
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

23 وفاة و1645 إصابة بفيروس 
كورونا و2561 حالة شفاء

 وزير التربية يتفقد عددا 
من مدارس جرش

االنباط-عمان 

 اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 23 وفاة 

و1645 اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجّد 

يف اململكة ام�س الثالثاء، لريتفع العدد 

الإجمايل للوفيات اإىل 3801 والإ�سابات 

اإىل 291393.

وتوّزعت الإ�سابات اجلديدة على 595 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، و398 

حالة يف حمافظة اإربد، منها 71 حالة يف 

الرمثا، و151 حالة يف حمافظة املفرق، 

و109 ح��الت يف حمافظة ال��زرق��اء، و79 

الكرك، و78 حالة يف  حالة يف حمافظة 

حمافظة البلقاء، و73 حالة يف حمافظة 

م��اأدب��ا،  حمافظة  يف  حالة  و43  عجلون، 

و37  ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و42 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، و22 ح��ال��ة 

ال��ط��ف��ي��ل��ة، و18 ح���ال���ة يف  يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة معان، منها حالتان يف االبرتا.

عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 

اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئا�سة 

اإىل  و�سل  الن�سطة حالّياً  احل��الت  عدد 

احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   20970

 91 امل�ست�سفيات  اإىل  اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 97 حالة.

اإج��م��ايل ع��دد احل��الت  اأن  اإىل  ولفت 

املوؤّكدة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-جر�ص

 تفقد وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

ع��ددا  ال��ث��الث��اء،  ام�س  النعيمي،  تي�سري 

من املدار�س التابعة ملحافظة جر�س.

لقائه  خالل  النعيمي  الدكتور  واأك��د 

ن���واب امل��ح��اف��ظ��ة ومم��ث��ل��ي ال��الم��رك��زي��ة 

وجم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ة، اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ة 

الت�ساركية، وال�سعي اىل تطوير اخلدمة 

للطلبة،  املقدمة  والتعليمية  الرتبوية 

ال�سامية  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 

امل�ستمرة يف هذا املجال.

اأن  وبني اأن املوؤ�سرات الرتبوية توؤكد 

جر�س  حمافظة  يف  التعليمية  العملية 

ن�سبة  حيث  من  الوطني  بامل�ستوى  هي 

يف  الطلبة  ون�سبة  املعلمني،  اإىل  الطلبة 

امل�ستاأجرة  وامل��دار���س  ال�سفية،  ال��غ��رف 

وذات الفرتتني.

املعلم هو  »اأن  النعيمي  الدكتور  واأكد 

التعليمية،  العملية  الأ�سا�س يف  العن�سر 

ولدى الوزارة خطة فيما يتعلق بتمكني 

امل��ع��ل��م��ني وت���اأه���ي���ل���ه���م، ل���س��ي��م��ا ون��ح��ن 

نتحدث عن التعليم الإلكرتوين يف ظل 

جائحة كورونا، حيث اأ�سبح التعليم عن 

بعد متطلبا ولي�س خيارا للوزارة«.

الأبنية  اإدارة  مدير  ا�ستعر�س  ب��دوره 

يف الوزارة امل�ساريع التي تنفذها الوزارة.

التفا�صيل �ص »2«

الأربعاء   14  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  30  كانون الأول  2020 م - العدد  5558    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 انهينا كافة مراحل الدمج وعام 2021 سيكون عام التطوير والتحديث

الحواتمة : حققنا التطلعات الملكية 
في عملية الدمج 

االنباط-عمان

ع��ل��ى  ������س�����وًءا  الأك�������ر   2020 ع�����ام  ي���ع���ت���ر 

الأ�������س������رى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني داخ�������ل ���س��ج��ون 

انتهاكات  ت�ساعدت  اإذ  الإ�سرائيلي،  الحتالل 

الح���ت���الل ب��ح��ق��ه��م، ح��ي��ُث رف�����س��ت م��ط��ال��ب 

حجم  وت�ساعفت  الإداري،  الع��ت��ق��ال  ا���س��رى 

ال�سفة  يف  ال�سبان  ملئات  اليومية  العتقالت 

امل��ح��ت��ل��ة، و����س���ط ا����س���ت���م���رار ت�����ردي الو����س���اع 

وخطر  ال�سجون،  داخ��ل  واملعي�سية  ال�سحية 

انت�سار فريو�س »كورونا«

العام اجلاري،  الأب��رز خالل  وكان احلدث 

تعر�س حياة الأ�سرى خلطر ال�سابة  بعدوى 

ال��ت��وث��ي��ق  ���س��ج��ل��ت دوائ�����ر  اإذ  )ك����وف����ي����د-19(، 

اإ�سابة  ال�سرى،  ب�سوؤون  املعنية  الفل�سطينية 

م��ئ��ات ال����س���رى ب��ال��ف��ريو���س، ف��ي��م��ا ت��وا���س��ل 

ب�ساأن اعداد  الغمو�س  �سيا�سة  اإدارة الحتالل 

احلقيقيني امل�سابني 

ياأتي  املمنهج  الإداري  العتقال  فر�س  اأما 

اإذ خا�س الأ�سري ماهر  على راأ�س النتهاكات، 

ال�سفة  يف  جنني  مدينة  �سكان  من  الخ��ر���س 

 103 دام  الطعام  اإ�سراًبا مفتوًحا عن  املحتلة، 

ي���وًم���ا، اح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى اع��ت��ق��ال��ه، اإىل ج��ان��ب 

خو�س ع�سرات الأ�سرى مبعركة ال�سراب

هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�سات  وحدة  رئي�س 

����س���وؤون الأ����س���رى وامل���ح���رري���ن، ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر 

ف��روان��ة، ن��ّب��ه م��ن ح��ال��ة القلق امل��ت��زاي��دة على 

ال�سرى الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل

التفا�صيل �ص »3«

 عام 2020.. األكثر سوًءا على أوضاع األسرى داخل سجون االحتالل

2  استراتيجنا ُبنيت لتنسجم وتتناغم مع السياسة العامة للدولة

 النسور: للقطاع الخاص دور محوري في حفظ 
األمن الوطني 

 التشريع والرأي يختتم ورشة عمل حول 
مبادىء صياغة اآلراء القانونية

االنباط- عمان

ال��ب��وت��ا���س  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي   اأكد الرئي�س 

ال��ع��رب��ي��ة، ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ن�����س��ور، اأه��م��ي��ة ودور 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف ح���ف���ظ الأم������ن ال���وط���ن���ي، 

وحت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

احلياة  تن�سيط  يف  الفعالة  م�ساهمته  خالل  من 

ث���م يف رف���ع م���ع���دلت النمو  الق��ت�����س��ادي��ة وم���ن 

مكانة  تطوير  اأن  اإىل  م�سرياً  الفقر،  من  واحلد 

جداً  هامة  ق�سية  يعتر  اخلا�س  القطاع  واأداء 

القت�سادية  ال�سيا�سات  عليها  ترتكز  اأن  يتوجب 

ال��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  مب��ا ينعك�س 

والأم�����ن ال��وط��ن��ي. واأ����س���اف ال��دك��ت��ور ال��ن�����س��ور، 

األ��ق��اه��ا ام�����س يف كلية ال��دف��اع  خ���الل حم��ا���س��رة 

القطاع  دور   « بعنوان  الأردن��ي��ة،  امللكية  الوطني 

للدار�سني يف  » وذلك  الوطني  الأمن  اخلا�س يف 

ورئي�س  اآم��ر  بح�سور   ،18 الوطني  ال��دف��اع  دورة 

تطوير  اأن  ال��ك��ل��ي��ة،  يف  ال��ت��وج��ي��ه  هيئة  واأع�����س��اء 

ودم����ج ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ب�����س��ك��ل ي��ع��ك�����س ال��ف��ه��م 

ال�����س��ح��ي��ح وال��ت�����س��ور ال���وا����س���ح لآل���ي���ات و���س��ب��ل 

تفعيل دوره كاأحد خطوط دفاع الأمن الوطني، 

على  ترتكز  ُمثلى  ا�سرتاتيجية  و�سع  ي�ستدعي 

و�سعية  حت�سني  وه���ي:  رئي�سية  حم���اور  ث��الث��ة 

الالزم وحتقيق  التمويل  وتوفري  الأعمال،  مناخ 

ال�سراكة الفاعلة بني القطاعني اخلا�س والعام.

اخلا�س  القطاع  اإن  الن�سور:«  الدكتور  وق��ال 

امل�ستقبل م�سوؤولية  اليوم ويف  اململكة يت�سارك  يف 

تعزيز الأمن الوطني.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 اخ��ت��ت��م دي����وان ال��ت�����س��ري��ع وال�����راأي يف رئ��ا���س��ة 

ال������وزراء ام�����س ال��ث��الث��اء ور����س���ة ع��م��ل ق��ان��ون��ي��ة 

القانونية  الآراء  �سياغة  مب��ب��ادئ  متخ�س�سة 

ومنهجية تقدمي الآراء وال�ست�سارات القانونية، 

العربيات  القانونية للن�ساء  ال�سبكة  بالتعاون مع 

 ،USAID وم�سروع �سيادة القانون املمول من

املرتبطة  والوثائق  الوقائع  ودرا�سة  بهدف بحث 

القانونية. الراأي وال�ست�سارة  بتقدمي 

وق���ال���ت رئ��ي�����س دي������وان ال��ت�����س��ري��ع وال�������راأي، 

ف�����داء احل����م����ود، ب��ح�����س��ور اأم�����ني ع����ام ال���دي���وان 

القانونية  اخلدمة  اإن  القانونيني  وامل�ست�سارين 

امل��ث��ل��ى وف���ق م��ع��اي��ري الإت���ق���ان؛ ت��ف��ر���س ت��دري��ب��ا 

م�ستمرا واطالعا دوريا على اخلرات وتبادلها، 

ا���س��ت�����س��ارة ق��ان��ون��ي��ة وراأي  اإىل  ال��و���س��ول  ل��غ��اي��ات 

الأدب��ي��ات  اأن  واأ���س��اف��ت  ال��غ��اي��ات.  لتحقيق  منتج 

القانونية املتعارف عليها ومواءمتها مع تطورات 

لأب��رز  حثيثة  متابعة  ت�ستدعي  املعا�سر،  الواقع 

القانوين  الأداء  حم��ددات  تلتزم  التي  املمار�سات 

دي��وان  ومهمة  دور  اأن  احل��م��ود  وبينت  ال��ف��اع��ل. 

الت�سريع والراأي يف تقدمي ال�ست�سارة القانونية 

ل��رئ��ا���س��ة ال������وزراء اأو ال�������وزارات ك��ج��ه��ة ر���س��م��ي��ة 

من  ينطلق  واحل��ك��وم��ي،  ال��ع��ام  بالعمل  تخت�س 

قواعد  تلتزم  وجم���ردة  م�ستقلة  قانونية  روؤي���ة 

ال�سرورة  وت��ق��دي��رات  العليا  الوطنية  امل�سلحة 

لتمكني امل�سوؤول من اتخاذ القرار الذي ي�سب يف 

ثائر  املحامي  قال  جهته،  من  العامة.  امل�سلحة 

النجداوي.

التفا�صيل �ص »3«

 وزارة العمل تضبط 17 عاماًل وافدًا داخل 
السوق المركزي 

الجمارك تدرج شركة رام اهلل لصناعة 
الحديد ضمن برنامج القائمة الذهبية

مذكرة تفاهم بين » العقبة 
للتكنولوجيا« و المجلس األردني 

لألبنية الخضراء

 مهرجان كرامة ألفالم ُحقوق اإلنسان 
مستمر في تقديم عروضه وفعالياته

 »شومان« تحتفي بالفائزين بجائزتها 
للباحثين العرب للدورة 2020

االنباط-عمان

حت���ق���ي���ق���اً مل���واك���ب���ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ع�������س���ر و 

العقبة  ج��ام��ع��ة  روؤى  ي��ح��ق��ق  مب���ا  م��ت��غ��ريات��ه 

علمية  اأك���ادمي���ي���ة  ك��م��وؤ���س�����س��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

هدفها تخريج كفاءات اأردنية و عربية متميزة 

يف ���س��ت��ى امل����ج����الت، وق���ع���ت  ج��ام��ع��ة ال��ع��ق��ب��ة 

ل��الأب��ن��ي��ة  الأردين  امل��ج��ل�����س  و  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اخل�سراء.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ل���ل���ع���رو����س ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة    ا�����س����ت����م����راراً 

وال��ث��ق��اف��ي��ة خ���الل م��ه��رج��ان ك��رام��ة لأف���الم 

حقوق الإن�سان يف دورته احلادية ع�سرة، اأقام 

نوعه  م��ن  ل  الأَوّ ال���دويل  الأردين  امل��ه��رج��ان 

جديدة  عرو�ساً  تخللها  فعاليات  الأردن،  يف 

وف����ري����دة م���ن ن��وع��ه��ا ك��ع��ر���س »اجل��������دران«، 

بالإ�سافة  ال�سنوَيّ  اأطفال«  »كرامة  وبرنامج 

اأق��ي��م��ت  ال��ت��دري��ب��ي��ة وال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإىل 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ه��ي��ا ال��ث��ق��ايف، وم��ن��ت��دى 

وذلك  واملدينة«  »الهوّية  �سعار  حتت  ال�سباب 

النا�سطني. لتدريب 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

 ك��رم��ت م��وؤ���س�����س��ة ع��ب��د احل��م��ي��د ���س��وم��ان، 

بجائزة  الفائزين  العرب  والعلماء  الباحثني 

ع��ب��د احل��م��ي��د ���س��وم��ان ل��ل��ب��اح��ث��ني ال���ع���رب يف 

حفل  خ��الل  وذل��ك   ،2020 للعام  دورت���ه���ا)38( 

اأقيم م�ساء اأم�س الثالثاء، عر من�سة )زووم( 

و)اليوتيوب(.  و)الفي�سبوك( 

ومت���ن���ح اجل����ائ����زة ت���ق���دي���را ل���ن���ت���اج ع��ل��م��ي 

م��ت��م��ي��ز ي������وؤدي ن�������س���ره وت��ع��م��ي��م��ه اىل زي����ادة 

امل��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال���س��ه��ام يف 

واقليميا  حمليا  الأول��وي��ة  ذات  امل�سكالت  ح��ل 

وعامليا.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ال��ع��م��ل  وزارة  يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ف����رق  ���س��ب��ط��ت 

 17 للخ�سار  املركزي  ال�سوق  يف  الثالثاء  ام�س 

عاماًل وافداً يعملون بطريقة خمالفة يف مهنة 

النقل واملناولة للخ�سار والفواكه داخل ال�سوق 

ب��وا���س��ط��ة ال��ع��رب��ات ال�����س��غ��رية. وق����ال ال��ن��اط��ق 

الإعالمي با�سم الوزارة حممد الزيود اإن �سبط 

بعد  ج��اء  ال�سوق  يف  املخالفة  ال��واف��دة  العمالة 

ال��وزارة  فرق  نفذتها  التي  التفتي�سية  اجل��ولت 

داخل ال�سوق.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اأدرج������ت دائ�����رة اجل���م���ارك الأردن����ي����ة ���س��رك��ة 

بعد  الذهبية  القائمة  ب��رن��ام��ج  �سمن  ج��دي��دة 

ت��دق��ي��ق الل��ت��زام م��ن عمليات  ان��ت��ه��ت جل��ن��ة  اأن 

ال�سركة  التزام  مدى  وتقييم  امليداين  التدقيق 

اجلمركية. والأنظمة  بالت�سريعات 

التفا�صيل �ص »4«
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وميّثل  املحلية  ال�ساحة  على  الأبرز  التحدي  يكون  رمبا  الإقت�سادي  الو�سع 

اأ�سا�س  يعترب  الإ�ستثمار  وبالطبع  احلكومة،  يواجه  ال��ذي  الأ�سا�س  التحدي 

ال��ع��اط��ل عن  ل��ف��ر���س م��ن خ��ال خ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل لل�سباب  ال��ت��ح��دي  حت��وي��ل 

ال�ساأن،  هذا  يف  ومتميزة  وا�سحة  امللكية  واجلهود  ال�سادرات،  وتعظيم  العمل 

وامل�ستثمرين: الإ�ستثمارية  البيئة  على  املحافظة  ومطلوب 

الدول  لكل  بل  فح�سب  لاأردن  لي�س  برز  الأ يعترب  قت�سادي  الإ الّتحدي   .1

ر�س. الأ على  اإقت�سادية  لفر�س  التحدي  حتويل  ومطلوب  املنطقة،  يف 

اإقت�سادياً  ال�سباب  الب�سرية ومتكني جيل  املوارد  واإدارة  املعريف  الإقت�ساد   .2

خال  من  قت�سادية  الإ الفر�س  وتو�سيع  ردنية  الأ �ستقرار  الإ بيئة  واإ�ستثمار 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وتعظيم ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

عليها  للعمل  مهّمة  حماور  اإقت�سادياً  الناجحة  الدول  جتارب  من  �ستفادة  والإ

الزجاجة.  عنق  واخلروج من  الإقت�سادي  النمو  لزيادة 

اخل��دم��ات  ت�سدير  خ��ال  م��ن  ال��وط��ن��ي  ل��اإق��ت�����س��اد  3. مي��ك��ن حتقيق من��اء 

ل��ل��دول امل��ج��اورة وال��ب��ع��ي��دة واإ���س��ت��غ��ال ال��ع��م��ال��ة امل��درب��ة وال��ك��ف��وؤة ع��ل��ى اأر���س 

وال�سادرات. الكفاءات  ل�سخ  اإقليميا  مركزاً  ردن  الأ ليكون  اململكة 

للتخ�س�سات اجلامعية  املجتمعية  الثقافة  لتغيري  4. نحتاج حلوافز جمزية 

والتقني. املهني  التعليم  يخ�س  مبا  وخ�سو�ساً  العمل  ل�سوق  املطلوبة 

وال�سوق  اجلامعة  والهوية  واملعريف  الثقايف  التنوع  دور  لتعظيم  نحتاج   .5

عاملية  جتارب  غرار  على  جمزي  اإقت�سادي  منو  حتقيق  لغايات  وغريها  احلر 

وغريها. وال�سويد  و�سنغافورة  ماليزيا  يف  كما 

خ��ال  م��ن  ع��ل��ي��ه��م��ا  ال�����س��ي��ط��رة  وال��ب��ط��ال��ة رمب���ا مي��ك��ن  ال��ف��ق��ر  6. مع�سلتا 

والنمط  العيب  ثقافة  على  والق�ساء  النا�س  بعقليات  ج��ذري  تغيري  اإح��داث 

�سكان  والإ والتعاونيات  را���س��ي  والأ الزراعية  ال��وح��دات  وت��وزي��ع  الإ�ستهاكي 

تدريجياً. الوافدة  مكان  املحلية  العمالة  واإحال  وغريها 

لتغيري  حتتاج  العوملة  ومفرزات  التجار  بع�س  وج�سع  �ستهاك  الإ ثقافة   .7

مهم. ُجّل  �سعار  الأ ل�سبط  ال�سلع  على  احلكومية  والرقابة  جذري، 

ر�س خللق فر�س  الأ �ستثمارات على  الإ ُتعّظم  اأن  املفرو�س  8. احلكومة من 

يرادات. والإ ال�سرائب  على  دورها  يقت�سر  اأن  ل  البطالة  على  للق�ساء  عمل 

الواعي  ن�سان  بالإ �ستثمار  والإ حتتها،  ل  ر�س  الأ فوق  ردنية  الأ الطاقات   .9

اإقت�ساد معريف قوي. بناء  في�سل  واملدرك هو 

واإج����راءات  واإ���س��رات��ي��ج��ي��ات  ���س��ي��ا���س��ات  تفعيل  احل��ك��وم��ة  م��ن  م��ط��ل��وب   .10

يف  املواطن  على  لتنعك�س  احلالية  قت�سادية  الإ و�ساع  الأ مع  للتعامل  جديدة 

ال�سامية. امللكية  للتوجيهات  طبقا  وخدمته  رفاهه 

11. نحتاج لإجراءات وقرارات حكومية عاجلة لزيادة الفر�س الإ�ستثمارية 

وجلب الإ�ستثمارات اخلارجية لت�سبُّ يف الإجتاه ال�سحيح وتخلق فر�س عمل 

العمل. عن  العاطل  لل�سباب 

�سوق  يف  ال�سباب  اخلريجني  م��ن  املتتالية  الأف���واج  اإ�ستيعاب  مطلوب   .12

تكّد�سهم  من  بدًل  العمل 

العمل. العاطلني عن  يف طوابري 

وال�سعبية  احلكومية  القطاعات  كل  بني  تكاملية  وطن  فرعة  مطلوب   .13

الفقر  مع�سلتي  حلل  قوي  اإقت�ساد  بناء  يف  امل�ساهمة  لغايات  اخلا�س  والقطاع 

الوطن. �سباب  وت�سغيل  والبطالة 

فالو�سع  ردن،  الأ يتبناها  التي  ال�ساملة  الإ�ساحات  من  بالرغم  �سراحة:   

من  الكبري  الدعم  من  بالرغم  ببطء،  يتقّدم  زال  ما  قت�سادي  الإ والتحدي 

ولذلك  ال��واع��دة؛  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  لكثري  ال�سمان  اأم���وال  اإ�ستثمار  ���س��ن��دوق 

املعي�سية  املواطن  حالة  على  لتنعك�س  جذرية  اإقت�سادية  اإ�ساحات  مطلوب 

اليومية.

د. محمد طالب عبيدات

 شذرات في الوضع 
اإلقتصادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكروين

االنباط-عمان

ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

اإذا  احل���ك���وم���ة  اإن  ال����ع����ودات  امل��ن��ع��م  ع��ب��د 

م��ا ق��ي�����س ل��ه��ا ن��ي��ل ث��ق��ة جم��ل�����س ال��ن��واب، 

���س��ت��ك��ون وجم��ل�����س ال���ن���واب اأم�����ام اأول���وي���ة 

اأجل  من  الت�ساركية  اأ�سا�سها  عاقة  بناء 

خمتلف  وتعايف  الوطنية  امل�سلحة  حتقيق 

القطاعات املت�سررة جراء جائحة كورونا.

حديث العودات جاء لدى رئا�سته اللقاء 

الذي جمع نواب حمافظة معان والبادية 

ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزي��ري  مع  اجلنوبية 

والربملانية املهند�س مو�سى املعايطة واملياه 

والري املهند�س معت�سم ال�سعيديني.

واأ������س�����اف ال�����ع�����ودات ان ل�����دى جم��ل�����س 

خمتلفة،  ومهام  اأدوار  واحلكومة  ال��ن��واب 

اأن ت�سب يف وعاء  لكنها يف املح�سلة يجب 

امل�سلحة الوطنية.

م���ن ج��ان��ب��ه��م ع��ر���س ال����ن����واب: ���س��ادي 

الهالت  وحممد  النعيمات  وعيد  فريج 

وحم���م���ود ال���ف���رج���ات وت��ي�����س��ري ك��ري�����س��ان 

وتوفيق املراعية وعائ�سة احل�سنات، جملة 

باملحافظة  النهو�س  اأم���ام  التحديات  م��ن 

م��ط��ال��ب��ه��م  اأن  اإىل  لف���ت���ني  وال����ب����ادي����ة،  

ت�����س��ت��وج��ب اه���ت���م���ام���اً وروؤي���������ة وا����س���ح���ة 

ال�سناعية  بالقطاعات  للنهو�س  للتنفيذ  

ال�سحي  ال��ق��ط��اع  ورف����د  وال���س��ت��ث��م��اري��ة 

الإ�سهام يف احلد من  اأجل  والتعليمي من 

م�سكلتي الفقر والبطالة.

ف����ي����م����ا اأك����������د ال���������وزي���������ران امل���ع���اي���ط���ة 

وال�سعيديني، اأن احلكومة مهتمة ومعنية 

ب��ه��ذه امل��ط��ال��ب، واأم��ام��ه��ا اأول���وي���ة تعزيز 

اأوا����س���ر ال�����س��راك��ة م��ع ال��ن��واب مب��ا يحقق 

مطالب وتطلعات املواطنني.

 العودات يلتقي بحضور نواب معان 
والبادية بوزيري الشؤون السياسية 

والمياه والري

االنباط-جر�ش

 تفقد وزير الربية والتعليم الدكتور تي�سري 

ال��ن��ع��ي��م��ي، ام�����س ال��ث��اث��اء، ع����ددا م��ن امل��دار���س 

التابعة ملحافظة جر�س.

واأك����د ال��دك��ت��ور النعيمي خ���ال ل��ق��ائ��ه ن��واب 

امل���ح���اف���ظ���ة ومم���ث���ل���ي ال����ام����رك����زي����ة وجم��ل�����س 

وال�سعي  الت�ساركية،  العاقة  اأهمية  املحافظة، 

اىل ت��ط��وي��ر اخل���دم���ة ال���رب���وي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات امللكية  ت��ن��ف��ي��ذا  ل��ل��ط��ل��ب��ة،  امل��ق��دم��ة 

ال�سامية امل�ستمرة يف هذا املجال.

وبني اأن املوؤ�سرات الربوية توؤكد اأن العملية 

بامل�ستوى  ه���ي  ج��ر���س  حم��اف��ظ��ة  يف  التعليمية 

املعلمني،  اإىل  الطلبة  ن�سبة  حيث  م��ن  الوطني 

وامل��دار���س  ال�سفية،  ال��غ��رف  يف  الطلبة  ون�سبة 

امل�ستاأجرة وذات الفرتني.

واأكد الدكتور النعيمي »اأن املعلم هو العن�سر 

ال���وزارة  ول��دى  التعليمية،  العملية  يف  الأ���س��ا���س 

وتاأهيلهم،  املعلمني  بتمكني  يتعلق  فيما  خطة 

الإلكروين  التعليم  عن  نتحدث  ونحن  ل�سيما 

التعليم عن  اأ�سبح  يف ظل جائحة كورونا، حيث 

بعد متطلبا ولي�س خيارا للوزارة«.

بدوره ا�ستعر�س مدير اإدارة الأبنية يف الوزارة 

عدد  اإىل  م�سريا  ال���وزارة،  تنفذها  التي  امل�ساريع 

من  املزيد  بناء  ح��ول  درا�ستها  يتم  امل�ساريع  من 

املدار�س والإ�سافات ال�سفية يف املحافظة.

م���ن ج��ان��ب��ه��م، اأك�����د ن�����واب حم��اف��ظ��ة ج��ر���س 

ماجد الروا�سدة وعمر عيا�سرة وفايزة ال�سهاب، 

اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا وزارة ال��رب��ي��ة 

ب��اجل��وان��ب  املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  رغ���م  وال��ت��ع��ل��ي��م 

املالية، معربني عن �سكرهم لا�ستجابة ال�سريعة 

اأهمية  ي��دل على  ما  للمحافظة،  ال��وزي��ر  ل��زي��ارة 

نهج العمل امليداين الذي تقوم به الوزارة.

وج����رى خ���ال اجل��ول��ة ح����وار اأج����اب خاله 

ال���وزي���ر ع��ل��ى اأ���س��ئ��ل��ة وا���س��ت��ف�����س��ارات احل�����س��ور 

ال��رب��وي��ة  وال��ت��ح��دي��ات  الق�سايا  خمتلف  ح���ول 

التو�سع  درا���س��ة  �سيتم  اأن���ه  مبينا  امل��ح��اف��ظ��ة،  يف 

با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف مدار�س املحافظة 

وذلك �سمن التفاقية املوقعة بني الوزارة ووزارة 

الطاقة.

الأ�سا�سية  ال��ك��ت��ة  م��دار���س  اجل��ول��ة،  و�سملت 

و���س��وف  للبنني،  الأ���س��ا���س��ي��ة  و���س��اك��ب  املختلطة، 

النعيمي  الدكتور  ا�ستمع  حيث  للبنات،  الثانوية 

لعر�س من مديري املدار�س حول واقع العملية 

مع  ب��ال��ت��وا���س��ل  يتعلق  فيما  خ��ا���س��ة  التعليمية 

الطلبة وت�سجيعهم للدخول اإىل املن�سة ومتابعة 

ت��ع��ل��م��ه��م وال����س���ت���ع���داد ل���اخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

امل��خ��ت��ربات  وت��ف��ع��ي��ل  الأول،  ال��درا���س��ي  للف�سل 

املدر�سية للتوا�سل مع الطلبة.

وثمن الدكتور النعيمي اجلهود الكبرية التي 

واملعلمات  واملعلمني  املدر�سية  الإدارات  تبذلها 

خ��ا���س��ة يف م��ت��اب��ع��ت��ه��ا ل��ل��ط��ل��ب��ة وع��اق��ت��ه��م مع 

امل��ب��ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  وتنفيذ  امل��ح��ل��ي  املجتمع 

الريادية.

ك��م��ا اط��ل��ع ال���وزي���ر ال��ن��ع��ي��م��ي ع��ل��ى م���ب���ادرات 

املدار�س وخططها لاحتفال مبئوية الدولة.

 وزير التربية يتفقد عددا من مدارس جرش

الأربعاء    30  /  12  / 2020

االنباط-عمان

  قال مدير الأمن العام، اللواء الركن ح�سني 

احل���وامت���ة، اإن ال���س��رات��ي��ج��ي��ة الأم��ن��ي��ة وك���ل ما 

ي��ن�����س��وي حت��ت��ه��ا م���ن خ��ط��ط وب����رام����ج وغ���اي���ات 

ج��م��ي��ع��ه��ا، ب��ن��ي��ت ل��ت��ت��ن��اغ��م وت��ن�����س��ج��م وال�����س��ي��ا���س��ة 

العامة للدولة، ولتحمي امل�سلحة الوطنية العليا.

واأكد اأنها تاأتي �سمن منظومة عمل جماعي 

العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ع  م�سرك  وتن�سيق  وت��ع��اون 

ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة / اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي، ودائ����رة 

املخابرات العامة.

األقاها  واأ���س��اف احل��وامت��ة، خ��ال حما�سرة 

حتت  الردن��ي��ة  امللكية  الوطني  ال��دف��اع  كلية  يف 

ع���ن���وان: »ا���س��رات��ي��ج��ي��ة الأم����ن ال��ع��ام وم��ف��ه��وم 

الأم����ن ال�����س��ام��ل«، اأن ال���س��رات��ي��ج��ي��ة الأم��ن��ي��ة 

امللكية  ال���روؤى  م��ن  انطلقت  ال��ت��ي  والتنظيمية 

على  قامت  الأمنية  الأج��ه��زة  دم��ج  يف  احلكيمة 

اأ�سا�س عمل اأمني واإن�ساين �سامل، بقيادة واحدة 

وع��ق��ي��دة ت��دري��ب��ي��ة واح�����دة ي��ع��م��ل م���ن خالها 

�سنوف  كافة  يف  اخت�سا�سه  �سمن  كل  اجلميع 

الأم�����ن ال���ع���ام ل��ت��ع��زي��ز الأم�����ن وت���ق���دمي اأف�����س��ل 

اخلدمات واأجودها.

واأ�سار احلوامتة، بح�سور اآمر الكلية العميد 

اخلطط  كافة  اأن  اإىل  الطراونة،  عو�س  الركن 

زمنية  ب��رام��ج  �سمن  تنفيذها  مت  والإج�����راءات 

اأن  2020 بعد  ال��ع��ام  الن��ت��ه��اء منها خ��ال  مت 

امل�سركة  العملياتية  امل�ستويات  على  اكتملت 

التوجيهات  والداري��ة واللوج�ستية، ومبا يوافق 

وجت��وي��ده��ا،  اخل��دم��ة  ن��ط��اق  تو�سيع  يف  امللكية 

وتر�سيق اجلهاز، وخف�س النفقات من جهة.

واأ�ساف مدير الأمن العام اأنه وعلى امل�ستوى 

اأقاليم  �ستة  اىل  اململكة  ق�سمت  فقد  العلمياتي 

اأم��ن��ي��ة تتجمع ب��ه��ا ك��اف��ة ���س��ن��وف الأم����ن ال��ع��ام 

داخ��ل الإق��ل��ي��م حت��ت ق��ي��ادة وواح����دة، وميثل كل 

اإقليم مديرية اأمن م�سغرة تنفذ كافة الواجبات 

م�سرك،  جماعي  ب�سكل  منها  املطلوبة  وامل��ه��ام 

وه���و الأم�����ر ال����ذي ان��ع��ك�����س اإي��ج��اب��ا ع��ل��ى م��دى 

الفعالية والكفاءة و�سرعة ال�ستجابة لأي حدث 

كان.

والوج�ستي  الإداري  باجلانب  يتعلق  وفيما 

ف��ق��د مت ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��رئ��ي�����س��ي دم����ج ك��اف��ة 

اإدارات  يف  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ه  وال����وح����دات  الإدارات 

وادارة  واح��دة،  مالية  اإدارة  واح��دة مثل  موحدة 

اإىل  اإ���س��اف��ة  ت��دري��ب، وم��دي��ري��ة دع��م لوج�ستي، 

99 وحدة واإدارة رئي�سة وفرعية، �ساهمت  دمج 

يف التخفيف من الإنفاق مبا يقدر ب65 مليون 

وم�ساريع  ب��اأب��ن��ي��ة  امل�ساهمة  اإىل  اإ���س��اف��ة  دي��ن��ار 

 52 ب���  ي��ق��در  مب��ا  امل��ج��ت��م��ع  ولتنمية  للحكومة 

مليون دينار.

واأكد احلوامتة اأنه وبعد انتهاء عملية الدمج 

يف  تطور  م��ن  اإل��ي��ه  و�سلنا  وم��ا  مراحلها  بكافة 

الأداء و�سمولية اخلدمات نعمل الآن على خطط 

الها�سمية  القيادة  تطلعات  ترجم  م�ستقبيلة 

اأعلى  وف��ق  الأمنية  املنظومة  بتطوير  احلكمية 

املعايري العاملية وهذا ما �سيلم�سه اجلميع خال 

اأن الأم���ن  ال��ع��ام امل��ق��ب��ل. ول��ف��ت احل���وامت���ة اإىل 

املراحل  العديد من  تاأ�سي�سه مر يف  ومنذ  العام 

اأدائ���ه  ب��ت��ط��ور  وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي �ساهمت دوم����اً 

حتديث  عليه  دوم��اً  وفر�ست  وواجباته  ومهامه 

كل  ملواكبة  وتطويرها  ال�سرطي،  العمل  اآل��ي��ات 

م���ا ه���و ج��دي��د ����س���واء يف م��اح��ق��ة اجل���رمي���ة او 

تطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني والزائرين 

واملقيمني على اأرا�سي اململكة، وهذا ما �سنوا�سل 

العمل عليه لتطوير الأداء ورفع كفاءة وقدرات 

كافة املنت�سبني.

الكبري  النجاح  اإىل  العام  الأمن  واأ�سار مدير 

العام  الأم��ن  التي حققتها مديرية  والإجن���ازات 

والح��راف��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا من 

للتعامل  متخ�س�سة  وح���دات  ا�ستحداث  خ��ال 

ال�سرطي  العمل  مع اجلرمية وخمتلف جوانب 

الأ�سرة  حماية  اإدارة  ومنها  واملجتمعي  والأمني 

و�سرطة الأحداث والإدارة امللكية حلماية البيئة 

وال�����س��ي��اح��ي��ة ووح�����دات اجل���رائ���م الإل��ك��رون��ي��ة 

تعمل  والتي  بالب�سر  والإجت��ار  الفكرية  وامللكية 

التنوع  ي��واك��ب  م��ت��ط��ور  ف��ن��ي  تخ�س�سي  ب�سكل 

اجل����رم����ي واجل����رمي����ة امل�����س��ت��ح��دث��ه وال���ع���اب���رة 

للحدود.

ال�سق اجلنائي وماحقة اجلرمية، قال  ويف 

احل��وامت��ة اإن���ه يتم ت��ق��دمي ك��اف��ة اأ���س��ك��ال الدعم 

لإدارات  امل��وؤه��ل  وال��ب�����س��ري  واللوج�ستي  الفني 

م��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة ك�����اإدارة م��ك��اف��ح��ة امل��خ��درات 

واإدارة البحث اجلنائي والأمن الوقاءين اإ�سافة 

مواكبة  م��ن  لتمكينهم  ال�سرطة  مديريات  اإىل 

اجلرمية ومنوها وماحقتها واحلد منها.

وا���س��ت��ع��ر���س احل��وامت��ة الإج������راءات ال��ت��ي مت 

ال��ق��ان��ون على  ات��خ��اذه��ا لتعزيز الأم���ن و���س��ي��ادة 

كافة امل�ستويات الفكرية واملجتمعية، م�سرياً اإىل 

ما مت تنفيذه من حمات اأمنية �ساملة نفذتها 

اإ�ساعة  على  اأث��ره��ا  وانعك�س  ال��وح��دات،  خمتلف 

م�ساندة  يف  واأ���س��ه��م��ت  امل��ج��ت��م��ع،  يف  الطماأنينة 

واجبها  اأداء  م��ن  ومتكينها  الق�سائية  اجل��ه��ات 

وا�سحة  نتائجها  وك��ان��ت  ال��ع��دال��ة،  حتقيق  يف 

يف ت�����س��ي��ي��ق اخل���ن���اق ع��ل��ى م��رت��ك��ب��ي اجل���رائ���م 

وكميات  املخدرات  مروجي  و�سبط  واملطلوبني، 

كبرية من هذه ال�سموم.

امل����دي����ري����ة  ل��������دى  اإن  احل�������وامت�������ة  وت������اب������ع 

ي��ت��م مراجعتها  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة وخ��ط��ة م��روري��ة 

من  واحل���د  امل��روري��ة  احل��ل��ول  لو�سع  با�ستمرار 

احل������وادث ون�����س��ر ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي وال��ث��ق��اف��ة 

من  ال�سركاء  كل  مع  وبالتعاون  الآمنة  املرورية 

القطاعني العام واخلا�س.

لرجل  الأول  ال�سريك  ه��و  امل��واط��ن  اأن  ومب��ا 

الأمن العام وملا لهذه العاقة من تاأثري اإيجابي 

يف امل��ن��ظ��وم��ة الأم��ن��ي��ة، ف��ق��د اأك���د احل��وامت��ة اأن��ن��ا 

من  ال�سراكة  تلك  تر�سيخ  على  جاهدين  نعمل 

والإع����ام  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  م��ف��اه��ي��م  خ���ال 

الأمني الذي نعمل على تطويره، على اأ�سا�س من 

التعاون والحرام مع موؤ�س�سات الإعام الوطني 

ال��ر���س��م��ي��ة واخل���ا����س���ة ك�����س��ري��ك ح��ق��ي��ق��ي ي��دع��م 

يف  وي�ساهم  العام  الأم��ن  مديرية  جهود  وي�ساند 

لدى  وال�سرطية  الأمنية  الثقافة  م�ستويات  رفع 

اجلميع ويعزز الت�ساركية املجتمعية.

اللواء احلوامتة  اأج��اب  املحا�سرة،  نهاية  ويف 

على الأ�سئلة وال�ستف�سارات.

االنباط- عمان

 ت�����س��ل��م رئ��ي�����س جم��ل�����س الع����ي����ان ف��ي�����س��ل 

لهيئة  ال�سنوي  التقرير  م��ن  ن�سخة  ال��ف��اي��ز، 

 ،2019 ل��ع��ام  ال��ف�����س��اد  ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة 

وتو�سياتها  الهيئة  اإجن����ازات  ت�سمن  وال���ذي 

املتعلقة بتعزيز دورها وتطوير عملها.

واأث����ن����ى ال���ف���اي���ز خ�����ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ام�����س 

ال���ث���اث���اء يف م��ك��ت��ب��ه ب�����دار جم��ل�����س الع���ي���ان، 

واأع�ساء  الدكتور مهند حجازي  الهيئة  رئي�س 

الهيئة،على الدور الكبري الذي تقوم به الهيئة 

والعمل  والداري،  امل���ايل  ال��ف�����س��اد  حم��ارب��ة  يف 

على تر�سيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة.

وق����ال ان جم��ل�����س الع���ي���ان ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد 

ل�����ل�����وق�����وف ع����ل����ى اأي���������ة م�����ق�����رح�����ات ت��ت��ع��ل��ق 

للنهو�س  الهيئة،  بها  تعنى  التي  بالت�سريعات 

بدورها، مبينا انه �سي�سار اىل درا�سة التقرير 

م���ن ق��ب��ل ال��ل��ج��ان امل��ع��ن��ي��ة يف امل��ج��ل�����س. واك���د 

دع���م جم��ل�����س الأع���ي���ان ل��ك��اف��ة اجل���ه���ود ال��ت��ي 

ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإزال����ة كافة 

ان  عملها  من  حتد  التي  الت�سريعية  املعيقات 

حجازي،  الدكتور  عر�س  جهته،  من  وج��دت. 

