
 المصفاة قديمة ومهترئة 
   كـ حفارات البترول الوطنية

 قرار التنقيب عن النفط مستبعد
   ان يكون قرار سياسي

 وزيرة الطاقة زواتي انجزت ما لم
    ينجزه من سبقوها

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يزور ضريح المغفور له الملك 
الحسين بن طالل

ولي العهد يوعز بمعالجة 
الفنان الصقار

الثنني   26  جمادى الآخرة   1442 هـ  - املوافق  8  �شباط  2021 م - العدد  5598    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

  تستضيف الخبير النفطي الدكتور زهير صادق

الصادق : »النفط« موجود في 
األردن بكميات كبيرة جدا

االنباط-وكاالت

الأح��د،  الفل�سطينيني،  العمال  مئات  متكن 

اجتياز  عرب  عملهم،  اأم��اك��ن  اإىل  الو�سول  من 

جدار الف�سل، و�سلوك فجوات وطرق التفافية 

منذ  اإ�سرائيل  تفر�سه  اإغ���اق  ظ��ل  يف  اأخ���رى، 

اأكرث من �سهر ملواجهة كورونا

منذ  الفل�سطينيني  العمال  مئات  وانطلق 

���س��اع��ات ال��ف��ج��ر، ب���اجت���اه ف���ج���وات يف اجل����دار 

املغلقة  املعابر  بجانب  التفافية  الأمني، وطرق 

قرب اخلليل، جنوب ال�سفة الغربية

اأح��م��د فطافطة م��ن اخل��ل��ي��ل، قال  ال��ع��ام��ل 

اإنه يعاين مع زمائه ب�سبب اإغاق املعابر منذ 

فرتة طويلة، حيث ل ميلكون م�سدر رزق اآخر، 

والعمل  لإ�سرائيل  ال��ذه��اب  اإىل  ي�سطرهم  ما 

لها  يتعر�سون  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  ه��ن��اك، وحت��م��ل 

خال عبورهم الطرق اللتفافية

لل�سقوط من  نتعر�ض  واأ�ساف لاأنا�سول: 

�سبيل  ال��وع��رة، يف  الطرق  ويف  اأم��اك��ن مرتفعة 

عي�سنا،  لقمة  على  واحل�سول  لعملنا  الو�سول 

ب��ي��ن��ن��ا ك��ب��ار ب��ال�����س��ن اأي�����س��ا ي��ت��ع��ر���س��ون لنف�ض 

ال�سعوبات

وي��واج��ه ال��ع��ّم��ال خ��ط��ر امل��اح��ق��ة م��ن قبل 

اجل���ن���ود الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني، ح��ي��ث ي�����س��ت��ه��دف��ون 

ب���اإط���اق ال��ر���س��ا���ض وق��ن��اب��ل ال���غ���از وال�����س��وت 

خال عبورهم عرب طرق التفافية قرب املعابر 

املنت�سرة يف ال�سفة الغربية

وتغلق اإ�سرائيل معابرها مع ال�سفة الغربية 

م��ن��ذ اأك�����رث م���ن ���س��ه��ر، ومت���ن���ع م���ئ���ات ال��ع��م��ال 

عملهم،  لأم��اك��ن  ال��و���س��ول  م��ن  الفل�سطينيني 

ت�ساريح  يحملون  حم����دودة  اأع����داد  با�ستثناء 

خا�سة

التفا�صيل �ص »8«

 بسبب اإلغالق.. فلسطينيون يجتازون جدار الفصل للوصول ألعمالهم

النعيمي يتفقد مدارس لواء الجامعة في 
يومها الوجاهي األول

السديري: 13 مليار حجم االستثمارات 
السعودية باألردن

االنباط-عمان

ع����رب وزي������ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور 

تي�سري النعيمي عن اعتزازه وتقديره باجلهود 

ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ال���ك���وادر ال��رتب��وي��ة من 

مركز  يف  واإداري����ني  مدر�سية  واإدارات  معلمني 

ال�����وزارة وامل���ي���دان، ومب���ا اأظ���ه���روه م��ن حر�ض 

 ، والآم��ن��ة  ال�سحية  البيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  اأك��ي��د 

ل�ستقبال الطلبة يف يومهم الدرا�سي الأول.

واأكد الدكتور النعيمي خال جولة تفقدية 

التابعة للواء اجلامعة ام�ض  املدار�ض  لعدد من 

يف  ال��وج��اه��ي  التعليم  ا���س��ت��م��راري��ة  اأن  الح����د، 

بتطبيق  جميعا  منا  التزاما  تتطلب  مدار�سنا 

ال�سحية،  وال�سرتاطات  ال�سحي  الربوتوكول 

م�سريا اإىل اأننا نعتمد على وعي اأبنائنا الطلبة 

لتحقيق  م��ع��ل��م��ي��ه��م،  م�����س��ان��دة  يف  واأه���ال���ي���ه���م 

اأن ال��ط��اب��ور  ه��ذا ال��ه��دف. واأ���س��ار ال��وزي��ر اإىل 

ال��ي��وم الول  م��ن  الأوىل  ال�����س��ب��اح��ي واحل�����س��ة 

النتماء  قيم  تعزز  ر�سائل  بث  ت�سمنا  للدوام، 

والولء.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- الكرك

بن  ن��اي��ف  ع��م��ان  يف  ال�سعودي  ال�سفري  ق��ال   

موقعاً  تت�سدر  ال�سعودية  اإن  ال�سديري،  بندر 

بنحو13  بالأردن  امل�ستثمرين  قائمة  يف  متقدماً 

اأم��ل��ه يف جت���اوز ه��ذا  م��ل��ي��ار دولر، م��ع��رب��ا ع��ن 

امل�ستثمرة  ال���دول  اأك��رب  اململكة  لت�سبح  ال��رق��م 

يف الأردن. واو�سح ال�سفري انه وبح�سب تقارير 

ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال��ع��ام��ة ل��ا���س��ت��ث��م��ار، ُت��ع��د 

يف  م�ستثمرة  دول  ث���اث  اأك���رب  م��ن  ال�����س��ع��ودي��ة 

التحتية،  البنية  )ال��ن��ق��ل،  ق��ط��اع��ات  يف  الأردن 

ال���ط���اق���ة، ال���ق���ط���اع امل�����ايل وال����ت����ج����اري، ق��ط��اع 

بتاأ�سي�ض  ق��ام��ت  ك��م��ا  ال�����س��ي��اح��ي��ة(،  الإن�����س��اءات 

م���رح���ل���ة ج����دي����دة يف ا����س���ت���ق���ط���اب ال���س��ت��ث��م��ار 

�سركة  اإن�ساء  خ��ال  من  الأردن،  اإىل  ال�سعودي 

عام  الأردين  ال�سعودي  ال���س��ت��ث��م��ارات  ���س��ن��دوق 

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  زي���ارة  خ��ال   2017

امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل����اردن ولقائه 

باأخيه جالة امللك عبداهلل الثاين.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط – خليل النظامي 

ال�سادق  الدكتور زهري  النفطي  اأكد اخلبري 

ان قرار التنقيب عن النفط يف الردن م�ستبعد 

وزارة  ان  اىل  م�����س��ريا  �سيا�سي،  ق���رار  ي��ك��ون  ان 

ال���ط���اق���ة ف��ت��ح��ت ه����ذا امل���ج���ال يف ال���ع���دي���د م��ن 

امل���ن���اط���ق وامل���ح���اف���ظ���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن اب���رزه���ا 

حقل  يف  ج��رت  التي  والتنقيب  احلفر  عمليات 

الري�سة والتي ا�ستخرجنا منها الغاز، لفتا اىل 

والتعامل  العمل  خال  من  يجري  التنقيب  ان 

مع �سركات خا�سة للبحث عن النفط. 

وت����اب����ع يف م���ق���اب���ل���ة خ���ا����س���ة اج���رت���ه���ا م��ع��ه 

الطبيعية  بالرثوات  اأن الردن مليء  »الأنباط« 

امل��ع��ادن وال��ن��ف��ط الثقيل واخل��ف��ي��ف وال��غ��از  م��ن 

اي�سا.

التفا�صيل �ص »3«

 العايد: الحسين كّرس حياته لخدمة 
شعبه وأّمته 

االنباط-عمان

اأك��د وزي��ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون الإع���ام الناطق 

ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل���ك���وم���ة ع��ل��ي ال���ع���اي���د، اأّن 

الأردنيني يقفون �سّفاً واحداً خلف جالة امللك 

والإجناز،  البناء  ليقود م�سرية  الثاين،  عبداهلل 

ويعرب بالأردن نحو مئويته الثانية.

له على ح�سابه يف موقع  تغريدة  واأ�ساف يف 

الوفاء  ذك��رى  مبنا�سبة  الح���د،  ام�ض  »ت��وي��رت« 

ع��ل��ى نهج  امل��ل��ك مي�����س��ي  اأّن ج��ال��ة  وال��ب��ي��ع��ة، 

الآباء والأجداد، موا�سًا عطاء الراحل الكبري 

ج���ال���ة امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل امل���ل���ك احل�����س��ني 

اأثري  عرب  هاتفّية  مداخلة  وخال  اهلل..  رحمه 

الإجن���ازات  ال��ع��اي��د  ا�ستذكر  الأردن���ّي���ة،  الإذاع����ة 

اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  بذلها  ال��ت��ي  والت�سحيات 

اأّن ال��راح��ل  امل��ل��ك احل�����س��ني ب��ن ط���ال، م���وؤّك���داً 

ال��ك��ب��ري ك���ّر����ض ح��ي��ات��ه م���ن اأج����ل خ��دم��ة �سعبه 

حياته  وكانت  والإ�سامية،  العربية  والأم��ت��ني 

حافلة بالعطاء والإجناز.

واأّكد العايد اأّن جالة امللك عبد اهلل الثاين 

على  ا�ستطاع  فقد  �سلف،  خل��ري  خلف  خ��ري  ه��و 

حتقيق  ن��ح��و  الأردن  ي��ق��ود  اأن  ع��ام��اً   22 م���دى 

ال��ك��ث��ري م��ن الإجن������ازات رغ���م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

مرت بها اململكة خال العقدين املا�سيني.

ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  اأّك��د  اآخ��ر،  �سعيد  على 

ال�سّحي  بالربوتوكول  اللتزام  اأهمّية  الإع��ام 

والإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة والح���رتازي���ة م��ع ب��دء 

خ�سو�ساً  امل��دار���ض،  يف  الوجاهي  التعليم  ع��ودة 

ارت������داء ال��ك��م��ام��ات وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د 

اأهمّية  م��وؤّك��داً  املعقمات،  وا�ستخدام  اجل�سدي 

ذلك من اأجل ال�ستمرار بالتعليم الوجاهي.

الوجاهي  للتعليم  العودة  اإن  العايد  واأ�ساف 

التدريجي يف املدار�ض يعد حتدياً �سواء للطلبة 

اأو الأهايل اأو املعلمني. .

التفا�صيل �ص »2«

صناعة عمان: بحث إمكانية زيادة 
الصادرات االردنية لسلطنة ُعمان

10 وفيات و1299 إصابة بـ »كورونا«  بدء العودة المتدرجة لطلبة المدارس 
للفصل الدراسي الثاني

االنباط-عمان

 

املهند�ض  عمان  �سناعة  غرفة  رئي�ض  بحث 

فتحي اجلغبري، مع �سفري �سلطنة عمان لدى 

اإمكانية  الح��د،  ام�ض  املعمري،  ه��ال  اململكة 

زيادة حجم ال�سادرات الردنية اىل ال�سلطنة.

واو���س��ح��ت ال��غ��رف��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ان 

اهمية  ال��ل��ق��اء،  خ��ال  اك��د  اجلغبري  املهند�ض 

اإق���ام���ة ا���س��ت��ث��م��ارات م�����س��رتك��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

الن�سبية  الأهمية  ذات  املزايا  من  وال�ستفادة 

ل��ل��ط��رف��ني، م�����س��ددا ع��ل��ى ����س���رورة ان ت��ك��ون 

ه����ذه ال����س���ت���ث���م���ارات ت��ك��ام��ل��ي��ة. وا�����س����اف ان 

�سناعي  ل��وف��د  زي���ارة  بتنظيم  ت��رح��ب  الغرفة 

فر�ض  ع��ل��ى  للتعرف  ُع��م��ان،  ل�سلطنة  اأردين 

ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي امل�����س��رتك، وا���س��ت��ق��ب��ال 

وف��د اق��ت�����س��ادي ُع��م��اين ل��اط��اع على امل��زاي��ا 

ال�ستثمارّية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

وفيات   10 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت    

يف  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  اإ�سابة  و1299 

اململكة ام�ض الأحد، لريتفع العدد الإجمايل 

اإىل 4379 وفاة و335154 اإ�سابة.

وت���وّزع���ت الإ���س��اب��ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 833 

137 حالة  حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

حمافظة  يف  حالة   115 البلقاء،  حمافظة  يف 

43 ح��ال��ة  3 ح����الت يف ال��رم��ث��ا،  اإرب�����د، م��ن��ه��ا 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   37 امل���ف���رق،  حم��اف��ظ��ة  يف 

العقبة، 28 حالة يف حمافظة الكرك، 24 حالة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   23 ع��ج��ل��ون،  حمافظة  يف 

 16 ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة   20 الطفيلة، 

حالة يف حمافظة ماأدبا، 16 حالة يف حمافظة 

 3 7 ح��الت يف حمافظة م��ع��ان، منها  ج��ر���ض، 

حالت يف البرتا.

واأ�سار املوجز الإعامي ال�سادر عن رئا�سة 

اأن عدد احلالت  اإىل  ال�سحة  ال��وزراء ووزارة 

الن�سطة حالّياً و�سل اإىل 10440 حالة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

  ب����داأت يف م���دار����ض امل��م��ل��ك��ة ام�����ض الح��د 

امل���ت���درج���ة  ال������ع������ودة  م�����ن  الوىل  امل����رح����ل����ة 

ال���ث���اين  ال����درا�����س����ي  ل��ل��ف�����س��ل  امل�����دار������ض  اىل 

2020/2021، وفق اخلطة التي و�سعتها وزارة 

ال�سحي  وال���ربوت���وك���ول  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 

الذي مت اعداده بالتعاون مع وزارة ال�سحة.

العودة،  خطة  من  الوىل  املرحلة  وت�سمل 

الثاثة  وال�����س��ف��وف  الط��ف��ال  ري��ا���ض  طلبة 

وزارة  ق������درت  ح���ي���ث  وال���ت���وج���ي���ه���ي،  الوىل 

ال��رتب��ي��ة ع���دد ال��ط��ل��ب��ة ���س��م��ن ه���ذه امل��رح��ل��ة 

بنحو 773 الف و812 طالبا وطالبة.

وي���ت���وزع ال��ط��ل��ب��ة يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ب��واق��ع 

535450 طالبا وطالبة يف املدار�ض احلكومية، 

موزعني على 3315 مدر�سة.

التفا�صيل �ص »7«
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يف خ�شم اإحتفالت اململكة مبئوية الدولة الإردنية؛ ي�شادف اليوم ال�شابع من �شباط 

الباين  احل�شني  له  للمغفور  الوفاء  والبيعة،  للوفاء  والع�شرون  الثانية  الذكرى  اأي�شاً 

طّيب اهلل ثراه والبيعة للملك املعّزز عبداهلل الثاين اإبن احل�شني حفظه اهلل ورعاه، والتي 

ل اإ�شتمراراً مل�شرية الها�شميني املظّفرة، ونحن اإذ نفتخر بالها�شميني وملوكهم فاإننا  ُت�شِكّ

كاأردنيني نوؤكد باأننا على العهد ما�شون:

1. حمطة الوفاء والبيعة اإىل جانب مئوية الدولة الأردنية ميزة ونكهة اأردنية ها�شمية 

واإمتداد  والأ�شول،  املنابت  �شّتى  والأردنيني من  الها�شميني  باإمتياز من منظومة �شرية 

حلكم ر�شيد اأ�شا�شه اإحرتام كرامة الإن�شان.

املحلية  الأ���ش��ع��دة  ت��ع��اىل ماثلة على  اإجن����ازات احل�شني رح��م��ه اهلل  اآث���ار  زال���ت  م��ا   .2

والإقليمية والعربية والإ�شالمية والدولية والأممية، وتوارثها واأكمل عليها اأبا احل�شني 

حفظه اهلل.

ر�ض ل حتتها،  ة جناح لبلد حمدود املوارد ُجّلها فوق الأ ردن الوطن ي�شكل ق�شّ 3. الأ

الب�شرية  م��وارده  وتنمية  الطبيعية،  م��وارده  يفوق  واملتميز  العارف  باإن�شانه  فاإ�شتثماره 

ديناميكية �شوب مواءمة خمرجاته التعليمية و�شوق العمل.

كرامة  و�شون  اإح��رتام  اأ�شا�شها  وال�شعب  الها�شمية  القيادة  بني  احلميمة  العالقة   .4

وتقدمي  وهمومهم  حاجاتهم  وتلّم�ض  ال�شعب  م��ن  القيادة  وُق���رب  واإن�شانيته  ن�����ش��ان  الإ

اخلدمات املثلى لهم وحتويل التحديات اإىل فر�ض.

5. امللك بني �شفوف �شعبه يف كل زمان ومكان وحدث، فيلتقي النا�ض ويح�شر بينهم 

واإليهم  منهم  فهو  خلدمتهم،  وي�شعى  وم�شاكلهم  همومهم  ويتح�ش�ض  اأو�شاعهم  ويتابع 

وبينهم.

ردن بلد ل يوجد فيه موارد طبيعية ومع ذلك هو  6. ن�شعر بالفخر باأنه بالرغم اأن الأ

من اأنظف البلدان وميتلك نظام تعليمي قوي ونظام �شحي متميز وفيه ال�شكن واملاأوى 

ن�شان وح�شوره العاملي كبري. �شتقرار واإحرتام الإ مان والإ والأ

الع�شرية  ال����روؤى  واإ���ش��ت��ب��اق��ي��ة  الأردن���ي���ة  ال��دول��ة  وث��واب��ت  امل��ل��ك  7. تطلعات ج��الل��ة 

والإجتماعية والرتبوية  والإقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شاملة  �شالحات  والإ الثاين  للمئوية 

ردن وقيادته الها�شمية تعّزز فينا التطلع للم�شتقبل  والأكادميية وغريها والتي يتبناها الأ

بنظرة اأمل وتفاوؤل خدمة لالأجيال القادمة ولتحويل التحديات لفر�ض.

قت�شادية ال�شعبة جداً يف اإقليم ملتهب بال�شراعات  ردن رغم ظروفه الإ 8. �شمود الأ

على  موؤ�شر  ره���اب  والإ التطّرف  وحركات  كورونا  جائحة  وظ��روف  والدولية  قليمية  الإ

دولته العميقة ال�شاربة جذورها يف التاريخ.

9. املواءمة بني الأمن والدميقراطية واملواطنة �شّمام اأمان الدولة املدنية الع�شرية 

التي ي�شعى جاللة امللك لرت�شيخها والتي اأخرجت الأردن من عنق الزجاجة رغم الإقليم 

امللتهب وقوى الإرهاب والتطّرف املحيطة.

10. دعوات جاللة امللك للمحافظة على الطبقة الو�شطى ودعم مناطق جيوب الفقر 

وتوجيهه للحكومات املتعاقبة لتطبيق ذلك على الأر�ض موؤ�شر على �شعي جاللته لرفاه 

املواطن.

11. اإنتماء الأردنيني لوطنهم وولئهم لقيادتهم الها�شمية نابع من القلب ويعّززونه 

باملواطنة ال�شاحلة خدمة لهذا الوطن الأ�شم.

القرن  �شفقة  �شد  ووقوفهم  القد�ض  مع  كافة  والأردن��ي��ني  امللك  جاللة  موقف   .12

واإن�شانية  ودينية  وقومية  عروبية  لأبعاد  يوؤ�شر  دوم��اً  الفل�شطينية  الق�شية  خندق  ويف 

واأخالقية وقانونية وتاريخية را�شخة واأكيدة.

منية ويف خندق  ردنيون يلتفون حول قيادتهم الها�شمية وجي�شهم واأجهزتهم الأ 13. الأ

جتماعي  الوطن كالبنيان املر�شو�ض، وجبهتهم الداخلية ح�شينة ومنيعة، ون�شيجهم الإ

ووحدتهم الوطنية اأكيدة.

ب�شراحة: نعتز بقيادتنا الها�شمية التي متتلك هّمة ال�شباب وحكمة ال�شيوخ، ونفتخر 

عزيز  بلد  ردن  ف��الأ الوطن،  حماية  يف  بحزمها  ونتباهى  العاملي،  وح�شورها  باإن�شانيتها 

قت�شادية اجل�شام. ومنيع بالرغم من التحديات الإ

د. محمد طالب عبيدات

 ذكرى الوفاء والبيعة

�شلط عد�شة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

االنباط- عمان

�شهادة  على  الأردن  اأوراجن  �شركة  ح�شلت 

وللعام  احل��ايل  للعام  عمل”  �شاحب  “اأف�شل 
ال�شاد�ض على التوايل.

الأحد،  ام�ض  لل�شركة  �شحفي  بيان  وح�شب 

م��ن��ح معهد ���ش��اح��ب ال��ع��م��ل الأف�����ش��ل ال��ع��امل��ي، 

تقييم  نتائج  على  بناًء  ال�شهادة  ه��ذه  لل�شركة 

جمموعة  بني  بذلك  لتتميز  ومتكامل،  �شامل 

من ال�شركات امل�شاركة .

وي��ن��ظ��م م��ع��ه��د ���ش��اح��ب ال��ع��م��ل الأف�����ش��ل 

متيز  على  للم�شادقة  �شنويا  برناجماً  العاملي، 

اأ����ش���ح���اب ال��ع��م��ل م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي تثبت 

وتقدم  متميزة،  عمل  بيئة  اإي��ج��اد  يف  جناحها 

اأف�������ش���ل ف���ر����ض ال���ت���ط���ور وامل����زاي����ا مل��وظ��ف��ي��ه��ا، 

ي��ت��م جمعها من  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ت��دق��ي��ق  ع��ر 

امل��رت���ش��ح��ني وب���ح���ث ���ش��ام��ل ل��ك��اف��ة اجل���وان���ب 

والعوامل اخلا�شة ببيئة العمل الداخلية.

القانونية  لل�شوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  وق��ال 

وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وامل�������ش���ادر وال���ت���زوي���د وامل������وارد 

ال���دك���ت���ور  الأردن،  اأوراجن  ل�����دى  ال���ب�������ش���ري���ة 

يعك�ض  العاملي  التقدير  هذا  اإن  حرب،  ابراهيم 

اأف�شل  تطبيق  يف  ال�شتثنائية  ال�شركة  جهود 

امل���م���ار����ش���ات وال�������ش���ي���ا����ش���ات اخل���ا����ش���ة ب���امل���وارد 

الب�شرية، مثل اإدارة املواهب، القدرات القيادية 

والتطوير. التدريب 

االنباط- عّمان

وف��ي��ات   10 ت�شجيل  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اإ���ش��اب��ة ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��ّد يف  و1299 

اململكة ام�ض الأحد، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

4379 وفاة و335154 اإ�شابة.

حالة   833 على  اجلديدة  الإ�شابات  وتوّزعت 

137 ح��ال��ة يف  يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ع���ّم���ان، 

اإرب��د،  115 حالة يف حمافظة  البلقاء،  حمافظة 

43 حالة يف حمافظة  3 ح��الت يف الرمثا،  منها 

حالة   28 العقبة،  حمافظة  يف  حالة   37 املفرق، 

ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة   24 ال����ك����رك،  يف حم��اف��ظ��ة 

ع��ج��ل��ون، 23 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة، 20 

حالة يف حمافظة الزرقاء، 16 حالة يف حمافظة 

ماأدبا، 16 حالة يف حمافظة جر�ض، 7 حالت يف 

حمافظة معان، منها 3 حالت يف البرتا.

رئا�شة  ال�شادر عن  الإع��الم��ي  املوجز  واأ���ش��ار 

احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال����وزراء 

الن�شطة حالّياً و�شل اإىل 10440 حالة، بينما بلغ 

دِخلت اليوم اإىل امل�شت�شفيات 
ُ
عدد احلالت التي اأ

78 حالة، فيما غادرت 68 حالة.

املوؤّكدة  احل��الت  ع��دد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 

475 حالة،  التي تتلقى العالج بامل�شت�شفيات بلغ 

يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العزل امل�شتخدمة 

ليوم  وامل�شتبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�شت�شفيات  يف 

اأم�ض 424 بن�شبة اإ�شغال بلغت 11 باملئة، فيما بلغ 

امل�شتخدمة  العناية احلثيثة  اأ�شّرة  اإجمايل عدد 

ليوم  وامل�شتبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�شت�شفيات  يف 

اأم�ض 124 بن�شبة اإ�شغال بلغت 14 باملئة.

ك���م���ا ب���ل���غ اإج����م����ايل ع�����دد اأج����ه����زة ال��ت��ن��ّف�����ض 

ال�شطناعي امل�شتخدمة يف امل�شت�شفيات للحالت 

بن�شبة  جهازاً   54 اأم�ض  ليوم  وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة 

اإ�شغال بلغت 6 باملئة.

االنباط- عمان

 زار جاللة امللك عبداهلل الثاين، ترافقه 

املغفور  امللكة رانيا العبداهلل، �شريح  جاللة 

ل���ه، ب�����اإذن اهلل، ج��الل��ة امل��ل��ك احل�����ش��ني بن 

ال��ذك��رى  ث���راه، مبنا�شبة  اهلل  ط���الل، طيب 

ت�شادف  التي  لرحيله،  والع�شرين  الثانية 

ام�ض الأحد، وقاما بقراءة الفاحتة على روح 

جاللته الطاهرة، وو�شعا اإكلياًل من الزهور 

على ال�شريح.

وح��ّي��ت ج��الل��ت��ه، ل��دى و���ش��ول��ه، ثلة من 

ح��ر���ض ال�����ش��رف، وع����زف ال�����ش��داح��ون حلن 

الرجوع الأخري.

وو�شع  الفاحتة  وق���راأ  ال�شريح  زار  كما 

اأك��ال��ي��ل ال��زه��ور �شمو الأم����ري احل�����ش��ني بن 

ع���ب���داهلل ال����ث����اين، ويل ال���ع���ه���د، وع�����دد من 

اأ�شحاب ال�شمو الأمراء وال�شادة الأ�شراف.

وهيئة  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  ال�����ش��ري��ح،  وزار 

الأعيان،  جمل�ض  واأع�شاء  ورئي�ض  ال���وزارة، 

ورئي�ض  ال��ن��واب،  واأع�����ش��اء جمل�ض  ورئ��ي�����ض 

واأع�شاء املجل�ض الق�شائي، ورئي�ض واأع�شاء 

الد�شتورية، ورئي�ض وكبار موظفي  املحكمة 

واأع�شاء  ورئي�ض  الها�شمي،  امللكي  ال��دي��وان 

جمل�ض مفو�شي الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب، 

ال�شرعي،  الق�شاء  وهيئة  الق�شاة  وقا�شي 

وم���ف���ت���ي ع�����ام امل���م���ل���ك���ة واأع���������ش����اء جم��ل�����ض 

امل�شرتكة  الأرك�����ان  هيئة  ورئ��ي�����ض  الإف���ت���اء، 

العامة  امل��خ��اب��رات  وم��دي��ر  ال�شباط،  وك��ب��ار 

وكبار  العام  الأم��ن  ومدير  ال�شباط،  وكبار 

ال�شباط، ونائب اأمني عمان واأع�شاء جمل�ض 

املوؤ�ش�شة  ع��ام  ال��ك��رى، ومدير  اأم��ان��ة عمان 

للمتقاعدين  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

القدامى، وعدد من  واملحاربني  الع�شكريني 

ك��ب��ار ال�����ش��ب��اط امل��ت��ق��اع��دي��ن، وق��ائ��د جي�ض 

التحرير الفل�شطيني وكبار ال�شباط.

االنباط-عمان

اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش��وؤون الإع����الم الناطق 

ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م احل���ك���وم���ة ع��ل��ي ال���ع���اي���د، اأّن 

الأردنيني يقفون �شّفاً واحداً خلف جاللة امللك 

والإجن��از،  البناء  ليقود م�شرية  الثاين،  عبداهلل 

ويعر بالأردن نحو مئويته الثانية.

له على ح�شابه يف موقع  تغريدة  واأ�شاف يف 

الوفاء  ذك��رى  الح��د، مبنا�شبة  ام�ض  “تويرت” 
والبيعة، اأّن جاللة امللك مي�شي على نهج الآباء 

والأجداد، موا�شاًل عطاء الراحل الكبري جاللة 

املغفور له باإذن اهلل امللك احل�شني رحمه اهلل.

الإذاع���ة  اأث��ري  ع��ر  هاتفّية  وخ��الل مداخلة 

الأردنّية، ا�شتذكر العايد الإجنازات والت�شحيات 

احل�شني  امللك  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  بذلها  التي 

اأّن ال���راح���ل ال��ك��ب��ري ك��ّر���ض  ب��ن ط����الل، م���وؤّك���داً 

العربية  اأجل خدمة �شعبه والأمتني  حياته من 

والإ���ش��الم��ي��ة، وك��ان��ت ح��ي��ات��ه ح��اف��ل��ة بالعطاء 

والإجناز.

واأّكد العايد اأّن جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

على  ا�شتطاع  فقد  �شلف،  خل��ري  خلف  خ��ري  ه��و 

حتقيق  ن��ح��و  الأردن  ي��ق��ود  اأن  ع��ام��اً   22 م���دى 

الكثري من الإجنازات رغم التحديات التي مرت 

بها اململكة خالل العقدين املا�شيني.

ال��دول��ة ل�شوؤون  اأّك��د وزي��ر  اآخ��ر،  على �شعيد 

ال�شّحي  بالروتوكول  اللتزام  اأهمّية  الإع��الم 

والإجراءات الوقائية والحرتازية مع بدء عودة 

ارتداء  خ�شو�شاً  املدار�ض،  يف  الوجاهي  التعليم 

ال��ك��م��ام��ات وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د اجل�شدي 

وا�شتخدام املعقمات، موؤّكداً اأهمّية ذلك من اأجل 

ال�شتمرار بالتعليم الوجاهي.

الوجاهي  للتعليم  العودة  اإن  العايد  واأ�شاف 

�شواء للطلبة  التدريجي يف املدار�ض يعد حتدياً 

على  ال��ت��اأك��ي��د  جم����ّدداً  املعلمني،  اأو  الأه����ايل  اأو 

�شرورة اللتزام ب�شبل الوقاية الالزمة.

واأ�شار اإىل اأن وزارة الرتبية والتعليم و�شعت 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  �شحية  وب��روت��وك��ولت  تعليمات 

العملية  ا�شتمرار  على  للحفاظ  ال�شحة  وزارة 

التعليمية، موؤكداً اأن هذه الروتوكولت تراعي 

�شروط ال�شحة وال�شالمة العامة، وتقيم ب�شكل 

يومي مدى التزام املدار�ض بهذه ال�شروط.

اأن الأردنيني �شربوا مثاًل  اإىل  ولفت العايد 

ال���وب���اء خ��الل  ال��وق��اي��ة م��ن  يف الل���ت���زام ب�شبل 

الفرتة املا�شية، الأمر الذي انعك�ض اإيجاباً على 

انخفا�ض  حيث  م��ن  الوبائية  احل��ال��ة  ا�شتقرار 

ع���دد الإ����ش���اب���ات وال���وف���ي���ات ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

امل�شتجد، موؤكداً اأن اللتزام ب�شكل اأكر ي�شهم يف 

عودة احلياة الطبيعية ب�شكل اأ�شرع.

االنباط- عّمان

الفايز،  في�شل  الأعيان  جمل�ض  رئي�ض  قال   

الذكرى  نحيي  الواحدة  الأردنية  والأ�شرة  اإننا 

الوفاء والبيعة، ذكرى  الثانية والع�شرين ليوم 

ال���وف���اء ل��ل��م��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل، ج��الل��ة امل��ل��ك 

والبيعة  ث����راه،  ب��ن ط���الل ط��ي��ب اهلل  احل�����ش��ني 

ال����ذي ت�شّلم  ال���ث���اين،  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك  جل��الل��ة 

من  ال��ي��وم  ه���ذا  م��ث��ل  يف  ال��د���ش��ت��وري��ة  �شلطاته 

1999 ملكاً للمملكة الأردنية الها�شمية. العام 

حافلة  حياة  م�شرية  ن�شتذكر  اننا  واأ���ش��اف 

بالعطاء والإجناز يف ذكرى رحيل امللك الباين 

احل�������ش���ني ب����ن ط�����الل ط���ي���ب اهلل ث�������راه، وه���ي 

امليادين  مبختلف  تتوا�شل  وع��ز  فخر  م�شرية 

يف ع��ه��د ج��الل��ة امل��ل��ك امل��ع��زز ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

الذي حمل الراية الها�شمية ويوا�شل ا�شتكمال 

م�شرية التنمية والتطوير باقتدار وهمة عالية 

المنوذج  الوطن  لبناء  له حدود  لي�ض  وطموح 

القادر على مواجهة التحديات بعزم ل يلني.

واأ�شار الفايز اإىل اأنه يف يوم الوفاء والبيعة، 

ون��ح��ن ن�����ش��ت��ذك��ر ب���اإج���الل وف��خ��ر الإجن������ازات 

امللك  ج��الل��ة  اهلل،  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور  ال��ك��ب��رية 

احل�����ش��ني ط��ّي��ب اهلل ث���راه، ف��اأن��ن��ا جن���ّدد ال��ولء 

وال��ع��ه��د جل��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ب��ان 

قيادة جاللته احلكمية  بالوقوف خلف  ن�شتمر 

داع����م����ني مل����واق����ف ج���الل���ت���ه م����ن اأج�������ل رف��ع��ة 

الطموحات  خمتلف  ولتحقيق  وع���زه،  ال��وط��ن 

مع  ولنوا�شل  التحديات،  ومواجهة  والأه��داف 

هذا  ليبقى  والتنمية  ال��ب��ن��اء  م�شرية  جاللته 

وقبلة  ���ش��ي��ًدا  ح���ًرا  الها�شمي  الأردين  ال��وط��ن 

والأمن  احلرية  عن  والباحثني  للم�شت�شعفني 

والأمان.

االنباط-عمان

 يف اأح����د اأح���ي���اء ع��م��ان، ب���دا ج��ل��ي��اً على 

وجوه اأطفال موؤ�ش�شة احل�شني الجتماعية 

امللك  جاللة  بلقاء  فرحهم  الأيتام  لرعاية 

يوم  ذك��رى  يف  بينهم  وه��و  الثاين،  عبداهلل 

الوفاء للراحل الكبري امللك احل�شني.

ويف ه��ذه ال��ذك��رى، اخ��ت��ار ج��الل��ة امللك 

ت��راف��ق��ه ج��الل��ة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل اأن 

اأب��ن��ائ��ه  مي�شي ظ��ه��رية ام�����ض الأح����د، ب��ني 

املوؤ�ش�شة، يف مكان عزيز  اأطفال  وبناته من 

على قلبه وعلى قلب والده احل�شني.

ال�شحفيني،  اأو  ال��ك��ام��ريات  ع��ن  ب��ع��ي��داً 

اط�����م�����اأن ج����الل����ة امل����ل����ك ع���ل���ى الأط�����ف�����ال 

املوؤ�ش�شة  يف  وامل��رب��ي��ات  املقيمات  والأم��ه��ات 

التي زارها مرات عديدة، م�شتذكراً زيارته 

يف عام 2015 ولقاءه بالطفل اأحمد اآنذاك، 

وم��ت�����ش��ائ��اًل ع��ن الأط���ف���ال واأح��وال��ه��م بعد 

املوؤ�ش�شة. مغادرتهم 

بعفوية  مت��ي��زت  امللكية  ال��زي��ارة  اأج����واء 

املوؤ�ش�شة  م��دي��رة  عنها  حت��دث��ت  وب�����ش��اط��ة، 

اأم�����ل ن�����ادر ال���ري���ح���اين، ل���� )ب������رتا(، حيث 

اأم��ام  ع��ر���ض ع��دد م��ن الأط��ف��ال مواهبهم 

امللك وامللكة.

نور، تال ما يحفظه من اآيات من الذكر 

بينما  ق�شيدة،  فعر�شت  اآي��ة  اأم��ا  احلكيم، 

قدم يزيد لوحة فنية من ر�شومات اأطفال 

املوؤ�ش�شة.

بالراحل  ا�شمها  اق��رتن  التي  واملوؤ�ش�شة 

ال���ك���ب���ري حت���ظ���ى ب���اه���ت���م���ام ج���الل���ة امل��ل��ك 

كانت حتظى  كما  ورعايته،  الثاين  عبداهلل 

ب��اه��ت��م��ام وال�����ده امل���ل���ك احل�������ش���ني، وت��ق��دم 

خ���دم���ات���ه���ا م����ن رع����اي����ة وم��������اأوى يف ب��ي��ئ��ة 

اإىل مت��ك��ني الأط���ف���ال  م��ن��ا���ش��ب��ة، وت���ه���دف 

وحتفيزهم.

ال��ت��ط��وي��ر وحت�شني  مل�����ش��رية  وا���ش��ت��ك��م��اًل 

تقدمها  التي  واخلدمات  الرعاية  م�شتوى 

م��وؤ���ش�����ش��ة احل�����ش��ني الج��ت��م��اع��ي��ة ل��رع��اي��ة 

الأي�����ت�����ام، اف��ت��ت��ح��ت ج���الل���ة امل���ل���ك���ة ران���ي���ا 

امل�����ش��اري��ع  ن��ظ��ام   ،2000 ع���ام  ال��ع��ب��داهلل يف 

بيئة منا�شبة  املوؤ�ش�شة، لتوفري  الأ�شرية يف 

لالأطفال، وزيادة الطاقة ال�شتيعابية.

التي  املوؤ�ش�شة  ف��اإن  ال��ري��ح��اين،  وح�شب 

150 ط��ف��اًل،  ت��ب��ل��غ ط��اق��ت��ه��ا ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

116 ط��ف��اًل ح��ال��ي��اً ب��وج��ود  ت��رع��ى وت����وؤوي 

مقيمات،  واأم��ه��ات  املناوبة  بنظام  مربيات 

لفتة اإىل اأن هناك ق�شمني الأول حلديثي 

املوؤ�ش�شة، والآخر هو  الولدة وهو ما مييز 

10 بيوت  اإىل  البيوت الأ�شرية الذي يق�شم 

ي�شتوعب كل واحد 9 اأطفال.

