
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اخلمي�س   15  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  31  كانون الأول  2020 م - العدد  5559    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

خالل لقائه التشاوري مع كتلة عدالة النيابيةتقليص ساعات الحظر الليلي للمنشآت واألفراد

العايد: ال تغيير على حظر 
التجول الشامل ايام الجمعة

الخصاونة: الوضوح 
والمصداقية.. نهجنا في 

التعامل مع النواب والمواطنين 

3 الصحة: 14 وفاة و1674 إصابة بـ » كورونا « و2221 حالة شفاء

االنباط-وكاالت

الأ���س��رى  ل��درا���س��ات  فل�سطني  مركز  ر�سد 

طفل   )550( بينهم  اع��ت��ق��ال  ح��ال��ة   )4700(

و)118( امراأة وفتاة خالل عام 2020

2020 هو  اإن ع��ام  وق��ال امل��رك��ز ، الأرب��ع��اء، 

تعر�ست  اإذ  ال����س���رى،  ع��ل��ى  ���س��ح��ي��اً  الأ�����س����واأ 

ح���ي���ات���ه���م خل���ط���ر ����س���دي���د ن��ت��ي��ج��ة ا���س��ت��ه��ت��ار 

الح�����ت�����الل ب�����س��الم��ت��ه��م وت�����س��ه��ي��ل و����س���ول 

فريو�س كورونا لل�سجون

نهاية  حتى  اأ���س��رًيا   140 اإ�سابة  اإىل  واأ���س��ار 

ال���ع���ام، م��ت��وق��ًع��ا ارت���ف���اع ال���ع���دد ن��ت��ي��ج��ة ع��دم 

م��ن قبل  وال��وق��اي��ة  و���س��ائ��ل احل��م��اي��ة  تطبيق 

اإدارة ال�سجون

ول��ف��ت اإىل اإ���س��اب��ة ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��رى 

واجللطات  ال�سرطان  ب��اأم��را���س  ال��ع��ام  خ��الل 

القلبية

وق�����ال م���دي���ر امل���رك���ز ري���ا����س الأ����س���ق���ر اإن 

الأكرب  الن�سيب  على  ح�سلت  القد�س  مدينة 

ب��واق��ع   2020 ال���ع���ام  م���ن الع���ت���ق���الت خ���الل 

 %42 ح��واىل  و�سكلت  اع��ت��ق��ال،  ح��ال��ة   )2000(

م��ن اإج���م���ايل الع��ت��ق��الت ال��ت��ي ج���رت يف كل 

الفل�سطينية الأرا�سي  اأنحاء 

ثانية  ج���اءت  اخل��ل��ي��ل  م��دي��ن��ة  اأن  واأو����س���ح 

اع��ت��ق��ل  ف��ي��م��ا  اع���ت���ق���ال،  ب���واق���ع )700( ح��ال��ة 

الحتالل )88( مواطًنا من قطاع غزة

وذك���ر اأن ح���الت الع��ت��ق��ال ب��ني الأط��ف��ال 

اأعمارهم  تتجاوز  مل   52 بينهم   ،)550( بلغت 
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التفا�صيل �ص »9«

 األسوأ صحًيا على األسرى ..4700 حالة اعتقال خالل 2020

   وزير الصحة يدعو للتسجيل ألخذ لقاح
3     الفيروس »مجانا«

حصول األردن على المنح والمساعدات انعكاس 
لجهود الملك ومكانته الدولية

 التقرير السنوي لهيئة النزاهة يكشف عن 
عدة توصيات للحد من الفساد  

االنباط- عمان

 يودع الأردن عاما �سعبا على امل�ستوى املحلي 

وال���ع���امل���ي، ت��ط��ل��ب ج���ه���ودا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مل��واج��ه��ة 

تداعيات فر�ستها جائحة كورونا

وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ���س��اع��ف��ت  ف��ق��د 

لرفع  جهودها  �سامية  ملكية  بتوجيهات  الدويل 

لالأردن  املقدمة  اخلارجية  امل�ساعدات  وا�ستدامة 

امل��ان��ح��ة وم��وؤ���س�����س��ات التمويل  م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات 

وق���درت���ه يف  الأردن  ا���س��ت��م��رار  وي��ع��د  ال���دول���ي���ة. 

احل�����س��ول ع��ل��ى امل�����س��اع��دات اخل���ارج���ي���ة يف ظل 

انعكا�س  ه��و  ال�سعبة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف 

عبد  امللك  جاللة  يبذلها  التي  الدوؤوبة  للجهود 

الأردن  يلعبه  ال��ذي  املحوري  وال��دور  الثاين  اهلل 

على ال�ساحة الإقليمية، وتقدير الدول واجلهات 

الظروف  نتيجة  عواقب  من  يتحمله  ملا  املانحة 

الإقليمية والأزمات يف املنطقة واأ�سلوب التفاعل 

معها ب�سورة بناءة.

ج����ولت ج��الل��ة امل��ل��ك امل��ك��وك��ي��ة وات�����س��الت��ه 

التمويلية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال���دول  ق���ادة  م��ع  املكثفة 

ال����دول����ي����ة ك������ان ل���ه���ا الث�������ر الك�������رب يف ت��وف��ري 

مناف�سة  وباأ�سعار  املنا�سب  والتمويل  امل�ساعدات 

على  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  اث��ر  تخفي�س  يف  �ساهمت 

 2020 ع��ام  خ��الل  وق��ع  الردن  املحلي.  القت�ساد 

التخطيط  وزارة  خالل  من  اتفاقيات  جمموعة 

وال���ت���ع���اون ال������دويل مم��ث��ال ع���ن احل���ك���وم���ة م��ع 

عدد  لدعم  املانحة  واجلهات  الدولية  املوؤ�س�سات 

القطاعات القت�سادية. من 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 ك�����س��ف ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي ل��ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة 

ج��م��ل��ة  ع����ن   2019 ل���ل���ع���ام  ال���ف�������س���اد  وم���ك���اف���ح���ة 

م���ن ال��ت��و���س��ي��ات ال���الزم���ة ل��ل��ح��د م���ن ال��ف�����س��اد، 

والدوائر  املوؤ�س�سات  منابعه يف خمتلف  وجتفيف 

جميع  اإل���زام  التو�سيات  وت�سمنت  احل��ك��وم��ي��ة. 

امل���وؤ����س�������س���ات احل���ك���وم���ي���ة وال���ه���ي���ئ���ات امل�����س��ت��ق��ل��ة 

وفقا  والتعليمات،  الأن��ظ��م��ة  اإ���س��دار  با�ستكمال 

�سناديق  وتفعيل  لعملها،  الناظمة  للت�سريعات 

تلقي ال�سكاوى يف الوزارات واملوؤ�س�سات والدوائر 

العامة، وتزويد مقدمي ال�سكاوى بالنتائج التي 

بالرقابة  الج�����راءات  ورب���ط  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��و���س��ل  مت 

الإج���راءات  وحت��دي��د  موؤ�س�سة،  ك��ل  يف  الداخلية 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ات 

وا�سح،  ب�سكل  واإعالنها  اخلدمة  ملتلقي  العامة 

م��ت�����س��م��ن��ة ت�����س��ل�����س��ل الج�������راء وامل������دد ال��زم��ن��ي��ة 

ال����الزم����ة لإجن������از اخل����دم����ة. ول���غ���اي���ات ت��ف��ع��ي��ل 

واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  يف  الداخلية  الرقابة  عمل 

التقرير  اأو�سى  العام،  للمال  حماية  احلكومية 

ب��رب��ط ال��رق��اب��ات ال��داخ��ل��ي��ة مب��رج��ع��ي��ة م��وح��دة 

خارج نطاق الوحدات احلكومية التي تعمل بها، 

كاأن تكون وزارة املالية جهة مرجعية لتتمكن من 

احل�سول على ال�ستقاللية العملية التي متكنها 

ب���دوره���ا، وت��ق��دمي راأي��ه��ا يف م�سائل  ال��ق��ي��ام  م��ن 

من  تاأثري  ب��دون  وحيادية  مبو�سوعية  التدقيق 

اأي جهة داخل الوحدة احلكومية التي تعمل بها 

والكافية. املتخ�س�سة  بالكفاءات  ورفدها 

التفا�صيل �ص »2«

 األردن يحيد اقتصاده عن كورونا 
ويدفع عجلة النمو االقتصادي في 2020

إرادة ملكية 
بقبول استقالة منار الدباس

 مالية األعيان تبحث أوضاع 
الملكية األردنية

 الخصاونة: نتائج البئر 53  ترفع القدرة 
اإلنتاجية لحقل الريشة 8 ماليين

قدم مكعب

  »االستثمار النيابية«: مراجعة 
البرامج االقتصادية التنموية خالل 

الفترة المقبلة  االنباط-عمان

 ال���ت���ق���ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة والق���ت�������س���ادي���ة 

يف جم��ل�����س الأع����ي����ان ب��رئ��ا���س��ة ال���ع���ني ج��م��ال 

ال�������س���راي���رة ام�������س الأرب������ع������اء، امل����دي����ر ال���ع���ام 

الأردن��ي��ة  امللكية  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س 

املهند�س �سعيد دروزة، ونائب املدير التنفيذي 

ف����را�����س ال����ق����راع����ني، ل���ل���وق���وف ع���ل���ى او����س���اع 

ال�����س��رك��ة وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا يف ظل 

جائحة كورونا.

واك����د ال�����س��راي��رة اأه��م��ي��ة ال��ن��اق��ل اجل���وي 

ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��رم��وز  اأح���د  للمملكة  ال��وط��ن��ي 

اأجواء العامل.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

الوطنية  البرتول  �سركة  عام  مدير  اعلن 

ان  الربعاء  ام�س  املهند�س حممد اخل�ساونة 

نتائج تقييم البئر 53 يف حقل الري�سة الغازي 

ماليني   8 م��ق��داره��ا  انتاجية  ق���درة  اأظ��ه��رت 

قدم مكعب يوميا، ما يرفع القدرة الإنتاجية 

للحقل اىل نحو 27 مليون قدم مكعب .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

وال�ستثمار  الق��ت�����س��اد  رئ��ي�����س جل��ن��ة  اأك���د   

ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ��ال��د اأب���و ح�����س��ان، اأن ال��ع��دي��د من 

تتطلب  القت�سادية،  واملع�سالت  التحديات 

من اللجنة اخلروج بحلول غري تقليدية تبًعا 

اململكة،  تعي�سها  التي  ال�ستثنائية  للظروف 

فريو�س  جائحة  بتداعيات  املتعلقة  تلك  �سيما 

امل�ستجد. كورونا 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

ت��داع��ي��ات  اح����ت����واء  ع��ل��ى  الأردن  ي��ح��ر���س   

عرب   2020 ال��ع��ام  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

�سارمة؛  واق��ت�����س��ادي��ة  �سحية  اإج����راءات  جملة 

ت���رم���ي اإىل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ح��ة الإن�������س���ان، 

تبعات  ع��ن  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  وحت��ي��ي��د عجلة 

ك����ورون����ا، م��ن��ذ ���س��ري��ان حم�����ددات ط��ال��ت �ستى 

مناحي احلياة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط عمان

باملوافقة  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت 

ع��ل��ى ق���ب���ول ا���س��ت��ق��ال��ة م���ع���ايل ال�����س��ي��د م��ن��ار 

اخلا�س  امل�ست�سار  الدبا�س/  عبدالفتاح  منذر 

تاريخ  من  اعتباراً  من�سبه  من  امللك  جلاللة 
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 ، الفراق  يكون  متى  َن��دري  وال  ِمّنا  اأج��زاء  معها  وحتمُل  مت�ضي  االأي��اُم  هي 

اأَثرَك وِذكرَك الطّيب الذي باَت  هو املوُت يا با�ضا اأخذك ومل ي�ضتِطْع اأن ياأخَذ 

مكان  كل  يف  ب�ضمًة  ترَك  الذي  االإ�ضتثنائي  وال�ضابِط  احلقيقي  للقائِد  مثااًل 

اإال  بينهما  الفرَق  ُي��درُك  ال  اجلدّية  نظرُتك  وتلَك  با�ضا  يا  اإبت�ضامُتك  تلَك   ،

العام  ال�ضالح  اأج��ِل  ِم��ن  اإال  يكون  ال  ال��ذي  املطلوب  ترجمة  كيفّية  اأدرَك  َم��ن 

. املُميز  املُقرتن باالأداِء  العمل  و�ضرورة اجلدّية يف 

الناجحة  ال��ق��ي��ادة  كيفيِة  يف  ُي��دّر���س  منهًجا  وراَءك  وت��رك��َت  با�ضا  ي��ا  َرح��ل��َت 

الُقدرات  بناِء  كيفّية  طّياتِه  بنَي  َت�ضتعر�ُس  والتي  والَرحمِة  باحلزِم  املُت�ضّلحة 

ال�ضوؤاِل حتى  والبحِث واالإ�ضرار على  والتحليل  االإ�ضتق�ضاء  والتغلُغل يف عامِل 

ُمتمعُنها  يتعلُم  حكمٌة  ك��اِم��ك  ويف  ك��اٌم  �ضمِتك  يف  ف��ك��اَن   ، املعلومة  تكتمُل 

لتكتمَل  ندوِق  ال�ضُ خارَج  والتفكري  ال�ّضطحّية  النظرِة  زوايا  وتغرّي  النظِر  ُبعَد 

. َرطي  ال�ضُّ العمِل  االإبداع يف  عنا�ضُر 

عرفُتك يا با�ضا وبحكِم ال�ضنوات التي اقرتبُت ِمنك بها َفَحوى كل لقاٍء بَك 

در�ٌس وكل توجيٍه حكمٌة فكنت الهادَئ الواثَق احلازَم الرحيَم ومل تبخْل علينا 

عنواًنا  لك  االإجن��اُز  فكان  �ضعًة  لاأخطاِء  ت��رتْك  مل  التي  وخ��رِت��ك  علِمك  يف 

فما  وت�ضتقرُئ   
ُ
وتقراأ وحتّلُل  تخّطُط  وبقيَت  نهًجا  لك  التطّور  وا�ضتمراريُة 

. املُثلى  بالطريقِة   تاأهيُله  يتمَّ  اأن  بعد  املنا�ضَب  ال�ضخ�َس  وبه  اإال  كان مكاٌن 

االأمن  االأوىل يف جهاِز  اأيامي  كانت  1981م عندما  العام  با�ضا  يا  اأذكُر جيًدا 

فكنَت  والتنظيم  والتخطيط  التدريب   الدارة  مديراً  اآن��ذاك  اأنَت  وُكنت  العام 

اإىل  �ضَعْت  التي  االإحرتافية  املعايري  وفَق  التدريبية  العمليِة  تكثيِف  على  ُت�ضرُّ 

تدعيِم ُقدرات العاملني يف جهاِز االأمن العام ، واأذكرك جيًدا ُهنا وُهناك ُت�ضّمُر 

الِزنَد وتبذُل اجُلهَد يف التطويِر فُقدَت التحّول الكبري يف عدٍد من االإجتاهاِت 

اأن   بعَد  �ضّيٍة  اإدارٍة تخ�ضّ التي ُجمعت يف  البحث اجلنائي  اإدارة  اأبرِزها  كان من 

وُتطّور  اأق�ضاَمها  لُتو�ّضَع  الرتخي�س  اإدارة  باإجتاه  بعَدها  لتنطلَق  اق�ضاًما  كانت 

الكثرَي. الكثرَي  وغريه  اأدائها 

ُحدوِث  بعَد  ال�ضمي�ضاين  اأمن  مركِز  يف  معنا  وج��ودك  اأي��اٍم  قبَل  وكاأنه  اأذك��ر 

ما  العام  االأمن  باأن مديَر  للجميِع  لتثبَت  الّرابية  ( جرائم  الكرى  )اجلرائم 

اليِد  َبرَت  اأن  للجميِع  ولُتثبَت  احلاجُة  َدَعت  اإذا  امليداِن  يف  يقُف  جندي  اإال  هو 

ال�ضمي�ضاين  اأمن  ملركِز  رئي�ًضا  اآنذاك  اأنا  كنُت   ، واجب  الوطِن  اإىل  مَتتدُّ  التي 

بعَدها  ل��ت��اأت��ي  ال�����ض��ّر  اأوا���ض��ر  لنجتثَّ  ب��ال��ن��ه��اِر  ال��ل��ي��َل  ن��وا���ض��ُل  مبعّيِتك  وبقينا 

ملديرّية  يتبُع  ق�ضًما  كانت  اأن  بعَد  االأ�ضرة  اإدارة حماية  بتاأ�ضي�س  اأمرك  وت�ضدر 

وبعَدها. وبعَدها  وبعَدها  العا�ضمة  �ُضرطة 

اأذكُر   .... اإ�ضراَرك نظراتك  �ضاَمك كاَمك  اأذك��ُر   .... واأذك��ُر  واأذك��ُر  اأذك��ُر 

الذي  ال��َف��ّذ  وال��ق��اِئ��َد  واحل��ار���َس  الفار�َس  فُكنت  وع��زَم��ك  وِج��ّدك  تعَبك  واأذك���ُر 

. الوطن  َجبيُنه عرًقا غريًة على   
ُ
ينداأ

اإ�ضُمك  وَبقي  با�ضا  يا  .......رح��ل��َت  امل��ك��اِن  يف  ِع��ط��ُرك  وَب��ق��َي  با�ضا  يا  رحلَت 

معها  وحَت��م��ُل  مَت�ضي  االأي���اُم  ه��ي  با�ضا  ي��ا  َن��ع��م  ال��ّزم��ان  وج��ِه  ك��رام��ٍة يف  �ضطَر 

ِمّنا وال َندري متى يكوُن الفراق. اأجزاًء 

اإىل رحمِة اهلل يا ن�ضوح با�ضا  ........ اإىل جنِة اخللِد باإذن اهلل .

فاضل محمد الحمود

إلى جناِت الُخلد 
يا أبا عصام

�ضلط عد�ضة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

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

املغرتبني الهجوم االإرهابي الذي ا�ضتهدف 

م��ط��ار ع���دن، ام�����س االأرب���ع���اء، ت��زام��ن��ا مع 

اإىل  اجل��دي��دة  اليمنية  احل��ك��وم��ة  و���ض��ول 

واإ�ضابة عدد من  واأ�ضفر عن مقتل  ع��دن، 

االأ�ضخا�س.

ال���وزارة  با�ضم  الر�ضمي  ال��ن��اط��ق  واأك���د 

وا�ضتنكار  اإدان��ة  الفايز  اهلل  �ضيف  ال�ضفري 

االإرهابي  الهجوم  لهذا  ال�ضديدين  اململكة 

العنف  اأ���ض��ك��ال  جميع  ورف�����ض��ه��ا  اجل���ب���ان، 

ال��ت��ي ت�ضتهدف زع��زع��ة االأم��ن  واالإره�����اب 

امل�ضتهدفة  اجل��ه��ود  وعرقلة  واال���ض��ت��ق��رار، 

وق���ف ال��ت��ده��ور واإن���ه���اء ال���ن���زاع وحتقيق 

اليمني  ال�ضعب  طموحات  وتلبية  ال�ضام 

ال�ضقيق يف النمو واالزدهار.

واأع�����رب ال��ف��اي��ز ع���ن خ��ال�����س ال��ت��ع��ازي 

و�ضادق املوا�ضاة لذوي ال�ضحايا، ومتنياته 

ال�ضفاء العاجل للم�ضابني.

 الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي
 في مطار عدن

االنباط-عمان

 ك�����ض��ف ال��ت��ق��ري��ر ال�����ض��ن��وي ل��ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة 

ع���ن جملة   2019 ل��ل��ع��ام  ال��ف�����ض��اد  وم��ك��اف��ح��ة 

م��ن ال��ت��و���ض��ي��ات ال���ازم���ة ل��ل��ح��د م��ن ال��ف�����ض��اد، 

وجتفيف منابعه يف خمتلف املوؤ�ض�ضات والدوائر 

احلكومية.

املوؤ�ض�ضات  اإل��زام جميع  التو�ضيات  وت�ضمنت 

اإ�ضدار  با�ضتكمال  امل�ضتقلة  والهيئات  احلكومية 

االأنظمة والتعليمات، وفقا للت�ضريعات الناظمة 

يف  ال�����ض��ك��اوى  تلقي  ���ض��ن��ادي��ق  وتفعيل  لعملها، 

وتزويد  العامة،  والدوائر  واملوؤ�ض�ضات  ال��وزارات 

التو�ضل  مت  ال��ت��ي  بالنتائج  ال�ضكاوى  مقدمي 

اإل��ي��ه��ا ورب����ط االج������راءات ب��ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

املتعلقة  االإج�����راءات  وحت��دي��د  موؤ�ض�ضة،  ك��ل  يف 

ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ع��ام��ة 

ملتلقي اخلدمة واإعانها ب�ضكل وا�ضح، مت�ضمنة 

ت�ضل�ضل االجراء واملدد الزمنية الازمة الإجناز 

اخلدمة.

يف  الداخلية  الرقابة  عمل  تفعيل  ولغايات 

للمال  حماية  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  ال���وزارات 

العام، اأو�ضى التقرير بربط الرقابات الداخلية 

مب��رج��ع��ي��ة م����وح����دة خ������ارج ن���ط���اق ال����وح����دات 

احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ه��ا، ك����اأن ت��ك��ون وزارة 

املالية جهة مرجعية لتتمكن من احل�ضول على 

القيام  من  متكنها  التي  العملية  اال�ضتقالية 

التدقيق  م�����ض��ائ��ل  راأي���ه���ا يف  وت��ق��دمي  ب���دوره���ا، 

اأي جهة  تاأثري من  مبو�ضوعية وحيادية بدون 

داخل الوحدة احلكومية التي تعمل بها ورفدها 

بالكفاءات املتخ�ض�ضة والكافية.

البلديات  ب�ضمول  اي�ضا،  التقرير  واأو���ض��ى 

متار�ضها  التي  الداخلي  التدقيق  مظلة  �ضمن 

ال���رق���اب���ة ال���داخ���ل���ي���ة، ورف�����ع ���ض��وي��ة ال��ت��ن�����ض��ي��ق 

وال���ت���ع���اون وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات ب���ني ال������وزارات 

تقدمي  جمال  يف  خا�ضة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 

والرتاخي�س  والت�ضاريح  واملوافقات  اخلدمات 

وحتديد اإجراءات وا�ضحة ملنع تعار�س امل�ضالح 

ومو�ضوعيتها  ال���ق���رارات  ���ض��ام��ة  ي�ضمن  مب��ا 

ال��وزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية  من قبل جميع 

جلنة  وت�ضكيل  ذل���ك،  تتطلب  ال��ت��ي  ل��ل��وظ��ائ��ف 

با�ضتخدام  العاقة  ذوي  االأط����راف  م��ن  دائ��م��ة 

ن��ظ��ام »اال���ض��ي��ك��ودا« مل��ت��اب��ع��ة وت��دق��ي��ق ال��ب��ي��ان��ات 

اإدخ���ال  اآل��ي��ة  وو���ض��ع  مراحلها،  بكل  اجلمركية 

ن��ظ��ام  ع���ل���ى  اآيل  ب�����ض��ك��ل  امل���خ���ري���ة  ال���ن���ت���ائ���ج 

»اال�ضيكودا« دون اأي تدخل ب�ضري، وعدم ال�ضماح 

باأي عملية تعديل اأو تدخل بالنتائج املخرية.

موظف  �ضاحيات  باإيقاف  كذلك  واو���ض��ى 

العمل  ع��ن  ت��وق��ف��ه  اأو  نقله  ح���ال  اجل��م��ارك يف 

با�ضتخدام النظام، وتدوير املوظفني املوجودين 

يف ال��ن��ق��اط اجل��م��رك��ي��ة م���رة ك���ل ���ض��ت��ة اأ���ض��ه��ر، 

الدولة  اأم���اك  على  االع��ت��داء  عقوبة  وتغليظ 

اأرا���ض��ي اخلزينة  على  دوري���ة  ك�ضوفات  واإج���راء 

ورب����ط ت��ق��اري��ر امل���ق���دري���ن يف دائ�����رة االأرا����ض���ي 

واإج��راء  العقار،  واق��ع  تعك�س  ب�ضورة  وامل�ضاحة 

التدقيق الدوري على التقديرات، خ�ضو�ضاً ذات 

القيم العالية، وتقييد دائرة االأرا�ضي وامل�ضاحة 

ب����اإج����راء ال��ت��خ��م��ي��ن��ات وال��ت��ق��ي��ي��م��ات ال��ف��ع��ل��ي��ة 

لاأموال غري املنقولة وحتديد مبالغ التخمني 

ال�ضوق دون وجود تفاوت كبري  على �ضوء �ضعر 

وتاأهيل  التخمني،  و�ضعر  احلقيقي  ال�ضعر  بني 

واأع�ضائها  واملحلية  البلدية  املجال�س  روؤ���ض��اء 

مبا ي�ضمن �ضامة القرارات ال�ضادرة عن هذه 

واإل���زام  الت�ضريعات  م��ع  وان�ضجامها  املجال�س 

لتح�ضيل  فاعلة  ب���اإج���راءات  البلدية  املجال�س 

اإيرادات البلديات وم�ضتحقاتها وذممها على اأن 

املبالغ  ه��ذه  بح�ضر  املحلية  االدارة  وزارة  تقوم 

ومتابعة تنفيذها.

وق����د اأو�����ض����ى ال��ت��ق��ري��ر ب��امل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة 

وامل�����ض��ت��م��رة م���ن ق��ب��ل دائ������رة ���ض��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

من  امل��ق��دم��ة  ال�ضريبية  ل���اإق���رارات  وامل��ب��ي��ع��ات 

املكلفني يف املحافظات، و�ضمان ال�ضرعة والكفاءة 

اأو  اإب��ط��اء  دون  امل�ضتثمرين  معامات  تنفيذ  يف 

تاأخري من قبل اجلهات املعنية التي تتعامل مع 

امل�ضتثمرين ب�ضكل مبا�ضر، وت�ضهيل حق امل�ضتثمر 

ب��احل�����ض��ول ع��ل��ى امل���ع���ل���وم���ات ال����ازم����ة ح�ضب 

الت�ضريعات من قبل اجلهات املعنية، وو�ضع دليل 

جميع  يت�ضمن  للم�ضتثمرين  وا���ض��ح  اإج����راءات 

والعمل  اال�ضتثمار،  لغايات  املطلوبة  االج��راءات 

اإ�ضدار تعليمات حوكمة لل�ضركات اململوكة  على 

ب��ال��ك��ام��ل ل���ل���دول���ة ل�����ض��م��ان ح�����ض��ن ع��م��ل ه��ذه 

ال�ضركات يف بيئة تناف�ضية وتنظيمية.

اأن ت��ق��وم اجلهات  واو���ض��ى ك��ذل��ك ب�����ض��رورة 

ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى ال�����ض��رك��ات ب��ا���ض��ت��ك��م��ال اإ����ض���دار 

ت��ع��ل��ي��م��ات احل��وك��م��ة ل��دي��ه��ا، وم��راق��ب��ة ام��ت��ث��ال 

بهذه  ال��رق��اب��ي��ة  لواليتها  اخلا�ضعة  ال�����ض��رك��ات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، وت��ق��ي��ي��م م����دى االم���ت���ث���ال ور���ض��د 

االنحرافات يف التطبيق والعمل على ت�ضويبها، 

ال�ضادر  احلوكمة  تقرير  تعديل  على  والعمل 

ع���ن ال�����ض��رك��ات امل�����ض��اه��م��ة ال��ع��ام��ة امل���درج���ة يف 

املالية،  االأوراق  هيئة  خ��ال  من  عمان  بور�ضة 

بحيث ي�ضمل التقرير كافة اجلوانب املن�ضو�س 

الرقابة  وت�ضديد  احلوكمة  تعليمات  يف  عليها 

على اجلمعيات واإج��راء الك�ضف امليداين عليها، 

للتاأكد من مدى التزامها بالت�ضريعات الناظمة 

لعملها و�ضامة اإجراءاتها االإدارية واملالية من 

قبل اجلهات الرقابية املعنية.

 التقرير السنوي لهيئة النزاهة يكشف عن عدة توصيات 
للحد من الفساد  

اخلمي�س    31  /  12  / 2020

االنباط- عمان

 وا�����ض����ل رئ���ي�������س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ض��ر 

الت�ضاورية  لقاءاته  االأربعاء،  ام�س  اخل�ضاونة، 

مع النواب، بلقاء كتلة عدالة النيابية.

واأك���د رئي�س ال����وزراء، خ��ال ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ن��ه��ج احلكومة  اأن  ال����وزراء،  ح�����ض��ره ع��دد م��ن 

�ضيكون  وامل��واط��ن��ني  ال���ن���واب  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 

ال�ضراحة والو�ضوح وامل�ضداقية، ولن تعد مبا 

ال ت�ضتطيع تنفيذه.

جمل�س  ه���و  ك��م��ا  احل��ك��وم��ة،  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

النواب، جاءت يف ظرف ا�ضتثنائي مر به الوطن 

للتمتع  تطلعها  موؤكدا  كورونا،  جائحة  نتيجة 

بال�ضرعية امل�ضتمدة من العمل واالجناز.

واأ����ض���ار رئ��ي�����س ال�����وزراء ب��ه��ذا ال�����ض��دد اإىل 

يف  ال��ن��واب  جمل�س  م��ع  �ضتعمل  احل��ك��وم��ة  اأن 

ال�ضراكة  قاعدة  على  املجل�س  ثقة  نيلها  ح��ال 

احل���ق���ي���ق���ي���ة ب�����ني ال�������ض���ل���ط���ت���ني ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 

وال���ت�������ض���ري���ع���ي���ة وا����ض���ت���ع���ادة ال�������دور امل���رك���زي 

املوؤ�ض�ضة  بهذه  الثقة  وتعزيز  ال��ن��واب  ملجل�س 

ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة وال��رق��اب��ي��ة امل��ه��م��ة ومب��وؤ���ض�����ض��ات 

الدولة االأخرى.

اع��ت��زازه مب��ا حققته  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 

اأر����س  ع��ل��ى  اجن����ازات ملمو�ضة  م��ن  احل��ك��وم��ة 

للقطاع  التحتية  بالبنية  يتعلق  فيما  ال��واق��ع 

ال�ضحي وتعزيز قدرته على مواجهة اجلائحة 

وتخفي�س اأعداد احلاالت امل�ضابة بالفريو�س.

ت�ضرفه  ومنذ  اأن��ه  اإىل  ال�ضدد،  بهذا  واأ�ضار 

ب��ت��ويل اأم���ان���ة امل�����ض��وؤول��ي��ة وت��ك��ل��ي��ف��ه م���ن قبل 

ت�ضاعفت  احل��ك��وم��ة،  ب��رئ��ا���ض��ة  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

اخلا�ضة  احلثيثة  والعناية  العزل  اأ�ضرة  اأعداد 

مب��ر���ض��ى ك���ورون���ا ع���ر ات��ف��اق��ي��ة م���ع ال��ق��ط��اع 

اخل��ا���س ج��رى ت��ع��زي��زه��ا ب��اأم��ر دف���اع مل يجر 

6 م�ضت�ضفيات ميدانية  ا�ضتخدامه، وعر بناء 

امل�ضلحة،  والقوات  ال�ضحة  منا�ضفة بني وزارة 

ب��ن��اوؤه  ي��ج��ري  م��ي��داين  م�ضت�ضفى  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

ال�ضعة  رف���ع  ���ض��اه��م يف  م��ا  ال��ع��ق��ب��ة؛  ح��ال��ي��ا يف 

350 باملئة. اال�ضتيعابية لنحو 

واع�������رب رئ���ي�������س ال���������وزراء ع����ن ث��ق��ت��ه ب����اأن 

م�ضكلة  حل  يف  �ضت�ضهم  امليدانية  امل�ضت�ضفيات 

القطاع  بناء  واإع���ادة  بامل�ضت�ضفيات  االكتظاظ 

ال�������ض���ح���ي ال����ع����ام ورف��������ده ب���االخ���ت�������ض���ا����ض���ات 

ال�ضرورية.

الهيئة  ا���ض��ن��اد  يف  احل��ك��وم��ة  دور  اإىل  واأ����ض���ار 

ب��اإج��راء  امل��ل��ك��ي  االأم����ر  اإث���ر  ل��ان��ت��خ��اب  امل�ضتقلة 

انتخابات نيابية، الفتا اإىل اأن العملية االنتخابية 

اأفرزت قامات وطنية حمط اعتزاز اجلميع.

اإع���داد  على  تعمل  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

موازنة  اأن  اإىل  م�ضريا  واقعية،  عامة  موازنة 

عام �ضعب �ضاهم يف تغيري  بعد  جاءت   2020
عدد من الفر�ضيات التي بنيت عليها املوازنة.

وردا على ماحظات النواب اأع�ضاء الكتلة، 

اأننا نتطلع ال�ضتخدام  اأ�ضار رئي�س الوزراء اإىل 

الطلب  يف  ال��د���ض��ت��وري  حلقه  ال��ن��واب  جمل�س 

الازم مبا يف  الت�ضريع  باإ�ضدار  من احلكومة 

ال�ضيا�ضية  للتنمية  الناظمة  الت�ضريعات  ذلك 

م���ا ي��ع��د ه��دف��ا م��رك��زي��ا ي��ت��ط��ل��ع اإل���ي���ه ج��ال��ة 

امللك.

جمحم  النائب  ع��دال��ة  كتلة  رئي�س  واأ���ض��ار 

ال�ضقور، اإىل اأهمية تعزيز ال�ضراكة احلقيقية 

اأ�ضا�س  على  ال��ن��واب،  وجمل�س  احل��ك��وم��ة  ب��ني 

ال��د���ض��ت��ور واالح�������رتام امل���ت���ب���ادل ومب����ا ي��خ��دم 

العليا. الوطنية  امل�ضلحة 

واأك����د وق����وف ك��ت��ل��ة ع��دال��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة خلف 

ال���ث���اين يف م��واق��ف��ه  امل���ل���ك ع��ب��د اهلل  ج���ال���ة 

الفل�ضطينية. الق�ضية  الثابتة من 

نائباً،   20 ت�ضم  التي  الكتلة  اأع�ضاء  و�ضدد 

ال�ضلطتني  ب��ني  ال�����ض��راك��ة  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة يف ه����ذه امل��رح��ل��ة 

اال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب اأق�������ض���ى درج����ات 

الوطن  م�ضلحة  يخدم  مبا  والتن�ضيق  التعاون 

واملواطنني، مطالبني احلكومة بالتقدم بخطة 

ع��م��ل ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة يف خم��ت��ل��ف امل��ج��االت، 

االقت�ضادي  للتعايف  وخطة  روؤي���ة  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

بعني  تاأخذ  ك��ورون��ا،  فريو�س  جائحة  اآث��ار  من 

يف  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  التغرّيات  االعتبار 

املنطقة. وطالبوا برتكيز البيان الوزاري على 

معاجلة حتديات قطاعات ال�ضحة، وال�ضياحة، 

والزراعة، واملياه، والتعليم، والنقل، واالإ�ضكان، 

القطاع  مع  ال�ضراكة  وتفعيل  العامة،  واالإدارة 

دفع  ع��ن  ف�ضًا  اال�ضتثمار،  وتعزيز  اخل��ا���س، 

خ��ال  م��ن  ق��دم��اً  ال�ضيا�ضي  االإ���ض��اح  عملية 

قانون انتخاب جديد.

اأم�����س  ب����داأ  ال������وزراء،  رئ��ي�����س  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

تقدمي  قبيل  ال��ن��واب  م��ع  م�ضاوراته  الثاثاء 

املقبل، لطلب  االأحد  الوزاري  بيانها  احلكومة 

ال��ث��ق��ة ع��ل��ى اأ����ض���ا����ض���ه، ب��ل��ق��اء رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س 

املكتب  واأع�ضاء  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي 

ال����دائ����م، وروؤ������ض�����اء ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة، وك��ت��ل��ة 

امل�ضتقبل. 

االنباط -عمان

قّرر جمل�س الوزراء يف جل�ضته التي عقدها 

الدكتور  ال��وزراء  االأربعاء برئا�ضة رئي�س  ام�س 

باملئة من   80 اإعفاء ما ن�ضبته  ب�ضر اخل�ضاونة 

ت�ضاريح  جتديد  عدم  على  املرُتّتبة  الغرامات 

العمل لغري االأردنيني الراغبني يف البقاء على 

اأرا�ضي اململكة، والتي م�ضى على انتهائها اأكرث 

من 90 يوماً، وذلك حّتى تاريخ 31/ 1/ 2021.

عليها  املن�ضو�س  الغرامات  القرار  وي�ضمل 

العمل  ت�ضاريح  ر�ضوم  نظام  من   )6( امل���اّدة  يف 

لغري االأردنيني رقم )142( ل�ضنة 2019، والتي 

العمل  �ضاحب  م��ن  "ت�ضتوفى  اأّن  على  تن�ّس 

باملئة م��ن قيمة   50 م��ق��داره��ا  ت��اأخ��ري  غ��رام��ة 

ر�ضم ت�ضريح العمل يف حال انتهاء مّدة ت�ضريح 

العمل وعدم جتديده خال 90 يوماً من تاريخ 

االنتهاء".

وي�����ض��رتط ل��ا���ض��ت��ف��ادة م���ن االإع���ف���اء دف��ع 

قبل  الت�ضريح  جتديد  على  املرتّتبة  الر�ضوم 

تاريخ 31/ 1/ 2021.

وي�����اأت�����ي ال�����ق�����رار ل���غ���اي���ات ت��ق��ل��ي��ل االآث�������ار 

القطاع  يف  العمل  اأ���ض��ح��اب  على  االقت�ضادّية 

، وم�����ض��اع��دت��ه��م يف حت���ّم���ل االأع���ب���اء  اخل����ا�����سّ

امل���رتّت���ب���ة ع��ل��ي��ه��م ن��ت��ي��ج��ة ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا، 

العمل،  ���ض��وق  تنظيم  عملّية  يف  واال���ض��ت��م��رار 

للعّمال  الت�ضاريح  ب��اإ���ض��دار  االل��ت��زام  و�ضمان 

العمالة  ت�ضغيل  م��ن  واحل���ّد  االأردن���ي���ني،  غ��ري 

املخاِلفة الأحكام قانون العمل.

العمل  ال�����وزراء، مت��دي��د  ق���ّرر جمل�س  ك��م��ا 

بقراره ال�ضابق املتعّلق بت�ضويب اأو�ضاع العمالة 

املبالغ  دف��ع  من  واإعفائهم  املخاِلفة،  ال�ضورّية 

امل��رتّت��ب��ة ع��ل��ى اإ����ض���دار ت�����ض��اري��ح ال��ع��م��ل، مع 

اإلزامهم باإجراء الفح�س الطّبي الازم، وذلك 

حتى تاريخ 31/ 12/ 2021.

اآخ����ر، واف����ق جم��ل�����س ال����وزراء  ع��ل��ى �ضعيد 

على مذّكرة تفاهم بني وزارة ال�ضّحة االأردنّية 

ون��ظ��ريت��ه��ا يف ج��م��ه��ورّي��ة رو���ض��ي��ا االحت���ادّي���ة، 

ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف جم����االت ال��رع��اي��ة 

ال�ضحّية.

ك��م��ا واف�����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى م����ذّك����رة ت��ف��اه��م 

والتنمية  االأ���ض��رة  ���ض��وؤون  للتعاون يف جم��االت 

االج��ت��م��اع��ّي��ّة م��ع ح��ك��وم��ة دول���ة ق��ط��ر، وذل��ك 

يف  ال�ضقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 

جماالت �ضوؤون االأ�ضرة والتنمية االجتماعّية.

االنباط- عمان

والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزي��رة  تفقدت   

اال�ضتهاكية  املوؤ�ض�ضة  �ضوق  علي،  مها  املهند�ضة 

املدنية يف منطقة عني غزال.

املوؤ�ض�ضة  ال���وزي���رة م��ن م��دي��ر ع���ام  وا���ض��ت��م��ع��ت 

اأب��رز االإجن��ازات التي حتققت  اإىل  �ضلمان الق�ضاة 

املوؤ�ض�ضة  تعامل  واأبرزها  املا�ضية،  الفرتات  خال 

مع جائحة كورونا من خال توفري جميع ال�ضلع 

الغذائية اال�ضتهاكية جلميع مناطق اململكة دون 

حدوث اأي نق�س اأو انقطاع وحتديدا خال الفرتة 

ال��وزي��رة اإىل دور  االأوىل م��ن اجل��ائ��ح��ة. واأ���ض��ارت 

املوؤ�ض�ضة يف تعزيز املخزون اال�ضرتاتيجي من املواد 

واملحافظة  منها  االأ�ضا�ضية  وال�ضيما  التموينية، 

على ا�ضتقرار اأ�ضعارها يف ال�ضوق املحلي وتوفريها 

للمواطنني يف خمتلف املحافظات.

اأ���ض��ع��ار  امل��وؤ���ض�����ض��ة خف�ضت  اإن  ال��ق�����ض��اة:  وق���ال 

االأ�ضا�ضية  ال�ضلع  وحت��دي��دا  ال�ضلع،  م��ن  ال��ع��دي��د 

نهاية  يف  وتخفي�ضات  ترويجية  عرو�س  وتقدمي 

ك���ل ���ض��ه��ر، ووف������رت ج��م��ي��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��وق��اي��ة 

وال�������ض���ام���ة ال���ع���ام���ة م���ن م��ع��ق��م��ات وال��ك��م��ام��ات 

خال  علي  املهند�ضة  واطلعت  خمف�ضة.  باأ�ضعار 

ال�ضلع  وف��رة  ال�ضوق على مدى  اأرك��ان  جتوالها يف 

عدد  اآراء  اإىل  وا�ضتمعت  منها،  الغذائية  وخا�ضة 

التي تقدمها  املت�ضوقني وتقييمهم للخدمات  من 

املوؤ�ض�ضة.

