
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اخلمي�س   8  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  24  كانون الأول  2020 م - العدد  5552    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 الملك وولي العهد يهنئان 
مسيحيي األردن وفلسطين 

باألعياد المجيدة

مخصص إلقليم الجنوب ويضم 246 سريرًا منها 48 سريرًا 
الحثيثة للعناية 

ولي العهد يفتتح مستشفى 
معان الميداني المخصص لكورونا

االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

وحلكومتكم  اخلري  بكل  اأوقاتكم  اهلل  اأ�سعد 

للمائة  يتبقى  مل  باأنه  التذكري  مع  الر�سيدة 

ي���وم وي���وم م��ا ي��ق��ارب م��ن ه���ذا ال��ت��اري��خ �سوى 

امل�ساءلة  ب��ع��ده��ا  ي��ت��م   ، ي��وم��ا  وع�����س��رون  �سبعة 

ال��ن��ي��اب��ي��ة وال�����س��ع��ب��ي��ة ع��م��ا ق��م��ت��م وح��ك��وم��ت��ك��م 

ب��ه خ��ال ه��ذه امل���دة ح�سب ال��ع��رف امل��ت��ب��ع مع 

احلكومات التي �سبقت .

دولة الرئي�س

لقد جائت ثقة �سيد الباد بكم وبحكومتكم 

ب�سخ�سكم  ج��ال��ت��ه  اأ����س���اد  وال����ذي  بتكليفكم 

وامل�سوؤولية  االم��ان��ة  ق��در  على  وان��ك��م  ال��ك��رمي 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ب��رية امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ك��م ، مع 

منا�سبة عزيزة على قلوب اجلميع وهي بداية 

املئوية الثانية للدولة االردنية وبداية جمل�س 

ا�ستثنائي غري  ( وظرف  التا�سع ع�سر   ( نيابي 

مرغوب به �سمل العامل كله كان لهذا الظرف 

) فايرو�س كورونا ( تبعات اقت�سادية ، �سحية 

لكن   ، بالبع�س  حلق  نف�سي  واأث��ر  اجتماعية   ،

ب��امل��ج��م��ل ال��ع��ام وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي ك��ان 

ال�����س��م��ود وال��ت��ح��م��ل وال��ت��ح��دي ل��ل��خ��روج من 

االزمة .

دولة الرئي�س 

لقد و�سعكم جالة امللك اأمام م�سوؤولياتكم 

�سمل  الذي  ال�سامي  التكليف  كتاب  خال  من 

العري�سة  وباخلطوط  ال�سامية  امللكية  الروؤى 

ال�سليم  النهج  على  لل�سري  وال�سريحة  املعلنة 

بالنهو�س  لا�ستمرار  و�سريعة  ثابتة  بخطى 

ال���وط���ن���ي ال�����س��م��ويل م���ع دورك�����م ع��ل��ى اي��ج��اد 

���س��ي��ا���س��ات ���س��م��ول��ي��ة و���س��م��ن ب���رام���ج ت�����س��اه��م 

ال��ق��ط��اع  اول��وي��ات��ه��ا  واأوىل  ف��اع��ل��ة  م�����س��اه��م��ة 

ال�����س��ح��ي ، ال��غ��ذائ��ي ، ال���دوائ���ي ، ال��ق��ط��اع��ات 

االق��ت�����س��ادي��ة ، م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ، ال��ط��اق��ة 

وال��زراع��ة وك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات االخ���رى . وك��ان 

ن��ح��و  ب��ال��ت��وج��ي��ه  امل���ل���ك  روؤى ج���ال���ة  االه�����م 

ت���ع���زي���ز ن���ه���ج االع����ت����م����اد ع���ل���ى ال�������ذات وال���ت���ي 

الب�سرية  امل��وارد  متكني  نحو  ببدايتها  حتددت 

الطموح  ال�سباب  قطاع  ت�سمل  وه��ذه  ال��واع��دة 

م��ن امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي حل��م��ل��ة اع��ل��ى ال��درج��ات 

ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ي��ك��ون��وا ���س��رك��اء يف ال��ب��ن��اء ، وه���ذه 

حتتاج  النها  املحك  على  وحكومتكم  ت�سعكم 

اىل ا���س��رت��ي��ج��ي��ات ت��ب��داأ م��ن ال��ع��م��ل امل��ب��ا���س��ر 

ذلك  بعد  وملا  وع�سرية  خم�سية  خطط  ولغاية 

لا�ستمرار بالتقدم يف كافة املجاالت .

دولة الرئي�س 

ل���ق���د مت م�������س���اه���دة م���اح���ظ���ات اي��ج��اب��ي��ة 

ال�سري  يف  ل��دوره��ا  ال�سحة   وزارة  خ��ال  م��ن 

بخطى ثابتة نحو مكافحة الفايرو�س . كذلك 

قيام  خال  من  واجلريئة  االيجابية  اخلطوة 

البلديات  قانون  ب�سحب  املحلية  االدارة  وزارة 

املعدل   ) )ال��ام��رك��زي��ة  املحافظات  وجمال�س 

واالج��ت��م��اع  ال��ن��واب  جمل�س  على  عر�سه  قبل 

م��ع روؤ����س���اء ال��ب��ل��دي��ات وجم��ال�����س امل��ح��اف��ظ��ات 

ل��ا���س��ت��م��اع ل��وج��ه��ات ن��ظ��ره��م ل��ل��و���س��ول اىل 

تعديات يتوافق عليها . 

دولة الرئي�س

جمل�س  واأمامكم  املتبقية  بااليام  للتذكري 

�سهلة  غري  تكون  قد  وبداياته  منتخب  نيابي 

ال���وج���ود ام���ام  اث���ب���ات  ي���ري���د  ن���ائ���ب  ، الأن ك���ل 

معقدة  �سبه  جانبية  لق�سايا  ا�سافة   ، ناخبيه 

ال داعي لذكرها ، لذا عملكم على ار�س الواقع 

م��ن خ���ال ب��رن��اجم��ك��م احل��ك��وم��ي وال����ذي مل 

ال��واق��ع وتطبيقكم  اأر�����س  ع��ل��ى  امل���اأم���ول  ن���رى 

ال�سامي  ال��ت��ك��ل��ي��ف  ب��ك��ت��اب  مل��ا ج���اء  وت��ن��ف��ي��ذك��م 

يوؤكد على انكم حكومة عمل وميدان ال اعام 

. وت�سريحات 

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 الفوسفات األردنية تدخل السوق األمريكي 
بتصدير أكبر باخرة سماد منذ تأسيس الشركة

 الصرايرة: 500 ألف دينار إضافية من صندوق هّمة 
وطن لدعم الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

 االنباط- عمان

مناجم  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ق���ال 

الفو�سفات االأردنية الدكتور حممد الذنيبات، 

اإن ال�����س��رك��ة ت��ع��اق��دت م���ع اإح�����دى ال�����س��رك��ات 

الكربى يف الواليات املتحدة االأمريكية ل�سراء 

70 ال���ف ط��ن م���ري م��ن ال�����س��م��اد ال�����س��ائ��ب ) 

االأمريكي.  لل�سوق    )DAP

الباخرة ور�ست 

 M/VKMARIN GOTEBORG
ال�سمايل  امليناء  ر�سيف  على  الثاثاء،  اأم�س 

العقبة،  مبدينة  ال�سناعي  امليناء  يف  اجلديد 

من  عليها  املتفق  بالكميات  حتميلها  لغايات 

ال�سماد، قبل نهاية ال�سهر احلايل.

هذه  ت�سدير  اأن  الذنيبات  ال��دك��ت��ور  وب��ني 

الكمية ك�سحنة واحدة من ال�سماد تعد االأكرب 

حجم  ويعد  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة  ت��اري��خ  يف 

املوانئ  ان�ساء  تاريخ  االأعلى منذ  الباخرة  هذه 

ال�سناعية. م�سرياً اإىل اأنه �سيتم تزويد ال�سوق 

االأمريكي مبا مقداره ماية وع�سرة االف طن 

م��ن ال�����س��م��اد خ���ال ال�����س��ه��ري��ن ال��ق��ادم��ني من 

املقبل. العام 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  افتتح   

م�ست�سفى  االأربعاء،  ام�س  العهد،  ويل  الثاين 

م���ع���ان امل����ي����داين ال���ت���اب���ع ل��������وزارة ال�����س��ح��ة، 

وامل��خ�����س�����س ال���س��ت��ق��ب��ال امل�����س��اب��ني ب��ف��ريو���س 

كورونا.

وجتهيزات  اأق�سام  على  العهد  ويل  واّطلع 

معان  م�ست�سفى  ح��رم  يف  ال��واق��ع  امل�ست�سفى 

26 ي���وم���اً،  اأن�������س���ئ خ����ال  احل���ك���وم���ي ال�����ذي 

 246 وي�������س���م  م���رب���ع  م����ر   4400 مب�����س��اح��ة 

48 �سريراً للعناية احلثيثة. �سريراً؛ منها 

وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه اإىل اإي���ج���از ق��ّدم��ه وزي��ر 

ال�سحة الدكتور نذير عبيدات، اأ�سار فيه اإىل 

اأن امل�ست�سفى املخ�س�س الإقليم اجلنوب اأن�سئ 

ت�سمن  ال��ت��ي  اجل���ودة  الأح���دث معايري  وف��ق��اً 

الطبية  والتجهيزات  الب�سرية  القوى  توفر 

واالأدوية واخلدمات االإدارية.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط- عمان

و�سمو  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  هناأ   

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

ال��ع��ه��د، االإخ������وة واالأخ��������وات امل�����س��ي��ح��ي��ني يف 

االأردن وفل�سطني باالأعياد املجيدة.

ومت����ن����ى ج���ال���ت���ه، خ�����ال ل���ق���ائ���ه ام�����س 

االأردن  ال��ك��ن��ائ�����س يف  روؤ�����س����اء  م���ع  االأرب����ع����اء 

وال���ق���د����س، ومم��ث��ل��ني ع���ن اأوق������اف وه��ي��ئ��ات 

املقبل  ال��ع��ام  ي��ك��ون  اأن  اإ���س��ام��ي��ة،  مقد�سية 

خرياً على اجلميع.

واأك���د ج��ال��ت��ه، خ��ال ال��ل��ق��اء ال���ذي عقد 

االأردن  وق���وف  امل��رئ��ي،  االت�����س��ال  تقنية  ع��رب 

اإىل جانب االأ�سقاء يف فل�سطني، ودعم �سمود 

املقد�سيني.

خال  العهد،  ويل  �سمو  ق��ال  جانبه،  من 

ال���ل���ق���اء، اإن�����ه وب���رغ���م ك���ل ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

اأم��ام��ك��م، ن��ح��ي��ي ���س��م��ودك��م وح��ف��اظ��ك��م على 

املقد�سات.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ح�����س��اب��ات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ق����ال 

���س��ن��دوق ه��ّم��ة وط����ن، ج��م��ال ال�����س��راي��رة، اأن 

الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  موافقة  وبعد  اللجنة 

ب�����س��ر اخل�������س���اون���ة، ق�����ررت ول���ل���م���رة ال��ث��ان��ي��ة 

اخلريية  للهيئة  دينار  األ��ف   500 مبلغ  �سرف 

بيان  ال�سرايرة يف  الها�سمية.واأو�سح  االأردنية 

االإ���س��ايف  امل��ب��ل��غ  اأن ه��ذا  ام�����س،  �سحفي ���س��در 

طرود  توزيع  كلفة  لتغطية  تخ�سي�سه  �سيتم 

العزل  ومناطق  املحافظات  يف  الغذائية  امل��واد 

التربعات  اإج��م��ايل  اأن  ال�����س��راي��رة،  واأ���س��اف   .

اليوم  94.2  حتى  بلغت  وط��ن  هّمة  ل�سندوق 

دينار  93.1م��ل��ي��ون  منها  �سرف  دي��ن��ار،  مليون 

ل�سندوق  مليون   73 ب  كالتايل؛  توزيعها  مت 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة، 10 م��اي��ني دي��ن��ار ل�����س��راء 

ال�سحة  وزارة  مل�ست�سفيات  وم���ع���دات  اأج���ه���زة 

ال�سحة  ل���وزارة  دي��ن��ار  مليون  و4.2  امليدانية 

كورونا،  فح�س  جهاز PCR وعينات  لتوفري 

و1.5م��ل��ي��ون  ع��ل��ي،  اأم  لتكية  دي��ن��ار  مليون  و2 

الها�سمية،  االأردن���ي���ة  اخل��ريي��ة  للهيئة  دي��ن��ار 

اإ�سافة اإىل 2 مليون دينار لوزارة اخلارجية.

التفا�صيل �ص »5«

عربدة المستوطنين.. تقاسم أدوار مع 
جيش االحتالل للسيطرة على الضفة

االنباط-وكاالت

يف االآون������ة االأخ�������رية، ت�����س��اع��دت اع����ت����داءات 

امل�����س��ت��وط��ن��ني يف خم��ت��ل��ف حم���اف���ظ���ات ال�����س��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، وت��ف�����س��ت ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ط��رق 

و�سرع  االحتال.  قوات  من  بحماية  االلتفافية، 

م��ئ��ات امل�����س��ت��وط��ن��ني خ���ال ال��ي��وم��ني امل��ا���س��ي��ني 

ثاث  يف  ومركباتهم  املواطنني  على  باالعتداء 

مناطق باخلليل )جنوب ال�سفة، وموقعني برام 

حميط  يف  الطريق  وقطع  ال�سفة(،  )و�سط  اهلل 

حاجز زعرة .

التفا�صيل �ص »10«

 مجلس الوزراء يقرر اعتبار بطاقات 
التأمين الصحي المنتهية مجددة تلقائيا 

حتى نهاية نيسان المقبل

 رئيس الوزراء يتسلم نسخة من تقرير 
المركز الوطني لحقوق اإلنسان

القدس تحت سطوة االحتالل.. 
حقائق وأرقام بـ 2020

االنباط- عمان 

 ق�����ّرر جم��ل�����س ال�������وزراء يف ج��ل�����س��ت��ه ال��ت��ي 

ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  االأربعاء  ام�س  عقدها 

اعتبار  على  املوافقة  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور 

جم���ّددة  املنتهية  ال�����س��ّح��ي  ال��ت��اأم��ني  ب��ط��اق��ات 

ت��ل��ق��ائ��ّي��اً ل��ف��ئ��ة م��وظ��ف��ي وم��ت��ق��اع��دي ال��دول��ة، 

منهم  ال�سّحي  ال��ت��اأم��ني  ا���س��راك  يقتطع  مل��ن 

�سهرّياً.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

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

االأربعاء، من رئي�س جمل�س  ام�س  اخل�ساونة 

اأمناء املركز الوطني حلقوق االإن�سان الدكتور 

ارحيل الغرايبة، ن�سخة من التقرير ال�سنوي 

حلالة حقوق االإن�سان يف اململكة للعام 2019.

واك�����د رئ��ي�����س ال��������وزراء ل����دى ا���س��ت��ق��ب��ال��ه 

ال��دك��ت��ور  ام�����س،  ال�����وزراء  ب��رئ��ا���س��ة  يف مكتبه 

الغرايبة بح�سور وزير الدولة ل�سوؤون رئا�سة 

واملفو�س  اجل��ازي  ابراهيم  الدكتور  ال���وزراء 

العام للمركز الوطني حلقوق االإن�سان.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - وكاالت

ب����امل����ع����ان����اة  حم�����ف�����وًف�����ا   2020 ع�������ام  ك�������ان 

وال���ت���ح���دي���ات، ح���اف���ًا ب����االأح����داث امل��ت��اح��ق��ة 

واالع��������ت��������داءات االإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة وامل�������س���اري���ع 

اال�ستيطانية والتهويدية بحق مدينة القد�س 

وحماوالت  املبارك،  االأق�سى  وامل�سجد  املحتلة 

ذات  م��دي��ن��ة  ن��ه��ائ��ًي��ا جلعلها  م��ع��رك��ت��ه��ا  ح�����س��م 

و�سوًءا  ق�سوة  باالأ�سد  ُو�سف  يهودية.  �سبغة 

من  �سهده  م��ا  ب�سبب  و�سكانها،  القد�س  على 

ت�����س��اع��د خ��ط��ري يف ه��ج��م��ة االح����ت����ال ع��ل��ى 

املدينة وهويتها وحماوالت تغيري طابعها.

التفا�صيل �ص »10«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل   

ال�����ل�����واء ال�����رك�����ن ي���و����س���ف احل���ن���ي���ط���ي، يف 

م��ك��ت��ب��ه ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ام�����س االأرب���ع���اء، 

بندر  بن  نايف  عّمان  يف  ال�سعودي  ال�سفري 

ال�سديري.

وب���ح���ث ال����ل����واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي م��ع 

ال�������س���دي���ري، ب��ح�����س��ور امل��ل��ح��ق ال��ع�����س��ك��ري 

يف  والتن�سيق  التعاون  عمان،  يف  ال�سعودي 

امل�سرتك  االهتمام  ذات  الق�سايا  من  ع��دد 

بني القوات امل�سلحة يف البلدين ال�سقيقني.

واأ�ساد ال�سفري ال�سعودي بعمق العالقات 

البلدين  تربط  التي  واالأخوية  التاريخية 

ال�����س��ق��ي��ق��ني، واحل���ر����س ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا يف 

املجاالت كافة.

االنباط- عمان

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

امل��غ��رتب��ني ا���س��ت��م��رار اأع���م���ال احل��ف��ري��ات 

يف م��دخ��ل م��ق��رة ال�����س��ه��داء يف ال��ق��د���س 

ال�سرقية املحتلة.

ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك���د 

اململكة  رف�س  الفايز  اهلل  �سيف  ال�سفري 

واإدانتها ملا تقوم به ال�سلطات االإ�سرائيلية 

من اأعمال حفر وجتريف عند �سور ودرج 

الفايز  ف��وراً. وحذر  لوقفها  داعياً  املقرة 

تو�سعتها  اأو  االأع��م��ال  ه��ذه  ا�ستمرار  م��ن 

مطالبا  امل��ق��رة،  داخ���ل  اإىل  و���س��ول��ه��ا  اأو 

القائمة  ال��ق��وة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�سلطات 

املحتلة،  ال�سرقية  القد�س  يف  باالحتالل 

باحرتام حرمة القبور واالأ�سرحة والكف 

عن االنتهاكات واال�ستفزازات.

واأك��������د رف�������س امل���م���ل���ك���ة ل�����الإج�����راءات 

امل�ستهدفة  اجلانب  اأح��ادي��ة  االإ�سرائيلية 

تغيري هوية القد�س العربية والتي ت�سكل 

انتهاكاً �سارخاً للقانون الدويل والقانون 

ال�������دويل االإن���������س����اين وق���������رارات م��ن��ظ��م��ة 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم 

)اليون�سكو(.

 رئيس هيئة االركان يستقبل 
السفير السعودي

 الخارجية تدين استمرار الحفريات 
في مدخل مقبرة الشهداء 

الشرقية بالقدس 

االنباط- عمان

ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ت�سلم   

ام�����س االأرب����ع����اء، م���ن رئي�س  اخل�����س��اون��ة 

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

ن�سخة  الغرايبة،  ارحيل  الدكتور  االإن�سان 

م����ن ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���ن���وي حل���ال���ة ح��ق��وق 

االإن�سان يف اململكة للعام 2019.

ا�ستقباله  ل���دى  ال����وزراء  رئ��ي�����س  واك���د 

الدكتور  ام�س،  الوزراء  برئا�سة  مكتبه  يف 

ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  بح�سور  الغرايبة 

اجلازي  ابراهيم  الدكتور  ال��وزراء  رئا�سة 

حلقوق  الوطني  للمركز  العام  واملفو�س 

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

ال���ت���زام احل��ك��وم��ة ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة 

ال�سامية بتعزيز وتر�سيخ منظومة حقوق 

اململكة  االأ���س��ا���س��ي��ة يف  االإن�����س��ان وح��ري��ات��ه 

ال���ت���ي حققها  االجن�������ازات  ع��ل��ى  وال���ب���ن���اء 

االأردن يف هذا املجال.

احلكومة  اأن  ال����وزراء  رئي�س  اك��د  كما 

ت��ن��ظ��ر ب���اه���ت���م���ام ك���ب���ري ل���ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر 

ي�����س��در ع��ن ج��ه��ة وط��ن��ي��ة م�ستقلة  ال���ذي 

وحم���اي���دة، الف��ت��ا اإىل ح��ر���س احل��ك��وم��ة 

ت�سريعات  اأو  اإج�����راءات  اأي���ة  ت��ع��دي��ل  ع��ل��ى 

من �ساأنها تعزيز حالة حقوق االإن�سان يف 

اململكة.

ووج�������ه رئ���ي�������س ال�����������وزراء، ال���������وزارات 

تعاونها  تعزيز  اإىل  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

التعامل  يف  ا�ستجابتها  و�سرعة  املركز  مع 

التي ت�سمنها  التو�سيات واملالحظات  مع 

التقرير ووفقا الأحكام القانون.

ب�������دوره، ع���ر����س ال���دك���ت���ور ال��غ��راي��ب��ة 

ل���ل���م���ح���اور ال���ت���ق���ري���ر ال��رئ��ي�����س��ة وال�����دور 

حقوق  جمال  يف  املركز  به  ي�سطلع  الذي 

االإن�������س���ان واآل���ي���ات ت��ع��ام��ل��ه م���ع ال��ط��ل��ب��ات 

وال�سكاوى املقدمة له.

ب����دوره يف  ي��ق��وم  امل��رك��ز  اأن  وا���س��ار اإىل 

م��ت��اب��ع��ة وت��وث��ي��ق م��واط��ن اخل��ل��ل حيثما 

وج����دت، وت��اأك��ي��د االل���ت���زام ب��ال��ق��ان��ون من 

قبل امل�سوؤول واملواطن.

ب�سمعة وتقدير  املركز يحظى  اأن  واكد 

ن��ق��ل خ��رات��ه  واأ���س��ه��م يف  حم��ل��ي ودويل، 

االإن�سان  حلقوق  مراكز  الإن�ساء  املرتاكمة 

يف ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، الف��ت��ا 

الق�سايا  اب���رز  ت�سمن  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  اإىل 

وامل����و�����س����وع����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����واق����ع ح��ق��وق 

االإن�سان يف اململكة واالإجراءات احلكومية 

وتنفيذها. التو�سيات  ملتابعة  املطلوبة 

 رئيس الوزراء يتسلم نسخة من تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان
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االنباط- عمان

 ه��ن��اأ ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين و�سمو 

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

العهد، االإخوة واالأخ��وات امل�سيحيني يف االأردن 

وفل�سطني باالأعياد املجيدة.

ومتنى جاللته، خالل لقائه ام�س االأربعاء 

وال��ق��د���س،  االأردن  يف  ال��ك��ن��ائ�����س  روؤ�����س����اء  م���ع 

ومم���ث���ل���ني ع����ن اأوق���������اف وه���ي���ئ���ات م��ق��د���س��ي��ة 

اإ���س��الم��ي��ة، اأن ي��ك��ون ال��ع��ام امل��ق��ب��ل خ���رياً على 

اجلميع.

واأكد جاللته، خالل اللقاء الذي عقد عر 

تقنية االت�سال املرئي، وقوف االأردن اإىل جانب 

االأ�سقاء يف فل�سطني، ودعم �سمود املقد�سيني.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �سمو ويل ال��ع��ه��د، خ��الل 

اللقاء، اإنه وبرغم كل التحديات التي اأمامكم، 

نحيي ���س��م��ودك��م وح��ف��اظ��ك��م ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات، 

وقلوبنا دائما معكم ومع كل اأهلنا يف فل�سطني، 

م��ن��وه��اً اإىل ح��دي��ث ج��الل��ة امل��ل��ك ب����اأن رع��اي��ة 

املقد�سات يف القد�س هي واجب ديني.

م���ن ج��ه��ت��ه��م، ج���دد امل��ت��ح��دث��ون ت��اأك��ي��ده��م 

الها�سمية على املقد�سات  اأهمية الو�ساية  على 

م�سيدين  ال��ق��د���س،  يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية 

القد�س  ع��ن  ال��دف��اع  امللك يف  مب��واق��ف جاللة 

قيم  تعزيز  يف  جاللته  وبجهود  ومقد�ساتها، 

العي�س امل�سرتك.

واأع�������رب غ��ب��ط��ة ال��ب��ط��ري��رك ث��ي��وف��ي��ل��و���س 

الثالث، بطريرك املدينة املقد�سة و�سائر اأعمال 

لدعم  االمتنان  خال�س  عن  وفل�سطني  االأردن 

امل�سيحي  ال��وج��ود  على  للحفاظ  امللك  جاللة 

االأ�سيل يف االأرا�سي املقد�سة.

اأن  ب���ح���ق���ي���ق���ة  ف�������خ�������ورون  »اإن�������ن�������ا  وق���������ال 

روؤ�ساء  زمالئنا  مع  الكنائ�س،  اأم  بطريركيتنا، 

الكنائ�س، نقوم مبهامنا حتت و�ساية جاللتكم 

واالأ�سرة الها�سمية، ونحن فخورون بهذا االإرث 

وه����ذه امل�����س��وؤول��ي��ة ون�����س��ع��ى ج��اه��دي��ن ك��ل ي��وم 

لتنفيذ هذه املهام بنزاهة والتزام«.

وق������ال غ��ب��ط��ة ال���ب���ط���ري���رك ب��ريب��ات��ي�����س��ت��ا 

ب��ت�����س��اب��ال، ب��ط��ري��رك ال��الت��ني يف ال��ق��د���س، اإن 

االأع���ي���اد امل��ي��الدي��ة ت���اأت���ي ه���ذا ال���ع���ام ب��ظ��روف 

خا�سة، ب�سبب جائحة كورونا، م�سيداً باجلهود 

التي يبذلها االأردن، بتوجيهات ملكية، خا�سة 

واجلي�س،  االأمنية  واالأج��ه��زة  الطبية  ال��ك��وادر 

االإن�����س��ان  �سالمة  على  دوم���اً  ي�سهرون  ال��ذي��ن 

واأمن الوطن.

وب�سفتكم  اجلاللة  �ساحب  يا  »اأن��ت��م  وق��ال 

ملجاأ  دائ��م��اً  �ستبقى  املقد�سة  للمدينة  حار�ساً 

الإحقاق  معكم-  -ونحن  وت�سعى  ال�سدائد،  يف 

العدل وال�سالم وجلعل املدينة املقد�سة مدينًة 

ذات طابٍع روحي، حتمل للعامل اأجمع التناغم 

والطماأنينة«.

وق���ال م��دي��ر ع���ام اأوق����اف ال��ق��د���س و���س��وؤون 

عزام  حممد  ال�سيخ  ف�سيلة  االأق�سى،  امل�سجد 

اخلطيب »نخاطبكم من �سخرة اهلل ال�سريفة، 

التي ا�ستعملكم اهلل عز وجل با�سم اأمة االإ�سالم، 

لرعايتها وترميم رخامها وحمرابها و�سجادها 

التي  ق��ب��ت��ه��ا،  ف�سيف�ساء  وم���وؤخ���را  وق��ي�����س��ان��ه��ا 

وم��ّن  ا�ستعمل  كما  ع��ام،   500 منذ  ت��رمم  مل 

واأج��دادك��م، برتميم  اأبيكم  ع��ز وج��ل على  اهلل 

وامل��ح��اف��ظ��ة  �سيانتها  ودوام  قبتها  وت��ذه��ي��ب 

احل��رم   - امل��ب��ارك  االأق�سى  امل�سجد  كامل  على 

القد�سي ال�سريف منذ بداية هذه الو�ساية عام 

.»1917
واأ�ساف اأننا يف بيت املقد�س ن�سطف خلفكم 

وال  بها  ونتم�سك  الها�سمية،  بو�سايتكم  ونعتز 

اأن��ك��م  ن���رى  »ن��ح��ن  ب��دي��اًل، م��ت��اب��ع��اً  نقبل عنها 

العمرية  بالعهدة  ال��ف��اروق  م�سرية  جت���ددون 

ال��ت��ي ك��ان��ت من��وذج��ا ف��ري��دا يف غ��ر���س االأل��ف��ة 

امل�سيحيني،  الإخ��وان��ن��ا  املعاملة  وح�سن  وامل���ودة 

الذين نتقا�سم معهم الهموم واالآمال وجتمعنا 

وحدة االأهداف«.

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

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

االنباط-عمان

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

م�ست�سفى  االأرب��ع��اء،  ام�س  العهد،  ويل  الثاين 

م����ع����ان امل�����ي�����داين ال���ت���اب���ع ل���������وزارة ال�����س��ح��ة، 

وامل��خ�����س�����س ال���س��ت��ق��ب��ال امل�����س��اب��ني ب��ف��ريو���س 

كورونا.

وجتهيزات  اأق�سام  على  العهد  ويل  واّط��ل��ع 

معان  م�ست�سفى  ح���رم  يف  ال���واق���ع  امل�ست�سفى 

احلكومي الذي اأن�سئ خالل 26 يوماً، مب�ساحة 

4400 مرت مربع وي�سم 246 �سريراً؛ منها 48 

�سريراً للعناية احلثيثة.

وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه اإىل اإي���ج���از ق���ّدم���ه وزي���ر 

اإىل  اأ�سار فيه  الدكتور نذير عبيدات،  ال�سحة 

اأن�سئ  املخ�س�س الإقليم اجلنوب  امل�ست�سفى  اأن 

وف��ق��اً الأح����دث م��ع��اي��ري اجل����ودة ال��ت��ي ت�سمن 

الطبية  والتجهيزات  الب�سرية  ال��ق��وى  توفر 

واالأدوية واخلدمات االإدارية.

ع������دد ط���واق���م  اأن  ال�������س���ح���ة  وب������ني وزي�������ر 

امل�ست�سفى ي�سل اإىل 570 من اأطباء وممر�سني 

واأ�سعة،  وتخدير  خمترات  وفنيي  و�سيادلة 

اإ�سافة اإىل اإداريني وكوادر خدمات.

اجلنوب  اإقليم  �سريفد  امل�ست�سفى  اإن  وق��ال 

ب��ع��دد ك���اٍف م��ن االأ���س��ّرة ���س��واء اأك��ان��ت العناية 

العادي، كما ي�سّكل قفزة يف  اأو العزل  احلثيثة 

عدد اأ�سّرة وزارة ال�سحة ب�سكل عام ومبا يوؤثر 

اإيجاباً على اخلدمة املقدمة للمواطنني.

امليدانية  امل�ست�سفيات  اأن  عبيدات  واأو���س��ح 

�ستقدم  ال��ث��الث��ة،  اململكة  اأق��ال��ي��م  يف  املنت�سرة 

بعد  االأم���را����س  ملختلف  العالجية  اخل��دم��ات 

م��ا ي�ساهم يف تعزيز  االن��ت��ه��اء م��ن اجل��ائ��ح��ة، 

قدرات القطاع ال�سحي يف االأردن.

م��ع��ان  م�ست�سفى  م��دي��ر  ل��ف��ت  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

اأن  اإىل  ك��ري�����س��ان  ال���دك���ت���ور ح�����س��ني  امل���ي���داين 

وال��ك��وادر  التجهيزات  بجميع  زّود  امل�ست�سفى 

حثيثة  عناية  اأجهزة  وي�سم  الالزمة،  الطبية 

اأن تقدمي  اإىل  اأوك�����س��ج��ني، م�����س��رياً  وخ��ط��وط 

ه��ذا  يف  »ك���ورون���ا«  مل�سابي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  احِل��م��ل  �سُيخفف  امل�ست�سفى 

وامل�ست�سفيات االأخرى.

ويعّد م�ست�سفى معان امليداين الرابع الذي 

اف��ت��ت��ح يف امل��م��ل��ك��ة ل��ع��الج امل�����س��اب��ني ب��ك��ورون��ا، 

ح��ي��ث اف��ت��ت��ح ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

خالل االأ�سابيع املا�سية م�ست�سفيني ميدانيني 

واإرب��د وم�ست�سفى عمان  الزرقاء  ع�سكريني يف 

امليداين التابع لوزارة ال�سحة.

 الملك وولي العهد يهنئان مسيحيي األردن وفلسطين 
باألعياد المجيدة

ولي العهد يفتتح مستشفى معان الميداني المخصص لكورونا
مخصص إلقليم الجنوب ويضم 246 سريرًا منها 48 سريرًا للعناية الحثيثة

االنباط-عمان

ا�ستقبل رئي�س جمل�س النواب املحامي 

عبد املنعم العودات يف مكتبه بدار جمل�س 

قا�سي  �سماحة  االأرب���ع���اء،  ام�����س  ال��ن��واب 

الق�ساة ال�سيخ عبد احلافظ الربطة.

وقال العودات خالل اللقاء اإن جمل�س 

والتعاون  التن�سيق  على  حري�س  النواب 

ال��ق�����س��اة فيما يخ�س  م��ع دائ����رة ق��ا���س��ي 

الت�سريعات املتعلقة بها. 

للجهود  النواب  تقدير جمل�س  واأك��د  

املبذولة من قبل دائرة قا�سي الق�ساة يف 

�سبيل حتقيق االأمن االأ�سري واملجتمعي.

وح�سر اللقاء رئي�س املجل�س الق�سائي 

ال�������س���رع���ي ال�������س���ي���خ ك����م����ال ال�������س���م���ادي 

�سعود  ال�سيخ  ال�سرعية  املحاكم  وم��دي��ر 

ال�����س��الم��ني، وال���دك���ت���ور ���س��م��ي��ح ال��زع��ب��ي 

وال��دك��ت��ور  ال��ق�����س��ائ��ي،  التفتي�س  م��دي��ر 

يف  النفقة  ت�سليف  مدير  العمري  ا�سرف 

دائرة قا�سي الق�ساة.

االنباط- عمان

 وا�سل جمل�س النواب لليوم الثالث على 

النيابية  اللجان  اع�ساء  انتخاب  ال��ت��وايل، 

االأربعاء،  التي عقدها، ام�س  خالل اجلل�سة 

عبداملنعم  املحامي  املجل�س  رئي�س  برئا�سة 

العودات.

عبداحلليم  ال���ن���واب  امل��ج��ل�����س،  وان��ت��خ��ب 

احل��م��ود وم����روة ال�����س��ع��وب وع��ل��ي ال��غ��زاوي 

وجميل  رب��اب��ع��ة  وجعفر  ال�سقور  وجم��ح��م 

العدوان  وناجح  ال��ع��دوان  وف��ادي  احل�سو�س 

وخلدون ال�سويات وحممد املرايات وحممد 

واملياه  ال��زراع��ة  جلنة  يف  اع�ساء  العالقمة، 

والبادية.

وت���واف���ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار اأع�����س��اء 

جلنة العمل والتنمية االجتماعية وال�سكان 

و���س��م��ت ال���ن���واب ع��ل��ي اخل��الي��ل��ة وح�����س��ني 

احلرا�سي�س و�سامل ال�سمور و�سالح الوخيان 

و���س��ل��ي��م��ان اب����و ي��ح��ي��ى ون������واف اخل���وال���دة 

وعبدالرحمن العواي�سة وحممد ال�سطناوي 

وح�سن  النعيمات  وعيد  ال��رواح��ن��ة  وا�سماء 

الرياطي.

االنباط- عمان

ح�����س��اب��ات  اإدارة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ن���ائ���ب  ق����ال   

���س��ن��دوق ه��ّم��ة وط���ن ج��م��ال ال�����س��راي��رة، ال��ي��وم 

االأربعاء، اإن اللجنة وبعد موافقة رئي�س الوزراء 

�سرف  الثانية  وللمرة  ق��ررت  اخل�ساونة،  ب�سر 

مبلغ 500 األف دينار للهيئة اخلريية االأردنية 

الها�سمية.

اأن هذا  واأو�سح ال�سرايرة، يف بيان �سحايف، 

لتغطية  تخ�سي�سه  ���س��ي��ج��ري  االإ����س���ايف  امل��ب��ل��غ 

كلفة توزيع طرود املواد الغذائية يف املحافظات 

ومناطق العزل.

واأ�ساف اأن اإجمايل الترعات ل�سندوق هّمة 

دي��ن��ار،  مليون  4ر92  ال��ي��وم  حتى  بلغت  وط��ن 

كاالآتي:  وزع��ت  دينار،  مليون   93 منها  �سرف 

ل�����س��ن��دوق امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة، 10  م��ل��ي��ون   73

ماليني دينار ل�سراء اأجهزة ومعدات مل�ست�سفيات 

دينار  مليون  و2ر4  امل��ي��دان��ي��ة،  ال�سحة  وزارة 

وعينات   PCR جهاز  لتوفري  ال�سحة  ل���وزارة 

اأم علي،  فح�س كورونا، و2 مليون دينار لتكية 

االأردن��ي��ة  اخلريية  للهيئة  دينار  مليون  و5ر1 

ل���وزارة  دي��ن��ار  مليوين  اإىل  اإ���س��اف��ة  الها�سمية، 

اآمنة لالأردنيني  برنامج عودة  اخلارجية لدعم 

مل�ست�سفى  دي���ن���ار  األ�����ف  و433  اخل�������ارج،  م���ن 

ال�سناعي  التنف�س  اأج���ه���زة  ل��ت��وف��ري  اجل��ام��ع��ة 

النافذ وغري النافذ واأجهزة غ�سيل كلى.

اآلية  �سفافية وو�سوح  ال�سرايرة على  و�سدد 

تخ�سع  اأنها  مو�سحاً  الترعات،  اأم��وال  �سرف 

الترعات  ح�ساب  اإدارة  جلنة  وتطلع  للرقابة، 

الرئي�سة على تقارير دورية مقدمة من اجلهات 

ال�سرف  اأوج��ه  ب�ساأن  الترعات  على  احلا�سلة 

واالنفاق.

العودات يلتقي قاضي القضاة

 النواب يواصلون انتخاب اعضاء 
النيابية اللجان 

 نصف مليون دينار من همة وطن 
الهاشمية الخيرية  للهيئة 
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االنباط- ماأدبا

 ا�صتلمت مديرية �صحة حمافظة ماأدبا ام�س 

الأربعاء ثالجة حلفظ لقاح فريو�س كورونا.

