
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

6 وفيات و1685 إصابة جديدة
 بـ »كورونا« 

الفايز: االحتفال بمئوية الدولة 
يدل على منعة وقوة األردن

الثالثاء   27  جمادى الآخرة   1442 هـ  - املوافق  9  �شباط  2021 م - العدد  5599    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

التقى رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية

الملك يؤكد على ضرورة تطوير 
عمل الكتل النيابية

االنباط-وكاالت

ح����ال����ة م����ن »ال����ت���������ش����ا�ؤل« ت�������ش���ود ال�������ش���ارع 

اإىل  الف�شائل  �ف���ود  خ���ر�ج  بعد  الفل�شطيني، 

ال��ع��ا���ش��م��ة امل�����ش��ري��ة ال��ق��اه��رة، ل��ب��دء »احل����وار 

ال����وط����ن����ي« ال��������ذي ت�����رع�����اه م�������ش���ر، مت���ه���ي���داً 

لالنتخابات التي ُتوؤ�ّش�س ل�»جتديد ال�شرعيات«، 

الذي يفرت�س اأن يوؤدي بد�ره اإىل اإنهاء انق�شام 

التفا�شيل  ه��و  ال��ن��ق��ا���س  حم���ور  ع��ام��اً.   14 دام 

املرحلة  �شيما  �ال  االنتخابات،  باإجراء  املتعّلقة 

االأ�ىل منها يف اأيار/ مايو املقبل، يف �قت تبد� 

فيه املخا�ف كبرية �الثقة مفقودة

�يف ا���ش��ت��ط��الع الأج�������واء ال���ل���ق���اءات، ي��ق��ول 

القيادي يف »فتح«، عبد اهلل عبد اهلل، ل�شحيفة 

العر�س  )اليوم( هو  »غ��داً  اللبنانية،  »االأخ��ب��ار« 

ف��ال خيار  ننجح،  اأ�  لننجح  اإل��ي��ه  نذهب  ال��ذي 

ث��ال��ث��اً �ه����ذه ه���ي ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا«. �يف ���ش��اأن 

اأم���ام االن��ت��خ��اب��ات �ال��ت��واف��ق  ال��ك��ث��رية  العقبات 

»ال  ي�شيف:  الإج��رائ��ه��ا،  كافة  التفا�شيل  على 

االأم��ور  اأن يحرف  م��ا ميكن  نريد احل��دي��ث يف 

عن م�شارها اأ� يعّطلها، بل �شنحا�ل بلباقة اأن 

ن�شيطر على اخلالفات«، م�شتدركاً: »حتى االآن 

كالم  على  �نعّول  اإيجابية،  حما�س  ت�شريحات 

ت�شاحلياً  ن��راه  ال��ذي  )ال��ق��ي��ادي( خليل احلية 

كما  حم�شا�ية  نية  هناك  لكن  بعيد،  ح��ّد  اإىل 

�املجل�س  الرئا�شية  االنتخابات  ملناق�شة  يبد� 

االنتخابات  لبحث  منعقد  احل��وار  ال��وط��ن��ي... 

ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ف��ق��ط �ف��ت��ح ث��الث��ة م��ل��ف��ات م���ّرة 

�احدة غري جيد« �توؤكد االأ��شاط »الفتحا�ية« 

اأن ال��وف��د امل��م��ّث��ل ع��ن احل��رك��ة ل��ن يخو�س يف 

ن��ق��ا���س م���ع »ح��م��ا���س« �ب���اق���ي ال��ف�����ش��ائ��ل ح��ول 

القرارات التي اأقّرها رئي�س ال�شلطة.

التفا�صيل �ص »9«

 حوارات القاهرة .. مخاوف كبيرة وثقة مفقودة

رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جوائز الدولة 
التقديرية لعام 2020

 83.8 مليون دينار ارباح البنك اإلسالمي 
األردني قبل الضريبة نهاية العام 2020  

االنباط- العقبة

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  ع��ن جاللة  م��ن��د�ب��اً   

اخل�شا�نة،  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  رعى 

احلفل  االث��ن��ن،  ام�س  امللكي  الثقايف  املركز  يف 

ل��ت��وزي��ع ج��وائ��ز  ال��ث��ق��اف��ة  ال���ذي اق��ام��ت��ه �زارة 

2020. �اك����د �زي���ر  ل��ع��ام  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال���د�ل���ة 

ال��ط��وي�����ش��ي يف كلمة  ب��ا���ش��م  ال��دك��ت��ور  ال��ث��ق��اق��ة 

خالل احلفل الذي ياأتي متزامنا مع احتفاالت 

الد�لة  تاأ�شي�س  مئوية  مبنا�شبة  الثقافة  �زارة 

تاأتي  التقديرية  ال��د�ل��ة  ج��وائ��ز  ان  االردن��ي��ة، 

�فاء من الد�لة الأبناِئها الذين راكموا العطاَء 

�اأ�شهموا يف جتذيِر الوعِي �ن�شِر املعرفة،ْ الفتا 

َداأَب���ِت  التي  اجل��ائ��زِة  ه��ذِه  ا�شتمراِر  اهمية  اىل 

للعلماِء   1977 ع��اِم  ُمنُذ  تقدمِيها  على  ال��وزارُة 

�االأدب���������اِء �ال���ف���ن���ان���َن �امل���ث���ق���ف���َن �امل���ب���دع���َن 

��ِج��اًل خ���ال���داً يف م�����ش��ريِة  االأردن����ي����َن، ل��ت��ك��وَن ���شِ

ردنيْة. �قال »يف مثِل هذِه االأياِم قْبَل 
ُ
الد�لِة االأ

الها�شميوَن  �االآب���اُء  ردن��ي��وَن 
ُ
االأ ���ش��اَغ  ع��اٍم  مئِة 

االأ�ائُل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان         

حتقيق  عن  االأردين  االإ�شالمي  البنك  اعلن 

نهاية  يف  املالية  لنتائجه  جيدة  اأداء  م�شتويات 

اال�شتثمار  اإي�����رادات  جت����ا�زت  ح��ي��ث   2020 ع���ام 

 196.7 مع  مقارنة  دينار  مليون    200 امل�شرتك 

مليون دينار بن�شبة منو 1.8%  �عزز البنك من 

2020 �ذلك  نهاية عام  املالية حتى  خم�ش�شاته 

جلائحة  �شلبية  ت��اأث��ريات  ا�  تبعات  اأي  ملواجهة 

كور�نا ، �بلغت االأرباح ال�شافية قبل ال�شريبة 

االرباح  ��شلت  بينما  دينار  مليون   83.8 حوايل 

بعد ال�شريبة حوايل 52.1 مليون دينار .

��شرح االأ�شتاذ مو�شى �شحادة رئي�س جمل�س 

جمل�س  ان  االردين،  االإ���ش��الم��ي  ال��ب��ن��ك  اإدارة 

�ن��اق�����س   2021/2/8 ب��ت��اري��خ    اج��ت��م��ع  االإدارة 

 2020 ل��ع��ام  للبنك  اخل��ت��ام��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

التي  ال��ع��ادي��ة  ال��ع��ام��ة  للهيئة  التو�شية  �ق���دم 

بتوزيع   2021/4/22 بتاريخ  اجتماعها  �شتعقد 

 2020 ال��ع��ام  ع��ن  امل�شاهمن  على  نقدية  اأرب���اح 

.%12 بن�شبة 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

 اأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ال���د�ر 

�ثقته  �ت�شريعيا،  رقابيا  ال��ن��واب  ملجل�س  املهم 

�شتمكنه  التي  املجل�س،  ل��دى  امل�شوؤ�لية  بح�س 

عاتقه  على  امللقاة  بامل�شوؤ�ليات  النهو�س  م��ن 

املواطن  ثقة  لتعزيز  االأداء  مب�شتوى  �االرتقاء 

به.

�اأ������ش�����اد ج���الل���ت���ه، خ�����الل ل���ق���ائ���ه يف ق�����ش��ر 

النواب  رئي�س جمل�س  االثنن،  ام�س  احل�شينية 

بن  التعا�ن  مب�شتوى  النيابية،  الكتل  �ر�ؤ�شاء 

�التنفيذية، م�شددا على  الت�شريعية  ال�شلطتن 

�التن�شيق بن خمتلف  التعا�ن  ا�شتمرار  اأهمية 

الد�لة. موؤ�ش�شات 

����ش��دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى ���ش��ر�رة ت��ط��وي��ر عمل 

النيابية �تفعيل د�رها من خالل برامج  الكتل 

�ا�شحة، لتكون نواة الأحزاب براجمية.

التوا�شل  تعزيز  اأهمية  امل��ل��ك  ج��الل��ة  �اأك���د 

التنمية  م�شرية  يف  قدما  �امل�شي  املجتمع  م��ع 

م�شريا  �االجتماعية،  �االقت�شادية  ال�شيا�شية 

اإىل ����ش���ر�رة م��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى االإ����ش���الح 

االإداري لتح�شن اخلدمات املقدمة للمواطنن 

اأمام اال�شتثمار. �تذليل العقبات 

اأعرب رئي�س جمل�س النواب عبد  من جهته، 

تعزيز  على  املجل�س  حر�س  عن  ال��ع��ودات  املنعم 

االأ�ل  ال��ه��دف  اأن  اإىل  الفتا  ب��ه،  املواطنن  ثقة 

ل��ل��م��ج��ل�����س �ب��و���ش��ل��ت��ه ه���ي امل�����ش��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 

الناظم  االإط��ار  هي  ال�شلوك  مد�نة  �اأن  العليا 

لعمله.

التفا�صيل �ص »2«

 وقفة لمحررين وأهالي أسرى بغزة 
للمطالبة بإعادة رواتبهم المقطوعة

االنباط-وكاالت

ن��ّظ��م ع�����ش��رات االأ����ش���رى امل��ح��رري��ن �ع��وائ��ل 

يوم  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��الل  اأ���ش��رى يف �شجون 

ب��اإع��ادة  للمطالبة  احتجاجية  �ق��ف��ة  االإث��ن��ن، 

اأن ق��ط��ع��ت��ه��ا ال�����ش��ل��ط��ة  ب��ع��د  ����ش���رف ر�ات���ب���ه���م، 

2019 الفل�شطينية يف يناير/ كانون ثاين 

�اح���ت�������ش���د ه������وؤالء ب���رف���ق���ة اأط���ف���ال���ه���م اأم����ام 

م��ق��ر ال�����ش��ل��ي��ب االأح���م���ر غ���رب���ي م��دي��ن��ة غ���زة، 

�شرف  الإع���ادة  ال�شلطة  ت��دع��و  الف��ت��ات  حاملن 

ب�شرف  تطالب  �اأخ���رى  املالية،  خم�ش�شاتهم 

م�شتحقاتهم املجد�لة منذ تاريخ قطعها

�ق���ال االأ���ش��ري امل��ح��رر حممد اأب���و ج��الل��ة يف 

�االأ���ش��رى  املحررين  االأ���ش��رى  ع��ن  ممثلة  كلمة 

امل��ق��ط��وع��ة ر�ات���ب���ه���م »ج��ئ��ن��ا ال���ي���وم م��ط��ال��ب��ن 

االأ���ش��رى  ����ش��م��ود  �شمودنا  �لتعزيز  بحقوقنا 

ا�شتمرار  م�شتهجًنا  االح��ت��الل«،  �شجون  داخ��ل 

الر�اتب« »م�شل�شل قطع 

اأبو جاللة على �شر�رة تعزز التكافل  ��شدد 

ال�شهداء  الأ���ش��ر  الطبية  �الكفالة  االجتماعي 

ال�شجون،  داخ���ل  االأ����ش���رى  �خ��ا���ش��ة  �اجل��رح��ى 

»فهذا اأقل الواجب الوطني جتاههم«

اأ����ش���ري داخ���ل   200 �ت�������ش���اءل: »ه���ن���اك ن��ح��و 

نطلب  اأن  لنا  كيف  ر�ات��ب��ه��م،  قطعت  ال�شجون 

�نحن  �الثبات،  �التحدي  ال�شمود  االأ�شري  من 

ال نوفر له �لعائلته هذا ال�شمود؟«

�اأ����ش���اف »ي��ج��ب �ق���ف ه���ذا االع���ت���داء على 

ر�ات����ب ال�����ش��ه��داء �االأ����ش���رى ف�����وًرا، ه���ذا احل��ق 

كفله القانون الفل�شطيني؛ ال يجوز اإحقاق هذا 

القانون بحق فئة �اإلغائه بحق فئة اأخرى«

�اع��ت��ر اأب����و ج��الل��ة ق��ط��ع ر�ات����ب االأ���ش��رى 

مطالبا  �فل�شطينيتهم،  مواطنتهم  على  اعتداء 

ب����اإع����ادة ال���ع���دل �امل�������ش���ا�اة ل���الأ����ش���رى ����ش��رف 

ر�اتبهم

التفا�صيل �ص »10«

وزير الداخلية يترأس اجتماعا للجنة 
تنظيم الميدان والمعابر الحدودية

مدارس المملكة تواصل 
استقبال الطلبة 

الفايز يبحث مع السفير الصيني 
العالقات بين البلدين

االنباط-عمان

 

املبي�شن  �شمري  ال��داخ��ل��ي��ة  �زي���ر  ت��راأ���س   

اج��ت��م��اع��ا يف م��ب��ن��ى ال�������وزارة ام�������س االث���ن���ن، 

ل��ل��ج��ن��ة ت��ن��ظ��ي��م امل���ي���دان �امل��ع��اب��ر احل���د�دي���ة، 

امل�شوؤ�لن  من  �عدد  اللجنة  اع�شاء  بح�شور 

�املعنين.

�ن��اق�����س امل�����ش��ارك��ون ب��االج��ت��م��اع ع���ددا من 

امل���و����ش���وع���ات ال���ت���ي ت��خ�����س امل����راك����ز �امل��ع��اب��ر 

مبا  �الب�شائع  اال�شخا�س  �دخول  احلد�دية، 

�يتواكب  ال��ع��ام��ة،  امل�شلحة  اع��ت��ب��ارات  ي��خ��دم 

�اعتبارات الو�شع الوبائي يف د�ل اجلوار.

اأن هذه االجتماعات م�شتمرة  الوزير  �اأكد 

لالطالع على االإجراءات �القرارات امل�شرتكة 

امل��راك��ز  على  العمل  اآل��ي��ات  �تقييم  �م��راج��ع��ة 

كور�نا  اأزمة  اإن  خ�شو�شا  احلد�دية،  �املعابر 

مل تنته بعد..

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- العقبة

 �ا���ش��ل��ت امل���دار����س يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 

�زارة  قرار  اطار  يف  الطلبة،  ا�شتقبال  اململكة 

الوجاهي  للتعليم  العودة  �التعليم  الرتبية 

ال���وزارة  اعدتها  التي  اخلطة  ��ف��ق  امل��ت��درج، 

لهذه الغاية �تنفذ على ثالث مراحل.

طلبة  االث��ن��ن،  ام�س  امل��دار���س  �ا�شتقبلت 

يوم  ت�شتقبل  فيما  اال�شا�شي،  الثاين  ال�شف 

يوم  التحق  ان  بعد  الثالث،  ال�شف  طلبة  غد 

اال�ل،  �ال�شف  االط��ف��ال  ريا�س  طلبة  اأم�س 

العملية  �ا�شتاأنفت  مبدار�شهم،  �التوجيهي 

ال��ت��دري�����ش��ي��ة ف��ي��ه��ا. �ت�����ش��م��ل امل��رح��ل��ة اال�ىل 

م���ن خ��ط��ة ال���ع���ودة، ط��ل��ب��ة ري���ا����س االط��ف��ال 

�ال�شفوف الثالثة اال�ىل �التوجيهي، حيث 

قدرت �زارة الرتبية عدد الطلبة �شمن هذه 

املرحلة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

بحث رئي�س جمل�س االأعيان في�شل الفايز 

ال�شفري  االثنن  ام�س  مكتبه  لقائه يف  خالل 

ال�����ش��ي��ن��ي ل���دى امل��م��ل��ك��ة ت�����ش��ن ت�����ش��وان��د�ن��غ، 

��شبل  ال�شينية،  االأردنية  الثنائية  العالقات 

ال�شراكة  م��ن  انطالقا  �تطويرها  تعزيزها 

يف  ال�شديقن  البلدين  ب��ن  اال�شرتاتيجية 

املجاالت. خمتلف 

�ال�شن يرتبطان  االأردن  اإن  الفايز  �قال 

العديد  بعالقات قوية م�شتمرة �متجذرة يف 

م���ن امل���ج���االت �ال ���ش��ي��م��ا ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��دي��ن 

االح���رتام  ق��وام��ه��ا  �االق��ت�����ش��ادي،  ال�شيا�شي 

العديد من  �التعا�ن �التوافق حول  املتبادل 

تتمتع  ال�شن  اأن  �اأك��د  ال�شيا�شية.  الق�شايا 

اإح��الل االأم��ن �اال�شتقرار  ب��د�ر حم��وري يف 

باملنطقة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان 

  

بن  �ف���ي���ات   6 االأردن،  يف  ���ُش��ج��ل��ت 

امل�شتجد،  ك���ور�ن���ا  ب��ف��ري����س  امل�����ش��اب��ن 

لريتفع  بالوباء؛  جديدة  اإ�شابة   1685�

اإج�����م�����ايل ع�����دد االإ�����ش����اب����ات م���ن���ذ ب���دء 

�ف��ق  اإ����ش���اب���ة،   336839 اإىل  اجل��ائ��ح��ة 

موجز اإعالمي �شادر عن رئا�شة الوزراء 

��زارة ال�شحة، االثنن. 

�زاد عدد الوفيات اإىل 4385 �فاة، بعد 

ر�شد 6 �فيات جديدة، بح�شب املوجز.

�ت���وزع���ت االإ����ش���اب���ات اجل���دي���دة كما 

ع��ّم��ان، �163 يف  اإ���ش��اب��ة يف   1170 ي��ل��ي: 

الرمثا، �101 يف  ل��واء  21 يف  اإرب��د منها 

البلقاء، �60 يف الزرقاء �35 يف العقبة.

امل��ف��رق،  يف  اإ����ش���اب���ة   30 اإىل  اإ����ش���اف���ة 

�30 يف عجلون، �28 يف ج��ر���س، �26 يف 

الكرك، �23 يف ماأدبا، �12 يف معان منها 

7 يف لواء البرتا، �7 يف الطفيلة.

دِخ����ل����ت 
ُ
�ب���ل���غ ع����دد احل������االت ال���ت���ي اأ

االثنن، اإىل امل�شت�شفيات 91 حالة، فيما 

غ���ادرت 50 ح��ال��ة، �����ش��ل اإج��م��ايل عدد 

العالج يف  التي تتلقى  امل��وؤّك��دة  احل��االت 

امل�شت�شفيات اإىل 510 حاالت.

�كذلك، بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العزل 

ل��ل��ح��االت  امل�شت�شفيات  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 

املوؤّكدة �امل�شتبهة ليوم اأم�س 430 بن�شبة 

اإ�شغال %11.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان 

في�شل  االأع��ي��ان  رئي�س جمل�س  ق��ال   

ال��ف��اي��ز، اإن����ه ال مي��ك��ن ا���ش��ت��رياد من���اذج 

غربية للدميقراطية لتطبيقها حمليا، 

�ي���ج���ب م����راع����اة ال���ث���ق���اف���ة امل��ح��ل��ي��ة يف 

التنمية ال�شيا�شية �التدرج يف تطبيقها.

املنتدى  يف  ا�شت�شافته  خ���الل  �اأك����د 

االإع�������الم�������ي مل�����رك�����ز ح����م����اي����ة �ح����ري����ة 

مب��ئ��وي��ة  االح����ت����ف����ال  اأن  ال�����ش��ح��ف��ي��ن 

ال���د�ل���ة ي���دل ع��ل��ى م��ن��ع��ة �ق����وة االأردن 

رغم التحديات اجل�شيمة التي �اجهته، 

االأردن  مب�شتقبل  ت��ف��ا�ؤل��ه  ع��ن  م��ع��رًب��ا 

يف ظ����ل ق����ي����ادة ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

الهوية  �حافظ  االأم��ان،  »�شّمام  الثاين 

الوطنية، �مظلة اجلميع«.

ال��د�ل��ة االأردن��ي��ة  اأن  �اأ���ش��اف الفايز، 

م�����رت ب���ت���ح���دي���ات داخ���ل���ي���ة �خ���ارج���ي���ة 

ب��االن��ت��داب  ب���داأت  االإم����ارة  تاأ�شي�س  منذ 

م���ر�را   ،1948 ع���ام  �ن��ك��ب��ة  ال��ري��ط��اين 

ال��ب��اردة،  �احل���رب   ،1967 ع��ام  بالنك�شة 

�تداعياته،  العربي«  »الربيع  ب�  �انتهاء 

ال��د�ل  بع�س  ت��دخ��الت  اأن  اإىل  م�شريا 

ت�شببت  االإق��ل��ي��م  د�ل  �ب��ع�����س  ال��ك��رى 

ب������ح������ر�ب اأه����ل����ي����ة �ح������ال������ة م������ن ع����دم 

اال�شتقرار.

التفا�صيل �ص »3«
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ما كاَن �ل�شابع ِمن �شباٍط يوًما عادًيا يف ذ�كرِة �لأردن و�لأردنيني حنَي �إمتزَجت دموُع 

�ل�ّشماِء بُدموِع �لعيوِن وَتفّطرت �لأفئدَة حزًنا و�أملًا  على َرحيِل �أغلى �لّرجاِل �حُل�شني بن 

َجو�َد  و�ْمَتَطى  قلِبه  �لأردن يف  َحَمل  �ل��ذي   �لقلِب �حلاين  �لباين و�شاحُب  �مللُك  طالل 

�لأردنينَي ِطفلُهم وَكهلَُهم  ِوج��د�ِن  �ل�ّشاكَن يف  بالَعطاِء فكاَن  َكّفيه  وَب�شَط  و�ل�ُشوؤدد  �لِعّز 

َفَحَمل َعنُهم َهّمُهم وَحّقَق لُهم ِحلَمُهم وَزرَع لُهم �لأمَل وعا�َش َبينُهم �لَبطَل فكاَن �شطَر 

وبانيِه  �جلي�ِش  ُمعّرَب  �لُنحوِر  على  �ملَحبَة  وِعقَد  دوِر  �ل�شُّ َخلَجاِت  ُطبَع يف  �لذي  �لِع�شِق 

وقائَد َكر�مة �لوطِن وحاميه و�لعاِكَف على ِرفَعتِه وَتَقٍدمه فَزرَع �لِعلَم بنَي �أبناِئه وبناِته 

ُر ِمن  ى ُي�شابُق �لأياَم وَيعَت�شِ يِف فَم�شَ يَغَم �ملِغو�ر �شاحُب �ل�ّشيِف وُمكرُم �ل�شّ وكاَن �ل�شَّ

�لآفاِق �لأحالَم بزنٍد ل يتعُب وعنٍي ل تناُم حتى �أ�شبَح �لإقد�ُم َو�ْشَمه ففر�ش �لأردن على 

َن �أبناَءه ِمن �لقادِم فباَت �لإجناُز حمطًة يوميًة وباتت �مل�شريُة ُت�شابه  خريطِة �لعامِل و�أمَّ

َعْدَو �خليِل �لأ�شيِل �لتي َت�ُشُق �لّريَح ول ُتوؤمُن باملُ�شتحيل .

�لِقطاعات  �شتى  و�لُتقدَم يف  �لّتطوَر  َطّياتها  بنَي  نوُن مع �حل�شني حتمُل  �ل�شُّ ْت  وَم�شَ

�ملنيُع  �حِل�شُن  فكاَن  �لَثباِت  �ِشماَت  حَتمُل  �ملَو�قُف  وَبقَيْت  �لإجن��از�ت  وَت��و�َل��ْت  و�ملَجالت 

�لقوميِة  م��ب��ادئ  ُمعتمًد� على  َي��ل��نُي  ل  �لقد�ش  ب��اإجت��اه  ع��زُم��ه  وك���اَن  وفل�شطني  ل���الأردن 

�لَعربيِة ومتمرت�ًشا بالّر�شالِة �لإ�شالميِة �لتي حمَل ر�َيتها عن َجدِه �لَعظيم �لَكرمي فكان 

�إجتماُع �لعرِب على كلمٍة و�حدٍة َهُمُه وما تاأخَر �َشمعه يوًما عن ِند�ِء �لإخاِء ول تاأخَر َكّفُه 

ولن  مل  �لذي  �لّرمَز  وبقَي  ُخطاُه  �هلل  فبارَك  باَيعناه  و  وع�شقناُه  فاأحببناُه  �لَعطاِء  عن 

َنن�شاه .

ِعزٍّ  �َشطَر  �لأردن  فكتَب  وَط��ّوَع��ُه  �لّتاريخ  ب�َشكيمِة  �أم�شَك  َمن  طالل  بن  �حل�شنُي  هَو 

بحروِف �لّذهِب فاأ�شبَحت �لأجماُد خامًتا بنَي َيديه فكاَن �شوُت �حلِقّ �لذي �أ�شمَع �لعامَل 

ْت �لأياُم كلماًتا خالدًة حُتّدُث  وند�َء �حُلّريِة و�لدميقر�طّية وباَب �لّرحمِة و�ل�ّشالَم فَم�شَ

ليِل  �شَ ِمن  ِبد�ياتها  كتبْت  �شجرَة �خلرِي يف ق�شٍة  �أنَبَتت  �لتي  ب��ذرِة �خلرِي  �شاِمعيها عن 

�لّنور  و�أوج��دْت  �لُظلمات  �إجَتّثْت  �لتي  ُخيوِلها  وَحو�فِر  �لُكربى  �لعربيِة  �لّثورِة  �ُشيوف 

ية وِطالئع �أبطالها. فكانو� بنو ها�شَم �لأخيار فحّوَل �لُفرو�ِشّ

�حل�شنُي بن طالل ملُك �لُقلوِب �لذي َبقَي َمَعنا ِليوؤكَد باأّن �ملوَت ل يعني �لِنهاية و�أّن 

�شاحَب �لأفعاَل �خلاِلدَة ل مَيوْت فها نحُن َنر�ُه كّل يوٍم يف �إجناز�ِته وعطاِءه ويف ما َتركُه 

بيننا ِمن حمبٍة وَتالُحٍم و�إخاٍء وها نحُن َنر�ُه �ليوَم وكّل يوٍم يف عيون عبد �هلل �لذي �شار 

على خطاه فكان و�رث ر�يته ومكمل ر�شالته

�لكرمِي  �بن  للكرمِي  �ل��ولَء  جُن��ّدُد  فاإننا  �لعظيم  �لر�حَل  ن�شتذكر  �إْذ  �ليوَم  نحُن  وها 

�ل��ذي ما ح��اَد عن ُخطى �بيه فكان  َيلنُي عبد �هلل �لثاين بن �حل�شني  �ل��ذي ل  ��وَد  و�ل��طَّ

حامي �لأردن وُمعّززه ور�عيه .  

العين/ فاضل محمد الحمود

»َسَتبقى في الُقلوِب 
يا َملَك الُقلوب«

�شلط عد�شة كامرية هاتفك على �لباركود

لرتى �لأخبار »�ملحلية« يف �ملوقع �للكرتوين

االنباط- عمان

خالل  �لنيابية  �ل�شحة  جلنة  و����ش��ل��ت 

م�شروع  مناق�شة  �لث��ن��ني  �م�ش  �جتماعها 

ق���ان���ون م���ع���دل ل���ق���ان���ون �ل��ق��ب��ال��ة ورع���اي���ة 

�لأمومة و�لطفل ل�شنة 2019 .

وق���ال رئ��ي�����ش �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ن��ائ��ب �ل��دك��ت��ور 

خالل  �لتقت  �للجنة  �إن  �ل�شر�حنة  �أحمد 

�لج���ت���م���اع رئ��ي�����ش ج��م��ع��ي��ة �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

وبع�ش  �حلموري  ف��وزي  �لدكتور  �خلا�شة 

مع  ل���ق���اء�ت  �شل�شلة  ���ش��م��ن  �ملتخ�ش�شني 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ش.

�إخ��ر�ج  على  حتر�ش  �للجنة  �أن  و�و�شح 

ب��ال��درج��ة  ب�����ش��ورة دق��ي��ق��ة يحقق  �ل��ق��ان��ون 

برعاية  �ملرتبطة  �لعامة  �مل�شلحة  �لأوىل 

�أن تعديالت  �لأمومة و�لطفل، م�شري� �إىل 

ج��وه��ري��ة �ق��رت��ه��ا �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ع���دد من 

�مل���ر�أة  حماية  ب��ه��دف  ت��و�ف��ق��ي  ب�شكل  �مل���و�د 

�إىل  بالإ�شافة  و�لطفل،  و�جلنني  �حلامل 

خالل  م��ن  �لقبالة  ومهنة  �لقابلة  حماية 

م�شروع �لقانون. من جهته، قدم �حلموري 

على  و�حل�شور مالحظاتهم ومقرتحاتهم 

م�شروع �لقانون، موؤكدين �أن �لقانون �لذي 

�إق��ر�ره يف وقت كان  1959 جرى  يعود لعام 

�خت�شا�شي  يف  ن��ق�����ش  م��ن  ي��ع��اين  �لردن 

�ل�شحية،  و�ملر�كز  و�مل�شت�شفيات  �لن�شائية 

�أم����ا �ل���ي���وم ف��ي��وج��د م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وم��ر�ك��ز 

وب���ات  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي،   2000 ون��ح��و  ���ش��ح��ي��ة 

ن�شبة  وت��ر�ج��ع��ت  ط��ب��ي��ا،  م��ت��ق��دم��ا  �لردن 

�لوفيات من �ملو�ليد.

االنباط- عمان

 – �لأردن���ي���ة  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  �ح��ت��ف��ل��ت   

�حل�شن  �لأم����ري  كلية  يف  �ل��ع��رب��ي،  �جل��ي�����ش 

�لإفتاء،  ملديرية  �لتابعة  �لإ�شالمية  للعلوم 

بني  للوئام  �لعاملي  بالأ�شبوع  �لثنني،  �م�ش 

�لأديان، برعاية مندوب رئي�ش هيئة �لأركان 

�حلنيطي،  يو�شف  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �مل�شرتكة 

�لعميد  �لب�شرية  و�ل��ق��وى  ل���الإد�رة  �مل�شاعد 

�ل��رك��ن علي �ل��دوم��ي. وق���ال مفتي �ل��ق��و�ت 

�لدر�و�شة  ماجد  �لدكتور  �لعميد  �مل�شلحة 

�إن �حتفالنا مبئوية �لدولة �لأردنية يتز�من 

�لأعلى  �لقائد  ميالد  بعيد  �حتفالتنا  م��ع 

ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �لأردن�����ي�����ة، ك��م��ا ي��ت��و�ف��ق 

و�أن  �ل��دي��ن��ي،  �ل��وئ��ام  باأ�شبوع  �حتفالنا  م��ع 

�لإ�����ش����الم ج����اء م��ت��م��م��اً وم��ك��م��اًل ل��ر���ش��الت 

�هلل  ع��ب��ادة  �إىل  ود�ع��ي��ا  �ل�شابقني  �لأن��ب��ي��اء 

وحده ل �شريك له، و�أهم �أهد�ف هذ� �لدين 

متعاونني  �ختالفهم  على  �لنا�ش  يعي�ش  �أن 

ظل  يف  متحابني،  مرت�حمني  مت�شاحمني 

�لعرت�ف بالتنوع و�لختالف �لذي هو �شنة 

�هلل يف خلقه وبني �لإ�شالم، و�أن �لعالقة بني 

�مل�شلمني وغريهم تقوم على �لرب و�لإح�شان 

و�ل�شالم.

للمركز  �لتنفيذي  �لرئي�ش  ق��ال  ب���دوره، 

�لأب  �ل��دي��ن��ي  �ل��ت��ع��اي�����ش  ل��ب��ح��وث  �لأردين 

نبيل حد�د: ي�شعدين �أن �أكون �ليوم هنا مع 

جي�شنا �لعربي يف و�حٍد من �شروح جنديتنا 

يف معهد يحمل �إرث �لها�شمية ويعلم �لطاعة 

�لأعلى،  للقائد  و�ل��ولء  للوطن  و�حل��ب  هلل 

ون��ت��اأم��ل يف خ��ربة �ل��وئ��ام �ل���ذي ���ش��ار مهمة 

حمتها �لقيادة �لها�شمية و�شطرتها مبادر�ت 

ر�شالة  �لوثائق  �أم  بل  �لوثيقة  منذ  ملكية، 

عمان فكان �لوئام جزء� من فكره �ل�شيا�شي 

ودبلوما�شيته �لن�شطة على �ل�شاحة �لدولية، 

جنتمع باململكة يف مئويتها، وجتديد �لبيعة 

�ملودة  ر�شالة  ونوجه  �مليمون  وعيده  للملك، 

�لأدي��ان،  �أتباع  بني  �لوئام  �أ�شبوع  يف  للنا�ش 

ل�شاحب  �لبيعة  جن��دد  وئامنا  و���ش��ط  وم��ن 

�لتاج ويف عيده نبارك له وجلنده.