التن�سيق  اأهمية  م��وؤك��داً  الهيئة،  وم��ه��ام  عمل 

للوطن  خدمة  والهيئة  املجل�س  بني  والتعاون 

وامل���واط���ن ومب���ا مي��ك��ن��ه��ا م���ن اداء ر���س��ال��ت��ه��ا. 

التقرير  ال��واردة يف  وعر�س لأب��رز الجن��ازات 

ال�سنوي، وال�سكاوى التي تعاملت معها الهيئة 

املا�سي. العام 

االنباط-عمان

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

ال��ث��اث��اء، ن�سخة من  ال���ع���ودات، ام�����س  امل��ن��ع��م 

ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  لهيئة  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر 

الف�ساد عن العام 2019.

ت�����س��ل��م��ه يف مكتبه  ل����دى  ال����ع����ودات  واأك������د 

الهيئة  رئي�س  م��ن  التقرير  ال��ن��واب،  مبجل�س 

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

جلهود  ال��ن��واب  جمل�س  دع��م  الهيئة،  جمل�س 

الف�ساد  ومكافحة  العام  امل��ال  �سون  يف  الهيئة 

باأ�سكاله كافة.

باهتمام  �سينظر  املجل�س  اإن  العودات  وق��ال 

على  م�سدداً  بالهيئة،  املتعلقة  الت�سريعات  اإىل 

القانون  مل�سروع  الأولوية  �سيعطي  املجل�س  اأن 

املعدل لقانون النزاهة ومكافحة الف�ساد ل�سنة 

الم��ت��ث��ال  ذل���ك  وم�����س��ع��اه يف  م��ق�����س��ده   ،2020

ت�سمنها  ال��ت��ي  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات 

تدعيم جهود  نحو  ال�����س��ام��ي،  ال��ع��ر���س  خ��ط��اب 

حماربة الف�ساد.

الهيئة  اإىل  ن��ن��ظ��ر  اإن��ن��ا  ال���ع���ودات  واأ����س���اف 

الهتمام  حمط  وهي  للمجل�س،  رقابي  ك��ذراع 

والآمال لدى اجلميع يف الت�سدي لكافة اأ�سكال 

التعدي على املال العام.

م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة 

اإن  حجازي  مهند  الدكتور  الف�ساد  ومكافحة 

الت�سريعات  تعديل  �سمان  على  تعمل  الهيئة 

وحت�سينها من الثغرات التي قد ت�سكل مدخا 

التي متت على  التعديات  اأن  موؤكدا  للف�ساد، 

ا�ستقالية  م��ن  ت��ع��زز  الهيئة  ق��ان��ون  م�����س��روع 

ال��ه��ي��ئ��ة وق���درت���ه���ا ع��ل��ى ���س��ي��ان��ة امل�����ال ال��ع��ام 

واملحافظة عليه من اأي جتاوزات.

االنباط- عمان

ق�������رر وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ����س���م���ري امل���ب���ي�������س���ني، 

الداخلية  ل����وزارة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اع��ت��م��اد اخل��ط��ة 

ل�����اأع�����وام«2021-2023 »، وال��ت��ي مت اع��داده��ا وفقا 

ل��ل��ن��ه��ج ال��ت�����س��ارك��ي يف ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���س��رات��ي��ج��ي 

والتعاون بني اجلهات املعنية كافة.

وق������ال امل��ب��ي�����س��ني يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ام�����س 

ب��روؤي��ة ور���س��ال��ة  ان���ه مت �سياغة اخل��ط��ة  ال��ث��اث��اء، 

اأهدافا  �ساملة ومدرو�سة، وت�سمنت  وقيم جوهرية 

�سيتم  م�ستقبلية  وم�����س��اري��ع  وب���رام���ج  م��وؤ���س�����س��ي��ة 

متابعتها وتقييمها دوريا من خال موؤ�سرات قيا�س 

مدى  على  حم��دد  زمني  اإط��ار  �سمن  وا�سحة،  اأداء 

الأه��داف  حتديد  مت  كما  املقبلة،  الثاث  ال�سنوات 

ال�سراتيجية التي ت�سعى الوزارة اإىل حتقيقها مبا 

ين�سجم مع الأهداف والأولويات الوطنية.

امل�ساهمة  اإىل  املبي�سني،  وتهدف اخلطة بح�سب 

يف حت��ق��ي��ق الأم������ن ال���وط���ن���ي مب��ف��ه��وم��ه ال�����س��ام��ل 

خال  م��ن  الوطني  التنموي  اجلهد  يف  وامل�ساهمة 

كفاءة  ورف��ع  للمواطن،  املقدمة  اخل��دم��ات  حت�سني 

التدريبي  اجل��ان��ب  اي���اء  م��ع  ال����وزارة  يف  العاملني 

وال��ت��اأه��ي��ل��ي الأه��م��ي��ة ال��ازم��ة، ومت��ك��ني ممار�سات 

الت�ساركية واحلوكمة الر�سيدة والنزاهة وال�سفافية 

و�سيادة القانون.

 انهينا كافة مراحل الدمج وعام 2021 سيكون عام التطوير والتحديث

استراتيجنا ُبنيت لتنسجم وتتناغم مع السياسة العامة للدولة
الحواتمة : حققنا التطلعات الملكية في عملية الدمج 

 الفايز يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 العودات يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 وزير الداخلية يعتمد الخطة االستراتيجية للوزارة لألعوام2023-2021

االنباط-عمان

امل��رك��ز  ال��ع��ام   حققت دائ����رة الإف���ت���اء 

اإ���س��دار  يف  عامليا  وال��ث��اين  عربيا  الأول 

وفقا   ،2020 ع��ام  يف  ال�سرعية  الفتاوى 

مل��ج��ل��ة ج�����س��ور ال�������س���ادرة ع���ن الأم���ان���ة 

العامة لدور وهيئات الإفتاء يف العامل.

دائرة  با�سم  الإعامي  الناطق  وقال 

الإف���ت���اء ال��دك��ت��ور ح�����س��ان اب���و ع��رق��وب، 

اإن  ال����ث����اث����اء،  ام�������س  ت�������س���ري���ح���ات  يف 

ال��دائ��رة ا���س��درت م��ا ي��زي��د ع��ن 12500 

ف���ت���وى ���س��رع��ي��ة خ����ال ال���ع���ام احل���ايل 

رافقت  التي  احلظر  اأي��ام  خا�سة   ،2020

الإج������راءات الح���رازي���ة مل��واج��ه��ة وب��اء 

ال��ف��ت��اوى  ه���ذه  ات�سمت  وال��ت��ي  ك���ورون���ا، 

واملجالت  الأح��داث  ومواكبة  بال�سمول 

الإفتائية.

اأب����رز  اأن  اإىل  ع���رق���وب  اأب�����و  واأ�����س����ار 

خال  ال��دائ��رة  تناولتها  التي  الفتاوى 

اجل���ائ���ح���ة ت��ع��ل��ق��ت ب����ال����ع����ب����ادات، وع���ن 

الل��ت��زام  و���س��رورة  امل�ساجد  يف  ال�ساة 

الكمامة  لب�س  من  ال�سحية  بالتعليمات 

و���س��اة اجلمعة  وال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي، 

و����س���اة ال����راوي����ح وك��ي��ف��ي��ة اأدائ����ه����ا يف 

املنزل وكيفية �ساة عيد الفطر.

ن�����س��ر  يف  الإف�����ت�����اء  دور  اإىل  ول����ف����ت 

والوعي  املجتمعي،  وال�سلم  الطماأنينة 

وال��ت��ك��اف��ل ب���ني ال��ن��ا���س وال���ت���ع���اون على 

اأحكام  على  واملحافظة  وال��ت��ق��وى،  ال��رب 

الإ����س���ام و���س��ع��ائ��ره ال��دي��ن��ي��ة م���ع اأخ���ذ 

احل���ي���ط���ة واحل��������ذر، يف ظ����ل اجل��ائ��ح��ة 

واحلد من انت�سار الوباء.

واأ�سافت املجلة يف عددها، اإن 90 باملئة 

م��ن ال��ف��ت��اوى ال��ت��ي ا���س��درت يف ال��ع��امل 

بالعبادات  تعلقت  كورونا  جائحة  خال 

ب�سبب الجراءات الحرازية.

 اإلفتاء األردني بالمركز األول عربيا 
والثاني عالميا بإصدار الفتاوى
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االنباط- الزرقاء

وقعت بلدية الزرقاء اتفاقية مع �شركة �شارك 

لال�شت�شارات الرتبوية �شمن م�شروع »�شوق جو« 

املنتجات  لت�شويق  امل��رك��زي  البنك  اأطلقه  ال���ذي 

احلرفية واملحلية.

وقال الناطق االعالمي يف بلدية الزرقاء ينال 

املعاين بان الهدف من امل�شروع هو اإيجاد من�شة 

مدينة  يف  امل����راأة  ملنتجات  ت�شويقية  ال��ك��رتون��ي��ة 

الزرقاء. 

وا���ش��اف امل��ع��اين ب���ان االت��ف��اق��ي��ه ال��ت��ي وقعها 

رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة امل��ه��ن��د���س ع��م��اد امل��وم��ن��ي وع��ن 

تن�س على  ي��زن عبده  الدكتور  ال�شركة مديرها 

اإن�شاء من�شة تدريب وت�شويق الكرتوين ملنتجات 

املراأة يف مدينة الزرقاء.

وبني املعاين بان البلدية �شتعمل على توفري 

قاعدة بيانات �شاملة لالأ�شر املنتجة و�شتعمل على 

من�شاتها  م��ن  لالإ�شتفادة  ال�شركة  م��ع  ت�شبيكها 

الت�شويقية ال �شيما �شوق جو .

االنباط- عمان

 قال مدير اإدارة االمتحانات واالختبارات يف وزارة 

التقييم  اختبارات  اإن  حماد،  علي  والتعليم  الرتبية 

مدار�س  وطلبة  احلكومية  امل��دار���س  لطلبة  النهائي 

وزارة االأوقاف ومدار�س الثقافة الع�شكرية لل�شفوف 

من الثاين االأ�شا�شي ولغاية الثاين ع�شر�شتكون متاحة 

على من�شة در�شك ب��دءا من اليوم االأرب��ع��اء ولغاية 

املقبل، من  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �شهر  م��ن  ال�شاد�س ع�شر 

ال�شاعة التا�شعة �شباحا ولغاية ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء 

ح�شب الربنامج ، مبينا اأن الدخول اإىل املن�شة �شيكون 

 )www.darsak.gov.jo( عن طريق الرابط

لتاأدية االخ��ت��ب��ارات. وب��ني حماد يف ت�شريح �شحفي 

ام�س الثالثاء، اأن اأ�شئلة االختبارات جلميع املباحث 

وجلميع ال�شفوف �شتكون من نوع االختيار من متعدد 

بواقع ثالثني فقرة لكل اختبار، بحيث تكون مدة كل 

اختبار �شاعة كاملة حت�شب من وقت دخول الطالب.

على  ال�شغط  ���ش��رورة  اإىل  الطلبة  ح��ّم��اد  ودع���ا 

اأي��ق��ون��ة )ح��ف��ظ واإر����ش���ال االإج���اب���ات( عند االنتهاء 

االختبار  اخل���روج من �شفحة  قبل  اختباراتهم  من 

اال�شتعداد  اإىل  الطلبة  داعيا  عالماتهم،  الحت�شاب 

من�شة  عرب  درو�شهم  ومراجعة  لالختبارات  اجليد 

در����ش���ك. واو����ش���ح اأن����ه يف ح���ال واج��ه��ت ال��ط��ل��ب��ة اأي 

االإل��ك��رتوين  التقييم  ف��رتة  تقنية خ��الل  م�شكالت 

الفني  الدعم  اأرق���ام  االت�شال مع  النهائي فيمكنهم 

املوجودة على الرابط االآتي

 )https://tinyurl.com/y4pfhf9j(:

وكل ح�شب مديرية الرتبية والتعليم التابع لها.

اإىل  واالخ��ت��ب��ارات  االمتحانات  اإدارة  مدير  ولفت 

للطلبة، لال�شتعداد  ال���وزارة  التي وجهتها  الر�شائل 

ل��الم��ت��ح��ان وم��ن��ه��ا؛ االع��ت��م��اد ع��ل��ى انف�شهم اأث��ن��اء 

اأو  الهاتف  التقدمي لالختبار، والتاأكد من جاهزية 

م�شحونا  يكون  اأن  على  واحل��ر���س  احلا�شوب،  جهاز 

ب�شكل كامل، و التاأكد من اجللو�س يف موقع مينحهم 

تغطية قوية ل�شبكة االإنرتنت.

كما �شملت الر�شائل، عدم ال�شغط على زر الرتاجع 

اأو ال��ع��ودة لتجنب خ��روج��ه��م م��ن االخ��ت��ب��ار، وع��دم 

اخل��روج من ال�شفحة واالإنتظار قلياًل عند فقدان 

االت�شال ب�شبكة االإن��رتن��ت، وع��دم اغ��الق ال�شفحة 

قبل االنتهاء من االإجابة عن جميع االأ�شئلة، وعدم 

ا�شتخدام اأكرث من جهاز اأو اأكرث من �شخ�س للدخول 

الطالب. وكانت وزارة الرتبية والتعليم  اإىل ح�شاب 

ي��دخ��ل من  ال��ت��ي  اأك���دت يف وق��ت �شابق، ان البيانات 

خاللها الطالب على املن�شة هي بيانات �شرية ال يجوز 

منحها الأ�شدقائه اأو اي �شخ�س اآخر.

 بلدية الزرقاء توقع اتفاقية ضمن 
مشروع »سوق جو«

 التربية توضح آلية التقدم الختبار 
التقييم النهائي لطلبة المدارس

بداأت يف اإعادة قراءة ديوان ال�شاعر حافظ ابراهيم وال�شاعر احمد �شوقي  

بالدي وان جارت علي عزيزة واهلي وان �شنوا علي كرام

على  ين�شروه  وم��ا  “املغرتبون”  يكتبه  ما  وي��ق��راأ  ويت�شل  ويتابع  ويحلل  يقراأ  فمن 

�شفحات الفي�س بوك اأو تويرت اأو ما ي�شل منهم على الوت�س اب  من اأقارب اأو اأ�شدقاء  

ذهبوا للعمل فاقاموا منذ �شنوات طويله يف اخلارج

الوطن   اإىل  والوفاء  واحلنني   ال�شوق  هي  اجلميع  مع  امل�شرتكه  العوامل  ب��اأن  يجد   

فيتابعون اخباره  من خالل قنوات التوا�شل االجتماعي واالإعالم البديل يف عامل القريه 

ال�شغريه  فال جتد “للناعقني” “ اجلاحدين”لوطنهم مكانه عندهم اإال “نبذهم«

ميكن  وعقولهم” ف��ال  “قلوبهم  يف  وه���و  “ لوطنهم  وال���وف���اء  واحل��ن��ني  »ف��ال�����ش��وق 

“ وال ميكن للويف”ان  اعطاه   “الع�شق واحل��ب لوطن  تاريخا من  ين�شى  ان   “للويف” 
ين�شى وطنه  من احبه “كحب االبن لالم فينام على �شدرها باأمن واطمئنان” “ فالويف 

“ر�شع من حليب امه فامدته يف الوفاء وال�شوق واحلنني ومن ين�شى امه  لوطنه الأنه 

اإال العاق واجلاحد »

فال�شوق واحلنني للوطن اراه يف عيون و�شور وكالم ما ين�شر  من  املغرتبني يف اخلارج 

لقاء  اإىل  وحنينه  ب�شوقه  الويف  يفتخرون بنجاح وتقدم “احلبيب الوطن” “فيت�شابق 

الوطن احلبيب” في�شلي حمدا و�شكورا عندما ي�شل الوطن  فهنا عند “احلبيب الوطن 

وح�شن االم “الدافئء” فيقول  “الوفاء 
هنا نعي�س 

وهنا منوت 

وهذه بلدنا وما بنخون عهودها 

ووطني االحلى 

وقود امل�شرية يا قائد 

انا معه وبه ما�شون 

فرب  ويعمل  يبني  را�شخا  �شاخما  اال�شره  رب  والوفاء عندما جتد  واحلنني  وال�شوق 

االأ�شرة احلكيم  يقول 

وطنك عزك

ارفع را�شك بوطنك

وال تخون وطنك 

كل ب�شل وجبنه وزيت وزعرت وخبز  ولبنه من خري وطنك 

يا ولدي 

وطنك روحك

ومن يفقد وطنه 

ال روح له فحافظ على روحك

فال�شوق واحلنني والوفاء  ال تن�شي احلاره وال�شارع واملنزل وكل مكان وقفت وجل�شت 

وبنيت وعملت  والتقيت مع الوطن الغايل االعز “فاملتيم” يف وطنه ال ين�شاه  ويتمنى 

العودة اليه والعي�س فيه و�شيعود مهما طال الزمن   وما اأجمل  “�شروق ال�شم�س وغروبها 

ولقاء مع الوطن املع�شوق” هي “اأمنية كل مغرتب وكنت اقدم  برنامج يف اذاعة اململكة 

االردنيه الها�شميه )ابناوؤنا يف اخلارج( وقد كلفت يف اعداده وتقدميه عندما كان االإعالم 

اأرقى من  االأ�شتاذ ن�شوح املجايل  وما  العام معايل  العام ومديرنا  الراأي  الر�شمي يقود 

ال�شوق  يف  اجملها  من  ولعل  اأهلهم  مع  ونربطهم  معهم  نت�شل  كنا  الذين  مع  ذكريات 

واحلنني والوفاء عندما قالت �شيده  مغرتبه يف الربازيل

»و�شلنا الربازيل يف “ الببور”  وانا مل ار وطني وهذا االت�شال كانني”حجيت يا ابني 

مره اأخرى واخذت تبكي مبراره وحزن وتقول”خايف اموت ما ا�شوف وطني وحبايبي” 

يا ابني او�شيكم يف “االردن وفل�شطني »

بغ�شيل  يقوم  وطنهم  ح��دث يف  هربوا مما  الذين  �شنوات  من  قبل  �شاب  والتقيت يف 

علينا  ال�شباب �شحكوا  “ انا وغريي من  فقال  الذي حدث معكم  ما  ف�شاألته  ال�شيارات 

منظري وتبعني الف�شائيات ووعدونا بالع�شل والنعيم ووقعنا يف م�شيده ونتندم على ما 

عملناه يف وطننا ونتمنى العوده » 

 فال�شوق واحلنني والوفاء  للوطن  ك�شوق روؤيا غروب ال�شم�س اجلميل  الذي ال يحب 

الويف ان يغيب اإال اأن ينتظر يوما ي�شرق باأجمل وابهى   ف�شجر الوطن البا�شق املتجذر 

يف االأر�س يكتب على جذوعه

هنا “ال�شوق واحلنني والوفاء للوطن مدى العمر«

”كل ناعق كذاب فتان فا�شد ي�شئء اإىل وطنه وا�شخا�شه وموؤ�ش�شاته »    وخ�شاأ

اهلل  امللك عبد  بقيادة جاللة  االمنيه  واالأجهزة  وال�شعب واجلي�س  الوطن  اهلل  حمى 

الثاين املعظم

أد مصطفى محمد عيروط

 الشوق والحنين والوفاء
23 وفاة و1645 إصابة بفيروس كورونا و2561 حالة شفاء

أورانج تدعم برنامج »تمكين« لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 التشريع والرأي يختتم ورشة عمل حول مبادىء صياغة اآلراء القانونية

وزير الزراعة يتابع تمرينا لجاهزية مكافحة الجراد في معان

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 23 وفاة 

اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجّد  و1645 

العدد  الثالثاء، لريتفع  اململكة ام�س  يف 

االإجمايل للوفيات اإىل 3801 واالإ�شابات 

اإىل 291393.

وتوّزعت االإ�شابات اجلديدة على 595 

حالة يف حمافظة العا�شمة عّمان، و398 

حالة يف حمافظة اإربد، منها 71 حالة يف 

املفرق،  و151 حالة يف حمافظة  الرمثا، 

ال��زرق��اء، و79  و109 ح��االت يف حمافظة 

و78 حالة يف  الكرك،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة البلقاء، و73 حالة يف حمافظة 

م��اأدب��ا،  حمافظة  يف  حالة  و43  عجلون، 

و37  ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و42 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، و22 ح��ال��ة 

ح���ال���ة يف  ال��ط��ف��ي��ل��ة، و18  يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة معان، منها حالتان يف االبرتا.

ال�شادر عن  االإع��الم��ي  املوجز  واأ���ش��ار 

اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال����وزراء  رئا�شة 

اإىل  و�شل  حالّياً  الن�شطة  احل��االت  عدد 

احل��االت  ع��دد  ب��ل��غ  بينما  ح��ال��ة،   20970

 91 امل�شت�شفيات  اإىل  اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 97 حالة.

ول��ف��ت اإىل اأن اإج��م��ايل ع��دد احل��االت 

املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 

بلغ 774 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد 

امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  العزل  اأ�شّرة 

اأم�س  ليوم  وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

فيما  باملئة،   15 بلغت  اإ�شغال  بن�شبة   680

احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  عدد  اإجمايل  بلغ 

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

املوؤّكدة وامل�شتبهة ليوم اأم�س 257 بن�شبة 

اإ�شغال بلغت 26 باملئة.

التنّف�س  اأجهزة  عدد  اإجمايل  بلغ  كما 

امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  اال�شطناعي 

اأم�س  ليوم  وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

109 اأجهزة بن�شبة اإ�شغال بلغت 12باملئة.

 2561 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ش��ار  كما 

ح���ال���ة ���ش��ف��اء ال���ي���وم يف ال���ع���زل امل��ن��زيل 

ح��االت  اإج��م��ايل  لي�شل  وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، 

ال�شفاء اإىل 266622 حالة.

خم��ربّي��اً  فح�شاً   21735 اأن  واأ���ش��اف 

اأج������ري ال���ي���وم، ل��ي�����ش��ب��ح اإج���م���ايل ع��دد 

الفحو�شات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

3126192 فح�شاً، الفتا ً اإىل  وحتى االآن 

لهذا  االإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�شات  ن�شبة  اأن 

اليوم و�شلت اإىل قرابة 57ر7 باملئة.

االل��ت��زام  اإىل  ال����وزارة اجلميع  ودع��ت 

ب��اأوام��ر ال���ّدف���اع، واّت��ب��اع �شبل ال��وق��اي��ة، 

خ�����ش��و���ش��اً ارت�������داء ال���ك���ّم���ام���ات، وع���دم 

20 �شخ�شاً،  التجّمعات الأكرث من  اإقامة 

التوعوية  احل��م��ل��ة  متابعة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال�������وزارة ل��ل��وق��اي��ة من 

ع�������دوى ف�����ريو������س ك�����ورون�����ا وت�����ش��ج��ي��ع 

وجمتمعهم  اأ���ش��ره��م  حل��م��اي��ة  االأف������راد 

)#بحميهم(.

 االنباط-عمان

الرقمي  التدريب  االأردن  اأوراجن  دعمت 

�شمن  داون  مب��ت��الزم��ة  للم�شابني  امل��ق��دم 

ارب��د  االأردين يف  ال���ري���ادي  امل��رك��ز  ب��رن��ام��ج 

ال�شباب  ت��زوي��د  يف  املتخ�ش�س  “متكني” 
بني 18-30 عاماً من ذوي االإعاقة باملهارات 

تتنا�شب  التي  النظرية  والتدريبات  العملية 

م�شاهمتهم  تعزيز  يف  وت�شهم  قدراتهم  مع 

االقت�شادية.

اأوراجن  اإط��ار مظلة  الدعم يف  وياأتي هذا 

اإمكانياتنا  ولكن  خمتلفة  “قدراتنا  االأردن 

ال���ربام���ج  خم��ت��ل��ف  جت���م���ع  ال���ت���ي  اأكيدة” 

واملبادرات وال�شراكات الرامية لتمكني، دعم 

اململكة،  يف  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�شخا�س  ودم��ج 

والتقنيات  الرقمية  احل��ل��ول  ع��رب  �شيما  ال 

احل��دي��ث��ة وت���زوي���ده���م ب���امل���ه���ارات ال���الزم���ة 

ب�شكل  الإ���ش��راك��ه��م  �شعياً  منها،  لال�شتفادة 

اأكرب يف املجتمع وخمتلف القطاعات.

وت�شمن التدريب 30 �شاعة تدريبية على 

اليدوية  االأع��م��ال  �شناعة  حياتية،  م��ه��ارات 

وغريها من املهارات املتنوعة، كما �شي�شتمر 

ال���ربن���ام���ج يف امل����راح����ل ال���ق���ادم���ة ب��ت��دري��ب 

ت�����ش��وي��ق  ع��ل��ى  االإع����اق����ة  االأ����ش���خ���ا����س ذوي 

م�شاريعهم  اإق��ام��ة  يف  اأعمالهملم�شاعدتهم 

عن  ف�شاًل  العمل،  ب�شوق  وربطهم  اخلا�شة 

مالياً  متخ�ش�س  فريق  قبل  من  متابعتهم 

واإدارياً وت�شويقياً.

واأكدت اأوراجن االأردن اأن هذه اخلطوة من 

الرقمي  ال�شمول  تعزيز  يف  امل�شاهمة  �شاأنها 

ال��ذي يقع  االأم��ر  االإعاقة،  لالأ�شخا�س ذوي 

ال�شرتاتيجيتها  الرئي�شية  امل��ح��اور  �شمن 

ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ودوره�����ا ك��م��زّود 

رق��م��ي رائ���د وم�����ش��وؤول وال�����ش��ري��ك الرقمي 

بتحقيق  ال��ت��زام��ه��ا  اإىل  الف���ت���ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 

الفاعلة  ال�شراكات  خ��الل  م��ن  ال��ه��دف  ه��ذا 

امل���دين وم��ب��ادرات��ه��ا  م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات املجتمع 

املختلفة.

خم��ت��ل��ف��ة  “قدراتنا  م��ظ��ل��ة  اأن  ي���ذك���ر 

اإط���الق  اأكيدة” ت�����ش��م��ل  اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ول��ك��ن 

ذوي  خدمةSignBookلالأ�شخا�س 

ال�شركة  موقع  وت�شميم  ال�شمعية،  االإعاقة 

االإع����اق����ة  ذوي  ال����ش���ت���خ���دام  االإل������ك������رتوين 

لتمكني  م��ع��ر���ش��اً   13 وت��ه��ي��ئ��ة  ال��ب�����ش��ري��ة، 

لتلبية  زيارتها  م��ن  احلركية  االإع��اق��ة  ذوي 

تخ�شي�شها  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 

قناة لالت�شال يف حالة الطوارئ اأثناء اأزمة 

كورونا امل�شتجد وتقدميها منحتني كل عام 

لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة بالتعاومنعاملجل�شال

اأعلىحلقوقاالأ�شخا�شذوياالإعاقة.

االنباط-عمان

 اختتم دي��وان الت�شريع وال���راأي يف رئا�شة 

قانونية  عمل  ور���ش��ة  الثالثاء  ام�س  ال���وزراء 

القانونية  االآراء  متخ�ش�شة مببادئ �شياغة 

واال����ش���ت�������ش���ارات  االآراء  ت���ق���دمي  وم��ن��ه��ج��ي��ة 

القانونية  ال�شبكة  م��ع  بالتعاون  القانونية، 

القانون  �شيادة  وم�����ش��روع  العربيات  للن�شاء 

املمول من USAID، بهدف بحث ودرا�شة 

ال��راأي  بتقدمي  املرتبطة  وال��وث��ائ��ق  الوقائع 

واال�شت�شارة القانونية.

وال�����راأي،  الت�شريع  دي����وان  رئ��ي�����س  وق��ال��ت 

ف���داء احل��م��ود، بح�شور اأم���ني ع��ام ال��دي��وان 

اخل���دم���ة  اإن  ال���ق���ان���ون���ي���ني  وامل�������ش���ت�������ش���اري���ن 

ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ث��ل��ى وف����ق م��ع��اي��ري االإت����ق����ان؛ 

ت��ف��ر���س ت��دري��ب��ا م�����ش��ت��م��را واط���الع���ا دوري����ا 

ع��ل��ى اخل����ربات وت��ب��ادل��ه��ا، ل��غ��اي��ات ال��و���ش��ول 

لتحقيق  منتج  وراأي  قانونية  ا�شت�شارة  اإىل 

القانونية  االأدب���ي���ات  اأن  واأ���ش��اف��ت  ال��غ��اي��ات. 

امل���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا وم��واءم��ت��ه��ا م���ع ت��ط��ورات 

حثيثة  متابعة  ت�شتدعي  امل��ع��ا���ش��ر،  ال���واق���ع 

االأداء  تلتزم حم��ددات  التي  املمار�شات  الأب��رز 

ال��ق��ان��وين ال��ف��اع��ل. وب��ي��ن��ت احل��م��ود اأن دور 

تقدمي  يف  وال�����راأي  الت�شريع  دي����وان  ومهمة 

اال���ش��ت�����ش��ارة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��رئ��ا���ش��ة ال������وزراء اأو 

ال��وزارات كجهة ر�شمية تخت�س بالعمل العام 

واحلكومي، ينطلق من روؤية قانونية م�شتقلة 

وجمردة تلتزم قواعد امل�شلحة الوطنية العليا 

وت��ق��دي��رات ال�����ش��رورة لتمكني امل�����ش��وؤول من 

اتخاذ القرار الذي ي�شب يف امل�شلحة العامة. 

اإن  النجداوي  ثائر  املحامي  ق��ال  جهته،  من 

القانونية  وك����وادره  وال����راأي  الت�شريع  دي���وان 

ي�شكلون مرجعية وطنية عليا بحكم خرباتهم 

وطبيعة املهمة التي يبا�شرونها، والتي ت�شاهم 

امل��وق��ف  اإدارة  م��ن  املعنيني  مت��ك��ني  يف  فعليا 

بناء على ما حدده ور�شمه القانون. واأ�شاف 

القانوين  ال���راأي  ال��دي��وان كمركز �شناعة  اأن 

تو�شية  ي�شتلزم  ك��اف��ة؛  الر�شمية  للجهات 

هذه  ل���دى  القانونيني  امل�شت�شارين  بتبعية 

اجلهات للديوان اأو تلقيهم تدريبا من خالل 

على  النجداوي  وا�شتعر�س  نف�شه.  ال��دي��وان 

ال��راأي  جل�شتني منف�شلتني منهجية تقدمي 

واال�شت�شارة القانونية و�شروط �شابقة واأخرى 

الحقة لتقدمي هذا الراأي، تت�شمن اأ�شا�شيات 

متعددة كدرا�شة الوقائع والوثائق املرتبطة، 

و�شرورة طلب اأي وثائق اأو معلومات اإ�شافية 

�شرورية، ثم البحث يف الت�شريعات والقرارات 

اأهمية  اإىل  الف��ت��ا  ال��ع��الق��ة،  ذات  الق�شائية 

حتديد نطاق اال�شت�شارة والتكليف و�شياغة 

اأهمية ج��دوى  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ق��ان��وين.  الن�س 

تكليف اجلهة طالبة الراأي القانوين بتقدمي 

م��ل��خ�����س ال���وق���ائ���ع م����دار ال��ب��ح��ث، واع��ت��م��اد 

ال�����ش��وؤال ال��وا���ش��ح وامل��ك��ت��وب مل��و���ش��وع ال����راأي 

ال��ق��ان��وين ت��ف��ادي��ا الأي ���ش��وء ف��ه��م وحت��دي��دا 

للمعلومات  وتثبيتا  االأ�شئلة  لنطاق  مبا�شرا 

واملرفقات. واأو�شح النجداوي اأن اللجوء اإىل 

خربة امل�شت�شار القانوين الإبداء الراأي ت�شتلزم 

التاأكيد على الن�س ال�شريح واملبا�شر لل�شوؤال 

اأن  مبينا  ال���راأي،  اال�شتف�شار عن مو�شوع  اأو 

مقدم  وفهم  وبيانها  ال��وق��ائ��ع  على  ال��وق��وف 

الراأي القانوين حليثيات وحقائق اال�شت�شارة 

ميكن من �شياغة راأي قانوين حمدد لطبيعة 

اإب��داء  واج��ب  تعطي  التي  والعقدية  القانون 

ال�����راأي. واأك����د ال��ن��ج��داوي اأن ���ش��م��ول ال���راأي 

القانوين على التكليف ببيان الراأي القانوين 

ال���راأي  تقدمي  وت�شريح  حم���ددة،  م�شاألة  يف 

املرفقة؛  وامل�شتندات  الوقائع  اإىل  باال�شتناد 

اأو اال���ش��ت�����ش��ارة يف حال  ال����راأي  يحمي م��ق��دم 

ظهور وثائق اأو م�شتندات غري مرفقة تخالف 

ال������راأي ال��ق��ان��وين م���ن اأ���ش��ا���ش��ه، م��ن��وه��ا اإىل 

اأهمية امتالك قارئ الراأي القانوين خللفية 

قانونية وا�شعة. كما اأكد اأن ذكر امل�شاألة املراد 

معاجلتها و االإ�شارة اإىل املبداأ القانوين املتعلق 

حتتمل  ال��ت��ي  والن�شو�س  امل�شائل  واإىل  بها 

اأكرث من تف�شري واالجتهادات الق�شائية، هي 

اأ�شا�شيات الو�شول اإىل نتيجة تطبيق القانون، 

القانوين.  ب��ال��راأي  املعنونة  اخلال�شة  وه��ي 

التفا�شيل  احل�شور  م��ع  ال��ن��ج��داوي  وناق�س 

القانونية كافة، والتي متكن من تقدمي راأي 

قانوين �شابق اأو الحق حلدوث االإج��راء وهو 

ما يحدث الفارق يف �شياغة الراأي القانوين. 

وقدم عر�شا الأ�شا�شيات حتديد ال�شكل املنا�شب 

التحليل،  اأ�ش�س  يو�شح  مبا  احلقائق  لكتابة 

واأهم احلقائق املتعلقة بالراأي اأو اال�شت�شارة، 

اأو البدائل القانونية  واآليات اق��رتاح احللول 

على  القانون  تطبيق  ونتائج  امل�شائل  جلميع 

امل�شائل ذات العالقة. املدير التنفيذي لل�شبكة 

مرم�س،  �شماح  العربيات،  للن�شاء  القانونية 

املختلفة  االآراء  الفائدة من  تعميم  اأن  اأك��دت 

واحلوار القانوين حولها ي�شكل اإثراء للجهود 

االأمثل  اال�شتعمال  ملرحلة  للو�شول  الهادفة 

للراأي القانوين اأو اال�شت�شارة القانونية، �شواء 

املحامي  الفردية بني  ب��احل��االت  ك��ان متعلقا 

وموكله اأو من خالل ال�شيغة الر�شمية لدى 

اأن  واأ�شافت  الر�شمية.  واملوؤ�ش�شات  ال���وزارات 

التعاون مع ديوان الت�شريع وال��راأي يف �شبيل 

دعم التوا�شل القانوين واإدام��ة احلوار حول 

اأحدث امل�شتجدات ي�شكل التزاما بني ال�شبكة 

والديوان.

االنباط- معان

 تابع وزي��ر ال��زراع��ة حممد داودي���ة خالل 

زي��ارة ملحافظة معان، ام�س الثالثاء، مترينا 

ا�شتباقيا ملكافحة اجلراد ال�شحراوي.

واط��ل��ع ال��وزي��ر داودي�����ة ي��راف��ق��ه حمافظ 

جاهزية  على  الفايز،  حممد  الدكتور  معان 

امل���ب���ي���دات و���ش��ب��ك��ة االت�������ش���االت وال�����ش��ي��ارات 

والتجهيزات امل�شاندة.

كافة  م��ع  الت�شاركية  تعزيز  اأهمية  واأك���د 

اإداري��ني و�شالح  اجلهات وال�شركاء من حكام 

اأ���ش��راب  ملكافحة  ال��ع��ام  واالأم����ن  امللكي  اجل���و 

اجل�����راد، اإىل ج��ان��ب امل��ت��اب��ع��ة اخل��ارج��ي��ة مع 

منظمة  م��ع  والتن�شيق  ال�شعوديني  االأ���ش��ق��اء 

“خطر  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال�شدد.  ه��ذا  الفاو يف 

اجلراد ال�شحراوي ما يزال بعيدا عن بالدنا 

لكن ذلك ال يحول دون ان نكون على جاهزية 

عالية للتعامل مع هذا اخلطر الكبري الذي 

ي�شكل حتديا عامليا”. كما تفقد وزير الزراعة 

يرافقه نائب البادية اجلنوبية زينب البدول 

ومدير زراع��ة معان اأحمد اآل خطاب؛ مركز 

زراع���ي اي��ل وم��رك��ز زراع���ي املريغة واملخترب 

ال��ب��ي��ط��ري يف امل��ح��اف��ظ��ة، واط���ل���ع ع��ل��ى اه��م 

ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه القطاع 

الزراعي يف املحافظة.

االربعاء  30/ 12 / 2020
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النا�س ال ي�شكر اهلل ولهذا وجب علي وعلينا جميعاً تقدمي ال�شكر اجلزيل  من ال ي�شكر 

ملبادرة اترك اأثر وتكرميها عرب ب�شع كلمات والتي لن تفيها حقها،اعتدنا دائما على ن�شاطات 

وفعاليات مبادرة اأترك اأثر على جميع االأ�شعدة اإجتماعية وتعليمية وفنية ودينية وخريية 

ووطنية ،وكانت دائما من اأوائل املبادرات التي تركت ب�شمة عظيمة بقلوب جميع من عرفها 

من اأهل مدينة العقبة وخارجها،تعمل املبادرة بجهود اأع�شائها والقائمني عليها من ن�شامى 

دوماً  واملبدعني  املتميزين  الرائعني  راأ�شهم  وعلى  ملل  وال  كلل  ال  النحل  كخلية  ون�شميات 

الدكتور حممد كري�شان رئي�س املبادرة و ال�شيد بالل الزعبي من�شق املبادرة ،لقد كرمتم جميع 

املتطوعني واملتطوعات يف العقبة من خالل مبادرتكم يف اليوم العاملي للتطوع وكان التكرمي 

ذو نكهة خا�شة اأثلجت �شدورنا واأدخلت ال�شعادة لقلوبنا، ولهذا وددت اأن يتم تكرميكم فردا 

فردا على من�شة من مراأى اجلميع ولكن مهما كان حجم التكرمي كبريا فلن جند ما يعادل 

�شنيعكم، فارتاأيت بكتابة هذة ال�شطور املتوا�شعة الأعرب لكم عن حجم امتناين وتقديري لكم 

وجلهودكم، �شكرا لكم على كل ما قدمتوه ملدينتنا احلبيبة والأهلها كنتم ِنعم االأخيار وقدمتم 

الكثري الكثري دون مقابل وفقكم اهلل دائما واأبدا ملا يحب وير�شى..

فداء الحمزاوي

مبادرة أترك أثر

الأربعاء    30  /  12  / 2020

االنباط-عمان

حت��ق��ي��ق��اً مل���واك���ب���ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع�����ش��ر و 

العقبة  ج��ام��ع��ة  روؤى  يحقق  مب��ا  م��ت��غ��ريات��ه 

علمية  اأك��ادمي��ي��ة  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة  للتكنولوجيا 

ه��دف��ه��ا ت��خ��ري��ج ك���ف���اءات اأردن����ي����ة و ع��رب��ي��ة 

وق��ع��ت  جامعة  امل���ج���االت،  �شتى  م��ت��م��ي��زة يف 

االأردين  امل��ج��ل�����س  و  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ق��ب��ة 

لتطوير  تفاهم  م��ذك��رة  اخل�����ش��راء  لالأبنية 

م��ت��خ�����ش�����ش��ة  يف  ت��دري��ب��ي��ة  اإق���ام���ة دورات  و 

االأبنية اخل�شراء متعلقة ب�شهادة  الريادة يف 

لالأفراد  الطاقة  وتر�شيد  البيئي  الت�شميم 

للخ�شوع  )LEED(،والتح�شري  واملباين 

الإمتحان حت�شيل االإعتمادية التابعة لها.

ال���دورات  طلبة اجلامعة  ه��ذه  وت�شتهدف 

للهند�شة،  امل�شري  اأجنيال  و  منيب  كلية  يف 

وك���ذل���ك امل��ه��ن��د���ش��ني وال���ع���ام���ل���ني يف ق��ط��اع 

االإن�شاءات واالأبنية، وقطاع  الهند�شة املدنية 

و هند�شة العمارة، مبا يحقق اأهداف التنمية 

م�شتدام   اأخ�����ش��ر  ب��ن��اء  حتقيق  يف  امل�شتدامة 

ي�شتخدم م�شادر الطاقة املتجددة.