وق�������ال م����دي����ر ال�������ص���ح���ة ال����دك����ت����ور حم��م��د 

لكبار  املطعوم  لإع��ط��اء  الأول��وي��ة  اإن  ال�صوابكة 

املزمنة  الأم��را���س  اأ���ص��ح��اب  وخ�صو�صا  ال�����ص��ن، 

والكوادر ال�صحية، م�صريا اإىل تخ�صي�س ثالثة 

مواقع للتطعيم يف مديرية �صحة ماأدبا ومركز 

�صحي �صمال ماأدبا ومركز �صحي ق�صبة ذيبان.

املهند�س  الطبية  الأج��ه��زة  مهند�س  واأو���ص��ح 

600 لرت  ل���������  ت��ت�����ص��ع  ال��ث��الج��ة  اأن  ف����وده  ���ص��ال��ح 

80 حتت  املطعوم وحفظه يف درج��ة ح���رارة  م��ن 

ال�صفر.

االنباط- عجلون

ب���ا����ص���ر خم���ت���ر ����ص���ح���ي م���دي���ن���ة ع���ن���ج���رة 

عينات  فحو�صات  با�صتقبال  عجلون  مبحافظة 

فريو�س كورونا.

املحافظة  يف  ال�صحية  ال�صوؤون  مدير  وق��ال 

ال��ذي  املختر  اإن  ام�س  عناب  تي�صري  الدكتور 

عينات  فحو�صات  ل�صتقبال  تخ�صي�صه  ج��رى 

حيث  النتائج  با�صتخراج  با�صر  كورونا  فريو�س 

550 عينة . ي�صتقبل يوميا نحو 

من  ج��اء  املختر  تخ�صي�س  ان  اىل  وا���ص��ار 

اج���ل ���ص��رع��ة اظ��ه��ار ن��ت��ائ��ج ف��ح��و���ص��ات عينات 

ار�صالها  م��ن  ب��دل  املحافظة  بنف�س  الفريو�س 

�صي�صهم يف  ال���ذي  الم���ر  ع��م��ان  اىل خم��ت��رات 

�صرعة اكت�صاف ال�صابات بالفريو�س للحد من 

انت�صاره .

واك�����د ع���ن���اب �����ص����رورة ت���ع���اون اجل��م��ي��ع مع 

واللتزام  املعنية  اجلهات  تبذلها  التي  اجلهود 

ب���اأوام���ر ال��دف��اع ول��ب�����س ال��ك��م��ام��ات وال��ق��ف��ازات 

وا�صتخدام مواد التعقيم والتباعد حفاظا على 

�صالمة اجلميع .

االنباط-عمان

المن  با�صم مديرية  العالمي  الناطق  قال 

�صرطة  ملديرية  ام�س  م�صاء  ورد  بالغاً  ان  العام 

ل����واء ال��ر���ص��ي��ف��ة بتجمع ع���دد م���ن ال���ص��خ��ا���س 

داخل مقرة الر�صيفة القدمية احتجاجاً على 

قيام احد ال�صخا�س با�صتخدام جرافة لتو�صعة 

ط���ري���ق داخ�����ل امل���ق���رة وال���ت���ع���دي ع��ل��ى ح��رم��ة 

املقرة والقبور .

وا�صاف الناطق العالمي انه على الفور  مت 

التحرك للمكان ومبا�صرة التحقيق حيث ُحددت 

ه��وي��ة ���ص��ائ��ق اجل���راف���ة وال�����ص��خ�����س ال���ذي طلب 

داخل  اجلرافة  وا�صتخدام  الطريق  تو�صعة  منه 

لقي القب�س عليهما.
ُ
املقرة واأ

واأك�����د ال��ن��اط��ق الع���الم���ي ان���ه ���ص��ي��ت��م ال��ي��وم 

احالتهما للق�صاء عن تهمة  خرق حرمة املقابر 

و العتداء على املقابر واحلاق ال�صرر بها

االنباط- عمان

ع��دد  اأّن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

البنك  م��ع  املوّقعة  التفاقية  م��ن  امل�صتفيدين 

العربي الإ�صالمي الأردين منذ بدء �صريانها يف 

املعلمني  من  م�صتفيدا   2018 بلغ  املا�صي  متوز 

وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  ف��ئ��ات��ه��م  ب��ج��م��ي��ع  وامل��وظ��ف��ني 

والثالثة.

وق����ال����ت ال���������وزارة يف ب���ي���ان ����ص���ح���ايف ام�����س 

الأربعاء، اإن جمموع قيمة التمويالت املمنوحة 

ل��ل��م�����ص��ت��ف��ي��دي��ن ق��ب��ل ح�����ص��اب امل��راب��ح��ة ب��ل��غ 11 

ب��رام��ج  ب��ني  ت��وزع��ت  دي���ن���اًرا  م��ل��ي��وًن��ا و603436 

املنتهية  والإج���ارة  املرابحة  املختلفة،  التمويل 

والقر�س احل�صن. بالتمليك 

امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن من  اأن ع���دد  واأو����ص���ح ال��ب��ي��ان 

واملرابحة  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  متويالت 

مليون   11 بقيمة  وم��وظ��ًف��ا  م��ع��ل��ًم��ا   1314 ب��ل��غ 

امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن من  ع���دد  وب��ل��غ  دي���ن���ارا،  و35151 

704 م��ع��ل��م��ني وم��وظ��ف��ني  ال��ق��رو���س احل�����ص��ن��ة 

568285 دينارا. بقيمة 

توقيع  ب�صدد  اأّنها  بيانها  ال��وزارة يف  واأّك��دت 

م���زي���ٍد م���ن الت��ف��اق��ي��ات م���ع خم��ت��ل��ف ال��ب��ن��وك 

واملوظفني  املعلمني  جلميع  خدمًة  وال�صركات 

فيها. العاملني 

وك�����ان وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

الإ�صالمي  البنك  عام  ومدير  النعيمي  تي�صري 

منت�صف  اتفاقية  وّق��ع��ا  الع�صلي  اإي���اد  الأردين 

من  حزمة  البنك  مبوجبها  ق��ّدم  املا�صي  مت��وز 

ال��ت��م��وي��الت امل�����ص��رف��ّي��ة امل��ت��واف��ق��ة م���ع اأح��ك��ام 

ال�����ص��ري��ع��ة الإ����ص���الم���ي���ة، جل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 

الوزارة وعددهم نحو 113670 موظًفا

 األمن العام : احالة شخصين في الرصيفة 
للقضاء بتهم خرق حرمة المقابر 

 التربية: 2018 مستفيدا من التمويالت 
المالية للبنك العربي اإلسالمي األردني

 صحة مأدبا تستلم ثالجة لحفظ 
لقاح فيروس كورونا

 مختبر صحي عنجرة يباشر باستخراج 
فحوصات عينات كورونا

تدريب 654 من كوادر المستشفيات الخاصة على التعامل مع كورونا

 وزارتا الصناعة واألشغال تبحثان دعم القطاع الصناعي

 بدء التقدم بطلبات اإلدراج على اإلطار الوطني للجامعات والكليات

 تقرير حالة البالد 2020 يناقش تطوير القطاع العام

االنباط-عمان

اخلا�صة  امل�صت�صفيات  جمعية  اختتمت 

654 م��ن خمتلف  ل���  ال��ت��دري��ب��ي  ب��رن��اجم��ه��ا 

الكوادر العاملة يف امل�صت�صفيات اخلا�صة من 

كيفية  على  لتدريبهم  ومم��ر���ص��ني،  اأط��ب��اء 

التعامل مع فريو�س كورونا.

�صل�صلة  يت�صمن  ال���ذي  ال��رن��ام��ج  وج���اء 

“اإيد  ب��ع��ن��وان  حملة  �صمن  تدريبية  ور����س 

مع  بالتعاون  الكوفيد”،  على  بنق�صي  باإيد 

املحلية  ال�صحية  النظم  ا�صتدامة  م�صروع 

للتنمية  الأم���ريك���ي���ة  ال���وك���ال���ة  م���ن  امل���م���ول 

التقنية  ال��ق��درات  وتطوير  لتنمية  الدولية 

واملهنية.

وقال رئي�س جمعية امل�صت�صفيات اخلا�صة 

ال��دك��ت��ور ف���وزي احل��م��وري يف ب��ي��ان �صحفي 

ال��ي��وم الرب��ع��اء، ان الرنامج ي��اأت��ي يف اط��ار 

اجلهود التي تبذلها اجلمعية مل�صاعدة قطاع 

اأف�صل  ت��وف��ري  ع��ل��ى  اخل��ا���ص��ة  امل�صت�صفيات 

الرعاية املمكنة للمر�صى.

ال�صتعانة بخرات نخبة  انه مت  وا�صاف 

املتخ�ص�صني وذوي اخل��رة يف  الأط��ب��اء  من 

جمال التعامل مع كورونا امل�صتجد، لتقدمي 

من  املتدربني  ومتكني  التدريبية  ال���دورات 

وال�صتف�صار  املدربني  مع  مبا�صرة  التوا�صل 

مع  خراتهم  وم�صاركة  معينة  ح���الت  ع��ن 

احل�صور.

اع���داده  ال���ذي ج��رى  امل�����ص��روع  وا�صتهدف 

وت��ن��ظ��ي��م��ه ع���ل���ى م�����دى 3 ا����ص���ه���ر، ت��ط��وي��ر 

مع  للتعامل  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  جاهزية 

بكورونا  الإ�صابة  وحالت  امل�صتبهة  احلالت 

واإع��داد خطط  اململكة،  يف جميع حمافظات 

دع��م  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��وب��اء،  لال�صتجابة  ع��م��ل 

يف  املر�س  مواجهة  يف  ال�صحة  وزارة  جهود 

حال اقت�صت ال�صرورة ذلك.

وح�������ص���ل���ت ال������ك������وادر ال����ت����ي �����ص����ارك����ت يف 

الدورات  التدريبات، على �صهادة معتمدة يف 

امل��ق��دم��ة، وال��ت��ي �صملت ع��دة حم���اور تتعلق 

و�صولها  فور  الإ�صابة  ح��الت  مع  بالتعامل 

املر�صى  م��ع  التعامل  وكيفية  للم�صت�صفى، 

ال�صحية  واحل���ال���ة  الأع����م����ار  م���ن خم��ت��ل��ف 

وبالذات احلالت احلرجة والن�صاء احلوامل 

والأطفال، وفق املعايري الدولية للتعامل مع 

جائحة كورونا املعتمدة من وزارة ال�صحة.

االنباط- عمان

والإ�صكان  العامة  الأ�صغال  وزيرا  بحث 

امل���ه���ن���د����س ي��ح��ي��ى ال��ك�����ص��ب��ي وال�����ص��ن��اع��ة 

التجارة والتموين مها العلي دعم القطاع 

خلدمة  التحتية  البنى  وتوفري  ال�صناعي 

التجمعات ال�صناعية يف خمتلف املناطق.

و���ص��دد ال��ك�����ص��ب��ي خ���الل اج��ت��م��اع ام�����س 

�صناعة  غرفتي  رئي�س  ح�صره  الأرب��ع��اء 

فتحي  امل��ه��ن��د���س  الأردن  و���ص��ن��اع��ة  ع��م��ان 

اجل���غ���ب���ري، ع��ل��ى اأه���م���ي���ة م��ن��ح امل��ن��ت��ج��ات 

ال��وط��ن��ي��ة اأول���وي���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ الإن�������ص���اءات 

ال��ع��ل��ي م���ب���ادرة وزارة  ب��امل��م��ل��ك��ة. وث��م��ن��ت 

الأ������ص�����غ�����ال ل����رتت����ي����ب ه������ذا الج����ت����م����اع، 

ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  دع���م  ع��ل��ى  واحل��ر���س 

ه��ذه  دمي���وم���ة  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دة  الردين، 

ال�����ل�����ق�����اءات. وت�����ن�����اول الج����ت����م����اع اي�����ص��ا 

ال�صناعي  القطاع  تواجه  التي  التحديات 

يف  ال�صعرية  الأف�صلية  ومنح  الأردن،  يف 

تقدمي  واآل��ي��ة  الإن�����ص��اءات  ق��ط��اع  مو�صوع 

ال��دع��م م��ن ق��ب��ل الأ���ص��غ��ال ل��ه��ذا القطاع 

باململكة.

وق����ال ال��ك�����ص��ب��ي اإن����ه ���ص��ي��ج��ري ت��رت��ي��ب 

امل��ق��ب��ل للك�صف  الأ���ص��ب��وع  زي���ارة م��ي��دان��ي��ة 

اجل��وي،  ال�صحن  الق�صطل/  ط��ري��ق  على 

الطريق  بهذا  العمل  موعد  ب��دء  واإع��الن 

لإع���ادة  الكويتي  ال��ق��ر���س  �صمن  وامل���درج 

تاأهيله.

االنباط- عمان

موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  جمل�س  واف��ق   

التعليم العايل و�صمان جودتها للجامعات 

الأردن���ي���ة وال��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة وال��ك��ل��ي��ات 

على  الأرب��ع��اء،  ام�س  املتو�صطة  اجلامعية 

البدء بالتقدم بطلبات الإدراج على الإطار 

الإطار  لنظام  تنفيذاً  للموؤهالت  الوطني 

الوطني للموؤهالت الذي �صدر اأخريا.

ووافق املجل�س يف اجلل�صة التي تراأ�صها 

التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  اع��ت��م��اد  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 

ال��ع��ايل و���ص��م��ان ج��ودت��ه��ا ال��دك��ت��ور ظافر 

ال�صرايرة، 

املعلومات  تكنولوجيا  كلية  منح  على 

اجلودة،  �صمان  �صهادة  الأ�صراء  جامعة  يف 

�صمان  �صهادة  منح  متابعة  وا���ص��ت��م��راري��ة 

الزيتونة  جامعة  يف  الآداب  لكلية  اجل��ودة 

الأردنية.

ك���م���ا واف�����ق ع���ل���ى ا����ص���ت���م���رار الع���ت���م���اد 

اللغة  ب��ك��ال��وري��و���س  لتخ�ص�صات  اخل��ا���س 

اللغة  وم��اج�����ص��ت��ري  واآداب���ه���ا،  الجن��ل��ي��زي��ة 

الجنليزية اأدب/ نقد، وبكالوريو�س اللغات 

وبكالوريو�س  الفرن�صية،  اللغة  احلديثة/ 

اللغات ال�صامية وال�صرقية/ لغة عرية يف 

هند�صة  وبكالوريو�س  ال��ريم��وك،  جامعة 

املعلومات  نظم  وبكالوريو�س  الرجميات 

احلا�صوبية يف جامعة احل�صني بن طالل، 

وب���ك���ال���وري���و����س وم��اج�����ص��ت��ري امل��ح��ا���ص��ب��ة، 

وبكالوريو�س وماج�صتري اإدارة الأعمال يف 

وبكالوريو�س  املفتوحة،  العربية  اجلامعة 

ال�����������ص�����ي�����دل�����ة، وم�����اج�����������ص�����ت�����ري ال����ع����ل����وم 

التمري�س،  وب��ك��ال��وري��و���س  ال�����ص��ي��دلن��ي��ة، 

وم��اج�����ص��ت��ري مت��ري�����س احل����الت امل��زم��ن��ة، 

وبكالوريو�س  ���ص��ف،  معلم  وب��ك��ال��وري��و���س 

تربية طفل، وبكالوريو�س ريا�س الأطفال 

يف جامعة الإ�صراء.

االنباط- عمان

ناق�س املجل�س القت�صادي والجتماعي ام�س الأربعاء ورقة 

تطوير القطاع العام �صمن حمور التنمية ال�صيا�صية وتطوير 

القطاع العام يف تقرير حالة البالد 2020.

املوؤ�ص�صي  الأداء  لتطوير  ال��دول��ة  وزي���رة  اجلل�صة  وح�صر 

رابعة العجارمة ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية �صامح النا�صر، 

وال��ع��دي��د م���ن اخل�����راء وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخلا�س.

وت�صمنت الورقة مراجعة تاأثري جائحة كورونا على القطاع 

العام واآثارها وت�صخي�صها وفق املعطيات التي رافقتها، وحتديد 

اأهم الأولويات بعد انتهائها، اإ�صافة اإىل مراجعة ا�صرتاتيجيات 

القطاع التي تناولتها املراجعة ومتابعة اإمكانية تنفيذها.

اإدارة تطوير الأداء  وقالت العجارمة اإن عالقة الأدوار بني 

املوؤ�ص�صي ومعهد الإدارة العامة عالقة تكاملية ونهج ت�صاركي يف 

ال�صيا�صات  لو�صع  والرامج،  واخلطط  ال�صرتاتيجيات  اإع��داد 

خالل  م��ن  احلكومة  اأن  مبينة  ال��واق��ع،  اأر����س  على  وتنفيذها 

واملراجعة  ال��دم��ج  على  عملت  املوؤ�ص�صي  الأداء  تطوير  وزارة 

والتقاطع  الت�صابه  وجود  ملعرفة  واملواقع  اجلهات  من  للعديد 

لتخاذ القرار املنا�صب.

يعني  ل  احلكومي  العمل  تر�صيق  اأن  العجارمة  واأ���ص��اف��ت 

بالعمل  القيام  من  متكينها  بل  الهيئات،  اأو  املوؤ�ص�صات  تقليل 

على  ت�صاعدها  التي  واملنهجيات  ال��ك��ف��اءات  وت��وف��ري  ال�صحيح 

برامج  لتنفيذ  املعنية  اجلهات  مع  والت�صبيك  ب��دوره��ا،  القيام 

لالأداء املوؤ�ص�صي.

اإر�صادي للعودة  باإن�صاء دليل  بادر  الديوان  اأن  النا�صر  وقال 

اإىل العمل ملوؤ�ص�صات القطاع العام خالل اجلائحة، وهو معتمد 

يف بع�س ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، م��و���ص��ح��ا اأه��م��ي��ة حت��دي��د م��واط��ن 

احلكومي  باجلهاز  للنهو�س  دقيقا  حتديدا  ال�صعف  اأو  القّوة 

والرتقاء مب�صتوى الأداء، وبوجوب وجود قناعة را�صخة للعمل 

عمال ت�صاركيا وعدم النف�صال عن الواقع.

اأنه  النّهار  فايز  بالوكالة  العامة  الإدارة  معهد  مدير  وبني 

يف عام 2019 �صدر نظام جديد للمعهد تو�صع يف نطاق اأهدافه 

اإلزامية  امل�صار الوظيفي ورّكز على  التدريبي مع  امل�صار  وربط 

تدريب املوظفني.

الإداري���ة  وال��ق��درات  القيادات  بناء  باأهمية  امل�صاركون  ون��ّوه 

الوطنية يف  النزاهة  تر�صيخ معايري  والرتكيز على  ومتكينها، 

الدولة،  اجلهاز احلكومي بجهد تكاملي بني جميع موؤ�ص�صات 

اإ�صافة اإىل اإخ�صاع تقارير النزاهة ملعايري المتثال وتخ�صي�س 

على  امل�صاركون  و�صدد  الف�صاد.  ومكافحة  للنزاهة  عامة  نيابة 

فكرة اأن تقلي�س عدد املوؤ�ص�صات يجب اأن يقابله حكومة فّعالة 

باأجهزة متحركة تتنا�صب مع الظروف والع�صر الذي مّنر به، 

والرتكيز على اأهمية وجود جهاز حكومي وا�صح ذي �صالحيات 

م�صوؤول عن عملية الإ�صالح احلكومي.

واأو�صت اجلل�صة بو�صع اإطار عمل متكامل لتطوير القطاع 

اأعلى  ال��وزراء من خالل جمل�س  رئي�س  تكون مرجعيته  العام 

اإ���ص��اف��ة اإىل ع��م��ل ن��ظ��ام م��ع��ل��وم��ات لأداء  ل��ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع، 

احلكومة، يجري من خالله توثيق ال�صرتاتيجيات وموؤ�صرات 

ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  يعك�س  م��ت��ك��ام��ل  ت�����ص��ري��ع  واإ����ص���دار  الأداء، 

والتوجهات الوطنية لإعداد القيادات احلكومية.

بالوكالة  والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  عام  اأم��ني  وق��ال 

اأح���م���د ال�����ص��واف��ني اإن ال��ت��ق��ري��ر ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ���ص��اب��ق��ي��ه ن��ظ��راً 

لظروف جائحة كورونا، موؤكدا احلر�س على تقييم الإجراءات 

وكيفية  اجلائحة،  ظل  يف  القطاعات  كل  يف  املتبعة  احلكومية 

التعامل م��ع الأزم���ات واخل��روج  ب��درو���س م�صتفادة يف  اخل���روج 

ينا�صب  ق��رار  �صنع  عملية  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  م��ن  بتو�صيات 

املرحلة.

يذكر اأن املجل�س �صيعقد املزيد من اجلل�صات النقا�صية حول 

تقرير حالة البالد 2020 للخروج بتو�صيات توافقية بني جميع 

اجلهات املخت�صة العامة واخلا�صة.

 25 وفاة و2091 إصابة بكورونا و2902 حالة شفاء

االنباط- عّمان

وف��اة   25 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

يف  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�صابة  و2091 

اململكة ام�س الأربعاء، لريتفع العدد الإجمايل 

اإىل 3652 وفاة و281983 اإ�صابة.

وتوّزعت الإ�صابات اجلديدة على 765 حالة 

ح��الت  و503  ع��ّم��ان،  العا�صمة  حمافظة  يف 

59 حالة يف الرمثا،  اإرب���د، منها  يف حمافظة 

و134 حالة يف حمافظة الزرقاء، و133 حالة 

يف حمافظة املفرق، و133 حالة يف حمافظة 

البلقاء،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���الت  و106  ج��ر���س، 

الكرك، و63 حالة يف  و91 حالة يف حمافظة 

ع��ج��ل��ون، و46 ح��ال��ة يف حمافظة  حم��اف��ظ��ة 

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

يف  حالة  و32  م��اأدب��ا،  حمافظة  يف  حالة  و41 

حمافظة معان، منها 3 حالت يف البرتا.

واأ�صار املوجز الإعالمي ال�صادر عن رئا�صة 

اأن عدد احلالت  اإىل  ال��وزراء ووزارة ال�صحة 

الن�صطة حالّياً و�صل اإىل 26173 حالة، بينما 

دِخ���ل���ت ال��ي��وم اإىل 
ُ
ب��ل��غ ع���دد احل����الت ال��ت��ي اأ

امل�صت�صفيات 120 حالة، فيما غادرت 132 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة 

 1005 امل�صت�صفيات  يف  ال��ع��الج  تتلقى  ال��ت��ي 

حالت، يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�صّرة العزل 

املوؤّكدة  للحالت  امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة 

وامل�صتبهة ليوم اأم�س 852 بن�صبة اإ�صغال بلغت 

20 باملئة، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�صّرة العناية 

احلثيثة امل�صتخدمة يف امل�صت�صفيات للحالت 

بن�صبة   302 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�صتبهة  امل���وؤّك���دة 

اإ�صغال بلغت 33 باملئة.

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

امل�صت�صفيات  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  ال���ص��ط��ن��اع��ي 

 148 اأم�س  ليوم  وامل�صتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت 

جهازا ً بن�صبة اإ�صغال بلغت 17 باملئة.

حالة   2902 ت�صجيل  اإىل  املوجز  اأ�صار  كما 

وامل�صت�صفيات،  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �صفاء 

 252158 اإىل  ال�صفاء  ح��الت  اإج��م��ايل  لي�صل 

حالة.

اأجري  اأن 20453 فح�صاً خمرّياً  واأ�صاف 

اليوم، لي�صبح اإجمايل عدد الفحو�صات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3022626 

ال��ف��ح��و���ص��ات  ن�����ص��ب��ة  اأن  اإىل  ف��ح�����ص��اً، لف���ت���اً 

الإيجابّية لهذا اليوم و�صلت اإىل قرابة 22ر10 

باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع اإىل اللتزام باأوامر 

الّدفاع، واّتباع �صبل الوقاية، خ�صو�صاً ارتداء 

التجّمعات لأك��ر  اإق��ام��ة  وع���دم  ال��ك��ّم��ام��ات، 

احلملة  متابعة  اإىل  اإ�صافة  �صخ�صاً،   20 من 

التوعوية التي اأطلقتها ال��وزارة للوقاية من 

الأف����راد  ك���ورون���ا وت�صجيع  ف��ريو���س  ع����دوى 

حلماية اأ�صرهم وجمتمعهم )#بحميهم(.

�صدم م�صمون تقرير ديوان املحا�صبة 2019 ، الأردنيني وزادت خماوفهم بعد اأن 

اأخرى قابلة لال�صتعال يف  اإىل  اإ�صافة  ك�صف التقرير عن وجود نفايات م�صرطنة، 

اأي حلظة يف مكب ال�صواقة لعدم وجود معاجلة لكافة النفايات اخلطرة يف املكب، 

حيث مت الكتفاء بتجميعها داخل حدود املكب ب�صورة ع�صوائية وغري منظمة من 

الطبية  النفايات  ن�صبة  ارتفاع  ظل  يف  املكب  داخ��ل  وموزعة  متفرقة  اأك��وام  خالل 

منذ ظهور فريو�س كورونا !!

املمكنة للخروج من هذه  اإىل كل اجلهود  ، وبحاجة  ا�صتثنائية  نحن يف ظروف 

الأزمة ب�صالم، واملفرت�س اأن يكون دور مديريات وزارة البيئة وا�صح للجميع واأن 

يكون لها دور اأ�صا�صي يف التخطيط ملواجهة الأزمات واإدارة الطوارئ بالتن�صيق مع 

اجلهات امل�صوؤولة يف الدولة. وهذا لالأ�صف اأمر مل يتحقق، واأغلب اجلهود املبذولة 

مل يتم الإعالن عنها ول تخرج عن اإطار موقع الوزارة الإلكرتوين ؟!. 

وكل  م�صبقاً،  درا�صتها  مت  م��دي��ري��ة  بكل  ت��ن��اط  م��درو���ص��ة  عمل  خطة  ت��وج��د  ل 

بع�س  ِقبل  من  مت  ال��ذي  التن�صيق  وحتى  وف��ردي،  ارجت��ايل  ب�صكل  تعمل  مديرية 

اأو خطة م�صبقة، وهذا عمل غري  اأ�صا�س  البيئية ل يتعدى رد فعل بال  اجلمعيات 

موؤ�ص�صي ول بد من اإعادة النظر.

الإج��راءات  التي يتحدثون عنها ؟ وما هي  العمليات والطوارئ  اين هي غرف 

املق�صود  هو  وما  ؟  وا�صحة  اإح�صائيات  لديهم  هل   .. اتخاذها  مت  التي  القانونية 

مب��راق��ب��ة ن��وع��ي��ة ال���ه���واء ؟ ه��ل ك���ان دوره����ا ف��ق��ط يف ت��وزي��ع الك��ي��ا���س ال�����ص��ف��راء 

ومتى..  !! اجلائحة  بداية  ا�صتعمالها  بعد  والكمامات  القفازات  بجمع  اخلا�صة 

دي��وان  تقرير  دق  ان  بعد  اأجوبة  اىل  بحاجة  عديدة  اأ�صئلة  لدينا  وك��ي��ف..ومل��اذا.. 

البيئة يف معاجلة  وزارة  ناقو�س اخلطر حول خمالفات وجتاوزات  املحا�صبة2019 

النفايات اخلطرة ؟

ه��دف��ه��ا حماية  ك����وزارة  منها  امل��ط��ل��وب  امل�����ص��ت��وى  ودون  م��ت��وا���ص��ع  ال��ع��م��ل لزال 

، املطلوب  اأولويات ومهام الوزارة  املواطن واملحافظة على �صحته التي تعتر من 

اآم��ن��ه  اأك���ر يف حت��ق��ي��ق  ك��ل م��ا م��ن ���ص��اأن��ه ت��وف��ري بيئة �صحية   ان ت��ك��ون اجل��ه��ود 

حتقيق  يف  وي�صهم  والإجن��از  العطاء  يف  ي�صتمر  ان  خاللها  من  املواطن  ي�صتطيع 

التنمية امل�صتدامة. فعندما نتحدث عن قلة الإنتاجية فاإننا نتحدث يف الواقع عن 

انت�صار الف�صاد ، والبع�س ل ي�صعر بذلك !!

سامر نايف عبد الدايم

 نفايات كورنا .. 
يا وزارة البيئة !!

اخلمي�س    24  /  12  / 2020
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فيها  �أهلها  وعمل  وبني  فيها  وعا�ش  و�ملحافظة  �ملدينه  )�لزرقاء(  يعرف  كل من 

“�لكم�شه”  باأن �لزرقاء ذ�ت تاريخ  ويدرك باأن حمافظة �لزرقاء من  ويعمل يدرك 

ف�شيف�شاء  هي  �شماال  بلعما  �إىل  “�لغباوي” جنوبا  ومن  غربا �إىل “�لعمري” �شرقا 

ومع�شكر�تها  �جلي�ش  مدينة  يحب  وم��ن  وطبيعتها   �أهلها  بجمال  جميله  �ردن��ي��ه 

و�مل�شانع و�لعمال فليذهب �إىل �لزرقاء فاحلياة تدب فيها ويربط بني  مدينة �ليوم 

خادم  )مدينة  �لعلم   �ل�شرق(وبا�شمها  )مدينة  �الأول   وبا�شمها  �جلميله  �جلديده 

يف  مثيلها  �جلميله  فعجلون    ) �لعزيز  عبد  �بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني 

�إىل  �لتطبيقيه  �لبلقاء  جامعة  من  وجامعاتنا   وغاباتها  و�شروت  و�لعالوك  بريين 

و�ملحطة  �ل��ب��رول  م�شفاة  و�ىل  �خلا�شة  �ل��زرق��اء  جامعة  �إىل  �لها�شميه  �جلامعة 

و�حل��اب��ات  و�ل�شليل  �ل�شليح  و�م  وغري�شه  و�ل�شخنه  �لها�شميه  و�ىل  �حل��ر�ري��ه  

و�لفو�شفات فيها  و�لر�شيفه  و�لطافح 

ح�شن  على  �لثناء  �إال  ت�شمع  فا  فيها  نيابيه”  “�نتخابات  يف  جنحت  فالزرقاء 

عليه  يجمع  �لثمر  لذيذ  مثمر�  �شجر�  غر�شها  من  نو�با  فانتجت  ونز�هتها  �د�رتها 

�جلميع فيها  من �أ�شول ومنابت متحابه فا “�ق�شاء” يف عقل وفكر خمرجاتها �ي 

نو�بها �جلدد  الي �آخر  يختلف يف ر�أي مع �آخر  فمخرجاتها عززت �لنماء و�النتماء 

وعما  حبا  فيها  ن��رى  �ل��ت��ي  �لتاريخيه  �لها�شميه  وق��ي��ادت��ن��ا  م��وح��د  و�ح���د  ل��وط��ن 

للزرقاء و�هلها فرى �لكثري منه م�شت�شفى �لزرقاء �جلديد و�شبكات �ملياه و�ملجاري 

�ل�شريفني وق�شر �لعدل  و�وتو�شر�د  و�ملد�ر�ش و�حلد�ئق  ومدينة خادم �حلرمني 

�لزرقاء/ �لعمري وقريبا على بعد �أمتار من كلية �لزرقاء �جلامعيه �شيكون �الإجناز 

يف �ت��و���ش��ر�د ج��دي��د وب��ا���ش �شريع وم��ن ي��ذك��ر �ل��زرق��اء وي��رب��ط �مل��ا���ش��ي ف��ال��ي��وم يف 

يف  �لثمانينات  يف  كانت  �أن  بعد  �جلامعيه  �ل��زرق��اء  كلية  مقابل  �ل��دو�ئ��ر  جممعات 

�لقدمي   �ملجمع 

فنجاح �النتخابات �لنيابيه يف عام ٢٠٢٠ نرى نو�با جدد قريبني من جميع �لنا�ش 

ال يز�ودون وال �جند�ت لهم �إال �جندة �لوطن  فيخدمون جميع �لنا�ش فتعرف باأنهم 

ومتعلم وطيب  ذك��ي  �الردين  ف�شعبنا  يعملون  ج��دد  ن��و�ب  مائة  ف��رى  وط��ن   ن��و�ب 

�ن  �لكورونا  جائحة  رغم  ناجحه  نيابيه  �نتخابات  يف  فقرر  و�لنظام  �لوطن  ويحب 

ياأتي بوجوه جديده ليقول لكل نائب )ال تخذلنا(نريد “�لعمل و�لنجاح و�الإجناز”  

ويف ر�أيي باأن جناح �النتخابات �لنيابيه يف �لزرقاء حتما �شيقود �إىل �نتخابات بلديه 

م�شتقبل  �إىل  و  ناجحه  نيابيه  �نتخابات  �إىل  وينظر  بفاعليه  فيها  ي�شارك  ناجحه 

م�شرق 

�لر�أي ولكن نتفق  فالزرقاء هي للجميع كما هو �الردن وطن �جلميع نختلف يف 

جميعا على وطن ونظام ها�شمي نقول له 

معك” وكلنا  لك  “كلنا 
عام  م�شهد  �أمام  وكاأننا  ناجحه  نيابيه  �نتخابات  وتنجز   تنجح  عندما  �أجمل  فما 

١٩٨٩ ومن �أجنز وجنح وعمل بكفاءه وهدوء يف �جناز �نتخابات �لزرقاء ي�شتحق منا 

جميعا �الحر�م و�لتقدير وكوين �عرف �لزرقاء كما �أعرف ��شمي وبكل في�شف�شائها 

و�شبيب و�لنزهه وحي �ل�شباط وجبل  �لغويريه وحي رمزي  “�جلميله” كما هي يف 
و�شارع  �ل�شخنه  وخميم  �لزرقاء  وخميم  �حلجر  وو�دي  وجناعه  رحمه  وجبل  طارق 

�جلديده وحي مع�شوم  وجبل �ملغري  و�شارع  �حل�شني” )�ل�شعاده” و�لزرقاء  “�مللك 
�أجمل  وم��ا  �شيلها   ولي�ش  �ل��زرق��اء  ونهرها  �حيائها    وك��ل  �حل��ج��اوي   و�شوق  �شاكر 

�ل�شرور(  بن  قهوة  رموزها)بت�شرب  من  رمز  قهوة  بنها  ومن  ناديها)�ل�شباط(  من 

وتك�شي )بريدها( وكر�شي �أمن �لنا�ش  )عبد �لوهاب �لنو�ي�شه(وهو “ميحلق” فيك 

عرب �شيجارته على باب خميمها  وم�شاء عند )م�شطفى �لع�شايله  ( فرى)�شيجارة 

تو��شعا  للنا�ش  هي  �المنيه  و�جهزتنا  فجي�شنا  و�خا�شا  ذكاء  ور�ءها  ترى  �لكنت( 

جبل  يف  �ملت�شرف  �لق�شاه  و�شامل  �ليا�ش  وع��وين  مع  كاننا   �ليوم  فرى  و�خا�شا 

و�قت�شاديون  �لقطارنه    وعيد  �لدبعي  وحممد  مفتوحا  ومكتبه  منزله  باب  رحمه 

�لعمايره”  و�حلفيد  “وثابت �لور” و”حيدر  ع�شاميون  ناجحون )مذيب حد�د( 

�شهبندر  �ىل  جن��اح  ق�شة  �ل��زرق��اء  �إىل  يافا  م��ن  ج��ده  �إىل  ينظر  ح��م��وده   “فار�ش 
و�شرف  �لرفاعي  وعبد  �ملر�يره   وجهاد  �شرمي  وح�شني  �لدين  تقي  �بر�هيم  �لتجار 

و�لدباغه)طال  �لب�شتنجي     �هلل  عبد  حممد  بعلمها  �حل��ره  و�ملنطقه  �لهياجنه 

والوؤهم  و�لزرقاء  �لوطن  �الردن  يف  جذورهم  وينتجون  ي�شغلون  فالذين  �لغز�وي( 

د  �شينا  �ب��ن  و)م�شت�شفى  و�شيولد  ول��د  �ردين  ك��ل  ه��و  كما  و�ل��ن��ظ��ام  ل���اردن  مطلق 

تي�شري عماري ود �حمد �ليا�ش ود عبد �لهادي نا�شر ود �شامه �بو مال ود غازي 

ود  �ل��رزي  رم��زي  ود  �لدر�ب�شه    �ل�شعد  �حمد  ود  �ل�شمادي  �هلل  ود عبد  زعباوي 

ممدوح �لعبادي”   فالبد�يه من �لزرقاء فها هو حممود �خلر�ب�شه وزير� بد�أ وجنح 

يف �لزرقاء وحممد �لرقاد وزياد هاالت و�شبقه رجال جنحو� يف �لزرقاء  من عبد 

�إىل خلدون  �لعبادي  �إىل ممدوح  �ليا�ش  �إىل عوين  �شايل  �بر�هيم  �إىل  �لباقي جمو 

قطي�شات �إىل م�شطفى �لفيا�ش �إىل فهد �لعمو�ش �إىل �شامه �لغويري �إىل حممد 

�لقاب  و�شليمان  �خلايله  �لفا�شل  ���ش��امل  وع��ل��ي  عيا�ش  وه��اي��ل  �ل��غ��وي��ري  مو�شى 

�لزيود  وعمر  �خلايله  و�حمد  �لظهر�وي  ور�ئد  �لظهر�وي  وحممد  بوالد  ومريز� 

و رهق �لزو�هره 

حممود  �ىل  �ل�شبول  �ح��م��د  ن�شر  �إىل  �مل��ج��ايل  ج���ازي  �إىل  �ملعايطه  زك��ري��ا  وم��ن 

فار�شها  وتخرج  خرجت  فالزرقاء  �لدين   بهاء  بدري  �إىل  بوالد  قا�شم  �إىل  �ملعايطه 

�نتخابات  ويدير  ينجح يف عمله   �الردن        فمن  كما كل  و�هلها طيبون  وم��اوؤه��ا 

�نتخابات  �شرنى  حتما  �ل��زرق��اء  يف  بنجاح  و�خا�ش  و�جن��از  بكفاءه  ويعمل  نيابيه  

بلديه ناجحه   وحتما يتفاءل فدولتنا �الردنيه قويه  و�قوى مما يت�شور كل “ناعق” 

فتان” “ومغرور” و”�نتهازي” “وفا�شد”  ال يرى”�ال �نفه”�عوجا” “ كالبومه”

فهذه بلدنا وما بنخون عهودها

فعن �لزرقاء �أحاديث قادمه فالزرقاء “ق�شة جناح” كما هو “�الردن وطن �ملجد 

و�لعلى” ومن ق�شر “�شبيب يف �لزرقاء”نتحدث الحقا  

قال تعاىل )وقل جاء �حلق وزهق �لباطل �ن �لباطل كان زهوقا(�شدق �هلل �لعظيم 

�لها�شميه  ب��ق��ي��ادت��ن��ا  �الم��ن��ي��ه  و�ل�����ش��ع��ب و�جل��ي�����ش و�ج��ه��زت��ن��ا  �ل��وط��ن  ح��م��ى �هلل 

�الأم��ري  �لعهد  ويل  و�شمو  �ملعظم   �ل��ث��اين  �هلل  عبد  �مللك  جالة  بقيادة  �لتاريخيه 

�ملعظم �حل�شني 

د.مصطفى محمد عيروط

»الزرقاء« بين »انتخابات نيابيه« 
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االنباط- عّمان

 ت�����ش��ل��م رئ��ي�����ش حم��ك��م��ة �ل��ت��م��ي��ي��ز رئ��ي�����ش 

�مل��ج��ل�����ش �ل��ق�����ش��ائ��ي حم��م��د �ل���غ���زو، �م�ش 

�ل�شنوي  �ل��ت��ق��ري��ر  م��ن  ن�شخة  �الأرب���ع���اء، 

حلقوق �الن�شان يف �ململكة لعام ٢٠١٩.

