
 عدم قدرة الدولة على التعافي
   قد يؤدي إلى عدم االستقرار 

   وانعدام األمان 

 الجائحة أدت إلى أكبر خلل في
   التعليم في تاريخ البشرية

 إغالقات المدارس والحضانات
   في كل مكان شكل أزمة

   حقيقية لألمهات العامالت

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

أراض زراعية بيعت بالماليين فوضت 
لمتنفذين و »الزراعة« ال ترد

ملخص ملف المشروع النووي االردني 
من لسان الدكتور علي مر

المحطات النووية الكبيرة غير مجدية وكلفتها 
مرتفعة اما الطاقة المتجددة فاقل كلفة ونظيفة

الأنباط - عمرالكعابنة 

ملراقبة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  ك�شف 

الف�شاد خالد  الأداء احلكومي ومكافحة 

ه��ن��ال��ك قطعة  اأن  ل���أن��ب��اط  ال�����ش��وب��ك��ي 

اأر��������س ح������راج يف م��ن��ط��ق��ة م����ارك����ا ت��ب��ل��غ 

 ٨٠ ب  ثمنها  يقدر  دومن   ٢٠٨ م�شاحتها 

وا�شتملكت  بيعت  اأردين  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون 

من قبل اأ�شخا�س  وبني عليها جممعات 

جتارية و�شكنية وجتارية واأرا�شي .

وزي��ر  م��ع  ت��اب��ع��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأردف 

ال��زراع��ة حينها ال��ذي ب��دوره وج��ه كتاب 

بيع  ب���اأن  م��ف��اده  ال����وزراء  لرئي�س  ر�شمي 

الأر�س خمالف لأحكام املادة )٢٨/اأ( من 

 ٢٠٠٤ ل�شنة   )٤٤( رق��م  ال��زراع��ة  ق��ان��ون 

ال�شوبكي  .  وطالب  ال���وزارة   ودون علم 

ب����اأن ت��ع��اد الأر������س ل��ل��خ��زي��ن��ة و دف���ع ٨٠ 

منها  ي�شتفيد  كتعوي�شات  دينار  مليون 

اأو ت�شجل الأر���س  امل��زارع��ن يف الأغ���وار 

باإ�شم  وت�شجل  عليها  القائمة  باملجمعات 

م��وارده��ا  ت��ع��ود  اأن  ع��ل��ى  ال���زراع���ة  وزارة 

لدعم املزارعن يف امل�شتقبل . 

التفا�صيل �ص »4«

الأحد   25  جمادى الآخرة   1442 هـ  - املوافق  7  �شباط  2021 م - العدد  5597    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

ناشدت المجتمع الدولي لمعالجة القضايا التي تغذي عدم المساواة المتزايدة 

الملكة رانيا : »كورونا« كشفت 
عن شروخ في نظامنا العالمي

النباط-وكالت

�شدر  اأمي���ن  املقد�شي  الأ���ش��ر  عائلة  ي�شاور 

)5٤ عاًما( اخلوف والقلق ال�شديد على حياته، 

بعدما نقلته اإدارة �شجون الحت�ل الإ�شرائيلي 

الإ�شرائيلي،  هروفيه«  »اأ���ش��اف  م�شت�شفى  اإىل 

ب�����ش��ب��ب م�����ش��اع��ف��ات ط�����راأت ع��ل��ى ���ش��ح��ت��ه اإث���ر 

اإ�شابته بفرو�س »كورونا«

ويرقد الأ�شر �شدر منذ يومن، يف امل�شفى 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ج����ّراء ت��راج��ع ط����راأ ع��ل��ى و�شعه 

ال�شحي ب�شبب اإ�شابته ب�«كورونا«، وتعمد اإدارة 

ال��ع���ج الكايف  ت��ق��دمي  �شجون الح��ت���ل ع��دم 

امل��رة الأوىل لنقل  ل��ه. ومل تكن ه��ذه  وال����زم 

٢6 كانون الثاين/  الأ�شر اإىل امل�شت�شفى، ففي 

»رمي��ون«  �شجن  من  نقله  جرى  املا�شي،  يناير 

اإىل م�شت�شفى »�شوروكا« عقب تراجع طراأ على 

و�شعه ال�شحي، لكن قبيل اإنهاء ع�جه الطبي 

مت حتويله اإىل عيادة �شجن »الرملة«

وي��ع��ت��ر ����ش���در، وه����و م���ن اأق������دم الأ����ش���رى 

ب��ن ع�����ش��رات الأ���ش��رى  املقد�شين، واح����ًدا م��ن 

»رمي��ون«  �شجن  يف  ب���«ك��ورون��ا«  �شيبوا 
ُ
اأ ال��ذي��ن 

منذ 11 يناير، وما يزال عدًدا منهم يعانون من 

م�شاعفات الإ�شابة

تقول زوجته �شهر اإن »املعلومات عن �شحة 

زوجي �شحيحة و�شئيلة جًدا، ف� نعرف �شيًئا 

عن و�شعه منذ اإ�شابته بفرو�س كورونا، ونقله 

مفاجئ  ب�شكل  هروفيه  اأ���ش��اف  م�شت�شفى  اإىل 

ح��دث��ت م�شاعفات  ب��ع��دم��ا  امل��ا���ش��ي  اخل��م��ي�����س 

ب�����ش��ح��ت��ه«. وب������اأمل ����ش���دي���د، ت�����ش��ي��ف »ب��ح�����ش��ب 

م��ا اأخ����رين ب��ه رئ��ي�����س جل��ن��ة اأه����ايل الأ���ش��رى 

على  امل�شفى  يف  يعي�س  زوج��ي  ف��اإن  املقد�شين، 

اأجهزة التنف�س ال�شناعي.
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 األسير أيمن سدر.. إهمال طبي متعمد ُيضاعف معاناته مع كورونا

الزيادين : »العنف االسري موجود ونحن ال 
نعيش في المدينة الفاضلة«

مطالبات بعودة التعليم الوجاهي للجامعات 
والوزارة تربطه بالحالة الوبائية

النباط – دلل عمر 

ي��ع��ت��ر ال���ع���ن���ف ����ش���د امل�������راأة ي��ع��ت��ر خ��ي��ان��ة 

ل���ن�����ش��ان��ي��ة، و���ش��ل��وك ع��ن��ي��ف، واأك��ران��ت��ه��اك��ات 

وت��دم��راً  وا���ش��ت��م��راراً  انت�شارا  الن�����ش��ان  ح��ق��وق 

ل���ع���امل���ن���ا ح���ت���ى ي���وم���ن���ا ه������ذا، وي����وج����د ال��ك��ث��ر 

م���ن امل��ن��ا���ش��ري��ن ل��ل��م��راأة وامل���داف���ع���ن ع��ن��ه��ا يف  

قي�س  ال�شابق  النائب  ومنهم  الردين  جمتمعنا 

امل���راأة  بان�شاف  دوم���اً  ينا�شد  ال���ذي  ال��زي��ادي��ن، 

تعنيفها  وع��دم  ومنا�شرتها  الردن��ي��ة  العربية 

واحلاق ال�شرر فيها ومنحها كافة حقوقها.

اجرتها  خا�شة  مقابلة  يف  ال��زي��ادي��ن  وق���ال 

ال���ش��ري  ال��ع��ن��ف  اأن  »الن���ب���اط«  �شحيفة  م��ع��ه 

الزوجة  او  امل��راأة  �شد  العنف  خا�شة  الردن  يف 

خا�شة  ال��ع��امل  يف  بلد  اي  مثل  مثله  البنت  او 

ان لدينا يف  الكرى، مو�شحا  امريكيا والدول 

ن�شع  ل  ان  وعلينا  ا�شري  عنف  جرائم  الردن 

روؤو�شنا يف الرمال ك� النعام ونقول نحن نعي�س 

احلد  ���ش��رورة  على  واأك��د  الفا�شلة.  املدينة  يف 

من العنف الأ�شري.
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النباط - هدى دياربكريل

ي��ط��ال��ب ال��ع��دي��د م���ن ال��ط��ل��ب��ة ال���ع���ودة اىل 

بطريقة  اجل��ام��ع��ي  التعليم  وت��ل��ق��ي  اجل��ام��ع��ات 

ال���وج���اه���ي، خ���ا����ش���ة ب���ع���دم���ا ق���ام���ت احل��ك��وم��ة 

الردن������ي������ة ب���ف���ت���ح ال����ع����دي����د م�����ن ال���ق���ط���اع���ات 

عن  بع�شهم  عر  حيث  وامل��دار���س،  القت�شادية 

عر  ال��وج��اه��ي  التعليم  اىل  ب��ال��ع��ودة  رغ��ب��ت��ه��م 

���ش��ف��ح��ات��ه��م ع��ل��ى م��ن�����ش��ات وم���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل 

التعليم  ان  اىل  م�شرين  املختلفة،  الجتماعي 

بدء  منذ  كامل  ع��ام  لنحو  امتد  ال��ذي  بعد  عن 

لكنه  الخ��رة  الفرتة  يف  تطورا  �شهد  اجلائحة 

مل ي�����ش��ل اىل ح���د ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��وج��اه��ي، 

 3٢691٠ ج����وايل  الردن  يف  ل��دي��ن��ا  ان  خ��ا���ش��ة 

ت�����ش��ر له  ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ج��ام��ع��ي��ة بح�شب م��ا 

وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اح�����ش��ائ��ي��ات 

ال��ع��ل��م��ي الم����ر ال����ذي ل ي��ع��ت��ر ���ش��ه��� يف ظل 

ج��ائ��ح��ة وب��ائ��ي��ة.  ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا 

وا�شتاذ ال�شحافة والع�م يف اجلامعة الدكتور 

تي�شر ابو عرجة.

التفا�صيل �ص »3«

عودة حظر الجمعة 
على طاولة الحكومة

 نتنياهو يعد بتوزير مرشح عربي 
على قوائم الليكود في حال 

فوزه باالنتخابات  

النباط-عمان

اأن   علمت النباط من م�شادر موثوقه 

عودة    مع  عديده  خيارات  تدر�س  احلكومة 

كورونا  بفايرو�س  الإ�شابة   ح��الت  ارتفاع 

وظهور حالت من فايرو�س كورونا املتحور 

وباأعداد عاليه يف منطقة  عمان الغربية

وا���ش��اف��ت امل�����ش��ادر اأن اإح���دى اخل��ي��ارات 

ال��ت��ي ت��در���س ع��ل��ى ال��ط��اول��ة  ح��ال��ي��ا ع��ودة 

حظر يوم اجلمعة .

امل��راق��ب��ة  �شت�شدد  احل��ك��وم��ة  اإن  وق��ال��ت 

ع���ل���ى الإج�������������راءات ال�������ش���ح���ي���ة يف ج��م��ي��ع 

ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ل��ة ول���ن ت��ت��ه��اون م��ع اأي 

جهة كانت . .

 النباط - وكالت

بنيامن  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن   

وزارًي���ا  من�شًبا  �شيمنح  اأّن���ه  اجل��م��ع��ة،  نتنياهو 

مل��ر���ّش��ح ع��رب��ي )اإ���ش��رائ��ي��ل��ي( م���درج ع��ل��ى ق��وائ��م 

الليكود النتخابّية يف حال فوز حزبه بانتخابات 

اآذار/مار�س .وقال نتنياهو يف فيديو ن�شره على 

الزعبي،  نائل  ب��اأّن  فخور  »اأن��ا  وتويرت  في�شبوك 

ك��ّر���س �شنن م��ن حياته  ال���ذي  امل��ح��رتم  امل��رب��ي 

لتقّدم املجتمع العربي، ان�شّم اإىل قائمة« حزب 

الأوىل  »املّرة  اأّنها  اإىل  م�شًرا  اليميني،  الليكود 

اإ���ش��رائ��ي��ل��ي م�شلم  ال��ت��ي ي��ن�����ش��ّم ف��ي��ه��ا م��واط��ن 

لّليكود«

التفا�صيل �ص »10«

 سياسيات: دعم جاللة الملك للمرأة 
عزز دورها في صياغة التشريعات  

 األسرة األردنية تحيي الذكرى 22 
ليوم الوفاء والبيعة اليوم

 وزير الصحة يفتتح مركز صحي
 النصر الشامل

النباط-عمان

 

امل��واف��ق  الأح����د  ال��ي��وم  الأردن���ي���ون   يحتفل 

لل�شابع من �شباط، بذكرى تويل ج�لة امللك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين ���ش��ل��ط��ات��ه ال��د���ش��ت��وري��ة ال��ت��ي 

للدولة  الأوىل  باملئوية  الحتفال  مع  تتزامن 

الأردنية.               

اأكدن   امليادين،  اأردنيات مبختلف  �شيا�شيات 

امللك  ج���ل��ة  عهد  يف  جت�شدت  الإجن����ازات  اأن 

وحظيت  امل��ج��الت،  مبختلف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

من  ج�لته  وم�شاندة  ب��دع��م  الأردن��ي��ة  امل���راأة 

خ�ل توجيهاته ال�شامية للحكومات املتعاقبة 

و�شناعة  �شياغة  يف  امل���راأة  م�شاركة  ب�شرورة 

امليادين. القرارات مبختلف 

حا�شرة  ب��رزت  الأردن��ي��ة  امل���راأة  اأن  واأ�شفن 

عام  الد�شتورية  �شلطاته  ج�لته  ت��ويل  منذ 

. 1999
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النباط-عمان

  حت��ي��ي الأ����ش���رة الأردن���ي���ة، ال��ي��وم الأح���د 

ال�������ش���اب���ع م����ن �����ش����ب����اط، ال�����ذك�����رى ال���ث���ان���ي���ة 

وال��ع�����ش��ري��ن ل��ي��وم ال���وف���اء وال��ب��ي��ع��ة، ذك���رى 

امللك  ج���ل��ة  اهلل،  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور  ال��وف��اء 

والبيعة  ث��راه،  اهلل  بن ط�ل، طيب  احل�شن 

احل�شن،  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جل�لة 

مثل هذا  الد�شتورية يف  �شلطاته  ت�شّلم  الذي 

الأردنية  1999 ملكاً للمملكة  العام  اليوم من 

الها�شمية.

واإذ ي�شتذكر الأردنيون يف يوم رحيل امللك 

ال���ب���اين، احل�����ش��ن ب��ن ط�����ل، م�����ش��رة ح��ي��اة 

�شبعة  م��دى  على  والإجن����از  بالعطاء  حافلة 

واأمل  بفخر  يتطلعون  فاإنهم  عاماً،  واأربعن 

اإىل اإجنازات عهد امللك املعزز عبداهلل الثاين.

التفا�صيل �ص »5«

النباط-عمان

عبيدات  نذير  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  افتتح   

ام�������س ال�����ش��ب��ت م���رك���ز ���ش��ح��ي ال��ن�����ش��ر ال�����ش��ام��ل 

يف ع��م��ان ب��ع��د ان مت اإغ����ق���ه م���ن اأج����ل اع��م��ال 

والتحديث. ال�شيانة 

تعمل  ال�����ش��ح��ي��ة  امل���راك���ز  ان  ع��ب��ي��دات  وق����ال 

خلدمة املواطن الردين ومل�شلحته و�شحته. 

التفا�صيل �ص »4«

24

 دفعوا ١٢ مليون لدراسة انشاء محطة نووية
    من خالل مفاعل بالعقبة والنتيجة ٠٠ 

    الخيارات خاطئة

 د٠ مر: تمت احالتي على التقاعد لمعارضتي 
    »تلزيم« مشروع اليورانيوم إلحدى الشركات

 ١١ مليون دفعت لدراسة صالحية موقع الخربة
    السمراء للمحطات النووية ولم تثبت جدواه



إغالق المدارس
 أثر على

 حوالي 6ر1 مليار 
متعلم

الجائحة أدت إلى 
أكبر خلل في 

التعليم في تاريخ 
»البشرية

إغالقات المدارس 
والحضانات في كل 
مكان شكل أزمة 
حقيقية لألمهات 

العامالت

املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

���س��رك��ات  اإح����دى  ال��ن��ق��ل   ح��ول��ت وزارة 

����س���ه���ادات فح�ص  ال���ت���ي ا����س���درت  ال��ن��ق��ل 

34 راك��ب��ا اإىل امل��دع��ي  ك��ورون��ا م����زورة ل������������

كافة  القانونية  االإج��راءات  التخاذ  العام 

بهذا اخل�سو�ص.

وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف ا���ص 

اب��اغ��ن��ا م�����س��اء اجلمعة  ال�����س��ب��ت: ج���رى 

على  وب��ن��اًء  اأن��ه  الداخلية  وزي��ر  قبل  م��ن 

ال��ع��ق��ب��ة  م���ن حم���اف���ظ  ل��ه��م  وارد  ك���ت���اب 

���س��رك��ات النقل  اإح����دى  ب��خ�����س��و���ص ق��ي��ام 

امل��ن��ت��ظ��م )ع���م���ان – ال��ع��ق��ب��ة( ب���اإ����س���دار 

)ثمانية منهم من  راكباً   34 لعدد  تذاكر 

اجلن�سية  من  والبقية  االردنية  اجلن�سية 

امل�����س��ري��ة(، وت��ت�����س��م��ن ال��ت��ذك��رة ���س��ه��ادة 

التدقيق  ول��دى   ،PCR ك��ورون��ا  فح�ص 

م���ن ق��ب��ل االأج����ه����زة امل��خ��ت�����س��ة يف م��ط��ار 

امل��ل��ك احل�����س��ني ال����دويل يف ال��ع��ق��ب��ة تبني 

وعلى  مزورة.  كورونا  فح�ص  �سهادات  اأن 

اأثره، قامت وزارة الداخلية ووزارة النقل 

ومن  القانونية،  االإج��راءات  كافة  باتخاذ 

ب��امل��غ��ادرة  ل��ل��رك��اب  ال�����س��م��اح  ع��دم  �سمنها 

م�سر  جمهورية  اإىل  الطائرة  منت  على 

ال�سقيقة.

وع��ل��ى ���س��وء م���ا ت���ق���دم، ق��ام��ت وزارة 

الق�سية  بتحويل  اليوم  النقل �سباح هذا 

اإىل ع��ط��وف��ة م��دع��ي  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا  ب��ك��اف��ة 

كافة  ع��م��ان الت��خ��اذ  ���س��م��ال  ع���ام حمكمة 

االإجراءات القانونية بهذا اخل�سو�ص.

االنباط- املفرق

 افتتح وزير الثقافة الدكتور با�سم الطوي�سي، 

املفرق  االأ���س��رة يف حمافظة  ال�سبت مكتبة  ام�ص 

وف��ع��ال��ي��ات ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��ق��راءة، �سمن 

احتفالية مئوية تاأ�سي�ص الدولة االأردنية.

وا���س��ت��م��ل ال���رن���ام���ج ع��ل��ى خ��م�����س��ة م��ك��ون��ات 

بالتزامن مع افتتاح مكتبة االأ�سرة االأردنية التي 

املئوية يف  اإ���س��دارات  االأوىل من  ت�سم املجموعة 

28 مركًزا لبيع الكتب باأ�سعار رمزية يف خمتلف 

حمافظات اململكة.

وقال الدكتور الطوي�سي اإن اخلطة الوطنية 

لاحتفال مبئوية الدولة االأردنية التي اأطلقتها 

على  ا�ستملت  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  مطلع  احلكومة 

�سل�سلة من الرامج الثقافية واملجتمعية والعامة 

يف حمافظات اململكة كافة.

وا���س��اف، لقد ك��ان تاأ�سي�ص ال��دول��ة االأردن��ي��ة 

اأر���س��ى  حقيقيا  وب���ن���اًء  وت�سحية  ن�����س��اٍل  ��ة  ق�����سَّ

اأج��ي��ال  وم��ع��ه��م  الها�سميون  االأوىل  مداميكها 

م اليوم النموذج االأكرث ا�ستقراراً  االأردنيني، لُتقدِّ

ال�سيا�سية  اال�ستمرارية  يف  واالأب���رز  املنطقة،  يف 

وال��ب��ن��اء ال���رتاك���م���ّي، وِل��ت��ك��ون ال��ن��م��وذج االأك���رث 

اإلهاماً ل�سعوب العامل النا�سئة يف القدرة على بناء 

واالزده���ار  والتنمية  ال��رف��اه  وحتقيق  املوؤ�س�سات 

ا�ستجابات مبتكرة  والّنمو، والقدرة على تقدمي 

يف مواجهة االأزمات، وحاالت الطوارئ التاريخية 

املحيطة بنا منذ مئة عام .

واو���س��ح اأن ال��دول��ة االأردن���ي���ة منذ ال��ب��داي��ات 

وجنحت  وال��ع��ل��م،  امل��ع��رف��ة  على  تاأ�س�ست  االأوىل 

ف��ري��د يف احل��ري��ة والتنمية  اأمن�����وذج  ت��ق��دمي  يف 

واالبتكار واالإبداع الذي و�سع االأردن على الرغم 

من حمدودية اإمكانياته وموارده يف طليعة دول 

املنطقة مبوؤ�سرات التنمية والتحديث.

وبني الوزير الطوي�سي اأن الرنامج الوطني 

للقراءة ياأتي جزءا من م�سروع تنموي وتنويري 

���س��ام��ل يف خم��ت��ل��ف امل����ع����ارف، وال ي��ن��ف�����س��ل عن 

الثقايف على  العمل  التي توجها تراكم  املنجزات 

امل��ن��ج��زات  تعظيم  اإىل  وي�سعى  ع���ام،  م��ئ��ة  م���دى 

وتقدمي املزيد من احللول املبتكرة لتعظيم قيمة 

يف  امل�ستقبل  لدخول  مفتاحا  باعتبارها  القراءة، 

كل املجاالت.

تطوير  على  ي�ستمل  الرنامج  اأن  اإىل  وا�سار 

مكتبة االأ�سرة االأردنية، واإن�ساء 12 مكتبة عامة، 

موؤ�سر  اإىل  باالإ�سافة  ال��ق��راءة،  ج��ائ��زة  واإط���اق 

ال����ق����راءة وا���س��ت��دام��ة امل���ع���رف���ة، وجم��م��وع��ة من 

االأردنية يف  الدولة  االإ���س��دارات مبنا�سبة مئوية 

والعاملي،  االأردين  وال��رتاث  االأردن��ي��ة،  الدرا�سات 

اإ�سافة اإىل اإ�سدارات متنوعة يف املعارف العامة.

رمزية  ب��اأ���س��ع��ار  �ستباع  الكتب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

لكتب  ق���ر����س���اً   25 و  ل��ل��ك��ت��اب  ق���ر����س���اً   35 ت���ع���ادل 

الإج���راء  ال��ق��راءة  موؤ�سر  �سيطلق  كما  االأط��ف��ال، 

درا���س��ات وا���س��ت��ط��اع��ات ح��ول م�ستوى ال��ق��راءة 

لدى االأردنيني مبختلف اعمارهم.

مدينة  اخ��ت��ي��ار  اإن  الطوي�سي  ال��وزي��ر  وق���ال 

امل��ف��رق الح��ت�����س��ان ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ة مل�����س��روع 

ال����ق����راءة، ج����اء ل��ت��اري��خ��ه��ا ال�����ذي ���س��ك��ل ج�����س��را 

وجوهرة  العربية  الباد  حوا�سر  بني  للتوا�سل 

االأ�سالة  التنوع وقيم  االأردنية وحا�سنة  البادية 

وظلت حار�سة وخمل�سة للرتاث العربي النبيل.

وق����ال رئ��ي�����ص ب��ل��دي��ة امل���ف���رق ال���ك���رى ع��ام��ر 

رياديا  م�سروعا  تعد  اال�سرة  مكتبة  اإن  الدغمي 

ك��ب��ريا ي��ب��ث ال����روح ال��وط��ن��ي��ة وال�����س��ع��ور بالفخر 

القراءة  املواطن على  بالثقافة االردنية وي�سجع 

واالط������اع ع��ل��ى االع���م���ال االدب���ي���ة واالب��داع��ي��ة 

للكتاب واالأدباء.

وط���ال���ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق 

الثقافة  ار�سيدة برفع موازنة وزارة  اخو  حممد 

لتمكينها من القيام بدورها اال�سا�سي، الفتا اإىل 

اأن حمافظة املفرق حتتاج اإىل ان�ساء مركز ثقايف 

على م�ستوى املحافظة.

االنباط-عمان

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

اجل��وي  املنخف�ص  ان  �سعيدان  معت�سم 

االخري عزز املخزون املائي ل�سدود اململكة 

مرت  مليون   16،5 بنحو   14 ال�  الرئي�سية 

مكعب ا�سافية حتى �سباح ام�ص ال�سبت، 

مليون   134،4 اىل  فيها  التخزين  لرتفع 

باملئة   40 بلغت  كلية  تخزين  بن�سبة  م3 

والبالغة  للتخزين  الكلية  ال��ط��اق��ة  م��ن 

336،4 مليون م3.

امل��ط��ر  ����س���ع���ي���دان ان ح���ج���م  وا�����س����اف 

ال�����رتاك�����م�����ي ال���������س����اق����ط ع����ل����ى ج��م��ي��ع 

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

مكعب  م��رت  م��ل��ي��ون   3969،5 اىل  ارت��ف��ع 

باملئة من   30،3 م�سكا ما ن�سبته حوايل 

امل��ع��دل ال�����س��ن��وي ط��وي��ل االم����د وال��ب��ال��غ 

8196،8 مليون م3 مقارنة مع 86،6 باملئة 

ال��ف��رتة  لنف�ص  امل��ط��ري  ال��ه��ط��ول  ن�سبة 

املا�سي. العام 

االنباط- عمان

 دع��ت ج��ال��ة امللكة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل املجتمع 

عدم  تغذي  التي  الق�سايا  معاجلة  اإىل  ال���دويل 

موؤكدة  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��ال  املتزايدة  امل�ساواة 

ع���ادل للقاح فريو�ص  ت��وزي��ع ع��امل��ي  اإىل  احل��اج��ة 

كورونا.

ال��وب��اء،  �سد  �سباق  يف  جميعاً  “نحن  وق��ال��ت 

عدم  اأن  م�سيفة  البع�ص”،  بع�سنا  �سد  ولي�ص 

ق��درة اأي دول��ة على التعايف من ه��ذه االأزم���ة قد 

يوؤدي اإىل عدم اال�ستقرار وانعدام االأمان للجميع.

جاء ذلك خال م�ساركة جالتها من عمان 

ع���ر ت��ق��ن��ي��ة االت�������س���ال امل���رئ���ي يف ق��م��ة واروي����ك 

مقابلة  ت�سمنت  وال��ت��ي  الع�سرين،  االقت�سادية 

بيكي  اأن(  اأن  )���س��ي  يف  االأخ���ب���ار  مذيعة  اأج��رت��ه��ا 

اأن��در���س��ون، وج��رى بثها ام�ص ال�سبت يف جل�سات 

القمة.

واأو�سحت جالة امللكة اأن��ه يف حني اأن بع�ص 

الدول الغنية قد طلبت م�سبقاً جرعات من اللقاح 

كافية لتح�سني جميع �سكانها ثاث مرات، فاإن 

اأغلبية الدول الفقرية �ستتمكن يف اأح�سن االأحوال 

من حت�سني ُع�سر �سكانها هذا العام.

واأ�سافت جالتها، لي�ص هناك ما مينع الدول 

حاجتها  تفوق  املطعوم  من  كميات  ا�سرتت  التي 

التي تفتقر لها، معربة عن  ل��ل��دول  ال��ت��رع  م��ن 

�سعادتها لروؤية العديد من ال��دول تعهدت بفعل 

ذلك، م�ستذكرة دعوة جالة امللك عبداهلل الثاين 

عامة  منفعة  باعتبارها  املطاعيم  م��ع  للتعامل 

عاملية.

االأخاقية  امل�سوؤولية  تدفعنا  مل  “اإذا  وقالت 

اأن يكون دافعنا من  اإىل ذل��ك، على االأق��ل يجب 

العاملية.”واأ�سافت  ال�����س��ح��ة  حت��ق��ي��ق  م��ن��ط��ل��ق 

���س��روخ يف  االأزم����ة ك�سفت ع��ن  ه���ذه  اأن  جالتها 

نقاط قوة لدينا  اأي�ساً  واأظهرت  العاملي،  نظامنا 

كمجتمع دويل، فقد يكون اجلهد العاملي ملحاولة 

احتواء واإيجاد عاج لهذا الفريو�ص اأنظم واأف�سل 

ا�ستجابة على امل�ستوى العاملي الأي اأزمة يف التاريخ 

االإن�ساين على االإطاق.

وقالت “تطوير اللقاح كان �سي�ستغرق �سنوات 

مثااًل  ك��ان  وال���ذي  العاملي،  الطبي  التعاون  ل��وال 

اإنكاره على كيف ميكن الأزمة  وا�سحاً وال ميكن 

اأن تغذي االبتكار، وكيف عندما ن�سع ال�سيا�سات 

اأج��ل  م��ن  معاً  ونعمل  جانباً  الوطنية  وال��ه��وي��ات 

الكثري  اإجن����از  ميكننا  م�����س��رتك،  ه���دف  حتقيق 

ان��ع��دام  اأن  اإىل  ج��ال��ت��ه��ا  لاإن�سانية.”ونبهت 

امل�����س��اواة يلقي ب��ظ��ال��ه ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، لي�ص يف 

تباين تاأُثر النا�ص فقط ولكن اأي�ساً بالقدرة على 

التعايف؛ فالدول ذات الدخل املرتفع لديها القدرة 

البلدان  بينما  االقت�سادي،  التحفيز  توفري  على 

ذات الدخل املحدود واالأ�سواق النا�سئة لي�ص لديها 

احليز املايل مل�ساعدتها على التعايف ما قد ي�سبب 

�سعورا بانعدام االمان وعدم اال�ستقرار.

وقالت بينما ي�ستمتع البع�ص بفوائد انتعا�ص 

االأ���س��واق العاملية، يعاين ع��دد كبري ح��ول العامل 

من اأوب��ئ��ة م��وازي��ة مثل اجل��وع والعنف واالأم��ي��ة، 

ي��زداد الفقر املدقع  20 عاماً  وللمرة االأوىل منذ 

من جديد.

وف��ي��م��ا يتعلق ب��ج��ع��ل ال��ت��ع��ل��ي��م اأك����رث م��رون��ة 

واإن�سافاً يف عامل ما بعد اجلائحة، قالت جالتها 

تاريخ  بالتعليم يف  اأك��ر خلل  اإىل  اأدى  الوباء  اإن 

الب�سرية، حيث اأث��ر اإغ��اق امل��دار���ص على حوايل 

االأوق���ات، مل  اأف�سل  6ر1 مليار متعلم، وحتى يف 

تكن فر�ص احل�سول على التعليم متكافئة، لكن 

اليوم هائلة، وخال فرتات  نراها  التي  الفوارق 

االإغاق، قدمت حوايل 70باملئة من الدول نوعاً 

اليوني�سف  بح�سب  لكن  ال��رق��م��ي،  التعليم  م��ن 

اأكرث من 460 مليون طالب مدر�سة انقطعوا عن 

التعليم عن ُبعد العام املا�سي، وهذا غري مفاجئ، 

ال��ع��امل م��ا زال����وا غري  ك���ون 40 باملئة م��ن �سكان 

مت�سلني باالإنرتنت.

واأ�سافت من الوا�سح، اأن التعلم عن ُبعد كان 

العامل،  ح��ول  الطلبة  م��ن  للكثريين  حبل جن��اة 

لكن مبا اأنه غري متاح للجميع فهو حل منقو�ص، 

اأن اإح��دى ط��رق بناء ق��درة االنظمة  م�سرية اإىل 

من  ه��ي  امل��ت��غ��ريات  م��ع  التكيف  على  التعليمية 

خال التو�سع يف تهجني التعليم.

وق���ال���ت ج��ال��ت��ه��ا االآن ه���و ال���وق���ت امل��ن��ا���س��ب 

لا�ستثمار يف املزيج بني اأ�ساليب التعلم عن ُبعد 

والتعليم الوجاهي، وبناء القدرات لتحقيق ذلك، 

االإل��ك��رتوين لي�ص ح��ًا موؤقتاً  التعلم  اأن  موؤكدة 

التعليمية  اأنظمتنا  يعزز  اإن��ه  بل  موؤقتة،  مل�ساكل 

م��ن خ���ال ت��ق��دمي خ���ي���ارات ب��دي��ل��ة، ب���راأي���ي، اإذا 

حتقق ذلك عاملياً وب�سكل �سحيح قد ميثل فر�سة 

لتعميم التعليم النوعي.

اإغ��اق  جعل  علينا  ع��امل��ي،  كمجتمع  وتابعت، 

اأول��وي��ة، حيث حتذر  فجوة متويل التعليم عاملياً 

اليون�سكو من و�سول الفجوة اإىل 200 مليار دوالر 

�سنويا، قد يبدو الرقم كبرياً، لكنه ميثل 10 باملئة 

ال�سنوي.  ال��ع��امل��ي  الع�سكري  االن��ف��اق  م��ن  فقط 

اأعتقد اأن ع��دم ب��ذل جهود الإغ��اق تلك الفجوة 

اأمر غري مرر.

وحول ظروف العمل خال اجلائحة والفروق 

امل��وج��ودة م�سبقاً يف  وامل���راأة  الرجل  النوعية بني 

مكان العمل، قالت جالتها اإن اجلائحة قلبت كل 

عامل العمل وبقيت بع�ص احلواجز ثابتة وقائمة 

وبقوة اأم��ام عمل امل���راأة، وم��ن يعملن ال يح�سلن 

حتى على الدعم الذي يحتجنه، وعندما ت�سبح 

فر�ص العمل �سحيحة، عادة ما تكون املراأة اأول من 

يتم التخلي عنها.

وا�سارت اإىل اأن اإغاقات املدار�ص واحل�سانات 

يف ك���ل م���ك���ان ���س��ك��ل اأزم������ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��اأم��ه��ات 

املا�سي،  ال��ع��ام  امل��ت��ح��دة  اململكة  ففي  ال��ع��ام��ات، 

اأج���رت على ترك  اإم���ا  واح���دة م��ن خم�ص ن�ساء 

العمل ب�سبب ظروفها اأو ت�سريحها.

ولفتت جالتها اىل درا�سة ملاكنزي حذرت من 

اأن الفجوة املتنامية بني توظيف الرجال والن�ساء 

يف  دوالر  تريليون  م��ق��داره  فرقاً  تعني  اأن  ميكن 

الناجت االإجمايل املحلي العاملي بحلول عام 2030.

ونوهت اىل ان اأ�سحاب العمل بحاجة العتماد 

من����اذج ع��م��ل م��رن��ة ت��راع��ي اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��ائ��ل��ة، 

واإحدى اأ�ساليب �سمان اأخذ احتياجات املراأة بعني 

يف  الن�ساء  من  اأك��ر  ع��دد  باإ�سراك  هي  االعتبار، 

غرف �سنع القرار.

ال��ذي  الطبيعي  ال��و���س��ع  ك���ان  مهما  وق���ال���ت، 

ال��ذي  ذات��ه  الو�سع  يكون  اأال  اإل��ي��ه، يجب  �سنعود 

هذه  علمتنا  اإن  الأن��ه  الكثريين،  �سمول  يف  ف�سل 

االأزم��ة �سيئاً، فهو اأن قوتنا حم��دودة بحجم قوة 

االأ�سعف بيننا. لذلك علينا اأال نفقد هذه الفر�سة 

عاملنا،  يف  االأخطاء  من  العديد  ت�سحيح  ملحاولة 

الأن تعميق التباين �سيزعزع ا�ستقرار اجلميع.

ت��ت��ك��رر ملحاولة  اأم��ام��ن��ا ف��ر���س��ة ال  اأن  وب��ي��ن��ت 

اإع��ادة تخيل اأنظمة اجتماعية اقت�سادية جديدة 

و�سع  وبناء  روؤي���ة،  وذات  جريئة  ادوار  وممار�سة 

طبيعي جديد مينح الفر�ص للجميع.

 2021 لعام  االقت�سادية  واروي���ك  قمة  وُتعقد 

اف��رتا���س��ي��اً ومي��ك��ن ال��و���س��ول اإل��ي��ه��ا جم��ان��اً عر 

االإن��رتن��ت الأول م��رة ه��ذا ال��ع��ام، وتعد م��ن اأك��ر 

م���وؤمت���رات االق��ت�����س��اد ال��ت��ي ي��دي��ره��ا ال��ط��اب يف 

اأوروب�������ا، وت�����س��ت��م��ر ث��اث��ة اأي������ام، وجت��م��ع ط��اب 

اجلامعات من جميع اأنحاء العامل لا�ستماع اإىل 

العامليني ح��ول جمموعة وا�سعة من  الفكر  ق��ادة 

املو�سوعات االجتماعية واالقت�سادية.

االنباط- عمان

 تراأ�ص رئي�ص الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

اج��ت��م��اع جم��ل�����ص اال���س��ت��ث��م��ار ام�����ص ال�����س��ب��ت، يف 

رئا�سة الوزراء.

واكد رئي�ص الوزراء رئي�ص جمل�ص اال�ستثمار 

احلاجة اإىل توحيد مرجعية اال�ستثمار وتفعيل 

مبفو�سني  ورف��ده��ا  اال�ستثمارية  النافذة  عمل 

ب�������س���اح���ي���ات ك���ام���ل���ة ع�����ن اجل�����ه�����ات امل��ع��ن��ي��ة 

باملعامات واملوافقات الازمة الإجناز معامات 

امل�ستثمرين ودون ابطاء.

ولفت الدكتور اخل�ساونة اإىل �سرورة وجود 

اال�ستثمار  م��ع  للتعامل  وا�سحة  ا�سرتاتيجية 

تنهي املعيقات البريوقراطية التي ال زالت ت�سكل 

التزام  موؤكدا  اال�ستثمارات،  امام  االكر  العائق 

احل��ك��وم��ة ب��ات��خ��اذ جميع االإج������راءات ال��ازم��ة 

لتمكني اال�ستثمارات املحلية واالجنبية القائمة 

وجذب وا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات.

باأن  احلكومة  امي��ان  على  اخل�ساونة  و�سدد 

ا�سا�سي  اال�ستثمار هو مو�سوع مركزي ومدخل 

البطالة  ومنها  ال�ساغطة،  امل�ساكل  بع�ص  حلل 

والتحديات التي تواجه االقت�ساد ب�سكل عام.

وا�سار رئي�ص الوزراء اإىل اأن القطاع اخلا�ص 

واال�ستثمار،  التنمية  م�سرية  يف  ا�سا�سي  �سريك 

ال�سراكة  ق��اع��دة  م��ن  وان��ط��اق��ا  احل��ك��وم��ة  وان 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ص، 

للقطاع  املنا�سبة  البيئة  ت��وف��ري  على  حري�سة 

ويف  وال��ن��م��و،  للعمل  م��ك��ون��ات��ه  بجميع  اخل��ا���ص 

التنمية  م�����س��رية  يف  امل�����س��اه��م��ة  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت 

الوطنية.

وا�ستمع جمل�ص اال�ستثمار اإىل عر�ص قدمه 

ل�����س��وؤون اال�ستثمار  ال��ع��م��ل ووزي����ر دول����ة  وزي����ر 

الدكتور معن قطامني حول م�ستقبل املنظومة 

اال�ستثمارية يف االأردن ت�سمن خطة واآلية عمل 

املزيد  املنا�سب جل��ذب  امل��ن��اخ  ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف 

اال�ستثمارية  البيئة  ومراجعة  اال�ستثمارات  من 

لت�سبح  وحت�سينها  تطويرها  بهدف  اململكة  يف 

جاذبة لا�ستثمار.

ترتكز  اال�ستثمارية  املنظومة  اأن  اإىل  وا�سار 

ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ة اق��ت�����س��ادي��ة داع���م���ة ل��ا���س��ت��ث��م��ار 

وال��ت��ن�����س��ي��ق امل��وؤ���س�����س��ي وال��ت��ك��ام��ل واال���س��ت��ق��رار 

�ساملة،  ت��روي��ج��ي��ة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي 

تواجه  ال��ت��ي  التحديات  اب���رز  م��ن  اأن  اإىل  الف��ت��ا 

اال���س��ت��ث��م��ار ت��ع��دد امل��رج��ع��ي��ات وال��ب��ريوق��راط��ي��ة 

واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  وغياب 

القوانني والت�سريعات وارتفاع كلف  وعدم ثبات 

الطاقة.

وب���ني ال��دك��ت��ور ق��ط��ام��ني اأن االأ���س�����ص ال��ت��ي 

���س��ت��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ظ��وم��ة احل����واف����ز امل��ق��دم��ة 

اال�ستثمار  حجم  على  بناء  �ستكون  لا�ستثمار، 

وال�����ق�����درة ع���ل���ى ال��ت�����س��غ��ي��ل وال���ت�������س���دي���ر ون��ق��ل 

التكنولوجيا.

وحت��دث اع�ساء جمل�ص اال�ستثمار ال��ذي ي�سم 

وزراء وممثلني عن القطاع اخلا�ص، موؤكدين اهمية 

تعزيز تناف�سية االأردن وقدرته على ا�ستقطاب املزيد 

من اال�ستثمارات وتوطينها ملا لها من دور كبري يف 

حتقيق التنمية االقت�سادية، وتوفري فر�ص العمل 

لل�سباب االأردين، و�سرورة اإزالة اأية عقبات اجرائية 

او بريوقراطية تواجه اال�ستثمارات.