من جانبه، قال مدير �لعمليات �حلربية 

�ل�شمعة  �إن  �أبو رم��ان:  �لعميد �لركن ح�شن 

ور�شالتها  �ململكة  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �لطيبة 

ليعم  �ل�شامية  �مللكية  �ل���روؤى  ع��ن  �ملنبثقة 

و�حرت�مها  �ملعمورة  �أرج��اء  و�لوئام  �ل�شالم 

حل��ق��وق �لإن�����ش��ان و�ل��ت��ي ت��وج��ت م��ن خ��الل 

م�شاركتها يف مهام حفظ �ل�شالم، مل�شاركتها 

�ل��ت��ي ح��م��ل��ه��ا �جلي�ش  �ل�����ش��الم  يف ع��م��ل��ي��ات 

�لعربي �إىل �شتى بقاع �لأر�ش.

و�أكد عليها جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين 

يف ج��م��ي��ع �مل��ن��اب��ر و�ل���ل���ق���اء�ت �ل��دول��ي��ة و�أن 

�لإن�شانية و�ل�شالم للعامل �أجمع.

بروتويل  مايكل  �لأم��ريك��ي  �لق�ش  وق��ال 

يف كلمة له: ت�شرتك جميع �لأدي��ان باملحبة 

فيما بيننا، ويف �لأردن يوجد �لأمن و�لأمان 

كل  معاً  ونحقق  و�مل�شيحيني  �مل�شلمني  ب��ني 

�أن �لوئام بني �لأدي��ان هو �لأ�شا�ش  �إذ  �شيء، 

�لقائم على �لعمل مببد�أ �لتعاون و�لت�شارك، 

و�ح��������رت�م �مل����ب����ادئ �لإن�������ش���ان���ي���ة �مل�����ش��رتك��ة 

ل��الأردن  مثمنا  �لإن�����ش��ان،  وح��ق��وق  كاحلرية 

�لعلم و�لعمل و�ل�شت�شافة �لكرمية.

ي�شار �إىل �أن �أ�شبوع �لوئام هو حدث �شنوي 

�شباط  �شهر  �لأول من  �لأ�شبوع  يقام خالل 

�لوئام بني  �إذ جاءت مبادرة   ،2011 منذ عام 

عبد�هلل  �مللك  جاللة  �أطلقها  �لتي  �لأدي���ان 

�لثاين �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

ت�����ش��ري��ن �لأول م���ن ع��ام  �ل��ع�����ش��ري��ن م���ن  يف 

للنهج  و�عتمادها حدثا عامليا ترجمة   2010

�لها�شمي للتقارب بني �لأديان �ل�شماوية.

وح�شر �لحتفال وزير �لأوقاف و�ل�شوؤون 

�ململكة،  عام  ومفتي  �لإ�شالمية،  و�ملقد�شات 

�لها�شمية  �حل�شرة  و�إم���ام  �لق�شاة،  قا�شي 

�ل���ق���و�ت �مل�شلحة  وع����دد م���ن ك��ب��ار ���ش��ب��اط 

�لأردن����ي����ة - �جل��ي�����ش �ل���ع���رب���ي، و�لأج����ه����زة 

�ملعتمدين  �ل�����ش��ف��ر�ء  م���ن  وع����دد  �لأم���ن���ي���ة، 

وروؤ�شاء  �لع�شكريني  و�مللحقني  �ململكة  لدى 

�جلامعات �لأردنية ورجال �لدين �لإ�شالمي 

و�مل�شيحي.

االنباط- عمان

�أكد جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �لدور   

�مل��ه��م مل��ج��ل�����ش �ل���ن���و�ب رق��اب��ي��ا وت�����ش��ري��ع��ي��ا، 

وثقته بح�ش �مل�شوؤولية لدى �ملجل�ش، �لتي 

�مللقاة  بامل�شوؤوليات  �لنهو�ش  من  �شتمكنه 

�لأد�ء  ع��ات��ق��ه و�لرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

لتعزيز ثقة �ملو�طن به.

ق�شر  يف  لقائه  خ��الل  ج��الل��ت��ه،  و�أ���ش��اد 

جمل�ش  رئ��ي�����ش  �لث��ن��ني،  �م�����ش  �حل�شينية 

مب�شتوى  �لنيابية،  �لكتل  وروؤ���ش��اء  �لنو�ب 

�ل����ت����ع����اون ب����ني �ل�����ش��ل��ط��ت��ني �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

��شتمر�ر  �أهمية  على  م�شدد�  و�لتنفيذية، 

موؤ�ش�شات  خمتلف  بني  و�لتن�شيق  �لتعاون 

�لدولة.

و����ش���دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى ����ش���رورة ت��ط��وي��ر 

من  دوره���ا  وتفعيل  �لنيابية  �ل��ك��ت��ل  ع��م��ل 

خالل بر�مج و��شحة، لتكون نو�ة لأحز�ب 

بر�جمية.

و�أك��������د ج����الل����ة �مل����ل����ك �أه����م����ي����ة ت��ع��زي��ز 

�ل��ت��و����ش��ل م��ع �مل��ج��ت��م��ع و�مل�����ش��ي ق��دم��ا يف 

و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لتنمية  م�شرية 

و�لجتماعية، م�شري� �إىل �شرورة مو��شلة 

لتح�شني  �لإد�ري  �لإ����ش���الح  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 

�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني وت��ذل��ي��ل 

�أمام �ل�شتثمار. �لعقبات 

�لنو�ب  رئي�ش جمل�ش  �أعرب  من جهته، 

�ل���ع���ود�ت ع��ن ح��ر���ش �ملجل�ش  �مل��ن��ع��م  ع��ب��د 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ث��ق��ة �مل��و�ط��ن��ني ب��ه، لف��ت��ا �إىل 

وب��و���ش��ل��ت��ه  ل��ل��م��ج��ل�����ش  �لأول  �ل���ه���دف  �أن 

مدونة  و�أن  �لعليا  �لوطنية  �مل�شلحة  ه��ي 

�ل�شلوك هي �لإطار �لناظم لعمله. و�أ�شاف 

�ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  ي���درك  �ملجل�ش  �أن 

ب��ه��ا �لأردن و�لإق��ل��ي��م و�ل��ع��امل،  �ل��ت��ي مي��ر 

ج��ه��ود �جلميع  ت��ك��ات��ف  �إىل  و�ل��ت��ي حت��ت��اج 

ملو�جهتها.

و�أ�شار �لعود�ت �إىل �لتعاون بني جمل�ش 

�ل���ن���و�ب و�حل���ك���وم���ة، خ��ا���ش��ة يف م��ر�ج��ع��ة 

�ل�شيا�شية  للحياة  �ل��ن��اظ��م��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 

�مللكية. للتوجيهات  تنفيذ�  وتطويرها، 

حر�شهم  �لنيابية  �لكتل  روؤ���ش��اء  و�أك���د 

ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ع���م���ل �ل���ك���ت���ل وف�����ق ب���ر�م���ج 

عن  بعيد�  �لوطن،  م�شلحة  هدفها  وطنية 

�ل�شعبوية، لفتني �إىل �أن �لأور�ق �لنقا�شية 

يف  �ل�شامي  �لعر�ش  وخطاب  �مللك  جلاللة 

�لأم��ة  ملجل�ش  �لعادية  غري  �ل���دورة  �فتتاح 

وكالة  مع  جاللته  ومقابلة  ع�شر،  �لتا�شع 

خارطة  جمتمعة  ت�شكل  �لأردن��ي��ة،  �لأن��ب��اء 

طريق لالرتقاء مب�شتوى �لأد�ء و�مل�شي يف 

�لتطوير. م�شرية 

�لكتل  ب��ني  ت��ع��اون��ا  ه��ن��اك  �أن  و�أ���ش��اف��و� 

على  مبنيا  �شيكون  عملها  و�أن  �لربملانية، 

�أن  �إىل  م�شريين  �ملو�طنني،  مع  �لتو��شل 

�أول جمل�ش يف  هو  �حل��ايل  �لنو�ب  جمل�ش 

عليه  يرتب  وه��ذ�  للدولة،  �لثانية  �ملئوية 

على  و�لبناء  �لتطوير  مو��شلة  م�شوؤولية 

�لإجناز.

�ل���دي���و�ن �مللكي  �ل��ل��ق��اء رئ��ي�����ش  وح�����ش��ر 

�ل���ه���ا����ش���م���ي، وم�������ش���ت�������ش���ارة ج����الل����ة �مل��ل��ك 

لل�شيا�شات.

االنباط- عّمان

 ب��ح��ث رئ��ي�����ش جم��ل�����ش �لأع���ي���ان في�شل 

�ل��ف��اي��ز خ���الل ل��ق��ائ��ه وزي����ري �ل��ب��ي��ئ��ة نبيل 

م�����ش��اروة و�ل���زر�ع���ة حم��م��د د�وودي�����ة �م�ش 

مكافحة  ط���رق  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة  يف  �لث���ن���ني، 

�لذباب و�لقاء �لنفايات �لع�شو�ئي يف �ململكة.

ببيئة  ي��ت��م��ت��ع  �لأردن  �إن  �ل��ف��اي��ز  وق����ال 

زر�ع���ي���ة خ�����ش��ب��ة وط��ب��ي��ع��ة خ��الب��ة �إل �أن��ه��ا 

مم��ار���ش��ات  ب�شبب  مبا�شر  ل��ت��ل��وث  تتعر�ش 

ب�شرية �شو�ء من �لأفر�د باإلقائهم �لنفايات 

ع�شو�ئيا �أو من خملفات �مل�شانع و�ملز�رع يف 

ظل تز�يد عددها يف معظم مناطق �ململكة.

ت�شهم  ع���دي���دة  ع���و�م���ل  ه��ن��اك  �أن  وب����ني 

كمخلفات  �ل��ذب��اب  و�ن��ت�����ش��ار  �لبيئة  ب��ت��ل��وث 

�مل�������ز�رع و�ل�������روة �حل���ي���و�ن���ي���ة و����ش��ت��خ��د�م 

�مل��ع��ال��ج،  غ��ري  �ل��ع�����ش��وي  لل�شماد  �مل���ز�رع���ني 

د�عيا �إىل مكافحة �نت�شار �لذباب من خالل 

معاجلة �مل�شكلة من م�شدرها �لأول؛ �ملز�رع 

�حليو�نية �شو�ء مبعاجلة خملفاتها �أو دعم 

�ل�شماد �ملعقم.

و�أكد �لفايز �أن �حلكومة جاهزة للتعاون 

مع وز�رتي �لبيئة و�لزر�عة من خالل تفعيل 

�لأطر �لت�شريعية �لر�دعة وتعديل �لأنظمة 

مبا يتو�ءم مع �حلد من �ملمار�شات �لب�شرية 

�خلاطئة �لتي توؤدي لنت�شار �لذباب وتلوث 

م��ز�رع  على  �لتفتي�ش  دور  و�إن��اط��ة  �لبيئة، 

�لروة �لنباتية و�حليو�نية لوز�رتي �لزر�عة 

و�لبيئة يف جميع �ألوية وحمافظات �ململكة.

م�شكلة  �إن  م�������ش���اروة،  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 

�ل�شماد  ��شتخد�م  ت��ز�ي��د  م��ع  ب���د�أت  �ل��ذب��اب 

�ل����روة  م�����ز�رع  “�لزبل” يف  �مل��ع��ال��ج  غ���ري 

�ل��ن��ب��ات��ي��ة وخ��ا���ش��ة م��ن��ط��ق��ة �لأغ�������و�ر، و�أن 

�ل������وز�رة و���ش��ع��ت م�����ش��ف��وف��ة ع��م��ل ملكافحة 

�مل�شكلة من خالل ت�شديد �لرقابة ملنع دخول 

و�نيط  �لأغ���و�ر  ملنطقة  �ملعالج  غري  �ل�شماد 

�لبيئة  حلماية  �مللكية  ب����الإد�رة  �ل���دور  ه��ذ� 

لل�شماد  �إن�شاء م�شنع  �إىل  و�أ�شار  و�ل�شياحة. 

غ��ري �لع�شوي يف دي��ر ع��ال ودع��م��ت �ل���وز�رة 

�مل�شنع ماليا، لت�شجيع �إن�شاء م�شانع �ل�شماد 

�أك��ر  وترخي�ش  �ململكة،  يف  �لع�شوي  غ��ري 

من 30 من�شاأة ملعاجلة �ل�شماد باململكة.

ع��دم  �أن  �إىل  �مل�������ش���اروة  �ل����وزي����ر  ول���ف���ت 

�ملعالج،  �ل�شماد  با�شتخد�م  �ملز�رعني  قناعة 

و����ش��ت��خ��د�م��ه��م غ���ري �مل���ع���ال���ج ب���ط���رق غري 

وم�����ش��ادرت��ه��ا،  ���ش��ب��ط  �إىل  �أدى  م�����ش��روع��ة، 

وحت���وي���ل م���ا ي��زي��د ع��ل��ى �أل����ف ���ش��ائ��ق ينقل 

�ل�شماد غري �ملعالج �إىل �لنائب �لعام �شنويا.

من جانبه، قال د�وودية �إن وز�رة �لزر�عة 

و�شعت خطة ملكافحة �نت�شار �لذباب ت�شمنت 

�إج�������ر�ء ح���م���الت ر�����ش م��ك��ث��ف��ة يف �لأغ������و�ر 

�ملناطق، وتدر�ش جتربة بع�ش  وغريها من 

�لق�شاء  �ل��ت��ي جن��ح��ت يف  �مل���ج���اورة  �ل����دول 

بالطائر�ت.  �لر�ش  خ��الل  من  �ل��ذب��اب  على 

ودعا �أمني عام وز�رة �لبيئة �لدكتور حممد 

مدير  بح�شور  �ج��ت��م��اع  خ���الل  �خل�شا�شنة 

و�ل�شياحة  �لبيئة  حل��م��اي��ة  �مللكية  �لإد�رة 

�إىل ت�شديد �لرقابة  �لعميد ناه�ش مقابلة، 

�لقائمة  و�حل��ي��و�ن��ي��ة  �لنباتية  �مل����ز�رع  على 

�لبيئي وفر�ش  �لتدقيق  من خالل عمليات 

�إن�شاء حمطات معاجلة للمخلفات و�ل�شماد 

�مل�شتخدم فيها، وزيادة عدد دوريات �لتفتي�ش 

�لبيئة  حل��م��اي��ة  �مل��ل��ك��ي��ة  �لإد�رة  خ���الل  م��ن 

يت�شمن  �إر���ش��ادي  دليل  و�إع���د�د  و�ل�شياحة، 

�ملخلفات  �مل�����ز�رع وط��ري��ق��ة م��ع��اجل��ة  ح��ج��م 

�لناجتة عنها.

االنباط- العقبة

 م���ن���دوب���اً ع����ن ج���الل���ة �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل 

ب�شر  �لدكتور  �ل���وزر�ء  رئي�ش  رع��ى  �ل��ث��اين، 

�م�ش  �مللكي  �لثقايف  �مل��رك��ز  يف  �خل�شاونة، 

�لثنني، �حلفل �لذي �قامته وز�رة �لثقافة 

ل��ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز �ل���دول���ة �ل��ت��ق��دي��ري��ة ل��ع��ام 

.2020

و�ك�����د وزي�����ر �ل��ث��ق��اق��ة �ل���دك���ت���ور ب��ا���ش��م 

�ل��ط��وي�����ش��ي يف ك��ل��م��ة خ���الل �حل��ف��ل �ل���ذي 

�لثقافة  وز�رة  �حتفالت  مع  متز�منا  ياأتي 

�لردنية،  �لدولة  تاأ�شي�ش  مئوية  مبنا�شبة 

�ن ج��و�ئ��ز �ل��دول��ة �ل��ت��ق��دي��ري��ة ت��اأت��ي وف��اء 

�لعطاَء  ر�كمو�  �لذين  لأبناِئها  �لدولة  من 

�ملعرفة،ْ  ون�شِر  �لوعِي  جتذيِر  يف  و�أ�شهمو� 

لف��ت��ا �ىل �ه��م��ي��ة ����ش��ت��م��ر�ِر ه���ذِه �جل��ائ��زِة 

ُمنُذ عاِم  �ل��وز�رُة على تقدمِيها  َد�أَب��ِت  �لتي 

1977 للعلماِء و�لأدباِء و�لفناننَي و�ملثقفنَي 

خالد�ً  �ِشِجاًل  لتكوَن  �لأردنينَي،  و�ملبدعنَي 

ردنيْة. وقال “يف مثِل 
ُ
يف م�شريِة �لدولِة �لأ

ردن��ي��وَن 
ُ
�لأ ع��اٍم �شاَغ  قْبَل مئِة  �لأي���اِم  ه��ذِه 

َل و�أْنَبَل َعْقٍد  �أوَّ و�لآباُء �لها�شميوَن �لأو�ئُل 

�جتماعيٍّ يف تاريِخ �لعرِب �ملُعا�شِر قاَم على 

َفمنحه  و�لأخ���الق���ي،  �ل�شيا�شيِّ  �ل��و���ش��وِح 

كان  فقد  و�لبقاء،  �ل�شتمر�َر  هذ�  �لتاريُخ 

�لإن�شان �لأردين جوهر هذ� �لعْقد و�أ�شا�شه، 

�لتي  �لو�شفُة  هما  و�لتميُز  �لإب���د�ُع  وك��ان 

و�ك���د  �لأ�شيلْة”.  �لأردِن  ب�����روِح  ن���ا  مُت���دُّ

�ل��دول��ِة  ج��ائ��زِة  ��شتد�مُة  �ن  �لثقافة  وزي��ر 

رْغَم  �لعام  هذ�  يف  و��شتمر�رها  �لتقديرية 

��ْت��ه��ا ج��ائ��ح��ُة ك��ورون��ا  ���روف �ل��ت��ي َف��ر���شَ �ل���ظُّ

جت�شد ح��ال��ة م��ن �لإ����ش���ر�ر و�ل��ت��ز�م��اً من 

�حل��ك��وم��ة ب���ال���وف���اِء لأج����ي����اِل �ل����دول����ِة من 

“َنَتَطلَُّع  م�شيفا  و�مل��ب��دع��نَي،  �مل��ت��م��ي��زي��َن 

�لإ���ش��ر�َر  ن�شهُد  ونحُن  �لثانيِة  �ملئويِة  �إىل 

�ل���وط���ن���َي ع��ل��ى َج���ْع���ِل �لإب��������د�ِع و�لب���ت���ك���اِر 

�ملركَز  تِمَعًة  جُمْ ُت�شِكُل  �لرياديِة  و�حل��ل��وِل 

ِع �إىل �لأماِم و�مل�شتقبل”. �لع�شبَي للتََّطلُّ

ب��ت��ن��ف��ي��ِذ  ب�����د�أت  �ل��������وز�رُة  �ن  ول���ف���ت �ىل 

تقوُم  �لثقايِف  للعمِل  ج��دي��دة  وطنية  روؤي��ة 

�لوطنية  �لثقافة  م�شاهمة  ُم�شاَعفة  على 

وح����رك����ة �ل���ف���ن���ون و�ل���������رت�ث يف �ل��ت��غ��ي��ري 

�ملجتمِع  يف  �ل��ت��ح��دي��ِث  وح���رك���ِة  �لإي��ج��اب��ي 

�لأرديِن يف �ملئويِة �لثانية.

�لأ�شا�ش  هذ�  “وعلى  �لطوي�شي  و��شاف 

�أط��ل��ْق��ن��ا ق��ب��ل ي��وم��ني �ل��ربن��ام��ج �ل��وط��ن��ي 

للقر�ءة �شْمن ُحْزمة من �لرب�مِج �لثقافية 

تد�شيَنها  �شنتابع  �لتي  �لطموحة  �لوطنية 

�ل���دول���ِة ومنها  ��ْم��ن �ح��ت��ف��الت م��ئ��وي��ِة  ���شِ

�ل���ربن���ام���ج �ل��وط��ن��ي ل��ل��ف��ن��ون و�ل��ربن��ام��ج 

ذ�ك��رِة  وم�����ش��روُع  �مل��و�ه��ب  لرعاية  �لوطني 

�لثقافية  �ل�شناعاِت  دع��ِم  وبرنامج  �لأردِن 

وب��رن��ام��ُج رع��اي��ِة �ل��در�م��ا �لأردن���ي���ِة و�لتي 

�شُت�َشّكل �إ�شافة نوعية يف �مل�شهد �لثقايف”.

�لقو��شمي  عبد�لكرمي  �لفنان  و�أع���رب 

يف ك���ل���م���ة ب���ا����ش���م �مل����ك����رم����ني ع����ن �ل�����ش��ك��ر 

جو�ئز  منح  على  �لثقافة  ل��وز�رة  و�لتقدير 

�لتقدير – �أعلى جائزة يف �لدولة – �شمن 

��شر�رها على دعم �لبد�ع و�لكفاء�ت رغم 

ك��ورون��ا  جائحة  فر�شتها  �ل��ت��ي  �لتحديات 

دول��ة  تاأ�شي�ش  مبئوية  �لح��ت��ف��ال  غ��م��رة  يف 

تاأتي  �جل��و�ئ��ز  �ن  م��وؤك��د�  و�لمي����ان،  �لعلم 

�ميانا من �لدولة بقيمة �لبد�ع و�رتباطه 

ب��ال��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ت���ق���دم و�أع��������ر�ف �حل�����ش��ارة 

وكربياء �لأمة. و�شلم رئي�ش �لوزر�ء خالل 

�لعايل  �لتعليم  وزي��ر  ح�شره  �ل��ذي  �حلفل 

و�لبحث �لعلمي �لدكتور حممد �بو قدي�ش 

ووزير �ل�شحة �لدكتور نذير عبيد�ت وعدد 

�ل�شهاد�ت  �لثقافية،  باحلركة  �ملهتمني  من 

للفائزين باجلو�ئز.

وف���از ب��ج��ائ��زة �ل��دول��ة �ل��ت��ق��دي��ري��ة لعام 

�ل���رو�ي���ة  جم����ال  �لآد�ب/  ح��ق��ل  يف   2020

م��ن��ا���ش��ف��ة ب���ني �لأدي�����ب�����ني: ه��ا���ش��م ب���دوي 

عبد�هلل  حماد  و�شليمان  غر�يبة،  م�شطفى 

�أعمالهما  جم��م��ل  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�  �ل��ق��و�ب��ع��ة، 

�لأدب�����ي�����ة يف جم�����ال �ل������رو�ي������ة، ومي���ث���الن 

�مل�شهد  يف  �أث��ر�  تركتا  رو�ئيتني  مدر�شتني 

�لثقايف �لأردين و�لعربي.

ك��م��ا ف����از ب���اجل���ائ���زة يف ح��ق��ل �ل��ف��ن��ون/ 

�لفنانني:  ب��ني  منا�شفة  �لتمثيل،  جم��ال 

مو�شى جز�ع مو�شى حجازين، وعبد�لكرمي 

�لبارزة  مل�شاهمتهما  �لقو��شمي،  �أحمد  عمر 

�ل��در�م��ي،  �لعمل  يف  �لنوعية  و�إ�شافتهما 

على  �لفني  �مل�شهد  يف  نوعي  �أث��ر  و�إح���د�ث 

�ل�شعيدين �لأردين و�لعربي.

و�لبحتة يف  �لتطبيقية  �لعلوم  ويف حقل 

جمال/ �لأمر��ش �لوبائية منحت �جلائزة 

مل�شت�شفى �لأمري حمزة بن �حل�شني، تقدير� 

جل���ه���وده �مل���ب���ذول���ة يف م���و�ج���ه���ة ف��ريو���ش 

من  �جلائحة،  بد�ية  منذ  �مل�شتجد  كورونا 

وفريقها  �ل��ر�ئ��دة،  خدماته  تقدمي  خ��الل 

ظل  يف  جاهد�  �شعى  �ل��ذي  �ملهني  �ل�شحي 

مل�شابي  �خلدمة  لتقدمي  �لر�هنة  �لأو�شاع 

كورونا على �أكمل وجه.

�لتقديرية  �ل��دول��ة  ج��ائ��زة  منحت  ك��م��ا 

و�لإن�شانية/  �لجتماعية  �لعلوم  حقل  يف 

بني  ب��ال��ت�����ش��اوي  �لأردن،  يف  �لآث�����ار  جم���ال 

�إبر�هيم  حممود  معاوية  �لدكتور  من  كل 

ي��و���ش��ف، وزي������دون ح��م��د ع��ب��ي��د �مل��ح��ي�����ش��ن، 

و����ش���ل���ي���م���ان ع���ل���ي �إب�����ر�ه�����ي�����م �ل����ف����رج����ات، 

و�إد�رت���ه���م  �مل��ن�����ش��ورة،  �لعلمية  مل�شاهمتهم 

�ملوؤ�ش�شي، وبناء  للم�شاريع �مليد�نية و�لبناء 

�لقدر�ت يف جمال �لآثار.

التقى رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية

العودات : المجلس حريص على تعزيز ثقة المواطنين به
الملك يؤكد على ضرورة تطوير عمل الكتل النيابية

الفايز : األردن يتمتع ببيئة زراعية خصبة وطبيعة خالبة 
التقى وزيري البيئة والزراعة

رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية لعام 2020
مندوبًا عن الملك

 الصحة النيابية تواصل مناقشة مشروع 
قانون معدل لقانون مهنة القبالة

 القوات المسلحة تحتفل باألسبوع 
العالمي للوئام بين األديان

الثالثاء   9 / 2 / 2021
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االنباط- عمان

ام�س  االجتماعي  ال�ضمان  م�ؤ�ض�ضة  نظمت   

الفرن�ضية  اخلببرة  وكالة  مع  بالتعاون  االثببنببن، 

م�ؤمترا �سحفي� لدعم اال�سالح امل�ستدام للت�أمني 

�سد اإ�س�ب�ت العمل يف اململكة من خالل م�سروع 

الت�اأمة.

و���س���رك يف امل���ؤمت��ر �سفرية االحت���د االأوروب���ي 

ع�م  ومدير  دو�سي�،  ه�دجيثي�  م�ري�  االأردن  يف 

م���ؤ���س�����س��ة ال�����س��م���ن االج��ت��م���ع��ي ال��دك��ت���ر ح���زم 

رح�حلة، وم�ست�س�رة امل�سروع املقيمة يف االردن اآن 

بينييه، وممثل�ن عن وزارة التخطيط.

اإىل حت�سني  امل�سروع يهدف  اإن  وق�ل رح�حلة 

الذي  العمل  الع�مة يف مك�ن  وال�سالمة  ال�سحة 

يحظى ب�أول�ي�ت امل�ؤ�س�سة، م�سريا اإىل اأن االحت�د 

بهذا  غنية  ب��خ��رة  تتمتع�ن  وفرن�س�  االوروب����ي 

املج�ل.

واأ�س�ر اإىل اأن ثق�فة ال�ق�ية وال�سالمة املهنية 

عر  جمتمعية  ثق�فة  تك�ن  اأن  يجب  احلقيقية 

تك�تف اجله�د بني امل�ؤ�س�س�ت الر�سمية واالهلية 

���س��رك���ء  ب�سفتهم  وال��ع���م��ل��ني  امل����دين  وامل��ج��ت��م��ع 

يف  الثق�فة  ه��ذه  لرت�سيخ  ا�س��سيني  اجتم�عيني 

املجتمع.

واأو�سح اأنه يجب ان تك�ن ال�ق�ية وال�سالمة 

امل��ه��ن��ي��ة ق�����س��ي��ة م���ن ق�����س���ي��� احل������ار املجتمعي 

يف  الهيكلي  والبعد  والتعليم  التدريب  و�سي��س�ت 

املجتمع لتنظيم العمل وبيئته.

وال�سالمة  العمل  ا�س�ب�ت  اإدارة  مدير  وق���ل 

الدكت�ر  االجتم�عي  ال�سم�ن  املهنية يف م�ؤ�س�سة 

فرا�س �سطن�وي اإن امل�ؤ�س�سة ت�سعى لتط�ير العمل 

واأنظمة ال�سالمة، م�سريا اإىل منحة من االحت�د 

ل��سع  ي�����رو  ون�����س��ف  م��ل��ي���ن  بقيمة  االوروب������ي 

ا�س�ب�ت  خدمة  وتط�ير  املهنية  ال�سحة  مع�يري 

العمل يف ال�سم�ن االجتم�عي من خالل م�سروع 

مدته 18 �سهرا يت�ألف من 5 مك�ن�ت رئي�سة.

�سم�ل  ت��سعة  ت�سمل  املك�ن�ت  اأن  اإىل  واأ���س���ر 

اخل������س��ع��ني يف ت���أم��ني اإ���س���ب���ت ال��ع��م��ل كطالب 

امل���دار����س واجل���م��ع���ت، وت��ط���ي��ر ن��ظ���م االآي تي 

وامل��ع��ل���م���ت امل���ت����ف���رة، وال��ب��ع��د امل������دي و���س��م���ن 

دمي�مة العمل وامل�ازنة بني االيرادات والنفق�ت، 

وتط�ير قدرات وكف�ءة الع�ملني يف دائرة اإ�س�ب�ت 

امله�رات  الأح��دث  وفق�  املهنية  وال�سالمة  العمل 

والتقني�ت.

ب���دوره����، حت��دث��ت ���س��ف��رية االحت�����د االوروب����ي 

خالل امل�ؤمتر عن امل�سروع الذي ينفذ ب�ل�سراكة 

م���ع االحت�������د االوروب��������ي ل���ت���ب����دل اخل������رات مع 

م��ن��ظ��م���ت امل��ج��ت��م��ع امل����دين ل��دع��م االق��ت�����س���د يف 

االردن من خالل تغطية �س�ملة جلميع الع�ملني 

التط�ر  يف  ي�سهم  م�  اآمنة  �سحية  بيئة  اإط���ر  يف 

االقت�س�دي االأردين.

وق�لت م�ست�س�رة امل�سروع املقيمة يف االردن اإن 

امل�سروع هدفه تغطية جميع الع�ملني يف االردن 

ال���س��ي��م��� ط���الب امل���دار����س واجل���م��ع���ت ودجم��ه��م 

ب�ل�سم�ن  و�سم�لهم  واخ�س�عهم  امل�ستقبل  يف 

الرن�مج  اأن  ال��رن���م��ج، مبينة  ه��ذا  م��ن خ��الل 

املي�ومة  كعم�ل  الر�سمي  غري  القط�ع  ي�ستهدف 

وامل���ه���ن غ���ري امل�����س��م���ل��ة ل��ل�����س��م���ن حت���ت مظلة 

ق�ن�نية.

االنب�ط- عم�ن

االجتم�عية  والتنمية  العمل  جلنة  رئي�س  ق���ل   

اللجنة  اإن  احلرا�سي�س،  ح�سني  الني�بية،  وال�سك�ن 

الع�ملني  ال��ع��م��ل؛  اأط�����راف  جلميع  ب�لنظر  معنية 

تقدمي  وع���دم  وات���زان  ب�سم�لية  العمل،  اأ���س��ح���ب  اأو 

م�سلحة فئة على اأخرى، وال�سيم� اأن العالقة تك�ملية 

هدفه� امل�سلحة الع�مة.

ام�س  للجنة  اجتم�ع�  ت��روؤ���س��ه  ذل��ك خ��الل  ج���ء 

االثنني، ملن�ق�سة م�سروع ق�ن�ن معدل لق�ن�ن العمل 

عم�ن  جت�����رة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  ب��ح�����س���ر   ،2020 ل�ضنة 

خليل احل�ج ت�فيق، ونقيب اأ�سح�ب مك�تب ا�ستقدام 

وا�ستخدام الع�ملني يف املن�زل خ�لد احل�سين�ت، ون�ئب 

مك�تب  اأ���س��ح���ب  ونقيب  زي���د،  اأب����  خمي�س  النقيب 

تليالن، وممثلني  ب��سم  ب�ل�ك�لة  االأردنيني  ت�ظيف 

عن القط�ع.

من  العمل”،  “معدل  اأن  احل��را���س��ي�����س  واأ����س����ف 

الق�انني املهمة واحل�س��سة الذي مي�س �سريحة كبرية 

من امل�اطنني، الفًت� اإىل اأن اللجنة معنية مبن�ق�سة 9 

م�اد معدلة من احلك�مة فقط. واأو�سح اأن اللجنة 

م���اد  بقية  تعديل  ب���إع���دة  يق�سي  مقرتح�  �ستتبنى 

�ستبحث  اللجنة  اأن  اإىل  م�����س��رًيا  ال��ق���ن���ن،  م�����س��روع 

والعم�ل  ب�لعمل  املتعلقة  الق�س�ي�  ك�فة،  املعنني  مع 

ب�لتع�ون مع القط�ع اخل��س ال�سريك الرئي�س بهذه 

العملية. بدورهم، اأكد اأع�س�ء اللجنة، الن�اب: ن�اف 

اخل�الدة وحممد ال�سطن�وي وعبدالرحمن الع�اي�سة 

وعيد النعيم�ت واأ�سم�ء الرواحنة و�سليم�ن اأب� يحيى، 

اإ����س���راك ال��ق��ط���ع اخل������س يف عملية ات��خ���ذ  اأه��م��ي��ة 

القرار، انطالًق� من مبداأ الت�س�ركية بني القط�عني 

ال�طن  لتحقيق م�سلحة  و���س���اًل  واخل������س،  ال��ع���م 

وامل�اطن. وبين�ا اأن ال��سع االقت�س�دي الذي يعي�سه 

االأردن، يتطلب من اجلميع بذل كل اجله�د مل�اجهة 

التحدي�ت وال�سع�ب�ت الن�جتة عن ج�ئحة فريو�س 

ك����رون���� امل�����س��ت��ج��د، وم���� ن��ت��ج عنه� م��ن ازدي������د ن�سب 

البط�لة، وتراجع ن�سب النم� االقت�س�دي.