و�أك��������د �ل�����غ�����زو، خ�����ال �����ش���ت���ق���ب���ال���ه يف 

جمل�ش  رئي�ش  �لق�شائي  باملجل�ش  مكتبه 

�أم���ن���اء �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي حل��ق��وق �الن�����ش��ان 

�ملجل�ش  �ل��غ��ر�ي��ب��ة دع���م  �رح��ي��ل  �ل��دك��ت��ور 

حلقوق  �لوطني  �ملركز  الأعمال  �لق�شائي 

�لق�شائي  �ملجل�ش  �أن  �ىل  �الن�شان،م�شري� 

يعك�ش  �لذي  �لتقرير  لهذ�  باهتمام  ينظر 

حقوق  منظومة  تعزيز  يف  �ململكة  ج��ه��ود 

�الن�شان .

�أنه �شيجري عر�ش �لتقرير  �إىل  و�أ�شار 

�مل��ج��ل�����ش  �مل���خ���ت�������ش���ة يف  ع����ل����ى �جل�����ه�����ات 

�مل��وؤ���ش��ر�ت  �أب���رز  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  �لق�شائي 

و�ل���ن���ت���ائ���ج �ل���ت���ي ي��ت�����ش��م��ن��ه��ا ل��در����ش��ت��ه��ا 

�ملتعلقة  �ملو��شيع  خمتلف  على  و�لوقوف 

�لعد�لة  مفاهيم  وتعزيز  �لقانون  ب�شيادة 

و�مل�������ش���او�ة و�ل���ن���ز�ه���ة وح���ق���وق �الن�����ش��ان ، 

�حل�شن  د�ئما  �شيبقى  �لق�شاء  �أن  موؤكد� 

�مل���ن���ي���ع �ل������ذي ي���ح���م���ي ح����ق����وق وح����ري����ات 

�مل��و�ط��ن��ني وي���ذود عنها م��ن �أي��ة جت��اوز�ت 

قد تطالها.

�مل�شتقل  �ل��ق�����ش��اء  �أن  �ل��غ��ر�ي��ب��ة  و�أك����د 

�ملوؤ�ش�شات  دول���ة  رك��ائ��ز  �أه���م  م��ن  و�ل��ن��زي��ه 

و�ل��ق��ان��ون وع��م��اد ق��وت��ه��ا، مل��ا ي��ق��وم ب��ه من 

دور كبري يف �شون وحماية حقوق �الن�شان 

ي�شهم  م��ا  �ململكة،  يف  �مل��و�ط��ن��ني  وح��ري��ات 

قو�عد  و�إر���ش��اء  �لعد�لة  م��ب��د�أ  تكري�ش  يف 

�الأم����ن و�ال���ش��ت��ق��ر�ر �مل��ج��ت��م��ع��ي، و�إ���ش��اع��ة 

�لطماأنينة يف �ملجتمع وحفظ كيانه.

و����ش��ت��ع��ر���ش �ل���ط���رف���ان خ����ال �ل��ل��ق��اء 

���ش��ب��ل �الرت�����ق�����اء ب��ال��ع��م��ل �مل�������ش���رك ب��ني 

و�ملجل�ش  �الأن�شان  حلقوق  �لوطني  �ملركز 

تدعم  �لتي  �مل��ج��االت  جميع  يف  �لق�شائي 

يف  �الن�شان  حقوق  مبادئ  وتكري�ش  �إر�شاء 

�ململكة، وفقا الأف�شل �ملعايري �لدولية.

االنباط- عمان

�الأع��م��ال  رئ��ي�����ش جمعية رج���ال  دع���ا   

�الأردن���ي���ني ح��م��دي �ل��ط��ب��اع، �ىل �إع���د�د 

خ��ط��ة ت��ع��اف �ق��ت�����ش��ادي وط��ن��ي ب��ال��ع��ام 

�إط��ار زمني حم��دد،  ٢٠٢١ وف��ق  �جل��دي��د 

للم�شاعدة يف جتاوز تبعات �أزمة فريو�ش 

كورونا.

�همية   ، ت�شريحات  يف  �لطباع  و�ك��د 

ب��ر�م��ج عمل قطاعي  �خل��ط��ة  ي��ر�ف��ق  �ن 

يتم خالها حتديد �لتحديات و�لعقبات 

جلميع  دق��ي��ق  ب�شكل  �خل�����ش��ائ��ر  وتقييم 

�ل��ق��ط��اع��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة �مل��ت�����ش��ررة من 

�جلائحة.

و������ش����اف �ن����ه ي��ج��ب حت���دي���د �أف�����ش��ل 

�مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  و�الأدو�ت  �ل��و���ش��ائ��ل 

يتاءم  �ل��ذي  بال�شكل  �لقطاعات  لدعم 

مع خ�شائ�ش كل قطاع، وتقدمي �لدعم 

و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  لل�شركات  �ل��ك��ايف 

�حل��ج��م �ل��ت��ي ت�����ش��ك��ل ن�����ش��ب��ة ك��ب��رية من 

باململكة. �لقطاع �خلا�ش 

و���ش��ي��ل��ة  �أف�������ش���ل  �إن  �ل���ط���ب���اع  وق������ال 

بنهو�ش  هي  �جلائحة  تد�عيات  لتجاوز 

�ل����ق����ط����اع����ات �الق����ت���������ش����ادي����ة مب��خ��ت��ل��ف 

جماالتها، موؤكد� �نه لتتمكن �لقطاعات 

�ملت�شررة من �جلائحة من �لتعايف وعودة 

�لتخفيف من  يتوجب  كال�شابق  ن�شاطها 

هذه  تتكبدها  �لتي  و�لتكاليف  �الأع��ب��اء 

�ل��ق��ط��اع��ات وب��خ��ا���ش��ة ت��ك��ال��ي��ف �ل��ط��اق��ة 

و�ملبيعات  �ل��دخ��ل  و���ش��ري��ب��ة  و�ل��ك��ه��رب��اء 

�الجتماعي،  �ل�شمان  ��شر�كات  ور�شوم 

لو�شول  �ل��ك��اف��ي��ة  �لت�شهيات  وت��ق��دمي 

�ل�شركات �إىل �لتمويل.

ودع����ا رئ��ي�����ش �جل��م��ع��ي��ة �ىل ���ش��رورة 

�ل�شريبة  وتوحيد  تخفي�ش  على  �لعمل 

�لقطاعات  ملختلف  �ملبيعات  على  �لعامة 

ليتمكن  �شنة،  عن  تقل  ال  زمنية  لفرة 

����ش��ت��ع��ادة ن�شاطه  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ش م��ن 

و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����ش ك��ل��ف �ل��ط��اق��ة 

ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة 

�ل�شناعي. �لقطاع  بالتحديد على 

وب����������ني �ي�����������ش�����ا ���������ش��������رورة ت����ق����دمي 

�لطاقة  ال�شتخد�م  �لازمة  �لت�شهيات 

�ل���ب���دي���ل���ة �ل���ت���ي ت���ع���د �أق������ل ت��ك��ل��ف��ة مم��ا 

�ملنتجات  تناف�شية  على  �إيجاباَ  �شينعك�ش 

�لوطنية ويقلل من �لتكاليف �لت�شغيلية 

�إىل ج��ان��ب  ل��ع��م��ل��ي��ة �الإن����ت����اج،  �مل���ر�ف���ق���ة 

�ل��رك��ي��ز ع��ل��ى حت�����ش��ني ب��ي��ئ��ة �الأع���م���ال 

وج��اذب��ي��ة �ال���ش��ت��ث��م��ار وت��ن��وي��ع �ل��ف��ر���ش 

�ال�شتثمارية �ملقدمة مبختلف �ملجاالت.

�ل��ت��ب��ع��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة �لتي  و�ك���د �ن 

خ��ل��ف��ت��ه��ا �أزم�����ة ف���ريو����ش ك���ورون���ا خ��ال 

�ل��ع��ام �حل���ايل ع��ل��ى �الق��ت�����ش��اد �لوطني 

�لقطاعني  بني  �لكامل  �لتعاون  تتطلب 

�ل���ع���ام و�خل���ا����ش، ل��ل��و���ش��ول �ىل ح��ل��ول 

�لوطني  �القت�شاد  تن�شيط  باإعادة  كفيلة 

ودف�����ع ع��ج��ل��ة �الإن����ت����اج ت��دري��ج��ي��ا ح��ت��ى 

�لو�شول �إىل بر �الأمان.

و���ش��دد �ل��ط��ب��اع ع��ل��ى ���ش��رورة تطبيق 

�ل��ق��ط��اع��ني ب�شكل  ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ة  م��ب��د�أ 

ف��ع��ل��ي وح��ق��ي��ق��ي م����ن خ����ال �ل��ت�����ش��اور 

�أهمية  و�لتاأكيد على  و�حلو�ر  و�لتن�شيق 

حتديد �نعكا�شات �لقر�ر�ت على �لقطاع 

الفتا  وتطبيقها،  �إ�شد�رها  قبل  �خلا�ش 

�ل��ع��ام��ود  ه���و  �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ش  �ن  �ىل 

و�مل�شاهم  �ل��وط��ن��ي  لاقت�شاد  �ل��ف��ق��ري 

�الأك����رب يف خ��ل��ق ف��ر���ش �ل��ع��م��ل ل��اأي��دي 

�ل���ع���ام���ل���ة �الأردن������ي������ة، ودمي����وم����ة ع��م��ل��ه 

ون�شاطه �أمر �أ�شا�شي لتحقيق �لتو�زن يف 

�لباد. �قت�شاد 

�ل���ت���د�ع���ي���ات  ������ش����ت����م����ر�ر  �ن  وق�������ال 

�الق���ت�������ش���ادي���ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة ي��ج��ع��ل م��ن 

�ل�����ش��ع��وب��ة �جل������زم ب���اإم���ك���ان���ي���ة جت����اوز 

و�الجتماعية  �القت�شادية  �لتحديات 

�لتي و�جهها �الأردن ب�شكل غري متوقع 

خال �لعام �حلايل.

ط��ري��ق  ع��ل��ى  ن���ب���د�أ  “حتى  و�����ش���اف 

�ل����دول، يتوجب  ب��ب��اق��ي  �أ���ش��وة  �ل��ت��ع��ايف 

ويعود  �لفريو�ش  وجود  على  نتاأقلم  �أن 

عليه،  كان  ما  �إىل  �القت�شادي  �لن�شاط 

�إج��ر�ء�ت  جميع  �إتباع  على  �لتاأكيد  مع 

�ل�������ش���ام���ة �ل������ازم������ة ك���م���ا ح���ددت���ه���ا 

�حلكومة”.

�أب�����رز �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي  و�و����ش���ح �ن 

ظ����ه����رت خ������ال �ل�����ع�����ام �حل���������ايل، ه��و 

�ل����ر�ج����ع �مل���ل���ح���وظ يف �ل���ع���دي���د م��ن 

�مل��وؤ���ش��ر�ت �الق��ت�����ش��ادي��ة �مل��ه��م��ة، ج��ر�ء 

�مل��ه��م��ة و�ل�����ش��روري��ة �لتي  �الج������ر�ء�ت 

ر�فقت مرحلة �لت�شدي النت�شار �لوباء 

�ملو�طنني،  �شحة  وحماية  ومكافحته 

حيث �نه ال ميكن �ال�شتمر�ر باالعتماد 

ع��ل��ي��ه��ا ل���ف���رة زم���ن���ي���ة ط���وي���ل���ة ح��ت��ى 

ال ي�����ش��ل �الق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي م��رح��ل��ة 

�لركود.

ت���ر�ج���ع م��ع��دالت  �إن  �ل��ط��ب��اع  وب����ني 

�ل��ن��م��و �الق��ت�����ش��ادي وت���ز�ي���د م��ع��دالت 

�ل����ب����ط����ال����ة وت������ر�ج������ع م������ع������دالت من��و 

�ل�����ش��ادر�ت وت��ز�ي��د �مل��دي��ون��ي��ة وت��ر�ج��ع 

وما  وتعرثها  �مل�شجلة  �ل�شركات  ع��دد 

�أد�ء  م��ل��ح��وظ يف  ت���ر�ج���ع  م���ن  ر�ف��ق��ه��ا 

�ل��ق��ط��اع��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة، كلها  �أغ��ل��ب 

�لن�شاط  ع��ودة  �أهمية  �إىل  ت�شري  دالئ��ل 

من  لنتمكن  طبيعته  �إىل  �الق��ت�����ش��ادي 

جتاوز ما منر به.

االنباط- عمان

�لفايز،  �ل�شياحة و�الآث����ار، نايف  ���ش��ارك وزي��ر   

�م�����ش �الأرب���ع���اء، ع��رب تقنية �الت�����ش��ال �مل��رئ��ي، يف 

�جلل�شة �الفتتاحية للدورة ٢3 للمجل�ش �ل��وز�ري 

بح�شور  �أعمالها  �نطلقت  �لتي  لل�شياحة  �لعربي 

وزر�ء �ل�شياحة يف �لدول �لعربية وممثليهم.

�ل�شناعة  �لتي تر�أ�شها وزي��ر  وناق�شت �جلل�شة 

و�ل��ت��ج��ارة و�ل�����ش��ي��اح��ة �ل��ب��ح��ري��ن��ي ز�ي����د �ل��زي��اين 

�آليات دعم �لقطاع �ل�شياحي يف فل�شطني، و�إطاق 

برنامج تدريبي للكو�در �لب�شرية �لعاملة بالقطاع 

�ل�����ش��ي��اح��ي يف �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، و�ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�ل�شياحي،  �الأم����ن  جم���ال  يف  �ل�شمولية  �لعربية 

و�ملعايري �ملحدثة لعا�شمة �ل�شياحة �لعربية.

وق���دم���ت �مل��ن��ظ��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة خ��ال 

�إط���اق و�نعا�ش  �إع���ادة  �جلل�شة ورق��ة عمل لدعم 

قطاع �ل�شياحة و�ل�شفر يف �لعامل �لعربي، و�قر�ح 

�إن�شاء جمل�ش ��شت�شاري لل�شياحة �ملي�شرة، وخطة 

الإقامة ملتقى �قت�شادي عربي �شياحي. كما ناق�ش 

�مل�شاركون ورقة مقدمة من �الأمانة �لعامة ملجل�ش 

وزر�ء �لد�خلية �لعرب عن �ال�شر�تيجية �لعربية 

�ل�شمولية يف جمال �الأمن �ل�شياحي، و�ملقرحات 

�ملقدمة الجتماع م�شرك لوزر�ء �ل�شياحة ووزر�ء 

�ل���وز�ري  و�مل��وؤمت��ر  �لعربية،  �ل���دول  يف  �لد�خلية 

للتعاون  �آلية  و�إن�شاء  �ل�شيني  �لعربي  �ل�شياحي 

�لعربي �ل�شيني.

بنت  م��ي  �ل�شيخة  تر�شيح  دع��م  �ملجل�ش  و�ك���د 

للثقافة  �لبحرين  رئي�شة هيئة  �آل خليفة  حممد 

و�الآث��������ار ل���ت���ويل م��ن�����ش��ب �الأم������ني �ل���ع���ام ملنظمة 

�ل�شياحة �لعاملية.

االنباط- عمان

�لتي  جل�شته  يف  �ل����وزر�ء  جمل�ش  ق���ّرر   

ع��ق��ده��ا �م�������ش �الأرب����ع����اء ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����ش 

�ملو�فقة  �خل�شاونة  ب�شر  �لدكتور  �ل��وزر�ء 

ع��ل��ى �ع��ت��ب��ار ب��ط��اق��ات �ل��ت��اأم��ني �ل�����ش��ّح��ي 

ل��ف��ئ��ة موظفي  ت��ل��ق��ائ��ّي��اً  �مل��ن��ت��ه��ي��ة جم����ّددة 

��شر�ك  يقتطع  مل��ن  �ل��دول��ة،  ومتقاعدي 

�ل��ت��اأم��ني �ل�����ش��ّح��ي م��ن��ه��م ���ش��ه��رّي��اً، وذل��ك 

�عتبار�ً من تاريخه حتى 3٠ ني�شان ٢٠٢١.

ك��م��ا ت�����ش��ّم��ن �ل���ق���ر�ر �ع��ت��ب��ار ب��ط��اق��ات 

تلقائّياً  جمددة  �ملنتهية  �ل�شّحي  �لتاأمني 

3٠ م����ن ن���ظ���ام �ل���ت���اأم���ني  �مل��������اّدة  ل���ف���ئ���ات: 

6٠ ع���ام���اً،  �ل�����ش��ح��ي، وك���ب���ار �ل�����ش��ّن ف����وق 

وم��ن��ت��ف��ع��ي ����ش���ن���دوق �مل���ع���ون���ة �ل��وط��ن��ّي��ة، 

و���ش��ب��ك��ة �الأم��������ان �الج���ت���م���اع���ي، و�الأ�����ش����ر 

�ل��ف��ق��رية، �ع��ت��ب��ار�ً م��ن ت��اري��خ��ه وح��ت��ى 3٠ 

�ملقبل. ني�شان 

تكون هناك حاجة  �لقر�ر، لن  وبح�شب 

بطاقات  وجتديد  �إ���ش��د�ر  مكاتب  ملر�جعة 

�مل�شمولة  �لفئات  جلميع  �ل�شّحي  �لتاأمني 

�أعاه.

�الإع��ف��اء�ت  كتب  �ع��ت��ب��ار  �ل��ق��ر�ر  و�شمل 

�ل��ط��ب��ّي��ة �مل��ن��ت��ه��ي��ة �ل���ت���ي ت��خ�����ّش م��ر���ش��ى 

وكتب  لاأردنيني،  �ملزمن  �لكلوي  �لف�شل 

���ة ب��غ�����ش��ي��ل  �الإع������ف������اء�ت �ل���ط���ب���ّي���ة �خل���ا����شّ

�ل��ك��ل��ى وم���ر����ش �ل�����ش��رط��ان الأب���ن���اء ق��ط��اع 

�ل�شّحي  �لتاأمني  �إد�رة  عن  �ل�شادرة  غ��ّزة 

جمّددة تلقائّياً، وذلك �عتبار�ً من تاريخه 

3٠ ني�شان �ملقبل. وحتى تاريخ 

�ملو�فقة  قر�ر�ت  �عتبار  �أي�شاً  �شمل  كما 

ع���ل���ى ����ش���رف �الأدوي��������ة جم������ّددة ت��ل��ق��ائ��ّي��اً 

للمر�شى �حلا�شلني على مو�فقات �شابقة، 

�لفنّية  �للجنة  على  للعر�ش  �حلاجة  دون 

��ائ��ي  �الأخ�����شّ بتقرير  و�الك��ت��ف��اء  ة  �ملخت�شّ

�ملعالج لغايات �ل�شرف �عتبار�ً من تاريخه 

وحتى تاريخ 3٠ ني�شان ٢٠٢١.

ع����ل����ى ����ش���ع���ي���د �آخ����������ر، و�ف��������ق جم��ل�����ش 

�ل������وزر�ء ع��ل��ى م���ذّك���رة ت��ف��اه��م ب���ني وز�رة 

�لنقل  ووز�رة  و�لريادة  �لرقمي  �القت�شاد 

جمهورية  يف  و�لتكنولوجيا  و�الت�����ش��االت 

تكنولوجيا  جماالت  يف  للتعاون  �أذربيجان 

�مل����ع����ل����وم����ات و�الت�����������ش�����االت و�خل�����دم�����ات 

�ل�����ربي�����دّي�����ة، ب����ه����دف ت����ب����ادل �مل���ع���ل���وم���ات 

و�خلرب�ت يف �ملجاالت ذ�ت �لعاقة.

تفاهم  م��ذك��رة  على  �ملجل�ش  و�ف��ق  كما 

مع جمل�ش وزر�ء �لبو�شنة و�لهر�شك حول 

�لتعاون يف جماالت �ل�شباب.

االنباط- عمان

و�ل��ّري��ادة  �لّرقمي  �القت�شاد  وزي��ر  ز�ر   

�أح���م���د �ل���ه���ن���ان���دة، م���ع وف�����ٍد م���ن ���ش��رك��ة 

)ب���روج���ر����ش ����ش���وف���ت(، �م�������ش �الأرب����ع����اء، 

لتكنولوجيا  �ل��ث��اين  �هلل  عبد  �مل��ل��ك  ك��ّل��ّي��ة 

�ملعلومات، لاّطاع على مبادر�ت �ل�ّشركة 

ورفع  �لكلية  مناهج  حت�شني  �إىل  �لّر�مية 

ك��ف��اءة �خل��ري��ج��ني وجت�����ش��ري �مل�����ش��اف��ة بني 

�ل�ّشوق. �لّطلبة �خلّريجني ومتطلبات 

ووفق بيان عن �لوز�رة، قال �لهناندة �إن 

�لتي تربط  �ملبادر�ت  �ل��وز�رة لدعم  حاجة 

مدفوعة  و�خلا�ّش،  �الأكادميي  �لقطاعني 

مبحاولة لردم �لُهّوة �لتي يركها �ل�شباب 

�ملبدعون �لذين يقّررون �لعمل يف �خلارج.

وب�����ني �ل���رئ���ي�������ش �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��رك��ة 

�إىل  ت��ن��ق�����ش��م  �مل����ب����ادرة  �أن  وك��ي��ل��ة  م��ي�����ش��ي��ل 

حّتى  م�شار�ن  منها  جن��ز 
ُ
�أ م�شار�ت،  ثاثة 

ب��اف��ت��ت��اح  �الأّول  �مل�����ش��ار  وي��ت��ع��ل��ق  �ل��ل��ح��ظ��ة. 

خم���ت���رب ح���ا����ش���وب م��ب��ن��ي وف���ق���ا الأح�����دث 

�لكلية،  �أروقة  د�خل  �لتكنولوجّية  �ملعايري 

و�لثاين ببناء �لّطاقات و�لتعليم �مل�شرك، 

�لكلية  م��ن��ه��اج  ب��ت��ط��وي��ر  �الأخ����ري  و�مل�����ش��ار 

�لدر��شي.

وق�����ال ع��م��ي��د �ل��ك��ل��ي��ة �ل���دك���ت���ور ع��ّم��ار 

�لطلبة  �شت�شاعد  �مل��ب��ادرة  �إن  �حل��ن��ي��ط��ي، 

ع��ل��ى �ك��ت�����ش��اب خ���ربة ق��د ال ت��ك��ون م��ت��اح��ًة 

�لتخّرج.  حلظة 

 الغزو يتسلم التقرير السنوي 
للمركز الوطني لحقوق االنسان

 رئيس جمعية رجال األعمال يدعو إلعداد خطة تعاف لالقتصاد الوطني

 وزير السياحة يشارك باجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة

 وزير االقتصاد الرقمي يزور كلية الملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

 مجلس الوزراء يقرر اعتبار بطاقات التأمين الصحي المنتهية مجددة تلقائيا حتى نهاية نيسان المقبل
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يف ظل التغريات الدولية واملحلية التي اثرت على االن�صان اقت�صاديا واجتماعيا ونف�صيا، ا�صدرت 

 first passport health digital“ موؤخراً ايالند اول من�صة رقمية للجوازات ال�صحية

“  platform
وهذا اجلواز ال�صحي يبني اذا مل يتم اأخذك لقاح الكورونا، و�صتظهر هذه املعلومة يف جوازك 

ال�صحي مما مينعك من التنقل وال�صفر . هذه اجلوازات �صت�صتخدم كو�صيلة لل�صيطرة والتحكم يف 

العامل حتت م�صمىيات مثل: “ اجراءات ال�صالمة للنا�س” و “ال�صالمة العامة” وهذه امل�صميات 

جزء من عملية التحكم يف العامل الذي �صيبداأ قبل نهاية ال�صنة حيث �صيكون هذا التاريخ نهاية 

لعاملنا الذي نعرفه ب�صورته احلالية وبداية لعامل جديد يتم بناءة للتحكم يف الب�صرية.  

االم��ور  بال�صدفة، كل  �صي يحدث  !! ال  االن  للعامل  التي حت��دث  االم��ور  �صبب جلميع  يوجد 

واالحداث التي مر بها العامل من بداية عام ٢٠٢٠ هي احداث حت�صل برتتيب معني. لكن اذا فكرنا 

قلياًل جند اأن ما يحدث هو امر طبيعي لبعد الب�صر عن اهلل فاالن�صان قبل التعبد هلل ن�صي اأهم �صيء 

وهو االمتنان للخالق وال�صكر على النعم يف قوله تعاىل: “ لئن �صكرمت الزيدنكم ولئن كفرمت ان 

عذابي ل�صديد” اية )٧( �صورة ابراهيم. هذا هو العذاب ال�صديد الذي �صيقع علينا على ما قمنا به يف 

عاملنا فنحن مل نحفظ االمانة ومل نقم حتى باأقل �صيء مطلوب منا ..... وهو ال�صكر !! 

اين ال�صكر هلل اخلالق على كل النعم التي ننعم بها؟؟ 

مل ن�صكر اهلل على نعمة وجودنا على كوكب االر���س بكل نعمه بل عثنا فيه ف�صاداً على جميع 

امل�صتويات، لدرجة ان كوكب االر�س قام يف احدى االيام وانتف�س ليدافع عن نف�صه فا�صتيقظنا على 

عامل اخر. بعدما كانت مكة تعج باحلجاج ا�صبحت فارغة، وبعدما كانت اجلوامع والكنائ�س تقام 

فيها ال�صلوات اأغلقت، وبعدما كان االطفال ميرحون يف احلدائق حب�صت. ا�صبح عدم زيارة االرحام 

تعبري عن حبك لهم الن ح�صنهم وتقبيلهم وال�صالم عليهم ا�صبح �صالح فتاك. فجاأة ادركنا ان كل 

ما منلك من �صلطة وجاه ومال ال يعني �صيء وال قيمة لها النها ال ت�صتطيع ان ت�صرتي لنا ال�صحة 

واالك�صجني الذي ا�صبحنا نقاتل للح�صول عليه لنعي�س. ويف ظل احلجر املتكرر للب�صرية يف جميع 

انحاء العامل ادركنا ان االر�س باقية بجمالها وان العامل لن ينتهي بل نحن من �صننتهي ونحب�س 

داخل اقفا�س كبرية وهي بيوتنا.  لندرك انه  عندما تعود االمور ل�صابق عهدها وحني عودتنا للحياة 

الطبيعية على االر�س باأننا هنا �صيوف ول�صنا ا�صياد على هذا الكوكب. وهذه هي الر�صالة التي جعل 

اهلل بامر منه ان انتف�س كوكب االر�س من اجلها ليخربنا ان كل ما هو على هذا الكوكب من ماء 

وياب�صة وهواء و�صماء بدون وجودنا هم بخري. 

فاأعمالنا جلبت لنا الوباء واحلجر واالغالق العاملي بني الدول واحلجر املنزيل كل هذا له �صبب 

وهو ان يذكرنا اهلل ويجعلنا نتعرف على اأنف�صنا -كان�صان -الذي ا�صبح غريب عنا- ا�صحى كل واحد 

منا يعي�س للعمل واالهتمام باالمور اخلارجية ل�صخ�صه وال يهتم بالنف�س والروح الداخلية ل�صخ�صه 

وما ي�صبعها ويريحها لتكون اكرث نقاء وجماال وحكمة. فلم ن�صتطيع ان ندير انف�صنا فا�صبحت 

�صخ�صياتنا احلقيقية مكبوته يف اعماق الالوعي واقفلنا عليها. لكن هذا هو الوقت الذي يجب ان 

نتفكر بعالقاتنا الفا�صلة �صواء مع الوالدين او االبناء او االقارب، لنتفكر يف تعاملنا مع االخرين، 

يف العمل، العائلة، واجلريان واال�صدقاء وكل ما منر به حتى لو كان امر نعتقد انه �صيء فهو نعمة 

متخفية وراء هذا ال�صيء. 

ولنتفكر باالمور االكرب يف حياتنا ولنعلم ما يحدث يف العامل من حولنا هو تذكري من اهلل عز 

وجل ب�صبب ما ا�صحينا عليه من طمع وج�صع ا�صبحنا عبيد للمال واجلاه واملركز على ح�صاب جميع 

املباديء واالخالقيات وا�صبح جمتمعنا قائم على مبداأ اميلي  يحلل كل �صيء حتت م�صمى “ الغاية 

تربر الو�صيلة”. 

يجب ان نتعلم كيف نقدم ال�صكر واالمتنان هلل وكذلك  ال�صكر واالمتنان لالر�س التي انعم اهلل 

علينا للعي�س فيها وان نقدم ال�صكر واالمتنان لالفرا د يف حياتنا الزواجنا واوالدن��ا وزمالئنا يف 

العمل . فا�صكر اخلالق عز وجل على نعمه التي اغدق عليك بها وا�صكره على كل �صخ�س مر بحياتك 

وكان من اخلريين. وا�صكره على كل �صيء اعتربته �صر وكان ف�صل اهلل عليك كبري مبعرفة اخلري 

من خالل هذا ال�صر. 

#االمتنان-وال�صكر_هلل 

د. ايمي بيتاوي

 االمتنان
 الصرايرة: 500 ألف دينار إضافية من صندوق هّمة وطن 

لدعم الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

 تنمية المدن والقرى يعتمد السياسات التنظيمية 
لتلبية متطلبات صندوق المناخ االخضر

وزير المياه والري: توقيع اتفاقية خاصة بتنفيذ شبكات مياه في مناطق متفرقة في العاصمة
 بقيمة )3.6( مليون دوالر

»انتاج« تعقد »جلسة توعوية تفاعلية« للتعريف ببرنامج نمو األردن )تطوير األعمال(
بالشراكة مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

االنباط- عّمان

 

ح�صابات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ق���ال 

���ص��ن��دوق ه��ّم��ة وط���ن، ج��م��ال ال�����ص��راي��رة، اأن 

اللجنة وبعد موافقة رئي�س الوزراء الدكتور 

ب�صر اخل�صاونة، قررت وللمرة الثانية �صرف 

م��ب��ل��غ 500 األ����ف دي���ن���ار ل��ل��ه��ي��ئ��ة اخل��ريي��ة 

االأردنية الها�صمية.

بيان �صحفي �صدر  ال�صرايرة يف  واأو�صح 

ام�س، اأن هذا املبلغ االإ�صايف �صيتم تخ�صي�صه 

لتغطية كلفة توزيع طرود املواد الغذائية يف 

املحافظات ومناطق العزل .

التربعات  اإجمايل  اأن  ال�صرايرة،  واأ�صاف 

ل�صندوق هّمة وطن بلغت حتى اليوم  94.2 

مليون دينار، �صرف منها 93.1مليون دينار 

مت توزيعها كالتايل؛ ب 73 مليون ل�صندوق 

ل�صراء  دينار  ماليني   10 الوطنية،  املعونة 

ال�صحة  وزارة  مل�صت�صفيات  وم��ع��دات  اأج��ه��زة 

امليدانية و4.2 مليون دينار ل��وزارة ال�صحة 

لتوفري جهاز PCR وعينات فح�س كورونا، 

و2 مليون دينار لتكية اأم علي، و1.5مليون 

الها�صمية،  االأردن��ي��ة  اخلريية  للهيئة  دينار 

اإ�صافة اإىل 2 مليون دينار لوزارة اخلارجية 

ل��دع��م ب��رن��ام��ج ع���ودة اآم��ن��ة ل��الأردن��ي��ني من 

اخلارج، و 433 األف دينار مل�صت�صفى اجلامعة 

النافذ  ال�صناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  ل��ت��وف��ري 

وغري النافذ واأجهزة غ�صيل كلى.

ال�صحفي،  ال��ب��ي��ان  ال�����ص��راي��رة يف  و���ص��دد 

اأم���وال  ���ص��رف  وو���ص��وح  اآلية  �صفافية  ع��ل��ى 

للرقابة  تخ�صع  اأن��ه��ا  م��و���ص��ح��اً  ال��ت��ربع��ات، 

ال��ت��ربع��ات  ح�����ص��اب  اإدارة  جل��ن��ة  تطلع  ح��ي��ث 

من  مقدمة  دوري���ة  ت��ق��اري��ر  على  الرئي�صية 

اجلهات احلا�صلة على التربعات حول اأوجه 

ال�صرف واالنفاق.

االنباط- عمان

 اع���ت���م���د ب���ن���ك ت��ن��م��ي��ة امل������دن وال����ق����رى، 

للبنك،  الرئي�صية  التنظيمية  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 

للو�صول املبا�صر اىل �صندوق املناخ االخ�صر، 

العاملي  املعهد  وبتمويل  ا�صيا،  االول يف غرب 

للنمو االخ�صر.

ومت اعتماد هذه ال�صيا�صات خالل اجتماع 

مدير  بح�صور  البنك  ادارة  جمل�س  ع��ق��ده 

نائب  عن  مندوبا  ال��ع��زام  اأ�صامة  البنك  ع��ام 

ال��وزراء ووزير االإدارة املحلية، واأمني  رئي�س 

عام وزارة البيئة الدكتور حممد اخل�صا�صنة، 

املهند�س  املحلية  االدارة  وزارة  ع��ام  واأم����ني 

ح�صني مهيدات.

اإن البنك  ال���ع���زام ام�����س االأرب���ع���اء،  وق���ال 

املناخ  اإىل �صندوق  التقدمي  بدء عملية  منذ 

االخ�صر، بعد تر�صيحه من قبل وزارة البيئة 

عام 2019، عمل مع الوزارة لتلقي امل�صاعدة 

االأخ�صر يف  للنمو  العاملي  املعهد  الفنية من 

اإطار م�صروع جاهزية �صندوق املناخ االخ�صر 

يف اإعداد الطلب وتقدميه، وحتديث وتطوير 

ال�صيا�صات واملعايري لتلبية متطلبات �صندوق 

املناخ االخ�صر.

بتلبية  التزامه  اأظهر  البنك  ان  واأ���ص��اف 

امل�صتدامة  التنمية  ودع���م  ال��دول��ي��ة  املعايري 

من  املمولة  امل�صاريع  خ��الل  م��ن  االأردن،  يف 

ال��دول��ي��ني، م��ث��ل بنك  ���ص��رك��اء التنمية  ق��ب��ل 

ال��دويل. وا�صار  اال�صتثمار االأوروب��ي والبنك 

العزام اىل ان اعتماد البنك من قبل �صندوق 

املناخ االخ�صر �صيوؤدي اإىل فتح نافذة متويل 

تغري  اإج���راءات  وتنفيذ  املناخ على حمفظته 

املناخ يف البلديات.

اعتماد  اهمية  اكد اخل�صا�صنة  من جهته، 

تنمية  “بنك  مثل  متميزة  وطنية  موؤ�ص�صة 

املدن والقرى” لدى �صندوق املناخ االخ�صر، 

منخف�صة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��اري��ع  يف  ل��ت�����ص��اع��د 

التحتية  البنية  تاأهيل  وم�صاريع  ال��ك��رب��ون 

للتكيف مع التغيري املناخي.

وب��������ني م�����ه�����ي�����دات اه����م����ي����ة ال���ت���ح���ال���ف 

املحلية  االدارة  وزارة  بني  ما  اال�صرتاتيجي 

وبنك التنمية، الفتا اىل ان االعتماد �صيمكن 

من تطوير القطاع البلدي ومتويل العديد 

من امل�صاريع املتعلقة بالتغيري املناخي. وقالت 

ال��دك��ت��ورة وف��اء  ال��ب��ن��ك  امل�����ص��روع يف  من�صقة 

ابو�صمرة، اإن جمل�س االإدارة اعتمد باالإجماع 

االجتماعي،  النوع  �صيا�صة  هي  �صيا�صات   7
واالجتماعية،  البيئية  ال�صمانات  و�صيا�صة 

االبالغ وحماية  و�صيا�صة  االف�صاح،  و�صيا�صة 

املبلغني، و�صيا�صة املتابعة والتقييم، و�صيا�صة 

مكافحة غ�صيل االم���وال ومت��وي��ل االره���اب، 

واف��ق  حيث  امل�صالح،  ت�صارب  منع  و�صيا�صة 

املجل�س على تنفيذ  ال�صيا�صات على م�صتوى 

البنك.

وا�صادت من�صقة امل�صروع من املعهد العاملي 

كل  ب���دور  ك��وب��ر،  كري�صتيل  االخ�����ص��ر  للنمو 

البيئة وبنك تنمية املدن والقرى  من وزارة 

كما  االع��ت��م��اد،  على  احل�����ص��ول  نحو  لل�صعي 

ا����ص���ادت ب���ال���ت���زام ال��ب��ن��ك ب��ت��ح��ق��ي��ق امل��ع��اي��ري 

املطلوبة التي �صتفتح نافذة متويلية مل�صاريع 

التغري املناخي يف االردن.

