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الملك والملكة وولي العهد 
الخصاونة: نعيش مسيحيين يهنئون بعيد الميالد

ومسلمين في وطن تنصهر 
فيه قيم المواطنة الحقة

هنأ المسيحيين بعيد الميالد وقرب حلول رأس السنة

االنباط-وكاالت

جائحة  �إن  فل�سطينيون  م�����س��وؤول��ون  ق��ال 

�أ���س��ا،  �ل�سعب  �ل��و���س��ع  م��ن  فاقمت  ك��ورون��ا 

مبدينة �لقد�س �ل�سرقية �ملحتلة، خال �لعام 

�ل�سنو�ت  �أ�سعب  من  و�ح��د�  جعله  ما   ،2020

على �ملدينة منذ �حتالها عام 1967

�لأنا�سول،  لوكالة  منف�سلة  �أح��ادي��ث  ويف 

تر�فقت  �جل��ائ��ح��ة  �أن  �إىل  �مل�����س��وؤول��ون  �أ���س��ار 

م���ع ت�����س��ع��ي��د �ل���ت���ه���وي���د م���دع���وم���ا ب��ع��م��ل��ي��ات 

�ل���س��ت��ي��ط��ان، وه����دم �مل���ن���ازل �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

و�لعتقالت، و�لبعاد�ت عن �مل�سجد �لأق�سى، 

�ل����ذي و�����س���ل �مل�����س��ت��وط��ن��ون �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون 

�أمريكية  ومو�قف  بوترية مرتفعة،  �قتحامه، 

متع�سفة

القرن وال�شتيطان �شفقة 

�لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  ن�سرت  و�سيا�سيا، 

�ملزعومة  �لقرن  �سفقة  خطة  تر�مب،  دونالد 

�ل��ت��ي م��ن��ح��ت �إ���س��ر�ئ��ي��ل ���س��ي��ادة ع��ل��ى �ل��ق��د���س 

�لفل�سطينيني  م��ن��ح  م��ع  ب��اأك��م��ل��ه��ا  �ل�����س��رق��ي��ة، 

�لإمكانية لإقامة عا�سمة لهم يف �سو�حيها

�خلطة،  ه��ذه  ن�سر  �إن  فل�سطينيون  ويقول 

ع��ك�����س ت�����س��ع��ي��د� �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ا غ���ري م�����س��ب��وق يف 

وه��دم  �ل���س��ت��ي��ط��ان  ع��ل��ى  يقت�سر  مل  �مل��دي��ن��ة، 

ت���ع���د�ه �إىل م��ن��ع �ل��ن�����س��اط��ات  �مل����ن����ازل، و�إمن�����ا 

�ل����ث����ق����اف����ي����ة و�لج����ت����م����اع����ي����ة و�ل����ري����ا�����س����ي����ة 

لفل�سطينية �
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 القدس 2020.. تهويد بال حدود

تجارة عمان تشكل لجنة إلدارة أزمة 
حفريات وسط البلد

 29 وفاة و1707 إصابات بفيروس كورونا و2338  حالة شفاء

الهياجنة: فحص بي سي آر قادر على كشف الساللة 
الجديدة من كورونا

 االنباط- عمان

 �ت��ف��ق��ت غ���رف���ة جت����ارة ع���م���ان ومم��ث��ل��ون 

ع��ن جت���ار و���س��ط �ل��ب��ل��د ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل جلنة 

�لأعمال  من  �ملت�سررين  �لتجار  �أزمة  لإد�رة 

�أمانة  تنفذها  �لتي  و�حل��ف��ري��ات  �لإن�سائية 

�ل�سرر  على حجم  و�لوقوف  �لكربى،  عمان 

مع  �مل�����س��روع  �أع��م��ال  ومتابعة  طالهم  �ل���ذي 

�ملعنية. �جلهات 

لقاء  خال  �لتجار،  عن  ممثلون  وطالب 

�م�س  عمان،  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  مع 

�مل�سروع  �إجن��از  �إج���ر�ء�ت  بت�سريع  �خلمي�س، 

جلهة  وبخا�سة  حم��دد،  زمني  ج��دول  �سمن 

�كت�ساف  ق�سية  وح�سم  �لعامة  �لآث��ار  د�ئ��رة 

�لتي جتريها  �أثري، خال �حلفريات  موقع 

�لأمانة لت�سريف مياه �لأمطار.

ودع����و� �أم���ان���ة ع��م��ان �ل��ك��ربى لإع��ف��ائ��ه��م 

�لأعباء  لتخفيف  و�لرت�خي�س  �لر�سوم  من 

�مل���ال���ي���ة ع��ل��ي��ه��م يف ظ����ل ت����ر�ج����ع �ل��ن�����س��اط 

كورونا،  فريو�س  �أزم��ة  بد�ية  منذ  �لتجاري 

عمق  �لإن�سائية  �لأعمال  تنفيذ  �أن  موؤكدين 

�سعف حركة �لت�سوق و�نخفا�س �ملبيعات.

مبقر  عقد  �لذي  �للقاء،  خال  وطالبو�، 

�ل���غ���رف���ة، ب�������س���رورة �إع������ادة �ل��ن��ظ��ر ب��ق��ان��ون 

ي�سكل  ب����ات  �ل����ذي  و�مل�����س��ت��اأج��ري��ن  �مل��ال��ك��ني 

�لتجاري،  �لقطاع  على  كبري�  وعبئا  حتديا 

وب��خ��ا���س��ة يف ظ���ل �ل����ظ����روف �لق��ت�����س��ادي��ة 

�ل�ساغطة �لتي متر على �جلميع، مطالبني 

حلقت  �لتي  �لأ�سر�ر  عن  ماديا  بتعوي�سهم 

على  و�سددو�  �حلفريات.  جر�ء  مب�ساحلهم 

و�سط  منطقة  لرتويج  �آليات  �إيجاد  �سرورة 

�لبلد.
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االنباط-عمان

ه���ن���اأ ج���ال���ة �مل���ل���ك ع���ب���د �هلل �ل����ث����اين ب��ن 

�حل�سني �لأخوة �مل�سيحيني بعيد �ملياد �ملجيد 

مياد  عيد  "توتري"  على  جالته  وغ���رد   00

�أع���اده  �مل�سيحيني،  و�أخ��و�ت��ي  لإخ����و�ين  جميد 

�هلل ع��ل��ى �جل��م��ي��ع ب���اخل���ري و�ل�������س���ام. وع���ام 

�لوباء  فيه  يرفع  �أن  �هلل  ندعو  مبارك  جديد 

�لقلوب  لتطمئن  �أج��م��ع،  و�ل��ع��امل  �لأردن  ع��ن 

و�لنفو�س وتعود جمتمعة

ب��ذ�ت  �لعبد�هلل  ر�ن��ي��ا  �مللكة  جالة  وه��ن��اأت 

�ملنا�سبة وكتبت جالتها على تويرت

لكم  نتمنى  �مل��ج��ي��د  �مل��ي��اد  ع��ي��د  مبنا�سبة 

ولعائاتكم كل �ملحبة و�لعافية

عبد�هلل  بن  �حل�سني  �لأم��ري  �سمو  هناأ  كما 

�ملياد  عيد  حلول  مبنا�سبة  �مل�سيحيني  �لثاين 

�ملجيد 00 وتاليا ما جاء يف تغريدة �سموه على 

»توتري«

ب��األ��ف خري،  �مل�سيحيون  و�إخ��و�ن��ن��ا  ع��ام  ك��ّل 

جعله �هلل عاماً ملوؤه �لأمل و�خلري و�ل�سام.

االنباط-عمان

ب�����س��ر  �ل����دك����ت����ور  �ل�����������وزر�ء  رئ���ي�������س  ز�ر 

�خل�ساونة �م�س مطر�نية �لروم �لكاثوليك 

�مل�سيحيني  لاخوة  �لتهنئة  وق��دم  عمان  يف 

ب��ع��ي��د �مل���ي���اد �مل��ج��ي��د وق�����رب ح���ل���ول ر�����س 

�ل�����س��ن��ة �مل���ي���ادي���ة . و�ك�����د رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 

�مل�سيحية  �ل��ك��ن��ائ�����س  روؤ����س���اء  ل��ق��ائ��ه  خ���ال 

�ل��وزر�ء �ننا نعي�س  وبح�سور جمموعة من 

�لوطن  ه��ذ�  يف  وم�سيحيني  م�سلمني  معا 

�حلقة  �ملو�طنة  قيم  كل  فيه  تن�سهر  �ل��ذي 

و�ل���ت���ال���ف و�مل���ح���ب���ة ب����ني ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات��ه 

و�لن�سانية  و�لثقافية  و�حل�سارية  �لدينية 

متمنيا للم�سيحيني �عياد� جميدة و�سعيدة 

�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مللك  ق��ي��ادة جالة  يف ظ��ل 

�لم���ري �حل�سني  �لم���ني  ع��ه��ده  و�سمو ويل 

بن عبد�هلل �لثاين .ولفت رئي�س �لوزر�ء �ىل 

�ننا ننعم يف هذ� �لبلد بقيادة حكيمة حتمل 

كل قيم �لتاخي.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ل�����س��وؤون  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ع����ام  �أم�����ني  ق����ال 

و�ئل  �لدكتور  كورونا  ملف  م�سوؤول   / �لأوب��ة 

يف  �مل��وج��ود  �آر«  �سي  »ب��ي  فح�س  �إن  �لهياجنة، 

�جلديدة  �ل�سالة  �كت�ساف  على  ق��ادر  �لردن 

من فريو�س كورونا.

وب���ني �ل���دك���ت���ور �ل��ه��ي��اج��ن��ة خ���ال م��وؤمت��ر 

�سحفي عقد يف وز�رة �ل�سحة �م�س �خلمي�س، 

للتعامل  �تخذت  �لتي  �لردنية  �لإج��ر�ء�ت  �أن 

م���ع ه����ذه �ل�����س��ال��ة ت��ت��و�ف��ق م���ع �لإج�������ر�ء�ت 

�ل��ت��ي �ع��ت��م��دت دول��ي��ا، حيث �أوق��ف��ت ع��دة دول 

�ل���رح���ات �جل���وي���ة م���ع ب��ري��ط��ان��ي��ا، و�غ��ل��ق��ت 

�ل�سفر �أمام �لقادمني �حرت�زيا ملدة �أ�سبوعني، 

من  للقادمني  �لفحو�سات  من  عدد  طلب  مع 

منهم  �لطلب  �ىل  بالإ�سافة  �ملتحدة،  �ململكة 

14 يوما و�لت�سال بهم  �نف�سهم منزليا  حجر 

ملتابعة حالتهم. هاتفيا 

�لإ�سابة  �أن  يثبت  ما  يوجد  ل  �نه  و�و�سح 

بال�سالة �جلديدة ت�سبب مر�سا �أ�سد�، موؤكد� 

�لأوىل  �ل��ط��ف��رة  ت��ك��ن  مل  �ل�����س��ال��ة  ه����ذه  �ن 

لفريو�س كورونا ولن تكون �لأخرية.

ت��وؤث��ر  �أن ل  �ل��ه��ي��اج��ن��ة  �ل���دك���ت���ور  وت���وق���ع 

�ل�������س���ال���ة �جل����دي����دة ع���ل���ى ل���ق���اح���ات ك���ورون���ا 

�حلالية.

وف��اة   29 ت�سجيل  �ل�سحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  و 

�مل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �إ���س��اب��ات   1707 و 

يف �مل��م��ل��ك��ة �م�������س �خل��م��ي�����س، ل��ريت��ف��ع �ل��ع��دد 

�إىل  و�لإ�سابات   3681 �إىل  للوفيات  �لإجمايل 

على  �جل��دي��دة  �لإ���س��اب��ات  وت��وّزع��ت   .283690

و532  عّمان،  �لعا�سمة  558 حالة يف حمافظة 

72 ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة �إرب�����د، م��ن��ه��ا 

�لرمثا، و126 حالة يف حمافظة �لزرقاء، و 96 

حالة يف حمافظة �لبلقاء.
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 أنباء عن اتصاالت سرية بين إسرائيل 
وحماس بشأن عقد صفقة تبادل 

االنباط-وكاالت

�خلمي�س،  �لعربية،  معاريف  �سحيفة  ك�سفت 

وحما�س  ����س��ر�ئ��ي��ل  ب��ني  �ل�سرية  �لت�����س��الت  �ن 

يف  م�ستمرة  ت��ب��ادل  �سفقة  �ىل  �ل��ت��و���س��ل  ب�����س��اأن 

�ل�سحيفة،  ن�سرته  تقرير  �ليام.وبح�سب  ه��ذه 

من  ب��ال��رغ��م  �ن��ه  تعتقد  ��سر�ئيلية  ج��ه��ات  ف��ان 

�لعان عن �نتخابات عامة ينبغي �ل�ستمر�ر يف 

يف  �ل�سعب  �لو�سع  �ىل  م�سرية  �مل��ح��اولت،  ه��ذه 

قطاع غزة على �أر�سية �أزمة تف�سي �لكورونا من 

�سانه �ن يوؤدي �ىل �حر�ز تقدم فيها

حما�س  حركة  رئي�س  �ن  �ل�سحيفة  ترى  كما 

من  �لفر�سة  يفوت  �ن  يريد  ل  �ل�سنو�ر  يحيى 

�جل تقدمي �مل�ساعد�ت للقطاع

�أمنياً  وف���د�ً  �أن  �ل��ق��اه��رة  يف  م�سادر  وك�سفت 

�لفل�سطيني  �مل��ل��ف  م�����س��وؤول  ب��ق��ي��ادة  م�����س��ري��اً، 

يف ج��ه��از �مل��خ��اب��ر�ت �ل��ع��ام��ة �ل��ل��و�ء �أح��م��د عبد 

من  ���س��اع��ات،  خ���ال  غ���زة  �إىل  �سي�سل  �خل���ال���ق، 

�أجل �إجر�ء حمادثات مع قيادة حما�س ومن ثمة 

�سيتوجه �ىل ر�م �هلل و�إ�سر�ئيل.
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 المسيحيون يحتفلون بعيد الميالد 
المجيد اليوم

 بحث معيقات الصادرات األردنية
 الى مصر

 أردنية العقبة وسلطة المنطقة 
الخاصة تبحثان التعاون بينهما

االنباط-عمان

 ي�������س���ارك �لأردن�����ي�����ون �مل�����س��ي��ح��ي��ون �ل��ي��وم 

�جل��م��ع��ة ���س��ع��وب �ل��ع��امل ب��ع��ي��د �مل��ي��اد �ملجيد 

�لذي ي�سادف يف 25 كانون �لأول من كل عام

�ملنا�سبة مبادئ  �مل�سيحيون يف هذه  ويتذكر 

�لد�عية  �مل�سيح  �ل�سيد  �ملياد ور�سالة  ومعاين 

بعيد  �لعام  هذ�  �حتفالت  وتاأتي  �ل�سام.  �إىل 

�مل���ي���اد �مل��ج��ي��د و����س���ط ف���رح���ة غ���ري م��ك��ت��م��ل��ة 

تبعها  وما  كورونا،  جائحة  فر�سته  ما  ب�سبب 

�ملو�طنني  �سحة  على  حفاظا  �ج����ر�ء�ت،  م��ن 

وحمايتهم من �لفريو�س.
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االنباط-عمان

  �أكد رئي�س غرفة �سناعة �لأردن �ملهند�س 

�إىل  �لردن��ي��ة  �ل�سادر�ت  �أن  �جلغبري،  فتحي 

م�����س��ر ت���و�ج���ه م��ع��ي��ق��ات �إد�ري������ة وف��ن��ي��ة غري 

�لأردن��ي��ة  �ملنتجات  ق���درة  م��ن  حت��د  جمركية 

من  �لرغم  على  �مل�سري،  �ل�سوق  دخ��ول  على 

�لثنائية. �لتجارية  �لتفاقيات  جميع 

و�أ����س���ار �مل��ه��ن��د���س �جل��غ��ب��ري خ���ال ل��ق��ائ��ه 

�ل�سفري  �لغرفة،  �إد�رة  جمل�س  من  و�أع�ساء 

ع����ودة  �أجم�����د  م�����س��ر  ل�����دى  �مل���ع���ني  �لأردين 

من  �لأردن  م�����س��ت��ورد�ت  �أن  �إىل  �ل��ع�����س��اي��ل��ة 

�سهدت  م�سر 
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االنباط- العقبة

�لدكتور  �لأردن��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  رئي�س  بحث   

مفو�سي  جمل�س  ورئي�س  �لق�ساة  عبد�لكرمي 

�خلا�سة  �لقت�سادية  �لعقبة  منطقة  �سلطة 

�ملهند�س نايف �حمد بخيت، �لربعاء، �مكانية 

دعم فرع �جلامعة يف �لعقبة، و�أهمية �لتعاون 

ذ�ت  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�س�سات  مع  و�لت�سارك 

�ل��ع��اق��ة، خ��ا���س��ة �مل�����س��اري��ع �ل���س��ت��ث��م��اري��ة يف 

�مل��ن��ط��ق��ة، مب��ا ي��ع��زز ق���درة �جل��ام��ع��ة لإي�����س��ال 

كمحرك  �ل��ري��ادي  ب��دوره��ا  و�ل��ق��ي��ام  ر�سالتها 

تنموي يف �ملجتمع �ملحلي باإقليم �جلنوب.
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تقريرها  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اإىل  الف�ساد(  ومكافحة  النزاهة  )هيئة  رفعت 

ال�سنوي للعام 2019. وت�سمن التقرير اأبرز نتائج اأعمال الهيئة وتو�سياتها، حيث تعاملت 

يف عام 2019 مع 2572 �سكوى، و�ساهمت با�سرتداد نحو 151 مليون دينار.

الف�ساد( فردا فردا،  النزاهة ومكافحة  التاأكيد جلميع من�سوبي )هيئة  املهم هنا  من 

الف�ساد وحماربته،  املخل�سة يف جمال مكافحة  الوطنية  اإىل جهودكم  ينظر  اأن اجلميع 

مبا يت�سمنه من عمل دوؤوب و�ساق على امل�ستويات كافة بكثري من ال�سعور الوطني املليء 

بالتاأييد والت�سامن واالمتنان.

»�سيادة القانون وحماربة الف�ساد اأولوية، واأغلبية االأردنيني يرغبون هذا التوجه، وال 

اأحد فوق القانون«.. بهذه الكلمات ي�سدد با�ستمرار قائد الوطن  جاللة امللك عبد اهلل 

الثاين على اأهمية العمل ب�سفافية ، ور�سالة اإىل احلكومة باأن ت�سرب بيد من حديد على 

الف�ساد والفا�سدين، واملحافظة على مقدرات الوطن ومكت�سباته، م�ستهدفة قطع دابر كل 

من ي�ستغل م�ساحله ال�سخ�سية لال�ستغالل والتك�سب غري ال�سرعي، مهما كان من�سبه 

اأو مكانته.

كل مواطن يعي�ض على اأر�ض االأردن هو �سريك مع احلكومة يف تطبيق نهج ال�سفافية 

تعزيز  اأج��ل  الف�ساد ومن  اإج��راءات حماربة  والعدالة يف جميع  الدقة  واملكا�سفة وتوخي 

النزاهة يف املجالني الت�سريعي واالإجرائي.. ونحن كاإعالميني دورنا امل�ساهمة يف ك�سف 

واح��دة يف  وان نكون يد   ، الرقابية  والتجاوزات بدعم وتعاون خمتلف اجلهات  احلقائق 

كان  مهما  مق�سر  كل  وحما�سبة   ، م�سوؤول  لكل  امل�ساءلة  مبداأ  وتر�سيخ  الف�ساد  مكافحة 

موقعه الأن الفا�سدين ال مكان لهم بيننا .

سامر نايف عبد الدايم

النزاهة ومكافحة الفساد 
.. جهود وطنية مخلصة

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى بني 
عبده وعشيرة العبدالالت

 الغرايبة يسلم النقابات تقرير حالة 
حقوق اإلنسان في المملكة

 وزراء صناعة وتجارة االردن ومصر 
والعراق يتفقون على خطوات لتعزيز 

التعاون االقتصادي

22200000000022222

االنباط-عمان

ا�ستئناف  حمكمة  اأن  ق�سائي  م�����س��در  ���س��رح   

ع���م���ان اأن���ه���ت االأرب�����ع�����اء، ال��ن��ظ��ر ب��ك��اف��ة ال��ط��ع��ون 

جمل�ض  اأع�����س��اء  ن��ي��اب��ة  ب�سحة  املتعلقة  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

النواب والبالغ عددها 37 طعنا.

اأن  ام�ض اخلمي�ض،  ب��ي��ان،  امل�����س��در، يف  واأ���س��اف 

بالطعون  ب��ال��ب��ت  ق��ام��ت  ع��م��ان  ا�ستئناف  حمكمة 

االن��ت��خ��اب��ي��ة امل���ق���دم���ة ل��ه��ا خ����الل امل�����دة امل���ح���ددة 

242 ���س��ن��دوق��ا يف  ف����رز  اإع������ادة  ب��ال��د���س��ت��ور، ومت 

اح���دى ال���دوائ���ر االن��ت��خ��اب��ي��ة، ك��م��ا مت اع����ادة جمع 

خالل  من  وتبني  النتائج،  جتميع  ك�سوفات  بع�ض 

اأ�سباب تلك  واأن  �سابقا،  املعلنة  النتائج  ذلك �سحة 

الطعون مل تكن ذات تاأثري على جممل النتائج.

اإربد  ا�ستئناف  ملحكمة  قدم  اآخ��ر،  �سعيد  وعلى 

11 طعنا  رد  بها من خ��الل  البت  مت  طعناً،   19

مو�سوعا، وواحد �سكال، ومازالت املحكمة م�ستمرة 

حمكمة  اأم��ا  املتبقية،  ال�سبعة  بالطعون  النظر  يف 

طعون   3 لها  ق��دم  واأن  �سبق  فقد  معان  ا�ستئناف 

مت رد اح��ده��ا ���س��ك��ال واالخ����ر م��و���س��وع��ا، وم����ازال 

و�سيتم  املحكمة،  اأم��ام  النظر  قيد  االخ��ري  الطعن 

البت يف كافة الطعون املتبقية، خالل املدة املحددة 

بالد�ستور والتي �سبق االإ�سارة اليها.

ل�سحة  الطعون  تقدمي  �سريان  م��دة  اأن  يذكر 

نيابة اأع�ساء جمل�ض النواب بداأت منذ يوم الثالثاء 

17 ت�سرين الثاين 2020، باالإ�سافة اإىل اأن املادة 
الد�ستور االأردين منحت لكل ناخب احلق  من   71
النواب  اأع�ساء جمل�ض  اأحد  نيابة  ب�سحة  بالطعن 

15 يوماً من تاريخ ن�سر نتائج االنتخابات  خالل 

املحكمة  ت�����س��در  اأن  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي��ة،  اجل���ري���دة  يف 

املخت�سة اأحكامها بتلك الطعون خالل فرتة زمنية 

مقدارها ثالثني يوماً من ت�سجيل الطعن

 محكمة استئناف عمان َتبّت بالطعون االنتخابية

اجلمعة    25  /  12  / 2020

االنباط-عمان

زار رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

عمان  يف  الكاثوليك  ال���روم  مطرانية  ام�����ض 

وقدم التهنئة لالخوة امل�سيحيني بعيد امليالد 

املجيد وقرب حلول را�ض ال�سنة امليالدية .

ال���وزراء خ��الل لقائه روؤ���س��اء  واك��د رئي�ض 

من  جمموعة  وبح�سور  امل�سيحية  الكنائ�ض 

اننا نعي�ض معا م�سلمني وم�سيحيني  الوزراء 

ال���ذي تن�سهر ف��ي��ه ك��ل قيم  ال��وط��ن  يف ه���ذا 

جميع  بني  واملحبة  والتالف  احلقة  املواطنة 

والثقافية  واحل�����س��اري��ة  ال��دي��ن��ي��ة  م��ك��ون��ات��ه 

واالن�����س��ان��ي��ة م��ت��م��ن��ي��ا ل��ل��م�����س��ي��ح��ي��ني اع���ي���ادا 

امللك  جاللة  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  و�سعيدة  جميدة 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين و���س��م��و ويل ع��ه��ده االم���ني 

االمري احل�سني بن عبداهلل الثاين .

ولفت رئي�ض الوزراء اىل اننا ننعم يف هذا 

التاخي  قيم  كل  حتمل  حكيمة  بقيادة  البلد 

امل�����س��ت��م��دة م��ن امل��ظ��ل��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة وم��ب��ادىء 

النه�سة العربية الكربى وقيم الت�سامح التي 

تا�س�ض عليها هذا الوطن وااللتزام الها�سمي 

هذا  اال�سهامات جلميع مكونات  كل  بتعظيم 

بوتقة وطنية حمبة  اط��ار  العزيز يف  الوطن 

وحري�سة عليه .

وق����ال خم��اط��ب��ا روؤ����س���اء ال��ك��ن��ائ�����ض » انتم 

من  اخوانكم  �سان  كما  اردنية  وطنية  قامات 

يبادلونكم  الذين  االج��الء  امل�سلمني  العلماء 

احل����ب واحل���ر����ض واالع����ت����زاز ب��ه��ذا ال��وط��ن 

على  جمعتنا  التي  االن�سهار  قيم  وا�ستلهام 

امل���ئ���ة ع����ام االوىل م���ن ع��م��ر دول��ت��ن��ا  م����دى 

الزاهرة التي ت�ستعد لدخول مئويتها الثانية 

واكد رئي�ض ال��وزراء على الدور التاريخي 

ل��ل��ه��ا���س��م��ي��ني يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

اط��ار  يف  ال��ق��د���ض  يف  وامل�سيحية  اال���س��الم��ي��ة 

الو�ساية الها�سمية عليها و�سرورة ان ننه�ض 

على  واملحافظة  الو�ساية  مفاهيم  يف  �سويا 

املقد�سات والتي ت�سهمون من خالل كنائ�سكم 

التاريخي  الو�سع  وعلى  عليها  املحافظة  يف 

للعبث  حم������اوالت  الي  وال��ت�����س��دي  ال��ق��ائ��م 

وت��غ��ي��ري ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م يف اط��ار 

هذه الو�ساية الها�سمية اجلامعة للمقد�سات 

اال�سالمية وامل�سيحية .

والتقدير  ال�سكر  ع��ن  اخل�ساونة  واع���رب 

ملبادرة روؤ�ساء الكنائ�ض يف اطار روح امل�سوؤولية 

ودعوتهم  ال��ع��ام��ة  ال�سالمة  على  واحل��ر���ض 

باعياد  االح��ت��ف��االت  باقت�سار  وم��ن��ا���س��دت��ه��م 

الدينية  وال�سلوات  االب��ت��ه��االت  على  امل��ي��الد 

وااللتزام  كورونا  جائحة  ظل  يف  ال�سرورية 

ب������اج������راءات ال�������س���الم���ة ال���ع���ام���ة وال��ت��ب��اع��د 

االجتماعي لنم�سي �سويا وحتت ظل قيادتنا 

واال�ستقرار  الرفاه  رحاب من  اىل  الها�سمية 

ان  م��وؤك��دا  واالق��ت�����س��ادي  ال�سحي  وال��ت��ع��ايف 

ال�سعاب  ع��ل��ى  ع�سيا  ي���زال  وال  ك���ان  وط��ن��ن��ا 

والتحديات .

