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رئيس الوزراء يجري مباحثات في القاهرة 
مع نظيره المصري

االنباط وكاالت

�أبرز  �إن  �للبنانية،  »�لأخبار«  �صحيفة  قالت 

ل �إىل حّل لها  �لنقاط �خلالفية �لتي مّت �لتو�صّ

يف حو�ر�ت �لقاهرة بني �لف�صاءل �لفل�صطينية، 

�ل����ذي ���ص��در ع��ن��ه��م، ه���و ت�صكيل  �ل��ب��ي��ان  وف���ق 

»حم��ك��م��ة ق�����ص��اي��ا �لن��ت��خ��اب��ات« ب��ال��ت��و�ف��ق بني 

غ��زة،  وق��ط��اع  �ملحتلة  و�ل�صفة  �ل��ق��د���س  ق�صاة 

على �أن تتوىّل هذه �ملحكمة »ح�صر�ً دون غريها 

يتعلق  م��ا  ك��ّل  متابعة  �لق�صائية،  �جل��ه��ات  م��ن 

ب��ال��ع��م��ل��ي��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة ون��ت��ائ��ج��ه��ا، و�ل��ق�����ص��اي��ا 

�ل�صائكة«، بعد �أن ُي�صِدر رئي�س �ل�صلطة حممود 

مهّماتها  وتو�صيح  بت�صكيلها  مر�صوماً  عبا�س، 

��صتناد�ً �إىل هذ� �لتو�فق وطبقاً للقانون

م�����ص��ادر،  ع��ن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �ل�صحيفة  ون��ق��ل��ت 

ق��ول��ه��ا، »���ص��روط ع��دي��دة ُف��ر���ص��ت يف �ل��ل��ق��اء�ت، 

جديدة  جولة  على  لالتفاق  بها  �لقبول  َم��ّه��د 

�مل�صرية.  �لعا�صمة  يف  �ملقبل  �ل�صهر  �صتنعقد 

وهو ما لعبت دور�ً فيه �أي�صاً »جزرة« �لت�صهيالت 

فتح  ر�أ�صها  وعلى  غ��زة،  لقطاع  قريباً  �مل�صرية 

بتوّقف  وعد  مع  و�نتظام،  با�صتمر�ر  رفح  معرب 

لها  �لفل�صطينيون  ي��ت��ع��ّر���س  �ل��ت��ي  �مل�����ص��اي��ق��ات 

عند �ل��دخ��ول و�خل����روج« و�أ���ص��اف��ت �مل�����ص��ادر: » 

�ل�صخ�صيات  بع�س  �أع���ادت  �مل�صرية  �ل�صلطات 

�ل���ت���ي �����ص���ُت���ب���ع���دت يف �مل���ا����ص���ي م����ن م�������ص���وؤويل 

وه��و  �لفل�صطيني،  ب��امل��ل��ّف  �مل��ع��ن��ّي��ني  �مل��خ��اب��ر�ت 

يوَمي  خالل  �صريع  تو�فق  حتقيق  يف  �أ�صهم  ما 

�لجتماعات.

التفا�صيل �ص »5«

القاهرة شريكًا ال وسيطًا. صحيفة تكشف الشروط التي 
مهدت للتوصل التفاق في حوار الفصائل

طوقان يؤكد أهمية اإلسراع في تنفيذ 
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اتفاقية تعاون بين الضمان االجتماعي 
ومؤسسة الحسين للسرطان

 االنباط-عمان

�أك�����د ن���ائ���ب رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء وزي�����ر �ل���دول���ة 

ل��ل�����ص��وؤون �لق��ت�����ص��ادي��ة �ل��دك��ت��ور �أم��ي��ة ط��وق��ان، 

�ل�صر�كة  م�صروعات  تنفيذ  يف  �لإ���ص��ر�ع  �أهمية 

ب����ني �ل���ق���ط���اع���ني �ل����ع����ام و�خل����ا�����س وم��ع��اجل��ة 

�ل��ع��ق��ب��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا، وذل���ك م��ن �أج���ل دف��ع 

�إيجاد  يف  و�مل�صاهمة  �لقت�صادي  �لنمو  عجلة 

فر�س عمل.

�للجنة  �جتماع  تروؤ�صه  و�أ�صار طوقان خالل 

و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني  لل�صر�كة  �لعليا 

يف م��ك��ت��ب��ه ب��رئ��ا���ص��ة �ل������وزر�ء �م�����س �خل��م��ي�����س، 

�لت�صال  تقنية  ع��رب  �للجنة  �أع�����ص��اء  وح�صره 

�مل�صاريع  تنفيذ  �صرورة  �إىل  ُبعد(،  )عن  �ملرئي 

و�لتي  �لعام،  �ل�صر�كة لهذ�  �لتي قدمتها وحدة 

و�لثر  �جل��دوى  در��صات  حيث  من  جاهزة  تعد 

�ملايل.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���دم م��دي��ر وح����دة م�����ص��روع��ات 

�ل�������ص���ر�ك���ة �إي����ج����از�ً ع���ن �أول����وي����ات م�����ص��روع��ات 

�ل��ق��ط��اع��ات  2021 يف خم��ت��ل��ف  ل��ل��ع��ام  �ل�����ص��ر�ك��ة 

�لق��ت�����ص��ادي��ة ك���الت�������ص���الت و�مل���ي���اه و�ل��ط��اق��ة 

و�لنقل. و�لبيئة 
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االنباط-عمان         

�لجتماعي  لل�صمان  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  وقعت 

�خلمي�س،  �م�س  لل�صرطان،  �حل�صني  وموؤ�ص�صة 

�ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب��ه��دف �إت���اح���ة ب��رن��ام��ج ت��اأم��ني 

من  و�لأف��ر�د  للمن�صاآت  �ل�صرطان  لعالج  رعاية 

�ل�صمان �لجتماعي. م�صرتكي ومتقاعدي 

ووق������ع �لت���ف���اق���ي���ة ع����ن �مل���وؤ����ص�������ص���ة �ل��ع��ام��ة 

�لدكتور  �ل��ع��ام  م��دي��ره��ا  �لج��ت��م��اع��ي  لل�صمان 

ح������ازم �ل���رح���اح���ل���ة، وع�����ن م��وؤ���ص�����ص��ة �حل�����ص��ني 

�لعام ن�صرين قطام�س. لل�صرطان مديرها 

وق���ال �ل��دك��ت��ور �ل��رح��اح��ل��ة، �إن ت��وق��ي��ع ه��ذه 

�ملوؤ�ص�صة  م��ن خ��ط��ة  �ن��ط��الق��اً  ي��اأت��ي  �لت��ف��اق��ي��ة 

مكملة  نوعية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  على  وحر�صها 

مل�صرتكيها ومتقاعديها ومبا يعزز من منظومة 

وّفرت  �ملوؤ�ص�صة  �أن  مبيناً  �لجتماعية،  �حلماية 

�إلكرتونية على موقعها خا�صة بربنامج  من�صة 

وذلك  �ل�صرطان،  مر�صى  لعالج  رعاية  تاأمني 

ل��ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات �ل�����ص����رت�ك �ل���ف���وري يف ه��ذ� 

موؤ�ص�صة  بجهود  �لرحاحلة  و�أ���ص��اد  �ل��ربن��ام��ج. 

وطنية  موؤ�ص�صة  ب�صفتها  لل�صرطان  �حل�صني 

تكر�س عملها ملحاربة �ل�صرطان يف �لأردن.
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االنباط-برتا

 �أج�������رى رئ���ي�������س �ل����������وزر�ء، �ل���دك���ت���ور ب�����ص��ر 

يف  �مل�صرية  �ل��وزر�ء  رئا�صة  مقر  يف  �خل�صاونة، 

رئي�س  مع  مباحثات  �خلمي�س،  �م�س  �لقاهرة، 

م�صطفى  �ل��دك��ت��ور  �مل�����ص��ري،  �ل�����وزر�ء  جمل�س 

�لثنائية  �لعالقات  تعزيز  مدبويل، تركزت على 

يف خم��ت��ل��ف جم��الت��ه��ا و�حل���ر����س ع��ل��ى �إد�م����ة 

�لتن�صيق و�لتو��صل لتعزيز هذه �لعالقات.

عمق  �مل�صري  ونظريه  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أك��د 

�ل��ع��الق��ات �لأخ���وي���ة �لأردن���ي���ة �مل�����ص��ري��ة، �ل��ت��ي 

عبد�هلل  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  و�ه��ت��م��ام  برعاية  حتظى 

�ل���ث���اين و�أخ���ي���ه �ل��رئ��ي�����س �مل�����ص��ري ع��ب��د�ل��ف��ت��اح 

���ص��رورة  ع��ل��ى  �ل��ق��ي��ادت��ني  وت��وج��ي��ه��ات  �ل�صي�صي 

د�ئ���م، على  ب�صكل  �مل�����ص��رتك،  و�ل��ع��م��ل  �حل��ر���س 

�لتعاون  �أوج��ه  تكون  و�أن  �لعالقات  هذه  تعزيز 

يف �أرفع م�صتوياتها مبا يحقق �لفائدة للبلدين 

�ل�صقيقني.

�مل�صرتك  �مل�صري  �لأردين  �ملوقف  �إىل  ولفتا 

�لق�صايا  كافة  حيال  و�لتن�صيق  �لت�صاور  جت��اه 

�ل��ق�����ص��اي��ا  وخ����دم����ة  �مل�������ص���رتك  �له���ت���م���ام  ذ�ت 

�لفل�صطينية  �لق�صية  مقدمتها  ويف  �لعربية 

�مل�صتقلة  �إقامة �لدولة �لفل�صطينية  مبا ي�صمن 

وذ�ت �ل�����ص��ي��ادة �ل��ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ي��اة ع��ل��ى خ��ط��وط 

وعا�صمتها   1967 �ل��ع��ام  ح���زي���ر�ن  م��ن  �ل���ر�ب���ع 

�ل��ق��د���س �ل�����ص��رق��ي��ة وف����ق ح���ل �ل���دول���ت���ني ومب��ا 

�ملنطقة  و�ل���ع���ادل يف  �ل�����ص��ام��ل  �ل�����ص��الم  ي��ح��ق��ق 

ويحقق �لأمن و�ل�صتقر�ر فيها.

على  �مل�صري  ونظريه  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�تفق 

عقد �جتماعات �للجنة �لأردنية �مل�صرية �لعليا 

29 يف ع���م���ان، خ��الل  �ل����  �مل�����ص��رتك��ة يف دورت���ه���ا 

تن�صيقية  �ج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د  �ملقبلة،  �لأ���ص��اب��ي��ع 

وحت�������ص���ريي���ة لن���ع���ق���اد �ل��ل��ج��ن��ة �ل���ت���ي ت��غ��ط��ي 

خمتلف �أوجه �لتعاون بني �لبلدين.

وت��ن��اول��ت �مل��ب��اح��ث��ات �ل��ت��ي ح�����ص��ره��ا وزي���رة 

�ل�������ص���ن���اع���ة و�ل����ت����ج����ارة و�ل���ت���م���وي���ن م���ه���ا ع��ل��ي 

زو�ت��ي  هالة  �ملعدنية  و�ل���روة  �لطاقة  ووزي���رة 

�لع�صايلة  �أجمد  �لقاهرة  يف  �لأردين  و�ل�صفري 

و�لطاقة  �لكهرباء  ووزي��ر  �لأردين  �جلانب  عن 

ووزير  �ملرقبي  �صاكر  حممد  �لدكتور  �ملتجددة 

�ملال  طارق  �ملهند�س  �ملعدنية  و�ل��روة  �لبرتول 

�مل�صاط  ر�نيا  �لدكتورة  �لدويل  �لتعاون  ووزيرة 

وعدد من �مل�صوؤولني عن �جلانب �مل�صري، عدد� 

من �أوجه �لتعاون، مثل �لطاقة و�لغاز و�لربط 

�ل��ك��ه��رب��ائ��ي وغ���ريه���ا م���ن جم�����الت �ل���ت���ع���اون، 

مب���ا ي��ح��ق��ق �مل�����ص��ال��ح �مل�����ص��رتك��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن 

�ل�صقيقني. و�ل�صعبني 

�لوزر�ء  ورئي�س جمل�س  �لوزر�ء  رئي�س  و�أكد 

�لأردين  �لثالثي  �لتعاون  �أهمية تعزيز  �مل�صري 

�مل�����ص��ري �ل��ع��ر�ق��ي يف ك���ل �ل��ق��ط��اع��ات، خ��ا���ص��ة 

�ل��ط��اق��ة و�ل���ت���ب���ادل �ل���ت���ج���اري، م�����ص��ريي��ن �إىل 

�أه��م��ي��ة خم���رج���ات ه���ذ� �ل��ت��ع��اون ع��ل��ى حتقيق 

لتعاون  مدخاًل  ي�صكل  و�أن  �مل�صرتكة،  �مل�صالح 

على  و�لفائدة  �مل�صالح  يحقق  مبا  �أو�صع،  عربي 

�ل�صقيقة. �لعربية  �لبلد�ن 

و�أك��������د رئ���ي�������س �ل������������وزر�ء، �ل����دك����ت����ور ب�����ص��ر 

�خل�����ص��اون��ة، خ���الل �مل��ب��اح��ث��ات ع��ل��ى �ل��ع��الق��ات 

�مل�صرية  �لأردن��ي��ة  و�ل�صرت�تيجية  �لتاريخية 

و�لرئي�س  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  وحر�س 

هذه  �إع��ط��اء  على  �ل�صي�صي  عبد�لفتاح  �مل�صري 

بالفائدة  يعود  د�ئما مبا  وزخما  دفعا  �لعالقات 

�ل�صقيقني، وقال »هذه  و�ل�صعبني  �لبلدين  على 

عالقات منوذجية بني �لأ�صقاء بكافة �أوجهها«.

ول��ف��ت �ل��دك��ت��ور �خل�����ص��اون��ة �إىل �ل���زي���ار�ت 

�مل���ت���ب���ادل���ة ب���ني ج���الل���ة �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �ل��ث��اين 

�ل�صي�صي. �مل�صري عبد�لفتاح  و�لرئي�س 
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لجنة العمل في األعيان تلتقي وزير 
التنمية االجتماعية

  محافظ العاصمة: مخالفة 30 مقهى 
جراء تقديمها األرجيلة

وزير الزراعة: ننتج مليوني شجرة 
حرجية سنويًا توزع مجانًا

التحقيق مع 20 إسرائيليا بشبهة 
تطوير وإنتاج وإجراء تجارب وبيع 

صواريخ لدولة آسيوية 

 االنباط-عمان

�لجتماعية  و�لتنمية  �لعمل  جلنة  �لتقت 

�ل��ع��ني عي�صى  ب��رئ��ا���ص��ة  �لأع����ي����ان،  يف جم��ل�����س 

�لتنمية  �م�����س �لرب���ع���اء، وزي���ر  م����ر�د،  ح��ي��در 

�صندوق  عام  ومدير  �ملفلح،  �أمين  �لجتماعية 

�مل�صاقبة. �ملعونة �لوطنية عمر 

للوقوف  ج��اء  �للقاء  �إن  م��ر�د  �لعني  وق��ال 

ع���ل���ى م����ا ن���ف���ذت���ه �ل��������وز�رة وف����ري����ق �حل��م��اي��ة 

�لج����ت����م����اع����ي����ة خ��������الل ج����ائ����ح����ة ك������ورون������ا، 

و�لإج�������������ر�ء�ت �لح������رت�زي������ة و�ل����وق����ائ����ي����ة يف 

�حل�����ص��ان��ات، و�خل���دم���ات �ل��رع��اي��ة و�حل��م��اي��ة 

�لج��ت��م��اع��ي��ة، و�جل��م��ع��ي��ات �خل���ريي���ة. و�أك����د 

�لتنموي  �لجتماعي  بالعمل  �لرتقاء  �أهمية 

وحت�����ص��ني ن��وع��ي��ة ح���ي���اة �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع من 

و�لأط���ر  �لجتماعية  �ل�صيا�صات  ر���ص��م  خ��الل 

�ملتكاملة. �لت�صريعية 
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االنباط-عمان

ق���ال حم��اف��ظ �ل��ع��ا���ص��م��ة، �ل��دك��ت��ور �صعد 

خمالفة  �خلمي�س،  �م�س  جرى،  �إنه  �ل�صهاب، 

30 م��ق��ه��ى »ك�����ويف �����ص����وب«، ج�����ر�ء ت��ق��دمي��ه��ا 

لأو�م��ر  خمالفة  يعد  �ل��ذي  �لأم��ر  �لأرجيلة، 

�ل�����دف�����اع و������ص�����روط وم���ت���ط���ل���ب���ات �ل�����ص��ح��ة 

و�ل�صالمة �لعامة .

و�أ�صاف �ل�صهاب يف بيان �صحفي، �أن جلان 

�لأم��ن��ي��ة  و�لأج���ه���زة  �مل��ح��اف��ظ��ة  م��ن  خمت�صة 

�لأربعاء جولت تفتي�صية يف  �أم�س  نفذت يوم 

�ملحالت،  على  �لعا�صمة  من  خمتلفة  مناطق 

ح���ي���ث ت���ب���ني ل��ل��ج��ن��ة وج�������ود ه�����ذه �مل���ق���اه���ي 

�مل��خ��ال��ف��ة، م���وؤك���د�ً �أن���ه مت �ت��خ��اذ �لإج����ر�ء�ت 

�ملخالفني  بحق  �لالزمة  و�لإد�ري��ة  �لقانونية 

و�إغالق �ملحالت وتوقيف �أ�صحابها.
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 االنباط-برتا

ق��ال وزي���ر �ل���زر�ع���ة، حم��م��د د�ودي����ة: »�إن 

���ص��ج��رة  ن��ح��و م��ل��ي��وين  ت��ن��ت��ج  �ل���زر�ع���ة  وز�رة 

ح��رج��ي��ة ���ص��ن��وي��ا ���ص��م��ن م�����ص��ات��ل��ه��ا �مل��ن��ت�����ص��رة 

يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات �مل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ي��ج��ري 

ت��وزي��ع��ه��ا جم���ان���اً ع��ل��ى �مل���وؤ����ص�������ص���ات �ل��ع��ام��ة 

و�خل���ا����ص���ة، وذل�����ك ���ص��م��ن ن��ه��ج��ه��ا �ل�����ص��اع��ي 

لزيادة �لرقعة �خل�صر�ء«.

وب����ني د�ودي��������ة، خ����الل رع���اي���ت���ه �ح��ت��ف��ال 

خالل  من  �ل�صجرة  بعيد  �لها�صمية  �جلامعة 

تتنا�صب  متنوعة  حرجية  �صجرة   500 زر�ع��ة 

�مل��ح��اف��ظ��ة على  �أه��م��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة،  م��ع طبيعة 

�لأ���ص��ج��ار و����ص��ت��د�م��ة �ل��رق��ع��ة �خل�����ص��ر�ء ملا 

�لنتماء  جت�صد  وحياتية  بيئية  �آث��ار  من  لها 

ل�����الأر������س، وك����ذل����ك ح���ف���اظ���اً ع���ل���ى �ل��ب��ي��ئ��ة 

و�ل��ط��ب��ي��ع��ة وج��م��ال��ي��ات��ه��ا �ل��ب�����ص��ري��ة. ول��ف��ت 

د�ودي�����ة، ب��ح�����ص��ور �ل��ن��ائ��ب��ني �ل��دك��ت��ور �أح��م��د 

�خل��الي��ل��ة و�ل���دك���ت���ور ع��م��ر �ل���زي���ود ورئ��ي�����س 

�جل��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ور ف���و�ز �ل��زب��ون وم�����ص��اع��ده 

وع��دد من  �ل��دو�ئ��ر  وم��در�ء  �لكليات  وعمد�ء 

يف  و�لإد�ري�����ة  �لأك��ادمي��ي��ة  �لهيئتني  �أع�����ص��اء 

�جلامعة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

 ق����ال ج���ه���از �لأم������ن �ل���ع���ام �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 

 20 �ل�������ص���اب���اك ، �إن������ه ح���ق���ق م����ع �أك������ر م����ن 

و�إج���ر�ء  و�إن���ت���اج  ت��ط��وي��ر  ب�صبهة  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ا، 

جت�����ارب، وب��ي��ع ���ص��و�ري��خ ، ل���دول���ة �آ���ص��ي��وي��ة، 

�ل�صاباك يف  ب�صكل مناف للقانون ومل يك�صف 

ن�صخة  �أر�صل  �ل�صرطة،  مع  م�صرتك  ت�صريح 

م��ن��ه ل��وك��ال��ة �لأن���ا����ص���ول ع���ن �����ص���م �ل���دول���ة 

�لآ�صيوية، وحظر على �لإعالم ن�صر ��صمها

�لتحقيق  �لأ�صهر �لأخرية  �إنه مت يف  وقال 

فيهم  مبا  م�صتبها،  مو�طنا   20 من  �أك��ر  مع 

م��ت��ق��اع��دي��ن م��ن جم���ال �ل�����ص��ن��اع��ة �لأم��ن��ي��ة، 

وخم��ال��ف��ات  ج��ر�ئ��م  ب��ارت��ك��اب  ب��ه��م  لال�صتباه 

����ص���د �أم������ن �ل�����دول�����ة، وخم����ال����ف����ات مب��وج��ب 

وجر�ئم  �لمنية،  �ل�����ص��ادر�ت  مر�قبة  قانون 

وخم���ال���ف���ات غ�����ص��ل �لأم���������و�ل وغ����ريه����ا م��ن 

�لقت�صادية �جلر�ئم 

بهم  �مل�صتبه  �أن  �لتحقيق  ك�صف  و�أ���ص��اف 

�ن���خ���رط���و� ب�����ص��ك��ل غ���ري ق���ان���وين يف ت��ط��وي��ر 

لدولة  �صو�ريخ  وبيع  جت��ارب  و�إج��ر�ء  و�إنتاج 

يف �آ�صيا، ب�صكل مناف للقانون

�مل�صتبه  �ن  تبني  �لتحقيق  �ط��ار  يف  وتابع 

بهم تلقو� تعليمات للعمل من جهات.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان         

وفيات   10 ت�صجيل  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 

�مل�صتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س  �إ�صابات  و1807 

�ل��ع��دد  ل��ريت��ف��ع  �م�����س �خل��م��ي�����س،  �ململكة  يف 

�لإجمايل �إىل 4421 وفاة و341984 �إ�صابة.

 1176 على  �جلديدة  �لإ�صابات  وتوّزعت 

 216 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة �ل��ع��ا���ص��م��ة ع���ّم���ان، 

ح��ال��ة يف   12 �إرب���د، منها  ح��ال��ة يف حمافظة 

�ل��ب��ل��ق��اء،  128 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  �ل��رم��ث��ا، 

51 ح��ال��ة  �ل���زرق���اء،  78 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   41 �مل��ف��رق،  حمافظة  يف 

جر�س، 31 حالة يف حمافظة ماأدبا، 29 حالة 

حمافظة  يف  حالة   23 عجلون،  حمافظة  يف 

 7 20 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة �ل���ك���رك،  �ل��ع��ق��ب��ة، 

7 ح���الت  �ل��ط��ف��ي��ل��ة،  ح�����الت يف حم��اف��ظ��ة 

يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، م��ن��ه��ا ح��ال��ة و�ح����دة يف 

�ل�صادر عن  �لإعالمي  �ملوجز  �لبرت�.و�أ�صار 

عدد  �أن  �إىل  �ل�صحة  ووز�رة  �ل��وزر�ء  رئا�صة 

 13493 �إىل  و�صل  حالّياً.  �لن�صطة  �حل��الت 

حالة.

التفا�صيل �ص »3«

 االنباط-برتا

 ن��ق��ل رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��دك��ت��ور ب�صر 

م��ن جاللة  �صفوية  ر���ص��ال��ة  �خل�����ص��اون��ة 

�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين �ىل �خ��ي��ه �صيادة 

�ل�صي�صي  عبد�لفتاح  �مل�����ص��ري  �لرئي�س 

يف  للخ�صاونة  �ل�صي�صي  ��صتقبال  ل��دى 

�م�س  �صباح  بالقاهرة  �لحت��ادي��ة  ق�صر 

�خلمي�س.

�لعالقات  �لر�صالة على عمق  وركزت 

�لخوية بني �لبلدين �ل�صقيقني وتن�صيق 

�لهتمام  ذ�ت  �لق�صايا  حيال  مو�قفهما 

ويف  �لعربية  �لق�صايا  وخدمة  �مل�صرتك 

مقدمتها �لق�صية �لفل�صطينية.

و�كد �لرئي�س �مل�صري ورئي�س �لوزر�ء 

خ�����الل �ل���ل���ق���اء ع���ل���ى ع���م���ق �ل���ع���الق���ات 

تربط  �لتي  و�لتاريخية  �ل�صرت�تيجية 

�ل��ع��رب��ي��ة  م�����ص��ر  وج���م���ه���وري���ة  �لردن 

�لتعاون  م�صرية  تعزيز  على  و�حل��ر���س 

�لثنائي ودفعها �ىل �آفاق �و�صع خ�صو�صا 

يف �ملجالت �لقت�صادية و�لتجارية .

ك��م��ا �ك�����د� ����ص���رورة ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون 

�لثالثي �لذي نتج عن خمرجات �لقمة 

�مللك  جاللة  ��صت�صافها  �لتي  �لثالثية 

ع���ب���د�هلل �ل���ث���اين يف ع��م��ان يف ���ص��ه��ر �آب 

�ل�صي�صي  �ل��رئ��ي�����س  مب�����ص��ارك��ة  �مل��ا���ص��ي 

م�صطفى  �ل���ع���ر�ق���ي  �ل�������وزر�ء  ورئ��ي�����س 

�لتعاون  تو�صيع هذ�  و�مكانية  �لكاظمي 

�لثالثي لي�صمل دول عربية �خرى ومبا 

يخدم م�صالح �لدول �لعربية و�صعوبها.

�لتي  �لزيارة  �همية  �خل�صاونة  و�كد 

عبد�لفتاح  �مل�����ص��ري  �ل��رئ��ي�����س  ب��ه��ا  ق���ام 

�ل�صي�صي.

التفا�صيل �ص »2«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الخصاونة ينقل رسالة شفوية من 
الملك للرئيس المصري

وزير الخارجية يتلقى اتصاال هاتفيا 
من نظيره االيرلندي

محافظ العاصمة: مخالفة 30 مقهى 
جراء تقديمها األرجيلة

المفلح يترأس الوفد األردني في أعمال 
لجنة المرأة العربية الدورة 40  االنباط-عمان

االجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  التقت 

عي�سى  الييعيين  بييرئييا�ييسيية  االأعيييييييان،  جمل�س  يف 

حيييييدر مييييراد، اميي�ييس االربيييعييياء، وزيييير التنمية 

االجتماعية اأمين املفلح، ومدير عام �سندوق 

املعونة الوطنية عمر امل�ساقبة.

اللقاء جيياء للوقوف  اإن  وقييال العن مييراد 

عييلييى ميييا نييفييذتييه الييييييييوزارة وفيييرييييق احلييميياييية 

االجييييتييييميييياعييييييييية خيييييييال جييييائييييحيييية كيييييورونيييييا، 

واالإجييييييييييييراءات االحيييييرتازيييييية واليييوقيييائييييييية يف 

الييرعيياييية واحلماية  احليي�ييسييانييات، واخلييدمييات 

االجتماعية، واجلمعيات اخلريية.

االجتماعي  بالعمل  االرتقاء  اأهمية  واأكييد 

التنموي وحت�سن نوعية حياة اأفراد املجتمع 

من خال ر�سم ال�سيا�سات االجتماعية واالأطر 

املعلومات  وتييوظيييييف  املييتييكييامييليية،  الت�سريعية 

وامليييعيييرفييية لييتييوفييري اخلييييدمييييات االجييتييميياعييييية 

املتميزة، وتطوير وبناء ال�سراكات وماأ�س�ستها 

العمل  جمييال  يف  والتن�سيق  التعاون  وتعزيز 

االجتماعي لعملية التنمية امل�ستدامة.