 الضمان ينظم مؤتمرا عن االصالح 
المستدام للتأمين ضد إصابات العمل

 العمل والتنمية والسكان النيابية تناقش 
مشروع قانون معدل لقانون العمل

الفايز: االحتفال بمئوية الدولة يدل على منعة وقوة األردن

6 وفيات و1685 إصابة جديدة بـ»كورونا« 

التربية: 60.3 بالمئة نسبة حضور الطلبة المستهدفين للمدارس اليوم

مالية األعيان تلتقي نائبي محافظ البنك المركزي

نسبة الفحوص اإليجابية بلغت %6.31 

االنباط-عمان

 ق������ل رئ���ي�������س جم��ل�����س االأع�����ي������ن في�سل 

ال��ف���ي��ز، اإن���ه ال ميكن ا���س��ت��رياد من����ذج غربية 

وي��ج��ب  حم��ل��ي���،  لتطبيقه�  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 

مراع�ة الثق�فة املحلية يف التنمية ال�سي��سية 

والتدرج يف تطبيقه�.

واأك��������د خ������الل ا���س��ت�����س���ف��ت��ه يف امل��ن��ت��دى 

ال�سحفيني  وح��ري��ة  ملركز حم�ية  االإع��الم��ي 

يدل على منعة  الدولة  االحتف�ل مبئ�ية  اأن 

التي  اجل�سيمة  التحدي�ت  رغ��م  االأردن  وق���ة 

واجهته، معرًب� عن تف�وؤله مب�ستقبل االأردن يف 

ظل قي�دة جاللة امللك عبداهلل الث�ين “�سّم�م 

االأم������ن، وح���ف��ظ ال��ه���ي��ة ال���ط��ن��ي��ة، ومظلة 

اجلميع”.

اأن الدولة االأردن��ي��ة مرت  واأ���س���ف الف�يز، 

ب��ت��ح��دي���ت داخ��ل��ي��ة وخ���رج��ي��ة م��ن��ذ ت�أ�سي�س 

االإم�����رة ب���داأت ب���الن��ت��داب ال��ري��ط���ين ونكبة 

 ،1967 ع������م  ب���ل��ن��ك�����س��ة  م�������رورا   ،1948 ع������م 

واحلرب الب�ردة، وانته�ء ب� “الربيع العربي” 

بع�س  ت��دخ��الت  اأن  اإىل  م�سريا  وت��داع��ي���ت��ه، 

ت�سببت  االإقليم  دول  وبع�س  الكرى  ال���دول 

بحروب اأهلية وح�لة من عدم اال�ستقرار، لكن 

االأردن جت�وز كل ذلك خالل مئة ع�م بحنكة 

االأردين،  ال�سعب  ووع���ي  اله��سمية،  ال��ق��ي���دة 

ويقينهم ب�أن اله��سميني هم �سم�م االأم�ن.

ول���ف���ت اإىل روؤي������ة وت�����س���ر ج���الل���ة امل��ل��ك 

مل�ستقبل االأردن �سي��سي� واقت�س�دي� واجتم�عي� 

جاللته  تطرق  وال��ت��ي  النق��سية،  االأوراق  يف 

ال���ن���ظ����م ال��دمي��ق��راط��ي،  ف��ي��ه��� اإىل ت��ط���ي��ر 

وال��س�ل اإىل الدولة املدنية و�سي�دة الق�ن�ن، 

وامل���اط��ن��ة ال��ف���ع��ل��ة، واأح�����زاب وط��ن��ي��ة ق����درة 

وهم�م  املحلية،  املجتمع�ت  عن  التعبري  على 

امل�اطنني، و�س�ال اإىل احلك�م�ت الرمل�نية.

عن  حتدثت  النق��سية  االأوراق  اأن  وت���ب��ع، 

�ُسبل تق�ية م�ؤ�س�س�ت املجتمع املدين، وحم�ية 

منظ�مة ال��ع��دال��ة وال��ن��زاه��ة، وت��ط���ي��ر عمل 

م�ؤ�س�س�ت  هيكلة  واإع������دة  احل��ك���م��ي  اجل��ه���ز 

الق�س�ء،  وتط�ير  احلري�ت،  وتعزيز  الدولة، 

والعملية الرتب�ية واملن�هج.

واو���س��ح اأن االأه���م ه��� ترجمة م��� ج���ء يف 

ور�سم  ال���اق��ع،  اأر����س  على  النق��سية  االأوراق 

ُت��راع��ي  ال�سي��سية  للتنمية  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة 

اأه��م  ف�لع�سرية  الع�س�ئرية؛  املجتمع  ثق�فة 

للدميقراطية  �سند  وه��ي  ال��دول��ة،  م��ك���ن يف 

لكن  ال�سي��سية،  التنمية  يف  م��ه��م  دور  ول��ه��� 

الثق�فة الع�س�ئرية احل�لية ال تدعم االأحزاب، 

“ف�جله�ية واملن�طقية ُت�سيطران على امل�سهد 
ال�ضيا�ضي”.

حت��َظ  مل  ال��ن��ق������س��ي��ة  االأوراق  اإن  وق������ل، 

ب�الهتم�م الالزم من قبل كل االأطراف �س�اء 

اأو  امل����دين،  املجتمع  م�ؤ�س�س�ت  اأو  احل��ك���م��ة، 

والنق�ب�ت،  االأح��زاب  اأو حتى  الن�اب،  جمل�س 

ف��ب���ل��رغ��م م���ن وج������د م���� ي���ق����رب 50 ح��زب��� 

�سي��سي�، اإال اأنه� ال تتبنى برامج عملية ميكن 

اأن ُتطبق على ال�اقع، وال متتع بجم�هريية 

ق�ية، ب��ستثن�ء حزب جبهة العمل االإ�سالمي 

الأ���س��ب���ب ت���ري��خ��ي��ة ودي��ن��ي��ة، م�����س��ددا ع��ل��ى اأن 

االأح��زاب  يبداأ بدمج  تط�ير احلي�ة احلزبية 

يف ثالثة تي�رات رئي�سة )ميني، و�سط، وي�س�ر( 

تتبنى برامج ُترتجم على اأر�س ال�اقع، داعي� 

على  ترتكز  ال��ت��ي  الن�خب  ثق�فة  تغيري  اإىل 

الق�عدة الع�س�ئرية.

وراأى الف�يز اأن احلل لل��س�ل اإىل التنمية 

يبداأ  واملت��سط  الق�سري  امل��دى  يف  ال�سي��سية 

ال��ذي ت�س�به بع�س  بتعديل ق�ن�ن االنتخ�ب 

اجلديد  الق�ن�ن  يك�ن  اأن  على  العي�ب،  من 

على  ويعمل  االأردن���ي���ة،  الثق�فة  م��ع  مت�افق� 

اإي����ج�����د ���س��ي��غ��ة م��ن������س��ب��ة الإت�����ح����ة ال��ف��ر���س��ة 

ال���رمل����ن،  اإىل ق��ب��ة  ال��������س����ل  ل����الأح����زاب يف 

ف�لق�ن�ن احل�يل ال يخدم امل�سلحة الع�مة.

واأك��د الف�يز اأن��ه ال بد من اإع���دة النظر يف 

ذلك  يف  مب�  �س�مل،  ب�سكل  الرتب�ية  العملية 

التلقني  ع��ن  بعيدا  الع�سر  وم���اك��ب��ة  املن�هج 

اأداء  حت�سني  على  ب�لعمل  من�ه�  التعليم،  يف 

املعلم من خالل تدريبه وتهيئته ليك�ن ق�درا 

ع��ل��ى ال��ع��ط���ء، وت��ق��دمي االأف�����س��ل ل��الأج��ي���ل، 

وان ت����زرع امل��ن���ه��ج ق��ي��م��� وم��ف���ه��ي��م ج��دي��دة 

الثق�فة  وال�����س��ب���ب، مثل  االأط���ف����ل  ع��ق���ل  يف 

احل���زب���ي���ة، وم��ف��ه���م االب���ت���ع����د ع���ن اجل��ه���ي��ة 

واملن�طقية، واح���رتام ال���راأي وال����راأي االآخ��ر، 

واحرتام الق�انني و�سي�دته�، ُمبين� اأن االأدوات 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مل ت��ع��د جُت����دي يف ال��ت��ع���م��ل مع 

ال�سب�ب االأردين.

وق������ل، اإن����ه ي��ج��ب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تط�ير 

عمل اجله�ز احلك�مي، ورفع كف�ءة م�ظفي 

امل�ظفني،  لرتفيع  الكف�ءة  واعتم�د  ال��دول��ة، 

ورف������ع اإن���ت����ج���ي���ة امل�����ظ����ف، وال��ت��خ��ل�����س من 

ال��دول��ة مع  م�ؤ�س�س�ت  ال���زائ���دة يف  احل��م���ل��ة 

و�سع حل�ل للكلف االجتم�عية املرتتبة على 

وامل�ؤ�س�س�ت  ال�����زارات  دم��ج  اإىل  اإ�س�فة  ذل��ك، 

احلك�مية على اأ�س�س علمية.

و�����س����دد ال���ف����ي���ز ع���ل���ى ������س�����رورة حت�����س��ني 

اخلدم�ت املُقدمة للم�اطنني، وتعزيز العدالة 

االجتم�عية، وحم�ربة ال�ا�سطة واملح�س�بية، 

االقت�س�دي  ه�  االأك��ر  التحدي  اأن  م��سح� 

الع�امل، منه�  ال��ذي تف�قم نتيجة ع��دد من 

���س��ح امل��������ارد، وال���ه���ج���رات، وان��ق��ط���ع النفط 

العراقي، والغ�ز امل�سري، واالأزمة االقت�س�دية 

وتبع�ته  العربي  والربيع   ،2008 ع���م  الع�ملية 

االق����ت���������س�����دي����ة، واأخ����������ريا ج����ئ���ح���ة ك�����رون����� 

وتداعي�ته�.

وق�ل “ اإنه وتزامن� مع التنمية ال�سي��سية 

ال بد من العمل على زي�دة النم� االقت�س�دي 

وحت�سني ال��سع املعي�سي للم�اطن من خالل 

الرتكيز على امل�سروع�ت الكرى؛ مثل الن�قل 

النف�ي�ت، وم�سروع م�سف�ة  وتدوير  ال�طني، 

برتول اجلن�ب الذي يدر�س ح�لي�، ويت�قع اأن 

ي�فر 12 األف فر�سة عمل.

م�سروع�ت  على  العمل  اأهمية  اإىل  واأ���س���ر 

جاللة  لت�جيه�ت  تنفيذا  ال��غ��ذائ��ي،  االأم����ن 

امللك، عن طريق ا�ستغالل اأرا�سي الب�دية التي 

ت�سل اإىل نح� 20 ملي�ن دومن يف م�سروع�ت 

احل�س�د امل�ئي لت�فري املي�ه للزراعة بدال من 

ت�ستهلك  التي  االآب����ر اجل�فية  على  االعتم�د 

تكلفة اأكر، اإ�س�فة اإىل حتفيز قط�ع�ت اأخرى 

مثل ال�سي�حة.

تراجع  اأ�سب�ب  درا�سة  يجب  الف�يز:  وق���ل 

ن�����س��ب��ة امل�����س���رك��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة يف االن��ت��خ���ب���ت، 

ال��ك��رى، مثل ع��ّم���ن التي  امل���دن  وال�سيم� يف 

�سجلت ن�سبة 10 ب�ملئة فقط خالل االنتخ�ب�ت 

ب�لتج�وزات  اأم��� م� يتعلق  االأخ���رية.  الني�بية 

االأخ������رية بح�سب  ال��ن��ي���ب��ي��ة  االن��ت��خ���ب���ت  يف 

نت�ج  اأن��ه���  ف�أو�سح  ال�طنية،  التق�رير  بع�س 

الثق�فة املجتمعية، وال بد من و�سع عق�ب�ت 

رادعة لكل من يثبت جت�وزه، اإىل حني تغيري 

وعمل  اأداء  بتح�سني  مط�لب�ً  الثق�فة،  تلك 

املحلية؛  واالإدارة  البلدي�ت  جم�ل�س  اأع�س�ء 

فهم االأق��رب لنب�س ال�س�رع، كم� ُيخفف من 

ال�سغط على جمل�س الن�اب. ودع� اإىل اإجراء 

ق�ن�ين  تعديل  اإىل  ت��ه��دف  م��ت���ازن��ة  درا���س��ة 

يحفظ  مب�  والتنفيذ  وامل�ست�أجرين،  امل�لكني 

حق�ق جميع االأط��راف، والعمل بجدية على 

زي�دة م�س�ركة املراأة يف احلي�ة ال�سي��سية.

االنباط-عمان

  

امل�س�بني  ب��ني  وف��ي���ت   6 االأردن،  يف  ���ُس��ج��ل��ت 

بفريو�س ك�رون� امل�ستجد، و1685 اإ�س�بة جديدة 

ب���ل���ب���ء؛ لريتفع اإج��م���يل ع��دد االإ���س���ب���ت منذ 

وف��ق م�جز  اإ���س���ب��ة،   336839 اإىل  اجل�ئحة  ب��دء 

اإعالمي �س�در عن رئ��سة ال�زراء ووزارة ال�سحة، 

االثنن. 

وزاد عدد ال�في�ت اإىل 4385 وف�ة، بعد ر�سد 6 

وفي�ت جديدة، بح�سب امل�جز.

 1170 يلي:  كم�  اجلديدة  االإ�س�ب�ت  وت�زعت 

ل�اء  21 يف  اإرب��د منه�  اإ�س�بة يف عّم�ن، و163 يف 

الرمث�، و101 يف البلق�ء، و60 يف الزرق�ء و35 يف 

العقبة.

يف  و30  امل���ف���رق،  يف  اإ����س����ب���ة   30 اإىل  اإ����س����ف���ة 

ال��ك��رك، و23 يف  عجل�ن، و28 يف ج��ر���س، و26 يف 

ماأدبا، و12 يف مع�ن منه� 7 يف ل�اء البرتا، و7 يف 

الطفيلة.

اإىل  االثنني،  دِخلت 
ُ
اأ التي  وبلغ عدد احل���الت 

ح���ل��ة،   50 غ�����درت  فيم�  ح���ل��ة،   91 امل�ست�سفي�ت 

وو�سل اإجم�يل عدد احل�الت امل�ؤّكدة التي تتلقى 

العالج يف امل�ست�سفي�ت اإىل 510 ح�الت.

وك����ذل����ك، ب��ل��غ اإج����م�����يل ع����دد اأ�����س����ّرة ال��ع��زل 

امل����ؤّك���دة  ل��ل��ح���الت  امل�ست�سفي�ت  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

 ،%11 اإ�سغ�ل  بن�سبة   430 اأم�����س  لي�م  وامل�ستبهة 

احلثيثة  العن�ية  اأ�سّرة  عدد  اإجم�يل  و�سل  فيم� 

امل����ؤّك���دة  ل��ل��ح���الت  امل�ست�سفي�ت  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

وامل�ستبهة لي�م اأم�س اإىل 117 بن�سبة اإ�سغ�ل %13.

وو�����س����ل اإج�����م������يل ع������دد اأج�����ه�����زة ال��ت��ن��ّف�����س 

اال�سطن�عي امل�ستخدمة يف امل�ست�سفي�ت للح�الت 

امل�ؤّكدة وامل�ستبهة لي�م اأم�س اإىل 50 بن�سبة اإ�سغ�ل 

.%6

ويف املق�بل، بلغ عدد ح�الت ال�سف�ء لهذا الي�م 

يف العزل املنزيل وامل�ست�سفي�ت 943 ح�لة، لي�سل 

اإجم�يل ح�الت ال�سف�ء اإىل 321278 ح�لة. وو�سل 

عدد احل�الت الن�سطة ح�لّي�ً اإىل 11176 ح�لة.

لي�سبح  خم��رّي���ً،  فح�س�ً   26723 اإج���راء  ومّت 

اإجم�يل عدد الفح��س 4052794 فح�س�ً، وبذلك 

ت�سل ن�سبة الفح��س االإيج�بّية لهذا الي�م اإىل 

قرابة %6.31.

االنباط- عمان

 ق�لت وزارة الرتبية والتعليم اإن ن�سبة احل�س�ر 

االإجم�لية للطلبة للمدار�س ام�س االثنني بلغت 

طلبة  وت�سمل  امل�ستهدفة  الفئة  م��ن  ب�ملئة   60.3

وطلبة  والث�ين  االول  وال�سفني  االطف�ل  ري��س 

الت�جيهي.

واكدت ال���زارة يف تقريره� الي�مي ح�ل �سري 

عملية الع�دة املتدرجة للمدار�س، اإن ن�سبة االلتزام 

واملعلمني  الطلبة  قبل  من  ال�سحي  ب�لرت�ك�ل 

والك�ادر االإدارية يف املدار�س بلغت 97.4 ب�ملئة.

اإ���س���ب��ت��ه��م  �سجلت  معلمني   9 اأن  واو���س��ح��ت 

بفريو�س ك�رون�، من بينهم 8 معلمني مل يلتحق�ا 

مبدار�سهم ي�م اأم�س، ب�الإ�س�فة اإىل اإداريني اثنني 

مت التع�مل معهم جميع� وفق الرت�ك�ل ال�سحي 

من خالل الزامهم ب�حلجر املنزيل.

كم� بلغ عدد الطلبة امل�س�بني بفريو�س ك�رون� 

ال��ق��ط���ع  م��ن��ه��م يف   4 8 ط���الب  ال��������زارة،  بح�سب 

امل��دار���س احلك�مية و 4 يف ال��ق��ط���ع اخل������س، مل 

يلتحق اي منهم ب�لدوام املدر�سي، وطبقت بحقهم 

ال�سحي  ال��روت���ك���ل  ت�سمنه�  التي  االج����راءات 

والزامهم ب�حلجر املنزيل.

للطلبة  الرتاكمية  الن�سبة  اأن  ال����زارة  وبينت 

الذين اخت�ر اأولي�ء اأم�رهم خطي� الدوام عن بعد 

بلغت، 15 ب�ملئة.

وجددت الت�أكيد على ا�ستمرار اجلميع ب�اللتزام 

ارتداء  �سيم�  ال�سحي، وال  ب�لروت�ك�ل  والتقيد 

ال��ك��م���م��ة، وال��ت��ب���ع��د اجل�����س��دي، وغ�����س��ل اليدين 

وا�ستخدام املعقم�ت.

واكدت ان فرقه� الرق�بية م� زالت م�ستمرة يف 

زي�رة املدار�س ملت�بعة االلتزام ب�لرت�ك�ل ال�سحي 

التدري�سية  والك�ادر  الطلبة  ح�فظ� على �سالمة 

ا�ستمراره�  اإىل  م�سرية  امل���دار����س،  يف  واالإداري������ة 

العملي�ت يف مديري�ت  غ��رف  خ��الل  م��ن  ك��ذل��ك 

املالحظ�ت  ا�ستقب�ل  يف  ال�����زارة  وم��رك��ز  الرتبية 

من الطلبة واأولي�ء االأم�ر ح�ل خمتلف الق�س�ي� 

املتعلقة بعملية الع�دة للمدار�س.

كم� دع��ت ال����زارة اأول��ي���ء االأم����ر لعدم اإر�س�ل 

اأو  اأع��را���س مر�سية  الذين تظهر عليهم  الطلبة 

�سالمة  على  حف�ظ�  م�ؤكدة  الإ�س�ب�ت  خم�لطني 

اجلميع.

امل��دار���س يف جميع حم���ف��ظ���ت اململكة  وك���ن��ت 

الطلبة، يف اط�ر  ا�ستقب�ل  الي�م االثنني،  وا�سلت 

للتعليم  ال���ع����دة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق����رار 

ال���ج���ه��ي امل���ت���درج، ووف����ق اخل��ط��ة ال��ت��ي اعدته� 

ال�زارة لهذه الغ�ية وتنفذ على ثالث مراحل.

وا�ستقبلت املدار�س الي�م، طلبة ال�سف الث�ين 

ال�سف  طلبة  غ��د  ي����م  ت�ستقبل  فيم�  اال���س������س��ي، 

ري��س  طلبة  اأم�����س  ي���م  التحق  ان  بعد  ال��ث���ل��ث، 

مبدار�سهم،  والت�جيهي  االول،  وال�سف  االطف�ل 

وا�ست�ؤنفت العملية التدري�سية فيه�.

وت�����س��م��ل امل��رح��ل��ة االوىل م���ن خ��ط��ة ال���ع����دة، 

طلبة ري��س االطف�ل وال�سف�ف الثالثة االوىل 

وال��ت���ج��ي��ه��ي، ح��ي��ث ق����درت وزارة ال��رتب��ي��ة ع��دد 

الفا و812   773 املرحلة بنح�  الطلبة �سمن هذه 

ط�لب� وط�لبة.

االنباط- عّمان

جمل�س  يف  واالقت�س�دية  امل�لية  اللجنة  التقت 

االعي�ن برئ��سة العني املهند�س جم�ل ال�سرايرة مع 

ن�ئبي حم�فظ البنك املركزي الدكت�ر م�هر ال�سيخ 

من�ق�سة  اإط����ر  يف  �سرك�س،  ع����دل  وال��دك��ت���ر  ح�سن 

اللجنة مل�سروع ق�ن�ن امل�ازنة الع�مة وم�سروع ق�ن�ن 

م�ازن�ت ال�حدات احلك�مية لل�سنة امل�لية 2021.

وثمن العني ال�سرايرة ال��دور املهم ال��ذي يلعبه 

ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ل��دع��م ق����درة االق��ت�����س���د االأردين 

وتقلي�س االآث�ر ال�سلبية جل�ئحة ك�رون� على االأفراد 

وال�سرك�ت وتعزيز ال�سي�لة لدى البن�ك للمح�فظة 

على عمل �س�ق االئتم�ن، اإ�س�فة اإىل برامج التم�يل 

والكبرية  واملت��سطة  ال�سغرية  لل�سرك�ت  امل�جهة 

ب�سروط تف�سيلية.

تعزيز  امل��رك��زي على  البنك  ح��ر���س  اإىل  واأ���س���ر 

امل���راك���ز امل���ل��ي��ة ل��ل��ب��ن���ك وع�����زز م���ن ق��درت��ه��� على 

حف�ظ�  لالأزمة  املت�قعة  ال�سلبية  االآث���ر  امت�س��س 

على اال�ستقرار النقدي وامل�يل يف اململكة.

يف  امل��رك��زي  البنك  جه�د  اللجنة  اأع�س�ء  وثمن 

جم�ل الرقمنة واملدف�ع�ت االإلكرتونية.

واأث������ر االع���ي����ن ال��ع��دي��د م���ن ال��ت�����س���وؤالت ح���ل 

اال���س��ت��ف���دة م���ن ب���رام���ج ال��ب��ن��ك امل���رك���زي للتم�يل 

واالإج�������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذه��� مل���اج��ه��ة ازم���ة ك���رون��� 

النم�  ال�سلبية على  االآث����ر  م��ن  احل��د  واهميته� يف 

االقت�س�دي والبط�لة، واأهمية اال�ستثم�رات االأجنبية 

وال��ق��ط���ع ال��زراع��ي وت��ق��دمي ال��دع��م ل���ه.  بدورهم�، 

عر�س ن�ئب� املح�فظ لالأو�س�ع االقت�س�دية يف اململكة 

ظل  يف  وامل�����س��رف��ي��ة  ال��ن��ق��دي��ة  ال�سي��سة  وت���ج��ه���ت 

ال�طني  االقت�س�د  مرونة  اإىل  م�سريين  اجل�ئحة، 

ومت������س��ك��ه يف م���اج��ه��ة ال��ت��ح��دي���ت وال�����س��غ���ط���ت 

الن�جمة عن ج�ئحة ك�رون�، وت��سيح ت�قع�ت البنك 

ع�م  الن�جت خالل  انكم��س  اإىل  ت�سري  التي  املركزي 

2020 بن�سبة تقل عن 2 ب�ملئة، ومن� م�جب خالل 

ع�م 2021 بن�سبة ترتاوح ح�ل 2.5 ب�ملئة.

واأ�س�را اإىل دور االإجراءات املبكرة املتخذة من قبل 

االنكم��س  احل��د من  امل��رك��زي واحلك�مة يف  البنك 

الذي قدرت م�ؤ�س�س�ت دولية يف وقت �س�بق اأن يبلغ 

5% خالل ع�م 2020، الذي ك�ن �سيجعل من عملية 

التع�يف خالل ع�م 2021 اأكرث �سع�بة واأكرث بطئ� ل� 

حتققت الت�قع�ت الدولية.

وبين� اأن احتي�طي�ت البنك املركزي من العمالت 

االأجنبية ارتفعت خالل ع�م 2020 مبقدار 6ر1 ملي�ر 

لتغطية  تكفي  دوالر  ملي�ر  9ر15  اإىل  لت�سل  دوالر 

م�ست�ردات اململكة من ال�سلع واخل��دم���ت ح���ايل 9 

البن�ك فرغم االنكم��س  ل��دى  ال���دائ��ع  اأم���  �سه�ر، 

االقت�س�دي اأظهرت ارتف�ع� خالل ع�م 2020 بح�ايل 

5ر1 ملي�ر دين�ر نتيجة زي�دة ال�دائع ب�لدين�ر على 

ح�س�ب ال�دائع ب�لعمالت االجنبية.

واأو�سح� اأن البنك املركزي خف�س اأ�سع�ر الف�ئدة 

مرتني ب�اقع 150 نقطة اأ�س��س يف �سهر اآذار من الع�م 

من  لعدد  تدريجي�  للتع�يف  ب����ادر  وه��ن���ك  ال�س�بق، 

امل�ؤ�سرات االقت�س�دية الكلية؛ اإذ ا�ستقرت ال�س�درات 

ع�م  م��ن  االأوىل  �سهرا  ع�سر  اأح���د  خ��الل  ال�طنية 

املق�بلة  ال��ف��رتة  خ��الل  م�ست�اه�  نف�س  عند   2020

اإىل  ت�سري  الت�قع�ت  ك�نت  اأن  بعد   ،2019 ع���م  م��ن 

انخف��سه� بن�سبة ت�سل اإىل 6 ب�ملئة، فيم� تراجعت 

امل�ست�ردات بن�سبة 12.4 ب�ملئة، االأمر الذي اأدى اإىل 

انخف��س عجز امليزان التج�ري بن�سبة 17.9 ب�ملئة. 

ك��م��� ت��راج��ع��ت ح�����االت ال��ع���م��ل��ني بن�سبة اأق����ل من 

املت�قع عند 1ر9 ب�ملئة، يف ال�قت الذي �سجلت فيه 

الت�سهيالت االئتم�نية زي�دة ج�هرية مقداره� 1.6 

اخل��س  للقط�ع  الت�سهيالت  وحققت  دين�ر،  ملي�ر 

من�ا بن�سبة 6.3 ب�ملئة م� يف�ق ب�سكل ملم��س النم� 

امل�سجل يف ع�م 2019.

واأ����س����ف ن���ئ��ب��� امل��ح���ف��ظ اأن م���ؤ���س��رات اجل��ه���ز 

امل�لية  امل��راك��ز  مت�نة  اإىل  وت�ؤ�سر  مطمئنة  امل�سريف 

ل�حداته، اإذ بلغ معدل كف�ية راأ���س امل�ل يف الن�سف 

3ر18  ب�ملئة مق�بل  9ر17  نح�   2020 ع���م  االأول من 

ب�ملئة يف نه�ية ع�م 2019، وبلغت ن�سبة الدي�ن غري 

 2020 االأول  الن�سف  نه�ية  يف  ب�ملئة  4ر5  الع�ملة 

نه�ية ع�م  امل�سجل يف  ب�رتف�ع طفيف عن م�ست�اه� 

2019 والب�لغة 5 ب�ملئة، رغم االنكم��س االقت�س�دي 

بن�سبة   2020 الن�سف االول من ع�م  امل�سجل خالل 

8ر128  الق�ن�نية  ال�سي�لة  ن�سبة  وبلغت  ب�ملئة،  5ر1 

البنك  املفرو�سة من  الن�سبة  اأعلى من  ب�ملئة، وهي 

اهتم�م  اللق�ء  وتن�ول  ب�ملئة.   100 والب�لغة  املركزي 

القط�ع�ت  �سمن  ال��زراع��ة  بقط�ع  امل��رك��زي  البنك 

2ر1  والب�لغ  امل��رك��زي  البنك  برن�مج  يف  امل�ستهدفة 

ملي�ر دين�ر، ومنح م�ؤ�س�سة االإقرا�س الزراعي �سلفة 

اإ�س�فية بقيمة 10 ماليني دين�ر ب�سعر ف�ئدة متدن 

5ر0 ب�ملئة والأجل 10 �سن�ات وبفرتة �سم�ح ل�سنتني، 

وت�أجيل االأق�س�ط والف�ائد امل�ستحقة على م�ؤ�س�سة 

االإقرا�س الزراعي ملدة 3 ا�سهر، مط�لب� منه� ت�أجيل 

اأق�س�ط القرو�س على املزارعني للفرتة ذاته�.

من املعروف ان الغر�س من منظ�مة ال�سح�فة واالعالم حتقيق اكر قدر ممكن من 

اهداف التنمية ال�س�ملة يف ك�فة املج�الت ال�سي��سية واالجتم�عية واالقت�س�دية والعلمية 

اكر  والدولة  املجتمع  ت�أثرية على  يك�ن  �س�ف  املنظ�مة  اي خلل يف هذه  واأن  وغريه�، 

واأخطر من ت�أثريه يف ح�ل مل يتم العمل على حتقيقة.

ومن املعروف اي�س� ان هذه املنظ�مة يف اأ�سله� امل�ستمد من علم االت�س�ل انه� تخ�سع 

ام�سى  وعملية  علمية  ونظري�ت  فل�سفة  على  ومبنية  ومهنية،  علمية  وا�س�س  مع�يري  ل� 

علم�ء االت�س�ل �سن�ات و�سن�ات يف �سي�غته� وو�سعه� لن� على طبق من ذهب وتقدميه� 

عر املن�هج وامل�ؤلف�ت من جهة، وام�سى ا�س�تذة اجل�مع�ت �سن�ات و�سن�ات يف البحث يف 

هذه النظري�ت واال�س�س ليتمكن�ا من اي�س�له� لن� بطريقة تعمل على ت�أ�سي�سن� ب�ل�سكل 

املهنجي واملهني والعلمي ال�سحيح من جهة اخرى. 

الفكرية  تي�راته�  ب�ختالف  واحل��ك���م���ت  ال�سي��سية  النظم  اأن  اي�س�  امل��ع��روف  وم��ن 

بكل  واالع��الم  ال�سح�فة  منظ�مة  تط�ير  ب�جت�ه  ال�سعي  اول�ي�ته�  اهم  من  واحلزبية، 

االدوات امل�دية واملعن�ية �س�اء االعالم الت�بع له� او االعالم اخل��س، ذلك الأنه يلعب عدة 

ادوار دف�عية وهج�مية وار�س�دية وت�ع�ية ويبني ال�س�ر النمطية يف اذه�ن اجلم�هري، 

احلك�م�ت،  وتلك  االنظمة  لتلك  والرفعة  والرقي  املن�س�دة  التنمية  حتقيق  اىل  و�س�ال 

وم�اجهة اية اخط�ر والدف�ع عنه� و�سن الهجم�ت على كل من يرتب�س به�. 

ومن املعروف اي�س� ان املنظ�مة ال�سحفية واالعالمية تخ�سع ل� عدد من الت�سريع�ت 

الق�ن�نية واالخالقية واالدبية، وتنتع�س يف ظل من�خ �سي��سي مينحه� حرية ال�سري بك�فة 

التي  الب�سرية  امل���ارد  ارتفع معدل ثق�فة وعلم ومهنية  �س�أنه� كلم�  االجت�ه�ت، ويرتفع 

تعمل به� من �سحفيني واعالميني، وتنتك�س يف املن�خ�ت التي حتد من م�س�حة احلرية 

فيه�، وي�سيبه� �سرط�ن ق�تل يف ح�ل ك�نت امل�ارد الب�سرية التي تعمل به� ال تنتمي للعلم 

ال�سحفي واالعالمي ونظري�ته وفل�سفته، وت�سبح مطية لكل من هب ودب يف ح�ل مل 

وعلى  عليه�  واحل��ف���ظ  لتط�يره�  املطل�بة  ب�لق�ة  والر�سمية  الق�ن�نية  مظلته�  تكن 

الع�ملني به�. 

ومن املعروف اي�س� ان ال��س�ئل وامل�ؤ�س�س�ت ال�سحفية واالعالمية تعمل وفق �سي��س�ت 

ان  املفرو�س  وم��ن  حزبية،  او  اخل��س  للقط�ع  او  للحك�مة  ك�نت  �س�اء  خ��سة  حترير 

التي تعي�س  ال�سي��سي  الع�م للدولة والنظ�م  الت�جة  ال�سي��س�ت من�سجمة مع  تك�ن هذه 

فيه كنفه، وتعمل �سمن االطر الق�ن�نية واالدبية واالخالقية يف ظل من�خ من احلرية 

امل�س�ؤولة يحقق التنمية الع�دلة للدولة وللجم�هري مع�، من خالل خمرج�ت وحمت�ي�ت 

وم�س�مني له� قيمة ووزن ام�م امل�س�هد والق�رىء وامل�ستمع، ليتحقق الهدف الرئي�س من 

علم االت�س�ل املتمثل ب�”التاأثري” يف ال�سل�ك والت�جه والفكر ب�الجت�ة ال�سحيح. 