االنباط-عمان 

وقع وزير املياه والري الدكتور معت�صم �صعيدان بح�صور 

م�صاعد  و  عليمات  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���س  امل��ي��اه  �صلطة  ع��ام  اأم���ني 

اتفاقية  ال��ل��وزي  مفيد  املهند�س  املياه  ل�صوؤون  العام  االأم��ني 

الثالثة/  املرحلة  عمان  مياه  �صبكات  تاأهيل  م�صروع  تنفيذ 

احل���زم���ة ال��ث��ان��ي��ة امل���م���ول مب��ن��ح��ة م���ن ال��وك��ال��ة االأم��ري��ك��ي��ة 

مليون   )3.6( )USAID(  بقيمة  ال��دول��ي��ة  للتنمية 

الهامة  اال�صرتاتيجية  امل�صاريع  حزمة  �صمن  امريكي  دوالر 

لتح�صني التزويد املائي يف خمتلف مناطق اململكة. مت تنفيذ 

املقدمة  املياه  خدمات  حت�صني  بهدف  حزمتني  على  امل�صروع 

للمواطنني وزيادة عدد امل�صرتكني.

ع��ام  ن��ه��اي��ة  االأوىل يف  ت��ن��ف��ي��ذ احل���زم���ة  م���ن  االإن���ت���ه���اء  مت 

2018 يف عدد من املناطق منها قرية �صاليه وقرية الرامة/ 
ج��ن��وب ع��م��ان وا���ص��ك��ان احل���ق ���ص��ف��ا ب����دران )���ص��م��ال ع��م��ان( ، 

هذه  يف  املائي  التزويد  حت�صني  على  اإيجابي  تاأثري  لها  وكان 

املناطق . اأما احلزمة الثانية التي مت توقيع اتفاقية التنفيذ 

رئي�صية  خ��ط��وط  مت��دي��د  ع��ل��ى  ت�صتمل  م��وؤخ��را  امل��ق��اول  م��ع 

وفرعية بطول )45( كيلو مرت باأقطار خمتلفة ترتاوح بني 

 )26( يف  ج��دد  م�صرتكني  خدمة  بهدف  ملم   )25-400(

بدران، خريبة  �صفا  �صحاب،  منها  العا�صمة عمان  منطقة يف 

معايل  واأوعز  املناطق.  من  وغريها  ماركا  اجلبيهة،  ال�صوق، 

الوزير ببذل كافة اجلهود الالزمة الإنهاء تنفيذ اأعمال هذا 

املياه  و���ص��ول  ل�صمان  القادم2021  ال�صيف  قبل  امل�����ص��روع 

امل�صروع  اأن  اىل  وي�����ص��ار  املنا�صبة  بالكمية  امل��واط��ن��ني  لكافة 

للتنمية  االم��ري��ك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ن   )85%( بن�صبة  مم���ول 

)USAID( وبن�صبة )%15( من موازنة �صلطة املياه .

املو�صول  الدعم  �صعيدان  معت�صم  د.  الوزير  ثمن   بدوره 

م���ن ال���وك���ال���ة االم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة ل��ق��ط��اع امل��ي��اه 

كبري  دور  لها  ك��ان  والتي  طويلة  ل�صنوات  املمتدة  وال�صراكة 

يف اجن����از ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى حت�صني 

ا�صافية  وتوفري كميات مياه  للمواطنني  املياه  كفاءة و�صول 

مناطق  جميع  يف  وال��ري  املياه  وزارة  الأ�صرتاتيجية  حتقيقا 

اململكة معربا عن �صكر وتقدير قطاع املياه الأ�صتمرار الدعم 

املقدم من اجلانب االمريكي لقطاع املياه  .

الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  اأك��دت  ناحيتها   من 

�صراكتها  وجت��دي��د  امل��ي��اه  قطاع  دع��م  ا�صتمرار  على  حر�صها 

املياه  وزارة  خ��الل  من  االأردن��ي��ة  احلكومة  مع  االأم��د  طويلة 

حت�صني  يف  املتمثلة  امل��ن�����ص��ودة  االأه����داف  حتقيق  يف   - وال���ري 

للمواطنني وتقليل  املقدمة  ال�صحي  وال�صرف  املياه  خدمات 

ال��ف��اق��د م��ن امل���ي���اه، وال����ذي ي��ع��ود ���ص��ب��ب��ه ل��ت�����ص��رب امل��ي��اه من 

ق��راءة  يف  واخل��ل��ل  امل�صروعة  غ��ري  واال���ص��ت��خ��دام��ات  ال�صبكات 

اأع��ب��اء مالية  ال���ع���دادات. وت����وؤدي ه��ذه اخل�����ص��ائ��ر اإىل اإحل���اق 

اجراءات  اتخاذ  االأردنية متطلعة اىل  �صخمة على احلكومة 

انحاء  كافة  يف  املائي  الفاقد  وخف�س  االداء  لتح�صني  فورية 

اململكة .

االنباط- عمان

املعلومات  تقنية  �صركات  جمعية  ع��ق��دت 

وزارة  م��ع  بال�صراكة  “انتاج”  واالت�����ص��االت 

جل�صة  االثنني،  وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�صاد 

ت��ف��اع��ل��ي��ة ع���رب ت��ق��ن��ي��ة االت�������ص���ال ع���ن ب��ع��د، 

ا�صتف�صارات متعلقة   للتعريف واالإجابة على 

االأع���م���ال(  )ت��ط��وي��ر  االأردن  ب��ربن��ام��ج من���و 

���ص��م��ن م�������ص���روع ال�������ص���ب���اب وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

والوظائف املمول من البنك الدويل، والذي 

ال�����ص��رك��ات الرقمية  اإىل دع���م ج��ه��ود  ي��ه��دف 

وامل��م��ّك��ن��ة رق��م��ًي��ا )ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ���ص��رك��ات 

اإىل تطوير  ت�صعى  التي  اخلارجي(،  التعاقد 

اأع��م��ال��ه��ا، وت��اأم��ني ع��ق��ود ج��دي��دة يف اأ���ص��واق 

حم��ل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة ج���دي���دة )دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، واأوروبا، وال�صني، 

وال���ه���ن���د، وال����والي����ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، 

وغريها(، وذلك عرب منح مماثلة )ت�صل اإىل 

اأمريكي(، لتغطي ما ي�صل  األف دوالر   100
اإىل ٪50 من تكلفة خطط تطوير االأعمال.

“انتاج”  جلمعية  التنفيذي  املدير  وق��ال 

اجلل�صة  ه��ذه  ان  البيطار،  ن�صال  املهند�س 

تكنولوجيا  ق��ط��اع  ���ص��رك��ات  لتعريف  ت��ه��دف 

امل���ع���ل���وم���ات واالت���������ص����االت ح�����ول ت��ف��ا���ص��ي��ل 

ال��ربن��ام��ج واإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل��ه��م ط���رح اأي 

مبا�صر  ب�صكل  لديهم   تكون  قد  ا�صتف�صارات 

على القائمني على الربنامج للح�صول على 

اأجوبة متكنهم من اال�صتفادة منه باأكرب �صكل 

ممكن مما �صي�صاهم يف تطوير ومنو اأعمالها 

اال�صتفادة من حوافزه املتعددة. 

وبدوره، قال مدير تطوير قطاع االأعمال 

والتكنولوجيا  “ال�صباب  الرقمية يف م�صروع 

الرقمي  االق��ت�����ص��اد  وزارة  يف  والوظائف”  

االأه�������داف  اأن  م�����دان�����ات،  رائ������د  وال������ري������ادة، 

الرئي�صية للربنامج تتمثل يف تنمية ال�صركات 

االأردن����ي����ة وم�����ص��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ت���اأم���ني ع��ق��ود 

جديدة ب�صرعة وتوفري فر�س عمل جديدة 

لالأردنيني، منوها اىل ان ال�صركات الدولية 

املهتمة ت�صتطيع التو�صع يف االأردن وتوظيف 

االأردنيني واال�صتفادة من هذا الربنامج.

وا���ص��ت��ع��ر���س م���دان���ات ت��ف��ا���ص��ي��ل ب��رن��ام��ج 

اىل  منوها  االأع��م��ال(،  )تطوير  االأردن  من��و 

ان هذا الربنامج هو �صمن م�صروع ال�صباب 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���وظ���ائ���ف ال�����ذي ت��ن��ف��ذه 

الوزارة وهو ممول من البنك الدويل بهدف 

تن�صيط جانبي العر�س والطلب يف االقت�صاد 

الرقمي.

ولفت اىل ان املنحة التي تعطى مبوجب 

من   50٪ اإىل  ي�����ص��ل  م���ا  ت��غ��ط��ي  امل�������ص���روع 

االأعمال،  تطوير  خلطة  االإجمالية  التكلفة 

ب�صقف متويل ي�صل اىل 100 الف دوالر.

واملعايري  ال�����ص��روط  م��دان��ات  وا�صتعر�س 

للح�صول على املنحة، والتي تتمثل باأن تكون 

تاأ�صي�صها  مت  رقمياً  اأومم��ّك��ن��ة  رقمية  �صركة 

واأن  االأق����ل،  على  واح���د  ع��ام  مل��دة  وت�صغيلها 

ملدة  وبيع  عمل  فر�س  على  تعاقد  قد  يكون 

برنامج تدريب  ولديه  القادمة،  اأ�صهر   3-6
ولديه  حديثا  املعينني  للموظفني  وت��اأه��ي��ل 

�صجل حافل يف اإن�صاء اأعمال جديدة.

ون��وه اىل انه �صيتم اإط��الق برامج اأخرى 

معنية  القادم  العام  االأول من  ال�صهر  خالل 

اأ�صواق  بال�صركات النا�صئة مل�صاعدتها الإيجاد 

ج��دي��دة ل��ه��م وت��وف��ري ال��ت��م��وي��ل ال����الزم لها 

وغريها.

امل�صاركني وال�صيد  ودار نقا�س مو�صع بني 

رائ���د م��دان��ات، حيث مت االإج��اب��ة على كافة 

اال���ص��ت��ف�����ص��ارات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل�������ص���روع وامل��ن��ح 

واحلوافز املقدمة مبوجبه.

 »تباعدي- كمامتي- تعقيمي لسالمتي« فعالية 
نظمها مركز تنمية وخدمة المجتمع في »األردنية«

 بلدية السلط تعزز أسطول آلياتها 
بضاغطة سعة 16 متر مكعب 

االنباط-عمان

���ص��ن��اء  اأ(  ج  )اأ  االأردن����ي����ة  اجل���ام���ع���ة  اأخ����ب����ار 

املجتمع  وخدمة  تنمية  مركز  نفذ  ال�صمادي- 

يف اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ة ب��ع��ن��وان 

ل�صالمتي”،  تعقيمي  ك��م��ام��ت��ي-  “تباعدي- 
على  اجل��ام��ع��ة  واأ���ص��رة  الطلبة  ت�صجيع  ب��ه��دف 

التباعد اجل�صدي وا�صتخدام الكمامة والتعقيم.

واأكد رئي�س اجلامعة بالوكالة الدكتور اأحمد 

الفعالية  انطالق  حفل  رعايته  خالل  املجدوبة 

ع��ل��ى �����ص����رورة االل����ت����زام ب�����اإج�����راءات ال�����ص��ح��ة 

اجل�صدي  التباعد  واأه��م��ه��ا  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��الم��ة 

وارت�����داء ال��ك��م��ام��ة ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����ص��ار ف��ريو���س 

اإىل  الهادفة  الفعالية  هذه  عقد  مثمنا  كورونا، 

والتباعد  العامة  وال�صالمة  والتثقيف  التوعية 

اجل�صدي.

نهاد  الدكتورة  املركز  مديرة  قالت  بدورها   

ممثلة  اجلامعة  “اإن  األقتها  كلمة  يف  البطيخي 

الق�صاة حتر�س  الكرمي  الدكتور عبد  برئي�صها 

وجاهزيتها  ا���ص��ت��ع��داده��ا  دائ��م��اً  ُت��ظ��ه��ر  اأن  ع��ل��ى 

يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات االإن�����ص��ان��ي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة 

واخل�����ريي�����ة، م���ت���ى م����ا دع�����ت احل����اج����ة يف ظ��ل 

ه��ذة ال��ظ��روف، ومت��ا���ص��ي��اً م��ع ر���ص��ال��ة اجلامعة 

من  للحد  اأ�صكالها  بكافة  امل�صاعدة  يف  ال�صامية 

ان��ت�����ص��ار ال��ع��دوى ب��ني ال��ن��ا���س م��ا اأم��ك��ن، وذل��ك 

�صمن قدراتها املتاحة، لذلك بادر مركز تنمية 

التي  الفعالية  ه��ذه  بتنظيم  املجتمع  وخ��دم��ة 

تعقيمي  ك��م��ام��ت��ي-  �صعار”تباعدي-  ح��م��ل��ت 

ل�صالمتي “.

طلبة  فيها  �صارك  التي  الفعالية  وانطلقت 

اجلامعة وعدد من اأع�صاء الهيئتني التدري�صية 

واالإداري�������ة، م��ن اأم����ام امل��رك��ز وال�����ص��ري ب�����ص��وارع 

اجل��ام��ع��ة م����رورا ب��ال��ك��ل��ي��ات االإن�����ص��ان��ي��ة، وكلية 

رئا�صة  مبنى  اإىل  وال���ع���ودة  ال��رتب��وي��ة،  ال��ع��ل��وم 

اجل��ام��ع��ة ل��ت��م��ث��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي 

الالزمة  العامة  وال�صالمة  الوقاية  وا�صتخدام 

ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا وال��ه��ي��ئ��ت��ني االأك���ادمي���ي���ة واالإداري�������ة، 

وتوزيع برو�صور خا�س مبر�س فريو�س كورونا 

واملحاذير”. الوقاية  وطرق  “االأعرا�س 
دور  الفعالية  يف  امل�����ص��ارك��ون  الطلبة  وث��م��ن 

يف  للم�صاركة  اأمامهم  الفر�صة  اإتاحة  يف  املركز 

روح  تنمية  �صاأنها  من  التي  التطوعية  االأعمال 

التطوع لديهم وال�صعور بامل�صوؤولية االجتماعية 

جتاه خمتلف ق�صايا املجتمع.

االنباط- زيد عوامله

يف اإط��ار �صعي بلدية ال�صلط الكربى لتقدمي 

ال�صلط  مدينة  يف  للمواطنني  اخل��دم��ات  اأف�صل 

نوعية  حت�صني  و  تطوير  و  ومناطقها  ال��ك��ربى 

اخلدمة 

اآلياتها  اأ���ص��ط��ول  اإىل  ال�صلط  بلدية  اأدخ��ل��ت 

نوع  مكعب  16مرت  �صعة  ذات  نفايات  �صاغطة 

باأحدث  م��زودة   2020 موديل  االإيطايل  ايفكو 

العايل  الت�صنيف  ذات  و  االإل��ك��رتون��ي��ة  االأج��ه��زة 

و خلفية  بكامريات جانبية  م���زودة  و  االأم���ان  يف 

ل�صمان �صالمة و راحة  العاملني عليها.

و ا�صار رئي�س بلدية ال�صلط الكربى املهند�س 

ب�صكل  تعمل  ال�صلط  بلدية  ب���اأن  خ�صمان  خ��ال��د 

م�صتمر على حت�صني نوعية اخلدمة بكل اأ�صكالها.

و اإ�صافة �صاغطة جديدة بهذه ال�صعة وهذه 

املوا�صفات هو تطور يف نوعية اخلدمة 

وبني اخل�صمان اأن بلدية ال�صلط قامت اأي�صا 

برتكيب كان�صات جديدة قيا�س 160�صم 

تنظيف  يف  ال�صتخدامها  ج��دي��دة  اآل��ي��ة  على   

ال�صوارع ذات ال�صعات ال�صغرية وال�صيقة

مما ي�صاعد يف تقليل اجلهد والوقت.

بلدية  اإن  اخل�����ص��م��ان  ق���ال  مت�صل  ���ص��ي��اق  ويف 

ال�صلط اأعادة تاأهيل و�صيانة كافة االآليات العاملة 

يف النظافة.

لل�صاغطات  و�صاملة  عامة  �صيانة  اإج���راء  و 

ال��ن��ق��ل  اآل����ي����ات  امل����ي����اه و  ت���ن���ك���ات  ال�����ل�����ودرات و  و 

املتو�صطة)ديانا(.

ح��ي��ث مت اإ�����ص����الح االأع����ط����ال امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة و 

الربيكات و اإ�صالح الهياكل اخلارجية و جتهيزها 

بالعدد االأزمة.

 و نوه اخل�صمان اإىل اأن هذه ال�صيانة ال�صاملة 

لالليات البالغ عددها 140 اآلية جديدة 

ي�صتخدم منها 120 اآلية يف اأعمال النظافة.

ا���ص��ت��ع��دادا لف�صل  مت ���ص��ي��ان��ت��ه��ا وجت��ه��ي��زه��ا 

ال�صتاء و رفع جاهزيتها يف الظروف اال�صتثنائية 

واملنخف�صات اجلوية.

اخلمي�س    24  /  12  / 2020



املحلي

مقدمه : 

يعتقد البع�ض باأن اأي عائق يقف يف طريقنا لتحقيق النجاح املن�شود هو دائما عائق خارجي ، 

فنقوم باتهام العائلة اأو املجتمع اأو الفقر اأو الظروف باأنهم هم �شبب ف�شلنا .  قد يكون ذلك �شحيح 

ولكن بن�شبة ال تتجاوز 10% ، اأما الن�شبة االأكرب و التي دائما ما نتجاهلها اأو ال نريد االعرتاف بها 

اأن 90 % من العوائق هي عوائق داخلية  والأ�شف هذه العوائق نحن نبنيها و منتنها بل و نحافظ 

على بقائها .

ومن هذه العوائق و اأهمها يف اعتقادي هو عدم قدرتنا على اتخاذ القرارات يف حياتنا ، و هي 

اخلطوة التي توؤثر و ب�شكل كبري على حياتنا .

ملاذا ال نتخذ القرارات ؟

اإن اأ�شعب قرار ناأخذه هو اتخاذ القرار نف�شه ، ودائما ما نحبذ اأن يتخذ اأي �شخ�ض مهما كانت 

�شلته بنا قرارات تخ�ض حياتنا واأعمالنا و م�شتقبلنا ، وهذا اخطر ما يف املو�شوع باأن يتدخل عدد من 

النا�ض بالتاأثري على حياتنا .

و لكن اإذا ت�شاألنا هنا ملاذا دائما جند اأن مو�شوع اتخاذ قرار يخ�شنا هو مو�شوع قد يكون �شعب 

للغاية و بالتايل جند اأننا قد نفو�ض االخرين باتخاذ القرارات عنا ، دعني اخل�ض لك ذلك لعده 

اأ�شباب ، منها : 

1 . مل نتعلم منذ الطفولة على اتخاذ القرار فعاده يكون االأهل هم من يتخذ قرارات عنا وهذا مفهوم 

خ�شو�شا يف مرحلة الطفولة و لكن الدور االأبوي عند بع�ض االأهل ي�شتمر يف جميع مراحل احلياة .

2. مل نتعود على اتخاذ القرارات حيث اأننا تعودنا اأن هناك من ياأخذ القرارات عنا فاأننا جند 

اأنف�شنا غري قادرين على اتخاذه حيث اأن اتخاذ اأي قرار يتطلب عده اأمور مل نتعلمها اأو مل نتعود 

عليها فال نعرف كيف نفكر و نقارن و نختار بني البدائل و من ثم نتخذ القرار املنا�شب .

3 . االتكال الدائم على الغري و من ثم عدم حتمل امل�شوؤولية و هذا يعود اإىل دور ال�شلطوي لبع�ض 

االأباء الذي يجعل من ابنه اإن�شان اتكايل .

4 . بع�ض القرارات التي نتخذها تبقى معنا بقية حياتنا كالتخ�ش�ض اجلامعي اأو الزواج ... الخ و 

بالتايل ت�شبح جزءا منا فاإذا مت اتخاذ قرار خاطئ فاأن النتائج قد تكون وخيمة و بالتايل ال نرغب 

بان نكون مو�شع اتهام يف حال الف�شل .

اأب��ع��اده م��وؤث��ره خ�شو�شا بع�ض ال��ق��رارات  5 . بع�ض ال��ق��رارات قد توؤثر على الغري و قد تكون 

امل�شريية فقد توؤثر على اأهلي و عائلتي ، لذا جتد اأننا قد نرتدد يف اتخاذ بع�ض القرارات اأو ال ناأخذ 

القرار اأ�شا�شا .

6. حبنا اأن نبقى يف منطقة االأمان ، ان اأي قرار مهما كان �شيحمل نوعا من التغري الذي قد يوؤثر 

علينا و على حياتنا و نتيجة خلوفنا من اأي تغيري ال نتخذ بع�ض القرارات التي قد تكون يف م�شلحتنا . 

تعريف القرار و اأنواعه : 

القرار : ) هو اأعطاء ال�شلطة ملن له االأمر الأجراء تغيري هدفه حتقيق م�شلحة و القيام باالختيار 

بني بديلني اأو اأكرث ( 

اأنواع القرارات : 

1 . قرارات �شخ�شية : و هي تلك القرارات التي يتم اتخاذها كالدرا�شة و الزواج و �شراء بيت اأو 

�شيارة اأو االلتحاق بوظيفة معينه .... الخ من القرارات و توؤثر نتيجة هذه القرارات على ال�شخ�ض 

متخذ القرار اأو من يحيطون به كاأهله و زوجته اأطفاله.

2 . قرارات اأدارية : و هي تلك القرارات التي يتخذها �شاحب ال�شلطة يف املوؤ�ش�شة اإن كان مدير 

عام اأو رئي�ض جمل�ض اإدارة اأو جمل�ض االإدارة و يكون تاأثريها على من ينتمي اإىل هذه املوؤ�ش�شة اأو 

ال�شركة وكل من يتعامل معها بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة ، ويكون الهدف منها عادة حتقيق 

غايات و اأهداف تلك املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة .و هناك تكون اإجراءات معينه التخاذ القرار تختلف من 

�شركة اإىل اأخرى . 

3 . قرارات حكومية : و هي تلك القرارات التي تتخذها احلكومة يف دولة معينة و يكون هدفها 

امل�شلحة العامة وتوؤثر على جميع اأفراد ذلك املجتمع و كل اأطيافه و تن�شر جميع تلك القرارات يف 

اجلريدة الر�شمية . 

اأمناط �شناعه القرار : 

يوجد عده اأمناط ل�شناعة القرار ، وهي : 

1 . النمط الغريزي التخاذ القرار : و هو ذلك القرار الذي يتخذ بناء على اخلربة و املعلومات 

امل�شبقة ، وقد تكون اأبعاده غري موؤثرة كثريا ، وقد يتخذه الفرد عندما ال تتوفر لديه بدائل جيده و 

ال يتاح له الوقت الكبري للبحث عن بدائل .

2 . النمط العقالين التخاذ القرار : و ينتج من هذا النمط قرارات مهمة و بالتايل قبل اتخاذ 

القرار يكون هناك درا�شة م�شتفي�شة و درا�شة للبدائل املتاحة كاملة و حتليلها و يتم اتخاذ جميع 

اخلطوات قبل الو�شول اإىل قرار و هو يحتاج اإىل اال�شت�شارة و يحتاج كذلك اىل عدد من التقييمات 

املو�شوعية التخاذ قرار �شليم .

خطوات اتخاذ القرار 

كما حتدثنا يف التعريف فاإن هدف اأي قرار هو اإجراء عملية التغيري و بالتايل ال بد عند اتخاذ اأي 

قرار وجود بدائل للمفا�شلة و املقارنة بينها فالقرار هو اختيار بني بديلني اأو اأكرث ، لذا يفرت�ض ان 

يكون ل�شاحب القرار قدرا منا�شبا من احلرية .

و اتخاذ القرار ما هو اإال خطوة يف عملية �شنع القرار فيوجد عده خطوات التخاذ اأي قرار و 

هي كما يلي :

1 . تقييم املوقف : ومن خاللها يحدد متخذ القرار االأهداف التي من اجلها �شوف يتخذ القرار 

فاإذا مل حتدد االأهداف فال لزوم التخاذ القرار .

2 . حتديد امل�شكلة : يجب معرفة جميع جوانب امل�شكلة اأو املو�شوع الذي �شيتم اتخاذ القرار 

بخ�شو�شه و كذلك معرفة الظروف املحيطة بامل�شكلة و التعرف على التهديدات و الفر�ض .

3. توليد و تطوير البدائل : كما قلنا �شابقا ال بد من توفر بديلني اأو اأكرث التخاذ القرار و من هنا 

ال بد من درا�شة جميع البدائل درا�شة م�شتفي�شة و تاأثريات تلك البدائل وو�شع املعايري للمفا�شلة 

بني تلك البدائل من خالل الع�شف الذهني و االطالع على حاالت م�شابهة و ا�شت�شارة اأهل اخلربة 

التعرف على  البدائل من خالل  ال�شابقة .و كذلك نقوم بتقييم  و اال�شتفادة كذلك من خرباتنا 

ايجابيات و �شلبيات كل بديل ومدى تاأثري كل بديل على املدى الق�شري و الطويل . 

4 . اتخاذ القرار : اأي اختيار بديل واحد دون غريه و بحيث يحقق هذا البديل الهدف املطلوب 

و امل�شلحة املرجوة .

5 . متابعه القرار و تقييمه : و ياأتي ذلك مبعرفة تاأثري هذا القرار و قدرته على حتقيق الهدف 

املن�شود و الذي اتخذ ذلك القرار لتحقيق ذلك الهدف .

النهاية 

اأن اتخاذ القرار هو م�شوؤولية ، و ال بد لنا اأن نتعود على اتخاذ قراراتنا باأنف�شنا حتى نتحول اإىل 

قادة قادرين على االعتماد على اأنف�شنا و حتقيق اأهدافنا دون االعتماد على غرينا .

احمد ابراهيم العزه  

اتخذ القرار ...
 الفوسفات األردنية تدخل السوق األمريكي بتصدير 

أكبر باخرة سماد منذ تأسيس الشركة

 إطالق الموقع اإللكتروني لمجموعة العمل الثقافي للمدن العربية

 التربية: ترقية 189 معلما وإداريا في التربية لشمولهم بنظام الرتب

 ورشه في »التكنولوجيا« حول  االستخدام الحكيم للمضادات الحيوية في قطاع الثروة الحيوانية 

االنباط-عمان

مناجم  �شركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ق��ال 

ال���ف���و����ش���ف���ات االأردن������ي������ة ال����دك����ت����ور حم��م��د 

اإح��دى  م��ع  تعاقدت  ال�شركة  اإن  ال��ذن��ي��ب��ات، 

ال�����ش��رك��ات ال���ك���ربى يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

االأم���ري���ك���ي���ة ل�������ش���راء 70 ال����ف ط���ن م��رتي 

لل�شوق    )DAP  ( ال�����ش��ائ��ب  ال�����ش��م��اد  م��ن 

االأمريكي. 

ور�شت الباخرة

 M/VKMARIN
GOTEBORG

 اأم�������ض ال���ث���الث���اء، ع��ل��ى ر���ش��ي��ف امل��ي��ن��اء 

ال�شمايل اجلديد يف امليناء ال�شناعي مبدينة 

املتفق  بالكميات  حتميلها  ل��غ��اي��ات  العقبة، 

عليها من ال�شماد، قبل نهاية ال�شهر احلايل.

هذه  ت�شدير  اأن  الذنيبات  الدكتور  وبني 

تعد  ال�����ش��م��اد  م���ن  واح�����دة  ك�شحنة  ال��ك��م��ي��ة 

تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  ال�����ش��رك��ة  ت���اري���خ  يف  االأك�����رب 

ويعد حجم هذه الباخرة االأعلى منذ تاريخ 

اأن��ه  اإىل  م�����ش��رياً  ال�شناعية.  امل��وان��ئ  ان�����ش��اء 

مقداره  مبا  االأمريكي  ال�شوق  تزويد  �شيتم 

خالل  ال�شماد  م��ن  ط��ن  االف  وع�شرة  ماية 

ال�شهرين القادمني من العام املقبل.

اإنتاجه بجودة  يتم  ال��داب  �شماد  اأن  وبني 

لل�شركة  التابع  ال�شناعي  املجمع  يف  عالية 

يف العقبة، ويتم ت�شديره ب�شكل رئي�شي اإىل 

والهند  وا�شبانيا  املتحدة  ال��والي��ات  اأ���ش��واق 

ورومانيا  وال��ع��راق  وال�����ش��ودان  وبنغالدي�ض 

اإىل  باالإ�شافة  ال���دول،  من  وغريها  ونيبال 

ال�شوق املحلي. 

واأع����رب ال��دك��ت��ور ال��ذن��ي��ب��ات ع��ن تقديره 

جل���ه���ود ال���ع���ام���ل���ني يف امل���ج���م���ع ال�����ش��ن��اع��ي 

وامل���وان���ئ ال�����ش��ن��اع��ي��ة وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 

وتفانيهم  لل�شركة،  التابعة  العمل  م��واق��ع 

ال�شركة  م�شلحة  على  وحر�شهم  بالعمل 

االأ�شواق  يف  تناف�شيتها  وتعزيز  وا�شتقرارها 

العاملية. 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأك���د  ب���دوره   

عبد  املهند�ض  االأردن��ي��ة  الفو�شفات  مناجم 

ال���وه���اب ال������رواد، اأن امل��ج��م��ع ال�����ش��ن��اع��ي يف 

م�شبوقة  غري  كميات  انتاج  ا�شتطاع  العقبة 

االملنيوم  ف��ل��وري��د  وم���ادة  ال����داب،  �شماد  م��ن 

جتاوزت اخلطة االنتاجية لهذا العام، نتيجة 

للم�شانع،  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ح�����ش��ن 

التي  اجل��اري��ة  التطوير  ال�شيانةو  واأع��م��ال 

ت�شهدها العديد من الوحدات االإنتاجية يف 

هذا  ي�شتمر  اأن  متوقعا  ال�شناعي،  املجمع 

التح�شن يف االنتاج ل�شنوات قادمة

وقال املهند�ض الرواد، اإن القدرة والطاقة 

العقبة،  يف  ال�شناعي  للميناء  اال�شتيعابية 

مت��ك��ن��ه م���ن ا���ش��ت��ق��ب��ال ب���واخ���ر ك��ب��رية ت�شل 

األف طن مرتي، مبينا   100 حمولتها لنحو 

اأن هذه القدرة تاأتي حتقيقا الأهداف تعزيز 

اال���ش��ت��ث��م��ار ال��ت��ي مت م��راع��ات��ه��ا يف م�����ش��روع 

التو�شعة واإعادة التاأهيل للموانئ ال�شناعية 

لكلف  وتقليال  امل��ي��ن��اء،  مل�شتخدمي  خ��دم��ة 

ال�شحن البحري، ومبا يراعي اأعلى مقايي�ض 

ال�شالمة العامة واجلودة ومعايري احلفاظ 

على البيئة.

االنباط- عمان

 اأط���ل���ق اأم�����ني ع���م���ان ال���ك���ربى ال��دك��ت��ور 

العربي  امل��ن��ت��دى  ورئ��ي�����ض  ال�����ش��وارب��ة  يو�شف 

ل��ل��م��دن ال��ذك��ي��ة وجم��م��وع��ة ال��ع��م��ل الثقايف 

املدن  ملنظمة  العام  واالم��ني  العربية  للمدن 

موقعا  ال�شبيح،  اح��م��د  امل��ه��ن��د���ض  ال��ع��رب��ي��ة 

الثقايف  العمل  مبجموعة  خا�شا  اإلكرتونيا 

العا�شمة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  العربية  للمدن 

عمان مقرا لها عرب تقنية االت�شال املرئي.

اليوم  من  اعتبارا  متاحا  املوقع  و�شيكون 

.www.cagat.org على الرابط

ك��م��ا اط��ل��ق��ا ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة 

االإدارة  يف  التدريبية  ال����دورات  �شل�شلة  م��ن 

الثقافية بعنوان: مفاهيم وجتارب يف قيادة 

العربية.  امل���دن  يف  ال��ث��ق��ايف  العمل  وت��وج��ي��ه 

االإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  اإن  ال�������ش���وارب���ة  وق�����ال 

ي��ع��ك�����ض االه��ت��م��ام ب������اإدارة امل�����ش��روع ال��ث��ق��ايف 

ال��ع��رب��ي ب��امل��دن ال��ع��رب��ي��ة، وك��م��دخ��ل للعمل 

املنظومة  ل��ت��ع��زي��ز  ���ش��راك��ات  ال��ث��ق��ايف وب��ن��اء 

ت��اأت��ي  ال�������دورة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

ا�شتكمااًل ل�شل�شلة دورات تركز على املهارات 

االإداري�����ة يف ق��ي��ادة وت��وج��ي��ه ال��ع��م��ل الثقايف 

باملدن العربية، واإدراك��ا من االأمانة الأهمية 

الثقافة ما دفعها ملاأ�ش�شة العمل الثقايف من 

هيكلها  �شمن  متخ�ش�شة  م��دي��ري��ة  خ��الل 

الثقافية  احلياة  بتفا�شيل  تخت�ض  االإداري 

يف ع���م���ان. واأك�����د ال�����ش��ب��ي��ح اأه��م��ي��ة اجل��ان��ب 

واال�شرتاتيجيات  اخلطط  دع��م  يف  الثقايف 

التي تقوم بها االإدارات املحلية لتطوير املدن 

وتنفيذ االهداف العاملية للتنمية امل�شتدامة، 

تلعبه  ال���ذي  ال���دور  على  ال�شوء  ولت�شليط 

واال���ش��ت��دام��ة  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  يف  االإدارات 

لت�شكيل  و���ش��ي��ل��ة  ال��ث��ق��ايف  ال��ب��ع��د  ب��اع��ت��ب��ار 

���ش��خ�����ش��ي��ة وخ�����ش��و���ش��ي��ة امل��دي��ن��ة وه��وي��ت��ه��ا 

جمموعة  تاأ�شي�ض  اأن  اإىل  م�شريا  الثقافية، 

2016 يف  عام  العربية  للمدن  الثقايف  العمل 

اأه��داف املنظمة لتكون املدن  اأح��د  عمان هو 

م���دن م��ع��رف��ة وث��ق��اف��ة ت��ت��واف��ق م���ع خطط 

التنمية احل�شرية ولبناء �شخ�شية االإن�شان 

التنفيذي  امل��دي��ر  وق��ال��ت  وم��ع��رف��ي��ا.  فكريا 

املهند�شة  الذكية  للمدن  العربي  للمنتدى 

ق��اع��دة  امل��وق��ع ي�شم  اإن  ال��دح��ي��ات،  ���ش��م��رية 

ال�����ش��اأن  يف  واملتخ�ش�شني  ل��ل��خ��رباء  ب��ي��ان��ات 

الثقايف الإ�شراكهم بالنهو�ض بالواقع الثقايف 

واال�شتفادة من خرباتهم املرتاكمة، وكذلك 

املقاالت  ون�شر  االأخ��ب��ار  لعر�ض  بوابة  ي�شم 

ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رب���ط م���ع م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل 

واملوؤ�ش�شات  ال��وزارات  وع��دد من  االجتماعي 

الثقافية يف املدن العربية.

االنباط-عمان

ق���رر وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

جلنة  تن�شيب  على  وب��ن��اء  النعيمي  تي�شري 

ال��رتق��ي��ة امل��رك��زي��ة ل��رت��ب امل��ع��ل��م��ني، ترقية 

189 من املعلمني واالإداري��ني ممن انطبقت 

 119 ب��واق��ع  ال��رت��ب  اإ���ش��غ��ال  ���ش��روط  عليهم 

معلمة و70 معلًما.

وق��ال��ت ال������وزارة يف ب��ي��ان ���ش��ح��ايف ام�����ض 

الرتب،  اإن الرتقيات �شملت جميع  االأربعاء 

اإىل  ومعلمة  معلما   64 ترقية  ت��ق��رر  حيث 

االأوىل )معلم(، و59 معلما ومعلمة  الرتبة 

اإىل الرتبة الثانية )معلم اأول(، و34 معلما 

ومعلمة اإىل الرتبة الثالثة )معلم خبري(.

كما تقرر ترقية 7 معلمني ومعلمات اإىل 

الرتبة االأوىل )م�شاند تربوي(، و5 معلمني 

ومعلمات اإىل الرتبة الثانية )اإداري تربوي 

اأول(، و20 معلما ومعلمة اإىل الرتبة الثالثة 

)اإداري تربوي خبري(.

���ش��ي��ك��ون  ال����ع����الوات  ����ش���رف  اأن  وب��ي��ن��ت 

 35 رقم  املعلمني  لرتب  املعدل  للنظام  وفقا 

ل�شنة 2020 والبالغ 40 باملئة للرتبة االأوىل 

للرتبة  باملئة  و50  تربوي(،  )معلم/ م�شاند 

الثانية )معلم اأول/ اإداري تربوي اأول(، و65 

اإداري   / خبري  )معلم  الثالثة  للرتبة  باملئة 

ل��رت��ب��ة )معلم  ب��امل��ئ��ة  ت��رب��وي خ��ب��ري(، و75 

ق���ائ���د/ ق��ائ��د ت����رب����وي(، ت���زام���ًن���ا م���ع ع���ودة 

للقطاعات  الفنية  ال��ع��الوات  بزيادة  العمل 

احلكومية اعتباًرا من مطلع العام املقبل.

واملعلمات  املعلمني  النعيمي  الوزير  وهناأ 

لهم  م��ت��م��ن��ي��اً  ال��رتق��ي��ات،  �شملتهم  ال��ذي��ن 

مزيداً من العطاء والتقدم.

