
  الشوبكي: االقتصاد والمواطن الخاسر الوحيد في قضية المصفاة

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الحواري : 2000 اصابة كورونا، و194 
حالة نشطة حاليا داخل مخيمات 

اللجوء منذ بداية الجائحة 

العودات : يحتم علينا أن نكون 
بحجم الثقة الملكية

 االنباط – نزار البطاينة – دالل عمر

اأوائ������ل  م����ن  واح�������دا  الأردن  اأ����ص���ب���ح 

ال���دول ح��ول ال��ع��امل التي ت��ب��داأ بتطعيم 

ال��اج��ئ��ن ���ص��د ف���رو����س ك���ورون���ا بعد 

انطاق خطة التطعيم الوطنية، والتي 

يف  يعي�س  �صخ�س  لأي  يحق  مبوجبها، 

الاجئون وطالبو  ذل��ك  ال��ب��اد، مب��ا يف 

اللجوء، احل�صول على اللقاح جمانا.

امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ف��و���ص��ي��ة  وب��ح�����ص��ب 

ح�صل  فقد  الاجئن،  ل�صوؤون  ال�صامية 

بالتطعيم  الأول����وي����ة  ع��ل��ى  ال���اج���ئ���ون 

يعانون  ال��ت��ي  امل��زم��ن��ة  الأم��را���س  ب�صبب 

 45 امل��ا���ص��ي  اخلمي�س  تلقى  حيث  منها، 

لج��ئ��ا م��ن خم��ي��م ال���زع���ري ال��ل��ق��اح يف 

مركز الأمرا�س ال�صدرية يف املفرق، مع 

التخطيط للمزيد خال الأيام املقبلة.

وب��ح�����ص��ب امل��ت��ح��دث ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م 

امل��ف��و���ص��ي��ة ال�����ص��ام��ي��ة ل�����امم امل��ت��ح��دة 

ل�������ص���وؤون ال���اج���ئ���ن حم��م��د احل�����واري 

ن�صبة  بلغت  فقد  ل���«الن��ب��اط«  وح��دي��ث��ه 

الاجئين ال�صورين الذين يعي�صون يف 

داخل خميمات .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ق��ال 

عبد املنعم العودات اإن جالة امللك عبد 

اهلل الثاين عرب عن اعتزازه بدور جمل�س 

وثقة  مكانته  ا�صتعادة  واأهمية  ال��ن��واب، 

نكون  اأن  علينا  يحتم  م��ا  ب��ه،  امل��واط��ن��ن 

بحجم الثقة امللكية، واأن ن�صع اأولوياتنا 

وهو  فاملهم،  الأه���م  بح�صب  الت�صريعية 

ج��ه��د ي��ب��داأ م��ن جل���ان املجل�س ال��دائ��م��ة 

ب��و���ص��ف��ه��ا ال��ع��م��ود الأ����ص���ا����س يف ال��ع��م��ل 

الت�صريعي.

ح��دي��ث ال��ع��ودات ج��اء خ��ال اجتماع 

ام�س الأربعاء مع روؤ�صاء اللجان النيابية 

ال��دائ��م��ة يف امل��ج��ل�����س، ل��ب��ح��ث اأول���وي���ات 

ال��ت�����ص��ري��ع��ات امل��ع��رو���ص��ة ع��ل��ى ال��ل��ج��ان، 

واأهمية اإجنازها وتكثيف اجتماعاتها.

اللجان جانباً  اأهمية تخ�صي�س  واأكد 

م��ن اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ل��ل��ح��دي��ث ع��ن م��دون��ة 

العمل  ���ص��ب��ط  واأه��م��ي��ت��ه��ا يف  ال�����ص��ل��وك، 

تر�صيخ  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ال���ربمل���اين  والأداء 

املمار�صات الف�صلى التي يجب اأن يتحلى 

ما  وت�صريعاً  رق��اب��ًة  املجل�س  اأع�صاء  بها 

اأداء  يف  وال�صفافية  ال��ن��زاه��ة  ق��ي��م  ي��ع��زز 

امل��ج��ل�����س  اأن  امل��ج��ل�����س. واأ������ص�����اف،  ع��م��ل 

ب��اأداء وعمل  معني اليوم با�صتعادة الثقة 

الربملان.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط – عمر الكعابنة 

على  ���ص��ادق  زاه���ر  النفطي  اخل��ب��ر  علق 

اج���اب���ات وزي�����ر ال��ط��اق��ة ه���ال���ة وزات�����ي على 

اياها  النائب اندريه احلواري وا�صفا  ا�صئلة 

»بالجابات الدقيقة واملنطقية«، م�صرا اىل 

ان امل�صفاة اذا ا�صتمرت يف بيع الديزل بهذة 

زوات��ي،  او�صحت  كما  الكربيت  م��ن  الن�صبة 

ال�صيارات  ملحركات  تاأكل  �صي�صبب  ه��ذا  ف��اإن 

ومولدات الكهرباء وبالتايل تعطيل امل�صانع 

ال��ت��ي تعتمد م��ول��دات��ه��ا ع��ل��ى م���ادة ال��دي��زل 

ب�صكل  املواطن  ال��ذي ي�صر مب�صلحة  الم��ر 

عام. وكان النائب اندرية حواري قام بتوجيه 

اأ���ص��ئ��ل��ة ل��وزي��ر ال��ط��اق��ة ه��ال��ة زوات����ي تتعلق 

ال��ت��زام امل�صفاة  ال��ب��رول ع��ن ع��دم  مب�صفاة 

بالتو�صعة الرابعة وم�صر الأربعة األف من 

املوظفن يف حال الغي ال�صتثناء وهل ن�صبة 

للموا�صفات  مطابقة  امل�صتخرجة  الكربيت 

تكرار  امتياز  احتكار  نية  اأي�صا عن  وت�صاءل 

ال���ب���رول، وال��ت��ي ب��دوره��ا او���ص��ح��ت اأن���ه مت 

ال���ت���واف���ق ب���ن احل��ك��وم��ة و���ص��رك��ة م�����ص��ف��اة 

البرول الردنية يف �صهر ني�صان 2018 .

ع��ل��ى ق���ي���ام م�����ص��ف��اة ال���ب���رول الردن���ي���ة 

التو�صعة  م�صروع  مراحل  بتنفيذ  باللتزام 

الرابعة.

اخلمي�س   8  جمادى الآخرة   1442 هـ  - املوافق  21  كانون الثاين  2021 م - العدد  5580    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

زواتي: الديزل والبنزين بالمصفاة غير مطابق للمواصفة االردنية

مصفاة البترول مطالبة بـ20 مليون للحكومة

3       تسجيل17 وفاة و978 إصابة جديدة  

االأنباط-جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

العتب  اأوقاتكم بكل اخلر مع  اأ�صعد اهلل 

حكومتكم  وزراء  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  ال�����ص��دي��د 

ومع  الف�صية  ال�صا�صات  على  ظ��ه��روا  ح��ن 

كانت  رفع احلظر حيث  فيها  اأول جمعة مت 

ر�صالتهم اأقرب اإىل التهديد والوعيد بالعودة 

اأن  ن��اأم��ل  وك��ن��ا  جمعة  اأول  بعد  احل��ظ��ر  اإىل 

نرى احلمات التوعوية املكثفة خا�صًة بعد 

و�صول اللقاحات ل اأن نرى اأو ن�صمع ما يثر 

احلنق والتوتر لدى املواطنن حيث �صهدنا 

ج��م��ي��ًع��ا وك��م��ا ���ص��ه��دت م��ع��ظ��م دول ال��ع��امل 

العامل  �صملت  م��ت��ع��ددة  اقت�صادية  اأ���ص��رار 

اإىل  ال��ذي يبحث عن قوت عياله يوًما بيوم 

اأ�صحاب املن�صاآت ال�صناعية الكربى.

دولة الرئي�س

ال��ك��ورون��ا وال��ت��ي متثلت  ب��داي��ات  ل ننكر 

نلم�س  اأو  ن�صمع  مل  متاحقة  دف��اع  ب��اأوام��ر 

الفرو�س  وحم��ارب��ة  مقاومة  اإىل  ي�صر  م��ا 

عاجًيا اإ�صافة اإىل اأننا كنا نتابع ومن خال 

الت�صريحات ال�صحفية حول عدد الإ�صابات 

وال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��اأرج��ح ح���ول اأرق�����ام ت��ت��ج��اوز 

اأحياًنا اخلم�صون اإ�صابة اإىل اأن زادت وب�صكل 

اأعداد قاربت  اإىل  الإ�صابات  م�صطرد لتقفز 

بالن�صبة  حكومية  اأف��ع��ال  اأي��ة  دون   5000 ال 

للجانب ال�صحي العاجي �صوى الدعوة اإىل 

ولب�س  الأي��دي  وتعقيم  ال�صخ�صية  النظافة 

جعل  ما  وه��ذا  اجل�صدي  والتباعد  الكمامة 

املواطن رهن جتار الطب البديل.

دولة الرئي�س

بالت�صويق  ال��ر���ص��م��ي  الإع�����ام  ب����داأ  ل��ق��د 

معاجلة  على  تعمل  ل��ق��اح��ات  ه��ن��اك  اأن  اإىل 

الر�صمية  التوعية  وبداأت حمات  الفرو�س 

م��ن�����ص��ات  ف��ت��ح  ومت  ال���ل���ق���اح  و����ص���ل  اأن  اإىل 

ولكن  ال��ل��ق��اح،  ب��اأخ��ذ  ي��رغ��ب  مل��ن  للت�صجيل 

حمات التوعية الر�صمية التي رافقت حملة 

ت�صجيع امل��واط��ن��ن ع��ل��ى اأخ���ذ ال��ل��ق��اح، رمب��ا 

الت�صجيل  على  الإق��ب��ال  اأ�صعفت  ق��د  ت��ك��ون 

واأخذ املطعوم.

دولة الرئي�س

اأن ت��ق��وم  ل��ق��د ك����ان ح���رًي���ا ب��ح��ك��وم��ت��ك��م 

باإ�صراك موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف حمات 

عدد  م��ن  م�صاركة  ه��ن��اك  ك��ان  واإن  التوعية 

لكنها  املدين  املجتمع  حمدود من موؤ�ص�صات 

كانت غر ب��ارزة ب�صكل كايف وهذا مما �صمح 

وال�صحفية  الإع��ام��ي��ة  امل��واق��ع  م��ن  لكثر 

)الف�صائيات، املواقع الإخبارية الإلكرونية، 

و�صفحات التوا�صل الجتماعي( والتي كانت 

م�صدًرا معاك�ًصا للحمات الر�صمية وم�صدًرا 

حتى  الفرو�س  ب��وج��ود  الت�صكيك  لعمليات 

مما  ذات��ه  اللقاح  يف  بالت�صكيك  الأم��ر  و�صل 

خلق نوع من عدم الثقة لدى املواطنن.

حتدد  اأن  حكومتكم  على  الرئي�س  دول���ة 

وتعمل  ت�����ص��اه��م  �صحية  ت��وع��وي��ة  اإج������راءات 

على اأن يتقبل املواطن اللقاح خا�صًة الفئات 

امل�صتهدفة والتي ي�صل اأعدادها اإىل ماين 

وه����ذا ي��ح��ت��اج اإىل وق���ت ط��وي��ل مم��ا يوجب 

ال��ت�����ص��ارك��ي��ة م���ع م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

والتي لها ثقة يف ال�صارع.«

االنباط-وكاالت

يوم  الد�صتورية،  اليمن  بايدن  جوزيف  اأدى   

الأرب���ع���اء، رئ��ي�����ص��ا ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة 

وو�صع  قليا  �صم ح�صدا  ه��ادئ  تن�صيب  يف حفل 

اأمريكي  علم  الأف   100 ي��ق��ارب  م��ا  الن�صب  اأم���ام 

الإج��راءات  نتيجة   ، تعوي�صا عن غياب اجلمهور 

الحرازية ب�صبب وباء كورونا.

وانطلقت املرا�صم يف مقر الكابيتول الأمريكي 

بعد اأ�صبوعن من ح�صار اأن�صار ترامب للمبنى.

التن�صيب  من�صة  اع��ت��ل��ى  بينما  ب��اي��دن  وق���ال 

وا�صعا يده على ن�صخة من الإجنيل متلكه عائلته 

اأداء  يف  اأخل�س  ب��اأن  »اأق�صم  عاما:   127 اإىل  وتعود 

ما  ك��ل  و�صاأفعل  املتحدة،  للوليات  رئي�صا  عملي 

مي��ك��ن��ن��ي ف��ع��ل��ه ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى د���ص��ت��ور ال���ولي���ات 

فلت�صاعدين  ع��ن��ه،  وال���دف���اع  وح��م��اي��ت��ه  امل��ت��ح��دة 

ياهلل«.

امل��ت��ح��دة حتتفل  ال���ولي���ات  اإن  ب���اي���دن،  وق����ال 

�صادت“،  ”فالدميقراطية  اليوم،  بالدميقراطية 

مطالبا بتوحيد الأمة الأمريكية.

واأ�������ص������اف: »امل���ت���ظ���اه���ري���ن ح�����اول�����وا اإي���ق���اف 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة ول��ك��ن��ه��م مل ي��ن��ج��ح��وا يف ذل���ك«، 

اأنه �صيقاتل بقوة ملن مل ينتخبه مثل من  موؤكدا 

�صانده، لأن هذه اأمة واحدة.

التاعب  ث��ق��اف��ة  ن��رف�����س  اأن  »علينا  وت��اب��ع:   

تكون  اأن  يجب  املتحدة  وال��ولي��ات  والت�صليل.. 

اأف�صل من ذلك بكثر«.

لتفعله  الكثر  لديها  اأمريكا  اإن  بايدن  وق��ال 

والكثر  لت�صلحه  وال��ك��ث��ر  امل��ه��ل��ك  ال�����ص��ت��اء  ه���ذا 

ل��ت�����ص��رده، وي��ت��ع��ن علينا م��واج��ه��ة ���ص��ع��ود دع��اة 

تفوق العرق الأبي�س والإرهاب املحلي.

واأ�صاف: »�صنكتب الف�صل العظيم يف تاريخنا«، 

م�صيدا بيوم »الأمل« و«انت�صار للدميقراطية«.

الوحدة  اإىل  الأمريكين  »اأدع��و  بايدن:  وتابع 

يف واج����ه ال��ت��ح��دي��ات امل�����ص��رك��ة م��ن��ه��ا اجل��ائ��ح��ة 

والتطرف واأتعهد مبحاربة العن�صرية«.

”بعد ف��رة  ب��داي��ة ج��دي��دة  ب��اي��دن اإىل  ودع���ا 

اأنه ينبغي  امل��رارة والنق�صام احلاد“، م�صيفا  من 

املتح�صرة، على كل  غ��ر  ه��ذه احل��رب  اإن��ه��اء  لنا 

وهزمية  احلقيقة  عن  ”بالدفاع  ال��ت��زام  اأمريكي 

الأكاذيب“.

وت��اب��ع: »من���ر مب��رح��ل��ة ح��رج��ة وال���وح���دة هي 

ال�صفحة  ل��ط��ي  داع��ي��ا  ق��دم��ا،  للم�صي  ال�صبيل 

ب��ع�����ص��ن��ا  اإىل  ن�����ص��غ��ي  واأن  اخل����اف����ات  وجت�������اوز 

البع�س«.

و���ص��دد ع��ل��ى اأن  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ي��ج��ب اأن 

ت�صبح اأف�صل مما هو عليه الآن.

اإىل  اخل����اف����ات  ت������وؤدي  األ  »ي���ج���ب  واأردف: 

الن���ق�������ص���ام واأت���ع���ه���د ب�����اأن اأك������ون رئ��ي�����ص��ا جلميع 

�صت�صتعيد  اأم���ري���ك���ا  اأن  م���وؤك���دا  الأم���ري���ك���ي���ن«، 

و�صتعود  اجل��دي��دة  التحديات  ملحاربة  �صراكاتها 

للتوا�صل مع العامل«.

واأ�صاف الرئي�س الأمريكي اجلديد اأنه ي�صخر 

اأمريكا وتوحيدها.  ”روحه كلها“ لتجميع �صتات 
ودعا الأمريكين فى كل مكان للوقف حلظات 

ح����دادا ع��ل��ى ���ص��ح��اي��ا ف��رو���س ك���ورون���ا، وت��ق��دمي 

ال�صاة فى �صمت من اأجلهم.

ال�صعاب  �صيتجاوزون  الأمريكين  اأن  واأ�صاف 

اأن ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ت��ع��ر���ص��ت  م���ع���ا، م����وؤك����ًدا 

اأنه  اإىل  م�صًرا  �صتتجاوزها،  ولكنها  لاختبارات 

و�صيقود  للباد،  اخلارجية  التحالفات  �صي�صلح 

باده من خال تقدمي منوذج لذلك ولي�س فقط 

الكام.

ي�صبهنا  نثق مب��ن ل  ب���اأن ل  �صبب  »ل  وت��اب��ع: 

اأومبن ينتمى لدين ومعتقدات اأخرى، وعلينا اأن 

ننهى هذا الن�صقاق بن املحافظن والليبرالين 

والدتي  لكام  هنا  اأع���ود  وال��ري��ف.  املدينة  واأه���ل 

ال�صخ�س  م��ك��ان  »���ص��ع نف�صك  ت��ق��ول  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

الآخر«.

وهى  الرئي�صية  التن�صيب  حفل  لفكرة  وروج 

الفكر  ق��ائ��ا: »علينا حم��ارب��ة  اأم��ري��ك��ا«،  »وح���دة 

والتطرف،  الأب��ي�����س  ال��ع��رق  بتفوق  ي��وؤم��ن  ال��ذى 

وامل�صاعب  املحطات  م��ن  بالعديد  م��ّر  وتاريخنا 

اأمريكا  م�صتقبل  ولكن  والنق�صام،  والعن�صرية 

يتطلب ما هو اأكرث من الأقوال، يتطلب الوحدة«.

واأ�صاف فى خطاب التن�صيب: »علينا مواجهة 

الإرهاب املحلي.. لي�س من ال�صهل النت�صار على 

اأن نحقق ذلك  امل�صاعب والعن�صرية لكن ميكننا 

ال���ي���وم.. اخل��اف��ات ي��ج��ب اأن ل ت��ق��ود اإىل ح��رب 

�صاملة«.

وغ������اب ال���رئ���ي�������س امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي����ت����ه دون���ال���د 

مبنى  يف  نظم  ال��ذي  التن�صيب  حفل  عن  ترامب 

ال��ك��ون��غ��ر���س، وح�����ص��ره روؤ���ص��اء ال��ولي��ات املتحدة 

من  وع���دد  ك��ارت��ر،  جيمي  با�صتنثناء  ال�����ص��اب��ق��ون 

املدعوين، و�صط اإجراءات اأمنية غر م�صبوقة.

نائب  بن�س  مايك  التن�صيب  حفل  ح�صر  كما 

الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب.

نائبة  الد�صتورية  اليمن  واأدت كاما هاري�س 

ام���راأة  نائبة  اأول  ب��ذل��ك  لتكون  ب��اي��دن،  للرئي�س 

لرئي�س اأمريكي يف تاريخ الوليات املتحدة

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 حفل تنصيب » فريد« ..

في خطاب القسم .. بايدن: سنكتب 
الفصل العظيم في تاريخنا  

 » مالية النواب « تثمن دور وزارة الصحة 
في مواجهة جائحة الكورنا

 قرارات الرئيس عباس تثير تساؤالت بشأن 
ما تبقى من استقاللية السلطة القضائية

االنباط – حممد ال�صوابكة 

وا����ص���ل���ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ال���ن���ي���اب���ي���ة، اأم�������س 

الأرب����ع����اء، م��ن��اق�����ص��ة م�����ص��روع��ي ق���ان���ون امل���وازن���ة 

ال��وح��دات احلكومية  ال��ع��ام��ة وق��ان��ون م��وازن��ات 

خ��ال  ال��ل��ج��ن��ة  ون��اق�����ص��ت   .2021 امل��ال��ي��ة  لل�صنة 

ال�صليحات،  النائب الدكتور منر  اجتماع برئا�صة 

ال��ت��اب��ع��ة  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  ال�����ص��ح��ة  وزارة  م���وازن���ة 

ل���ه���ا، ب��ح�����ص��ور وزي�����ر ال�����ص��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

للغذاء  العامة  املوؤ�ّص�صة  عامن  وم��دراء  عبيدات 

الطبي  وامل��ج��ل�����س  ال�صحي  وال��ت��اأم��ن  وال�����دواء، 

النائب  الأردين.وب�����ن  الطبي  واملجل�س  ال��ع��ايل 

ا���ص��ت��و���ص��ح��ت م��ن وزارة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال�����ص��ل��ي��ح��ات 

ح��ول  ال�صحية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ودوائ���ره���ا  ال�صحة 

اأرق������ام امل����وازن����ة، وم�����ص��ت��وى ال��ن��ف��ق��ات اجل���اري���ة 

والراأ�صمالية، موؤكدا اأن اللجنة �صتاأخذ الطلبات 

بجائحة  مت��ر  اململكة  لأن  ن��ظ��را  الع��ت��ب��ار  بعن 

دور  مثمنا  الدعم،  من  املزيد  تتطلب  ا�صتثنائية 

بحرفية  اجلائحة  مواجهة  يف  الأبي�س  اجلي�س 

عالية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

اأث�������ارت م���وج���ة ال�����ق�����رارات الأخ�������رة ال��ت��ي 

اأ�����ص����دره����ا ال���رئ���ي�������س حم���م���ود ع���ب���ا����س ب�����ص��اأن 

ال�صلطة الق�صائية ت�صاوؤلت حول ما تبقى من 

التنفيذية ال�صلطة  ا�صتقاليتها يف مواجهة 

بجميع  مت�صك  التنفيذية  ال�صلطة  وب��ات��ت 

والق�صائية  والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطات 

ول���ص��ي��م��ا ق����رار ال��رئ��ي�����س ال�������ص���ادر يف مت���وز/ 

2019م، حل ال�صلطة الق�صائية، وت�صكيل  يوليو 

للقرار  و���ص��ول  ان��ت��ق��ايل،  اأع��ل��ى  ق�����ص��اٍء  جمل�س 

وامل��ت��ع��ل��ق   ،2020 ل�����ص��ن��ه   41  ،40  ،٣9 ب���ق���ان���ون 

ق��ان��ون  وت��ع��دي��ل  ال��ن��ظ��ام��ي��ة،  امل��ح��اك��م  بت�صكيل 

واإن�صاء   ،2002 ل�صنة   1 رقم  الق�صائية  ال�صلطة 

ُي��ع��د وف���ق كثرين  امل��ح��اك��م الإداري������ة، وال����ذي 

الق�صائية لل�صلطة  �صهادة وفاة 

وت��ع��ال��ت الأ����ص���وات امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ع��دول عن 

نقابة  جتميد  اآخرها  كان  والتي  القرارات  هذه 

الأعلى  الق�صاء  جمل�س  مع  العاقة  املحامن 

ت�صكيله. املعاد 

التفا�صيل �ص »9«

2

   النواب يناقش 13 سؤااًل في أولى
     جلساته الرقابية

  الحراسيس: حل البطالة يبدأ بـ إحالل
     العمالة المحلية بدل »الوافدة«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

الوطنية  املعونة  عام �سندوق   فو�ض مدير 

على  امل��وزع��ة  ال�����س��ن��دوق  ف���روع  امل�ساقبة  ع��م��ر 

العاجلة  امل�ساعدات  بتقدمي  املحافظات  جميع 

للأ�سر التي ت�سررت ب�سكل كبري من املنخف�ض، 

موؤكدا جاهزية ال�سندوق للتعامل مع الظروف 

اجلوية ال�سائدة يف اململكة.

وق���ال امل�����س��اق��ب��ة،  ام�����ض االأرب���ع���اء، ان��ه اأوع��ز 

اإىل املعنيني يف ال�سندوق اإىل �سرورة التن�سيق 

التنمية  االداري���ني، وم��دراء  الدائم مع احلكام 

االجتماعية، للتعامل مبا�سرة مع احلاالت التي 

حتتاج للم�ساعدة يف مثل هذه الظروف الطارئة 

ال�ساخن ملركز  االت�سال على اخلط  من خلل 

 .  )0791268888( وامل�����س��اع��دة  ال���دع���م 

يذكر اأن ال�سندوق يعمل �سمن خطة الطوارئ 

وي�ستقبل  ال�����س��ن��دوق،  ادارة  قبل  م��ن  املعتمدة 

امل��لح��ظ��ات وال�����س��ك��اوى م��ن خ���لل ال��ت��وا���س��ل 

امل��ب��ا���س��ر م���ع غ����رف ال��ع��م��ل��ي��ات يف امل��ح��اف��ظ��ات 

واالألوية يف جميع مناطق اململكة.

 المعونة يفوض فروع الصندوق لتقديم المساعدات 
العاجلة لألسر المتضررة من المنخفض

اخلمي�س    21  /  1  / 2021

االنباط- عمان

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

املنعم العودات اإن جللة امللك عبد اهلل الثاين 

عرب عن اعتزازه بدور جمل�ض النواب، واأهمية 

يحتم  ما  ب��ه،  املواطنني  وثقة  مكانته  ا�ستعادة 

ن�سع  واأن  امللكية،  الثقة  بحجم  نكون  اأن  علينا 

اأولوياتنا الت�سريعية بح�سب االأهم فاملهم، وهو 

الدائمة بو�سفها  املجل�ض  يبداأ من جلان  جهد 

العمود االأ�سا�ض يف العمل الت�سريعي.

ح��دي��ث ال���ع���ودات ج���اء خ���لل اج��ت��م��اع ام�ض 

االأربعاء مع روؤ�ساء اللجان النيابية الدائمة يف 

املعرو�سة  الت�سريعات  اأولويات  لبحث  املجل�ض، 

ع���ل���ى ال���ل���ج���ان، واأه���م���ي���ة اإجن�����ازه�����ا وت��ك��ث��ي��ف 

اجتماعاتها.

من  جانباً  اللجان  تخ�سي�ض  اأهمية  واأك���د 

اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ل��ل��ح��دي��ث ع��ن م��دون��ة ال�����س��ل��وك، 

واأهميتها يف �سبط العمل واالأداء الربملاين على 

يجب  التي  الف�سلى  املمار�سات  تر�سيخ  طريق 

وت�سريعاً  رقابًة  املجل�ض  اأع�ساء  بها  يتحلى  اأن 

عمل  اأداء  يف  وال�سفافية  النزاهة  قيم  يعزز  ما 

املجل�ض.

با�ستعادة  اليوم  معني  املجل�ض  اأن  واأ���س��اف، 

اإال  ال��ربمل��ان، وه��ذا ال يتاأتى  ب��اأداء وعمل  الثقة 

بحجم  ورق��اب��ي  ت�سريعي  واإجن���از  كم  محُ بعمل 

التحديات، لكي تبقى �سورة املوؤ�س�سة الربملانية 

باأبهى �سورها ومبا يلبي تطلعات جللة امللك 

عبد اهلل الثاين واأبناء �سعبنا العزيز.

ودع���ا ال���ع���ودات روؤ����س���اء ال��ل��ج��ان واأع�����س��اءه��ا 

مب���ا ي��ح��م��ل��ون م���ن خ����ربات وك���ف���اءات لتكثيف 

الت�سريعية،  اأولوياتهم  وحتديد  اجتماعاتهم 

ليت�سنى امل�سي بها يف اأطرها الد�ستورية، �سواء 

املتعلقة بالقوانني وم�ساريع القوانني املعدلة اأو 

االتفاقات الدولية، واأن يجري عقد اجتماعات 

اللجان الدائمة ولقاءاتها املختلفة داخل اأروقة 

املجل�ض، موؤكداً تقدميه كل اأوجه الدعم للجان 

للم�سي يف حتقيق اإجنازات ت�سريعية.

وع���ر����ض روؤ����س���اء ال��ل��ج��ان ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

مع  التن�سيق  اإط���ار  يف  بخا�سة  عملهم  ت��واج��ه 

اجلانب احلكومي.

واأكد العودات، بهذا ال�سدد، اأنه �سيتابع هذا 

امللف وو�سعه �سمن اأولويات عمل املكتب الدائم 

اللجان  عمل  لت�سهيل  اجل��ه��ود  ك��ل  ت�سخري  يف 

ورفدها بكل ما يلزم يف �سبيل اإح��داث ف��ارق يف 

املنجز واجلهد الت�سريعي.

وح�����س��ر االج���ت���م���اع روؤ�����س����اء جل����ان امل��ال��ي��ة 

الدكتور  والقانونية  ال�سليحات،  منر  الدكتور 

م��م��د ال����ه����لالت، واالق���ت�������س���اد واال���س��ت��ث��م��ار 

خ��ال��د اأب����و ح�����س��ان، واالإداري��������ة ال���دك���ت���ور علي 

ال��ط��راون��ة، وامل����راأة و���س��وؤون االأ���س��رة املهند�سة 

ع��ب��ري اجل���ب���ور، وال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ب��اب ال��دك��ت��ور 

ال��ظ��ه��راوي،  وفل�سطني ممد  امل��وم��ن��ي،  ب��لل 

الدكتور  والثقافة  واالإعلم  الوطني  والتوجيه 

ممد  والبادية  واملياه  والزراعة  الزيود،  عمر 

ال���ع���لق���م���ة، وال���ع���م���ل ح�����س��ني احل���را����س���ي�������ض، 

العتوم، وجلنة احلريات  والطاقة املحامي زيد 

رب���اع، وال�سحة  رائ��د  االإن�����س��ان  العامة وح��ق��وق 

والبيئة الدكتور احمد ال�سراحنة، ومقرر جلنة 

املهند�ض  العامة  واخل��دم��ات  واالآث���ار  ال�سياحة 

�سامل العمري.

االنباط- عمان

اللواء  امل�سرتكة  االأرك��ان  التقى رئي�ض هيئة   

ال��رك��ن ي��و���س��ف احل��ن��ي��ط��ي، ام�����ض االأرب����ع����اء، يف 

يف  ال��ي��اب��اين  ال�سفري  ال��ع��ام��ة،  ب��ال��ق��ي��ادة  مكتبه 

عّمان �سيمازاكي كاورو.

ال�سفري  م��ع  ال��رك��ن احلنيطي  ال��ل��واء  وبحث 

كاورو، اآخر التطورات على ال�ساحتني االإقليمية 

الع�سكري  والتن�سيق  التعاون  واأوج��ه  والدولية، 

امل�سرتك، و�سبل تعزيز علقات التعاون الثنائية 

القوات  م�سلحة  يخدم  مبا  الدفاعي،  املجال  يف 

امل�سلحة يف البلدين ال�سديقني.

اليوم يف  الركن احلنيطي،  اللواء  التقى  كما 

مكتبه بالقيادة العامة، ال�سفري الكوري يف عّمان 

يل جي وان، وبحث معه بح�سور نائب ال�سفري 

وامل��ل��ح��ق ال��ع�����س��ك��ري ال���ك���وري يف ع���ّم���ان، اأوج���ه 

ذات  العلقات  تعزيز  و�سبل  الع�سكري  التعاون 

البلدين  م�سلحة  فيه  مب��ا  امل�سرتك،  االهتمام 

ال�سديقني.

االنباط – في�صل عربيات

اأك������د اخل���ب���ري ال���ن���ف���ط���ي ع���ام���ر ال�����س��وب��ك��ي 

انها  اإال  تعمل  زال���ت  م��ا  االردن��ي��ة  امل�����س��ف��اة  اأن 

ذل��ك  م��ع��زي��ا  االغ���لق ال م��ال��ة،  اىل  متجهة 

عام  وامل�سفاة  احلكومة  بني  مت  الذي  للإتفاق 

للمبالغ  احل��ك��وم��ة  ب�����س��داد  امل��رب��وط   2018

ان  مو�سحا  امل�����س��ف��اة،  ل�سالح  عليها  امل��رتت��ب��ة 

اردين مل  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   200 ه��ن��اك ح���وايل 

ت�سدد االمر الذي اعاق القفل املايل ل� م�سروع 

امل�سفاة.  الرابع يف  التو�سعة 

وت�����س��ائ��ل خ���لل ح��دي��ث ل��ه م��ع »االن���ب���اط« 

اعتمادها يف حتديد مبلغ  التي مت  اال�س�ض  عن 

12 مليون دينار اردين، وانخفا�ض �سعر منتج 

العاملي،  ال�سوالر  %3.67 عن  بن�سبة  امل�سفاة 

�سوالر  با�سترياد  �سمحت  احلكومة  ان  مو�سحا 

غ���ري م��ط��اب��ق ل��ل��م��وا���س��ف��ة االردن���ي���ة وب��ن�����س��ب��ة 

امل���ل���ي���ون  يف  ج�����زء   350 م����ن  اأك�������ر  ك����ربي����ت 

فرق  منها  ت�ستويف  ان  دون  االخ��رى  لل�سركات 

ال�سعر. 

���س��ت��ت��ج��ه  امل�������س���ف���اة  ان  ال�������س���وب���ك���ي،  ورج������ح 

ل��لإ���س��ت��رياد و���س��ت��ت��ف��ادى ال��غ��رام��ة احل��ك��وم��ي��ة 

و�ستحقق  اردين،  دي��ن��ار  مليون   12 ب���  امل��ق��درة 

م���ك���ا����س���ب م����ن ا�����س����ت����رياد امل�������س���ت���ق���ات امل����ك����ررة 

هو  الوحيد  اخلا�سر  ان  اىل  م�سريا  اجل��اه��زة، 

االقت�ساد االردين واملواطنني وازدياد يف ن�سبة 

رقعة  تو�سعة  من  �سيزيد  الذي  االمر  البطالة 

الفقر.

االنباط- عمان

دانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، ام�ض االأربعاء، طرح 

ا�ستيطانية  2572 وحدة  ال�سلطات االإ�سرائيلية عطاءات لبناء 

املحتلة. الفل�سطينية  االأرا�سي  جديدة يف عدة م�ستوطنات يف 

ال�سفري �سيف اهلل علي  الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال 

قانونية  وال  �سرعية  لي�ست  اال�ستيطانية  الن�ساطات  اإن  الفايز 

وم��دان��ة وم��رف��و���س��ة، وت��ع��د خ��رق��ا ف��ا���س��ح��اً وج�����س��ي��م��اً للقانون 

.2334 الدويل ويف مقدمتها قرار جمل�ض االأمن رقم 

متثل  وبتفا�سيلها  مبجملها  اال�ستيطان  �سيا�سة  اأن  واأك���د 

ان��ت��ه��اك��اً ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل وت��ق��وي�����س��اً الأ���س�����ض ال�����س��لم وج��ه��ود 

ال�سرعية  ق���رارات  اأ���س��ا���ض  على  ال��دول��ت��ني  ح��ل  وف��ر���ض  حتقيقه 

ال���دول���ي���ة. ودع�����ا ال���ف���اي���ز امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ل��ل��ت��ح��رك وحت��م��ل 

ون�ساطاتها  �سيا�ساتها  لوقف  اإ�سرائيل  على  لل�سغط  م�سوؤولياته 

اال�ستيطانية.

 الملك عبر عن اعتزازه بدور مجلس النواب

المجلس معني باستعادة الثقة بأداء وعمل البرلمان

العودات : يحتم علينا أن نكون بحجم الثقة الملكية

 رئيس هيئة األركان المشتركة يلتقي السفيرين الياباني والكوري

الشوبكي لـ  : الخاسر الوحيد في قضية المصفاة 
»االقتصاد والمواطن االردني« 

 الخارجية تدين طرح اسرائيل عطاء لبناء 2572 وحدة 
استيطانية جديدة

االنباط- عمان

ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة  احبطت   

ام�������ض االأرب�����ع�����اء، ع��ل��ى اح�����دى واج��ه��ات��ه��ا 

م����اول����ة ت�����س��ل��ل ���س��خ�����ض م����ن االأرا�����س����ي 

ال�سورية. اإىل االأرا�سي  االأردنية 

و����س���رح م�����س��در ع�����س��ك��ري م�������س���وؤول يف 

 – االأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة 

قواعد  تطبيق  جرى  باأنه  العربي،  اجلي�ض 

وحتويله  عليه  القب�ض  واإل��ق��اء  اال���س��ت��ب��اك 

اإىل اجلهات االأمنية املخت�سة. واأكد امل�سدر 

االأردن����ي����ة - اجل��ي�����ض  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأن 

اأي  م��ع  وح���زم  ق��وة  ب��ك��ل  �ستتعامل  ال��ع��رب��ي 

حلماية  ت��ه��ري��ب  م��اول��ة  اأو  ت�سلل  عملية 

العبث  نف�سه  ل��ه  ت�سول  م��ن  ومنع  احل���دود 

باالأمن الوطني االأردين.

االنباط- البادية ال�صمالية الغربية

ملركز  املحلي  االأمني  املجل�ض  اأع�ساء  قام   

مع  وبالتن�سيق  ال�����س��رح��ان  �سما  ب��ادي��ة  ام���ن 

ملئوية  ج���داري���ة  ب��ر���س��م  املجتمعية  ال�����س��رط��ة 

ال��دول��ة االأردن���ي���ة ع��ل��ى ج���دار امل��رك��ز االأم��ن��ي 

وجدار مديرية ق�ساء ال�سرحان.

�سعار  على  الوطنية  اجلداريات  وا�ستملت 

الها�سمية  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  تاأ�سي�ض  مئوية 

ال����ت����ي جت�������س���د ق�������س���ة ال��ت�����س��ح��ي��ة وال���ب���ن���اء 

واالإجن�����������ازات ال���ت���ي ���س��ط��ره��ا ال��ه��ا���س��م��ي��ون 

وال�سعب االأردين على امتداد مئة عام.

ورحب رئي�ض املركز بتلك الفعالية وحثهم 

الهادفة  املجتمعية  امل��ب��ادرات  من  مزيد  على 

وال���والء  ال�ساحلة  امل��واط��ن��ة  روح  ت��ع��زز  ال��ت��ي 

واالنتماء.

االنباط- عمان

 ق���ال وزي����ر امل���ي���اه وال�����ري ال��دك��ت��ور 

اجلوي  املنخف�ض  ان  �سعيدان  معت�سم 

االخ����ري ع���زز امل���خ���زون امل���ائ���ي ل�����س��دود 

4ر105 مليون مرت مكعب  اململكة بنحو 

ما  االربعاء،  ام�ض  �سباح  حتى  ا�سافية 

مليون،   107,4 اىل  فيها  التخزين  رفع 

باملئة   31,9 بلغت  كلية  تخزين  بن�سبة 

والبالغة  للتخزين  الكلية  الطاقة  من 

336,4 مليون م3 .

وب���ح�������س���ب ب����ي����ان ل�������ل�������وزارة، ام�������ض 

ح��ج��م  ان  ����س���ع���ي���دان  ب����ني  االأرب�������ع�������اء، 

جميع  على  ال�ساقط  ال��رتاك��م��ي  امل��ط��ر 

م��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة م��ن ب��داي��ة امل��و���س��م 

 2624 اىل  ارت���ف���ع  ال���ي���وم  ���س��ب��اح  ح��ت��ى 

ن�سبته  م��ا  م�سكل  مكعب  م��رت  مليون 

ال�سنوي  امل��ع��دل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   32 ح���وايل 

مليون   8196,8 وال��ب��ال��غ  االم���د  ط��وي��ل 

م3 .

االنباط- عجلون

 وزع��������ت جل����ن����ة زك��������اة و�����س����دق����ات 

ع����ج����ل����ون، ام���������ض االأرب��������ع��������اء، م��ئ��ت��ي 

الفقرية  االأ���س��ر  ع��دد م��ن  ك��وب��ون على 

وامل��ح��ت��اج��ة مب��ن��ا���س��ب��ة م��ئ��وي��ة ال��دول��ة 

�سلمان  امل��ح��اف��ظ  ب��ح�����س��ور  االأردن���ي���ة، 

النجادا.