وبن العن مراد اأهمية تن�سيق والت�ساركية 

بن املوؤ�س�سات احلكومية والقطاعات اخلا�سة 

عن  بدالاً  اأ�سرته،  ودخل  الفرد  انتاجية  لرفع 

تقليل  بهدف  وذلييك  املعونات،  على  االعتماد 

ن�سبة الفقر والبطالة.

بدوره، قال املفلح اإن الييوزارة نفذت خال 

جييائييحيية كيييورونيييا الييعييديييد مييين اليييراميييج من 

بينها تو�سيع تغطية امل�ستفيدين من �سندوق 

امليييعيييونييية الييوطيينييييية لييتيي�ييسييمييل عيييميييال املييييياوميية 

والييعييامييليين يف الييقييطيياع غييري امليينييظييم، اإ�ييسييافيية 

املت�سررين  لدعم  اخلييري  ح�ساب  تفعيل  اإىل 

والييقييطيياعييات املييتيي�ييسييررة ميين االأزمييييية، ف�سا 

االإعاقة  الدمج االجتماعي لذوي  عن برامج 

داخل جمتمعاتهم.

وا�ييسييتييعيير�ييس خييدمييات الييرعيياييية واحلييميياييية 

الفئة  وهييي  امل�ستهدفة،  للفئات  االجتماعية 

املهم�سة، وال�سعيفة، واالأيتام، وذوي االإعاقة، 

املُعنفات،  والن�ساء  ال�سن،  وكييبييار  واالأحييييداث، 

اإن�ساء  ا اأن العمل جار على  واملت�سولن، موؤكداً

�ييسيينييدوق امليي�ييسيينيين بييالييتيي�ييسيياركييييية مييع الييقييطيياع 

الف�سلى  يييقييدم اخليييدميييات  بييحيييييث  اخليييا�يييس، 

لييلييميي�ييسيينيين امليييتيييواجيييديييين عييينيييد االأهيييييييل عيير 

العامة  املوازنة  الييازم من  الدعم  تخ�سي�س 

ا اأنه جرى  والقطاع اخلا�س واملترعن، ذاكراً

فييتييح مييراكييز يف اليي�ييسييمييال والييو�ييسييط واجليينييوب 

للن�ساء املعنفات.

وبييين اليييوزيييير املييفييلييح اأن احلييكييوميية تييقييدم 

التمويل،  على  للح�سول  للجمعيات  ت�سهيا 

مبا يتاءم مع براجمها واأن�سطتها واأهدافها 

وفرتة  و�سفافة  وا�سحة  واأ�س�س  معايري  وفق 

يييا مييييع مييعييايييري  زمييينييييييية حميييييييددة، وانييي�يييسيييجييياماً

الييوزارة مع اجلمعيات  التي تنفذها  ال�سراكة 

واملنظمات املجتمع املحلي.

وت�سكيل اجلمعيات  تكوين  اأن حرية  واأكد 

اإذ جتاوز  مكفولة مبوجب الد�ستور االأردين، 

عيييدد اجلييمييعيييييات امليي�ييسييجييليية يف املييمييلييكيية 6502 

باملئة  و62  وزارة،   14 عييلييى  مييوزعيية  جمعية 

التنمية  وزارة  اأعييمييالييهييا  عييلييى  تيي�ييسييرف  ميينييهييا 

احل�سانات  عييدد  اأن  اإىل  ا  منوهاً االجتماعية، 

 686 منها  ح�سانة،   1400 عن  يزيد  امل�سجلة 

اإجيييراءات  لدليل  ا  وفقاً حالياًا  عاملة  ح�سانة 

ال�سحية  والوقاية  ال�سامة  لتدابري  العمل 

للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

املعونة  �سندوق  اإن  امل�ساقبة  قييال  بيييدوره، 

ييينييفييذ بيييراميييج احلييميياييية واليييرعيييايييية لييياأفيييراد 

واالأ�يييييييسييييييير املييييحييييتيييياجيييية مييييين خيييييييال تيييقيييدمي 

والعينية  املتكررة والطارئة  املالية  امل�ساعدات 

املييوحييد، والييدفييع االإليييكيييرتوين،  عيير ال�سجل 

للدعم  موحد  وطني  ا�ستهداف  نظام  وبيينيياء 

احلكومي.

االأ�يييسييير  اليي�ييسيينييدوق يف متييكيين  واأكييييييد دور 

التدريب  برامج  توفري  خييال  من  املحتاجة 

املنتفعة  االأ�ييسيير  الأبيينيياء  العمل  وفيير�ييس  املهني 

زييييادة دخل  اليي�ييسيينييدوق، مييا ينعك�س على  ميين 

ا  االأ�سر وحتقيق اعتمادها على نف�سها، م�سرياً

ي�سمل  احلييكييومييي  اليييدعيييم  بييرنييامييج  اأن  اإىل 

بييرنيياجميين، وهييمييا بييرنييامييج الييدعييم اليينييقييدي 

املحتاجة  لاأ�سر  وموجه   ،»3 »تكافل  املييوؤقييت 

التي ت�سررت من جائحة كورونا، خا�سة اأ�سر 

عمال املياومة العاملن بالقطاع غري املنظم، 

الييذي   »1 »تكافل  التكميلي  الييدعييم  وبييرنييامييج 

�سي�ستهدف االأ�سر الفقرية »فقر مزمن«.

وبن اأن برنامج الدعم املايل ي�سمل املعونة 

االإ�سافية،  املالية  واملعونة  ال�سهرية،  املالية 

واالإغاثة،  والفورية  الطارئة  املالية  واملعونة 

ومعونة التاأهيل اجل�سماين، ومعونة ال�ستاء، 

االأ�سر  الأبيينيياء  املهني  التدريب  برنامج  ودعييم 

ال�سندوق  اأن  ا  موؤكداً ال�سندوق،  من  املنتفعة 

التي  واالأ�س�س  املعايري  من  منظومة  يعتمد 

باختيار  والييعييداليية  ال�سفافية  حتقيق  تييراعييي 

االأ�سر امل�ستفيدة من برامج ال�سندوق.

لجنة العمل في األعيان تلتقي وزير التنمية االجتماعية

اجلمعة    12  /  2  / 2021

االنباط-برتا

 اأجيييييييرى رئييييييي�يييس الييييييييييوزراء، اليييدكيييتيييور بيي�ييسيير 

يف  امل�سرية  اليييوزراء  رئا�سة  مقر  يف  اخل�ساونة، 

رئي�س  مييع  مباحثات  اخلمي�س،  ام�س  الييقيياهييرة، 

م�سطفى  الييدكييتييور  امليي�ييسييري،  اليييييوزراء  جمل�س 

الثنائية  العاقات  تعزيز  على  تركزت  مدبويل، 

يف خمييتييلييف جميياالتييهييا واحلييير�يييس عييلييى اإداميييية 

التن�سيق والتوا�سل لتعزيز هذه العاقات.

امل�سري عمق  ونييظييريه  اليييوزراء  رئي�س  واأكيييد 

الييعيياقييات االأخيييويييية االأردنييييييييية امليي�ييسييرييية، الييتييي 

حتظى بييرعيياييية واهييتييمييام جيياليية املييلييك عبداهلل 

اليييثييياين واأخيييييييه الييرئييييي�ييس امليي�ييسييري عييبييدالييفييتيياح 

�ييسييرورة  عييلييى  الييقيييييادتيين  وتييوجيييييهييات  ال�سي�سي 

امليي�ييسييرتك، ب�سكل دائييييم، على  احليير�ييس والييعييمييل 

التعاون  اأوجييه  تكون  واأن  العاقات  هييذه  تعزيز 

اأرفع م�ستوياتها مبا يحقق الفائدة للبلدين  يف 

ال�سقيقن.

امل�سرتك  امل�سري  االأردين  املوقف  اإىل  ولفتا 

الق�سايا  كييافيية  حيييييال  والتن�سيق  الت�ساور  جتيياه 

ذات االهتمام امل�سرتك وخدمة الق�سايا العربية 

ي�سمن  مبا  الفل�سطينية  الق�سية  مقدمتها  ويف 

اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وذات ال�سيادة 

القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 

العام 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية وفق حل 

الدولتن ومبا يحقق ال�سام ال�سامل والعادل يف 

املنطقة ويحقق االأمن واال�ستقرار فيها.

على  امل�سري  ونظريه  اليييوزراء  رئي�س  واتفق 

العليا  امل�سرية  االأردنية  اللجنة  عقد اجتماعات 

29 يف عيييميييان، خييال  الييييي  امليي�ييسييرتكيية يف دورتيييهيييا 

املييقييبييليية، وعييقييد اجييتييميياعييات تن�سيقية  االأ�ييسييابيييييع 

وحت�سريية النعقاد اللجنة التي تغطي خمتلف 

اأوجه التعاون بن البلدين.

وتيينيياولييت املييبيياحييثييات الييتييي حيي�ييسييرهييا وزييييرة 

ووزيرة  علي  مها  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

وال�سفري  زواتييي  املعدنية هالة  والييروة  الطاقة 

االأردين يف القاهرة اأجمد الع�سايلة عن اجلانب 

املييتييجييددة  والييطيياقيية  الييكييهييربيياء  ووزييييير  االأردين 

البرتول  ووزييير  املرقبي  �ساكر  حممد  الدكتور 

ووزيييرة  املييا  طييارق  املهند�س  املعدنية  واليييروة 

وعييدد  امل�ساط  رانيييييا  الييدكييتييورة  اليييدويل  التعاون 

من  عييددا  امل�سري،  اجلانب  عن  امل�سوؤولن  من 

اأوجييييه الييتييعيياون، مييثييل الييطيياقيية واليييغييياز والييربييط 

الكهربائي وغييريهييا ميين جميياالت الييتييعيياون، مبا 

يحقق امل�سالح امل�سرتكة بن البلدين وال�سعبن 

ال�سقيقن.

واأكييد رئي�س الييوزراء ورئي�س جمل�س الييوزراء 

االأردين  الثاثي  التعاون  تعزيز  اأهمية  امل�سري 

الييقييطيياعييات، خا�سة  كيييل  الييعييراقييي يف  امليي�ييسييري 

الطاقة والتبادل التجاري، م�سريين اإىل اأهمية 

امل�سالح  حتقيق  عييلييى  الييتييعيياون  هيييذا  خمييرجييات 

عربي  لييتييعيياون  مييدخييااً  ي�سكل  واأن  امليي�ييسييرتكيية، 

اأو�سع، مبا يحقق امل�سالح والفائدة على البلدان 

العربية ال�سقيقة.

واأكيييييييييد رئييييييي�يييس اليييييييييييييوزراء، الييييدكييييتييييور بيي�ييسيير 

اخليي�ييسيياونيية، خيييال املييبيياحييثييات عييلييى الييعيياقييات 

امل�سرية  االأردنييييية  واال�سرتاتيجية  التاريخية 

والرئي�س  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  وحر�س 

هذه  اإعييطيياء  على  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري 

بالفائدة  يعود  مبا  دائما  وزخما  دفعا  العاقات 

»هذه  وقال  ال�سقيقن،  وال�سعبن  البلدين  على 

عاقات منوذجية بن االأ�سقاء بكافة اأوجهها«.

ولييفييت الييدكييتييور اخليي�ييسيياونيية اإىل اليييزييييارات 

امليييتيييبيييادلييية بييين جيييالييية امليييليييك عيييبيييداهلل الييثيياين 

والرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي والتن�سيق 

الييزيييارة  اأهييمييييية  اإىل  الييدائييم، م�سريا  والييتيي�ييسيياور 

التي قام بها الرئي�س امل�سري اإىل عمان ال�سهر 

واأن  االأردن  يف  مكانة  مل�سر  اأن  مييوؤكييدااً  املييا�ييسييي، 

على  الطليعي  دورهييا  اإىل  دومييا  يتطلع  اجلميع 

امل�ستويات العربية واالإقليمية والدولية.

واأ�يييسيييار رئييييي�ييس الييييييوزراء اإىل اآلييييييية الييتييكييامييل 

واإمكانية  والييعييراق  وم�سر  االأردن  بن  الثاثي 

تو�سيع هذا التعاون لي�سمل دوال عربية، وليكون 

اليييعيييامل، مبا  اإىل  الييعييربييي  الييعييامل  ميين  منطلقا 

يخدم امل�سالح العربية.

وقال: »لقد اتفقنا على عقد اجتماع اللجنة 

امليي�ييسييرتكيية يف دورتييهييا  العليا  امليي�ييسييرييية  االأردنييييييية 

املقبلة يف عمان خال االأ�سابيع املقبلة، الفتا اإىل 

وماأ�س�سة خمتلف  تاأطري  اللجنة يف  اأهمية هذه 

يف  وتر�سيخها  وو�سعها  الثنائي  التعاون  اأوجييه 

تفعيل  ومييوا�ييسييليية  موؤ�س�سي  ا�سرتاتيجي  اإطيييار 

كافة خمرجاتها«.

اأنه �سيجري خال الفرتة املقبلة  واأ�سار اإىل 

تييبييادل اليييزييييارات بيين امليي�ييسييوؤوليين يف اليييييوزارات 

والتح�سري  للتن�سيق  اجلانبن  بن  واملوؤ�س�سات 

الأعمال اللجنة العليا امل�سرتكة، ملا لهذه اللجنة 

وما ينتج عنها من اأهمية لتعزيز اأوجه التعاون 

الثنائي بن البلدين ال�سقيقن.

امل�سرين  االأخيييوة  اإىل  اليييوزراء  رئي�س  ولفت 

املييتييواجييدييين يف االأردن واإ�ييسييهيياميياتييهييم واأنييهييم يف 

بلدهم يحظون بكل الرعاية واالهتمام، وحمط 

احرتام االأردن وتقديره الدائم.

واأكيييييد الييدكييتييور اخليي�ييسيياونيية تييكييرييي�ييس جييهييود 

عاقاتهما  وا�ستثمار  الدبلوما�سية  البلدين 

الييعييامل يف خدمة  الييوا�ييسييعيية والييوثيييييقيية مييع دول 

مقدمتها  ويف  الييعييربييييية،  والييقيي�ييسييايييا  امليي�ييسييالييح 

الق�سية الفل�سطينية، مبا ي�سمن اإقامة الدولة 

القابلة  اليي�ييسيييييادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

العام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على  للحياة 

حل  وفيييق  ال�سرقية  الييقييد�ييس  وعا�سمتها   1967

الييدولييتيين وحتييقيييييق اليي�ييسييام اليييعيييادل واليي�ييسييامييل 

واالأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

من جهته، اأكد رئي�س جمل�س الوزراء امل�سري 

العاقات بن  الدكتور م�سطفى مدبويل عمق 

على  امليي�ييسييرتك  واحليير�ييس  ال�سقيقن  الييبييلييدييين 

تعزيز عاقات التعاون يف املجاالت املختلفة، واأن 

اأف�سل  لتحقيق  واعيييدة  واإمكانيات  اآفيياقييا  هناك 

اأوجه التعاون امل�سرتك.

العليا  الييلييجيينيية  انييعييقيياد  اأهييمييييية  اإىل  واأ�ييييسييييار 

امليي�ييسييرتكيية االأردنييييييييية امليي�ييسييرييية يف عييمييان خييال 

لهذه  اجليد  االإعيييداد  واأهمية  املقبلة،  االأ�سابيع 

واآليييييات  منها،  الفائدة  اأف�سل  لتحقيق  اللجنة 

مذكرات  من  عنها  ينتج  اأن  ميكن  ومييا  التعاون 

واتفاقات تعود بالفائدة على البلدين وال�سعبن 

ال�سقيقن.

ييينييظييران  االأردن،  هييو  كييمييا  ميي�ييسيير،  اإن  وقييييال 

التعاون  امل�سالح وعاقات  اأن  اإىل  النظرة  بذات 

االأخيييويييية الييثيينييائييييية مييتييبييادليية وواحييييييدة وهيينيياك 

حر�س م�سرتك على حتقيقها على اأف�سل وجه، 

والبحث بجدية دائما لفتح اآفاق تعاون اإ�سايف يف 

كل املجاالت.

اإطيييييار  اإىل  مييييدبييييويل  الييييدكييييتييييور  ليييفيييت  كيييميييا 

واالأردن  م�سر  بن  الثاثي  والتكامل  التعاون 

بنتائج  وانعكا�سها  االآلية  هذه  واأهمية  والعراق 

املرحلة  امل�سرتكة يف هذه  امل�سالح  اإيجابية على 

وتطويرها اإىل مديات اأو�سع يف املراحل املقبلة.

وعر�ست وزيرة ال�سناعة والتجارة مها العلي 

زواتييي  هالة  املعدنية  واليييروة  الطاقة  ووزييييرة 

خيييال املييبيياحييثييات اآفييييياق وجمييييياالت الييتييعيياون يف 

جماالت الطاقة والكهرباء وال�سناعة والتجارة 

بالتاأكيد على اأهمية موا�سلة البحث والتح�سري 

يف  �ستعقد  الييتييي  امل�سرتكة  اللجنة  الجتماعات 

تاأطري  من  ملزيد  املقبلة  اال�سابيع  خييال  عمان 

خمرجات  عر  الثنائي  التعاون  اأوجييه  وماأ�س�سة 

اللجنة يف دورتها املقبلة.

الكهرباء  وزراء  اأكييد  امل�سري،  اجلييانييب  وعيين 

والطاقة املتجددة الدكتور حممد �ساكر املرقبي 

ووزير البرتول والروة املعدنية املهند�س طارق 

امليييا ووزيييييرة الييتييعيياون الييييدويل الييدكييتييورة رانيييييا 

التعاون  عيياقييات  تعزيز  على  احليير�ييس  امل�ساط 

اإ�سافية  تعاون  جميياالت  وفتح  القائمة  الثنائي 

االأردنية  امل�سرية  للجنة  املقبلة  الييدورة  واأهمية 

كافة  تعزيز  �ستعقد يف عمان يف  التي  امل�سرتكة، 

اأوجه عاقات التعاون الثنائي.

 االنباط-عمان

اأكد نائب رئي�س الوزراء وزير الدولة لل�سوؤون 

االقت�سادية الدكتور اأمية طوقان، اأهمية االإ�سراع 

يف تنفيذ م�سروعات ال�سراكة بن القطاعن العام 

واخلا�س ومعاجلة العقبات التي تواجهها، وذلك 

وامل�ساهمة  االقت�سادي  النمو  دفع عجلة  اأجل  من 

يف اإيجاد فر�س عمل.

اللجنة  اجتماع  تروؤ�سه  خييال  طييوقييان  واأ�ييسييار 

واخلا�س يف  العام  القطاعن  بن  لل�سراكة  العليا 

وح�سره  اخلمي�س،  ام�س  اليييوزراء  برئا�سة  مكتبه 

)عن  املرئي  االت�سال  تقنية  عر  اللجنة  اأع�ساء 

قدمتها  التي  امل�ساريع  تنفيذ  �ييسييرورة  اإىل  ُبييعييد(، 

وحدة ال�سراكة لهذا العام، والتي تعد جاهزة من 

حيث درا�سات اجلدوى واالثر املايل.

مييين جيييانيييبيييه، قييييدم ميييديييير وحيييييدة ميي�ييسييروعييات 

ال�سراكة  م�سروعات  اأولويات  عن  اإيجازااً  ال�سراكة 

االقت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف   2021 للعام 

كاالت�ساالت واملياه والطاقة والبيئة والنقل.

امل�سروعات  ا�ستعرا�س  جرى  االإيييجيياز،  وخييال 

احلكومية  اجلهات  مع  الوحدة  عليها  تعمل  التي 

بكلفة  م�سروعااً   12 عددها  يبلغ  والتي  املختلفة 

مع  اأردين،  دييينييار  مليار  بييحييوايل  تقدر  راأ�سمالية 

لتنفيذها  املييتييوقييعيية  الييزميينييييية  املييييدد  اإىل  االإ�يييسيييارة 

وبع�س التحديات واملعيقات التي تواجهها.

تنوي  التي  امل�ساريع  مناق�سة  االجتماع  و�سهد 

اليييوزارات  مييع  بالتعاون  تنفيذها  ال�سراكة  وحييدة 

املعنية، ومن �سمنها م�سروع اإن�ساء مباين و�ساحات 

ال�سحن والركاب للمعر احلدودي الري اجلديد 

املييلييك حيي�ييسيين، والييييذي يييهييدف اإىل تنفيذ  جليي�ييسيير 

والب�سائع  للركاب  جديدة  و�ساحات  مباٍن  اإن�ساء 

الغربية  بال�سفة  االأردن  الذي يربط  عند اجل�سر 

لتكون بديااً للمرافق القائمة حاليااً وبحيث يلبي 

املعايري الدولية احلديثة الع�سرية.

اأع�ساء اللجنة العليا خال االجتماع،  وناق�س 

م�سروع �سبكة االألياف ال�سوئية الوطنية، والذي 

ل�سبكة  اال�ستثمارية  الييفيير�ييس  اإتيياحيية  اإىل  يييهييدف 

اأعمال  منيياذج  اإن�ساء  خال  من  ال�سوئية  االألياف 

لاأغرا�س التجارية والت�سويقية و اقرتاح اأمناط 

ت�سغيلية تطبيقية، وم�سروع ت�سغيل واإدارة م�سروع 

ال�سريع يف مدينة عمان والزرقاء، والذي  البا�س 

يهدف اإىل طرح عقد اإدارة وت�سغيل البنية التحتية 

للبا�س ال�سريع بن عمان والزرقاء وداخل حدود 

اأميييانييية عييمييان لييليي�ييسييراكيية مييع الييقييطيياع اخليييا�يييس، اإذ 

يف  خا�سة  م�سارب  اإن�ساء  اأعمال  امل�سروع  يت�سمن 

واإعيييادة  ال�سريع  البا�س  مل�سار  الطريق  منت�سف 

تيياأهيييييل وتييو�ييسييعيية طييريييق االوتيييو�يييسيييرتاد عييلييى كا 

ال�سريع  البا�س  اجلانبن لي�سبح ي�ستوعب م�سار 

باالإ�سافة اىل 3 م�سارب لكل اجتاه.

كما ت�سمن االجتماع مناق�سة م�سروع تطوير 

اإذ  والتعليم،  الييرتبييييية  لييييوزارة  مييدر�ييسيية  بيينيياء   15
يييتيي�ييسييميين املييي�يييسيييروع بييينييياء 15 مييدر�ييسيية كييمييرحييليية 

جتييريييبييييية اأولييييييية مليي�ييسييروع �ييسييراكيية يف حمييافييظييات 

وذلييك �سمن  ميياأدبييا،  و  والييزرقيياء  عمان  العا�سمة 

 600 بيياإنيي�ييسيياء  والييتييعييليييييم  الييرتبييييية  وزارة  خييطيية 

مدر�سة يف جميع اأنحاء اململكة.

واأكيييييدت الييلييجيينيية يف نييهيياييية االجييتييميياع �ييسييرورة 

ال�سجل  يف  امليي�ييسييروعييات  جميع  ت�سجيل  ا�ستكمال 

يف  اال�ستثمارية  احلكومية  للم�سروعات  الوطني 

باأحكام  الييدويل عما اً  والتعاون  التخطيط  وزارة 

العام  القطاعن  بن  ال�سراكة  م�سروعات  قانون 

واخلا�س رقم )17( ل�سنة 2020.

لييليي�ييسييراكيية بن  الييعييليييييا  الييلييجيينيية  اأن  اإىل  ييي�ييسييار 

 2020 عييام  ت�سكلت  واخلييا�ييس  الييعييام  القطاعن 

برئا�سة نائب رئي�س الوزراء وزير الدولة لل�سوؤون 

والتعاون  التخطيط  وزير  االقت�سادية وع�سوية: 

املالية، ووزييير ال�سناعة والتجارة  الييدويل، ووزييير 

والييتييمييوييين، ووزييييير االأ�ييسييغييال الييعيياميية واالإ�ييسييكييان، 

، ووزير الطاقة والروة  ووزير الرتبية والتعليم 

املعدنية، ووزييير املياه والييري، ووزييير النقل، وزير 

ومدير  اال�ستثمار،  ل�سوؤون  الدولة  ووزييير  العمل 

العام  القطاعن  بيين  ال�سراكة  م�سروعات  وحييدة 

واخلا�س مقررااً.

اليي�ييسييراكيية بن  اأن قيييانيييون ميي�ييسييروعييات  ييييذكييير 

الييقييطيياعيين الييعييام واخليييا�يييس �ييسييدر عيييام 2020، 

ويييوفيير املييرجييعييييية الييقييانييونييييية واالطيييييار املييوؤ�ييسيي�ييسييي 

العام  القطاعن  بن  ال�سراكة  م�سروعات  لتنفيذ 

واخلا�س.

اأهيييداف  على  الييقييانييون  ميين  امليييادة )3(  ون�ست 

التحتية  البنية  اإن�ساء  وهييي  ال�سراكة  م�سروعات 

العامة واملرافق العامة اأو اإعادة تاأهيلها اأو ت�سغيلها 

وتييقييدمي  تييطييويييرهييا،  اأو  ادارتيييهيييا  اأو  �سيانتها  اأو 

للم�سروعات  متييويييل  وتييوفييري  الييعيياميية  اخليييدميييات 

احلكومية، وتنفيذ م�سروعات ال�سراكة التي حتقق 

القيمة امليي�ييسييافيية مييقييابييل امليييال وجييييودة اخلييدمييات، 

بيياالإ�ييسييافيية اإىل اال�ييسييتييفييادة ميين اخليييرة واملييعييرفيية 

الفنية والتقنية احلديثة لدى القطاع اخلا�س يف 

اإن�ساء امل�سروعات واإدارتها.

رئيس الوزراء يجري مباحثات في القاهرة 
مع نظيره المصري

طوقان يؤكد أهمية اإلسراع في تنفيذ مشروعات الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص

 االنباط-برتا

 نيييقيييل رئييييييي�يييس الييييييييييوزراء الييييدكييييتييييور بيي�ييسيير 

امللك  جالة  ميين  �سفوية  ر�سالة  اخل�ساونة 

الرئي�س  �ييسيييييادة  اخيييييه  اىل  الييثيياين  عييبييداهلل 

ا�ستقبال  لييدى  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري 

اليي�ييسييييي�ييسييي لييلييخيي�ييسيياونيية يف قيي�ييسيير االحتييياديييية 

بالقاهرة �سباح ام�س اخلمي�س.

وركيييييزت اليير�ييسيياليية عييلييى عييمييق الييعيياقييات 

وتن�سيق  ال�سقيقن  الييبييلييدييين  بيين  االخييوييية 

مييواقييفييهييمييا حيييييال الييقيي�ييسييايييا ذات االهييتييمييام 

املييي�يييسيييرتك وخيييدمييية الييقيي�ييسييايييا الييعييربييييية ويف 

مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

واكييييييييييد الييييرئييييييييي�ييييس املييييي�يييييسيييييري ورئييييييييي�ييييس 

اليييييوزراء خيييال الييلييقيياء عييلييى عييمييق الييعيياقييات 

اال�سرتاتيجية والتاريخية التي تربط االردن 

الييعييربييييية واحليير�ييس على  وجييمييهييورييية م�سر 

اىل  ودفعها  الثنائي  التعاون  م�سرية  تعزيز 

اآفاق او�سع خ�سو�سا يف املجاالت االقت�سادية 

والتجارية .

الثاثي  التعاون  تعزيز  �سرورة  اكدا  كما 

الذي نتج عن خمرجات القمة الثاثية التي 

الييثيياين يف  املييلييك عييبييداهلل  ا�ست�سافها جيياليية 

الرئي�س  مب�ساركة  املا�سي  اآب  �سهر  يف  عمان 

م�سطفى  العراقي  الييوزراء  ورئي�س  ال�سي�سي 

الييكيياظييمييي وامييكييانييييية تييو�ييسيييييع هيييذا الييتييعيياون 

ومبييا  اخييييرى  عييربييييية  دوال  لي�سمل  الييثيياثييي 

يخدم م�سالح الدول العربية و�سعوبها.

