرفة،  ال�سخرة  قبة  لهدم 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ازدي������اد اع�����داد امل��ب��ع��دي��ن من 

امل�سلمني عن امل�سجد.

واأك��د التقرير ان �سرطة الحتالل تعتقل 

وتبعد وحتاكم كل من يحاول الت�سدي لهذه 

الع��ت��داءات املتطرفة التي ل حت��رتم حق�ق 

الآخرين.

الذي يقدمه العالمي  الربنامج  والتقى 

جرير مرقة، خالل ات�سال فيدي� باخلطيب، 

والداعية املقد�سي ن�ر الرجبي.

واو�����س����ح ال���رج���ب���ي خ�����الل ال���ربن���ام���ج ان 

النتهاكات التي يق�م بها املتطرف�ن اليه�د، 

مدع�مة من حك�مة اليمني املتطرف الذي 

“يحاول�ن  وان���ه���م  ي��ح��ك��م دول����ة الح���ت���الل، 

فر�س المر ال�اقع على املقد�سيني من خالل 

الق�سى  امل�سجد  داخ����ل  ق���دم  م���ط��ئ  اي��ج��اد 

املبارك«.

وق���ال ال��رج��ب��ي ان الن��ت��ه��اك��ات ب����داأت منذ 

قدوم الحتالل اىل امل�سجد الق�سى املبارك، 

ولكن املقد�سيني كان�ا دائما لهم باملر�ساد وهم 

دائما يقف�ن ب�جه جميع حماولت القتحام.

تتغا�سى  الح���ت���الل  ���س��رط��ة  ان  وا����س���اف 

ب�سكل فا�سح عن جتاوزات اجلماعات املتطرفة 

ب���دخ����ل الق�����س��ى واق���ام���ة ال�����س��ل���ات ف��ي��ه، 

ويدعم�ن ذلك.

امل��ق��اب��ل، مت��ن��ع �سرطة  ان���ه يف  ول��ف��ت اىل 

امل��زارع الذي يتبع لدائرة الوقاف  الحتالل 

على  احل�سرية  املبيدات  ر���س  من  ال�سالمية 

للحفاظ  امل�سجد  داخ���ل  امل����ج����دة  ال���س��ج��ار 

ع��ل��ي��ه��ا، وه����م ي����ط����اردون م���ظ��ف��ي الوق�����اف 

قامت  ولذلك  الغرامات،  وفر�س  بالعتقال 

�سرطة الحتالل بزيادة عدد اجل���لت داخل 

ا�سافة  لها،  الزمنية  ال��ف��رتة  وزي���ادة  امل�سجد 

القادمني  للم�اطنني  امل�ستمرة  للم�سايقات 

والتدقيق  كالتفتي�س  امل�سجد  داخ��ل  لل�سالة 

وحجز البطاقات، وابعاد العلماء وامل�سايخ عن 

امل�سجد.

أمين عمان يتسلم شهادة شكر من 
مكتب اليونسكو بالقاهرة

 الزراعة: الظروف المواتية أدت الى تدفق اإلنتاج

 االنباط-عمان

اأم���ني ع��م��ان ال��ك��ربى ال��دك��ت���ر ي��سف  ت�سلم 

ال�س�اربة، �سهادة �سكر من املكتب القليمي للعل�م 

القاهرة )الي�ن�سك�(، تقديرا  العربية يف  للدول 

جله�د واجن��ازات امانة عمان يف ال�سهام الفني 

العربية  امل��دن  دليل  اع��داد  الفاعلة يف  وامل�ساركة 

لالدماج احل�سري.

واو�سح بيان �سادر عن المانة ام�س الثالثاء، 

امانة  مل�ساركة  تقديرا  ج���اءت  ال�سكر  �سهادة  ان 

ل��الدم��اج  العربية  امل���دن  “دليل  اع���داد  ع��م��ان يف 

العامة  امل�ساركة  خ��الل  م��ن  وتعزيزه  احل�سري 

والرتبية  وال��ري��ا���س��ة  املعل�مات  اىل  وال������س���ل 

وامل�اطنة وحق�ق الن�سان« .

وبني مدير دائرة املر�سد احل�سري املهند�س 

اأك���رم خ��ري�����س��ات، ان ال��دل��ي��ل ق��دم جمم�عة من 

قادة  بها  لي�سرت�سد  العملية  والن�سائح  الدوات 

املحلية  باحلك�مات  وامل�����س���ؤول���ن  العربية  امل��دن 

لقامة مدن �ساملة للجميع وم�ستدامة.

واو�سح خري�سات ان الدليل ي�سم جتارب املدن 

العن�سرية  �سد  العربية  امل��دن  لتحالف  املنت�سبة 

والتمييز وكراهية الجانب والتع�سب، وه� احد 

ال�سبكات القليمية حتت مظلة حتالف الي�ن�سك� 

ال�ساملة وامل�ستدامة، م�سريا اىل  الدويل للمدن 

من��اذج  ب�سكل  وتب�يبها  امل��ع��ارف  جتميع  مت  ان���ه 

و�سيا�سات ت�ساعد م�س�ؤويل املدن يف الدليل.

يذكر ان مدينة عمان ا�ست�سافت ور�سة العمل 

“دليل املدن العربية  الثانية التي جاءت بعن�ان 

ال��ع��ام  م��ن  اذار  �سهر  يف  احل�سري”  ل��الدم��اج 

2019 والتي نظمها املكتب القليمي للعل�م يف 
الدول العربية يف القاهرة )الي�ن�سك�( .

وق����دم ال��ف��ري��ق ال��ف��ن��ي امل�����س��ارك يف ال���ر���س��ة 

واع�ساء  العربية،  البلديات  روؤ���س��اء  من  وامل��ك���ن 

جم���ال�������س ب���ال���ب���ل���دي���ات، وامل���������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

العاملني بالبلديات، جتارب بع�س املدن العربية 

يف  ميدانية  ب��زي��ارات  الفريق  ق��ام  كما  امل�ساركة، 

مدينة ع��م��ان ل��الط��الع على جت��رب��ة امل��دي��ن��ة يف 

العامة  امل�ساركة  خ��الل  م��ن  احل�����س��ري  الدم����اج 

و  والرتبية  والريا�سة  املعل�مات  اىل  وال��س�ل 

امل�اطنة وحق�ق الن�سان.

من�سات  ع��ل��ى  تعميمه  مت  ال��دل��ي��ل  اأن  ي��ذك��ر 

المانة كافة وعلى رابط دائرة املر�سد احل�سري 

لأم��ان��ة عمان  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سبكة  ع��ل��ى  امل���ج���د 

الكربى، وعلى تطبيق الذاكرة امل�ؤ�س�سية.

االنباط- عمان

ال���زراع���ة  الإع���الم���ي يف وزارة  ال��ن��اط��ق  ق���ال   

املحا�سيل  بيع  اأ�سعار  ت��دين  اإن  املجايل،  ل�ران�س 

الزراعية جاء نتيجة ارتفاع انتاج القطاع الزراعي 

خالل الفرتة الأخ��رية، ب�سبب الظروف اجل�ية 

امل�اتية التي ادت اىل تدفق يف النتاج.

الثالثاء،  ام�س  �سحفي،  ت�سريح  يف  وا���س��اف 

ان ال���زارة تتابع بكل اهتمام ردود فعل املزارعني 

بخ�س��س تدين اأ�سعار بيع حما�سيلهم. وبني ان 

الن��ت��اج يف �سبع حمافظات وهي  هناك تدفقا يف 

ع��م��ان وامل��ف��رق واإرب����د وم��ع��ان وال��ع��ق��ب��ة وال��ك��رك 

تزامنت  ال���ف��رة  ه���ذه  ان  اىل  م�سريا  وال��ب��ل��ق��اء، 

الآن بني  ت���رتاوح  التي  ال�����س��ادرات  انخفا�س  م��ع 

500-400 طن مقارنة ب� 1500 طن يف اأوقات 

الأ�سعار.  انخفا�س كبري يف  ادى اىل  ال���ذروة، ما 

وا���س��ار امل��ج��ايل اىل اأن ال�����زارة تعمل على اع��داد 

م�سف�فة ا�سناد للقطاع الزراعي لتخفي�س كلف 

الإن��ت��اج وامل����اد الأول��ي��ة والفح��سات واإج����راءات 

داع��م��ة ل��ل��م��زارع ب�سكل م��ب��ا���س��ر، ب��الإ���س��اف��ة اىل 

اجلهد املبذول من احلك�مة لفتح اأ�س�اق لت�سدير 

نتائج  م��ن  مت�قع  ه���  م��ا  اىل  اإ���س��اف��ة  املنتجات، 

العراقي،   - امل�سري   - الردين  الثالثي  الت��ف��اق 

والجراءات اخلا�سة بالقطاع مع ال�زارات واأولها 

وامل�سكالت  امللفات  مع  تتفاعل  التي  العمل  وزارة 

بكل جدية واهتمام. وك��ان رئي�س احت��اد مزارعي 

وادي الأردن عدنان خدام، اأعلن عن وقف ت�ريد 

الي�م  املركزية  الأ���س���اق  اإىل  وال��ف���اك��ه  اخل�سار 

الأربعاء، ب�سبب انهيار اأ�سعارها.

االربعاء   23/ 12 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
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وا�شنطن - العربية

اإقرا�سه  ال��دويل  النقد  �سندوق  اأعلن 

مل��ن��ع  دوالر،  م���ل���ي���ون   300 م��ب��ل��غ  ت���رك���ي���ا 

اقت�سادها من االنهيار.

و����س���ي�������س���اع���د ال����ق����ر�����ض اجل�����دي�����د يف 

جت���ن���ب اإغ��������اق امل���وؤ����س�������س���ات ال�������س���غ���رية 

املتاأثرة  للحياة  القابلة  ال�سغر  واملتناهية 

ب���ال�������س���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة واالق���ت�������س���ادي���ة 

على  واحل���ف���اظ   19-COVID ل��وب��اء 

م�ستويات التوظيف خال االأزمة.

ك����م����ا ����س���ي�������س���اع���د ال������دع������م ال�������س���ري���ع 

ال�سغر  واملتناهية  ال�سغرية  للم�سروعات 

مليون   300 تكلفته  تبلغ  ال��ذي  تركيا،  يف 

االأ���س��خ��ا���ض وال�����س��رك��ات م��ن خال  دوالر 

ل�سركات  لل�سداد  قابل  دعم  متويل  توفري 

املبتكرة  ال�سركات  من  وغريها  الت�سنيع 

ال���ن���ا����س���ئ���ة، ال���ت���ي ت���رك���ز ع���ل���ى ال��ت�����س��ن��ي��ع 

وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ط���وي���ر وب��رجم��ة 

الكمبيوتر.

�سكل  يف  التمويل  امل�سروع  �سيوفر  كما 

اأ����س���ا����ض االأداء  ل��ل�����س��داد ع��ل��ى  ق��اب��ل  دع����م 

املوؤهلة،  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 

مبا يف ذلك ال�سركات املبتكرة التي تاأثرت 

ولكنها   19-COVID بفريو�ض  �سلًبا 

ت��ظ��ل جم��دي��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ة امل��ال��ي��ة وم��ن 

ك��ان  اإذا  االأزم�������ة،  م���ن  ت��ن��ج��و  اأن  امل���رج���ح 

لتلبية  ع��ل��ى مت��وي��ل  ب��اإم��ك��ان��ه��ا احل�����س��ول 

ال�سيولة. املوؤقتة من  احتياجاتهم 

وي��ق��ول اأوغ�����س��ت ك��وام��ي، م��دي��ر البنك 

ال�������دويل يف ت���رك���ي���ا: »جم���م���وع���ة ال��ب��ن��ك 

ال���������دويل م���ل���ت���زم���ة ب����دع����م ال����ب����ل����دان يف 

 19-COVID ت���اأث���ري  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 

ع��ل��ى اق��ت�����س��ادات��ه��ا و���س��رك��ات��ه��ا وع��م��ال��ه��ا 

ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ظ������روف من����و االأع����م����ال 

امل�ستقبل  العمل يف  امل�ستدام، وخلق فر�ض 

ت���اأث���ريات مبا�سرة  ال��ب��ل��دان  ت��واج��ه  ح��ي��ث 

هذا  م��ع  ومتا�سياً   ،«  19  -COVID ل��� 

ي�ساهم يف  اأن  ال��دويل  البنك  ي�سر  االإط��ار 

دعم ال�سركات القابلة لا�ستمرار وحماية 

الوظائف املعر�سة للخطر يف تركيا.

 19-COVID ج���ائ���ح���ة  وخ���ل���ق���ت 

لل�سركات يف جميع  ال�سدمات  من  مزيجاً 

اأن���ح���اء ت��رك��ي��ا ع��ل��ى ن��ط��اق مل ن�����س��ه��ده يف 

وتدهورت قدرة و�سول  التاريخ احلديث. 

ال�سركات  �سيما  ال  التمويل  اإىل  ال�سركات 

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة. وب�����دون ال��دع��م 

ال�سركات  فاإن  املنا�سب،  الوقت  ويف  الكايف 

عليها  تعتمد  والتي  لا�ستمرار،  القابلة 

الفقرية  االأ�سر  كبري من  عي�ض عدد  �سبل 

الدائم  االإغاق  خطر  تواجه  وال�سعيفة، 

ال��وظ��ائ��ف وي��ه��دد احتماالت  - مم��ا ي��ه��دد 

ال�سريع. االقت�سادي  االنتعا�ض 

وق����ال����ت ���س��ت��ي��ف��ك��ا ����س���اف���وف���ا ك���ب���رية 

»�سيذهب  الدويل  البنك  يف  االقت�ساديني 

التمويل املقدم من البنك الدويل يف اإطار 

امل�سروع اإىل ال�سركات ال�سغرية ومتناهية 

ال�����س��غ��ر يف ت���رك���ي���ا، وال���ت���ي ت��ع��د امل�����س��در 

الرئي�سي للتوظيف لاأ�سر الفقرية و�سبه 

الفقرية ومتثل اأكرث من 40% من العمالة 

يف قطاع الت�سنيع«.

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ف���اك���ون���دو ك��وي��ف��ا���ض، 

ك��ب��ري االق��ت�����س��ادي��ني يف ال��ب��ن��ك ال����دويل: 

ال�سغرية  امل�����س��روع��ات  ت��اأث��رت ه��ذه  »ل��ق��د 

اأثناء  ومتناهية ال�سغر �سلًبا ب�سكل خا�ض 

امل�ستمرة  واالقت�سادية  ال�سحية  االأزم���ة 

الناجمة عن كوفيد -19 وحتتاج اإىل دعم 

ملقاومة االأزمة«.

دبي - البيان

اأزم�����ة مثل  مل ي�����س��ه��د االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي 

ت���ل���ك ال���ت���ي ت�����س��ب��ب ف��ي��ه��ا ان���ت�������س���ار ف���ريو����ض 

طالت  ح��ي��ث   ،»19 »ك��وف��ي��د  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

ال��ت��داع��ي��ات ك��اف��ة م��ن��اح��ي االق��ت�����س��اد وق���درت 

اخل�سائر جراء ذلك بنحو 28 تريليون دوالر، 

اآخ��ر  يف  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق  ذك��ر  ح�سبما 

ف�سًا  امل��ا���س��ي،  اأك��ت��وب��ر  �سهر  يف  اإح�����س��اءات��ه 

و���س��رب مقومات  م��ع��دالت من��وه،  تباطوؤ  ع��ن 

احلجر  قيود  فر�ض  ب�سبب  والطلب،  العر�ض 

ال�سحي وحالة الذعر لدى امل�ستهلك، يف ظل 

ل�سنوات  االأزمة  تلك  اآثار  با�ستمرار  التوقعات 

عديدة.

ل��ك��ن امل��ث��ري ل��ل��ق��ل��ق ه��و خم����اوف ا���س��ت��م��رار 

وهو  بالقليلة،  لي�ست  لفرتة  التداعيات  تلك 

�سندوق  يف  االقت�سادية  امل�ست�سارة  قالته  ما 

النقد، جيتا جوبيناث، حيث رجحت ا�ستمرار 

ال�������س���غ���وط���ات ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة و����س���ط وج����ود 

درج����ة م��رت��ف��ع��ة م��ن ال�����س��ك��وك يف ظ��ل وج��ود 

العدوى  من  اأخ��رى  موجات  بحدوث  توقعات 

ب��ال��ف��ريو���ض، م��ا ���س��ي��وؤدي اإىل زي����ادة االإن��ف��اق 

الفائدة  اأ�سعار  وتقييد  ال��وب��اء  مكافحة  على 

العاملية  ال��دي��ون  يجعل  م��ا  املالية  وال��ظ��روف 

تتفاقم اأكرث واأكرث.

ل��ل��ت��ج��ارة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م���وؤمت���ر  وت���وق���ع 

العامل  اقت�سادات  اأغلب  تخ�سر  اأن  والتنمية 

ح���وايل 2.4% م��ن ن��اجت��ه��ا امل��ح��ل��ي ع��ل��ى م��دار 

االق��ت�����س��اد  ي��ن��ك��م�����ض  اأن  امل��رج��ح  وم���ن   ،2020

ت���راج���ع حجم  ك��م��ا  ال����ع����ام،  4% ه����ذا  ب��ن�����س��ب��ة 

حجم  وت��راج��ع   %20 بن�سبة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��ارة 

 %40 بن�سبة  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات 

وه��ب��ط��ت اأح���ج���ام ال��ت��ح��وي��ات مب���ق���دار 100 

مليار دوالر.

وب�����س��ب��ب ت��ل��ك االأزم�������ة ت����اأث����رت ق��ط��اع��ات 

ك���رى ك��ال�����س��ي��اح��ة وال��ط��اق��ة وق���ط���اع ال��ن��ق��ل 

اجل���وي، وال���ذي ح��ّذر االحت���اد ال���دويل للنقل 

االأ�سرار  تفاقم  من  تقرير  يف  »اإياتا«  اجل��وي 

وتداعياته  الفريو�ض  ب�سبب  به  اأحلقت  التي 

متوقعاً  اجل��وي��ة،  احلركة  توقف  يف  واملتمثلة 

نحو  االأو�����س����ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  ت��خ�����س��ر  اأن 

1.7 م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة يف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل اجل��وي 

وال��ق��ط��اع��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ه خ���ال ع���ام 2020، 

الوظائف  عدد  ن�سف  نحو  الرقم  هذا  وميثل 

املنطقة  ال��ن��ق��ل اجل���وي يف  ب��ق��ط��اع  امل��رت��ب��ط��ة 

والبالغ عددها 3.3 مايني.

حتفيزات

ال��دويل،  النقد  �سندوق  ذك��ره  ما  وبح�سب 

اأع��ل��ن��ت��ه��ا العديد  ف���اإن ال��ت��داب��ري امل��ال��ي��ة ال��ت��ي 

م����ن ح���ك���وم���ات ال����ع����امل وال����ت����ي و����س���ل���ت اإىل 

تخفيف  ع��ل��ى  ���س��اع��دت  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   20

التاأثريات ال�سيئة التي تعر�ست لها ال�سركات 

اإغاق  ت�سبب يف  الذي  الوباء  ب�سبب  والعمال 

املا�سية  ال�سهور  معظم  وال�����س��رك��ات  امل�سانع 

ه��ب��وط  اإىل  اأدى  م���ا  ال��ن��ا���ض  ح���رك���ة  وح���ظ���ر 

يف  لكنها  ال�سرائية،  احلركة  و�سعف  الطلب 

اأ�سراراً م�ساعفة. الوقت نف�سه �سببت 

املديونيات  تفاقم  اإىل  االأزم���ة  دفعت  فقد 

بالعامل  ك��رى  ع��م��ات دول  ال��ث��ق��ة يف  وع���دم 

وهي االإ�سكالية الكرى التي �ستظهر ب�سورة 

جلوء  و�سط  و2022   2021 اأع��وام  خال  جلية 

ن�سب  تخفي�ض  اإىل  امل��رك��زي��ة  البنوك  جميع 

ال���ف���ائ���دة ل��ت��ح��ف��ي��ز االق���ت�������س���اد ال�����ذي ي��ع��اين 

ب�سبب كورونا. تباطوؤاً 

اقت�سادها  ترو�ض  تتوقف  ال  حتى  فالدول 

االأ���س��واق  يف  ال�سيولة  م��ن  مزيد  ب�سخ  قامت 

وه����و االأم�����ر ال����ذي ���س��ي��خ��ل��ق ت�����س��خ��م��اً وه���ذا 

الدول  بع�ض  �ست�ستطيع  الراأ�سمايل  الت�سخم 

اإدارت����ه ب�����س��ورة ج��ي��دة وال��ب��ع�����ض االآخ���ر رمب��ا 

ن�سبة  ارت��ف��اع  ب�سبب  ي��دي��ه  م��ن  االأم���ور  تفلت 

الديون للناجت املحلي.

ودف����ع����ت ن�����س��ب��ة ال����دي����ون ال���ع���امل���ي���ة ال���ن���اجت 

الأول   %100 من  اأك��رث  اإىل  العاملي  االقت�سادي 

امل�ستقبلية  ال��ن��ظ��رة  ت��ق��ري��ر  يف  ج���اء  ك��م��ا  م���رة 

موؤخراً  ال��دويل  النقد  �سندوق  اأ���س��دره  ال��ذي 

الن�سبة  ه���ذه  يف  ال���زي���ادة  اأن  ف��ي��ه  اأك����د  ح��ي��ث 

بكثري  لتتجاوز  مئوية  نقطة   19 من  اقرتبت 

اأث���ن���اء االأزم�����ة امل��ال��ي��ة   2009 م��ا ح���دث يف ع���ام 

العاملية.