اأب��و  �شند  الدكتور حممد  االأ���ش��ت��اذ  اأ���ش��ار  و 

للتكنولوجيا  العقبة  جامعة  رئي�س  دروي�س 

باأن عقد مثل هذه ال�شراكات  ياأتي �شمن �شّلم 

اأولويات اجلامعة، بهدف تعزيز  بناء  قدرات 

القطاعات  يف  م��ن  كافة  املهتمني  و  الطلبة 

جمال االأبنية اخل�شراء و�شواًل  اإىل الريادة 

يف  ت�شميم بيئي للمباين تراعى فيها  �شبل  

تر�شيد الطاقة و اإ�شتهالكها،  و كذلك تطوير 

للتكنولوجيا    العقبة  جامعة  طلبة  م��ه��ارات 

يف �شتى املجاالت التقنية والفنية من خالل 

هذه الدورات املتخ�ش�شة التي تعترب اإ�شافة 

علم  م��ن   يكت�شبونه  م��ا  اإىل  ت�شاف  نوعية 

و  العمارة  ومعرفة  يف جمال علوم  هند�شة 

البيئة والهند�شة املدنية.

ل��الأب��ن��ي��ة  االأردين  امل��ج��ل�����س  اأن   وح���ي���ث 

اخل�������ش���راء م��ن��ظ��م��ة م���ت���ع���ددة ال��ق��ط��اع��ات، 

ت�شم   ،2009 ع���ام  ت��اأ���ش�����ش��ت  رب��ح��ي��ة  غ���ري 

خمتلف  م��ن  وخ���رباء  ���ش��رك��ات  ع�شويتها  يف 

بت�شميم  املرتبطة  والتخ�ش�شات  االأع��م��ال 

و  االأردن،  واإن�����ش��اءه��ا يف  وت��زوي��ده��ا  امل��ب��اين، 

اخل�شراء  امل��ب��اين  مفاهيم  ن�شر  اإىل  ت��ه��دف 

والرفيقة بالبيئة وتعزيز تطبيقاتها العملية 

اأك��د رئي�س جمل�س  ال��واق��ع، فقد  اأر����س  على 

اخل�شراء  لالأبنية  االأردين  املجل�س  اإدارة  

الذي  ال��دور  اأهمية  على  حرت  راج��ي  ال�شيد 

تلعبه اجلامعات يف دعم احلركة اخل�شراء و 

والقطاع.  بال�شوق  االأفرد لالنخراط  تاأهيل 

الرتويج  تتمثل يف  التي  ومن خالل مهمتنا 

والدعوة اإىل تبني ممار�شات االأبنية اخل�شراء 

ي��ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ع��ق��د ال�����ش��راك��ات مع 

اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية لن�شر الوعي 

القطاع.  بناء اخل��ربات يف هذا  وامل�شاهمة يف 

املتميز  ال��دور  ال�شيد راج��ي حرت على  واأ�شاد 

يف  للتكنولوجيا  العقبة  جامعة  تلعبه  ال��ذي 

فهم احتياجات �شوق العمل االأردين والعربي 

الطالب علميا  �شخ�شية  بناء  وحر�شها على 

وتفكرييا بتقدمي  واإتاحة برامج ت�شاعد على 

�شرورية  م��ع��ارف  واكت�شاب  م��ه��ارات  تطوير 

توؤّهله لدخول القطاع االأخ�شر.

باإ�شتهدافها  امل��ذك��رة  ه��ذه  اأهمية  وتكمن 

املقيمني  واملهند�شني  املوؤ�ش�شات،  و  ال�شركات، 

يف ج��ن��وب امل��م��ل��ك��ة يف ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 

امل��ع��ارف  اإنت�شار  يف    ي�شاهم  مم��ا  امل�شرتكة، 

املتعلقة بالبناء االأخ�شر واأهميته مما يعطي 

امل�شاركني فيها، اأف�شلية لتاأهيلهم يف جماالت 

م�����ش��رتك��ة م���ا ب���ني ق��ط��اع امل���ب���اين وال��ق��ط��اع 

االأخ�شر، االأمر الذي يك�شبهم ميزات اأف�شل 

يف جمال التقدم الوظيفي و اإيجاد وظائف يف 

ال�شركات الكربى يف االأردن واخلليج.

 في مجال الريادة في التصميم البيئي

مذكرة تفاهم بين » العقبة للتكنولوجيا« و المجلس 
األردني لألبنية الخضراء

الجمارك تدرج شركة رام اهلل لصناعة 
الحديد ضمن برنامج القائمة الذهبية

 صرف المعونة الشهرية للمنتفعين 
للشهر الحالي وفًقا للحروف األبجدية

 معاناة المواطنين من وسائل النقل 
في محافظة اربد 

 وزارة العمل تضبط 17 عاماًل وافدًا داخل 
السوق المركزي 

االنباط-عمان 

اأدرج����ت دائ���رة اجل��م��ارك االأردن���ي���ة �شركة 

بعد  الذهبية  القائمة  برنامج  �شمن  جديدة 

االل��ت��زام من عمليات  تدقيق  انتهت جلنة  اأن 

التدقيق امليداين وتقييم مدى التزام ال�شركة 

بالت�شريعات واالأنظمة اجلمركية.

احلديد  ل�شناعة  اهلل  رام  �شركة  اإدراج  ومت 

ب��ع��د التحقق  وال�����ش��ل��ب يف جم���ال اال���ش��ت��رياد 

م���ن م����دى االل����ت����زام ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات اجل��م��رك��ي��ة 

ومتطلبات االأمان وكذلك التدقيق على اأنظمة 

اخلا�شة  اخلارجية  بالتجارة  املتعلقة  العمل 

باإجراءات اال�شترياد والت�شدير لل�شركة.

واأ�شار مدير عام اجلمارك اللواء الدكتور 

�شهادة  ت�شليمه  خالل  الرحامنة  املجيد  عبد 

لل�شركة  التقديري  وال��درع  الذهبية  القائمة 

امل���درج���ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ربن��ام��ج ال���ذي 

بي�ن  احلقيقي�ة  ال�ش�راكة  مفه�وم  عل�ى  يرتكز 

اخلدم�ة  وتقدي�م  واخل�ا�س  الع�ام  القطاعي�ن 

اجلم�ارك  م�ع  املتعاملي�ن  لقطاع�ات  املتمي�زة 

اال�ش�ترياد  �ش�ركات  ت�ش�مل  والت�ي  االأردن��ي�����ة 

وامل�ش�تودعات  والنق�ل  والتخلي��س  والت�شدي�ر 

اإ���ش��اف�����ة اإىل ال�����ش�����رك��ات امل��ق��ام�����ة ف�����ي امل�����دن 

ال�شناعي�ة املوؤهلة.

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن ����ش���ن���دوق امل���ع���ون���ة ال��وط��ن��ي��ة عن 

املتكررة  ال�شهرية  املالية  املعونة  �شرف  اآلية 

�شهر  ع��ن  ال�����ش��ن��دوق  ب��رام��ج  م��ن  للمنتفعني 

كانون االأول احلايل، وفًقا للحروف االأبجدية 

ال�شم املنتفع.

امل�شاقبة  عمر  ال�شندوق  ع��ام  مدير  وق��ال 

من  �شتتم  ال�شرف  عملية  اإن  الثالثاء،  ام�س 

مكاتب �شندوق الربيد، يف الثالث من كانون 

العا�شر  و�شتنتهي يف  املقبل،  العام  الثاين من 

بالتن�شيق مع الربيد  ذاته، وذلك  ال�شهر  من 

االأردين.

وفًقا  ال�شهرية  املعونة  �شرف  اإن  وا�شاف 

للمنتفع،  االول  لال�شم  االأب��ج��دي��ة  للحروف 

ي���ع���ود ل��ل��ح��ال��ة ال��وب��ائ��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، داع���ًي���ا 

امل��ن��ت��ف��ع��ني اىل االل���ت���زام ب��امل��واع��ي��د امل��ح��ددة 

ل��ل�����ش��رف ح���ف���اًظ���ا ع��ل��ى ���ش��الم��ت��ه��م، وع���دم 

ال��ت��ج��م��ه��ر اأم�����ام م��ك��ات��ب ال���ربي���د، واالل���ت���زام 

ب���اإج���راءات ال�����ش��الم��ة وال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة، من 

حيث التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات.

املنتفعني ال�شتالم  ت��وزي��ع  اأن��ه مت  واو���ش��ح 

االأح��د  ي��وم  املتكررة،  ال�شهرية  املالية  املعونة 

ال��ث��ال��ث م���ن ك���ان���ون ال���ث���اين امل��ق��ب��ل حل���روف 

»االأل���ف وال��ب��اء وال��ت��اء وال��ث��اء واجل��ي��م«، وي��وم 

االث���ن���ني 4 ك���ان���ون ال���ث���اين حل����روف »احل����اء 

واخل�����اء وال������دال وال������ذال وال������راء وال���زي���ن«، 

وال��ث��الث��اء 5 ك��ان��ون ال��ث��اين حل��روف »ال�شني 

وال�����ش��ني وال�����ش��اد وال�����ش��اد وال���ط���اء وال��ظ��اء 

وال��ع��ني«، اأم���ا ي��وم االرب��ع��اء 6 ك��ان��ون الثاين 

���ش��ت��ك��ون ل��ل��ح��روف »ال���غ���ني وال���ف���اء وال��ق��اف 

وال��ك��اف وال���الم وال��ه��اء وال����واو وال���ي���اء«، ويف 

»امليم  ال��ث��اين ح��ريف  ك��ان��ون   7 ي��وم اخلمي�س 

والنون«، م�شريا اىل اأن يوم االحد 10 كانون 

من  يتمكنوا  مل  ل��ل��ذي��ن  �شيخ�ش�س  ال��ث��اين 

اال�شتالم جلميع احلروف.

 االنباط حممود عبيدات

ي��ع��اين امل���واط���ن���ون يف حم��اف��ظ��ة ارب����د من 

و�شائل النقل كافة �شواء اأكانت تك�شي اال�شفر 

ال��ق��ط��اع  ه���ذا  تنظيم  ع���دم  ب�شبب  ال��ب��ا���س  او 

ازم��ة �شري  ادارت���ه وذل��ك �شبب  بالكامل و�شوء 

خ��ان��ق��ة وع����دم اح�����رتام ال�����ش��واخ�����س امل���روري���ة 

وااللتزام بها مما ادى اىل ان كل �شائق ي�شري 

على مزاجه وا�شطفافهم املزدوج وعدم احرتام 

ال�شواخ�س  يف  امل��ل��ت��زم��ون  امل��واط��ن��ني  لبع�س 

املرورية ، وقد كانت بع�س احلكومات ال�شابقة 

ارب��د  ال��ق��ط��اع يف  ت��ري��د تن�شيق وت��ن��ظ��ي��م ه���ذا 

خا�شة وحتويل كل البا�شات اخلا�شة والتك�شي 

اال�شفر اىل �شركات  كبرية خا�شة ت�شري على 

5 �شنوات م�شت  بانتظام  وه��ذا من  الوقت و 

وماذا جرى بعدها ال ندري !!

احلكومات  تغ�س  مل��اذا  ان��ه  تقول  اال�شئلة 

املحافظة  ال�شابقة واحلالية نظرها عن هذه 

مع  فيها  ���ش��يء  اي  وتاأ�شي�س  عمل  ت��ري��د  وال 

االول  الزراعي  امل�شدر  املحافظة هي  ان هذه 

لالردن  وهي مدينة الثقافه االردنية 

هل ا�شبحت اربد حمل تهمي�س كبري من 

قبل احلكومات ال�شابقة واحلالية  

تنظيم  بعدم  احلكومات  م�شلحة  هي  وما 

قطاع النقل وحتويله اىل �شركات ؟! 

واين هي م�شلحة املواطن  من ذلك ؟؟

االنباط-عمان

العمل  وزارة  يف  التفتي�س  ف���رق  �شبطت 

ام�����س ال��ث��الث��اء يف ال�����ش��وق امل��رك��زي للخ�شار 

17 عاماًل وافداً يعملون بطريقة خمالفة يف 
مهنة النقل واملناولة للخ�شار والفواكه داخل 

ال�شوق بوا�شطة العربات ال�شغرية.

وق����ال ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ب��ا���ش��م ال����وزارة 

حم��م��د ال���زي���ود اإن ���ش��ب��ط ال��ع��م��ال��ة ال��واف��دة 

امل���خ���ال���ف���ة يف ال�������ش���وق ج�����اء ب���ع���د اجل�����والت 

داخ��ل  ال���وزارة  ف��رق  نفذتها  التي  التفتي�شية 

وزير  ق��رار  بعد  به  املحيطة  واملنطقة  ال�شوق 

ال��ع��م��ل ووزي�����ر ال���دول���ة ل�����ش��وؤون اال���ش��ت��ث��م��ار 

عمل  مكتب  بفتح  القطامني  معن  ال��دك��ت��ور 

خا�س مبفت�شي العمل داخل ال�شوق.  

وامل���ن���اول���ة  ال��ن��ق��ل  م��ه��ن��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

داخل  ال�شغرية  بالعربات  والفواكه  للخ�شار 

ال�����ش��وق امل���رك���زي ح�����ش��راً ل���الأردن���ي���ني وغ��ري 

م�شموح للعمالة الوافدة العمل بها.

واأكد الزيود اأن اجلوالت التفتي�شية لفرق 

خالل  توقف  ب��ال  يومياً  �شت�شتمر  التفتي�س 

اأوقات الدوام الر�شمي لل�شوق املركزي.

 »شومان« تحتفي بالفائزين بجائزتها للباحثين العرب للدورة 2020

وزير المياه يبحث مطالب محافظة معان

االنباط-عمان

�شومان،  احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  ك��رم��ت   

الباحثني والعلماء العرب الفائزين بجائزة 

يف  ال��ع��رب  للباحثني  ���ش��وم��ان  احلميد  عبد 

خالل  وذل��ك   ،2020 للعام  دورتها)38( 

حفل اأقيم م�شاء اأم�س الثالثاء، عرب من�شة 

)زووم( و)الفي�شبوك( و)اليوتيوب(. 

ومت���ن���ح اجل����ائ����زة ت���ق���دي���را ل��ن��ت��اج علمي 

م��ت��م��ي��ز ي�����وؤدي ن�����ش��ره وت��ع��م��ي��م��ه اىل زي���ادة 

يف  واال���ش��ه��ام  والتطبيقية  العلمية  املعرفة 

حل امل�شكالت ذات االأولوية حمليا واقليميا 

وعامليا.

ج��اء  ل��ل��ج��ائ��زة،  العلمية  الهيئة  وح�����ش��ب 

اخ��ت��ي��ار ال��ف��ائ��زي��ن ب��ع��د ا���ش��ت��ع��را���س الهيئة 

�شمت  م��ت��خ�����ش�����ش��ة،  جل��ن��ة   )١١( ل��ت��ق��اري��ر 

نخبة من الباحثني العرب لغايات التحكيم 

حيث  للمر�شحني،  العلمي  النتاج  ومراجعة 

ال��ع��ام وهو  ل���دورة  مت حجب مو�شوع واح��د 

راأ����س م��ال الرقمية( وذل��ك ب�شبب  )اأ���ش��واق 

ع����دم ا���ش��ت��الم ع����دد ال��ط��ل��ب��ات اخل��ا���ش��ة به 

�شمن احلد االأدنى املطلوب ح�شب تعليمات 

التحكيم حجب  ارت��اأت جلنة  اجلائزة، بينما 

اجل����ائ����زة ع����ن م���و����ش���وع »االأم��������ن ال��رق��م��ي 

)ال�������ش���ي���رباين(« الب���ت���ع���اد ال���ن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي 

للمرت�شحني عن املو�شوع املطروح. 

وفاز باجلائزة )13( باحثا وباحثة �شمن 

حقول،   )6( عددها  البالغ  اجلائزة،  حقول 

والتي يندرج �شمن كل حقل منها مو�شوعان 

اثنان مت اختيارهما من قبل الهيئة العلمية، 

ح��ي��ث ت���وزع���ت اجل����وائ����ز ل���ه���ذا ال���ع���ام على 

من   )4( التالية:  اجلن�شيات  من  الباحثني 

االأردن، )4( من م�شر، )3( من لبنان، )1( 

من ال�شعودية، )1( من االإمارات.

وف�����از ع���ن ح��ق��ل )ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��د���ش��ي��ة( 

ال����دك����ت����ور حم���م���د ����ش���ع���ي���د ع���ب���د ال��ع��ظ��ي��م 

»اجليل  مو�شوع  عن  االردن  من  ال�شعراوي 

اجل����دي����د م����ن االت���������ش����االت ال��ال���ش��ل��ك��ي��ة، 

والت�شفري  واالم��ن  التعاونية،  واالت�����ش��االت 

واالب���ت���ك���ارات يف جم���ال االت�������ش���االت« فيما 

اأحمد حممد  الدكتور  فاز منا�شفة كل من 

وال��دك��ت��ور فايز  م��ن م�شر  ال��ق��ن��اوي  ح�شني 

عن  االردن  م���ن  اهلل  ع��ب��د  م��و���ش��ى  اأح���م���د 

م��و���ش��وع »االح���ت���ب���ا����س احل������راري وال��ت��غ��ري 

املناخي.«

ك��م��ا ف���از ال��دك��ت��ور اإ����ش���الم حم��م��د �شعد 

)العلوم  الدين حممد من م�شر عن حقل 

اال���ش��ا���ش��ي��ة( ع���ن م��و���ش��وع »ع���ل���م االأح���ي���اء 

ال���ت���ط���وري«، م��ث��ل��م��ا ف����از ال���دك���ت���ور ع��ث��م��ان 

ال�شعودية عن  الكرمي بكر من  حممد عبد 

حقل )العلوم اال�شا�شية( عن مو�شوع »علم 

املواد ».

وب��ح��ق��ل )ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة( 

ف�������������ازت ال��������دك��������ت��������ورة ن��������ات��������ايل ت����وف����ي����ق 

ن��ع��م��ت��ال��ل��ه��خ��وي��ري��زغ��ي��ب م���ن ل���ب���ن���ان، عن 

فاز  فيما  اجل��ي��ن��ي«،  االأدوي����ة  »ع��ل��م  مو�شوع 

ال�شغري  حممود  املنعم  عبد  ماهر  الدكتور 

امل��ن��اع��ة  ع��ل��م   « م���و����ش���وع  ع���ن  االردن،  م���ن 

وال�شرطان ».

ا�شماعيل  خليل  حترير  الدكتورة  وف��ازت 

)ال���ع���ل���وم  ح���ق���ل  ع����ن  االردن  م����ن  ح���م���دي 

فيما  وال��رتب��وي��ة(  واالجتماعية  االإن�شانية 

من  اللهاجلنيبي  عبد  نا�شر  ب��دري��ة  ف���ازت 

اإل��ي��ا���س م��ل��ك��ي من  االم������ارات وج����اد فيليب 

و�شائل  »اأث���ار  مو�شوع  ع��ن  منا�شفة  لبنان 

التوا�شل االجتماعي على الوطن العربي«.

وع������ن ح���ق���ل )ال����ع����ل����وم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

كل من  منا�شفة  باجلائزة  ف��از  وال��زراع��ي��ة( 

ب���رن���ارد ���ش��م��ع��ان ت��وف��ي��ق غ����امن م���ن ل��ب��ن��ان 

اأزار م��ن م�����ش��ر عن  واأح���م���د ط��اه��ر ���ش��ال��ح 

مو�شوع » تعليم االآلة )احلا�شوب( والبيانات 

التحليلية الكربى«.

االقت�شادية  )العلوم  حقل  بجائزة  وف��از 

ن��رم��ني فتحى احمد  ال��دك��ت��ورة  واالإداري�����ة( 

�شحاتة من م�شر عن مو�شوع »حلول مالية 

وابتكارات ابداعية يف االأ�شواق النا�شئة«.

واأ�شار رئي�س جمل�س ادارة املوؤ�ش�شة �شبيح 

امل�����ش��ري يف كلمة ل��ه خ���الل احل��ف��ل، ان���ه يف 

نهاية �شبعينيات القرن املا�شي، كانت هناك 

فقد  مبنطقتنا،  التعليم  يف  ك��ب��رية  ط��ف��رة 

القرن  منت�شف  منذ  العربي  ال��ع��امل  انتبه 

اىل اهمية التعليم يف بناء املجتمعات وتقدم 

الدول وال�شعوب.

ال��ع��رب��ي يف  البنك  ق��رر  وا���ش��اف، عندما 

احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  ان�شاء   1978 العام 

لقدرة  الفهم  ه��ذا  ينطلق من  ك��ان  �شومان، 

وحممية،  قوية  جمتمعات  بناء  على  العلم 

م�������ش���ريا اىل ان�����ه ك�����ان ي�����ش��ت�����ش��رف ن��ظ��رة 

التي  ال��ب��ل��دان  اأن  على  تتاأ�ش�س  م�شتقبلية 

�شياق  خ��ارج  نف�شها  جتد  �شوف  العلم  تهمل 

التنمية والتقدم والرفاه، لذلك جاء تاأ�شي�س 

ج��ائ��زة ال��ب��اح��ث��ني ال��ع��رب م��ن اأج���ل حتفيز 

لالإ�شهام  ال��ع��رب��ي  العلمي  البحث  جمتمع 

بالنه�شة املن�شودة.  

اليوم ونحن نواجه واحدة  اأننا  ونوه اىل 

اجلن�س  على  احلديثة  التحديات  اأك��رب  من 

الب�شري، وهي جائحة كورونا، يتبدى الدور 

اجلن�س  حفظ  يف  العلمي  للبحث  اخل��ا���س 

ال��ب�����ش��ري، وه����ذه ه��و ال����دور االك����ر اأه��م��ي��ة 

للبحث العلمي على االطالق.

التنفيذية  الرئي�شة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 

البحث  اأن  ق�شي�شية،  فالنتينا  للموؤ�ش�شة 

فقط  يتحدد  ال  ال��وا���ش��ع  مبفهومه  العلمي 

باملو�شوعات والعناوين الكبرية، بل هو �شعي 

بحياة  االأن�����ش��ان  فر�شيات  تتعزز  لكي  دائ���م 

احلقيقي  امل��ح��رك  اأن���ه  اىل  م�شرية  اأف�����ش��ل، 

للتقدم والتغلب على التحديات التي تواجه 

م�شريتنا.

واأك��دت اأن الب�شرية ت�شرتك يف كثري من 

التحديات التي حتتاج فيها اىل حل م�شرتك، 

عن  تختلف  خ�شو�شيات  للمجتمعات  لكن 

بع�شها البع�س لذلك تتنوع فيها التحديات، 

املنطلق جاءت جائزة  اأنه من هذا  مو�شحة 

لكي  العرب  للباحثني  �شومان  احلميد  عبد 

اخلا�شة  حتدياتنا  ال��ع��رب  العلماء  ي��واج��ه 

وي�شهموا يف تخطيها.

واأ�شارت اىل اأن تعزيز بيئة البحث العلمي 

اأه��داف  هي  ومكافاأتهم  الباحثني  ومتكني 

يتمكن  لكي  اجل��ائ��زة  منظور  م��ن  را���ش��خ��ة 

احل�شارية،  بالنه�شة  االإ�شهام  من  العرب 

تخطيطا  ي��ت��ط��ل��ب  االأم�����ر  ه���ذا  اأن  م��ب��ي��ن��ة 

حقيقيا وعمال كبريا يتم من خالله العمل 

م�شتفيدين  والتحتية،  الفوقية  البنى  على 

مم��ا و���ش��ل��ت ال��ي��ه االأمم امل��ت��ق��دم��ة يف ه��ذا 

املجال، عندها قد نتمكن من و�شع اأقدامنا 

ع��ل��ى درج�����ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ق��ن��ي��ات 

امل�شتقبل  اأج����ل  م���ن  وال��ت�����ش��ن��ي��ع  احل��دي��ث��ة 

واالأن�شان.

للجائزة  العلمية  الهيئة  رئي�س  واأ���ش��ار 

ع���دد  اأن  اىل  حم����م����ود،  اأم�������ني  ال����دك����ت����ور 

ب��ل��غ )495(  ال�������دورة  ل���ه���ذه  امل��رت���ش��ح��ني 

والوطن  االأردن  من  ومرت�شحة  مرت�شحا 

العربي، موؤكدا اأن اجلائزة تهدف اإىل دعم 

اأن��ح��اء  جميع  يف  واإب������رازه  العلمي  ال��ب��ح��ث 

واإلهام  اإع��داد  وامل�شاركة يف  العربي،  الوطن 

جيٍل من الباحثني يف امليادين العلمية.

وق����ال ان����ه م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����س اجل���ائ���زة ع��ام 

ال��ف��ائ��زي��ن  ع����دد  اإج����م����ايل  ب��ل��غ   ،1982
امل��خ��ت��ل��ف��ة )447(  ب��اجل��ائ��زة يف ح��ق��ول��ه��ا 

ف����ائ����زا وف����ائ����زةم����ن خم���ت���ل���ف اجل���ام���ع���ات 

العلمية يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات وامل��ع��اه��د وامل��راك��ز 

ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، م��وؤك��دا ���ش��رورة ت�شجيع 

الباحثني على اإجراء واإجناز اأبحاث تهم كل 

امل�شكالت  حل  يف  وت�شاهم  املجتمع،  �شرائح 

االإن�شانية.

جائزة  اأطلقت  �شومان  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 

تقديراً   1982 العام  يف  العرب  الباحثني 

ن�شره  ي���وؤدي  ال���ذي  املتميز  العلمي  للنتاج 

العلمية  امل��ع��رف��ة  يف  زي�����ادة  اإىل  وت��ع��م��ي��م��ه 

البحث  بثقافة  الوعي  وزي��ادة  والتطبيقية 

ذات  امل�شكالت  ح��ل  يف  ول��الإ���ش��ه��ام  العلمي، 

االأولوية حملياً واإقليمياً وعاملياً.

الطبية  »العلوم  اجل��ائ��زة  حقول  وت�شم 

وهند�شة  الهند�شية،  وال��ع��ل��وم  وال�شحية، 

وال���ع���ل���وم  واالآداب  االت���������ش����االت،  اأن���ظ���م���ة 

االإن�������ش���ان���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة وال���رتب���وي���ة، 

والعلوم  والزراعية،  التكنولوجية  والعلوم 

االقت�شادية واالإدارية«.

تعنى  عربّية،  جائزة  اأّول  اجلائزة  وتعد 

بالبحث العلمي وحتتفي بالباحثني العرب، 

وتهدف اإىل دعم البحث العلمي واإبرازه يف 

يف  وامل�شاركة  العربي،  الوطن  اأنحاء  جميع 

الباحثني واخلرباء  واإلهام جيل من  اإعداد 

العلمّية  امل��ي��ادي��ن  يف  ال���ع���رب  وامل��خ��ت�����ش��ني 

املختلفة الذين يعملون يف ظّل االإمكانَيات 

�������ش���ات واجل���ام���ع���ات  امل����ح����دودة ل����دى امل���وؤ����شّ

واالأفراد.

العربي  البنك  ذراع  »���ش��وم��ان«؛  وتعترب 

ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة االج���ت���م���اع���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، 

الربح،  لتحقيق  تهدف  ال  ثقافية  موؤ�ش�شة 

وت��ع��ن��ى ب��اال���ش��ت��ث��م��ار يف االإب��������داع امل��ع��ريف 

والثقايف واالجتماعي للم�شاهمة يف نهو�س 

امل��ج��ت��م��ع��ات يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي م��ن خ��الل 

الفكر القيادي واالأدب والفنون واالبتكار.

االنباط- عمان

 ب���ح���ث وزي������ر امل����ي����اه وال�������ري ال���دك���ت���ور 

مبكتبه  ال��ث��الث��اء،  ام�س  �شعيدان  معت�شم 

م���ع رئ��ي�����س جم��ل�����س الم���رك���زي���ة حم��اف��ظ��ة 

وعدد  اجل��ازي  الكرمي  عبد  الدكتور  معان 

م���ن اع�����ش��اء امل��ج��ل�����س، ع���دد م���ن امل��ط��ال��ب 

املرتبطة  ال�شحي  وال�شرف  باملياه  املتعلقة 

مبحافظة معان.

وب��ح�����ش��ب ب��ي��ان ل���ل���وزارة، اأك���د ���ش��ع��ي��دان 

ح��ر���س ال������وزارة ع��ل��ى اإن���ف���اذ ال��ت��وج��ي��ه��ات 

امل���ل���ك���ي���ة ل���ل���ح���ك���وم���ة ب��ت��ح�����ش��ني م�����ش��ت��وى 

وتقدمي  ال�شحي  وال�شرف  املياه  خدمات 

جهود  الإجن��اح  البناء  التعاون  ا�شكال  كافة 

جمال�س الالمركزية يف خمتلف حمافظات 

اململكة وخا�شة حمافظة معان .

���ش��ع��ي��دان م��ن رئ��ي�����س املجل�س   وا���ش��ت��م��ع 

املتعلقة  املطالب  من  جملة  اإىل  واالع�شاء 

بعدد من مناطق املحافظة املتمثلة ب�شمول 

وال�شرف  امل��ي��اه  بخدمات  ج��دي��دة  مناطق 

امل�شاريع   بع�س  تنفيذ  وا�شتكمال  ال�شحي 

ف�شل  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  االآب����ار  وجت��ه��ي��ز 

املياه  كميات  زيادة  وكذلك  القادم،  ال�شيف 

امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ك��ل ل����واء ل��ت��ح�����ش��ني ال��ت��زوي��د 

للمواطنني. املائي 

على  ت�شع  ال����وزارة   ان  �شعيدان،  وق��ال 

املع�شالت  لكل  احل��ل��ول  اي��ج��اد  اأول��وي��ات��ه��ا 

منوها  ال�شحي،  وال�شرف  باملياه  املتعلقة 

اىل ان��ه د���ش��ن اال���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي ع���ددا من 

امل����راف����ق امل���ائ���ي���ة يف م��ن��اط��ق م���ت���ع���ددة من 

حم��اف��ظ��ة م���ع���ان و���ش��ت��ق��وم ب��ال��ب��ح��ث ع��ن 

�شرف  م�����ش��اري��ع  لتنفيذ  ال���الزم  ال��ت��م��وي��ل 

�شحي خلدمة مناطق جديدة.

واوع�������ز ����ش���ع���ي���دان الأم������ني ع�����ام ���ش��ل��ط��ة 

بالتن�شيق  عليمات  اح��م��د  امل��ه��ن��د���س  امل��ي��اه 

م���ع اجل���ه���ات امل��ان��ح��ة وامل���م���ول���ني الإع��ط��اء 

امل����ن����ح،  م�����ع�����ان االول�������وي�������ة يف  حم����اف����ظ����ة 

من  �شتطرح  التي  امل�شاريع  اىل  باالإ�شافة 

ق��ب��ل جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة م���ع���ان، وت�����ش��ري��ع 

التي  واالح��ت��ي��اج��ات  امل�����ش��اري��ع  ه��ذه  تنفيذ 

حتتاجها املناطق ح�شب االأولويات، و�شمن 

م��وازن��ة  يف  امل��درج��ة  امل�����ش��اري��ع  خم�ش�شات 

املتوفرة  الدرا�شات  وح�شب  معان  حمافظة 

يحقق  ومب���ا  امل��ي��اه  �شلطة  ال�����وزارة/  ل���دى 

رئي�س  . من جهته عرب  املواطنني  تطلعات 

جم��ل�����س حم���اف���ظ���ة م���ع���ان ال���دك���ت���ور ع��ب��د 

وزير  جلهود  تقديره  عن  اجل��ازي  الكرمي 

امل��ي��اه وال����ري وط��واق��م ال����وزارة وارت��ي��اح��ه 

وجمل�س  ال���وزارة  ب��ني  والتن�شيق  للتعاون 

امل���ح���اف���ظ���ة،  م��ث��م��ن��ا اجل���ه���ود امل��ت��وا���ش��ل��ة 

ال�شحي  وال�شرف  املياه  خدمات  لتح�شني 

املقدمة  اخل��دم��ات  واق��ع  م��ن  ومب��ا يح�شن 

للمجتمعات املحلية ويخفف عن املواطنني 

االأع����ب����اء امل���ال���ي���ة وي��ق��ل��ل ال��ك��ل��ف وال���وق���ت 

واجلهد.

احلقيقية  ال�شراكة  اىل  اجل��ازي  واأ���ش��ار 

لتنفيذ  املحافظة  املياه وجمل�س  وزارة  بني 

امل�����ش��اري��ع امل��خ��ط��ط ل��ه��ا ل��ت��ح�����ش��ني ال��واق��ع 

اجن���ازات  اىل  متطلعا  املحافظة  يف  امل��ائ��ي 

يلم�شها املواطن يف العام القادم.
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والثقافية  ال�سينمائية  للعرو�ض  ا���س��ت��م��راراً   

خ��ال م��ه��رج��ان ك��رام��ة لأف���ام ح��ق��وق الإن�����س��ان 

الأردين  املهرجان  اأق��ام  ع�سرة،  احلادية  دورت��ه  يف 

ف��ع��ال��ي��ات  الأردن،  يف  ن��وع��ه  م���ن  ل  الأَوّ ال�����دويل 

ت��خ��ل��ل��ه��ا ع���رو����س���اً ج���دي���دة وف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا 

ك��ع��ر���ض »اجل�����دران«، وب��رن��ام��ج »ك��رام��ة اأط��ف��ال« 

التدريبية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ن��وَيّ 

الثقايف،  ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز هيا  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي 

واملدينة«  »ال��ه��وّي��ة  �سعار  حت��ت  ال�سباب  ومنتدى 

وذلك لتدريب النا�سطني ال�سباب والفنانني على 

ودع��م��اً  م�ساريعهم.   لتطّوير  ب��الأف��ك��ار  الرت��ق��اء 

املهرجان  قام  الأوروبي،  والحتاد  اليوني�سكو  من 

التعليم«   يف  ال�����س��ي��ن��م��ا   « ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب  ب���اإط���اق 

وال����ذي ي���ري م��ن��اه��ج امل��ع��اه��د  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة يف 

و  الج��ت��م��اع��ي  للنوع  احل�سا�سة  وامل��غ��رب  امل�����س��رق 

اجل����ن����دري.   وق���د ح��ظ��ي م��ه��رج��ان ك���رام���ة منذ 

ان��ط��اق��ه ب�����س��خ��ٍب وا����س���ع وم��ت��اب��ع��ة ك��ب��رة بني 

ال����رواد ال��ذي��ن ���س��ارك��وا ع��ل��ى امل��ن�����س��ة ال��ك��رون��ي��ة 

م��ن خمتلف الأرج�����اء، وذل���ك لأه��م��ي��ة ال��ع��رو���ض 

هو  م��ا  ك��ل  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  والفعاليات 

ال��ع��امل،  الإن�����س��ان« م��ن  ج��دي��د يف �سينما »ح��ق��وق 

اأه��داف   من  املهرجان  له  يرُمز  ما  اإىل  بالإ�سافة 

ت��ت��م��ث��ل يف اإي�������س���ال ر����س���ائ���ل م��ت��ع��ل��ق��ة »ب��ح��ق��وق 

الإن�������س���ان« م���ن خ���ال ال��ف��ن والف�����ام ب��اأ���س��ل��وٍب 

 40 ق��راب��ة  خاله  يعر�ض  وال��ذي  وج��دي��د  مُبتكر 

اللبناين  النجمة  فيلم   اأب��رزه��ا   حقوقياً،  فلماً 

جل���ي���ل���رت ك�����رم وال����ف����خ ل���ل���رك���ي ���س��ي��د غ����ولك 

وغرها  �سهري  اري��ج  للمغربية  ال�سكة  ع  وفيلم 

املتخ�س�سة.  امل��ن�����س��ة  ع��ل��ى  امل��ت��اح��ة  الف����ام  م��ن 

الأول  ك��ان��ون   26 ال�سبت  ي��وم  امل��ه��رج��ان  وان��ط��ل��ق 

اف����ام ق�����س��رة  ب��ع��ر���ض  اأب����واب����ه  2020 م��ف��ت��ت��ح��اً 

الويبدة  احل��ّي) يف جبل  (�سينما  »اجل��دران«  على 

وب��ك��ل��م��ات اف��ت��ت��اح��ي��ة مل��ن��ظ��م��ي امل���ه���رج���ان، رك���زت 

الإن�سان« من منطلق   »ذاك��رة  ال��دورة  عنوان  على 

عر  الن�سانية  والذاكرة  �سمر  لر�سفة  احلاجة 

بتقدمي  فعالياته  امل��ه��رج��ان  ووا���س��ل  ال�سينما.   

���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال��ع��رو���ض ���س��م��ن ب��رن��ام��ج »ك��رام��ة 

اأط��ف��ال  وبح�سور  الثقايف  هيا  م��رك��ز  يف  اأط��ف��ال« 

من لواء الر�سيفة، كجزء من الرنامج  ال�سنوي 

ال�����ذي ي��ع��ق��د ل��ل��م��رة ال���راب���ع���ة ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 

اإىل  اأط��ف��ال«  »ك��رام��ة  برنامج  ويهدف  املهرجان. 

زيادة الوعي لدى الأطفال بثقافة حقوق الطفل 

املهرجان  و�سهد  ال�سامية.    الخ��اق��ي��ة  والقيم 

ت���ك���رمي امل����خ����رج الإي����ط����ايل ال���ق���دي���ر »ج���وزي���ب���ي 

وال���ذي  ب��رادي�����س��و«  »�سينما  ت��ورن��ات��وري«���س��اح��ب 

رئي�سي  كجوهر  ال�سينما  ب��ذاك��رة  ب���دوره  احتفى 

ال�سينمائية  اأعماله  خ��ال  م��ن  الن�سان  ل��ذاك��رة 

ال��ت��ي ح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��اِم وت��ق��دي��ر ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

امل�سري  ال�سيناريو  وكاتب  املخرج  وق��ّدم  العاملي. 

خ��ال��د ع���ّزت ل��ل��م��خ��رج الإي���ط���ايل ر���س��ال��ة ب��ع��ن��وان 

»ولكن �سيئاً ما �سيبقى«، �سّلط من خالها ال�سوء 

اأن هناك  ت��ورن��ات��وري م��وؤك��داً  اأع��م��ال  على ج��م��ال 

املهرجان  ه��ذا وينظم  ل���ُروى.    ُوِج��دت  حكايات 

مو�سيقي  حفل  كرامة«،  »مو�سيقى  فعالية  �سمن 

اأون لين ح�سري جماين بتنظيم من املعمل 612 

 »Sadek Demokratoz« لافكار لفرقة

���ة  ي���وم الأرب���ع���اء امل���واف���ق 30  اجل��زائ��ري��ة الأمل���ان���َيّ

 3 ك��ان��ون الأول ب��الإ���س��اف��ة ل��ي��وم الأح����د امل��واف��ق 

ال��ث��اين، ع��ل��ى �سفحة م��ه��رج��ان »ك��رام��ة«  ك��ان��ون 

 Karama الفي�سبوك:  موقع  على  الر�سمية 

اأن  بالذكر  Film Festival.   ومن اجلدير 
فعاليات مهرجان كرامة لأفام »حقوق الإن�سان« 

لغاية  الإلكرونية اخلا�سة  املن�سة  م�ستمرة على 

يوم اخلمي�ض، 7 كانون الثاين 2021

االنباط-عمان

البوتا�ض  ل�سركة  التنفيذي  اأكد الرئي�ض 

اأهمية ودور  العربية، الدكتور معن الن�سور، 

الوطني،  الأم���ن  حفظ  يف  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 

والجتماعية  القت�سادية  التنمية  وحتقيق 

تن�سيط  يف  ال��ف��ع��ال��ة  م�����س��اه��م��ت��ه  خ���ال  م��ن 

احلياة القت�سادية ومن ثم يف رفع معدلت 

اأن  اإىل  ال��ف��ق��ر، م�����س��راً  ال��ن��م��و واحل����د م��ن 

يعتر  اخلا�ض  القطاع  واأداء  مكانة  تطوير 

عليها  ترتكز  اأن  يتوجب  ج��داً  هامة  ق�سية 

اإيجاباً  ينعك�ض  مبا  القت�سادية  ال�سيا�سات 

الوطني. والأمن  القت�سادي  الن�ساط  على 

واأ�������س������اف ال����دك����ت����ور ال����ن���������س����ور، خ����ال 

حم���ا����س���رة األ���ق���اه���ا ام�������ض يف ك��ل��ي��ة ال���دف���اع 

ب��ع��ن��وان » دور  امل��ل��ك��ي��ة الأردن����ي����ة،  ال��وط��ن��ي 

وذلك   « الوطني  الأم��ن  يف  اخلا�ض  القطاع 

 ،18 ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع  دورة  يف  ل��ل��دار���س��ني 

بح�سور اآمر ورئي�ض واأع�ساء هيئة التوجيه 

القطاع اخلا�ض  اأن تطوير ودمج  الكلية،  يف 

ب�����س��ك��ل ي��ع��ك�����ض ال��ف��ه��م ال�����س��ح��ي��ح وال��ت�����س��ور 

كاأحد  دوره  تفعيل  و�سبل  لآل��ي��ات  ال��وا���س��ح 

خ��ط��وط دف����اع الأم�����ن ال���وط���ن���ي، ي�����س��ت��دع��ي 

ثاثة  على  ترتكز  ُمثلى  ا�سراتيجية  و�سع 

مناخ  و�سعية  حت�سني  وهي:  رئي�سية  حماور 

وحتقيق  ال��ازم  التمويل  وتوفر  الأعمال، 

ال�����س��راك��ة ال��ف��اع��ل��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني اخل��ا���ض 

والعام.