قام  التي  الييزيييارة  اهمية  واكييد اخل�ساونة 

ال�سي�سي  امليي�ييسييري عييبييدالييفييتيياح  الييرئييييي�ييس  بييهييا 

اليي�ييسييهيير  اليييثيييامييين عيي�ييسيير ميييين  اىل عيييميييان يف 

املا�سي و�سرورة البناء عليها وعلى الزيارات 

املتبادلة بن جالة امللك والرئي�س ال�سي�سي 

واملييي�يييسيييوؤولييين يف الييبييلييدييين نييحييو ميييزييييد من 

التعاون والتكامل بينهما .

ولييفييت رئييييي�ييس اليييييوزراء اىل ان الييعيياقييات 

االردنييييييييييية املييي�يييسيييريييية اليييتيييي حتيييظيييى بييرعيياييية 

امنييوذجييا يف  تعد  البلدين  قيييييادتييي  واهييتييمييام 

العاقات االخوية العربية بكافة املجاالت.

واكيييد الييرئييييي�ييس امليي�ييسييري ورئييييي�ييس الييييوزراء 

الق�سايا  خدمة  يف  البلدين  جهود  موا�سلة 

الفل�سطينية  الق�سية  مقدمتها  ويف  العربية 

وميييوقيييف الييبييلييدييين الييثييابييت بيي�ييسييرورة اقيياميية 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الييدوليية 

على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 

حل  اطيييار  يف  ال�سرقية  الييقييد�ييس  وعا�سمتها 

الدولتن ومبا يحقق ال�سام العادل وال�سامل 

يف املنطقة وتعزيز االمن واال�ستقرار فيها .

ونقل الرئي�س امل�سري حتياته اىل جالة 

املييلييك عييبييداهلل الييثيياين واحليير�ييس على اداميية 

الييتيينيي�ييسيييييق واليييتييي�يييسييياور جتيييياه تييعييزيييز ورعيييايييية 

م�سرية العاقات بن البلدين والق�سايا ذات 

االهتمام امل�سرتك .

وا�ييييسيييياد الييرئييييي�ييس اليي�ييسييييي�ييسييي بييالييعيياقييات 

االخوية املتينة بن جمهورية م�سر العربية 

جميع  يف  تييقييدم  مييين  تيي�ييسييهييده  ومييييا  واالردن 

امليييجييياالت واحلييير�يييس عييلييى تييعييميييييقييهييا خييدميية 

مل�سالح البلدين وال�سعبن ال�سقيقن .

االنباط-عمان

تلقى نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و�يييسيييوؤون املييغييرتبيين اأمييييين اليي�ييسييفييدي اتيي�ييسيياال 

هاتفيا من وزير اخلارجية والدفاع االإيرلندي 

�ييسيياميييون كييوفيينييي جييييرى خييالييه بييحييث �سبل 

تعزيز العاقات الثنائية املتميزة بن البلدين 

ال�سديقن وامل�ستجدات االإقليمية.

واأكد الوزيران ا�ستمرار العمل على تعزيز 

الييتييعيياون الييثيينييائييي يف جييميييييع امليييجييياالت وعييلييى 

االقت�سادية  التحديات  مواجهة  يف  الت�سامن 

وال�سحية التي فر�ستها جائحة كورونا، واأكدا 

التخفيف  يف  الدولية  اجلهود  تكاتف  �سرورة 

من االنعكا�سات ال�سلبية لها.

وبيييحيييث اليييييوزييييييران اليييتيييطيييورات املييرتييبييطيية 

امل�ستهدفة  واجلييهييود  الفل�سطينية  بالق�سية 

اإعادة اإطاق مفاو�سات جادة لتحقيق ال�سام 

على اأ�سا�س حل الدولتن.

الت�ساور  ا�ييسييتييمييرار  اليييوزييييران عييلييى  واتييفييق 

اأفييق حقيقي  اإيجاد  اأجييل  وتن�سيق اجلهود من 

اأن  البلدان  يوؤكد  الييذي  ال�سام  نحو  للتقدم 

�سبيله الوحيد هو حل الدولتن وفق القانون 

اليييييدويل وقييييييرارات اليي�ييسييرعييييية اليييدولييييييية. كما 

يف  امل�ستجدات  وكوفني  ال�سفدي  ا�ستعر�س 

املنطقة و�سبل التعامل معها مبا يحقق االأمن 

واال�ستقرار.

 االنباط-عمان

�سعد  الييدكييتييور  العا�سمة،  حمييافييظ  قييال 

ال�سهاب، اإنه جرى، ام�س اخلمي�س، خمالفة 

تقدميها  جييراء  �ييسييوب«،  »كييويف  مقهى   30
الذي يعد خمالفة الأوامر  االأمر  االأرجيلة، 

اليييييدفييييياع و�يييييسيييييروط وميييتيييطيييليييبيييات اليي�ييسييحيية 

وال�سامة العامة .

واأ�يييسييياف اليي�ييسييهيياب يف بيييييان �ييسييحييفييي، اأن 

جليييان خمييتيي�ييسيية مييين املييحييافييظيية واالأجيييهيييزة 

االأميينييييية نييفييذت يييوم اأميي�ييس االأربييعيياء جييوالت 

العا�سمة  من  خمتلفة  مناطق  يف  تفتي�سية 

عييلييى امليييحيييات، حيييييث تييبيين لييلييجيينيية وجيييود 

اتخاذ  اأنه مت  موؤكدااً  املخالفة،  املقاهي  هذه 

االإجييييييراءات الييقييانييونييييية واالإدارييييييية الييازميية 

وتوقيف  املييحييات  واإغييياق  املخالفن  بحق 

اأ�سحابها.

واأكيييييد حمييافييظ الييعييا�ييسييميية اأن اجليييوالت 

التزامها  للتاأكد من  املحات م�ستمرة  على 

باأوامر الدفاع و�سروط ال�سحة العامة.

 االنباط-عمان

اأمييين  تيييراأ�يييس وزيييير التنمية االجييتييميياعييييية، 

املييفييلييح، عييير تقنية االتيي�ييسييال امليييرئيييي، الييوفييد 

املييييييراأة  جلييينييية  اأعيييييميييييال  يف  امليييي�ييييسييييارك  االأردين 

االإقليمي  واالجتماع   40 الييي  بدورتها  العربية 

التح�سريي للجنة و�سع املراأة الدورة 65.

وقييياليييت الييييييييوزارة، يف بيييييان �ييسييحييفييي، اميي�ييس 

للمراأة   40 الييييدورة  اجتماعات  اإن  اخلمي�س، 

العربية ركيييزت على اإجنييييازات وحتييديييات امليييراأة 

الييعييربييييية، خييا�ييسيية يف ظييل جييائييحيية كيييورونيييا، اإذ 

العربية  املييراأة  اأولييويييات  العربي  البيان  ت�سمن 

الن�ساء  بيياأو�ييسيياع  للنهو�س  الييطييريييق  وخييارطيية 

والفتيات، والتاأكيد على اأهمية التن�سيق العربي 

هذا  ي�سمل  واأن  التحديات،  لتجاوز  واليييدويل 

التعاون الن�ساء يف اأو�ساع اللجوء.

وجييييياء االجيييتيييمييياع االقييليييييمييي الييتييحيي�ييسييريي 

العربي للجنة و�سع املييراأة يف الييدورة 65 حول 

�سنع القرار وامل�ساركة الكاملة والفعالة للمراأة 

اأ�سكال  جميع  على  والق�ساء  العامة  احلياة  يف 

العنف لتحقيق امل�ساواة بن اجلن�سن ومتكن 

اليينيي�ييسيياء والييفييتيييييات، وت�سمن جيييدول االأعييمييال 

امليينييطييقيية العربية  امليييييراأة يف  عيير�ييسييا الأوليييوييييات 

امليييراأة،  و�سع  للجنة  العربي  البيان  ومناق�سة 

جييدول  بيينييود  مناق�سة  جيييرت  اجلل�سة  وخيييال 

على  وامل�سادقة  ال�سارحة  واملييذكييرات  االأعييمييال 

م�ساريع القرارات.

هييذه  يف  االأردين  اليييوفيييد  �ييسييميين  و�ييييسييييارك 

الوطنية  للجنة  العامة  االأمينة  االجتماعات 

التنمية  وزارة  مييين  وممييثييليين  املييييييراأة  ليي�ييسييوؤون 

االجتماعية واللجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة.

ورئي�س  امل�ساعد  الييعييام  االأمييين  �ساركت  كما 

قييطيياع اليي�ييسييوؤون االجييتييميياعييييية بجامعة اليييدول 

واالأميين  غزالة،  اأبييو  هيفاء  ال�سفرية  العربية، 

العام ملجل�س �سوؤون االأ�سرة ال�سعودي، الدكتورة 

هييا الييتييويييجييري، ووزييييييرة امليييييراأة واالأ�ييييسييييرة يف 

موؤمنة  الييييدورة(،  )رئي�سة  جيبوتي  جمهورية 

ح�سن، وعييدد ميين الييييوزراء واملييديييرة االإقليمية 

للمكتب االإقليمي لهيئة االأمم املتحدة للمراأة 

للدول العربية.
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10 وفيات و1807 إصابات 
بفيروس كورونا في المملكة

العكورة توقف الضخ المياه لمناطق 
محددة في عمان والزرقاء ومأدبا

األمانة تعدل دوام موظفيها

وزير الزراعة: ننتج مليوني شجرة 
حرجية سنويًا توزع مجانًا

وزيرا الزراعة والبيئة يطلقان مشروع التحريج الوطني في عجلون

اتفاقية تعاون بين الضمان االجتماعي ومؤسسة الحسين للسرطان

وزير المياه والري يفتتح مركز خدمات المشتركين الجديد في المفرق

جلسة حوارية حول دور مؤسسة التدريب المهني في تطوير مهن المستقبل

  االنباط-برتا

اأط��ل��ق وزي���را ال��زراع��ة حممد داودي���ة والبيئة 
نبيل م�صاروة، ام�س اخلمي�س، يف منطقة حمطة 
عجلون،  مبحافظة  ك��ف��رجن��ة  يف  راج���ب  م��راع��ي 

م�صروع التحريج الوطني.
واأك���د ال��وزي��ر داودي���ة، بح�صور ممثل منظمة 
امل��ت��ح��دة يف الأردن  ل�����أمم  الأغ���ذي���ة وال����زراع����ة 
)ال��ف��او( نبيل ع�صاف، وع��دد من ن��واب املحافظة 
ومم��ث��ل��ي ال���دوائ���ر ال��ر���ص��م��ي��ة واجل���ه���ات الأم��ن��ي��ة 
واجل��م��ع��ي��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة، اأه��م��ي��ة اإط������ق م�����ص��روع 
التحريج بال�صراكة مع وزارة البيئة ومنظمة الفاو 

من اأجل زيادة الرقعة اخل�صراء.
وق��ال اإن هناك جهوداً تبذل مبجال التطعيم 
والإر�صاد والتقليم، مبيناً اأن هناك تعاوناً م�صتمراً 
الغابات  حلماية  والبيئية  الأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
بزراعة  والتو�صع  عليها  الع���ت���داءات  م��ن  واحل���د 
ل�صمان  املناطق  وطبيعة  ت��ت���ءم  التي  الأ���ص��ج��ار 

منوها.
واأ�����ص����اد ب��ج��ه��ود ك���اف���ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة من 
ال���روة  احل��ف��اظ  يف  بيئية  وجمعيات  موؤ�ص�صات 
احلرجية، م�صريا اإىل ما قامت به وزارة الزراعة 
مع اجلهات ذات الع�قة لإجناز اخلريطة الزراعة 

التي حتدد معامل كثرية للعمل املقبل.
من جهته، قال الوزير امل�صاروة، اإن وزارة البيئة 
تويل اأهمية للمحافظة على الغابات وا�صتدامتها 
وتوفري كافة الأدوات من اأج��ل احلد من ظاهرة 
اإىل  اإ�صافة  احل��رائ��ق،  وانت�صار  الأ���ص��ج��ار  تقطيع 
تاأهيل البنى التحتية وتعزيز الت�صاركية بني جميع 

القطاعات من اأجل تعزيز مفهوم ال�صتدامة.
اللقاءات  ال���وزارة على عقد  اإىل حر�س  واأ�صار 
ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة ب����ني ك���اف���ة اجل��م��ع��ي��ات وال��ه��ي��ئ��ات 
الربحية  غ��ري  وال�����ص��رك��ات  والبيئية  التطوعية 
امل���ب���ادرات املعنية لإجن���اح  وامل��ن��ظ��م��ات واأ���ص��ح��اب 
م�����ص��روع ال��ت��ح��ري��ج ال��وط��ن��ي امي���ان���ا م���ن دوره���م 
عليها  البناء  ميكن  م�صرتكة  روؤى  اإىل  للو�صول 
يف عملية الإعداد والتنفيذ وتو�صيع وزيادة الرقعة 
اخل�صراء يف جميع مناطق اململكة، بالإ�صافة اإىل 

ت�صجري وزراعة ال�صجار.
وبني اأن الوزارة وقعت 60 اتفاقية مع جمعيات 
بيئية وموؤ�ص�صات معنية يف اإط��ار العمل امل�صرتك 
وتبادل الروؤى والأفكار من اأجل الإعداد والتنفيذ 

م�صروع  على  العمل  اأج��ل  م��ن  وامل�صتدام  الناجح 
ال��ت��ح��ري��ج ال��وط��ن��ي ل���زراع���ة 10 م���ي��ني �صجرة 
ال���10 �صنوات املقبلة واإن�صاء �صبكة  حرجية خ�ل 
اململكة  مناطق  جميع  ت�صمل  بيئيني  متطوعني 

للم�صاركة الفعالة يف تنفيذ مراحل هذا امل�صروع.
م���ن ج��ه��ة اخ�������رى، رع�����ى ال�����وزي�����ران داودي������ة 
البيئة  ال��ذي نظمته جمعية  وامل�صاروة الحتفال 
الأردن���ي���ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة زراع����ة عجلون 
وج��م��ع��ي��ت��ي ال��ك��وك��ب الأخ�������ص���ر حل��م��اي��ة البيئة 
وع��ج��ل��ون اخل�����ص��راء يف حم��ط��ة م���راع���ي راج���ب 
بعيد ال�صجرة ومبنا�صبة عيد مي�د امللك عبداهلل 

الثاين ومئوية الدولة الردنية.
وثمن الوزيران تعاون اجلمعيات البيئية ومنها 

جمعية البيئة الرائدة يف جمال التوعية للحفاظ 
املركز  يف  امل�صتدامة  التنمية  وتعزيز  البيئة  على 
ع��م��ان وخم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة م���ن خ���ل 

الفعاليات و الربامج الهادفة التي تنفذها.
وا�صار ممثل “الفاو” نبيل ع�صاف اإىل حر�س 
امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأط����ر ال��ت��ع��اون م���ن خ���ل 
على  اأث��ر  ولها  الأردن  نوعية يف  زراع��ي��ة  م�صاريع 
زيادة كفاءة الإنتاج ودعم املزارعني، ُمبديا ا�صتعداد 
املنظمة للتعاون مع خمتلف املوؤ�ص�صات واجلمعيات 
امل��ع��ن��ي��ة م���ن اأج����ل م�����ص��ان��دة ال��ن��ه��و���س ب��ال��ق��ط��اع 

الزراعي.
فريحات،  علي  الزميل  اجلمعية  رئي�س  وق��ال 
اإن اجل��م��ع��ي��ة حت���ر����س ع��ل��ى الح���ت���ف���ال ���ص��ن��وي��ا 
باملنا�صبات البيئية ومن خ�ل فروعها املنت�صرة يف 
اململكة ومن باب م�صوؤوليتها  خمتلف حمافظات 

الجتماعية والأخ�قية ور�صالتها.
مع  ت�صاركيتها  تعزز  البيئة  جمعية  اأن  وب��ني 
خمتلف ال������وزارات وامل��وؤ���ص�����ص��ات وم��ن��ه��ا ال��زراع��ة 
والبيئة ملوا�صلة حتقيق ر�صالتها واأهدافها، مثمناً 
امل�صتمر مع  ال���زراع���ة وال��ب��ي��ئ��ة  ت��وا���ص��ل وزي�����ري 
وامل�صاركة يف  وال��زراع��ة  بالبيئة  املعنية  اجلمعيات 

الحتفالت التي تنظمها.
ب��دوره، ثمن حمافظ عجلون �صلمان النجادا، 
وامل�صاندة  والداعمة  املنظمة  كافة اجلهات  جهود 
الت�صاركي  العمل  توؤكد  التي  الفعاليات  هذه  ملثل 
ل��روؤى ج�لة امللك يف تعزيز البيئة  وال�صتجابة 
والزراعة واحلفاظ على القطاعني ملا لهما دور يف 

حتقيق التنمية.

االنباط-عمان

وق����ع����ت امل���وؤ����ص�������ص���ة ال����ع����ام����ة ل��ل�����ص��م��ان 
لل�صرطان،  احل�صني  وموؤ�ص�صة  الجتماعي 
ام�������س اخل��م��ي�����س، ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ب��ه��دف 
اإت�����اح�����ة ب����رن����ام����ج ت����اأم����ني رع����اي����ة ل���ع����ج 
والأفراد من م�صرتكي  للمن�صاآت  ال�صرطان 

الجتماعي. ال�صمان  ومتقاعدي 
ووق���ع الت��ف��اق��ي��ة ع��ن امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل�������ص���م���ان الج���ت���م���اع���ي م���دي���ره���ا ال���ع���ام 
وع��ن موؤ�ص�صة  ال��رح��اح��ل��ة،  ح���ازم  ال��دك��ت��ور 
ن�صرين  العام  مديرها  لل�صرطان  احل�صني 

قطام�س.
اإن ت��وق��ي��ع  وق����ال ال��دك��ت��ور ال��رح��اح��ل��ة، 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ي��اأت��ي ان��ط���ق��اً م��ن خطة 
امل��وؤ���ص�����ص��ة وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ات 
ومتقاعديها ومبا  مل�صرتكيها  نوعية مكملة 
الجتماعية،  احلماية  منظومة  م��ن  يعزز 
اإلكرتونية  من�صة  وّفرت  املوؤ�ص�صة  اأن  مبيناً 
ع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا خ���ا����ص���ة ب���ربن���ام���ج ت���اأم���ني 
رع���اي���ة ل��ع���ج م��ر���ص��ى ال�����ص��رط��ان، وذل���ك 
هذا  يف  الفوري  ال�صرتاك  طلبات  لتقدمي 

الربنامج.

واأ������ص�����اد ال���رح���اح���ل���ة ب���ج���ه���ود م��وؤ���ص�����ص��ة 
احل�����ص��ني ل��ل�����ص��رط��ان ب�����ص��ف��ت��ه��ا م��وؤ���ص�����ص��ة 
ال�����ص��رط��ان  مل��ح��ارب��ة  ت��ك��ر���س عملها  وط��ن��ي��ة 
جهودها  وكذلك  املنطقة،  ودول  الأردن  يف 
يف ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة ب��ني ك��اف��ة امل��وؤ���ص�����ص��ات 
لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  وال�����ص��رك��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
اأن املوؤ�ص�صة  اإىل  اأهدافها الإن�صانية، م�صريا 

���ص��ت��ط��ل��ق ح��م��ل��ة اإع����م���ي���ة وت��ع��ري��ف��ي��ة من 
خ����ل م��رك��زه��ا الإع����م���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
بهذا  للتعريف  لل�صرطان  احل�صني  موؤ�ص�صة 

الربنامج.
هذا  اأهمية  قطام�س،  بّينت  جانبها،  من 
املالية  الأع��ب��اء  م��ن  التخفيف  يف  ال��ت��ع��اون 
وذوي��ه��م،  امل��ر���ص��ى  على  ال�����ص��رط��ان  ملعاجلة 

م��ن خ����ل ت��ب��ن��ي من���وذج ت�����ص��ارك��ي ي�صمن 
احل�������ص���ول ع���ل���ى خ����دم����ات رع����اي����ة ���ص��ح��ي��ة 
متميزة وذات جودة عالية تتوافق وتطلعات 
امل��واط��ن��ني، وك��ذل��ك ال���ص��ت��دام��ة يف توفري 
التمويل ال�زم لع�ج ال�صرطان من خ�ل 
اأن  واأك��دت  اجتماعي.  تكافلي  ت�صاركي  نهج 
تبني برنامج تاأمني رعاية لع�ج ال�صرطان 
حقيقية  خطوة  هو  الوطني  امل�صتوى  على 
يف  عليها  ال��ب��ن��اء  ميكن  جتريبية  وم��رح��ل��ة 
ال�صاملة،  ال�صحية  التغطية  حتقيق  اجتاه 
ت�صرف  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  ان  م�صيفًة 
ع��ل��ي��ه م��وؤ���ص�����ص��ة احل�����ص��ني ل��ل�����ص��رط��ان ي��وّف��ر 
ال�صرطان  لع�ج  متنوعة  تاأمينية  تغطية 

ح�صرية يف مركز احل�صني لل�صرطان.
ومب���وج���ب الت���ف���اق���ي���ة ت��ل��ت��زم م��وؤ���ص�����ص��ة 
ال�������ص���م���ان الج���ت���م���اع���ي ب���ت���وف���ري م��ن�����ص��ة 
ا�صتقبال  عملية  ت�صهيل  لغايات  اإلكرتونية 
لع�ج  رعاية  برنامج  يف  ال�صرتاك  طلبات 
مر�صى ال�صرطان عرب موقعها الإلكرتوين 
اإىل  اإ����ص���اف���ة   ،www.ssc.gov.jo
امل�صتحقة  القيمة  تق�صيط  اإمكانية  توفري 
ع��ل��ى ال����ص���رتاك مل��ت��ق��اع��دي ال�����ص��م��ان من 

التقاعدية. خ�ل رواتبهم 

 االنباط-املفرق

اف��ت��ت��ح وزي����ر امل��ي��اه وال�����ري ال��دك��ت��ور معت�صم 
�صعيدان، ام�س اخلمي�س، مركز خدمات امل�صرتكني 
وامل��م��ول  امل��ف��رق  م��ي��اه حمافظة  اإدارة  اجل��دي��د يف 
مبنحة م��ن ال��وك��ال��ة المل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال���دويل، 
بهدف تطوير وحت�صني م�صتوى اخلدمات املقدمة 

للمواطنني يف حمافظة املفرق.
وقال �صعيدان اإن تطوير واإن�صاء مركز خدمات 
وم��ت��ط��ور ي�صمن تقدمي  ح��دي��ث  ب�صكل  ال��زب��ائ��ن 
النافذة  خ���ل  من  للمواطنني  اخل��دم��ات  اف�صل 
ال����واح����دة وال���ت���ي ���ص��ت��وف��ر ال���وق���ت واجل���ه���د على 
املركز عدة خدمات مثل  �صيوفر  املواطنني، حيث 
وخدمات  اجل��دي��دة  ال�صرتاكات  طلبات  ا�صتقبال 
بهدف  وا�صتبدالها  ال���ع���دادات  و�صيانة  ال��ف��وت��رة 
ب��اق��ل وق���ت ممكن دون  ت��ق��دمي اف�صل اخل��دم��ات 
احلاجة اىل مراجعة اكر من موقع او مراجعة 

مركز ال�صركة.
واأ�صاف ان الأردن يعترب من افقر دول العامل 
مائيا ما ي�صكل حتديا كبريا وي�صاف اىل ذلك ان 

م�صاألة ازدي��اد عدد ال�صكان ب�صكل طبيعي او غري 
طبيعي ب�صبب الهجرات والتي عانت منها حمافظة 
ذلك  ي�صاحب  وم��ا  ال�صوري  للجوء  نتيجة  املفرق 
متطلبات  لتلبية  املياه  على  الطلب  يف  زي���ادة  من 
امل�صادر  حم��دودي��ة  ظ��ل  يف  القت�صادية  التنمية 
جلميع  امل��ائ��ي  التزويد  م�صكلة  م��ن  يفاقم  املائية 
الأغرا�س ويقلل من ح�صة الفرد من تلك امل�صادر 
ما مل يعالج هذا املو�صوع من خ�ل تطوير م�صادر 

مائية غري تقليدية ورفع كفاءة ا�صتخدام املياه.
الرئي�س  امل�صدر  تعد  اجلوفية  امل��ي��اه  ان  وب��ني 
الأردن،  الأخ����رى يف  وال���ص��ت��ع��م��الت  ال�صرب  مل��ي��اه 
املياه اجلوفية يف الأردن من  حيث تعاين م�صادر 
�صطح  يف  هبوط  اىل  ادى  ما  امل�صتمر  ال�صتنزاف 
املياه اجلوفية ومتلح بع�س الطبقات اجلوفية او 
جفافها ما يجعل امر ا�صتدامة ذلك امل�صدر حتدياً 

اخر.
واو�صح �صعيدان ان املياه ال�صطحية تعد اي�صا 
امل�صدر الرئي�س للري يف منطقة وادي الأردن ويتم 
اما  معاجلتها،  بعد  البلدية  لأغ��را���س  ا�صتعمالها 
تغطيتها  فيتم  املياه  م�صادر  من  املتبقية  الن�صبة 

م���ن خ����ل م�����ص��ادر امل���ي���اه غ���ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مثل 
مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة وحمافظة املفرق 
املياه  ا�صتخدام  اإع���ادة  يف  ال��رائ��دة  املحافظات  م��ن 
املعاجلة اخلارجة من حمطة تنقية املفرق لزراعة 

الأع�ف.
يف  مهما  ���ص��وط��ا  ق��ط��ع  الأردن  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
اإع��ادة  مثل  التقليدية  غ��ري  امل��ي��اه  م�صادر  تطوير 
ا�صتعمال مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الري 
ت�صكل  وباتت  املوا�صفات  اأعلى  �صمن  ال�صناعة  و 
جزءا مهما من موازنته املائية، كما يجري العمل 
على تطوير م�صادر بديلة تتمثل يف حتلية مياه 
لتحلية  الوطني  الناقل  مب�صروع  واملتمثل  البحر 
مياه خليج العقبة و حتلية املياه اجلوفية امل�صو�س 
املياه  م��ن  امل�صتقبلية  الأردن  احتياجات  ل��ت��اأم��ني 
وا�صتدامة امل�صادر املائية التقليدية كاملياه اجلوفية 

وال�صطحية.
ولفت �صعيدان اإىل ان التعاون الردين الأملاين 
املياه  قطاع  يف  خا�صة  طويلة  عقود  منذ  م�صتمر 
وتطوير البنية التحتية من خ�ل تنفيذ عدد من 
القدرات  وبناء  ال�صحي  وال�صرف  املياه  م�صاريع 

وال��ت��دري��ب وت��ط��وي��ر وت��وف��ري خ��دم��ات ال�صيانة 
والت�صغيل ملرافق املياه وال�صرف ال�صحي يف اململكة.
واأكد اأن تطوير هذا املركز الذي مت النتهاء من 
امل�صتقبلية  الروؤية  مع  ليتنا�صب  موؤخرا  حتديثه 
ل�صركة مياه الريموك جاء مبنحة م�صكورة من 
اإع��ادة  بهدف  ال���دويل،  للتعاون  الأمل��ان��ي��ة  الوكالة 
تنظيم الجراءات املتعلقة بالزبائن واإعادة ت�صميم 
الجراءات والف�صل بني موظفي اخلدمة املبا�صرة 
للزبائن وتوفري البيئة املنا�صبة وامتتة العمليات 
وحت���وي���ل ب��ي��ان��ات ال��ع��م���ء اىل ب��ي��ان��ات رق��م��ي��ة 

للم�صاعدة يف اتخاذ القرارات ب�صكل ا�صرع.
�صيقدم  اجل���دي���د  امل���رك���ز  ان  ���ص��ع��ي��دان  وق�����ال 
ال��ف م�صرتك يف حمافظة  ملا يقارب 48  اخلدمة 

املفرق.
واأع��رب �صعيدان عن �صكره للحكومة الأملانية 
الدعم  ال���دويل على  للتعاون  الأمل��ان��ي��ة  وال��وك��ال��ة 
والتعاون امل�صتمر لتطوير قطاع املياه والذي كان 
له الدور الأبرز يف متكني قطاع املياه من مواجهة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��دي��ات خ��ا���ص��ة خ����ل جائحة 

كورونا متطلعا اىل املزيد من التعاون.