ب����دوره، اأك���د امل��ط��ران ك��ري ج���وزف ج��ب��ارة 

ب����رتا وف��ي��الدل��ف��ي��ا و���س��ائ��ر االردن  م���ط���ران 

خلف  اال�سطفاف  اأهمية  الكاثوليك  للروم 

االأم��ري  و�سمو  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

احل�����س��ني ب��ن ع��ب��د اهلل، ويل ال��ع��ه��د، يف ه��ذه 

نتيجة  االأردن  بها  التي مير  الع�سبية  االأي��ام 

تداعيات جائحة كورونا.

وقال اإن االأردن ال يزال ي�سكل واحة اأمان 

اإن�سان مقيم  و�سالم وطماأنينة الأبنائه ولكل 

امللك  جاللة  بتوجيهات  وذل��ك  اأر���س��ه،  على 

وجهود  احلكومة،  ومتابعة  الثاين،  اهلل  عبد 

القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية يف احلفاظ 

على االأمن والنظام.

زي��ارة رئي�ض  اأن  اإىل  واأ�سار املطران جبارة 

الكرمية  اللفتات  م��ن  تعترب  ال��ي��وم  ال����وزراء 

قلب  واملحبة يف  االأل��ف��ة  اأوا���س��ر  تر�سخ  ال��ت��ي 

عريق  لتقليد  وت��وؤ���س��ل  االأردين،  جمتمعنا 

ون��ه��ج ق���ومي ت��ن��م��و يف ج��ن��ب��ات��ه ب����ذور اخل��ري 

واالإ�سالح واالعتدال يف هذه االر�ض الطيبة 

التي �سرفها ال�سيد امل�سيح بزيارته وتعمده يف 

مائها .

االنباط- معان

الدكتور معت�سم  وال���ري  امل��ي��اه  وزي��ر  تفقد   

امل�ساريع  م��ن  ع���ددا  اخلمي�ض،  ام�����ض  ���س��ع��ي��دان، 

واملواقع املائية يف حمافظة معان بهدف الوقوف 

على الواقع املائي واحتياجاته.

التي  اال�ستعدادات  �سياق  ال��زي��ارة يف  وج��اءت 

ال��ع��ام  ل�سيف  امل��ي��اه  �سلطة   / ال�����وزارة  تنفذها 

امل��ائ��ي��ة  2021، وت��وف��ري االح��ت��ي��اج��ات  امل��ق��ب��ل 

وب��رام��ج  خلطط  وف��ق��ا  للمحافظة  امل�ستقبلية 

الوزارة بتلم�ض احتياجات املواطنني والتاأكد من 

امل�سكالت  كافة  وت��اليف  اجلاهزية  م�ستوى  رفع 

التي تعرت�ض عمليات التوزيع  املائي.

واط���ل���ع ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��دان خ����الل ج��ول��ت��ه 

يرافقه اأمني عام �سلطة املياه بالوكالة املهند�ض 

احمد عليمات، على مراحل االإجناز يف م�سروع 

خ�����زان م���ي���اه احل�����س��ي��ن��ي��ة اجل���دي���د، م���وؤك���دا ان 

���س��ي��ل��م�����س��ون حت�سنا  احل�����س��ي��ن��ي��ة  امل���واط���ن���ني يف 

ملحوظا يف التزويد املائي بعد ت�سغيل امل�سروع، 

وبطاقة  الفجيج  ب��اآب��ار  ربطه  مت  امل�سروع  اأن  اإذ 

ما  بال�ساعة،  مكعبا  م��رتا   120 تبلغ  انتاجية 

ي��وف��ر ح��ل��وال ج��ذري��ة ل��ك��اف��ة االخ���ت���الالت التي 

���س��ه��دت��ه��ا م��ن��اط��ق احل�����س��ي��ن��ي��ة خ���الل ال��ف��رتات 

امل��ا���س��ي��ة وي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ال������وزارة يف ان��ت��ظ��ام 

و�سول املياه وفق االدوار املعلنة.

ل��ه، �سري  امل��راف��ق  ال��وزي��ر وال��وف��د  كما تفقد 

بئر  وت�سغيل  جتهيز  م�����س��روع  م��وق��ع   يف  العمل 

اجلفر اال�ستك�سايف الذي تنفذه الوزارة / �سلطة 

امل��ي��اه �سمن خطط احل��د م��ن االع���ت���داءات على 

20 مرتا مكعبا  الدي�سي  لتوفري  م�سروع مياه 

�سيعمل  اإذ  املرحلة االوىل،  املياه يف  بال�ساعة من 

ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة ومي���ك���ن رف����ع ط��اق��ت��ه 

االنتاجية لتلبية االحتياجات املتزايدة م�ستقبال، 

امل�سروع ج��اء من قبل  اأن��ه مت متويل ه��ذا  مبينا 

منظمة اليون�سيف وبقيمة 155 الف دينار.

واأ�ساف اأن هذا امل�سروع �سيوفر م�سادر مياه 

يت�سمن  كما  ال�سكانية  التجمعات  م��ن  قريبة 

وال���واح  وم��دن��ي��ة  ميكانيكية  جت��ه��ي��زات  تركيب 

كهرو�سوئية الإنتاج الطاقة الكهربائية وتركيب 

50 مرتا مكعبا لكل خزان  خ��زاين مياه ب�سعة 

وعمل م�سارب للموا�سي وحماية وغرف ت�سغيل 

االأع��م��ال مطلع  تلك  اإجن���از  وح��را���س��ة، متوقعا 

العام املقبل.

اأه��ايل املنطقة اىل عدد  وا�ستمع الوزير من 

الذين  باملياه  املتعلقة  واملوا�سيع  الق�سايا  من 

�سياق  ويف  ملطالبهم.  الوزير  با�ستجابة  ا���س��ادوا 

مت�سل، التقى وزير املياه والري يف دار حمافظة 

م��ع��ان حم��اف��ظ م��ع��ان ال��دك��ت��ور حم��م��د الفايز 

اللقاء  وتناول  املراعية  توفيق  النائب  بح�سور 

واقع قطاع املياه يف املحافظة واأبرز االحتياجات 

والتحديات التي تواجهه.

واك�����د ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��دان رغ���ب���ة احل��ك��وم��ة 

االأك�����ي�����دة ب��ال��ع��م��ل م����ع امل���ح���اف���ظ���ني واحل���ك���ام 

كافة  لتحقيق  الواحد  الفريق  ب��روح  االداري���ني 

اح��ت��ي��اج��ات امل��ح��اف��ظ��ة وك���ذل���ك دع���م جمال�ض 

معها  الدائم  والتعاون  والبلديات  الالمركزية 

وج��ه،  اأك��م��ل  على  املواطنني  احتياجات  لتنفيذ 

و�سيناريوهات  خطط  ال����وزارة  ل��دى  ان  مبينا 

وا���س��ت��ع��دادات ل��رف��ع ك��ف��اءة ال��ت��زوي��د امل��ائ��ي يف 

رفع  يحقق  مبا  القادم  لل�سيف  معان  حمافظة 

ب�سفافية  التوزيع  عدالة  وحتقيق  االأداء  كفاءة 

عالية.

التمويل  لتاأمني  ال����وزارة  �سعي  ع��ن  وك�سف 

ال�سكانية  التجمعات  م��ن  ع��دد  خل��دم��ة  ال���الزم 

ب��خ��دم��ات امل���ي���اه وال�������س���رف ال�����س��ح��ي وجت��ه��ي��ز 

املائية اجل��دي��دة يف  امل�����س��ادر  ع��دد م��ن  وت�سغيل 

وال�سوبك  واجل��ف��ر  واحل�سينية  م��ع��ان  مناطق 

واذرح والبرتا.

ال�����س��وب��ك موقع  ل���واء  ال��وزي��ر يف  ك��م��ا تفقد 

اإن�����س��اء خ����زان م��ي��اه حم��ط��ة ���س��خ ح��م��زة ب�سعة 

الت�سغيل  عملية  وت��اب��ع  م��ك��ع��ب،  م��رت   500
االأولية والتي ح�سنت من التزويد املائي ملناطق 

اإ�سافية  مياه  بكميات  املنطقة  وع��ززت  ال�سوبك 

لال�ستخدام املنزيل.

وجال الدكتور �سعيدان على عدد من مرافق 

اخلارجية  االأع��م��ال  ا�ستكمال  وعملية  املحطة 

ل��ه��ا وجت��ه��ي��زه��ا، وم�����س��روع اإن�����س��اء خ����زان مياه 

حمطة �سخ العبدلية الذي بلغت ن�سبة االإجناز 

�سلطة  ع��ام  الأم��ني  باملئة، موعزا   75 نحو  فيه 

جاهزا  ليكون  االعمال  ا�ستكمال  ب�سرورة  املياه 

اخل���زان من  ل��ه��ذا  مل��ا  ال�سيف  ب��دء مو�سم  قبل 

للمواطنني،  مياه  كميات  و�سول  تاأمني  يف  اث��ر 

باالإ�سافة اىل املبا�سرة للبدء بحفر بئر جديدة 

يف منطقة العبدلية.

ب��ح�����س��ور  ال���وزي���ر  د����س���ن  اذرح  م��ن��ط��ق��ة  ويف 

امل��ح��اف��ظ ورئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة اال���س��ع��ري وع���دد من 

االأهايل وممثلي املجتمع املحلي، م�سروع تاأهيل 

وت�سغيل بئر املن�سية رقم 3 بطاقة اإنتاجية تبلغ 

ناقل  خط  وتنفيذ  بال�ساعة  مكعبا  مرتا   50
اأزم��ة  �سيعمل على ح��ل  ال��ذي  ك��م،  8ر1  بطول 

ان  م��وؤك��دا  املن�سية،  منطقة  عانتها  التي  امل��ي��اه 

اإجناز وت�سغيل البئر اجلديدة �سينعك�ض ايجابا 

البرتا  لواء  تاأمني كميات مياه يف مناطق  على 

�سياحية  ح��رك��ة  ت�سهد  وال��ت��ي  م��و���س��ى  ووادي 

ن�سطة يوميا ما ي�سكل �سغطا على م�سادر املياه 

يف البرتا خا�سة خالل اأ�سهر ال�سيف.

االنباط-عمان

املهند�ض  االأردن  �سناعة  غ��رف��ة  رئي�ض  اأك���د   

فتحي اجلغبري، اأن ال�سادرات االردنية اإىل م�سر 

اإداري��ة وفنية غري جمركية حتد  تواجه معيقات 

ال�سوق  دخ��ول  االأردن��ي��ة على  املنتجات  ق��درة  من 

امل�������س���ري، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ج��م��ي��ع االت��ف��اق��ي��ات 

التجارية الثنائية.

واأ�سار املهند�ض اجلغبري خالل لقائه واأع�ساء 

االأردين  ال�����س��ف��ري  ال���غ���رف���ة،  اإدارة  جم��ل�����ض  م���ن 

اإىل  الع�سايلة  ع���ودة  اأجم���د  م�سر  ل���دى  امل��ع��ني 

خالل  �سهدت  م�سر  م��ن  االأردن  م�����س��ت��وردات  اأن 

اأن  ح��ني  يف  ملحوظاً،  ت��زاي��داً  االأخ���رية  ال�سنوات 

جراء  املطلوب  بال�سكل  تكن  مل  اململكة  ���س��ادرات 

التحديات واملعيقات التي ت�سعها م�سر للحد من 

م�ستورداتها وحماية �سناعاتها.

وح�سب بيان �سحفي للغرفة، اليوم اخلمي�ض، 

التي  املعيقات  اب��رز  اىل  اجلغبري  املهند�ض  لفت 

م�سر  اإىل  االأردن���ي���ة  ال�����س��ادرات  ان�سياب  ت��واج��ه 

ومنها ا�سرتاط ت�سجيل امل�سانع املوؤهلة لت�سدير 

منتجاتها اإىل جمهورية م�سر العربية مبتطلبات 

احل�سول  وج���وب  حيث  م��ن  التعقيد  م�سمونها 

على �سهادات اجلودة وت�سجيل العالمة التجارية 

وغريها من االإجراءات حتى بعد الت�سجيل.

�سي�سعى  اأن���ه  الع�سايلة  ال�سفري  اأك���د  ب���دوره، 

التجارة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  العقبات  خمتلف  لتذليل 

ا�ستعداده  مبديا   ، وم�سر  االأردن  ب��ني  البينية 

التام للتعاون مع القطاع اخلا�ض ملتابعة خمتلف 

ال��ق�����س��اي��ا ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا حت�����س��ني م�����س��ت��وى 

العالقات التجارية بني البلدين.

و�سدد الع�سايلة على عمق العالقات االردنية 

امل�����س��ري��ة وع��ل��ى اأع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات وخ��ا���س��ه بعد 

الزيارة امللكية االأخرية جلمهورية م�سر والقمة 

وال��ت��ي حملت يف  ع��م��ان،  التي ج��رت يف  الثالثية 

طياتها متهيد الطريق الأفق وا�سعة من التعاون 

االقت�سادي والتجاري.

االنباط- عمان

ت��ف��ق��د وزي�����ر االأ����س���غ���ال ال���ع���ام���ة واالإ����س���ك���ان، 

غرفة  اخلمي�ض،  ام�ض  الك�سبي،  يحيى  املهند�ض 

ال���ط���وارئ ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل���الط���الع ع��ل��ى ج��اه��زي��ة 

البالغات  كافة  مع  للتعامل  ال���وزارة  وا�ستعداد 

وامل���الح���ظ���ات ال�������واردة ال��ي��ه��ا، خ����الل ال��ظ��روف 

اجل��وي��ة احل��ال��ي��ة، وخ�����س��و���س��ا يف امل��ن��اط��ق التي 

ال��ت��ن��ب��وؤات  ت�سري  ح��ي��ث  ال�����س��ب��اب،  ت�سكل  ت�سهد 

�سبابا  �ست�سهد  امل��ن��اط��ق  بع�ض  اأن  اإىل  اجل��وي��ة 

كثيفاً.

وت���ع���م���ل ال���غ���رف���ة ����س���م���ن خ���ط���ة ال����ط����وارئ 

ت��زام��ن��اً مع  اأم�����ض االرب���ع���اء  ي���وم  املتو�سطة م��ن��ذ 

الظروف اجلوية ال�سائدة.

ودعت وزارة االأ�سغال العامة، اليوم اخلمي�ض، 

امل���واط���ن���ني اإىل اأخ����ذ اأق�����س��ى درج�����ات احل��ي��ط��ة 

واحلذر على الطرقات، خالل الظروف اجلوية.

اأرق������ام  اع���ت���م���اد  اإىل  امل���واط���ن���ني  ك���م���ا دع�����ت 

يف  العمليات  وغ��رف  الرئي�سية  ال��ط��وارئ  غرفة 

م��دي��ري��ات وم��ك��ات��ب االأ���س��غ��ال: غ��رف��ة العمليات 

اأ�سغال  م��دي��ري��ة   ، الرئي�سية065850111 

ال����ك����رك   ،0780377291 ال����ع����ا�����س����م����ة 

جر�ض0780377187   ،0780377231
م����ع����ان   ،  0780377363 م��������ادب��������ا   ،

0780377337، املفرق 0780377389، 
 ،0780377413 ال���������ب���������ل���������ق���������اء 

 ،0780377160 ال�������ط�������ف�������ي�������ل�������ة 

 ،0780377324 ع����������ج����������ل����������ون 

ال���ع���ق���ب���ة   ،0780377125 ال��������زرق��������اء 

 ،0780377273 اربد   ،0780377351
وال�����ب�����رتاء   ،  0780377388 ال����رم����ث����ا 

0780377154

  الخصاونة يهنىء االخوة المسيحيين بعيد 
الميالد المجيد وقرب حلول راس السنة الميالدية

 وزير المياه يتفقد عددا من المشاريع المائية في معان

 بحث معيقات الصادرات األردنية الى مصر

 الكسبي يتفقد غرفة الطوارئ الرئيسية ويطلع على جاهزيتها

االنباط- عمان

 نقل رئي�ض الديوان امللكي الها�سمي يو�سف 

عبداهلل  امللك  جاللة  تعازي  العي�سوي  ح�سن 

حممد  الدكتور  بوفاة  عبده،  بني  اإىل  الثاين 

اأحمد ربيع، ع�سو املجل�ض الوطني اال�ست�ساري 

االأ����س���ب���ق، وم��وؤ���س�����ض ورئ��ي�����ض جم��ل�����ض اأم��ن��اء 

جامعة جر�ض، واإىل ع�سرية العبدالالت بوفاة 

االإعالمي نواف فرحان العبدالالت.

واأعرب العي�سوي، يف ات�سالني هاتفيني مع 

اأ�سرتي الفقيدين، عن تعازي وموا�ساة جاللة 

امللك، �سائال اهلل اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته.

االنباط- عمان

الوطني  املركز  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  �سلم   

الغرايبة،  ارح��ي��ل  ال��دك��ت��ور  االإن�����س��ان  حل��ق��وق 

االأ�سنان  اأط��ب��اء  نقيب  النقباء  جمل�ض  رئي�ض 

ال��دك��ت��ور ع���ازم ال��ق��دوم��ي، ال��ت��ق��ري��ر ال�سنوي 

حلالة حقوق االن�سان يف اململكة ال�ساد�ض ع�سر 

للعام 2019.

لطاملا  املهنية  النقابات  اإن  القدومي،  وقال 

ك��ان��ت م���ن م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين ال��ت��ي 

تويل حقوق االإن�سان يف اململكة اأهمية كربى. 

جممع  يف  الغرايبة  ا�ستقباله  خ��الل  وا���س��اف 

ال��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ي��ة، ال��ي��وم اخل��م��ي�����ض، بح�سور 

اأم����ني ع���ام امل��ج��م��ع امل��ح��ام��ي خ��ل��دون الن�سور 

واملفو�ض العام حلقوق االإن�سان املحامي عالء 

معنية مبلف  املهنية  النقابات  اأن  العرموطي، 

ب�سكل  االأردن  ويف  ع��ام  ب�سكل  االإن�سان  حقوق 

خ��ا���ض. واأب�����دى ال��ق��دوم��ي ا���س��ت��ع��داد جمل�ض 

ح��االت  ح�سر  يف  امل��رك��ز  م��ع  للتعاون  النقباء 

ان��ت��ه��اك ح��ق��وق االإن�������س���ان وال��ع��م��ل ع��ل��ى دع��م 

ك��دول��ة  االأردن  م��ك��ان��ة  لتعزيز  امل��رك��ز  ب��رام��ج 

مهتمة وراعية حلقوق مواطنيها.

و����س���دد ع��ل��ى اأن ال��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ي��ة ���س��ت��ق��وم 

اأي���ة م��الح��ظ��ات عليه  واإب����داء  التقرير  ب��درا���س��ة 

اإن وج�����دت، واإر����س���ال���ه���ا ل��ل��م��رك��ز. ب������دوره، اأك���د 

ال��غ��راي��ب��ة اأن امل��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق االن�����س��ان 

املهنية  النقابات  جممع  مع  بالت�ساركية  معني 

من  التقرير  على  مالحظات  اأي���ة  ينتظر  واأن���ه 

يقوم  امل��رك��ز  اأن  مو�سحا  النقباء،  جمل�ض  قبل 

بدوره يف متابعة وتوثيق مواطن اخللل حيثما 

املرتاكمة  خ��ربات��ه  نقل  يف  اأ�سهم  حيث  وج���دت، 

من  العديد  يف  االإن�سان  حلقوق  مراكز  الإن�ساء 

التقرير  اأن  اإىل  الغرايبة  ونوه  العربية.  ال��دول 

ت�سمن اأبرز الق�سايا واملو�سوعات املتعلقة بواقع 

حقوق االإن�سان يف اململكة واالإجراءات احلكومية 

املطلوبة ملتابعة التو�سيات وتنفيذها.

اأن��ه الأول  الن�سور،  املحامي  اأك��د  من جهته، 

مرة يتم ت�سليم جمل�ض النقباء تقريرا �سنويا 

اأن  معتربا  االإن�سان،  حلقوق  الوطني  للمركز 

هذه اللفتة تدل على اهتمام املركز بالنقابات 

امل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى اع��ت��ب��اره��ا م��وؤ���س�����س��ة مهمة على 

م�ستوى البالد.

االنباط- عمان

االأردن  يف  والتجارة  ال�سناعة  وزراء  عقد   

وم�سر والعراق، اجتماعا عن بعد وعرب تقنية 

االت�سال املرئي وامل�سموع، ام�ض اخلمي�ض، �سم 

وزيرة ال�سناعة والتجارة والتموين املهند�سة 

العراقي  وامل��ع��ادن  ال�سناعة  ووزي���ر  علي  مها 

منهل عزيز اخلباز ووزيرة التجارة وال�سناعة 

امل�سرية الدكتورة نيفني جامع.

وج����اء االج��ت��م��اع م��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��اء ال�����وزاري 

العراقي الذي عقد  امل�سري  الثالثي االأردين 

يف القاهرة بتاريخ 12/12/2020 وتنفيذا 

ملخرجات القمة الثالثية التي عقدت يف عمان 

ج��الل��ة  وج��م��ع��ت   25/8/2020 ب���ت���اري���خ 

عبد  امل�سري  والرئي�ض  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

ال��ع��راق��ي  ال������وزراء  ورئ��ي�����ض  ال�سي�سي  ال��ف��ت��اح 

االج��ت��م��اع  خ���الل  ومت  ال��ك��اظ��م��ي.  م�سطفى 

الوزاري مناق�سة خطة واآليات العمل الالزمة 

االجتماع  خ��الل  عليه  االت��ف��اق  م��ا مت  لتنفيذ 

ال��ق��اه��رة، حيث مت االت��ف��اق على  ال��ث��الث��ي يف 

عدد من اخلطوات لتعزيز التكامل ال�سناعي 

وتي�سري التجارة بني الدول الثالث، باالإ�سافة 

اإىل امل��دي��ن��ة االق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��راق��ي��ة االأردن��ي��ة 

امل�������س���رتك���ة. ك��م��ا مت حت���دي���د ن���ق���اط ات�����س��ال 

لبحث  وتكليفهم  ال��ث��الث،  ال��دول  من  وطنية 

البينية  التجارة  لتي�سري  الالزمة  االإج���راءات 

والتكامل  التعاون  وتاأطري  ال�سعوبات  واإزال��ة 

ال�سناعي خالل �سهر كانون الثاين من العام 

كافة  يف  والتطورات  النتائج  لبحث   2021
املجاالت.



املحلي
30 اجلمعة  25 / 12 / 2020 

 استئناف اربد تقطع بصحة نيابة نواب 
اربد االولى والثانية والمفرق وبدو الشمال

 جمعية البيئة تعقد دورة تدريبية عن التنوع 
الحيوي ضمن االشتراطات الصحية

 أردنية العقبة وسلطة المنطقة 
الخاصة تبحثان التعاون بينهما

 بورصة عمان تغلق تداوالتها على 8.6 مليون دينار

 29 وفاة و1707 إصابات بفيروس كورونا و2338  حالة شفاء

الهياجنة: فحص بي سي آر قادر على كشف الساللة الجديدة من كورونا

تجارة عمان تشكل لجنة إلدارة أزمة حفريات وسط البلد

 وزير المياه والري يلتقي رئيس سلطة إقليم البترا

 المسيحيون يحتفلون بعيد الميالد المجيد اليوم

االنباط-عمان

اأم��ن عام وزارة ال�شحة ل�ش�ؤون الأوب��ة /  قال 

اإن  الهياجنة،  وائل  الدكت�ر  م�ش�ؤول ملف ك�رونا 

فح�ص “بي �سي �آر” امل�ج�د يف الردن ق��ادر على 

اكت�شاف ال�شاللة اجلديدة من فريو�س ك�رونا.

وبن الدكت�ر الهياجنة خالل م�ؤمتر �شحفي 

عقد يف وزارة ال�شحة ام�س اخلمي�س، اأن الإجراءات 

الردن��ي��ة التي اتخذت للتعامل مع ه��ذه ال�شاللة 

تت�افق مع الإج���راءات التي اعتمدت دوليا، حيث 

اأوقفت عدة دول الرحالت اجل�ية مع بريطانيا، 

واغ��ل��ق��ت ال�����ش��ف��ر اأم�����ام ال��ق��ادم��ن اح���رازي���ا مل��دة 

اأ�شب�عن، مع طلب عدد من الفح��شات للقادمن 

منهم  الطلب  اىل  بالإ�شافة  املتحدة،  اململكة  من 

بهم  والت�����ش��ال  ي���م��ا   14 منزليا  انف�شهم  حجر 

هاتفيا ملتابعة حالتهم.

اأن الإ���ش��اب��ة  ي���ج��د م��ا يثبت  ان���ه ل  واو����ش���ح 

بال�شاللة اجلديدة ت�شبب مر�شا اأ�شدا، م�ؤكدا ان 

لفريو�س  الأوىل  الطفرة  تكن  مل  ال�شاللة  ه��ذه 

ك�رونا ولن تك�ن الأخرية.

اأن ل ت�ؤثر ال�شاللة  وت�قع الدكت�ر الهياجنة 

اجلديدة على لقاحات ك�رونا احلالية.

و اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 29 وفاة و 1707 

اإ�شابات بفريو�س ك�رونا امل�شتجّد يف اململكة ام�س 

اإىل  لل�فيات  الإج��م��ايل  العدد  لريتفع  اخلمي�س، 

3681 والإ�شابات اإىل 283690.

وت���ّزع��ت الإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة على 558 حالة 

ال��ع��ا���ش��م��ة ع���ّم���ان، و532 ح���ال���ة يف  يف حم��اف��ظ��ة 

ال��رم��ث��ا، و126  72 ح��ال��ة يف  اإرب����د، منها  حمافظة 

حالة يف حمافظة الزرقاء، و 96 حالة يف حمافظة 

البلقاء، و82 حالة يف حمافظة املفرق، و75 حالة يف 

حمافظة جر�س، و71 حالة يف حمافظة عجل�ن، 

ال��ع��ق��ب��ة، و40 ح��ال��ة يف  و48 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة الكرك، و40 حالة يف حمافظة الطفيلة، 

و33 حالة يف حمافظة ماأدبا، و6 حالت يف حمافظة 

معان. واأ�شار امل�جز الإعالمي ال�شادر عن رئا�شة 

احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ة  ووزارة  ال�������زراء 

25513 حالة، بينما بلغ  اإىل  الن�شطة حالّياً و�شل 

اأُدِخ��ل��ت الي�م اإىل امل�شت�شفيات  عدد احل��الت التي 

106 حالت، فيما غادرت 113 حالة.

ول��ف��ت اإىل اأن اإج��م��ايل ع��دد احل���الت امل���ؤّك��دة 

التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات بلغ 951 حالة، 

يف حن بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العزل امل�شتخدمة 

لي�م  وامل�شتبهة  امل���ؤّك��دة  للحالت  امل�شت�شفيات  يف 

اإ�شغال بلغت 19 باملئة، فيما بلغ  اأم�س 814 بن�شبة 

اإجمايل عدد اأ�شّرة العناية احلثيثة امل�شتخدمة يف 

امل�شت�شفيات للحالت امل�ؤّكدة وامل�شتبهة لي�م اأم�س 

299 بن�شبة اإ�شغال بلغت 33 باملئة.

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

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

بن�شبة  146 ج��ه��ازا  اأم�����س  لي�م  وامل�شتبهة  امل���ؤّك��دة 

اإ�شغال بلغت 17 باملئة.

ح��ال��ة   2338 ت�شجيل  اإىل  امل����ج���ز  اأ����ش���ار  ك��م��ا 

�شفاء الي�م يف العزل املنزيل وامل�شت�شفيات، لي�شل 

اإجمايل حالت ال�شفاء اإىل 254496 حالة.