واأوع�������زت ال����وزي����رة اإىل م��دي��ر ع����ام امل��وؤ���ض�����ض��ة 

مب��وا���ض��ل��ة ال��ع��م��ل ل��ت��ح�����ض��ني اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

للمواطنني.

من  الوقاية  متطلبات  م��راع��اة  اهمية  واك���دت 

ل��ب�����س ال��ك��م��ام��ات وم�����ض��اف��ات ال��ت��ب��اع��د يف اأ����ض���واق 

املوؤ�ض�ضة حر�ضاً على �ضامة املوظفني واملواطنني.

خالل لقائه التشاوري مع كتلة عدالة النيابية

الخصاونة: الوضوح والمصداقية.. نهجنا في التعامل 
مع النواب والمواطنين 

مجلس الوزراء يقر إعفاءات من الغرامات على عدم تجديد 
تصاريح العمل لغير األردنيين

 وزيرة الصناعة تتفقد سوق االستهالكية المدنية في عين غزال

االنباط-عمان 

 ق������ال ال���ن���اط���ق االإع������ام������ي ل����دائ����رة 

اجلمارك ان الكوادر اجلمركية العاملة يف 

مديرية جمرك العقبة متكنت من �ضبط 

حاوية حمملة بنكهات �ضجائر الكرتونية 

منت  على  حمتوياتها  ع��ن  الت�ضريح  مت 

تنظيف  �ضائل  )عبوات  اجلمركي  البيان 

اأواين(.

واأ�����ض����اف اأن�����ه مت اال���ض��ت��ب��اه ب��ح��م��ول��ة 

احلاوية وبعد املعاينة الفعلية للمحتويات 

مت ���ض��ب��ط ن��ك��ه��ات ���ض��ج��ائ��ر اإل��ك��رتون��ي��ة 

ال��ف��ور مت حترير  وع��ل��ى  ك��ب��رية،  بكميات 

على  وال��ت��ح��ف��ظ  اأ���ض��ويل  �ضبط  حم�ضر 

امل�����واد امل�����ض��ب��وط��ة واح���ال���ة ال��ق�����ض��ي��ة اىل 

املقت�ضى  الإج��راء  اجلمركي  العام  النائب 

القانوين.

وجت��در االإ���ض��ارة ب��اأن هذه امل��واد ممنوع 

من  ت�ضببه  ملا  املحلي  ال�ضوق  اىل  دخولها 

اأ�ضرار على �ضحة املواطن.

االنباط- اربد

ان��ت��ق��د طلبة وم��وظ��ف��ون وا���ض��ات��ذة يف 

جامعة الريموك اإزالة عدد من االأ�ضجار 

يف احلرم اجلامعي لتنفيذ املرحلة الثانية 

اأم�س،  بداأ  ال�ضم�ضية  للطاقة  من م�ضروع 

وعدم البحث عن خيارات اأخرى للحفاظ 

على هذا االإرث الزراعي الذي يرجع اإىل 

�ضبعينيات القرن املا�ضي.

وطالبوا اجلامعة بالتوقف عن تنفيذ 

امل�������ض���روع، وال���ب���ح���ث ع���ن ب���دائ���ل اأخ����رى 

اإىل  اللجوء  البديلة دون  الطاقة  لتوفري 

امل��وج��ودة داخ��ل اجلامعة  قطع االأ���ض��ج��ار 

ال  خ��اب��ا  جماليا  منظرا  ت�ضفي  وال��ت��ي 

متنحه اإال ال�ضجرة.

الناطق  العامة  العاقات  دائ��رة  مدير 

الر�ضمي با�ضم اجلامعة خمل�س العبيني، 

قال اإن اجلامعة بحثت البدائل واخليارات 

من  الثانية  املرحلة  لتنفيذ  كافة  املتاحة 

ا�ضتنفدت جميع احللول؛  لكنها  امل�ضروع، 

ال��ذي  ال�ضعب  اخل��ي��ار  ه���ذا  اإىل  ف��ل��ج��اأت 

ت�ضبب  االأ�ضجار ما  ا�ضتوجب قطع بع�س 

مبرارة عند اجلميع.

وط��ل��ب��ت��ه��ا  اجل���ام���ع���ة  اإدارة  اأن  واك�����د 

هذه  حيال  باالأ�ضى  ي�ضعرون  واالأ���ض��ات��ذة، 

ب��د منه« م��ن اجل  »�ضر ال  اخل��ط��وة لكنه 

ال��ط��اق��ة ع��ن اجل��ام��ع��ة،  ف���ات���ورة  تخفيف 

بزراعة  �ضتقوم  اجلامعة  اأن  اإىل  م�ضريا 

مئات اال�ضجار يف احلرم اجلنوبي احتفاء 

بيوم ال�ضجرة يف �ضباط املقبل.

اأج��رى  اجلامعة  رئي�س  اأن  اإىل  ولفت 

الزراعة الإن�ضاء غابة  وزارة  م�ضاورات مع 

تتكفل  ال��ريم��وك  جامعة  با�ضم  حرجية 

اجلامعة برعايتها ومتابعتها باأية منطقة 

يف حمافظة اإربد.

ب��ني م��دي��ر دائ���رة الهند�ضة  اإىل ذل���ك، 

واالإن������ت������اج وال�������ض���ي���ان���ة امل���ه���ن���د����س ن��ع��ي��م 

الإن���ت���اج  االول  امل�������ض���روع  اأن  اخل�����ض��اون��ة 

الطاقة  ف��ات��ورة  خف�س  البديلة،  الطاقة 

وامل�ضروع  باملئة،   50 اإىل  اجلامعة  على 

�ضيو�ضلها  بتنفيذه  بو�ضر  ال���ذي  ال��ث��اين 

اإىل ال�ضفر.

 الجمارك تحبط تهريب نكهات 
إلكترونية سجائر 

 اليرموك: إزالة بعض األشجار ضرورية 
إلنجاز مشروع الطاقة البديلة
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االنباط- عمان

 بلغ اإجمايل قيمة املنح وامل�ساعدات اخلارجية 

ل������أردن م��ن قبل  ب��ه��ا  امل��ت��ع��اق��د عليها وامل��ل��ت��زم 

الدولية  التمويل  وموؤ�س�سات  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات 

احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  لنهاية 

73ر3 مليار دوالر.

واو�سحت وزارة التخطيط والتعاون الدويل 

توزعت  اخلارجية  امل�ساعدات  اأن  االربعاء،  ام�س 

على منح تنموية بقيمة 845 مليون دوالر، منها 

منح متعاقد عليها لدعم املوازنة العامة بقيمة 

523 مليون دوالر، ومنح لتنفيذ م�ساريع تنموية 

امل�ساعدات  و�سملت  دوالر.  مليون   322 بقيمة 

دوالر،  مليار  16ر2  بقيمة  مي�َسرة  قرو�سا  اي�سا 

منها قرو�س متعاقد عليها لدعم املوازنة العامة 

لتنفيذ  وق���رو����س  دوالر،  م��ل��ي��ار  48ر1  ب��ق��ي��م��ة 

دوالر.  م��ل��ي��ون   685 ب��ق��ي��م��ة  ت��ن��م��وي��ة  م�����س��اري��ع 

اإ���س��اف��ي��ة �سمن  امل�����س��اع��دات على منح  وت��وزع��ت 

خطة اال�ستجابة ل�أزمة ال�سورية بقيمة 9ر725 

مليون دوالر، موزعة على  دعم ال�جئني بقيمة 

للمجتمعات  وم�����س��اري��ع  دوالر،  م��ل��ي��ون  6ر203 

ودع��م  دوالر،  مليون  8ر168  بقيمة  امل�ست�سيفة 

مليون  5ر353  بقيمة  العامة  املوازنة  خ�ل  من 

دوالر. ولفتت ال��وزارة اإىل اأنه مت توجيه حوايل 

64 باملئة، من قيمة امل�ساعدات اخلارجية الكلية 

املتعاقد عليها لدعم املوازنة العامة بقيمة 35ر2 

مليار دوالر.

االنباط-عمان

ق����رر وزي����ر ال��ع��م��ل ووزي�����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون 

اال���س��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ني اع��ت��م��اد 

اإ�سدار  لغايات   2020 لعام  املنتهية  املهن  رخ�س 

ت�ساريح العمل لغاية 31/3/2021.

واأكد الوزير اأن القرار اتخذ بهدف الت�سهيل 

العمال  ت�ساريح  الإ���س��دار  العمل  اأ�سحاب  على 

ظل  يف  لديهم  العاملني  االأردنيني  غري  للعمال 

ا�ستمرار جائحة كورونا وتداعياتها االقت�سادية.

االإج���راء جاء  ه��ذا  اأن  اإىل  القطامني  واأ���س��ار 

مل��راع��اة ظ���روف ا���س��ح��اب ال��ع��م��ل وح��ف��اظ��ا على 

دميومة عمل املن�ساآت يف القطاع اخلا�س.

االنباط- عمان

 ثمن رئي�س جلنة التعليم وال�سباب النيابية 

التعليم  ق���رار جمل�س  امل��وم��ن��ي  ب����ل  ال��دك��ت��ور 

اإلكرتونيا  النهائية  االمتحانات  بعقد  ال��ع��ايل، 

)عن بعد( لطلبة الدرا�سات العليا.

وقال املومني ام�س االأربعاء، ان جهودا نيابية 

مع  ح��واري��ة  ول��ق��اءات  نيابية،  مب��ذك��رة  متثلت، 

م�سيداً  ال�����س��اأن،  ب��ه��ذا  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س 

واأكد  النيابية.  املطالب  بالتعاطي االيجابي مع 

واحلفاظ  العدالة  حتقيق  على  اللجنة  حر�س 

على �سحة و�س�مة الطلبة والكادر التدري�سي، 

الطلبة،  �سلبا على معدالت  انعكا�س ذلك  وعدم 

يف ظل التداعيات التي فر�ستها جائحة فريو�س 

كورونا. وكان جمل�س التعليم العايل اتخذ اليوم 

االأرب��ع��اء ق���رارا، ب��اإج��راء االم��ت��ح��ان��ات النهائية 

جلميع م�ساقات الدرا�سات العليا )دبلوم عايل/

م���اج�������س���ت���ري/دك���ت���وراه( اإل���ك���رتون���ي���اً م���ع ات��خ��اذ 

م�سداقية  ل�سمان  ال���زم��ة  االإج����راءات  جميع 

االمتحانات، على اأن يتم اإظهار ع�مات الطالب 

اأو رمزاً( يف ك�سف ع�ماته  يف هذه املواد )رقماً 

وي��ت�����رك ل���ه ح��ري��ة اخ��ت��ي��ار امل�����واد ال��ت��ي ي��رغ��ب 

باحت�سابها �سمن معدله الرتاكمي.

االنباط- عمان

على  واالآث����ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  ع��م��م��ت 

ل�لتزام  ال�سياحية،  وامل��ط��اع��م  ال��ف��ن��ادق 

ب����اأوام����ر ال���دف���اع امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ن��ع اإق���ام���ة 

واحلف�ت،  التجمعات 

االجتماعي  التباعد  والتقيد مب�سافات 

وارت������داء ال��ك��م��ام��ات ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار 

باأوقات  االلتزام  فريو�س كورونا، وكذلك 

امل�ساءلة. املقررة وحتت طائلة  الدوام 

م���وج���ه  ك����ت����اب  ال�����������وزارة يف  واأك����������دت 

جل��م��ع��ي��ة ال����ف����ن����ادق وج���م���ع���ي���ة امل���ط���اع���م 

�سيرتتب  اأن��ه  االأرب��ع��اء،  ام�س  ال�سياحية، 

اأوام��ر  على امل��خ��ال��ف، غ��رام��ات ح��ددت يف 

ال��دف��اع ب��االإ���س��اف��ة الإغ�����ق امل��ن�����س��اأة مل��دة 

�سبوعني. اأ

اأن هذا  اىل  كتابها  ال��وزارة يف  واأ�سارت 

ال��ت��ع��م��ي��م ج���اء ب��ع��د ق��ي��ام ب��ع�����س امل��ن�����س��اآت 

باالإع�ن  ال�سياحية  واملطاعم  الفندقية 

ع���ن ع��زم��ه��ا اإق���ام���ة ح��ف���ت ت��زام��ن��اً مع 

العام. نهاية 

 التخطيط: 7ر3 مليار دوالر قيمة المساعدات 
الخارجية لألردن لنهاية تشرين الثاني

 وزير العمل يقرر اعتماد رخص 
المهن المنتهية لعام 2020 

 التعليم النيابية تثمن قرار عقد 
امتحانات الدراسات العليا الكترونيا

السياحة تؤكد على منع التجمعات وإقامة 
الحفالت في الفنادق والمطاعم السياحية

العايد: ال تغيير على حظر التجول الشامل ايام الجمعة
تقليص ساعات الحظر الليلي للمنشآت واألفراد

 وزير الصحة يدعو للتسجيل ألخذ لقاح الفيروس »مجانا«

 الصحة: 14 وفاة و1674 إصابة بـ» كورونا« و2221 حالة شفاء

حصول األردن على المنح والمساعدات انعكاس لجهود الملك ومكانته الدولية

االنباط-عمان

  

اأع��ل��ن وزي���ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع����م 

علي  احل��ك��وم��ة  با�سم  الر�سمي  وال��ن��اط��ق 

���س��اع��ات  تقلي�س  ع��ن  االأرب����ع����اء،  ال��ع��اي��د، 

مع  واالأف�����راد،  للمن�ساآت  الليلي  احل��ظ��ر 

اإبقاء حظر اأيام اجلمع.

اأن  �سحفي  موؤمتر  خ�ل  العايد  وبني 

 11 ال�ساعة  من  اأ�سبحت  احلظر  �ساعات 

ل��ي��� ل���ن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة  ب���دال من 

12 حل��رك��ة االأف����راد ب��دال من  ال��ع��ا���س��رة و 

ال�سبت  اب��ت��داء من  وذل��ك  ع�سر،  احل��ادي��ة 

املقبل.

امل���واف���ق  ال�����س��ب��ت  ي����وم  م���ن  “اعتبارا 

�سيتم   2021 ال��ث��اين  ك��ان��ون  م��ن  ل��ل��ث��اين 

ت��ق��ل��ي��ل ����س���اع���ات احل���ظ���ر ال��ل��ي��ل��ي ب��واق��ع 

احلادية  ال�ساعة  يبداأ من  بحيث  �ساعتني 

ع�������س���رة ل���ي���ً� ل���أن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

ل���أف��راد  الليل  منت�سف  وم��ن  وامل��ن�����س��اآت 

وفق  �سباحاً.”  ال�ساد�سة  ال�ساعة  وحتى 

العايد.

ويف ح��دي��ث��ه ع���ن ح��ظ��ر ي����وم اجل��م��ع��ة 

وف��ق��ا  �سي�ستمر  ال��ع��م��ل  اإن  ال��ع��اي��د   ق���ال 

ل�إجراءات والرتتيبات املعمول بها حالياً 

والقطاعات  اجلمعة  اأيام  حلظر  بالن�سبة 

واالأن�سطة غري امل�سرح لها بالعمل حالياً 

من  عملهم  م��ق��رات  يف  العاملني  ون�سبة 

موظفي القطاع العام.

االإج���������راءات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

كل  وامل���راج���ع���ة  ال��ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ���س��ت��خ�����س��ع 

حينه،  يف  الوبائي  للو�سع  وفقا  اأ�سبوعني 

وب��ح��ي��ث ُت��ق��ي��ي��م م����دى اإم���ك���ان���ي���ة ات��خ��اذ 

اإج�������راءات ت��خ��ف��ي��ف��ي��ة اإ���س��اف��ي��ة، ع��ل��ى اأن 

على  اأثرها  ويقا�س  تدريجي  ب�سكل  تكون 

ا�سرتاطات  وفق  وتنفذ  الوبائية،  احلالة 

وحمددات �سحية احرتازية ت�سمن احلد 

من انت�سار عدوى فريو�س كورونا.

اإىل  بالفعل  ت�سري  الوبائية  “املوؤ�سرات 
واأن  الوبائي،  املنحنى  ت�سطيح  يف  جناحنا 

اأك��ر  ب�سكل  احل���ذر  اإىل  يدفعنا  االإجن����از 

هذا  على  للمحافظة  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف 

اال�ستقرار” وفق العايد.

وحول الرح�ت القادمة من بريطانيا 

املبا�سرة  املبا�سرة وغري  الرح�ت  اإن  قال 

القادمة من بريطانيا اإىل االأردن �ستبقى 

متوقفة.

وعن دوام املدار�س واجهيا، قال العايد 

اإن ال����وزارة ت��ق��وم ب��درا���س��ة اآل��ّي��ت��ه��ا خ���ل 

ال��ق��رارات  اأن  اإىل  م�سريا  املقبلة،  الفرتة 

���س��ت��ع��ل��ن ق��ب��ل ب���داي���ة ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 

الثاين.

واالأم��������ل  امل���������س����وؤول����ي����ة  اأن  واأ�������س������اف 

واملن�ساآت  املواطنني  التزام  على  معقودين 

ارتداء  خ�سو�ساً  االحرتازية  باالإجراءات 

ال��ك��م��ام��ات، وال��ت��ب��اع��د، وال��ت��ع��ق��ي��م، الفتا 

ال��ت��زام  م��دى  على  ال��رق��اب��ة  ا�ستمرار  اإىل 

االأف��������راد وت��ك��ث��ي��ف ع���م���ل ف����رق ال���رق���اب���ة 

انتكا�سة �سحية. اأي  والتفتي�س لتفادي 

االنباط-عمان

  

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

اأعلنت  العامل  اإن دول عديدة يف  االأربعاء، 

ع����ن ظ���ه���ور ����س����ل���ة ج����دي����دة ل��ف��ريو���س 

كورونا مما يجعلنا نفكر اأن هناك عن�سر 

ج��دي��د ب��ع��دم ا���س��ت��ق��رار احل��ال��ة ال��وب��ائ��ي��ة 

عامليا.

ودع���ا ع��ب��ي��دات خ���ل م��وؤمت��ر �سحفي 

الأخ��ذ  للت�سجيل  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة  يف  عقد 

لقاح فريو�س كورونا امل�ستجد “املجاين”، 

اأن  اإىل  م�����س��ريا  ل���ل���ف���ريو����س،  ل��ل��ت�����س��دي 

املطعوم يقي من الوباء.

ح��االت  بتتّبع  “نقوم  ع��ب��ي��دات:  وق���ال 

االإ������س�����اب�����ة م�����ن ال���������س�����ل����ة اجل�����دي�����دة، 

PCR قادرة على ك�سفها.” وفحو�سات 

وط�����م�����اأن ع���ب���ي���دات م����ن ي���رغ���ب اأخ����ذ 

الت�سجيل  اأن  مبينا  اآم���ن،  ب��اأن��ه  امل��ط��ع��وم 

اأعلنت  اإل��ك��رتوين  راب��ط  متاح م��ن خ���ل 

عنه وزارة ال�سحة.

اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سب  يف  انخفا�ساً  �سهد 

�����س��ة ل��ك��ورون��ا م���ع اف��ت��ت��اح  ال���ع���زل امل��خ�����سّ

امليدانّية. امل�ست�سفيات 

اأن  اإىل  ال���وق���ت  ب����ذات  ول��ف��ت ع��ب��ي��دات 

االأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن ل��دي��ه��م ح�����س��ا���س��ّي��ة 

ي��ف�����س��ح��وا ع���ن ذل��ك  اأن  م��ف��رط��ة ي��ج��ب 

مع  التعامل  ليتّم  املطعوم  اإعطائهم  قبل 

حاالتهم.

وف��ق  ت���ت���ّم  امل��ط��اع��ي��م  ت���وف���ري  “خطة 
يت�سّمن  ب��رن��ام��ج  و���س��ع  وي��ت��ّم  امل��ط��ل��وب، 

تواريخ حمّددة الإعطاء املطعوم ملن يريد 

من  �سننتهي  املقبلة  االأي���ام  خ���ل   )...(

بحفظ  ���ة  اخل���ا����سّ “الثّ�جات”  ت���وزي���ع 

مطعوم فايزر.” وفق عبيدات

وبني عبيدات: “ لدينا فحو�سات البي 

�سي اآر وهي قادرة على ت�سخي�س احلاالت 

اأو من  ال�س�لة اجلديدة  �سواء كانت من 

اأي�����س��ا  ���س��اب��ق��ا )...(  امل���ع���روف  ال��ف��ريو���س 

اآر ميكن  من خ�ل بع�س كتات البي �سي 

ال��ف��ريو���س متحور  ه���ذا  ك���ان  اإن  م��ع��رف��ة 

اأو ف��ي��ه ط���ف���رات ج���دي���دة ل��ك��ن ال��ف��ح�����س 

الرتتيب  التاأكيدي هو من خ�ل فح�س 

الوراثي وهو موجود داخل اململكة”.

ال��ت��ي  اأن احل�����االت  واأ�����س����اف ع��ب��ي��دات 

من  املا�سيني  االأ���س��ب��وع��ني  خ���ل  و�سلت 

اململكة املتحدة نقوم مبتابعتها من خ�ل 

فرق التق�سي الوبائي التي تقوم بفح�س 

فح�س  من  �سواء  منتظم  ب�سكل  احل��االت 

االت�ساالت  خ���ل  م��ن  ومتابعة  �سريري 

املخرية  الفحو�سات  واإج��راء  وال��زي��ارات 

ل��ه��وؤالء املر�سى وال��ت��اأك��د م��ن ع��دم وج��ود 

خمالطني وااللتزام باحلجر املنزيل.

االنباط- عّمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 14 وفاة 

امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  و1674 

ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع  االأرب���ع���اء،  ام�����س  اململكة  يف 

االإجمايل اإىل 3815 وفاة و293067 اإ�سابة.

594 ح��ال��ة يف  وت��وّزع��ت االإ���س��اب��ات على 

الرمثا،  يف  حالة   64 منها  اإرب���د،  حمافظة 

عّمان،  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة  و534 

ال��ب��ل��ق��اء، و102  ح���االت يف حم��اف��ظ��ة  و104 

ال���زرق���اء، و66 ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حمافظة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و62  ال��ك��رك،  حمافظة 

ع��ج��ل��ون، و61 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق، 

حالة  و35  ج��ر���س،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و52 

م��اأدب��ا، و28 حالة يف حمافظة  يف حمافظة 

الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و20  العقبة، 

و16 حالة يف حمافظة معان، منها حالتان 

يف البرتا.

واأ����س���ار امل��وج��ز االإع����م���ي ال�����س��ادر عن 

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

 20409 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل��االت 

دِخلت 
ُ
حاالت، بينما بلغ عدد احلاالت التي اأ

اليوم اإىل امل�ست�سفيات 85 حالة، فيما غادرت 

111 حالة.

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

امل�ست�سفيات  يف  الع�ج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

اإج��م��ايل عدد  بلغ  ح��ال��ة، يف ح��ني   727 بلغ 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  ال��ع��زل  اأ����س���ّرة 

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

فيما  ب��امل��ئ��ة،   14 بلغت  اإ���س��غ��ال  بن�سبة   640

ب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد اأ����س���ّرة ال��ع��ن��اي��ة احلثيثة 

امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحاالت املوؤّكدة 

اإ�سغال  بن�سبة   243 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�ستبهة 

بلغت 25 باملئة.

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

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال�سطناعي 

 96 اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

بن�سبة اإ�سغال بلغت 10 باملئة.

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 2221 حالة 

�سفاء اليوم يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، 

 268843 اإىل  ال�سفاء  اإجمايل حاالت  لي�سل 

حالة.

واأ�ساف اأن 25933 فح�ساً خمرّياً اأجري 

الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ال��ي��وم، 

ال��ت��ي اأج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وح��ت��ى االآن 

ن�سبة  اأن  اإىل  الف��ت��ا ً  ف��ح�����س��اً،   3152125

و�سلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية  الفحو�سات 

قرابة 46ر6 باملئة.

ال�������وزارة اجل��م��ي��ع اإىل االل���ت���زام  ودع����ت 

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

اإقامة  وع��دم  ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت���داء  خ�سو�ساً 

اإ�سافة  �سخ�ساً،   20 م��ن  الأك��ر  التجّمعات 

اإىل متابعة احلملة التوعوية التي اأطلقتها 

الوزارة للوقاية من عدوى فريو�س كورونا 

وت�����س��ج��ي��ع االأف�������راد ع��ل��ى ح��م��اي��ة اأ���س��ره��م 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

االنباط- عمان

امل�ستوى  ع��ل��ى  �سعبا  ع��ام��ا  االأردن  ي���ودع 

ا�ستثنائية  ج��ه��ودا  تطلب  وال��ع��امل��ي،  املحلي 

ملواجهة تداعيات فر�ستها جائحة كورونا

والتعاون  التخطيط  وزارة  �ساعفت  فقد 

جهودها  �سامية  ملكية  بتوجيهات  ال���دويل 

ل���رف���ع وا����س���ت���دام���ة امل�������س���اع���دات اخل��ارج��ي��ة 

امل��ق��دم��ة ل�����أردن م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات املانحة 

وموؤ�س�سات التمويل الدولية. ويعد ا�ستمرار 

امل�ساعدات  على  احل�سول  يف  وقدرته  االأردن 

اخل��ارج��ي��ة يف ظ��ل ال��ظ��روف امل��ال��ي��ة العاملية 

التي  ال��دوؤوب��ة  للجهود  انعكا�س  هو  ال�سعبة 

يبذلها ج�لة امللك عبد اهلل الثاين والدور 

ال�ساحة  على  االأردن  يلعبه  ال���ذي  امل��ح��وري 

املانحة  واجلهات  ال��دول  وتقدير  االإقليمية، 

مل���ا ي��ت��ح��م��ل��ه م���ن ع���واق���ب ن��ت��ي��ج��ة ال��ظ��روف 

االإق��ل��ي��م��ي��ة واالأزم������ات يف امل��ن��ط��ق��ة واأ���س��ل��وب 

التفاعل معها ب�سورة بناءة.

وات�ساالته  املكوكية  امللك  ج�لة  ج��والت 

املكثفة مع قادة الدول واملوؤ�س�سات التمويلية 

ال��دول��ي��ة ك���ان ل��ه��ا االث����ر االك����ر يف ت��وف��ري 

امل�������س���اع���دات وال��ت��م��وي��ل امل��ن��ا���س��ب وب��اأ���س��ع��ار 

جائحة  اث���ر  تخفي�س  يف  �ساهمت  مناف�سة 

كورونا على االقت�ساد املحلي.

جمموعة   2020 ع���ام  خ����ل  وق���ع  االردن 

ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  خ������ل  م����ن  ات���ف���اق���ي���ات 

وال���ت���ع���اون ال������دويل مم��ث��� ع���ن احل��ك��وم��ة 

م��ع امل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة واجل���ه���ات امل��ان��ح��ة 

ل���دع���م ع����دد م���ن ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سحة  املياه  �سمنها  وم��ن  االأول��وي��ة،  ذات 

واحلاكمية  االقت�سادية  والفر�س  والتعليم 

اإىل  اإ�سافة  الفقر،  ومكافحة  ال�سباب  ودع��م 

امل��درج��ة يف قانون  وامل�����س��اري��ع  دع��م اخلزينة 

املوازنة العامة لهذا العام كم�ساعدة للحكومة 

ك��ورون��ا على  اآث���ار جائحة  م��ن  التخفيف  يف 

االقت�ساد االأردين.

ويحظى االأردن مبكانة مرموقة واحرتام 

االقليمي  ودوره  ال���دويل،  املجتمع  قبل  م��ن 

والعاملي، واعرتاف باالإ�س�حات التي نفذها 

االأمثل  بال�سكل  تنفق  امل�ساعدات  باأن  والثقة 

االأ�سا�سية  اخلدمات  لتح�سني  بكفاءة  وت��دار 

عام  التخطيط  وزارة  وح�سدت  للمواطنني. 

يف  احلكومة  م�ساعدة  بهدف  ال��دع��م   ،2020

جهودها املكثفة واحلثيثة ملكافحة ومواجهة 

ان��ت�����س��ار ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، حيث 

عقدت العديد من االجتماعات واالت�ساالت 

وموؤ�س�سات  وال�سقيقة،  ال�سديقة  ال��دول  مع 

التمويل الدولية، لبحث �سبل تعزيز التعاون 

احلالية،  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  خا�سة  امل�سرتك 

م�ستعر�سة اجلهود املتخذة من جانب االأردن 

والتدابري  واحتوائه  الفريو�س  مع  للتعامل 

امل��ن��ف��ذة يف اجل��وان��ب املختلفة  واالإج������راءات 

وخا�سة ال�سحية واالقت�سادية واالجتماعية. 

�سّلم  االأمريكية  املتحدة  الواليات  وت�سّدرت 

قائمة اجلهات املانحة ل�أردن، ت�ها االحتاد 

االأوروبي، واأملانيا، ا�سافة اإىل امل�ساعدات التي 

و�سناديق  ال�سقيقة  العربية  ال��دول  قدمتها 

متعددة التمويل وغريها من الدول املانحة.

وب��ل��غ اإج���م���ايل ق��ي��م��ة امل��ن��ح وامل�����س��اع��دات 

اخلارجية املتعاقد عليها وامللتزم بها ل�أردن 

من قبل اجلهات املانحة وموؤ�س�سات التمويل 

الدولية لنهاية �سهر ت�سرين الثاين من العام 

احلايل 7ر3 مليار دوالر.

ور���س��دت وك��ال��ة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب��رتا( 

اب���رز االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي وقعتها ال����وزارة عام 

وم��وؤ���س�����س��ات  امل���ان���ح���ة  اجل����ه����ات  م����ع   2020

عام  االأردن  ت�سلم  حيث  ال��دول��ي��ة،  التمويل 

والبالغة  االأم��ريك��ي��ة  النقدية  املنحة   2020

على  ت�سليمها  وج��رى  دوالر،  مليون  1ر845 

مليون  9ر699  بقيمة  االأوىل  ال��دف��ع��ة  دف���ع، 

ح�ساب  اإىل  بالكامل  حتويلها  ج��رى  دوالر، 

اخلزينة العامة، منها 350 مليون دوالر دعما 

ل�أزمة  االأردن��ي��ة  اال�ستجابة  خلطة  ا�سافيا 

ال�سورية، والدفعة الثانية بقيمة 100 مليون 

دوالر، كما جرى ا�ست�م الدفعة الثالثة من 

و�سهد  دوالر.  مليون  2ر45  والبالغة  املنحة 

م�سرتكة  منحة  اتفاقية  توقيع   ،2020 ع��ام 

م��ن ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة للتنمية ال��دول��ي��ة، 

ال��دول��ي��ة  للتنمية  ال��ري��ط��ان��ي��ة  وال���وك���ال���ة 

والوكالة االإ�سبانية للتعاون االإمنائي الدويل 

ال��دع��م  ل��ت��و���س��ي��ع  دوالر،  م��ل��ي��ون   26 بقيمة 

امل��ق��دم ل���أردن��ي��ني ال��ذي��ن ت��اأث��روا ب�سدة من 

اأزم��ة  عن  الناجتة  االقت�سادية  ال�سغوطات 

كورونا من خ�ل �سندوق املعونة الوطنية.

للم�ساعدات  اتفاقيات  ث���ث  وق��ع��ت  كما 

امل��ت��ح��دة واالأردن  ال���والي���ات  ب��ني  ال��ت��ن��م��وي��ة 

برنامج  �سمن  دوالر  مليون  3ر340  بقيمة 

امل�ساعدات االقت�سادية املقدمة للمملكة من 

املالية  لل�سنة  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات 

.2019

االأمل�����اين  ال��ت��ن��م��ي��ة  وب���ن���ك  االأردن  ووق�����ع 

ي��ورو،  مليون   123 بقيمة  ق��ر���س  اتفاقيتي 

التعليم  قطاع  تنمية  ل�سيا�سة  قر�س  االأوىل 

ب���ه���دف حت�سني  ي������ورو  م���ل���ي���ون   75 ب��ق��ي��م��ة 

و�سيانتها،  احلكومية  امل��دار���س  مباين  اإدارة 

وال��ث��ان��ي��ة ق���ر����س ل��ق��ط��اع امل���ي���اه ب��ق��ي��م��ة 48 

من  ال�ساد�سة  املرحلة  لتمويل  ي��ورو،  مليون 

الرنامج الناجح الإدارة املوارد املائية، لدعم 

تنفيذ ا�سرتاتيجية املياه االأردنية يف مناطق 

خمتارة مع الرتكيز على الكفاءة االقت�سادية 

بنك  مع  االردن  ووق��ع  البيئية.  واال�ستدامة 

االإعمار االأملاين، اتفاقيتني ملنحتني ممولتني 

من اأملانيا مببلغ اإجمايل مقداره 5ر77 مليون 

بقيمة  طارئة  منحة  االأوىل  ت�سمنت  ي��ورو، 

دعم  يف  للم�ساهمة  تهدف  ي���ورو،  مليون   50

الفقر  م��ن  وال��وق��اي��ة  االجتماعية  احل��م��اي��ة 

الثانية  واالتفاقية  كورونا،  اأزم��ة  الناجت عن 

يورو  مليون  5ر27  مقدارها  منحة  ت�سمنت 

لتمويل م�سروع رواتب املعلمني لدعم ت�سريع 

ال�����س��وري��ني على  ال���ج��ئ��ني  اأط��ف��ال  ح�سول 

التعليم الر�سمي للعام الدرا�سي 2021/2020 

وه����و اإح������دى م�����س��اري��ع خ��ط��ة اال���س��ت��ج��اب��ة 

 ،2020 ع��ام  ال�سورية. ويف  ل���أزم��ة  االأردن��ي��ة 

التزمت احلكومة االأملانية بتقدمي م�ساعدات 

يورو،  مليون  3ر394  بقيمة  ل���أردن  تنموية 

ملواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والإقامة 

م�ساريع تنموية ذات اأولوية بقطاعات التعليم 

املتجددة  والطاقة  ال�سحي  وال�سرف  واملياه 

والتدريب املهني والتعليم التقني والبيئة.

مت االإع�ن موؤخراً من قبل عدد من الوزارات عن �سواغر يف الوظائف العليا حيث ت�سهد بع�س 

هذه ال�سواغر تقلبات عديدة وتوؤخذ فيها املح�سوبية وتوؤخذ فيها حظوظ ال�سخ�س يف ع�قته 

اأكر ما توؤخذ اإمكانياته العلمية والوظيفية واملعايري التي تخدم املوقع ال�ساغر؟!

اأك��ر مظاهر  من  و  عنه،  ينتج  امل��ايل  الف�ساد  واأن  االأن���واع  اأ���س��واء  من  االإداري  الف�ساد  يعتر 

اأ�سخا�س غري موؤهلني يف وظائف ال تتنا�سب مع موؤه�تهم وخا�سة  الف�ساد االإداري هو تعيني 

يف الوظائف العليا.

اأ�سبوع على تكليفها واتخاذها جمموعة من القرارات  احلكومة احلالية وبعد مرور اأقل من 

بهذا اخل�سو�س ، يدل ويب�سر اأن احلكومة اجلديدة تنوي اأن تطبق ما جاء يف الورقة النقا�سية 

ال��وزراء  اأقر جمل�س  الفر�س حيث  2016 حول تكافوؤ  التي جاءت يف عام  امللك  ال�ساد�سة جل�لة 

برئا�سة الدكتور ب�سر اخل�ساونة نظاماً معّداًل لنظام التعيني على الوظائف القيادّية ل�سنة 2020.

على  التعيني  يف  الفر�س  وتكافوؤ  ال�سفافية  مبادئ  تعزيز  اإىل  اجلديدة  التعدي�ت  وتهدف 

الكفاءات  ا�ستقطاب  يف  وفاعليتها  كفاءتها  ورفع  التعيني  عمليات  ولتطوير  القيادّية،  الوظائف 

الإ�سغال هذه الوظائف.

اأو  ا�ستثناء  دون  املواطنني من  اأم��ام جميع  ال�ساغرة مفتوحة  الوظائف  تلك  تكون  ان  بد  وال 

متييز على قاعدة امل�ساواة واملوؤهل واالخت�سا�س والكفاءة واجلدارة واخلرة مع ا�ستبعاد تاأثري 

معدالت  ارتفاع  ت�سبب  قد  التي  املختلفة  وامل�سالح  واالنتماءات  واخلا�سة  ال�سخ�سية  الع�قات 

الف�ساد.. 

جمموعة  على  حكرا  ولي�س  االردن��ي��ني  املواطنني  لكل  حق  هي  احلكومة  يف  العليا  الوظيفة 

الأ�سغال  التقدم  م��ن  ال���وزارة  نف�س  يف  للعاملني  ال�سماح  بعدم  احلكومة  على  وامت��ن��ى   ، حم��ددة 

الوظائف العليا ، وان ال تكون ال�سرية الذاتية للمتقدم واللغات التي يتحدث بها و موؤه�ته و 

خراته امليدانية هي فقط املعيار، يجب ان تكون �سريته العملية حتتوي على االإجنازات على ار�س 

الواقع وال يكون من اأ�سحاب ال�سبهات والتجاوزات والف�ساد..

الوا�سطة  م�سكلة  على  ال�ساد�سة  النقا�سية  الورقة  يف  الثاين   اهلل  عبد  امللك  ركز ج�لة  لقد 

واملح�سوبية والتعينات يف الوظائف العليا حيث قال : “كما يعتر مو�سوع التعيينات يف املواقع 

احلديث  عند  اإليها  التطرق  يتم  التي  املوا�سيع  اأك��ر  من  العليا  املنا�سب  وبخا�سة  احلكومية 

اخل�سو�س،  بهذا  املمار�سات  بع�س  االأخ��رية  ال�سنوات  يف  �سهدنا  وقد  واملح�سوبية،  الوا�سطة  عن 

اأكفاء وجتريدا  وللمواطن مبوظفني غري  لها  واإثقاال  موؤ�س�ساتنا  على  فيها جت��اوزا  اأرى  والتي 

وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي ت�ساهم باالرتقاء بها والنهو�س بعملها يف خدمة الوطن 

واملواطن. وهنا، ال بد من االلتزام مببداأ الكفاءة واجلدارة كمعيار اأ�سا�س ووحيد للتعيينات”.

سامر نايف عبد الدايم

 مطلوب أمين عام ؟؟
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مع الأ�شف جمتمع الكراهية باإنت�شار م�شطرد هذه الأيام كالنار يف اله�شيم؛ واخلطورة 

اإنت�شاره بني ال�شباب اأمل امل�شتقبل وبكل اأدواته احلقد وال�شغينة واحل�شد والأنانية وغريها؛ 

جتد  اأي�شاً  الأ���ش��ف  وم��ع  التغيري؛  واأدوات  الغد  �شّناع  يكونوا  اأن  مفرو�ض  ال�شباب  اأن  مع 

بالكراهية  ُت�شحن  بطارية  وكاأنهم  اأحياناً  العمومة  واأبناء  القريبني  بع�ض  عند   الكراهية 

من حني لآخر؛ فيح�شدون بع�شهم على كل �شيء حتى على الهواء الذي تتنّف�شه؛ واملطلوب 

التعامل مع هوؤلء بحذر وت�شامح ملن ي�شتحق اأحياناً:

نانية  حقاد واحل�شد والغرية وت�شفية احل�شابات والأ 1. تتعدد اأ�شكال الكراهية لت�شمل الأ

النجاح  وع���داوة  بالد�شم  ال�شم  ود���ض  ال�شموم  ونفث  وال�شوداوية  وت���ار  الأ وع��زف  والتطرف 

اأو  جمتمعية  م��را���ض  لأ كنتيجة  اإ�شقاطات  وجميعها  وغ��ريه��ا،  واملثبطات  املنغ�شات  وو�شع 

يعزوها البع�ض للبيئة اأو املناخ العام.

خارجية،  واأخ��رى  داخلية  نف�شية  �شباب  لأ �شعود  يف  للأ�شف  الزمان  هذا  يف  الكراهية   .2

نتقام والعنف املفاجىء وُكره النجاح وال�شطو والعدوانية  و�شواهدها كثرية، حيث ثقافات الإ

وغريها بدًل من الت�شامح واملحبة ولغة ال�شلم.

والتمييز  �شطفافية  الإ واملناطقية  البغي�شة  الطائفية  ب��ني  تتنوع  الكراهية  اأدوات   .3

وتار وال�شيد باملاء العكر وغريها،  قليمية ال�شيقة والتجيي�ض ولغة عزف الأ العن�شري والإ

وكلها اإ�شقاطات ناجتة عن اأفكار داع�شية، بيد اأن اأدوات نبذ الكراهية تكون بالت�شامح واملحبة 

خر واإحرتامه. وقبول الآ

و�شائل  على  النا�ض  فبع�ض  الكراهية،  جمتمع  تعك�ض  البع�ض  حلياة  متناق�شة  �شور   .4

جتماعي يعي�شون باملدينة الفا�شلة لكنهم على اأر�ض الواقع ل يحرزون ال�شلم  التوا�شل الإ

من بع�شهم! وهنالك غياب للغة الت�شامح من القلب!