خماوف

وق����ال حم��ل��ل��ون اإن االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي ال 

وهناك  كورونا،  لتف�سي  ثانية  موجة  يتحمل 

توافق دويل على عدم تكرار �سيناريو االإغاق 

اأنه قد يكون مطروحاً ح�سب قوة  اإال  الكامل 

االأم��ل  هو  فعااًل  عقاراً  اأن  مو�سحني  املوجة، 

ال��وح��ي��د ال���س��ت��م��رار وت����رية ت��ع��ايف االق��ت�����س��اد 

العاملي وتعوي�ض اخل�سائر التي تكبدها.

ورجح املحللون اأن ت�ستمر �سيا�سات البنوك 

اإذا ل���زم االأم�����ر، وال�����س��يء  امل��رك��زي��ة ل��اإن��ق��اذ 

ال��وح��ي��د ال����ذي م���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ظ��ل داع��م��اً 

املهم  فمن  النقدية،  ال�سيا�سة  هو  لاقت�ساد 

الثانية  املوجة  احتمال حدوث  اأن  اأن ناحظ 

معتمد  لقاح  اإيجاد  �سرعة  م��دى  على  يعتمد 

وفعال، وما اإذا كانت اأنظمة الرعاية ال�سحية 

مع  التعامل  على  القدرة  لديها  العامل  ح��ول 

تدفق املر�سى بكرثة اإذا لزم االأمر.

ثانية  موجة  خماطر  اأن  املحللون  واأ�ساف 

ق���د ت��ع�����س��ف ب��ا���س��ت��ق��رار اأ�����س����واق ال��ن��ف��ط مع 

ان��ك��م��ا���ض ال��ط��ل��ب امل��ت��وق��ع، ك��م��ا ���س��ي��وؤث��ر على 

اأ�سواق االأ�سهم التي ا�ستعادت عافيتها اإىل حد 

ما يف بع�ض االأوقات وبداأت حتقيق م�ستويات 

قيا�سية ال �سيما بالواليات املتحدة االأمريكية، 

ف�سًا عن زيادة االإقبال على املاذات االآمنة، 

الذهب مما  الطلب على  زاد من  الذي  االأم��ر 

دوالر   2000 م�ستويات  لتجاوز  اأ�سعاره  اأنع�ض 

لاأوقية، ثم اإىل 2300 دوالر.

تقدمي  يتحمل  ال  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  فالنظام 

ب��رام��ج حت��ف��ي��ز م���ايل م��ث��ل م��ا ق��دم��ت��ه خ��ال 

اأو�ساع الديون وزادت  اجلائحة والتي فاقمت 

يهدد  ب�سكل  االأ���س��واق  يف  ال�سيولة  م�ستويات 

ال�سركات  ف�سلت  اإذ  الديون  من  فقاعة  ظهور 

يف �سداد القرو�ض مع موجة تف�ض ثانية.

ال���ع���امل م��ا  ف��ق��د ر����س���دت ح���ك���وم���ات دول 

يجاوز 10% من الناجت االإجمايل العاملي، عر 

�سيا�سات مالية ونقدية، ح�سب ما ذكرته اإدارة 

ال�����س��وؤون االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ب��االأمم 

املتحدة.

على  امل�سبوقة  غ��ري  اخل�سائر  ط��ال��ت  وق��د 

املتوقع  الدول، ومن  العاملي جميع  لاقت�ساد 

و�ستختلف  ملعاجلتها  كبرية  ف��رتة  ت�ستمر  اأن 

االأم������ور م���ن دول����ة الأخ�����رى ح�����س��ب م��اءت��ه��ا 

�ستمكنها  التي  النقدية  واالحتياطات  املالية 

ال��ت��ح��ول املطلوبة  االإن���ف���اق ع��ل��ى خ��ط��ط  م��ن 

باقت�ساد ما بعد كورونا.

�سلبية تاأثريات 

التحفيز  اأهمية خطط  ورغم االتفاق على 

ال�����س��خ��م��ة ال��ت��ي ر���س��دت��ه��ا احل��ك��وم��ات ح��ول 

اإال  ال��ف��ريو���ض،  ت��داع��ي��ات  للتعايف م��ن  ال��ع��امل 

���س��ل��ب��ي��ة ت�ستمر  ت���اأث���ريات  اأن��ه��ا ح��م��ل��ت م��ع��ه��ا 

انق�ساء  بعد  العاملي  االقت�ساد  على  بال�سغط 

اجلائحة.

امل��ايل  التحفيز  خطط  اإن  حمللون  وق���ال 

وال���ن���ق���دي ك���ان���ت �����س����رورة ق�����س��وى ل��ت��ج��ن��ب 

ه���ذه  اأن  اإال  ع���ظ���ي���م،  ك�������س���اد  يف  ال�����دخ�����ول 

والقرو�ض  بال�سيولة  العامل  اأغرقت  اخلطط 

ال��رخ��ي�����س��ة ال���ت���ي اأغ������رت امل���ت���ع���رثي���ن وغ���ري 

امل��ت��ع��رثي��ن يف االق���رتا����ض ب��ن��ح��و الف���ت رغ��م 

االقت�سادي. امل�سهد  �سبابية 

اإىل  اأدت  ال���ت���ي  اخل�����س��ائ��ر  اأع����ت����اب  وع���ل���ى 

املحللون  ي��ت��وق��ع  ال��ع��امل��ي،  االق��ت�����س��اد  يف  �سلل 

تخطي  على  ق��ادرة  غ��ري  دول  هناك  تكون  اأن 

ن�ساطها  على  خيمت  ال��ت��ي  ال��ف��ادح��ة  النتائج 

التي  القوية  ال��دول  وتبقى  والتجاري،  امل��ايل 

مت��ت��ل��ك االح��ت��ي��اط��ي��ات اجل���ي���دة، اإ���س��اف��ة اإىل 

لتخطي  املوؤهلة  هي  ال�سيادية  ال�سناديق  اأن 

اخلليج  دول  بع�ض  خ��ا���س��ة  امل��ت��وق��ع،  ال��رك��ود 

جيدة  اقت�سادية  اأ�س�ض  على  حافظت  وال��ت��ي 

رغ���م اخل�����س��ائ��ر، ف���اإن دع���م ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض، 

والتوجه  االإن��ف��اق،  برامج  اإع��ادة  على  والعمل 

يعزز من  �سوف  ذلك  االقت�ساد كل  تنوع  نحو 

اال�ستقرار يف املنطقة.

����س���اح ذو  ال��ت��ح��ف��ي��ز  اأن  وي�����رى حم��ل��ل��ون 

ح���دي���ن، الأن�����ه يف ح���ال���ة ت���ع���ايف االق��ت�����س��ادات 

العاملية  االقت�سادات  ورج��وع  �سريعة  ب�سورة 

اإىل م���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه ���س��ي��ك��ون ذل����ك مب��ث��اب��ة 

االأ�سواق  �ساعد يف تعايف  االأجل  متويل ق�سري 

واحلفاظ على عدم حدوث خلل يف االقت�ساد 

ال���ع���امل���ي، يف امل���ق���اب���ل، يف ح���ال���ة ع����دم ال��ت��ع��ايف 

ال�سريع �سوف يدخل ال�سوق العاملي يف موجة 

زيادة  اأي  الت�سخمي  الك�ساد  اأو  الت�سخم  من 

اأو ان���ع���دام ال���ق���درة  االأ����س���ع���ار م���ع ان��خ��ف��ا���ض 

اأثر  له  يكون  مما  امل�ستهلكني  لدى  ال�سرائية 

�سلبي كبري على االقت�ساد.

م��ن  اأن ه���ن���اك ع������دداً  ت���ق���اري���ر  واأظ����ه����رت 

االقت�سادي  امل�سهد  تت�سدر  �سوف  القطاعات 

ال���ع���امل���ي ج�����راء ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����ض، اأول���ه���ا: 

مع  بريقها  مل��ع  وال��ت��ي  واملعقمات«  »ال�سيدلة 

االنت�سار  ت�سبب  حيث  عاملياً،  اجلائحة  انت�سار 

يف تهافت النا�ض من جميع اأنحاء العامل على 

واملعقمات  املطهرات  �سراء  بق�سد  ال�سيدليات 

وغريها  »الكمامات«  واالأقنعة  والفيتامينات 

منا�سبة  بكمية  االحتفاظ  بهدف  االأدوي��ة  من 

ال�سخ�سي. لا�ستخدام  منها 

ال��ت��ج��ارة االل��ك��رتون��ي��ة ثانياً  وج���اء ق��ط��اع 

االإنرتنت  عر  ال�سراء  عمليات  ازدادت  حيث 

ن��ت��ي��ج��ة جت��ن��ب االأم����اك����ن ال���ع���ام���ة، و���س��ه��دت 

عمليات التجارة االإلكرتونية املرتبطة بقطاع 

زيادة  اإىل  باالإ�سافة  ملحوظاً  من��ًوا  التجزئة 

املنتجات  بعر�ض  املخ�س�سة  املواقع  زوار  عدد 

وزي�������ادة اأع�������داد ال���ذي���ن ي���ق���وم���ون ب��ع��م��ل��ي��ات 

ال�سراء.

واح����ت����ل����ت ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال����ذك����ي����ة ث���ال���ث 

القطاعات املت�سدرة، ففي ظل الو�سع الراهن 

ورغبة العديد من العماء يف جتنب اخلروج 

االإمكان،  بالعامة قدر  املنزل واالختاط  من 

التي  الذكية  التطبيقات  على  الطلب  ارتفع 

ت�ساعد يف تقدمي اخلدمة عن بعد.

وج��������اء ق����ط����اع ال���ت���ع���ل���ي���م ع�����ن ب���ع���د وك���ل 

خمرجاته االقت�سادية رابع القطاعات االأكرث 

منواً على امل�ستوى العاملي، حيث قامت معظم 

دول العامل موؤخراً بتطبيق نظام التعليم عن 

بعد يف مدار�سها وجامعاتها

. وج����اء ق��ط��اع ت��اأ���س��ي�����ض م��ن�����س��ات ال��ذك��اء 

حيوية  القطاعات  اأه��م  خام�ض  اال�سطناعي 

م���ع ان��ت�����س��ار اجل���ائ���ح���ة ع���امل���ي���اً، ح��ي��ث دخ��ل��ت 

ت���ق���ن���ي���ات ال�����ذك�����اء اال����س���ط���ن���اع���ي ع���ل���ى خ��ط 

املواجهة �سد تف�سي كورونا ب�سكل كبري وذلك 

من خال ا�ستخدام الرامج التي تعتمد على 

املبا�سرة  احللول  الإيجاد  اال�سطناعي  الذكاء 

يف ظل التباعد االجتماعي املفرو�ض.

مت�سررون

ت�سرراً  االأكرث  القطاعات  �سعيد  على  اأما 

قطاع  كان  عاملياً،  اجلائحة  انت�سار  ج��راء  من 

ال�سياحة وال�سفر االأكرث ت�سرراً، حيث ت�سهد 

ملحوظاً  تراجعاً  العاملية  ال�سياحة  معدالت 

ما  الرتاجع  وميثل  اجلائحة،  انت�سار  ب�سبب 

ن�سبته 1- %3.

وقال االأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو 

جوتريي�ض اإنه خال االأ�سهر اخلم�سة االأوىل 

من العام تراجعت حركة ال�سياح االأجانب اإىل 

نحو  خ�سارة  ومتت  الن�سف  من  باأكرث  الدول 

ال�سياحية،  ال��ع��ائ��دات  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار   320

 2020 ل��ع��ام  االإج��م��ال��ي��ة  وق��د ت�سل اخل�����س��ائ��ر 

اأرقام  900 مليار دوالر، بح�سب  اأكرث من  اإىل 

االأمم املتحدة.

القطاعات  ثاين  »ال��ط��ريان«  قطاع  واحتل 

االأكرث ت�سرراً، حيث تاأثرت �سركات الطريان 

ب�سبب  كورونا  فريو�ض  بانت�سار  خا�ض  ب�سكل 

ال��ع��امل،  دول  معظم  يف  ال�سفر  ق��ي��ود  تطبيق 

ح��ي��ث ق����ال االحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ن��ق��ل احل���وي 

مليار   419 تبلغ  ال��ق��ط��اع  خ�سائر  اإن  »اإي���ات���ا« 

دوالر حتى االآن.

ال�سيافة  وخدمات  الفنادق  قطاع  واحتل 

ثالث القطاعات االأكرث ت�سرراً، وي�سار اإىل اأن 

االأ�سعار املتعلقة بحجز الفنادق قد انخف�ست 

راب��ع  »الت�سدير«  قطاع  وميثل  كبري.  ب�سكل 

���س��ادرات  انخف�ست  حيث  امل��ت�����س��رري��ن،  اأك���ر 

ال�سناعات التحويلية يف جميع اأنحاء العامل.

اللوج�ستية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  ت�����س��رر  ك��م��ا 

ب�����س��ب��ب ان���ت�������س���ار ال����ف����ريو�����ض. وي���ع���د ق��ط��اع 

املت�سررين  اأه���م  اأح���د  واخل��دم��ات«  »ال��ت��ج��ارة 

ن��ت��ي��ج��ة اجل��ائ��ح��ة، ك��م��ا اأن ق��ط��اع ال�����س��ي��ارات 

يعتر اأحد اأبرز القطاعات املت�سررة عاملياً.

وظائف

ذك���ر ت��ق��ري��ر مل��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة، اأن 

فقدوا  كامل  بدوام  املوظفني  مليون من   200

19« ب��ع��د ف��ر���ض  وظ��ائ��ف��ه��م ب�����س��ب��ب »ك��وف��ي��د 

اأو اجل���زئ���ي يف  اإج��������راءات االإغ������اق ال��ك��ام��ل 

العديد من الدول، وما حمله ذلك من تاأثري 

على نحو 2.7 مليار عامل، اأي 4 من بني كل 5 

من القوى العاملة يف العامل.

 4 واأو����س���ح ال��ت��ق��ري��ر اأن ه��ن��اك ع��ام��ل��ني يف 

ق��ط��اع��ات ه���م االأك�����رث ت���اأث���راً ب�����س��ب��ب امل��ر���ض 

وت���راج���ع االإن����ت����اج: ق��ط��اع ال���غ���ذاء وال��ف��ن��ادق 

البيع  وق��ط��اع  ع��ام��ل،  مليون   144 ب��ه  ويعمل 

مليوناً،   582 ب��ه  ويعمل  وال��ت��ج��زئ��ة  باجلملة 

به  ويعمل  واالإدارة  االأع��م��ال  خ��دم��ات  وق��ط��اع 

463 مليون  157 مليوناً، وقطاع الت�سنيع وبه 

عامل.

وي�����س��ري م���دي���ر م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة 

ما  ت�����س��ك��ل  ال���ق���ط���اع���ات  ه����ذه  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل 

وي�سعر  العاملي،  التوظيف  من   %  37.5 ن�سبته 

العاملون يف هذه القطاعات اأكرث من غريهم 

لكن  ع��ل��ي��ه��م.  اجل��ائ��ح��ة  ت���اأث���ري  ب���ح���ّدة  االآن 

�سرورة  على  �سدد  نف�سه  ال��وق��ت  يف  التقرير 

واملهن  ال�سحي  القطاع  يف  العاملني  حماية 

136 مليون �سخ�ض  والذي ي�سم  االجتماعية 

حول العامل.

االقتصاد العـــــالمي آالم وآمال 2020

بعد تعطل النشاط االقتصادي.. البنك الدولي يقرض تركيا 300 مليون دوالر

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على6.2 مليون دينار

األسهم ترتفع وسط ثقة 
المستثمرين في دعم الحكومات

بعد عزل بريطانيا.. »إياتا« تطرح 
هذا البديل عن حظر السفر

الملكية األردنية تعلق رحالتها من 
وإلى لندن والسعودية والكويت

 االنباط-عمان

اغ����ل����ق����ت ب����ور�����س����ة ع�����م�����ان، ام�������ض 

م��ل��ي��ون   6.5 ت������داول  ع���ل���ى  ال���ث���اث���اء، 

بقيمة  1908ع��ق��ود،  على  موزعة  �سهم، 

مليون   6.2 ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت 

دينار.

وان��خ��ف�����ض م���وؤ����س���ر ال���ب���ور����س���ة اىل 

ب��امل��ئ��ة   0.04 ب��ن�����س��ب��ة   ،1623 ال��ن��ق��ط��ة 

مقارنة مع اإغاق اجلل�سة ال�سابقة.

ول������دى م���ق���ارن���ة اأ����س���ع���ار االإغ������اق 

اأن  تبني  اأ�سهمها،  امل��ت��داول��ة  لل�سركات 

اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظ��ه��رت  �سركة   28

اأ�سهم  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  بينما  اأ�سهمها، 

 33 اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة،   30

�سركة اخرى.

دبي - العربية

ق������ال ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��رك��ز 

ك������وروم ل���ل���درا����س���ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 

اأ����س���واق االأ���س��ه��م  اإن  ط����ارق ال��رف��اع��ي، 

���س��ه��دت ارت��ف��اع��ات ام�����ض، ب�����س��ب��ب ثقة 

البنوك  دع��م  ا�ستمرار  يف  امل�ستثمرين 

امل����رك����زي����ة واحل����ك����وم����ات ل��اق��ت�����س��اد 

ملواجهة تداعيات اجلائحة.

واأ�����س����اف يف ت�����س��ري��ح��ات ل��ل��ع��رب��ي��ة، 

ام�ض الثاثاء، اأن تعايف اأ�سواق االأ�سهم 

يف ال��ع��امل ال��ي��وم، ي���دل ع��ل��ى م���دة ثقة 

امل�ستثمر يف التعايف االقت�سادي.

من  ه��ي  ال�سلع  اأ����س���واق  اأن  واأو����س���ح 

اأك���رث االأ����س���واق ح�����س��ا���س��ي��ة، اإذ م��ازال��ت 

باالأ�سهم. ن�سبيا مقارنة  هابطة 

���س��ي�����س��ه��د  ال�������دوالر  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ت����راج����ع����ا خ�������ال ت����ع����ام����ات ال����ي����وم، 

االأ�سهم  ب��ني  العك�سية  للعاقة  ن��ظ��را 

الرفاعي  وح��ذر  وال���دوالر.  االأمريكية 

يف الوقت ذاته، من حدوث ت�سحيح يف 

االأ�سواق االأمريكية واالأوروبية الفرتة 

احلالية.

و�سعد املوؤ�سر �ستوك�ض 600 لاأ�سهم 

اأك���ر  ���س��ج��ل  ب��ع��دم��ا   %0.6 االأوروب����ي����ة 

�سهرين  نحو  خ��ال  له  يومية  خ�سارة 

االثنني.

بن�سبة  االأملاين  داك�ض  وارتفع موؤ�سر 

نقطة،   13392.15 اإىل  ل��ي�����س��ل   %1.1

ال��ف��رن�����س��ي بنف�ض  اأي�����س��ا ك���اك  وارت��ف��ع 

5450.76 نقطة. الن�سبة لي�سل اإىل 

وارتفعت العقود امل�ستقبلية لاأ�سهم 

ال�سوق،  افتتاح  ت�سبق  التي  االأمريكية 

مع ارتفاع العقود على موؤ�سر نا�سداك 

على  ال��ع��ق��ود  م��ن  اأك���ر  نحو  على   100

موؤ�سر �ستاندرد اأند بورز 500.

العربية-وكاالت

ب��ع��د ت��وج��ه ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول اإىل 

حظر ال�سفر من واإىل اململكة املتحدة يف 

اأعقاب تف�سي �سالة جديدة من فريو�ض 

ك���ورون���ا، دع���ا ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض االإق��ل��ي��م��ي 

ل��احت��اد ال��دويل للنقل اجل��وي »اإي��ات��ا«، 

�سيا�سات  تبني  اإىل  �سفارتزمان  رافائيل 

اأكرث مرونة من حظر ال�سفر اجلوي.

وق������ال ����س���ف���ارت���زم���ان »ه������ذا ال��و���س��ع 

امللحة  اأخ��رى احلاجة  يعزز مرة  االأخ��ري 

ب���االخ���ت���ب���ارات  امل��ن�����س��ق  االع��������رتاف  اإىل 

امل���ن���ه���ج���ي���ة ل���ل���م�������س���اف���ري���ن. ي���ج���ب ع��ل��ى 

ل��و���س��ع ق���درات  ت��ت��ع��اون  اأن  احل���ك���وم���ات 

حتى  متبادل  ب�سكل  بها  معرتف  اختبار 

العظمى  للغالبية  تظل احلدود مفتوحة 

م��ن ال��رك��اب االأ���س��ح��اء«، وف��ق��اً مل��ا ذك��ره 
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»العربية.نت«. واطلعت عليه 

ي��ظ��ل  اأن  امل��ح��ت��م��ل  اأن�����ه م���ن  اأ�����س����اف 

فريو�ض كوفيد -19 معنا لبع�ض الوقت، 

ل��ذا ب���داًل م��ن ح��ظ��ر ال�����س��ف��ر، ي��ج��ب على 

مرونة  اأكرث  �سيا�سات  اعتماد  احلكومات 

متكن  بطريقة  املخاطر  الإدارة  وعملية 

النا�ض من العمل وال�سفر باأمان.