واأ�شاف اأن 17716 فح�شاً خمربّياً اأجري الي�م، 

اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الفح��شات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�شبح 

منذ بدء ال�باء وحتى الآن 3040342 فح�شاً، لفتا 

الي�م  لهذا  الإيجابّية  الفح��شات  ن�شبة  اأن  اإىل 

ال������زارة اجلميع  ب��امل��ئ��ة. ودع���ت  64ر9  ق��راب��ة  اإىل 

ال�قاية،  �شبل  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر  اللتزام  اإىل 

خ�ش��شاً ارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات 

لأكرث من 20 �شخ�شاً، اإ�شافة اإىل متابعة احلملة 

الت�ع�ية التي اأطلقتها ال�زارة لل�قاية من عدوى 

فريو�س ك�رونا وت�شجيع الأف��راد حلماية اأ�شرهم 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

االنباط- عمان

 اتفقت غرفة جتارة عمان وممثل�ن عن جتار 

و�شط البلد على ت�شكيل جلنة لإدارة اأزمة التجار 

واحلفريات  الإن�شائية  الأع��م��ال  من  املت�شررين 

التي تنفذها اأمانة عمان الكربى، وال�ق�ف على 

حجم ال�شرر الذي طالهم ومتابعة اأعمال امل�شروع 

مع اجلهات املعنية.

وط��ال��ب ممثل�ن ع��ن التجار، خ��الل لقاء مع 

جمل�س اإدارة غرفة جتارة عمان، ام�س اخلمي�س، 

امل�����ش��روع �شمن ج��دول  اإج�����راءات اإجن���از  بت�شريع 

زمني حمدد، وبخا�شة جلهة دائرة الآثار العامة 

وح�����ش��م ق�����ش��ي��ة اك��ت�����ش��اف م����ق���ع اأث�������ري، خ��الل 

مياه  لت�شريف  الأم��ان��ة  جتريها  التي  احلفريات 

الأمطار.

ودع�����ا اأم���ان���ة ع��م��ان ال��ك��ربى لإع��ف��ائ��ه��م من 

املالية  الأع��ب��اء  لتخفيف  وال��راخ��ي�����س  ال��ر���ش���م 

عليهم يف ظل تراجع الن�شاط التجاري منذ بداية 

اأزمة فريو�س ك�رونا، م�ؤكدين اأن تنفيذ الأعمال 

الت�ش�ق وانخفا�س  الإن�شائية عمق �شعف حركة 

املبيعات.

وط���ال���ب����ا، خ����الل ال���ل���ق���اء، ال����ذي ع��ق��د مبقر 

املالكن  بقان�ن  النظر  اإع����ادة  ب�����ش��رورة  ال��غ��رف��ة، 

وامل�شتاأجرين الذي بات ي�شكل حتديا وعبئا كبريا 

على القطاع التجاري، وبخا�شة يف ظل الظروف 

اجلميع،  على  متر  التي  ال�شاغطة  القت�شادية 

التي  الأ���ش��رار  ع��ن  م��ادي��ا  بتع�ي�شهم  مطالبن 

حلقت مب�شاحلهم جراء احلفريات.

و����ش���ددوا على ���ش��رورة اإي��ج��اد اآل��ي��ات لرويج 

والرفيه  للت�ش�ق  كمكان  البلد  و���ش��ط  منطقة 

اأ���ش���ة  التاريخية  خ�ش��شيتها  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 

ب��ال��ع��دي��د م���ن دول ال���ع���امل ال���ت���ي حت���ر����س على 

ا�شتقطاب ال�شياح اإىل مراكز املدن لدعم الن�شاط 

التجاري فيها.

ولفت�ا اإىل اأن غالبية جتار و�شط البلد ميرون 

باأو�شاع اقت�شادية �شاغطة تعمقت كثريا منذ بدء 

رافقها  وم��ا  املا�شي  اآذار  منت�شف  ك�رونا  جائحة 

من اإج��راءات واإغالقات وفر�س احلظر ال�شامل، 

م�شريين اإىل اأن العديد منهم بات�ا غري قادرين 

على الإيفاء بامل�شاريف املرتبة عليهم وبخا�شة 

الإيجارات واأثمان الكهرباء والر�ش�م املختلفة.

ب�������دوره، اأك�����د رئ��ي�����س ال���غ���رف���ة، خ��ل��ي��ل احل���اج 

ت�فيق، اأن الغرفة تتابع معاناة جتار و�شط البلد 

م��ن ال��ي���م الأول لأع��م��ال احل��ف��ر، واإن��ه��ا حري�شة 

ت�اجه  التي  واملعيقات  امل�شاكل  وحل  متابعة  على 

القطاعات  وخمتلف  والتجاري  اخلدمي  القطاع 

اإنطالقا من دورها يف تعزيز ودعم حركة الن�شاط 

القت�شادي بالعا�شمة.

التي  الق�شايا  ي�ميا  تتابع  الغرفة  اأن  وب��ن 

اجلهات  خمتلف  مع  التجارية  القطاعات  ت�اجه 

اعتبارا  �شتعمل  عمان  جت���ارة  اأن  م���ؤك��دا  املعنية، 

من ي�م ال�شبت املقبل على ت�شكيل جلان م�شركة 

مع التجار املت�شررين لإدارة الأزم��ة ولت�شخي�س 

التي حلقت  الأ���ش��رار واخل�شائر  ال�اقع ومعرفة 

بتجار و�شط البلد بفعل امل�شروع.

واأكد احلاج ت�فيق اأن الغرفة لديها ات�شالت 

مت�ا�شلة مع احلك�مة بهدف العمل على تعديل 

دفاع  اأم��ر  واإ���ش��دار  وامل�شتاأجرين،  املالكن  قان�ن 

بن  ت���اف��ق��ي��ة  �شيغة  اإىل  ال��ت������ش��ل  ب��خ�����ش������س 

املالكن وامل�شتاأجرين بخ�ش��س بدل الإيجارات، 

خالل فرة التعطل واحلظر ال�شامل ومبا يلبي 

م�شلحة الطرفن.

وح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة نبيل 

اخلطيب واأع�شاء جمل�س الإدارة بهجت حمدان 

واملهند�س جمال  الطباع  وط��ارق  ع��الن  و�شلطان 

بدران.

االنباط- البرتا

معت�شم  الدكت�ر  وال���ري،  املياه  وزي��ر  التقى 

اإقليم  �شلطة  مف��شي  جمل�س  رئي�س  �شعيدان، 

�شليمان  ال��دك��ت���ر  ال�شياحي،  التنم�ي  ال��ب��را 

ال�شلطة،  مبنى  يف  اخلمي�س،  ال��ي���م  ال��ف��رج��ات، 

لبحث �شبل التعاون امل�شرك لالرتقاء مب�شت�ى 

البرا  اإقليم  املياه يف  لقطاع  املقدمة  اخلدمات 

والنه��س بها .

واأك�����د ���ش��ع��ي��دان اأن م��دي��ن��ة ال���ب���را، ون��ظ��را 

خل�����ش������ش��ي��ت��ه��ا، ���ش��ي��ك���ن ل���ه���ا ك����ل اله���ت���م���ام 

والأول�ية و�شتعمل وزارة املياه والري بالتن�شيق 

مع �شلطة اإقليم البرا لتاليف جميع ال�شلبيات 

ومعاجلة املالحظات التي اأثريت من قبل رئي�س 

جمل�س املف��شن.

واأوع��ز لأمن عام �شلطة املياه بالتن�شيق مع 

اإقليم البرا لتخاذ الإج���راءات الكفيلة  �شلطة 

ي�شمن  مب��ا  امل��الح��ظ��ات  ه���ذه  معاجلة  ب�شرعة 

اجله�د  وتن�شيق  وامل���اط��ن��ن  ال�شياحة  خ��دم��ة 

مياه  م�شاريع  لتنفيذ  مت�يلية  ب��رام��ج  جللب 

و�شرف �شحي خلدمة مناطق جديدة.

وحتدث الفرجات عن �شلطة اإقليم البرا من 

حيث الن�شاأة والتاأ�شي�س ودورها يف اإدارة الإقليم 

�شياحياً وتنم�ياً من خالل اأعمال البنية التحتية 

والف�قية وتط�يره مبا يحقق التنمية ال�شاملة 

امل�شتدامة لكافة جتمعات الإقليم ال�شتة.

التي قدمتها  الدعم  واآليات  �شبل  اإىل  واأ�شار 

امل��ق��دم��ة  ب���اق��ع اخل���دم���ات  ل��الرت��ق��اء  ال�شلطة 

مل��دي��ري��ة امل���ي���اه يف ل������اء ال���ب���را مب���ا ي�����ش��ب يف 

امل�شلحة العامة واملجتمع املحلي يف الل�اء، ومبا 

يليق مبكانة مدينة البرا، حيث تدعم ال�شلطة 

وزارة املياه بدينار من كل تذكرة دخ�ل للنه��س 

ب���اخل���دم���ات امل���ق���دم���ة ل��ل��م���اط��ن��ن وال���ق���ط���اع 

ال�شياحي.

ون����ه ال��ف��رج��ات، خ��الل ال��ل��ق��اء، اإىل �شرورة 

ت�����ش��اف��ر ك���اف���ة اجل���ه����د ل��ل��رق��ي ب����اق���ع ك��اف��ة 

من  املنطقة  يف  للم�اطنن  املقدمة  اخل��دم��ات 

ال�شحي  وال�شرف  املياه  خدمات  ت�فري  خ��الل 

مبا يتنا�شب مع ت��شع املناطق ال�شكنية يف ل�اء 

البرا واإدخال اأح�ا�س جديدة اإىل التنظيم.

االنباط-عمان

 ي�شارك الأردني�ن امل�شيحي�ن الي�م اجلمعة 

�شع�ب العامل بعيد امليالد املجيد الذي ي�شادف 

يف 25 كان�ن الأول من كل عام

مبادئ  املنا�شبة  ه��ذه  يف  امل�شيحي�ن  ويتذكر 

الداعية  امل�شيح  ال�شيد  ور�شالة  امليالد  ومعاين 

بعيد  ال��ع��ام  ه��ذا  احتفالت  وت��اأت��ي  ال�شالم.  اإىل 

امليالد املجيد و�شط فرحة غري مكتملة ب�شبب ما 

فر�شته جائحة ك�رونا، وما تبعها من اجراءات، 

من  وحمايتهم  امل���اط��ن��ن  �شحة  على  حفاظا 

الفريو�س. وقال رئي�س كني�شة الروم الكاث�ليك 

���ش��راي��ح��ة: ام��ن��ي��ات  يف ���ش��اف���ط الب حم��م��د 

كثرية؛ ال�شحة اولها معلقة على �شجرة امليالد 

ك��ل ارج���اء  ان��ن��ا نحتفل يف  ال��ع��ام، م�شيفا  ه���ذا 

امل�شك�نة بعيد ميالد امل�شيح ولأول مرة بالتاريخ 

درج��ات احليطة واحلذر  اأق�شى  متباعدين مع 

م���ن ت��داع��ي��ات ان��ت�����ش��ار وب����اء ك����رون���ا امل�شتجد 

امليالد  اج���اء  ان  اىل  وا�شار  املتعددة.  وطفراته 

الكلمة  حتمله  م��ا  ب��ك��ل  ا�شتثنائية  ال��ع��ام  ه���ذا 

امل�شيحي وجه�ا  ال��دي��ن  م��ن معنى حتى رج��ال 

لكبار  بال�شماح  امل�ؤمنن  نح�  الديني  خطابهم 

املنازل  من  بالعيد  بالحتفال  والأط��ف��ال  ال�شن 

من خالل متابعة طق��س العيد و�شل�اته عرب 

املرئي  وتقنيات  الجتماعي  الت�ا�شل  و���ش��ائ��ل 

وامل�شم�ع. وبن �شرايحة اأن الأ�شل يف الحتفال 

وال�شالم  وامل�شرة  الفرح  ه�  امل�شيح  بعيد ميالد 

بحد  بالعيد  ولي�س  العيد  ب�شاحب  والحتفال 

ذاته اي مبظاهره اخلارجية، لفتا اإىل اأن عيد 

امل��ي��الد ه���ذا ال��ع��ام رغ���م الأزم�����ة ا���ش��ب��ح فر�شة 

ال���اح��د للركيز  ال���ذات واأه���ل البيت  لكت�شاف 

واخالقيات  قيم  عي�س  وه���  العيد  ج�هر  على 

والتق�ى  ال���رّب  واأع��م��ال  باملحبة  امل�شيح  ال�شيد 

والت�شامح والعدل. من جهته، قال كاهن رعية 

روم��ان������س  الب  الفحي�س  الرث���ذك�����س  ال����روم 

�شماوي، “ن�شتقبل عيد امليالد املجيد هذا العام 

يف ظل جائحة ك�رونا التي �شببت الأمل واملر�س 

النا�س على  بن  الجتماعي  الت�ا�شل  وانقطاع 

اجلائحة،  قبل  كانت  كما  احل��ي��اة  تع�د  ان  اأم���ل 

م�شيفا اأن الأعياد ب�شكل عام وامليالد املجيد هي 

التي جتمع النا�س وتنمي روح املحبة والإميان.

دول  م��ع  ع��ان��ي��ن��ا  الردن  ان��ن��ا يف  اىل  وا����ش���ار 

العامل من اآثار هذه اجلائحة على كافة ال�شعد 

القت�شادية والجتماعية والنف�شية ورغم ذلك 

اأج���اء الأم��ل والفرح بن النا�س  اإ�شاعة  نحاول 

الذين �شاقت بهم  املنابت والأ�ش�ل  من جميع 

احل��ي��اة نتيجة ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة. وق���ال الب 

اإىل اهلل يف منا�شبة  ال�����ش��الة  “ ن��رف��ع  ���ش��م��اوي 

الحتفالت بعيد امليالد املجيد باأن تك�ن الأيام 

واأن  وال��ع��امل  الأردن  على  وب��رك��ة  خ��ري  القادمة 

يبذل�ن  ال��ذي��ن  الأردن���ي���ن  جميع  اهلل  يحفظ 

ج��ه���دا ج��ب��ارة يف م���اج��ه��ة ت��داع��ي��ات ف��ريو���س 

العام  والأم���ن  العربي  اجلي�س  وخا�شة  ك���رون��ا 

والك�ادر الطبية والتمري�شية، وان تع�د احلياة 

للهدوء والطماأنينة.

بيت�شابال  ال��الت��ن  القد�س  بطريرك  َوك���ان 

بيريباتي�شتا وجه ر�شالة للم�ؤمنن مبنا�شبة عيد 

امليالد املجيد، قال فيها “رمبا �شيك�ن هذا العام 

املدنّية  القي�د  ب�شبب  العادة،  احتفاليا من  اأق��ل 

علينا  فر�شتها  التي  والق��ت�����ش��ادّي��ة  وال�شحّية 

اجلائحة، كما ه� احلال يف خمتلف اأنحاء العامل، 

لكن وم��ع ذل���ك، ل ميكن لأح���د م��ن اأن ي�شلبنا 

التعبري عن الروح احلقيقي لعيد امليالد، كعمل 

للمدينة  العا�شر  ال��ب��ط��ري��رك  وخل�س  حم��ّب��ة. 

امل��ق��د���ش��ة يف ر���ش��ال��ة ع��رب ال��ف��ي��دي��� اإىل ال��ق���ل: 

التعبري  ه�  امليالد  لعيد  احلقيقي  املعنى  “اإّن 
عن املحبة، واّن اهلل م�ج�د معنا، ويتّم التعبري 

ل��ذا، فاإن  اأفعال حمّبة،  عن ح�ش�ره من خالل 

اأن  �شخ�س  ك��ل  ت�شجيع  ه��ي  و���ش��الت��ي  اأمنيتي 

يحتفل هذا العام بعيد امليالد بهذا الأ�شل�ب، وان 

يك�ن يقًظا، وقادرا على روؤية الأم�ر وفق منظ�ر 

اهلل، رغم الظروف املحيطة.

االنباط-اربد

 ا�����ش����درت حم��ك��م��ة ا���ش��ت��ئ��ن��اف ارب�����د يف 

رئي�س  برئا�شة  ام�س  عقدتها  التي  جل�شتها 

وع�ش�ية  غنيم  ع�����ش��ام  ال��ق��ا���ش��ي  املحكمة 

الر�شدان  وم��روان  الزعبي  جنيب  الق�شاة 

طلبات  برد  قطعيا  ق��رارا  دية  اب�  وعبداهلل 

عن  الفائزين  الن�اب  نيابة  ب�شحة  الطعن 

دائرتي اربد الوىل والثانية.

نيابتهم  ب�����ش��ح��ة  امل��ط��ع���ن  وك��ي��ل  وق����ال 

امل�����ح�����ام�����ي ف������را�������س ح�����م�����ادي�����ن ل�����ك����ال����ة 

النباءالردنية –برا- ان املحكمة وا�شلت 

م�شتمرة  جل�شات  يف  الطع�ن  بهذه  النظر 

الثامن  يف  الطع�ن  تقدمي  منذ  ومت�ا�شلة 

وال���ع�������ش���ري���ن م����ن ���ش��ه��ر ت�������ش���ري���ن ال���ث���اين 

الي�م برد  املا�شي و�ش�ل لقرارها القطعي 

الطع�ن .

كافة  جلبت  املحكمة  ان  ح��م��ادي��ن  وب��ن 

حما�شر الفرز والقراع وتفح�شتها بدقة 

تامة قبل ا�شدار قرارها برد هذه الطع�ن 

حيث تبن لها ان هذه املحا�شر والجراءات 

النيابية  النتخابات  قان�ن  م�افقة لحكام 

ان��ه ل  2016 وه��� ما اعتربته  6 ل�شنة  رق��م 

على  انعك�س  ما  فيها  عيبا  او  جرحا  ي�شكل 

نيابة  �شحة  وتاكيد  الطع�ن  ب��رد  ق��راره��ا 

املطع�ن �شدهم.

ارج��ات  املحكمة  ان  اىل  حمادين  وا���ش��ار 

وكالء  من  املقدمة  الطعن  طلبات  يف  البت 

الفائزين  ال��ن���اب  نيابة  ب�شحة  الطاعنن 

جلل�شة  والرابعة  الثالثة  ارب��د  دائرتي  عن 

ت��ع��ق��ده��ا ي����م الث���ن���ن ال���ق���ادم وه���ي ك��ان��ت 

ا���ش��ت��م��ع��ت ال���ي����م اىل امل���راف���ع���ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

ل�كالء الطاعنن واملطع�ن �شدهم.

كما قررت املحكمة بقرار قطعي اخر رد 

نيابة  �شحة  �شد  املقدمة  الطع�ن  طلبات 

وبدو  املفرق  دائرتي  عن  الفائزين  الن�اب 

املحا�شر  على  الك�شف  اج��راء  بعد  ال�شمال 

واج�����راء اخل����ربة ع��ل��ى ع���دد م���ن ���ش��ن��ادي��ق 

دائرة املفرق والتاكد من مطابقتها للنتائج 

.2016 وات�شاقها مع قان�ن النتخاب لعام 

االنباط- عمان

ام�س  الردن��ي��ة  البيئة  جمعية  ع��ق��دت   

اخلمي�س، دورة تدريبية عن تعميم مفه�م 

املجتمع  �شيدات  من  لعدد  احلي�ي  التن�ع 

امل���ح���ل���ي ���ش��م��ن ال�����ش����راط����ات ال�����ش��ح��ي��ة 

وال�قائية، بدعم من مرفق البيئة العاملي 

.

واك�����د امل��ن�����ش��ق ال����ط���ن���ي مل���رف���ق ال��ب��ي��ئ��ة 

املهند�س ان�س اخل�شاونة، ان اجلمعية هي 

احلي�ي  التن�ع  مبفه�م  تعنى  جمعية  اول 

للمجتمعات  ال��ت��ن���ع  ب��اأه��م��ي��ة  وال��ت���ع��ي��ة 

يف  الطلبة  ا���ش��ت��ه��داف  خ���الل  م��ن  املحلية 

واملنت�جات  املحلي  املجتمع  وابناء  املدار�س 

امل�����ش��روع  ت�����ش��دره��ا اجل��م��ع��ي��ة �شمن  ال��ت��ي 

ولعبة  ومن�ش�رات  مل�شقات  تت�شمن  التي 

التدوير وغريها من الربامج وال�ر�س .

جم��ال  يف  ال��رائ��د  اجلمعية  دور  وث��م��ن 

ال��ت���ع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف وت��ع��زي��ز ال��ت�����ش��ارك��ي��ة 

لي�شال  امل�ؤ�ش�شات  و  اجلهات  خمتلف  مع 

واهدافها يف جمال احلفاظ على  ر�شالتها 

ك���رون��ا  ف��ريو���س  م�اجهة  وكيفية  البيئة 

واثار الفريو�س على البيئة ومك�ناتها .

معن  للجمعية  التنفيذي  املدير  وق��دم 

يركز  ال���ذي  امل�����ش��روع  ع��ن  �شرحا  ن�شايرة 

التن�ع احلي�ي يف العديد من  على اهمية 

و  وال�شحية  القت�شادية  ومنها  اجل�انب 

والقيمة اجلمالية والخالقية. البيئية 

االنباط- العقبة

الدكت�ر  الأردن��ي��ة  رئي�س اجلامعة   بحث 

عبدالكرمي الق�شاة ورئي�س جمل�س مف��شي 

القت�شادية اخلا�شة  العقبة  �شلطة منطقة 

امل��ه��ن��د���س ن���اي���ف اح���م���د ب��خ��ي��ت، الرب����ع����اء، 

ام��ك��ان��ي��ة دع����م ف����رع اجل���ام���ع���ة يف ال��ع��ق��ب��ة، 

ال��ت��ع��اون وال��ت�����ش��ارك م��ع م�ؤ�ش�شات  واأه��م��ي��ة 

املجتمع املدين ذات العالقة، خا�شة امل�شاريع 

ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، مب��ا ي��ع��زز ق��درة 

بدورها  والقيام  ر�شالتها  لإي�شال  اجلامعة 

الريادي كمحرك تنم�ي يف املجتمع املحلي 

باإقليم اجلن�ب.

واأكد املهند�س بخيت خالل اللقاء، وق�ف 

تط�ير  �شركة  التط�يري  وذراعها  ال�شلطة 

باأق�شى  ودع��م��ه  ال��ف��رع  ج��ان��ب  اإىل  العقبة 

ال�شلطة  ان  اإىل  م�شريا  املتاحة،  الإمكانيات 

التعليم  م�ؤ�ش�شات  و���ش���ل  ان  على  حتر�س 

ال���ع���ايل يف ال��ع��ق��ب��ة ل��ل��م�����ش��ت���ي��ات ال��ع��امل��ي��ة، 

وت�شبح من�شات ترب�ية اأكادميية ت�شتقطب 

ال��ط��ل��ب��ة الأردن�����ي�����ن وال����ع����رب والأج����ان����ب 

ان�شجاما مع ر�شالة م�شروع العقبة اخلا�شة 

وترجمة لروؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين 

امل��ت��ط���رة يف  امل���دن  ت��ك���ن العقبة م��ن  يف ان 

جميع املجالت.

واأ����ش���اد ال��دك��ت���ر ال��ق�����ش��اة ب��ال��دع��م ال��ذي 

ت��ط���ي��ر العقبة  ال�����ش��ل��ط��ة و���ش��رك��ة  ق��دم��ت��ه 

تعظيم  اإىل  داع���ي���ا  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  م��ن��ذ  ل��ل��ف��رع 

ه���ذا ال���دع���م م���ن خ���الل ات��ف��اق��ي��ات لإجن���از 

م�شاريع داخل احلرم اجلامعي مثل املجمع 

الهند�شة  وكلية  الطب  وكلية  ال�شتثماري 

و�شكن الطالبات، بالإ�شافة اإىل ت�شييد مبنى 

���ش��ان��ه��ا متكن  ال��ت��ي م��ن  ال��ت��م��ري�����س  لكلية 

مزيد  وا�شتقبال  نف�شه  ت�ش�يق  م��ن  ال��ف��رع 

من الطلبة وت�فري م�رد مايل جيد وثابت 

ي�شهم يف تط�ر اجلامعة.

و�����ش����دد ع���ل���ى ������ش�����رورة ال��ت�����ش��ب��ي��ك ب��ن 

اجل��ام��ع��ة وك��اف��ة اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة كي 

ت���ك����ن امل��ن��اف��ع م��ت��ب��ادل��ة، وال����ش���ت���ف���ادة من 

قدرات اجلامعة يف تاأهيل وتدريب الكفاءات 

الب�شرية للم�ظفن واأبناء حمافظة العقبة 

من خالل الكليات العلمية اأو مركز التدريب 

املجتمع  وخدمة  وال��درا���ش��ات  وال�شت�شارات 

ال�شياحية  امل��ه��ن  جم���ال  يف  خ��ا���ش��ة  امل��ح��ل��ي 

العمل  ���ش���ق  ح��اج��ة  �شتلبي  ال��ت��ي  وال��ل��غ��ات 

الردين من املهن وال�ظائف املختلفة .

بالعقبة  رئي�س فرع اجلامعة  قال  ب��دوره 

الدكت�ر ريا�س املنا�شره ان اجلامعة ت�شعى 

اىل ال��ت��م��ي��ز وو����ش���ع ا���ش��م��ه��ا ع��ل��ى خ��ارط��ة 

اىل  م�����ش��ريا  واخل������ارج  الردن  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 

بع�س  تدري�س  يف  النظر  ب��اإع��ادة  ب��دات  انها 

اخرى  والت��شع يف تخ�ش�شات  التخ�ش�شات 

واخر  والتدريب  لال�شت�شارات  مركزا  وفتح 

للغات والرتقاء باخلدمات والتقدم باملجال 

البحثي وعمل �شراكات حقيقية مع خمتلف 

امل�ؤ�ش�شات وان�شاء امل�شاريع ال�شتثمارية التي 

تع�د على اجلامعة بالنفع .

وع��ل��ى ه��ام�����س ال��ل��ق��اء مت اف��ت��ت��اح القاعة 

اأحد  وه���   )  Job-Jo  ( مل�شروع  التدريبية 

م�����ش��اري��ع الحت����اد الأوروب������ي )اي��را���ش��م������س 

الأردن��ي��ة  ب��ه اجلامعة  ت��دخ��ل  وال���ذي  بل�س( 

ف����رع ال��ع��ق��ب��ة ك�����ش��ري��ك م���ع جم��م���ع��ة من 

اجلامعات الأردنية والدولية ) جامعة م�ؤتة، 

جامعة احل�شن بن طالل، جامعة الطفيلة 

ال��ت��ق��ن��ي��ة، ج��ام��ع��ة ال��ع��ل���م وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

و  العقبة(  فرع  الأردنية  واجلامعة  الأردنية 

املانيا  التطبيقية يف  للعل�م  )جامعة ليبزغ 

وج��ام��ع��ة ق���رب����س وج��ام��ع��ة ا����ش���اللري���ا يف 

الربتغال(.

وع�ش�  امل�شروع  ارتباط  �شابط  وبح�شب 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س يف اجل���ام���ع���ة جم��دول��ن 

متكن  اإىل  يهدف  امل�����ش��روع  ف��اإن  �شبيحات، 

ل�ش�ق  وتاأهيلهم  اجلامعات  طلبة  وت��دري��ب 

ي�����ش��اع��د يف احل���د م���ن م�شكلتي  م���ا  ال��ع��م��ل 

والأق��ل  النائية  املناطق  يف  والفقر  البطالة 

حظاً يف الأردن وحتديدا جن�ب الأردن.