واأو���ش��ح��ت ال����وزارة اأن ن��ظ��ام ال��رت��ب هو 

ال��وزارة  تقدمها  التي  املالية  احل��واف��ز  اأح��د 

م��راع��ي��ة  واالإداري�������ة،  التعليمية  ل��ك��وادره��ا 

م����دى ت��ط��وي��ره��م ل��ك��ف��اي��ات��ه��م وق��درات��ه��م 

هذا  من  ا�شتفاد  حيث  التخ�ش�شية،  املهنية 

النظام اأعداد كبرية من كوادرها.

اإىل  ي���ه���دف  ال  ال���رت���ب  ن���ظ���ام  اإن  وق�����ال 

حتفيز الكوادر املبدعة مالًيا فح�شب، بل هو 

عامل مهم لتطوير مهنة التعليم التي تعد 

املوؤهلة  الب�شرية  ال��ك��وادر  مرتكزاتها  اأه���م 

واملدربة.

ون�������ش���رت ال���������وزارة اأ����ش���م���اء امل�����ش��م��ول��ني 

ب���ال���رتق���ي���ات ع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا االإل����ك����رتوين 

.www.moe.gov.jo

االنباط-عمان

املعدية  املركز االقليمي لالأمرا�ض   عقد 

ال��ب��ك��ت��ريي��ا يف جامعة  وم��ق��اوم��ة م�����ش��ادات 

العلوم والتكنولوجيا االردنية وبالتعاون مع 

كلية الطب البيطري ور�شة عمل بعنوان:

اال�شتخدام  ح��ول  ال��وع��ي  م�شتوى  )رف��ع 

احلكيم للم�شادات احليوية يف قطاع الرثوة 

امل�شروع  �شمن  وذل��ك  االأردن  يف  احليوانية 

املدعوم من منظمة االأغذية والزراعة

اأطباء  �شارك  حيث   ،  )FAO( العاملية 

املختلفة  البيطرة  مديريات  من  بيطريني 

وجر�ض  وعجلون  )ارب��د  ال�شمال  ملحافظات 

وامل���ف���رق( واأط���ب���اء ب��ي��ط��ري��ون م���ن ال��ق��ط��اع 

اخل���ا����ض وم����زارع����ون ب��اال���ش��اف��ة ل��الحت��اد 

النوعي ملزارعي الدواجن. وت�شمنت الور�شة 

الر�شيد  اال���ش��ت��خ��دام  ح��ول  نقا�شية  حلقات 

مع  امل��زارع  يف  للميكروبات  امل�شادة  لالأدوية 

وامل��زارع��ني  امل��ي��دان  البيطريني يف  االأط��ب��اء 

وحم�����ا������ش�����رات ع���ل���م���ي���ة ق���دم���ه���ا اأ�����ش����ات����ذة 

البيطري عن  الطب  كلية  متخ�ش�شني من 

البكتريية  امل�شادات  ملقاومة  الو�شع احلايل 

م���ق���اوم���ة  واأ�����ش����ب����اب  واالأردن  ال����ع����امل  يف 

وال��وق��اي��ة منها وم��ن��اق�����ش��ة دور  امل��ي��ك��روب��ات 

االأطباء البيطريني يف احلد من اال�شتخدام 

ومناق�شة  ال��ب��ي��ط��ري��ة،  االأدوي������ة  يف  امل��ف��رط 

االن�شان وجتارة  ال�شيئة على �شحة  عواقبه 

اأهمية  مناق�شة  مت  ك��م��ا  ال��زراع��ي��ة،  ال�شلع 

التتبع الأثر ا�شتخدام امل�شادات احليوية على 

ظهور �شالالت من امليكروبات مقاومة لهذة 

امل�شادات.

واأو�شح مدير املركز االقليمي لالأمرا�ض 

املعدية ومقاومة م�شادات البكترييا - عميد 

ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ال��ب��ي��ط��ري االأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور 

الذي  ال��دور احليوي  الن�شور  حممد خليفة 

ي���ق���وم ب���ه امل���رك���ز ل��ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال�����ش��ح��ة 

 one health approach ال��واح��دة 

ال��ت��ي ت��رب��ط اجل���ه���ود امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ح��د من 

انت�شار االأمرا�ض املعدية يف القطاع ال�شحي 

وال�شحة احليوانية، حيث  والبيئة  الب�شري 

ت�شكل  احل��ي��وان��ات  يف  املعدية  االأم��را���ض  اأن 

لتاأثريها  اإ�شافة   االن�شان،  ل�شحة  تهديداً 

واالأم���ن  ال���زراع���ي  االق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى  ال�شلبي 

الغذائي، 

واأ�شار اإىل ان  ا�شتخدام امل�شادات احليوية 

امل��ف��رط ي���وؤدي اإىل ظ��ه��ور ���ش��الالت جديدة 

احليواين  املن�شاأ  ذات  املعدية  امليكروبات  من 

ل��الإن�����ش��ان واحل���ي���وان م��ق��اوم��ه ل��ل��م�����ش��ادات 

احل���ي���وي���ة مم���ا ي��ع��ق��د ف��ي��م��ا ب��ع��د ع��الج��ه��ا 

وال�شيطرة عليها. 

واأك����دت ال��دك��ت��ور اأم����اين خ�شري م��دي��رة 

يف  احل��ي��وان��ي��ة  وال�شحة  البيطرة  م��دي��ري��ة 

امل�����ش��روع  اأه��م��ي��ة  كلمتها  يف  ال���زراع���ة  وزارة 

مثمنة  وامل���زارع���ني،  البيطرييني  ل��الأط��ب��اء 

ه���ذا ال����دور ال��ت�����ش��ارك��ي ال���ذي ي��ع��زز البحث 

الوعي  م�شتوى  وزي���ادة  واالنتاجية  العلمي 

على  ايجاباً  ينعك�ض  ال��ذي  االم��ر  للمعنيني، 

متطلبات اخلطة الوطنية ملقاومة امل�شادات 

من  للحد  احلكومة  تبنتها  التي  امليكروبية 

هذه امل�شكلة. 

الدكتورة وفاء رما�شنة من منظمة الفاو 

عربت عن ارتياحها ملا مت اجنازه �شمن هذا 

امل�شروع رغم الظروف ال�شعبة التي مير بها 

دعم  واأك���دت  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�شبب  االأردن 

اجلهود  ه��ذه  مثل  لتعزيز  امل�شتمر  املنظمة 

التوعوية والبحثية التي تقوم بها اجلامعة 

والوزارة. 

�شائب  الدكتور  االأ�شتاذ  ق��ال  جانبه  من 

خري�شات رئي�ض اجلامعة اأن الهدف الرئي�ض 

املعدية  لالأمرا�ض  االقليمي  املركز  الإن�شاء 

وم���ق���اوم���ة امل�������ش���ادات احل��ي��وي��ة يف ج��ام��ع��ة 

تعزيز  ه��و  االأردن���ي���ة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 

وال���رثوة  لالإن�شان  ال�شحية  ال��ق��درات  ب��ن��اء 

احل��ي��وان��ي��ة يف االأردن واالإق��ل��ي��م م��ن خ��الل 

ت��وح��ي��د ودم�����ج ج���ه���ود اخل������رباء امل��ح��ل��ي��ني 

والعامليني املتخ�ش�شني يف املجاالت املختلفة. 

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  ان  اىل  موؤكدا 

االأردنية جاهزة لرفد املركز الوطني ملكافحة 

اململكة  يف  ال�����ش��اري��ة  واالأم����را�����ض  االأوب����ئ����ة 

ب��ك��اف��ة االإم��ك��ان��ات امل��ت��وف��رة ل���دى اجلامعة 

البنية  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  و  م�شريته  لتعزيز 

واخل��ربات  املخربية  والتجهيزات  التحتية 

على  والعمل  امل��ت��وف��رة  والفنية  االأك��ادمي��ي��ة 

تطويرها لدفع اجلهود الوطنية واالقليمية 

والعاملية لتوفري اأ�شباب اال�شتجابة ال�شريعة 

االأمرا�ض  هذه  انت�شار  من  للحد  والفعالة، 

تطور  دون  واحل��ي��ل��ول��ة  عليها.  وال�����ش��ي��ط��رة 

�شالالت جديدة تقاوم امل�شادات احليوية.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
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دبي - العربية

ق���ال وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��ل��ب��ن��اين، غ���ازي 

اإنه جرى االتفاق  وزين، ام�س االأربعاء، 

مار�سال  اآند  األفاريز  مع  التوا�سل  على 

ال�ستئناف التدقيق ب�ساأن م�سرف لبنان 

املركزي.

اللبنانية،  اجلمهورية  رئا�سة  ونقلت 

ع�����ر ����س���ف���ح���ت���ه���ا ال���ر����س���م���ي���ة مب���وق���ع 

ال��ت��وا���س��ل ت��وي��رت، اأن وزي���ر امل��ال��ي��ة بعد 

ل���ق���اء ال��رئ��ي�����س ع�����ون، ق����ال اإن�����ه ت��ق��رر 

ال���ن���واب  ق���ان���ون جم��ل�����س  اإىل  ا����س���ت���ن���اداً 

�سركة  مع  التوا�سل  احلكومة،  وقرارات 

التدقيق  ملتابعة  م��ار���س��ال  اآن���د  األ��ف��اري��ز 

اجل���ن���ائ���ي امل������ايل حل�������س���اب���ات م�����س��رف 

امل�ستقلة  وامل�����س��ال��ح  وال�������وزارات  ل��ب��ن��ان 

العامة. واملوؤ�س�سات  وال�سناديق 

وت�����راأ������س ال���رئ���ي�������س ع�����ون اج��ت��م��اع��اً 

ح�سره وزير املالية غازي وزين خ�س�س 

للبحث يف م�سار التدقيق اجلنائي.

وياأتي التو�سل اإىل االتفاق بعد اإقرار 

ين�س  قانوناً   ، اللبناين،  النواب  جمل�س 

امل�سرفية  بال�سرية  العمل  تعليق  على 

مل���دة ع���ام م���ا ي��ف��ت��ح امل���ج���ال اأم�����ام اإع����ادة 

اجل��ن��ائ��ي يف ح�سابات  ال��ت��دق��ي��ق  اإط���اق 

املركزي. امل�سرف 

وال�سهر املا�سي، اأنهت �سركة »األفاريز 

ل��ل��ت��دق��ي��ق اجل��ن��ائ��ي عقدها  وم��ار���س��ال« 

ح�سابات  يف  للتدقيق  لبنان  م��ع  امل��وق��ع 

ح�سولها  ت��ع��ذر  بعد  امل��رك��زي،  امل�سرف 

كون  منه  املطلوبة  امل�ستندات  كافة  على 

امل�سرف  وف���ق  »ي��ع��ار���س«،  ك���ان  بع�سها 

املركزي، قانون »ال�سرية امل�سرفية«.

وي�سّكل التدقيق اجلنائي يف ح�سابات 

امل�������س���رف اأب������رز ب���ن���ود خ��ط��ة ال��ن��ه��و���س 

اأقرتها احلكومة  االقت�سادي التي كانت 

ال��دويل  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق  م��ع  للتفاو�س 

ق��ب��ل ف�����س��ل ت��ل��ك امل��ف��او���س��ات. ك��م��ا ورد 

���س��م��ن ب���ن���ود خ����ارط����ة ال���ط���ري���ق ال��ت��ي 

و���س��ع��ت��ه��ا ف��رن�����س��ا مل�����س��اع��دة ل��ب��ن��ان على 

اخلروج من دوامة االنهيار االقت�سادي.

عون:  الرئي�س  لقاء  بعد  املالية  وزير 

النواب  اىل قانون جمل�س  ا�ستناداً  تقرر 

�سركة  مع  التوا�سل  احلكومة،  وقرارات 

التدقيق  ملتابعة  مار�سال  ان��د  الفاري�س 

اجل���ن���ائ���ي امل������ايل حل�������س���اب���ات م�����س��رف 

امل�ستقلة  وامل�����س��ال��ح  وال�������وزارات  ل��ب��ن��ان 

العامة واملوؤ�س�سات  وال�سناديق 

واأف����ادت ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��اإع��ام 

القانون  اق��رتاح  اأق��ر  النواب  جمل�س  اأن 

ب��ال�����س��ري��ة  ال��ع��م��ل  ت��ع��ل��ي��ق  اإىل  ال���رام���ي 

امل�����س��رف��ي��ة مل����دة ���س��ن��ة ب��ع��د دم����ج اأرب��ع��ة 

اق�����رتاح�����ات ق����وان����ن ب��ب��ع�����س��ه��ا »وف���ق���ا 

النواب«  الذي �سدر عن جمل�س  للقرار 

املا�سي. ال�سهر 

وت�����س��ري ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف االأع���م���ال 

منذ  الباد  �سوؤون  دياب  ح�سان  برئا�سة 

ب��ريوت،  م��رف��اأ  ان��ف��ج��ار  ب��ع��د  ا�ستقالتها 

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  على  تعذر  فيما 

ال���ذي ج��رى  ال�����س��اب��ق، �سعد احل��ري��ري، 

تاأليف  االأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  تكليفه 

احلكومة، اإمتام مهمته حتى االآن ب�سبب 

ال�سيا�سية. االنق�سامات 

وي�����س��ه��د ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ال���ع���ام امل��ا���س��ي 

انخفا�س  مع  تزامن  اقت�سادياً  انهياراً 

وتخلفت  اللرية.  قيمة  يف  م�سبوق  غري 

ديونها  دف��ع  اآذار/م��ار���س عن  الدولة يف 

اخل���ارج���ي���ة، ث���م ب�����داأت م��ف��او���س��ات مع 

تعليقها  ج��رى  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق 

الح����ق����اً ب���ان���ت���ظ���ار ت���وح���ي���د امل��ف��او���س��ن 

احلكومة  ممثلي  وخ�سو�ساً  اللبنانين 

وم�������س���رف ل��ب��ن��ان ت��ق��دي��رات��ه��م حل��ج��م 

االإ�ساحات. اخل�سائر وكيفية تنفيذ 

دبي - العربية

ح���ذر ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل م��ن تعايف 

املتوقع  اأبطاأ من  بوترية  االأوروبي  االقت�ساد 

يكون  ق��د  اأن���ه  امل��ق��ب��ل، م�سيفا  ال��ع��ام  خ���ال 

التحفيزية  احل��زم  من  للمزيد  حاجة  هناك 

مع ازدياد و�سع الوباء �سوءا.

على  يعتمد  ال��ت��ع��ايف  اإن  ال�����س��ن��دوق  وق���ال 

�سرعة وفعالية توزيع اللقاحات، واإنه ين�سح 

التحفظية  التدابري  على  باملحافظة  البنوك 

حتى بدء التعايف.

لاأداء  توقعاته  النقد  �سندوق  يغري  ومل 

توقع  حيث  اأوروب����ا،  منطقة  يف  االق��ت�����س��ادي 

وتعافياً  احلايل،  للعام   %8.3 بن�سبة  انكما�ساً 

5.2% العام املقبل. بن�سبة 

ق��ال��ت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل�����س��ن��دوق ال��ن��ق��د 

ال����������دويل، ك���ري�������س���ت���ال���ي���ن���ا غ���ورغ���ي���ي���ف���ا، يف 

 50 �ستقدم  املنظمة  اإن  �سابقة،  ت�سريحات 

مليار دوالر كم�ساعدة طارئة مل�ساندة البلدان 

يف مواجهة اآثار تف�سي فريو�س كورونا.

واأ�سافت اأن ال�سندوق يعتقد اأن الت�سرف 

فكل  ال�سحية  ال��ن��ظ��م  ق���درة  ل��زي��ادة  بعجلة 

مكان هو اأمر مهم للغاية، م�سيفة اأنها تريد 

قد  ملا  لا�ستجابة  م�سممة  »تدابري  ترى  اأن 

يكون له تاأثري اأعمق على ال�سركات واالأ�سر«.

�سيوفر  ال�سندوق  اأن  اإىل  البيان  واأ���س��ار 

10 م��ل��ي��ارات دوالر  م��ن ت��ل��ك االأم�����وال ن��ح��و 

اأع�����س��اء  اإىل  و���س��ت��وج��ه  ���س��ف��ري��ة،  ب���ف���ائ���دة 

ال�������س���ن���دوق االأف����ق����ر م���ن خ����ال ت�����س��ه��ي��ات 

�سريعة. ائتمانية 

من  الكثري  هناك  اأن  غورغييفا  واأ�سافت 

عدم اليقن يف االقت�ساد العاملي، اإذ من غري 

الوا�سح كم �سي�ستمر تف�سي املر�س.

الدويل عن  البنك  اإعان  وياأتي ذلك عقب 

دوالر  مليار   12 اإىل  قيمتها  ت�سل  اأولية  حزمة 

مل�����س��اع��دة ال���دول االأع�����س��اء يف م��واج��ه��ة االآث���ار 

ال�سحية واالقت�سادية لفريو�س كورونا.

لندن - العربية

والتجزئة  النقل  قطاعات  ق��ادة  اأطلق 

وا�سعة  حت��ذي��رات  الغذائية  امل��واد  واإن��ت��اج 

ب�ساأن اإمدادات بريطانيا يف جل�سة ا�ستماع 

يف  للبحث  الرملان  ن��واب  عقدها  طارئة، 

عن  جنمت  التي  احل��دود  اأزم��ة  تداعيات 

كورونا  بفريو�س  االإ�سابة  ح��االت  ارتفاع 

امل�ستجد.

على  الفرن�سية  القيود  ا�ستمرار  وم��ع 

ال��ت��ج��ارة وال�����س��ف��ر م��ع ب��ري��ط��ان��ي��ا ووق��ف 

و���س��ائ��ق،  ���س��اح��ن��ة   1500 ع���ن  ي��ق��ل  م���ا ال 

الريطانية  الري  النقل  جمعية  حذرت 

م��غ��ادرة  يف  ال��ت��اأخ��ري  اأن  م��ن   )RHA(

العودة  يف  ت��اأخ��ري  اإىل  �سيوؤدي  بريطانيا 

الب�سائع. مع 

وق�������ال دن�����ك�����ان ب�����وك�����ان�����ان، ال���رئ���ي�������س 

نحن  ال��واق��ع،  »يف  للجمعية:  التنفيذي 

ن�����س��ت��ه��ل��ك ب��ع�����س امل����خ����زون����ات ال���ت���ي مت 

من  بريطانيا  خل��روج  ا�ستعداداً  و�سعها 

اإَنّ م��ا ح��دث  االحت����اد االأوروب������ي«. وق���ال 

»مما  التوريد  �سل�سلة  ا�سطراب  اإىل  اأدى 

مل ن�سهده على االأرجح من قبل«.

اأوب��ي،  اأن���درو  اأخ��ر  ال��وق��ت نف�سه،  ويف 

م���دي���ر ال����غ����ذاء واال����س���ت���دام���ة يف احت���اد 

اأع�ساء   )BRC( الريطاين  التجزئة 

ب�����س��اأن  ل��ق��رار  اأَنّ ه��ن��اك ح��اج��ة  ال���رمل���ان 

�ساعة   24 غ�����س��ون  ال��ف��رن�����س��ي يف  احل��ظ��ر 

اأرففنا«. »لتجنب امل�ساكل على 

امل��رك��ب��ات من  تتمكن  اإذا مل  اإن��ه  وق��ال 

متوجهة  عاجل،  ب�سكل  بريطانيا  مغادرة 

اإىل �سناديق التعبئة يف اأوروبا ثم العودة، 

ف�����س��ت��ك��ون ه���ن���اك »م�������س���اك���ل« الإم�������دادات 

املنتجات الطازجة اعتباراً من يوم االأحد 

الـ27 من دي�سمر احلايل.

ال��ت��ج��زئ��ة ال  اأن جت��ار  ���س��دد ع��ل��ى  لكنه 

اإمدادات معينة  يتوقعون م�ساكل تتجاوز 

اأقل  الطازجة، مع منتجات  املنتجات  من 

ق��اب��ل��ي��ة للتلف واأك����ر ق���درة ع��ل��ى دخ��ول 

بريطانيا عر طرق اأخرى.

وقال العديد من قادة البيع بالتجزئة 

اإن����ه����م ال ي���ت���وق���ع���ون امل����زي����د م��ن  اأي�������س���اً 

عيد  خ��ال  ال��ف��وري��ة  ال��ت��وري��د  م�سكات 

امل���ي���اد، وح���ث���وا ال��ع��م��اء ع��ل��ى ال��ت�����س��وق 

كاملعتاد.

التنفيذي  الرئي�س  راي���ت،  اإي���ان  وق��ال 

ميثل  الذي  وامل�سروبات،  االأغذية  الحتاد 

امل��ن��ت��ج��ن، اإن ب��ع�����س ال�����س��رك��ات ال��ت��ي مل 

تخزن بعد قد ترى اأي�ساً اأن قدرتها على 

القيام بذلك »معر�سة للخطر«.

وق����ال: »ك��ان��ت ال��ك��ث��ري م��ن ال�����س��رك��ات 

ت��ن��وي ال��ت��خ��زي��ن يف ف����رتة م���ا ب��ع��د عيد 

امل���ي���اد ل��ل�����س��م��اح ل��ه��ا ب��ت��ك��وي��ن خم���زون 

اح���ت���ي���اط���ي م�����ن امل����ك����ون����ات وامل���ن���ت���ج���ات 

النهائية«.

اأعلنت  40 دولة  اأكر من  اأن  اإىل  ي�سار 

عن قيود ب�ساأن ال�سفر من واإىل بريطانيا، 

حيال  القلق  م��ن  مبوجة  ت�سبب  م��ا  وه��و 

االأ�سا�سية  وامل���واد  ال��غ��ذاء  ام���دادات  توفر 

التي يتم ا�ستريادها من اأوروبا.

»النقد الدولي« يحذر من تعافي االقتصاد بوتيرة أبطأ العام المقبل

12 مليار دوالر لمساعدة الدول بمواجهة اثار كورونا

مخزونات الغذاء في بريطانيا مهددة بالنفاد خالل أيام

لبنان يعتزم التواصل مع ألفاريز آند مارسال 
الستئناف التدقيق الجنائي المالي

ترمب يرفض خطة الكونغرس 
للتحفيز.. وبايدن يعد بخطة جديدة

9.9 مليار دوالر جمعته شركات 
الذكاء االصطناعي الناشئة 

خالل 6 أشهر!

صعود طفيف للنفط عقب تراجع 
تجاوز 1% في بداية التعامالت

اليورو والدوالر األسترالي يرتفعان 
مع تجاهل تهديدات ترمب

العربية-وكاالت

رف�����س ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي، دون���ال���د ت��رم��ب، 

م�����س��اء ال���ث���اث���اء، ح��زم��ة ال��ت��ح��ف��ي��ز االق��ت�����س��ادي 

اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي  م��ل��ي��ار دوالر   900 ن��ح��و  ال��ب��ال��غ��ة 

ب�«العار«، ودعا خ�سو�ساً  اإياها  الكونغر�س، وا�سفاً 

اإىل زيادة مبلغ ال�سيكات املخ�س�سة للعائات.

»اأدع��و  تويرت  فيديو عر  ترمب يف  وق��ال 

القانون هذا،  تعديل م�سروع  اإىل  الكونغر�س 

يبعث  ب�سكل  القليل  دوالر   600 مبلغ  وزي��ادة 

دوالر   4000 اأو   2000 اإىل  ال�����س��خ��ري��ة  ع��ل��ى 

املخ�س�سة  االأم��وال  اإىل  اإ�سارة  يف  للزوجن« 

الكونغر�س  اأدع���و  »ك��م��ا  واأ���س��اف  ل��ل��ع��ائ��ات. 

ال�سرورية  غري  العنا�سر  من  التخل�س  اإىل 

واملُكِلفة يف م�سروع القانون هذا«.

االأم����ريك����ي  ال���رئ���ي�������س  اأع����ل����ن  ذل������ك،  اإىل 

امل��ن��ت��خ��ب، ج���و ب���اي���دن، اأن����ه ���س��ي��ط��ل��ب ال��ع��ام 

خطة  على  الت�سويت  الكونغر�س  من  املقبل 

املت�سرر  االأمريكي  االقت�ساد  لدعم  جديدة 

ب�سدة من وباء كوفيد-19، معرا عن قناعته 

باإمكان التو�سل اإىل حل و�سط مع املعار�سة، 

وفقاً لوكالة »فران�س بر�س«.

واع����ت����ر ب����اي����دن يف م����وؤمت����ر ����س���ح���ايف يف 

التي  اخلطة  اأن  �سرق(  )�سمال  ويلمينغتون 

الت�سويت عليها االثنن والبالغة قيمتها  مت 

900 مليار دوالر هي »خطوة اأوىل« لكنها لن 

تكون كافية.

واأ�����س����اف »ال��ك��ون��غ��ر���س ق����ام ب��ع��م��ل��ه ه��ذا 

اأطلب  اأن  واج��ب��ي  وم��ن  واأ�ستطيع  االأ���س��ب��وع. 

منهم العمل جمددا العام املقبل«.

�سكل من�سق بن  نعمل يف  اأن  »علينا  وقال 

احل��زب��ن. ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ف��ق��ط ل��ن��ت��ج��اوز« 

ال�سفوف  لتوحيد  ر�سالته  م�ستعيداً  االأزمة، 

من  اأع���وام   4 اأث��ارت��ه��ا  التي  االنق�سامات  بعد 

والية دونالد ترمب.

وك����ان امل�����س��رع��ون االأم���ريك���ي���ون ���س��ادق��وا 

وال�سركات  االأ���س��ر  لدعم  خطة  على  االثنن 

املت�سررة من تداعيات اأزمة وباء كوفيد-19، 

�سرورية  واعُترت  دوالر  مليار   900 قيمتها 

اقت�ساد يف  اأك��ر  الإع��ادة حتريك عجلة  ج��داً 

العامل، لكّن هذه اخلطة ال ميكنها اأن تدخل 

حيز التنفيذ بدون توقيع الرئي�س.

ودخ���ل اأك���ر اق��ت�����س��اد يف ال��ع��امل يف رك��ود 

منذ  االأ���س��واأ  هو  الربيع،  يف  عميق  اقت�سادي 

املا�سي،  القرن  امل�سّجل يف ثاثينيات  الركود 

الذي  الوباء  االأن�سطة الحتواء  توقف  ب�سبب 

النطاق. ت�سبب ببطالة وا�سعة 

وا����س���ت���اأن���ف ال���وب���اء ت��ف�����س��ي��ه يف اخل���ري���ف، 

اللذين  والن�ساط  التوظيف  بوقف  مت�سبباً 

بداآ يف ال�سيف.

دبي - العربية.نت

مذهًا  من��واً  االأخ���رية  ال�سنوات  �سهدت 

يف ���س��ن��اع��ة ال����ذك����اء اال����س���ط���ن���اع���ي، ح��ي��ث 

ا�ستفادت �سركات من قطاعات خمتلفة من 

لتح�سن  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 

و�سرعتها. كفاءتها وجودتها 

ج��م��ع��ت ���س��رك��ات ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي 

9.9 مليار دوالر يف الن�سف الثاين  النا�سئة 

من عام 2020، اأي اأكر بن�سبة 15% مقارنة 

ووفًقا  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  م��ن  نف�سها  بالفرتة 

 ،»Buy Shares« للبيانات التي قدمتها

»العربية.نت«. عليها  واطلعت 

بحلول نهاية عام 2015، جمعت ال�سركات 

 5.5 اال�سطناعي  الذكاء  النا�سئة يف جمال 

وفقاً  الرتاكمي،  التمويل  من  دوالر  مليار 

لبيانات »كران�س بي�س«. وارتفع هذا الرقم 

37.8 مليار دوالر  اإىل  600% تقريبا  بن�سبة 

يف ال�سنوات الثاث التالية.

���س��رك��ات  اأن  اإىل  االإح�������س���اءات  وت�����س��ري 

 5.2 جمعت  النا�سئة  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 

اأخرى بن �سبتمر ودي�سمر،  مليار دوالر 

الفرتة من  نف�س  40% عن  بن�سبة  اأكر  اأي 

العام املا�سي، مع و�سول القيمة الرتاكمية 

للتمويل اإىل 74.8 مليار دوالر.

اأكر 3 متويات

�سركة  جمعت  التمويل،  حجم  حيث  من 

���س��رك��ة   -  Relativity Space`s

يف  واملتخ�س�س  االأمريكية  ال�سواريخ  بناء 

متويل  جولة  يف  االأبعاد-  ثاثية  الطباعة 

»ت���اي���غ���ر ج��ل��وب��ال  ب���ق���ي���ادة  ال��ف��ئ��ة »د«  م���ن 

مليون   500 امل��ا���س��ي،  ال�����س��ه��ر  م��اجن��م��ن��ت« 

م��ل��ي��ار   2.3 اإىل  ال��ت��ق��ي��ي��م  زاد  مم���ا  دوالر، 

دوالر.

ط��رازه��ا  م��ن  ن�سخ  ببناء  ال�سركة  ت��ق��وم 

با�ستخدام   1  Terran ل�����س��اروخ  االأول 

ط���اب���ع���ات ث���اث���ي���ة االأب�����ع�����اد م����ت����ع����ددة، مت 

ت�سميم  مت  حيث  داخلًيا،  جميًعا  تطويرها 

الطباعة  بتكنولوجيا  ال�����س��اروخ  م��ن   %95

تعقيداً  اأق���ل  يجعله  مم��ا  االأب���ع���اد،  ث��اث��ي��ة 

اأو التعديل من ال�سواريخ  واأ�سرع يف البناء 

التقليدية.

ال�������س���ه���ر،  ه������ذا  م�����ن  ����س���اب���ق  ويف وق������ت 

اأغ���ل���ق���ت ���س��رك��ة ���س��اح��ن��ات ذات���ي���ة ال��ق��ي��ادة 

»TuSimple« جولة متويل بقيمة 350 

م��ل��ي��ون دوالر م��ن ال��ف��ئ��ة »ه�����«، وه���ي ث��اين 

اأكر ا�ستثمار يف عام 2020.

ف���ي���م���ا اح����ت����ل����ت �����س����رك����ة »زمي�����ريغ�����ن« 

امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ج��م��ع مت��وي��ل بقيمة 

حيث  »د«،  ال��ف��ئ��ة  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ون   300

احليوية  التكنولوجيا  �سركة  �ست�ستخدمه 

ال��ت��ع��ل��م االآيل  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف  االأم���ريك���ي���ة 

اال�سطناعي  والذكاء  ال�سخمة  والبيانات 

جت��ارًي��ا  م��ت��اح  منتج  اأول  ت�سنيع  لت�سريع 

ثوري  تخ�س�سي  فيلم  وهو   ،Hyaline
مولد بيولوجًيا يف عائلة بوليميد.

�سنغافورة - رويرتز

���س��ع��دت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط، ام�����س االأرب���ع���اء، 

ب��ع��دم��ا ت��ك��ب��دت خ�����س��ائ��ر يف وق���ت ���س��اب��ق من 

اجل���ل�������س���ة ب���ف���ع���ل زي��������ادة غ����ري م���ت���وق���ع���ة يف 

خم���زون���ات اخل���ام االأم��ريك��ي��ة، ف��ي��م��ا ت�سبب 

ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دون��ال��د ت��رم��ب يف ه��زة 

حزمة  توقيع  بعدم  ه��دد  اأن  بعد  ب��االأ���س��واق، 

م�������س���اع���دات م���رت���ب���ط���ة ب���ك���وف���ي���د-19 ط���ال 

انتظارها.

 12 برنت  خل��ام  االآج��ل��ة  العقود  وارتفعت 

دوالر   50.20 اإىل   ،%0.2 ي��ع��ادل  مب��ا  ���س��ن��ت��ا، 

للرميل، يف حن زادت العقود االآجلة للخام 

ال��و���س��ي��ط ت�سعة  ت��ك�����س��ا���س  االأم���ريك���ي غ���رب 

�سنتات، اأو 0.2%، اإىل 47.11 دوالر للرميل.

2% اأم�����س  وه���ب���ط ك���ا ال��ع��ق��دي��ن ب��ن��ح��و 

على  ال��ث��ان��ي��ة  للجل�سة  ت��راج��ع  يف  ال��ث��اث��اء 

التوايل.

واأف�����������اد ت����ق����ري����ر م�����ن م���ع���ه���د ال����ب����رتول 

االأم�����ريك�����ي اأم���������س ب������اأن خم����زون����ات اخل����ام 

يف  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   2.7 زادت  االأم���ريك���ي���ة 

االأ����س���ب���وع امل��ن��ت��ه��ي ي���وم 18 دي�����س��م��ر ك��ان��ون 

حمللن  توقعات  مع  باملقارنة  وذل��ك  االأول، 

3.2 مليون برميل. النخفا�س 

العربية-رويرتز

عاود اليورو االرتفاع �سوب م�ستوى 1.22 

اإذ  االأرب��ع��اء،  ام�س  ال��دوالر  وانخف�س  دوالر 

مل يتوقف املتعاملون يف العمات كثريا عند 

ت��ه��دي��د ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دون��ال��د ترمب 

 892 بقيمة  م�����س��اع��دات  اإق����رار ح��زم��ة  ب��ع��دم 

مليار دوالر مرتبطة بكوفيد-19.

وق����ال ت��رم��ب اإن ح��زم��ة ال��ت��ح��ف��ي��ز ال��ت��ي 

مبلغ  ل��زي��ادة  تعديلها  يجب  انتظارها  ط��ال 

ع��ل��ى تعطل  ال��ت��ح��ف��ي��ز، يف م��وؤ���س��ر حم��ت��م��ل 

احلزمة.

ل��ك��ن اأ����س���واق ال��ع��م��ات مل ت�����س��ه��د ت��غ��ريا 

العمات  وارتفعت  الدوالر  تراجع  اإذ  كبريا، 

ال��ت��ي ت��ع��ت��ر اأع���ل���ى خم���اط���رة م��ث��ل ال����دوالر 

االأ�سرتايل.

0835 بتوقيت غرينت�س،  ال�ساعة  وبحلول 

0.1% مقابل �سلة من  كان الدوالر منخف�سا 

العمات.

ن��زل م��وؤ���س��ر ال���دوالر ب��اأك��ر م��ن 6% هذا 

اأن جمل�س  اإذ يراهن امل�ستثمرون على  العام، 

االحتياطي االحتادي االأمريكي �سيبقي على 

التوقعات  وت�ساعد  التي�سري.  فائقة  �سيا�سته 

مبزيد م��ن ال��ن��زول ل��ل��دوالر يف دع��م اأ���س��واق 

وارتفع  النا�سئة.  االأ�سواق  وعمات  االأ�سهم 

اليورو 0.2% اإىل 1.2183 دوالر.

 %0.5 بنحو  االإ�سرتليني  اجلنيه  و�سعد 

اإىل 1.3442 دوالر و�سط تكهنات باأن االحتاد 

االأوروب�������ي وب��ري��ط��ان��ي��ا ���س��ي��ع��ل��ن��ان االأرب���ع���اء 

ع���ن ات���ف���اق جت����ارة مل��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د اخل���روج 

الريطاين من التكتل.

0.7% لريتفع  االأ���س��رتايل  ال���دوالر  ورب��ح 

على  مبوؤ�سرات  مدعوما  دوالر،   0.7575 اإىل 

اأنه �سيجري احتواء تف�س �سغري لكوفيد-19 

يف �سيدين.

ونزل الدوالر 0.2% مقابل الن الياباين، 

وهي هملة ماذ اآمن اأخرى، اإىل 103.44.

العملة  انخف�ست  ال�سيني،  ال��ي��وان  واأم��ا 

اخلارجية  ال��ت��ع��ام��ات  يف   %0.2 االأم��ريك��ي��ة 

اإىل 6.5266.



دبي-العربية

اأكد دان هوليت، الرئي�س الإقليمي للخدمات 

امل�شرفية التجارية لدى بنك HSBC لل�شرق 

ال�شركات  اأن  وتركيا،  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 

اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  التجارية 

اأكرث تفاوؤًل ب�شاأن تعايف التجارة الدولية، اإذا ما 

مت مقارنتها مع ال�شركات الدولية.

“العربية”  م��ع  ل��ه  لقاء  يف  هوليت  واأ���ش��اف 

77% من ال�شركات يف ال�شرق الأو�شط توؤمن  اأن 

ب���ع���ودة الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة، مل���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه يف 

ال�شابق، مقارنة بثلثي ال�شركات العاملية.

ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  اإىل  ن��ظ��رت  “اإذا  وت��اب��ع 

اإن ال�شركات  ال��ق��ول  اأن���ه م��ن الإن�����ش��اف  اأع��ت��ق��د 

اأن  ت���درك  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 

اأكرث �شعوبة مما  �شيكون بالتاأكيد  امل�شي قدماً 

اأن  هي  احلقيقة  لكن  �شهراً.   18 قبل  عليه  ك��ان 

ال�شركات يف ال�شرق الأو�شط متفائلة«.

ال�����ش��رق  ال�����ش��رك��ات يف  م���ن   %86 “ واأ�����ش����اف 

الأو�شط تعتقد اأنه �شيكون هناك م�شتقبل اأف�شل 

للتجارة يف العامني املقبلني، مقارنة ب�70% فقط 

من  فقط   %10 الواقع،  يف  العامل.  م�شتوى  على 

ال�����ش��رك��ات يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط ل��دي��ه��ا ت��وق��ع��ات 

�شلبية يف ما يخ�س التجارة يف العامني املقبلني، 

مقارنة ب�25% تقريبا اإذا ما قارنا ذلك بال�شركات 

العاملية. اأعتقد اأن ال�شبب وراء ذلك هو اأن ال�شرق 

الأو�شط كان مبنياً على كونه �شوقاً دولياً«.

واأ�شاف هوليت” لدينا العديد من ال�شركات 

يف  فقط  لي�س  املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  الهامة 

دبي واأبوظبي بل اأي�شا يف جميع اأنحاء املنطقة، 

ل��ذل��ك اأع��ت��ق��د اأن���ه ل��دي��ن��ا ال��ك��ث��ر م��ن الأ���ش��ب��اب 

اإىل  م��ن��ط��ق��ة يف ط��ري��ق��ه��ا  ه����ذه  ل��ل��ت��ف��اوؤل، لأن 

التعايف، واأعتقد اأن هذا ما �شيحدث يف العامني 

املقبلني«.