5. حالت العنف وال�شطو امل�شّلح واملفاجىء وردات الفعل غري املتوقعة ناجتة عن اإرها�شات 

اأو  املفاجىء  العنف  يحدث  وف��ج��اأة  وع�شل  �شمن  النا�ض  يكون  اأن  معنى  م��ا  واإل  الكراهية، 

نتقام وغريها. ق�شاء اأو ثقافة الإ الع�شبية الزائدة اأو التغري ال�شريع اأو حالت التهمي�ض والإ

اإنعكا�ض  وبالطبع هذا  قا�شية!  الفعل  ردات  اأن  بيد  اأن اجلرم خفيف جداً  اأحيانا نرى   .6

للداخل على البيئة املحيطة و�شخو�شها، لدرجة اأننا اأحيانا ن�شعر باأننا يف اآخر الزمان حيث 

توظيف اأدوات الكراهية.

كامل�شروم  زم��ات  الأ وقت  يظهر  لكنه  ›داعو�ض‹ �شغري  لديها  النا�ض  معظم  اأن  اأعتقد   .7

ل  ليكرب فجاأة دون �شابق اإنذار لينعك�ض من خلل الت�شرفات! وهذا موؤ�شر على مقدار تاأ�شّ

جمتمع الكراهية يف البع�ض.

بالفكر  يوؤمنون  وامل��لءة، وكثريون ل  والِكرب  وال�شيخة  الزعامة  تّدعي  النا�ض  8. معظم 

نا وغريي والطوفان. التنويري كاأداة للخل�ض من �شوزوفرينيا الأ

التوا�شل  و�شائل  و�شاهمت  الإجتماعيني  املر�شى  عند  احلا�شنة  بيئتها  لها  الكراهية   .9

الإجتماعي لتاأجيجها؛ ومع ذلك فنبذها واجب وتلقني الدرو�ض بتطبيق القانون لأ�شحابها 

واجب اأي�شاً كي يّتعظوا ويكونوا عربة لغريهم!   

ي��ث��ار  والإ واملحبة  الت�شامح  يف  لفر�ض  الكراهية  جمتمع  حت��دي  ن��ح��ّول  اأن  مطلوب   .10

يجابيات التي نطمح لها. �شتحقاق بجدارة واحلوار وكل الإ نتاجية والعدل والإ والعطاء والإ

جيال القادمة  11. مطلوب اأي�شا اأن ن�شتثمر يف الفكر التنويري لغايات تدريب النا�ض والأ

على نبذ الكراهية واإ�شتبدالها بالت�شامح واملحبة والت�شاركية وروحية العطاء.

ب�شراحة: حمزن اأن نعرتف باأن جمتمع الكراهية موجود فينا وجمتمعنا ملىء به، ولكن 

هنالك فر�ض للخل�ض منه من خلل الفكر التنويري والت�شامح واملحبة لتكون ت�شرفاتنا 

الكراهية ودواع�شنا  اأفعالنا و�شطية ل متطرفة،  فهّل خل�شنا من جمتمع  متوازنة وردود 

الداخلية التي فينا؟

د .محمد طالب عبيدات

نبذ مجتمع الكراهية
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االنباط-عمان

اإىل �شجل  ي�شاف  نوعياً جديداً  اإجنازاً  التطبيقية  البلقاء  حققت جامعة 

على  التكنولوجية  وال��زراع��ة  الأع��م��ال  كليتي  بح�شول  الذهبي  اإجن��ازات��ه��ا 

العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اعتماد  هيئة  عن  ال�شادرة  اجل��ودة  �شمان  �شهادة 

و�شمان جودتها، حيث مت الإعلن عن ذلك من خلل جمل�ض الهيئة اليوم 

برئا�شة  30/12/2020 يف جل�شته رقم )47/2020(  املوافق  الأربعاء 

الأ�شتاذ الدكتور ظافر يو�شف ال�شرايرة رئي�ض املجل�ض.

وق���د اأ���ش��اد الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ���ش��رور ال��زع��ب��ي رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة  حققتها  التي  الإجن����ازات  قائمة  اإىل  ي�شاف  ال��ذي  الإجن���از  بهذا 

اخلطة  وف���ق  ال�����ش��ام��ي��ة  امللكية  ال����روؤى  �شمن  حتقيقها  ع��ل��ى  تعمل  وال��ت��ي 

اإىل  ب��اجل��ام��ع��ة  ل��ل��و���ش��ول  ت��ه��دف  ال��ت��ي  للجامعة  ال�شاملة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

والع��ت��م��ادات  العاملية  الت�شنيفات  مبتطلبات  الإي��ف��اء  خ��لل  م��ن  العاملية 

يف  اجلامعة  �شهدتها  التي  النوعية  النقلة  اإىل  م�شرياً  وال��دول��ي��ة،  املحلية 

ال�����ش��ن��وات الأخ����رية ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ام��ع��ة وج��م��ي��ع كلياتها الأك��ادمي��ي��ة. 

للعملية  املتقدم  اجل��ودة  م�شتوى  يظهر  الإجن��از  هذا  ب��اأن  الزعبي،  واأ�شاف 

اإيجاباً  ينعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  وخمرجاتها  اجلامعة  يف  التعلمية  التعليمية 

الطلبة  من  املبدعني  وا�شتقطاب  خريجيها  وت�شويق  اجلامعة  �شمعة  على 

للمتميزين  قبلة  البلقاء  يجعل  مما  والإداري��ة  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء 

ومنارة للعلم واملعرفة.

الإجن��از  ه��ذا  على  كافة  اجلامعة  لأ�شرة  التهنئة  الزعبي  الدكتور  وق��دم 

املرموق، وخا�شة كلية الزراعة التكنولوجية وكلية الأعمال ومركز التطوير 

و�شمان اجلودة والعمادات واملراكز العلمية والوحدات الإدارية على اجلهود 

القيمة التي يبذلونها والتي اأ�شفرت عن هذه النتيجة املتقدمة.

ويذكر باأن اجلامعة تعمل و�شمن خطة طريق وا�شحة على ح�شول جميع 

ثمانية  ت�شم  والتي  املحلية  اجل��ودة  �شمان  �شهادة  على  الأكادميية  كلياتها 

الأكادميية،  ال��ربام��ج  واحلوكمة،  الإ�شرتاتيجي،  التخطيط  ه��ي:  معايري 

والبحث العلمي، والإيفاد، والإبداعات، وامل�شادر املالّية، واملادّية، والب�شرّية، 

واإدارة �شمان  املجتمع والعلقات اخلارجّية،  الطّلبية، وخدمة  واخلدمات 

اجل�����ْودة. ب��الإ���ش��اف��ة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات الع���ت���م���ادات ال��ع��امل��ي��ة 

الأكادميية.  والربامج  للتخ�ش�شات 

نوعية  نقلة  �شهدت  قد  التطبيقية  البلقاء  اأن جامعة  ذكره  ومن اجلدير 

املرتبة  على  اجلامعة  ح�شلت  حيث  العاملية  والت�شنيفات  اجل��ودة  جمال  يف 

التاميز  ت�شنيف  يف   )800 –  601( الفئة  �شمن  وج��اءت  حملياً،  الثانية 

اجلامعات  ت�شنيف  يف  عاملياً   72 الرتتيب  �شمن  واأدرج��ت   ،THE العاملي 

اخل�شراء الأخري.

 البلقاء التطبيقية تحصل على شهادة ضمان الجودة المحلية

 مجلس النواب يستمع لخطاب
 الثقة األحد 

مالية النواب: برنامج عمل حصيف 
وجدول زمني لمناقشة الموازنة

االنباط- عمان

املحامي  ال��ن��واب  رئ��ي�����ض جمل�ض  ق���رر   

ع��ب��د امل��ن��ع��م ال����ع����ودات، ام�������ض الأرب����ع����اء، 

املقبل  دع��وة املجل�ض للنعقاد يوم الأح��د 

حلكومة  ال����وزاري  البيان  اإىل  لل�شتماع 

الدكتور ب�شر اخل�شاونة.

على  الد�شتور،  من   53 امل��ادة  وتوجب 

وطلب  ال����وزاري  بيانها  تقدمي  احلكومة 

تاريخ  �شهر من  اأ�شا�شه خلل  على  الثقة 

النواب  ملجل�ض  العادية  غ��ري  ال���دورة  ب��دء 

احلايل. وبعد ال�شتماع لبيان الثقة، يبداأ 

مبناق�شة  متتابعة  جل�شات  ع��رب  ال��ن��واب 

البيان الوزاري، ثم الت�شويت على الثقة. 

االنباط-عمان

ام�ض  النيابية،  املالية  اللجنة  ناق�شت   

الأرب�����ع�����اء، يف اج��ت��م��اع ب��رئ��ا���ش��ة ال��ن��ائ��ب 

اآل���ي���ة عملها  ال��دك��ت��ور من���ر ال�����ش��ل��ي��ح��ات، 

املعرو�شة  واملو�شوعات  املقبلة  للمرحلة 

على جدول اأعمالها.

وق�������ال ال�������ش���ل���ي���ح���ات: يف ح������ال ج���رى 

العامة  امل��وازن��ة  قانوين  م�شروعي  اإح��ال��ة 

لل�شنة  ال���وح���دات احل��ك��وم��ي��ة  وم���وازن���ات 

املالية 2021، اإىل اللجنة، فاإنها �شتطلق 

ب��رن��ام��ج ع��م��ل ح�����ش��ي��ف��ا وج�����دول زم��ن��ي��ا 

ملناق�شة م�شروعي القانونني.

بو�شلة  يف  تنطلق  اللجنة  اأن  واأ���ش��اف 

وامل���واط���ن،  ال��وط��ن  م�شلحة  م��ن  عملها 

وا�شعة بعني العتبار املرحلة ال�شتثنائية 

ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��وط��ن، وال��ت��ي ت�شتدعي 

لتجاوز  والتعا�شد  التكاتف  اجلميع  من 

فر�شتها  ال��ت��ي  وال�����ش��ع��وب��ات  ال��ت��ح��دي��ات 

جائحة كورونا.

واأك����د ح��ر���ض واه��ت��م��ام اللجنة خ��لل 

م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا مل�����ش��روع��ي ق���ان���وين امل���وازن���ة 

وال���وح���دات احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى اأك��م��ل وج��ه، 

امل��ن��اق�����ش��ات  يف  الأول����وي����ة  اأن  اإىل  م�����ش��رًيا 

وال�شحة  املالية  وزارات  مل��وازن��ات  �شتكون 

وال����ع����م����ل لأه����م����ي����ة ال����و�����ش����ع ال�����ش��ح��ي 

ل��ل��م��واط��ن��ني، وب���رام���ج دع����م ال��ق��ط��اع��ات 

املت�شررة.

ملناق�شة  الأول��وي��ة  اللجنة  �شتمنح  كما 

نظًرا  الجتماعية،  التنمية  وزارة  موازنة 

للتداعيات التي حلقت بها ب�شبب كورونا، 

على  ��ا  اأي�����شً الرتكيز  اأهمية  على  م�شددا 

الأمن  حتقيق  يف  ودوره  الزراعي  القطاع 

الغذائي.

 مالية األعيان تبحث أوضاع الملكية األردنية

»الهاشمية« و »هيئة المهارات المهنية والتقنية« 
يبحثان التعاون وإمكانيات تدريب الطلبة

المركز الكاثوليكي يقّدم رسالة السالم لـ 2021 بعنوان: 
ثقافة الرعاية مسار السالم

االنباط-عمان

املالية والقت�شادية يف جمل�ض  اللجنة  التقت   

الأع���ي���ان ب��رئ��ا���ش��ة ال��ع��ني ج��م��ال ال�����ش��راي��رة ام�ض 

ل�شركة  التنفيذي  والرئي�ض  العام  املدير  الأربعاء، 

امللكية الأردنية املهند�ض �شعيد دروزة، ونائب املدير 

او�شاع  على  للوقوف  القراعني،  فرا�ض  التنفيذي 

ال�شركة والتحديات التي تواجهها يف ظل جائحة 

كورونا.

الناقل اجلوي الوطني  اأهمية  واكد ال�شرايرة 

العامل  اأج���واء  يف  الوطنية  ال��رم��وز  اأح��د  للمملكة 

و�شفري مودة و�شداقة وتفاهم مع ال�شعوب وج�شر 

العامل  مع  وال�شياحي  والتجاري  ح�شاري  تبادل 

باأ�شره.

منذ  حظي  الأردين  الوطني  الناقل  اأن  وب��ني 

والرعاية  بالهتمام  الآن  وحتى   1963 عام  ن�شاأته 

احل�شني  امللك  جللة  موؤ�ش�شها  ي��دي  على  امللكية 

بن طلل طيب اهلل ثراه، ما كان له الدور الأ�شا�ض 

املناف�شة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  وت��ط��وره��ا  نه�شتها  يف 

ِقَبل  من  بها  الهتمام  ��َل  وت��وا���شَ وعاملياً،  اإقليمياً 

الوطني  للدور  الثاين نظراً  امللك عبداهلل  جللة 

بالعامل،  الأردن  رب��ط  ب��ه يف  تقوم  ال��ذي  ال��ري��ادي 

والأه��م��ي��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت وم���ا زال��ت 

تتمتع ب��ه��ا ال�����ش��رك��ة يف خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن 

و�شعوب العامل.

وثمن ال�شرايرة الدعم احلكومي لكي مت�شي 

ال�شركة يف م�شريتها ونه�شتها، وا�شتمرارها للقيام 

القت�شاد  دع���م  يف  ُي�شهم  ج���وي  ك��ن��اق��ل  ب��واج��ب��ه��ا 

وال��ن�����ش��اط��ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

واملجتمعية. بدوره، بني دروزة اأن امللكية مع نهاية 

عام 2019 حققت اأرباحا �شافية بلغت 4ر10 مليون 

مع  دينار  مليون   152 ب����  خ�شائرها  مقدرا  دي��ن��ار، 

الرتاكمي  العجز  يبلغ  اأن  ومتوقعا   ،2020 نهاية 

العام  نهاية  م��ع  دي��ن��ار  مليون   220 اإىل   180 ب��ني 

2021، وجرى تغطية 140 مليون دينار حتى الآن.

ظل  يف  لل�شركة  الت�شغيلي  الو�شع  اإىل  وا���ش��ار 

امل�شافرين ب�شبب و�شع  اأعداد  اذ تراجعت  كورونا، 

ق���ي���ود ع��ل��ى ح���رك���ة ال�����ش��ف��ر، ف��رتاج��ع��ت اي�����رادات 

امل�����ش��اف��ري��ن 389 م��ل��ي��ون دي���ن���ار م��ق��ارن��ة م���ع ع��ام 

2019، ومع زيادة انت�شار الفريو�ض، وجرى اغلق 

15 طائرة  ت�شغيل  اإىل  اأدى  ما  العامل  املطارات يف 

من اأ�شل 25.

وقال دروزة اإن ال�شركة �شددت مبلغ 40 مليون 

دينار قيمة تذاكر مرجتعة خلل الفرتة املا�شية، 

من  ثابتة  تكاليف  دي��ن��ار  مليون   16 اإىل  اإ���ش��اف��ة 

5ر3  مبلغ  حتملت  كما  ط��ائ��رات،  واإي��ج��ار  روات���ب 

ا�شل  م��ن  لل�شداد  �شهرية  كدفعات  دي��ن��ار  مليون 

القرو�ض وفوائدها.

للتخفيف  اإج����راءات  نفذت  امللكية  اأن  وا���ش��اف 

من تبعيات اثر اجلائحة التي تتعلق باإدارة النقد 

والعمليات  ال��ك��ل��ف  وتخفي�ض  الب�شرية  وامل�����وارد 

الت�شغيلية ما وفر �شيولة بعد اإعادة جدولة نقدية 

الكلف  وتخفي�ض  دينار  مليون   150 جت��اوز  مببلغ 

اأع�شاء  دعا  جهتهم،  من  دينار.  مليون   15 بقيمة 

اللجنة اإىل ا�شتكمال زيادة راأ�شمال ال�شركة مببلغ 

ال�����ش��رائ��ب  وتخفي�ض  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   70 ا���ش��ايف 

القطاع وجدولة  تعايف  املطار خلل فرتة  ور�شوم 

يقارب  ع��ادل  ب�شعر  الوقود  و�شراء  منها  امل�شتحق 

الر�شوم  من  الإعفاء  اأو  ال�شابقة  العاملية  الأ�شعار 

ل�شترياد  رخ�شة  ال�شركة  منح  على  امل��واف��ق��ة  اأو 

الوقود.

االنباط-عمان 

الأ���ش��ت��اذ  الها�شمية  اجل��ام��ع��ة  رئي�ض  َب��َح��َث 

ال��دك��ت��ور ف����واز ال��ع��ب��داحل��ق ال���زب���ون ورئ��ي�����ض 

والتقنية  املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة 

ال�شفا�شفة �شبل تفعيل علقات  الدكتور قي�ض 

التعاون بني املوؤ�ش�شتني لتوفري فر�ض لتدريب 

العمل خا�شة  ل�شوق  وتاأهيلهم  طلبة اجلامعة 

يف املهارات املهنية والتقنية. 

متكني  �شرورة  على  الزبون  الدكتور  واأك��د 

ال�شباب وتطوير قدراتهم، مبا يوؤهلهم لدخول 

اأك��د على  �شوق العمل حمليا ويف اخل��ارج. كما 

واملوؤ�ش�شات  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  الت�شبيك  اأه��م��ي��ة 

الأكادميية والقطاعني العام واخلا�ض.

اأن اجل��ام��ع��ة  ال����زب����ون  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����اف 

ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ت��ن��اف�����ش��ي��ة خ��ري��ج��ي��ه��ا وت��وف��ري 

الفر�ض املنا�شبة لهم يف �شوق العمل من خلل 

املهارات  اكت�شاب  على  ومتكينهم  القدرات  بناء 

التقنية واملهنية وقدرتهم على اكت�شاب املهارات 

واملعارف العاملية.

على  الهيئة  اأن  ال�شفا�شفة  الدكتور  وق��ال   

بالتعاون  املنا�شب  التدريب  لتوفري  ا�شتعداد 

مع ال�شركاء لنحو األف طالب وطالبة من كلية 

وخريجيها،  الها�شمية  اجلامعة  يف  الهند�شة 

والت�شغيل  ال��ت��ن��م��ي��ة  ���ش��ن��دوق  م���ع  وال���ت���ع���اون 

ف��وائ��د لإق��ام��ة  لتوفري مت��وي��ل وق��رو���ض دون 

م�شاريع ريادية تدر الدخل عليه. 

واأ�شار الدكتور ال�شفا�شفة اإىل دور الهيئة يف 

العمل  ل�شوق  وذات مهارة  اأي��دي مهنية  توفري 

واأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ق�����درات ال�����ش��ب��اب وامل��ت��درب��ني 

العمل.  ���ش��وق  يطلبها  جم���الت  يف  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

اأع���دت  الهيئة  اأن  ال�شفا�شفة  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

والإ�شرتاتيجية  تتوافق  امل��دى  طويلة  خطط 

اإىل  وت�شعى  الب�شرية  امل��وارد  لتنمية  الوطنية 

تطوير مهارات قطاع التدريب والتعليم املهني 

والتقني.

الهيئة  اأن  اإىل  ال�شفا�شفة  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��ار 

اأ����ش���ك���ال ال��ت��ع��ل��م  ت�����ش��ع��ى اإىل ت�����ش��ج��ي��ع ج��م��ي��ع 

وت���ط���وي���ر امل�����ه�����ارات والع���������رتاف ب���ه���ا ���ش��م��ن 

بالإ�شافة  العمل  و���ش��وق  التعليمية  املنظومة 

خل��ل��ق خ���ي���ارات ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب 

يتنا�شب  عال مبا  م�شتوى  ذات  والتقني  املهني 

م��ع م�����ش��ت��وي��ات الإط�����ار ال��وط��ن��ي ل��ل��م��وؤه��لت. 

وكذلك حت�شني جودة التعليم والتدريب املهني 

والتقني من خلل و�شع معايري ثابتة لتعيني 

وتدريب املدربني يف القطاع، ومواءمة املعايري 

ورف��ع  املوؤ�ش�شات،  جميع  ب��ني  اجل���ودة  و�شمان 

كما  اخل��ا���ض.  ال��ق��ط��اع  م��ع  التن�شيق  م�شتوى 

قطاع  مت��وي��ل  ط��رق  تنويع  اإىل  الهيئة  ت�شعى 

التعليم والتدريب املهني والتقني، مبا يف ذلك 

ت�شجيع ال�����ش��راك��ات م��ا ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخلا�ض.

االنباط-عمان

الكاثوليكي للدرا�شات والإعلم  املركز  قّدم 

فرن�شي�ض  ال��ب��اب��ا  ق��دا���ش��ة  ر���ش��ال��ة  الأردن  يف 

ال��ذي  ال�54،  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��لم  ي���وم  مبنا�شبة 

ال��ث��اين،  وقد  ب��ه يف الأول م��ن ك��ان��ون  ُيحتفل 

حملت الر�شالة البابوّية للعام اجلديد 2021 

عنوان: »ثقافة الرعاية كم�شرية لل�شلم«.

الأب  الكاثوليكي  العام للمركز  املدير  وقال 

املركز  ع��ن  ال��ي��وم  بيان �شدر  ب��در، يف  د. رفعت 

ليوم  الأع��ظ��م  احل��رب  ر���ش��ال��ة  اإّن  الكاثوليكي، 

ثقافة  اأّن  على  ُت�شّدد   ،2021 العاملي  ال�شلم 

ال�شلم.  لبناء  مميزة  و�شيلة  ُت�شّكل  الرعاية 

الإن�شانّية  الغاية  هذه  اإىل  الو�شول  ول ميكن 

النبيلة اإل عندما تكون ثقافة الرعاية التزاًما 

وتعزيز  حماية  اأج���ل  م��ن  وت�شاركًيا  م�شرتًكا 

للهتمام  وا�شتعداًدا  وخ��ريه،  الإن�شان  كرامة 

وال���ت���ن���ّب���ه وال��ت�����ش��ام��ن والح��������رتام وال��ق��ب��ول 

املتبادل، بدًل من ثقافة اللمبالة والتهمي�ض 

والنزاع التي غالًبا ما ت�شود عقلية عامل اليوم.

عا�شته  ملا  �شورة  البابوّية  الر�شالة  وتر�شم 

ُط��ب��ع  2020، ح��ي��ث  ال��ب�����ش��ري��ة ع���ام  الأ����ش���رة 

اإىل  واأّدت  كورونا،  لفريو�ض  ال�شحية  بالأزمة 

املناخ والغذاء  كاأزمات  اأزمات مرتابطة،  تفاقم 

والأزمات القت�شادية والهجرة، يف وقت وجدت 

اجلائحة  عا�شفة  اأمواج  اأمام  نف�شها،  الب�شرية 

ال��ق��ارب  اأو  امل��رك��ب  م��ن  على  اأن��ه��ا  املتلطمة، 

نف�شه، ت�شعى لبلوغ ميناء الهدوء والطماأنينة. 

كما اأدركت اأّن اجلميع هو مهم و�شروري، واأن 

اأن  ي�شتطيع  اأح��د  ل  لأن  مًعا،  التجذيف  علينا 

ي��خ��ل�����ض مب���ف���رده، وحت���ت���اج ال���دول���ة ال���واح���دة 

ت�شامنا مع غريها من اأجل تاأمني اخلري العام 

ملواطنيها.

ب��اأن��ه  ب���در ان ال��ر���ش��ال��ة ت��و���ش��ح  وق����ال الأب 

ميكن لدّفة كرامة ال�شخ�ض الب�شري وبو�شلة 

لنا  ت�شمحا  اأن  الأ�شا�شية  الإجتماعية  امل��ب��ادئ 

فمفهوم  وم�����ش��رتك؛  اآم���ن  م�شار  يف  ب��الإب��ح��ار 

ال�شخ�ض يعني دوًم��ا علقة ل روحا فردانية، 

واجلماعة  العائلة  �شمن  ليعي�ض  خملوق  وهو 

وامل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث ك���ل الأف�������راد م��ت�����ش��اوون يف 

الإن�شانية.  احلقوق  منها  تتاأتى  التي  الكرامة 

قبول  م�����ش��وؤول��ي��ة  تقت�شي  ال��واج��ب��ات  اأّن  ك��م��ا 

وم�����ش��اع��دة ال���ف���ق���راء وامل���ر����ش���ى وامل��ه��م�����ش��ني. 

ف��ال��ت�����ش��ام��ن ل��ي�����ض ع���ب���ارة ع���ن ���ش��ع��ور م��ب��ه��م، 

اإمن���ا حم��ب��ة ملمو�شة واإ����ش���رار ح���ازم وال��ت��زام 

ي�شاعدنا  العام. من هنا،  ل�شالح اخلري  مثابر 

–اأكانوا  الآخ�����ري�����ن  روؤي�������ة  ع���ل���ى  ال��ت�����ش��ام��ن 

كمجرد  لي�ض  اأوطاًنا–  اأم  �شعوًبا  اأم  ا  اأ�شخا�شً

وُتطرح  ُت�شتغل  ك���اأداة  اأو  اإح�شائية،  معطيات 

كاأ�شخا�ض  ب��ل  منفعتها،  تفقد  عندما  ج��ان��ًب��ا 

قريبني، كرفاق الدرب.

وجهة  ر�شم  اإىل  امل�شوؤولني  الر�شالة  وتدعو 

اإن�شانّية  وج��ه��ة  نحو  الب�شرية  ت��ق��ود  م�شرتكة 

ب��و���ش��ل��ة  اإل م���ن خ����لل  ي���ت���ّم ذل����ك  ح���ّق���ة. ول 

كل  قيمة  بتثمني  ت�شمح  اج��ت��م��اع��ي��ة،  م��ب��ادىء 

مًعا  والتعا�شد  وبالت�شامن  وكرامته،  �شخ�ض 

ال��ع��ام، منت�شلني الأ���ش��خ��ا���ض  اأج���ل اخل���ري  م��ن 

والعبودية  وامل��ر���ض  الفقر  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

اجلميع،  ي�شبح  وبالتايل  والنزاعات،  والتمييز 

الرعاية  لثقافة  »���ش��ه��وًدا  ق��دا���ش��ت��ه:  اأ���ش��م��اه  م��ا 

والعتناء«.

تعزيز  اأّن  على  اجل��دي��دة   الر�شالة  وت�شدد 

تولد  ت��رب��وي��ة،  عملية  تتطّلب  العناية  ثقافة 

ال�����ش��خ�����ض يف  ي��رتب��ى  ال��ع��ائ��ل��ة، ح��ي��ث  اأوًل يف 

النواة الأ�شا�شية للمجتمع، اأن يعي�ض يف علقة 

الفاعلون  ا  اأي�شً وهنالك  متبادل.  اح��رتام  ويف 

الآخرون يف ميادين التعليم والإعلم وو�شائل 

ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي. ك��م��ا مي��ك��ن ل���لأدي���ان 

ع���ام���ة، ول��ل��ق��ادة ال��دي��ن��ي��ني ب�����ش��ك��ل خ���ا����ض، اأن 

يلعبوا دوًرا ل غنى عنه يف نقل قيم الت�شامن، 

والعناية  وال�شتقبال  الخ��ت��لف��ات،  واح���رتام 

بالأخوة الأكرث ه�شا�شة.

��ا  اأي�����شً ر���ش��ال��ت��ه  فرن�شي�ض يف  ال��ب��اب��ا  وي��ذّك��ر 

ا  خ�شو�شً الإن�����ش��اين،  القانون  اح���رتام  باأهمية 

واحلروب  ال�شراعات  تتوا�شل  املناطق حيث  يف 

بدون انقطاع. فرغم اأن م�شببات ال�شراع كثرية، 

لكن النتيجة واحدة: الدمار والأزمة الإن�شانية. 

من هنا ي�شري قدا�شته اإىل خطوة �شجاعة تتمثل 

الأ�شلحة  على  ُتنفق  التي  الأم��وال  ا�شتخدام  يف 

م��ن اأج���ل اإن�����ش��اء »���ش��ن��دوق ع��امل��ي« ي��ك��ون كفيل 

الب�شرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��لم  الأم����ن  ل��ت��ع��زي��ز 

امل��ت��ك��ام��ل��ة، وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر واجل�����وع، وتلبية 

الحتياجات ال�شحية، والتبدلت املناخية.

وقال الأب بدر، اننا ونحن على اأعتاب ال�شنة 

امليلدّية اجلديدة 2021 وهي �شنة الحتفال 

كل  لنحيي  العتيدة،  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مبئوية 

اجلهود التي بذلت يف وطننا الأردين احلبيب، 

من اأجل التخفيف عن اآلم املواطنني يف ال�شنة 

امل��ا���ش��ي��ة واأوج���اع���ه���م وج���روح���ات���ه���م. ون��ح��ي��ي 

اأ���ش��رت��ن��ا الأردن���ي���ة ال���واح���دة، ب��ق��ي��ادة �شاحب 

اجل��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب���ن احل�شني 

الأم��ري احل�شني بن  العهد  املعظم، و�شمو ويل 

ع��ب��داهلل ال���ث���اين، وك���ل م��ن ي��ع��م��ل معهما من 

و�شحة  الوطنية  وم�شلحتنا  البلد  خري  اأج��ل 

اجلي�ض  ونحيي  امل��ق��ّد���ش��ة.  وك��رام��ت��ه  الن�����ش��ان 

والأم����ن ب��ك��اف��ة م��رت��ب��ات��ه��م، ون�شلي م��ن اأج��ل 

اأرواح ال�شحايا بل ال�شهداء الذين غادروا هذه 

من  وبالأخ�ض  الكورونا،  مر�ض  ب�شبب  احلياة 

نفو�شهم  و�شعوا  ال��ذي��ن  واملمر�شني  الأط��ب��اء 

املواطنني.  حياة  عن  للدفاع  الأول  امل�شاف  يف 

واملت�شررة،  املتاأملة  العائلت  اأج��ل  من  ون�شلي 

وم����ن اأج����ل ال���ف���ق���راء وال��ع��اط��ل��ني ع���ن ال��ع��م��ل 

ال�شنة  ه��ذه  يف  غريهم  من  اأك��رث  واملت�شررين 

اأجل  اأجل امل�شنني ومن  الع�شيبة. ون�شلي من 

اذ فقدت عزيزا من  البيوت احلزينة والكئيبة 

بينها، ومل تتمكن من القاء نظرة الوداع عليه، 

ي�شعفونهم،  وم��ن  امل�شابني  اأج��ل  م��ن  ون�شلي 

وم���ن اأج����ل اخل��ائ��ف��ني وال��ي��ائ�����ش��ني والأط���ف���ال 

وتاأ�شي�ض  ال��زواج  املقبلني على  ال�شباب  وكذلك 

بيت كرمي.

وختم بيان املركز الكاثوليكي بالقول: لقد 

العناية  اأهمّية  تعلمنا يف خ�شم هذه الأح��داث 

بع�شنا ببع�ض، واأهمّية قيم الت�شامن والتكاتف 

وال��ع��م��ل م��ًع��ا م���ن اأج����ل اخل���ري ال���ع���ام، وال��ت��ي 

ب���رزت يف ج��ه��ود م��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ة جمتمعة، 

التي  واجتماعية،  و�شحّية  واأم��ن��ّي��ة  حكومية 

ذلك  تفعل  ت��زال  وم��ا  جهدها،  ق�شارى  بذلت 

بت�شحيات عظيمة لدرجة اأن بع�شهم قد قّدم 

اأرواح��ه��م ف��داًء من اأج��ل التخفيف من معاناة 

املر�شى اأو لإنقاذ حياتهم. واأمل اأن يحمل العام 

اجلديد بارقة اأمل ورجاء يف اأن تتمكن الأ�شرة 

الب�شرية من تخطي هذه الأزم��ة العاملّية وقد 

اأكرث  ع��امٍل  نحو  ال��درب  على  تقّدمت خطوات 

الأف��راد واجلماعات  اأخ��ّوة وعدالة و�شلم بني 

وال�شعوب والدول.

    الأب د. رفعــــــت بدر

مدير املركز الكاثوليكي للدرا�سات 

والإعالم
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االنباط- عمان

ت��داع��ي��ات  اح���ت���واء  ع��ل��ى  الأردن  ي��ح��ر���ص   

عرب   2020 العام  يف  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص 

�سارمة؛  واقت�سادية  �سحية  اإج���راءات  جملة 

ت��رم��ي اإىل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ح��ة الإن�����س��ان، 

تبعات  عن  القت�سادي  النمو  عجلة  وحتييد 

ك���ورون���ا، م��ن��ذ ���س��ري��ان حم����ددات ط��ال��ت �ستى 

لنت�سار  منعا  اآذار  منت�سف  احل��ي��اة  م��ن��اح��ي 

الفريو�ص يف البالد.

التي  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  وتت�سدر 

كورونا،  جائحة  مع  التعامل  اأولوية  اأن  اأكدت 

يف  وال�ستمرار  و�سالمته،  املواطن  �سحة  هي 

وب��رام��ج  وخ��ط��ط  ال��وط��ن��ي،  القت�ساد  حماية 

ال���ع���م���ل ل��ل�����س��ل��ط��ات ال�����ث�����الث؛ ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة، يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

فيه  تكبح  وق��ت  يف  ك��ورون��ا،  فريو�ص  تداعيات 

اإجراءات  �سل�سلة  عرب  كورونا  جماح  احلكومة 

جائحة  اآث���ار  م��ن  ال��ب��الد  لتجنيب  اقت�سادية 

الأق�سى عامليا منذ �سنني.

واأع���ل���ن���ت احل���ك���وم���ة ع���ن ال���ع���م���ل ب��ق��ان��ون 

اأي��ام  ب�سعة  بعد   1992 ل�سنة   13 رق��م  ال��دف��اع 

من اإقرار اإجراءات وقرارات اتخذتها للتعامل 

نظرا  امل��ا���س��ي،  اآذار  منت�سف  ال��ف��ريو���ص  م��ع 

ال�سحة  منظمة  واإع���الن  ال��ط��ارئ��ة،  للظروف 

العاملية انت�سار الوباء وملواجهته على امل�ستوى 

جميع  يف  العامة  ال�سالمة  وحماية  الوطني 

اململكة. اأنحاء 

ووف���ق���ا ل��ر���س��د وك���ال���ة الأن����ب����اء الأردن����ي����ة 

اأمر   24 الدفاع  قانون  )ب��را(، �سدر مبوجب 

من  يطراأ  ما  مبعاجلة  ن�سفها  اخت�ص  دف��اع، 

لظهور  نتيجة  متنوعة  اق��ت�����س��ادي��ة  حت��دي��ات 

كورونا، يف حني كر�ست قرارات البنك املركزي 

اأوام���ر  م��ع  اق��ت�����س��ادي  ك��ل��ق��اح  نف�سها  الأردين 

ال��دف��اع ينجي ال��ن��ا���ص م��ن ب��راث��ن اجل��ائ��ح��ة، 

واقت�سادية حمكمة  اإجراءات �سحية  عدا عن 

�سملت القطاعات التي توقفت بفعل كورونا.

 19 و���س��ارع اأول اأوام����ر ال��دف��اع ال�����س��ادر يف 

ال�سمان  باأحكام قانون  العمل  اإيقاف  اإىل  اآذار 

وتعديالته،   2014 ل�سنة   1 رق��م  الج��ت��م��اع��ي 

ال�سلة،  ذات  والتعليمات  الأنظمة  م��ن  وع��دد 

ال�سيخوخة لآذار  وجرى تعليق تطبيق تاأمني 

اخلا�سعني  للعمال   2020 لعام  واأي��ار  وني�سان 

لأح���ك���ام ق���ان���ون ال��ع��م��ل يف م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع 

تطبيقه  تنظم  وبنود  ا�ستثناءات  مع  اخلا�ص، 

يف  اقت�ساديا  املواطنني  م�سلحة  يف  ي�سب  مبا 

ظل نفاذ اأحكام القانون.

»ه��م��ة وط��ن«  ���س��ن��دوق  اآذار   30 واأن�����س��ئ يف 

ع����رب اأم������ر ال�����دف�����اع رق�����م 4 ل���دع���م امل���ج���ه���ود 

ال���وط���ن���ي مل��ك��اف��ح��ة وب�����اء ك����ورون����ا وم��واج��ه��ة 

اآث������اره الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، ول��دع��م 

مع  الظروف،  تلك  ملواجهة  احلكومة  اجلهود 

ا�ستمرار ح�ساب اخلري ل�سالح الأ�سر الفقرية 

الجتماعية  التنمية  وزارة  ل��دى  وامل��ح��ت��اج��ة 

البنك  ل��دى  ال�سحة  وزارة  ت��ربع��ات  وح�ساب 

املقدمة  التربعات  تلقي  يف  الأردين  امل��رك��زي 

لكل منهما.

وجاء اأمر الدفاع رقم 6 يف 8 ني�سان لتقليل 

امل�سغلني  ع��ل��ى  ال�سلبية  الق��ت�����س��ادي��ة  الآث����ار 

و���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وال��ع��ام��ل��ني فيها 

يف ظ����ل ح���ظ���ر ال���ت���ج���ول امل���ف���رو����ص حل��م��اي��ة 

ا�ستعادة  م��ن  القت�ساد  ولتمكني  الأردن��ي��ني، 

وحماية  احلالية،  الأزم��ة  انتهاء  بعد  عافيته 

حقوق العمال واأجورهم.

الدفاع  اأم��ر  ني�سان  �سهر  منت�سف  و���س��در 

والوظيفي  املعي�سي  ال�ستقرار  ل�سمان   9 رقم 

حماية  اخلا�ص  القطاع  عمل  واإدام���ة  للعمال 

ل���الق���ت�������س���اد ال����وط����ن����ي، ول���ت���ك���ري�������ص م��ف��ه��وم 

الت�سامن والت�ساركية والتكافل بني موؤ�س�سات 

ومل�ساندة  والأف�����راد،  ال��ع��ام واخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع 

القطاع اخلا�ص يف حتمل اللتزامات املرتبة 

عليه مبقت�سى اأمر الدفاع رقم 6، وا�ستحدثت 

الت�سامن وامل�ساندة. مبوجبه برامج 

ني�سان   30 10 يف  رق���م  ال��دف��اع  اأم���ر  وم���دد 

ت��ق��دمي اإق�������رارات ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل، وت��وري��د 

ال�������س���ري���ب���ة امل���ق���ت���ط���ع���ة، وت����ق����دمي ال���ب���ي���ان���ات 

امل��ق��ررة  الر�سمية  العطلة  خ��الل  ال�سريبية 

حزيران   30 حتى  الدفاع  بقانون  العمل  اأثناء 

املا�سي.

اأمر  اأ�سدر رئي�ص الوزراء  14 حزيران،  ويف 

املت�سررة  ال��ق��ط��اع��ات  ل��دع��م   13 رق��م  ال��دف��اع 

ال�سياحي،  القطاع  وحتديدا  اجلائحة  ب�سبب 

ومل�����س��اع��دت��ه ع��ل��ى ت���اأم���ني ال�����س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة 

يتمكن  حتى  عليه  الواقعة  الأ�سرار  وتخفيف 

ا�ستعادة عافيته. من 

وبعد يوم واحد فقط، �سدر اأمر الدفاع رقم 

اخلا�ص  القطاع  عمل  لإدام���ة  كا�ستكمال   14

على  وم�ساعدته  الوطني،  لالقت�ساد  حماية 

يتعلق  ما  عليه خا�سة  املرتبة  الأعباء  حتمل 

الأك��ر  الق��ت�����س��ادي��ة  والأن�����س��ط��ة  بالقطاعات 

ول�ستحداث  التعايف،  مرحلة  ولدعم  ت�سررا 

برامج احلماية والتمكني التي ا�ستفادت منها 

من�ساآت القطاع اخلا�ص وعاملوها.

اآب   9 يف   15 رق�����م  ال����دف����اع  اأم������ر  و�����س����در 

لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  مل��ب��ادرات  ا�ستكمال 

القت�سادي  التعايف  مرحلة  لدعم  الجتماعي 

القطاع اخلا�ص، وتخفيفا لالأعباء  وا�ستدامة 

امل��ال��ي��ة امل��رت��ب��ة ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت والأف�������راد يف 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص، وامل��ت�����س��م��ن ت��ق�����س��ي��ط اأو 

بن�سب  عليهم  امل�ستحقة  املبالغ  جدولة  اإع��ادة 

اإعفاءات جمزية من  متفاوتة واحل�سول على 

فوائد التاأخري والغرامات.

ويف الأول من ت�سرين الأول املا�سي، و�سعت 

وامل��ن�����س��اآت  امل���وؤم���ن عليهم  ���س��ري��ح��ة  احل��ك��وم��ة 

15 عرب  14 و  9 و  امل�ستفيدة من اأوامر الدفاع 

اإ�سدارها اأمر الدفاع رقم 18.