واف���ت���ت���ح ال���ق�������ش���اة ح�������ش���ان���ة الأط����ف����ال 

اجل����دي����دة يف ال���ف���رع وال���ت���ي مت جت��ه��ي��زه��ا 

الأ�شرة  ل�ش�ؤون  ال�طني  املجل�س  من  بدعم 

ا�شتعداد اجلامعة لت�ظيف خرباتها  م�ؤكدا 

وطاقاتها الأكادميية الرب�ية والجتماعية 

ال�طني  املجل�س  م��ع  للتعاون  والإع��الم��ي��ة 

الدرا�شات  اإع��داد  خالل  من  الأ�شرة  ل�ش�ؤون 

وال���ربام���ج امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم���ال الأ����ش���رة 

والق�شايا املجتمعية .

ال�طني  للمجل�س  العام  الأمن  وبح�شب 

ل�����ش���ؤون الأ����ش���رة ال��دك��ت���ر حم��م��د ف��خ��ري 

وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجل�س  ف���ان  م��ق��دادي 

العمل نفذ ان�شاء 76 ح�شانة م�ؤ�ش�شية على 

اجلامعة  ح�شانة  ومنها  اململكة،  م�شت�ى 

الأردنية فرع العقبة ب�شعة 35 طفال، وبكلفة 

ي��ل��ت��زم  ،ح���ي���ث  دي���ن���ار  ال����ف   22 اإىل  و���ش��ل��ت 

مل���دة ع��ام  6 ع��ام��الت  ب��دف��ع روات����ب  املجل�س 

بكلفة 23 الف دينار.

االنباط-عمان

اخلمي�س،  ام�����س  ع��م��ان،  ب�ر�شة  اغلقت 

بتداول 3ر8 ملي�ن �شهم، م�زعة على 2260 

 8.6 بلغت  اإجمالية  تداولت  بقيمة  �شفقة، 

ملي�ن دينار.

النقطة  اىل  ال��ب���ر���ش��ة  م���ؤ���ش��ر  وارت��ف��ع 

1632، بن�شبة 0.64 باملئة مقارنة مع اإغالق 

ال�شابقة. اجلل�شة 

لل�شركات  الإغالق  اأ�شعار  مقارنة  ولدى 

���ش��رك��ة   24 اأن  ت��ب��ن  اأ���ش��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�شهمها،  اأ�شعار  يف  انخفا�شا  اأظهرت 

وا�شتقرت  �شركة،   38 اأ�شهم  اأ�شعار  ارتفعت 

اأ�شعار اأ�شهم 29 �شركة اخرى.
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االنباط-وكاالت

مدعوماً ب�سيا�سات مالية ونقدية متزنة، 

ميزانية  ُتظهرها  التي  الأرق���ام  واق��ع  وم��ن 

اإيجابية  توقعات  تلف  التقديرية،  اململكة 

القت�ساد ال�سعودي يف عام 2021، وذلك بعد 

اأن خالف توقعات املوؤ�س�سات الدولية يف عام 

لتداعيات  الت�سدي  يف  ن�سبياً  وجن��ح   2020

ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ال�����س��دي��دة ب��الع��ت��م��اد على 

مبادرات حكومية وبرامج حمائية متعددة.

ت���ت���وق���ع ف��ي��ه  ال������ذي ك���ان���ت  ال����وق����ت  ويف 

موؤ�س�سات دولية مثل �سندوق النقد الدويل 

بن�سبة  ان��ك��م��ا���س��اً  ال���دويل  ال��ت��م��وي��ل  وم��ع��ه��د 

ع��ام  خ���ال  ب��امل��ئ��ة   5.4 اإىل  ب��امل��ئ��ة   5.2 م���ن 

اإىل  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��ق��دي��رات  ت�����س��ر   ،2020

متكن القت�ساد ال�سعودي من خمالفة تلك 

ت�سمنت  حكومية  برامج  بف�سل  التوقعات 

عدة  )منها  لاقت�ساد  حتفيزية  م��ب��ادرات 

اإع�����ف�����اءات وت���اأج���ي���ات يف ����س���داد ال���ر����س���وم 

وال�سرائب من اأجل دعم القطاع اخلا�ص(.

وفق  اأن��ه��ا،  ال�سعودية  احل��ك��وم��ة  وذك���رت 

ن�سبته  انكما�سا  تتوقع  الأولية،  التقديرات 

اإىل  ليعود  اجل���اري،  ال��ع��ام  خ��ال  باملئة   3.7

النمو يف العام املقبل 2021 بن�سبة 3.2 باملئة.

اإىل  ب��الأ���س��ا���ص  الن��ك��م��ا���ص  وي��رج��ع �سبب 

انخفا�ص  وكذلك  كورونا،  جائحة  تداعيات 

ت�سكل  الذي  الوقت  يف  وذلك  النفط،  اأ�سعار 

ميزانية  يف  النفطية  غ��ر  الإي������رادات  ف��ي��ه 

غر  ن�سبة  وه��ي  باملئة،   45 م��ن  اأك��ر   2021

النفط،  اأ�سعار  تقلبات  عن  بعيداً  م�سبوقة، 

.2030 وات�ساقاً مع روؤية اململكة 

وح���ق���ق الق��ت�����س��اد ال�����س��ع��ودي م�����س��ت��وى 

خال  النفطية  غ��ر  الإي����رادات  يف  قيا�سياً 

عام 2020 بعد اأن بلغت نحو 358 مليار ريال، 

اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   46.5 ن�سبة  ي��ع��ادل  مب��ا 

مقابل  ري��ال(،  مليار   770( الدولة  اإي���رادات 

اإي��رادات نفطية، مبا يعادل  412 مليار ريال 

53.5 باملئة من اإجمايل اإيرادات الدولة.

التوقعات خمالفة 

 2020 ع��ام  ال�����س��ع��ودي يف  الق��ت�����س��اد  اأداء 

انت�سار فرو�ص كورونا وتداعياته  ذروة  ويف 

ال�����س��دي��دة »ج���اء خم��ال��ف��اً ل��ل��ت��وق��ع��ات«، وه��و 

م��ا ي��وؤك��ده امل��ح��ل��ل الق��ت�����س��ادي ال�����س��ع��ودي، 

يعود  ذلك  اإن  قال  والذي  الع�ساف،  �سليمان 

تزامناً  ال�سعودية  احل��ك��وم��ة  اإج����راءات  اإىل 

التي  ك��ورون��ا، وه��ي الإج����راءات  م��ع جائحة 

ح�����س��ن��ت الق���ت�������س���اد ال�������س���ع���ودي، وج��ع��ل��ت��ه 

يخالف التوقعات، ومن بينها �سخ قرابة ال� 

�سيما  ل  القت�ساد،  لدعم  ري��ال  مليار   100

القطاع اخلا�ص والقطاع ال�سحي.

واأف������اد امل��ح��ل��ل الق��ت�����س��ادي ال�����س��ع��ودي، 

عربية«،  ن��ي��وز  »�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريحات  يف 

ب���اأن »الق��ت�����س��اد ال�����س��ع��ودي ���س��ه��د ان��ك��م��ا���س��اً 

ب��امل��ئ��ة،   3.7 ن�����س��ب��ت��ه  ب��ل��غ��ت   2020 ال���ع���ام  يف 

كان  فقد  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق  وبح�سب 

اأن��ه  اأق��ل م��ن امل��ت��وق��ع، ذل��ك  ذل��ك النكما�ص 

ومن  باملئة.   4.6 بن�سبة  انكما�ساً  يتوقع  كان 

ن�سبة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  املقبل  ال��ع��ام  امل��ت��وق��ع 

منذ  اأم��ر مل يحدث  وه��و  باملئة،   3.2 ب�  منو 

�سنوات، وهذا �سيء اإيجابي للغاية«.

وحت�����دث الق���ت�������س���ادي ال�������س���ع���ودي، ع��ن 

ان���خ���ف���ا����ص اأ����س���ع���ار ال���ن���ف���ط ب�����س��ك��ل ك��ب��ر، 

اأنه لأول مرة منذ عقود ت�سكل  م�سدداً على 

من  الن�سبة  ه���ذه  النفطية  غ��ر  امل��داخ��ي��ل 

اإجمايل الإيرادات )الإيرادات غر النفطية 

يف العام 2020 بلغت 46.5 باملئة من اإجمايل 

ب�سكل  بارتفاعها  توقعات  و�سط  الإي��رادات(، 

اأكرب لحقاً.

املتوقع  من  امليزانية  عجز  اأن  اإىل  ولفت 

اأق���ل م��ن ن�سف ه��ذا ال��ع��ام خ��ال  اأن ي��ك��ون 

اأن هناك حت�سناً  العام اجلديد، م�سدداً على 

كبراً  وانخفا�ساً  الدولة  اإي��رادات  يف  كبراً 

يف ال��ع��ج��ز يف ال�����س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة، ف��ف��ي ال��ع��ام 

ري��ال،  مليار   298 ي��ق��ارب  العجز  ك��ان   2020

والعام املقبل يتوقع اأن يكون 141 مليار، ويف 

 2023 ويف  ري���ال،  مليار   91 اإىل  ي�سل   2022

ي�سل اإىل 13 مليار ريال«.

وم���ن امل��ت��وق��ع يف ال��وق��ت ذات����ه  ا���س��ت��م��رار 

30 ب��امل��ئ��ة من  احل��ك��وم��ة يف ���س��خ اأك���ر م��ن 

وال�سحة  التعليم  قطاعي  ل��دع��م  امليزانية 

اإىل  ذات��ه  ال�سياق  يف  لف��ت��اً  عادتها،  ه��ي  كما 

الدولة  اإي��رادات  يف  كبراً  حت�سناً  »هناك  اأن 

املقبل«. العام 

اخلا�ص،  بالقطاع  كبراً  منواً  توقع  كما 

واأن  واملتو�سطة،  ال�سغرة  املن�ساآت  �سيما  ل 

يكون عام 2021 بداية النطاقة من الربع 

بداية  يف  ظ��اه��راً  ي��ك��ون  والتح�سن  ال��ث��ال��ث، 

.2022

اتبعتها  التي  والنقدية  املالية  ال�سيا�سات 

احلكومة ال�سعودية كانت ناجعة يف الت�سدي 

القت�سادية.  الناحية  من  الأزم��ة  لتداعيات 

بني  ال��ت��وازن  حتقيق  على  احلكومة  وعملت 

على  �سمان احلفاظ  وكذا  الإنفاق  متطلبات 

ال�ستقرار وال�ستدامة املالية يف ظل تقلبات 

اأ�سعار النفط. الأ�سواق العاملية، وتراجع 

الإيرادات غري النفطية

ال�سعودي،  القت�سادي  اخلبر  ويتحدث 

القت�ساد  اأداء  توقعات  عن  الرقيب،  ح�سني 

2021 م��ن واق���ع الأرق���ام  ال�����س��ع��ودي يف ع���ام 

متوقعاً  التقديرية،  امل��وازن��ة  ُتظهرها  التي 

 2021 ع��ام  ال�����س��ع��ودي يف  الق��ت�����س��اد  حتقيق 

منوا اإيجابيا، معزياً ذلك اإىل العتماد على 

الإيرادات غر النفطية.

لا�ست�سارات،  زاد  م��رك��ز  م��دي��ر  وي�����س��ر 

يف ت�����س��ري��ح��ات خ��ا���س��ة مل��وق��ع »���س��ك��اي نيوز 

 2021 لعام  اململكة  ميزانية  اأن  اإىل  عربية«، 

اأن حت��ق��ق من����واً ج��ي��داً يف ظل  م��ن امل��ت��وق��ع 

التي  النفطية  الإيرادات غر  العتماد على 

 ،2030 ت��ع��ت��رب م��ن ب��ني اأه����م اأه�����داف روؤي����ة 

يف  النفطية  غ��ر  الإي���رادات  اأن  اإىل  م�سراً 

اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   46.5 ب��ل��غ��ت   2020 ع���ام 

ي�سهم  الإي��رادات، وهو ما عّده تطوراً لفتاً 

الإي���رادات  بتقلب  اخلا�سة  املعاناة  اإن��ه��اء  يف 

ب�سكل عام. النفطية 

وحت�������دث ع�����ن ن�������س���ب���ة ال���ع���ج���ز امل���ت���وق���ع 

 4.9 )بن�سبة  ري��ال  مليار   141 اإىل  تراجعها 

ف�سًا  الإجمايل(،  املحلي  الناجت  من  باملئة 

الت�سخم  مل��ع��دلت  م��ت��ت��ال��ي��ة  ت��راج��ع��ات  ع��ن 

ن��وف��م��رب  ���س��ه��ر  ب��امل��ئ��ة يف   5.8 ب��ل��غ��ت  )ال���ت���ي 

اإىل  لت�سل  املقبلة،  الأع���وام  خ��ال  املا�سي( 

باملئة يف   2 اإىل  ثم   2021 العام  باملئة يف   2.9

املالية  وزارة  لتوقعات  طبقاً  و2023   2022

ال�سعودية.

ال�سعودي  الق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ر  وي��ت��وق��ع 

جائحة  ت��داع��ي��ات  جت��اوز  م��ن  اململكة  متكن 

كورونا والو�سول اإىل امل�ستهدفات املقدرة يف 

على  م�سدداً  التقديرية،   2021 عام  ميزانية 

ب�سكل  ت��ت��ا���س��ى  ق��د  اجل��ائ��ح��ة  ت���اأث���رات  اأن 

ك��ام��ل ع��ن الق��ت�����س��اد ال�����س��ع��ودي ب��داي��ة من 

الن�سف الثاين من العام اجلديد، يف الوقت 

ال��ع��امل��ي  اأن الق��ت�����س��اد  اإىل  ل��ف��ت ف��ي��ه  ال���ذي 

يحتاج اإىل ثاث �سنوات من اأجل التعايف.

حتدث  التقديرية،  امليزانية  واق��ع  وم��ن 

وال��ذي  خ��ا���ص،  ب�سكل  ال�سناعة  ق��ط��اع  ع��ن 

ب��رام��ج  ع���دة  امل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة  ل��ه  خ�س�ست 

ال�سناعات  تعزيز  يف  للم�ساهمة  حتفيزية 

امل��ح��ل��ي��ة يف م��ن��اف�����س��ة امل��ن��ت��ج��ات امل�����س��ت��وردة، 

ري���ال  م���ل���ي���ار   15 ت��خ�����س��ي�����ص  اإىل  م�������س���راً 

للتحول يف قطاع التعدين.

اقت�صادي �صمود 

ور�سد تقرير �سادر عن موؤ�س�سة جدوى 

ل��ا���س��ت��ث��م��ار، الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، ت��وق��ع��ات 

بتح�سن تدريجي لاقت�ساد ال�سعودي، على 

اأن يكون التعايف اأكر قوة يف الن�سف الثاين 

م��ن ال��ع��ام اجل���دي���د، م��دع��وم��اً ب��ال��ت��ط��ورات 

الأخ����������رة امل���رت���ب���ط���ة ب���ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، 

وتوقعات طرح كميات كبرة من اللقاح �سد 

الفرو�ص.

ك��م��ا اع���ت���ربت »اجل����زي����رة ك���اب���ي���ت���ال« يف 

ال�سعودي  القت�ساد  اأن  لها  حديث  تقرير 

جائحة  ب�سبب  ُم�ساعفة  اآث���اراً  واج��ه  ال��ذي 

ان��خ��ف��ا���ص  ب��ال��ن��ظ��ر اإىل ت��داع��ي��ات  ك���ورون���ا 

اأ����س���ع���ار ال���ن���ف���ط، اأظ����ه����ر ق������درة ع���ال���ي���ة يف 

م���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات، وذل�����ك ب��ال���س��ت��ن��اد 

على  عملت  ال��ت��ي  احلكومية  امل��ب��ادرات  اإىل 

مبادرات  بينها  من  اجلائحة،  اآث��ار  تخفيف 

دع���م م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ص 

زي��ادة  ق���رار  وك���ذا  الأزم����ة،  م��ن  املت�سررين 

اإىل  باملئة   5 )م��ن  امل�سافة  القيمة  �سريبة 

وخف�ص  اجل��م��رك��ي��ة  وال��ر���س��وم  ب��امل��ئ��ة(   15

عوامل  اأب���رز  ك��اأح��د  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة،  النفقات 

دعم القت�ساد مبواجهة الأزمة.

 2021 للعام  ال�سعودية  امليزانية  اأن  يذكر 

�سعودي،  ريال  مليار   990 اإىل  قيمتها  ت�سل 

ري��ال،  مليار   849 ب�  فيها  الإي���رادات  وتقدر 

141 م��ل��ي��ار ري������ال، وذل�����ك م��ق��ارن��ة  ب��ع��ج��ز 

ونفقات  ري��ال  مليار   833 اإي��رادات  باإجمايل 

فيما   .2020 ميزانية  يف  ري��ال  مليار   1020

ت��راج��ع  اإىل  امل��ال��ي��ة  وزارة  ت��وق��ع��ات  اأ����س���ارت 

اإىل  العام  الفعلية خال  الإيرادات  اإجمايل 

770 مليار ريال، مع زيادة الإنفاق اإىل 1068 

مليار ريال.

 توقعات »إيجابية« لالقتصاد السعودي في 2021

 الكرملين: العقوبات األميركية قد 
تعرقل مشروع خط الغاز نورد ستريم 2

 وصفها بـ »العار«.. ترامب يرفض خطة 
الكونغرس إلنعاش االقتصاد

 لمحاربة الدولرة..المركزي التركي يرفع 
الفائدة إلى %17

 رئيسة المفوضية األوروبية: اتفاق 
بريطانيا »عادل ومتوازن وسديد«

موانئ دبي العالمية تستثمر 1.12 مليار 
دوالر إلنشاء ميناء بالسنغال

االنباط-وكاالت

ق�����ال، ال�����س��ك��رت��ر ال�����س��ح��ايف ل��ل��رئ��ي�����ص 

لل�سحافيني  بي�سكوف،  دمي��ري  الرو�سي، 

ال��ع��ق��وب��ات الأم��رك��ي��ة  اإن  ي����وم اخل��م��ي�����ص 

اأنابيب  واملزمعة �سد م�سروع خط  احلالية 

تنفيذ  ج��ع��ل  اإىل  ت��ه��دف   2 ���س��رمي  ن����ورد 

امل�سروع �سعبا قدر الإمكان.

واأ����س���اف اأن رو���س��ي��ا ق����ادرة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام 

مهتمتان  واأوروب�����ا  رو���س��ي��ا  اأن  ب��ي��د  ب��ذل��ك، 

ل�سمان  للغاية  ���س��روري  م�����س��روع  بتنفيذ 

الأنباء  وكالة  ذكرته  ملا  وفقاً  الطاقة،  اأمن 

»العربية. عليه  واطلعت  »تا�ص«،  الرو�سية 

نت«.

رفيعة  م�سادر  قالت  الأرب��ع��اء،  ي��وم  ويف 

امل�ستوى يف اإدارة الرئي�ص دونالد ترمب، اإن 

حزمة  لفر�ص  تخطط  الأم��رك��ي��ة  الإدارة 

ج��دي��دة م��ن ال��ع��ق��وب��ات على م�����س��روع ن��ورد 

�سرمي 2.

ك���ان  اإذا  م����ا  ح�����ول  ������س�����وؤال  ع���ل���ى  وردا 

اآل���ي���ات حقيقية  الأم���رك���ي  اجل��ان��ب  ل���دى 

بي�سكوف:  ق��ال  امل�����س��روع،  وق��ف  ق���ادرة على 

الأمركيون  قبلها  التي  القيود  »بالطبع، 

ب��ال��ف��ع��ل، وال���ت���ي خ��ط��ط��وا ل��ه��ا يف م�����س��روع 

امل��ي��زان��ي��ة ال��دف��اع��ي��ة، ت��ه��دف ب��ال��ط��ب��ع اإىل 

وهو  الإم��ك��ان،  ق��در  امل�����س��روع  تنفيذ  تعقيد 

يتعلق  فيما  ب�سدة،  اأوروب��ا  حتتاجه  م�سروع 

باأمن الطاقة الأوروبي«.

اأن يعقد  وقال بي�سكوف »بالطبع، ميكن 

هذا ]تنفيذ امل�سروع ، ولكن يف الوقت نف�سه، 

���س��رك��اوؤن��ا الأوروب�����ي�����ون، ون��ح��ن م��ه��ت��م��ون 

منه  النتهاء  يتم  بحيث  امل�����س��روع،  بتنفيذ 

وم���وردي  الأوروب���ي���ني  امل�ستهلكني  ل�سالح 

الغاز الرو�ص«.

االنباط-وكاالت

رف�������ص ال���رئ���ي�������ص الأم�����رك�����ي دون���ال���د 

التحفيز  حزمة  ال��ث��اث��اء،  م�ساء  ت��رام��ب، 

900 مليار دولر،  القت�سادي البالغة نحو 

اإياها  وا�سفا  الكونغر�ص،  اعتمدها  التي 

مبلغ  زي��ادة  اإىل  ودع��ا خ�سو�سا  ب���«ال��ع��ار«، 

للعائات. املخ�س�سة  ال�سيكات 

وق����ال ت���رام���ب يف ف��ي��دي��و ع���رب ت��وي��ر: 

ت��ع��دي��ل م�����س��روع  اإىل  ال��ك��ون��غ��ر���ص  »اأدع������و 

دولر   600 م��ب��ل��غ  وزي������ادة  ه����ذا،  ال���ق���ان���ون 

اإىل  ال�سخرية  ع��ل��ى  يبعث  ب�سكل  القليل 

اإ�سارة  يف  للزوجني«،  دولر   4000 اأو   2000

اإىل الأموال املخ�س�سة للعائات.

واأ����س���اف: »ك��م��ا اأدع����و ال��ك��ون��غ��ر���ص اإىل 

ال�سرورية  غ��ر  العنا�سر  م��ن  التخل�ص 

واملُكِلفة يف م�سروع القانون هذا«.

وك�������ان امل�������س���رع���ون الأم�����رك�����ي�����ون ق��د 

الأ�سر  لدعم  خطة  على  الثنني،  �سدقوا، 

وال�����س��رك��ات امل��ت�����س��ررة م��ن ت��داع��ي��ات اأزم��ة 

دولر  مليار   900 قيمتها  كوفيد-19،  وباء 

واع��ُت��ربت ���س��روري��ة ج���داً لإع����ادة حتريك 

هذه  لكّن  ال��ع��امل،  يف  اقت�ساد  اأك��رب  عجلة 

التنفيذ  حيز  تدخل  اأن  ميكنها  ل  اخلطة 

بدون توقيع الرئي�ص.

ركود  العامل يف  اقت�ساد يف  اأك��رب  ودخ��ل 

اق��ت�����س��ادي ع��م��ي��ق يف ال��رب��ي��ع، ه��و الأ���س��واأ 

القرن  ثاثينات  يف  امل�سّجل  ال��رك��ود  منذ 

لحتواء  الأن�سطة  توقف  ب�سبب  املا�سي، 

ال����وب����اء ال������ذي ت�����س��ب��ب ب���ب���ط���ال���ة وا���س��ع��ة 

النطاق.

اخل��ري��ف،  يف  تف�سيه  ال��وب��اء  وا���س��ت��اأن��ف 

مت�سبباً بوقف التوظيف والن�ساط اللذين 

بداآ يف ال�سيف.

االنباط-وكاالت

رف����ع ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ال���رك���ي اأ���س��ع��ار 

اأ�سا�ص  نقطة   200 بلغ  كبر  ب�سكل  الفائدة 

عما  ال�سيء  بع�ص  يزيد  ما  وه��و   ،%17 اإىل 

جماح  لكبح  م�سعى  يف  وذل��ك  متوقعا،  ك��ان 

ت�����س��خ��م ت�����دور ق��ي��م��ه يف خ���ان���ة ال��ع�����س��رات 

وذلك  ال��دول��رة،  على  م�سبوق  غر  واإق��ب��ال 

نا�سي  املحافظ اجلديد  ي�سعى فيه  يف وقت 

اإقبال لتعزيز الثقة يف �سيا�سة البنك.

م�ستوياتها  اأع��ل��ى  اإىل  ال��ل��رة  ارت��ف��ع��ت 

وقال  ذل��ك،  خلفية  على  �سهر  من  اأك��ر  يف 

اآخ���ر  اإق���ب���ال جن���ح يف اخ��ت��ب��ار  اإن  حم��ل��ل��ون 

متحررة  نقدية  �سيا�سة  و�سع  على  لقدرته 

من ال�سغوط ال�سيا�سية بعد �سهرين فقط 

من توليه املن�سب.

)ريبو(  ال�سراء  اإع��ادة  �سعر  البنك  ورفع 

ع��زم��ه  وج�������دد   %15 م����ن  اأ�����س����ب����وع  لأج�������ل 

من  م�سددة  �سيا�سة  على  »ب��ح��زم«  احلفاظ 

ال�سهر  و�سل  ال��ذي  الت�سخم،  خف�ص  اأج��ل 

م�����س��ت��دام،  ب�����س��ك��ل  ب��امل��ئ��ة،   14 اإىل  امل��ا���س��ي 

عن  كثرا  ارتفاعه  من  �سنوات  بعد  وذل��ك 

له. امل�ستهدف 

و�سعدت اللرة مبا ي�سل اإىل 1% مقابل 

 7.5875 م�ستوى  وبلغت  الأمركي  الدولر 

1121 بتوقيت غرينت�ص. بحلول ال�ساعة 

االنباط-وكاالت

ق���ال���ت رئ��ي�����س��ة امل���ف���و����س���ي���ة الأوروب�����ي�����ة 

التجارة  اتفاق  اإن  دي��ر لي��ن  ف��ون  اأور���س��ول 

الأوروبي  والحتاد  بريطانيا  اأبرمته  الذي 

و�سديد«  وم��ت��وازن  »ع���ادل  اخلمي�ص  ال��ي��وم 

وي�ستحق املحاربة من اأجله.

واأ�سافت يف موؤمتر �سحفي »كان طريقا 

ط���وي���ًا وم���ل���ت���وي���اً. ل��ك��ن ج��ه��ودن��ا اأث���م���رت 

ات��ف��اق��ا ج���ي���داً. اإن���ه ات��ف��اق ع���ادل وم��ت��وازن 

وه���و ال��ت��ح��رك ال�����س��دي��د واحل�����س��ي��ف لكا 

الطرفني«.

ج��داً.  �سعبة  املفاو�سات  »كانت  وتابعت 

امل��ح��ك للكثر ج���دا من  ك���ان ع��ل��ى  ال��ك��ث��ر 

النا�ص، لذا كان اتفاقا تعني علينا بالتاأكيد 

املحاربة من اأجله«.

وق��ال��ت »اأع��ت��ق��د اأي�����س��ا اأن ه���ذا الت��ف��اق 

ي�سب يف م�سلحة اململكة املتحدة. �سر�سي 

�سديق  م��ع  ج��دي��دة  ل��ب��داي��ة  متينة  اأ���س�����س��ا 

ق����دمي. وه���و ي�����س��م��ح ل��ن��ا اأخ����را ب����اأن ن�سع 

واأن  ظ��ه��ورن��ا،  وراء  ال��ربي��ط��اين  اخل�����روج 

اأوروبا م�سرتها«. توا�سل 

االنباط-وكاالت

وّق��ع��ت »م��وان��ئ دب��ي ال��ع��امل��ي��ة«، ات��ف��اق��ي��ة مع 

اإن�ساء ميناء بحري  اأجل  ال�سنغال، من  حكومة 

يف املياه العميقة مبنطقة »ندايان«.