ال��ق��ط��اع  اإن  ال���ن�������س���ور:«  ال���دك���ت���ور  وق����ال 

ال����ي����وم ويف  ي���ت�������س���ارك  امل��م��ل��ك��ة  اخل����ا�����ض يف 

الوطني  الأم��ن  تعزيز  م�سوؤولية  امل�ستقبل 

م����ع ك����ل م����ن ال���ق���ط���اع ال����ع����ام واحل���ك���وم���ة، 

وي���ت���ح���م���ل م���ع���ه���ا امل�������س���وؤول���ي���ة الأم����ن����ي����ة يف 

ت���ع���زي���ز ال�����س��ل��م الأه����ل����ي وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

روح  حتفيز  �سقف  ورف��ع  وال�ستقرار  الأم��ن 

الجتماعية  التنمية  يف  والتعاون  امل�ساركة 

كثرة  جوانب  خال  من  وذلك  والإن�سانية 

ال�ستقرار الجتماعي  امل�ساهمة يف  تبداأ من 

لليد  وال��وظ��ي��ف��ي  وال��ن��ف�����س��ي  والق��ت�����س��ادي 

الوطنية.« العاملة 

الوطني  الأم��ن  الن�سور  الدكتور  وع��ّرف 

ب���اأن���ه »ت��ه��ي��ئ��ة ال����ظ����روف ل��ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة ب��غ��ي��ة 

ال�سعيدين  على  الدولة  اأمن  على  احلفاظ 

ي�سمن  ال��ذي  بالقدر  والداخلي،  اخلارجي 

اأق�سى  له  توفر  م�ستقرة  اأمنة  حياة  ل�سعبها 

هاج�ض  اإنه  حيث  والتقدم.  للنهو�ض  طاقة 

وح��اج��ة وغ��اي��ة ل��ك��ل دول����ة، وب��ال��ت��اأك��ي��د هو 

�سمان  اأج��ل  وم��ن  دول��ة.  ك��ل  مع�سلُة  اأي�سا 

���س��ام��ة الأم������ن ال���وط���ن���ي، حت���ت���اج ال���دول���ة 

اأمنها  على  املُ��وؤث��رة  املتغرات  اأبعاد  لدرا�سة 

الق���ت�������س���ادي وال����غ����ذائ����ي واأم�������ن ال���ط���اق���ة 

امل��ائ��ي��ة وغرها  امل���وارد  اأم��ن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

م���ن احل���ل���ق���ات وال���ت���ي مب��ج��م��وع��ه��ا ت�����س��ك��ل 

الوطني«. المن  منظومة 

القطاع  دور  اإىل  الن�سور،  الدكتور  ولفت 

ال���ن���م���و  حت���ق���ي���ق  يف  الأردن  يف  اخل�����ا������ض 

الق��ت�����س��ادي ال�����س��ام��ل وال���ع���ادل م��ن خ��ال 

وال��ري��ادة  والتوظيف  الإن��ت��اج  يف  م�ساهمته 

ُي��ع��د  ال��ق��ط��اع  اأن ه���ذا  والإب�������داع، م��و���س��ح��اً 

الأك�����ر خ��ل��ق��اً ل��ف��ر���ض ال��ع��م��ل وخ�����س��و���س��اً 

ت�سكل  التي  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات 

الأردنية. ال�سركات  من  العظمى  الن�سبة 

الأردين  اخل���ا����ض  ال���ق���ط���اع  اأث�����ر  وح�����ول 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة، بني  ال��ك��ل��ي  الق��ت�����س��اد  اأداء  ع��ل��ى 

ي�ساهم  اخلا�ض  القطاع  اأن  الن�سور  الدكتور 

املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ت��ق��ري��ب��اً   )%60( بن�سبة 

الإج���م���ايل م��وزع��ة ع��ل��ى ال�����س��ك��ل ال��ت��ايل :% 

 %3.6 و)  الإن�ساءات،  قطاع  م�ساهمة   ))2.9

 ) %5.6 ( م�ساهمة قطاع الكهرباء واملاء، و) 

م�ساهمة قطاع الزراعة، و) 6.6 %( م�ساهمة 

والجتماعية،  ال�سخ�سية  اخل��دم��ات  قطاع 

الت�������س���الت  ق���ط���اع  م�����س��اه��م��ة   )%8.7 و) 

التجارة  م�ساهمة قطاع   )  %9.7 و)  والنقل، 

ق��ط��اع��ات  (م�����س��اه��م��ة   %22.4 و)  وامل��ط��اع��م، 

والأعمال. والعقارية  املالية  اخلدمات 

ال��ق��ط��اع  اإن  ال��ن�����س��ور،  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����ار 

للعمالة  الأكر  امل�سغل  هو  الأردين  اخلا�ض 

ال��ع��م��ال��ة  ت�����س��ك��ل ح��ج��م  اإذ  ال��ع��م��ل؛  ���س��وق  يف 

جميع  يف  العاملني  عدد  ثلثي  من  اأكر  فيه 

يبلغ  وال��ت��ي   )  %70( ح��وايل  القطاعات  اأي 

ال��ع��ام��ل��ني ح���وايل م��ل��ي��ون وم��ائ��ة  فيها ع��دد 

وي�ساهم  كما  ع��ام��ل،  األ��ف  ث��اث��ون  وخم�ض 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض يف ت��ق��دمي ن�����س��ف ف��ر���ض 

الأردين. القت�ساد  يف  امل�ستحدثة  العمل 

القطاع  يعتر  الن�سور،  الدكتور  وبح�سب 

اخل��ا���ض امل�����س��در الأ���س��ا���س��ي ل��زي��ادة ث���روات 

التي  امل�ساهمة  ال�سركات  وخ�سو�ساً  الأفراد 

جت�����اوزت ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����س��وق��ي��ة ق��ي��م��ة ال��ن��اجت 

ال�سنوات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  الإج��م��ايل  املحلي 

دينار  مليار   )14.5( اإىل  ت��راج��ع��ت  اأن��ه��ا  اإل 

مبيناً  و)2020(؛   )2019( العامني  ب��ني  م��ا 

لزيادة  م�سدراً  تعد  امل�ساهمة  ال�سركات  اأن 

ثروات الأفراد )من خال توزيعات الأرباح 

لا�ستثمار  ومعززاً   ) الراأ�سمالية  والأرب��اح 

عائد  ذو  ا�ستثماري  كبديل  املايل  ال�سوق  يف 

وان��ت��ظ��ار  الأم������وال  اإي�����داع  م���ن  ب����دًل  اأعلى  

ال���ع���ائ���د الأق������ل. وب���ذل���ك ي�����س��اه��م ال��ق��ط��اع 

اخل��ا���ض ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ت���وازن بني 

الطبقة  بقاء  ويدعم  الجتماعية،  الطبقات 

ال��و���س��ط��ى ال��ت��ي ت��ع��ت��ر امل���ح���رك الأ���س��ا���س��ي 

ل��ل��ط��ل��ب ال���س��ت��ه��اك��ي وامل���ك���ون الأ���س��ا���س��ي 

الأردن. الكلي يف  للطلب 

الأردن  يف  اخل����ا�����ض  ال���ق���ط���اع  اأن  ك���م���ا 

امل�سدر  هو  املالية  بقطاع اخلدمات  واملتمثل 

متويل  يف  ت�ساهم  التي  للت�سهيات  الرئي�ض 

امل�����س��اري��ع الق��ت�����س��ادي��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة وه��و 

امل�����س��در ال��رئ��ي�����ض ل��ل��م��دخ��رات ال���ت���ي ت��ع��زز 

ويبلغ  الأردن.  يف  والنقدي  املايل  ال�ستقرار 

مليار   )37409.2( املحلي  الئ��ت��م��ان  ر�سيد 

.2020 الثاين  دينار يف �سهر كانون 

تنفيذ  اأن  على  الن�سور،  ال��دك��ت��ور  و���س��دد 

متويًا  يتطلب  امل�ستدامة  التنمية  خطط 

���س��خ��م��اً ل ت��ف��ي ب���ه م�����س��ت��وي��ات ال���س��ت��ث��م��ار 

امل��ت��وف��رة ح��ال��ي��اً يف امل��م��ل��ك��ة. ورغ����م اأه��م��ي��ة 

اخلطط  لتنفيذ  املبا�سر  احل��ك��وم��ي  مت��وي��ل 

ت�سعى  اأن  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  اأن  اإل  امل�����س��اري��ع، 

ب�����س��ك��ل ج���اد اإىل حت��ري��ك ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 

الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  دوراً  ي��ل��ع��ب  اأن  ال���ذي مي��ك��ن 

التنمية  اأهداف  وتنفيذ  متويل  يف  لاإ�سهام 

امل�ستدامة.

جائحة  اأن  اإىل  الن�سور،  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

ك���ورون���ا ���س��ب��ب��ت ت��راج��ع��اً ع��امل��ي��ا وحم��ل��ي��ا يف 

ال����ذي  احل����د  اإىل  ي�����س��ل  ال���ن���م���و،  م����ع����دلت 

حالة  و�سببت  ان��ه��ي��ار  ب��اأن��ه  تعريفه  ميكننا 

ع���دم ال���ت���اأك���د وال��ق��ل��ق يف ظ���ل ان��ت�����س��ار ه��ذا 

الطلب  مب�ستويات  حلق  كبراً  �سرراً  الوباء 

تعليق  الإغ����اق  ���س��ي��ا���س��ات  و���س��ب��ب��ت  ال��ع��امل��ي��ة 

���س��ال ال��ت��وري��د والإخ������ال ب��ق��درت��ه��ا على 

ت�سجيل  ومنذ  اأنه  مو�سحاً  والنقل،  الإنتاج 

الأردن����ي����ة،  الأرا�����س����ي  ع��ل��ى  الوىل  احل���ال���ة 

اأك������دت احل���ك���وم���ة م���ن خ����ال ال���ع���دي���د م��ن 

ف��اع��ًا  دوراً  �ستلعب  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  الإج�����راءات 

ال���ت�������س���دي ل��ل��ج��ائ��ح��ة وت���ب���ع���ات���ه���ا، م��ث��ل  يف 

الإج���������راءات ال�����س��ام��ن��ة ل���ت���واف���ر ال�����س��ي��ول��ة 

التمويل  تكلفة  �سبط  واإج����راءات  ال��ف��وري��ة 

اإىل  بالإ�سافة  املت�سررة  القطاعات  ملختلف 

الأقل حظاً. الأ�سر  حزم دعم حلماية 

وق������������ال:« ع����ل����ى ال������رغ������م م������ن ف���ع���ال���ي���ة 

اأن  املرجح  من  اأنه  اإل  والتدابر  ال�سيا�سات 

والتباطوؤ  الداخلي  الإغ��اق  حل��الت  يكون 

الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي وا���س��ط��راب��ات ال��ت��ج��ارة 

وت��ع��ل��ي��ق ال�����س��ف��ر ال����دويل ت��اأث��ر ك��ب��ر على 

الأزم�������ة  اإن  ح���ي���ث  الأردين،  الق����ت���������س����اد 

الق���ت�������س���ادي���ة غ����ر امل�������س���ب���وق���ة امل�����س��اح��ب��ة 

ن��ق��اط  ت���ف���اق���م  اإىل  اأدت  ال����وب����اء  لن���ت�������س���ار 

ال�����س��ع��ف ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة احل��ال��ي��ة يف الق��ت�����س��اد 

التي  الجتماعية  التحديات  وطاأة  وتعاظم 

مل ي���ت���م ح��ل��ه��ا وال�������س���غ���ط ع���ل���ى م���وؤ����س���رات 

اإث��ر  وعلى  للباد،  اله�سة  الكلي  القت�ساد 

جائحة  راف��ق��ت  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  التبعات 

الدور  اأهمية  على  الأ���س��واء  �ُسلطت  كورونا 

ب�سقيها  القت�سادية  املوؤ�س�سات  تلعبه  الذي 

اخل��ا���ض وال���ع���ام يف ح��ف��ظ الأم����ن ال��وط��ن��ي 

والتنمية«. النمو  وا�ستدامة 

الت�سريعي  الإط����ار  ت��وف��ر    : ال��ن�����س��ور  د. 

الأمن  حتديات  ملواجهة  �سروري  واملوؤ�س�سي 

الوطني

وح��ول حت��دي��ات الأم���ن ال��وط��ن��ي، اأو���س��ح 

عند  تنح�سر  ل  ق��د  اأن��ه��ا  الن�سور  ال��دك��ت��ور 

اأخ�����رى  دول  م����ن  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ني  اخل�������س���وم 

وح�سب، بل قد ت�سمل جهات غر احلكومية 

م���ث���ل ج���م���اع���ات الإره�����اب�����ي�����ة، وال�������س���رك���ات 

م����ت����ع����ددة اجل���ن�������س���ي���ات وامل����ن����ظ����م����ات غ��ر 

ال��ك��وارث  ت�سمل  ك��م��ا  ال��ف��ا���س��دة،  احل��ك��وم��ي��ة 

الإط��ار  توفر  ويعتر  الطبيعية  والأح��داث 

يتيح  ال���ذي  امل��ائ��م  وامل��وؤ���س�����س��ي  الت�سريعي 

ال��ق��ي��ام ب���الإج���راءات ال�����س��روري��ة يف ال��وق��ت 

الأزم���ات  م��واج��ه��ة  متطلبات  اأم���ام  املنا�سب 

الب�سرية  والكوادر  املادية  امل�سادر  توفر  مع 

ال��ق��رارات  وجت�سيد  التنفيذ  ع��ل��ى  ال��ق��ادرة 

مبيناً  الأردن،  ويف  وع��م��ل��ي  واق��ع��ي  ب�����س��ك��ٍل 

الأزمات  لإدارة  املهياأ  الت�سريعي  اأن  الطار 

يتج�سد  احلرفية  م��ن  ُمرتفعة  درج��ة  على 

يف الأردن من خال جمموعة من النظمة 

وال��ق��وان��ني امل��ت��م��ث��ل��ة يف ت�����س��ري��ع��ات اجل��ه��ات 

والأوام�����ر  الدفاع   ق���ان���ون  م��ث��ل  املُ��خ��ت�����س��ة 

امل��وؤ���س�����س��ي  الإط������ار  واأن  ال�������س���ادر مب��وج��ب��ه 

جمل�ض  م��ث��ل  الر�سمية  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  امل��م��ث��ل 

ال�سيا�سات الوطني و املركز الوطني لاأمن 

ل��ل��دف��اع  الأع��ل��ى  وامل��ج��ل�����ض  الأزم����ات  وادارة 

اللجان  امل��وؤ���س�����س��ات و  ال��ع��دي��د م��ن  و  امل��دين 

الوطنية  اللجنة  م��ث��ل:  الأخ���رى  املُخت�سة 

الزم�����ات  م���واج���ه���ة  على   ق�����ادرة  ل���اأوب���ئ���ة 

ونظامها  الدولة  و�سامة  اأم��ن  تهدد  التي 

اجلاهزية  من  عاٍل  م�ستوى  على  ال�سيا�سي 

احلرفية. و 

����س���دد ع��ل��ى  امل���ل���ك  ال���ن�������س���ور: ج���ال���ة  د. 

لت�سحيح  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ت��ع��م��ي��ق  ����س���رورة 

القت�سادي الإ�ساح  م�سار 

امللك  جالة  اأن  الن�سور،  الدكتور  واأك��د 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين رك���ز م�����رراً وت����ك����راراً على 

����س���رورة ال�����س��ر ُق��دم��ا يف م�����س��ار الإ���س��اح 

اإدراك  ع��ن  ي��ن��ّم  اله��ت��م��ام  وه���ذا  ال�سيا�سي 

القائمة  ال�سيا�سية  املنظومة  ب��اأن  جالته 

احلكومات  لأن  ذلك  نظر،  اإعادة  اإىل  حتتاج 

مبنطق  الراهن  الو�سع  مع  تتعامل  املعينة 

فلك  ت�سب  مل  واإذا  اأج��ران  لك  اأ�سبت  “اإذا 
باملح�سلة  و�سي�سبب  �سبب  واحد”، مما  اأجر 

اإن  ح��ي��ث  الأداء  يف  ال��ت��ذب��ذب��ات  م��ن  امل��زي��د 

ترك  يف  ف�سلت  ال�سابقة  احل��ك��وم��ات  اأغ��ل��ب 

�سيا�سي. اإرث 

واأ����س���اف ال��دك��ت��ور ال��ن�����س��ور، ي��ه��دف نهج 

اإىل  الدميقراطية  تعميق  يف  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

ت�����س��ح��ي��ح م�����س��ار الإ�����س����اح الق���ت�������س���ادي، 

ع��ائ��دات  انعكا�ض  ب��ال�����س��رورة  يعني  وال���ذي 

ال���ن���م���و الق���ت�������س���ادي ع���ل���ى خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات 

اإىل  امل��ج��ت��م��ع  تق�سيم  ع��ن  ب��ع��ي��داً  امل��ج��ت��م��ع، 

واأخ��رى  باملنافع،  مت�سخمة  �سغرة  طبقة 

ت�������س���ك���ل ال���غ���ال���ب���ي���ة ال�������س���اح���ق���ة، ي���راج���ع 

املجتمع  داخ���ل  ودوره���ا  املعي�سي  م�ستواها 

ت��ن��وي��ع  اأن  اإىل  م�����س��راً  اأخ�����رى،  ب��ع��د  ���س��ن��ة 

�سي�سع  الدميقراطية  امل��م��ار���س��ات  وتعميق 

جميع املواطنني حتت القانون بغ�ض النظر 

ع��ن م��ك��ان��ت��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، و���س��ي�����س��ع ح����داً ل��ام��ت��ي��ازات 

وبالتايل  اأخ��رى،  دون  فئة  بها  تتمتع  التي 

احل�����س��ول  م��ن  امل��واط��ن��ني  ج��م��ي��ع  �سيتمكن 

ملختلف  ح�����دوداً  و���س��ت�����س��ع  ح��ق��وق��ه��م.  ع��ل��ى 

ال��ت��ي  وامل�����ايل  الداري  ال��ف�����س��اد  مم���ار����س���ات 

ت�������س���ل���ب امل���ج���ت���م���ع خ�����رات�����ه واجن������ازات������ه، 

من  واملجتمع  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  و�ستمكن 

عالية. وفاعلية  بكفاءة  الفا�سدين  ماحقة 

العربية«  دعمت  البوتا�ض   « الن�سور:  د. 

القومي الأمن  اجلهود احلكومية يف حفظ 

ال��دك��ت��ور  ا�ستعر�ض  امل��ح��ا���س��رة،  وخ���ال 

الن�سور، دور �سركة البوتا�ض العربية يف دعم 

اجلهود احلكومية يف حفظ الأمن القومي، 

ال�سايف  املتمركزة يف غور  ال�سركة  اإذ قدمت 

دينار كمدفوعات  42.9 مليون  يزيد عن  ما 

الها�سمية  الأردنية  اململكة  خلزينة  مبا�سرة 

 2020 ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ع���ام 

على  ك��ان��ت  دينار    )24،164،000( م��ن��ه��ا  ؛ 

دينار  و)11،215،000(  دخ��ل  �سريبة  �سكل 

دي��ن��ار   )7،540،000( و  ت��ع��دي��ن  ر���س��وم  ب��دل 

اإي��ج��ار  ب��دل ر���س��وم ط��ري��ق و ر���س��وم ميناء و 

مدفوعات  اإىل   بالإ�سافة  المتياز  اأرا�سي 

امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل�����س��رك��ة م���ن امل��ن��ح 

ما   2020 ع���ام  يف  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي  وال���ت���رع���ات 

وذل���ك  اأردين(  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   30( ي���ق���ارب 

يف  ال�سركة  لعبته  التي  الرائد  الدور  ب�سبب 

املتعرة  والقطاعات  ال�سحي  القطاع  اإغاثة 

�سندوق  خ��ال  م��ن  ك��ورون��ا  جائحة  ب�سبب 

خ���دم���ة  ع����ن  ال�����ت�����واِن  دون  وط�������ن«  »ه����م����ة 

و  )التعليم  دع��م  مثل  الأخ���رى  ال��ق��ط��اع��ات 

واملياه  ر�سمية  وجهات  الجتماعية  اخلدمة 

وال��ب��ي��ئ��ة و ال��ري��ا���س��ات و ب��ي��وت ال��ع��ب��ادة و 

املهنية(. النقابات 

وع����ل����ى ال�������س���ع���ي���د اخل������ارج������ي، اأو�����س����ح 

اأن م��ب��ي��ع��ات »ال��ب��وت��ا���ض  ال��ن�����س��ور،  ال��دك��ت��ور 

م��ن   %  9.6 ن�����س��ب��ت��ه  م���ا  ���س��ك��ل��ت  ال���ع���رب���ي���ة« 

جم��م��ل ال�������س���ادرات ال��وط��ن��ي��ة يف الأ���س��ه��ر 

وع��ل��ى  احل����ايل  ال���ع���ام  م���ن  الأوىل  ال�����س��ب��ع��ة 

م�����دار ال�������س���ن���وات ال��ع�����س��ر امل��ا���س��ي��ة ���س��ك��ل��ت 

10.1% من  ي��ق��ارب  م��ا  ال��ب��وت��ا���ض  م��ب��ي��ع��ات 

جم��م��ل ق��ي��م��ة ال�����س��ادرات الأردن���ي���ة وال���ذي 

اأ����س���ه���م ب������دوره ب���رج���ي���ح ك���ف���ة ال�������س���ادرات 

الأردين  ال���ت���ج���اري  امل����ي����زان  يف  ال���وط���ن���ي���ة 

ال����ذي ع��ان��ى م��ن ع��ج��ز دائ����م، ك��م��ا وت��ع��ت��ر 

داعمي  اأك��ر  م��ن  العربية  البوتا�ض  �سركة 

ال��ع��م��ات الأج��ن��ب��ي��ة. ف��ق��د بلغت  اح��ت��ي��اط��ي 

ما  فقط  ملبيعاتها  نتاًجا  ال�سركة  م�ساهمة 

اأمريكي.  497،3 مليون دولر  جمموعه 

 خالل محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية

الدعوة لوضع استراتيجية ترتكز على تحسين مناخ األعمال والشراكة الفاعلة بين القطاعين

 النسور: للقطاع الخاص دور محوري في حفظ األمن الوطني 
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 مهرجان كرامة ألفالم ُحقوق اإلنسان مستمر في تقديم عروضه وفعالياته

املحلي

امل��واف��ق  اجلمعة  ي��وم  الم��رك��ي��ة  تيني�سي  ولي��ة   / نا�سفيل  مدينة  �سرطة  اعلنت 

املجيد  املياد  املتزامن مع عيد   2020 لعام  الول  كانون  �سهر  والع�سرين من  اخلام�ض 

املذكورة  املدينة  قلب  يف  �سباحاً  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  وقع  قوياً  انفجاراً  ان 

ان  واعلنت   . للم�ست�سفى  نقلهم  ومت  طفيفة  بجروح  ا�سخا�ض  ثاثة  ا�سابة  عن  ا�سفر 

ي�سدر  وكان  املدينة  �سوارع  احد  يف  تقف  كانت  متنقلة  �سكن  عربة  يف  ح�سل  النفجار 

دقيقة  ع�سر  خم�سة  غ�سون  يف  تنفجر  �سوف  ال�سيارة  ان  يقول  �سوتي  ت�سجيل  منها 

اىل  ال�سرطة  ح�سرت  ال�سوت  هذا  على  وانه  املنطقة  عن  البتعاد  النا�ض  من  ويطلب 

املكان وقبل ح�سول النفجار . واعلنت ال�سرطة ان النفجار قد ت�سبب باندلع حريق 

اك��ر من  �سمنها  م��ن  املنطقة  بالغة يف  ا���س��رار  واحل��اق  ال�����س��ي��ارات  م��ن  ع��دد  وت��دم��ر 

مبنى. اربعني 

احلادثة  بهذه  التحقيق  ق��ي��ادة  المريكي  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  ت��وىل  وق��د 

وال�سعي  التحقيق  يف  ي�����س��ارك��ون  ع��ن��ا���س��ره  م��ن  امل��ئ��ات  ان  امل��ذك��ور  امل��ك��ت��ب  اع��ل��ن  ح��ي��ث 

ملعرفة من يقف خلف هذا النفجار ودوافعه . وقد �سرح املكتب املذكور باأنه يبدوا ان 

التعرف على �سخ�ض زو اهمية  انتحاري وانه مت  النفجار متعمد وانه ناجم عن عمل 

بها  ح�سل  التي  لل�سيارة  مطابقة  موا�سفاتها  �سيارة  ميلك  التفجر  بهذا  للتحقيقات 

وانه  العربة  حطام  �سمن  ب�سرية  انها  يعتقد  ا�ساء  على  العثور  مت  وان��ه   . النفجار 

تعود. ملن  ملعرفة  عليها  الفحو�سات  اجراء  جاري 

وقد اعلنت ادارة الطران الفدرايل المركي منع الطران فوق نا�سفيل وت�سنيف 

املجال اجلوي فوقها كمجال للدفاع الوطني . وكان قد مت �سابقاً العان عن ح�سول 

نتيجة لانفجار. والولية  املدينة  الت�سالت يف  نظام  عطل يف 

ح�سل  التي  املنطقة  يف  التجول  منع  اعلن  فقد   ) يل  )بيل  تيني�سي  ولية  حاكم  اما 

املحلية  الطوارئ  حالة  اعلن  كما   ، ال�سهر  من  والع�سرين  ال�سابع  لغاية  النفجار  فيها 

توير  عر  ن�سرها  ترامب  دونالد  المريكي  للرئي�ض  ر�سالة  بتوجيه  وقام  الولية  يف 

خلفية  على  الولية  يف  كارثة  بوقوع  اخلا�سة  الطوارئ  حالة  اعان  فيها  منه  يطلب 

وتعوي�ض  الغ��اث��ة  جهود  ول��دع��م  خلفها  التي  ال�سادمة  وال���س��رار  املتعمد  التفجر 

املت�سررين.

وك��ان��ت حم��ط��ات ال��ت��ل��ف��زة ق��د ن�����س��رت ف��ي��دي��وه��ات مل��ك��ان الن��ف��ج��ار وق��د ظ��ه��رت فيه 

جانبي  على  املباين  بدت  كما   . النفجار  فيها  ح�سل  التي  ال�سيارة  يف  مندلعة  النران 

تعر�ض  بع�سها  ان  ك��م��ا  واج��ه��ات��ه��ا  يف  وخ��ا���س��ة  ب��ال��غ��ة  ل���س��رار  تعر�ست  وق��د  ال�����س��ارع 

ظهرت  كما  للتدمر.  تعر�ست  التي  ال�سيارات  بع�ض  فيه  وظهرت  اجلزئي  للتدمر 

ك��م��ي��ات ك��ب��رة م��ن الن��ق��ا���ض يف ال�����س��ارع وع��ل��ى ا���س��ط��ح ال��ب��ن��اي��ات امل���ج���اورة م��ن ���س��دة 

النفجار.

وقد كانت التوقعات يف البداية حول من يقف خلف هذا النفجار ودوافعه متعددة 

م��ا ب��ني ك��ون��ه ف��ع��ل ج��رم��ي ع���ادي داخ��ل��ي ي��ق��ف خ��ل��ف��ه �سخ�ض واح���د او ع���دد حم��دود 

خلفه  تقف  داخلي  ارهابي  فعل  او   . �سابقاً  كثرة  م��رات  يف  حدث  كما  ال�سخا�ض  من 

168 �سخ�ساً  ُقتل  1995 عندما  او فو�سوية كما ح�سل عام  تنظيمات امركية متطرفة 

يف  فدرايل  مبنى  امام  املتفجرات  من  كبرة  كمية  بتفجر  اآخرين  �سخ�ساً   600 وُجرح 

ولية اوكاهوما قام بتنفيذه المريكي تيموثي ماكفي الع�سو يف جمموعة مناه�سة 

جهات  خلفها  تقف  عملية  انها  او   .2001 عام  اعدامه  مت  وال��ذي  الفدرالية  للحكومة 

خارجية تريد ت�سفية ح�ساباتها مع امركا . او انه حادث مفتعل هدفه خلط الوراق 

جو  املنتخب  للرئي�ض  ترامب  دون��ال��د  احل��اىل  الرئي�ض  من  ال�سلطة  نقل  عملية  قبل 

ترامب  للرئي�ض  تعطي  قد  خارجية  امريكية  ع�سكرية  لعملية  مرراً  واعتباره  بايدن 

املنتخب. للرئي�ض  ال�سلطة  انتقال  تعطيل  وبالتايل  الطورائ  حالة  لإعان  مرراً 

التحقيقات  م��ك��ت��ب  واع��ل��ن  ح��ت��ى  ���س��اع��ة  وع�����س��ري��ن  ارب��ع��ة  ت��ك��اد مت�����س��ي  ان���ه مل  ال 

بلدة  يف  واملقيم  وارنر  كوين  انتوين  يدعى  ب�سخ�ض  ال�ستباه  عن  المريكي  الفدرايل 

ا�ستخدمت  التي  نا�سفيل والذي ميلك عربة نوم مطابقة للعربة  بالقرب من  انطاكية 

ومقارنته  ل��ه  ال��ن��ووي  احل��م�����ض  فح�ض  ي��ج��رى  ���س��وف  ان��ه  الع���ان  ومت  التفجر  يف 

ال��ت��ايل  وب��ال��ي��وم   . الن��ف��ج��ار  م��وق��ع  ع��ر عليها يف  ال��ت��ي  ل��اأ���س��اء  ال��ن��ووي  باحلم�ض 

ومت  عليها  ع��ر  التي  وال���س��اء  للمذكور  ال��ن��ووي  احلم�ض  مطابقة  ع��ن  الع��ان  مت 

عند  ال�سيارة  داخل  يف  كان  وانه  النتحاري  التفجر  بعملية  قام  من  هو  انه  الع��ان 

تفجرها . كما مت العان اىل انه ل يوجد ما ي�سر اىل تورط اي �سخ�ض اآخر بهذه 

العملية والتي مل يتم حتديد الدوافع اليها بالرغم من القول �سابقا انها موجة نحو 

AT & T لات�سالت والتي متلك مبنى يف ال�سارع الذي ح�سل به النفجار  �سركة 

العملية  ان  تردد  وكما  بالقرب منهما  تقف  انفجرت  التي  العربة  وكانت  فيه  برج  ولها 

 . بها  يعمل  ك��ان  وال��ده  وان  ال�سركة  ه��ذه  ان�سطة  بع�ض  على  احتجاج  عن  تعبر  هي 

مليون  �سبعون  معها  يتعامل  والنرنت  بالت�سالت  واخلا�سة  ال�سركه  هذه  ان  علماً 

على  الم��ري��ك��ي  القومي  الم��ن  وك��ال��ة  ت�ساعد  باأنها  متهمة  وه��ي  ام��رك��ا  يف  م��واط��ن 

ان  نيويورك  ذكرت �سحيفة  وقد  املتحدة.  الوليات  الإنرنت يف  التل�س�ض على حركة 

التي  النرنت  �سبكة  على  للتج�س�ض  ال�سركة  هذه  على  تعتمد  القومي  المن  وكالة 

الباد. متر عر 

وهذا يف�سر �سبب قيام منفذ التفجر بالعان عر مكرات ال�سوت عن النفجار 

هدفه  ان  يوؤكد  مما  املكان  عن  البتعاد  اجلميع  من  طالباً  �ساعة  بربع  ح�سوله  قبل 

ثاثة  ا�سابة  على  اقت�سرت  وال��ت��ي  ب���الرواح  الذى  احل��اق  ولي�ض  الت�����س��الت  �سركة 

التي  املادية  النفجار وال�سرار  �سدة  بالرغم من  اُعلن  با�سابات طفيفة كما  ا�سخا�ض 

ح�سلت نتيجة له . علماً انه كانت وكالة التحقيقات الفدرالية قد اعلنت عن ال�ستباه 

ال�سوتي  الت�سجيل  نف�ض  تذيع  وك��ان��ت  انفجرت  التي  للعربة  م�سابهة  اخ��رى  بعربة 

العربة. التي انفجرت ثم اختفى احلديث عن هذه  العربة  الذي كان يذاع من 

يف  التحقيقات  مكتب  م�سوؤول  رف�ض  العملية  منفذ  ا�سم  عن  الع��ان  مت  وعندما 

ولية تني�سي التعليق على ما اذا كان ميكن اعتبار هذا النفجار عملية ارهاب داخلي.

قيا�ساً  النفجار  لهذا  والعاملية  املحلية  العامية  التغطية  انخفا�ض  ياحظ  كما 

ان  م��ع   ، اليهم  ن�سبت  او  ام��رك��ا  يف  م�سلمون  بها  ق��ام  بكثر  منها  اق��ل  عمليات  على 

ن�سبتها  بلغت  امركا  داخل  م�سلمون  بها  قام  التي  العمليات  ان  اثبتت  قد  الدرا�سات 

انها  ال   ، بها  وقعت  و  ارهابية  باأنها  �سنفت  التي  العمليات  جممل  من  فقط   %  12،5

الخرى. العمليات  جميع  به  حظيت  ما  ا�سعاف  ثاثة  متثل  اعامية  بتغطية  حظيت 

العملية  هذه  يف  املخفية  الم��ور  من  الكثر  هنالك  ان  اجد  ال�ستعرا�ض  هذا  ومن 

انتهاء  ع��ن  الع��ان  يف  ال�سرعة  على  حر�ساً  هنالك  ك��ان  وان��ه   . اخفائها  مت  التي  او 

�سوف  هل  ولكن   . انتحارية  عملية  ولي�ست  انتحار  عملية  باأنها  وو�سفها  التحقيقات 

احلال  هو  كما  يغلفها  الغمو�ض  يبقى  �سوف  ام  العملية  هذه  خفايا  عن  اليام  تك�سف 

ول  كندي  ج��ون  باغتيال  بدايتها  لي�ض  امركا  يف  وقعت  التي  العمليات  من  بالكثر 

هذا  على  اجلواب  حتمل  قد  القادمة  اليام   . العاملي  التجارة  برجي  بانفجار  نهايتها 

ال�سوؤال.

اللواء المتقاعد مروان العمد

 انفجار ناشفيل 
وما خفي منه
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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طوكيو - رويرتز

���س��ر ن��ي��ك��ي ال��ي��اب��اين ام�����س  اأغ��ل��ق امل��وؤ

عاما،   30 م��ن  اأك��ر  قمة  عند  الثالثاء 

بدعم  املخاطرة  على  االإقبال  حت�سن  اإذ 

م�ساعدات  حزمة  حجم  زي��ادة  يف  اآم��ال 

اأم���ريك���ي���ة م��رت��ب��ط��ة ب���اجل���ائ���ح���ة ط���ال 

. انتظارها

�����س����ر ن���ي���ك���ي ال��ق��ي��ا���س��ي  وارت�����ف�����ع امل����وؤ

وه���و  ن���ق���ط���ة،   27292.37 اإىل   %1.63

 16 اأع����ل����ى م�������س���ت���وى اإغ�������الق ل����ه م���ن���ذ 

ي�����س��ا  اأ ���س��ج��ل  1990، يف ح��ن  اأغ�����س��ط�����س 

منت�سف  م��ن��ذ  ال��ي��وم��ي��ة  م��ك��ا���س��ب��ه  اأك���ر 

. يونيو

نطاقا  االأو���س��ع  توبك�س  ���س��ر  امل��وؤ وزاد 

وه���و  ن���ق���ط���ة،   1819.18 اإىل   %1.74

اأف�������س���ل م�����س��ت��وى ع���ن���د االإغ������الق م��ن��ذ 

.2018 االأول  ت�سرين  اأكتوبر 

وق���������ال ت����اك����ا�����س����ي ه������ريوك������ي ك���ب���ري 

امل��ح��ل��ل��ن ل���دى م��ون��ي��ك�����س ���س��ك��ي��وري��ت��ي��ز 

االأ�سهم  ي�سرتون  ال��ذي��ن  »امل�ستثمرون 

ال���ي���وم ي���ك���ّون���ون م���راك���ز ج���دي���دة ل��ع��ام 

.»2021

����س���وت جم��ل�����س ال���ن���واب االأم���ريك���ي، 

الرئي�س  مطلب  تلبية  ل�سالح  االثنن، 

حتفيز  مدفوعات  ب�ساأن  ترمب  دونالد 

ل���الأم���ريك���ي���ن  دوالر  ل�����ف�����ي  اأ ب���ق���ي���م���ة 

جمل�س  اإىل  االأم���ر  واأح���ال���وا  امل��وؤه��ل��ن، 

ب�ساأنه. للت�سويت  ال�سيوخ 

����س���رات  و�����س����اد االرت����ف����اع ج��م��ي��ع امل���وؤ

طوكيو  بور�سة  يف  للقطاعات  الفرعية 

اث��ن��ن.  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء   33 ع���دده���ا  ال���ب���ال���غ 

والنقل  الطريان  �سركات  قطاعا  وك��ان 

االقت�سادية  بالدورة  املرتبطان  الري 

ك������ر ال���ق���ط���اع���ات رب����ح����ا يف  م����ن ب����ن اأ

الرئي�سية. البور�سة 

 العربية - رويرتز

بنك  كابيتال  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال 

امل��ج��م��وع��ة  اإن  ال�����س��امل،  ب��ا���س��م  االأردين، 

اأمتت ام�س الثالثاء، اتفاقية لال�ستحواذ 

على اأن�سطة لفروع بنك عودة اللبناين يف 

العراق واالأردن يف م�سعى لتنويع اأن�سطته 

وتو�سيع تواجده يف املنطقة.

اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  واأ�ساف 

ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك االأردن����ي����ة، ل����روي����رتز، اأن 

على  الطرفن  كال  اتفق  التي  االتفاقية، 

ع���دم االإف�������س���اح ع���ن ق��ي��م��ت��ه��ا، ت���اأت���ي بعد 

احل�����س��ول ع��ل��ى امل���واف���ق���ات ال���الزم���ة من 

البنكن املركزين يف االأردن والعراق.

وت��اب��ع ال�����س��امل: »ت��ت��م��ا���س��ى االت��ف��اق��ي��ة 

مكانته  لتعزيز  بنك  كابيتال  خطط  م��ع 

ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وزي������ادة ت��و���س��ع��ه االإق��ل��ي��م��ي 

واملحلي يف االأردن والعراق«.

و���س��رتف��ع اأ����س���ول جم��م��وع��ة ك��اب��ي��ت��ال 

ب��ن��ك ال���ت���ي م��ق��ره��ا ع���ّم���ان ب��ن��ح��و ال��ث��ل��ث 

مليار   5.23( اأردين  دينار  مليار   3.7 اإىل 

دوالر(؛ و�ستتجاوز حقوق امل�ساهمن 400 

مليون دينار.

تو�سع بنك عوده يف االأردن والعراق يف 

اأن تع�سف  اإقليمي قوي قبل  اإطار م�سعى 

بنوكه  اأ�سابت  كبرية  مالية  اأزم��ة  بلبنان 

منها  بع�سا  دف��ع  مم��ا  ال�سلل،  م��ن  بحالة 

اإىل بيع اأ�سول.

كابيتال  يف  التنفيذي  الرئي�س  وك�سف 

بنك االأردين، داوود الغول، يف مقابلة مع 

اال�ستحواذ  �سفقة  قيمة  اأن  »ال��ع��رب��ي��ة«، 

ع��ل��ى اأ����س���ول ب��ن��ك »ع������ودة« ال��ل��ب��ن��اين يف 

و65   60 ب��ن  ���س��ت��رتاوح  وال���ع���راق  االأردن 

مليون دوالر.