ونه�ية،، 

من املعروف ان لي�س لدين� �سيء مم� ذكر اعاله يف منظ�متن� ال�سحفية واالعالمية، 

واق�له� واأن� ات�أمل على م� اآلت اإليه ح��سنتي اال�سل، وميدان مهنيتي الذي ا�سبح عن�انه 

االعالن والدع�ية ال ال�سح�فة واالعالم، وحزين جدا على املجه�د الذي بذله ا�س�تذتي 

يف اجل�معة طيلة ال�سن�ات اخل�لية والذي راح ادراج الري�ح، وغ��سب جدا من الفريو�س�ت 

الدخيله التي تغلغلت يف اح�س�ء ومف��سل منظ�متي واأثرت يف �سل�كيه� وت�جهه� وحدت 

طبق�ته�  بتن�ع  اجلم�هري  وق����دت  وال�س�مية،  النزيهه  اهدافه�  واحبطت  حريته�  م��ن 

الفكرية اىل بح�ر اجلهل والط�قة ال�سلبية ال�س�داء.

النظامي   خليل 

االعالم االردني بين 
الفلسفة والفزلكه
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اإبان فرتة تقدمي طلبات التن�صيق املوحد للجامعات الر�صمية اأو املبا�صرة للجامعات اخلا�صة على 
طبية  لتخ�ص�صات  جاحمة  العامة  الثانوية  طلبة  رغبات  تكون  املطلوب،  التخ�ص�ص  اإختيار  �صبيل 
لتفات ملعدالتهم اأو رغبة بتخ�ص�صات اأخرى، وهذه الثقافة املجتمعية غالباً يغر�صها  وهند�صية دون االإ
هل عند اأبناءهم؛ وت�صّخم العالمات هذا العام رمبا ي�صّجع الكثري من الطلبة واأهليهم �صوب �صوء  االأ

االإختيار:
1. املعدالت يف ال�صنتني االأخريتني فيها ت�صّخم كبري واإرتفاع غري م�صبوق مما يجعل كثري من 
الطلبة يفّكرون باإختيار تخ�ص�صات طبية وهند�صية رمبا ال تتنا�صب مع معدالتهم؛ وهذا يوقعهم 

حتماً يف م�صاألة �صوء االإختيار.
2.  متطلبات �صوق العمل والقدرة والرغبة واملعّدل هي التي يجب اأن توؤخذ بعني االإعتبار لغايات 
اإختيار التخ�ص�ص املطلوبة؛ ولذلك فاإنني اأ�صّجع الطلبة ولوج عامل التعليم التقني الذي �صي�صمن 

لهم فر�ص العمل.
3. مرة اأخ��رى نوؤّكد على اأن املعدالت �صتزداد اأي�صاً تناف�صية عّما مت اإعالنه من اأرق��ام بعد تقّدم 
الكثري من الطلبة للدورة التكميلية؛ وهذا يعني اأن على الكثري اأاّل يتهّوروا يف اإختيار تخ�ص�صاتهم 
ظّناً اأن معدالتهم عالية وفق ال�صنوات ال�صابقة؛ فعلى �صبيل املثال ال احل�صر وفق االأرقام املعلنة فاإن 

تخ�ص�ص الطب يف بع�ص اجلامعات �صيحتاج ملعّدل اأكرث من ٩٨،٧٪؛ ولذلك التوا�صع مطلوب !   
4. من املفرو�ص اأي�صاً اأن يتم اإختيار التخ�ص�ص اجلامعي املطلوب بناء على عوامل: املعدل بالثانوية 
العامة ورغبة الطلبة وقدراتهم وميولهم وحاجات �صوق العمل والربامج املطروحة ور�صومها املادية 

والو�صع املايل للطلبة وموقع اجلامعة  وعوامل اأخرى.
هل للتباهي  5. لكن املمار�صات والواقع يقول باأن التخ�ص�صات يتم اإختيارها بناء على رغبات االأ

قران، وامل�صابهة والتجمل. بالتخ�ص�صات، و�صعط االأ
اأو التحويل  الف�صل  6. النتائج اجلامعية للطلبة الذين يدخلون تخ�ص�صات غري رغبتهم حتماً 
ن�صمام  لتخ�ص�صات اأخرى، والطلبة الذين مل يواءموا تخ�ص�صاتهم و�صوق العمل �صيكون م�صريهم االإ

لطوابري العاطلني عن العمل.
٧. وزارة التعليم العايل وديوان اخلدمة املدنية اأعلنتا عن التخ�ص�صات املطلوبة والراكدة وامل�صبعة، 
واأعلن اأن هنالك الكثري من  التخ�ص�صات غري مطلوب ل�صوق العمل، واملطلوب هنا من اجلامعات 

اإغالق هذه التخ�ص�صات ومن الطلبة عدم اإختيارها.
٨. معايل االأخ وزير التعليم العايل اأكد على �صرورة تغيري اخلطط الدرا�صية لتتواءم و�صوق العمل 
ومتطلباته؛  وهذا يحتاج لالإجتماع بال�صركاء واالإ�صتماع الآرائهم لتكون البو�صلة احلقيقية للطلبة 

وتغيري اخلطط الدرا�صية.
ال�صورة  لتو�صيح  واحل���وار  تخ�ص�صاتهم،  ختيار  الإ مطلوبة  واأهليهم  الطلبة  بني  الت�صاركية   .٩

بناءنا الطلبة مهم هنا.  الأ
10. مطلوب من احلكومة و�صع حوافز لت�صجيع الطلبة لدرا�صة التخ�ص�صات املطلوبة وخ�صو�صاً 
التقنية واملهنية منها حال توظيفهم، ومطلوب من الطلبة الق�صاء على  ثقافة العيب والتوجه �صوب 

التعليم التقني والتخ�ص�صات املطلوبة ولي�ص امل�صبعة.
ميان بالتناف�صية بني  11. مطلوب الواقعية اإبان تعبئة الطلبات وعدم ال�صطح للخيال، ومطلوب االإ

ال�صباب.
12. ن�صيحة من باب االإحتياط ول�صمان القبول اجلامعي وخوفاً من ال�صياع؛ اأرجو من اأبناءنا 
الطلبة اأخذ اإحتياطاتهم وو�صع خطة بديلة للقبول كل وفق معدله؛ وعلى �صبيل االأمثلة بالت�صجيل 
املبدئي يف تخ�ص�صات  الت�صجيل  اأو حتى  الطالب  لها  تقدم  التي  باجلامعة  املوازية  بالربامج  �صلفاً 

مطلوبة باجلامعات اخلا�صة وغريها من االإحتياطات. 
13. اجلامعات اخلا�صة م�صرعة االأبواب للقبول املبا�صر وفيها تخ�ص�صات مطلوبة ل�صوق العمل على 
�صبيل توجيه الطلبة الإيجاد فر�ص عمل يف تخ�ص�صات متواءمة معه؛  ونتطلع الأن يوؤمن �صباب الوطن 
ب�صرورة تغيري عقلياتهم يف قبول التخ�ص�صات اجلامعية بداًل من االإن�صمام لطوابري العاطلني عن 

العمل.
ب�صراحة: التخ�ص�صات املطلوبة ل�صوق العمل معروفة، لكن البع�ص يتعّمد باإختيار التخ�ص�صات 
وفق اأهواءهم فيقعوا يف فخ �صوء االإختيار اأو البطالة، فمطلوب االإعتدال والتوا�صع وتفّهم واقع احلال 

ل�صمان املقعد اجلامعي؛ فع�صفور باليد خري من ع�صرة على ال�صجرة!

د.محمد طالب عبيدات

 إختيار التخصصات 
الجامعية
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االنباط- عمان

ب��ح��ث وزي����ر امل���ي���اه وال�����ري ال��دك��ت��ور معت�صم 
���ص��ع��ي��دان ام�����ص االث���ن���ني، ال�����ص��ف��ري ال���ك���وري ل��دى 
اإج���راءات  التعاون يف جم��ال  وان،  اململكة يل ج��ي 
ق��ط��اع امل��ي��اه لتح�صني ال��ت��زوي��د امل��ائ��ي وخ��دم��ات 
اجلنوب  حمافظات  يف  خا�صة  ال�صحي  ال�صرف 

ومناطق البادية االأردنية.
واكد �صعيدان حر�ص الوزارة الدائم على اأهمية 
الكورية،  التعاون واال�صتفادة من اخلربات  تعزيز 
باأنظمة  تتعلق  م�صاريع  لتنفيذ  التمويل  وتوجيه 
الناقلة  واخلطوط  اخلزانات  مثل  املائي  التزويد 
واقامة  ان�صاء  م�صاريع  اإىل  باالإ�صافة  وال�صبكات، 
حم��ط��ات م��ع��اجل��ة امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة يف حم��اف��ظ��ات 

الكرك والطفيلة ومعان.
وب��ني اأن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ق��ط��اع املياه 
اإىل مزيد من  ك��ورون��ا حتتاج  خا�صة بعد جائحة 
مرافق البنى التحتية من حمطات املياه وال�صرف 
ال�صحي لتتمكن من التعاطي مع تزايد التحديات 

بفاعلية واقتدار.
و�صدد �صعيدان على �صرورة دعم مناطق البادية 
ق��درة وكفاءة  ال��الزم��ة لتعزيز  وامل��ع��دات  باالآليات 
على  مبا�صر  اأث���ر  م��ن  لها  مل��ا  وال�صيانة  الت�صغيل 
حت�صني ورفع جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني 
واملجتمعات امل�صت�صيفة لالجئني، داعيا اإىل تاأمني 

ق��ط��اع امل���ي���اه ب���وح���دات ���ص��ي��ان��ة متنقلة مل��واج��ه��ة 
التحديات الدميغرافية واالجتماعية التي تعانيها 

مناطق البادية والزيادة يف اعداد متلقي اخلدمة.
واأو�صح اهمية ادخال التطبيقات التكنولوجية 
احل��دي��ث��ة يف ال���زراع���ات ال��ذك��ي��ة مب��ا ينعك�ص على 
االإن��ت��اج وزي���ادة املحا�صيل وتوفري  حت�صني ج��ودة 

املياه من خالل اال�صتخدام االأمثل مل�صادر املياه.
من ناحيته، وعد ال�صفري يل جي وان، بتاأمني 
وال��ري  امل��ي��اه  وزارة  ق���درات  لتعزيز  ا�صافية  منح 
املائية  والتحديات  الطارئة  للحاالت  لال�صتجابة 
ال��ك��وري��ة  ال�����ص��رك��ات  واأن  االردن،  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا التحلية  ج���اه���زة الإ����ص���ن���اد وت��دع��ي��م 
واحلاجة لتنفيذ امل�صروع اال�صرتاتيجي )م�صروع 
الناقل الوطني( العقبة –عمان التي تعتزم الوزارة 

تنفيذه.
ال��ك��وري مهتم  اأن اجلانب  اإىل  ال�صفري  واأ���ص��ار 
بدعم قطاع املياه باالإمكانيات املتاحة خا�صة دعم 
التكنولوجيا  الذكية وتوفري  الزراعية  القطاعات 
احلديثة وكذلك الزراعات التي ت�صتخدم م�صادر 
طاقة متجددة وتعتمد على املزارع االردين، متوقعا 
ا�صتكمال اع��م��ال م�����ص��روع حم��ط��ة ���ص��رف ن��اع��ور 

املمول من اجلانب الكوري خالل ال�صهر احلايل.
وثمن ال�صفري اجلهود التي يبذلها قطاع املياه 
واجلهود يف هذا املجال خا�صة يف ظل تزايد االعباء 

املائية التي يعانيها.

االنباط-عمان

االأردين  امليداين  امل�صت�صفى  طواقم  با�صرت 
غزة/65، ام�ص االثنني، با�صتقبال املراجعني يف 
قطاع غزة وتقدمي اخلدمة الطبية والعالجية 
اأن  واآالمهم، بعد  لهم للتخفيف من معاناتهم 
ب�صبب  فقط  الطارئة  احل���االت  ت�صتقبل  كانت 

جائحة فريو�ص كورونا.
امل�صت�صفى  ط��واق��م  اإن  ال���ق���وة:  ق��ائ��د  وق����ال 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة واالإداري���������ة ب�����داأت ب��واج��ب��ه��ا 
القطاع،  اأه��ايل  مهامها جتاه  وتاأدية  االإن�صاين 
وا���ص��ت��ق��ب��ال خمتلف احل����االت وت��ق��دمي ال��ع��الج 
لهم من خالل طواقم تعمل على مدار ال�صاعة 
ال�صتقبال املراجعني، تنفيذاً لتوجيهات جاللة 
عبداهلل  امللك  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 

الثاين.
اإن طواقم  من جهته قال مدير امل�صت�صفى: 
اأول  يف  تعاملت  غ�����زة/65  امل���ي���داين  امل�صت�صفى 
اأي����ام عمل م��ع ال��ع��دي��د م��ن احل����االت املر�صية، 
وتقدمي خمتلف اخلدمات الطبية والعالجية 
للمراجعني من خالل عدة عيادات تخ�ص�صية، 
امل�صالك،  ال��ع��ظ��ام،  االأ���ص��ن��ان،  الباطنية،  ت�صم 
اجلراحة، االأ�صعة، باالإ�صافة اإىل ق�صم الطوارئ 

واملخترب الذي يعمل على مدار ال�صاعة.
وعرب اأهايل القطاع عن امتنانهم و�صكرهم 
اأ�صقائهم  امل�����ص��رف��ة جت���اه  االأردن����ي����ة  ل��ل��م��واق��ف 
اهلل  داع���ني  ال�صقيق،  الفل�صطيني  ال�صعب  م��ن 
�صبحانه وتعاىل اأن يحفظ االأردن قيادًة و�صعباً 
وجي�صاً ويبقيهم �صنداً وذخراً لالأمتني العربية 

واال�صالمية.

االنباط- عمان

دعمها  ال��ن��ي��اب��ي��ة  فل�صطني  جل��ن��ة  اأك�����دت   
وم�صاندتها الأي خطوة ت�صهم يف اإقامة الدولة 
ال��ق��د���ص،  وعا�صمتها  امل�صتقلة  الفل�صطينية 
م��ع��ل��ن��ًة ت��رح��ي��ب��ه��ا ب��امل��ر���ص��وم ال��رئ��ا���ص��ي ال���ذي 
عبا�ص  حممود  الفل�صطيني  الرئي�ص  اأ���ص��دره 

ب�صاأن اإجراء االنتخابات العامة يف فل�صطني.
جاء ذلك خالل زيارة اللجنة، ام�ص االثنني، 
املجل�ص الوطني الفل�صطيني يف عمان، التقت 
خاللها نائب رئي�ص املجل�ص؛ االأب ق�صطنطني 
ق��رم�����ص، واأم�����ني ���ص��ر امل��ج��ل�����ص حم��م��د �صبيح 

وعددا من اأع�صاء املجل�ص.
ودع����������ت ال����ل����ج����ن����ة، ج����م����ي����ع ال���ف�������ص���ائ���ل 
يخدم  مب��ا  ال�صف  توحيد  اإىل  الفل�صطينية 
الن�صال  الفل�صطينية، ويعزز م�صرية  الق�صية 

الفل�صطيني لنيل حقوقه امل�صروعة.
الظهراوي،  حممد  النائب  رئي�صها،  و�صدد 
اأول��وي��ة  ت�صكل  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  على 
اأع�صاء جمل�ص النواب، قائاًل لن  لدى جميع 
الفل�صطينية  الق�صية  اأي جهد خلدمة  ندخر 

ودعم االأخوة يف املجل�ص الوطني الفل�صطيني.
واأ�صار اإىل اأن مواقف االأردن، بقيادة جاللة 
امللك عبد اهلل الثاين، ثابتة ورا�صخة يف الدفاع 
عن الق�صية الفل�صطينية واملقد�صات االإ�صالمية 
ال�صعب  اأن  م���وؤك���ًدا  ال��ق��د���ص،  يف  وامل�����ص��ي��ح��ي��ة 

جاللته  خ��ل��ف  ي��ق��ف  م��ك��ون��ات��ه  ب��ك��ل  االأردين 
ويدعم مواقفه اإزاء الق�صية الفل�صطينية.

واأكد الظهراوي رف�ص “فل�صطني النيابية” 
االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  ممار�صات  لكل 
على االأ�صقاء يف فل�صطني واملقد�صات، م�صيفاً 
واالع��ت��داءات  االنتهاكات  يومًيا  نر�صد  “اأننا 

على اأر�ص فل�صطني و�صعبها العظيم”.
ال��ربمل��ان��ات  اللجنة،  واأع�����ص��اء  رئي�ص  ودع���ا 
العربية واالإ�صالمية لل�صغط على حكوماتهم 
م��ن اأج����ل حت��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��م، وال���دف���اع عن 
حقوق ال�صعب الفل�صطيني، ووقف االعتداءات 

على املقد�صات االإ�صالمية وامل�صيحية.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ق���رار امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة 

الدولية، ب�صاأن الوالية الق�صائية على االأرا�صي 
الفل�صطينية املحتلة العام 1٩6٧، جددت اللجنة 
ذلك  اأن  اإىل  م�صرية  ال���ق���رار،  ب��ه��ذا  ترحيبها 
�صيمهد الطريق لفتح حتقيقات ب�صاأن ارتكاب 

االحتالل جرائم حرب يف تلك املناطق.
من جهتهم، اأكد اأع�صاء اللجنة دور االأردن 
يف دعم الق�صية الفل�صطينية، ومواقف جاللة 
امل��ل��ك جت��اه م��ا تتعر�ص ل��ه ال��ق��د���ص وامل�صجد 
اإىل ����ص���رورة  امل����ب����ارك، م�����ص��ريي��ن  االأق�������ص���ى 
الت�صدي لالنتهاكات االإ�صرائيلية املتكررة بحق 

ال�صعب الفل�صطيني.
ال�صعبني  بني  االأخ��وي��ة  العالقات  وو�صفوا 
م��وؤك��دي��ن  وامل��ت��م��ا���ص��ك��ة،  ب��ال��ق��وي��ة  ال�صقيقني 

�صرورة تن�صيق اجلهود امل�صرتكة بني جمل�صي 
الفل�صطيني يف ظل  والوطني  االأردين  النواب 
ال���ظ���روف اخل��ط��رية ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا الق�صية 

الفل�صطينية.
واأع�صاء  و�صبيح  ق�صطنطني  اأ�صاد  ب���دوره، 
املجل�ص مبواقف االأردن ملكاً وحكومة وبرملاناً 
والقد�ص،  الفل�صطينية  الق�صية  اإزاء  و�صعباً 
معربني عن تقديرهم ملجل�ص النواب ورئا�صته 
وك���ل اأع�����ص��ائ��ه يف ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق ال�صعب 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة 

واالإقليمية.
على  الها�صمية  للو�صاية  دعمهم  واأك����دوا 
القد�ص،  يف  وامل�صيحية  االإ�صالمية  املقد�صات 
تنفيذ  دون  ح��ال��ت  ال��و���ص��اي��ة  اأن  اإىل  الف��ت��ني 
املخططات  من  للكثري  االإ�صرائيلي  االحتالل 

التي ت�صتهدف الو�صع القائم.
النيابية”  “فل�صطني  دور  ث��م��ن��وا  ك��م��ا 
الق�صية  ع��ن  ال��دف��اع  يف  امل�صتمرة  وم�صاعيها 
الفل�صطينية والقد�ص واملقد�صات، م�صريين اإىل 

احلراك الن�صط التي تقوده بهذا ال�صاأن.
وامل��واق��ف  اال�صرتاتيجي  التن�صيق  واأك����دوا 
امل��وح��دة وال��را���ص��خ��ة ب��ني القيادتني االأردن��ي��ة 
وال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، ال ���ص��ي��م��ا يف ح�����ص��د اجل��ه��ود 
الدولية الإجناح عقد موؤمتر دويل لل�صالم حلل 
الق�صية الفل�صطينية وفقا لقرارات ال�صرعية 

الدولية ذات ال�صلة.

االنباط-عمان

 بحث وزي���ر امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت��ور معت�صم 
االثنني  ام�ص  مكتبه  يف  لقائه  خ��الل  �صعيدان 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص حم��اف��ظ��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة ال��دك��ت��ور 
املجل�ص،  اع�صاء  م��ن  وع���ددا  الكرميني  حممد 
يف  ال�صحي  وال�����ص��رف  باملياه  املتعلقة  املطالب 

املحافظة.
واأكد �صعيدان اأن الوزارة حري�صة على حت�صني 
عنهم،  والتخفيف  امل��واط��ن��ني  معي�صة  م�صتوى 
وت��ق��دمي ك��ل م��ا ميكن الإجن���اح ج��ه��ود جمال�ص 

الالمركزية يف خمتلف حمافظات اململكة.
وا�صتمع الوزير من رئي�ص املجل�ص واالأع�صاء 
اإىل جملة من املطالب املتعلقة ب�صمول مناطق 
امل���ي���اه وال�������ص���رف ال�صحي   ب��خ��دم��ات  ج���دي���دة 

وا�صتكمال تنفيذ بع�ص امل�صاريع، وجتهيز االآبار 
كميات  وزي��ادة  املقبل،  ال�صيف  لف�صل  ا�صتعدادا 
املياه املخ�ص�صة للواء ب�صريا لتح�صني التزويد 

املائي للمواطنني.
واو�صح اأن الوزارة ت�صع يف مقدمة اأولوياتها 
باملياه  املتعلقة  املع�صالت  لكل  احل��ل��ول  اي��ج��اد 
وال�صرف ال�صحي، م�صريا اإىل اأن ال��وزارة تويل 
حاليا االهتمام اإىل حمافظات اجلنوب عموما، 
م�صاريع  تنفيذ  اج��ل  م��ن  خ�صو�صا،  والطفيلة 

مائية و�صرف �صحي يف العديد من املناطق.
للوزارة  الكرميني  الدكتور  ثمن  جهته،  من 
وكوادرها التعاون والتن�صيق مع املجل�ص واجلهود 
وال�����ص��رف؛  امل��ي��اه  خ��دم��ات  لتح�صني  املتوا�صلة 
ما يح�صن واق��ع اخلدمات املقدمة للمجتمعات 

املحلية ويخفف االأعباء عن كاهل املواطنني.

االنباط-عمان

املبي�صني  �صمري  الداخلية  وزي��ر  تراأ�ص   
االث��ن��ني،  ام�����ص  ال����وزارة  مبنى  يف  اجتماعا 
احل��دودي��ة،  واملعابر  امل��ي��دان  تنظيم  للجنة 
ب���ح�������ص���ور اع���������ص����اء ال���ل���ج���ن���ة وع��������دد م��ن 

واملعنيني. امل�صوؤولني 
من  ع��ددا  باالجتماع  امل�صاركون  وناق�ص 
امل��راك��ز وامل��ع��اب��ر  ال��ت��ي تخ�ص  امل��و���ص��وع��ات 
والب�صائع  اال�صخا�ص  ودخ��ول  احل��دودي��ة، 
مب���ا ي���خ���دم اع���ت���ب���ارات امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة، 
وي��ت��واك��ب واع��ت��ب��ارات ال��و���ص��ع ال��وب��ائ��ي يف 

دول اجلوار.
االج���ت���م���اع���ات  ه�����ذه  اأن  ال����وزي����ر  واأك�������د 

م�������ص���ت���م���رة ل�����الط�����الع ع���ل���ى االإج�����������راءات 
وتقييم  وم��راج��ع��ة  امل�����ص��رتك��ة  وال����ق����رارات 
اآل������ي������ات ال���ع���م���ل ع���ل���ى امل������راك������ز وامل���ع���اب���ر 
مل  ك��ورون��ا  اأزم���ة  اإن  خ�صو�صا  احل��دودي��ة، 
تنته بعد، م�صريا اإىل اأن التو�صيات املنبثقة 
ع���ن ه����ذه االج���ت���م���اع���ات ���ص��رتف��ع ل��رئ��ي�����ص 
متطلبات  االعتبار  بعني  و�صتاأخذ  ال���وزراء 
وال��ربوت��وك��ول  ال��ع��ام��ة  ال�صالمة  و���ص��روط 

املعتمد. ال�صحي 
ق��دم��ه  ����ص���رح  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  وا���ص��ت��م��ع��ت 
ال������وزراء وم���دي���ر االأم�����ن ال���ع���ام وع����دد من 
املعنيني، حول االإجراءات املقدمة يف املراكز 
احلدودية ومبا يخدم االردنيني وال�صيوف 

والزوار. 

االنباط- عمان

ناق�صت كتلة امل�صتقبل النيابية خالل اجتماع 
ام�ص االثنني، برئا�صة نائب رئي�ص الكتلة عماد 
امل�صتقبلية  واخل���ط���ط  عملها  اآل���ي���ة  ال����ع����دوان، 
للوطن  املنفعة  وجلب  ال��ع��ام،  ال�صالح  لتحقيق 

واملواطن.
وقال الناطق االإعالمي با�صم الكتلة النائب 
اإن  الكتلة،  اأع�صاء  ذيابات، بح�صور  عبدال�صالم 
امل�صتقبل النيابية �صت�صع برنامج عمل �صامال ما 
يتطلب م�صاعفة اجلهود؛ ا�صتجابة للتوجيهات 
امللكية ال�صامية التي اأكدت اأهمية الكتل ودورها 

املحوري يف جتربة احلكومات الربملانية.
االأفكار  الكبري وت�صابه  التجان�ص  اأن  واأو�صح 
وال���ط���روح���ات ب��ني اأع�����ص��اء ال��ك��ت��ل��ة، م��ن ���ص��اأن��ه 
تذليل  اإيجاًبا على  ينعك�ص  بعملها ما  االرت��ق��اء 
اإجن���ازات،  اإىل  وحتويلها  وامل��ع��وق��ات  التحديات 

موؤكًدا يف الوقت نف�صه اأهمية ال�صراكة احلقيقية 
والتعاون والتن�صيق مع ال�صلطة التنفيذية.

ب���دوره���م، دع���ا اأع�����ص��اء ال��ك��ت��ل��ة، اإىل اإح���داث 
املختلفة  وبراجمها  الكتلة  عمل  اآلية  يف  تغيري 

التي تنوي تنفيذها، ور�صم خارطة طريق تو�صح 
معامل املرحلة املقبلة لعملها.

االنباط- عمان

 ح�صد اأربعة اأردنيني اأربعة جوائز من جوائز 
مها مركز  التي يقدِّ الع�صرة،  التعليمي  االو�صكار 
تنمية املوارد الب�صرية للتدريب يف دبي باالإمارات 
العربية املتحدة، بعد ت�صويت ربع مليون �صخ�ص 
على مدار �صتة اأيَّام من ٧0 دولة، و�صيتم تكرميهم 

افرتا�صيا يوم 1٧ من �صهر �صباط احلايل.
االإثنني،  ام�ص  �صحايف،  بيان  يف  املركز  وق��ال 
االأ���ص��ري  امل�صت�صار  ه��م،  الفائزين  االأردن��ي��ني  اإنَّ 
على  ال��زي��ود، وح�صل  الدكتور خليل  وال��رتب��وي 

الع�صرة،  الفائزين  بني  من  اأ���ص��وات  ن�صبة  اأعلى 
اأب��رز متحدث فاعل يف  وبلغت 56 باملئة عن فئة 
ال��ع��ام 2020، وال��دك��ت��ور ط��الل اأب���و غ��زال��ة كاأبرز 
�صخ�صية علمية وبن�صبة 41 باملئة، ومعتز م�صعل 
ع��ن املقطع امل�����ص��ور االأك���رث ان��ت�����ص��ارا وت����داوال يف 
املقطع  ال��الواع��ي، و�صائد يون�ص عن فئة  العقل 
د  امل�صور املهاري االأكرث انت�صارا وت��داواًل بفن الرَّ

احق. ال�صَّ
واأ�����ص����اف امل���رك���ز اأنَّ ب��ق��ي��ة اجل���وائ���ز ت��وزع��ت 
ي��وت��ي��وب ملحمد  اأف�����ص��ل �صانع حم��ت��وى يف  على 
جنيم م��ن امل��غ��رب، وال��دك��ت��ورة جمانة فقيه عن 

لبنان  م��ن  اب��ت��ك��اًرا  االأك����رث  التدريبية  احلقيبة 
وامل��ق��ط��ع امل�����ص��ور االأك����رث ت���اأث���رًيا ح���ول اإح�����ص��ان 
ال�صعودية،  من  ال�صقريي  الأحمد  امل�صتقبل  من 
واملقطع الرتبوي االأكرث انت�صاًرا وتداوال بعنوان 
ع�صام  حممد  للدكتور  اأم���ي  كلمات  �صنيعة  اأن���ا 
حمو من �صوريا، واملقطع امل�صور النف�صي االأكرث 
انت�صاًرا وتداوال وعنوانه “�صيكولوجية الدعاء” 
ل��ل��دك��ت��ور اأح��م��د ع��م��ارة م��ن م�����ص��ر، و�صخ�صية 
�صيبقى ِذكراها للدكتور حممد م�صايل من م�صر. 
وبني اَن توزيع اجلوائز �صيتم افرتا�صيا يف حفل 
حت�صره �صخ�صيات بارزة ومتنوعة منت�صف �صهر 

�صباط احل��ايل. ي�صار اإىل اأنَّ مركز تنمية املوارد 
الب�صرية للتدريب يف دبي بداأ ن�صاطه يف التدريب 
م��ن��ذ ع����ام 2013 ومت���ت���د ن�����ص��اط��ات��ه وف��ع��ال��ي��ات��ه 
بينها  ال��ع��امل م��ن  الكثري م��ن دول  التدريبية يف 
االإم��ارات، وال�صعودية، وم�صر، وتركيا، وماليزيا، 
وكوريا، و�صنغافورة، وا�صبانيا، واأملانيا، وبريطانيا، 
اإىل تطوير نظام  وي��ه��دف  وف��رن�����ص��ا،  واي��ط��ال��ي��ا، 
ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي وف���ق م��ع��اي��ري اجل����ودة العاملية 
املتكاملة  التدريبية  واحللول  اخلدمات  وتقدمي 
لتطوير املوارد الب�صرية وفق االإحتياجات احلالية 

وامل�صتقبلية لل�صركات واملنظمات.

 وزير المياه يبحث مع السفير الكوري 
تنفيذ مشاريع في محافظات الجنوب

طواقم المستشفى الميداني 
األردني غزة

 فلسطين النيابية تدعو الفصائل لتوحيد الصف خدمة للقضية

وزير المياه يلتقي رئيس وأعضاء مجلس محافظة الطفيلة

ُتناقش خططها المستقبلة النيابية  المستقبل 

أردنيون يحصدون 4 من جوائز األوسكار التعليمي العشرة في دبي عن العام 2020

وزير الداخلية يترأس اجتماعا للجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية



االنباط-عمان
الفايز  في�صل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  بحث 
ال�صفري  االث��ن��ن  ام�����س  مكتبه  يف  لقائه  خ��ال 
ال�صيني لدى اململكة ت�صن ت�صواندونغ، العاقات 
تعزيزها  و���ص��ب��ل  ال�صينية،  االأردن���ي���ة  الثنائية 
وتطويرها انطاقا من ال�صراكة اال�صرتاتيجية 

بن البلدين ال�صديقن يف خمتلف املجاالت.
يرتبطان  وال�����ص��ن  االأردن  اإن  ال��ف��اي��ز  وق���ال 
العديد  يف  وم��ت��ج��ذرة  م�صتمرة  ق��وي��ة  بعاقات 
من املجاالت وال �صيما على ال�صعيدين ال�صيا�صي 
واالقت�صادي، قوامها االحرتام املتبادل والتعاون 

والتوافق حول العديد من الق�صايا ال�صيا�صية.
واأك�����د اأن ال�����ص��ن ت��ت��م��ت��ع ب����دور حم����وري يف 
واأن االردن  باملنطقة،  االأمن واال�صتقرار  اإحال 
يعترب ال�صن �صريكا ا�صا�صيا له، وهناك توا�صل 
ازاء خمتلف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن  م�����ص��ت��م��ر  وت�������ص���اور 

الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك.
على  احلر�س  من  انطاقا  االأردن  اأن  وب��ن 
التن�صيق  وادام����ة  ال�����ص��ن،  م��ع  ع��اق��ات��ه  تعزيز 
قام  فقد  ال�صديقن،  البلدين  ب��ن  وال��ت�����ص��اور 
ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب��ال��ع��دي��د من 
الزيارات الر�صمية لل�صن من اجل تو�صيع اآفاق 
التعاون امل�صرتك والبناء على العاقات الثنائية 
البلدين  مل�����ص��ال��ح  امل���ج���االت خ��دم��ة  يف خم��ت��ل��ف 

ال�صديقن.
ودع������ا ال���ف���اي���ز ل���ا����ص���ت���ف���ادة م����ن ال��ف��ر���س 
القطاعات  من  العديد  يف  املتاحة  اال�صتثمارية 

اآمنة  ا�صتثمارية  ببيئة  االأردن  التي يتمتع فيها 
موؤكدا  امل�صتثمرين،  حقوق  حتمي  وت�صريعات 
احل���ر����س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال���ع���اق���ات ال��ربمل��ان��ي��ة 
م���ع ال�����ص��ن وت��وح��ي��د امل���واق���ف ح����ول خمتلف 
املحافل  يف  امل�صرتك  االهتمام  ذات  املو�صوعات 

ال�صفري  ا���ص��اد  جهته،  م��ن  ال��دول��ي��ة.  الربملانية 
اليه  و�صلت  ال��ذي  الرفيع  بامل�صتوى  ال�صيني 
ال���ع���اق���ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة االأردن�����ي�����ة، وال���ص��ي��م��ا يف 

املجاالت ال�صيا�صية واال�صتثمارية والتجارية.
وق������ال: ان���ط���اق���ا م���ن ع���اق���ات ال�����ص��راك��ة 

ب��اده  ف��اإن  ال�صديقن،  البلدين  ب��ن  القائمة 
العاقات  تعزيز  على  العمل  با�صتمرار  معنية 
اال���ص��ت��ث��م��ارات  وزي�������ادة  االردن  م���ع  امل�����ص��رتك��ة 
املوقعة  الثنائية  االتفاقيات  وتفعيل  ال�صينية 

بن اجلانبن.