االنباط-عمان

القت�صادي والجتماعي  املجل�س    عقد 
جل�صة حوارية حول دور موؤ�ص�صة التدريب 
وتطوير  امل�صتقبل  مهن  تدري�س  يف  املهني 
وا�صتق�لية  التقني،  والتعليم  ال��ت��دري��ب 
والإداري��ة من  املالية  الناحية  املوؤ�ص�صة من 
تقنية  ع��رب  عليها،  ال��ق��ائ��م��ني  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 

الت�صال املرئي “زووم«.
ام�س  املجل�س  ع��ن  ���ص��ادر  ب��ي��ان  وح�صب 
لتطوير  ال��دول��ة  وزي��رة  �صاركت  اخلمي�س، 
الأداء املوؤ�ص�صي رابعة العجارمة، وعدد من 
العام  القطاعني  من  واملخت�صني  اخل��رباء 

واخلا�س يف اجلل�صة.
على  اجلل�صة،  خ���ل  العجارمة  واك��دت 
����ص���رورة ت��ع��زي��ز ق���درة م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��دري��ب 
امل���ه���ن���ي ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل م�����ع امل�������ص���ك����ت 

خطة  على  بناء  تواجهها  التي  والتحديات 
وا���ص��ح��ة ت���ت���واءم م��ع اأه��داف��ه��ا الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
ال�صتق�لية  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  معها  وت��ت��ف��ق 

التامة.
م������ن ج����ه����ت����ه، ق�������ال رئ����ي���������س امل���ج���ل�������س 
حممد  الدكتور  والجتماعي  القت�صادي 
ال���ه���دف م���ن اجل��ل�����ص��ة هو  اإن  احل����ي���ق���ة، 
للتنفيذ  قابلة  دقيقة  بتو�صيات  اخل���روج 

تو�صع بني يدي �صانع القرار.
املوؤ�ص�صة  ا�صتق�لية  رب��ط  اأهمية  وب��ني 
ال�صرتاتيجية  مع  تتفق  طريق  بخريطة 
اأن  اإىل  لفتا  الب�صرية،  للموارد  الوطنية 
موؤ�ص�صة التدريب املهني هي من املوؤ�ص�صات 
املهمة يف الأردن فيما يت�صل بتاأهيل القوى 
وحل  والتقني  املهني  والتدريب  الب�صرية 

البطالة. م�صكلة 
بدوره ا�صار مدير عام موؤ�ص�صة التدريب 

املهني الدكتور زياد عبيدات اىل ان الهدف 
م����ن ا���ص��ت��ق���ل��ي��ة امل���وؤ����ص�������ص���ة ه����و حت�����ص��ني 
النوعي  املهني والتميز  التدريب  خمرجات 
اإ�صافة اإىل  اإىل حاكمية ر�صيدة،  والو�صول 
اخلا�س  القطاع  م��ع  ال�صراكة  يف  التو�صع 
من  للحد  العمل  �صوق  احتياجات  لتلبية 

البطالة. م�صكلة 
املوؤ�ص�صة  برامج  اأهمية متتع  و�صدد على 
ب���امل���رون���ة ل��ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ���ص��وق 

امل�صتقبل. العمل ومهن 
من جانبهم، �صدد امل�صاركون على اأهمية 
لتطوير  وطنية  عمل  ا�صرتاتيجية  اإع��داد 
م�صك�ته  على  وال��وق��وف  التقني  التعليم 
و����ص���د ال���ف���ج���وة ب����ني ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي 

التقني. والتعليم 
واأك�������دوا اأه���م���ي���ة ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ج��ان��ب 
موؤ�صراً  النتائج  تعطي  ك��ي  املهنة  م��زاول��ة 

تغيري  اأه���م���ي���ة  اإىل  ب��ال���ص��اف��ة  ح��ق��ي��ق��ي��اً، 
ال�����ق�����ان�����ون اخل�����ا������س ب����و�����ص����ع الع����ت����م����اد 
ب��ع��م��ل ه��ي��ئ��ة تنمية  امل��ت�����ص��ل  وال��رتخ��ي�����س 
والعمل  والتقنية،  املهنية  املهارات  وتطوير 

ف�صلهما. على 
وبني امل�صاركون اأهمية الأخذ مب�صامني 
امللك،  جل�لة  ال�صابعة  النقا�صية  ال��ورق��ة 
ال���ت���ي ُت���ع���ن���ى ب���ب���ن���اء ال�����ق�����درات ال��ب�����ص��ري��ة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  التعليمية،  العملية  وتطوير 
والتعليم  ل��ل��ت��دري��ب  م��ظ��ل��ة  وج����ود  اأه��م��ي��ة 

والتقني. املهني 
ت���اأت���ي ���ص��م��ن  اأن ه����ذه اجل��ل�����ص��ة  ي���ذك���ر 
القت�صادي  للمجل�س  التنفيذية  اخل��ط��ة 
الق�صايا  مل��ن��اق�����ص��ة  ال��ه��ادف��ة  والج��ت��م��اع��ي 
الأردين  للمجتمع  الأهمية  ذات  واملوا�صيع 
لغايات  املختلفة،  وال�����وزارات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

والتطوير. التح�صني 

  االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�صحة ت�صجيل 10 وفيات 
امل�صتجّد  اإ�صابات بفريو�س كورونا  و1807 
العدد  لريتفع  اخلمي�س،  ام�س  اململكة  يف 
و341984  وف�����اة   4421 اإىل  الإج����م����ايل 

اإ�صابة.
وتوّزعت الإ�صابات اجلديدة على 1176 
 216 ع��ّم��ان،  العا�صمة  حمافظة  يف  حالة 
اإربد، منها 12 حالة يف  حالة يف حمافظة 
البلقاء،  حمافظة  يف  حالة   128 ال��رم��ث��ا، 
حالة   51 ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة   78
يف حمافظة املفرق، 41 حالة يف حمافظة 
م��اأدب��ا، 29  31 ح��ال��ة يف حمافظة  ج��ر���س، 
ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، 23 ح��ال��ة يف 
حمافظة  يف  ح��ال��ة   20 العقبة،  حمافظة 
الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��الت   7 ال��ك��رك، 
حالة  منها  م��ع��ان،  حمافظة  يف  ح��الت   7

واحدة يف البرتا.
واأ���ص��ار امل��وج��ز الإع���م��ي ال�����ص��ادر عن 
رئا�صة الوزراء ووزارة ال�صحة اإىل اأن عدد 
احلالت الن�صطة حالّياً و�صل اإىل 13493 
حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأُدِخلت 
فيما  ح��الت،   108 امل�صت�صفيات  اإىل  ام�س 

غادرت 67 حالة.
ع���دد احل���الت  اإج���م���ايل  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
املوؤّكدة التي تتلقى الع�ج يف امل�صت�صفيات 
عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   579 بلغ 
امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة  ال��ع��زل  اأ���ص��ّرة 

اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�صتبهة  امل���وؤّك���دة  ل��ل��ح��الت 
فيما  باملئة،   12 بلغت  اإ�صغال  بن�صبة   476
احلثيثة  العناية  اأ���ص��ّرة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 
امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت 
بن�صبة   144 اأم�س  ليوم  وامل�صتبهة  املوؤّكدة 

اإ�صغال بلغت 16 باملئة.
التنّف�س  اأج��ه��زة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  كما 
امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة  ال�صطناعي 
 66 اأم�س  املوؤّكدة وامل�صتبهة ليوم  للحالت 

جهازاً بن�صبة اإ�صغال بلغت 7 باملئة.
كما اأ�صار املوجز اإىل ت�صجيل 864 حالة 
�صفاء اليوم يف العزل املنزيل وامل�صت�صفيات 
ال�����ص��ف��اء اإىل  اإج����م����ايل ح�����الت  ل��ي�����ص��ل   ،

324070 حالة.
خم��ربّي��اً  ف��ح�����ص��اً   27660 اأن  واأ����ص���اف 
اأج�������ري ال����ي����وم، ل��ي�����ص��ب��ح اإج����م����ايل ع���دد 
الوباء  اأجريت منذ بدء  التي  الفحو�صات 
وحتى الآن 4134849 فح�صاً، لفتاً اإىل اأن 
اليوم  لهذا  الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة 

و�صلت اإىل قرابة 53ر6 باملئة.
ودع���ت ال�����وزارة اجل��م��ي��ع اإىل الل��ت��زام 
ب���اأوام���ر ال���ّدف���اع، واّت���ب���اع ���ص��ب��ل ال��وق��اي��ة، 
اإقامة  وعدم  الكّمامات،  ارت��داء  خ�صو�صاً 
اإ�صافة  �صخ�صاً،   20 من  لأكر  التجّمعات 
ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  اإىل م��ت��اب��ع��ة احل���م����ت 
الوزارات  من  عدد  مع  بال�صراكة  اأطلقتها 
وال��ه��ي��ئ��ات ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع����دوى ك��ورون��ا 
#اإلك_وفيد  املطعوم:  لأخذ  والت�صجيل 

#حياتنا_اأهم.

االنباط-عمان

و�صركة  والري  املياه  وزارة  اأعلنت 
ام�������س  )م����ي����اه����ن����ا(  الأردن  م����ي����اه 
اخلمي�س، اإن ن�صبة العكورة يف بع�س 
زال����ت مرتفعة  م���ا  امل��ائ��ي��ة  امل�����ص��ادر 
الأمر الذي ت�صبب بوقف ال�صخ من 
الزارة  امل�صادر خا�صة حمطة  بع�س 
م���اع���ني م���ا ق��ل��ل م���ن ك��م��ي��ات امل��ي��اه 
ال�����ص��رب ملناطق يف  ل��غ��اي��ات  امل��ع��اجل��ة 

عمان والزرقاء وماأدبا.
“مياهنا”  و�صركة  الوزارة  وقالت 
ه��ذه  يف  الو����ص���اع  �صتتابعان  اإن��ه��م��ا 
امل����ن����اط����ق  ح���ي���ث ����ص���ت���ت���اأث���ر ج��زئ��ي��ا 
بع�س  م��ن  امل��ي��اه  ���ص��خ  وق���ف  ب�صبب 

امل�����ص��ادر وخ��ا���ص��ة اأج�����زاء م��ن ل��واء 
علندا  واب��و  ال�صامي  والرجم  املوقر 
وال�����ي�����ادودة وامل����غ����ريات و���ص��احل��ي��ة 
ال��ع��اب��د واإ����ص���ك���ان ال���ف���ردو����س ول���واء 
اجل���ي���زة وق���ري���ة خ���ال���د وق���ري���ة اأب���و 

�صياح غرب الزرقاء.
�صتبذل كافة  انها  ال��وزارة  واأك��دت 
ال�صخ  امل��م��ك��ن��ة ل���ص��ت��ئ��ن��اف  اجل��ه��ود 
واع��������ادة الم�������ور اىل ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا يف 
ه���ذه امل��ن��اط��ق وح�����ص��ب ال����دور امل��ع��د 
م�����ص��ب��ق��ا ف�����ور ان���خ���ف���ا����س ال���ع���ك���ورة  
العمل  اإىل  امل��ائ��ي��ة  امل�����ص��ادر  وع����ودة 
اليها،  امل�صار  للمناطق  ال�صخ  ليتم 
اأملها يف تفهم مثل هذه  معربة عن 

الظروف اخلارجة عن الرادة .

االنباط-عمان

  قررت اأمانة عمان الكربى تعديل 
التا�صعة  من  لي�صبح  موظفيها  دوام 
اخلمي�س،  ام�س  اعتبارا من  2 ظهرا، 
م�����ع ا�����ص����ت����م����رار ت����ق����دمي اخل����دم����ات 

الكرتونيا.
واو�صحت المانة يف بيان، ان قرار 
ي��اأت��ي ب�صبب  ال����دوام  ���ص��اع��ات  ت��ع��دي��ل 
ال��وب��ائ��ي��ة لفريو�س  ت��ط��ورات احل��ال��ة 
ك�����ورون�����ا، وزي��������ادة ح������الت ال����ص���اب���ة 
ب����ني م��وظ��ف��ي��ه��ا، وت���ن���ف���ي���ذا لأوام������ر 
ال����دف����اع وق�������رارات جم��ل�����س ال������وزراء 
ومتطلبات  ب�صروط  املتعلقة  العديدة 
ال�����ص���م��ة ال��ع��ام��ة ول��ل��ح��د م���ن نقل 
الإ�����ص����اب����ة ب����ني امل���وظ���ف���ني وم��ت��ل��ق��ي 
وللمحافظة  املواطنني  م��ن  اخل��دم��ة 
املجتمعي  واأم��ن��ه��م  ���ص���م��ت��ه��م  ع��ل��ى 

والأ�صرى.

وا���ص��اف��ت، ان��ه ت��ق��رر اي�����ص��ا اغ���ق 
ك���اف���ة م���ب���اين الأم����ان����ة اي�����ام اجل��م��ع 
وال�������ص���ب���ت ل���غ���اي���ات ال���ق���ي���ام ب���اأع���م���ال 
ال��ت��ع��ق��ي��م وال��ت��ط��ه��ري وال���ر����س ح�صب 
ال�������ربوت�������وك�������ول امل����ع����ت����م����د ل����ذل����ك، 
وال���ص��ت��م��رار ب��اإغ���ق احل�����ص��ان��ات يف 

املبنى الرئي�صي وجممع العبديل.
وي����ق����وم امل��������دراء ب��ت�����ص��ه��ي��ل م��ه��م��ة 
الأم�����ه�����ات وت��ك��ل��ي��ف��ه��ن ب��ال��ع��م��ل ع��ن 
املوظفني  جميع  على  وال��ت��اأك��ي��د  بعد 
الكمامات  ب��ارت��داء  اخل��دم��ة  ومتلقي 
اجل�صدي  التباعد  ب�صروط  واللتزام 

املعقمات. وا�صتخدام 
وا���ص��ارت الم��ان��ة اىل ان��ه ت��ق��رر اأن 
للخدمات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ي��ت��وىل 
الإداري�����ة مب��ت��اب��ع��ة ب��ن��ود ه���ذا ال��ق��رار 
اأو  اأية م�حظات  التقارير عن  ورفع 
القرار  بهذا  يعمل  اأن  على  جت���اوزات 

ملدة �صهر من تاريخه.

 االنباط-برتا

“اإن  داودي��ة:  الزراعة، حممد  قال وزير 
�صجرة  مليوين  نحو  تنتج  ال��زراع��ة  وزارة 
املنت�صرة  م�صاتلها  �صمن  �صنويا  ح��رج��ي��ة 
يجري  حيث  اململكة،  حمافظات  جميع  يف 
ت��وزي��ع��ه��ا جم���ان���اً ع��ل��ى امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��ام��ة 
ال�صاعي  نهجها  ���ص��م��ن  وذل���ك  واخل��ا���ص��ة، 

لزيادة الرقعة اخل�صراء«.
وب���ني داودي������ة، خ����ل رع��اي��ت��ه اح��ت��ف��ال 
اجل��ام��ع��ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ب��ع��ي��د ال�����ص��ج��رة من 
متنوعة  حرجية  �صجرة   500 زراع��ة  خ���ل 
ت��ت��ن��ا���ص��ب م����ع ط��ب��ي��ع��ة امل���ن���ط���ق���ة، اأه��م��ي��ة 
الرقعة  وا�صتدامة  الأ�صجار  على  املحافظة 
وحياتية  بيئية  اآث���ار  م��ن  لها  مل��ا  اخل�����ص��راء 
حفاظاً  وك��ذل��ك  ل���أر���س،  الن��ت��م��اء  جت�صد 
ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة وال���ط���ب���ي���ع���ة وج���م���ال���ي���ات���ه���ا 

الب�صرية.
ول����ف����ت داودي�����������ة، ب���ح�������ص���ور ال���ن���ائ���ب���ني 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د اخل���ي��ل��ة وال��دك��ت��ور عمر 
ال���زي���ود ورئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ف���واز 
ومدراء  الكليات  وعمداء  وم�صاعده  الزبون 
ال�����دوائ�����ر وع������دد م����ن اأع�������ص���اء ال��ه��ي��ئ��ت��ني 
اأن  الأك���ادمي���ي���ة والإداري���������ة يف اجل���ام���ع���ة، 

العمل  ل��روح  تعزيزاً  ميثل  اليوم  الحتفال 
امل�صرتكة  للم�صوؤولية  وجت�صيداً  التطوعي 
ال��ر���ص��م��ي��ة والأه��ل��ي��ة  ب��ني خمتلف اجل��ه��ات 

الأ�صجار. للمحافظة على 
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ال���زب���ون، اإن 
ارتباطا  يرتبط  ال�صجرة  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
للمواطنة  العملي  واملفهوم  بالنتماء  وثيقا 
اأن  اإىل  م�صرياً  والتنمية،  بالبناء  لع�قته 
اجلامعة الها�صمية تغر�س يف عقول وقلوب 
ال��ري��ادة  م��ف��اه��ي��م  منهجي  ب�صكل  طلبتها 
جيل  خلق  يف  للم�صاهمة  والتطوع  واملبادرة 

امل�صتقبل.
ومنذ  الها�صمية  اجلامعة  اأن  اإىل  واأ�صار 
باجلانب  اهتمامها  على  حري�صة  ن�صاأتها 
�صحراوية،  منطقة  اأنها  خا�صة  ال��زراع��ي، 
الأم�����������ر ال���������ذي ي���ت���ع���ني و������ص�����ع اخل���ط���ط 
وال����ص���رتات���ي���ج���ي���ات ل��ت��خ�����ص��ري اجل��ام��ع��ة 
ال��ن��اظ��ري��ن  ت�����ص��ر  ح��ي��وي��ة  وج��ع��ل��ه��ا منطقة 
جهات  اجل��ام��ع��ة  خ�ص�صت  ول��ذل��ك  اإل��ي��ه��ا، 
م��ت��خ�����ص�����ص��ة ب���الأرا����ص���ي اجل���اف���ة وامل�����وارد 
الأمري  كلية  والبيئية من خ�ل  الطبيعية 
و�صعبة  والبيئة  الطبيعية  للموارد  احل�صن 
ال�����زراع�����ة يف اجل���ام���ع���ة ل����زي����ادة امل�����ص��اح��ة 

اخل�صراء يف اجلامعة.



االقت�صادي
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العربية-وكاالت

االقت�صاد  اأن  االأوروب��ي��ة  املفو�صية  اأعلنت 

الأوروبي تراجع بن�سبة 7.4% يف 2020 ب�سبب 

اجلائحة.

لكنها عادت لتتوقع اأن االقت�صاد االأوروبي 

�سينمو بن�سبة 3.7% يف 2021 و3.8% يف 2022.

اق��ت�����ص��اد  اأن  درا����ص���ة  اأظ���ه���رت  ذل����ك،  اإىل 

حمتملة  ل�صربة  معر�ض  االأوروب���ي  االحت��اد 

 108.19( ي���ورو  م��ل��ي��ار   90 تكلفه  ال��ع��ام  ه��ذا 

مليار دوالر(، ما مل يلحق بوترية التطعيمات 

الواقية من كوفيد-19 يف مناطق اأخرى.

وت��ت��ع��ر���ض ح��ك��وم��ات االحت�����اد االأوروب������ي 

النتقادات �صديدة ب�صبب االنطالقة البطيئة 

اإىل  املنتقدون  وي�صري  بالتكتل،  للتطعيمات 

التقدم املحرز يف بريطانيا والواليات املتحدة 

اإخفاق بروك�صل وغريها  باعتباره دليال على 

التخطيط. يف 

جمموعة  اأعدتها  التي  الدرا�صة  وبح�صب 

لتاأمينات  هريمي�ض  واأوي��ل��ر  للتاأمني  األيانز 

االئ���ت���م���ان، واط���ل���ع���ت ع��ل��ي��ه��ا روي������رز ق��ب��ي��ل 

70% من  م��ن��اع��ة  ف���اإن حتقيق ه��دف  ال��ن�����ص��ر، 

ي�صرع  اأن  يتطلب  ال�صيف  بحلول  البالغني 

 6 االحت�����اد االأوروب�������ي وت����رية ال��ت��ط��ع��ي��م اإىل 

اأمثالها.

وت�����ص��ي��ف ال���درا����ص���ة اأن����ه ك��ل��م��ا ط���ال وق��ت 

عرقلة  اأم���د  �صيطول  اأوروب����ا،  �صكان  تطعيم 

القيود واإجراءات العزل العام لالقت�صاد.

وتقول اإن »اليورو الواحد الذي ُينفق على 

 4 )االحت���اد(  يجنب  ق��د  التطعيمات  ت�صريع 

خ�صائر«. اأمثاله 

ي���ع���ود  ال������ي������ورو  ال���ت�������ص���خ���م يف م���ن���ط���ق���ة 

االإيجابية للمعدالت 

ال�صلع  اأ�صعار  ارتفعت  مت�صل،  �صياق  ويف 

اليورو خالل كانون  اال�صتهالكية يف منطقة 

الثاين/يناير للمرة االأوىل منذ متوز/متوز، 

اأك��ر  اأمل��ان��ي��ا،  يف  التكاليف  ب��ارت��ف��اع  مدفوعة 

اقت�ساد يف اأوروبا.

اأّن  وذك����ر م��ك��ت��ب االإح�������ص���اء ي���ورو����ص���ت���ات 

بلغ  ال��ي��ورو  ت�صتخدم  دول���ة   19 يف  الت�صخم 

عن  ك��ب��رية  ق��ف��زة  يف   ،2021 ب��داي��ة  يف   %0.9

0.3% يف ال�صهر ال�صابق. املعدل ال�صلبي 

االقتصاد األوروبي يترنح أمام كورونا.. تراجع بـ7.4% في 2020
طلبات إعانة البطالة األميركية

 »في انحدار تراجعي«.. وباول يقر

»فيتش« تخفض النظرة المستقبلية 
لـ 11 بنكا كويتيا إلى سلبية

وكالة الطاقة: استعادة توازن سوق 
النفط يمهد سريعا لزيادة

 إمدادات أوبك+

وا�شنطن - رويرتز

ت���راج���ع ع����دد االأم���ريك���ي���ني امل��ت��ق��دم��ني 

ب��ط��ل��ب��ات ج���دي���دة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى اإع���ان���ة 

يتما�صى  ما  وهو  املا�صي،  االأ�صبوع  البطالة 

م��ع ت��ع��ر يف ت��ع��ايف ���ص��وق ال��ع��م��ل يف االآون���ة 

االأخرية.

ام�ض  االأم��ريك��ي��ة،  ال��ع��م��ل  وزارة  وق��ال��ت 

االإع���ان���ة  اإج����م����ايل ط��ل��ب��ات  اإن  اخل��م��ي�����ض، 

ال���ع���وام���ل  اجل�����دي�����دة وامل�����ع�����دل يف �����ص����وء 

املنتهي يف  لالأ�صبوع  األفا   793 بلغ  املو�صمية 

ال�����ص��اد���ض م��ن ف��راي��ر ���ص��ب��اط، م��ق��ارن��ة مع 

812 األفا يف االأ�صبوع ال�صابق.

وك����ان اق��ت�����ص��ادي��ون ا���ص��ت��ط��ل��ع��ت روي���رز 

 757 الطلبات  عدد  يبلغ  اأن  توقعوا  اآراءه��م 

األفا يف اأحدث اأ�صبوع.

واأق����������ر رئ����ي���������ض جم���ل�������ض االح���ت���ي���اط���ي 

ب���اأن »حت�صن  االحت����ادي ج���ريوم االأرب���ع���اء، 

ال�صهور  يف  تعر«  العمل  �صوق  يف  االأو���ص��اع 

ال��ق��ل��ي��ل��ة االأخ��������رية ب�����ص��ب��ب ارت�����ف�����اع ع���دد 

االإ���ص��اب��ات ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا، مم��ا �صغط 

ب��ق��وة ع��ل��ى امل��ط��اع��م وغ��ريه��ا م��ن االأع��م��ال 

التي ت�صتدعي تعامال مبا�صرا مع العمالء.

االأم��ريك��ي  »االقت�صاد  ك��الم��ه:  وج��اء يف 

ب��ع��ي��د ج����دا ع���ن ب���ل���وغ ����ص���وق ع��م��ل م��ت��ني«، 

ال�صابقة  الركود  فرات  جتربة  اأن  م�صيفاً 

ت�صري اإىل اأن التعايف قد ي�صتغرق �صنوات.

به  ت�صببت  ما  اإ���ص��الح  اإّن  كلمة  وق��ال يف 

االأزمة الوبائية على �صوق العمل �صيتطلب 

احلكومية  ال�صيا�صات  م��ن  وا�صعة  م��روح��ة 

النطاق  الوا�صعة  التلقيح  حملة  جانب  اإىل 

ل�صبط تف�صي فريو�ض كورونا.

ن��ي��وي��ورك  ن���ادي  اأم���ام  واأ����ص���اف يف كلمة 

املفاجئة  التعايف  �صرعة  »رغ��م  االقت�صادي 

جدا  بعيدين  زلنا  ما  فاإننا  مبكر،  وق��ت  يف 

مكا�صبه  تقا�صم  يتم  متني  عمل  �صوق  ع��ن 

على نطاق وا�صع«.

احلقيقي  البطالة  معدل  اأن  اإىل  واأ�صار 

يبلغ نحو 10%، وهو اأعلى بكثري من املعدل 

6.3% يف كانون الثاين/ الر�صمي الذي بلغ 

اأ�صخا�ض  بيانات  اإ�صافة  بعد  وذل��ك  يناير، 

وموظفني  وظيفة  ع��ن  البحث  ع��ن  تخّلوا 

ب�صكل  ت�صنيفهم  مت  ول��ك��ن  ت�صريحهم  مّت 

خاطئ على اأّنهم يعملون.

دبي - رويرتز

ع����دل����ت وك����ال����ة ف���ي���ت�������ض ل��ل��ت�����ص��ن��ي��ف��ات 

االئ���ت���م���ان���ي���ة، ام�������ض اخل���م���ي�������ض، ن��ظ��رت��ه��ا 

11 بنكا كويتيا اإىل �صلبية  امل�صتقبلية حيال 

من م�صتقرة، وذلك بعدما خف�صت النظرة 

ال�صهر. للبلد نف�صه هذا  امل�صتقبلية 

وق���ال���ت ال���وك���ال���ة اإن����ه يف ظ���ل »ارت���ب���اط 

ن�����ص��ب��ة ك���ب���رية م���ن ال���ت���م���وي���ل يف ال��ق��ط��اع 

البنوك  �صتتعر�ض  ب��احل��ك��وم��ة«،  امل�����ص��ريف 

ببع�ض  نف�صه »مير  البلد  كان  اإذا  ل�صغوط 

ال�صغوط«.

ك���ان���ت ف��ي��ت�����ض خ��ف�����ص��ت يف ال���ث���اين من 

ف���راي���ر/����ص���ب���اط ن���ظ���رت���ه���ا امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

اإىل  ال��ك��وي��ت��ي  ال�����ص��ي��ادي  ال��دي��ن  لت�صنيف 

خماطر  من  حم��ذرة  م�صتقرة،  من  �صلبية 

القريب  االأج����ل  يف  ال�����ص��ي��ول��ة  �صعيد  ع��ل��ى 

مرتبطة ب�صندوق خزانة الدولة.