 837 و�ست�ستثمر »موانئ دبي العاملية-داكار« 

مليون دولر يف املرحلة الأوىل من امل�سروع، ويف 

)باإجمايل  دولر  مليون   290 الثانية  املرحلة 

1.127 مليار دولر، تعادل 4.14 مليار درهم(.

تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اجلديد  امليناء  و�سيعّزز 

لغرب  وب��واب��ة  رئ��ي�����ص  لوج�ستي  ك��م��رك��ز  داك���ار 

و�سيدعم حتقيق خطط  اإفريقيا،  و�سمال غرب 

التي  لل�سنغال  الطموحة  القت�سادية  التنمية 

وهي  ���س��ال،  ماكي  ال�سنغايل،  الرئي�ص  اأطلقها 

ال�ساعدة«. ال�سنغال  »خطة 

»العربية«:  ل�   STCال�سعودية �سركات�سوق   

ط��ل��ب��ات م���ن ����س���رك���ات اأج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ب�����س��وق 

ال�سعودية  التكنولوجيا 

العاملية«  دب��ي  »م��وان��ئ  امتياز  عقد  وي�سمل 

اخل��ا���ص مب��ي��ن��اء داك����ار خ��ط��ًة لإن�����س��اء حمطة 

احلاويات  حمطة  جانب  اإىل  ج��دي��دة،  ح��اوي��ات 

بعد  ول��ك��ن  داك���ار.  ميناء  يف  القائمة  الرئي�سة 

ج��ري��ت ب��ني ال��رئ��ي�����ص، ماكي 
ُ
امل�����س��اورات ال��ت��ي اأ

�سال، ورئي�ص جمل�ص الإدارة الرئي�ص التنفيذي 

ملجموعة موانئ دبي العاملية، �سلطان اأحمد بن 

الأف�سل  م��ن  اأن��ه  اإىل  الطرفان  تو�سل  �سلّيم، 

ب��اإن�����س��اء  واأك����ر ط��م��وح��اً  اأك���رب  تنفيذ م�����س��روع 

ميناء جديد بالكامل خارج املدينة.

التي  ال��ع��امل��ي��ة-داك��ار«  دب��ي  »م��وان��ئ  و�ستقوم 

ت��اأ���س�����س��ت مب���وج���ب ال�������س���راك���ة ب���ني جم��م��وع��ة 

باإن�ساء  داك��ار«،  و«ميناء  العاملية«،  دبي  »موانئ 

م�ساحتها  تبلغ  التي  احل��اوي��ات  حمطة  واإدارة 

300 هكتار.

حم��ط��ة  اإن�������س���اء  الأوىل  امل���رح���ل���ة  وت�����س��م��ل 

ح���اوي���ات ج���دي���دة ت�����س��م ر���س��ي��ف��اً ب���ط���ول 840 

مراً، بالإ�سافة اىل قناة بحرية بطول خم�سة 

ال�سفن  ل��ت��ن��ا���س��ب  ت�����س��م��ي��م��ه��ا  مت  ك��ي��ل��وم��رات 

اأك���رب �سفن  366 م����راً، وال��ت��ع��ام��ل م��ع  ب��ط��ول 

املرحلة  اأم���ا  ال��ع��امل.  م�ستوى  ع��ل��ى  احل��اوي��ات 

 410 ب��� الر�سيف  ط��ول  زي��ادة  ف�ست�سمل  الثانية 

البحرية  القناة  عمق  زيادة  مع  اإ�سافية،  اأمتار 

400 مر. لتنا�سب ال�سفن بطول 

الأوىل  املرحلة  ت�سغيل  يتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

من امل�سروع جنباً اإىل جنب مع حمطة حاويات 

»موانئ دبي العاملية-داكار« احلالية.

يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه، ت��خ��ط��ط »م����وان����ئ دب���ي 

خا�سة  اقت�سادية  منطقة  لتاأ�سي�ص  العاملية« 

اجلاذبية  ل��زي��ادة  ن��داي��ان«  »ميناء  م��ن  بالقرب 

الأجنبية  ال�سركات  اأمام  لل�سنغال  ال�ستثمارية 

الراغبة يف ال�ستثمار يف منطقة غرب اإفريقيا.

 »إيني« تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في صحراء مصر الغربية
االنباط-وكاالت

اأعلنت �سركة »اإيني »الإيطالية املتخ�س�سة يف 

نفطي  بئر  اكت�ساف  الأربعاء،  والطاقة،  التنقيب 

جديد يف ال�سحراء الغربية يف م�سر.

ون���������س����رت ال���������س����رك����ة ب����ي����ان����ا ع����ل����ى م��وق��ع��ه��ا 

الإلكروين قالت فيه عن البئر املكت�سف حديثا 

»ام��ت��ي��از  منطقة  يف  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة  �سيزيد 

مليحة« 10 اآلف برميل نفط يوميا.

من  اجلديد  الكت�ساف  اإىل  الو�سول  وج��رى 

بعد  على  يقع  ال���ذي   ،»9 »اأر���س��ادي��ا  البئر  خ��ال 

1.5 كيلومر جنوب احلقل »اأر�ساديا«، الذي بداأ 

الإنتاج بالفعل، وت�سل طاقته الإنتاجية اإىل نحو 

5500 برميل نفط يوميا.

ال���ن���اج���ح  ال���ت���ن���ف���ي���ذ  اإن  ال���������س����رك����ة  وق�����ال�����ت 

ل�سراتيجية التنقيب يف ال�سحراء الغربية عرب 

ال�سركة  ب��ني  امل�سرك  امل�سروع  »اأغ��ي��ب��ا«،  م��ب��ادرة 

هذه  قيمة  م��ن  ي��ع��زز  امل�سرية،  ال��ب��رول  وهيئة 

املوارد ب�سورة �سريعة.

ومتلك »اإيني« من خال اإحدى اأذرعها، �سركة 

»ليوك« ح�سة يف احلقل تبلغ 38 يف املئة، ومتلك 

بينما  املئة،  12 يف  اأوي��ل  »ل��وك  اأخ��رى هي  �سركة 

تبلغ ح�سة هيئة البرول امل�سرية 50 يف املئة.

اأعلنت، ال�سيف املا�سي، ك�سفا  وكانت ال�سركة 

الإنتاج  وب��داأ احلقل يف  نفطيا ممثا يف احلقل، 

منت�سف عام 2019، وتبلغ طاقته الإجمايل حاليا 

12 األف برميل نفط يوميا.

وتعمل �سركة »اإيني« الإيطالية يف م�سر منذ 

هناك،  الرئي�سي  املنتج  اأ�سبحت  حتى   ،1954 عام 

ويبلغ اإنتاج ال�سركة احلايل من الهيدروكربونات 

هناك حواىل 320 األف برميل يوميا.

 حكومة دبي: توقعات بتعافي اقتصاد اإلمارة العام المقبل
 مع تسجيل نمو بـ %4

االنباط-وكاالت

ت��وق��ع م��رك��ز دب����ي ل��اإح�����س��اء، ان��ك��م��ا���ص 

خ��ال   %6.2 بن�سبة  الإم�����ارة  يف  الق��ت�����س��اد 

العام  خ��ال  يتعافى  اأن  على  احل���ايل،  ال��ع��ام 

املقبل، مع ت�سجيل منو بن�سبة %4 .

واأ�ساف املركز اأن القت�ساد �سجل انكما�سا 

بن�سبة 10.8% خال الن�سف الأول من العام 

احلايل، وهو ما جاء ليتوافق مع التوقعات.

بجائحة  ت�سررا  الأك��ر  القطاعات  وم��ن 

ك���ورون���ا ه���ي ال�����س��ي��اح��ة وال���ت���ج���ارة، اإ���س��اف��ة 

ال���ع���ق���اري. وك���ان���ت احل��ك��وم��ة  ال���ق���ط���اع  اإىل 

ت��ب��ل��غ قيمتها  اأط��ل��ق��ت ح��زم��ا حت��ف��ي��زي��ة  ق���د 

للتخفيف  دره��م  مليار   6.8 نحو  الإجمالية 

من تداعيات الأزمة على القت�ساد.

و  Morgan Stanley بنكا  وذك���ر 

تقرير  يف   ،Nomura Holdings
اأن ال��وق��ت ق��د ح���ان ل��ل��م��راه��ن��ة على  ���س��اب��ق، 

 200 ي�سافر  حيث  دب��ي،  يف  ال�سياحة  انتعا�ص 

عطلتي  ل��ق�����س��اء  امل��دي��ن��ة  اإىل  ���س��خ�����ص  األ����ف 

وق��ال  اجل��دي��دة؛  ال�سنة  وراأ�����ص  امل��ي��اد  عيد 

املحللون اإن اإطاق لقاحات كورونا، وحت�سني 

اإ���س��رائ��ي��ل، وان��ع��ق��اد معر�ص  ال��ع��اق��ات م��ع 

اإك�سبو 2020 يف اأكتوبر من العام املقبل: كلها 

عوامل �ستعود بالفائدة على الإمارة.

وي����وم ال��ث��اث��اء امل��ا���س��ي، ت��وق��ع م�����س��رف 

الإم����������ارات امل�����رك�����زي، من����و ال����ن����اجت امل��ح��ل��ي 

 %2.5 بن�سبة  ل��اإم��ارات  احلقيقي  الإجمايل 

2021، ومنو الناجت املحلي الإجمايل غر  يف 

النفطي 3.6% يف العام ذاته.

امل��رك��زي  البنك  ت��وق��ع  بينما  ذل��ك  وي��اأت��ي 

ب�سبب   ،%6 بن�سبة  الإمارات  اقت�ساد  انكما�ص 

وتخفي�سات  كوفيد-19  جائحة  من  ت�سرره 

النفط. اإنتاج 

على  الإم��ارات قد ح�سلت  وكانت حكومة 

الئ��ت��م��ان��ي��ة  اجل������دارة  يف   »Aa2« ت�����س��ن��ي��ف 

املنطقة  يف  الأق��وى  ال�سيادي  الت�سنيف  وهو 

لاقت�ساد  م�ستقرة  م�ستقبلية  ن��ظ��رة  م��ع 

الت�سنيف  وك��ال��ة  ق��ب��ل  م��ن  وذل���ك  ال��وط��ن��ي 

الدولية موديز.

الئتمان  وك��ال��ة  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  وجت���در 

ال���ع���امل���ي���ة »ف���ي���ت�������ص« ك���ان���ت ح������ددت اأي�������س���ا، 

عند  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال�����س��ي��ادي  الت�سنيف 

)AA-(، مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة.
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االنباط-وكاالت

ن�صرت �صحيفة �لغارديان وتقرير �أعده مارتن 

ت�صولوف ومايكل �صايف بعنو�ن دماوؤنا �أرخ�ص من 

�ملاء.. غ�صب يف �لعر�ق ب�صبب �لعفو �لذي �أ�صدره 

ردو� بغ�صب  �لعر�قيني  �إن  �لكاتب  تر�مب ويقول 

�أ���ص��دره �لرئي�ص  على ق��ر�ر �لعفو �لرئا�صي �ل��ذي 

دونالد تر�مب بحق �أربعة حر��ص �أمن من �صركة 

ب���اك ووت����ر �الأم��ن��ي��ة �ل��ذي��ن ���ُص��ج��ن��و� الرتكابهم 

�أث���ارت غ�صبا على   ،2007 ع��ام  �ل��ع��ر�ق  مذبحة يف 

�أطلق �حلر��ص  ��صتخد�م �ملرتزقة يف �حل��رب فقد 

ود��صنت هريد  و�إيفان ليربتي  �صاو  بول  �الأربعة 

ونيكوال�ص �صاتن �لذين كانو� �صمن قافلة �أمنية، 

�لنار ب�صكل ع�صو�ئي بالبنادق �الآلية وقنابل يدوية 

على ح�صد من مو�طنني غري م�صلحني يف و�صط 

بغد�د، ما �أ�صفر عن مقتل 14 �صخ�صا مدنيا بينهم 

طفل يف �لتا�صعة من �لعمر و�إ�صابة �لكثريين

وكانت عمليات �لقتل، بح�صب �لتقرير، و�حدة 

من �أ�صو�أ �الأمور يف �لغزو �الأمريكي للعر�ق، ور�أى 

�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ع��ر�ق��ي��ني �الإد�ن�������ات �ل��ت��ي تعر�ص 

لها �حل��ر����ص حينها على �أنها �أم��ر ن��ادر، حيث مت 

حما�صبة �ملو�طنني �الأمريكيني على �لفظائع �لتي 

�رتكبت يف �أعقاب ذلك. لكنهم �صرعان ما و�صفو� 

قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي �ملنتهية واليته باأنه �صفعة 

قا�صية و�إهانة

وينقل �لتقرير عن �لدكتور حيدر �لربزجني، 

�لقر�ر  �لعر�قي، تعليقه على  �لباحث و�الأكادميي 

بقوله ال يحق لرت�مب �أن يقرر نيابة عن عائات 

�ل�صحايا �لعفو عن هوؤالء �ملجرمني

حيدر  �ل��ع��ر�ق��ي  �حل��ق��وق��ي  �لنا�صط  غ���رد  كما 

�صلمان ما زلت �أتذكر �أ�صتاذي يف ق�صم علم �أمر��ص 

بالر�صا�ص  �أ�صيب  )�ل��ذي  بغد�د  �ل��دم يف جامعة 

�أن يفقد عقله  ك��اد  �مل��ذب��ح��ة(، لقد  �أث��ن��اء  وعائلته 

عندما �أفاق وعلم مبقتل طفليه وزوجته. لكن �أحد 

�أ�صباب بقائه على قيد �حلياة هو �إد�نة �لقتلة

و�أدي��ن �لقتلة عام 2015. و�أثناء �ملحاكمة، قال 

حمامو �لدفاع �إن موكليهم )مقاويل باك ووتر( 

ردو� باإطاق �لنار بعد �أن تعر�صو� لكمني من قبل 

�حلكومة  م��ن  م��ذك��رة  لكن  ع��ر�ق��ي��ني.  م�صلحني 

�الأمريكية قالت مل يكن �أي من �ل�صحايا م�صلحا، 

ومل ي�صكلو� �أي تهديد

و�أعلنت �حلكومة �لعر�قية، عقب �حلادث، عن 

حظر ف��وري على �صركة ب��اك ووت��ر بعد عمليات 

�لقتل رغم �أنها ��صتمرت يف �لعمل يف �لباد حتى 

عام 2009 وتوقفت وز�رة �خلارجية يف نهاية �ملطاف 

عن ��صتخد�م �ل�صركة لتوفري �الأمن �لدبلوما�صي

�لقادم،  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أن  �لتقرير  ويوؤكد 

قبل  م��ن  �صديدة  ل�صغوط  �صيتعر�ص  ب��اي��دن  ج��و 

�ل���ق���ر�ر. فقد قال  �ل��ع��ر�ق��ي��ني لعك�ص  �مل�����ص��وؤول��ني 

�لعر�قي م�صطفى  �ل���وزر�ء  �أح��د م�صاعدي رئي�ص 

�لكاظمي �صيكون �لعفو �أول ما �صنناق�صه معه

االنباط-وكاالت

ح�������ذر جم���ل�������ص �الإف�������ت�������اء �الأع������ل������ى يف 

ف��ل�����ص��ط��ني، م����ن ت���د�ع���ي���ات م����ا ي���ج���ري يف 

�ل���ق���د����ص �مل���ح���ت���ل���ة، م����ن �أع�����م�����ال ت���ه���وي���د، 

ت����غ����ري�ت يف وج���ه  وحم���������اوالت الإح���������د�ث 

و�جل��غ��ر�يف،  و�لتاريخي  �حل�صاري  �ملدينة 

لفر�ص �ل�صيطرة �لكاملة عليها، من خال 

ح�صاب  على  فيها  �مل�صتوطنني  ن�صبة  رف��ع 

بامل�صتوطنات،  و�إح��اط��ت��ه��ا  �لفل�صطينيني، 

ملنع �لتمدد جغر�فًيا

جل�صة  عقب  ل��ه،  ب��ي��ان  يف  �ملجل�ص  وق��ال 

ع��ق��ده��ا �مل��ج��ل�����ص، ي���وم �خل��م��ي�����ص، ب��رئ��ا���ص��ة 

�لفل�صطينية،  و�لديار  للقد�ص  �لعام  �ملفتي 

رئ���ي�������ص جم��ل�����ص �الإف����ت����اء �الأع����ل����ى حم��م��د 

�ملدرجة  �لفقهية  �مل�صائل  ملناق�صة  ح�صني، 

�الحتال  �صلطات  �إن  �أعمالها،  جدول  على 

تعتزم بناء 8300 وحدة ��صتيطانية، وتنتهج 

���ص��ي��ا���ص��ة ت��ه��ج��ري �ل��ع��ائ��ات �مل��ق��د���ص��ي��ة من 

�ملنازل  وه��دم  عليها،  لا�صتياء  منازلها، 

و�ملن�صاآت يف �صلو�ن وجبل �ملكرب و�ل�صو�حرة 

�ملقد�صة للمدينة  �ملتاخمة 

ملخططات  �لت�صدي  �صرورة  على  و�صدد 

�الح����ت����ال �ال����ص���ت���ي���ط���ان���ي���ة، �ل���ت���ي ت��ه��دف 

ل��ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى �ل����وج����ود �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف 

�ل�صيا�صي  �لو�صع  م�صتغا  �ملقد�صة،  �ملدينة 

�أن خطورة هذ�  �إىل  �لعام باملنطقة، م�صري� 

وت�صاعد  ����ص��ت��م��ر�ري��ت��ه  يف  ت��ك��م��ن  �مل�����ص��روع 

قائمة  م�صتوطنات  وج��ود  لتعزيز  وتريته، 

جديدة  ��صتعمارية  ��صتيطانية  وم�صاريع 

يف �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية، بهدف تطويق 

وخنقها،  �لفل�صطينية  �ل��ع��رب��ي��ة  �الأح���ي���اء 

�أن��ح��اء  ب��ق��ي��ة  �ل��ت��و����ص��ل بينها وب���ني  وم��ن��ع 

�لغربية �ل�صفة 

و�ع��ت��رب �مل��ج��ل�����ص �أن م��ا ي��ج��ري �ن��ت��ه��اك 

مطالبا  �لفل�صطيني،  �صعبنا  حلقوق  �صارخ 

�مل���ج���ت���م���ع �ل����ع����رب����ي و�ل����������دويل ب���ال���ت���دخ���ل 

حكومة  ع��ل��ى  لل�صغط  و�ل��ع��اج��ل  �ل���ف���وري 

�الحتال لوقف هذ� �جلنون �ال�صتيطاين، 

�ل������ذي ي��ق�����ص��ي وب�������ص���ك���ل ك����ام����ل ع���ل���ى �أي 

�ل��ع��ادل  �ل�����ص��ام  لتحقيق  حقيقية  ف��ر���ص��ة 

�لدولة  و�إقامة  �الحتال،  الإنهاء  و�ل�صامل 

�لقد�ص وعا�صمتها  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية 

�الحتال  ج��ر�ف��ات  قيام  �ملجل�ص  و�أد�ن 

�لتابعة  �ل�����ص��ه��د�ء  م��ق��ربة  �أر�����ص  بتجريف 

ل��ل��م��ق��ربة �ل��ي��و���ص��ف��ي��ة يف م��دي��ن��ة �ل��ق��د���ص، 

ل���ل���ح���دي���ق���ة  “م�صار  ل���ت���ن���ف���ي���ذ  مت����ه����ي����د�ً 

�ل��ق��د���ص  �أ�����ص����و�ر  حم��ي��ط  يف  �لتور�تية” 

على  ي�صر  �الح��ت��ال  �أن  مبيناً  �ل��ق��دمي��ة، 

ومقد�صاتها  �لقد�ص  �صد  عدو�نه  يف  �مل�صي 

بحجج و�هية

ي���ه���دف  �ل������ع������دو�ن  ه������ذ�  �أن  و�أو�������ص������ح 

�الأق�صى  �مل�صجد  مد�خل  على  لا�صتياء 

ي��ت��ج��ز�أ م��ن م�صل�صل  �مل��ب��ارك، وه��و ج��زء ال 

�الع������ت������د�ء�ت �مل��م��ن��ه��ج��ة ع���ل���ى �مل��ق��د���ص��ات 

بهذ�  �الح��ت��ال  �أن  على  الفتا  �الإ�صامية، 

�ل���ع���دو�ن ي��ن��ت��ه��ك م��ا دع���ت �إل��ي��ه �ل�����ص��ر�ئ��ع 

�ل�����ص��م��اوي��ة، وك��ف��ل��ت��ه �ل��ق��و�ن��ني و�الأع�����ر�ف 

حياً  �الإن�����ص��ان  لكر�مة  �صمان  م��ن  �لدولية 

وميتاً، وهذه لي�صت �العتد�ء�ت �الأوىل من 

نوعها، بل �صبقتها �عتد�ء�ت �أخرى، و�صلت 

�ل�صمت  ال ميكن  جّد�ً  �إىل مرحلة خطرية 

عنها

ك���م���ا ����ص��ت��ن��ك��ر �مل��ج��ل�����ص �ق���ت���ح���ام م��ئ��ات 

�مل��ب��ارك،  �الأق�����ص��ى  للم�صجد  �مل�����ص��ت��وط��ن��ني 

بحجة �الأعياد �ليهودية، وتنظيمهم م�صرية 

ليلية عند �أبو�به، ر�فعني �صمعد�نا �صخما، 

�أب��و�ب��ه م��ن �جل��ه��ة �خل��ارج��ي��ة،  ع��ن��د بع�ص 

بالعيد،  خا�صة  �صلو�ت  ذل��ك  خ��ال  و�أدو� 

بقد�صية  مي�����ص  و����ص��ح  ع����دو�ين  م�صهد  يف 

�ملكاين  �لتق�صيم  م�صار  ي���وؤ�زر  م��ا  �مل�صجد، 

بعد  �ل�صرقية،  �صاحته  و�قتطاع  لاأق�صى، 

�لرحمة،  باب  م�صلى  على  �ال�صتياء  ف�صل 

�ملكاين للتق�صيم  كنقطة �نطاق 

ون���وه �إىل خ��ط��ورة ����ص��ت��م��ر�ر �الح��ت��ال 

و�صع  وحماولة  “�الأق�صى”،  ��صتهد�ف  يف 

�لقد�ص  �أن تاريخ مدينة  �ليد عليه، موؤكد�ً 

�مل���ب���ارك يعرفه  �مل�����ص��ج��د �الأق�����ص��ى  وق��ل��ب��ه��ا 

�ل��ق��ا���ص��ي و�ل��������د�ين، و�ل���ه���ي���ئ���ات �ل��دول��ي��ة 

�لق�صمة  ياأبى  �صعب  رق��م  وه��و  و�لر�صمية، 

و�مل�صلمني  للفل�صطينيني  فهو  و�مل�صاركة، 

وحدهم دون �صو�هم

�حليطة  الأخ��ذ  �مل��و�ط��ن��ني  �ملجل�ص  ودع��ا 

و�حل���������ذر م�����ن �ل���ه���ج���م���ات �ل����ت����ي ي�����ص��ن��ه��ا 

�مل�������ص���ت���وط���ن���ون ع���ل���ى �ل����ب����ل����د�ت و�ل����ق����رى 

�أن كل هذه �العتد�ء�ت  �لفل�صطينية، مبيناً 

ت�������ص���ب يف م���ع���ني �الإره�����������اب و�ل����ع����رب����دة، 

ب��ه��دف �إف�����ز�ع �مل��و�ط��ن��ني وت��ه��ج��ريه��م من 

�الأر���ص  على  جديد  و�ق��ع  لفر�ص  بيوتهم، 

�لقرن”  “�صفقة  وتطبيق  �لفل�صطينية، 

�لفا�صلة

����ل �مل���ج���ل�������ص ����ص���ل���ط���ات �الح����ت����ال  وح����مَّ

�مل�����ص��وؤول��ي��ة �ل��ك��ام��ل��ة ع���ن ح��ي��اة �الأ����ص���رى، 

خ��ا���ص��ة �مل��ر���ص��ى م��ن��ه��م، �ل���ذي���ن ي��ع��ي�����ص��ون 

ظ����روف����ا �ع���ت���ق���ال ����ص���ي���ئ���ة، ح���ي���ث مي��اط��ل 

�الحتال يف تقدمي �لعاج �لازم لهم

وط���ال���ب �مل��ج��ل�����ص �مل��ن��ظ��م��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات 

�حل��ق��وق��ي��ة �ل���دول���ي���ة، وم��وؤ���ص�����ص��ات ح��ق��وق 

�الإن���������ص����ان �ل���ع���امل���ي���ة، ب���ال���ت���دخ���ل �ل�����ص��ري��ع 

و�إن��ق��اذ حياتهم،  عنهم،  ل��اإف��ر�ج  و�ل��ف��وري 

�لذي ينتهك  د�عيا ملو�جهة ظلم �الحتال 

�أب�صط حقوق �الأ�صرى �ملكفولة يف �لقو�نني 

�لدولية، بحرمانهم  و�التفاقات و�لقر�ر�ت 

من �لعاج

االنباط-وكاالت

جائحة  �إن  فل�صطينيون  م�صوؤولون  ق��ال 

�أ�صا،  �ل�صعب  �لو�صع  من  فاقمت  كورونا 

خال  �ملحتلة،  �ل�صرقية  �ل��ق��د���ص  مبدينة 

�أ�صعب  م��ن  و�ح����د�  جعله  م��ا   ،2020 �ل��ع��ام 

عام  �حتالها  منذ  �مل��دي��ن��ة  على  �ل�����ص��ن��و�ت 

1967

�أحاديث منف�صلة لوكالة �الأنا�صول،  ويف 

تر�فقت  �جلائحة  �أن  �إىل  �مل�صوؤولون  �أ���ص��ار 

بعمليات  م��دع��وم��ا  �ل��ت��ه��وي��د  ت�صعيد  م���ع 

�لفل�صطينية،  �مل���ن���ازل  وه���دم  �ال���ص��ت��ي��ط��ان، 

و�الع����ت����ق����االت، و�الب������ع������اد�ت ع����ن �مل�����ص��ج��د 

�الأق���������ص����ى، �ل�������ذي و������ص����ل �مل�����ص��ت��وط��ن��ون 

مرتفعة،  ب��وت��رية  �قتحامه،  �الإ�صر�ئيليون 

ومو�قف �أمريكية متع�صفة

**�صفقة �لقرن و�ال�صتيطان

و�صيا�صيا، ن�صرت �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي 

دونالد تر�مب، خطة �صفقة �لقرن �ملزعومة 

�لقد�ص  على  �صيادة  �إ�صر�ئيل  منحت  �لتي 

�لفل�صطينيني  منح  مع  باأكملها  �ل�صرقية، 

�الإمكانية الإقامة عا�صمة لهم يف �صو�حيها

ويقول فل�صطينيون �إن ن�صر هذه �خلطة، 

يف  م�صبوق  غ��ري  �إ�صر�ئيليا  ت�صعيد�  عك�ص 

وهدم  �ال�صتيطان  على  يقت�صر  مل  �ملدينة، 

�لن�صاطات  م��ن��ع  �إىل  ت��ع��د�ه  و�إمن����ا  �مل���ن���ازل، 

�ل���ث���ق���اف���ي���ة و�الج���ت���م���اع���ي���ة و�ل���ري���ا����ص���ي���ة 

�لفل�صطينية

وق�����ال خ��ل��ي��ل �ل��ت��ف��ك��ج��ي، م���دي���ر د�ئ����رة 

�لعربية  �ل���در�����ص���ات  جمعية  يف  �خل���ر�ئ���ط 

بكل  �صعبا  ع��ام��ا  ك���ان   2020 �إن  ب��ال��ق��د���ص، 

�مل���ق���اي���ي�������ص، �����ص����و�ء م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل�����ص��اري��ع 