وفو�ص رئي�ص الوزراء يف 15 ت�سرين الثاين 

م�ست�سفى  اأي  على  اليد  بو�سع  ال�سحة  وزي��ر 

اإدارات����ه  وتكليف  وحم��ت��وي��ات��ه  ج��زئ��ي��ا  اأو  كليا 

والعاملني فيه بال�ستمرار بت�سغيله ل�ستقبال 

م��ر���س��ى وب���اء ف��ريو���ص ك��ورون��ا امل��ح��ول��ني من 

لعالج  ت�سعرية  وو���س��ع  ف��ق��ط،  ال�سحة  وزارة 

نفقتهم  على  يعاجلون  الذين  كورونا  مر�سى 

يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل��ا���س��ة ع���رب اإ����س���دار اأم���ر 

وب��اء  انت�سار  تفاقم  مل��واج��ه��ة   23 رق��م  ال��دف��اع 

ف���ريو����ص ك���ورون���ا، ول�����س��م��ان ت���واف���ر ال��ع��ن��اي��ة 

للم�سابني. ال�سحية 

العمالة  ا�ستقرار  على  احلكومة  وحر�ست 

الأردن�����ي�����ة يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص وامل��ح��اف��ظ��ة 

املرتبة  القت�سادية  الأعباء  وتخفيف  عليها، 

ع��ل��ى م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ال��ت��ي ت��اأث��رت 

القطاعات  يف  العاملني  وم�ساندة  باجلائحة، 

وامل��ن�����س��اآت الأك�����ر ت�����س��ررا ب��ه��ا وال��ق��ط��اع��ات 

اأ�سدر  اإذ  بالعمل،  لها  امل�سرح  غري  واملن�ساآت 

رئ��ي�����ص ال������وزراء اأم����ر ال���دف���اع رق���م 24 ال���ذي 

برامج؛  تنفيذ  والتو�سع يف  العمل  ا�ستمر معه 

املن�سو�ص  حماية  اقت�سادي،  متكني  م�ساند، 

عليها يف اأوامر الدفاع 9 و 14.

24 ال�����ذي ط����وت ب��ه  واأع�������اد اأم�����ر ال����دف����اع 

العمل   ،2020 للعام  ال��دف��اع  اأوام���ر  احل��ك��وم��ة 

اآليات ومدد حتددها  وفق  ال�سيخوخة  بتاأمني 

كما  الج��ت��م��اع��ي،  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 

اأن�����س��ئ مب��وج��ب��ه ب��رن��ام��ج »ا����س���ت���دام���ة« ال���ذي 

وامل��ن�����س��اآت  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع��دد  م��ن��ه  ت�ستفيد 

القت�سادية.

ويف ���س��وء ال��ت��ط��ورات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت�����س��ارع��ة 

ال��ن��اجت��ة ع���ن اأث����ر ك���ورون���ا، وم���ا ي�����س��ك��ل��ه من 

حت���دي���ات ل��الق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي، ق����رر ال��ب��ن��ك 

امل�����رك�����زي ات�����خ�����اذ ح����زم����ة م�����ن الإج�����������راءات 

الحرازية بهدف احتواء التداعيات ال�سلبية 

للفريو�ص على اأداء القت�ساد املحلي.

اأق�ساط  ت��اأج��ي��ل  البنك  اإج����راءات  و�سملت 

ال��ت�����س��ه��ي��الت الئ��ت��م��ان��ي��ة، وت��خ��ف��ي�����ص اأ���س��ع��ار 

ال���ف���ائ���دة، و����س���خ ���س��ي��ول��ة اإ����س���اف���ي���ة ل��ل��ب��ن��وك 

خف�ص  اإىل  اإ�سافة  دينار،  مليون   1050 مببلغ 

ك��ل��ف مت��وي��ل ب��رن��ام��ج ال��ب��ن��ك ل��ت��م��وي��ل ودع��م 

ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ن��م��وي، كما اأج��ل 

�سمن  ك��اف��ة  امل�ستحقة  وال��ف��وائ��د  الأق�����س��اط 

والطلب  حزيران،  �سهر  نهاية  حتى  الربنامج 

م���ن ال��ب��ن��وك اإع�����ادة ج��دول��ت��ه��ا ب��الت��ف��اق مع 

عمالئها.

ودع���������م ال����ب����ن����ك ال���������س����رك����ات ال�������س���غ���رية 

�سمن  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   500 مببلغ  وامل��ت��و���س��ط��ة 

ب���رن���ام���ج مت���وي���ل���ي م��ي�����س��ر ل���دع���م ال�����س��رك��ات 

ال�������س���غ���رية وامل���ت���و����س���ط���ة وب���ك���ف���ال���ة ال�����س��رك��ة 

ح�سة  تبلغ  والتي  القرو�ص  ل�سمان  الأردنية 

ام��ت��از  اإذ  ب���امل���ئ���ة،   45 ف��ي��ه��ا  امل����رك����زي  ال��ب��ن��ك 

تتجاوز  ل  للقرو�ص  متدنية  بكلف  الربنامج 

2 باملئة، وم�ستوى �سمان 85 باملئة مقارنة مع 

70 باملئة للربامج العادية، وفرة �سماح ت�سل 

اإىل �سنة.

وخ��ف�����ص ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ع��م��ولت �سمان 

ال���ق���رو����ص وزي�������ادة ت��غ��ط��ي��ة ب���رن���ام���ج ���س��م��ان 

امل���ب���ي���ع���ات امل��ح��ل��ي��ة وال�����������س�����ادرات، ك���م���ا اأج����ل 

موؤ�س�سة  على  امل�ستحقة  وال��ف��وائ��د  الأق�����س��اط 

اإج������راءات  اإىل ج���ان���ب  ال����زراع����ي،  الإق����را�����ص 

ال�سيكات وت�سويتها. للتعامل مع  خا�سة 

اأيلول ت�سيري الرحالت   8 واأعاد الأردن يف 

اجل���وي���ة امل��ن��ت��ظ��م��ة ع���رب م��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء 

الدويل ا�ستنادا اإىل �سوابط و�سروط ت�سمن 

بعد  والح���راز،  وال��وق��اي��ة  العامة  ال�سالمة 

اململكة  م��ن  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  جميع  تعليق 

ال�سحن  حركة  با�ستثناء  اآذار،   17 يف  واإليها 

اجلوية  الرحالت  اأعيدت  حني  يف  التجاري، 

الداخلية منذ حزيران.

رخ�ص  مب��ن��ح  ال��ع��م��ل  ني�سان   8 يف  واأوق����ف 

ت�����س��دي��ر واإع�������ادة ت�����س��دي��ر امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

يف اإط�����ار الج��������راءات الح����رازي����ة امل��ت��خ��ذة 

وب��اء  اأزم���ة  ظ��ل  يف  امل��خ��زون  على  للمحافظة 

ف����ريو�����ص ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د، وال���ت���داع���ي���ات 

على  املحتملة  واآث��اره��ا  عنها،  تنجم  قد  التي 

الأ����س���واق ال��ع��امل��ي��ة، وم���ا ي�����س��ه��ده ال��ع��امل من 

اإغالقات  يتبعه من  الوباء وما  انت�سار  تزايد 

يف الأ�سواق العاملية والعربية، وما يلحقه من 

اأ�سرار على الأ�سواق التجارية املحلية.

ن��ي�����س��ان   9 يف  احل����ك����وم����ة  ����س���م���ح���ت  ك���م���ا 

الإدارة  جمال�ص  اجتماعات  بعقد  لل�سركات 

وه����ي����ئ����ات امل����دي����ري����ن ال���������س����روري����ة خ���دم���ة 

م�سبقة  موافقة  وب��دون  الوطني  لالقت�ساد 

من دائرة مراقبة ال�سركات.

�سيولة  ح��زي��ران   16 يف  احلكومة  و�سخت 

ن��ق��دي��ة م��ب��ا���س��رة وغ���ري م��ب��ا���س��رة يف ال��ق��ط��اع 

خالل  م��ن  مليونا   190 اإىل  ت�سل  ال�سياحي 

دع�����م ق����رو�����ص م���ي�������س���رة، وحت���ف���ي���ز ومت��ك��ني 

ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ع���رب ت��خ��ف��ي�����ص بع�ص 

ال�سياحة  ب��رام��ج  ودع��م  املبا�سرة،  ال�سرائب 

مكونات  دع��م خمتلف  خ��الل  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 

الن�ساط ال�سياحي كالنقل ال�سياحي، ومكاتب 

ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر وامل���ن�������س���اآت ال�����س��ي��اح��ي��ة 

يف  والتو�سع  والفعاليات،  والإقامة  املختلفة، 

للعاملني  املوجهة  وامل�ساندة  احلماية  برامج 

يف القطاع ال�سياحي.

واأع����ل����ن����ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

عن  احل��ايل  الأول  ك��ان��ون   27 يف  الجتماعي 

بتطبيق  املتعلق  ال���وزراء  رئي�ص  ب��الغ  ���س��دور 

اأط��ل��ق��ت��ه احلكومة  ال���ذي  ا���س��ت��دام��ة  ب��رن��ام��ج 

مليون   200 بقيمة  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 

دي���ن���ار، وه���و ب��رن��ام��ج م��وج��ه ل��ل��م��ن�����س��اآت غري 

امل�����س��رح ل��ه��ا ب��ال��ع��م��ل وال��ق��ط��اع��ات وامل��ن�����س��اآت 

الأكر ت�سررا بجائحة كورونا.

مع  للتعامل  الر�سمية  الإجراءات  و�سملت 

القطاعات  وحتفيز  كورونا  فريو�ص  تداعيات 

30 كانون  القت�سادية، تعديالت حكومية يف 

ل�سنة  ال�ستثمار  ق��ان��ون  على  اجل��اري  الأول 

ال���س��ت��ث��م��ار  ه��ي��ئ��ة  دور  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف   ،2020

بتح�سني  املعنية  الوطنية  اجلهة  باعتبارها 

املخت�ص  واملرجع  ال�ستثمارية،  البيئة  واق��ع 

يف ج�����ذب ال����س���ت���ث���م���ارات ورع�����اي�����ة �����س����وؤون 

ا�ستثمارات  ج��ذب  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�ستثمرين، 

تناف�سية من خالل منحها حوافز  ذات ميزة 

حمددة.

واأولت احلكومة �سحة املواطن و�سالمته، 

وال���س��ت��م��رار يف ح��م��اي��ة الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي 

جل  بينهما،  واملوازنة  كورونا،  اأزم��ة  اآث��ار  من 

اله��ت��م��ام ل��ل��ع��ام امل��ق��ب��ل، و���س��م��ن��ت م��وازن��ت��ه��ا 

للحفاظ  �سحيا  ي��ل��زم  م��ا  اإن��ف��اق  منها  ب��ن��ودا 

ال�سحية  املخاطر  ظل  يف  املواطن  حياة  على 

فر�ص  وع��دم  ك��ورون��ا،  جائحة  على  املرتبة 

زي���ادة احل��ال��ي��ة، وتعزيز  اأو  ���س��رائ��ب ج��دي��دة 

وربطها  الجتماعي  الأم���ان  �سبكة  وتطوير 

مب���ن���ظ���وم���ة ال���ت���ع���ل���ي���م وال�������س���ح���ة وال���ع���م���ل، 

وحت�������س���ني واق�������ع ال����ن����ظ����ام ال�������س���ح���ي ورف����ع 

ج���اه���زي���ت���ه وق����درت����ه والرت�����ق�����اء مب�����س��ت��وى 

الطاقة  ورف���ع  املختلفة،  ال�سحية  اخل��دم��ة 

العناية  واأ���س��رة  للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية 

املركزة.

الزيادة  �سرف  باإعادة  احلكومة  والتزمت 

على ن�سبة العالوة الإ�سافية املعتمدة واملقرة 

مب��وج��ب ق���رار جم��ل�����ص ال�����وزراء يف 6 ك��ان��ون 

امل��ق��ررة على روات��ب  2020، وال��زي��ادة  ال��ث��اين 

���س��ب��اط واأف�����راد ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة الأردن���ي���ة 

مبوجب  املقررة  والزيادة  الأمنية،  والأجهزة 

اأحكام النظام املعدل لنظام رتب املعلمني رقم 

35 ل�سنة 2020.

االنباط- عمان 

اأك�����������د رئ�����ي�����������ص جل�����ن�����ة الق����ت���������س����اد   

ح�سان،  اأب��و  خالد  النيابية،  وال�ستثمار 

ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع�����س��الت  ال��ع��دي��د م��ن  اأن 

اخلروج  اللجنة  من  تتطلب  القت�سادية، 

ب��ح��ل��ول غ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة ت��ب��ًع��ا ل��ل��ظ��روف 

�سيما  اململكة،  تعي�سها  التي  ال�ستثنائية 

فريو�ص  جائحة  بتداعيات  املتعلقة  تلك 

امل�ستجد. كورونا 

للجنة  اجتماًعا  تروؤ�سه  خ��الل  وق��ال، 

�ستعمل  اللجنة  اإن  الأربعاء،  ام�ص  عقدته 

خ�����الل ال����ف����رة امل���ق���ب���ل���ة ع���ل���ى م��راج��ع��ة 

ال��ت��ن��م��وي��ة، حيث  ال��ربام��ج الق��ت�����س��ادي��ة 

���س��ت��ت��خ��ذ ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ب��ل اخل��الق��ة، 

بالت�سارك  وذل��ك  لها،  الأول��وي��ات  وو�سع 

مع احلكومة، �سمن جدول زمني حمدد، 

ك���ه���دف رئ���ي�������ص ت�����س��ع��ى اإل���ي���ه ل��ل��ن��ه��و���ص 

ب���ال���واق���ع الق���ت�������س���ادي وال����س���ت���ث���م���اري، 

م����ا ي�������س���اه���م ب��ت��ق��ل��ي�����ص ن�����س��ب��ت��ي ال��ف��ق��ر 

والبطالة.

تداعيات  بحث  الج��ت��م��اع،  خ��الل  ومت 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا واآث����اره����ا ع��ل��ى ال���واق���ع 

الق��ت�����س��ادي وال���س��ت��ث��م��اري، ف�����س��اًل عن 

املتخذة  احلكومية  الإج��راءات  من  جملة 

الغلق  ب�����س��اع��ات  املتعلقة  �سيما  جت��اه��ه��ا، 

اأيام اجلمع. اجلزئي وحظر 

ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ح�������س���ان  اأب�������و  واأو�������س������ح 

دوره��ا  مع  ي��ت��وازى  عمل  برنامج  و�سعت 

ال���ت�������س���ري���ع���ي وال����رق����اب����ي، ل���ل���ع���دي���د م��ن 

�ستنعك�ص  ال��ت��ي  الإي���ج���اب���ي���ة،  ال��ع��ن��اوي��ن 

حتًما اإن خرجت مبا ُيراد لها اإىل تن�سيط 

الق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي وت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����س��ي��ة 

القت�سادية. القطاعات 

الفرة  يف  �ستبداأ  اللجنة  اأن  واأ���س��اف 

الجتماعات  من  �سل�سلة  املقبلة  القليلة 

عن  مبمثلني  خاللها  تلتقي  املتوا�سلة، 

ك��ل ال��ق��ط��اع��ات امل��ت�����س��ررة ج���راء ال��وب��اء، 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  لقاء  ف�ساًل عن 

الأوب���ئ���ة، ل��ب��ح��ث الإج������راءات احل��ك��وم��ي��ة 

امل���ت���خ���ذة مل���واج���ه���ة »ك�����ورون�����ا«، وال��ع��م��ل 

���س��روط  م��ع  ي��ت��وائ��م  مب��ا  تخفيفها  ع��ل��ى 

مع  بالتزامن  العامة،  وال�سحة  ال�سالمة 

املخالفني. على  الدفاع  اأوامر  ت�سديد 

اللجنة بحثت  اأن  اإىل  اأبو ح�سان  ولفت 

خ����الل الج���ت���م���اع اآل���ي���ة ع��م��ل��ه��ا ل��ل��ف��رة 

العناوين  تناولت جملة من  املقبلة، حيث 

وتوجيهات  روؤى  م��ع  ان�سجاما  الرئي�سة 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ال����واردة 

يف خ��ط��اب ال��ع��ر���ص ال�����س��ام��ي ال���ذي ال��ق��اه 

العادية  الدورة غري  افتتاح  جاللته لدى 

ع�سر. التا�سع  الأمة  ملجل�ص 

ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ل��ج��ن��ة و���س��ع��ت  اإن  وق���ال 

ال����ع����م����ل ع����ل����ى م����ع����اجل����ة الإج��������������راءات 

اأم��ام  القابعة  وال��ع��ق��ب��ات  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 

ق���ط���اع ال����س���ت���ث���م���ار، ���س��ي��م��ا الإج��������راءات 

امل���ت���ب���ع���ة م�����ع امل�������س���ت���ث���م���ري���ن وحت�����دي�����ًدا 

املحليني.

خ��الل  ال��ل��ج��ن��ة  ا�ستعر�ست  ذل���ك،  اإىل 

الج��ت��م��اع، امل��ه��ام امل��ن��وط��ة ب��ه��ا ك��درا���س��ة 

ال�������س���ي���ا����س���ات الق����ت���������س����ادي����ة وامل����ال����ي����ة 

وال�����س��ري��ب��ي��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة وق���وان���ني 

والبنوك  وال�سناعة  والتجارة  التموين 

املوؤ�سرات  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة  وغريها، 

والت�سخم  النمو  ومعدلت  القت�سادية 

والنكما�ص.

و���س��دد اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ���س��رورة 

ت�����س��ه��ي��ل الإج������راءات اأم����ام امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 

قائلني  القت�سادي،  بالو�سع  والنهو�ص 

اإن ل��ق��ائ��ه��م م��ع امل��م��ث��ل��ني ع��ن ال��ق��ط��اع��ات 

الق���ت�������س���ادي���ة وال����س���ت���ث���م���اري���ة ���س��ي��ري 

ت�سورات  باإيجاد  وُي�ساهم  اللجنة،  عمل 

املفر�سة. للحلول  وا�سحة 
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 األردن يحيد اقتصاده عن كورونا ويدفع عجلة النمو 
االقتصادي في 2020

املحلي

 الإعالم الر�سمي الوطني الردين كان قائدا وموؤثرا للراأي العام لن اإدارة الإعالم 

 1990 عام  اإىل   1979 عام  منذ  فمثال   الوطن  بتحديات  ويعرفون  يدركون  والعاملون 

الها�سميه  الردن��ي��ه  اململكة  اذاع��ة  كانت  مثال  الذاع���ه   ان�ساء  منذ  وحتى  قبلها  وم��ا 

راأي  يج�سد  موؤثر  وطني  اإع��الم  يف  العربي  الوطن  م�ستوى  على  رائ��دان  والتلفزيون 

امل��واط��ن وي��ت��اب��ع��ه ب��ك��ل ج���راأه وم�����س��وؤوؤل��ي��ه وي��ج�����س��د ال����راأي وال����راأي الآخ���ر ب��ك��ل معنى 

كان  ومهما  والتلفزيون   الذاع��ه  يف  راأي��ه  ويقول  ياأتي  ك��ان  اآخ��ر  راأي  له  وم��ن  الكلمه 

الراأي  به  الن حمطات خارجيه  عن  تتفاخر  الذي  الوقت  وراأيه وحزبه  ويف  توجهه 

مثال   فهناك  الردين  الر�سمي  الوطني  الإع��الم  يف  موجودا  كان  فهذا  الآخ��ر  وال��راأي 

وخليك  وريبورتاج   الطلبه  ومع  اخلارج  يف  وابناوؤنا  املفتوح  واللقاء  املبا�سر  البث  كان 

معنا والعمل و متابعات ولقاء الأربعاء ومناء،وانتماء وبرامج ال�سره والتعليم العايل 

هادفه  امل�سل�سالت  وحتى  والدينيه  والقت�ساديه  والجتماعيه  ال�سيا�سيه  وال��ربام��ج 

الوطني  والإعالم  الفره   اإنتاج  تبث هي  التي  الوطنيه  الغاين  وكل  هادفه  والغنيه 

قيادات  اختيار    ويتم  الإعالم  فيدار  الوطني  التحدي  كان جزءا من معركة  الر�سمي 

جنودا  معها  الفريق  جميع  يعمل  خمل�سه  كاتبه  متابعه  حملله  مثقفه  قويه  اعالميه 

اهلل  اإل  يعرفون  ول  الها�سمي  والنظام  للوطن  املطلق  والخال�ص  الوطن  معركة  يف 

الإجن��از  نحو  ويعملون  كلل  دون  نهار  ليل  اجلميع  ويعمل  فيدار  امل��ل��ك     - الوطن   -

الداخل  يف  جدا  موؤثرا  الوطني  الر�سمي  الإعالم  فاأ�سبح  مطلقا  م�سالح  ول  والعمل 

ويد  تبني  فيد  جدا  عاليه  مبهنيه  له  يت�سدى  الردن  من   يقرب  من  وكل  اخلارج  و 

التوا�سل   و�سيلة  لأنه  ال�سفتني  يوحد  كان  لوحده  �سوق  ر�سائل  ولعل  ال�سالح  حتمل 

وموؤثرا ومهنيا  فالعالم  قويا  ليبقى  الدوله  الوطني هو جزء من م�سروع  فالعالم 

اإىل  حتتاج  والتحديات  هيكلة   اإع��ادة  اإىل  راأيي  يف  يحتاج   واخلا�ص  العام  من  الوطني 

اإع���الم ق��وي وم��وؤث��ر وي��ق��ن��ع  وم��ع��روف ع��امل��ي��ا ب���اأن الإع���الم ك��ج��زء م��ن اي دول���ه ينفذ 

له عالقة  وكل من  الوطني  الإعالم  ولذلك حتتاج منظومة  وروؤيتها  دوله  اي  �سيا�سة 

اإيجابي   »فالق�سيه يف العامل   اإىل  تغيري جذري  يف الإعالم يف الظاهر وغري الظاهر 

�سديق  مع  لقاء  لعمل  ظ��اه��ر    وغ��ري  الإع��الم  يف  عالقه  له  اأو  متنفذ  من  ال��و  لي�ست 

معه   مل�سلحه  اأو  معه  ع��الق��ه  ل��ه  لأن��ه  ل��ه  ل�سديق  ل��روي��ج  ال��ظ��اه��ر  غ��ري  م��ن  دع��م  اأو 

فالق�سيه ابعد حتتاج اإىل اإعالم يقنع ويوجه ويوؤثر ولي�ص اإعالم قد يتم التدخل فيه 

يعرف طبيعة  اأو ل  برناجما يف حياته  يكون عمل  العامل  ممن  قد ل  اي مكان يف  يف 

الإعالم يف كل مكان يف العامل » 

الوطني من عام  ال��ع��امل  والإع���الم  ق��وة اي دول��ه يف  القوي هو ج��زء من  ف��الع��الم 

الربيع  ي�سمى  م��ا  ف��رة  م��ن جهد يف  ب��ه  ق��ام  م��ا  ول��ع��ل  اق��وى  ي��ك��ون  اأن  وخ��ا���ص ميكن 

اداره ظاهرا وغري ظاهر  التقدير  ومن  ي�ستحق  العربي 

امللك  جاللة  قائدنا  ظل  يف  المنيه  والأجهزة  واجلي�ص  وال�سعب  الوطن  اهلل  حمى 

املعظم الثاين  عبد اهلل 

د .مصطفى محمد عيروط

 عندما كان اإلعالم قائدا 
للرأي العام

 التعليم العالي: عقد امتحانات طلبة 
الدراسات العليا النهائية إلكترونيًا

 األردن يغادر 2020 متسلًحا بدروس وعبر 
كورونا لتخطي األزمات

االنباط-عمان

الأربعاء،  ام�ص  العايل،  التعليم  جمل�ص  قرر 

15 ك��ان��ون الول  ت��ع��دي��ل ق����راره امل��ت��خ��ذ ب��ت��اري��خ 

لطلبة  النهائية  ب��الم��ت��ح��ان��ات  املتعلق  احل���ايل، 

للعام  الأول  الدرا�سي  للف�سل  العليا  الدرا�سات 

اجلامعي 2020 /2021، حيث �ستكون الكرونية.

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  واو���س��ح��ت 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ب���ي���ان، ان الم��ت��ح��ان��ات  ال��ع��ل��م��ي يف 

جل��م��ي��ع م�����س��اق��ات ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا )دب��ل��وم 

ع�����ايل/م�����اج�����������س�����ت�����ري/دك�����ت�����وراه( ����س���ت���ج���رى 

اإل���ك���رون���ي���اً )ع����ن ب���ع���د(، م���ع ات���خ���اذ ج��م��ي��ع 

الإج����������راءات ال����الزم����ة ل�����س��م��ان م�����س��داق��ي��ة 

المتحانات.

اإظ���ه���ار  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب  ان����ه  اىل  وا�����س����ارت 

عالمات الطالب يف هذه املواد )رقماً اأو رمزاً( 

اختيار  ح��ري��ة  ل��ه  وي���رك  ع��الم��ات��ه  ك�سف  يف 

معدله  �سمن  باحت�سابها  ي��رغ��ب  ال��ت��ي  امل���واد 

التي  امل�ساقات  ذلك  من  وي�ستثنى  الراكمي، 

لها طبيعة عملية ول ميكن اإجراء امتحاناتها 

اإل���ك���رون���ي���اً )ع����ن ب���ع���د(، ب��ح��ي��ث ي����رك لكل 

بالطريقة  المتحانات  اإج���راء  حرية  جامعة 

القرار  ان  الوزارة  وبينت  تراها منا�سبة.  التي 

ج�����اء ح���ر����س���ا م����ن امل��ج��ل�����ص ع���ل���ى امل��ح��اف��ظ��ة 

هيئة  واأع�����س��اء  الطلبة  و���س��الم��ة  �سحة  على 

التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  وال��ع��ام��ل��ني  ال��ت��دري�����ص 

ال���ع���ايل الأردن����ي����ة، وب���ع���د ا���س��ت�����س��ارة اجل��ه��ات 

املعنية. ال�سحية 

ان االنباط- عمَّ

ُيغادر الأردن عام 2020، وقد واجه ب�سعبه 

واج��ه��زت��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة وب�����اًء ف��اق��م ب��ت��ح��دي��ات��ه 

كافة،  عد  ال�سُّ على  ال��ب��الد  اأزم���ات  ال��ك��ب��رية، 

مت�سلًحا  ج��دي��د،  ع���ام  اإىل  مي�سي  ����ه  اأنَّ غ��ري 

اأك��رب وعزمية ل تلني وجت��ارب جتعل  ب��اإرادة 

���ا وِع����رًبا  م���ن اجل��ائ��ح��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا درو����سً

ون��ه��ًج��ا؛ ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع الأزم�����ات وال�����س��دائ��د 

َق�ست. وتخطيها مهما 

7 اآلف و224 �ساعة ر�سدتها على مدار عام 

الأردن��ي��ون،  خا�سها  ح��رًب��ا  لت  �سكَّ ا�ستثنائي، 

ك��ج��زء م���ن ه���ذا ال���ع���امل ع��ل��ى وب����اء ك���ورون���ا، 

اأ�سهمت يف  التي  والج��راءات  فكانت اخلطط 

التَّام  بال�سلل  العامل  اأ�ساب  وباء  اآثار  تخفيف 

يف اأغلب القطاعات اإن مل يكن جميعها.

 ،1992 لعام  الدفاع  بقانون  العمل  و�سكل 

الد�ستور  من   124 امل��ادة  يف  عليه  واملن�سو�ص 

اآذار  �سهر  منت�سف  ملكية  باإرادة  تفعيله  ومتَّ 

املا�سي، بداية التعامل مع تداعيات اجلائحة 

بقاء  زال  وم��ا  د  ه��دَّ م�ستر  فريو�ص  ملواجهة 

اأم��ر   24 مبوجبه  ف�سدر  و�سحته،  الإن�����س��ان 

دفاع، �سكلت يف جمملها خارطة طريق لعبور 

الردن بكل قوة ومنعة نحو عام جديد ليتوج 

من  باملزيد  الردن��ي��ة  للدولة  الوىل  املئوية 

البناء والتطور والنماء.

وع���م���ل���ت اأوام���������ر ال�����دف�����اع ع���ل���ى ام����ت����داد 

ال��دول��ة  ���س��وؤون  تنظيم  الأزم���ة على  م��راح��ل 

يف  وموؤ�س�ساتها،  اأجهزتها  واإدارة  الأردن��ي��ة، 

��ح��ي��ة  ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة وال�����سِّ

رغم  واخل��دم��ي��ة،  والجتماعية  والتعليمية 

بالفريو�ص،  ا���س��اب��ة  ال��ف   290 نحو  ت�سجيل 

وما يزيد على 3778 وفاة.

و�سعوبة  امل���وارد  �ُسح  رغ��م  الأردن،  ��ت  وث��بَّ

امل��رح��ل��ة، اأرك�����ان ن��ظ��ام��ه ال�����س��ح��ي ب��اع��ت��ب��اره 

امل����ح����ور الأه������م وال���ع���م���ود ال���ف���ق���ري حل��رب��ه 

معه  التعامل  يف  ق��درات��ه  فطور  ال��وب��اء،  على 

انت�ساره. واحتوائه ومنع 

م��ي��دان��ي��ة،  واأخ�����رى  ل��ل��ع��زل،  م�ست�سفيات 

الع�سوائي  والفح�ص  الوبائي  للتق�سي  وفرق 

للحجر  واج����راءات  ال��ف��ريو���ص،  ع��ن  للك�سف 

املنزيل واخرى للموؤ�س�سي، وحمالت توعوية 

الطبية، وتطور  ال�سرة  وتثقيفية، وزيادة يف 

يف ان��ت��اج م�����س��ت��ل��زم��ات ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��وب��اء، 

حققها  التي  الجن��ازات  من  الكثري  وغريها 

جميعها  ت��وج��ت  ال�����س��ح��ي،  ون��ظ��ام��ه  الردن 

ب����اآم����ال الأردن�����ي�����ني ب���و����س���ول م��ط��اع��ي��م مت 

يف  ال��ف��ريو���ص،  م��ن  للوقاية  عامليا  تطويرها 

وقت قريب والبدء بحمالت تطعيم جمانية 

للمواطنني.

مع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق،  ال�����س��ح��ة  وزارة  وراق���ب���ت 

اللجنة الوطنية لالأوبئة، تطورات الفريو�ص 

م���ت الأ���س��ا���ص  ع��رب م��راح��ل��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة، وق���دَّ

تو�سياتها  وك��ت��ب��ت  م��ع��ه،  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال��ع��ل��م��ي 

ق��رارات��ه��م  ل��ل��م�����س��وؤول��ني لت���خ���اذ  ب����اأول  اوًل 

اآث��اره  وتخفيف  ال��وب��اء  مواجهة  ي�سمن  مبا 

الكبرية واملتنوعة على املواطنني، ليتوج هذا 

املركز  باإن�ساء  �سامية  ملكية  ب����اإرادة  اجل��ه��د 

اأعماله  بداأ  والذي  الأوبئة،  ملكافحة  الوطني 

مع نهاية العام 2020.

كما �سهد العام 2020، ت�سكيل خلية الزمة 

ائم  الدَّ ها  مقرُّ كان  كورونا  فريو�ص  ملواجهة 

الأزم������ات،  واإدارة  ل���الأم���ن  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز 

ت�سدر  وتو�سياتها  اخل��ل��ي��ة  ق����رارات  ف��ك��ان��ت 

لينتهي  امل�ستويات،  اأعلى  على  م�ساورات  بعد 

الدفاع  بقانون  العمل  با�ستمرار   2020 العام 

و24 اأمًرا �سدرت مبوجبه.

طالب  مليوين  من  واأك��ر  التعليم  قطاع 

ي��ك��ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مل  امل����راح����ل  يف خم��ت��ل��ف 

دفعت  التي  اجل��ائ��ح��ة،  ت��داع��ي��ات  ع��ن  مبعزل 

الطلبة  دوام  وت��ع��ل��ي��ق  امل���دار����ص  اإغ����الق  اإىل 

املا�سي  اآذار  �سهر  م��ن   15 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  فيها 

 ،2019/2020 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 

م����رور �سهر  ب��ع��د  ال��ت��ع��ل��ي��ق  وال����س���ت���م���رار يف 

احل��ايل  ال��درا���س��ي  ل��ل��ع��ام  الول  الف�سل  م��ن 

. 2020/2021



املحلي

�صهد هذا العام الكثري من ال�صعاب التي مرت على االردنيني، مل يكن عاما عاديا ، تبدلت فيه 

االحوال من �صيء اىل اأ�صواأ وانقلبت املعايري ، ق�صايا مت اغالقها وطيها يف �صفحات الن�صيان ، واأخرى 

ا�صتحدثت من بني الظروف لتزيد من متاعب املواطن .

مل يكن عاما �صهال على االأردنيييييني، كان حافال باالأحداث منذ بدايته ويبدو انها �صت�صتمر يف 

الظهور حتى اخر �صاعة منه.

ومن الق�صايا التي �صغلت ال�صارع االردين تدفق غاز العدو اىل االأرا�صي االأردنية واالحتجاجات 

التي رافقت هذا االأمر والتي هداأت بعد ظهور اعرا�س الفريو�س وكاأنه اإبرة خمدر لتجنب احلديث 

عن االتفاقية التي مر عليها عام.

التحف االردنيون اخلوف والرعب بداية �صهر اذار عندما اعلنت احلكومة املن�صرفة نيتها عن 

اإغالق �صامل للبالد وتوقيف احلال فا�صبح املتنف�س الوحيد للمواطن ال�صرفة او �صطح املنزل، لتعود 

العائالت لالجتماع بجل�صة طال اال�صتياق لها، جل�صة كان ي�صوبها اخلوف من كائن ال يرى بالعني 

املجردة قلب احلال وخطف القريب قبل البعيد.

اأعياد مرت بال ب�صمة اأو بهجة غابت معها روائح القهوة واأ�صوات الزائرين واملكربين، عام غابت 

فيه مظاهر البهجة من الزيارات والرحالت واال�صتمتاع بالربيع والورود واالأع�صاب اخل�صراء.

عام ممتلئ بالدماء يف اأر�س مل تعرف معنى اجلرمية الب يقتل ابنته وي�صرب كاأ�صا من ال�صاي 

بجوار جثتها وابن يقتل والدته، وجمموعة من البلطجية تهجموا على طفل وافقدته بع�صا من 

اع�صائه، وزوج يقتل زوجته احلامل وابنته، جرائم مل نكن ن�صمع بها بل كنا نراها عرب �صا�صات لوثت 

العقل وقلبت املفاهيم .

عام ملئ بالفواتري املرتاكمة والقرو�س ال�صارخة، جليوب اأقفلت اأبواب رزقها وباتت يف غرفة 

االإنعا�س باحثة عن زمرة من االمل الإ�صالح ما ميكن ا�صالحه.

اقت�صاد مهرتئ وهروب امل�صتثمرين وازدياد اأعداد العاطلني عن العمل، كرث املتع�صرون وقانون 

يزج  القانون حتى  �صال�صل  الدولة من  تنفك  ان  ومييا  لهم،  ايجاد حل  دون  ال�صجون  اقفل  الدفاع 

باملواطنني يف �صجون حتتاج اىل عنابر وغرف ا�صافية. عام ملتحف بال�صواد ... كثري ال�صعاعب قليل 

االمل ... تعلمنا منه الكثري ان النعمه ال تدوم وان االهل هم وقود طريق النجاح ،، �صيودع االردنيني 

عام وي�صتقبلون اخر بقلوب ملئها االمل ان القادم اجمل بالرغم من ال�صعاب و كرثة الهموم .

جمانه جمال

 عام ملتحف بالسواد

 الخصاونة: نتائج البئر 53  ترفع القدرة اإلنتاجية لحقل الريشة 8 ماليين قدم مكعب

 انتهاء المرحلة االولى لمشروع الرقابة اإللكترونية على مراكز االنطالق والوصول

انية لألردن  العدل: انجاز أبنية مساندة لقطاع العدالة تزامًنا مع بدء المئوية الثَّ

وزير العمل يزور أكاديمية جاكوار الندروفر للتلمذة المهنية

االنباط- عمان

الوطنية  الييبييرتول  �صركة  عييام  مييدييير  اعييليين 

ان  االربييعيياء  ام�س  اخل�صاونة  حممد  املهند�س 

الغازي  الري�صة  حقل  يف   53 البئر  تقييم  نتائج 

اأظيييهيييرت قييييدرة انييتيياجييييية مييقييدارهييا 8 ميياليييني 

االإنتاجية  القدرة  يرفع  ما  يوميا،  مكعب  قدم 

27 مييليييييون قيييدم مييكييعييب من  لييلييحييقييل اىل نييحييو 

البالغ  للمملكة  اليومي  اال�صتهالك  اجييمييايل 

حوايل 350 مليونا.

النتائج  هييذه  ان  �صحفي،  ت�صريح  يف  وقييال   

ت�صهم يف رفع القدرة االإنتاجية لالبار العاملة 

قدم  مليون   27 اىل  مليونا   19 ميين  احلييقييل  يف 

بقيمة  الوطني  االقت�صاد  وترفد  يوميا  مكعب 

م�صافة وتعزز م�صادر اململكة من الطاقة.

بييجييهييود كييييوادر �صركة    واأ�يييصييياد اخليي�ييصيياونيية 

البرتول الوطنية، الذين اجنزوا اعمال احلفر 

احلايل،  االأول  كانون  �صهر  مطلع   53 البئر  يف 

جناح  ق�ص�س  حتقيق  يف  دورهييم  اأهمية  موؤكدا 

تييتييواىل ميينييذ عييامييني يف الييتييو�ييصييع يف االإنيييتييياج يف 

حييقييل الييرييي�ييصيية بييياإعيييادة ا�ييصييتيي�ييصييكيياف ابيييار عاملة 

والتنقيب عن اأخرى يف منطقة امل�صروع.

واكييييييد اخلييي�يييصييياونييية اأهيييمييييييية الييينيييتيييائيييج الييتييي 

الييبييرتول  �صركة  متكني  يف   53 البئر  اظهرتها 

اال�ييصييرتاتيييييجييييية  خطتها  تنفيذ  ميين  الييوطيينييييية 

امل�صادر  م�صاهمة  لزيادة  مراحل  على  واملبنية 

املييحييلييييية مييين اليييطييياقييية مييين اإجييييمييييايل الييطيياقيية 

امل�صتهلكة، م�صيدا بالدعم الذي تتلقاه ال�صركة 

نتائج  بتحقيق  قييدمييا  للم�صي  احلييكييوميية  ميين 

تعزز انتاج احلقل.

وكيييانيييت وزييييييرة الييطيياقيية واليييييرثوة املييعييدنييييية 

اأ�صبوعني  قبل  اأعلنت  قد  زواتي  هالة  املهند�صة 

53 يف حقل الري�صة  ان عمليات احلفر يف البئر 

النهائية  اليينييتييائييج  وان  واعييييدة،  نييتييائييج  اأظييهييرت 

اليومي  االإنتاج  كميات  وتقييم  فح�س  العمال 

املييتييوقييعيية لييلييبييئيير �ييصييتييظييهيير قييبييل نييهيياييية الييعييام 

من�صجما  ياأتي  االإجنيياز  هذا  ان  موؤكدة  احلييايل 

لييقييطيياع الطاقة  اليي�ييصييامييليية  مييع اال�ييصييرتاتيييييجييييية 

زيييادة  اىل  تهدف  والييتييي   2030-2020 لييالعييوام 

ميي�ييصيياهييميية مييي�يييصيييادر اليييطييياقييية املييحييلييييية لييتييوليييييد 

مقارنة   2030 عام  )5ر%48(  لت�صبح   الكهرباء 

بي) 15%( عام 2019.

بيييئييير مييينيييتيييجييية يف  اكييييييرب   53 اليييبيييئييير   وتييييعييييد 

حييقييل الييرييي�ييصيية اليييغيييازي، حيييييث اثييمييرت عمليات 

اال�صتك�صاف يف العامني املا�صيني عن انتاج نحو 

البئرين  من  الغاز  من  مكعب  قدم  ماليني   10

لييالوىل  قييدم مكعب  7 ميياليييني  بييواقييع  48 و49 

باقي  اإنتاجية  بلغت  فيما  للثانية،  ماليني  و3 

االبار قبل هذا التاريخ وعددها 12 بئرا حوايل 

9 ماليني قدم مكعب.

االنباط- عمان

اأنهت هيئة تنظيم النقل الربي اأوىل مراحل 

مييي�يييصيييروع اليييرقيييابييية االإليييكيييرتونييييييية عييلييى مييراكييز 

املييراقييبيية  االنيييطيييالق واليييو�يييصيييول بتجهيز مييركييز 

الرئي�س يف مقر الهيئة ورفده مبراقبني، وتركيب 

كامريات املراقبة يف مراكز انطالق وو�صول.

وقالت الناطق االإعالمي يف الهيئة الدكتورة 

عبلة الو�صاح ام�س االأربعاء، اإن تركيب الكامريات 

�صمل مييراكييز انييطييالق وو�يييصيييول �ييصييفييريييات اإربيييد 

اجلييديييد، وجيير�ييس الييرئييييي�ييس، وعييجييلييون الرئي�س، 

ومركز انطالق وو�صول امللك عبداهلل يف الزرقاء، 

واجلامعة الها�صمية، م�صرية اإىل اأن الهيئة تتجهز 

االنطالق  باقي مراكز  الثانية يف  املرحلة  لطرح 

والو�صول يف اململكة.

حت�صني  اإىل  ييييهيييدف  املييي�يييصيييروع  ان  واأ�يييصيييافيييت 

النقل  و�ييصييائييط  مل�صتخدمي  املييقييدميية  اخليييدميييات 

العام من خالل توزيع احلافالت على اخلطوط 

املييزدحييميية يف �ييصيياعييات الييييييذروة، وتيييوفيييري االأمييييان 

على  املييراقييبيية  واإحييكييام  الييعييام،  النقل  مل�صتخدمي 

م�صغلي احلافالت ل�صمان تقدمي م�صتوى اأعلى 

النقل  مل�صتخدمي  املقدمة  اخلييدمييات  جيييودة  ميين 

العام.