يتمتع  الرتكيز على قطاعات  اهمية  واك��دوا 

ق��ط��اع  وم��ن��ه��ا  ف��ي��ه��ا،  ت��ن��اف�����س��ي��ة  االأردن مب��ي��زة 

اخلدمات واالقت�ساد الرقمي وال�سياحة.

وواف�����ق جم��ل�����ص اال���س��ت��ث��م��ار ع��ل��ى ع����دد من 

القرارات املعرو�سة على جدول اأعماله.

االنباط- عمان

اإن�ساء  امل��ي��اه  �سلطة  وال����ري/  امل��ي��اه  ب���ررت وزارة 

اخل���ط ال��ن��اق��ل ل��ل��م��ي��اه ال��ع��ادم��ة م��ن حم��ط��ة عني 

اإىل  ب��احل��اج��ة  ال�سمرا  اخل��رب��ة  حمطة  اإىل  غ���زال 

ت��اأم��ني اخل���ط ال��ق��ائ��م ب��خ��ط داع���م يف ح���ال توقف 

االأخري عن العمل الأي �سبب، ما يوفر خط احتياط 

للبيئة  املعاجلة  غ��ري  العادمة  امل��ي��اه  في�سان  مينع 

اخلارجية.

ال�سبت،  ام�ص  �سحايف  بيان  يف  ال����وزارة  وق��ال��ت 

اإىل تاأمني اخلط  اإن اخلط الناقل اجلديد يهدف 

القائم بخط داع��م، وعندما يتوقف اخل��ط القائم 

احتياط  ه��ن��اك خ��ط  ي��ك��ون  �سبب،  العمل الأي  ع��ن 

اإىل  املعاجلة  غ��ري  امل��ج��اري  مياه  تفي�ص  ال  بحيث 

كبرية،  بيئية  ك��ارث��ة  حت���دث  اأو  اخل��ارج��ي��ة  البيئة 

م�سرية اإىل ال�سري باالإجراءات وفق االأ�سول املرعية 

من خال طرح العطاءات.

واأ�سارت تعقيبا على ما اأورده اأمني عام �سابق على 

اأح��د اخلطوط  ح��ول  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

الناقلة للمياه العادمة من حمطة عني غزال اإىل 

العام”،  للمال  “هدر  باأنه  ال�سمرا  اخلربة  حمطة 

�ساأنها  م��ن  التي  امل�ساريع  تنفيذ  توا�سل  اإن��ه��ا  اإىل 

وتعمل  ال�سحي  وال�سرف  املياه  بخدمات  االرتقاء 

جاهدة لا�ستفادة من اخلرات الهند�سية والفنية 

ب�سدر  وتتقبل  احل��ي��وي،  القطاع  ه��ذا  يف  ال�سابقة 

رحب اأي نقد بهذا ال�ساأن.

ال�سحي  ال�سرف  خدمات  اأن  ال���وزارة  واأ�سافت 

وبالرغم من كل التحديات التي يعانيها قطاع املياه 

يف االردن، اإال اأننا لدينا 32 حمطة للمياه العادمة 

بن�سبة تغطية  180 مليون مرت مكعب  تعالج نحو 

تفوق دول �سقيقة و�سديقة، وي�ستفاد من هذه املياه 

نف�سها  الكميات  على  للمحافظة  متجدد  كم�سدر 

بو�سعها  م��ا  بذلها  ال����وزارة  ال�����س��رب.واك��دت  لغايات 

املائي،  ال��ت��زوي��د  يف  اال�ستقرار  م��ن  مزيد  لتحقيق 

والتو�سع بخدمات ال�سرف ال�سحي، واملحافظة على 

درا�سة جدوى  اإىل  وال�سحي، الفتة  البيئي  الواقع 

وبتمويل  اأملانية  �سركة  خ��ال  من  للم�سروع  فنية 

اأن  واأو�سحت  االأوروب����ي.  االإع��م��ار  مبا�سر من بنك 

ناقل  لتنفيذ خط  بال�سري عاجا  اأو�ست  الدرا�سة 

اآخر الحتواء الزيادة يف االأحمال على اخلط القائم، 

وجتنب حتويل اأية مياه غري معاجله ل�سيل الزرقاء 

ال���ذروة، وبعد درا���س��ة حتاليل اح�سائية  يف ح��االت 

دقيقة بح�سب معدالت منو ال�سكاين يف العا�سمة، 

وزي�����ادة ع���دد ال��اج��ئ��ني ل���زي���ادة خ��دم��ات ال�سرف 

وغ��ريه��ا.واأك��دت  الدي�سي  مياه  وت�سغيل  ال�سحي، 

ال��وزارة اأن اخلط القائم م�سمم بحيث ميكن عمل 

�سيانة دورية له من خال كا�سطة لتنظيف اخلط 

من الر�سوبيات كافة، وزيادة كفاءة اخلط اإال ان هذه 

اأدى  تتوقف يف منت�سف اخلط ما  الكا�سطة كانت 

اإىل حتويل كميات كبرية من املياه غري املعاجلة اإىل 

�سيل الزرقاء؛ ما يت�سبب بتلويث البيئة، ا�سافة اإىل 

اأن عملية دفع الكا�سطة بعد التوقف حتتاج اإىل اأيام 

عدة حتى تتحرك، وهذا احد اال�سباب الرئي�سة اأي�سا 

لبناء اخلط اجلديد بحيث يكون هناك حتويل املياه 

اإىل اخلط اجلديد بعد الت�سغيل ما يتيح للم�سغل 

عمل �سيانة دورية للخط القدمي واملحافظة عليه 

من خال التنظيف بوا�سطة الكا�سطة ودون خوف 

من حتويل مياه عادمة اإىل ال�سيل واالآث��ار البيئية 

الكارثية. وقالت ال��وزارة “اإن االأمني العام ال�سابق 

ال��ذي عملناه واإي��اه ل�سنوات؛ حت�سبا ملخاطر  يعلم 

توقف الكا�سطة التي حدثت اإبان كان هو على راأ�ص 

عمله يف وزارة املياه وال��ري، وا�سطررنا اأيامها اإىل 

�سيل  اإىل  العادمة  املياه  من  كبرية  كميات  حتويل 

الزرقاء والتي كانت ت�ستمر اأكرث من ا�سبوع يف بع�ص 

االأحيان”.وتابعت “مل تقم �سلطة املياه ومن خال 

�سنوات،  منذ  للكا�سطًة  ت�سغيل  اأي  بعمل  امل�سغل 

وهذا يعمل على تقليل كفاءة اخلط الناقل القائم 

وتعر�سه ملخاطر ت�سغيلية”. واكدت الوزارة حر�سها 

على املال العام، ودرا�سة جميع امل�ساريع التي تنفذها 

من قبل كوادرها الفنية واجلهات الداعمة لقطاع 

املياه، وامل�سي ب��االإج��راءات كافة ح�سب الت�سريعات 

الناظمة وال�سارية املفعول، داعية اإىل حتري الدقة 

قبل ن�سر اأية معلومات تخ�ص قطاع املياه.

الملكة رانيا : »كورونا« كشفت عن شروخ في نظامنا العالمي
ناشدت المجتمع الدولي لمعالجة القضايا التي تغذي عدم المساواة المتزايدة 

الخصاونة: الحاجة إلى توحيد مرجعية االستثمار

 المياه: الخط الناقل من عين غزال إلى السمرا احتياط لمنع فيضان المياه العادمة

 ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع االستثمار تنهي المعيقات البيروقراطية

وزارة النقل تحول شركة زورت 
شهادات فحص كورونا للنائب العام

 وزير الثقافة يطلق البرنامج الوطني للقراءة 
ويفتتح مكتبة األسرة بالمفرق
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االنباط- عمان

ال�سبت،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  افتتحت   

مركزين متخ�ض�ضني للتطعيم �ضد كورونا 

العا�ضمة  يف  لل�ضباب  احليي�ييضييني  مييدييينيية  يف 

عمان، بهدف زيادة عدد مراكز التطعيم.

زيييادة  من  الهدف  ان  اليييوزارة  واو�ضحت 

اكيير  تغطية  حتقيق  هييو  التطعيم  مييراكييز 

اأنها بحاجة  يف االماكن التي ارتاأت الوزارة 

للزيادة ولت�ضهيل و�ضول الفئات امل�ضتهدفة 

كورونا  للتطعيم �ضد  الوطنية  من احلملة 

عاما،   70 فييوق  مييا  ال�ضن  كبار  فئة  ال�ضيما 

ومبيييييا يييييراعييييي تيينييظيييييمييا اكييييير لييلييمييواعيييييد 

اليي�ييضيياميية العامة  بييياجيييراءات  مييع االليييتيييزام 

املييواطيينييني،  و�ييضيياميية  �ضحة  على  للحفاظ 

85 مركزا. وبذلك بلغت مراكز التطعيم 

و�ييضييتييبييداأ الييييكييييوادر الييطييبييييية بييا�ييضييتييقييبييال 

تفيد  ن�ضية  ر�ضائل  تلقوا  الذين  املراجعني 

كوفيد19  مطعوم  جرعة  �ضيتلقون  باأنهم 

يف عيييييييييادات مييدييينيية احليي�ييضييني لييليي�ييضييبيياب يف 

و”بيت   ”1 رقيييم  بيييوابييية   - هيييا  “يا  قيياعيية 

اأيام  خال  وذلييك   ”7 رقم  -بوابة  ال�ضباب 

االأ�ضبوع  خييال  والثاثاء  واالثنني  االحييد 

احلايل.

 الصحة تستحدث مركزين للتطعيم 
ضد كورونا بمدينة الحسين للشباب

االنباط- عمان

 يييحييتييفييل االأردنيييييييييون اليييييييوم االأحييييد 

امليييوافيييق لييليي�ييضييابييع ميين �ييضييبيياط، بييذكييرى 

تييييويل جيييالييية امليييليييك عيييبيييداهلل الييثيياين 

�ييضييلييطيياتييه الييد�ييضييتييورييية اليييتيييي تييتييزاميين 

للدولة  االأوىل  باملئوية  االحييتييفييال  مييع 

االأردنية.               

�ضيا�ضيات اأردنيات مبختلف امليادين، 

االإجنيييازات جت�ضدت يف عهد  اأن  اأكيييدن  

مبختلف  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 

املجاالت، وحظيت املراأة االأردنية بدعم 

وم�ضاندة جالته من خال توجيهاته 

ب�ضرورة  املتعاقبة  للحكومات  ال�ضامية 

ميي�ييضيياركيية امليييييراأة يف �ييضييييياغيية و�ييضيينيياعيية 

امليادين. القرارات مبختلف 

اأن امليييييراأة االأردنييييييية بيييرزت  واأ�ييضييفيين 

�ضلطاته  تيييويل جييالييتييه  ميينييذ  حييا�ييضييرة 

اإقيييييييرار  يف   1999 عييييييام  اليييد�يييضيييتيييوريييية 

الييتيي�ييضييريييعييات والييقييوانييني وامليي�ييضيياركيية يف 

اليييتيييعيييدييييات اليييد�يييضيييتيييوريييية مييين خييال 

حيي�ييضييورهييا يف اليي�ييضييلييطييات الييتيينييفيييييذييية 

اليييينييييواب  “جمل�ضي  واليييتييي�يييضيييرييييعييييييية 

جنيياحييهييا  اإىل  اإ�ييييضييييافيييية  واالأعيان”، 

كييقييا�ييضييييية. رئييييييي�يييس دييييييييوان الييتيي�ييضييريييع 

والييييييييييراأي، فييييييداء احلييييمييييود، قييياليييت اإن 

ذكييييييرى تيييييويل جيييالييية امليييليييك عيييبيييداهلل 

اليييثييياين �ييضييلييطيياتييه اليييد�يييضيييتيييوريييية الييتييي 

االأوىل  باملئوية  االحتفال  مع  تتزامن 

لييلييدوليية االأردنييييييييية، هييي اأو�يييضيييح تعبري 

والقانونية  الد�ضتورية  التجليات  عن 

التي يتمتع بها االأردن والتي ت�ضتدعي 

اململكة  اأن  واأ�ضافت  واالعتزاز.  الفخر 

االإقليم  الوحيدة يف  الدولة  تكون  تكاد 

وراثيا  ملكيا  نيابيا  نهجا  اختارت  التي 

حمييكييومييا بييد�ييضييتييور مييبييكيير )اليييقيييانيييون 

الفييتيية   ،)1952 د�ييضييتييور  ثيييم  االأ�ييضييا�ييضييي 

ال�ضيا�ضي  الييفييكيير  يف  امليييعيييروف  اأن  اإىل 

امللكية  االأنييظييميية  اأن  هيييو  واحلييي�يييضييياري 

وا�ضتقرارا  د�ضتورية  االأكيير  الييوراثييييية 

اأن  واأو�ييييضييييحييييت احلييييمييييود  �يييضيييييييا�يييضيييييييا. 

امللفات  اإدارة  من  رافقه  وما  التاأ�ضي�س، 

اليي�ييضيييييا�ييضييييية واليييعييي�يييضيييكيييريييية واالأمييينييييييية 

والت�ضريعية،  والتعليمية  واالقت�ضادية 

وفييق  االأول،  عيييبيييداهلل  االأميييييري  بييقيييييادة 

قيييييراءة حتييليييييلييييية لييلييبييدايييات قييبييل قييرن 

قامت على جمهودات نه�ضوية حقيقية 

جتعل من مئوية الدولة االأوىل تتويجا 

لييهييذه اجلييهييود الييعييظيييييميية الييتييي �ييضييارك 

نهج  ظل  حتت  جميعا،  االأردنيون  فيها 

عر  الها�ضميون  مّثله  م�ضتنري  حكم 

�ضياغة  يف  امليييراأة  دور  وعيين  تاريخهم. 

اليييقيييوانيييني والييتيي�ييضييريييعييات واإقيييييرارهيييييا، 

مع  بالتزامن  تطور  اإنييه  احلمود  قالت 

�ييضييهييدهييا االأردن  الييتييي  حيياليية االنييتييقييال 

التعليم  وبتطور  االإمييارة،  تاأ�ضي�س  بعد 

ب�ضكل  وكييانييت  املجتمع،  وتييطييور  نف�ضه 

الذهنية  بييقييواهييا  فيياعييا  ميي�ييضيياركييا  عيييام 

واالأكادميي  العلمي  واإبداعها  والعقلية 

اأنها  كما  الييبيينيياء.  عملية  يف  والييربييوي 

حيييا�يييضيييرة بييييقييييوة، كييمييعييلييميية وحمييامييييية 

دور وطني  وفيييق  ومييهيينييد�ييضيية،  وطييبيييييبيية 

الييقيي�ييضيياء  بيياالإ�ييضييافيية اإىل جميييال  عييييام، 

واليييعيييدالييية ومييييواقييييع قييييييياديييية تييفيير�ييس 

وجييييودهييييا بييياليييكيييفييياءة واليييييقيييييدرة، وهيييي 

واليينييواب  الق�ضاة  زمييائييهييا  جييانييب  اإىل 

تيي�ييضييارك يف عملية  والييييوزراء واالأعيييييان 

اليييبييينييياء امليي�ييضييتييميير واليييعيييطييياء كييمييواطيين 

ت�ضنيف  اأي  عيين  بعيدا  طيياقييات  ميتلك 

املييراأة  م�ضاركة  انعكا�س  وعيين  قطاعي. 

يف امليييجييياالت الييتيي�ييضييريييعييييية والييقييانييونييييية 

اأنيييه  اإىل  اأ�ييييضييييارت احليييميييود  املييخييتييلييفيية، 

ووعيييييهييا  نف�ضها  امليييييراأة  تييقييدمي  نييتيييييجيية 

اإىل تغيري يف  اأدى  بتناف�ضية،  وقدراتها 

منط ثقايف عام، كان مرتهنا اإىل نظرة 

ا�ضتطاعت  لكنها  لدورها،  مكتملة  غري 

يغري  مييا جعل جمتمعها  ذاتييهييا،  اإثييبييات 

نيييظيييرتيييه وميييييدهييييا بييياليييثيييقييية، ويييييييرى يف 

يف  اأ�ضا�ضيا  عييامييا  وقييدراتييهييا  طاقاتها 

مواقعها  تتوىل  وهييي  االإجنييياز  �ضناعة 

ولفتت  املواطنة.  قواعد  وفق  القيادية 

الرغم من معاناتها  املييراأة على  اأن  اإىل 

يف جميييال اليييرمليييان ميين �ييضيييييطييرة منط 

الكوتا،  عر  ح�ضورها  تاأمني  ا�ضتدعى 

منظومة  عيين  ناجمة  مرحلة  اأنييهييا  اإال 

وفييق  الييييدور  �ييضيياحييب  حتيييدد  جمتمعية 

قواعد عائلية ولي�س وفق وعي بالدور 

كييطييبيييييبيية  بيييرعيييت  كيييييييف  واإال  نيييفييي�يييضيييه، 

كمعلمة  واأبيييدعيييت  كمحامية  وجنييحييت 

تيي�ييضييتييطييع  ومل  االأدوار،  مييين  وغيييريهيييا 

الو�ضول اإىل جمل�س نواب لتكون نائبا 

النواب  تيياريييخ جمل�س  اأن  رغييم  فيياعييا، 

وكييياأول  ميي�ييضييّرفيية.  ن�ضائية  منييياذج  اأنييتييج 

الت�ضريع  دييييوان  رئييا�ييضيية  تييتييوىل  �ييضيييييدة 

واليييييييييراأي يف رئيييا�يييضييية الييييييييييوزراء، قييالييت 

احلمود اإن هذا ال ميثل ثقة يف قدرات 

فح�ضب،  وجنيياحيياتييهييا  االأردنييييييية  امليييييراأة 

اإىل مرحلة  باالأ�ضا�س و�ضول  واإمنا هو 

الييثييقيية بيييياالإجنيييياز اليييراكيييميييي لييلييرجييل 

واملراأة االأردنيني معا. 

واأ�ييضييافييت اأن اليييدييييوان اليييذي ييييوؤدي 

الييقييوانييني  ميي�ييضييودات  يف  قييانييونيييييا  دورا 

وتيييييطيييييويييييير الييييتيييي�ييييضييييريييييعييييات وتييييقييييدمي 

الدولة  ملوؤ�ض�ضات  القانونية  اال�ضت�ضارة 

كييافيية،ييي�ييضييم 50 بيياملييئيية ميين اليينيي�ييضيياء، ما 

ييي�ييضييكييل دالليييية وا�ييضييحيية عييلييى اليي�ييضييراكيية 

اليييوطييينييييييية بييييني اليييطيييرفيييني يف خييدميية 

اأن تييوجيييييهييات  اليييوطييين. و�يييضيييددت عييلييى 

يف  املتعاقبة  للحكومات  املييلييك  جيياليية 

جزء  هي  ودعمها،  فر�ضتها  املييراأة  منح 

اإدارة  يف  الريادية  القيادية  الروؤية  من 

تاريخي  اإرث  احلكم، وهي م�ضتقاة من 

اميييتييياز بيييه الييهييا�ييضييميييييون وعييييرفييييوا بييه، 

منوهة اإىل اأنه ينطلق من روؤية عميقة 

ح�ضورا  اأنييتييج  مييا  وهييو  املجتمع،  مل�ضار 

اأردنيا حمليا ودوليا. ن�ضائيا 

معهد  جمعية  رئي�ضة  قالت  بدورها، 

خ�ضر،  اأ�ضمى  االأردين  الن�ضاء  ت�ضامن 

املييراأة االأردنية  اأمييام  املغلقة  اإن االأبييواب 

فييتييحييت بييي�يييضيييورة جيييزئييييييية وتييدريييجييييية 

ليييدخيييول مييعييرك احلييييييياة اليي�ييضيييييا�ييضييييية، 

االأميية  جمل�س  يف  الن�ضاء  ن�ضبة  لتزيد 

بيي�ييضييقيييييه الييينيييواب واالأعيييييييييان، وتيييوؤثييير يف 

يعد  الييذي  الت�ضريعي،  الييقييرار  �ضياغة 

من املهام الرئي�ضة للرملان.

يف  زادت  الن�ضاء  ن�ضبة  اأن  واأ�ييضييافييت 

باملئة من   25 الق�ضائي مبعدل  ال�ضلك 

جمييمييوع الييقيي�ييضيياة، وامليييحيييامييياة مبييعييدل 

29 بيييامليييئييية مييين جميييميييوع امليييحييياميييني يف 

نييقييابييتييهييم، والييقيي�ييضيياة هييم اأكييير اليينييا�ييس 

واأن  اخللل،  مواطن  معرفة  على  قدرة 

دورهم التطبيقي والتف�ضريي للقانون 

معنى  واإعييطيياء  العدل  اإقامة  يف  حيوي 

املوجودة. للت�ضريعات 

مييهييمييا يف  دورا  لييليينيي�ييضيياء  اأن  واأ�يييضيييارت 

احلييييييياة اليي�ييضيييييا�ييضييييية واملييجييتييمييع امليييدين 

الذي ي�ضاند الدولة يف �ضياغة القانون 

واليييتيييعيييرييييف بيياليينيي�ييضييو�ييس الييقييانييونييييية 

والييتيي�ييضييريييعييات امليييييوجيييييودة، الفيييتييية اإىل 

مزيد  نحو  قانونية  تعديات  اإحيييداث 

مييين االإنييي�يييضييياف نيييظيييرا ليييييدور املييجييتييمييع 

املدين الذي ميثل غالبيته من الن�ضاء.

امليييييراأة يف هييذه  اأن وجييييود  واأ�يييضيييافيييت 

ينظر  فيياأ�ييضييبييح  باملجتمع،  اأثييير  املييواقييع 

دون  الكفاءة  مبنظور  املن�ضب  ل�ضاغل 

فانتقل  اميييييراأة،  اأم  رجيييا  اأكييييان  اليينييظيير 

الذي  العمودي  التق�ضيم  من  املجتمع 

يعتر الن�ضاء للبيت واالأ�ضرة والرجال 

الييتييقيي�ييضيييييم االأفييقييي  اليييعيييام، اإىل  لييلييعييمييل 

الييييذي ييي�ييضيياوي بييني اليييرجيييال واليينيي�ييضيياء 

يييتييحييمييا مييعييا ميي�ييضييوؤوليييييات البيت  بييياأن 

الفتة  الييعييام،  املناخ  وم�ضاركة  واالأ�ييضييرة 

اإىل تقبل املجتمع للن�ضاء بعدما تولني 

مييواقييع قيييييادييية واأثييبيين قيييدرة وكييفيياءة 

واأنهن على قدر من امل�ضوؤولية.

ال�ضيدات  بييوجييود  ذلييك  على  ودلييلييت 

الييتيينييفيييييذييية  الييييعيييياميييية  الييي�يييضيييليييطيييات  يف 

والييتيي�ييضييريييعييييية والييقيي�ييضييائييييية، ووجييودهييا 

مبييييواقييييع حيي�ييضييا�ييضيية يف اليييييدولييييية، مييثييل 

تعيني م�ضت�ضارة جلالة امللك، وتعيني 

من  عييييدد  يف  االأردن  مييّثييليين  �يييضيييفيييريات 

اليييبيييليييدان، ودخيييوليييهيييا كيييذليييك بيياليي�ييضييلييك 

والع�ضكري. االأمني 

جالة  توجيهات  اأن  خ�ضر  واأكيييدت 

الأن  كبرية؛  فر�ضة  املييراأة  اأعطت  امللك 

بتعبري  بييداأت  للدولة  العامة  ال�ضيا�ضة 

بفتح  ال�ضيا�ضية  بييياالإرادة  امللك  جالة 

االآفيييياق اأمييييام اليينيي�ييضيياء، وجتييلييى ذليييك يف 

وخطابات  النقا�ضية  االأوراق  من  عييدد 

الفعلية،  واالإجييراءات  ال�ضامية  العر�س 

بييتييعيييييني اليينيي�ييضيياء يف جمييليي�ييس االأعيييييييان 

الن�ضبة  املواقع، وزيادة هذه  وكثري من 

تدريجيا.

ال�ضيا�ضية  االإرادة  اأن هذه  واأو�ضحت 

اأدجمييييت امليييييراأة ولييعييبييت دورا كييبييريا يف 

و�ضهلت  اأمييامييهييا،  املغلقة  االأبييييواب  فتح 

القرار،  و�ضنع  العامة  للحياة  عبورها 

مع ممار�ضة �ضاحياتها بقدر عال من 

امل�ضوؤولية.

اأن  ا�ييضييتييطيياع  االأردن  اأن  واأ�يييضيييافيييت 

عيياليييييا يف جميييال تعليم  مييعييدال  يييحييقييق 

ودعييمييت  كييافيية،  التخ�ض�ضات  يف  املييييراأة 

بع�س  اأمييييام  املييييراأة  ال�ضيا�ضية  االإرادة 

الييعييقييبييات الييكيياميينيية يف بييعيي�ييس اأمنيييياط 

تلك  الييعييقييبييات  لييكيين  تييقييليييييدييية،  ثقافية 

اأبنائه  لطاقات  الوطن  حلاجة  �ضتذلل 

املتعلمة  الب�ضرية  امليييوارد  وكييل  وبناته، 

واملدربة واملوؤهلة من الن�ضاء والرجال.

بيييييدورهيييييا، قييياليييت الييينيييائيييب اليي�ييضييابييق 

هناك  اإن  م�ضطفى  بني  وفاء  املحامية 

امليييييراأة االأردنييييييية  تييطييورا كييبييريا يف دور 

اإقييرار  جمال  يف  املا�ضية  ال�ضنوات  عر 

الييتيي�ييضييريييعييات والييقييوانييني، فييكييان اليييدور 

الت�ضريعي املتعلق بالد�ضتور وتعديات 

القوانني خمت�ضرا عر تاريخ الرملان 

تغيري  ا�ضتطاعت  لكنها  الييذكييور،  على 

هذا الواقع.

كييياأول امييراأة  اأنييهييا ت�ضرفت  واأ�ييضييافييت 

تتوىل موقع مقرر اللجنة القانونية يف 

الرملان ال�ضاد�س ع�ضر، ثم تولت املوقع 

ذلييك يف  وتبع  دلبوح،  اأبييو  رمي  الزميلة 

فداء  القا�ضي  بتعيني  االأعيان  جمل�س 

الييقييانييونييييية،مييا  للجنة  مييقييررة  احلييمييود 

الن�ضاء  قدرة  يوؤكد  مهما  اخراقا  يعد 

اإذ  اأدوار غييري منييطييييية،  الييعييمييل يف  عييلييى 

اقت�ضر دورها غالبا على جلان الربية 

النيابية.                               واالأ�ضرة  والتنمية  وال�ضحة 

الت�ضريعي  الييييدور  اأن  اإىل  واأ�يييضيييارت 

خيييطيييوة  يف  اأخيييييييييريا  تييييطييييور  االأردين 

رئييا�ييضيية  يف  اميييييراأه  اأول  بتعيني  مييهييميية، 

ديييييوان الييتيي�ييضييريييع والييييييراأي، اليييذي يعد 

و�ضياغتها،  للقوانني  رئي�ضا  مطبخا 

اأول  تعيني  كانت  تليها  التي  واخلطوة 

التي  الييد�ييضييتييورييية  املحكمة  يف  قا�ضية 

واالأنييظييميية  الييقييوانييني  بد�ضتورية  تعنى 

النافذة.          

يف  ملمو�ضا  تغيريا  هناك  اأن  وبينت 

ُتطلب  املييراأة  واأ�ضبحت  املجتمع،  نظرة 

كييخييبييرية قييانييونييييية وتيي�ييضييريييعييييية الأخيييذ 

التي  والت�ضريعات  الييقييوانييني  يف  راأيييهييا 

تييقييدم يف اليي�ييضيينييوات الييعيي�ييضيير االأخيييييرية، 

بييعييدمييا كيييان ذليييك مييكيير�ييضييا وحميي�ييضييورا 

لدى  �ضورتها  يييعييزز  مييا  الييرجييال،  على 

الييييييراأي اليييعيييام وقيييدرتيييهيييا عييلييى اإقيينيياعييه 

بييكييفيياءتييهييا وقييدرتييهييا، ويييكيي�ييضيير اليي�ييضييورة 

اليينييمييطييييية عيين قييييدرة اليينيي�ييضيياء يف تييويل 

املواقع العامة و�ضنع القرار.

الييذي قامت  املهم  الييدور  اإىل  ولفتت 

يف  الرملان  على  الرقابة  موؤ�ض�ضات  به 

باالأرقام  ودعمه  الن�ضاء  لييدور  اإبييرازهييا 

بتجربتها  منوهة  الواقعية،  واالأ�ضانيد 

الييتيي�ييضييريييعييات  جمييريييات  يف  ال�ضخ�ضية 

والت�ضويت داخل قبة الرملان.

دور  اإىل  ميي�ييضييطييفييى  بيينييي  واأ�يييييضيييييارت 

للن�ضاء،  بدعمه  امللك  توجيهات جالة 

عام  الن�ضائية  بالكوتا  يتعلق  ما  خا�ضة 

املييييراأة  ا�ييضييتييطيياعييت  ميييا  وليييوالهيييا   ،2003

ب�ضبب  اليييقيييرار،  �ييضيينييع  دوائييييير  اقييتييحييام 

طبيعة  يحكم  ومييييوروث  ثييقييافيية  وجيييود 

املتقدمة. ال�ضيا�ضية  املواقع 

 سياسيات: دعم جاللة الملك للمرأة عزز دورها في صياغة التشريعات  

مطالبات بعودة التعليم الوجاهي للجامعات والوزارة تربطه بالحالة الوبائية
 د. ابو عرجة: التعليم عن بعد أدى المهام األساسية وتقدم ملموس الفصل الماضي

 الصحة: 7 وفيات و865 إصابة بـ »كورونا« 

االنباط - هدى دياربكريل

وتلقي  اجلامعات  اىل  العودة  الطلبة  من  العديد  يطالب 

قامت  بعدما  خا�ضة  الوجاهي،  بطريقة  اجلامعي  التعليم 

االقت�ضادية  القطاعات  من  العديد  بفتح  االردنية  احلكومة 

واملييييدار�ييييس، حيييييث عييير بييعيي�ييضييهييم عييين رغييبييتييهييم بييالييعييودة اىل 

ومييواقييع  من�ضات  عييلييى  �ضفحاتهم  عيير  الييوجيياهييي  التعليم 

التعليم  ان  اىل  م�ضريين  املختلفة،  االجييتييميياعييي  الييتييوا�ييضييل 

عيين بييعييد اليييذي امييتييد ليينييحييو عيييام كييامييل ميينييذ بيييدء اجلييائييحيية 

�ضهد تطورا يف الفرة االخرية لكنه مل ي�ضل اىل حد جودة 

التعليم الوجاهي، خا�ضة ان لدينا يف االردن جوايل 326910 

طالب وطالبة جامعية بح�ضب ما ت�ضري له اح�ضائيات وزارة 

�ضها  يعتر  ال  الذي  االمر  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

يف ظل جائحة وبائية. 

واالعييام  ال�ضحافة  وا�ييضييتيياذ  الييبييرا  جامعة  رئي�س  نائب 

ابو عرجة قال يف حديث له مع  يف اجلامعة الدكتور تي�ضري 

“االنباط”، انه ميكن القول ان التعليم عن بعد كان البديل 
الذي فر�ضته ال�ضرورة ب�ضبب اجلائحة القائمة، ونحن نرى 

ان هذا النوع من التعليم قد اأدى املهام االأ�ضا�ضية املطلوبة يف 

العمل  واوراق  املحا�ضرات  بي  تتمثل  التي  التعليمية،  العملية 

واحلوارات مع الطلبة، خا�ضة املواد التعليمية التي ال تتطلب 

املواد  تدريبية مهنية فهذه  وجود خمترات ومعامل وور�س 

التي  ال�ضروط  نف�ضها �ضمن  تقدميها يف مقار اجلامعات  مت 

ال�ضخ�ضية للطلبة واال�ضاتذة . ال�ضامة  ت�ضمن 

منذ فرة  انتهى  الذي  االول  الدرا�ضي  الف�ضل  ان  وتابع، 

وجيزة �ضهد تقدما ملمو�ضا ل�ضالح تقدم اأ�ضاليب وممار�ضات 

الييعييمييلييييية الييتييعييليييييمييييية الن الييهيييييئييات الييتييدرييي�ييضييييية واالداريييييية 

من  ال�ضابقة  الدرا�ضية  الف�ضول  جتربة  من  كثريا  ا�ضتفادت 

حيث طرق ا�ضتخدام التقنيات التدري�ضية احلا�ضوبية .

للعودة  الطاب  مطالبة  يخ�س  فيما  عرجة،  ابو  وا�ضاف 

بكل  االأخييييرى،  الييقييطيياعييات  بع�س  افييتييتيياح  ظييل  يف  للجامعات 

هو  التعليمية  العملية  �ضكل  يف  احلييا�ييضييم  الييعييامييل  ان  تيياأكيييييد 

وال�ضامة  ال�ضحة  الأن  وتطوراته  الباد  الوبائي يف  الو�ضع 

تنتظر  اجلامعات  فاإن  نرى  وكما  دائما  االأولوية  لها  العامة 

ما �ضوف يقرره جمل�س التعليم العايل بهذا االمر الذي هو 

بدوره يجري حوارات بهذا اخل�ضو�س مع اجلامعات و�ضوال 

مع  التعليمية  اجلييدوى  حتقق  التي  االأف�ضل  الطريقة  اىل 

توفري ال�ضامة العامة.

اىل ذلييييك عييير اليييطييياليييب اجلييياميييعيييي قييتيييييبيية بييينيييي حييمييد، 

لي”االنباط” انه من االأف�ضل العودة للجامعات،  خا�ضة انه 

كي غريه من الطلبة يف �ضنتهم االأوىل مل يت�ضنى لهم الدرا�ضة 

داخل احلرم اجلامعي، واالنخراط يف البيئة اجلامعية. 

�ضحة  ي�ضمن  معتمد  برتوكول  ايجاد  احلكومة  وطالب 

الييقييرار بهذا  الييعييودة اإىل اجلييامييعييات ان مت  الييطيياب يف ظييل 

اخل�ضو�س.

يف  انييه  املح�ضريي،  فاطمة  الطلبة  احييد  اميير  ولية  ودعييت 

االأف�ضل  ميين  الييوبييائييي،  املنحنى  مييوؤ�ييضييرات  تتح�ضن  مل  حييال 

اال�ييضييتييمييرار يف امليينييظييوميية املييعييمييول بييهييا يف الييفيي�ييضييل اليي�ييضييابييق 

اإتخاذ  يتم  ان  ولكن  الطلبة،  �ضامة  على  احلفاظ  ل�ضمان 

وح�ضورهم  الطلبة  مييع  التعامل  بييي  �ضرامة  اأكيير  اإجيييراءات 

الاإلكرونيه.    للمحا�ضرات  وفهمهم  ا�ضتفادتهم  ل�ضمان 

التعليم  بييا�ييضييم وزارة  اليير�ييضييمييي  اليينيياطييق  قيييال  ميين جييهييتييه  

ا�ضتثناء  مت  انييه  تقل  مل  اليييوزارة  ان  اخلطيب  مهند  الييعييايل 

اجلامعات من العودة، م�ضريا اىل اأن و�ضع اجلامعات يختلف 

متاما عن باقي القطاعات االأخرى، واأن من ال�ضعب التحكم 

الييطييلييبيية بني  تنقل  ب�ضبب  تييو�ييضييع  �ييضييوف  الييتييي  امليينييظييوميية  يف 

املحافظات وذلك ال جنده يف القطاعات االأخرى. 

يتعلق  فيما  “االنباط”،  لي  خا�ضة  ت�ضريحات  يف  واأ�ضاف 

بالتعليم عن بعد انه ويف حال ا�ضتمراره نحن كي وزارة نطالب 

اجلامعات باإتخاذ اق�ضى درجات االإجراءات املطلوبة ل�ضمان 

م�ضوؤولية  ت�ضبح  وهيينييا  االإمييتييحييانييات،  و�ضفافية  م�ضداقية 

التدري�ضية. العمداء والهيئة  اجلامعات وجمال�س 

بييداأت  بعد  التعليم عن  االمييور يف منظومة  ان  اإىل  واأ�ييضييار 

اكر  ف�ضل  كل  يف  بتطويرها  نقوم  بدورنا  ونحن  تتح�ضن، 

نف�ضه  الوقت  يف  مييوؤكييدا  �ضبقه،  الييذي  الدرا�ضي  الف�ضل  عن 

التعليم عن بعد يف حال عدم حت�ضن احلالة  انه ال غنى عن 

امل�ضوؤولية  اطيييار  �ضمن  يبقى  االمييير  ان  مو�ضحا  الييوبييائييييية، 

االخيياقييييية ليييدى الييطييلييبيية والييتييي تييلييعييب دورا رئييييي�ييضيييييا وقييد 

واجلييهييات  واليييييوزارة  بخ�ضو�ضها،  كييثييرية  �ييضييعييوبييات  واجييهيينييا 

التعليم  اىل  للعودة  معينة  ترتيبات  ايجاد  على  نعمل  املعنية 

الوجاهي ولكننا رهن احلالة الوبائية.

االنباط- عّمان

تيي�ييضييجيييييل  عيييين  اليي�ييضييحيية  وزارة  اأعيييلييينيييت   

كييورونييا  بييفييريو�ييس  اإ�ييضييابيية  وفيييييييات و865   7

لريتفع  ال�ضبت،  اميي�ييس  اململكة  يف  امل�ضتجّد 

و333855  وفيياة   4369 اإىل  االإجييمييايل  الييعييدد 

اإ�ضابة.

وتييوّزعييت االإ�ييضييابييات اجلييديييدة على 555 

و118  عييّمييان،  العا�ضمة  حمافظة  يف  حيياليية 

6 حييياالت يف  اإربييييد، منها  حيياليية يف حمافظة 

الييبييلييقيياء،  الييرمييثييا، و93 حيياليية يف حمييافييظيية 

و48 حالة يف حمافظة املفرق، و25 حالة يف 

حمافظة  يف  حيياليية  و15  اليييزرقييياء،  حمافظة 

عييجييلييون، و4 حيييياالت يف حمييافييظيية الييكييرك، 

وحالتني يف  حيياالت يف حمافظة جر�س،  و4 

واحييدة يف حمافظة  وحالة  ماأدبا،  حمافظة 

معان.

واأ�يييضيييار امليييوجيييز االإعييياميييي اليي�ييضييادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  اليييوزراء  رئا�ضة 

 9996 اإىل  و�ييضييل  حييالييّييياً  الن�ضطة  احليييياالت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احليياالت  عييدد  بلغ  بينما  حالة، 

اليوم اإىل امل�ضت�ضفيات 90 حالة، فيما غادرت 

22 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلاالت املوؤّكدة 

 477 بلغ  امل�ضت�ضفيات  يف  العاج  تتلقى  التي 

حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�ضّرة العزل 

املوؤّكدة  للحاالت  امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة 

وامل�ضتبهة ليوم اأم�س 371 بن�ضبة اإ�ضغال بلغت 

9 باملئة، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�ضّرة العناية 

احلثيثة امل�ضتخدمة يف امل�ضت�ضفيات للحاالت 

بن�ضبة   109 اأميي�ييس  ليييييوم  وامل�ضتبهة  امليييوؤّكيييدة 

اإ�ضغال بلغت 12 باملئة.

اأجيييهيييزة التنّف�س  اإجيييميييايل عيييدد  بييلييغ  كييمييا 

امل�ضت�ضفيات  يف  امليي�ييضييتييخييدميية  اال�ييضييطيينيياعييي 

 48 اأميي�ييس  ليوم  وامل�ضتبهة  املييوؤّكييدة  للحاالت 

جهازا بن�ضبة اإ�ضغال 5 باملئة.

حالة   934 ت�ضجيل  اإىل  املوجز  اأ�ييضييار  كما 

وامل�ضت�ضفيات  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �ضفاء 

 319490 اإىل  ال�ضفاء  حيياالت  اإجمايل  لي�ضل 

حالة.

خمرّية  فحو�ضات   20703 اأن  واأ�ييضيياف 

اأجيييييرييييييت اليييييييييييوم، لييييي�ييضييبييح اإجيييييميييييايل عيييدد 

اإىل  الفييتييا  فييحيي�ييضيياً،   4004929 الييفييحييو�ييضييات 

اليوم  لهذا  االإيجابّية  الفحو�ضات  ن�ضبة  اأن 

و�ضلت اإىل قرابة 18ر4 باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع اإىل االلتزام باأوامر 

الّدفاع واّتباع �ضبل الوقاية، خ�ضو�ضاً ارتداء 

الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات الأكر من 

احلمات  متابعة  اإىل  اإ�ييضييافيية  �ضخ�ضاً،   20

عدد  مع  بال�ضراكة  اأطلقتها  التي  التوعوية 

للوقاية من عدوى  والهيئات  الييوزارات  من 

#اإلك_ املطعوم:  والت�ضجيل الأخذ  كورونا 

مع تاأكيد جالة امللك عبداهلل الثاين على اأهمية تعزيز التوا�ضل مع املواطنني، 

املحافظات،  جميع  يف  احتياجاتهم  على  والييوقييوف  ماحظاتهم  اإىل  واال�ضتماع 

قائا  “ جناح اأي وزير ووزارة هو التوا�ضل مع النا�س والتواجد يف امليدان”.