�ال�صتيطانية  �ل�صو�رع  �صق  �أو  �ال�صتيطانية 

وط����رح م�����ص��اري��ع ُت���غ���رّي م���ن ط��اب��ع �مل��دي��ن��ة 

�لعربي، وهدم �ملنازل وطرد و�ال�صتياء على 

منازل فل�صطينية

و�أ�������ص������اف ه����دف����ت جم���م���ل �مل���م���ار����ص���ات 

�لقد�ص  مفهوم  تكري�ص  �إىل  �الإ�صر�ئيلية، 

�لكربى على �الأر�ص، ومنع �أي �إمكانية الأي 

باجتاه  �ملدينة،  حول  م�صتقبلية  مفاو�صات 

�لقد�ص  يف  فل�صطينية  عا�صمة  �إق��ام��ة  منع 

�ل�صرقية

�ل�صوؤون  تن�صيق  مكتب  معطيات  وت�صري 

�أنه  �أوت�صا  �ملتحدة  ل��اأمم  �لتابع  �الإن�صانية 

حتى �ل�صابع من �ل�صهر �جلاري، مت هدم 165 

مبنى بالقد�ص، بزعم �لبناء غري �ملرخ�ص

�لقد�ص  ����ص���وؤون  وز�رة  �أ����ص���ارت  ب���دوره���ا، 

�ل�صلطات  �أن  ب���ي���ان،  يف  )�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة(، 

�أكرث  لبناء  خمططات  ن�صرت  �الإ�صر�ئيلية، 

من 17700 وحدة ��صتيطانية باملدينة

عزمها  �الإ�صر�ئيلية  �ل�صلطات  و�أع��ل��ن��ت 

�مل�����ص��روع  �صمن  �صكنية،  وح���دة   3500 ب��ن��اء 

�ال�صتيطاين �إي و�حد )A1( ، �صرق �لقد�ص، 

و3000 وحدة يف م�صتوطنة جفعات هاماتو�ص 

جنوبي �لقد�ص، و2200 وحدة ��صتيطانية يف 

م�صتوطنة هار حوماه على �أر��صي جبل �أبو 

جلنة  و�ف��ق��ت  فيما  �مل��دي��ن��ة،  جنوبي  غنيم، 

على  مبدئيا  �الإ�صر�ئيلية  �للو�ئية  �لبناء 

على  ��صتيطانية  وح��دة   9000 بناء  م�صروع 

�أر��صي مطار قلنديا، �صمايل �لقد�ص، بح�صب 

�الإ�صر�ئيلية،  �الآن  �ل�صام  حركة  معطيات 

غري �حلكومية

ومبو�ز�ة ذلك، فقد قالت م�صادر حملية 

�ل�����ص��ل��ط��ات �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �إن  ل��اأن��ا���ص��ول 

و8  ج����ّر�ح،  �ل�صيخ  ح��ي  يف  عائلة   12 �صّلمت 

عائات يف حي بطن �لهوي، يف بلدة �صلو�ن، 

�إنذ�ر�ت باإخاء منازلها ل�صالح م�صتوطنني 

�إ�صر�ئيليني

**��صتهد�ف �ملقد�صات

و�متد �لت�صعيد �الإ�صر�ئيلي �إىل �ملقد�صات 

يف �ملدينة

ع��ز�م �خلطيب، مدير عام  �ل�صيخ  وق��ال 

د�ئرة �الأوقاف �الإ�صامية بالقد�ص، �إن �أكرث 

�مل�صجد  �ق��ت��ح��م��و�  م�صتوطن  �أل���ف   16 م��ن 

�الأق�صى منذ بد�ية �لعام

و�أ�صاف �خلطيب لقد كانت �صّنة �صعبة، 

���ص��و�ء م��ن حيث �الق��ت��ح��ام��ات �أو �الإب��ع��اد�ت 

حل����ر������ص ب���امل�������ص���ج���د، و�مل�������ص���ل���ني ل���ف���رت�ت 

متفاوتة، بقر�ر�ت من �ل�صرطة �الإ�صر�ئيلية

وتابع عك�صت جائحة كورونا بنف�صها على 

�الأو���ص��اع بامل�صجد حيث مت تعليق ��صتقبال 

خ�صية  �صهر،  م��ن  الأك���رث  بامل�صجد  �مل�صلني 

تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد

�إ�صر�ئيلية  ��صتيطانية  جماعات  وك��ان��ت 

ق��د �صّعدت خ��ال ه��ذ� �ل��ع��ام، م��ن دعو�تها 

�مل�صجد  باحات  بال�صاة يف  لليهود  لل�صماح 

�الأق�صى، مع �لرتكيز على �جلهة �ل�صرقية 

من �مل�صجد

**�عتقاالت

ومن جهته، فقد �أ�صار نا�صر قو�ص، مدير 

�إىل  ب��ال��ق��د���ص،  �لفل�صطيني  �الأ���ص��ري  ن���ادي 

ت�صجيل �أكرث من 3500 حالة �عتقال باملدينة 

2020

وق����ال ق��و���ص غ��ال��ب��ي��ة �ملعتقلني ه��م من 

�لفتية، و�لق�صم �الأكرب من �العتقاالت جرى 

يف بلدة �لعي�صوية يف مدينة �لقد�ص �ل�صرقية

**جائحة كورونا

وج��اءت جممل ه��ذه �لتطور�ت، يف وقت 

�ل�صكان �لفل�صطينيون يف �ملدينة  عانى فيه 

من جائحة كورونا

���ص��وؤون  وز�رة  م��ع��ط��ي��ات  �ىل  و����ص��ت��ن��اد� 

عليها  ح�صلت  �لتي  �لفل�صطينية،  �لقد�ص 

�الأنا�صول، فقد بلغ �إجمايل عدد �الإ�صابات 

من  �لع�صرين  حتى  �ملدينة  يف  بالفريو�ص 

 132 بينها  �إ���ص��اب��ة   15925 �جل����اري  �ل�صهر 

حالة وفاة

�حل��االت  ع��دد  �أن  �إىل  �ملعطيات  وت�صري 

�لن�صطة بلغت 1515 حالة

**�صربة لاقت�صاد

وي��ل��ف��ت زي�����اد �حل����م����وري، م���دي���ر م��رك��ز 

و�الجتماعية  �القت�صادية  للحقوق  �لقد�ص 

�لتطور�ت  جممل  �أن  �إىل  حكومي(،  )غ��ري 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�ل��وب��ائ��ي��ة �ن��ع��ك�����ص��ت ب��اآث��اره��ا 

�لكارثية على �القت�صاد �لفل�صطيني باملدينة 

خال �لعام 2020

وق����ال �حل���م���وري ل��ق��د ت��ل��ق��ى �الق��ت�����ص��اد 

�ل�صرقية  �ل��ق��د���ص  مب��دي��ن��ة  �لفل�صطينية 

�صربة قوية جد� خال �لعام 2020

�ىل حد  يعتمد  �ملدينة  �قت�صاد  و�أ���ص��اف 

كبري على �ل�صياحة، ولكن ب�صبب �جلائحة 

�ل�صياحية  و�حلافات  �أغلقت  �لفنادق  ف��اإن 

ف��ق��د تلقت  �ل�صياحة  م��ك��ات��ب  �أم���ا  ت��وق��ف��ت، 

�صربة موجعة جد�

وت��اب��ع �حل��م��وري ت�صاعف ع��دد �ملحات 

�ملغلقة بالبلدة �لقدمية يف �لقد�ص من 350 

750 وبخا�صة نتيجة �لقيود �لتي  �إىل نحو 

فر�صتها �ل�صلطات �الإ�صر�ئيلية بد�عي منع 

�نت�صار فريو�ص كورونا

 الغارديان: دماؤنا أرخص من الماء.. غضب في العراق بسبب العفو الذي أصدره ترامب

 القدس: مجلس اإلفتاء األعلى يحذر من تداعيات الصمت على ما يجري في القدس من تهويد

 القدس 2020.. تهويد بال حدود

االنباط-وكاالت

�ق��ت��ح��م��ت جم��م��وع��ات �مل�����ص��ت��وط��ن��ني 

���ص��ب��اح ي���وم �خل��م��ي�����ص، ���ص��اح��ات �مل�صجد 

�الأق�صى �ملبارك، مبدينة �لقد�ص �ملحتلة

 40 �أّن  حم���ل���ي���ة،  م�������ص���ادر  و�أف����������ادت 

�قتحمو�  يهودًيا  طالًبا  و50  م�صتوطًنا 

�مل�صجد �الأق�صى، وجتولو� فيها  �صاحات 

قو�ت  بحر��صة  تلمودية،  طقو�صاً  و�أدو� 

�الحتال �الإ�صر�ئيلي

االنباط-وكاالت

ق������و�ت  �إن  ع������ربي������ة،  ق�����ن�����اة  ق�����ال�����ت 

3 ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني،  �الح����ت����ال، �ع��ت��ق��ل��ت 

يف  ع�صكرية،  ق��اع��دة  �قتحامهم  ب��زع��م 

�جلنوب، �ال�صتحو�ذ على ذخرية

�ل��ق��وة  �إن   :”20“ �ل���ق���ن���اة  وق���ال���ت 

ح������ددت ث����اث����ة �أ����ص���خ���ا����ص �ق��ت��ح��م��و� 

�ل��ق��اع��دة، و���ص��ي��ط��رو� ع��ل��ى ذخ���رية من 

مناطق �لتدريب بالقاعدة. ومت �عتقال 

�مل�صتبه بهم عندما غادروها وبحوزتهم 

ذخ���ائ���ر م���ن خم��ت��ل��ف �الأن������و�ع ح�����ص��ل��و� 

عليها من �صاحات �لتدريب بالقاعدة”

در�جة  م�صادرة  “متت  �أنه  و�أ�صافت 

ال�صلكي  �ت�صال  و�أج��ه��زة  وهاتف  نارية 

�ملقتحمون ��صتخدمها  ليلية  وم�صابيح 

در�ج��ة  �صور  �الح��ت��ال،  عر�ص  كما 

��صتخدموها  �ملقتحمني  �إن  قال  نارية، 

يف ع��م��ل��ي��ت��ه��م، وك����ان����ت خم����ب����اأة حت��ت 

�حل�صائ�ص

االنباط-وكاالت

�حل������زب  يف  ن�����ائ�����ب�����اً   150 �أع������������رب 

تاأييدهم  عن  �المريكي  �لدميقر�طي 

ل��ع��ودة �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة �إىل �الت��ف��اق 

���ص��روط  �أي  دون  �إي������ر�ن  م���ع  �ل���ن���ووي 

جديدة.

�ملنتهية  �الم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����ص  وك���ان 

�لثامن  �أعلن يف  تر�مب  دونالد  واليته 

ب���اده  �ن�����ص��ح��اب   2018 �أي�����ار ع����ام  م���ن 

�إي��ر�ن  �ل��ن��ووي �ملوقع بني  من �الت��ف��اق 

وجمموعة خم�صة ز�ئد و�حد عام 2015 

و�ل����ذي ت��ب��ن��اه جم��ل�����ص �الأم����ن �ل���دويل 

و�صط   2231 �لقر�ر  مبوجب  باالإجماع 

�نتقاد�ت وتنديد�ت دولية و��صعة.

�ل��رئ��ي�����ص  �إىل  م��وج��ه��ة  ر���ص��ال��ة  ويف 

�الم���ري���ك���ي �مل��ن��ت��خ��ب ج���و ب���اي���دن �أك���د 

�ل��ن��و�ب وف���ق م��ا ذك���رت و���ص��ائ��ل �إع���ام 

�إىل  �ملتحدة  �لواليات  عودة  “�صرورة 
�إي������ر�ن كنقطة  م���ع  �ل���ن���ووي  �الت���ف���اق 

�نطاق ملزيد من �ملفاو�صات”.

لعودة  �ملعار�صني  باإمكان  يكون  ولن 

و��صنطن �ىل �التفاق �لنووي مع �إير�ن 

يف �لكونغر�ص عرقلة هذ� �لتحرك بعد 

من  نائباً   150 مو�فقة  على  ح�صوله 

�أع�صاء جمل�ص �لنو�ب �الأمريكي.

�للجنة  من�صق  �صكوك  �أول��وف  وكان 

�الوروب���ي���ة ل�����ص��وؤون �الت���ف���اق �ل��ن��ووي 

�ل�����ص��ام��ل��ة  �ل��ع��م��ل  “خطة  ب����  �مل���ع���روف 

ال  �أن����ه  �الأول  �أم�������ص  �أك����د  �مل�صرتكة” 

ب��دي��ل �إي��ج��اب��ي��اً م���ن �الت���ف���اق يف حني 

�����ص����دد م���ف���و����ص �الحت��������اد �الأوروب���������ي 

جوزيب  و�الأم���ن  �خلارجية  لل�صيا�صة 

�أن تنفيذ �التفاق  بوريل موؤءخر� على 

���ص��رورة  “ي�صكل  �إي�����ر�ن  م��ع  �ل���ن���ووي 

م�صريية”.

االنباط-وكاالت

و�ملحررين،  �الأ�صرى  �صوؤون  قالت هيئة   

�ل���ل���و�ت���ي  �الأ������ص�����ري�ت  �إن  �خل���م���ي�������ص،  ي�����وم 

يعتقلن حديثا، يتعر�ص للتنكيل و�لتعذيب 

ي�صمى  ه�صارون  ب�صجن  �خلا�ص  �لق�صم  يف 

ح��ي��ث  ب���ال���ع���زل،  �أ����ص���ب���ه  وه�����و  “�ملعبار” 
ُيحتجزن فيه الأيام و�أحيانا الأ�صابيع

ونقلت �لهيئة عن �إفادة �الأ�صري�ت، �أنهن 

ذلك  يف  وقا�صية  م��اأ���ص��اوي��ة  ظ��روف��ا  يع�صن 

�لق�صم، قبل نقلهن �إىل �صجن “�لد�مون”، 

وم��ل��ي��ئ��ة  ع��ف��ن��ة  ب���غ���رف  “يحتجزن  ح��ي��ث 

بالية  وم��ر�ح��ي�����ص��ه��ا  �مل��ر�ق��ب��ة،  ب��ك��ام��ري�ت 

تتدفق منها �ملياه �لعادمة �ىل �لغرف، ذ�ت 

فر�صات جلدية  وعليها  �حلديدية  �الأبر��ص 

قذرة ورقيقة جد�، ت�صبب �أوجاعا يف �لظهر 

و�لرقبة وكافة �أنحاء �جل�صد”

كما ��صتكت �الأ�صري�ت، من �صوء �ملعاملة 

و�ل��ط��ع��ام �مل��ق��دم ن��وع��ا وك��م��ا، ����ص��اف��ة �ىل 

وج����ود ���ص��ج��ن��اء ج��ن��ائ��ي��ني �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ني يف 

�أق�صام جماورة، ي�صرخون وي�صتمون طو�ل 

م�صتمر  �إزع����اج  م�����ص��در  وي�صكلون  �ل��وق��ت، 

لاأ�صري�ت على مد�ر �ل�صاعة

ماأ�صاوية  من  �الأ���ص��ري�ت  ��صتكت  كم��ا 

����ص���ي���ارة �ل��ب��و���ص��ط��ة )ع���رب���ة �ل��ن��ق��ل ب��ني 

فيها  ُيحتجزن  �إذ  و�مل��ح��اك��م(،  �ل�صجون 

وب���اردة  �أق��ف��ا���ص ح��دي��دي��ة مغلقة  د�خ���ل 

وُيحرمن  الأي���ام،  ورمب��ا  طويلة  ل�صاعات 

�أو ق�����ص��اء  �ل���ط���ع���ام  �ل���ن���وم وت����ن����اول  م���ن 

�حلاجة

  )90( مستوطنًا وطالبًا يهوديًا يقتحمون 
ساحات »األقصى« بحراسٍة مشددة

 االحتالل يعتقل 3 فلسطينيين 
اقتحموا قاعدة عسكرية

   150 نائبًا ديمقراطيًا يؤيدون عودة 
واشنطن لالتفاق النووي مع طهران

 هيئة األسرى: »معبار هشارون« قسم 
خاص للتنكيل باألسيرات المعتقالت حديثا
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االنباط-وكاالت

ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  ه��ن��اأت 

ال�����س��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي ب��ح��ل��ول ال����ذك����رى ال��ت��ا���س��ع��ة 

وال�ستني لعيد ال�ستقالل الوطني

الليبيون  يحتفل   : بيان،  يف  البعثة،  وقالت 

الوطنية وهم على م�سافة  املنا�سبة  اليوم بهذه 

ع���ام واح����د م���ن الن��ت��خ��اب��ات ال��وط��ن��ي��ة امل��زم��ع 

 2021 اأول/دي�����س��م��ر  ك��ان��ون   24 اإج����راوؤه����ا يف 

ب��ح�����س��ب م���ا ت�����س��م��ن��ت��ه خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق ال��ت��ي 

ال�سيا�سي  احل��وار  ملتقى  اأع�ساء  عليها  توافق 

الليبي

و����س���ددت ال��ب��ع��ث��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء على 

ال��ت��ق��دم الإي��ج��اب��ي ال����ذي ح��ق��ق��ه ال��ل��ي��ب��ي��ون يف 

القتتال  اإن��ه��اء  خ��الل  م��ن  املختلفة،  امل�����س��ارات 

وقف  لتفاق  الكامل  التنفيذ  يف  قدما  وامل�سي 

اإطالق النار ال�سامل وتعزيز تدابري بناء الثقة، 

والتح�سن امل�ستمر يف اجلوانب القت�سادية

مب�ساعدة  التزامها  على  البعثة  اأك��دت  كما 

وال���ق���ادرة،  امل��وح��دة  دول��ت��ه��م  ب��ن��اء  يف  الليبيني 

وال����ع����م����ل م�����ع اجل����م����ي����ع م�����ن اأج���������ل ح���م���اي���ة 

ال�سرعية  وحت��ق��ي��ق  وث���روات���ه،  الليبي  ال�سعب 

وا�ستعادة  الوطنية،  للموؤ�س�سات  الدميوقراطية 

�سيادة البالد واإنهاء التدخالت اخلارجية

االنباط-وكاالت

ال��ع��ري��ة،  م��ع��اري��ف  �سحيفة  ك�سفت 

اخل��م��ي�����س، ان الت�����س��الت ال�����س��ري��ة بني 

اىل  التو�سل  ب�����س��اأن  وح��م��ا���س  ا���س��رائ��ي��ل 

�سفقة تبادل م�ستمرة يف هذه اليام

ال�سحيفة،  ن�سرته  تقرير  وبح�سب 

فان جهات ا�سرائيلية تعتقد انه بالرغم 

ينبغي  انتخابات عامة  العالن عن  من 

امل���ح���اولت، م�سرية  ال���س��ت��م��رار يف ه��ذه 

على  غ��زة  قطاع  يف  ال�سعب  الو�سع  اىل 

�سانه  من  الكورونا  تف�سي  اأزم��ة  اأر�سية 

ان يوؤدي اىل احراز تقدم فيها

حركة  رئي�س  ان  ال�سحيفة  ترى  كما 

حما�س يحيى ال�سنوار ل يريد ان يفوت 

ال��ف��ر���س��ة م��ن اج���ل ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات 

للقطاع

وفداً  اأن  القاهرة  يف  م�سادر  وك�سفت 

اأم��ن��ي��اً م�����س��ري��اً، ب��ق��ي��ادة م�����س��وؤول امللف 

العامة  املخابرات  جهاز  يف  الفل�سطيني 

اإىل  �سي�سل  اخل��ال��ق،  عبد  اأحمد  ال��ل��واء 

غ���زة خ���الل ����س���اع���ات، م���ن اأج����ل اإج����راء 

حم��ادث��ات م��ع ق��ي��ادة ح��م��ا���س وم��ن ثمة 

�سيتوجه اىل رام اهلل واإ�سرائيل

ال��ه��دف  اأن  اإىل  امل�������س���ادر  واأ������س�����ارت 

الأ����س���ا����س���ي م���ن ال����زي����ارة ه���و احل��ف��اظ 

اإج��راءات  ومراجعة  ال��ه��دوء،  حالة  على 

اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال��ت��ي  الع�سكرية  امل��ن��اورة 

الأحد  يوم  القطاع  يف  الف�سائل  تنفذها 

املقبل

االنباط-وكاالت

م�سادر  عن  تريبيون  �سودان  موقع  نقل   

مطلعة اأن اجلي�س ال�سوداين تعر�س لهجوم 

قرب  اإثيوبية  وق��وات  ميلي�سيات  من  جديد 

ال�����س��ري��ط احل�����دودي اأم�������س، يف وق���ت اأن��ه��ت 

اأعمالها  البلدين  بني  احلدود  تر�سيم  جلنة 

يف اخلرطوم دون نتائج ملمو�سة

للجي�س  مع�سكرا  ب���اأن  امل�����س��ادر  واأف�����ادت 

اأبو طيور تعر�س لق�سف  ال�سوداين يف جبل 

م���دف���ع���ي ث��ق��ي��ل وم���ن���ظ���م م����ن امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 

ال���ق���وات  اإن  وق���ال���ت   ، امل�����س��ل��ح��ة  الإث���ي���وب���ي���ة 

ال�سودانية ردت على هذه الهجمات و�سدتها

ا���س��ت��ب��اك��ا  اأن  اإىل  امل�������س���ادر  اأ�����س����ارت  ك��م��ا 

ث��ان��ي��ا وق����ع ���س��رق م��ن��ط��ق��ة ود ك����ويل اأث��ن��اء 

يف  مت�سيط  بعملية  ال�سودانية  القوات  قيام 

ا�ستطالع  ق���وة  م��ع  ا�ستبكت  ح��ي��ث  املنطقة 

متحركة اإثيوبية 

امل�سرتكة  اللجنة  اأن��ه��ت  اخل��رط��وم،  ويف 

ل��رت���س��ي��م احل����دود ب��ني ال�����س��ودان واإث��ي��وب��ي��ا 

لقيادة  تقارير  رف��ع  على  بالتفاق  اأعمالها 

ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى اأن ي��ع��ق��د الج��ت��م��اع امل��ق��ب��ل 

باأدي�س اأبابا يف وقت يحدد لحقاً

وب�����داأ اجل��ي�����س ال�������س���وداين م��ن��ذ ال��ت��ا���س��ع 

م����ن ت�����س��ري��ن ث�����اين/ ن���وف���م���ر امل���ا����س���ي يف 

جي�س  �سيطرة  حتت  كانت  مناطق  ا�ستعادة 

عاما   26 ال��� م��دى  على  اإثيوبية  وميلي�سيات 

لولية  التابعة  الف�سقة  مناطق  يف  املا�سية 

ا�ستباكات بني  اإىل وقوع  اأدى  ما  الق�سارف، 

الطرفني

م��ئ��ات  اأن  اإىل  ت��رب��ي��ون  ����س���ودان  وت�����س��ري 

امل����زارع����ني الإث���ي���وب���ي���ني اع����ت����ادوا ل�����س��ن��وات 

ط���وي���ل���ة ع���ل���ى ال�����زراع�����ة داخ������ل الأرا������س�����ي 

اجلي�س  واأن  الف�سقة  حملية  يف  ال�سودانية 

امل�ساحات  ا�ستعادة هذه  على  ال�سوداين عمل 

مواطنيه ل�سالح 

وقال اجلي�س ال�سوداين، الأ�سبوع املا�سي، 

كميناً  ن�سبت  اإثيوبية  وملي�سيات  ق��وات  اإن 

اأوقعت  طيور،  اأب��و  جبال  مت�سط  كانت  لقوة 

قتلى بينهم قائد ع�سكري، الأمر الذي دفعه 

بقية  ل���س��رتداد  ع�سكرية  تعزيزات  لإر���س��ال 

املحتلة امل�ساحات 

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت م��ن��ظ��م��ة اأن�����ق�����ذوا الأط����ف����ال 

وال��ف��ي�����س��ان��ات،  ال��ع��ن��ف،  اإن  الإن�����س��ان��ي��ة 

عن  يقل  ل  م��ا  دف��ع��ت  ال��ن��زوح،  وعمليات 

مليون طفل يف جنوب ال�سودان اإىل حافة 

املجاعة

وح��������ذرت امل���ن���ظ���م���ة )غ������ري ح��ك��وم��ي��ة 

ب��ري��ط��ان��ي��ة ُت��ع��ن��ى ب���ال���دف���اع ع���ن ح��ق��وق 

الطفل ح��ول ال��ع��امل(، يف ب��ي��ان ���س��در يف 

وق���ت م��ت��اأخ��ر الأرب����ع����اء، م��ن اأزم����ة ج��وع 

مدمرة وا�سعة النطاق بني الأطفال

واأظ����ه����رت ال��ب��ي��ان��ات اجل���دي���دة زي����ادة 

كبرية يف نق�س الأمن الغذائي، مما دفع 

بح�سب  املجاعة،  حافة  اإىل  طفل  مليون 

نف�سه امل�سدر 

ترتفع  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن���ه  واأ���س��اف��ت 

الن�سف  يف   ،%13 ب��ن�����س��ب��ة  الأرق������ام  ه���ذه 

الأول من العام املقبل

منظمة  مدير  باأعمال  القائم  واأو�سح 

اأن����ق����ذوا الأط����ف����ال يف ج���ن���وب ال�������س���ودان 

ب��ات��ري��ك اأن��ال��و اأن ال��ف��ي�����س��ان��ات واأع��م��ال 

خلق  يف  ت�سببت  النزوح،  وعمليات  العنف 

هم  منها  يعاين  اأكرث من  اأزم��ة حقيقية، 

الأطفال

وت���اب���ع امل�������س���وؤول احل��ق��وق��ي ق���ائ���اًل اإن 

الأط���ف���ال ���س��ه��دوا اأع��م��ال ع��ن��ف ل ميكن 

تخيلها �سد اأحبائهم، وتفرق الآلف عن 

عائالتهم، وهم الآن معر�سون لالإ�ساءة، 

ال�ستغالل وخطر 

وت��ع��ت��ر ج��ن��وب ال�����س��ودان واح����دة من 

البلدان التي لديها اأعلى معدلت وفيات 

بني الأطفال يف العامل، حيث ميوت اأكرث 

90 ط��ف��ال، م��ن ب��ني ك��ل األ���ف طفل،  م��ن 

حت���ت ���س��ن اخل���ام�������س���ة، وف���ق���ا ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 

الإن�سانية

كما دعا اأنالو حكومة الوحدة الوطنية 

ال���ت���دخ���ل  اإىل  ال�����ب�����الد،  يف  الن���ت���ق���ال���ي���ة 

املت�سررين  الأط��ف��ال  حلماية  ال�سيا�سي، 

من النزاعات

الأمم  ق���ال���ت  امل���ا����س���ي،  الأ����س���ب���وع  ويف 

امل��ت��ح��دة، ووك����الت اإغ��اث��ي��ة اأخ����رى، اإن��ه��ا 

���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي������ادة ح��ج��م امل�����س��اع��دات 

ال���غ���ذائ���ي���ة يف ج���ن���وب ال���������س����ودان خ���الل 

 7 من  اأك��رث  حياة  لإنقاذ  املقبلة،  الأ�سهر 

اإن�سان ماليني 

 بعثة األمم المتحدة تحث الليبيين على توحيد الجهود للوصول إلى االنتخابات الوطنية

 أنباء عن اتصاالت سرية بين إسرائيل وحماس بشأن عقد صفقة تبادل 

 تجدد االشتباكات بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية على الحدود 