 االنباط- عمان

�صامح  املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  رئي�س  بحث   
الوكالة  م�صاريع  تخطيط  م�صوؤول  مع  النا�صر 
االأمل����ان����ي����ة ل���ل���ت���ع���اون ال�������دويل ي����ور�����س ب���ريك���ي، 
الر�صيدة  احلوكمة  جمال  يف  والتن�صيق  التعاون 

اإدارة املوارد الب�صرية وتطويرها. وتخطيط 
وث���م���ن ال��ن��ا���ص��ر خ����ال ل��ق��ائ��ه ع���رب ت��ق��ن��ي��ة 
بح�صور  بريكي،  االثنن  ام�س  املرئي  االت�صال 
م��دي��ر م�����ص��روع ال��ط��اق��ة واحل��وك��م��ة يف ال��وك��ال��ة 
ي���وه���ان���و����س ل��ل��ج��ه��ود ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
م�صتعر�صا  باململكة،  التنمية  دع��م  يف  ال��وك��ال��ة 
الديوان يف جمال  التي حققها  االجن��ازات  اب��رز 
ال�����ص��ن��وات  ال��ب�����ص��ري��ة يف  امل�����وارد  ادارة  ت��خ��ط��ي��ط 

االخرية لتح�صن جودة اخلدمات العامة.
ل�صنة   9 رقم  نظام اخلدمة  اإن  النا�صر  وقال 
2020 يعك�س نقلة نوعية نحو املفاهيم احلديثة 
التحول  مقدمتها  ويف  الب�صرية،  امل���وارد  الإدارة 
يف  وادخ��ال��ه��ا  الوظيفية  الكفايات  مفهوم  نحو 
ال�صخ�صية  وامل��ق��اب��ات  التناف�صية  االمتحانات 
احل��ك��وم��ي��ة،  ال��وظ��ائ��ف  يف  للتعين  ت��ع��ق��د  ال��ت��ي 
ال��وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  االوىل  م��رح��ل��ت��ه��ا  وط��ب��ق��ت يف 

التعليمية وال�صحية، م�صريا اإىل دعم )�صيجما( 
الكفايات  م�صفوفات  اع��داد  جم��ال  يف  للديوان 

الوظيفية والدليل االر�صادي منذ عام 2016.
االداء  ت��ط��وي��ر  ووزارة  ال��دي��وان  اأن  وا���ص��اف 
واعتماد  مراجعة  على  حاليا  يعمان  املوؤ�ص�صي 
للقيا�س  ق��اب��ل��ة  ون��وع��ي��ة  كمية  وم��ع��اي��ري  ا���ص�����س 
لربط االداء الفردي باالأداء املوؤ�ص�صي، داعيا اإىل 

اال�صتفادة من اخلربات االوروبية يف هذا املجال 
الفوائ�س  لتحديد  درا���ص��ة  اإىل  الف��ت��ا  حت��دي��داً، 
وعلى  احلكومية،  الدوائر  موظفي  يف  والنق�س 
ادارة  خطط  اإع��داد  �صيجري  خمرجاتها،  ا�صا�س 
والتعاقب  كاالإحال  دائرة  لكل  الب�صرية  املوارد 

الوظيفي.
يف  املهنية  امل�صارات  نحو  التحول  اأن  واو�صح 

بالعاوة  وربطها  العمل(  )مهننة  العام  القطاع 
ال��ف��ن��ي��ة ���ص��ي��ك��ون ع��ل��ى اول���وي���ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ال 
نظام  ب��اأح��ك��ام  ت�صمينه  وب��ع��د  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة االأخ���ري ال���ذي يعمل ال��دي��وان 
بالتن�صيق  ال��وظ��ائ��ف  جل��م��ي��ع  ا�صتكمالها  ع��ل��ى 
ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  امل��ه��ن��ي��ة،  ال��ن��ق��اب��ات  م���ع 
لوظيفة  املهني  امل�����ص��ار  اع��ت��م��اد  على  حاليا  ج��ار 

)اخ�صائي موارد ب�صرية(.
وع���ر����س ال��ن��ا���ص��ر ل���ربن���ام���ج اع������ادة ت��اأه��ي��ل 
ال�صهادات  حملة  م��ن  االع��اق��ة  ذوي  اال�صخا�س 
امل�صبعة  ال����راك����دة/  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة 
بالت�صارك  امل�صاندة  والفنية  االدارية  كالوظائف 
االع��ل��ى  وامل��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة  االدارة  م��ع��ه��د  م���ع 
حل��ق��وق اال���ص��خ��ا���س ذوي االع��اق��ة وب��دع��م من 

رئي�س املجل�س �صمو االمري مرعد بن رعد.
وب���ن ال��ن��ا���ص��ر اأن ع���دم م���واءم���ة خم��رج��ات 
وا�صتمرار  العمل،  �صوق  احتياجات  مع  التعليم 
النظرة املجتمعية نحو الوظيفة العامة وثقافة 
االن��ت��ظ��ار وق��ل��ة ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة اال���ص��ت��ف��ادة من 
ال���ف���ر����س ال���ب���دي���ل���ة م���ن خ����ال م���ف���ه���وم ري����ادة 
االأع���م���ال ت��ع��د ال��ت��ح��دي االب����رز خل��ط��ط تنمية 

املوارد الب�صرية ب�صكل عام.

االنباط-عمان

ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء عن  ال��ع��ام��ة  اأع��ل��ن��ت املوؤ�ص�صة 
ت��ق��دمي امل��ع��ام��ات اإىل م��دي��ري��ة ال����دواء ع��ن بعد 
دون احل��اج��ة اإىل م��راج��ع��ة امل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن خ��ال 
http:// االإل���ك���رتوين  اخل��دم��ة  متلقي  راب���ط 
وذل���ك   ،  2223:application.jfda.jo
متا�صيا مع االإج����راءات االح��رتازي��ة املتخذة بظل 

الظروف الوبائية الراهنة املتعلقة بكورونا.
قال  االث��ن��ن،  ام�س  للموؤ�ص�صة  بيان  وبح�صب 
م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��دك��ت��ور ن����زار م��ه��ي��دات اإن 
ت�صمل  اإلكرتونيا  ا�صتقبالها  يتم  التي  املعامات 
اجل���دي���دة  ل����اأدوي����ة  “نتوفكي�صتز”  م��ع��ام��ات 
يوم  املقدمة  واملعامات  لها مثيل  التي  واالأدوي���ة 
اخل��م��ي�����س م��ن ك��ل ا���ص��ب��وع )مب���ا فيها امل��ع��ام��ات 
ال���ط���ارئ���ة ل���غ���اي���ات االأم������ن ال����دوائ����ي وامل��رت��ب��ط��ة 
مب��اح��ظ��ات خم��ربي��ة او م��ع��ام��ات ا���ص��ت��رياد(، 
م���ع���ام���ات ال���ت���غ���ي���ريات ع��ل��ى االدوي��������ة امل�����ص��ج��ل��ة 

املرتبطة مب��واع��ي��د ع��رب ال��ن��ظ��ام االل���ك���رتوين او 
ال�صركات  وم��ع��ام��ات  م�صبقة،  مب��واع��ي��د  املثبته 
امل��ح��ل��ي��ة وم��ع��ام��ات ت��ق��دمي م��ل��ف��ات ال��ت��ج��دي��د و 
اأن  واأ���ص��اراىل  ال�” بايزلن” االإلكرتونية.  ملفات 
املوؤ�ص�صة  امل��ت��اح على م��وق��ع  ال��راب��ط االإل���ك���رتوين 
)ا���ص��ف��ل ب��ن��د ال�����دواء / اخل���دم���ات االل��ك��رتون��ي��ة( 
الازمة  املتطلبات  تقدمي  امكانية  كذلك  يتيح 
ل��درا���ص��ة امل��ع��ام��ات وات��خ��اذ االإج������راءات املنا�صبة 
عليها ح�صب االأن��ظ��م��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا، ا���ص��اف��ة اىل 
وخماطبة  اإل��ك��رتون��ي��ا  ال��ر���ص��وم  ا�صتيفاء  امكانية 
او بريد  ر���ص��ال��ة ن�صية  م��ق��دم الطلب م��ن خ��ال 
الكرتوين عند االج��راء على املعامات او يف حال 
وجود نواق�س تتطلب ا�صتكمالها. واأو�صح مهيدات 
اأن هذه اخلطوة اأ�صهمت ب�صكل ملمو�س يف تب�صيط 
وت�صريع االج���راءات على متلقي اخلدمة وتعزيز 
جودة اخلدمات املقدمة ترجمة للتوجيهات امللكية 
ال�صامية ب�صرورة االرتقاء امل�صتمر بكفاءة ونوعية 

اخلدمات احلكومية.

املحلي
50 الثالثاء  2/9 / 2021 

موؤ�صف جداً اإن�صغال الوطن يف هذا اجلدل، واختزال مو�صوع املتقاعدين الع�صكرين 
اجنلد  خطاء،  ادم  اب��ن  وك��ل  اخطاأ  احل��وي��ان  معه،  امل�صكلة  و�صخ�صنة  االع��ام��ي،  بزلة 
ابو  اخونا  ماأ�صاة  يف  �صبباً  لي�س  الزملة  االع��ت��ذار،  الكرام  عند  والدية  واعتذر،  وتبهدل 
حم��م��د ورف��اق��ه امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ذي��ن ح��م��ل��وا ال�����ص��ع��ار وام��ت��ط��ق��وا ال�����ص��اح واف��ن��وا زه��رة 
�صبابهم يف ميادين العز والكرامة وال�صهامة وحماية الثغور من اأجل اأمننا وا�صتقرارنا، 
الع�صكري ابو حممد ا�صطرته ق�صوة الظروف و�صيق اليد على ك�صف نف�صه الإ�صتجداء 
املتقاعدين  م�صكلة  اخل��ط��اأ،  املنرب  خ��ال  من  امل��وؤمل��ة  ا�صتغاثته  فاطلق  حقوقه،  اب�صط 
البذل  يف  جتدد  هو  بل  العطاء،  نهاية  يعني  ال  التقاعد  ان  اعتقدوا  انهم  الع�صكرين 
والعطاء واالنتماء ليبقى االأردن �صاخماً، لكن قَبح اهلل �صوء االدارة وا�صت�صراء الف�صاد 
ق��دم��وه  ومب���ا  بت�صحياتهم  تليق  ك��رمي��ة  ب��ح��ي��اة  حقهم  م��ن  وح��رم��ه��م  خ��ذل��ه��م  ال���ذي 
االأو�صاع االقت�صادية،  �صاهمت برتّدي  ب�صيا�صات حكومات خاطئة،  اأُبتلينا  للوطن، لقد 
الدين  وارتفاع  االقت�صادي،  النمو  وتراجع  املداخيل،  وتاآكل  املعي�صة،  تكاليف  وارتفاع 
وو�صول  اال�صتثمار،  وهروب  وال�صناعة،  كالزراعة  احليوية  القطاعات  وتدمري  العام، 
الو�صطى  الطبقة  وتا�صي  م�صبوقة،  غ��ري  م�صتويات  اإىل  والبطالة  الفقر  م��ع��دالت 
ان  امتنى  وازده��اره،   لتقدمه  احلقيقي  وال�صامن  املجتمع،  وقوة  متا�صك  اأمان  �صمام 
االمر  ت��دارك  اىل  وت�صارع  املخت�صة  للجهات  الفعل  ردود  و�صرا�صة  ح��دة  ر�صالة  ت�صل 
والعاج  العمل  وتوفري فر�س  الكرمي  العي�س  اجتماعية جتعل  وتطبيق مبادئ عدالة 
املتقدم والتعليم النوعي حقوقاً مكت�صبة وم�صتحقة دون اإ�صتجداء او ِمنة من احد قبل 
ان تتدحرج كرة الثلج وتكرب، وتهدد اال�صتقرار وال�صلم املجتمعي، اخرياً حتية اجال 
رغم  الذين  البوا�صل،  االر�س  وحماة  االردن  فر�صان  الع�صكرين،  للمتقاعدين  واإكبار 
رديف  هم  العظيم،  االأردن  ن�صيد  يرتلون  عهدهم،  على  باقون  وعتبهم،  جراحهم  عمق 

قواتنا امل�صلحة، ودرع الوطن، وعنوان اأمنه وا�صتقراره .. حفظ اهلل االردن.

د. عصام الغزاوي 

 المتقاعدون العسكريون حزب 
الوطن االكبر وصمام امانه !

الفايز يبحث مع السفير الصيني العالقات بين البلدين

الناصر يبحث مع الوكالة األلمانية التعاون في مجال الحوكمة الرشيدة

بإطار العودة المتدرجة للتعليم الوجاهي
مدارس المملكة تواصل استقبال الطلبة 

الغذاء والدواء: تقديم 
الدوائية إلكترونيا المعامالت 

العقبة االنباط- 

حمافظات  جميع  يف  امل���دار����س  وا���ص��ل��ت   
اململكة ا�صتقبال الطلبة، يف اطار قرار وزارة 
الوجاهي  للتعليم  العودة  والتعليم  الرتبية 
ال��وزارة  اعدتها  التي  اخلطة  ووفق  املتدرج، 

لهذه الغاية وتنفذ على ثاث مراحل.
طلبة  االثنن،  ام�س  املدار�س  وا�صتقبلت 
يوم  ت�صتقبل  فيما  اال�صا�صي،  الثاين  ال�صف 
غد طلبة ال�صف الثالث، بعد ان التحق يوم 
االول،  وال�صف  االطفال  ريا�س  اأم�س طلبة 
العملية  وا�صتاأنفت  مبدار�صهم،  والتوجيهي 

فيها. التدري�صية 
وت�صمل املرحلة االوىل من خطة العودة، 
الثاثة  وال�صفوف  االط��ف��ال  ري��ا���س  طلبة 
وزارة  ق�����درت  ح��ي��ث  وال��ت��وج��ي��ه��ي،  االوىل 
املرحلة  ه��ذه  �صمن  الطلبة  ع��دد  ال��رتب��ي��ة 

بنحو 773 الفا و812 طالبا وطالبة.
وب��ح�����ص��ب ت��ق��ري��ر غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
الطلبة  ع��دد  بلغ  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
اأم�����س 139926  ل��ي��وم  ل��ل��ع��ودة  امل�����ص��ت��ه��دف��ن 
وال�صف  ريا�س االطفال  طالبا وطالبة من 
احلكومية،  امل��دار���س  يف  والتوجيهي  االول 
حل�صورهم  العامة  الن�صبة  ال���وازرة  ق��درت 
لطلبة  باملئة   41.2 ب��واق��ع  باملئة،   49 بنحو 
ريا�س االطفال، و63.2 باملئة لطلبة ال�صف 
فيما  التوجيهي،  لطلبة  باملئة  و37  االول، 
تعهدا  وق��ع��وا  ال��ذي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  ن�صبة  ب��ل��غ��ت 
من�صة  خ��ال  من  باملئة   5 بعد  عن  بالتعلم 

در�صك.
وقالت امن عام وزارة الرتبية والتعليم 
جنوى  الدكتورة  واملالية  االداري��ة  لل�صوؤون 
كبريا  التزاما  ر�صدت  ال���وزارة  ان  قبيات، 
م����ن ق���ب���ل ال���ط���ل���ب���ة ب����اال�����ص����رتط����ات ال���ت���ي 
حيث  م��ن  ال�صحي،  ال��ربوت��وك��ول  ت�صمنها 
املعقمات  وت��وف��ر  للكمامات،  الطلبة  لب�س 
داخل  اجل�صدي  التباعد  وتوفر  املدار�س،  يف 
يف  ال�صحية  امل��راف��ق  وج��اه��زي��ة  ال�����ص��ف��وف، 

املدار�س.
واأكدت ان الوزارة تتابع من خال غرفة 
للمدار�س يف جميع  العودة  العمليات عملية 

مع  وتتعامل  والتعليم،  الرتبية  مديريات 
ي�صمن  مب��ا  ف���وري،  ب�صكل  املاحظات  ه��ذه 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ���ص��ام��ة ال��ط��ل��ب��ة واأع�����ص��اء 
املدار�س،  يف  واالداري��ة  التدري�صية  الهيئتن 

فيها. التدري�صية  العملية  وانتظام 
جميع  وا���ص��ل��ت  ال��ب��ل��ق��اء  حم��اف��ظ��ة  ويف 
امل����دار�����س ل��ل��ي��وم ال���ث���اين م���ن ب����دء ال��ف�����ص��ل 
ح�صب  التدري�صية  العملية  الثاين  الدرا�صي 
ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت��ه  ال����ذي  ال��ربت��وك��ول 
وال��ت��ع��ل��ي��م، م���ع م���راع���اة ت��ط��ب��ي��ق اإج�����راءات 

العامة. ال�صامة 
واأط����ل����ق����ت ع�����دة م�����ب�����ادرات ال���ص��ت��ق��ب��ال 
الطلبة، منها مبادرة “دمتم بعافية”، حيث 
باجراءات  وتعريفهم  الطاب  ا�صتقبال  مت 
ال�����ص��ام��ة امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ف��ريو���س 
ك�����ورون�����ا، وع����ر�����س ف���ي���دي���وه���ات ت���وع���وي���ة 
للتعامل  املمار�صات االيجابية  وتثقيفية عن 
م���ع ف���ريو����س ك���ورون���ا وت���ق���دمي االر����ص���ادات 

التوعوية. الن�صرات  وتوزيع 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ملنطقة  وق���ام م��دي��ر 
ميدانية  بجوالت  الرحاحلة  هارون  ال�صلط 
امل����دار�����س يف منطقة  م���ن  ل��ع��دد  وت��ف��ق��دي��ة 
ال��ربوت��وك��ول  م��ن تطبيق  ل��ل��ت��اأك��د  ال�����ص��ل��ط 
ال�����ص��ح��ي وح�������ص���ور ال���ط���اب���ور ال�����ص��ب��اح��ي، 
وال�����ت�����اأك�����د م�����ن ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ب���اع���د خ���ال 
ا���ص��ط��ف��اف ال��ط��ل��ب��ة ودخ��ول��ه��م اإىل ال��غ��رف 
ال�����ص��ف��ي��ة. و���ص��دد ال��رح��اح��ل��ة ع��ل��ى ���ص��رورة 
باإرتداء الكمامات واملحافظة  التزام الطلبة 
ع���ل���ى ال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي وا����ص���ت���خ���دام 
امل���ع���ق���م���ات وال���ت���ق���ي���د مب�����ا ج������اء يف دل���ي���ل 
ال��ع��ودة اإىل امل��دار���س، وال��ت��وا���ص��ل م��ع جلنة 
غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات يف امل��دي��ري��ة ح���ال وج���ود 
ال���دوام  بطبيعة  يتعلق  ف��ي��م��ا  ا���ص��ت��ف�����ص��ارات 

التعليمية. العملية  ومتطلبات 
ويف حمافظة عجلون، قال مدير الرتبية 
ان هناك متابعات  �صديفات  �صامي  والتعليم 
م���ي���دان���ي���ة م�����ص��ت��م��رة ل���ل���م���دار����س، م���وؤك���دا 
ال�صحي  ب��ال��ربوت��وك��ول  االل���ت���زام  ����ص���رورة 
للحد  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�صحية  واال���ص��رتاط��ات 
ل��ن يتم  ك��ورون��ا، وان��ه  انت�صار ف��ريو���س  م��ن 
التهاون مع اي خمالفة حفاظا على �صامة 

الطلبة والكادر االداري والتدري�صي.
عدد  على  تفقدية  جولة  خ��ال  وا���ص��اف 
وعبن  اجلنيد  منطقة  �صملت  املدار�س  من 
كفرجنة،  ل��واء  وم��دار���س  و�صخرة  وعبلن 
امل��دار���س  تعقيم  ع��ل��ى  امل��دي��ري��ة حت��ر���س  ان 
ب��امل��واد  وت��زوي��ده��ا  الطلبة  دوام  وب��ع��د  ق��ب��ل 

ال�صحية من كمامات وقفازات وتعقيم.
ب���دوره���ا، ب��ي��ن��ت م��دي��رة م��در���ص��ة حطن 
امل���در����ص���ة  امل���وم���ن���ي ان  رب���ي���ع���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت ال���ط���ل���ب���ة ب����ال����ه����داي����ا، ووزع������ت 
ال��ك��م��ام��ات واالأق�������ام، ومت ف��ح�����س ح���رارة 
بالكمامات  التزامهم  م��ن  وال��ت��اأك��د  الطلبة 
مديرية  جهود  مثمنة  اجل�صدي،  والتباعد 
ال��رتب��ي��ة وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى اال���ص��ت��م��اع جلميع 

للتعامل معها. املاحظات 
هنية  املعمدانية  املدر�صة  مديرة  وا�صارت 
باال�صرتاطات  االل��ت��زام  متابعة  اإىل  عوي�س 
ولب�س  ال��ي��دي��ن  بتعقيم  املتعلقة  ال�صحية 
ال��ك��م��ام��ات وال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي ف��ي��م��ا بن 
ال����ط����اب يف ال�������ص���اح���ات وداخ��������ل ال���غ���رف 

ال�صفية.
 ويف حمافظة اربد، عرب اهايل الطاب 
يتوجهون  ابنائهم  مب�صاهدة  �صعادتهم  عن 
مل���دار����ص���ه���م ب��ه��م��ة ون�������ص���اط م����ع االل����ت����زام 
ب��ال��ربت��وك��ول ال�����ص��ح��ي وق���واع���د ال�����ص��ام��ة 
ال���ع���ام���ة ب�����ص��ب��ب ال���ظ���روف ال���ت���ي ف��ر���ص��ت��ه��ا 

جائحة كورونا.
لق�صبة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ر  وب��ن 
اربد الدكتور �صالح العمري ان الربوتوكول 
منها،  حم��اور  ع��دة  ت�صمن  للعودة  ال�صحي 
واالجتماعي  النف�صي  للدعم  دل��ي��ل  اإع���داد 
لعودة اآمنة للطلبة، وتوجيه ر�صائل توعوية 
االلتزام  ل�صمان  واملعلمن  وذويهم  للطلبة 
واال�صتمرار يف التعليم الوجاهي من خال 
االإلكرتونية،  والر�صائل  املدر�صية  االإذاع���ة 
ب��ال�����ص��راك��ة ب��ن امل��در���ص��ة وال��ط��ل��ب��ة واأول��ي��اء 

االمور.
اأخ���ريا، على  ن�صرت  ال���وزارة  ان  وا���ص��اف 
عن  لا�صتعام  رابطا  االإلكرتوين  موقعها 
امل��دار���س  اإىل  ال��ع��ودة  واآل��ي��ة  ال���دوام،  طبيعة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة االأردن������ي������ن م����ن خ������ال ال���رق���م 

الوطني، والرقم التعريفي لغري االأردنين، 
ك����م����ا اأع����������دت ب����رن����اجم����ا ح�������ول امل���ف���اه���ي���م 
وال��ن��ت��اج��ات احل���رج���ة ل��ت��ع��وي�����س ال��ف��ائ�����س 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 
االأ�صا�صية  االأربعة  للمواد  املناهج،  لتطوير 
وه���ي ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة 

والريا�صيات. والعلوم 
مدر�صة  م��دي��رة  ا�صتقبلت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
عطاف  املختلطة  اال���ص��ا���ص��ي��ة  ف��رك��وح  زب���دة 
الثاين،  ال�صف  طلبة  ومعلماتها،  ال��ده��ون 
ال��ع��ودة  م��وؤك��دة تطبيق ك��ل م���اورد يف دل��ي��ل 
اىل امل��در���ص��ة، ح��ي��ث مت ت��وزي��ع امل��ع��ل��م��ات يف 
فرق وجمموعات مدربة، ومت توزيع الكتب 
واليه  م�صبقا  معد  ب��رن��ام��ج  وف��ق  املدر�صية 

منظمة.
رميا  املدر�صية  ال�صحة  م�صوؤولة  و�صددت 
بالطريقة  الكمامة  ارت���داء  على  عيا�صرة 
ال�����ص��ح��ي��ح��ة، وال��ت��ع��ق��ي��م امل�����ص��ت��م��ر ل��اأي��دي، 
م�صافة  الطالبات  ب��ن  اجل�صدي  والتباعد 
ال ت���ق���ل ع����ن م���رتي���ن وجت���ن���ب االك���ت���ظ���اظ 
وال��ت��ج��م��ه��ر، وع�����دم امل�����ص��اف��ح��ة ب���االأي���دي، 

املناديل عند العط�س. وا�صتعمال 
للبنات  القاد�صية  مدر�صة  مديرة  ومتنت 
الدكتورة ريا بني بكر اأن يكون ف�صا درا�صيا 
موؤكدة  االأوج��ه،  جميع  على  ناجحا  وجاهيا 
اأنها وبتوجيه من مدير الرتبية عملت على 
تظهر  ط��ال��ب  الأي  ع���زل  غ��رف��ة  تخ�صي�س 
حلن  احل��رارة،  درجة  ارتفاع  اأعرا�س  عليه 

التوا�صل مع اجلهات املعنية.
�صباب  هيئة  وف��رق  متطوعو  �صارك  كما 
امللك  ل�صندوق  ال�صبابي  الذراع  االأردن  كلنا 
عبداهلل الثاين للتنمية فرع اإربد وبالتعاون 
بني  ل��واء  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  مع 
طلبة  تنظيم  بعملية  االث��ن��ن،  اليوم  كنانة 
امل���دار����س وال��ت��اأك��د م��ن ال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي 
وال�صامة العامة لطلبة املدار�س يف اللواء.
االأردن  كلنا  ���ص��ب��اب  هيئة  من�صق  وق���ال   
الهيئة  فريق  ان  مرا�صدة  �صامر  اإرب��د  ف��رع 
الكمامات  ل��ت��وزي��ع  م��در���ص��ة   28 يف  ي��ت��واج��د 
التاأكيد  مع  اجلميع  على  االأيدي  ومعقمات 

على التباعد اجل�صدي بن الطلبة.

ال����ك����رك، وا�����ص����ل ط��ل��ب��ة  ويف حم���اف���ظ���ة 
الر�صمي  ال��دوام  االأل��وي��ة  امل��دار���س يف جميع 
ب���ه م���ن وزارة ال��رتب��ي��ة  وف���ق ال��ن��ظ��ام امل��ق��ر 

والتعليم جراء تداعيات جائحة كورونا.
واأك�����د ع���دد م���ن اأول���ي���اء االأم�����ور اأه��م��ي��ة 
ال�صحة  مبعايري  الطلبة  ال��ت��زام  ا���ص��ت��م��رار 
وال�������ص���ام���ة ال���ع���ام���ة واإل����زام����ه����م ب��ال��ت��ق��ي��د 
املرحلة  طلبة  وخ�صو�صا  الكمامة  ب��ارت��داء 
ت�صافر  �صرورة  على  م�صددين  االبتدائية، 
واالإداري���ة  التدري�صية  ال��ك��وادر  م��ع  اجل��ه��ود 
االإ�صابة  الطلبة من خطر  اأجل حماية  من 

بالفريو�س.
لق�صبة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ر  وق���ال 
ال���ك���رك ال���دك���ت���ور ع��ب��د احل����ي ال���ق���رال���ة اإن 
م��وا���ص��ل��ة ال��ط��ل��ب��ة ل���دوام���ه���م ال��ر���ص��م��ي يف 
ي��اأت��ي  للمديرية  ال��ت��اب��ع��ة  امل���دار����س  ج��مي��ع 
ال�صحية  ب��اال���ص��رتاط��ات  االل���ت���زام  و���ص��ط 
مل��ن��ع ت��ف�����ص��ي ف���ريو����س ك����ورون����ا، الف��ت��ا اىل 
ج���ه���ود ال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��دري�����ص��ي��ة واالإداري�������ة 
ال�صحية  التعليمات  التباع  الطلبة  الإر�صاد 
وتقدمي الدعم النف�صي لهم الإزالة ما علق 

باأذهانهم عن الفريو�س وخماطره.
وق����ال����ت م����دي����رة ت���رب���ي���ة ل�������واء امل������زار 
ت�صكيل  اإن����ه مت  ال��ره��اي��ف��ة  م���ي  اجل��ن��وب��ي 
املخت�صن  امل��دراء  باإ�صراف  عمليات  غرفة 
وروؤ�صاء االأق�صام يف املديرية ملتابعة تطبيق 
ال�صامة  ومعايري  ال�صحي  ال��ربوت��وك��ول 
العامة باالعتماد على دليل العودة و�صوال 

اإىل احلفاظ على �صامة اجلميع.
واأ������ص�����ار م���دي���ر ت���رب���ي���ة ل������واء االأغ�������وار 
اأن����ه مت  اجل��ن��وب��ي��ة ���ص��ام��ي ال��ك��وال��ي��ت اإىل 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ج��م��ي��ع م����دراء امل���دار����س يف 
يف  ح��رارة  فاح�س  توفري  ب�صرورة  ال��ل��واء 
والكمامات،  املعقمات  و���ص��راء  مدر�صة  ك��ل 
مديرية  يف  عمليات  غرفة  ت�صكيل  مت  كما 
ال��رتب��ي��ة ل��ل��وق��وف على ج��اه��زي��ة امل��دار���س 
�صمن  للعودة  اآمنة  مدر�صية  بيئة  وتوفري 
العامة  وال�صامة  ال�صحة  اال���ص��رتاط��ات 

الواردة يف دليل العودة اإىل املدار�س.
الطفيلة  حمافظة  مدار�س  وا�صتقبلت 
ط���ل���ب���ت���ه���ا �����ص����ب����اح ال�����ي�����وم وف�������ق اخل���ط���ة 

االج����رائ����ي����ة ل���ل���ع���ودة ل���ل���م���دار����س يف ظ��ل 
وزارة  قبل  م��ن  واملعتمدة  ك��ورون��ا  جائحة 

والتعليم. الرتبية 
الطلبة  ا�صتقبال  على  اخل��ط��ة  ورك���زت 
وت���وع���ي���ت���ه���م ب����اال�����ص����رتاط����ات ال�����ص��ح��ي��ة 
وال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي وذل����ك ح��ف��اظ��ا على 
تنفيذ  جرى  كما  اجلميع،  و�صامة  �صحة 
مبادرات واأن�صطة تثقيفية وتوزيع حقائب 
�صحية على الطلبة يف العديد من املدار�س 

للوقاية من فريو�س كورونا .
وب��ي��ن��ت م���دي���رة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
احلجاج  لبنى  ال��دك��ت��ورة  الطفيلة  ق�صبة 
اأن فعاليات اليوم الدرا�صي للف�صل الثاين 
وهيئات  طلبة  من  اجلميع  بالتزام  متيزت 
وال�����ص��روط  بالتعليمات  واإداري����ة  تعليمية 
عرب  كورونا  فريو�س  انت�صار  ملنع  ال�صحية 
والتباعد  ال�صحية  اال���ص��رتاط��ات  تطبيق 
ال�صحي  ال��ربوت��وك��ول  وتطبيق  اجل�صدي 
و���ص��م��ن ت�����ص��ارك��ي��ة ف��اع��ل��ة م���ع االأج���ه���زة 

الر�صمية يف املحافظة .
املحافظة  مدار�س  اإط��اق  اإىل  واأ���ص��ارت 
حل��زم��ة م��ن امل���ب���ادرات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي 
و�صامة  �صحة  على  املحافظة  ا�صتهدفت 
ال�صفية  ال��غ��رف  يف  وا�صتقبالهم  الطلبة 
طلبة  ال�صيما  ال��وج��اه��ي،  للتعلم  املجهزة 
ج��رى  وق����ت  يف  اال���ص��ا���ص��ي  االأول  ال�����ص��ف 
ال�صامة  ب��اج��راءات  الطلبة  تعريف  فيه 
امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ف���ريو����س ك���ورون���ا، 
وت���وزي���ع ال��ه��داي��ا وال��ن�����ص��رات ال��ت��وع��وي��ة، 
عن  وتثقيفية  توعوية  فيديوهات  وعر�س 
فريو�س  مع  للتعامل  االيجابية  املمار�صات 
ك���ورون���ا، وح�����ص�����س ار���ص��ادي��ة وان�����ص��ط��ة ال 

منهجية.
لواء  يف  والتعليم  الرتبية  مدير  واأ�صار 
الكتب  ت�صليم  مت  ان���ه  اإىل  ح����ازم  ب�����ص��ريا 
امل��در���ص��ي��ة ل��ل��م��دار���س وب��و���ص��ر ب��ت��وزي��ع��ه��ا 
الكتب  ت��وزي��ع  جل���دول  وف��ق��ا  الطلبة  على 
واملعلن  الثاين  الدرا�صي  للف�صل  املدر�صية 
داعيا  والتعليم،  الرتبية  وزارة  موقع  على 
ال��ط��ل��ب��ة ل���اط���اع ع��ل��ى اجل�����دول مل��ع��رف��ة 

مواعيد واأيام ا�صتام الكتب.