واو�صحت الو�صاح، ان الهيئة ت�صعى عرب هذا 

ملراقبة  اإلييكييرتونييييية  و�صيلة  اإيييجيياد  اإىل  امليي�ييصييروع، 

و�ييصييائييط النقل الييعييام وميييدى تييوفييرهييا يف مراكز 

اأ�صطول النقل العام  االنطالق والو�صول، واإدارة 

تقييم عمل مراقبي  اإىل جانب  االأمثل،  بال�صكل 

الهيئة يف مراكز االنطالق والو�صول.

وا�صارت اىل اأن امل�صروع �صيوفر نظرة �صمولية 

حيث  من  والو�صول  االنطالق  ملراكز  ومتكاملة 

تييوفيير احليييافيييالت ومييعيياجليية االزدحييييياميييييات، كما 

�صيوفر معلومات عن حركة احلافالت من خالل 

ميييراكيييز االنيييطيييالق واليييو�يييصيييول، وو�ييصييائييل ت�صعر 

داخييل  بيياالأمييان  الييعييام  النقل  لو�صائط  امل�صتخدم 

مراكز االنطالق والو�صول.

ان االنباط- عمَّ

ييام �صمري   قييييال وزيييييير اليييعيييدل اليييدكيييتيييور بيي�ييصَّ

اإن�صاوؤها  �صيتم  االأبنية  من  عييدًدا  اإن  التَّلهوين، 

بييداييية دخيييول االأردن  الييفييرتة املقبلة مييع  خييالل 

ييانييييية، مليي�ييصييانييدة قييطيياع الييعييداليية وفييق  ملييئييويييتييه الييثَّ

اأطراف  احتياجات  ُتلبي  التي  الت�صاميم  اأحدث 

الييتييقييا�ييصييي كييييافيييية، ميييين بييييينييهييا مييبيينييى حمييكييميية 

ان الذي ي�صم اأكرث من 20 حمكمة. ا�صتئناف عمَّ

واكد التلهوين ام�س االأربعاء، اأنَّ هذه االأبنية 

اأنَّ  مبينا  العاملية،  املوا�صفات  اأحييدث  وفق  �صتتم 

ا�صتئناف  حمكمة  بناء  امل�صاريع،  هييذه  بييني  ميين 

يييان، واإعييييييادة تيياأهيييييل مييبيينييى قيي�ييصيير اليييعيييدل يف  عيييمَّ

منطقة العبديل، وبناء ق�صر عدل يف حمافظة 

جر�س، ومبنى جديد ملحكمة اجلنايات الكربى 

مني لها ودون اأيَّة  وكلها ت�صري وفق املخطط الزَّ

معوقات.

ت�صري  امليي�ييصيياريييع  هيييذه  اأنَّ  اإىل  الييوزييير  ولييفييت 

الييوزارات املعنية  وفق املدد املحددة لها من ِقبل 

موؤكدا  احلكومية،  العطاءات  ودائييرة  بالتنفيذ، 

را�صات  انييه مت اإجنيياز اخلييطييوات املييحييددة من الدِّ

لها،  املخ�ص�صة  الييعييطيياءات  وطيييرح  والت�صاميم 

وبع�صها متت عمليات احلفريات بها.

عمان  ا�ييصييتييئيينيياف  حمكمة  ميي�ييصييروع  اإنَّ  وقيييال 

العا�صمة  يف  الييعييبييديل  مبنطقة  يييقييع  اجلييديييد، 

مبنى  عليها  املييقييام  القطعة  نف�س  وعييلييى  ييان  عييمَّ

�صارع ميتاز بحيوية كبرية،  العدل، وعلى  ق�صر 

ويتكون امل�صروع من 10 طوابق مب�صاحة اجمالية 

ميييرًتا مييربييًعييا مييوزعيية على  األييًفييا و945   36 بلغت 

خم�صة اأقبية وخم�صة طوابق فوق االأر�س.

�ييصييييي�ييصييمييل مييواقييف  املييبيينييى  اأنَّ هييييذا  واو�يييصيييح 

�صمن  مركبة،   500 اىل  عييددهييا  ي�صل  مركبات 

طيييوابيييق االأقييبييييية اخلييميي�ييصيية واملييطييابييقيية لييكييودات 

الييكييربى، وي�صم الطابق  اأمييانيية عييمييان  واأنييظييميية 

مب�صاحة  ا�صتئناف  حمكمة   20 يياين  والييثَّ االأول 

اجمالية تبلغ 10 اآالف و224 مرًتا واأنه �صي�صاعد 

يف تييخييفيييييف �ييصييغييط املييكيياتييب وقييياعيييات املييحيياكييم 

اأّن  الييعييدل.ىل  املبنى احلييايل لق�صر  املييوجييود يف 

االإدارييية، واملحكمة  املبنى ي�صم مكاًنا للمحكمة 

االإداريييييييية الييعييليييييا، واليينيييييابيية الييعيياميية االإداريييييييية، 

األفني و677 مرًتا  ومب�صاحة اجمالية ت�صل اىل 

ابييع  الييرَّ ابق  الطَّ �صمن  العامة  والنيابة  مربًعا، 

مب�صاحة اجمالية تبلغ الفني و280 مرًتا مربًعا.

وا�يييصييياف ان اليييييييوزارة اأحييياليييت عييطيياء الييبيينيياء 

اخلا�صة  والت�صاميم  را�صات  الدِّ باإعداد  اخلا�س 

مبيي�ييصييروع اعيييييادة تيياأهيييييل قيي�ييصيير عييييدل الييعييبييديل 

والييييذييييين يييتيي�ييصييميين اإجيييييييراء تيييعيييدييييالت واإعييييييادة 

اأعييمييال  و�صي�صمل  للمبنى،  الييداخييلييي  الت�صميم 

التجديد وال�صيانة ال�صاملة للمبنى ب�صكل عام.

اإكييمييال م�صروع  بيي�ييصييدد  اليييييوزارة  اأنَّ  واأو�يييصيييح 

ان�صاء مبنى ق�صر العدل يف حمافظة جر�س واأن 

املحدد  الزمني  الربنامج  ح�صب  ي�صري  امل�صروع 

العامة واال�ييصييكييان وال  االأ�ييصييغييال  ِقييبييل وزارة  ميين 

معوقات حتى اللحظة.

�صتقوم  الييذي  الييرابييع  امليي�ييصييروع  اأنَّ  اإىل  ولفت 

الييقييادميية هو  بيياإنيي�ييصييائييه �ييصييميين خطتها  الييييييوزارة 

تنفيذ  ومت  الييكييربى،  اجليينييايييات  حمكمة  مبنى 

من  املييحييدد  الربنامج  ح�صب  احلفريات  اأعييمييال 

العامة واال�صكان، ومتَّ طرح  ِقبل وزارة اال�صغال 

الييعييطيياء اخليييا�يييس بييتيينييفيييييذ املييبيينييى وهيييو االآن يف 

را�صات الفنية، وت�صري االعمال ح�صب  مرحلة الدِّ

الربنامج الزمني املحدد يف دعوة العطاء املحدد 

من دائرة العطاءات احلكومية.

�صنوات  ميينييذ  تييقييوم  الييعييدل  وزارة  اأنَّ  وُيييذكيير 

لقطاع  التحتية  البنية  وجتديد  تطوير  باإعادة 

عدل  ق�صور  ة  عدَّ باإن�صاء  با�صرت  حيث  العدالة، 

يف حمييافييظييات املييمييلييكيية كيييافييية، واأقييياميييت مييركييًزا 

اخلدمات  غالبية  به  تتوفر  املة  ال�صَّ للخدمات 

التي تهم قطاع العدالة وفر الوقت واجلهد على 

االأطييراف كافة، كما اأطلقت اأكرث من 40 خدمة 

الوقت واجلهد على كل من  لتوفري  الكرتونية 

ي�صتخدم مرافق العدالة.

االنباط-عمان

زار وزير العمل ووزير الدولة ل�صوؤون اال�صتثمار 

اأكادميية  الدكتور معن القطامني ام�س االأربعاء 

“جاكوار الند روفر” للتلمذة املهنية يف عمان.
الييييزيييييارة بح�صور  الييقييطييامييني خييييالل  واأكييييييد 

املحمودية  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

بييا�ييصييم ملح�س ورئييييي�ييس هيييييئيية وتيينييمييييية امليييهيييارات 

على  ال�صفا�صفة  قي�س  الدكتور  والتقنية  املهنية 

اأهييمييييية تييوجييه اليي�ييصييبيياب االأردين نييحييو الييتييدريييب 

اأكييرث من اجلوانب النظرية، م�صدداً على  املهني 

�صرورة تطوير هذا النوع من التدريب ا�صتجابة 

دعم  اإىل  الييداعييييية  ال�صامية  امللكية  للتوجيهات 

التدريب املهني لفتح اآفاق جديدة وفر�س العمل 

لل�صباب االأردين.

اأن هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية  وبني 

برنامج  تييدعييم  العمل  لييييوزارة  التابعة  والتقنية 

الييتييلييمييذة املهنية الأكييادميييييية جييياكيييوار النييدروفيير 

االأوىل  تعد  التي  متدرباً   50 ميين  اأكييرث  لتدريب 

من نوعها اإقليميا، م�صرياً اإىل اأن تطوير مهارات 

�صيفتح  ال�صيارات  تكنولوجيا  جمييال  يف  ال�صباب 

مزيداً من فر�س العمل لهم يف امل�صتقبل القريب.

واأكيييد الييوزييير اأن الييييوزارة عييازميية على تطوير 

م�صاقات ومناهج موؤ�ص�صة التدريب املهني لتمكني 

ال�صباب من املهارات التي ت�صاعدهم على العمل يف 

وظائف غري تقليدية كالوظائف الرقمية، وذلك 

ملواكبة متطلبات �صوق العمل.

وا�صتمع القطامني خالل اجلولة التي قام بها 

داخل االأكادميية اإىل �صرح من نائب رئي�س جمل�س 

اإدارة جمموعة املحمودية با�صم ملح�س حول دور 

النطاق،  كم�صوؤولية جمتمعية يف هذا  املجموعة 

كييمييا �ييصييرح مييراحييل الييتييدريييب العملي واليينييظييري 

داخل م�صاغل �صيانة ال�صيارات والغرف ال�صفية 

بني  التعاون  اتفاقية  اإىل  م�صرياً  االأكادميية،  يف 

املهنية  املييهييارات  وتطوير  تنمية  وهيئة  ال�صركة 

والتقنية وجامعة احل�صني التقنية.

اجتيازهم  وحيييال  املييتييدربييني  اأن  وبييني ملح�س 

االمتحانات العملية والنظرية، �صيح�صلون على 

ليمكنهم  املتحدة،  اململكة  يف  االأكييادميييييية  اعتماد 

من املناف�صة يف �صوق العمل على امل�صتويني املحلي 

هذه  على  املتزايد  الطلب  اإىل  م�صريا  والييعيياملييي، 

املهارات يف املنطقة.

بدوره قال رئي�س هيئة وتنمية املهارات املهنية 

والتقنية الدكتور قي�س ال�صفا�صفة اإن الهيئة تقدم 

الدعم املايل لكلفة تدريب الطلبة املتدربني حيث 

تبلغ الطاقة اال�صتيعابية لالأكادميية 60 متدرباً، 

ومت تدريب 12 متدرباً يف املرحلة يف االأوىل و�صيتم 

اإدراج 12 متدرباً كل 6 اأ�صهر.

واأ�صاف اأن الهيئة �صتقوم بالتعاون مع جامعة 

جيياكييوار النييدروفيير  واأكييادميييييية  التقنية  احل�صني 

بييتيي�ييصييميييييم منييييييوذج مليينييح اليييطيييالب الييييقييييدرة على 

قدًما  امل�صي  اأو  العاملة  الييقييوى  مييع  االنييخييراط 

التلمذة  برنامج  خييالل  تعليمهم مبرونة من  يف 

املهنية الذي يعترب متطلب اأ�صا�صي للتخرج على 

اأي من الدرجات التي متنحها اجلامعة.

املييهييارات  اأن منهج االأكييادميييييية �صيغطي  وبييني 

على  للح�صول  الييالزميية  والتطبيقية  النظرية 

اأكادميية جاكوار الندروفر الالزم للعمل  تاأهيل 

املييحييتييوى ميين قبل  اأنيييه �صيتم دعيييم  بييهييا، م�صيفاً 

جييامييعيية احليي�ييصييني الييتييقيينييييية مييين حيييييث امليييهيييارات 

هو  كما  والريا�صات  االإجنليزية  واللغة  الرقمية 

مطلوب.

التدريب متتد  مدة  اأن  اإىل  ال�صفا�صفة  واأ�صار 

على مدار 24 �صهراً ت�صمل التدريب يف االأكادميية 

ومرافق �صركة املحمودية باالإ�صافة اإىل اإمكانية 

ميينييح ميي�ييصيياقييات اإثيييرائييييييية يف الييلييغيية االإجنييليييييزييية 

والريا�صيات ومهارات التوا�صل للطلبة خريجي 

اجلامعات االأردنية. 

وكييان جاللة امللك عبد اهلل الثاين قد افتتح 

بح�صور �صمو االأمري احل�صني بن عبد اهلل الثاين 

روفر”  النيييد  “جاكوار  اأكيييادميييييييية  الييعييهييد،  ويل 

للتلمذة املهنية.

 قاضي القضاة يتسلم التقرير السنوي 
لحقوق اإلنسان لعام 2019

 مستشفى الملك المؤسس يعلن عودة 
العمل جزئيا بالعيادات الخارجية والعمليات

 سلطة المياه: انجاز المشاريع المائية قبل الصيف المقبل

االنباط-عمان

تيي�ييصييلييم �ييصييميياحيية قييا�ييصييي الييقيي�ييصيياة اليي�ييصيييييخ عبد 

احلافظ الربطة، ام�س االأربعاء، ن�صخة من التقرير 

ال�صنوي حلقوق االن�صان يف اململكة لعام 2019.

وذكيييييرت دائيييييرة قييا�ييصييي الييقيي�ييصيياة يف بيييييييان، ان 

جمل�س  رئي�س  ا�صتقباله  خييالل  اعيييرب  �صماحته 

اأميينيياء املييركييز الييوطيينييي حلييقييوق االنيي�ييصييان الدكتور 

ارحيييييل الييغييرايييبيية يف مكتبه، عيين تييقييديييره جلهود 

املركز يف اإبييراز تعزيز منظومة حقوق االن�صان يف 

وخمرجاته  بالتقرير  الييدائييرة  واهييتييمييام  اململكة، 

خمتلف  على  والوقوف  الدرا�صة،  مو�صع  وو�صعه 

املوا�صيع املتعلقة ب�صيادة القانون وتعزيز مفاهيم 

العدالة والنزاهة وحقوق االن�صان.

اليييذي ح�صره  الييلييقيياء  �صماحته خيييالل  و�ييصييدد 

املييفييو�ييس الييعييام حلييقييوق االنيي�ييصييان الييدكييتييور عييالء 

الدين العرموطي ومدير املحاكم ال�صرعية �صعود 

ال�صالمني وعدد من الق�صاة املعنيني، على �صرورة 

االرتكاز على ثوابت االأمة وقطعيات ال�صريعة التي 

اأعلت من قيم حقوق االن�صان.

يتبعها  التي  االآلييييية  الغرايبة  بييني  جهته،  ميين 

املركز يف اإعداده للتقارير، وعلى دور دائرة قا�صي 

تتعلق  الييتييي  وامل�صائل  الق�صايا  واأهييمييييية  الق�صاة 

ق�صايا  مييع  املبا�صر  ومتا�صها  عملها  باخت�صا�س 

حقوق االن�صان.

االنباط- الرمثا

املوؤ�ص�س عبد  امللك  اأعلن مدير عام م�صت�صفى   

اهلل اجلييامييعييي الييدكييتييور حممد الييغييزو، عيين عييودة 

جزئيا  والعمليات  اخلييارجييييية  الييعيييييادات  يف  العمل 

اعتبارا من يوم االأحد املقبل.

وقيييال الييدكييتييور الييغييزو اإن كييل عيييييادة �صت�صتقبل 

يييوم االأحييد املقبل  نحو ع�صرة مر�صى اعتبارا من 

مع مراعاة تطبيق معايري ال�صالمة العامة وعدم 

الكمامة وقيا�س درجيية احلييرارة  التجمعات ولب�س 

ب�صكل  للعمل  الييعييودة  اأن  مييوؤكييدا  كييافيية،  للمر�صى 

بتطورات  مرتبط  والعمليات  العيادات  يف  طبيعي 

القدمية  املواعيد  اأن  اإىل  ولفت  الوبائي.  الو�صع 

االإغييالق احلالية  املمنوحة للمر�صى خالل فرتة 

�صواء لعيادات االخت�صا�س اأو العمليات اجلراحية 

ملغاة حكما وتتطلب اأخذ مواعيد جديدة.

اأنيييه ميكن اال�صتف�صار واأخيييذ مييوعييد من  وبييني 

خالل االت�صال على 027200600.

بجميع  الييعييمييل  عييلييق  امل�صت�صفى  اأن  اإىل  ييي�ييصييار 

العمليات  واأوقييييييف  كيييافييية،  االخييتيي�ييصييا�ييس  عيييييييادات 

اجلراحية با�صتثناء الطارئة منها منذ �صهر ت�صرين 

الثاين املا�صي ب�صبب زيادة عدد امل�صابني بفريو�س 

كورونا.

االنباط- عمان

احمد  املهند�س  املياه  �صلطة  عييام  اأمييني  بحث 

عييليييييمييات خيييالل لييقييائييه اميي�ييس االأربييييعيييياء، ميييدراء 

املائية  االحييتييييياجييات  املييحييافييظييات،  مييييياه  اإدارات 

واال�صتعدادات املطلوبة لل�صيف املقبل.

اإىل  الييلييقيياء،  خييالل  عليمات،  املهند�س  ودعيييا 

جتهيز امليي�ييصييادر املييائييييية كييافيية واجنيييياز االأعييمييال 

الييوزارة  اأن  واكييد  ال�صيف.  وامل�صاريع قبل حلول 

واليي�ييصييلييطيية تيييدركيييان حييجييم الييتييحييديييات املييائييييية 

با�صتكمال  لالإ�صراع  امكانياتهما  بكل  وتعمالن 

االأعيييميييال وامليي�ييصيياريييع وجتييهيييييز امليي�ييصييادر واالآبييييار 

واالخييتييالالت  للمع�صالت  حلول  توفري  بهدف 

واوعييز  املا�صية.  املييوا�ييصييم  خييالل  �صهدناها  التي 

عليمات بالتن�صيق الفاعل وال�صريع مع االإدارات 

املييعيينييييية يف جييميييييع املييحييافييظييات، وو�يييصيييع بييرامييج 

زمنية حمددة للتعامل مع كافة ال�صيناريوهات 

املتوقعة خالل ال�صيف من حيث التزويد املائي 

ومعاجلة اختالالت ال�صرف ال�صحي. 

وعييير�يييس ميييييدراء املييييييياه الأبيييييرز االحييتييييياجييات 

لزيادة  االآبييار  من  عييدد  حفر  با�صتكمال  املتمثلة 

قيييدرة امليي�ييصييادر املييائييييية، وا�ييصييتييكييمييال اجنييياز ربييط 

الرئي�صة،  امل�صادر  بني  الناقلة  اخلطوط  بع�س 

الييفيينييييية  واليييييكيييييوادر  بييياالآليييييييات  االإدارات  ورفيييييد 

واالإدارية الالزمة.

60 اخلمي�س   31 / 12 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س    31   /  12  / 2020

لندن - فران�س بر�س

ت��ت��ل��خ�����ص ال����ع����اق����ات ب����ن ب��ري��ط��ان��ي��ا 

15 حم��ط��ة، منذ  االأوروب��������ي يف  واالحت������اد 

االق��ت�����س��ادي��ة  امل��ج��م��وع��ة  اإىل  االن�������س���م���ام 

املخا�سات  اإىل  ال��و���س��ول  حتى  االأوروب���ي���ة، 

الع�سرية للطاق واخلروج الربيطاين من 

ياأتي  االحت��اد االأوروب��ي »بريك�ست«، ويف ما 

املحطات الرئي�سية يف تاريخ العاقات بن 

االحتاد االأوروبي وبريطانيا:

- الدخول اإىل االحتاد: 09 اآب/اغ�سط�ص 

ال��وزراء الربيطاين املحافظ  1961: رئي�ص 

هارولد ماكميان يتقدم باأول طلب تر�سيح 

لبلده لان�سمام اإىل املجموعة االقت�سادية 

االأوروبية، التي �سبقت االحتاد االأوروبي.

 :1963 ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر  ك����ان����ون   14  -

الفرن�سي  الرئي�ص  قبل  من  اأول  اعرتا�ص 

اجل���رال ���س��ارل دي��غ��ول على دخ��ول اململكة 

االق���ت�������س���ادي���ة  امل���ج���م���وع���ة  اإىل  امل����ت����ح����دة 

االأوروب��ي��ة. و�سع فيتو جديد على ذلك يف 

27 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1967.

- 01 كانون الثاين/يناير 1973: اململكة 

االقت�سادية  املجموعة  اإىل  تن�سم  املتحدة 

االأوروب���������ي���������ة ب����ال����ت����زام����ن م�����ع اي����رل����ن����دا 

والدمنارك.

من   %67  :1975 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   05  -

الربيطانين يوؤيدون يف ا�ستفتاء بقاء اململكة 

املتحدة يف املجموعة االقت�سادية االأوروبية.

ت�سرين   30 تات�سر:  عهد  يف  انعطاف   -

ال�����وزراء  رئ��ي�����س��ة   :1979 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 

ا�ستهرت  التي  تات�سر  مارغريت  املحافظة 

ب��ع��ب��ارة »اأري�����د ا���س��ت��ع��ادة اأم������وايل«، تطالب 

امل��وازن��ة  يف  ب��اده��ا  م�ساركة  يف  بتخفي�ص 

االأوروبية. لبى االأوروبيون طلبها يف 1984.

07 ���س��ب��اط/ف��رباي��ر  ب��ن��د ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي:   -

1992: توقيع معاهدة ما�سرتيخت، املحطة 

بعد  االأوروب���ي  البناء  يف  الثانية  االأ�سا�سية 

1957. منحت  معاهدة روما التي وقعت يف 

ب��ري��ط��ان��ي��ا ب���ن���دا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا )اوب������ت اآوت 

االن�سمام  بعدم  لها  ي�سمح  باالإجنليزية( 

اإىل العملة الواحدة.

1993: رئي�ص الوزراء  23 متوز/يوليو   -

ينتزع  ميجور  ج��ون  املحافظ  ال��ربي��ط��اين 

م����ن ال�����ربمل�����ان م�������س���ادق���ة ع���ل���ى م���ع���اه���دة 

ما�سرتيخت بعدما هدد باال�ستقالة.

- انت�سار »اخلروج«: 23 حزيران/يونيو 

ي�سوتون  الربيطانيون  الناخبون   :2016

م����ن اأج������ل خ������روج ب����اده����م م����ن االحت�����اد 

عن  الناخبن  م��ن   %51،9 ع��رب  االأوروب�����ي. 

ا�ستفتاء  يف  االحت��اد  من  للخروج  تاأييدهم 

ن��ظ��م ب��ع��د ف���وز امل��ح��اف��ظ��ن يف االن��ت��خ��اب��ات 

الفوز  ه��ذا  وب��ع��د   .2015 ال��ع��ام  الت�سريعية 

ال����وزراء  رئ��ي�����ص  ا���س��ت��ق��ال  ملع�سكر اخل����روج، 

املوؤيد للبقاء ديفيد كامريون من من�سبه.

2017: رئي�ص املجل�ص  اآذار/م��ار���ص   29  -

االأوروب��ي دونالد تو�سك يت�سلم ر�سالة من 

ماي  ت��ريي��زا  الربيطانية  ال����وزراء  رئي�سة 

لتبداأ  ل�سبونة  اتفاقية  من   50 امل��ادة  تفّعل 

امل��ت��ح��دة من  امل��م��ل��ك��ة  ب��ذل��ك عملية خ���روج 

ت�ستمر  اأن  يفرت�ص  )بريك�ست(.  االحت���اد 

ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ���س��ن��ت��ن وت��ن��ج��ز ن��ظ��ري��ا يف 

التا�سع والع�سرين من اآذار/مار�ص 2019.

 :2018 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�����س��ري��ن   22  -

املتحدة  واململكة  االأوروب���ي  االحت��اد  تو�سل 

اإىل اتفاق موؤقت حول العاقات بينهما بعد 

على  تفاهمهما  على  اأ�سبوع  بعد  بريك�ست، 

م�سروع  واأق��ر  بريطانيا.  ان�سحاب«  »اتفاق 

ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�����س��ري��ن   25 االت���ف���اق يف 

خال قمة ا�ستثنائية يف بروك�سل.

15 كانون الثاين/ - �سعوبات يف لندن: 

الربيطانيون  ال��ن��واب  �سوت   :2019 يناير 

�سد اتفاق اخلروج الذي رف�سوه بعد ذلك 

ني�سان/ يف  ث��م  اآذار/م����ار�����ص  ويف  م��رت��ن. 

ابريل، واف��ق االحت��اد االأوروب���ي على اإرج��اء 

ب��ري��ك�����س��ت وح������دد م���وع���د اخل�������روج يف 31 

ت�سرين االأول/اأكتوبر.

ب��وري�����ص   :2019 مت���وز/ي���ول���ي���و   24  -

بريك�ست  لتنفيذ  املوؤيد  املحافظ  جون�سون 

يف موعده مع اأو بدون اتفاق، يتوىل رئا�سة 

احلكومة خلفا لترييزا ماي بعد ا�ستقالتها.

- اتفاق جديد واإرجاء ثالث: 17 ت�سرين 

جون�سون  ب��وري�����ص   :2019 االأول/اأك���ت���وب���ر 

ورئ��ي�����ص امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب����ي����ة ج���ان كلود 

ج��دي��د.  الت��ف��اق  تو�سلهما  ي��ع��ل��ن��ان  ي��ون��ك��ر 

لكن النواب الربيطانين اأرجاأوا ت�سويتهم 

بريطانيا  خ���روج  ينظم  ال���ذي  الن�ص  على 

م���ن االحت�����اد االأوروب���������ي، م��ل��زم��ن رئ��ي�����ص 

ال�����وزراء ب����اأن ي��ط��ل��ب م��ن ب��روك�����س��ل اإرج����اء 

امل��رة  ه���ذه  ال����ذي ح���دد  ج���دي���داً لربيك�ست 

وتقرر   .2020 الثاين/يناير  ك��ان��ون   31 يف 

تنظيم انتخابات مبكرة يف 12 كانون االأول/

دي�سمرب تلك ال�سنة.

�ساحقة  بغالبية  جون�سون  بوري�ص  ف��از 

يف ال���ربمل���ان ب��ع��د ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات )365 

كانون   9 ما مكنه يف   ،)650 اأ�سل  من  نائباً 

الثاين/يناير من اإقرار اتفاق اخلروج الذي 

تفاو�ص عليه مع بروك�سل.

 :2020 ال����ث����اين/ي����ن����اي����ر  ك����ان����ون   31-

ال�ساعة  عند  التنفيذ  حيز  يدخل  بري�سكت 

23،00 ت غ. تلت ذلك مرحلة انتقالية حتى 

قابلة   ،2020 االأول/دي�������س���م���رب  ك���ان���ون   31

حتددا  اأن  وبروك�سل  لندن  على  للتمديد، 

خالها اأ�س�ص عاقتهما امل�ستقبلية ال �سيما 

على ال�سعيد التجاري. يف حزيران/يونيو، 

توؤكد اململكة املتحدة ر�سمياً رف�سها متديد 

الفرتة االنتقالية اإىل ما بعد نهاية العام.

ب��ع��د  االأول/دي���������س����م����رب:  ك����ان����ون   24  -

مت��دي��د امل��ح��ادث��ات ال��ت��ج��اري��ة م����رات ع��دة، 

املفو�سية  ورئي�سة  جون�سون  بوري�ص  اأعلن 

االأوروبية اأور�سوال فون دير الين التو�سل 

اأ�سبوع فقط من نهاية الفرتة  التفاق قبل 

االأول/دي�سمرب:  كانون   30 ويف  االنتقالية، 

ع�����س��ي��ة االن���ف�������س���ال ال���ك���ام���ل، ب��ري��ط��ان��ي��ا 

واالحتاد االأوروبي ي�سادقان على االتفاق.

لندن – رويرتز

م�ستوى  االأربعاء،  ام�ص  بيتكوين،  بلغت 

لت�سل  دوالر،   28599.99 ع��ن��د  ق��ي��ا���س��ي��ا 

مب��ك��ا���س��ب��ه��ا ه���ذا ال���ع���ام اإىل م���ا ي��زي��د عن 

.%295

وارتفعت اأكرث العمات امل�سفرة انت�سارا 

اإىل   %3.5 ت��ع��ام��ات  اأح����دث  ال��ع��امل يف  يف 

28349 دوالرا.

األ����ف دوالر   20 وم��ن��ذ ك�����س��رت م�����س��ت��وى 

االأول  كانون  دي�سمرب   16 يف  االأوىل  للمرة 

زادت تقريبا بواقع الن�سف.

جائحة  خ�سم  ويف  البيتكوين  اأن  علما 

يف  دوالرا   3850 ن��ح��و  اإىل  ه����وت  ك���ورون���ا 

الثالث ع�سر من مار�ص 2020.

رايل  الذاكرة  اإىل  تعيد   2020 ارتفاعات 

العملة  ارت��ف��ع��ت  ح��ن   2017 ع��ام  امل��ك��ا���س��ب 

وذروة  يناير  بن  �سعفا   20 بنحو  امل�سفرة 

األف   20 ال� م�ستويات  من  مقرتبة  دي�سمرب 

دوالر، قبل اأن تهوي وبقوة اأي�سا خال 12 

3160 دوالرا يف  اإىل م�ستويات   %85 ب� �سهرا 

الرابع ع�سر من دي�سمرب 2018.

ي�����س��دد خ����رباء ال��ع��م��ات امل�����س��ف��رة على 

اأن امل��ك��ا���س��ب االأخ�����رية ���س��ب��ب��ه��ا ط��ل��ب ق��وي 

على  االأوىل  بالدرجة  املوؤ�س�سات  قبل  م��ن 

2017 التي جاءت بدعم من  عك�ص مكا�سب 

االأفراد وامل�ساربة.

توجه  اأي�سا  البيتكوين  حمى  دع��م  وم��ا 

املنظمن وال�سركات املالية جلعل العمات 

املراقب  مكتب  قام  اإذ  اأم��اًن��ا،  اأك��رث  امل�سفرة 

 The Office of ل���ل���ع���م���ل���ة،  امل�������ايل 

 the Comptroller of the
اأم���ريك���ي  م��ن��ظ��م  وه�����و   Currency
بالعمات  ب��االح��ت��ف��اظ  للبنوك  بال�سماح 

للعماء. امل�سفرة 

يف   PayPal اأع���ل���ن���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 

 Square مناف�ستها  �ستتبع  اأنها  اأكتوبر 

وت�������س���م���ح ل���اأ����س���خ���ا����ص ب�������س���راء وح���ي���ازة 

ال��ع��م��ات  م��ن  ق��ل��ي��ل  وع����دد   Bitcoin
االأخرى. امل�سفرة 

 JPMorgan ت�������وق�������ع  ك�������ذل�������ك 

ق��ي��م��ة  ارت�����ف�����اع  اأك����ت����وب����ر  يف   Chase
ت���داول���ه���ا  مت  م���اح���ظ���ة  يف  ال���ب���ي���ت���ك���وي���ن 

ا�ستخدام  كيفية  ح���ول  وا���س��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى 

من  وخا�سة  للذهب،  كبديل   Bitcoin
ال�سباب. امل�ستثمرين  قبل 

العربية-وكاالت

 ربحت اأ�سعار الذهب ام�ص االأربعاء اإذ 

تراجع الدوالر، فيما جتاهل امل�ستثمرون 

باإرجاء  اجلمهورية  االأغلبية  زعيم  ق��رار 

اقرتاع يف جمل�ص ال�سيوخ االأمريكي على 

تداعيات  من  للتخفيف  اأك��رب  مدفوعات 

جائحة فريو�ص كورونا.

الفورية  املعامات  يف  ال��ذه��ب  و�سعد 

ل��اأون�����س��ة  دوالر   1881.62 اإىل   %0.2

05:48 بتوقيت غرينت�ص.  بحلول ال�ساعة 

وارت���ف���ع ال���ذه���ب يف ال��ع��ق��ود االأم��ريك��ي��ة 

االآجلة 0.2% اإىل 1886.20 دوالر.

وقال املدير لدى اإير جايد ال�ست�سارات 

ال�����س��رك��ات م��اي��ك��ل الجن���ف���ورد »ال�����دوالر 

ال�����س��ع��ي��ف ي��ك��ف��ي خل��ل��ق زخ����م ���س��ع��ودي 

حم����دود ل��ك��ي ت��ب��ق��ى ال��ث��ق��ة يف ال���ذه���ب«، 

بح�سب ما ورد يف »رويرتز«.

وح����وم ال������دوالر ق����رب اأدن�����ى م�����س��ت��وى 

املتعاملون  نحى  اإذ  ع��ام��ن،  م��ن  اأك��رث  يف 

ج���ان���ب���ا ق������رار م��ي��ت�����ص م���اك���ون���ي���ل زع��ي��م 

ال�سيوخ  مبجل�ص  اجل��م��ه��وري��ة  االأغ��ل��ب��ي��ة 

ب���اإرج���اء اق�����رتاع ع��ل��ى زي�����ادة م�����س��اع��دات 

اإىل  ك��وف��ي��د-19  ت��داع��ي��ات  م��ن  للتخفيف 

األفي دوالر.

النقدي  التحفيز  اإن  الجن��ف��ورد  واأف��اد 

���س��ي��م�����س��ي ق��دم��ا يف  األ���ف���ي دوالر  ب��ق��ي��م��ة 

االأغ���ل���ب مم��ا ���س��ي��ك��ون اإي��ج��اب��ي��ا ل��ل��ذه��ب، 

اإىل حمفز غري  املعدن يحتاج  اأن  م�سيفا 

متوقع لكي ي�سهد �سعودا كبريا.

وُي��ع��ت��رب ال��ذه��ب حت��وط��ا يف م��واج��ه��ة 

الناجمن  العملة  وان��خ��ف��ا���ص  الت�سخم 

ع��ل��ى االأرج�������ح ع���ن اإج��������راءات ال��ت��ح��ف��ي��ز 

للحد  عنها  الك�سف  يجري  التي  الكبرية 

من تاأثري اجلائحة.

االأخ��رى،  النفي�سة  للمعادن  وبالن�سبة 

دوالر   26.31 اإىل   %0.5 الف�سة  ارتفعت 

اإىل   %0.6 ال��ب��ات��ن  ورب����ح  ل��اأون�����س��ة. 

1055.62 دوالر وزاد الباديوم 0.8% اإىل 

2346.18 دوالر.

صعودها الصاروخي ال يتوقف.. بيتكوين عند 28600 دوالر

أونصة الذهب ترتفع متجاهلة إرجاء االقتراع على حزمة التحفيز

بريكست.. 15 محطة تاريخية تحطمت بالطالق البريطاني

الشركات تستدين 5 تريليونات 
دوالر في 2020... والبنوك تجني الثمار

العراق يوقع عقد ميناء الفاو بـ2.6 مليار 
دوالر مع دايو الكورية

قرض بـ390 مليون دوالر لـ »بنك 
برقان« من بنوك دولية وإقليمية

رغم الوباء ..الصين تتربع على عرش 
االكتتابات في 2020

العربية-وكاالت

العامل  ح��ول  ال��ك��ربى  ال�سركات  اجتهت 

����س���واق ال��دي��ن ب��ق��وة يف  ب����واب اأ ن��ح��و ط���رق اأ

م��ن  امل��م��ك��ن��ة  ث�����ار  االآ ب���اأق���ل  ل��ل��خ��روج   2020

ال�سركات  عمدت  اإذ  كورونا،  جائحة  تبعات 

عرب  دوالر  تريليونات   5 نحو  ا�ستدانة  اإىل 

�سهور  م���دار  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�����س��وق  اأدوات 

ال���ع���ام يف وق���ت ج��ن��ت ف��ي��ه ال��ب��ن��وك ال��ث��م��ار 

ت��ع��اب��ه��ا وع��م��والت��ه��ا من  اأ ب��ق��وة م��ع ارت��ف��اع 

الدين. اإ�سدارات  ترتيبات 

وي�����س��ري ت��ق��ري��ر ل�����س��ح��ي��ف��ة »ف��اي��ن��ن�����س��ال 

ال��ع��امل��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ار  ب��ن��وك  اأن  اإىل  ت��امي��ز« 

دوالر  م��ل��ي��ار   124.5 ن��ح��و  ج��ن��ت  ال���ك���ربى 

ك��ر���س��وم خ���ال ال��ع��ام اجل���اري م��ن ت��رت��ي��ب 

اأو ال��ط��روح��ات االأول��ي��ة يف  اإ���س��دار ال��دي��ن 

للبحث  ف��ي��ه  ت��ك��اب��د  ال�����س��رك��ات  ك��ان��ت  وق���ت 

ع���ن ال�����س��ي��ول��ة ال���ازم���ة ل��ت��ج��ن��ب��ه��ا ت��ب��ع��ات 

اجلائحة.

ت����ع����اب����اً ت���ق���در ب��ن��ح��و  وج���ن���ت ال���ب���ن���وك اأ

اإ����س���دارات  ت��رت��ي��ب��ات  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ار   43

ع��ل��ى   %25 ب��ن��ح��و  ت��ق��در  ب���زي���ادة  ال�����س��ن��دات 

���س��ا���ص ���س��ن��وي، م��ق��ارن��ة م��ع ال��ع��ام امل��ا���س��ي  اأ

ال���ذي حتقق  ال��ق��ي��ا���س��ي  امل�����س��ت��وى  ل��ت��ح��ط��م 

.2019 العام  يف  اأي�سا 

وارت���ف���ع���ت ر����س���وم ت��رت��ي��ب ال���ط���روح���ات 

13 مليار دوالر وهو  90% اإىل  االأولية بنحو 

يف   2000 العام  منذ  م�سجل  م�ستوى  اأعلى 

وق���ت ج��م��ع��ت ف��ي��ه ال�����س��رك��ات ح���ول ال��ع��امل 

دوالر  م��ل��ي��ار   300 ن��ح��و  امل����ال  ����س���واق  اأ م���ن 

للم�ستثمرين. اأولية  عامة  كطروحات 

وب����ل����غ اإج������م������ايل ق���ي���م���ة ال����ر�����س����وم م��ن 

���س��ه��م مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ط��روح��ات  ط���روح���ات االأ

ال���ث���ان���وي���ة، وال���ت���ي ع���رف���ت ازده������ارا ك��ب��ريا 

مليار   32 نحو  اجل��اري  ال��ع��ام  خ��ال  اأي�سا 

دوالر.

���س��ه��م وال��دي��ون  وع��و���س��ت اإ����س���دارات االأ

ال����دم����ج  ن���������س����ط����ة  اأ ر������س�����وم  يف  ال������رتاج������ع 

 %10 بنحو  انخف�ست  وال��ت��ي  واال���س��ت��ح��واذ 

ن�����س��ط��ة  ت���ل���ك االأ ال���ت���ب���اط���وؤ احل�����اد يف  ب���ع���د 

ولكن  العام  من  االأوىل  اأ�سهر  ال�ستة  خال 

ال��ت��ف��اوؤل ي��ح��دو امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ح��ي��ال ق��ف��زة 

ن�����س��ط��ة خ���ال ال�����س��ه��ور االأخ�����رية م��ن  ب��االأ

العام.

وح��ق��ق��ت ال��ب��ن��وك االأم���ريك���ي���ة ال��ك��ربى 

�ساك�ص«  م��ان  و«ج��ول��د  م��ورغ��ان«  ب��ي  »ج��ي 

�ستانلي«  و«م��ورغ��ان  اأم��ريك��ا«  اأوف  و«ب��ن��ك 

من  دوالر  مليار   37 نحو  غروب«  »�سيتي  و 

اال�ستثمارية  اأذرع��ه��ا  خ��ال  م��ن  ي��رادات��ه��ا  اإ

30% م��ن اإج��م��ايل ال��ر���س��وم  م��ا مي��ث��ل ن��ح��و 

وه����و اأع���ل���ى م�����س��ت��وى م�����س��ج��ل م��ن��ذ ال��ع��ام 

.2013

بغداد – رويرتز

 2.625 بقيمة  �سفقة  ع��ل��ى  ال��ع��راق  ات��ف��ق 

مليار دوالر مع دايو للهند�سة والبناء الكورية 

اجلنوبية ام�ص االأربعاء لبناء املرحلة االأوىل 

من ميناء الفاو لل�سلع االأولية الذي يخطط 

له يف جنوب الباد.

ومب���وج���ب ال��ع��ق��د ال����ذي وق��ع��ه يف ب��غ��داد 

وال�سركة  العراقية  النقل  وزارة  عن  ممثلون 

ال���ك���وري���ة اجل��ن��وب��ي��ة، ���س��ت��ت��وىل داي����و اأع��م��ال 

لتفريغ  م��را���ص   5 بناء  ت�سمل  التي  الت�سييد 

ال�سفن وفناء للحاويات.