 »أنقذوا األطفال«: مليون طفل على حافة المجاعة في جنوب السودان 

االنباط-وكاالت

اأعلن رئي�س مكتب الإعالم والت�سال 

ون����ائ����ب وك���ي���ل اجل���م���ه���وري���ة ب��امل��ح��ك��م��ة 

عن  ال��دايل،  حم�سن  بتون�س،  البتدائية 

���س��دور ب��ط��اق��ة اإي�����داع يف ال�����س��ج��ن بحق 

رئي�س حزب “قلب تون�س” نبيل القروي

ي�سار اإىل اأن قا�سي التحقيق بالقطب 

ا�ستدعاء  وجه  قد  كان  امل��ايل،  الق�سائي 

جلل�سة  ت��ون�����س  ق��ل��ب  ح���زب  رئ��ي�����س  اإىل 

ا���س��ت��ن��ط��اق م���وع���ده���ا ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، 

ب�سبهة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ق�����س��ي��ة  ب��خ�����س��و���س 

الأموال تبيي�س 

حتفظيا  ال��ق��روي  نبيل  اإي��ق��اف  و�سبق 

اأن يتم  ال��ق�����س��ي��ة، ق��ب��ل  ع��ل��ى ذم���ة ه���ذه 

الإف����راج ع��ن��ه ب��ان��ت��ظ��ار ان��ت��ه��اء م��اأم��وري��ة 

التحقيق  قا�سي  بها  اأذن  التي  الختبار 

بامللف املتعهد 

االنباط-وكاالت

رئ��ي�����س  اأن  “وال”  م����وق����ع  اأف���������اد 

التو�سط  يريد  علييف  اإلهام  اأذربيجان 

ب���ني ح��ل��ي��ف��ي��ه ا���س��رائ��ي��ل وت���رك���ي���ا، من 

�سابق  اىل  بينهما  العالقات  اع��ادة  اأجل 

عملية  خطوات  ب��داأ  ان��ه  وحتى  عهدها، 

من اأجل حتقيق ذلك

واأ������س�����ار م�������س���وؤول���ون ا���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

للموقع اأن الرئي�س الذربيجاين اأجرى 

الرئي�س  م��ع  م��وؤخ��را  هاتفية  حم��ادث��ة 

وناق�س  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي 

الإ�سرائيلية.  الرتكية  العالقات  معه 

وق����ال م�����س��ت�����س��ارو ع��ل��ي��ي��ف ل��ن��ظ��رائ��ه��م 

ب�سورة  رد  اردوغ����ان  ان  ال�سرائيليني 

نهائية  ب�����س��ورة  ي��رف�����س  ومل  اي��ج��اب��ي��ة 

اإ�سرائيل حت�سني العالقات مع 

اأذرب���ي���ج���ان  “رئي�س  اأن  وك�������س���ف���وا 

وم�ست�ساريه الكبار نقلوا ر�سالة مفادها 

ي��ع��ود ا���س��دق��اوؤه��م  اأن  ي���ري���دون  اأن���ه���م 

ل�ستئناف  وتركيا،  ا�سرائيل  العظماء، 

عالقاتهم، واأنهم م�ستعدون للم�ساعدة 

بتحقيق ذلك”

وذك����ر امل���وق���ع الإ���س��رائ��ي��ل��ي ه���ذا اأن 

ال�سرائيلية وم�ست�سار  وزارة اخلارجية 

ال���رئ���ي�������س الأذرب������ي������ج������اين ل���ل�������س���وؤون 

رف�سا  ح��اج��ي��ي��ف،  ح��ك��م��ت  اخل���ارج���ي���ة، 

املو�سوع التعقيب على 

االنباط-وكاالت

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع����ّدت  الأن���ا����س���ول 

الوليات  قرار  اخلمي�س،  الفل�سطينية، 

املتحدة الأمريكية، اإلغاء و�سم املنتجات 

امل�سنعة يف امل�ستوطنات الإ�سرائيلية، يف 

ال�سفة الغربية املحتلة، مبثابة جرمية 

حرب

وك����ال����ة  ب�����ي�����ان و������س�����ل  وق������ال������ت يف 

انحطاطا  ميثل  ال��ق��رار  اإن  الأن��ا���س��ول، 

ب�سائع  تبيي�س  يف  واأخ��الق��ي��ا  قانونيا 

وحماولة  ال�سرعية،  غري  امل�ستوطنات 

الأر���س  �سرقة  على  ال�سرعية  لإ�سفاء 

على  وت�سجيعا  الفل�سطينية،  واملنتجات 

ارتكاب اإ�سرائيل جلرائم حرب وجرائم 

�سد الإن�سانية �سد ال�سعب الفل�سطيني

ون�����ددت اخل���ارج���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

ب��ك��اف��ة ال���ق���رارات ال��داع��م��ة ل��الح��ت��الل 

اإدارة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال���ت���ي  الإ����س���رائ���ي���ل���ي، 

ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي��ت��ه، 

دونالد ترامب

بالقتداء  ال��دويل  املجتمع  وطالبت 

ب�سائع  وتقاطع  ترف�س  التي  بال�سعوب 

امل�������س���ت���وط���ن���ات، ب���اع���ت���ب���اره���ا خم��ال��ف��ة 

وا�سحة لقواعد القانون الدويل

والي������وم، ذك����رت ���س��ح��ي��ف��ة ه��اآرت�����س 

مكتب  اأّن  الإل���ك���رتوين  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى 

اجل���م���ارك الأم����ريك����ي، اأ����س���در لئ��ح��ة 

املنتجات  ب��ني  التمييز  اإل��غ��اء  تت�سمن 

الأخ�سر  اخلط  منطقة  داخل  امل�سنعة 

)غري املحتلة بح�سب القانون الدويل(، 

والأخ�������رى امل�����س��ن��ع��ة يف امل�����س��ت��وط��ن��ات 

ب��ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ق��د���س 

ال�سرقية

�سيتم  ف���اإن���ه  ال�����س��ح��ي��ف��ة؛  وب��ح�����س��ب 

تلك  فيها  مبا  املنتجات  جميع  تعريف 

ال�����س��ادرة م��ن امل�����س��ت��وط��ن��ات حت��ت ا�سم 

اإ�سرائيل �سنع يف 

ومت������ت ����س���ي���اغ���ة ال����الئ����ح����ة وف���ًق���ا 

لإع�����الن وزي����ر اخل���ارج���ي���ة الأم���ريك���ي 

الأخ��رية  زيارته  خ��الل  بومبيو،  مايك 

يف نوفمر/ ت�سرين ثاين املا�سي

ال���ق���رار  اأن  اإىل  ه���اآرت�������س  واأ�����س����ارت 

اأ�سبح نافًذا ب�سكل فعلي

الآن  ال�����������س�����الم  ح�����رك�����ة  وت������ق������ول 

ال�ستيطان  اإن  احلقوقية،  الإ�سرائيلية 

الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  الإ�سرائيلي 

الأرب���ع  ف��رتة  خ��الل  ت�ساعف  املحتلة، 

الرئي�س  م��ن ولي���ة  امل��ا���س��ي��ة،  ���س��ن��وات 

الأمريكي دونالد ترامب

 تونس.. بطاقة إيداع
 في السجن بحق نبيل القروي

 تقرير: رئيس اذربيجان يحاول التوسط 
بين إسرائيل وتركيا العادة العالقات بينهما

 فلسطين تندد بإلغاء واشنطن 
وسم بضائع المستوطنات
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الـريـا�ضي

�سيدين – وكاالت 

الأوىل  امل�صنفة  بارتي،  اآ�صلي  ت�صارك 

ع��امل��ي��ا ب��ن لع��ب��ات ال��ت��ن�����س امل��ح��رف��ات، 

املقبلة  الن�صخة  يف  للقب  اأوىل  كمر�صحة 

وتبقى  املفتوحة.  اأ�صراليا  بطولة  م��ن 

من  الرغم  على  الأوىل،  املر�صحة  اآ�صلي 

ع���ام تقريبا  م����دار  ع��ل��ى  ت��ل��ع��ب  اأن���ه���ا مل 

امل�صتجد.  كورونا  فريو�س  جائحة  ب�صبب 

من جانبها، �صتحظى الأمريكية �صريينا 

بفر�صة  عامليا،   11 ال���� امل�صنفة  ويليامز، 

الرقم  مل��ع��ادل��ة  الن�صخة  ه��ذه  يف  ج��دي��دة 

كورت  مارجريت  للأ�صرالية  القيا�صي 

)جراند  كربى  بطولة   24 ب��� توجت  التي 

اأوائ��ل  بالفعل  املنظمون  وح��دد  ���ص��لم(. 

يف  مبا�صرة  �صي�صاركن  اللتي  اللعبات 

املو�صم،  الكربى يف  الأربع  اأوىل بطولت 

ال��ت��اري��خ  يف  م����رة  لأول  ���ص��ت��ب��داأ  وال���ت���ي 

ال���ث���ام���ن م���ن ف���رباي���ر/����ص���ب���اط. ومت  يف 

اأ�صابيع   3 مل��دة  ت��اأج��ي��ل م��وع��د الن��ط��لق 

اأجراها  التي  املكثفة  للمفاو�صات  نتيجة 

م��ن��ظ��م��و ال���ب���ط���ول���ة وح���ك���وم���ة ال���ولي���ة 

الأ����ص���رال���ي���ة، ب���ه���دف حت���دي���د ���ص��روط 

يجب  ال���ذي  الإل���زام���ي  ال�صحي  احل��ج��ر 

على اللعبن واأع�صاء فرقهم اخل�صوع 

لعبتي  م�صاركة  الن�صخة  و�صت�صهد  لها. 

�صوفيا  الأمريكية  املا�صي،  العام  نهائي 

الرابعة  وامل�صنفة  اللقب  حاملة  كينن، 

م��وج��وروزا  جاربيني  والإ�صبانية  عامليا، 

الع�صر  املر�صحات  قائمة  وج��اءت   .)15(

بارتي  اآ�صلي  التايل:  النحو  على  الأوائل 

�صيمونا  ال��روم��ان��ي��ة  الأوىل(،  )امل�صنفة 

اأو���ص��اك��ا  ه��ال��ي��ب )2(، ال��ي��اب��ان��ي��ة ن��ع��وم��ي 

اإل��ي��ن��ا  الأوك����ران����ي����ة   ،)4( ك��ي��ن��ن   ،)3(

ك��ارول��ي��ن��ا  ال��ت�����ص��ي��ك��ي��ة   ،)5( ���ص��ف��ي��ت��ول��ي��ن��ا 

اأي�صا،  القائمة  و�صمت   .)6( بلي�صكوفا 

 ،)7( اأندري�صكو  بيانكا  من الكندية  كل 

الت�صيكية بيرا كفيتوفا )8(، الهولندية 

اأرينا  والبيلرو�صية   )9( بريتنز  كيكي 

.)10( �صابالينكا 
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�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكروين

بارتي المرشحة للقب استراليا للتنس 

اطالق مبـادرة مركز صديق للحوار 

اللجنة التأديبية توقف شلباية والوحدات يستأنف 

وفاة رئيس نادي الزمالك 

االنباط – عمان 

“حممد  ال���������ص����ب����اب  وزي��������ر  اط����ل����ق 

مبادرة  اخلمي�س  النابل�صي  �صلمه” 

م��رك��ز  يف  للحوار”  ���ص��دي��ق  “مركز 
وزارة  تنفذها  وال��ت��ي  ال��ب��ل��ق��اء،  ���ص��اب��ات 

ال�����ص��ب��اب ب��ال�����ص��راك��ة م��ع م��رك��ز احل��ي��اة 

را����ص���د ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ون�����ص��ر م��ب��ادئ 

احل�����وار وال��ت��م��ا���ص��ك الج��ت��م��اع��ي بن 

ال�صباب. وت�صمنت املبادرة اإعادة تاأهيل 

بع�س مرافق املركز من قاعة وحديقة 

وم���ر����ص���م وم��ل��ت��ق��ى ل���ل���ح���وار ل��ي�����ص��ب��ح 

لل�صباب  وم�صجعة  ج��اذب��ة  بيئة  امل��رك��ز 

ال����ق����راءة  ي��ت�����ص��غ��ل��ون��ه��ا يف  وال�������ص���اب���ات 

ملمار�صة  التدريبية  وال��دورات  والر�صم 

وجال  املختلفة.  وهواياتهم  ن�صاطاتهم 

ال��ن��اب��ل�����ص��ي ب��رف��ق��ة م��دي��ر ع����ام را���ص��د 

املرافق  على  عامر  بني  عامر  الدكتور 

مف�صل  ل�صرح  وا�صتمع  تاأهيلها  امل��ع��اد 

احلوار،  اأجل  �صركاء من  م�صروع  حول 

واأف��ك��اره��ن  اآرائ��ه��ن  ع��ن  ال�صابات  وم��ن 

املقدمة  والأن�����ص��ط��ة  ال��ربام��ج  لتطوير 

ل��ه��ن م��ن ال�����وزارة . وت��خ��ل��ل الط���لق 

ال�صابات،  من  ع��دد  مع  ح��واري��ة  جل�صة 

م���راك���ز  ودور  اأه���م���ي���ة  اإىل  ت���ط���رق���ن 

ال�����ص��ب��اب وال�����ص��اب��ات يف ت��ع��زي��ز احل���وار 

واإيجاد م�صاحة اآمنة لل�صباب وال�صابات 

الإيجابية  والآث���ار  ن�صاطاتهم،  ملار�صة 

م���ن وج�����ود م���راك���ز ���ص��دي��ق��ة ل��ل��ح��وار 

مل���ا ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ، ك��م��ا حت��دث 

وزارة  من  املاأمول  ال��دور  عن  احل�صور 

ال�����ص��ب��اب ل���زي���ادة اإق���ب���ال ال�����ص��ب��اب على 

اق���راح  اىل  ا���ص��اف��ة  ال�صبابية  امل��راك��ز 

تلبي  التي  والأن�صطة  ال��ربام��ج  بع�س 

اح���ت���ي���اج���ات���ه���م وط���م���وح���ات���ه���م. وق����ال 

ال��ن��اب��ل�����ص��ي خ���لل اجل��ل�����ص��ة احل���واري���ة 

منت�صبي  رف��د  على  �صتعمل  ال��وزارة  اإن 

والأن�صطة  بالربامج  ال�صبابية  املراكز 

التاأهيلية والتمكينية التي تتنا�صب مع 

كل فئة عمرية على حدة . 

االنباط – عمان 

ك�����ص��ف ال��ن��اط��ق الع���لم���ي ل��ن��ادي 

العقوبة  ع��ن  غنام  حممد  ال��وح��دات  

ال����ت����ي اوق����ع����ت ب���ح���ق م����دي����ر ن�����ص��اط 

ال���ك���رة زي�����اد ���ص��ل��ب��اي��ة ع���ق���ب م���ب���اراة 

موؤخرا  جرت  التي  والرمثا  الوحدات 

اللجنة  ق���رار  م��ن  “تفاجاأنا  وق����ال: 

ال���ت���اأدي���ب���ي���ة امل��ج��ح��ف ب��ح��ق ���ص��ل��ب��اي��ة 

وامل��ت��م��ث��ل ب��ح��رم��ان��ه م���ن ح�����ص��ور 6 

م��ب��اري��ات ل��ل��وح��دات، وت��غ��رمي��ه 1500 

دي���ن���ار، وه���و الأم����ر ال���ذي وج��دن��ا به 

ال��ذي  الم��ر  ال��ن��ادي  ظلم كبري بحق 

فيه  �صرحنا  ا�صتئناف  لتقدمي  دفعنا 

�صتاد  من�صة  على  ح�صل  م��ا  حيثيات 

ال���ق���رار  وج������اء  اربد”.  يف  احل�������ص���ن 

بناء  التاأديبية،  اللجنة  خلطاب  وفًقا 

امللعب  اأر����س  اإىل  �صلباية  ن��زول  على 

الرمثا يف  اأم��ام  م��ب��اراة فريقه  خ��لل 

اأحد  بدفع  وقيامه  املحرفن،  دوري 

امتثاله  وع��دم  امللعب  اأم��ن  مرتبات 

للتعليمات.

القاهرة – وكاالت 

اأحمد  امل�صت�صار  اخلمي�س،  ي��وم  توفى 

املكلفة  الثلثية  اللجنة  رئي�س  البكري، 

ب��������اإدارة ال���زم���ال���ك، م���ت���اأث���را ب��اإ���ص��اب��ت��ه 

اأحمد  امل�صتجد.وكان  ك��ورون��ا  بفريو�س 

ال���ب���ك���ري، ت��ع��ر���س ل��لإ���ص��اب��ة ب��ف��ريو���س 

ك������ورون������ا، ن���ق���ل ع���ل���ى اإث�����ره�����ا لإح������دى 

تتدهور  اأن  ق��ب��ل  اخل��ا���ص��ة،  امل�صت�صفات 

ال�صباب  وزارة  وكانت  ال�صحية.   حالته 

وال���ري���ا����ص���ة، ك��ل��ف��ت امل�����ص��ت�����ص��ار اأح���م���د 

ال��ب��ك��ري ب��رئ��ا���ص��ة ال��زم��ال��ك، ب��ع��د ق��رار 

واإح��ال��ت��ه  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  جتميد 

للنيابة العامة ب�صبب خمالفات مالية.

االنباط – عمان 

تختتم م�صاء اليوم مناف�صات ال�صبوع الثامن 

اجل��زي��رة  فيلتقي  امل��ح��رف��ن  دوري  م���ن  ع�����ص��ر 

عمان  �صتاد  على  م�صاء  الرابعة  عند  ال�صلط  مع 

ال��دويل، فيما ي�صهد �صتاد احل�صن لقاء ال�صريح 

يف  م�����ص��اء.  والن�صف  ال�صاد�صة  عند  الأه��ل��ي  م��ع 

انت�صاراته  ملوا�صلة  اجلزيرة  ي�صعى  الول  اللقاء 

فوزه  بعد  ال��وح��دات  املت�صدر  من  قريبا  والبقاء 

حظوظه  ليحفظ   ،1-2 الأه���ل���ي  ع��ل��ى  ال�����ص��ع��ب 

اإذ ي��ح��ت��ل ال��و���ص��اف��ة  يف امل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��ب، 

)35 ن��ق��ط��ة(  ول���ن ي��ك��ون ال�����ص��ل��ط ���ص��ي��دا �صهل 

بفوزه  توازنه  من  �صيئا  ا�صتعاد  بعدما  للجزيرة، 

ال�صلط للمركز  1-0. وتقدم  الأخري على �صحاب 

الأه���داف  ب��ف��ارق  مبتعدا  نقطة(،   21( ال�صاد�س 

الرتيب.وي�صعى جاهدا  �صابع  الأردن  �صباب  عن 

لجتياز مناف�صه والهروب ب�صكل كبري من �صراع 

امل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى ال��ه��ب��وط وال��ت��ق��دم خ��ط��وة نحو 

م��ن��اط��ق امل��ق��دم��ة ..ف��ي��م��ا ل ب��دي��ل ل��ل��ج��زي��رة عن 

النقاط الثلثة التي تبقي اماله قائمة باملناف�صة 

على لقب ال��دوري واي نتيجة اخ��رى من �صانها 

... ك��ب��ري  ب�صكل  املناف�صة  ���ص��راع  ع��ن  ت��ب��ع��ده   ان 

يف ال���ل���ق���اء ال���ث���اين ي�����ص��ت��ق��ب��ل ال�����ص��ري��ح ن��ظ��ريه 

الأهلي على �صتاد احل�صن باإربد، يف مباراة مهمة 

للفريقن. وياأمل ال�صريح يف ا�صتعادة انت�صاراته 

وجتنب ح�صابات الهبوط، اإذ يحتل املركز الثامن 

الأه��داف عن معان.  بفارق  )19 نقطة(، مبتعدا 

بدوره فاإن الأهلي اأ�صبح يف و�صعية �صعبة للغاية 

م��ن اجل��زي��رة  املا�صية  بعد اخل�����ص��ارة يف اجل��ول��ة 

2-1. ويعترب الأهلي من اأبرز املر�صحن للهبوط، 

الفوز  يبدو  ول  نقطة(،   11( الرتيب  يتذيل  اإذ 

م��ف��ي��دا لإن��ع��ا���س ح��ظ��وظ��ه يف ال��ب��ق��اء   لكنه قد 

التي  ال��ف��رق  تعرث  بانتظار  احل��ي��اة  قبلة  مينحه 

امل���وؤخ���رة ..وي�����ص��ع��ى ال�صريح  ت��ن��اف�����س يف م��راك��ز 

ل�صتغلل و�صع مناف�صه وحتقيق الفوز والهروب 

عن  والبتعاد  الم��ان  مواقع  نحو  كبرية  خطوة 

ال�صراع الذي بات يهدد اكرث من فريق ..

باري�س – وكاالت 

اأك���������������د ت������ق������ري������ر ������ص�����ح�����ف�����ي اأمل������������اين 

اخل����م����ي���������س، اإق������ال������ة ت����وم����ا�����س ت���وخ���ي���ل، 

 امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ب��اري�����س ����ص���ان ج���ريم���ان.

ف��اإن  الأمل��ان��ي��ة،  »ب��ي��ل��د«  �صحيفة   وبح�صب 

ق��راًرا  ات��خ��ذت  ج��ريم��ان  �صان  باري�س  اإدارة 

ر���ص��م��ًي��ا ب���اإق���ال���ة ت��وخ��ي��ل ع��ق��ب الن��ت�����ص��ار 

ورمبا  نظيفة.  برباعية  �صرا�صبورج  على 

ك����ان ل��ت�����ص��ري��ح��ات ت��وخ��ي��ل ع��ق��ب م���ب���اراة 

اإدارة  ف��ي��ه��ا  ه���اج���م  وال���ت���ي  ����ص���را����ص���ب���ورج، 

اإقالته. وقال  باري�س �صان جريمان دوًرا يف 

“خ�صرنا   :”1 “�صبورت  قناة  عرب  توخيل 

املباراة النهائية لدوري الأبطال �صد بايرن 

اأو  ال��ن��ا���س  اأق��ن��ع��ن��ا  اأن��ن��ا  ن�صعر  م��ي��ون��خ، ومل 

اأحيانا  ي�صيبني  مما  لعملنا،  تقدير  هناك 

“التوقعات  واأ����ص���اف:  وامل������رارة«.  ب��احل��زن 

يف ب��اري�����س ك��ب��رية ل��ل��غ��اي��ة ����ص���واء داخ����ل اأو 

ب��اأي  ال��ن��ادي، ه��ن��ا نفتقر الع����راف  خ���ارج 

يحظى  مثلما  ال���دوري  يف  نحققه  انت�صار 

يقال  ب��ل  امل��ث��ال،  �صبيل  على  ميونخ  ب��اي��رن 

نيمار ومبابي ودي ماريا،  الفريق لديه  اإن 

ل����ذا ال���ف���وز ع��ل��ى ب�����وردو ل ي��ع��د اإجن������ازا«. 

وحول م�صتقبله ومفاو�صات جتديد عقده، 

يف  نف�صي  �صاألت  “ب�صراحة  توخيل:  وا�صل 

اجل��اري  املو�صم  من  الأوىل  ال�صتة  الأ�صهر 

�صيا�صي  من�صب  ذو  اأم  م��درب��ا  زل��ت  م��ا  ه��ل 

اأين دوري كمدير فني  للريا�صة؟  اأم وزيرا 

داخ����ل ه���ذا ال���ن���ادي«. م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأف����ادت 

ب��اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل”  “ديلي  �صحيفة 

بوكيتينو،  ماوري�صيو  الأرجنتيني  امل���درب 

الأق��رب  هو  لتوتنهام  ال�صابق  الفني  املدير 

خل��لف��ة ت��وخ��ي��ل يف ت���دري���ب ب��اري�����س ���ص��ان 

بتدريب  بوكيتينو  ا�صم  وارتبط  جريمان. 

اأكرث من منا�صبة، خا�صة  �صان جريمان يف 

وال��ربازي��ل��ي  ت��وخ��ي��ل  ب���ن  واأن اخل���لف���ات 

العا�صمة  لنادي  الريا�صي  املدير  ليوناردو، 

الفرن�صية ظهرت منذ فرة طويلة.

االنباط – عمان 

عزز النادي الأهلي من �صدارته لدوري 

م�صاء  ف���وزه  بعد  ال�صلة  ل��ك��رة  “كومهو” 
-77 بنتيجة  الأرث��وذك�����ص��ي  على  الأرب��ع��اء 

الأمري  �صالة  يف  اأقيم  ال��ذي  اللقاء  يف   58

ح��م��زة مب��دي��ن��ة احل�����ص��ن ل��ل�����ص��ب��اب �صمن 

املرحلة  ال�صابعة حل�صاب  اجلولة  مباريات 

الأهلي  امل�صابقة. ومتكن  عمر  من  الأوىل 

امل�صابقة  يف  ال�صابع  انت�صاره  حتقيق  من 

وحم��������رزاً ال���ع���لم���ة ال���ك���ام���ل���ة ل��ي��وا���ص��ل 

فيما  نقطة   14 بر�صيد  للدوري  �صدارته 

ت��ل��ق��ى الأرث��وذك�����ص��ي اخل�����ص��ارة ال�����ص��اد���ص��ة 

8 نقاط.  وبقي يف املركز اخلام�س بر�صيد 

م�صطفى  ف�����ادي   ، الأه����ل����ي  لع���ب���ا  وك�����ان 

للنقاط  ت�صجيًل  الأك��رث   ، عبا�س  وها�صم 

 21 يف ه����ذه امل����ب����ارة ب����اإح����راز ك���ل م��ن��ه��م��ا 

�صعوبة  ب��دوره  اجلبيهة  يجد  ومل  نقطة. 

يف جتاوز عقبة اجلليل وفاز عليه بنتيجة 

التي احت�صنتها �صالة  املواجهة  93-66 يف 

احل�����ص��ن مب��دي��ن��ة اإرب������د. ورف����ع اجل��ب��ي��ه��ة 

12 يف  النقطة  اإىل  ر�صيده بهذا النت�صار 

املركز  يف  اجلليل  بقي  فيما  الثاين  املركز 

هذا  ال�صابعة  اخل�صارة  تلقيه  بعد  الأخ��ري 

امل��و���ص��م. وك����ان لع���ب اجل��ب��ي��ه��ة ، ���ص��ام��ي 

هذه  يف  للنقاط  ت�صجيًل  ، الأك���رث  ب��زي��ع 

حقق  فيما  نقطة   27 �صجل  حيث  امل��ب��اراة 

ال��وح��دات ان��ت�����ص��اره اخل��ام�����س وج���اء على 

اللقاء  يف   80-85 بنتيجة  كفريوبا  ح�صاب 

ال�����ذي اح��ت�����ص��ن��ه ���ص��ال��ة الأم������ري ح��م��زة. 