وق�������ال م����دي����ر اأوق���������اف امل���ح���اف���ظ���ة 

االحتفاالت  اإن  اخل�سا�سنة  م�سطفى 

اإرادة  ت��وؤك��د  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مبئوية 

ال���ه���ا����س���م���ي���ني وع����زمي����ت����ه����م ال���ق���وي���ة 

ورف���ع���ت���ه  االأردن  ب����ن����اء  يف  ل��ل��م�����س��ي 

النبيلة،  والقيم  اخلطى  على  وال�سري 

مع  ل��ل��وق��وف  ت��اأت��ي  احل��م��ل��ة  اأن  مبينا 

ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات وال�������س���رائ���ح يف م��ث��ل 

اال�ستثنائية. الظروف 

وا����س���اد ب��ج��ه��ود ال��ل��ج��ن��ة يف ت��ق��دمي 

ال���دع���م وامل�������س���ان���دة ل���لأ����س���ر ال��ف��ق��رية 

وامل��ح��ت��اج��ة، داع��ي��ا ج��م��ي��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات 

وال�سناعية  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

الزكاة  للجان  ال��لزم  ال��دع��م  لتقدمي 

واجل���م���ع���ي���ات اخل���ريي���ة ل��ت��ت��م��ك��ن م��ن 

التكافل  ثقافة  ن�سر  يف  بدورها  القيام 

االج��ت��م��اع��ي ال�����ذي ح���ث ع��ل��ي��ه دي��ن��ن��ا 

االأ�سيلة. العربية  واأخلقنا  احلنيف 

وق�����ال رئ��ي�����ض جل��ن��ة ال���زك���اة ج��ه��اد 

ت�����س��ع��ى  ال����زك����اة  اأن جل��ن��ة  ال�������س���م���ادي 

ج���اه���دة الإي�������س���ال ال���دع���م وامل�����س��اع��دة 

وا�سحة  اأ�س�ض  �سمن  م�ستحقيها  اإىل 

اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا  العدالة،  حتقق 

ل��ل��م��ع��ون��ات على  ت��وزي��ع��ه��ا  ت��ع��ت��م��د يف 

ميدانية  ودرا�سات  م�سوحا  املحتاجني 

العفيفة. للأ�سر  منزلية  وزيارات 

االنباط- اإربد

 اأطلقت جمعية »�سناع االأمل« اخلريية 

بالتعاون مع مديرية زراعة مافظة اإربد، 

ام�ض االأربعاء، مبادرة »جمل بيتك«، �سمن 

احتفاالت اململكة بيوم ال�سجرة.

واأك��������د م���دي���ر زراع��������ة اإرب��������د ال���دك���ت���ور 

ع����ب����دال����وايل ال���ط���اه���ات اأه���م���ي���ة ت�����س��ب��ي��ك 

املحلية  االأه��ل��ي��ة  املوؤ�س�سات  ب��ني  ال��ع��لق��ات 

واخل���ا����س���ة ل��ت��ط��وي��ر ودع�����م ق���ط���اع امل�����راأة 

الريفية ومتكينها يف املجتمع.

االأردن��ي��ة حلماية  رئي�ض اجلمعية  واأك��د 

احلياة الربية عمر العودات اأهمية التعاون 

الإكثار النباتات الربية املهددة باالنقرا�ض، 

الإع��ادة  الريفيات  ال�سيدات  على  وتوزيعها 

اإك���ث���اره���ا وح��م��اي��ت��ه��ا وجت��م��ي��ل احل���دائ���ق 

املنزلية.

الطعاين  وبينت رئي�سة اجلمعية هيفاء 

جتميل  اأهمية  لتاأكيد  انطلقت  امل��ب��ادرة  اأن 

االأم����اك����ن ال���ع���ام���ة واحل����دائ����ق وال�������س���وارع 

املختلفة، واقتناء نباتات خمتلفة وزراعتها 

نهاية  ويف  املنزلية.  ال��زراع��ة  ثقافة  ون�سر 

اأ�ستال  من  جمموعة  تبادل  ج��رى  احلفل، 

الزينة، وتوزيعها على امل�ساركني.

 القوات المسلحة تحبط محاولة 
تسلل إلى األراضي السورية

رسم جدارية لمئوية الدولة االردنية 
في مركز امن سما السرحان

 أوقاف عجلون توزع 200 كوبون 
على أسر فقيرة

 إربد: اطالق مبادرة جمل بيتك
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االنباط- عمان

املحامي  النواب  جمل�س  رئي�س  قال   

امل��ج��ل�����س  ان  ال������ع������ودات،  امل���ن���ع���م  ع���ب���د 

ح��ري�����س ع��ل��ى م��ن��اق�����ش��ة ب��ن��ود م��دون��ة 

التي  النواب،  ال�شلوك الع�شاء جمل�س 

ملجل�س  الداخلي  النظام  تعد جزءا من 

لالداء  الناظم  االطار  وت�شكل  النواب، 

النيابي.

واو�شح العودات خالل جل�شة النواب 

مداخلة  على  وتعقيباً  االرب��ع��اء،  ام�س 

اىل  فيها  دعا  ال�شقور  جمحم  للنائب 

ان  النيابية،  ال�شلوك  م��دون��ة  تطبيق 

لبحث  اجتماعات  �شيخ�ش�س  املجل�س 

بالتوجيهات  التزاما  ال�شلوك  م��دون��ة 

ال�شامية. امللكية 

لقائه  خالل  اكد  امللك  جاللة  وكان 

ام�������س ال���ث���الث���اء، ب��رئ��ي�����ش��ي جم��ل�����ش��ي 

االع���ي���ان وال����ن����واب واع�������ش���اء امل��ك��ت��ب��ن 

مدونة  اهمية  للمجل�شن،  ال��دائ��م��ن 

االمة  جمل�س  بعمل  املرتبطة  ال�شلوك 

يف تعزيز ثقة املواطن يف الربملان.

االنباط- عمان

االرب��ع��اء،  اليوم  عمان،  بور�شة  اغلقت   

4ر19 م��ل��ي��ون ���ش��ه��م، م��وزع��ة على  ب��ت��داول 

اإج��م��ال��ي��ة  ت�����داوالت  بقيمة  ���ش��ف��ق��ة،   3138

بلغت 1ر65 مليون دينار.

وانخف�س موؤ�شر البور�شة عند النقطة 

1739، بن�شبة 07ر0 باملئة مقارنة مع اإغالق 

اجلل�شة ال�شابقة.

اأ�شعار االإغالق لل�شركات  ولدى مقارنة 

���ش��رك��ة   32 اأن  ت��ب��ن  اأ���ش��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

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

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

اأ�شعار اأ�شهم 33 �شركة اخرى.

االنباط- عمان

 اأق������رت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 

م�����ش��اري��ع ق��وان��ن الت��ف��اق��ي��ات م��ربم��ة بن 

ت�شليم  معاهدات  ت�شمل  واأوكرانيا  االأردن 

امل���ج���رم���ن، ون���ق���ل االأ����ش���خ���ا����س امل��ح��ك��وم 

يف  املتبادلة  القانونية  وامل�شاعدة  عليهم، 

القانونية  وامل�����ش��اع��دة  اجل��زائ��ي��ة،  امل�شائل 

املتبادلة يف امل�شائل املدنية.

ام�س  اللجنة  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ال��ن��واب  ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جمل�س  االأرب���ع���اء 

امل��ح��ام��ي ع��ب��دامل��ن��ع��م ال����ع����ودات، وح�����ش��ور 

النائب  النيابية  القانونية  اللجنة  رئي�س 

الدولة  ووزي��ر  ال��ه��الالت  حممد  الدكتور 

زيادات  اأحمد  الدكتور  القانونية  لل�شوؤون 

ووزي����ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور ب�����ش��ام ال��ت��ل��ه��وين، 

ال��ق��ا���ش��ي زي���اد  ال���ع���دل  واأم����ن ع���ام وزارة 

ال�شمور.

االتفاقيات  اأهمية  اإىل  ال��ع��ودات  واأ���ش��ار 

مبا  واأوكرانيا  االأردن  بن  عليها  امل�شادق 

البلدين  ع��ل��ى  وامل�شلحة  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود 

ورعاياهما. ال�شديقن 

القانونية  اللجنة  م��داوالت  اأن  واو�شح 

التفكري  ���ش��ت��ك��ون ج���زءا م��ن  ل��الت��ف��اق��ي��ات 

االتفاقيات،  تطبيق  ح��ال  للدولة  الفاعل 

اأوردتها  التي  املالحظات  جميع  اأن  موؤكدا 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ���ش��ت��وؤخ��ذ ع��ل��ى حممل 

اجلد من قبل جمل�س النواب �شواء اأكانت 

موافقة اأو رف�شا.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال���ه���الالت اإن اإق����رار 

اللجنة لالتفاقيات واملعاهدات بن االأردن 

واأوكرانيا جاء بعد نقا�س م�شتفي�س لبنود 

االتفاقيات.

ال��ن��واب  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������ش���اء  اأن  واأ�����ش����اف 

قدموا عددا من اال�شتف�شارات واملالحظات 

عنها  احلكومة  واأجابت  االتفاقيات،  حول 

خالل االجتماع.

ن��اق�����ش��ت��ه��ا  ال��ت��ي  اأن االت��ف��اق��ي��ات  واأك�����د 

ال��ن��واب  ملجل�س  ميكن  ال  اللجنة  واق��رت��ه��ا 

التعديل عليها، وامنا له احلق اما قبولها 

للقوانن  امتثاال  رف�شها  اأو  تعديل  دون 

واالت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة امل���ع���م���ول ب��ه��ا يف 

العامل.

ق���راره���ا  ���ش��رف��ع  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واو����ش���ح 

ال��ق��رار  وات��خ��اذ  ملناق�شته  ال��ن��واب  ملجل�س 

الذي يراه منا�شبا.

اإن  ال���ت���ل���ه���وين ق�������ال:  ال�����وزي�����ر  وك�������ان 

ب��ن  ال����ت����ع����اون  اإىل  ت���ه���دف  االت���ف���اق���ي���ات 

القانونية  امل��ج��االت  يف  واأوك��ران��ي��ا  االأردن 

م�شلحة  وحتقيق  والعدلية،  والق�شائية 

مت�س  ال  االتفاقيات  واأن  االتفاقية،  طريف 

االأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  ���ش��ي��ادة  م��ن  تنتق�س  اأو 

كما ال تخل بالنظام العام وال تتعار�س مع 

اأحكامها  تنفذ  وال  الد�شتورية  الن�شو�س 

اال بتوافق الدولتن.

وكان الربملان االأوكراين اأقر االتفاقيات 

مع االردن.

وح�شر االجتماع النواب؛ الدكتور فايز 

�شمريات،  رائ��د  ال��ع��دوان،  عماد  ب�شبو�س، 

ع��ارف  ج���رادات،  حممد  ال��ق��الب،  �شليمان 

الوخيان،  �شالح  ال��ع��ت��وم،  زي��د  ال�شعايدة، 

الن�شور. طالل 

 العودات: النواب سيخصص اجتماعات 
لمناقشة مدونة السلوك النيابية

 بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 1ر65 مليون دينار

 رئيس مجلس النواب يترأس 
اجتماع اللجنة القانونية

االردن اول دولة في العالم تمنح الالجئين لقاح الكورونا مجانا

الحواري : 2000 اصابة كورونا، و194 حالة نشطة حاليا 
داخل مخيمات اللجوء منذ بداية الجائحة 

 مالية األعيان تكشف عن برنامج ُمقترح لتعافي االقتصاد األردني

وزير الصحة: 42 اصابة من الساللة الجديدة لـ» كورونا«
17 وفاة و978 إصابة جديدة  

 االنباط – نزار البطاينة – دالل عمر

التي  ال��دول حول العامل  اأوائ��ل  اأ�شبح االأردن واح��دا من 

انطالق  بعد  كورونا  فريو�س  �شد  الالجئن  بتطعيم  تبداأ 

خطة التطعيم الوطنية، والتي مبوجبها، يحق الأي �شخ�س 

اللجوء،  وطالبو  ال��الج��ئ��ون  ذل��ك  ال��ب��الد، مب��ا يف  يف  يعي�س 

احل�شول على اللقاح جمانا.

ل�����ش��وؤون  ال�����ش��ام��ي��ة  امل��ت��ح��دة  وب��ح�����ش��ب م��ف��و���ش��ي��ة االأمم 

بالتطعيم  االأول��وي��ة  على  الالجئون  ح�شل  فقد  الالجئن، 

ب�شبب االأم���را����س امل��زم��ن��ة ال��ت��ي ي��ع��ان��ون م��ن��ه��ا، ح��ي��ث تلقى 

يف  اللقاح  ال��زع��ري  خميم  م��ن  الجئا   45 املا�شي  اخلمي�س 

مركز االأمرا�س ال�شدرية يف املفرق، مع التخطيط للمزيد 

خالل االأيام املقبلة.

ال�شامية  امل��ف��و���ش��ي��ة  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  وب��ح�����ش��ب 

احل��واري وحديثه  الالجئن حممد  ل�شوؤون  املتحدة  لالمم 

الذين  ال�شورين  الالجئين  ن�شبة  بلغت  لـ”االنباط” فقد 

 %19 ح���وايل  ال�����ش��وري  ال��ل��ج��وء  خميمات  داخ���ل  يف  يعي�شون 

الكلي لالجئين يف االردن، بينما يعي�س  العدد  من اجمايل 

ال��ب��اق��ي م��ن��ه��م يف امل��ن��اط��ق احل�����ش��ري��ة وامل����دن وامل��ح��اف��ظ��ات 

االردنية املختلفة. 

واأو�شح ان ن�شبة الفقر تبلغ حوايل 85% عند الالجئين 

ال��ذي��ن ي�����ش��ك��ن��ون خ����ارج خم��ي��م��ات ال��ل��ج��وء، م�����ش��ريا اىل ان 

مو�شحا  االردن،  يف  الوطني  الفقر  خط  حتت  الن�شبة  ه��ذه 

لالأ�شرة  دوالرات   3 ال���  تتجاوز  ال  اليومية  مدخوالتهم  ان 

فيها  ي�شكنون  التي  امل�شاكن  معظم  ان  اىل  ا�شافة  الواحدة، 

االن�شان  كرامة  يحفظ  ال��ذي  بال�شكل  لل�شكن  �شاحلة  غري 

العادي حيث ال تتفور فيها ادنى مقومات احلياة الطبيعية. 

الكورونا  بداية جائحة  االردنية ومنذ  ان احلكومة  واأكد 

امل�شتجد قد �شملت الالجئن ال�شورين يف خطة اال�شتجابة 

بالعالج  �شمولهم  اىل  ا�شافة  الكورونا،  لفريو�س  الوطنية 

ال�شحية  امل���راف���ق  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�شت�شفيات  يف  وامل��ت��اب��ع��ى 

و�شوال اىل مرحلة اللقاح. 

ال��ت��ي جرت  ال��ل��ق��اح  ان حملة تطعيم  احل����واري،  واأ���ش��اف 

بها  قامت  حملة  وامن��ا  املتحدة  ل��الأمم  حملة  لي�شت  موؤخرا 

الالجئن  ال�شيوف  ادراج  م��ب��ادرة  م��ن  االردن��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

املفو�شية  ان  مو�شحا  جم��ان��ا،  اللقاح  اعطاءهم  خ��الل  م��ن 

حلملة   تنفيذها  يف  احلكومة  مل�شاعدة  بالتعاون  تعمل  كانت 

التطعيم. 

ال�شياق او�شح ان وزارة ال�شحة وجلنة االوبئة  ويف نف�س 

االردن��ي��ة مل ت��ف��رق اب���دا ب��ن امل��واط��ن االردنء وال��الج��يء، 

41000 عينة فح�س ع�شوائي  اك��ر من  اخ��ذ  ان��ه مت  م��وؤك��دا 

العينات  اخذ  ان  العلم  مع  املختلفة،  اللجوء  داخل خميمات 

اال  ال�شحة  وزارة  خ��الل  من  البداية  يف  ك��ان  املخيم  بداخل 

انه مت تدريب فريق كامل للقيام بعمليات الفح�س، موؤكدا 

والج��ئ��ن،  اردن��ي��ن  للجميع  مفتوحة  التطعيم  من�شة  ان 

واخ��ت��ي��ار ال��ل��ق��اح ع�����ش��وائ��ي ب��ن ال��ل��ق��اح االم��ري��ك��ي )ف��اي��زر( 

واللقاح ال�شيني )�شينافورم(.  

وقال، ان اجمايل عدد الالجئن الذين متت ا�شابتهم ب� 

اجلائحة  بداية  منذ  بلغ  املخيمات  داخ��ل  الكورونا  فريو�س 

يتم  منهم  البع�س  حاليا،  ن�شطة  حالة  و194  ا�شابة،   2000

العزل مي�شرا و�شهال، ومن  امل��اأوى يف حال كان  داخ��ل  عزله 

ال��ع��زل  منطقة  اىل  نقله  ي��ت��م  ال��ع��زل  عملية  عليه  ت�شعب 

امل��خ�����ش�����ش��ة، ح��ي��ث ت��ق��دم ل��ه��م امل��ن��ظ��ام��ت امل�����ش��ارك��ة ال��غ��ذاء 

12 الجيء من املخيم  والدواء واملتابعة ال�شحية، فيما تويف 

االماراتي واملخيمات االخرى. 

امل�شابن  ع��زل  على  املفو�شية  ح��ر���س  ال�شياق  يف  واأك���د 

منذ بداية اجلائحة، اال اأن اال�شابات االوىل جاءت متاأخرة 

جدا، وبالتايل �شجلت حاالت ا�شابة يف خميم االزرق وبعدة 

ا�شافة  م��ن  املفو�شية  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا  اىل  م�شريا  ال��زع��ري، 

تعالج  ان  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  احلثيثة  للعناية  وا���ش��رة  غ��رف 

اق�شى  اىل  االردن��ي��ة  امل�شت�شفيات  و�شلت  ح��ال  يف  امل�شابن 

طاقتها اال�شتيعابية، وقامت بتوفري ا�شرة داخل امل�شت�شفيات 

ان  خا�شة  اخلا�شة،  واملناطق  واالزرق  الزعري  خميمي  يف 

منطقة  اىل  م�شاب  كل  احالة  متبع  ك��ان  ال��ذي  الربوتوكل 

العزل منذ البداية. 

لالجئن  املطعوم  ا�شتحقاق  معايري  اأن  او�شح،  ذلك  اىل 

يقوم  حيث  للتطعيم،  االردن��ي��ة  املن�شة  معايري  ب���  مرتبطة 

املفو�شية،  يف  رقمه  ادخ��ال  خ��الل  من  بالت�شجيل  الالجيء 

وبالتايل يح�شل على ا�شتف�شار فيما يتعلق ب� العمر والو�شع 

كان  وان  االجتماعية  وح��ال��ة  امل��زم��ن��ة  واالم��را���س  ال�شحي 

يعمل يف قطاع �شحي. 

مدرجة  التطعيم  اول��وي��ة  هناك  ان  اىل  احل����واري،  ون��وه 

يعملون  ال�شحية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  املتطوعن  م��ن  للعديد 

مع املفو�شية للم�شاندة منذ بدء اجلائحة، ا�شافة اىل كبار 

ال�شن وا���ش��ح��اب االم��را���س امل��زم��ن��ة م��ن ال��الج��ئ��ن، االم��ر 

ال��ذي يو�شح ان ال ف��رق ب��ن ال��الج��يء ل���الأردن وغ��ريه من 

املواطنن داخل االردن فيما يتعلق مبكافحة وباء الكورونا. 

ولفت اىل ان مبادرة التطعيم اردنية بحته، ويعود الف�شل 

ال��ذي جعل  االأم��ر  بها  ب��ادرت  التي  االردن��ي��ة  فيها للحكومة 

االردن اول دولة يف العامل متنح الالجئن لديها هذا اللقاح 

جمانا، موؤكدا ان هذا يعترب بالن�شبة لنا اجناز عاملي نفتخر 

به. 

او�شح  لالجئين  التطعيم  واخ��ت��ي��اري��ة  اج��ب��اري��ة  وح���ول 

فرمبا  الغد،  لنا  يخبىء  م��اذا  نعرف  ال  االن  اننا  احل���واري، 

تتوقف  �شفر وقد  ك� جواز  الكورونا وي�شبح  يتحول مطعوم 

املطعوم،  اخ��ذ  �شروطها  اه��م  وي��ك��ون  امل��ع��ام��الت  م��ن  الكثري 

م�شريا اىل ان الالجئين لديهم ا�شجابة كبرية جدا يف اخذ 

املعمرات  الالجئات  الن�شاء  الأحدى  ق�شة  مو�شحا  املطعوم، 

والتي تبلغ من العمر حوايل 114 �شنة، حيث قامت بت�شجيل 

ا�شمها يف من�شة اخذ املطعوم وح�شلت عليه يف احلملة التي 

اجابتهم  املطعوم،  �شبب اخذها  وب�شوؤالها عن  جرت موؤخرا، 

خلع  ت�شتطيع  وح��ت��ى  ال��ب��الء  عنها  اهلل  ي��رف��ع  ح��ت��ى  امل�شنة 

الكمامة والتحرك بن اقاربها واحت�شان احباءها. 

وا����ش���اد احل�����واري ب��ال��وع��ي ال��ك��ب��ري ع��ن��د ال��الج��ئ��ن ح��ول 

وباء الكورونا وال�شرورة الطبية وال�شحية يف تلقي اللقاح، 

املتابعة  خالل  من  الحظوه  ما  على  نف�شه  الوقت  يف  موؤكدا 

ب�شبل  وااللتزام  الالجئن  كبري من  ان�شباط  والر�شد من 

االجتماعي  والتباعد  امل�شافات  ناحية  من  ال�شحية  الوقاية 

وارتداء الكملمة وغريها. 

وختم احلواري حديثه مع “االنباط” قائال :”ان داخل 

و�شحيح  خارجها،  من  ح��اال  اح�شن  لي�س  اللجوء  خميمات 

اخلدمات  من  متكاملة  ام��ان  �شبكاة  توجد  املخيمات  داخ��ل 

يبقى  ان��ه  اال  الرتيبات،  من  وغريها  والغذائية  ال�شحية 

ا�شمه “كرفان” وماأوى و�شارع غري معبد، ف� ال�شعوبة لي�شت 

املاأوى، بقدر توفر  �شرط ان تكون برق ورعد وانهيار �شقف 

احلدود الدنيا من متطلبات الكرامة االن�شانية، وحقيقة ان 

ف�شل ال�شتاء كما هو فاكهة للكثري من النا�س بناره وجلبته 

وجماله، اال انه بنف�س الوقت ي�شكل رعب على البع�س االخر 

وهذه حقيقة يجب االعراف بها امام العامل اجمع”. 

املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية  ان  ذك��ره  اجلدير  من 

ن�شرته  تقرير  خ��الل  �شابق  وق��ت  يف  قالت  االن�شان،  حلقوق 

اأوائ��ل  من  واح��دا  اأ�شبح  االأردن  اأن  الر�شمية  �شفحتها  على 

ال�����دول ح���ول ال���ع���امل ال����ذي ب����داأ ب��ت��ط��ع��ي��م ال��الج��ئ��ن �شد 

فريو�س كورونا.

املتحدة ل�شوؤون الالجئن،  ال�شامي لالأمم  املفو�س  وقال 

االأردن ت�شامنا كبريا  اأخرى يظهر  “مرة  فيليبو غراندي: 

مع الالجئن حيث اأدرج الالجئن يف كل جانب من جوانب 

اال���ش��ت��ج��اب��ة ال�����ش��ح��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��وب��اء، مب��ا يف ذل���ك حملة 

اإذا ما  به  القيام  الوطنية، وهو ما يثبت ما ينبغي  التطعيم 

اأردنا احلفاظ على �شالمة اجلميع”.

االأردن  ح��ذو  حت��ذو  اأن  البلدان  جميع  “اأنا�شد  واأ���ش��اف: 

امل�شاواة  قدم  على  التطعيم  حمالت  يف  الالجئن  تدرج  واأن 

ال�شامل  ال��و���ش��ول  امل��واط��ن��ن ومب��ا يتما�شى م��ع م��ب��ادئ  م��ع 

للتطعيم �شد فريو�س كورونا”.

االنباط- عّمان

 ك�شفت اللجنة املالية واالقت�شادية يف جمل�س االأعيان 

خ��الل اج��ت��م��اع برئا�شة ال��ع��ن ج��م��ال ال�����ش��راي��رة، ام�س 

والبنك  الثالث  لل�شلطات  االأرب��ع��اء، عن برنامج مقرح 

املركزي والقطاع اخلا�س وغرف ال�شناعة والتجارة، من 

اجل تعايف االقت�شاد الوطني.

وجاء اجتماع اللجنة يف ظل حت�شرياتها اال�شتباقية 

ملناق�شة م�شروعي قانون املوازنة العامة وقانون موازنات 

الوحدات احلكومية لل�شنة املالية 2021، املوجودين حالًيا 

لّدى جمل�س النواب.

وقال العن ال�شرايرة خالل اجتماع اللجنة مع وزراء 

واأكادميين معنين  اقت�شادين  وخ��رباء  �شابقن  مالية 

بال�شاأن االقت�شادي واملايل، اإنه �شيجري الحًقا الك�شف عن 

خمتلف حماور ومفا�شل الربنامج املقرح.

وا�شاف اأن موازنة العام اجل��اري تاأتي يف ظل ظروف 

ا�شتثنائية فر�شتها جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات 

طالت القطاع االقت�شادي، ما يتطلب االأخذ بعن االعتبار 

الكثري من امل�شتجدات التي مل تكن موجودة يف موازنات 

�شابقة.

واأ�شار بح�شور النائب الثاين لرئي�س جمل�س االأعيان 

تعزيز ح�شور  اأهمية  اإىل  املع�شر،  رجائي  الدكتور  العن 

اإىل  يدفع  م��ا  احلالية،  امل��وازن��ة  يف  الراأ�شمالية  النفقات 

تبني خطة تعاف ت�شرك يف تنفيذها خمتلف موؤ�ش�شات 

الر�شمية واالأخرى االأهلية يف القطاع اخلا�س.

واأكد العن املع�شر، بدوره، اأهمية مراجعة قانون اإعداد 

اأ�ش�س تقديرات  ُتبنى على  املوازنة  اأن  اإىل  امل��وازن��ة، الفًتا 

تختلف عن االأرق��ام الفعلية التي حُتقق الحًقا ما يوؤدي 

اإىل زيادة يف العجز.

واأكد اأنه ال ميكن حتقيق منو اقت�شادي يف ظل وجود 

مالية �شعيفة، ما يدعو ملعاجلة خمتلف ت�شوهات املالية 

بن  ال�شراكة  تعريف  و���ش��وح  ع��دم  اإىل  م�شرًيا  ال��ع��ام��ة، 

القطاعن العام واخلا�س.

العامة،  باملالية  ت�شوهات  وج���ود  ع��ن  املع�شر  وحت���دث 

وعلى راأ�شها دعم اجلامعات الذي ي�شل اإىل 100 مليون، 

وه��و م��ا ميكن معاجلته م��ن خ��الل امل�����ش��اواة ب��ن نفقات 

االعفاءات  اإىل  اإ�شافة  اإيراداتها،  مع  اجلارية  اجلامعات 

الطبية التي تاأتي ب�شبب عدم وجود اأطباء اخت�شا�س يف 

وزارة ال�شحة، اإىل جانب اأ�شكال الدعم املختلفة، واعفاءات 

رجال اال�شتثمار، ف�شاًل عن العبء ال�شريبي.

وو����ش���ف رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي 

العامة  امل��وازن��ة  جانبه،  م��ن  احلاليقة،  حممد  الدكتور 

للدولة لل�شنة املالية 2021، باأنها “موازنة االأم��ر الواقع 

دون اإبداع”، الفًتا اإىل اأن “التحوط” يف املوازنة “معدوم 

تقريًبا”، وذلك يف حال ح�شل حوادث طبيعية اأو اأزمات 

�شيا�شية تت�شبب بارتفاع اأ�شعار النفط اأو انقطاع الت�شدير 

بن الدول.

واأ�شار اإىل اأن العجز الكلي يف املوازنة الذي ي�شل اإىل 

اأن  اأم��ر غري م�شبوق، م��وؤك��ًدا  نحو 2 مليار و600 مليون 

تغطي  عندما  يتحقق  احلقيقي  االق��ت�����ش��ادي  اال���ش��الح 

االإيرادات املحلية النفقات اجلاري.

واأع�����رب ال��دك��ت��ور احل��الي��ق��ة ع���ن ق��ل��ق��ة ج����راء ن�شبة 

البطالة التي جتاوزت ن�شبة 24 باملئة، وم�شتوى الفقر، وما 

اأ�شماه ب�”ال�شربة القا�شية” التي تلقاها قطاع اخلدمات 

االأمر الذي ُي�شهم باأكر من 60 باملئة من الناجت االإجمايل 

املحلي، لكنه “اأقل القطاعات تلقًيا للدعم”، بحد قوله.

وف��ق��ا خلطوات  ي�شتمر،  وط��ن��ي  ب��رن��ام��ج  لتبني  ودع���ا 

جدية وحقيقة ملدة 15 عاًما؛ الإي�شال اململكة اإىل االعتماد 

على ال��ذات، وتخفيف ن�شبة الدين العام اإىل اأقل من 85 

باملئة م��ن ال��ن��اجت االج��م��ايل امل��ح��ل��ي، يف ح��ن ق���ال وزي��ر 

املالّية ال�شابق عمر ملح�س اأن اآلية اإعداد املوازنات حمددة 

يف القانون ب�شكل تف�شيلي االأم��ر الذي ُي�شري اإىل اأنه اآن 

املوازنة، وا�شفا موازنة عام  اإع��داد  االأوان لتعديل قانون 

2021 هي “ا�شتهالكية بامتياز”.

�شيا�شية  اأع��دت �شمن حتديات  امل��وازن��ة  اأن  اإىل  ولفت 

االقت�شادي  النمو  ت��دين  راأ�شها  وعلى  االقت�شاد،  تواجه 

مقارنة مبا هو مطلوب، باأن تكون ن�شبة النمو االقت�شادي 

ن�شب  ارت��ف��اع  ج��ان��ب  اإىل  ال�شكان،  من��و  ل�شعف  م�شاوية 

البطالة، ف�شاًل عن العجز املزمن باملوازنة الذي دعا اإىل 

تخفيفه.

ي�شهم  االق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و  حتقيق  اأن  ملح�س  وذك���ر 

ن��وًع��ا م��ا، م��ا يحتاج اإىل حتفيز  اإي��ج��اد ف��ر���س كافية  يف 

ال��ذي  االقت�شاد  ا�شتقرار  اإىل  يحتاج  وال���ذي  اال�شتثمار 

يعتمد على اال�شتقرار املايل واالآخر النقدي، حيُث ا�شتطاع 

البنك املركزي احلفاظ على االأخ��ري. وق��ال وزي��ر املالّية 

االأ�شبق الدكتور عزالدين كناكرية، اإن االأداء االقت�شادي 

ُيحدد مكونات املوازنة، موؤكًدا اأن موؤ�شر النمو االقت�شادي 

م�شريا  االأخ���رى،  املوؤ�شرات  لبقية  ال�شحري،  املحور  يعد 

اإىل اأن موازنة عام 2021 جاءت ا�شتثنائية ب�شبب جائحة 

كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقت�شادية.

وحت����دث م��دي��ر م��رك��ز ال��درا���ش��ات اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف 

اجلامعة االردن��ي��ة الدكتور زي��د ع��ي��ادات، من جهته، عن 

االأبعاد االجتماعية وال�شيا�شية للموازنة، وا�شفا اإياها باأن 

فيها “ف�شحة تفاوؤل غري ُمربرة”.

اإىل مراجعة  املحلية بحاجة  االإي���رادات  اأن  اإىل  واأ�شار 

اأهمية  النفقات اجلارية، موؤكًدا  وتدقيق الأنها ال تغطي 

تخفيف منو الدين العام الذي يعد اأعلى من ن�شبة النمو 

االق��ت�����ش��ادي، م��ا ي��دع��و مل��راج��ع��ة وتفعيل ق��ان��ون ال��دي��ن 

ال��ع��ام. وحت���دث ال��دك��ت��ور �شامر ال��رج��وب م��ن اجلامعة 

عليها  ُتبنى  التي  االأ�ش�س  مراجعة  اأهمية  عن  الها�شمية 

اإع��داد  يف  والنفقات  االإي�����رادات  لنمو  اخلا�شة  التوقعات 

املوازنة، م�شريا اإىل الفرق يف معدالت النمو بن االإيرادات 

ال�شريبة وغري ال�شريبية، واأهمية االأخذ باالعتبار حجم 

الديون الداخلية واخلارجية املتزايدة واآثارها على الو�شع 

االقت�شادي.

االنباط-عمان

ق�����ال وزي������ر ال�������ش���ح���ة ال����دك����ت����ور ن��ذي��ر 

عبيدات ان عدد احلاالت التي مت اكت�شافها 

لغاية االن من ال�شاللة اجلديدة لفريو�س 

كورونا، بلغ 42 حالة ا�شابة.

وا������ش�����اف ال����دك����ت����ور ع���ب���ي���دات ان�����ه مت 

اك���ت�������ش���اف احل��������االت م����ن خ�����الل ف��ح�����س 

الذين  املر�شى  لعينات  ال��وراث��ي  الرتيب 

ثبتت ا�شابتهم بفريو�س كورونا.  

�ُشجلت يف االأردن، االأربعاء، 17 وفاة بن 

امل�شابن بفريو�س كورونا امل�شتجد، و 978 

ال��ع��دد االإج��م��ايل  اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة؛ لي�شل 

للحاالت املوؤكد اإ�شابتها اإىل 317405، وفق 

�شادر عن  الفريو�س  اإعالمي حول  موجز 

رئا�شة الوزراء ووزارة ال�شحة.

وارت����ف����ع اإج����م����ايل ع����دد ال���وف���ي���ات ب��ن 

وفاة  بعد   ،4187 اإىل  بالفريو�س  امل�شابن 

17 م�شابا.

يلي:  ك��م��ا  املحلية  االإ���ش��اب��ات  وت��وزع��ت 

“497 يف حمافظة العا�شمة عّمان، 210 يف 
اإربد، منها 15 يف الرمثا، 80 يف البلقاء، 53 

يف املفرق، 40 يف الزرقاء، 26 يف عجلون، 19 

9 يف  13 يف جر�س،  18 يف ماأدبا،  يف الكرك، 

معان، 7 يف الطفيلة، 6 يف العقبة”.

دِخلت االأربعاء، 
ُ
وبلغ عدد احلاالت التي اأ

حالة؛   40 املعتمدة  امل�شت�شفيات  يف  للعالج 

التي  املوؤكدة  احل��االت  عدد  اإجمايل  ليبلغ 

 433 حالّياً  امل�شت�شفيات  يف  العالج  تتلّقى 

حالة.

وو�����ش����ل اإج����م����ايل ع�����دد اأ������ش�����ّرة ال���ع���زل 

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

الثالثاء  ليوم  باإ�شابتها  وامل�شتبه  املوؤّكدة 

بلغ  ف��ي��م��ا   ،%8 اإ���ش��غ��ال  ب��ن�����ش��ب��ة   ،350 اإىل 

اإج����م����ايل ع����دد اأ�����ش����ّرة ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 

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

بن�شبة   ،156 باإ�شابتها  وامل�شتبه  امل��وؤّك��دة 

.%17 اإ�شغال 

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

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

ليوم  باإ�شابتها  وامل�شتبه  املوؤّكدة  للحاالت 

.%9 79 بن�شبة اإ�شغال  الثالثاء 

م���ن  ج������دي������دة  ح�����ال�����ة   30 وغ��������������ادرت 

ح��االت  ع��دد  وب��ل��غ  امل��ع��ت��م��دة،  امل�شت�شفيات 

وامل�شت�شفيات  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال�����ش��ف��اء 

1215 حالة، لي�شل اإجمايل حاالت ال�شفاء 

اإىل 303108 حالة، فيما يبلغ عدد احلاالت 

10110 حالة. الن�شطة حالّيا 

خم���ربّي���اً،  ف��ح�����ش��اً   23315 اإج�����راء  ومت 

 3639550 الفحو�س  عدد  اإجمايل  لي�شبح 

ف��ح�����ش��ا، وب��ذل��ك ت�����ش��ل ن�����ش��ب��ة ال��ف��ح��و���س 

االإيجابّية االأربعاء اإىل نحو %4.19.
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االنباط -عمان

القاهرة،ام�س  جامعة  االع���ام  كلية  عقدت 

)االأربعاء( ندوة بنظام االت�صال عن بعد »ويبنار« 

حول اأ�صاليب مواجهة االأخبار املزيفة، وتاأثريها 

ع��ل��ي ال��ع��اق��ة ب���ن امل���واط���ن وال����دول����ة،  حتت 

رئي�س  اخل�صت،  عثمان  حممد  الدكتور  رعاية 

الدكتورة هويدا م�صطفى،  وبرئا�صة  اجلامعة، 

ن�صر،  و�صام  الدكتورة  اإ�صراف  و  الكلية،  عميدة 

وكيلة الكلية للدرا�صات العليا والبحوث،و اأدارت 

احلوار الدكتورة ليلي عبد املجيد، االأ�صتاذ بق�صم 

ال�صحافة وعميدة الكلية �صابقا، وبح�صور عدد 

وماج�صتري  دبلوم  وط��اب  الكلية،  اأ�صاتذة  من 

االت�صال ال�صيا�صي بالكلية، والباحثن.

امل��واق��ع  ت�صميم  بتطوير  الويبنار  واأو���ص��ى 

ل��ت��ك��ون ج���اذب���ة للجمهور،  ل��ل��دول��ة  ال��ر���ص��م��ي��ة 

االإع��ام��ي��ة من  ال��رب��ي��ة  ب��رام��ج  دور  وتفعيل 

والتعليمية،  الثقافية  الدولة  موؤ�ص�صات  خ��ال 

وال�صفافية يف اإتاحة املعلومات ما مل مت�س االأمن 

القومي للدولة، وتفعيل االت�صال ال�صخ�صي يف 

توعية املواطنن بخطر ال�صائعات و�صرورة عدم 

االن�صايق وراءها.

ه��ذا احلدث  اإن  د. هويدا م�صطفى،  وقالت 

ي���اأت���ي يف وق���ت م��ه��م وف������ارق، وال���ص��ي��م��ا يف ظل 

م��ا ك�صفت ع��ن��ه درا����ص���ات م��ت��ع��ددة م��ن تعر�س 

ن�صب ال ٌي�صتهان بها من اجلمهور حول العامل 

ت�صارع  نتيجة  ح��دث  م��ا  وه��و  املزيفة،  لاأخبار 

تركز  الكلية  اأن  اإىل  م�صرية  االإخ��ب��اري،  الن�صر 

معاجلة  يف  االإع��ام��ي��ة«  »الربية  مدخل  على 

املجتمعي نحو  الوعي  الظاهرة، مبا يعزز  هذه 

الظاهرة. 

واأك��دت د. هويدا اأن مواجهة الظاهرة لي�س 

وجمتمعية،  علمية  ����ص���رورة  مي��ث��ل  ب���ل  ت���رف���ا، 

االإخ���ب���اري عرب  الن�صر  ت�����ص��ارع  ظ��ل  ال�صيما يف 

لها، ومايرتربعلي ذلك من  و�صائط الح�صر 

خماطر، الينبغي التقليل من اآثارها علي عاقة 

الدولة وموؤ�ص�صاتها املختلفة والراأي العام الذى 

له اعتباره لدى �صناع القرار. 

وقالت د. و�صام ن�صر، اإن هذا الويبنار �صمن 

العليا،  للدرا�صات  الكلية  وكالة  تعقدها  �صل�صلة 

اإط��ار دبلومات الدرا�صات العليا، م�صرية اإىل  يف 

خطورة ظاهرة االأخبار الزائفة وتاأثرياتها على 

العاقة بن الدولة وال��راأي العام، خ�صو�صا يف 

ظل اجلائحة املعلوماتية التي �صاحبت انت�صار 

وباء كورونا.

وقالت الدكتورة ليلى عبد املجيد، اإن ظاهرة 

ال�صائعات واالأخبار املزيفة �صهدت انت�صارا كبريا 

خال الفرة املا�صية، مطالبة ب�«الوعي« كحل 

اأ�صا�صي لهذه الظاهرة، مطالبة و�صائل االإعام 

اليوم،  بهذا  بالقيام  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 

وم�����ص��ي��دة ب��ج��ه��د ال�����ص��رك��ة امل��ت��ح��دة للخدمات 

اإىل جهود  ال�صدد، وم�صرية  االإعامية يف هذا 

موؤ�ص�صات الدولة يف الرد على ال�صائعات، وعلى 

راأ�صها املركز االعامي مبجل�س الوزراء.