الجتماعية  احل�شني  موؤ�ش�شة  وتهدف 

 ،1953 تاأ�ش�شت يف عام  لرعاية الأيتام التي 

اإىل ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��الأط��ف��ال 

اخلا�شة،  الجتماعية  ال��ظ��روف  ذوي  م��ن 

وتوفري ما يلزمهم من احتياجات، و�شمان 

�شليم. ب�شكل  تن�شئتهم 

االنباط- عمان

 ق�����ال رئ���ي�������ض ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ش��ر 

اخل�����ش��اون��ة خ���الل ج��ل�����ش��ة ال���ن���واب، ام�����ض 

الحد، اإن �شمو المري احل�شني بن عبداهلل 

العناية  بتوفري  اوع���ز  ال��ع��ه��د،  ويل  ال��ث��اين 

متعب  الأردين  للفنان  ال��الزم��ة  ال�شحية 

ال�شقار.

وا������ش�����ار ال����دك����ت����ور اخل�������ش���اون���ة خ���الل 

اجل��ل�����ش��ة، اىل ح��ر���ض احل��ك��وم��ة ع��ل��ى دع��م 

املزارع الردين والتخفيف عليه، من خالل 

الت�شنيع  وتطوير  ت�شديرية  ا�شواق  ايجاد 

الغذائي،

 م����وؤك����داً ا����ش���ت���ع���داد احل���ك���وم���ة لت���خ���اذ 

الردين،  امل����زارع  ع��ل��ى  تخفيفية  اج����راءات 

الذي ل ميكن  القانون  �شيادة  ولكن �شمن 

جتزئته، وذلك يف رده على مداخلة للنائب 

بحق  قا�شية  اج��راءات  حول  العدوان  عماد 

م����زارع ق���ام ب�����ش��ح��ب م��ي��اه م��ن ق��ن��اة ال��غ��ور 

ال�شرقية.

ا�شامة  النائب  مداخلة  على  جوابه  ويف 

ال��ع��ج��ارم��ة، ان��ت��ق��د خ��الل��ه��ا ال��ت��ع��ام��ل غري 

ال���الئ���ق م���ن ق��ب��ل اح���د الع��الم��ي��ني بحق 

م��ت��ق��اع��د ع�����ش��ك��ري، او���ش��ح اخل�����ش��اون��ة ان 

�شميم  يف  ه���م  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  امل��ت��ق��اع��دي��ن 

الم��ني،  عهده  وويل  امللك  جاللة  وج���دان 

توجيهات  تنفيذ  على  حري�شة  واحلكومة 

جاللة امللك بعمل كل ما هو ممكن لتكون 

الهتمام  طليعة  يف  دائ��م��ا  ال�شريحة  ه��ذه 

احلكومي. 

ال��وف��اء  ذك���رى  اخل�����ش��اون��ة  ا�شتذكر  كما 

ل���ل���راح���ل ال��ع��ظ��ي��م امل���ل���ك ال���ب���اين امل��غ��ف��ور 

ل���ه احل�����ش��ني ب���ن ط�����الل، وذك�����رى ال��ب��ي��ع��ة 

جل���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال����ث����اين، وال����ذي 

والتعزيز، معاهداً  البناء  ا�شتمر يف م�شرية 

ب�����الردن، وتنفيذ  ل��ل��ن��ه��و���ض  ق��دم��ا  امل�����ش��ي 

����ش���اأن الردن  ل��رف��ع��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 

والردنيني.

الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين بن طالل

 العايد: الحسين كّرس حياته لخدمة شعبه وأّمته 

 الفايز: نحيي ذكرى يوم الوفاء والبيعة بكل فخر واعتزاز

في ذكرى الوفاء للحسين.. الملك بين أطفال مؤسسة الحسين االجتماعية لرعاية األيتام

 رئيس الوزراء: ولي العهد أوعز بمعالجة الفنان الصقار

 أورانج األردن تحصل على شهادة
 أفضل صاحب عمل

10 وفيات و1299 إصابة بـ»كورونا« 
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االنباط – خليل النظامي 

زهري  الدكتور  النفطي  اخلبري  اأك��د 

ال�صادق ان قرار التنقيب عن النفط يف 

�صيا�صي،  يكون قرار  ان  االردن م�صتبعد 

فتحت  ال��ط��اق��ة  وزارة  ان  اىل  م�����ص��را 

ه����ذا امل���ج���ال يف ال���ع���دي���د م���ن امل��ن��اط��ق 

وامل���ح���اف���ظ���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م����ن اب���رزه���ا 

عمليات احلفر والتنقيب التي جرت يف 

منها  ا�صتخرجنا  وال��ت��ي  الري�صة  حقل 

ي��ج��ري  ال��ت��ن��ق��ي��ب  ال���غ���از، الف��ت��ا اىل ان 

�صركات  والتعامل مع  العمل  من خالل 

خا�صة للبحث عن النفط. 

اجرتها معه  وتابع يف مقابلة خا�صة 

ب��ال��روات  م��ل��يء  االردن  اأن  »االأن���ب���اط« 

الثقيل  والنفط  امل��ع��ادن  م��ن  الطبيعية 

واخلفيف والغاز اي�صا، م�صرا اىل العام 

1987 الذي اكت�صف النفط فيه يف حقل 

حمزة، وجرت عمليات التنقيب يف حقل 

مادة  واكت�صفوا   1988 العام  يف  الري�صة 

 3 رق��م  الري�صة  بئر حقل  ال��غ��از، خا�صة 

ال���ذي ك���ان ان��ت��اج��ه ال��ي��وم��ي ح���وايل 35 

وت��اب��ع��وا حفر  غ���از،  ق��دم مكعب  مليون 

بئر   46 اىل  ان و�صل عددها  اىل  االب��ار 

االخر  وبع�صها  انتجت  بع�صها  تقريبا، 

مل ينتج. 

لديها  االردن  ان  ال�����ص��ادق،  واو���ص��ح 

ث������روات ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��ك��ف��ي��ه��ا وت���زي���د عن 

للخارج  ت�صديرها  ون�صتطيع  حاجتها 

مليار  مئة  لدينا  انه  اىل  م�صرا  اي�صا، 

حوايل  منها  ننتج  الزيتي  ال�صخر  من 

النفط  م���ن  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ار   40 اىل   18

اخل���ف���ي���ف، وال�������ذي ي��ع��ت��ر م����ن اج����ود 

ان����واع ال��ن��ف��ط خ��ا���ص��ة امل��وج��ود يف حقل 

حقل  يف  ثقيل  نفط  ولدينا  ال�صرحان، 

ح�صب  برميل  مليارين  بحوايل  االأزرق 

خراء  من  املعد  التقرير  اليه  ا�صار  ما 

عملوا  الذين  الوطنية  البرتول  �صركة 

يف احلقل. 

ولفت اىل ان الكوادر االردنية العاملة 

يف ���ص��رك��ة ال���ب���رتول ال��وط��ن��ي��ة خ��ا���ص��ة 

الكفاءة  لديهم  االب���ار  اكت�صفوا  ال��ذي��ن 

ول���ك���ن ل��ي�����س ل��دي��ه��م اخل�����رة ال��ك��اف��ي��ة 

ل��ل�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى امل����واق����ف ب��ال��ط��ري��ق��ة 

ال�����ص��ح��ي��ح��ة، واأ����ص���اف ان ال��ع��ام��ل��ن يف 

���ص��رك��ة ال���ب���رتول ال��وط��ن��ي��ة ا���ص��دق��اءه 

لديهم  ان  اىل  منوها  جميعا  ويعرفهم 

اأنهم يذهبون ملكاتبهم من اجل  م�صكلة 

ت�صجيل يوم عمل لهم فقط، م�صتطردا 

ان يكون لديهم رغبة بالعمل. 

وح�����ول امل��ن��اط��ق ال���ت���ي ت��ن��ت�����ص��ر فيها 

ال���������روات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وامل������ع������ادن ب���ننّ 

عليها  دف��ع  التي  الدرا�صات  اأن  ال�صادق 

امريكيا وفرن�صا وبريطانيا  املالين يف 

تعي�س  امل��ي��ت  ال��ب��ح��ر  منقطة  ان  اك���دت 

ع��ل��ى ب��ح��ر م���ن ال��ن��ف��ط، وه���ن���اك اي�صا 

واالزرق  وال�صفاوي  ال�صرحان  منطقة 

جنوب  ومنطقة  ال�صمالية،  واملرتفعات 

هذه  ان  موؤكدا  »اجلفر«،  االردن  جنوب 

املناطق مليئة بالروات الطبيعية، لكن 

ال عمليات حفر وتنقيب جتري فيها. 

ولفت اىل ما قامت به وزي��ر الطاقة 

هالة زوات��ي حول ما اجن��زت على ار�س 

الواقع ممن مل ينجزه من �صبقها حيث 

الذي  الوقت  يف  الغاز  با�صتخراج  قامت 

وق��ع��ت ف��ي��ه ات��ف��اق��ي��ة ال��غ��از م��ع ال��ك��ي��ان 

مليون   15 ح��وايل  وا�صتخرجت  املحتل، 

م����رت م��ك��ع��ب م����ن ال����غ����از م����ن م��ن��ط��ق��ة 

بيرين. 

وح����ول ك��م��ي��ة ال��غ��از امل���وج���ودة لدينا 

���ص��رك��ة  اع����دت����ه����ا  درا������ص�����ة  ان  او������ص�����ح 

طلب  على  بناء  العاملية  »ال�صامرجر« 

�صركة البرتول الوطنية اكدت انه يوجد 

حوايل 9 تريليون اىل 73 تريليون قدم 

مكعب من الغاز يف حقل الري�صة، الفتا 

حوايل  االن  لغاية  ا�صتخرجنا  اننا  اىل 

االردن  وح��اج��ة  مكعب  ق��دم  مليون   25

ب��� ال��ي��وم ت����رتاواح م��ا ب��ن 330 اىل 350 

الطبيعي  الغاز  من  مكعب  ق��دم  مليون 

و حوايل 150 الف برميل نفط يوميا. 

و����ص���دد ان��ن��ا ل���و ق��م��ن��ا ب��ت��ط��وي��ر اآل��ي��ة 

عملنا و�صراء حفارات اآبار وا�صتغلينا كل 

الكفاءات املحلية وحفرات االآبار �صي�صل 

قدم  مليون   550 اىل  ال��ي��وم��ي  انتاجنا 

االردن  يكفي  م��ا  اي  ال��غ��از،  م��ن  مكعب 

تبقى،  م��ا  وت�صدير  ال��غ��از  م��ن  وحاجته 

م���وؤك���دا ان ت��ك��ل��ف��ة احل��ف��ر ال��ب��ئ��ر ت��ك��ون 

ملرة واحدة والتي تبلغ حوايل مليونن 

دوالر، اما االنتاج امل�صتمر فال عالقة له 

دخل  لدينا  ا�صبح  ان��ه  خا�صة  بالتكلفة 

بزراعة  ا�صبه  االأم���ر   »: قائال  م�صتمر، 

�صجرة من الزيتون، تكون التكلفة فقط 

حاجة  ال  ثم  وم��ن  و�صقيها،  زراعتها  يف 

ب�صكل  دخال  �صتدرعليك  الأنها  للتكلفة 

�صنوي«. 

وحول ان كان لدينا نفط يف االردن ام 

ن�صتطيع احلكم  ال  انه  ال�صادق،  قال  ال 

ب��ال��دق��ة ع��ن كمية ال��ن��ف��ط امل��ت��واج��د يف 

كثرة  مناطق  لدينا  اأن  خا�صة  االردن، 

جدا غر مكت�صفة ومل يتم احلفر فيها 

م��ث��ل اجل���ف���ر وال�������ص���رح���ان وامل��رت��ف��ع��ات 

ال�صمالية والبحر امليت واالزرق كامل. 

وت����اب����ع ان ه���ن���اك درا������ص�����ة اج���راه���ا 

»ال���ك���ورالب« االم��ري��ك��ي��ة مببلغ ح��وايل 

1500 كيلو  مليونن دينار على م�صاحة 

ال���ذي تبلغ فيه  ال��وق��ت  م��رت م��رب��ع يف 

10 االف كيلو  م�صاحة االزرق اكر من 

مربع، اكدت يف النتائج التي خل�صت لها 

ان هذه املنطقة »حقل االزرق« ميكن ان 

برميل  مليون   430 ح��وايل  منها  يتولد 

نفط. 

واو�صح، انه على م�صتوى االردن ويف 

علم البرتول خا�صة، يوجد طرق فنية 

ل��ل��و���ص��ول اىل ال��ن��ت��ائ��ج ال��دق��ي��ق��ة، ت��ب��داأ 

بعمل م�صوحات جيوفيزيائية من ناحية 

ونحتاج  هنا،  �صرحها  ن�صتطيع  ال  فنية 

اىل اج�����راء م�����ص��وح��ات ج��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة 

رباعية  االن  وم��ت��وف��ر  االب���ع���اد  ث��الث��ي��ة 

االبعاد، علما اأننا كنا ن�صتخدم م�صوحات 

جيوفيزيائية ثنايئة االبعاد يف ال�صابق. 

وت�����اب�����ع، ان������ه مت اج���������راء ع������دد م��ن 

امل�صوحات اجليوفيزيائية ثالثية االبعاد 

مب�صاحات  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  ح��ال��ي��ا 

اجري  ال��ذي  امل�صح  �صمنها  ب�صيطة من 

ع��ل��ى ال��ري�����ص��ة مب�����ص��اح��ة ب��ل��غ��ت ح���وايل 

�صركة  قبل  م��ن  مربع  م��رت  كيلو   5000

»الريت�س برتوليوم«، ا�صافة اىل اجراء 

م�صوحات ل� حوايل 300 كيلوا مرت مربع 

221 كيلو  يف منطقة االزرق، ول� حوايل 

واكد من  ال�صرحان،  ملنطقة  مرت مربع 

ج��ه��ت��ه��م اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ن ال��ع��ام��ل��ن 

يف ���ص��رك��ة ال���ب���رتول ال��وط��ن��ي��ة وات��ف��ق��وا 

ان��ه��ا واع���دة واك��ت��ف��وا بهذة  م��ع ال�صركة 

النتيجة فقط على حد قول ال�صادق.  

واأ���ص��اف، ان التحدي االأه��م واالأب��رز 

ال���ذي ي��ق��ف يف ط��ري��ق��ن��ا اىل ا���ص��ت��خ��راج 

ال���ن���ف���ط واج����������راء امل�������ص���وح���ات ل��ك��اف��ة 

امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت�����ص��ر ال��ي��ه��ا ال��درا���ص��ات 

قالته  م��ا  وه��ذا  امل��ادي��ة،  االإمكانيات  ه��و 

و���ص��رح��ت ع��ن��ه احل���ك���وم���ات ال�����ص��اب��ق��ة، 

ان هناك مليارات مت �صخها  وا�صار اىل 

ب���ه���ذا االجت������اه ول���ك���ن ال ن��ع��ل��م م���ا هي 

نتائجها او اأين تبخرت وباأي اجتاه.

ول��ف��ت ال�����ص��ادق اىل االت��ف��اق��ي��ة التي 

وق����ع����ت ب�����ن احل����ك����وم����ت����ن االردن�����ي�����ة 

اع���ادة  اث���ر    ،1965 وال�����ص��ع��ودي��ة يف ع���ام 

ت���ر����ص���ي���م احل����������دود، ت���ت���ع���ل���ق مب��ن��ط��ق��ة 

ال�������ص���رح���ان ال���ت���ي ي����وؤك����د ال�������ص���ادق ان 

النفط موجود فيها بكميات كبرة جدا 

اكت�صفت  ال�صعودية  ان احلكومة  خا�صة 

م��ن��ذ ح����وايل ���ص��ه��ر م��ن االن ح��ف��رت يف 

املنطقة احلدودية واملقابلة لها يف ارا�س 

ال�صعودية »الطريف« وا�صتخرجوا منها 

النفط بكميات كبرة. 

وت��اب��ع ال�����ص��ادق، ان اب����رز ب��ن��ود ه��ذه 

ان��ه ويف ح��ال مت  االت��ف��اق��ي��ة تن�س على 

اكت�صاف او ا�صتخراج النفط من منطقة 

ال�صرحان تكون باملنا�صفة بيننا وبينهم 

يكون ن�صيب كل جانب 50%، بح�صب ما 

زودته م�صادره اخلا�صة يف وزارة الطاقة 

حول هذه االتفاقية.  

 وذه�������ب ال���������ص����ادق خ�����الل امل��ق��اب��ل��ة 

للحديث عن م�صفاة البرتول االردنية، 

مقرتحا انه يجب هدمها وبناء م�صفاة 

�صركة  ب��ح��ف��ارات  اي��اه��ا  م�صبها  ج��دي��دة 

امل�صفاة   »: ب��ال��ق��ول  الوطنية  ال��ب��رتول 

ق��دمي��ة وم��ه��رتئ��ة ك��� ح��ف��ارات ال��ب��رتول 

الوطنية«. 

امل�صكلة  اىل  ح��دي��ث��ه،  خ���الل  وا����ص���ار 

ون�صف  ع��ام  ح���وايل  قبل  ح�صلت  ال��ت��ي 

الكبار  امل�صتثمرين  التي اتهم فيها احد 

وذهب  وال��ب��رتويل،  النفطي  القطاع  يف 

ي���داف���ع ع���ن ن��ف�����ص��ه م���ن خ����الل ت�صكيل 

واملوا�صفات ونقيب  ال�صناعة  جلنة من 

ا���ص��ح��اب ال�������ص���ي���ارات، ومل ي��ك��ن ه��ن��اك 

البنزين  التي ت�صتورد  موا�صفة للناقلة 

ال�95. 

باأخذ  امل�صتثمر  ق��ام  ان��ه حينها  وق��ال 

املناف�صة  ���ص��رك��ات  ال��ث��الث��ة  م��ن  ع��ي��ن��ات 

ل���ه ل���� ف��ح�����ص��ه��ا يف اح����د امل���خ���ت���رات يف 

�صوي�صرا وال��ذي خل�صت نتائجة اىل ان 

اف�صل  لديه  اتهم  ال��ذي  امل�صتثمر  ه��ذا 

املوا�صفات بن باقي املتناف�صن.

 تستضيف الخبير النفطي الدكتور زهير صادق

الصادق : »النفط« موجود في األردن بكميات كبيرة جدا

  المصفاة قديمة ومهترئة كـ حفارات البترول الوطنية

  قرار التنقيب عن النفط مستبعد ان يكون قرار سياسي

   وزيرة الطاقة زواتي انجزت ما لم ينجزه من سبقوها
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كرث احلديث يف هذه الأيام عن �صرورة تغيري قانون الإنتخاب وحتديثه، بع�ض هذه الأ�صوات 

التي نادت بتحديث قانون الإنتخاب، اأتت نتيجة التغيريات التي �صهدها العامل الغربي موؤخراً وبناًء 

على ذلك بنت مطالبها بالإ�صالح ال�صيا�صي، اآخرين وجدوا م�صاحًة اأو�صع ملطالبهم الدائمة بقانون 

اإنتخاب يكون هو الأ�صا�ض لإ�صالح �صامل ي�صمل الأقت�صاد وال�صيا�صة والتعليم.

الإ�صالح ال�صيا�صي، باإعتقادي اإن اأتى يجب اأن يكون الدافع الوحيد له هو امل�صلحة الوطنية املبنية 

على اأن هذا الإ�صالح مل يعد ومل يكن اأبداً ترفاً بل هو العماد جلميع الإ�صالحات الأخرى والدوافع 

يجب اأن تكون فقط هي دوافعنا الداخلية املبنية على اإ�صالح مدرو�ض مبني على الأوراق النقا�صية 

جلاللة امللك ال�صاملة لالأجندة الوطنية الأردنية. 

البع�ض يعتقد اأن الإ�صالح ال�صيا�صي لي�ض ذو اأولوية وبنظرهم هناك ما هو اأهم، اإعتقادي الدائم 

اأن الإ�صالح ال�صيا�صي هو اأم الإ�صالحات جميعها دون اأدنى �صك، لأن ح�صن اإختيارنا لنواب الأمة 

والذين �صيقومون باملناق�صات املتعلقة بال�صحة والإقت�صاد والتعليم لن يتم بالطريقة ال�صحيحة 

اإن مل يتم ذلك من خالل اإنتخاب جمل�ض ي�صمن العمل اجلماعي والقيام بفرز من ميثلنا للقيام 

بهذه الإ�صالحات املطلوبة وهذا يتم من خالل برنامج �صامل يت�صمن ال�صيا�صات التي يجب اإتباعها 

وي�صمن احللول لكافة امل�صاكل التي يواجهها الوطن وعلى اأ�صا�ض هذا الربنامج يتم اإنتخاب النواب.

دوافعنا الداخلية تقول اأن قانون الإنتخاب احلايل اأ�صبح اأمراً حمققاً من حيث تكري�صه للعمل 

الفردي �صواء داخل القوائم اأم داخل الربملان نف�صه وبالتايل اأ�صعف موؤ�ص�صتنا الربملانية لأبعد احلدود 

15-20%، لأن من نختارهم هم  باأكرث من  الأردين  لل�صعب  النواب ممثاًل  بحيث مل يعد جمل�ض 

فرادى وبالتايل لن ي�صكلون اأبداً اأغلبية نيابية، كذلك �صهولة اإخرتاق والت�صكيك بنتائج الإنتخابات 

وهذا ما اأكده املركز الوطني حلقوق الإن�صان من حيث الإنتهاكات اجل�صيمة لالإنتخابات الآخرية 

وخا�صًة مبا يتعلق ب�صطوة املال ال�صيا�صي يف جمراها.

ل اأحد ينكر اأن القانون احلايل اأ�صعف دور امل��راأة وال�صباب يف امل�صاركة ال�صيا�صية وكل مرة كان 

العزوف عن امل�صاركة اأقوى مما �صبق، ل اأحد يقف �صد و�صول نواب جدد للمجل�ض ولكن ذلك يجب 

اأن يكون خياراً مدرو�صاً بحيث ي�صل ال�صيا�صيون والإقت�صاديون الذين مينح تواجدهم اإ�صافًة نوعية 

للمجل�ض ويكون ذلك بتطعيم وجود النواب اأ�صحاب اخلربة مع نواب جدد لك�صب اخلربة، هذا لن 

يتم اإل بوجود اأحزاب م�صوؤولة وم�صاركة بالهم الوطني اآخذة على عاتقها هذه امل�صوؤولية وحاملة لها 

وتفرز املر�صحني وتطرحهم بطريقة علمية.

النهج  وتعميق  تعزيز  اإىل  ت��دع��و  وجمعيها  امل��ل��ك  جل��الل��ة  الآوىل  الأرب��ع��ة  النقا�صية  الأوراق 

الدميقراطي بطرق علمية و عملية غري تقليدية، اإ�صهاماً من جاللته يف دعم م�صرية الإ�صالح التي 

ر�صم خطوطها جاللته داعيا اىل البدء بقوة يف تنفيذها وحتويلها اىل برامج عملية ونظم قابلة 

للتطبيق، اإذاً ما الظرف الأف�صل لتطبيق املطالب امللكية واملطالب ال�صعبية والتي تتطابق كلياً من 

الظرف احلايل؟ هذا ال�صوؤال يجب توجيهه للحكومة واملعنية بالدرجة الأوىل باأخذ زمام املبادرة.

هناك اأ�صبه ما يكون بالإجماع ل�صياغة قانون جديد لالإنتخاب دون حاجة لأي جلان اأو ما �صابه 

ذلك، املطلوب من احلكومة البدء بحوار وطني مع جميع املعنيني لإقرتاح وتقدمي قانون جديد 

ملجل�ض الأمة بعد ذلك ي�صاغ بناء على هذا احلوار وير�صل ملجل�ض الأمة والذي بدوره �صيقوم مبا هو 

منا�صب لتح�صني هذا القانون.

وطننا يف بداية مئويته الثانية ي�صتحق منا هذا الإجتهاد والعمل يف هذا الإجت��اه والأردنيون 

بعد معاناتهم الدائمة ي�صتحقون اأي�صاً هذا التحديث للنهو�ض بالوطن كي نكون مب�صتوى الدول 

احل�صارية والدميقراطية.

م. عدنان السواعير

 قانون إنتخاب ضمن 
أجندة وطنية!

صناعة عمان: بحث إمكانية زيادة الصادرات االردنية لسلطنة ُعمان

افتتاح حديقة زين في بلدية جرش الكبرى

 الصحة: نجاح تجربة العودة للمدارس يعتمد على التزام الجميع بمسؤولياته

مالية النواب تدعو لبذل جهود مضاعفة لمكافحة التهرب الضريبي

  عبيدات: خطة التطعيم جزء من األمن الشامل

البنك العربي يطلق عرضًا خاصًا بالتعاون معشركة »ترفل 
toghi.comون« للسياحة والسفر من خالل موقعها

االنباط-عمان
ب���ح���ث رئ���ي�������ض غ���رف���ة ����ص���ن���اع���ة ع��م��ان 

امل���ه���ن���د����ض ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ري، م����ع ���ص��ف��ري 

�صلطنة عمان لدى اململكة هالل املعمري، 

ام���������ض الح��������د، اإم����ك����ان����ي����ة زي��������ادة ح��ج��م 

ال�صادرات الردنية اىل ال�صلطنة.

�صحفي،  ب��ي��ان  يف  ال��غ��رف��ة  واو���ص��ح��ت 

اللقاء،  خ��الل  اك��د  اجلغبري  املهند�ض  ان 

بني  م�صرتكة  ا���ص��ت��ث��م��ارات  اإق��ام��ة  اه��م��ي��ة 

ال��ب��ل��دي��ن وال����ص���ت���ف���ادة م���ن امل����زاي����ا ذات 

الأه���م���ي���ة ال��ن�����ص��ب��ي��ة ل��ل��ط��رف��ني، م�����ص��ددا 

ال�صتثمارات  ه��ذه  تكون  ان  ���ص��رورة  على 

تكاملية.

بتنظيم  ت���رح���ب  ال��غ��رف��ة  ان  وا����ص���اف 

زيارة لوفد �صناعي اأردين ل�صلطنة ُعمان، 

القت�صادي  التعاون  فر�ض  على  للتعرف 

امل�������ص���رتك، وا����ص���ت���ق���ب���ال وف�����د اق��ت�����ص��ادي 

ال�صتثمارّية  املزايا  على  لالطالع  ُعماين 

باململكة. املتوفرة 

وب����ني اجل��غ��ب��ري ال�����ذي ي����راأ�����ض ك��ذل��ك 

غرفة �صناعة الردن، ان التبادل التجاري 

وبلغ  الطموح،  دون  زال  م��ا  البلدين  ب��ني 
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م�صتوردات.

ان  امل��ع��م��ري،  ال�صفري  ق��ال  م��ن ج��ه��ت��ه، 

بالده تتمتع مبناخ ا�صتثماري جاذب وكلف 

من  الكثري  توفر  وقوانني  متدنية  طاقة 

بال�صافة  الجنبي،  للم�صتثمر  احل��واف��ز 

اخلليج  دول  ا���ص��واق  م��ن  وق��رب��ه��ا  ملوقعها 

العربي وال�صوقني الفريقية وال�صيوية.

املعلومات  تبادل  على  اجلانبان  واتفق 

حول فر�ض ال�صتثمار يف الأردن و�صلطنة 

الرتتيب  ليتم  املعار�ض  ومواعيد  عمان، 

ل���ت���ب���ادل زي��������ارة وف�������ود اق���ت�������ص���ادي���ة م��ن 

البلدين.

ادارة  جمل�ض  اع�����ص��اء  ال��ل��ق��اء،  وح�����ص��ر 

غ��رف��ة ���ص��ن��اع��ة ع��م��ان مت��ي��م ال��ق�����ص��راوي 

واإ�صماعيل زهران ومديرها العام الدكتور 

نائل احل�صامي.

االنباط- جر�ش

���ص��م��ن اح��ت��ف��الت امل��م��ل��ك��ة مب��ئ��وي��ة ال��دول��ة 

ووزي��ر  ال����وزراء  رئي�ض  ن��ائ��ب  افتتح  الأردن���ي���ة؛ 

م�صروع  ال�صبت  كري�صان  توفيق  املحلية  الإدارة 

ح��دي��ق��ة زي����ن يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����ض، ال���ت���ي مت 

زين  �صركة  م��ن  بتمويل  وجتهيزها  اإن�����ص��اوؤه��ا 

والتعاون،  للتنمية  الإيطالية  والوكالة  الأردن 

التي تقوم عليها  امل�صاريع  �صمن جمموعة من 

بلدية جر�ض الكربى بهدف الرتقاء مب�صتوى 

اخلدمات املقدمة. 

وجاء دعم �صركة زين لإن�صاء هذه احلديقة 

ترتجمها  التي  املجتمعية  م�صوؤوليتها  اإط��ار  يف 

تعود  م�صتدامة  وم�����ص��اري��ع  ب��رام��ج  خ���الل  م��ن 

بالفائدة على املجتمع املحلي يف كافة حمافظات 

لالأطفال  متنف�ض  احلدائق  تعد  حيث  اململكة، 

ل  الرتفيهية  مرافقها  خ��الل  م��ن  وال��ع��ائ��الت 

فر�صتها  التي  احلالية  ال��ظ��روف  ظل  يف  �صيما 

جائحة كورونا واإغ��الق العديد من القطاعات 

ال��رتف��ي��ه��ي��ة الأخ�������رى، ح��ي��ث ت�����ص��م احل��دي��ق��ة 

مرافق ترفيهية ت�صمل منطقة األعاب لالأطفال، 

 )WIFI( اإن��رتن��ت  ب�صبكة  تغطيتها  مت  كما 

جمانية من �صركة زين خلدمة الزوار. 

ك��م��ا ت��اأت��ي ه���ذه اخل��ط��وة م��ن ج��ان��ب �صركة 

�صراكات  بناء  على  حر�صها  م��ن  انطالقاً  زي��ن 

فاعلة ما بني القطاعني العام واخلا�ض، حيث 

بني  م��ا  مثمر  لتعاون  نتاجاً  امل�صروع  ه��ذا  ك��ان 

ال�صركة وبلدية جر�ض الكربى، يف �صبيل تقدمي 

زين  داأب���ت  حيث  للمواطنني،  مم��ي��زة  خ��دم��ات 

خمتلف  مع  ا�صرتاتيجية  �صراكات  اإق��ام��ة  على 

اأف�صل خدمات  ون�صر  املجتمع  اجلهات خلدمة 

الت�صالت واحللول الرقمية التي تقدمها.

االنباط- عمان

العام للرعاية ال�صحية الأولية يف وزارة   قال م�صاعد الأمني 

امل��دار���ض  اإىل  ال��ع��ودة  ق���رار  اإن  �صرك�ض،  غ���ازي  ال��دك��ت��ور  ال�صحة 

وجلنة  ال�صحة،  وزارة  بني  ومكثفة  كبرية  مناق�صات  بعد  ج��رى 

بروتوكولت  و�صع  اإىل  اأف�صت  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الأوبئة 

م�صددة.

ن�صعى  ال��ذي  الهدف  اأن  الأح���د،  ام�ض  �صرك�ض  الدكتور  وب��ني 

اإىل  اإىل املدار�ض بالتدريج للو�صول  اإليه هو جناح عملية العودة 

اأي مدر�صة،  اإغالق  اإىل  عودة كاملة جلميع الطلبة دون احلاجة 

وكل هذا يجري اإذا التزمت جميع الأطراف مب�صوؤولياتها.

ال��ع��ودة  امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن  ام�����ض  اململكة  وب���داأت يف م��دار���ض 

املتدرجة اإىل املدار�ض للف�صل الدرا�صي الثاين 2021/2020، 

وفق اخلطة التي و�صعتها وزارة الرتبية والتعليم والربوتوكول 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة ال�����ص��ح��ة،  اإع������داده  ال����ذي ج����رى  ال�����ص��ح��ي 

الأوىل  الثالثة  وال�صفوف  الأط��ف��ال  ريا�ض  طلبة  ت�صمل  والتي 

الطلبة �صمن هذه  عدد  الرتبية  وزارة  قدرت  والتوجيهي، حيث 

املرحلة بنحو 773 األفاً و812 طالباً وطالبة

االنباط- عمان

 ناق�صت اللجنة املالية النيابية، ام�ض اخلمي�ض، برئا�صة 

منطقة  �صلطة  م��وازن��ة  ال�صليحات،  من��ر  ال��دك��ت��ور  النائب 

العامة  اجل��م��ارك  ودائ��رت��ي  اخلا�صة،  القت�صادية  العقبة 

و���ص��ري��ب��ة ال���دخ���ل وامل��ب��ي��ع��ات، وذل����ك ���ص��م��ن اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 

ملناق�صة م�صروعي قانوين املوازنة العامة للدولة والوحدات 

.2021 احلكومية لل�صنة املالية 

ب��ذل  ل�����ص��رورة  النيابية  اللجنة  واأع�����ص��اء  رئ��ي�����ض  ودع���ا 

اأنواعه، كونه من  جهود م�صاعفة ملكافحة التهريب، ب�صتى 

الرئي�صة لالإ�صرار بالقت�صاد الوطني. الأ�صباب 

ب�”العقبة  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وؤون  م��ف��و���ض  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

ال��ب��ي��ن��ات  ت�����ص��دي��د  اإن  خ��ل��ي��ف��ات،  حم���م���ود  القت�صادية”، 

اجل��م��رك��ي��ة يف ���ص��ل��ط��ة ال��ع��ق��ب��ة اأ���ص��ب��ح اإل��ك��رتون��ًي��ا، ب��ه��دف 

مكافحة  اآل��ي��ة  وا���ص��ت��ع��ر���ض  ال�صفافية،  م��ن  م��زي��د  حتقيق 

التهريب يف العقبة، من خالل غرفة ت�صم 304 كامريات 

رج��ال  م��ن  ع��دد  ت�صم  فيما  والتحكم،  لل�صيطرة  مراقبة، 

الأمن العام، ومندوب عن “العقبة القت�صادية«.

وق������ال م���دي���ر ع�����ام دائ�������رة اجل����م����ارك ال���ع���ام���ة، ال���ل���واء 

تراجعت  املنظم  التهريب  ن�صبة  اإن  الرحامنة،  عبداملجيد 

ب�صكل كبري، عازًيا ذلك اإىل الإجراءات التي تتخذها دائرة 

اجلمارك.

واأكد مدير عام دائرة �صريبة الدخل واملبيعات، ح�صام اأبو 

ُتراقب جميع امل�صانع، التي تقع حدودها  اأن الدائرة  علي، 

“الدخل  اأن  �صمن املناطق التنموية واجلمركية، لفًتا اإىل 

الرقمية،  الرقابة  نظام  اإىل  لالنتقال  ت�صعى  واملبيعات”، 

والذي من املتوقع اأن يجري تفعيله العام احلايل.

و”العقبة  ال���دائ���رة  ب��ني  ت��ع��اوًن��ا  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

ج��رى  ح��ي��ث  وحم����ور،  جم���ال  م��ن  اأك���رث  يف  القت�صادية”، 

توقيع مذكرة تفاهم بهذا ال�صاأن، موؤكًدا، يف الوقت نف�صه، 

اأهمية توحيد الإدارة ال�صريبية.

املعدل  القانون  مب�صروع  تعديل  اأهم  اإن  علي:  اأبو  وقال 

لقانون �صريبة الدخل “هو توحيد الإدارة ال�صريبية«.

االنباط- عمان

عبيدات،  نذير  الدكتور  ال�صحة  وزير  قال   

املختلفة،  القطاعات  لعمل  الآم��ن��ة  ال��ع��ودة  اإن 

ل��ي�����ض ���ص��ع��اراً، ب��ل ي��اأت��ي ���ص��م��ن ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

تت�صمن  ك��ورون��ا،  جائحة  مع  للتعامل  �صاملة 

من  ن�صبة  لأك��رب  مطاعيم  من  يلزم  ما  تاأمني 

من�صة  على  للت�صجيل  داع��ي��اً  اململكة،  �صاكني 

اللتزام  ثقافة  لتعزيز  معاً  والعمل  التطعيم، 

بو�صائل الوقاية ولب�ض الكمامات.

الأحد،  ام�ض  النواب،  جل�صة  خالل  واأو�صح 

اأن تنفيذ خطة التطعيم الوطني ياأتي حفاظاً 

على الأمن ال�صحي كجزء ل يتجزاأ من الأمن 

علمياً  اإجن���ازاً  الآم��ن  اللقاح  باعتبار  ال�صامل، 

ك���ب���رياً، وان��ط��الق��ة ج���دي���دة يف م��واج��ه��ة ه��ذا 

الوباء.

وبني عبيدات، اأن احلكومة اأبرمت اتفاقات 

من  باملئة  ل�23  تكفي  لقاحات  لتوريد  ملزمة 

امل��واط��ن��ني، ك��م��ا اأن ال��ع��م��ل ج����اٍر ل���زي���ادة ه��ذه 

ماليني   3 نحو  تطعيم  اإىل  و���ص��وًل  الن�صبة، 

التطعيم  م�����ص��روع  جن���اح  اأن  م���وؤك���داً  ���ص��خ�����ض، 

الوطني يعتمد على توفر اللقاحات، والقدرات 

اللوج�صتية املتعلقة باإي�صال اللقاح ب�صكل اآمن، 

احل��ك��وم��ة،  و�صعتها  خ��ط��ة  ت�صمنته  م��ا  وه���و 

ف�������ص���اًل ع����ن ت����ع����اون امل����واط����ن����ني م����ن خ���الل 

الت�صجيل على املن�صة.

وع��ر���ض ع��ب��ي��دات، لظهور ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

العام  اآذار  اأواخ��ر  منذ  ب��وؤر  �صكل  على  باململكة 

امل��ا���ص��ي، وف�����ص��ل حم�����اولت ال��ت��ق�����ص��ي يف كبح 

التف�صي املجتمعي  اإىل  جماح النت�صار، و�صوًل 

الذي بات واقعاً معا�صاً منت�صف اأيلول املا�صي، 

لهذا  الت�صدي  وطرائق  قواعد  تغيري  حتم  ما 

اإىل اأه���م امل��ح��اور ال��ت��ي عملت  ال��وب��اء، م�����ص��رياً 

قبل  ت�صكيلها  م��ن��ذ  احل��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  عليها 

ح���وايل 4 ���ص��ه��ور، يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع اجل��ائ��ح��ة، 

من خالل تقدير عدد حالت الإ�صابة املمكنة، 

وفقاً لنموذج حتليلي اإح�صائي.