الكويت  بنك  هي  ع�صر  االأح��د  والبنوك 

ال��وط��ن��ي وب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي وب��ن��ك 

ب���رق���ان وال��ب��ن��ك االأه���ل���ي ال��ك��وي��ت��ي وب��ن��ك 

ب��وب��ي��ان وب��ن��ك اخل��ل��ي��ج وال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري 

)الكويت(  املتحد  االأهلي  والبنك  الكويتي 

وب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���دويل وب��ن��ك ورب���ة وبنك 

ال�صناعي. الكويت 

ال�����ص��ل��ط��ات  اإن  ق���ال���ت  ف��ي��ت�����ض  اأن  غ���ري 

اق��ت�����ص��ت  اإذا  ال��ب��ن��وك  ���ص��ت��دع��م  ال��ك��وي��ت��ي��ة 

ال�صرورة، ولفتت اإىل �صرعة حترك البنك 

املركزي فيما �صبق.

ت�����ص��ررت ال��ك��وي��ت ع�����ص��و اأوب�����ك ك��ث��ريا 

م���ن ان��خ��ف��ا���ض اأ����ص���ع���ار ال��ن��ف��ط وج��ائ��ح��ة 

كوفيد-19.

بني  املتكررة  واالأزم��ات  اخلالفات  واأدت 

جمل�ض الوزراء والرملان املنتخب اإىل عدة 

تعديالت حكومية وحل الرملان، مما اأعاق 

اإليها. اإ�صالحات اقت�صادية ت�صتد احلاجة 

لندن - رويرتز

ق��ال��ت وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة ام�����ض 

اإم������دادات ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة  اإن  اخل��م��ي�����ض 

ا�صتمرار  ب�صبب  الطلب،  تفوق  زال��ت  م��ا 

اإج����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام ال��ه��ادف��ة ملكافحة 

لكن  �صالالته،  وانت�صار  ك��ورون��ا  فريو�ض 

ع��ل��ى تعايف  ت�����ص��اع��د  اأن  ي��ج��ب  ال��ل��ق��اح��ات 

للمنتجني  ت�صمح  م��ا  و���ص��رع��ان  ال��ط��ل��ب 

املزيد. ب�صخ 

وق��ال��ت ال��وك��ال��ة »يف ظ��ل ت��وق��ع ارت��ف��اع 

ال���ط���ل���ب ب����ق����وة وا�����ص����ت����م����رار ت����وق����ع من��و 

متوا�صع لالإمدادات من خارج اأوبك، من 

امل��خ��زون��ات  م��ن  �صريعا  ال�صحب  املنتظر 

يهيئ  العام...  من  الثاين  الن�صف  خالل 

تقليل  يف  ل��ل��ب��دء  الأوب�������ك+  امل���ج���ال  ه����ذا 

التخفي�صات«.

واأبقت وكالة مراقبة الطاقة، ومقرها 

على  الطلب  لنمو  توقعاتها  على  باري�ض، 

بعيد،  حد  اإىل  م�صتقرة   2021 يف  النفط 

قائلة اإن تراجعا يف الربع االأول من العام 

بالفعل  املنخف�صة  امل�صتويات  اجلاري عن 

�صينعك�ض   2020 م���ن  االأخ�����ري  ال���رب���ع  يف 

قريبا.

االقت�صادي  النمو  »توقعات  واأ�صافت 

كثريا  تعتمد  النفط  على  الطلب  ومن��و 

اللقاحات  ت��وزي��ع  يف  امل��ح��رز  التقدم  على 

يف  ال�صفر  قيود  وتخفيف  بها،  والتطعيم 

االقت�صادات الرئي�صية يف العامل«.

وت�صاهم اآفاق اأكر تفاوؤال من �صندوق 

ال���ن���ق���د ال��������دويل ل���ن���م���و ال����ن����اجت امل��ح��ل��ي 

لتعايف  اأق��وى  وتوقعات  العاملي  االإجمايل 

ن�صبيا  ال��ت��ع��وي�����ض  يف  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

عن بطء توزيع اللقاحات يف اأوروبا وفقا 

لتقديرات وكالة الطاقة.

ويف ال���وق���ت ال����ذي ت��ظ��ل ف��ي��ه ال�����ص��وق 

فاإن  الق�صري،  االأم��د  يف  �صعوبات  تواجه 

امل�صدرة  ال��ب��ل��دان  منظمة  اأع�����ص��اء  تعهد 

املجموعة  وحلفائها،  )اأوب����ك(  ل��ل��ب��رول 

االإم��دادات  باإبقاء  اأوب��ك+،  با�صم  املعروفة 

ي��ق��ل�����ض  اآذار  م����ار�����ض  خ�����الل  م�����ص��ت��ق��رة 

خمزونات النفط اخلام.

وق��ال��ت وك��ال��ة ال��ط��اق��ة اإن خم��زون��ات 

ال����ت����ع����اون  م���ن���ظ���م���ة  دول  يف  ال����ن����ف����ط 

لل�صهر  انخف�صت  والتنمية  االقت�صادي 

االأول،  ك����ان����ون  دي�����ص��م��ر  يف  اخل���ام�������ض 

من  ال�صمني  ال��ع��امل��ي  ال�صحب  زاد  فيما 

ب��رم��ي��ل  م���ل���ي���ون   2.24 اإىل  امل����خ����زون����ات 

املا�صي  العام  االأخري من  الربع  يوميا يف 

الربع  يف  يوميا  برميل  مليون   1.56 من 

الثالث.

ا���ص��ت��ع��ادة  اإن  ال��ط��اق��ة  وق���ال���ت وك���ال���ة 

املنتجني  اأن  ع��ن  اأ�صفر  لتوازنها  ال�صوق 

املتحدة  ال��والي��ات  اأوب��ك+ مثل  من خ��ارج 

وكندا يعززون االإمدادات بحذر.

اأن يثبط  اإن هذا ال ينبغي  لكنها قالت 

ب��امل��ث��ل يف  اأوب����ك+  ق��ي��ام منتجي  اح��ت��م��ال 

عزز  اإذا  »حتى  العام،  من  الثاين  الن�صف 

)االإن��ت��اج(  املجموعة  خ��ارج  من  املنتجون 

على نحو اأ�صرع من املتوقع حاليا«.

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

م�صتوى  م��ت��ج��اوزاً  ب��ي��ت��ك��وي��ن  ���ص��ع��ر  ارت��ف��ع 

48000 دوالر للمرة الثانية هذا االأ�صبوع، حيث 

و�صل اإىل اأعلى م�صتوى له على االإطالق.

����ص���رك���ة اخل���دم���ات  ق���ال���ت  اأن  ب���ع���د  وذل�����ك 

 BNY امل�����ص��رف��ي��ة اال���ص��ت��ث��م��اري��ة ل��ل�����ص��رك��ات

Mellon اإنها توفر خدمات حفظ االأ�صول 
الرقمية.

امل�����ص��ف��رة االأك�����ر قيمة  ال��ع��م��ل��ة  وو���ص��ل��ت 

بلغ  ال��ي��وم  خ��الل  قيا�صي  رق��م  اإىل  ال��ع��امل  يف 

موقع  من  لبيانات  وفقاً  وذل��ك  دوالر،   48297

.CoinDesk
 BNY Mellon م���وؤ����ص�������ص���ة  وق����ال����ت 

بيتكوين  بتمويل  ت��ب��داأ  اإن��ه��ا  اخلمي�ض  ام�����ض 

املوؤ�ص�صة  وت�صمح  االأخ��رى،  امل�صفرة  والعمالت 

املالية  ال�صبكة  عر  باملرور  امل�صفرة  لالأ�صول 

ن��ف�����ص��ه��ا ال��ت��ي ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ح��ال��ي��اً ل��ل��ح��ي��ازات 

االأمريكية  اخلزانة  �صندات  مثل:  التقليدية، 

واالأ�صهم.

اأو   ،BNY Mellon ت�����ص��ك��ي��ل  ومت 

ان��دم��اج  م��ن  ميلون،  ن��ي��وي��ورك  بنك  موؤ�ص�صة 

ب��ن��ك ن��ي��وي��ورك وم��وؤ���ص�����ص��ة م��ي��ل��ون امل��ال��ي��ة يف 

ل��ل��خ��دم��ات  ق��اب�����ص��ة  ���ص��رك��ة  2007، وه���ي  ع���ام 

االأمريكية. اال�صتثمارية  امل�صرفية 

ومت��ث��ل م��وؤ���ص�����ص��ة ب��ن��ك ن���ي���وي���ورك م��ي��ل��ون 

ال�������ص���رك���ة امل���ال���ي���ة ال����ك����رى االأح���������دث ال��ت��ي 

وقالت  االف��را���ص��ي��ة،  للعمالت  ال��دع��م  ت��ق��دم 

ما�صركارد اإنها تقدم الدعم لبع�ض العمالت 

امل�صفرة عر �صبكتها هذا العام.

وي����اأت����ي ذل����ك اأي�������ص���اً ب��ع��د اإع������الن ت��ي�����ص��ال 

من  دوالر  مليار   1.5 قيمته  م��ا  �صرائها  ع��ن 

بيتكوين وقبولها قريباً كطريقة للدفع.

 %60 م��ن  ب��اأك��ر  بيتكوين  عملة  وارت��ف��ع��ت 

منذ بداية العام بعد اأن ت�صاعفت قيمتها اأربع 

مرات يف عام 2020.

من  الرقمية  للعملة  احلاد  االرتفاع  وتعزز 

خالل زيادة الطلب من املوؤ�ص�صات، حيث يتجه 

امل�صتثمرون االأكر خرة نحو العملة امل�صفرة 

�صبيه  قيمة  ذو  خم��زن  ب��اأن��ه��ا  الت�صور  ب�صبب 

بالذهب.

وم���ع ذل����ك، ي�����ص��ع��ر امل�����ص��ك��ك��ون ب��ال��ق��ل��ق من 

اأكر  من  واح��دة  تكون  قد  بيتكوين  عملة  اأن 

فقاعات ال�صوق يف التاريخ.

التضخم في لبنان يرتفع لمستوى قياسي.. وأسعار السلع
 تقفز %400

بروكسل: بريطانيا تحت وطأة »بريكست« اقتصاديا 
والتداعيات قاسية

دبي - العربية

و�صل معدل الت�صخم ال�صنوي يف لبنان 

اأ���ص��ع��ار  ق��ي��ا���ص��ي، وارت���ف���ع���ت  اإىل م�����ص��ت��وى 

يف   %400 اإىل  ت�صل  بن�صبة  الغذائية  امل��واد 

التاأثري  على  ال�صوء  ي�صلط  مما  دي�صمر، 

نتيجة  وال�صركات  امل�صتهلكني  على  الكبري 

اأ�صواأ اأزمة مالية يف البالد منذ عقود.

 %84.9 ب��ل��غ م��ع��دل ال��ت�����ص��خ��م ال�����ص��ن��وي 

قبل  فقط   %2.9 ب���  م��ق��ارن��ة   ،2020 ع��ام  يف 

االإدارة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  للبيانات  وف��ق��اً  ع��ام، 

ام�ض  التابعة للحكومة  املركزية لالإح�صاء 

اخلمي�ض.

االأع��ل��ى  احل���ايل  الت�صخم  م��ع��دل  وي��ع��د 

امل�صتهلك  اأ���ص��ع��ار  وق��ف��زت   ،2013 ع��ام  منذ 

بنف�ض  مقارنة  دي�صمر  يف   %145.8 بن�سبة 

مل���ا ذك��رت��ه  2019. وف���ق���اً  ال�����ص��ه��ر م���ن ع����ام 

»العربية.نت«. »بلومرغ«، واطلعت عليه 

ارت��ف��ع��ت امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وامل�����ص��روب��ات 

ارت��ف��ع��ت  ف��ي��م��ا   ،%402.3 ال��ك��ح��ول��ي��ة  غ���ري 

امل�������ص���روب���ات ال���ك���ح���ول���ي���ة وال���ت���ب���غ ب��ن�����ص��ب��ة 

واالأح��ذي��ة  للمالب�ض  وبالن�صبة   ،%392.5

خدمات  ارتفعت  كما   ،%559.8 زادت  فقد 

و�صجلت   ،%609 بن�صبة  والفنادق  املطاعم 

اأ�����ص����ع����ار امل���ف���رو����ص���ات وامل�����ع�����دات امل��ن��زل��ي��ة 

قيا�صية  م�صتويات  الروتينية  وال�صيانة 

.%655.1 بعد ارتفاعها 

ت�صاعد  بعد  اللبنانية  العملة  ان��ه��ارت 

 ،2019 ع��ام  يف  واملالية  ال�صيا�صية  االأزم���ات 

وت�صاوؤل  االأجنبية  العمالت  تدفقات  م��ع 

املركزي. البنك  احتياطيات 

بلغ  اللبنانية،  للعملة  الر�صمي  ال�صعر 

واردات  على  فقط  ل��ل��دوالر  ل��رية   1507.5

فيما  ال�صيدالنية،  وامل�صتح�صرات  الوقود 

8800 للدوالر  اإىل  و�صلت العملة اللبنانية 

الواحد يف ال�صوق ال�صوداء.

وتوقفت حمادثات امل�صاعدة مع �صندوق 

املقر�صني  مع  خالفات  بعد  ال��دويل  النقد 

حاملي  اأك��ر  امل��رك��زي،  والبنك  التجاريني 

الديون يف البالد.

بروك�شل – اأ ف ب

اع����ت����ر امل����ف����و�����ض االأوروب�������������ي ل���ل�������ص���وؤون 

اخلمي�ض،  ام�ض  جنتيلوين  باولو  االقت�صادية 

امل���ت���ح���دة م��ن  امل��م��ل��ك��ة  ت���داع���ي���ات خ�����روج  اأن 

على  اأق�صى  �صتكون  املوحدة  االأوروبية  ال�صوق 

ب��ري��ط��ان��ي��ا مم��ا ���ص��ت��ك��ون ع��ل��ي��ه ب��ال��ن�����ص��ب��ة اإىل 

االحتاد االأوروبي.

�صيلحق  ال��ذي  ال�صرر  اإن  جنتيلوين  وق��ال 

ب��اإج��م��ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ل��الحت��اد االأوروب����ي 

اأن  يتوّقع  التكتل  من  بريطانيا  خ��روج  ج��راء 

عامني،  م��دة  على  مئوية  نقطة  ن�صف  يكون 

وذل������ك يف م���ع���ر����ض ن�������ص���ر اأح�������دث ت���وق���ع���ات 

اقت�صاد  اإىل  بالن�صبة  االأوروب���ي���ة  امل��ف��و���ص��ي��ة 

االحتاد االأوروبي.

يف امل����ق����اب����ل، ����ص���ت���ك���ون ال����ت����داع����ي����ات ع��ل��ى 

املفو�صية  تتوقع  اإذ  بكثري،  اأ���ص��واأ  بريطانيا 

ت��راج��ع اإج���م���ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ال��ري��ط��اين 

عامني،  م��دة  على  مئوية  نقطة   2.2 مبقدار 

حتى العام 2022.

يبقى  ال�صرر  اأن  اإىل  اأ�صار  جنتيلوين  لكن 

اململكة املتحدة  اأن االنف�صال بني  اأقل مما لو 

واالحت�����اد االأوروب������ي ح�����ص��ل م���ن دون ات��ف��اق 

ملرحلة  االنتقالية  الفرة  انتهاء  بعد  جتاري 

ما بعد بريك�صت يف 31 كانون االأول/دي�صمر.

ب������دوره، ق����ال رئ��ي�����ض ال�������وزراء االإي���ط���ايل 

بف�صل  اإن��ه  بروك�صل  يف  لل�صحافيني  االأ�صبق 

بعد  اإليه  ل  التو�صّ الذي مت  التجاري  االتفاق 

ال�صلبية  التداعيات  ح�صرت  م�صنية،  جهود 

مبقدار »الثلث بالن�صبة اإىل االحتاد االأوروبي 

والربع بالن�صبة اإىل اململكة املتحدة«.

بيتكوين تتجاوز 48 ألف دوالر..وقلق من أكبر فقاعة سوقية تاريخيا!



الدويل
50 اجلمعة  12/ 2 / 2021 

االنباط وكاالت

�إن  �للبنانية،  “�لأخبار”  �صحيفة  قالت 
ل  �لتو�صّ مّت  �لتي  �خلالفية  �لنقاط  �أب���رز 
ب��ن  �ل���ق���اه���رة  ح��������و�ر�ت  ل���ه���ا يف  ح�����ّل  �إىل 
�لذي  �لبيان  وفق  �لفل�صطينية،  �لف�صاءل 
ق�صايا  »حمكمة  ت�صكيل  ه��و  عنهم،  ���ص��در 
�لقد�س  ق�صاة  ب��ن  بالتو�فق  �لنتخابات« 
و�ل�����ص��ف��ة �مل��ح��ت��ل��ة وق���ط���اع غ�����زة، ع��ل��ى �أن 
غريها  دون  »ح�����ص��ر�ً  �ملحكمة  ه��ذه  ت��ت��وىّل 
م���ن �جل���ه���ات �ل��ق�����ص��ائ��ي��ة، م��ت��اب��ع��ة ك���ّل ما 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��م��ل��ي��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة ون��ت��ائ��ج��ه��ا، 
رئي�س  ُي�صِدر  �أن  بعد  �ل�صائكة«،  و�لق�صايا 
بت�صكيلها  �ل�صلطة حممود عبا�س، مر�صوماً 
وتو�صيح مهّماتها ��صتناد�ً �إىل هذ� �لتو�فق 

للقانون وطبقاً 
ون����ق����ل����ت �ل�������ص���ح���ي���ف���ة �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة ع��ن 
ُفر�صت  ع��دي��دة  “�صروط  قولها،  م�����ص��ادر، 
يف �ل���ل���ق���اء�ت، َم���ّه���د �ل��ق��ب��ول ب��ه��ا ل��الت��ف��اق 
�ملقبل  �ل�صهر  �صتنعقد  جديدة  جولة  على 
دور�ً  لعبت  ما  وه��و  �مل�صرية.  �لعا�صمة  يف 
�مل�صرية  �ل��ت�����ص��ه��ي��الت  »ج����زرة«  �أي�����ص��اً  ف��ي��ه 

معرب  فتح  ر�أ�صها  وعلى  غزة،  لقطاع  قريباً 
بتوّقف  وع��د  م��ع  و�ن��ت��ظ��ام،  با�صتمر�ر  رف��ح 
�مل�صايقات �لتي يتعّر�س �لفل�صطينيون لها 

عند �لدخول و�خلروج«
�مل�صرية  �ل�صلطات   “ �مل�صادر:  و�أ�صافت 
��صُتبعدت  �لتي  �ل�صخ�صيات  بع�س  �أع���ادت 
�ملعنّين  �ملخابر�ت  م�صوؤويل  من  �ملا�صي  يف 
بامللّف �لفل�صطيني، وهو ما �أ�صهم يف حتقيق 
ت��و�ف��ق ���ص��ري��ع خ���الل ي��وَم��ي �لج��ت��م��اع��ات 
�لتي جرى فيها �إعالء دور �لقاهرة وجهاز 
عبا�س  �للو�ء  مديرها  �صيما  ول  �ملخابر�ت، 
�لفتاح  عبد  �لرئي�س  مع  تابع  �ل��ذي  كامل، 
�لأمر  �ملفاو�صات،  م�صار  �صخ�صياً  �ل�صي�صي 
م�����ص��ري��اً جت��اه حما�س  ًل  �ل���ذي عك�س حت���وُّ
و�جل����ه����اد �لإ����ص���الم���ي ب�����د�أ م���ن���ذ �ل�����ص��ي��ف 
�مل���ا����ص���ي، وو����ص���ل ذروت�����ه يف �لج��ت��م��اع��ات 

�لأخرية«
�لتو�صية  در�����ص���ة  “�صتجري  وت��اب��ع��ت: 
�جتماعات  يف  �لن��ت��خ��اب��ات  ق��ان��ون  بتعديل 
�صتكون  �لتعديل  فر�صة  لكن  مار�س،  �آذ�ر/ 
حتقيق  بينها  باأمور،  وم�صروطة  »حم��دودة 
 ،»1+50 �أكرثية  ولي�س  �لتو�فقية  �لغالبية 

وه�����ي ن���ق���ط���ة م���ه���ّم���ة م����ن وج����ه����ة �ل��ن��ظ��ر 
�لكربى من  �لن�صبة  تخدم  لكونها  �مل�صرية 
�صتتعاون  م�صر  �أن  �لتاأكيد  مع  �لف�صائل، 

مع »�أّي كيان �صيح�صد �أ�صو�ت �ملو�طنن«

ويف ����ص���اأن ت���اأم���ن �لن���ت���خ���اب���ات، �ت��ف��ق��ت 
�لفل�صطينية  �ل�صرطة  �أن  على  �لف�صائل 
يف �ل�����ص��ف��ة وغ����زة ب��زّي��ه��ا �ل��ر���ص��م��ي ت��ت��وىّل 
ت����اأم����ن م����ق����اّر �لن����ت����خ����اب����ات... و����ص���م���ان 
وغزة  �ل�صفة  يف  �لأمنية  �لأج��ه��زة  حيادية 
�لدعاية  �أو  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  تدّخلها  وع���دم 

�لنتخابية لأّي طرف«
وت�����ق�����ول م���������ص����ادر م���ط���ل���ع���ة يف »ف���ت���ح« 
»ن�صر  على  ��ف��ق  �تُّ �إن��ه  �للبنانية  لل�صحيفة 
غزة  يف  �ل�صلطة  عنا�صر  م��ن  �آلف  ث��الث��ة 
�لنتخابية  �لعملية  �صري  على  ل��الإ���ص��ر�ف 

فيها«
�آخر  �جتماع  �صُيعقد  �صهر،  غ�صون  ويف 
و»جلنة  �لوطني«  »�ملجل�س  رئا�صة  بح�صور 
�لنتخابات« من �أجل »�لتو�فق على �لأ�ص�س 
��صتكمال  خاللها  من  �صيتّم  �لتي  و�لآليات 

ت�صكيل �ملجل�س �لوطني �جلديد«

االنباط-وكاالت

قال �أربعة �أ�صخا�س مطلعن لرويرتز 
�مل�صوؤولن �جلمهورين  �لع�صر�ت من  �إن 
�حل��زب  �إىل  ينظرون  �ل��ذي��ن  �ل�صابقن، 
�لرئي�س  �أنه غري ر�غب يف مو�جهة  على 
�ل�������ص���اب���ق دون����ال����د ت����ر�م����ب وحم����اولت����ه 
ل��ت��ق��وي�����س �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة، 
من�صق  ح��زب  لت�صكيل  حمادثات  يجرون 

عن مين �لو�صط
ووف����ق����ا ل�����الأف�����ر�د �مل���ط���ل���ع���ن، ت�����ص��م��ل 
م��ن��اق�����ص��ات �مل��رح��ل��ة �مل��ب��ك��رة ج��م��ه��وري��ن 
�صابقن  وم�����ص��وؤول��ن  �صابقن  منتخبن 
ريجان  لرونالد  �جلمهورية  �لإد�ر�ت  يف 
وج���ورج ب��و���س �لأب وج���ورج ب��و���س �لب��ن 

�صابقن  ج��م��ه��وري��ن  و���ص��ف��ر�ء  وت��ر�م��ب 
��صرت�تيجين جمهورين وخرب�ء 

مكاملة  منهم   120 م��ن  �أك���رث  و�أج����رى 
ع���رب ت��ط��ب��ي��ق زوم ي���وم �جل��م��ع��ة �مل��ا���ص��ي 
ملناق�صة �ملجموعة �ملن�صقة، و�لتي �صتعمل 
�لأيديولوجية  من  برنامج  �أ�صا�س  على 
ذل��ك �لل��ت��ز�م  ، مب��ا يف  �ملحافظة �حل��ق��ة 
�أفكار  وه��ي  �لقانون،  و�صيادة  بالد�صتور 

يقول �مل�صاركون �إن تر�مب حطمها
���ص��ت��ك��ون  �إن �خل��ط��ة  وي���ق���ول �لأف������ر�د 
�ملناف�صات،  بع�س  يف  مبر�صحن  �ل��دف��ع 
مين  م��ن  مر�صحن  تاأييد  �أي�صا  ول��ك��ن 
كانو�  �صو�ء  �أخرى،  مناف�صات  يف  �لو�صط 
جمهورين �أو م�صتقلن �أو دميقر�طين

وق�����ال �إي���ف���ان م��ك��م��ول��ن، �ل�����ذي ك��ان 

ك��ب��ري م���دي���ري �ل�����ص��ي��ا���ص��ات يف م��وؤمت��ر 
وخ��ا���س  �ل���ن���و�ب  مبجل�س  �جل��م��ه��وري��ن 
�لن���ت���خ���اب���ات ك��م�����ص��ت��ق��ل يف �لن��ت��خ��اب��ات 
�لرئا�صية لعام 2016، لرويرتز �إنه �صارك 
م�صوؤولن  م��ع  زوم  مكاملة  ��صت�صافة  يف 
ب�صاأن قب�صة تر�مب على  �صابقن قلقن 
�جل��م��ه��وري��ن و�ل��ت��ح��ول �ل��وط��ن��ي �ل��ذي 

�تخذه �حلزب
و�أكد ثالثة �أ�صخا�س �آخرين لرويرتز 
من�صق  حزب  ب�صاأن  و�ملناق�صات  �لت�صال 
�لك�صف عن  لكنهم طلبو� عدم   ، حمتمل 

هويتهم
وك����ان م���ن ب���ن �مل�����ص��ارك��ن يف �مل��ك��امل��ة 
ل���وز�رة  �ل��ع��ام  �مل�����ص��ت�����ص��ار  ميتنيك،  ج���ون 
وع�صو  ت��ر�م��ب  عهد  يف  �لد�خلي  �لأم��ن 

ت�صاريل  �ل�صابق  �جلمهوري  �لكوجنر�س 
ن��ائ��ب��ة رئي�س  ن��ي��وم��ان  دن���ت و�إل��ي��ز�ب��ي��ث 
�لأركان يف وز�رة �لأمن �لد�خلي يف عهد 
تر�مب ومايلز تايلور م�صوؤول �صابق �آخر 

يف �لأمن �لد�خلي خالل عهد تر�مب
وت�������ص���ل���ط �مل����ح����ادث����ات �ل�������ص���وء ع��ل��ى 
�خل�����الف �ل���و�����ص���ع د�خ�����ل �حل�����زب ح��ول 
م������ز�ع������م ت������ر�م������ب �ل�����ك�����اذب�����ة ب����ت����زوي����ر 
�ل���د�م���ي ملبنى  �لن��ت��خ��اب��ات و�لق���ت���ح���ام 
�ل��ك��اب��ي��ت��ول �لأم��ري��ك��ي يف �ل�����ص��اد���س من 
ي���ز�ل معظم  �ل���ث���اين. ول  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر 
للرئي�س  ب�����ص��دة  م���و�ل���ن  �جل��م��ه��وري��ن 
�جتاه  عن  يبحثون  �آخرين  لكن  �ل�صابق، 

جديد للحزب
و�����ص����وت جم��ل�����س �ل����ن����و�ب مب�����ص��اءل��ة 
�لثاين بتهمة  13 يناير كانون  تر�مب يف 
حث  خ��الل  م��ن  �لتمرد  على  �لتحري�س 
�لآلف م��ن �مل��وؤي��دي��ن ع��ل��ى �ل��ت��ظ��اه��ر يف 
�ل���ذي جتمع  �ل��ي��وم  �ل��ك��اب��ي��ت��ول يف  مبنى 
ف��ي��ه �ل��ك��وجن��ر���س ل��ل��ت�����ص��دي��ق ع��ل��ى ف��وز 

�لدميقر�طي جو بايدن يف �لنتخابات
�إن���ه���م  وق������ال �مل�������ص���ارك���ون يف �مل���ك���امل���ة 
��صتاءو� ب�صكل خا�س من حقيقة �أن �أكرث 
�لكوجنر�س،  يف  �جلمهورين  ن�صف  من 
�ل�صيوخ و 139  �أع�صاء يف جمل�س  ثمانية 
لرف�س  �صوتو�  �لنو�ب،  جمل�س  يف  نائبا 
�لت�صديق على فوز بايدن يف �لنتخابات 

بعد �صاعات فقط من ح�صار �لكابيتول
�أع�صاء جمل�س �ل�صيوخ  كما ملح معظم 
�إد�نة  يدعمو�  لن  �أنهم  �إىل  �جلمهورين 
هذ�  �ل�صيوخ  جمل�س  حماكمة  يف  تر�مب 