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    9   /  2  / 2021

 االنباط-عمان

االردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  اك��د 

وع����م����ان امل���ه���ن���د����س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري 

اتخذها  التي  ال��ق��رارات  حزمة  اهمية 

جمل�س الوزراء بهدف ا�ستدامة العمل 

يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادّي��ة 

يف  االنتاجية  العجلة  ا�ستمرار  ودع��م 

اململكة.

ول��ف��ت يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ايف، ام�����س 

ال�سناعات  منح  قرار  ان  اىل  االثنني، 

االردن����ي����ة اف�����س��ل��ي��ة ���س��ع��ري��ة ب��ن�����س��ب��ة 

لغايات  ب��امل��ئ��ة   15 ع��ن  ب���دال  ب��امل��ئ��ة   20

بالعطاءات  يتعلق  فيما  فقط  االحالة 

وال�سراء،  باللوازم  احلكومّية اخلا�سة 

تناف�سية  لزيادة  ا�سافية  ميزة  يعترب 

الوطني. املنتج 

امل��ن��ت��ج  دع�����م  ودع������ا اجل���غ���ب���ري اىل 

ال���وط���ن���ي يف ظ����ل ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا، 

ب���اع���ت���ب���اره ي�������وازن ال���ك���ف���ة ال�����س��ع��ري��ة 

يف اال�����س����واق ام�����ام امل��ن��ت��ج امل�����س��ت��ورد، 

ركيزة  االردن��ي��ة  ال�سناعة  ان  م��وؤك��دا 

الوطني واحدى  اأ�سا�سية يف االقت�ساد 

حمركات النمو االقت�سادي.

االنباط-عمان         

عن  االأردين  االإ���س��ام��ي  ال��ب��ن��ك  اع��ل��ن 

لنتائجه  ج��ي��دة  اأداء  م�����س��ت��وي��ات  حت��ق��ي��ق 

جت��اوزت  حيث   2020 ع��ام  نهاية  يف  املالية 

مليون    200 امل�سرتك  اال�ستثمار  اإي��رادات 

دي��ن��ار  196.7 م��ل��ي��ون  دي���ن���ار م��ق��ارن��ة م���ع 

م��ن  ال���ب���ن���ك  وع������زز    %1.8 من����و  ب��ن�����س��ب��ة 

 2020 عام  نهاية  حتى  املالية  خم�س�ساته 

وذلك ملواجهة اأي تبعات او تاأثريات �سلبية 

ال�سافية  االأرباح  وبلغت   ، كورونا  جلائحة 

دينار  مليون   83.8 ح��وايل  ال�سريبة  قبل 

بينما و�سلت االرباح بعد ال�سريبة حوايل 

52.1 مليون دينار .

رئي�س  �سحادة  مو�سى  االأ���س��ت��اذ  و���س��رح 

جمل�س اإدارة البنك االإ�سامي االردين، ان 

جمل�س االإدارة اجتمع بتاريخ   2021/2/8 

للبنك  اخلتامية  املالية  البيانات  وناق�س 

العامة  للهيئة  التو�سية  وقدم   2020 لعام 

بتاريخ  اجتماعها  �ستعقد  ال��ت��ي  ال��ع��ادي��ة 

على  ن��ق��دي��ة  اأرب�����اح  ب��ت��وزي��ع   2021/4/22

 %12 بن�سبة   2020 ال��ع��ام  ع��ن  امل�����س��اه��م��ني 

احلد  وه��ي  لل�سهم  اال�سمية  القيمة  م��ن 

االأعلى امل�سموح به، بناًء على تعميم البنك 

املركزي االأردين باخل�سو�س .

تعك�س  ال��ب��ن��ك  اأع���م���ال  ن��ت��ائ��ج  ان  وب���ني 

التحديات  مع  التعامل  على  البنك  ق��درة 

االق���ت�������س���ادي���ة ال����ن����اجت����ة ع����ن ال����ظ����روف 

االإقليمية واملحلية وتبعات جائحة كورونا 

ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن  االدارة  ، م�����س��ي��داً 

وال��ع��ام��ل��ني  االدارة  وجم��ل�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

اال�سرتاتيجية  اخلطة  لتنفيذ  البنك  يف 

بني  مميز  موقع  على  للمحافظة  للبنك 

البنك  ج��ه��ود  مثمناً   ، االردن��ي��ة  امل�����س��ارف 

وامل��وؤ���س�����س��ات   وال��ه��ي��ئ��ات  االردين  امل���رك���زي 

ال���ر����س���م���ي���ة ال���داع���م���ة ل��ل��ج��ه��از امل�����س��ريف 

كورونا  جائحة  تاأثريات  ملواجهة  االردين 

واأي م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي م��ن امل��م��ك��ن ان 

تطراأ .

الرئي�س  �سعيد  ح�سني  ال��دك��ت��ور  وق��ال 

االإ�سامي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/ 

ال���ت���اأث���ريات  م����ن    ال���رغ���م  ع��ل��ى  االأردين  

ال�����س��ل��ب��ي��ة جل��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي اف���رزت 

ت��غ��ي��ريات يف ب��ي��ئ��ة االع���م���ال  واأث����رت على 

من  ح��ال��ة  اىل  واأدت  ال��ق��ط��اع��ات   خمتلف 

املالية  البيانات  اال ان جميع  اليقني،  عدم 

امل��ايل  الو�سع  متانة  على  ت��وؤك��د  مل�سرفنا 

مبتطلبات  االل���ت���زام  م��ع  االأداء  ك��ف��اءة  و 

املخاطر  وم��واج��ه��ة  واالم��ت��ث��ال  احل��وك��م��ة 

النمو  يف معظم  ن�سب  ذلك على  لينعك�س 

م��وج��ودات  بلغت  حيث  امل��ال��ي��ة،  امل��وؤ���س��رات 

ال��ب��ن��ك مب���ا ف��ي��ه��ا )ح�����س��اب��ات اال���س��ت��ث��م��ار 

باال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�س 

 5.43 )امل��ح��اف��ظ اال���س��ت��ث��م��اري��ة(( ح���وايل 

مليار   4.97 ح���وايل  م��ق��اب��ل  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار 

بلغت  ب���زي���ادة   2019 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  دي��ن��ار 

منو  بن�سبة  و  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون  ح�����وايل456 

.%9.2

كما بلغت الت�سهيات املمنوحة للعماء 

املخ�س�س  اال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا 

)املحافظ  باال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات 

دينار  مليار  ح����وايل4.28  اال�ستثمارية(( 

نهاية  يف  دينار  مليار   3.82 ح��وايل  مقابل 

465مليون  حوايل  بلغت  بزيادة   2019 عام 

انعكا�ساً  وذلك   %12.2 منو  وبن�سبة  دينار، 

اله���ت���م���ام م�����س��رف��ن��ا ب��ت��ن��وي��ع ت��وظ��ي��ف��ات 

االموال وتنمية اال�ستثمارات والتمويات 

ملختلف القطاعات من افراد او �سركات او 

وتوزيعها  متو�سطة  او  �سغرية  موؤ�س�سات 

اجلغرايف. 

تقدمي  ع��ل��ى  م�سرفنا  ح��ر���س  ان  ك��م��ا 

خ����دم����ات م�����س��رف��ي��ة م���ت���ط���ورة وح��دي��ث��ة 

ال�سريعة  وم��ب��ادئ  اح��ك��ام  م��ع  وم��ت��واف��ق��ة 

اال����س���ام���ي���ة، ع�����زز م����ن ث���ق���ة م��ت��ع��ام��ل��ي��ه 

ل��ت�����س��ل ودائ������ع وح�������س���اب���ات ال���ع���م���اء مب��ا 

ف��ي��ه��ا )ح�����س��اب��ات اال���س��ت��ث��م��ار امل��خ�����س�����س 

)املحافظ  باال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات 

مليار   4.80 ح���وايل  اإىل  اال���س��ت��ث��م��اري��ة(( 

يف  دينار  مليار   4.39 ح��وايل  مقابل  دينار 

ح��وايل407  بلغت  بزيادة   2019 ع��ام  نهاية 

مليون دينار، وبن�سبة منو %9.3 .

الراأ�سمالية  ال��ق��اع��دة   ملتانة  وت��اأك��ي��داً  

ل��ل��ب��ن��ك ف���ق���د ب���ل���غ���ت  ح���ق���وق امل�����س��اه��م��ني  

حوايل 474 مليون دينار مقابل حوايل422 

، وبن�سبة   2019 مليون دينار يف نهاية عام 

راأ����س  ك��ف��اي��ة  ن�سبة  وب��ل��غ��ت   ،  %12.5 من��و 

وبلغت   ،  % )CAR(حوايل23.75  امل���ال 

ون�سبة   %3.13 العاملة  الديون غري  ن�سبة 

تغطية الديون غري العاملة 104 %،  »علماً 

ملوافقة  وخا�سعة  اولية  النتائج  ه��ذه  ب��اأن 

البنك املركزي االأردين والهيئة العامة  ».

واأ�����س����اف ال���دك���ت���ور ح�����س��ني ���س��ع��ي��د ان 

بتحمله  ا�ستمر  االأردين  االإ�سامي  البنك 

مل�������س���وؤول���ي���ات���ه االج���ت���م���اع���ي���ة م����ن خ���ال 

التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل��خ��ت��ل��ف��ة  م�����س��اه��م��ات��ه 

والتربعات  امل�ساعدات  وتقدمي  امل�ستدامة 

خلدمة املجتمع املحلي واالقت�ساد الوطني 

ودع�����م اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا 

يف  الر�سمية  اجل��ه��ات  وخمتلف  احلكومة 

خمتلف  وتقدمي  كورونا  جائحة  مواجهة 

اوج����ه ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة 

ل��ل��م��واط��ن��ني  ب���ال���ت���ربع  مب��ب��ل��غ م��ل��ي��ون��ني 

ومائة وخم�سني الف دينار  لدعم �سندوق 

ات��خ��ذ   ك��م��ا   ، ال�����س��ح��ة  ه��م��ة وط���ن ووزارة 

وبالتوافق  االإج���راءات  من  العديد  البنك 

البنك  و  احلكومية  اجلهات  تعليمات  مع 

االأعباء  التخفيف من  االأردين يف  املركزي 

»وال�سركات  االفراد   « التجزئة  على قطاع 

جائحة  بتبعات  امل��ت�����س��ررة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 

كورونا بالت�سهيل عليهم يف ال�سداد ، وذلك 

بتاأجيل �سداد االأق�ساط و/ اأو هيكلتها .

ك��م��ا ���س��ع��ى ال��ب��ن��ك  ل��ل��ت��و���س��ع وت��ق��دمي 

وا�ستثمارية  متويلية  ومنتجات  خدمات 

م���ن خ����ال ق���ن���وات ال���ك���رتون���ي���ة رق��م��ي��ة 

 )Digital Banking( ل���اأف���راد 

وت��ط��وي��ر وا���س��ت��ح��داث ع��دد م��ن االأنظمة 

لتلبية  امل��ت��ط��ورة  ال��ب��ن��ك��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

املتعاملني من خال  خدمات  احتياجات 

 / اإ�سامي  خدمات  و  /موبايل  اإ�سامي 

املحافظ  خ��دم��ة  اط���اق  كما مت  ان��رتن��ت 

االلكرتونية )JoMoPay( من خال 

ت��ط��ب��ي��ق امل��وب��اي��ل ال��ب��ن��ك��ي اخل��ا���س ، اىل 

للت�سهيل  اخل��دم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب 

ع���ل���ى م���ت���ع���ام���ل���ي ال���ب���ن���ك م�����ن االف�������راد 

وال�سركات ، كما مت  التو�سع يف   اخلدمات 

املقدمة من خال  اجهزة ال�سراف االآيل 

والتي و�سل عددها اىل   268 �سرافاً الياً، 

الزوايا  الفروع/  يف  للتو�سع  جاٍر  والعمل 

 Digital Branch/( ال��رق��م��ي��ة 

اخل�����دم�����ات  ل����ت����ق����دمي   )  Corner
امل�����س��رف��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ، 

امل�سرفية  اخل��دم��ات  م��ن  ���س��ت��ع��زز  وال��ت��ي 

الرقمية.

وا����س���ت���م���ر ال���ب���ن���ك ب���ت���ن���ف���ي���ذ خ��ط��ة 

ال��ت��و���س��ع واالن��ت�����س��ار اجل���غ���رايف خ��ال 

 108 ال���ع���ام احل����ايل ح��ت��ى و���س��ل��ت اىل 

فروع ومكاتب منت�سرة يف جميع انحاء 

جديدة  ومكاتب  ف��روع  بافتتاح  االأردن 

او حتويل مكاتب اىل فروع        او نقلها 

اىل مواقع جديدة ومملوكة للبنك.

 االنباط-عمان

ال���ت���ق���ت وزي�������رة ال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

وال��ت��م��وي��ن امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ل��ي، اأ���س��ح��اب 

املحلية  النباتية  الزيوت  م�سانع  وممثلي 

ال����وزارة  ب��داأت��ه��ا  ل��ق��اءات  �سل�سلة  اإط����ار  يف 

اأخ���ريا ح��ول امل��خ��زون اال���س��رتات��ي��ج��ي من 

ال�����س��ل��ع ال��ت��م��وي��ن��ي��ة االأ����س���ا����س���ي���ة وت��اأك��ي��د 

اأ�سعارها. ا�ستقرار 

وق���ال���ت ال����وزي����رة، ب��ح�����س��ور اأم����ني ع��ام 

ال�����وزارة ي��و���س��ف ال�����س��م��ايل ومم��ث��ل ق��ط��اع 

ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة يف غ��رف��ة ���س��ن��اع��ة 

امل��ط��ال��ب  اإن  اجل���ي���ط���ان،  حم��م��د  االأردن 

النباتية  الزيوت  بها م�سانع  تقدمت  التي 

اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  درا�ستها  �ستجري 

ا����س���ت���ق���رار  ي�����س��م��ن  ومب�����ا  ال���ع���اق���ة  ذات 

خال  خ�سو�سا  ارتفاعها  وع��دم  االأ���س��ع��ار 

�سهر رم�سان املبارك.

بعني  ت���اأخ���ذ  ال������وزارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

االعتبار يف �سيا�ساتها املواءمة بني م�سالح 

امل�ستهلك  يخدم  مبا  وال�سناعيني،  التجار 

اأ���س��ح��اب  واأك����دت  ع��ن��ه.  االأع��ب��اء  وتخفيف 

املحلي  واالإنتاج  اخلام  املواد  وفرة  امل�سانع 

يف االأ�سواق.

ر�سد  يوميا  يجري  اأن��ه  ال�سمايل  وبني 

املحلي،  ال�سوق  يف  التموينية  ال�سلع  واق��ع 

التي  النباتية واملتغريات  الزيوت  مبا فيها 

بالت�ساركية بني  االأ�سعار عامليا،  تطرا على 

لتعزيز  وال�سناعي  ال��ت��ج��اري  القطاعني 

املخزون وا�ستقرار االأ�سعار.

وع���ر����س اجل���ي���ط���ان ومم��ث��ل��و امل�����س��ان��ع 

اململكة  يف  النباتية  الزيوت  �سناعة  لواقع 

التي تواجههم. والتحديات 

التوصية بتوزيع 12% أرباح نقدية على المساهمين  

 83.8 مليون دينار ارباح البنك اإلسالمي األردني قبل 
الضريبة نهاية العام 2020  

وزيرة الصناعة تؤكد أهمية استقرار أسعار الزيوت النباتية محليا

الموانئ الصناعية تحقق العام الماضي 
أعلى نتائج مالية منذ تأسيسها

1ر5 % ارتفاع أسعار المنتجين 
الزراعيين

انعقاد االجتماع األول للهيئة العامة 
لدائني مصانع اإلسمنت في 16 شباط

 االنباط-عمان

االأردنية  ال�سناعية  املوانئ  �سركة  اأعلنت 

 2020 عام  اإيجابية  مالية  نتائج  حتقيق  عن 

10 م���اي���ني دي����ن����ار رغ����م ال���ظ���روف  ب��ل��غ��ت 

اال�ستثنائية التي مّر بها االقت�ساد الوطني، 

م��ت��اأث��راً ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وم���ا راف��ق��ه��ا من 

االقت�سادية  االأن�سطة  على  �سلبية  تداعيات 

كافة.

ال�����س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  واأك�������د 

وال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������س���رك���ة م��ن��اج��م 

الوهاب  عبد  املهند�س  االأردن��ي��ة  الفو�سفات 

الّرواد، اهمية النتائج التي حققتها ال�سركة 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي رغ���م االأزم�����ة ال�����س��ح��ي��ة غري 

على  الثقيلة  بظالها  األقت  التي  م�سبوقة 

واالأن�سطة  اأج��م��ع  ال��ع��امل  دول  اق��ت�����س��ادي��ات 

احلكومة  بقرار  م�سيداً  املختلفة،  التجارية 

احلظر  ف��ر���س  م��ن  امل��وان��ئ  ن�ساط  ا�ستثناء 

ال�����س��ام��ل ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن امل���راف���ق احل��ي��وي��ة 

اال���س��ت��رياد  لعمليات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً  وم��ن��ف��ذا 

والت�سدير.

اإي��رادات ر�سوم االمتياز  اإجمايل  اأن  وبني 

 10 بلغت  الدولة  خلزينة  امليناء  وردها  التي 

االأعلى  )وه��ي  املا�سي  ال��ع��ام  دي��ن��ار  مايني 

التي يجري توريدها منذ تاأ�سي�س ال�سركة(، 

من  وغريها  ال�سريبية  االإي���رادات  عن  ع��دا 

جرى  �سحنتني  اأك��رب  اإىل  م�سريا  ال��ر���س��وم، 

اإىل  ال�سناعي  امليناء  ت�سديرهما من خال 

ب�سماد  حمملة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

اإىل  اإىل ال�سحنة التي �سدرت  اإ�سافة  الداب 

بالبوتا�س. ال�سني حمملة 

م��ن ج��ان��ب��ه، اأ���س��ار ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 

ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  ال�سركة،  اإدارة 

اإىل  الن�سور  الدكتور معن  العربية  البوتا�س 

مهما  دورا  �ستوؤدي  ال�سناعية«  »امل��وان��ئ  اأن 

ت�ستخدم  التي  االأردنية  ال�سركات  متكني  يف 

الت�سديرية  تناف�سيتها  رف��ع  م��ن  مرافقها 

كما  الت�سدير،  على  اململكة  ق��درة  وبالتايل 

ال�سركات  على  امل��وان��ئ  ه��ذه  اأع��م��ال  تنعك�س 

االأم، ) البوتا�س العربية ومناجم الفو�سفات 

البحري،  ال�سحن  كلف  بتقليل  االأردن���ي���ة(، 

بالتزاماتهما  الوفاء  ال�سركتني من  ومتكني 

تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  عمائها  م��ع  وعقودهما 

و�سول منتجاتهما الأ�سواق عاملية جديدة.

ق��رار  اأن  اإىل  ال��ن�����س��ور،  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 

االإدارة يف �سركة البوتا�س العربية واملت�سمن 

اال���س��ت��ث��م��ار يف ت��ط��وي��ر امل��وان��ئ وزي����ادة �سعة 

العقبة،  يف  الت�سدير  ر�سيف  على  امل��ن��اول��ة 

للميناء  اال�ستيعابية  الطاقة  رفع  يف  اأ�سهم 

اأن »البوتا�س  اإىل  املناولة، الفتاً  ورفع جودة 

من  االأول  كانون  �سهر  يف  جنحت  العربية« 

من  �سحنة  اأك��رب  ت�سدير  من  املا�سي  العام 

���س��م��اد ال��ب��وت��ا���س يف ت��اري��خ ق��ط��اع االأ���س��م��دة 

باخرة  اأك��رب  منت  على  ال�سني  اإىل  االأردين 

امليناء  يف  اجلديد  ال�سمايل  امليناء  ي�ستقبلها 

ال�سناعي يف مدينة العقبة.

ب�����دوره، ق���ال م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة امل��وان��ئ 

�سحادة،  خالد  املهند�س  االأردنية،  ال�سناعية 

اإن ال�سركة ورغم حالة عدم اليقني التي مّر 

بها االقت�ساد العاملي نتيجة جائحة كورونا، 

متكنت من حتقيق نتائج مالية اإيجابية هي 

اإي���راد  ارت��ف��ع  ح��ي��ث  تاأ�سي�سها،  م��ن��ذ  االأع��ل��ى 

»املوانئ ال�سناعية« يف عام 2020 بن�سبة %19 

، واأعلى �سايف ربح بن�سبة 29 باملئة، ومناولة 

ما يزيد عن 5 مايني طن مرتي من املواد 

وال�سائلة. ال�سائبة اجلافة 

ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل���وان���ئ  ���س��رك��ة  اأن  وا����س���اف 

يف  املناولة  اأنظمة  معظم  ت�سغيل  يف  جنحت 

املا�سي  ال��ع��ام  م��رة  والأول  ال�سناعي  امليناء 

منذ بداية اعادة التاأهيل، ما اأ�سهم يف تعزيز 

قدرات امليناء ال�سناعي على ا�ستقبال بواخر 

ينعك�س  مب��ا  م��رتي  ط��ن  األ��ف   100 بحمولة 

من  مبجموعة  االأر���س��ف��ة  م�ستخدمي  على 

الفوائد منها خف�س كلف ال�سحن البحري، 

اإ�سافة اإىل متكينهم من مطابقة موا�سفات 

ال��ع��دي��د م���ن االأ�����س����واق ال��ع��امل��ي��ة م���ن حيث 

�سمان جودة املنتج و�سامة الب�سائع.

العام  ع��ق��دت  ال�سركة  اأن  ���س��ح��ادة،  واأك���د 

لتطوير  تدريبية  دورة   45 من  اأكرث  املا�سي 

قدرات هوؤالء املوظفني وتنميتها، باالإ�سافة 

اإىل دورها الفاعل يف تنمية املجتمع املحلي.

ل�����س��رك��ت��ي  ال�����س��رك��ة مم��ل��وك��ة  اأن  ي���ذك���ر 

ال���ب���وت���ا����س ال��ع��رب��ي��ة وم���ن���اج���م ال��ف��و���س��ف��ات 

 140 اإىل  ي�سل  براأ�سمال  منا�سفة  االردنية 

مليون دينار، وتاأ�س�ست عام 2009 يف املنطقة 

ال�سناعية اجلنوبية خلليج العقبة وحا�سلة 

على �سهادات عاملية مرموقة يف االعتماد يف 

االإدارة واجلودة

 ISO9001 & ISO14001(  

.)& ISO45001

 االنباط-عمان

ارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار امل��ن��ت��ج��ني ال��زراع��ي��ني 

 ،2020 االأول من عام  �سهر كانون  لنهاية 

النقطة  اإىل  و���س��وال  ب��امل��ئ��ة،  1ر5  بن�سبة 

عام  املماثلة من  بالفرتة  8ر111، مقارنة 

2019 والبالغة 4ر106.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ه��ري ل��دائ��رة 

االإح���������س����اءات ال���ع���ام���ة، ام�������س االث���ن���ني، 

انخف�س الرقم القيا�سي الأ�سعار املنتجني 

من  االأول  كانون  �سهر  لنهاية  الزراعيني 

عام 2020 ، بن�سبة 4ر6 باملئة، و�سوال اإىل 

املناظرة  بالفرتة  مقارنة  4ر93  النقطة 

من عام 2019 والبالغة 7ر99 نقطة.

الأ�سعار  القيا�سي  الرقم  انخف�س  كما 

االأول  كانون  ل�سهر  الزراعيني  املنتجني 

من عام 2020، بن�سبة 2ر32 باملئة، و�سوال 

���س��ه��ر  م���ع  م���ق���ارن���ة  4ر93  ال��ن��ق��ط��ة  اإىل 

ت�سرين الثاين من 2020 والبالغة 6ر137 

نقطة.

 االنباط-عمان

اأع����ل����ن وك����ي����ل اإع���������س����ار ����س���رك���ة م�����س��ان��ع 

االجتماع  عقد  �سيتم  انه  االأردن��ي��ة  االإ�سمنت 

االأول للهيئة العامة لدائني ال�سركة برئا�سة 

ق��ا���س��ي االإع�����س��ار ي���وم ال��ث��اث��اء امل���واف���ق 16 

ال�سهر احلايل بغرفة �سناعة االأردن.

ام�س  عنها،  بيان �سدر  ال�سركة يف  وقالت 

ت��اري��خ  االأول يف  ي��ع��د  ان االج��ت��م��اع  االث��ن��ني، 

اململكة ويعقد تنفيذا الأحكام ن�سو�س قانون 

االإع�����س��ار، ح��ي��ث ج���اءت ال��دع��وة ل��ع��ق��ده بعد 

ان مت االن��ت��ه��اء م��ن اإع����داد ق��وائ��م ال��دائ��ن��ني 

وح�سرها وت�سنيف الديون وفق الفئات التي 

ن�س عليها القانون.

واأ�سارت اىل ان االجتماع �سيعقد ح�سورياً 

جمموعة  مب�ساركة  االإع�سار،  قا�سي  برئا�سة 

م��ن ال��دائ��ن��ني ال��ذي��ن ال ي��زي��د ع��دده��م عن 

ثمانية ع�سر دائناً، و�سيح�سر باقي الدائنني 

املرئي  االت�سال  تقنية  خ��ال  من  االجتماع 

وبالتعليمات  الدفاع  باأمر  التزاما  وامل�سموع، 

ال�سادرة عن وزير ال�سناعة.

ونوهت ال�سركة اىل ان التمثيل واحل�سور 

بكل  اخل��ا���س��ة  ال��دي��ن  ن�سبة  مب��راع��اة  �سيتم 

فئة، حيث �سجلت فئة الديون غري امل�سمونة 

امل��ث��ب��ت��ة اع���ل���ى ن�����س��ب��ة م�����س��ارك��ة ب��االج��ت��م��اع، 

الع����ت����ب����اره����ا اك�������رب ف����ئ����ة ل����ه����ا دي��������ون ع��ل��ى 

احلا�سرين  الدائنني  ان  اىل  ال�سركة،الفتة 

لاجتماع �سيمثلون 12 دائناً من فئة الديون 

قيمة  ت��زي��د  وال��ذي��ن  املثبتة  امل�سمونة  غ��ري 

دينار،  مليون  عن  منهم  واح��د  كل  مديونية 

وث���اث���ة دائ���ن���ني م���ن ف��ئ��ة ال���دي���ون امل��م��ت��ازة 

املثبتة والذين تزيد قيمة مديونية كل واحد 

منهم عن ثاثني الف دينار، وثاثة دائنني 

قيمة  تزيد  والذين  العمال  فئة  من  اآخرين 

�سبعني  عن  املثبتة  منهم  واحد  كل  مديونية 

الف دينار.

ودع�����ت ال�����س��رك��ة ال���دائ���ن���ني -مب����ا ف��ي��ه��م 

االأ�سخا�س االعتباريني- الراغبني بالرت�سح 

ال��ت��ق��دم بطلب  ال���دائ���ن���ني،  ل��ع�����س��وي��ة جل��ن��ة 

تاريخ  واحد من  يوم  للع�سوية قبل  الرت�سح 

ع���ق���د االج���ت���م���اع وف����ق ال�������س���روط اخل��ا���س��ة 

ب��ع�����س��وي��ة جل��ن��ة ال���دائ���ن���ني، م�����س��رية اىل ان 

اأع�ساء  ثاثة  م��ن  �ستتكون  الدائنني  جلنة 

وع�سو  امل�سمونة،  غري  الديون  فئة  ميثلون 

امل��م��ت��ازة،  ال��دي��ون  اأ���س��ح��اب  واح���د ميثل فئة 

وع�سو اآخر من عمال ال�سركة.

فئاتهم  بح�سب  االع�ساء  انتخاب  و�سيتم 

اأ�سواتهم. املطلقة لعدد  باالأغلبية 

الجغبير: منح الصناعات االردنية 
افضلية سعرية ميزة

 لزيادة تنافسيتها



االقت�صادي
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العربية-وكاالت

ملنظمة  اجل���دي���دة  ال��رئ��ي�����س��ة  ت��ت��م��ت��ع 

ال����ت����ج����ارة ال���ع���امل���ي���ة ب�����س��م��ع��ة ط���ي���ب���ة يف 

الذين  وال�سلطة  الثثروة  حرا�س  زعزعة 

�ثثسثثيثثكثثونثثون يف مثثتثثنثثاول الثثثيثثثد يف دورهثثثثا 

اجلديد.

اإيوياال  اأوكونغو  نغوزي  جهود  خالل 

فثثثرة عملها  الثثفثث�ثثسثثاد خثثثالل  الجثثتثثثثثاث 

االأوىل كوزيرة مالية يف نيجرييا، اأطلق 

»اأوكونغو  لقب  خططها  معار�سو  عليها 

واهاال« - »اأوكونغو �سانعة امل�ساكل«.

البالغة  التنمية  اقت�سادية  اكت�سبت 

من العمر 66 عاماً هذا اللقب والذي يعد 

�سحيحاً من حيث ال�سكل، افتقارها اإىل 

جعلها  التجارية  املفاو�سات  يف  اخلثثرة 

االأمريكي لعدم  الفيتو  هدفاً ال�ستخدام 

تاأييد  رغم  ترمب،  اإدارة  خالل  تعيينها 

جلنة االختيار التابعة للمنظمة وجميع 

الدول االأع�ساء االأخرى تقريباً.

مبباركة اإدارة الرئي�س جو بايدن بعد 

اأوكونغو  ت�ستعد  االآخر،  املر�سح  ان�سحاب 

اإفريقية  اأول امراأة واأول  اإيويال لت�سبح 

تثثثثقثثثثود مثثنثثظثثمثثة الثثثثتثثثثجثثثثارة الثثثعثثثاملثثثيثثثة يف 

ذكرته  ملا  25 عاماً. وفقاً  املمتد  تاريخها 

»بثثلثثومثثرغ«، واطثثلثثعثثت عثثلثثيثثه »الثثعثثربثثيثثة.

نت«.

قالت كري�ستني الغارد، رئي�سة البنك 

»اإنها هذه  االأوروبي يف مقابلة:  املركزي 

للغاية  اللطيفة  الناعمة،  الرائعة،  املراأة 

للم�ساكل،  اأ�سيلة  مثثقثثاربثثة  لديها  الثثتثثي 

لكن، حتت هذا القفاز الناعم، هناك يد 

�ستهز  »اإنها  وراءهثثا«.  قوية  واإرادة  قوية 

املكان.«

اأوراق اعتماد الأزمة

مثثنثثظثثمثثة الثثثتثثثجثثثارة الثثعثثاملثثيثثة بثثحثثاجثثة 

التجارية  الهيئة  اإن  التغيري.  اإىل  ما�سة 

لها معطلة  التي تتخذ من جنيف مقراً 

الثالث  الثثركثثائثثز  وجميع  كبري  حثثد  اإىل 

لثثعثثمثثلثثهثثا مثثثهثثثددة. لثثقثثد مت الثثتثث�ثثسثثكثثيثثك يف 

اأن الثثعثثالمثثة الثثتثثجثثاريثثة  فثثائثثدتثثهثثا حثثيثثث 

من  تزيد  الثثدولثثة  لراأ�سمالية  ال�سينية 

يثري  مما  العاملي،  االقت�ساد  على  اأثرها 

االنتقادات من بروك�سل اإىل برازيليا.

اال�ثثسثثطثثرابثثات،  ليعمق  الثثوبثثاء  وجثثثاء 

الثثعثثمثثل االأكثثثثر جثثوهثثريثثة ملنظمة  وكثثثثان 

الثثثتثثثجثثثارة الثثعثثاملثثيثثة قثثثد تثثثوقثثثف تثثقثثريثثبثثاً 

ال�سابق  العام  املدير  ودفثثع  املا�سي  العام 

لال�ستقالة ب�سكل غري متوقع.

تثثخثثطثثط مثثنثثظثثمثثة الثثثتثثثجثثثارة الثثعثثاملثثيثثة 

لثثعثثقثثد اجثثتثثمثثاع يف االأيثثثثثام املثثقثثبثثلثثة حيث 

النهائي  الثثقثثرار  يف  اأعثث�ثثسثثاوؤهثثا  �سينظر 

اإيثثثثويثثثثاال. اإذا  بثث�ثثسثثاأن تثثر�ثثسثثيثثح اأوكثثثونثثثغثثثو 

منظمة  اأعثث�ثثسثثاء  مثثثن  اأي  يثثعثثار�ثثسثثهثثا  مل 

الثثتثثجثثارة الثثعثثاملثثيثثة الثثبثثالثثغ عثثثددهثثثم 164 

ع�سواً، ف�سيتم تعيينها ملدة اأربع �سنوات، 

�سنوات  اأربثثع  ملثثدة  متديدها  اإمكانية  مع 

يف عام 2025.