واأ���������ص��������اف، اأن���������ه ج��������رت زي�����������ادة ق��������درات 

واأ���ص��رة  ال��ع��زل،  ا���ص��رة  اإع����داد  يف  امل�صت�صفيات، 

اإ���ص��اف��ة  التنف�ض،  واأج���ه���زة  احل��ث��ي��ث��ة،  ال��ع��ن��اي��ة 

اأجنحة  وا�صتحداث  ال�صتيعابية،  القدرة  زيادة 

 4 اإن�صاء  اأن  امل�صت�صفيات، مبيناً  عزل يف جميع 

العزل  اأ���ص��ّرة  ع��دد  رف��ع  ميدانية،  م�صت�صفيات 

الطبية  واخل��دم��ات  احلكومة  م�صت�صفيات  يف 

امللكية من 1325 اإىل 2263 �صريراً، واأ�صرة 

�صريراً،   542 اإىل   306 العناية احلثيثة من 

 263 ال��ت��ن��ف�����ض م���ن  اأج���ه���زة  ب��ي��ن��م��ا زاد ع����دد 

امل�صت�صفيات  اإن�����ص��اء  ق��ب��ل  ج���ه���ازاً،   471 اإىل 

16 مليون  اإن�صائها  امليدانية، التي بلغت كلفة 

 8 دي���ن���ار، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل جت��ه��ي��زه��ا ب��ق��ي��م��ة 

يتعلق  ما  كل  كلفة  بلغت  فيما  دينار،  ماليني 

التي  الطبية  الوقائية  والتدابري  بالتجهيزات 

 102 ملواجهة فريو�ض كورونا  اتخاذها  جرى 

مليون دينار.

التق�صي  ق���درة  زي����ادة  اإىل  ع��ب��ي��دات  ول��ف��ت 

وتعزيز  العمليات،  حو�صبة  خالل  من  الوبائي 

اإىل  و�صلت  بن�صبة  منزليا،  للمعزولني  املتابعة 

70 باملئة، اإىل جانب ن�صر 125 نقطة فح�ض 
ث��اب��ت��ة وحم��و���ص��ب��ة، ورف���ع ال���ق���درة اإىل اإج���راء 

اأ�صبحت  وب�صرعة  يومياً،  فح�ض  األف   135
اأق����ل م��ن ���ص��اع��ت��ني ل��ظ��ه��ور ال��ن��ت��ي��ج��ة، م�����ص��رياً 

ال��ت��ي وف��رت  ال���دول  اأوائ���ل  الأردن م��ن  اأن  اإىل 

ال��ت��ي تك�صف  ف��ح��و���ص��ات ال��رتك��ي��ب��ة ال��وراث��ي��ة 

الطفرات وال�صال�صل اجلديدة.

االنباط-عمان

اأط���ل���ق ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م���وؤخ���راً ب��ال��ت��ع��اون 

ل���ل�������ص���ي���اح���ة  ون”  “ترفل  م����ع���������ص����رك����ة 

حملياً  جمالها  يف  ال��رائ��دة  وال�صفر،ال�صركة 

اململكة  يف  لعمالئه  خا�صاً  عر�صاً  واإق��ل��ي��م��ي��اً، 

الأردنية الها�صمية، وذلك بتوفري مزايا قّيمة 

العربي  البنك  بطاقات  حاملي  منها  ي�صتفيد 

خدمات  ل�صراء  بطاقتهم  بوا�صطة  الدفع  عند 

ال�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ف��ر وذل���ك م��ن خ���الل احلجز 

toghi. ال�����ص��رك��ة الل���ك���رتوين  ع��ل��ى م��وق��ع 

اأو زيارة اأحد مكاتبها.  com
البطاقات  اجلديدحلاملي  ويتيحالعر�ض 

الئتمانية وبطاقات الدفع من البنك العربي 

 10% بن�صبة  نقدي  ا�صرتداد  على  احل�صول 

اآذار(  �صهر  نهاية  )حتى  حجوزاتهم  قيمة  من 

البطاقة،  حل�صاب  تلقائي  ب�صكل  قيدها  ليتم 

مكافاآت  نقاط  على  احل�صول  اإىل  بالإ�صافة 

يتيح  ال����ذي  العربي”  “نقاط  ب��رن��ام��ج  ع��رب 

وا�صتبدالها مبجموعة  النقاط  ك�صب  للعمالء 

وا����ص���ع���ة م���ن امل���ك���اف���اآت ال��ن��ق��دي��ة وال��ق�����ص��ائ��م 

ال�����ص��رائ��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة.ب��الإ���ص��اف��ة اىل ب��رن��ام��ج 

toghi. موقع  على  املتوفر  امل��ك��اف��اآت  نقاط 

حلاملي  ح�صرياً  العر�ض  ومينح  كما   ،com
اإمكانية  الئتمانية  ال��ع��رب��ي  البنك  ب��ط��اق��ات 

�صفر%  ب��ف��ائ��دة  ح��ج��وزات��ه��م  قيمة  تق�صيط 

الت�صديد  ب��رن��ام��ج  ���ص��م��ن  ���ص��ه��ر   12 ول��غ��اي��ة 

للدفع  ل��ب��ط��اق��ت��ه��م  ا���ص��ت��خ��دام��ه��م  امل��ري��ح��ع��ن��د 

خالل  م��ن  ون” اأو  “ترفل  مكاتب  م��ن  اأي  يف 

الإلكرتوين. موقعهم 

ل��ل�����ص��ي��اح��ة  ون”  �صركة”ترفل  وت����ق����دم 

وال�������ص���ف���ر م����ن خ�����الل م��وق��ع��ه��ا الل����ك����رتوين 

م��ت��ن��وع��ة  toghi.comجمموعة  امل��م��ي��ز 

وم��ت��ك��ام��ل��ة م���ن خ���دم���ات ال�����ص��ف��ر وال�����ص��ي��اح��ة 

لأهم�صركات  تذاكر  واإ�صدار  ت�صملحجز  والتي 

ال���ط���ريان ال��ع��امل��ي��ة، ح���ج���وزات ال��ف��ن��ادق ح��ول 

وامل�صممة  متكاملة  �صياحّية  ب��رام��ج  ال��ع��امل، 

خ�����ص��ي�����ص��اً ل��ت��ل��ب��ي��ة ج��م��ي��ع رغ���ب���ات ال��ع��م��الء، 

ال�صيارات واملوا�صالت بكافة  ا�صتئجار  خدمات 

اإىل توفري خدمات  بالإ�صافة  واأنواعها  فئاتها 

ت��ن��ظ��ي��م الج��ت��م��اع��ات وامل����وؤمت����رات وامل��ع��ار���ض 

ب��اأف�����ص��ل  وذل����ك   )MICE( وع��امل��ي��اً  حم��ل��ّي��اً 

الأ�صعار مع توفري خدمات ما بعد البيع.

بطاقات  اأن  اإىل  هنا  الإ���ص��ارة  وجت���در  ه��ذا 

من  جمموعة  حامليها  متنح  العربي  البنك 

امل���زاي���ا م���ن ب��ي��ن��ه��ا، ال��ق��ب��ول ال���وا����ص���ع حم��ل��ي��اً 

ال��و���ص��ول اإىل  اإم��ك��ان��ي��ة  اإ���ص��اف��ة اإىل  وع��امل��ي��اً، 

ح�������ص���اب���ات ال���ب���ط���اق���ات الئ���ت���م���ان���ي���ة مب��ن��ت��ه��ى 

ال�صهولة ويف اأي وقت عن طريق تطبيق عربي 

الن��رتن��ت  ع��رب  امل�صرفية  واخل��دم��ة  م��وب��اي��ل 

“عربي اأون لين” وغريها العديد من املزايا 
الأخرى.

 النواب يناقش السياسات الحكومية 
في التعامل مع كورونا

مصفاة البترول تحذر من إعالنات وهمية 
حول وظائف في الشركة

 فلسطين النيابية ترحب بقرار الجنائية 
الدولية حول األراضي الفلسطينية

االنباط- عمان

بر�صد  الدائم،  مكتبه  النواب،  جمل�ض  كلف   

يف  ال��ن��واب  اأث��اره��ا  التي  واملالحظات  التو�صيات 

برئا�صة  الأح����د  ام�����ض  ال��ع��ام��ة  امل��ن��اق�����ص��ة  جل�صة 

رئي�ض  وح�����ص��ور  ال���ع���ودات،  املنعم  عبد  امل��ح��ام��ي 

الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة وهيئة الوزارة.

ج��ل�����ص��ة خ�ص�صت  خ���ت���ام  ال����ن����واب يف  وواف������ق 

مع  التعامل  يف  احلكومية  ال�صيا�صات  ملناق�صة 

والقت�صادية،  ال�صحية  واآثارها  كورونا  جائحة 

ع��ل��ى ت�����ص��ك��ي��ل جل��ن��ة مل��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��وم��ة 

للتو�صيات النيابية.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ن��ائ��ب رئي�ض ال����وزراء وزي��ر 

الإدارة املحلية توفيق كري�صان، اهتمام احلكومة 

ب��ك��ل م��ا ورد يف م���داخ���الت ال���ن���واب، وا���ص��ت��ع��داد 

وروده��ا  حال  التو�صيات  هذه  لدرا�صة  احلكومة 

التعاون بني جمل�ض  اأهمية  بها، موؤكداً  والأخ��ذ 

النواب واحلكومة يف مواجهة وباء كورونا.

وكان 77 نائباً حتدثوا يف اجلل�صة، مطالبني 

احل���ك���وم���ة ب��ت��ع��زي��ز اجل���اه���زي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع 

ال�صاللت اجلديدة من فريو�ض كورونا، وارتفاع 

ال��وج��اه��ي،  للتعليم  وال���ع���ودة  الإ����ص���اب���ات،  ع���دد 

اإ���ص��اف��ة اإىل امل��ط��ال��ب��ة ب��ف��ت��ح ال��ق��ط��اع��ات ك��اف��ة 

اإج��راءات الوقاية ال�صحية،  ب�صكل متدرج ووفق 

وت��ع��وي�����ض امل��ت�����ص��رري��ن م���ن الإغ����الق����ات ودع���م 

الطبي  القطاع  ودعم  ت�صررت،  التي  القطاعات 

ورف�����ده ب���ال���ك���وادر وامل����ع����دات، وت��ع��زي��ز ال��ت��وع��ي��ة 

واأهمية  الكمامات،  ولب�ض  ال�صالمة،  ب��اإج��راءات 

التطعيم ملواجهة الوباء.

وا���ص��ت��ع��ر���ض وزي����ر ال�����ص��ح��ة ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر 

عبيدات يف بداية اجلل�صة الإج��راءات احلكومية 

يف التعامل مع جائحة كورونا، و�صعيها للتوازن 

والإب��ق��اء على  املواطن  بني احلفاظ على �صحة 

الأن�صطة القت�صادية التي توؤثر على حياته.

االنباط- عمان

الأردن��ي��ة،  ال��ب��رتول  م�صفاة  �صركة  نفت   

����ص���واغ���ر ل��وظ��ائ��ف  اأي  ت���وف���ر  اإع���الن���ه���ا ع���ن 

جديدة لديها.

ام�ض  �صحفي،  ب��ي��ان  يف  ال�صركة  و���ص��ددت 

ال���ت���ي ي��ج��ري  اأن الإع����الن����ات  الأح�������د، ع��ل��ى 

ت���روي���ج���ه���ا ب�������ص���ك���ل م���ت���ك���رر ع����رب م��ن�����ص��ات 

جديدة  وظائف  ح��ول  الجتماعي  التوا�صل 

يف ال�صركة غري �صحيحة مطلقاً.

���ص��واغ��ر وظ��ي��ف��ي��ة ج��دي��دة  اأي  اأن  واأك����دت 

يجري الإعالن عنها عرب املوقع الإلكرتوين 

عرب  املوثقة  الر�صمّية  و�صفحاتها  لل�صركة 

و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ب��الإ���ص��اف��ة 

اليومية. لل�صحف 

تلك  وراء  الن�صياع  من  ال�صركة  وح��ذرت 

الإع��الن��ات وغ��ريه��ا م��ن الإع��الن��ات امل�صللة 

مواقع  حتديد  ت�صمن  بع�صها  واأن  خ�صو�صاً 

اللتحاق  طلبات  لتقدمي  معينة  اإلكرتونية 

بالوظائف املزعومة، وقد يجري من خاللها 

ط��ل��ب دف���ع م��ب��ال��غ م��ق��اب��ل ذل���ك مم���ا ي�صّكل 

اح��ت��ي��اًل وت��غ��ري��راً ب��ال�����ص��ب��اب ال��ب��اح��ث��ني عن 

عمل.

واأك���������دت ال�������ص���رك���ة اح���ت���ف���اظ���ه���ا ب��ح��ق��ه��ا 

ل��ه عالقة  ال��ق��ان��وين ومالحقة ك��ل م��ن ك��ان 

مبثل هذه الإعالنات.

االنباط- عمان

رحبت جلنة فل�صطني النيابية بقرار املحكمة 

الق�صائية على  الولية  ب�صاأن  الدولية  اجلنائية 

الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة العام 1967.

واو���ص��ح��ت اللجنة يف ب��ي��ان ام�����ض الح���د، اأن 

ب�صاأن  حتقيقات  لفتح  الطريق  �صيمهد  ال��ق��رار 

ارت��ك��اب الح��ت��الل الإ�صرائيلي ج��رائ��م ح��رب يف 

تلك املناطق.

�صت�صهم  اخل���ط���وة  ه���ذه  اإن  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت 

يف ح��م��اي��ة ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي م���ن ع����دوان 

وانتهاكات الحتالل امل�صتمرة.

ال��ن��ائ��ب حممد  رئي�صها  ل�����ص��ان  ع��ل��ى  واأك����دت 

ال�����ظ�����ه�����راوي، ح����ق����وق ال�������ص���ع���ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

امل�صروعة،  حقوقه  نيل  يف  الن�صالية  وم�صريته 

ال��ق��رار،  ه���ذا  اإىل دع���م  ال����دويل  املجتمع  داع��ي��ة 

كونه ي�صاهم يف ردع اإ�صرائيل عن ا�صتخدام القوة 

املفرطة �صد اأبناء ال�صعب الفل�صطيني.
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د فترة استقبال   المعهد القضائي ُيمدِّ
طلبات تسجيل الدبلوم للعام 2021

 العقبة: اختتام دورة حساب االرتياب بمحطة العلوم البحرية

ان االنباط- عمَّ

فتترة  الأردين،  التتقتت�تتضتتائتتي  املتتعتتهتتد  متتتتدد   

ا�ضتقبال طلبات املحامني ال�ضاتذة، واملوظفني 

كليات  وخريجي  العدل،  وزارة  يف  احلقوقيني 

احلتتقتتوق يف اجلتتامتتعتتات الردنتتتيتتتة حتتتتتى نهاية 

15 �ضباط  لتتيتتوم الثتتتنتتتني  �تتضتتمتتي  التترَّ وام  التتتتتتدَّ

احلايل.

وقال بيان �ضادر عن املعهد، ام�س الأحد، اإنَّ 

روط  ال�ضُّ عليه  تنطبق  ن  ملمِ ياأتي  التمديد  هذا 

10من نظام املعهد الق�ضائي  الواردة يف املادة 

الأردين رقم 49 ل�ضنة2020.

تتتتته �تتضتتيتتتتتم ا�تتضتتتتتقتتبتتال التتطتتلتتبتتات  واأ�تتتتضتتتتاف انَّ

التتتكتتترونتتتيتتتا عتتتن طتتتريتتتق املتتتوقتتتع اللتتتكتتتروين 

http://www.jij.( الق�ضائي  للمعهد 

القبول  م�ضابقة  رابتتط  واختيار   ،)gov.jo
من قائمة دبلوم املعهد الق�ضائي، اأو من خالل 

امل�ضابقة  طلبات  ل�ضتقبال  املبا�ضر؛  ابتتط  التترَّ

./https://services.jij.gov.jo
عتتتلتتتى  التتتتتتتت�تتتتتتتضتتتتتتتال  اىل  املتتتتتعتتتتتهتتتتتد  ودعتتتتتتتتتتتتا 

تتتاختتتن اخلتتتتا�تتتتس بتتاملتت�تتضتتابتتقتتة وهتتتو  اخلتتتتتط التتت�تتتضَّ

0096265512506، وذلك ملعرفة املزيد 
ال�ضتف�ضارات،  على  والجتتابتتة  املعلومات  متتن 

باليد يف  اأيَّ طلب  ا�ضتالم  يتم  انتته لن  متتوؤكتتدا 

مبنى املعهد.

االنباط- العقبة

 اختتمت يف حمطة العلوم البحرية بالعقبة، 

الإرتياب” لتعزيز  “ح�ضاب  دورة  الحتتد،  ام�س 

دور موظفيها يف علوم البحار. وقال مدير مركز 

الردنية فرع  والتدريب باجلامعة  ال�ضت�ضارات 

الأعتتمتتر، يف ت�ضريح  عتتبتتداهلل  التتدكتتتتتور  العقبة 

التتدورات  النوع من  اإن عقد مثل هتتذا  �ضحفي، 

لتتروؤيتتة  تتترجتتمتتة  يتتاأتتتي  املتخ�ض�ضة  التتتتتدريتتبتتيتتة 

ور�ضالة اجلامعة والقائمني على املركز ، لتعزيز 

جمال  يف  البحرية  العلوم  حمطة  وريتتتادة  دور 

البحرية،  البيئة  على  واحلتتفتتاظ  البحار  علوم 

منت�ضبي  مهارات  تطوير  �ضرورة  على  وتاأكيدا 

املحطة من خالل برامج التدريب املتوا�ضلة.

الدكتور  املحطة  متتديتتر  او�تتضتتح  جهته،  متتن 

علي ال�ضواملة ان هذه الدورات تاأتي �ضمن جهود 

�ضهادة  على  للح�ضول  البحرية  العلوم  حمطة 

اإكتت�تتضتتاب منت�ضبيها  وبتتهتتدف  املتتختتتتترات،  اعتماد 

مزيد من املهارات واخلرات الالزمة، ما يتيح 

تقدمها  التتتتتي  بتتختتدمتتاتتتهتتا  الرتتتتقتتتاء  للمحطة 

للموؤ�ض�ضات الوطنية املختلفة.

يف بداية ت�ضعينات القرن املا�ضي مثلت مع جمموعة من الفعاليات الفكرية والعلمية للبادية 

اأراه فيها، وقتها  التي  الأوىل  املرة  العظيم طيب اهلل ثراه وكانت  اأمام جاللة احل�ضني  الأردنية 

حمياه  يف  تتبدى  ا�ضتثنائية  ومهابة  اجلميل  املبارك  وجهه  من  م�ضع  نور  من  الذهول  متّلكني 

اإىل الدرجة التي ظننت  الأ�ضيل و�ضعاع عينيه الثاقب احلنون الذي كان كافياً لإنارة الوجدان 

�ضادق  اأردين  لكل  ال�ضادق  ال�ضعور  هو  ذلك  بعيد،  زمن  منذ  يعرفني  العظيم  احل�ضني  اأن  فيها 

ظفرت عيناه بروؤية القائد الإن�ضان.

ن�ضرياً  كتتان  بل  ومواطنيه،  �ضعبه  على  الغيور  وامللك  ال�ضبور  القائد  العظيم  احل�ضني  كتتان 

والأختتالق  والقيم  املبادئ  اإىل  ت�ضتند  التي  الق�ضايا  كل  كل مكان يف  العامل يف  واأحتترار  للعروبة 

اخللق  تبدى  عندما   ١٩٩٧ عتتام  ال�ضمالية  البادية  اإىل  ال�ضهرية  زيارته  اأذكتتر  زلتتت  ول  الدولية. 

الها�ضمي الكبري يف ابهى �ضوره يكظم الغيظ وا�ضتح�ضار العفو امللكي الكبري عن اأخطاء ابنائه 

يوم قال وقتذاك يف م�ضهد مهيب: عفا اهلل عما م�ضى.

تنق�ضي،  لن  وفتتاء  وحكايات  معتق  ع�ضق  ق�ض�س  الها�ضميني  مع  واأبنائها  الأردنتتيتتة  للبادية 

ولالأردنيني باأ�ضرهم ذات احلكاية يوم تو�ضدوا جدار الروح وثنايا الوجدان، فالوطن الذي زرع 

التواأمة  هي  وهتتا  اخلتتذلن.  يخالطه  اأو  النكو�س  به  ي�ضتبد  ان  ميكن  ل  بالوفاء  و�ضقي  باحلب 

اإذا جاء امللك املعزز جتددت البيعة  اأبد الدهر ، حتى  اخلالدة بني الأردنيني والها�ضميني ماثلة 

وتبدت اأبجديات العهد والوعد باأن ل نخذل الوطن و�ضيده املقدام مليكنا عبداهلل الثاين حفظه 

اهلل ورعاه و�ضدد على طريق العزة وال�ضوؤدد خطاه.

امل�ضوؤولية  اأخالقيات احلكم وقواعد  الأردنيون يف  اأدركها  درو�س وعر  الأخري ثمة  العقد  يف 

اإجنتتاز راقية بات من  اأوان فهمها وق�ضة  اآن  اإن ثمة ر�ضالة  امللك، بل  املنتمية يف �ضوؤون  الوطنية 

الذي  الفريد  احلكم  اأ�ضلوب  اأن  والتتداين  القا�ضي  يتتدرك  كي  واإخال�س  باأمانة  و�ضفها  الواجب 

الوحيدة والأكيدة للحفاظ على وطن كان على  ال�ضمانة  املفدى تعتر  جت�ّضد يف قيادة مليكنا 

الدوام يف عني العا�ضفة ولكنه جتاوز املخاطر واملكائد بحكمة القيادة الها�ضمية والتفاف ال�ضعب 

حول جاللة امللك يف مواقفه ال�ضجاعة يف احلفاظ على الهوية الوطنية وم�ضالح ال�ضعب ون�ضرة 

الق�ضية الفل�ضطينية واحلفاظ على الو�ضاية الها�ضمية على املقد�ضات ال�ضالمية وامل�ضيحية يف 

القد�س.

احل�ضني الباين طيب اهلل ثراه، عندما نذر جاللة امللك عبداهلل الثاين عند ميالده لوطنه 

واأمته كان يدرك حجم الر�ضالة وعظم امل�ضوؤولية، بل كان يقراأ بعمق طبيعة التحديات التي تواجه 

الإقليمية  الأطماع  كبح جماح  على  قتتادرة  فريده  ومبوا�ضفات  فتتذاً  قائداً  تتطلب  والتي  الوطن 

وك�ضب تاأييد املجتمع الدويل للق�ضايا امل�ضريية التي كان يتبناها جاللة امللك والتي ت�ضتدعي 

الوطنية والقومية وخا�ضة  بالثوابت  التم�ضك  الوقت  واملناورة وبذات  املواءمة  قدرة فائقة على 

الق�ضايا املتعلقة بالهوية والو�ضاية التي تطلبت �ضلوكاً �ضيا�ضياً فريداً اإبان كان الرئي�س المريكي 

ترامب يف �ضدة ال�ضلطة يف الوليات املتحدة الأمريكية.

يف ذكرى الوفاء للح�ضني الباين فر�ضة مواتية للتاأكيد على الولء املطلق للقيادة الها�ضمية، 

والعمل اجلاد لرجمة الآمال الوطنية اإىل حقائق ماثلة على الأر�س بقيادة ملهمة وحكيمة من 

جاللة مليكنا املفدى لنعلن وبلغة الأحرار الذين �ضدقوا ما عاهدوا الوطن عليه؛ اأن لبيك يا 

عبداهلل.

رحم اهلل امللك الإن�ضان وحفظ اهلل وطننا احلبيب و�ضعبنا الطيب ومليكنا املقدام من كل �ضوء.

د. طالل طلب الشرفات

 في ذكرى الوفاء للحسين 
.. لبيك عبداهلل

النعيمي يتفقد مدارس لواء الجامعة في يومها الوجاهي األول

السديري: 13 مليار حجم االستثمارات السعودية باألردن

 قادري: قطاع المحيكات حافظ على عمالة األردنيين خالل كورونا

االنباط-عمان

عن  النعيمي  تي�ضري  التتدكتتتتتور  والتتتتتعتتلتتيتتم  التتربتتيتتة  وزيتتتتر  عتتر 

الربوية  الكوادر  بذلتها  التي  الكبرية  باجلهود  وتقديره  اعتزازه 

التتوزارة وامليدان،  من معلمني واإدارات مدر�ضية واإداريتتني يف مركز 

ومبا اأظهروه من حر�س اأكيد على توفري البيئة ال�ضحية والآمنة 

، ل�ضتقبال الطلبة يف يومهم الدرا�ضي الأول.

املدار�س  النعيمي خالل جولة تفقدية لعدد من  الدكتور  واأكد 

التابعة للواء اجلامعة ام�س الحد، اأن ا�ضتمرارية التعليم الوجاهي 

التتروتتتوكتتول  بتطبيق  جميعا  متتنتتا  التتتتتزامتتا  تتطلب  متتدار�تتضتتنتتا  يف 

اأننا نعتمد على وعي  ال�ضحي وال�ضراطات ال�ضحية، م�ضريا اإىل 

اأبنائنا الطلبة واأهاليهم يف م�ضاندة معلميهم، لتحقيق هذا الهدف.

من  الأوىل  واحل�ضة  ال�ضباحي  الطابور  اأن  اإىل  الوزير  واأ�تتضتتار 

والولء  النتماء  قيم  تعزز  ر�ضائل  بث  ت�ضمنا  للدوام،  الول  اليوم 

لدى اأبنائنا الطلبة من وحي مئوية الدولة الأردنية وميالد قائد 

البالد امللك عبداهلل الثاين ويوم الوفاء والبيعة لقيادتنا الها�ضمية، 

ت�ضاندها  الربوية  الأ�تتضتترة  عتتزم  مع  تتزامن  التي  املنا�ضبات  هتتذه 

املدرو�ضة  التتعتتودة  حتتتدي  قبول  على  الأردين،  جمتمعنا  فئات  كتتل 

والتدريجية للتعليم الوجاهي.

ر�ضدته  كما  الأول  الدرا�ضي  اليوم  اأن  النعيمي،  الدكتور  وبتتني 

والتعليم  الربية  مديريات  يف  العمليات  وغتترف  امليدانية  الفرق 

من  واحلر�س  اللتزام  م�ضتوى  يف  الطمئنان  على  يبعث  واملركز، 

التهاون  اللتزام وعدم  ال�ضتمرار يف هذا  موؤكدا �ضرورة  اجلميع، 

على  حفاظا  التتتتوزارة  و�ضعتها  التتتتتي  لتتتالإجتتتراءات  خمالفة  اأي  متتع 

�ضحتنا و�ضالمتنا جميعا.

�ضاركت  حيث  امليداين”،  “ العمل  عنوانه  كتتان  التتيتتوم  ان  يذكر 

التتقتتيتتادات التتربتتويتتة يف املتتركتتز واملتتيتتدان، وفتتترق التترقتتابتتة وامل�ضاءلة 

الدرا�ضي  يومهم  فعاليات  املدر�ضية  والتتكتتوادر  الطلبة  والإ�تتضتتراف، 

�ضاأن وطني يتطلب من  العملية الربوية  باأن  اإميانا منهم  الأول، 

اجلميع العمل اجلاد وامل�ضرك.

الدكتور  التعليمية  لل�ضوؤون  التتوزارة  عام  اأمني  تابع  من جانبه، 

نواف العجارمة، بدء الف�ضل الدرا�ضي الثاين يف عدد من املدار�س 

التابعة ملديريتي الربية والتعليم ملنطقة مادبا، ولواء ناعور.

التتعتتجتتارمتتة، يتترافتتقتته متتديتتر الربية  التتدكتتتتتور  ويف متتادبتتا ح�ضر 

مدر�ضة  طلبة  دخول  فعاليات  الرحامنة،  جالل  الدكتور  والتعليم 

املتتدر�تتضتتة وفتتق  �تتضتتاحتتة  اإىل  الأ�تتضتتا�تتضتتيتتة املختلطة،  التتتزهتتتراء  فتتاطتتمتتة 

الوزارة  اأعدته  الذي  ال�ضحي  والروتوكول  ال�ضحية  ال�ضراطات 

بالتعاون مع وزارة ال�ضحة .

العلم  ورفتتع  ال�ضباحي،  الطابور  بفعاليات  العجارمة  و�تتضتتارك 

وال�ضالم امللكي، وا�ضتالم الكتب املدر�ضية، كما زار عددا من املدار�س 

التابعة ملديرية الربية والتعليم للواء ناعور رافقه خاللها مدير 

زبود  مدار�س  �ضملت  املحارب،  و�ضحى  الدكتورة  والتعليم  الربية 

الثانوية املختلطة، والأمرية هيا بنت احل�ضني الأ�ضا�ضية املختلطة.

للتعليم  التدريجية  التتعتتودة  يف  ال�ضتمرار  اأن  العجارمة  واأكتتتد 

التام  اللتزام  اأ�ضا�ضي على  ب�ضكل  الطلبة يعتمد  الوجاهي لأبنائنا 

مّنا جميًعا بال�ضراطات ال�ضحية ومدى تطور احلالة الوبائية.

وبني اأن الوزارة قامت ومن خالل فريق حموري من امل�ضرفني 

الربويني واملر�ضدين بتدريب املعلمني يف خمتلف مناطق اململكة 

عتتلتتى التتروتتتوكتتول التت�تتضتتحتتي املتتعتتتتتمتتد لتتلتتعتتودة التتوجتتاهتتيتتة للعملية 

التعليمية.

من جانبها، تفقدت اأمني عام الوزارة لل�ضوؤون الإداريتتة واملالية 

التتدكتتتتتورة جنتتتوى التتقتتبتتيتتالت تتترافتتقتتهتتا متتديتترة التتربتتيتتة والتعليم 

الدكتورة نوال اأبو ردن عددا من املدار�س يف عمان، �ضملت مدر�ضة 

الأ�ضا�ضية  وعتتكتتا  للبنات  ال�ضاملة  التتثتتانتتويتتة  احل�ضني  بنت  �ضكينة 

املختلطة والأحنف بن قي�س الأ�ضا�ضية للبنني.

ينظم  دليال  و�ضعت  التتتوزارة  اأن  القبيالت  الدكتورة  واو�ضحت 

التحق  حيث  التتثتتاين،  الدرا�ضي  للف�ضل  املتتدار�تتس  اإىل  التتعتتودة  �ضكل 

الأ�ضا�ضي  الأول  والتت�تتضتتف  الأطتتتفتتتال،  ريتتا�تتس  �ضفوف  طلبة  التتيتتوم 

ال�ضف  طلبة  بتتهتتم  يلتحق  الثتتنتتني  غتتد  يتتتوم  ويف   ، ع�ضر  والتتتثتتتاين 

الثالث  ال�ضف  طلبة  الثالثاء  يتتوم  يلتحق  فيما  الأ�ضا�ضي،  الثاين 

اأن يتم  الأ�ضا�ضي، �ضمن جمموعات ت�ضمن التباعد اجل�ضدي،على 

21 من ال�ضهر  ا�ضتقبال طلبة ال�ضفني العا�ضر واحلتتادي ع�ضر يف 

يراوح  بحيث  الفارغة،  ال�ضفية  الغرف  على  وتق�ضيمهم  احلتتايل، 

عدد الطلبة يف الغرفة الواحدة بني 15 اإىل 20 طالبا، وبتوفري 

م�ضاحة مرين مربعني لكل طالب، واعالمهم باأيام دوامهم ح�ضب 

تق�ضيم املجموعات.

التعليمي  الفاقد  لتج�ضري  خطة  اعتمدت  التتتوزارة  ان  وا�ضافت 

اللغتني  ملباحث  احلرجة  واملفاهيم  النتاجات  م�ضفوفة  خالل  من 

الأول  متتن  لل�ضفوف  والتتعتتلتتوم  والريا�ضيات  الإجنتتلتتيتتزيتتة  العربية 

اإعتتتدادهتتتا متتن قبل ختتراء  التتتتتي مت  ولتتغتتايتتة ال�ضف احلتتتادي ع�ضر، 

جمموعة  هتتي  احلتترجتتة،  والنتاجات  املفاهيم  اأن  مبينة  تربويني، 

املفاهيم الأ�ضا�ضية التي يجب على كل طالب امتالكها لنتقاله من 

�ضف لآخر اأو من م�ضتوى تعليمي اإىل اآخر.

االنباط- الكرك

اإن  ال�ضديري،  بندر  بن  نايف  عمان  يف  ال�ضعودي  ال�ضفري  قتتال   

بتتالأردن  امل�ضتثمرين  قائمة  يف  متقدماً  موقعاً  تت�ضدر  ال�ضعودية 

بنحو13 مليار دولر، معربا عن اأمله يف جتاوز هذا الرقم لت�ضبح 

اململكة اأكر الدول امل�ضتثمرة يف الأردن.

العامة  ال�ضعودية  الهيئة  تقارير  وبح�ضب  انه  ال�ضفري  واو�ضح 

ثتتتالث دول م�ضتثمرة يف  اأكتتتر  التت�تتضتتعتتوديتتة متتن  ُتتتعتتد  لتتال�تتضتتتتتثتتمتتار، 

الأردن يف قطاعات )النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع املايل 

والتجاري، قطاع الإن�ضاءات ال�ضياحية(، كما قامت بتاأ�ضي�س مرحلة 

خالل  من  الأردن،  اإىل  ال�ضعودي  ال�ضتثمار  ا�ضتقطاب  يف  جديدة 

 2017 ال�ضعودي الأردين عام  اإن�ضاء �ضركة �ضندوق ال�ضتثمارات 

خالل زيارة خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 

لالردن ولقائه باأخيه جاللة امللك عبداهلل الثاين.

ميلك  دولر،  مليارات   3 بلغ  ال�ضندوق  راأ�ضمال  ان  اىل  وا�ضار 

 90 ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  العامة  ال�ضتثمارات  �ضندوق 

اأردنياً،  باملئة من راأ�ضمال �ضركة ال�ضندوق، بال�ضراكة مع 16 بنكاً 

متتلك 10 باملئة من راأ�س مال ال�ضركة.

وا�ضاف ان ال�ضندوق ميتلك م�ضاريع طموحة، كم�ضروع الرعاية 

ال�ضحية، الذي يبلغ حجم ال�ضتثمار فيه نحو 400 مليون دولر 

و60  �ضرير   300 ب�ضعة  جامعي  م�ضت�ضفى  من  ويتكون  مبدئياً، 

 100 مبعدل  مقعد،   600 ب�ضعة  طبية  وجامعة  خارجية،  عيادة 

مقعد لكل عام درا�ضي.

الأردن،  يف  نوعه  من  الأول  يعد  احليوي  امل�ضروع  هذا  ان  وبني 

هذا  اإن�ضاء  ان  اىل  لفتا  لل�ضندوق،  فعلياً  امل�ضاريع  باكورة  ويعتر 

يف  �ضت�ضهم  البلدين  بتتني  م�ضركة  ل�ضتثمارات  ميهد  ال�ضندوق 

طويلة  مالية  عتتوائتتد  وتتتوفتتري  القتتتتت�تتضتتادي  النمو  وتتتترية  ت�ضريع 

البنية  ال�ضتثمار مب�ضاريع  ال�ضندوق  ن�ضاطات  ت�ضتهدف  اذ  املدى، 

التحتية.

وقال ال�ضفري ان ال�ضندوق يتطلع لال�ضتثمار يف م�ضاريع قطاع 

ال�ضياحة  قطاع  وم�ضاريع  املعلومات،  تكنولوجيا  وجمال  ال�ضحة، 

جتارية  قطاعات  يف  رائتتدة  �ضركات  عتتدة  يف  وال�ضتثمار  والرفيه، 

لتتزيتتادة  متاحة  كتتبتترية  واإمتتكتتانتتات  فر�ضا  هتتنتتاك  ان  واكتتتد  خمتلفة. 

ظل  يف  البلدين  بني  وال�ضتثماري  والتجاري  القت�ضادي  التعاون 

اإىل  م�ضريا  جتمعهما،  التي  واملميزة  املتينة  ال�ضيا�ضية  العالقات 

ال�ضقيقني  البلدين  يف  الطاقة  وزارتتتي  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

مل�ضروع الربط الكهربائي العمالق.

وحول التعاون التجاري بني البلدين، بني ال�ضفري ان ال�ضعودية 

جتتتارة  فحجم  لتتتالأردن،  بالن�ضبة  الأول  التجاري  ال�ضريك  تعتر 

البلدين بلغ العام املا�ضي 5 مليارات دولر، يف حني حتتل ال�ضعودية 

جتتتاور  متتيتتزة  اأن  كما  التت�تتضتتادرات،  حلجم  بالن�ضبة  الثالثة  املرتبة 

تعتر  بينهما  حتتدوديتتة  منافذ  عتتدة  ووجتتتود  ال�ضقيقني  البلدين 

عامال كبريا يف تو�ضيع التجارة البينية، ما يتطلب منح ت�ضهيالت 

اأكر وتعامالت خا�ضة ت�ضهم يف ان�ضيابية التبادل التجاري وت�ضب 

يف م�ضلحة البلدين ال�ضقيقني.

والأردن على  التت�تتضتتعتتوديتتة  بتتني  التتتتتجتتاري  التتتتتبتتادل  ان  وا�تتتضتتتاف 

التتدول الختترى، مل يتاأثر باجلائحة، بل ازداد بح�ضب  العك�س من 

الأرقام ال�ضادرة من دائرة الإح�ضاءات العامة، وهذا اأمر يدل على 

التن�ضيق الدائم عايل امل�ضتوى بني البلدين يف اتخاذ التدابري التي 

�ضهلت من ان�ضيابية ال�ضلع، ما �ضاهم يف تخفيف اأثر اجلائحة على 

التبادل التجاري بينهما.

تعتر خري  البلدين  بتتني  التتعتتالقتتات  ان  اىل  التت�تتضتتديتتري  وا�تتضتتار 

و�ضورة  املتتجتتالت،  جميع  يف  العربي  التعاون  يف  بتته  يحتذى  مثال 

م�ضرقة ميكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي امل�ضرك وتفعيل 

التفاقيات والقرارات العربية بهذا ال�ضاأن، فهي عالقات متجذرة، 

اهلل،  رحمهما  البلدين  موؤ�ض�ضي  عهد  منذ  واأ�تتضتتيتتلتتة،  وتتتاريتتختتيتتة، 

وحتى عهد خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 

واأخيه جاللة امللك عبداهلل الثاين.

وبني انها عالقة مميزة جمعت بني بلدين �ضقيقني متجاورين 

الو�ضطية والعتدال يف نهجيهما، وكل بلد يرى يف  يحمالن لواء 

الآخر عمقا ا�ضراتيجيا له، فهي بالتايل عالقة قائمة على قاعدة 

املتت�تتضتتري، والأمتتتتن الوطني  املتتوقتتف ووحتتتدة  �ضلبة، قتتوامتتهتتا وحتتتدة 

امل�ضرك.