�لأ�صبوع
وق����ال م��ك��م��ول��ن ل���روي���رتز ق��ط��اع��ات 
ك���ب���رية م���ن �حل�����زب �جل���م���ه���وري ت��ع��م��ل 
ع��ل��ى ت��ط��رف �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة 
�إع�����ادة  �إىل  ب���ح���اج���ة  �حل�����زب  وت���ه���دده���ا 
و�لتاأ�صي�س  و�ل��ع��ق��ل  باحلقيقة  �لل��ت��ز�م 
للمثل �لعليا �أو من �لو��صح �أنه يجب �أن 

يكون هناك �صيء جديد

االنباط- وكاالت

����ص���ّل���ط ت���ق���دي���ر جل���ي�������س �لح����ت����الل 
�لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي، �ل�����ص��وء ع��ل��ى ج��ه��وزي��ة 
ح���زب �هلل �ل��ل��ب��ن��اين، و�إم��ك��ان��ي��ة �ل��ب��دء 
�مل���دة  �إىل ج��ان��ب  ت�����ص��ع��ي��د حم����دود،  يف 
للو�صول  �إير�ن  �لتي حتتاجها  �لزمنية 

�إىل �لقنبلة �لنووية
وّق������������درت ����ص���ع���ب���ة �ل�����ص����ت����خ����ب����ار�ت 
�ل��ع�����ص��ك��ري��ة �ل��ت��اب��ع��ة جل��ي�����س �لح��ت��الل 
“�أمان”، �أن “حزب �هلل م�صتعد خلو�س 
ت�صعيد حمدود على �حلدود مع لبنان، 
�إ�صافة �إىل �أنه با�صتطاعة �إير�ن تطوير 
ما  وف��ق  عامن”،  خ��الل  ن��ووي��ة  قنبلة 

�أورده موقع »i24« �لإ�صر�ئيلي
�ل�صتخبار�تية  �لتقدير�ت  وبح�صب 
�لإ�صر�ئيلي،  �ل�صنوية جلي�س �لحتالل 
مل  “�إير�ن  �لأرب��ع��اء،  ن�صرها  مت  و�لتي 
تقم بعد بتخ�صيب �ليور�نيوم بامل�صتوى 
نووية،  قنبلة  بتطوير  لها  ي�صمح  �لذي 
�إذ مل يتخذ �لنظام �لإير�ين بعد قر�ر� 
�ل�صاأن، ومن �للحظة �لتي تبد�أ  يف هذ� 
ف��ي��ه��ا ط���ه���ر�ن ب��ت��خ�����ص��ي��ب �ل��ي��ور�ن��ي��وم 
على  ق��ادرة  �صتكون  �مل��ئ��ة،  يف   90 بن�صبة 
عامن  غ�����ص��ون  يف  ن��ووي��ة  قنبلة  �صنع 

تقريبا«
وم�������ن د�خ��������ل م����ق����ر ق�����ي�����ادة ج��ي�����س 
م�صوؤولون  ذك��ر  �أبيب،  تل  يف  �لحتالل 
“�إير�ن  �أن  �لع�صكرية،  �ل�صتخبار�ت  يف 
على  تعديالت  لإدخ��ال  �لتفاو�س  تريد 
للتقيد،  �ل��ع��ودة  قبل  �ل��ن��ووي،  �لت��ف��اق 
غر�ر  على  �أذرعها  ق��در�ت  ت�صتغل  وهي 
حزب �هلل يف لبنان و�ملقاتلن يف �صوريا، 

و�ليمن  �لعر�ق  يف  حلفائها  �ىل  �إ�صافة 
وغزة لل�صغط على و��صنطن«

وزع����م رئ��ي�����س ���ص��ع��ب��ة �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت 
�إىل  و�صلت  “�إير�ن  �أن  هاميان،  تامري 
�أع��ق��اب  يف  م�صبوق  غ��ري  م�صتوى  �أدن���ى 
�ل�صنو�ت  يف  �تخذناها  �لتي  �لإج��ر�ء�ت 
�لأخ��رية، ويف ظل و�صعها �حلايل، فاإن 
2015، هو  ع���ام  وق��ع��ت��ه  �ل����ذي  �لت���ف���اق 

�ل�صبيل �لوحيد للخروج من �لأزمة«
�أن  �إىل  “�أمان”  ت��ق��دي��ر�ت  ول��ف��ت��ت 
تباطوؤ  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ���ص��ب��اب  “�أهم 
تتمثل  �لإي�������ر�ين  �ل���ن���ووي  �ل���ربن���ام���ج 

ب���اغ���ت���ي���ال �ل����ع����امل �ل�����ن�����ووي، حم�����ص��ن 
�هلل  “حزب  �أن  م��وؤك��دة  ز�دة”،  ف��خ��ري 
و��صعة  حربا  ويتجنب  لالنتقام،  ي�صعى 

�لنطاق«
و�أكد �لتقدير �لع�صكري �لإ�صر�ئيلي، 
ل  ���ص��وري��ا  يف  �لإي����ر�ين  “�لتمو�صع  �أن 
يز�ل م�صتمر�، لكن طهر�ن تعيد �لنظر 
يف طبيعة �خلطوة ونطاقها”، مو�صحا 
يف  م��ق��ات��ل��ي��ه��ا  ع�����دد  “خف�صت  �أن����ه����ا 
�ملن�صوبة  �ملتكررة  �لهجمات  بعد  �صوريا 
لإ���ص��ر�ئ��ي��ل يف �مل��ن��ط��ق��ة، و�ل��ت��ي �أ���ص��رت 

وعائالتهم« باملقاتلن 

“�جلي�س  �أن  �إىل  �ل���ت���ق���دي���ر  ون�����وه 
�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي ل ي��ت��وق��ع �ن�����دلع ح��رب 
�ل�صمالية،  �جل��ب��ه��ة  يف  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  ���ص��د 
�أن يبادر حزب �هلل بت�صعيد  بل يحتمل 
ي��ق��ت�����ص��ر ع���ل���ى ع�����دة �أي�������ام ع���ل���ى غ����ر�ر 
ويعود  غ���زة،  ق��ط��اع  يف  حما�س  ت�صعيد 
ح�صن  �ل��ع��ام  �لأم���ن  ت�صميم  �إىل  ذل��ك 
ن�����ص��ر �هلل، ع��ل��ى �ل����رد ع��ل��ى �ل�����ص��رب��ات 
مقتل  ذلك  يف  مبا  لإ�صر�ئيل،  �ملن�صوبة 
م��و�ق��ع يف  على  غ���ارة  عنا�صره يف  �أح���د 
يوليو  مت��وز/  يف  دم�صق،  مطار  حميط 

»2020
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تقدير إسرائيلي: حزب اهلل مستعد للتصعيد 

االنباط-وكاالت

مقتل  �لرتكية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 
�آخرين بجروح،  �أربعة  جندين و�إ�صابة 

وذلك يف عمليات �صمايل �لعر�ق
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �لأن���ا����ص���ول �ل��رتك��ي��ة 
�جلنود  �أن  �ل��وز�رة  عن  �خلمي�س  �م�س 
���ص��ق��ط��و� يف �����ص���ت���ب���اك���ات �ن���دل���ع���ت م��ع 
م�����ص��ل��ح��ن م���ن م��ن��ظ��م��ة ح���زب �ل��ع��م��ال 

�لكرد�صتاين مبنطقة كاره
و�أو����ص���ح���ت �أن�����ه مت ن���ق���ل �جل���رح���ى 
ل��ل��م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، و�أ����ص���اف���ت �أن����ه ج��رى 
�أهد�ف حمددة يف �ملنطقة بغارة  ق�صف 

جوية، ما كّبد �لتنظيم خ�صائر فادحة
�ل��رتك��ي��ة  �ل����دف����اع  وز�رة  و�أط���ل���ق���ت 
�صد   2 �لن�صر  خم��ل��ب  عملية  �لأرب���ع���اء 
�أه�������د�ف ح����زب �ل���ع���م���ال �ل��ك��رد���ص��ت��اين 

�لعر�ق �صمايل 
و�أو�صحت �أن هدف �لعملية يتمحور 
و�صمان  �لإره��اب��ي��ة  �لهجمات  رد  ح��ول 

�أمن حدود �لبالد
�أن ح��زب �لعمال  �إىل  جت��در �لإ���ص��ارة 
�إرهابية  منظمة  م�صنف  �لكرد�صتاين 
يف ك���ل م���ن ت��رك��ي��ا و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 
للبيانات  ووف��ق��ا  �لأوروب������ي.  و�لحت����اد 
�أن�����ص��ط��ة �ملنظمة  �ل��رتك��ي��ة ف��اإن��ه خ��الل 
30 عاما، قتلت  �أكرث من  �مل�صتمرة منذ 

�ملنظمة حو�يل 40 �ألف �صخ�س
وي�������ص���ن �جل���ي�������س �ل����رتك����ي غ������ار�ت 
وع���م���ل���ي���ات �أم���ن���ي���ة ت�����ص��ت��ه��دف م���و�ق���ع 
م��ن��ظ��م��ة ح����زب �ل���ع���م���ال �ل��ك��رد���ص��ت��اين 
�لعر�ق  و�صمايل  �ل��ب��الد  �صرقي  جنوب 
منذ متوز/يوليو من عام 2015، عندما 
وهجماتها  مت��رده��ا  �ملنظمة  ��صتاأنفت 

�صد عنا�صر �لأمن و�جلي�س

االنباط- وكاالت

ك�����ص��ف��ت ���ص��ح��ي��ف��ة ع���ربي���ة، �م�����س 
�خل���م���ي�������س، ع���ن ت��ف��ا���ص��ي��ل خم��ط��ط 
و�صط  ج��دي��د  ح��ي  لبناء  ��صتيطاين 

�ملحتلة �لقد�س  مدينة 
“كلكلي�صت”  ���ص��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
�ل�����ع�����ربي�����ة، وف�������ق ت����رج����م����ة وك����ال����ة 
ببناء  يق�صي  �ملخطط  �أن  “�صفا”، 
ح���ي ����ص��ت��ي��ط��اين ج���دي���د م���ك���ون من 
جممع  ق��رب  ��صتيطانية  وح��دة   900

�ملاحلة �لتجاري و�صط �لقد�س
�صلطة  ي�صمى  م��ا  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارت 
“�أر��صي �إ�صر�ئيل” ت�صعى هذه �لأيام 
لإقر�ر خمطط هيكلي مب�صاحة 205 
دومن�����ات، ي�����ص��م��ل م��ن�����ص��اآت ري��ا���ص��ي��ة، 
ووحد�ت �صكنية موزعة على عمار�ت 

�إىل  بالإ�صافة  24 طابقا،  مكونة من 
ومكاتب  حممية،  �صكنية  وح��دة   250
ب��ارت��ف��اع  م��رب��ع��ا  م��رت�   330 مب�صاحة 
ح��ت��ى 30 ط��اب��ق��ا، وم��ن��اط��ق جت��اري��ة 

مب�صاحة 20 �ألف مرت مربع
ولفتت �إىل �أن �خُلطة �صُتقدم هذ� 
�لأ�صبوع للجنة �لقطرية للتخطيط 
��صتيفائها  بعد  �ل��ق��د���س  يف  و�ل��ب��ن��اء 

�ل�صروط
ت�صري  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
ق���ري���ب لإق����ر�ر  �إىل حت���دي���د م���وع���د 

�خلطة
وكانت بلدية �لحتالل يف �لقد�س 
�أعلنت �أم�س �لأول عن �مل�صادقة على 
��صتيطانية  وح��دة   900 لبناء  خطة 
“ب�صغات  م�������ص���ت���وط���ن���ة  يف  �أخ��������رى 

زئيف” �صمايل �ملدينة

مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 
في عمليات شمالي العراق

توجه للمصادقة على بناء حي 
استيطاني جديد في قلب القدس
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االنباط-وكاالت

واملحررين،  الأ�سرى  �س�ؤون  هيئة  قالت 
ال���ع���ف����ل���ة  م�������س���ت�������س���ف���ى  يف  الأط�������ب�������اء  اإن 
اأمعاء  م��ن  اأج���زاء  ا�ستاأ�سل�ا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
من  البيطاوي  الدين  ن�ر  اجلريح  الأ�سري 

جنني، خالل عملية جراحية اأجريت له
واأ�����س����ارت ال��ه��ي��ئ��ة، يف ب���ي���ان ل���ه���ا، ام�����س 
الح�����ت�����الل  ق����������ات  اإن  اإىل  اخل����م����ي���������س، 
بعد  البيطاوي  ال�ساب  اعتقلت  الإ�سرائيلي 
اأي��ام،  قبل  اجتاهه  احلي  الر�سا�س  اإط��الق 
ما اأدى اإىل اإ�سابته يف البطن، حيث ل زال 
ال�سطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  حت��ت  ي��رق��د 

ب��سع �سحي �سعب
البيطاوي  حالة  اأن  اىل  الهيئة،  ولفتت 
تدريجيا  ال���س��ت��ق��رار  نح�  تتجه  ال�سحية 
اأي��ام  ب��ع��د  وع��ي��ه  اىل  وع���اد  �سع�بتها،  رغ��م 
ق�سم  يف  التخدير  اأج��ه��زة  حت��ت  بقائه  م��ن 

املذك�ر بامل�ست�سفى  املكثفة  العناية 

االنباط-وكاالت	

 ق���ال ج��ه��از الأم����ن ال��ع��ام الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ال�������س���اب���اك ، اإن�����ه ح��ق��ق م���ع اأك�����ر م���ن 20 
واإج��راء  واإن��ت��اج  تط�ير  ب�سبهة  اإ�سرائيليا، 
اآ�سي�ية،  ل��دول��ة   ، ���س���اري��خ  وب��ي��ع  جت���ارب، 

ب�سكل مناف للقان�ن
ومل يك�سف ال�ساباك يف ت�سريح م�سرتك 
ل���ك��ال��ة  اأر����س���ل ن�سخة م��ن��ه  ال�����س��رط��ة،  م��ع 
الأن���ا����س����ل ع���ن ا���س��م ال���دول���ة الآ���س��ي���ي��ة، 

وحظر على الإعالم ن�سر ا�سمها
الأخ�������رية  الأ�����س����ه����ر  اإن�������ه مت يف  وق�������ال 
التحقيق مع اأكر من 20 م�اطنا م�ستبها، 
ال�سناعة  جمال  من  متقاعدين  فيهم  مبا 
ج��رائ��م  ب��ارت��ك��اب  ب��ه��م  لال�ستباه  الأم��ن��ي��ة، 
وخمالفات  ال��دول��ة،  اأم��ن  �سد  وخم��ال��ف��ات 
مب�جب قان�ن مراقبة ال�سادرات المنية، 
وجرائم وخمالفات غ�سل الأم�ال وغريها 

من اجلرائم القت�سادية
بهم  امل�ستبه  اأن  التحقيق  ك�سف  واأ�ساف 

تط�ير  يف  ق��ان���ين  غ��ري  ب�سكل  ان��خ��رط���ا 
واإنتاج واإجراء جتارب وبيع �س�اريخ لدولة 

يف اآ�سيا، ب�سكل مناف للقان�ن

وتابع يف اطار التحقيق تبني ان امل�ستبه 
يف  ج��ه��ات  م��ن  للعمل  تعليمات  تلق�ا  بهم 
نقدية  م��ب��ال��غ  تلقي  م��ق��اب��ل  ال���دول���ة،  ت��ل��ك 

طائلة وف�ائد اأخرى
واأك����م����ل ب���ي���ان ال�������س���اب���اك ت���ب���ني خ���الل 
ع��الق��ات بني  رب��ط��ت  اأن���ه  ��ا،  اأي�����سً التحقيق 
امل�����س��ت��ب��ه ب��ه��م، وج���ه���ات يف اإح����دى ال��دول��ة 
ذلك  �سري مبا يف  ب�سكل  اأُدي��رت  الآ�سي�ية، 
حم��اول��ة اإخ��ف��اء اجل��ه��ة ال��ت��ي اأع���دت اإليها 

ال�س�اريخ هذه 
اأي�������س���ا عن  ك�����س��ف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اإن  وق�����ال 
ق���در ك��ب��ري م���ن امل��ع��ل���م��ات ح����ل اأ���س��ال��ي��ب 
جتاه  الأجنبية  الأط��راف  تلك  عمل  و�سبل 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني، مب���ا يف ذل����ك ا���س��ت��خ��دام 
ت���ق���ن���ي���ات الإخ�����ف�����اء وال�������س���ري���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�سفقات، وحت�يل املقابل )املايل( لعقدها
املمار�سات  هذه  اأن  اإىل  ال�ساباك  واأ�سار 
ت��ل��ح��ق ����س���ررا حم��ت��م��ال ب���الأم���ن ال��ق���م��ي 
م����ن خ�����الل ال�����س��ف��ق��ات غ����ري ال��ق��ان���ن��ي��ة 
مع  اإ�سرائيلي�ن  م�اطن�ن  بها  يق�م  التي 
ج��ه��ات اأج��ن��ب��ي��ة، وت��ث��ري اأي�����س��ا ال��ق��ل��ق من 
اإىل دول معادية  التكن�ل�جيا  و�س�ل هذه 

لإ�سرائيل

االنباط-وكاالت

ب���اط���ريف، زع��ي��م تنظيم  ظ��ه��ر خ��ال��د 
)يتخذ  ال��ع��رب  ج��زي��رة  ب�سبه  ال��ق��اع��دة 
م����ن ال���ي���م���ن م���ق���را ل������ه(، يف ت�����س��ج��ي��ل 
م�س�ر يبدو اأنه حديث، بعد اأ�سب�ع من 
اإعالن تقرير اأممي اعتقاله قبل اأ�سهر 

مبحافظة املهرة �سرقي اليمن
وب���ث���ت م���ؤ���س�����س��ة امل���الح���م ، ال�����ذراع 
متاأخر  وق��ت  يف  للتنظيم،  الإع��الم��ي��ة 
نح�  مدته  م�س�را  ت�سجيال  الأرب��ع��اء، 
اأم���ري���ك���ا والأخ�����ذ  ب���ع���ن����ان  20 دق��ي��ق��ة 
املخت�س  �سايت  م�قع  ر���س��ده   ، الأل��ي��م 
الإع��الم��ي��ة  الأذرع  اأن�����س��ط��ة  مب��راق��ب��ة 

املتطرفة للجماعات 
ام�����س  اأم���ري���ك���ا  اإن  ب����اط����ريف  وق������ال 
ف��ريو���س  )م��ن  الأك���ر  الن�سيب  ت��اأخ��ذ 
وامل�سابني  ال�فيات  وتت�سدر  ك�رونا(، 
من ال�باء باأكر من 400 األف هالك . 
اإعالم  و�سائل  تناقلتها  احل�سيلة  وتلك 
الثاين  كان�ن  يناير/   19 يف  اأمريكية، 

املا�سي
ويف م���ؤ���س��ر اآخ����ر، ق���ال: وم���ا ح��ادث��ة 
اقتحام الك�نغر�س )يف 6 يناير املا�سي( 
عليهم  �سياأتي  ما  في�س  من  غي�س  اإل 

للرئي�س  اأن�سار  اقتحام  اإىل  اإ�سارة  يف   ،
الأم���ري���ك���ي ح��ي��ن��ه��ا، دون����ال����د ت���رام���ب، 
امل�سادقة  تعطيل  حماولني  للك�نغر�س 

على ف�ز مناف�سه ج� بايدن بالرئا�سة

وج�������اء ح����دي����ث ب�����اط�����ريف ع�����ن ت��ل��ك 
الأح��������داث ���س��م��ن م���ا اع���ت���ره ان��ه��ي��ار 
قال  م��ا  م�ستعر�سا  امل��ت��ح��دة،  ال���لي��ات 
اإن���ه���ا ع��م��ل��ي��ات ن��ف��ذه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م �سد 

داخل وخارج  اأمريكية  من�ساآت ومقرات 
املتحدة ال�ليات 

اجل������اري،  ����س���ب���اط  ف����راي����ر/   4 ويف 
اأعلن تقرير لالأمم املتحدة، �سادر عن 
خ����راء م��ع��ن��ي��ني مب��راق��ب��ة اجل��م��اع��ات 
املتطرفة، اعتقال باطريف ومقتل نائبه 
لق�ات  عملية  خ��الل   ، الع�لقي  �سعد 
الغي�سة  مب��دي��ن��ة  ال��ي��م��ن��ي��ة  احل��ك���م��ة 
الأول  ت�����س��ري��ن  اأك���ت����ب���ر/  )����س���رق(، يف 

املا�سي
ال��ي��م��ن��ي��ة عن  ال�����س��ل��ط��ات  ت��ع��ل��ن  ومل 
ال�سمت  تلتزم  زالت  وما  العملية،  تلك 

حتى بعد �سدور التقرير الأممي
و ب���اط���ريف ه���� ���س��ع���دي م���ن اأ���س���ل 
 ،1979 ع�����ام  ب���ال���ري���ا����س  ول�����د  مي���ن���ي���ة 
اأفرع  اأحد  التنظيم، وه�  وت�ىل زعامة 
 ،2020 ف��راي��ر/���س��ب��اط  يف   ، ال��ق��اع��دة 
ع��ق��ب م��ق��ت��ل زع��ي��م��ه ال�����س��اب��ق، ق��ا���س��م 

الرميي، يف غارة اأمريكية باليمن
 ،2017 ال���ث���اين  ي���ن���اي���ر/ك���ان����ن  ويف 
قائمتها  على  باطريف  وا�سنطن  و�سعت 
ل����� الإره����اب����ي����ني ال���ع���امل���ي���ني ، واأع���ل���ن���ت 
مكافاأة   2020 �سباط  ف��راي��ر/  مطلع 
مبعل�مات  ي��ديل  مل��ن  دولر  ملي�ن   11

ت�ساعد يف القب�س عليه ه� ونائبه

االنباط	-وكاالت

لإغاثة  املتحدة  الأمم  وك��ال��ة  دع��ت   
يف  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�سغيل 
املجتمع  “الأونروا”،  الأدن���ى  ال�����س��رق 
دولر  م��ل��ي��ار   1.5 ت��اأم��ني  اإىل  ال����دويل 
ون��داءات  الأ�سا�سية  خدماتها  لتم�يل 
الأول����ي���ة  ذات  وامل�������س���اري���ع  ال����ط�����ارئ 
ل����الج����ئ����ي ف���ل�������س���ط���ني امل�������س���ج���ل���ني يف 
القد�س  ت�سمل  )التي  الغربية  ال�سفة 
ول��ب��ن��ان  والأردن  وغ�����زة  ال�������س���رق���ي���ة( 

و�س�ريا
ب��ي��ان  يف  “الأونروا”،  واأو����س���ح���ت 
اأن هنالك  �سحفي لها ام�س اخلمي�س، 
حاجة اإىل 806 ماليني دولر من اأجل 
كالتعليم  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  ت��اأم��ني 
وال���������س����ح����ة والإغ��������اث��������ة واخل�����دم�����ات 
الج���ت���م���اع���ي���ة واحل����م����اي����ة وال���ب���ن���ي���ة 

املخيمات التحتية وحت�سني 
امل�����س��اع��دة الإن�����س��ان��ي��ة  اأن  واأ���س��اف��ت، 
ال����ط����ارئ����ة ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا الأون���������روا 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل���الآث���ار امل���دم���رة ل��ل��ح�����س��ار 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  والح��ت��الل 

املحتلة تتطلب 231 ملي�ن دولر

 318 اإىل  حت��ت��اج  ان��ه��ا  اإىل  ول��ف��ت��ت، 
ال���س��ت��ج��اب��ة  اأج�����ل  م���ن  دولر  م��ل��ي���ن 
يف  ال�����س��راع  ي�سببها  ال��ت��ي  لل�سع�بات 
���س���ري��ة  يف  فل�سطني  ل��الج��ئ��ي  ���س���ري��ا 
حاجة  هنالك  اأن  كما  ولبنان،  والأردن 
دولر  م��ل��ي���ن   170 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اإىل 
اأو  لإ���س��الح  الأول����ي���ة  ذات  للم�ساريع 
بناء مرافق الأونروا وتعزيز اأو حت�سني 

الأ�سا�سية اخلدمات 
واأك�����دت الأون��������روا، اأن���ه���ا ���س��ت���ا���س��ل 
ن�عي، مبني على مبادئ  تعليم  ت�فري 
ح���ق����ق الإن�������س���ان وال��ت�����س��ام��ح، لأك���ر 
م���ن ن�����س��ف م��ل��ي���ن ط���ال���ب وط��ال��ب��ة، 
و���س��ت��دع��م ���س��ب��ل و����س����ل ال�����س��ب��اب من 
لج��ئ��ي ف��ل�����س��ط��ني، وحت���دي���دا ال��ن�����س��اء، 
اإىل التدريب يف مراكز التدريب الفني 
وامل���ه���ن���ي امل���م���ي���زة وال��ت��اب��ع��ة ل��ل���ك��ال��ة، 
والتي عادة ما يتم ت�ظيف طالبها يف 

غ�س�ن عام من تخرجهم
واأ�سارت، اإىل اأنها مراكزها ال�سحية 
يف جميع اأرجاء املنطقة �ست�ستقبل اأكر 
للمر�سى،  زي���ارة  م��الي��ني  خم�سة  م��ن 
بعد  ع��ن  التطبيب  ت���ف��ري  و�ست�ا�سل 
الأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ط��اع��ي��م  تغطية  و���س��م��ان 

جل���م���ي���ع اأط�����ف�����ال لج����ئ����ي ف��ل�����س��ط��ني، 
اإىل  ال��س�ل  �سبل  تاأمني  على  ع��الوة 
خدمات �سحة الأم وال�سحة الإجنابية 
 250 م��ن  اأك���ر  و�سيتمكن  والنف�سية، 
األف �سخ�س من الالجئني الأ�سد فقرا 

من احل�س�ل على مع�نات نقدية
ال��������س���ع  اأن  الون��������������روا،  وب����ي����ن����ت 
الفل�سطينية  الأرا����س���ي  يف  الإن�����س��اين 
نتيجة  كبري  ب�سكل  تده�ر  قد  املحتلة 
�ستق�م  ذل��ك  وب�سبب  ك���رون��ا،  جائحة 
من  لج��ئ  ملي�ن   1،25 ح����ايل  ب��دع��م 
الأم���ن  ان���ع���دام  م��ن  ي��ع��ان���ن  فل�سطني 
الغذائية  امل��ع���ن��ة  م��ن خ��الل  ال��غ��ذائ��ي 

الطارئة اأو املع�نات النقدية
���س��ت�����س��اع��د من  اأن���ه���ا  اإىل  واأ�����س����ارت، 
خ��الل ف��ر���س ال��ن��ق��د م��ق��اب��ل ال��ع��م��ل يف 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اخل�����س��ائ��ر ال��ك��ب��رية يف 
فيما  غ��زة،  يف  وحت��دي��دا  املعي�سة،  �سبل 
طالب  األ���ف   330 م��ن  اأك���ر  �سي�ستفيد 
م���ن ط���الب الأون������روا يف ك��اف��ة اأرج����اء 
الأرا�����س����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة من 

الطارئ التعليمي  الدعم 
الأونروا  �ست�سمن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
ال��س�ل امل�ستمر اإىل الرعاية ال�سحية 

لالجئي  والثالثية  والثان�ية  الأول��ي��ة 
ال��غ��رب��ي��ة،  وال�����س��ف��ة  غ���زة  يف  فل�سطني 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��داب��ري ال���ق��اي��ة من 
“ك�رونا” وال�ستجابة للعنف  فريو�س 
والعمل  الجتماعي  الن�ع  على  املبني 
جانب  اإىل  وذل��ك  الطفل،  حماية  على 
م��ت��اب��ع��ة ح��������ادث احل���م���اي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب���الح���ت���الل، وخ�����س������س��ا يف ال�����س��ف��ة 