واأو�صحت الدكتورة نعامي �صعد زغلول، مدير 

امل��رك��ز االع��ام��ي مبجل�س ال����وزراء، اأن ظاهرة 

مواقع  على  كبرية  ب��درج��ة  انت�صرت  ال�صائعات 

التوا�صل االجتماعي، التي بلغ عدد م�صتخدميها 

 42 منهم  ال���ع���امل،  ح���ول  م�صتخدم  م��ل��ي��ار   4.1

مليون م�صتخدم يف م�صر، مبا يعني اأن م�صر يف 

املركز الثالثة عربيا بعد االإمارات وال�صعودية، يف 

قائمة م�صتخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي، 

قيا�صا اإىل عدد ال�صكان.

امل��ن�����ص��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ت�صهد  اأن  واأ���ص��اف��ت 

ت�����داول م��ع��ل��وم��ات غ���ري م��وث��ق��ة م���ن ح�����ص��اب��ات 

ومقاطع  �صحيحة،  معلومات  وك��اأن��ه��ا  وهمية، 

مل�صئولن  من�صوبة  م��ف��ربك��ة  وف��ي��دي��و  �صوتية 

حتذر النا�س من تناول بروتوكوالت العاج من 

التي توفرها الدولة، مبا ي�صتهدف هّز  كورونا 

ثقة املواطن يف موؤ�ص�صات الدولة، وبّث اخلوف يف 

نفو�س املواطنن.

واأو�صحت اأن املركز اأ�صدر تقارير خم�ص�صة 

مثل  بعينها  مو�صوعات  يف  �صائعات  على  للرد 

���ص��ائ��ع��ات »ك���ورون���ا«، م�����ص��رية اإىل ت��ع��دد و�صائل 

ت���وا����ص���ل امل���واط���ن���ن م���ع امل���رك���ز ل����اإب����اغ عن 

ال�صائعات �صواء تليفونيا اأو باالإمييل، واأن املركز 

يعتمد على »االإحلاح يف الرد على ال�صائعات« عرب 

التنويع ما بن االنفوجرافيك�س والفيديوهات 

واإر�صال التقارير اإىل و�صائل االإعام، مع تفعيل 

للتوا�صل  وح��دة  واإن�صاء  املعلومات،  �صرطة  دور 

يف مكتب النائب العام، وتغليظ عقوبات جرائم 

ن�صر ال�صائعات لت�صمل الغرامة واحلب�س، وتاأكيد 

قانون ال�صحافة واالإعام على معاقبة نا�صري 

امل��واق��ع  دور  تفعيل  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ائ��ع��ات، 

وال�صفحات الر�صمية ملوؤ�ص�صات الدولة وتوثيقها، 

م�صر  ا�صراتيجية  االت�صاالت  وزارة  واإط���اق 

اأن  للتحول الرقمي 2020- 2025، م�صددة على 

للمواطن وللدولة دورا يف دح�س ال�صائعات .

وق��ال حممود م�صلم، رئي�س حترير جريدة 

يف  والنائب   ،DMC قنوات  ورئي�س  ال��وط��ن، 

ال�صائعات هي  اإن م�صدر هذه  ال�صيوخ،  جمل�س 

موقع  اأن  مو�صحا  االإرهابية،  االإخ���وان  جماعة 

في�صبوك هو الو�صيط االأكرب النت�صارها نتيجة 

���ص��ع��وب��ة ال�����ص��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ي��ه م��ن جانب 

ال���دول���ة، م���وؤك���دا اأن����ه ك���ان م��ن اخل��ط��اأ جتاهل 

وانت�صارها  تراكمها  اإىل  ي��وؤدي  الأن��ه  ال�صائعات، 

واك�صاب م�صدرها م�صداقية، ولذلك فاالأف�صل 

الرد عليها دون ترويجها وت�صويقها.

واأ���ص��اف م�صلم اأن ق��ن��وات االإخ����وان ال تلقى 

يف  ولكنها  م�����ص��ر،  يف  مرتفعة  م�����ص��اه��دة  ن�صب 

املقابل تعمل على ترويج االأكاذيب مثل االإدعاء 

بناء  اإىل  االإ���ص��ارة  دون  للم�صاجد  ه��دم  ب��وج��ود 

ب��دي��ل��ة، وق���ال ه��ن��اك »راأي ع��ام خ��ادع«  م�صاجد 

على في�صبوك، ي�صغط على املذيعن ومقدمي 

الربامج ويحاول دفعهم نحو ترويج اأفكار معينة 

مثل تاأجيل امتحانات الثانوية العامة«، مو�صحا 

اأن مثل هذه امل�صامن توؤثر ب�صدة يف االأطفال 

وال�صباب، الفتا اإىل وجود م�صكلة يف التن�صيق بن 

اأجهزة الدولة الر�صمية يف »بناء وعي« املواطنن 

با�صتخدام الو�صائل املختلفة كاالت�صال املبا�صر 

»وع��ي  بناء  اأهمية  على  م�صددا  واجل��م��اه��ريي، 

على  ي��ق��وم  ال  امل�����ص��ري  ال�صعب  ل���دى  حقيقي« 

جتميل الواقع واإمنا على احلقائق.

وق��ال الدكتور حممد حبيب، رئي�س حترير 

قناة احلياة، اإن ما نعانيه يف م�صر خال ع�صر 

اأ�صباب  اإىل  ي��ع��ود   2021 اإىل   2011 م��ن  �صنوات 

متعددة منها »االأخبار الزائفة«، الفتا اإىل اأن منع 

الرئي�س االأمريكي من ا�صتخدام مواقع التوا�صل 

االجتماعي، يعد اأحد مظاهر هذه الظاهرة، مبا 

وهي  حملية،  ولي�صت  عاملية  ظاهرة  اأنها  يوؤكد 

حرب نف�صية �صمن اجليل الرابع من احلروب، 

تقع مواقع التوا�صل االجتماعي يف القلب منها، 

وتعد و�صائل االإعام راأ�س احلربة فيها، وهو ما 

يوؤدي اإىل االإيقاع ما بن املواطن والدولة وهدم 

م�صاكل  وج��ود  ظل  يف  خا�صة  بينهما،  العاقة 

املواطنن، وهو  ل��دى قطاع من  بالوعي  تتعلق 

ما ظهر يف دول متعددة يف املنطقة مثل اليمن 

و�صوريا وليبيا، واأدى اإىل ت�صريد �صعوبها، وهو 

ال��وع��ي،  تزييف  معركة  على  ال�����ص��وء  يلقي  م��ا 

الداخلية  يكون متا�صك اجلبهة  اأن  التي يجب 

هو حائط ال�صد االأول فيها، وهو ما يوؤكد عليه 

الرئي�س ال�صي�صي دائما.

واأ�صاف حبيب اأنه رغم وجود جهود للدولة 

يف مواجهة ال�صائعات، متمثلة يف عدة جهات فاإننا 

نعاين غياب اال�صراتيجية الكاملة التي حتقق 

ال�����ص��اأن، مب��ا ي��وؤدي  اال�صطفاف الكامل يف ه��ذا 

ال�صائعات،  م��ن  الهائل  الكم  ه��ذا  مواجهة  اإىل 

التي متثل منظومة خمططة من جلان واأجهزة 

خمابرات معادية، م�صددا على خطورة ان�صايق 

االإع������ام خ��ل��ف »ت���ري���ن���دات« م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

بتدري�س  ومطالبا  االأهمية،  قليلة  االجتماعي 

لتعريف  امل����دار�����س  االإع���ام���ي���ة« يف  »ال���رب���ي���ة 

ال���ط���اب ب��اأ���ص��ال��ي��ب ا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال��راأي  التوا�صل مع  ا�صتدامة  �صليم، مع  ب�صكل 

واملتحدثن  ال�صحفية  امل���وؤمت���رات  ع��رب  ال��ع��ام 

ال��ر���ص��م��ي��ن، وو����ص���ع خ��ط��ة م�������ص���ادة ل��ل��ح��رب 

كل  فيها  ت�صرك  م�صر،  اإىل  املوجهة  النف�صية 

موؤ�ص�صات الدولة، مع حتقيق التعاون االإقليمي 

االجتماعي  التوا�صل  مواقع  الإج��ب��ار  وال���دويل 

على االلتزام مبواثيق ال�صرف االإعامية حتى 

ال تتخذ و�صيلة لرويج ال�صائعات.

 CBC وق����ال حم��م��د ح��ل��م��ي، م��دي��ر ق��ن��اة

عن  م�صئولة  االإع�����ام  و���ص��ائ��ل  اإن   ،extra
التي تقدمها للجمهور  املعلومات  التحري عن 

م��ن خ���ال امل�����ص��ادر االأ���ص��ي��ل��ة وامل����وؤك����دة وذات 

ال�صلة، م�صتنكرا تكرار عبارات مثل »الفي�صبوك 

مقلوب« و«بيقولوا«، موؤكدا اأنها تفتح الباب اأمام 

»امل�صممة«  التدوينات  اإىل  باالإ�صافة  ال�صائعات، 

و�صائل  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  ال�صخ�صيات  بع�س  م��ن 

التوا�صل االجتماعي، واجتزاء املعلومات، وتاأخر 

الرد  يف  ل��ل��وزارات  الر�صمين  املتحدثن  بع�س 

على ال�صحفين. 

ال��دول��ة  ���ص��د  اأن احل���رب  اإىل  واأ����ص���ار حلمي 

�صديدة، وت�صتهدف كل اإجنازاتها وم�صروعاتها، 

اأن ي��ك��ون ه��ن��اك توا�صل بن  اأن���ه يجب  م��وؤك��دا 

ال�صائعات،  مكافحة  خمتلف اجلهات يف جم��ال 

ال���وزراء،  االإع��ام��ي ملجل�س  املركز  راأ�صها  وعلى 

وكلية االإع��ام، مقرحا تنظيم زي��ارة ميدانية 

تعريفية الأع�صاء الكلية اإىل املركز للتعرف على 

اآليات اإ�صدار تقارير الرد على ال�صائعات.

امل�صاعد  املدر�س  امل��در���س،  اأم��ل جمال  وقالت 

ال��ق��اه��رة، وال��ب��اح��ث��ة يف  بكلية االإع����ام جامعة 

ما  »ع�صر  نعي�س  اإن��ن��ا  ال�صيا�صية«،  »ال�صائعات 

»عا�صفة  م�صطلح  ميثل  ال��ذي  احلقيقة«،  بعد 

ما  وراء  االن�صياق  من  يت�صمنه  مبا  املعلومات« 

ال��غ��ال��ب، وه���و م��ا يطلق  االآخ������رون يف  يعتقده 

الرند  ثقافة  ميديا«  »ال�صو�صيال  بلغة  عليه 

وال�صور  االأخبار  حقيقة  تعد  فلم   ،»trend
مهمة لدى بع�س اجلمهور، بقدر اأهمية امل�صاركة 

وال�صبق، م�صيفة اأن اأهم طرق مواجهة ال�صائعات 

هي الرد الفوري علي ال�صائعات من قبل اجلهات 

ا�صتعادة  و���ص��رورة  املعلومات،  واإت��اح��ة  الر�صمية 

ثقة ال��راأي العام يف املبادرات الر�صمية، وتفعيل 

وتطبيق  للمواطنن،  االإعامية  الربية  دور 

مناهجها باملدار�س واجلامعات لتدريب الطاب 

عامة  االإع���ام  و�صائل  التعامل مع  كيفية  على 

وغر�س  خا�صة،  االجتماعي  التوا�صل  وم��واق��ع 

واال���ص��ت��خ��دام  االجتماعية  امل�صئولية  مفاهيم 

امل�صئول لو�صائل التوا�صل االجتماعي.

وق����ال حم��م��د ول��ي��د ب���رك���ات، امل��در���س 

القاهرة،  االإع��ام جامعة  بكلية  امل�صاعد 

والباحث يف »ال�صائعات و�صورة موؤ�ص�صات 

امل�صرية  ال�صحافة  اأج��ن��دة  اإن  ال��دول��ة«، 

معاجلة  يخ�س  فيما  التنوع  اإىل  تفتقد 

تقارير  النقل من  وا�صت�صهال  ال�صائعات، 

املركز االإعامي ملجل�س الوزراء، مطالبا 

بعدم جتاهل ال�صائعات ال�صيا�صية يف الرد 

عليها، الفتا اإىل اأن التعامل مع ال�صائعات 

قا�صر،  فهم  دائ��م��ا  »م���وؤام���رة«  بو�صفها 

»دواف����ع«،  حتركها  ال�صائعات  اأن  واالأدق 

م��ن��ه��ا م��ا ه��و »ع�������دواين«، وم��ن��ه��ا م��ا هو 

»ربحي« وغري ذل��ك، مع �صرورة تدريب 

بنف�صه،  ال�صائعات  ك�صف  على  امل��واط��ن 

وعدم االكتفاء بنفي ال�صائعات، وا�صتعادة 

الر�صمي  ال��ع��ام يف اخل��ط��اب  ال����راأي  ثقة 

للدولة، وا�صتعادة ثقة اجلمهور يف و�صائل 

والقيم  للقواعد  وفقا  بالعمل  االإع���ام، 

املهنية

االنباط- عجلون

حالة  عجلون  بلديات  روؤ�صاء  اأعلن   

مناطق  جميع  يف  الق�صوى  ال��ط��وارئ 

بلدياتهم للتعامل مع تداعيات احلالة 

اجلوية.

الكربى  عجلون  بلدية  رئي�س  وقال 

البلدية  اإن  ال���زغ���ول  ح�����ص��ن  امل��ه��ن��د���س 

وال��ك��وادر  العمليات  غ��رف��ة  خ��ال  م��ن 

ال��ب�����ص��ري��ة واالل���ي���ات ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��دار 

املاحظات  وتلقي  ال�صتقبال  ال�صاعة 

الكوادر  ان  اىل  م�صريا  املواطنن،  من 

تنظيف  على  ام�����س  م�صاء  منذ  عملت 

ع����ب����ارات ت�����ص��ري��ف م���ي���اه االم����ط����ار يف 

للبلدية. التابعة  املناطق  خمتلف 

وا����ص���ار رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ك��ف��رجن��ة ن��ور 

اأن����ه مت جت��ه��ي��ز جميع  اإىل  ن�����ص��ر  ب��ن��ي 

اأجل تقدمي  البلدية من  اآليات وكوادر 

اخل�����دم�����ات ل���ل���م���واط���ن���ن وال���ت���ع���ام���ل 

التي  املاحظات  املبا�صر مع  والتجاوب 

ت�صل للبلدية، مبينا ان الكوادر الفنية 

حمات  تنفيذ  على  عملت  البلدية  يف 

تفقد لعبارات ت�صريف املياه يف جمرى 

وامل��ن��اط��ق  وال�������ص���وارع  ك��ف��رجن��ة  وادي 

التابعة حلدودها.

فخري  اجلنيد  بلدية  رئي�س  واك���د 

خ��ط��ة م�صبقة  اع����داد  ان���ه مت  امل��وم��ن��ي 

م��ن خ��ال االل��ي��ات وال��ك��وادر للتعامل 

مع الظروف اجلوية واحلالة املتوقعة، 

داعيا املواطنن اإىل اأخذ اق�صى درجات 

املتواجدين  خ�صو�صاً  واحلذر  احليطة 

يف امل��ن��اط��ق امل��ن��خ��ف�����ص��ة وب��ال��ق��رب من 

جم��������اري االودي�����������ة وال����ت����وا�����ص����ل م��ع 

البلديات يف ح��ال ح��دوث اي ط��ارئ ال 

قدر اهلل.

ودع����ا رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال��ع��ي��ون ع��زت 

املنخف�س  دخول  مع  املواطنن  دقنا�س 

احل��ي��ط��ة  اأخ������ذ  اإىل  ال��ع��م��ي��ق  اجل������وي 

ال�صيول  واالبتعاد عن جماري  واحلذر 

واالأودية واالإباغ عن اأية حالة طارئة 

غرفة  مع  املبا�صر  التوا�صل  خال  من 

مبينا  البلدية،  يف  الرئي�صية  العمليات 

اأن غرفة الطوارئ الرئي�صية تعمل على 

م���دار ال�����ص��اع��ة ال���ص��ت��ق��ب��ال امل��اح��ظ��ات 

و   0779614449  : التالية  االق��ام  على 

0772396393 و 0796820666.

وقال رئي�س بلدية ال�صفا زهر الدين 

جاهزيتها  اعلنت  البلدية  ان  ال��ع��رود 

ال�صائدة،  اجلوية  احلالة  مع  للتعامل 

مبينا ان الكوادر قامت بتفقد وتنظيف 

جم����اري ت�����ص��ري��ف امل���ي���اه يف ال�����ص��وارع 

ال�صكنية. واالحياء 

االنباط – في�صل عربيات

 اأك�����د رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، ح�صن  االج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ك��ان 

احل����را�����ص����ي���������س، اأه����م����ي����ة و�����ص����ع ب����رام����ج 

�صوق  لتنظيم  وا���ص��ح��ة  وا���ص��رات��ي��ج��ي��ات 

ال��ع��م��ل، واإح�����ال ال��ع��م��ال��ة امل��ح��ل��ي��ة ب��دل 

حلول  اإىل  ال��و���ص��ول  ُب��غ��ي��ة  “الوافدة”، 
اأن تلك  جذرية مل�صكلة البطالة، الفًتا اإىل 

االأو�صاع  ظل  يف  تتفاقم  اأ�صبحت  امل�صكلة 

ال�صعبة. االقت�صادية 

للجنة  اجتماًعا  ت��روؤ���ص��ه  خ��ال  وق���ال، 

م�صروع  ملناق�صة  االأرب��ع��اء،  ام�س  عقدته، 

ل�صنة  ال��ع��م��ل  ل���ق���ان���ون  امل���ع���دل  ال���ق���ان���ون 

2020، اإن هذا امل�صروع ُيعترب من القوانن 

�صريحة  مت�س  كونها  واحل�صا�صة،  الهامة 

املواطن  واأن  �صيما  املواطنن،  من  كبرية 

لتقبل  جديدة  نظرة  لديه  اأ�صبح  االأردين 

للظروف  ن��ظ��ًرا  امل��ه��ن��ي،  لللعمل  ال��ت��وج��ه 

االق���ت�������ص���ادي���ة، ال���ت���ي ُي����ع����اين ك����ل اأب���ن���اء 

املجتمع.

االنباط – حممد ال�صوابكة 

وا����ص���ل���ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، اأم�����س 

امل��وازن��ة  ق��ان��ون  م�����ص��روع��ي  مناق�صة  االأرب���ع���اء، 

احلكومية  ال��وح��دات  م��وازن��ات  وق��ان��ون  العامة 

.2021 لل�صنة املالية 

ون��اق�����ص��ت ال��ل��ج��ن��ة خ���ال اج��ت��م��اع ب��رئ��ا���ص��ة 

وزارة  موازنة  ال�صليحات،  منر  الدكتور  النائب 

وزير  بح�صور  لها،  التابعة  واملوؤ�ص�صات  ال�صحة 

عامن  ومدراء  عبيدات  نذير  الدكتور  ال�صحة 

امل��وؤ���ّص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء، وال��ت��اأم��ن 

ال�����ص��ح��ي وامل��ج��ل�����س ال��ط��ب��ي ال���ع���ايل وامل��ج��ل�����س 

الطبي االأردين.

ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال�������ص���ل���ي���ح���ات  ال����ن����ائ����ب  وب������ن 

ودوائ����ره����ا  ال�����ص��ح��ة  وزارة  م���ن  ا���ص��ت��و���ص��ح��ت 

وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��ح��ي��ة ح����ول اأرق������ام امل���وازن���ة، 

وم�����ص��ت��وى ال��ن��ف��ق��ات اجل���اري���ة وال��راأ���ص��م��ال��ي��ة، 

بعن  ال��ط��ل��ب��ات  ���ص��ت��اأخ��ذ  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  م����وؤك����دا 

ب��ج��ائ��ح��ة  امل��م��ل��ك��ة مت����ر  ن���ظ���را الأن  االع���ت���ب���ار 

ا�صتثنائية تتطلب املزيد من الدعم، مثمنا دور 

بحرفية  اجلائحة  مواجهة  يف  االأبي�س  اجلي�س 

عالية.

اإن الوزارة فعلت مبداأ  وقال الوزير عبيدات 

جائحة  خ��ال  اخلا�س  القطاع  مع  الت�صاركية 

ك���ورون���ا، خ��وف��ا م��ن امل�����ص��ت��وى احل���رج وو���ص��ول 

ن�صبة االإ�صغال اإىل 70 باملئة.

وحول �صراء اخلدمات، بن عبيدات اأن جلوء 

النق�س  لتغطية  كان  اخلدمات  ل�صراء  ال��وزارة 

التي  الفرعية  الطبية  االخت�صا�صات  يف  احل��اد 

يتطلب  م��ا  ال��ت��دري��ب  جم��ال  يف  للتو�صع  حتتاج 

تفاعا من جميع القطاعات وتدريب عدد كاف 

االأخ�صائين. من 

ال�صحي  القطاع  رف��دت  ال���وزارة  اأن  واأو���ص��ح 

ب����االأدوي����ة اخل��ا���ص��ة وم�������ص���ادات ال��ف��ريو���ص��ات، 

االأخ���رى،  امل�����ص��ادات  م��ن  كافية  كميات  و���ص��راء 

ب��االإ���ص��اف��ة اإىل االت��ف��اق��ات م��ع ���ص��رك��ات ت��زوي��د 

باللقاح. اململكة 

الدم  ق�صم  افتتاح  ب�صدد  ال���وزارة  اأن  واأع��ل��ن 

اتفاقات  واإج��راء  الب�صري  م�صت�صفى  يف  واالأورام 

وامل�صت�صفيات  ل��ل�����ص��رط��ان  احل�����ص��ن  م��رك��ز  م��ع 

العاملية  ال�صحة  منظمة  دور  مثمنا  اجلامعية، 

الكوادر  وتدريب  اجلائحة  خال  االأردن  لدعم 

باالإ�صافة اإىل حمات التوعية.

وق���ال م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 

والدواء الدكتور نزار مهيدات اإن املوؤ�ص�صة توفر 

الغذاء والدواء االآمن للمواطنن، وركزت على 

لتعزيز  اخلا�س  القطاع  يف  اجلهود  ا�صتحداث 

ان��ت��اج االأدوي����ة وال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��غ��ذاء وال���دواء 

خال اجلائحة وغريها.

مل��ر���ص��ى  “حياة”  ���ص��ب��ك��ة  ب���رن���ام���ج  وح������ول 

ع�����ام وزارة  اأم������ن  اأك������د  ال���ق���ل���ب���ي���ة،  اجل���ل���ط���ات 

الربنامج مل  اأن  ال�صرفا  الدكتور عمار  ال�صحة 

اإ�صافية  اأ�صهر   3 ملدة  بل جرى متديده  يتوقف 

تقييمه. و�صيجري 

الدكتورة  ال�صحي  التاأمن  مديرة  واأ�صارت 

اأوجه  اأب��رز  اأن  اإىل  الهام خري�صات، من جهتها، 

ال�صرطان  ملر�صى  كانت  ال�صندوق  يف  االن��ف��اق 

املربمة  االتفاقات  واأن  والقلب،  الكلى  ومر�صى 

من  امل��واط��ن  متكن  اجلامعية  امل�صت�صفيات  م��ع 

باملئة   20 ويدفع  مبا�صرة،  للم�صت�صفى  الذهاب 

وال�����ص��ن��دوق ي��ت��ك��ف��ل ب��امل��ت��ب��ق��ي، اأم����ا ال��ت��ح��وي��ل 

100 باملئة. فيعفى املواطن بن�صبة 

ب�صبب  املديونية  حجم  ارت��ف��اع  اإىل  واأ���ص��ارت 

دخ�������ول ف����ئ����ات ج����دي����دة م����ن امل�����وؤم�����ن ع��ل��ي��ه��م 

 60 �صن  فوق  والفئات  ال�صاد�صة  دون  كاالأطفال 

االتفاقات  اإىل  باالإ�صافة  )ال�صيخوخة(،  عاما 

اجلامعية. امل�صت�صفيات  مع 

�صاحية  اأن  خ��ري�����ص��ات  ال���دك���ت���ورة  وب��ي��ن��ت 

ال��ت��ح��وي��ل ل��ي�����ص��ت ���ص��م��ن اخ��ت�����ص��ا���س ال��ت��اأم��ن 

م�صرية  امل�صت�صفى،  �صاحيات  من  بل  ال�صحي 

اإىل اأن املادة 24 من نظام التاأمن تلزم بالتبليغ 

خال 24 �صاعة عن اأية حالة طارئة. 

االنباط- عمان

 اأق����ر جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م��وؤ���ص�����ص��ات 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل و���ص��م��ان ج��ودت��ه��ا، ام�����س 

االأرب������ع������اء، اخل���ط���ة االإع����ام����ي����ة ل���اإط���ار 

الوطني االأردين للموؤهات.

واأقر املجل�س يف جل�صته برئا�صة الدكتور 

االعتماد  ا�صتمرار  ال�صرايرة،اليوم،  ظافر 

الهند�صة  بكالوريو�س  لتخ�ص�صات  اخلا�س 

االإل��ك��رون��ي��ة، وه��ن��د���ص��ة ال��ق��درة وال��ط��اق��ة 

وهند�صة  االت�صاالت،  وهند�صة  الكهربائية، 

واالإدارة  الكهربائية  والهند�صة  احلا�صوب، 

املاج�صتري يف جامعة  الهند�صية لربناجمي 

للتكنولوجيا. �صمية  االأمرية 

ك��م��ا اأق����ر ا���ص��ت��م��رار االع���ت���م���اد اخل��ا���س 

االجنليزية  اللغة  بكالوريو�س  لتخ�ص�صات 

واآداب�����ه�����ا وال���ل���غ���ة االجن���ل���ي���زي���ة واآداب����ه����ا/

االجنليزية  ال��ل��غ��ة  وماج�صتري  ال��رج��م��ة، 

قانون،  وماج�صتري  وبكالوريو�س  واآداب��ه��ا، 

وم��اج�����ص��ت��ري ال��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ج���اري ال���دويل 

كيمياء،  وب��ك��ال��وري��و���س  ج��ر���س،  ج��ام��ع��ة  يف 

وم��ع��ل��م ���ص��ف، وت��رب��ي��ة ال��ط��ف��ل واالإذاع������ة 

والتلفزيون يف جامعة البراء.

االعتماد  ا�صتمرار  كذلك  املجل�س  واأق��ر 

اخلا�س لتخ�ص�صات بكالوريو�س ال�صحافة 

واالإع�����ام، االإذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون، االإع���ام 

االإع����ام يف جامعة  وم��اج�����ص��ت��ري  ال��رق��م��ي، 

هند�صة  وب��ك��ال��وري��و���س  االأو����ص���ط،  ال�����ص��رق 

ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، وال��ه��ن��د���ص��ة امل��دن��ي��ة، 

جامعة  يف  االإن�����ص��اءات  هند�صة  وماج�صتري 

االإ�����ص����راء، وب��ك��ال��وري��و���س ع��ل��م احل��ا���ص��وب 

وب���ك���ال���وري���و����س وم��اج�����ص��ت��ري ال��ري��ا���ص��ي��ات 

رفع  املجل�س  اأق���ر  فيما  ج����دارا،  جامعة  يف 

ماج�صتري  لتخ�ص�س  اال�صتيعابية  الطاقة 

ال���ع���ل���وم ال�����ص��ي��دالن��ي��ة يف ج���ام���ع���ة ع��م��ان 

االأهلية.

االنباط- عمان

 اأ�����ص����در ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي، ام�����س 

االأرب�����ع�����اء، ت��ع��م��ي��م��اً ي�����ص��م��ح ل��ل��ب��ن��وك 

توزيع اأرباح نقدية على م�صاهميها يف 

على   2020 لعام  املالية  نتائجها  �صوء 

باملئة   12 عن  التوزيع  ن�صبة  تزيد  اأال 

من راأ�س املال.

اأن  اإىل  تعميمه  يف  ال��ب��ن��ك  واأ����ص���ار 

امل�صتويات  �صوء  يف  اتخذ  القرار  ه��ذا 

امل��ري��ح��ة م��ن امل���اءة وال�����ص��ي��ول��ة ل��دى 

البنوك االأردنية، ولتعزيز هذه املاءة 

تقرر اأال تزيد ن�صبة التوزيعات عن 12 

باملئة من راأ�س املال املدفوع للبنك.

اأن ق���رار ت��وزي��ع االأرب���اح  ول��ف��ت اإىل 

خ��ا���ص��ع مل��واف��ق��ة ال��ب��ن��ك امل��رك��زي على 

جمل�س  من  املعتمدة  املالية  البيانات 

كما  ح�����ص��اب��ات��ه  وم��دق��ق  ال��ب��ن��ك  اإدارة 

تن�س على ذلك الت�صريعات القائمة.

اأ�صدر  املركزي  البنك  اأن  اإىل  ي�صار 

اأوام�����ر ل��ل��ب��ن��وك ال���ع���ام امل��ا���ص��ي ب��ع��دم 

لتعزيز  نقدية  اأرب���اح  بتوزيع  ال�صماح 

م��اءت��ه��ا يف ���ص��وء امل��خ��اط��ر ال��ت��ي قد 

ت�صببها جائحة كورونا.

ندوة عمل بكليةاإلعالم في جامعة القاهرة 
حول أساليب مواجهة األخبار الزائفة  

وتأثيرها على العالقة بين المواطن والدولة

 بلديات عجلون تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي 

 الحراسيس: حل البطالة يبدأ بـ إحالل العمالة المحلية بدل »الوافدة«

 هيئة االعتماد تقر الخطة اإلعالمية لإلطار الوطني للمؤهالت

 المركزي يسمح للبنوك بتوزيع أرباح على المساهمين

 » مالية النواب « تثمن دور وزارة الصحة في مواجهة جائحة الكورنا
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وغري  امللمو�سة  وموجوداتنا  فمقدراتنا   ، للنمو  لللاردن  كبرية  فر�سة  هناك  اليوم 

، وان خلق قنوات اقرتا�ض هي بذات االهمية  النهو�ض باقت�سادنا  امللمو�سة قادرة على 

لتو�سيع قاعدة اال�ستثمار الراأ�سمايل طاملا اأنها تاأخذنا اىل التنمية ال�ساملة

 كثريا ما يتم احلديث واالختاف اأحيانا بني االطراف من موؤ�س�سات واأفراد قطاع 

مو�سوع  يف  وبللالللذات  والت�سريعة  التنفيذية  ال�سلطات  بني  ونقا�ض  خا�ض  وقطاع  عللام 

دائم حول مزاحمة  ونقا�ض   ، الداخلية واخلارجية  والديون  العامة واالقرتا�ض  املالية 

احلكومة للقطاع اخلا�ض من حيث االقرتا�ض من البنوك املحلية واأن هذا به ا�ستنفاذ 

اقرا�ض  عن  عو�سا  اخلا�ض  القطاع  القرا�ض  توجه  اأن  ميكن  كان  التي  لل�سيولة  كثري 

احلكومة ، واأحيانا يعزى عدم منو اال�ستثمار لبع�ض هذه اال�سباب ولكن ما هو الواقع ؟

ملاذا وجد  واأهمها  الكثري من احلقائق  اأن نعرف  عند احلديث عن االقرتا�ض علينا 

وا�ستثمار  والنقدية  لل�سيولة  اال�سا�سي  املللكللون  وهللو  امل�سريف  القطاع  اىل  نظرنا  لللو  ؟ 

معظمها يف االقرا�ض ، جند اأن اجمايل موجوات البنوك االردنية بلغت 56 مليار دينار 

، واجمايل الودائع 36 مليار دينار ، واجمايل القرو�ض املمنوحة 29 مليار دينار ، ون�سبة 

كفاية راأ�سمال بلغت 18% كما هي بنهاية عام 2020 ، واالحتياطيات من العملة االجنبية 

والذهب بلغت 16 مليار دوالر اأمريكي . ومن جانب اآخر وبنظرة اىل املالية العامة جند 

اأن اجمايل الدين العام 33 مليار دينار واأن الناجت املحلي االجمايل 31 مليار دينار . وهنا 

116 % من  والودائع متثل  املحلي  الناجت  179 % من  البنوك متثل  اأن موجودات  يتبني 

الناجت املحلي ، واأما الت�سهيات فتمثل 92 % من الناجت املحلي ، وميثل اقرتا�ض القطاع 

اخلا�ض من البنوك 91% من حجم هذه الت�سهيات وبواقع 82 % ن�سبة اىل الناجت املحلي 

. وللعلم اقرا�ض البنوك للحكومة حمكوم ب�سيا�سات وتعليمات وحمددات ون�سب ، وهي 

مراقبة من البنك املركزي وموؤ�س�سات الت�سنيف الدولية وال اأعتقد باأن ما يتم تداوله 

ب�سكل متكرر على اأنه مزاحمة للقطاع اخلا�ض �سحيح واالرقام اأعاه تثبت ذلك ، وحتى 

ال�سندات احلكومية التي ت�سدرها وت�ساهم بها البنوك فلديها احلرية باأن تقوم ببيعها 

للبنك املركزي يف حال رغبت بتوفري �سيولة ا�سافية عند احلاجة . 

عجز  له  ي�ساف  دينار  مليار   2 �سيتجاوز  العجز  اأن  اأظهر   2021 موازنة  م�سروع  ان 

 ، االقللرتا�للض  خللال  �سيمول من  وجللزء كبري منه  بالتاأكيد  وهللذا  الللوحللدات احلكومية 

 110 وح�سب اآخر تقديرات فان ن�سبة املديونية اىل الناجت املحلي االجمايل �ست�سل اىل 

% . وبجانب اآخر فان ديون احلكومة ل�سندوق ا�ستثمار اأموال ال�سمان االجتماعي بلغت 

ا�ستبعاد هذه  �سيتم  الدويل  النقد  6.5 مليار دينار وح�سب االتفاق االخري مع �سندوق 

 %84 املحلي اىل حدود  للناجت  املديونية  ن�سبة  لتنخف�ض  الن�سبة  احت�ساب  املديونية من 

كل  من  الرغم  على  االئتماين  االردن  ت�سنيف  ثبات  مع  اأي�سا  ايجابيا  يتوافق  وهللذا   ،

الظروف ال�سعبة . فاىل اأين يقودنا كل ذلك ؟

توجيهه  �سريطة  ال�سحيح  بال�سكل  ا�ستغاله  اذا مت  اال�ستثمار  يعظم  االقرتا�ض  ان 

قاعدة  وتو�سيع  ناحية  الدين من  قللادرة على خدمة هذا  ا�ستثمار جمزية  خللق عوائد 

كان  اذا  املديونية  ن�سبة  ارتللفللاع  مللن  �سري  ال  وعليه   ، االخلللرى  الناحية  مللن  االقت�ساد 

فان  وللعلم   . العمل  فر�ض  وخلق  ال�ساملة  التنمية  اىل  الو�سول  زيادتها  من  الهدف 

له  توفر  اقرا�سية  بدون قنوات  ينمو بحجم كبري وموؤثر  اأن  القطاع اخلا�ض ال ميكن 

ال�سيولة اال�سافية لتو�سيع ا�ستثماراته وهكذا تطورت اقت�ساديات العامل ، وبدون ذلك 

فان البديل هو فقط االعتماد على ال�سيولة املتاحة لدى القطاع وبهذه احلالة �سيبقى 

كما هو ، وعلى العك�ض فان هذا اال�ستثمار مهدد مع الوقت باالنخفا�ض والرتاجع الن 

عائد اال�ستثمار لن يكون جمديا على املدى الطويل و�سيكون ب�سكل مب�سط تدوير للمال 

الذي ميلكه اأ�سا وبعائد متوا�سع .

وغري  امللمو�سة  وموجوداتنا  فمقدراتنا   ، للنمو  لللاردن  كبرية  فر�سة  هناك  اليوم 

، وان خلق قنوات اقرتا�ض هي بذات االهمية  النهو�ض باقت�سادنا  امللمو�سة قادرة على 

وهنا   . ال�ساملة  التنمية  اىل  تاأخذنا  اأنها  طاملا  الراأ�سمايل  اال�ستثمار  قاعدة  لتو�سيع 

تظهر اأهمية التوجه اىل الامركزية يف تو�سيع قواعد اال�ستثمار والتوجه به جغرافيا 

م�سوؤوليات  ومن  ادارة  حتت  وتكون   ، املحافظات  اىل  اال�ستثمار  توجيه  ليتم  وقطاعيا 

هذه املحافظات �سمن خطة وا�سحة تقدمها هذه املحافظات وح�سب ميزتها التناف�سية 

تنميتها  على  ايجابيا  ذلللك  لينعك�ض  بها  لا�ستثمار  املنا�سبة  احلللوافللز  خلق  �سريطة 

على  واحلفاظ  جغرافيا  املللوزع  الذاتي  االعتماد  من  منظومة  خللق  قاطنيها  وت�سغيل 

الن�سيج االجتماعي بها. 

محمد علي القريوتي

 االقتراض واالستثمار .. 
وأين الفرصة ؟ مصدر خاص لـ»االنباط« : المصفاة مطالبة 

بـ دفع 20 مليون دينار للحكومة عن فرق النوعية

 وزير الطاقة »الديزل والبنزين في المصفاة غير مطابق للمواصفات األردنية«

 وزير العمل يبحث مع السفير الفلبيني سبل تعزيز التعاون

 ديوان الخدمة يبحث مسودة اإلطار المرجعي للكفايات الوظيفية للصيدلة

 إدارية األعيان ُتناقش توجهات النهوض باإلدارة العامة

 االنباط – عمر الكعابنة 

الطاقة  وزيللر  اجللابللات  على  �للسللادق  زاهللر  النفطي  اخلبري  علق 

هللالللة وزاتلللي علللللى ا�سئلة الللنللائللب انللدريلله احلللللواري وا�للسللفللا ايللاهللا 

اذا  امللل�للسللفللاة  ان  اىل  ملل�للسللريا  واملنطقية”،  الللدقلليللقللة  “باالجابات 
او�سحت  كما  الكربيت  من  الن�سبة  بهذة  الديزل  بيع  يف  ا�ستمرت 

اللل�للسلليللارات ومللولللدات  ملللحللركللات  تللاأكللل  فلللاإن هلللذا �سي�سبب  زواتللللي، 

الكهرباء وبالتايل تعطيل امل�سانع التي تعتمد مولداتها على مادة 

الديزل االمر الذي ي�سر مب�سلحة املواطن ب�سكل عام. 

الطاقة  لوزير  اأ�سئلة  بتوجيه  قام  حواري  اندرية  النائب  وكان 

امل�سفاة  الللتللزام  علللدم  عللن  الللبللرتول  مب�سفاة  تتعلق  زواتلللي  هللالللة 

بللالللتللو�للسللعللة اللللرابلللعلللة وملل�للسللري االأربللللعللللة اأالف ملللن امللللوظلللفلللني يف 

مطابقة  امل�ستخرجة  الكربيت  ن�سبة  وهللل  اال�ستثناء  الللغللي  حللال 

اأي�سا عن نية احتكار امتياز تكرار البرتول،  للموا�سفات وت�ساءل 

والللتللي بللدورهللا او�للسللحللت اأنللله مت الللتللوافللق بللني احلللكللومللة و�سركة 

2018 علللللى قلليللام  ملل�للسللفللاة اللللبلللرتول االردنللليلللة يف �للسللهللر نلليلل�للسللان 

ملل�للسللروع  بتنفيذ مللراحللل  بللااللللتللزام  اللللبلللرتول االردنللليلللة  ملل�للسللفللاة 

التو�سعة الرابعة، موؤكدة انه وعليه �سدر قرار من جمل�ض الوزراء 

عن  الناجتة  النفطية  امل�ستقات  ا�ستثناء   ( متديد  على  باملوافقة 

الللتللكللريللر يف ملل�للسللفللاة اللللبلللرتول االردنللليلللة ملللن تللطللبلليللق املللوا�للسللفللة 

من  اعتبارا  الرابع  التو�سع  م�سروع  تنفيذ  فرتة  طوال   ) االردنية 

مبراحل  امل�سفاة  بللالللتللزام  م�سروطا  وكلللان   1/5/2018 تللاريللخ 

م�سفاة  قللدمللتلله  اللللذي  الللزمللنللي  للللللجللدول  وفللقللا  املللحللددة  التنفيذ 

البرتول االردنية وبخاف ذلك يعترب اال�ستثناء ملغي. 