اململكة  اأمتتن  الها�ضمية من  الأردنتتيتتة  اململكة  اأمتتن  ان  ولفت اىل 

التتروابتتط  عتتن  عتتدا  اأيتت�تتضتتاً،  �ضحيح  والعك�س  التت�تتضتتعتتوديتتة،  العربية 

يف  ال�ضقيقني،  وال�ضعبني  البلدين  بني  وال�ضراتيجية  احليوية 

الجتماعية  اأو  القت�ضادية  امل�ضتويات  على  �تتضتتواء  كتتافتتة،  امللفات 

والزراعة  والتنمية  ال�ضحة  اأو حتى يف ملفات  الأ�ضرية،  والروابط 

على  الدولتني  بني  قائم  احلتتي  والتن�ضيق  وغريها،  العمل  و�ضوق 

اأعلى امل�ضتويات.

وهتتنتتاك اهتتتتتمتتام متتتتتزايتتد بتتني التتقتتيتتادتتتني عتتلتتى كتتافتتة امل�ضتويات 

لالرتقاء بالعالقات الثنائية، وخا�ضة القت�ضادية منها مبا يخدم 

امل�ضالح امل�ضركة.

وبتتت�تتتضتتتاأن التتتتتتتعتتتاون التتتثتتتقتتتايف، قتتتتال التت�تتضتتفتتري ان اعتتتتتتداد التتطتتلتتبتتة 

الخرية  ال�ضنوات  الردنية جتاوز خالل  اجلامعات  ال�ضعوديني يف 

الف طالب، وتويل ال�ضفارة بالتعاون مع امللحقية الثقافية كل   7
العناية والهتمام بهم.

االنباط- عمان

غرفة  يف  واملحيكات  اجللدية  ال�ضناعات  قطاع  ممثل  اأكتتد   

ومن�ضاآت  م�ضانع  اأن  قتتتادري،  ايتتهتتاب  املهند�س  الردن  �ضناعة 

ظتتروف  رغتتم  لديها  الردنتتيتتة  العمالة  على  حافظت  التتقتتطتتاع 

جائحة فريو�س كورونا.

وا�ضار املهند�س قادري اإىل اأن ال�ضناعات اجللدية واملحيكات 

تعد من اكرث القطاعات ت�ضررا من اجلائحة، لكنها ا�ضتطاعت 

احلفاظ على العاملني وعدم ت�ضريح اي عامل من خالل اإجراء 

مناقالت بني امل�ضانع.

واملحيكات  اجللدية  لل�ضناعات  احلكومي  الدعم  اأن  وبتتني 

امل�ضتفيدين  وانتت�تتضتتمتتامتته اىل  تتت�تتضتتررا  الكتتترث  متتن  واعتتتتتبتتارهتتا 

لل�ضمان  العامة  املوؤ�ض�ضة  اطلقته  التتذي  ا�ضتدامة  برنامج  من 

الجتماعي، مكن القطاع من التعامل مع الأزمة وعدم التخلي 

عن عامليه.

اأن الت�ضاركية بني القطاعني العام واخلا�س،  اإىل  ا�ضار  كما 

بتتتوزارتتتتي العمل  تتتعتتاون �ضناعي حتتكتتومتتي ممتتثتتال  اأثتتمتترت عتتن 

القطاع  على  ايجابا  انعك�س  والتموين،  والتتتتتجتتارة  وال�ضناعة 

ال�ضناعي عموما وبخا�ضة اجللدية واملحيكات.

و�ضدد املهند�س قادري على اأن جائحة كورونا األقت بتداعيات 

واأدت  واملحيكات،  اجللدية  ال�ضناعات  قطاع  على  كبرية  �ضلبية 

توفر  وعتتدم  والدولية،  املحلية  الأ�تتضتتواق  الطلب يف  تراجع  اىل 

ال�ضيولة، وتوقف الإنتاج اأثناء فرات احلظر ال�ضامل.

باملئة   15 باأكرث من  القطاع  �ضادرات  انخفا�س  اإىل  ولفت 

خالل 11 �ضهرا من العام املا�ضي لت�ضل اىل 1ر1 مليار دينار 

اأي   2019 من  نف�ضها  للفرة  دينار  مليار  3ر1  مع  مقارنة 

بخ�ضارة مقدارها 200 مليون دينار من �ضادراته.

اآثتتار  اىل  رئي�ضي  ب�ضكل  النخفا�س  قتتتادري  املهند�س  وعتتزا 

لأكتترث  القطاع  م�ضانع  خالله  اأغلقت  حيث  ال�ضامل،  احلظر 

من �ضهر؛ مقدرا اخل�ضارة خالله بنحو 80 مليون دينار ب�ضكل 

الألب�ضة  على  العاملي  الطلب  انخفا�س  اإىل  بالإ�ضافة  مبا�ضر، 

وخا�ضة يف �ضوق الوليات املتحدة الأمريكية.

وبتتتني اأن اجلتتائتتحتتة اأوقتتتفتتتت منتتتو التتقتتطتتاع املتتتتت�تتضتتارع ختتالل 

ال�ضنوات الأخرية والذي انعك�س مب�ضاهمات متميزة على �ضعيد 

التنمية القت�ضادية والجتماعية باململكة، وكان اأبرزها ارتفاع 

120 باملئة عند املقارنة بني  عدد العمالة الأردنية باأكرث من 

لت�ضل  التت�تتضتتادرات  حجم  وت�ضاعف  و2019،   2010 عامي 

اأقتتل من  متتع  2019 مقارنة  عتتام  ختتالل  دولر  ملياري  لنحو 

مليار دولر يف 2010.

اأزمتتتة جائحة  تداعيات  على جتتتاوز  القطاع  قتتدرة  اأكتتد  كما 

كورونا �ضريطة توفري عدد من املتطلبات الأ�ضا�ضية له، لتمكينه 

من احلفاظ على مكت�ضباته خالل ال�ضنوات الأخرية والتي كان 

لها اآثار وا�ضحة على القت�ضاد الوطني.

املن�ضاآت  الإنتتتتتاج جلهة  تكاليف  ودعتتا اىل �ضرورة احلتتد من 

اإغتتتراق  متتن  التتقتتطتتاع  منتجات  وحتتمتتايتتة  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية 

امل�ضتوردات بال�ضكل الذي ي�ضهم با�ضتمرارية اأعمالها واملحافظة 

على العمالة الردنية لديها.

واأكتتتتد �تتضتترورة التتركتتيتتز عتتلتتى دعتتتم اأجتتتتور التتعتتمتتالتتة وتتتوفتتري 

التت�تتضتتيتتولتتة التتتالزمتتتة لتتلتتمتتنتت�تتضتتاآت التتكتتبتترية لتت�تتضتتداد التتتتتزامتتاتتتهتتا 

للمحافظة على العمالة لديها واإعادة دوران عجلتها الإنتاجية 

كتتورونتتاواأ�تتضتتار اىل حجم  اأزمتتة جائحة فريو�س  قبل  كانت  كما 

والتي  القطاع،  يف  العاملة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  تاأثر 

جراء  املا�ضية،  ال�ضنوات  عن  باملئة   60 بنحو  انتاجها  تراجع 

انخفا�س الطلب حمليا كون املنتجات اجللدية واملحيكات من 

املدار�س وعدم  اإغالق  لتاأثري  بالإ�ضافة  الأ�ضا�ضية،  ال�ضلع غري 

اىل  قتتادري  املهند�س  ولفت  املدر�ضي.  التتزي  اإنتاج  على  قدرتها 

امل�ضاهمات والدعم املبا�ضر الذي قدمه القطاع للجهود والكوادر 

ال�ضحية ملواجهة انت�ضار وباء فريو�س كورونا، وتزويده لل�ضوق 

وواقيات  الكمامات  من  الطبية  امل�ضتلزمات  مبختلف  املحلية 

ا�ضتطاع  القطاع  اأن  واو�تتضتتح  ال�ضحية.  والأفتترهتتولت  التتراأ�تتس، 

تطوير عملياته وخطوطه الإنتاجية لي�ضل الأردن اليوم لإنتاج 

نحو 5 ماليني كمامة و20 األف واقي للراأ�س واأكرث من 10 

التتذاتتتي حمليا  الكتتتتتفتتاء  متتا حقق  يوميا،  افتترهتتول طبي  الف 

اأن  اإىل  الفائ�س.وا�ضار  وت�ضدير  الطبية،  املوؤ�ض�ضات  وحاجات 

كورونا  اأزمتتة جائحة  ت�ضدير منتجاته خالل  ا�ضتطاع  القطاع 

120 مليون  اأنه مت ت�ضدير  �ضوقا عامليا، مبينا   70 اإىل نحو 

كمامة واأكرث من 700 األف قطعة من الفرهولت الطبية.
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لندن - فران�س بر�س

ت�����راج�����ع�����ت ال�������������س������ادرات م������ن امل�����وان�����ئ 

بن�سبة  االأوروب����ي  االحت���اد  اإىل  الربيطانية 

68% يف يناير/كانون الثاين مقارنًة بالفرتة 

ن��ف�����س��ه��ا م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي، ع��ل��ى م���ا اأك���دت 

اإىل  ذل��ك  اأرج��ع��ت  التي  ال��ربي  النقل  رابطة 

بريك�ست وتف�سي وباء كوفيد.

بورنيت  ريت�سارد  الرابطة  رئي�س  وك�سف 

ع���ن ه����ذا ال����رتاج����ع يف ر����س���ال���ة م��وج��ه��ة يف 

االأول من فرباير/�سباط اإىل الوزير مايكل 

اأوب��زرف��ر«  »ذي  جملة  عليها  اطلعت  غ���وف، 

اأجرته  ا�ستطالع  اإىل  وت�ستند  الربيطانية، 

اأع�سائها الدوليني. الرابطة مع 

وبح�سب املجلة، راأى بورنيت اأن الرتاجع 

يف  الهائلة  الزيادة  »عن  رئي�سي  ب�سكل  ناجم 

القيام  امل�سّدرين  على  ب��ات  التي  املعامالت 

ب��ه��ا« م��ن��ذ اخل����روج م��ن االحت����اد االأوروب�����ي. 

ودع���ا احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اإىل رف��ع ع��دد 

امل��وظ��ف��ني اجل��م��رك��ي��ني امل��ك��ل��ف��ني م�����س��اع��دة 

احلايل  املوظفني  عدد  اأن  ال�سركات، معترباً 

»���س��وى  مي��ث��ل  ال  ���س��خ�����س  اآالف   10 ال��ب��ال��غ 

خم�س ما هو �سروري«.

اأن���ه م��ن امل��ح��ب��ط وامل��زع��ج  واأ����س���اف »اأرى 

اأن ال�������وزراء اخ����ت����اروا ع����دم االإ���س��غ��اء  ج����داً 

للمجلة  م���وؤك���داً  واخل�������رباء«،  ال��ق��ط��اع  اإىل 

االأ�سهر  يف  متكرر  »ب�سكل  غ��وف  »ح��ذر«  اأن��ه 

النتائج. املا�سية« من 

وخ��رج��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ر���س��م��ي��اً يف 31 

االحت����اد  م���ن   2020 ال���ث���اين  ي���ن���اي���ر/ك���ان���ون 

االأوروب�������ي، ل��ك��ن��ه��ا وا���س��ل��ت ات���ب���اع ال��ق��واع��د 

ان��ت��ه��ت يف  انتقالية  ف��رتة  االأوروب���ي���ة خ��الل 

بعدها  اأ���س��ب��ح��ت  االأول،  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون   31

خ���ارج االحت����اد اجل��م��رك��ي وال�����س��وق امل��وح��دة 

االأوروبيني.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق جت��اري 

اأن  اإال  الطرفني،  بني  االأخ��رية  اللحظات  يف 

من  ال�سركات  نبهت  الربيطانية  احلكومة 

اح��ت��م��ال ح�����س��ول »ا���س��ط��راب��ات ع��ل��ى امل��دى 

الق�سري«.

واأ���س��ب��ح ع��ل��ى امل�����س��دري��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ني 

ب�سائعهم  اأن  ليثبتوا  الوثائق  ملء عدد من 

م�����س��رح ب��ه��ا يف ال�����س��وق امل��وح��دة االأوروب���ي���ة، 

م��ا ي��زي��د م��ن ت��ع��ق��ي��د االإج������راءات ال��ط��وي��ل��ة 

عرب  الب�سائع  عبور  ويوؤخر  اأ�ساًل  واملكلفة 

احلدود.

ق��ال  اأوب����زرف����ر«،  »ذي  اأ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  ورداً 

على  »لي�س  اإنه  غوف  الوزير  با�سم  متحدث 

رابطة  اأعلنتها  التي  ال�سادرات«  باأرقام  علم 

»ال��ت��اأخ��ريات على  اأن  م��وؤك��داً  ال���ربي،  النقل 

واأن  االآن«  حتى  كانت حمدودة جداً  احلدود 

ت���زال ك��م��ا املعتاد  ال��ب�����س��ائ��ع ال  ن��ق��ل  »ح��رك��ة 

ت��ق��ري��ب��اً، على ال��رغ��م م��ن وب���اء ك��وف��ي��د-19« 

اأي�ساً ب�سكل كبري على عملية نقل  اأّثر  الذي 

ال�سلع.

واأك�����د م���ن ج��ه��ت��ه م��دي��ر راب���ط���ة امل��وان��ئ 

ن�سبة  اأن  ب��االن��ت��ني  ري��ت�����س��ارد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

68% التي حتدثت عنها رابطة النقل الربي 

تراجع  من  الحظه  ما  مع  اإجمااًل«  »تتوافق 

يف نقل ال�سلع.

العربية-وكاالت

تو�سيل  م�سغلي  اأك��رب  من  اثنان  يعمل 

ال��ط��ع��ام يف ال�����س��رق االأو���س��ط ع��ل��ى خف�س 

تنتقدها  التي  املرتفعة  العموالت  تكاليف 

امل���ط���اع���م امل���ت���ع���رة وت���ع���ت���ربه���ا حم���اول���ة 

3 مليارات دوالر. لتعطيل �سوق حجمه 

الذي   ،Careem كرمي  تطبيق  قال 

 Uber اأوب�����ر  ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ي��ه ���س��رك��ة 

 ،2019 ع���ام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   3.1 م��ق��اب��ل 

اأ�سا�س  على  العمولة  نظام  �سي�ستبدل  اإن��ه 

ن�����س��ب��ة م��ئ��وي��ة ب��ر���س��وم ا����س���رتاك ���س��ه��ري��ة 

وال��ذي  تطبيقه،  يف  للتجار  جديدة  ثابتة 

الطعام،  وتو�سيل  النقل،  خدمات  ي�سمل 

والت�سوق وتاأجري الدراجات.

م�سروع  وه��ي  ن���ون،  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 

م�������س���رتك ل���ل���ت���ج���ارة االإل����ك����رتون����ي����ة ب��ني 

ال�سعودي  ال��ع��ام��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات  ���س��ن��دوق 

ال�������س���ي���ادي وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن االإم����ارات����ي����ني، 

تطبيق  اإن  امل��ا���س��ي  االأ����س���ب���وع  ل��ل�����س��رك��اء 

العموالت  من  �سيقلل   Noon Food
ال��ت��ي ي��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق��ا دي��ل��ي��ف��رو، 

وط���ل���ب���ات. وف���ق���اً مل���ا ذك���رت���ه »ف��اي��ن��ن�����س��ال 

تاميز«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

ت�����س��ت��ك��ي م���ن���اف���ذ ال���ط���ع���ام يف امل��ن��ط��ق��ة 

التي   %35 اإىل  ت�سل  ال��ت��ي  ال��ع��م��والت  م��ن 

التو�سيل، حتى مع منو  تفر�سها من�سات 

االأو�سط  ال�سرق  يف  الطعام  تو�سيل  �سوق 

15% �سنوياً. بن�سبة ت�سل اإىل 

االإق��ل��ي��م��ي��ة  االإغ���������الق  ع���م���ل���ي���ات  اأدت 

ال�����س��ارم��ة مل��ك��اف��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا اإىل 

ت���دم���ري ق��ط��اع��ات وا���س��ع��ة م���ن ���س��ن��اع��ات 

ال�سيافة والرتفيه، مما ت�سبب يف العديد 

من عمليات االإغالق والت�سريح.

اجل���دي���د  اإن من���وذج���ه���ا  ك�����رمي  ق���ال���ت 

ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ر����س���وم اال�����س����رتاك، وال����ذي 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  يف  طرحه  يتم 

ما  �سيعيد  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 

الطلبات  على  القيمة  من   %5 عن  يقل  ال 

 %17 م���ن  اأك����ر  اإىل  وت��رت��ف��ع  ال�����س��غ��رية، 

التجار  مينح  مما  الكبرية،  الطلبات  على 

»ح�سة اأكرب بكثري من الكعكة«.

قد  ال��ط��ع��ام  تو�سيل  اأن  �سيخة  اأو���س��ح 

منا اأربعة اأ�سعاف منذ اندالع الوباء، وهو 

مي��ث��ل االآن م��ا ي��ق��رب م��ن ث��ل��ث االأع��م��ال 

م��ن   superapp ب����  ي�����س��م��ى  م���ا  ع��ل��ى 

لتتجاوز  تو�سعت  وال��ت��ي   -  Careem
ال��ن��ق��ل اإىل ع��رو���س  اأ���س��ول��ه��ا يف خ��دم��ات 

اأخ���رى مب��ا يف ذل���ك ال��ب��ق��ال��ة وامل��دف��وع��ات 

وتاأجري الدراجات.

ت���ع���اف���ى ن����ظ����ام ال�����رك�����وب ال���ت�������س���ارك���ي، 

املفرو�سة  القيود  من  ب�سدة  ت�سرر  ال��ذي 

ملكافحة وباء كوفيد-19، مبعدل منو يبلغ 

يف  م�ستوياته  اأدن���ى  م��ن��ذ  اأ���س��ع��اف  ع�����س��رة 

مايو املا�سي، لكنه ال يزال يتوقع اأن يعود 

اإىل م�ستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية 

هذا العام.

العربية-وكاالت

االأوروبي  املركزي  البنك  رئي�سة  اأعربت 

ك��ري�����س��ت��ني الغ������ارد ع���ن ث��ق��ت��ه��ا يف ق���درة 

فريو�س  اأزمة  من  اخلروج  اليورو  منطقة 

رقمي  م�ستقبل  م��ع  اأق���وى  ب�سكل  ك��ورون��ا 

من  اب��ت��داء  اأك���رب  ب�سكل  للبيئة  و���س��دي��ق 

ال�سيف. ف�سل 

العمل  ت�سريع  على  احل��ك��وم��ات  وح��ث��ت 

ع��ل��ى خ��ط��ط االإن���ف���اق اخل��ا���س��ة ب��ه��ا، حتى 

يف  البدء  من  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  تتمكن 

اإلغاء  اأن  واأكدت  امل�سرتكة.  الديون  اإ�سدار 

اأمر  كوفيد-19  وب��اء  عن  املرتتبة  الديون 

»خرقاً  و�سي�سكل  للنقا�س«،  مطروح  »غري 

ال��ت��ي مت��ن��ع ب�سكل  ل��الت��ف��اق��ي��ة االأوروب���ي���ة 

�سارم متوياًل نقدياً للدول«.

وو�سفت الغارد برنامج �سراء ال�سندات 

من  ي��ورو  تريليون   1.850 البالغ  الطارئ 

منا�سب من  باأنه  االأوروبي  املركزي  البنك 

حيث احلجم ومعقول املدة.

وحذرت رئي�سة البنك املركزي االأوروبي 

م���ن ع����دم ت���ك���رار اأخ���ط���اء امل���ا����س���ي بقطع 

ال��ت��ح��ف��ي��ز امل���ايل وال��ن��ق��دي دف��ع��ة واح���دة. 

وب�����داًل م���ن ذل�����ك، ي��ج��ب ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ات 

تقدمي دعم مرن يتم تخفي�سه تدريجياً.

ن�سرتها  ت�سريحات  يف  الغ���ارد  وق��ال��ت 

تعايف  اإن  االأح���د  ال��ي��وم  فرن�سية  �سحيفة 

اأوروب�����ا م��ن ال���رك���ود ال��ن��اج��م ع��ن جائحة 

كوفيد-19 �سيتاأخر بع�س ال�سيء لكن من 

منت�سف  يف  زخ��م��ا  يكت�سب  اأن  امل��ف��رت���س 

العام.

ال�����ي�����ورو  م���ن���ط���ق���ة  دول  اإغ����������الق  م�����ع 

كورونا  فريو�س  انت�سار  لكبح  اقت�ساداتها 

ربع  يف  املنطقة  اقت�ساد  انكم�س  امل�ستجد، 

ال�����س��ن��ة امل��ا���س��ي وث��م��ة اح��ت��م��ال وا���س��ح اأن 

الثالثة  االأ�سهر  يف  جديدا  انكما�سا  ي�سهد 

اإغ����الق  ا���س��ت��م��رار  م���ع   2021 م���ن  االأوىل 

معظم قطاع اخلدمات.

واأ�سافت الغارد يف مقابلة مع �سحيفة 

اأن يكت�سب  لوجورنال دو دميون�س »نتوقع 

تقريبا،  العام  منت�سف  يف  زخما  االنتعا�س 

لنكن  ال�����س��ب��اب��ي��ة..  ا���س��ت��م��رت  واإن  ح��ت��ى 

م�ستويات  اإىل  ع��ودة  ن�سهد  لن  وا�سحني: 

الن�ساط االقت�سادي  ما قبل اجلائحة من 

.»2022 قبل منت�سف 

ال�����س��ي��ا���س��ة  اأدوات  ا���س��ت��ن��ف��اد  ظ����ل  ويف 

ملعب  يف  الكرة  اأ�سحت  بالفعل،  النقدية 

ال��ق��ي��ادة  الغ����ارد  ودع���ت  امل��ال��ي��ة،  ال�سيا�سة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف اأوروب��������ا ل��ل��ت�����س��دي��ق ع��ل��ى 

غ���ري م�سبوق  اق��ت�����س��ادي  ت��ع��اف  ���س��ن��دوق 

م��ل��ي��ارات   903( ي����ورو  م��ل��ي��ار   750 ب��ق��ي��م��ة 

دوالر(.

اخلطة  على  الت�سديق  »يتعني  وق��ال��ت 

يف الوقت املنا�سب حتى تقرت�س املفو�سية 

االأوروبية كما هو مقرر يف يونيو حزيران 

املقبل ثم توزع االأموال«.

دبي - رويرتز

ال��ب��ور���س��ات يف منطقة  م��ع��ظ��م  اأغ��ل��ق��ت 

اخل��ل��ي��ج ع��ل��ى ارت���ف���اع، ام�����س االأح�����د، بعد 

وقفزة  اجل��م��ع��ة،  العاملية،  االأ���س��ه��م  �سعود 

يف اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط، يف ح��ني دع��م��ت اأ���س��ه��م 

ال�سوق. ال�سعودية موؤ�سر  البنوك 

�سعدت  العاملية  االأ���س��ه��م  اأ���س��واق  ك��ان��ت 

اإىل م�ستويات قيا�سية جديدة يوم اجلمعة 

بف�سل توقعات الإقرار وا�سنطن مزيدا من 

التحفيز واالآمال يف انتعا�س اقت�سادي.

وارتفعت اأ�سعار النفط، وهي عامل مهم 

برنت  �سعد  حيث  باخلليج،  امل��ال  الأ���س��واق 

مب�ساعدة  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالرا   60 ن��ح��و  اإىل 

اأوبك وحلفائها. تخفي�سات املعرو�س من 

 ،%0.8 ال�سعودي  الرئي�سي  املوؤ�سر  تقدم 

الراجحي  م�سرف  �سهم  ب�سعود  مدعوما 

 %5.6 ال���ب���الد  ب��ن��ك  ���س��ه��م  وارت���ف���اع   %1.4

بعدما اأعلن عن زيادة يف ربح العام باأكمله.

ومن االأ�سهم التي حققت مكا�سب �سهم 

اأرامكو الذي ختم  �سركة النفط العمالقة 

.%0.4 اجلل�سة على ارتفاع 

 0.2 وه��ب��ط امل��وؤ���س��ر ال��رئ��ي�����س��ي يف دب���ي 

لال�ستثمار  دب��ي  �سهم  برتاجع  متاأثرا   ،%

.%3.2

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة اال���س��ت��ث��م��ار االأرب��ع��اء 

347.9 مليون درهم )94.7  عن ربح �ساف 

من  انخفا�سا   ،2020 للعام  دوالر(  مليون 

657.4 مليون درهم قبل �سنة.

0.1% بدعم من  اأبوظبي  و�سعد موؤ�سر 

.%1.4 ارتفاع �سهم بنك اأبوظبي التجاري 

�سهم  بقيادة   %0.6 املوؤ�سر  زاد  قطر،  يف 

���س��ن��اع��ات ق��ط��ر ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات ال���ذي 

.%1.5 �سعد 

موؤ�سر  اأغ��ل��ق  اخل��ل��ي��ج،  منطقة  وخ����ارج 

االأ�سهم القيادية امل�سري م�ستقرا وتراجع 

���س��ه��م ال�����س��رك��ة ال�����س��رق��ي��ة ل��ل��دخ��ان، ال��ت��ي 

.%2 حتتكر �سناعة التبغ يف م�سر، 

نون تنضم إلى »كريم« وتخفض عموالت التوصيل

الغارد: إلغاء ديون كورونا غير مطروح للنقاش

السعودية تقود مكاسب بورصات الخليج.. مؤشر دبي ينخفض

مورغان ستانلي تدرس تعديل 
سياسة إدراج األسهم في مؤشراتها

الخزانة األميركية: بايدن مستعد 
للعمل مع الكونغرس على

 حزمة التحفيز

الصين تستهدف عمالقة 
التكنولوجيا عبر قواعد جديدة 

لمكافحة االحتكار

العربية-وكاالت

املُ��درج��ة  امل��ال��ي��ة،  بلتون  �سركة  ق��ال��ت 

م���ق���رتح  اإن  امل���������س����ري����ة،  ب����ال����ب����ور�����س����ة 

اإنرتنا�سيونال  كابيتال  �ستانلي  مورغان 

االأ���س��ه��م  اإدراج  ���س��ي��ا���س��ة  ت��ع��دي��ل  ب�����س��اأن 

ال��ق��وي��ة يف  ال�����س��ع��ري��ة  ذات االرت���ف���اع���ات 

موؤ�سراتها، اإيجابي، ويهدف اإىل التوازن 

امل��ع��روف��ة  االأ����س���ه���م  اإدراج  ت���اأج���ي���ل  ب���ني 

ب��ارت��ف��اع��ات��ه��ا ال�����س��ع��ري��ة اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

م���وؤ����س���رات  ت��ع��ك�����س  اأن  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 

الوقت  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  �ستانلي  م��ورغ��ان 

املنا�سب.

ام�س  لها  تقرير  يف  بلتون  واأ���س��اف��ت 

االأحد، اطلعت »العربية.نت« على ن�سخة 

العائد  اأن ا�ستخدام فرق  اأنها ترى  منه، 

حتيز  اأي  �سيزيل  وال����دول  االأ���س��ه��م  ب��ني 

وي�سمح  معني  قطاع  اأو  للدولة  حمتمل 

مبقارنة اأف�سل بني االأ�سهم.

ب������داأت م��وؤ���س�����س��ة م����ورغ����ان ���س��ت��ان��ل��ي 

ك��اب��ي��ت��ال اإن��رتن��ا���س��ي��ون��ال، ال��ت�����س��اور يف 

م���ق���رتح ت��ن��ف��ي��ذ ت��دق��ي��ق اإ�����س����ايف ل��ك��اف��ة 

موؤ�سراتها،  يف  اإدراجها  املحتمل  االأ�سهم 

امل����وؤ�����س����رات  االأ�����س����ه����م يف  ذل������ك  مب����ا يف 

ال�����س��غ��ري  امل������ال  راأ��������س  ذات  ل���ل�������س���رك���ات 

القيا�سي،  املوؤ�سر  ايل  ترقيتها  املحتمل 

ل���ل���م���وؤ����س���رات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر 

ال��ف��رتة  خ��الل  ق��وي��ة  �سعرية  ارت��ف��اع��ات 

امل���ح���ددة ال�����س��اب��ق��ة مل���راج���ع���ة م���وؤ����س���رات 

�ستانلي. مورغان 

يتم  اأن  على  املقرتحة  االآل��ي��ة  وتن�س 

ف��ح�����س االأ����س���ه���م امل��ح��ت��م��ل اإدراج����ه����ا يف 

م�ستويات  على  بناًء  القيا�سية  املوؤ�سرات 

التي  االأ�سهم  اأخذ  و�سيتم  حمددة،  عائد 

ي��ت��م ف��ح�����س��ه��ا يف االع���ت���ب���ار ل������الإدراج يف 

املوؤ�سر يف املراجعة الدورية التالية.

التي  �ستانلي  م��ورغ��ان  الآل��ي��ة  ووف��ق��اً 

ال��ع��ام��ة  االك��ت��ت��اب��ات  م��ع��ظ��م  يف  تطبقها 

االأول���ي���ة، ف����اإن ال��ه��دف االأ���س��ا���س��ي ل��ه��ذا 

امل����ق����رتح ه����و ت���وف���ري ف�����رتة ك���اف���ي���ة م��ن 

ال��وق��ت ت�����س��م��ح ب��اك��ت�����س��اف اأي ا���س��ت��ق��رار 

حمتمل ل�سعر االأوراق املالية التي تظهر 

وتقليل  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ���س��ع��ري��ة  ارت��ف��اع��ات 

املحتملة. ال�سعرية  التقلبات  فر�س 

�ستانلي  م���ورغ���ان  م��وؤ���س�����س��ة  وت��ت��ل��ق��ى 

كابيتال اإنرتنا�سيونال، تعليقات املجتمع 

يوم  حتى  املقرتح  هذا  على  اال�ستثماري 

2021، و�سوف تعلن نتائج  31 مار�س عام 

اأبريل   16 تاريخ  يف  اأو  قبل  اال�ست�سارات 

.2021

العربية-وكاالت

م��ريك��ي��ة  االأ  اخل���زان���ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ب��اي��دن  اأن ال��رئ��ي�����س ج���و  ام�������س االأح�����د 

م�����س��ت��ع��د ل��ل��ع��م��ل م���ع ال��ك��ون��غ��ر���س على 

التحفيز. حزمة 

ب����دوره اأك���د ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي جو 

لتمرير  »�سريعا«  �سيتحّرك  اأن��ه  بايدن، 

يف  االق��ت�����س��اد  الإن��ق��اذ  ال�سخمة  ح��زم��ت��ه 

الكونغر�س، واإن مت ذلك بدون احل�سول 

اأن  اإىل  م�سريا  اجلمهوريني،  دع��م  على 

ال��ك��ث��ري م��ن االأم��ريك��ي��ني ي��ق��رتب��ون من 

االنهيار«. »نقطة 

ال��ب��ي��ت  ب����اي����دن يف خ���ط���اب يف  وق������ال 

االأبي�س اجلمعة: »اأرى اأملا هائال يف هذا 

البلد، العديد من النا�س من دون عمل، 

والعديد من النا�س جياع«.

االأمريكي  ال�سعب  اأن  »اأعتقد  واأ�ساف 

اأج���ل  م���ن  ح��ك��وم��ت��ه  اإىل  االآن  ي��ت��ط��ل��ع 

امل�������س���اع���دة، ل����ذا ����س���اأحت���ّرك و����س���اأحت���ّرك 

�سريعا«.

احل�سول  يف  رغبته  اإىل  بايدن  واأ�سار 

تبلغ  ال��ت��ي  للحزمة  احل��زب��ني  دع��م  على 

وال���ت���ي  دوالر  ت���ري���ل���ي���ون   1،9 ق��ي��م��ت��ه��ا 

����س���ت���م���ّول ع���م���ل���ي���ة اإط��������الق ال���ل���ق���اح���ات 

امل���������س����ادة ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل��ت��ع��رة 

الدعم  و�ستوفر  الوطني  ال�سعيد  على 

ي�سمل  ل��الأم��ريك��ي��ني، مب��ا  االق��ت�����س��ادي 

ل��ك��ن  دوالر.   1400 ب���ق���ي���م���ة  ����س���ي���ك���ات 

ال��رئ��ي�����س ال��دمي��وق��راط��ي ���س��دد ع��ل��ى اأن 

اأولويته تتثمل باإنقاذ البلد حيث »ي�سل 

)كثريون( اإىل نقطة االنهيار«.

بدعم  ب��االأم��ر  بالقيام  »اأرغ���ب  وت��اب��ع 

يرغبون  ال  لكنهم  اجل��م��ه��وري��ني...  م��ن 

اأراه  ال����ذي  احل���د  اإىل  ب��ع��ي��دا  ب��ال��ذه��اب 

�سروريا«. وقال »ميكننا تخفيف معاناة 

ه���ذا ال��ب��ل��د. اأع��ت��ق��د ح��ق��ا اأن امل�����س��اع��دة 

ال�سكة«. احلقيقية على 

بكني - رويرتز

اأ�������س������درت ه���ي���ئ���ة ال���������س����وق ب��ال�����س��ني 

ت����وج����ي����ه����ات ج������دي������دة، ام���������س االأح��������د، 

مل��ك��اف��ح��ة االح��ت��ك��ار ت�����س��ت��ه��دف امل��ن�����س��ات 

االإل���ك���رتون���ي���ة، م�����س��ددة ب���ذل���ك ال��ق��ي��ود 

التكنولوجيا  ���س��رك��ات  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س��ة 

العمالقة يف البالد.

ت�����س��ع ال���ق���واع���د اجل����دي����دة م��و���س��ع 

ال���ت���ن���ف���ي���ذ م���������س����روع ق�����ان�����ون مل��ك��اف��ح��ة 

االح���ت���ك���ار ����س���در يف ن��وف��م��رب/ت�����س��ري��ن 

املمار�سات  من  جمموعة  وتو�سح  الثاين 

اتخاذ  املنظمون  يعتزم  التي  االحتكارية 

اإجراءات �سارمة بحقها.

ال��ت��وج��ي��ه��ات  ت�سيف  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 

اإن��رتن��ت  خ��دم��ات  على  ج��دي��دة  �سغوطا 

رئ��ي�����س��ي��ة ع��ل��ى غ�����رار م���واق���ع ال��ت��ج��ارة 

االإل���ك���رتون���ي���ة م��ث��ل ت���اوب���او وت���ي-م���ول 

ال��ت��اب��ع��ني مل��ج��م��وع��ة ع��ل��ي ب��اب��ا اأو ج��ي��ه.

دي.كوم. و�ست�سمل اخلدمات املالية مثل 

علي-باي التابع الآنت جروب اأو ويت�سات 

القاب�سة. التابع لتن�سنت  باي 

الدولة  اإدارة  ن�سرتها  التي  القواعد 

االإل��ك��رتوين  مبوقعها  ال�����س��وق  لتنظيم 

من  االختيار  على  التجار  اإجبار  حتظر 

االإن��رتن��ت،  على  ال��ك��ربى  ال�سركات  ب��ني 

وق��ت طويل  م��ن��ذ  وه��ي مم��ار���س��ة متبعة 

بال�سوق.

وقالت االإدارة اإن التوجيهات اجلديدة 

»���س��ت��وق��ف ال�����س��ل��وك��ي��ات االح��ت��ك��اري��ة يف 

اق��ت�����س��اد امل��ن�����س��ات و���س��ت��ح��م��ي امل��ن��اف�����س��ة 

العادلة يف ال�سوق«.

من  ال�سركات  �ستمنع  اأنها  واأو�سحت 

التقنيات  وتقييد  االأ���س��ع��ار  يف  التالعب 

وا����س���ت���خ���دام ال��ب��ي��ان��ات واخل���وارزم���ي���ات 

للتالعب يف ال�سوق.

�����س����رع����ت ال���������س����ني خ������الل ال�������س���ه���ور 

ال����رق����اب����ة ع��ل��ى  ت�������س���دي���د  االأخ����������رية يف 

بالبالد،  العمالقة  التكنولوجيا  �سركات 

مرتاجعة عن نهج عدم التدخل.

واأط����ل����ق����ت اجل����ه����ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 

مكافحة  حتقيق  االأول  دي�سمرب/كانون 

اح��ت��ك��ار ب�����س��اأن جم��م��وع��ة ع��ل��ي ب��اب��ا بعد 

اأويل  ع��ام  ط��رح  خلطة  املفاجئ  تعليقها 

الآن���ت ج���روب ل��ل��م��دف��وع��ات ال��ت��اب��ع��ة لها 

بقيمة 37 مليار دوالر.

وحذروا ال�سركة حينها من ممار�سات 

اتفاقات  توقيع  على  التجار  اإجبار  مثل 

ت���ع���اون ح�����س��ري ع��ل��ى ح�����س��اب م��ن�����س��ات 

اأخرى على االإنرتنت.
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االنباط- عمان

ب��داأت يف م��دار���س اململكة ام�س االح��د املرحلة 

للف�صل  املدار�س  اىل  املتدرجة  العودة  االوىل من 

التي  اخلطة  وف��ق   ،2020/2021 الثاين  الدرا�صي 

وال��روت��وك��ول  والتعليم  الرتبية  وزارة  و�صعتها 

ال�����ص��ح��ي ال����ذي مت اع�����داده ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 

ال�صحة.

وت�����ص��م��ل امل��رح��ل��ة االوىل م���ن خ��ط��ة ال���ع���ودة، 

طلبة ريا�س االطفال وال�صفوف الثالثة االوىل 

وال��ت��وج��ي��ه��ي، ح��ي��ث ق����درت وزارة ال��رتب��ي��ة ع��دد 

773 الف و812  الطلبة �صمن هذه املرحلة بنحو 

طالبا وطالبة.

ويتوزع الطلبة يف هذه املرحلة بواقع 535450 

طالبا وطالبة يف املدار�س احلكومية، موزعني على 

وطالبة  طالبا   775 و  االف  و205  مدر�صة،   3315

2885 مدر�صة،  القطاع اخلا�س، موزعني على  يف 

م��دار���س  وط��ال��ب��ة يف  ط��ال��ب��ا   28641 اإىل  اإ���ص��اف��ة 

الفل�صطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�صغيل  غ��وث  وك��ال��ة 

 3946 و  128 مدر�صة،  االأون����روا(، موزعني على   (

طالبا وطالبة يف 45 مدر�صة تتبع لوزارات التعليم 

العايل، واالأوقاف، والتنمية االجتماعية.

وا�صتقبلت مدار�س اململكة اليوم، طلبة ريا�س 

االطفال وطلبة ال�صف االول، والتوجيهي، بحيث 

الثاين اال�صا�صي مبدرا�صهم  يلتحق طلبة ال�صف 

ال��ي��وم االث���ن���ني، وط��ل��ب��ة ال�����ص��ف ال��ث��ال��ث ب��ع��د غد 

الثالثاء.