ال�سحة  منظمة  �سعار  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال���ع���امل���ي���ة م���ن���ذ م����ا ي���ق���رب م����ن ع�����ام ه��و 

»االخ���ت���ب���ار واالخ���ت���ب���ار واالخ���ت���ب���ار م��رة 

على  للعمل  احلكومات  منا�سداً  اأخ��رى« 

الن�سيحة. هذه 

ال���دويل للنقل اجل��وي  وك���ان االحت���اد 

���س��رك��ات  ت��ب��ل��غ خ�����س��ائ��ر  اأن  ت����وق����ع،  ق����د 

39 مليار  2021 نحو  الطريان خال عام 

خ��ال  ال���ت���ق���دي���رات  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  دوالر، 

احلايل  العام  من  االأوىل   11 ال���  االأ�سهر 

نحو 118.5 مليار دوالر.

واأ���س��ار االحت��اد ال��دويل يف وق��ت �سابق 

 %61 بن�سبة  امل�سافرين  اأعداد  تراجع  اإىل 

اإي����رادات  لت�سجل  احل����ايل،  ال��ع��ام  خ���ال 

 612 م��ق��اب��ل  دوالر  م��ل��ي��ار   191 ال�����س��ف��ر 

مليار دوالر يف عام 2019، لتعد اأ�سواأ �سنة 

يف تاريخ �سناعة الطريان.

 االنباط-عمان

ع���ل���ق���ت اخل�����ط�����وط اجل�����وي�����ة امل��ل��ك��ي��ة 

ال���ع���ا����س���م���ة  اإىل  رح����ات����ه����ا  االأردن�������ي�������ة 

االثنني،  م��ن  اعتبارا  لندن  الريطانية 

وحتى يوم ال�سبت 3 كانون الثاين املقبل.

ام�ض  بيان  االأردن��ي��ة يف  امللكية  وذك��رت 

اأن��ه��ا علقت رح��ات��ه��ا اجل��وي��ة  ال��ث��اث��اء، 

هيئة  ل��ق��رار  تبعا  ال�����س��ع��ودي��ة  اإىل  اأي�����س��ا 

ت��ن��ظ��ي��م ال����ط����ريان ال�����س��ع��ودي��ة اع��ت��ب��ارا 

اأ���س��ب��وع، بعد تعليق  م��ن ي��وم اأم�����ض، ومل��دة 

ال�������س���ع���ودي���ة ج��م��ي��ع ال����رح����ات اجل���وي���ة 

احل���االت  اإال يف  ل��ل��م�����س��اف��ري��ن،  ال��دول��ي��ة 

قابلة  اأ�سبوع،  وملدة  وموؤقتا  اال�ستثنائية، 

احرتازي  كاإجراء  اآخر،  اأ�سبوعا  للتمديد 

ب���ع���د ان���ت�������س���ار ن�����وع ج���دي���د م���ت���ح���ور م��ن 

فريو�ض كورونا امل�ستجد يف دول عدة.

رحاتها  االأردن��ي��ة  امللكية  علقت  كما 

بعد  ال�����دويل  ال��ك��وي��ت  م���ط���ار  واإىل  م���ن 

احلدودية  منافذها  الكويت  دولة  اإغاق 

االأول  لغاية  والرية  والبحرية  اجلوية 

من كانون الثاين املقبل.

ودع����ت امل��ل��ك��ي��ة االأردن����ي����ة م�����س��اف��ري��ه��ا 

واإىل  م�����ن  ح�����ج�����وزات  ل���دي���ه���م  ال�����ذي�����ن 

امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال�����س��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت، 

االت�سال  اأو   rj.com املوقع  زي��ارة  اإىل 

على  االت�����س��ال  اأو  املعتمد  ال�سفر  بوكيل 

الرقم9625100000+ .
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177578(

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  الع�ساف   حممد  �سليمان  ابناء  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2020/7/5 حتت الرقم )120867( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/22 

بدوية   م�سطفى  ذيب  املحامي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – �سارع عبداهلل 

غو�سه – ت: 0795502318

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

العلمى  دلل  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ووا�سل الكاظمى  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)77375 ( بتاريخ 2005/9/4 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 : )200015478(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة ح�سام حممد علي احلاج علي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة رائد وح�سام احلاج علي

بتاريخ   )70719( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2004/4/11

قام  وق��د   2020/12/22 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/12/22

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200010503(

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 عامر ابو خلف و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/5/10 حتت الرقم )71174( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/20 

ابو خلف  م�سفيا  �سعدي  ال�سيد /ال�سيدة  عامر  وقد مت تعيني 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ابو علندا– ت: 0795538722

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 : )200090165(

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  ال�سواورة  وغيث  رعد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2007/9/11 حتت الرقم )87546( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/22 

ال�سواوره   احمد  حممد  غيث  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

 –  7 – عمارة رقم  – النخيل  علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة 

ت: 0796514996

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 : )200024094(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الطباخي  �سعدي  علي  �سركة  باأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2007/4/8 بتاريخ   )12958( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/5 

احمد  عبداهلل  املعطي  عبد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الكردي  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ماركا  – ت: 0799714386

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 : )200091702(

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 عبداهلل خطاب عثمان و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )88357( بتاريخ 2007/12/13 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبداهلل خطاب حممود عثمان   

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء اجلديدة – البرتاوي – قرب 

ان�س مول – ت: 0787592545

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

قواقزه  �سليم  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/3/28 بتاريخ   )  116428(

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  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة يو�سف حممود احلاج 

و�سريكه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2018/8/19 بتاريخ   )  19888(

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200052666(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة زياد فهد حممود عبد اجلواد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عربيات والزيود و�سركاهم

بتاريخ   )33505( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1993/6/26

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ.

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156355(

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 عمر عارف �سليمان احلبا�سنه و�سركاه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114682( بتاريخ 2016/9/18 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/21 

احلبا�سنه   �سليمان  عارف  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - راكني

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

وو�ساح  ب�سارات  رام��ز  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

امل�ساروه  

 )  61794( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2001/12/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200178256(

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  ع��الوي   وه�سام  ع��الوي  حمزه  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120991( بتاريخ 2020/8/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/22 

عالوي    م�سطفى  حممد  حمزه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:  الو�سط–  – ال��ذراع  ن��زال  حي   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0786398231

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  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سراري  احمد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سليمان ابو �سيله

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )116426 (

 بتاريخ 2017/3/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200160479(

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  ال�سانع   وحمزه  فريحه  ابو  ابراهيم  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116375( بتاريخ 2017/3/21 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/20 

ابو  �سليمان  عبداهلل  ابراهيم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

فريحه  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سفريات  جممع   – مادبا   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0798589084

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة خالد ابو دو�س و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2018/1/9 بتاريخ   )117697( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خالد ابو دو�س و�سريكه

اإىل �سركة : �سند املعايطه 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

دعوة عامة ألبناء عشائر الربارشة 
لتأسيس ديوان عشائر الربارشة

 يرغب البع�س من اأبناء ع�سائر الربار�سة لتاأ�سي�س ديوان ع�سائر 

الربار�سة ليكون مرتكًزا تنظيمًيا للعمل اجلماعي وفق ما ي�سمح 

به القانون �سمن عمل موؤ�س�سي ومرخ�س يهدف لتوثيق الروابط 

الربار�سة  ع�سائر  تخدم  التي  بالأمور  والتباحث  الجتماعية 

وال�سالح العام يف ظل منهجية وروؤية قيادتنا الها�سمية حفظها 

اهلل ورعاها، فعلى كل من يرغب الت�سجيل كموؤ�س�س التوا�سل مع 

اأق�ساها  مدة  يف   0795339827 الرقم  عرب  التاأ�سي�سية  الهيئة 

اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن، اأو النت�ساب فيما بعد. 

الهيئة التأسيسية لديوان عشائر الربارشة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200143648(

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  وامل�سجلة يف  و�سريكه   ر�سوان  �سركة حلمي  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )110387( بتاريخ 2014/9/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/22 

ابو  ال�سيد /ال�سيدة  فتح اهلل مو�سى عبدالفتاح  وقد مت تعيني 

�سليم  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عني البا�سا – بالقر من م�سجد العقاب– 

ت: 0799029056

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 : )200091571(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة مراد حممود حت�سني ح�سن عمري

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة قطوم وعمري

بتاريخ   )88299( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2007/12/6

وقد   2020/12/22 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  ق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2020/12/22

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

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

اللطيف  عبد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ماجد مهيار و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)80551 ( بتاريخ 2006/4/16 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 : )200146125(

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   فريحه  ابو  ابراهيم  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2015/2/4 حتت الرقم )111181( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/20 

ابو  �سليمان  عبداهلل  ابراهيم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

فريحه  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سفريات  جممع   – مادبا   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0798589084

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

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

و�سركاها   ت�ساي  ت�ساو  زه��ان  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )76865( بتاريخ 

2005/7/24  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : زهان ت�ساو ت�ساي و�سركاها

اإىل �سركة : زهان ت�ساو ت�ساي و�سريكتها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 7 / 79 ( تاريخ 2020/11/3
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة   2020/11/3 رقم ) 79/7 ( بتاريخ 

املفرق رقم ) 80 ( تاريخ 2020/10/28 .

واملت�سمن تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن زراعي ايل جتاري حملي و�سكن ) ج ( وحرم 

حول احلفر وذلك �سمن جزء من القطعة رقم ) 2 ( من حو�س رقم ) 13 ( املقام مع 

املقام واحلو�س رقم   )  13  ( �سوارع تنظيمية �سمن احلو�س رقم  وا�ستحداث  الغاء 

75 ( قر�س لكل مرت حمول  ) 14 ( املقام الغربي مع فر�س عوائد تنظيم بواقع ) 

وبناء  املقدم  ال�ستدعاء  وبناء على  اي�سال اخلدمات  جتاري حملي وذلك من اجل 

على تقرير مل�ساح املرفق �سمن منطقة املفرق ، وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد 

لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

بيع وتنازل

أعلن ايه رشاد 

احمد العامري

عن نيتي بيع �سيدلية عوجان

م�سطفى  حم��م��د  ���س��ه��اد  اىل 

�سوي�س  فمن لديه اعرتا�س 

عدل  ك��ات��ب  مراجعة  عليه 

اأي��ام  ال��زرق��اء خ��الل ثمانية 

من تاريخ ن�سر هذا العالن .

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة / نوره 
محمد علي هنانده

تزيد  م��دة  العمل  ع��ن  لتغيبك  نظرا 

ر�سمي  ع��ذر  دون  مت�سلة  اي��ام   10 عن 

الكفاءات  ت�سويق  �سركة  يف  عملك  عن 

املادة  على  وبناء  للتوظيف  الردنية 

والتي   )  5  ( فقر  العمل  قانون  من   28

تن�س على انه تغيب موظف عن العمل 

مدة ع�سرة ايام مت�سلة  او ع�سرون يوم 

متقطعة فانه يف�سل من العمل .

فاين انذرك انذارا نهائيا ويجب عليك 

من  اي���ام   3 خ��الل  عملك  اىل  ال��ع��ودة 

الجراءات  اتخاذ  �سيتم  وال  تاريخه 

يرتبه  مبا  والزامك  بحقك  القانونية 

الداخلي  والنظام  العمل  عقد  عليك 

لل�سركة .

شركة تسويق الكفاءات 
االردنية للتوظيف

الربعاء  23/ 12 / 2020
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االنباط-وكاالت

 وقع �لحتاد �لأوروبي على تربع �إ�ضايف 

�مليز�نية  �أجل  منن  يورو  مليون   4,6 بقيمة 

لإغاثة  �ملتحدة  �لأمم  لوكالة  �لربناجمية 

وت�ضغيل �لالجئني �لفل�ضطينيني يف �ل�ضرق 

�لأدنى )�لأونرو�( لعام 2020 ،للم�ضاعدة يف 

خللالل  فل�ضطني  لجللئللي  �حللتلليللاجللات  تلبية 

تللفلل�للضللي جلللائلللحلللة كللللوفلللليللللد-19، مللللن خلللالل 

و�لإغاثية �ل�ضحية  بر�جمها 

وجللللللاء هلللللذ� �لإعلللللللللالن، خلللللالل �جللتللمللاع 

�ملللفللو�للض  بلللني  نللوفللمللرب،   11 �فلللر��لللضلللي يف 

ومفو�ض  لز�ريني،  فيليب  لالأونرو�،  �لعام 

�لحتاد �لأوروبي ل�ضوؤون �جلو�ر و�لتو�ضع، 

�أولللليلللفلللر فلللارهللليلللللللي. ويللللاأتللللي هللللذ� �للللتلللربع 

بللالإ�للضللافللة �إىل �ملللبلللللغ �للللذي مت �للضللرفلله يف 

82 مليون  �لعام مببلغ  �ضابق من هذ�  وقت 

يورو مليز�نية �لأونرو� �لربناجمية

و�أعلللللرب �ملللفللو�للض �لللعللام للللالأونلللرو� ،عللن 

تللقللديللره �لللعللملليللق لللثللقللة �لحتللللاد �لأوروبللللي 

ممنت  “�إنني  بلللاللللقلللول:  �مللل�للضللتللمللر  ودعلللمللله 

للللللغللايللة للل�للضللر�كللة �لحتللللللاد �لأوروبللللللللي مللع 

فل�ضطني.  لجئي  جتاه  و�لتز�مه  �لأونللرو� 

بتقدير  يللحللظللى  �لإ�لللضلللايف  �لللتللربع  هلللذ�  �إن 

كللبللر يف وقلللت تلللو�جللله فلليلله �لللوكللالللة �أزملللة 

مللاللليللة غلللر ملل�للضللبللوقللة فللاقللمللتللهللا جللائللحللة 

كوفيد-19

بلللدوره، قللال ممثل �لحتللاد �لأوروبلللي يف 

�لللقللد�للض، �ضفني كللون فللون بللورغلل�للضللدورف: 

هللذه  دفللع  مللن  نتمكن  �أن  جللد�  “ي�ضعدين 
كان  لقد  �لعام.  هذ�  �لإ�ضافية  �ملخ�ض�ضات 

لجئي  على  للغاية  �ضعبا  عاما   2020 عللام 

ب�ضدة  فقط  لي�ض  تاأثرو�  �لذين  فل�ضطني، 

ملللن جللائللحللة كلللوفللليلللد-19 و�لأزمللللللة �ملللاللليللة 

بالتوتر�ت  �أي�ضا  ولكن  لالأونرو�  �خلطرة 

�للل�للضلليللا�للضلليللة و�لنلللكلللملللا�لللض �لقلللتللل�لللضلللادي يف 

معاجلة  يف  �لدعم  هذ�  �ضي�ضاعد  فل�ضطني. 

�خللللللدملللللات �للللتلللي تلل�للضللتللد �حلللللاجللللة �إلللليلللهلللا 

ول  �لالجئني،  خميمات  يف  للفل�ضطينيني 

�ضيما يف قطاع �ل�ضحة. يظل عمل �لأونرو� 

�لفل�ضطينيني  �لللالجللئللني  جلميع  حا�ضما 

وكذلك  �لدولتني،  حل  ��ضتمر�ر  و�إمكانية 

و�أمنها« �ملنطقة  ل�ضتقر�ر 

للللقلللد تللللطللللورت �لللل�لللضلللر�كلللة بللللني �لحتلللللاد 

�لعام  �لتي �ضتحتفل  �لأوروبللي و�لأونللرو� - 

 - لتاأ�ضي�ضها  �خلللملل�للضللني  بللالللذكللرى  �ملللقللبللل 

حلليللث �أ�للضللبللح �لحتلللللاد �لأوروبلللللللي و�لللللدول 

�لأطللر�ف  مللزود متعدد  �أكللرب  فيه  �لأع�ضاء 

فل�ضطني.  لللالجللئللي  �لللدوللليللة  للللللملل�للضللاعللدة 

متكني  على  �لثابت  �لللدعللم  هللذ�  عمل  وقللد 

�لأونرو� من تقدمي خدمات عند �خلطوط 

�لأمامية لالجئي فل�ضطني يف جميع �أرجاء 

�للل�للضللرق �لأو�لللضلللط، يف ظللل علللدم وجلللود حل 

عادل ود�ئم ملحنة لجئي فل�ضطني

�لأونلللللرو� طلبا  تللو�جلله  �للل�للضلليللاق،  ذ�ت  يف 

عدد  زيلللادة  ب�ضبب  خدماتها  على  مللتللز�يللد� 

ه�ضا�ضة  ودرجة  �مل�ضجلني  فل�ضطني  لجئي 

�ملتفاقم.  يعي�ضونها وفقرهم  �لتي  �لأو�ضاع 

تقريبا  كامل  ب�ضكل  �لأونلللرو�  متويل  ويتم 

مللن خلللالل �لللتللربعللات �لللطللوعلليللة فلليللمللا مل 

�لنمو  م�ضتوى  مبو�كبة  �ملللايل  �لدعم  يقم 

يف �لحتياجات

�لرب�جمية  �ملللو�زنللة  فللاإن  لذلك  ونتيجة 

دعللم تقدمي  علللللى  و�لللتللي تعمل  للللالأونلللرو�، 

كبر.  تعاين من عجز  �لرئي�ضة،  �خلدمات 

وتلللدعلللو �لأونلللللللرو� كللافللة �للللللدول �لأعلل�للضللاء 

�جلهود  كافة  وبللذل  جماعي  ب�ضكل  للعمل 

بالكامل.  �لوكالة  مللو�زنللة  لتمويل  �ملمكنة 

ويلللتلللم متلللويلللل بلللر�ملللج �لأونللللللللرو� �لللطللارئللة 

و�مللللل�للللضللللروعللللات �للللرئللليللل�لللضلللة، و�لللللتللللي تللعللاين 

متويل  بللو�بللات  عرب  كبر،  عجز  من  �أي�ضا 

منف�ضلة

االنباط-وكاالت

ك�ضفت م�ضادر �إعالمية عربية، �لنقاب 

�إ�للضللر�ئلليللللليللة من  �أن غللو��للضللة حللربلليللة  عللن 

�ملا�ضي  �لأ�ضبوع  عللربت  “دولفني”  طللر�ز 

من خالل قناة �ل�ضوي�ض، وهي تقرب من 

�لعربي �خلليج 

وذكلللللرت �لإذ�عللللللة �لللعللربيللة �لللر�للضللملليللة، 

قناة  عللربت  �لغو��ضة  �أن  �لثالثاء،  �ليوم 

�ل�ضوي�ض ب�ضكل علني، وفوق �ضطح �لبحر، 

�لللعللربللي، يف ر�للضللالللة  مللتللجللهللة �إىل �خلللللليللج 

و��ضحة لإير�

�للللغلللو��لللضلللة  ملللللللرور  �أّن  �إىل  ونلللللّوهلللللت 

�لإ�للضللر�ئلليللللليللة علللرب قللنللاة �للل�للضللويلل�للض جللاء 

م�ضرية مبو�فقة 

�أن هذه  �إىل  �لعربية،  �لإذ�عللة  و�أ�للضللارت 

�خللللطلللوة تلللاأتلللي يف وقللللت تلل�للضللاعللدت فلليلله 

على  �أبيب” وطهر�ن،  “تل  بني  �لتوتر�ت 

�لإيلللر�ين  �لللنللووي  �لللعللامل  �غللتلليللال  خلفية 

�لثاين  ت�ضرين   27 ز�ده يف  حم�ضن فخري 

/ نوفمرب �ملا�ضي

وبعد وقت ق�ضر من �لغتيال، تعهدت 

�أبيب” �لتي  “تل  مللن  بللالنللتللقللام  طللهللر�ن 

�تهمتها باأنها ور�ء عملية �لغتيال

و�لإثللللللللنللللللللني، حلللللللذر رئلللليلللل�للللض �لأركللللللللللان 

من  طللهللر�ن،  كللوخللايف،  �أفلليللف  �لإ�ضر�ئيلي 

على خلفية  عد�ئي  �أي عمل  على  �لإقللد�م 

�غتيال ز�ده

�للللثلللاين  نلللوفلللملللرب/تللل�لللضلللريلللن   27 ويف 

ز�ده  فخري  مقتل  �إيللر�ن،  �أعلنت  �ملا�ضي، 

�لتللفللاق  بل”عر�ب  �مللللعلللروف  علللاملللا(،   63(

�لتي  �للضلليللارتلله  ��للضللتللهللد�ف  �إثلللر  �لنووي”، 

كانت تقله قرب �لعا�ضمة طهر�ن

وو�للللضللللف �للللرئللليللل�لللض �لإيللللللللللر�ين حلل�للضللن 

بل”�لفخ  �لغللللتلللليللللال  علللمللللللليلللة  روحلللللللللاين، 

يف  بلللللالده  بللللرد  ملللتلللوعلللد�  �لإ�ضر�ئيلي”، 

�لللللوقللللت �مللللنلللا�لللضلللب، كلللملللا تللللوّعللللد �حللللر�لللض 

�لثوري �لإير�ين، بل”�نتقام قا�ض”، متهما 

�إ�ضر�ئيل بالوقوف ور�ء �غتياله

ومل نف �لحتالل �لإ�ضر�ئيلي �أو يوؤكد 

بعد م�ضوؤوليته عن �غتيال �لعامل �لنووي 

�لإير�ين

االنباط-وكاالت

جدد مندوب فل�ضطني �لد�ئم لدى �لأمم 

�ملجتمع  مطالبته  من�ضور  ريللا�للض  �ملللتللحللدة 

�لدولية  �ل�ضرعية  قللر�ر�ت  بتطبيق  �لللدويل 

و�إنهاء �لحتالل �لإ�ضر�ئيلي و�إقامة �لدولة 

�لر�بع  خطوط  على  �مل�ضتقلة  �لفل�ضطينية 

1967 وعا�ضمتها �لقد�ض. من حزير�ن 

تللاأكلليللده  ونللقلللللت وكللالللة وفلللا عللن من�ضور 

�لحتالل  �ضلطات  �أن  �للليللوم  ت�ضريحات  يف 

�لإ�لللضلللر�ئللليلللللللي تلللو��لللضلللل �علللتلللد�ء�تلللهلللا علللللى 

�للل�للضللعللب �لللفللللل�للضللطلليللنللي و�نلللتلللهلللاك �لللقللانللون 

�لدويل وتقوي�ض �أي فر�ضة لإقامة �لدولة 

من  كللاملللللني  وتلللو�طلللوؤ  بللدعللم  �لفل�ضطينية 

�للللوليلللات �ملللتللحللدة �لأمللريللكلليللة ملل�للضللر�ً �إىل 

تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  �إد�رة  �أن 

هللللي مللللن يللعللطللل تللنللفلليللذ قللللللللر�ر�ت جمللللل�للض 

�للللذي   2016 للللعلللام   2334 �لللللللدويل  �لأمللللللن 

�لأر��ضي  يف  �ل�ضتيطان  �ضرعية  عدم  يوؤكد 

�لللفللللل�للضللطلليللنلليللة �ملللحللتلللللة ويلللطلللاللللب بللوقللفلله 

�لفوري.