املبالغ  جمللمللوع  ان  لل”االنباط”  خللا�للض  م�سدر  اأكلللد  حللني  يف 

بني  مللا  النوعية  فللرق  عللن  للحكومة  امل�سفاة  مللن  دفعها  املطالب 

دينار  مليون   20 الللل  عن  يزيد  حمليا  واملنتج  االردنلليللة  املوا�سفة 

الللذي  البنزين  مللللادة  اي�سا  الللنللوعللي  الللفللرق  ا�سفنا  مللا  اذا  اردين، 

مل�سفاة  التابعة  بللرتول  جو  �سركة  حمطات  خللال  من  فقط  يباع 

الديزل،  ملللادة  دينار  ون�سف  مليون   11 بقيمة  االردنلليللة  البرتول 

وحوايل 9 مليون و 400 الف ملادة البنزين. 

والبنزين  الللديللزل  مللادة  اأن  زواتللي  الللوزيللرة  او�سحت  ذلللك  اىل 

املنتج من امل�سفاة غري مطابقة للموا�سفة االردنية من حيث ن�سبة 

الكربيت  املوا�سفة االردنية حتدد كمية  اأن   اإىل  الكبريت، م�سرية 

يف  ومت  اق�سى،  حللد  كللل  باملليون  جللزء  بل)10(  والنزين  الللديللزل  يف 

الت�سويقية  لل�سركات  ال�سماح   2019 عللام  الثاين  ت�سرين  �سهر 

حني  يف  باملليون،  جزء   )350( كربيت  مبحتوى  ديللزل  با�سترياد 

جزء   )9000-12000( يحوي  الللديللزل  من  امل�سفاة  انتاج  ان 

جزء   )150-350( حتللوي  البنزين  ملللادة  ويف  كللربيللت  باملليون 

كونها  احلالية  امل�سفاة  و�سع وحدات  �سبب  وهذا  باملليون كربيت، 

انتاج ديزل وبنزين مطابقني للموا�سفة  قدمية وغري قادرة على 

انتاج ديزل وبنزين  �ستكون قادرة على  امل�سفاة  باأن  االردنية، علما 

مطابق للموا�سفة االردنية عند تنفيذ م�سروع التو�سعة.  

من  الغاية  اأن  لل”االنباط”،  حواري  اأندريه  النائب  اكد  بدوره 

املحافظة  يف  هللدفلله  يكمن  الطاقة  لللوزيللرة  وجهها  الللتللي  االأ�سئلة 

عائلة  اأالف  ثاثة  به  يعمل  الذي  امل�سفاة  يف  التكرار  ن�ساط  على 

من  الدولة  اأن  على  نف�سه  بالقوت  م�سددا  وطنية،  م�سلحة  وهللو 

الغرامة  بتعليق  يكمن  العاج  وان  امل�سفاة،  ا�ستمرار  م�سلحتها 

وجدولة املديونية التي على امل�سفاة. 

اعللداد  انلله مت  اىل  لفتت  الطاقة  وزيللرة  ان  ذكرها  اجلدير  من 

يف  املنتج  الللديللزل  نوعي  بللني  ال�سعر  فللرق  مللقللدار  لتحديد  درا�للسللة 

امل�سفاة والديزل امل�ستورد الذي يباع يف ال�سوق املحلي، حيث بينت 

الديزل  نوعية  فرق  على  املرتتبة  ال�سعر  فرق  قيمة  باأن  الدرا�سة 

 )3.67%( بحوايل  تقدر  امل�ستورد  الديزل  امل�سفاة عن  املنتج يف 

من  امللل�للسللفللاة  منتج  مللن  املللبللاعللة  للكميات  امللل�للسللفللاة  بلللاب  �سعر  مللن 

الديزل. وحول �سوؤال احلواري عن م�سري حوايل 4 االف موظف 

يف حال الغي اال�ستثناء، او�سحت زواتي اأنه مل يتم الغاء اال�ستثناء 

املمنوح للم�سفاة وما زالت تعمل. 

واأ�سافت يف ردها، ان �سركة م�سفاة البرتول االردنية مل تلتزم 

حيث   ،2019 عللام  نهاية  يف  املللايل  القفل  مرحلة  مللن  باالنتهاء 

احالة  مرحلة  بعد  ملا  املللايل  القفل  مرحلة  تاأجيل  يتم  بللاأن  طلبت 

جمل�ض  قللرار  يف  جاء  ملا  خمالفا  ذلك  وبعد  امل�سروع،  تنفيذ  عطاء 

الوزراء.

االنباط-عمان

بللحللث وزيللللر الللعللمللل ووزيللللر اللللدوللللة للل�للسللوؤون 

اال�ستثمار الدكتور معن القطامني خال لقائه 

ام�ض االأربعاء مع ال�سفري الفلبيني لدى اململكة 

و�سبل  البلدين  بللني  التعاون  اأطللر  �سكام،  اأكللمللد 

تعزيزها يف امل�ستقبل فيما يخ�ض املجال العمايل 

مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة بني اجلانبني.

واأكد القطامني اأن وزارة العمل حتر�ض على 

الرقابة امل�ستمرة على �سوق العمل حلفظ حقوق 

العمالة االأردنلليللة وغللري االأردنلليللة وتللوفللري بيئة 

عمل اآمنة لهم على حد �سواء.

ال�ستقبال  ا�ستعداد  على  اللللوزارة  اأن  واأ�للسللاف 

االأردنلليللة  غللري  العمالة  مللن  عمالية  �سكاوى  اأي 

اأنلله  اإىل  م�سرياً  فلللوري،  ب�سكل  لها  واال�ستجابة 

اإىل  اأي مقرتحات تهدف  ا�ستعداد لدرا�سة  على 

ال�سديقني.  البلدين  بني  التعاون  �سبل  تطوير 

بللاإجللراءات  الفلبيني،  ال�سفري  ا�للسللاد  جانبه  مللن 

كورونا  جائحة  خللال  العمل  ووزارة  احلكومة 

ومللنللهللا اإعلللفلللاء الللعللمللال غلللري االأردنلللليللللني الللذيللن 

ر�سوم  جميع  مللن  نهائي  ب�سكل  االأردن  غللللادروا 

تلل�للسللاريللح الللعللمللل واللللغلللراملللات املللرتتللبللة عليهم، 

باالإ�سافة اإىل القرار املتعلق بتخفي�ض ما ن�سبته 

جتديد  لللعللدم  الللغللرامللات  قيمة  مللن  باملئة   80
االأردنية  غري  العمالة  على  املرتتبة  الت�ساريح 

اأرا�لللسلللي اململكة واللللذي  بللالللبللقللاء علللللى  الللراغللبللة 

�سي�ساعد على قوننة اأو�ساعها.

وثلللملللن اللل�للسللفللري علللملللق وملللتلللانلللة اللللعلللاقلللات 

االأردنية الفلبينية املتطورة يف خمتلف املجاالت 

وجود  اأن  اإىل  م�سرياً  امل�ستويات،  خمتلف  وعلى 

يعك�ض  االأردن  يف  الفلبينيني  مللن  كبرية  اأعلللداد 

قوة العاقات االأخوية بني البلدين.

االنباط- عمان

وزارة  امللللدنللليلللة  اخلللللدمللللة  ديلللللللوان  بلللحلللث   

اللل�للسللحللة ونللقللابللة اللل�للسلليللادلللة خلللال اجللتللمللاع 

امللل�لللض االأربلللللعلللللاء مللل�لللسلللودة االإطلللللللار املللرجللعللي 

يف  ال�سيدلة  لوظائف  الوظيفية  للكفايات 

املدنية. اخلدمة 

وقالت اأمني عام الديوان املهند�سة بدرية 

اإطللار  يف  تللاأتللي  اللللللقللاءات  هللذه  اإن  البلبي�سي 

املدنية  الديوان لتفعيل نظام اخلدمة  جهود 

الللكللفللايللات  اإىل مللفللهللوم  اجللللديلللد، وامللل�للسللتللنللد 

املللللوارد  الإدارة  اأ�للسللا�للسللي  كللمللنللهللج  الللوظلليللفلليللة 

الب�سرية يف اخلدمة املدنية مبراحلها كافة.

اإدارة  نوعية يف  نقلة  يعد  النهج  اأن  وبينت 

املوارد الب�سرية باجلهاز احلكومي ما �سيكون 

لللله اأثللللر مللبللا�للسللر علللللى رفلللع كلللفلللاءة وفللاعللللليللة 

اإيجابيا على م�ستوى  وينعك�ض  العام  املوظف 

اأن  مو�سحة  للمواطنني،  املللقللدمللة  اخلللدمللة 

الديوان بداأ باإعداد االأطر املرجعية للكفايات 

واملهن  وال�سحية  الطبية  للمهن  الوظيفية 

الللرتبللويللة، متللا�للسللًيللا مللع �للسلليللا�للسللات احلللكللومللة 

اأولوياتها  قمة  على  القطاعات  هذه  باعتبار 

يف هذه املرحلة.

اإجناز االأطر املرجعية  اأنه جرى  واأ�سافت 

مثل  ال�سحية  واملهن  الرتبوية  املهن  ملعظم 

الطبية  املللهللن  وبللعلل�للض  والللقللبللالللة  التمري�ض 

بقية  ا�ستكمال  على  جللار  والللعللمللل  امللل�للسللانللدة، 

بللدوره،  ال�سيدلة.  فيها  مبللا  ال�سحية  املهن 

الكياين  زيد  الدكتور  ال�سيادلة  نقيب  اأكد 

اأهللملليللة امللل�للسللروع يف رفللع املللعللايللري والللكللفللايللات 

الوظيفية وخا�سة مقدمي الرعاية ال�سحية، 

من  جلللانللا  �ست�سكل  الللنللقللابللة  اأن  اإىل  ملل�للسللريا 

العمل  لتكثيف  االخت�سا�ض  ذوي  ال�سيادلة 

امللل�للسللروع واإقللللراره بال�سرعة  مللن اجللل اإجنلللاح 

مديرية  مديرة  اأ�سارت  ال�سياق،  ويف  املمكنة. 

االجتماع  يف  هل�سة  زينة  الدكتورة  ال�سيدلة 

وممثلني  والنقابة  والللوزارة  الديوان  اأن  اإىل 

عللن مللوؤ�للسلل�للسللات الللقللطللاع الللعللام يلل�للسللاركللون يف 

تطوير  بهدف  الوظيفية  الكفايات  م�سروع 

االأداء املهني لل�سيادلة يف جميع القطاعات.

االنباط- عّمان

العني  برئا�سة  االأعلليللان،  جمل�ض  يف  االإداريللللة  اللجنة  ناق�ست   

اللل�للسللاكللت، املل�للض االأربلللعلللاء، مللع وزيلللرة دوللللة لتطوير االأداء  ملللازن 

املوؤ�س�سي املهند�سة رابعة العجارمة، ورئي�ض ديوان اخلدمة املدنية 

�سامح النا�سر، توجهات النهو�ض باالإدارة العامة.

والتجارب  املاحظات  من  اال�ستفادة  اإىل  ال�ساكت  العني  ودعللا 

الب�سرية،  املللوارد  اإدارة  يف  ومتطورة  حديثة  روؤية  واإيجاد  ال�سابقة 

م�سرًيا اإىل غياب التحديد ملعيقات ال�سيا�سات والربامج وعاقتها 

بالرتهل االإداري واالن�سجام مع �سروط اإ�سغال الوظائف العامة.

وجود  بعدم  املتمثلة  العامة  االإدارة  حتديات  اأبللرز  عن  وحتللدث 

اإىل  اإ�للسللافللة  التقييم والللتللقللومي،  قلللادرة على  الللتللجللارب  منلللاذج مللن 

الكفاءة  باختيار  عدالة  وجود  عدم  ب�سبب  الوظيفي  االأداء  �سعف 

وعدم تطبيق ما جاء بالت�سريعات.

الللعللمللل جللار على  اإن  الللعللجللارمللة، مللن جهتها،  الللوزيللرة  وقللالللت 

ورفللع  لها  والتخطيط  الب�سرية  امللللوارد  اإدارة  على  تعمل  درا�للسللة 

كفاءة املوارد الب�سرية وتطويرها من خال ماأ�س�سة االإدارة العامة 

الوظيفي. العمل  �سمن 

اآللليللات  مللن  تدريجياً  االنللتللقللال  حللول  بلللدوره،  النا�سر،  وحتللدث 

 2027 عللام  املفتوح  االإعلللان  اإىل  و�للسللوال  حاليا  املتبعة  التعيني 

لتنمية  خطة  و�سع  موؤكًدا  واالمتحانات،  امل�سابقات  على  اعتمادا 

لتنمية  الوطنية  اللجنة  خللال  مللن  الب�سرية  الللكللوادر  وتللطللويللر 

الب�سرية. املوارد 

من  للتحقيق  الللقللابللل  االإ�للسللاح  عللن  اللجنة  اأعلل�للسللاء  وحتلللدث 

بوقت  حمللدد  الب�سرية  الللكللوادر  وتللاأهلليللل  لتطوير  بللرنللامللج  خللال 

معني.

 وزير الدولة للشؤون الخارجية 
القطري يلتقي السفير االردني

 لجنة المرأة في األعيان تطلع على 
االستراتيجة الوطنية لشؤون السكان

االنباط- الدوحة

 ا�للسللتللقللبللل وزيللللللر اللللللدوللللللة لللللللل�لللسلللوؤون 

اخلللللارجلللليللللة يف دولللللللة قلللطلللر اللل�للسللقلليللقللة، 

االأربللعللاء،  ام�ض  �سباح  املريخي،  �سلطان 

مفلح  زيللد  الللدوحللة،  يف  االأردين  ال�سفري 

اللوزي.

علللاقلللات  بلللحلللث  اللللللللللقللللاء،  ومت خلللللال 

الللللتللللعللللاون بللللني اللللبلللللللديلللن اللل�للسللقلليللقللني، 

واملو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك.

االنباط-عمان

الللتللقللت جلللنللة امللللللراأة يف جمللللل�للض االأعلليللان 

بلللرئلللا�لللسلللة الللللعللللني هللليلللفلللاء الللللنللللجللللار، املل�للض 

لل�سكان  االأعلى  املجل�ض  اأمللني عام  االأربللعللاء، 

الدكتورة عبلة عماوي، بهدف االطاع على 

ال�سكان  للل�للسللوؤون  الللوطللنلليللة  اال�للسللرتاتلليللجلليللة 

لاأعوام )2021-2030(.

للللللمللجللللل�للض  اإن  اللللنلللجلللار،  اللللعلللني  وقللللالللللت 

االأعلى لل�سكان دوًرا فاعًا من �ساأنه تعزيز 

م�ساركة املراأة يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية 

واالجتماعية واالقت�سادية.

“املنحى  ا�لللسلللتلللخلللدام  اأهللللملللليللللة  واأكللللللللللدت 

ال�سمويل التكاملي” من اأجل تعديل بع�ض 

التحوالت  واإحللداث  وال�سيا�سات  الت�سريعات 

الللقللطللاعللات،  جميع  يف  املللطلللللوبللة  املجتمعية 

واأهمية العمل ب�سكل ت�ساركي بني القطاعات 

املراأة  تعزيز وجود  اأجل  واملجال�ض من  كافة 

يف مواقع �سنع القرار.

وا�للللسللللتللللعللللر�للللسللللت علللللللملللللللاوي، بللللللدروهللللللا، 

التي تبني  لل�سكان،  الوطنية  اال�سرتاتيجية 

اإدمللللللاج اللللنلللوع االجللتللمللاعللي كللا�للسللرتاتلليللجلليللة 

�للسللاملللللة لللتللعللزيللز املللل�لللسلللاواة بلللني اجلللنلل�للسللني 

وتراعي الفروق بني اجلن�سني يف الت�سريعات 

واللل�للسلليللا�للسللات الللعللامللة واللللرباملللج وامللل�للسللاريللع، 

واالعللللللللللللللرتاف بللللاحللللتلللليللللاجللللات اجللللنللل�لللسلللني، 

ومراعاتها والتخطيط لها واإعداد املوازنات 

التي ت�ستجيب لها.

واأ�سارت اإىل اأن اال�سرتاتيجية تركز على 

امل�ساركة  لتحقيق  الللازمللة  االآللليللات  اإنلل�للسللاء 

املللتللكللافللئللة للللللمللراأة ومتللثلليلللللهللا املللنلل�للسللف على 

جميع امل�ستويات العملية ال�سيا�سية واحلياة 

املللراأة اإىل �سوق العمل ورفع  العامة ودخللول 

م�ساركتها فيه.

املجل�ض،  عمل  حمللاور  عماوي  واأو�سحت 

وعلللادل  ملل�للسللتللدام  اإىل حتقيق منللو  الللهللادفللة 

ال�سكانية  للللللفللئللات  التخطيط  علللللى  يللرتللكللز 

واملتغريات، وتدعيم حقوق ال�سحة اجلن�سية 

الهجرات  الأبللعللاد  واال�ستجابة  واالجنللابلليللة، 

امللل�للسللاوة بني  وتللعللزيللز  والللطللوعلليللة،  الق�سرية 

اجلن�سني ومتكني املراأة.

فيما  لللا  اأيللل�لللسً ُيللعللنللى  املللجللللل�للض  اأن  وبلليللنللت 

يللتللعلللللق بلللاللللنلللوع االجلللتلللملللاعلللي يف حملللاربلللة 

امللللللراأة  تللعللللليللم  وتلللعلللزيلللز  اللللقلللا�لللسلللرات،  زواج 

الرقمية  الللفللجللوة  وانلللهلللاء  التعليم  وجللللودة 

بللني اجلللنلل�للسللني، ومللعللاجلللة الللعللنللف يف مكان 

املللراأة والتحر�ض، ودعم االعمال  العمل �سد 

اللللللريلللللاديلللللة، وتلللللقلللللدمي اخللللللدملللللات امللللالللليلللة 

وامل�ساعدات الفنية للمن�ساآت الن�سائية.

اأهمية  اللجنة  اأع�ساء  اأكللد  جانبهم  مللن 

�للسلليللادة الللقللانللون واأثللللره علللللى تللغللري الثقافة 

املللجللتللمللعلليللة للللللللللمللللراأة، واأهللللملللليللللة الللتللمللكللني 

االقت�سادي، واأثر م�ساهمة املراأة يف خمتلف 

الللقللطللاعللات اللل�للسلليللا�للسلليللة، و�للللسللللرورة وجلللود 

ملليللزانلليللات ُتللخلل�للسلل�للض للللللنللوع االجللتللمللاعللي، 

والللدعللم امللللايل والللفللنللي للللرائلللدات االأعللمللال، 

املنزل  من  العمل  منظومة  تطوير  واأهمية 

اأكلللر ب�سوق  بللاالنللخللراط  للللللمللراأة  مللا ي�سمح 

العمل.
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املحلي

�سلباً  تكون  ورمب��ا  والإ�ستك�ساف،  املعرفة  لغايات  اإيجاباً  تكون  قد  ثقافة  الف�سول 

هنالك  وللأ�سف  ويزعجهم؛  يعنينا  ل  النا�س مبا  �سوؤون  والتدّخل يف  التطّفل  يف حال 

وخ�سو�ساً  النا�س  م��ن  كثري  عند  زائ��د  ف�سول  ع��ن  ت��ن��مُّ  الأي���ام  ه��ذه  ك��ث��رية  ت�سرفات 

على  �سيوؤثر  مما  الآخرين  �سوؤون  يف  يتدخل  ف�سويل  جيل  �سيخلقون  الذين  ال�سباب 

اإنتاجيتهم وعطاءهم؛ وللأمانة فاإن الف�سول مر�س اإجتماعي يجعل �ساحبه متقوقع 

يف ُحّب التدخل يف ق�سايا النا�س وزج اأنفه يف كل الق�سايا؛ والبع�س من درجة ف�سوله 

الزائدة تخاله يرغب يف الدخول يف كل قلوب النا�س:

باملعرفة  الإن�سان  حق  منطلق  من  الإ�ستطلع  حلب  رغبة  الف�سول  يكون  رمب��ا   .1

لتطوير  الإح���رام  ويلقى  حممود  ف�سول  وه��ذا  العلوم،  م��ن  النهل  اأو  والإ�ستك�ساف 

ي؛ وحبذا اأن يكون كل اأنواع الف�سول من هذا النوع. املهارات والبحث والتق�سّ

2. ورمبا يكون الف�سول للتدّخل ب�سوؤون الآخرين دون طلبهم، وهذا النوع املذموم 

اأي�ساً؛ وهذا  املحّرمات  باب  نتائجه عك�سية؛ ورمبا يدخل هذا يف  وغالباً  الف�سول  من 

اأ�سواأ اأنواع الف�سول الذي يوؤدي للأحقاد والغ�سب من الآخر.

الإن�سانية  العلقات  خ��راب  اأو  للباطل  ي��وؤدي  رمب��ا  املر�سي  اأو  املذموم  الف�سول   .3

اأو الأخ��لق��ي��ات ال��زائ��ف��ة اأو ���س��ي��اع ال��وق��ت اأو غ��ريه��ا؛ وه���ذا ق��ّم��ة ال��ت��دخ��ل يف ���س��وؤون 

وخ�سو�سيات النا�س مما يوؤدي لغ�سب الآخر وحت�س�سه كنتيجة لهذه الت�سرفات.

4. العلقات الإن�سانية حتتاج لرك بع�س ما ل يعنينا على الأقل وال�سمت وال�سرب 

والعمل لأنف�سنا لزيادة اإنتاجيتنا؛ ويفيِ ذلك تعزيز للغة العمل وعدم التدخل يف �سوؤون 

واأ�سرارهم. النا�س وق�ساياهم 

الأ�سخا�س  خلف  ال��وق��وف  ونتائجها:  ال��زائ��دة  الف�سوليات  بع�س  على  اأم��ث��ل��ة   .5

ال�سري  ح��وادث  عند  الوقوف  للم�ساك�سة،  ي��وؤدي  اأر�سدتهم  ملعرفة  الآيل  ال�سراف  عند 

الإن�سانية  والعلقات  العمل  وطبيعة  ال��روات��ب  عن  والأ�سئلة  الإ�سعاف،  حركة  يعيق 

الكراهية،  ال�سخ�سية يوّلد احلقد وجمتمع  بال�سوؤون  وغريها توؤدي للنفور، والتدخل 

وعدم  كبواتهم  على  والتلذذ  الآخ��ري��ن  نتائج  واإنتظار  النا�س،  اأ���س��رار  على  ت  والتن�سّ

وهكذا. غبطتهم، 

6. املطلوب اأن نعي�س لأنف�سنا ون�ساعد غرينا مبا يطلبوه فقط ونرّكز على مبادراتنا 

تغيري  لغايات  تطّفل  اأو  ف�سول  دون  واإنتاجيتنا  واإبتكاراتنا  واإبداعاتنا  للعمل  اخلا�سة 

امل�ستقبل  جليل  �ساحلة  مناذج  نكون  اأن  ومطلوب  املجتمعية؛  ثقافاتنا  ببع�س  جذري 

من ال�سباب يف واأد الف�سول والتدخل يف اأ�سرار وخ�سو�سيات النا�س.

حتى  اأو  نفورهم  اأو  الآخ��ري��ن  لإمتعا�س  ي��وؤدي  اأحياناً  ال��زائ��د  الف�سول  ب�سراحة: 

مر�سي؛  لف�سول  املحمود  الف�سول  نحّول  ل  اأن  واملطلوب  �سلبية،  لنتائج  اأو  غ�سبهم 

�سوب  البالية  املجتمعية  الثقافات  بع�س  وتغيري  ال�سباب  بجيل  النهو�س  و���س��رورة 

الإنتاجية وثقافة العمل والإنتاج.

د. محمد طالب عبيدات

ثقافة الفضول الزائد

 نقابة األلبسة واألحذية تطالب 
بتحديد مواسم التنزيالت في األسواق

مواطنون يشكون من تشكل 
السيول على طريق كفر الماء بالكورة

 العجارمة تنفي التوجه لدمج ديوان 
الخدمة بإدارة التطوير المؤسسي

االنباط- عمان

والأقم�سة  الألب�سة  جت��ار  نقيب  طالب   

والأح����ذي����ة م��ن��ري دي����ة ب��ت��ح��دي��د م��وا���س��م 

دول  مبعظم  اأ�سوة  الأ���س��واق  يف  التنزيلت 

ال���ع���امل، ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى ع���دال���ة امل��ن��اف�����س��ة، 

جتار  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  للفو�سى  وجت��ن��ب��اً 

القطاع على حد و�سفه.

الأربعاء،  ام�س  ت�سريحات  يف  دية  واأك��د 

اأهمية حتديد فرات التنزيلت بالتن�سيق 

يتنا�سب  والأحذية، مبا  الألب�سة  مع قطاع 

م��ع دخ���ول امل��وا���س��م وان��ت��ه��ائ��ه��ا، م��ب��ي��ن��اً اأن 

ق����راٍر للهيئة  ق��دم��ت م��ن خ���لل  ال��ن��ق��اب��ة 

ال���ع���ام���ة يف ال���ن���ق���اب���ة ق���ب���ل ن���ح���و ���س��ن��ت��ن 

م��ق��رح��ات ل������وزارة ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وال���ت���م���وي���ن ت��ن��ظ��م��ه��ا، ل���ك���ن الأخ�������رية مل 

ت�ستجب لها حتى الآن.

واأ�سار اإىل اأن املقرحات ت�سمنت الأخذ 

ال�سيفي  املو�سمن  ب��داي��ة  الع��ت��ب��ار  بعن 

الدينية،  والأع��ي��اد  ونهايتهما،  وال�ستوي 

ع��دم  اأن  اإىل  امل��ن��ا���س��ب��ات، لف���ت���اً  وخم��ت��ل��ف 

لتجار  يعدُّ حت��دي��اً  ال��ف��رات،  ه��ذه  حتديد 

ال��ق��ط��اع ال��ذي��ن اأغ��ل��ق ع���دد م��ن��ه��م حماله 

ب�����س��ب��ب امل��ن��اف�����س��ة غ��ري ال��ع��ادل��ة، ك��م��ا اأدى 

ل��ع��زوف امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ع��ن ���س��وق الأل��ب�����س��ة 

اأي�ساً. والأحذية 

االنباط- الكورة

معاناتهم  من  الكورة  بلواء  مواطنون  �سكا   

ج�����راء ت���ك���رار ت�����س��ك��ل جت��م��ع��ات و����س���ي���ول م��ي��اه 

الأم���ط���ار ع��ل��ى ط��ري��ق ك��ف��ر امل����اء - الأ���س��رف��ي��ة 

التي تداهم حمال جتارية ومنازل على جانبي 

مياه  ت�سريف  لقنوات  افتقاره  نتيجة  الطريق 

الأمطار .

وق����ال امل���واط���ن ع��ب��د ال��ك��رمي ال��رب��اب��ع��ة، اأن 

معاناتهم تتكرر يف كل مو�سم �ستاء وكان اخرها 

خلل الهطول املطري الغزير جراء املنخف�س 

احل��ايل،ح��ي��ث داه��م��ت مياه الأم��ط��ار ع��ددا من 

املحال التجارية وبع�س املنازل، داعياً اىل ادراج 

ت�سريف  ق��ن��وات  وان�ساء  الطريق  تاأهيل  اإع���ادة 

املعنية  للجهات  الول���وي���ات  �سلم  ع��ل��ى  للمياه 

للحد من معاناة الأهايل .

وبن املواطن اأحمد بني حمد، اأن طريق كفر 

املاء ال�سرفية يعترب من الطرق احليوية التي 

تربط �سمال لواء الكورة بجنوبه، وي�سهد كثافة 

اأن افتقار الطريق  يف حركة امل��رور، م�سريا اإىل 

ل�سبكة ت�سريف مياه الأمطار يت�سبب بخطورة 

بالأ�سل من  يعاين  ال��ذي  الطريق  �سالكي  على 

�سيق �سعته واهراء بنيته التحتية.

اجلديدة  �سعيد  دي��راأب��ي  بلدية  رئي�س  وق��ال 

ال��ب��ل��دي��ة خ��اط��ب��ت وزارة  اإن  اب��راه��ي��م الع���ي���دة، 

ال����س���غ���ال ال��ع��ام��ة ال���ت���ي ي��ق��ع ال��ط��ري��ق �سمن 

اخت�سا�سها عدة مرات لتو�سعته واإعادة تاأهيله 

الأم���ط���ار دون  م��ي��اه  لت�سريف  ق��ن��وات  وان�����س��اء 

جدوى، مطالباً بتوفري خم�س�سات مالية لتلك 

ال��غ��اي��ة وو���س��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى �سلم الأول���وي���ات 

خا�سة اأن م�سافته ل تتجاوز كيلومرا واحدا.

وبن ان كوادر البلدية جتهد مع كل هطول 

مطري لإزالة النقا�س والجنرافات من حرم 

عمد  املواطنن  بع�س  اأن  اإىل  م�سرياً  الطريق، 

خ���لل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ط��م��ر جم��رى 

الوادي الطبيعي الذي ي�ساعد يف ت�سريف مياه 

المطار مبخلفات البناء ما فاقم امل�سكلة.

بدوره، قال مدير مكتب ا�سغال لواء الكورة 

الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  ده�س  وليد  املهند�س 

)ب������را(، اإن الع����ت����داءات ب��ال��ب��ن��اء ع��ل��ى م��دى 

اغ��لق  على  عمل  املا�سية  الطويلة  ال�����س��ن��وات 

ما  الطريق  الم��ط��ار يف  ع��ب��ارات ت�سريف مياه 

عليه  ك��ان��ت  م��ا  اإىل  اإع��ادت��ه��ا  ا���س��ه��م يف �سعوبة 

الأ�سغال يف  ك��وادر  تبذله  اىل ما  �سابقاً، م�سرياً 

ازالة الجنرافات من جمرى الطريق .

اجلاري  العام  مبوازنة  يوؤمل  انه  اىل  وا�سار 

جمل�س  خ���لل  م��ن  م��ال��ي��ة  خم�س�سات  ت��اأم��ن 

مياه  لت�سريف  ق��ن��وات  ان�ساء  لغاية  املحافظة 

وتو�سعته،  تاأهيله  واإع���ادة  الطريق  يف  الأم��ط��ار 

مبيناً حاجة العديد من طرق لواء الكورة اىل 

�سبكة لت�سريف مياه المطار.

االنباط- عمان

الأداء  ل��ت��ط��وي��ر  ال���دول���ة  وزي�����رة  ن��ف��ت   

الأربعاء،  ام�س  العجارمة،  رابعة  املوؤ�س�سي 

وج����ود اأي ت���وج���ه ل���دم���ج دي�����وان اخل��دم��ة 

امل��وؤ���س�����س��ي  الأداء  ت��ط��وي��ر  ب������اإدارة  امل��دن��ي��ة 

وال�سيا�سات يف رئا�سة الوزراء.

ج��اء ذل��ك عقب ت���داول اأخ��ب��ار ع��ن دمج 

ب��ع�����س امل��وؤ���س�����س��ات، وم����ن ���س��م��ن��ه��ا دي����وان 

املدنية اخلدمة 

 سفراء الخليج: العالقات األردنية الخليجية مثال يحتذى للتعاون العربي

 النواب يناقش 13 سؤااًل في أولى جلساته الرقابية

 اطالق برنامج تدريب مهني لحاضنات األطفال

االنباط- عمان

 بحث �سفراء دول جمل�س التعاون لدول 

اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة امل��ع��ت��م��دون ل���دى الأردن 

خ����لل اج��ت��م��اع��ه��م ال�������دوري يف ال�����س��ف��ارة 

العلقات  الأرب��ع��اء،  ام�س  بعمان  ال�سعودية 

والتن�سيق  وتنميتها  اخلليجية  الأردن���ي���ة 

والتعاون يف املجالت كافة.

الُعل  قمة  بعد  ي��اأت��ي  ال���ذي  والج��ت��م��اع 

مبا  امل��واق��ف  وتن�سيق  الآراء  ت��ب��ادل  ب��ه��دف 

يخدم امل�سالح والق�سايا امل�سركة بن دول 

املجل�س والأردن.

ال�����س��ع��ودي ل���دى الأردن  ال�����س��ف��ري  وق����ال 

نايف ال�سديري، اإن البيان اخلتامي ال�سادر 

عن املجل�س الأعلى يف الدورة 41 لقمة دول 

يف  ُع��ق��دت  التي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

مدينة الُعل، اكدت دعم الأمن وال�ستقرار 

وتعزيز التنمية يف الأردن، وتكثيف اجلهود 

لتنفيذ خطط العمل امل�سرك املتفق عليها 

يف اإطار ال�سراكة ال�سراتيجية بن جمل�س 

التعاون والأردن.

دول  اأن  اإىل  ال�����س��دي��ري  ال�سفري  واأ����س���ار 

جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ب�����س��ك��ل ع���ام، 

وال�سعودية ب�سكل خا�س تكن تقديرا كبريا 

ه��ذه  لتعزيز  دائ���م  تطلع  وه��ن��اك  ل�����لأردن، 

اأن يكون  اأه��م��ي��ة  ال��ع��لق��ات، م�����س��ددا ع��ل��ى 

ل���دول املنطقة م��وق��ف م��وح��د وا���س��ح جتاه 

وال�ستقرار  ل��لأم��ن  الإي��ران��ي��ة  التهديدات 

والتدخل امل�ستمر يف �سوؤون دول املنطقة.

الرويعي،  اأحمد  البحرين  �سفراء  واك��د 

وال���ك���وي���ت ع���زي���ز ال���دي���ح���اين، والإم��������ارات 

اآل  نا�سر  بن  �سعود  وقطر  البلو�سي،  اأحمد 

العلقات  اأن  املعمري،  ه��لل  وُعمان  ث��اين، 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة الأردن����ي����ة ت��ع��د م���ث���اًل ي��ح��ت��ذى 

للتعاون العربي يف جميع املجالت، و�سورة 

العمل  لتعزيز  عليها  البناء  ميكن  م�سرقة 

ال���ع���رب���ي امل�������س���رك، وت��ف��ع��ي��ل الت��ف��اق��ي��ات 

والقرارات العربية بهذا ال�ساأن.

واأك�����دوا اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه الج��ت��م��اع��ات 

التعاون  جمل�س  دول  �سفراء  ب��ن  ال��دوري��ة 

اأجل  من  امل�ستقبلية  ال���روؤى  ح��ول  للت�ساور 

وامل�سالح  ال�سراتيجية  الأه���داف  حتقيق 

امل�سركة وتعزيز امل�سالح الثنائية والتعاون.

التعاون  اأط��ر  دع��م  اأهمية  على  وات��ف��ق��وا 

خمتلف  يف  والأردن  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب��ن 

املجالت.

االنباط- عمان

������س�����وؤاًل   13 ال�����ن�����واب  ن���اق�������س جم���ل�������س   

ال��رق��اب��ي��ة،  ج��ل�����س��ات��ه  اوىل  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 

املنعم  عبد  املحامي  برئا�سة  الأرب��ع��اء،  ام�س 

الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  وح�سور  ال��ع��ودات، 

ب�سر اخل�ساونة وهيئة الوزارة.

وق���ال وزي���ر الأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة والإ���س��ك��ان 

�سوؤال  على  رده  يف  الك�سبي،  يحيى  املهند�س 

النائب خري ابو �سعيليك حول م�سروع نفق 

امل�سروع  درا���س��ات  ان  ال�سوق،  خريبة  تقاطع 

بداأت عام 2014، ومل ت�ستكمل لوجود عوائق 

83 الف  اإ���س��اف��ي��ة، حيث مت ���س��رف  واأع��م��ال 

اآلف   8 ال��درا���س��ات، وتبقى  دي��ن��ار على ه��ذه 

على  حالياً  تعمل  ال��وزارة  ان  م�سيفاً  دينار، 

اجراء درا�سة هند�سية للتعامل مع الزدحام 

احل���ا����س���ل ع���ل���ى ال���ت���ق���اط���ع، لإي����ج����اد احل���ل 

التنفيذ  ع��ط��اء  ط��رح  لح��ق��اً  ليتم  املنا�سب، 

الوزارة درا�سة مرورية  ا�سولياً، كما اجنزت 

�ساملة، وُتن�ّسق مع اجلهات املعنية بخ�سو�س 

التي  التقاطع،  جانب  على  امل��وج��ودة  الآث���ار 

ت�سكل اإعاقة مرورية.

واأك�������د رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

اخل�ساونة، اهمية التوا�سل بن النائب ابو 

وال�سكان،  العامة  الأ�سغال  ووزير  �سعيليك 

لغايات اإ�ستجلء املوقف بدقة حول امل�سروع، 

وم����ن ث���م ت���زوي���د جم��ل�����س ال���ن���واب بجميع 

لتخفيف  امل��ق��رح��ة  واحل���ل���ول  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

املنطقة. من  ابناء  منها  يعاين  التي  املعاناة 

جانبه ا�سار النائب اأبو �سعيليك اىل تاأجيل 

مناق�سة ال�سوؤال، حلن التوا�سل مع الوزير 

بامل�سروع.  املتعلقة  التفا�سيل  ودرا�سة جميع 

قراره  ارج��اء  العيا�سرة  النائب عمر  وطلب 

مب�سروع  املتعلقة  اجل��وان��ب  بع�س  لتو�سيح 

ان  بعد  جر�س،  يف  ال�سناعية  املدينة  ان�ساء 

او�سحت وزيرة ال�سناعة والتجارة والتموين 

يف  الإجن����از  ن�سبة  ب���اأن  ع��ل��ي،  مها  املهند�سة 

ب���دء تنفيذ  ب��امل��ئ��ة م��ن��ذ   90 ب��ل��غ��ت  امل�����س��روع 

اعمال  ان��ت��ه��اء  متوقعة   ،2016 ع��ام  ال��ع��ط��اء 

البنية التحتية للم�سروع املقام على م�ساحة 

208 دومنات مع نهاية العام احلايل، م�سرية 

2014 لإ�ستملك  ال���وزراء  ق��رار جمل�س  اىل 

واإ�ستكمال  لأف��راد،  اململوكة  امل�سروع  ارا�سي 

اإجراءات ال�ستملك ح�سب الأ�سول.

العواي�سة  الرحمن  عبد  النائب  واكتفى 

ب���اإج���اب���ة وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

قدي�س،  اب��و  خ��ري  حممد  ال��دك��ت��ور  العلمي، 

ح���ول ق����رار اإج������راء الم��ت��ح��ان��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

ب�سكل اإلكروين )عن بعد( جلميع م�ساقات 

التي  امل�ساقات  ا�ستثناء  العليا، مع  الدرا�سات 

ل��ه��ا ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ي��ة، وات���اح���ة احل���ري���ة لكل 

التي  بالطريقة  الإمتحانات  اج��راء  جامعة 

النيابي  ال�����س��وؤال  ك��ان  حيث  منا�سبة،  ت��راه��ا 

قبل تراجع جمل�س التعليم العايل عن قرار 

�سابق بعقد المتحانات يف احلرم اجلامعي، 

حر�ساً على �سحة و�سلمة الطلبة.

العرموطي،  �سالح  النائب  �سوؤال  وتناول 

اتفاقيات النقل التي تنظم حركة ال�ساحنات 

�سلطنة عمان،  وال�سعودية، ومع  الأردن  بن 

والإج���راءات الأخ��رية. وقال وزير الداخلية 

النقل  اتفاقيات  جميع  ان  مبي�سن،  �سمري 

ت�سرط مبداأ املعاملة باملثل، ال اأن التغريات 

ط������راأت ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا، 

تو  )ب��اك  التباديل  النقل  عملية  وا�ستخدام 

ال�سعودية،  ال��واردة من  الب�سائع  على  باك( 

املعاملة  م��ب��داأ  ال�سعودية  لتطبيق  اأدى  م��ا 

ب��امل��ث��ل، ال ان����ه مت ال���غ���اء ه����ذه الج������راءات 

اعتبارا م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل، لفتا اىل 

ان عدد ال�ساحنات التي تعرب حاليا احلدود 

وزير  او�سح  فيما  يومياً،  �ساحنة   300-250

الردن  ان  خيطان،  م���روان  املهند�س  النقل 

امل��ف��رو���س��ة على  ال��ق��ي��ود  ك��ان �سباقا يف رف��ع 

و�سلطنة  ال�سعودية  م��ع  ال�ساحنات  ح��رك��ة 

التعامل مع  اج��راءات  عمان واليمن، �سمن 

بالعمل  وال��ع��ودة  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  جائحة 

ح�سب اتفاقيات النقل الربي.