وكانت وزارة الرتبية والتعليم اعلنت يف وقت 

�صابق، ان خطة العودة تتطلب، �صمن الرتوكول 

ال�صحي، توفر م�صاحة مرتين مربعني لكل طالب 

يف املدر�صة، يف حني يكون دوام بقية املدار�س التي 

ال حتقق �صروط التباعد متمازجا بني الوجاهي 

بالتناوب  ال����دوام  �صكلي  اأح���د  ب��ع��د، بح�صب  وع��ن 

)2*3( اأو )2*2*2(، فيما يتم تخيري اولياء امور 

الطلبة الختيار �صكل الدوام الأبنائهم.

وزارة  اعتمدتها  التي  ال��ع��ودة،  خطة  وبح�صب 

للعودة  الثانية  املرحلة  ف���اإن  والتعليم،  الرتبية 

والع�صرين  احل��ادي  يف  �صتبداأ  الوجاهي،  للتعليم 

من ال�صهر احلايل وت�صمل طلبة ال�صفني العا�صر 

واحلادي ع�صر، يليها الطلبة من الرابع اىل التا�صع 

يف املرحلة الثالثة يف ال�صابع من �صهر اآذار املقبل.

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم����ني  واأك�����دت 

ل��ل�����ص��وؤون االداري�������ة وامل���ال���ي���ة، ال���دك���ت���ورة جن��وى 

قبيالت، اأن اليوم االول للعودة للمدار�س �صار وفق 

ما هو خمطط له من قبل ال��وزارة، يف ظل التزام 

الروتوكول  ت�صمنها  التي  باال�صرتاطات  كبري 

ال�صحي.

وقالت ان غرفة العمليات يف الوزارة، بداأت منذ 

ال��واردة  املالحظات  ا�صتقبال  االح��د،  اليوم  �صباح 

امل���ي���دان، وال��ت��ي مت متابعتها م��ع م��دي��ري��ات  م��ن 

الرتبية والتعليم املعنية يف امليدان والتعامل معها 

ب�صكل فوري، مبينة ان املالحظات كانت يف اغلبها 

بقدوم طلبة من �صفوف  تتعلق  واخ��رى  �صكلية، 

اخرى للمدار�س غري مدرجة وفق خطة العودة يف 

عدد من املدار�س اخلا�صة.

يف  املدر�صية  ال�صحة  م�صوؤويل  ان  اىل  ولفتت 

قيا�س حرارة  ال�صباح على  ا�صرفوا منذ  املدار�س، 

ال�صحية  اال���ص��رتاط��ات  جميع  وتنفيذ  الطلبة، 

الطلبة  التزام  ومراقبة  اليدين،  بتعقيم  املتعلقة 

بلب�س الكمامات، والتباعد اجل�صدي فيما بينهم يف 

ال�صاحات وداخل الغرف ال�صفية.

م��ن جهتها، ر���ص��دت وك��ال��ة االن��ب��اء االردن��ي��ة 

)ب��رتا(، مظاهر العودة للمدار�س، خالل زيارتها 

يف  للبنات  ال�صاملة  ال��ث��ان��وي��ة  علياء  اب���و  مل��در���ص��ة 

يف  التعليم  ادارة  مدير  والتقت  طربور،  منطقة 

الوزارة الدكتور �صامي املحا�صي�س.

واكد املحا�صي�س ان الروتوكول ال�صحي للعودة 

ت�صمن ع���دة حم���اور م��ن��ه��ا، اإع�����داد دل��ي��ل للدعم 

النف�صي واالجتماعي لعودة اآمنة للطلبة، وتوجيه 

ر�صائل توعوية للطلبة وذويهم واملعلمني ل�صمان 

ال��وج��اه��ي من  االل���ت���زام واال���ص��ت��م��رار يف التعليم 

االإلكرتونية،  والر�صائل  املدر�صية  االإذاع���ة  خالل 

بال�صراكة بني املدر�صة والطلبة واأولياء االمور.

دوام  يلتقي  اأن  ال��ط��ال��ع  م��ن ح�صن  ان���ه  وق���ال 

والبيعة،  ال��وف��اء  ب��ذك��رى  االأول  بيومهم  الطلبة 

الذي يروي م�صرية حياة حافلة بالعطاء واالإجناز 

على مدى 47 عاماً.

وا�صاف ان الوزارة ن�صرت اأخريا، على موقعها 

االإلكرتوين رابطا لال�صتعالم عن طبيعة الدوام، 

االأردن��ي��ني من  املدار�س للطلبة  اإىل  العودة  واآلية 

خ��الل ال��رق��م ال��وط��ن��ي، وال��رق��م التعريفي لغري 

االأردن����ي����ني، ف��ي��م��ا ت���رك اخل��ي��ار الأول���ي���اء االأم����ور 

بتحديد دوام ابنائهم وجاهيا او عن بعد، �صريطة 

اأن يتقدموا لالمتحانات كافة داخل املدر�صة.

ك���م���ا اأن�����������ص�����اأت ال������������وزارة ب��ح�����ص��ب ال���دك���ت���ور 

املحا�صي�س،غرفة عمليات يف املركز، وغرفة يف كل 

من مديريات الرتبية والتعليم يف اململكة والبالغ 

عددها 42 مديرية، للوقوف على جاهزية املدار�س 

من حيث التقيد ب�صروط ال�صالمة العامة، وتوفري 

املعقمات ومواد التنظيف وتدفئة الغرف ال�صفية، 

وتق�صيمها، وتنظيم دخول الطلبة للمدر�صة، واآلية 

العمل يف املقا�صف املدر�صية خالل اال�صرتاحة.

بدوره، قال مدير الرتبية والتعليم للواء ماركا 

طايل املنا�صري، ل�)برتا(، ان الوزارة اأعدت برنامج 

“املفاهيم والنتاجات احلرجة” لتعوي�س الفائ�س 
لتطوير  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  التعليمي، 

اللغة  وه���ي:  االأ�صا�صية  االأرب��ع��ة  ل��ل��م��واد  امل��ن��اه��ج، 

العربية واللغة االجنليزية والعلوم والريا�صيات، 

بالتزامن والعمل على مراجعتها مع الطلبة ، الأن 

املناهج بنيت وفقا للنظرية البنائية.

واأ����ص���اد امل��ن��ا���ص��ري، خ���الل ج��ول��ت��ه يف ع���دد من 

اإدارات  املدار�س التابعة للواء، مبدى االلتزام من 

تلك املدار�س ومعلميها وطلبتها واأولياء اأمورهم، 

داع���ي���ا اجل��م��ي��ع اىل م��وا���ص��ل��ة االل���ت���زام ب���ارت���داء 

الكمامة والتفاعل اجل�صدي.

واأن��ه  املدر�صية متوفرة  الكتب  ان جميع  واأك��د 

ال���وزارة،  عنه  اأعلنت  ج���دول  وف��ق  توزيعها  �صيتم 

ي��وم �صف درا���ص��ي، لتجنب  بحيث يتم ت�صليم كل 

االكتظاظ، واأن يوم االأربعاء �صيكون بداية الدرا�صة 

الثاين  اأن طلبة  علما  ال��ث��اين،  ال��درا���ص��ي  للف�صل 

الثانوي قد با�صروا ح�ص�صهم التعليمية �صبيحة 

اليوم.

واأ�����ص����اف ان ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د اأ���ص��ب��ح خ��ي��ارا 

االأزم����ات،  ظ��ل  يف  ال����دول  جميع  يف  ا�صرتاتيجيا 

وحتى بعد كورونا، واأنه �صيبقى حا�صرا يف الف�صول 

الدرا�صية الالحقة ب�صكل حم�صن من حيث اجلودة 

والتفاعل وعر�س املحتوى والواجبات ال�صفية.

من جانبها، ا�صتقبلت مديرة مدر�صة اأبو عليا 

ومعلماتها،  ال���ق���ادري  مت��ا���ص��ر  للبنات  ال��ث��ان��وي��ة 

اأر�صت  بابت�صامة،  الثانوي  الثاين  ال�صف  طالبات 

دعائم االأمل يف قلوب الطالبات واأعادت لهن بهجة 

امل��در���ص��ة واجل��ل��و���س على امل��ق��اع��د ال��درا���ص��ي��ة من 

جديد، ووزعن برفقة �صخ�صيات كرتونية الورود 

والهدايا والكمامات واالأقالم على الطالبات، بعد 

والتاأكد  اأيديهن  اأن مت فح�س حرارتهن وتعقيم 

من التزامهن بالكمامات والتباعد اجل�صدي.

االطمئنان  اإىل  االأم��ور  اأولياء  القادري  ودع��ت 

على بناتهم، موؤكدة اأن املدر�صة بجميع كوادرها لن 

اأي جمهود يف حمايتهن وتقدمي خمتلف  تدخر 

اأ�صكال الدعم لهن، واأن اجلميع يعول على جناح 

ب�صعار  م�صت�صهدة  ب��االل��ت��زام،  التعليم  قطاع  فتح 

وزارة الرتبية والتعليم )�صالمتنا بالتزامنا(.

طالبة الثاين الثانوي االأدبي اأ�صيل نا�صر اأبدت 

م�صرية  املدر�صة،  اإىل  بعودتها  وعزميتها  فرحتها 

اىل اأن ذلك اأف�صل من ناحية الرتكيز مع املعلمة 

وتلقي املعلومة، واإجابة املعلمة على اأ�صئلتها فورا.

يومي،  وب�صكل  درا�صتها،  تابعت  اأنها  واأ�صافت 

الرتبية  ب���وزارة  اخلا�صة  التعليمية  املن�صة  على 

والتعليم )در�صك( يف الف�صل االأول، اإال اأنها ح�صلت 

على بطاقة ا�صرتاك ملادة اللغة االجنليزية؛ لعدم 

كفاية �صرح املن�صة.

و�صددت م�صوؤولة ال�صحة املدر�صية يف املدر�صة 

م��ه��ا ب��راه��م��ة، ع��ل��ى ارت�����داء ال��ك��م��ام��ة بالطريقة 

ال�صحيحة، والتعقيم امل�صتمر لالأيدي، والتباعد 

اجل�صدي بني الطالبات م�صافة ال تقل عن مرتين 

امل�صافحة  وع��دم  والتجمهر،  االكتظاظ  وجتنب 

باالأيدي، وا�صتعمال املناديل عند العط�س.
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امللك احل�سني  ب�إذن اهلل جاللة  الوف�ء للمغفور له  ال�سعب الأردين ذكرى   ُيحيي 
اإبن طالل طيب اهلل ثراه. والبيعة جلاللة امللك عبداهلل الث�ين اإبن احل�سني حفظه 
الراية  انتقلت   ،1999 ع�م  فرباير/�سب�ط  من  ال�س�بع  اليوم  ففي  ُخط�ه.  و�سّدد  اهلل 
اله��سمية اخلف�قة عرب الع�سور، من يد خري �سلف ليد خري خلف، لتتوا�سل املَ�سرية 
اله��سمية يف َعمالنية تعظيم الإجن�زات امللكية والتي ل تتوقف لغزارة عط�ئه� وعلو 

ِعمراِنه�. و�س�س�عة م�س�ح�ت  بن�ئه� 
ه��سمي�ً  ب�أ�سع�فه  �سعبي�ً  واإجن���زاً  ب��ولٍء  وولًء  مبحبٍة  حمبًة  �سعبه  امللك  ُيب�دل   
ودوره  الع�ملية،  الأردن  مك�نة  على  ت�أكيداً  والدولية،  املحلية  امل�ستوي�ت  خمتلف  على 
الأر�ض. ويف هذا  ق�رات  �ستى  العوا�سم يف  الع�يل بني  املنطقة، وموقعه  املفت�حي يف 
امل�سم�ر الأهم، اأكد راعي الأمة جاللة امللك املُفدى يف خط�ب العر�ض ال�س�مي، خالل 
افتت�ح الدورة الع�دية الث�نية ملجل�ض الأمة الرابع ع�سر يف ك�نون اأول/دي�سمرب 2004: 
الدوام هو حت�سني نوعية احلي�ة لكل مواطن ومواطنة يف هذا  “ه�ج�سي الأول على 
الإ�سالحية  الإجراءات  وتنفيذ  والبط�لة  الفقر  بد من مك�فحة  ولذلك فال  البلد، 

والت�سحيحية التي ت�سع حلوًل جذرية ودائمة لهذه امل�سكلة«. 
ت�سليب  من  ملزيد  اأوًل”،  “الأردن  مب�درة  ج���ءت  اله��سمي،  النهج  هذا  ولتعزيز   
التي  الوطنية  الأج��ن��دة  اإط��الق  ذل��ك  وت��ال  الع�سرية،  الدميقراطية  ال��دول��ة  اأ�س�ض 
�سعت اإىل حتديد روؤية وطنية ملفهوم التنمية ال�س�ملة واملُ�ستدامة. ولإن�س�ج الأفك�ر 
واملب�دىء اأطلق جاللته مب�درة ‘’كلن� الأردن’’ لت�أ�سي�ض منظور وطني �س�مل ي�ستند 

اإىل روؤى م�سرتكة بني مكون�ت املجتمع الأردين.
 ويف ج�نب مت�سل، تقوم روؤية جاللة امللك لالإعالم على مرتكزات اأ�س��سية، هي: 
ف�علية  بكل  التغيري  ُيج�سد  ومهني�ً،  دميقراطي�ً  وم�سوؤوًل،  �س�دق�ً  اإعالم�ً  يكون  اأن 

و�سج�عة وُيربز دور الأردن اإقليمي�ً ودولي�ً.
 ،”1993 ع���م  منذ  وا���س��ن��ط��ن،  ملعهد  التنفيذي  “املدير  ���س���ت��ل��وف،  روب���رت  ي��ق��ول   
عبداهلل  امللك  اأ�سبح  “مل�ذا  مق�له  يف  والإ�سالمية  العربية  ال�سي��س�ت  يف  واخلبري 
“الفي�ض  امللك عبد اهلل هي �سورة يتم تداوله� على  “اإحدى دللت �سعبية  ملك�ً”: 
وَت�ستح�سر  اله�تفني؛  الأردنيني  و�سط ح�سد من اجلنود  بوك” و”تويرت” ُتظهره 
هذه ال�سورة �سوراً مم�ثلة لوالده - امللك احل�سني - حم�ط�ً بقوات حُمّبة يف حلظ�ت 
هو  عبداهلل  فيه�:  لُب�ض  ل  “والر�س�لة  الك�تب،  وُي�سيف  النت�س�ر”.  من  �س�بقة 
رع�ية  مّيزت  التي  والقي�دة  والت�سميم  الدافع  بنف�ض  اليوم  ويت�سرف  وال��ده،  جنل 

امللك ح�سني للبالد«. 
اآذار/ يف  امللك  بجاللة  لق�ئه  ُم�ستهل  يف  بوتني  فالدميري  الرئي�ض  لفت  ب��دوره،   
دائًم�  “ ك�ن  الأردن  اإن  على  م�سدداً  جاللته،  مع  املتميز  التن�سيق  اإىل   2019 م�ر�ض 
الذكرى  امل��سي  الع�م  واأحيين� يف  الأو�سط،  ال�سرق  ب�لن�سبة لن� يف  �سريًك� مهًم� جداً 

ال�55 لإق�مة العالق�ت الدبلوم��سية بني بلدين�، ونحن يف ات�س�ل م�ستمر معكم«.
بيت  افتت�حه  خالل  حزيران/يونيو2012؛  يف  ثّمن  اأن  بوتني  للرئي�ض  �سبق  وقد   
ال�سالم يف وادي اخلرار ب�ملغط�ض  امل�سيح عليه  ال�سيد  الرو�سي وموقع عّم�د  احلج�ج 
على  احلف�ظ  يف  امللك  جلاللة  ال�سخمة  ب�جلهود  واأ�س�د  واأعلى  الأردن،  نهر  �سرقي 
املواقع والعتب�ت املقد�سة التي ُتعترب موروًث� ح�س�رًي� لالأردن مثلم� هي للم�سيحيني 
اأن هذا يدل على اهتم�م  واأَكَد الزعيم بوتني وَجَزَم  اأنح�ء الع�مل.  يف رو�سي� وجميع 
لك�فة  الطيب  و�سعبه  واح��رتام��ه  للموقع،  برع�يته  الث�ين  عبداهلل  امللك  جاللة 

ِلِقيم ال�سم�حة الدينية يف اململكة الأردنية اله��سمية. الأدي�ن ال�سم�وية ا�ستن�داً 
 كذلك، اأ�س�د بوتني ب�لدور الأردين بقي�دة جاللة امللك عبداهلل الث�ين يف العمل 
“ر�س�لة  ت�سمنته  م���  وبخ��سة  الأدي����ن،  ب��ني  الثمينة  الت�س�مح  مع�ين  ن�سر  على 
وا�ستطرد  ال�����س��م���وي��ة،  الأدي�����ن  ب��ني  وال��وئ���م  التع�ي�ض  على  حت��ث  وال��ت��ي  عّم�ن”، 
الرئي�ض الرو�سي ب�أن احلف�ظ على هذه املقد�س�ت و�سونه� هو اأكرب دليل على هذا 

الت�س�مح.
 يقود جاللة امللك عبداهلل الث�ين املعظم دّفة �سفينة الأردن بكل حكمٍة واقتدار 
واحُلنو  البالد  بتعمري  وي�ستمر  وِمقوده�،  ال�سلطة  مق�ليد  ت�سّنمه  منذ  وحرفية 
اأنه  ق�طبة،  املَعمورة  ل�سعوب  م��وؤك��داً  وال���رءوم،  ال���روؤوف  الأب  ب�سفته  الِعب�د  على 
وب�لتف�ف الأردنيني من حولِه ك�ل�سوار حول املع�سم، يوا�سل عملية البن�ء والإجن�ز 
وت�أكيد ا�ستقرار الأردن نظ�م�ً �سي��سي�ً وتوجه�ً قومي�ً عروبي�ً، ُمب�دِلً �سعبه حمبة 
�س�أن  ب�إعالء  العميقة  درايته  الأج�نب  والزعم�ء  الق�دة  ملختلف  َثَبَت  وقد  مبثله�، 
الدولة امللكية وري�ديته� يف ال�سبق نحو اجلديد والأجد وخدمة الإن�س�ن، ومتكني 
اأ�س�نيده� يف و�سط منطقة متالطمة عوا�سفه� ال�سي��سية واحلربية يف كل الت�ريخ 
الب�سري، وتتعر�ض لغزوات واحتاللت وتهديدات ل حدود له� وحلجمه� و�سكله� 
والع�ملني  والب�سر  الق�رات  ب�سهولة بني  اإ�سرتاتيجًي�، وتربط  لكونه� موقًع�  الب�سع، 
القدمي واجلديد، وهمزة و�سل دولية بني “زواي�” الكون، ب�لإ�س�فة اإىل اإنه� منبع 
تفجرت  التي  وال�ّسم�حة  العدالة  واأف��ك���ر  وم��ب���دىء  ال�سم�ء  ور���س���لت  احل�س�رات 
الأردن��ي��ة،  الدولة  على  تفي�ض  زال��ت  م�  منطقة  وه��ي  اأر�سه�،  من  ين�بيعه�  عيون 
الطم�أنينة  ب�أجواء  يت�سم  �س�مل  �سعبي  ب�سنٍد  املُفدى،  َيقوده� جاللته مولي  التي 
املو�سولة واحلم�ية الألهية والأ�س�نيد الوطنية والقومية والأممية يف كل احلقول.

األكاديمي مروان سوداح

في الَبيعة الوطنية والقومية للهاشمي 
موالي عبداهلل الثاني الُمعّظم االنباط-وكاالت

و���س��ل��ت ل��ل��ع������س��م��ة امل�����س��ري��ة ال���ق����ه���رة، 
يف  امل�����س���رك��ة  الفل�سطينية  ال��ف�����س���ئ��ل  وف���ود 
احل��������وارات ال���ت���ي مت��ت��د ع��ل��ى م�����دار ي��وم��ي 
الثنني والثالث�ء، لالتف�ق على الإجراءات 
املقرر  الفل�سطينية،  ب�لنتخ�ب�ت  اخل��سة 
اأن تبداأ اأوىل مراحله� يوم 22 من �سهر م�يو 
يف  الف�س�ئل  من  عدد  �ستحدد  حيث  الق�دم، 
من  النه�ئي  موقفه�  احل��وارات  تلك  اأعق�ب 

الق�دمة امل�س�ركة، و�سكل حت�لف�ته� 
ويراأ�ض وفد حركة فتح يف هذه احلوارات 
ال��ل��واء ج��ربي��ل ال��رج��وب اأم���ني ���س��ر اللجنة 
امل���رك���زي���ة حل���رك���ة ف���ت���ح، ف��ي��م��� ي���راأ����ض وف��د 
رئي�ض  ن�ئب  الع�روري  �س�لح  حم��ض  حركة 
اجله�د  حركة  قررت  فيم�  ال�سي��سي،  املكتب 
الهندي  حممد  ال��دك��ت��ور  وف��ده���  ي��راأ���ض  اأن 

ال�سي��سية الدائرة  رئي�ض 
ع��ق��دت  ال���ق����ه���رة،  اإىل  ال���ت���وج���ه  وق��ب��ي��ل 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف�����س���ئ��ل ل���ق����ءات م�����س��رتك��ة، 
منظمة  بف�س�ئل  فتح  حركة  اجتمعت  حيث 
اهلل،  رام  مدينة  يف  الفل�سطينية  التحرير 
امل��ل��ف���ت، وم���ن بينه�  ال��ع��دي��د م���ن  وب��ح��ث��ت 
ت�سمينه�  ���س��ي��ت��م  ال��ت��ي  الأ���س������س��ي��ة  ال��ب��ن��ود 
الق�هرة،  يف  �ستقر  ال��ت��ي  ال�سرف  وثيقة  يف 
ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة الن���ت���خ����ب����ت، وم����ن اأب����رز 

بنوده� اإطالق احلري�ت الع�مة
اإىل  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ف�����س���ئ��ل  وت��ه��دف 
ت��ق��ري��ب وج���ه����ت ن���ظ���ره����، ق��ب��ل احل������وارات 
ببحث  ت��ق��وم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  فيم�  امل��رت��ق��ب��ة، 
م��ل��ف ت�����س��ك��ي��ل ال���ق���وائ���م امل�����س��رتك��ة خل��و���ض 
اجلولة  انته�ء  بعد  الت�سريعية،  النتخ�ب�ت 

يف الق�هرة

ك��م��� ع��ق��دت ح��رك��ة ح��م������ض اج��ت��م���ع��� له� 
الع��سمة  الإ���س��الم��ي، يف  اجل��ه���د  م��ع حركة 
ال���رو����س���ي���ة م���و����س���ك���و، ج����رى خ����الل ال��ل��ق���ء 
ال�س�حة  يف  ال�سي��سية  ال��ت��ط��ورات  من�ق�سة 
الق�س�ي�  حول  الآراء  وتب�دل  الفل�سطينية، 
املزمع طرحه� يف حوارات الق�هرة، والت�أكيد 
ع��ل��ى ����س���رورة ا���س��ت��م��رار اجل��ه��ود ل���س��ت��ع���دة 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ق����ع���دة ال�����س��راك��ة 
واملق�ومة، ومتتني اجلبهة الوطنية ملواجهة 

الفل�سطينية الق�سية  ت�سفية  موؤامرات 
وتركو اللق�ءات التي �ستعقد يف الق�هرة، 
ع����ل����ى ت����ذل����ي����ل ال����ع����ق����ب�����ت ال����ت����ي ت���ع���رت����ض 
ل�  اأك���دت  مطلعة  م�����س���در  لكن  الن��ت��خ���ب���ت، 
بني  اخلالفية  امللف�ت  اأن   ، العربي  القد�ض 

الطرفني فتح وحم��ض لي�ست ب�ل�سهلة
ال���ذه����ب  ���س��ي��ت��م  ال����ل����ق�����ءات  ب����داي����ة  ويف 
ال��ت��ي �ست�سع  ال�����س��رف  وث��ي��ق��ة  اإق�����رار  ن��ح��و 

اأج���ل ع��ق��د الن��ت��خ���ب���ت، وال��ت��ي ت�سمل  م��ن 
اإط����������الق احل�����ري������ت  ب�����ن�����ود يف م���ق���دم���ت���ه���� 
برن�مج  اإق��رار  من�ق�سة  �سيتم  فيم�  الع�مة، 
���س��ي������س��ي م�������س���رتك، ب���ن����ء ع���ل���ى م��ط���ل��ب���ت 
ع���دة ف�����س���ئ��ل م���ن اأب���رزه���� ح��رك��ت��� ح��م������ض 
واجل����ه�����د الإ�����س����الم����ي، وال���ل���ت����ن ت�����س��ع��ي���ن 
على  ت��ع��ق��د  ال����ذي  ال��ربن���م��ج  ي��ك��ون  اأن  اإىل 
اأ���س������س��ه الن���ت���خ����ب����ت، ل مي���ت ب�����س��ل��ة لأي 
ق��ي��ود ت��ف��ر���س��ه��� ات��ف���ق��ي��ة اأو���س��ل��و ، وه���و م� 
اأي���م  الإع���الن قبل  اإىل  دف��ع بحركة اجل��ه���د 
نت�ئج  حت��دده  النتخ�ب�ت،  يف  م�س�ركته�  اأن 

املرتقبة احلوارات 
و����س���ي���ت���م خ�����الل الج���ت���م����ع����ت امل��غ��ل��ق��ة 
ال��ن��ظ��ر  ل��ل��ف�����س���ئ��ل ال���س��ت��م���ع اإىل وج���ه����ت 
املختلفة، فيم� �ستقر نت�ئج اللق�ء ب�لتوافق، 
وقبول حركتي فتح وحم��ض، يف وقت يجري 
لطرح  احل��رك��ت��ني  قبل  م��ن  التح�سري  فيه 

على  امل�����س��رتك��ة،  النتخ�بية  الق�ئمة  ف��ك��رة 
ه�م�ض تلك اللق�ءات

وح�����س��ب م�����س��وؤول��ني ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ف����إن 
ملف  على  ب�لأ�س��ض  �سرتكز  التي  احلوارات 
املرا�سيم  وتنفيذ  الفل�سطينية،  النتخ�ب�ت 
ال��رئ������س��ي��ة يف م��واع��ي��ده���، و���س��م���ن �سالمة 
ونزاهة النتخ�ب�ت، وتطبق ك�مل القرارات 
ال��ت��ي ج����رى ات���خ����ذه���� يف الج���ت���م����ع ال���ذي 
الث�لث  يف  للف�س�ئل  الع�مني  الأمن�ء  عقده 

امل��سي من �سبتمرب 
امل�سوؤولني  م��ن  العربي  القد�ض  وعلمت 
تقدمي  �سيتم  اأن��ه  احل����وارات،  يف  امل�س�ركني 
ب��ع�����ض  م����ن  ال���ع���م���ل  اأوراق  م����ن  ال���ع���دي���د 
ال��ف�����س���ئ��ل خ���الل ت��ل��ك احل������وارات امل��ك��ث��ف��ة، 
ل���ت���ج����وز ن����ق�����ط خ���الف���ي���ة ظ����ه����رت خ���الل 
ب���ني ع���دة ف�س�ئل  ال��ت��ي ع��ق��دت  احل������وارات 

خالل الأي�م امل��سية،
وت��ع��ت��رب م��ل��ف���ت ال��ق�����س���ء والأم������ن، من 
اأك���ر امل��ل��ف���ت ال��ت��ي ي��وج��د ح��ول��ه��� خ��الف���ت 
خالل  للنق��ض  ب��ق��وة  و�ستطرح  ف�س�ئلية، 
���س��ي��ج��ري العمل  ال���ق����ه���رة، ح��ي��ث  ح�����وارات 
على التوافق حول �سكل حمكمة النتخ�ب�ت 
من  والعرتا�س�ت،  الطعون  يف  �ستبت  التي 

ق�س�ة من ال�سفة الغربية وقط�ع غزة
كم� �سيجري بحث ملف اأمن النتخ�ب�ت 
، واجلهة التي �ستتوىل الأمر، حيث �ستطرح 
حركة فتح هذا امللف، خ��سة يف قط�ع غزة، 
امل�سكلة من  الم���ن  ب���أج��ه��زة  ت��ق��ر  ل  ك��ون��ه��� 
ا�ستمرار اخلالف  �س�أن  حركة حم��ض، ومن 
م�ستقبل  ي��ه��دد  اأن  امل�����س���أل��ت��ني  ه���ت��ني  ح��ول 
يعمل  ح��ي��ث  ال��ق���دم��ة،  الن��ت��خ���ب���ت  عملية 

اجلميع على عدم الو�سول لهذه النقطة

االنباط-وكاالت

اأطلق برمل�نيون يف اجلزائر، حملة �سعبية 
جلمع مليون توقيع من اأجل ال�سغط ل�سن 
ق�نون حملي لتجرمي ال�ستعم�ر الفرن�سي

ب�ملجل�ض  ال��ن���ئ��ب  ك��م���ل  ب��ل��ع��رب��ي  وق�����ل 
الأوىل للربمل�ن(  )الغرفة  الوطني  ال�سعبي 
ع��دد من  م��ع  ب�لتن�سيق  امل��ب���درة  اأط��ل��ق  اإن��ه 

النواب
وت����أت���ي احل��م��ل��ة ب��ع��د اأي�������م م���ن ���س��دور 
ت��ق��ري��ر ف��رن�����س��ي ح����ول ا���س��ت��ع��م���ر ب���ري�����ض 
ان��ت��ق���دات  و���س��ط   ،)1962-1830( للجزائر 
اجلزائريني،  ط��رف  م��ن  ل��ه  وجهت  وا�سعة 

جراء جت�هله جرائم ال�ستعم�ر
ين�ير/  20 يف  �سدر  املق�سود  والتقرير 
ك�����ن����ون ال����ث�����ين امل����������س����ي، وه�����و ل���ل���م���وؤرخ 
�سلمه  وال���ذي  ���س��ت��ورا،  بنج�م�ن  الفرن�سي 

اإمي�نويل م�كرون للرئي�ض 
وب���ل��ت��زام��ن م��ع ت�����س��ل��م ال��ت��ق��ري��ر، نقلت 

الإليزيه،  ق�سر  عن  فرن�سية  اإعالم  و�س�ئل 
قوله اإن هذا التقرير ل يعني وجود خطوة 

نحو العتذار للجزائر
وق��������ل ال����ن�����ئ����ب ب���ل���ع���رب���ي ك�����م������ل، اإّن������ه 
وجم��م��وع��ة م���ن ال���ن���واب ق���ّدم���وا م��ن��ذ 28 
ب���مل��ج��ل�����ض   2020 ال����ث�����ين  ي���ن����ي���ر/ك����ن���ون 
لتجرمي  ق���ن��ون  م�سروع  الوطني  ال�سعبي 

الفرن�سي ال�ستعم�ر 
الأدراج  حبي�ض  بقي  امل�سروع  اأّن  واأ�س�ف 
�سنة ك�ملة، مل ينظر اإليه لأ�سب�ب جمهولة
ين�ير/  28 يف  اأي  ع����م  ب��ع��د  وا���س��ت��ط��رد: 
�سعبية  حملة  اأطلقن�   ،2021 الث�ين  ك�نون 
بغرفتيه  الربمل�ن  ملط�لبة  التوقيع�ت  جلمع 
�سّن ق�نون ُيجّرم اأفع�ل فرن�س� ال�ستعم�رية
امل���ب����درة ب�سبب  ب��ل��ع��رب��ي: ج�����ءت  ووف����ق 
ال��ت��م���ط��ل ال���ذي ط����ل امل�����س��روع وط����ل حق 

ال�سهداء واملج�هدين )قدم�ء املح�ربني(
بن�ء  اأي�س�  ج���ءت  الدعوة  اأّن  اإىل  واأ���س���ر 
عبد  ال��رئ������س��ة  م�ست�س�ر  ت�����س��ري��ح���ت  ع��ل��ى 

الذاكرة )ملف  املكلف مبلف  �سيخي  املجيد 
اإن  اأ�س�بيع،  قبل  ق���ل  وال��ذي   ، ال�ستعم�ر( 
عقود  منذ  ال�ستعم�ر  جرموا  اجلزائريني 

يف قلوبهم ول يحت�ج ذلك لن�ض ق�نوين
اأّن م�����س���أل��ة اع���رتاف  واأو����س���ح ال��ربمل���ين 
هو  يعنين�  وم���  ���س���أن��ه���،  بجرائمه�  فرن�س� 
�س�عت  التي  اجلزائريني  حقوق  ا�سرتج�ع 

مثل الأر�سيف والتعوي�س�ت امل�دية
ان��ط��ل��ق��ت  احل��م��ل��ة  اأّن  امل���ت���ح���دث  واأك�������ّد 
مب��خ��ت��ل��ف حم����ف���ظ����ت ال����ب����الد، و���س��ت���أخ��ذ 
خالل  من  التوقيع�ت  جلمع  الك�مل  وقته� 

اإلكرتونية ا�ستم�رة ورقية ولي�ست 
توقيع  مليون  جمع  يكفي  بلعربي  ووفق 
اإىل احل��ك��وم��ة  ال�����س��ع��ب  ر����س����ل���ة  لإي�������س����ل 

الت�سريعية وال�سلطة 
اأي تعليق ر�سمي  ومل ي�سدر يف اجلزائر 
عن التقرير الفرن�سي، واقت�سر الأمر على 
تعليق�ت يف الإعالم، واأخرى من �سخ�سي�ت 

غري ر�سمية

و����س����ب���ق����، ات���ف���ق ال��رئ��ي�����س���ن ال��ف��رن�����س��ي 
م����ك���رون واجل���زائ���ري ع��ب��د امل��ج��ي��د ت��ب��ون، 
ع��ل��ى ت��ع��ي��ني م���وؤرخ���ني اث��ن��ني مم��ث��ل��ني عن 
كل منهم� لبحث ملف الذاكرة، اإذ ُعني عن 
اجل��زائ��ري  وع��ن  �ستورا  الفرن�سي  اجل���ن��ب 

عبد املجيد �سيخي
ل��ل��ج��زائ��ر  ال��ف��رن�����س��ي  ال���س��ت��ع��م���ر  ودام 
ال�سلط�ت  ت��ق��ول  ح��ي��ث  و1962،   1830 ب��ني 
ال��ف��رتة  ه����ذه  اإن  اجل���زائ���ري���ة وم����وؤرخ����ون 
ماليني   5 قرابة  بحق  قتل  جرائم  �سهدت 
ونهب  تهجري  حمالت  ج�نب  اإىل  �سخ�ض، 
ال��وث���ئ��ق وق��ط��ع  اآلف  و���س��رق��ة  ال������روات، 
اإىل احلقبة  يعود  واأثرية منه� م�  ت�ريخية 

العثم�نية )1830-1515(
ع��دة  يف  الفرن�سيون  امل�����س��وؤول��ون  وي���ردد 
ل�سفحة  اجل��زائ��ر  ط��ي  ب�سرورة  من��سب�ت 
جديدة،  �سفحة  وفتح  ال�ستعم�ري  امل��سي 
ل��ك��ن اجل����زائ����ر ط���ل��ب��ت م������رارا ب����ع���رتاف 

ر�سمي من ب�ري�ض بجرائم ال�ستعم�ر

االنباط-وكاالت

تق�رير  ظ��ه��رت  امل��سية  الأي����م  خ��الل   
ووث�ئق دولية تثبت �سلوع حكومة العدالة 
والتنمية برئ��سة رجب طيب اأردوغ�ن، يف 
“داع�ض” والعتم�د  تنظيم  دعم ومتويل 
���س��ن عملي�ت  ال��ت��ن��ظ��ي��م يف  ع��ن������س��ر  ع��ل��ى 

اإره�بية داخل تركي� وخ�رجه�.
وبينم�، اأكدت وزارة اخلزانة الأمريكية، 
اأن  امل������س��ي،  ين�ير  �سهر  ع��ن  تقريره�  يف 
على  العتم�د  يوا�سل  “داع�ض”  تنظيم 
“حم�ور لوج�ستية” داخل تركي� من اأجل 
مونتيور”  “نورديك  موقع  ن�سر  متويله، 
ال�سويدي وث�ئق توؤكد ا�ستغالل احلكومة 
ال��رتك��ي��ة ل��ع��ن������س��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م يف ال�����س��راع 
اأح��د  ل��ب��ى  ت��رك��ي���، ح��ي��ث  ال�سلطة يف  ع��ل��ى 
الرتكي  الرئي�ض  دع��وة  التنظيم  مق�تلي 
اأح��داث  وق��وع  عند  ال�����س��وارع  اإىل  للنزول 

النقالب الف��سل يف يوليو 2016.
ك�سفت  الآن”،  “تركي�  موقع  وبح�سب 
الوزارة الأمريكية اأن تنظيم داع�ض غ�لب� 
و�سط�ء  اإىل  وير�سله�  الأم��وال،  يجمع  م� 

يف تركي� يهربون الأموال اإىل �سوري�.
اإىل  الأمريكية  اخل��زان��ة  تقرير  واأ���س���ر 
اأن الو�سع امل�يل لداع�ض مل يتغري، حيث 
الأم����وال  ج��م��ع  يف  داع�����ض  تنظيم  ا�ستمر 
النفط  تهريب  �سبك�ت  اب��ت��زاز  خ��الل  من 
فدية،  مق�بل  والختط�ف  �سوري�،  ب�سرق 
�سبك�ت  ا���س��ت��خ��دام  يف  وا���س��ت��م��ر  وال��ن��ه��ب، 
ل��ت��ه��ري��ب الأم�����وال ال��ن��ق��دي��ة ب��ني ال��ع��راق 
و����س���وري����، واع��ت��م��د داع�������ض ع��ل��ى ���س��رك���ت 
اخل���دم����ت امل����ل���ي���ة، مب���� يف ذل����ك حت��وي��ل 
الأم������وال ب���ني ال���ع���راق و����س���وري���� وك��ذل��ك 
دول���ي����، وغ���ل��ب��� ب���لع��ت��م���د ع��ل��ى امل��راك��ز 

اللوج�ستية يف تركي�.
يكون  اأن  الأم��ري��ك��ي  ال��ت��ق��ري��ر  وت��وق��ع 
ل���دى ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض م���� ي�����س��ل اإىل 100 
الح��ت��ي���ط��ي���ت  يف  امل��ت���ح��ة  دولر  م��ل��ي��ون 

النقدية عرب املنطقة.
الدويل  للتح�لف  ال�س�بق  املبعوث  ك�ن 
م���ك��ج��ورك،  ب��ري��ت  داع�����ض  ل��ق��ت���ل تنظيم 
���س��م��ح��ت  ت��رك��ي���  اإن   ،2019 ع�����م  يف  ق�����ل 
األف مق�تل من اجله�ديني من   40 بعبور 
�سوري�،  اإىل  ج���ءوا  الع�مل  حول  دول   110

عربوا  وجميعهم  احل��رب  تلك  يف  للقت�ل 
من خالل تركي�.