دبي-العربية

1.2 مليار دولر  مرت الهند باإعادة اأكرث من 
ُ
اأ

اإدارة  اأن خ�����ش��رت  ب��ع��د  اإن��رج��ي  ك��رن  ���ش��رك��ة  اإىل 

اإجراءات التحكيم  رئي�س الوزراء ناريندرا مودي 

يف ن����زاع ���ش��ري��ب��ي، وه���ي ه��زمي��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة على 

اجلباية.

املطالبة  ب���اأن  دول��ي��ة  حتكيم  حمكمة  وق�شت 

ال�����ش��ري��ب��ي��ة ل��ي�����ش��ت م��ط��ل��ب��اً ���ش��ح��ي��ح��اً وط��ل��ب��ت 

م���ن احل���ك���وم���ة ����ش���داد الأم�������وال امل��ح��ت��ج��زة اإىل 

ج��ان��ب ال��ف��ائ��دة ل�����ش��ال��ح ك���رن، وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه 

“العربية.نت«. عليه  واطلعت  “بلومربغ”، 
وا���ش��ت��ول��ت احل��ك��وم��ة ال��ه��ن��دي��ة ع��ل��ى الأرب����اح 

وق��ام��ت بحجز الأ���ش��ه��م ل���ش��رداد ���ش��رائ��ب عن 

�شفقات �شابقة لتعديالت قانون ال�شرائب.

ت�شل  بن�شبة  للطاقة  ك��رن  اأ���ش��ه��م  وارت��ف��ع��ت 

اأك��رب  ل��ن��دن، وه���ي  ت��ع��ام��الت  ب��داي��ة  45% يف  اإىل 

17 �شنة. مكا�شب يومية لل�شركة خالل 

يعد فوز كرن اإنرجي اخل�شارة الثانية للهند 

ف����ازت جم��م��وع��ة  اأن  ب��ع��د  ال�����دويل  ال��ت��ح��ك��ي��م  يف 

م��ع  ����ش���ن���وات  دام  ����ش���ري���ب���ي  ن������زاع  يف  ف�����وداف�����ون 

مثر  �شريبي  طلب  ب�شبب  �شبتمرب  يف  احلكومة 

3 مليارات دولر. على عك�س حالة  للجدل بقيمة 

فودافون، �شيتعني على احلكومة ال�شداد ل� كرن.

ق��ان��ون  ب��ت��ع��دي��ل  ال��ه��ن��د  ق��ام��ت   ،2012 يف ع���ام 

ال�شرائب باأثر رجعي، مما اأعطى لنف�شها القدرة 

ع��ل��ى م��الح��ق��ة ���ش��ف��ق��ات الن���دم���اج وال���ش��ت��ح��واذ 

اإذا ك���ان الأ���ش��ل الأ���ش��ا���ش��ي يف   1962 ال��ع��ام  ح��ت��ى 

الهند.

وق���ال ت�����ش��ي��ران��غ��ول ���ش��ي��ن��ه��ا، وه���و ���ش��ري��ك يف 

�شركة دعاء اأ�شو�شيت�س للمحاماة ومقرها الهند: 

�شو�س تعديل عام 2012 املياه على اجلميع.  “لقد 
اأن توؤخذ حالت فودافون وكرن كدر�س  وينبغي 

املفر�شة. الرجعية  ال�شريبية  ال�شيا�شات  يف 

امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ن��ف��ط  م�شتك�شف  ت��ل��ق��ى 

يف  الهندية  ال�شلطات  م��ن  ال�شريبية  املطالبة 

مار�س 2015 ب�شبب اإعادة هيكلة متت يف عام 2006 

ل�شركة  الأويل  العام  لالكتتاب  ي�شتعد  كان  بينما 

قد  ال�شريبية  ال�شلطات  وكانت  الهندية.  كرن 

ال��ه��ن��دي��ة، تقدر  اأ���ش��ه��م ك���رن  10% م��ن  ���ش��ادرت 

قيمتها بنحو مليار دولر.

االقت�صادي
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قانون في 2012 يكلف هذه الدولة المليارات بقضايا التحكيم!

إيني اإليطالية تعلن اكتشافا 
نفطيا جديدا في مصر

دبي - العربية

اأعلنت �شركة اإيني الإيطالية عن اكت�شاف 

مب�شر،  الغربية  ال�شحراء  يف  جديد  نفطي 

اإجمايل  اإىل  يومياً  برميل  اآلف   10 ي�شيف 

اإنتاج ال�شركة يف م�شر.

ب��ي��ان ع��ل��ى موقعها  ال�����ش��رك��ة يف  وق���ال���ت 

اإن الكت�شاف  الأرب���ع���اء،  ام�����س  الإل���ك���روين، 

من  وحتقق  مليحة،  امتياز  يف  يقع  اجل��دي��د 

خالل البئر ال�شتك�شافية اأركاديا 9 يف قاعدة 

جنوب اأركاديا الرئي�شي، الواقعة على بعد 1.5 

اأرك��ادي��ا الرئي�شي قيد  كيلومر جنوب حقل 

الإنتاج.وذكرت اإيني اأنه بعد الكت�شاف حفرت 

بئرين للتطوير هما اأركاديا 10، واأركاديا 11 

9 يف ذات  اأرك��ادي��ا  بئر  البئرين مع  وت�شرك 

الت�شال بني الزيت واملاء باخلزان املكت�شف.

ويذكر اأن امتياز مليحة يتوزع على �شركة 

اأيوك التابعة لإيني بح�شة 38%، وح�شة %12 

ل�شركة لك اأويل، بالإ�شافة اإىل 50% للهيئة 

العامة للبرول.

وت�����ش��ن��ف اإي���ن���ي ك��م��ن��ت��ج رئ��ي�����ش��ي للنفط 

وال���غ���از يف م�����ش��ر مب���ع���دل اإن���ت���اج ح����ايل من 

الهيدروكربونات نحو 320 األف برميل نفط 

مكافئ يومياً.

ال��ب��رول وال���رثوة املعدنية  و�شنف وزي���ر 

امل�شري، طارق املال، يف موؤمتر عرب الإنرنت 

ح����ول م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر امل���ت���و����ش���ط، م����وؤخ����راً، 

جمموعة اإيني الإيطالية للطاقة باأنها �شريك 

ا�شراتيجي مل�شر، م�شددا على اأنه من املقرر 

هناك  واأن  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ينمو  اأن 

الكثر من امل�شروعات القادمة مع اإيني.

اإيطاليا �شريك مهم ج��دا مل�شر  اإن  وق��ال 

وهي “بوابة اأوروبا” للغاز امل�شري.

اإيني  �شركة  تو�شلت  بينما  ذل���ك  وي��اأت��ي 

اإىل   ،2020 دي�����ش��م��رب  م��ط��ل��ع  الإي���ط���ال���ي���ة، 

اتفاقيات مع �شركائها لإعادة ت�شغيل حمطة 

الغاز الطبيعي امل�شال يف دمياط مب�شر عرب 

يونيون  ب��ني  املعلقة  للنزاعات  ودي���ة  ت�شوية 

الإ�شبانية  امل�شرية  وال�شركة  جا�س  فينو�شا 

الطريق  ميهد  م��ا  وه���و   ،SEGAS للغاز 

لإعادة ت�شغيل م�شنع دمياط للغاز الطبيعي 

امل�شال بحلول الربع الأول من عام 2021.
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راأى ع�����ض��و جم��ل�����س ال��ن��واب ال��ع��راق��ي، 

العفو  اأن  الأرب��ع��اء،  ام�س  العبودي،  نعيم 

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأ���ض��دره  ال��ذي 

ت��رام��ب ع��ن م��دان��ن ب��ق��ت��ل ع��راق��ي��ن هو 

“ف�ضيحة” كبرية. وقال، اإن “ما يقوم به 
للوليات  احلقيقية  ال�ضيا�ضة  هو  ترامب 

كبرية  ف�ضيحة  ه��و  العفو  وه���ذا  امل��ت��ح��دة 

وزارة  مبخاطبة  و�ضنقوم  وا�ضنطن،  على 

اخل��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ل��ي��ك��ون ل��ه��ا م��وق��ف 

يوؤكد  العفو  “هذا  اأن  واأ���ض��اف،  ذل��ك«.  يف 

م�ضريا  القانون”،  حت��رم  ل  اأمريكا  ب��اأن 

العراقية  للحكومة  يكون  اأن  “اأهمية  اإىل 

التي  الت�ضرفات  ه��ذه  م��ن  وا���ض��ح  م��وق��ف 

يقوم بها ترامب«.

العراقي  القانوين  اخلبري  قال  ب��دوره، 

طارق حرب اإن “عنا�ضر �ضركة بالك ووتر 

لأنهم  الأمريكية  املحاكم  يف  يحاكموا  مل 

ق��ت��ل��وا ع���راق���ي���ن، ب���ل مت���ت حم��اك��م��ات��ه��م 

لأن���ه���م خ��ال��ف��وا ق���واع���د ال����ض���ت���ب���اك، ومل 

ال�ضركة  عمل  يف  حددت  مبعايري  يلتزموا 

الأمريكي«. والقانون 

واأ����ض���در ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي دون��ال��د 

ت���رام���ب ع���ف���وا ب��ال��ك��ام��ل ع���ن 4 ع��ن��ا���ض��ر 

ووتر”  “بالك  �����ض����رك����ة  يف  ����ض���اب���ق���ن 

الع�ضكرية اخلا�ضة اأدينوا بارتكاب جمزرة 

خلفت 14 قتيال بن املدنين يف بغداد عام 

.2007

وقالت �ضحيفة “الغارديان” اإن ترامب 

اأمنين  متعهدين  اأربعة  عن  عفوا  اأ�ضدر 

للمدنين  اأمريكين متورطن يف جمزرة 

النار  اأطلقوا  اأن  بعد   2007 عام  العراق  يف 

بالعا�ضمة  ال��ن�����ض��ور  ���ض��اح��ة  يف  امل���ارة  ع��ل��ى 

بغداد، وقتلوا 14. واأدت املجزرة اإىل �ضجب 

دويل ب�ضبب ا�ضتخدام املتعهدين الأمنين 

يف مناطق احلروب.

ب����ول ���ض��الو  اإن الأرب����ع����ة وه����م  وق���ال���ت 

ونيكول�س  هريد  ودا�ضنت  ليربتي  واإيفان 

���ض��الت��ن ك��ان��وا ج���زءا م��ن ق��اف��ل��ة م��درع��ة 

ع�ضوائية  وبطريقة  ال��ن��ار  فتحوا  عندما 

واأط���ل���ق���وا ال��ق��ن��اب��ل ال��ي��دوي��ة ع��ل��ى امل����ارة. 

اأدن��ى  ب��اأن��ه��ا  الن�ضور  �ضاحة  مل��ج��زرة  ون��ظ��ر 

العراق.  يف  الأمريكي  لالحتالل  �ضقوط 

ومت��ت اإدان����ة ���ض��الو ول��ي��ربت��ي وه���ريد ع��ام 

2014 يف 13 تهمة قتل غري عمد و17 تهمة 

حم��اول��ة ال��ق��ت��ل غ��ري ال��ع��م��د. اأم���ا قنا�س 

املجموعة �ضالتن الذي كان اأول من فتح 

ال��ن��ار ف��ق��د اأدي���ن ب��ج��رمي��ة ال��ق��ت��ل العمد، 

اأم��ا  احل��ي��اة،  م��دى  بال�ضجن  عليه  وح��ك��م 

حكم  منهم  واح��د  كل  على  ف�ضدر  البقية 

30 عاما. بال�ضجن ملدة 

ورف�����س ق��ا���س ف����درايل الت��ه��ام الأول 

لكن  ال���ع���راق،  يف  غ�ضب  حل��ال��ة  اأدى  مم��ا 

بايدن،  ج��وزي��ف  حينه،  يف  الرئي�س  نائب 

وع������د مب���ت���اب���ع���ة حت���ق���ي���ق ج����دي����د دع���م���ه 

ال���ق�������ض���اة. وب���ع���د ����ض���دور احل���ك���م ع��ل��ي��ه��م 

ق���ال م��ك��ت��ب امل���دع���ي ال���ع���ام الأم���ري���ك���ي اإن 

داعي  ل  التي  الإن�ضانية  اخل�ضارة  “مدى 
بها  ت�ضبب  ال��ت��ي  الإن�����ض��ان��ي��ة  وامل��ع��ان��اة  لها 

ال�ضلوك الإجرامي للمتهمن يف 16 اأيلول 

2007 كان مذهال”.

ليلة  عنه  اأعلن  الذي  العفو  قرار  وبعد 

الثالثاء قال بريان هيربليغ حمامي بول 

ي��ك��ون��وا  “مل  م��وك��ل��ه وزم�����الءه  اإن  ���ض��الو 

ي�����ض��ت��ح��ق��ون ال�����ض��ج��ن ول���و دق��ي��ق��ة واح���دة 

وغمرتني امل�ضاعر وهذه اأخبار رائعة”.

ي��ع��ك�����س  ال��ع��ف��و  اأن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  وت�����رى 

رغ��ب��ة ت��رام��ب م��ن��ح اجل��ن��ود الأم��ري��ك��ي��ن 

وامل��ت��ع��ه��دي��ن الأم���ن���ي���ن ف�����ض��ي��ل��ة ال�����ض��ك 

عندما يتعلق الأمر بعنف �ضد املدنين يف 

العام  الثاين  ت�ضرين  احل��رب. ويف  حم��اور 

املا�ضي عفا عن قائد ع�ضكري كان �ضيقدم 

ل��ل��م��ح��اك��م��ة اأف���غ���ان���ي���ا ي�����ض��ت��ب��ه ب�����ض��ن��اع��ت��ه 

م��ت��ف��ج��رات. وع��ف��ا ع��ن ج���رال اآخ���ر اأدي��ن 

ب��اإ���ض��دار اأم��ر جل��ن��وده ب��اإط��الق ال��ن��ار على 

اأفغان. ثالثة 
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وا������ض�����ل امل�������ض���ت���وط���ن���ون اع���ت���داءت���ه���م 

وم����ط����اردت����ه����م ل�����رع�����اة الأغ������ن������ام اأث����ن����اء 

مبحاذاة  املفتوحة،  امل��راع��ي  يف  تواجدهم 

منطقة الرا�س �ضمال غرب �ضلفيت.

وق�����ال ن�����واف ال���ع���زازم���ة م���ن ال��ت��ج��م��ع 

امل�����ض��ت��وط��ن��ن  م�����ن  ع�������ددا  اإن  ال�����ب�����دوي 

ال��ذي��ن ا���ض��ت��ول��وا ع��ن��وة ع��ل��ى قطعة ار���س 

يف م��ن��ط��ق��ة ال����را�����س، ي���ط���اردون���ن���ا اأث���ن���اء 

بتخطي  ل��ن��ا  ي�ضمحون  ول  الغ��ن��ام  رع��ي 

امل�ضاحات بحرية، وي�ضّيقون علينا، واثناء 

كما  ب��ال��راك��رون،  يالحقوننا  ت��واج��دن��ا 

اأن���ه���م ي��ط��ل��ق��ون ال���ع���ن���ان ل��ل��ك��الب ���ض��وب 

املوا�ضي، مما ي�ضطرنا لالبتعاد خوفا من 

وموا�ضينا. علينا  اإعتداءاتهم 

الق���ام���ة  ق���ررن���ا  اأن  م��ن��ذ  واأ�ضاف”: 

28 ع���ام���ا ب����داأت  مب��ن��ط��ق��ة ال����را�����س م���ن���ذ 

واعطائنا  م�ضايقتنا،  خالل  من  معاناتنا 

نعط  ومل  �ضمدنا،  ولكننا  ترحيل،  اخطار 

ق��ام��وا  اأن  اىل  اه��ت��م��ام،  اي  ل��ت��ه��دي��دات��ه��م 

دون  واطفالنا  روؤو���ض��ن��ا  ف��وق  اخليم  بهدم 

2005، ح��ي��ث ك��ان  رح��م��ة، وك���ان ذل��ك ع��ام 

واأ�����ض����ار:   .»20 ال��ت��ج��م��ع  يف  اخل���ي���م  ع����دد 

احل��رام��ات  منطقة  اىل  ذل��ك  بعد  انتقلنا 

جتمعنا  وا���ض��ب��ح  ال��را���س،  منطقة  بنف�س 

يقيم فيه ما يقارب 60 وقبل �ضنوات عادت 

مرة  علينا  للت�ضييق  الح��ت��الل  �ضلطات 

اأخ���رى ب��ت��وزي��ع اخ��ط��ارات لإخ���الء امل��ك��ان، 

امل�����ض��وؤول��ة،  للموؤ�ض�ضات  توجهنا  وب��دورن��ا 

مل�����ض��اع��دت��ن��ا وت��ع��زي��ز ���ض��م��ودن��ا وال��ب��ق��اء يف 

لقامة  العمل  ب��دء  منذ  واأو���ض��ح:  امل��ك��ان. 

ال��را���س،  منطقة  يف  ال�ضتيطانية  ال��ب��وؤرة 

يقوم  ليلة  فكل  ال��ن��وم  ن��ع��رف  ل  ا�ضبحنا 

اح���دن���ا ب��ح��را���ض��ت��ن��ا خ���وف���ا م���ن ال��ه��ج��وم 

ل��ق��رب��ه��م م��ن جتمعنا،  والع���ت���داء ع��ل��ي��ن��ا، 

حيث تبعد 3 كيلو مر.

باملنطقة  ���ض��م��وده��م  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  وم��ن 

ط���ال���ب ن�����واف امل���وؤ����ض�������ض���ات مب�����ض��اع��دت��ه��م 

باملنطقة،  املياه  �ضبكة  تنظيم  اىل  ا�ضافة 

ال�ضبكة  اأو�ضلت  �ضلفيت  بلدية  اأن  م�ضريا 

ال�����ض��ي��ف  اأن���ه���ا ���ض��ع��ي��ف��ة ج����دا يف  اإل  ل��ه��م 

خ�ضو�ضا.

تعر�ضت  ال��را���س  منطقة  ان  اىل  ي�ضار 

منذ اأكرث من �ضهر لعتداءات امل�ضتوطنن 

من  وا�ضعة  م�ضاحات  جت��ري��ف  خ��الل  م��ن 

الرا�ضي بحماية جي�س الحتالل، واإقامة 

بوؤرة ا�ضتيطانية يف املنطقة.
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اأ�ضري ممن يقبعون يف  اآلف  يخو�س نحو 5 

العام  مطلع  منذ  املختلفة،  الح��ت��الل  �ضجون 

اجلاري، حربا خمتلفة مل يعهدوها من قبل.

حرٌب على جبهة “كورونا”، مب��وازاة معارك 

يومية ومتوا�ضلة يخو�ضونها مع اإدارة م�ضلحة 

الدوام  على  التي متار�س  الإ�ضرائيلية  ال�ضجون 

�ضنوفا من القهر والتعذيب واحلرمان.

م��ن��ذ ب���دء تف�ضي ال���وب���اء داخ����ل امل��ع��ت��ق��الت، 

ال���ض��ت��ه��ت��ار  ���ض��ي��ا���ض��ة  ال�����ض��ج��ون  اإدارة  ان��ت��ه��ج��ت 

تقدمي  دون  الأ����ض���رى،  بحق  الطبي  واله���م���ال 

اأدنى حد من و�ضائل الوقاية وال�ضالمة العامة يف 

اأق�ضام ال�ضجون التي تفتقر اأ�ضال لأدنى �ضروط 

لالأمرا�س  حا�ضنة  بيئة  تعترب  والتي  ال�ضحة، 

“كورونا”  لتف�ضي  اأدى  ا�ضتهتار  والفريو�ضات. 

بن �ضفوف الأ�ضرى، حيث و�ضل عدد الإ�ضابات 

اإ���ض��اب��ة، منها 100 يف �ضجن  اىل اك��رث م��ن 140 

“جلبوع«.
“جلبوع”، وحت��دي��ًدا يف ق�ضم )2(،  هناك يف 

�ضكل الأ���ض��ري جم��دي اأب��و ال��وف��ا، اإ�ضافة لأربعة 

يطلق  اأن  م��ا ميكن  �ضهرين،  نحو  قبل  اآخ��ري��ن 

اإ�ضابة جديدة  اأزمة” بعدما تبن  “خلية  عليه 

الق�ضم. خلية تنح�ضر مهامها بالهتمام  داخل 

بالنظافة، ومنع الختالط بن الأ�ضرى، والتنقل 

الن�ضائح والر���ض��ادات، اىل  الغرف لتقدمي  بن 

ج��ان��ب ت��ق��دمي ال��ع��الج املتوفر ال���ذي ل يتعدى 

ُم�َضّكن “الأكامول«.

ب��رن��اجًم��ا لتق�ضيم الأوق����ات  اأع����دت اخل��ل��ي��ة 

فيما بينها، ما بن الفرة ال�ضباحية وامل�ضائية 

وال��ل��ي��ل��ي��ة، ح��ف��اًظ��ا ع��ل��ى ���ض��الم��ة ك���ل الأ����ض���رى 

ال��ف��ريو���س، رغ��م خ��ط��ورة عملهم،  انت�ضار  ومنع 

تنقلهم  نتيجة  لالإ�ضابة  تعر�ضهم  واحتمالية 

وتقدمي امل�ضاعدة لبقية الأ�ضرى.

انت�ضار  اأن مينعوا  الوفا ورفاقه  اأب��و  ا�ضتطاع 

ال��ف��ريو���س ق���در امل�����ض��ت��ط��اع، ف��ق��د مت ت�ضجيل 5 

اإ�ضابات فقط داخل الق�ضم، علما اأن اأق�ضام اأخرى 

اإ�ضابة.   60-55 نحو  فيها  الإ�ضابات  ع��دد  بلغت 

اأفرج عن اأبو الوفا )44 عاما( من مدينة جنن 

18 عاما  8 كانون الأول اجل���اري، بعد ق�ضاء  يف 

ون�ضف يف �ضجون الحتالل.

»يف ن��ه��اي��ة ���ض��ه��ر ت�����ض��ري��ن ث�����اين، ون��ت��ي��ج��ة 

م�ضلحة  اإدارة  ق��ب��ل  م��ن  التع�ضفية  ال��ت��ن��ق��الت 

ال�ضجون، جاءنا اأ�ضري تبن فيما بعد اأنه م�ضاب 

الأ�ضرى  �ضالمة  على  منا  ا  وحر�ضً بالفريو�س، 

جميًعا، �ضكلنا اخللية”، يقول اأبو الوفا. وي�ضيف 

“قمنا يف البداية بتنظيف كل الغرف واحلمامات 
ب�ضكل يومي، ثم اأخذنا نتنقل بن الغرف ونقدم 

الختالط  ب�ضرورة عدم  والر���ض��ادات  الن�ضائح 

والتباعد، واعتبار ذلك اأمًرا ممنوًعا، وكنا نرفع 

من معنويات الأ�ضرى، خا�ضة كبار ال�ضن. اإ�ضافة 

ل��ل��ج��ولت ب��ن احل���ن والأخ�����ر ل���روؤي���ة ترجمة 

اأر���س الواقع، واجلميع كان  هذه الن�ضائح على 

كما  لالأ�ضرى،  الطعام  لتقدمي  اإ�ضافة  ملتزًما، 

اأننا كنا حلقة الو�ضل بن الأ�ضرى اأنف�ضهم، وبن 

مطالبهم،  لنقل  ال�ضجون  وم�ضلحة  الأ���ض��رى 

كامل«.  �ضهر  مل��دة  العمل  ه��ذا  على  وا�ضتمرينا 

ونظًرا لرتفاع اأعداد الإ�ضابات بالفريو�س اأغلقت 

اإدارة ال�ضجون، بح�ضب اأبو الوفا، اأبواب الأق�ضام، 

ومل تعد تقتحم وتفت�س الغرف كال�ضابق، خ�ضية 

على عنا�ضرها من الإ�ضابة.

ملجدي  ج���ًدا  ومتعبة  مرهقة  اخللية  ك��ان��ت 

لون الليل بالنهار حلماية  ورفاقه، فقد كانوا َي�ضِ

الأ�ضرى ومنع تف�ضي الوباء يف �ضفوفهم، خا�ضة 

واأن عدد الأ�ضرى يف الق�ضم يبلغ حوايل 90.

ال��ع��م��ل يف اخللية،  ان��ق�����ض��اء �ضهر م��ن  »ب��ع��د 

حربنا  يف  ك���ورون���ا  ع��ل��ى  ن�ضيطر  اأن  ا�ضتطعنا 

اخل�ضائر،  ب��اأق��ل  منها  وخرجنا  معها،  املختلفة 

ال�ضجون  م�ضلحة  اإدارة  على  بال�ضغط  وقمنا 

الق�ضم،  يف  الأ����ض���رى  لكافة  فحو�ضات  لإج����راء 

اأي  اإ���ض��اب��ة  ع��دم  تبن  ال��ر���ض��وخ ملطالبنا،  وبعد 

اأ���ض��ري بالفريو�س”، ي��ق��ول اأب���و ال��وف��ا، لف��ت��ا ان 

“املعركة” حققت اأهدافها يف توفري مادة الكلور 
كمعقم لغرف ال�ضجن، بينما مت اجبار ال�ضجناء 

من  ج���ًدا  باهظة  باأ�ضعار  الكمامات  ���ض��راء  على 

“الكنتن«.
ب�������دوره، ق����ال امل�����ض��ت�����ض��ار الع����الم����ي لهيئة 

اإنه  ���ض��وؤون الأ���ض��رى واملحررين ح�ضن عبد رب��ه 

الأ���ض��رى يف حالة  عا�س  ب��داي��ة اجلائحة،  ومنذ 

اإ���ض��اب��ة  م��ن ال��ق��ل��ق ال�����ض��دي��د، ح��ي��ث �ضجل 140 

رفع  وم��ا  “جلبوع”،  يف   100 منها  ب��ال��ف��ريو���س، 

من وترية اخلوف هو اأن اإدارة م�ضلحة ال�ضجون 

هي الوحيدة التي تتحكم باملعلومات، من حيث 

ال��ف��ح��و���ض��ات واإع�����الن ال��ن��ت��ائ��ج، وي�����ض��اف اىل 

ذلك بيئة احلجر والعزل التي كان يو�ضع بها 

الأ�ضرى امل�ضابون، وهي �ضيئة للغاية، ول ت�ضلح 

للعي�س الآدمي. وبن اأن هناك خ�ضية من ارتفاع 

قيام  ع��دم  بالفريو�س يف ظل  الإ�ضابات  اأع���داد 

ويف  وال�ضالمة،  ال�ضحة  ب��اإج��راءات  الح��ت��الل 

القتحامات  ع��رب  قبلهم  م��ن  ال�ضتهتار  ظ��ل 

تقلي�س ع�ضرات  والتفتي�س والحتكاك وتعمد 

الأ�ضناف من املواد الغذائية.

واأ�ضار اىل اجلهد املكثف التي تبذله الهيئة 

معركتهم  يف  ال���ض��رى  ل�ضالح  ال�ضحة  ووزارة 

م��ع ك��ورون��ا، حيث ج��رى عقد ع��دة اجتماعات 

ولقاءات مع اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر، 

وجرى التوا�ضل مع الربملان الأوروبي ومفو�س 

حقوق الن�ضان للمطالبة بال�ضماح لوجود جلنة 

اأو���ض��اع الأ���ض��رى ب�ضكل  طبية حم��اي��دة ملتابعة 

اأن  ب�ضكل خا�س، غري  ع��ام، وامل�ضابن بكورونا 

مع  ال��ت��ج��اوب  رف�ضت  الح��ت��الل  �ضجون  اإدارة 

هذه املطالب.

بغداد: عفو الرئيس االمريكي عن قتلة عراقيين فضيحة

ترامب يعفو عن مرتكبي مجزرة ساحة النسور أو »ماي الي« العراقية

تجمع العزازمة بين الخوف واعتداءات المستوطنين

األسرى.. حرب مختلفة على جبهة »كورونا«
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بعد اأيام قليلة من خروج تقارير �ضحفية 

ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  نية  توؤكد 

ال���ر����ض���ح ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ض��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة 

نيوجري�ضي  ولي����ة  ح��اك��م  ف��اج��اأ   ،2024 ع���ام 

بنيته  الأمريكي  الرئي�س  ال�ضابق  اجلمهوري 

الر�ضح عن احلزب اجلمهوري.

مل ي�����ض��ت��ب��ع��د ح���اك���م ولي�����ة ن��ي��وج��ري���ض��ي 

�ضد   2024 خو�س  كري�ضتي،  كري�س  ال�ضابق، 

الث��ن��ن، بح�ضب  ي��وم  ترامب يف مقابلة بثت 

�ضحيفة “ذا هيل” الأمريكية. وقال كري�ضتي 

يف برنامج “هيو هيويت �ضو” عندما �ضئل عما 

اإذا كان �ضي�ضتبعد خو�س النتخابات الرئا�ضية 

���ض��د ت���رام���ب اإذا ق���رر ال��ر���ض��ح خ���الل اأرب���ع 

�ضنوات: “لن اأ�ضتبعد ذلك«.

وتر�ضح كري�س �ضد ترامب يف النتخابات 

 ،2016 ل��ع��ام  اجل��م��ه��وري  للحزب  التمهيدية 

ال�ضباق. ومنذ ذلك  ان�ضحب لحًقا من  لكنه 

�ضغل  حيث  للرئي�س،  حليًفا  اأ���ض��ب��ح  احل���ن، 

النتقايل  التخطيط  ف��ري��ق  رئي�س  من�ضب 

للرئي�س لعام 2016، كما لعب دوًرا يف مناظرة 

ترامب �ضد الرئي�س جو بايدن.

اأخ�����رب ك��ري�����ض��ت��ي ه��ي��وي��ت اأن ت���رام���ب مل 

ي�ضتمع اإىل ن�ضيحته بعدم مقاطعة بايدن يف 

املناظرة الأوىل. وقال: “اآخر ن�ضيحة قدمتها 

له، كنت يف املكتب البي�ضاوي معه، وهو ي�ضتعد 

ل��ل��م��غ��ادرة. وق��ل��ت ل���ه، ل��دي��ك فر�ضة اأخ���رية، 

بالتحدث،  له  �ضمحت  اإذا  يتحدث.  بايدن  دع 

ف�����ض��وف ي������وؤذي ن��ف�����ض��ه، وخ�����رج م���ن امل��ك��ت��ب. 

وقاطعه 71 مرة يف 90 دقيقة. ملا ل، مل يفعل، 

مل تكن هذه ن�ضيحتي له«.
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اإ�ضابات  اإن  العاملية  ال�ضحة  قالت منظمة 

اأعلى  عند  بلغت  الأ�ضبوعية  ك��ورون��ا  فريو�س 

اأن  اإىل  م�ضرية  اجلائحة،  ب��دء  منذ  م�ضتوى 

ن�ضف الإ�ضابات يف الأمريكتن. واأو�ضحت يف 

تقريرها الوبائي الأ�ضبوعي اأن البيانات ُتظهر 

بدء  مع  ال�ضهر  هذا  الإ�ضابات  تزايد  توا�ضل 

عمليات التطعيم ببع�س البلدان. وذك��رت اأن 

احلالت اجلديدة زادت 6 باملئة اأو 4.6 مليون 

وزادت  دي�����ض��م��رب،   20 يف  املنتهي  الأ���ض��ب��وع  يف 

الوفيات اجلديدة 4 باملئة اأو حوايل 79 األفا يف 

نف�س الفرة.

اأن  “رويرز”  لوكالة  اإح�ضاء  اأظهر  كما 

اأوروبا اأ�ضبحت اأول منطقة يف العامل تتجاوز 

بينما  ن�ضف مليون حالة،  بها  وفيات كورونا 

تهدد �ضاللة جديدة منه اكُت�ضفت يف بريطانيا 

اإجراءات احلد من انت�ضاره. واأدت تقارير عن 

ظهور ال�ضاللة خارج اإجنلرا بفر�س عزل عام 

قبل عيد امليالد واأرغمت ع�ضرات الدول على 

اإغالق حدودها اأمام القادمن من بريطانيا.

والأح�����د م��ن الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي، اكت�ضفت 

اإيطاليا التي بها اأكرب عدد من حالت الوفاة 

وحدث  اجلديدة  بال�ضاللة  ا  مري�ضً بكورونا، 

وللحد  وفرن�ضا.  ال��دمن��ارك  يف  ال�ضيء  نف�س 

ال��دول  تبحث  اجل��دي��دة  ال�ضاللة  انت�ضار  من 

الرحالت  على  امل�ضافرين  فح�س  الأوروب��ي��ة 

القادمة من بريطانيا واإلزامهم بحجر �ضحي 

لدى و�ضولهم.

ويف وق�����ت ����ض���اب���ق م����ن ال�����ض��ه��ر اجل�����اري 

ترخي�ضا  متنح  دول���ة  اأول  بريطانيا  ���ض��ارت 

من  للوقاية  وبيونتيك  فايزر  �ضركتي  للقاح 

والحت��اد  املتحدة  ال��ولي��ات  تلتها  كوفيد-19 

الأوروبي ودول اأخرى.

وط��ب��ق��ا لإح�������ض���اءات ع��امل��ي��ة، ف��ق��د �ضجلت 

اأوروب������ا 30 ب��امل��ئ��ة م��ن ال��وف��ي��ات والإ���ض��اب��ات 

وت�ضارعت  العامل.  م�ضتوى  على  بكوفيد-19 

وترية الوفاة بالفريو�س اأوروبا موؤخًرا، ومنذ 

اأول حالة وفاة بكوفيد-19 يف فرن�ضا يف فرباير 

�ضجلت املنطقة 250 األف حالة يف 8 اأ�ضهر. ويف 

غ�ضون 60 يوًما ارتفع عدد الوفيات من 250 

األفا اإىل ن�ضف مليون حالة.
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اأعلن البنتاغون ن�ضر جمموعة من ال�ضفن 

احل��رب��ي��ة ق��ب��ال��ة ���ض��واح��ل ال�����ض��وم��ال، لدعم 

ان�ضحاب حوايل 700 جندي اأمريكي من البلد 

الإفريقي امل�ضطرب.

الربمائية  الهجومية  ال�ضفينة  وو�ضلت 

“يو اإ�س اإ�س ماكن اآيالند”، وال�ضفن املرافقة 
لها قبالة القرن الإفريقي، بعد اأيام من اأمر 

ترامب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأ���ض��دره 

منذ  ال�ضومال  يف  امل��وج��ودة  ال��ق��وات  ب�ضحب 

�ضنوات، لتنفيذ عمليات �ضد حركة “ال�ضباب«.

وق���ال���ت ال��ق��ي��ادة الأم��ري��ك��ي��ة يف اإف��ري��ق��ي��ا 

البحرية  املجموعة  اإن  بيان،  يف  “اأفريكوم” 
���ض��ت�����ض��اع��د يف ن��ق��ل ال��ع�����ض��ك��ري��ن وامل��دن��ي��ن 

“اإىل م��واق��ع  ال�����ض��وم��ال  الأم���ري���ك���ي���ن م���ن 

عمليات اأخرى يف �ضرقي اإفريقيا مع احلفاظ 

على ال�ضغط على املتطرفن العنيفن ودعم 

العمليات  ق��ائ��د  وق����ال  ال�����ض��ري��ك��ة«.  ال���ق���وات 

اخلا�ضة الأمريكية يف اإفريقيا امليجور جرال 

داغفن اأندر�ضون اإن و�ضول املجموعة “يظهر 

عزمنا على دعم �ضركائنا وحماية قواتنا خالل 

هذا النتقال«.

4 دي�ضمرب ب�ضحب  اأم���ر يف  ت��رام��ب  وك���ان 

غ��ال��ب��ي��ة ال���ق���وات الأم��ري��ك��ي��ة م��ن ال�����ض��وم��ال 

بحلول اأوائل 2021.

مرشح جديد يفاجئ ترامب في انتخابات 2024

أرقام كورونا »األسبوعية« 
األسوأ.. وأوروبا بحالة فزع

مدمرة أمريكية تصل الصومال 
لسحب القوات األمريكية
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ب���امل���ع���ان���اة  حم���ف���وًف���ا   2020 ع�����ام  ك�����ان 

املتالحقة  ب��الأح��داث  حافاًل  والتحديات، 

والع�����ت�����داءات الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة وامل�����ش��اري��ع 

ب��ح��ق مدينة  وال��ت��ه��وي��دي��ة  ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

املبارك،  الأق�شى  وامل�شجد  املحتلة  القد�س 

جلعلها  نهائًيا  معركتها  ح�شم  وحم��اولت 

مدينة ذات �شبغة يهودية.

ُو�����ش����ف ب���الأ����ش���د ق�������ش���وة و������ش�����وًءا ع��ل��ى 

���ش��ه��ده من  م��ا  ب�شبب  و���ش��ك��ان��ه��ا،  ال��ق��د���س 

على  الح��ت��الل  هجمة  يف  خطري  ت�شاعد 

تغيري طابعها  وهويتها وحماولت  املدينة 

وط��م�����س م��ع��امل��ه��ا وح�����ش��ارت��ه��ا ال��ع��ري��ق��ة، 

ورواده  وم��وظ��ف��ي��ه  الأق�����ش��ى  وا���ش��ت��ه��داف 

بالإ�شافة  والإب��ع��اد،  والعتقال  باملالحقة 

الهيكل” املزعوم  “جماعات  اإىل حماولت 

تكري�س وجودهم الدائم بامل�شجد.

مل ت��ق��ت�����ش��ر ال��ه��ج��م��ة ع���ل���ى ذل�����ك، ب��ل 

التطهري  عمليات  الحتالل  قوات  وا�شلت 

ال���ع���رق���ي ب���ح���ق امل���ق���د����ش���ي���ن، وال��ت��ن��ك��ي��ل 

ب���ه���م ع���ل���ى احل�����واج�����ز، وه������دم م��ن��ازل��ه��م 

وال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ي��ه��ا، وف���ر����س امل��خ��ال��ف��ات 

وال�����ش��رائ��ب ال��ب��اه��ظ��ة، وخ��ن��ق الق��ت�����ش��اد 

امل��ق��د���ش��ي، واإغ������الق ع�������ش���رات امل��وؤ���ش�����ش��ات 

وق��م��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����ب����ادرات ال�����ش��ب��اب��ي��ة 

وم����الح����ق����ة ال���ن�������ش���ط���اء وال�������ش���خ�������ش���ي���ات 

يف  الحتالل  تغول  من  زاد  وما  املقد�شية. 