وقرر النائب فواز الزعبي حتويل �سوؤاله 

لعدم  ا�ستجواب  اىل  ال�سمرا،  اخلربة  ح��ول 

ق��ن��اع��ت��ه ب���رد وزي����ر امل���ي���اه وال�����ري امل��ه��ن��د���س 

معت�سم ال�سعيدان، الذي ا�سار اىل ان الوزارة 

تدر�س حالياً خيارات تو�سعة حمطة معاجلة 

ان�ساء  او  كفاءتها  رف��ع  او  ال�سمرا،  اخل��رب��ة 

حمطة م�ستقلة، ب�سبب قرب و�سول املحطة 

الدرا�سات  ان  مبينا  الق�سوى،  الطاقة  اىل 

ت�سري اىل �سرورة اإيجاد حلول ملعاجلة مياة 

املياه  ال�سرف ال�سحي وزي��ادة قدرات قطاع 

ق��رار تلزمي  نافياً �سدور اي  املجال،  يف هذا 

لهذه الغاية.

وارجاأ النائب را�سد ال�سوحة قراره حول 

العدل  ق��رار حمكمة  تنفيذ  �سوؤاله عن عدم 

عرو�س  �سركة  بخ�سو�س   ،2007 ع��ام  العليا 

ال�سمال لنقل الركاب، بعد ان او�سح رد وزير 

ق��رار  ان  اخل��ي��ط��ان،  م���روان  املهند�س  النقل 

�سنوات،   5 قبل  ر�سائياً  تنفيذه  مت  املحكمة 

ال�سمال،  ع��رو���س  �سركة  وتوقيع  ومبوافقة 

وبعد ترتيب الأمور التنظيمية والت�سغيلية.

الفايز  ع��ن��اد  حم��م��د  ال��ن��ائ��ب  يكتف  ومل 

موازنة  ح��ول  �سوؤاله  على  احلكومة  باإجابة 

ه��ي��ئ��ة ال���ط���اق���ة ال����ذري����ة وروات��������ب وك���ف���اءة 

ال���ع���ام���ل���ن ف���ي���ه���ا، وم�����س��اري��ع��ه��ا وال��ن��ت��ائ��ج 

املتحققة. وا�سار رئي�س الهيئة الدكتور خالد 

 20 الهيئة من  تناق�س موازنة  اىل  طوقان، 

5 ملين  2008، اىل نحو  مليون دينار عام 

العام املا�سي 2020.

واأو�سح ان الهيئة با�سرت يف تنفيذ خم�سة 

م�ساريع رئي�سة هي: املفاعل النووي الردين 

ال�سنكرترون،  ومركز  وال��ت��دري��ب،  للبحوث 

وحمطة  ال��ي��وران��ي��وم،  وتعدين  وا�ستك�ساف 

امل��وارد  تطوير  اىل  ا�سافة  النووية،  الطاقة 

وا�سحة  اجن���ازات  حتقيق  م��وؤك��داً  الب�سرية، 

وم��ل��م��و���س��ة ع��ل��ى الأر��������س يف ف����رة زم��ن��ي��ة 

طموح،  ن���ووي  ل��ربن��ام��ج  بالن�سبة  ق�����س��رية، 

من��وذج��ا  ل��ي��ك��ون  الردن  خ��لل��ه  م��ن  ي�سعى 

للطاقة  ال�سلمي  ل��ل���س��ت��خ��دام  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

ال����ن����ووي����ة يف جم�������الت ال����ط����ب وال�����زراع�����ة 

لتحلية  ال��لزم��ة  الطاقة  وان��ت��اج  والتعدين 

املياه او اإنتاج الهيدروجن، ف�سًل عن و�سع 

النووي  والنادي  العامل  الردن على خارطة 

العاملي.

اىل  �سوؤاله  فريحات  ينال  النائب  وح��ّول 

ا�ستجواب، لعدم ت�سمن الجابة احلكومية 

تفا�سيل قرار تعين مدير وحدة م�سروعات 

ال�سراكة بن القطاعن العام واخلا�س.

وكان وزير الدولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء 

ال��دك��ت��ور اإب���راه���ي���م اجل������ازي، ا����س���ار اىل ان 

نظام  باأحكام  م�سموًل  لي�س  التعين،  ق��رار 

ال��ت��ع��ي��ن ع��ل��ى ال���وظ���ائ���ف ال���ق���ي���ادي���ة، وه��و 

جلنة  ان  مو�سحاً  ال�ساملة،  العقود  �سمن 

اربعة  قابلت  ال��غ��اب��ة،  ل��ه��ذه  م�سكلة  وزاري����ة 

منت�سف  منذ  ال�ساغرة  للوظيفة  مر�سحن 

اأيلول املا�سي، ون�سبت بتعين زيد الطراونة 

كانون  �سهر  منت�سف  ب��ذل��ك  ق���رار  و���س��دور 

املذكور مقررا  رات��ب  ان  املا�سي، علما  الول 

18 من نظام اخلدمة  امل��ادة  اأح��ك��ام  مبوجب 

املدنية.

و�����س����األ ال���ن���ائ���ب رائ�����د ال����ظ����ه����راوي، عن 

خطط وزارة الربية لبناء مدار�س يف لواء 

ا�سار  حيث  الكتظاظ،  وتخفيف  الر�سيفة، 

وزي����ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور تي�سري 

م����دار�����س يف  ب���ن���اء  اآخ�����ر  ان  ال��ن��ع��ي��م��ي، اىل 

 7 ان�ساء  وت�سمن   ،2011 عام  كان  الر�سيفة 

اأبنية مدر�سية، واإ�سافات 123 غرفة �سفية، 

اأن م��ع��اجل��ة الك���ت���ظ���اظ م��رت��ب��ط��ة  م��ب��ي��ن��اً 

�ستعالج  فيما  والتمويل،  الأرا���س��ي  بتوفري 

ال��وزارة ق�سية مدار�س الر�سيفة من  خطة 

خلل ان�ساء مدار�س جديدة، وعمل ا�سافات 

نظام  اىل  امل��دار���س  بع�س  وحت��وي��ل  �سفية، 

الفرتن كحل موؤقت.

ال��ن��ائ��ب ذي����اب امل�����س��اع��ي��د، ا���س��ت��ف�����س��ر عن 

ال�سمالية  ال��ب��ادي��ة  م�ست�سفى  حتويل  �سبب 

وعدم  ك��ورون��ا،  ح��الت  ل�ستقبال  مركز  اىل 

حيث  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  م��ي��داين  م�ست�سفى  ب��ن��اء 

عبيدات،  نذير  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  ا�سار 

اأن م�ست�سفى البادية ال�سمالية ي�ستقبل  اىل 

جميع احلالت ولي�س فقط الطارئة، كما ان 

جميع امل�ست�سفيات التابعة للوزارة مبا فيها 

القطاع اخلا�س مت تخ�سي�سها  م�ست�سفيات 

الوقت  يف  حاجة  ل  ان��ه  مبينا  الغاية،  لهذه 

باملنطقة،  ميداين  م�ست�سفى  لبناء  احل��ايل 

اذ ي��ت��م ح��ال��ي��اً حت��وي��ل ح����الت ك���ورون���ا اىل 

اقت�ست  اذا  ارب�����د،  يف  امل���ي���داين  امل�ست�سفى 

احلاجة لذلك.

و���س��األ ال��ن��ائ��ب ح�سن احل��را���س��ي�����س، عن 

املنح املقدمة لوزارة املياه، ليو�سح وزير املياه 

والري املهند�س معت�سم ال�سعيدان، ان املنح 

قبل  م��ن  حم���ددة  مل�ساريع  تخ�سي�سها  يتم 

الوزارة واجلهة املانحة، ويتم النفاق خلل 

فرات زمنية حمددة )�سنة او اكرث(، نافياً 

وجود اي منح مل يتم انفاقها او �سرفها، كما 

قطاع  منح  جلميع  ك�سفاً  الوزير  رد  ت�سمن 

املياة خلل العامن املا�سين.

وت��ن��اول ���س��وؤال ال��ن��ائ��ب ح�سن ال��ري��اط��ي، 

النقب  را���س  من  املمتد  الطريق  واق��ع  �سوء 

ح��ت��ى م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة، ح��ي��ث او����س���ح وزي���ر 

يحيى  املهند�س  والإ���س��ك��ان  العامة  الأ�سغال 

الك�سبي، ان الطريق �سمن خطة الوزارة يف 

حال مت توفري التمويل اللزم لذلك والذي 

يقدر بنحو 60 مليون دينار، ويحتاج اىل مدة 

�سنة لتنفيذه.

ك���م���ا ط�����رح ن������واب ع������ددا م����ن ال��ق�����س��اي��ا 

ال��وط��ن��ي��ة، والح���ت���ي���اج���ات اخل��دم��ي��ة ال��ت��ي 

تعاين منها مناطقهم النتخابية، حيث اكد 

املحلية  الدارة  وزي��ر  ال����وزراء،  رئي�س  نائب 

ت��وف��ي��ق ك��ري�����س��ان ح���ر����س احل���ك���وم���ة على 

النواب من ق�سايا  متابعة جميع ما طرحه 

خمتلفة. وقرر النائب الأول لرئي�س املجل�س 

اح��م��د ال�����س��ف��دي، ال���ذي ت���راأ����س ج��ان��ب��اً من 

اجلل�سة، رفعها اىل �سباح يوم الأحد املقبل. 

وكان رئي�س جلنة فل�سطن النيابية حممد 

الظهراوي، دعا يف بداية اجلل�سة، احلكومة 

اىل م��ت��اب��ع��ة م��ل��ف ال����س���رى الردن����ي����ن يف 

�سجون الحتلل ال�سرائيلي.

االنباط- عمان

الكندية،  العاملية  اجلامعية  اخلدمة  جمعية  اأطلقت   

املجل�س  مع  بال�سراكة  لل�ست�سارات،  الكندية  وال�سركة 

ال��وط��ن��ي ل�����س��وؤون الأ����س���رة، وم��وؤ���س�����س��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي، 

للمراأة  الوظيفي  والتطوير  القت�سادي  التمكن  م�سروع 

ب��رن��ام��ج ح��ا���س��ن��ة/م��رب��ي��ة اط��ف��ال،  يف الأردن م��ن خ���لل 

واملمول من احلكومة الكندية.

الأربعاء،  ام�س  بيان �سحفي،  امل�سروع، بح�سب  ويهدف 

تخ�س�س  ���س��م��ن  م��ع��ت��م��د  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذ  اىل 

الأول  املهني  الربنامج  ليعترب  اأط��ف��ال،  حا�سنة/مربية 

م���ن ن��وع��ه يف امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث مت اإط�����لق ال��ربن��ام��ج عن 

طريق ربط اأ�ساليب التدريب والتعلم، باأ�ساليب التدريب 

املبكرة  الطفولة  جم��ال  يف  للعاملن  املتخ�س�سة  املهني 

مل��ه��ن��ة ح��ا���س��ن��ة/ امل��ت��درب��ن  ي��وؤه��ل  اإذ  ودور احل�����س��ان��ات، 

�سمن  اع��ت��م��اده  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�ستقبل،  يف  اأط��ف��ال  مربية 

املهني.  التدريب  موؤ�س�سة  يف  املرخ�سة  املهنية  امل�����س��ارات 

وع��م��ل امل�����س��روع ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج ت���دري���ب امل��درب��ن 

املهني  التدريب  موؤ�س�سة  يف  العاملن  من  ع�سرين  لنحو 

وامل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل�����س��وؤون الأ����س���رة، ع��ل��ى امل��ن��ه��اج لنقل 

وم��راك��ز  احل�����س��ان��ات  دور  يف  للمربيات  ال��لزم��ة  امل��ع��رف��ة 

املتدربن لتوفري بيئات  املبكرة، و�سقل مهارات  الطفولة 

الأردن. وقالت مديرة  اآمنة وحمفزة وتطويرية لأطفال 

نيفن  العاملية  اجلامعية  اخلدمة  جلمعية  الأردن  مكتب 

بالكفاءات،  العمل  ���س��وق  �سريفد  ال��ربن��ام��ج  ان  بطاينة، 

احتياجاته،  و�سيلبي 

وا�ستجابة ملتطلبات وزارة التنمية الجتماعية، املتعلقة 

ب��رخ��ي�����س دور رع��اي��ة الأط���ف���ال، ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��دري��ب 

من  الكندية.  بوفايل  كلية  مع  بالتعاون  فيها  العاملن 

زي��اد  املهني  ال��ت��دري��ب  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ع��رب  جانبه، 

الأول  يعد  الذي  الربنامج،  باإطلق  �سعادته  عبيدات عن 

قائل  الأط��ف��ال،  حا�سنات  لتدريب  اململكة،  يف  نوعه  من 

�سوق العمل من خلل  يف  املراأة  م�ساركة  لتعزيز  “ن�سعى 
ب��راجم��ن��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة، وح�����س��ب اإح��ت��ي��اج��ات ���س��وق العمل 

الأردين”.

واأكد اأمن عام املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة الدكتور 

ي�����س��ع��ى ل���س��ت��ث��م��ار جميع  امل��ج��ل�����س  حم��م��د م���ق���دادي، ان 

اجل��ه��ود واخل����ربات امل��ع��رف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة �سمن م�����س��ارات 

متخ�س�سة  وخطط  ريادية،  وبرامج  وم�سروعات  مهنية، 

املقدمة  واخلدمات  ال�سيا�سات  مب�ستوى  للرتقاء  تهدف 

املراأة  ومتكن  ودعم  املبكرة،  والطفولة  الأردنية،  للأ�سر 

الأردنية، كما توفر مزيًجا فريًدا من اخلربات والكفاءات 

وتطوير  اإجن��اح  يف  كبرية  م�ساهمًة  �ستقدم  التي  العلمية 

الأ�سر الأردنية بجميع مكوناتها. م�ستقبل 

وال�سابات  ال�سيدات  جلميع  الت�سجيل  باب  فتح  و�سيتم 

ال��ربن��ام��ج خلل  ب��الإل��ت��ح��اق يف ه��ذا  املهتمات  الأردن��ي��ات 

ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة يف م��ن��ط��ق��ت��ي ارب����د و ���س��رق ع���م���ان، على 

. reg.vtc.gov.jo الرابط الإلكروين
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أورانج األردن تطلق حملة عروض 
العام الجديد

شومان تحتفل بمرور 30 عامًا النطالقة عروضها السينمائية

 األمانة: ال اغالقات أو تجمعات للمياه جراء كفاءة مشروعات تصريفها

االنباط – عمان 

 اأطلقت �شركة اأوراجن الأردن حملة بعنوان “العرو�ض القوية 

ما بتخل�ض مع اأوراجن” بالتزامن مع بدء العام اجلديد.

احلملة  تركز  الأرب��ع��اء،  ام�ض  لل�شركة  �شحايف  بيان  وبح�شب 

على  حر�شاً  امل�شلحة،  القوات  ومنت�شبي  واملوظفني  الطلبة  على 

تلبية كافة متطلباتهم من خدمات الت�شالت التي متّكنهم من 

ُبعد، وتوفري عبوات متكاملة ت�شم خطوطاً  والتعلم عن  العمل 

واأجهزة خلوية وحزم اإنرتنت اإ�شافية واك�ش�شوارات،

 اإ�شافة اإىل فر�شة احل�شول على اأجهزة خلوية واك�ش�شوارات 

ع��رو���ض  ج��ان��ب  اإىل  الأردن  اأوراجن  وت��ق��ّدم  خم��ف�����ش��ة.  ب��اأ���ش��ع��ار 

اخللوي، 

ف��ر���ش��ة احل�����ش��ول ع��ل��ى ج��ه��از ل��وح��ي )ت��اب��ل��ت( م��ع ع��رو���ض 

ال�شهرية  ال��ف��ات��ورة  على  التق�شيط  طريق  ع��ن  امل��ن��زيل  الفايرب 

لأول مرة يف اململكة، 

دنانري   8 اأو  ع��ام��ني  م��دى  على  �شهرياً  دن��ان��ري   4 مقابل  اإم���ا 

�شهرياً على مدى عام واحد. واأو�شحت ال�شركة اأنها تاأخذ بعني 

التطورات  مواكبة  واحل��زم  العرو�ض  ت�شميمها  ل��دى  العتبار 

العاملية وتزويد الزبائن باأف�شل احللول الرقمية التي تتيح لهم 

التكنولوجيا احلديثة. ال�شتفادة من 

االنباط- عمان

 احتفلت موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان، مبرور 

30 عاماً لنطالقة العرو�ض ال�شينمائية يف ق�شم 

ال�شينما باملوؤ�ش�شة.

وقالت الرئي�شة التنفيذية للموؤ�ش�شة فالنتينا 

ق�شي�شية خ��الل حفل ا�شتقبال ، تخلله الإع��الن 

للعام احلايل،  ال�شينما  عن برامج وخطط ق�شم 

ال�شينمائية  الثقافة  باإ�شاعة  ب���داأت  املوؤ�ش�شة  اإن 

يف  املتميزة  والعاملية  العربية  الأف���الم  وع��رو���ض 

اأواخر عام 1989 �شعيا لتنويع ن�شاطاتها الثقافية 

عربية  ثقافات  مع  احل�شاري  والتفاعل  والفنية 

وعاملية خمتلفة.

الفنانني  م��ن  ع��دد  ال���ذي ح�شره  ويف احلفل 

و�شائل  وممثلي  والنقاد  وال�شحافيني  والكتاب 

الإعالم ومهتمني، نوهت ق�شي�شية باجتهاد جلنة 

من  متميزة  نوعية  بانتقاء  املوؤ�ش�شة  يف  ال�شينما 

اآراء  لت�شكيل  احل�شور  م��ع  ومناق�شتها  الأف���الم 

وت�شورات حول طروحاتها وافكارها وم�شامينها 

الفنية والفكرية.

التاأقلم  ا�شتطاعت  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ولفتت 

فر�شتها  ال��ت��ي  القا�شية  ال��ظ��روف  م��ع  والتكيف 

الثقايف  امل�شهد  على  وتداعياتها  ك��ورون��ا  جائحة 

والفني من خالل التحول الرقمي املبتكر، م�شرية 

اإىل اأن�شطة خمتلفة، ومنها العرو�ض ال�شينمائية.

بدوره اأ�شار م�شت�شار ق�شم ال�شينما يف املوؤ�ش�شة 

الناقد ال�شينمائي عدنان مدانات، اإىل اأن الق�شم 

وا���ش��ل منذ ب��داي��ة 2020 ت��ق��دمي ع��رو���ض اأف��الم 

وعقد  والعربية،  العاملية  ال�شينما  خم��ت��ارات  من 

نقا�شات حول الأفالم وكتابة الن�شرات التحليلية 

لها، �شمن الربنامج الأ�شبوعي م�شاء كل ثالثاء. 

وج����رى ع��ق��ب ح��ف��ل ال���ش��ت��ق��ب��ال ع��ر���ض الفيلم 

النيوزيالندي “بوي” من اإخراج تيكا وايتيتي. 

االنباط- عمان

 ق���ال ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي ب��ا���ش��م اأم��ان��ة عمان 

ال��ك��ربى ن��ا���ش��ر ال��رح��ام��ن��ة ان���ه ورغ����م الهطول 

املطري الغزير الذي ت�شهده مناطق امانة عمان 

منذ م�شاء ام�ض، مل يتم ت�شجيل اية حالت جتمع 

للمياه اأو اغالقات يف ال�شوارع. وا�شاف ان المانة 

تلقت بحدود 14 �شكوى اأغلبها ناجمة عن حوادث 

�شري اأو مياه �شرف �شحي وتعاملت معها كوادر 

الأمانة  م�شروعات  اأن  مبينا  الفور،  على  المانة 

اأظهرت  ال�شندوقية  وال��ع��ب��ارات  املياه  لت�شريف 

الأم��ط��ار  جتمعات  م�شاكل  وح��ل��ت  عالية  ك��ف��اءة 

ال��ت��ي واج��ه��ت��ن��ا الأع������وام ال�����ش��اب��ق��ة، خ�شو�شا يف 

مناطق وادي الطي ووادي القمر ومنطقة ال�شابع 

والثامن و�شارع عبداهلل غو�شة. واأو�شح اأن المانه 

اأعلنت حالة الطوارىء “ق�شوى مياه”.

املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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العربية-رويرتز

للربميل  دوالرا   56 النفط  اأ�سعار  جت��اوزت 

ام�����س االأرب����ع����اء ب��دع��م م���ن ت��وق��ع��ات ب��اع��ت��م��اد 

حتفيزيا  اإن��ف��اق��ا  اجل��دي��دة  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة 

القيود  ع��ن  ف�سال  ال��ط��ل��ب،  ي��ع��زز  مب��ا  �سخما 

وت��وق��ع��ات  االإن���ت���اج  ع��ل��ى  اأوب����ك  ال��ت��ي تفر�سها 

بانخفا�س خمزونات اخلام االأمريكية.

وح��ث��ت امل��ر���س��ح��ة مل��ن�����س��ب وزي�����رة اخل��زان��ة 

االأمريكية جانيت يلني اأع�ساء جمل�س النواب 

باالإنفاق  يتعلق  فيما  كبرية  اتخاذ خطوة  على 

جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ن  للتخفيف  حتفيز  على 

ال��دوالر بعد  اإن تراجع  كورونا. وقال حمللون 

هذه الت�سريحات �ساهم يف �سعود النفط.

غرينت�س،  بتوقيت   1004 ال�ساعة  وبحلول 

 56.32 اإىل   %0.8 اأو  �سنتا   42 برنت  خ��ام  �سعد 

دوالر للربميل بعدما زاد 2.1% اأم�س الثالثاء. 

وقفز خام غرب تك�سا�س الو�سيط االأمريكي 51 

�سنتا اأو 1% اإىل 53.49 دوالر للربميل.

وجري تن�سيب الرئي�س املنتخب جو بايدن 

ام�س االأربعاء.

و�سجل خام برنت هذا ال�سهر اأعلى م�ستوى 

للربميل  دوالر   57.42 بلغ  حيث  �سهرا   11 يف 

م���دع���وم���ا م���ن ت��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي��ة مب���زي���د من 

اتفقت  فيما  االإنتاج،  الطوعية يف  التخفي�سات 

اإب��ق��اء  اأوب���ك+ على  معظم ال���دول االأع�����س��اء يف 

االإن���ت���اج ع��ن��د م�����س��ت��واه دون ت��غ��ي��ري يف ف��رباي��ر 

�سباط.

وح��ظ��ي ال��ن��ف��ط مب��زي��د م���ن ال���دع���م بفعل 

توقعات بانخفا�س خمزونات اخلام االأمريكية. 

 300 املخزونات  تنخف�س  اأن  حمللون  ويتوقع 

األف برميل.

وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن ي��ع��ل��ن م��ع��ه��د ال���ب���رتول 

ت��ق��ري��ر من  اأول  االأرب����ع����اء  ال���ي���وم  االأم����ريك����ي 

تقريرين اأ�سبوعني لالإمدادات.

ب�سبب  حم�����دودة  ك���ان���ت  امل��ك��ا���س��ب  اأن  غ���ري 

خم������اوف ب�������س���اأن ال���ط���ل���ب يف امل������دى ال��ق��ري��ب 

م��ع ا���س��ت��م��رار زي����ادة ح���االت االإ���س��اب��ة مبر�س 

كوفيد-19.

العربية-وكاالت

اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ا���س��ت��ط��الع ب��ن��ك اأوف 

والذين  امل�ستثمرين  من  لعمالئه  اأمريكا 

تريليون  الن�سف  حاجز  اأ�سولهم  تتجاوز 

على  ال���زخ���م  ب��ا���س��ت��م��رار  ت���وق���ع���ات  دوالر 

املقبلة  الفرتة  خالل  البيتكوين  ت��داوالت 

بعد حمى ال�سراء التي انتابت امل�ستثمرين 

مكا�سب  يف  ت�سببت  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

ق��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ع��م��ل��ة امل�����س��ف��رة خ����الل ال��ع��ام 

.%400 املا�سي بلغت نحو 

ب���ل���وم���ربغ يف ت��ق��ري��ر  وق����ال����ت وك����ال����ة 

ل��ه��ا ا���س��ت��ع��ر���س��ت خ��الل��ه م��ق��ت��ط��ف��ات من 

التقرير اإنه للمرة االأوىل منذ العام 2017 

اأم��ريك��ا  اأو  بنك  ع��م��الء  فيها  يجمع  ال��ت��ي 

دوالر  مليار   561 نحو  اأ�سولهم  والبالغة 

على اأن البيتكوين هو االأ�سل اال�ستثماري 

م�سبوقة  غري  حالة  و�سط  ت��داوال  االأك��ر 

على  �سرتيت  وول  جت��ت��اح  امل�����س��ارب��ات  م��ن 

امل�سفرة. العملة 

امل�ستطلعة  »امل�ستثمرون  التقرير  وتابع 

يرون  ال�سهر  هذا  البنك  قبل  من  اآراوؤه��م 

اإ�����س����ارات ع��ل��ى اأن امل���راك���ز ط��وي��ل��ة االأج���ل 

االإط���الق  على  االأك���رب  امل�سفرة  العملة  يف 

م�سبوقة  غ��ري  م�ستويات  اإىل  و�سلت  ق��د 

االأف���راد  امل�ستثمرون  فيه  يتوجه  وق��ت  يف 

اللحاق  نحو  ���س��واء  ح��د  على  وامل��وؤ���س�����س��ات 

مبوجة �سعود العملة امل�سفرة«.

واأظ���������ه���������رت ن�����ت�����ائ�����ج م���������س����ح ال���ب���ن���ك 

اال���س��ت��ث��م��اري االأم���ريك���ي اأي�����س��ا ت��وج��ه��ات 

االأ�سهم  حول  التمركز  نحو  للم�ستثمرين 

ال�سخم  �سعود  ع��ودة  م��ع  �ستنتع�س  ال��ت��ي 

واملتو�سطة  ال�سغرية  االأ�سهم  ذلك  يف  مبا 

اإىل اأ�سهم ال�سركات يف االأ�سواق النا�سئة يف 

وقت و�سلت فيه حيازتهم من االأ�سهم اإىل 

3 �سنوات. اأعلى م�ستوياتها يف نحو 

ويف الوقت الذي يتوقع فيه امل�ستثمرون 

العام  منذ  ال�سركات  الأرب��اح  موجة  اأف�سل 

ب��اإم��ك��ان��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��خ��اط��ر  ف����اإن   2002

بعد  االأ����س���واق  يف  عنيف  ت�سحيح  ح���دوث 

اأق��رب من  باتت  االأخ��رية  ال�سعود  موجات 

اأي وقت م�سى.

اآراوؤه��م  امل�ستطلعة  من   %73 نحو  وقال 

دورة منو  اأعتاب  العاملي على  االقت�ساد  اإن 

 2010 ال��ع��ام  منذ  االأف�سل  ه��ي  اقت�سادية 

بعد التعايف من اآثار اجلائحة والتي األقت 

ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ه��د االق��ت�����س��اد ال��ع��ام 

املن�سرم.

االأم���ريك���ي يف عهد  وح����ول االق��ت�����س��اد 

يويل  اأن  امل�ستثمرون  يتوقع  ب��اي��دن،  ج��و 

ال���رئ���ي�������س اجل����دي����د اه���ت���م���ام���ه ب��ال��رع��ي��ة 

ل��رئ��ا���س��ت��ه  االأوىل  ي���وم   100 يف  ال�����س��ح��ي��ة 

البنية  ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م�����س��اك��ل  م���ع ج��ه��ود 

بايدن  �سيا�سات  اأن  اإىل  منوهني  التحتية، 

ل���رف���ع ال�������س���رائ���ب ���س��ت�����س��م��ح ب��ت��خ��ف��ي�����س 

امل�������س���ت���وي���ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ل���ل���دي���ن يف اأك���رب 

بالعامل. اقت�ساد 

دبي - العربية

اأظ���ه���رت وث��ي��ق��ة اأن����ه م���ن امل���ت���وق���ع، اأن 

ال��ب��ح��ري��ن م��ل��ي��اري دوالر م��ن بيع  جت��م��ع 

�سندات على ثالث �سرائح ام�س  االأربعاء، 

فاقمته  مايل  عجز  ل�سد  اململكة  ت�سعى  اإذ 

ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا واأ���س��ع��ار النفط 

املنخف�سة.

وب��ح�����س��ب ال��وث��ي��ق��ة ال�����س��ادرة ع��ن اأح��د 

ال���ب���ن���وك ال���ت���ي ت���رت���ب ال��ع��م��ل��ي��ة، ح���ددت 

البحرين �سعرا ا�سرت�ساديا اأوليا عند نحو 

�سنوات،  �سبع  الأج���ل  لل�سريحة   %  4.875

ع��ام��ا   12 الأج����ل  ل�����س��ن��دات   %  5.75 ون��ح��و 

ونحو 6.75 % ل�سندات الأجل 30 �سنة.

مقومة ك��ان��ت ال��ب��ح��ري��ن ق���د ع��ي��ن��ت جم��م��وع��ة  �سندات  بيع  لرتتيب  البنوك  ب���ال���دوالر االأم���ريك���ي م��ن ع���دة ���س��رائ��ح اإذ من 

ي���ح���اول امل��ق��رت���س��ون اخل��ل��ي��ج��ي��ون ط��رق 

ال�سوق عقب فرتة هدوء يف نهاية العام.

واأظ��ه��رت وث��ي��ق��ة م��ن اأح���د ال��ب��ن��وك اأن 

و�سيتي  اإيه.بي.�سي  بنك  عينت  البحرين 

وب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ال�����دويل واإت�������س.اإ����س.ب���ي.

البحرين  وب��ن��ك  ���س��ي وج��ي��ه.ب��ي م��ورغ��ان 

ال��وط��ن��ي و���س��ت��ان��درد ت�����س��ارت��رد ل��رتت��ي��ب 

اليوم  م��ن  ب���دءا  امل�ستثمرين  م��ع  م��ك��امل��ات 

الثالثاء.

اإ�سدار  ذلك  �سيلي  اأنه  الوثيقة  وذكرت 

القيا�سي  باحلجم  �سرائح  عدة  من  يتاألف 

الأجل �سبع �سنوات و12 عاما و/اأو 30 عاما 

احلجم  وي��ع��ن��ي  ال�����س��وق.  ظ���روف  بح�سب 

القيا�سي ب�سفة عامة اأنه لن يقل عن 500 

مليون دوالر.

بكني/�سنغافورة - رويرتز

االأرب��ع��اء  ام�س  حكومية  بيانات  ك�سفت 

اأك����رب م�����س��در ل��ل��ن��ف��ط يف  اأن ال�����س��ع��ودي��ة، 

لتحتفظ  رو����س���ي���ا  ع��ل��ى  ت��ف��وق��ت  ال���ع���امل، 

اإىل  اخل���ام  للنفط  م���ورد  ك��اأك��رب  مبكانتها 

ال�سني يف 2020.

النفط قويا يف  ال�سني على  وظل طلب 

جائحة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  املا�سي  ال��ع��ام 

يف  الوقود  على  الطلب  قو�ست  كوفيد-19 

االأنحاء. بقية 

للنفط  م�ستورد  اأكرب  ال�سني،  وا�سرتت 

النفط  من  طن  مليون   542.4 ال��ع��امل،  يف 

برميل  م��ل��ي��ون   10.85 اأو   2020 يف  اخل���ام 

7.3%، على  زي�����ادة  م���ا مي��ث��ل  وه���و  ي��وم��ي��ا 

�سنوي. اأ�سا�س 

ال��ع��ام��ة  االإدارة  م���ن  ل��ب��ي��ان��ات  ووف���ق���ا 

النفط  �سحنات  بلغت  ال�سينية،  للجمارك 

 84.92 ال�����س��ني  اإىل  ال�����س��ن��وي��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 

مليون   1.69 نحو  اأو   2020 يف  طن  مليون 

اأ�سا�س  على   ،%1.9 ب��زي��ادة  يوميا  برميل 

�سنوي.

بفارق  ال��ث��اين  امل��رك��ز  رو�سيا يف  وج���اءت 

طن  مليون   83.57 بلغت  ب�سحنات  طفيف 

 7.6 بزيادة  يوميا  برميل  مليون   1.67 اأو 

%، عن 2019، ح�سبما اأظهرت البيانات.

ب��ل��غ��ت  االأول،  دي�������س���م���رب/ك���ان���ون  ويف 

طن،  مليون   6.94 ال�سعودية  االإم�����دادات 

بينما  ع���ام،  ق��ب��ل  عنها   ،%0.8 ب��ان��خ��ف��ا���س 

طن  مليون   6.2 الرو�سية  الكميات  بلغت 

على   ،%  15.7 بانخفا�س  امل��ا���س��ي  ال�سهر 

�سنوي. اأ�سا�س 

الواليات  من  ال�سني  واردات  وارتفعت 

املتحدة اإىل ثالثة اأمثالها يف العام املا�سي 

ال�����س��رك��ات  ك��ث��ف��ت  اإذ   2019 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة 

م�����س��رتي��ات��ه��ا مب��وج��ب ات���ف���اق جت����اري مع 

وا�سنطن.

املتحدة  ال��والي��ات  من  ال���واردات  وبلغت 

اإجماال 19.76 مليون طن يف 2020 اأو نحو 

394 األف برميل نفط يوميا. ويف دي�سمرب 

كانون االأول، بلغت 3.6 مليون طن.

وحل���ق���ت ال�����س��ع��ودي��ة ب���ال���رك���ب ك��م��ورد 

م��ن��ذ ن��وف��م��رب/ت�����س��ري��ن ال��ث��اين، اإذ اأج���رت 

ت��خ��ف��ي�����س��ات ك���ب���رية يف االأ�����س����ع����ار جل���ذب 

كانت  التي  رو�سيا  تخطت  وبهذا  العمالء، 

لوجي�ستيات  بفعل   2020 ملعظم  مت�سدرة 

اأكر مرونة وكونها اأكر قربا من الناحية 

ال�سينية. التكرير  ل�سركات  اجلغرافية 

وك���ب���ل���ت ع����ق����وب����ات اأم����ريك����ي����ة ق��ا���س��ي��ة 

�سادرات النفط من اإيران وفنزويال حيث 

امل�ستفيد  ال���ع���راق  وك����ان  ت��ق��ري��ب��ا  ت��وق��ف��ت 

الرئي�سي من ذلك اإذ زادت �سادرات النفط 

 60.12 اإىل   ،%16.1 ال�سني  اإىل  العراقية 

�سنوي  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى   2020 م��ل��ي��ون ط��ن يف 

ن��ف��ط اإىل  اأك���رب م���ورد  ال��ب��ل��د ث��ال��ث  ليظل 

ال�سني.

هذه توقعات مستثمرين بأصول نصف تريليون دوالر 
لـ بيتكوين في 2021

البحرين تقترب من جمع ملياري دوالر عبر بيع سندات على 3 شرائح

السعودية تتخطى روسيا كأكبر مورد نفط إلى الصين في 2020

بعد نهب إيداعات المواطنين.. 
استقالة رئيس بورصة إيران

األسهم األميركية تصعد مع 
االستعداد لتنصيب بايدن

دبي - العربية

ع��ق��ب اأن���ب���اء م��ت�����س��ارب��ة ب�����س��اأن ا���س��ت��ق��ال��ة 

ال��ب��ور���س��ة االإي���ران���ي���ة، ح�سن  رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة 

االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  اأك���د  اأ���س��ل،  قاليباف 

للبور�سة، االأربعاء، �سحة هذا النباأ.

وب��ح�����س��ب وك��ال��ة اأن���ب���اء ال��ع��م��ل االإي��ران��ي��ة 

»اإيلنا »، قال حم�سن علي زاده، ع�سو املجل�س 

ا���س��ت��ق��ال��ة  اإن  ل��ل��ب��ور���س��ة االإي���ران���ي���ة  االأع���ل���ى 

االقت�ساد  وزارة  واأمام  موؤكدة  اأ�سل  قاليباف 

15 يوًما لتقدمي مر�سح يخلفه.

يف  م�ستمرة  اح��ت��ج��اج��ات  عقب  ذل��ك  ج��اء 

يف  املت�سررين  امل�ساهمني  قبل  م��ن  ط��ه��ران 

منهم  عدد  جتمع  حيث  االإيرانية،  البور�سة 

ال���ث���الث���اء، اأم�����ام م��ب��ن��ى ال��ب��ور���س��ة م��رددي��ن 

ه���ت���اف���ات م��ن��اه�����س��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة وم�������س���وؤويل 

النظام.

االإيرانية  االأن��ب��اء  وك���االت  بع�س  ون�سرت 

ال����ث����الث����اء، ن�������س خ���ط���اب ا����س���ت���ق���ال���ة ح�����س��ن 

ق��ال��ي��ب��اف اأ����س���ل، وال����ذي ك���ان رئ��ي�����ًس��ا لهيئة 

.2016 البور�سة منذ اأبريل 

واأك����د ق��ال��ي��ب��اف اأ���س��ل ن�����س ال��ر���س��ال��ة اأن��ه 

املهنية  وغ��ري  ال�سيا�سية  ال��ت��دخ��الت  ب�سبب 

ل���وزي���ر االق��ت�����س��اد وم�������س���وؤول���ني اآخ���ري���ن يف 

م��ن��اق�����س��ات ����س���وق راأ�������س امل�����ال )ال���ب���ور����س���ة( 

طهران،  بور�سة  موؤ�سر  يف  ال�سديد  والتقلب 

فاإن جهوده »مل ُتثمر يف اإنقاذ الو�سع و لهذا 

ا�ستقالته. يقدم  ال�سبب 

لكن وكالة اأنباء هيئة االإذاعة والتلفزيون 

قال  اأ�سل،  قاليباف  اأن  الحق  وقت  يف  ذك��رت 

ع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع م���ع اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة 

االقت�سادية بالربملان: »مل اأ�ستقل وال اأعرف 

من ن�سر خرب ا�ستقالتي«. واأ�ساف »رمبا يتم 

طردي، لكني مل ا�ستقل«.

االيرانية  البور�سة  با�سم  املتحدث  لكن 

�سياو�س وكيلي، قال يف حديث لوكالة »مهر«  

ام�����س االأرب���ع���اء، اإن���ه وف���ق ال��ق��ان��ون ال داع��ي 

البور�سة،  رئي�س  ا�ستقالة  رف�س  اأو  لقبول 

و����س���ت���ك���ون �����س����اري����ة ف������ور اإر������س�����ال�����ه خ���ط���اب 

اال�ستقالة.

هذا  من  واأغ�سط�س  اأبريل  بني  اأن��ه  يذكر 

العام، قفز املوؤ�سر االإجمايل لبور�سة طهران 

اأك���ر م��ن مليوين  اإىل  األ���ف وح���دة   500 م��ن 

وحدة بقفزة مذهلة، لكن يف نهاية اأغ�سط�س، 

مليوين  من  اأك��ر  من  املوؤ�سر  ه��ذا  انخف�س 

وحدة اإىل مليون ومائتي األف وحدة.

واتهم معار�سو حكومة روحاين احلكومة 

ب� »التالعب بالبور�سة« وزعموا اأن احلكومة 

متول عجزها.

)الربملان(  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  وق��ال 

اإن  الثالثاء،  قاليباف،  باقر  االإيراين حممد 

وحتى  حادا،  تراجعا  �سهدت  البور�سة  »�سوق 

���س��ن��دوق ال��دع��م ال���ذي روج���ت ل��ه احلكومة 

ت�سببت يف خ�سارة 44% من الزبائن«.