ال���غ���ول: »ح�����س��ل��ن��ا ع��ل��ى جميع  وق����ال 

امل��واف��ق��ات م��ن اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة ل�سراء 

قادر  البنك  اأن  اإىل  اأ�سول عودة«، م�سريا 

م�سادره  م��ن  ال�سفقة  ه��ذه  مت��وي��ل  على 

الذاتية »وال داعي لالقرتا�س«.

ه���ذه  اأن  اأو�����س����ح  ������س�����وؤال،  ع���ل���ى  وردا 

بنك  اأ�سول  �سراء  اإط��ار  يف  تاأتي  ال�سفقة 

ع��الق��ة  وال  واالأردن  ال���ع���راق  يف  »ع�����ودة« 

لذلك باال�سم التجاري لبنك عودة.

وت��اب��ع ق��ائ��ال: »���س��ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى كافة 

ع��ودة  بنك  ف��روع  يف  للعمالء  التعاقدات 

ب����������االأردن وال������ع������راق، وك����ذل����ك ال����ك����وادر 

وامل��وظ��ف��ن يف ه���ذه ال��ف��روع حت��ت مظلة 

بنك«. كابيتال 

�ستعزز  ال�سفقة  ه��ذه  اأن  ع��ل��ى  و���س��دد 

حجم  وت��رف��ع  للبنك  التناف�سي  امل��رك��زي 

وت��وف��ر  دوالر،  م��ل��ي��ارات   5 اإىل  االأ����س���ول 

ف��ر���س��ة ل��ت��و���س��ع ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك يف ق��ط��اع 

التجزئة يف �سوقي العراق واالأردن.

وع���ن ت��داع��ي��ات ك���ورون���ا ع��ل��ى ال��ق��ط��اع 

امل�سريف االأردين، قال اإن البنوك االأردنية 

طالت  التي  التاأثريات  عن  بعيدة  لي�ست 

اأن  اإىل  م�سريا  ال����دول،  ك��اف��ة  ال��ب��ن��وك يف 

خم�س�سات  اأخ��ذت  قد  االأردنية  امل�سارف 

مل���واج���ه���ة ت���داع���ي���ات ك����ورون����ا وامل����رك����زي 

ل���زي���ادة  اإج����������راءات  ع�����دة  اأخ������ذ  االأردين 

مواجهة  يف  القطاع  وم�ساعدة  ال�سيولة 

االأزمة.

والعراق  االأردن  يف  ع��وده  بنك  وتو�سع 

يف اإط�����ار م�����س��ع��ى اإق��ل��ي��م��ي ق���وي ق��ب��ل اأن 

اأ�سابت  كبرية  مالية  اأزمة  بلبنان  تع�سف 

بع�سا  دفع  مما  ال�سلل،  من  بحالة  بنوكه 

منها اإىل بيع اأ�سول.

وك��������ان ب����ن����ك امل��������ال امل������ع������روف ب���ا����س���م 

يف   »CAPITAL BANK«

���س��ب��ت��م��ر/اأي��ل��ول  يف  وق�����ع  ق����د  االأردن، 

وح�سرية  ملزمة  غ��ري  اتفاقية  امل��ا���س��ي، 

ل��ال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى االأع����م����ال امل�����س��رف��ي��ة 

ع����ودة  ل��ب��ن��ك  وال�����ع�����راق  االأردن  ل����ف����روع 

للجهالة  نافية  درا�سة  واإج��راء  اللبناين، 

بال�سفقة. املتعلقة  املناحي  لكافة 

اأك��ر  االأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  اأن  ي��ذك��ر 

ب���ن���وك االإم���������ارات، اأع���ل���ن ع���ن حم���ادث���ات 

بنك  اأن�سطة  على  لال�ستحواذ  ح�سرية 

ع����وده ال��ل��ب��ن��اين يف م�����س��ر، و���س��ط اجت���اه 

دول  عدة  من  للتخارج  اللبنانية  البنوك 

اللبنانية  احلكومة  تعليمات  مع  للتوافق 

يف هذا ال�ساأن.

دبي - العربية

اإىل دخول  كورونا  اأدت جائحة فريو�س 

االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي يف واح�����دة م���ن اأ����س���واأ 

يت�سح  االإط��الق، ومل  الركود على  ف��رتات 

بعد متى �سيحدث التعايف الكامل.

لقاحات  يف  االأخ��ري  التقدم  اأ�سفى  وق��د 

ف����ريو�����س ك����ورون����ا ب��ع�����س ال���ب���ه���ج���ة ع��ل��ى 

الرغم  على  لكن  االقت�سادية،  التوقعات 

من ذلك يرى بع�س االقت�سادين اأن بطء 

طرح اللقاحات يف االقت�سادات النامية قد 

يعيق عودة الن�ساط اإىل م�ستويات ما قبل 

اجلائحة.

فاإن  املتقدمة،  االقت�سادات  بن  وحتى 

اأوروب����ا، يف  امل��ت��ج��ددة يف  االإغ���الق  عمليات 

حم��اول��ة ل���درء ع���ودة ظ��ه��ور ال��ع��دوى، قد 

االقت�سادي. االنتعا�س  تعيق 

تقرير  يف   Citi يف  اقت�ساديون  وق��ال 

هو  اللقاح  »اكت�ساف  دي�سمر:  اأوائ��ل  ن�سر 

ط��ل��ق��ة يف ال������ذراع، ول��ك��ن ل��ي�����س ح��ت��ى ع��ام 

.»2022

واأ�ساروا اإىل اأنه مع ذلك، �سيكون هناك 

»حت�سن وا�سح« يف االقت�ساد العاملي خالل 

اأن��ه  اإىل  ذل���ك ج��زئ��ي��اً  وي��رج��ع   ،2021 ع���ام 

اأف�����س��ل من  ي��ك��ون  اأن  ال�سعب  م��ن  »ل��ي�����س 

2020«، بح�سب ما نقلته »�سي اإن بي �سي«.

انخفا�س حاد يف الن�ساط

اأدى االنت�سار ال�سريع لفريو�س كورونا، 

ال�سن،  يف  م��رة  الأول  اكت�سافه  مت  ال���ذي 

اأ�سهر  على  البلدان  العديد من  اإجبار  اإىل 

اأدى  2020، مم��ا  م��ن االإغ����الق خ��الل ع��ام 

ب�سكل  االقت�سادي  الن�ساط  انخفا�س  اإىل 

ملحوظ.

املحلي  الناجت  انخف�س  لذلك،  ونتيجة 

اإىل  اأو�سع مقيا�س للن�ساط  االإجمايل وهو 

العديد  يف  قيا�سية  منخف�سة  م�ستويات 

من االقت�سادات.

وت����وق����ع ����س���ن���دوق ال���ن���ق���د ال�������دويل اأن 

ينكم�س االقت�ساد العاملي بن�سبة 4.4% هذا 

 %5.2 اإىل  اأخرى  اأن يرتد مرة  العام، قبل 

من النمو يف عام 2021. وقال ال�سندوق يف 

اأكتوبر اإن االقت�ساد العاملي بداأ يف التعايف، 

لكنه حذر من اأن العودة اإىل م�ستويات ما 

قبل الوباء �ستكون »طويلة وغري مت�ساوية 

وغري موؤكدة«.

ال�سفر م�ستمرة قيود 

ت��ت��م��ث��ل اإح�������دى ال�������س���م���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

ل�����الإج�����راءات االح����رتازي����ة ���س��د ف��ريو���س 

اأو  ال���ك���ام���ل  ك���ورون���ا ع���امل���ي���اً، يف االإغ������الق 

�سل حركة  اإىل  اأدى  للحدود، مما  اجلزئي 

الدويل. ال�سفر 

اأك��ر  ن��وف��م��ر، خففت   1 م��ن  واع��ت��ب��اراً 

ال�����س��ف��ر  ق���ي���ود  150 دول�����ة وم��ن��ط��ق��ة  م���ن 

ملنظمة  وف��ًق��ا  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���س  املتعلقة 

ال�سياحة العاملية التابعة لالأمم املتحدة.

ال���ع���دي���د م��ن  اإن  امل��ن��ظ��م��ة ق���ال���ت  ل��ك��ن 

احلركة  من  للحد  �سارية  ت��زال  ال  القيود 

وال��ت��ي ت�سمل، فتح احل��دود  ع��ر احل���دود، 

من  اأو  حم��ددة  جن�سيات  من  للزوار  فقط 

بتقدمي  ال��زوار  ومطالبة  معينة،  وجهات 

ال�سماح  قبل  �سلبي   19-Covid اختبار 

مطالبة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��الد،  ب��دخ��ول  لهم 

الذاتي  العزل  اأو  ال�سحي  باحلجر  ال��زوار 

الو�سول. عند 

االقت�سادي  التعاون  منظمة  قالت  وقد 

اإن��ه  دويل،  حكومي  ك��ي��ان  وه��ي  والتنمية، 

ل�  امل��ب��ك��رة  ك��ان��ت االآث����ار  ال��ب��ل��دان  يف بع�س 

»اأك��ر  العمل  اأ���س��واق  على   19-Covid
بع�سر مرات مما لوحظ يف االأ�سهر االأوىل 

 ،»2008 م��ن االأزم����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ام 

وط��اأة  امل�ست�سعفون  ال��ع��م��ال  حت��م��ل  ح��ي��ث 

االأزمة.

االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  واأ���س��ارت 

ذوي  ال��ع��م��ال  اأن  اإىل  ت��ق��ري��ر  يف  والتنمية 

ل�سمان  اأ�سا�سين  كانوا  املنخف�سة  االأجور 

ا�ستمرار اخلدمات االأ�سا�سية اأثناء عمليات 

االإغالق، وغالباً ما يكونون يف خطر كبري 

يتمثل يف تعري�س اأنف�سهم للفريو�س اأثناء 

ا من خ�سائر اأكر  العمل، ولقد عانوا اأي�سً

يف الوظائف اأو الدخل.

اإنفاق حكومي قيا�سي

حل��م��اي��ة  االإن�����ف�����اق  احل����ك����وم����ات  زادت 

ال��ع��م��ال. وق���ال �سندوق  ال��وظ��ائ��ف ودع���م 

اأك��ت��وب��ر اإن االإج�����راءات  ال��ن��ق��د ال����دويل يف 

احل��ك��وم��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��رب��ة 

12 ت��ري��ل��ي��ون  االق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��وب��اء ب��ل��غ��ت 

دوالر.

واأفاد ال�سندوق اأن مثل هذه امل�ستويات 

امل��ذه��ل��ة م��ن االإن���ف���اق دف��ع��ت ال��دي��ن ال��ع��ام 

العاملي اإىل اأعلى م�ستوياته على االإطالق، 

الدعم  احل��ك��وم��ات  ت�سحب  اأال  يجب  لكن 

املايل يف وقت مبكر للغاية.

العديد  الأن  »ن��ظ��راً  التقرير:  وبح�سب 

العمل  عاطلن عن  يزالون  ال  العمال  من 

اأجل  من  ال�سغرية  ال�سركات  تكافح  فيما 

80-90 مليون  البقاء، من املحتمل اأن يقع 

2020 نتيجة  �سخ�س يف فقر مدقع يف عام 

االجتماعية  امل�ساعدة  بعد  حتى   - للوباء 

تزيل  اأن  الأوان��ه  ال�سابق  فمن   - االإ�سافية 

اال�ستثنائي«. الدعم  احلكومات 

تدخل البنوك املركزية

وت���دخ���ل���ت ال���ب���ن���وك امل����رك����زي����ة اأي�������س���اً 

ل����دع����م االق����ت���������س����اد ع�����ن ط����ري����ق خ��ف�����س 

م�ستويات  اإىل  منها  كثري  الفائدة،  اأ�سعار 

احلكومات  �ساعد  مما  قيا�سية،  منخف�سة 

على اإدارة ديونها.

وخ����ف���������س االح����ت����ي����اط����ي ال����ف����ي����درايل 

االأم����ريك����ي، ال�����ذي ت���وؤث���ر ���س��ي��ا���س��ت��ه على 

االقت�سادات يف جميع اأنحاء العامل، اأ�سعار 

والتزم  ال�سفر،  من  يقرب  ما  اإىل  الفائدة 

هدفه  الت�سخم  يتجاوز  حتى  رفعها  بعدم 

.%2 البالغ 

يف  امل�����رك�����زي�����ة  ال�����ب�����ن�����وك  زادت  ك����م����ا 

ذل���ك  ، مب����ا يف  امل���ت���ق���دم���ة  االق����ت���������س����ادات 

االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل وال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

االأ���س��ول  م��ن  م�سرتياتها  م��ن  االأوروب�����ي، 

ل�سخ املزيد من االأموال يف النظام املايل.

م��ن قبل  اأي�����س��اً  تبنيها  ه��ذه خ��ط��وة مت 

ع����دد م���ت���زاي���د م���ن ال���ب���ن���وك امل���رك���زي���ة يف 

طرًقا  ا�ستك�سافهم  اأثناء  النا�سئة  االأ�سواق 

ب�سدة  ت�����س��ررت  ال��ت��ي  اقت�ساداتهم  ل��دع��م 

من الوباء.

صفقة قد تصل لـ 65 مليون دوالر 

»كابيتال بنك« األردني يستحوذ على أصول عوده اللبناني 
في األردن والعراق

على مشارف 2021.. كيف يبدو اقتصاد العالم؟

نيكي يغلق عند أعلى مستوياته في 30 عامًا لهذا السبب!

عام مميز للطروحات األولية في 2020 
حول العالم... حصيلة استثنائية!

شراكة سعودية ضخمة مع »علي بابا 
كالود« في مجال الحوسبة السحابية

العربية- وكاالت

ويف  العام،  نهاية  قليلة من  اأي��ام  بعد  على 

اعت�سرت  التي  الطاحنة  كورونا  اأزمة  خ�سم 

االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي، ك��ان��ت اأ���س��واق امل���ال ح��ول 

على  ا�ستثنائي  ع��ام  م��ع  م��وع��د  ع��ل��ى  ال��ع��امل 

���س��ع��ي��د ال���ط���روح���ات ال���ع���ام���ة االأول����ي����ة بعد 

ال���ت���ع���ايف م���ن ال���ه���ب���وط ال���ك���ارث���ي يف م��ار���س 

امل��ا���س��ي، واجت����اه امل��زي��د م��ن ال�����س��رك��ات نحو 

اأ�سواق املال جلمع التمويل الالزم لتو�سعاتها 

رغم تبعات اجلائحة.

وي�����س��ري ت��ق��ري��ر ل�����س��ح��ي��ف��ة »ف��اي��ن��ن�����س��ال 

اأن حجم الطروحات  تاميز« الريطانية اإىل 

ال��ع��ام��ة االأول��ي��ة ح��ول ال��ع��امل وف��ق��ا لبيانات 

»ريفنتيف« بلغت نحو 300 مليار دوالر خالل 

قيا�سية  ح�سيلة  بينهم  م��ن  اجل����اري  ال��ع��ام 

لعمليات الطرح يف اأ�سواق االأ�سهم االأمريكية 

اأع��ل��ى  وه����و  دوالر،  م��ل��ي��ار   159 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت 

االإطالق مبا يف  �سنوي م�سجل على  م�ستوى 

ذلك العام 2007 قبيل االأزمة املالية العاملية.

وت�����س��م��ن��ت ق���ف���زة ال����ط����روح����ات ال��ع��ام��ة 

امل������ال  اأ��������س�������واق  ال������ع������ام يف  االأول�������ي�������ة ه�������ذا 

االأم����ريك����ي����ة ط����روح����ات ج����دي����دة ل�����س��رك��ات 

ق��ط��اع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االأم��ريك��ي��ة ع��ل��ى غ��رار 

وال���ت���ي   DoorDash و   Airbnb
من  النظري  منقطع  قيا�سيا  اإق��ب��اال  �سهدت 

لتلك  قيا�سية  تغطية  م��ع  امل�ستثمرين  قبل 

اإىل  ال�سركات  تلك  دخ��ول  اإب���ان  ال��ط��روح��ات 

�سوق املال يف اأواخر العام اجلاري.

الغر�س  ذات  اال���س��ت��ح��واذ  �سركات  وق���ادت 

االأولية  العامة  الطروحات  عمليات  اخلا�س 

بقوة خالل العام اجلاري مع ح�سيلة قيا�سية 

امل��ال  اأ����س���واق  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   76 ن��ح��و  بلغت 

الطروحات  ن�سف  نحو  ميثل  ما  االأمريكية 

العام االأولية يف بور�سات اأمريكا خالل العام 

اجلاري.

الغر�س  ذات  اال�ستحواذ  �سركات  وتعرف 

على  اإن�ساوؤها  يتم  �سركات  اأنها  على  اخلا�س 

اإذ  امل��ال  اأ�سواق  يف  لال�ستثمار  التحديد  وجه 

�سوق  يف  مدرجا  كيانا  ال�سركات  تلك  تعتر 

املال من اأجل اال�ستحواذ على �سركات اأخرى 

يوجد  وال  للم�ستثمرين،  اأ�سهمها  واإت��اح��ة 

وجتمع  جتارية  عمليات  ال�سركات  تلك  لدى 

ال��ط��روح��ات،  خ��الل  م��ن  بالكامل  راأ�سمالها 

.Investopedia بح�سب موقع 

وي���ط���ل���ق ع���ل���ى ت���ل���ك ال���������س����رك����ات اأي�������س���ا 

 Blank Cheque Companies
هذا  ويعود  بيا�س«  على  »ال�سيك  �سركات  اأو 

امل�ستثمرين  اإطالع  عدم  اإىل  باالأ�سا�س  االأمر 

وبالتايل  لل�سركة  امل�ستقبلية  اخلطط  على 

اأموالهم وهو ما  عدم معرفة كيفية ا�ستثمار 

بيا�س  على  �سيكا  ال�سركات  تلك  منح  يعادل 

اإ����س���ارة اإىل امل��خ��اط��ر  م��ن ق��ب��ل امل�����س��ت��ث��م��ر يف 

تلك  يف  اال�ستثمار  عمليات  تت�سمنها  ال��ت��ي 

ال�سركات.

يف  بقوة  ال�سركات  من  النوع  هذا  وازده��ر 

ثمانينيات القرن املا�سي، ولكنه عاد للظهور 

يف االآون�������ة االأخ�������رية م����ع ���س��ي��ول��ة ق��ي��ا���س��ي��ة 

اتخذتها  التي  التحفيز  حزم  بفعل  باالأ�سواق 

ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ال��ك��رى ح��ول ال��ع��امل ويف 

بامل�ستثمرين  ح��دا  م��ا  ال��ف��ي��درايل  مقدمتها 

ال��ب��ح��ث ع��ن ���س��رك��ات ذات ف��ر���س من��و متثل 

عن  ال��ب��اح��ث��ن  للم�ستثمرين  اأف�����س��ل  خ��ي��ارا 

حتقيق عوائد جيدة.

����س���رك���ات اال����س���ت���ح���واذ ذات  وب���ا����س���ت���ث���ن���اء 

ال�سفقات  اأن�سطة  ق��ف��زت  اخل��ا���س،  الغر�س 

على   %70 بنحو  واآ���س��ي��ا  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

اأ����س���ا����س ���س��ن��وي، ف��ي��م��ا ���س��ه��دت ال��ط��روح��ات 

ال��ع��ام��ة يف اأ����س���واق امل���ال االأوروب���ي���ة ت��راج��ع��ا 

م��ق��ارن��ة مع  ���س��ن��وي  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى   %10 بنحو 

2019 عند م�ستويات 20.3 مليار دوالر.

نحو  اآ�سيا  يف  الطروحات  ح�سيلة  وبلغت 

االع��ت��ب��ار  ال��و���س��ع يف  م��ع  دوالر  م��ل��ي��ار   73.4

ال�����س��رر ال���ذي حل��ق ب��ت��ل��ك ال��ط��روح��ات بعد 

ال�����س��ي��ن��ي��ة   Ant Group ط����رح  ت��ع��ل��ي��ق 

اأك��ر ط��رح عام  اأن يكون  ك��ان ينتظر  وال��ذي 

 37 ن��ح��و  ت��ب��ل��غ  م��ت��وق��ع��ة  بح�سيلة  ب��ال��ت��اري��خ 

مليار دوالر.

الريا�ض-العربية

اأعلن يف ال�سعودية عن �سراكة ا�سرتاتيجية 

بن جمموعة علي بابا، عمالق التكنولوجيا 

ب�سّخ  ال�سعودية،   STC و�سركة  ال�سن،  يف 

ل��ت��ق��دمي  دوالر،  مب��ل��ي��ار  ت���ق���در  ا���س��ت��ث��م��ارات 

االأداء،  عالية  ال��ع��ام��ة،  ال�سحابية  اخل��دم��ات 

اختيار  ال�سراكة  ه��ذه  وتت�سمن  اململكة.  يف 

ل���الإدارة  اإقليمياً  م��رك��زاً  ال��ري��ا���س  العا�سمة 

والتدريب للمجموعة ال�سينية يف املنطقة.

االحت��اد  قادها  التي  ال�سراكة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

ال�����س��ع��ودي ل���الأم���ن ال�����س��ي��راين وال��رجم��ة 

التحول  منظومة  دع���م  اإط����ار  يف  وال���درون���ز، 

 »2030 »روؤي���ة  �سوء  على  ال��ب��الد،  يف  الرقمي 

ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ب��ن��اء اق��ت�����س��اد رق��م��ي ق��وي 

ا�ستثمارات  اجل����ريء يف  امل���ال  راأ�����س  ومت��ك��ن 

م��ب��ت��ك��رة ت���ق���دم اأف�����س��ل احل���ل���ول وف����ق اأع��ل��ى 

املمار�سات العاملية.

جمل�س  رئي�س  اخلمي�سي،  في�سل  واأو�سح 

ال�سيراين  ل��الأم��ن  ال�سعودي  االحت���اد  اإدارة 

وال��رجم��ة وال���درون���ز: »ه���ذه ال�����س��راك��ة ُتعد 

ا�سرتاتيجية للمملكة وجوهرية لدعم البنية 

احلو�سبة  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ال��ط��م��وح��ة«،  ال��رق��م��ي��ة 

اأي  ال�سحابية حجر زاوي��ة واأ�سا�س يف تطوير 

بنية حتتية رقمية يف اأي بلد يف العامل. ومن 

هذا املنطلق حر�سنا على اإمتام هذه ال�سراكة 

واأن ترى النور قبل نهاية عام 2021.

النا�سر  ن��ا���س��ر  امل��ه��ن��د���س  اع��ت��ر  ب�����دوره، 

الرئي�س التنفيذي ملجموعة STC ال�سراكة 

مع �سركة علي بابا كالود اإجنازاً كبرياً ي�سب 

اأن كال  يف جهود حتقيق »روؤي��ة 2030«. مبيناً 

ال��ط��رف��ن ال��ت��زم��ا ب��دف��ع ا���س��ت��ث��م��ارات، يقدر 

مليون   500 ب��واق��ع  دوالر،  مبليار  جمموعها 

التكنولوجيا  عمالق  ع��اداً  ط��رف.  لكل  دوالر 

ال�سيني �سريكاً موثوقاً به يف جمال اخلدمات 

ال�سحابية.

وتعتر �سركة علي بابا كالود اأحد اأف�سل 

مزودي اخلدمة ال�سحابية يف العامل. و�سوف 

التي  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��ح��اب��ي��ة  اخل���دم���ات  ت�سمل 

�ستقدمها يف اإطار ال�سراكة احلالية يف اململكة، 

اأحدث التطورات يف املن�سة ال�سحابية العاّمة 

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف دع���م اأع���م���ال جم��م��وع��ة علي 

املحلية  املوؤ�س�سات  برقمنة  االرت��ق��اء  مع  بابا، 

اأع��ل��ى،  م�ستويات  اإىل  ال�����س��غ��رية  وال�����س��رك��ات 

وفقا ملا نقلته »ال�سرق االأو�سط«.

رئي�ساً  ممكناً  ال�سحابية  احلو�سبة  وت��ع��د 

للتحول الرقمي ورافداً اأ�سا�سياً لبناء اقت�ساد 

اجلديد  اال�ستثمار  ه��ذا  وي��اأت��ي  ق��وي،  رقمي 

بعد تبني اململكة ل�سيا�سات وت�سريعات حمفزة 

ال�سحابية،  احل��و���س��ب��ة  ق��ط��اع  يف  لال�ستثمار 

ك�سيا�سة احلو�سبة ال�سحابية اأواًل، داللة على 

اململكة  يف  ال��رق��م��ي��ة  التحتية  البنية  م��ت��ان��ة 

مم��ار���س��ة  وب��ي��ئ��ة  التنظيمية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ط��ور 

االأعمال. كما انعك�س تاأثري القفزات النوعية 

الدولية  امل��وؤ���س��رات  يف  اململكة  حققتها  ال��ت��ي 

و�ست�ساهم  امل�ستثمرين.  ثقة  على  الرقمية 

االبتكار  عجلة  دف��ع  يف  ال�سحابية  احلو�سبة 

وت���وف���ري م��ن�����س��ات اإب���داع���ي���ة ل�����رواد االأع���م���ال 

لدخول ال�سوق باأ�سرع وقت وباأقل التكاليف.

ت��ب��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرات  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

ال�سعودية يف اإطار »روؤية 2030« حققت اأرقاماً 

العامل  يف  دول��ة  كاأعلى  اململكة  و�سعت  مهمة 

م��ن ح��ي��ث ���س��رع��ة ال��ت��ق��دم يف ت��رت��ي��ب موؤ�سر 

البنية التحتية الرقمية حيث تقدمت اململكة 

جمموعة  ب��ن   8 امل��رك��ز  لتحتل  م���رك���زاً،   40

ال���ذي   2020 ع���ام  ت��ق��ري��ر  يف  ال��ع�����س��ري��ن  دول 

ت�سدره االأمم املتحدة لقيا�س تطور احلكومة 

االإلكرتونية.

وياأتي ذلك بعد اأن وقعت الهيئة ال�سعودية 

للبيانات والذكاء اال�سطناعي »�سدايا« مذكرة 

تفاهم يف اأكتوبر املا�سي، مع �سركة »علي بابا 

�سراكة  تاأ�سي�س  بهدف  ال�سحابية«  للحو�سبة 

ا�سرتاتيجية لقيادة االبتكار يف املدن الذكية يف 

اململكة با�ستخدام تقنيات الذكاء اال�سطناعي.

اململكة  م�ساعي  ال�سراكة اجلديدة  وتدعم 

لتطوير مدٍن ذكيٍة مبوا�سفاٍت عاملية ميكنها 

اال�ستجابة بفاعلية اأكر الحتياجات ورغبات 

على  وتركز  احلياة،  بجودة  لالرتقاء  ال�سكان 

دف���ع االب��ت��ك��ار واال���س��ت��ث��م��ار يف امل����دن ال��ذك��ي��ة 

لت�سبح  اململكة  م��دن  حتويل  بهدف  باململكة 

وبيئياً،  واقت�سادياً  اجتماعياً  ا�ستدامة  اأك��ر 

اال�سطناعي  وال��ذك��اء  ال��ب��ي��ان��ات  ت��وظ��ف  كما 

جلعل املدن اأكر ذكاًء ف�ساًل عن تعزيز االأمن 

وال�سالمة.



االعالين
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200010277(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة رفاه حممد زكي عبد القادر و�سريكتها  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1998/1/6 بتاريخ   )7659( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2013/8/25 

عبد  زكي  حممد  رفاه  ال�سريكه  /ال�سيدة  ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

القادر  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عبدون ال�سمايل – ت: 0799956879

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

برهان عكرو�ش

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة احمد ال�سوابكه 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)104853 ( بتاريخ 2012/7/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه   ال�سواعي  طالب  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )20515( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2020/1/12  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : طالب ال�سواعي و�سريكه

اإىل �سركة : طالب ال�سواعي و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

40 /1 من قانون ال�سركات رقم  ا�ستنادا لأحكام املاده 

22 ل�سنة 1997 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات 

اإج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجاره  ال�سناعه  وزاره  يف 

يف  وامل�سجله  �سريكه  و  �سرحان  جعفر  �سركة  ت�سفية 

بتاريخ   106861 الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل 

17/ 4/ 2013 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وامل�سجلة  ذ.م.م   للدباغه   احلديثه  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

بتاريخ   )  35171  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 

)2014/1/8 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد الرحمن ماهر حممود الدباغ

عنوان امل�سفي : عمان – جبل احل�سني – �سرح العاملية

خلوي ) 0797277966 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وحممد  معتز  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ر�سدان  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)79601 ( بتاريخ 2006/2/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200097482(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ال�سراري   واحمد  وليد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )91674( بتاريخ 2008/7/30  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/29 

ال�سراري   ع��وده  ف��وزي  وليد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

– مقابل ال�سيفوي  – العاملية  علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة 

– ت: 0772142204
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200025995(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة فرا�ش وبا�سم ال�ساليطه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد    2001/2/8 بتاريخ   )58716( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/29 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فرا�ش �سليمان مرتي ال�ساليطه  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�ساليطه  ح��ي   – م��ادب��ا   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0776661100

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200114678(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة علي م�سطفى حممود ابو بكر

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة رنده ابو بكر و�سريكها

بتاريخ   )99903( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2010/11/7

وقد   2020/12/28 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  ق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2020/12/29

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حماده  مفيد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2011/11/1 بتاريخ   )  102863(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سنك  وائ��ل  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2012/5/30 بتاريخ   )  104521(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200058943(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عبداهلل غندور و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2001/6/28 حتت الرقم )60415( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/28 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبداهلل ابراهيم عبداهلل غندور  

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – �ساحية احلاج ح�سن  باأن عنوان امل�سفي : عمان  علما 

0790874773

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الطويقات  اك��رم  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2016/8/29 بتاريخ   )  18936(

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156629(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

و�سركاها   ال�سوالقه  ال��ك��رمي  عبد  حممود  راوي���ه  �سركة  ب��اأن 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114862( بتاريخ 2016/9/27 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/29 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد زكي علي العوي�سات  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك- راكني

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العي�سى  جهاد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

واحمد ن�سار  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/8/19 بتاريخ   )  118654(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )37( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

رقم)22( ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف 

وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركة ) منور ابو �سماحه و�سريكه (  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )110461( بتاريخ 2014/9/23 وبتاريخ 

2020/11/18 تقدم ال�سركاء بطلب لت�سفية ال�سركة 

ت�سفية اختيارية وتعيني ) منور عوده نهار ابو �سماحه ( م�سفيا 

لل�سركة ، وبتاريخ 2020/12/29 تقدم ال�سركاء بطلب 

بالعدول عن الت�سفية .

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الربعاء  30/ 12 / 2020
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الدويل
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االنباط-وكاالت

يف مقاٍل جديٍد ن�شره على موقع التفكري 

م�شوؤول  حت��دث  )م��ي��دا(  ال��ع��رّي  الإقليمّي 

الحتالل  جي�ش  يف  ال�شاِبق  اجلنود  �شكاوى 

اجلرنال احتياط يت�شحاق بريك مّرًة اأخرى 

ع��ن امل��خ��اط��ر املُ��ح��ّدق��ة ب��ال��دول��ة ال��ع��رّي��ة، 

لأّي  اجلي�ش  جهوزية  ان��ع��دام  على  ُم�����ش��ّدًدا 

حرٍب مقبلٍة، وطبًقا لأقواله فاإّن طوًقا من 

جانٍب  كّل  من  اإ�شرائيل  يحا�شر  ال�شواريخ 

تقريًبا

ر�شمه  ال���ذي  ال��رع��ب  �شيناريو  وبح�شب 

اجل����رنال ب��ري��ك ف����اإّن ط��وًق��ا حم��ك��ًم��ا ب��اأك��ر 

م���ن 200 األ����ف ����ش���اروخ ي��ح��ي��ط اإ���ش��رائ��ي��ل، 

التي  كتلك  الدقيقة،  ال�شواريخ  اآلف  منها 

اأ���ش��اب��ت م��ن�����ش��اآت ال��ن��ف��ط ال�����ش��ع��ودي��ة. ه��ذه 

ال�شواريخ منت�شرة يف حميطنا كطوق خانق، 

م���ن ح��م��ا���ش يف غ����زة وح����زب اهلل يف ل��ب��ن��ان 

واحلوثيني يف اليمن والقوات احلليفة لهم 

يف العراق و�شورّية، كّلها موجهة نحو اأهداٍف 

اإ�شرتاتيجّيٍة اإ�شرائيلّيٍة كمحطات الكهرباء، 

م��ن�����ش��اآت حت��ل��ي��ة امل���ي���اه، ق��واع��د ���ش��الح اجل��و 

املرافئ  الإ�شرائيلي،  للجي�ش  التابعة  وال��ر 

التحية  البنية  اإ�شرائيل،  بوابات  ت�شكل  التي 

القت�شادية، مراكز احلكم واأمور اأخرى

ال�شواريخ  اأّن هذه  و�شّدّد يف حتليله على 

م��وج��ه��ة ك��ذل��ك ن��ح��و اأه�����داف م��دن��ي��ة مثل 

ال��ع��رّي��ة(، خليج  ال��دول��ة  دان )مركز  غو�ش 

ح��ي��ف��ا، ب��ئ��ر ال�����ش��ب��ع، ال���ق���د����ش، ال��ت��ج��م��ع��ات 

ال�شناعية وجتمعات �شكانية اأخرى، وتهدف 

اإ�شرائيل،  مبواطني  قا�شيٍة  �شربٍة  لإحل��اق 

بالإ�شافة اإىل اقت�شادها وبنيتها التحتّية

التابعة  )حيت�ش(  �شواريخ  اأّن  اإىل  ون��ّوه 

للجي�ش الإ�شرائيلّي، والقادرة على اعرتا�ش 

ال�شواريخ املعادية، خمزونها �شغري جًدا ول 

تكفي اإّل لأّياٍم معدودٍة من القتال، لِفًتا يف 

تهدف  ال�شواريخ  ه��ذه  اأّن  اإىل  ذات��ه  ال��وق��ت 

اأّي  ���ش��رب  ال���رّد على  اإىل  ن��ح��ٍو خ��ا���شٍّ  على 

ا�شتهداف  على  ولي�ش  اإ�شرتاتيجّيٍة  اأه��داٍف 

لل�شكان، واأو�شح اأّن تكلفة ال�شاروخ الواحد 3 

ماليني دولر، معتًرا اأّن اإ�شرائيل ل متلك 

كبرٍي،  خم��زوٍن  حليازة  القت�شادّية  ال��ق��درة 

)القبة  ���ش��واري��خ  على  ذات��ه  الأم���ر  وينطبق 

ك��ل ����ش���اروخ منها  ال��ت��ي يكلف  احل��دي��دّي��ة( 

حوايل  100 األف دولر

��ا من  اجل����رنال الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي ح����ّذر اأي�����شً

تقّل�ش �شالح الر يف اجلي�ش، الأمر الذي ل 

ي�شمح له بخو�ش احلرب على جبهتنينْ يف اآٍن 

واحٍد، مو�شًحا اأّنه املواجهة القريبة القادمة 

يف  حما�ش  وه��ي:  جبهاٍت  اأرب��ع  على  �شتكون 

ل��ب��ن��ان، وع�����ش��رات اآلف  غ����زة، ح���زب اهلل يف 

املقاتلني امل�شلحني يف ال�شفة الغربية، فيما 

مركزًيا  ت��ه��دي��ًدا  ال�����ش��ورّي  اجلي�ش  �شي�شكل 

على احلدود ال�شمالّية، طبًقا لأقواله

ولفت اإىل اأّنه نتيجة للتقلي�ش يف اجلي�ش 

وامل��ي��زان��ي��ات، ف����اإّن ال�����ش��واد الأك����ر م��ن ه��ذا 

ل��ل��ح��رب ب�شبب نق�ش  اجل��ي�����ش غ��ري م��وؤه��ل 

خمازن  يف  الأ�شلحة  �شيانة  و�شوء  التدريب 

اخلدمة  جنود  من  الآلف  واإقالة  الطوارئ 

ال��دائ��م��ة وف���ق���دان ال���ق���درة امل��ه��ن��ي��ة للجنود 

والقادة، خا�شة يف منظومة الحتياط

واأو���ش��ح اجل��رنال بريك يف مقاله، الذي 

مل ي��ل��َق ت��اأي��ي��ًدا م��ن قبل ج���رنالت اآخ��ري��ن، 

اأو�شح اأّن الن�شغال يف معارك اأخرى، �شرف 

انتباه احلكومة عن حت�شري اجلي�ش للحرب 

نفّذها  التي  العمليات  اأّن  م��وؤّك��ًدا  ال��ك��رى، 

�شالح اجلّو الإ�شرائيلّي يف �شورّية منذ العام 

الو�شع  ت��وؤّد لتح�شني  اليوم مل  2017 وحتى 

الإ�شرتاتيجّي الإ�شرائيلّي، كما اأّن الهجمات 

لدقة  الع�شكرّي  امل�شروع  ا�شتمرار  متنع  مل 

يف  الإي���رايّن  التمركز  وموا�شلة  ال�شواريخ 

ال���دول ال��ت��ي حتيط ب��ال��دول��ة ال��ع��رّي��ة، كما 

قال

اأّك��د اجلرنال  وبناًء على ما ذك��ره اأع��اله، 

نف�شه  وج��د  الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي  اجلي�ش  اأّن  بريك 

من�شغاًل اغلب وقته يف املعركة بني احلروب 

للحرب  ال���ش��ت��ع��دادات  يف  ي�شتثمر  اأننْ  دون 

التي  ال�����ش��واري��خ  اآلف  اأّن  ُم�شيًفا  املقبلة، 

اأطلقت �شّد اأه��داٍف يف �شورّية كلفت خزينة 

دول����ة الح���ت���الل امل���ل���ي���ارات، ول��ك��ن يف �شلم 

م��ن هذه  اأول��وي��ات خمتلف قلياًل ويف ج��زء 

الأم��وال، كان ميكن تعزيز منظومة الدفاع 

اأمام  املك�شوفة  الداخلية،  اجلبهة  وحت�شني 

اآلف ال�شواريخ، كما قال

وعاد اجلرنال الإ�شرائيلّي للمّرة العا�شرة 

اجلبهة  اأّن  للتاأكيد  ع��اد  اأك���ر،  ي��ُك��ننْ  مل  اإننْ 

ال��داخ��ل��ي��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي��ة ���ش��ت��ك��ون ال�����ش��اح��ة 

��ّن��اع  ال��رئ��ي�����ش��ّي��ة يف احل����رب امل��ق��ب��ل��ة، ل��ك��ن ���شُ

وال�شيا�شّي  الأم��ن��ّي  املُ�����ش��ت��وي��نينْ  م��ن  ال��ق��رار 

يتجاهلون هذه الق�شّية ب�شكٍل تاٍم، خُمتتًما 

�شيوؤّدي  الداخلّية  اإهمال اجلبهة  اإّن  بالقول 

اإىل نتائج وخيمٍة جًدا تطال البنية التحتّية 

والقت�شاد، كما قال

اأّن اجل���رنال ب��ري��ك ن�شر  َوَج���ب ال��ت��اأك��ي��د 

ف�شائية  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  املقابلة  قبل  مقاله 

)امل���ي���ادي���ن( م���ع الأم�����ني ال���ّع���ام حل���زب اهلل، 

ح�شن ن�شر اهلل، كما اأّنها لي�شت املّرة الأوىل 

للتحذير  ه��ذا اجل���رنال  ي��ن��ري فيها  ال��ت��ي 

املُواجهة  باإ�شرائيل يف  املُحّدقة  املخاِطر  من 

القاِدمة

االنباط-وكاالت

متاطل اإدارة �شجون الحتالل الإ�شرائيلي، 

يف ت��ق��دمي ال��ع��الج لالأ�شري م��اه��ر ري���ان )42 

عاما( من مدينة اخلليل، وال��ذي ُيعاين من 

م�شاكل حادة يف اجلهاز التنف�شي، وهو بحاجة 

اإىل اإجراء عملية يف الأنف منذ عامني

اإن الأ�شري  وقال نادي الأ�شري يف بيان له، 

ريان تعر�ش منذ اعتقاله عام 2003، لعتداء 

م��ن قبل جنود الح��ت��الل، وت�شبب بك�شر يف 

اأن���ف���ه، وا���ش��ت��م��رت م��ع��ان��ات��ه ح��ت��ى خ�شع ع��ام 

2015، لعملية جراحية يف الأنف، اإل اأّن و�شعه 

ال�شحي تدهور جمدًدا عام 2018، بعد ظهور 

ماء على الرئتني، حيث خ�شع لحًقا لعملية 

اأخ��رى جرى خاللها ل�شحبها، لكن معاناته 

اإىل عملية  ب��ح��اج��ة  ي����زال  ت��ت��وق��ف، وم���ا  مل 

جراحية اأخرى يف اأنفه، وينتظر منذ عامني 

اأن يتم حتديد موعد لإجرائها

اإدارة �شجون الحتالل �شيا�شتها  وتوا�شل 

يف الإه���م���ال ال��ط��ب��ي امل��ت��ع��م��د ل��الأ���ش��ري ري��ان 

ومت��اط��ل يف  ع���اًم���ا(،   25( بال�ّشجن  امل��ح��ك��وم 

تقدمي العالج له ومتابعته و�شعه ال�شحي

ُي�شار اإىل اأن املئات من الأ�شرى املر�شى يف 

�شجون الحتالل، يواجهون �شيا�شة الإهمال 

ت�شتخدم  وم��وؤخ��ًرا  البطيء(،  )القتل  الطبي 

اإدارة ال�شجون انت�شار وباء “كورونا” كذريعة، 

امل�شت�شفيات  اإىل  الأ���ش��رى  نقل  من  لتتن�شل 

وتقدمي العالج الالزم لهم

االنباط-عمان

يعتر عام 2020 الأكر �شوًءا على الأ�شرى 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني داخ������ل ���ش��ج��ون الح���ت���الل 