االنباط-وكاالت

�أطلق عن�ضر من �ل�ضاباك �لإ�ضر�ئيلي 

�للللنلللار، ظللهللر �للللثلللالثلللاء، بلللاجتلللاه مللركللبللة 

�ل�ضفة  و�للضللط  �هلل  ر�م  قلللرب  ملل�للضللتللوطللن 

�ضائقها  �أن  �عتقاده  بعد  �ملحتلة،  �لغربية 

فل�ضطيني ينوي تنفيذ عملية ده�ض

ترجمة  وفللق  عللربيللة،  م�ضادر  وذكلللرت 

بني  وقللع  �ضر  حللادث  �أن  “�ضفا”،  وكالة 

لفل�ضطيني  و�أخللرى  م�ضتوطنني  مركبة 

زيت  قرب موقع ع�ضكري قريب من بر 

�ضمايل ر�م �هلل

�ضرعة  ز�د  �مل�ضتوطن  �أن  �إىل  و�أ�للضللارت 

مركبته للخروج من �ملكان؛ فاعتقد �أحد 

�ملكان،  تو�جد يف  �لذي  �ل�ضاباك،  عنا�ضر 

فاأطلق  دهلل�للضلله؛  يللنللوي  �ملللركللبللة  �للضللائللق  �أن 

�لنار باجتاه �ملركبة

عللنلل�للضللر  ر�لللضلللا�لللضلللات  �أن  �إىل  وللللفلللتلللت 

ي�ضب  �للل�للضللائللق، ومل  �أخلللطلللاأت  �للل�للضللابللاك 

باأذى

يللوم و�حللد من مقتل  بعد  ذلللك  وياأتي 

مركبته  �نللقللالب  بللعللد  �مل�ضتوطنني  �أحلللد 

�لحللتللالل  �للضللرطللة  مللن  خلللالل مالحقته 

فل�ضطيني �أنه  لعتقادها 

على  �حتجاًجا  م�ضتوطنون  وتظاهر 

�حلادثة

 األونروا: االتحاد األوروبي يتبرع بمبلغ 4,6 مليون يورو إضافية لدعم الجئي فلسطين

غواصة إسرائيلية تعبر قناة السويس وتقترب من مياه الخليج 

 منصور يجدد مطالبته المجتمع الدولي بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي

 ظن أنه فلسطيني. عنصر شاباك ُيطلق النار على مركبة مستوطن قرب رام اهلل

االنباط-وكاالت

�لباك�ضتاين  �خلللارجلليللة  وزيلللر  �أكلللد   

�للضللاه حمللمللود قللريلل�للضللي، مللوقللف بلللالده 

باإ�ضر�ئيل  لالعر�ف  �لر�ف�ض  �لثابت 

د�ئللمللة  تلل�للضللويللة  �إىل  �لللتللو�للضللل  �إىل حللني 

�لفل�ضطينية للق�ضية  وملمو�ضة 

خللالل  قري�ضي  تلل�للضللريللحللات  وجلللاءت 

و�حلللد فقط  يلللوم  بللعللد  مللوؤمتللر �ضحفي 

من زيارته لالإمار�ت

ونلللفلللت �إ�لللضلللالم �أبلللللاد تللقللاريللر جلللاءت 

��ضر�ئيلية،  �إعالم  و�ضائل  من  معظمها 

�أر�لللضلللللللت �للضللر�،  �أبلللللاد  �إ�لللضلللالم  �أن  �أدعلللللت 

مبعوثا، �إىل تل �أبيب

االنباط-وكاالت

جللللدد �لللرئلليلل�للض �للللرو�لللضلللي فللالدميللر 

بلللوتلللني �للللتلللاأكللليلللد علللللللى ملللوقلللف رو�للضلليللا 

�لفل�ضطيني  �للل�للضللعللب  حلللقللوق  �للللد�علللم 

�مللل�للضللروعللة ويف مللقللدمللتللهللا �إقلللاملللة دولللتلله 

�لقد�ض. وعا�ضمتها  �مل�ضتقلة 

�للللرئللليللل�لللض  �أن  وفللللللا  وكللللالللللة  وذكللللللللرت 

�للللرو�لللضلللي �أكلللللد يف �تللل�لللضلللال هلللاتلللفلللي مللع 

�لرئي�ض �لفل�ضطيني حممود عبا�ض على 

لل�ضعب  و�لد�عمة  �لثابتة  بالده  مو�قف 

على  �مللل�للضللروعللة  وحللقللوقلله  �لفل�ضطيني 

�أ�ضا�ض قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�ضلة 

تللاأيلليللد  �إىل  �للللللدويل ملل�للضللر�  و�للللقلللانلللون 

�إىل  للتو�ضل  دويل  موؤمتر  عقد  مو�ضكو 

وخا�ضة  �لفل�ضطينية  للق�ضية  ت�ضوية 

�ل�ضاأن  هللذ�  يف  مللبللادرة  لرو�ضيا  كللان  �أنلله 

جاءت يف �لقر�ر �لأممي 1850.

�إيللجللاد  �أهللملليللة  عبا�ض  �أكلللد  جهته  مللن 

حتت  �لفل�ضطينية  للق�ضية  علللادل  حللل 

رعللايللة �لللربللاعلليللة �لللدوللليللة علللللى �أ�للضللا�للض 

قلللللر�ر�ت �للل�للضللرعلليللة �لللدوللليللة و�لللقللانللون 

موؤمتر  عقد  �أهمية  على  م�ضدد�  �لدويل 

للق�ضية  تلل�للضللويللة  �إىل  للللللتللو�للضللل  دويل 

من  �لأول  �لن�ضف  خللالل  �لفل�ضطينية 

�ملقبل. �لعام 

االنباط-وكاالت

�لإ�ضر�ئيلي،  �لحتالل  قو�ت  هدمت 

�ملل�للض �للللثلللالثلللاء ، بللركلل�للضللات ومللنلل�للضللاآت 

جتلللللللاريلللللللة وكلللللللللر�جلللللللللات قلللللللللرب قللللريللللة 

�لللل�لللضلللو�حلللرة، ويف جللبللل �مللللكلللرب، وبلللللدة 

�لعيزرية، �ضرق �لقد�ض �ملحتلة

و�أفاد �ضهود عيان �أن جر�فات و�آليات 

جللليلل�للض �لحلللتلللالل يللر�فللقللهللا علللدد من 

�للللدوريلللات �قللتللحللمللت، �للليللوم �لللثللالثللاء، 

طريق  على  جتللاريللة  ومن�ضاآت  كللر�جللات 

“�لكونتيرن”  حللاجللز  قللرب  �لللنللار  و�دي 

وتفكيكها  بهدمها  و�ضرعت  �لع�ضكري، 

حمتوياتها وم�ضادرة 

�ملركبات  لت�ضليح  كر�جا  هدمت  كما 

�ضرق  �لعيزرية  و�آخللر يف  �لكرب  يف جبل 

�ملدينة

�ضقر�ت،  فللوؤ�د  �كللرم  �ملقد�ضي  وقللال 

بللالللقللد�للض هدمت  �لحللتللالل  بلللللديللة  �إن 

�ملللركللبللات  لت�ضليح  “ميكانيك”  كلللر�ج 

مملوكا له مكونا من �لطوب و�حلديد 

�لكر�ج  �إىل مدخل  بالإ�ضافة  و�لزينكو، 

يف حي �ل�ضلعة من جبل �ملكرب، م�ضيفا 

�أنلللهلللا عللاثللت خلللر�بلللا وفللل�لللضلللاد� يف �أر�للضلله 

�ملجاورة خالل عملية �لهدم

ويف �لللعلليللزريللة �أفلللاد �للضللهللود علليللان “, 

بللاأن جللر�فللات �لحللتللالل هللدمللت كر�جا 

لللتلل�للضللللليللح �ملللركللبللات تللعللود ملللللكلليللتلله �إىل 

�جلر،  و�د  يف  �لبا�ضا،  حممود  �ملو�طن 

�لعيزرية  بلد�ت  بني  �لر�بطة  �لطريق 

و�للل�للضللو�حللرة و�أبللللو ديلل�للض، بللحللجللة عللدم 

�لرخي�ض

االنباط-وكاالت

�لإ�للضللر�ئلليلللللي،  قللرر جي�ض �لحللتللالل 

�ملل�للض �لللثللالثللاء، تللعللزيللز فللرقللة جللديللدة 

ت�ضم قو�ت قتالية يف �ل�ضفة �ملحتلة

�لحتالل  جي�ض  با�ضم  �ملتحدث  قال 

�لتقييم  �إطللللار  “يف  �إنللله  �لإ�للضللر�ئلليلللللي: 

�مل�ضتمر للو�ضع يف �جلي�ض �لإ�ضر�ئيلي، 

تقرر تعزيز فرقة �ل�ضفة بقو�ت قتالية 

يف  و�ملحاور  �مل�ضتوطنات  حماية  بهدف 

�ملنطقة«

مللن  �حللللللد  “قررنا  للللقلللد  و�أ�لللللضلللللاف 

�عتباًر� من  �لفرقة  �ملقاتلني يف  مغادرة 

�ليوم«

وحمافظات  مدن  كافة  �أن  �إىل  ي�ضار 

�لتوتر  من  حالة  ت�ضهد  �ملحتلة  �ل�ضفة 

�للل�للضللديللد يف هلللذه �للللفلللرة، خللا�للضللة �أن 

هلللجلللملللات �ملللل�لللضلللتلللوطلللنلللني و�عللللللتللللللد�ء�ت 

بدعم  �لفل�ضطينيني،  �للضللد  تلل�للضللاعللدت 

من حكومة بنيامني نتنياهو

رسمًيا.. باكستان ترفض االعتراف بإسرائيل

 بوتين يجدد التأكيد على موقف روسيا 
الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

 االحتالل يهدم بركسات ومنشآت 
تجارية وكراجات شرق القدس

  جيش االحتالل يعزز فرقة تضم 
قوات قتالية في الضفة المحتلة
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االنباط-وكاالت

���ض��ه��دت ال�����ض��اع��ات ال���� 24 امل��ا���ض��ي��ة، اع���ت���داءات 

مكثفة �ضنتها جماعات ا�ضتيطانية �ضد العديد من 

مناطق �ل�صفة �لغربية، �أ�صفرت عن وقوع �إ�صابات 

يف �صفوف �ملو�طنني، وت�صرر ممتلكاتهم �خلا�صة، 

وقد هاجم م�صتوطنون مركبات �ملو�طنني بالقرب 

من بلدة دوما جنوب نابل�س، مما �أدى �إىل ت�صرر 

عدد من �ملركبات، حيث كاد �لهجوم �أن ي�صفر عن 

حادث �صري مروع، خالل هروب �أحد �ملو�طنني من 

االعتداء

�لإثنني، على  �عتدى م�صتوطنون، م�صاء  وقد 

فوريك،  بيت  بلدة  من  خطاطبة  �صادق  �مل��و�ط��ن 

بالقرب من قرية دير �صرف غرب نابل�س، ما �أدى 

م�صت�صفى  �إىل  �إث��ره��ا  على  نقل  بجروح  لإ�صابته 

رفيديا �حلكومي

3 مو�طنني على  �لإث��ن��ني،  �أ�صيب، م�صاء  وق��د 

����ص��ت��ه��د�ف مركباتهم  ب��ر���ص��و���س خ���الل  �لأق�����ل، 

نابل�س،  غ���رب  �مل�صتوطنني  ق��ب��ل  م��ن  ب��احل��ج��ارة 

وت�����ص��ررت ع���دة م��رك��ب��ات، ب��ع��د �أن ق���ام ع���دد من 

على  �لطنيب  مفرق  ق��رب  بالتجمع  �مل�صتوطنني 

ومدخل  وطولكرم  نابل�س  بني  �لو��صل  �لطريق 

�ملركبات  وهاجمو�  �صمرون”،  “�صايف  م�صتوطنة 

باحلجارة

�مل�صتوطنني مركبات  م��ن  ع��دد  ه��اج��م  ك��ذل��ك 

�مل��و�ط��ن��ني ب��ال��ق��رب م��ن ح��اج��ز دوت����ان �لع�صكري 

ج����ن����وب غ������رب ج����ن����ني، ور�����ص����ق����وه����ا ب���احل���ج���ارة 

دوت��ان  حاجز  من  بالقرب  �لفارغة،  و�ل��زج��اج��ات 

قرب بلدة يعبد، حتت حر��صة وحماية من قو�ت 

�لحتالل، كما قام �مل�صتوطنون باحتجاز عدد من 

�ل�صبان، و�أعاقو� حركة �ل�صري يف �ملنطقة

ويف ح��ادث �آخ��ر، هاجم م�صتوطنون ع��دد� من 

و�عتدو�  و�لبرية،  �هلل  ر�م  حمافظة  �صرق  �لقرى 

م�صتوطنون  ر�صق  كما  �ملو�طنني،  ممتلكات  على 

ب��ل��دة جناته  �مل��و�ط��ن��ني ق��رب  ب��احل��ج��ارة مركبات 

�صرق بيت حلم، وقامو� باإغالق �ل�صارع �للتفايف 

�لغربية  �ل�صفة  و�صمال  جنوب  ب��ني  م��ا  �لو��صل 

حتت حماية قو�ت �لحتالل

ويف مدينة �لقد�س �ملحتلة، هاجم م�صتوطنون 

�ملقد�صيني  �ملو�طنني  متطرفون منازل ومركبات 

يف حي �ل�صيخ جر�ح �صمال �ملدينة،

كما تو��صلت �لهجمات �ل�صتيطانية، �لر�مية 

�لغربية، ل�صالح  �ل�صفة  �أر��صي  �ملزيد من  لنهب 

�مل�����ص��ت��وط��ن��ات، و�أج�����رت ق����و�ت �لح���ت���الل عائلة 

�صلو�ن  بلدة  يف  ذ�تيا  منزلها  ه��دم  على  مقد�صية 

بالقد�س �ملحتلة، بدعوى �لبناء دون ترخي�س

يف ����ص���ي���اق �آخ�������ر، ت���و�����ص���ل ق������و�ت �لح���ت���الل 

�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي �ح��ت��ج��ازه��ا ج��ث��م��ان �ل�����ص��اب �ل���ذي 

����ص��ت�����ص��ه��د ل��ي��ل �لإث����ن����ني، ع��ن��د ب����و�ب����ات �مل�����ص��ج��د 

بعد  ب��ال��ن��ار،  ��صتهد�فه  زع��م��ت  �أن  بعد  �لأق�����ص��ى، 

حم��اول��ت��ه ت��ن��ف��ي��ذ ه��ج��وم ���ص��د ج��ن��وده��ا يف تلك 

�مل���ن���ط���ق���ة، يف �ل����وق����ت �ل������ذي ن���ف���ذ ف���ي���ه ق��ط��ع��ان 

�مل�صتوطنني �ملتطرفني �صل�صلة هجمات عنيفة �صد 

وقوع  �إىل  �أدت  �لغربية،  �ل�صفة  �لفل�صطينيني يف 

�إ�صابات وت�صرر ممتلكات

و�أع���ل���ن���ت و���ص��ائ��ل �إع������الم ع���ري���ة �أم���������س، عن 

خارج  �لح��ت��الل  جنود  بر�صا�س  �صاب،  ��صت�صهاد 

�مل��ب��ارك  �لأق�����ص��ى  �مل�����ص��ج��د  ق���رب  حطة”  “باب 
مبدينة �لقد�س �ملحتلة

وذكرت م�صادر حملية �أن �ل�صهيد �لذي ل يز�ل 

حممود  �ل�صهيد  هو  بجثمانه  يحتفظ  �لحتالل 

عمر كميل )18 عاما(، من بلدة قباطية مبدينة 

كان  �ل�صاب  �أن  �لح��ت��الل  �صرطة  وزعمت  جنني، 

�لنار  �أطلقو�  �أف��ر�ده��ا  و�أن  هجوم،  تنفيذ  يحاول 

عليه، بعد �أن ��صتهدفهم باإطالق �لنار من بندقية 

كانت بحوزته، لفتة �إىل �أن �أحد �جلنود �أ�صيب يف 

�حلادث بجر�ح طفيفة

وقامت قو�ت �لحتالل با�صتدعاء و�لد �ل�صهيد 

ويدعى عمر كميل، ملر�جعة خمابر�تها يف مع�صكر 

�صامل �لع�صكري �لو�قع غرب جنني

االنباط-وكاالت

�ن��ت��ق��د �مل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م �ل��رئ��ا���ص��ة �ل��رو���ص��ي��ة، 

دميرتي بي�صكوف، �م�س �لثالثاء، فر�س و��صنطن 

�أن هذه  �إىل  رو�صيا، م�صري�  عقوبات جديدة على 

�خلطوة تعرقل عودة �لعالقات بني �لبلدين �إىل 

طبيعتها

ويف موجز �صحفي، قال بي�صكوف، معلقا على 

�صود�ء”  “قائمة  �لأمريكية  �لتجارة  وز�رة  ن�صر 

مرتبطة  و�أم��ري��ك��ي��ة  رو���ص��ي��ة  ���ص��رك��ات   103 ت�ضم 

جديدة  عد�ئية  خطوة  “�إنها  �مل�صلحة:  بالقو�ت 

�صد رو�صيا. ل ي�صعنا �إل �أن ناأ�صف لتف�صيل �إد�رة 

�أمريكية جديدة تنتهي �صالحياتها توجيه ركلة 

مما  �لأمريكية،  �لرو�صية  �لثنائية  �لعالقات  �إىل 

يفاقم حالتها �ل�صيئة جد�«

رك��ل��ة ج��دي��دة من  “كل  �أن  بي�صكوف  و�أ���ص��اف 

تعرقل  وعموما  �لتطبيع  ع��ن  تبعدنا  �ل��ن��وع  ه��ذ� 

كثري� عملية �خلروج من هذه �لأزمة �مل�صرة جد� 

لعالقاتنا �لثنائية«

وز�رة  �أدرج��ت��ه��ا  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  م��ن  �أن  يذكر 

“رو�صيا”  �لتجارة �لأمريكية على قائمتها كتيبة 

�جل���وي���ة �خل��ا���ص��ة، وم�����ص��ان��ع ك��ب��رية ع���دة تعمل 

بع�س  ويف  ف�صائية  و�أج��ه��زة  ط��ائ��ر�ت  ت�صنيع  يف 

�لقطاعات �لأخرى

 الضفة تئن من هجمات المستوطنين

 الكرملين: عقوبات واشنطن الجديدة خطوة عدائية

 االحمد: من أول 10دقائق فشل اجتماع 
القاهرة و مشادة بين الرجوب والعاروري

 هيئة شؤون األسرى تجدد مطالبتها بإرسال لجنة طبية دولية 
لإلشراف على أوضاع األسرى الصحية في معتقالت االحتالل

 رسميًا.. غوتيريش يعين النرويجي »تور وينسالند« 
منسقًا لعملية السالم في الشرق األوسط

االنباط-وكاالت

ك�صف عز�م �لأحمد ع�صو �للجنتني �لتنفيذية 

ملنظمة �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح، �لثنني 

�أن نائب رئي�س �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س، 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  برف�س  �بلغ  �ل��ع��اروري  �صالح 

حلما�س لفكرة �لنتخابات بالتو�يل، و�أ�صر على 

�لآن يف  �لكرة  ب��اأن  بالتز�من، موؤكد�ً  �لنتخابات 

ملعب حما�س ب�صاأن �لنتخابات

و ����ص��ار �ىل �أن �ج��ت��م��اع �ل��ق��اه��رة ب��ني فتح و 

على  دقائق   10 �أول  من  ف�صل  بالقاهرة  حما�س 

بد�يته، و �أن م�صادة كالمية حدثت بني ممثل فتح 

جريل �لرجوب، و ممثل حما�س �صالح �لعاروري

و لفت �ىل �أن �للجنة �لتنفيذية ناق�صت عقد 

منظمة  تفعيل  در���ص��ت  كما  �لعامة،  �لنتخابات 

بني  �لعالقة  توثيق  و  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

“�إن كل من طلع على �لقمر  ف�صائلها، م�صيفا 

�لوحيد  �مل��م��ث��ل  ه��ي  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  �أن  ق����ر�أ 

لل�صعب �لفل�صطيني”، ح�صب قوله

�أن م�صر رف�صت �لجتماع يف  �أك��د �لحمد  و 

حممود  �لرئي�س  مو�فقة  ��صرتطت  و  �لقاهرة، 

ع��ب��ا���س، م��ن��وه��اً �ىل �أن ك��ل م��ا ج��رى يف �لفرتة 

�لأخرية �صببه �صفقة �لقرن و�إعالنها وما ترتب 

عليها

حديث  ت�صدق  ل  �لف�صائل  �أن   �ىل  لفت  و 

�ن��ق��الب فتح على �ج��ت��م��اع �لأم��ن��اء  حما�س ع��ن 

�لعامون

�أن ن�صد م��ن ع�صد  “ ي��ج��ب  ي��ق��ول:  ت��اب��ع  و 

فتح  ك��ان��ت  و�إن  فتح  حل��رك��ة  �لتابعة  �ملوؤ�ص�صات 

بخري ففل�صطني بخري«

االنباط-وكاالت

ج���ددت ه��ي��ئ��ة ���ص��وؤون �لأ����ص���رى و�مل��ح��رري��ن 

مطالبتها باإر�صال جلنة طبية دولية لالإ�صر�ف 

على �لأو�صاع �ل�صحية لالأ�صرى �لفل�صطينيني 

د�خل معتقالت �لحتالل �لإ�صر�ئيلي.