العربية - وكاالت

ف��ت��ح��ت االأ����س���ه���م االأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى ���س��ع��ود 

اق�����رتب ب��ه��ا م���ن م�����س��ت��وي��ات ق��ي��ا���س��ي��ة  ام�����س 

مهام  لتويل  بايدن  جو  ا�ستعداد  مع  االأرب��ع��اء، 

رئ��ا���س��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ب��ي��ن��م��ا ق��ف��ز �سهم 

اإنها مل تعد بحاجة  نتفلك�س بعد قول ال�سركة 

اإىل اقرتا�س مليارات الدوالرات لتمويل اإنتاج 

واالأفالم. التلفزيونية  امل�سل�سالت 

نقطة   145.4 املجمع  نا�سداك  املوؤ�سر  �سعد 

غري  م�����س��ت��وى  اإىل  لي�سل   %1.10 ي��ع��ادل  مب��ا 

13342.548 نقطة. م�سبوق عند 

 87 ال�����س��ن��اع��ي  امل��وؤ���س��ر داو ج��ون��ز  وارت���ف���ع 

نقطة،   31017.54 م�سجال   %0.28 اأو  نقطة 

مبقدار   500 ب��ورز  اأن��د  �ستاندرد  املوؤ�سر  وتقدم 

17.30 نقطة اأو 0.46% اإىل 3816.22 نقطة.

مغادرة ترمب البيت االأبي�س

والي��ت��ه  املنتهية  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  غ���ادر 

دون���ال���د ت��رم��ب ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ���س��ب��اح ام�����س 

االأرب�����ع�����اء ق���ب���ل ����س���اع���ات م����ن ان���ت���ه���اء والي���ت���ه 

متحدثا  ال��ي��م��ني،  ب��اي��دن  ج��و  واأداء  الرئا�سية 

على  امتدت  »رائعة  والي��ة  عن  مقت�سب  ب�سكل 

اأربع �سنوات« متثل »�سرف العمر«.

وان«  »م��اري��ن  الرئا�سية  امل��روح��ي��ة  واأق��ل��ع��ت 

وف��ي��ه��ا دون���ال���د وم��ي��الن��ي��ا ت��رم��ب م��ن ح��دائ��ق 

ترمب يف  منتجع  اإىل  متوجهة  االأبي�س  البيت 

ماراالغو بفلوريدا حيث �سيبداأ حياته كرئي�س 

�سابق.

وق����ال ت��رم��ب ق��ب��ل ���س��ع��وده اإىل ال��ط��ائ��رة 

متوجها  االأخ��رية  للمرة  االأمريكية  الرئا�سية 

»كانت  اجلوية  ان���دروز  قاعدة  يف  فلوريدا  اإىل 

الكثري  »اأجن��زن��ا  م�سيفا  رائ��ع��ة«،  �سنوات  اأرب��ع 

ب����اأخ����رى« وم��ن  اأو  م���ع���ا«، و«���س��ن��ع��ود ب��ط��ري��ق 

يتمنى  اإن��ه  قال  باال�سم،  بايدن  ي�سمي  ان  دون 

لالإدارة اجلديدة »حظا جيدا وجناحا كبريا«.

وغ�������ادر ال���رئ���ي�������س اخل���ام�������س واالأرب�����ع�����ون 

للواليات املتحدة الذي دا�س على كل االأعراف 

خ������الل ف������رتة والي�����ت�����ه، ورف�����������س االع�������رتاف 

بهزميته الأكر من �سهرين، من دون اأن يلتقي 

ر�سالة  ت��رك  ترمب  اإن  ق��ال  ناطقا  لكن  خلفه 

لبايدن.

لبايدن  موفقا  حظا  اأخ��ريا  متنى  اأن��ه  وم��ع 

املتقلب مل  امل��ل��ي��اردي��ر  ف���ان  ف��ي��دي��و،  ر���س��ال��ة  يف 

ي��ه��ن��ئ اأب����دا ال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��خ��ب وه���و اأم���ر غري 

م�سبوق منذ 150 عاما ولن يح�سر تن�سيبه يف 

االربعاء. وا�سنطن 

يف امل��ق��اب��ل، ���س��ي��ك��ون ب����اراك اوب��ام��ا وج���ورج 

االأم��ام��ي��ة  ال�����س��ف��وف  يف  كلينتون  وب��ي��ل  ب��و���س 

الدميوقراطي  الرئي�س  تن�سيب  حفل  خ��الل 

املحلي  بالتوقيت   12،00 ال�ساعة  عند  املرتقب 

ل��ل��ق��وات  ك��ث��ي��ف  ان��ت�����س��ار  و���س��ط  غ(  ت   17،00(

االأمنية يف العا�سمة الفدرالية.

اأول اإمراأة ملن�سب نائب الرئي�س

ال��والي��ات  م�����س��ه��وًدا يف  ال��ي��وم  ه��ذا  و�سيبقى 

املتحدة خ�سو�سا مع تويل امراأة من�سب نائب 

يف  ق��وة  اأك��رب  ت��اري��خ  يف  االأوىل  للمرة  الرئي�س 

العامل.

ام��راأة  اأول  هي  عاما(   56( هاري�س  وكاماال 

�سوداء من اأ�سول هندية تتوىل هذا املن�سب.

الف�سائح  من  �سيال  �سهدت  والي��ة  ختام  يف 

واج����������راءات »ع�������زل« مل����رت����ني، ي����غ����ادر دون���ال���د 

اأدن��ى  يف  له  ال�سعبي  والتاأييد  ال�سلطة  ترمب 

مع�سكره  م��ن  ق�سم  ع��ن  ومقطوعا  م�ستوياته 

الذي روعه م�سهد اقتحام الكونغر�س من قبل 

اأن�ساره يف 6 كانون الثاين/يناير.

فارق كبري

يعتزم جو بايدن الذي يتوىل الرئا�سة وهو 

ب��ع��د ن�سف ق��رن م��ن احل��ي��اة  78 ع��ام��ا  يف ���س��ن 

االأول  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي��ربز  اأن  ال�سيا�سية، 

الفارق الكبري - يف اجلوهر كما يف ال�سكل - مع 

رجل االأعمال النيويوركي ال�سباق.

لدينا  »لي�س  ال��ث��الث��اء  م�ساء  ب��اي��دن  وق���ال 

نواجهها  التي  االأزمات  اأمام  ن�سيعها  ثانية  اأي 

كاأمة«.

واع��ت��ب��ارا م��ن االأرب���ع���اء ���س��ي�����س��در 17 اأم���را 

اإدارة  اعتمدتها  اج���راءات  ع��ن  للعودة  رئا�سيا 

الواليات  اإعادة  اىل  خ�سو�سا  و�سيعمد  ترمب، 

واىل  امل��ن��اخ  ح��ول  باري�س  اتفاقية  اىل  املتحدة 

العاملية. ال�سحة  منظمة 

وق����ال ج��ي��ف زاي��ن��ت�����س ال����ذي ي��ن�����س��ق حت��رك 

يف  ك��وف��ي��د-19  م��واج��ه��ة  يف  اجل���دي���دة  االإدارة 

ت�����س��ري��ح ���س��ح��ايف اإن ك��ب��ري خ���رباء االأم���را����س 

امل��ع��دي��ة ان���ط���وين ف��اوت�����س��ي ���س��ي��ت��ح��دث ب��ا���س��م 

للمجل�س  اج���ت���م���اع  اأم������ام  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 

من  اعتبارا  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  التنفيذي 

اخلمي�س.

وم����ن اأج�����ل احل����د م���ن ان��ت�����س��ار ال����وب����اء يف 

مر�سوما  الرئي�س  �سيوقع  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 

املباين  يف  اإلزاميا  الكمامة  و�سع  يجعل  اأي�سا 

الفدرالية او من قبل املوظفني الفدراليني.

ف���م�������س���اء ال����ث����الث����اء وب���ع���ي���د و����س���ول���ه اىل 

مع  كوفيد-19  ل�سحايا  حتية  وج��ه  وا�سنطن 

الوباء  اأم��ريك��ي ح�سد  األ��ف   400 اح��ي��اء ذك��رى 

ترمب  �سارخ مع موقف  تناق�س  اأرواح��ه��م، يف 

اأهمية  من  التقليل  اىل  اأ�سهر  منذ  عمد  الذي 

اأثر الوباء.

اأن  اأج��ل  »م��ن  اإّن���ه  مقت�سبة  كلمة  يف  وق��ال 

اأحياناً  ال�سعب  م��ن  ن��ت��ذّك��ر.  اأن  يجب  ُن�سفى، 

ُن�سفى  التي  الطريقة  نتذّكر، لكن هذه هي  اأن 

بها«.

النفط يتجاوز 56 دوالرا بفضل آمال التحفيز األميركي
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 زيارة فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي  رئي�س جمهورية م�شر العربية اإىل الأردن، للقاء �شقيقه 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين، تزامنت مع تلقي اململكة م�شاعدات وازنة من م�شر. وهذه امل�شاعدات 

كغريها من التفعيالت امل�شرية يف العالقات مع الأردن دولة و�شعباً، توؤكد حر�س ال�شقيقة الُكربى 

الت بني البلدين على اأعلى م�شتوى، وكذلك هو التعاون الوا�شع والهادف  م�شر على اأن تبقى ال�شِّ

والتفاهم ال�شامل بني العا�شمتني يف خمتلف امللفات. 

والتاريخ. فم�شر  العربي  الواقع  امل�شرية عميقة وقوية وثابتة جذورها يف  الأردن��ي��ة  العالقات   

ك��الأردن، جزء ع�شوي من عاملنا العربي املرتامي امل�شاحات وال�شرتاتيجي املوقع. القاهرة وعّمان 

الأردن��ي��ة  ال�شخ�شيتان  لعبت  ولهذا  والتثاقف،  والثقافة  ر  والتح�شّ للح�شارة  نا�شطتان  موّلدتان 

وامل�شرية وما زالتا تلعبان اأدوراً رئي�شة وُمقّرِرة يف التاريخني القدمي واحلديث، فموقعهما مف�شلي اإذ 

ا�شتهر عرب الأزمان بازدهار طريق احلرير ال�شيني العظيم وغريه من الُطرق التجارية – الإن�شانية 

الأممية. اإ�شافة اإىل ذلك، للدولتني كلمتهما الفاعلة يف خمتلف الق�شايا والأحداث، ومت�شكان بخيوط 

كثرية يف م�شرية املنطقة وم�شتقبلها، وَيعتمد عليهما الكثري يف ِحراكاتها ال�شيا�شية وم�شريها.

 تت�شم عالقات العا�شمتني عّمان والقاهرة بخ�شو�شية وا�شحة َعرب الأزمان. فال�شقيقة الُكربى 

م�شر جتاورنا جغرافياً، وعّمان نا�شطة يف التبادلت املختلفة معها واإّياها، �شواء اأكانت اقت�شادية اأو 

اإن�شانية، علمية اأو ب�شرية وا�شعة اأفقياً وعمودياً يف �شتى الف�شاءات. اأ�شف اإليها اأن �شيا�شة الدولتني 

متطابقة ومتناغمة يف غالبية امللفات والق�شايا، ودورهما اأ�شا�شي يف منطقتنا وُيوؤخذ به دولياً، وما 

جتابهه اأر�شنا الوا�شعة من اأخطار وحتديات وراأيهما فيها يت�شم باأهمية اأوىل لدى القوى الكربى، 

اإىل جهد كبري  البلدين  التي نعي�شها حالياً، لكونها حتتاج من زعيمي  بخا�شة يف �شوؤون الأو���ش��اع 

ومتوا�شل للحفاظ على ال�شالم و�شرورة تلبية احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني، من خالل 

لة بالق�شية الفل�شطينية، والتي يرف�شها الكيان  التطبيق احلقيقي جلميع القرارات الدولية ذات ال�شّ

ال�شهيوين كعادته بكل عجرفة وا�شتكبار ا�شتعماري واإمربيايل وا�شح.

 املالَحظ، اأن الفرتة الأخرية �شهدت عدة لقاءات َجمعت م�شوؤويل البلدين، تباحثوا خاللها على 

وجه اخل�شو�س حول الق�شية الفل�شطينية، كما اأن القمة الأردنية امل�شرية يف عّمان جاءت بعد اجتماع 

وزراء خارجية  اجتماع  القاهرة، وعقب  ا�شت�شافته  وال��ذي  والأردن وفل�شطني  وزراء خارجية م�شر 

جمموعة ميونيخ، التي ت�شم الأردن وم�شر واأملانيا وفرن�شا، والذي اأكدت فيه هذه الأطراف على حل 

الدولتني، وتفعيل امل�شاحلة الوطنية الفل�شطينية. ول يجب اأن نن�شى هنا، اأن القمة الأردنية امل�شرية 

ُتعقد يف اأجواء اأعقبت الإعالن الر�شمي عن ُقرب اإجراء انتخابات عامة ورئا�شية يف فل�شطني بعد �شهور 

قليلة.

الع��رتاف  على  املتعجرف  ال�شهيواإ�شرائيلي  الكيان  واإرغ���ام  الفل�شطينية  الق�شية  ملف  ُيعترب   

بالدولة الفل�شطينية مهمة اأ�شا�شية، ومن ال�شروري ان�شياعه ملختلف القرارات الأممية ليجد ال�شالم 

دها حرب جديدة �شاملة ب�شبب عنجهية تل اأبيب ورف�شها  لنف�شه مكاناً ح�شيناً يف منطقتنا التي ُتهدِّ

مطالب العامل اأجمع يف ن�شر ال�شالم وتر�شيخه الدائم فيها. ولذلك، من الأهمية مبكان لي�س فقط 

ا�شتعادة م�شرية ال�شالم )املتعرثة بجريرة الكيان( مرة اأخرى، بل واأن َيعرتف هذا الكيان الغا�شب بها 

وب�شرورتها.

 براأيي املتوا�شع، اأن الأهمية الأوىل يف قمة الزعيمني ال�شقيقني الكبريين جاللة امللك عبد اهلل 

الثاين وفخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي، تكمن يف اإيالء الهتمام الأكرب مل�شاألة تربيد الو�شع 

الدويل وال�شرق اأو�شطي احلايل امللتهب واملتوتر للغاية، والذي ُينذر بحروب وا�شعة بجريرة الدول 

الداعمة للعدوان والهراوة ال�شهيونية وتهديداتها وُظلمها و�شّمها املتوا�شل لأرا�شي )دولة فل�شطني(، 

الواقعة حتت الحتالل، وت�شريدها اليومي املتوا�شل للمواطنني الفل�شطينيني من فل�شطني - كنعان، 

واعتداءاتها على املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية اأمام �شمع وب�شر العامل املتح�شر واملثقف اأجمع. 

 ال�شعب الأردين برمته ُيرحب بالزعيم والأخ الكبري عبد الفتاح ال�شي�شي يف بلده الثاين الأردن، 

ال�شقيقتني  الت بني �شعبينا ودولتينا  اإىل مزيٍد من تطوير العالقات وال�شّ ونتطلع بكل جوارحنا 

لتبقى متاألقة وعميقة اجلذور وتواأماً ل انف�شام فيه.

األكاديمي مروان سوداح

قمة األشقاء األردنية 
المصرية تاريخية

االنباط-واكالت

اأح��ب��ط وزي��ر احل��رب الإ���ش��رائ��ي��ل��ي بني 

بنيامني  ال��وزراء  رئي�س  حماولة  غانت�س، 

�شتة  ل�شرعنة  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  نتنياهو، 

الغربية، غري  بال�شفة  ا�شتيطانية  مواقع 

معرتف بها

وافقت  الإ�شرائيلية،  احلكومة  وكانت 

800 وحدة �شكنية  على بناء ما يقرب من 

الغربية  ال�شفة  م�شتوطنات  يف  ج��دي��دة 

هذا الأ�شبوع، وفق �شحيفة

ون����اق���������س اج����ت����م����اع جم���ل�������س ال��������وزراء 

كورونا  اأزمة  الثالثاء،  اأم�س  الإ�شرائيلي، 

ومت���دي���د الإغ������الق ال���ع���ام، ل��ك��ن يف وق��ت 

اق��رتاح  و�شع  نتنياهو  ح��اول  منه،  �شابق 

العرتاف  يت�شمن  الأعمال،  جدول  على 

وع�شائيل،  )اأفيغايل،  ال�شتيطانية  بالبوؤر 

وك���ي���دم ع����راف����ا، وم��ي��ت�����ش��وك��ي دراغ������وت، 

اأحياء  اأح��د  حاليا  تعترب  التي  واأوف��ن��ات(، 

)م��ت�����ش��ب��ي��ه ���ش��ال��ي��م، وت���ل ت�����ش��ي��ون(، ال��ت��ي 

ُت��ع��ت��رب ج��م��ي��ع��ه��ا غ���ري ق��ان��ون��ي��ة مب��وج��ب 

القانون الإ�شرائيلي احلايل، وفقاً لوزراء 

يف حزب غانت�س

وحت���رك غ��ان��ت�����س ب�����ش��رع��ة حل���ذف ه��ذا 

ال��ب��ن��د م���ن ج����دول الأع���م���ال، وق����ال وف��ق 

القناة 7: “يف اجتماع جمل�س الوزراء، لن 

ُيطرح اأي اقرتاح دبلوما�شي غري م�شوؤول 

يف مثل هذا الوقت احل�شا�س”

االنباط-وكاالت

حلركة  املركزية  اللجنة  ع�شو  عقب   

ف��ت��ح ت��وف��ي��ق ال����ط����رياوي، ع��ل��ى ق����رارات 

جمل�س  م��ق��اط��ع��ة  يف  امل��ح��ام��ي��ني  ن��ق��اب��ة 

الأعلى الق�شاء 

�شحفي،  ت�شريح  يف  ال��ط��ريواي  وق��ال 

اأنا مع نقابة املحامني يف اجراءاتها لأنها 

دراي��ة  والك���رث  وخمت�شة،  مهنية  نقابة 

يتطاولوا  اللذين  الأ�شخا�س  بع�س  من 

ع��ل��ى ه����ذه ال��ن��ق��اب��ة، وه����ي ن��ق��اب��ة ت�شم 

وك��ان��و  امل���ح���ام���ني،  م���ن  اللف  ع�����ش��رات 

�شركاء يف بحث ق�شايا ال�شلطة الق�شائية 

ول��ك��ن مل ي��اأخ��ذ ب��راأي��ه��م وب��ال��ت��ايل ه��ذه 

نقابة انا م�شوؤول عنها واعتقد انها متثل 

وجهة نظر �شريحة املحامني كافة”

ق���رارات  اأن���ه يتبنى  ال���ط���رياوي،  واأك���د 

وتف�شيال النقابة جملة 

وك���ان���ت ن��ق��اب��ة امل���ح���ام���ني، ق���د ق���ررت 

امل�شكل  الأعلى  الق�شاء  جمل�س  مقاطعة 

 2020 ل�����ش��ن��ة   40 رق����م  ب��ق��ان��ون  ب���ال���ق���رار 

باعتباره جمل�س غري �شرعي

حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  اأ���ش��در 

ع��ب��ا���س، الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ع���دة ق���رارات 

جديدة تتعلق بال�شاأن الق�شائي، وقانون 

ال�����ش��ل��ط��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، ون�����ش��ره��ا دي����وان 

الر�شمية  باجلريدة  والت�شريع  الفتوى 

قرارات  وهي  الفل�شطينية”،  “الوقائع 
لها قوة القانون

واأ������ش�����در ال���رئ���ي�������س ق���������راراً ب���ق���ان���ون 

وقرارا  نظامية جديدة،  لت�شكيل حماكم 

بقانون باإن�شاء ق�شاء اإداري م�شتقل على 

ث��ال��ث يتعلق  ب��ق��ان��ون  درج���ت���ني، وق�����رارا 

ال�شلطة  ق��ان��ون  على  ت��ع��دي��الت  ب��اإدخ��ال 

2002 الق�شائية رقم )1( ل�شنة 

ك���م���ا ق������رر، ت���رق���ي���ة ع������دٍد م����ن ق�����ش��اة 

ال��ب��داي��ة اإىل ق�����ش��اة ا���ش��ت��ئ��ن��اف، واإح��ال��ة 

على  بناًء  املبكر  التقاعد  اإىل  ق�شاة  �شتة 

ت��ن�����ش��ي��ب م���ن جم��ل�����س ال��ق�����ش��اء الأع���ل���ى 

النتقايل

االنباط-وكاالت

وثقت هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين، يوم 

اإفادتني لأ�شريين قا�شرين، ي�شردان  الأربعاء، 

م���ن خ��الل��ه��م��ا ت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ت��ن��ك��ي��ل ب��ه��م��ا، وم��ا 

اإهانة وتعذيب ج�شدي ونف�شي  تعر�شا له من 

اأثناء عملية اعتقالهما

الأ�شري  الهيئة، فقد تعر�س  لتقرير  ووفقا 

القا�شر اأجم��د وع��ري )17 عاما(، ال��ذي يقبع 

“الدامون”،  م��ع��ت��ق��ل  يف   )4( ب��ق�����ش��م  ح��ال��ي��ا 

لل�شرب عقب اعتقاله من منزله يف بلدة بيت 

ملركز  واق��ت��ي��اده  املحتلة،  القد�س  �شمال  حنينا 

توقيف “امل�شكوبية”

وح�شب اإفادته، فقد اأجربه جنود الحتالل 

على الركوع على ركبتيه داخل اأحد املمرات، وهو 

ي�شمحوا  ومل  طويلة،  ل�شاعات  اليدين  مقيد 

له باحلركة بتاتاً، وفيما بعد نقلوه اإىل غرف 

التحقيق، وُحقق معه ل�4 �شاعات متتالية، ومت 

ا�شتجوابه لثالث م��رات، ويف كل مرة مل ي�شلم 

من ال�شرب وال�شفع والهانة على يد املحققني، 

ُنقل بعدها اإىل زنازين امل�شكوبية وبقي فيها 17 

�شيب هناك بح�شا�شية �شببت له ظهور 
ُ
يوما، واأ

ب�شبب  ج�شده،  اأن��ح��اء  مبعظم  �شغرية  حبوب 

الأغطية القذرة املليئة باجلراثيم التي تقدمها 

اإدارة املعتقل لالأ�شرى املتواجدين يف الق�شم، ول 

ي��زال الفتى وع��ري يعاين من هذه احل�شا�شية 

حتى الآن

اأم����ا ع��ن ال��ف��ت��ى زي���د فقها )17 ع��ام��ا( من 

اعتقاله  ج���رى  فقد  ط��ول��ك��رم،  يف  عنبتا  ب��ل��دة 

نقله  وبعدها  الع�شكري،  “عناب”  حاجز  على 

جنود الحتالل اإىل حاجز “جبارة” الع�شكري، 

وهناك اأبقوه م�شبوحا على كر�شي مقيد اليدين 

والقدمني يف اخلارج حتت املطر والربد ال�شديد 

اإىل مع�شكر  ُن��ق��ل  وب��ع��ده��ا  ل�����ش��اع��ات ط��وي��ل��ة، 

اقتياده  ثم ج��رى  وم��ن  ل�شتجوابه،  “�شامل” 

اإىل مركز توقيف “حوارة”، وبقي فيه 16 يوما، 

عانى خاللها الأم��ري��ن، حيث ج��رى احتجازه 

داخ��ل غرفة �شغرية تفتقر اإىل اأدن��ى مقومات 

اإذلل��ه  ال�شجانون  الآدم��ي��ة، كما تعمد  احل��ي��اة 

اإل مرتني  با�شتخدام احلمام  فلم ي�شمحوا له 

خالل اليوم، وبعدها مت نقله اإىل ق�شم الأ�شرى 

الأ�شبال يف “جمدو” حيث يقبع الآن

الح��ت��الل  �شلطات  اأن  اإىل  الهيئة،  ولفتت 

�شيما  واملعتقلني، ل  بالأ�شرى  بالتنكيل  تتفنن 

الأط���ف���ال م��ن��ه��م، وتتعمد اإه��ان��ت��ه��م واإذلل��ه��م 

مراكز  يف  وا�شتجوابهم  اعتقالهم  عملية  اأثناء 

كافة  ي��خ��ال��ف  ب�شكل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  التحقيق 

املواثيق الأخالقية التي كفلتها اتفاقية حقوق 

الطفل واتفاقية حقوق الن�شان

االنباط-وكاالت

اأث��ارت موجة ال��ق��رارات الأخ��رية التي 

ب�شاأن  عبا�س  حممود  الرئي�س  اأ���ش��دره��ا 

ما  ح���ول  ت�����ش��اوؤلت  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال�شلطة 

ت��ب��ق��ى م����ن ا���ش��ت��ق��الل��ي��ت��ه��ا يف م��واج��ه��ة 

التنفيذية ال�شلطة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مت�شك  ال�����ش��ل��ط��ة  وب���ات���ت 

والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطات  بجميع 

وال��ق�����ش��ائ��ي��ة ول���ش��ي��م��ا ق�����رار ال��رئ��ي�����س 

حل  2019م،  ي��ول��ي��و  مت����وز/  يف  ال�������ش���ادر 

ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، وت�����ش��ك��ي��ل جمل�س  ال�����ش��ل��ط��ة 

ق�����ش��اٍء اأع���ل���ى ان��ت��ق��ايل، و����ش���ول ل��ل��ق��رار 

واملتعلق   ،2020 ل�شنه   41  ،40  ،٣9 بقانون 

ب��ت�����ش��ك��ي��ل امل��ح��اك��م ال��ن��ظ��ام��ي��ة، وت��ع��دي��ل 

ل�شنة   1 رق��م  الق�شائية  ال�شلطة  ق��ان��ون 

وال��ذي  الإداري����ة،  املحاكم  واإن�����ش��اء   ،2002

لل�شلطة  وف��اة  �شهادة  كثريين  وف��ق  ُيعد 

الق�شائية

بالعدول  املطالبة  الأ���ش��وات  وت��ع��ال��ت 

ع���ن ه���ذه ال���ق���رارات وال���ت���ي ك���ان اآخ��ره��ا 

جت��م��ي��د ن��ق��اب��ة امل���ح���ام���ني ال���ع���الق���ة م��ع 

ت�شكيله  امل��ع��اد  الأع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  جمل�س 

الذي  �شرار  اأب��و  عي�شى  اجلديد  ورئي�شه 

حتى  الأخ��رية  التغيريات  �شهام  له  توجه 

يتم الرتاجع عن القرارات التي اعتربت 

ن���ق���اب���ة امل���ح���ام���ني اأن����ه����ا م�����ش��ت ب����اأرك����ان 

الق�شائية ال�شلطة 

واأع��ل��ن��ت ن��ق��اب��ة امل��ح��ام��ني يف ب��ي��ان لها 

الأع���ل���ى  ال���ق�������ش���اء  جم��ل�����س  “مقاطعة 
ب��اع��ت��ب��اره جم��ل�����ًش��ا غ��ري �شرعي،  احل���ايل 

واإج�������راءات ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��ل��ي��ق ال��ع��م��ل اأم���ام 

امل���ح���اك���م ال���ن���ظ���ام���ي���ة ك���اف���ة وال���ن���ي���اب���ات 

املحامني  ودع��وة  لفرتات،  املدنية  العامة 

بالزي  املحاكم  مقرات  داخ��ل  لالعت�شام 

الر�شمي”

ب���������دوره، ع�����ّد اخل����ب����ري ال����ق����ان����وين يف 

القرارات  عابدين  ع�شام  احل��ق  موؤ�ش�شة 

اإىل  الق�شائية  لل�شلطة  كامل  “ت�شليم 
ال�����ش��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وت�����ش��ل��ي��م رق����اب 

ق���رارات  ع��رب  الأم��ن��ي��ة  للجهات  ال��ق�����ش��اة 

حت��م��ل يف ب��اط��ن��ه��ا ت��غ��ول اأم��ن��ي��ا وا���ش��ح��ا 

عليهم”

املثال  �شبيل  “على  ع��اب��دي��ن  واأ���ش��اف 

ف����اإن ال��ت��ع��دي��ل ال����ذي ج���رى ع��ل��ى ق��ان��ون 

الق�شاة  تعيني  ب�شاأن  الق�شائية  ال�شلطة 

ي�شمل  مب��ا  �شنوات،  ث��الث  جتربة  بفرتة 

يجعل  رج��ع��ي،  ب��اأث��ر  تعيينهم  ج��رى  َم��ن 

الق�شاة عر�شة لالبتزاز”

واأ�شح اأن القرار يجعل الق�شاة عر�شة 

ل���الب���ت���زاز ول���ش��ي��م��ا يف م��ل��ف احل���ري���ات 

واملوافقة على التمديدات غري القانونية 

ل��ل��م��ع��ت��ق��ل��ني، والح�����ت�����واء وال����ش���ت���ح���واذ 

وال����ق����درة ع��ل��ى الن���ت���ق���ام مم���ن ل ي��ك��ون 

امل�شالح  بتنفيذ  يتعلق  فيما  الطلب  حتت 

ال�شخ�شية وتقدمي الولء والطاعة”

“اأن م���ا ج��رى  و����ش���دد ع��اب��دي��ن ع��ل��ى 

ال�شلطة  ل��ق��ان��ون  حت��ط��ي��م  ه���و  وي���ج���ري 

ت�شريعي  جمل�س  اأق��ره  ال��ذي  الق�شائية 

م��ن��ت��خ��ب وه����و الأف�������ش���ل ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 

ال��ق��وان��ني ال��ع��رب��ي��ة وي�����ش��اه��ي ال��ق��وان��ني 

الأوروبية”

ال��ق�����ش��اء  جم��ل�����س  “رئي�س  اأن  واأك�����د 

الأع���ل���ى ه���و يف م��وق��ع غ���ري ق���ان���وين ول 

املوقع  ه��ذا  يف  لتعيينه  ال�شرعية  ميتلك 

وبالتايل فاإن كل ما يجري هدفه تدمري 

الق�شائية” ال�شلطة 

اأم����ا ال��ق��ا���ش��ي ع��ب��د اهلل غ����زلن، اأح���د 

للتقاعد  اإح��ال��ت��ه��م  مت  ال���ذي���ن  ال��ق�����ش��اة 

ال�شلطة  على  للهيمنة  املناه�شة  ملواقفه 

ال��ق�����ش��ائ��ي��ة؛ ف��ق��دم ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه على 

قانونية  ع��دم  ع��ن  �شرًحا  بوك”  “في�س 
ما يجري

وكان ال�شرح بعنوان “قراءة �شريعة يف 

القرارين بقانون 40، 41 ل�شنة 202”

ال�شلطة  ق��ان��ون  اأن  �شجُل 
ُ
“اأ وق����ال: 

ح��ال��ة   ،2002 ل�����ش��ن��ة   1 رق����م  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 

م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى غ����ريه م���ن ال���ق���وان���ني يف 

ال���ع���امل ال��ع��رب��ي مب���ا ي�����ش��م��ن ا���ش��ت��ق��الل 

بني  الف�شل  وم��ب��داأ  الق�شائية  ال�شلطة 

ال�شلطات”

واأ�شاف “فيما اأ�شدر الرئي�س حممود 

القرارين   ،2019  /7  /15 بتاريخ  عبا�س 

وقد   ،2019 ل�شنة   17 و   16 رق��م  ب��ق��ان��ون 

ل�شروط  تعدياًل   16 رق��م  القرار  ت�شمن 

العليا  امل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب  اإ���ش��غ��ال 

الق�شاة  ت��ق��اع��د  ل�شن  وت��ع��دي��اًل  ون��ائ��ب��ه، 

ال���ق���رار  ت�����ش��م��ن  ف��ي��م��ا   ،60 اإىل   70 م���ن 

ب��ق��ان��ون رق���م 17 ح���اًل مل��ج��ل�����س ال��ق�����ش��اء 

الأع���ل���ى، وه��ي��ئ��ات امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ك��اف��ة، 

وحم���اك���م ال���ش��ت��ئ��ن��اف وت�����ش��ك��ي��ل جمل�س 

ب��ه - وعلى  اأن��ي��ط  ان��ت��ق��ايل،  اأع��ل��ى  ق�شاء 

وتطوير  اإ���ش��الح  ب��ه-  �شيغ  ال��ذي  النحو 

و  ال��ع��ام��ة،  والنيابة  الق�شائية  ال�شلطة 

ُم��ن��ح ���ش��الح��ي��ات وا���ش��ع��ة يف ���ش��ب��ي��ل ه��ذا 

الذي )ُكلف به(”

وا�شتدرك “ولكنه جاء على خالف كل 

ونعته  وت�شكيله  اإن�����ش��ائ��ه  حيث  م��ن  ذل��ك 

وج����اء معيبا  و���ش��الح��ي��ات��ه،  و���ش��خ��و���ش��ه 

وت�����ش��وي��ه��ه  ع��ي��َب��ه  واأن  م��ع��ت��اًل،  م�����ش��وه��ا 

الن��ع��دام،  اإىل درج���ة  ب��ه  ان��ح��درت  وعلته 

اأن  والإداري  الد�شتوري  بالق�شاء  وُيعاُذ 

ُي�شرعَنه”

اتخذت  التي  ال��ق��رارات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

الأ�شا�شي  للقانون  “خمالفة  مبجملها 

والأع���راف  ال�شلطات  بني  الف�شل  ومل��ب��داأ 

وامل���واث���ي���ق ال���دول���ي���ة، وم��ن��ه��ج ���ش��واب��ط 

الت�شريع

عّما  ب��ع��ي��داً  ب��امل��ق��ا���س،  لت  “ُف�شّ وت��اب��ع 

القانونية  ال��ق��اع��دة  ب��ه  تت�شف  اأن  يجب 

اإحكام  بها  وُق�شد  وعمومية،  جت��رد  م��ن 

ومتنفذيها  التنفيذية  ال�شلطة  قب�شة 

م���ن الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة ع���ل���ى ال�����ش��ل��ط��ة 

الق�شائية

ال��ه��ي��م��ن��ة  م�����ن  “مزيد  م�����ن  وح�������ذر 

وال��ت��غ��ول وال���ش��ت��ق��واء، وخ��ل��ق ح��ال��ٍة من 

ال�شلطتني،  ب��ني  م�شبوقة  غ��ري  ال��ت��زاوج 

الق�شاء،  ا���ش��ت��ق��الل  م��ب��داأ  واإل��غ��اء  وه���دم 

ُمنِظما  ���ش��ي��ادي، ج��اء  ق��ان��ون  وال��ع��ب��ث يف 

لعمل واحدٍة من اأهم ال�شلطات”

م��وق��ف  ل���ف���ت���ت ورق������ة  ال�������ش���ي���اق،  ويف 

�شدرت عن منظمات حقوق الإن�شان، اإىل 

ال�شلطة  اأو�شاع  يف  امل�شتمر  التدهور  “اأن 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، ك��م��ا ال�����ش��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

وح����ل ال�����ش��ل��ط��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، ي��ك��م��ن يف 

الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النق�شام  ا�شتمرار 

قانون  باأحكام  اللتزام  وعدم  وتداعياته، 

ال�����ش��ل��ط��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، ول��ي�����س يف ق��ان��ون 

ب���ل يف �شعي  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ذات����ه،  ال�����ش��ل��ط��ة 

ال�شلطة التنفيذية للهيمنة على الق�شاء 

ال�شلطة  وخم��ال��ف��ات  ال��ع��دال��ة،  و����ش���وؤون 

الأ���ش��ا���ش��ي  ل��ل��ق��ان��ون  امل��ت��ك��ررة  التنفيذية 

الد�شتورية” واملبادئ 

ب�����������دوره، ح�������ذر امل����ح����ام����ي واخل����ب����ري 

ال���ق���ان���وين واحل���ق���وق���ي ����ش���الح م��و���ش��ى 

تعك�س  الق�شائية  ال��ق��رارات  �شلة  اأن  من 

التفكري  ط��ري��ق��ة  ال��ب��ن��ي��وي يف  الخ��ت��الل 

والتعامل مع ال�شاأن الق�شائي، وقد تكون 

مبثابة �شهادة وفاة ملبداأ �شيادة القانون

“ثغرات  “�شفا” وج��ود  لوكالة  واأك��د 

جت��ع��ل م��ن ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال�����ش��ادرة حمل 

هدم ملبداأ �شيادة القانون”

ي���وم���ي���ا  ن����ت����ع����ر�����س  “نحن  وق�����������ال: 

�شلبت  حيث  الإ�شرائيلية،  لالجتياحات 

م��ن��ا ال�����ش��ي��ادة امل���ح���دودة وه���ذه ال��ق��رارات 

بتنا  ف���ان  ال��ق��ان��ون؛  �شت�شلب  ب��ج��وه��ره��ا 

ق��ان��ون،  وب��ال  ���ش��ي��ادة  ب��ال  �شن�شبح  ه��ك��ذا 

القادمة،  الفو�شى  �شيتحمل  وعندها من 

وم����ن ���ش��ي��ت��ح��م��ل ان��ف��ك��اك م���ا ت��ب��ق��ى من 

العقد الجتماعي؟”، بح�شب مو�شى

ا�شتيه  وطالب رئي�س احلكومة حممد 

مالب�شات  و�شرح  الرئي�س  ل��دى  التدخل 

اأن��ه  م��وؤك��ًدا  واأب��ع��اده��ا،  الت�شريعات  ه��ذه 

“لو �ُشرحت للرئي�س اأبعاد هذه القرارات 
لن ير�شى اأن يتم تقوي�س الق�شاء بهذه 

ال�شورة”

 بعد رحيل ترامب. غانتس ُيوجه ضربة إلى نتنياهو

 قيادي فتحاوي يرفض قرارات عباس..الطيراوي: أتبنى موقف المحاميين في قراراتها األخيرة بشأن القضاء األعلى

 أسيران قاصران يسردان تفاصيل التنكيل بهما خالل اعتقالهما

 قرارات الرئيس عباس تثير تساؤالت بشأن ما تبقى من استقاللية السلطة القضائية

االنباط-وكاالت

الأرب��ع��اء،  الإ�شرائيلية،  ال�شلطات  هدمت 

يف  ال��واق��ع��ة  الفل�شطينية،  ال��ع��راق��ي��ب  ق��ري��ة 

منطقة النقب للمرة ال�182 على التوايل

وقال عزيز الطوري، ع�شو اللجنة املحلية 

للدفاع عن العراقيب اإن ال�شلطات الإ�شرائيلية 

هدمت اليوم قرية العراقيب للمرة ال�182

واأ�شاف: مت تنفيذ عملية الهدم، رغم اجلو 

املاطر والطق�س البارد

ولفت اإىل اأن هذه هي املرة ال�شابعة، التي 

القرية يف ظل تف�شي جائحة  ه��دم  يتم فيها 

فريو�س كورونا

الأه��ايل،  اأن  التاأكيد على  الطوري  وج��دد 

�شيعيدون بناء قريتهم

اخل�شب  م���ن  مبنية  ال��ع��راق��ي��ب  وم���ن���ازل 

والبال�شتيك وال�شفيح، وتقطنها 22 عائلة

القرية  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  وه��دم��ت 

ومنذ   ،2010 مت��وز  يوليو/  يف  الأوىل،  للمرة 

ذل��ك احل��ني ت��ع��ود لهدمها يف ك��ل م��رة يقوم 

ال�شكان باإعادة بنائها

بقرية  الإ�شرائيلية  احلكومة  تعرتف  ول 

العراقيب، ولكن �شكانها ي�شّرون على البقاء 

على اأر�شهم رغم الهدم املتكرر لها

ذاك���رات  منظمة  ق��ال��ت  �شابق،  تقرير  ويف 

ال��ت��ي ت�����ش��م ن��ا���ش��ط��ني اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني )ي��ه��ودا 

وعربا( وتوؤرخ للنكبة الفل�شطينية عام 1948، 

فرتة  يف  الأوىل  للمرة  اأقيمت  العراقيب  اإن 

احلكم العثماين على اأرا�ٍس ا�شرتاها ال�شكان

على  تعمل  ال�شلطات  اأن  املنظمة  وذك���رت 

ال�شيطرة على  ب��ه��دف  ال��ق��ري��ة،  ���ش��ك��ان  ط���رد 

اأرا�شيهم، م�شرية اإىل اأن اإ�شرائيل ل تعرتف 

النقب،  منطقة  يف  الأخ���رى  القرى  بع�شرات 

وترف�س تقدمي اأي خدمات لها

 إسرائيل تهدم قرية »العراقيب« 
الفلسطينية للمرة ال182 
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االنباط-وكاالت