واأ�س�ف م�كجورك وقته� اأن اخلالفة 
الداع�سية ك�نت على احلدود مع تركي�، 
وق�ل “نحن عملن� مع تركي�، لقد ذهبت 
اأخ���رى  اأي دول����ة  اأك����ر م��ن  اأن���ق���رة  اإىل 
حلثهم على اإغالق حدودهم، لكنهم مل 
فعل  ي�ستطيعون  ل  اإنهم  ق�لوا  يفعلوا، 
ذلك، لكن يف اللحظة التي �سيطر فيه� 
اأغلق  اأج��زاء من احل��دود،  الأك���راد على 

الأتراك احلدود ب�لك�مل ب�جلدار«.
م��ن ج���ن��ب��ه، ك�����س��ف امل��ح��ل��ل واخل��ب��ري 
ال�سي��سي الرتكي عبداهلل بوزكورت عن 
لحت�س�ن  ال��رتك��ي��ة  امل��خ���ب��رات  خ��ط��ط 
حيث  املت�سددة‘  الإره���ب��ي��ة  التنظيم�ت 
الرتكية  املدار�ض  اإحدى  بتحويل  ق�مت 
تنظيم  ملق�تلي  معقل  اإىل  اإ�سطنبول  يف 
داع�����ض الإره���ب��ي ال��ق���دم��ني م��ن رو�سي� 
وال���������س����ني، وغ����ريه����م م����ن ال��ق��وم��ي��ني 

اأردوغ�ن. املت�سددين الت�بعني حلكومة 
اأك���د  الآن”،  “تركي�  مل���وق���ع  ووف���ق����ً 
مونيتور”  “نورديك  م���وق���ع  ت��ق��ري��ر 

الأج�����ن����ب  امل���ق����ت���ل���ني  اأن  ال�������س���وي���دي، 
ب��ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض يف ال���ع���راق و����س���وري����، 
تقع يف حي  يتخذون من مدر�سة  ك�نوا 
للتدريب�ت  مركًزا  ب�إ�سطنبول،  حم�فظ 
الع�سكرية  واملعدات  الأ�سلحة  وتخزين 
وغ����ريه����� م����ن امل�������واد وال����وث�����ئ����ق ال��ت��ي 

به�. ي�ستعينون 
واأ�س�ر املوقع ال�سويدي اإىل اأن املدر�سة 
ك�نت مدر�سة  الدواع�ض،  به�  يلج�أ  التي 
الدينية  ال�����س��ئ��ون  لهيئة  ت���ب��ع��ة  دي��ن��ي��ة، 
ال���ر����س���م���ي���ة حل���ك���وم���ة اأردوغ�������������ن، ك��م��� 
ك���ن��ت م��رك��ًزا لعقد ل��ق���ءات ال��دواع�����ض، 
يف  الإره���ب��ي��ة  لعملي�تهم  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
والتن�سيق  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ل��دان  م��ن  ع��دد 

ل�سن هجم�ت ب�سوري� والعراق.
وك�������س���ف ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���وي���دي، ع��ن 
رو�سي�  م��ن  اجل��ه���دي��ني  ت��دري��ب  كيفية 
ي�جن  و�سينج  واأذرب��ي��ج���ن  واأوزب��ك�����س��ت���ن 
ال�����س��ي��ن��ي��ة يف م���در����س���ة ���س��ل��ط���ن ب��ي��ل��ي 
العدالة  حزب  يتمتع  حيث  ب�إ�سطنبول، 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال����رتك����ي يف ه�����ذه امل��ن��ط��ق��ة 

بق�عدة �سعبية قوية.

االنباط-وكاالت

مت��ك��ن م���ئ����ت ال��ع��م���ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، 
اأم���ك��ن عملهم،  اإىل  ال��و���س��ول  الأح���د، م��ن 
عرب اجتي�ز جدار الف�سل، و�سلوك فجوات 
وط����رق ال��ت��ف���ف��ي��ة اأخ�����رى، يف ظ���ل اإغ���الق 
اأك����ر م���ن �سهر  اإ����س���رائ���ي���ل م��ن��ذ  ت��ف��ر���س��ه 

ملواجهة كورون�
الفل�سطينيني  ال��ع��م���ل  م��ئ���ت  وان��ط��ل��ق 
م��ن��ذ ���س���ع���ت ال��ف��ج��ر، ب����جت����ه ف���ج���وات يف 
بج�نب  التف�فية  وط���رق  الأم��ن��ي،  اجل���دار 
ال�سفة  اخلليل، جنوب  املغلقة قرب  املع�بر 

الغربية

ال��ع���م��ل اأح��م��د ف��ط���ف��ط��ة م��ن اخل��ل��ي��ل، 
اإغ��الق  اإن��ه يع�ين م��ع زم��الئ��ه ب�سبب  ق���ل 
ميلكون  ل  حيث  طويلة،  فرتة  منذ  املع�بر 
م�سدر رزق اآخر، م� ي�سطرهم اإىل الذه�ب 
املخ�طر  وحتمل  هن�ك،  والعمل  لإ�سرائيل 
التي يتعر�سون له� خالل عبورهم الطرق 

اللتف�فية
لل�سقوط  نتعر�ض  لالأن��سول:  واأ�س�ف 
ال��وع��رة،  ال��ط��رق  اأم���ك��ن مرتفعة ويف  م��ن 
على  واحل�سول  لعملن�  الو�سول  �سبيل  يف 
ل��ق��م��ة ع��ي�����س��ن���، ب��ي��ن��ن��� ك��ب���ر ب���ل�����س��ن اأي�����س��� 

ال�سعوب�ت لنف�ض  يتعر�سون 
ويواجه العّم�ل خطر املالحقة من قبل 

ي�ستهدفون  حيث  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني،  اجل��ن��ود 
وال�سوت  الغ�ز  وقن�بل  الر�س��ض  ب�إطالق 
قرب  التف�فية  ط��رق  ع��رب  عبورهم  خ��الل 

املع�بر املنت�سرة يف ال�سفة الغربية
اإ���س��رائ��ي��ل م��ع���ب��ره��� م��ع ال�سفة  وت��غ��ل��ق 
ال���غ���رب���ي���ة م���ن���ذ اأك������ر م����ن ����س���ه���ر، ومت��ن��ع 
الو�سول  من  الفل�سطينيني  العم�ل  مئ�ت 
حم��دودة  اأع��داد  ب��ستثن�ء  عملهم،  لأم�كن 

يحملون ت�س�ريح خ��سة
وح���ت���ى ����س���ب����ح الأح��������د، ب���ل���غ اإج���م����يل 
األ��ف���  اإ���س��رائ��ي��ل 686  ب���ل��وب���ء يف  امل�����س���ب��ني 
األف�  و71  وف���ة،  و74  اآلف   5 بينهم  و774، 

و596 ح�لة ن�سطة )م�س�بون ح�ليون(

 "محكمة االنتخابات" و"األمن" تتصدر ملفات اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة

 الجزائر.. حملة لجمع مليون توقيع لتجريم االستعمار الفرنسي

وثائق دولية تثبت تورط تركيا في دعم وتمويل داعش

 بسبب اإلغالق.. فلسطينيون يجتازون جدار الفصل للوصول ألعمالهم

االنباط-وكاالت

ال�سيخ  الأق�سى  امل�سجد  مدير  اأك��د   
ع��م��ر ال���ك�������س���واين ���س��ب���ح ي����وم الأح�����د، 
امل�سجد  اإىل  ال���رح����ل  ���س��د  ح��م��الت  اأّن 
الأق�������س���ى ب�����أع����داد ك���ب���رية يف ���س���ع���ت 
ال�������س���ب����ح، ي����ب����دد اأح��������الم امل��ت��ط��رف��ني 
وخم��ط��ط���ت الح���ت���الل يف ف��ر���ض اأم��ر 

واقع جديد على امل�سجد الأق�سى
اإذاعة  وق�ل الك�سواين يف حديثه مع 

على  رد  ه���ذا  اإّن  فل�سطني”،  “�سوت 
اإغالق الأق�سى الذي مت لأكر من 40 
اإليه  الراحل  ف�سد  كورون�  بحجة  يوم�ً 
والدعوات اإىل ذلك ر�س�لة ع�مة للعرب 

وامل�سلمني
امل��سية  ي��وم  ال����)40(  اأّن  اإىل  واأ���س���ر، 
ب�لقد�ض  القدمية  للبلدة  ح�س�ر  تعترب 
وامل�������س���ج���د الأق���������س����ى، ب����ل���ت���زام���ن م��ع 
ج�����ولت ا���س��ت��ي��ط���ن��ي��ة ب��ح��م���ي��ة ج��ي�����ض 

ال�سهيوين الحتالل 

 الكسواني: حمالت شد الرحال للمسجد األقصى 
رد على إغالقه ل)40( يومًا بحجة "كورونا”



الدويل
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االنباط-وكاالت

 اأك�������د رئ���ي�������س جل���ن���ة امل���ت���اب���ع���ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل��ل��ج��م��اه��ر ال���ع���رب���ي���ة، حم���م���د ب����رك����ة، يف 
اأمام ع�شرات االآالف التي احت�شدت  خطابه 
مظاهرة  يف  ال�شبت،  اأم�����س  ليلة  ط��م��رة،  يف 
اإذا  اأن������ه  ال���ع���ن���ف واجل�����رمي�����ة،  م��ن��اه�����ش��ة 
ك��ان��ت ح��اج��ة الن��ت��ف��ا���ش��ة ���ش��ع��ب��ي��ة مل��واج��ه��ة 
ك��ان��ت  واإذا  ف��ل��ت��ك��ن.  واجل����رمي����ة،  ال���ع���ن���ف 
ح��اج��ة الن��ت��ف��ا���ش��ة ���ش��ع��ب��ي��ة مل��واج��ه��ة خطة 
التدجينية، الإعادتنا الأيام احلكم  احلكومة 
على  م�شدد  انتفا�شة؛  فلتكن  الع�شكري، 
التي  الكفاحية  امل�����ش��رة  ا�شتمرار  ���ش��رورة 

انطلقت يف االأيام االأخرة
وقال بركة، حتى اأيام قليلة، كانت اأحالم 
)بيته(.  املكان  اأحمد حجازي حتّلق يف هذا 
اأح��م��د ح��ج��ازي حتلق يف  ال��ي��وم واالآن، روح 
التي  االأل��وف  امل��ك��ان، يف قلوب ع�شرات  ه��ذا 
وان��ت�����ش��اًرا  ل��دم��ه،  ان��ت�����ش��اًرا  ه��ن��ا،  احت�شدت 
يعي�س  اأْن  جمرد  يعي�س،  اأْن  يف  �شعبنا  حلق 
هذا  اأن  اأرى  هنا  فمن  الب�شر.  يعي�س  كما 
موقفا،  ليقول  ج��اء  ال��ذي  الهائل،  احل�شد 
ولدم �شحايا  ال�شهيد،  لدم  اأواًل متحيز  هو 

العنف واجلرمية يف جمتمعنا العربي
ال��ع��ن��ف  ا���ش��ت��ف��ح��ال  اإن  ق����ائ����اًل:  وت����اب����ع 
االإدارة  يف  خ�����ل�����اًل  ل���ي�������ش���ت  واجل������رمي������ة 
م�شروع  هذا  بل  غلطة،  م�س  االإ�شرائيلية، 
���ش��ي��ا���ش��ي و���ش��ع��ت��ه امل��وؤ���ش�����ش��ة االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

احل����اك����م����ة، وف�������ش���ح���ت امل����ج����ال ل��ع�����ش��اب��ات 
من  لي�س  لها،  االأ�شلحة  و�شّخت  االإج���رام، 
اأج���ل اأْن ي��ق��ت��ل ف���الن ف���الًن���ا، ب��ل م��ن اأج��ل 
بالقلق،  م�شكونا  مفكًكا،  جمتمعا  يكون  اأن 
�شدور  يف  يعتمل  ال���ذي  ب��اخل��وف  م�شكوًنا 
اإذا خرج  ال��ل��وات��ي يخفن  االأم��ه��ات،  وق��ل��وب 
اأرادوا  هم  قائاًل:  و�شاق  يعود  ال  اأن  ابنهن 
اأ�شا�شية  جوهرية  ق�شايا  عن  ي�شغلوننا  اأن 
يريدون  اإ�شرائيل،  �شيا�شة  �شلب  يف  تدخل 
اخ��راج��ن��ا م��ن امل��ع��رك��ة وال��ن�����ش��ال م��ن اأج��ل 
نقف  التي  املنطقة  فهذه  والبيت.  االأر����س 
فيها، تقف عند خط حتلية املياه، وم�شادرة 
طمرة  يف  اأهلنا  اأرا�شي  من  �شا�شعة  مناطق 

يف  نن�شغل  اأن  ي��ري��دون��ن��ا  ال  ه��م  وامل��ن��ط��ق��ة. 
تهدم  التي  العراقيب  وك��ذا  الق�شية؟  هذه 
بها.  نهتم  اأن  يريدون  ال  وه��م   ،190 للمرة 
يف  بيتا  ال�شلطات  ت��ه��دم  ���ش��اع��ات  �شت  وك��ل 
النقب، ونحن منهكون يف ق�شية اجلرمية. 
واالع�����ت�����داءات ع��ل��ى امل�����ش��ج��د االأق�������ش���ى ال 
م�شتمرة،  القد�س  تهويد  وعملية  تتوقف، 
غ���زة، وه��م  ق��ط��اع  ع��ل��ى  واحل�����ش��ار م�شتمر 
بان�شغالنا  ه���ذا،  ك��ل  ع��ن  اإ�شغالنا  ي��ري��دون 

باجلرمية والعنف. فهذا م�شروع �شيا�شي
ت�شمى اخلطة  م��ا  اأن  م��ن  ب��رك��ة،  وح���ذر 
اجلرمية  ملواجهة  االإ�شرائيلّية  احلكومية 
يواجه  اأْن  يريد  فمن  ت��دج��ن،  خطة  ه��ي   ،

ال���ع���ن���ف واجل������رمي������ة، ف��ل��ي��ط��ل��ق االأوام��������ر 
اأ���ش��ه��ر   6 اإىل  اأ���ش��ه��ر   3 ل��ل�����ش��رط��ة، وخ����الل 
ي��ت��م ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ه���ذه ال��ظ��اه��رة و����ش���ّدّد 
اأّن هم يعرفون املجرمن واحًدا  بركة على 
واح�������ًدا، وي���ع���رف���ون ك���ل ق��ط��ع��ة ���ش��الح من 
اأي���ن ت��اأت��ي واأي���ن ه��ي ال��ي��وم، وي��ع��رف��ون كل 
اأرادوا  ولو  وال�شغرة،  الكبرة  التفا�شيل 
فهذه  ل��ذا  لفعلوا،  ال��ظ��اه��رة  على  الق�شاء 
ال��ذي  وال�شخ�س  عليهم،  م���ردودة  اخل��ط��ة 
��ب��وه م�����ش��وؤوال ع��ن اخل��ط��ة، م��ا ه��و اإال  ن�����شّ
حاكما ع�شكريا، واإذا اعتقدوا اأنهم يريدون 
ال��ع�����ش��ك��ري،  احل��ك��م  اأي����ام  اإىل  �شعبنا  ع���ودة 
اأق��ول  فاأنا  اجلرمية،  مواجهة  ذريعة  حتت 
النتفا�شة  حاجة  هناك  كانت  اإذا  اإن��ه  لهم، 
انتفا�شة  فلتكن  اجلرمية  ملواجهة  �شعبية 
كانت حاجة النتفا�شة حلفظ  واإذا  �شعبية، 
ب��ل��دات��ن��ا،  ب��ي��وت��ن��ا، ويف  االأم�����ن واالأم������ان يف 

�شعبية انتفا�شة  فلتكن 
الداخل  يف  املتابعة  جلنة  رئي�س  وخُل�س 
اإع���ادة  اأردوا  اإذا  ال��ق��ول  اإىل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ّي 
فلتكن  ج��دي��دة،  بلبو�س  الع�شكري  احل��ك��م 
ان��ت��ف��ا���ش��ة ���ش��ع��ب��ي��ة، ت����رد امل���ت���اآم���ري���ن اإىل 
امل�شرة  ه��ذه  �شنوا�شل  فنحن  ج��ح��وره��م. 
واح��د،  �شعب  كاأبناء  �شف،  بوحدة  امل�شرفة 
وبكل  ومعتقداته،  وانتمائه،  باأر�شه  يعتز 
موحدين  بقينا  ف��اإذا  بانتمائه،  يرتبط  ما 
فنحن قادرين على هزم اجلرمي و�شيا�شيات 

املوؤ�ش�شة احلاكمة مًعا

االنط-وكاالت

“متطرفون  ارتفع عدد اجلرائم التي ارتكبها 
ميينيون” يف اأملانيا اإىل اأعلى م�شتوياته منذ اأربع 
�شنوات على االأقل يف عام 2020، وفق اأرقام �شجلتها 

ال�شرطة املحلية
وك�شفت يرتا باو، نائبة رئي�س الربملان االأملاين 
بانتظام  املعلومات  الي�شاري  ح��زب��ه  يطلب  ال���ذي 
“�شجلت 23080  ال�شرطة  اأن  الداخلية،  وزارة  من 
جرمية ذات طبيعة ميينية متطرفة العام املا�شي” 
)نحو اأكرث ب�700 جرمية من العام ال�شابق ل�2020(

واأ�شارت يرتا باو اإىل اأنها “مل تتفاجاأ” باالأرقام 
تاغ�شبيغل  “دير  ل�شحيفة  وق���ال���ت  احل���دي���ث���ة، 
الربلينية”: “قبول العنف كبديل لل�شيا�شة اآخذ 

يف االرتفاع«
واأ�شافت اأن اأزمة فرو�س كورونا كانت مبثابة 
بنف�س  امل���ت���ط���رف،  ال��ي��م��ن  جل���رائ���م  “داعم’’ 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ك��ان��ت عليها اأزم����ة ال��الج��ئ��ن يف 

عامي 2015 و2016
ويعد عدد هذه اجلرائم هو االأعلى منذ العام 
بدء  منذ  م�شتوى  اأع��ل��ى  اإىل  يرتفع  وق���د   ،2016
اإ�شدار  وق��ت  بحلول   ،2001 العام  يف  الت�شجيالت 
العدد النهائي يف وقت الحق من هذا العام، حيث 
دواف���ع  ذات  “جرائم  االأمل��ان��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  �شجلت 

�شيا�شية” منذ العام 2001
ل��ل��ع��ام 2020، 1054  امل��وؤق��ت��ة  االأرق������ام  وت�����ش��م��ل 
اأ�شخا�س على  اإ�شابة 307  اإىل  اأدت  جرمية عنف، 

االأقل

االنباط-وكاالت

يف  حتمل  ال��ت��ي  االجتماعية  امل���ب���ادرات  �شمن   
القد�س  مدينة  يف  تتوا�شل  التكافل،  لغة  ثناياها 
املحتلة، حملة املقد�شي من ت�شكنه القد�س ، والتي 
اأطلقها ن�شطاء من املدينة املحتلة، لدعم وم�شاندة 
ماديا  ت�شرروا  الذين  القدمية،  البلدة  يف  التجار 
ب�شكل كبر، جراء �شيا�شات االإغالق التي تفر�شها 
عليهم حكومة االحتالل، بحجة مكافحة فرو�س 

كورونا
والأن الفل�شطينين يف املدينة املحتلة، يعلمون 
تريد  التي  اخلطرة،  ال�شيا�شية  االأه���داف  جيدا، 
ح��ك��وم��ة االح���ت���الل مت��ري��ره��ا، م��ن خ���الل فر�س 
القدمية،  البلدة  على  والطويل  املتكرر  االإغ���الق 
عنها،  ال�شكان  واإب��ع��اد  التجارية،  واإغ���الق حمالها 

اأطلقوا هذه احلملة ال�شعبية
وال تخفى على اأحد اأهداف حكومة االحتالل، 
التي ت�شعى جاهدة لتكبيد التجار خ�شائر كبرة، 
الرامية  امل�شاعي  �شمن  تكلفتها،  على  يقدرون  ال 
الإج��ب��اره��م ع��ل��ى ت���رك اأع��م��ال��ه��م، وال�����ش��رة على 
حم��ال��ه��م ال��ت��اري��خ��ي��ة، ���ش��م��ن اخل��ط��ط ال��رام��ي��ة 

لتهويد القد�س املحتلة

جت���ار امل��دي��ن��ة ت��ك��ب��دوا خ�����ش��ائ��ر ك��ب��رة بهدف 
دفعهم للرحيل وتهويد القد�س

وتقوم احلملة التي ب��داأت �شبحة االأح��د، على 
دعوة العائالت املقد�شية على ح�شر احتياجاتهم، 
والتوجه الأ�شواق البلدة القدمية ل�شرائها، بهدف 
اأن انهكهم  م�شاعدة التجار بالتعايف ال�شريع، بعد 

االإغالق امل�شتمر وامل�شدد الذي ُفر�س عليهم
وج��اء انطالق احلملة، مع ب��دء رف��ع االإغ��الق 
ال����ذي ف��ر���ش��ت��ه ���ش��ل��ط��ات االح���ت���الل ع��ل��ى ال��ب��ل��دة 
القدمية منذ عدة اأ�شابيع، بحجة مواجهة تف�شي 
اأن  احلملة،  على  القائمون  واأك��د  كورونا  فرو�س 
املطلوب هو ا�شتبدال الت�شوق من املحال التجارية 
القريبة من املنزل، باملحال الواقعة داخل القد�س 
ا�شتمرت  املقد�شية  العائالت  اأن  باعتبار  العتيقة، 
ب�شراء حاجياتها طوال فرتة االإغالق من امل�شالح 

التجارية القريبة من منازلهم
ومنذ اأن و�شل فرو�س كورونا للمنطقة، تقوم 
اإغ��الق��ات طويلة على  �شلطات االح��ت��الل بفر�س 
منطقة ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة، وجت���رب حم��ال��ه��ا على 
االإغ����الق كما حت���ول دون و���ش��ول امل��واط��ن��ن اإىل 
املحال  اأن  املقد�شيون،  ي��وؤك��د  فيما  املنطقة،  تلك 
االإ�شرائيلية املوجودة يف اجلزء الغربي من املدينة 

املحتلة، ت�شمح حكومة االحتالل بفتحها، حيث مل 
ي�شعر مالكها االإ�شرائيليون باالأزمة االقت�شادية، 

وهو ما يوؤكد على النوايا املبيتة لالحتالل
وق���د اأث����رت االأزم����ة االق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي خلقها 
االحتالل، مبعاناة اأكرث من 1000 حمل جتاري يف 
بلدة القد�س القدمية، وبات مالكها ي�شتكون من 
تراكم الديون وُندرة البيع، الناجت عن االإغالقات 
املتتالية التي فر�شها االحتالل على بلدة القد�س 
ه��ذه،  ال�شعبية  دع��م احلملة  اأج���ل  وم��ن  القدمية 
�شارك الكثر من املقد�شين يف حملة التغريد على 
الو�شم اخلا�س بها، كما تبنته موؤ�ش�شات مقد�شية 
وكتب  العليا،  االإ�شالمية  الهيئة  ومنها  معروفة، 
امل��دائ��ن على موقع في�شبوك معلقا  ح�شاب زه��رة 
على احلملة بادرة اخلْر الأهل اخلر يف العا�شمة 
املحتلة  امل��ق��ّد���ش��ة  امل��دي��ن��ة  اأه���ل  امل��ح��ت��ّل��ة، كعادتهم 
جتار  خا�شة  البع�س،  بع�شهم  اإ���ش��ن��اد  ُي��ح��اول��ون 
عن  االحتالل  يتوّقف  ال  الذين  القدمية،  البلدة 
عن  ناهيك  بال�شرائب،  ومالحقتهم  م�شايقتهم 
حماولة تفريغ العتيقة من املت�شّوقن املقد�شين، 
من خالل اإج��راءات امل�شايقة والتفتي�س امل�شتمّرة 

بغية ال�شيطرة عليها ب�شكل كامل
وي�شتكي جتار القد�س القدمية، من تعر�شهم 

�شرطة  عليهم  فر�شتها  باهظة  مالية  ملخالفات 
االح��ت��الل، بحجة خمالفتهم اإج���راءات االإغ��الق، 
ف��ي��م��ا اأغ��ل��ق��ت ت���ل ال�����ش��رط��ة اأع��ي��ن��ه��ا ع���ن ال��ت��ج��ار 

االإ�شرائيلين
وق���د رح���ب جت���ار ال��ق��د���س ال��ق��دمي��ة باحلملة، 
بن�شب  ب�شائعهم  ع��ل��ى  تخفي�شات  ع��ن  معلنن 
و����ش���ل���ت ل��������50٪ مل�������ش���اع���دة االأه��������ايل ع���ل���ى ����ش���راء 
للظرف  م��ن��ا���ش��ب��ة  بتكلفة  ك��ام��ل��ة،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

االقت�شادي العام الذي متر به املدينة املقد�شة
وي�����ش��ار اإىل اأن ه��ن��اك ع���دد ك��ب��ر م��ن امل��ح��ال 
ب�شبب  ا�شطرت  ال��ق��دمي��ة،  القد�س  يف  التجارية 

اإجراءات االحتالل التع�شفية، اإىل اإغالق اأبوابها
وك��ان مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد 
�شيام قال اإن خ�شائر املقد�شين جراء االإغالقات 
مالين  الثمانية  تفوق  االحتالل  يفر�شها  التي 
�شيكل يوميا ال��دوالر االأمريكي ي�شاور 3.3 �شيكل 
، م�شرا اإىل اأن االحتالل يهدف اإىل خنق مدينة 

القد�س وتهجر املقد�شين منها
وباب  واللحامن  العطارين  اأ���ش��واق  اأن  ويذكر 
ال�شل�شلة  وب��اب  والبازار  و�شوق احل�شر  القطانن 
واخل��واج��ات وب��اب خ��ان ال��زي��ت، من اأ�شهر اأ�شواق 

القد�س القدمية

االنباط-وكاالت

�شجون  داخل  االأ�شرة  احلركة  دعت 
االح����ت����الل االإ����ش���رائ���ي���ل���ي ����ش���ب���اح ي���وم 
االحد، جميع الف�شائل الفل�شطينية اأن 
جتعل ق�شية حتريرنا اأولوية، وال�شعي 
لها بكل الو�شائل ويف كل االأماكن، وهي 
اأكرب م�شروع لتحرير  مطالبة باإطالق 

االأ�شرى من �شجون االحتالل
ر�شالة  يف  االأ�شرة  احلركة  وطالبت 
ورف��ع  اخل��ط��اأ  بت�شحيح  عنها،  ���ش��درت 
الظلم الذي وقع على عدد من االأ�شرى 
االأب���ط���ال ب���اإع���ادة م�����ش��ت��ح��ق��ات��ه��م ال��ت��ي 

قطعت عنهم
ن�س الر�شالة كاملة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
الاَ  واَ ِميًعا  جاَ  ِ اهللهَّ ْبِل  ِبحاَ ُموا  اْعتاَ�شِ )واَ

ُقوا( رهَّ تاَفاَ
االأ�شرة  احلركة  من  عاجلة  ر�شالة 
يف �شجون االحتالل اإىل وفود الف�شائل 

املتحاورة يف القاهرة
االإخ�����وة ال���ك���رام/ روؤ����ش���اء واأع�����ش��اء 

الوفود عن الف�شائل كافة
ال�����ش��الم ع��ل��ي��ك��م ورح��م��ة اهلل ت��ع��اىل 

وبركاته
بامل�شوؤولية،  ���ش��ع��ورن��ا  م��ن  ان��ط��الًق��ا 
وا���ش��ت�����ش��ع��ارن��ا خل���ط���ورة امل��رح��ل��ة ال��ت��ي 
بالفر�شة  و�شعورنا  ق�شيتنا،  بها  متر 
الفل�شطيني  بيتنا  لرتتيب  التاريخية 
وكن�س  التحريري  للنهو�س مب�شروعنا 
املحتلة،  اأر�شنا  عن  الغا�شب  االحتالل 
م�شاريع  مل��ق��اوم��ة  البو�شلة  وت�شويب 
االح���ت���الل االإح���الل���ي���ة يف ك���ل اأر���ش��ن��ا 
امل��ح��ت��ل��ة وع��ل��ى ال���راأ����س م��ن��ه��ا ال��ق��د���س 
وفر�س  تهويد  من  يجري  وما  املحتلة 
اأم����ر واق����ع ويف ال��ق��ل��ب م��ن��ه��ا امل�����ش��ج��د 
ال�شجون  غياهب  ومن  فاإننا  االأق�شى، 
ب�شبب  اأنفا�شنا  ان��ق��ط��اع  م��ن  وب��ال��رغ��م 
ال�شهيونية  ب��ط��ف��رت��ه  ال��ك��ورون��ا  وب����اء 
وب���ال���رغ���م م���ن االإع����ي����اء ال����ذي اأ����ش���اب 
اأ�شواتنا،  خنق  من  وبالرغم  اأج�شامنا 
فاإن نفو�شنا التي بعناها الأجل ق�شيتنا 
اأ�شاب  مم��ا  بالرغم  �شتحملنا  العادلة 
يف  واإننا  واالإعياء،  التعب  من  االأج�شام 

هذا املقام لندعو ملا يلي:
اأن  ال��ف�����ش��ائ��ل  ج��م��ي��ع  ن���دع���و  اأواًل: 
وال�شعي  اأولوية  حتريرنا  ق�شية  جتعل 
لها بكل الو�شائل ويف كل االأماكن، واإن 

مقيد  وه��و  ي�شت�شهد  فل�شطيني  اأ���ش��ر 
ع��ام   ”25“ م��ن  اأك���رث  ب��ع��د  بال�شال�شل 
م���ن اع��ت��ق��ال��ه وي���ت���م اح���ت���ج���از ج�����ش��ده 
مطواًل،  عنده  للوقوف  يدعو  اأم��ر  لهو 
الف�شائل  ك��ل  ت��ت��ح��م��ل  اأن  م��ن  ب��د  وال 
امل�������ش���وؤول���ي���ة الإط�������الق اأك������رب م�����ش��روع 
املقام  ه��ذا  يف  واإن��ن��ا  االأ���ش��رى،  لتحرير 
ل��ن��وج��ه ال��ت��ح��ي��ة ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ب��ا���ش��ل��ة 
ال��ت��ي مت��ت��ل��ك اأ���ش��ب��اب ح��ري��ت��ن��ا ون��دع��و 
املقاومة الإجناز  اجلميع للوقوف خلف 
اإننا ندعو اجلميع للتعهد  حريتنا، كما 
اإجماع  حمل  االأ�شرى  ق�شية  تكون  بان 
ويف  �شيا�شي،  اأي جت��اذب  ع��ن  واإب��ع��اده��ا 
ا لت�شحيح اخلطاأ  هذا املقام ندعو اأي�شً
ال��ذي وق��ع على ع��دد من  ورف��ع الظلم 
م�شتحقاتهم  باإعادة  االأبطال  االأ�شرى 

التي قطعت عنهم
حماية  �شرورة  على  نوؤكد  واإننا  كما 
ظهورنا  ك�شف  وع��دم  ن�شالنا  �شرعية 
اأم�������ام ال����ع����دو ال�������ش���ه���ي���وين ب���ال���ذه���اب 
ل��ت�����ش��وي��ات ب�������ش���اأن ح��ق��وق��ن��ا ال���ت���ي مت 

اإقرارها بقوانن فل�شطينية نعتز بها
اأن  الف�شائل  ك��ل  ن��دع��و  اإن��ن��ا  ث��ان��ًي��ا: 
ت��ت��ف��ق ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ���ش��ي��ا���ش��ي ت��واف��ق��ي 

لهذه املرحلة وملا بعد االنتخابات كوننا 
يف مرحلة حترر وطني، واأن يكون احلد 
االأدنى لهذه الربامج هو وثيقة الوفاق 
ال��وط��ن��ي وخم���رج���ات اج��ت��م��اع االأم��ن��اء 

العامن املنعقد بن لبنان وفل�شطن
ث��ال��ًث��ا: ن��دع��و الإجن�����اح االن��ت��خ��اب��ات 
وال���دف���اع ع��ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا، وامل�����ش��ي فيها 
الثانية  املرحلة  بانتخاب  النهاية  حتى 
ورد يف  ك���م���ا  ال����وط����ن����ي  امل���ج���ل�������س  م����ن 

املرا�شيم
�شقي  اإط����الق احل���ري���ات يف  راب���ًع���ا: 
ما  الوطن “ال�شفة وقطاع غزة” بكل 

حتمل الكلمة من معنى
خ��ام�����ًش��ا: اإن��ن��ا ن��دع��و ب��ال��ت��ع��ه��د من 
النتائج  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  وب��غ�����س  اجل��م��ي��ع 
ت�شكيل  يتم  باأن  لالنتخابات  والن�شب 
م�شاكل  تعالج  وطنية  وح��دة  حكومة 
ال�شمود  احتياجات  وت��وف��ر  امل��واط��ن، 
الإجن��������از وحت����ري����ر واإق������ام������ة دول���ت���ن���ا 

ال�شيادة امل�شتقلة ذات 
����ا: ع������دم االإ��������ش�������راف ع��ل��ى  �����ش����اد�����شً
الظروف  ظل  يف  االنتخابية  الدعاية 

�شعبنا يعي�شها  التي 
������ش�����اب�����ًع�����ا: ن�����دع�����و اجل����م����ي����ع ب������اأن 

ي��ك��ون يف ال��ق��وائ��م االن��ت��خ��اب��ي��ة م��ك��ان 
ي��ل��ي��ق ب��ت�����ش��ح��ي��ات االأ����ش���رى ك��ر���ش��ال��ة 
منا�شليه  ي��ح��رتم  �شعب  اأن��ن��ا  ل��ل��ع��امل 
وجماهديه وال يهمنا كيف يرانا بع�س 
اأن  اجلميع  وعلى  الظامل،  العامل  من 
يحرتم خيار �شعبنا، وعلى الراأ�س منه 
منا�شليه  لت�شحيات  واإكباره  اإجالله 

االأ�شرى وجماهديه 

وللف�شائل:  ل�شعبنا  نقول  ختاًما: 
م����ه����م����ا ح����������اول االح�������ت�������الل ق���ه���رن���ا 
وت��غ��ي��ي��ب��ن��ا، ���ش��ن��ب��ق��ى ال�����ش��وت ال��ع��ايل 
حل��ق��ن��ا م��ن اخل��ن��دق امل��ت��ق��دم مل��ق��ارع��ة 
اأمانة ال�شهداء،  العدو و�شنبقى نحمل 
واجرتاحه  �شعبنا  بحيوية  نثق  واإن��ن��ا 
االإن�شان  حترير  �شبيل  يف  للمعجزات 

واالأر�س

فلسطينيي الداخل يتحدون االحتالل ٠٠ بركة بمظاهرة طمرة الجبارة: فلتكن انتفاضة لمواجهة الجريمة

 جرائم »التطرف اليميني« في ألمانيا تبلغ ذروتها منذ 2٠16

»المقدسي من تسكنه القدس«.. حملة لدعم تجار القدس القديمة المتضررين من سياسات اإلغالق اإلسرائيلية

 الحركة األسيرة: ندعو لتصحيح الخطأ بإعادة مستحقات قطعت عن عدد من األسرى بسجون االحتالل

االنباط-وكاالت

ب����داأ اأه�����ايل ���ش��ه��داء وج���رح���ى يف ق��ط��اع 
غزة، اليوم االأحد، اإ�شرابا عن الطعام، ليوم 
واحد، بهدف ال�شغط على منظمة التحرير 
خم�ش�شاتهم  �شرف  الإع���ادة  الفل�شطينية، 

املالية املقطوعة منذ �شنوات
وي���ن���درج االإ�����ش����راب ع���ن ال��ط��ع��ام �شمن 
اخل����ط����وات ال��ت�����ش��ع��ي��دي��ة، ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا 
ال�����ش��ه��داء  الأه��������ايل  ال���وط���ن���ي���ة  “اللجنة 
تلبية  ع����دم  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا  واجلرحى”، 

مطالبهم
وق����ال ع����الء ال�������رباوي، امل��ت��ح��دث با�شم 
اأم��ام  ُعقد  م��وؤمت��ر �شحفي،  اللجنة، خ��الل 
واجلرحى  ال�شهداء  اأ���ش��ر  “رعاية  موؤ�ش�شة 
)تابعة للمنظمة(، اإن “االإ�شراب عن الطعام 
واملتحاورين يف  الفل�شطينية  للقيادة  ر�شالة 

القاهرة، ب�شرورة اإن�شاف اأهايل ال�شهداء”
وتابع: “املطلوب اإعادة الرواتب املقطوعة 
ال�شهداء،  الأه���ايل  كرمية  حياة  ي�شمن  مبا 

بعد  وتتفاقم  متوا�شلة،  معاناتهم  اأن  حيث 
م�شي �شنوات على هذه االأزمة”

واأ�شار الرباوي، اأن العائالت املقطوع عنها 
املخ�ش�شات، اجتمعت اأمام مقر املوؤ�ش�شة منذ 
اأي  دون  لكن  اأ�شبوعيا،  �شنوات،  اأك��رث من 7 

ا�شتجابة للمطالب”
القاهرة  يف  امل��ت��ح��اورة  الف�شائل  ونا�شد 
)من املقرر اأن ت�شل االأح��د( ب�شرورة طرح 
املقطوعة رواتبهم،  ال�شهداء  اأه��ايل  “ملف 

الإيجاد حل قبل اإجراء االنتخابات”
ال�شهداء  اأ�شر  “رعاية  موؤ�ش�شة  وت�شرف 
واجلرحى”، رواتب �شهرية الأهايل ال�شهداء 

واجلرحى الفل�شطينين
الأه����ايل  ال��وط��ن��ي��ة  “اللجنة  وب��ح�����ش��ب 
ال�شهداء واجلرحى”، فاإن نحو 1943 عائلة 
عام  االإ�شرائيلي  ال��ع��دوان  �شهداء  اأ���ش��ر  م��ن 
اأي خم�ش�س مايل منذ 7  2014، مل يتلقوا 
�شنوات، فيما قطعت املنظمة يف يناير/كانون 
اأ�شرة  نحو 2700  روات��ب  لعام 2019،  الثاين 

�شهيد وجريح؛ دون اإبداء االأ�شباب

االنباط-وكاالت

االإ�شالمي،  التعاون  منظمة  رحبت   
للمحكمة  التمهيدية  ال��دائ��رة  ب��اإع��الن 
اخت�شا�شها  انطباق  الدولية  اجلناية 
االإق��ل��ي��م��ي على ال��و���ش��ع يف اأر����س دول��ة 

منذ  اإ���ش��رائ��ي��ل  حتتلها  ال��ت��ي  فل�شطن 
الغربية مبا  ال�شفة  لت�شمل   ،1967 عام 

فيها القد�س ال�شرقية وقطاع غزة
واعتربت منظمة التعاون االإ�شالمي 
يف ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي ي�����وم االأح���������د، ه���ذا 

انت�شاًرا لل�شرعية الدولية االإعالن 

االنباط-وكاالت

اإرهابين  اللبناين  اجلي�س  اأوق��ف 
اث����ن����ن م����ن ت���ن���ظ���ي���م داع���������س خ���الل 
م���داه���م���ات ن��ف��ذه��ا يف ب���ل���دة ع��ر���ش��ال 
���ش��رق ل��ب��ن��ان خ���الل ال�����ش��اع��ات ال���� 24 

املا�شية
اللبنانية  الوطنية  الوكالة  وذكرت 

ل��الإع��الم اأن ه��ذه امل��داه��م��ات ت��اأت��ي يف 
اإط����ار ا���ش��ت��ك��م��ال امل��الح��ق��ات االأم��ن��ي��ة 
ال���ت���ي ج����رت االأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي ومت 
اإره���اب���ي���اً من   18 ت��وق��ي��ف  مب��وج��ب��ه��ا 

تنظيم داع�س يف بلدة عر�شال
ك���م���ا ����ش���ادر اجل���ي�������س خ����الل ت��ل��ك 
منازل  من  واأ�شلحة  ذخائر  املداهمات 

م�شتبه بهم يف عر�شال

 غزه ...أهالي الشهداء والجرحى يضربون 
عن الطعام إلعادة مخصصاتهم

 التعاون اإلسالمي تعتبر قرار الجنائية 
الدولية انتصار للشرعية الدولية

 الجيش اللبناني يوقف إرهابيين 
اثنين في عرسال
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جدة - وكاالت 
ت��سلت �إد�رة �لنادي �لأهلي برئا�سة عبد�لإله م�ؤمنة، �إىل 
�سريت�ش  �أليك�ش  و�ل�سربي  مارين  مارك�  �لأمل���اين  مع  �تفاق 
�ملريكات�  خ��ال  �لفريق  قائمة  من  ��سميهما  �إ�سقاط  على   ،
�ل�ست�ي �حلايل.وتاأتي هذه �خلط�ة على طريق، رغبة �لإد�رة 
خال  �أجنبيتني  ب�سفقتني  �ل��ف��ري��ق  تدعيم  يف  �لأه���اوي���ة 
ح�سم  من  �لأه��ل��ي  �إد�رة  �حل��ايل.وت��ق��رب  �ل�ست�ي  �ملريكات� 

قلب  منطقة  لتدعيم  ن��اط��ق،  �سعد  �لعر�قي  �ل���دويل  �سفقة 
�لدفاع بالفريق، حيث ت��سل م�س�ؤول� �لأهلي �إىل �تفاق مع 
�لعر�قي، على ح�سم �سفقة ناطق.  ن��ادي �لق�ة �جل�ية  �إد�رة 
�ملقابل  من  �لأوىل  �لدفعة  حت�يل  �لعر�قي  �ل��ن��ادي  وينتظر 
�مل��ايل، حتى يتم �لإع��ان ر�سمي عن �ل�سفقة. جتدر �لإ�سارة 
متام  يف  تنتهي  �ل�سع�دية،  �ل�ست�ية  �لن��ت��ق��الت  ف��ر  �أن  �إىل 

�لثانية ع�سر من منت�سف �لليلة.