اأه��م��ي��ة م�ساعفة  ال��ف��او  واك��ت�����س��ب م��ي��ن��اء 

االقت�سادية  منافعه  اإىل  اأ���س��ارت  درا���س��ة  بعد 

الكبرية.

الكبري  الفاو  ميناء  بناء  م�سروع  وتعر�ص 

منذ  تنفيذه  اأخ��رت  التي  العقبات  من  لكثري 

و�سع حجر االأ�سا�ص له يف عام 2008.

وكان امل�سروع جمرد خمططات على الورق 

االأم��واج  كا�سر  ببناء  احلكومة  ت�سرع  اأن  قبل 

ال��ك��ب��ري، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة داي���و ال��ك��وري��ة 

اجلنوبية، العام احلايل.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد اأعلنت يف 

وقت �سابق، عن موافقة جمل�ص الوزراء على 

تخويل  مت  حيث  الكبري،  الفاو  ميناء  تنفيذ 

وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبري.

العربية الكويت- 

 

ح�سل ب��ن��ك ب��رق��ان ع��ل��ى ق��ر���ٍص م��دُت��ه 3 

دولية  بنوك  م��ن  جمموعٍة  قبل  م��ن  �سنوات 

مليون  ع�سر  وثمانية  مئة  بقيمة  واإقليمية 

وب�سعر  دوالر  م��ل��ي��ون   390 ي��ع��ادل  م��ا  دي��ن��ار، 

ف��ائ��دة ي��ع��ادل 110 ن��ق��اط اأ���س��ا���ص ف���وق �سعر 

الليبور االأمريكي.

متطلبات  القر�ُص  يدعَم  اأن  املتوقع  ومن 

بنك برقان التمويلية ون�سب ال�سيولة.

لل�سناعة  ال�����س��ن  ب��ن��ك  م���ن  ك���ل  وت�����وىل 

والتجارة ICBC و Mizuho دور املن�سق 

واملفو�ص الرئي�سي لرتتيب القر�ص.

ك��م��ا ع��م��ل��ت ب���ن���وك م���ن ب��ي��ن��ه��ا »ال���زراع���ي 

ال�����س��ي��ن��ي« و«���س��ي��ت��ي ب��ن��ك« و«االإم��������ارات دب��ي 

ال��وط��ن��ي« و«اأب��وظ��ب��ي االأول« و«اإت�����ص اإ���ص بي 

�سي« و«�ستاندرد ت�سارترد« كمرتبن رئي�سين 

للقر�ص.

العربية-وكاالت

من املقرر اأن ي�ستمر �سوق االكتتاب العام 

يف ال�سن يف االزدهار العام املقبل حتى بعد 

ع��دي��دة  �سهد ط��روح��ات  وال����ذي   2020 ع���ام 

ل��ل�����س��رك��ات. وف��ًق��ا مل��ا ذك���ره ك��ب��ري م�����س��وؤويل 

اال�ستثمار يف �سركة خدمات مالية �سينية.

مت اإدراج 400 �سركة يف البور�سة ال�سينية 

75 مليار دوالر من االكتتابات  جمعت نحو 

العام خال 2020. قال ويليام ما من �سركة 

 2020 ع��ام  اإن  القاب�سة يف هونغ كونغ،  ن��وح 

كان االأعلى يف العقد املا�سي من حيث حجم 

االك��ت��ت��اب��ات ال��ع��ام��ة، وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه �سبكة 

»CNBC«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

اأن ي�ستمر  امل��رج��ح  اأن����ه م��ن  م���ا،  وي����رى 

ه���ذا االجت����اه م��ع »ط��ل��ب ���س��خ��م« ي��اأت��ي من 

بينما  وامل��وؤ���س�����س��ي��ن  املحلين  امل�ستثمرين 

تتطلع ال�سركات يف قطاع االقت�ساد اجلديد 

اإىل طرح اأ�سهمها لاكتتاب العام.

���س��ي��ط��رت ط����روح����ات اأ����س���ه���م ال�����س��رك��ات 

ال�سينية على الرتتيب يف عام 2020 ، وفًقا 

لبحث من »اإيرن�ست اأند يونغ«.

من بن اأف�سل 10 اإدراجات على م�ستوى 

ن�سف  ال�سينية  ال�����س��رك��ات  �سكلت  ال��ع��امل، 

الثاثة  املراكز  ا  اأي�سً احتلت  بينما  القائمة 

االأوىل.

 SMIC �سركة  اإدراج  القائمة  وت�سمل 

 STAR يف  ال��رق��ائ��ق  ل�سناعة  ال�سينية 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  �سنغهاي  يف   Market
ذات   JD.com ل�سركة  الثانوي  االإدراج 

ال���وزن الثقيل يف ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة يف 

�سركة من  اأي  تتمكن  هونغ كونغ. فيما مل 

اآ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ خ���ارج ال�����س��ن من 

اخرتاق املراكز الع�سرة االأوىل.

ال���ق���ائ���م���ة ك���ان���ت ���س��ت�����س��ه��د زي�������ادة اأك����رب 

جن���اح  ح�����ال  دوالر،  م���ل���ي���ار   100 ت��ت��خ��ط��ى 

ط��رح �سركة »ال��ن��م��ل��ة«، وال���ذي ك��ان م��ق��دراً 

اإدراج  ك��اأك��رب  دوالر  م��ل��ي��ار   33 ي��ت��ج��اوز  اأن 

يف ال��ت��اري��خ ع��رب ط��رح م���زدوج يف بور�ستي 

ب�سكل  تعليقه  قبل  كونغ  وه��ون��غ  �سنغهاي، 

مفاجئ يف نوفمرب ب�سبب عمليات التدقيق 

التنظيمية لل�سركة.

ال��ع��ام يف منطقة  االك��ت��ت��اب  وق���ال رئي�ص 

»اإيرن�ست  �سركة  يف  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�سيا 

ال�سركات  اإن قوة  اأند يونغ«، رينجو ت�سوي، 

اقت�ساد  اأهمية  تو�سح  االإدراج  يف  ال�سينية 

على  قدرتها  اإىل  باالإ�سافة  الرئي�سي  ال��رب 

التاأثري على اأداء البور�سة.

ع��ائ��د  م����ع����دل  اأن   EY ب���ح���ث  اأظ����ه����ر 

ال��ع��ام��ة االأول��ي��ة  ل��اك��ت��ت��اب��ات  ال��ي��وم االأول 

بلغت  هائلة  ن�سبة  اإىل  و�سل   2020 ع��ام  يف 

بور�سة  غ��رار  على   STAR ل�سوق   %187

�سنغهاي لاأوراق املالية، مقابل 44% لل�سوق 

الرئي�سي يف �سنغهاي.



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

عبري  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  التجميل     وادوات  للعطور  الزهور 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )41899( بتاريخ 

2015/10/13 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2020/7/26  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

عنوان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  دروي�ش   احلافظ  عبد  ادم  وتعيني 

امل�سفي هو :

اجلبيهة – ا�سارات الدوريات – جممع تراك�ش طابق ) 4 ( مكتب 

 ) 404 (

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ادرينالني  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  وال�سفر     لل�سياحة 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )55076( بتاريخ 2019/8/18 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/12/20  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

نظام غالب علي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

العقبة – واحة ايله - هاتف 0799777970

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200023094(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سركاها   غيث  ا�سماعيل  رجب  جناح  �سركة  باأن  

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2006/5/11 حتت الرقم )12178( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/30 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  تامر كامل �سامي البزمليط  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - طرببور – ت: 0797111070

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن للمرة االوىل
تعلن بلدية الرويشد الجديدة عن طرح 

عطاء ) قاعة متعددة االغراض (
العطاء  ن�سخ  البلدية ل�سراء  فعلى من يرغب من ذوي الخت�سا�ش الدخول يف العطاء مراجعة 

ح�سب املوا�سفات الفنية املعتمدة وفق ال�سروط التالية :

مدة العمل ) 300 ( ثالثمائة يومًا تقومييًا ومن تاريخ ا�سدار امر مبا�سرة العمل .

ان يكون ت�سنيف املقاول املتقدم للعطاء فئة ) خام�سة او رابعة ( ان�ساء ابنية �سارية املفعول 

ا�سلية او م�سدقة من دائرة العطاءات احلكومية .

�ستة   )  6000  ( ال�سركة ومببلغ  با�سم  �سيك م�سدق  او   ) بنكية   ( العطاء  تقدمي كفالة دخول 

الف دينار .

من  او  ال�سركة  ل�ساحب  ال  ولن متنح  م�سرتدة  دينارا غري  مائتان   )  200  ( العطاء  ن�سخة  ثمن 

يفو�سه خطيا .

غرامة قدرها ) 45 ( خم�سة واربعون دينارًا لكل يوم تاأخري .

البلدية غري ملزمة باأقل ال�سعار ويحق للبلدية الغاء العطاء وبدون بيان ال�سباب .

اخر موعد ل�سراء العرو�ش هو يوم اخلمي�ش املوافق 2021/1/7 ال�ساعة الثانية ظهرًا .

تودع العرو�ش يف مبنى بلدية الروي�سد اجلديدة ، علمًا باأن اخر موعد ليداع العرو�ش هو يف 

نف�ش  وهو   2021/1/25 املوافق  الثنني  يوم  �سباح  من  والن�سف  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  متام 

موعد فتح العطاء .

اجور العالنات مهما تكررت على من ير�سو عليه العطاء .

محمد عايد مطر الغياث / رئيس بلدية الرويشد الجديدة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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

حممود  �سالح  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

احمد و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)17974 ( بتاريخ 1987/2/1 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 مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ادرينالني لل�سياحة وال�سفر  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 55076 ( بتاريخ ) 2019/8/18(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ل   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : نظام غالب علي

عنوان امل�سفي : العقبة – واحة ايله

خلوي ) 0799777970 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200150501(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة جهاد علي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2015/10/14 بتاريخ   )112674( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  جهاد �سالم �سليمان علي  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ال�سمالية  م��ارك��ا   – عمان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0799780802

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن
 طرح عطاء انشاء عبارات صندوقية

يف بلدية ام الجمال الجديدة
املرة االوىل

تعلن بلديه ام اجلمال اجلديده عن عطاء ان�ساء عبارات �سندوقية وح�سب املوا�سفات 

وجدول الكميات .

 فعلى ال�ساده املتعهدين امل�سنفني فئه ) رابعه ، خام�سة ( ان�ساء و�سيانة طرق مراجعه 

مقابل  عطاء  ن�سخه  ل�سراء  وذل��ك  الر�سمي  ال��دوام  اوق��ات  خالل  البلديه  حما�سب 

)125( دينار غري م�سرتده م�سطحبني معهم �سهاده ت�سنيف �ساريه املفعول مع مالحظه 

ما يلي :

ان تكون مده العمل ) 90 ( يوما تقومييا .

 ان تكون غرامه التاخري مقدارها ) 120 ( دينار / يوم تاأخري.

 كفاله دخول العطاء ) 4500 ( اربعة ااف وخم�سمائة دينارا من قيمة العر�ش املقدم 

) كفالة بنكية او �سيك م�سدق ( .

ال�ساعة  البلدية  العطاءات يف مركز  العطاء لدى �سندوق  ن�سخ   و اخر موعد ليداع 

العا�سرة �سباحا من يوم اخلمي�ش املوافق  2021/1/14 .

بعد   ( البلدية  مركز  يف  2021/1/14م  املوافق  اخلمي�ش  يوم  العرو�ش  فتح  موعد   

ايداع العرو�ش مبا�سرة ( .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

حسن فهد الرحيبه  /رئيس بلديه ام جمال الجديدة

إعالن صادر عن مصفي الشركة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )264( املادة  لحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ايقونة ال�سناعية ذ.م.م   وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 45303 ( تاريخ 

)2016/10/9 (

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 : �سمري جليل حنا ترزي

عنوان امل�سفي : ال�سويفية – �سارع عبد الرحيم احلاج حممد – 

عمارة اخلري – رقم 24

خلوي ) 0796177844 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200067086(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الهروط وفروخ  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2005/4/24 حتت الرقم )75560( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/30 

الفروخ  توفيق  جمال  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اجلبيهة – خلف ق�سر المرية ب�سمة 

– ت: 0799610159
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة ايقونة ال�سناعية    

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2016/10/9 بتاريخ   )45303( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/12/13  املوافقة على ت�سفية 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد �سمري جليل حنا ترزي  

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

ال�سويفية – �سارع عبد الرحيم احلاج حممد – عمارة اخلري – 

رقم 24 - هاتف 0796177844

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

التجميل   وادوات  للعطور  الزهور  عبري  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 41899 ( بتاريخ ) 2015/10/13(

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 : ادم عبد احلافظ دروي�ش

عنوان امل�سفي : عمان – اجلبيهة – ا�سارات الدوريات – جممع 

تراك�ش – طابق ) 4 ( – مكتب ) 404 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة بايا لدارة املطاعم   

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2019/10/16 بتاريخ   )55602( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/12/27  املوافقة على ت�سفية 

عطوي   با�سم  م�سرف  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – بنك ال�سكان – الطابق الر�سي - هاتف 0799990649

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�سركات رقم ) 22 (

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   

لال�ستثمار  باندا  ل�سركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  والتطوير 

حمدودة حتت الرقم ) 4304 ( بتاريخ 1996/2/14 قد قررت 

املوافقة    2020/12/9 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

ال�سيد  وتعيني  ال�سمادي  احمد  خليل  مهند  املحامي  عزل  على 

حممد �سامي �سالح عبد العال وال�سيد زيد بول�ش جميل البقاعني 

م�سفيا لل�سركة ، وان عنوان امل�سفي هو :

 – الثاين  الطابق   –  65 بناية  غو�سة  عبداهلل  �سارع   – عمان 

هاتف  : 0795517876 .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه   ا�سويد  ابراهيم  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )19060( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2016/12/11  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ابراهيم ا�سويد و�سريكه

اإىل �سركة : احمد ا�سويد و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة هويدا وبتول الطراونه  

 )  118602( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2018/8/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200043023(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

القلعاوي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات  باأن �سركة هاين 

تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1992/2/24 بتاريخ   )4358( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/30 

القلعاوي   دروي�ش  �سالح  هاين  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:  اجلندويل–   – ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع���ن���وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0796524449

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة راويه حممود عبد الكرمي 

ال�سوالقه و�سركاها  

 )  114862( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/9/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  بايا لدارة املطاعم  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 55602 ( بتاريخ

)2019/10/16 ( 

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 : م�سرف با�سم عطوي

عنوان امل�سفي : عمان – بنك ال�سكان – الطابق الر�سي

خلوي ) 0799990649 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200011370(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الفغاين  احلميد  عبد  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد    2004/7/5 بتاريخ   )71909( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/30 

احلميد  عبد  حممد  احل�سني  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الفغاين  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : تالع العلي – ت: 0777863153

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف :

 طارق محمود رشيد الوبري

العمل لدى حمل  لتغيبك عن  نظرا 

 – عجلون  يف  والكائن  �سنرت  الفهد 

للمنذر  والعائد  الوق���اف  ع��م��ارة 

متتالية  ايام  ع�سرة  عن  تزيد  ملدة 

ننذركم  فاننا  اذن   او  ع��ذر  دون 

خالل  العمل  اىل  العودة  ب�سرورة 

النذار  تاريخ  ايام من  فرتة ثالثة 

فاقدًا  تكون  فانك  ذل��ك  وبعك�ش 

لن�ش  ���س��ن��دًا  العمالية  حلقوقك 

املادة 28/ه� من قانون العمل .

املنذر

اسماعيل فهد عبداهلل الفواز

انذار بالعودة اىل العمل

عيسى  عياض عيسى السلجي
 _ الزرقاء_الها�سميه   : عنوانه  و 

احلي  ال�سرقي

يف   عملك  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��رًا 

ل�سناعة  الردين  الئ��ت��الف  �سركة 

احلديد و ال�سلب ملدة تزيد عن ع�سرة 

عذر  او  م�سبق  اذن  بدون  متتالية  ايام 

العودة  ب�سرورة  ننذرك  لذلك  م�سروع 

اأيام من تاريخ   اىل العمل خالل ثالثة 

تعترب  ذلك  وخ��الف  الإن��ذار  هذا  ن�سر 

فاقد لوظيفتك  ا�ستنادًا لحكام املادة 

28 الفقرة ه� من قانون العمل الأردين 

رقم 8 لعام 1996 وتعديالته

وتسليم ما يف عهدتك 

تحت طائلة املسؤولية

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ش A / 2020 /103 / 2 ) م�ستهلكات ق�سم ال�سدرية (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

اخلمي�ش  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  تودع 

املوافق 2021/1/14 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ش ول تقبل على 

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

دعوة عطاء رقم 2 / صيانة / 2020

يعلن املجل�ش التمري�سي الردين عن طرح  عطاء �سيانة وان�ساء ابنية رقم 2 / �سيانة / 2020 على املهتمني مراجعة 

املجل�ش التمري�سي الردين يف �ساحية المري را�سد �سارع ا�سماعيل ادهيمان الزبن  ل�سراء وثائق العطاء م�سطحبني 

معهم �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول للفئة اخلام�سه وال�ساد�سة علما بان ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( خم�سة وع�سرون 

دينارا غري م�سرتدة .

اخر موعد لبيع ن�سخ العطاء يوم اخلمي�ش املوافق 2021/1/7 ال�ساعة الثانية م�ساءا .

اخر موعد لال�ستف�سارات يوم الثنني املوافق 2021/1/10 ال�ساعة الثانية م�ساءا .

الجابة على ال�ستف�سارات يوم الثالثاء املوافق 2021/1/12

اخر موعد ليداع العرو�ش املالية يف �سندوق العطاءات يف املجل�ش التمري�سي الردين ال�ساعة الواحدة بعد ظهر يوم 

الحد املوافق 2021/1/17 .

690 ( �ستمائة وت�سعون دينارا على �سكل كفالة بنكية او  املناق�سني تقدمي كفالة دخول عطاء بقيمة )  يطلب من 

�سيك م�سدق .

التمري�سي  املجل�ش  على  يرتتب  ان  ودون  ال�سباب  بيان  بدون  العطاء  بالغاء  احلق  له  الردين  التمري�سي  املجل�ش 

الردين اي تبعات مالية او قانونية .

يتحمل املناق�ش الفائز ر�سم اعالن العطاء .

diwanjnc@jnc.gov.jo : لال�ستف�سار على هاتف رقم ) 0777643336 ( الربيد الكرتوين

اخلمي�ش   31 / 12 / 2020
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االنباط-وكاالت

اهلل  رام  حكومة  يف  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  اأدان��ت   

االحتالل  بلدية  اعالن  العبارات  باأ�سد  االأربعاء،  يوم  �سباح 

يف القد�س املحتلة، البدء بتنفيذ مرحلة جديدة من م�سروع 

جميع  رب��ط  اىل  يهدف  ال��ذي  التهويدي،  اخلفيف  القطار 

ببع�سها  اجلهات  جميع  من  بالقد�س  املحيطة  امل�ستوطنات 

عرب  اي�سا  اال�سرائيلي  وبالعمق  بالقد�س  وربطها  البع�س، 

االنفاق واجل�سور، مبا يف ذلك م�ستوطنة  وا�سعة من  �سبكة 

وامل�ستوطنات املوجودة يف االغوار املحتلة، مبا يوؤدي اىل   1E

تغيري معامل و�سورة وهوية املدينة املقد�سة، واغراق املناطق 

واالحياء الفل�سطينية وحتويلها اىل بوؤر معزولة يف حميط 

ا�ستيطاين احاليل وا�سع وعميق

“اأمد  واع��ت��ربت اخل��ارج��ي��ة يف ب��ي��ان ���س��در عنها وو���س��ل 

اأن البدء بتنفيذ هذا امل�سروع يندرج  لالإعالم” ن�سخًة منه، 

يف اطار حماولة دولة االحتالل ا�ستغالل االيام املتبقية على 

اكرب عدد  لتنفيذ  االأبي�س  البيت  ترامب يف  الرئي�س  وج��ود 

ممكن من املخططات اال�ستعمارية التو�سعية التي واجهت يف 

فرتات �سابقة معار�سة امريكية ودولية وا�سعة، يف حماولة 

منها خللق وقائع جديدة على االر�س من �ساأنها تكري�س �سم 

وا�سرلة القد�س ال�سرقية املحتلة وحميطها وف�سلها عن اي 

النهائي  احلل  وق�سايا  م�ستقبلها  وح�سم  فل�سطيني  امتداد 

التفاو�سية من طرف واحد وبقوة االحتالل ووفقا خلارطة 

م�ساحله اال�ستعمارية مبا يف ذلك االر���س واحل��دود اي�سا، 

مما يوؤدي اإىل اغالق الباب نهائياً امام اية فر�سة لتحقيق 

ال�����س��الم ع��ل��ى اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ن وت��ق��وي�����س اي���ة فر�سة 

القامة دولة فل�سطينية قابلة للحياة ومت�سلة جغرافياً وذات 

�سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، اي �سرب اية 

جهود دولية مبذولة الطالق عملية �سالم ومفاو�سات جادة 

وافراغها من م�سمونها احلقيقي

املختلفة  واذرع��ه��ا  بحكومتها  االح��ت��الل  دول���ة  وح��م��ل��ت، 

ونتائجها  اجلرمية  ه��ذه  عن  واملبا�سرة  الكاملة  امل�سوؤولية 

واال�ستقرار  واالمن  ال�سالم  حتقيق  فر�س  على  وتداعياتها 

التو�سع  احل��ايل يف عمليات  الت�سعيد  اأن  وتوؤكد  املنطقة،  يف 

اال�ستيطاين وعربدات امل�ستوطنن حتٍد �سارخ الرادة ال�سالم 

الدولية وا�ستخفاف مبا�سر باملجتمع الدويل واالأمم املتحدة 

وقراراتها وامعان يف التمرد واالنقالب على القانون الدويل 

واالتفاقيات  جنيف  واتفاقيات  االإن�ساين  ال��دويل  والقانون 

املوقعة

ومن جهتها توا�سل الوزارة، عملها مع الدول واالطراف 

املخت�سة  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سات  مقدمتها  ويف  ك��اف��ة  ال��دول��ي��ة 

وبالذات جمل�س االأمن واليون�سكو لف�سح ابعاد هذا امل�سروع 

ممكن  دويل  �سغط  او���س��ع  وح�سد  التهويدي،  اال�ستعماري 

على دولة االحتالل لوقف تغولها اال�ستيطاين على االر�س 

الرف�س  ب��رتج��م��ة  اي�����س��ا  وامل��ط��ال��ب��ة  امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�سطينية 

كفيلة  عملية  واج������راءات  ت��داب��ري  اىل  ل��الح��ت��الل  ال����دويل 

الفل�سطينية  بالق�سية  اخلا�سة  االممية  ال��ق��رارات  بتنفيذ 

انهاء  دوليا  املطلوب  ب�سكل خا�س.  املحتلة  وبالقد�س  عامة، 

االح���ت���الل ول��ي�����س االن�����س��غ��ال ال�����س��ك��ل��ي وال��ن��ظ��ري مبظاهر 

وجوده اليومية

االنباط-وكاالت

االإ�سرائيلي،  االإح��ت��الل  ق��وات  اعتقلت   

رامي  ال�سابق  االأ�سري  االأربعاء،  ام�س  فجر 

الطرية  ح��ي  يف  منزله  داخ���ل  م��ن  ف�سايل 

مبدينة رام اهلل، و�سط ال�سفة املحتلة

و�سهد يوم واحد، اعتقال الرفيق ف�سايل 

مرتن خالل 24 �ساعة، حيث اعتقل فجًرا 

واحتجز الأكرث من 12 �ساعة، ثم اأفرج عنه، 

لتعاود قوات االحتالل بعد �ساعات، اقتحام 

منزله واعتقاله جمدًدا

وق��ال��ت زوج��ت��ه ح��ن��ن ن�����س��ار، اإن ق��وات 

االحتالل اعتقلت زوجها رامي فجر اأم�س 

واحتجزته ل�ساعات ثم اأطلقت �سراحه اإىل 

واعتقلته  ال��ي��وم  فجر  داهمته  ال���ذي  بيته 

من داخله، بعد اأن اأو�سعته �سرباً، ومن ثم 

نقلته اإىل جهة جمهولة

جتتمع  “مي�س” مل  ابنته  اأن  اإىل  ُي�سار 

ب��وال��ده��ا ل��ع��ام واح���د ك��ام��ل، منذ والدت��ه��ا، 

ب��دون��ه،  ���س��ن��وات طفولتها  اأغ��ل��ب  وع��ا���س��ت 

مرة يختطفونه ومرات يرتك يف االعتقال 

م��ل��ف،  وال  ت��ه��م��ة  ب�����دون  امل��ت��ك��رر  االإداري 

انتقاًما لعدم اعرتافه يف اعتقاالت �سابقة

يف ذات االأيام، هاجمت قوات امل�ستعربن 

- ال��ت��اب��ع��ة جل��ي�����س االح����ت����الل- ب��ط��ري��ق��ة 

وح�سية منزل العائلة، بلبا�س مدين واأقنعة 

واأ�سلحة واعتقلوه يف يوم عيد ميالدها

وق���ب���ل ع����دة ���س��ه��ور، اع��ت��ق��ل االح���ت���الل 

وال��دت��ه��ا ح��ن��ن ن�����س��ار، وت��رك��ت وح��ي��دة يف 

املنزل، بال اأم واأب، قائلة: “ال�سجن ال يبنى 

اليوم،  يكن  مل  اإن  �سيخرجون  اأح���د،  على 

فغًدا اأو بعد عام، واإن كانوا يريدون ك�سرنا، 

فاإنني لن اأ�سمح لهم«

يحتمل  ال  ج��دي��د  فم�سهد  ال��ل��ي��ل��ة  اأم����ا 

ا، قوات االحتالل يحققون مع والدها  اأي�سً

يف غ��رف��ت��ه��ا ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة ���س��ب��اًح��ا، 

اأمامها  ينزف  راأت��ه  وي��ب��داأون ب�سربه حتى 

ويعذوبنه بطريقة وح�سية

اأم�سى يف  �سابق  اأ�سري  اأن ف�سايل  ُيذَكر 

اأع���وام  م��ن ع�سرة  اأك���رث  �سجون االح��ت��الل 

خ��الل اع��ت��ق��االت ُم��َت��َف��ِرق��ة ك��ان اأول��ه��ا عام 

حيث   2019 ال��ع��ام  م��ط��ل��ع  واآخ���ره���ا   2003

اأف��رج  عامن  االإداري  االعتقال  يف  اأم�سى 

عنه االأ�سبوع املا�سي، يف الثالث والع�سرين 

من دي�سمرب احلايل

االنباط-وكاالت

 ق���ال خ���رباء ح��ق��وق االإن�����س��ان يف االأمم 

امل��ت��ح��دة ال��ي��وم االأرب���ع���اء اإن ال��ع��ف��و ال��ذي 

ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأ�سدره 

مدنين  بقتل  اأدينوا  اأمريكين  اأربعة  عن 

اأث��ن��اء عملهم ب��ع��ق��ود خ��ا���س��ة يف  ع��راق��ي��ن 

ال��والي��ات  الل��ت��زام��ات  انتهاكا  ميثل   2007

املتحدة مبقت�سى القانون الدويل

بارتكاب  اأدي���ن  �سالتن  نيكوال�س  وك���ان 

جرمية القتل من الدرجة االأوىل يف حن 

ودا�ستن  ليربتي  واإي��ف��ان  �سلو  ب��ول  اأدي���ن 

ه���ريد ب��ال��ق��ت��ل ال��ع��م��د وال�����س��روع يف القتل 

يف احل������ادث ال�����ذي ف��ت��ح ف��ي��ه امل��ت��ع��اق��دون 

م���روري يف  زح��ام  ال��ن��ار و�سط  االأمريكيون 

�ساحة ببغداد وقتلوا 14 مدنيا عراقيا اأعزل

االأم���ن  ل�سركة  يعملون  االأرب���ع���ة  وك���ان 

�سقيق  ميلكها  ال��ت��ي  ب��الك��ووت��ر  اخل��ا���س��ة 

وزير التعليم يف اإدارة ترامب. وقد �سملهم 

العفو الذي اأعلنه البيت االأبي�س قبل عيد 

امليالد

جمموعة  رئي�سة  اأب����اراك  يلينا  وق��ال��ت 

ال��ع��م��ل اخل��ا���س��ة ب��ا���س��ت��خ��دام امل��رت��زق��ة يف 

االأمم املتحدة يف بيان العفو عن متعاقدي 

بالكووتر اإهانة للعدالة ول�سحايا مذبحة 

�ساحة الن�سور وعائالتهم

اأن  امل���ت���ح���دة  االأمم  خ������رباء  واأ������س�����اف 

مبحا�سبة  ال����دول  ت��ل��زم  جنيف  ات��ف��اق��ي��ات 

ع��ل��ى جرائمهم  م��رت��ك��ب��ي ج��رائ��م احل����رب 

حتى اإذا كان يعملون بتعاقدات مع �سركات 

اأمن خا�سة

تنتهك  العفو تلك  ق��رارات  البيان  وقال 

القانون  االأم��ري��ك��ي��ة مب��وج��ب  االل��ت��زام��ات 

ال������دويل وت���ق���و����س ب�����س��ف��ة اأع�����م ال��ق��ان��ون 

االإن�����س��ان على م�ستوى  االإن�����س��اين وح��ق��وق 

عاملي

وتابع اأن ال�سماح للمتعاقدين مع �سركات 

االأم�����ن اخل��ا���س��ة ب��ال��ع��م��ل يف ال�����س��راع��ات 

�سي�سجع  ال��ع��ق��اب  م��ن  واالإف�����الت  امل�سلحة 

ال������دول ع��ل��ى ال��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى ال��ت��زام��ات��ه��ا 

مبقت�سى القانون االإن�ساين

بانتقادات  قوبلت  العفو  ق��رارات  وكانت 

من جانب كثريين يف الواليات املتحدة

وو�����س����ف اجل�������رال دي���ف���ي���د ب���رتاي���و����س 

وراي�����ان ك��روك��ر ق��ائ��د ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة 

وال�����س��ف��ري االأم���ري���ك���ي ل����دى ال���ع���راق على 

ال��رتت��ي��ب يف ذل���ك ال��وق��ت ق�����رارات العفو 

للعامل  يقول  وت�سرف  ب�سدة  م�سيئة  باأنها 

ارتكاب  اخل��ارج  يف  االأمريكين  باإمكان  اإن 

اأب�سع اجلرائم دون اأي عقاب

وك��ان البيت االأب��ي�����س ق��ال ل��دى اإع��الن 

اإن ه���ذه اخل���ط���وة حتظى  ال��ع��ف��و  ق������رارات 

ويوؤيدها  وا���س��ع  نطاق  على  ال�سعب  بدعم 

عدد من اأع�ساء الكوجنر�س اجلمهورين

االنباط-وكاالت

االأ���س��رى  ل��درا���س��ات  فل�سطن  مركز  ر�سد 

طفل   )550( بينهم  اع��ت��ق��ال  ح��ال��ة   )4700(

و)118( امراأة وفتاة خالل عام 2020

وق���ال امل��رك��ز ، االأرب���ع���اء، اإن ع��ام 2020 هو 

تعر�ست  اإذ  اال����س���رى،  ع��ل��ى  ���س��ح��ي��اً  االأ�����س����واأ 

ح��ي��ات��ه��م خل���ط���ر ����س���دي���د ن��ت��ي��ج��ة ا���س��ت��ه��ت��ار 

االحتالل ب�سالمتهم وت�سهيل و�سول فريو�س 

كورونا لل�سجون

نهاية  اأ���س��رًيا حتى   140 اإ�سابة  اإىل  واأ���س��ار 

العام، متوقًعا ارتفاع العدد نتيجة عدم تطبيق 

و���س��ائ��ل احل��م��اي��ة وال���وق���اي���ة م���ن ق��ب��ل اإدارة 

ال�سجون

ولفت اإىل اإ�سابة العديد من االأ�سرى خالل 

العام باأمرا�س ال�سرطان واجللطات القلبية

وقال مدير املركز ريا�س االأ�سقر اإن مدينة 

من  االأك����رب  الن�سيب  ع��ل��ى  ح�سلت  ال��ق��د���س 

 )2000( بواقع   2020 العام  خالل  االعتقاالت 

حالة اعتقال، و�سكلت حواىل 42% من اإجمايل 

االأرا�سي  اأنحاء  التي جرت يف كل  االعتقاالت 

الفل�سطينية

واأو�سح اأن مدينة اخلليل جاءت ثانية بواقع 

االحتالل  اعتقل  فيما  اعتقال،  حالة   )700(

)88( مواطًنا من قطاع غزة

وذك����ر اأن ح����االت االع��ت��ق��ال ب��ن االأط��ف��ال 

اأعمارهم  تتجاوز  مل   52 بينهم   ،)550( بلغت 

14، اأ�سغرهم الطفل ماجد اأبو �سعدة 7 �سنوات 

من جيو�س �سرق قلقيلية

وو�سلت حاالت االعتقال بن الن�ساء خالل 

العام 2020 اإىل )118( بينهم )11( فتاة قا�سر، 

و�سحفيات  ونا�سطات  م�سنات،  اإىل  باالإ�سافة 

وط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ي��ات، وم��راب��ط��ات يف امل�سجد 

االأق�سى

ور�سد املركز )9( حاالت اعتقال خالل العام 

الفل�سطيني،  الت�سريعي  املجل�س  م��ن  ل��ن��واب 

اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  وذوى  امل��ر���س��ى  وم���ن 

)145( حالة، بع�سهم يعاين من اإعاقات نف�سية 

وج�سدية، منهم املواطن “حمفوظ ن�سا�سرة 

م��ن مر�س  يعانى  وه��و  نابل�س  م��ن حمافظة 

“ال�سرع«

املا�سي  العام  كما طالت االعتقاالت خالل 

العديد من امل�سنن ومن بن حاالت االعتقال 

االأ���س��رى  ا���س��ت��ه��دف��ت  اع��ت��ق��ال  )1200( ح��ال��ة 

الأكادميين  اعتقال  ح���االت  و)7(  امل��ح��رري��ن، 

وحما�سرين يف اجلامعات

كذلك طالت االعتقاالت عدد من القيادات 

الهيئة  رئ��ي�����س  وال��وط��ن��ي��ة منهم  االإ���س��الم��ي��ة 

االأق�سى  امل�سجد  وخطيب  العليا  االإ�سالمية 

وال�سيخ  ع��ام��اً(،   81( ���س��ربي  عكرمة  ال�سيخ 

ن���اج���ح ب���ك���ريات ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام االأوق������اف 

االإ�سالمية، وحمافظ القد�س عدنان غيث

واأ�سار االأ�سقر اإىل اأن عام 2020 �سهد ارتفاع 

قائمة �سهداء احلركة االأ�سرية اإىل )226( من 

ال�سهداء، بعد ارتقاء 4 نتيجة االإهمال الطبي 

املتعمد وال تزال جثامينهم حمتجزة ويرف�س 

االحتالل ت�سليمها اىل ذويهم لدفنها

واأكد االأ�سقر اأن حماكم االحتالل اأ�سدرت 

اإدارًي���ا ما بن جديد وجتديد،  )1100( ق��راًرا 

مقابل )1022( قراًرا اإدارًيا خالل العام 2019، 

مما ي�سكل ارتفاًعا بن�سبة 8 % يف اإ�سدار االأوامر 

االدارية

ا���س��ت��دع��اء  ال��ت��ق��ري��ر )72( ح���ال���ة  ور����س���د 

واعتقال ل�سحفين، منها )26( حالة اعتقال 

التحقيق  مت  بع�سهم  واإعالمين  ل�سحفين 

�سراحهم،  واإط�����الق  اأي����ام  اأو  ل�����س��اع��ات  معهم 

وال�سجون،  التحقيق  اإىل  نقلهم  مت  واآخ��ري��ن 

وبع�سهم �سدرت بحقهم قرارات اعتقال اإداري، 

و�سحفين اآخرين حوكموا بال�سجن الفعلي

واأ����س���درت حم��اك��م االح���ت���الل )5( اأح��ك��ام 

جديدة بال�سجن املوؤبد بحق اأ�سرى فل�سطينين 

وه����م االأ����س���ري ع��ا���س��م ع��م��ر ال���ربغ���وث���ي من 

واالأ�سري   ،2019 يناير  منذ  ومعتقل  اهلل،  رام 

�سحبان وائل الطيطي واالأ�سري خليل يو�سف 

جبارين )19 عاماً( من اخلليل

بال�سجن املوؤبد بحق  كذلك اأ�سدرت حكماً 

االأ�سريين الفتين عمر �سمري الرمياوي )20 

عاما(، واأيهم با�سم �سباح )18 عاما(، من �سكان 

بلدة بيت رميا �سمال رام اهلل

ا�ستمرار  واأو�سى مركز فل�سطن ب�سرورة 

ي�سمن  االأ���س��رى مب��ا  م��ع  الت�سامن  فعاليات 

االأوق�����ات، وال�سغط على  ك��ل  ب��ق��اءه��ا حية يف 

ل�سمان  ل��ل��ت��دخ��ل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة 

ح��م��اي��ة االأ����س���ري م��ن خ��ط��ر ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

وتوفري اللقاح امل�ساد للفريو�س لالأ�سرى

ودع����ا ال���س��ت��ث��م��ار ان��ت��خ��اب دول����ة فل�سطن 

ع�سواً يف املكتب التنفيذي للمحكمة اجلنائية 

الدولية لرفع دعوى على االحتالل واملطالبة 

ملمار�ستهم  ح���رب  كمجرمي  ق��ادت��ه  مبعاملة 

�سد  وال��ن��ف�����س��ي  اجل�����س��دي  ال��ت��ع��ذي��ب  �سيا�سة 

االأ�سرى مبا فيهم االأطفال والن�ساء، وا�ستمرار 

حت�سيد ال��راأي العام ال��دويل مل�ساندة االأ�سرى 

الوقوف مع مظلوميتهم

 »الخارجية الفلسطينية« تطالب المجتمع الدولي بمنع تنفيذ مخطط القطار الخفيف

 رامي فضايل.. اُعتقل مرتين خالل 24 ساعة وُعّذب ونزف في غرفة ابنته

 األمم المتحدة: عفو ترامب عن متعاقدي بالكووتر في العراق انتهاك للقانون الدولي

 األسوأ صحًيا على األسرى..4700 حالة اعتقال خالل 2020

 االحتالل يعيد اعتقال األسير مالك 
بكيرات لحظة اإلفراج عنه

 إلغاء زيارة نائب الرئيس األمريكي 
إلى إسرائيل »بشكل مفاجئ«

 الزهار: قاسم سليماني منح حماس 22 
مليون دوالر خالل زيارتي الى طهران 2006

االنباط-وكاالت

االإ�سرائيلي  االحتالل  �سرطة  اأع��ادت 

ام�����س االأرب���ع���اء، اع��ت��ق��ال االأ���س��ري مالك 

اأم��ام  ال��ق��د���س املحتلة، م��ن  ب��ك��ريات م��ن 

حلظة  ال�سحراوي،  النقب  �سجن  بوابة 

االإفراج عنه

اإن  واإعالمية،  حملية  م�سادر  وقالت 

 19 ق�سائه  بعد  اعتقاله  اأع��ي��د  ب��ك��ريات 

وان��ت��ه��اء حمكوميته  ال�����س��ج��ون  يف  ع��اًم��ا 

اليوم

ع��ن��ا���س��ر  اأن  امل���������س����ادر،  واأو�����س����ح����ت 

ال�سرطة اقتادت  االأ�سري املحرر بكريات 

غ��رب��ي  امل�����س��ك��وب��ي��ة  ���س��رط��ة  م���رك���ز  اإىل 

القد�س

اأن اع��ت��ق��ل��ت ق����وات االح��ت��الل  و���س��ب��ق 

اأ���س��رى حم��رري��ن م��ن القد�س  واق��ت��ادت 

حل��ظ��ة االف����راج ع��ن��ه��م واأج��ربت��ه��م على 

اأطلقت  ثم  وم��ن  تعهدات  على  التوقيع 

���س��راح��ه��م، وذل���ك ب��ه��دف ���س��رق��ة فرحة 

احلرية، والتنغي�س على عائالتهم

واالأ����س���ري م��ال��ك ن��اج��ح ب��ك��ريات )41 

عاًما( من بلدة �سور باهر، معتقل منذ 

ت�����س��ع��ة ع�����س��ر ع���اًم���ا، اأع��ت��ق��ل م��ال��ك بعد 

حامل  زوجته  وكانت  اأ�سهر  بعدة  زواجه 

جزًء  عا�ست  التي  لينا  الوحيدة  بطفلته 

حافالت  يف  متنقلة  طفولتها  من  كبرًيا 

داخل  الزيارة  وغ��رف  االأحمر،  ال�سليب 

االعت�سام و�ساحات  ال�سجون، 

االنباط-وكاالت

 األ���غ���ي���ت زي������ارة م���اي���ك ب��ن�����س، ن��ائ��ب 

ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي دون����ال����د ت��رام��ب 

ك��ان��ت  ال���ت���ي  اإ����س���رائ���ي���ل،  اإىل  ال���وداع���ي���ة 

تن�سيب  من  اأ�سبوع  ح��وايل  قبل  مقررة 

الرئي�س االأمريكي املنتخب جو بايدن

اأح��رن��وت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة  وذك����رت 

ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا االإل����ك����رتوين، االأرب���ع���اء، 