الإ�شرائيلي، اإذ ت�شاعدت انتهاكات الحتالل 

بحقهم، حيُث رف�شت مطالب ا�شرى العتقال 

الإداري، وت�شاعفت حجم العتقالت اليومية 

ملئات ال�شبان يف ال�شفة املحتلة، و�شط ا�شتمرار 

داخ��ل  واملعي�شية  ال�شحية  الو����ش���اع  ت���ردي 

ال�شجون، وخطر انت�شار فريو�ش “كورونا”

وكان احلدث الأب��رز خالل العام اجلاري، 

تعر�ش حياة الأ�شرى خلطر ال�شابة  بعدوى 

)ك����وف����ي����د-19(، اإذ ���ش��ج��ل��ت دوائ�����ر ال��ت��وث��ي��ق 

اإ�شابة  ال�شرى،  ب�شوؤون  املعنية  الفل�شطينية 

م��ئ��ات ال����ش���رى ب��ال��ف��ريو���ش، ف��ي��م��ا ت��وا���ش��ل 

اإدارة الحتالل �شيا�شة الغمو�ش ب�شاأن اعداد 

امل�شابني احلقيقيني

اأما فر�ش العتقال الإداري املمنهج ياأتي 

على راأ�ش النتهاكات، اإذ خا�ش الأ�شري ماهر 

ال�شفة  �شكان مدينة جنني يف  الخر�ش من 

املحتلة، اإ�شراًبا مفتوًحا عن الطعام دام 103 

ي��وًم��ا، اح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى اع��ت��ق��ال��ه، اإىل جانب 

خو�ش ع�شرات الأ�شرى مبعركة ال�شراب

رئي�ش وحدة الدرا�شات والتوثيق يف هيئة 

����ش���وؤون الأ����ش���رى وامل��ح��رري��ن، ع��ب��د النا�شر 

امل��ت��زاي��دة على  ف��روان��ة، نّبه م��ن حالة القلق 

ال�شرى الفل�شطينيني يف �شجون الحتالل

اليوم  “فل�شطني  لوكالة  فروانة  واأو���ش��ح 

الإخبارية”، اأن عام 2020 كان خمتلفا متاماً 

بالن�شبة لالأ�شرى واملعتقلني عن ما �شبقه يف 

كل �شيء، يف ظل ا�شتمرار اعتقال 4400 اأ�شري 

اأ�شرية،  و41  طفال،   170 بينهم  ال�شجون،  يف 

وتف�شي الوباء يف ال�شجون

ف��ي��م��ا م�����ش��ى 41 اأ�����ش����رًيا م���ن ق��ط��اع غ��زة 

العتقال، حتت حجج  18�شنة من  اأك��ر من 

واهية تذرع بها حمكمة الحتالل، ل�شتمرار 

حجزهم

ان  ف���راون���ة،  اأك���د  كورونا”،  جائحة  وع���ن 

الأو�شاع داخل ال�شجون مل تتبدل ومل تتغري 

الحتالل  �شلطات  وا�شلت  حيث  لالأف�شل، 

ومل  ال���دويل،  القانون  عن  مبعزل  معاملتها 

توفر ما هو مطلوب و�شروري حلمايتهم من 

الإ�شابة بفريو�ش كورونا

وبنّي اأن 140 اأ�شرًيا ظهرت عليهم عالمات 

الإ�شابة بالعدوى، وحذر من اأن العدد مر�شح 

املقبلة، يف ظل عدم  الفرتة  لالرتفاع خ��الل 

تقدمي الرعاية ال�شحية الكاملة لالأ�شرى

وذك���ر ف���راون���ة، اأن هيئة ���ش��وؤون ال���ش��رى 

وامل��ح��رري��ن ط��ال��ب��ت ب��اإ���ش��راف ط��ب��ي حمايد 

اعطاء  ومراقبة  الفحو�شات  على  لالأ�شراف 

ال�شرى لقاحات

ال�شجون  ادارة  م��ع  “جتربنا  اإن  واأك���م���ل 

ق��ا���ش��ي��ة، ول ن��ث��ق ب��ه��م ون��خ�����ش��ى ن��واي��اه��م 

حقول  ا�شتخدامهم  ن�شتبعد  ول  العن�شرية 

لتجارب اللقاحات، اخلا�شة بفريو�ش كورونا”

ونّبه فراونة، اأن كافة املعطيات وال�شواهد 

البيئة  توفر  الح��ت��الل مل  �شلطات  اأن  توؤكد 

الكافية  الرعاية  تقدم  ول  املنا�شبة  ال�شحة 

ل��ل��م��ع��ت��ق��ل��ني، وه�����ي م��ا���ش��ي��ة يف اإج��������راءات 

ال�شتهتار يف حياة واأو�شاعهم ال�شحية؛ حتى 

يف زمن الوباء، ومل تعّري اأي اهتمام لنداءات 

ال�شرى واملوؤ�ش�شات املعنية

وك��ان م�شوؤول م��ن حكومة الح��ت��الل قد 

قال: اإن تطعيم الأ�شرى باللقاح �شد كورونا، 

لي�ش من اأولوياتنا”

كما وح��ذر ف��راون��ة، م��ن حت��دي��ات ظ��روف 

وت��ردي  ال�شجان  معاملة  وق�شوة  الح��ت��ج��از 

الأو�شاع ال�شحية مع جائحة كورونا وارتفاع 

الإ�شابات

حالًيا  يوجد  ف��اإن��ه  اح�شائية،  اأح���دث  ويف 

نحو1100 اأ�شرًيا  على بند العتقال الداري، 

  % و60 ج���دي���دة،  ق������رارات   %40 ق���راب���ة  بينها 

قرارات جتديد، وفق فروانة

وخ���ا����ش اأك�����ر م���ن 25 م��ع��ت��ق��اًل اإدارًي�������ا 

ا�شرابات فردية عن الطعام خالل هذا العام، 

من بينهم الأ�شري ماهر الخر�ش

واأفرجت حكومة الحتالل عن  الخر�ش 

بتاريخ 26-11-2020، بعدما ر�شخت ل�شروطه 

ال��ع��ادل��ة، ون����ددت ك��اف��ة امل��وؤ���ش�����ش��ات واجل��ه��ات 

املعنية عملية العتقال واعترته اأنه يتعار�ش 

مع القانون الدويل

و����ش���ّدد امل��خ��ت�����ش، ع��ل��ى اأن����ه يف ظ���ل عجز 

لالعتقال  حد  و�شع  عن  الدولية  املوؤ�ش�شات 

الداري�����ني،  للمعتقلني  والن��ت�����ش��ار  الداري 

فاإن هذا يدفع بع�ش املعتقلني الإداري��ني اىل 

اللجوء خليار ال�شراب عن الطعام كو�شيلة 

ن�شالية للتعبري عن رف�شهم لالعتقال

�شيا�شة  الإداري  العتقال  �شيا�شة  وتعتر 

حيُث  ال��ق��ان��ون،  يرف�شها  تع�شفية  عن�شرية 

ال�شجون  الأ�شري يف  تبقي حكومة الحتالل 

جتدد  اأن  على  وحماكمة،  تهمة  توجيه  دون 

قرار العتقال كل فرتة

ف�شل  ال���ش��رى يف  ب��اأو���ش��اع  يتعلق  وفيما 

ال�شتاء، قال عبد النا�شر فراونة، اإن” معاناة 

ال�شرى تتفاقم ويزداد جرحهم يف ال�شتاء”، 

من  الالزمة  لالحتياجات  افتقارهم  ظل  يف 

احلماية الرودة القا�شية وظروف العتقال

واأ���ش��اف ف��راون��ة، اأن الأ���ش��رى خا�شة كبار 

باأمرا�ش  الإ���ش��اب��ة  خلطر  يتعر�شون  ال�شن 

ال�شتاء، ل �شميا مع �شوء الأو���ش��اع ال�شحية 

واخلدمات الطبية يف ال�شجون

تتعمد  الح��ت��الل  �شجون  اإدارة  اأن  واأك����د 

ات����خ����اذ اإج����������راءات وخ����ط����وات ا����ش���ت���ف���زازي���ة، 

واقتحامات واعتداءات متعمدة، و�شط حملة 

وذل��ك  )الأم�����ن(،  بذريعة  متكررة  تفتي�شات 

للت�شييق على الأ�شرى والتنغي�ش عليهم

ك��م��ا ت��ه��دف اإج������راءات الح��ت��الل لإحل���اق 

املتعمد  واملعنوي  والنف�شي  اجل�شدي  الأذى 

لالأ�شرى، وهذا يتعار�ش مع القانون الدويل 

ال��ذي ُي��ل��زم ال��دول��ة احل��اج��زة بتوفري ك��ل ما 

يلزم لعالجهم وحمايتهم من خطر املوت اأو 

الإ�شابة بالأمرا�ش

ال�شجون  اإدارة  اأن  ع��ل��ى  ف���راون���ة،  و����ش���ّدد 

تخلق ذرائ��ع وت�شع العراقيل اأم��ام اإدخ��ال ما 

ينق�ش ال�شرى عن طريق الأهل واملوؤ�ش�شات 

�شد  يف  ي�شاعدهم  اأن  ميكن  وم��ا  احلقوقية، 

بع�ش احتياجاتهم يف ال�شتاء

ال��ع��ام املن�شرم ا�شت�شهد  اأن���ه خ��الل  وذك���ر 

اأ�شرى ب�شبب تردي الأو�شاع ال�شحية  اأربعة 

نور  وه��م:  املتعمد،  الطبي  الإهمال  و�شيا�شة 

طلعت  الغرابلي،  �شعدي  الرغوثي،  الدين 

اخلطيب، وكمال اأبو وعر

حتتجز  الح���ت���الل  ق����وات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

اآخ��ري��ن، وت��اب��ع: هذه  جثامينهم م��ع خم�شة 

“واحدة من اأب�شع واأكر اجلرائم الأخالقية 
دولة  تقرتفها  التي  والإن�شانية  والقانونية 

الحتالل بحق الأموات”

وط��ال��ب ف���راون���ة، امل��ن��ظ��م��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

الدولية، احلقوقية والإن�شانية، ويف مقدمتها 

ومنظمة  الأح��م��ر  لل�شليب  الدولية  اللجنة 

ال�����ش��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة، ب��ت��ح��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 

والتدخل العاجل من اأجل توفري احلد الأدنى 

الإن�شانية والقانونية لالأ�شرى  من احلماية 

اأو  امل��وت  الفل�شطينيني من خطر  واملعتقلني 

الإ�شابة بالفايرو�ش والأمرا�ش املختلفة

الوطنية  ل��ل��ق��وى  الأ����ش���رى  جل��ن��ة  �شلمت 

والإ���ش��الم��ي��ة، الث��ن��ني، امل��وؤ���ش�����ش��ات الدولية 

م���ذك���رة ق��ان��ون��ي��ة حت����ذر ف��ي��ه��ا م���ن خ��ط��ورة 

يف  الفل�شطينيني  لالأ�شرى  ال�شحي  الو�شع 

ظل جائحة كورونا ورف�ش الحتالل ادخال 

اللقاح الالزم لهم داخل ال�شجون

واأكدت جلنة الأ�شرى، اأن املقاومة لن تقف 

مكتوفة اليدي اأمام ما يح�شل من مطالبة 

املجتمع الدويل لتحمل امل�شوؤولية وال�شغط 

ع��ل��ى الح���ت���الل م���ن اج����ل حت�����ش��ني او����ش���اع 

ال�شرى والفراج عنهم

وط���ال���ب���ت جل��ن��ة الأ�����ش����رى ل��ل��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة 

بالنهو�ش  ال���دول���ي���ة   امل��وؤ���ش�����ش��ات  والإ����ش���الم���ي���ة، 

ب��واج��ب��ات��ه��ا وال��ت��زام��ات��ه��ا ال���دول���ي���ة والإن�����ش��ان��ي��ة 

وال�����ش��غ��ط ع��ل��ى الح���ت���الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ل��وق��ف 

�شيا�شاته العن�شرية التي اأدت ل�شت�شهاد 226 اأ�شرًيا

اإىل و�شع الأ�شرى خا�شًة  واأ�شارت القوى 

يف ظل جائحة كورونا التي تهدد حياة اأ�شرانا 

والأط��ف��ال  ال�شن  وكبار  امل��اج��دات  واأ�شرياتنا 

الأ�شرى بفعل ال�شيا�شات واجلرائم العن�شرية 

الإ�شرائيلية
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االنباط-وكاالت

املتحدث  بي�شكوف  دميرتي  �شرح   

با�شم الرئا�شة الرو�شية باأنه ل توجد 

األيك�شي  املعار�ش  ع��ودة  متنع  عقبات 

نافالني من اأملانيا اإىل البالد

ونقلت وكالة بلومرج لالأنباء عنه 

يف  مواطن  لأي   : لل�شحفيني  القول 

الحت���اد ال��رو���ش��ي احل��ري��ة يف ال��ع��ودة 

اأن  ميكن  ل  بالطبع،  وهنا،  بلده  اإىل 

تكون هناك اأية قيود على اأي اأحد

وك��ان��ت م��ع��ام��ل م��ن ك��ل م��ن اأمل��ان��ي��ا 

وف���رن�������ش���ا وال�������ش���وي���د اأك������دت ت��ع��ر���ش 

ن��اف��ال��ن��ي، امل��ت��واج��د ح��ال��ي��ا يف اأمل��ان��ي��ا، 

نوفيت�شوك الأع�شاب  بغاز  للت�شميم 

الفيدرالية  ال�شجون  دائ��رة  وكانت 

ن��اف��ال��ن��ي،  اأن  ���ش��اب��ق  اأع��ل��ن��ت يف وق���ت 

امل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه ب��ع��ق��وب��ة م���ع اإي���ق���اف 

اإذا ما مل  التنفيذ، قد يواجه ال�شجن 

ميثل خالل املراجعة يف رو�شيا

فالدميري  الرو�شي  الرئي�ش  ونفى 

اأي دور حل��ك��وم��ت��ه يف  ب��وت��ني م��وؤخ��را 

لها  ت��ع��ر���ش  ال��ت��ي  الت�شميم  حم��اول��ة 

نافالني، وقال اإنه اإذا اأرادت ال�شلطات 

ال��رو���ش��ي��ة ق��ت��ل ن��اف��ال��ن��ي ل��ن��ج��ح��ت يف 

ذلك

االنباط-وكاالت

اأ������ش�����درت حم���ك���م���ة م�������ش���ري���ة ال���ي���وم 

اأح��ك��ام��ا ب��ال�����ش��ج��ن امل���وؤب���د وامل�����ش��دد على 

ايعالمًيا  املعروفة  الق�شية  يف  املتهمني 

4 �شيناء  ب� ولية 

وق�����ش��ت امل��ح��ك��م��ة امل��خ��ت�����ش��ة امل��ن��ع��ق��دة 

مبعاقبة   ال��ي��وم   ب��ط��رة  امل��ح��اك��م  مبجمع 

وبامل�شدد   ، امل��وؤب��د  بال�شجن  متهما   168

 119 36 متهًما، وعاقبت   ل�  15 عاما  ملدة 

10 ���ش��ن��وات ،  م��ت��ه��م��ا ب��ال�����ش��ج��ن امل�����ش��دد 

50 متهما لعدد  �شنوات   7 وبامل�شدد 

م��ت��ه��م��ا   17 امل���ح���ك���م���ة   ع���اق���ب���ت  ك���م���ا 

ب��ال�����ش��ج��ن مل����دة 10����ش���ن���وات وال�����ش��ج��ن 5 

3 �شنوات ل�  42 متهما وال�شجن  �شنوات ل� 

35 متهما اخرين 89 متهما وبراءة 

���ش��خ�����ش��ا    555 ال��ق�����ش��ي��ة   وُي���ت���ه���م  يف 

عنقودية  خلية   43 بتاي�شي�ش  لقيامهم  

 63 ارت���ك���ب���ت   ، ل��ت��ن��ظ��ي��م داع���������ش  ت���اب���ع���ة 

�شيناء �شمال  يف  جرمية 

وحتريات  النيابة  حتقيقات  وك�شفت 

الداخلية  ب��وزارة  الوطني  المي��ن  قطاع 

امل�����ش��ري��ة ع��ن اي��ن اجل��رائ��م الي��ره��اب��ي��ة 

تركزت  الق�شية  املتهمون يف  نفذها  التي 

يف حم��اف��ظ��ة ���ش��م��ال ���ش��ي��ن��اء، ب��ال���ش��اف��ة 

قيادات وكوادر اجلماعة مع  توا�شل  اىل 

ال��ع��راق  ب��دول��ت��ي  داع�����ش  تنظيم  ق��ي��ادات 

وم�شتمرة دائمة  ب�شفة  و�شورية 

وق��ال��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وال��ت��ح��ري��ات اإن 

ع����ددا م���ن ع��ن��ا���ش��ر اجل��م��اع��ة ال��ت��ح��ق��وا 

لتلقي  ���ش��وري��ة  يف  التنظيم  مب��ع�����ش��ك��رات 

ال���ت���دري���ب���ات ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��م��ال ال���ش��ل��ح��ة 

و���ش��ن��اع��ة امل��ت��ف��ج��رات واك��ت�����ش��اب اخل��رة 

امل��ي��دان��ي��ة يف ح����روب ال��ع�����ش��اب��ات وق��ت��ال 

ال�شوارع، والعودة اىل م�شر لتنفيذها يف 

ومو�ش�شاتها  الدولة  �شد  عدائية  اعمال 

ومواطنيها

ر������ش�����دوا  امل����ت����ه����م����ني  ان  واظ������ه������رت 

وال�شخ�شيات  املوؤ�ش�شات  م��ن  جمموعة 

ال��ع��ام��ة، يف اط���ار ت��خ��ط��ي��ط��ه��م لرت��ك��اب 

ع����م����ل����ي����ات اره������اب������ي������ة، م������ن ب������ني ت���ل���ك 

الداخلية  وزارة  مبنى  ر�شد  املخططات 

اجلديدة،  بالقاهرة  ال�شرطة  واكادميية 

لقناة  ال��ع��اب��رة  ال�شفن  م��ن  ع��دد  ور���ش��د 

ال�����ش��وي�����ش وم���ي���ن���اء دم����ي����اط، وك��ن��ي�����ش��ة 

وكني�شة  ب��امل��رج،  ال��ن��خ��ل  ع��زب��ة  مبنطقة 

بول�ش  وكني�شة  بالغردقة،  �شنودة  النبا 

بالعبور الر�شول 

بقومياته  و�شعباً  وحكومية  حزبية  قيادة  ال�شني  تد�ّشن  اجلديد،  العامل  مع حلول   

56، احتفالت حا�شدة يف طول البالد وعر�شها لإحياء منا�شبة املئة عام الأوىل على  ال�

تاأ�شي�ش احلزب ال�شيوعي ال�شيني، وُيرافق ذلك تعداد وا�شتعرا�ش ماآثر احلزب والتي 

ل ُتعد ول حُت�شى، بخا�شة يف ق�شية حترير البالد من الحتالل الأجنبي، وجلم َنَهم 

القوى الأجنبية اإقليمياً �شوب ال�شني، ويف جناح احلزب بتاأكيد ال�شتقاللية ال�شيا�شية 

والوحدة اجلغرافية للدولة والتاألق القت�شادي غري امل�شبوق، وبناء النظام الإ�شرتاكي 

ال�شباق  املُوؤّزر لُعلماء الدولة يف  واإلغاء حالة الفقر، والنت�شار  باألوان �شينية،  املتطور 

التاريخي الذي اأف�شى اإىل بلوغ جمهورية ال�شني ال�شعبية ِقمم التكنولوجيا املَُعا�شرة، 

خمتلف  يف  لل�شعب  الأ�شا�شية  الح��ت��ي��اج��ات  لكامل  جم��اين  و�شبه  امل��ج��اين  وال��ت��وف��ري 

املجالت، وبخا�شة املتطلبات اجلوهرية يف احلياة اليومية لل�شينيني.

 يف الحتفالية الُكرى لتاأ�شي�ش احلزب يت�شاءل كثريون، ماذا قّدم احلزب ال�شيوعي 

ال�شيني لنا وماذا قّدمنا لل�شني؟

الأول  وامل��وّج��ه  ال�شني  يف  احلاكمة  الوحيدة  القوة  هو  ال�شيني  ال�شيوعي  احل��زب   

وار  كال�شِّ مرتا�شة  وقيادة  حديدياً،  داخلياً  تنظيماً  وميتلك  والبالد،  للدولة  والأخري 

ب���اإرادة  يتمتع  ال��ذي  بينغ  ج��ني  �شي  ال��دول��ة  ورئي�ش  ال��ع��ام  الأم���ني  ح��ول  املِع�َشم  ح��ول 

فولذية يف اإدارة احُلكم من خالل هذا التنظيم احلزبي وكوادره املنت�شرين يف خمتلف 

اإىل تفعيالت فورية ودقيقة  اأف�شى ذلك  مفا�شل احلياة القت�شادية وال�شيا�شية، وقد 

لأوامر وتوجيهات القائد لجناح امل�شرية، وهو قّلما َيحدث يف دول العامل الثالث.

ال�شيوعي  احل��زب  متّكن  والدقيق،  املتكامل  ال�شيا�شي   – التنظيمي  املناخ  هذا  ويف   

البلدان  اأف�شل وجه، و�شمنها مع  الدولية على  وتعميق عالقاته  ال�شيني من تطوير 

األ��وف  جن��اح  نالحظ  ول��ه��ذا،  العربية.  والتنظيمات  والأح���زاب  وال�شعوب  واحلكومات 

معها  واأثمرت  العربية،  العوا�شم  يف  وال�شخمة  الكثرية  التنموية  ال�شينية  اخلطط 

وامل�شوؤولني  والأم���راء  وال��روؤ���ش��اء  امل��ل��وك  م��ع جميع  باهر  اإث��م��ار  اأمّي���ا  ال�شني  ع��الق��ات 

ُبنية  يف  الختالفات  وم��دى  طبيعة  عن  النظر  بغ�ش  اخلليج،  اإىل  املحيط  من  العرب 

الدولية،  وحتالفاتها  العربية  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية  والأن��ظ��م��ة  ال�شيني  النظام 

وموا�شلة  العربية  ال��دول  م�شاندة  مع  اأنها  توؤكد  زال��ت  وم��ا  كانت  ال�شينية  فالقيادة 

املَثل  بها  ُي�شرب  وثيقة،  عربية  �شينية  عالقات  من  حتّقق  ما  على  للحفاظ  دعمها، 

تاريخياً وعاملياً يف العالقات املت�شاوية وذات املنافع املتبادلة وامل�شحوبة مب�شاعر عميقة 

من الحرتام.

 اأف�شت التجارب املتالحقة للحزب ال�شيوعي جلمهورية ال�شني ال�شعبية اإىل تاأكيد 

من  اأيديولوجي  تنظيم  فهو  واإجن��اح��ه،  ودويل  عربي  �شعيدين  على  التعاوين  نهجه 

ت�شدير  متاماً  ويرف�ش  فقط،  ال�شني  ح��دود  يف  وعقيدته  بفكره  يلتزم  جديد،  ط��راز 

ال�����ش��د بوجه  ل��غ��ريه، وي��ق��ف م��وق��ف  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية وال��ت��ح��دي��ث  اأمن���اط  اأو  ال��ث��ورة 

العالقات  يف  متوا�شلة  جناحات  نلم�ش  الأ�شباب،  من  ولغريه  ولهذا  الإمالء.  �شيا�شات 

اآ�شيا واأفريقيا واأمريكا  العربية ال�شينية وال�شينية الدولية، ل �شّيما مع عوا�شم دول 

خمتلف  يف  ال�شينية  الدولة  تاأ�شي�ش  منذ  ال�شينيون  اخُل��راء  يعمل  حيث  اجلنوبية، 

مواقع البناء والتعمري والتعليم وغريها.

هو  من��واً  بينغ  جني  �شي  الأم��ني  بقيادة  وال�شني  ال�شيني  ال�شيوعي  احل��زب  حقق   

اأجمع،  العامل  على  والنفتاح  لال�شالح  الوا�شعة  ال�شينية  النقالت  يف  دولياً  الأ�شرع 

للت�شغيالت  ع��دي��دة  مب��ب��ادرات  “�شي”  تقدم  احل��زب،  على  ع��ام��اً  اأميناً  انتخابه  فمنذ 

اأ�شا�شها مبادرة احلزام والطريق التي تتفرع اإىل م�شالك  والتطوير والزدهار العاملي، 

اأر�شية ومائية كثرية توّفر ملئات ماليني الب�شر مهناً واأعماًل ثابتة، ومن �شاأنها تعظيم 

يف  الآم��ان  اأرك��ان  وحماية  ال�شامل،  والتعاون  الكرى  الت�شغيالت  ويوميات  م��ب��ادرات 

العامل وتعزيزه، فاأخذ ذلك بيد ال�شني والدول ال�شديقة لها لتمكني مبادىء ووقائع 

ال�شالم على اأو�شع نطاق يف املعمورة.

نيدوغينا* يلينا 

مئوية صينية 
وعالمنا العربي

االربعاء  30/ 12 / 2020
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رابطة  اأميين  العي�سى  عبدالكرمي  حممد  الدكتور  افتتح   

ل�سيوخ  العاملي  للمجل�س  الثانية  اليييدورة   ، الإ�سالمي  العامل 

املجل�س  عليها  يركز  التي  الر�سالة  اأن  موؤكًدا   ، القراآن  قييراءة 

هي خدمة الكتاب الكرمي يف معايري تعليمه والإجازة القراآنية 

�ساملة  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإىل  املت�سل  بال�سند 

الكرمي  القراآن  حفظ  بينها  ومن  الإجيييازة،  و�سوابط  �سروط 

مييتييقييًنييا، وحيييفيييظ ميينييظييوميية املييقييدميية اجليييزريييية يف الييتييجييويييد 

وا�ستيعاب �سرحها

قييراء  ل�سيوخ  الييعيياملييي  املجل�س  اإن  كلمته  يف  العي�سى  وقيييال 

القراآنية  الييقييراءات  الإ�سالمي يف  العامل  اأعييالم  الييقييراآن ي�سم 

العامل  دولة من دول   78 اأن  اإىل  اإجازاتها، م�سريا  والتميز يف 

وجتويده  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  برامج  ونفذت  ا�ست�سافت 

العامل  رابطة  يف  وال�سنة  للكتاب  العاملية  الهيئة  مع  بالتعاون 

الإ�سالمي

املوؤ�س�سات  اأن  الإ�سالمي  العامل  رابطة  عييام  اأميين  واأو�ييسييح 

القراآنية التي مت تنفيذها وت�سغيلها حول العامل بلغت 68 كليًة 

فيها  تخرج  وقييد  وطالبة،  طالب   7500 فيها  يدر�س  ومعهدا، 

نظمت  كما  منهم،  قارئا   5055 واإجيييازة  للقراآن،  قارئا   61275

الهيئة 193 دورة تدريبية، وبلغت املنح الدرا�سية حوايل 3 اآلف 

منحة درا�سية

اهتماما  تييويل  الإ�سالمي  العامل  رابطة  اإن  العي�سى  وقييال 

بالغا بالقراآن الكرمي تالوة وحفظا وتدبرا ون�سرا على م�ستوى 

العامل الإ�سالمي، حيث حتر�س على ا�ستثمار كافة املنا�سبات 

والفعاليات التي ي�سارك فيها لتاأكيد اأن الفهم ال�سحيح لكتاب 

التاآلف، وان�سجام الأفكار،  اهلل ينتج �سعوبا واعية ي�سود بينها 

ويعمل كل هذا على جتنب اأي �سدامات بينهم يف احلا�سر ويف 

امل�ستقبل

وثيييمييين الييعييييي�ييسييى الإجيييييييييراءات اليييتيييي اتييخييذتييهييا اليي�ييسييلييطييات 

اليي�ييسييويييدييية جتييياه جييرمييية حيييرق ن�سخة ميين اليييقيييراآن الييكييرمي، 

ال�سويدي  ال�سعب  اأن تلك احلادثة ل تعرب عن �سلوك  موؤكدا 

املتح�سر والراف�س لأ�سكال العن�سرية والكراهية كافة

ي�سار اإىل اأن ملتقى “خدمة الوحين” الذي نظمته رابطة 

العامل الإ�سالمي حتت اإ�سراف ال�سيخ الدكتور حممد العي�سى 

يف امل�سجد احلييرام يف مكة املكرمة، قد خرج بعدة تو�سيات من 

ال�سحيح  باملنهج  والليييتيييزام  الييدييينييي،  اخلييطيياب  تعزيز  اأبييرزهييا 

تقاربت  الييذي  الع�سر  هييذا  يتنا�سب مع  الييذي  وال�سنة،  للكتاب 

فيه الثقافات، مطالبا الهيئة العاملية للكتاب وال�سنة والهيئات 

وال�سنة  الييكييرمي  الييقييراآن  تعليم  جمييال  يف  العاملة  واجلمعيات 

النبوية باإيجاد برامج عملية لتدبر ن�سو�س الوحين، وحتويلها 

اإىل �سلوك يومي لطالب تلك الهيئات وعموم امل�سلمن

احلييديييثيية،  التقنيات  ا�ييسييتييخييدام  بت�سجيع  امللتقى  واأو�يييسيييى 

خا�سة و�سائل التوا�سل الجتماعي يف خدمة الكتاب وال�سنة، 

واإن�ساء  ذلييك،  بهما وتوظيف طاقاتهم يف  الأميية  �سباب  وربييط 

من�سة لإنتاج الربجميات والتطبيقات الذكية املتعلقة بالقراآن 

الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة

االنباط-وكاالت

�يييسيييوت جمييليي�ييس اليييينييييواب الأميييرييييكيييي يييوم 

الرئي�س  فيتو  اعرتا�س  الثنن على جتيياوز 

اإقييرار  قانون  على  ترامب  دونييالييد  الأمريكي 

رئي�سي  قانون  م�سروع  وهو  الوطني،  الدفاع 

لالأمن القومي بقيمة 740 مليار دولر

ويتم مترير قانون اإقرار الدفاع الوطني، 

الذي يحدد ال�سيا�سة لوزارة الدفاع الأمريكية، 

املا�سي. ووافق  القرن  �ستينيات  كل عام منذ 

الكوجنر�س مبجل�سيه )النواب وال�سيوخ( على 

م�سروع القانون هذا العام باأغلبية كبرية

الفيتو �سد  تييرامييب  ا�ستخدم  ذليييك،  ومييع 

م�سروع القانون الأ�سبوع املا�سي ب�سبب خطة 

على  �سميت  ع�سكرية  قواعد  ت�سمية  لإعيييادة 

ا�سم قادة الكونفدرالية، وهو حتالف الوليات 

امليييوؤييييدة للعبودية خيييالل احلييرب  اجليينييوبييييية 

الأهلية يف القرن التا�سع ع�سر

كييمييا طييالييب بيييياأن يييجييرد ميي�ييسييروع الييقييانييون 

�ييسييركييات الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي مييين بع�س 

تييدابييري احلييميياييية ميين امليي�ييسييوؤولييييية واعييرت�ييس 

خططه  اإبييطيياء  �ساأنها  ميين  الييتييي  اللغة  على 

اأماكن  يف  الأمريكية  الييقييوات  عييدد  لتقلي�س 

مثل اأفغان�ستان واأملانيا

و�سيتعن على جمل�سي الكوجنر�س جتاوز 

ييي�ييسييوت جمل�س  اأن  املييتييوقييع  ، ومييين  الييفيييييتييو 

اليي�ييسيييييوخ عييلييى هيييذا الأمييييير اليييييييوم الييثييالثيياء. 

ال�سيوخ حذو  اأن يحذو جمل�س  املرجح  وميين 

جمل�س النواب يف جتاوز الفيتو ، بالنظر اإىل 

الدعم الوا�سع مل�سروع القانون بن امل�سرعن 

الأمريكين

عرقلة  اأمييريييكييي  رئييييي�ييس  لأي  ي�سبق  ومل 

ينجح  ومل  الوطني،  الييدفيياع  تفوي�س  قانون 

اأول حدث يتم فيه ذلكترامب. وقد يكون م�سروع قانون الدفاع هو الكوجنر�س اأي�سا من قبل يف جتاوز فيتو من 

االنباط-وكاالت

رفيييييع حمييييامييييون ميييغييياربييية، دعييييييوى اأميييييام 

حمييكييميية اليينييقيي�ييس املييغييربييييية )اأعيييليييى �سلطة 

قيييرارات  “كل  لإلييغيياء  اليييبيييالد(،  يف  ق�سائية 

مع  اململكة  وقعتها  الييتييي  الييعييالقييات  تطبيع 

اإ�سرائيل«

و�سائل  اأوردتيييه  بيان،  يف  املحامون،  وذكيير 

اعيييييييالم حميييلييييييية، اليييييييييوم الييييثييييالثيييياء، اإنيييهيييم 

النق�س،  حمكمة  اأميييام  بييدعييوى  “تقدموا 
ذات  احلكومية  ال�سلطة  قيييرارات  يف  للطعن 

والدبلوما�سي  ال�سيا�سي  بالتطبيع  العالقة 

والقييييتيييي�ييييسييييادي والييي�يييسييييييياحيييي مييييع اليييكيييييييان 

ال�سهيوين«

واأو�سح البيان، اأن “دفاع خالد ال�سفياين، 

الذي ي�سم النقيب عبدالرحمن بن عمرو، 

والنقيب  اجلييامييعييي،  عبدالرحيم  والنقيب 

حمكمة  من  التم�س  بركة؛  بن  عبدالرحيم 

املييتييخييذة ميين قبل  اليييقيييرارات  اإلييغيياء  النق�س 

امليييدعيييي عييليييييهييم ميييع اإ�يييسيييرائيييييييل، بيياعييتييبييارهييا 

خمالفة للنظام العام املغربي«

وقييعييتييهييا  اليييتيييي  “التفاقات  اأن  واعيييتيييرب 

اليي�ييسييلييطييات املييغييربييييية مييع اإ�ييسييرائيييييل خمالفة 

الأمم  وميييييثيياق  الييد�ييسييتييور  ملقت�سيات  اأييي�ييسييا، 

امليييتيييحيييدة، ولتيييفييياقييييييية فيييييييينييا لييلييمييعيياهييدات 

واليييقيييانيييون اليييييدويل الإنييي�يييسييياين ولييليي�ييسييرعييييية 

الدولية حلقوق الإن�سان«

وح�سر جمموعة من املحامن والن�سطاء 

اإييييداع الييدعييوى منهم رئي�س  املييغيياربيية اأثيينيياء 

التطبيع” اأحمد  ملناه�سة  املغربي  “املر�سد 
ويحمان والكاتب العام لي “جمموعة العمل 

الوطنية من اجل فل�سطن” عزيز هناوي

والييييثييييالثيييياء، وقيييييع املييييغييييرب والحييييتييييالل 

الإ�يييسيييرائيييييييليييي، بييالييعييا�ييسييميية الييييربيييياط، اأربييييع 

اتفاقيات على هام�س توقيع اتفاق ا�ستئناف 

العالقات بن اجلانبن برعاية اأمريكية

اأول/ديييي�يييسيييميييرب اجليييياري،  كيييانيييون   10 ويف 

اأعييليين الييرئييييي�ييس الأمييريييكييي دونييياليييد تييرمييب، 

على  الإ�سرائيلي  والحييتييالل  املييغييرب  اتييفيياق 

تطبيع العالقات بينهما

واأ�سبح املغرب �ساد�س دولة عربية توافق 

الإ�ييسييرائيييييلييي،  الحييتييالل  مييع  التطبيع  على 

والبحرين  والإميييييارات  والأردن  م�سر  بعد 

وال�سودان

االنباط-وكاالت

متكنت قوات اجلي�س اجلزائري الثنن، 

من ا�سرتجاع مبلغ مايل من العملة ال�سعبة، 

لإرهييابييييين  خمييابييئ  خلم�سة  اكت�سافها  بييعييد 

الييعيينيي�ييسيير مبحافظة  بييالييقييرب مييين ميينييطييقيية 

جيجل �سرق اجلزائر، تبن اأنها متثل الدفعة 

دفعتها  الييتييي  الييفييدييية  عيييائيييدات  ميين  الأوىل 

فرن�سا جلماعة اإرهابية مقابل اإطالق �سراح 

رهائن �سهر ت�سرين الأول/ اكتوبر املا�سي

الييدفيياع اجلزائرية  ليييوزارة  وجيياء يف بيان 

امل�سمى  الإرهييييابييييي  ا�ييسييتييغييالل  اإثيييير  عييلييى  اأن 

رزقييان اأح�سن املدعو اأبييو الييدحييداح الييذي مت 

الأول(  16 )كييانييون  يييوم  القب�س عليه  اإلييقيياء 

ومت�سيط  بحث  عملية  خالل  دي�سمرب2020 

بالقرب من بلدية العن�سر بجيجل بالناحية 

من  قييواتييهييا  متكنت   ، اخليياميي�ييسيية  الع�سكرية 

لالإرهابين  خمابئ  خم�سة  وتييدمييري  ك�سف 

األييف  بثمانن  مييايل مقدر  وا�ييسييرتجيياع مبلغ 

يورو ، خالل عملية مت�سيط بجبل بوطويل 

بنف�س املنطقة

اأن  تبن  فقد  الييدفيياع  وزارة  بيان  وح�سب 

الفدية  عييائييدات  من  اأوىل  دفعة  ميثل  املبلغ 

الييتييي كييانييت حميييل �ييسييفييقيية يف �ييسييهيير اأكييتييوبيير 

�ست�ستفيد  وكانت  ال�ساحل،  مبنطقة  املا�سي 

منه فلول اجلماعات الإرهابية املطاردين من 

طرف امل�سالح الأمنية ب�سمال الوطن

وكيييييانيييييت قيييييد متيييكييينيييت ميييييفيييييرزة لييلييجييييي�ييس 

اجليييييزائيييييري ميييين الييقييبيي�ييس عيييليييى الإرهييييابييييي 

الدحداح  اأبييو  املدعو  اأح�سن  رزقييان  اخلطري 

التحق  الييييذي  اجلييييياري،  اليي�ييسييهيير  منت�سف   ،

1994، خييالل  �ييسيينيية  بيياجلييميياعييات الإرهيييابييييييية 

تامنجار  مبنطقة  ومت�سيط  تطويق  عملية 

بجيجل

قييوات  اجلييياري متكنت  ال�سهر  بييداييية  ويف 

اجلييييي�ييس يف عييمييلييييية عيي�ييسييكييرييية وا�يييسيييعييية، من 

الييقيي�ييسيياء عييلييى ثييالثيية اإرهييابييييين ميين بينهم 

امليييغيييرب  اليييقييياعيييدة يف  تيينييظيييييم  قييييييياديييين يف 

الإ�سالمي

األقت  الأميين اجلزائرية قد  قييوات  وكانت 

كييانييوا �سمن �سفقة  اإرهييابييييين  على  القب�س 

اليييتيييبيييادل اليييتيييي عييقييدتييهييا اليي�ييسييلييطييات املييالييييية 

مت  مييال،  يف  اإرهابية  جماعة  مع  والفرن�سية 

بينهم  من  رهائن  اأربييعيية  حترير  اثرها  على 

اإطييالق �سراح  اأوروبييييين مقابل  ثالثة رعايا 

اأكرث من 200 اإرهابي

وحيي�ييسييب اعيييرتافيييات الإرهيييابيييي م�سطفى 

الييذي القت عليه قييوات الأميين القب�س  درار 

مبيينييطييقيية تيييليييمييي�يييسيييان، غييييييرب اجلييييييزائيييييير، يف 

بثها  املييا�ييسييي،  الأول  تيي�ييسييرييين  27اأكيييتيييوبييير/ 

متت  ال�سفقة  فيييان  اجليييزائيييري،  التلفزيون 

اأغ غايل(  باإ�سراف فرن�سي مع جماعة )اأييياد 

جماعة  ي�سمى  تنظيما  )يقود  مييايل  �سمايل 

ن�سرة الإ�سالم وامل�سلمن( لتحرير الرهائن

واأو�سح اأن املبادلة متت بالإفراج عن 207 

مالين   10 فدية  دفع  جانب  اإىل  اإرهابين، 

يييييورو، و�سمعت رقييمييا اآخييير بييعييدهييا، وهيييو 30 

مليون يورو

وانتقدت وزارة الدفاع اجلزائرية ال�سفقة 

حينها، وجاء يف بيان لها اأن هذه الت�سرفات 

لييلييقييرارات الأممييييية  غييري املقبولة وامليينييافييييية 

التي جتّرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية 

املبذولة ق�سد  اأن تعرقل اجلهود  �ساأنها  من 

مكافحة الإرهاب وجتفيف منابع متويله

اأكتوبر املا�سي اأعلنت  ويف ت�سرين الأول/ 

الييرئييا�ييسيية يف مييايل حتييرييير 4 رهييائيين، بينهم 

اليينييا�ييسييطيية �يييسيييويف بيييييييرتونييين، اآخييييير رهييييينيية 

بييارز من مايل  و�سيا�سي  العامل،  فرن�سية يف 

تيييويف مييوؤخييرا  اليييذي  اإ�ييسييميياعيييييل �سي�سيه،  هييو 

ورهينتن  كيييورونيييا،  فييريو�ييس  ميير�ييس  ب�سبب 

اإيطاليتن، اإحداهما ق�س اخُتطف بالنيجر، 

دون اأن تقدم تفا�سيل اأخرى عن ال�سفقة

االنباط-وكاالت

ليفني  ت�سيبي  اأن  الثالثاء  ام�س  عربية  م�سادر  قالت 

للعودة  طريقها  يف  ال�سابقة،  الإ�سرائيلية  اخلارجية  وزيرة 

للحياة ال�سيا�سية بعد اعتزالها منذ اأكرث من عام

لبيد  يائري  اأن  العربية”،  “هاآرت�س”  �سحيفة  وذكييرت 

ليفني  مييع  اتيي�ييسييالت  اأجيييرى  هيينيياك م�ستقبل،  حييزب  زعيييييم 

قائمة  �سمن  م�سرتك  ب�سكل  للرت�سح  الأخيييرية،  الأييييام  يف 

والع�سرين  الثالث  يف  �ستجري  التي  النتخابات  يف  واحييدة 

من مار�س/ اآذار املقبل

هاًما  ر�سيًدا  جتلب  قييد  ليفني  فيياإن  لل�سحيفة،  ووفييًقييا 

حزبًيا  متوياًل  ا  اأي�سً لديها  اأن  اإىل  م�سريًة  ال�سراكة،  لهذه 

“كادميا” الييذي  ليي�ييسييالييح حيييزب  �ييسييواكييل  7 مييالييين  بييقييدر 

تراأ�سته يف ال�سنوات الأخرية قبل اعتزالها احلياة ال�سيا�سية

من  �سيكل  مليون   2 الآن  لديها  ليفني  اأن  اإىل  واأ�ييسييارت 

انتخابات  بع�سها يف حت�سريات  اأن �سرفت  بعد  املبلغ،  هذا 

خو�س  عن  بنف�سها  ترتاجع  اأن  قبل   ،2019 اأبريل  ني�سان/ 

اأي  تييخييو�ييس  مل  ليفني  اأن  اإىل  ميي�ييسييريًة  النييتييخييابييات،  تييلييك 