االنباط - عمان 

�نطلقت �ل�سبت يف نادي �لكرمل، فعاليات 
�لثاين  للم�ست�ى  �لآ�سي�ية  �لتدريب  دورة 
B لإقليم �ل�سمال، و�سط تطبيق بروت�ك�ل 
�سحي م�سدد حفاظا على �ل�سامة �لعامة. 
وت��ق��ام �ل�����دورة ع��ل��ى م����د�ر 28 ي���م��ا وع��ل��ى 
�لآ�سي�ي  �ملحا�سر  ب��اإ���س��ر�ف  م��ر�ح��ل،  ع��دة 
�إ�����س����ام ذي����اب����ات، و�مل�������س���اع���د زي����د �ل�����س��رع. 
�أن�ش  �حل����م��دة،  ب��ال��دورة: حممد  وي�سارك 
�ل�ساعد،  ر�م��ي  ر�سيد،  �أب���  خ��ال��د  ج���ر�د�ت، 
عبد�هلل  �لعجيان،  طرقي  جميل،  �أب�  �ساهر 

�لإجن�����ادي، قتيبة ع��اون��ة، غ��ي��ث ع��اون��ة، 
ل�����ؤي ن�������س���ري�ت، حم��م��د �ل���ع���اون���ة، ي��ا���س��ر 
�ل���ع���م���ري، م�����س��ط��ف��ى م�����س��ط��ف��ى، �ل���ل��ي��د 
تط�ر�ً  �لتدريبية،  �ل��دور�ت  وت�سهد  خالد. 
�لعملية،  و�لتطبيقات  �لنظرية  �ملناهج  يف 
وف��ق روؤي���ة �حت��اد ك��رة �ل��ق��دم و�ل��ت��ي تهدف 
وتعزيز  �ل�طني،  باملدرب  و�لرتقاء  ل�سقل 
�لأردين،  قدر�ته وخرب�ته. وح�سل �لحتاد 
م�ست�ياتها  ب��اأع��ل��ى  �لع��ت��م��اد  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 
�مل���ن���اه���ج  �����س�����ء  ع���ل���ى  “�لآ�سي�ي”،  م����ن 
�لحتاد  يقدمها  و�لتي  �حلديثة  �لتدريبية 

للم�ساركني.

انطالق دورة التدريب االسيوية في الشمال 

فتح التسجيل لدوري الجواد العربي للفروسية 

العبنا الصيفي يقود القادسية للفوز 

تواصل تدريبات منتخب الشاباب الكروي 

االنباط - عمان 

�لعربي ع��ن فتح  ن��ادي �جل�����د  �ع��ل��ن 
م��ن  �لوىل  ل��ل��ج���ل��ة  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  ب�����اب 
 2021 �ل���ع���رب���ي  �جل��������د  دوري  ج������لت 
�سباط   12 �جل��م��ع��ة  ي����م  �ستقام   ،ح��ي��ث 
�جل��������اري ع���ل���ى م����ي����د�ن ن������ادي �جل�������د 
)�لأب��ط��ال(،  �لد�خلية  �ل�سالة  �لعربي 
�ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �ل����ن����ادي ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
���س��رك��ة �ل���ق����ة ل��ل��ف��رو���س��ي��ة وب���اأ����س���ر�ف 
�حت�������اد �ل���ف���رو����س���ي���ة �مل���ل���ك���ي و�ل���ل���ج���ن���ة 
�ل��دويل  �لحت��اد  قان�ن  ،وف��ق  �لوملبيبة 
ملختلف  �ل���دع����ة  ووج���ه���ت  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
كبري  �ىل عدد  ��سافة  �لفرو�سية  مر�كز 
م���ن ف��ر���س��ان �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ق��م��ني 
خ�����س��ر  �ل���ب���ط����ل���ة  م����دي����ر  �لردن.  يف 
�لعربي  �جل�����د  روؤي���ة  �ن  �ل��ق�����س��ري،ق��ال 

كاأ�ش  تقيم  للفرو�سية  �لق�ة  �سركة  مع 
ج�لت  ع�سر  من  �لعربي  �جل����د  دوري 
على مد�ر �لعام ،من خال ت�فري �ج��ء 
�ملناف�سة بيم خمتلف �لفر�سان �لردنيني 
�لفر�سان  تاأهيل  يتم  ،بحيث  و�ملقميني 
على  وي�سرف  ودوليا.  حمليا  للم�ساركة 
فئات  ،وت�سم   دول��ي��ني  ح��ك��ام  �ل��ب��ط���ل��ة 
،110���س��م  ،100���س��م  80-90���س��م  �لبط�لة 
،120-125����س���م ،130-135����س���م ،140���س��م، 
و�����س���اف �ن �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط���ل��ة 
�جل���ل��ة  �ل���ع���رب���ي  �جل��������د  ن�����ادي  دوري 
�مل�ساركني  �ل��ف��ر���س��ان  �ب���رز  وع���ن  �لوىل 
�ل��ف��ر���س��ان ن�����س���ح ك���ي���ايل،،رع���د ن��ا���س��ر، 
���س��ت��ف��ني ي���ع���ق����ب ،ه������دى ك����ي����ايل، ���س��ن��د 
�حل�����س��ن، ع��ل��ي وحم��م��د �ب���� ح��م���ر،ر�ي��ة 
�لنابل�سي  ���س��اه��ني،ف��ار���ش  ر�م���ي   ، ع��ام 

،عبد �لرحمن �لقر�سة ،فهد �حل�سن.

الكويت - وكاالت 

�ل�سيفي  �لدويل عدي  قاد لعبنا 
�ل��ق��اد���س��ي��ة �ل��ك���ي��ت��ي، خل��ط��ف ف���ز 
 ،)0-1( �ل�ساملية  ح�ساب  على  ق��ات��ل 
�لثالثة  �جل���ل��ة  مناف�سات  خ��ت��ام  يف 
لدوري stc �ملمتاز  و�سجل �ل�سيفي 
ه���دف �مل��ل��ك��ي �ل���ح��ي��د، يف �ل��دق��ي��ق��ة 
�إىل  فريقه  ر�سيد  ل��ريف��ع   ،)1+90(
فيما  �ل���ث���ال���ث،  �مل���رك���ز  يف  ن���ق���اط،   6
�لثالثة،  �لنقطة  �ل�ساملية عند  ت�قف 
يف �مل��رك��ز �ل�����س��اب��ع. وم��ن��ذ �ل��دق��ائ��ق 
�ل�سيفي فك طا�سم  �لأوىل، حاول 
دف���اع���ات �ل��ره��ي��ب، ع���رب ت�����س��دي��د�ت 
ع��ادي  �أح��م��د  لها  ك��ان  �مل���دى،  بعيدة 

بج��ر  �إحد�ها  مرت  فيما  باملر�ساد، 
�مل��رم��ى. على �جل��ان��ب �لآخ���ر، ح��اول 
ح��ت��ى  ج�������دوى،  دون  م����ن  �ل�����س��امل��ي��ة 
ت�سجيل  يف  �ل��ف��ن��ي��ن��ي  م���ب���ارك  جن���ح 
�أل��غ��اه  لكن   ،25 �لدقيقة  م��ع  ه���دف، 
�حل��ك��م ي������س��ف ن�����س��ار ب��ع��د �ل��ل��ج���ء 
فيليبي  ع��ل��ى  خ��ط��اأ  ل����ج����د  ل��ل��ف��ار، 
�حل��ال  يختلف  ومل  �ل��ه��دف.  �سانع 
جاءت  �لثاين، حتى  بال�س�ط  كثري� 
�لبديل  و���س��ع  عندما   ،91 �لدقيقة 
�ل�سيفي وجها  زميله  �حل�سان  �سيف 
ل���ج��ه، م��ع �حل���ار����ش �أح��م��د ع���ادي. 
زمائه،  ره��ان  �ل�سيفي  يخيب  ومل 
ومت���ك���ن م���ن ت�����س��ج��ي��ل ه����دف �ل��ف���ز 

للقاد�سية.

االنباط - عمان 

تدريباته  ت20  �ل�سابات  منتخب  ي���سل 
�لفنية و�لبدنية �لي�مية، بقيادة �ملدربة منار 
ف��ري��ج، ����س��ت��ع��د�د� ل��ا���س��ت��ح��ق��اق��ات �ل��ق��ادم��ة. 
�لب�ل�  ملعب  على  تدريبه  �ملنتخب  و�أج���رى 
يف م��دي��ن��ة �حل�����س��ني ل��ل�����س��ب��اب، و����س��ت��م��ل على 
�خ���ت���ب���ار�ت ب��دن��ي��ة ب���اإ����س���ر�ف م����درب �ل��ل��ي��اق��ة 
����س��ت��ع��د�د�ت  �أن  ف��ري��ج  و�أك����دت  معمر.  مظفر 
�مل��ن��ت��خ��ب جت�����ري وف�����ق �خل���ط���ة �مل��������س����ع���ة، 
�����س���ت���ع���د�د� ل��ا���س��ت��ح��ق��اق��ات �ل���ق���ادم���ة، حيث 
و�لظه�ر  �لق�ية  للع�دة  “�ل�سابات”  يتطلع 
�لن�س�ية  �ل��ك��رة  ب�سمعة  يليق  �ل���ذي  بال�سكل 
�لأردن���ي���ة ب��ال��ق��ارة �لآ���س��ي���ي��ة ب���دوره���ا، بينت 
�لإد�ري�������ة ل��ي��ل��ى �ل���ع���ز�م، �أن �مل��ن��ت��خ��ب ي��ج��ري 
وب��قع  �لب�ل�،  ملعب  على  ي�ميا  تدريباته 

 25 بالتدريبات  وي�سارك  �أ�سب�عيا.  متارين   5
�ل�����س���ري، ج��ي��ف��ار� �لطميزي،  لع��ب��ة: روع���ة 
دي��ان��ا �جل������لين، ج����د �ل��ع��ب��ادي، م�����س��ك �أب��� 
غ��������ش، جل���ني �ل��ب��ط������ش، زي��ن��ة ح�����ازم، ���س��ارة 
�إينا�ش  �لربغ�ثي،  ت��ال  �مل�سايخ،  ن���ر  حممد، 
�ل�س�يلميني،  �لني  ع�سف�ر،  جنى  �جلماعني، 
�سيما �للهيمق، عليا ح�سن، حترير �لق���سمة، 
ماك م��سى، لني �أب� �سعد، �أ�سيل مر�د، ليان 
�لعجارمة، جنى �لعي�ساوي، ليان عبيد، م�سار 
�لعتيبي. وي�سم  �لعثامنة، روز حممد، جلني 
�لإد�ري��ة  فريج،  رفقة  و�لإد�ري  �لفني  �جلهاز 
ليلى لعز�م، م�ساعد �ملدرب زينة بيرو، مدرب 
�حلر��ش �أكرم �ل�سطري، مدرب �للياقة مظفر 
م��ع��م��ر، �مل�����س���ؤول �لإع���ام���ي �أح��م��د �ل��ز�غ��ة، 
�ل��ل����زم  م�����س���ؤول  �سلباية،  �أب����  �لينا  �مل��ع��اجل��ة 

م��سى �أب� رزق.

االنباط - عمان 

عرب �ل�س�ري ح�سام �ل�سيد �ملدير �لفني �جلديد 
لفريق �لفي�سلي  عن �سعادته بت�سلم قيادة فريق 
و�أن���ه  �لفي�سلي  بحجم  �جن����از�ت  و���س��اح��ب  كبري 
�سيجتهد من �أجل ��ستعادة كربياء وهيبة �لفريق  
وذلك ح�سبما �أفاد يف ت�سريحات للمركز �لإعامي 
للفريق مع  �لول  �ل��ت��ددري��ب  ق��اد  �ن  بعد  للنادي 
�ل��ك��ادر �ل��ف��ن��ي �جل��دي��د و�ل����ذي �ق��ي��م ع��ل��ى ملعب 
“�سعيد  �ل�سيد:  �ل��ن��ادي يف غ��م��د�ن  وق���ال ح�سام 
بت��جدي يف �لفي�سلي، ناد كبري و�ساحب قاعدة 
�سعبية وله تاريخه و�إجناز�ته، و�أي مدرب يفتخر 
بت��جده يف نادي كالفي�سلي«. و�أ�ساف �ملدير �لفني 
�أت��جد يف �لفي�سلي  �أن  “كان يفر�ش  للفي�سلي 
ق��ب��ل ���س��ن����ت، ل��ك��ن ظ����روف تتعلق ب����الإج����ر�ء�ت 
مع  عقدي  �نتهاء  “بعد  وز�د:  ذل���ك«.  دون  حالت 
�لفي�سلي،  �إد�رة  م��ع��ي  حت��دث��ت  �ل��ك���ي��ت،  ف��ري��ق 

ودخ��ل��ن��ا يف م��ف��او���س��ات و�ت��ف��ق��ن��ا، وه��دف��ن��ا لي�ش 
 ماليا، وقمُت مب�ساهدة �أكرث من مبار�ة للفريق«.
�لإد�رة  ب��ني  “بالتعاون  �ل�����س���ري:  �مل���درب  و����س��ار 
و�جلماهري و�لاعبني و�ملدربني، ن�ستطيع فقط 
وينبغي  �ل�سحيح،  �لطريق  نح�  �لفي�سلي  �إع���ادة 
“قدُت  �ل�سيد:  ح�سام  و�أو���س��ح  �جل��ه���د«.  ت�سافر 
�أمل�����ش رغبة  ت��دري��ب �ل��ف��ري��ق، وك��ن��ت �سعيد� و�أن����ا 
وطم�ح �لاعبني يف تقدمي �ملاأم�ل، ول �سيما �أن 
�مل��سم �ملا�سي كان �لفريق با روح«. و�أ�سار �إىل �أن 
�لفي�سلي بحاجة �إىل عمل كبري وتعزيز �سف�فه 
باعبني حمليني وحمرفني �أجانب على م�ست�ى 
وكاأ�ش  �ملحلية  �لأل��ق��اب  �ملناف�سة على  بهدف  ع��ال 
�لحتاد �لآ�سي�ي. وتابع: “��سم �لاعب وتاريخه 
ل ي�سفع له، �لعطاء ه� من يحدد م�ساركة �لاعب 
�مل�س�ؤولية،  من عدمه، ونحن قادرين على حتمل 
�أن  ق��ر�ر�ت��ن��ا، وهدفنا  ي�ستطيع م�سادرة  �أح��د  ول 

نك�ن بحجم �لثقة و�إ�سعاد �جلماهري«.

االنباط - عمان 

و������س����ل �مل���ن���ت���خ���ب �ل����ط���ن���ي ل���ك���رة �ل���ق���دم، 
خل��ش  ��ستعد�د�ً  و�لبدنية،  �لفنية  حت�سري�ته 
يف  �لن�سامى  مع�سكر  �سمن  ج��دي��د،  ودي  ل��ق��اء 
دبي، �أمام فريق زينيت �سانت بطر�سربغ مت�سدر 
على  �لثاثاء  غٍد  بعد  م�ساء  �لرو�سي،  �ل��دوري 
�لأحد   �سباح  �ملنتخب  و�أج��رى  �ل�سبا.  ند  ملعب 
بقيادة  �لإم��ار�ت��ي،  �لحت��اد  على ماعب  تدريباً 
�لفني فيتال ب�ركلمانز، ركز خاله على  �ملدير 
عن  و�حتجب  �لتكتيكية.  �جل��نب  من  �لعديد 
�إح�����س��ان ح���د�د، بعد م��فقة  �ل��اع��ب  �ل��ت��دري��ب 
لمتام  للمع�سكر،  مغادرته  على  �لفني  �جلهاز 
�إج�������ر�ء�ت �ن��ت��ق��ال��ه �إىل ف���ري���ق �ل���ق����ة �جل���ي��ة 
�لدمريي  حممد  �لثنائي  خ�سع  كما  �لعر�قي، 
و �أح��م��د ���س��م��ري �إىل مت��اري��ن ف��ردي��ة ب��اإ���س��ر�ف 
�جل��ه��از �ل��ط��ب��ي، ب��ع��د �أن �ظ��ه��رت �ل��ف��ح������س��ات 
غيابهما  فر�ست  بالركبة،  كدمة  �إىل  تعر�سهما 
ع���ن �حل�����س�����ش �ل��ت��دري��ب��ي��ة �جل��م��اع��ي��ة ل��ف��رة 
�أ�سامة  �ملنتخب  مدير  �أك��د  �ملقابل،  يف  ق�سرية. 
طال، �أن فريق زينيت �لذي �أجرى �سل�سلة من 
�ملا�سية،  �لفرة  خال  دبي  يف  �ل�دية  �ملباريات 
ي�����س��ت��ع��د لن���ه���اء م��ع�����س��ك��ره يف �لإم�������ار�ت ب��ل��ق��اء 
كافة  بح�س�ر  �لأوزب��ك��ي،  �ملنتخب  ثم  �لن�سامى 
�لإي���اب من  ����س��ت��ع��د�د�ً خل��ش مرحلة  جن���م��ه، 
�للقاء طاقم  ي��ق���د  �أ���س��اف:  �ل��رو���س��ي.  �ل���دوري 
�للقاء  �لن�سامى  �سيلعب  كما  �إم��ار�ت��ي،  حتكيم 
بالل�ن �لأحمر، مع ت���سل تطبيق �لربوت�ك�ل 
�لعامة.  �ل�سامة  على  حفاظاً  �مل�سدد،  �ل�سحي 
�لن�سامى  مع�سكر  �إق��ام��ة  رغ��م  ح��دي��ث��ه:  وخ��ت��م 
�لأردين  �لحت����اد  �أن  �إل  “فيفا”،  �أي����ام  خ���ارج 

للمنتخب  ودي���ة  م��ب��اري��ات  خم�ش  ب��ت��اأم��ني  جن��ح 
و�جلاهزية،  �لإع��د�د  م�ست�ى  يعزز  ما  �ل�طني، 
��ستكمال  قبيل  �لفني،  �جل��ه��از  لتطلعات  وف��ق��اً 
 2022 �لعامل  لكاأ�ش  �مل�ؤهلة  �مل�سركة  �لت�سفيات 

يف قطر، ونهائيات �آ�سيا 2023 بال�سني.
وك����ان �مل��ن��ت��خ��ب �ل���ط��ن��ي ����س��ت��ه��ل م��ع�����س��ك��ره 
مت�سدر  كييف  دينام�  �أم��ام  ودي  بلقاء  دب��ي  يف 
�ل����دوري �لوك�����ر�ين، ح��ي��ث ت��ع��ادل دون �أه���دف، 
ويتعرث   ،0-2 طاجيك�ستان  على  يتغلب  �أن  قبل 

بعد ذلك 0-1 �أمام ذ�ت �ملناف�ش، كما ينتظر بعد 
م��جهة زينيت، خ��ش مبار�ته �ل�دية �لخرية 
�جل��اري،   15 �أوزبك�ستان  منتخب  �أم���ام  دب��ي،  يف 
قبل �لع�دة �إىل عمان يف �لي�م �لتايل. يذكر �أن 
�لك�يتي  نظريه  لقاء  ينتظر  �ل�طني  �ملنتخب 
قبل  �لت�سفيات،  م��ن  �لثانية  �ملجم�عة  �سمن 
وي�ستقر  حزير�ن.  يف  و�أ�سر�ليا  نيبال  م��جهة 
�سمن  �لثاين  �ملركز  يف  حالياً  �ل�طني  �ملنتخب 
جمم�عته، بال�سر�كة مع �لك�يت بذ�ت �لر�سيد 

)10 نقاط(، مع بقاء �أ�سر�ليا بال�سد�رة )12(، 
دون  �ل�سينية  تايبيه  و�خري�ً   ،)3( ر�بعاً  ونيبال 
�لثمان  �ملجم�عات  �أب��ط��ال  وي��ت��اأه��ل  نقطة.  �أي 
�ملركز  حتتل  منتخبات  �أربعة  �أف�سل  جانب  �إىل 
�ل���ث���اين �إىل �ل�����دور �حل��ا���س��م م���ن �ل��ت�����س��ف��ي��ات، 
و�ل�����ذي ي��ن��ط��ل��ق يف �أي���ل����ل �مل��ق��ب��ل، م���ع ���س��م��ان 
فيما   ..2023 �آ���س��ي��ا  ك��اأ���ش  يف  �أي�����س��اً  م�ساركتهم 
ت�سفيات  �ملتاأهلة،  غري  �ملنتخبات  باقي  تخ��ش 

�لقارية. للنهائيات  تاأهيلية 
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�لأرب��ع��اء  ظهر  �ل����ح��دة  عند  ت�سحب 
لكرة  �لأردين  �لحت���اد  مقر  يف   ، �ملقبل 
�ل����ق����دم، ق���رع���ة ب���ط����ل���ة �ل������درع مل������س��م 
ي���م  م��ب��اري��ات��ه  ت��ن��ط��ل��ق  و�ل�����ذي   ،2021
23 �جل����اري، ع��ل��ى ���س��ت��اد �لأم���ري حممد 
�ملحرفني  �أن��دي��ة  مب�ساركة  ب��ال��زرق��اء، 
�لأندية  �لكرة من  �حت��اد  . وطلب  فقط 
فقط  و�ح����د  م��ن��دوب  ت�سمية  �مل�����س��ارك��ة 
�ستقام  �ل��ت��ي  �ل��ق��رع��ة،  م��ر����س��م  حل�س�ر 
م�سدد  �سحي  بروت�ك�ل  تطبيق  و�سط 
�لعامة.وح�سب  �ل�سامة  على  حفاظا 
�مل�ساركة  �ل��ف��رق  تق�سم  مت  �لتعليمات، 
ث��اث��ة  �إىل  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  �ل���ب���ط����ل���ة  يف 
ل��رت��ي��ب��ه��م يف دوري  م�����س��ت���ي��ات، وف���ق���اً 
حيث   ،2020 �ملا�سي  بامل��سم  �ملحرفني 
ي�سم �مل�ست�ى �لأول كل من: �ل�حد�ت، 
ياأتي  فيما  و�ل�سلط،  �لرمثا  �جل��زي��رة، 

�حل�سني،  �لفي�سلي،  �لثاين:  بامل�ست�ى 
�سباب  �لثالث  ويف  �لعقبة،  و�سباب  معان 
�ل�ساعدين  ج��ان��ب  �إىل  �سحاب  �لأردن، 
�جل��ل��ي��ل  �لأوىل  �ل����درج����ة  دوري  م����ن 
�لفرق  ت�زيع  �لقرعة  وت�سهد  و�لبقعة. 
على �أربع جمم�عات، ب��قع ثاثة فرق 
ب��ك��ل جم��م���ع��ة، وت��ق��ام م��ب��اري��ات �ل���دور 
�ملجز�أ من مرحلة  �لدوري  بنظام  �لأول 
و�حدة، على �أن يتاأهل بطل كل جمم�عة 
�إىل �لدور قبل �لنهائي مبا�سرة، و�لذي 
ي��ق��ام بنظام خ���روج �مل��غ��ل���ب م��ن م��ب��ار�ة 
�آذ�ر   13 ي����م  ف��ي��م��ا مت حت��دي��د  و�ح�����دة، 
�لنهائية.يذكر  للمبار�ة  م���ع��د�ً  �ملقبل 
�لأوىل  �لن�سخة  لقب  ن��ال  �جل��زي��رة  �أن 
 ،1981 بالعام  �قيمت  �لتي  �لبط�لة  من 
ف��ي��م��ا ي��ع��ت��رب �ل������ح�����د�ت ح���ام���ل ل��ق��ب 
تت�يجاً  �لأك���رث  ه���  �لأخ����رية،  �لن�سخة 
ب�  �ألقاب، يليه �لفي�سلي  ب� 10  حتى �لآن 

7 ، ثم �لرمثا 5.

السيد يؤكد ..سنعيد الفيصلي للطريق الصحيح 

منتخبنا يستعد لمواجهة متصدر الدوري الروسي 
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روما - وكاالت 

الأح�����د، عن  اإي��ط��ايل  ت��ق��ري��ر �صحفي  ك�صف 
م��وق��ف امل��غ��رب��ي اأ����ص���رف ح��ك��ي��م��ي، ظ��ه��ر اإن���ر 
ميالن، من العودة اإىل ناديه ال�صابق ريال مدريد 
اإن���ر  اإىل  امل���رجن���ي  م���ن  ان��ت��ق��ل  وك����ان حكيمي 
ميالن يف ال�صيف املا�صي نظر 40 مليون يورو، 
وذك��رت بع�ض التقارير اأن الالعب قد يعود اإىل 
ري��ال م��دري��د. ووف��ًق��ا ملوقع »كالت�صيو مركاتو« 
اأي  الإيطايل، فاإن حكيمي ووكيله ل ي�صاورهما 
قلق ب�صاأن اأنباء الرحيل عن اإنر ميالن، ل �صيما 
اأن الالعب �صعيد مع النراتزوري. واأ�صار املوقع 
نية  اأي  ل��دي��ه  لي�صت  حكيمي  اأن  اإىل  الإي��ط��ايل 
ملغادرة اإنر ميالن يف املركاتو ال�صيفي املقبل. 
يعترب  اإن���ر  اأن  مركاتو”  واأو�صح “كالت�صيو 
م�صروع  يف  الرئي�صني  ال��الع��ب��ني  اأح���د  حكيمي 
ونيكولو  ل��وك��اك��و  روم��ي��ل��و  ج��ان��ب  اإىل  ال���ن���ادي، 
اأم����وال  ���ص��ي��ب��داأ ت�صديد  اإن����ر  اأن  ب���اري���ال. وذك����ر 
 / مار�ض  �صهر  لريال مدريد يف  �صفقة حكيمي 
اآذار املقبل، بالتفاق مع فلورنتينو بريز، رئي�ض 

النادي امللكي.

حكيمي لن يغادر االنتر 

القضاء يرفض عودة منصور للزمالك 

نادال يدافع عن ميسي 

رونالدو يثير ضحك الجكم 

القاهرة - وكاالت 

ت��ل��ق��ى م��رت�����ص��ى م��ن�����ص��ور، رئ��ي�����ض 
ن�����ادي ال���زم���ال���ك الأ�����ص����ب����ق، ���ص��دم��ة 
ج�����دي�����دة ب���ع���دم���ا رف�������ص���ت حم��ك��م��ة 
ال����ذي  ال���ط���ع���ن  الإداري  ال���ق�������ص���اء 
الإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  م��ع  ب��ه  تقدم 
امل��ن��ت��خ��ب ���ص��د ق����رار وزي����ر ال�����ص��ب��اب 
اأ���ص��رف �صبحي  ال��دك��ت��ور  وال��ري��ا���ص��ة 
واأوق�����ف  الإدارة.  جم��ل�����ض  ب���اإي���ق���اف 
اأ�����ص����رف ���ص��ب��ح��ي جم��ل�����ض ال��زم��ال��ك 
العمل  عن  من�صور  مرت�صى  برئا�صة 

م���ع جت��م��ي��ده وت��ع��ي��ني جل��ن��ة م��وؤق��ت��ة 
خم��ال��ف��ات  ب�����ص��ب��ب  ال����ن����ادي،  لإدارة 
تابعة  تفتي�ض  جل��ان  ر�صدتها  مالية 
الق�صاء  حمكمة  ورف�����ص��ت  ل���ل���وزارة. 
الإداري طعن جمل�ض الزمالك الذي 
ت��ق��دم ب���ه م��رت�����ص��ى م��ن�����ص��ور رئ��ي�����ض 
ال��ن��ادي الأ���ص��ب��ق وه��اين زاده واأح��م��د 
عادل واأحمد مرت�صى و�صريفة الفار 
واإ���ص��م��اع��ي��ل ي��و���ص��ف وح���م���اده اأن����ور. 
وك�����ان م��رت�����ص��ى م��ن�����ص��ور ق���د اأع��ل��ن 
وزير  ق��رار  لإي��ق��اف  للق�صاء  اللجوء 

الريا�صة.

مدريد - وكاالت 

ك�����س��ف جن���م ال��ت��ن�����س الإ���س��ب��اين، 
راف��ائ��ي��ل ن����ادال، ع��ن راأي���ه يف اأزم��ة 
ت�����س��ري��ب ع��ق��د ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي مع 
ب��ر���س��ل��ون��ة الإ���س��ب��اين. وداف����ع ن���ادال 
اأف�سل  باأحد  اإياه  وا�سفًا  مي�سي،  عن 
يف  ن��ادال  وقال  التاريخ.  يف  الالعبني 
اأح��د  ه��و  “ليو  �سحفية:  ت�سريحات 
ال��ت��اري��خ،  ال��الع��ب��ني على م��ر  اأف�����س��ل 
م�ستعدًا  النادي  كان  ما  يتقا�سى  وهو 
تكون  وهنا  معه،  التفاق  بعد  لدفعه 

وتابع:  للنقا�س.«  قابلة  غ��ر  الأم���ور 
وهو  التقدير،  كل  ي�ستحق  “مي�سي 
النادي  �سوؤون  مع  بالتعامل  ملزم  غر 
ال��ن��ادي  اإدارة  ع��ل��ى  ي��ج��ب  امل��ال��ي��ة، 
اأبدى  كما  الأم��ر.«  هذا  يف  الت�سرف 
ري��ال  ل��ن��ادي  بحبه  امل��ع��روف  ن����ادال 
احلايل  الو�سع  من  قلقه  عن  مدريد 
وق��ال:  امللكي.  الفريق  يعي�سه  ال��ذي 
للغاية،  �سعبة  باأوقات  مير  “الفريق 
بكيفية  التكهن  ي�سعب  اأوق��ات  وه��ذه 
كما  مدريد  يبقى  اأن  املهم  انتهائها، 

هو .«

روما - وكاالت 

عن  الأح���د،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
ال���ربت���غ���ايل  ب����ني  دار  ال������ذي  احل�������وار 
يوفنتو�ض،  جنم  رونالدو  كري�صتيانو 
اليويف  مباراة  حكم  اأور�صاتو  ودانيللي 
ال�����دوري  م���ن   21 وروم�����ا يف اجل���ول���ة 
ل�صبكة “�صكاي  ووف���ًق���ا  الإي����ط����ايل. 
�صدد  رون��ال��دو  ف��اإن  �صبورت اإيطاليا، 
الدقيقة  يف  بالعار�صة  ارتطمت  ك��رة 
23 من املباراة، قبل اأن ترتد على خط 
املرمى. واأ�صارت اإىل اأن رونالدو ذهب 

ينظر  اأن  م��ن��ه  وط��ل��ب  اإىل اأور����ص���ات���و، 
الكرة  اأن  للتاأكد  بنف�صه،  ال�صاعة  اإىل 
مل ت��ع��رب خ���ط امل����رم����ى، ل��ك��ن احل��ك��م 
اأن  ي��ذك��ر  ب��ال�����ص��ح��ك.  رد ع��ل��ى ذل����ك 
يرتدون  الإيطايل  ال��دوري  احلكام يف 
���ص��اع��ة خ��ا���ص��ة ب��ت��ق��ن��ي��ة خ���ط امل��رم��ى، 
جت�����اوزت  اإذا  ت��ن��ب��ي��ًه��ا  ت��ع��ط��ي  ال���ت���ي 
ال����ك����رة ل���ل���خ���ط. وجن�����ح رون�����ال�����دو يف 
ت�����ص��ج��ي��ل ه�����دف ل��ي��وف��ن��ت��و���ض خ���الل 
رد،  ب��ه��دف��ني دون  ع��ل��ى روم����ا  ال���ف���وز 
وال��ت��ق��دم ل��ل��م��رك��ز ال��ث��ال��ث يف ج��دول 
ب�42 نقطة. الدوري الإيطايل   ترتيب 

الدوحة - وكاالت 

ث بيت�صو م��و���ص��ي��م��اين، م����درب الأه��ل��ي  حت����دَّ
عن حظوظ الأحمر، يف مواجهة بايرن ميونيخ 
بن�صف ن��ه��ائ��ي ك��اأ���ض ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة امل��ق��ام يف 
باملوؤمتر  وق��ال مو�صيماين  الإثنني.  اليوم  قطر، 
ل  “الأهلي  ال���ل���ق���اء:  ي�����ص��ب��ق  ال�����ذي  ال�����ص��ح��ف��ي 
الأوىل.  للمرة  امل��ون��دي��ال  نهائي  ن�صف  يف  يلعب 
�صاركنا من قبل يف هذا ال��دور. مواجهة البايرن 
تاريخية بالن�صبة لنا، لكن ل اأعتقد اأنها �صتكون 
اأه���م م��ب��اراة يف ت��اري��خ الأه���ل���ي«. واأو����ص���ح: “من 
الطبيعي لنا ومل�صجعي الأهلي اأن يتطلعوا ملزيد 
م��ن الن��ت�����ص��ارات وه���ذا م��ا ن�صعى ل��ه. نتمنى اأن 
نوا�صل رحلتنا بعد الفوز ببطولة اإفريقيا، والفوز 
الدحيل  الأندية على  الأول مبونديال  اللقاء  يف 
القطري«. ووا�صل: “اأي عمل تقوم به يجب اأن 
القدم؛  ك��رة  نلعب  ونحن  خ��الل��ه،  باملتعة  ت�صعر 

م��ن اأج����ل ال��ن��ج��اح وامل��ت��ع��ة ون����درك ج��ي��ًدا درج��ة 
ت�صوق جماهرنا لهذه املباراة الكبرة«. واأ�صاف 
جًدا.  جيد  ب�صكل  بهم  ونوؤمن  لعبينا  يف  “نثق 

وهذه  ا،  اأي�صً اأخ��ط��اء  للبايرن  كما  اأخ��ط��اء  لدينا 
ه��ي ك��رة ال��ق��دم يف ك��ل دول ال��ع��امل. فهي تعتمد 
اأج��ل تداركها  على ال�صتفادة م��ن الأخ��ط��اء م��ن 

“نحن متوا�صعون  التالية«. و�صدد:  املباريات  يف 
للغاية من اأجل ت�صحيح اأخطائنا والعراف بها؛ 
العامل  اأندية  الأمر. جميع  ه��ذا  من  لال�صتفادة 
اجلماعي  امل�صتوى  وعلى  ل��الن��ت��ق��ادات،  تتعر�ض 
والعملي داخل الفريق نقدر هذا الأمر ونحرمه 
“نثق يف قدراتنا ج��ًدا،  ب�صكل جيد ج��ًدا«. وتابع 
ولن نهتز مهما حدث، ولدينا اإ�صرار كبر على 
امل�صي قدًما يف رحلتنا من اأجل النجاح و الو�صول 
اإىل اأهدافنا. جميع اأندية القارة الإفريقية تتمنى 
اأن تكون مكان الأهلي الآن وخو�ض ن�صف نهائي 
اأوروب����ا«. وختم  اأم��ام بطل  العامل لالأندية  كاأ�ض 
“نلعب الآن يف حقبة الكورونا، ونتطلع للحفاظ 
على �صالمة اجلميع. نعي�ض حالًيا يف فقاعة طبية 
ومنار�ض كرة القدم، ولن نتوقف عن ذل��ك. نعم 
اأج��واء �صعبة للغاية، لكننا ق��ادرون على التعامل 
اإح��ك��ام ال�صيطرة ع��ل��ى ف��رو���ض  م��ع��ه��ا، واأمت��ن��ى 

كورونا«.