املقد�شين  �شد  املمنهج  وعدوانه  �شيا�شته 

باملدينة،  وامل�شيحية  ال�شالمية  واملقد�شات 

والدعم  “اإ�شرائيل”،  مع  العربي  التطبيع 

الأم��ري��ك��ي ال���الحم���دود ل��ه��ا، ن��اه��ي��ك عن 

ان�شغال العامل يف مواجهة “كورونا«.

�شفحاته   2020 وي��ط��وي  ق��ل��ي��ل��ة،  اأي�����اٌم 

الأخ����رية، ل��ي��ب��داأ ع��اًم��ا ج��دي��ًدا ل��ن يحمل 

املزيد  �شوى  توقعاتهم-  للمقد�شين-وفق 

التع�شفية،  والإج�����راءات  الع���ت���داءات  م��ن 

وت�����ش��ي��ي��ق اخل���ن���اق ع��ل��ي��ه��م اأك����ر ف���اأك���ر، 

ب���ه���دف دف��ع��ه��م ل��ل��رح��ي��ل وت�����رك امل��دي��ن��ة 

للم�شتوطنن. �شائغة  لقمة  املقد�شة 

غ��ري  ا����ش���ت���ه���داف  ب�������وؤرة   2020 و����ش���ك���ل 

م�����ش��ب��وق��ة ل��ل��ق��د���س، وحم���اول���ة الح��ت��الل 

اإح�������داث ت���غ���ريات يف وج��ه��ه��ا احل�����ش��اري 

اقت�شادها،  وخنق  واجل��غ��رايف،  والتاريخي 

ل��ف��ر���س ���ش��ي��ط��رت��ه ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ي��ه��ا، كما 

يقول الباحث يف �شوؤون القد�س فخري اأبو 

دياب. ومن اأبرز الأحداث هذا العام، و�شع 

بهدف   )30-20( خطة  الح��ت��الل  حكومة 

رف����ع ن�����ش��ب��ة ال���وج���ود ال���ي���ه���ودي ب��ال��ق��د���س 

يف  يعي�شون  للعرب،   %10 مقابل   %90 اإىل 

حتيطها  املدينة،  اأرا���ش��ي  من   %9 م�شاحة 

التمدد جغرافًيا. امل�شتوطنات، ملنع 

اأن الح���ت���الل ����ش���ادق خ��الل  وي�����ش��ي��ف 

ال����ع����ام ن���ف�������ش���ه، ع���ل���ى ع�������ش���رات امل�������ش���اري���ع 

بع�شها  باملدينة،  وال�شتيطانية  التهويدية 

العام  خ��الل  �شيتم  واأخ���رى  تنفيذها،  ب��داأ 

2021. ومن �شمنها، “اإقامة درج كهربائي 

م���ن ح����ارة ال�����ش��رف ح��ت��ى ���ش��اح��ة ال����راق، 

حدائق  و5  امل��ك��ر،  بجبل  ال��ق��د���س  وعجلة 

وادي  يف  ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  ووادي  ت���ورات���ي���ة، 

اجل�����وز، وال�������ش���ارع الأم���ري���ك���ي، وحم��اول��ة 

 %12 واقتطاع  الرحمة  باب  على  ال�شيطرة 

مقرة  وا���ش��ت��ه��داف  امل��ق��رة،  م�شاحة  م��ن 

عدد  الحتالل  �شاعف  وخالله  ال�شهداء. 

امل�����ش��ت��وط��ن��ن وال����وح����دات ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة، 

و200  مليون  اإىل  ال��ع��دد  ل��زي��ادة  ويخطط 

ب��الإ���ش��اف��ة   ،2030 ح��ت��ى  م�����ش��ت��وط��ن  األ����ف 

الفل�شطينية  الأرا�شي  على  �شيطرته  اإىل 

لإقامة م�شاريعه، ومنع الفل�شطينين من 

فيها. والبناء  ا�شتغاللها 

“اإ�شرائيل”  ف�����اإن  دي������اب،  اأب�����و  ووف�����ق 

هام�شية،  اأقلية  املقد�شين  جلعل  تخطط 

اأ���ش��ل  األ�����ف م���ن   35 ي���ت���ج���اوز ع���دده���م  ل 

اأن  وي���ب���ن   .%12 ب��ن�����ش��ب��ة  اأي  األ����ًف����ا،   370

الح��ت��الل اأع��ط��ى اأوام����ر اإخ���الء م��ن��ازل ل� 

و�شلوان،  ج��راح  ال�شيخ  بحي  مقد�شًيا   49

ل�  وق�شائية  اإداري����ة  ه��دم  اأوام����ر  وت�شليم 

فر�س  الح��ت��الل  اأن  ويو�شح  م��ن��زًل.   819

 9 بقيمة  املقد�شين  ع��ل��ى  ب��ن��اء  خم��ال��ف��ات 

مليون و785 األف �شيكل، ونحو 3.5 مليون 

خمالفات، بحجة عدم اللتزام بالتعليمات 

ال�شحية الالزمة للوقاية من “كورونا.ى 

اإذ  املوؤ�ش�شات  ع�شرات  الإج����راءات  وط��ال��ت 

موؤ�ش�شة   25 اإغ���الق  مت��دي��د  اأو  اإغ���الق  مت 

عن  ناهيك  واإع��الم��ي��ة،  وتعليمية  ثقافية 

مت   28 بينهما  م��ن  م��ن��زًل،   153 نحو  ه��دم 

�شهد   2020 اأن  وي�����ش��ري  ق�����ش��رًي��ا.  ه���دم���ه 

 463 واق��ت��ح��ام   ،817 وا���ش��ت��دع��اء  اع��ت��ق��ال 

م��ن��زًل ب��ال��ق��د���س، ف��ي��م��ا اأ����ش���در الح��ت��الل 
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م��رة ُم��ن��ع��ت ط��واق��م الأوق����اف الإ���ش��الم��ي��ة 

م����ن اإج��������راء اأع����م����ال ت���رم���ي���م ب��امل�����ش��ج��د. 

نفذتها  التي  والأعمال  احلفريات  ونتيجة 

اجل���م���ع���ي���ات ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة والح����ت����الل، 

بباب  منزًل   15 يف  ت�شققات  اإح��داث  ج��رى 

ال�شل�شلة بالبلدة القدمية، و16 يف �شلوان.

وك����ان ه���ذا ال���ع���ام ق��ا���ش��ًي��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ال 

املقد�شين، اإذ فقد 17 األف اأعمالهم، ب�شبب 

اإج������راءات  م���ن  ت�����ش��م��ن��ه  وم���ا  “كورونا”، 
اإ�شرائيلية، بالإ�شافة اإىل ال�شغط املتزايد 

املحالت  واإغ��الق  املقد�شي  القت�شاد  على 

79.6% من املقد�شين حتت خط  اإذ يعي�س 

الفقر.

ويقول املخت�س يف �شوؤون القد�س نا�شر 

عن  ق�شوة  الأ�شد  يعتر   2020 اإن  الهدمي 

عمليات  م��ن  �شهده  مل��ا  ال�شابقة،  الأع����وام 

ا�شتيطان غري م�شبوقة وتهويد مت�شارعة، 

وهدم للمنازل، وزيادة اقتحامات الأق�شى، 

وحم���������اولت ل���ت���غ���ري ال�����واق�����ع ال���ت���اري���خ���ي 

العام  ال�شيا�شي  الو�شع  اأن  ويو�شح  فيها. 

ا تهافت دول عربية على  باملنطقة، خ�شو�شً

التطبيع، وزيارة مطبعن عرب لالأق�شى، 

بالقد�س، والذي  بعيًدا عما جرى  مل يكن 

اأثر على ق�شيتها بالكامل.

ت��ف��اوؤًل حيال تغيري  دي��اب  اأب��و  ُيبد  ومل 

ال��و���ش��ع ل��الأف�����ش��ل ب��ال��ق��د���س خ���الل ال��ع��ام 

�شيكون قامًتا،  “القادم  اأن  املقبل، بل يرى 

يف  وك��ام��اًل  ك��ب��رًيا  ت��غ��ي��رًيا  �شن�شهد  بحيث 

واحل�����ش��اري،  ال��ع��ام  ووجهها  املدينة  واق��ع 

م��و���ش��وع  ح�����ش��م  ع��ل��ى  الح��ت��الل  و�شيعمل 

 2021“ وي�شيف  ن��ه��ائ��ي«.  ب�شكل  ال��ق��د���س 

الحتالل،  مل�شاريع  والتنفيذ  التغيري  عام 

ب���ع���دم���ا و�����ش����ع ك�����ل ال�����رام�����ج والأم���������ور 

ع��ام،  ب�شكل  امل��دي��ن��ة  ل��ت��ه��وي��د  اللوج�شتية 

�شيطرته،  لب�شط  الأخ�شر  ال�شوء  واأخ��ذ 

عربًيا  حقيقي  رادع  اأي  وج��ود  عدم  مقابل 

خمططاته،  لوقف  دولًيا  اأو  فل�شطينًيا  اأو 

و����ش���ع���ف ال����دع����م ال���ع���رب���ي والإ�����ش����الم����ي 

للقد�س«.

“ي�شهد  اأن  ف��ي��ت��وق��ع  ال���ه���دم���ي؛  اأم������ا 

وف��ر���س  الع����ت����داءات  م���ن  م���زي���ًدا   ،2021

خمططاته  وتتويج  القد�س،  على  ال�شيادة 

وق��ط��ف ثمار  امل��دي��ن��ة  وت��غ��ي��ري ط��اب��ع  فيها 

م���ا اأ�����ش����دره م���ن ق������رارات ب��ح��ق ال��ق�����ش��ي��ة 

ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة«. ل���ك���ن رغ�����م اإج���������راءات 

الحتالل، ي�شدد اأن “املقد�شين �شيف�شلون 

واح���ًدا  �شًفا  و�شيقفون  امل��خ��ط��ط��ات،  تلك 

“نرى  مب��واج��ه��ة الح����ت����الل«. وي�����ش��ي��ف 

ب��ال��ع��ام امل��ق��ب��ل اأم���اًل ب��واق��ع اأف�����ش��ل، لكننا 

بحاجة لإعداد كامل لإزالة الحتالل عن 

املحتلة«. اأر�شنا 

االنباط - وكاالت

الأم��ري��ك��ي،  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�شة  ق��ال��ت 

ن��ان�����ش��ي ب��ي��ل��و���ش��ي، ل��ف��ري��ق��ه��ا اإن���ه���ا ت��خ��ط��ط 

ل�شحب ترامب من �شعره ويديه ال�شغريتن 

ورج��ل��ي��ه ل��ك��ي ي��خ��رج م���ن ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س، 

خ�شمه  ب��اأن  الإي��ح��اء  وا�شل  اأن  بعد  وخا�شة 

بايدن،  جو  املنتخب،  الرئي�س  الدميقراطي 

ق��د ف��از ب�شكل غ��ري ع����ادل.  واو���ش��ح��ت اأم��ام 

اأن��ه��ا  وا���ش��ن��ط��ن  يف  ال�شيا�شين  م��ن  ال��ع��دي��د 

املنتهية  الرئي�س  م��غ��ادرة  م��ن  ال��ت��اأك��د  ت��ري��د 

البي�شاوي  املكتب  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ولي��ت��ه، 

ان��ه��ا ل  م�����ش��ريًة اىل  ب����اأخ����رى،  اأو  ب��ط��ري��ق��ة 

ت�شتطيع النتظار حتى تنتهي ولية ترامب، 

وتعد ال�شاعات حتى يرحل.

واأق�����ر امل�����ش��رع��ون الأم���ري���ك���ي���ون م�����ش��روع 

ق��ان��ون الإغ��اث��ة م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا بقيمة 

اإر�شاله  ومت  الإث��ن��ن،  ليلة  دولر  مليار   900

ل��ل��ح�����ش��ول على  ت���رام���ب  م��ك��ت��ب  اإىل  لح���ق���اً 

الثالثاء. النهائية  املوافقة 

امل��زاع��م  ن�شر  م��ن جانبه  ت��رام��ب  ووا���ش��ل 

ال�شحة،  من  لها  اأ�شا�س  ل  التي  والأك��اذي��ب، 

ب�������ش���اأن ت���زوي���ر الن���ت���خ���اب���ات، ح��ي��ث ق����ال يف 

ت��غ��ري��دة ي���وم الإث���ن���ن اإن����ه ي��ج��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق 

يف  القانونية”  غ���ري  الأ�����ش����وات   ” ع����دد  يف 

وجورجيا. بن�شلفانيا 
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يف الآون�������ة الأخ��������رية، ت�����ش��اع��دت اع���ت���داءات 

امل�����ش��ت��وط��ن��ن يف خم��ت��ل��ف حم���اف���ظ���ات ال�����ش��ف��ة 

ال��ط��رق  ع��ل��ى جميع  وتف�شت  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة 

اللتفافية، بحماية من قوات الحتالل. و�شرع 

امل�����ش��ت��وط��ن��ن خ���الل ال��ي��وم��ن املا�شين  م��ئ��ات 

ثالث  يف  ومركباتهم  املواطنن  على  بالعتداء 

مناطق باخلليل )جنوب ال�شفة، وموقعن برام 

اهلل )و�شط ال�شفة(، وقطع الطريق يف حميط 

ح��اج��ز زع����رة )���ش��م��ال ال�����ش��ف��ة(، ك��م��ا نظموا 

م�شرية واع��ت��داءات يف بلدة ح���وارة ق��رب نابل�س 

ال�����ش��ف��ة(. وي��ق��ول رئي�س بلدية ح��وارة  )���ش��م��ال 

نا�شر احلواري: اإن “ع�شرات امل�شتوطنن نظموا 

م�شرية وهتفوا بعبارات معادية يف البلدة بحماية 

ع�شرات اجلنود. واعتدى امل�شتوطنون على املنازل 

وامل��واط��ن��ن والأم����الك واأوق���ف���وا ح��رك��ة ال�شري، 

قبل اأن يت�شدى لهم ال�شبان. وي�شيف اأن تنظيم 

�شابقة  ه��ي  للبلدة  الرئي�شي  ال�شارع  يف  م�شرية 

م��ن نوعها، م��ع ت��واج��د ق���وات ك��ب��رية م��ن جي�س 

الحتالل.

وي���ق���ول ال��ك��ات��ب ���ش��الح ح��م��ي��دة اإن مت���ادي 

امل�شتوطنن يف العتداء على كل ما هو فل�شطيني 

تهديد من  اأي  م��ن  ب���الأم���ان  ال�شعور  ع��ن  ن���اجت 

الإقليم والداخل الفل�شطيني. وي�شيف اأن التزام 

ال�شلطة بالتفاقيات مع الحتالل �شبب �شعوًرا 

ات��ف��اق��ي��ات  ج��ان��ب  اإىل  للم�شتوطنن،  ب���الأم���ان 

اأن  ال��ك��ات��ب  وي���وؤك���د  ع��رب��ي��ة.  دول  م��ع  التطبيع 

ال�شفة هو حلماية  املنت�شر يف  الح��ت��الل  جي�س 

امل�شتوطنن، واأن ما يجري هو تقا�شم اأدوار بن 

الفل�شطيني  امل�شتوطنن واجلي�س يف ظل عي�س 

حتت كيان عن�شري قائم على التهجري والإحالل 

طليعة  هم  امل�شتوطنن  اأن  وي��رى  ال�شتيطاين. 

امل�����ش��روع ال�شهيوين على الأر����س  وراأ�����س ح��رب��ة 

املوؤ�ش�شة  م��ن  ب��رع��اي��ة  وي��ح��ظ��ون  الفل�شطينية، 

باإعفاءات  يتمتعون  كما  الإ�شرائيلية،  الر�شمية 

والزراعة  ال�شكن  يف  وحتفيز  وت�شجيع  �شريبية 

به  يقومون  ما  اأن  ويعتر  وغ��ريه��ا.  وال�شناعة 

من اعتداءات على حقوق الفل�شطينين هو جزء 

من وظيفتهم، وناجت عن التعبئة الإيديولوجية 

العن�شرية التي يتم تلقينها لهم.

امل�شتوطنن،  الفعل على عربدة  ردود  وح��ول 

ي����رى ح��م��ي��دة اأن الأم������ور م��ر���ش��ح��ة ل��الن��ف��ج��ار 

ال�شعبي، مع �شعف التنبوؤ بها على وجه الدقة، 

امل�شتوطنن  ت�شجع  ال��ه��دوء  حالة  اأن  اإىل  لف��ًت��ا 

جتمع  من�شق  اأم����ا  الع�����ت�����داءات.  ت�شعيد  ع��ل��ى 

اأبو �شم�شية،  املدافعن عن حقوق الإن�شان عماد 

اخلليل  على  امل�شتوطنن  اع���ت���داءات  اأن  ف���ريى 

وامل���ن���اط���ق امل��ق��د���ش��ة و���ش��م��ال ال�����ش��ف��ة وال���ط���رق 

اأم��ر واق��ع جديد.  ب��رام اهلل ونابل�س هو لفر�س 

“اإن�شاء امل�شتوطنن �شفحات ل�شراء  اإن:  ويقول 

البوؤر  اإق��ام��ة  وت�شاعد  اخلليل،  و�شط  يف  منازل 

ال�شتيطانية يف الأغ��وار هي خطوات ملنع اإقامة 

دولة فل�شطينية. ويوؤكد اأن حتركات امل�شتوطنن 

ال�شفة، هو  ال��ي��وم��ي على ط��رق��ات  وال���ش��ت��ن��ف��ار 

يهدف  ا�شراتيجي  تكتيكي  اإ�شرائيلي  خمطط 

ب��ال��ق��وة.  الأرا�����ش����ي  م���ن  م��زي��د  ع��ل��ى  لل�شيطرة 

اأ�شبه  ه��و  م��ا يجري  ف��اإن  �شم�شية،  اأب��و  وبح�شب 

يف  الفل�شطيني  ال��وج��ود  �شد  انتفا�شة  ب��ب��داي��ة 

اللتفافية  ال�شوارع  على  ج��رى  ما  واأن  ال�شفة، 

حتت حماية �شرطة وجي�س الحتالل كان وا�شًحا 

بغر�س ا�شتهداف املواطن والوجود الفل�شطيني. 

ال�شفة  اأو���ش��ال  اإىل تقطيع  ويتطرق يف حديثه 

يف كانتونات، وف�شل القرى واملخيمات عن املدن، 

وه��و م�شعى جن��ح الح��ت��الل يف فر�شه بتقطيع 

المتداد اجلغرايف لالأر�س يف ال�شفة. ويرى اأن 

�شيا�شة الأمر الواقع اجلديدة نتجت ب�شبب غياب 

الوحدة الفل�شطينية وغياب برنامج وطني مقاوم 

يوقف التو�شع ال�شتيطاين، وعدم اأخذ ال�شلطة 

ملف ال�شتيطان للمحاكم الدولية.

مشاريع ضخمة تنتظر التنفيذ

القدس تحت سطوة االحتالل.. حقائق وأرقام بـ 2020

رئيسة مجلس النواب:
 »ستجر ترامب من شعره« 

خارج البيت األبيض

عربدة المستوطنين.. تقاسم أدوار مع جيش االحتالل للسيطرة على الضفة
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���ش��رع م�����ش��ت��وط��ن��ون، ام�����س الأرب����ع����اء، 

ترخي�س  )ب��دون  �شكنية  ب��وؤرة  باإقامة 

م��ن احل��ك��وم��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة(، و���ش��ط 

ال�������ش���ف���ة ال����غ����رب����ي����ة، ح�������ش���ب ن��ا���ش��ط 

فل�شطيني يف مقاومة ال�شتيطان.

وق�����ال ع���م���اد َع���ل���وي، م��ن�����ش��ق جل��ان 

ب����ل����دة دي���ر  ال�������ش���ع���ب���ي���ة، يف  امل����ق����اوم����ة 

من  ع��ددا  اإن   ، اهلل،  رام  �شرقي  جرير 

امل�����ش��ت��وط��ن��ن اق��ت��ح��م��وا م��ن��ط��ق��ة جبل 

“ال�شرفة” الواقع على اأرا�شي البلدة. 
اأح�������ش���روا  امل�����ش��ت��وط��ن��ن  اأن  واأ�����ش����اف 

معهم معدات وخيام، و�شرعوا بن�شبها 

ع��ل��ى ق��م��ة اجل���ب���ل، ب��ح��م��اي��ة اجل��ي�����س 

اأن  اإىل  ول��ف��ت  و�شرطته.  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

بلدة  ل�شكان من  الأرا�شي ملك خا�س 

دير جرير.

وم��ن��ذ ع���دة اأ���ش��اب��ي��ع ُي��ن��ّظ��م اأه���ايل 

دي������ر ج�����ري�����ر، م���������ش����ريات اأ����ش���ب���وع���ي���ة 

اإن  َع��ل��وي،  وق��ال  بال�شتيطان.  م��ن��ددة 

اأ�شهر  ع��دة  منذ  ي�شعون،  م�شتوطنن 

البلدة، يف  تتبع  اأرا�شي  لل�شيطرة على 

اأكر من موقع.

امل�شتوطنات،  املتحدة  الأمم  وتعتر 

غ�����ري ق����ان����ون����ي����ة، مب����وج����ب ال���ق���ان���ون 

الرئي�شية  العقبات  واإح���دى  ال���دويل، 

اأم��������ام ال���������ش����الم وت���ن���ف���ي���ذ م����ب����داأ ح��ل 

اإ�شرائيلية  تقديرات  وتفيد  الدولتن. 

األ���ف   650 ب���وج���ود ن��ح��و  وف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

م�����ش��ت��وط��ن يف م�����ش��ت��وط��ن��ات ال�����ش��ف��ة 

ي�شكنون  امل��ح��ت��ل��ة،  وال��ق��د���س  ال��غ��رب��ي��ة 

ال���ب���وؤر  وع�������ش���رات  م�����ش��ت��وط��ن��ة   164 يف 

ال�شتيطانية.
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 ق��ال مركز فل�شطن ل��درا���ش��ات الأ���ش��رى، 

اإن عدد “�شفراء احلرية” ارتفع خالل العام 

2020 اإىل )95( طفاًل، بعد اأن ا�شتطاع 8 من 

الأ���ش��رى اإجن���اب 9 اأط��ف��ال ج��دد خ��الل العام، 

بينهم تواأم. واأو�شح املركز، اأن الأ�شرى وا�شلوا 

خالل 2020 حتديهم لالحتالل عر عمليات 

تهريب النطف اإىل اخل��ارج واجن��اب الأطفال 

عليهم  يطلق  م��ا  وه��و  الق�شبان،  وه��م خلف 

الذين  اأع����داد  رف��ع  مم��ا  احلرية”،  “�شفراء 
واأو�شح  اأ���ش��رًيا.   )  67( اإىل  التجربة  خا�شوا 

الق�شبان عر  الإجن���اب من خلف  اأن ق�شية 

ت��ه��ري��ب ال��ن��ط��ف ظ��ل��ت اأم�����اًل وح��ل��ًم��ا ي����راود 

القدامى،  وخا�شة  طويلة،  ل�شنوات  الأ���ش��رى 

واأ���ش��ح��اب الأح���ك���ام ال��ع��ال��ي��ة، ح��ي��ث تنق�شي 

اأن قرر الأ�شري  اأعمارهم داخل ال�شجون، اإىل 

ع��م��ار ال��زب��ن خ��و���س امل��غ��ام��رة، واأجن����ب اأول 

مما   ،2012 اأغ�شط�س  يف  النطف  عر  مولود 

اأم��ام الع�شرات من الأ�شرى حلذو  فتح الباب 

“الحتالل عجز حتى الآن  ح��ذوه. واأ���ش��اف، 

على اكت�شاف كافة طرق تهريب النطف من 

داخ���ل ال�����ش��ج��ن، واإن ك���ان ت��ع��رف ع��ل��ى بع�س 

الطرق، اإل اأن الأ�شرى يبدعون يف اإيجاد بدائل 

ال��ذى يحاول  املحتل  ل�شتمرار �شراعهم مع 

قتل روح الأمل واحلياة يف نفو�شهم«. وبن اأن 

الأ�شرى الذين اجنبوا عر النطف وليد دقة، 

من الأرا�شي املحتلة عام 1948، ومعتقل منذ 

1986، ورزق بطفلة اأُطلق عليها ا�شم “ميالد” 

بعد 34 عاًما على اعتقاله، وبهاء احلروب 35 

عاًما من اخلليل، رزق ب”حور العن”، وذلك 

بعد مرور 10 �شنوات على اعتقاله، ووائل اأبو 

ب”عمر”  رزق  جنن،  من  عاًما   40 جلبو�س 

وذلك بعد مرور 6 �شنوات على اإعادة اعتقاله، 

حيث ك��ان حت��رر يف �شفقة وف��اء الأح���رار عام 

2011. ي�شاف اإليهم حممد زيتاوي من �شكان 

طولكرم، وهو معتقل 2006، وحمكوم بال�شجن 

ملدة 25 عاًما، ورزق بتواأم )تيم وعميد(، واأحمد 

اجليو�شي )43 عاًما( من طولكرم، معتقل منذ 

2002، و�شدر بحقه حكًما بال�شجن املوؤبد 35 

مرة، وكان رزق ب )اأوي�س(. ي�شاف اإليهم عماد 

مو�شى من جنن، وه��و اأح��د حم��رري �شفقة 

وفاء الح��رار ورزق ب)حيفا(، بينما ربيع اأبو 

الليل 37 عاًما من نابل�س معتقل منذ 2007، 

وحم��ك��وم مل��دة 14 ع��اًم��ا، رزق ب)ل��ي��ل��ى(، بعد 

اأجمد  13 عاماً على اعتقاله. والأ�شري  مرور 

رام  �شمايل  �شلواد  بلدة  من  عاًما   37 النجار 

بال�شجن  2015، وحكم عليه  اهلل معتقل منذ 

اأن  “اأكرم” بعد  طفل  زوجته  واأجنبت  املوؤبد 

متكن من تهريب نطفة من داخ��ل ال�شجن. 

تهريب  عمليات  ا���ش��ت��م��رار  الأ����ش���رى  ويعتر 

النطف والجن��اب من داخل عتمات ال�شجون 

ي�شكل انت�شاًرا معنوًيا ويعر عن اإرادة فولذية 

ي��راج��ع،  احل��ي��اة ل  واأم����ل يف  ب��ه��ا  يتمتعون 

وجت���اوز لكل الق�شبان واحل���دود رغ��م ق�شوة 

ال�شجان وظروفه القهرية وال�شنوات الطويلة 

ال��ت��ي م�����ش��ت م��ن اأع��م��اره��م حم��روم��ن من 

حريتهم.

االنباط - وكاالت

ال��رو���ش��ي��ة عن  الإع����الم  وك��ال��ة  نقلت 

قوله  لفروف  �شريجي  اخلارجية  وزير 

اجلهود  تكثيف  يجب  اإنه  الأربعاء  ام�س 

يف  �شالم  ت�شوية  اإىل  للتو�شل  الدولية 

ليبيا.

وانزلقت ليبيا اإىل حالة من الفو�شى 

بدعم من  القذايف  الإطاحة مبعمر  بعد 

حلف �شمال الأطل�شي يف عام 2011.

ويف اأكتوبر ت�شرين الأول اتفق طرفا 

احلرب الرئي�شيان، وهما حكومة الوفاق 

الوطني املعرف بها دوليا وقوات �شرق 

بقيادة  الليبي(  الوطني  )اجلي�س  ليبيا 

خليفة حفر يف �شرق البالد، على وقف 

لإطالق النار.

مستوطنون يشرعون بإقامة 
بؤرة استيطانية وسط الضفة

 8 أسرى أنجبوا 9 أطفال من خالل 
النطف المهربة العام الجاري

الفروف: يجب تكثيف مساعي 
التوصل إلى تسوية سالم في ليبيا
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الـريـا�ضي

روما - وكاالت 

اع����ت����ذر ل����ي����ون����اردو ب���ون���وت�������ش���ي ق��ائ��د 

ي��وف��ن��ت��و���س جل��م��اه��ر ال��ن��ادي ع��ل��ى اأدائ���ه 

ال��ه��زمي��ة  خ���ال  ال���ك���ارث���ي  ف��ري��ق��ه  واأداء 

دوري  ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا يف  اأم����ام  0 مب��ل��ع��ب��ه   -3

ال��ق��دم.  ل��ك��رة  ال��درج��ة الأوىل الإي���ط���ايل 

وت�����ش��ب��ب��ت اأخ���ط���اء ب��ون��وت�����ش��ي م��ب��ا���ش��رة يف 

ه��دف��ن م��ن اأه����داف ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا ال��ث��اث��ة 

الفر�س  م��ن  العديد  املناف�س  اأه��دى  كما 

على  ح�شابه  يف  بونوت�شي  وق��ال  الأخ��رى. 

يف  يوفنتو�س  اأ�شواأ  “هذا  “اإن�شتجرام”: 
ال��ب��داي��ة  امل��و���ش��م. يف  م��ن  الأول  ال��ن�����ش��ف 

يوجد  ل  ع��ن��ي.  ن��ي��اب��ة  للجماهر  اأع��ت��ذر 

بونوت�شي،  اإ�شافته«.وارتدى  ميكن  �شيء 

ويحتفل  باحليوية  مفعمة  �شخ�شية  وهو 

ب���الأه���داف ب���الإ����ش���ارة اإىل م��ن��ت��ق��دي��ه ب��اأن 

يوفنتو�س  ق��ي��ادة  ���ش��ارة  اأف��واه��ه��م،  يغلقوا 

يف غ����ي����اب ج���ي���ورج���ي���و ك��ي��ل��ي��ن��ي امل��ب��ت��ل��ى 

18 ���ش��ه��را. وم��ا يثر  ب��الإ���ش��اب��ات يف اآخ���ر 

جاء  الكارثي  يوفنتو�س  اأداء  اأن  الده�شة 

4- 0 خ���ارج  اأي�����ام م���ن ف����وزه  ب��ع��د ث���اث���ة 

الديار على بارما مما اأعطى انطباعا باأن 

قيادة  حت��ت  تظهر  ب���داأت  الفريق  م��ام��ح 

ال���ذي مل ي�شبق له  ب��رل��و  اأن��دري��ا  امل���درب 

كبر  م�شتوى  على  فريق  اأي  قيادة  ت��ويل 

ق��ب��ل ت��ع��ي��ي��ن��ه يف ن��ه��اي��ة امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي.

وب�����دا ف���ري���ق ب���رل���و ج���ي���دا ع���ل���ى ف���رات 

ه���ذا امل��و���ش��م، خ��ا���ش��ة خ���ال ان��ت�����ش��اره 3- 

ب��ر���ش��ل��ون��ة يف دوري  0 خ���ارج م��ل��ع��ب��ه ع��ل��ى 

تركه  م�شتواه  تذبذب  لكن  اأوروب��ا،  اأبطال 

باللقب  الح��ت��ف��اظ  يف  �شعبة  مهمة  اأم���ام 

ال����ذي ن��ال��ه ت�����ش��ع م����رات م��ت��ت��ال��ي��ة.وق��ال 

اإنه  فيورنتينا  جناح  براجي  كري�شتيانو 

كان على دراية بنقاط �شعف كييزا وجنح 

ي�شتطيع  “كييزا  واأ���ش��اف  ا�شتغالها.  يف 

قد  مم��ا  م��ذه��ل��ة  بطريقة  �شرعته  تغير 

اأعرفه  لكني  امل�شاكل.  من  العديد  ي�شبب 

اأن  اأن��ه ل يحب  اأي�����ش��ا  واأدرك  ج��ي��دا ج��دا 

ي��ت��ع��ر���س ل��ل��ه��ج��وم وي���واج���ه ���ش��ع��وب��ات يف 

مهاجمته  حاولت  ولذلك  للدفاع.  العودة 

وجنح ذلك جيدا«.

11

�شلط عد�شة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكروين

قائد يوفنتوس يعتذر للجماهير 

وفاة النجم مارادونا طبيعيه 

السومة هداف تاريخي للدوري السعودي 

النصر يفتقد جهود هدافه 

االرجنتني - وكاالت 

ك�����ش��ف ال���ت���ق���ري���ر ال���ط���ب���ي، ال�����ذي مت 

ال��ت��ح��ق��ي��ق يف وف����اة  اإط�������ار  اإج����������راوؤه يف 

اأ���ش��ط��ورة ك���رة ال��ق��دم، دي��ي��ج��و اأرم��ان��دو 

ول  يكن هناك كحول  اأن��ه مل  م��ارادون��ا، 

خم����درات يف ج�����ش��ده، ل��ك��ن ك��ان��ت ه��ن��اك 

اجل�شدية  �شحته  لعاج  خمتلفة  اأدوي��ة 

وال���ع���ق���ل���ي���ة، ح�����ش��ب��م��ا اأف���������ادت م�������ش���ادر 

ال��ع��ام  امل��دع��ي  مكتب  واأ���ش��در  ق�شائية. 

الق�شية  عن  امل�شوؤول  اإي�شيدرو،  �شان  يف 

التي ت�شعى اإىل حتديد ما اإذا كان هناك 

امل��م��ار���ش��ات اخل��اط��ئ��ة، فيما  ن��وع م��ن  اأي 

يتعلق ب�شحة وعاج مارادونا، بيانا بعد 

املر�شي  والت�شريح  ال�شموم  تقرير  تلقي 

ل��ل��ج��ث��ة. وم���ن ب��ن ه���ذه الأدوي������ة، ت��رز 

وم�شادات  ال�شرع  نوبات  لعاج  عقاقر 

اأدوي�����ة �شد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��اك��ت��ئ��اب، 

اأخرى ج�شدية. وتويف مارادونا  اأمرا�س 

ببوين�س  م��ن��زل��ه  ع��ام��ا، يف   60 ع��م��ر  ع��ن 

اآي���ر����س، ح��ي��ث ك���ان ي��ت��ع��اف��ى م��ن عملية 

جتمع  من  لعاجه  لها،  خ�شع  جراحية 

اأوائل نوفمر/ت�شرين  املخ، يف  دموي يف 

ث����ان، م���ن ب���ن اأم����را�����س اأخ������رى. وب��ع��د 

كان  اإذا  ما  لتحديد  حتقيق،  ب��داأ  الوفاة 

هناك اأي تق�شر يف عاجه.

الريا�ض - وكاالت 

ال�����ش��وم��ة، جنم  ال�����ش��وري ع��م��ر  يعتر 

اأه��ل��ي ج��دة، اأح��د اأب��رز الأ���ش��م��اء يف عامل 

التاألق  م��ن  متكن  حيث  العربية،  ال��ك��رة 

ل���ي���ك���ون اأك�������ر امل���ح���رف���ن ا����ش���ت���ق���رارا 

يف ال�������دوري ال�������ش���ع���ودي، خ����ال ال��ع��ق��د 

الأخ����ر. ودخ����ل ال�����ش��وم��ة ال���ت���اري���خ من 

اأب���واب���ه، ب��ع��دم��ا �شجل ه��دف ف��وز  اأو���ش��ع 

ف��ري��ق��ه اأم�����ام ال��ف��ت��ح، م�����ش��اء ال��ث��اث��اء، 

الهداف  وي�شبح  هدفا،   127 اإىل  لي�شل 

اإقرار  ال�شعودي، منذ  للدوري  التاريخي 

  .2009/2008 مو�شم  الح����راف  ن��ظ��ام 

وت���خ���ط���ى ال�������ش���وم���ة اأه���������داف امل���ه���اج���م 

ال�������ش���ع���ودي ن���ا����ش���ر ال�������ش���م���راين، ال����ذي 

 11 ���ش��ج��ل��ه��ا خ���ال  126 ه���دف���ا،  مي��ت��ل��ك 

“ال�شباب  ال�شمراين  مثل  حيث  مو�شما، 

ا���ش��ت��ط��اع  ب��ي��ن��م��ا  والحتاد”،  وال���ه���ال 

ال�������ش���وم���ة ال���و����ش���ول ل���ه���ذه احل�����ش��ي��ل��ة 

7 موا�شم مع اأهلي جدة.  وخا�س  خال 

اأه���ل���ي ج���دة،  139 م���ب���اراة م���ع  ال�����ش��وم��ة 

م��ب��اراة   220 يف  ال�شمراين  ���ش��ارك  بينما 

ب������دوري امل���ح���رف���ن.ومت���ك���ن ال�����ش��وم��ة 

التي  الأن���دي���ة  ج��م��ي��ع  يف  الت�شجيل  م��ن 

امل���ح���رف���ن  دوري  يف  اأم����ام����ه����ا  ل���ع���ب 

���ش��ح��ي��ت��ه  ال����رائ����د  وك������ان  ن�����ادي�����ا(،   22(

هدفا   18 ال�شومة  �شجل  حيث  املف�شلة، 

يف ���ش��ب��اك��ه. واع���ت���ل���ى ال�����ش��وم��ة ����ش���دراة 

3 اأع����وام  ه����دايف ال�����دوري ال�����ش��ع��ودي يف 

و2016/2015   2015/2014( م��ت��ت��ال��ي��ة 

و2017/2016(، كما اأنه اأول لعب يتمكن 

من ت�شجيل هاتريك يف 8 مباريات. 