املا�ضية ن�ضاط وحراك  االأيام  االأردن ياحظ خال  البيئية يف  واملتابع ل�ضوؤون 

وزارة البيئة من خال قرار وزير البيئة نبيل م�ضاروة خال زيارته اىل حمافظة 

جر�س  بفتح مكتب حلماية البيئة يف املحافظة ، واال�ضتماع اىل اجلهات الر�ضمية 

وال�ضعبية املعنية بال�ضاأن البيئي واالطاع على واقع الق�ضايا البيئية التي تواجه 

املحافظة خ�ضو�ضا االعتداءات املتكررة على الغابات .

اململكة  لييدى  قيير�ييس  �ضفري  مييع  امليي�ييضييرك  الييتييعيياون  اأوجيييه  تعزيز  �ُضبل  وبييحييث 

ميخالي�س اأيوانو من خال تعيني �ضباط ارتباط يف كا البلدين لتبادل اخلرات 

املختلفة.  وعنا�ضرها  البيئة  حماية  جمييال  يف  البلدين  بييني  اال�ضتثمار  واأوجيييه 

باالإ�ضافة اىل تعزيز التعاون مع اجلمهورية التون�ضية، خال لقاء �ضعادة ال�ضفري 

التون�ضي لدى اململكة االأردنية الها�ضمية خالد ال�ضهيلي، وتعزيز التعاون الثنائي 

من خال الرنامج التنفيذي حلماية البيئة املنوي توقيعه بني البلدين .  

امللكية حلماية الطبيعة، مبنا�ضبة فوزها  البيئة احتفال اجلمعية  ورعاية وزير 

بجائزة اأف�ضل املمار�ضات العاملية الإدماج حماية الطيور احلوامة يف قطاع الطاقة 

لعام 2020. وا�ضتعداد “البيئة” يف متثيل االردن يف اجتماع برنامج االمم املتحدة 

لدعم  عمله  برنامج  مواءمة  على  القادمة  املرحلة  يف  والعمل  ا�ضيا  لغرب  للبيئة 

العمل  مبحاور  يتعلق  فيما  وخا�ضة  املنطقة،  دول  واأولويات  االإقليمية  االأولويات 

املناخي والطبيعة واحلد من التلوث وحت�ضني ادارة النفايات .

يتما�ضى مع  عييمييل  ميين  وجيييييزة  فيييرة  الييبيييييئيية يف  وزارة  اأجنييزتييه  مييا  اأن  �ييضييك  ال 

الروؤية هو عمل ُمب�ضر باخلري، وُيظهر ويُرجم االأهداف التي ت�ضعى الوزارة اإىل 

تطويرها وتن�ضيطها لت�ضبح هناك �ضناعة عمل بيئي يف مملكتنا احلبيبة.

امللمو�ضة  على جهودها  نبيل م�ضاروة  ووزيرها  البيئة  لوزارة  اخلتام حتية  ويف 

اأن نرى قريباً خُمرجات  اأمل يف  اأن كانت وزارة البيئة يف �ضَبات عميق. وكلنا  بعد 

حتقق االأمن واالأمان والدعم والرعاية والتقدير ل�ضريحة من �ضرائح املجتمع ما 

فتئت عن بذل اجلهد وامل�ضاهمة يف اإظهار ما مييز بلدنا من تنوع بيئي ذات ثراء 

يف مكوناتها.

سامر نايف عبد الدايم

 وزارة البيئة .. 
والتوجيهات الملكية

االحد   7 / 2 / 2021
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بقدر ما يوجد �أنا�س �أذكياء ومتميزين وقادرين على متييز �لغث من �ل�ضمني، هنالك �أي�ضاً ولو 
�أيقنت  �ضياء، وت��رددت قبل �لكتابة عن �ملو�ضوع لكنني  م��ور يف بع�س ��أ فئة قليلة جتهل بو�طن ��أ
مر من ذلك، مقدر�ً  ول، و� يخلو ��أ بوجود هذه �لفئة مبجتمعاتنا و�لتي حتاول �أن تعيدنا للمربع ��أ

وحمرتماً م�ضاعر �لقر�ء �لكر�م:
1. �جلهل يف �لدين: �ل�ضبب �لرئي�س للتطرف عند �لبع�س �جلهل يف �لدين وعدم معرفة مقا�ضد 

�ل�ضريعة، حيث �أن �لبع�س يف�ضر �لن�ضو�س على هو�ه و� تنعك�س عباد�ته على تعامله مع �لنا�س!
رب��اك حركة  2. �جلهل يف �لثقافة �ملرورية: �أرى �أن �لبع�س يجهل �لثقافة �ملرورية، مما يوؤدي �إل
زمات �ملرورية �لتي نلحظها رمبا يكون �ضببها �أحد  �ملرور و�إلزدياد �حلو�دث �ملرورية باإل�ضطر�د، ولعل ��أ

�ضخا�س �لذين ثقافتهم �ملرورية �ضعيفة، كاإليقاف �ملركبة و�إلغالق �أحد �مل�ضارب على �ضبيل �ملثال! ��أ
3. �جلهل بالقانون: �جلهل بالقانون � يحمي �ملغفلني، قاعدة قانونية يعزف على �أوتارها كثريون، 
ميز�ن  ككفتي  و�لو�جبات  �حلقوق  ومعرفة  �لقانون  �إلح��رت�م  لغايات  و�جبة  �لقانونية  �لثقافة  لكن 

�ملو�طنة �ل�ضاحلة.
4. �جلهل �لتنموي: �جلهل يف ق�ضايا �لتنمية يوؤدي حلرمان �ملجتمع من طاقات �ل�ضباب وعطائهم 

قت�ضادي حتتاج للتنمية. ن خطط �لنهو�س ��إل و�إلنتاجيتهم �أ
5. �جلهل �لبيئي: �لبع�س يخال �لعبث و�لتلوث يف �لبيئة يقت�ضر على �ملخلفات �ل�ضلبة و�ل�ضائلة 
و�لغازية، لكنهم � يعلمون �أن هنالك �لتلوث �لب�ضري و�ل�ضو�ضائي و�لفكري و�لعقائدي و�ل�ضيا�ضي 

ن�ضاين وغريها، فكل جهل وتقوقع وتعفن هو تلوث. و��إل
ن�ضان لي�س متخ�ض�س يف  �ضياء، فا�إل 6. �جلهل �لعلمي: � �ألوم �لبع�س ممن يجهلون علوم بع�س ��أ

�ضتز�دة يف �لثقافة �لعامة مهمة، بيد �أن �ملهم �أن � نفتي مبا � نعلم! كل �ضيء لكن ��إل
ن�ضان �لذي �  ن ��إل ن�ضاين: رمبا يكون هذ� �لنوع من �جلهل �أخطر �أن��و�ع �جلهل �أ 7. �جلهل ��إل

يتفاعل مع بني جن�ضه � يتح�ض�س همومهم وم�ضاكلهم و�لتحديات �لتي تو�جههم.
كبح  �ضا�س يف  ��أ و�ملعرفة هي  للجهل،  كنتيجة  �ملجتمعات  تنت�ضر يف  �ضاعة  ��إل �ملعريف:  �جلهل   .8

جماحها.
مر �ل�ضهل، فهي حتتاج لتح�ضينهم ومتكينهم من  بناء لي�ضت با�أ 9. �جلهل �لرتبوي: تربية ��أ
خالل و�لدين عارفني � جاهلني، وه��ذ� بالطبع يقت�ضي خ��ر�ت ومهار�ت تو��ضل و�إلت�ضال وحو�ر 

وغريها.
9. �جلهل يف �للغة: فكثريون يجهلون لغتهم يف �لكتابة و�لقر�ءة وحتى �لقو�عد �لرئي�ضة؛ ولعل 
�ضبب ذلك يعود �إلىل عدم �ملمار�ضة �أحياناً �أو معرفة ��أ�ض�س و�لركائز �لرئي�ضة لها؛ فاللغة ديدن �لتعامل 

و�خلدمات وكل �ضيء.
�أ�ضرت  لكنني  و�لتخ�ض�ضات،  �لقطاعات  �لتنوع يف خمتلف  �أن��و�ع �جلهل تطول حيث  10. قائمة 
ينّغ�س  �أّ�  لغايات  �أو مكانه  ك��ان م�ضدرة  �أّن��ى  �لق�ضاء على �جلهل  �مل�ضاهمة يف  و�ملطلوب  لبع�ضها، 

�جلاهلون على �أ�ضحاب ر�ضالة �لعمل و�لعطاء.
لفية �لثالثة كاألفية علوم وتكنولوجيا، وما ز�ل �جلهل يعتر �مل�ضبب و�لعامل  ب�ضر�حة: و�ضلنا ��أ
�ضاعة و�لعنف وحو�دث �ل�ضري وغريها، ومطلوب  رهاب و��إل ول يف كثري من �لق�ضايا كالتطرف و��إل ��أ
‘�لد�عو�س’ �لذي ينمو بد�خل �لفئة �لقليلة و�لفايرو�ضية  �ضياء للق�ضاء على  ر و�ملعرفة با�أ �لتب�ضّ

�ملوؤثرة يف عاملنا!

د.محمد طالب عبيدات

الجهل والمعرفة

الأحد   7/ 2 / 2021 

االنباط- حممود الدبا�س 

�ن�����ض��غ��ل ��ردن����ي����ون يف ه���ذه �ل���ف���رتة بعدة 
ر�تب  �همها مو�ضوع  �حد  وك��ان  مو�ضوعات.. 
م���ع���ايل د. خ���ال���د ط����وق����ان.. وم���ل���ف �ل��ط��اق��ة 
�لنووية.. وحتى � ��ضخ�ضن �ملو�ضوع �و �خرجه 
��ح���د�ث  خ�ضم  يف  وخ�ضو�ضا  �ط�����اره..  ع��ن 
�لكبرية �لتي مير بها  ��ردن و�لذي هو لي�س 
و�ل��دول��ي��ة..  ��قليمية  ��ح�����د�ث  ع��ن  ببعيد 
�لدولة  �ول��وي��ات  بو�ضلة  تنحرف   � �ن  ر�جيا 
�مل��و���ض��وع��ات ��ك���ر ح�ضا�ضية.. م��ع عدم  ع��ن 
بتخ�ضي�س  وذل��ك  جانبا..  ملفات  هكذ�  ت��رك 
�نا�س ذوي در�ية ومعرفة للتدقيق و�لتحقيق يف 
�مللفات �لتي ت�ضغل �لر�أي �لعام.. وبالتايل �تخاذ 
�لتحقيق  على  �ملبنية  �ل��ق��ر�ر�ت  م��ن  �ملنا�ضب 
وبعيدة عن ��هو�ء و���ضاعات و�ملعلومات غري 

�لدقيقة..
�ل����رتي����ث يف ط���رق  �ود  ك���ن���ت  �ن���ن���ي  وم�����ع 
�ملو�ضوع.. �� �ن �غتنام �لفر�ضة كان �قوى من 
كبح جماح �لكتابة.. حيث �أتيحت يل �لفر�ضة 
للتحدث مع �لدكتور �بو هيثم.. وهو �خلبري 
يف جم��ال �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة.. و�حل��ا���ض��ل على 
�لهند�ضة  و�مل��اج�����ض��ت��ري يف  �ل��دك��ت��ور�ه  ���ض��ه��ادة 
�لنووية.. وهو �مل�ضوؤول �ملوؤ�ض�س مل�ضروع �ملفاعل 
�مل��دع��وم م��ن وك��ال��ة �لطاقة  �ل��ن��ووي ��ردين 
�ليور�نيوم  مل�ضروع  موؤ�ض�س  وم��دي��ر  �ل��ذري��ة.. 
�ملوؤ�ض�س لد�ئرة  يف ��ردن.. وكذلك هو �ملدير 
�لعديد  و�لعديد  ��ردن..  يف  �لنووية  �لطاقة 
حمليا  مل�ضاريع  و�لفنية  ��د�ري����ة  �مل��ر�ك��ز  م��ن 

و�قليما وعامليا..
وحني �ضاألته عن ر�أي��ه فيما ُيقال عن ملف 
�ضخ�س  ع��ن  وبعيد�  �لنووية  �لطاقة  م�ضروع 
و��ضتغر�به   ��ضفه  �أب����دى  ط���وق���ان..  د.  م��ع��ايل 
-كما �لكثريون من ��ردنيني- ملا و�ضلت �إلليه 
��م���ور.. وق��ال ه��ذ� مو�ضوع طويل ومت�ضعب 
�أرغ���ب يف �حل��دي��ث عنه فقد حتدثنا عنه  و� 
كثري�ً وكتبت عنه.. ويل فيه موؤلفات عديدة.. 

ولكن �ضاأخت�ضره عليك با�تي..
�ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة ل��ه��ا ����ض��ت��خ��د�م��ات يف كل 

جما�ت �حلياة غري �لكهرباء..
وت�����ض��م��ى �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ن��اع��م��ة.. كالطب 
و�ل�����ض��ن��اع��ة و�ل���زر�ع���ة و�مل���ي���اه وع��ل��وم ��ر����س 

و�لبحث �لعلمي.. �لخ..
وه��ي ��أن��ظ��ف و��أرخ�����س و��أ���ض��رع �إلجن���اًز� 

و��أغ��زر �إلنتاًجا و��أق��ل كلفة و��أك��ر ت�ضغياًل 
لالأيدي �لعاملة.. �أن�ضاأنا فيها �أو ��ضتفدنا من 
ع�ضر�ت �مل�ضاريع �ملحلية و��إلقليمية وهي غري 
�ل��دن��ان��ري..  �أل����وف  مكلفة ع�����ض��ر�ت �إلىل م��ئ��ات 

ولكن فو�ئدها كبرية جًد�..
ففي �ملجال �لزر�عي مثاًل..

نبات  غ��ل��ة  ب��ت��ج��رب��ة لتح�ضني  ق��م��ن��ا  ح��ي��ث 
هو  و�ح��د�  تطبيًقا  وطبقنا  ��أردين..  �لعد�س 
ت��ه��ج��ني ن��ب��ات �ل��ع��د���س.. ح��ي��ث �أن��ت��ج��ت نباتا 

مطفًر� �أو حم�ضًنا �ضفاته كما يلي..
�رتفاًعا  �ضم  ز�د من 15  �ل�ضتلة..  1- حجم 
�أك����ر.. و�ضكل  �ن��ت��اج ت��ن  �ىل 45 ���ض��م.. يعني 
ب���دً� من  ب����ا�آ�ت  �أح�����ض��ن.. وح�ضاد  هند�ضي 

�لقلع باليد..
2- كمية ��إلنتاج.. �رتفعت من 18 حبة �إلىل 

90 حبة.. �ي خم�ضة �أ�ضعاف..
3- ين�ضج يف �حلقل يف �أ�ضابيع قبل �لنبات 
�ل����ع����ادي.. م���ا ي��ع��ن��ي جت��ن��ب ري����اح �خلما�ضني 

�جلافة �لتي ت�ضرب �لنو�ر..
و�كمل �لقول..

�ل��ن��وع لال�ضتخد�م..  �أط��ل��ق ه��ذ�  ل��و  ت�ضور 
��ضتفاد منه جميع �ملز�رعني يف ��أردن.. ولي�س 

له �أ�ضر�ر..
ت�����ض��ور ل���و مت حت�����ض��ني ج��م��ي��ع �ل��ن��ب��ات��ات 

و�ملحا�ضيل �ملمكنة بنف�س �لطريقة..
�ل�ضابقة  �لعد�س  طفر�ت  جتربة  �أن  ت�ضور 

كلفت  10000 دو�ر فقط � غري..
ت�ضور لو مت ��ضتخد�م  �لتطبيقات ��أخرى 
و�ملر�عي ومقاومة  و�ملياه  �لنبات و�حليو�ن  يف 
��أمر��س وحت�ضني ��إلدر�ر و�لو�د�ت وحت�ضني 

��أعالف.. �لخ..
يف  �ل��ن��ووي��ة  �لطاقة  ��ضتخدمت  ل��و  ت�ضور 
�ضائر جما�ت �حلياة �لتي ذكرتها.. بالتاأكيد 

�ضن�ضبح دولة غنية جد�ً جد�ً..
كان  �لليلة حت��دث معي مهند�س  ت�ضور... 
قد ح�ضر من �لو�يات �ملتحدة يف �لت�ضعينيات 
يريد �أن ي�ضتقر يف بلده. وظفناه بر�تب عقد 

400 دينار يف �ل�ضهر. 
��ضتخدم جهاز �إل�ضعاع كنا قد جمعناه باأيدينا 
حول م�ضدر  نيرتونات كان مهماًل يف �ضلطة 

�مل�ضادر �لطبيعية كلفنا 500 دينار  فقط..
ه���ذ� �مل��ه��ن��د���س �ل��ع��ب��ق��ري �ك��ت�����ض��ف طريقة 
��ضتخر�ج �لنفط من �ل�ضخر �لزيتي بتجربة 

ب�ضيطة با�ضتخد�م هذ� �جلهاز..
ح��اول �أن ي�ضجل ب��ر�ءة �خ��رت�ع يف ��أردن.. 

وملا تاأخر �أنهى عقده وعاد و�ضجلها يف �لو�يات 
�مل���ت���ح���دة مب���ل ل��ك��ل ب��رم��ي��ل ن��ف��ط ي�����ض��ت��خ��رج 

بطريقته..
�ليوم �أمريكا تنتج حو�يل 4 مليون برميل يف 

�ليوم من �لزيت �ل�ضخري..
هذه هي �لطاقة �لنووية وهذه هي فو�ئدها 

�لهائلة قليلة �لكلف..
جميع  يف  جت��رب��ة   1000 ت��ع��م��ل  �ن  ت�����ض��ور 
مثل  و�خلدمية  ��إلنتاجية  �لتنمية  قطاعات 
مليون   10 �لكلفة  �ضتكون  �ل�ضابقة..  �لتجربة 
�ضنو�ت  يف  ��أردن  ف�ضتتحول  ف��ق��ط..  دو�ر 
قليلة �ىل بلد مزدهر  زر�عًيا و�ضناعًيا و�ضحًيا 

وعلمًيا ي�ضار �ليها..
�إلن �متالك مفاعل بحثي �ضغري.. يخف�س 

كلف هذه �لتطبيقات باحلد ��أدنى..
و��ضبح  �حل��دي��ث عنه  يتم  مل��ا  بالن�ضبة  �م��ا 
�ل�ضغل �ل�ضاغل للجميع.. وهو م�ضروع �ملحطات 
ج��ًد�  مكلف  فهو  �ل��ك��ه��رب��اء..  لتوليد  �لنووية 

جًد�.. ع�ضر�ت مليار�ت �لدنانري..
وكلفة ��إلنتاج للكيلو و�ط �ضاعة كما يقول 
�لقائمون عليه -وهو خطاأ فاح�س- 8 قرو�س..

وق�����ارن م��ع �ل��ط��اق��ة �مل���ول���دة م��ن �ل�ضم�س 
و�ل��ري��اح.. و�لتي تكلف ح��و�يل 3 قرو�س.. و� 

حو�دث و� تلوث و� ماء و� و�..
و�ود �ن ��ضري هنا.. �نه ميكن �ي �ضخ�س 
�ن يتحقق من �ملعلومات �ل�ضابقة فهي معروفة 
ومتد�ولة.. وهي �ي�ضا من�ضورة يف كتاب قمت 
بتاأليفه للهيئة �لعربية للطاقة �لذرية �لتابعة 

للجامعة �لعربية.. وغريها..  
و���ض��اأع��ط��ي��ك ن��ب��ذة ع���ن �مل�������ض���روع -ح��دي��ث 

�لنا�س- وما و�جهته �ضخ�ضيا..
بد� �مل�ضروع عام 2006 قبل �نتقال “طوقان” 

من �لرتبية ولي�س 2010..
ع���ام 2008  يف  �لتقاعد  على  �إلح��ال��ت��ي  مت��ت 
م���ب���ا����ض���رة ب���ع���د م��ع��ار���ض��ت��ي �ح����ال����ة م�����ض��روع 
كانو�  حيث  �ريفا”..  “�ضركة  على  �ليور�نيوم 
يريدون تلزميها بدون در��ضة جدوى وتقرير 
ب��ع��ط��اء دويل ي�ضرتط  و�ن����ا ط��ال��ب��ت  ب��ي��ي��ي.. 
��م�����ري�����ن.. ف��اخ��ت��ل��ف��ن��ا ح��ي��ن��ه��ا و�ح���ل���ت على 

�لتقاعد..
وقبل ذلك ��ضتدعاين وزير �لطاقة د. خالد 
�ل�ضريدة يف �حد ��ي��ام �ل�ضاعة 10 م�ضاء� من 
د. خ��ال��د ط��وق��ان يريد  �ن  ع��ام 2006.. وق���ال 
خالل  و” من  م   1000“ نووية  حمطة  �ن�ضاء 
“كاندو” يف منطقة �لعقبة.. قلت له  مفاعل 

�خليار�ت �لثالثة �ملطروحة جميعها خاطئة..
ث��الث �ضفحات  ب��اإلع��د�د مذكرة من  وقمت 
يف �ليوم �لتايل بناء على طلبه.. و�ضلمتها له 
فيها  وبينت  �ل����وزر�ء..  رئا�ضة  على  ليعر�ضها 

�ملوقف �لعلمي و��ضباب �خلطا و�ملخاطر..
�لتي ترتتب على ه��ذه �خل��ي��ار�ت )�لق�ضة 

طويلة وثبتت �ضحتها فيما بعد(..
دو�ر  مليون   12 ودف��ع��و�  ����ض��رو�  ولكنهم 
ل�����ض��رك��ة ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ل���در�����ض���ة م���وق���ع �ل��ع��ق��ب��ة 
بالنتيجة  وَخ��َرج��ت  للم�ضروع..  و�ضالحيتها 
�لتي خرجت �نا بها.. بدون �ن �كلف �خلزينة 
���ض��ارك��ت يف برنامج  �أي ف��ل�����س.. وذل���ك �أن��ن��ي 
ت��اأه��ي��ل ع���ام 1981 يف جم���ال �خ��ت��ي��ار �مل��و�ق��ع 
معرفة  ولدينا  �ل��ن��ووي��ة.   للمن�ضاآت  �ملنا�ضبة 
م�ضبقة بخ�ضائ�س منطقة �لعقبة ��إل�ضعاعية 

و�لزلز�لية..
�ليور�نيوم  �أنتجو�  ت��رون.. � هم  �نتم  وها 
عام 2012 كما كانو� ي�ضورون.. و� بنو� حمطة 

كهرباء نووية عام 2015 كما كانو� يعلنون.. 
وح�����ض��ب ت��ل��ك �ل��ت�����ض��ري��ح��ات.. ك���ان م��ق��رر� 
�نتاج يور�نيوم ب��دء�ً من عام 2012 ومبا يكفي 
�لتي  ��رب���ع  �لنووية  �ملحطات  ثمن  لت�ضديد 
لها  �ل��وق��ود  وتوفري  �ن�ضايها..  ي��ري��دون  كانو� 
ملركز  ��أردن  حت��وي��ل  وح��ت��ى  �ضنة..   150 م��دة 

عاملي لتخ�ضيب وجتارة �ليور�نيوم..
يف يوم من ��يام متت دعوتي �ىل �جتماع.. 
وقدم فيه د. خالد طوقان حما�ضرة.. حتدث 
فيها عن �مل�ضروع �لنووي و�ليور�نيوم.. و�لذي 
قال �إلنه يكفي لت�ضغيل �ملفاعالت وقوًد� و�ي�ضا 

للت�ضدير و�لتخ�ضيب..
�لنقاط �خلطاأ  �لعديد من  بت�ضجيل  قمت 
�لتي وردت يف حما�ضرته.. �أتكلم و�أرد عليه.. 
�نه  ق��ال  �لتي  �ليور�نيوم  كمية  ثمن  وح�ضبت 
دينار..  �ضنة.. فكانت 16 مليون  �ضينتجها كل 

وك���ان���ت �ل��ع��م��ل��ي��ة �حل�����ض��اب��ي��ة ب�����ض��ط��ر ون�ضف 
�ل�ضطر.. 

�ل�ضيد حماد  و�ع��رت���س   �ل��ق��اع��ة..  �ضجت 
���ض��الم��ة �ل����ذي ك���ان ق���د ُع���ني ري��ي�����ًض��ا ل�ضركة 

م�ضادر �لطاقة )�ليور�نيوم(.. 
وقمت بح�ضابها مرة �أخرى.. فما كان منهم 

�� �ن �نهو� ��جتماع..
وهنا � بد من ذكر �ن.. �ملفاعالت �ل�ضغرية 
غ��ري جم��دي��ة ب�ضبب قلة ��ن���ت���اج.. و�حل��اج��ة 
كل قطاعات  ت�ضمل  بنية حتتية وخدمية  �ىل 
�لتنمية و�خلدمية وهي 19 قطاًعا حكومياً.. 
كما بينت للدكتور �ضريدة.. �لزر�عة و�ل�ضناعة 
و�ل���دف���اع و��م����ن و�ل�����ض��ح��ة و�مل���ي���اه و�ل��ط��رق 

و�لتعليم و�ضبكة �لكهرباء.. �لخ.. 
جمدية..  غ��ري  �لكبرية  �لنووية  �ملحطات 

فهي عالية �لكلفة �لر��ضمالية..
�م����ا �ل��ط��اق��ة �مل���ت���ج���ددة ف���ه���ي.. �ق����ل كلفة 
ر��ضمالية وجارية.. ونظيفة وب��دون ح��و�دث.. 
و�ل��ذي  �مل���اء  ت�ضتهلك  و�  قليلة..  و�ضيانتها 
م�ضادره �ضحيحة �أ�ضاًل.. و� تخ�ضع للموردين 
و�مل�ضغلني ��أجانب.. وتقلبات �ل�ضيا�ضة �لدولية 
و�لرقابة  �ح��ت��ك��اًر�..  ��أك���ر  �ل��ن��ووي  و�ل�ضوق 

�لدولية ��أ�ضد دقة و�ضعوبة وكلها مكلفة..
�أما �ملفاعالت �ملردة بالغاز �لتي يتحدثون 
عنها فهي خطرية.. وت�ضتخدم يف نطاق �ضيق 
يف رو���ض��ي��ا و�ل����دول �ل��ت��ي ك��ان��ت معها ��حت���اد 
�ل�����ض��وف��ي��ي��ت��ي ف���ق���ط.. ول��ب��ع�����س �ل�����ض��ن��اع��ات 
منتجة  رو�ضيا  وحتى  و�ل��ب��ح��وث..  �لع�ضكرية 
هذ� �لنوع تخلت عنه ب�ض�ضب �حلو�دث و�ضعوبة 
�لتحكم و�لتريد.. مثل ما حدث يف ت�ضرنوبل..
رف�����ض��ن��ا خ���ي���ار �خل���رب���ة �ل�������ض���م���ر�ء ل��ب��ن��اء 
�ملحطات �لنووية فيها لعدم وجود ماء كاف.. 
جم��اري  مياه  على  �ملتوقع  �مل�ضروع  و�عتماد 
م���ك���ررة.. وخ���ط ن��ق��ل ط��وي��ل مل��ي��اه �مل���ج���اري.. 

يف  �ل�ضديدة  �ل���ز�زل  ب�ضبب  للت�ضدع  عر�ضة 
�ملنطقة.. ونق�س ماء �لتريد للحو�دث.. 

�ل�����ذي ���ض��ي��وخ��ذ  �مل�����اء  �����ض���ف �ىل ذل����ك �ن 
�ملز�رعني  من  مكافئا  ع���دًد�  �ضيحرم  للتريد 
�ل����ري..  يف  ي�ضتخدمونها  م��ي��اه  م�����ض��در  م��ن 
��مر �لذي �ضيت�ضبب يف حرمان �ملز�رعني من 
منطقة  يف  ��أخ�ضر  �لغطاء  و�ختفاء  �لدخل 
ملياه  �لتكرير  كلفة  على  ع���الوة  ���ض��ح��ر�وي��ة.. 
�أن ت�ضاف  �مل��ج��اري.. وجميعها مكلفة ويجب 
للكلف �جل��اري��ة و�ل��ر�أ���ض��م��ال��ي��ة.. ع���الوة على 
و�أخطارها..  و�لزلز�لية  �لبييية  �لوقاية  كلف 
ودفعو�  ����ض��رو�  �مل�ضروع  على  �لقائمني  �ن   ��
�مل��وق��ع  ���ض��الح��ي��ة  ل��در����ض��ة  م��ل��ي��ون دو�ر   11
�ل����ك����رى.. ومل تثبت  �ل��ن��ووي��ة  ل��ل��م��ف��اع��الت 

جدو�ه و�ضالحيته..  
ق�ضرية  ق�����ض��ة  �����ض���وق  �ن  �ود  �ل��ن��ه��اي��ة  يف 
ح���دث���ت.. ك��ن��ا يف م��ومت��ر �ضعبي ع��ن �مل�����ض��روع 
�لنووي عقد يف ق�ضر �لثقافة يف مدينة �حل�ضني 
�ل��ري��ا���ض��ي��ة ���ض��م خ����ر�ء دول���ي���ني.. وح�����ض��ره 
طبيب �أردين متقاعد كهل.. بالكاد كان مي�ضي 
مرتنًحا.. وقف بعد �ن فهم �ملو�ضوع.. وذهب 
�ىل �ملن�ضة للحديث بدون �ن يكون على قامية 

�ملتحدثني.. فتعجبنا و�نتظرنا ما �ضيقول..
فقال �يها ��خوة.. �ذ� كان هذ� هو �حلال.. 
ف��اإلن  �مل��ك��ررة..  �مل��ج��اري  و�ضيرد �ملفاعل مب��اء 

�حلل ب�ضيط لدي..
فوجئنا و�نتظرنا ما �ضيقول.. فقال.. �قرتح 
ع��ل��ى دول����ة �ل��ري��ي�����س و�حل���ك���وم���ة.. م�ضاعفة 
ك��م��ي��ات ح��ب��وب م���در �ل���ب���ول �ل��ت��ي ت�����ض��ت��ورده��ا 
�ململكة كل �ضنة مبقد�ر يكفي للتريد �لعادي 

ويف �حلو�دث..
هذ� هو م�ضروع �ملحطات �لنووية  باخت�ضار 
و�ضكًر�  يا �ضديقي..  �ضديد ج��د�.. و�ضاحمني 

لك..

ال���ك���ع���اب���ن���ة ع����م����ر   –  االن�������ب�������اط 

ملر�قبة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  ك�ضف 
�ل��ف�����ض��اد  وم��ك��اف��ح��ة  �حل���ك���وم���ي  ��أد�ء 
خ����ال����د �ل�������ض���وب���ك���ي ل������«��ن�����ب�����اط« ع��ن 
ب����ي����ع �ح�������د ق��ط��ع  خم����ال����ف����ة ج�������رت يف 
تبلغ  م��ارك��ا  منطقة  ح���ر�ج  يف  ��ر������س 
ي��ق��در  دومن،   208 ح�����و�يل  م�����ض��اح��ت��ه��ا 
�ردين،  دينار  مليون   80 بحو�يل  ثمنها 
قامو�  �ضخ�ضيات  قبل  م��ن  و��ضتملكت 
عليها.  و�ضكنية  جتارية  جممعات   ببناء 

�لتي  �مل��خ��ال��ف��ة  �ن  �ل�����ض��وب��ك��ي،  و�أو����ض���ح 
�رت��ك��ب��ت يف بيع ��ر����س وق��ع��ت يف �مل��ادة 
)28/�أ( م��ن ق��ان��ون �ل��زر�ع��ة رق��م )44( 
ل�ضنة 2004، م�ضري� �ىل �ن �للجنة قامت 
من  حينها  �ل��زر�ع��ة  وزي��ر  م��ع  باملتابعة 
 خالل كتاب ر�ضمية متت خماطبته بها. 
��أر���س  هذه  تعاد  �أن  �ل�ضوبكي  وطالب 
تدفع  و�ن  �لعامة  �خلزينة  �م��الك  �ىل 
لي�ضتفيد  تعوي�ضات  دينار  مليون   80 �ل� 
��أغ������و�ر، مقرتحا  �مل���ز�رع���ني يف  م��ن��ه��ا 
�لقائمة  باملجمعات  ��أر����س  ت�ضجل  �ن 

عليها باإل�ضم وز�رة �لزر�عة على �أن تعود 
 . �مل�ضتقبل  يف  �ملز�رعني  لدعم   مو�ردها 
قيمتها  ت��ب��ل��غ  �أر�������س  ه��ن��اك  �أن  و�أ����ض���ار 
م����ل����ي����ار�ت �ل����دن����ان����ري ق�����د ف���و����ض���ت ل��� 
م���ت���ن���ف���ذي���ن، ع���ل���م���ا ب��������اأن �ل����و�ج����ه����ات 
�ل��ع�����ض��ائ��ري��ة ح�����ض��ب �ل���ق���ان���ون �أر�����ض���ي 
للمنافع  ����ض��ت��م��ل��ك  وم���ا  »ع���ام���ة«  ح���ر�ج 
ل���ل���م���ن���اف���ع  ب���ي���ع���ه  ي�����ج�����وز  �ل����ع����ام����ة � 
�خل��ا���ض��ة حم����ذر� ب����اأن ه����ذه ��أر�����ض���ي 
ب��ه  �مل�������ض���ا����س  ي����ج����وز  �أح����م����ر و�  خ����ط 
م�����ض��ي��ف��ا �أن�����ه ي���ج���ب �إلع�������ادة ��أر������ض����ي 

 �أ���ض��ح��اب��ه��ا ��أ���ض��ل��ي��ني وت��ع��وي�����ض��ه��م.  
معيار  على  وحفاظا  »��نباط«  بدورها 
حق �لرد و�حرت�م �لر�أي و�لر�أي ��خر 
تو��ضلت مع �لناطق �لر�ضمي يف �لوز�رة 
ع��دة م��ر�ت وعلى م��د�ر ع��دة �ي��ام �أخذ 
ت�����ض��ري��ح ورد �ل�����وز�رة ح���ول �مل��ع��ل��وم��ات 
�مل�����ض��ن��دة ب��ال��وث��ائ��ق و�ل��ت��ي ك�����ض��ف عنها 
 �ل�ضوبكي، ولكن مل نح�ضل على �ي رد. 
�مل��م��ل��ك��ة  �أر������ض����ي  ب�����اأن 70% م���ن  ي���ذك���ر 
و�حلر�ج  للخزينة  �أر��ضي  هي  ��أردنية 

ومنافع وو�جهات ع�ضائرية .

االنباط- عمان

 �ف��ت��ت��ح وزي���ر �ل�����ض��ح��ة �ل��دك��ت��ور 
مركز  �ل�ضبت  �م�س  عبيد�ت  نذير 
�ل�����ض��ام��ل يف عمان  �ل��ن�����ض��ر  ���ض��ح��ي 
بعد �ن مت �إلغالقه من �أجل �عمال 

و�لتحديث. �ل�ضيانة 
�مل�����ر�ك�����ز  �ن  ع�����ب�����ي�����د�ت  وق���������ال 
�ل�����ض��ح��ي��ة ت��ع��م��ل خل��دم��ة �مل��و�ط��ن 
وبني  و�ضحته.  ومل�ضلحته  ��ردين 
خ��الل ج��ول��ة يف �مل��رك��ز �ن �ل���وز�رة 
ورفده  �ملركز  تطوير  على  �ضتعمل 
خلدمة  وحديثة  متطورة  باأجهزة 
�مل��ن��ط��ق��ة. م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال رئ��ي�����س 
م��رك��ز �ل��ن�����ض��ر �ل�����ض��ام��ل �ل��دك��ت��ور 
ع��ام��ر ط��ل��ب �ن �مل��رك��ز مت �إلغ��الق��ه 
عام 2017، �إلعادة تاأهيله وتو�ضعته 
خلدمة  ثان  طابق  لبناء  با��ضافة 
�ملحيطة  و�مل��ن��اط��ق  �مل��ن��ط��ق��ة  �ب��ن��اء 
َ�ل��ت��ي ي��ق��در ع��دده��م ب��ح��و�يل 500 

�لف ن�ضمة.
ت��ف��ع��ي��ل��ه  مت  �مل�����رك�����ز  �ن  وب�������ني 
و�إل�����ض����اف����ة �ج����ه����زة م���ت���ط���ورة �ىل 
�إل�ضعاف وطو�رئ  �ملختر�ت وغرفة 
وع����ي����ادة �أم����ر������س م��زم��ن��ة وق�����ض��م 

لالأ�ضعة.