الدوحة - وكاالت 

امل��ون��دي��ايل  ع��ل��ي(  ب��ن  )اأح���م���د  �صيكون ملعب 
ملواجهة  م�����ص��رح��اً  ال��دوح��ة  ال��ق��ط��ري��ة  بالعا�صمة 
نارية اليوم الإثنني بني بايرن ميونخ الأملاين بطل 
اأوروبا والأهلي امل�صري بطل اأفريقيا يف ختام مثر 
ملرحلة ن�صف نهائي كاأ�ض العامل لالأندية. عناوين 
خمتلفة تطراأ لالأذهان قبل هذه املواجهة املرتقبة 
ال��ع��ن��وان الأب�����رز يتمثل يف ط��وف��ان هجوم  ول��ك��ن 
ال��ذي يتحداه كربياء وت��اري��خ الأه��ل��ي يف  البايرن 
ح�صور جماهري بن�صبة 30% من �صعة املدرجات. 
بايرن ميونخ يظهر يف كاأ�ض العامل لالأندية للمرة 
الثانية بعد م�صاركته الأوىل عام 2013 والتي �صهدت 
تتويجه باللقب العاملي بينما ي�صارك الأهلي للمرة 
ال�صاد�صة يف تاريخه مبونديال الأندية بعد خو�صه 
وو�صل  و2013.  و2012  و2008  و2006   2005 ن�صخ 
يف  الثالثة  للمرة  املونديال  نهائي  لن�صف  الأهلي 
ح�صوله  �صهدت  ال��ت��ي   2006 ن�صخة  بعد  تاريخه 
بجيله  ال��ربون��زي��ة  وامليدالية  الثالث  امل��رك��ز  على 
مانويل جوزيه  الربتغايل  امل��درب  بقيادة  الذهبي 
ال��راب��ع  امل��رك��ز  خاللها  حقق  ال��ت��ي   2012 ون�صخة 
وتخطى  ال��ب��دري.  الأ���ص��ب��ق ح�صام  م��درب��ه  بقيادة 
الثاين  ال���دور  القطري يف  الدحيل  الأه��ل��ي عقبة 
ملونديال الأندية و�صرب موعداً مع بايرن ميونخ 
ليكتب اأول مواجهة ر�صمية له �صد بطل اأوروبا يف 
املونديال. ولكنه �صبق وواجه البايرن 3 مرات ودياً 
الأوىل عام 1977 وفاز الأهلي بنتيجة 2-1 ب�صتاد 
القاهرة والثانية يف القاهرة اأي�صا عام 1984 وخ�صر 

الأهلي  2�1، والثالثة بقطر على نف�ض امللعب الذي 
 1-2 بنتيجة  البايرن  وف��از  الغد  لقاء  ي�صت�صيف 
اأجل  تركيزه من  بايرن ميونخ  ع��ام 2012. ي�صب 
حتقيق لقب كاأ�ض العامل لالأندية لعدة اعتبارات 
على راأ�صها ح�صد لقب جديد ي�صاف اإىل خزائن 
حقق  ال���ذي  ال��رائ��ع  مو�صمه  وا�صتكمال  بطولته 
اأبطال  دوري  لقب  حتقيق  بعد  اخلما�صية  خالله 
ال��دوري  اأوروب���ا وال�صوبر الأوروب���ي وح�صد لقبي 
ك��ارل  املحلي. وخل�ض  وال�صوبر  وال��ك��اأ���ض  الأمل���اين 
للبايرن،  التنفيذي  الرئي�ض   ، رومينيجه  هاينز 
ه����دف ال��ع��م��الق ال���ب���اف���اري يف امل���ون���دي���ال خ��الل 
للتتويج  ي�صعى  الفريق  ب��اأن  �صحفية  ت�صريحات 
ببطولة جديدة و�صت�صيف خلزائنه مكافاأة مالية 

قدرها 5 ماليني دولر. ورغم التفوق الوا�صح يف 
كافة اجلوانب الفردية واجلماعية والفنية ل�صالح 
اأن ال��ع��م��الق ال��ب��اف��اري ي��واج��ه �صبح  اإل  ال��ب��اي��رن 
الإجهاد الذي �صرب الفريق بعد خو�ض لقاء �صعب 
�صد هرتا برلني و�صط الثلوج يوم اجلمعة املا�صي 
ال��ت��ي عطلت و�صول  ال�صفر  اأزم���ة رح��ل��ة  ب��خ��الف 
الفريق للدوحة. املداورة �صتكون �صالح هانز فليك 
مدرب بايرن ميونخ لتجنب اإجهاد لعبيه خا�صة 
���ص��را���ص��ة ولكن  اأك���ر  �صيكون  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ل��ق��اء  اأن 
احل�صم املبكر �صيكون هدف العمالق البافاري يف 
مكتملة  ال�صاربة  القوة  وتبدو  الأه��ل��ي.  مواجهة 
بالن�صبة للبايرن ما ير�صم مالمح طوفان هجومي 
ليفاندوف�صكي  روب����رت  القنا�ض  ب��ق��ي��ادة  ب��اف��اري 

وكينج�صلي كومان ولروي �صاين وتوما�ض مولر 
الفريق.  جن��وم  م��ن  وغ��ره��م  جنابري  و�صرجي 
الواقعية كانت �صالح احلار�ض القدير مانويل نوير 
يف ت�صريحاته ال�صحفية قبل اللقاء م�صراً اإىل اأن 
بالن�صبة لفريقه  مواجهة الأهلي لن تكون �صهلة 
الفوز. لتحقيق  �صديد  لركيز  حتتاج   واملواجهة 
ك��ربي��اءه  وي��راه��ن على  ق���واه  الأه��ل��ي  وي�صتجمع 
اأج��ل تفجر مفاجاأة مل  العري�صة من  وخ��ربات��ه 
حتدث �صوى مرة وحيدة باملونديال باإق�صاء بطل 
اأوروبا عن اللقاء النهائي منذ الن�صخة الأوىل عام 
2000 حني لعب فا�صكو دا جاما وكورينثيانز نهائي 
برازيلي خال�ض. الأهلي رف�ض النزلق خلف نغمة 
الرعب التي �صدرتها و�صائل التوا�صل الجتماعي 
وح������ذرت م���ن ���ص��ي��ن��اري��و خ�����ص��ارة م���ري���رة تلقاها 
اأبطال  دوري  يف   2-8 بنتيجة  الإ�صباين  بر�صلونة 
اأوروبا وم�صادفة اإقامة اللقاء يف نف�ض التاريخ )8 
فرباير/�صباط(  ويت�صلح الأهلي بخربات حار�صه 
وقائده حممد ال�صناوي الذي تاألق يف بطولة كاأ�ض 
العامل 2018 مع منتخب م�صر ويبحث عن اإيقاف 
خطورة هجوم البايرن بجانب قدرات جماعية يف 
ت�صكيلة املدرب مو�صيماين الذي مل يعرف الهزمية 
منذ توليه قيادة الفريق الأحمر خلفاً لل�صوي�صري 
رينيه فايلر. وتبدو اأوراق الأهلي حا�صرة بقوة قبل 
لالعبي  تامة  جاهزية  ظ��ل  يف  ال��ب��اي��رن  مواجهة 
الفريق وعلى راأ�صهم �صانع الألعاب املوهوب حممد 
جمدي اأف�صة وعمرو ال�صولية واأمين اأ�صرف وبدر 
بانون واأليو دياجن بجانب ح�صني ال�صحات �صاحب 

هدف الفوز يف لقاء الدحيل القطري.

لندن - وكاالت 

مان�ص�صر  م��داف��ع  ت��وان��زي��ب��ي  اأك�����ص��ل  تعر�ض 
ي���ون���اي���ت���د، م����ن ج������دد، ل��ل��م��زي��د م����ن الإه����ان����ات 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  ع��رب  العن�صرية 
اإيفرتون يف  بعد تعادل فريقه )3-3( مع �صيفه 
ي�صارك  ال�صبت.ومل  م�صاء  الإجن��ل��ي��زي،  ال���دوري 
توانزيبي، 23 عاًما، اأ�صا�صًيا من البداية يف ملعب 
اأول��د ت��راف��ورد، لكنه �صارك بدياًل ق��رب النهاية، 
وف�صل دفاع اأ�صحاب الأر�ض يف اإبعاد الركلة احلرة 
التي تعادل منها فريق امل��درب كارلو  يف الثواين 
الأخ������رة م���ن امل����ب����اراة. وك����ان ت��وان��زي��ب��ي لع��ب 
منتخب اإجنلرا حتت 21 �صابًقا تعر�ض ملثل هذه 
الإهانات بعد هزمية فريقه غر املتوقعة )1-2( 
وخ��الل  املا�صي.  ال�صهر  يونايتد،  �صيفيلد  اأم���ام 
الالعبني  الكثر من  الأخ��رة تعر�ض  الأ�صابيع 
يف اإجنلرا لإ�صاءات عن�صرية عرب الإنرنت من 
مار�صيال،  واأن��ط��وين  را���ص��ف��ورد،  ماركو�ض  بينهم 
ت�صيل�صي  ولع���ب  يونايتد،  يف  توانزيبي  زم��ي��ال 
ري�������ض ج��ي��م�����ض، وروم�������ان ����ص���وي���رز لع����ب و���ص��ت 

ال��دوري  اأن��دي��ة  بع�ض  ودع��ت  األبيون.  بروميت�ض 
التوا�صل  مواقع  عن  امل�صوؤولة  ال�صركات  املمتاز 
الجتماعي اإىل اتخاذ اإجراءات اأكر �صرامة بحق 
من يبعث مبثل هذه الر�صائل امل�صيئة. ويف ال�صهر 

املا�صي بحث عدد من كبار لعبي كرة القدم يف 
اجن��ل��را م��ن بينهم ج�����وردان ه��ن��در���ص��ون قائد 
الجنليزي  الن�صائي  املنتخب  ولع��ب��ة  ليفربول 
ال�����ص��اب��ق��ة ك����اري����ن ك������ارين م���و����ص���وع الإ������ص�����اءات 

العن�صرية عرب النرنت مع وزراء يف احلكومة 
الربيطانية. وطالبت رابطة الالعبني املحرفني 
يف اإجنلرا مبحا�صبة امل�صوؤولني عن هذه الر�صائل 

امل�صيئة واإغالق ح�صاباتهم .

 مدرب االهلي يثق بنجوم الفريق 

االهلي في ملحمة تاريخية امام بايرن ميونخ  

التعادل يثير غضب جماهير الوينايتد 
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يف كوريا اجلنوبية، اأطلق م�ستثمرو التجزئة 

اأن  بعد  الأم��وال«،  »�سجرة  كاثي وود لقب  على 

جمعت �سركة اإدارة الأ�سول التي تديرها، اأرك 

 Ark Investment ال���س��ت��ث��م��ار  لإدارة 

ا�ستثمارات �سخمة.  ،Management

املتداول  املوؤ�سرات  �سناديق  اأ�سول  جت��اوزت 

 50 نحو   Ark �سركة  تديرها  التي   ،ETF
مليار دولر هذا الأ�سبوع، بزيادة من 3.6 مليار 

املا�سي،  ال��ع��ام  م��ن  ال��وق��ت  ه��ذا  دولر فقط يف 

وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومربغ، واطلعت 

»العربية.نت«. عليها 

يف عام 2021 وحده، قام امل�ستثمرون ب�سخ ما 

يقرب من 11 مليار دولر يف عائلة �سناديق وود.

ل����«وود«،  التابعة  امل��وؤ���س��رات  �سناديق  ت�سدر 

تتبع �سركات يف قطاعات مثل  منتجات منطية 

املالية. علم اجلينوم، والتكنولوجيا 

�سجرة الأموال

يف ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، ي��ت��زاح��م امل���ت���داول���ون 

الأف�������راد ل�����س��راء وث���ائ���ق ���س��ن��ادي��ق امل���وؤ����س���رات 

امل�ساهري،  اأح��د  وود  كاثي  واأ�سبحت  النمطية، 

و�سائل  من�سورات  يف  اإليها  الإ���س��ارة  يتم  حيث 

تقريباً  ُت��رج��م  وال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي   التوا�سل 

با�سم »�سجرة املال«.

 ARK Innovation ���س��ن��دوق  من���ا 

 %19 بن�سبة  بها  اخلا�سة   )ETF )ARKK
 %149 زي��ادة  اإىل  بالإ�سافة  العام،  ه��ذا  بالفعل 

يف عام 2020.

نظراً للطلب ال�سعبي، اأطلقت Ark موؤخراً 

جمموعة من متاجر التجزئة التي تعمل على 

عليها  قم�ساناً  العرو�ض  ت�سمل  املالب�ض.  بيع 

مع  بي�سبول  وقبعات  ينت�سر«،  »الإمي��ان  عبارة 

اأط��ف��ال حتمل عبارة  »ك��ن م��ب��ت��ك��را«، وم��الب�����ض 

امل�ستقبل«. »ا�ستثمر يف 

ت��ال���س��ى اجل��اذب��ي��ة ق��ل��ي��اًل الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي 

ح��ي��ث ���س��رق��ت ���س��رك��ة ج��ي��م ���س��ت��وب ال��ع��ن��اوي��ن 

 ARKK ����س���ن���دوق  ي��ت��ل��ق  ومل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

تتزايد  كما  اأي��ام،  اأربعة  ملدة  تدفقات  الرئي�سي 

قيمته  تبلغ  ال��ذي  ال�سندوق  يف  البيع  �سفقات 

25.4 مليار دولر.

وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ا����س���م وود 

يف ت���زاي���د، وخ���ت���م م��واف��ق��ت��ه��ا ك�����اٍف ل��ت��ح��ري��ك 

ل�����س��رك��ة  اإدراج������ه������ا  اأدى  الأ�����س����ه����م.  اأ�����س����ع����ار 

 ARK �����س����ن����دوق  يف   DraftKings
 Next Generation Internet
�سركة  اأ�سهم  تعزيز  اإىل   )ETF )ARKW
وق��ت  8.6% يف  ب��ن�����س��ب��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل���راه���ن���ات 

�سابق من هذا الأ�سبوع.

االخبارية لندن-العني 

طِرح اأ�سيق منزل يف لندن، مع عر�ض يبلغ 1،7 

يورو وهو يقع بني  باأكرث من مليون  للبيع  مر، 

ال�سعر وعيادة طبيب. �سالون لت�سفيف 

 5 من  املوؤلف  للف�سول  املثري  املبنى  هذا  وك��ان 

الأ�سل  يف  بو�ض،  �سبريدز  حي  يف  والواقع  طوابق 

م��ت��ج��را ل��ل��ق��ب��ع��ات ال��ف��ي��ك��ت��وري��ة م���ع م�����س��ت��ودع��ات 

العليا.  الطوابق  يف  وم�ساكن  الب�سائع  لتخزين 

اإ����س���ارة اإىل م��ا���س��ي��ه، اح��ت��ف��ظ امل��ن��زل ب��ن��اف��ذة  ويف 

����س���غ���رية م���زي���ن���ة مب�������س���ب���اح ع���ل���ى ����س���ك���ل ق��ب��ع��ة 

م�ستديرة.

ميلك  الذي  العجيب  العقار  هذا  قيمة  وتقدر 

واج��ه��ة زرق����اء وب��ال��ك��اد مي��ك��ن م��الح��ظ��ة وج���وده، 

950 األف جنيه اإ�سرليني )1،1 مليون يورو(. ب�

يف  املبيعات  مدير  م��اي��رز  ديفيد  اإىل  بالن�سبة 

ال��وك��ال��ة امل�����س��وؤول��ة ع��ن بيع ه��ذا امل��ب��ن��ى، ف��اإن هذا 

ال�سعر يف�ّسر من خالل حقيقة اأن املنزل الذي مت 

بناوؤه يف نهاية القرن التا�سع ع�سر اأو بداية القرن 

الع�سرين، ي�سكل »جزءا فريدا« من تاريخ لندن.

»اإنه جزء من  الفرن�سية:  الأنباء  لوكالة  وقال 

�سحر لندن«.

اإىل  ب�سكل كبري من ركن  الغرف  اأبعاد  تختلف 

ال�سفلي  الطابق  املوجود يف  املطبخ  كان  واإذا  اآخر. 

الطعام  لتناول  م�ساحة  اإىل  ي��وؤدي  فهو  الأ�سيق، 

ي�ساوي حجمها �سعف حجم املطبخ. وتقع حديقة 

بعر�ض 2،5 مر خلف نوافذ زجاجية.

ال��ط��اب��ق الأر����س���ي ح��ي��ث ك���ان امل��ت��ج��ر ال��ق��دمي 

الأول، من  وال��ط��اب��ق  م��دخ��ل،  اإىل  وال���ذي حت���ّول 

اإىل  بالإ�سافة  الأول،  الطابق  يف  نف�سه.  احلجم 

غ��رف��ة ن���وم وم��ك��ت��ب، ث��م��ة ���س��رف��ة ت��وف��ر اإط��الل��ة 

خالبة على اأ�سطح املنازل واملداخن يف غرب لندن.

يف ال���ط���اب���ق ال����ث����اين، ي���وج���د ح���م���ام وغ���رف���ة 

ا���س��ت��ح��م��ام، ويف ال���ط���اب���ق ال���ث���ال���ث غ���رف���ة ال��ن��وم 

الرئي�سة التي يتم الو�سول اإليها من خالل فتحة 

يف الأر�ض لالإفادة من امل�ساحة.

امل��ن��زل  ه���ذا  ف���اإن  م��اي��رز،  دي��ف��ي��د  اإىل  بالن�سبة 

���س��خ�����س��ا واح������دا«.  اأو  ���س��اب��ني  ي��ن��ا���س��ب »زوج������ني 

وبف�سل ميزاته »الفريدة« من ناحية تاريخ بنائه 

والب��ت��ك��ارات الن��ت��ق��ائ��ي��ة ل��ل��داخ��ل، مي��ك��ن امل��ن��زل، 

اأو  بالفن«  »يهتمون  اأن يجذب م�سرين  له،  وفقا 

»بوهيميني«.

واأو����س���ح م��اي��رز اأن���ه »ل ي��وج��د م��ن��زل اآخ���ر يف 

اأخرى  منازل  هناك  مر.   1،7 عر�سه  يبلغ  لندن 

يتميز  م���ن���زل  اأي  ي���وج���د  ل  ل��ك��ن  ط���واب���ق   5 م���ن 

امل��اّلك  »ك��ل  اأن  م�سيفا  ال��ف��ري��دة«،  امل�ساحة  بهذه 

ال�سابقني تركوا ب�سمتهم اخلا�سة عليه«.

اإىل معظم  بالن�سبة  باهظا  املنزل  �سعر  ويعترب 

املنزل  �سعر  متو�سط  يبلغ  حيث  بريطانيا  �سكان 

ل�سوق  منوذجي  لكنه  اإ�سرليني،  جنيه  األ��ف   256

العقارات يف لندن.

وقال مايرز »اإنه اأغلى لأنه يوفر كل ما حتتاج 

اأن  ميكنك  ب��و���ض،  �سبريدز  مثل  نقطة  م��ن  اإل��ي��ه. 

اإىل  دق��ائ��ق   10 )ل��ن��دن( يف غ�سون  ت��ك��ون يف قلب 

15 دقيقة«.

»فريدة ومميزة«

واإذا عرث على م�سٍر بال�سعر املطروح، ف�ستكون 

2006 عندما  العام  قيمة املنزل قد ت�ساعفت منذ 

األف   557( اإ�سرليني  جنيه   488500 مقابل  بيع 

يورو(. لكن ديفيد مايرز يعتقد اأنه ي�ستحق اأكرث 

من ذلك ب�سبب ت�سميمه اخلارج عن املاألوف.

ي�ستخدم  لندن،  من  كثرية  اأج��زاء  »يف  واأو�سح 

الأ�سخا�ض �سعر املر املربع كمعيار لتحديد قيمة 

هذا  على  دائ��م��ا  يعمل  ل  »الأم���ر  لكن  ال��ع��ق��ارات« 

النحو. عندما يكون لديك عقارا بهذا املقدار من 

الفرادة، يجب اأن ينعك�ض ال�سعر عليه«.

وف���ق���ا ل���ل���وك���ي���ل ال����ع����ق����اري، ت�����س��ب��ب��ت ج��ائ��ح��ة 

ول  الأ�سخا�ض  من  العديد  دف��ع  يف  »ك��وف��ي��د-19« 

�سراء  اأجل  اإىل مغادرة لندن من  العائالت،  �سيما 

عقارات اأكرب، ما قد يعوق بيع هذا العقار بالذات.

واأو�سح »يف حالة مثل تف�سي كورونا، ل يوجد 

الكثري من امل�سرين حتى اأن هناك م�سرين اأقل 

لعقارات فريدة ومميزة كهذه«.

ال�سبب  ول��ه��ذا  وج��م��ي��ل،  اأن��ي��ق  »اإن���ه  ختم  لكنه 

�سيتم بيع هذا املنزل!«.

»شجرة األموال«.. قصة سيدة جمعت 50 مليار دوالر في عام!

أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو.. 

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نهاية   Honor )ه��ون��ور(  �سركة  اأعلنت 

 Honor( ه��ات��ف  ع��ن  امل��ا���س��ي  ي��ن��اي��ر  �سهر 

ذكي تعلن عنه  هاتف  اأول  وهو   )View 40
ال�سركة   – ه��واوي  �سركة  عن  انف�سالها  بعد 

�ستنجح  – ولكن هل  ل�سنوات عديدة  لها  الأم 

ال�����س��رك��ة ب��ع��د ه��ذا الن��ف�����س��ال، وه��ل �ستطرح 

هواتفها يف الأ�سواق الأوروبية كما كانت تفعل 

هواوي.

���س��رك��ة  اأن  م����ن اخل�������رباء  ال���ك���ث���ري  ي���ت���ف���ق 

)ه��ون��ور( ل��دي��ه��ا ال��ق��درة ع��ل��ى اإح����داث ت��اأث��ري 

م�ستقباًل،  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  ���س��وق  يف  ك��ب��ري 

وذل������ك ع����ن ط���ري���ق م�����لء ال���ف���ج���وة ال��ك��ب��رية 

ال��ت��ي ت��رك��ت��ه��ا ���س��رك��ة ه����واوي ب��ع��د ال��ع��ق��وب��ات 

الأمريكية التي فر�ست عليها.

هواوي  ح�سة  انخف�ست  احلني،  ذلك  منذ 

يف ال�سوق وانخف�ض النمو ب�سكل ملحوظ من 

اأبحاث  ل�سركة  وف��ًق��ا   21%– اإىل   +16%
�سريحة  وهذه   ،counterpoint ال�سوق 

كبرية ت�ستحق القتال من اأجلها اإذا ا�ستطاعت 

�سركة )هونور( التحرك �سريًعا مللئها، ومع اأن 

الأمر قد ل يكون �سهاًل للغاية، اإل اأن ال�سركة 

تنفيذ  من  متكنت  اإذا  النجاح  حتقيق  ميكنها 

ال�سراتيجيات، ومنها: بع�ض 

تطبيقات غوغل وخدماتها مرة  اإعادة   -1

اأخرى اإىل هواتفها:

ل���ق���د اأب����رم����ت ����س���رك���ة )ه�����ون�����ور( ب��ال��ف��ع��ل 

املعاجلات  �سناعة  �سركات  كربى  مع  �سراكات 

وم�����������وردي امل�����ك�����ون�����ات، م����ن����ه����ا: م���ي���دي���ات���ي���ك 

وم����اي����ك����رو�����س����وف����ت و����س���ام�������س���ون���غ و�����س����وين 

 Micronو  AMDو واإن���ت���ل  وك���وال���ك���وم 

ب�سكل   SK Hynixو  Technology
م�ستقل عن �سركة هواوي.

وتعترب هذه اخلطوة حا�سمة يف حد ذاتها، 

امل��ه��م��ة لالنت�سار يف  ف���اإن اخل��ط��وة  ذل��ك  وم��ع 

تتمثل  الأوروبية  والأ�سواق  الأمريكي  ال�سوق 

وخدماتها  جوجل  تطبيقات  ع��ودة  �سمان  يف 

امل�ستقبلية. اإىل هواتفها هونور 

حيث �ستوؤدي عودة خدمات جوجل، ومتجر 

ج��وج��ل ب��الي اإىل اأح���دث ه��وات��ف ه��ون��ور اإىل 

اإزال����ة ال��ع��ائ��ق ال���ذي ي��ث��ن��ي امل�����س��ت��خ��دم��ني عن 

�سراء هواتف Huawei وHonor خالل 

املبيعات  زي��ادة  يف  �سي�ساعد  مما  املا�سي،  العام 

ب�سكل كبري خالل هذا العام.

2- ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال��ت�����س��وي��ر يف 
القادمة: هواتفها 

ل ت��زال ك��ل م��ن ه���واوي، وه��ون��ور تطلقان 

ه���وات���ف مب��وا���س��ف��ات ق���وي���ة ت��ق��ع ���س��م��ن فئة 

ال���ه���وات���ف امل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ك��ل��ف��ة، ع��ل��ى ال��رغ��م 

م���ن ف���ق���دان ال��و���س��ول اإىل خ���دم���ات ج��وج��ل، 

ول���ك���ن ه����ذه ال���ه���وات���ف ت���واج���ه م��ن��اف�����س��ة من 

ه��وات��ف اأخ���رى حت��ت��وي ع��ل��ى خ��دم��ات جوجل 

هاتف  مثل:  اأق��ل،  باأ�سعار  وتاأتي  وتطبيقاتها 

الأم����ور  واأ���س��ب��ح��ت   ،)Realme 7 5G(

 Galaxy( اأكرث تناف�سية مع ظهور هواتف

.)Pixel 5( و  )S20 FE
الركيز  )ه��ون��ور(  �سركة  اخ��ت��ارت  اإذا  ل��ذا 

ت���ك���ون  األ  امل���ح���ت���م���ل  م����ن  ال����ف����ئ����ة،  يف  ف���ق���ط 

اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة م�����س��م��ون��ة، م���ع وج����ود ه���وؤلء 

امل�ستهلكني  ت��ع��ري��ف  واأن  خ��ا���س��ة  امل��ن��اف�����س��ني، 

م�ستقل  ب�سكل  الغربية  الأ�سواق  يف  بعالمتها 

مع  كبرية،  عقبة  تكون  قد  ه��واوي  عن  بعيًدا 

ه��ذه  ب���ارز يف  وج���ود  ل��دي��ه��م  وج���ود مناف�سني 

و  Oppoو  Xiaomi م��ث��ل:  الأ�����س����واق، 

.Realme

�ستواجهه  ال��ذي  الآخ��ر  الرئي�سي  التحدي 

مميز  يكون  اأن  يجب  منتج  بناء  ه��و  ال�سركة 

ال�سدد  هذا  ويف  املناف�سة،  الهواتف  باقي  عن 

وب��ح�����س��ب ال��ع��دي��د م��ن الأب���ح���اث ف���اإن ال�����س��يء 

الهواتف  معظم  اإل��ي��ه��ا  تفتقر  ال���ذي  ال��وح��ي��د 

امل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ك��ل��ف��ة يف ال���وق���ت احل�����ايل، هو 

فاإن  لذا  اجل��ودة،  العالية  الت�سوير  اإمكانيات 

ت��رك��ي��ز ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي ه��ات��ف متو�سط 

ال��ت��ك��ل��ف��ة ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��ام��ريا ذو اإم��ك��ان��ي��ات 

عالية اجلودة �سيكون منا�سًبا للغاية للتناف�ض 

يف هذه ال�سوق الأقل ازدحاًما.

3- عدم جتاهل املناف�سني:
املتو�سطة  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  ���س��وق  اأن  م��ع 

ال��ت��ك��ل��ف��ة مي��ث��ل حت���دى م�����س��ت��م��ر ل��ل��ع��دي��د من 

اأن  مي��ك��ن  م��ن��اف�����ض  اأك�����رب  اأن  اإل  ال�������س���رك���ات، 

تواجهها �سركة )هونور( هي �سركة )�ساومي( 

املتطورة،  امليزات  اأن  حني  ففي   ،Xiaomi
م��ث��ل: ال���ك���ام���ريا ال��ع��ال��ي��ة اجل�����ودة مي��ك��ن اأن 

م�ستخدم  تقدم جتربة  �سركة )هونور(  جتعل 

اأن )�ساومي(  اإل  اأف�سل من �سركة )�ساومي(، 

يف  اأقدامها  لر�سيخ  )ه��واوي(  غياب  ا�ستغلت 

ال�سوق الأوروبية بقوة.

ك���ل م���ن �سركتي  ان��خ��ف�����س��ت ح�����س��ة  ب��ي��ن��م��ا 

ال�����س��وق على  )ه������واوي( و )ه���ون���ور( يف ه���ذا 

اأ���س��ا���ض ���س��ن��وي، ����س���ارت ���س��رك��ة )����س���اوم���ي( يف 

الجتاه املعاك�ض، حيث اأ�س�ست لعالمة جتارية 

جديدة هي �سل�سلة هواتف )Redmi( التي 

متثل ج���زًءا ك��ب��رًيا م��ن من��وه��ا يف اأوروب����ا، مع 

 3% بن�سبة  العاملية  ال�سوق  يف  ح�ستها  زي��ادة 

وقفز منوها ال�سنوي من %5 يف عام 2019 

2020، ومن ثم مناف�سة  %17 يف عام  اإىل 

اأف�سل  ه��ي  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  ال�سركات  ه��ذه 

ال�سركات  مواجهة  من  بدًل  لها  اإ�سراتيجية 

�سام�سونغ. الكربى، مثل: 

ا: 4-الركيز على احلوا�سيب املحمولة اأي�سً
جت���اري���ة  ع����الم����ة  ام�����ت�����الك  اأن  ح�����ني  يف 

ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ه��و م��ا ي��ج��ل��ب ال��ك��ث��ري من 

الأرباح ل�سركة )هونور( ، اإل اأن ال�سركة اأي�سا 

وبدعم من �سركة )هواوي( قد وجدت جناًحا 

املحمولة،  احلوا�سيب  اأج��ه��زة  �سوق  يف  ب��اه��ًرا 

.)MagicBook 14( مثل: حا�سوب

اأجهزة احلوا�سيب  العديد من  وعلى عك�ض 

امل��ح��م��ول��ة امل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ك��ل��ف��ة، ف���اإن ح��ا���س��وب 

مبوا�سفات  ي��اأت��ي   )MagicBook 14(

ق���وي���ة، وب�����س��ع��ر م��ن��ا���س��ب ل��ل��غ��اي��ة، ل����ذا ميكن 

لل�سركة الركيز على تطوير هذا الطراز كل 

عام واإطالقه بال�سعر نف�سه مع املحافظة على 

ا. الأداء لتحقيق النجاح يف هذا ال�سوق اأي�سً

ا  اأي�سً لل�سركة  ميكن  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة 

امللحقات  ���س��وق  يف  اخل��ا���س��ة  عالمتها  اإط���الق 

الال�سلكية  الأذن  �سماعات  الإلكرونية، مثل: 

ل���ل���ت���واج���د يف ع�����دة اأ������س�����واق ب������دًل م����ن ���س��وق 

الهواتف الذكية وحده.

80% من سيارات »بورش« 
كهربائية بحلول 2030

قصة ال تصدق.. عادت إليه محفظته 
بعد 53 عامًا من فقدانها

نصائح مهمة تجنبك مشاكل البشرة 
عند ارتداء الكمامة

اأملانيا العربية- 

اأكرث  �ستكون  العقد،  نهاية هذا  بحلول 

من  املبيعة  ال�سيارات  جميع  من   %80 من 

قبل بور�ض اأوتوموبيل هولدجن، كهربائية، 

اأوليفر  التنفيذي،  الرئي�ض  �سرح  ح�سبما 

يف   Bild am Sonntag ل����  ب���ل���وم، 

مقابلة ن�سرت ام�ض الأحد.

ون����ق����ل����ت ال�������س���ح���ي���ف���ة ع�����ن ال���رئ���ي�������ض 

���س��ي�����س��م��ل  ه������ذا  اإن  ق�����ول�����ه،  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

م��ت��غ��ريات ك��ه��رب��ائ��ي��ة وه��ج��ي��ن��ة ب��ال��ك��ام��ل، 

ت��ق��دمي ط��رازه��ا  ب��ور���ض  ���س��ت��وا���س��ل  بينما 

911 م���ع حم���رك���ات الح�����راق ال��داخ��ل��ي، 

الوقود  مع  التعامل  على  ق��ادرة  كانت  واإن 

ال�سطناعي.

وقالت بور�ض يف وقت �سابق، اإنها تتوقع 

تبيعها  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ارات  ن�����س��ف  ت��ك��ون  اأن 

بحلول عام 2025 كهربائية، وفق ما ذكرته 

»بلومربغ«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

�ست�ستثمر خالل  بور�ض  اأن  بلوم،  وذكر 

ال�سنوات اخلم�ض املقبلة 18.1 مليار دولر 

يف كهربة �سياراتها.

مت ���س��ح��ن 20 األ����ف ���س��ي��ارة م���ن ط���راز 

بالكامل  ب��ال��ك��ه��رب��اء  يعمل  ال���ذي  ت��اي��ك��ان 

وال�����ذي ي���ب���داأ ���س��ع��ره م���ن 80 األ����ف ي���ورو، 

للعمالء العام املا�سي.

وا�شنطن - فران�س بر�س

يف م��ف��اج��اأة ���س��ارة، ت�سلم ع��امل اأر���س��اد 

جوية يف البحرية الأمريكية حمفظة كان 

قد اأ�ساعها يف اأنركتيكا قبل 53 عاما.

اإنه  ومل يكن بول غري�سام يذكر حتى 

اأ�ساع املحفظة عندما ات�سل به جمهولون 

روى  م��ا  ع��ل��ى  ب��ال��ربي��د،  اإي��اه��ا  لت�سليمه 

ل�سحيفة  عاما   91 حاليا  البالغ  ال��رج��ل 

»ذي ���س��ان دي��ي��غ��و ي��ون��ي��ون-ت��ري��ب��ي��ون« يف 

كاليفورنيا.

وح�سل الكت�ساف ب�سورة غري متوقعة 

العلمية  ال��ق��اع��دة  ه���دم  ع��ن��د   2014 �سنة 

يف ج��زي��رة رو�����ض ح��ي��ث ك���ان ال��ع��ن�����س��ر يف 

ال��ب��ح��ري��ة م��ت��م��رك��زا ب�����س��ف��ت��ه خ���ب���ريا يف 

الر�سد اجلوي بني ت�سرين الأول/اأكتوبر 

1967 وت�سرين الثاين/نوفمرب 1968.

وك���ان���ت حم��ف��ظ��ة غ��ري�����س��ام م���وج���ودة 

كانت  وه��ي  املالب�ض  لتبديل  غرفة  خلف 

اخلا�سة  غري�سام  تعريف  بطاقة  حت��وي 

ب��ال��ب��ح��ري��ة ورخ�����س��ة ال��ق��ي��ادة واإر����س���ادات 

يف ح�����ال ال���ت���ع���ر����ض ل���ه���ج���وم ب��ي��ول��وج��ي 

على  ل��ل��ح�����س��ول  وت���ذك���رة  ك��ي��م��ي��ائ��ي،  اأو 

م�سروبات.

واأب�����دى ع��ن�����س��ر ال��ب��ح��ري��ة »ال���ذه���ول« 

ح���ي���ال ال���ع���دد ال��ك��ب��ري م���ن الأ���س��خ��ا���ض 

املحفظة  لإع��ادة  طاقاتهم  ح�سدوا  الذين 

ال�سائعة اإىل �ساحبها.

جمموعة  يف  امل�����س��وؤول��ني  اأح���د  وات�سل 

�سابق لديه  اأنركتيكا مبوظف  بحثية يف 

م�سابهة  عملية  يف  �سابقا  جن��ح  ق��د  ك���ان 

م��ع ���س��وار ل��ل��ب��ح��ري��ة اك��ُت�����س��ف يف متجر. 

لقدامى  مبوؤ�س�سة  ابنته  مع  ا�ستعان  وقد 

للر�سد  بهيئة  بدورها  ات�سلت  املحاربني 

اجلوي كان بول غري�سام ع�سوا فيها.

وت�سلم غري�سام املحفظة اأخريا بو�سع 

جيد يف دارت��ه يف �سان كارلو�ض يف جنوب 

كاليفورنيا.

العني االخبارية- اأبوظبي

ارت�����������داء ال���ك���م���ام���ة ق�����د ي���ت�������س���ب���ب يف 

ح�����دوث م�����س��اك��ل ب��ال��ب�����س��رة ل����دى بع�ض 

يت�سبب  ق��د  ال��ك��م��ام��ة  الأ���س��خ��ا���س��ارت��داء 

بع�ض  ل��دى  بالب�سرة  م�ساكل  ح���دوث  يف 

الأ�سخا�ض

بع�ض  ل��دى  الكمامة  ارت����داء  يت�سبب 

بالب�سرة،  م�ساكل  ح��دوث  يف  الأ�سخا�ض 

يعانون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض،  ل��دى  خا�سة 

ال���ت���ه���اب اجل��ل��د  اأو  ال�������س���ب���اب  م����ن ح����ب 

الع�سبي.

وت���ق���ول ط��ب��ي��ب��ة الأم����را�����ض اجل��ل��دي��ة 

�سلو�سبريجر،  اأوت����ا  ال��دك��ت��ورة  الأمل��ان��ي��ة، 

اأن����ه من  اإىل  ي��رج��ع  ذل���ك  ال�����س��ب��ب يف  اإن 

خ�����الل ال��ت��ن��ف�����ض ت��ن�����س��اأ حت����ت ال��ك��م��ام��ة 

»غرفة رطبة«، ف�سال عن تعر�ض الب�سرة 

لحتكاك ميكانيكي.

ولتجنب ذلك تن�سح الطبيبة الأملانية 

ب��ع��دم ارت������داء ال��ك��م��ام��ة مل����دة ت��زي��د على 

���س��اع��ت��ني ب�����س��ك��ل م��ت��وا���س��ل، م���ع م��راع��اة 

الكتفاء بو�سع كرمي ترطيب خفيف ول 

ال��ده��ون،  م��ن  عالية  ن�سبة  على  يحتوي 

وال�ستغناء عن املكياج، كي ل تتم تغطية 

ال��ب�����س��رة ب�����س��ك��ل م�����زودج )ط��ب��ق��ة امل��ك��ي��اج 

والكمامة(.

بعد االنفصال عن هواوي.. هل تصمد Honor بسوق الهواتف؟