 ، الفريقن  ب��ن  متكافئة  امل��ب��اراة  وج��اءت 

حيث انتهى الربع الأول ل�صالح الوحدات 

يف  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل   ، وع���اد   16-27 بنتيجة 

الثاين  الربع  يف  ليتفوق   ، املا�صي  املو�صم 

ال��رب��ع  ك��ان  فيما   )20-21( نقطة  ب��ف��ارق 

 16-26 بنتيجة  كفريوبا  ل�صالح  الثالث 

الوحدات  ل�صالح  والأخ��ري  الرابع  والربع 

21-18.وك�����������ان ق���ائ���د ن�����ادي ال�����وح�����دات ، 

اأف�����ص��ل م�صجل خلل   ، ع��اب��دي��ن  حم��م��ود 

24 نقطة. اللقاء باإحرازه 

الجزيرة يبحث عن نقاط السلط واالهلي عن النجاة 

سان جيرمان يتخلى عن توخيل 

االهلي يواصل صدارته لدوري السلة 
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االنباط-وكاالت

ال�ساللة  ظ��ه��ور  على  اأي���ام  مت�ض  مل 

الثانية من فريو�ض كورونا يف بريطانيا، 

املعروفة ب�سرا�ستها، حتى ظهرت �ساللة 

ثالثة اأ�سد منها يف جنوب اأفريقيا.

وجاء الإعالن عن ال�ساللة اجلديدة 

و����س���دت���ه���ا ع���ل���ى ل�������س���ان وزي������ر ال�����س��ح��ة 

ال����ري����ط����اين، م�����ات ه����ان����ك����وك، م�����س��اء 

الأربعاء، الذي قال اإنه مت ر�سد حالتني 

يف  املنت�سرة  ال�ساللة  م��ن  ع���دوى  اأك���ر 

بريطانيا.

ع��ل��ى  ك��ان��ت��ا  اأن احل���ال���ت���ني  واأ�����س����اف 

جنوب  م��ن  ع���ادوا  اأ�سخا�ض  م��ع  ات�سال 

املا�سيني،  الأ�سبوعني  خ��الل  اأفريقيا، 

وجرى عزل هوؤلء وخمالطيهم جميعا.

وي��ظ��ه��ر ال��ت��ح��ل��ي��ل اجل��ي��ن��ي اجل��دي��د 

يف  ي�������س���رك  اجل�����دي�����دة  ال�������س���الل���ة  اأن 

املنت�سرة  ال�ساللة  م��ع  القوا�سم  بع�ض 

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ل��ك��ن��ه��ا ت��ت��ط��ور ب�����س��ورة 

منف�سلة.

فال�ساللة  ن��ي��وز«،  »���س��ك��اي  وب��ح�����س��ب 

ال��ث��ال��ث��ة م���ن ف���ريو����ض ك����ورون����ا ت�����س��ك��ل 

م�سدر قلق كبري للحكومة الريطانية، 

ل��ذل��ك حت��رك��ت ب�����س��رع��ة واأق���ف���ت منعت 

الرحالت مع جنوب اأفريقيا.

تف�سر  الثالثة  ال�ساللة  تكون  ورمب��ا 

الرت���ف���اع ال��ك��ب��ري يف ع���دد الإ���س��اب��ات يف 

اأفريقيا موؤخرا. جنوب 

وكان وزير ال�سحة يف جنوب اأفريقيا، 

ال��ب��الد  اأن  زوي���ل���ي خم���ي���زي، الأرب����ع����اء، 

اإ���س��اب��ة و65  األ���ف   14 م��ن  اأك���ر  �سجلت 

قيا�سي،  رق��م  يف  ك��ورون��ا  بفريو�ض  وف��اة 

كما نقلت عنه و�سائل اإعالم ر�سمية.

واأ���س��اف خم��ي��زي اأن ع��دد الإ���س��اب��ات 

 25 ونحو  املليون  من  تقرب  البالد  يف 

األف، موؤكدا »الفريو�ض ل ي�ست�سلم«.

ويف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا اأك����ر ع���دد من 

ال�سمراء،  ال��ق��ارة  يف  بالوباء  الإ���س��اب��ات 

وه���ي ال��دول��ة ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة الأك���ر 

ت�سررا على م�ستوى العامل،

جنوب  يف  الإ���س��اب��ات  منحنى  ويظهر 

اأف���ري���ق���ي���ا ارت���ف���اع���ا ث��ب��ات��ا م��ن��ذ اأواخ�����ر 

معدل  يف  حينها  وك��ان  املا�سي  نوفمر 

يزيد عن 2000 اإ�سابة.

وق����ال����ت احل���ك���وم���ة ه���ن���اك اإن����ه����ا ق��د 

والتدابري  القيود  ت�سديد  اإىل  ت�سطر 

يف  املت�سارع  التف�سي  لوقف  الح��رازي��ة 

الوباء.

ع��دوى  اأك��ر  ال�ساللة  اأن  واأو���س��ح��ت 

ب���ني ���س��غ��ار ال�����س��ن، ك��م��ا اأن ال��ف��ريو���ض 

حم���م���ل ب���ج���زئ���ي���ات اأك�������ر مم����ا ي��ف�����س��ر 

ال�سريع. انت�ساره 

اأفريقيا  جنوب  يف  العلماء  ي��زال  ول 

ي����ح����اول����ون ر�����س����م �����س����ورة ع����ن ال����وب����اء 

م��ن��اط��ق ع��دة  ال���ذي تف�سي يف  اجل��دي��د، 

من البالد.

ون����ق����ل����ت ����س���ح���ي���ف���ة »ال������غ������اردي������ان« 

ال��ري��ط��ان��ي��ة ع���ن ال��ع��ل��م��اء ق��ول��ه��م اإن 

ال�������س���الل���ة ال���ث���ال���ث���ة اأك������ر ع������دوى م��ن 

وقد  ال�سباب  ت�سيب  ورمب��ا  �سابقاتها، 

تكون مقاومة اأكر للقاحات من الن�سخ 

احلالية من الوباء.

لكن خماوف من هذه الطفرة تتمثل 

اأن��ه��ا ق��د ت����وؤدي اإىل اإ���س��اب��ة اآخ��ري��ن  يف 

اأ���س��ي��ب��وا ب��ال��ف��ريو���ض وت��ع��اف��وا م��ن��ه يف 

ال�سابق.

م�ستمرا  البحث  ي��زال  ل  ذل��ك،  وم��ع 

ال�ساللة  متثله  ال��ذي  التهديد  لتاأكيد 

اأن���ه ل يثري اأع��را���س��ا  اجل��دي��دة، وي��ب��دو 

اأكر خطورة اأو يتطلب عالجا خمتلفا.

وي����ق����ول ال����روف����ي���������س����ور، ري���ت�������س���ارد 

الأبحاث  يقودون  الذنني  اأح��د  لي�سيلز، 

ب�������س���اأن ال�����س��الل��ة اجل����دي����دة يف ج��ن��وب 

مقارنة  على  يعمل  الفريق  اإن  اأفريقيا، 

ب���ي���ان���ات ال�������س���الل���ة م����ع ت���ل���ك اخل��ا���س��ة 

املتحدة. اململكة  ب�ساللة 

واأ�ساف لي�سيلز اأن ال�ساللة املوجودة 

اأك���ر ق���درة »بع�ض  اأف��ري��ق��ي��ا  يف ج��ن��وب 

يف  بتلك  مقارنة  ال��ع��دوى  على  ال�سيء« 

يقت�سي  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سريا  بريطانيا، 

التحرك اأكر يف كبح جماح الوباء

االنباط- وكاالت

تقلل  ال���وج���ه  اأق��ن��ع��ة  اإن  ب��اح��ث��ون  ق���ال 

التي  الكبرية  القطرات  انت�سار  خطر  من 

عند  بكوفيد-19  العدوى  تنقل  اأن  ميكن 

احلديث اأو ال�سعال بن�سبة ت�سل اإىل 99.9 

ب��امل��ئ��ة، وف���ًق���ا ل��ت��ج��رب��ة خم��ري��ة ج��دي��دة 

اأجريت على متاثيل عر�ض وعلى الب�سر.

وكتبوا يف دورية »رويال �سو�سايتي اأوبن 

مرين  بعد  على  تقف  ام��راأة  اأن  �ساين�ض« 

من رجل ي�سعل بدون قناع �ستتعر�ض ملثل 

10 اآلف مرة اأكر  هذه القطرات مبقدار 

مما لو كان ي�سع قناًعا.

م��اري��ا  اإغ��ن��ا���س��ي��و  الرئي�سي  امل��ع��د  وق���ال 

ف���ي���ول، اخل���ب���ري يف دي��ن��ام��ي��ات ال�����س��وائ��ل 

جامعة  يف  الهند�سة  كلية  يف  التطبيقية 

اأدن����رة، ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض: »ل �سك 

ب�سكل  تقلل  اأن  ميكن  الوجه  اأقنعة  اأن  يف 

كبري من ت�ستت القطرات التي يحتمل اأن 

بالفريو�سات«. لة  تكون حمَمّ

الكبرية  التنف�ض  ق��ط��رات  اأن  واو���س��ح 

مثل  وتعمل  رذاذ  �سكل  على  ت��خ��رج  ال��ت��ي 

الأر����ض  ع��ل��ى  ت�سقط  اأن  ق��ب��ل  م��ق��ذوف��ات 

ب���ف���ع���ل اجل����اذب����ي����ة، مت���ث���ل ع���ل���ى الأرج������ح 

امل����ح����رك ال���رئ���ي�������س���ي لن���ت���ق���ال ف���ريو����ض 

�سار�ض-كوف-2.

ال���ق���ط���رات الأ���س��غ��ر  ت��ظ��ل  اأن  ومي���ك���ن 

ال��ه��ب��اء  ي�����س��م��ى  م���ا  ت�����س��ك��ل  ال��ت��ي  والأدق، 

اجل���وي وه��ي اجل��زي��ئ��ات ال��ع��ال��ق��ة، معلقة 

يف ال��ه��واء ل��ف��رات اأط����ول ومت��ث��ل خ��ط��ًرا 

ال�سيئة  الأم��اك��ن  يف  ال��داخ��ل  يف  �سيما  ل 

ك��ذل��ك  ك���ان���ت  اإذا  خ�������س���و����س���اً  ال���ت���ه���وي���ة 

اأو  كمامة  ي�سعون  ل  باأ�سخا�ض  مزدحمة 

ي�سيئون و�سعها، حتت الأنف.

با�ستمرار  »ن�ستن�سق  ال��ب��اح��ث:  وق���ال 

جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ال���ق���ط���رات، من 

مقيا�ض  اإىل  امل��ي��ك��روي  ال�سغري  امل��ق��ي��ا���ض 

اأ�سرع  القطرات  بع�ض  وت�سقط  املليمر. 

م��ن غ��ريه��ا اع��ت��م��اًدا على درج���ة احل���رارة 

وجه  على  الهواء  تيار  و�سرعة  والرطوبة 

خا�ض«.

ورك����زت ال��درا���س��ة ع��ل��ى ج��زي��ئ��ات يزيد 

قطرها على 170 ميكرون - حواىل �سعفي 

اإىل 4 اأ�سعاف عر�ض �سعرة الإن�سان.

التي  اجلوي  الهباء  ج�سيمات  وتو�سف 

باأنها  الهوائية،  التيارات  اتباع  اإىل  متيل 

اأ�سغر من 20 اأو 30 ميكرون.

وق�����ال اإي��غ��ن��ا���س��ي��و م����اري����ا ف����ي����ول: »يف 

بن�سبة  ان��خ��ف��ا���ض  ن��ت��ح��دث ع��ن  درا���س��ت��ن��ا، 

التي  القطرات  بالن�سبة لأكر  باملئة   99.9

نقي�سها«.

م��وؤخ��ًرا  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  وق��ام��ت 

ب��ت��ح��دي��ث اإر�����س����ادات����ه����ا اخل���ا����س���ة ب��الأق��ن��ع��ة 

ل��ل��ت��و���س��ي��ة ب���ارت���دائ���ه���ا يف ال����داخ����ل ب���وج���ود 

اأ�سخا�ض اآخرين اإذا كانت التهوية غري كافية.

وُت�����س��ت��خ��دم الأق���ن���ع���ة ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي 

ل��ت��ق��ل��ي��ل ان���ب���ع���اث ال����ق����ط����ريات امل��ح��م��ل��ة 

ب���ال���ف���ريو����س���ات م���ن اأ����س���خ���ا����ض ي�����س��ع��ل��ون 

اأو  ي��ت��ح��دث��ون  اأو  ي��غ��ن��ون  اأو  يعط�سون  اأو 

ب��ب�����س��اط��ة ي��ت��ن��ف�����س��ون، ول��ك��ن��ه��ا مي��ك��ن اأن 

الرذاذ من  ا�ستن�ساق  ا يف منع  اأي�سً ت�ساعد 

جانب الأ�سخا�ض الذين ي�سعونها.

عدد  من  �سيقلل  القناع  و�سع  فتعميم 

ال��ع��امل مبقدار  اأن��ح��اء  ال��وف��ي��ات يف جميع 

وفًقا  اأب��ري��ل،  م��ن  الأول  بحلول  األ��ف   400

مل��ع��ه��د ال��ق��ي��ا���س��ات ال�����س��ح��ي��ة وال��ت��ق��ي��ي��م يف 

�سياتل بولية وا�سنطن.

الأم��را���ض  على  ال�سيطرة  مركز  وق��ال 

وال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإن 

فعال  ب�سكل  مت��ن��ع  ل  ال��ورق��ي��ة  »الأق��ن��ع��ة 

م��ع��ظ��م ال���ق���ط���رات ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ي��ب��ل��غ 

فح�سب،  اأكر  اأو  ميكرون   30-20 قيا�سها 

��ا اأن مت��ن��ع ال��ق��ط��رات  ول��ك��ن��ه��ا مي��ك��ن اأي�����سً

الزفري،  ال�سادرة مع  الدقيقة  واجلزيئات 

وال���ت���ي ي�����س��ار اإل��ي��ه��ا غ��ال��ًب��ا ب��ا���س��م ال��ه��ب��اء 

اجلوي«.

 كورونا ال يستسلم.. هذا ما نعرفه عن »الساللة الثالثة«

 دراسة مثيرة عن فعالية »قناع الوجه«.. هل يحمي من كورونا؟

 صدق أو ال تصدق.. حملت في 
رحمين منفصلين

 لهذا السبب ينصح األطباء بقياس 
ضغط الدم في الذراعين

 هل من حق الشركات إجبار موظفيها 
على أخذ لقاح كورونا؟

االنباط-وكاالت

يف ح��ال��ة ن����ادرة ل��ل��غ��اي��ة، و���س��ع��ت اإم����راأة 

منف�سلني،  رحمني  من  توائم   3 بريطانية 

ب��ه��ذه  ال���ب���الد مت���ر  ���س��ي��دة يف  اأول  ل��ت�����س��ب��ح 

التجربة.

وذك�����رت و���س��ائ��ل اإع�����الم ب��ري��ط��ان��ي��ة اأن 

مقاطعة  م��ن  ع��ام��ا(   32( با�سيت  ميالنيا 

ه��ام��ب�����س��اي��ر ج��ن��وب��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا، اأجن����ت 3 

ت��وائ��م يف اأواخ���ر يناير اجل���اري، وه��م ت��واأم 

اإناث كان يف الرحم الأول، وذكر ثالث كان 

يف الرحم الثاين.

وقالت ميالنيا اإنها تتطلع اإىل الحتفال 

التي  الكبرية  العائلة  ظ��ل  يف  امل��ي��الد  بعيد 

على  �سر  يعد  »مل  م�سيفة  لها،  اأ�سبحت 

�سباح  ال�سغرية  وج��وه��م  ل��روؤي��ة  الن��ت��ظ��ار 

عيد امليالد«.

اأن لديها  الريطانية علمت  الأم  وكانت 

ك��ان��ت ح��ام��ال  2017، ع��ن��دم��ا  رح��م��ني ع���ام 

الثالثة  يف  الآن  وهي  فيبي،  الأوىل  بابنتها 

من عمرها.

اآخ����ر �سمته  اأجن���ب���ت ط��ف��ال  وب��ع��د ذل���ك 

الأمور طبيعية ول  اأن  بدا  واإىل هنا  بليك، 

تاأثري للرحم الثاين.

الطفلة التواأم مع الطاقم الطبي

اأرجل  باأربع  �سدمة طبية.. ولدة طفلة 

و3 اأياد

اأبلغها  عندما  لها  مفاجئا  الأم���ر  وك��ان 

الأط���ب���اء ب��اأن��ه��ا ح��ام��ل يف ال��رح��م��ني، ومل 

تكن رحلة احلمل �سهلة عليها، فالأمر كان 

وخمتلفا. �سعبا 

واح���ت���م���ال احل���م���ل ب���ت���وائ���م يف رح��م��ني 

عن  ي��زي��د  ول  للغاية  ن��ادر  اأم��ر  منف�سلني 

واحد يف املليون.

ال��رح��م يف ���س��ور الأ���س��ع��ة خمتلفا  وب���دا 

قريبا من  �سكله  كان  اإذ  الأرح��ام،  بقية  عن 

القلب املق�سوم اإىل �سطرين.

البالغ  بنّي،  زوجها  وظهرت ميالنيا مع 

ي��ح��م��ل��ون  ال���ع���م���ر )33 ع����ام����ا(، وه����م  م���ن 

الثالثة. الأطفال 

ال��ت��واأم:  البنتان  على  ال��زوج��ان  واأط��ل��ق 

بروك واإيزابيل والطفل الذكر بايو.

اأن ه��ن��اك ع����ددا حم�����دودا من  وي��ع��ت��ق��د 

بثالثة  احل��م��ل  اإىل  تف�سي  ال��ت��ي  احل���الت 

من  الأوىل  ه���ي  م��ي��الن��ي��ا  وح���ال���ة  ت���وائ���م، 

نوعها يف بريطانيا.

االنباط-وكاالت

اأن ق��ي��ا���ض  ذك���ر ب��اح��ث��ون ب��ري��ط��ان��ي��ون 

ذراع لآخ����ر،  م���ن  ي��خ��ت��ل��ف  ال�����دم  ���س��غ��ط 

قد  ال��ك��ب��ري  الخ��ت��الف  اأن  اإىل  م�سريين 

الإ���س��اب��ة  ب��زي��ادة خم��اط��ر  ي��ك��ون مرتبطا 

الدماغية. وال�سكتة  القلبية  بالنوبات 

اإليها  تو�سلوا  ال��ت��ي  النتائج  وت�ستند 

درا����س���ة   24 م���ن  ج��م��ع��ه��ا  مت  ب��ي��ان��ات  اإىل 

من  �سخ�ض،   54000 م��ن  يقرب  مل��ا  عاملية 

اأوروبا والوليات املتحدة واأفريقيا واآ�سيا، 

ح�����س��ب م���ا ذك����رت ���س��ح��ي��ف��ة »دي���ل���ي م��ي��ل« 

الريطانية.

ال�سغري  ال��ف��ارق  اإن  ال��درا���س��ة  وق��ال��ت 

ع���م���وم���ا يف ق���������راءات ����س���غ���ط ال������دم ب��ني 

ال����ذراع����ني ل��ي�����ض ���س��ب��ب��ا خل����وف ���س��ح��ي، 

م�سيفة »اإل اأن الفارق الذي يزيد عن 10 

القراءة  يف  زئبق(  )مم  زئبق  ملليمرات 

اأو  ال���ف���وق���ي���ة )ال�������س���غ���ط الن���ق���ب���ا����س���ي( 

النب�ساطي(  )ال�سغط  التحتية  القراءة 

قد يكون موؤ�سرا على م�سكلة �سحية«.

 وغ��ال��ب��ا م���ا ي��ن�����س��ح الأط���ب���اء ب��ق��ي��ا���ض 

تقييم  عند  الذراعني  كال  يف  الدم  �سغط 

اأن  اإل  الدموية،  القلب والأوعية  خماطر 

هذا الأمر غالبا ل يجري العمل به.

الكبري  الفارق  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 

يف ق��ي��ا���ض ���س��غ��ط ال���دم ب��ني ذراع���ي���ك قد 

يف  ال�سرايني  ان�سداد  على  موؤ�سرا  يكون 

اأو  املحيطي(  ال�سريان  )م��ر���ض  ذراع��ي��ك 

اأو مر�ض  اأو داء ال�سكري  التدهور املعريّف 

الكلى اأو ق�سور يف القلب.

قام  ح��ال  اأن��ه يف  على  الأط��ب��اء  وي�سدد 

ال�سغط يف منزله ووجد  بقيا�ض  الإن�سان 

الفارق كبريا، فيجب اللجوء اإىل الطبيب 

يف اأقرب وقت.

االنباط-وكاالت

بداأت دول عدة يف العامل عملية تطعيم 

مواطنيها ومقيميها �سد فريو�ض كورونا 

العملية  وهي  خمتلفة،  بلقاحات  امل�ستجد 

التي ترافقها اأ�سئلة ل ح�سر لها.

�سوؤال  الت�ساوؤلت، جند  ومن بني هذه 

ت���ردد ك��ث��ريا ب�����س��اأن اإج��ب��اري��ة ال��ل��ق��اح من 

اإن��ه  اخل���راء  ي��ق��ول فيه  وق��ت  عدمها، يف 

يجب تطعيم ما بني 75 اإىل 85 باملئة من 

�سكان كل دولة لتحقيق »مناعة القطيع«.

لن  اللقاح  اإن  ال��دول  م�سوؤولو  وي��ق��ول 

ك��ل مواطن  واإن م��ن ح��ق  اإج��ب��اري��ا،  يكون 

ميكن  ح��د  اأي  اإىل  لكن  التطعيم.  رف�ض 

الأخذ بهذا الكالم؟

واأو�����س����ح م��ت��اب��ع��ون اأن�����ه ع��ل��ى ال��رغ��م 

اإج��ب��اري��ا، لكنه  ال��ل��ق��اح ل��ن ي��ك��ون  اأن  م��ن 

�سيجري »فر�سه بطريقة غري مبا�سرة«.

ه����ويل  ذك����������رت  ال�����������س�����دد،  ه��������ذا  ويف 

جامعة  يف  امل�ساعدة  امل��درب��ة  هيل�سروم، 

ح���ق���وق  وامل���ت���خ�������س�������س���ة يف  ك���ول���وم���ب���ي���ا 

ف�سل  العمل  لأ�سحاب  »ميكن  املوظفني: 

احلياة  منط  خيارات  على  بناء  املوظفني 

كانوا  اإذا  ذل��ك  يف  مبا  ب�سحتهم،  املتعلقة 

اأو ي�سربون الكحول«. يدخنون ال�سجائر 

لقاح  على  احل�سول  »رف�����ض  واأ���س��اف��ت 

ك��وف��ي��د-19 ق��د ي��ك��ون م��ن خ��ي��ارات منط 

احل���ي���اة ال���ت���ي ق���د ت������وؤدي ب���امل���وظ���ف اإىل 

الطرد«.

يف  العمل  �ساحب  طلب  »اإذا  وت��اب��ع��ت: 

اللقاح  اأخذ  القطاع اخلا�ض من موظفيه 

ورف�ض اأحدهم، فمن حق ال�سركة طرده، 

بقية  �سالمة  على  ي��وؤث��ر  اأن��ه  اعتبار  على 

املوظفني«.

 أصالة تثير الجدل بشأن »صورة طليقها«.. »قتلت فيني األمان«
االنباط-وكاالت

اأث�������ارت ال���ف���ن���ان���ة ال�������س���وري���ة، اأ����س���ال���ة 

ن�����س��ري، اجل���دل ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 

ب�����س��ك��ل لذع  ع��ل��ق��ت  اأن  ب��ع��د  الج��ت��م��اع��ي 

ع���ل���ى �����س����ورة ل��ط��ل��ي��ق��ه��ا امل����خ����رج ط����ارق 

ال��ع��ري��ان م��ع ع��ار���س��ة الأزي�����اء ال�����س��وري��ة 

�سعفان. نيكول 

الر�سمي  ح�سابها  عر  اأ�سالة  وكتبت 

اأنا  �سورة  اأق�سى  »هي  اإن�ستغرام:  مبوقع 

ل��ل��ي��وم،  ب��داي��ة ق�ستي  م���ّن  ع��ل��ّي��ي  م��رق��ت 

�ساعة   30 ح��وايل  م��ّن  �سفتها  وق��ت  وم��ّن 

واأن���ا ق��اع��دة ب�����ّض ع���ّم ح���اول ���س��ّدق، فيه 

ورة كان مبقام وغالوة روح  �سخ�ض بال�سّ

ونْف�ّض«.

بت�سكر  اّللي  العزيزة  »ال�سّت  وتابعت: 

فعاًل؟  ت��رى  يا  �سهرتها  ليلة  اأحلى  على 

واجل����ح����ود  ل���ل���ظ���ل���م  ت�����س��ج��ي��ع  ب���������ّض  وّل 

من  بتعرفوها  كلكم  احلقيقة  والنكران، 

وره مو عادّية، ومو  ال�سّ اإحكيها،  ما  غري 

ب�سعة  تفا�سيلها  ّن���ه  لأ اأجت���اوزه���ا  ق���ادرة 

الأم��ان  نقطة  حّتى  فيني  بتقتل  جارحة 

ما  قّد  على  عليها  حافظ  حاول  عّم  اّللي 

غري   ) وعلي  )اأدم  ولدي  ولوالد  اأق��در.. 

هّوه عيب«. اإن�ساين  مو  بتعمله  اللي  اإّنه 

واأ����س���اف���ت »����س���احم���وين ع��ل��ى ت�����س��ّريف 

اّل��ل��ي م��و امل��ف��رو���ض ي��ك��ون، ب�����ّض ذه��ويل 

م���ّن ق��درت��ه��م خ��ّل��ت��ن��ي اأجت����اوز ك���ّل اأن���واع 

تفكريي«. ولغت  احلر�ض 

اأ����س���ال���ة عن  ���س��اب��ق، حت��دث��ت  ويف وق���ت 

خالل  العريان  ط��ارق  م��ن  زواج��ه��ا  جتربة 

لقاء �سابق مع »�سكاي نيوز عربية«، واأكدت 

نف�سيا  لدرجة  اأرهقتها  التجربة  ه��ذه  اأن 

النف�سي. العالج  اإىل  اإىل جلوئها  اأدت 

املا�سية،  الفرة  اأنباء خالل  وانت�سرت 

ط����ارق  زواج جت���م���ع  ع���الق���ة  وج�����ود  ع����ن 

انف�ساله  بعد  �سعفان،  ونيكول  العريان 

اأ�سالة. الفنانة  عن 

ن��ف��ى ط���ارق  امل���ا����س���ي،  اأغ�����س��ط�����ض  ويف 

ال����ع����ري����ان ت���ل���ك ال�������س���ائ���ع���ات، وق�������ال يف 

زفافه  بخر  ف��وج��ئ  اإن��ه  ل��ه،  ت�سريحات 

م���ن ن��ي��ك��ول ���س��ع��ف��ان وه���و م���ا مل ي��ح��دث 

الإطالق. على 

واأعرب عن انزعاجه وغ�سبه من الزج 

ي��ت��واج��د معها  ال��ف��ت��اة واأن����ه  ب��ا���س��م��ه م��ع 

وا�سفا  ال�سمايل،  ال�ساحل  يف  با�ستمرار 

ك���ل م���ا ن�����س��ر يف ه���ذا ال�����س��اأن ب���«ح��ك��اي��ات 

ب��ال��ف��ع��ل  ه���ن���اك  اأن  اإىل  لف���ت���ا  وه���م���ي���ة«، 

عن  ت�سفر  مل  ح��ي��ات��ه  يف  ع��اط��ف��ي��ة  ق�����س��ة 

احلديث  يرف�ض  ولكنه  الآن،  حتى  زواج 

. عنها

وان��ف�����س��ل ط���ارق ال��ع��ري��ان ع��ن اأ���س��ال��ة 

 14 دام  زواج  بعد   ،2020 يناير  يف  ن�سري 

اأدم وعلي. التواأم  عاما، واأجنب منها 