وكالة  نقلته  �ليوم  بيان  يف  �لهيئة  و�أف���ادت 

700 حالة مر�صية بني �لأ�صرى  وفا باأن هناك 

م�صاكل  ب��ني  م��ا  تتنوع  �لح��ت��الل  معتقالت  يف 

�مل��ع��دة و�لأم��ع��اء و�ل�صلل و�لع��اق��ة وح��الت  يف 

ح���الت مر�صية   10 وج���ود  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �ل��ب��رت 

باأور�م �صرطانية.

ح��ال��ة   250 ه���ن���اك  �أن  �إىل  �ل���ب���ي���ان  ول���ف���ت 

عاجل  جر�حي  وتدخل  لعالج  حتتاج  مر�صية 

�لقلب  ك��اأم��ر����س  م�صتع�صية  ح��ال��ة   40 منها 

و�ل�صرطان وبع�س حالت �لبرت و�لإعاقة.

�ل�صحية  �لأو����ص���اع  �أن  ع��ل��ى  �ل��ب��ي��ان  و���ص��دد 

�لإه��م��ال  �صيا�صة  ج���ر�ء  ج��د�  �صيئة  ل��الأ���ص��رى 

�ل���ط���ب���ي �مل���ت���ع���م���د �ل����ت����ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا ���ص��ل��ط��ات 

�لحتالل بحقهم مطالبة باإر�صال جلنة دولية 

�ل��دول��ي��ة لل�صليب  �ل��ل��ج��ن��ة  �أط���ب���اء م��ن  ت�����ص��م 

لالإ�صر�ف  �لعاملية  �ل�صحة  ومنظمة  �لأح��م��ر 

ع��ل��ى ح����الت �لأ����ص���رى �مل��ر���ص��ى يف م��ع��ت��ق��الت 

�لحتالل.

االنباط-وكاالت

�أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �لأم��ني  عني 

وين�صالند  تور  �لثنني،  يوم  م�صاء  غوتريي�س 

ا جديًد� لعملية  من �لرنويج من�صًقا �أممًيا خا�صً

�ل�صالم يف �ل�صرق �لأو�صط وممثال �صخ�صًيا له 

و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  لدى 

ر�صمي ب�صكل  �لفل�صطينية 

مبعوث  وين�صالند  �صيكون  �ل�صفة،  وبهذه 

�لتي  �لأو���ص��ط،  �ل�صرق  لرباعية  �لعام  �لأم��ني 

�لأوروب��������ي  و�لحت��������اد  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ت�����ص��م 

�ملكتب  ورو�صيا و�لوليات �ملتحدة، ح�صبما ذكر 

�ل�صحفي لالأمني �لعام

لنيكولي  خلًفا  وين�صالند  تعيني  مت  وق��د 

مالدينوف من بلغاريا

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن وي��ن�����ص��الن��د دب��ل��وم��ا���ص��ي 

�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  �إىل  �ن���������ص����م  خم���������ص����رم 

�ملمثل  ح��ال��ًي��ا  وه��و   ،1983 ع��ام  �ل��رنوي��ج��ي��ة يف 

�ل�صرق  يف  �ل�صالم  لعملية  �خلا�س  �لرنويجي 

�لأو�صط

االنباط-وكاالت

 قال وزير �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو 

،يوم �لثالثاء، �إن بالده ل تز�ل م�صتعدة للو�صاطة 

�إذ ل ت��ز�ل  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل ول��ب��ن��ان  ب��ن��اء ب��ني  يف نقا�س 

مباحثات  يف  ب�����ص��دة  خمتلفة  �ل��ط��رف��ني  م��و�ق��ف 

�حلدود �لبحرية

م�صتعدة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  بومبيو،  وذك��ر 

ملو��صلة �لعمل مع �إ�صر�ئيل ولبنان يف مفاو�صات 

�لدولتان  تكافح  حيث  �لبحرية،  �حل���دود  ب�صاأن 

للتو�صل �إىل �تفاق

و�أ�صاف بومبيو يف بيان “لالأ�صف، على �لرغم 

من �لنو�يا �حل�صنة لكال �جلانبني، فاإن �لطرفني 

��صتعد�د  على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تظل  متباعد�ن. 

للتو�صط يف مناق�صات بناءة وحتث كال �جلانبني 

�لبحرية  �لدع����اء�ت  �أ���ص��ا���س  على  �لتفاو�س  على 

�خلا�صة بكل منهما �لتي �أودعاها يف �ل�صابق لدى 

�لأمم �ملتحدة«

�جلانب  �أبلغت  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  وكانت  ه��ذ� 

�للبناين تعليق �ملباحثات حتى �إ�صعار �آخر

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال م�������ص���در ل���ب���ن���اين ل��وك��ال��ة 

“رويرتز” يف وقت �صابق، �إن �لو�صطاء �لأمريكيني 
�لذين �أبلغو� �جلانب �للبناين بالتاأجيل �صيجرون 

لحقا �ت�صالت ثنائية مع �جلانبني

االنباط-وكاالت

�صاحات  �إىل  جديد  من  »�لكارلو«  �صالح  ظهور  �ملا�صية  �لليلة  ع��اد 

�لفتى  �أط��ل��ق  عندما  �ملحتلة،  و�ل��ق��د���س  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل��ق��اوم��ة 

حممود عمر كميل »17 عاما« ر�صا�صات �لكارلو على جنود �لحتالل 

�ملبارك، و�أ�صيب خاللها  �مل�صجد �لأق�صى  �أب��و�ب  �أحد  قرب باب حطة 

جندي �إ�صر�ئيلي

��ب��ت ���ص��اح��ات �لأق�����ص��ى  �رت��ق��ى �ل��ف��ت��ى ك��م��ي��ل ���ص��ه��ي��د� ب��ع��دم��ا ت��خ�����صّ

و�صالحه �لكارلو بدمه، فقال قائل: » يا ُبوُز �لكارلو من دِمِه ُمبَتّّل«، 

قباطية  م��ن  �ل��ف��د�ء  وملحمة  لالأق�صى  �ل��ث��اأر  ق�صة  �صهيدنا  وك��ت��ب 

�ل�صمود حتى �أبو�ب �لأق�صى، وكاأن ل�صان حاله يقول: »و�إن �صّل �لكل 

طريقهم.. فطريقنا و��صح«

�لتو��صل  موقع  على  ن�صرها  �لتي  ور�صالته  �صهيد�  كميل  �رت��ق��ى 

�لبيوت  �لغ�صب وحرق  ��صتنكر  »في�صبوك« جت��ددت، حني  �لجتماعي 

و�إط����الق �آلف �ل��ر���ص��ا���س و�ل��ت��وع��د ب��ال��رتح��ي��ل و�ل��ت�����ص��ري��د و�حل���رق 

و�لهدم عندما »ُقتل �بن عائلتي على ّيد �بن عائلة �أخرى »، كما قال

�لحتالل،  ق��و�ت  من  جندي  ّي��د  على  عائلتي  �ب��ن  ُقتل   « م�صيفا: 

�صهيد  و«ي��ا  �صهيد«،  يا  نفديك  بالدم  »بالروح  �أ�صو�تنا  باأعلى  فهتفنا 

�رتاح �رتاح و�حنا نو��صل �لكفا«، ثم عدنا �إيل بيوتنا �صاملني«

ٍة َعلَى �مْلُوؤِْمِننَي  ِذلَّ
َ
وختم �صهيدنا ر�صالته يف ذلك �ليوم بقول �هلل: »�أ

ِ َوَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة َلِئٍم«
َّ

ٍة َعلَى �ْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن يِف �َصِبيِل �هلل ِعزَّ
َ
�أ

معركة الردع

منذ ثورة �لر�ق عام 1929م ومع حماولة �ملهاجرين �ليهود �ملبكرة 

لتهويد حائط �لر�ق وما جرته عليهم من �آثار، كان وما ز�ل �مل�صجد 

�لأق�صى حممّي مبعادلة خوٍف مما قد يجّره ��صتهد�فه من �آثاٍر مكلفة

تك�صر  ومل  �ل�صر�ع،  عمر  م��دى  على  ت��ك��ر�ًر�  تكّر�صت  �ملعادلة  ه��ذه 

1969م، حني كانت  ع��ام  �لأق�صى  �مل�صجد  و�ح��دة يف حريق  م��رة  �صوى 

�جل��م��اه��ري خ���ارج م��ع��ادل��ة �ل�����ص��ر�ع �مل��ب��ا���ص��رة ب��ع��د ح��رب��ني مدمرتني 

للمجتمع �لفل�صطيني ون�صيجه و�إمكاناته

حتت  �لفل�صطيني  �ملجتمع  ��صتعادة  مع  ن�صابها  �إىل  �ملعادلة  ع��ادت 

1990م  ع��ام  �لأق�صى  جم��زرة  ف�صّكلت  جديد،  من  مبادرته  �لح��ت��الل 

 � �لذروة �لثانية لالنتفا�صة �ملباركة، وجاءت هبة �لنفق عام 1996م ردًّ

على �فتتاح حكومة �لحتالل �أنفاق �حلفريات لت�صكل �لن�صخة �مل�صغرة 

�مل�صجد  �صاحات  من  2000م  عام  �نطلقت  �لتي  �لأق�صى  �نتفا�صة  عن 

�لأق�صى بعد �قتحام �صارون، و�صكلت ذروة �لنتفا�صات �لفل�صطينية

لتنطلق  2015م  عام  �لقد�س  �نتفا�صة  جاءت  �لقريب،  تاريخنا  ويف 

من قلب �لبلدة �لقدمية، وترد على حماولة �لحتالل فر�س �لتق�صيم 

�لزماين يف �مل�صجد �لأق�صى وعدو�نه على �ملر�بطات و�ملر�بطني على 

�أبو�به

�ل�صلطة  ل��دور  ومعزولة  متاأخرة  ج��اءت  ق��د  �لنتفا�صة  �أن  ورغ��م 

�لفل�صطينية يف ح�صار خيار �ملقاومة �أمنيًّا وجمتمعيًّا، لكنها يف نهاية 

�ملطاف مل تنجح يف منعها، وكان »�لكارلو« �ل�صالح �لذي �أذل عنفو�ن 

�لحتالل وجنوده

و�أعلن �لحتالل يف حينه حربا �صرو�صا �صد �ملخارط �لفل�صطينية 

يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، وما كانت �صوى �إعالن حرب على �لت�صنيع 

�ليدوي �لفل�صطيني لر�صا�س »�لكارلو« �ملُ�صنع يدوياً يف �ل�صفة �ملحتلة، 

ويرى �لفل�صطينيون يف �لكارلو ��صتمر�ر� لنتفا�صة �لقد�س

�سالح الفقراء

�لنتفا�صة  خالل  عليه  �أطلق  �ل�صنع،  بد�ئي  ي��دوي  �صالح  �لكارلو 

�لفقر�ء« نظر�ً لنخفا�س �صعره، وبات رمز�ً من رموز  �لأوىل »�صالح 

خالل  خا�صة  �لإ�صر�ئيلي  �لحتالل  قو�ت  �صد  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

�نتفا�صة �لقد�س

طّور �لفل�صطينيون ن�صختهم �خلا�صة » �لكارلو« عن بندقية كارل 

جو�صتاف �ل�صويدي �لأ�صل، و��صتخدموه يف �لنتفا�صتني �لأوىل 1987 

خالل  ح��دث  كما  �لنت�صار  و����ص��ع  يكن  مل  ولكنه   2000 ع��ام  و�لثانية 

�نتفا�صة �لقد�س، حيث ��صتخدم يف مقاومة �لإ�صر�ئيليني يف عمليات 

فردية و�أخرى مزدوجة

برز �صالح »�لكارلو« ب�صكل و��صح يف عمليات �إطالق �لنار �لتي كان 

1992 ��صتخدم  �أبرزها لل�صهيد عماد عقل، ففي �لر�بع من مايو/�آيار 

عقل بندقية كارلو غو�صتاف �صد قائد قو�ت �لحتالل يف قطاع غزة 

�جلرن�ل يو�صيف �آفنيبغد

منها  ع��دة  نوعية  فل�صطينية  عمليات  يف  �ل��ك��ارل��و«   « ��صتخدم  كما 

تلك �لتي �صربت مركز� جتاريا قرب وز�رة �لدفاع �لإ�صر�ئيلية و�صط 

»تل �أبيب« م�صاء 8 يونيو/حزير�ن 2016، وخلفت مقتل 4 �إ�صر�ئيليني 

بلدة  وخالد خمامرة من  �ل�صابان حممد  ونفذها  بجروح،   6 واإ�ضابة 

يطا يف ق�صاء �خلليل

2016 من قبل  �أخرى يف فر�ير/�صباط  �أي�صا يف عملية  و��صتخدم 

ثالثة �صباب يف باب �لعمود بالقد�س، و�أ�صفر عن مقتل جمندة و�إ�صابة 

مبدينة  نف�صه  �ل�صهر  يف  �أخ��رى  عملية  �إىل  �إ�صافة  �جلنود،  من  ع��دد 

�لقبيبة قرب من �لقد�س

و�ليوم وبعد 6 �صنو�ت من �حلرب على �لكارلو، �أعاد �ل�صهيد حممود 

�أ�صابيع من عودة  وبعد  �لو�جهة من جديد،  �إىل  �لكارلو  �صالح  كميل 

�أنه مل  ر�أى مر�قبون  �ل�صلطة للتن�صيق �لأمني مع �لحتالل، و�لذي 

يتوقف يوما

�إىل  و�مل��ق��اوم��ة  �ل�صهد�ء  »قباطية«  قلب  م��ن  �لكارلو  يعود  و�ل��ي��وم 

ث��اأر�  �لغ�صب  من  جديدة  ملوجة  بد�ية  �صتكون  فهل  �لأق�صى،  �أب���و�ب 

لالأق�صى و�ملقد�صات!

 بومبيو: ندعو الجانبين اإلسرائيلي واللبناني لمواصلة المحادثات بشأن ترسيم الحدود

من قباطية إلى القدس .. سالح »الكارلو« عاد من جديد بيد الفتى كميل

االربعاء   23/ 12 / 2020
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

القلق  ال��ث��اث��اء،  اإ�سبانية،  �سحفية  تقارير  اأث���ارت 

ري��ال  ق��ائ��د  رام��و���س،  �سريجيو  امل��داف��ع  ب�����س��اأن م�سري 

مع  رامو�س،  عقد  وينتهي  امللكي.  النادي  مع  مدريد، 

ال���ري���ال، ال�����س��ي��ف امل��ق��ب��ل، ل��ك��ن ه��ن��اك اخ��ت��اف��ات بني 

اجلديد.  العقد  �سروط  ب�ساأن  امللكي  والنادي  الاعب 

يوجد  اإنه ال  االإ�سباين،  »ال�سريجنيتو«  برنامج  وق��ال 

اأي تطور اإيجابي داخل الريال حتى االآن ب�ساأن جتديد 

عقد رامو�س. واأ�سار الربنامج االإ�سباين اإىل اأن امل�سافة 

مدريد،  ري��ال  رئي�س  برييز،  وفلورنتينو  رامو�س  بني 

الطرفني  بني  الو�سع  كان  مثلما  اأخ��رى،  مرة  ات�سعت 

االإ�سبانية،  التقارير  من  العديد  كانت  اأ�سهر.   7 قبل 

يعود  امللكي  وال��ن��ادي  رام��و���س  ب��ني  اخل���اف  قالت اإن 

على  امل��ريجن��ي  ي�سر  حيث  اجل��دي��د؛  العقد  م��دة  اإىل 

التجديد لعام واحد، بينما يطلب الاعب عامني على 

االأقل.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

الخالف يتسع بين راموس والريال 

عمان يحسم لقب الدوري النسوي الكروي 

االمير علي مسيرة من العطاء  

مدرب االهلي يوجه الفريق عن بعد 

االنباط - عمان 

�سمن فريق عمان التتويج بلقب بطولة الدوري 

الن�سوي لكرة القدم بعد ان اختتمت  على ملعب 

مناف�سات  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة  ال��ب��ول��و 

اأن  بعد  ال�����دوري.  م��ن  ع�سرة  الثانية  اجل��ول��ة 

وا�سل �سل�سلة انت�ساراته، بفوزه على القاد�سية 

فوز  مباريات اجلولة عن  بقية  واأ�سفرت   .0-3

واال�ستقال   ،0-12 االأهلي  على  االأردن  �سباب 

ورف���ع عمان  م��ق��اب��ل  دون  ب��ه��دف  الن�سر  ع��ل��ى 

ر�سيده اإىل 30 نقطة موؤمناً �سدارة الرتتيب، 

وب���ف���ارق خ��م�����س ن��ق��اط ع���ن اأق�����رب م��ط��اردي��ه 

�سباب االأردن ال���ذي بقي ل��ه م��ب��اراة واح���دة يف 

باللقب،  التتويج  بالتايل  لي�سمن  البطولة، 

ب� 19،  فيما حافظ القاد�سية على مركزه ثالثاً 

 ،4 االأه��ل��ي   ،9 االأرثوذك�سي   ،18 اال�ستقال  ثم 

الن�سر بنقطة واحدة. وتقام مناف�سات اجلولة 

ال�سبت املقبل  ي��وم  قبل االأخ���رية من البطولة 

26 اجلاري، حيث يواجه الن�سر نظريه االأهلي، 

واالأرث��وذك�����س��ي  اال�ستقال  م��ع  ع��م��ان  ويلتقي 

ال��ق��اد���س��ي��ة، فيما ت�سهد اجل��ول��ة االأخ���رية  م��ع 

ي��وم اخلمي�س 31 اجل���اري، م��ب��اراة الن�سر مع 

اال���س��ت��ق��ال،  م���ع  االأردن  و���س��ب��اب  ال��ق��اد���س��ي��ة، 

واأخرياً عمان مع االأرثوذك�سي.