الغربية
وق���ال���ت الون��������روا، اإن����ه وا���س��ت��ج��اب��ة 
ما  م��ع  ���س���ري��ة،  يف  الإقليمية  ل��الأزم��ة 
وم�ؤخرا،  وم�سقة،  نزوح  من  ي�ساحبها 
طارئة  نقدية  مع�نات  �ستقدم  ال�باء، 
وم�ساعدات غذائية اإىل 418 األف لجئ 
يف  للمخاطر  معر�س�ن  فل�سطني  من 
�س�ريا، اإ�سافة اإىل 257 األف لجئ من 
واإىل ما يقرب من  لبنان،  فل�سطني يف 
���س���ري��ة  م��ن  فل�سطيي  لج���ئ  األ���ف   45
 130 ع��ل��ى  ع����الوة  والأردن،  ل��ب��ن��ان  يف 
الأ���س��د عر�سة  الفئات  م��ن  األ��ف لج��ئ 

للمخاطر يف الأردن
����س���ت����ا����س���ل  اأن  ،ع�����ل�����ى  و��������س�������ددت 
ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة 
والإن���������س����ان����ي����ة واحل����م����اي����ة ل���الج���ئ���ي 

اإىل  ال��ت������س��ل  ي��ت��م  اأن  اإىل  ف��ل�����س��ط��ني 
ح��ل ع����ادل ودائ����م مل��ح��ن��ت��ه��م، وان ذل��ك 
ال�ستقرار يف منطقة  ا�ستثمارا يف  يعد 

الأو�سط ال�سرق 
تقدمي  مانحيها  الأون��روا،  ونا�سدت 
التم�يل الالزم لتمكنيها ال�فاء مبهام 

ولي���ت���ه���ا، ول��ت��ج��ن��ب الأزم�������ات امل��ال��ي��ة 
ال�كالة  خدمات  ت�سع  والتي  املتكررة، 
ل��الأرواح  واملنقذة  الأ�سا�سية  الإن�سانية 
يف خ���ط���ر، وب����ه����دف ت����ح���ي���د اجل���ه����د 
م���ن اأج����ل ت��ط���ي��ر روؤي�����ة ا���س��ت�����س��راف��ي��ة 

وم�ستدامة لالأونروا ب�سكل جماعي

استئصال أجزاء من أمعاء األسير الجريح نور البيطاوي

التحقيق مع 20 إسرائيليا بشبهة تطوير وإنتاج وإجراء تجارب وبيع صواريخ لدولة آسيوية 

اليمن.. تسجيل مصور لزعيم القاعدة »ينفي« اعتقاله

»األونروا« تطلق مناشدة لتوفير 1.5 مليار دوالر لدعم الجئي فلسطين عام 2021

االنباط-وكاالت

والتقدم”  “الدميقراطية  �سخر حزب 
الرتكي، الذي يتزعمه علي باباجان، من 
ت�سريحات الرئي�س رجب طيب اأردوغان، 
الأخ�����رية ال��ت��ي اأع��ل��ن خ��الل��ه��ا اأن ب��الده 
عام  القمر  اإىل  ف�سائية  مركبة  �سرت�سل 

2023
ب�سحيفة  ب���اب���اج���ان  ح����زب  وا���س��ت��ع��ان 
امل�الية للحك�مة، التي ن�سرت  “تق�مي” 
للت�س�ق  ت��ذه��ب  “ل  ع��ن���ان  م��ق��ال حت��ت 
فيه  ق��دم��ت  ه���ذا اخلر”،  ق����راءة  ب����دون 
ن�������س���ائ���ح ل������الأت������راك ب����ع����دم ا����س���ط���ح���اب 
الأط���ف���ال خ���الل ال��ت�����س���ق والب��ت��ع��اد عن 
طرقا  باعتبارها  ممتلئة،  مبعدة  الت�س�ق 
���س��ع���ره��م  دون  احل���ي���ل����ل���ة  يف  ن���اج���ح���ة 

فاقتب�س  الق��ت�����س��ادي��ة،  الأزم�����ة  ب����ط���اأة 
ل�سحيفة  الأوىل  ال�سفحة  �س�رة  احلزب 
العن�ان  م�سم�ن  تغيري  م��ع  “تق�مي” 
بدون  القمر  اإىل  تذهب  “ل  اأ�سبح  حيث 
قراءة هذا اخلر”، يف اإ�سارة اإىل برنامج 
الف�ساء الذي اأعلن عنه الرئي�س اأردوغان

قالت  ما  وفق  باباجان،  حزب  وت�ساءل 
امل��ع��ار���س��ة،  “زمان” ال��رتك��ي��ة  ���س��ح��ي��ف��ة 
ب��رن��ام��ج  “حلم  اأردوغ������ان  �سيحقق  ك��ي��ف 
ال�����ظ�����روف  ه�������ذه  م����ث����ل  يف  الف�ساء” 

تعي�سها تركيا التي  القت�سادية 
وح��م��ل ب��اب��اج��ان اأردوغ������ان و���س��رك��اءه 
امل�����س���ؤول��ي��ة ع���ن ان��خ��ف��ا���س ���س��ع��ر ال��ل��رية 
وارتفاع  الأجنبية  العمالت  اأمام  الرتكية 
م���ع���دلت ال��ت�����س��خ��م ج�����راء ال�����س��ي��ا���س��ات 

اخلاطئة النقدية 

االنباط-وكاالت

ج�  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأب��ل��غ��ت 
بايدن املحكمة العليا، باأنها تعتقد اأن قان�ن 
 ObamaCare �الرعاية اأو ما يعرف ب
وزارة  مل�قف  متاما  خمالف  وه�  د�ست�ري، 

العدل خالل اإدارة دونالد ترامب
ي����م  خ���ط���اب���ا  ال����ع����دل  وزارة  وق����دم����ت 
ال���لي��ات  اأن  املحكمة  “لإخطار  الأرب��ع��اء 
امل��ت��ح��دة مل ت��ع��د م��ل��ت��زم��ة ب��ال���س��ت��ن��ت��اج��ات 
ال�������اردة يف امل���ذك���رة امل��ق��دم��ة م�����س��ب��ق��ا من 

ال�سابقة« الإدارة 
ال��ق�����س��اة  دع����ت  ت���رام���ب  اإدارة  وك���ان���ت 
عهد  يف  ال�سادر  ال�سحة  قان�ن  اإل��غ��اء  اإىل 
ال���رئ���ي�������س ال���دمي���ق���راط���ي ب������اراك اأوب����ام����ا 
ح���ايل  يح�سل  مب�جبه  وال��ذي  بالكامل، 

23 م��ل��ي���ن ���س��خ�����س ع��ل��ى ت���اأم���ني ���س��ح��ي 
وم����الي����ني اآخ����ري����ن ي���ع���ان����ن م����ن ظ����روف 

�سحية
ق���ان����ن  ت���ع���زي���ز  اإىل  ب����اي����دن دع�����ا  ل���ك���ن 
فتح  بالفعل  اأع��اد  وق��د  ال�سحية،  الرعاية 
رمبا  الذين  لالأ�سخا�س  ال�سرتاكات  ب��اب 
ب�سبب  ال�سحي  وتاأمينهم  فقدوا وظائفهم 

جائحة ك�رونا
ثالث  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م�ساألة  وت��ع��د 
العليا  املحكمة  يف  معلقة  رئي�سية  ق�سية 
اخ��ت��ل��ف ف��ي��ه��ا ب���اي���دن م���ع ���س��ل��ف��ه ت��رام��ب، 
مب�ساعي  الأخ����ري����ان  ال��ق�����س��ي��ت��ان  وت��ت��ع��ل��ق 
اأج��زاء من اجلدار احلدودي  لبناء  ترامب 
و�سيا�سة  واملك�سيك  املتحدة  ال���لي��ات  بني 
ت��رام��ب ال��ت��ي جت��ر ط��ال��ب��ي ال��ل��ج���ء على 

النتظار يف املك�سيك

االنباط-وكاالت

اأف��������اد م�������س���در اأم����ن����ي رو�����س����ي ب����اأن 
“هيئة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ت���اب���ع���ني  اإره����اب����ي����ني 
ب�����س���ري��ا،  الإره����اب����ي  ال�سام”  حت���ري���ر 
لرت��ك��اب  م�سلحني  ب��ت��دري��ب  ي��ق���م���ن 
يف  ح��ا���س��دة  جتمعات  ت�ستهدف  ج��رائ��م 

�س�ارع خمتلف املدن الرو�سية
امل�سدر  ع��ن  “تا�س”  وك��ال��ة  ونقلت 
ام�س اخلمي�س ق�له: “وردت معل�مات 
ت��ف��ي��د ب����اأن ق����ادة حت��ال��ف ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر 
العليا  امل��ح��ك��م��ة  ���س��ن��ف��ت��ه  ال����ذي  ال�����س��ام 
ماي�   20 يف  اإره��اب��ي��ة  منظمة  الرو�سيا 
2020، وجه�ا اأن�سارهم بارتكاب جرائم 
اأم���اك���ن  م�����دن رو����س���ي���ا يف  يف خم��ت��ل��ف��ة 

التجمعات احلا�سدة يف ال�س�ارع«
وت��اب��ع امل�����س��در اأن����ه م��ن اأج����ل ذل��ك، 

يق�م قادة اجلماعات الإرهابية “جي�س 
و”جماعة  والأن�سار”،  امل��ه��اج��ري��ن 
و”اأجناد الق�قاز”  الت�حيد واجلهاد”، 
وغ���ريه���ا م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة 
حت��ري��ر  “هيئة  ل�����اء  حت���ت  امل��ن�����س���ي��ة 
الأك���ر  “املقاتلني  ب��ت��دري��ب  ال�سام”، 
م�ث�قية وخرة من بني املجندين من 
اأ�سل رو�سي اأو من مت جتنيدهم يف دول 

ج�ار رو�سيا«
ال�سام”  حت���ري���ر  “هيئة  اأن  ي���ذك���ر 
املت�سددة  للجماعات  حتالف  عن  عبارة 
الن�سرة”  “جبهة  م��ق��ات��ل��ي  ب���ق���ي���ادة 
ال�سام””  “حترير  اإن�ساء  ال�سابقة. ومت 
ما  التنظيم  ول��دى   ،2017 يناير   28 يف 
ي�سيطرون  م�سلح  األ���ف   20 اإىل  ي�����س��ل 
ع��ل��ى م��ع��ظ��م حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب ���س��م��ايل 

�س�ريا

باباجان يسخر من حلم أردوغان

إدارة بايدن تبلغ المحكمة العليا 
بدستورية قانون »أوباما كير«

إرهابيون من »تحرير الشام« يدربون 
مسلحين على تنفيذ هجمات داخل روسيا
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مدريد – وكاالت 

زي��دان  الدين  زي��ن  الفرن�سي  تلقى 
امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل���ري���ال م���دري���د، اأن��ب��اء 
املرتقبة،  فالن�سيا  مواجهة  قبل  �سارة 
االأح������د امل���ق���ب���ل، يف اإط������ار م��ن��اف�����س��ات 
امل��ران  الليجا.و�سهد  م��ن   23 اجل��ول��ة 
اخل���م���ي�������س، ع������ودة ال���ث���ن���ائ���ي ل��وك��ا���س 
وداين  االأمي����������ن،  اجل�����ن�����اح  ف���ا����س���ك���ي���ز 
�سياق  ويف  االأمي��ن.  الظهري  كارفاخال 
م��ن��ف�����س��ل، وا���س��ل رودري���ج���و وه����ازارد 
وفالفريدي و�سريجيو رامو�س عملهم 
كما  اإ���س��اب��ات��ه��م،  م��ن  للتعايف  ال��ف��ردي 
ت���درب اأودري�������وزوال وم��ار���س��ي��ل��و داخ��ل 
����س���ال���ة االأل�����ع�����اب ال���ري���ا����س���ي���ة. وب�����داأ 
امل����ران ب���االإح���م���اء، ث��م ت��دري��ب��ات على 
اال����س���ت���ح���واذ وال���ت���م���ري���ر وال�����س��غ��ط 
وت�����س��دي��د ال���ك���رة، واأج�����رى ال��اع��ب��ون 
ت���دري���ب���ات ف��ن��ي��ة وت��ك��ت��ي��ك��ي��ة، ق��ب��ل اأن 
ينتهي املران مبباراة ُم�سغرة. ويحتل 
ري��ال م��دري��د امل��رك��ز ال��ث��اين يف ج��دول 
ن��ق��ط��ة  ب��ر���س��ي��د 46  ال��ل��ي��ج��ا  ت��رت��ي��ب 
ن��ق��اط عن   5 ب��ف��ارق  م��ن 22 م���ب���اراة، 
لعب  وال��ذي  املت�سدر  مدريد  اأتلتيكو 

الريال يستعيد نجومه قبل لقاء فالنسيا 

الحارس نوير يشيد باالهلي 

اتحاد الكرة يستنكر االشاعات واثارة النعرات 

نادال يواصل مشوار التألق 

الدوحة – وكاالت 

قائد  نوير  مانويل  االأمل��اين  احلار�س  علق 
يف  املا�سية  االأهلي  مباراة  على  ميونخ  بايرن 
الودية  االأج��واء  وحتديدا  االأندية،  مونديال 
التي جمعته بحار�س الفريق امل�سري وقائده 
املواجهة.  تلك  نهاية  بعد  ال�سناوي،  حممد 
روبرت  بتوقيع   0-2 االأهلي  على  بايرن  وفاز 
ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي يف ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي ال��ب��ط��ول��ة 
نوير  وقال  قطر.  يف  اخلمي�س  اختتمت  التي 
الر�سمي  احل�����س��اب  اأذاع����ه  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  يف 
ل����احت����اد ال��������دويل )ف���ي���ف���ا( ع���ل���ى ت���وي���ر: 

وح��ق��ق  اإجن������ازات  ���س��اح��ب  ف��ري��ق  “االأهلي 
الطبيعي  من  لكن  قبل،  من  قيا�سية  اأرقاما 
اأن فريقا واحدا فقط �سي�سعد للنهائي، وقد 
نوير  اإن  ال�سناوي  ق��ول  وع��ن  ذل���ك«.  حققنا 
ه��و ق��دوت��ه، ق��ال احل��ار���س االأمل���اين: “عندما 
يواجهونني يف  ح��را���س  م��ن  عني  ذل��ك  ي��ق��ال 
امل��ل��ع��ب، ف��ذل��ك ���س��يء مم��ي��ز، ه���ذا ج���زء من 
حار�س  عن  وتابع  بيننا«.  املتبادل  االح���رام 
االأهلي: “عانقنا بع�سنا بعد املباراة وتبادلنا 
رائعا )مع  القم�سان، وبالن�سبة يل كان لقاء 
ول��اأه��ل��ي م�ستقبا  ل��ه  واأمت��ن��ى  ال�����س��ن��اوي( 

رائعا«.

االنباط – عمان 

ا�سدر احتاد كرة القدم بيانا  ي�ستنكر 
بع�س  تناقلته  م��ا  ب�����س��دة،  وي��دي��ن  ف��ي��ه 
التوا�سل  ومن�سات  االإخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع 
االج���ت���م���اع���ي، م����ن اإ�����س����اع����ات، ع��م��دت 
لاإ�ساءة واإثارة التفرقة والنعرات. واإذ 
القدم، كل  لكرة  االأردين  االحت��اد  ينفي 
اأ�سا�س  ال  م�سللة،  اإ�ساعات  من  ورد  ما 
ل���ه���ا م����ن ال�������س���ح���ة، ه���دف���ت ل���اإ����س���اءة 
والنيل من اإرثه وكيانه ومكوناته، فاإنه 
ات��خ��اذه موقفاً  ذات���ه،  ال��وق��ت  ي��وؤك��د يف 
قانونياً حا�سماً ورادعاً، ملحا�سبة كل من 
االإ�ساعات. ويف  ن�سر  يف  �ساهم  اأو  اأ�ساء، 

ال��ذي يقدر فيه االحت��اد حرية  ال��وق��ت 
البناء  اإط��اره��ا  يف  ال��ري��ا���س��ي،  التعبري 
وي�سعى  املجتمع،  ث��واب��ت  م��ع  واملتناغم 
اأ�سا�ساً  باعتبارها  الدوام  لتعزيزها على 
اأن ما  اإال  االأردن��ي��ة،  ال��ق��دم  ك��رة  لرفعة 
قد  م��وؤخ��راً  اأك��اذي��ب  البع�س م��ن  د���س��ه 
كانت  مهنية  االأخ�����اق،  ح���دود  جت���اوز 
اأو اإن�����س��ان��ي��ة، مم��ا ف��ر���س ع��ل��ى االحت���اد 
كافة  باتخاذ  والبدء فوراً  التهاون  عدم 
حمايًة  ال��رادع��ة  القانونية  االإج���راءات 
بجميع  االأردن���ي���ة  ال��ق��دم  ك��رة  ملنظومة 
الدخيلة  الت�سرفات  ه��ذه  من  اأركانها 
مببادئه  الرا�سخ  االأردين  املجتمع  على 

النبيلة. وقيمه 

�سيدين – وكاالت 

ب���دد راف��ائ��ي��ل ن���ادال اأي خم���اوف من 
و2-6  و4-6   1-6 وف���از  لياقته  م�ستوى 
على االأمريكي مايكل مموه ال�ساعد من 
ال��دور  اإىل  ب�سهولة  ليتاأهل  الت�سفيات 
املفتوحة  اأ���س��رال��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف  ال��ث��ال��ث 
امل�سنف  ي��ل��ع��ب  ومل  اخل��م��ي�����س.  للتن�س 
ال����ث����اين م����ع اإ����س���ب���ان���ي���ا يف ك����اأ�����س احت����اد 
ال��اع��ب��ن امل��ح��رف��ن ل��ل��ف��رق االأ���س��ب��وع 
بينما  الظهر،  يف  م�سكلة  ب�سبب  املا�سي 
يف  االأول  ال������دور  يف  ال���ف���وز  ع���ق���ب  ق����ال 
باالإ�سابة.  متاأثرا  ي��زال  ال  اإن��ه  ملبورن 

اأي  ن��ادال  امللعب مل يظهر  اأر���س  لكن يف 
االأمريكي  اأم���ام  االإ���س��اب��ة  على  ع��ام��ات 
املغلق  ال�سقف  وحتت  عامليا   177 امل�سنف 
ب�سربات  امللعب  اأم��ط��ر  ليفر  رود  مللعب 
اأم���ام���ي���ة وخ��ل��ف��ي��ة و���س��ط م�����س��اه��دة من 
باللقب  الفائز  ن���ادال،  ويتقا�سم  مم��وه. 
ال��رق��م   ،2009 ع����ام  ب�����ارك  م���ل���ب���ورن  يف 
ال��ق��ي��ا���س��ي م����ع روج������ر ف����ي����درر يف ع���دد 
االأل���ق���اب يف ال��ب��ط��والت االأرب����ع ال��ك��رى 
امل���ب���اراة  ل��ق��ب��ا و���س��ي��ل��ع��ب يف  ب��ر���س��ي��د 20 
املقبلة مع الريطاين كامريون نوري اأو 
رومان  الت�سفيات  من  ال�ساعد  الرو�سي 

�سافيولن

االنباط – عمان 

وق���ع امل��ح��رف ال��ل��ب��ن��اين اأح��م��د زري��ق 
ب�سكل  ال���وح���دات  ف��ري��ق  ك�����س��وف��ات  ع��ل��ى 
املحرف  لي�سبح  اخلمي�س،  ام�س  ر�سمي 
بعد  االأول  ال��ف��ري��ق  ���س��ف��وف  يف  ال���ث���اين 
ال�����س��ن��غ��ايل ع��ب��د ال���ع���زي���ز ن������داي. وج���اء 
تن�سيب  ع��ل��ى  ب���ن���اء  زري�����ق  م���ع  ال��ت��وق��ي��ع 
اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة ال��ك��اب��ن ع��ب��داهلل 
اأبو زمع، وعقب اجتيازه الفح�س الطبي 
م�ست�سفى  يف  التوقيع  قبل  ج��رى  ال���ذي 
الفريق موؤيد  باإ�سراف دكتور  اال�ستقال 
ع���م���ر. وج����رى ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع ب��ح�����س��ور 
والناطق  ال��ك��وز  الفتاح  عبد  ال�سر  اأم��ن 

امللف  وم�����س��وؤول  غ��ن��ام  االإع��ام��ي حممد 
الفريق  وم��دي��ر  �سلباية  ب�سام  االآ���س��ي��وي 
اللبناين  امل��ح��رف  وك��ان  ج��م��ال.  حممد 
اأح���م���د زري�����ق ق���د و����س���ل اخل��م��ي�����س اإىل 
فريق  بتدريبات  االلتحاق  بهدف  االأردن 
الوحدات الذي تعاقد معه ر�سمياً ليمثله 
زريق  ا�ستقبال  وكان يف  املقبل.  املو�سم  يف 
م��دي��ر ال��ف��ري��ق حم��م��د ج��م��ال واأع�����س��اء 
للموقع  وف��ق��اً  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  جل��ن��ة 
االنتهاء  وفور  الوحدات.  لنادي  الر�سمي 
توجه  بالاعب  اخلا�سة  االإج��راءات  من 
النجم اللبناين برفقة مدير الفريق اإىل 
الفح�س  الإج���راء  اال�ستقال  م�ست�سفى 

الطبي. 

االنباط – عمان 

تنطلق ايف العا�سرة من �سباح اليوم اجلمعة 
ف��ع��ال��ي��ات ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ن����ادي اجل�����واد ال��ع��رب��ي 
لعام 2021 ، ومب�ساركة ما يزيد عن 125 فار�س 
وف��ار���س��ة مي��ث��ل��وا م��راك��ز ال��ف��رو���س��ي��ة اال���س��اي��ل 
ال�سيفي  وا�سطبات  والعريان  اخليل  و�سهيل 
والريف االخ�سر والكيايل ،ا�سافة لفر�سان نادي 
اجلواد العربي على ميدان نادي اجلواد العربي 
ال�����س��ال��ة ال��داخ��ل��ي��ة )االأب����ط����ال(، ال��ت��ي ينظمها 
للفرو�سية  ال��ق��وة  �سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��ادي 
امل��ل��ك��ي واللجنة  وب���اأ����س���راف احت����اد ال��ف��رو���س��ي��ة 
االوملبيبة ،وفق قانون االحتاد الدويل للفرو�سية 
ووجهت الدعوة ملختلف مراكز الفرو�سية ا�سافة 
اىل عدد كبري من فر�سان الدول العربية املقمن 
يف االردن. مدير البطولة خ�سر الق�سري،وت�سم 
البطولة ع�سر جوالت ر�سمية ،ا�سافة للبطوالت 
العربي  اجل���واد  ن��ادي  ي�سعى  حيث  االحتفالية، 
م���ن خ��ال��ه��ا اىل رف���ع م�����س��ت��وى ك��اف��ة ف��ر���س��ان 
ف��ر���س��ة  وت���وف���ري  وامل��ق��ي��م��ن  امل��ح��ل��ي��ن  االردن 
ادارتها البطولة  على  وي�����س��رف  لهم  تناف�سية 
ح��ك��ام دول��ي��ن  معن احل��دي��د ون����ادر احل��م��وري 
و�سهيب ابو حماد ود.ابراهيم الهرا�س. وت�سم  
ف��ئ��ات ال��ب��ط��ول��ة 80-90����س���م ،100����س���م ،110���س��م 
،120-125���س��م ،130-135���س��م ،140���س��م، وا�ساف 
ن��ادي اجلواد  املنظمة لبطولة دوري  اللجنة  ان 
على  60�سم  فئة  ا�سافة  االوىل  اجلولة  العربي 

مناف�سات هذه اجلوله،الهمية هذه الفئة التي 
القفز،  ل��ري��ا���س��ة  ا�سا�سية  وق��اع��دة  رك��ي��زة  ت��ع��د 
امل�ساركن  الفر�سان  جميع  تتويج  �سيتم  حيث 
بهذه الفئة بامليداليات ،موؤكدا ان النادي يتخذ 

وفق  العامة  ال�سامة  على  للحفاظ  اج����راءات 
اللجنة االوملبية االردنية، يف ظل هذا  تعليمات 
 ، ك��ورون��ا.  جائحة  فيه  ينت�سر  ال���ذي  التوقيت 
ن�سوح  الفر�سان  امل�ساركن  الفر�سان  اب��رز  وعن 

���س��اه��ن، �ستفن ي��ع��ق��وب ،ه���دى  ك���ي���ايل،رام���ي 
كيايل، �سند احل�سن، علي وحممد ابو حمور،راية 
عام ، نور الدين القا�سم،فار�س النابل�سي ،عبد 

الرحمن القر�سة ،فهد احل�سن.

االنباط – عمان 

ال�سلة  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  يلتقي 
ن���ظ���ريه ال��ب��ح��ري��ن��ي، ع��ن��د ال�����س��اب��ع��ة من 
م�����س��اء ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، يف امل��ب��اراة ال��ودي��ة 
املباراة  ه��ذه  وت��اأت��ي  املنامة.  يف  تقام  التي 
يخو�سه  الذي  التدريبي  املع�سكر  اطار  يف 
ملناف�سات  ا�ستعدادا  البحرين،  يف  املنتخب 
ي���وم 18  ال��ت��ي تنطلق ر���س��م��ي��ا  اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س 
امل��دي��ر االإداري  امل��ن��ام��ة. واأك���د  احل���ايل يف 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي اأح����م����د ال���دب���ا����س، 

ي���ت���درب مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة،  امل��ن��ت��خ��ب  اأن 
ا���س��ت��ع��دادا ل��ل��م��ب��اري��ات ال��ر���س��م��ي��ة.واأ���س��ار 
امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ال���ب���ح���ري���ن،  م����ن  ال���دب���ا����س 
مباراة  يف  غ��دا،  البحريني  نظريه  يلتقي 
مروان  الفني  املدير  خالها  ي�سعى  ودي��ة 
الاعبن  جاهزية  على  للوقوف  معتوق، 
الذين يخ�سعون حاليا لتدريبات مكثفة. 
يتمتع  املنتخب  اأن  االداري  امل��دي��ر  وب���ن 
للمباريات  ا���س��ت��ع��دادا  ع��ال��ي��ة،  مب��ع��ن��وي��ات 
ال��ر���س��م��ي��ة، ب��ح��ث��ا ع��ن ن��ت��ائ��ج الف��ت��ة تليق 

ب�سمعة كرة ال�سلة االردنية.

زريق يبدأ مشواره مع الوحدات 

بطولة كأس الجواد العربي للفروسية تنطلق اليوم 

سلتنا تواجه البحرين وديا 

االنباط – عمان 
على  ال���وح���دات،  ل��ف��ري��ق  االإداري�����ة  الهيئة  واف��ق��ت 
الكابن  بقيادة  االأول  للفريق  الفني  اجلهاز  تن�سيب 

عبداهلل اأبو زمع باإعارة الاعب ال�ساب �ساهر �سلباية 
ال�سلط ملو�سم واحد  �سلباية  ال�سلط. و�سيمثل  لفريق 

املقبلة. املحلية واالآ�سيوية  املناف�سات  وي�ساركه 

شلباية من الوحدات الى السلط 
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دبي- البوابة العربية للأخبار التقنية

ال�سابق،  الأم��رك��ي  الرئي�س  يعود  لن 

اأي  يف  تويرت  من�سة  اإىل  ت��رم��ب،  دون��ال��د 

وقت يف امل�ستقبل حتى لو تر�سح للمن�سب 

اأخ����رى وف����از، وذل���ك وف��ًق��ا للمدير  م���رة 

لل�سركة. املايل 

م��ق��اب��ل��ة مع  خ���ال  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورًدا 

ميكن  ك��ان  اإذا  عما  �سي  بي  اإن  �سي  �سبكة 

اإذا  التغريد  يف  ترمب  امتيازات  ا�ستعادة 

املدير  اأو���س��ح  اأخ��رى،  م��رة  بالرئا�سة  ف��از 

 Ned( سيغال� نيد  تويرت  ل�سركة  املايل 

حظر ترمب دائم. اأن   )Segal
ملن�سب  ال���رت����س���ح  اإن  ���س��ي��غ��ال:  وق�����ال 

الذي  اأخ��رى لن يعك�س احلظر  م��رة  ع��ام 

اأع��ق��اب  ت��رم��ب يف  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة  فر�سته 

ال�ساد�س  يف  الكابيتول  يف  ال�سغب  اأع��م��ال 

من يناير، وبغ�س النظر عن النتيجة، فاإن 

 realDonaldTrump ح�����س��اب 

�سيظل معلًقا اإىل الأبد.