جدول الأعمال املطول ملنظمة 

العاملية التجارة 

تثثثعثثثهثثثدت اإيثثثثثويثثثثثاال، بثثثاإيثثثجثثثاد اأر�ثثثسثثثيثثثة 

التجارية  الهيئة  اأع�ساء  بني  م�سركة 

املثثثتثثثبثثثايثثثنثثثة. وتثثثثاأمثثثثل يف حتثثقثثيثثق بثثعثث�ثثس 

املكا�سب التفاو�سية املبكرة - مثل اتفاق 

مثثتثثعثثدد االأطثثثثثراف لثثلثثحثثد مثثن االإعثثثانثثثات 

الثثث�ثثثسثثثارة لثث�ثثسثثيثثد االأ�ثثثسثثثمثثثاك - كثثو�ثثسثثيثثلثثة 

ل�سفقات  الزخم  وبناء  الثقة  ال�ستعادة 

اأكر.

كثثمثثا اأنثثهثثا مثثتثثفثثائثثلثثة بثث�ثثسثثاأن احثثتثثمثثاالت 

�ثثسثثوق  الإدارة  اتثثثفثثثاقثثثيثثثة  اإىل  الثثثتثثثو�ثثثسثثثل 

البالغة  الثثعثثاملثثي  االإلثثكثثرونثثيثثة  الثثتثثجثثارة 

ميكن  والتي  دوالر،  تريليون   26 قيمته 

للحدود  الثثعثثابثثرة  العقبات  مثثن  تقلل  اأن 

مثل  االأمثثريكثثيثثة  التكنولوجيا  ل�سركات 

في�سبوك، واأبل، واأمازون، وغريها.

خثثثثثثثالل حثثثمثثثلثثثتثثثهثثثا لثثثلثثثحثثث�ثثثسثثثول عثثلثثى 

على  نف�سها  اإيثثويثثاال،  �ثثسثثورت  الوظيفة، 

يف  قثثوي  وو�سيط  جتثثاريثثة  خارجية  اأنثثهثثا 

التمويل العاملي، م�سرية اإىل اتفاقية عام 

2005، حيث �ساعدت يف تاأمني �سطب 18 

مليار دوالر من ديون نيجرييا اإىل نادي 

باري�س.

 - وقثثتثثهثثا  املت�سككني  اإيثثثويثثثاال،  اأقثثنثثعثثت 

جورج  ال�سابق  االأمثثريكثثي  الرئي�س  مثل 

دبليو بو�س - اأنه على الرغم من ارتفاع 

فاإن  الوقت،  ذلثثك  اخلثثام يف  النفط  �سعر 

 25 البالغة  النفطية  نيجرييا  عثثائثثدات 

�سنتاً   50 اإىل  اإال  ت�سل  مل  دوالر  مليار 

وكثثثثثان تخفيف  نثثثيثثثجثثثريي،  لثثكثثل  يثثثومثثثيثثثاً 

على  نيجرييا  لو�سع  �ثثسثثروريثثاً  الثثديثثون 

ال�سحيح. امل�سار 

عمل  الثثذي  فريانتي،  دي  ديفيد  قثثال 

معها يف البنك الدويل: »كانت الطريقة 

الثثديثثون  �سفقة  اإىل  بثثهثثا  تثثو�ثثسثثلثثت  الثثتثثي 

ميكن  النا�س  مثثن  قليلة  »قلة  مذهلة«. 

اأن تفعل ذلك.«

حياة غري عادية

بتقدير  اإيثثثويثثثاال  اأوكثثثونثثثغثثثو  تثثخثثرجثثت 

 1976 عثثام  هثثارفثثارد  امثثتثثيثثاز مثثن جامعة 

وحثثث�ثثثسثثثلثثثت عثثثلثثثى درجثثثثثثة الثثثثدكثثثثتثثثثوراه يف 

ما�سات�سو�ست�س  مثثعثثهثثد  مثثن  االقثثتثث�ثثسثثاد 

.1981 للتكنولوجيا يف عام 

�سرعان  وا�سنطن،  اإىل  انتقالها  بعد 

الدويل ويف  البنك  ارتقت يف �سفوف  ما 

اأعلى   - اإداريثثثة  مثثديثثرًة  ُعينت   2013 عثثام 

من�سب غري منتخب يف املنظمة.

حثثثتثثثى وقثثثثت قثثثريثثثب، عثثمثثلثثت اإيثثثويثثثاال 

العاملي  التحالف  اإدارة  ملجل�س  كرئي�سة 

للقاحات والتح�سني، وهي جتربة ميكن 

يف  العاملية  الثثتثثجثثارة  منظمة  ت�ساعد  اأن 

االإبحار يف االآثار ال�سحية واالقت�سادية 

لوباء كوفيد -19.

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 4ر7 مليون دينار

أكبر مقرض في أبوظبي يبيع سندات 
للمرة الخامسة في شهرين

دولة عربية تعلن انتهاء عصرها النفطي

 االنباط-عمان

االثثثنثثني،  امثث�ثثس  عثثمثثان،  بور�سة  اأغلقت 

1ر7 مليون �سهم، موزعة على  على تداول 

اإجثثمثثالثثيثثة،  تثثثثثداوالت  بثثقثثيثثمثثة  عثثقثثدا   2839

4ر7 مليون دينار.  بلغت 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتثثفثثع 

مع  مثثقثثارنثثة  بثثاملثثئثثة  ر0   91 ب��ن�����س��ب��ة   1741

ال�سابقة.  اأغالق اجلل�سة 

27 �ثثسثثركثثة،  اأ�ثثثسثثثهثثثم  اأ�ثثثسثثثعثثثار  وارتثثثفثثثعثثثت 

�سركة،   34 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

36 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

دبي - العربية

عثثثثاد اأكثثثثثر بثثنثثك يف االإمثثثثثثثثارات الثثعثثربثثيثثة 

اأ�سواق الديون للمرة اخلام�سة  اإىل  املتحدة 

يف اأقل من �سهرين.

االثنني  ام�س  االأول،  اأبو ظبي  بنك  عني 

مثث�ثثسثثتثث�ثثسثثاريثثن لثثتثث�ثثسثثويثثق �ثثثسثثثنثثثدات مثثقثثومثثة 

بثثالثثيثثورو، وفثثقثثاً الأ�ثثسثثخثثا�ثثس مثثطثثلثثعثثني على 

ال�سفقة.

مثثنثثذ بثثدايثثة الثثعثثام، جثثمثثع الثثبثثنثثك ديثثونثثاً 

مقومة  دوالر  مليار   1.56 بقيمة  جممعة 

والفرنك  ال�سيني  والرمنينبي  بثثالثثدوالر 

وفقاً  االإ�سرليني.  واجلنيه  ال�سوي�سري 

ملثثثثا ذكثثثثرتثثثثه »بثثثثلثثثثومثثثثرغ«، واطثثثلثثثعثثثت عثثلثثيثثه 

»العربية.نت«.

 ..%1.4 يقفز  ال�سعودية  االأ�سهم  موؤ�سر 

يثثقثثود ارتثثثفثثثاعثثثات بثثور�ثثسثثات اخلثثلثثيثثج لثثلثثيثثوم 

الثاين

الثثبثثنثثوك اخلثثلثثيثثجثثيثثة اإىل مثثوجثثة  تثثنثث�ثثسثثم 

االقثثثرا�ثثثس الثثعثثاملثثي بثثعثثد انثثهثثيثثار الثثعثثائثثدات 

بعد حتفيز غري م�سبوق من قبل ال�سلطات 

عثثلثثى قدميها  واقثثفثثة  االقثثتثث�ثثسثثادات  الإبثثثقثثثاء 

خالل جائحة فريو�س كورونا.

�ثثسثثتثث�ثثسثثدر احلثثثثكثثثثومثثثثات والثثث�ثثثسثثثركثثثات يف 

اخلليج حوايل 120 مليار دوالر من الديون 

واالأوراق املالية االإ�سالمية هذا العام، وفقاً 

رقم  مع  ذلك  ويقارن  متبلتون.  لفرانكلني 

قيا�سي بلغ 126 مليار دوالر العام املا�سي.

العربية-وكاالت

تثث�ثثسثثهثثد �ثثثثثسثثثثثادرات الثثثطثثثاقثثثة اجلثثثزائثثثريثثثة 

املالية  املعاناة  من  مبزيد  يهدد  مما  تراجعا، 

للمظاهرات  حمتمل  وتثثكثثرار  اأوبثثثثك  لع�سو 

اجلثثمثثاهثثرييثثة الثثتثثي اأطثثاحثثت بثثالثثرئثثيثث�ثثس قبل 

عامني.

اجلزائر  اأن  لدرجة  للغاية  حاد  االنخفا�س 

اخلثثام  للنفط  ُمثث�ثثسثثدرة  كونها  عثثن  تتوقف  قثثد 

خثثثثثالل عثثثقثثثد مثثثثن الثثثثثزمثثثثثن، بثثحثث�ثثسثثب �ثثسثثريثثف 

بثثلثثمثثيثثهثثوب، الثثثوزيثثثر املثثث�ثثثسثثثوؤول عثثثن الثثتثثوقثثعثثات 

االقت�سادية. و�سرح لالإذاعة احلكومية ال�سهر 

املا�سي اأن »اجلزائر مل تعد دولة نفطية«.

 60 فثثوق  القيا�سي  برنت  خثثام  �سعر  ارتفع 

االأوىل  للمرة  االثنني  ام�س  للرميل  دوالرا 

مثثنثثذ اأكثثثر مثثن عثثثام، لثثكثثن االأ�ثثسثثعثثار ال تثثزال 

ملوازنة  اجلثثزائثثر  مثثا حتتاجه  ن�سف  مثثن  اأقثثل 

الثثثدويل.  النقد  ل�سندوق  وفثثقثثا  ميزانيتها، 

وبح�سب �سندوق النقد الدويل، فاإن التعادل 

من  اأعلى  للرميل  دوالراً   135 البالغ  املثثايل 

اأي منتج اآخر يف العامل العربي.

الثثثبثثثالد مثثثن النفط  انثثخثثفثث�ثثسثثت �ثثثسثثثادرات 

اخلثثثام والثثثغثثثاز الثثطثثبثثيثثعثثي املثث�ثثسثثال بثثنثثحثثو %30 

يف  ال�سفن  تتبع  لبيانات  وفقاً   ،2020 عثثام  يف 

بثثلثثومثثبثثريغ، والثثتثثي اطثثلثثعثثت عثثلثثيثثه »الثثعثثربثثيثثة.

نت«.

وانخف�ست  الثثعثثام.  هثثثذا  االجتثثثثاه  ا�ثثسثثتثثمثثر 

األثثثف   290 اإىل  اخلثثثثثارج  يف  الثثنثثفثثط  مثثبثثيثثعثثات 

بثثرمثثيثثل فثثقثثط يف الثثيثثوم الثث�ثثسثثهثثر املثثا�ثثسثثي، اأي 

دي�سمر  يف  عليه  كانت  مما   %36 بن�سبة  اأقثثل 

واالأدنى منذ عام 2017 على االأقل.

اتثثثفثثثقثثثت اجلثثثثزائثثثثر واأعثثثث�ثثثثسثثثثاء اآخثثثثثثثرون يف 

)اأوبثثك(  للبرول  امل�سدرة  البلدان  منظمة 

توقف  مع  املا�سي  العام  االإنثثتثثاج  خف�س  على 

تف�سي الفريو�س عن العمل واإغالق م�سانع. 

اأوبثثك  دول  غالبية  انتهكت  بينما  ذلثثك،  ومثثع 

حثث�ثثسثث�ثثسثثهثثا، فثث�ثثسثثلثثت اجلثثثزائثثثر يف الثثغثثالثثب يف 

النفط  اإنثثتثثاج  ارتثثفثثع  �سقفها.  اإىل  الثثو�ثثسثثول 

االإجثثثمثثثايل بثث�ثثسثثكثثل طثثفثثيثثف يف يثثنثثايثثر لثثكثثنثثه ال 

يثثثزال بثثالثثقثثرب مثثن اأدنثثثثى مثث�ثثسثثتثثوى مثثنثثذ عثثام 

.2002

مثث�ثثسثثابثثهثثاً،  انثثخثثفثثا�ثثسثثاً  اأيثث�ثثسثثاً  الثثغثثاز  ي�سهد 

 2019 حثثيثثث انثثخثثفثث�ثثس اإنثثثتثثثاج الثثبثثالد يف عثثثام 

االأقثثل،  على  عقد  منذ  له  م�ستوى  اأدنثثى  اإىل 

وفقاً ملنتدى الدول امل�سدرة للغاز. يف الوقت 

الثثوقثثود يف  املزيد من  نف�سه، حتثثرق اجلثثزائثثر 

حمثثطثثات الثثطثثاقثثة املثثحثثلثثيثثة مثثثع ارتثثثفثثثاع عثثدد 

�سكانها، مما يرك جمااًل اأقل للت�سدير.

اأمثثثثر رئثثيثث�ثثس الثثثثثوزراء عثثبثثد الثثعثثزيثثز جثثراد 

املثثايل  اال�ثثسثثتثثقثثرار  لتحقيق  االإنثثفثثاق  بخف�س 

لثثثلثثثبثثثالد. لثثكثثن حثثكثثومثثتثثه قثثلثثقثثة مثثثن خثثفثث�ثثس 

الدعم على الطاقة والغذاء.

وقثثثثال بثثيثثل فثثاريثثن بثثرايثث�ثثس مثثديثثر �سركة 

اأبثثحثثاث الثثطثثاقثثة اإنثثفثثريو�ثثس »اجلثثزائثثر لديها 

للفرد  الرفاهية  ميزانيات  اأكثثر  من  واحثثدة 

على  احلثثفثثاظ  اأوبثثثثك.«  يف  بنظرائها  مقارنة 

االإنثثثفثثثاق االجثثتثثمثثاعثثي »�ثثسثثيثثكثثون �ثثسثثروريثثاً اإذا 

اأردنا جتنب االحتجاجات اجلماهريية«.

قثثثثثالثثثثثت �ثثثثسثثثثركثثثثة الثثثثثطثثثثثاقثثثثثة احلثثثكثثثومثثثيثثثة 

�ثثسثثادرات  زيثثثادة  اإىل  تهدف  اإنثثهثثا  �سوناطراك 

خف�س  مع  حتى  العام،  هذا   %25 بنحو  الغاز 

املتكررة  االإداريثثة  التغيريات  اأعاقت  االإنفاق. 

جهود ال�سركة ال�سابقة لزيادة اإنتاج الطاقة. 

كان لديها اأربعة روؤ�ساء تنفيذيني يف العامني 

املا�سيني و 12 منذ عام 2010.

امل�ستمرة  »التغيريات  براي�س:  فارين  قال 

يف قمة �سوناطراك مل جتعل من ال�سهل اإدارة 

القطاع«. »هناك الكثري من ال�سغوط.«

اخلارجيون امل�ستثمرون 

اأملثثحثثت اجلثثزائثثر اإىل الثث�ثثسثثمثثاح مبثثزيثثد من 

لكنها  الطاقة.  قطاع  يف  االأجنبي  اال�ستثمار 

ال تزال واحدة من اأكر االقت�سادات املنغلقة 

يف اإفثثثريثثثقثثثيثثثا، والثث�ثثسثثيثثا�ثثسثثيثثون مثثثثثثثرددون يف 

املزيد  مبمار�سة  الدولية  لل�سركات  ال�سماح 

من ال�سيطرة على موارد البالد.

بثث�ثثسثثاأن  اأيثثث�ثثثسثثثاً  قثثلثثقثثة  اأن احلثثثكثثثومثثثة  كثثثمثثثا 

اأو  الثثثثثثثثثدويل  الثثثنثثثقثثثد  ا�ثثثسثثثتثثثغثثثالل �ثثثثسثثثثنثثثثدوق 

على  للح�سول  العامليني  ال�سندات  م�ستثمري 

النفط  ت�ستثمرها يف حقول  اأن  اأمثثوال ميكن 

والغاز.

 االنباط-عمان

ال�سمان  امثثوال  ا�ستثمار  �سندوق  افتتح 

الثانية  املحطة  االثثثنثثني،  امثث�ثثس  االجتماعي 

الكهرباء  توليد  حمطات  ان�ساء  م�سروع  من 

مثثثثن الثثثطثثثاقثثثة الثث�ثثسثثمثث�ثثسثثيثثة لثثثتثثثغثثثذيثثثة مثثبثثاين 

موؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي ومبنى �سندوق 

اال�ستثمار وفندق كراون بالزا بعمان.

ال�سقاف  خلود  ال�سندوق  رئي�سة  وقالت 

هثثثذه  تثثثد�ثثثسثثثني  اإن  االفثثثثتثثثثتثثثثاح  حثثثفثثثل  خثثثثثالل 

املثثحثثطثثة يف حمثثافثثظثثة الثثثزرقثثثاء تثثزامثثنثثا من 

امللك  جاللة  ميالد  بعيد  اململكة  احتفاالت 

ومثثئثثويثثة الثثثدولثثثة االردنثثثيثثثة، تثثعثثكثث�ثثس حثثر�ثثس 

ال�سندوق الدائم على العمل اجلاد لتحقيق 

االإجنازات.

وبينت اأن قدرة هذه املحطة تبلغ 5 ميجا 

ملبنى  الثثكثثهثثربثثائثثيثثة  الثثطثثاقثثة  و�ثثسثثتثثزود  واط، 

املوؤ�س�سة  ومبنى  بعمان  بثثالزا  كثثروان  فندق 

الثثثعثثثامثثثة لثثلثث�ثثسثثمثثان االجثثثتثثثمثثثاعثثثي وفثثروعثثهثثا 

وفثثرا  يحقق  مثثا  اال�ستثمار  �سندوق  ومبنى 

دينار،  مليون  7ر1  بقيمة  النفقات  يف  �سنويا 

اإن�سائه  فرة  خالل  امل�سروع  اأن  اإىل  م�سرية 

150 فثثر�ثثسثثة عثثمثثل ملثثهثثنثثد�ثثسثثني وعثثمثثال  وفثثثر 

اردنيني.

واو�ثثسثثحثثت اأن انثث�ثثسثثاء هثثذه املثثحثثطثثة يثثاأتثثي 

3 حمطات  باإن�ساء  ال�سندوق  �سمن م�ساريع 

طثثثاقثثثة �ثثسثثمثث�ثثسثثيثثة لثثتثثغثثذيثثة فثثثنثثثادق مثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة 

بقدرة  ال�سندوق  ومبنى  ومبانيها  ال�سمان 

نفقات  يف  وفثثثرا  يثثحثثقثثق  مثثا  واط،  مثثيثثجثثا   15

دينار  مثثاليثثني  خم�سة  يثثقثثارب  مبثثا  املوؤ�س�سة 

�سنويا، و�سي�سرد ال�سندوق تكاليف امل�سروع 

�سنوات،   3 خثثالل  دينار  مليون   17 والبالغة 

املوؤ�س�سة  فنادق  ربحية  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة 

ا�ستهالك الكهرباء. نتيجة انخفا�س كلف 

من  الثالثة  املحطة  ان�ساء  اأن  اإىل  ولفتت 

االردن  بغور  الثثرامثثة  منطقة  يف  امل�سروع  هثثذا 

�سارفت على االنتهاء، و�ستفتتح ال�سهر املقبل.

ا�ستثمارات  ميتلك  الثث�ثثسثثنثثدوق  ان  يثثذكثثر 

مثثبثثا�ثثسثثرة وغثثثري مثثبثثا�ثثسثثرة يف جمثثثال تثثولثثيثثد 

عثثثدد  اىل  اإ�ثثثثسثثثثافثثثثة  الثثثثكثثثثهثثثثربثثثثاء،  وتثثثثثوزيثثثثثع 

مثثثن مثث�ثثسثثاريثثع الثثثطثثثاقثثثة املثثثتثثثجثثثددة وبثثحثثجثثم 

ا�ستثمارات كلي يتجاوز 100 مليون دينار، يف 

الكهرباء  املركزية،  الكهرباء  توليد  �سركات 

غري  وا�ستثمارات  اململكة،  كهرباء  االأردنثثيثثة، 

كهرباء  الكهرباء،  توزيع  �سركات  يف  مبا�سرة 

حمثثافثثظثثة اربثثثثثد، حمثثطثثة الثثثثزرقثثثثاء لثثتثثولثثيثثد 

الثثثطثثثاقثثثة الثثثكثثثهثثثربثثثائثثثيثثثة )حمثثثطثثثة احلثث�ثثسثثني 

يف  ال�سم�سية  الطاقة  وم�ساريع  احلثثراريثثة(، 

املفرق ومعان

استثمار الضمان يفتتح محطات توليد للكهرباء من الطاقة الشمسية

 االنباط-عمان

يف  عاملياً  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  ارتفعت 

االأ�سبوع االأول من �سهر �سباط احلايل مقارنة 

مثثثع مثثثعثثثدالت اأ�ثثسثثعثثارهثثا لثث�ثثسثثهثثر كثثثانثثثون الثثثثثاين 

الطاقة  وزارة  اأعلنتها  لبيانات  وفقا  املثثا�ثثسثثي، 

والروة املعدنية ام�س االثنني .

 90 اأوكتان  البنزين  البيانات �سجل  وبح�سب 

�سعرا بلغ 528.5 دوالر للطن مقارنة مع �سعره 

يف �سهر كانون الثاين املا�سي والذي بلغ 500.1 

وبن�سبة ارتفاع بلغت 5.7 باملئة، كما ارتفع �سعر 

البنزين اأوكتان 95 من 512.6 دوالر للطن اإىل 

542.8 دوالر بن�سبة ارتفاع بلغت 5.9 باملئة.

وارتفع �سعر الديزل من 444.6 دوالر للطن 

باملئة،   5 بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دوالرا   467 اىل 

459.7 دوالر للطن  الكاز من  �سعر  ارتفع  فيما 

 4.8 بثثلثثغثثت  ارتثثثفثثثاع  وبثثنثث�ثثسثثبثثة  دوالر   481.8 اىل 

باملئة.

مثثن جثثانثثب اآخثثثر، ارتثثفثثع �سعر زيثثثت الثثوقثثود 

 341 اىل  احلثثايل  ال�سهر  االول من  االأ�سبوع  يف 

�سهر  يف  دوالر   324.9 مثثقثثابثثل  لثثلثثطثثن  دوالرا 

كثثانثثون الثثثثثاين املثثا�ثثسثثي وبثثنثث�ثثسثثبثثة ارتثثثفثثثاع بلغت 

5باملئة.

امل�سال  البرويل  الغاز  �سعر  ارتفع  باملقابل، 

مقارنة  للطن  دوالرا   590 اإىل  �سباط  �سهر  يف 

مع �سعره امل�سجل يف �سهر كانون الثاين املا�سي 

بلغت  ارتثثفثثاع  وبن�سبة  دوالرا   535 بلغ  والثثثذي 

10.3 باملئة.

وكان �سعر خام برنت يف االأ�سبوع االول من 

للرميل  دوالر   58.1 بثثلثثغ  قثثد  احلثثثايل  ال�سهر 

كثثانثثون  �ثثسثثهثثر  يف  املثث�ثثسثثجثثل  دوالر   54.8 مثثقثثابثثل 

املا�سي. الثاين 

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في األسبوع األول من شباط

ق�سى عليه الزمان فحاول االلتفاف على الوجع  وتدرب على ال�سر رغم �سعوبة ظروفه  التي 

اجره انني االمل ان ينر حروفها  عر اذاعة حملية تعتر منرا لكل مواطن بغ�س النظر عن 

طبيعة عمله ، لعل �سرخته ت�سل اىل قلوب الب�سر وتفرج كربته .

عر  �سوته  و�سل  حاله،  ي�سكو  ومواطن  االإذاعية  القنوات  اإحدى  مذيع  بني   �سباحي  حديث 

االذاعة وانت�سر املقطع عر ف�ساء مواقع التوا�سل االجتماعي بعد ان وجد ردا غري متوقع من 

اأنثثني الثثوطثثن ويعلم احلثثال ويثثرى اكثثر مثثن اي مثثواطثثن عثثادي ،على االقثثل هثثذا ما  مذيع ي�سمع 

نظنه !

اأن رده  املذيع واأجرته على االعتذار مو�سحا  انهالت على رد  تعليقات الذعة وانتقادات حادة 

كان حفاظا على كرامة و�سمعة الع�سكري ، متنا�سيا ان املواطن مهما كانت طبيعة عمله او مكانته 

له احلق ان يرفع �سوته ويو�سل �سكواه عر الطريقة التي يراها منا�سبه .

كان بو�سع املذيع ان يطبطب على وجع املواطن ببع�س كلمات تخفف عليه غدر  الزمن وق�سوة 

املا وكاأنه يقول له ال تزعجنا ب�سكواك  احلال بدال من لومه ومقارنة حاله بحاالت اخرى اكر 

فحالك اف�سل من الكثريين.

ومن �سرخة متقاعد ع�سكري يحملنا ف�ساء الوجع اىل �سرخة معلم اأحيل اإىل التقاعد وهي 

وما  دينار   75 وهو  راتبه  مقدار  اأن  فيها  يقول  الفي�سبوك  ح�سابه  عر  ن�سرها  مكتومة   �سرخة 

الهجرة  يف  للتفكري  دفعه  مثثا  وهثثذا  ديثثنثثار،  ع�سرين  مثثن  اقثثل  العي�س  رمثثق  بثثه  لي�سد  منه   يتبقى 

لين�سم اىل طابور االالف الواقفني يف انتظار فتح اأبواب اإحدى ال�سفارات لينهالوا عليها بطلبات 

الهجرة غري مكرثني بال�سعوبات التي قد تواجههم بعيدا عن وطنهم االم.

ع�سكري متقاعد ومعلم احيل اإىل التقاعد املبكر ي�سكون حالهم  ، وهم من الفئات التي يجب 

ان ال ت�سكو فكالهما حامي الوطن اأحدهم ب�سالحه واالآخر بعلمه وتكرميهم وتاأمني حياة كرمية 

من واجب اي حكومة .

و�سل احلال يف وطني اأن ي�سكو حامي احلدود واالجيال حالهم فماذا باملواطن العادي ؟

جمانه جمال

صرخة مواطن

صانعة المشاكل.. أول امرأة تقود منظمة التجارة العالمية



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة املنذر 

ياغي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )116797( بتاريخ 2017/6/15  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : املنذر ياغي و�سريكه

اإىل �سركة : مروان ياغي وليث حمامه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

ابو  والتجارة بان �سركة » حممد �ساكر » اخلطيب و�سحر عزت 

الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  جيب 

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2005/12/29 بتاريخ   )11817(

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : » حممد �ساكر » اخلطيب و�سحر 

عزت ابو جيب

اإىل �سركة : حممد �ساكر اخلطيب و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ب����اأن ���س��رك��ة ن�����س��ف ال�����س��م�����س ل��ال���س��ك��ان وال��ت��ط��وي��ر 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  العقاري  

بتاريخ   )47997( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2017/6/11(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/2/8(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة جناح 

تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكها  �سكجها 

  2004/8/12 بتاريخ   )10816( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : جناح �سكجها و�سريكها

اإىل �سركة : ورثة جناح �سكجها

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200094863(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ا�سعد خ�سر وحممد خ�سر  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/4/13 حتت الرقم )90215( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد ا�سعد �سليم خ�سر  م�سفيا 

لل�سركة .

�سيف  �س.   – ح�سن  احل��اج  �ساحية   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

الدين اخلطيب – ت: 0781766522

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة منذر 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الزينه  اب��و  وخالد  ي��دك 

  2014/6/18 ت�سامن حتت الرقم )109862( بتاريخ 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : منذر يدك وخالد ابو 

الزينه

اإىل �سركة : منذر يدك و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة كراج 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  كويك   ابو  واحمد  ف��وزي 

  1983/2/13 بتاريخ   )12231( الرقم  حتت  ت�سامن 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : كراج فوزي واحمد ابو 

كويك

اإىل �سركة : كراج فوزي واحمد ورامي ابو كويك

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

جندي  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

وعلي عزازي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)62975 ( بتاريخ 2002/3/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد طالفحه 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)16781 ( بتاريخ 2012/7/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200170545(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  وامل�سجلة يف �سجل  رند قطي�سات و�سركاها   �سركة  باأن  

تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )20004( بتاريخ 2018/12/19 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/8 

ال�سيد /ال�سيدة  عمار عبداهلل ح�سني قطي�سات   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  امل��ه��ن��د���س��ني  ال�����س��ل��ط -  امل�����س��ف��ي :  ب����اأن ع��ن��وان  ع��ل��م��ا 

0798160065

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174162(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   طبي�س  عوده  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )120031( بتاريخ 2019/9/15 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/8 

طبي�س   ح�سني  ع��وده  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - امل�سريفه – ت: 0795656289

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156227(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  و�سركاه   املعايعه  �سركة احمد  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2016/9/5 حتت الرقم )114613( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/7 

املعايعه   حممد  �سليمان  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : م���ادب���ا- اح���ي ال��غ��رب��ي – ت: 

0775667414

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200160493(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ر�سا الغربيه وكارمن بني عي�سى  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116380( بتاريخ 2017/3/22 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/8 

ربيع   ابو  يو�سف  وا�سف  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الها�سمية   - ال���زرق���اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796352667

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن 
وزارة املياه والري / سلطة املياه

تعلن سلطة املياه عن طرح و تمديد املناقصات التالية:

على ال�سادة الراغبني بامل�ساركة يف املناق�سات اعاله مراجعة ق�سم امل�سرتيات يف مديرية العطاءات 

وامل�سرتيات / الطابق ال�ساد�س / مبنى �سلطة املياه الرئي�سي ) عمان / ال�سمي�ساين / خلف فندق 

املاريوت ( لالطالع واحل�سول على ن�سخة من وثائق املناق�سة مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة 

ازاء كل منها مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها .

اخر موعد ل�ستالم العرو�س يف مغلفات مغلقة وايداعها �سندوق امل�سرتيات / مديرية العطاءات 

وامل�سرتيات  / مبنى ال�سلطة الرئي�سي / الطابق ال�ساد�س كما هو مبني ازاء كل مناق�سة .

ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع اللكرتوين ل�سلطة املياه

)  http://www.mwi.gov.jo/ AR/Modules/tenders(

مالحظة :

ن�سخة  �سراء  عند  املفعول  �سارية  مهن  ورخ�سة  التجاري  ال�سجل  اح�سار  بامل�ساركة  الراغبني  على 

املناق�سة .

امني عام سلطة املياه بالوكالة
املهندس احمد علي العليمات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة هبه الب�ساب�سه و�سريكها  

ت�سامن   ك�سركة  ربح  اىل  تهدف  ل  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

حتت الرقم )569 ( بتاريخ 2014/6/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200144090(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة علي ابو حمدان و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )110511( بتاريخ 2014/10/8 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/8 

ابو حمدان   يو�سف حممد  ال�سيد /ال�سيدة  علي  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الها�سمية   - ال���زرق���اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0779360860

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

تنويـــــه

عطاء  ن�سخة  ب�سراء  تقدموا  الذين  املقاولني  ال�ساده 

فتوح وتعبيد خلطات ا�سفلتيه رقم 2020/2 يف بلدية 

الروي�سد اجلديده نعلمكم بالتايل :

اعتماد الرقم الكتابي الوارد يف البند رقم 4 من جدول 

الكميات وهو واحد وع�سرون الفا وثالثمائة مرت مربع .

عر�س املطب الهند�سي 8 م .

رئيس بلدية الرويشد الجديدة

محمد عايد مطر الغياث

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممد 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ب�سبو�س  واحمد 

2020/6/1  تقدمت  بتاريخ  الرقم )120769(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد واحمد ب�سبو�س

اإىل �سركة : �سهيب واحمد ب�سبو�س

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

محكمه االزرق الشرعيه
رقم : 2020/39

تاريخ : 25/ جمادى االخر /1442 هـ
املوافق: 2021/2/8 م

اعالن تبليغ اعالم الحكم / بالنشر
هيئة القاضي : محمد 

مبارك العثمان
صادر عن محكمه االزرق الشرعيه

اىل املدعي عليه : خالد ح�سن ال�سليمان املربد / 

�سوري اجلن�سية جمهول حمل القامه حاليا اخر 

مكان اقامة له يف خميم الزرق القرية الثانية .