االنباط - عمان 

ي�سادف اليوم االأرب��ع��اء عيد مياد �سمو 

االأم��ري علي بن احل�سني.فقد ولد �سموه يف 

الثالث والع�سرين من �سهر كانون االأول عام 

1975، ل�ساحبي اجلالة املغفور لهما امللك 

ثراهما. اهلل  طيب  علياء  وامل��ل��ك��ة   احل�سني 

بداأ �سموه درا�سته االبتدائية يف الكلية العلمية 

االإ�سامية يف عمان وتابعها يف اململكة املتحدة 

والواليات املتحدة، حيث تخرج من مدر�سة 

العام  يف  كونيتيكت  والي���ة  يف  �سالي�سبوري 

1993، ومتيز �سموه يف ريا�سة امل�سارعة.ويف 

علي من�سب  االأم���ري  �سمو  ت�سلم   1999 ع��ام 

رئي�س االحتاد االأردين لكرة القدم، وجنح يف 

بنهائيات  للم�ساركة  االأردين  املنتخب  قيادة 

وو���س��ول   ،2007 ع���ام  لل�سباب  ال��ع��امل  ك��اأ���س 

ال��ن��ه��ائ��ي من  ال����دور  اإىل  ال��وط��ن��ي  املنتخب 

مرة  الأول   2012 ع��ام  العامل  كاأ�س  ت�سفيات 

يف ت��اري��خ ك���رة ال��ق��دم االأردن���ي���ة على الرغم 

املنتخبات  اج��ت��ازت  كما  التحديات،  ك��ل  م��ن 

االأردن����ي����ة ت�����س��ف��ي��ات ال��ب��ط��والت االآ���س��ي��وي��ة 

الثاث الكربى )منتخبات الرجال، ال�سباب، 

االأم��ري  اإدارة  حت��ت  م���رات.  ع��دة  النا�سئني( 

علي، تقدم منتخب ال�سيدات ب�سكل تدريجي 

على الئحة ت�سنيف املنتخبات ال�سادرة عن 

االحتاد الدويل)فيفا( وتاأهل لنهائيات كاأ�س 

اآ�سيا 2014 كاأول اجناز يحققه منتخب عربي 

على م�ستوى قارة اآ�سيا، وركز �سموه اأي�سا على 

العمرية  الفئات  منتخبات  ن�ساطات  تفعيل 

من  والنا�سئني  لل�سغار  القدم  ك��رة  وتقوية 

خال مراكز االأمري علي املنت�سرة يف اململكة 

اأع��داده��ا  م�ساعفة   2013 ع���ام  �سهد  وال��ت��ي 

وا����س���ت���ق���دام خ�����رباء ل���اإ����س���راف ع��ل��ي��ه��ا اإىل 

واالإداري����ة. الفنية  الوطنية  ال��ك��وادر   جانب 

ويف ع��ام 2014 ت��وج االحت��اد االأردين بجائزة 

اأف�سل احتاد متطور بقارة اآ�سيا، وجاء االإجناز 

ثقة  ع��ل��ى  االأردن  بح�سول  ال��ك��ب��ري  ال��ع��امل��ي 

العامل وفوز امللف االأردين با�ست�سافة نهائيات 

بطولة كاأ�س العامل لل�سيدات حتت 17 �سنة 

عام 2016 حيث تكللت البطولة بنجاح باهر، 

 كما �سي�ست�سيف كاأ�س اآ�سيا لل�سيدات 2019.

وما زالت اإجنازات كرة القدم االأردنية تتواىل 

�سموه حيث متكنت منتخباتنا  ق��ي��ادة  حت��ت 

الوطنية بفئاتها العمرية كافة با ا�ستثناء 

من بلوغ النهائيات االآ�سيوية.ويف عام 2000، 

القدم،  لكرة  اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  �سموه  اأ�س�س 

وع���م���ل ع��ل��ى زي������ادة ع����دد ال������دول االأع�����س��اء 

ال���ق���دم يف املنطقة  وت��وح��ي��د احت������ادات ك���رة 

وال�سيدات  للرجال  دولية  بطوالت  وتنظيم 

والتوا�سل مع االحتادات االإقليمية االأخرى.

ال�ساد�س من �سهر كانون  وانتخب �سموه يف 

ال���ث���اين ع����ام 2011 ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي�����س االحت����اد 

الدويل لكرة القدم )الفيفا( ممثا عن قارة 

اآ�سيا ملدة اأربع �سنوات .

القاهرة - وكاالت 

ع��ق��د ب��ي��ت�����س��و م��و���س��ي��م��اين امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

ك��ون��ف��را���س مع  بالفيديو  اج��ت��م��اع��ا  ل��اأه��ل��ي، 

اللعب  ل��ات��ف��اق على طريقة  امل��ع��اون  ج��ه��ازه 

�سونيديب بطل  تنفيذها �سد  التي يرغب يف 

ال��ن��ي��ج��ر، االأرب���ع���اء، يف ذه���اب دور 32 ب���دوري 

االأبطال.وحر�س اأحمد �سليمان، حملل االأداء 

على ت�سجيل مران الفريق الذي اأقيم كاما، 

واإر�ساله ملو�سيماين املوجود يف القاهرة، حيث 

ل��ل��ت��ع��ايف من  ال��ع��اج��ي  ل��ل��ربت��وك��ول  يخ�سع 

ف���ريو����س ك����ورون����ا. وحت�����دث م��و���س��ي��م��اين مع 

معاونيه كيفن جون�سون املدرب العام، و�سامي 

قم�سان املدرب امل�ساعد، ويانكون مي�سيل مدرب 

واخلططية  ال��ف��ن��ي��ة  اجل���وان���ب  احل���را����س، يف 

وحتديد طريقة اللعب وجميع االأمور املتعلقة 

مب��واج��ه��ة ���س��ون��ي��دي��ب ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الفني. 

ام�����س على  تدريبه اخلتامي  االأه��ل��ي  وخ��ا���س 

م��ل��ع��ب امل���رك���ز ال��ت��ق��ن��ي ال��ت��اب��ع الحت����اد ال��ك��رة 

عن  يبعد  ال��ذي  نيامي،  بالعا�سمة  بالنيجر، 

فندق االإقامة قرابة 30 دقيقة. و�ستتجه بعثة 

دي��وري  اإىل مطار  امل��ب��اراة،  انتهاء  بعد  الفريق 

ه���ام���اين م��ب��ا���س��رة، الإن���ه���اء ك��اف��ة االإج������راءات 

االإدارية اخلا�سة بالعودة للقاهرة .

االنباط - عمان 

ت��ن��ط��ل��ق م�����س��اء ال���ي���وم االأرب����ع����اء م��ن��اف�����س��ات 

املحرتفني  دوري  م��ن  ع�سر  ال��ث��ام��ن  اال���س��ب��وع 

الرابعة  عند  م��ع��ان  م��ع  �سحاب  ال��ي��وم  ويلتقي 

فيما  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  �ستاد  على  م�ساء 

ي�����س��ت�����س��ي��ف احل�����س��ني ن��ظ��ريه ال����وح����دات عند 

احل�سن  �ستاد  على  م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة 

�سحاب  ي�ست�سيف  االوىل  امل���ب���اراة  يف  ب���اإرب���د. 

�سيفه معان ، يف مباراة يطمح فيها الفريقان 

بظروف  �سحاب  ومي��ر  ال��ف��وز.  نغمة  ال�ستعادة 

���س��ع��ب��ة ب��ع��دم��ا ا���س��ت��ق��ر ب��امل��رك��ز ق��ب��ل االأخ����ري 

اأم��ام  ال�سابق  لقاءه  وخ�سر  بر�سيد 14 نقطة، 

بديل  وال  للفوز  اليوم  ي�سعى  ال�سلط 0-1.وهو 

ل��ل��ه��روب م��ن ال��و���س��ع ال�����س��ع��ب احل����ايل ال��ذي 

اأي خ�سارة جديدة  اأن  وي��درك جنومه  به  مير 

�سحاب  وي��اأم��ل  الهبوط.  م��ن  الفريق  �ستقرب 

اأجل التقدم يف الرتتيب واإنعا�س  يف الفوز من 

ح��ظ��وظ��ه يف ال���ب���ق���اء.واخل���ا����س م���ن واق��ع��ه 

ف��اإن معان الذي  املقابل،  ال�سعب احل��ايل .. يف 

ح��ق��ق ت��ع��ادل��ه ال��ع��ا���س��ر، اجل��ول��ة امل��ا���س��ي��ة اأم���ام 

احل�سني اإربد0-0  يف اأم�س احلاجة للفوز اأما 

باجلدول.وي�ستقر  م��وؤث��رة  خ��ط��وة  ال��ت��ق��دم  يف 

بر�سيد 19 نقطة  ال��ت��ا���س��ع  امل���رك���ز  يف  م���ع���ان 

وه�����و ي�����س��ع��ى ج����اه����دا ل���ل���خ���ا����س م����ن ن��غ��م��ة 

ال���ت���ع���ادالت ال���ت���ي و���س��ع��ت اجل���ه���از ال��ف��ن��ي يف 

موقف حمرج مع اجلماهري وهو ي�سعى للفوز 

 ل��ل��ه��روب ب�سكل ك��ب��ري م��ن دوام����ة ال��ه��ب��وط ..

ال���وح���دات �سيفا على  ي��ح��ل  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء  يف 

احل�سني اإربد، على �ستاد احل�سن مبدينة اإربد. 

ولن تكون املواجهة �سهلة على الوحدات، يف ظل 

امتاك مناف�سه عنا�سر جيدة، لذلك �سيتعامل 

على  ال�سديد  حر�سه  ب��ح��ذر.رغ��م  امل��ب��اراة  م��ع 

ال�سدارة   وموا�سلة  الثاثة  بالنقاط  ال��ع��ودة 

ال���6  ال��ن��ق��اط  وف���ارق  نقطة(   41( ميلك  حيث 

بينه واجلزيرة، خ�سية التعرث الذي قد يقل�س 

فاإن  ب��دوره  اللقب.  االق���رتاب من  حظوظه يف 

بعد  جماهريه  مل�ساحلة  ي�سعى  اإرب���د  احل�سني 

ت��راج��ع ن��ت��ائ��ج��ه، واآخ���ره���ا ال��ت��ع��ادل م��ع معان 

�سلبيا. ويحتل احل�سني اإربد املركز الرابع )24 

ن��ق��ط��ة( وب���ات م��ه��ددا يف ح���ال ت��ع��رثه جم���ددا.

لوقف  االر���س  ميزة  ي�ستثمر  ان  وه��و حري�س 

ان��ت�����س��ارات م��ن��اف�����س��ة وال���ت���ق���دم خ��ط��وة ج��ي��دة 

 ن��ح��و امل���ق���دم���ة ال���ت���ي اب��ت��ع��د ع��ن��ه��ا م����وؤخ����را ..

ي�ست�سيف  حيث  اخلمي�س،  املباريات  وتتوا�سل 

�سباب االأردن نظريه الرمثا عند الرابعة م�ساء 

على �ستاد امللك عبداهلل الثاين، فيما يحت�سن 

�سباب  مع  الفي�سلي  لقاء  ال��دويل  عمان  �ستاد 

م�ساء.وتختتم  والن�سف  ال�ساد�سة  عند  العقبة 

فيلتقي اجلزيرة  اجل��اري،   25 اجلولة اجلمعة 

مع ال�سلط عند الرابعة م�ساء على �ستاد عمان 

الدويل، فيما ي�سهد �ستاد احل�سن لقاء ال�سريح 

مع االأهلي عند ال�ساد�سة والن�سف م�ساء.

باري�س - وكاالت 

ك�سف البولندي روبرت ليفاندوف�سكي، 

التي  امل��ك��ان��ة  ع��ن  م��ي��ون��خ،  ب��اي��رن  مهاجم 

ي�����س��ع��ه��ا ل��ن��ف�����س��ه، م���ق���ارن���ة ب��ال��ربت��غ��ايل 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون�����ال�����دو )ي���وف���ن���ت���و����س(، 

)بر�سلونة(.  مي�سي  ليونيل  واالأرجنتيني 

ومي�سي  رون��ال��دو  على  ت��ف��وق  ليفا  وك���ان 

املقدمة  االأف�سل  جائزة  وح�سد  موؤخًرا، 

“فيفا«.  القدم  لكرة  الدويل  من االحتاد 

و����س���رح ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي، يف ح�����واره مع 

جم��ل��ة »ف���ران�������س ف���وت���ب���ول« ال��ف��رن�����س��ي��ة: 

اإن���ه على  ع��ام��ني  ق��ب��ل  ج��ري��زم��ان  “قال 
نف�س طاولة مي�سي ورونالدو.. واأنت اأين 

يجل�سان  ورون��ال��دو  نف�سك؟ مي�سي  ترى 

القدم،  ك��رة  قمة  يف  الطاولة،  نف�س  على 

اأي  ل��ف��رتة طويلة ج���ًدا، ول��ه��ذا ال ي��وج��د 

واأ�ساف: “اأما  ع��ل��ي��ه��م��ا«.  ي��ت��ف��وق  الع���ب 

ب�����س��اأن االإج����اب����ة ع��ل��ى ال�������س���وؤال، ك��ن��ت ال 

لكن  بجانبهما،  نف�سي  تخيل  اأ�ستطيع 

االأرقام  العام وحتى  الأرقامي هذا  نظرت 

ال�����ساب��ق��ة، اأع��ت��ق��د اأن��ن��ي ج��ي��د ج����ًدا من 

وبعد  امل�سجلة،  واالأه�����داف  االأداء  ح��ي��ث 

نف�س  ع��ل��ى  اجل��ل��و���س  اأف�����س��ل يف  ك��ن��ت  اأن 

اأن��ن��ي  اأع��ت��ق��د  ورون���ال���دو،  ط��اول��ة مي�سي 

الطعام  لتناول  االآن  دعوتهما  اأ�ستطيع 

ع���ل���ى ط���اول���ت���ي )ي�������س���ح���ك(«. وت���اب���ع: 

ال�����اع�����ب�����ون ال�����ذي�����ن ج����ع����ل����وك حت���ل���م؟ 

االأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن اأع���ج���ب���ت ب���ه���م ه��م 

األ��ي�����س��ان��درو دل ب��ي��ريو وت��ي��ريي ه��ري، 

يلعب  راأيته  الذي  باجيو،  روبرتو  وحتى 

باالإ�سافة  عندما كنت �سغرًيا جًدا، لكن 

م��ا جعلني  ال��ك��ب��رية،  االأ���س��م��اء  ه���ذه  اإىل 

اأح���ل���م ه���و امل���اع���ب ال��ك��ب��رية واالأج������واء 

اإىل  املا�سي  يف  “االنتقال  واأمت:  ه��ن��اك« 

الثاين  بعد مو�سمي  يونايتد؟  مان�س�سرت 

يف دورمت������ون������د، اأج����ري����ت حم����ادث����ة م��ع 

�سمي،  واأراد  فريج�سون،  األيك�س  ال�سري 

لكن  للموافقة،  وم�ستعًدا  مهتًما  وكنت 

مل  وذل���ك  برحيلي،  ي�سمح  مل  ب��ورو���س��ي��ا 

يزعجني الأن االأمور كانت ت�سري على ما 

يرام مع الفريق«.

االنباط - عمان 

ت���ت���وا����س���ل م�������س���اء ال����ي����وم االرب����ع����اء 

دوري  م��ن  الثامنة  اجل��ول��ة  مناف�سات 

ع��ن��د  ي��ل��ت��ق��ي  ح���ي���ث  االأوىل  ال����درج����ة 

مع  ال�����س��رح��ان  م��ن  ك��ل  ع�سرا  الثانية 

ال���ك���رم���ل ع��ل��ى ���س��ت��اد االأم�����ري حم��م��د، 

ملعب  على  الرمثا  احت��اد  مع  والعربي 

االأم������ري ه���ا����س���م، ف��ي��م��ا ���س��ي��ع��ود ���س��ت��اد 

االأمري حممد ليحت�سن عند ال�ساد�سة 

ال��ريم��وك. م��ع  ال���دواء  دار  لقاء  م�ساء 

اجل��اري   24 اخلمي�س  اجلولة  وتختتم 

البقعة  م��ع  بلعما  يجمع  وح��ي��د  بلقاء 

�ستاد  على  ع�سرا  الثانية  عند  وي��ق��ام 

را����س  ذات  حم��م��د.وي��ت�����س��در  االأم������ري 

ثم  نقطة،   16 بر�سيد  ال��ف��رق  ترتيب 

 ،13 ث��م اجل��ل��ي��ل   ،14 ب  ث��ان��ي��اً  ال��ب��ق��ع��ة 

الطرة، وبلعما، و واحتاد الرمثا 12، دار 

الدواء 10، مغري ال�سرحان، وكفر�سوم، 

 ،7 8، ال�����س��رح��ان وال��ريم��وك  وال��ع��رب��ي 

باملركز  ح�سن  بني  ومن�سية   ،4 الكرمل 

االأخري دون نقاط.

الوحدات لمواصلة االنتصارات وسحاب لتجنب الخطر 

ليفاندوفيسكي يدعو ميسي ورونالدو 

تواصل منافسات دوري االولى 

مرعي واللحام يبدأن رحلة العالج 
االنباط - عمان 

و�سل يوم ام�س مدافع الفي�سلي براء مرعي والعب الرمثا م�سعب اللحام، 

الاعبان  وتعر�س  عاجهما.  ال�ستكمال  ال��دوح��ة  القطرية  العا�سمة  اإىل 

لاإ�سابة خال م�ساركتهما مع فريقيهما يف بطولة دوري املحرتفني مما 

احلايل.و�سيخ�سع  املو�سم  نهاية  حتى  املاعب  عن  االبتعاد  عليهما  فر�س 

والتاأهيل  العاج  فرتة  خال  الازمة  الطبية  للفحو�سات  واللحام  مرعي 

اأما يف عودتهما اإىل املاعب مع انطاق املو�سم الكروي اجلديد.
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 كاسياس مع مدريد من جديد 

ميالن في مواجهة صعبة امام التسيو 

ليفربول يؤكد تمسكه بالنجم صالح 

فيدرر معشوق جماهير التنس 

مدريد - وكاالت 

الثالثاء، عن  ريال مدريد،  نادي  اعلن 

التاريخي  احل��ار���س  كا�سيا�س،  اإيكر  ع��ودة 

ل��ل��م��رجن��ي، م���ن اأج����ل ت����ويل م��ن�����س��ب يف 

النادي امللكي. وقال ريال مدريد، يف بيان 

ر�سمي: “نعلن عن ان�سمام اإيكر كا�سيا�س 

للمدير  ن��ائ��ب��ا  ليعمل  م��دري��د،  ري���ال  اإىل 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة ال���ن���ادي«. واأ����س���اف: 

م��دري��د،  ري���ال  اأ���س��اط��ر  اأح���د  “كا�سيا�س 
وميثل قيم نادينا واأف�سل حار�س مرمى يف 

تاريخنا«. وتابع: “فاز كا�سيا�س ب� 19 لقبا 

قمي�سنا:  ع��ن  فيها  داف��ع  عاما   25 خ��الل 

اأوروب��ا، ومثلها يف  اأبطال  ب��دوري  األقاب   3

ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة، وب��ط��ول��ت��ي �سوبر 

اأوروب����ي، و5 ب��ط��ولت ل��ل��دوري الإ���س��ب��اين، 

�سوبر  ك��وؤو���س  و4  امل��ل��ك،  ك��اأ���س  يف  ولقبني 

ت��وج  ال���رت���غ���ال،  “ويف  واأمت:  اإ���س��ب��ان��ي��ة«. 

كا�سيا�س مع بورتو، بلقب الدوري مرتني، 

ومرة واحدة للكاأ�س وال�سوبر الرتغايل«.

روما - وكاالت 

يتطلع م��ي��الن اإىل احل��ف��اظ ع��ل��ى م��وق��ع��ه يف 

���س��دارة ال����دوري الإي��ط��ايل م��ع نهاية ع��ام 2020، 

لكنه يواجه مهمة �سعبة على ملعبه عندما يلتقي 

من   14 امل��رح��ل��ة  �سمن  الأرب���ع���اء،  م�����س��اء  لت�سيو 

امل�سابقة، كما يواجه اأق��رب مناف�سيه اإن��ر ميالن 

على  �سيفا  ي��ح��ل  ع��ن��دم��ا  �سهلة  ت��ب��دو  ل  م��ه��م��ة 

ميالن  نف�سه.ويت�سدر  اليوم  يف  فرونا  هيال�س 

الدوري بر�سيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة اأمام 

اإنر ميالن، حيث تبدو مالمح املناف�سة خمتلفة 

هذا املو�سم بعد اأع��وام من هيمنة يوفنتو�س على 

امل�سابقة. ويحتل يوفنتو�س، املتوج باللقب يف املوا�سم 

ال���دوري  ب��ج��دول  الثالث  امل��رك��ز  املا�سية،  الت�سعة 

بفارق اأربع نقاط خلف ميالن، لكنه ل يزال ياأمل 

التتويج  م���رات  ع��دد  يف  القيا�سي  رقمه  تعزيز  يف 

باللقب يف موا�سم متتالية.ويخو�س لت�سيو مباراة 

اليوم الربعاء اأم��ام م�سيفه ميالن، بعد اأن حقق 

انت�سارا مقنعا اأمام نابويل 2 / �سفر م�ساء الأحد، 

احلذاء  بجائزة  املتوج  اإميوبيلي،  �سرو  عاد  حيث 

الذهبي اإثر فوزه بلقب هداف ال��دوري الإيطايل 

يف املو�سم املا�سي، للتاألق من جديد و�سجل الهدف 

يف  الفريق  و�ساعد  اأم�س  مباراة  يف  للفريق  الأول 

واح��دة  نقطة  ب��ف��ارق  الثامن  امل��رك��ز  اإىل  ال�سعود 

اأم��ا ميالن، فيفتقد جهود  اأم��ام هيال�س فرونا. 

ال��ذي  اإبراهيموفيت�س،  زلت���ان  ال�سويدي  النجم 

�سارك  مباريات  �ست  خ��الل  اأه���داف  ع�سرة  �سجل 

ال����دوري، ب�سبب الإ���س��اب��ة، ورمب���ا يفتقد  فيها يف 

املدافع  جهود  اأي�سا  بيويل  �ستيفان  الفني  املدير 

اأن يغيب  املوؤكد  املحنك �سيمون كاير، بينما من 

لعب خط الو�سط فرانك كي�سي ب�سبب الإيقاف.

ومع ذلك، قال بيويل اإن الفريق يكثف تركيزه على 

اإنهاء عام 2020 وهو يف �سدارة الدوري الإيطايل. 