 بحزمة اأزمات �سيا�سية، يطوي البيت الأبي�ض 

ترامب  دون��ال��د  للرئي�س  الأرب���ع  ال�سنوات  �سفحة 

املنتهية وليته، لي�ستقبل خلفه الدميقراطي جو 

بادين رئي�سا جديدا للوليات املتحدة

ر�سميا  بايدن من�سبه  يتوىل  الأرب��ع��اء،  واليوم 

عقب اأداء اليمني الد�ستورية، ليكون الرئي�س ال�46 

للبيت الأبي�س، و�سط اأجواء �سيا�سية داخلية ملبدة 

بالغيوم، وفق مراقبني

وخ����ال الأ���س��ه��ر امل��ا���س��ي��ة، ���س��ه��دت ال���ولي���ات 

اإث��ر اتهام  املتحدة ج��دل وا�سعا واأح��داث��ا ع�سيبة، 

ت���رام���ب ب��ت��زوي��ر الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة، انتهى 

الأمريكي، يف  الكونغر�س  اقتحام  مطافها بحادث 

�سابقة تاريخية

وم��ع التعزيزات الأم��ن��ي��ة الأخ����رة، ب��دا و�سط 

العا�سمة الأمريكية وا�سنطن، كاأنه ح�سن منيع، 

ا�ستعدادا لتن�سيب بايدن رئي�ساً للوليات املتحدة، 

يف مرا�سم جترى حتت مراقبة اأمنية م�سددة

اقتحام الكونغر�س

وكانت ا�ستطاعات راأي اأمريكية، قد ذكرت اأن 

اأكرث من 80 باملئة من اجلمهوريني يوؤمنون بوقوع 

تزوير يف عملية النتخابات التي جرت يف نوفمرب/

ت�سرين ثاين 2020 ويف مثل هذه الأجواء، بينما مت 

فرز اأ�سوات مندوبي الوليات يف اجلل�سة امل�سرتكة 

بالكونغر�س يف 6 يناير/ كانون ثان اجلاري، اقتحم 

مئات من اأن�سار ترامب مقر الكونغر�س، يف �سابقة 

ن����ادرة ب��ال��ت��اري��خ الأم��ري��ك��ي ورغ����م دع����وة ت��رام��ب 

لأن�����س��اره ب��ال��ت��زام ال��ه��دوء، ���س��اد الغ�سب اأو���س��اط 

اإذ  الأم��ري��ك��ي��ة،  الإع���ام  وو�سائل  الدميقراطيني 

بظالها  تلقي  قد  اأزم���ة  با�ستمرار  الواقعة  تنذر 

على احلياة ال�سيا�سية والتاريخ الأمريكي ل�سنوات 

مقبلة

عزل ترامب

�سعبية  تراجعت  القتحام،  حادثة  وق��وع  عقب 

ت���رام���ب وب����ات يف م��رم��ى ال���ن���ران ب��ع��د اأن تقدم 

الدميقراطيون اإىل الكونغر�س يف 11 يناير/ كانون 

ث��ان اجل��اري مب�سروع لعزله من من�سبه، بتهمة 

التحري�س على التمرد

وق��ب��ل اأ���س��ب��وع رف���ع ال��دمي��وق��راط��ي��ون م�سروع 

الرئي�س  نائب  خاله  من  حثوا  منف�سل،  قانون 

مايك بن�س، على اإقالة ترامب من خال املادة 25 

الإ�سافية من الد�ستور الأمريكي

ب��اأن��ه ل��ن يتخذ مثل هذه  ب����دوره، ���س��رح بن�س 

املناخ  توتر  من  تزيد  اأن  �ساأنها  من  لأن  اخلطوة 

ال�سيا�سي وحالة ال�ستقطاب يف باده

ويف 13 يناير اجلاري، �سوتت اجلمعية العامة 

ترامب  م�ساءلة  ل�سالح  الأمريكي  النواب  ملجل�س 

بتهمة التحري�س على التمرد ، اإذ مت قبول اقرتاح 

امل�ساءلة باأغلبية 232 �سوتا مقابل 197 �سوتا

ومع هذه التطورات، ي�سبح ترامب اأول رئي�س 

اأمريكي يواجه مقرتحني يف جمل�س النواب لعزله 

من من�سبه

جمل�س ال�سيوخ

كمحطة  الأم��ري��ك��ي  ال�سيوخ  جمل�س  و�سيحل 

ب�  املتهم  ت��رام��ب  م�ساءلة  م��ق��رتح  رح��ل��ة  ثانية يف 

اأن يجتمع  املتوقع  ، ومن  التمرد  التحري�س على 

يف 20 يناير اجلاري، ليقرر ثبوت اإدانة ترامب من 

عدمه

يقل  ل  م��ا  ت�سويت  ت��رام��ب  اإدان����ة  وت�ستوجب 

اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ املوؤلف من 100  عن ثلثي 

ع�سو، اأي 67 ع�سًوا يف جمل�س ال�سيوخ ل�سالح قرار 

الإدانة

ال�سيوخ  جمل�س  يف  الدميقراطيون  ويخطط 

لإجراء ت�سويت منف�سل ملنع ترامب من تويل اأي 

من�سب ر�سمي اآخر اإذا ثبتت اإدانته يف التحري�س 

على التمرد بالوليات املتحدة

ترامب  اأي�سا منع  الدميقراطيون  يهدف  كما 

من الرت�سح لانتخابات الرئا�سية لعام 2024، من 

خال اإجراء الت�سويت املنف�سل امل�سار اإليه، والذي 

تكفي فيه حتقيق الأغلبية املطلقة )51 ع�سوا(

اإىل ذل����ك، ي��ح��ذر اجل��م��ه��وري��ون م��ن اأن ع��زل 

ترامب من �ساأنه اأن يزيد النق�سام وال�ستقطاب يف 

املجتمع الأمريكي

م�ستقبل اجلمهوريني

نف�س غبار  اإىل  ي�سعى اجلمهوريون  بدورهم، 

حادث اقتحام الكونغر�س عن عباءتهم ال�سيا�سية 

بالوليات املتحدة، كما يحاولون اإعادة ح�ساباتهم 

ب�ساأن طبيعة العاقة مع ترامب

اأي ع�سو  ي���رى  ل  ال���س��ت��ث��ن��اءات،  بع�س  وم���ع 

جمهوري يف الكونغر�س اأن م�ستقبله بات م�ستقًا 

ع��ن ت��رام��ب، حيث ل ي��زال ت��رام��ب يحظى بدعم 

قوي من القاعدة اجلمهورية املحافظة

تلك القاعدة اجلمهورية املحافظة �سيكون لها 

تاأثر يف انتخابات التجديد الن�سفي يف الكونغر�س 

وانتخابات  الرئا�سية  والن��ت��خ��اب��ات   ،2022 ل��ع��ام 

الكونغر�س يف العام 2024

اأن  الأب���رز هو  ال�سيناريو  ف��اإن  ووف��ق مراقبني 

ي��وا���س��ل احل����زب اجل��م��ه��وري مم��ار���س��ة الن�ساط 

اإدارة ترامب للحزب، وتر�سيحه  ال�سيا�سي يف ظل 

ا يف النتخابات الرئا�سية عام 2024 اأي�سً

لأي  ال�سيا�سية  ت��رام��ب حياته  اأن��ه��ى  ح��ال  ويف 

�سبب من الأ�سباب، �سوف ي�سعى اجلمهوريون اإىل 

داخل  ترامب  اكت�سبه  ال��ذي  الزخم  على  احلفاظ 

القاعدة النتخابية للحزب وطرح اأ�سماء اأخرى يف 

انتخابات 2024.

االنباط-وكاالت

هناأ الرئي�س الرو�سي، فادمير بوتني، ام�س 

رم�سان  ال�سي�سان،  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  الأرب���ع���اء، 

قديروف، بالق�ساء على ع�سابة كان يقودها القائد 

امليداين اأ�سان بوتوكايف.

وق�����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��ك��رم��ل��ني، دم��ي��رتي 

بي�سكوف، اأن بوتني توا�سل مع الرئي�س ال�سي�ساين 

عرب الهاتف وهناأه وغره من امل�ساركني يف العملية 

الع�سابة  اأف��راد  اأ�سفرت عن ت�سفية  التي  الأمنية 

ال�ستة، وقال اإنهم �سيح�سلون على جوائز حكومية.

“اآخر  ب���  امللقب  بوتوكايف  اأن  بي�سكوف  وذك��ر 

اأمراء ال�سي�سان: كان مطلوبا لدى اأجهزة الأمن يف 

جمهوريتي ال�سي�سان واإنغو�سيا، م�سيفا اأن العملية 

ج���رت مب�����س��ارك��ة وح�����دات م���ن احل���ر����س ال��وط��ن��ي 

الرو�سي وت�سكيات فوج الردع ال�سريع ال�سي�ساين 

ورئي�س ال�سي�سان �سخ�سيا، واأن العمل جار حاليا 

للتعرف على هوية امل�سلحني القتلى.

اأع��ل��ن ق��دي��روف ع��ن الق�ساء  ويف وق��ت �سابق، 

اأن  م�سيفا  ج��م��ه��وري��ت��ه،  يف  م�سلحني  �ستة  ع��ل��ى 

ه��ذا احل��دث ج��اء دليا على طي �سفحة اأن�سطة 

اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سي�سان.  يف  امل�سلحة  الع�سابات 

ب��وت��ني ك���ان ع��ل��ى ع��ل��م ب��خ��و���س ال��ع��م��ل��ي��ة واأدخ����ل 

تعديات على �سرها ووجه على اأعلى م�ستوى من 

املهنية بدون وقوع خ�سائر يف �سفوف قوات الأمن.

الأوروب�����ي  الحت�����اد  م���ن  ك���ل  اأدرج   ،2016 ويف 

اإىل جانب  بوتوكايف،  اأ�سان  املتحدة  والوليات 

على  تتار�ستان(،  مواليد  )م��ن  وح��ي��دوف  اأي���رات 

قوائمهما ال�سوداء لاأ�سخا�س امل�ستبه ب�ساتهم 

بتنظيمي “داع�س” و”القاعدة”.

تورط  فقد  املتحدة،  الأمم  معلومات  وح�سب 

بوتوكايف، وهو من مواليد عام 1974، يف متويل 

الن�ساط الإرهابي والتخطيط والتواطوؤ يف اإعداد 

و”اإمارة  “القاعدة”  لتنظيمي  اإرهابية  هجمات 

�سمال  يف  اأخ�����رى  اإره���اب���ي���ة  وج���م���اع���ات  قوقاز” 

دور  اإىل  اأي�����س��ا  املعلومات  تلك  وت�سر  ال��ق��وق��از. 

اأخ��رى  وم���واد  اأ�سلحة  وت��وري��د  بيع  بوتوكايف يف 

لاإرهابيني

االنباط-وكاالت

ك�سف وزير الدفاع التون�سي اإبراهيم الربتاجي، 

ب��ت��ح��رك عنا�سر  الأرب����ع����اء، ع��ن م��ع��ل��وم��ات تفيد 

ت�سهدها  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج��ات  اإره��اب��ي��ة ل�ستغال 

الباد منذ اأيام

وق������ال ال����ربت����اج����ي، خ�����ال ج��ل�����س��ة ب��رمل��ان��ي��ة 

ت�سهدها  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج��ات  ملناق�سة  خم�س�سة 

الباد، اإن املوؤ�س�سة الأمنية توفرت لديها معلومات 

التحركات  اإرهابية ل�ستغال  عن حترك عنا�سر 

اأم��ن  ل�����س��رب  اإره��اب��ي��ة  بعمليات  ل��ل��ق��ي��ام  الليلية 

وا�ستقرار الباد

ومل يعط الوزير اأية تفا�سيل اأخرى ب�ساأن هوية 

اجلماعة الإرهابية التي تنتمي لها هذه العنا�سر

ف��ي��م��ا حت�����دث ع����ن ���س��ب��ط ب��ع�����س ال��ع��ن��ا���س��ر 

بي�ساء  اأ�سلحة  وم�����س��ادرة  م���وؤخ���را،   ، التكفرية 

وزجاجات مولوتوف )حارقة( كانت بحوزتها

العنا�سر  ع��ل��ى  التون�سية  ال�����س��ل��ط��ات  وت��ط��ل��ق 

الإرهابية م�سطلح عنا�سر تكفرية

اأعمال   2011 اأي���ار  م��اي��و/  منذ  تون�س  وتعي�س 

�سحيتها  وراح   ،2013 م��ن��ذ  ت�����س��اع��دت  اإره���اب���ي���ة 

ع�سرات الأمنيني والع�سكريني وال�سياح الأجانب، 

وفق �سلطات الباد، وتورط بع�سها بتنظيم الدولة

يف �سياق مت�سل، نفى الربتاجي، خال اجلل�سة 

اأع�ساء  انعقدت بح�سور عدد من  التي  الربملانية 

احلكومة، ا�ستخدام قوات الأمن القوة املفرطة يف 

مواجهة الحتجاجات الأخرة

وا���س��ت��ك��ي م���ن اأن امل��وؤ���س�����س��ة الأم���ن���ي���ة ت��واج��ه 

امل��ح��ت��ج��ني وح���ده���ا ، م��ن��ت��ق��دا م���ا اع���ت���ربه غ��ي��اب 

النواب واملجتمع املدين عن القيام بدورهم لتهدئة 

الحتجاجات

كما انتقد بع�س و�سائل الإعام التي قال اإنها 

املوؤ�س�سة  على  والتحري�س  ال�سغب  تربير  حت��اول 

الأمنية

ومنذ اخلمي�س، ت�سهد عّدة حمافظات واأحياء 

تخللتها  ليلية،  اح��ت��ج��اج��ات  ت��ون�����س،  بالعا�سمة 

�سدامات مع رجال الأم��ن، تزامنا مع بدء �سريان 

حظر جتوال ليلي، �سمن تدابر مكافحة كورونا

اأع���ل���ن���ت وزارة  و���س��م��ن ه����ذه الح���ت���ج���اج���ات، 

الداخلية توقيف 632 بتهمة ال�سغب خال الأيام 

الأربعة املا�سية

فيما دعا رئي�س احلكومة ه�سام امل�سي�سي كافة 

الأطراف ال�سعبية واملدنية واحلزبية يف باده اإىل 

عدم الجنرار وراء

االنباط-وكاالت

ال��وداع باأنه  تباهى دونالد ترامب يف خطاب 

اأول رئي�س اأمريكي يخرج من البيت الأبي�س من 

دون اأن يخو�س “اأي حروب جديدة منذ عقود”، 

يف موقف ميثل اإحدى املفارقات التي ات�سمت بها 

وليته.

ظ���ه���ر ت����رام����ب م���ن���ذ ال����ب����داي����ة ب�����س��خ�����س��ي��ة 

للجدل،  م��ث��رة  م��ت��ع��ددة  ومب��واق��ف  ا�ستثنائية 

ال�سيا�سي القادم من جمال الأعمال  وقلب هذا 

ومن  النمطية،  وال�����س��ور  املفاهيم  م��ن  الكثر 

ذلك موقف ي�سع الروؤ�ساء اجلمهوريني يف كفة 

اأكرث ميا من الدميقراطيني، نحو التدخات 

الع�سكرية واإ�سعال احلروب.

ونرى يف هذا ال�ساأن على �سبيل املثال اأن �سلفه 

العمليات  �سارك يف  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الدميقراطي 

الع�سكرية حللف الناتو يف اإ�سقاط نظام الزعيم 

الليبي ال��راح��ل معمر ال��ق��ذايف ع��ام 2011، فيما 

نفذ قبله الرئي�س جورج بو�س البن عمليتي غزو 

خلفية  على  وال��ع��راق  اأفعان�ستان  يف  مدمرتني 

هجمات 11 �سبتمرب 2001.

بطبيعة  اجلمهوري  ت��رام��ب،  ح��اول  باملقابل 

خا�سة، باأق�سى قدر اأن يكون خمتلفا عمن قبله 

م��ن روؤ���س��اء خا�سة ال��دمي��ق��راط��ي��ني، وت��ف��ن يف 

انتقادهم وال�سخرية منهم.

ونال �سلفه ب��اراك اأوباما احل�سة الأك��رب من 

الن��ت��ق��ادات، حيث ن�سف الكثر م��ن الإجن���ازات 

ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف ع��ه��ده وخ��ا���س��ة اخل�����روج عن 

التفاق النووي ال��دويل مع اإي��ران، ما اأع��اد هذه 

ط��وي��ل��ة منجهود  ���س��ن��وات  ب��ع��د  امل��ع��ق��دة  امل�سكلة 

لت�سوية اإىل نقطة ال�سفر.

“املائكية” التي  ال�سورة  الرغم من  وعلى 

يحاول ترامب با�ستماتة الرتويج لها عن نف�سه، 

�سيا�سية  م��غ��ام��رات  م��ن  اأن ولي��ت��ه مل تخل  اإل 

اأن تت�سبب يف ح���رب يف  ك���ان مي��ك��ن  وع�����س��ك��ري��ة 

اأك��رث من منا�سبة، وخا�سة عملية اغتيال قائد 

فيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين قا�سم 

 ،2020 يناير   3 يف  ب��غ��داد  مطار  ق��رب  �سليماين 

والتي جرت باأمر مبا�سر منه.

وي��ح�����س��ب ل���ه ع�����اوة ع��ل��ى ذل�����ك، ال��ع��م��ل��ي��ة 

الع�سكرية التي انتهت يف �سمال �سوريا بقتل زعيم 

تنظيم “داع�س” اأبو بكر البغدادي يف 27 اأكتوبر 

.2019

الع�سكري فرتة  ال�سجل  ذل��ك مل يخل  وم��ع 

ولي������ة ال���رئ���ي�������س اجل���م���ه���ري دون����ال����د ت���رام���ب 

خا�س  ح��ي��ث  حم�����دودة،  ع�سكرية  عمليات  م��ن 

مغامرتني من ه��ذا ال��ن��وع، الأوىل ج��رت ي��وم 7 

اأبريل 2017، حني اأطلقت القوات الأمريكية باأمر 

توماهوك  ط��راز  م��ن  جمنحا  �ساروخا   59 منه 

حمافظة  يف  الع�سكري  ال�����س��ع��رات  م��ط��ار  على 

حم�س.

ويف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ت�����س��ارك��ت ال���ولي���ات 

املتحدة وفرن�سا وبريطانيا يف �سن هجمات جوية 

�سد اأهداف يف �سوريا زعم اأنها على �سلة باإنتاج 

اأ�سلحة كيميائية.

اأما يف املجال ال�سيا�سي، فالأمر اأي�سا مل يخل 

من اإثارة وغرابة، حيث قلب ظهر املجن لأقرب 

وطالبهم  التقليديني،  ب��اده  واأ���س��دق��اء  حلفاء 

ب��ام��ت��ي��ازات اق��ت�����س��ادي��ة، وب�����اأن ي��دف��ع��وا مقابل 

با�ستعاء  ه��وؤلء  وخاطب  الأمريكية،  احلماية 

واأثار غ�سب الكثرين منهم.

وب�����س��اأن ال��ع��اق��ات م��ع ال�����س��ني، �سن ترامب 

حربا جتارية مع بكني، ورفع درجة التوتر معها 

اإىل م�ستوى غر م�سبوق، وحتر�س بها خمتربا 

واتهمها  ب��ل  اجل��ن��وب��ي،  ال�سني  بحر  يف  �سربها 

كورونا،  جائحة  تف�سي  عن  العمدية  بامل�سوؤولية 

وح�����اول ا���س��ت��م��ال��ة رو���س��ي��ا ل��ل��وق��وف ���س��د امل����ارد 

الأ�سفر، الأمر الذي مل ينل اأي قدر من النجاح.

ومن املواقف املثرة يف هذا املجال، اأن ترامب 

عامل بلطف كبر زعيم كوريا ال�سمايل كيم جونع 

اأون، بعد اأن و�سفه يف وقت �سابق برجل ال�سواريخ 

ال�سغر، وعقد معه قمة يف �سنغافورة عام 2018، 

وحتمل م�ساق ال�سفر يف العام التايل وو�سل اإىل 

املنطقة منزوعة ال�ساح بني الكوريتني ليجتمع 

بكيم، اإل اأن احل�سيلة بقيت على حالها، ومل تتعد 

الإعان عن النوايا الطيبة.

ال�سباق  اأن ترامب ف�سل يف  وعلى الرغم من 

مواقف  من  اتخذه  ما  اأن  اإل  ثانية،  ولي��ة  على 

وق����رارات خ��ال 4 �سنوات ه��ز ال��ع��امل ب��ق��وة، مبا 

يف ذل���ك ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي و���س��ل��ت درج��ة 

النق�سامات فيها م�ستويات ل �سابق لها، عاوة 

ع��ل��ى ت���وت���رات ه�����ددت ال����س���ت���ق���رار الج��ت��م��اع��ي 

وال�سيا�سي با�ستقطاب خطر للغاية.

اأن مي�سي  الأمريكي قرر  الرئي�س  اأن  ويبدو 

م��غ��ردا خ��ارج  الطريق  ب��ا رجعة يف نف�س  قدما 

ال�سرب، متقاطعا مع الواقع الأمريكي التقليدي، 

ظهر ذاك فيما تردد عن اعتزامه تاأ�سي�س حزب 

جديد، اأما يف عودة مدوية اأخرى اإىل ال�سلطة، 

ول��ع��ل ت��رام��ب ي��خ��اط��ب ال��ع��امل الآن يف داخ��ل��ه 

قائا: “�ساأعود قريبا كونوا يف النتظار”.

 الواليات المتحدة تودع حقبة ترامب بأزمة سياسية 

 بوتين يهنئ قديروف بالقضاء على »آخر أمراء الشيشان« وعصابته 

 وزير الدفاع التونسي: عناصر إرهابية تسعى الستغالل االحتجاجات 

 سأعود قريبا كونوا في االنتظار!.. ترامب وقصته مع الحرب واألعداء 

االنباط-وكاالت

الأمريكي  الرئي�س  م�ست�سارو  اأعلن   

جو بايدن �سي�سدر اعتبارا من الأربعاء 

تدابر  ع��ن  للرتاجع  رئا�سياً  اأم���راً   17

اتخذها الرئي�س املنتهية وليته دونالد 

ترامب

يرتاجع  �سوف  التي  ال��ق��رارات  وم��ن 

املتحدة  الوليات  ان�سحاب  بايدن  عنها 

م���ن م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، وم��ن 

اتفاق باري�س حول املناخ

و���س��ي��ل��غ��ي ب����اي����دن اأي�������س���ا م���ر����س���وم 

ال���ذي اعتمده  ل��ل��ج��دل  امل��ث��ر  ال��ه��ج��رة 

اأغ��ل��ب��ي��ة  ذات  دول  رع���اي���ا  مل��ن��ع  ���س��ل��ف��ه؛ 

م�سلمة من دخول الوليات املتحدة

على  ج��دار  ب��ن��اء  اأع��م��ال  �سيعلق  كما 

ح������دود امل��ك�����س��ي��ك ومت���وي���ل���ه مب���وازن���ة 

م���ن ال��ب��ن��ت��اغ��ون، وه���ي م�����س��األ��ة اأث����ارت 

يف ال�����س��ن��وات الأرب�����ع امل��ا���س��ي��ة م��ع��ارك 

وق�سائية حادة �سيا�سية 

االنباط-وكاالت

بكني: و�سفت ال�سني الأربعاء ت�سريحات 

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي م��اي��ك بومبيو 

امل�سلمني  ب��ح��ق  اإب������ادة  ب��ك��ني  ارت���ك���اب  ح����ول 

غرب(،  )�سمال  �سينجيانغ  اإقليم  يف  الإيغور 

ب� الأكاذيب ال�سخيفة والوقحة

ب��ا���س��م وزارة اخل��ارج��ي��ة  امل��ت��ح��دث  وق����ال 

ال�سينية هوا �سونيينغ قبل ب�سع �ساعات من 

ترامب،  دونالد  الرئي�س  اإدارة  ولي��ة  انتهاء 

ورق��ة  جم��رد  ���س��وى  لي�س  امل�سطلح  ه��ذا  اإن 

بالية يف نظرنا .

االنباط-وكاالت

ا�ستثنت قائمة العفو التي وقعها الرئي�س 

الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب ون�����س��ره��ا البيت 

“ويكيليك�س”  م���وق���ع  م��وؤ���س�����س  الأب���ي�������س، 

جوليان اأ�ساجن، وكذلك اإدوارد �سنودن املوظف 

ال�سابق يف ال�ستخبارات الأمريكية

ومل ت�سمل القائمة اأي�سا، ترامب نف�سه ول 

اأي اأح��د من اأف��راد عائلته ول املحامي رودي 

جولياين

�سخ�سا، ومت   73 ال��ع��ف��و،  ق��ائ��م��ة  و���س��م��ت 

تخفيف العقوبات بحق 70 اآخرين

“بلومربغ”،  ذك��رت وكالة  �سابق،  يف وقت 

بالأ�سخا�س  وا���س��ع��ة  قائمة  اأع���د  ت��رام��ب  اأن 

مغادرته  قبل  عنهم  العفو  يف  يرغب  ال��ذي��ن 

من�سبه، والتي رمبا تكون قد �سملته، وكذلك 

اأق��ارب��ه واأ���س��دق��اءه، واثنني من مغني ال��راب 

“نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك������رت  امل�����س��ه��وري��ن 

العفو عن  اإمكانية  تاميز” اأن ترامب ناق�س 

نف�سه، قبل انتهاء فرتته الرئا�سية يف 20 يناير

وم����ن امل����ع����روف، اأن ال��ع��ف��و ال��رئ��ا���س��ي يف 

الوليات املتحدة، غر قابل لا�ستئناف

 منها العودة للصحة العالمية.. بايدن سيصدر 
17 أمًرا رئاسًيا للتراجع عن قرارات ترامب

 بكين تصف تصريحات بومبيو حول 
»إبادة« اإليغور ب»األكاذيب« 

 ترامب يستثني أسانج 
وسنودن من قائمة العفو



اخلمي�س   21/ 1 /  2021

الـريـا�ضي

�سيدين - وكاالت 

فنادق  لأح��د  ال��ف��ئ��ران  اجتياح  ا�ستمر 

ال���ع���زل يف ب��ط��ول��ة اأ����س���رال���ي���ا امل��ف��ت��وح��ة 

يوليا  الكازاخ�ستانية  اإزع����اج  يف  للتن�س 

ب��وت��ي��ن��ت�����س��ي��ف��ا ال���ت���ي ا���س��ت��ك��ت م����ن ع���دم 

ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال���ن���وم ب�����س��ب��ب وج����ود ه��ذه 

امل�سنفة  واأب��دل��ت  غرفتها.  يف  القوار�س 

���س��اب��ق من  وق����ت  ع��امل��ي��ا غ��رف��ت��ه��ا يف   28

الأ����س���ب���وع احل�����ايل ب��ع��دم��ا ا���س��ت��ك��ت م��ن 

الفئران لكن قالت على و�سائل التوا�سل 

الج��ت��م��اع��ي اإن��ه��ا وج���دت امل��زي��د منها يف 

بوتينت�سيفا  وكتبت  اجل��دي��دة.  غرفتها 

ن�سرته  ف��ي��دي��و  ع��ل��ى  تعليقا  ت��وي��ر  ع��ل��ى 

“يف  امل��اب�����س:  ي��ق��ف��ز خ��ل��ف دولب  ل��ف��اأر 

الفئران!  ه��ذه  من  الكثري  هناك  الواقع 

الآن«.  واح��د يف غرفتي  ف��اأر  لي�س جمرد 

نف�س  ل��ك��ن  خمتلفة  “غرفة  واأ���س��اف��ت: 

اأ�ستطيع«. ل  لكن  ال��ن��وم  اأري��د   الق�سة.. 

باأنه  اأبلغوها  الفندق  م�سوؤويل  اإن  وقالت 

م�ساعدتها.  ميكنهم  ول  مت��ام��ا  ممتلئ 

وتابعت: “اإنها مزحة«. ويف ح�سابها على 

عدم  من  بوتينت�سيفا  ا�ستكت  اإن�ستجرام، 

وحملت  غرفتها  نوافذ  فتح  ا�ستطاعتها 

لهواء  بحاجة  “نحن  عليها:  كتب  لفتة 

على  يزيد  ما  ويحتجز  للتنف�س«.  منع�س 

التدريبية  ط��واق��م��ه��م  واأف����راد  لع��ب��ا   70

14 ي��وم��ا ول  مل���دة  ب��ال��ف��ن��دق  يف غ��رف��ه��م 

بطولة  اأج���ل  م��ن  ال��ت��دري��ب  ي�ستطيعون 

الفرة  يف  تقام  التي  املفتوحة  اأ�سراليا 

اكت�ساف  بعد  �سباط  فرباير/   21-8 من 

حالت اإيجابية لفريو�س كورونا امل�ستجد 

3 رح������ات ط������ريان ع���ار����س  ب����ن رك������اب 

لأ�سراليا. ا�ستقلوها 

11

الفئران تزعج نجمة التنس يوليا 

بايرن ميونخ يحذر االهلي والدحيل ..ال تخافوا !!

ذيابات يواصل مشواره مع سحاب 

برلني - وكاالت 

وج�����ه ن������ادي ب����اي����رن م���ي���ون���خ ر���س��ال��ة 

كاأ�س  بطولة  يف  ال��ق��ادم  ملناف�سه  حتذير 

 4 ي��وم  �ستنطلق  ال��ت��ي  ل��اأن��دي��ة،  ال��ع��امل 

واأج��رى  قطر.  يف  املقبل  فرباير/�سباط 

“فيفا”  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال����دويل  الحت����اد 

ق���رع���ة م���ون���دي���ال الأن�����دي�����ة، ال���ث���اث���اء، 

وال����ت����ي اأ����س���ف���رت ع����ن م���واج���ه���ة ب���اي���رن 

ال��ق��ط��ري والأه��ل��ي  ال��دح��ي��ل  للفائز م��ن 

امل���������س����ري. ون�������س���ر احل�������س���اب ال��ر���س��م��ي 

“توير”  موقع  ع��رب  ال��ب��اف��اري  للنادي 

ت��غ��ري��دة ع��ل��ق ب��ه��ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ق��رع��ة، 

اح���ذروا!«.  ولكن  تخافوا  “ل  فيها  ج��اء 

والأهلي  الدحيل  حتذير  البايرن  واأراد 

نهائي  ن�سف  يف  اأح��ده��م��ا  مواجهة  قبل 

8 ف��رباي��ر. يذكر  امل��ون��دي��ال، وذل���ك ي��وم 

البطولة  يف  ي�����س��ارك  م��ي��ون��خ  ب��اي��رن  اأن 

بلقب  تتويجه  بعد  اأوروب��ا،  بطل  ب�سفته 

دوري الأبطال.

االنباط - عمان 

التعاقد  اع��ادة  ن��ادي �سحاب  ادارة  ق��ررت    

م��ع ال��ك��اب��ن ا���س��ام ذي��اب��ات ل��ت��دري��ب فريق 

كرة القدم خال مناف�سات دوري املحرفن 

افاد بذلك املدرب ذيابات  2021.كما  للمو�سم 

اإدارة  مع  اجتماعا جرى  اأن  اىل   ا�سار  ال��ذي 

عقده  جت��دي��د  على  الت��ف��اق  فيه  مت  �سحاب، 

وج���ه���ازه امل���ع���اون، مل��وا���س��ل��ة ت��دري��ب ال��ف��ري��ق 

الدارة  مع  اتفق  واأن��ه  املقبلة  املرحلة  خ��ال 

ي�سم  ال��ذي  امل��ع��اون  بجهازه  الحتفاظ  على 

بدران ال�سقران واأحمد ابو نا�سوح، لفتا اإىل 

ال�سبت  من  اعتبارا  ر�سميا  عمله  �سيبداأ  اأن��ه 

عقده  اأن  اإىل  الوقت  نف�س  يف  م�سريا  املقبل. 

�سحاب  نادي  اأن  اإىل  واحد.ي�سار  ملو�سم  ميتد 

الخرية  املباريات  يف  ذيابات  باملدرب  ا�ستعان 

يف  لينجح   ،2020 باملو�سم  املحرفن  ب��دوري 

انقاذ الفريق من �سبح الهبوط .

االنباط - عمان 

رمبا هي الن�سخة الأطول والأ�سعب يف تاريخ 

م�سابقة الدوري الأردين لكرة القدم ب�سبب ما 

على  “كورونا”  العاملي  الوباء  جائحة  فر�سته 

ذات��ه  ال��وق��ت  لكنها يف  ال��ع��امل،  اللعبة يف  واق���ع 

الأم��ي��ز ل��ف��ري��ق ال���وح���دات ال���ذي ظ��ف��ر باللقب 

حقق  اأن  بعد  تاريخه  يف  ع�سرة  ال�سابعة  للمرة 

56 نقطة جعلته  نتائج باهرة. وجمع الوحدات 

يح�سم ال�سباق قبل جولتن من النهاية لينهي 

امل�سابقة يف املقدمة عن جدارة وا�ستحقاق بفارق 

اجلزيرة  فريق  املبا�سر  ماحقه  عن  نقطة   12

التوايل،  الرابعة على  للمرة  الذي جاء و�سيفاً 

 41 بر�سيد  الثالث  املركز  يف  الرمثا  حل  بينما 

لكرة  الآ�سيوي  لاحتاد  الر�سمي  نقطة.املوقع 

واأرق���ام  اح�سائيات  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ق��دم 

البطولة واأهم ما جاء فيها من معطيات رقمية 

التفا�سيل  �سكل  التي  ال�سواهد  وبع�س  وفنية 

الأردن.  يف  الأه���م  ال��ك��روي  للحدث  الرئي�سية 

رغم اأن م�سواره مل يكن مفرو�ساً بالورود، اإل اأن 

“البطل” فريق الوحدات  الأرقام التي �سجلها 

مناف�سيه،  وب���ن  بينه  ال��ك��ب��ري  ال��ف��ارق  عك�ست 

فالأخ�سر خال )22( جولة فاز يف )18( وخ�سر 

مقابل  هدفاً   )44( و�سجل  مثلها،  وتعادل   )2(

)9( اأهداف فقط �سكنت �سباكه. ويح�سب للبطل 

النقاط وهو  �سيماً عدد  املثايل، ل  ال�سجل  هذا 

ال���دوري،  الفريق يف  م�ساركة  ت��اري��خ  الأك���رب يف 

و�ساهم يف ذلك الثبات الكبري يف امل�ستوى الفني 

املناف�سة، كما قدم  الذي قدمه طوال جمريات 

ال��ك��ث��ري م��ن الأ���س��م��اء ال��ت��ي ف��ر���س��ت ح�سورها 

بقوة مثل املحرف ال�سنغايل عبدالعزيز نداي 

�سمري  واأحمد  راتب  الدمريي و�سالح  وحممد 

وع��ب��داهلل ال��ف��اخ��وري وط���ارق خ��ط��اب وغريهم 

 )50( رقم  الأخ��ري  اللقب  ويعترب  النجوم.  من 

يف تاريخ النادي حيث �سبق له الفوز بلقب كاأ�س 

مرة   )17( الكوؤو�س  وكاأ�س  م��رات   )10( الأردن 

وبطولة الدرع )10( مرات “رقم قيا�سي”. برز 

م��ن ف��ري��ق ال��وح��دات ق��ائ��ده حممد ال��دم��ريي 

وال��ق��ي��ادي كما  ال��دف��اع��ي  ال���ذي متيز باجلانب 

اأه��داف، يف الوقت الذي  �ساهم يف ت�سجيل عدة 

نداي  عبدالعزيز  ال�سنغايل  زميله  فيه  خطف 

الأ�سواء باحتاله �سدارة ترتيب الهدافن.

بر�سلونه - وكاالت 

ات��خ��ذ ن����ادي ب��ر���س��ل��ون��ة ق����رارا ب�����س��اأن 

امل�سابقة  جلنة  اأ�سدرتها  التي  العقوبة 

مي�سي  ليونيل  �سد  الإ�سباين  بالحتاد 

اإي��ق��اف  اللجنة  ال��ب��ار���س��ا. وق���ررت  ق��ائ��د 

مبا�سرة  طرده  ب�سبب  مباراتن،  مي�سي 

ع��ق��ب الع���ت���داء دون ك���رة ع��ل��ى اأ���س��ي��ري 

ف��ي��ال��ي��ربي، لع���ب اأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او، يف 

وق��ال  الإ���س��ب��اين.  ال�سوبر  ك��اأ���س  نهائي 

ن����ادي ب��ر���س��ل��ون��ة، يف ب��ي��ان ر���س��م��ي، اإن���ه 

مل  مي�سي، الذي  عقوبة  �سد  �سي�ستاأنف 

حمراء  بطاقة  على  احل�سول  له  ي�سبق 

ويغيب  الواقعة.  ه��ذه  قبل  الفريق  مع 

عن  للعقوبة  وف��ًق��ا  الأرجنتيني  النجم 

دور  يف   ، اخلمي�س  اليوم  كورنيا  مباراة 

اإ�سبانيا،  ملك  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  ال����32 

الأح��د  اإلت�سي،  مواجهة  اإىل  بالإ�سافة 

املقبل، يف اجلولة 20 من الليجا.

االنباط - عمان 

اق������رب ف���ري���ق اله����ل����ي م����ن ال���ف���وز 

املمتاز  لن��دي��ة  ال�سلة  ك��رة  دوري  بلقب 

ب��ع��دم��ا جن���ح يف حت��ق��ي��ق ف�����وزه ال��ث��اين 

م�ساء   ،  56-81 بنتيجة  ال��وح��دات  على 

�سل�سلة  م��ب��اري��ات  ث���اين  يف   ، ال��ث��اث��اء 

نهائيات دوري كومهو لكرة ال�سلة وذلك 

خ����ال ال��ل��ق��اء ال����ذي ج��م��ع ال��ف��ري��ق��ن 

ب�سالة الأمري حمزة يف مدينة احل�سن 

فوز  اإىل  يحتاج  الأه��ل��ي  وب��ات  لل�سباب. 

واحد لُيحقق اللقب ، حيث كان قد فاز 

ال�سل�سلة  �سمن  الأوىل  باملباراة  كذلك 

الأه����ل����ي  .وف�����ر������س   65-82 ب���ن���ت���ي���ج���ة 

وح�سم  امل��ب��اراة  جمريات  على  �سيطرته 

21-14 و21- الأرباع الأربعة ل�ساحله : 

امل���ب���اراة  ل��ي��ح�����س��م  و19-21  و8-18   15

لعب  وك��ان  نقطة.   25 بفارق  ل�ساحله 

اأف�سل   ، اأب���و ح��وا���س  اأم���ن   ، ال���وح���دات 

 22 بر�سيد  امل��ب��اراة  يف  للنقاط  ُم�سجل 

، زيد  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  ت��اه قائد  نقطة 

17 نقطة. ويعترب هذا  ، بر�سيد  عبا�س 

ال��ف��وز ال��ث��اين ل��اأه��ل��ي ع��ل��ى ال��وح��دات 

ال��ذي  ال��ث��ال��ث  ال��ل��ق��اء  ال��ف��وز يف  ويكفيه 

باللقب  ليتوج  املقبل  اجلمعة  يجمعهما 

ر�سميا. 