المحطات النووية الكبيرة غير مجدية وكلفتها مرتفعة اما الطاقة المتجددة فاقل كلفة ونظيفة

ملخص ملف المشروع النووي االردني من لسان الدكتور علي مر
دفعوا ١٢ مليون لدراسة انشاء محطة نووية من خالل مفاعل بالعقبة والنتيجة ٠٠ الخيارات خاطئة

 أراض زراعية بيعت بالماليين فوضت لمتنفذين و»الزراعة« ال ترد
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 د٠ مر: تمت احالتي على التقاعد لمعارضتي "تلزيم" مشروع اليورانيوم إلحدى الشركات

 ١١ مليون دفعت لدراسة صالحية موقع الخربة السمراء للمحطات النووية ولم تثبت جدواه



االنباط – دالل عمر 

يبببعبببتبببر �لبببعبببنبببف �بببضبببد �ملببببببببببر�أة يببعببتببر 
خبببيبببانبببة لبببانببب�بببضبببانبببيبببة، و�بببضبببلبببوك عببنببيببف، 
�نت�ضار�  �الن�ضان  حقوق  و�أكرث�نتهاكات 
يومنا  حتى  لعاملنا  وتببدمببر�ً  و��ببضببتببمببر�ر�ً 
هبببببذ�، ويبببوجبببد �لببكببثببر مبببن �ملببنببا�ببضببريببن 
جمتمعنا  يف   عببنببهببا  و�ملببد�فببعببن  لببلببمببر�أة 
قي�س  �لبب�ببضببابببق  �لببنببائببب  ومببنببهببم  �الردين 
بان�ضاف  دومببباً  ينا�ضد  �لبببذي  �لببزيبباديببن، 
�ملر�أة �لعربية �الردنية ومنا�ضرتها وعدم 
ومنحها  فيها  �لبب�ببضببرر  و�حلببباق  تعنيفها 

كافة حقوقها.
وقبببببال �لبببزيببباديبببن يف مببقببابببلببة خببا�ببضببة 
�أن  “�النباط”  �ببضببحببيببفببة  مببعببه  �جببرتببهببا 
�لعنف  خا�ضة  �الردن  يف  �ال�ضري  �لعنف 
�ضد �ملر�أة �و �لزوجة �و �لبنت مثله مثل 
�ي بلد يف �لعامل خا�ضة �مريكيا و�لدول 
�الردن  يف  لببديببنببا  �ن  مببو�ببضببحببا  �لبببكبببرى، 
ن�ضع  ال  �ن  وعلينا  ��ببضببري  عببنببف  جببر�ئببم 
نحن  ونقول  �لنعام  كب  �لرمال  روؤو�ضنا يف 

نعي�س يف �ملدينة �لفا�ضلة. 
و�أكببببد عببلببى �ببضببرورة �حلبببد مببن �لعنف 
�الأ�بببضبببري خببا�ببضببة �لببعببنببف �لببببذي ميببار�ببس 
�يببجبباد و�ضياغة  �ملبببببر�أة، مببن خبببال  �ببضببد 
ت�ضول  من  لك  ر�دعببة  قانونية  ت�ضريعات 
لبببه نببفبب�ببضببه �لبببقبببيبببام مبببثببل هببببذه �الفبببعبببال 
يعلم  �ملببعببتببدي  �ن  �ىل  م�ضر�  �جلببرمببيببة، 
�لبب�ببضببتببة  تببتببجبباوز  عببقببوبببتببه ال  �أن  مبب�ببضبببببقببا 
�و قام  �ذ� قتلها  �أ�ضوء �حلاالت،  �ضهور يف 
يبب�ببضببجببع �لكثر  �لببببذي  بببتببعببنببيببفببهببا، �المببببر 
مبببن �ملبببو�طبببنبببن عبببلبببى تببعببنببيببف �ملبببببببر�أة �و 
�الن  علينا  يببتببوجببب  �نبببه  مبب�ببضببدد�  قببتببلببهببا، 
على  ملحوظ  تطور  من  ر�أيببنبباه  ما  وبعد 
نببردعببهببا  �ن  جمتمعنا  يف  �لببظبباهببرة  هبببذه 
عببر �لببتبب�ببضببريببعببات و�لببقببانببوين مببن جهة، 
من  ��ببضببكببالببهببا  بببكببل  �ملجتعمية  و�لببتببوعببيببة 

جهة �خرى. 
�الردن وبن  بببن  �لببفببرق  �ن  و�أ�ببضبباف، 
بقية دول �لعامل �لتي تتو�جد بها ظاهرة 
ب�ضكل  �ملببر�أة  �ضد  خا�ضة  �ال�ضري  �لعنف 
لببديببهببا  �لببببببدول  هببببذه  �أن  يببكببمببن يف  عبببببام، 
ت�ضريعات وقو�نن ر�دعة، بينما يف �الردن 
و�لببقببو�نببن  �لت�ضريعات  يف  ق�ضور  هببنبباك 
�لببتببي حتببد مببن هببذه �لببظبباهببرة خا�ضة �ن 
“من  لقاعدة  طبقا  وكبباأنببه  ��ضبح  �المببر 

�من �لعقاب ��ضاء �الدب”. 
وتببباببببع �لبببزيببباديبببن، �أنببببه يببقببف �ببضببد كل 
�لعنف  �أن  وتببنببادي  ت�ضف  �لببتببي  �الأبببببو�ق 
�ال�ضري و�لقتل و�لدم جزء من منظومة 
تعليمات  من  جببزء  �و  و�لتقاليد  �لببعبباد�ت 
�الردن  �ن  على  م�ضدد�  �الديبببان،  و�حببكببام 
وحتى  �ملجايل”  “م�ضخ�س  �يبببام  ومببنببذ 
�الن كرم �ملر�أة وكان معها و�ضد تعنيفها، 

�لذين  �لن�ضاز  ��ضو�ت  بع�س  �ىل  م�ضر� 
�أنها  على  �ملببر�أة  تعنيف  ت�ضوير  يحاولون 
�لببعبباد�ت  مببن  م�ضتمدة  طبيعية  ظبباهببرة 
لهم  �الإلتفات  عدم  �ىل  ود�عيا  و�لتقاليد 
�ضموم  من  يطرحون  ما  خلف  و�الن�ضياق 

ال مكان لها من �ل�ضحة خا�ضة. 
�حلق  ��ضقاط  م�ضاألة  وحببول  ذلك  �ىل 
�ل�ضخ�ضي يف ق�ضايا �لعنف �ال�ضري ��ضار 
على  تقوم  �لتي  �ل�ضريحة  �ىل  �لزيادين 
�مل�ضتمد  �لت�ضامح  مببفببهببوم  يف  �لت�ضكيك 
موؤكد�  �ال�ضيلة،  وتقاليدنا  عاد�تنا  من 
�لغريب  مببع  ولكنه  مببوجببود  �لت�ضامح  �ن 
ولببيبب�ببس مبببع �ملبببعبببتبببدي، وقبببببال :” عببنببدمببا 
ويقتلها  �خته  على  باالعتد�ء  �الخ  يقوم 
�و يرحها �ضربا حتى تدخل يف غيبوبة، 
يكون يف هذه �حلالة �مل�ضوؤول عن ��ضقاط 
�حلق �ل�ضخ�ضي قانونيا هم �أهلها، �الأمر 
�لببذي يببوقببع �الأهبببل بببن نبباريببن وال يريد 
للخ�ضارة،  �بببنبباءه  مببن  �ملببزيببد  يببعببر�ببس  �ن 
يببجببوز وهببذ�  ي�ضقطه، وهببذ� ال  وبببالببتببايل 
لي�س ت�ضامح بل ��ضبح م�ضلحة مبا�ضرة، 
وبالتايل ال يجوز �أن ميلك هذ� �حلق من 
�الأ�ضل ويجب �ن يحاكم �ملجرم بطريقة 

عادلة وكاملة �ما �لق�ضاء. 
و��بببضبببتببب�بببضبببهبببد يف مببببا حببب�بببضبببل مببببع فببتبباة 
مبب�ببضببتبب�ببضببفببى �جلببامببعببة �الردنبببيبببة �ملببعببنببفببة، 
تعنيفها،  �ثبببر  غببيبببببوبببة  يف  دخببلببت  و�لببتببي 
حبببيبببث �و�ببببضببببح �ن �ملبببعبببتبببدي حببببر طببلببيببق، 
و�حلبباالت  �حلالة  هببذه  مثل  يف  مت�ضائا 
�مل�ضابهة ولو �ن �الب �و �الخ �و �الم، كان 
بقانون  �أن  يببجببوز  فهل  �ملببعببتببدي،  �حببدهببم 

ون�ضتخدمه..؟  �ل�ضخ�ضي  �ال�ضقاط  حق 
حببيببث يبببكبببون �لببتبب�ببضببامببح يف هببببذه �حلببالببة 
م�ضكلة كرى حيث ي�ضبح �ضاحب �حلق 

بن نارين ومبو�جهة نف�ضه. 
وتببطببرق �حلببديببث �ىل قبب�ببضببيببة �حببدى 
�لفتيات �ل�ضابات �لتي هربت من عائلتها 
عر  ن�ضر  مببا  بح�ضب  مببوؤخببر�  تركيا  �ىل 
مببنبب�ببضببات �لببتببو��ببضببل �الجببتببمبباعببي، وعببلببق 
نظر،  وجهتي  لها  ق�ضة  كل  �أن  �لزيادين 
حق  ب�ضابة  عنه  ند�فع  وما  �الأهببم  لكن 
�ملببببببر�أة وعبببببدم تببعببنببيببفببهببا حتبببت �ي ظببرف 
�نبببه ال ميلك  كبببان، مبب�ببضببر� �ىل  �ببضبببببب  �و 
�ملعلومة �لدققة حول هذه �لفتاة �ن كان 
�نه  على  مببوؤكببد�  ال،  �م  �ضحيح  قالته  مببا 
ويف كل �حلاالت علينا حماية هذه �لفتاة 
بغ�س  ج�ضدي  �و  لفظي  �عببتببد�ء  �ي  مببن 
�المر  �لق�ضية وهذ�  تفا�ضيل  �لنظر عن 
بعنو�ن  �ملببوؤطببرة  �لببعببامببة  �لبب�ببضببورة  ي�ضكل 
�لوعي  وزيبببادة  �ملبببر�أة  على  �العببتببد�ء  منع 
و�لببثببقببافببة يف طبببرق �لببتببعببامببل مببعببهببا ومببع 

بها.  �ملتعلقة  �لق�ضايا 
�أنه  �ىل  �لزيادين خال حديثه  ولفت 
كان من �برز �لنو�ب �ملد�فعون عن حقوق 
�ل�ضابق،  �ملجل�س  زمبباءه يف  برفقة  �ملببر�أة 
وكان من �ول �لد�عمن و��ضدهم ل�ضطب 
�الردين،  �لعقوبات  قانون  من   308 �ملببادة 
مبب�ببضببر� �ىل �نببببه جببهببد جببمبباعببي قببببام به 
زماءه، وعمل �ضخم قامت به جمموعة 
كبببببرة مبببن مببوؤ�ببضبب�ببضببات �ملببجببتببمببع �ملبببدين، 
تكون  �ن  و�ملببهببن  �ملعيب  مببن  �نببه  مببوؤكببد� 
مثل هذه �ملادة �لقانونية يف دولة بالقرن 

�لبببو�حبببد و�لببعبب�ببضببريببن والتببببي تببنبب�ببس على 
ملببن قببام باغت�ضاب فببتبباة �ن  �عببطبباء �حلببق 
يتحمله  ال  �مر  هذ�  �ن  مركد�  يتزوجها، 
�ملعاك�س يحمل  كان �الجتاة  �لعقل، حيث 
بذريعة  �ملو�ضوع  هببذه  عببن  �لببدفبباع  �ضيف 
�لببببعبببباد�ت و�لبببتبببقبببالبببيبببد و�لبببببببعببب�بببس �الخبببر 
مبببن �جتببببباة ديبببنبببي، نببافببيببا وجبببببود عبببباد�ت 
ت�ضمح  ديببنببيببة  تببعببلببيببمببات  �يبببة  �و  وتببقببالببيببد 
يقوم  �لببتببي  �لببفببتبباة  مببن  �ملغت�ضب  بببتببزوج 
ها  و�ليوم  عليها،  و�العببتببد�ء  باغت�ضابها 
حيث  ن�ضدناها  �لتي  �لنتيجة  نرى  نحن 
يببفببكببر �ملببغببتبب�ببضببب �و �ملببتببحببر�ببس �لبببف مببرة 
�مل�ضن  �لفعل  بببهببذ�  يببقببوم  �ن  قبل  ومبببرة 
الن �ل�ضجن و�لق�ضاء �مامه مبا�ضرة فا 

منفذ خلروجه بالتزوج منها. 
�لببعببذر  ب�ضطب  �يبب�ببضببا  قمنا  �نببنببا  وقبببال 
�ل�ضرف وهذه خطوة  �ملخفف من ق�ضايا 
�ىل  ت�ضر  �لدر��ضات  �ن  خا�ضة  �يجابية، 
�ن معظم ق�ضايا �ل�ضرف تتعلق بب �ملر�ث 
وهبببي حبببباالت مبببوجبببودة، وهببببذه مببفبباهببيببم 
لي�ضت بالغريبة عن �ملجتمع �الردين كما 
يجلب  �ملبببدين  �لببتببيببار  �أن  �لبع�س  يببدعببي 
م�ضر�  �لببغببرب،  مببن  ومفاهيم  ت�ضريعات 
�ىل �نها ت�ضريعات �ن�ضانية بالكامل تقوم 
من  و�حلببد  وحقوقها  �ملبببر�أة  حماية  على 

 . تعنيفها
�لتقدم  �ن  على  نهاية حديثه  و�أكببد يف 
نحو دولة مدنية ع�ضرية حديثة �ملفهوم 
يتطلب وجود ت�ضريعات حتمي �ملر�أة بكل 
�ي�ضا  و�ملببببر�أة  تببرف  لي�س  �ملببجبباالت وهببذ� 

لي�ضت ترف.

االنباط- عمان

با�ضم مديرية  �لناطق �العامي   قال 
�المببببن �لبببعبببام �نبببه مت �لببعببثببور عببلببى جثة 
�ل�ضيول  حا�ضرتهم  ممن  �الخر  �ملفقود 
�ن  �إىل  مبب�ببضببر�  �لبببرويببب�بببضبببد،  مببنببطببقببة  يف 
لببلبببببحببث و�النببببقبببباذ �ببضببانببدتببهببا  15 فببريببقبباً 

جمموعات من �لقو�ت �مل�ضلحة وبا�ضر�ف 
من حمافظ �ملفرق �أنهت عمليات �لبحث 

�ملنطقة. و�لتم�ضيط يف 
وكببببانببببت فبببببرق �لبببببببحبببث و�النبببببقببببباذ قببد 
مفقودين  ثاثة  جثث  على  �م�س  عرثت 
مبببن بببيببنببهببم جببثببة �ببضببخبب�ببس حببببباول �نببقبباذ 

�ملحا�ضرين.

االنباط- عمان

 قال مدير �د�رة �المتحانات و�الختبار�ت يف 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم بالوكالة �لدكتور حممد 
كنانة، �ن ك�ضوف �لعامات للناجحن يف �متحان 
�ببضببهببادة �لببدر��ببضببة �لببثببانببويببة �لببعببامببة/ �المتحان 
مديريات  جميع  يف  �ضتتوفر   ،2020 �لتكميلي 
�لرتبية يف �ململكة �عتبار� من يوم �الثنن �ملقبل.

ودعبببببا �لبببدكبببتبببور كببنببانببة �لببطببلبببببة �لببر�غبببببن 

ببباحلبب�ببضببول عببلببى كبب�ببضببوفبباتببهببم مبببر�جبببعبببة ق�ضم 
�لببرتبببيببة و�لتعليم يف  �المببتببحببانببات يف مببديببريببة 

منطقتهم للح�ضول عليها.
�عببلببنببت  و�لببتببعببلببيببم،  �لببرتبببيببة  وز�رة  وكبببانبببت 
�لتكميلي  �المببتببحببان  نببتببائببج  �ملببا�ببضببي  �خلمي�س 
2020، للطلبة �لذين تقدمو� ال�ضتكمال متطبات 
�ملببعببدل، مب�ضاركة 95539 طالبا  رفببع  �و  �لنجاح 
وطالبة، ح�ضر منهم جلل�ضاته 89383 م�ضرتكا 

وم�ضرتكة.

االنباط- عمان

�أوعببببز وزيببببر �ملببيبباه و�لببببري �لببدكببتببور معت�ضم 
�ضعيد�ن، �م�س �ل�ضبت، باإجر�ء در��ضة م�ضتفي�ضة 
لبب�ببضبببببل �إنبببب�ببببضبببباء حبببفبببائبببر و�بببببضبببببدود �بببضبببحبببر�ويبببة 
�لببب�بببضبببرحبببان.  يف مبببنببباطبببق مبببتبببعبببددة يف حببببو�ببببس 
جببببباء ذلبببببك خبببببال ��بببضبببتبببقبببببببال �لبببببوزيبببببر �لبببيبببوم، 
�ملببببو�طببببنببببن فبببهبببد يبببو�بببضبببف �لبببعبببمبببر و�ملبببهبببنبببد�بببس 
فيديو  �أمبب�ببس  يببوم  بثا  �للذين  �ل�ضرحان  �ضامة 
�ملببائببي،  �ل�ضرحان  حببو�ببس  يف  �لفي�ضانات  يظهر 
�لتي  �لفي�ضانات  حجم  عببن  �ببضببرح  �إىل  و��ضتمع 
تببتببعببر�ببس لببهببا �ملببنببطببقببة �ببضببنببويبباً يف كبببل هببطببول 
�لهزمي. وو�دي  �لغمر  و�دي  وحتببديببد�ً   مببطببري، 
و�أ�ببببضببببار �ببضببعببيببد�ن خببببال �لببلببقبباء �لبببببذي ح�ضره 
منار  �ملهند�ضة  �الأردن  و�دي  �ضلطة  عبببام  �أمبببن 
�ملحا�ضنة و�إحدى �جلهات �لتمويلية وفريق فني 
للمنطقة،  �ضابقا  �أعببببدت  متفرقة  در��بببضبببات  �إىل 

و�الأزرق،  وَحببمبباد  �لبب�ببضببرحببان  �أحبببو��بببس  فيها  مبببا 
 وببببحبببث نبببتبببائبببج وخمببببرجببببات هبببببذه �لببببدر��ببببضببببات.
�لتن�ضيق  �أهببمببيببة  على  �ضعيد�ن  �لببدكببتببور  و�ببضببدد 
�إجببببر�ء هذه  �أهببببايل �ملنطقة قبل  و�لببتبب�ببضبباور مببع 
�طبباع  �ملحلي على  �ملجتمع  �أبببنبباء  الأن  �لببدر��ببضببة 
ودر�ية بطبيعة �ملنطقة �جلغر�فية وتدفق �ملياه يف 
جماري �ل�ضيول و�الأودية، ولهم دور كبر يف ت�ضهيل 
�ملناطق وحتديد  �إىل هذه  �لفني  �لفريق  و�ضول 
�إنبب�ببضبباء حببفببائببر فيها. �ملببببر�د   �الأولبببويبببة للمناطق 
وتعمل �لببوز�رة على ��ضتغال مياه �الأمطار من 
و�حلفائر  �ل�ضدود  باإن�ضاء  �ملائي  �حل�ضاد  خببال 
و�حلبببببو�جبببببز �لبببرت�ببببيبببة جلبببمبببع مبببيببباه �الأمببببطببببار 
لا�ضتفادة منها يف ري �ملزروعات و�ضقاية �ملو��ضي 
و�لتخفيف  �لفي�ضانات  ودرء  �جلبببويف  و�حلببقببن 
�لرتبة وجتميل  و�جنبببر�ف  �لبيئي  �لتدهور  من 
�ملنطقة خا�ضة يف �ملناطق �ل�ضحر�وية �ل�ضرقية 

و�جلنوبية.

املحلي
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�نت�ضرت بكرثة يف �ل�ضنو�ت �الأخرة ثقافة �لتجميل عند �ل�ضيد�ت، و تنوعت 
�ضكلها  يف  تغير  من  �ملببر�أة  حاجة  على  بناء  �لتجميلية  �لعمليات  و  �جلر�حات 
�أو �لتجميل خوفا من  �أو �إظهار �ل�ضكل �ملثايل �لذي تريد  �أو ترميم  �أو تعديل 
�لتجميلية  �حلاجة  �إىل  باالإ�ضافة  �ل�ضيد�ت.  على  �آثاره  �إظهار  و  �لزمن  تقدم 
�لتي ت�ضتدعي ذلك مثل ت�ضوهات خلقية معينة �أو ت�ضوهات ناجتة عن حو�دث 

معينة.
عليها  �الإ�ضتدالل  خال  من  �ملختلفة  �لتجميلية  �لعياد�ت  �ل�ضيد�ت  ترتاد 
من مقربن �أو معارف �أو من خال �ملروجن على مو�قع �لتو��ضل �الإجتماعي 
، فتذهب �ل�ضيدة للعيادة دون �لتدقيق على طبيعة �ملو�د �مل�ضتخدمة يف �لعملية 
�الإ�ضتف�ضار  �أو  �لعملية،  �مل�ضتخدمة يف  �ملو�د  �أو �لرتكيز على تعقيم  �لتي تريد 
ببباأي جر�حة  للقيام  فعا  موؤهلون  هببم  هببل  �لببعببيبباد�ت  يف  �ملببوجببود  �لطاقم  عببن 

جتميل �أو حقن للمو�د �لتجميلية �أو ��ضتخد�م �الأجهزة ب�ضكل �ضحيح؟ 
بالعملية  �لبدء  قبل  عليها  جو�با  لها  يكون  �أن  لل�ضيدة  يحق  ت�ضاوؤالت  كلها 

�لتجميلية. 
كثرة هي �لعياد�ت �لتي توظف �أيدي عاملة غر متخ�ض�ضة و موؤهلة بهذ� 
��ضتخد�م  �أو  �لدقيق  �أو �حلقن غر  �آلة  ��ضتخد�م  على  تدريبا  فتتدرب  �ملجال 
�أدو�ت دون معرفتها علميا، فتكون �الأخطاء �لطبية عديدة و �ل�ضكاوى كثرة، 
و �أ�ضبح بع�س �لقائمن على بع�س �لعياد�ت هدفهم جتاري بحت فا يهمهم 
�ملوؤهلن  لغر  �لتجميلية  �لعملية  يرتكو�  �أو  نهائيا  �لتعقيم   �أدو�ت  ��ضتخد�م 

�لذين يتدربون تدريبا عمليا دون تعليم متخ�ض�س. 
من هذ� كله �أين هي �لرقابة على عياد�ت �لتجميل من �لنقابات �ملخت�ضة، و 
�أين �لرقابة �ل�ضحية من وز�رة �ل�ضحة، و �أين �لتفتي�س على �ملر�كز �لتجميلية 
�الأدو�ت،  تعقيم  و مدى  �مل�ضتخدمة  للمو�د  ليكون هناك مو��ضفات ومقايي�س 
و �لبند �ملهم جد� هو توظيف عاملن خمت�ضن موؤهلن للعمل يف هذ� �ملجال 
�لقطاع  هبببذ�  تنظيم  فيجب  �لببنببا�ببس  �ضحة  عببلببى  خببطببورة  ي�ضكل  �أ�ببضبببببح  الأنبببه 

بالتعاون مع وز�رة �ل�ضحة و �لنقابات �ملخت�ضة و ذلك كاالآتي : 
1( يعمل يف �لعياد�ت �ضخ�س خمت�س و ال يعمل بها �ال من خال �لت�ضجيل 

�لنقابة �ملخت�ضة.  يف 
2( �أن يكون كل �لعاملن يف �لعياد�ت من �ضمن �لفريق �لطبي �حلا�ضل على 

مز�ولة مهنة من وز�رة �ل�ضحة. 
3(�أن يكون من �ضمن �لفريق 

و  ��ضتخد�مها  طريقة  و  �مل�ضتخدمة  �ملببو�د  ماهية  يعرف  �ضيدالين  �لطبي 
�آثارها �جلانبية. 

4(وغرها من �الإقرت�حات. 
كرثت �الأخطاء �لطبية �لناجتة عن عمليات �لتجميل ، و نتج عن ذلك وفيات 
و مر�قبتها  �الأ�ضباب  تتبع  �ل�ضيد�ت  و  �ملخت�ضة  و جب على �جلهات  هنا  ، من 
دون  �لعياد�ت  �رتببيبباد  من  �حلببذر  بوجوب  لل�ضيد�ت  ن�ضحيتي  و  معاجلتها،  و 
�لتدقيق على ما يحافظ عليهن من بعد �لعملية و دون �أن ي�ضبب لهن م�ضاكل 

�أخرى .
و  �ليهما  ت�ضعى  و  �لتغير  و  �جلمال  حتب  بطبعها  �ملببر�أة  فبباإن   ، بالنهاية  و 
 ، �ضلبي  موقف  �أي  بذكر  تببرتدد  ال  �أن  يجب  فعليه  فيها  موجودة  غريزة  هببذه 
يتعلم منها  �لتجميل حتى  لها  جر�ء  �لتي تعر�ضت  �الأخطاء  �أو �لرتكيز على 

�لغر و يتم معاجلة �الأخطاء �ملوجودة يف �لعياد�ت �لطبية.
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 حتببيببي �الأ�ببببضببببرة �الأردنببببيببببة، �لببيببوم 
�لببذكببرى  �ببضببببباط،  مببن  �ل�ضابع  �الأحبببد 
�لبببثبببانبببيبببة و�لبببعببب�بببضبببريبببن لبببيبببوم �لبببوفببباء 
و�لبببببببيبببعبببة، ذكبببببرى �لببببوفبببباء لببلببمببغببفببور 
�ملببلببك �حل�ضن  بببباإذن �هلل، جببالببة  لببه 
و�لبيعة  ثبببر�ه،  �هلل  طيب  طببال،  بببن 
جلببالببة �ملببلببك عبببببببد�هلل �لبببثببباين �بببن 
�حلببب�بببضبببن، �لبببببببذي تببب�بببضبببّلبببم �ببضببلببطبباتببه 
�لببد�ببضببتببوريببة يف مببثببل هبببذ� �لببيببوم من 
�الأردنببيببة  للمملكة  ملكاً   1999 �لببعببام 

�لها�ضمية.
يببوم  يف  �الأردنببببيببببون  يبب�ببضببتببذكببر  و�إذ 
رحبببيبببل �ملبببلبببك �لببببببببباين، �حلبب�ببضببن بببن 
بالعطاء  حافلة  حياة  م�ضرة  طال، 
و�أربببعببن  �ضبعة  مببدى  على  و�الإجنبببباز 
و�أمببل  بفخر  يتطلعون  فاإنهم  عببامبباً، 
�إىل �إجناز�ت عهد �مللك �ملعزز عبد�هلل 
�لبببثببباين، �لببببذي �ببضببار عببلببى نببهببج �آبببائببه 
��ضتكمال  و�أجد�ده من بني ها�ضم، يف 

و�لتطوير. �لتنمية  م�ضرة 
ويف مبببثبببل هبببببذ� �لببببيببببوم مببببن �لبببعبببام 
عبببببد�هلل  �ملببلببك  تبب�ببضببّلببم جببالببة   ،1999
�لببد�ببضببتببوريببة، ملكاً  �ببضببلببطبباتببه  �لببثبباين 
ليعلن  �لها�ضمية،  �الأردنببيببة  للمملكة 
بببقبب�ببضببمببه �أمببببام جمببلبب�ببس �الأمببببة �لببعببهببد 
تاأ�ضي�ضها  كان  �لتي  للمملكة،  �لر�بع 
قبببببل مببئببة عبببام عببلببى يببد جببالببة �مللك 
علي،  بن  �حل�ضن  �بن  �الأول  عبد�هلل 
�مللك  جالة  جده  د�ضتورها  �ضاغ  ثم 
�أركانها  ووّطبببد  �ململكة  وبببنببى  طببال، 
و�لبببده جببالببة �ملببلببك �حلبب�ببضببن، طيب 

�هلل ثر�هم.
�لر�ضالة  يف  �لكبر  �لببر�حببل  وقببال 
جالة  لنجله  بعثها  �لببتببي  �الأخببببرة 
فيك،  “عرفت  �لببثبباين  عبببببد�هلل  �مللك 
و�أنببببت �بببنببي �لبببذي نبب�ببضبباأ وتببرعببرع بن 
يبببدي، حببب �لببوطببن و�النببتببمبباء �إلببيببه، 
�ملخل�س،  �جلببباد  �لببعببمببل  و�لببتببفبباين يف 
ونببببكببببر�ن �لببببببببذ�ت، و�لببببعببببزميببببة وقببببوة 
و�التببز�ن  �ملو�ضوعية  وتوخي  �الإر�دة 

و�ال�ببببضببببرت�ببببضبببباد بببباخلبببلبببق �لببهببا�ببضببمببي 
تقوى  �إىل  �مل�ضتند  �لببكببرمي،  �ل�ضمح 
و�لتو��ضع  �لببنببا�ببس  وحمبببببة  �أواًل،  �هلل 
لببببهببببم، و�حلببببببر�ببببببس عببببلببببى خببدمببتببهببم 

و�لعدل و�مل�ضاو�ة بينهم”.
ويف ذكرى رحيل �حل�ضن، ي�ضتذكر 
مل�ضرة  تبباريببخببيبباً  �ببضببجببًا  �الأردنببببيببببون 
�لبببدولبببة �الأردنبببيبببة مببنببذ �لببعببام 1952، 
ثر�ه  �هلل  باحل�ضن طيب  نببودي  حن 
�لها�ضمية،  �الأردنبببيبببة  للمملكة  مببلببكبباً 
ويف �لثاين من �أيار1953 �أمّت �حل�ضن 
�لببثببامببنببة عبب�ببضببرة مببن عببمببره، فبباأقبب�ببضببم 
�أمببببببام جمل�س  �لببد�ببضببتببوريببة  �لببيببمببن 

�الأمة.
و�ببببضببببهببببد عببببهببببد �لببببببر�حببببببل �لبببكبببببببر 
مثل  �الأردن،  خلدمة  مهمة  خببطببو�ت 
تعريب قيادة �جلي�س �الأردين يف عام 
�لريطانية  �ملببعبباهببدة  و�إلببغبباء   ،1956

عام 1957 الإكمال �ل�ضيادة �لوطنية.
كبببمبببا ��ببضببطببلببعببت �ملببمببلببكببة يف عببهببد 
�ملبببببلبببببك �حلببببب�بببببضبببببن، ببببببببببدور حمببببببوري 
يف دعبببببم جبببامبببعبببة �لبببببببدول �لببعببربببيببة، 
وتبببعبببزيبببز �لبببتبببعببباون �لبببعبببرببببي، ودعببببم 
�لق�ضية  وال�ضيما  �لعربية،  �لق�ضايا 

�لفل�ضطينية.
�مللك  جالة  بقيادة  �الأردن  وحقق 
كبببببر�ً يف معركة  �نببتبب�ببضببار�ً  �لبببر�حبببل، 
مت  �لتي   ،1968 عام  �خلالدة  �لكر�مة 
ال  �لببذي  �جلي�س  �أ�ضطورة  ك�ضر  فيها 

يهزم.
كبببمبببا كبببببان �حلببب�بببضبببن رجبببببببَل حبببرب 
�حلرب  معركة  كانت  فمثلما  و�ضام، 
بببكببل �ببضببرف و�ببضببجبباعببة، كببانببت معركة 
معاهدة  بتوقيع  تّوجت  �لتي  �ل�ضام 
�الأردن  �أكببد  �إذ   ،1994 عببام  يف  �ل�ضام 

�الأ�ضا�ضية. ثو�بته 
�أد�ء  مببن  عببامبباً   22 وبببعببد  و�لبببيبببوم، 
�ليمن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جالة 
�الأردنببيببة  للمملكة  ملكاً  �لد�ضتورية، 
�الأردنيون م�ضرة  يو��ضل  �لها�ضمية، 
�لبببببببنببباء و�لبببتبببقبببدم و�الإجنبببببببببباز، خببلببف 
لتعزيز  �حلكيمة،  �لها�ضمية  قيادتهم 

ما بناه �الآباء و�الأجد�د.

ويبببوؤمبببن جبببالبببة �ملبببلبببك، كببمببا �آمبببن 
و�لده جالة �ملغفور له �مللك �حل�ضن 
باأن ثروة  ثببر�ه،  بن طال، طيب �هلل 
�ملببببو�طببببن،  هببببي  �حلبببقبببيبببقبببيبببة  �الأردن 
�لتنمية  يف  �لببرئببيبب�ببضببي  �ملببحببرك  و�أنببببه 
كما  وحمورها،  هدفها  وهو  و�لتقدم، 
يف  �ال�ضتثمار  �ببضببرورة  جالته  يوؤكد 
�ملو�طن من خال تطوير �لتعليم يف 
وو�ضع  وم�ضتوياته،  مر�حله  خمتلف 
�لهادفة،  و�ال�ضرت�تيجيات  �لببر�مببج 
و�خلببرة  و�ملببهببارة  باملعرفة  لببتببزويببده 

للدخول �إىل �ضوق �لعمل.
وتببتببمببثببل �أولبببببويبببببات جبببالبببة �ملببلببك 
يف رفببببع مبب�ببضببتببوى مببعببيبب�ببضببة �ملبببو�طبببن، 
و�الرتقاء مب�ضتوى �خلدمات �ملقدمة 
�أهمية  �مللك،  جالة  يوؤكد  مثلما  له، 
و�ملبب�ببضبباءلببة  �ل�ضفافية  مبببببد�أ  تببكببريبب�ببس 
و�ببضببيببادة �لببقببانببون وحتببقببيببق �لببعببد�لببة 
منظومة  وتببعببزيببز  �لببفببر�ببس  وتببكببافببوؤ 
على  دومببباً  وي�ضدد  �لف�ضاد،  مكافحة 
جميع  بن  و�لتن�ضيق  �لتعاون  �أهمية 

�ملوؤ�ض�ضات.
على  �مللك  جالة  حر�س  ويتجلى 
متابعته  يف  �ملو�طنن،  �ضحة  حماية 
منذ  كبببورونبببا  �أزمبببببة  �إد�رة  تببفببا�ببضببيببل 
�الإ�ببضببابببة  خطر  لتجنيبهم  بببد�يببتببهببا، 

و�حلد من �نت�ضار �لفرو�س.
لب  �ضُ يف  �الأردين  �لبب�ببضببببباب  ويببقببع 
�هببتببمببامببات جببالببة �ملببلببك، ويببحببظببون 
ببببرعبببايبببتبببه ومببب�بببضبببانبببدتبببه، كبببمبببا يبببوؤكبببد 
جبببالبببتبببه دومبببببا �ببببضببببرورة حتببفببيببزهببم 
ومتبببكبببيبببنبببهبببم مبببببن خببببببال �حبببتببب�بببضبببان 
�أفكارهم ودعم م�ضروعاتهم، لتتحول 
�إنتاجية مدّرة للدخل  �إىل م�ضروعات 
تقوم  حببيببث  �قببتبب�ببضبباديببة،  قببيببمببة  وذ�ت 
روؤيببببببة جببالببتببه عببلببى �ال�ببضببتببثببمببار يف 
و�ملببتببمببيببز  �ملبببببببدع  �الأردين  �الإنببب�بببضبببان 

بعطائه.
وعبببلبببى �ببضببعببيببد �لببببقببببو�ت �ملبب�ببضببلببحببة 
�لببببعببببربببببي،  – �جلببببيبببب�ببببس  �الأردنببببببببيببببببببة 
و�الأجبببببهبببببزة �الأمبببنبببيبببة، يببببويل جببالببة 
�مللك، �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة، 
�الأمنية،  و�الأجببهببزة  �لعربي  �جلي�س 

جل �هتمامه، ويحر�س على �أن تكون 
�إعببببد�د�ً  �لطليعة  يف  �ملببوؤ�ببضبب�ببضببات  هبببذه 
على  قببادرة  لتكون  وتاأهيًا،  وتدريباً 
و�لقيام  ومكت�ضباته  �لببوطببن  حماية 
�إىل  �إ�ضافة  �أكمل وجه،  مبهامها على 
�لعاملن  منت�ضبيها  �أو�ببضبباع  حت�ضن 

و�ملتقاعدين.
بببباأن �الأردن  ويببوؤمببن جببالببة �ملببلببك 
�لثورة �لعربية �لكرى،  و�رث ر�ضالة 
�نتماء  �الأكببرث  يظل  �أن  يجب  ولذلك 
الأمتيه �لعربية و�الإ�ضامية، و�الأكرث 
�الأ�ببضببقبباء  مببع  �لتن�ضيق  عببلببى  حببر�ببضبباً 
ق�ضايا  جتبباه  بو�جبه  و�لقيام  �لعرب 
�الأمبببببتبببببن، وعبببلبببى ر�أ�بببضبببهبببا �لببقبب�ببضببيببة 

�لفل�ضطينية.
ويبببببببببذل جبببالبببتبببه جببببهببببود�ً كبببببرة 
بببباعبببتببببببباره و�بببضبببيببباً وحبببامبببيببباً ور�عبببيببباً 
و�مل�ضيحية  �الإ�ببضببامببيببة  لببلببمببقببد�ببضببات 
منطلق  مبببن  �لبب�ببضببريببف،  �لبببقبببد�بببس  يف 
�لببببو�ببببضببببايببببة �لبببهبببا�بببضبببمبببيبببة عبببلبببى هبببذه 
�ملبببقبببد�بببضبببات، لببلببحببفبباظ عببلببى هببويببتببهببا 
�لببعببربببيببة ومببقببد�ببضبباتببهببا �الإ�ببضببامببيببة 
�ضكانها،  وتثبيت  ودعبببم  و�مل�ضيحية، 
مببب�بببضبببلبببمبببن ومببب�بببضبببيبببحبببيبببن، وتبببعبببزيبببز 

وجودهم يف مدينتهم.
ببببقبببيبببادة  �الأردن،  يبببحبببظبببى  كببببمببببا 
جبببالبببتبببه، مببببكبببانبببة مببتببمببيببزة دولببببيبببباً، 
و�لببروؤيببة  �ملعتدلة  �ل�ضيا�ضات  نتيجة 
�لق�ضايا  �إز�ء  �مللك  جلالة  �لو�قعية 
دور  جانب  �إىل  و�لدولية،  �الإقليمية 
هذه  مببع  بالتعامل  �ملببحببوري  جالته 
�ل�ضام  لتحقيق  وجببهببوده  �لق�ضايا، 
وتعزيز �الأمن و�ال�ضتقر�ر يف �ملنطقة 

و�لعامل.
ذكرى  �ليوم  �الأردنببيببون  يحيي  و�إذ 
�لبببوفببباء و�لبببببيببعببة، فبباإنببهببم يببو��ببضببلببون 
مبب�ببضببرة �لبببببنبباء و�لببتببنببمببيببة و�الإجنبببباز، 
لبببتبببحبببقبببيبببق خمببببتببببلببببف �لببببطببببمببببوحببببات 
و�الأهبببببببببد�ف �لبببتبببي تبببرتبببقبببي بببالببوطببن 
و�ملبببو�طبببن، رغبببم مببا يببحببيببط بببهببم من 
بقدرتهم  �لعميق  الإميببانببهببم  �أزمببببات، 
عببلببى حتببويببلببهببا �إىل فبببر�بببس، و�ملبب�ببضببي 

�أف�ضل. بتقدم وثبات نحو م�ضتقبل 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    7   /  2  / 2021

االنباط-عمان

ا����س���ت���م���راراً مل�����س��اه��م��ت��ه��ا يف دع����م اجل��ه��ود 

احل��ك��وم��ي��ة يف م���واج���ه���ة ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

اخللوية  االت�ساالت  �سركات  اأعلنت  كورونا، 

واأوراجن  )زي���ن  اململكة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ث��اث 

واأم���ن���ي���ة( ع���ن مت���دي���ده���ا ف����رتة م��ب��ادرت��ه��ا 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب���اإت���اح���ة ح�����زم اإن����رتن����ت جم��ان��ي��ة 

خم�����س�����س��ة ل��ت�����س��ف��ح امل��ن�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل اجل���ام���ع���ات احل��ك��وم��ي��ة 

بالتعاون  وذل��ك  املقبل،  ح��زي��ران  �سهر  حتى 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارت��ي  مع 

واالقت�ساد الرقمي والريادة.

العمل  ا�ستمرار  اأن  على  ال�سركات  واأكدت 

م�سوؤوليتها  من  انطاقاً  ياأتي  املبادرة  بهذه 

ب�سكل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  دع����م  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 

اإذ  ع��ام واجل��ام��ع��ات االأردن��ي��ة ب�سكل خ��ا���س، 

اإنرتنت  حزم  الثاث  ال�سركات  مبنح  تتمثل 

بواقع  احلكومية  اجلامعات  لطلبة  جمانية 

متابعة  من  ليتمكنوا  جمانية،  جيجابايت   5

املن�سات  عرب  اجلامعية  الدرا�سية  ف�سولهم 

لذلك. املخ�س�سة 

وكان امل�سغلون الثاثة قد بادروا يف بداية 

�سبكاتهم  ب��ت�����س��خ��ري  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  االأزم�����ة 

ل��ت�����س��ه��ي��ل ح��ي��اة ال��ن��ا���س يف ظ���ل االإج������راءات 

اتخذتها احلكومة يف ذلك  التي  االحرتازية 

الوقت مبا يف ذلك احلظر ال�سامل واجلزئي 

ال��ل��ذي��ن ا���س��ت��دع��ي��ا االع���ت���م���اد ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات 

االت�������س���ال ال���س��ت��ك��م��ال خم��ت��ل��ف االأن�����س��ط��ة 

احلياتية، حيث كان اعتماد التعليم عن ُبعد 

من  ك��ل  م�ستوى  على  ا�ستمراريته  ل�سمان 

املدار�س واجلامعات.

ا�ستجابة  جاءت  التي  اخلطوة  هذه  وُتعد 

�سركات  لدعم  ا�ستكمااًل  احلكومي  للطلب 

االت�������س���االت ل���ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��م��ل��ك��ة، 

ن��ظ��راً الأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ق��ط��اع وت���اأث���ريه على 

ال��ق��ط��اع��ات وم��ن��اح��ي احل���ي���اة، ف�سًا  ك��اف��ة 

على  احل�سول  يف  الطلبة  بحق  اإميانها  عن 

التعليم مهما كانت الظروف.

منذ  اأتاحت  قد  الثاث  ال�سركات  وكانت 

“در�سك”  من�سة  ت�����س��ّف��ح  امل��ا���س��ي  اآذار   22

جماناً، بالتزامن مع اإطاق املن�سة من قبل 

ال��دوام  تعليق  بعد  والتعليم  الرتبية  وزارة 

وال��ت��ح��ّول اإىل ال��ت��ع��ّل��م ع��ن ُب��ع��د م��ع ب��داي��ة 

اجلائحة، االأمر الذي مّكن اأكرث من مليوين 

طالب وطالبة يف املدار�س احلكومية واأولياء 

التعليمية  العملية  على  والقائمني  اأمورهم 

من  اخل�سم  دون  جماناً  املن�سة  ت�سفح  من 

االإنرتنت على خطوطهم  اأو حزم  اأر�سدتهم 

اخللوية اأو ا�سرتاكات االإنرتنت املنزلية.

 االنباط-عمان

������س�����ارك�����ت وزي�����������رة ال�������س���ن���اع���ة 

وال����ت����ج����ارة وال���ت���م���وي���ن امل��ه��ن��د���س��ة 

م���ه���ا ع���ل���ي يف اج���ت���م���اع���ات ال�����دورة 

االق����ت���������س����ادي  ل���ل���م���ج���ل�������س   107

مع  املا�سي  اخلمي�س  واالجتماعي 

واملالية  والتجارة  االقت�ساد  وزراء 

يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة واالأم����ني ال��ع��ام 

اأبو  اأحمد  العربية  ال��دول  جلامعة 

الغيط،.

�سحايف  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 

ام�س ال�سبت اإن االجتماع الذي جاء 

كونفران�س«  »الفيديو  تقنية  ع��رب 

ب��ح��ث ع����ددا م���ن امل��و���س��وع��ات ذات 

ال���ع���اق���ة ب���ال�������س���اأن االق���ت�������س���ادي 

واالج���ت���م���اع���ي ال���ع���رب���ي امل�����س��رتك، 

بهدف تعزيز وتنمية العمل العربي 

امل���������س����رتك ب����ني ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة 

يف اإط�����ار ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 

م��ن م�ساريع  ع���دد  ع��ل��ى  وال��ت��واف��ق 

القرارات االقت�سادية واالجتماعية 

االقت�سادي  امللف  �سيت�سمنها  التي 

الدول  جامعة  ملجل�س  واالجتماعي 

امل�����س��ارات  ت�سحيح  ب�����س��اأن  ال��ع��رب��ي��ة 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ل���ع���دد م���ن م��وؤ���س�����س��ات 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����س��رتك يف اإط���ار 

اجلامعة.

 االنباط-عمان

ج����دد رئ���ي�������س غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع���م���ان، 

امل���ه���ن���د����س ف���ت���ح���ي اجل����غ����ب����ري، ال����دع����وة 

التي  ال���دول  م��ع  باملثل  املعاملة  لتطبيق 

االأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  اأم���ام  معيقات  ت�سع 

الأ�سواقها، وبخا�سة م�سر.