يف  جييرت  التي  الأخييرية  الثالثة  النتخابية  احلمالت  من 

غ�سون عام ون�سف

وكانت ليفني ع�سًوا يف حزب الليكود، قبل اأن تن�سم اإىل 

اأرييل �سارون، حيث قادت كادميا  اأ�س�سه  حزب كادميا الذي 

 2013 2009، ويف الفرتة التي �سبقت انتخابات  يف انتخابات 

حزبه،  قائمة  يف  الييثيياين  املييركييز  ليفني  على  لبيييييد  عيير�ييس 

لحًقا  ان�سم  والييذي  احلركة،  حزب  و�سكلت  رف�ست  لكنها 

ال�سهيوين  املييعيي�ييسييكيير  ميي�ييسييمييى  الييعييمييل حتييت  لييقييائييميية حيييزب 

والذي مت حله لحًقا بعد اأن اأعلن اآيف غابي اعتزاله احلياة 

ال�سيا�سية ثم تبعته ليفني عقب ف�سلهما يف حتقيق املاأمول 

�سيا�سًيا منهما 

احلايل  حليفه  قيمة  بيياأن  مقتنًعا  بييات  لبيد،  اأن  ويبدو 

مو�سيه يعلون باتت متدنية للغاية وخائب الأمل، ويرى اأن 

يعلون يتجه نحو ت�سكيل مع�سكر مين - و�سط، يف حن اأنه 

نف�سه )اأي لبيد( يف�سل النعطاف نحو الي�سار

العيسى: برامج رابطة العالم اإلسالمي لتحفيظ القرآن تنفذ في 78 دولة 

 ألول مرة.. مجلس النواب األمريكي يصوت بأغلبية ساحقة 
على تجاوز فيتو ترامب بشأن مشروع قانون لألمن القومي

 محامون مغاربة يرفعون دعوى إللغاء اتفاق التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي  

 الجيش الجزائري يسترجع جزء من مبلغ فدية دفعته فرنسا لـ»أياد أغ غالي« في مالي

 بعد انقطاع لعام.. ليفني قد تعود للحياة السياسية

  إدارة سجن »جلبوع« تبلغ األسرى بقرار 
تأجيل إعطائهم اللقاح ضد فيروس كورونا

 االحتالل يقتلع 350 شجرة زيتون 
ويهدم 3 مساكن في أريحا

 االحتالل يعتقل حارسا يعمل في دائرة 
األوقاف بالقدس المحتلة

 »إسرائيل« تسجل أعلى حصيلة 
إصابات منذ 3 شهور

االنباط-وكاالت

اليييثيييالثييياء،  “اإ�سرائيل”،  �ييسييجييلييت 

الإ�سابات  لعدد  يومية  ح�سيلة  اأعلى 

بفريو�س كورونا، منذ 3 �سهور

�سجلت  اأنها  ال�سحة،  وزارة  واأعلنت 

كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   5449

خالل الي 24 �ساعة املا�سية

عييدد  “اإجمايل  اإن  الييييوزارة  وقييالييت 

املييي�يييسيييابييين مييينيييذ بيييييدء اجليييائيييحييية بييلييغ 

عييدد  اإجيييميييايل  و�ييسييل  فيييييمييا   ،408990

الوفيات اإىل 3256”

اإن  الثالثاء،  ال�سحة،  وزارة  وقالت 

تلقى  “اإ�سرائيلي”  األيييف   500 قييرابيية 

اللقاح خالل الي 10 اأيام املا�سية

الأحد،  م�ساء  “اإ�سرائيل”  و�سهدت 

بدء اإغالق هو الثالث من نوعه، للحد 

ملييدة  ي�ستمر  كييورونييا  وبييياء  تف�سي  ميين 

اأ�سبوعن، مع اإمكانية متديده

�ييسييرطييي  اآلف   6 نيييحيييو  وييييي�ييييسييييارك 

تييطييبيييييق  عييمييلييييية  يف  “اإ�سرائيلي” 
نهارا  متحركة  كمائن  عييرب  الإغيييالق 

“كان”  قيييينيييياة  وفييييييق  ليييييييييال،  وثييييابييييتيييية 

الر�سمية

االنباط-وكاالت

 اقتلعت قوات الحتالل الإ�سرائيلي، 

زيتون،  �سجرة   350 الثالثاء، نحو  ام�س 

يف  قاطنيها،  و�سردت  م�ساكن   3 وهدمت 

النويعمة  بقرية  الييزايييد  عييرب  منطقة 

اأريحا �سمال مدينة 

واأفييييييييادت رئييييي�ييسيية بيييليييديييية اليينييويييعييميية 

باأن   ، لي  ارميلية  جنيياة  الفوقا  والييديييوك 

جيييرافيييات الحيييتيييالل اقييتييلييعييت مييا يييقييارب 

نحو  منذ  مغرو�سة  زيييتييون  �سجرة   350

عيييامييين يف اأرا�يييييسيييييي الييينيييوييييعيييمييية، تييعييود 

الزايد �سليمان  للمواطن  ملكيتها 

م�ساكن،   3 الحتالل  قييوات  هدمت  و 

وا�يييسيييتيييوليييت عيييليييى ميييعيييداتيييهيييا، و�ييييسييييردت 

تييعييود  اأن مييلييكيييييتييهييا  قيياطيينيييييهييا، ميي�ييسيييييفييا 

اأبو خربي�س واأ�سقائه للمواطن يو�سف 

ي�سار اإىل اأن �سكان املنطقة يتعر�سون 

وامل�سايقة  النتهاكات  اأ�سكال  كافة  اإىل 

بييهييدف تهجريهم  قييبييل الحيييتيييالل،  ميين 

املناطق  باقي  تتعر�س  كما  وت�سريدهم، 

يف الأغوار

االنباط-وكاالت

 اأفيييييييييييادت هيييييييئييية �ييييييسييييييوؤون الأ�يييييسيييييرى 

واملييحييررييين، اميي�ييس الييثييالثيياء، بييياأن اإدارة 

بقرار  الأ�ييسييرى  اأبلغت  “جلبوع”  �سجن 

تيياأجيييييل اإعييطييائييهييم الييلييقيياح �ييسييد فييريو�ييس 

�سهرين اأو  “كوفيد-19” ل�سهر 
واأو�يييسيييح الأ�يييسيييرى ملييحييامييييية الييهيييييئيية، 

هذا  اأن  الهيئة،  عيين  �ييسييادر  لبيان  وفييقييا 

�سكوى من قبل  بعد تقدمي  القرار جاء 

الداخلي”  الأميين  لي”وزير  امل�ستوطنن 

الأمنين”  “الأ�سرى  مبنع  الإ�سرائيلي 

من تلقي اللقاح

مييعييتييقييل  اأن  اإىل  اليييهيييييييئييية  واأ�ييييييسييييييارت 

املا�سي  ال�سهر  خالل  �سجل  “جلبوع” 
بالفريو�س،  اأ�سري   100 من  اأكرث  اإ�سابة 

واإعيييالنيييه منطقة  اأقيي�ييسييامييه  اإغييييالق  ومت 

اأن عيييدد الإ�يييسيييابيييات بن  حيييميييراء، عييلييميياً 

اإ�سابة   140 �سفوف الأ�سرى و�سلت اإىل 

منذ �سهر ني�سان املا�سي

وحييمييلييت الييهيييييئيية �ييسييلييطييات الحييتييالل 

امليي�ييسييوؤولييييية الييكييامييليية عيين حييييياة وم�سري 

اإدارة معتقالت  اأن  اإىل  الأ�سرى، م�سرية 

الحيييتيييالل تييتييعييمييد حتييويييل هيييذا الييوبيياء 

فهي  الأ�ييسييرى،  بحق  وتنكيل  قمع  لأداة 

وحرمانهم  اأو�ييسيياعييهييم  اإهييمييال  تييوا�ييسييل 

العامة  وال�سالمة  الوقاية  و�سائل  ميين 

والتعقيم،  التنظيف  ومييواد  كاملطهرات 

التنظيف  مييواد  �سراء  على  يجربهم  ما 

كما  اخلا�س،  ح�سابهم  على  والكمامات 

متيياطييل بيياأخييذ الييعييييينييات يف حيييال ظييهييور 

اأعرا�س عليهم، عدا عن زجهم بظروف 

ال�سجون  ميين  قييا�ييسييييية جتييعييل  اعييتييقييالييييية 

بيئة خ�سبة لنت�سار املر�س

املجتمع  مييوؤ�ييسيي�ييسييات  الهيئة  وطييالييبييت 

واإلزام دولة الحتالل  بالتدخل  الدويل 

باأ�سرع  لالأ�سرى  اللقاح  اإعطاء  ب�سرورة 

وقت ممكن، م�سددة على �سرورة وجود 

اإعطاء  جلنة طبية حمايدة ت�سرف على 

اأو�ساعهم ال�سحية اللقاح لهم وتتابع 

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلي،  الحتالل  قوات  اعتقلت 

دائييرة  يف  يعمل  حار�سا  الييثييالثيياء،  اليييييوم 

الأوقاف بالقد�س املحتلة

عنا�سر  بيياأن  حملية،  م�سادر  واأفييادت 

احلار�س  اعتقلوا  الحتالل،  �سرطة  من 

عيي�ييسييام جنيييييب خييييالل عييمييلييه يف بيياحييات 

املبارك امل�سجد الأق�سى 

االربعاء  30/ 12 / 2020



الفوز شعار الفرق للهروب من الهبوط 

الفيصلي يزور المدرب العوضات 

االثارة تتجدد في دوري السلة 

المبارد يفتقد حضور زياش 

الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

تتوا�سل م�ساء اليوم االربعاء مناف�سات 

اجلولة التا�سعة من دوري الدرجة االأوىل 

الثانية  عند  مبارياتها  تقام جميع  والتي 

ع�سراً حيث يلتقي البقعة مع دار الدواء 

على ملعب جر�س، والكرمل مع ذات را�س 

على ملعب االأمري ها�سم.وتختتم اجلولة 

الرمثا  بلقاء احت��اد  31 اجل��اري  اخلمي�س 

م��ع بلعما ع��ل��ى م��ل��ع��ب ج��ر���س، واجل��ل��ي��ل 

ها�سم.  االأم����ري  ع��ل��ى ملعب  ال��ع��رب��ي  م��ع 

ويت�سدر ذات را�س ترتيب الفرق بر�سيد 

17 نقطة، ثم بلعما ثانيا ب 15، ثم اجلليل 

 ،13 ال��رم��ث��ا  واحت���اد  ال��ط��رة   ،14 والبقعة 

مغري ال�سرحان ودار الدواء 11، ال�سرحان 

 ،8 ال���ريم���وك وك��ف��ر���س��وم   ،9 ال��ع��رب��ي   ،10

باملركز  ح�سن  ب��ن��ي  ومن�سية   ،4 ال��ك��رم��ل 

االأخري بنقطة واحدة.

مدريد - وكاالت 

الثالثاء،  م��دري��د  اأتلتيكو  ن��ادي  اأع��ل��ن 

ف�سخ عقد االإ�سباين دييجو كو�ستا مهاجم 

الفريق، قبل انتهاء العقد ب�6 اأ�سهر. وقال 

النادي  “تو�سل  ر�سمي:  بيان  اأتلتيكو، يف 

وكو�ستا اإىل اتفاق ب�ساأن اإنهاء العقد املمتد 

بناء على   ،2021 30 حزيران/يونيو  حتى 

واأمت:  �سخ�سية«.  الأ�سباب  الالعب  طلب 

العقد،  ف�سخ  على  الثالثاء  دييجو  “وقع 
ن�����س��ك��ر ك��و���س��ت��ا ع��ل��ى ت��ف��ان��ي��ه خ���الل ه��ذه 

املرحلة  يف  التوفيق  له  ونتمنى  ال�سنوات، 

االحرتافية«.يذكر  م�سريته  من  التالية 

ب��ري��ط��ان��ي��ة، رب���ط���ت دي��ي��ج��و  ت��ق��اري��ر  اأن 

اإىل  باالنتقال  ال���32 عاما،  كو�ستا �ساحب 

املقبل. ال�ستوي  املريكاتو  خ��الل   اآر�سنال 

االنباط - عمان 

مناف�سات  االرب��ع��اء  اليوم  م�ساء  تتوا�سل 

املحرتفني  دوري  ع�سرمن  التا�سع  اال�سبوع 

مع  العقبة  �سباب  يلتقي  حيث  ال��ق��دم  لكرة 

�ستاد  على  م�ساء  الرابعة  عند  االأردن  �سباب 

االأمري حممد بالزرقاء، فيما يواجه ال�سلط 

ال�����س��اد���س��ة والن�سف  ال�����س��ري��ح ع��ن��د  ن��ظ��ريه 

اللقاء  يف  ال����دويل.  ع��م��ان  �ستاد  على  م�ساء 

االول ي�ست�سيف �سباب العقبة نظريه �سباب 

ال��ف��ري��ق��ني. ل��ك��ال  م��ه��م��ة  م���ب���اراة  االأردن يف 

ا�سبح  لالبتعاد عن مناطق اخلطورة حيث 

�سباب العقبة اأحوج ما يكون لتعزيز ر�سيده 

ال��ن��ق��ط��ي لتجنب ال��ه��ب��وط، ح��ي��ث م��ا ي��زال 

ي��ح��ت��ف��ظ ب��امل��رك��ز ال��ع��ا���س��ر ب���� “16 ن��ق��ط��ة«. 

بدوره فاإن �سباب االأردن وبعد اخل�سارة اأمام 

ال��رم��ث��ا ب��ه��دف يف اجل��ول��ة امل��ا���س��ي��ة، يطمح 

وحت�سني  االن��ت�����س��ارات  م�����س��ار  اإىل  ل��ل��ع��ودة 

�سباب  وتراجع  الرتتيب.  �سلم  على  موقعه 

نقطة”   21“ ب����  ال�����س��اب��ع  ل��ل��م��رك��ز  االأردن 

للخ�سارة  تعر�سه  اأن  نف�سه  بالوقت  وي��درك 

قد يجعله مهدداً بالهبوط. بالنظر لتقارب 

لتدارك  ي�سعى  اكرث من فريق  النقاط بني 

 اخل���ط���ر وال���ق���ف���ز ن���ح���و م����راك����ز امل���ق���دم���ة .

فريق  ال�سلط  ي�ست�سيف  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء  يف 

ال�سريح يف مواجهة حتمل ح�سابات خا�سة 

لكال الفريقني.ومير ال�سلط باأف�سل احواله 

املعنوية بعدما حقق يف اجلولة املا�سية فوزاً 

بخما�سية  اجل��زي��رة  على  وك��ب��رياً  م�ستحقاً 

ليبقى  انت�ساراته  مبوا�سلة  وياأمل  رد،  دون 

ال�سلط  االأوىل.وتقدم  االأربعة  املراكز  �سمن 

للمركز الرابع ب� “24 نقطة”

 وي���ت���ق���دم ب����ف����ارق االأه���������داف ف���ق���ط ع��ن 

وتعترب  اخل��ام�����س.  امل��رك��ز  �ساحب  احل�سني 

ال��ذي  ال�سريح  لفريق  اأهمية  اأك��رث  امل��ب��اراة 

حيث  اخل��ط��ر  منطقة  ع��ن  لالبتعاد  ي�سعى 

يحتل املركز الثامن ب� “20 نقطة«. وبات من 

الفرق املهددة بالهبوط اىل الدرجة االوىل 

مباراة  من  انطالقا  املوقف  ي��ت��دارك  مل  ان 

ال��ي��وم امل��ه��م��ة ال��ت��ي ال ي��خ��دم��ه ف��ي��ه��ا �سوى 

الفوز وال بديل .

االنباط - عمان 

ب��رئ��ا���س��ة  ال��ف��ي�����س��ل��ي  ن����ادي  اإدارة  ق����ام وف����د م���ن جم��ل�����س 

الفريق  م���درب  ب��زي��ارة  ال��ن��ادي  رئي�س  ال��ع��دوان  بكر  ال�سيد 

�سحته  على  لالطمئنان  العو�سات  رات���ب  ال��ك��اب��ن  ال�سابق 

�سفحته  ع��رب  الفي�سلي  واك���د  ال�سحية  ح��ال��ت��ه  ت��ط��ور  ب��ع��د 

بت�سليم  ق��ام  ال��ن��ادي  رئي�س  اأن  “في�سبوك”،  على  الر�سمية 

 رات����ب ال��ع��و���س��ات ج����زءاً م��ن م�����س��ت��ح��ق��ات��ه امل��ال��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة.

العو�سات  جانب  اإىل  االإدارة  جمل�س  وق��وف  ال��ع��دوان  واأك���د 

ح��ي��ث ���س��ي��ت��م ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه ح��ت��ى واإن ك��ان��ت اأك����رث من 

عليه  اهلل  مي��ن  اأن  اإىل  ال���ن���ادي  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة  م�����س��ت��ح��ق��ات��ه 

ا�ستكمال عالجه يف  اأن يتم  العو�سات  التام وينتظر  بال�سفاء 

اخلارج بعدما مت التوا�سل معه من قبل مكتب �سمو االأمري 

علي بن احل�سني رئي�س االحتاد االأردين لكرة القدم. 

وكان راتب العو�سات قد اأكد يف ت�سريحات �سحفية اأنه ال 

عالج له من املر�س الذي يعاين منه، لكن اأمله كبري بقدرة 

اهلل عز وجل

امل��ر���س  ت��ف��اق��م  ب��ع��د ان  ب��ال��ع��الج يف اخل����ارج  .وان����ه يطمح 

ب�سورة وا�سحة ح�سب ت�سريحاته االخرية .

االنباط - عمان 

كرة  دوري  اج���واء  على  ح�سورها  لتفر�س  االث����ارة  ع���ادت 

االأهلي  الفوز على  الوحدات من حتقيق  ان متكن  بعد  ال�سلة 

بنتيجة 87-70 يف اللقاء الذي جمع الفريقني يف �سالة االأمري 

وما  التا�سعة  اجلولة  �سمن  لل�سباب  احل�سني  مبدينة  حمزة 

قبل االأخ��رية حل�ساب ال��دور االأول من دوري “كومهو” لكرة 

املو�سم  باالأهلي هذا  االأوىل  الوحدات اخل�سارة  واأحلق  ال�سلة. 

يف  بقي  االأه��ل��ي  اأن  غ��ري   ، ل��الأخ��ري  متتالية  انت�سارات   8 بعد 

املركز االأول بر�سيد 17 نقطة فيما رفع الوحدات ر�سيده اإىل 

النقطة 16 يف املركز الثاين.وبالعودة اإىل جمريات املباراة فقد 

16-15 و17- تاأخر الوحدات بالربعني االأول والثاين بنتيجة 

بنتيجة  ل�ساحله  والرابع  الثالث  الربعني  يح�سم  اأن  قبل   13

اأبو حوا�س  اأمني   ، 29-18 و30-19.وك���ان جنم نادي الوحدات 

، اأف�سل م�سجل للنقاط يف املباراة بر�سيد 31 نقطة. ويف ذات 

ال�سالة ، فاز االأرثوذك�سي على اجلبيهة بنتيجة 90-81 لُيحقق 

اإىل  ر�سيده  ويرفع  املو�سم  هذا  الثالث  انت�ساره  االأرثوذك�سي 

يف  لي�سبح  الرابعة  اخل�سارة  اجلبيهة  تلقى  فيما   12 النقطة 

ر�سيده 14 نقطة يف املركز الثالث. ويف �سالة احل�سن مبدينة 

على  ف��وزه  بعد  وذل��ك   13 النقطة  اإىل  كفريوبا  و�سل   ، اإرب���د 

�ساحب املركز االأخري ، اجلليل ، بنتيجة 66-82.

لندن - وكاالت 

تعادل  على  لت�سيل�سي،  الفني  املدير  الم��ب��ارد،  فرانك  علق 

اأ���س��ت��ون ف��ي��ال 1-1، يف اجل��ول��ة 16 م��ن ال����دوري  ف��ري��ق��ه م��ع 

االإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از.وق��ال الم���ب���ارد، يف ت�����س��ري��ح��ات اأب��رزت��ه��ا 

ون��ري��د  ���س��ع��ب��ة،  مب��رح��ل��ة  »م���ررن���ا  ���س��ب��ورت�����س:  �سبكة �سكاي 

مل  ذلك  لكن  جيد.  لعب  باأ�سلوب  الفريق  �ساهدنا  التح�سني. 

يظهر اأمام املرمى«. واأ�ساف: “نحن م�سطرون للحفاظ على 

الن�سق، الأن املو�سم م�سغوط. لقد مررنا بوقت ع�سيب بع�س 

اأحبها«.  التي  االأم��ور  بع�س  راأي��ت  فيال  اأ�ستون  و�سد  ال�سيء، 

اأعتقد  “تراجع م�ستوى ت�سيل�سي مع غياب زيا�س؟ ال  وتابع: 

اأنها م�سادفة، لكن يف الوقت نف�سه ال ميكننا االأخذ بهذا القول 

ب�سكل كامل«.ووا�سل: “ب�سبب اأ�سلوب لعب زيا�س، كان الفريق 

الفر�س،  و�سنع  احلا�سمة  التمريرات  حيث  من  للغاية  فعاال 

وكنا مرنني للغاية حتى الوقت الذي اأ�سيب فيه �سد ليدز«.

مان�س�سرت  �سد  جاهزا  زيا�س  يكون  اأن  احتمال  “هناك  واأمت: 

�سيتي، اإذا ا�ستمر يف عملية التعايف«.

كوستا ينهي مشواره مع اتلتيكو 

تواصل منافسات دوري كرة االولى 

01

يبدو امل�سهد حزينا حد البكاء ومثريا حد اال�ستغراب ..عندما ن�سمع من الكابن راتب 

فرقها  قيادة  توىل  وان  �سبق  التي  االندية  على  لديه حقوق غري مدفوعة  ان  العو�سات 

وحددها باال�سم ...الفي�سلي ما يقارب ال 70 الف دينار والبقعة 35 الف وذات را�س 15 الف 

دينار ..مبعنى ان املبلغ الكلي جتاوز ال 100 الف دينار ال زالت عالقة يف ذمة االندية التي 

توىل تدريبها على مراحل ومنذ �سنوات ولي�س ا�سهر..باعتبار ان العو�سات تنقل بني اكرث 

من فريق اىل ان ا�ستقر اخريا مع ناديه االم الفي�سلي ..قبل ان ينهي م�سواره التدريبي 

ب�سبب املر�س اخلبيث الذي الزمه الفرا�س متنقال ما بني امل�ست�سفى واملنزل ..!!

العو�سات  ان  ..برغم  يومنا هذا  اندية حتى  الثالثة  ذمة  الكبري يف  املبلغ  وج��ود هذا 

انهى كما قلنا م�سواره منذ ا�سهر ..ي�سري بو�سوح اىل اخللل الذي يالزم مو�سوع العالقة 

ب��ال��ن��ادي وي��وؤك��د ان الفو�سى ه��ي ال�سائدة  االح��رتاف��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ال��الع��ب او امل���درب 

املختلفة  االط��راف  املربمة بني  للعقود  وال�سارم  الدقيق  التطبيق  ..يف ظل غياب  حاليا 

..وخ�سو�سا ما يتعلق باحلقوق املالية ..واال كيف نف�سر هذا التوهان الذي يح�سل عندما 

يوؤكد العو�سات ان املبلغ امل�ستحق له على الفي�سلي يبلغ 70 الف او اقل ..فيما يوؤكد النادي 

الفي�سلي وعلى ل�سان رئي�سه ان املبلغ اقل بكثري مما ذكره الكابن ..ومل��اذا تبقى حقوق 

..ال  انتهاء م�سواره معها  املا�سية رغم  اال�سهر  الثالثة طوال  املدرب عالقة بني االندية 

�سيما وانه اليوم بات يف ام�س احلاجة لها ..!!

ملا ي�ستجدي العو�سات واملئات من الالعبني واملدربني واالداري��ني انديتهم للمطالبة 

بحقوقهم ..وملا عليهم اللجوء الحتاد الكرة ومن ثم الفيفا واملحاكم وكل اجلهات املعنية 

..النتزاع م�ستحقاتهم التي �سبق وان اتفق عليها بالرتا�سي وعرب ال�سور التذكارية التي 

ترافقها ال�سحكات واالبت�سامات واالحتفاالت ..وملا ترتاكم تلك احلقوق بال�سورة التي مل 

نعد نعلم هل املبلغ 60 الف او اقل بكثري ..وملا مل يت�سلم راتب وغريه الكثريين حقوقهم 

عليه  تكرم  وملا   .. املربمة  االحرتافية  العقود  لبنود  تنفيذيا  امل�ستحقة  اوقاتها  املالية يف 

النادي بهذا املبلغ املتوا�سع من دون ان ت�سديد املبلغ كامال يف ظرفه ال�سعب ..كل هذه 

اال�سئلة وغريها نطرحها للت�ساوؤل حول م�سري احلقوق املهدورة لالعبني واملدربني عند 

انديتهم ..وهنا ال نخ�س ناديا بعينه الن امل�سكلة تتعلق بال�سواد االكرب من انديتنا ان مل 

نقل كلها ..!!

ق�سية الكابن راتب العو�سات فتحت الباب على م�سراعيه ..للحديث حول اجلانب 

االن�ساين املتمثل باهمية العمل على توفري مظلة رعاية �سحية �ساملة حتمي الريا�سي 

املتخ�س�سة  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  اف�سل  الكرمي يف  العالج  له  ..وتوفر  بلدنا  يف 

..من دون ا�ستدرارعواطف امل�سوؤولني ومنا�سدتهم مبثل ال�سورة التي ظهر عليها الكابن 

راتب .. اىل جانب اهمية احرتام ادارات االندية والتزامها بتوثيق العقود ودفع التزاماتها 

ملا يقف  العو�سات وغريه ..واخ��ريا  اوقاتها ..من دون تاخري مثلما ح�سل مع  املالية يف 

االحتاد متفرجا على املهازل التي حت�سل امام عينيه ..!!

عوني فريج

حقوق الرياضيين .. مهدورة !!

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

تنسيق بين الرياضي العسكري واالتحادات
االنباط - عمان  

 اأكد االحتاد الريا�سي الع�سكري، اأهمية 

التن�سيق مع االحتادات الريا�سية يف اململكة، 

ل��رتت��ي��ب وج���دول���ة ال��ب��ط��والت ال��ري��ا���س��ي��ة 

الريا�سية  املنتخبات  2021، مبا يخدم  لعام 

االحت��اد  مدير  االأردنية.وك�سف  والريا�سة 

الريا�سي الع�سكري العميد جهاد قطي�سات 

الريا�سية،  م��ع االحت�����ادات  م�����س��اورات  ع��ن 

مت���ه���ي���دا الق���������رار ال�����ربام�����ج ال���ري���ا����س���ي���ة 

والبطوالت الع�سكرية للعام املقبل.وبني اأن 

االحتاد الريا�سي الع�سكري، ي�سعى لتنظيم 

بطوالته يف خمتلف االألعاب، مبا ال يتعار�س 

ال���ت���ي تنظمها  االأخ��������رى  ال���ب���ط���والت  م����ع 

االحتادات.وا�ساف ان هذا التن�سيق ياأتي يف 

ظل تواجد ع��دد كبري من جن��وم الريا�سة 

واالأن��دي��ة، يف  الوطنية  واملنتخبات  االردنية 

�سفوف الفرق الع�سكرية، وبالتايل �سرورة 

التن�سيق خوفا من تعار�س البطوالت.

االربعاء   30 / 12 /  2020
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ليفربول والعودة للفوز من بوابة نيوكاسل 

مستقبل ميسي مع البرشا مهدد 

مواجهات مثيرة في الدوري االسباني 

لندن - وكاالت 

 ب��ع��د �ل���ت���ع���ادل �ل�������ص���ادم حل��ام��ل �ل��ل��ق��ب ل��ي��ف��رب��ول �أم����ام 

من  ع�����ص��ر  �خل��ام�����ص��ة  �مل��رح��ل��ة  �ألبيون، يف  ب��روم��ي��ت�����ش  و���ص��ت 

�لفني  �ملدير  كلوب  يورجن  قال  �ملمتاز،  �لإجنليزي  �ل��دوري 

�أثارت غ�صب فريقه، لكنها يف �لوقت  �لنتيجة  �إن  لليفربول، 

ن��ف�����ص��ه �أ���ص��ع��ل��ت ح��م��ا���ص��ه وع��زمي��ت��ه ل��ت��ق��دمي رد ف��ع��ل خ��ال 

�أم����ام ن��ي��وك��ا���ص��ل م�����ص��اء �لأرب���ع���اء يف �ملرحلة  �مل���ب���ار�ة �مل��ق��ررة 

�صيطرته  ليفربول،  وف��ر���ش  �مل�صابقة.  م��ن  ع�صر  �ل�صاد�صة 

على �ملبار�ة �لتي �أقيمت على ملعب �أنفيلد، وكادت �أن تنتهي 

برومويت�ش  و���ص��ت  لكن  م���اين،  ���ص��ادي��و  �صجله  ب��ه��دف  ب��ف��وزه 

خ��ط��ف �ل��ت��ع��ادل يف �ل��دق��ي��ق��ة 82 ع���ن ط��ري��ق ���ص��ي��م��ي �أج���اي 

�لفريق  عزمية  �أثارت  �لنتيجة  �أن  كلوب  و�أكد  ر�أ�ش.  ب�صربة 

لت�صحيح �لأخطاء خال �لوقت �لق�صري �ملتبقي على مبار�ة 

ن��ي��وك��ا���ص��ل �مل��ق��ررة ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���ص��ان��ت جيم�ش ب����ارك. وق��ال 

�مل���درب �لأمل���اين :«ك��ن��ا ن��رغ��ب يف �ل��ف��وز ب��امل��ب��ار�ة، ومل نحقق 

 ذلك. �لاعبون ي�صعرون بالغ�صب �أكرث من �أي �صيء �آخر”.

 و�أ�صاف “هم يعرفون �أن هذ� مل يكن مثاليا. نحن ل نعي�ش 

يف �أر����ش �لأح���ام ونحقق �ل��ف��وز مب��ب��اري��ات ك��رة �ل��ق��دم من 

�لعمل  علينا  و�إمنا يجب  بها،  �لفوز  �لرغبة يف  خال جمرد 

و�للعب من �أجل حتقيق ذلك«.

�ل��ذي  ماتيب  ج��وي��ل  �مل��د�ف��ع  ج��ه��ود  ليفربول  و�صيفتقد   

�لفخذ. �أعلى  �أخرى يف  �إ�صابة  ب�صبب  �أم�ش  مبار�ة  خرج من 

ويلتقي  �صاوثهامبتون،  على  �صيفا  ه��ام  و���ص��ت  يحل  ك��ذل��ك 

و�صت بروميت�ش مع ليدز يونايتد غد�، بينما يلتقي توتنهام 

مع فولهام يف ديربي لندن م�صاء �لأربعاء.

بر�شلونه - وكاالت 

نفذ �لأرجنتيني ليونيل مي�صي، جنم بر�صلونة، ما وعد به 

�أيام. وكان مي�صي تغيب  �مل�صوؤولني يف �لنادي �لكتالوين منذ 

عن تدريبات �لبار�صا عقب �نتهاء �إجازة �لكري�صما�ش، و�تفق 

مع رونالد كومان، �ملدير �لفني للبار�صا، على متديد �إجازته، 

�لإث��ن��ني  ليلة  ب��ني  م��ا  بر�صلونة  �إىل  ع��ودت��ه  م��وع��د  لي�صبح 

دي��ب��ورت��ي��ف��و«  »م���ون���دو  ل�صحيفة  ووف���ًق���ا  �ل��ث��اث��اء.  و���ص��ب��اح 

�لإ�صبانية، فاإن مي�صي وعائلته غادر� رو�صاريو، منت�صف ليل 

�لر�بعة  �ل�صاعة  يف  بر�صلونة  ي�صل  �أن  �ملتوقع  ومن  �لإثنني، 

من ع�صر �لثاثاء. وكان بر�صلونة �أعلن، يف بيان ر�صمي، �أن 

�لنجم �لأرجنتيني يتعافى من �أمل يف كاحله �لأمين.و�أ�صارت 

�إىل  �لطريق  يف  م�صرتخًيا  �صوهد  مي�صي  �أن  �إىل  �ل�صحيفة 

�ل�صور  للتقاط  �لوقوف  ميانع  مل  كما  �لطائرة،  ��صتقال 

مع م�صوؤويل �ملطار. 

ل��ي��ون��ي��ل مي�صي،  �ل��ن��ج��م �لأرج��ن��ت��ي��ت��ي  وي��ب��ق��ى م�����ص��ت��ق��ب��ل 

�ل�����ص��غ��ل �ل�����ص��اغ��ل ل��ل��ج��م��ي��ع يف ك��ت��ال��ون��ي��ا، خ��ا���ص��ة و�أن�����ه مل 

برنامج  و�أل��ق��ى  �ملقبل.  �ل�صيف  ينتهي  �ل��ذي  تعاقده  يجدد 

على  �ل�����ص��وء  �ل��ث��اث��اء،  �ل�صهري،  �لإ���ص��ب��اين  »�ل�صريجنيتو« 

مي�صي  وج��ه��ة  حت��دي��د  يف  حم��ورًي��ا  دوًر�  �صيلعب  مهم  ع��ام��ل 

�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل��ن��ج��م  ع��ائ��ل��ة  �أن  �إىل  �أ�����ص����ار  ح��ي��ث  �مل��ق��ب��ل��ة، 

ل���دي���ه���ا رغ���ب���ة و�����ص���ح���ة يف �ل����ذه����اب ل��ل��ع��ي�����ش مب���ي���ام���ي يف 

 �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة ����ص���و�ء ع����اج����ًا، �أو �آج�����ًا.

 وك���ان���ت �ل���ع���دي���د م���ن �ل���ت���ق���اري���ر، رب���ط���ت م��ي�����ص��ي م���وؤخ���ًر� 

�إن������رت م���ي���ام���ي �لأم����ري����ك����ي. و�أ�����ص����ار  ن������ادي  ب���الن���ت���ق���ال �إىل 

�ه��ت��م��ام  �أي  ي��ظ��ه��ر  ل  �أن مي�صي  �إىل  �لإ���ص��ب��اين،  �ل��رن��ام��ج 

 ب��ال��ب��ق��اء يف ب��ر���ص��ل��ون��ة، ول ي��ع��ت��ر ذل���ك خ��ي��اًر� يف �أي وق��ت.

و�أو�صح “�ل�صريجنيتو” �أن ر�أ�ش �لرغوث بات خارج �لنادي 

�ل��روف��اك�����ش )خ��دم��ة ت�صتخدم يف  �إر���ص��ال  �ل��ك��ت��ال��وين، م��ن��ذ 

�إ�صبانيا لإر�صال �مل�صتند�ت ب�صكل عاجل وموثق( لطلب ف�صخ 

عقده خال �ل�صيف �ملا�صي.

مدريد - وكاالت 

�ملرحلة  مناف�صات  �ليوم  م�صاء  تتو��صل 

�أتلتيكو  16 من �لدوري �لإ�صباين  ويت�صدر 

�ل��دوري )32 نقطة( وبفارق  مدريد جدول 

ويليهما  ري��ال مدريد  �أم��ام  �لأه���د�ف فقط 

لكل  نقطة(   26( وفياريال  �صو�صيد�د  ري��ال 

م��ن��ه��م��ا،  وت�����ص��ه��د م���و�ج���ه���ات �ل��ل��ي��ل��ة ل��ق��اء 

مدريد  وري���ال  خيتايف  م��ع  م��دري��د  �أتلتيكو 

���ص��و���ص��ي��د�د مع  �إل��ت�����ص��ي وري����ال  م��ع م�صيفه 

م�صيفه �أتلتيك بيلباو وفياريال مع م�صيفه 

تبدو  مهمة  مدريد  ريال  ويو�جه  �أ�صبيلية. 

�أكرث �صعوبة حيث يحل �صيفا على �إلت�صي. 

ب�����ص��ب��ب م�صكلة  ج���و����ش  رودري����ج����و  وي��غ��ي��ب 

يف �ل��ف��خ��ذ وه���و م��ا ي��رج��ح م�����ص��ارك��ة م��ارك��و 

�إلت�صي  �أمام  �لأ�صا�صي  �لت�صكيل  �أ�صين�صيو يف 

خال  و�ح���دة  هزمية  �صوى  يتلق  مل  �ل��ذي 

�آخر 5 مباريات خا�صها على ملعبه. ويلتقي 

�ليوم  م�صاء  خيتايف  فريق  م��دري��د  �أتلتيكو 

�لأربعاء، وينتظر �أن ي�صجل �صيمي فر�صاليكو 

م�صاركته �لأوىل يف �ملو�صم يف مركز �لظهري 

�لأمين لأتلتيكو مدريد. ويعد توقيت عودة 

يف  �لإ�صابة  من  �ل��دويل  �لكرو�تي  �لاعب 

تريبري  ك��ري�ن  ي��ب��د�أ  حيث  مثاليا،  �لركبة، 

�خل�����ص��وع ل���اإي���ق���اف. وي��غ��ي��ب �لإجن��ل��ي��زي 

م��ب��ار�ة   12 يف  �أتلتيكو  ع��ن  تريبري  �ل���دويل 

م��ار���ش/   7 يف  للعودة  متاحا  ي��ك��ون  �أن  على 

ري��ال  �أم���ام  �ل��دي��رب��ي  م��ب��ار�ة  �ملقبل يف  �آذ�ر 

بالإيقاف  عوقب  ق��د  تريبري  م��دري��د.وك��ان 

�لإجنليزي  �لحت��اد  قو�نني  خمالفة  بتهمة 

 لكرة �لقدم ب�صبب �نتهاك قو�عد �ملر�هنات.