الريا�ض - وكاالت 

الن�شر  نادي  اأن  اإخباري  تقرير  ذكرر 

ال�������ش���ع���ودي ���ش��ي��ف��ت��ق��د ج����ه����ود امل���غ���رب���ي 

الفريق  ال����رزاق ح��م��د اهلل م��ه��اج��م  ع��ب��د 

�شحيفة  وذك��رت  اأ�شبوعن.  مل��دة  الأول، 

م�����ش��ادر  اأن  ال�����ش��ع��ودي��ة  “الريا�شية” 
لفح�س  خ�شع  اهلل  حمد  اأن  لها  ك�شفت 

امل��راك��ز الطبية  اأح���د  ب��الأ���ش��ع��ة يف  ط��ب��ي 

التي  الإ�شابة  عن  للك�شف  املتخ�ش�شة، 

الباطن   اأم��ام  امل��ب��اراة  خ��ال  لها  تعر�س 

واأو�شحت امل�شادر نف�شها اأن الفحو�شات 

بتمزق يف  الاعب  اإ�شابة  اأثبتت  الطبية 

ذاتها  الإ���ش��اب��ة  وه��ي  ال�شامة،  الع�شلة 

فريقه  مواجهة  خال  لها  تعر�س  التي 

ب��ر���ش��ي��ب��ول��ي�����س يف قبل  اأم�����ام  الآ���ش��ي��وي��ة 

اإىل  اآ���ش��ي��ا.واأ���ش��ارت  اأب��ط��ال  دوري  نهائي 

راحة  اهلل  حمد  منح  املعالج  الطبيب  اأن 

بدءا من  اأن يخ�شع  اأ�شبوعن، على  ملدة 

ال��ي��وم الأرب���ع���اء ل��رن��ام��ج ت��اأه��ي��ل��ي على 

عن  يغيبه  الذي  الأمر  الإ�شابة،  مو�شع 

والفي�شلي  �شمك  اأم��ام  الن�شر  مباراتي 

ال��ع��ا���ش��رة واحل��ادي��ة ع�شر  امل��رح��ل��ت��ن  يف 

ب��ن  حم���م���د  الأم�������ر  ك����اأ�����س  دوري  م����ن 

ب�شكل  ع���ودت���ه  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ���ش��ل��م��ان، 

التالية. اجلولة  العن يف  اأمام  تدريجي 

بتحقيقه  اأي����ام  ق��ب��ل  اهلل  ح��م��د  واح��ت��ف��ل 

لقب هداف دوري اأبطال اآ�شيا.

االنباط – عمان 

ال���ي���وم اخل��م��ي�����س مناف�شات  م�����ش��اء  ت��ت��وا���ش��ل 

ال����ش���ب���وع ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر م���ن دوري امل��ح��رف��ن  

حيث ي�شت�شيف �شباب الأردن نظره الرمثا عند 

الرابعة م�شاء على �شتاد امللك عبداهلل الثاين، فيما 

الفي�شلي مع  لقاء  ال��دويل  �شتاد عمان  يحت�شن 

والن�شف م�شاء.  يف  ال�شاد�شة  العقبة عند  �شباب 

الرمثا  الأردن فريق  �شباب  ي�شتقبل  الول  اللقاء 

يف مواجهة ل تخلو من الإث���ارة. ويطمح الرمثا 

للعودة مل�شار النت�شارات بعد التعادل ثم اخل�شارة 

يف اآخ��ر جولتن. وه��و الو�شع ال��ذي ابعد غزلن 

ال�شمال عن املناف�شة على اللقب وبات طموحهم 

املحافظة على موقعهم يف املركز الثالث وا�شتغال 

يف  ال��رم��ث��ا   .. ال��و���ش��ع  لتح�شن  املناف�شن  نتائج 

املركز الثالث )29 نقطة( و�شيكون بحاجة للفوز 

ال��وح��دات واجلزيرة  ليحافظ على موقعه خلف 

يف م���راك���ز امل��ق��دم��ة. ك��م��ا ي��ط��م��ح ���ش��ب��اب الأردن 

ل�شتعادة التوازن بعد خ�شارته اأمام الوحدات 4-1.

على  ا�شتفهام  عامة  تركت  التي  اخل�شارة  وه��ي 

وحتقيق  للمعاناة  ع��اد  ان  بعد  الفريق  م�شتوى 

اليوم للفوز  النتائج ال�شعيفة ولهذا فهو يطمح 

الأردن  ويحتل �شباب  م���وؤث���رة  خ��ط��وة  وال��ت��ق��دم 

ان  ال��ف��وز  ���ش��ان  ال�شابع )21 نقطة( وم��ن  امل��رك��ز 

 ي�شعه يف موقع مريح بعيد عن �شراع الهبوط ..

�شباب  الفي�شلي  ي�شت�شيف  ال���ث���اين  ال��ل��ق��اء  يف 

ان��ت�����ش��ار غ���اب ع��ن ال��ف��ري��ق يف  العقبة بحثا ع��ن 

الفرة الخرة وهو ما اغ�شب جماهره واأ�شبح 

الفي�شلي مطالبا بتح�شن او�شاعه بعد التعادل 

املركز  الفي�شلي  يحتل  حيث   1-1 ال�شريح  م��ع 

اخلام�س )21 نقطة( و�شيكون موقعه مهددا حال 

ال��ف��وز ول  تعره جم��ددا وان مل ينجح بتحقيق 

بديل ل �شيما وان العقبة  يامل با�شتثمارتراجع 

الفي�شلي، بحثا عن فوز ثمن، يعينه على البتعاد 

عن �شبح الهبوط.وتعادل �شباب العقبة يف املباراة 

ال�شابقة مع الرمثا 1-1، ليبقى يف املركز العا�شر 

ان  الفي�شلي  الفوز على  �شاأن  )15 نقطة)  وم��ن 

يبعد الفريق عن منطقة الهبوط خطوة موؤثرة 

ب��ان��ت��ظ��ار حتقيق امل��زي��د م��ن ال��ن��ت��ائ��ج اجل��ي��دة يف 

املباريات القادمة .

مدريد - وكاالت 

���ش��اف��ر الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي، ق��ائ��د 

لق�شاء  عائلته،  م��ع  الأرج��ن��ت��ن  اإىل  بر�شلونة، 

اإجازة اأعياد املياد، التي منحها له املدرب رونالد 

كومان. وفاز بر�شلونة على م�شيفه بلد الوليد، 

 15 اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  �شمن   ، نظيفة  بثاثية 

يف  الثالث  فريقه  ه��دف  مي�شي  و�شجل  لليجا. 

امل�شجل  التاريخي  الرقم  ليتجاوز  امل��ب��اراة،  تلك 

با�شم الأ�شطورة بيليه، كاأكر من �شجل لفريق 

�شحيفة  وبح�شب  ه��دف��ا.   644 بر�شيد  واح����د، 

مع  مي�شي  �شافر  فقد  الكتالونية،  “�شبورت” 
الأرج��ن��ت��ن، م��ن م��ط��ار بلد  اإىل  اأف����راد عائلته، 

ع��ن طريق رحلة  امل��ب��اراة،  انتهاء  ال��ول��ي��د، عقب 

خا�شة. ومن املنتظر اأن يعود مي�شي، يوم الأحد 

27 دي�شمر/ كانون الأول، لان�شمام للتدريبات 

جمدًدا، وا�شتئناف املو�شم، ما مل يتفق مع كومان 

على غر ذل��ك. واع��رب مي�شي عن �شعادته بعد 

حتطيم الرقم التاريخي لاأ�شطورة، الرازيلي 

بيليه. واأ�شبح مي�شي اأف�شل هداف مع ناٍد واحد 

يف تاريخ اللعبة بر�شيد 644 هدًفا يف 749 مباراة، 

ه��دًف��ا يف   643 �شجل  ال���ذي  بيليه  رق��م  ليتجاوز 

ح�شابه  ع��ر  ر�شالة  مي�شي  ون�شر  م��ب��اراة.   757

على »في�شبوك«، قال فيها: “عندما ب��داأت لعب 

كرة القدم، مل اأكن اأعتقد اأبًدا اأنني �شاأحطم اأي 

ا هذا الذي حطمته اليوم،  رقم قيا�شي، خ�شو�شً

والذي كان م�شجًا با�شم بيليه«.واأ�شاف مي�شي: 

“اأريد اأن اأ�شكر كل من �شاعدين خال كل هذه 
اأ�شدقائي  الفريق، عائلتي،  ال�شنن، زمائي يف 

وكل من يدعمني كل يوم«.

باري�ض- وكاالت 

اأك��������د ت����ق����ري����ر ����ش���ح���ف���ي ف���رن�������ش���ي، 

الأربعاء، اأن ت�شريحات النجم امل�شري 

حم���م���د �����ش����اح، م���ه���اج���م ل���ي���ف���رب���ول، 

رحيله  اإمكانية  اإىل  خالها  اأملح  والتي 

ع��ن ���ش��ف��وف ال���ري���دز، ج��ذب��ت اه��ت��م��ام 

ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان. وق���ال �شاح: 

وبر�شلونة  م��دري��د  ري���ال  اأن  “اأعتقد 
م��ن الأن���دي���ة ال���ك���رى، ل ت��ع��رف اأب���ًدا 

لكن  امل�شتقبل،  يف  �شيحدث  ال���ذي  م��ا 

الوقت احلايل ين�شب على  تركيزي يف 

ودوري  الإجن���ل���ي���زي  ب���ال���دوري  ال���ف���وز 

اأخرى مع فريقي«.  اأوروبا مرة  اأبطال 

 ”le10sport« م����وق����ع  وب���ح�������ش���ب 

جرمان  �شان  باري�س  ف��اإن  الفرن�شي، 

حممد  ب�شم  املهتمن  لقائمة  �شين�شم 

م���دري���د  ري�������ال  ج����ان����ب  اإىل  ������ش�����اح، 

وبر�شلونة. واأو�شح التقرير، اأن �شاح 

ليفربول،  يف  ا�شتمر  لو  �شعيًدا  �شيكون 

خ��ا���ش��ة ب��ع��د ال�����ش��ع��ب��ي��ة اجل���ارف���ة ال��ت��ي 

اآن���ف���ي���ل���د، ول���ك���ن يف ح��ال��ة  ���ش��ن��ع��ه��ا يف 

ان�����ش��م��ام��ه لأي م����ن ك��ب��ري اإ���ش��ب��ان��ي��ا، 

التقرير،  اأكر.واأ�شار  �شعبيته  �شتزداد 

ُي��ق��ّدر  ج���رم���ان  ���ش��ان  ب��اري�����س  اأن  اإىل 

يف  امل�شري  ال��ف��رع��ون  �شنعه  م��ا  ج��ي��ًدا 

ال���رمي���رل���ي���ج، ل��ك��ن��ه��م ���ش��ي��ك��ون��ون يف 

للعب  �شاح  يجذب  ما  لتقدمي  حاجة 

يف العا�شمة الفرن�شية، اإذا قرر بالفعل 

اآنفيلد. الرحيل عن 

الفيصلي يبحث عن الفوز والشباب ينتظر الرمثا 

ميسي سعيد بتجاوز رقم بيليه 

سان جيرمان يتطلع الستقطاب صالح 



21
اخلمي�س   24   /  12  / 2020

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

العني االإخبارية - وكاالت

امل�شّفر  للرتا�شل  تليجرام  تطبيق  اأع��ل��ن 

اعتباراً  الثمن  مدفوعة  خدمات  اإطالق  عن 

اأفاد  ما  وفق  لتمويل من��وه،   2021 العام  من 

اأحد موؤ�ش�شيه الرو�س.

وكتب بافيل دوروف على قناته بالتطبيق 

م��داخ��ي��ل  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ���ش��ي��ب��داأ  »ت���ل���ي���ج���رام  اأن 

املقبل« من خالل خدمات  العام  اعتبارا من 

ج����دي����دة م���دف���وع���ة وم��ن�����ش��ة ل���الإع���الن���ات، 

موؤكداً اأن »معظم امل�شتخدمني لن يالحظوا 

اأي تغّي«.  عملياً 

و���ش��ي��ح�����ش��ل ج��م��ع الأم������وال ع���ر اإدخ����ال 

ي�شتفيدون  ل�«م�شتخدمني  خدمات مدفوعة 

م���ن م����ي����زات« ع��ل��ى غ�����رار ال�������ش���رك���ات ال��ت��ي 

ت�شتخدم تليجرام لأغرا�س مهنية.

ق���ن���وات  ب��ع�����س  اأن  اإىل  دوروف  واأ�����ش����ار 

تليجرام التي لديها ماليني املتابعني، ت�شع 

اأ�شاًل اإعالنات.

من�شته  باإن�شاء  تليجرام  تطبيق  ويرغب 

اخلا�شة لالإعالنات على اأن يتّم فر�س ر�شم 

على الذين يديرون هذه القنوات.

املجانية  امل��ي��زات  »ك��اف��ة  اأن  دوروف  واأك���د 

املرا�شلة  خدمة  واأن  ك��ذل��ك«  �شتبقى  حالياً 

�شتبقى من دون اإعالنات.

»حت��ت��اج  امل��ج��م��وع��ة  اأن  دوروف  واأ����ش���اف 

ال��دولرات  اإىل ما ل يقّل عن مئات ماليني 

دفعت  اأنها  اإىل  م�شياً  لال�شتمرار«،  �شنوياً 

حتى الآن من ح�شابها اخلا�س معظم نفقات 

ال�شركة.

اإن�������ش���ائ���ه  ب����ع����د  ث��������روة  دوروف  وج����ن����ى 

الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��وق��ع  »فكونتاكتي« 

ي�شتبعده  اأن  قبل  رو�شيا،  يف  �شعبية  الأك��ر 

لل�شلطات  لل�شماح  ق��ول��ه،  بح�شب  ���ش��رك��اوؤه 

املوقع. الرو�شية بال�شيطرة على 

وتابع دوروف »مع منّوه احلايل، تليجرام 

ع���ل���ى ال���ط���ري���ق ال�����ش��ح��ي��ح ل���ل���و����ش���ول اإىل 

متويل  اإىل  وي��ح��ت��اج  امل�شتخدمني  م��ل��ي��ارات 

منا�شب«.

ورف�����س ف��ك��رة ب��ي��ع ال�����ش��رك��ة »ع��ل��ى غ��رار 

م��وؤ���ش�����ش��ي وات�����ش��اب« وه���و ت��ط��ب��ي��ق امل��را���ش��ل��ة 

واأ�شار  دوروف  كثياً  ينتقده  ال��ذي  املناف�س 

مرات عدة اإىل ثغرات اأمنية فيه.

نهاية م�شروع طموح

تليجرام  تطبيق  اأع��ل��ن  اأي���ار،  م��اي��و/  ويف 

اإن����ه����اء م�����ش��روع��ه ال���ط���م���وح لإن�������ش���اء ع��م��ل��ة 

افرتا�شية ونظام دفع بعد جتاذب طويل مع 

هيئة الأوراق املالية والبور�شات الأمريكية.

 1،7 ب��ل��غ  قيا�شياً  مبلغاً  ت��ل��ي��ج��رام  وج��م��ع 

م��ل��ي��ار دولر م���ن م��ئ��ت��ي م�����ش��ت��ث��م��ر خ��ا���س، 

خالل حملة وا�شعة جلمع الأموال بالعمالت 

امل�شفرة.

والبور�شات  املالية  الأوراق  هيئة  وجل��اأت 

تليجرام  اأن  بدافع  الق�شاء  اإىل  الأمريكية 

مل ي�شّجل عر�شه و�شروطه لدى الهيئة.

الفيديو مكاملات 

مكاملات  م��ي��زة  اإط���الق  التطبيق  وي��ع��ت��زم 

الفيديو ب�شكل ر�شمي خالل الفرتة املقبلة. 

اأغ�شط�س/  يف  اأع��ل��ن  ق��د  ت��ل��ي��ج��رام  وك���ان 

م����ك����امل����ات  م�����ي�����زة  اإط������������الق  امل�����ا������ش�����ي  اآب 

ال��ف��ي��دي��و جت��ري��ب��ي��ا، يف م��ي��زة ج��دي��دة تتيح 

موؤمنة  فيديو  مكاملات  اإجراء  للم�شتخدمني 

التي   end-to-end الت�شفي  بتقنية 

مت��ن��ع اأي ط���رف ث��ال��ث م��ن اخ����رتاق امل��ك��امل��ة 

وبالتايل حماية اخل�شو�شية.

على   7.0.0 الإ����ش���دار  امل��ن�����ش��ة  وط��رح��ت 

القناة التجريبية، وهو الإ�شدار الذي يقدم 

دعًما ملكاملات الفيديو اإىل جانب العديد من 

الأ�شياء الأخرى.

وال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ذي ت��اأ���ش�����س ق��ب��ل 7 اأع����وام، 

على  متاحة  �شتكون  اجلديدة  امليزة  اأن  اأك��د 

الأج���ه���زة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام��ي اأن���دروي���د و 

.»ios«

وح�����ش��ب امل���دون���ة ال��ر���ش��م��ي��ة ل��ت��ل��ي��ج��رام، 

امل��رئ��ي��ة �شتدعم و���ش��ع ���ش��ورة  امل��ك��امل��ات  ف���اإن 

بقراءة  �شي�شمح  ال��ذي  الأم���ر  ���ش��ورة،  داخ��ل 

امل���ح���ادث���ات وال���ق���ي���ام ب����اأم����ور اأخ������رى اأث���ن���اء 

املكاملات.

ك��م��ا مت ر����ش���د م���ي���زة م���ك���امل���ات ال��ف��ي��دي��و 

من�شة  م�شتخدمي  اأح���د  ب��وا���ش��ط��ة  ح��دي��ًث��ا 

تويرت.

اأكر  من  واح��دة  تيليجرام  من�شة  وُتعد 

امل��وج��ودة،  بامليزات  ث��راًء  املرا�شلة  تطبيقات 

م��ك��امل��ات  م���ي���زة  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  ك���ان���ت  ل��ك��ن��ه��ا 

الفيديو.

امليزات  من  املزيد  بطرح  تليجرام  ووع��د 

والتحديثات يف الإ�شدارات الالحقة، ومنها 

الأ�شهر  يف  جماعية  مرئية  مكاملات  اإط��الق 

املقبلة.

400 م��ل��ي��ون  ول����دى ت��ل��ي��ج��رام اأك����ر م���ن 

وت��ق��ول  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  م�شتخدم 

تطبيقات   10 اأف�شل  من  واحدة  اإنها  املن�شة 

مت ت��ن��زي��ل��ه��ا ح���ول اأن���ح���اء ال���ع���امل يف جم��ال 

الجتماعي. التوا�شل 

العربية-رويرتز

ق����ال����ت ����ش���رك���ة ������ش�����ي.دي ب���روج���ك���ت 

البولندية ل�شناعة األعاب الفيديو، اإنها 

13 م��ل��ي��ون ن�شخة  ب��اع��ت م��ا ي��رب��و ع��ل��ى 

 20 حتى   2077 �شايربنك  لعبتها  م��ن 

الأخذ  الأول، وذلك مع  دي�شمر كانون 

املبالغ  ا����ش���رتداد  م��ط��ال��ب  احل�����ش��ب��ان  يف 

املدفوعة من جانب لعبني ا�شتكوا من 

اأن اللعبة مليئة بالأخطاء.

ت���وق���ع���ات���ه���ا  ال���������ش����رك����ة  ت�����ذك�����ر  ومل 

ل��ل��م��ب��ي��ع��ات، ك��م��ا مل ت��ف�����ش��ح ع���ن ع��دد 

طلبات ا�شرتداد الأموال التي تلقتها.

وقال بيوتر بوجو�س املحلل يف اإم بنك 

 13 البالغ  املبيعات  حجم  اإن  لل�شم�شرة، 

ال�شوق  توقعات  عن  يقل  ن�شخة  مليون 

ببيع 16.4 مليون ن�شخة.

وواج�����ه�����ت ال���ل���ع���ب���ة ����ش���ع���وب���ات ب��ع��د 

اإط����الق����ه����ا يف ال���ع���ا����ش���ر م����ن دي�����ش��م��ر 

دفعت  فنية  عيوب  ب�شبب  الأول  كانون 

من�شتها  م���ن  ل�����ش��ح��ب��ه��ا  ك����ورب  ���ش��وين 

بالي�شتي�شن  الألعاب  لبيع  الإلكرتونية 

�شتور، كما طلبت ميكرو�شوفت امل�شنعة 

اإك�����س ب��وك�����س ب��رد املبالغ  األ��ع��اب  جل��ه��از 

املدفوعة.

اأن  اإىل  ت�������ش���ي  ال���ت���وق���ع���ات  وك����ان����ت 

���ش��ت��ك��ون واح����دة من   2077 ���ش��اي��رب��ن��ك 

اأهم اإ�شدارات الألعاب للعام احلايل.

ل����ك����ن اإط�����������الق ال����ل����ع����ب����ة امل���ح���ف���وف 

بروجكت  �شي.دي  �شهم  دفع  بامل�شكالت 

القيا�شي  امل�����ش��ت��وى  ع��ن   %40 ل��ل��رتاج��ع 

الذي بلغه قبل اإطالق اللعبة.

تليجرام يودع المجانية.. خدمات »مدفوعة الثمن« في 2021

لعبة إلكترونية تبيع 13 مليون نسخة.. أقل من هدفها المعلن

العني االإخبارية- اأبوظبي

واملقاولت  للهند�شة  األيك  �شركة  اأعلنت 

»هيلتي«  �شركة  مع  تعاونها  عن  الإماراتية، 

ل��ت��ج��رب��ة روب�����وت »ج���اي���ب���وت« لأول م���رة يف 

املنطقة.

تابعة  واملقاولت  للهند�شة  األيك  و�شركة 

ملوؤ�ش�شة دبي لال�شتثمارات احلكومية، بينما 

ن��وع��ه  م���ن  الأول  »ج���اي���ب���وت«  ي��ت��م جت���رب���ة 

ال��ت��ع��اون  يف دول����ة الإم������ارات ودول جم��ل�����س 

كفاءة  تعزيز  على  يعمل  وال���ذي  اخلليجي 

مهام احلفر يف مواقع الإن�شاءات.

وح�����ش��ب وك���ال���ة اأن���ب���اء الإم��������ارات، تعمل 

 2019 مار�س  منذ  و«هيلتي«  »األ��ي��ك«  �شركتا 

من  ع��دد  يف  ال��روب��وت  اإنتاجية  اختبار  على 

»ون  م�شروع  فيها  مبا  األيك  �شركة  م�شاريع 

زعبيل«.

وي�شاعد »جايبوت« على تعزيز الإنتاجية 

يف عمليات التثبيت بامل�شاريع الإن�شائية.

ال����روب����وت الأخ����ط����ب����وط.. اأ����ش���غ���ر عقل 

ا�شطناعي متحرك

 وي���ت���وىل روب�����وت ال��ب��ن��اء امل��ب��ت��ك��ر تنفيذ 

امل�شروع  مل��دي��ر  ال�شماح  م��ع  التثبيت  عملية 

بتتبع تقدم العمل وحالة امل�شروع من خالل 

البيانات التي يجمعها الروبوت.

وحفر  عالمات  بو�شع  »جايبوت«  ويقوم 

ال��ث��ق��وب ب��ا���ش��ت��خ��دام اخل��ط��ط ال��رق��م��ي��ة ما 

ي��خ��ف��ف م���ن م��ه��م��ة ع���م���ال ال��ب��ن��اء ال�����ش��اق��ة 

امل��ت��م��ث��ل��ة يف احل���ف���ر ال��ع��ل��وي وي�����ش��م��ح لهم 

بالرتكيز على ت�شغيل روبوت الإن�شاء.

وق����ال ك��ي��ز ت��اي��ل��ور ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل�شركة األيك: ي�شرنا اأن نرى التحول الذي 

ي�شهده ق��ط��اع ال��ب��ن��اء ع��ن ق���رب م��ن خ��الل 

ت��ع��اون��ن��ا م��ع ���ش��رك��ة هيلتي وي���اأت���ي ذل���ك يف 

اإطار جهودنا املتوا�شلة لت�شجيع ا�شتمرارية 

البتكار والتحول الرقمي يف القطاع.

اأت�����اح لنا  اأن روب�����وت »ج���اي���ب���وت«  وت���اب���ع: 

���ش��ي��ك��ون ع��ل��ي��ه م�شتقبل  ل���رى م���ا  ف��ر���ش��ة 

ق��ط��اع الإن�����ش��اءات م��ن خ��الل »ج��اي��ب��وت« يف 

احلني الذي ن�شتك�شف فيه اآفاقا جديدة من 

الكفاءة يف عملياتنا.

لقاحات  يف  اخل��ف��ي��ة  ال��روب��وت��ات  حقيقة 

كورونا.. عودة نظرية املوؤامرة

العام  املدير  هان�س  ناثان  ق��ال  جهته  من 

ل�����ش��رك��ة األ��ي��م��ك��و: اأ���ش��ف��ى روب����وت ج��اي��ب��وت 

واجل���ودة  الإن��ت��اج��ي��ة  على  ك��ب��ية  حت�شينات 

وال�����ش��الم��ة ع��ن��دم��ا ق��م��ن��ا ب��ا���ش��ت��خ��دام��ه يف 

م�شروع ون زعبيل ومواقعنا الأخرى.

عملية  يف  والكفاءة  الدقة  اأثبتت  وت��اب��ع: 

ال��ت��ث��ب��ي��ت ق��ي��م��ة ك���ون���ك م��ن��ظ��م��ة م��دف��وع��ة 

يف  ا�شتثمارنا  اأن  اإذ  الأب��ع��اد  ثالثية  بتقنية 

امل�شتوى هو �شهادة على  التكنولوجيا عاملية 

حتى  با�شتمرار  عملياتنا  بتح�شني  التزامنا 

نتمكن م��ن اإجن����از م�����ش��اري��ع ع��ال��ي��ة اجل���ودة 

وتقدمي الأف�شل لعمالئنا.

امل��ق��اول  األ��ي��ك ه��ي  ���ش��رك��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

الرئي�شي مل�شروع »ون زعبيل« الذي يت�شمن 

حم��الت جت��زئ��ة ووح����دات �شكنية ووج��ه��ات 

ال�شيافة واملكاتب كجزء من امل�شروع املتعدد 

وامل�شتاأجرين  ل���زواره  ليتيح  ال�شتخدامات 

درجة   360 بزاوية  بانورامية  اإط��اللت  فيه 

على مدينة دبي.

ألول مرة في المنطقة.. تجربة الروبوت »جايبوت«
 في البناء باإلمارات

»إهمال شديد«.. هكذا قد يقتحم 
»كورونا المتحور« أميركا

الحساسية »المحدودة«.. عرض 
جانبي مقبول للقاحات كورونا

اليابان أمام »فرصة« فضائية تتكرر 
كل 3 أعوام.. الكويكب يقترب

ترجمات - اأبوظبي

الوليات  اإىل  قال م�شافرون و�شلوا 

امل��ت��ح��دة ق��ادم��ني م��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا اإن��ه��م 

 »19 »ك��وف��ي��د-  لفحو�س  يخ�شعوا  مل 

التي  قبل �شعودهم على منت الطائرة 

اأقلتهم اإىل مدينة نيويورك.

وذك���������رت ����ش���ح���ي���ف���ة »دي�����ل�����ي م���ي���ل« 

على  حدث  اخلطاأ  هذا  اأن  الريطانية 

ال���رغ���م م���ن اك��ت�����ش��اف ���ش��الل��ة ك��ورون��ا 

بكثافة  املنت�شرة  اجلديدة يف بريطانيا، 

يف لندن.

واع����ت����ر ح���اك���م ولي������ة ن���ي���وي���ورك، 

اأن��������درو ك����وم����و، م����ا ح�����دث ب���الإه���م���ال 

الفادح وامل�شتهجن من جانب احلكومة 

الفيدرالية، متهما اإياها بعدم التحرك 

اإزاء كورونا املتحور.

وبعدما راأى كومو تهاونا من جانب 

حكومة وا�شنطن، بادر هو اإىل التحرك 

ع���ل���ى ع���ات���ق���ه، واأق����ن����ع ث����الث ���ش��رك��ات 

الريطانية،«  »اخلطوط  هي:  ط��يان 

لفر�س  و«دلتا«  اأتالنتيك«  و«فيجني 

19« على امل�شافرين  اختبارات »كوفيد- 

اإجبارية. وجعلها 

وب������ال������ف������ع������ل ب����������������داأت اخل������ط������وط 

الثالثاء،  الأمر،  تنفيذ  يف  الريطانية 

ف��ي��م��ا ���ش��ت��دخ��ل ال�����ش��رك��ت��ان الأخ���ري���ان 

اخلمي�س. الفح�س، 

وال������ولي������ات امل���ت���ح���دة اأك�������ر دول����ة 

م��ت�����ش��ررة م��ن ج���راء وب���اء ك��ورون��ا مع 

 323 ونحو  اإ�شابة  مليون   18 اأك��ر من 

األف وفاة.

وكانت اأوىل الإ�شابات بالفيو�س يف 

املا�شي،  يناير  اأواخر  اأميكا �شجلت يف 

ق��دم��وا  م�شافرين  ع��ن  ن��اج��م��ة  وك��ان��ت 

من خارج البالد، ول �شيما ال�شني.

الأم���يك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  وم��ّث��ل��ت 

لأزمة  ترامب،  دونالد  وليته،  املنتهية 

النتخابات  يف  رئي�شيا  مو�شوعا  الوباء 

فوز  اأ�شباب  اإح��دى  وكانت  الأم��يك��ي��ة، 

مناف�شه الدميقراطي، جو بايدن.

واأغ���ل���ق���ت ع�����ش��رات ال�����دول جم��ال��ه��ا 

اجل����وي اأم����ام ال���رح���الت ال��ق��ادم��ة من 

ب���ري���ط���ان���ي���ا، ب���ي���ن���م���ا ت���ط���ال���ب اأخ������رى 

بنتائج  هناك  من  العائدين  امل�شافرين 

فحو�س �شلبية لختبار »كوفيد-19«.

ورمب�����ا ت�����ش��ك��ل ال���ث���غ���رة يف احل����دود 

الأميكية طريقا اأمام فيو�س كورونا 

داخ��ل  اإىل  ل��ل��ن��ف��اذ  اجل���دي���دة  بن�شخته 

املتحدة. الوليات 

العني االخبارية-ابو ظبي

لقاح  على  يح�شل  املتطوعني  اأح��د 

على  يح�شل  املتطوعني  اأح���د  ك��ورون��ا 

لقاح كورونا

ا���ش��ت��ب��ع��د خ��ب��ي ا���ش��ت��ط��ل��ع��ت »ال��ع��ني 

م��ن  اأي  اإح��������داث  راأي�������ه  الإخ�����ب�����اري�����ة« 

ل���ق���اح���ات ف���يو����س ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��د 

ت�شتدعي  ك��ب��ية  حت�ش�شية  لأع���را����س 

امل�شت�شفى. دخول 

وق����ال ال���دك���ت���ور خ��ال��د اأب����و ال��ن��ج��ا، 

جامعة  الطب  بكلية  املناعة  ا�شت�شاري 

ال���زق���ازي���ق )���ش��م��ال ���ش��رق ال���ق���اه���رة(، 

ف��اي��زر/ ل��ق��اح  ت�شبب  ع��ن  ت���ردد  م��ا  اإن 

كبية  ح�شا�شية  اأع��را���س  يف  بيونتك 

ل���دى امل��ت��ط��وع��ني يف ب��ري��ط��ان��ي��ا »غ��ي 

�شحيح«.

واأ��������ش�������اف اأب��������و ال����ن����ج����ا ل�����«ال����ع����ني 

احل�شا�شية  اأع���را����س  اأن  الإخ���ب���اري���ة« 

بعد تناول اللقاح ظهرت لدى حالتني 

اأع��را���س حم��دودة  ك��ان��ت  ف��ق��ط، لكنها 

تتطلب  ومل  �شريعاً،  منها  التعايف  مت 

امل�شت�شفى. دخول 

وب���خ���الف ه���ات���ني احل���ال���ت���ني، ف���اإن 

هي  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  احل�شا�شية  اأع��را���س 

لقاح،  اأي  تناول  عند  تظهر  التي  تلك 

وه����ي ح�����ش��ا���ش��ي��ة حم�����دودة يف م��و���ش��ع 

حقن اللقاح، وهذا عر�س جانبي �شائع 

ومقبول، ول توجد فيه اأي م�شكلة.

و�����ش����دد اأب������و ال���ن���ج���ا ع���ل���ى ����ش���رورة 

احل�������ر��������س ع�����ن�����د اإع��������ط��������اء ال����ل����ق����اح 

ل���الأ����ش���خ���ا����س ال����ذي����ن ل���دي���ه���م ت���اري���خ 

م��ر���ش��ي م���ع احل�����ش��ا���ش��ي��ة، خ�����ش��ي��ة اأن 

اإىل حالة مر�شية  الأمر معهم  يتطور 

امل�شت�شفى. دخول  ت�شتدعي 

ال�شعودية  يف  ال�شحة  وزارة  واأك��دت 

النجا،  اأب��و  ت�شريحات  يف  جاء  ما  على 

حيث ذكر م�شاعد وزير ال�شحة حممد 

اأن  �شحفي،  م��وؤمت��ر  يف  ال��ع��ايل  ال��ع��ب��د 

ف���اي���زر مل تظهر  ل��ق��اح  ت��ل��ق��وا  ال���ذي���ن 

واأن��ه  خطية،  جانبية  اأع��را���س  عليهم 

ت���وزي���ع اجل��رع��ة  ي��ت��م  اأن  امل���ق���رر  م���ن 

الثانية من اللقاح �شد فيو�س كورونا 

بعد 21 يوماً.

وال��������دواء  ال�����غ�����ذاء  اإدارة  وك����ان����ت 

هي  اأك��دت  اإي���ه«،  دي.  »اإف.  الأمريكية 

الأخ�������رى ����ش���الم���ة وف���ع���ال���ي���ة ال���ل���ق���اح، 

دي�شمر/كانون   9 يوم  بيان  يف  وقالت 

اأج�����روا  ع��ل��م��ائ��ه��ا  اأن  اجل������اري  الأول 

كانت  اللقاح  اأن  اأظهر  �شامال  حتليال 

له اآثار جانبية مقبولة وق�شية املدى 

احل�شا�شة  ذل��ك  يف  مبا  حتملها،  ميكن 

يف م��و���ش��ع احل��ق��ن وال��ت��ع��ب وال�����ش��داع 

الع�شالت والق�شعريرة. واآلم 

العني االخبارية-دبي

جديدة  ملهمة  ت�شتعد  اليابان  اأن  يبدو 

ب���ع���د جن����اح وك���ال���ة ا���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ف�����ش��اء 

)هايابو�شا  الكويكبات  م�شتك�شف  بت�شليم 

اإعادة الدخول اإىل الأر�س. كب�شولة   ،)2
ومت خالل املهمة الأخية اإعادة عينات 

دي�شمر/   6 يف  )ري��وج��و(  ال��ك��وي��ك��ب  م��ن 

كانون الأول اجلاري اإىل الأر�س.

خاللها  فانطلق  اجل��دي��دة  املهمة  اأم���ا 

امل�����ش��ت��ك�����ش��ف م���رة اأخ�����رى ب���اجت���اه ك��وي��ك��ب 

.)KY26 1998 ( جديد وهو

يف  الأر���س  من  الكويكب  ه��ذا  ويقرتب 

دي�شمر  اأواخ��ر  اإىل  منت�شف  من  الفرتة 

على  القائم  الفريق  مينح  مما   ،  2020
امل��ه��م��ة ف��ر���ش��ة ن�����ادرة ت���اأت���ي م����رة واح����دة 

ف��ق��ط ك��ل 3 ���ش��ن��وات ون�����ش��ف، ل��الق��رتاب 

م���ن ال��ك��وي��ك��ب، ال����ذي ي��ق��در ق���در ق��ط��ره 

فاإن  وبالتايل  م��رًتا،   30 مبا ل يزيد عن 

�شطوعه خافت جًدا لدرجة اأن املالحظات 

تل�شكوب  ب��دون  �شعبة  للكويكب  الأر�شية 

كبي جًدا.

ويقول تقرير ن�شره املوقع الإلكرتوين 

الف�شاء،  ل�شتك�شاف  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 

موقع  لتحديد  املالحظات  اإج���راء  مت  اأن��ه 

)�شوبارو(  تل�شكوب  با�شتخدام  الكويكب 

ب���ن���اًء ع��ل��ى ط��ل��ب م��ع��ه��د ع���ل���وم ال��ف�����ش��اء 

وامل��الح��ة ال��ف�����ش��ائ��ي��ة، ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك مت 

يف   )KY26  1998( الكويكب  ت�شوير 

اجتاه كوكبة اجلوزاء كنقطة �شوء بحجم 

درجة.  25.4
املو�شعية،  البيانات  ا�شتخدام  و�شيتم 

امل��الح��ظ��ات،  ال��ت��ي مت جمعها خ��الل ه��ذه 

لتح�شني دقة العنا�شر املدارية للكويكب.

يو�شيدا،  ميت�شيتو�شي  الدكتور  يقول 

م���دي���ر ت��ل�����ش��ك��وب �����ش����وب����ارو: »جن���ح���ن���ا يف 

الهدف  �شيكون  ال��ذي  الكويكب،  ت�شوير 

ت�شهل  اأن  وناأمل   ،)2 التايل ل� )هايابو�شا 

هذه البيانات املهمة اجلديدة«.

وان����ط����ل����ق����ت امل����ه����م����ة اجل������دي������دة ب��ع��د 

 ، اإىل الأر��������س  ال����ع����ودة  ك��ب�����ش��ول��ة  اإع�������ادة 

الكويكب  ب��اجت��اه   ،)2 )ه��اي��اب��و���ش��ا  وغ���ادر 

اإىل  مهمة  اأول  ه��ذه  و�شتكون  امل�شتهدف، 

هذا الكويكب ال�شغي.

علم  ح��ي��ث  م��ن  للغاية  مهمة  ف��ه��ي  ل��ذا 

الكواكب والدفاع الكوكبي )حماية الأر�س 

من ال�شطدامات بالأج�شام النجمية).

وي��ق��ول ال��دك��ت��ور م��اك��وت��و ي��و���ش��ي��ك��اوا، 

ت�شبح  »ل��ن   :)2 )هايابو�شا  مهمة  مدير 

مهمة  بيانات  �شوبارو  تل�شكوب  مالحظات 

املهمة احل��ال��ي��ة، بل  اأج��ل جن��اح  فقط م��ن 

فنحن  امل�شتقبلية،  امل��ه��ام  ��ا  اأي�����شً ���ش��ت��ع��زز 

اخلا�س  العمل  فريق  يف  للجميع  ممتنون 

بالتل�شكوب«.