واأ�ساف بيويل: “لدينا هدف حددناه يف الفريق، 

اأم��ام لت�سيو«. اإليه عر املباراة  اأن ن�سل   وميكننا 

ال���دوري  يف  ال��ت��اأه��ل  اإىل  �سي�ساف  “هذا  وت��اب��ع: 

الأوروب�������������ي ل������������الأدوار الإق�������س���ائ���ي���ة، و����س���ن���ك���ون 

اإي��ج��اب��ي��ا ل��ل��غ��اي��ة، لكن  ب��ذل��ك ق��د اختتمنا ع��ام��ا 

م����ا زال������ت اأم���ام���ن���ا م����ب����اراة ���س��ع��ب��ة، رمب�����ا ت��ك��ون 

ال��الع��ب��ني حم����دودة، لكننا  امل��ت��اح��ة م��ن  خياراتنا 

 ن��ح��ظ��ى ب��ال��ع��ق��ل��ي��ة وال�����س��خ�����س��ي��ة ال���الزم���ت���ني«.

اأم��ا اإن��ر ميالن، الأك��ر ت�سجيال ل��الأه��داف بني 

ال��ذي  ف��رون��ا  ف�سيواجه هيال�س  ال�����دوري،  ف��رق 

ي�سم ثاين اأق��وى خد دف��اع يف ال��دوري الإيطايل، 

حيث اهتزت �سباك الفريق ب�� 12 هدفا فقط، بفارق 

هدفني اأك��ر من يوفنتو�س. و�سجل اإن��ر ميالن 

اإجمايل 32 هدفا لكن مهمته ل تبدو �سهلة اأمام 

هيال�س ف��رون��ا ال��ذي ق��دم ع��رو���س مذهلة اأم��ام 

الفرق الكبرة هذا املو�سم. وخ�سر هيال�س فرونا 

اأمام �سامبدوريا كما مل يقدم الأداء املاأمول خالل 

املباراة التي تعادل فيها مع فيورنتينا 1 / 1 اأم�س 

الأول ال�سبت، لكنه تغلب يف وقت �سابق على فرق 

روم���ا واأت��الن��ت��ا ولت�����س��ي��و وت��ع��ادل م��ع يوفنتو�س 

وم���ي���الن. وق����ال اأن��ط��ون��ي��و ك��ون��ت��ي امل���دي���ر الفني 

الآن،  الأم����ل  نفقد  اأن  ن��ري��د  “ل  م��ي��الن:  لإن���ر 

واإمنا نحتاج اإىل ال�ستعداد ب�سجاعة للمباراة اأمام 

فرونا، رغم اأنه مل يكن متاحا اأمامنا �سوى جل�سة 

“بعدها  امل��ب��اراة«. واأ���س��اف:  تدريبية واح���دة قبل 

ناأمل يف ا�ستعادة الطاقة �سيئا ما خالل احتفالت 

يتوقفوا، خا�سة يف  لأن لعبينا مل  الكر�سيما�س، 

املنتخبات«.وتتوقف  مع  الدولية  اللتزامات  ظل 

مناف�سات كرة القدم الإيطالية ملدة ع�سرة اأيام على 

اأن ت�ستاأنف يف الثالث من كانون ثان/يناير، بينما 

يحظى فريقا كروتوين وبارما بيوم راحة اإ�سايف. 

املركز  روم��ا �ساحب  لقاء  الأرب��ع��اء  م�ساء  وي�سهد 

ا�ستعادة  اإىل  روم��ا  و�سي�سعى  كالياري،  مع  الرابع 

توازنه بعد الهزمية الثقيلة اأم��ام اأتالنتا 1 / 4 . 

املركز اخلام�س مع  نابويل �ساحب  يلتقي  كذلك 

ت��وري��ن��و، وب��ول��ون��ي��ا م��ع اأت��الن��ت��ا و���س��ام��ب��دوري��ا مع 

مع  و�سبيزيا  بينفينتو  م��ع  واأودي��ن��ي��زي  �سا�سولو 

جنوى.

لندن - وكاالت 

جنمه  ب��ي��ع  م��وق��ف��ه  ل��ي��ف��رب��ول  ح�سم نادي 

املزاعم  ظ��ل  يف  املقبل،  ال�سيف  ���س��الح،  حممد 

ال���ت���ي اأث������رت ب�������س���اأن ���س��ع��ور ال������دويل امل�����س��ري 

ب�”ال�سيق” مع حامل لقب الدوري الإجنليزي، 

النجم  بح�سب تقارير �سحفية بريطانية. كان 

خالل  اأك���د  اأب��وت��ري��ك��ة،  حممد  املعتزل  امل�سري 

ت�����س��ري��ح��ات اإع���الم���ي���ة ل���ه م����وؤخ����ًرا اأن ه���داف 

ليفربول ي�سعر بال�ستياء والغ�سب من النادي 

اأحد  يعتر  ال��ذي  اأبوتريكة،  وزع��م  الإجنليزي. 

“ليفربول يفكر يف  اأن  اأ���س��دق��اء ���س��الح،  اأق���رب 

املقابل،  اقت�سادية”. يف  لأغ��را���س  ���س��الح  بيع 

ح�ساباته  على  له  �سورة  عاًما،   28 �سالح،  ن�سر 

اخلا�سة مبواقع التوا�سل الجتماعي الإثنني، 

�سن«  »ذا  �سحيفة  واأ���س��ارت  م�سرقة.  بابت�سامة 

الريطانية اإىل اأن الأملاين يورجن كلوب، مدرب 

ليفربول واإدارة النادي �سعداء للغاية بامل�ستوى 

اإىل  م�سرة  الفريق،  مع  �سالح  ملحمد  الالفت 

ال�ستغناء  يف  ل��دي��ه��م  تفكر  اأي  ي��وج��د  ل  اأن���ه 

ال��ذي يربع  عنه.وي�ستمر عقد حممد �سالح، 

الإجنليزي  ال���دوري  ه��دايف  ���س��دارة  حالًيا على 

ب�13 هدفا، بفارق هدفني اأمام اأقرب مالحقيه، 

حتى نهاية يونيو/حزيران 2023. واأث��ار �سالح 

التكهنات ب�ساأن اإمكانية رحيله عن قلعة “اآنفيلد 

رود” خ���الل ح���وار م��ط��ول اأج�����راه م���وؤخ���ًرا مع 

�سحيفة “�آ�س” الإ�سبانية؛ حيث فتح الباب اأمام 

اإمكانية ان�سمامه لأي من فريقي ريال مدريد، 

وبر�سلونة الإ�سبانيني م�ستقباًل. كان اأبوتريكة، 

ب�سالح بخ�سو�س و�سعه يف  “ات�سلت  ق��ال  قد 

ليفربول وهو م�ستاء، لكن ذلك لن يوؤثر اأبًدا على 

اأدائه على اأر�س امللعب«. وتابع “اأعلم اأن �سالح 

لي�س �سعيًدا يف ليفربول، فقد اأخرين باأ�سباب 

عدم �سعادته، لكنها اأ�سرار، ول ميكنني التحدث 

عنها علًنا”. واأ�ساف جنم الأهلي امل�سري ال�سابق 

اأنه مل  اأغ�سبت �سالح هو  “اأحد الأ�سباب التي 
الدمناركي  ميتييالند  �سد  للفريق  قائًدا  يكن 

ب��دوري اأبطال اأوروب���ا«. وق��رر كلوب، منح �سارة 

قيادة الفريق اإىل ترينت األيك�سندر اأرنولد بدًل 

الدمناركي  الفريق  مواجهة  خ��الل  �سالح  من 

يف وق��ت �سابق م��ن ال�سهر احل���ايل. واأف����ادت »ذا 

�سن« باأنه مع ا�ستقرار عائلة �سالح يف ليفربول، 

فمن غر املرجح اأن جتر تلك الواقعة الالعب 

امل�سري على ال�سعي لالنتقال لناد اآخر.

رو�سيا - وكاالت 

ج��وائ��ز   ، التن�س  احت���اد حم���ريف  اأع��ل��ن 

الأف�����س��ل ل��ل��ع��ام احل����ايل، ال��ت��ي غ���اب عنها 

ن��وف��اك  ال�����س��رب��ي  ع��امل��ي��ا،  الأول  امل�����س��ن��ف 

التن�س،  اأ���س��ط��ورة  وح�����س��د  دي��وك��وف��ي��ت�����س. 

مع�سوق  جائزة  فيدرر،  روجر  ال�سوي�سري 

ف���از  ب���ع���دم���ا   ،2020 ل�������س���ن���ة  اجل����م����اه����ر 

ورغ��م  الحت����اد.  اأج����راه  ال���ذي  بالت�سويت 

7 مباريات،  �سوى يف  ي�سارك  اأن فيدرر مل 

اخ��ت��ارت��ه  اجل��م��اه��ر  اأن  اإل  امل��و���س��م،  ه���ذا 

ل���ي���ف���وز ب���ه���ذه اجل�����ائ�����زة، ال���ت���ي ح�����س��ده��ا 

18 �سنة امل��ا���س��ي��ة. وق���ال ف��ي��درر،  خ��الل ال����

“اأود  مب��ن��ا���س��ب��ة ح�����س��ول��ه ع��ل��ى اجل���ائ���زة: 

يل،  ���س��وت  م��ن  جلميع  بال�سكر  اأت��ق��دم  اأن 

وهذا دليل على اإميانهم بقدراتي.. اأتدرب 

للمالعب،  ق��ري��ب��ا  اأع���ود  اأن  واأمت��ن��ى  ب��ج��د 

من  ل��روؤي��ت��ك��م  الأم����ور،  تتح�سن  اأن  واآم���ل 

رفائيل  الإ�سباين،  النجم  وح�سل  جديد«. 

للروح  اإدب���رج  �ستيفان  ج��ائ��زة  على  ن���ادال، 

منا�سبات   3 يف  ح�سدها  التي  الريا�سية، 

����ن����ح ب����ن����اًء ع���ل���ى اح���راف���ي���ة  ����س���اب���ق���ة، ومتمُ

الالعبني  م��ع  تعامله  وط��ري��ق��ة  ال��الع��ب، 

اأندريه  الرو�سي  وفاز  واجلمهور.  واحلكام 

23 ع���ام���ا، ب��ج��ائ��زة  روب���ل���ي���ف، ���س��اح��ب ال������

اأف�سل لعب يف العام، بعد نتائجه املميزة، 

ح��ي��ث اأن���ه���ى امل���و����س���م وه����و يف ال��ت�����س��ن��ي��ف 

عامليا. الثامن 

الريا�ض - وكاالت 

جوميز،  بافيتيمبي  الفرن�سي  اأ�سبح 

م���ه���اج���م ال����ه����الل، ال����ه����داف ال��ت��اري��خ��ي 

خمتلف  يف  ال�����س��ع��ودي،  للفريق  الأج��ن��ب��ي 

ت�سجيل  م��ن  جوميز  ومت��ك��ن  امل�����س��اب��ق��ات. 

ه���دف ال��ت��ق��دم ل��ل��زع��ي��م اأم�����ام ال��ق��اد���س��ي��ة 

 م�������س���اء الإث����ن����ني ب�����ال�����دوري ال�������س���ع���ودي.

ه��دف��ا   82 ال���ه���الل  م���ع  ج��وم��ي��ز   و�سجل 

كارلو�س  الرازيلي  ليتخطى  الآن،  حتى 

ال�������س���اب���ق،  ال�����ه�����الل  لع�������ب  اإدواردو، 

���س��ب��اب  ن�������ادي  اإىل  م������وؤخ������راً  وامل���ن���ت���ق���ل 

81 ه��دف��ا.  الأه���ل���ي دب����ي، وال�����ذي ���س��ج��ل 

33 ع���ام���ا، قد  وك����ان غ��وم��ي��ز ���س��اح��ب ال���� 

ق��ادم��اً   ،2018 ع��ام  ال��ه��الل يف  ان�����س��م اىل 

 م�����ن ن�������ادي ج���ال���ط���ة ������س�����راي ال����رك����ي.

�سوي�رسا - وكاالت 

ق�����ال الحت�������اد ال�������دويل ل���ك���رة ال���ق���دم 

)الفيفا( الثالثاء اإنه قدم �سكوى جنائية 

ب��داع��ي وج��ود  زي��وري��خ  ال��ع��ام يف  للمدعي 

م�����س��روع  يف  الإدارة”  “�سوء  ع��ل��ى  دل��ي��ل 

ال�سابق  امل��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س  ط��رح��ه  متحف 

ال�سكوى  اأن  الفيفا  واأ�ساف  بالتر.  �سيب 

الفيفا  لرئي�س  املبا�سر  التورط  “حتدد 
يف  اآخرين”  اأ�سخا�س  مع  بالتر  ال�سابق 

زي��وري��خ.  يف  متحف  ت�سييد  على  الت��ف��اق 

ب���الت���ر  حم����ام����ي  اإرين  ل����وري����ن����ز  وق�������ال 

وم��رف��و���س��ة  ل��ه��ا  اأ���س��ا���س  ل  “التهامات 
ب�سدة«.

فيينا -وكاالت 

بايرن ميونخ،  األبا، لعب  دافيد  اختر 

من  ال�سابعة،  للمرة  النم�سا  يف  العام  لعب 

النم�سا.  بوند�سليجا  اأن��دي��ة  م��درب��ي  ق��ب��ل 

وي��ع��د األب���ا )28 ع��ام��ا(، ال���ذي اأ���س��ب��ح اأح��د 

ال���رك���ائ���ز الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ل��ف��ري��ق ال���ب���اف���اري 

يف  اإ�سراكه  مت  حيث  م��راك��زه،  تعدد  بف�سل 

م��رك��ز امل���داف���ع وال��ظ��ه��ر الأي�����س��ر ولع���ب 

اأكر لعب من�ساوي ح�سول على  الو�سط، 

املركز  �ساحب  على  متفوقا  اجل��ائ��زة،  ه��ذه 

مرات.  بثالث  فا�ستيك  اإيفيكا  وهو  الثاين 

اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  الالعب  وق��ال 

“اإنه �سرف  )APA( التي تهدي اجلائزة 

ك��ب��ر. اأن���ا مم��ن ل��ل��غ��اي��ة ل��ه��ذا ال��ت��ك��رمي«. 

عقده  ينتهي  -ال���ذي  ال��الع��ب  ي��رغ��ب  ومل 

املقبل- يف  ال�سيف  البافاري يف  الفريق  مع 

اإمكانية جتديد  باأية تفا�سيل حول  الإدلء 

عقده واكتفى بقول اإنه �سعيد للغاية بكونه 

جزء من هذا الفريق واأنه حقق معه اأهدافا 

األب���ا  اأن  ك���ان ي��رغ��ب يف حت��ق��ي��ق��ه��ا. ي��ذك��ر 

البايرن بطولة  املا�سي مع  املو�سم  حقق يف 

الدوري وكاأ�س اأملانيا وكاأ�س ال�سوبر الأملاين 

الأوروب��ي. ال�سوبر  وكاأ�س  الأبطال  ودوري 

ميونخ  بايرن  مع  الالعب  فاز  عام  وب�سكل 

م���رة  لأول  ����س���ف���وف���ه  يف  �����س����ارك  -ال��������ذي 

الأب���ط���ال  ل����دوري  ب��ب��ط��ول��ت��ني   -2008 ع���ام 

وب��ط��ول��ت��ني ل��ك��اأ���س ال�����س��وب��ر الأوروب������ي و9 

بطولت للدوري الأملاين و6 بطولت لكاأ�س 

اأملانيا، من بني األقاب اأخرى.

جوميز هداف الهالل التاريخي 

شكوى جديدة ضد بالتر 

أالبا النجم االفضل في النمسا 
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دبي-االنباط

ت��ّرع��ت الن��د روڤ��ر ب�سيارتي الن��د روڤ��ر 

ديفندر جديدتني لالحتاد الدويل لل�صليب 

اأكرب   ،)IFRC( الأحمر  والهالل  الأحمر 

العامل، ومت تقدميها  اإن�صاين يف  �صبكة عمل 

ملقّر الحتاد يف دبي. 

و����ص���ت���دع���م ����ص���ي���ارت���ا دي����ف����ن����در ع��م��ل��ي��ات 

والهالل  الأحمر  لل�صليب  ال��دويل  االحت��اد 

امل�صبوقة  غ��ر  امل�����ص��ت��وي��ات  ظ��ل  الأح���م���ر، يف 

احل��ايل،  الوقت  يف  الإن�صانية  احل��اج��ات  من 

ديفندر  �صيارتي  م��ن  واح��دة  اإر���ص��ال  و�صيتم 

حيث  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  اإىل 

���ص��ت��ت��ي��ح مل��ت��ط��وع��ي ال�����ص��ل��ي��ب الأح���م���ر دع��م 

املجتمعات النائية يف مواجهة خطر فرو�س 

�صيارة  اأم��ا  »اإي��ب��ول«.  وف��رو���س   »19 »كوفيد 

اأج��ل  م��ن  دب��ي  يف  ف�صتبقى  الأخ���رى  ديفندر 

الخ��ت��ب��ارات ال��ق��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى ك��ث��ب��ات ال��رم��ال 

وطريق جبل جي�س. 

ل�صراكة  ا�صتمراراً  اجلديد  التربع  وياأتي 

لن���د روڤ���ر ال��ط��وي��ل��ة م��ع االحت����اد ال���دويل 

حيث  الأح��م��ر،  وال��ه��الل  الأح��م��ر  لل�صليب 

 ،1954 يعمل الطرفان مع بع�صهما منذ عام 

اأكرث من مليون �صخ�س حول  اإىل  وي�صالن 

للكوارث  التجهز  على  مل�صاعدتهم  ال��ع��امل، 

وال���ت���اأق���ل���م م��ع��ه��ا وال���ت���ع���ايف م��ن��ه��ا، و���ص��م��ل��ت 

تقدمي  ال��ط��رف��ني  ب��ني  ال�صابقة  ال��ت��ع��اون��ات 

اخلا�صة  الإن��ق��اذ  وق��درات  للجاهزية  الدعم 

ب����ال����زلزل يف اأري������اف امل��ك�����ص��ي��ك، وال��ت��م��وي��ل 

الطارئ خلدمات املياه والتعقيم يف اأوغندا. 

وق�����ال ب���رو����س روب���رت�������ص���ون، م���دي���ر ع��ام 

»جاكوار لند روڤر« ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأف��ري��ق��ي��ا: »جن���اح ال�����ص��راك��ة ب��ني لن���د روڤ��ر 

اأ���ص��ا���ٍس متني  ال���دويل مبني ع��ل��ى  والحت����اد 

اإح�صا�ٍس  على  والأه���م  امل�صرتكة،  القيم  من 

يجمعنا  املجتمعات.  جتاه  بامل�صوؤولية  متناٍه 

التي نقدم  بالب�صر واملجتمعات  اهتمامنا  هو 

يف  امل�����ص��ارك��ة  على  �صجعنا  م��ا  ل��ه��ا،  خدماتنا 

م�����ص��اع��دة ال��ب�����ص��ر امل��ع��ر���ص��ني ل��ل��خ��ط��ر، كي 

يتغلبوا على امل�صاعب التي يواجهونها«. 

ومن جانبه قال ح�صام ال�صرقاوي، املدير 

الأحمر  لل�صليب  الدويل  لالحتاد  الإقليمي 

الأو�صط و�صمال  ال�صرق  والهالل الأحمر يف 

اإط��الق  عند  روڤ���ر  لن��د  »دعمتنا  اأف��ري��ق��ي��ا: 

ل���ل���ك���وارث يف خمتلف  اجل���اه���زي���ة  م�����ص��اري��ع 

تي�صرهم  خالل  من  وكذلك  العامل،  اأنحاء 

امل����راح����ل الأخ��������رة م����ن رح������الت الإغ����اث����ة 

امل�صاعدات  تو�صيل  ل�صمان  الكوارث،  خالل 

لند  كانت  لطاملا  للحياة،  املنقذة  الإن�صانية 

�صيارتا  وم��ع��ط��اًء.  وف��ي��اً  �صريكاً  دائ��م��اً  روڤ��ر 

�صت�صاعدان  امل��ق��دم��ت��ان  دي��ق��ن��در  روڤ���ر  لن��د 

م��ت��ط��وع��ي��ن��ا ع��ل��ى ح��م��اي��ة ���ص��ح��ة و���ص��الم��ة 

للخطر،  عر�صة  الأكرث  املجتمعات  ومعي�صة 

ونحن نتطلع للعمل اأكرث  مع لند روڤر يف 

املقبلة«.  ال�صنوات 

وكاالت - اأبوظبي

جت���اوز ع���دد الإ���ص��اب��ات ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

ماها�صاي  يف  الأل��ف  الثالثاء،  ام�س  امل�صتجد 

اأكرب �صوق للماأكولت البحرية يف تايالند ما 

يدفع ال�صلطات اإىل التفكر يف فر�س تدابر 

اأو�صع لحتواء تف�صي املر�س املفاجئ.