لقاء  خ��ال  اجلغبري،  املهند�س  واأ���س��ار 

���س��ادرات  اأن  اإىل  ال�سبت،  ام�����س  �سحفي، 

 90 وبلغت  متوا�سعة،  م�سر  اإىل  اململكة 

معظمها   2019 ع��ام  خ��ال  دي��ن��ار  مليون 

546 مليون  م��ق��اب��ل  ال��ب��وت��ا���س،  م���ادة  م��ن 

للعراقيل  ذلك  مرجعا  م�ستوردات،  دينار 

امل�سري  اجلانب  يفر�سها  التي  االإداري���ة 

ع��ل��ى ال��ب�����س��ائ��ع االأردن�����ي�����ة ال���ت���ي ت��رغ��ب 

الأ�سواقه. بالت�سدير 

�سرورة  على  اجلغبري  املهند�س  و�سدد 

التي  امل��ع��ي��ق��ات  وح��ل  االإج�����راءات  ت�سهيل 

ت���واج���ه ت��ن��اف�����س��ي��ة ال�����س��ن��اع��ات االأردن���ي���ة، 

وع��ل��ى راأ���س��ه��ا اأ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة امل��رت��ف��ع��ة، 

الت�سديرية  باالأ�سواق  ح�سورها  وتعزيز 

غري التقليدية وفتح اأخرى جديدة.

اأكرب  اإح��دى  هي  ال�سناعة  اأن  واأو���س��ح 

لقدرتها  نظرا  البطالة،  مل�سكلة  احل��ل��ول 

ع��ل��ى ت��وف��ري ف��ر���س ال��ع��م��ل، م�����س��ريا اإىل 

الت�سغيل  »م��ع��دل  اأن  ت��وؤك��د  ال��درا���س��ات  اأن 

�سخ�سا،   13 اإىل  ي�سل  الواحد  امل�سنع  يف 

3ر2 بالقطاعات االأخرى«. مقابل 

ال��داع��م  ه��ي  ال�����س��ن��اع��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

وامل��ح��رك  ال��وط��ن��ي،  لاقت�ساد  االأ���س��ا���س��ي 

لقطاعات التجارة واخلدمات، ما يتطلب 

بالقطاع  اأك���رب  اه��ت��م��ام��ا  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 

ال�������س���ن���اع���ي، م�����س��ي��دا ب���اجل���ه���ود امل��ل��ك��ي��ة 

ال�سامية التي ت�سب يف ذلك.

وق����ال »رغ����م ك���ل ال���ظ���روف ال��ت��ي متر 

يحمل  القادم  باأن  متفائلون  نحن  علينا، 

يف  ال�سناعي  للقطاع  التقدم  من  الكثري 

ببع�س  لوجودها  ال�سادرات  ا�ستعادة  ظل 

اإىل ج��ه��د ح��ك��وم��ي  م�����س��ريا  االأ������س�����واق«، 

التعاون  لتعزيز  ال��ع��راق  مع  حاليا  يبذل 

االقت�سادي، باالإ�سافة النخفا�س تكاليف 

امل�ساحلة  ب��ع��د  ال��ق��ط��ري��ة  ل��ل�����س��وق  ال��ن��ق��ل 

اخلليجية.

واأو�سح اأن امل�ساركة االأردنية يف معر�س 

اخلرطوم الدويل الذي اختتم اأخريا من 

كانت  حملية  �سناعية  ���س��رك��ة   17 خ��ال 

وكانت  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج  وحققت  ن��اج��ح��ة، 

بال�سناعات  والتعريف  للرتويج  فر�سة 

ع��ال من  مل�ستوى  ال��ت��ي و���س��ل��ت  االأردن���ي���ة 

اجلودة.

وب���ني اأن ال�����س��وق ال�����س��ودان��ي��ة ت��ع��د من 

االأ����س���واق ال���واع���دة ل��ل�����س��ادرات االأردن���ي���ة 

بني  التجاري  التبادل  حجم  توا�سع  رغم 

اململكة  �سادرات  اأن  اإىل  م�سريا  البلدين، 

اإىل ال�سودان بلغت العام املا�سي 38 مليون 

28 مليون دينار م�ستوردات. دينار مقابل 

وث����م����ن امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري ال���دع���م 

باملعر�س  للم�ساركة  ق��دم  ال��ذي  الر�سمي 

وزارة  اأو  اال���س��ت��ث��م��ار  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ����س���واء 

بالعا�سمة  االأردنية  وال�سفارة  اخلارجية 

اخل������رط������وم، م�����ا ي������دل ع���ل���ى االه���ت���م���ام 

احل���ك���وم���ي ب��اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال�������س���ادرات 

ال�سناعية ودعم االقت�ساد االأردين.

»�سنع  منظومة  ا�سرتاتيجية  اأن  وبني 

�سناعة  غرفة  اأطلقتها  التي  االأردن«،  يف 

الر�سمية  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  ع��م��ان 

امل��دين،  املجتمع  موؤ�س�سات  م��ن  وال��ع��دي��د 

���س��رتك��ز ع��ل��ى زي�����ادة احل�����س��ة ال�����س��وق��ي��ة 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ات االأردن���ي���ة حم��ل��ي��ا وال��و���س��ول 

امل�سانع  دع��م  خ��ال  الأ���س��واق جديدة من 

الروؤية  لتحقيق  الت�سدير  من  ومتكينها 

امل��ل��ك��ي��ة ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال����ذات، وخ��ا���س��ة 

الغذائي. باالأمن 

�سرتكز  اال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال�سناعية  ال�سركات  تاأهيل  ق�سية  على 

بالتعاون  اخلارج  اإىل  منتجاتها  لت�سدير 

هيئة  وبخا�سة  العاقة  ذات  اجلهات  مع 

لتطوير  االأردن��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ة  اال�ستثمار 

الت�سدير،  وب��ي��ت  االق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��اري��ع 

ت�ساعد  برامج  الإط��اق  التن�سيق  و�سيتم 

ال�سناعية  للمنتجات  الدويل  الرتويج  يف 

االأردنية.

اال�ستثمار  هيئة  رئي�س  اأو�سح  ب��دوره، 

اأن دع��م  ب��ال��وك��ال��ة، ف���ري���دون ح���رت���وق���ة، 

اخلرطوم  معر�س  يف  للم�ساركني  الهيئة 

ال�������دويل، ج����اء ان���ط���اق���ا م���ن دوره������ا يف 

يف  وترويجها  االأردنية  ال�سادرات  تطوير 

االأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة، واإمي��ان��ا م��ن الهيئة 

تعترب  ال��ت��ي  ال�����س��ودان��ي��ة،  ال�����س��وق  باأهمية 

بوابة لدخول دوال اأفريقية اأخرى.

ومن  �ستوا�سل  الهيئة  اأن  على  و���س��دد 

خال التن�سيق مع غرف ال�سناعة القيام 

ب��دوره��ا ب��ال��رتوي��ج ل��ل�����س��ادرات االأردن��ي��ة 

وفق  باملعار�س  امل�ساركات  ودع��م  خارجيا 

االإم���ك���ان���ي���ات امل���ت���وف���رة ل��دي��ه��ا وال��ع��دال��ة 

ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  اأن  مو�سحا  ب��ال��ت��وزي��ع، 

ك���ورون���ا اأث�����رت ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة امل�����س��ارك��ة 

اخلارجية. باملعار�س 

بتعديل  ب����داأت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

اأ����س�������س دع�����م امل���ع���ار����س ل���ت���وف���ري ال���دع���م 

مبا  االفرتا�سية،  وامل��وؤمت��رات  للمعار�س 

ي��ت��م��ا���س��ي م���ع ال���ظ���روف ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا 

بالتنمية  ال�سناعة  دور  لتعزيز  اجلائحة، 

االقت�سادية.

وبني حرتوقة اأن الهيئة ب�سدد اإطاق 

تعزيز  اإىل  الهادفة  الربامج  من  العديد 

يف  االأردن��ي��ة  ال�سناعية  املنتجات  ت��واج��د 

اخلارج والبحث عن اأ�سواق جديدة لها.

املعار�س  جلنة  رئي�س  اأ�سار  جهته،  من 

الرجبي،  عاهد  ع��م��ان،  �سناعة  غرفة  يف 

مب��ع��ر���س  االأردن�����ي�����ة  امل�������س���ارك���ة  اأن  اإىل 

اخل����رط����وم ال������دويل اأث����م����رت ع����ن اإب�����رام 

لل�سركات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ق��ود  م��ن  الكثري 

امل�ساركة.

تتجه  ال��ن��ي��ة  اأن  اإىل  ال��رج��ب��ي  ول��ف��ت 

الإق����ام����ة م��ع��ر���س دائ�����م ل��ب��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات 

اخلرطوم  بالعا�سمة  االأردنية  ال�سناعية 

من خال التعاون والتن�سيق مع ال�سفارة 

واجلالية االأردنية هناك.

جدوى  بدرا�سة  تقوم  الغرفة  اأن  وبني 

داخلي  معر�س  اأي  يف  االأردنية  للم�ساركة 

اأو خ���ارج���ي، وب���ن���اء ع��ل��ى ه���ذه ال��درا���س��ة 

مو�سحا  عدمه،  من  امل�ساركة  قرار  تتخذ 

اأن الغرفة تدر�س حاليا امل�ساركة مبعر�س 

اجل����زائ����ر ال�������دويل وم���ع���ر����س ال���ق���اه���رة 

الدويل.

دعم  اإىل  املعنية  الرجبي اجلهات  ودعا 

ب��ي��ت ال��ت�����س��دي��ر، ب��اع��ت��ب��اره اأح���د االأم��ث��ل��ة 

القطاعني  بني  الناجحة  ال�سراكات  على 

زي��ادة  ب���دوره يف  للقيام  ال��ع��ام واخل��ا���س، 

االأردنية. ال�سادرات 

اأ����س���ار م��دي��ر ع���ام ال��غ��رف��ة،  اإىل ذل����ك، 

اأن غرفة  اإىل  احل�����س��ام��ي،  ن��ائ��ل  ال��دك��ت��ور 

املعلومات،  من�سة  اأخ��ريا  اأطلقت  �سناعة 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي االأمل����اين 

ل���ل���م���ق���اي���ي�������س، وب�����دع�����م م�����ن احل���ك���وم���ة 

االإقليمي  امل�سروع  اإط��ار  �سمن  االأمل��ان��ي��ة، 

لرتويج  للجودة  التحتية  البنية  »تطوير 

امل�����س��ت��ه��ل��ك يف منطقة  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��ارة 

االأو�سط«. ال�سرق 

مل�����س��اع��دة  ت����ه����دف  امل���ن�������س���ة  اأن  وب�����ني 

ق���ط���اع���ات ���س��ن��اع��ة االأل���ب�������س���ة وم��ن��ت��ج��ات 

ال���ب���ح���ر امل���ي���ت واالأج�����ه�����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

امل��ع��ل��وم��ات  اأه���م  ع��ل��ى  للح�سول  امل��ن��زل��ي��ة 

امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ف��ن��ي��ة ال��ازم��ة 

واالأ�سواق،  الدول  اإىل عدد من  للت�سدير 

ومبا يغطي اجلوانب املتعلقة باملوا�سفات 

الفنية، اجلودة و�سهادات املطابقة.

درا�سة  اإىل  احل�سامي  الدكتور  واأ���س��ار 

االحت��اد  دول  م��ن  لكل  الفنية  املتطلبات 

االأوروب��������ي ورو����س���ي���ا ورو����س���ي���ا ال��ب��ي�����س��اء 

كازاخ�ستان وال�سني، ومبا ي�سهم بتطوير 

ال�������س���ادرات االأردن����ي����ة الأ����س���واق���ه���ا، داع��ي��ا 

املن�سة  من  باال�ستفادة  الراغبة  ال�سركات 

الدخول اإىل الرابط االآتي: 

https://www.exportal.jo

وزيرة الصناعة تشارك باجتماعات المجلس االقتصادي 
واالجتماعي العربي

الجغبير يدعو لتطبيق المعاملة بالمثل مع بعض الدول

وفد تجاري اردني يشارك بمعرض 
غلف فود 

توافق على تشكيل لجنة مشتركة 
لمتابعة قضايا القطاع الزراعي

37 دينارا سعر غرام الذهب 
عيار 21 محليا

 االنباط-عمان

ي�سارك وفد جتاري اردين كبري يف معر�س 

اخلليج الغذائي »غلف فود 2021« املتخ�س�س 

يف جمال االغذية وتكنولوجيا الغذاء، والذي 

�سيفتتح يف مدينة دبي اواخر ال�سهر احلايل.

احلادي  �سيفتتح يف  الذي  املعر�س  ويعترب 

وال��ع�����س��ري��ن م��ن ال�����س��ه��ر احل����ايل ث���اين اأك��رب 

على  وال�����س��راب  ب��ال��غ��ذاء  متخ�س�س  معر�س 

االإنتاج  مبجاالت  واالأ�سخم  العامل،  م�ستوى 

وامل�����س��روب��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة  والتعبئة  والت�سنيع 

باملنطقة.

وي�����س��م امل���ع���ر����س ال�����ذي ي�����س��ت��م��ر خ��م�����س��ة 

بامل�سروبات  متخ�س�سة  اأق�����س��ام  ثمانية  اي���ام 

وم���ن���ت���ج���ات االأل�����ب�����ان وال�����ده�����ون وال����زي����وت 

واملنتجات ال�سحية واملواد الع�سوية والبقول 

وال����غ����ال واحل����ب����وب وال���ل���ح���وم وال����دواج����ن 

وال���ع���ام���ات ال��ت��ج��اري��ة ال���ك���ربى واالأط��ع��م��ة 

العاملية.

واأكد ممثل قطاع املواد الغذائية يف غرفة 

�سي�سارك  ال��ذي   ، رائ��د ح��م��ادة  االردن  جت��ارة 

القطاع  ان  وف��د جت��اري،  راأ���س  باملعر�س على 

ال��ت��ج��اري ح��ري�����س ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ال��دائ��م��ة 

الكبرية،  واهميته  ل�سمعته  ن��ظ��را  باملعر�س 

وال���س��ي��م��ا يف دورت�����ه احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ات��ي يف 

ظ�����روف ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ج�����راء ت��ب��ع��ات ف��ريو���س 

كورونا.

ال�سبت،  ام�س  ت�سريح �سحايف،  واو�سح يف 

ي�����س��م  ال�����ذي  االأردين  ال���وف���د  م�����س��ارك��ة  ان 

االقت�سادية  الفعاليات  ممثلي  م��ن  ال��ع��دي��د 

بقطاع  العاملة  االردنية  التجارية  وال�سركات 

امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وامل���ط���اع���م ي�����س��ك��ل ف��ر���س��ة 

م��ه��م��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وت��ن��م��ي��ة ال��ع��اق��ات 

امل�ساركة  وال��ب��ل��دان  االأردن  ب��ني  االقت�سادية 

الغذائي. باملجال 

وا���س��ار اىل ان ق��ط��اع امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة بات 

وهو  العامل  ل��دول  بالغة  اهمية  ي�سكل  اليوم 

االمر  كورونا،  جائحة  تبعات  عنه  ك�سفت  ما 

ال����ذي ي��ت��ط��ل��ب م��ن اجل��م��ي��ع احل��ر���س دائ��م��ا 

ع��ل��ى ت��وف��ري خم����زون م���ن ال�����س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة 

واال�سا�سية لدعم مقومات االمن الغذائي.

واكد حمادة اأن املنتجات الغذائية االردنية 

العاملي  املجال  ودخلت  حققت جناحات كبرية 

ب��ف�����س��ل ج���ودت���ه���ا وت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا وال��ت��زام��ه��ا 

مب���ع���اي���ري اجل��������ودة م����ا ع������زز م����ن ق���درات���ه���ا 

امل�ساركة  معتربا  والت�سديرية،  التناف�سية 

ف��ر���س��ة ل��رتوي��ج��ه��ا يف ظ��ل ح�����س��ور ���س��رك��ات 

عربية واقليمية وجتار وموردين من خمتلف 

دول العامل.

وب��ني ان��ه �سيتم خ��ال امل��ع��ر���س ال��رتوي��ج 

ك��ذل��ك ل��ق��ط��اع امل��ط��اع��م ب��امل��م��ل��ك��ة وال��ت��ط��ور 

ال���ذي ي�����س��ه��ده م��ن��ذ ���س��ن��وات م��ن خ���ال �سخ 

من  واملميزة  الكبرية  واجلهود  اال�ستثمارات 

العاملني فيه ما جعلته مناف�سا قويا يف  قبل 

اآالف فر�س  املنطقة، اىل جانب توفريه  دول 

العمل لاأيدي العاملة املحلية.

وا�سار اىل ان املعر�س يعترب اأ�سخم حدث 

وت�سنيعها  االأغ��ذي��ة  �سنوي جت��اري يف جم��ال 

ويرتاده زوار من خمتلف دول العامل، وي�سكل 

االأردنية  التجارية  لل�سركات  حقيقية  فر�سة 

يف  واملطاعم  الغذائية  امل���واد  بقطاع  العاملة 

العاملية  ال�سركات  مع  جتارية  �سراكات  اإيجاد 

م���ن خ����ال ال���ل���ق���اءات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ع��ري��ف 

االأردنية. الغذائية  باملنتجات 

 االنباط-عمان

ع��م��ان  جت�����ارة  ادارة  جم��ل�����س  ت���واف���ق 

ون����ق����اب����ة جت�������ار وم�����������س�����دري اخل�������س���ار 

م�سرتكة  جل��ن��ة  ت�سكيل  ع��ل��ى  وال��ف��واك��ه 

تواجه  التي  والتحديات  الق�سايا  ملتابعة 

جت���ار وم�����س��ت��وردي وم�����س��دري اخل�����س��ار 

والفواكه ومعاجلتها مع اجلهات املعنية .

ومت خ���ال ل��ق��اء ع��ق��د ب��ني ال��ط��رف��ني 

يف م��ق��ر غ���رف���ة جت�����ارة ع���م���ان، االت���ف���اق 

كل  جتمع  ن��دوة  بعقد  الغرفة  قيام  على 

االأطراف املعنية بالزراعة من القطاعني 

التي  الق�سايا  ملناق�سة  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

وطنية  بخطة  واخل���روج  القطاع  ت��واج��ه 

تت�سمن حلوال واقعية ملزمة للجميع.

ورك�������ز ال����ل����ق����اء ع���ل���ى اب�������رز امل�������س���اك���ل 

ال��زراع��ي  القطاع  ت��واج��ه  التي  والعقبات 

وامل�������س���ت���وردي���ن وامل�������س���دري���ن واالآل����ي����ات 

اجلهات  مع  بالتعاون  لتذليلها  املُقرتحة 

ال���ر����س���م���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة وال����س���ي���م���ا ت���راج���ع 

ال�سادرات الأكرث من الن�سف.

ام�س  للغرفة  �سحفي،  ب��ي��ان  وح�سب 

ال�سبت، مت االتفاق على عقد لقاء عاجل 

والتموين،  والتجارة  ال�سناعة  وزيرة  مع 

تواجه  التي  التحديات  ب�سورة  لو�سعها 

توفر  على  ذلك  واثر  وامل�سدرين  التجار 

ال�سلع وا�سعارها، اإ�سافة اىل اجناز فيديو 

بكل  املركزي  ال�سوق  داخل  تو�سيحي من 

وال�سراء  البيع  باآلية  للتعريف  �سفافية 

للم�ستهلك. ال�سلعة  وحتى و�سول 

ادارة  جمل�سا  ح�سره  الذي  اللقاء  واكد 

ال��غ��رف��ة وال��ن��ق��اب��ة وال���ع���دي���د م���ن ال��ت��ج��ار 

وامل�سدرين، ان ما ينق�س القطاع الزراعي 

الزراعية  اخلريطة  واط��اق  التنظيم  هو 

وت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين للنهو�س بهذا القطاع احليوي.

وا����س���ار احل�����س��ور اىل وج���ود م��زاج��ي��ة 

منع  ق��رارات  بع�س  باتخاذ  البع�س  لدى 

ال��ك��م��ي��ات دون  اال����س���ت���رياد او احل���د م���ن 

وج��ود درا���س��ات واأرق���ام تعك�س ال��واق��ع ما 

ي����وؤدي اىل ن��ق�����س يف امل��ع��رو���س وارت��ف��اع 

امل�ستهلك. االأ�سعار على 

ل���ف���ت���وا اىل ق�����س��ي��ة  ال�������س���دد،  وب����ه����ذا 

ت�����س��اري��ح م����ادة امل����وز ووق����ف اال���س��ت��رياد 

من  �ساحبها  وم��ا  الكميات  تخفي�س  او 

للم�ستهلك  ال��ب��ي��ع  ب��اأ���س��ع��ار  ك��ب��ري  ارت��ف��اع 

خل�سائر  واخلزينة  امل�ستوردين  وتعر�س 

مالية، داعني اىل �سرعة اعان الرزنامة 

ال����زراع����ي����ة وت�����س��ه��ي��ل اج��������رءات ف��ح�����س 

امل�ستوردات. ومعاينة 

واأ�����س����ار رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة خ��ل��ي��ل احل���اج 

ع���م���ان  جت�������ارة  غ����رف����ة  ان  اإىل  ت���وف���ي���ق 

حري�سة على دعم القطاع الزراعي الذي 

امللك  م��ن ج��ال��ة  دائ���م  ب��اه��ت��م��ام  يحظى 

عبداهلل الثاين، كونه احد مكونات االأمن 

ال��غ��ذائ��ي اىل ج��ان��ب ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري 

وال�سناعي.

واكد ان دعم املزارع ال يكون مبحاربة 

ام�����ام عمله  ال��ع��راق��ي��ل  ال���ت���اج���ر وو����س���ع 

ك��م��ا ان ا���س��ع��اف امل������زارع وع�����دم ت��ق��دمي 

ك���ل ا����س���ك���ال ال���دع���م ال�����ذي ي�����س��ت��ح��ق��ه ال 

وامل�ستوردين  التجار  م�سلحة  يف  ي�سب 

ان جتارة عمان  وامل�سدرين، م�سددا على 

ت�سمح  ولن  ومنت�سبيها،  النقابة  تقف مع 

التجار  وتكبيد  عليها  بالتغول  جهة  الي 

ال��ت��ع��ام��ل معهم  او  خ�����س��ائ��ر  وامل�����س��دري��ن 

مبزاجية .

ب������دوره، اك���د رئ��ي�����س ال��ن��ق��اب��ة ���س��ع��دي 

ع�سويتها  يف  ت�سم  النقابة  ان  حماد  اأب��و 

ال���و����س���ط���اء وامل�������س���ت���وردي���ن وامل�������س���دري���ن 

وج��م��ي��ع��ه��م يف خ��ن��دق واح����د م���ع امل����زارع 

ولي�س كما يروج البع�س بوجود خافات 

بينهم. وم�ساربات 

الو�سطاء  ق��ي��ام  ي�����س��اع ح��ول  ون��ف��ى م��ا 

ب��ا���س��ت��غ��ال امل�����زارع وال��ت��ح��ك��م ب��االأ���س��ع��ار 

يف االأ����س���واق امل��رك��زي��ة او ق��ي��ام واف��دي��ن 

موؤكدا  وال�سراء،  البيع  بعملية  بالتحكم 

ان ع��م��ل��ي��ة ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب ه���ي ال��ت��ي 

حتدد االأ�سعار .

وا����س���ار اىل ت��راج��ع ح��ج��م ال�����س��ادرات 

ال��زراع��ي��ة االردن��ي��ة م��ن 970 ال��ف ط��ن يف 

بالوقت  الف طن   420 �سابقة اىل  �سنوات 

احل���ايل ومل ي�����س��اح��ب ه���ذا ال���رتاج���ع يف 

او  ل��ان��ت��اج  تخفي�سا  ال�������س���ادرات  ح��ج��م 

ادى  م��ا  اململكة  يف  امل��زروع��ة  للم�ساحات 

اىل وج����ود ف��ائ�����س ك��ب��ري م���ن امل��ع��رو���س 

مو�سم  م��ن  اك��رث  يف  اال���س��ع��ار  وانخفا�س 

ما  اخل�سار  وال�سيما  �سنف  م��ن  والك��رث 

تكبد املزارع خ�سائر كبرية.

ال�سناعة  وزارت����ي  ح��م��اد  اب���و  وط��ال��ب 

بال�سوق  مكاتب  لفتح  والزراعة  والتجارة 

املركزي لاطاع ب�سكل يومي على �سري 

لل�سوق  والفواكه  اخل�سار  توريد  عملية 

غري  ال��ن��ق��اب��ة  ان  مبينا  ب��ي��ع��ه��ا،  وع��م��ل��ي��ة 

م�����س��وؤول��ة ع���ن اي���ة ع��م��ل��ي��ات ب��ي��ع جت��رى 

خارج ا�سوار االأ�سواق املركزية.

وزارة  ق����ي����ام  ������س�����رورة  ع���ل���ى  و�����س����دد 

بالتدخل  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ب�سفتها  وامل�����س��دري��ن  ال��ت��ج��ار  حل��م��اي��ة 

ل��ه��م، داع���ي���ا اىل نقل  ال��ر���س��م��ي��ة  امل��ظ��ل��ة 

م��ه��م��ة ا���س��دار ال��ت�����س��اري��ح ل��ه��ا ب���دال من 

وزارة الزراعة .

 االنباط-عمان

ب��ل��غ ���س��ع��ر ب��ي��ع غ���رام ال��ذه��ب ع��ي��ار 21 

االأك������رث رغ���ب���ة م���ن امل���واط���ن���ني ب��ال�����س��وق 

لغايات  دي��ن��ارا   37 ال�سبت،  ام�س  املحلية، 

���س��راء امل��واط��ن��ني م��ن حم���ات ال�����س��اغ��ة، 

مقابل 50ر35 دينار جلهة البيع.

وح�������س���ب ام�����ني ����س���ر ال���ن���ق���اب���ة ال��ع��ام��ة 

احللي  و�سياغة  جتارة  حمات  الأ�سحاب 

بيع  �سعر  بلغ  ع���ان،  رب��ح��ي  وامل��ج��وه��رات 

24 و18 لغايات  الذهب عياري  الغرام من 

10ر44  عند  ال�ساغة  حمات  من  ال�سراء 

دينار و 33 دينارا على التوايل.

���س��ع��ر  ان  ت�����س��ري��ح  ع����ان يف  واو�����س����ح 

 260 بلغ  غرامات   7 وزن  الر�سادي  اللرية 

االإجنليزي  اللرية  �سعر  بلغ  فيما  دي��ن��ارا، 

دي��ن��ارا، و���س��ط طلب   297 8 غ��رام��ات  وزن 

املحلية.  بال�سوق  وعر�س �سعيفني 

مشغلو االتصاالت يواصلون منح حزم إنترنت مجانية 
لطلبة الجامعات حتى حزيران
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غرامات  ال�سعودية  التجارة  وزارة  اأوقعت 

ل�ضوابط  خمالفني  بحق  ري���ال  األ���ف   740 ب��� 

نظام  عليها  ن�ص  التي  الإل��ك��روين  الإع��ان 

التنفيذية. الإلكرونية، ولئحته  التجارة 

عرب  ومعلنة  معلًنا   17 املخالفات  و�ضملت 

»�ضناب  مثل:  الجتماعي  التوا�ضل  من�ضات 

�ضات، توير«، وتنوعت ما بني عدم الإف�ضاح 

متعددة،  ملنتجات  اإعانية  م��واد  تقدمي  عن 

م��ن��ه��ا ال���ع���ط���ورات والأج�����ه�����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

والأواين املنزلية واملطاعم و�ضركات التاأمني 

ومواقع الأزياء وغريها، اإ�ضافة اإىل ادعاءات 

ك��اذب��ة مل��ن��ت��ج��ات ال��ق��ه��وة وم��ن��ت��ج��ات غ��ذائ��ي��ة 

متنوعة، وتداول عمات.

���ا م��ت��ج��ري��ن  ك���م���ا خ���ال���ف���ت ال��������وزارة اأي�������ضً

اإلكرونيني، وجرت عملية الإغاق واحلجب 

لهما، بح�ضب »وكالة الأنباء ال�ضعودية«.

ووف����ًق����ا ل���ن���ظ���ام ال���ت���ج���ارة الإل���ك���رون���ي���ة 

الإع��ان  �ضوابط  ف��اإن  التنفيذية،  ولئحته 

ال��ت��ج��اري الإل���ك���روين ت��ن�����ص ع��ل��ى ���ض��رورة 

بياًنا  الإلكروين  التجاري  الإعان  ت�ضمني 

الإع��ان  ومتنع  اإعانية«،  »م��ادة  اأن��ه  يو�ضح 

التاجر حق  اأي عامة جتارية ل ميلك  عن 

كذلك  مقلدة،  العامة  لكون  اأو  ا�ضتعمالها 

اأو  مي��ن��ع ال��ن��ظ��ام ت�����ض��م��ني اأي ادع����اء ي��وه��م 

امل�ضتهلك. يخدع 

املنتج،  ا�ضم  الإع��ان:  يت�ضمن  اأن  ويجب 

الت�ضال  وو�ضائل  املمار�ص،  اأو  التاجر،  وا�ضم 

به. كما ين�ص النظام على اأن تكون الإعانات 

اأو  موا�ضفات  من  ت�ضمنته  وما  الإلكرونية 

عرو�ص ملزمة للتاجر وجزًءا من العقد.

ي�ضار اإىل اأن وزارة التجارة تر�ضد وتتابع 

املخالفني  الإل��ك��رون��ي��ة، وحت��ي��ل  الإع��ان��ات 

التجارة  نظام  خمالفات  يف  للنظر  جلنة  اإىل 

غرامات  خالها  من  وت�ضدر  الإلكرونية، 

حجب  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ري���ال،  م��ل��ي��ون  اإىل  ت�ضل 

مزاولة  عن  واملنع  املخالفة،  املواقع  واإغ��اق 

الن�ضاط.

مصائب جديدة تواجه قطاع الطيران.. 
من خارج أزمة كورونا

بايدن: سأتحّرك سريعًا إلقرار حزمة 
إنقاذ االقتصاد

بهذا المؤشر.. الواليات المتحدة 
األسوأ بين الدول المتقدمة

تونس ترفع أسعار الوقود لمواجهة 
عجز الميزانية

العربية-وكاالت

كرو�ضينغ  »وا�ضنطن  حمفظة  مدير  ق��ال، 

اأدف���اي���زورز«، ت�����ض��اد م��ورغ��ن��ان��در، اإن اأ���ض��ع��ار 

ن���ف���ط غ�����رب ت��ك�����ض��ا���ص ال���و����ض���ي���ط، لم�����ض��ت 

مما   ،2020 يناير  منذ  ن�ضهدها  مل  ارتفاعات 

 - م���اأزق  يف  ال��ط��ريان  �ضركات  و�ضع  اإىل  اأدى 

م�ضتهلك  اإىل  نقلها  اأو  التكلفة  ا�ضتيعاب هذه 

قلق بالفعل من الطريان اأثناء الوباء.

ويرى ت�ضاد، اأنها جمرد واحدة من �ضل�ضلة 

الطريان،  ب�ضناعة  تتعلق  التي  املخاوف  من 

وب��ال��ت��اأك��ي��د ك��م��دي��ر اأم�����وال ���ض��وف اأجت��ن��ب��ه��ا، 

من  الكثري  لديها  ال�ضركات  هذه  اأن  مو�ضحاً 

الديون، وهياكل عالية من التكاليف الثابتة، 

خا�ضًة  ربحية  واأق��ل  مرونة  اأقل  يجعلها  مما 

مع ارتفاع اأ�ضعار النفط.

 JETS انتع�ضت وثائق �ضندوق موؤ�ضرات 

وال�������ذي ي��ت��ت��ب��ع اأ����ض���ه���م ����ض���رك���ات ال���ط���ريان 

وميتلك اأ�ضهما يف �ضركات مثل دلتا ويونايتد 

100 % م��ن اأدن���ى  اإي���رلي���ن���ز، مب��ا ي��ق��رب م��ن 

م�ضتوى لها يف مار�ص لكنها ل تزال اأقل بنحو 

30% من اأعلى م�ضتوى لها قبل عام.

ال���ض��ت��ث��م��ار  اأردت  اإذا  م��ورغ��ن��ان��در،  ق���ال 

�ضركات  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  فيمكن  ال��ط��ريان،  يف 

لكن  وال�ضفر  ال�ضياحة  �ضركات  اأو  الت�ضنيع، 

ملا  وف��ق��اً  نف�ضها.  ال��ط��ريان  ���ض��رك��ات  يف  لي�ص 

عليه  واط��ل��ع��ت   ،»CNBC« ل�ضبكة  ذك����ره 

»العربية.نت«.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د، م��وؤ���ض�����ص ورئ��ي�����ص �ضركة 

نيوتن،  مارك   ،Newton Advisors
ال���ط���ريان  ����ض���رك���ات  يف  الآن  ال���ض��ت��ث��م��ار  اإن 

ل�ضركات  القوي  الرتفاع  بعد  معنى  له  لي�ص 

الطريان من اأدنى امل�ضتويات.

ال��ط��ريان  ���ض��رك��ات  اأ���ض��ه��م  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

اخل��ام،  ال��ن��ف��ط  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  انتع�ضت 

ب����دًل م���ن امل���ع���ان���اة م���ن ارت���ب���اط ع��ك�����ض��ي مع 

ارتفاع �ضعر ال�ضلعة. وقال »حان الوقت جلني 

الأرباح لأ�ضهم �ضركات الطريان«.

وا�شنطن - اأ ف ب

اأك����د ال��رئ��ي�����ص الأم����ريك����ي ج���و ب��اي��دن، 

حزمته  لتمرير  »���ض��ري��ع��ا«  �ضيتحّرك  اأن���ه 

الكونغر�ص،  يف  القت�ضاد  لإنقاذ  ال�ضخمة 

ب����دون احل�����ض��ول ع��ل��ى دع��م  واإن مت ذل���ك 

ال��ك��ث��ري  اأن  اإىل  م�������ض���ريا  اجل���م���ه���وري���ني، 

م���ن الأم���ريك���ي���ني ي��ق��رب��ون م���ن »ن��ق��ط��ة 

النهيار«.

وقال بايدن يف خطاب يف البيت الأبي�ص 

العديد من  البلد،  ه��ذا  اأمل��ا هائا يف  »اأرى 

النا�ص  والعديد من  النا�ص من دون عمل، 

جياع«.

الأم��ريك��ي  ال�ضعب  اأن  »اأع��ت��ق��د  واأ���ض��اف 

يتطلع الآن اإىل حكومته من اأجل امل�ضاعدة، 

لذا �ضاأحتّرك و�ضاأحتّرك �ضريعا«.

احل�ضول  يف  رغبته  اإىل  ب��اي��دن  واأ���ض��ار 

ع��ل��ى دع����م احل���زب���ني ل��ل��ح��زم��ة ال��ت��ي تبلغ 

�ضتمّول  والتي  دولر  تريليون   1،9 قيمتها 

لفريو�ص  امل�ضادة  اللقاحات  اإط��اق  عملية 

ك���ورون���ا امل��ت��ع��رة ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

لاأمريكيني،  القت�ضادي  الدعم  و�ضتوفر 

مبا ي�ضمل �ضيكات بقيمة 1400 دولر.

على  �ضدد  الدميوقراطي  الرئي�ص  لكن 

اأن اأولويته تتثمل باإنقاذ البلد حيث »ي�ضل 

)كثريون( اإىل نقطة النهيار«.

بالقيام بالأمر بدعم من  »اأرغ��ب  وتابع 

اجلمهوريني... لكنهم ل يرغبون بالذهاب 

بعيدا اإىل احلد الذي اأراه �ضروريا«.

وقال »ميكننا تخفيف معاناة هذا البلد. 

على  احلقيقية  امل�����ض��اع��دة  اأن  ح��ق��ا  اأع��ت��ق��د 

ال�ضكة«.

العربية- وكاالت

الأخ���رية  املرتبة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��اأت��ي 

ال��رع��اي��ة  ح���ول  ال��وط��ن��ي��ة  ل�ضيا�ضاتها  بالن�ضبة 

الوالدين  واإج��ازة  والتقاعد  والبطالة  ال�ضحية 

والإج�����ازات م��دف��وع��ة الأج���ر والأي����ام املر�ضية، 

وفقاً ل�ضركة Zenefits للموارد الب�ضرية.

وكوريا  ولتفيا  الت�ضيك  جمهورية  ان�ضمت 

من  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  واملك�ضيك  اجلنوبية 

ك��رم��اً، فيما احتلت  الأق���ل  ال���دول اخلم�ص  ب��ني 

الدمنارك وهولندا وفنلندا وال�ضويد و�ضوي�ضرا 

اأع��ل��ى ال����دول م��ن ح��ي��ث م��زاي��ا ال��ع��م��ال. وف��ق��اً 

عليه  واط��ل��ع��ت   ،»CNBC« �ضبكة  ذك��رت��ه  مل��ا 

»العربية.نت«.

امل���ث���ال، هي  امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى �ضبيل  ال���ولي���ات 

الدولة املتقدمة الوحيدة التي ل ت�ضمن اإجازة 

البحوث  ملركز  وفقاً  للعاملني،  الأج��ر  مدفوعة 

ب��امل��ق��ارن��ة، يح�ضل  الق��ت�����ض��ادي��ة وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة. 

اأي��ام  الأق��ل من  20 يوماً على  الأوروب��ي��ون على 

الإجازة الإلزامية قانوناً، وتتطلب بع�ص الدول 

30 يوماً على الأقل.

اأنها الدولة ال�ضناعية الوحيدة التي ل  كما 

تقدم رعاية �ضحية �ضاملة ملواطنيها.

تنفق الوليات املتحدة على الرعاية ال�ضحية 

املرتفع  الدخل  ذات  الأخ��رى  البلدان  اأك��ر من 

مقارنة بحجم اقت�ضادها ومع ذلك، فاإن لديها 

اأك���رب ع��دد م��ن ح���الت دخ���ول امل�ضت�ضفى  اأي�����ض��اً 

لأ����ض���ب���اب مي��ك��ن ال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا واأع���ل���ى م��ع��دل 

ب��ال��دول  م��ق��ارن��ة  جتنبها  ميكن  ال��ت��ي  للوفيات 

الغنية الأخرى، وفقاً ل�ضندوق الكومنولث.

وق����د ا���ض��ت��ف��اد م���اي���ني ال���ع���م���ال م���ن ن��ظ��ام 

ال��ب��ط��ال��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة خ���ال جائحة 

ك��وف��ي��د، لكنه م��ن ب��ني الأن��ظ��م��ة الأق����ل �ضخاء 

بالن�ضبة ملقدار الفوائد ومدتها.

ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال، ت��دف��ع ال���دمن���ارك %90 

 104 اإىل  ت�ضل  مل��دة  للعامل  املفقود  الدخل  من 

اأ�ضابيع، ت�ضتبدل الوليات املتحدة عموماً ن�ضف 

الأجور ال�ضابقة ملدة ت�ضل اإىل 26 اأ�ضبوعاً. )قام 

مبالغ  وزي���ادة  بتمديد  الفيدراليون  امل�ضرعون 

امل�ضاعدات موؤقتاً اأثناء الوباء(.

تون�ض - رويرتز

الوقود بنحو  اأ�ضعار  رفعت تون�ص اجلمعة، 

حت���اول  اإذ  ع���ام���ني،  يف  زي������ادة  اأول  وه����ي   %2

احلكومة كبح عجز يف امليزانية.

وقالت وزارة الطاقة يف بيان، اإن �ضعر لر 

البنزين �ضريتفع من 1.915 دينار اإىل 1.955 

دينار.

وق��ل�����ض��ت ت��ون�����ص يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي اأ���ض��ع��ار 

الوقود ثاث مرات، اإذ نزلت اأ�ضعار النفط يف 

ال�ضوق العاملية.

ال�ضهر  ال��دويل ه��ذا  النقد  وح��ذر �ضندوق 

امل��ايل قد يتجاوز 9% من  اأن عجز تون�ص  من 

الناجت املحلي الإجمايل اإذا مل تطبق احلكومة 

اإ�ضاحات �ضرورية منها ال�ضيطرة على دعم 

الطاقة.

ت��واج��ه ت��ون�����ص م�����ض��اع��ب اق��ت�����ض��ادي��ة غري 

م�ضبوقة، اإذ بلغ العجز املايل 11.5% من الناجت 

املحلي الإجمايل يف 2020، وهو اأعلى م�ضتوى 

يف قرابة 4 عقود.

العجز  خف�ص   2021 ميزانية  وت�ضتهدف 

املايل اإىل %6.6..

  اإربد -االنباط

حمافظة  ���ض��ادرات  قيمة  انخف�ضت   

املا�ضي  الثاين  كانون  ل�ضهر  الكلية  اإربد 

مليون   87 نحو  لتبلغ  باملئة،   5.7 بن�ضبة 

ذات���ه���ا من  ال���ف���رة  م���ع  م��ق��ارن��ة  دولر، 

ال��ع��ام امل��ا���ض��ي وال��ب��ال��غ��ة ق��ي��م��ت��ه��ا 92.3 

مليون دولر.

وبلغ عدد �ضهادات املن�ضاأ ل�ضهر كانون 

ال�ضهري  التقرير  وف��ق  املا�ضي،  ال��ث��اين 

ت��ع��ده غ��رف��ة �ضناعة  ال���ذي  ل��ل�����ض��ادرات 

 1466 م��ع  م��ق��ارن��ة  ���ض��ه��ادة،   1666 اإرب����د 

�ضهادة للفرة نف�ضها من العام ال�ضابق.