اإىل  ب��ن�����س  مل��اي��ك  ال��وداع��ي��ة  ال���زي���ارة  اأّن 

األغيت ب�سكل مفاجئ اإ�سرائيل 

اأ���س��ب��اب  اإىل  ال�سحيفة  ت��ت��ط��رق  ومل 

اإلغاء الزيارة

ك��ان من  اأّن��ه  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

10 و13  ب��ن  ال��زي��ارة  ت��ت��م  اأّن  امل��ف��رت���س 

يناير/ كانون ثاين املقبل

اإ�سرائيل عدة مرات خالل  وزار بن�س 

فرتة توليه من�سبه

االنباط-وكاالت

 انت�سر مقطع فيديو للقيادي يف حركة 

ال�سابق، حممود  ووزير خارجيتها  حما�س 

ال���زه���ار، ع��ل��ى م��وق��ع ت��وي��رت، حت���دث فيه 

ال��ق��د���س  لفيلق  ال�����س��اب��ق  ال��ق��ائ��د  دور  ع��ن 

قا�سم  االإي����راين،  ال��ث��وري  للحر�س  التابع 

 22 اآنذاك  �سليماين، مبنح حكومة حما�س 

مليون دوالر

املتداول: كان  املقطع  الزهار يف  ويقول 

�سليماين  قا�سم  ال�سهيد  مع  االأول  اللقاء 

 ،2006 وزارة اخلارجية يف  ت�سلمت  اأن  بعد 

ذهبت اإىل عدة دول ومن بينها اإيران

اأن  حما�س  حركة  يف  القيادي  وي�سيف 

الرئي�س االإيراين حينها، حممود اأحمدي 

اأن قدمت  بعد  �سليماين  اإىل  اأحاله  جن��اد، 

حما�س مطالب عدة من طهران، ويتابع: 

يف اللقاء ذكرنا له اأن امل�سكلة االأ�سا�سية يف 

االجتماعية  واحل����االت  امل��وظ��ف��ن  روات���ب 

اأن ُتقدم للجمهور  وامل�ساعدات التي يجب 

يف وقت ُفر�س علينا احل�سار بعد جناحنا 

يف االنتخابات

وا�ساف الزهار يف احلوار املتداول قائال 

اإن اال�ستجابة كانت فورية من قائد فيلق 

دوالر  مليون   22 ووج��د  ال�سابق،  القد�س 

يف ال��ي��وم ال��ت��ايل يف امل��ط��ار وي��و���س��ح: ك��ان 

االتفاق على مبلغ اأكرث من ذلك ولكن كنا 

اأك��رث  نحمل  اأن  ن�ستطيع  وال  اأ�سخا�س   9

من ذلك اإذا اأول انطباع يل عن هذا الرجل 

كان اأنه رجل �سادق ، على حد قوله

اخلمي�س   31 / 12 / 2020
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االنباط-وكاالت

اأكدت قيادة القوى الوطنية والإ�سالمية على 

اأهمية فعاليات املقاومة ال�سعبية �سد ال�ستيطان 

وال���ت�������س���دي لع�����ت�����داءات امل�����س��ت��وط��ن��ن ال��ذي��ن 

يعربدون يف ال�سوارع الفل�سطينية

ودعت القوى يف بيان لها املواطنن اإىل تو�سيع 

ال�سعبية،  امل��ق��اوم��ة  فعاليات  يف  امل�����س��ارك��ة  رق��ع��ة 

امليدانية  للجنة  الأخ���ر  الج��ت��م��اع  اىل  ا�ستنادا 

اأقرت  التي  ال�سعبية،  للمقاومة  املوحدة  للقيادة 

جمموعة من الفعاليات بهذه املنا�سبة

اأم��ام  بالحتفال  �ستبداأ  الفعاليات  اإن  وقالت 

�سريح ال�سهيد يا�سر عرفات ع�سر يوم اخلمي�س، 

وما  فتح،  حركة  انطالقة  اإح��ي��اء  فعاليات  لبدء 

مناطق  كل  على  مركزية  فعاليات  من  �سيتلوها 

الفعالية  ال���س��ت��ي��ط��ان، وحت���دي���دا  ال��ت��م��ا���س م��ع 

بلدة  يف  يناير،  من  الأول  اجلمعة  ي��وم  املركزية 

كفر ق��دوم، بالتزامن مع العديد من الفعاليات 

والعديد  دج��ن  وبيت  دي��ر جرير وكفر مالك  يف 

من املواقع الأخ��رى، يف تاأكيد على امل�سي قدما 

با�ستمرار فعالياتنا ومقاومتنا

واأكدت على اأهمية فعاليات املقاومة ال�سعبية، 

امل��واط��ن��ن،  ���س��د  امل�ستوطنن  اع���ت���داءات  ل�سد 

وحماولتهم فر�س البوؤر ال�ستعمارية يف حماولة 

لفر�س وقائع على الأر�س

الذي  الأمريكي،  املوقف  رف�س  على  و�سددت 

قالت اإنه يحاول �سرعنة ال�ستعمار ال�ستيطاين ، 

واأكدت رف�سها اأي�سا للقرار الأخر بالتعامل مع 

ب�سائع امل�ستوطنات، باعتبار اأنها تابعة لالحتالل 

وت�سويقها

ال����دع����وات ج����اءت م���ن اأج����ل ���س��د اع���ت���داءات 

امل�ستوطنن ومنع اإقامة بوؤر جديدة

وقالت اإن هذا الأمر يتطلب تفعيل التحركات 

ال�سيا�سية على كل الأ�سعدة، من اأجل تنفيذ قرار 

جمل�س الأم��ن ال��دويل رقم 2334 القا�سي بعدم 

�سرعية ال�ستيطان، يف كل الأرا�سي املحتلة، مبا 

اجلنائية  املحكمة  اآل��ي��ات  وت�سريع  القد�س  فيها 

اجلرائم،  ه��ذه  على  الحتالل  ملحاكمة  الدولية 

ومطالبة الأمم املتحدة بال�سطالع يف مهامها، 

وت��ن��ف��ي��ذ ق���رارات���ه���ا مب���ا ف��ي��ه��ا ت���وف���ر احل��م��اي��ة 

الدولية ل�سعبنا اأمام جرائم الحتالل امل�ستمرة

ال��ع��امل  و���س��ع��وب  دول  دع���ت  ال��وق��ت  ذات  ويف 

ل��ل��ع��م��ل م����ن اأج������ل اإح�������الل ال�������س���الم واحل���ري���ة 

عن  وع��رت  الفل�سطيني،  لل�سعب  وال�ستقالل 

اأملها باأن ياأتي العام القادم، وقد حتققت اأماين 

واإحقاق  وال�ستقالل،  احلرية  يف  الفل�سطينين 

ح��ق��وق��ه امل�����س��روع��ة يف ال���ع���ودة وت��ق��ري��ر امل�سر 

كاملة  امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  واإق���ام���ة 

ال�����س��ي��ادة وع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س، واإط�����الق ���س��راح 

الأ�سرى من زنازين الحتالل

اجلهود،  ك��ل  ت�سافر  باأهمية  طالبت  كذلك 

لت�سليط ال�سوء على معاناة الأ�سرى واملعتقلن، 

يف زنازين الحتالل، يف ظل معاناتهم من �سيا�سة 

الإهمال الطبي املتعمد والعزل، وما يجري من 

�سيا�سة  وف��ر���س  ي��وم��ي��ة،  واع��ت��ق��الت  اقتحامات 

ال��ع��ق��اب اجل���م���اع���ي، ب��ه��دم ال��ب��ي��وت والع��ت��ق��ال 

تف�سي  الح��ت��الل لهم، يف ظل  واإه��م��ال  الإداري، 

وباء كورونا ، واإ�سابة العديد من املعتقلن بهذا 

الفرو�س

ال�����س��غ��ط على  ي��ت��ط��ل��ب  الأم�������ر  اإن  وق����ال����ت 

الح��ت��الل، لإط��الق �سراح الأ���س��رات، والأ�سرى 

الأط���ف���ال وك��ب��ار ال�����س��ن وامل��ر���س��ى ب�سكل ف��وري 

ورف�س اإبقائهم ورقة ابتزاز و�سغط

االنباط-وكاالت

املعار�سة يف تركيا، وهو  اأح��زاب  اأح��دث  عقد 

العام  تاأ�س�س  ال���ذي  وال��ت��ق��دم«،  »ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

املا�سي، موؤمتره الأول، يف 29 دي�سمر اجلاري؛ 

الثقيل  ال��وزن  �ساحب  باباجان،  علي  انتخب  اإذ 

درب  رفيق  احل��اك��م،  والتنمية  العدالة  ح��زب  يف 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، رئي�سا له.

ومتهد هذه اخلطوة اإىل دخول »باباجان« يف 

مواجهة  يف  املقبلة،  الرئا�سية  النتخابات  �سباق 

الرئي�س الرتكي.

وترك علي باباجان، حزب العدالة والتنمية، 

واأعلن عن تاأ�سي�س حزب الدميقراطية والتقدم، 

ان�����س��ق��اق��ات داخ����ل احل��زب  اأدى اىل ح����دوث  م��ا 

احلاكم.

وتر�سح الوزير ال�سابق، الذي غالبا ما ُين�سب 

اإل���ي���ه ال��ف�����س��ل يف ال��ن��ج��اح الق��ت�����س��ادي حل��زب 

حكمه،  م��ن  الأول  العقد  يف  والتنمية  ال��ع��دال��ة 

دون مناف�س له، رئي�سا للحزب، وانتخب فريقه 

يف املوؤمتر.

وع��ل��ي ب��اب��اج��ان، اأح����د الأع�����س��اء امل��وؤ���س�����س��ن 

 ،2001 اأغ�سط�س  يف  والتنمية  ال��ع��دال��ة  حل���زب 

وخ���دم يف ال��ع��دي��د م��ن ح��ك��وم��ات ح��زب العدالة 

انتخابي للحزب  اأول فوز  والتنمية، كوزير منذ 

يف 3 نوفمر 2002، حتى عام 2015.

و����س���غ���ل »ب����اب����اج����ان« م��ن�����س��ب ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

الوزراء امل�سوؤول عن القت�ساد، ووزير اخلارجية 

الأوروب���ي،  الحت��اد  مع  العالقات  عن  وامل�سوؤول 

بعد اأن توىل عبداهلل جول الرئا�سة يف عام 2007.

القت�ساد،  اإىل مهامه يف  باباجان  وع��اد علي 

تاركا وزارة اخلارجية لأحمد داوود اأوغلو، وهو 

ا�سم اآخر ثقيل يف حزب العدالة والتنمية، ان�سق 

واأ�س�س حزبه يف العام املا�سي.

ب��ا���س��م  امل����ع����روف  اأوغ����ل����و  داود  ح�����زب  ن���ظ���م 

»امل�ستقبل«، موؤمتره الأول يف الأول من نوفمر 

املا�سي، وعقد »باباجان« موؤمتره يف 29 دي�سمر، 

اأي قبل التاريخ املتوقع لعام 2021.

ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و، ل���دى احل���زب���ن احل���ق يف 

اأو   ،2023 ال��ع��ادي��ة يف  الن��ت��خ��اب��ات  امل�����س��ارك��ة يف 

املبكرة املحتملة يف 2021.

وقال علي باباجان، يف املوؤمتر، اإنه من املوؤمل 

كان  ما  اإىل  والتنمية  العدالة  حزب  ينجرف  اأن 

ب��داأ يف قمع  اأن احل��زب  اإىل  ال��ي��وم، م�سرا  عليه 

اجلميع.

االنباط-وكاالت

 103FM اإذاع��ة  اأبيب: ن�سر موقع  اأم��د/ تل 

ا�ستطالع  نتائج  الأرب���ع���اء،  ي��وم  �سباح  ال��ع��ري 

�سيا�سين  لع��ب��ن  ظ��ه��ور  بعد  اج���راه  انتخابي 

خولداي،  رون  اآخرهم  وك��ان  ال�ساحة  على  جدد 

ا�سماه  حزبا  �سكل  ال��ذي  ابيب  تل  بلدية  رئي�س 

“الإ�سرائيليون” ليخو�س النتخابات الو�سيكة
من  ا�ستطالع  اول  ال�ستطالع  ه��ذا  ويعتر 

اأك��ر ما  الأح���زاب اجل��دي��دة ولعل  نوعه ي�سمل 

ي�سد النتباه يف نتائجه ان حزب “اأزرق اأبي�س” 

ب��رئ��ا���س��ة ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س، ال����ذي ك���ان ث���اين ق��وة 

ال�سابقة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  حلفائه  م��ع  �سيا�سية 

اأ���س��ب��ح الآن ع��ل��ى ح��اف��ة ن�سبة احل�����س��م وق���د ل 

يتمكن من البقاء يف الكني�ست

التي ن�سرها املوقع الإذاع��ي  النتائج  وجاء يف 

نتنياهو  برئا�سة  الليكود  ح��زب  ان   103FM
�سيوا�سل احلفاظ على ت�سدره للقوى ال�سيا�سية 

من  بالرغم  الرملانية  مقاعده  ع��دد  حيث  م��ن 

الن��ت��خ��اب��ات  ع��ن نتيجته يف  امل��ل��ح��وظ  ت��راج��ع��ه 

ال�سابقة

ف��ف��ي ح���ال اأج���ري���ت الن��ت��خ��اب��ات ال��رمل��ان��ي��ة 

�سيح�سل  الليكود  حزب  ف��اإن  اليوم،  )الكني�ست( 

الثانية  املرتبة  يف  يحل  بينما  مقعدا،   26 على 

حزب “المل اجلديد” برئا�سة املن�سق عن حزب 

على  و�سيح�سل  �ساعر  جدعون  حديثا،  الليكود 

17 مقعدا

“ميينا”  ح��زب  فياأتي  الثالثة  املرتبة  يف  اأم��ا 

امل��رت��ب��ة  ي��اأت��ي يف  ن��ف��ت��ايل بينيت ف��ي��م��ا  ب��رئ��ا���س��ة 

يائر  عتيد” ب��رئ��ا���س��ة  “ي�س  حت��ال��ف  ال��راب��ع��ة 

لنتائج  وف��ق��ا  مقعدا   12 على  و�سيح�سل  لب��ي��د 

ال�ستطالع

�ستح�سل  م��ق��ع��دا(   12( امل��ق��اع��د  ع���دد  نف�س 

الأقلية  متثل  التي  “امل�سرتكة”  القائمة  عليه 

احل����زب اجل��دي��د  يليها  اإ���س��رائ��ي��ل،  ال��ع��رب��ي��ة يف 

اأم�س  م�ساء  عنه  اأعلن  الذي  “الإ�سرائيليون” 
خولداي، ف�سيح�سل على 8 مقاعد

بيتيو”  “ي�سرائيل  حزب  من  كل  و�سيح�سل 

للمتدينن  “�سا�س”  وح��زب  ليرمان  بزعامة 

ال��ي��ه��ود ال�����س��رق��ي��ن ب��زع��ام��ة اري����ه درع����ي، على 

“يهدوت  ح����زب  ���س��ي��ح�����س��ل  ح���ن  م��ق��اع��د يف   8

هتوراة” للمتدينن الغربين بزعامة ليت�سمان، 

على 7 مقاعد

ويف ذي����ل ال��الئ��ح��ة ي�����س��ط��ف ك���ل م���ن ح��زب 

ه��وروف��ي��ت�����س  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ي�����س��اري  “مرت�س” 
ا�سفل  يف  ي��اأت��ي  بينما  م��ق��اع��د   5 ع��ل��ى  ويح�سل 

غانت�س  برئا�سة  اأبي�س”  “اأزرق  حزب  الالئحة 

ب��األ  م��ه��دد  ب��اأن��ه  علما  مقاعد،   4 على  ويح�سل 

خ��ارج  ويبقى  احل�سم  ن�سبة  تخطي  م��ن  يتمكن 

الكني�ست

»القوى الفلسطينية« تؤكد أهمية فعاليات 
»المقاومة الشعبية« وتدعو لتصعيد في مناطق التماس

 رفقاء أردوغان يبدأون خطوات اإلطاحة به في االنتخابات المقبلة

 أول استطالع بعد حزب »خولداي«: الليكود يتراجع وأزرق أبيض على طريق االختفاء

 الدفاع الروسية: أول منظومة إس 500 
تدخل الخدمة العام القادم

 إيران تتهم شركة أمنية بريطانية 
بالتورط في اغتيال سليماني

 جندي من جيش االحتالل يسرق علبة 
سجائر من متجر فلسطيني بالضفة الغربية

 اشكنازي يعلن اعتزال الحياة 
السياسية

االنباط-وكاالت

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون مقطع  ن��ا���س��ط��ون  ت�����داول 

الحتالل  جي�س  م��ن  جنديا  يظهر  فيديو، 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي، وه����و ي�����س��رق ع��ل��ب��ة ���س��ج��ائ��ر 

م���ن م��ت��ج��ر يف ب���ل���دة ج���ب���ع مب���دي���ن���ة ج��ن��ن 

لفل�سطينية ا

اجل����ن����دي  اع���������رتف  لح���������ق،  وق�������ت  ويف 

ب��ال�����س��رق��ة ب��ع��د ف�����س��ح اجل���رمي���ة وو����س���ول 

الفيديو اإىل قادة اجلي�س الإ�سرائيلي

ك��م��ا اأق����ر اجل��ي�����س ب����اأن اجل���ن���دي ك���ان يف 

ذهب  عندما  الغربية،  ال�سفة  �سمايل  مهمة 

علبة  خل�سة  و���س��رق  فل�سطيني  متجر  اإىل 

�سجائر وو�سعها يف جيبه

االنباط-وكاالت

األك�سي  الرو�سي  الدفاع  نائب وزير  اأعلن 

اأن منظومات �سواريخ  كريفوروت�سكو اليوم 

“اإ�س500”  ط������راز  م����ن  اجل������وي  ال�����دف�����اع 

العام  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف  اخلدمة  �ستدخل 

القادم.

وقال كريفوروت�سكو يف حديث ل�سحيفة 

الدفاع  لوزارة  التابعة  زفيزدا”  “كرا�سنايا 
اإجن�����از  امل���خ���ط���ط  “من  اإن������ه  ال����رو�����س����ي����ة.. 

“اإ�س500  ال�سواريخ  منظومات  اخ��ت��ب��ارات 

وحم���ط���ة ال����������رادارات ف���ورون���ي���غ ودخ��ول��ه��ا 

املقبل”. العام  الع�سكرية  للخدمة 

ال���دف���اع  ����س���واري���خ  م��ن��ظ��وم��ة  اأن  ي���ذك���ر 

بروميثيو�س”   500 “اإ�س  طراز  من  اجلوي 

اإىل ج��ي��ل ج���دي���د م���ن م��ن��ظ��وم��ات  ت��ن��ت��م��ي 

جو” وهي  “اأر�س  اجل��وي  الدفاع  �سواريخ 

اإطالق كبر ومتلك القدرة على  ذات مدى 

اع��رتا���س الأه����داف ع��ل��ى ارت��ف��اع��ات عالية 

تنفيذ  على  املتزايدة  قدرتها  اإىل  بالإ�سافة 

لل�سواريخ  امل�ساد  ب��ال��دف��اع  اخلا�سة  امل��ه��ام 

البال�ستية. ال�سواريخ  واعرتا�س 

ال�����س��اروخ  اأن  كريفوروت�سكو  اأع��ل��ن  كما 

“�سارمات”  ل���ل���ق���ارات  ال���ع���اب���ر  ال��ب��ال�����س��ت��ي 

ق�����وات  ال���ق���ت���ال���ي���ة يف  امل����ن����اوب����ة  ����س���ي���دخ���ل 

عام  يف  الرو�سية  ال�سرتاتيجية  ال�سواريخ 

.2022

ع��اب��ر  ب��ال�����س��ت��ي  �����س����اروخ  و”�سارمات” 

وهو  الثقيل  ال�سائل  بالوقود  يعمل  للقارات 

القطبن  ع��ر  اأه���داف  مهاجمة  على  ق���ادر 

ال�سمايل واجلنوبي متغلباً على اأنظمة دفاع 

امل�سادة لل�سواريخ. العدو 

ووزن  كم  األ��ف   18 ال�ساروخ  م��دى  ويبلغ 

حمولته اأكر من 10 اأطنان.

االنباط-وكاالت

ال������ع������ام يف ط�����ه�����ران،  امل������دع������ي  ات�����ه�����م 

 4 “جي  ����س���رك���ة  م����ه����ر،  ال���ق���ا����س���ي  ع���ل���ي 

اأم���ن  ع���ن  امل�����س��وؤول��ة  اإ�س”الريطانية، 

ب����غ����داد ب���ال���ت���ورط  ال�����ط�����ران يف م����ط����ار 

يف اغ���ت���ي���ال ق���ائ���د ف��ي��ل��ق ال���ق���د����س ق��ا���س��م 

“رو�سيا  ق��ن��اة  ذك���رت  ح�سبما  ���س��ل��ي��م��اين، 

اليوم” الإخبارية

ال�������س���رك���ة  اإن  ال�����ع�����ام  امل�����دع�����ي  وق��������ال 

يف  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  زودت  الريطانية 

ال���ع���راق مب��وع��د و����س���ول ال���ط���ائ���رة، ال��ت��ي 

ك��ان��ت ت��ق��ل ق��ا���س��م ���س��ل��ي��م��اين. ج���اء ذل��ك 

وق�سائية  قانونية  متابعة  جل�سة  خ��الل 

له  املرافق  والوفد  �سليماين  اغتيال  مللف 

اإبراهيم  الأربعاء، بح�سور رئي�س الق�ساء 

الق�سائية  الأج��ه��زة  وم�����س��وؤويل  رئي�سي، 

وال��ع�����س��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة وال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 

وال�سيا�سية،

واأفاد باأن التحقيقات ت�سر اإىل تورط 

اأملانيا يف عملية اغتيال �سليماين، مو�سًحا 

ال���ق���وات اجل���وي���ة الأم��ري��ك��ي��ة  ق���اع���دة  اأن 

الطائرة،  توجيه  ع��ن  م�سوؤولة  اأمل��ان��ي��ا  يف 

وتقدمي  �سليماين  موكب  ا�ستهدفت  التي 

م��ع��ل��وم��ات وب���ي���ان���ات ال����ط����ران ل��ل��ق��وات 

الأمريكية

ال�����س��ل��ط��ات  اأن  ال����ع����ام  امل����دع����ي  واأك�������د 

ال�سركة  م��الح��ق��ة  ع��ل��ى  تعمل  الإي��ران��ي��ة 

ال��ري��ط��ان��ي��ة امل�����س��وؤول��ة ع���ن اأم����ن م��ط��ار 

بغداد

 45 هوية  على  التعرف  “مت  واأ���س��اف: 

اغتيال  ع��ن  م�سوؤولة  اأمريكية  �سخ�سية 

���س��ل��ي��م��اين وق��دم��ن��ا اأم���ر ا���س��ت��دع��ائ��ه��ا اإىل 

ال�سرطة الدولية الإنرتبول«

واأ�سار اإىل اأن اإيران “منحت 6 دول هي 

ولبنان  وال��ك��وي��ت  وقطر  و���س��وري��ا  ال��ع��راق 

يف  للتحقيق  ق�����س��ائ��ي��ا  مت��ث��ي��ال  والأردن، 

نتيجة  موؤخًرا  وت�سلمنا  �سليماين،  اغتيال 

التمثيل الق�سائي من العراق«

ك����ان ���س��ل��ي��م��اين اُغ���ت���ي���ل م��ط��ل��ع ي��ن��اي��ر 

امل��ا���س��ي يف غ���ارة اأم��ري��ك��ي��ة ب��ط��ائ��رة ب��دون 

ط���ي���ار، ب���اأم���ر م���ن ال���رئ���ي�������س الأم���ري���ك���ي 

املُ��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه دون���ال���د ت���رام���ب، ق��رب 

مطار بغداد دويل

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن وزي��ر اخل��ارج��ي��ة، م��ن ح��زب )اأزرق 

اأ�سكنازي، اعتزاله من احلياة  اأبي�س(، غابي 

ال�سيا�سية

ووف���ق امل�����س��ادر ال��ع��ري��ة، ف���اإن ا���س��ك��ن��ازي 

)كني�ست(  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ال��رت���س��ح  ي��ن��وي  ل 

)اأزرق  ح��زب  يغادر  اأن  املتوقع  وم��ن  املقبلة، 

اأبي�س(

اأ���س��ك��ن��ازي لبنة  واأو���س��ح��ت ب���اأن اع���ت���زال 

اأب��ي�����س(،  ت�����س��ق��ط م��ن ج���دار )اأزرق  اأخ����رى 

اآيف  ال��ق�����س��اء،  اأع���ل���ن وزي����ر  اأن  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 

اأنه  اأي�ساً،  اليوم،  �سابق  وقت  يف  ني�سينكورن 

�سيرتك احلزب

اآخر  ووف��ق  اأبي�س(،  )اأزرق  اأن  اإىل  ي�سار 

 6  -5 ع��ل��ى  �سيح�سل  ال�����راأي،  ا���س��ت��ط��الع��ات 

والتي  املقبلة،  النتخابات  يف  فقط  مقاعد 

�ستجرى يف 23 من اآذار/ مار�س املقبل

االنباط-وكاالت

ل��ق��ي ج��ون��اث��ان ب����ولرد امل��ح��ل��ل ال�����س��اب��ق يف 

عاما   30 ق�سى  وال���ذي  الأم��ري��ك��ي��ة  البحرية 

ل�سالح  بالتج�س�س  اإدان���ت���ه  ب��ع��د  ال�����س��ج��ن  يف 

على  ك���ان  واإن  ح���ارا  ا���س��ت��ق��ب��ال  “اإ�سرائيل” 
ن��ط��اق حم����دود م���ن رئ��ي�����س وزراء الح��ت��الل 

“الإ�سرائيلي” بنيامن نتنياهو لدى و�سوله 
اإىل “اإ�سرائيل” اليوم الأربعاء

ت��وت��را غ��ر معهود  ب���ولرد  واأث����ارت ق�سية 

لع�سرات  الأمريكية-الإ�سرائيلية  العالقات  يف 

ال�����س��ن��ن. وو����س���ل ب������ولرد ق��ب��ل ال��ف��ج��ر اإىل 

دون  خا�سة  ط��ائ��رة  م��ن  على  “اإ�سرائيل” 
الإعالن �سلفا عن ذلك مما ي�سر اإىل م�سعى 

للحد من ال�سجة الإعالمية

ب������ولرد )66 ع��ام��ا(  ن��ت��ن��ي��اه��و  وا���س��ت��ق��ب��ل 

اأبيب  ت��ل  اإىل  ل��دى و�سولهما  اإ���س��رت  وزوج��ت��ه 

مكتب  ن�����س��ره  م�����س��ور  م��ق��ط��ع  اأظ��ه��ر  ح�سبما 

رئي�س احلكومة

اليهود  ب��ولرد وزوجته وكالهما من  وق��ام 

املتزمتن بتقبيل اأر�س املطار

يهودية  م��ب��ارك��ة  ب��ال��ع��ري��ة  نتنياهو  وردد 

ت��ق��ل��ي��دي��ة، ث���م ق����دم ل����ب����ولرد ب��ط��اق��ة ه��وي��ة 

وطنك..  يف  بك  “اأهال  قائال  “اإ�سرائيلية” 

اأنت الآن مواطن بدولة اإ�سرائيل«

عليه  وح��ك��م   1985 ع��ام  ب���ولرد يف  واعتقل 

بالذنب يف  اأق��ر  اأن  بال�سجن مدى احلياة بعد 

تهمة نقل اأ�سرار ع�سكرية اإىل “اإ�سرائيل«

اأمريكا  حلليفتها  “اإ�سرائيل”  واع��ت��ذرت 

عن جتنيدها له. ورف�ست الإدارات الأمريكية 

املتعاقبة طلبات من “اإ�سرائيل” بالعفو عنه

فرج عن بولرد ب�سروط عام 2015
ُ
واأ

ال���ع���دل  وزارة  ق�������رار  ال���ب���ع�������س  واع�����ت�����ر 

حظر  جتديد  بعدم  املا�سي  ال�سهر  الأمريكية 

ال�سفر خلم�س �سنوات والذي ت�سمنته �سروط 

الإف�������راج ع���ن ب������ولرد مب��ث��اب��ة ه���دي���ة ال�����وداع 

ترامب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإدارة  م��ن 

لإ�سرائيل

“ن�سعر  امل�����س��ور  الت�سجيل  ب����ولرد يف  وق���ال 

ب�سعادة غامرة ناأمل اأن ن�سبح مواطنن منتجن 

يف اأ�سرع وقت ممكن ملوا�سلة حياتنا هنا«

اأن بولرد و�سل  الطران  بيانات  واأظهرت 

على من طائرة ميلكها الزوجان الأمريكيان 

الريان �سيلدون ومريام اأديل�سون الداعمان 

لإ�سرائيل

التي  ال��ي��وم:  “اإ�سرائيل  �سحيفة  وذك���رت 

متلكها عائلة اأديل�سون اأن اإ�سرت بولرد طلبت 

طائرة خا�سة ب�سبب م�ساكل �سحية

 نتنياهو يستقبل الجاسوس بوالرد بمباركة يهودية
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الجليل يناشد األمير علي النصافه

اصابة كوتينيو تزيد متاعب البرشا 

الفيصلي يواجه االهلي والجزيرة في مهمة صعبة 

االنباط - عمان 

 بعد اأن تلقى ن�دي اجلليل الري��ضي قرار اللجنة الت�أديبة 

الطرة  و  اجلليل  م��ب���راة  راف��ق��ت  ال��ت��ي  الأح����داث  على خلفية 

�ضمن الأ�ضبوع الث�من دوري اأندية الدرجة الأوىل لكرة القدم 

الإث��ن��ن  ي��وم  ال��ت���أدي��ب��ة  اللجنة  عقدته�  ال��ت��ي  جل�ضة  اأول  م��ن 

املوافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠ 

و حيث مت - اإيق�ف املدير الفني للفريق ح�ضن العالونة ٦ 

مب�ري�ت و غرامة م�لية األف دين�ر - اإيق�ف الالعب يحيى عبد 

احلميد حممد بخيت ٤ مب�ري�ت و غرامة م�لية ٦٠٠ دين�ر - 

ايق�ف م�ضور الفريق مهند عقيالن ٦ مب�ري�ت و غرامة م�لية 

٦٠٠ دين�ر مع العلم اأن ن�دي اجلليل الري��ضي ق�م ب�لرد على 

�ضرح م� جرى  املت�ضمن  و  القدم  لكرة  الأردين  الإحت���د  كت�ب 

من اأح��داث خالل املب�راة تخ�ص املذكورين و مت �ضرح موقف 

الذي  العالونة  للفريق ح�ضن  الفني  املدير  بدًء من  اجلميع 

مل يقم ب�ضتم احلكم و ط�لب الن�دي اإ�ضتدع�ء املدير الفني و 

�ضتمه من  اأن��ه مت  على  اليمن  بدارنة حللف�ن  احلكم حممد 

قبل املدير الفني للفريق ح�ضن العالونة و علم� ب�أنه يوجد 

تراكم�ت م�ضبقة بن احلكم و املدير الفني للفريق و قد ق�م 

ن�دي اجلليل الري��ضي مبخ�طبة الإحت�د الأردين لكرة القدم 

اإر���ض���ل احلكم نف�ضه  بهذا اخل�ضو�ص و لكن ك���ن رد الإحت����د  

لإدارة مب�راة اجلليل و الطرة 

و  و كله� م�ضورة  و ب�جلملة  و حيث ك�نت اخط�ئه ك�رثية 

اأن  يبدو  و  وامل��دين  لالحت�د  اإر�ض�له�  مت  قد  و  فيديو  و  �ضور 

الطرة م�  و  اإي�ض�ح م� جرى يف مب�راة اجلليل  الإحت���د  طلب 

ه��ذه �ضريبة من  اأن  م��ن هن� علمن�  و  ورق  اإل ح��ر على  ه��و 

ن���دي اجلليل  ان  ر�ضمية كون  و كتب  ب�إ�ضلوب ح�ض�ري  ينتقد 

الري��ضي انتقد اأداء احلك�م ب�ضكل ع�م و احلكم حممد بدارنة 

اأنتقد  و  ال��رم��وك  و  اجلليل  م��ب���راة  اإدارة  بعد  خ��ص  ب�ضكل 

احل�����ض��ور اجل��م���ه��ري لبع�ص الن��دي��ة و ك��ل ���ض��يء م��وث��ق يف 

ال�ضور و لي�ص كالم يف الهواء وكل هذا من اأجل تطوير اللعبة 

و لي�ص انتق��ص من اأحد و على ال�ضعيد نف�ضه ي�ضتغرب ن�دي 

اجلليل الري��ضي من عدم البت يف ال�ضكوى املقدمة من ن�دي 

لتعليم�ت  الرمث� ملخ�لفته  اإحت�د  ن�دي  الري��ضي على  اجلليل 

�ضمن  الفريقن  ب��ن  اأقيمت  التي  امل��ب���راة  �ضمن  و  البطولة 

الأ�ضبوع ال�ض�بع و حيث قدم ن�دي اجلليل الري��ضي ال�ضكوى 

الذي  الأول  الإجتم�ع  يف  ت�أجيله�  مت  و   ١٧/١٢/٢٠٢٠ بت�ريخ 

عقد  ال��ذي  الث�ين  الإجتم�ع  يف  و   ٢١/١٢/٢٠٢٠ بت�ريخ  عقد 

الت�أكد  مت  و  وا�ضحة  الأم���ور  ب���أن  علم�   ٢٨/١٢/٢٠٢٠ بت�ريخ 

من �ضجالت الحت�د الردين لكرة القدم ملخ�لفة ن�دي اإحت�د 

الرمث� لتعليم�ت البطولة .

بر�شلونه - وكاالت 

كوتينيو  فيليب  الو�ضط  لع��ب  اإن  الأرب��ع���ء  بر�ضلونة  ق���ل 

�ضيخ�ضع جلراحة ب�لركبة بعد اإ�ض�بته خالل التع�دل ١-١ مع 

اإيب�ر يف دوري الدرجة الأوىل الإ�ضب�ين لكرة القدم الثالث�ء. 

وبداأ كوتينيو )٢٨ ع�م�( اللق�ء من مق�عد البدلء و�ض�رك يف 

ال�ضوط الث�ين لكنه غ�در امللعب وهو يعرج يف الوقت املحت�ضب 

عقب  لع��ب��ن  بع�ضرة  امل��ب���راة  بر�ضلونة  ليكمل  ال�ض�ئع  ب��دل 

اإجراء كل التغيرات.وذكر الن�دي يف بي�ن “اأظهرت الفحو�ص 

التي خ�ضع له� لعب الفريق الأول فيليب كوتينيو اأنه اأ�ضيب 

“�ضيتطلب  الي�ضرى«.واأ�ض�ف  ب�لركبة  املف�ضلي  الغ�ضروف  يف 

يو�ضح  املقبلة” ومل  الأي����م  خ��الل  جلراحة  اخل�ضوع  العالج 

للمالعب.  للعودة  ال��رازي��ل  لع��ب  �ضيحت�جه�  التي  ال��ف��رة 

اإع���رة  بعد  املو�ضم  هذا  لر�ضلونة  ع�د  ال��ذي  كوتينيو،  و�ضجل 

اأه����داف وق���دم متريرتن  ث��الث��ة  م��ي��ون��خ،  ب���ي��رن  اإىل  ن�جحة 

التي  امل�ض�بن  لق�ئمة  و�ضين�ضم  امل�ض�بق�ت  كل  يف  ح��ضمتن 

ويع�ين  روبرتو.  و�ضرجي  ف�تي  واأن�ضو  بيكيه  ج��رارد  ت�ضمل 

بر�ضلونة من انطالقة �ضيئة ملو�ضم الدوري الإ�ضب�ين اإذ يحتل 

�ضبع  بف�رق  مب�راة   ١5 من  نقطة   ٢5 بر�ضيد  ال�ض�د�ص  املركز 

نق�ط خلف املت�ضدر اأتلتيكو مدريد الذي تتبقى له مب�رات�ن. 

االنباط - عمان 

من�ف�ض�ت  اخلمي�ص  ال��ي��وم  م�ض�ء  تختتم 

املحرفن  دوري  ع�ضرمن  الت��ضع  ال�ضبوع 

يواجه  حيث  مب�راتن  ب�ق�مة  ال��ق��دم  لكرة 

الأهلي نظره الفي�ضلي عند الرابعة م�ض�ء 

ع��ل��ى ���ض��ت���د امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث����ين، يف حن 

مع�ن  ل��ق���ء  ال����دويل  ع��م���ن  ���ض��ت���د  يحت�ضن 

م�ض�ء.يف  والن�ضف  ال�ض�د�ضة  عند  واجلزيرة 

اللق�ء الول ي�ضعى الفي�ضلي لالهتداء اىل  

النت�ض�رات من جديد بعد تراجع نت�ئجه يف 

امل��ضية وهو م� اغ�ضب جم�هره  ال�ض�بيع 

ب�����ض��ورة ك��ب��رة ب�ضبب امل��رك��ز امل��ت���خ��ر ال��ذي 

يقبع فيه الفريق ول يتن��ضب مع ت�ريخه ل 

�ضيم� وان هذه املب�راة تعد مبث�بة رد العتب�ر 

للفي�ضلي بعد خ�ض�رته من الهلي يف املرحلة 

الوىل .. يف املق�بل ي�أمل الأهلي بتكرار فوزه 

يف  حظوظه  لنع��ص  وذل��ك  الفي�ضلي  على 

البق�ء بعدم� اأ�ضبح من اأكرث الفرق املهددة 

ب�  الأخ��ر  ب�ملركز  الأه��ل��ي  ويقبع  ب�لهبوط. 

لتحقيق  م��ضة  بح�جة  واأ�ضبح  نقطة”   ١٢

الن���ت�������ض����رات ل��ل��ت�����ض��ب��ث ب����آم����ل ال��ب��ق���ء ول 

اليوم  لق�ء  اعتب�را من  الفوز  �ضوى  يخدمه 

امل�ضتقر  غر  الفي�ضلي  و�ضع  م�ضتغال  املهم 

ال����ذي ي��ق��دم اأ����ض���واأ م��وا���ض��م��ه ب��ع��دم��� افتقد 

ب����ت مط�لب�ً  ب��ل��ق��ب��ه،  ب���لح��ت��ف���ظ  ف��ر���ض��ت��ه 

بعك�ص �ضورة اأف�ضل عن اأدائه ونت�ئجه وهو 

 الذي يتعر�ص ملوجة انتق�دات من جم�هره.

وي�����ض��ت��ق��ر ال��ف��ي�����ض��ل��ي يف امل���رك���ز ال�����ض���د���ص ب� 

ت��ع��رثه  ا����ض���ت���م���رار  ح�����ل  ويف  نقطة”   ٢3“
ف����إن���ه ق���د ي���دخ���ل يف دوام������ة ال����ه����روب من 

اإل  ل��ن ير�ضى  ف���إن��ه  ل��ذل��ك  ال��ه��ب��وط،  �ضبح 

من�ف�ضه  على  ال��ف��وز  الع��ت��ب���ر وحتقيق  ب��رد 

امل��ب���ري���ت  يف  ان��ت�����ض���رات��ه  ملوا�ضلة  والتطلع 

ويخفف  ب��ه  يليق  م��رك��ز  لح��ت��الل  املتبقية 

تعر�ضت  ال��ت��ي  اي�ض�  الدارة  على  ال�ضغط 

!!... الخ��رة   الفرة  عنيفة يف   لنتق�دات 

اللق�ء الث�ين يجمع  مع�ن ونظره اجلزيرة، 

ح��ي��ث ت���ب���دو امل���واج���ه���ة غ����ي���ة يف الأه��م��ي��ة 

للفريقن. وي�ضعى مع�ن للتخل�ص من عقدة 

ف��وز مينحه ثالث  ع��ن  والبحث  ال��ت��ع���دلت 

ن��ق���ط ت��ع��زز م��ن اآم���ل��ه يف ال��ب��ق���ء يف دوري 

املحرفن. ويحتل مع�ن املركز الت��ضع ب� ٢٠ 

نقطة” وهو م� يجعله يحر�ص على ال�ضعي 

م���ن من�ف�ضه  ال��ث��الث��ة  ال��ن��ق���ط  لق��ت��ن������ص 

للتقدم ب�ضكل كبر نحو مواقع الم�ن ..يف 

اأي  اأن  نقطة(،   35( اجل��زي��رة  ي��درك  املق�بل 

ت��ع��رث ج��دي��د ق��د ي��ب��دد ح��ظ��وظ��ه ر���ض��م��ي���ً يف 

للتن�زل  يدفعه  وق��د  اللقب  على  املن�ف�ضة 

عن املركز الث�ين الذي ب�ت يت�ض�رك فيه مع 

الرمث� بعد فوز الخر على ج�ره احل�ضن 

والتم�ضك مبركز  ب�لفوز  �ضوى  ير�ضي  ولن 

الو�ضيف .

وصول العب النصر الجديد 

روني واثق من قدرات فريقه 

خضيرة خارج قلعة اليوفي 

الريا�ض - وكاالت 

الدين  الأوزبكي جالل  الالعب  و�ضل 

من   ، ال��ري������ص  مدينة  اإىل  م�ض�ريبوف، 

ب�ضكل  العقد  اإج���راءات توقيع  اإنه�ء  اأج��ل 

ر�ضمي مع ن�دي الن�ضر.