وذك�������ر �لحت���������اد �لإجن�����ل�����ي�����زي يف ب���ي���ان���ه: 

�أن�صطة  جميع  يف  يطبق  �ل��ذي  “�لإيقاف 
كرة �لقدم و�لأن�صطة �ملتعلقة بها، يطبق يف 

من  �عتبار�  �لاعب  على  �لعامل  �أنحاء  كل 

�لأربعاء 23 من �ل�صهر �جلاري، بعد تقدمي 

ط��ل��ب �إىل �ل��ف��ي��ف��ا.ك��ذل��ك ي��ف��ت��ق��د خ��ي��ت��ايف، 

�نت�صار و�ح��د خال  �ل��ذي مل يحقق �صوى 

�آخ����ر 9 م���ب���اري���ات، ج��ه��ود د�م���ي���ان ���ص��و�ري��ز 

�لإيقاف.  ب�صبب  نيوم  و�ألن  كاباكو  و�إري��ك 

بيلباو  �أتلتيك  فيلتقي  �صو�صيد�د،  ري��ال  �أم��ا 

�إىل ��صتعادة مذ�ق  م�صاء �خلمي�ش، ويتطلع 

�لن��ت�����ص��ار�ت �ل���ذي �ف��ت��ق��ده يف 6 م��ب��اري��ات 

متتالية، وقد تلقى �أنباء �صارة بعودة �لقائد 

وت�صهد  �لإ���ص��اب��ة.  م��ن  �أوي����ارز�ب����ال  ميكيل 

غرناطة  لقاء  �لأربعاء  م�صاء  �أي�صا  �ملرحلة 

هوي�صكا،  م��ع  ف��ي��ج��و  و�صيلتا  فالن�صيا  م��ع 

م�صاء  �ألفي�ش  م��ع  �أو�صا�صونا  يلتقي  بينما 

�خلمي�ش.

اقالة توخيل رسميا 

توجه اللغاء جائزة االفضل اسيويا

وردة يقترب من باوك 

با ري�س - وكاالت 

�ع���ل���ن ن�����ادي ب���اري�������ش ����ص���ان ج��ريم��ان 

�ل��ث��اث��اء، �إق��ال��ة م��دي��ره �ل��ف��ن��ي �لأمل���اين 

ت���وم���ا����ش ت���وخ���ي���ل. وك���ان���ت �ل���ع���دي���د من 

�أن �ل���ق���ر�ر �ت��خ��ذ قبل  �ل��ت��ق��اري��ر زع��م��ت 

�أ����ص���ب���وع، ك��م��ا مت �إب�����اغ �مل�����درب �لأمل����اين 

ب�������ه. وق���������ال ������ص�����ان ج�����ريم�����ان يف ب���ي���ان 

ل��و���ص��ع  م��ت��ع��م��ق  “بعد حت��ل��ي��ل  ر���ص��م��ي: 

ت��وخ��ي��ل �ل��ري��ا���ص��ي، ق���رر �ل���ن���ادي �إن��ه��اء 

ع��ق��د �مل������درب �لأمل��������اين«. و����ص���رح ن��ا���ص��ر 

�خل����ل����ي����ف����ي، رئ����ي���������ش ������ص�����ان ج�����ريم�����ان: 

ومعاونيه  ت��وخ��ي��ل  ت��وم��ا���ش  �صكر  “�أود 
 ع��ل��ى ك���ل م���ا ���ص��اه��م��و� ب���ه يف �ل����ن����ادي«.

�لطاقة  من  �لكثري  منحنا  “لقد  و�أك���د: 

�للحظات  بالطبع  و�صنتذكر  و�ل�����ص��غ��ف، 

�جل���ي���دة �ل��ت��ي ت�����ص��ارك��ن��اه��ا م��ع��ا. �أمت��ن��ى 

ل��ه ك��ل �ل��ت��وف��ي��ق يف �مل�����ص��ت��ق��ب��ل«. وزع��م��ت 

تقارير فرن�صية �أن �لأرجنتيني ماوري�صيو 

لتوتنهام  �ل�صابق  �لفني  �ملدير  بوكيتينو، 

ه��وت�����ص��ب��ري، ���ص��ي��خ��ل��ف ت��وخ��ي��ل يف ق��ي��ادة 

�لفريق �لباري�صي.

الريا�س - وكاالت 

ذك�����ر ت���ق���ري���ر �إخ�����ب�����اري �ل���ث���اث���اء �أن 

�لحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم يتجه لإلغاء 

�آ�صيا،  ق��ارة  يف  لع��ب  �أف�صل  جائزة  حفل 

يف ظل �لتطور�ت �لأخرية �لتي ي�صهدها 

�لعامل فيما يتعلق باأزمة جائحة كورونا. 

“�لريا�صية” �ل�صعودية  وذكرت �صحيفة 

�لآ�صيوي  �لحت���اد  يف  ر�صميا  م�صدر�  �أن 

ك�صف لها �أن �لحتاد يتجه لإلغاء �حلفل. 

وتابع: “مت عقد �جتماع �أم�ش، جرى فيه 

�لتي  �لثالثة  باملرحلة  بالكتفاء  �لإق���ر�ر 

�ل�صعودي  ه��م  لع��ب��ني،  �صتة  فيها  يوجد 

عفيف  �أك��رم  و�لقطري  �لدو�صري  �صامل 

و�لإي��ر�ين علي ر�صا بري�نوند و�لياباين 

ت����وم����و�ك����ي م��اك��ي��ن��و و�ل���ك���وي���ت���ي �أح���م���د 

�ل���ظ���ف���ريي و�ل�����ك�����وري ك���ي���م ب����و ك��وي��ن��ج، 

�للتني  و�لأوىل  �لثانية  �ملرحلتني  و�إلغاء 

�أنه  و�أ�صاف  �لأف�صل.  �ختيار  فيهما  يتم 

�إىل  �ل�صتة  �ل��اع��ب��ني  ت��رح��ي��ل  �صيجرى 

قائمة �ل� 20 لعبا �ملر�صحني جلائزة عام 

.2021

القاهرة - وكاالت 

�ق���رتب �ل��اع��ب �مل�����ص��ري ع��م��رو وردة 

م��ه��اج��م ف���ري���ق ف��ول��و���ش �ل���ي���ون���اين من 

ب��اوك يف �صهر  �ل�صابق  ن��ادي��ه  �إىل  �ل��ع��ودة 

ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون �ل��ث��اين �مل��ق��ب��ل. وك�صفت 

ب��اوك  �إد�رة  �أن  يونانية  �صحفية  تقارير 

ب�����ص��دد �لت���ف���اق م���ع ف��ول��و���ش م���ن �أج���ل 

�إعادة وردة بناء على طلب �لأوروجوياين 

ب���اب���ل���و ج���ار����ص���ي���ا �مل����دي����ر �ل���ف���ن���ي ل��ف��ري��ق 

ب���اوك. وت��األ��ق وردة م��ع ف��ول��و���ش و�صجل 

كما  ب��اوك  م�صوؤويل  �أنظار  ولفت  هدفني 

ت�����رددت �أن���ب���اء ع���ن ت��ل��ق��ي��ه ع����دة ع��رو���ش 

م����ن �أن����دي����ة ك�����رى يف �ل����ي����ون����ان. و�أك�����د 

ت��ق��ري��ر ن�����ص��ره �مل���وق���ع �ل��ر���ص��م��ي لإذ�ع����ة 

�مل��ه��ت��م��ة   )METROSPORT(

ل��ب��اوك  �صين�صم  وردة  �أن  ب���اوك  ب��اأخ��ب��ار 

�لأول  ك��ان��ون  دي�صمر/  �إىل  ميتد  بعقد 

ب�صمه. ج��ار���ص��ي��ا  مت�صك  �أن  ب��ع��د   2023

�صيح�صم  ب���اوك  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ص���ار 

�ل�����ص��اع��ات  خ����ال  وردة  ���ص��ف��ق��ة  م�����ص��ري 

 �لقادمة بناء على طلب م�صوؤويل فولو�ش.

مدريد - وكاالت 

وج���ه �ل��وي��ل��زي ج���اري���ث ب��ي��ل، ج��ن��اح ري����ال م���دري���د، �مل��ع��ار 

�ملو�صم  خ��ال  �مل��ل��ك��ي،  ل��ل��ن��ادي  ج��دي��دة  �صدمة  توتنهام،  �إىل 

�حل����ايل. وق��ال��ت �صبكة »دي��ف��ن�����ص��ا ���ص��ن��رت�ل« �لإ���ص��ب��ان��ي��ة، �إنَّ 

م�����ص��وؤويل ري����ال م���دري���د ي��ت��اب��ع��ون ب��ق��ل��ق ب��ال��غ �أد�ء ج��اري��ث 

ب��ي��ل يف �إجن����ل����رت�، خ����ال �مل���و����ص���م �حل�����ايل .و�أو�����ص����ح����ت �أن 

�ل���ري���ال ك���ان ي��ط��م��ح يف ح�����ص��ول ب��ي��ل ع��ل��ى ر���ص��ا �ل��رت��غ��ايل 

ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، م�����درب �ل�����ص��ب��ريز، ح��ت��ى ي�����ص��م��ن ت��ق��دم 

�ملقبل. �ل�صيف  ن��ه��ائ��ًي��ا،  بيل   عقد  ل�����ص��ر�ء  بعر�ش   توتنهام 

و�أ�صارت �إىل �أنه لي�ش �صًر� �أن بد�يات بيل للمو�صم جاءت خميبة 

لاآمال، و�أن توتنهام غري ر����ٍش عن م��ردود �صفقة �لإع��ارة.

�ل��ع��ام )4  �أن بيل غ��اب ع��ن 6 مباريات لتوتنهام ه��ذ�  وذك���رت 

ب�صبب �لإ�صابة، و2 ب�صبب قر�ر فني(.وقالت �ل�صبكة �لإ�صبانية، 

�إن فلورنتينو برييز رئي�ش �مللكي، وزي��ن �لدين زي��د�ن �ملدير 

�لفني، ل يرغبان يف روؤية بيل يف �لرنابيو بعد �لآن.و�أ�صافت 

�أنه �إذ� مل يرغب توتنهام يف �لتعاقد مع بيل يف نهاية �ملو�صم، 

�صيبحث ريال مدريد عن وجهة �أخرى للجناح �لويلزي، ولن 

ي�صمح له بالعودة �إىل تدريبات �ملريجني �أبد�.

بيل يثير انزعاج الريال
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العربية-وكاالت

�أزمة  �إن  نف�سيون بريطانيون،  �أطباء  قال 

وبللاء كللورونللا، �لللتللي �للسللادت �لللعللامل خللال 12 

�سهر� بعام 2020، متثل �أكرب تهديد لل�سحة 

�لللنللفلل�للسلليللة مللنللذ �حللللللرب �لللعللامللليللة �لللثللانلليللة، 

على  �ل�سيطرة  بعد  ل�سنو�ت  �أثرها  و�سيظل 

�لفريو�س.

غارديان«  »ذ�  �سحيفة  نقلت  ما  وبح�سب 

�أدريان  �لدكتور  عن   The Guardian
جيم�س، رئي�س �لأطباء �لنف�سيني يف »رويال 

كلللولللليلللدج«، �لللللذي يللعللد �أحللللد �أكللللرب �لأطلللبلللاء 

�لللنللفلل�للسلليللني يف بللريللطللانلليللا، فللللاإن مللزيللجللا من 

و�لقت�سادية  �لجتماعية  وتد�عياته  �ملر�س 

�ل�سحة  على  عميق  تاأثري  لها  و�سيكون  كان 

�لعقلية للب�سر، و�لذي ميكن �أن ي�ستمر بعد 

�ل�سيطرة على �لوباء.

�سخ�س،  مللايللني   10 حلللو�يل  �أن  وُيعتقد 

1.5 مليون طفل، يف بريطانيا بحاجة  منهم 

�إىل دعم جديد يف �ل�سحة �لنف�سية كنتيجة 

للوباء. مبا�سرة 

يللاأتللي هلللذ� يف �لللوقللت �لللللذي ُتلل�للسللجللل فيه 

�رتللفللاعللا يف �إ�للسللابللات كلللورونلللا حلللول �لللعللامل، 

وُيلل�للسلللللط �للل�للسللوء علللللى �حلللاجللة علللللى خطة 

�أو  نف�سية  باأمر��س  �أن من ي�سابون  ل�سمان 

تتدهور حالتهم ي�ستطيعون �حل�سول ب�سكل 

�سريع على دعم فعال يف �ل�سنو�ت �لقادمة.

تللاأثللري  للله  �سيكون  هللذ�  �إن  جيم�س  وقلللال 

�أكللرب  ورمبلللا  �لنف�سية،  �ل�سحة  على  عميق 

�أزمة تو�جهها �ل�سحة �لنف�سية منذ �حلرب 

تللتللوقللف عللنللدمللا يتم  �لللثللانلليللة، ول  �لللعللامللليللة 

�ل�سيطرة على �لفريو�س وي�سبح هناك عدد 

و�سدد  �مل�ست�سفيات.  يف  �لأ�سخا�س  من  قليل 

�ملدى  �لتد�عيات على  �أنه يجب متويل  على 

�لطويل.

�لإحلللل�للللسللللاء�ت  �أن  �إىل  جلليللملل�للس  و�أ�لللللسلللللار 

على  كبري  �سغط  وجللود  �إىل  ت�سري  �حلالية 

�لنف�سية،  �ل�سحة  �مل�ساعد�ت يف جمال  طلب 

�لنف�سية  �ل�سحة  �أجللنللحللة  ُتللظللهللره  مللا  وهللو 

�ملر�سى. �كتظاظ  بامل�ست�سفيات من 

فاوت�سي: اأ�سواأ ما يف وباء 

كوفيد-19 رمبا مل يحدث بعد!

�سحة

�أ�سو�أ ما يف وباء  فريو�س كورونافاوت�سي: 

كوفيد-19 رمبا مل يحدث بعد!

على  �لللطلللللب  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  ولللفللتللت 

خلللدملللات �للل�للسللحللة �لللنللفلل�للسلليللة قلللد تلللر�جلللع يف 

بلللد�يلللة تللفلل�للسللي �للللوبلللاء، ملللع بللقللاء �لللنللا�للس يف 

�عتقدو�  �أو  �مل�ست�سفيات،  عن  بعيد�  منازلهم 

زيادة  �أن هذ� تبعه  �إل  �لعاج غري متاح،  �أن 

يف عللللدد �للل�للسللاعللني للللللملل�للسللاعللدة و�لللللللذى ل 

يرت�جع.

و�لكتئاب هي  �لإحللبللاط  �أن  �إىل  و�أ�للسللارت 

يف  �سيوعاً  �لنف�سية  �ل�سحة  �أمللر��للس  �أكللر 

زمن كورونا.

و�أ�سار كبري �لأطباء �لنف�سيني �إىل �أن �أمل 

�لأعز�ء جر� فريو�س كورونا، خا�سة  فقد�ن 

�لللود�ع عن قرب، هي من  �لتمكن من  بدون 

هذ�  يف  �لنف�سية  �لأمللر��للس  م�سببات  �أكلللر 

كوفيد-19  مر�سى  �إىل  بللالإ�للسللافللة  �لللزمللن. 

�للللذيلللن يلللعلللانلللون ملللن طللللول �مللللر�لللس و�للسللدة 

�لأعر��س.

عاوة على �لأزمة �لقت�سادية �مل�ساحبة 

لللتللفلل�للسللي �جللللائلللحلللة، ومللللا يللتللبللعللهللا ملللن عللدم 

دخله  حللول  �لإن�سان  ي�ساحب  �لللذي  �ليقني 

ومقدرته  بوظيفته،  و�حللتللفللاظلله  �للل�للسللهللري، 

على �سد �لتز�ماته �ملالية، كلها عو�مل ز�دت 

�أثناء �جلائحة. من �ملعاناة �لنف�سية 

العربية-وكاالت

يف حلللللني، يلللو��لللسلللل �لللللعللللامل مللكللافللحللتلله 

للللفلللريو�لللس كللللورونللللا �مللل�للسللتللجللد و�لللسلللالتللله 

تف�سيها،  وكبح  غمو�سها  لك�سف  �جلديدة 

�أو  �لللفللريو�للس  عللن  وبللاحللثللون  علماء  يبحث 

و�لللذي  �لكونغو،  غابات  يف  �لللقللادم،  �ملر�س 

بطريقة  لانت�سار  قابا  يكون  �أن  يتوقع 

�أ�سرع من فريو�س كورونا، و�أ�سد فتكا منه.

وقللللللال جلللللان جلللللاك ملللوميلللبلللي تلللاملللفلللوم، 

 ،1976 عللللام  �إيلللبلللول يف  فلللريو�لللس  مللكللتلل�للسللف 

تللو�جلله  �لللبلل�للسللريللة  �إن   »CNN« للل�للسللبللكللة 

فلللريو�لللسلللات جللللديللللدة مملليللتللة نللا�للسللئللة مللن 

�إفريقيا،  يف  �ملللطللرية  �ل�ستو�ئية  �لللغللابللات 

�ستكون  �مل�ستقبل  يف  �لأوبللئللة  �أن  مللرجللحللاً 

�لللتللي عرفناها  �أكلللر كللارثلليللة مللن �لأوبللئللة 

حتى �لآن.

اأمرا�ض قاتلة

�أننا �أ�سبحنا »نعي�س يف عامل  �أ�سار �إىل  كما 

ب�سكل  �لقاتلة  �لأمر��س  م�سببات  فيه  تظهر 

�أكللللرب«، حملللذر� مللن �لأملللر��لللس ذ�ت �مللل�للسللادر 

�حليو�نية يف �مل�ستقبل، مثل �حلمى �ل�سفر�ء، 

و�أنو�ع من �لإنفلونز�، وبع�س �لأمر��س �لتي 

للب�سر،  �حليو�نات  من  مبا�سر  ب�سكل  تنتقل 

و�لتي متر عرب �لقو�ر�س �أو �حل�سر�ت.

مللبللنللي على  �أن حتلللذيلللره  تللامللفللوم  ويللو�للسللح 

حللقللائللق علللللملليللة، وللليلل�للس علللللى �خللليللال �لعلمي، 

عينات  �أخذ  قد  كان  �إيبول،  �كت�ساف  عند  و�أنلله 

�لدم �لأوىل من �سحايا مر�س غام�س يف ذلك 

�لوقت، و�لذي ت�سبب يف نزيف وقتل 88 يف �ملئة 

بالعاملني   %80 بل  فتك  �إنه  �ملر�سى، وحتى  من 

�أر�سلت  ذلللك،  وبللعللد  كن�سا�سا.  يف  م�ست�سفى  يف 

عينات �لدم هذه �إىل بلجيكا و�لوليات �ملتحدة 

يلل�للسللبلله يف �سكله  فلليللهللا فللريو�للس  �كللتلل�للسللف  حلليللث 

»�إيبول«، وهو  �لدودة، ليطلق عليه بعدها ��سم 

��سم نهر قريب من مكان تف�سي �ملر�س.

�لعتماد  �لللوقللت مت  ذلللك  �أنللله يف  ذكللر  كما 

على حتليل �لعينات يف �أوروبا و�أمريكا، ولكن 

�لأفارقة  �لعلماء  و�أ�سبح  تغري،  حاليا  �لوقت 

يف �لللكللونللغللو �أ�للسللبلله بللل »حلللر��لللس للللللتللحللذيللر من 

�مل�ستقبلية«. �لأمر��س 

200 فريو�ض معروف

ووفلللًقلللا لللبللحللث �أجلللللر�ه مللللارك وولللهللاو�للس، 

جامعة  يف  �ملعدية  �لأمللر��للس  وبائيات  �أ�ستاذ 

فريو�سات   4 �إىل   3 من  �كت�ساف  يتم  �إدنلللربة، 

كل عام، معظمها من �حليو�نات.

�مللللتلللز�يلللد  �للللللعلللللدد  �إن  �خللللللللللرب�ء  ويلللللقلللللول 

�إىل حد كبري نتيجة  �لنا�سئة هو  للفريو�سات 

�لدمار �لبيئي وجتارة �حلياة �لربية.

هللللذ� ويللتللتللبللع �للللعلللللللملللاء حلللالللليلللا �مللل�للسلليللفللني 

كللانللت  �إذ  �ملللخللتلللللفللة،  للللللفللريو�للسللات  �ملللحللتللملللللني 

نوع  يف  �ملكت�سبة  �ملناعة  نق�س  فللريو�للس  بللد�يللة 

لاإن�سان  ولكنه حتور وو�سل  �ل�سمبانزي،  من 

و�نلللتللل�لللسلللر يف جللملليللع �أنللللحللللاء �لللللعللللامل، كللذلللك 

جللاء  لللاإنلل�للسللان  فانتقالها  كللورونللا،  فللريو�للسللات 

حيو�نات  �أو  �جلمال  �أو  �خلفافي�س  طريق  عن 

خمتلفة ل تز�ل �ملعلومات حولها غري موؤكدة.

�أنلللله، يف حللالللة فللريو�للس كللورونللا  يلل�للسللار �إىل 

بلللاأنللله  �لآن،  حلللتلللى  �للللرتجللليلللحلللات  �مللل�للسللتللجللد، 

�لأبلللرز  �خللللاف  ولللكللن  �خلفافي�س،  ملل�للسللدره 

�لذي تاه حيث حتور  بامل�سيف  يتعلق  حوله 

و�أ�سبح مر�سا فتاكا لاإن�سان.

ويللللديللللر تلللاملللفلللوم يف كلليللنلل�للسللا�للسللا عللا�للسللمللة 

�ل�سحة  منظمة  تللدعللملله  خمللتللرب�  �لللكللونللغللو، 

�للللعلللاملللليلللة و�لحتللللللللللاد �لأوروبلللللللللللللي و�للللليللللابللللان 

�لبحث  �لأ�سا�سية  مهمته  �ملتحدة،  و�لوليات 

عن �ملر�س �أو �لفريو�س �لقادم، و�لذي يعترب 

�أ�سبه بنظام �إنذ�ر مبكر للتعرف على �أي وباء 

قبل ح�سوله.

ال نعرف خطورتها!

جلللديلللدة  ملل�للسللبللبللات  �للللعلللللللملللاء  وجلللللد  و�إذ� 

ما  �إذ�  �لللبلل�للسللر  تللفللتللك يف  �أن  لأملللر��لللس ميللكللن 

�لأبحاث  ملخترب�ت  �سيتاح  �إفريقيا،  يف  ظهرت 

وي�سبح  �ملللر�للس  ينت�سر  �أن  قبل  عللاج  �إيللجللاد 

وباء يف كل �لعامل.

ع�سر�ت  على  �لعثور  مت  �أنلله  تامفوم  وذكللر 

خال  �خلفافي�س  يف  كورونا  من  �لفريو�سات 

�لللل�لللسلللنلللو�ت �مللللا�لللسللليلللة، وللللكلللن ل �أحلللللد يللعللرف 

�لب�سر. خطورتها على 

�أكر  �أن  لرويرتز  �إح�ساء  �أظهر  ذلك،  �إىل 

كورونا  بفريو�س  �أ�سيبو�  80.86  مليون  من 

و�سل  حني  يف  �لعامل،  م�ستوى  على  �مل�ستجد 

�لفريو�س  عن  �لناجتة  �لوفيات  عدد  �إجمايل 

�إ�للسللابللات  ت�سجيل  ومت  و769444   مليون  �إىل 

ومناطق  دول   210 مللن  �أكلللر  يف  بللالللفللريو�للس 

�أوىل حالت �لإ�سابة يف �ل�سني  منذ �كت�ساف 

يف دي�سمرب 2019.

خبير بريطاني: آثار كورونا النفسية ستصاحب البشر لسنوات

مكتشف »إيبوال« يحذر العالم.. أوبئة المستقبل ستكون كارثية

العني االإخبارية- اأبوظبي

�ل�سينية  »هاي�سن�س«  �للسللركللة  �أطلللللقللت 

A7 �جلديد �ملزود ب�سا�سة  هاتفها �لذكي 

وتللقللنلليللة   )E-Ink( �إللللللكلللللرتوين  حللللرب 

�ل�سم�س  �أ�سعة  �لقر�ءة حتت  لع�ساق   ،G5

�ملبا�سرة.

 A7 ويلللاأتلللي هللاتللف هللايلل�للسللنلل�للس �لللذكللي

�جلديد، مزود� ببطارية ذ�ت �سعة كبرية 

 .10 Android ونظام

�أن  �للل�للسلليللنلليللة  �لللل�لللسلللركلللة  و�أو�للللسللللحللللت 

بقيا�س  تللاأتللي  �لإلللكللرتوين  �حلللرب  �سا�سة 

»�للللورقلللة  تللعللر�للس  �أن  بللو�للسللة ميللكللن   6.7

�للللللللون  مللللن  درجلللللللة   16 �لإلللللكللللرتونلللليللللة« 

�لرمادي.

وتلل�للسللتللخللدم هللللذه �للل�للسللا�للسللات للللقلللر�ءة 

قر�ءتها  ميكن  لأنه  �لإلكرتونية؛  �لكتب 

بلل�للسللهللولللة يف �للسللوء �للل�للسللملل�للس �ملللبللا�للسللر مع 

للبطارية  �أطللول  ت�سغيل  بفرت�ت  �ل�سماح 

4770 مللي �أمبري �ساعة. �لبالغ �سعتها 

�أمامية  �إ�للسللاءة  على  �ل�سا�سة  وحتتوي 

بللحلليللث ميللكللن ��للسللتللخللد�م �لللهللاتللف �لللذكللي 

ويعتمد  �لإ�ساءة،  �سعف  حالت  يف  �أي�سا 

 Tiger T7510 �ملللعللالللج  علللللى  �لللهللاتللف 

ووحلللدة  جلليللجللاهللرتللز   2 بلل�للسللرعللة   SoC
 Imagination معاجلة �لر�سوميات

.IMG9446

�لع�سو�ئي  �لو�سول  ذ�كللرة  �سعة  وتبلغ 

)RAM( 6 جيجابايت، بينما تبلغ �سعة 

دعم  مع  جيجابايت،   128 �لفا�س  ذ�كللرة 

ميكن  بللحلليللث   10  Android لللنللظللام 

�لكتب  متاجر  جلميع  �لتطبيقات  تنزيل 

�لإلكرتونية �ل�سائعة دون �أي م�ساكل.

�حللللللرب �لإللللللكلللللرتوين تللقللنلليللة حللديللثللة 

ن�سبياً ت�ستخدم ب�سكل رئي�سي يف �لأجهزة 

�لإلللكللرتوين  �لللكللتللاب  قلللارئ  مللثللل  �ملتنقلة 

�ملحمولة. �لهو�تف  و�أحياناً 

وهلللللللذه �للللتلللقلللنللليلللة تللل�لللسلللتلللخلللدم �لللللتللللدرج 

�لرمادي، وتتوفر �لآن بالألو�ن.

�سوق الهواتف الذكية

وكللللللللان جلللللائللللحللللة فلللللريو�لللللس كلللللورونلللللا 

�سناعة  على  �لأثلللر  بللالللغ  )كللوفلليللد_19( 

�إغاق  تباطاأت مع  �لتي  �لذكية  �لهو�تف 

�مل�سانع ومتاجر �لبيع بالتجزئة، ما �أّدى 

بلغ  حتى  للخطر،  �ملبيعات  تللعللّر�للس  �إىل 

�لعام  �لثاين من  �لربع  �لعاملي يف  �لإنتاج 

�جلاري )268 مليون وحدة(.

وتللللر�جللللع �لإنللللتللللاج �للللعلللامللللي للللللهللو�تللف 

�أ�لللسلللا�لللس  علللللللى   %16.7 بللنلل�للسللبللة  �للللذكللليلللة 

�لللعللام  بللالللربللع نف�سه مللن  �للسللنللوي مللقللارنللة 

ل�سركة  تللقللريللر  �أحللللدث  بح�سب  �ملللا�للسللي، 

»تلللرنلللد فللللور�للللس« للللللتلل�للسللويللق و�خللللدملللات 

�لإلكرتونية.

�إنتاج  يبلغ  �أن  فللور�للس«  »تللرنللد  وتتوقع 

هاتف  مليار   1.24 نحو  �لذكية  �لهو�تف 

2020، وهلللو ما  نللهللايللة علللام  بللحلللللول  ذكلللي 

مقارنة   %11.3 بن�سبة  للا  �نللخللفللا�للسً ميللثللل 

 ،2021 �ملُقبل  �لعام  يف  �أما  �ملا�سي،  بالعام 

�أن ي�سهد �ل�سوق �نتعا�ًسا  فتتوقع �ل�سركة 

يف �لإنللتللاج مللع �لرتللفللاع �حلللاد يف �سبكات 

�ملقرر  من  �لتي   –  5G �خلام�س  �جليل 

�لأرخ�س  �لذكية  �لهو�تف  �إىل  ت�سل  �أن 

حلول  مللع  �ملقبلة  �لأ�للسللهللر  خلللال  بكثري 

5G مللنللخللفلل�للسللة �مللل�للسللتللوى �لللتللي  رقلللائلللق 

تقدمها �سركتا »كو�لكوم« و«ميدياتك«.

هذه أشهر أقواله.. معلومات ال 
تعرفها عن الراحل حاتم علي

برجر مغلف بأوراق الذهب 
في كولومبيا

العربية-وكاالت

�للسللدمللة حللزيللنللة تللعللر�للس لللهللا �لللو�للسللط 

�ل�سوري،  �ملخرج  برحيل  �لعربي،  �لفني 

حامت علي، عن عمر يناهز �لل 58 �إثر �أزمة 

�إقامته  �أثناء  لها  تعر�س  مفاجئة  قلبية 

مب�سر.

ويف معلومات ل يعرفها �لكثري، حامت 

�لعايل  �ملعهد  من  وتخرج   1962 مو�ليد 

 1986 للللللفللنللون �مللل�للسللرحلليللة يف دملل�للسللق علللام 

قلل�للسللم �لللتللمللثلليللل، وبللللللد�أت حلليللاتلله �لللفللنلليللة 

كللمللمللثللل بلل�للسللحللبللة �مللللخلللرج هلليللثللم حللقللي، 

عندما �سارك يف م�سل�سل »د�ئرة �لنار«.

باأحو�ل  �لذي ظل مهموما  حامت علي 

كم  يهمه  رحلليللللله، ل  �لللعللربللي حتى  �لللفللن 

�لأعلللملللال �لللتللي يللقللدمللهللا بللقللدر �هللتللمللاملله 

باجلودة، ولعل حزنه على �أو�ساع �لدر�ما 

�ل�سورية، دفعه للحديث قبل �سنو�ت عما 

يجري.

و�حدة من �أهم �أقو�له

�سينما  �للسللنللاعللة  تلللوجلللد  ل  �أنلللله  و�أكلللللد 

�لعربي  �لوطن  د�خللل  �لحللرت�يف  باملعنى 

�للللسللللوى مبللل�لللسلللر، وهلللللو �أمللللللر للللله �أ�لللسلللبلللاب 

�لعام  �لقطاع  �أن  على  م�سدد�  تاريخية، 

يف �للسللوريللا عللللليلله حتللمللل تللبللعللات جتللربللتلله 

�لفا�سلة، بعد �أن مت و�أد �لقطاع �خلا�س.

بال�سرورة  تعني  ل  �لكثرية  »�لأمللو�ل 

عما فنيا متميز�«.. رمبا هي و�حدة من 

�أهم �جلمل �لتي ذكرها �ملخرج حامت علي 

كلللان يحر�س  لللذلللك  �للسللابللقللة،  للللقلللاء�ت  يف 

لدى  ب�سمة  �أعماله  تللرتك  �أن  على  دومللا 

و�ل�سناع. �مل�ساهدين 

�أن �حلرية هي  �لر�حل على  �سدد  كما 

�أ�للسللا�للس �لإبللللد�ع، و�لللعللامل �لللعللربللي يحتاج 

بلليللئللة  �إىل ملل�للسللاحللة ملللن �حللللريلللة خللللللق 

ل  �لأزمللة  �أن  خا�سة  و�جتماعية،  ثقافية 

تعلقها  بقدر  مو�هب  وجللود  بعدم  تتعلق 

بكيفية �إد�رة وتطوير هذه �ملو�هب.

م�سل�سات تاريخية ل تن�سى

ومتلللليللللزت �أعلللللملللللال كللللثللللرية �أخلللرجلللهلللا 

خ�سو�سا  بينها  �لإنللتللاج،  ب�سخامة  علي 

تاريخية تروي حقبا هامة يف  م�سل�سات 

�لتاريخ �لعربي و�لإ�سامي.

ومن �أبرز هذه �لأعمال »�ساح �لدين 

2001 وتخطت  �لللذي ُعر�س يف  �لأيللوبللي« 

�للسللهللرتلله حللللدود �للللعلللامل �لللعللربللي. كللذلللك 

�لأمر مع م�سل�سلي »�مللك فاروق« )2007( 

على  ��ستحوذ�  �للذين   )2012( و«عللمللر« 

و�سبكات  �لإعللام  و�سائل  يف  كبري  �هتمام 

�لجتماعي. �لتو��سل 

بللاأعللمللال  �لتلفزيونية  �ملكتبة  و�أثللللرى 

كللللثللللرية ��لللسلللتلللقلللطلللبلللت �هللللتللللمللللام ملللايلللني 

م�سل�سل  �أبللرزهللا  مللن  �لللعللرب،  �مل�ساهدين 

»�للللفللل�لللسلللول �لربلللللعلللللة« وهلللللو مللللن �أ�للسللهللر 

�لإنلللتلللاجلللات �لللتلللللفللزيللونلليللة �للل�للسللوريللة يف 

�ملا�سيني. �لعقدين 

هذ� و�أخرج حامت علي 49 عما، ولعل 

قبل  عر�س  �لذي  �سامل«  »�لزير  م�سل�سل 

م�سرية  يف  �لتحول  مبثابة  كللان  عاما   20

فللر�للس نف�سه  بللعللدمللا  �لللل�لللسلللوري،  �مللللخلللرج 

وقتها على �ل�ساحة �لإخر�جية.

�لعمل يف م�سر

ملللل�للللسللللر، وقلللللللّدم  للللللللعلللملللل يف  و�جتللللللللله 

لأمري  �لأر�لللس«  »حتللت  منها:  م�سل�سات 

جهنم«  »حللجللر  �ل�سربيني،  وديللنللا  كلللر�رة 

ن�سار،  و�إياد  ر�سا  و�سريين  علو�س  لكندة 

»كلللاأنللله �ملللبلللارح« لللر�نلليللا يللو�للسللف و�أحللمللد 

وفيق.

كما �أجنز ثاثة �أفام رو�ئية طويلة: 

و«�لليل   ،2009 »�سيلينا«   ،2005 »�لع�ساق« 

2009 �حلللائللز على جللائللزة ثور  �لللطللويللل« 

�لكربى  �لنقاد  وجائزة  �لذهبي  تاورمينا 

يف �أو�لللسللليلللان �للسلليللنللي فللللان يف �لللهللنللد، وللله 

�إنللتللاج   2005 �سغف«  ق�سري«  رو�ئلللي  فيلم 

لل�سينما. �لعامة  �ملوؤ�س�سة 

و�أ�للللللسللللللرف علللللللى �إنلللللتلللللاج ملل�للسللللل�للسللات 

�للسللورة  �للسللركللة  تاأ�سي�سه  عللرب  للتلفزيون 

رجال«  »مطلوب  ومنها:  �لفني،  لاإنتاج 

2010، و«�ملنتقم« 2012«.

مللللتللللزوج ولللللديلللله وللللللللللد�ن.. وتللعللر�للس 

للف�سل

�ل�سورية،  �لكاتبة  من  متزوج  �لر�حل 

ولللللد�ن، كما  ولللديلله منها  �لللرحللبللي،  دللللع 

نقابة  مللن  للف�سل  قبل  مللن  تعر�س  �أنللله 

�لفنانني �ل�سوريني بدعوى عدم ت�سديده 

للر�سوم.

مللوهللبللة  بللللللرزت  �لإخلللللللللر�ج  جللللللو�ر  �إىل 

�لللذي  �لليل«  »ز�ئلللر  فيلم  ولللعللل  �لكتابة، 

دليا  كلللان  �لت�سعينيات  نللهللايللة  يف  �للسللدر 

مهرجان  ذهبية  ح�سد  بعدما  ذلك،  على 

�لقاهرة لاإذ�عة و�لتلفزيون.

�آخر م�سل�سل مع روبي

كللمللا نللللال جلللائلللزة �أفللل�لللسلللل خمللللرج من 

عن  �لعربي  لللاإعللام  �لللقللاهللرة  مهرجان 

ملل�للسللللل�للسللل »�مللللللللك فللللللاروق« �للللللذي عللر�للس 

�أجنللح  2007، وكلللان و�حللللد� مللن  �لللعللام  يف 

�لعربية. �مل�سل�سات 

حللللامت علللللي �لللللذي نللللال �للسللهللرة كللبللرية 

رحللل  �لللتللاريللخلليللة،  �لأعلللملللال  علللللى �سعيد 

�سار«  �للى  ده  »�أهللو  م�سل�سل  كان  �أن  بعد 

�لذي  فللر�ج  وحممد  د�ود  و�أحللمللد  لروبي 

علللر�لللس �لللللعللللام �مللللا�لللسلللي، هللللو �لأخللللللري يف 

�أعمال  �ساحب  لريحل  �لفنية،  م�سريته 

»�للللللعلللللر�ب« و »حلللجلللم جللهللنللم«  »عللللمللللر« و 

خللللال �لللتللحلل�للسللري مللل�للسللللل�للسللل جلللديلللد كللان 

للوطن  �لعثماين  �لحتال  يتناول فرتة 

�لعربي.

وفاة لأ�سباب طبيعية

�لبارز  �ل�سوري  و�ملمثل  �ملخرج  وتللويف 

حلللامت علللللي يف �للللقلللاهلللرة، وقللللال ملل�للسللوؤول 

�أمللنللي يف �لللقللاهللرة لللوكللالللة فللر�نلل�للس بر�س 

�أحد فنادق  �إن علي تويف د�خل غرفته يف 

�لللقللاهللرة »لأ�للسللبللاب طللبلليللعلليللة«، لفللتللا �إىل 

�سوريا  �سفارة  �مل�سرية  �ل�سلطات  �إبلللاغ 

م�سوؤول  »و��ستدعاء  بالوفاة  �لقاهرة  يف 

ت�سريح  ��ستخر�ج  مر��سم  حل�سور  منها 

�لدفن«.

يف  �لتمثيلية  �ملللهللن  نللقللابللتللا  نللعللت  وقلللد 

ملل�للسللر و�لللسلللوريلللا علللرب فلليلل�للسللبللوك �ملللخللرج 

�لر�حل.

العني االإخبارية - رويرتز

عللللللادة مللللا يللل�لللسلللرتي �لأ�لللسلللخلللا�لللس 

�مللللجلللوهلللر�ت ويلللزيلللنلللون بللهللا ديللكللور 

مللنللازلللهللم وقللد يللتللاجللرون بللالللذهللب، 

لللكللن �للللغلللريلللب هلللو ظلللهلللور �لللذهللب 

�لأطللعللمللة  ولتغليف  لللاأكللل  �لللقللابللل 

به.

�لللعللاملللي بتقدمي  �لللهللو�للس  وو�للسللل 

وجللللبللللات مللللن �لللللذهللللب حللليلللث يللقللدم 

بكولومبيا  »بوجوتا«  مطاعم  �أحللد 

مرتفعة  كللوجللبللة  �لللربجللر  �للسللطللائللر 

�لذهب،  بللاأور�ق  مغلفة  لأنها  �لثمن 

�لطعام  قائمة  بح�سب ما يظهر فى 

باملطعم. �خلا�سة 

وبلللحللل�لللسلللب �للللسللللور بللثللتللهللا وكلللاللللة 

يقوم  �ل�سيف  و�أظللهللرت  »رويللللرتز«، 

بللتللغللللليللف �للللطلللعلللام بلللللللاأور�ق �لللذهللب 

يف بللوجللوتللا، فلل�للسللتللكللون هلللذه وجللبللة 

لاثرياء من خمتلف �أنحاء �لعامل.

هاتف ذكي بشاشة »الحبر اإللكتروني« من هايسنس