ال�ضبت،  ام�ص  ال�ضادر  التقرير  ووفق 

ح���ظ���ي���ت م���دي���ن���ة احل�������ض���ن ال�����ض��ن��اع��ي��ة 

بغالبية اإجمايل ال�ضادرات البالغة 75.3 

فيما  ب��امل��ئ��ة،   87 وبن�ضبة  دولر  م��ل��ي��ون 

بقيمة  �ضيتي  ال�����ض��اي��رب  م��دي��ن��ة  ���ض��درت 

كما  باملئة،   7 وبن�ضبة  دولر  مليون   6.4

���ض��درت م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة م��ن اإرب����د ما 

باملئة،   6 بن�ضبة  5.3 مليون دولر  قيمته 

ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال���������ض����ادرات ح�����ض��ب 

6.1 مليون  العربية نحو  الدول  اتفاقية 

دولر.

واحتلت ال�ضناعات اجللدية واملحيكات 

املرتبة الأوىل بقيمة 74.8 مليون دولر، 

وبن�ضبة 86 باملئة من اإجمايل ال�ضادرات، 

 4.6 بقيمة  الإن�ضائية  ال�ضناعات  تلتها 

ال��ع��اج��ي��ة  وال�����ض��ن��اع��ات  دولر،  م��ل��ي��ون 

2.6 م��ل��ي��ون  ب��ق��ي��م��ة  ال��ط��ب��ي��ة  وال����ل����وازم 

 2.5 والتموينية بقيمة  والغذائية  دولر، 

البا�ضتيكية  وال�ضناعات  دولر،  مليون 

1.2 دولر، والكيماوية  واملطاطية بقيمة 

وم�ضتح�ضرات التجميل بقيمة 665 األف 

بقيمة  والكهربائية  والهند�ضية  دولر، 

وال��ت��غ��ل��ي��ف  وال��ت��ع��ب��ئ��ة  دولر،  األ����ف   334

بقيمة 296 األف دولر، واأخرياً ال�ضناعات 

61 األف دولر. التعدينية بقيمة 

���ض��ادرات  اأن  ال��غ��رف��ة  تقرير  واأو���ض��ح 

اإرب����د اإىل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة  حم��اف��ظ��ة 

باملئة   68.2 ن�ضبته  ما  �ضكلت  المريكية 

ال���������ض����ادرات، ف��ي��م��ا بلغت  اإج���م���ايل  م���ن 

باملئة،   11.4 العربية  الدول  اإىل  ن�ضبتها 

وعددا  كندا  اأي�ضاً  ال�ضادرات  �ضملت  كما 

من الدول الأوروبية و�ضرق الآ�ضيوية.

انخفاض صادرات إربد الكلية الشهر الماضي بنسبة 5.7 %

لندن-العربية

ت����ت����واىل ت���ب���ع���ات خ������روج ب���ري���ط���ان���ي���ا م��ن 

الحتاد الأوروبي على جمتمع املال والأعمال 

التي  ال�ضوابط اجلديدة  الباد يف خ�ضم  يف 

ت��ع��م��ل ب��ه��ا ت��ل��ك ال�����ض��رك��ات يف زم���ن م���ا بعد 

اإذ بداأت ال�ضركات ت�ضعر ب�ضغوط  النف�ضال، 

على اأعمالها يف ظل تلك ال�ضوابط.

بيد اأن �ضركات املو�ضة ال�ضهرية يف الباد 

ال��ت��ي ك��ان��ت ي��وم��ا م���ا ت��ن��ع��م ب�����ض��وق اأوروب�����ي 

م��ف��ت��وح مل��ن��ت��ج��ات��ه��ا ب�����داأت ت�����ض��ع��ر اأك�����ر من 

اأعمالها  تلقي  مع  النف�ضال  بتبعات  غريها 

يف ت��ل��ك الأ����ض���واق ���ض��رب��ة ت��ل��و الأخ�����رى من 

القواعد التنظيمية اجلديدة، بح�ضب تقرير 

الربيطانية. تاميز«  »فاينن�ضال  ل�ضحيفة 

»ل��ق��د ك����ان الأم�����ر ك��ارث��ي��ا ب��ك��ل م���ا تعني 

ال��ك��ل��م��ة« ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات و���ض��ف ب��ن ت��اي��ل��ور، 

ال���������ض����ري����ك امل����وؤ�����ض���������ص ل����ع����ام����ة امل���اب�������ص 

 Country of ال�����ض��ه��رية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

بعد  �ضركته  لأع��م��ال  �ضهر  اأول   Origin
اخلروج ر�ضميا من الحتاد الأوروبي.

ي���ق���ول ت���اي���ل���ور ل��ل�����ض��ح��ي��ف��ة »ت���ل���ق���ى اأح���د 

دف��ع  حينما  �ضفعة  الحت���اد  داخ���ل  ال��ع��م��اء 

املنتجات  اأح��د  على  ي��ورو كجمارك   200 نحو 

ال�ضركات  توقفت  لذلك  ونتيجة  امل�ضتوردة، 

امل��ن��ط��ق��ة  امل��ب��ي��ع��ات يف دول  ال����ض���ت���رياد.  ع���ن 

ب��ن��ح��و 58% ع��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه قبل  ت��راج��ع��ت 

اخلروج«.

وبالن�ضبة اإىل �ضركة تايلور املتخ�ض�ضة يف 

با�ضتخدام  امللونة  ال�ضوفية  ال�ضرات  اإنتاج 

ال�������ض���وف ال���ربي���ط���اين يف م�����ض��ن��ع ال�����ض��رك��ة 

الربيطانية،  ميدزلند  منطقة  يف  اخل��ا���ص 

ال�����ض��رك��ة عرب  30% م���ن ط��ل��ب��ات  ن��ح��و  ف�����اإن 

الإن��رن��ت ك��ان ي��اأت��ي م��ن داخ��ل دول الحت��اد 

الأوروب�����ي، وه��و الأم���ر ال���ذي تغري ال��ي��وم يف 

والتجاري  القت�ضادي  التعاون  اإط��ار  خ�ضم 

الأوروبي يف  اجلديد بني بريطانيا والحتاد 

زمن ما بعد »الربيك�ضيت«.

ا�ستغاثة �سيحة 

وف��ي��م��ا ب����دا اأن���ه���ا ���ض��ي��ح��ة ا���ض��ت��غ��اث��ة من 

تئن  باتت  التي  الربيطانية  املو�ضة  �ضركات 

يف زمن ما بعد اخلروج، اأر�ضل كبار امل�ضنعني 

يف جم��ت��م��ع الأع���م���ال ال��ربي��ط��اين يف ق��ط��اع 

ال���وزراء  رئي�ص  اإىل  مفتوحة  ر�ضالة  املو�ضة 

على  للعمل  ج��ون�����ض��ون  ب��وري�����ص  ال��ربي��ط��اين 

اأعمالهم. ا�ضتمرارية  اإيجاد �ضيغة ت�ضمن 

»م���ع���ر����ض���ة خل���ط���ر ال�������ه�������اك«... ه���ك���ذا 

و���ض��ف ن��ح��و 451 م��ن ك��ب��ار ال�����ض��خ�����ض��ي��ات يف 

يف  مبا  الربيطاين  املن�ضوجات  ت�ضنيع  ع��امل 

ذل��ك ع��دد م��ن ك��ب��ار ع��ار���ض��ات الأزي����اء و�ضع 

���ض��ن��اع��ات��ه��م يف زم����ن م����ا ب���ع���د ال��ربي��ك�����ض��ت 

ال�������وزراء  رئ���ي�������ص  اإىل  امل����وج����ه  اخل����ط����اب  يف 

التدخل  ب�ضرعة  اإياه  منا�ضدين  الربيطاين، 

لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه.

وقال كبار امل�ضنعني يف خطابهم املوجه اإىل 

ال�ضناعة  تلك  اإن  الربيطاين،  الوزراء  رئي�ص 

ت�����ض��اه��م ب��ن��ح��و 35 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه اإ���ض��رل��ي��ن��ي 

ل����ل����ن����اجت امل����ح����ل����ي الإج������م������ايل ال����ربي����ط����اين 

نحو  ت��وظ��ي��ف  يف  م�ضاهمتها  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

مليون بريطاين يف �ضوق العمل.

ج��ون�����ض��ون،  اإىل  امل���وج���ه���ة  ال���ر����ض���ال���ة  ويف 

ط��ال��ب��ت امل�����ض��م��م��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال�����ض��ه��رية 

بقم�ضانها  وامل�����ض��ه��ورة  ه��ام��ن��ي��ت،  ك��اث��ري��ن 

الوزراء  رئي�ص  �ضيا�ضية،  �ضعارات  حتمل  التي 

ال����ربي����ط����اين ب�������ض���رع���ة ال���ت���دخ���ل و«اإج��������راء 

اإ���ض��اح��ات ج��ذري��ة ل��ل��رت��ي��ب��ات اجل��م��رك��ي��ة 

�ضحنها  يتم  التي  الربيطانية  الب�ضائع  على 

���ض��ت��واج��ه  واإل  الأوروب������ي  الحت����اد  دول  اإىل 

ال���ع���ام���ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة »خ��ط��ر 

املوت«.

ال�صادرات على املحك

اأن  بريطانية  ر�ضمية  اإح�����ض��اءات  وت�ضري 

42% م��ن ����ض���ادرات ق��ط��اع امل��ن�����ض��وج��ات  ن��ح��و 

نحو  موجهة  الربيطانية  املو�ضة  وعامات 

الحت������اد الأوروب��������ي م���ا مي��ث��ل ل��ط��م��ة ق��وي��ة 

ل��ل��ق��ط��اع ال�����ذي ي����ح����اول ع����ن ك���ث���ب ال��ب��ح��ث 

ع����ن خم�����رج ل���ت���ل���ك الأزم���������ة م����ع احل���ك���وم���ة 

الربيطانية.

وي�����ق�����ول ب�������ول ����ض���م���ي���ث اأح��������د م�����ض��ن��ع��ي 

ال�ضهرية  الربيطانية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ات 

مايني  �ضتكبدنا  التغيريات  تلك  اأن  »نقدر 

�ضفقة  لي�ضت  اإن��ه��ا  ال���ع���ام...  ك��ل  اجل��ن��ي��ه��ات 

الوقت  يف  بالتكلفة  يتعلق  فيما  ح��رة  جت��ارة 

احلايل يتعني علينا دفع الر�ضوم والتعريفات 

الإ���ض��اف��ي��ة ل��اإب��ق��اء على ال��زب��ائ��ن واحل��ف��اظ 

منتجاتنا«. تناف�ضية  على 

يف  منتجاته  غالبية  يبيع  �ضميث  ويبحث 

الأوروب��ي وبالتحديد يف فرن�ضا  دول الحتاد 

درا�ضة  الأزمة مع  لتلك  واإيطاليا عن خمرج 

الت�ضنيع  ذلك  يف  مبا  املتاحة  اخليارات  كافة 

خارج بريطانيا من اأجل تفادي تلك الر�ضوم 

التي تلقي بظالها على اأعمال �ضركته.

وق�����ال ���ض��م��ي��ث ل��ل�����ض��ح��ي��ف��ة »مب����ج����رد اأن 

مع  ال�ضفقة اجلديدة  اآثار  تقييم  ننتهي من 

الحتاد الأوروبي. نتوقع حدوث تغيريات يف 

املقبلة«. ا�ضراتيجيتنا للعمل خال الفرة 

الأزياء اأم الأ�صماك

وحمل اخلطاب املوجه اإىل رئي�ص الوزراء 

ال���ربي���ط���اين ب���وري�������ص ج��ون�����ض��ون ات��ه��ام��ات 

ما  مع  مقارنة  عام  بوجه  ال�ضناعة  بتجاهل 

حدث مع �ضناعة الأ�ضماك التي ظلت ل�ضهور 

بريطانيا  بني  الدائر  احلوار  قلب  يف  طويلة 

�ضفقة  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  الأوروب�������ي  والحت�����اد 

جتارية.

»غالبا  اخل��ط��اب  يف  امل�ضنعني  ك��ب��ار  وق��ال 

عدد  ك��م  امل��و���ض��ة...  �ضناعة  تهمي�ص  يتم  م��ا 

ال��ع��ن��اوي��ن ال��ت��ي ق��راأن��اه��ا يف ال�����ض��ح��ف ح��ول 

���ض��ن��اع��ة ���ض��ي��د الأ����ض���م���اك. ���ض��ن��اع��ة امل��و���ض��ة 

والأف��ام  ال�ضيارات  �ضناعة  م��ن  قيمة  اأك��ر 

الأ�ضماك جمتمعة«. واملو�ضيقى و�ضيد 

وت���اب���ع امل�����ض��ن��ع��ون يف ر���ض��ال��ت��ه��م ل��رئ��ي�����ص 

ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين » مي��ك��ن م��ق��ارن��ة دخ��ل 

���ض��ن��اع��ة ���ض��ي��د الأ���ض��م��اك ب��اأك��م��ل��ه��ا م��ع دخ��ل 

عامة هارودز لتقف على حقيقة الأمر«.

ضربة موجعة جديدة لعالمات الموضة البريطانية الشهيرة

السعودية.. تغريم مغردين 740 ألف ريال لمخالفة 
نظام التجارة اإللكترونية
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )2000840094(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة ورثة احمد ل�سوي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية 

ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2005/12/7 حتت الرقم )11776( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مو�سى احمد  كرمي ل�سوي  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  – اب���و ع��ل��ي��ا  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ط��رب��ور 

0795522075

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  اطل�س للبال�ستيك  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 37294 ( بتاريخ 

)2014/6/24 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد عبد الرحمن عبد العزيز الروا�سده

عنوان امل�سفي : جر�س – الكته – قرب م�سجد احد

خلوي ) 0790986649 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

معفاة  ذ.م.م  الدولية   التجارية  للوكالت  املن�سور  �سركة  باأن 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة معفاة 

/ حتت الرقم )2026( بتاريخ )2015/9/7( 

حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

معفاه بتاريخ )2021/2/3(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200154613(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة اجلبايل وكنفو�س  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )113920( بتاريخ 2016/6/12 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فايز حممود فايز كنفو�س  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - جاوا – ت: 0798090399

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

264/اأ ( من قانون ال�سركات رقم  ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 

) 22 ( ل�سنة 1997 وتعديالته، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة العامة ل�سركة مزن 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  والتدريب  لال�ست�سارات 

بتاريخ   )  29803  ( الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 

املنعقد  ال��ع��ادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   2012/9/9

بتاريخ 2021/1/26 العدول عن ت�سفية ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لال�ست�سارات  التنفيذيه  الع��م��ال  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

العالميه  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 42663 ( بتاريخ ) 2016/1/4(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : رامي فوؤاد عيد اجليو�سي

– �سوق  – �سارع �سط العرب  – ام اذينة  عنوان امل�سفي : عمان 

الذهب – عمارة الكردي – جممع رقم 21

خلوي ) 0799000142 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175965(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة احمد ح�سني ح�سن الدلكي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة احمد الدلكي وعدي الروا�سده

بتاريخ   )120516( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2020/1/21

باإبالغ  وق��ام   2021/2/4 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالريد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/2/4

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

العزاوي وفرا�س  �سركة غا�سب  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  عن 

اخلوالده  

 )  65896( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2003/2/2 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة مودينا مل�ستح�سرات التجميل  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )54714( 

بتاريخ )2019/7/2( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/2/1(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة اطل�س للبال�ستيك  

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد    2014/6/24 بتاريخ    )37294( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/12/17  املوافقة على ت�سفية 

الرحمن  عبد  حممد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

عبد العزيز الروا�سده  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

جر�س – الكته – قرب م�سجد احد -  هاتف 0790986649

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف / مجد 

احمد علي عبيدات

رقم وظيفي : 1474
�سركة  يف  عملك  ع��ن  منقطع  ان���ك  ح��ي��ث 

الطيف لالت�سالت  وملدة تزيد عن 10 ايام 

لغاية  عملك  مقر  اىل  تعود  ومل  متتالية 

او  قانونية  اج��ازة  دون  الن��ذار  هذا  تاريخ 

ب�سرورة  ننذرك  فاننا  ل��ذا   . م�سروع  ع��ذر 

تاريخ  من  اي��ام   3 خالل  عملك  اىل  العودة 

فاقدا  تعتر  �سوف  وال  الع��الن  هذا  ن�سر 

عمال  العمالية  حقوقك  وجميع  لوظيفتك 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���   /  28 امل���ادة  باأحكام 

الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته 

مع احتفاظ ال�سركة بكامل حقوقها جتاهك .

شركة الطيف لالتصاالت

مربوك للفائزين

نحن �سركة ال�سروق لرتكيب اخلدمات الرقمية قد قمنا بال�سحب على جوائز احلملة الرتويجية  

كوبون  عن  عبارة  واجلوائز   2020/11/3 ال�سحب  تاريخ   2/4/28/20577 رقم  املوافقة  ذات 

بقيمة 106 دينار .

اسماء الفائزين :

1- حال عمار احمد ذياب .
2- رائد مصطفى حسن حماشة .
3- انس نايف عطاهلل الصرايرة .

4- محمد يوسف عوض النشاش .

5- عالء عبدالفتاح جري الشوابكة .

6- علي حامد محاسن الشرعة .
7- مجدي حامد سعد العجارمة .

8- ابراهيم يحيى محمد الشريف .
9- محمد يوسف عمر الشرمان .

10- سليمان عناد سليمان ذيابات .

الحد   7 / 2 / 2021
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�سوياً  الإحتاد” الأردنية  “كني�سة  �سحن  يف  املتتالية  �سلواتي  خالل  انتباهي  لفت   
واآيام  الدينية  واملنا�سبات  الأعياد  الكبريمازن ميكيل؛ وذلك خالل  اأخي و�سديقي  مع 
الآحاد؛ مايتحلى به رجال الأمن من ب�ساطة لفتة واأدب جم و�سخ�سية َمِليحة وَمِهيبة، 
مرفقة ب�سلوك َح�سن ورفيع امل�ستوى، ملِ�سه امل�سلون كذلك يف اأروقة املكان وحدائقه، اإذ 
“الأمنيني” يف ِرحابنا الكن�سية وحولها ثقة رجال الدين وامل�سلني باأجواء  عّزز وجود 
الآمان الذي َيغمرنا به �سيد البالد، جاللة امللك عبداهلل الثاين املُعّظم، الذي ُيطالب 
مواطن،  كل  مع  ومتوا�سلني  ُب�سطاء  ِمثاله،  على  املواطنني  مع  يكونوا  ب��اأن  اجلميع 

ا كانت.. يف اأي مكان كان، ويف اأي وقت كان. وُملّبني احتياجاته اأيًّ
 يف ظل ما نعي�سه يف منطقتنا من جوائح خمتلفة، الأمنّية منها والفريو�سية، يربز 
وطن  اأج��ل  من  وال��ي��وم،  ال�ساعة  م��دار  على  يعملون  ُمرّتباتهم  مبختلف  الأم��ن  رج��ال 
مت�سلحني  ووطني،  اجتماعي  و�سالم  الف�ساءات،  كل  يف  م�ستمرة  تنمية  و�سمان  اآمن، 
حلماية  جم��ال��ه��م  يف  دوؤوب  وع��م��ل  وح�����س��اري��ة،  وراق��ي��ة  وَل��ِط��ي��ف��ة  َر���ِس��ي��ق��ة  ب�سلوكيات 
وم�ستقرة  كرمية  اأج���واء  وت��وف��ري  العامة،  وامل��واق��ع  �سوامعهم  يف  املوؤمنني  املواطنني 
وهادئة للخا�سعني اأمام عظمة اخلالق، متّكنهم من التوا�سل معه ب�سكينة ودون خ�سية 
لكل  بدقة  يح�سبون  الأب��ط��ال،  ه���وؤلء  الأ���س��او���س،  م��ا، فرجالتنا  ح��ادث  م��ن  خ��وف  اأو 

الحتمالت، ول  َتُفوُت كل ِمنهُم ل �َساِرَدٌة َوَل َواِرَدٌة.
الكاملة  الأردنية  وَدَماَثِتِه مواطنيته  الّلبِق واحل�ساري  ب�سلوكه  الأمن  َيعك�س رجل   
الأ�سيلة  والتقاليد  بالعادات  املُلتزمة  الع�سكرية  وثقافته  امل�ستوى،  والرفيعة  الق�سمات 
لبع�سهم  وحمبتهم  ب�سهامتهم  الأردنيني  لأخالق  ب�سفافية  وَيعر�س  ُيحتذى،  كِمثال 
البع�س، ولل�سالم والأمان الذي هو القيمة الأوىل والأعلى والأثمن يف اململكة الأردنية 
الها�سمية، فهذا نهج وَم�سلَك ل يكفيه �سكر وتقدير، ول ت�ساويه مكافاأة مادية، فرجل 
ا َحَيوِته هو للخطر.. وقد تكون ذاته ُم�ستهَدفًة؛ ل �سمح  �سً الأمن َيحمي َحيواتنا ُمعرِّ

ٍة ما.  ُعوَبٍة وَم�َسقَّ اهلل؛ ل�سُ
��ح وب��ك��ل ك��ي��ا���س��ة ول��ب��اق��ة ول��ط��ف واح����رام   لح���ظ���ُت، ك��ي��ف اأن رج���ل الأم����ن ُي��و���سِّ
الَعالمة  الكبري  واملثقف  املتوا�سع  الفا�سل  الأخ  يرعاها  التي  الكني�سة؛  للم�سوؤولني يف 
الفكرية والأخالقية واملُعلي قيمة وكفاءة  الإن�سانوية  الق�سي�س يو�سف ح�سوة - حامل 
ُموِجبات  والَعطوفة؛  واملَُتّزنة،  والإيجابّية،  النب�ساطّية،  املُحّببة،  ب�سخ�سيته  الإن�سان 
خ�سيًة  امل�سلني،  جلميع  الأم��ان  على  احلفاظ  وَمَعاين  امل�سلني،  بني  التباعد  واأهميات 
�ساً من خباثته بت�سلله اإىل هنا وهناك “ل قّدر اهلل”.  من انتقال فريو�س كورونا، و َتَوجُّ
ا  اأي�سً توؤكد  العبادة،  الأمن يف مكان  تت�سم بفخامة �سخ�سية رجل  التي  ال�سلوكيات   
عقول  يف  املنغر�سة  الأ�سيلة  الوطنية  بالثوابت  والتم�سك  واملحبة  والتعاي�س  �َسماحته، 
وذوات الأردنيني، يف هذا الوطن الأردين الذي ننعم فيه بحياة مطمِئنة، ون�سهد على 
روحه الوّثابة نحو مزيٍد من الإعمال النافع والجنازات املتتابعة نحو ُم�ستقبل اأردين 

اأكرث دفئاً واأو�سع �س�ساعة يف اإ�سراقاته.
ب��ال��وط��ن،  ن��ه�����س��وا  ل��رج��ال  اأع���م���اًل جليلة  ال����دوام  ع��ل��ى  ن�ستذكر  اأن  م��ّن��ا  َي�����س��ت��ل��زم   
مقد�ساته  حلماية  فولذية  ُترو�ٍس  اإىل  اأج�سادهم  وحّولوا  وحيا�سه،  ترابه  عن  وذادوا 
والقومي  العروبي  والتحرري  احل�ساري  التاريخي  وم�سروعه  ومكت�سباته  ومقّدراته 
الأردن��ي��ة،  للدولة  الإن�سانوي   - الأمم��ي  امل�سروع  لعاملية  تاأكيداً  وم�سريته،  الإن�ساين 
احلامية  العر�س  موؤ�س�سة  راأ�سها  وعلى  وموؤ�س�ساتها،  وم�ستقبلها  وحا�سرها  ما�سيها 
ال�سخ�سية  واحلريات  املقد�سات  بحرا�سة  تت�سّرف  والتي  وتعاليمها،  ال�سماء  لر�سائل 
رجال  هم  هوؤلء  ال�سليبة..  كنعان   - وفل�سطني  الأردين  الداخل  يف  وذلك  واملجتمعية، 
ِر،  متعلمون ومثقفون وواعون وَيفي�سون باللَّباَقِة واَلِفْطَنِة، ويّت�سمون َبالُهُدوِء، والَتَفُكّ
اَنِة، ويعملون كل الأوقات من اأجل وطن اأمني واآمن، وتطّور وارتقاء  والَرَزاَنِة، والَر�سَ

م�ستمر ل يقف عند اأي حٍد. 

األكاديمي مروان سوداح 

 َشهدُت في كنيسة 
اإلتحاد.. االنباط-وكاالت

ي��ع��ي��د ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ج���و ب��اي��دن، 
موازنة  مبا�سر،  غري  كان  واإن  �سريع  ب�سكل 
اأول�����وي�����ات ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة يف ال�����س��رق 
الأو�����س����ط، م���راج���ع���ا ع���ن ���س��ي��ا���س��ة ���س��ل��ف��ه 
واإ�سرائيل  لل�سعودية  كامل  ب�سكل  الداعمة 

بينما يوؤكد على الدبلوما�سية مع اإيران
وب��ع��د اأ���س��ب��وع��ني ع��ل��ى ت��ول��ي��ه ال��رئ��ا���س��ة، 
على  ال�ستار  اإ���س��دال  اخلمي�س  بايدن  اأعلن 
���س��ف��ح��ة دع����م ب����الده ل��ل��ح��م��ل��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة 
“اأدت  اإن��ه��ا  ق��ال  ال��ت��ي  اليمن  يف  ال�سعودية 

اإن�سانية وا�سراتيجية” اإىل كارثة 
اإىل  ت���ط���ّرق  رئ��ي�����س��ي  خ���ط���اب  اأول  ويف 
���س��ي��ا���س��ت��ه اخل��ارج��ي��ة، ك���ان م��ن امل��ل��ف��ت اأن��ه 
اإنه  ق��ال  ا�سرائيل عندما  ذك��ر  على  ي��اأت  مل 
اآخرين،  زعماء  مع  حتالفات  اإحياء  �سيعيد 
برئي�س  بعد  ات�ساله  عدم  عك�سه  موقف  يف 

نتنياهو بنيامني  الإ�سرائيلي  الوزراء 
حيال  مت�سدد  نهج  بتبني  تعّهد  وبينما 
متّثلها  التي  التحديات  عن  وحتّدث  رو�سيا 
ال�سني، اكتفى باملرور �سريعا على اإيران، يف 
تناق�س �سارخ عما كان احلال عليه يف عهد 
اأن  �سلفه دونالد ترامب الذي لطاملا اعترب 
اجلمهورية الإ�سالمية ت�سّكل تهديدا عامليا 
عليها  ق�سوى”  “�سغوط  ح��م��ل��ة  واأط���ل���ق 
���س��م��ل��ت اإع���الن���ه الن�����س��ح��اب م���ن الت���ف���اق 
تفاو�ست  ال���ذي   2015 ع��ام  امل���ربم  ال��ن��ووي 
بايدن  كان  والتي  اأوباما،  باراك  اإدارة  عليه 

نائب الرئي�س فيها
وي��ع��ّق��ب امل�����س��ت�����س��ار امل��خ�����س��رم يف ���س��وؤون 
اخل��ارج��ي��ة  وزراء  ل���دى  الأو����س���ط  ال�����س��رق 

الأمر  على  ميلر  ديفيد  اآرون  احلزبني  من 
ق��ائ��ال “يف ح��ال��ت��ي اإ���س��رائ��ي��ل وال�����س��ع��ودي��ة، 
اإع���ادة تاأهيلها  ت��رام��ب  وه��ي ع��الق��ات ق��رر 
بعد اأوباما، فاإن اإدارة بايدن م�ستعدة لرك 
بن�سبة  ي��ك��ن  مل  واإن  امل�����س��اف��ة،  م���ن  امل���زي���د 

متناظرة”
اإىل  ميلر  اأ���س��ار  باإ�سرائيل،  يتعّلق  ما  يف 
راب��ع  اإج����راء  ق��ب��ل  ت���روى  ب��اي��دن  اإدارة  اأن 
ان��ت��خ��اب��ات ت�����س��ه��ده��ا ال���دول���ة ال��ع��ربي��ة يف 
لحتمال  ن��ظ��را  م��ار���س،  يف  ع��ام��ني  غ�سون 
ه����زمي����ة ن���ت���ن���ي���اه���و، ال�������ذي ح�������س���د ت���اأي���ي���د 
املحافظني يف الوليات املتحدة �سد �سيا�سة 

اأوباما حيال اإيران
وق�������ال م���ي���ل���ر، ال����ب����اح����ث ح���ال���ي���ا ل���دى 
الدويل”  ل��ل�����س��الم  ك��ارن��ي��غ��ي  “موؤ�س�سة 
كاملعتاد  لي�ست  الأمور  اأن  اإىل  اإ�سارة  “هذه 

من  ترامب  تعامل  التي  للطريقة  بالن�سبة 
الإ�سرائيليني” خاللها مع 

اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة لإي�������ران، ن����ّوه م��ي��ل��ر اإىل 
اإ�����س����ارة ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو  اأن ب���اي���دن ي��ر���س��ل 
وزير  وح��ّذر  طهران”.  نالحق  “ل  مفادها 
مرارا  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية 
اتفاق  اإح��ي��اء  لإع��ادة  الطويلة  العملية  من 
2015 ال���ن���ووي، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن���ه ع��نّي 
يف  الدبلوما�سي  احل���راك  لإط���الق  مبعوثا 

هذا الجتاه
وت���ع���ّه���د ب���اي���دن ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ق��ي��م 
اإدارته بربود  الدميوقراطية بينما تعاملت 
اإردوغ��ان،  طيب  رجب  الركي  الرئي�س  مع 
�سديق ترامب الذي ي�سن حملة اأمنية على 

حراك طالبي
واأم������ا م���ن خ����الل و���س��ع��ه ح����دا ل��ل��دع��م 

ل��ل��ح��رب ال��ت��ي ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا ال�����س��ع��ودي��ة يف 
ال�سكان  م��ن  امل��ئ��ة  80 يف  ب��ات  ال��ي��م��ن، حيث 
ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى امل�����س��اع��دات، ي��ن��ّف��ذ ب��اي��دن 
لنا�سطني  النتخابية  حملته  وع��ود  اإح��دى 

الريا�س مناه�سني حلملة 
لكن بايدن اأو�سح اأن الوليات املتحدة ل 
بينما  اأخ��رى،  اململكة يف ملفات  تدعم  تزال 
با�سم اخلارجية الأمريكية  املتحدث  و�سف 
جمّرد  اأن��ه  على  الإدارة  موقف  براي�س  نيد 
التي  الطبيعية”  الإج����راءات  اإىل  “عودة 

اأ�سلحة تقت�سي مراجعة كل �سفقة 
وي��ع��د ب��اي��دن، ال���ذي ق�����س��ى 36 ع��ام��ا يف 
جم��ل�����س ال�������س���ي���وخ، ���س��خ�����س��ي��ة و���س��ط��ي��ة يف 
احل�����زب ال���دمي���وق���راط���ي ورف�������س دع����وات 
ي�����س��اري��ة لإع������ادة ال��ن��ظ��ر ب�����س��ك��ل اأو����س���ع يف 
ميلها  ي���زداد  ال��ت��ي  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  التحالف 

اإىل اليمني
وو���س��ف ب��راي��ان ك��ات��ول��ي�����س م��ن “مركز 
ال��ي�����س��ار،  م��ن  الأمريكي” امل���ق���ّرب  ال��ت��ق��ّدم 
تكّيف  اإعادة  اإىل  “اأقرب  باأنه  بايدن  موقف 
حتاول  وق��ت  يف  الطبيعي”  الو�سع  باجّتاه 

الوليات املتحدة الرّفع عن النق�سامات
و���س��ع  “ترامب  اإن  ك��ات��ول��ي�����س  وق������ال 
ب��درج��ة كبرية يف جهة واح���دة من  اأم��ري��ك��ا 
ال�سعودية  ب��ني  ال��ن��زاع��ات  اإط���ار  يف  امل��ي��زان 

واإ�سرائيل وفل�سطني” واإيران 
من  الو�سعية  ه��ذه  تنجح  “مل  واأ���س��اف 
ق��ب��ل ت���رام���ب يف خ��ف�����س م��ن�����س��وب ال��ت��وت��ر 
اأن��ه��ا �سّعدته وك��ادت  اأع��ت��ق��د  ب��ل  الإق��ل��ي��م��ي 
ُت���دخ���ل اأم���ري���ك���ا م���ن غ���ري ق�����س��د يف ح��رب 
اأخ�������رى يف ال�������س���رق الأو������س�����ط م����ن خ���الل 

املناو�سات مع اإيران”

االنباط-وكاالت

حذرت م�سوؤولة كبرية يف الأمم املتحدة يوم 
اجلمعة من اأن خطر ارتكاب جرائم وح�سية يف 
اأن يتفاقم  اإثيوبيا ما زال مرتفعا ومن املرجح 
ال��ع��ن��ف  ع���اج���ل  ب�����س��ك��ل  ال���ب���الد  اإذا مل حت�����ارب 

العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية
امل�ست�سارة  نديريتو  وي��رمي��و  األي�س  وق��ال��ت 
اجلماعية  الإب��ادة  ملنع  املتحدة  لالأمم  اخلا�سة 
ال�سراع  اأط��راف  ارتكاب  عن  تقارير  تلقت  اإنها 
وحلفائها  اإث��ي��وب��ي��ا  ب�سمال  ت��ي��ج��راي  اإق��ل��ي��م  يف 

انتهاكات وجتاوزات خطرية حلقوق الإن�سان
واأ����س���اف���ت ن��دي��ري��ت��و يف ب���ي���ان ي�����س��م��ل ذل��ك 
عمليات قتل خارج نطاق القانون وعنفا جن�سيا 
وعرقلة  جماعية  واإع��دام��ات  للممتلكات  ونهبا 

الإن�سانية امل�ساعدات  و�سول 
وقالت اإنها تلقت اأي�سا تقارير مثرية للقلق 
ع���ن ���س��ن ه��ج��م��ات ���س��د امل��دن��ي��ني ع��ل��ى اأ���س��ا���س 

دينهم وعرقهم يف مناطق اأخرى من البالد
وك���ان رئ��ي�����س ال����وزراء الإث��ي��وب��ي اآب���ي اأح��م��د 

ب��ري �سد  اأم��ر ب�سن غ���ارات جوية وه��ج��وم  ق��د 
اجلبهة ال�سعبية لتحرير تيجراي وهي احلزب 
اأن هاجمت  ب��ع��د  ت��ي��ج��راي  ال�����س��اب��ق يف  احل��اك��م 
ق����وات الإق��ل��ي��م ق���واع���د اجل��ي�����س الحت�����ادي يف 

املنطقة يف الرابع من نوفمرب ت�سرين الثاين
وان�������س���ح���ب���ت اجل���ب���ه���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر 

ت��ي��ج��راي م��ن م��ق��ل��ي ع��ا���س��م��ة الإق��ل��ي��م وامل���دن 
الكربى لكن القتال ا�ستمر على نطاق حمدود. 
فظائع  قواته  ارتكاب  الطرفني  من  كل  وينفي 

وينحي باللوم على الآخر يف قتل املدنيني
فر  كما  حتفهم  لقوا  اآلف��ا  اأن  املعتقد  وم��ن 
950 األفا اآخرين من ديارهم منذ بدء القتال يف 

ذلك الإقليم الذي يزيد عدد �سكانه عن خم�سة 
ن�سمة ماليني 

العام  الأم��ني  م�ساعد  لوكوك  م��ارك  وح��ذر 
الإن�����س��ان��ي��ة من�سق  ل��ل�����س��وؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
م�ساعدات الطوارئ جمل�س الأمن الدويل يوم 
اأن  ميكن  تيجراي  يف  ال�سراع  اأن  من  الأرب��ع��اء 
البالد  يف  لال�ستقرار  اأو�سع  زعزعة  اإىل  ي��وؤدي 
وت���وق���ع ت��ف��اق��م ال��و���س��ع الإن�������س���اين ال�����س��يء يف 

البالد �سمال 
امل��ت��ح��دث با�سم  ���س��ت��ي��ف��ان دوج���اري���ك  وق����ال 
املتحدة  الأمم  اإن  اجلمعة  ي��وم  املتحدة  الأمم 
وج��م��اع��ات الإغ���اث���ة ل��دي��ه��ا م���ا ي��ق��رب م���ن 80 
العا�سمة  يف  الإن�����س��ان��ي��ة  للم�ساعدات  م��وظ��ف��ا 
الإث��ي��وب��ي��ة اأدي�������س اأب���اب���ا ي��ن��ت��ظ��رون م��ن��ذ اأك��رث 
اإىل  ال�سفر  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  م��واف��ق��ة  �سهر  م��ن 

تيجراي
احلكومة  وندعو  امل�ساركة  نوا�سل  واأ���س��اف 
الإن�سانية  امل�ساعدات  موظفي  و�سول  اأجل  من 
فوري  ب�سكل  تيجراي  اأن��ح��اء  لكل  والإم����دادات 

واآمن وبال عقبات

االنباط-وكاالت

ي�����س��اور ع��ائ��ل��ة الأ����س���ري امل��ق��د���س��ي اأمي��ن 
ال�سديد  والقلق  اخل��وف  ع��اًم��ا(   54( �سدر 
�سجون  اإدارة  نقلته  ب��ع��دم��ا  ح��ي��ات��ه،  ع��ل��ى 
م�ست�سفى  اإىل  الإ����س���رائ���ي���ل���ي  الح����ت����الل 
ب�سبب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  هروفيه”  “اأ�ساف 
اإ�سابته  اإثر  م�ساعفات طراأت على �سحته 

“كورونا” بفريو�س 
وي��رق��د الأ����س���ري ���س��در م��ن��ذ ي��وم��ني، يف 
امل�سفى الإ�سرائيلي جّراء تراجع طراأ على 
و�سعه ال�سحي ب�سبب اإ�سابته ب�”كورونا”، 
وتعمد اإدارة �سجون الحتالل عدم تقدمي 

العالج الكايف والالزم له
ومل تكن هذه املرة الأوىل لنقل الأ�سري 
ال��ث��اين/  ك��ان��ون   26 ف��ف��ي  امل�ست�سفى،  اإىل 
ي��ن��اي��ر امل���ا����س���ي، ج����رى ن��ق��ل��ه م���ن ���س��ج��ن 
“�سوروكا” عقب  “رميون” اإىل م�ست�سفى 
ت��راج��ع ط����راأ ع��ل��ى و���س��ع��ه ال�����س��ح��ي، لكن 
اإىل  اإنهاء عالجه الطبي مت حتويله  قبيل 

“الرملة” عيادة �سجن 
اأق���دم الأ���س��رى  ويعترب ���س��در، وه��و م��ن 
امل���ق���د����س���ي���ني، واح��������ًدا م����ن ب����ني ع�������س���رات 
ب�”كورونا” يف  اأُ���س��ي��ب��وا  ال��ذي��ن  الأ����س���رى 
وم���ا  ي���ن���اي���ر،   11 م���ن���ذ  “رميون”  ���س��ج��ن 
م�ساعفات  م��ن  يعانون  منهم  ع��دًدا  ي��زال 

الإ�سابة
“املعلومات  اإن  ���س��ه��ري  زوج���ت���ه  ت���ق���ول 
ج��ًدا،  و�سئيلة  �سحيحة  زوج��ي  �سحة  عن 
اإ�سابته  منذ  و�سعه  عن  �سيًئا  نعرف  فال 
م�ست�سفى  اإىل  ون��ق��ل��ه  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���س 
اخلمي�س  م��ف��اج��ئ  ب�سكل  ه��روف��ي��ه  اأ���س��اف 
املا�سي بعدما حدثت م�ساعفات ب�سحته”
م��ا  “بح�سب  ت�����س��ي��ف  ����س���دي���د،  وب������اأمل 
اأخ���ربين ب��ه رئ��ي�����س جل��ن��ة اأه���ايل الأ���س��رى 
امل�سفى  يف  يعي�س  زوج��ي  ف��اإن  املقد�سيني، 
ال�����س��ن��اع��ي، نتيجة  ال��ت��ن��ف�����س  اأج���ه���زة  ع��ل��ى 
ناجت  التنف�س  يف  �سديد  �سيق  من  معاناته 

اإ�سابته بكورونا” عن 
الرملة”  “عيادة  ����س���ج���ن  وي���ف���ت���ق���ر 
لأدن��������ى ������س�����روط وم���ت���ط���ل���ب���ات ال���رع���اي���ة 
ال�������س���ح���ي���ة ال������الزم������ة ل����ع����الج الأ������س�����رى 
وي�سفه  ب�”كورونا”،  وامل�سابني  املر�سى 

الأحياء”،  ب�”مقربة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون 
ول  خدمات  بال  اعتقالية  غ��رف  باعتباره 
ه��وؤلء  اأو���س��اع  على  مبا�سر  طبي  اإ���س��راف 

الأ�سرى
عائلة  الح��ت��الل  ���س��ج��ون  اإدارة  ومت��ن��ع 
الأ����س���ري ���س��در م���ن الت�������س���ال وال��ت��وا���س��ل 
ال�سحي  نهائًيا، وحتى معرفة و�سعه  معه 
 20 منذ  زوجته،  تقول  عليه،  والطمئنان 
نقله  ويتم  بالفريو�س،  م�ساب  وه��و  يوًما 
من م�سفى اإىل اآخر، ما يزيد من خماوفنا 