بالنظر  ال�سلة  وث��ي��ق  ال�����س��وؤال  وي��ب��دو 

اإىل حم��اك��م��ة ع���زل ت��رم��ب امل�����س��ت��م��رة يف 

ال��ك��ون��غ��ر���س، ح��ي��ث اإن ال�����س��وؤال امل��ح��وري 

ب���اإم���ك���ان  ك�����ان  اإذا  م����ا  ه����و  امل���ح���اك���م���ة  يف 

الرت�سح  من  ترمب  منع  الدميقراطيني 

اأو   2024 ع���ام  اأخ�����رى يف  م���رة  ل��ل��رئ��ا���س��ة 

ال�سعي ملن�سب فيدرايل عام اآخر.

اإن بي  ���س��ي  ل�����س��ب��ك��ة  ���س��ي��غ��ال  واأ����س���اف 

لن  املن�سة،  من  اإزالتك  تتم  عندما  �سي: 

مديًرا  كنت  اأو  معلًقا،  كنت  ���س��واء  ت��ع��ود، 

ح��ال��ًي��ا موظفا  اأو  ���س��اب��ًق��ا  ك��ن��ت  اأو  م��ال��ًي��ا، 

تعمل  التي  الطريقة  هي  وهذه  عموميا، 

�سيا�ساتنا. بها 

وق�����ال: ���س��ي��ا���س��ات��ن��ا م�����س��م��م��ة ل��ل��ت��اأك��د 

على  ي��ح��ر���س��ون  ل  الأ���س��خ��ا���س  اأن  م���ن 

اأي �سخ�س ذلك، فعلينا  العنف، واإذا فعل 

ت�سمح  ل  و�سيا�ساتنا  اخلدمة  من  اإزال��ت��ه 

بالعودة. لاأ�سخا�س 

ال���وح���ي���دة  امل��ن�����س��ة  ت���وي���رت  ت���ك���ن  ومل 

ال����ت����ي ات����خ����ذت اإج�����������راءات ����س���د ت��رم��ب 

يف اأع���ق���اب اأح�����داث ال�����س��اد���س م���ن ي��ن��اي��ر 

النتخابات  نتائج  امل�ستمر لقبول  ورف�سه 

الأمركية لعام 2020.

اأ���س�����س��ت ل��ل��ع��ن��ف.. م���ن ه��ن��ا  10 ك��ت��ب 

خرجت اأفكار تنظيمات الإرهاب

م�صر

اإرهاب10 كتب اأ�س�ست للعنف.. من هنا 

خرجت اأفكار تنظيمات الإرهاب

في�سبوك  م��ن  ا  اأي�سً ترمب  حظر  ومت 

املن�سات  ع�����س��رات  وات��خ��ذت  واإن�����س��ت��غ��رام، 

اإ���س��راف خمتلفة من  اإج����راءات  الأخ����رى 

ا. نوع ما اأي�سً

ل��ك��ن ت���وي���رت ك���ان���ت و���س��ي��ل��ة الت�����س��ال 

الأ���س��ا���س��ي��ة ل��رتم��ب، وغ��ي��اب��ه ع��ن املن�سة 

وج���ه ���س��رب��ة خ��ط��رة ل��ق��درت��ه ع��ل��ى ن�سر 

م���ع���ل���وم���ات ح������ول ن���ت���ائ���ج الن���ت���خ���اب���ات 

املناق�سات حول  ن�سًطا يف  والبقاء م�سارًكا 

الأ�سابيع القليلة الأوىل لرئا�سة بايدن.

واأع��ل��ن��ت ت��وي��رت ع���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا امل��ال��ي��ة 

للربع الرابع مما ي�سر اإىل اأنها ا�ستمرت 

بعد  حتى  اجلدد  امل�ستخدمني  اكت�ساب  يف 

حظر ترمب.

وقال الرئي�س التنفيذي ل�سركة تويرت، 

Jack Dorsey: من  )جاك دور�سي( 

اأي  م��ن  بكثر  اأك��ر  من�سة  اأن��ن��ا  الوا�سح 

مو�سوع اأو ح�ساب واحد.

القاهرة -العربية 

يف  التحقيق  امل�سرية  ال�سلطات  ق���ررت 

القليوبية  مبحافظة  م�سوؤولة  قيام  واقعة 

�سمال الباد اإطاق اأ�سماء زوجها واأقاربها 

على عدد من ال�سوارع باملحافظة.

رئي�س مدينة  رفعت  ه�سام  اللواء  واأعلن 

ك��ف��ر ���س��ك��ر ب��ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة، اإح���ال���ة م�����س��وؤول��ة 

باملدينة للتحقيق، يف واقعة قيامها بت�سمية 

واأق��ارب��ه��ا،  زوج��ه��ا  باأ�سماء  باملدينة  ���س��وارع 

م�سرا اإىل اأنه �سيتم اإعان نتائج التحقيق 

فور النتهاء منه.

معلومات  بانت�سار  فوجئ  اأنه  اإىل  واأ�سار 

ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ت�سر 

ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  الإدارة  اأن  اإىل 

ب��ه��ا امل�����س��وؤول��ة اأو����س���ت ب��ت�����س��م��ي��ة ال�����س��وارع 

منعا  بال�سارع  موجود  �سخ�س  اأق��دم  با�سم 

ل��ل��و���س��اط��ة وامل��ح�����س��وب��ي��ة، ول��ك��ن ع����ددا من 

تداولوا  الجتماعي،  التوا�سل  موقع  رواد 

واأطلقت  ذلك  خالفت  اأنها  واأك��دوا  الواقعة 

الأ�سماء  من  بدل  وزوجها  اأقربائها  اأ�سماء 

امل�����س��ت��ح��ق��ة، ول��ذل��ك مت��ت اإح���ال���ة امل��و���س��وع 

الواقعة. للمحافظة للف�سل والتحقيق يف 

ترمب لن يعود إلى تويتر حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى

مسؤولة مصرية تطلق أسماء زوجها وأقاربها على شوارع مدينتها

أنابيلال أميرة محاربة في ختام
The Masked Singer 

بريطانيا.. ساللة »كنت« ستجتاح 
العالم ولن تنتهي قبل عقد

وفاة علي حميدة صاحب أغنية 
»لوالكي« بعد صراع مع المرض

بريوت-العربية

 The اأو  م�����ني  اإن��������ت  ب����رن����ام����ج  اخ����ُت����ت����م 

الأول  م��و���س��م��ه  يف   Masked Singer
الأرب��ع��اء،  ���س��ي، م�����س��اء  ب��ي  اإم  م��ن ع��ل��ى �سا�سة 

الإع���داد،  م�ستوى  على  ب��اه��راً  جن��اح��اً  حمققاً 

والإن���ت���اج، والإخ������راج. اأم���ا م��ق��دم��ت��ه اأن��اب��ي��ل��ا 

باإطالت   10 ال��� حلقاته  خال  فتاألقت  هال 

يف  املو�سم  مو�سة  توجهات  تخت�سر  اأن  ممكن 

جمال الأناقة.

خبرة  اأنابيلا  اإط���الت  بتن�سيق  اهتّمت 

املظهر جوين متى، وقد حملت اأزياوؤها توقيع 

بت�سريحاتها  اه��ت��ّم  فيما  �سعب  اإي��ل��ي  امل�سمم 

امل�����س��ف��ف ج�����ورج م��ط��ر ومب��اك��ي��اج��ه��ا خ��ب��رة 

التجميل مي ق�سي�س.

اأن��اب��ي��ل��ا يف احل��ل��ق��ة ال��ع��ا���س��رة  ت���اأّل���ق���ت   -

جت�ّسد  باإطالة  الرنامج  هذا  من  والأخ��رة 

الأبي�س  بثوبها  امل��ح��ارب��ة،  الأم���رة  �سخ�سّية 

ال����ذي ت��زّي��ن ب��ت��ف��ا���س��ي��ل ذه��ب��ّي��ة ت��ن��ا���س��ق��ت مع 

كّملت  وق��د  ال��زّي.  رافقت  التي  الأك�س�سوارات 

على  ان�سدلت  م��ت��دّرج��ة  بت�سريحة  اإطالتها 

الكتفني وماكياج حيادي.

- يف احل��ل��ق��ة ال��ت��ا���س��ع��ة م���ن ه���ذا ال��رن��ام��ج، 

اأنابيلا بجامب�سوت بكتف واحدة باللون  ظهرت 

م��ن   Elie Saab جم��م��وع��ة  م���ن  الأخ�������س���ر 

الأزياء اجلاهزة لربيع و�سيف2021. وقد ن�ّسقته 

اأك�س�سوارات ذهبّية، ت�سريحة مرفوعة ب�سكل  مع 

ذيل ح�سان وماكياج حيادّي ناعم.

- يف احل��ل��ق��ة ال��ث��ام��ن��ة م��ن ه��ذا ال��رن��ام��ج، 

ارتدت اأنابيلا ثوباً من الرودري الإجنليزّية 

ب��ال��ل��ون الأ���س��ف��ر ت���زّي���ن ب���ح���زام وع���ق���دة عند 

 Elie م����ن جم���م���وع���ة  اخ����ت����ارت����ه  اخل�������س���ر. 

بربيع  اخل��ا���س��ة  اجل���اه���زة  ل���اأزي���اء   Saab
�سعرها  اأن��اب��ي��ل��ا  ت��رك��ت  وق���د  و����س���ي���ف2021. 

ماكياجها  اأم���ا  كتفيها،  على  ين�سدل  امل��ت��م��ّوج 

فاعتمد على العيون الدخانّية.

الرنامج،  ه��ذا  م��ن  ال�سابعة  احللقة  يف   -

ظهرت اأنابيلا بثوب اأ�سود طويل حّدده حزام 

البي�ساء.  الأزه��ار  نق�سة  وزّينته  اخل�سر  عند 

وه�����ي رف���ع���ت ���س��ع��ره��ا ع����ن اجل���ب���ني وت��رك��ت��ه 

فاختارته  ماكياجها  اأم��ا  كتفيها  على  ين�سدل 

حيادياً.

الرنامج،  ه��ذا  من  ال�ساد�سة  احللقة  يف   -

ك��اب  راف��ق��ه  بنف�سجي  ب��ث��وب  اأن��اب��ي��ل��ا  ت��اأّل��ق��ت 

وح����زام اأ����س���ود م��ع ع��ق��دة ع��ن��د اخل�����س��ر. وه��ي 

الأم��ام  من  امل��رف��وع  ال�سعر  ت�سريحة  اعتمدت 

وماكياج يحدده الآيايرن الأ�سود.

الرنامج،  هذا  من  اخلام�سة  احللقة  يف   -

الأ���س��ود  الدانتيل  م��ن  ث��وب��اً  اأنابيلا  اعتمدت 

عند  ج��ل��دّي  ح��زام  وي��ح��ّدده  ال�سراريب  تزّينه 

ذيل  بت�سريحة  اإطالتها  كّملت  وهي  اخل�سر. 

احل�سان وماكياج دخاين على العينني.

- يف احل��ل��ق��ة ال��راب��ع��ة م��ن ه��ذا ال��رن��ام��ج، 

ظ���ه���رت اأن��اب��ي��ل��ا ب���ث���وب اأ����س���ود ق�����س��ر زّي��ن��ه 

منه.  ال��ع��ل��وّي  الق�سم  يف  الأب��ي�����س  الكرو�سيه 

وق���د ن�����ّس��ق��ت��ه م��ع ح����ذاء ج��ل��دّي ع���ايل ال�����س��اق 

متمّوجة  �سعر  بت�سريحة  اإط��ال��ت��ه��ا  وك��ّم��ل��ت 

وماكياج حيادّي.

- يف احل��ل��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ه���ذا ال��رن��ام��ج، 

الأ�سود  باللون  طويًا  ثوباً  اأنابيلا  اعتمدت 

ت��زّي��ن��ه ن��ق��اط ال��ب��ول��ك��ا ال��ب��ي�����س��اء ور���س��وم��ات 

اختارته  وه��ي  ال�����س��در.  منطقة  على  الأزه���ار 

خل���ري���ف2020   Elie Saab جم��م��وع��ة  م��ن 

�سعر  بّراقة،  باأقراط طويلة  اإطالتها  وكّملت 

م��ن�����س��دل ع��ل��ى ال��ك��ت��ف��ني وم��اك��ي��اج ق����وّي على 

العينني.

- يف احل��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ه���ذا ال��رن��ام��ج، 

ت��األ��ق��ت اأن��اب��ي��ل��ا ب��ث��وب اأخ�����س��ر م��ن جمموعة 

 ،2021-2020 و�ستاء  خلريف   Elie Saab
ت����زّي����ن ب���ك���اب ان�������س���دل م����ن ال��ك��ت��ف��ني وح����زام 

خم��م��ل��ي ع��ري�����س ع��ن��د اخل�����س��ر. وق���د ن�ّسقت 

ت�سريحة  كبرة،  ف�سّية  اأق��راط  مع  اإطالتها 

مرفوعة جزئياً وماكياج قوي على العينني.

- يف احل��ل��ق��ة الأوب�����ى م��ن ه���ذا ال��رن��ام��ج، 

باحلبيبات  تزّين  اأ�سود  بثوب  اأنابيلا  تاألقت 

Elie Saab خلريف  الّراقة من جمموعة 

ح��زام  م��ع  ت��راف��ق  وه���و   .2021-2020 و���س��ت��اء 

طويلة  جلدّية  وقفازات  اخل�سر  حدد  عري�س 

ال�سينيون  بت�سريحة  اإط��ال��ت��ه��ا  ك��ّم��ل��ت  ك��م��ا 

املرفوعة وماكياج العيون الدخانّية.

العربية- لندن

قالت مديرة جممع درا�سات اجلينوم املعنّي 

�سالة  اإن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  ك���وف���ي���د-19  مب��ر���س 

يف  م���رة  لأول  اكت�سفت  ال��ت��ي  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

م��ق��اط��ع��ة ك��ن��ت ال��ري��ط��ان��ي��ة ���س��ت��ن��ت�����س��ر ع��ل��ى 

مكافحة  اأن  م�سيفة  العامل،  اأنحاء  يف  الأرج��ح 

الفرو�س �ست�ستمر لع�سرة اأعوام على الأقل.

وق����ال����ت �����س����ارون ب���ي���ك���وك ل��ه��ي��ئ��ة الإذاع�������ة 

كنت  ���س��ال��ة  اإن  )ب���ي.ب���ي.����س���ي(  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

»اجتاحت البلد، ومن املرجح اأن جتتاح العامل«.

)الفرو�س(  على  ننت�سر  »عندما  واأ�سافت 

ل  اأي  خبيث،  غ��ر  وي�سبح  بنف�سه  يتحور  اأو 

ي�سبب املر�س، ميكن اأن نكف عن القلق ب�ساأنه. 

�سنوا�سل  اأننا  اأعتقد  للم�ستقبل  بالنظر  لكن 

هذا لأعوام. �سنوا�سل هذا لع�سرة اأعوام مقبلة 

يف راأيي«.

4 اآالف �صاللة متحورة

وك�������ان ج�������ورج ي���و����س���ت���ي�������س، وزي�������ر ال��ب��ي��ئ��ة 

»كنت«  �سالة  اأن  يومني  قبل  اأكد  الريطاين، 

امل���ت���ح���ورة م���ن ف���رو����س ك����ورون����ا ه���ي الأك����ر 

بنجاح لقاحات  انت�ساراً يف الباد حالياً، منوهاً 

كورونا �سد �سالتي »كنت« وجنوب اإفريقيا.

هو  الرئي�سي  ال��ت��ح��دي  اإن  يو�ستي�س  وق���ال 

اأن  م��وؤك��داً  امل��ت��ح��ورة،  كنت  �سالة  م��ع  التعامل 

املتحورة.  »كنت«  �سالة  على  تعمل  اللقاحات 

ك��م��ا اأ����س���اف اأن ���س��ال��ة ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا اأق���ل 

عدوى من �سالة »كنت«.

يذكر اأنه يف 4 فراير احلايل، ك�سف الوزير 

ال��ري��ط��اين امل�����س��وؤول ع��ن ت��وزي��ع ال��ل��ق��اح��ات يف 

اململكة املتحدة، ناظم الزهاوي، اأن هناك حالياً 

نحو 4000 �سالة متحورة من الفرو�س الذي 

ي�سبب مر�س كوفيد-19 يف اأنحاء العامل.

واأ����س���ار ال���زه���اوي يف ت�����س��ري��ح��ات ل���«���س��ك��اي 

جميع  دف���ع  »ه����ذا  اأن  اإىل  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ن��ي��وز« 

منتجي اللقاحات يف العامل، مبا يف ذلك فايزر 

اأجل  لقاحاتهم من  اإىل حت�سني  واأ�سرتازينيكا، 

مكافحة الفرو�س ب�سورة اأكر فعالية«.

القاهرة - العربية

غّيب املوت املطرب امل�سري، علي حميدة، عن 

امل��ر���س، حيث  م��ع  ���س��راع  بعد   55 ال���  يناهز  عمر 

يعلم،  اأن  دون  ال�سرطان  مر�س  من  يعاين  ك��ان 

ال�ساعات  خ���ال  اجل��ث��م��ان  ت�سييع  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 

املقبلة.

واأع����ل����ن����ت اأ�����س����رة ال����راح����ل ع����ن الأم�������ر ع��ر 

ال�سحية  احل��ال��ة  ت���ده���ورت  ح��ي��ث  »ف��ي�����س��ب��وك«، 

قبل  الأخرة،  ال�ساعات  خال  الراحل  للمطرب 

اأن يتم نقله اإىل امل�ست�سفى قبل اأن يلفظ اأنفا�سه 

الأخرة.

ال��ق��رن  ت�سعينيات  ح��ق��ب��ة  جن��م  ح��م��ي��دة  ع��ل��ى 

»لولكي«  ا�سم  حتمل  اأغنية  قدم  حينما  املا�سي، 

الألبوم  وبيع  للغاية،  كبرة  �سجة  اأحدثت  التي 

اخلا�س بها مبايني الن�سخ، والتي و�سلت اإىل 6 

ن�سخة. مايني 

يعود  اأن  قبل  طويلة،  ل�سنوات  اختفى  اأنه  اإل 

اأع���م���ال ف��ن��ي��ة حت��ق��ق ن��ف�����س ال�������س���دى، ويف  دون 

طيلة  غيابه  اأن  حميدة  اأك��د  تلفزيونية  ل��ق��اءات 

ال�سنوات املا�سية كان لأ�سباب ل دخل له بها ومت 

عليه. فر�سها 

امل�سري  املطرب  وجه  الأخ��رة،  الأ�سابيع  ويف 

ال��ع��اج  اأج���ل  م��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اإىل  ا���س��ت��غ��اث��ة 

تام  تدهور  من  يعاين  حيث  ال��دول��ة،  نفقة  على 

اأج��ل  م��ن  اأم���وال  ميلك  ول  ال�سحية،  حالته  يف 

العاج. تلقي 

وبالفعل تلقى املطرب ردا على ا�ستغاثته ومت 

غادر  اأن��ه  اإل  العاج،  لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل  نقله 

امل��ن��زل.  يف  ال��ع��اج  يتلقى  اأن  وف�سل  ف��رتة،  بعد 

يعالج  اأ�سرته عن مفاجاأة مدوية وكونه  لتك�سف 

بورم  اأ�سيب  حيث  يعلم،  اأن  دون  ال�سرطان  من 

الرئتني. على 

ح��ي��ث ت��خ�����س��ى اأ����س���رت���ه ع��ل��ي��ه م���ن ال�����س��دم��ة، 

وحتاول قدر امل�ستطاع اإبعاده عن و�سائل الإعام 

�سوى  ينتظر  مل  اأن���ه  اإل  ب��الأم��ر،  يعلم  ل  ح��ت��ى 

الإع��ان  ليتم  الأم��ر  عن  الإع��ان  بعد  ل�ساعات 

عن وفاته بعدها.

حرب البيانات.. مايكروسوفت تستعد ألكبر صفقة في تاريخها

العربية-وكاالت

ت�����وا������س�����ل�����ت ������س�����رك�����ة م����اي����ك����رو�����س����وف����ت 

ب����اي����ن����رتي���������س����ت  م��������ع   Microsoft
ب�ساأن  الأخ����رة  الأ���س��ه��ر  يف   Pinterest
���س��ف��ق��ة حم��ت��م��ل��ة ل��ا���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ���س��رك��ة 

و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ال���ت���ي ت��ب��ل��غ 

ب�سعبية  والتي حتظى  51 مليار دولر  قيمتها 

لتزيني  ���س��وراً  ين�سرون  ال��ذي��ن  ال��ه��واة  ل��دى 

املنزل والأطعمة والزفاف.

ووف���ق���اً مل�����س��ادر، حت��دث��ت م���ع »ف��اي��ن��ن�����س��ال 

ت���امي���ز«، ف����اإن امل���ح���ادث���ات مل ت��ك��ن ن�����س��ط��ة يف 

ال���وق���ت احل����ايل، ح��ي��ث ت��ت��ب��ع م��اي��ك��رو���س��وف��ت 

اإىل ج��م��ع  ت���ه���دف  ا����س���ت���ح���واذ  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

املن�سات الن�سطة عر الإنرتنت اإىل خدماتها 

»العربية. عليه  اطلعت  مل��ا  وف��ق��اً  ال�سحابية. 

نت«.

قيمتها  زادت  ال��ت��ي  ب��اي��ن��رتي�����س��ت،  اأ����س���ارت 

600% خ���ال ج��ائ��ح��ة  ب���اأك���ر م���ن  ال�����س��وق��ي��ة 

تظل  اأن  يف  رغ��ب��ت��ه��ا  اإىل  امل��ا���س��ي  يف  ك���ورون���ا، 

م�ستقلة. �سركة 

اأم��ام  عقبة  �سهمها  �سعر  ارت��ف��اع  و�سيمثل 

القيمة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  م��اي��ك��رو���س��وف��ت، 

ال�����س��وق��ي��ة ل���� ب��اي��ن��رتي�����س��ت ل ت���زي���د ع���ن %3 

التكنولوجيا  لعماق  ال�سوقية  القيمة  م��ن 

1.83 تريليون دولر. مايكرو�سوفت والبالغة 

 %7 بنحو  باينرتي�ست  اأ�سهم  ارتفعت  كما 

يف تعامات ما قبل ال�سوق �سباح اخلمي�س.

�سي�سكل  ك���ان  وال����ذي  ب��اي��ن��رتي�����س��ت،  ���س��راء 

اأك���������ر ����س���ف���ق���ة ع����ل����ى الإط�������������اق ل�������س���رك���ة 

�سهية  اأي�����س��اً  �سيختر  ك���ان  م��اي��ك��رو���س��وف��ت، 

التكنولوجيا  ل�سركات  لل�سماح  ب��اي��دن  اإدارة 

ال�سفقات. باإبرام  القوية 

تبيع  التي  مايكرو�سوفت،  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 

ب��دًل  ل��ل�����س��رك��ات واحل��ك��وم��ات  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل 

الفعل  ردود  معظم  جتنبت  امل�ستهلكني،  م��ن 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ج��ع��ل��ت م���ن ال�����س��ع��ب على 

ا�ستحواذ  عمليات  اإج����راء  وغ��وغ��ل  في�سبوك 

كبرة.

باجلملة �صفقات 

ع��ن  م�����رة  لأول  م���اي���ك���رو����س���وف���ت  ك�����س��ف��ت 

رغ��ب��ت��ه��ا يف ال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ���س��رك��ة و���س��ائ��ط 

حاولت  عندما  املا�سي  العام  ب��ارزة  اجتماعية 

تيك  لتطبيق  املتحدة  الوليات  عمليات  �سراء 

ل�سغوط  تعر�س  وال���ذي   ،TikTok ت��وك 

ب�سبب  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اأعماله  لت�سفية 

خماوف تتعلق بالأمن القومي لإدارة ترمب، 

اإل اأن ال�سفقة ف�سلت.

عمليات  من  بالعديد  مايكرو�سوفت  قامت 

جانب  اإىل  الأخ���رة.  ال�سنوات  يف  ال�ستحواذ 

����س���راء م���وق���ع ال�����س��ب��ك��ات امل��ه��ن��ي��ة ل��ي��ن��ك��د اإن 

يف  دولر  م��ل��ي��ار   26 م��ق��اب��ل   LinkedIn
 ،GitHub ا�ستحوذت على  2016، فقد  عام 

ملطوري  ك�سبكة  يت�ساعف  اأكواد  م�ستودع  وهو 

على  لعبة  وهي   ،Minecraft الرامج، و 

131 م��ل��ي��ون م�����س��ت��خ��دم  الإن����رتن����ت جت�����اوزت 

املا�سي. العام 

ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى �سركة  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  يف 

 7.5 مقابل   ZeniMax اخلا�سة  الأل��ع��اب 

مليار دولر.

عر  املجتمعات  اإىل  مايكرو�سوفت  نظرت 

وا�سعة  التطبيقات  جللب  كطريقة  الإنرتنت 

ال�����س��ح��اب��ي  ن��ظ��ام��ه��ا الأ���س��ا���س��ي  ال��ن��ط��اق اإىل 

.Azure
املا�سي  الأ�سبوع  باينرتي�ست،  �سركة  قالت 

اإىل  ال�����س��ه��ري��ني من���ا  م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا  ع���دد  اإن 

خدمات  على  وتعتمد  م�ستخدم،  مليون   459

اأمازون. احلو�سبة ال�سحابية من 

ت��ع��د م��ل��ك��ي��ة امل���واق���ع ال���ت���ي ت�����س��م اأع������داداً 

ك��ب��رة م��ن امل�����س��ت��خ��دم��ني ال��ن�����س��ط��ني، وك��ث��ر 

م��ن��ه��م ي��ن�����س��رون ب�����س��ك��ل م���ت���ك���رر، ق���د وف���رت 

مايكرو�سوفت  لأن�سطة  قيمة  ب��ي��ان��ات  اأي�����س��اً 

الواردة  البيانات  اإن  ال�سبكة  وقالت  الأخ��رى. 

امل���ث���ال،  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى   ،LinkedIn م����ن 

وخ��دم��ات  تطبيقات  »لتخ�سي�س«  ُت�ستخدم 

الأخرى. مايكرو�سوفت 

ال���و����س���ائ���ط  م����وق����ع  ي����ت����ح����ول  اأن  مي����ك����ن 

امل�ستخدمني  الجتماعية حيث ين�سر مايني 

يف  يرغبون  قد  اأو  بها  يهتمون  لأ�سياء  �سوراً 

لعماء  للبيانات  مهم  م�سدر  اإىل  ���س��رائ��ه��ا، 

بينما  مايكرو�سوفت،  م��ن  الت�سويق  خ��دم��ات 

ي��ع��م��ل اأي�����س��اً ك���م���واد خ���ام ل��ت��دري��ب ال�����س��رك��ة 

الذكاء ال�سطناعي. اأنظمة 

يف الأ�سبوع املا�سي، ك�سفت باينرتي�ست عن 

الف�سلية، مما  الإيرادات  76% يف  زيادة بن�سبة 

10%. لقد عملت على  اأ�سهمها باأكر من  رفع 

وتقدمي  بها،  اخلا�سة  املعلنني  قاعدة  تو�سيع 

الإلكرتونية  للتجارة  اإعانات وفر�س  اأ�سكال 

مع  املماثلة  ال��ت��ط��ورات  م��ع  تتما�سى  جتعلها 

املناف�سني مثل في�سبوك، وتيك توك.