قد  الن�ضر،  يف  م�ضوؤول  م�ضدر  وك���ن   

اأكد قبل اأي�م، اأن اإدارة الع�ملي يف طريقه� 

ل����الإع����الن ب�����ض��ك��ل ر���ض��م��ي ع���ن ال��ت��ع���ق��د 

ب�أن  ذات��ه،  امل�ضدر  م�ض�ريبوف.واأف�د  مع 

يف  ال��ط��ب��ي  للك�ضف  خ�����ض��ع  م�����ض���ري��ب��وف 

مع  العقد  لتوقيع  متهيدا  دب���ي،  مدينة 

�ضيئة  نت�ئج  م��ن  الن�ضر  الع�ملي.ويع�ين 

الفريق  ال��دوري، حيث يحتل  منذ بداية 

املركز قبل الأخر بر�ضيد ٨ نق�ط فقط، 

بعد م�ضي ١٠ جولت منذ بداية الدوري.

لندن - وكاالت 

ق�ل واين روين لعب ومدرب ديربي 

على   ٠  -٤ ال��ك��ب��ر  ال���ف���وز  اإن  ك����ون���ت���ي 

ب��رم��ن��ج��ه���م ���ض��ي��ت��ي ال��ث��الث���ء مل ي��خ��رج 

ال���ف���ري���ق م���ن م���راك���ز ال���ه���ب���وط ب����دوري 

القدم  لكرة  الإجنليزي  الث�نية  الدرجة 

)البطولة الإجنليزية(

اإمي���ن  اإ���ض���رة على  اأعطى  بل   وح�ضب 

الآن  روين  بقدراتهم.ويلعب  الالعبن 

اأ���ض��ب��ح  وم��ن��ذ  دي���رب���ي  م���زدوج���� يف  دورا 

املدرب الرئي�ضي مبفرده يف ٢٨ نوفمر/ 

مرات  ثالث  الفريق  ف�ز  الث�ين  ت�ضرين 

وت���ع����دل اأرب����ع م����رات وت��ع��ر���ص خل�����ض���رة 

عقب  ال�ضحفين  روين  واأب��ل��غ  واح����دة. 

يف  عمل  ث��م��رة  الأداء  “هذا   : الن��ت�����ض���ر 

اأرى الالعبن  الأ�ض�بيع الأخ��رة وب��داأت 

عرو�ص  تقدمي  على  بقدرتهم  ي��وؤم��ن��ون 

جيدة«. 

دف��ع��ة  اإن���ه����  ال��ن������ص  “يقول  واأ����ض����ف 

الهبوط  منطقة  م��ن  ل��ل��خ��روج  معنوية 

ل�ضت  اإنني  مب�راة  اآخر  بعد  قلت  ولكنني 

يف  كبرة  بقدرات  “نحظى  وت�بع  قلق�«. 

ميكن  الث�ين  ك�نون  ين�ير/  ويف  الفريق 

الو�ضول  مل�ض�عدتن� يف  �ضم لعبن جدد 

املركز  ديربي يف  ويقبع  اأعلى«.  مل�ضتوي�ت 

ف��ري��ق���   ٢٤ ت�����ض��م  ال��ت��ي  امل�����ض���ب��ق��ة  ٢٠ يف 

و�ضيواجه �ضيفيلد وينزداي غد اجلمعة.

روما - وكاالت 

اق����رب الأمل������ين ���ض���م��ي خ�����ض��رة، لع��ب 

و���ض��ط ي��وف��ن��ت��و���ص، م���ن م���غ����درة �ضفوف 

ال�ضتوية  النتق�لت  خالل  البي�نكونري 

امل���ق���ب���ل���ة، ب���ع���دم���� خ������رج م�����ن ح�������ض����ب����ت 

اأن������دري������� ب����رل����و م��������درب ي��������ويف. ووف���ق���� 

ف����إن  ���ض��ب��ورت،  دي��ل��و  ل�ضحيفة لج�زيت� 

اإىل  ال�ضفر  يوفنتو�ص  من  طلب  خ�ضرة 

اإجن���ل���را م���ن اأج����ل ا���ض��ت��ك�����ض���ف ال��ف��ر���ص 

امل��ت���ح��ة اأم����م���ه يف ال������دوري الإجن��ل��ي��زي 

اأن خ�ضرة ارت��ب��ط يف  امل��م��ت���ز. واأ���ض���ف��ت 

الفرة الأخرة ب�لنتق�ل اإىل اإيفرتون، يف 

ظل وجود مدربه ال�ض�بق ك�رلو اأن�ضيلوتي.

اإىل  انتقل  ق��د  ع���ًم���(،  ك���ن خ�ضرة )33 

ي��وف��ن��ت��و���ص ق����دًم���� م���ن ري������ل م���دري���د يف 

�ضيف ٢٠١5، وخ��ص ١٤5 مب�راة بقمي�ص 

ال�����ض��ي��دة ال��ع��ج��وز. وخ����رج لع���ب الو�ضط 

الأمل������ين م��ن ق���ئ��م��ة ي��وف��ن��ت��و���ص للمو�ضم 

ا�ضتبعده  بعدم�   ،)٢٠٢٠-٢٠٢١( اجل����ري 

ب��رل��و م���ن ح�����ض���ب���ت��ه، بينم� م���ن امل��ق��رر 

املقبل.  ٢٠٢١ �ضيف  يف  ع��ق��ده  ينتهي   اأن 

باري�ض - وكاالت 

ت�ضوجن�  ج��و-وي��ل��ف��ري��د  ال��ف��رن�����ض��ي  ان�����ض��م 

م��ن بطولة  الن�����ض��ح���ب  ف��ي��درر يف  روج���ر  اإىل 

عجز  اأن  بعد   ٢٠٢١ للتن�ص  املفتوحة  اأ�ضرالي� 

ب�لظهر.  اإ�ض�بة  م��ن  ك�مل  ب�ضكل  التع�يف  ع��ن 

الن�ضح�ب  منذ  ع�م�(  ت�ضوجن� )35  يلعب  ومل 

ين�ير  ب����رك/ يف  م��ل��ب��ورن  الأول يف  ال���دور  م��ن 

ك�نون الث�ين امل��ضي اأم�م األيك�ضي بوبرين. 

وك���ت���ب ت�����ض��وجن��� ال����ذي و����ض���ل ل��ل��ن��ه���ئ��ي يف 

ال��ت��وا���ض��ل  و����ض����ئ���ل  ع���ر   ٢٠٠٨ ع�����م  م���ل���ب���ورن 

الأ�ضهر  يف  اله�ئل  التطور  “رغم  الجتم�عي 

الأخ�������رة ل زل����ت غ���ر ق������در ع��ل��ى ال��ل��ع��ب يف 

ال��ف��ري��ق  م��ع  “ب�لتف�ق  واأ����ض����ف  ال��ب��ط��ول��ة«. 

ال��ط��ب��ي ن���رى اأن����ه م��ن امل��خ���ط��رة امل�����ض���رك��ة يف 

“اأطلع  وت�بع  ال��ع���م«.  ه��ذا  املفتوحة  اأ�ضرالي� 

ل��ل��ع��ودة مل��الع��ب ال��ت��ن�����ص ل��ك��ن ي��ج��ب اأن اأحت��ل��ى 

ب�ل�ضر رغم اأن الغي�ب عن من�ف�ض�ت اأ�ضرالي� 

اأوىل  انطالق  قلبي«.وت�أجل  يفطر  الع�م  ه��ذا 

لثالثة   ٢٠٢١ يف  ال��ك��رى  الأرب�����ع  ال��ب��ط��ولت 

اأ�ض�بيع ب�ضبب قيود ال�ضفر امل�ضددة يف اأ�ضرالي� 

لح���ت���واء ان��ت�����ض���ر ف���رو����ص ك���ورون���� امل�����ض��ت��ج��د 

و���ض��ت��ب��داأ م��ب���ري���ت��ه��� يف ال��ث���م��ن م���ن ف��راي��ر 

�ضب�ط.

انسحاب تسونجا من 
للتنس  استراليا 
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النهار العربي

ق���د ت���رج���م ع����ب����ارات اخل�����وف وال��ع��زل��ة 

الجتماعية وال�ضعور بال�ضياع وعدم الأمان 

مفتاح عاٍم كان مملوءاً بالأحداث املت�ضارعة. 

هذه الأح��داث و�ضعت كل فرٍد يف دائرة من 

ال�ضدمات  عن  الناجمة  والقلق  الهواج�س 

تبّدلت  حياتهم  ب��اأّن  ُكرث  �ضعر  اإذ  النف�ضية. 

منازلهم  اأ�ضرى  وباتوا  و�ضحاها،  ليلة  بني 

اأو مقيدين مب�ضافة اأمان ل تقّل عن مرتين 

اأي���ن���م���ا وج�������دوا. ه����ذا ع����دا ع���ن ال���ت���غ���ّ� يف 

اإذ توقف عناق الأحّبة  العادات الجتماعية، 

وتقبيل الأقارب ومنهم من فقد عزيز عليه 

اأ�ضتطيع  فكيف  بتوديعه.  ال�ضماح  دون  من 

معي  اأح��م��ل  وه��ل  املقبل؟  للعام  اأخ��ط��ط  اأّن 

تاأث�ات العام املا�ضي؟

ب����راأي م��درب��ة ال��ط��اق��ة ك��اي��ت م��ق��دم اأّن���ه 

اإذ قدمت  ال��ف��ر���س،  ت��ول��د  ال�����ض��ع��وب��ات  م��ن 

بالتغي�،  ُكرث  عليها  عّول  التي  ال�ضنة  هذه 

وم��ن��ه��م م��ن ح��ق��ق ن�����ض��ي��ب��اً م��ن ال��ن��ج��اح��ات، 

»توقع  ب�  ُيخت�ضر  اأجمع،  للعامل  مهماً  در�ضاً 

ما ل تتوقعه«. هذه املقولة حتّث املجتمعات 

ع��ل��ى ت��ق��ب��ل ف��ك��رة ال��ت��اأق��ل��م وال��ت��ق��دم �ضمن 

الدائرة التي يتواجدون فيها.

وبالتايل، عند التفك� بو�ضع خطط للعام 

الرتكيز  مبداأ  من  تنطلق  اأّن  يجب  اجلديد، 

ع��ل��ى ط���رق ت�����ض��اع��د ع��ل��ى ال��ت��ط��ور يف ال��وع��ي 

للأيام  املطلوية  احلماية  معاً  اآّن  يف  وت��وؤم��ن 

كل  بال�ضعبة،  لي�ضت  اخلطوة  هذه  املنتظرة. 

التفك�  طريقة  ب�«توزيع  يتعلق  حتتاجه  ما 

اأ���ض��خ��ا���س تفكر  ال���ف���ردي ك���ي ن�����ض��ب��ح ك��ت��ل��ة 

بطريقة موحدة من اأجل التغي�«.

التي  النف�ضية  ال�ضدمات  عن  ماذا  ولكّن 

مّرت بها املجتمعات؟

هذا ال�ضوؤال الذي يطرح بكرثة يف الآونة 

الأخ�����ة، اأ���ض��ارت اإل��ي��ه م��ق��دم مب��دى ق��درة 

ال��ف��رد، ك��ون��ه امل�����ض��وؤول ال��ك��ام��ل ع��ن طريقة 

من  والتخل�س  دماغه  برجمة  على  اأفكاره، 

تعر�س  التي  الرتوما  اأو  القوية  ال�ضدمات 

لها. وذلك يعود اإىل اأّن الدماغ يتوقف على 

معرفتنا  دون  م���ن  ب��ن��ا  اأمّل  ال����ذي  احل����دث 

بالتعامل معه وكيفية التخل�س منه.  

ل����ذا، م���ن ال�������ض���روري، م�����ض��اع��دة اأن��ف�����ض��ن��ا 

ال��رتوم��ا م��ن خ��لل تقبلها  اإزال���ة ه��ذه  على 

والإع�������رتاف ب��ح��دوث��ه��ا، ك���ي ي��ت��م��ك��ن ال��ف��رد 

ال��ب��دء م��ن ال�����ض��ف��ر وم���ن ث���ّم ال��رتك��ي��ز على 

حلظة احلا�ضر من اأجل تدريب اأنف�ضنا على 

مرونة التعاطي مع الأحداث بوعي اأكرث.

فر�ضة  ه��ي  اللحظة  ق��وة  اإّن  ب��اخ��ت�����ض��ار، 

ال�ضلبية،  الق�ض�س  وتخطي  اأنف�ضنا  لتغي� 

الرتكيز  اإّن  ذل��ك:  الأم��ث��ل��ة على  اأه��م  وم��ن 

رك���زن���ا  اإذا  اأي  ي�������ض���اع���ف���ه،  ال�������ض���يء  ع���ل���ى 

ع��ل��ى اخل����وف ي��ك��ر، وع��ل��ى ال��ع��م��ل ي����زداد. 

اأهدافنا  على  الرتكيز  و�ضع  يجب  وعليه، 

امل�ضتقبلية.

 يف ه��ذا ال�����ض��ي��اق، ذك���رت م��درب��ة الطاقة 

الإي��ج��اب��ي  التفك�  اأج��ل  م��ن  مهمة  و�ضيلة 

وقلم  ورق���ة  ع��ل��ى  بالكتابة  وتتمثل  ب��ال��غ��ّد. 

ج��م��ي��ع ال��ق�����ض�����س ال��ت��ي اأث�����رت ف��ي��ن��ا، وم��ن 

ث����ّم ال��ب��ح��ث ع���ن ط����رق لإط������لق ���ض��راح��ه��ا 

والع����رتاف ب��ه��ا، ب��ه��دف ن��ق��ل ال��رتك��ي��ز من 

املا�ضي اإىل احلا�ضر.

وت��ت��ط��ل��ب ه����ذه ال��و���ض��ي��ل��ة ال����ق����درة على 

ال���ت���غ���ي���� ع����ر زي�������ادة ال���ت���وع���ي���ة وال��ت��ع��ل��م 

جانب  اإىل  النف�ضية.  ب�ضحتنا  واله��ت��م��ام 

ال�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى ع��ق��ول��ن��ا، لأّن����ه����ا ال�����ض��رط 

اإذ  ال�ضعوبات.  وتخطي  للنجاح  الأ���ض��ا���ض��ي 

على  ق��درت��ه  يفقد  العقل  يتعب  عندما  اإّن��ه 

العطاء يف اأي جمال كان.

تفك�نا  ط��ري��ق��ة  تنظيف  ي��ج��ب  وع��ل��ي��ه، 

من  حدثت  التي  ال��رتاك��م��ات  م��ع  والتعامل 

ال�ضحيح،  بالجتاه  والنتاج  توجهيها  اأجل 

والتهيوؤ لكل ما قد ينتظرنا من اأحداث لن 

ترافقنا طيلة حياتنا.

وحول العوائق التي قد تواجهنا يف عامنا 

املقبل، اأو�ضحت مقدم اأّن الفرق بني البلدان 

ال��ذي  امل��ك��ان  ه��ي  التاأ�ضي�س  وقيد  الناجحة 

ت�����ض��ع ف��ي��ه ت��رك��ي��زه��ا، وك��ي��ف��ي��ة ا���ض��ت��ث��م��اره��ا 

تطورنا  كلما  وال�ضغف.  والطاقات  للعقول 

وتت�ضح  ال��ن��ط��اق  يت�ضع  كلما  اأن��ف�����ض��ن��ا،  م��ن 

ا�ضتبدال  يجب  امل��ق��اب��ل،  يف  اأك���رث.  ال�����ض��ورة 

والتعلم. بالقوة  املظلومة  العقلية 

ب��ن��اًء ع��ل��ى م��ا ُذك����ر، ع��ن��د و���ض��ع خططنا 

العتبار  قيد  ن��اأخ��ذ  اأّن  علينا  املقبل،  للعام 

ن�ضتخدمها  التي  والتعاب�  كلمنا  برجمة 

للدللة على الأمور من �ضلبي اإىل ايجابي. 

مع  التعاطي  على  دم��اغ��ن��ا  ب��رجم��ة  ك��ذل��ك، 

جت��اوزه��ا،  ن�ضتطيع  ك��ت��ح��دي��ات  ال�����ض��ع��وب��ات 

ت��رف��ع��ن��ا واإم����ا  اإم����ا  ت��ف��ك���ن��ا  لأّن »ط��ري��ق��ة 

تنزلنا«.

العني االخبارية-وكاالت

���ض��رط��ي اأم������ام واج���ه���ة حم���ل ع��ل��ي��ه��ا ر���ض��م 

واجهة  اأم���ام  �ضرطي  ن��ي��وي��ورك   يف  جرافيتي 

حمل عليها ر�ضم جرافيتي يف نيويورك

ل��ط��امل��ا ك��ان��ت ر���ض��وم اجل��راف��ي��ت��ي ج���زءا من 

غ�  عاما،   50 من  اأك��رث  منذ  نيويورك  تاريخ 

وقت  اأّي  اأكرث من  املدينة  تنت�ضر يف  باتت  اأنها 

م�ضى.

اجلرافيتي  ر�ّضام  يلقي  الليل،  حلول  وعند 

متجر  حميط  على  �ضريعة  نظرة  �ضاينو�ضليب 

على  للنهب  تعّر�ضه  بعد  اأغلق  الفاخرة  لل�ضلع 

خلفية  على  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي  امل��ظ��اه��رات  هام�س 

مقتل جورج فلويد.  

ويقول الفنان الأربعيني الذي ي�ضرتزق من 

ن�ضهد  »مل  اآخ��ر  م�ضتعار  ا�ضم  حت��ت  لكن  ف��ّن��ه، 

اأبدا فرتة كهذه«.  

وت�������ض���ّك���ل واج�����ه�����ات م����ئ����ات امل���ت���اج���ر ال��ت��ي 

التداعيات  ج���ّراء  م��ن  نهائيا  اأب��واب��ه��ا  اأغ��ل��ق��ت 

امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف���و���س  ل��وب��اء  القت�ضادية 

»دع�����وة« اإىل ال��ف��ّن��ان��ني، ع��ل��ى ح���ّد ق���ول م��اري 

يف  ال�ضارع  فنون  متحف  على  القّيمة  فلجول 

نيويورك )مو�ضا(.  

اجل�����دران  اإىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ك���ذل���ك  واحل������ال 

كّلها ركائز  ال��ت��ي مت��ّث��ل  وال�����ض��وارع والأر���ض��ف��ة 

اإىل ع���رب���ات ق��ط��ار  ال���ر����ض���وم، و����ض���ول  ل���ه���ذه 

الأنفاق التي ُطليت 34 منها منذ مطلع كانون 

الأول/دي�ضمر اجلاري.  

وي������ق������ول ����ض���اي���ن���و����ض���ل���ي���ب »اإن�������ه�������ا ن��ه�����ض��ة 

اجل��داري��ة  الر�ضوم  انتقلت  وق��د  اجل��راف��ي��ت��ي«.  

م��ن ال�����ض��ارع اإىل ���ض��الت ال��ع��ر���س اع��ت��ب��ارا من 

ثمانينيات القرن املا�ضي و�ضهدت انت�ضارا وا�ضعا 

يف مطلع الألفية يف �ضياق فنون ال�ضارع التي مل 

خمالفات  على  تقت�ضر  الأح��ي��ان  اأغ��ل��ب  يف  تعد 

قانونية وباتت تزدهر يف اأماكن مرّخ�ضة.  

هذه  تنت�ضر  املا�ضي،  اآذار/م��ار���س  منذ  لكن 

حّتى  م�ضبوطة  كانت  التي  اجلدارية  الر�ضوم 

فرتة حديثة ب�ضكل متفّلت يف نيويورك.  

ي��ري��دون  »ال��ن��ا���س  اإن  �ضاينو�ضليب  وي��ق��ول 

راأى  اأنه  اإىل  الإعراب عن مكنوناتهم«، م�ض�ا 

ميار�ضون  العمر  من  ال�ضبعينات  يف  اأ�ضخا�ضا 

ه����ذا ال��ن�����ض��اط، »ف���ق���د ا����ض���ت���وىل ع��ل��ي��ه��م امل��ل��ل 

ويريدون ما ي�ضغلهم«.  

لي��ف��ز  »ب������لك  ح���رك���ة  ت���ن���ام���ي  اأّدى  وق�����د 

م��ات��ر« )ح��ي��اة ال�����ض��ود م��ه��ّم��ة( دورا يف ازده���ار 

���ض��ع��ارات��ه��ا ومطالبها  ك��ت��اب��ة  م��ع  اجل��راف��ي��ت��ي، 

على اجلدران.  

ويف مدينة مل تعد �ضوارعها تنب�س باحلياة 

وغ���اب���ت ع��ن��ه��ا م��ظ��اه��ر احل���ي���اة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

على  للتاأكيد  »و�ضيلة  اجلرافيتي  ر�ضوم  ت�ضّكل 

الوجود يف ظّل النطباع ال�ضائد باأن نيويورك 

قد ماتت«، بح�ضب ما تقول فلجول.  

وّدعوا خسائر الـ2020... اهتموا بالصحة النفسية والتفكير االيجابي

نهضة الجرافيتي.. نيويورك في ظل كورونا

العني االخبارية- وكاالت

لن تغيب حفلة راأ�س ال�ضنة التقليدية عن 

بعدما  جمهور  دون  من  �ضتقام  لكنها  فيينا، 

اأ�ضبه  وحّولها  الثقافة  عا�ضمة  كورونا  �ضرب 

اأ�ضباح. مبدينة 

حزيران/ مطلع  يف  فيينا  موؤ�ض�ضات  كانت 

ي��ون��ي��و ال��ف��ائ��ت م���ن ب���ني ت��ل��ك ال�����ض��ّب��اق��ة يف 

واأرادت  اأب����واب����ه����ا،  ف��ت��ح  اإع�������ادة  اإىل  اأوروب��������ا 

التي  املو�ضيقية  ثروتها  على  احلفاظ  النم�ضا 

ا���ض��ت��ه��رت ب��ه��ا، ول��ك��ن م��ن��ذ ت�����ض��ري��ن ال��ث��اين/

نوفمر الفائت، اأعيد تطبيق تداب� الإقفال 

يبلغ  ال��ت��ي  النم�ضاوية  العا�ضمة  يف  م��رت��ني 

ال�ضمت  ن�ضمة، وعاد  1،8 مليون  �ضكانها  عدد 

ي�ضود م�ضارحها وقاعات حفلتها. 

���ض��ت��ق��ام  واح�����دة  م��و���ض��ي��ق��ي��ة  ح��ف��ل��ة  اأن  اإل 

���ض��يء، وال��ت��ي جتعل مو�ضم الأع��ي��اد  رغ��م ك��ل 

�ضك  بل  لكنها  نوعه،  من  فريداً  ال�ضنة  هذه 

الأك����رث رم���زي���ة م���ن ب���ني احل���ف���لت اخلم�س 

ع�ضرة األفاً التي درجت فيينا على اأن ت�ضهدها 

�ضنوياً قبل اجلائحة. 

الفيلهارمونية  الأورك�����ض��رتا  مدير  وق��ال 

يف  بر�س«  »فران�س  لوكالة  فرو�ضوير  دانييل 

عندما  الفائت،  الأول/اأكتوبر  ت�ضرين  نهاية 

اأثار الرتفاع احلاد يف عدد الإ�ضابات خماوف 

من حدوث الأ�ضواأ، اإن »الإلغاء �ضيكون مبثابة 

اإ�ضارة مروعة اإىل العامل باأ�ضره«.

ت�صفيق ِمن ُبعد

و�ضّدد فرو�ضوير على اأن »من غ� الوارد« 

التفك� يف عدم اإقامة هذه احلفلة.

ف��ح��ف��ل��ة راأ�����س ال�����ض��ن��ة ال��ت��ي ت�����ض��ّك��ل حت��ي��ًة 

يف  ع��ادة  ُتعَر�س  املو�ضيقية،  �ضرتاو�س  لأ�ضرة 

اأكرث من 90 دولة وت�ضل تالياً اإىل 50 مليون 

ال��ذي��ن ميلكون  امل��ح��ظ��وظ��ون  اأم����ا  م�����ض��اه��د، 

ام��ت��ي��از ح�����ض��وره��ا داخ���ل ال��ق��اع��ة ذات ال��ل��ون 

ل��ل��ح��ف��لت،  »م��وزي��ك��ف��اري��ن«  دار  ال��ذه��ب��ي يف 

فيتم اختيارهم بالقرعة يف بداية ال�ضنة.

الأول من  �ضيعزفون يف  املو�ضيقيني  اأن  اإّل 

الإيطايل  بقيادة  املقبل  الثاين/يناير  كانون 

ري���ك���اردو م��وت��ي اأم�����ام ق��اع��ة ف���ارغ���ة، ل��ل��م��رة 

الأوىل م��ن��ذ ب���دء اإق��ام��ة ه���ذه احل��ف��ل��ة ال��ع��ام 

.1939

ومل���لء حل��ظ��ات ال�����ض��م��ت، وخ�����ض��و���ض��اً بعد 

معزوفة البولكا العا�ضفة، �ضتبث حمطة »اأو.

ل�ضبعة  املبا�ضر  الت�ضفيق  احلكومية  اآر.اإف« 

يتابعون  ال��ذي��ن  املو�ضيقى  ع�����ض��اق  م��ن  اآلف 

احلفلة عر الإنرتنت من منازلهم.

لواء ق�ضايا  الربيع  وحمل فرو�ضوير منذ 

اإىل  ق��واه  بكل  وي�ضعى  والفنانني،  املو�ضيقى 

ال��ع��م��ل مل��ع��اجل��ت��ه��ا، ومل ي����رتدد يف الت�����ض��ال 

كورتز  �ضيبا�ضتيان  النم�ضوي  بامل�ضت�ضار  حتى 

يف هذا ال�ضاأن.

وو�����ض����ف ف���رو����ض���وي���ر اأورك���������ض����رتا ف��ي��ي��ن��ا 

باأنها،  فيلهارمونكر«  »فييرن  الفيلهارمونية 

بالن�ضبة  ال��ق��دم  النم�ضا،«ككرة  اإىل  بالن�ضبة 

لإجنلرتا«.

مل  اإ�����ض����اب����ات  اأي  اأن  ف���رو����ض���وي���ر  واأك�������د 

ع��اودت  ال��ت��ي  القليلة  الأ���ض��ه��ر  خ��لل  ت�ضّجل 

وحفلتها. ن�ضاطها  فيهاالأورك�ضرتا 

بانتظام  للفحو�س  نخ�ضع  »كنا  واأ���ض��اف 

وملتزماً  للغاية«،  من�ضبًطا  اجلمهور  وك��ان 

و����ض���ع ال���ك���م���ام���ة واحل����ف����اظ ع���ل���ى ال��ت��ب��اع��د 

الجتماعي.

راق�صون »حزينون«

الراق�ضة  احلفلت  كلياً  تغيب  املقابل،  يف 

البهجة  بع�س  بث  يف  منها   450 ت�ضاهم  التي 

يف ال�ضتاء النم�ضاوي، ما بني ت�ضرين الثاين/

ن��وف��م��ر و����ض���ب���اط/ف���راي���ر، وه����ي ح��ف��لت 

لكّل  ع��ّدة،  مهنية  وغ�  مهنية  فئات  تقيمها 

حفلتها. منها 

منذ القرن الثامن ع�ضر، مل تعد احلفلت 

املالكة  هاب�ضبورغ  اأ���ض��رة  ب��لط  يف  الراق�ضة 

حكراً على الطبقة الأر�ضتقراطية.   

لتوما�س  ب��احل��زن  ال��و���ض��ع  ه��ذا  ويت�ضبب 

�ضيفر اإملاير، وهو مدير اإحدى اأ�ضهر مدار�س 

الرق�س يف فيينا، اأ�ض�ضها جده قبل 100 عام.

وق��ال اإمل��اي��ر )74 ع��ام��اً( ال��ذي ت��وىل اإدارة 

ي�ض�  وه��و  الراق�ضة،  احلفلت  اأرق��ى  بع�س 

عاجزون  »نحن  ال��ف��ارغ��ة  الرق�س  قاعة  اإىل 

ك��ل��ي��اً«، م��ع��ت��راً اأن���ه���ا »ك���ارث���ة« و«ف��و���ض��ى ل 

ت�ضدق«.

�ضيتمكنون  الذين  عدد  »كم  اإملاير  وي�ضاأل 

والآلف  ال���راق�������ض���ني  م���ن  ال�������ض���م���ود؟«  م���ن 

حفلت  م��ن  ال��ع��ي�����س  ل��ق��م��ة  يك�ضبون  ال��ذي��ن 

ف��ي��ي��ن��ا ال���راق�������ض���ة، ك��ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ف��ن��ادق 

واملتخ�ض�ضني  ال�ضعر  ت�ضفيف  و���ض��ال��ون��ات 

وباعة  والف�ضاتني،  الر�ضمية  البزات  �ضنع  يف 

الزهور ، و�ضواهم...

وا�ضتقطب مو�ضم احلفلت الراق�ضة العام 

بينهم  الفائت نحو ن�ضف مليون �ضخ�س، من 

النم�ضا،  خ��ارج  من  خ�ضي�ضاً  ح�ضروا  األفاً   55

290 يورو للفرد. وبلغ متو�ضط اإنفاقهم 

نحو  فيينا  اقت�ضاد  على  ���ض��اع  وب��ال��ت��ايل، 

150 مليون يورو هذه ال�ضنة، على قول مدير 

مكتب ال�ضياحة يف فيينا نوربرت كيترن.

ل��ك��ّن ق��ي��م��ة ح��ف��لت ف��ي��ي��ن��ا ال��راق�����ض��ة ل 

ب��ل هي  امل��ال��ي��ة،  امل��ك��ا���ض��ب  ه���ذه  ع��ل��ى  تقت�ضر 

متزج  اإذ  املدينة،  يف  الحتفال«  منط  »جت�ّضد 

ل��ل��ع��ا���ض��م��ة  ال���ذه���ب���ي  ال��ع�����ض��ر  اإىل  احل���ن���ني 

النم�ضاوية مع »جو احتفايل جداً«.

إزالة تمثال مثير للجدل في أمريكا.. 

احمي »واي فاي« منزلك من الغرباء 
بهذه النصائح!

العني االخبارية-وكاالت

بجانب  لينكولن  اأب��راه��ام  يج�ضد  مت��ث��ال 

عبد حمرر يف �ضاحة بارك �ضكوير يف بو�ضطن 

عبد  بجانب  لينكولن  اأب��راه��ام  يج�ضد  متثال 

حمرر يف �ضاحة بارك �ضكوير يف بو�ضطن

اأزال�������ت ب��ل��دي��ة ب��و���ض��ط��ن الأم��ري��ك��ي��ة 

اإحدى �ضاحات املدينة، يج�ضد  متثال من 

ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي الأ����ض���ب���ق اأب����راه����ام 

لينكولن وعبدا مت حتريره حديثا.

ج��اء ذل��ك بعد ان��ت��ق��ادات ط��اول��ت هذا 

م�ضيئا،  باعتباره  للجدل  املث�  التمثال 

وفق و�ضائل اإعلم حملية.

�ضرق  �ضمال  الواقعة يف  املدينة  وكانت 

الوليات املتحدة قد �ضوتت يف حزيران/

ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ي ل�����ض��ال��ح ���ض��ح��ب ال��ت��م��ث��ال 

�ضاحب  لينكولن،  اأب��راه��ام  يظهر  ال���ذي 

الف�ضل يف اإنهاء العبودية يف البلد، وهو 

يقف بجانب رجل اأ�ضود يركع �ضبه عار.

ال��ت��م��ث��ال  اأن ه���ذا  ال��ب��ل��دي��ة  واع���ت���رت 

»ي��ر���ض��خ ال�����ض��ور ال��ن��م��ط��ي��ة اجل���ارح���ة« يف 

اأنه ي�ضهم يف  حق الأمريكيني ال�ضود، كما 

اأجل  »الكفاح من  دورهم يف  اأهمية  تقليل 

حرية الأمة«.

وي���ق���ف ال��ت��م��ث��ال يف اإح������دى ���ض��اح��ات 

ما�ضات�ضو�ضت�س  ولي��ة  عا�ضمة  بو�ضطن 

منذ 1879، وهو ن�ضخة من متثال اأقيم يف 

وا�ضنطن �ضنة 1876. 

وق�����د م����ّول����ت ه�����ذا ال���ع���م���ل جم��م��وع��ة 

�ضابقني  عبيد  م��ن  رئي�س  ب�ضكل  م��ك��ّون��ة 

لكن هوؤلء مل يكن لهم اأي راأي يف الر�ضم 

الذي جت�ّضده املن�ضاأة التي ُو�ضعت لإحياء 

ذك����رى اإع�����لن حت��ري��ر ال��ع��ب��ي��د وت��ك��رمي 

لينكولن. اأبراهام 

وكان لينكولن، الرئي�س ال�ضاد�س ع�ضر 

ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ق��د األ��غ��ى ال��ع��ب��ودي��ة 

يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن خ���لل اإع���لن 

كانت  وقت  يف   ،1863 �ضنة  العبيد  حترير 

ال��ب��لد يف ع��ز ح��رب اأهلية ب��ني ال��ولي��ات 

ال�����ض��م��ال��ي��ة وت��ل��ك اجل��ن��وب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت 

ال�ضتعباد. متار�س 

وق���د ���ض��اه��م ال���زخ���م امل��ت��ج��دد حل��رك��ة 

املتحدة  الوليات  يف  العن�ضرية  مناه�ضة 

اإثر مقتل الأمريكي الأ�ضود جورج فلويد 

ع��ل��ى ي���د ���ض��رط��ي اأب��ي�����س يف اأي���ار/م���اي���و 

اإزال��ة كث� من  ت�ضريع وت�ة  الفائت، يف 

خلفية  على  تاريخية  ل�ضخ�ضيات  املعامل 

�ضلوعها يف تاريخ العبودية يف البلد.

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

ي��ب��ح��ث جم��رم��و الإن���رتن���ت دائ���م���اً عن 

���ض��ب��ك��ات ال�����واي ف���اي غ���� الآم���ن���ة، حيث 

املت�ضلة  الأج��ه��زة  ملهاجمة  ي�ضتخدمونها 

ب��ه��ا، و���ض��رق��ة امل��ع��ل��وم��ات ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، اأو 

القانونية  غ���  امل��ل��ف��ات  بتنزيل  ي��ق��وم��ون 

م��ن خ���لل ج��ه��از ال��ت��وج��ي��ه اخل��ا���س ب��ك، 

ول��ت��ج��ن��ب ك���ل ذل����ك ي��ج��ب ع��ل��ي��ك ال��ت��اأك��د 

الواي فاي اخلا�ضة بك  �ضبكة  من حماية 

ب�ضكل جيد.

ت�����ض��اع��دك يف حماية  ن�����ض��ائ��ح   4 اإل��ي��ك 

�ضبكة الواي فاي املنزلية من الغرباء:

-1حت�����ق�����ق م�����ن الأج�������ه�������زة امل���ت�������ض���ل���ة 

ب�ضبكتك:

الواي فاي  اإذا كنت تريد حماية �ضبكة 

امل��ن��زل��ي��ة، ف�����اأوىل اخل���ط���وات ه���ي م��ع��رف��ة 

وا�ضتبعاد  ال�ضبكة،  بهذه  املت�ضلة  الأجهزة 

الأجهزة غ� املعروفة، للقيام بذلك، اتبع 

التالية: اخلطوات 

م��ت�����ض��ل  ح��ا���ض��وب��ك  اأن  م���ن  ت���اأك���د   •
ب��ج��ه��از ال��ت��وج��ي��ه اخل��ا���س ب��ك ���ض��واء عر 

اأو الكابل. الت�ضال الل�ضلكي 

احلا�ضوب،  يف  الويب  مت�ضفح  افتح   •
IP ل�����ض��ب��ك��ت��ك يف ���ض��ري��ط  واك���ت���ب ع���ن���وان 

العنوان.

اإع���دادات  اإىل �ضفحة  ال��دخ��ول  بعد   •
اإىل ق�ضم )الأجهزة  اذهب  التوجيه،  جهاز 

 ،Connected devices املت�ضلة( 

املت�ضلة  الأجهزة  جميع  لك  يعر�س  الذي 

بجهاز التوجيه، حيث جتدها عادة مرتبة 

اأو  اجل���ه���از  رق����م  اأو   IP ع���ن���وان  ب��ح�����ض��ب 

ال�ضم.

لأجهزتك  م�ضح  اإجراء  ميكنك  هنا   •
اأو  اأو ال��ه��ات��ف  امل��ت�����ض��ل��ة، م��ث��ل: احل��ا���ض��وب 

ت�ضتطيع  ل  ك��ن��ت  واإذا  ال��ل��وح��ي.  اجل��ه��از 

حتديد اأجهزة معينة، فقم باإيقاف ت�ضغيل 

ات�����ض��ال ال���واي ف��اي لكل ج��ه��از واح���د تلو 

الآخر لكت�ضاف الأجهزة غ� التابعة لك.

جميع  ت�����ض��غ��ي��ل  ب���اإي���ق���اف  ق��م��ت  اإذا   •
م��ا غ�  ج��ه��ازا  هناك  اأن  وراأي���ت  اأجهزتك 

معروف ل يزال مت�ضل، فقم باإزالته فوًرا.

اأحد  ا�ضتخدام  ميكنك  ذل��ك،  من  ب��دًل 

الرامج للقيام بذلك ب�ضكل تلقائي، مثل: 

 Wireless Network( ب��رن��ام��ج 

Watcher( املجاين، الذي يقوم مب�ضح 
ب��الأج��ه��زة  واإخ���ب���ارك  ف���اي  ال����واي  ل�ضبكة 

ميكنك  حيث  تلقائي،  ب�ضكل  بها  املت�ضلة 

اأو جعله يعمل  اأردت للتحقق  ت�ضغيله متى 

ملراقبة اجلهة املت�ضلة يف الوقت الفعلي.

-2ح����م����اي����ة ���ض��ب��ك��ة ال�������واي ف�����اي ���ض��د 

امل�ضتخدمني غ� امل�ضرح لهم:

الأج��ه��زة  م��ن  بالتحقق  قمت  اإذا  حتى 

جتد  ق��د  ب��ك،  اخل��ا���ض��ة  بال�ضبكة  املت�ضلة 

اأو قد ل جتدهم، يف كلتا  بع�س الدخلء، 

احلالتني ميكنك حماية �ضبكة الواي فاي 

الت�ضال،  ت�ضف�  طريق  عن  بك  اخلا�س 

حيث تقدم معظم اأجهزة التوجيه خيارات 

عديدة لت�ضف� الت�ضال.

ول���ك���ن جت��ن��ب اأج���ه���زة ال��ت��وج��ي��ه ال��ت��ي 

ال��ذي   )WEP( ن���وع  م��ن  ت�ضف�  ت��ق��دم 

ب��دًل  عليه،  التحايل  وي�ضهل  ق��دمًي��ا  يعد 

تقدم  التي  الأج��ه��زة  ابحث عن  ذل��ك،  من 

اأو   )WPA2( ب�����  ي����ب����داأ  ت�����ض��ف���  ن�����وع 

تتيح  حيث   )PSK AES-WPA2(

ل���ك ه����ذه ال����روت����ك����ولت ت�����ض��ف��� ���ض��ب��ك��ة 

اأو جمرمي  املتطفلني  واإب��ع��اد  ف��اي  ال��واي 

الإنرتنت.

-3تغي� كلمات املرور:

ات�ضال  ي�ضرق  م��ا  ا  �ضخ�ضً وج��دت  اإذا 

ملنع  اخل���ط���وات  اأوىل  ف����اإن  ف����اي،  ال�����واي 

ذلك هي تعزيز اإجراءات الأمان اخلا�ضة 

ب���ج���ه���از ال���ت���وج���ي���ه، م����ن خ�����لل اإ����ض���اف���ة 

ا�ضم  وتغي�  ومعقدة،  قوية  م��رور  كلمة 

الف���رتا����ض���ي، ومب��ج��رد تطبيق  ال�����ض��ب��ك��ة 

ه������ذه الإج��������������راءات ق�����م ب���ف�������ض���ل ج��م��ي��ع 

الأجهزة اخلا�ضة بك، واأعد ت�ضغيل جهاز 

مرة  اأجهزتك  تو�ضيل  اأع��د  ثم  التوجيه، 

ت��وج��ي��ه  ل��دي��ك ج��ه��از  ك���ان  واإذا  اأخ�����رى. 

ق��دمي ل ي��دع��م م��ي��زات اأم���ان م��ث��ل ه��ذه، 

جهاز  �ضراء  يف  للتفك�  الوقت  حان  فقد 

توجيه جديد.

اإن�ضاء �ضبكة خا�ضة لل�ضيوف:  4-

ي���ري���د الأ�����ض����دق����اء وال���ع���ائ���ل���ة دائ���ًم���ا 

ا�ضتخدام �ضبكة الواي فاي اأثناء زيارتك، 

بعيًدا  اأجهزتك  اأمان  ولكن للحفاظ على 

عن اأجهزتهم، ميكنك اإن�ضاء �ضبكة ات�ضال 

ب��ا���ض��م )�ضبكة  ُي��ع��رف  م��ا  اأو  ب��ه��م  خ��ا���ض��ة 

يف   Guest Network ال�����ض��ي��ف( 

جهاز التوجيه اخلا�س بك.

حفالت رأس السنة في فيينا.. بال جمهور أو راقصة