على حياته
اآلًم�������ا يف  ي���ع���اين  اأن زوج���ه���ا  وت���و����س���ح 
رك��ب��ت��ي��ه وم�������س���اك���ل يف اجل���ي���وب الأن���ف���ي���ة 
منذ  له  جراحية  عملية  لإج��راء  وبحاجة 
دهني  كي�س  وجود  من  يعاين  كما  �سنوات، 
عملية  لإج��راء  ا  اأي�سً ويحتاج  كتفيه،  بني 
اأخرى، لكن اإدارة ال�سجون متاطل يف ذلك، 

ما يوؤثر على �سحته
اإدارة  اأج��������رت  ال����ب����داي����ة  “يف  وت���ت���اب���ع 
ال�سجن فح�سني كورونا لزوجها، وظهرت 
اأع���را����س  وج����ود  رغ���م  ���س��ل��ب��ي��ة،  نتيجتهما 
ال����ف����ريو�����س ع���ل���ي���ه، ل��ي��ت��م لح����ًق����ا ت��اأك��ي��د 
طريقة  ح��ول  ال�سكوك  يثري  م��ا  اإ���س��اب��ت��ه، 
تعامل �سلطات الحتالل مع كيفية اإجراء 
ال��ف��ح��و���س��ات ل��الأ���س��رى داخ����ل ال�����س��ج��ون، 

نتائجها” وظهور 

“رميون”  �سجن  اإدارة  تعمد  و�ساعف 
للم�ست�سفى  ون��ق��ل��ه  الأ���س��ري  ع��الج  ت��اأخ��ري 
من  ب�”كورونا”  اإ���س��اب��ت��ه  اك��ت�����س��اف  ع��ق��ب 
م��ع��ان��ات��ه واآلم����ه، ح��ت��ى اأ���س��اب ال��ف��ريو���س 
ال�سحية  ح��ال��ت��ه  ل��راج��ع  اأدى  م��ا  رئ��ت��ه، 
وفق  ب�سهولة.  التنف�س  على  قدرته  وع��دم 

زوجته
وت���ن���ا����س���د ك����اف����ة اجل�����ه�����ات امل��خ��ت�����س��ة 
ب�سرورة  والدولية  احلقوقية  واملوؤ�س�سات 
اإي�������الء ق�����س��ي��ة الأ������س�����رى ك����ل اله���ت���م���ام 
وال���رع���اي���ة، وال��ن��ظ��ر اإىل م��ع��ان��ات��ه��م، وم��ا 
اإهمال  م��ن  ال�سجون  داخ��ل  ل��ه  يتعر�سون 
ط��ب��ي م��ت��ع��م��د، و����س���رورة ال��ع��م��ل ال�����س��ري��ع 

واجلاد لالإفراج عنهم
وك��ان��ت ق���وات الح��ت��الل اع��ت��ق��ل��ت �سدر 
بتاريخ 1995/5/13 اأثناء عودته من قطاع 
“اإيرز”،  ب��ي��ت ح���ان���ون/  غ���زة ع��رب ح��اج��ز 
“امل�سكوبية”  حت��ق��ي��ق  م��رك��ز  اإىل  وُن���ق���ل 
غ���رب���ي ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة، ت��ع��ر���س ه��ن��اك 

لتحقيق قا�س ا�ستمر لأكرث من 5 �سهور
له  الح��ت��الل  �سلطات  وج��ه��ت  وحينها 
كتائب  اإىل  “النتماء  اأب���رزه���ا  ت��ه��م  ع���دة 
ال��ق�����س��ام، وال��ت��وج��ه اىل غ���زة ع���دة م���رات 
ق�����ادة م���ن ح��م��ا���س، م���ن بينهم  وم��ق��اب��ل��ة 
عيا�س،  يحيى  وال�سهيد  ال�سيف،  حممد 
وت����ق����دمي م���ع���ل���وم���ات وخ����رائ����ط لأم���اك���ن 

ل�ستخدامها يف تنفيذ عمليات ا�ست�سهادية 
اأم���اك���ن  اإىل  و���س��ول��ه��م  م��ه��م��ة  وت�����س��ه��ي��ل 

تنفيذها”
وح����ك����م����ت حم���ك���م���ة الح������ت������الل ع��ل��ي��ه 
ع��اًم��ا،  و20  احل��ي��اة  م��دى  امل��وؤب��د  بال�سجن 
ومت زيادة خم�س �سنوات اأخرى على حكمه 
وج��وده  خ��الل  بتهم جديدة  اإدان��ت��ه  بحجة 

يف ال�سجن
باعتقاله  الحتالل  �سلطات  تكتف  ومل 
اإىل  عمدت  بل  الأ�ساليب،  بكافة  وتعذيبه 
اإغالق منزله بالباطون امل�سلح يف قرية اأبو 
عنه  الإف��راج  ورف�ست  القد�س،  �سرق  دي�س 

�سمن �سفقة “وفاء الأحرار”
وي���ق���ول رئ��ي�����س جل��ن��ة اأه�����ايل الأ����س���رى 
���س��در يعاين  الأ���س��ري  اإن  اأب��و ع�سب  اأجم��د 
بن�سبة  ون��ق�����س  ح����اد  رئ�����وي  ال��ت��ه��اب  م���ن 
ج��راء   ،85 اإىل  و�سلت  ب��ال��دم  الأوك�سجني 
ا�ستدعى  ما  “كورونا”،  بفريو�س  اإ�سابته 
هروفيه”  “اأ�ساف  م�ست�سفى  اإىل  ن��ق��ل��ه 

ب�سكل طارئ
وي��و���س��ح اأن الإه���م���ال ال��ط��ب��ي يف ع��الج 
الأ�سري �سدر اأدى لراجع �سحته، وحدوث 
�سجون  اإدارة  حم��م��اًل  ل��دي��ه،  م�����س��اع��ف��ات 
و�سعه  ع��ن  الكاملة  امل�سوؤولية  الح��ت��الل 

ال�سحي وعدم ا�ستكمال عالجه الالزم
الح����ت����الل  ����س���ج���ون  اإدارة  وت����وا�����س����ل 
ال��الزم��ة  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  يف  مماطلتها 
اأق�سام  “كورونا” اإىل  ع��دوى  و���س��ول  ملنع 
الأ������س�����رى، وت����وف����ري ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 
اإىل  ون��ق��ل��ه��م  م��ن��ه��م،  للم�سابني  ال��الزم��ة 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، وك���ذل���ك ا���س��ت��خ��دام ال��وب��اء 

كاأداة قمع وتنكيل بحّقهم، وعائالتهم
ال�����س��ل��ي��ب  “دور  ع�����س��ب  اأب�����و  وي��ن��ت��ق��د 
الأ����س���رى  ق�����س��ي��ة  اإزاء  ال������دويل  الأح����م����ر 
ملتابعة  ال��ت��ح��رك اجل���اد  امل�����س��اب��ني، وع���دم 
اأو�ساعهم، لفًتا اإىل اأن الحتالل ي�ستثمر 
ك����ل ال�����ظ�����روف ال����راه����ن����ة لأج������ل ت��ط��وي��ع 
الأ������س�����رى، واإدخ��������ال اخل�����وف يف ق��ل��وب��ه��م 

واأهاليهم
املحامني غًدا  اأحد  اأن يزور  املقرر  ومن 
هروفيه”  “اأ�ساف  م�ست�سفى  يف  الأ���س��ري 
اأبو  لالطالع على و�سعه ال�سحي، بح�سب 

ع�سب

 بايدن يعيد رسم تحالفات واشنطن في الشرق األوسط

 الصراع في إثيوبيا.. مجازر وإبادات جماعية عرقية وسقوط آالف القتلى والجرحى واألمم المتحدة تحذر من تزايد العنف والخطر

 األسير أيمن سدر.. إهمال طبي متعمد ُيضاعف معاناته مع كورونا
االنباط-وكاالت

وج����ه����ت اأج�����ه�����زة ال����س���ت���خ���ب���ارات 
لتنظيم  م��وج��ع��ة  ���س��رب��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
الإره������اب������ي يف حم��اف��ظ��ة  »داع�����������س« 
الأردن  مع  للحدود  املحاذية  الأن��ب��ار 
الأ�سلحة  م�ستودع  على  ب�سيطرتها 
اأمنية  عملية  يف  للتنظيم  الرئي�سي 
ال��ذي  ال��وق��ت  ففي  باملعقدة،  و�سفت 
مت���ت ف��ي��ه ال�����س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة على 
التنظيم  عنا�سر  متكن  امل�ستودع  هذا 

الإرهابي من الإفالت
والع�سكرية  الأمنية  القوى  وبداأت 
عملية  )ال�����س��ب��ت(  ال���ي���وم  امل�����س��رك��ة 
���س��ح��راء  يف  وا���س��ع��ة  وب��ح��ث  مت�سيط 
الأنبار باإ�سناد جوي بحثاً عن عنا�سر 
»داع���������س« واأوك�����اره�����م ف��ي��م��ا اأع��ل��ن��ت 
اأن �سبط  ع��ن  ال���س��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة 
�سي�سل  الرئي�سي  الأ�سلحة  م�ستودع 
ح��رك��ة ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م الإره���اب���ي 
ع�سكرياً ما �سيوؤدي اإىل تراجع تنفيذ 

الإرهابية العمليات 
وزعته  لال�ستخبارات  ب��ي��ان  وق��ال 
املخزن  اأنه مت �سبط  )ال�سبت(  اليوم 
املتفجرة  وامل���واد  ل��الأع��ت��دة  الرئي�سي 
ع�سابات  يف  الأن��ب��ار  ولي��ة  ي�سمى  مل��ا 
القريبة  ال�سحراوية  باملناطق  داع�س 
م����ن ق�������س���اء ه���ي���ت ن���اح���ي���ة ك��ب��ي�����س��ة 
الإج��رام��ي��ة  ال��ع�����س��اب��ات  اأن  »م�سيفاً 
بعمليات  ل��ل��ق��ي��ام  ا���س��ت��خ��دام��ه  ت����روم 
اإرهابية يف الأق�سية )هيت والرمادي 

والفلوجة( �سمن حمافظة الأنبار«
العثور  اأن���ه مت  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���س��ار 
ل�سقة  عبوة   20 على  املخزن  بداخل 
ن��ا���س��ف��ة  اأح����زم����ة  و10  م��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة 
و20  م��ف��خ��خ��ة  ����س���رط���ة  دروع  م��ن��ه��ا 
ن��ا���س��ف��ة،  ع��ب��وة  ت��ف��ج��ري و119  ج��ه��از 
وعادي،  كهربائي  تفجري  قداح  و250 
�سبح  و6  الكوارتز  فتيل  من  وبكرتان 
تفجري، حيث مت رفع املواد و�سبطها 
اجل����ه����ات  اإىل  ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  و����س���ي���ت���م 

املخت�سة

االنباط-وكاالت

اعتقل جي�س الحتالل الإ�سرائيلي 
كانون  يناير/  خالل  فل�سطينيا،   456
و8  قا�سرا   93 بينهم  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اين 
ب�سوؤون  معنية  موؤ�س�سات  وف��ق  ن�ساء، 

الأ�سرى
�سادر،  م�سرك  بيان  يف  ذل��ك  ج��اء 
ام���������س ال�������س���ب���ت، ع����ن ه���ي���ئ���ة �����س����وؤون 
ونادي  )ر�سمية(،  واملحررين  الأ�سرى 
حكومي(،  )غ��ري  الفل�سطيني  الأ�سري 
ل���رع���اي���ة  “ال�سمري”  وم���وؤ����س�������س���ة 
الأ�����س����ري وح���ق���وق الإن���������س����ان، وم��رك��ز 
القد�س”،   � ح��ل��وة  وادي  “معلومات 

غري احلكوميني
وب��ح�����س��ب ال���ب���ي���ان، ف��ق��د اأ����س���درت 
بالعتقال  ق���رارات   105 “اإ�سرائيل” 
اأم��را   30 بينها  تهمة(،  )دون  الإداري 

جديدا، و75 اأمرا بتمديد العتقال
للقا�سي  الإداري  الع��ت��ق��ال  ويتيح 

وا�سحة  تهمة  دون  الع��ت��ق��ال  مت��دي��د 
ل��الأ���س��ري، ب��ع��د ان��ق�����س��اء م���دة احل��ك��م، 

املراوحة بني 2 و6 اأ�سهر
الفل�سطينيني  الأ���س��رى  ع��دد  وب��ل��غ 
ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  “اإ�سرائيل”،  ب�����س��ج��ون 
 37 منهم   ،4500 نحو  امل��ا���س��ي،  يناير 
اأ�����س����رية، وع�����دد امل��ع��ت��ق��ل��ني الأط���ف���ال 

والقا�سرين نحو 140
فيما و�سل عدد املعتقلني الإداريني 

نحو 450، وفق ذات امل�سدر
وذكر البيان، اأن “عمليات العتقال 
�سيما  ل  املجتمع،  فئات  جميع  طالت 
حيث   )..( كورونا  فريو�س  تف�سي  مع 
�ساهم ذلك يف تفاقم ظروف العتقال، 

واملخاطر على حياة الأ�سرى”
واأ���س��ي��ب م��ئ��ات الأ����س���رى ب��ك��ورون��ا 
خ����الل ال�����س��ه��ور امل��ا���س��ي��ة، ح��ي��ث ف��اق 
طبي  “اإهمال  ظ��ل  يف   ،355 ع��دده��م 
موؤ�س�سات  وف��ق  متعمد”،  اإ���س��رائ��ي��ل��ي 

حقوقية. فل�سطينية 

 االستخبارات العراقية تسيطر 
على مستودع أسلحة ل»داعش«
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الدويل
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االنباط-وكاالت

 اأعلن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو اجلمعة، 

اأّنه �سيمنح من�سًبا وزارًيا ملر�ّسح عربي )اإ�سرائيلي( مدرج على 

اآذار/ قوائم الليكود النتخابّية يف حال فوز حزبه بانتخابات 

مار�س

“اأنا  وتويرت  في�سبوك  ن�سره على  فيديو  نتنياهو يف  وقال 

فخور ب���اأّن نائل ال��زع��ب��ي، امل��رب��ي امل��ح��رتم ال��ذي ك��ّر���س �سنني 

قائمة” حزب  اإىل  ان�سّم  العربي،  املجتمع  لتقّدم  حياته  من 

ين�سّم  التي  الأوىل  “املّرة  اأّنها  اإىل  م�سرًيا  اليميني،  الليكود 

فيها مواطن اإ�سرائيلي م�سلم لّليكود”

لتطوير  وزي����ًرا  ال��زع��ب��ي  ن��ائ��ل  بتعيني  “�ساأقوم  واأ����س���اف 

الكثري  لدينا  اإمن��ا  الكثري،  فعلنا  بحكومتي.  العربي  املجتمع 

لنفعله، و�سنفعل ذلك مًعا”

العربية  ال��ق��ائ��م��ة  ان�����س��ق��اق  م��ع  نتانياهو  اإع����ان  وت��زام��ن 

اأح��زاًب��ا  امل�����س��رتك��ة، وه��و حت��ال��ف ي�سم  القائمة  امل��وح��دة م��ن 

عربية ح�سد 15 مقعًدا يف النتخابات الأخرية يف اآذار/مار�س 

2020

امتنع  قد  عبا�س  من�سور  الإ�سامّية  احلركة  زعيم  وك��ان 

وهي  الول/دي�سمرب،  كانون  يف  الربملان  حل��ّل  الت�سويت  عن 

خطوة ُف�ّسرت على اأّنها اإ�سارة دعم لنتنياهو وابتعاد عن بقية 

اأحزاب القائمة امل�سرتكة

اإذ  الداخل،  يف  العرب  جلذب  موؤّخًرا  بحملة  نتنياهو  وق��ام 

زار مناطق ذات غالبية عربية، يف مبادرٍة قبل النتخابات نحو 

جمتمع لطاملا اّتهمه بالعن�سرّية

ويف زيارة نادرة اإىل مدينة النا�سرة ال�سمالية، اأكرب مدينة 

وم��ب��ادرات  با�ستثمارات  نتنياهو  ووع���د  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  عربية 

تكون  ق��د  �سابقة  ت�سريحات  ع��ن  واع��ت��ذر  اجل��رمي��ة  ملكافحة 

م�سيئة

الإ�سرائيلي،  الدميقراطية  اأجراه معهد  ووفًقا ل�ستطاع 

ن��ت��ن��ي��اه��و  اأّن ح��م��ل��ة  اإ����س���رائ���ي���ل  ب��امل��ئ��ة م���ن ع����رب   66 اع���ت���رب 

ل�ستمالتهم غري �سادقة

اإ�سرائيل بحقوق مت�ساوية  القانون، يتمّتع عرب  ومبوجب 

يف  التمييز  ي�سكون  املمار�سة  يف  لكن  ال��ي��ه��ود،  امل��واط��ن��ني  م��ع 

قانون  اإىل  ي�سريون  كما  اأخ��رى،  واأم��ور  والإ�سكان  التوظيف 

القومية  “الدولة  ب��اأن��ه��ا  اإ���س��رائ��ي��ل  ي��ع��ّرف   2018 ع���ام  ���س��در 

لل�سعب اليهودي”

االنباط-وكاالت

اأع����ل����ن وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة وامل���غ���رتب���ني 

الفل�سطيني ريا�س املالكي ام�س ال�سبت اأنه 

مت ال�سروع بالتن�سيق مع املحكمة اجلنائية 

الدولية لبدء حتقيقاتها يف فل�سطني

اإ����س���دار ق�����س��اة املحكمة  ب��ع��د  ج���اء ذل���ك 

اجلنائية الدولية م�ساء اأم�س قرارا يق�سي 

ب�����اأن امل��ح��ك��م��ة ل���ه���ا ولي�����ة ق�����س��ائ��ي��ة ع��ل��ى 

الطريق  ميهد  م��ا  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 

حرب  ج��رائ��م  ارت��ك��اب  م��زاع��م  يف  للتحقيق 

فيها

وق�����ال امل��ال��ك��ي ل����اإذاع����ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

الر�سمية، اإن اجلهات الفل�سطينية املخت�سة 

تن�سيق  واإج��راء  ات�سالت  الفور  على  ب��داأت 

فتح  ت�سريع  ل��دف��ع  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  م��ع 

التحقيق الر�سمي يف الأرا�سي الفل�سطينية

وذك���ر امل��ال��ك��ي اأن ال���ق���رار ال�����س��ادرة عن 

�سي�سرع  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ق�ساة 

وي��ت��ي��ح امل���ج���ال اأم������ام اجل��ن��ائ��ي��ة ل��ل�����س��روع 

ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ج��رائ��م الح���ت���ال، و���س��ول 

مل��ح��اك��م��ة وحم��ا���س��ب��ة جم���رم���ي احل�����رب يف 

اإ�سرائيل

ب��ني  ال���ت���وق���ي���ع  ���س��ي��ت��م  اأن�����ه  اإىل  واأ�����س����ار 

الدولية  واجلنائية  الفل�سطينية  احلكومة 

ات��ف��اق لإر����س���ال ف���رق حت��ق��ي��ق ر�سمية  ع��ل��ى 

الأرا���س��ي  ب���دء عملها يف  امل��ح��ك��م��ة م��ع  م��ن 

الفل�سطينية يف اأقرب وقت

واأع������رب امل���ال���ك���ي ع���ن اأم���ل���ه ب�����اأن ت�����س��رع 

اأ�سرع  يف  حتقيقاتها  يف  الدولية  اجلنائية 

م��ن  ب��ع�����س��ا  اخل����ط����وة  ت�����س��ك��ل  واأن  وق������ت، 

التي  الن�ساف لل�سحايا وانت�سارا للعدالة 

الفل�سطيني ال�سعب  بها  يطالب 

م������ن ج�����ان�����ب�����ه، اع�����ت�����رب وزي���������ر ال����ع����دل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم���م���د ال�������س���ال���دة ق����رار 

اجل���ن���ائ���ي���ة ال����دول����ي����ة ان���ت�������س���ارا ق��ان��ون��ي��ا 

وق�سائيا للق�سية الفل�سطينية لأنه يج�سد 

لفل�سطني  الدولية  القانونية  ال�سخ�سية 

القانونية  مكانتها  ويرفع  الحتال،  حتت 

اأمام القانون الدويل اجلنائي

�سحفي  ت�����س��ري��ح  يف  ال�����س��ال��دة  واأك�����د 

قانونية  بقيمة  يتمتع  ال��ق��رار  اأن  مكتوب، 

ه��ام��ة ج���دا لأن����ه ي��ك��ر���س م��ف��ه��وم ال�����س��ي��ادة 

ال���ق���ان���ون���ي���ة ل����دول����ة ف��ل�����س��ط��ني وي�����س��ان��د 

القرارات الأممية، ونقطة الرتكاز فيه هو 

الإ�سرائيلي ال�ستيطان 

االنباط-وكاالت

بر�سا�س  اأحدهم  ا�ست�سهد ثاثة مواطنني، 

امل�ستوطنني واآخرين بر�سا�س قوات الحتال، 

فيما اأ�سيب 4 اإ�سرائيليني واندلعت مواجهات يف 

70 نقطة مواجهة مبناطق متفرقة من ال�سفة 

والقد�س املحتلتني، الأ�سبوع املا�سي

ن��ار واإل��ق��اء  اإط���اق  امل��واج��ه��ات  وتخلل بع�س 

دوري���ات  نا�سفة على  وع��ب��وات  زج��اج��ات ح��ارق��ة 

الحتال

ف��ف��ي ي����وم اجل��م��ع��ة، ان��دل��ع��ت م���واج���ه���ات يف 

نوفل  ماهر  خالد  ال�ساب  وا�ست�سهد  نقاط،   17

)34 عاماً(، من قرية راأ�س كركر غرب رام اهلل، 

بر�سا�س م�ستوطن على قمة جبل الري�سان

واندلعت مواجهات يف كفر مالك ودير جرير 

وبيت  ال�سرقية  اللنب  وقرية  اهلل،  ب��رام  و�سلواد 

ال�سمايل  واحل��اج��ز  ق��دوم  وكفر  بنابل�س،  دج��ن 

اإل���ق���اء زج��اج��ات  ���س��ه��د  وال����ذي  مل��دي��ن��ة قلقيلية 

حارقة

يف  املطاطي  بالر�سا�س  مواطنني  واأ�سيب   

بالر�سا�س  و���س��اب  ال�سرقية،  ال��ل��نب  م��واج��ه��ات 

بالر�سا�س  اآخ��ر  و�ساب  كفر مالك،  ق��رب  احل��ي 

احلي قرب �سلواد

وان���دل���ع���ت م���واج���ه���ات اأخ�������رى يف ال���داخ���ل 

الفل�سطيني املحتل عام 1948، خال احتجاجات 

املحتلة،  الفل�سطينية  وال��ب��ل��دات  امل��دن  �سهدتها 

والنا�سرة  الفحم  واأم  يف كل من حيفا والطيبة 

و����س���ف���ا ع����م����رو، وب����اق����ة ال���غ���رب���ي���ة، و���س��خ��ن��ني 

وج��ل��ج��ول��ي��ة وال��ف��ري��دي�����س وك��ف��ر ك��ن��ا؛ ت��ن��دي��دا 

اأحمد  ال�ساب  قتل  واآخ��ره��ا  الح��ت��ال  بجرائم 

حجازي بر�سا�س قوات الحتال

 وي����وم اخل��م��ي�����س، ان��دل��ع��ت م���واج���ه���ات يف 3 

حارقة  زج��اج��ات  ال�سبان  خالها  األ��ق��ي  ن��ق��اط، 

ع���ل���ى دوري��������ات الح����ت����ال يف ب���ل���دة ط���م���رة يف 

الداخل الفل�سطيني املحتل عام 1948، واندلعت 

املحتلة عام  الطيبة  اأخ��رى يف مدينة  مواجهات 

1948، ويف بلدة جبع ق�ساء جنني �سمال ال�سفة 

الغربية املحتلة

ويوم الأربعاء، اندلعت مواجهات يف 12 نقطة 

ل��ق��ي��ت 
ُ
واأ وال��ق��د���س،  بال�سفة  متفرقة  م��واج��ه��ة 

زج����اج����ات ح���ارق���ة ع��ل��ى دوري�������ات الح����ت����ال يف 

الطور وبلدة اأبو دي�س ب�سواحي القد�س وخميم 

اهلل  رام  ومدينة  اخلليل،  يف  وحلحول  ال��ع��روب 

و�سب�سطية  يو�سف  قرب  وحميط  �سنجل،  وبلدة 

نابل�س، وط��م��ون وخربة  وب��ي��ت دج��ن يف  و���س��امل 

حم�سا الفوقا يف طوبا�س

و���س��ه��د ي���وم ال��ث��اث��اء، اإط����اق ن���ار وع��ب��وات 

الحتال  ق��وات  على  ح��ارق��ة  وزج��اج��ات  نا�سفة 

خميم  يف  بالعنيفة  و���س��ف��ت  م��واج��ه��ات  خ���ال 

جنني

وان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات يف ح��زم��ا يف �سواحي   

ال���ق���د����س، وك���ف���ر م���ال���ك وم�����س��ت��وط��ن��ة ك��وخ��اف 

حلم،  بيت  يف  وت��ق��وع  وب��ت��ري  اهلل،  ب���رام  ه�ساحر 

الداخل  يف  والنا�سرة  وطمرة  قلقيلية،  ومدينة 

�سمن  وذل����ك   ،1948 ع���ام  امل��ح��ت��ل  الفل�سطيني 

اأ���س��ي��ب خ��ال��ه��ا مواطنني  ن��ق��اط م��واج��ه��ة   10

بالغاز  بالختناق  واآخرين  املطاطي  بالر�سا�س 

ال�سام

و�سهد يوم الثنني املا�سي 14 نقطة مواجهة، 

 22( ح��ج��ازي  اأح��م��د  ال�ساب  خالها  وا�ست�سهد 

ع��اًم��ا( م��ن ب��ل��دة ط��م��رة اإث���ر اإ���س��اب��ت��ه بر�سا�س 

قوات الحتال

اأ�سيب  3 جنود وم�ستوطنني، حيث   واأ�سيب 

طعن  بعملية  اأح��ده��م��ا  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  ج��ن��دي��ني 

ب�����س��ارع ���س��اح ال��دي��ن واآخ���ر ب��احل��ج��ارة يف بلدة 

ال���ط���ور يف ���س��واح��ي ال���ق���د����س، واأ����س���ي���ب ث��ال��ث 

باحلجارة يف مواجهات بكفل حار�س

م�ستوطنة  يف  اأخ�����رى  م��واج��ه��ات  وان��دل��ع��ت 

اهلل،  ب���رام  دي��ر قدي�س  ب��ل��دة  اأ���س��اف ويف  جبعات 

وجبع وبرطعة ال�سرقية يف جنني، وكفل حار�س 

يت�سهار  وم�ستوطنة  زع���رتة  وح��اج��ز  ب�سلفيت، 

ال�سمايل  واحل��اج��ز  وع��زون  وجيو�س  نابل�س،  يف 

اأخ���رى يف  م��واج��ه��ات  وان��دل��ع��ت  قلقيلية،  ملدينة 

عام  املحتل  الفل�سطيني  ب��ال��داخ��ل  ط��م��رة  ب��ل��دة 

1948

واأ�سيب خال املواجهات املتفرقة 3 مواطنني 

ب��ال��ر���س��ا���س احل���ي وع�����س��رات ح���الت الخ��ت��ن��اق 

والعتداءات بال�سرب على متظاهرين

ويوم الأحد، ا�ست�سهد املواطن حممد ح�سني 

وذل��ك  اخلليل،  ق�ساء  حلحول  بلدة  م��ن  عمرو 

مفرتق  على  طعن  عملية  تنفيذ  حماولته  بعد 

ع�سيون �سمايل اخلليل

 واأ����س���ي���ب���ت م�����س��ت��وط��ن ب����احل����ج����ارة خ���ال 

مواجهات اندلعت يف كفل حار�س ق�ساء �سلفيت، 

وذلك خال مواجهات يف 9 نقاط متفرقة

واندلعت مواجهات اأخرى يف خميم �سعفاط 

ب�سواحي القد�س املحتلة، وبيت اأمر يف اخلليل، 

وم�ستوطنة  واخل�����س��ر  اهلل،  ب���رام  م��ال��ك  وك��ف��ر 

ب�سلفيت  ح��ار���س  وك��ف��ل  حل���م،  ب��ب��ي��ت  عت�سيون 

واحلاجز ال�سمايل ملدينة قلقيلية، وبلدة قباطية 

يف جنني

 5 ويوم ال�سبت املا�سي، اندلعت مواجهات يف 

نقاط، حيث اندلعت مواجهات يف قرية املزرعة 

الغربية برام اهلل، وكفر قدوم وجيو�س بقلقيلية، 

وقلن�سوة ويافا يف الداخل املحتل

 واأ�����س����ي����ب ع���ل���ى اإث������ر امل����واج����ه����ات م���واط���ن 

بالر�سا�س املطاطي والع�سرات بالختناق بالغاز 

ال�سام

 نتنياهو يعد بتوزير مرشح عربي على قوائم الليكود في حال فوزه باالنتخابات  

 الحكومة الفلسطينية تشرع بالتنسيق مع الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين

 3 شهداء وإصابة 4 إسرائيليين في 70 نقطة مواجهة األسبوع الماضي

 جواد ظريف يحث بايدن على 
اإلسراع بالعودة إلى االتفاق النووي

 اختراق أمني خطير يهدد حياة بايدن.. 
والسلطات تفتح تحقيقا

االنباط-وكاالت

طهران حث وزير اخلارجية الإيراين 

حم��م��د ج�����واد ظ���ري���ف وا���س��ن��ط��ن على 

الت���ف���اق  اإىل  ل���ل���ع���ودة  ���س��ري��ع��ا  ال���ع���م���ل 

النووي

معه  اأجرتها  مقابلة  وقال ظريف يف 

اإّن   ال�سبت  ُن�����س��رت  هم�سهري  �سحيفة 

ق��ان��ون��ا واف����ق ع��ل��ي��ه ال���ربمل���ان الإي����راين 

يلزم احلكومة بت�سديد موقفها النووي 

اإذا مل يتم تخفيف العقوبات الأمريكية 

ب��ح��ل��ول 21 ف���رباي���ر، حم�����ّذرا م���ن اأث���ر 

مم��ك��ن ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ���س��ت��ج��رى يف 

اإي��ران يف يونيو، فاإذا انتخب رئي�س من 

ذلك  ي���وؤدي  اأن  ميكن  املحافظني  غ��اة 

اإىل تقوي�س التفاق ب�سكل اأكرب

وق������ال ظ���ري���ف ال����وق����ت ي��ن��ف��د اأم�����ام 

الأم���ريك���ي���ني، ب�����س��ب��ب ق���ان���ون ال��ربمل��ان 

واأي�������س���ا ب�����س��ب��ب ج���و الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي 

التي   ، اجلديدة  الإيرانية  ال�سنة  �ستلي 

تبداأ يف 21 مار�س

ويف دي�����س��م��رب، واف����ق ال���ربمل���ان ال��ذي 

ي��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه غ����اة امل��ح��اف��ظ��ني على 

ال���ق���ان���ون ال����ذي ي��ح��دد م��ه��ل��ة ���س��ه��ري��ن 

لتخفيف العقوبات

وال�سبت، ك�سفت �سحيفة وول �سرتيت 

اأن  دبلوما�سيني   3 ع��ن  ن��ق��ا  ج��ورن��ال، 

املفت�سني الأمميني عرثوا على اآثار ملواد 

م�سعة يف موقعني م�سبوهني باإيران، ما 

الطموحات  حول  الت�ساوؤلت  اإث��ارة  اأعاد 

النووية للباد

ال��ع��ي��ن��ات  اإن  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  وق����ال 

امل��وق��ع��ني خ���ال عمليات  امل���اأخ���وذة م��ن 

التفتي�س، التي اأجرتها الوكالة الدولية 

املتحدة  ل��اأمم  التابعة  الذرية  للطاقة 

يف اخل��ري��ف امل��ا���س��ي، اح��ت��وت على اآث��ار 

ملواد م�سعة ميكن اأن ت�سري اإىل اأن اإيران 

قامت بعمل يف جمال الأ�سلحة النووية، 

ال��ع��ث��ور عليها. واأ���س��ار  ب��ن��اء ع��ل��ى م��ك��ان 

ي��ع��رف��ون  اأن��ه��م ل  اإىل  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ون 

بال�سبط طبيعة ما مت العثور عليه

بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة  وت�ستك�سف 

���س��ب��ل ال���ع���ودة ل��ات��ف��اق ال���ن���ووي ال���ذي 

وق��ع��ت��ه اإي����ران يف ع���ام 2015 م��ع ال���دول 

الكربى والذي اأعلن الرئي�س الأمريكي 

منه  الن�سحاب  ترامب  دونالد  ال�سابق 

العقوبات  اأع��اد فر�س  ث��م   2018 ع��ام  يف 

الأمريكية على اإيران

الت��ف��اق  ب��ن��ود  بانتهاك  اإي����ران  وردت 

ا�ستاأنفت  املا�سي  ال�سهر  ويف  بالتدريج. 

تخ�سيب اليورانيوم لدرجة نقاء بن�سبة 

20 يف امل��ئ��ة يف م��ن�����س��اأة ف����وردو ال��ن��ووي��ة 

املقامة حتت الأر�س، وهو م�ستوى كانت 

قد و�سلت اإليه اإيران قبل التفاق

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

اإذا عادت  �ستعاود الن�سمام اإىل التفاق 

اإيران اإىل اللتزام ال�سارم ببنوده، واإنها 

اتفاق  اإىل  انطاق  نقطة  ذلك  �ستجعل 

اأو����س���ع مي��ك��ن اأن ي��ق��ي��د ت��ط��وي��ر اإي����ران 

لل�سواريخ وكذلك اأن�سطتها الإقليمية

ت��خ��ف��ف  اأن  ع���ل���ى  ط����ه����ران  وت�������س���ر 

الوليات املتحدة العقوبات قبل اأن تبداأ 

يف اللتزام بالتفاق وا�ستبعدت الدخول 

يف م��ف��او���س��ات ح���ول ال��ق�����س��اي��ا الأم��ن��ي��ة 

الأو�سع

ون��اق�����س وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي 

اأنتوين بلينكن ملف التفاق النووي مع 

اإيران اجلمعة يف اجتماع افرتا�سي مع 

نظرائه الربيطاين والفرن�سي والأملاين 

املجموعة  ف��ي��ه  تبحث  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

�سبل اإحياء التفاق

وقال ظريف يف املقابلة كلما ماطلت 

اإدارة  اأن  �سيظهر  اأك��رث  خ�سرت  اأم��ريك��ا 

ال�����س��ي��د ب��اي��دن ل ت��ري��د ال��ت��خ��ل�����س من 

الإرث الفا�سل لرتامب

مائدة  اإىل  للعودة  نحتاج  ل  واأ���س��اف 

اأن  عليها  التي  هي  اأمريكا  املفاو�سات. 

جتد تذكرة العودة اإىل املائدة

اإىل ط��ري��ق��ة  مل���ح ظ���ري���ف  والث����ن����ني، 

حلل اخلاف حول من يبداأ اأول قائا 

تكون  اأن  مي��ك��ن  اجل��ان��ب��ني  خ��ط��وات  اإن 

متزامنة

االنباط-وكاالت

حت��ق��ق ال���ق���وات اجل���وي���ة الأم��ري��ك��ي��ة 

بحادثة ت�سلل يف قاعدة “اأندروز” التي 

ت�����س��م ط��ائ��رة ال��رئ��ا���س��ة اخل��ا���س��ة بجو 

ب����اي����دن، يف م��ق��اط��ع��ة ب��ري��ن�����س ج����ورج، 

بولية مارياند

ومت ت��وج��ي��ه امل��ف��ت�����س ال���ع���ام ل��ل��ق��وات 

اجل�����وي�����ة الأم����ري����ك����ي����ة ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق يف 

القوات اجلوية  �ستطلق  كما  الخرتاق، 

وفقا  امل��ن�����س��اآت،  لأم���ن  �ساملة  م��راج��ع��ة 

لبيان �سادر عن الفرع الع�سكري

وق��ال��ت ال�����س��وؤون ال��ع��ام��ة يف اجل��ن��اح 

ال���و����س���ول  م����ن  مت���ك���ن  رج�����ا  اإن   316

اأن����دروز  ق��اع��دة  يف   40-C ط��ائ��رة  اإىل 

اأ�سطول  م��ن  ج��زء  وه��ي  اخلمي�س،  ي��وم 

ي�����س��ت��خ��دم��ه ب�����س��ك��ل م��ت��ك��رر ك��ب��ار ق���ادة 

احلكومة

ال��رج��ل  “ح�سل  ال���ب���ي���ان:  واأ�����س����اف 

ع��ل��ى و���س��ول غ��ري م�����س��رح ب��ه اإىل خط 

 40-C الرحلة ودخل طائرة من طراز 

 .89 اجل���وي  اجل�����س��ر  جل��ن��اح  خم�س�سة 

ل��ق��اع��دة  ال���ت���اب���ع���ة  الأم������ن  ق�����وات  ردت 

ال�سخ�س  واحتجزت  امل�سرتكة  اأن���دروز 

مكتب  و�ساعد  معه،  مقابات  واأج���رت 

التحقيقات اخلا�سة يف ذلك”

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م 

وزارة  اإن  ك���ريب���ي،  ج����ون  ال��ب��ن��ت��اغ��ون، 

احلادث  تاأخذ  اجلوية  والقوات  الدفاع 

القوات  اأن  واأ�ساف  بالغة”.  “بجدية 
بروتوكولتها  “بع�س  ع��دل��ت  اجل��وي��ة 

الأمنية” بعد هذا اخلرق

وي�������س���ت���خ���دم اجل�������س���ر اجل�������وي رق���م 

الأم���ري���ك���ي���ة  ال���رئ���ا����س���ة  ط�����ائ�����رات   89

ع����ادة، ك��ط��ائ��رة ال��رئ��ا���س��ة وغ��ريه��ا من 

نائب  لنقل  ت�ستخدم  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات 

الرئي�س واأع�ساء جمل�س الوزراء

وي��اأت��ي الإع���ان ع��ن الخ���رتاق قبل 

من  بايدن  جو  �سفر  موعد  من  �ساعات 

قاعدة اأندروز امل�سرتكة اإىل دياوير يف 

علنا  يعرف  ومل  الأ�سبوع.  نهاية  عطلة 

اأي طائرة �سي�ستخدمها بايدن

االحد   7 / 2 / 2021

دعوة حضور اجتماع هيئة عامة عادي
لشركة مركز االستشارات 
الهندسية / مساهمة خاصة

وجمال�س  العامة  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات  من  رابعًا  البند  باأحكام  عماًل 

اخلا�صة  امل�صاهمة  وال�صركات  العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  املديرين  وهيئات  االدارة 

والتموين  والتجارة  ال�صناة  وزير  عن  ال�صادر  املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  وال�صركات 

ال�صادرة ا�صتنادا الحكام البند ) 2 ( من الفقرة الثانية من امر الدفاع رقم ) 5( ل�سنة 

2020 وال�صادر مبقت�صى احكام قانون الدفاع رقم ) 13 ( ل�سنة 1992 .

خا�صة  م�صاهمة   / الهند�صية  اال�صت�صارات  مركز  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ي�صر 

دعوتكم حل�صور اجتماع الهيئة العامة العادي املنوي عقده يف مقر ال�صركة وذلك يف 

لبحث  وذلك   2021/2/11 املوافق  اخلمي�س  يوم  ظهرًا  ع�صر  احلادية  ال�صاعة  متام 

االمور التالية :

مناق�صة اعمال ال�صركة عن عام 2020 .

انتخاب جمل�س ادارة لفرتة 3 �صنوات .

تعيني الرئي�س التنفيذي لل�صركة .

تعيني مدقق احل�صابات لعام 2021 .

اية امور اخرى .

مالحظة : �صيتم عقد اجتماع ملجل�س االدارة يف ال�صاعة الواحدة بعد ظهر نف�س اليوم .

الرئيس التنفيذي / عزت السجدي 

مربوك للفائزين
نحن �صركة ال�صروق لرتكيب اخلدمات الرقمية قد قمنا بال�صحب على جوائز احلملة 

 2020/11/15 ال�صحب  تاريخ   2/4/28/25349 رقم  املوافقة  ذات  الرتويجية  

واجلوائز عبارة عن كوبون بقيمة 73 دينار .

اسماء الفائزين :

مربوك للفائزين

نحن �صركة ال�صروق لرتكيب اخلدمات الرقمية قد قمنا بال�صحب على جوائز احلملة 

 2020/10/12 ال�صحب  تاريخ   2/4/28/12527 رقم  املوافقة  ذات  الرتويجية  

واجلوائز عبارة عن بكجات نقدية و�صيارة هوندا .

1- عماد عاطف نجيب توفيق حسن .اسماء الفائزين :
2- براءة ماهر محمد جابر .

3- احمد عصام نمر عواد .
4- جمعة اسماعيل احمد صالحية .

5- ادريس محمد عبد الحميد يحيى .
6-احمد ابراهيم التمر .