موقع االتحاد االسيوي يبرز انجاز الوحدات

برشلونه يعترض على عقوبة ميسي 

االهلي يقترب من لقب دوري السلة 

الطرف  ح�ساب  على  لطرف  وال�سطفاف  التحيز  عن  بعيدة  �سخ�سية  نظر  وجهة  من 

الزم��ة  ع��ن  ين�سر  م��ا  لكل  ق�سرية  غ��ري  ف��رة  ومنذ  املتوا�سلة  متابعتي  خ��ال  وم��ن  الخ��ر 

م�ستواه  ت��راج��ع  ال��ذي  ال��ك��روي  بفريقه  يتعلق  فيما  ���س��واء  الفي�سلي  ال��ن��ادي  بها  مي��ر  التي 

من  الكبري  القطاع  ر�سى  وعدم  بالدارة  واملتعلق  يح�سل  الذي  الرا�سق  او  وا�سحة  ب�سورة 

التي  احلالية  الفعال  ردود  طبيعة  على  انعك�س  ما  ..وهو  ادائها  عن  الفي�ساوية  اجلماهري 

ت�سهيات  وفق  الع�سوية  باب  وفتح  اجلذري  بالتغيري  املطالبة  حد  اىل  منها  الكثري  و�سل 

الظهور  عن  بعيدا  والتفكري  الداء  من  اخر  منط  اىل  يحتاج  الن  يح�سل  ما  ..ف��ان  كبرية 

 !!.. وجتريح  ا�ساءة  من  يرافقه  وما  وال�ستعرا�س  العامي 

اىل  وو�سلت  التوا�سل  و�سائل  عرب  الحتجاج  مو�سوع  تعدت  الم��ور  ان  الم��ر  يف  املثري 

اجلماهري  بع�س  قيام  خ��ال  م��ن   .. ل��ادارة  ال��دللت  م��ن  الكثري  فيها  ر�سالة  توجيه  ح��د 

ل  برحيلها  تطالب  ال��ت��ي  وال��ب��و���س��رات  ال�سور  بع�س  وتعليق  ال��ن��ادي  مبنى  اىل  ب��ال��دخ��ول 

الفريق الزرق  .. ولن  الغالب مدى جناح جمل�س الدارة  الفريق تعك�س يف  نتائج  �سيما وان 

يف  فريقه  ي��رى  ان  اع��ت��اد  ال��ذي  ال��ويف  املخل�س  جمهوره  ير�ساها  ال��ت��ي  بال�سورة  يظهر  مل 

ال�سغوط  الدارة حتت  بو�سع  ا�سهم اىل حد كبري  الو�سع  ..فان هذا  دوما وهذا حقه  القمة 

!!.. العريق    الفريق  م�ستوى  يف  الكبري  الراجع  م�سوؤولية  حملتها  التي  اجلماهريية 

ال�سباب  من  العديد  ي�سم  حاليا  يت�سكل  جديد  في�ساوي  جيل  ثمة  ان  قوله  اود  ما 

امل��ث��ق��ف امل��ح��ب ل��ل��ن��ادي وال��ع��ا���س��ق ل��ف��ري��ق��ه ال��ك��روي امل��ن��ت��م��ي ب��اخ��ا���س وال���ذي ي��رى ان 

ب��دوره  بالقيام  معنيا  يجعله  ما  والتغيريات  والق��راح��ات  وال��روؤى  الف��ك��ار  من  لديه 

املتفرجن  بدور  والكتفاء  التهمي�س  عن  بعيدا  للعمل  والت�سدي  املبادرة  زمام  ..واخذ 

التغيري  عنوانها  جديدة  مرحلة  لنطاق  الوان  وان  الزمن  من  ردحا  مار�سوه  الذي 

يحملون  مم��ن  البع�س  لراء  ق��رب  ع��ن  وا�ستمعت  ين�سر  م��ا  ك��ل  على  اطلعت  ..ب���دوري 

التعامل  يبقى  ان  املنطقي  غري  وم��ن  بالهتمام  وجديرة  للتنفيذ  قابلة  مهمة  افكارا 

!!.. حجاب  خلف  من  معهم 

ويف النهاية ل ميكن ول يجوز باي حال تهمي�س كل الجنازات التي حققها الفي�سلي 

مبوا�سلة  ف�سل  احل��ايل  الفريق  ان  ..ملجرد  و�سنوات  ل�سنوات  ممتد  طويل  تاريخ  عرب 

بال�سرروة  يعني  ول   .. الكربى   العاملية  الفرق  مع  يح�سل  ما  وهذا  الجنازات  م�سوار 

وكما  ..لكن  تذكر  اجنازات  الفي�سلي  حقق  عهدها  يف  والتي  باملطلق  الدارة  ف�سل  اأي�سا 

الاعبن  ا�ستقطاب  يف  الدارة  جناح  بال�سرورة  يعك�س  الزرق  الفريق  جناح  فان  ذكرت 

بالختيار  ف�سلها  ثبت  التي  بالطريقة  او  الفزعة  بنظام  ولي�س  خبرية  فنية  روؤية  وفق 

بالو�سع  ا�سهم  ال��ذي  الم��ر  الدارة  جمل�س  اع�ساء  بع�س  م�سلحة  تقت�سيه  ما  ح�سب 

 !!.. الدارة  م�سوؤوليته  وتتحمل  املا�سي  املو�سم  الفريق  به  انهى  الذي  املاأ�ساوي 

واخذ  اليهم  وال�ستماع  املعنين  مع  واجللو�س  احلوار  باب  فتح  الدارة  على  بان  ارى 

كيفية  يف  البحث  جانب  ..اىل  اجلد  حممل  على  الع�سوية  باب  فتح  ومنها  مقرحاتهم 

النهاية  يف  الفي�سلي  ..لن  النادي   لفرق  الفنية  الدارة  �سعيد  على  ال�ستقرار  حتقيق 

والطروحات  الروؤى  يف  و�سخو�سها  الدارة  مع  اختلفوا  مهما  اجلميع  ي�ستوعب  ان  عليه 

او  ل�سخ�س  ولي�س  للجميع  والفي�سلي   .. الفي�سلي  ح��ب  على  جميعا  يتفقوا  لكنهم 

!!... لفئة  

عوني فريج 

الفيصلي .. جيل جديد ..!!

الرمثا يجدد ثقته بالمدرب محمود 
االنباط - عمان 

الفني  امل��دي��ر  عقد  جت��دي��د  الرمثا  ن��ادي  ادارة  ق��ررت 

املو�سم  القدم يف  قيادة فريق كرة  ليتوىل  جمال حممود 

امل��ق��ب��ل. وك���ان ج��م��ال حم��م��ود ق��د ت�سلم م��ه��م��ة ت��دري��ب 

ليقود  ال���رك،  لعي�سى  خ��ل��ًف��ا   ،2020 م��و���س��م  يف  ال��رم��ث��ا 

ال��ف��ري��ق اإىل امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف دوري امل��ح��رف��ن. ووق��ع 

حممود، العقد بح�سور رئي�س النادي، رائد النادر، وعدد 

التدريبي  اجل��ه��از  وي�سم  الإدارة.  جمل�س  اأع�����س��اء  م��ن 

امل�����س��اع��د، ع�����س��ام حم��م��ود م��درًب��ا ع��اًم��ا، واإي���ه���اب معايل 

ومهند  امل��رم��ى،  حلرا�س  م��درًب��ا  عيد  و�سامة  م�ساعًدا، 

حجوج حملًا لاأداء.
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األردن بين عهدي ترامب وبايدن

القول الفصل

مت ت��ن�����ص��ي��ب ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ب��اي��دن اأم�������س، ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ات غري 

يكتف  مل  بل  بها،  االعتتراف  ترامب  ال�سابق  الرئي�س  يرف�س  م�سبوقة 

�سنواته  وختتال  تتترامتتب  التن�سيب.  حفل  يف  امل�ساركة  رف�س  اإذ  بتتذلتتك، 

الدول،  من  الكثري  مامح  غري  اأن  له  ي�سجل  االأبي�س  البيت  يف  االأربتتع 

بلده. التي خلقها يف  الداخلية  االأزمات  ناهيك عن 

التتتتتي طاملا  االأو�تتتستتتط،  التت�تتستترق  واأبتتترزهتتتا، منطقة  املتتامتتح،  هتتذه  ومتتن 

الفل�سطينية،  الق�سية  عنوانه  والهوية،  املعامل  وا�سح  بها  ال�سراع  كان 

والتي  الدولتني،  حل  اأ�سا�س  على  ال�سراع  وانهاء  و�سامل،  عادل  و�سام 

مل يلق لها ترامب باال وا�سطف ب�سكل وا�سح وجلي مع االحتال، فيما 

للقبول  الزمنية،  احلقبة  هتتذه  يف  االأمتتريكتتيتتة  االإدارة  متتن  االأردن  عانى 

عليه  ال�سغوط  اأ�سناف  كل  مور�ست  حيث  القرن«،  »�سفقة  بت  عرف  مبا 

على  الها�سمية  والو�ساية  واالأونروا  امل�ساعدات  تهديد  حتت  بها  للقبول 

املقد�سات.

املنطقة،  يف  االأردين  الدور  تراجع  اأحد  على  يخفى  ال  الفرة  هذه  يف 

هزمية  ومتتع  اإيتتران،  نحو  الفل�سطينية  الق�سية  عن  االأولتتويتتة  وابتعدت 

م�سبوقة،  غتتري  حتتتركتتات  �سهدنا  التترئتتا�تتستتة،  اإىل  بتتايتتدن  وو�تتستتول  تتترامتتب 

التتبتتحتتريتتن واالمتتتتارات، وزيتتتارة  املتتلتتك  عتتنتتوانتتهتتا االأردن، حتتيتتث زار جتتالتتة 

التترئتتيتت�تتس املتت�تتستتري اإىل املتتمتتلتتكتتة واملتتبتتيتتت يتتومتتا فتتيتتهتتا، ومتتبتتاحتتثتتات وزيتتر 

اخلتتارجتتيتتة اميتتن التت�تتستتفتتدي يف التت�تتستتعتتوديتتة، ولتتقتتاءات �تتستتارك بتتهتتا االأردن 

عقدت يف رام اهلل.

املنطقة  واأن  االأجواء،  �سيئا ما يحدث يف  باأن  التحركات ت�سي  كل هذه 

مقبلة على حتوالت مركزية، واالأردن جزء اأ�سا�سي منها، ال يتجزاأ منها، 

اأمام الدور االأردين ما قبل عهد ترامب. وكاأننا 

االأو�تتستتط،  ال�سرق  منطقة  يف  تاما  حتتتوال   2021 العام  ي�سهد  لن  رمبتتا 

ورمبتتتتا لتتتن يتت�تتستتهتتد عتتتتودة التتتزختتتم اإىل التتقتت�تتستتيتتة التتفتتلتت�تتستتطتتيتتنتتيتتة حتتيتتث اأن 

الداخلية،  ملفاتها  يف  كليا  منغم�سة  �ستكون  اجلديدة  االأمريكية  االإدارة 

ال�سحة  ملف  يف  وحتتتديتتدا  تتترامتتب  دمتتره  متتا  لرميم  منها  حمتتاولتتة  يف 

وكتتتورونتتتا، واالتتتفتتاقتتيتتات التتتتتي انتت�تتستتحتتبتتت متتنتتهتتا وا�تتستتنتتطتتن وعتتلتتى راأ�تتستتهتتا 

راحتتة  هناك  اأن  هتتو  ذلتتك  يف  مهم  هتتو  متتا  لكن  املناخي،  التغيري  اتفاقية 

املقبلة. املرحلة  ب�ساأن  تامة  اأردنية 

ال  اأن  يجب  وهنا  املنطقة،  تركيبة  يف  كبرية  اخراقات  يتوقع  اأحد  ال 

لن  اأنتته  عليه  التاأكيد  �سدد  يف  نحن  ما  لكن  واالأمتتاين،  االآمتتال  يف  نبالغ 

امللك  يتتكتتون هتتنتتاك متتزيتتد متتن االربتتتاك واخلتت�تتستتائتتر، حيث يحظى جتتالتتة 

املوؤ�س�سات  داخل  كبري  باحرام  االأردنية  اخلارجية  ال�سيا�سة  يقود  الذي 

االأمريكية، خ�سو�سا مع الدميقراطيني الذين يحكمون اليوم الواليات 

املتحدة.

واللقاءات  اخلليجية،  امل�ساحلة  لكن  الوقت،  لبع�س  االأمر  يحتاج  قد 

معه  اختتذه  دمتتار  من  ترامب  اأحدثه  ما  اأن  تعني  املنطقة،  تعي�سها  التي 

كثريا،  يختلف  بتتايتتدن  جعبة  يف  متتا  واأن  االأبتتيتت�تتس،  البيت  متتغتتاردتتته  عند 

هو  علينا  متتا  وكتتل  االأردن،  م�سلحة  يف  �سيكون  حتما  االختتتتتاف  وهتتذا 

اأ�سا�سيا  اال�ستفادة منه والبناء عليه، فاململكة ال ميكن اإال اأن تكون العبا 

وا�ستقرار. واآمان  واأمن  به من حكمة  تتمتع  ملا 

الجغبير حسين 

االنباط-عمان

االأردن  زيتتتن  �تتستتركتتة  قتتتّدمتتتت 

ومتتتتن ختتتتال »ا�تتتستتتتتتتوديتتتو زيتتتن« 

ختتتتتدمتتتتتات تتتت�تتتستتتويتتتر التتتفتتتيتتتديتتتو 

والتتتتتتتتت�تتتتستتتتويتتتتر التتتتفتتتتوتتتتتوغتتتترايف 

واملتتتتتونتتتتتتتتتتتاج جمتتتتتانتتتتتاً لتتتريتتتاديتتتي 

االأعتتتمتتتال واأ�تتستتحتتاب التت�تتستتركتتات 

التتتنتتتا�تتتستتتئتتتة واملتتت�تتتستتتمتتتمتتتني ممتتن 

تتتتدعتتتمتتتهتتتم زيتتتتتتن حتتتتتتت متتظتتلتتة 

 )ZINC( لتتاإبتتداع  تها  من�سّ

 Dezain( ديتتزايتتن  ومن�سة 

تتت�تتستتويتتق  بتتتهتتتدف   ،)Space
متتنتتتتتجتتاتتتهتتم واالإعتتتتتتتتتان عتتنتتهتتا 

ومن�سات  االإعتتام  و�سائل  عرب 

املختلفة.  االجتماعي  التوا�سل 

واأقتتيتتمتتت يف »ا�تتستتتتتوديتتو زيتتن« 

جتتلتت�تتستتات تتت�تتستتويتتر احتتترافتتتيتتتة 

ملتتتتتنتتتتتتتتتتتجتتتتتات جمتتتتتتمتتتتتتوعتتتتتتة متتتن 

املتت�تتستتمتتمتتني االأردنتتتتيتتتتني متتنتتهتتم: 

 Uniart Gallery،(

 Taqyeh، Kham،

 Mix & Match
وغريهم،   )Handicrafts
لتتيتتتتتمتتكتتنتتوا متتتن عتتر�تتستتهتتا عتتلتتى 

�تتتستتتفتتتحتتتاتتتتهتتتم عتتتتلتتتتى متتتنتتت�تتتستتتات 

التتتتتتتتتتتتتوا�تتتتتتستتتتتتل االجتتتتتتتتتتتمتتتتتاعتتتتتي 

وتتتت�تتتستتتويتتتقتتتهتتتا بتتت�تتتستتتكتتتل متتتثتتتايل 

اجلمهور  اإىل  الو�سول  ي�سمن 

املتت�تتستتتتتهتتدف بتتطتتريتتقتتة اأفتت�تتستتل 

قّدم  كما  املُنَتج،  تفا�سيل  تبني 

اال�تتتستتتتتتتوديتتتو ختتتدمتتتات تتت�تتستتويتتر 

واملونتاج ملجموعة من  الفيديو 

للتعريف  التتنتتا�تتستتئتتة  التت�تتستتركتتات 

بتتتتاأعتتتتمتتتتالتتتتهتتتتا وزيتتتتتتتتتتتتتادة فتتتر�تتتس 

انتتتتت�تتستتارهتتا وتتتو�تتستتيتتع نتت�تتستتاطتتهتتا، 

 Mudareb،( متتتتتنتتتتتهتتتتتا: 

 T a m w e l n a ،

.)Tanaffas
زيتتن قامت  �تتستتركتتة  اأن  يتتذكتتر 

بتتتتافتتتتتتتتتتتتتتاح »ا�تتتتتستتتتتتتتتتتوديتتتتتو زيتتتتتن« 

ختتتتتتتال التتتتتتربتتتتتتع االأختتتتتتتتتتتري متتن 

وقتتامتتت   ،2020 املتتا�تتستتي  التتتعتتتام 

بتتتتتجتتهتتيتتزه بتتتتاأحتتتتدث التتتتتقتتنتتيتتات 

التتتفتتتنتتتيتتتة ومتتتتتعتتتتتّدات التتتتت�تتستتويتتر 

ووحتتتتتتتتدات االإ�تتتتتتستتتتتتاءة، وفتتتريتتتق 

تتتت�تتتستتتويتتتر متتتتتتتكتتتامتتتل؛ لتتتتتقتتدمي 

ختتتدمتتتات التتتتت�تتستتويتتر واملتتتونتتتتتتتاج 

لتتلتتجتتهتتات التتتتتتتي تتتتقتتتدم التتتدعتتتم 

لتتهتتا متتن التتريتتاديتتني واأ�تتستتحتتاب 

وامل�سممني  النا�سئة  ال�سركات 

لتتتتا�تتتتستتتتتتتتتفتتتتادة متتتتتتن ختتتتدمتتتتات 

اال�تتتستتتتتتتوديتتتو، بتتحتتيتتث ميتتكتتنتتهتتم 

حتتجتتز جتتلتت�تتستتاتتتهتتم لتتا�تتستتتتتفتتادة 

متتتن اخلتتتدمتتتات املتتختتتتتلتتفتتة التتتتتي 

يتتتتقتتتتّدمتتتتهتتتتا اال�تتتتتستتتتتتتتتتتوديتتتتتو متتن 

www. التتتتتتترابتتتتتتتط:  ختتتتتتتال 

 ،zincbooking.com
على  مبا�سر  ب�سكل  التوا�سل  اأو 

الرقم 0796666348.

 دبي-االنباط

اأعتتتلتتتنتتتت »جتتتتاكتتتتوار النتتتتد روڤتتتتتتر« التت�تتستترق 

االأو�سط و�سمال اأفريقياً عن متديد اختياري 

لفرة  لعمائها  البال  راحة  يوفر  لل�سمان 

املبادرة كجزء من جهود  وتاأتي هذه  اأطتتول، 

عادًة  املرافقة  املخاوف  من  للتقليل  ال�سركة 

ال�سيارات القدمية.   المتاك 

وميكن االآن متديد عقد ال�سمان احلايل 

التتبتتالتتغ ختتمتت�تتس �تتستتنتتوات متتتن »جتتتاكتتتوار النتتد 

10 �سنوات من ملكية  روڤر« لي�سل اإىل مدة 

و�سيوؤمن  كتتم،   275،000 م�سافة  اأو  ال�سيارة 

هتتتذه التتتتتمتتديتتد لتتلتت�تتستتمتتان طتتمتتاأنتتيتتنتتة كتتبتترية 

بتتيتتانتتات دورة  فتتيتته  ت�سري  وقتتتٍت  لتتلتتعتتمتتاء، يف 

العماء  متتن  املتتزيتتد  اأن  اإىل  ال�سيارات  حياة 

ميتتيتتلتتون لتتاحتتتتتفتتاظ بتت�تتستتيتتاراتتتهتتم لتتفتترات 

زمنية اأطول.  

م�ستويات  اأربع  اجلديد  الربنامج  ويوفر 

»اأ�سا�سي«  بني  تتتراوح  ال�سمان  تغطية  من 

و«�تتستتامتتل«، متتع قتتتدرة التتعتتمتتاء عتتلتتى اختيار 

تغطية متتد لفرة تراوح بني 6 اأ�سهر و36 

�سهراً.  

العماء يف  لتتني، مدير خدمة  بتتول  وقتتال 

»جاكوار الند روڤر« ال�سرق االأو�سط و�سمال 

بالن�سبة  التت�تتستتائتتدة  »االجتتتتاهتتتات  اأفتتريتتقتتيتتا«: 

ونحن  بالتغري،  اآختتتذة  التت�تتستتيتتارات  المتتتتتاك 

التزامنا  على  روڤر‘ نوؤكد  الند  ‘جاكوار  يف 

بتتتعتتتمتتتائتتتنتتتا متتتتن ختتتتتتال �تتتستتتمتتتان احلتتتمتتتايتتتة 

والتتعتتنتتايتتة التتتازمتتتة لتتهتتم عتتنتتدمتتا يتتختتتتتارون 

خيارات  اأطول.  لوقٍت  ب�سياراتهم  االحتفاظ 

للعماء  تتيح  ال  اجلديدة  ال�سمان  متديد 

اال�تتستتتتتمتتتتتاع بتتطتتمتتاأنتتيتتنتتة اأطتتتتتتول فتتتقتتتط، متتع 

بتتتتاأن االأعتتتطتتتال التتتتتي قتتد ت�سيب  متتعتترفتتتتتهتتم 

تغطيتها  تتم  االأ�تتستتا�تتستتيتتة  التت�تتستتيتتارة  متتكتتّونتتات 

ي�ساعدهم كذلك  بل  االأطول،  ال�سمان  بهذا 

ل�سياراتهم  مرتفع  ثمٍن  على  احلفاظ  على 

على املدى الطويل«.  

التي  ال�سيارات  ال�سمان  متديد  وي�سمل 

اأو  ون�سف  �سنوات  ثتتاث  االآن  عمرها  يبلغ 

اأكرث.  

لتتلتتمتتزيتتد متتتن املتتتعتتتلتتتومتتتات حتتتتول ختتتيتتتارات 

واال�تتستتتتتفتت�تتستتارات اخلا�سة  التت�تتستتمتتان  متتتديتتد 

بتتاملتت�تتستتريتتات، يتتترجتتتى التتتتتوا�تتستتل متتتع وكتتيتتل 

»جاكوار الند روڤر« املحلي.  

»استوديو زين« يقّدم خدماته لرياديي 
األعمال والمصممين والشركات

 الناشئة األردنية 

»جاكوار الند روڤر« الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتيح 
لعمالئها تمديدًا للضمان يصل حتى 10 سنوات 

  هي نوع من اأنواع البكترييا التي تدخل اإىل املعدة باالأطعمة و االأ�سربة 

الطائي  بالن�سيج  تلت�سق  و  املعدة  يغلف  الذي  املخاطي  الغ�ساء  تخرق  و 

للمعدة و يتم اإفراز اإنزمي )urease( يحول اليوريا اإىل اأمونيا ، االأمونيا 

 )HCL( تعمل على تاآكل الغ�ساء املخاطي ، فبالتايل يلت�سق حم�س املعدة

االأمل. يحدث  و  للمعدة  الطائي  بالن�سيج 

للجرثومة : و قوية  اأعرا�ض خفيفة 

  فقدان الوزن.

  الغثيان و القيء.

  حرقة املعدة.

بالغازات. ال�سعور    

بالتعب. ال�سعور    

  اأمل يف املعدة.

  �سداع. 

: ال�سيئة  اأعرا�س قوية يف احلاالت 

  التهاب يف املعدة.

  قرحة.

  تقيوؤ دموي.

اأنيميا.   

  اآالم حادة.

العالج :

اأ�سلوب احلياة :    التغيري يف منط و 

كتتل ما  عتتن  االإبتتتتتعتتاد   ، التدخني  عتتن  االإبتتتتتعتتاد    ، املتتتتتزن  التتغتتذائتتي  كالنظام 

التوابل. و  كالزيوت  املعدة  يهيج 

اأدوية  و  امل�سادات احليوية  الثاثي ) جمموعة من  بالعاج  اإما  اأدوية   

بزيادة  الرباعي  للعاج  الطبيب  ي�سطر  �سيئة  احلالة  كانت  اإن  و  للمعدة( 

14_28 يوم.. نوع اآخر من امل�سادات احليوية و تكون مدة العاج من 

والأدوية : 

 .amoxicillin. metronidazole. lansoprazole
 clarithromycin. metronidazole.

.Esomeprazole

�سمن  من  حم�س  هو   )HCL الهيدروكلوريك  حم�س   ( املعدة  حم�س 

جمتتمتتوعتتة اأحتتمتتا�تتس متتتوجتتتودة يف املتتتعتتتدة و لتتته وظتتتائتتتف متتعتتيتتنتتة يف اجلتت�تتستتم، 

اإنزمي  اإىل  ن�سط،  الغري  البيب�سني  اإنزمي  بتحويل  وذلك  الربوتينات  كه�سم 

يقتل  و   ،  )B12( فيتامني  امت�سا�س  على  ي�ساعد  و   ، الن�سط  البيب�سني 

الغذاء. مع  تدخل  التي  البكترييا  احلم�س 

جرثومة المعدة 
 )Helicobacter pylori(

حنين عبيدات

دبي-عمان

 انطلق موؤخراً العر�س االأول الأجنحة اإك�سبو 

طليعة  يف  ليكونوا  فر�سة  التتزوار  و�سيمنح   2020

م�ستك�سفي جناح اال�ستدامة »ترّيا«، عندما يفتح 

اإبتتريتتل   10 حتى  يناير   22 متتن  للجمهور  اأبتتوابتته 

.2021

فتتر�تتستتة حمتتتدودة  لتتاأجتتنتتحتتة  االأول  التتعتتر�تتس 

املدة لي�ساهد الزوار عن كثب اأجنحة املو�سوعات 

�تتستتيتتقتتدم ملحة  اأنتتته  فتت�تتستتا عتتن   ،2020 اإكتت�تتستتبتتو  يف 

اإك�سبو  فعاليات  تنطلق  عندما  توقعه  عما ميكن 

ال�سرق  منطقة  يف  ُيقام  دويل  اإك�سبو  اأول   ،2020

من  االأول  من  اآ�سيا،  وجنوب  واأفريقيا  االأو�سط 

اأكتوبر 2021 اإىل 31 مار�س 2022. 

�تتستتيتتفتتتتتح جتتتنتتتاح اال�تتتتستتتتتتتتتدامتتتتة«تتتتترّيا«، اأبتتتوابتتته 

لتتلتتجتتمتتهتتور ابتتتتتتتداء متتن 22 يتتنتتايتتر، و�تتستتيتتتتتبتتعتته يف 

2021 كل  وقتتت الحتتق يف التتربتتع االأول متتن التتعتتام 

»عامل  الفر�س  وجناح  »اأِلتتف«،  التنقل  جناح  من 

التتعتتر�تتس االأول  تتتذاكتتر  التتفتتر�تتس«. وميتتكتتن حجز 

لتتاأجتتنتتحتتة ابتتتتتداء متتن 16 يتتنتتايتتر عتتترب  التترابتتط 

املتتختت�تتستت�تتس لتتلتتحتتجتتز، وتتتبتتلتتغ كتتلتتفتتة كتتل زيتتتتارة 25 

درهتتتمتتتا اإمتتتاراتتتتيتتتا. ونتتحتتث التتتتتتزوار عتتلتتى احلتتجتتز 

اأيتتام  خم�سة  متاحة  التجربة  �ستكون  اإذ  امل�سبق، 

يف االأ�سبوع �سمن �ساعات عمل حمدودة ومقيدة 

التقّيد  �سرورة  اإىل  نظرا  اال�ستيعابية،  بال�سعة 

زة لل�سحة وال�سامة.  بتدابري معزَّ

الها�سمي،  اإبتتراهتتيتتم  بنت  رمي  متتعتتايل  وقتتالتتت 

2020 دبتتتي ووزيتتترة  املتتديتتر التتعتتام ملتتكتتتتتب اإكتت�تتستتبتتو 

التتتتدولتتتتة لتتت�تتتستتتوؤون التتتتتتتعتتتاون التتتتتتتدويل: »ُيتت�تتستتّرنتتا 

اإيتتتجتتتابتتتي،  نتتتحتتتو  عتتتلتتتى   2021 التتتتعتتتتام  ا�تتتستتتتتتتهتتتال 

اأول  ليكونوا  االإمتتارات  دولتتة  مبجتمع  برحيبنا 

من ي�ستك�سف ترّيا – جناح اال�ستدامة، يف اأوقات 

مل ي�سهد تاريخنا مثيا لها من قبل على �سعيد 

الب�سرية«. تاأثريها على 

التتوتتترية  ال�سريع  التغيري  متتن  التتفتترة  »هتتذه 

اإىل  متتلتتّحتتة  حتتاجتتة  ت�سحبها  لتته  �تتستتابتتق  ال  التتتذي 

اإعتتتتتادة التتنتتظتتر يف طتتريتتقتتة عتتيتت�تتستتنتتا، ويتتتتتزداد هتتذا 

التغيري �سرعة اإثر اأزمة �سحية عاملية طالت كل 

اأننا  العلم  ومتتع  االأر�تتتس.  كتتوكتتب  �سكان  متتن  فتترد 

قلب  الذي  العام  اأنه  على   2020 العام  نتذكر  قد 

منح  اأنتته  اإال  االأبتتتد،  اإىل  عقب  على  راأ�تتستتا  حياتنا 

واإيتتجتتاد  لتتاحتتتاد  هائلة  فر�سة  العاملي  املجتمع 

حلول لتحدياتنا االأكرث اإحلاحا.

 2020 املتتحتتوريتتة الإك�سبو  التتغتتايتتة  »تتتظتتل هتتذه هتتي 

دبي ولروؤية قيادة دولة االإمارات، فيما حتث اأجنحة 

واال�ستدامة،  والتنقل  الفر�س  لدينا،  املو�سوعات 

على العمل اجلماعي ملعاجلة هذه التحديات بهدف 

باأ�سرها«. للب�سرية  اأف�سل  �سنع م�ستقبل 

ا�ستك�ساف  بفر�سة  يناير  الزوار يف  و�سيحظى 

تتتترّيا واال�تتستتتتتمتتتتتاع بتتاملتت�تتستتاحتتات التتعتتامتتة التتفتتريتتدة 

املحيطة به، التي ت�سم ملعبا لاأطفال، ومتجرا 

التتكتتثتتري. و�سيوفر  لتتلتتهتتدايتتا، ومتتطتتاعتتم، وغتتريهتتا 

ترّيا )وهي كلمة التينية تعني »كوكب االأر�س«( 

رحلة غامرة عرب عجائب الطبيعة، مبا يف ذلك 

تتتوؤثتتر فيها  التتغتتابتتة،  تفاعلية حتتتت جتتتذور  جتتولتتة 

العنكبوتية.  االأختت�تتستتاب  �سبكة  عتتلتتى  ختتطتتوة  كتتل 

تتمتتمتتت التتتتتجتتربتتة املتت�تتستتحتتونتتة بتتالتتعتتاطتتفتتة، عرب  و�تتسُ

حلّث  خلياراتنا،  اخلفية  امل�سرة  االآثتتتار  ك�سفها 

�سيما  وال  التتعتتمتتريتتة،  التتفتتئتتات  جميع  متتن  التتتتزوار 

�سلوكهم  تتتاأثتتري  اأختتذ  على  ال�ساعد،  اجلتتيتتل  متتن 

ال�سلوك  حلقة  وك�سر  االعتتتتتبتتار،  يف  البيئة  على 

ي�سبحوا  اأن  من  ميّكنهم  ما  وهتتو  اال�ستهاكي، 

للتغيري.  دعاة 

ويتتتوفتتتر تتتتتترّيا جتتتتربتتتة متتترحتتتة وا�تتستتتتتكتت�تتستتافتتيتتة 

و�سي�سبح يف مرحلة االإرث مركزا للعلوم، �سيلهم 

املقبلة. امل�ستدامة لاأجيال  اخليارات 

التنفيذي  الرئي�س  فريدوين،  مرجان  وقالت 

»ي�سعى  دبتتتي:   2020 اإكتت�تتستتبتتو  يف  التتزائتتر  لتجربة 

اأكرث  من  واحتتدا  يكون  اأن  اإىل  دبي   2020 اإك�سبو 

ن�سخ اإك�سبو الدويل ا�ستدامة يف التاريخ، ويدعم 

جهود دولة االإمارات يف ريادة التنمية اخل�سراء، 

لتتتتذا متتتن املتتتائتتتم اأن يتت�تتستتتتتمتتتتتع زوارنتتتتتتا االأوائتتتتتل 

يج�ّسد  الذي  اال�ستدامة،  جلناح  االأول  بالعر�س 

على  ال�سوء  ت�سلط  و�سخ�سية  تفاعلية  جتربة 

التحديات  اأكتترب  من  جمموعة  معاجلة  �تتستترورة 

البيئية يف العامل.

جميع  متتن  التتتتتزوار   ،2020 اإكتت�تتستتبتتو  »�تتستتيتتمتتّكتتن 

اجلتتنتت�تتستتيتتات، واالأعتتتتمتتتتار، واالهتتتتتمتتامتتات التتتختتاذ 

ا�تتستتتتتدامتتة يف حياتهم  اأكتتتترث  وختتتيتتتارات  قتتتتترارات 

اخلتتتا�تتتستتتة، وذلتتتتتك عتتترب عتتتر�تتتس التتتفتتتر�تتتس التتتتتي 

تغيري  الإحتتتداث  اجلماعي  عملنا  واآلتتيتتة  ُتتتوّحتتدنتتا 

اإيجابي، ». 

عاش في المطار 3 أشهر.. وتحول 
»مديرا« بعد »صدفة عجيبة«

دراسة هولندية: األطفال أقل نقًلا 
لعدوى كورونا

ترجمات - اأبوظبي

اعتقلت ال�سرطة االأمريكية، رجا كان 

�سيكاغو  متتطتتار  �تتستتاالت  اإحتتتتدى  يف  يعي�س 

التتدويل لثاثة �سهور، مربرا ذلك بخوفه 

من العودة ملنزله يف لو�س اأجنلو�س، خ�سية 

اإ�سابته بفريو�س كورونا امل�ستجد.

ووجهت الأديتيا �سينغ البالغ من العمر 

36 عتتتتامتتتتا، تتتهتتمتتة التتتتتتتعتتتدي عتتتلتتتى متتنتتطتتقتتة 

حمظورة يف املطار، ح�سبما ذكرت �سحيفة 

»ذا غارديان« نقا عن »�سيكاغو تريبيون«.

وقال ممثلو االدعاء، اإن �سينغ و�سل على 

اإىل مطار  اأجنتتلتتو�تتس  لو�س  متتن  متتن رحلة 

اأوهتتتري التتتدويل يف 19 اأكتتتتتوبتتر، وظتتّل هناك 

اقرب  عندما  الفائت،  ال�سبت  ظهر  حتى 

متتنتته متتوظتتفتتان تتتابتتعتتان لتت�تتستتركتتة »يتتونتتايتتتتتد 

اإيتتراليتتنتتز« لتتلتتطتتريان، وطتتلتتبتتا متتنتته بطاقة 

الهوية.

واأظتتتتهتتتتر �تتستتيتتنتتغ بتتطتتاقتتة هتتتويتتتة ختتا�تتستتة 

اأبلغ  كتتان قد  التتذي  املتتطتتار،  مبدير عمليات 

اأن  اإال  املا�سي،  اأكتوبر   26 يف  �سياعها  عن 

املتتوظتتفتتني ا�تتستتتتتدعتتيتتا قتتتتوات التت�تتستترطتتة على 

الفور.

كاثلني  العام،  املدعي  م�ساعدة  واأ�تتستتارت 

�سوزانا  »كوك«  لقا�سية مقاطعة  هاجرتي، 

على  يح�سل  كتتتان  �سينغ  اأن  اإىل  اأورتتتتيتتتز، 

كتتانتتوا يعطونه  اآختتريتتن  ركتتتاب  متتن  طعامه 

عرث  املتهم  اأن  اإىل  الفتة  االأغتتذيتتة،  بع�س 

على الهوية ال�سائعة عن طريق ال�سدفة، 

ب�سبب  ملنزله  العودة  من  خائفا  كتتان  وباأنه 

كوفيد-19.

واأعتتتتتربتتتتتت �تتتتستتتتوزانتتتتا عتتتتن تتتعتتجتتبتتهتتا متتن 

بالغ  مكان  يف  موافقة  دون  �سخ�س  تواجد 

احل�سا�سية مثل املطار، حاما بطاقة هوية 

ال تتتعتتود لتتته، متتعتتتتتربة ذلتتتك تتتهتتديتتدا الأمتتن 

املطارات وامل�سافرين.

من  ا�ستغرابها  عتتن  القا�سية  وعتتتترّبت 

يف  املاج�ستري  على  احلا�سل  �سينغ،  تخّوف 

االإ�سابة  متتن  خوفا  ال�سفر  متتن  ال�سيافة، 

بتتكتتورونتتا اأثتتتنتتتاء التترحتتلتتة، وبتتقتتائتته يف مكان 

ي�سهد حركة كبرية للم�سافرين.

وفر�ست املحكمة على �سينغ دفع كفالة 

اإ�تتستتدار منع  اإىل جانب  األتتف دوالر،  قدرها 

من دخول املطار الذي اأقام فيه 3 �سهور.

�سيكاغو على  الطريان يف  وعّلقت هيئة 

احلادثة يف بيان قالت فيه: »متثل �سامة 

واأمتتتتتن املتتتطتتتارات راأ�تتتتتس اأولتتتويتتتاتتتتنتتتا، وذلتتتك 

بتتالتتتتتعتتاون متتع هتتيتتئتتات اإنتتفتتاذ التتقتتانتتون على 

التحقيقات  تتتزال  ال  املتتتتتعتتددة.  م�ستوياتها 

جارية ب�ساأن الرجل..«.

العربية-وكاالت

اأنتته متتازال هناك جدل  على الرغم من 

االرتباط  مدى  حول  العلماء  بني  م�ستمر 

بتتتني متتتقتتتدار فتتتريو�تتتس كتتتتورونتتتتا املُتت�تتستتتتتجتتد، 

التتتتذي يتتحتتمتتلتته االإنتتت�تتتستتتان يف اأنتتتفتتته وحتتلتتقتته، 

االآخرين  واإ�سابة  لانتقال  القابلية  وبني 

بالعدوى، اإال اأن نتائج درا�سة جديدة ت�سري 

اإىل اأن االأطفال يف �سن املدر�سة االبتدائية، 

امل�سابني بفريو�س كورونا، لديهم حموالت 

فتتريو�تتستتيتتة اأ�تتتستتتغتتتر بتتكتتثتتري متتتن التتبتتالتتغتتني 

امل�سابني.

وفًقا ملا ن�سرته »ديلي ميل« الربيطانية، 

تك�سف بيانات �سادرة عن م�سوؤويل ال�سحة 

العامة يف هولندا وباحثني من كينيمرالند 

اأعمار  يف  االأ�سخا�س  اأن  هولندا،  �سمال  يف 

اأكرث من 80 عاًما لديهم حمولة فريو�سية 

اأكتتترب 16 متتترة متتن االأطتتتفتتتال دون �تتستتن 12 

عاًما.

اختتتتتتتبتتتارات  اإن  التتتبتتتاحتتتثتتتون  يتتتتقتتتتول  كتتتمتتتا 

 rapid antigen ال�سريعة  امل�ست�سدات 

يتم اقراحها لا�ستخدام يف  والتي   ،tests
ا اأن تكون  املدار�س واملطارات، من املُحتمل اأي�سً

اأقتتتل دقتتتة لتتاأطتتفتتال بتتاملتتقتتارنتتة متتع البالغني، 

ب�سبب هذا احلمل الفريو�سي االأ�سغر.

مت اختبار اأكرث من ربع مليون �سخ�س 

يف �تتستتمتتال هتتولتتنتتدا، عتتلتتى متتتدار عتتتام 2020، 

الرعاية  يف  موؤهلني  متخ�س�سني  بوا�سطة 

احلمل  حتتتول  بتتيتتانتتات  وتتتتوافتتترت  ال�سحية، 

ومتتتت  حتتتالتتتة.   18،290 لتتنتتحتتو  التتفتتريو�تتستتي 

معاجلة كل امل�سحات بوا�سطة نف�س املخترب 

اأن حتليل  لتت�تتستتمتتان  هتتولتتنتتدا  االإقتتلتتيتتمتتي يف 

االختبارات يتم باتباع الطريقة نف�سها.

كتتتتتتتب التتتبتتتاحتتتثتتتون يف ختتتتتتتام درا�تتستتتتتهتتم 

املبدئية، التي مت ن�سرها ب�سكل م�ستقل )اأي 

قبل مراجعتها ومناظرتها(، قائلني: »على 

حد علمنا، هذه هي الدرا�سة االأوىل لتقييم 

تتتتوزيتتتعتتتات احلتتتمتتتل التتفتتريو�تتستتي لتت�تتستتار�تتس-

لفئات خمتلفة من  عتتدد كبري  كتتتوف-2 يف 

املر�سى. 

قبل انطالق فعاليات إكسبو الدولي في أكتوبر 2021.. 

العرض األول ألجنحة إكسبو 2020 يكشف للزوار عن جناح 
االستدامة »تيّرا« 