ال��ب��الد يف ح��ال��ة ت��رق��ب منذ عطلة  وك��ان��ت 

اخلمي�س  فح�س  ك�صف  بعدما  الأ�صبوع  نهاية 

���ص��وق  ع���ام���ا( يف  ب���ائ���ع روب���ي���ان )67  اإ����ص���اب���ة 

جنوب  �صاخون  �صاموت  مقاطعة  يف  ماها�صاي 

بانكوك. غربي 

ويف وق���ت م��ب��ك��ر اأك����دت ال�����ص��ل��ط��ات اإ���ص��اب��ة 

1063 �صخ�صا من اأ�صل 6156 خ�صعوا لفح�س 

ك���وف���ي���د-19، م��ا اأث����ار ق��ل��ق��ا ك��ب��را يف ب��ل��د مل 

منذ  فقط   4300 فيه  الإ�صابات  ع��دد  يتجاوز 

بداية 2020.

حاكم  فيجيت�صانغ�صري  ف��را���ص��اك  وق���ال 

�صاموت �صاخون اإن ن�صبة الإ�صابات يف ال�صوق 

تبلغ حوايل 27.91 باملئة، بزيادة 40 باملئة عن 

»نرى  لل�صحفيني  اأك��د  لكنه  ال�صابقة،  الأي��ام 

�صوءا يف نهاية النفق«.

وم��ع��ظ��م امل�����ص��اب��ني ب��ورم��ي��ون ق��دم��وا اإىل 

البحرية  املاأكولت  �صناعة  يف  للعمل  تايالند 

املزدهرة، واأمرت ال�صلطات العمال البورميني 

بالبقاء يف منازلهم الواقعة حول ال�صوق.

برايوت  التايالندي،  ال��وزراء  رئي�س  واأم��ر 

ال���ذي���ن  ال����ث����الث����اء، مب��ع��اق��ب��ة  ����ص���ا،  اأو  ����ص���ان 

اإىل  م��ه��اج��ري��ن  ع��م��ال  ق���دوم  ع��ل��ى  ي�صجعون 

عن  اأول  م�صوؤولون  هوؤلء  اأن  معتربا  البالد، 

الزيادة اجلديدة يف عدد الإ�صابات.

واأ����ص���اف اأن »اأح�����دث ان��ت�����ص��ار ل��ل��ع��دوى يف 

اإىل هوؤلء  الأ�صا�س  �صاموت �صاخون يرجع يف 

ت�صببوا  ال��ذي��ن  ال�����ص��رع��ي��ني  غ��ر  امل��ه��اج��ري��ن 

بالكثر من املتاعب للبالد«.

وق����ال����ت م��ن�����ص��ق��ة ���ص��ب��ك��ة ح���ق���وق ال��ع��م��ال 

ال��ع��م��ال  اإن  ب���ي���ك  ���ص��وث��ا���ص��ي��ن��ي  امل���ه���اج���ري���ن 

ال�صحي  احلجر  يف  كانوا  الذين  البورميني، 

والتوتر. بالقلق  ي�صعرون 

واأو�����ص����ح����ت ل���وك���ال���ة ف���ران�������س ب���ر����س اأن 

ال�صلطات »تريد ف�صل امل�صابني عن اجلميع. 

بال�صكان«. انها منطقة مكتظة 

اعتبارا  ال��ت��اي��الن��دي��ة  ال�صلطات  وف��ر���ص��ت 

ت�صمل حظر  ���ص��ارم��ة  اإج�����راءات  ال�����ص��ب��ت  م��ن 

جتول حول ال�صوق حتى يناير.

وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ت��اي��الن��دي، 

تتخذ  ق��د  احلكومة  اإن  ووجن�����ص��وان،  ب��راوي��ت 

اإجراءات جديدة وميكن اإلغاء احتفالت العام 

اجلديد.

بداية  ال�صني  �صهدت  ع��ام،  قبل  اأن��ه  يذكر 

اأول  وك��ان��ت  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  تف�صي 

ب�����وؤرة داخ����ل ���ص��وق ل��ل��م��اأك��ولت ال��ب��ح��ري��ة يف 

مدينة ووهان مبقاطعة هوبي.

»الند روڤر »تدعم عمليات االستجابة الطارئة لدى االتحاد 
الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر

بعد عام من »كارثة ووهان«.. كورونا يتفشى داخل سوق لألسماك

دبي -البوابة العربية للأخبار التقنية

�صركة  من   8T Concept  OnePlus يعد 

ون بل�س هاتًفا م�صابًها لهاتف 8T OnePlus الذي 

خلفي  بت�صميم  يتمتع  لكنه  �صهرين،  قبل  اإ�صداره  مت 

فريد جًدا، يتغر لونه اإىل جانب وحدة الرادار لتتبع 

احلركة.

التاأثر  ه��ذا  حتقيق  يتم  بل�س،  ون  ل�صركة  ووف��ًق��ا 

ال�����ل�����وين امل���ت���غ���ر م�����ن خ������الل ال�����ل�����ون الإل�����ك�����رتوين 

اخللفية  اجلهة  زجاج  اأ�صفل  يو�صع  الذي   ،ECMF
ال��داك��ن  ال���ل���ون م���ن الأزرق  ي��ت��غ��ر  ب��ح��ي��ث  ل��ل��ه��ات��ف، 

الكهربائية  الفولتية  تطبيق  مع  الفاحت  الف�صي  اإىل 

املتغرة.

الهاتف،  اإ���ص��ع��ارات  لإظ��ه��ار  لونه  يتغر  اأن  وميكن 

مثل املكاملة الهاتفية الواردة، متاًما مثل �صوء الإ�صعار 

الذي مت ت�صمينه يف هواتفها يف املا�صي.

املدجمة  احل��رك��ة،  لتتبع  ال���رادار  وح��دة  وت�صتخدم 

 8T  OnePlus ل��ه��ات��ف  اخل��ل��ف��ي��ة  ال���ك���ام���را  يف 

ت��رت��د  ب��ح��ي��ث  امل��ل��ي��م��رتي��ة،  امل���وج���ات   ،Concept
امل���وج���ات ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ص��ي��ة ع���ن حم��ي��ط��ه��ا وتتيح 

موقعها  وحتديد  وت�صويرها  الأ�صياء  اإدراك  للهاتف 

وتتبعها.

هذه   mmWave تقنية  اإن  ال�صركة:  وت��ق��ول 

م�صتعارة من �صبكات اجليل اخلام�س 5G، لكن وحدة 

 mmWave الرادار منف�صلة عن اأي وحدة ات�صال

يف الهاتف.

ويبدو الأمر من الناحية الوظيفية م�صابًها لتقنية 

 Pixel يف الرادار  تدعم  التي   Motion Sense
لتخطي  الهاتف  فوق  يدك  مترير  لك  تتيح  والتي   ،4

املقطوعات املو�صيقية اأو اإ�صكات املنبهات.

ا اكت�صاف وجودك لإظهار الوقت واأي  وميكنها اأي�صً

اإ�صعارات، وكانت الوظيفة مثرة لالهتمام، لكن غوغل 

مل تدرجها يف الهواتف الالحقة.

 8T Concept  OnePlus لهاتف  وميكن 

للقيام  احل��رك��ة  لتتبع  ال���رادار  وح��دة  ا�صتخدام  ا  اأي�صً

باأ�صياء ب�صيطة، مثل: الرد على املكاملة الهاتفية باإمياءة 

اأو تقدمي الوظائف الأكرث تقدًما، مثل ا�صت�صعار تنف�س 

امل�صتخدم.

املتغرة  اخللفية  اجل��ه��ة  م��ع  ه��ذا  دم��ج  كما ميكن 

ال�صتخدام، بحيث ميكن  لتقدمي بع�س حالت  اللون 

املكاملة  اإىل  ل��الإ���ص��ارة  اخللفية  اجل��ه��ة  ل���ون  يتغر  اأن 

ال��واردة، وبعد ذلك ميكنك قبولها اأو رف�صها باإمياءة، 

دون احلاجة اإىل مل�س الهاتف نف�صه.

وميكن لوحدة الرادار اأن ت�صت�صعر تنف�صك، ثم تغر 

لون اجلهة اخللفية يف الوقت املنا�صب مع التنف�س، مما 

يجعل الهاتف جهاًزا فعاًل لالرجتاع البيولوجي.

وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ون ب��ل�����س ق��ب��ل اأق����ل م��ن ع���ام بقليل 

وه��و   ،OnePlus Concept One ه��ات��ف 

الكامرات  لإخفاء  الكهربائي  الزجاج  ي�صتخدم  جهاز 

اخللفية.

ومع ذلك، فاإن التكنولوجيا مل تظهر بعد يف اأي من 

الهواتف الرائدة لل�صركة.

قبله،   Concept One م��ع  احل���ال  ه��و  وك��م��ا 

 OnePlus تقول ون بل�س: لي�س لديها خطط لبيع

اأنه  اإليه على  ُينظر  8T Concept جتارًيا، لذلك 
عر�س �صغر ملا تعمل عليه ال�صركة.

هاتف يتغير لونه حسب الرغبة!

»غوغل« و »فيسبوك« تواجهان 
اتهامًا باالتفاق لمواجهة قضايا االحتكار

البرازيل.. نتائج واعدة للقاح 
سينوفاك الصيني

روبوتات للمساعدة بمواجهة كورونا 
في هذه الدولة!

العربية-وكاالت

ع��ل��ى   Google �����ص����رك����ة  ات����ف����ق����ت 

التعاون مع في�صبوك، حال واجها حتقيًقا 

عرب  الإع��الن  يف  مًعا  للعمل  اتفاقهما  يف 

لن�صخة غر منقحة من  وفًقا  الإنرتنت، 

�صد  ولي���ات   10 رفعتها  ق�صائية  دع��وى 

غوغل الأ�صبوع املا�صي.

ي���زع���م ع�����ص��رة م���ن امل���دع���ني ال��ع��ام��ني 

اأن  ت���ك�������ص���ا����س،  ب����ق����ي����ادة  اجل����م����ه����وري����ني، 

�صبتمرب  يف  ���ص��ف��ق��ة  اأب��رم��ت��ا  ال�����ص��رك��ت��ني 

ع��دم  ع��ل��ى  في�صبوك  ف��ي��ه��ا  واف��ق��ت   2018

الإع��الن��ي��ة  غ��وغ��ل  اأدوات  م���ع  ال��ت��ن��اف�����س 

عرب الإنرتنت مقابل معاملة خا�صة عند 

ا�صتخدامها.

اإن  نف�صها  الق�صائية  الدعوى  وقالت 

باأن  علم  على  وفي�صبوك  غوغل  �صركتي 

حتقيقات  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  اتفاقهما 

ذكرته  ملا  وفقاً  الحتكار.  مكافحة  ب�صاأن 

عليه  واط��ل��ع��ت  ج��ورن��ال«،  �صرتيت  »وول 

»العربية.نت«.

اأحكام  بع�س  امل�����ص��ودة  ن�صخة  وتو�صح 

ال��ع��ق��د، وال��ت��ي ت��ن�����س ع��ل��ى اأن ال�����ص��رك��ات 

يف  بع�صا  بع�صها  وت�صاعد  تتعاون  »�صوف 

الحتكار،  ملكافحة  اإجراء  لأي  ال�صتجابة 

وب�صكل  الفور  على  الآخ��ر  الطرف  وُتبلغ 

ك����ام����ل ب�������اأي ات���������ص����ال ح���ك���وم���ي م��ت��ع��ل��ق 

بالتفاقية«.

]مكافحة  كلمة  اأن  ال��دع��وى  يف  ج��اء 

مبا  ال�صركات  عقد  يف  مذكورة  الحتكار  

ل يقل عن 20 مرة«.

مثل  اإن  غ��وغ��ل،  با�صم  متحدث  وق��ال 

مكافحة  تهديدات  ب�صاأن  التفاقيات  هذه 

الح���ت���ك���ار ���ص��ائ��ع��ة ل��ل��غ��اي��ة، واأ�����ص����اف اأن 

الدعاءات غر دقيقة »نحن ل نتالعب«، 

واأن  �صرية  تكن  مل  ال�صفقة  اأن  م�صيًفا 

ف��ي�����ص��ب��وك ي�����ص��ارك يف م�����زادات اإع��الن��ي��ة 

اأخ�����رى. ل ي��وج��د ���ص��يء ح�����ص��ري ب�����ص��اأن 

م�����ص��ارك��ة ف��ي�����ص��ب��وك ول ي��ت��ل��ق��ون ب��ي��ان��ات 

مل ي���ت���م ت���وف���ره���ا ب���امل���ث���ل ل��ل��م�����ص��رتي��ن 

الآخرين«.

ال����دع����وى امل���ن���ق���ح���ة ال���ت���ي مت رف��ع��ه��ا 

الأ�صبوع املا�صي مل تذكر رئي�س العمليات 

اأنها  رغم  �صاندبرغ،  �صريل  في�صبوك،  يف 

من وقعت ال�صفقة مع جوجل.

��ا  اأي�����صً امل�����ص��ودة  ن�صخة  ت�صت�صهد  ك��م��ا 

ب��ر���ص��ال��ة ب��ري��د اإل���ك���رتوين ح��ي��ث اأخ���ربت 

����ص���ان���دب���رغ ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي م���ارك 

زوك������رب������رغ وامل�����دي�����ري�����ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

الآخ������ري������ن: »ه������ذه ���ص��ف��ق��ة ك���ب���رة م��ن 

ال�صرتاتيجية«. الناحية 

»اأي  في�صبوك:  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  وق���ال 

اأو اأي  ب����اأن ه���ذا ي�����ص��ر ب��امل��ن��اف�����ص��ة  ادع����اء 

في�صبوك  جانب  من  �صلوك  ب�صوء  تلميح 

ل اأ�صا�س له من ال�صحة«.

تك�صف  مل  للدعوى  النهائية  الن�صخة 

ال�صفقة.  قيمة  حول  عامة  تفا�صيل  عن 

ال�صنة  م��ن  ب���دًءا  اأن��ه  على  امل�����ص��ودة  تن�س 

مقيد  في�صبوك  ف���اإن  لل�صفقة،  ال��راب��ع��ة 

دولر  مليون   500 عن  يقل  ل  ما  باإنفاق 

�صنوًيا يف مزادات الإعالنات التي تديرها 

غوغل.

ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ال��دع��وى امل��رف��وع��ة يف 

الأ�صبوع  غوغل  �صركة  تعر�صت  تك�صا�س، 

امل���ا����ص���ي يف دع�����وى ق�����ص��ائ��ي��ة م��ن��ف�����ص��ل��ة 

مدعًيا   38 اإليها  ان�صم  الحتكار  ملكافحة 

احتكار  على  حافظت  اأنها  زعموا   ، عاًما 

���ص��وق ال��ب��ح��ث ع��ل��ى الإن��رتن��ت م��ن خ��الل 

عقود و�صلوك مانع للمناف�صة.

��ا يف الدع�����اءات  وط��ع��ن��ت غ��وغ��ل اأي�����صً

دع��وى  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��دع��وى،  تلك  يف 

يف  ال��ع��دل  وزارة  رفعتها  �صابقة  ق�صائية 

20 اأك��ت��وب��ر ب�����ص��اأن مم��ار���ص��ات اح��ت��ك��اري��ة 

مزعومة.

وا�شنطن - العربية

����ص���رتي���ت  وول  ����ص���ح���ي���ف���ة  اأف�����������ادت 

ج��ورن��ال، ، اأن ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأج��ري��ت 

ال��ربازي��ل على لقاح  يف وق��ت متاأخر يف 

ال�صيني   Sinovac Biotech
اأظهرت نتائج واعدة، مما جعله متاًحا 

العام. لال�صتخدام 

 CoronaVac ل���ق���اح  وو����ص���ل 

اإىل امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال��ت��ج��ارب يف 

التي  الأوىل  ال��دول��ة  وه���ي  ال���ربازي���ل، 

ت��ك��م��ل امل���رح���ل���ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة 

ال�صحيفة.  بح�صب  �صينوفاك،  للقاح 

التجريبي  ال��ل��ق��اح  اخ��ت��ب��ار  ي��ج��ري  كما 

اإندوني�صيا وتركيا. ال�صيني يف 

اإىل ذل���ك، ق��ال��ت امل�����ص��ادر امل�����ص��ارك��ة 

يف  التجربة  نتائج  اإن  اللقاح  تطوير  يف 

�صينوفاك  لقاح  اأن  اإىل  ت�صر  الربازيل 

جتاوز عتبة 50% التي يعتربها املجتمع 

من  الكافية  للحماية  �صرورية  العلمي 

الفرو�س.

واأ�صار جواو دوريا، حاكم �صاو باولو، 

�صاو  بتطعيم  تق�صي  اخل��ط��ة  اأن  اإىل 

ن��ه��اي��ة يوليو،  ب��ح��ل��ول  ب��ال��ك��ام��ل  ب��اول��و 

ب���ه احل��ك��وم��ة  اأ�����ص����رع مم���ا وع�����دت  اأي 

ال��ف��ي��درال��ي��ة ال��ربازي��ل��ي��ة. وي��ب��ل��غ ع��دد 

�صكان  خم�س  ح��وايل  باولو  �صاو  �صكان 

البالد.

اأن  ���ص��ي��ن��وف��اك  ذك�����رت  اأك���ت���وب���ر  ويف 

حقنهم  مت  قد  بكني  �صكان  من   10000

بلقاحها.

ت��اأت��ي اأخ���ب���ار ال��ن��ت��ائ��ج ال���واع���دة من 

تقارير مماثلة  اأعقاب  يف   Sinovac
اآخ����ر م��ن �صركة  ب�����ص��اأن ل��ق��اح حم��ت��م��ل 

اململوكة  �صينوفارم  ال�صينية  الأدوي���ة 

للدولة.

العربية-وكاالت

يف  امل�صت�صفيات  م��ن  جم��م��وع��ة  ب����داأت 

الهند ال�صتعانة بروبوتات لربط مر�صى 

يف  العاملني  وم�صاعدة  بعائلتهم،  كورونا 

جم���ال ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف اخل��ط��وط 

للوباء. الأمامية 

 Invento �����ص����رك����ة  و�����ص����م����م����ت 

ثالثة  بنغالور  ومقرها   Robotics
روب�����وت�����ات ل���ل���ق���ي���ام مب���ه���ام ت�������رتاوح م��ن 

اأ�صئلة  عن  الإج��اب��ة  اإىل  الأ�صطح  تطهر 

بالفيديو  ال�صت�صارات  ومتكني  املر�صى 

مع الأطباء.

م����ن ب����ني ال����ن����م����اذج ال���ث���م���ان���ي���ة ال��ت��ي 

ال��ن��م��وذج  الآن،  ح��ت��ى  ال�����ص��رك��ة  ن�����ص��رت��ه��ا 

ما  وه���و   ،Mitra ه���و  ���ص��ع��ب��ي��ة  الأك�����رث 

ال��ه��ن��دي��ة ويكلف  ب��ال��ل��غ��ة  ي��ع��ن��ي ���ص��دي��ًق��ا 

ذك��رت��ه  مل���ا  وف���ق���اً  دولر.   10000 ح����وايل 

واط��ل��ع��ت  الأم��رك��ي��ة،   »CNN« �صبكة 

»العربية.نت«. عليه 

الوجه،  التعرف على  با�صتخدام تقنية 

ووجوه  اأ�صماء  يتذكر  اأن  للروبوت  ميكن 

امل��ر���ص��ى ال��ذي��ن ت��ف��اع��ل م��ع��ه��م. مي��ك��ن ل� 

ب�صكل  امل�صت�صفى  يف  ال��ت��ج��ول   Mitra
التوا�صل  على  املر�صى  مل�صاعدة  م�صتقل، 

م���ع ال��ع��ائ��ل��ة والأط����ب����اء ع���رب ك��ام��رات��ه��ا 

و�صا�صة فيديو مت�صلة ب�صدره.

ق�������ال امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������ص���رك���ة 

بالجي   ،»Invento Robotics«

 Mitra تكون  اأن  »ميكن  في�صواناثان، 

حيث  الطبيب،  م�صاعد  اأو  املمر�صة  ه��ي 

ت��ت��ل��ق��ى ال���ق���راءات وال��ع��ن��ا���ص��ر احل��ي��وي��ة، 

وتذكر املر�صى بالأدوية«.

قام م�صت�صفى ياثارث يف مدينة نويدا 

ط��راز  م��ن  روب��وت��ني  بن�صر  الهند  ب�صمال 

Mitra - اأحدهما عند مدخله لفح�س 
املر�صى بحًثا عن اأعرا�س فرو�س كورونا 

والآخر يف وحدة العناية املركزة.

8 ماليني  اأك���رث م��ن  ي��وج��د يف ال��ه��ن��د 

حالة اإ�صابة بفرو�س كورونا ، واأكرث من 

120 األف حالة وفاة. كافحت امل�صت�صفيات 

ه��ي   Invento ت���ك���ن  ومل  ل��ل��ت��ك��ي��ف، 

�صركة الروبوتات الوحيدة التي ت�صاعد.

 Milagrow Robotics صركة�

امل��ن��زل،  تنظيف  روب��وت��ات  يف  متخ�ص�صة 

ن�����ص��رت خ��م�����ص��ة روب���وت���ات تنظيف  ل��ك��ن��ه��ا 

ب�����ص��ري يف امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ال��ه��ن��دي��ة اأث��ن��اء 

 Asimov اأن�������ص���اأت  ح���ني  يف  ال����وب����اء، 

ك���رال  ولي����ة  وم��ق��ره��ا   Robotics
روبوًتا لتوزيع الأدوية وتنظيف املر�صى.