7-اسامة يونس مفلح الكساسبة .
8- فهد ناصر طاهر سيف .

الدين  شمس  محمد  ميساء   -9
خربوطلي .

10- محمد موسى شكري الشيخ .

1- محمد محمود امني الخشاشنة .
2- رائد عبد الحافظ مقل ابو زيد

3-مامون عبد العزيز العالونة .
4- مجاهد فواز محمد القضاة .

5- ابراهيم الحاج .

6- بهاء الشلبي .

7- شادي نظار اسماعيل القريوتي .
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االنباط – االنباط 

امل���دي���ر  ع���ق���د  ال��ع��ق��ب��ة  ����ش���ب���اب  ن������ادي  اإدارة  ج������ددت 
 ال��ف��ن��ي رائ���د ال����داود ل��ي��ق��ود ال��ف��ري��ق يف امل��و���ش��م املقبل.
العقد  جتديد  تفا�شيل  كافة  على  اتفقا  الطرفني  واأن 
 و���ش��ت�����ش��ه��د الأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة الإع�����ان ر���ش��م��ي��ا ع���ن ذل���ك.

وكان الداود قد �شعد ب�شباب العقبة لدوري املحرتفني 
قبل 3 موا�شم، ولأول مرة يف تاريخ النادي، حيث حقق 
�شباب  ال���داود  و�شيقود  امل�شابقة.  يف  ملفتة  نتائج  معه 
على  الرابعة  للمرة  املقبل  املحرتفني  دوري  يف  العقبة 
املركز  املن�شرم  املو�شم  العقبة يف  التوايل. واحتل �شباب 

الثامن بر�شيد 24 نقطة.

مدريد – وكاالت 

اأعلن الهولندي رونالد كومان، املدير الفني 
بيتي�س  ملباراة ريال  فريقه  قائمة  لرب�شلونة، 
املقررة اليوم الأح��د، يف اجلولة 22 من الدوري 
الإ����ش���ب���اين. و���ش��ه��دت اخ���ت���ي���ارات ك���وم���ان غياب 
ك���ل م����ن: ج�����رارد ب��ي��ك��ي��ه و���ش��رج��ي روب��رت��و 
كاملة،  بر�شلونة  قائمة  وج���اءت  ف��ات��ي.  واأن�����ش��و 
كالآتي: �شتيجن - د�شت - اأراوخ��و - بو�شكيت�س 
مي�شي   - برايثوايت   - بيانيت�س   - جريزمان   -
- دميبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - 
ترينكاو - األبا - ماتيو�س - دي يوجن - اأومتيتي 
- فربو - مينجويزا  تينا�س. يذكر اأن بر�شلونة 
يحتل امل��رك��ز ال��ث��اين يف ج��دول ترتيب ال��دوري 
الإ�شباين بر�شيد 40 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن 
د كومان اأن  اأتلتيكو مدريد �شاحب ال�شدارة.واأكَّ
قائد الفريق، ليونيل مي�شي، هو الذي �شيح�شم 
ك���وم���ان، خ��ال  وق����ال  ق�����راره ح���ول م�شتقبله. 
ري���ال بيتي�س : »منر  مل��ب��اراة  التقدميي  امل��وؤمت��ر 
بلحظة �شعبة. لعبنا العديد من املباريات، منها 
والكثر منها خارج  الإ�شافية،  الأ���ش��واط  4 مع 
اأر�شنا. علينا التعايف. الأمور تكون اأف�شل حني 

خ�شوع  وع��ن  جاهز”.  والفريق  �شعداء  ن��ف��وز. 
اأن�����ش��و ف��ات��ي لعملية ج��راح��ي��ة ج��دي��دة، اأ���ش��اف 
ل�شت ال�شخ�س الذي يجب اأن يتحدث عن  “اأنا 
تعافيه. يجب احرتامه واأن��ا ل�شت مع احلديث 
اأمامه  ب��ه��دوء.  اأن يتعافى  اأه��م �شيء  عن ذل��ك، 
اأن يفعل الأ�شياء ب�شكل  م�شتقبل طويل، وعليه 
بيكيه عن احلكام،  �شحيح«. وح��ول ت�شريحات 
ميكنني  “ل  اأو�شح  مدريد،  لريال  وت�شجيعهم 
فقط  ميكنني  ال�شابقة.  ال�شنوات  عن  التحدث 
التعليق على املباريات حتى اليوم، وكانت هناك 
ق���رارات مل يكن لدينا فيها الكثر من احلظ، 

ول اأق����ول اإن��ن��ا ن��ع��ار���ش��ه��ا«. وع���ن جت��دي��د عقد 
الربغوث، اأج��اب “مي�شي هو ال�شخ�س الوحيد 
ل�شنوات  يبقى  اأن  اأود  م�شتقبله.  �شيقرر  ال��ذي 
عديدة. اأح��اول اأن اأجعله ي�شعر بالر�شا. مي�شي 
مينح الفريق الكثر من اجلودة، ونحن بحاجة 
اإل��ي��ه مل�����ش��اع��دة ال��ف��ري��ق، م�شتقبله ب��ني ي��دي��ه«. 
م��ت��اأخ��ر  وق���ت  مواجهتان يف  “اأمامنا  واأردف 
باإ�شبيلية، لكني اأوؤيد نوم الاعبني يف منازلهم، 
فهم اعتادوا على وجود العديد من املباريات هذه 
ا البقاء يف املنزل«. وحول  الفرتة ويف�شلون اأي�شً
من  ا�شتبعاده  “ميكن  ك�شف  روبرتو،  �شرجي 

م��ب��اراة ال��ذه��اب �شد �شان ج��رم��ان. يف امل��ب��اراة 
ال�����ش��اب��ق��ة اأخ����ربين ب��اأن��ه ل ي�شعر ب����اأي اإزع����اج، 
و�شجعته  اليوم  حتدثنا  اأ�شيب،  دقائق   8 وبعد 
على ال��ت��ع��ايف وم�����ش��اع��دة ال��ف��ري��ق«. وع���ن تطور 
دميبلي، نوه “احلالة البدنية لأي لعب مهمة، 
ميكننا  ف��ا  واإل  بدنًيا  حت�شن  باأكمله  الفريق 
حتمل اللعب كل 3 اأي��ام، العمل قبل املو�شم كان 
م��ا حدث  اأع���رف  ف��ا  لعثمان  وبالن�شبة  رائ��ًع��ا، 
كثًرا«.  حت�شن  لكنه  املا�شية،  ال�شنوات  يف  معه 
وقوي  و�شريع  رائ��ع  “دميبلي لع��ب  وا�شرت�شل 
يف امل��واق��ف ال��ف��ردي��ة. اأح���ب ه��ذا ال��اع��ب، وهو 
�شعيد معنا، وعليه اأن ي�شتمر على هذا النحو«. 
التي  امل��ك��امل��ة  “اأتذكر  ق���ال  ج��ري��زم��ان،  وح����ول 
اأخربته  لرب�شلونة،  وقعت  ح��ني  معه  اأجريتها 
اأن لدي ثقة كبرة به، اأعلم اأن��ه مل يكن يتمتع 
عمل  لكنه  الآن،  ه��و  كما  البداية  يف  بالفاعلية 
الأف�شل، ول ميكن طلب  وتقدمي  التعايف  على 
املزيد منه«. وعن ال�شغط على اأتلتيكو املت�شدر، 
ك�شف “هناك اأمل دائًما، لكنه يعتمد علينا، يجب 
موا�شلة الفوز باملباريات لكن الأمر ل زال �شعًبا، 
لأن لدينا مباراة �شعبة خارج اأر�شنا، لكننا ناأمل 

يف التح�شن«.

برشلونة يحشد نجومه لمواجهة بيتيس 

عمومية اتحاد اليد تصادق على خطة النشاطات 

مدافعنا جابر يبدأ مشواره مع االهلي البحريني 

الداود يواصل مشواره مع العقبة 

بايرن ميونخ يحذر االهلي 

االنباط – عمان 

�شادقت الهيئة العامة لحتاد كرة اليد 
العامة  ال�شيا�شة  على  العادية  جل�شتها  يف 
التنفيذية  وال��ربام��ج  ال�شنوية  واخل��ط��ة 
ال�شيا�شة  وت�شتمل   .2021 احل��ايل  للعام 
ال���ع���ام���ة ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن ال��ن�����ش��اط��ات 
وال���ب���ط���ولت ال��ر���ش��م��ي��ة جل��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات 
العمرية، اإىل جانب حت�شرات املنتخبات 
وق��ال  الر�شمية.  وم�شاركاتها  الوطنية، 
رئ��ي�����س احت���اد ك���رة ال��ي��د ال��دك��ت��ور تي�شر 
امل���ن�������ش���ي خ�����ال الج����ت����م����اع ال�������ذي ع��ق��د 
اجلمعة )عن بعد( بح�شور 21 ع�شوا، اأن 
ورعاية  اقامة  موا�شلة  يف  ما�س  الحت��اد 

بطولته التي تقام العام احلايل، ومنحها 
خ�شو�شا  والعناية،  الهتمام  م��ن  امل��زي��د 
بها  مت��ر  التي  ال�شحية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 
امني  واكد  كورونا.  عن  والناجمة  الباد 
بني  العابدين  زي��ن  الدكتور  الحت��اد  �شر 
الحت��اد  خطة  اأن  �شحفي  ب��ي��ان  يف  ه��اين 
جميع  اقامة  على  ت�شتمل  احل��ايل،  للعام 
ال����ب����ط����ولت ال���ت���ي اع����ت����اد الحت�������اد ع��ل��ى 
كاأ�س  بطولة  جانب  اإىل  �شنويا،  اقامتها 
املنتخب  م�����ش��ارك��ة  و  ل��ل�����ش��ي��دات،  الأردن 
للنا�شئني  ال�شاطئية  اليد  لكرة  الوطني 
تقام  التي  الثانية  الآ�شيوية  البطولة  يف 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ال���ق���ط���ري���ة ال����دوح����ة خ���ال 

الفرتة من 2 ولغاية 9 ني�شان املقبل.

االنباط – عمان 

ان�����ش��م م��داف��ع��ن��ا ال����دويل زي���د جابر 
ف���ري���ق اله���ل���ي  ر����ش���م���ي���ا اىل ����ش���ف���وف 
ال��ب��ح��ري��ن��ي ال���ذي ح�����ش��م  ت��ع��اق��ده معه 
من  ال��ث��اين  الق�شم  يف  الفريق  لتمثيل 
ل��ك��رة  امل���م���ت���از  ب���ن ح��م��د  ن��ا���ش��ر  دوري 
اإب�����رام اأوىل  ال���ق���دم. وجن���ح الأه���ل���ي يف 
���ش��ف��ق��ات��ه ال�����ش��ت��وي��ة ب��ت��وق��ي��ع��ه م��ع زي��د 
ج���اب���ر ب���ع���د م���ف���او����ش���ات ر���ش��م��ي��ة ب��ني 
و�شيتم  النجاح.  اإىل  و�شلت  الطرفني 

ت�شجيل زيد جابر الر�شمي يف ك�شوفات 
اأن وق���ع  ب���ع���د  ال����ي����وم الأح������د  ال���ف���ري���ق 
ال��اع��ب ع��ق��ده ال��ر���ش��م��ي م��ع الأه��ل��ي. 
و���ش��ي��ك��ون زي����د ج���اب���ر م��ت��اح��ا ل��اأه��ل��ي 
اع��ت��ب��ارا م��ن م��واج��ه��ة احل���د يف ن�شف 
ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س م��ل��ك ال��ب��ح��ري��ن ي���وم 15 
���ش��ب��اط/ ف��رباي��ر احل���ايل. وك���ان جابر 
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  مثل  قد 
طويلة  ���ش��ن��وات  ل��ل��ج��زي��رة  ل��ع��ب  مثلما 
املا�شي لفريق  قبل ان ينتقل يف املو�شم 

احل�شني .

برلني – وكاالت 

وج����ه احل�������ش���اب ال��ر���ش��م��ي ل���ن���ادي ب��اي��رن 
م��ي��ون��خ الأمل�������اين، ر���ش��ال��ة ج���دي���دة ق��ب��ل ل��ق��اء 
الأه����ل����ي امل�������ش���ري امل����ق����رر غ�����ٍد الإث�����ن�����ني، يف 
ن�����ش��ف ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س ال��ع��امل ل��اأن��دي��ة، التي 
الر�شمي  احل�����ش��اب  وك��ت��ب  ق��ط��ر.  ت�شت�شيفها 
وك��ان  اح����ذروا«.  ولكن  تخافوا  “ل  للبايرن: 
اجل��دل  اأث����ار  ق��د  للبايرن  الر�شمي  احل�����ش��اب 
خ��ال��ه��ا:  ك��ت��ب  “تويرت”،  ع����رب  ب��ت��غ��ري��دة 
البع�س  اع���ت���ربه  م���ا  وه���و   ”2-8 “موعدنا 
ال���ذي خ�شر  الإ���ش��ب��اين  ا���ش��ت��ف��زازا لرب�شلونة 
اأبطال  اأمامه بالنتيجة ذاتها )8-2( يف دوري 
ا�شطراًبا  املا�شية  ال�شاعات  و�شهدت  اأوروب���ا. 
يف ب��رن��ام��ج ب���اي���رن م��ي��ون��خ، ق��ب��ل م�����ش��ارك��ت��ه 
 يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل ل���اأن���دي���ة امل��ق��ام��ة 
مبواجهة  البطولة  يف  م�شواره  بايرن   ويبداأ 
الأهلي امل�شري يف ن�شف النهائي وذلك بعدما 
ح�شاب  على  ال��ذه��ب��ي  للمربع  الأخ����ر  ت��اأه��ل 
بايرن  برنامج  ي�شر  ومل  ال��ق��ط��ري.  الدحيل 

الطائرة  تاأخرت  بعدما  له  ك��ان خمططا  كما 
عن الإقاع لأكرث من 8 �شاعات، حتى غادرت 
ميونخ يف متام التا�شعة والربع �شباح ال�شبت 
بتوقيت اأملانيا. وبح�شب �شحيفة “بيلد”، فاإن 
الإق���اع بعدما  اآل��ًي��ا من  ُمنعت  بايرن  طائرة 
ت��اأخ��رت ع��ن امل��وع��د امل��ح��دد ب��ح��وايل 30 ثانية 
ف��ق��ط. واأ����ش���ارت اإىل و���ش��ول بعثة ب��اي��رن اإىل 
مطار برلني ال�شاعة )10:45( م�شاء اجلمعة 
بعد انتهاء مباراة الفريق مع هرتا، حيث كان 
من املفرت�س اإقاع الطائرة بعد ن�شف �شاعة. 
رغ��م ذل��ك، مل ت�شتطع الطائرة الإق���اع قبل 
اإزالة اجلليد ب�شبب تهاطل الثلوج عليها طوال 
الليل، وهو ما ظهر جلًيا خال مباراة الفريق 
�شد هرتا ب��رل��ني.واأث��ن��اء حم��اول��ة الإق���اع، 
تاأخرها  ب�شبب  ذل��ك  من  اآلًيا  الطائرة  ُمنعت 
عن املوعد املحدد ب�30 ثانية فقط، لتف�شل يف 
ال��ذي  الليلي،  ال��ط��ران  حظر  م��وع��د  جتنب 
يبداأ مع انت�شاف الليل حتى اخلام�شة �شباًحا.
اإىل ميونخ �شباًحا  الطائرة اجتهت  اأن  يذكر 
لتبديل طاقمها قبل اأن تطر �شوب الدوحة .

االنباط – عمان 

لكرة  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  يعلن 
ديفيد  الربتغايل  امل��درب  بقيادة  لل�شيدات  القدم 
ت�شتكمل  التي  النهائية  القائمة  ع��ن  نا�شيمينتو 
ال��ي��وم  ال��ق��ادم��ة  لا�شتحقاقات  الإع�����داد  م�����ش��وار 
..واأج��رى املنتخب خال الي��ام املا�شية تدريبات 
بع�س  على  الفني  اجل��ه��از  رك��ز خالها  �شباحية 
اجلوانب الفنية والبدنية، مع ان�شمام 13 لعبة 
اإىل املجموعة احلالية، لتو�شيع قاعدة اخليارات، 
ق��ب��ل الإع������ان ع���ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة م���ن ج��ه��ت��ه اأ���ش��اد 
نا�شيمينتو بامل�شتوى الذي ظهرت عليه الاعبات 
خ���ال ال��ت��م��ري��ن��ات، م���وؤك���دا اأن ال��ع��م��ل م���ا ي���زال 
ومن  املطلوبة.  اجلاهزية  اإىل  للو�شول  ببدايته 
املنتظر اأن ي�شارك املنتخب يف الت�شفيات الآ�شيوية 
“الن�شميات” لتثبيت  ي�شعى  حيث  املقبل،  اأي��ل��ول 
مكانته بني كبار القارة الآ�شيوية. وي�شم اجلهاز 
مديرة  نا�شيمينتو،  جانب  اإىل  للمنتخب  الفني 
ال��ف��ري��ق �شو�شن احل�����ش��ا���ش��ني، وم�����ش��اع��دة امل���درب 
ال�شطري،  اأك��رم  �شما خري�شات، وم��درب احلرا�س 
ومدرب اللياقة مظفر معمر، وامل�شوؤول الإعامي 
حمد الع�شل، واملعاجلة �شند�س امل�شري، وم�شوؤول 

اللوازم ماهر عبدالهادي.

االنباط – عمان 

ال�شوط  يف  الفايزين  الفر�شان  توج 
امل�����وؤه�����ل ل�������ش���وط اجل�����ائ�����زة ال���ك���ربى 
����ش���وط ل���وجن���ني ب��ب��ط��ول��ة ال�����ش��ارق��ة 
ال��دول��ي��ة احل���ادي���ة وال��ع�����ش��رون لقفز 
احل������واج������ز وال�����ت�����ي ي���ق���ي���م���ه���ا ن�����ادي 
وال�شباق،حيث  للفرو�شية  ال�����ش��ارق��ة 
ُفلوز  �شاد  الفار�س  الول  باملركز  ف��از 
ال��ث��اين  ،وامل��رك��ز  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ن 
: ال���ف���ار����س ����ش���اد ُف���ل���وز م���ن امل��م��ل��ك��ة 
امل��ت��ح��دة ،وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث : ال��ف��ار���س 
ب�����ش��ارات م���ن الردن  اب��راه��ي��م ه���اين 
،واملركز الرابع الفار�س احمد من�شور 
امل��ح��ل��ي��ة  امل��ن��اف�����ش��ات  يف  الردن.  م���ن 
الدولية  ال�شارقة  لبطولة  امل�شاحبة 
احل��واج��ز،ف��ازت  لقفز  ع�شر  احل��ادي��ة 
�شارة  الردنية  الفار�شة  الول  باملركز 
اي�شا  وي�����ش��ارك  ال��ع��رم��وط��ي.  ح�شني 

ال��ف��ر���ش��ان ط�����ارق خ��ري�����ش��ات وح��م��زة 
ال��ك�����ش��واين. وق����ام ب��ت��ت��وي��ج ال��ف��ر���ش��ان 
ال���ف���اي���زي���ن ب���ه���ذا ال�������ش���وط ����ش���ع���ادة / 
���ش��ل��ط��ان حم���م���د خ��ل��ي��ف��ة ال��ي��ح��ي��اي��ي 
للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  ع��ام  مدير 
وال�������ش���ب���اق ،ن���اي���ب ري��ي�����س امل��ج��م��وع��ة 
ال�شارقة  وبطولة  ال�شابعة.  القليمية 
ال��دول��ي��ة احل���ادي���ة وال��ع�����ش��رون لقفز 
والتي  النجمتني،  فئة  م��ن  احل��واج��ز 
للفرو�شية  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
الإمارات    احتاد  بالتعاونمع  وال�شباق 
الدويل  الحت��اد  وباإ�شراف  للفرو�شية 
لوجنني  �شركة  وبرعاية  للفرو�شية، 
وجمل�س  للبطولة  الر�شمي  ال��راع��ي 
ال�������ش���ارق���ة ال���ري���ا����ش���ي وال���ع���دي���د م��ن 
اجل�����ه�����ات وال���������ش����رك����ات احل���ك���وم���ي���ة 
واخل����ا�����ش����ة. واجل�����دي�����ر ب���ال���ذك���ر ان 
ف���ار����ش���ن���ا اب����راه����ي����م ب���������ش����ارات ت���اأه���ل 

لوملبياد طوكيو 2021.

مدريد – وكاالت 

ت��ل��ق��ى ري����ال م���دري���د ال�����ش��ب��ت، ���ش��رب��ة 
ق����وي����ة ب���ع���دم���ا ت����اأك����د غ����ي����اب ���ش��رج��ي��و 
رام��و���س، ق��ائ��د امل��رجن��ي، ع��ن امل��ب��اري��ات 
»ماركا«،  ل�شحيفة  ووفًقا  لفرتة طويلة. 
تهدف  جل��راح��ة  �شيخ�شع  رام��و���س  ف���اإن 
�شعر  ال��ذي  والن��زع��اج  اإيقاف الأمل  اإىل 
وو�شل  الأخرة،  الأ�شابيع  رامو�س يف  به 
كاأ�س  نهائي  الأق�شى يف ن�شف  اإىل احلد 
فرتة  اأن  واأو���ش��ح��ت  الإ���ش��ب��اين.  ال�شوبر 
غ��ي��اب رام��و���س ع��ن امل��اع��ب ت��ق��در بنحو 
اأ�شابيع، ومت اللجوء اإىل حل اجلراحة   6
ل�شمان تواجد الاعب مع ريال مدريد 
يف اجل����زء الأخ����ر م��ن امل��و���ش��م احل���ايل. 
تاأكد  اأن���ه  الإ�شبانية  ال�شحيفة  وذك���رت 

غ��ي��اب رام��و���س ع��ن م��ب��ارات��ي اأت��الن��ت��ا يف 
اأوروبا.  وقالت  اأبطال  ثمن نهائي دوري 
هو  لي���ز،  م��ان��و  الطبيب  اإن  “ماركا” 
الذي �شيجري اجلراحة لرامو�س، و�شبق 
له اإجراء عملية الرباط ال�شليبي ملاركو 
ريال  مدريد.واأعلن  ريال  جنم  اأ�شين�شيو 
مدريد خ�شوع رامو�س جلراحة ناجحة. 
وقال ريال مدريد يف بيان ر�شمي “خ�شع 
قائدنا �شرجيو رامو�س لعملية جراحية 
ن��اج��ح��ة، ب�����ش��ب��ب اإ���ش��اب��ة يف ال��غ�����ش��روف 
الي�شرى«.  ركبته  يف  ال��داخ��ل��ي  املف�شلي 
واأ�شاف النادي امللكي “اأجرى اجلراحة، 
ال���دك���ت���ور م��ان��وي��ل لي����ز، حت���ت اإ����ش���راف 
اخلدمات الطبية يف ريال مدريد«. واأمت 
رامو�س،  �شرجيو  “�شيبداأ  مدريد  ريال 

عملية التعايف يف الأيام القليلة املقبلة«.

اعالن التشكلية النهائية لمنتخب السيدات اليوم 

نتائج مميزة لفرساننا في بطولة الشارقة 

االصابة تبعد راموس عن الريال 
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العني االخبارية-وكاالت

ق��ال��ت ال�����ش��ل��ط��ات يف ك�����ش��م��ر ال��ه��ن��دي��ة، 

فائق  الإن��رن��ت  اإىل  الو�شول  �شتعيد  اإنها 

ال�شرعة باملنطقة، لتنهي واحدة من اأطول 

عمليات حظر الإنرنت يف العامل.

وف�����ر������ش�����ت ن����ي����ودل����ه����ي ح�����ظ�����را ع���ل���ى 

الت�����ش��الت يف اخل��ام�����س م��ن اأغ�����ش��ط�����س/

ت��ه��دئ��ة  ب���ه���دف  ك�����ش��م��ر،  يف   2019 �آب 

ال���ش��ط��راب��ات ب��ع��دم��ا األ���غ���ت ���ش��ب��ه احل��ك��م 

واأخ�����ش��ع��ت��ه��ا حلكمها  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ذات���ي 

املبا�شر.

واأعيدت خدمات الإنرنت البطيئة من 

الهواتف  مل�شركي  الثاين )2 جي(  اجليل 

امل��ح��م��ول��ة واخل��ط��وط ال��ث��اب��ت��ة يف م��ار���س/

 4« �شبكة  اإىل  الو�شول  لكن   2020 اآذار 

جي« عالية ال�شرعة بقي حمظورا.

واأ�������ش������درت ال�������ش���ل���ط���ات لح���ق���ا اأوام������ر 

الهاتف  ب��ي��ان��ات  خ��دم��ة  ل�����ش��رع��ة  تقييدية 

املحمول، فيما ينتهي احلظر ال�شبت.

وك��ت��ب روه���ي���ت ك��ان�����ش��ل ال��ن��اط��ق ب��ا���ش��م 

م�شاء  ت��وي��ر  على  وك�شمر  ج��ام��و  اإق��ل��ي��م 

الإن��رن��ت  خ��دم��ات  ا�شتعادة  »يتم  اجلمعة 

ع��ر ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول م��ن اجل��ي��ل ال��راب��ع 

)4 جي( يف املنطقة بكاملها«.

�����ش����دد م���������ش����وؤول����ون ع��ل��ى  يف ك�������ش���م���ر، 

لتهدئة  الإن��رن��ت  على  قيود  اإىل  احل��اج��ة 

امل�شلحني  امل��ت��م��ردي��ن  وم��ن��ع  الح��ت��ج��اج��ات 

ال����ذي����ن ي���ت���ح���دون احل���ك���م ال���ه���ن���دي م��ن��ذ 

1989 يف نزاع اأودى بحياة ع�شرات الآلف 

من الأ�شخا�س معظمهم من املدنيني، من 

�شن هجمات على القوات احلكومية.

وع����������ادة ت���ق���ط���ع ال�������ش���ل���ط���ات خ����دم����ات 

اأج��زاء  يف  املحمول  الهاتف  عر  الإن��رن��ت 

اأثناء  اأو  من املنطقة خوفا من ا�شطرابات 

ا�شتباكات بني متمردين وجنود هنود.

دولر خ�شائر مليار   2.7

وت��خ��ط��ت ف���ات���ورة اإغ����اق الإن���رن���ت يف 

نحو   ،2020 املنق�شي  العام  خال  الهند 

دولر. مليار   2.7
ومت����ت����ل����ك ال����ه����ن����د ع���������ددا ك�����ب�����را م��ن 

لذلك،  ال��ع��امل،  يف  الإن��رن��ت  م�شتخدمي 

حكومة  اأو  املركزية  احلكومة  تقرر  عندما 

لآخر،  اأو  ل�شبب  الإنرنت  اإغ��اق  الولية 

يتاأثر عدد كبر من الأ�شخا�س وال�شركات، 

ويوؤدي اإىل خ�شارة مالية كبرة.

وح���������������ش�������ب ت�������ق�������ري�������ر �����������ش����������ادر ع����ن 

يتتبع  موقع  وه��و   –  Top10VPN
خ�����ش��رت  اخل�����ش��و���ش��ي��ة  واأدوات   VPN
م��ل��ي��ار دولر   2.7 م���ن  ي��ق��رب  م���ا  ال��ه��ن��د 

ب�شبب اإغاق الإنرنت يف عام 2020.

ب��الإن��رن��ت  غ��ر مت�شلة  ال��ه��ن��د  وظ��ل��ت 

ل��ف��رة اأط���ول م��ن اأي دول���ة اأخ����رى، حيث 

يف  ���ش��اع��ة   8927 مل���دة  ان��ق��ط��اًع��ا  �شجلت 

املا�شي. العام 

وح�������������������������������������������������ش������������������������ب م������������������وق������������������ع 

 –  internetshutdowns.in
وهو موقع يتتبع عمليات حجب الإنرنت 

 83 اإغ��اق الإنرنت  – فقد مت  يف �لهند 

مرة يف الباد يف عام 2020.

العني االخبارية-وكاالت

ع����ر رج�����ل م����ن م���دي���ن���ة داف���ل���ي���ك���ان���وف���و يف 

خامت  على  الرو�شية،  با�شكورت�شتان  جمهورية 

زواج ثمني يف رغيف اخلبز اأثناء تناوله الع�شاء.

اأن  امل��ح��ل��ي��ة،  »اأ���ش��ي��ل��ي��ك��ول«  �شحيفة  وذك���رت 

ن��ي��ك��ولي ع��ر ع��ل��ى ق��ط��ع��ة امل��ج��وه��رات عندما 

مع  الع�شاء  تناوله  اأث��ن��اء  اخلبز  تقطيع  يف  ب��داأ 

عائلته.

من  متكن  نيكولي  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 

م��ال��ك��ة اخل��امت  اأن  امل��خ��ب��ز، ليتبني  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 

ت��ع��م��ل ف��ي��ه، وق��ام��ت ب��خ��ل��ع اخل����امت ق��ب��ل بدئها 

ال��ع��م��ل و���ش��ق��ط ب��اخل��ط��اأ يف ال��ع��ج��ني وان��ت��ه��ى به 

املطاف يف رغيف اخلبز.

ويف ن��وف��م��ر/ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين امل��ا���ش��ي، عر 

���ش��ب��ي ع��ل��ى خ�����رزة ذه��ب��ي��ة ���ش��غ��رة يف احل���رم 

القد�شي يف القد�س، التي ميكن اأن يكون عمرها 

ثاثة اآلف عام.

بنيامني  عليها  عر  التي  اجلوهرة،  وتتكون 

ميلت، البالغ من العمر 9 اأعوام من 4 طبقات، 

تتكون كل منها من كرات ذهبية �شغرة مت�شلة 

البع�س على �شكل زهرة، بح�شب موقع  ببع�شها 

»توبل مونت �شيفتينغ بروجكت«. 

االخبارية-اأبوظبي العني 

يف  الإ���ش��ارة  بلغة  مقهى  اأول  موؤخرا  �شتاربك�س  مقاهي  �شل�شلة  افتتحت 

بال�شني. �شنغهاي 

تابع  مقهى  راب��ع  وه��و  للمدينة،  التجارية  املنطقة  يف  املقهى  ه��ذا  ويقع 

3 مقاه مت افتتاحها �شابقا  ل�شتاربك�س ي�شتعمل لغة الإ�شارة يف ال�شني، بعد 

ال�شينية.  »ال�شعب«  يف قوانغت�شو وبكني وهانغت�شو، بح�شب �شحيفة 

اإعاقة  يعانون من   5 بينهم  نادل،   12 الإ�شارة  لغة  ت�شغيل مقهى  ويتوىل 

ال�شمع. �شعف 

ومنهم من هو ريا�شي من مواليد الألفية اجلديدة، ومنهم من هو فنان 

يف ق�س الورق، ومنهم من عمل �شابقا م�شمما للجرافيك.

وجميعهم باإمكانهم اأن يتحدثوا عن القهوة ويقدمون اخلدمات للزبائن 

الإ�شارة. بلغة 

اأقامت �شل�شلة  التوا�شل بني العماء والعاملني،  اإزالة عوائق  اأجل  ومن 

قامت  ذك���ي،  ���ش��وت��ي  م�شاعد  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  خ��ا���ش��ا،  ط��ل��ب  ن��ظ��ام  �شتاربك�س 

م�شاعدة  ميكنه  حيث  �شتاربك�س،  ل�شالح  مايكرو�شوفت  �شركة  بتطويره 

العاملني �شعاف ال�شمع باملقهى على التوا�شل مع العماء.

الهند تنهي أطول عمليات حظر اإلنترنت في العالم

كيف عثر روسي على خاتم ثمين في رغيف خبز؟

افتتاح أول مقهى ستاربكس بلغة اإلشارة في شنغهاي

دبي - العربية

ن�����ش��ر ويل ع��ه��د دب����ي، ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 

حممد، على ح�شابه يف »توير«، تفا�شيل لقاء 

جمعه مع بافل دوروف موؤ�ش�س من�شة تلغرام 

للرا�شل التي تتخذ من دبي مقراً عاملياً لها، 

واأكر  دولر  مليار   20 تتجاوز  �شوقية  بقيمة 

570 مليون م�شتخدم. من 

تعرف  اأن��ه  بتغريدات  دب��ي  عهد  ويل  وذك��ر 

على  ولدت  ُملهمة  جناح  »ق�شة  تفا�شيل  على 

اأر�س الإمارات و�شمن بيئة الأعمال الداعمة 

التي توفرها دبي ل�شركائها«.

20 عاماً، اأطلق  واأ�شاف اأنه »منذ اأكر من 

ال�شيخ حممد بن را�شد مدينة دبي لاإنرنت 

امل�شتقبل  �شنع  يف  التكنولوجيا  اأث��ر  يف  لثقته 

ت�شكيل  يف  �شريكاً  تكون  اأن  دبي  اختارت  الذي 

تكنولوجياً  جمتمعاً  اأثمرت  وروؤي��ة  ماحمه، 

و24  �شركة   1600 من  اأك��ر  اليوم  ي�شم  عاملياً 

متخ�ش�س«. األف 

وع�����ر ع����ن ت���اأك���ي���ده ع���ل���ى »ت���ر����ش���ي���خ دب���ي 

ال��ط��احم��ون  م��ن��ه��ا  ي��ن��ط��ل��ق  كمن�شة  م��ك��ان��ت��ه��ا 

للنجاح لتحويل اأحامهم اإىل اإجنازات عاملية، 

املبدعني  يدعم  ما  كل  توفر  يف  وم�شتمرون 

ق���ة ل��ن��م�����ش��ي م��ع��اً  واأ����ش���ح���اب الأف����ك����ار اخل���ااّ

حلول  لتقدمي  بالنجاح  حافل  م�شتقبل  نحو 

حياة  ل��ه  وت�شمن  الإن�����ش��ان  ت�شعد  واب��ت��ك��ارات 

اأف�شل«.

على   2013 ع��ام  اإىل  تلغرام  تاأ�شي�س  ي��ع��وُد 

�شي  موؤ�شاّ دوروف  وبافل  نيكولي  الأخوين  يد 

م��وق��ع ف��ك��ون��ت��اك��ت��ي )اأك����ر ���ش��ب��ك��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 

رو�شية(، وقد جنحا يف اإطاق برنامج تلغرام 

���اُه ك��م��ن��ظ��م��ة م�����ش��ت��ق��ل��ة ت��ت��خ��ذ من  ث���م ����ش���جاّ

مة الأملانياّة برلني مقًرا لها. العا�شِ

للتطبيق  خا�شاً  بروتوكوًل  نيكولي  م  َماّ �شَ

ب��اف��ل  م  َق�����َداّ ح���ني  يف   ،MTProto ي��دع��ى 

الأ���ش��ا���ش��ي  وال��ه��ي��ك��ل��ي  امل����ايل  ال���دع���م  دوروف 

للم�شروع، ويقوم تلغرام بنف�س الوظائف التي 

وات�س  ك���:  الأخ��رى  الرا�شل  برامج  بها  تقوم 

اآب، لين، فاير، تانغو.

اأع��م��ال  رائ����د  ب���اأن���ه  ب��اف��ل دوروف  وي���ع���رف 

التوا�شل  موقع  موؤ�ش�س  بكونه  ا�شتهر  رو�شي 

الج��ت��م��اع��ي ف��ك��ون��ت��اك��ت��ي، ولح���ًق���ا ت��ل��غ��رام، 

وٌيطلق عليه ا�شم مارك زوكربرغ الرو�شي.

يف اأغ�شط�س 2014، مت ت�شمية بافل دوروف 

اأوروب���ا ال�شمالية  ال��ق��ادة يف  اأك��ر  ك��واح��د م��ن 

 2017 ع��ام  اخ��ت��ر يف  �شنة.   30 ال��واع��دة حت��ت 

يف  ال�شابة  العاملية  ال��ق��ي��ادات  اإىل  لان�شمام 

املنتدى القت�شادي العاملي ممثًا لفنلندا.

عطلة »كورونا« الطويلة ترفع 
مبيعات ألعاب األطفال 

لـ 25.1 مليار دوالر

لندن - العربية

عدد  يف  بانتعا�س  ك��ورون��ا  وب��اء  ت�شبب 

من القطاعات والأ�شواق على الرغم من 

الركود القت�شادي العام الذي ت�شبب به.

ح���ي���ث ا����ش���ت���ف���ادت ب��ع�����س ال��ق��ط��اع��ات 

النا�س بيوتهم  األ���زم  ال���ذي  الإغ���اق  م��ن 

ومنعهم م��ن اخل����روج، وم���ن ب��ني ال��ذي��ن 

ا���ش��ت��ف��ادوا م��ن اإغ���اق���ات ك��ورون��ا اأ���ش��واق 

األ���ع���اب الأط����ف����ال ال���ت���ي اأظ���ه���رت اأح����دث 

البيانات ارتفاع مبيعاتها ب�شبب الوباء.

وب��ح�����ش��ب م��ع��ل��وم��ات ن�����ش��رت��ه��ا ���ش��رك��ة 

)NPD( املتخ�ش�شة باأبحاث الت�شويق، 

يف  الأط��ف��ال  األ��ع��اب  مبيعات  ارتفعت  فقد 

 %16 ع��ن  ت��زي��د  بن�شبة  املتحدة  ال��ولي��ات 

وب��اء  م��ن  م�شتفيدة   2020 ال��ع��ام  خ���ال 

ك��ورون��ا ال���ذي ح��رم الأط��ف��ال م��ن اأم��اك��ن 

الرفيه.

عليه  اطلعت  ال��ذي  التقرير  وبح�شب 

األعاب  مبيعات  بلغت  فقد  ن��ت«  »العربية 

دولر،  مليار   25.1 املا�شي  العام  الأطفال 

2019. وكانت  16% عن عام  بزيادة قدرها 

مليار   3.5 اأو   %16 بن�شبة  ال���زي���ادة  ه���ذه 

اأ�شعار الألعاب  دولر، وت�شببت بارتفاع يف 

اأي�شاً بن�شبة %16.

وب��ح�����ش��ب ال�����ش��رك��ة ف��ق��د ارت���ب���ط ج��زء 

2020 ارت��ب��اط��اً  ك��ب��ر م��ن ال��ن��م��و يف ع���ام 

امل�شتهلك  و�شلوك  كورونا،  بوباء  مبا�شراً 

امل��ت��غ��ر امل��رت��ب��ط ب��اإغ��اق وا���ش��ع النطاق 

واإغ���اق امل��دار���س، وحت��وي��ل ال��دخ��ل املتاح 

من اأنواع الرفيه الأخرى اإىل الألعاب.

الألعاب حتى منت�شف  وكانت مبيعات 

مار�س 2020 ثابتة مقارنة بعام 2019، ثم 

وا�شع  الإغ���اق على نطاق  اإج���راءات  اأدت 

ب�شرعة اإىل زيادة مفاجئة يف املبيعات.

كما ا�شتفاد �شوق األعاب الأطفال اأي�شاً 

ب�شكل اأكر من توزيع ال�شيكات التحفيزية 

املا�شي �شمن خطة  اأبريل  ب��داأت يف  التي 

التحفيز القت�شادي احلكومية، مما اأدى 

2020 يف مايو  للعام  اأق��وى �شهر منو  اإىل 

)زيادة بن�شبة %38).

وبلغ منو �شناعة الأل��ع��اب ذروت��ه مرة 

اأخ�����رى يف اأك��ت��وب��ر ب���زي���ادة ق���دره���ا %33، 

عندما بداأ مو�شم العطات.

الرئي�س  نائب  قالت  ال�شياق،  هذا  ويف 

اأ���س  »ي���و  ���ش��رك��ة  يف  ال�����ش��ن��اع��ة  وم�شت�شار 

كان   2020 »العام  اإن  لينيت،  تويز« جويل 

ع��ام��اً غ��ر م�����ش��ب��وق يف ���ش��ن��اع��ة الأل��ع��اب 

الأمركية«.

���ش��ه��دن��اه  ال����ذي  ال��ن��م��و  واأ����ش���اف���ت »اإن 

حقيقة  ع��ن  يتحدث  الأل��ع��اب  �شناعة  يف 

اأن الآب�����اء ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ل��و���ش��ع ���ش��ع��ادة 

اأطفالهم فوق كل �شيء اآخر«.

وت��اب��ع��ت: »ت��ع��ت��م��د م���رون���ة ال�����ش��ن��اع��ة 

اأوق��ات  اأن��ه، يف  اإىل حد كبر على حقيقة 

ال��ل��ع��ب  اإىل  ال���ع���ائ���ات  ت��ت��ط��ل��ع  ال�������ش���دة، 

منخرطني  اأطفالهم  اإبقاء  يف  للم�شاعدة 

جزء  اللعب  بب�شاطة،  و�شعداء.  ون�شطني 

كبر من معادلة ال�شعادة«.

و�شهد عام 2020 زيادة يف الت�شوق عر 

التجزئة  متاجر  اإغ���اق  بعد  الإن��رن��ت، 

وت�������ردد امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني جت�����اه ال���ت�������ش���وق يف 

الأوىل من  الثاثة  الأرب��اع  املتاجر، ففي 

عام 2020 ارتفع اإجمايل مبيعات الألعاب 

بن�شبة  �شنوي  اأ�شا�س  على  الإنرنت  عر 

.%75

تلغرام.. قصة نجاح تطبيق للتراسل بقيمة 
20 مليار دوالر