اعلمك انه يف الدعوى ا�سا�س 2020/39 مو�سوعها 

“ واملقامة عليك من قبل زوجتك  اثبات طالق   “
 “ املدعية  ال�سرعي  العقد  ب�سحيح  بها  الداخل 

احلكم  �سدر  قد   ،  “ ح�سني  احل��اج  تركي  رو�سة 

اول : ثبوت وقوع طلقة رجعية   : يلي  عليك مبا 

اوىل من املدعي عليه “ خالد “ املذكور على زوجته 

 “ املدعية  ال�سرعي  العقد  ب�سحيح  بها  الداخل 

2004 يف  “ املذكورة بقوله لها بتاريخ عام  رو�سة 

بيت  يف   ) طالق  طالق  طالق  انتي   ( ال�ستاء  ف�سل 

قرية  الزور  دير  – حمافظة  �سوريا  يف  الزوجية 

�سغري اجلزيرة واملذكورة اعاله وب�سحة الرجعة 

الطالق  هذا  من  الزوجية  باملعا�سرة  منه  الفعلية 

لوقوعها   ، يومني  بعد  انفا  امل��ذك��ورة  بال�سورة 

طلقة  وق��وع  ثبوت   : ثانيًا   . ال�سرعية  العدة  يف 

“ املذكور  “ خالد  عليه  املدعى  من  ثانية  رجعية 

ال�سرعي  العقد  ب�سحيح  بها  الداخل  زوجته  على 

املدعية “ رو�سة “ املذكورة بقوله لها بتاريخ عام 

2006 يف ف�سل ال�سيف ) انتي طالق طالق طالق ( 

يف بيت الزوجية يف �سوريا – حمافظة دير الزور 

وب�سحة  اع��اله  واملذكورة  اجلزيرة  �سغري  قرية 

من  الزوجية  باملعا�سرة  لها  منه  الفعلية  الرجعة 

 ، ي��وم  بعد  انفا  امل��ذك��ورة  بال�سورة  الطالق  ه��ذا 

لوقوعها يف العدة ال�سرعية . ثالثًا : ثبوت وقوع 

طلقة بائنة بينونة كربى من املدعى عليه “خالد 

املذكور على زوجته الداخل بها ب�سحيح العقد   “
لها  بقوله  املذكورة   “ رو�سة   “ املدعية  ال�سرعي 

طالق  انتي   ( الهاتف  2010/8على  �سهر  بتاريخ 

يف  وهي  ال�سلط  يف  يعمل  هو  وك��ان   ) طالق  طالق 

خميم  يف  اع��اله  وامل��ذك��ورة  لهما  الزوجية  بيت 

بعد  له من  وانها ل حتل   ، الثانية  القرية  الزرق 

حتى تنكح زوجا غريه ل بق�سد التحليل وان على 

اعتبارا  ال�سرعية  العدة  املذكورة  رو�سة  املدعيه 

من تاريخ الطالق الثالث الواقع يف �سهر 2010/8. 

رابعا : عدم البحث يف الطالق الواقع بتاريخ اخر 

حكما   ، املحل  وج��ود  لعدم  2013/6وذل����ك  �سهر 

لال�ستئناف  قابال  الوجاهية  بال�سورة  غيابيا 

قبل  من  ا�ستئنافا  ت�سديقه  على  النفاذ  موقوف 

افهم  امل��وق��رة،  ال�سرعية  ال�ستئناف  حمكمة 

ع�سر  الثاين  يف  حتريرا  علنًا  احلا�سرة  للمدعيه 

واثنني  واربعمائة  الف  ل�سنة  الخر  جمادى  من 

والع�سرون  ال�ساد�س  امل��واف��ق  هجرية  وارب��ع��ني 

وع�سرين  وواح��د  الفني  ل�سنة  الثاين  كانون  من 

2021/1/26 ، وقد �سجل هذا احلكم  ميالدية ) 

وعليه   ،   2021/1/26 تاريخ   1/40/5  : برقم 

يف  حتريرا  علنا  ال�سول  �سب  ذلك  تبليغك  جرى 

2021/2/8م .

قا�سي حمكمة الزرق ال�سرعية 

الثالثاء   9 / 2 / 2021

موضوع رقم المناقصة
المناقصة

ثمن 
النسخة

اخر موعد 
لبيع النسخ

اخر موعد 
اليداع 
العروض

اخر موعد 
االستفسارات

موعد فتح 
العروض

مناقصة رقم :
172/مشتريات/2020

ضمان اشجار 
الزيتون 

في محطة    
المفرق

 ) تمديد (

2516/2/202118/2/202116/2/202111:00 دينار

مناقصة رقم :
17/مشتريات/2021

تنظيف اداره 
مياه معان 
ومديريات 
التابعة لها
)تمديد (

2516/2/202118/2/202116/2/2021 دينار
11:00

مناقصة رقم :
34/مشتريات/2021

صيانة وتعبئة 
طفايات الحريق

2516/2/202118/2/202116/2/2021 دينار
11:00

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �س CASSETTE STERILIZER ( 63 / 2020 /500    ( عدد ) 2 (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�س  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2021/2/14

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية



الدويل
90 الثالثاء  9/ 2 / 2021 

العربي مبجال الطاقة  ال�صيني  التعاون  بال�صدفة، الحظت دخواًل كبرياً على خرب   
النا�صطة يف اجلزائر  االإخبارية(  ال�صيني  النووية يف موقع )�صبكة طريق احلرير  غري 
ال�صقيقة، وهي متخ�ص�صة بالق�صايا وال�صوؤون وال�صجون العربية ال�صينية. “دلفت” اإىل 
تعاون غري  تتحدث عن  اأنها  بالفعل  فتاأكدت  بدقة،  واأتفح�صها  اأ�صتعر�صها  املادة  اأ�صطر 
م�صبوق بني العاملني العربي وال�صيني، هدفه الت�صريع بتمكني الطاقة املتجددة النظيفة 
يف ال�صناعات العربية، وبالذات يف بلدان ما ا�صطلح على ت�صميته دولياً بال�صرق االأو�صط، 
وال�صبب االأخر لهذا التعاون مع ال�صني اأنها ُتعترب �صريًكا مهًما، و�صيحقق التعاون معها 

منفعة متبادلة ونتائج متكافئة، بعيداً عن دعوات الطاقات اخلطرة، ومنها الذرية.
وهي  اأونالين”،  ال�صينية  اليومية  ال�صعب  “�صحيفة  ع��ن  اخل��رب  )ال�صبكة(  نقلت   
الورقية االأهم يف ال�صني وقالت، اأنه ومع ت�صارع ن�صق احل�صرنة يف دول “ال�صرق االأو�صط” 
�صرعت عوا�صمها للعمل على اال�صتفادة من ثرواتها لتطوير م�صاريع الطاقة اخل�صراء. 
التقليدية  امل�صادر  على  االعتماد  وقّللت  املتجددة،  الطاقة  توليد  م�صتوى  رفعت  ولهذا، 
املُ�صتدامة  التنمية  وتعزيز  اقت�صادها  لتنويع  الطاقي  التحّول  تنفيذ  و���َص��ّرع��ت  منها، 
باالعتماد على ال�صني التي اأ�صحت ُموّلداً قوياً مل�صاريع الطاقة املتجددة، اإذ اعتمدت عدة 
اإ�صرتاتيجية تنويع الطاقة لدعم  دول عربية منها ال�صعودية وم�صر واالإم��ارات وقطر، 

منوها االقت�صادي وتعظيمه.
 اإىل ذلك، قراأت ت�صريحاً الفتاً لنائب وزير الكهرباء امل�صري والطاقة املتجددة حممد 
مو�صى، ك�صف فيه عن اأن ال�صني متتلك تكنولوجيا رائدة عاملًيا و�صبكة نقل متقدمة يف 
جمال طاقة الرياح وتوليد الطاقة الكهرو�صوئية، واأكد االآفاق الوا�صعة للتعاون الطاقي 
الطاقة  ال�صياق، قال جيم�س كيد، خبري  ذات  العربية وال�صني. ويف  ال��دول  املتجدد بني 
املتجددة يف “ال�صرق االأو�صط”، اأن منطقتنا “�صت�صهد فرتة من التطور ال�صريع للطاقة 
ال�صم�صية وطاقة الرياح، و�صتنتقل بالتايل ال�صتخدام التقنية املتقدمة عاملًيا مبا يف ذلك 

الطاقة ال�صم�صية.”
املتجددة  الطاقة  من  الكهرباء  توليد  ق��درة  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  )ال�صبكة(،  خرب  ُي�صري   
�صتتجاوز 192 جيجغاوات  االأو�صط”،  “ال�صرق  دول  الكهرومائية( يف  الطاقة  ت�صمل  )ال 
بحلول ع��ام2030، وفًقا للخطة احلالية، ما ُيثل 17�صعف امل�صتوى احل��ايل.. ومن بني 
االأكرب، مبا يزيد عن 42٪، و�صت�صكل  الن�صبة  ال�صم�صية  الطاقة  �صُتمثِّل  الطاقة،  م�صادر 
طاقة الرياح نحو35٪. يعر�س التحليل اإىل اأن التطور الن�صط ل�صناعة الطاقة املتجددة 
وتقليل  النظيفة،  اخل�صراء  التنمية  لتعزيز  عوا�صمها  االأو�صط” �صُي�صاعد  “ال�صرق  يف 

انبعاثات الكربون، وبالتايل اإر�صاء اأ�صا�س جيد للتنمية املُ�صتدامة لالقت�صاد االإقليمي.
 الالفت يف اخلرب؛ الذي ال اأعتقد اأن ال�صحافات العربية تناولته؛ تاأكيده اأن م�صروع 
جنوب م�صر ُيغطي م�صاحة 37 كيلومرًتا مربًعا،  يف  ال�صم�صية  اأ�صوان” للطاقة  “بنبان 
اأ�صهم ب�صكل فّعال يف  الكهرو�صوئية عاملًيا، مما  ال�صناعية  اأكرب املجمعات  اأحد  وقد غدا 
تخفيف نق�س التزود بالكهرباء. واإىل ال�صرق من م�صر، اأطلقت وزارة الطاقة ال�صعودية 
 4( املتجددة  للطاقة  الوطنية  للخطة  العطاءات  من  الثالثة  اجلولة  املا�صي،  يناير  يف 

م�صاريع للطاقة ال�صم�صية بطاقة اإجمالية تبلغ 1.2 جيغاوات(.
 جاء يف �صبكة طريق احلرير االإخبارية، اأن يناير من العام احلايل �صهد اإعالن �صركة 
دبي  ومياه  كهرباء  وهيئة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  العاملية  االأملنيوم  �صناعة 
اأول دولة يف الكون ت�صتخدم الطاقة  اإىل  عن خطوة طموحة، �صتجعل االإم��ارات تتحول 
ال�صم�صية الإنتاج االأملنيوم. اأما يف اجلزائر، فمنذ تاأ�صي�س اأول حمطة طاقة �صم�صية يف عام 

2011، بلغ العدد االإجمايل لالآن 22 حمطة قيد الت�صغيل.
 �ُصِررت عندما َعِلمت اأن دواًل �صقيقة اإىل جانب وطني االأردن، تتوجه نحو طاقة الرياح، 
ُم�صتفيدة من خ�صائ�صها املناخية. فاالأردن يتلك حالًيا 5 حمطات لتوليد طاقة الرياح؛ 
ود�ّصنت م�صر العديد من هذه املحطات يف منطقة الزعفرانة على ال�صفة الغربية خلليج 
املرتبة  الرياح يف ع��ام2019  املركبة لطاقة  املغرب االإجمالية  ال�صوي�س، بينما بلغت قدرة 

الثالثة يف اأفريقيا.
العربي،  العامل  التي تغطي  ال�صهرية  “مبادرة احل��زام والطريق” ال�صينية  اإط��ار   يف 
ُيحّقق التعاون ال�صيني العربي مبجال الطاقة املتجددة نتائج كبرية ُمثمرة، ويفتح اآفاقاً 
ولتدعيم  و�صعوبها  العربية  ال��دول  �صالح  يف  بااليجابيات  يفي�س  م�صتقبل  اإىل  وا�صعة 

اإقت�صاداتها.
*متخ�ص�س بال�صوؤون ال�صينية العربية.

 األكاديمي مروان سوداح 

 العرب والصين في َمعبر 
دة الطاقة المتجدِّ االنباط-وكاالت

حالة من »الت�صاوؤل« ت�صود ال�صارع الفل�صطيني، 
امل�صرية  العا�صمة  اإىل  الف�صائل  بعد خروج وفود 
ال��ق��اه��رة، ل��ب��دء »احل�����وار ال��وط��ن��ي« ال����ذي ت��رع��اه 
م�صر، متهيداً لالنتخابات التي ُتوؤ�ّص�س ل�»جتديد 
اإىل  ب��دوره  ي��وؤدي  اأن  ال��ذي يفرت�س  ال�صرعيات«، 
اإن��ه��اء ان��ق�����ص��ام دام 14 ع��ام��اً. حم���ور ال��ن��ق��ا���س هو 
�صيما  وال  االنتخابات،  باإجراء  املتعّلقة  التفا�صيل 
املرحلة االأوىل منها يف اأي��ار/ مايو املقبل، يف وقت 

تبدو فيه املخاوف كبرية والثقة مفقودة
ويف ا�صتطالع الأج��واء اللقاءات، يقول القيادي 
يف »فتح«، عبد اهلل عبد اهلل، ل�صحيفة “االأخبار” 
الذي نذهب  العر�س  )اليوم( هو  “غداً  اللبنانية، 
اإل���ي���ه ل��ن��ن��ج��ح اأو ن��ن��ج��ح، ف���ال خ��ي��ار ث��ال��ث��اً وه���ذه 
الكثرية  العقبات  ���ص��اأن  ويف  ا�صرتاتيجيتنا«.  ه��ي 
كافة  التفا�صيل  على  وال��ت��واف��ق  االنتخابات  اأم���ام 
الإجرائها، ي�صيف: »ال نريد احلديث يف ما يكن اأن 
يحرف االأمور عن م�صارها اأو يعّطلها، بل �صنحاول 
م�صتدركاً:  اخل���الف���ات«،  على  ن�صيطر  اأن  بلباقة 
»حتى االآن ت�صريحات حما�س اإيجابية، ونعّول على 
كالم )القيادي( خليل احلية الذي نراه ت�صاحلياً 
اإىل حّد بعيد، لكن هناك نية حم�صاوية كما يبدو 
ملناق�صة االنتخابات الرئا�صية واملجل�س الوطني... 
احلوار منعقد لبحث االنتخابات الت�صريعية فقط 

وفتح ثالثة ملفات مّرة واحدة غري جيد«
املمّثل  الوفد  اأن  »الفتحاوية«  االأو�صاط  وتوؤكد 
م��ع »حما�س«  نقا�س  ل��ن يخو�س يف  ع��ن احل��رك��ة 

وباقي الف�صائل حول القرارات التي اأقّرها رئي�س 
ال��ق�����ص��اء، وال  ���ص��اأن  ال�صلطة، حم��م��ود ع��ب��ا���س، يف 
�صيما املحكمة الد�صتورية، على اأ�صا�س اأنه �صاأن »ال 
دخل له باحلوار«، وحجة »الفتحاويني« يف تربير 
الفل�صطينية  »االأرا����ص���ي  اأن  ه��ي  ع��ب��ا���س  ق�����رارات 
تعي�س حالة ا�صتثنائية قانونية، الأن االنتخابات ال 
ت�صرف عليها وزارة الداخلية بل جلنة االنتخابات 
املركزية امل�صتقلة ب�صخ�صية قانونية« ويف ما يتعّلق 
االأم���ر  اأن  اإىل  اهلل  عبد  ي�صري  »ح��م��ا���س«،  ب�صالح 
فل�صطيني  اأم���ر  الأن���ه  للنقا�س،  م��ط��روح��اً  »لي�س 
اأن  داخلي، ونحن بحاجة اإىل ال�صالح اأ�صاًل، لكن 
يكون حتت قيادة واحدة وقرار واحد«. ويف موؤ�صر 
على ت�صميم »فتح« على اإج��راء االنتخابات كيفما 
اتفق، يتابع: »اإن مل تنجح احلوارات، ف�صنم�صي يف 

بالركب  االلتحاق  يحّب  وَمن  االنتخابات وحدنا، 
فليفعل، الأننا نعي�س يف حميط متغرّيات اإقليمية 

ودولية علينا اأن ن�صتفيد منها ونراكم عليها«
وك�����ان ع��ب��ا���س ق���د اأج�������رى، ق��ب��ل ي���وم���ني من 
اإ����ص���دار م��ر���ص��وم االن��ت��خ��اب��ات ال��ث��الث��ي��ة، �صل�صلة 
ع���زل خاللها  الق�صائي  اجل��ه��از  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت 
تغيري  اإىل جانب  ق��وان��ني،  واأع���اد �صياغة  ق�صاة، 
روؤ�صاء هيئات رقابية ومالية، االأمر الذي و�صفته 
»حما�س« ب�»التعديالت ال�صوداء« و»ال�صيطرة غري 
اأهّم موؤ�ص�صات ال�صلطة«. لذلك،  الد�صتورية على 
�صيكون  القاهرة  ح��وار  اأن  »فتح«  ي��رى م�صدر يف 
���ص��ع��ب��اً، وخ��ا���ص��ة اإم��ك��ان��ي��ة االت���ف���اق ع��ل��ى قائمة 
وال  وغريهما،  و»حما�س«  حركته  ت�صّم  ائتالفية 

�صيما مع �صيق الوقت

اأن هذه اجلولة قد ال تكفي  ومن هنا، يعتقد 
مل��ن��اق�����ص��ة »امل���ل���ّف���ات االأخ�����رى ال�����ص��اخ��ن��ة ال��ت��ي من 
امل��ف��رو���س احل��دي��ث ف��ي��ه��ا، م��ث��ل م�����ص��األ��ة االأم����ن، 
واالإ����ص���راف على االن��ت��خ��اب��ات، ومت��ك��ني احلكومة 
لنجاح  اأف��ق  »ال  وي�صيف:  وال�صالح«.  االئتالفية 
امللفات نف�صها  اأن ه��ذه  احل��وار حتى االآن، خا�صة 
مل حت�صم يف االتفاقات ال�صابقة، كما اأن م�صاركة 
)القيادي( ع��زام االأحمد يف احل��وار موؤ�صر �صلبي 
على جناحه«، متوقعاً اأن تطلب »فتح« تاأجيل هذه 
امللفات اإىل ما بعد االنتخابات كي يكون قد جرى 
»جتديد ال�صرعيات«، على اأن يبقى الو�صع على ما 
هو عليه وا�صٌح اأن هذه اللقاءات لن تكون �صرطاً 

لالنتخابات، وهو ما يجعلها لزوم ما ال يلزم
يقول املحلل ال�صيا�صي، طالل عوكل، اإن »ال�صك 
هو العنوان االأبرز لو�صف التوّقعات ب�صاأن احلوار، 
اتفاقاً  هناك  اأن  توؤكد  املتوافرة  املعطيات  اأن  مع 
هناك  اأن  احلقيقة  انتخابات...  الإج���راء  واإع����داداً 
ل��ك��ّل ط��رف م��ن وراء االن��ت��خ��اب��ات، وما  م�صلحة 
اأخ�صاه اأن يكون الهدف هو تربير املرحلة املقبلة، 

ثّم يلقي كّل طرف م�صوؤولية الف�صل على االآخر«
القاهرة كثرية،  وي�صيف عوكل: »االأج��ن��دة يف 
كّل  على  �صتتفقان  وفتح  حما�س  اأن  َيتوقع  وم��ن 
���ص��يء ف��ه��و واه������م... ه��ل ال��وق��ت )ي���وم���ان( ك��اٍف 
اإىل  ملناق�صة ق�صايا وهموم 13 ف�صياًل؟«، م�صرياً 
اهلل  رام  للف�صائل يف  ال��ع��ام��ني  االأم��ن��اء  ح���وار  اأن 
ذ منه �صيء، ف�صاًل عن اأن هناك  وب��ريوت مل ُينفَّ
ف�صائل مل حت�صم موقفها حتى االآن من امل�صاركة 

يف االنتخابات، وهي تنتظر نتائج االجتماع

االنباط-وكالت

فرن�صا  رفيع،  جزائري  ع�صكري  م�صوؤول  دع��ا 
جت��ارب  خم��ل��ف��ات  جت���اه  م�صوؤوليتها  حت��م��ل  اإىل 
ن���ووي���ة، ق��ام��ت ب��ه��ا يف ���ص��ح��راء ال���ب���الد، خ��الل 

�صتينيات القرن املا�صي
جاء ذلك على ل�صان العميد بوزيد بوفريوة، 
رئي�س ق�صم هند�صة القتال بقيادة القوات الربية، 
يف  )ر�صمية(،  اجلي�س  جملة  ن�صرتها  مقابلة  يف 

عددها ل�صهر فرباير/�صباط اجلاري
الفرن�صية،  اال�صتعمارية  ال�صلطات  واأج����رت 
���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن ال���ت���ج���ارب ال���ن���ووي���ة ب��ال�����ص��ح��راء 
اجل��زائ��ري��ة، ب��ل��غ ع��دده��ا 17، يف ال��ف��رتة م��ا بني 

1960-1966، وفق موؤرخني
وجاء يف املجلة، اأنه بعد اأكرث من 60 �صنة على 
هذه التجارب، ت�صر فرن�صا على اإخفاء اخلرائط 
التي من �صاأنها الك�صف عن اأماكن خملفات هذه 

التفجريات، ف�صال عن رف�س تعوي�س �صحاياها
اأن فرن�صا  ب��وف��ري��وة،  ذك���ر  امل��ق��اب��ل��ة،  وخ����الل 

حول  التاريخية  م�صوؤوليتها  بتحمل  مطالبة 
التجارب النووية

دول���ة   122 م�����ص��ادق��ة  ب��ع��د  خ��ا���ص��ة  واأردف: 
بجمعية االأمم املتحدة يف 7 يوليو )متوز( 2017، 

ع��ل��ى م��ع��اه��دة ج��دي��دة مل��ن��ع ا���ص��ت��خ��دام االأ�صلحة 
النووية

وا�صحة  ب�صورة  تعرتف  املعاهدة  اأن  واأو���ص��ح 
)تعوي�صات(،  يدفع  املُ��ل��وث  اأن  مببداأ  و�صريحة 
املجتمع  فيها  يطالب  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  وه���ذه 

الدويل القوى النووية مبعاجلة اأخطاء املا�صي
ودخلت املعاهدة حيز التنفيذ، يف يناير/كانون 
اأول 2020، بعدما �صادقت عليها 122 دولة، مبقر 

االأمم املتحدة يف نيويورك
فيما رف�صت دول امل�صادقة عليها، وعلى راأ�صها 
ورو�صيا  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  فرن�صا 

وال�صني
الفرن�صية يف  ال��ن��ووي��ة  ال��ت��ج��ارب  وظ���ل ملف 
���ص��ح��راء اجل���زائ���ر، م��و���ص��وع م��ط��ال��ب ج��زائ��ري��ة 
اأج��ل  اأه��ل��ي��ة م��ن  ر�صمية، واأخ����رى م��ن منظمات 

الك�صف عن اأماكن املخلفات النووية
واأي�����ص��ا ت��ع��وي�����س ال�����ص��ح��اي��ا وم����ن ت��ع��ر���ص��وا 
النووية،  االإ���ص��ع��اع��ات  ب�صبب  م�صتدامة  لعاهات 

مقابل رف�س فرن�صي لهذه املطالب

االنباط-وكاالت

اأرف��ع  ت�صيني،  ليز  االأم��ري��ك��ي��ة،  النائب  اأك���دت 
ع�صو جمهوري يف جمل�س النواب دعم حماكمة 
اأنه  ترامب،  دونالد  ال�صابق،  االأمريكي  الرئي�س 
“لي�س لرتامب دور كزعيم حلزبنا يف امل�صتقبل”
وق���ال���ت ل��ي��ز ت�����ص��ي��ن��ي 0اب�����ن ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س 
برنامج  خ��الل  ت�صيني(  دي��ك  االأ�صبق  االأمريكي 
اأبراهام  حزب  “نحن  �صنداي”:  نيوز  “فوك�س 
اأن  ري��غ��ان.. يجب  لنكولن، ونحن ح��زب رون��ال��د 
نلقي ن��ظ��رة فاح�صة على م��ن ن��ح��ن، وع��ن م��اذا 

ندافع، وعما نوؤمن به”
واأ�صافت: “اأعتقد اأنه عندما تنظر اإىل اأفعاله 
يناير،  م��ا ح��دث يف 6  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ت��رام��ب(   (

احل���زب���ني، وحقيقة  م��ن  ع��زل��ه  اأن����ه مت  وحقيقة 
جمل�س  فقدنا  اأننا  وحقيقة  الرئا�صة،  خ�صر  اأن��ه 

ال�صيوخ، لذلك علينا اأن نكون يف و�صع يكننا اأن 
نقول فيه اإننا ندافع عن املبادئ واملثل العليا”

وعن رف�صها الأعمال ترامب االأخرية، اأو�صحت 
ت�صيني قائلة: “ اإنه �صخ�س حر�س هجوما على 
الكابيتول االأمريكي ملنع فرز االأ�صوات االنتخابية، 
طلبه  وعند  اأ�صخا�س،  خم�صة  وف��اة  اإىل  اأدى  م��ا 
رف�س العنف، رف�س املحتجون ذلك، هذا �صخ�س 

لي�س لديه دور كقائد حلزبنا يف امل�صتقبل”
وك����ان����ت ل���ي���ز ت�����ص��ي��ن��ي م����ن ب����ني 10 اأع�������ص���اء 
ج��م��ه��وري��ني يف جم��ل�����س ال����ن����واب، ان�����ص��م��وا اإىل 
الديقراطيني يف الت�صويت لعزل دونالد ترامب 
ال�صهر املا�صي، ب�صبب “التحري�س على الع�صيان 
يف الكابيتول يف 6 يناير”، ما اأدى اإىل تعطيل العد 
االنتخابية  الهيئة  الأ�صوات  للكونغر�س  الر�صمي 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة، ال���ذي اأك���د الح��ق��ا ف��وز 

املر�صح الديقراطي املنتخب، جو بايدن

االنباط-وكاالت

�صحًيا  و�صًعا  �صدر  اأي��ن  االأ���ص��ري  يواجه 
هروفيه”  “اأ�صاف  م�صت�صفى  يف  ���ص��ع��ًب��ا، 
م�صاعفات  من  معاناته  ج���ّراء  االإ�صرائيلي، 

اإ�صابته بفايرو�س كورونا
وبنّي نادي االأ�صري، يف بيان �صحفي ام�س، 
نقل  يف  ماطلت  االح��ت��الل  �صجون  اإدارة  اأن 
رغم  م���وؤخ���ًرا،  امل�صت�صفى  اإىل  ���ص��در  االأ���ص��ري 

حاجته املّا�صة لتلقي الرعاية ال�صحية
وقال اإن اإدارة ال�صجون نقلت االأ�صري �صدر 
يف البداية اإىل �صجن “عيادة الرملة”، الذي 
ال تتوفر فيه اأدنى الظروف ال�صحية الالزمة 

للمر�صى، بداًل من نقله اإىل امل�صت�صفى
اأن��ه ال توجد معلومات دقيقة  اإىل  واأ���ص��ار 
ع���ن ت��ف��ا���ص��ي��ل ال���و����ص���ع ال�����ص��ح��ي ل��الأ���ص��ري 
االحتالل  �صجون  اإدارة  ا�صتمرار  م��ع  ���ص��در، 
املعلومات  الوباء”، ومنها  “احتكار رواي��ة  يف 

ة باحلالة ال�صحية لالأ�صرى امل�صابني  اخلا�صّ
بكورونا

وق���ال ال���ن���ادي، اإن االأ���ص��ري ���ص��در م��ن بني 
ال���ع�������ص���رات م���ن االأ�����ص����رى ال���ذي���ن اأُ���ص��ي��ب��وا 
بفريو�س كورونا، يف �صجن “ريون”، منذ 11 

كانون الثاين/ يناير املا�صي
يذكر اأن االأ�صري �صدر معتقل منذ 26 عاًما، 
وحم��ك��وم بال�ّصجن م���دى احل��ي��اة، وه���و من 

اأقدم اأ�صرى القد�س يف �صجون االحتالل

واأم���را����س،  �صحية  م�صاكل  م��ن  وُي��ع��اين 
القا�صية  االعتقالية  ال��ظ��روف  ج���ّراء  نتجت 
التي تعر�س لها على مدار ال�صنوات املا�صية، 
حيث تعر�س لتحقيٍق قا�ٍس ا�صتمر ملدة خم�صة 
بعد  “امل�صكوبية”  حتقيق  م��رك��ز  يف  ���ص��ه��ور 
اعتقاله، ورف�س االحتالل االإف��راج عنه عام 
وهو  االأحرار”،  “وفاء  �صفقة  خ��الل   ،2011
متزوج ولديه ولد وحيد “حممد”، كان يبلغ 

من العمر عدة �صهور عند اعتقاله

االنباط-وكاالت

ال��والي��ات  ا���ص��ت��ط��الع راأي يف  اأظ��ه��ر 
ب��امل��ئ��ة من   56 م���ن  اأك����رث  اأن  امل��ت��ح��دة 
االأم����ري����ك����ي����ني ي�������وؤي�������دون حم���اك���م���ة 
ال��رئ��ي�����س ال�����ص��اب��ق دون���ال���د ت��رام��ب يف 
جم��ل�����س ال�������ص���ي���وخ وم���ن���ع ت���ول���ي���ه اأي 

م�صتقباًل من�صب حكومي 
وك�����ص��ف اال���ص��ت��ط��الع ال���ذي اأج��رت��ه 
���ص��ب��ك��ة اإي ب���ي ���ص��ي ن��ي��وز االأم��ري��ك��ي��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ���ص��رك��ة االأب����ح����اث اأي 
ب��ي ���س او خ��الل ال��ف��رتة ب��ني ال��� 5 و6 

م���ن ال�����ص��ه��ر اجل�����اري مب�����ص��ارك��ة 508 
اأ�صخا�س اأن 15 باملئة من اجلمهوريني 
لرتامب  املوجهة  االتهامات  ي��وؤي��دون 
من  ذل���ك  ت��اأي��ي��د  ن�صبة  بلغت  ح��ني  يف 

الديقراطيني 92 باملئة
جم��ل�����س  ي�����ب�����داأ  اأن  امل�����ق�����رر  وم������ن 
من   9 ال���  يف  ترامب  حماكمة  ال�صيوخ 
كما  م�صاءلته  بند  يف  اجل���اري  �صباط 
جمل�س  اأع�����ص��اء  يعمل  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
املحاكمة  يف  كمحلفني  امل��ئ��ة  ال�����ص��ي��وخ 
التي قد تف�صي اإىل عدم اأهلية ترامب 

للرت�صح للرئا�صة جمدداً

رئ��ي�����س  روب���رت�������س  اأن ج����ون  ي���ذك���ر 
ترامب  م�صاءلة  تراأ�س  العليا  املحكمة 
االأوىل يف جمل�س ال�صيوخ عندما براأه 
ي�صيطرون  كانوا  الذين  اجلمهوريون 
الوقت يف �صباط  على املجل�س يف ذلك 
ا�صتغالل  باإ�صاءة  اتهامات  من  املا�صي 
ال�����ص��ل��ط��ة وع��رق��ل��ة ع��م��ل ال��ك��ون��غ��ر���س 
مع  التحقيق  اأوكرانيا  من  طلبه  بعد 

بايدن وجنل
اأمريكي يواجه  اأول رئي�س  وترامب 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة خ����الل ف����رتة ح��ك��م��ه 

برملانية حماكمة 

 حوارات القاهرة .. مخاوف كبيرة وثقة مفقودة

 الجزائر: على فرنسا تحمل مسؤولية مخلفات تجاربها النووية بصحرائنا

 النائب ليز تشيني: ليس لترامب دور كزعيم للحزب الجمهوري في المستقبل

 جراء مضاعفات كورونا: األسير أيمن سدر يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

 غالبية األمريكيين تؤيد محاكمة ترامب ومنعه من تولي منصب حكومي مستقباًل

االنباط- وكاالت

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  واف���ق جمل�س 
وال�صيا�صية  االأم��ن��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون  امل�صغر 
اأ�صلحة  �صفقة  على  مبدئيا  الكابينيت 
الدفاع  وزارة  بني  ال��دوالرات  مبليارات 
ووا�صنطن، لطائرات مقاتلة، وناقالت، 

ومروحيات جديدة
الذي  املخطط    ، الكابينيت  واخ��ت��ار 
املخطط  على  ال��دف��اع  وزارة  اق��رتح��ت��ه 
حيث  امل���ال���ي���ة،  وزارة  اق��رتح��ت��ه  ال����ذي 
ط��ل��ب وزي�����ر ال����دف����اع، ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س، 
احل�����ص��ول ع��ل��ى ق��ر���س اأج��ن��ب��ي ل�����ص��راء 

هذه املعدات
وت��ت�����ص��م��ن ال�����ص��ف��ق��ة �����ص����راء اأرب�����ع 
ن��اق��الت وق���ود ج���وي م��ن ط���راز بوينغ 
ا�صتبدال  اإىل  تهدف  التي   ،  46a-KC

اأ�صطول رمي االإ�صرائيلي القدمي
وت�����ص��م��ل ال�����ص��ف��ق��ة اأي�������ص���ا ط���ائ���رات 

الثقيلة،  ل��ل��راف��ع��ات  ج��دي��دة  م��روح��ي��ة 
حيث �صيتعني على �صالح اجلو االختيار 
بني طراز بوينغ �صينوك من نوع بوينغ 
 53K-CH ���ص��ي��ك��ور���ص��ك��ي  وط������راز   ،

التابع ل�صركة لوكهيد مارتن
بو�صت  ج���ريوزال���ي���م  مل�����ص��ادر  ووف���ق���ا 
خ��ي��ار  اأي�����ص��ا  تت�صمن  ال�����ص��ف��ق��ة  ف����اإن   ،
، وع��ل��ى   35-F اآخ����ر م���ن ط����راز  ���ص��رب 
15ex-F ، اأحدث طائرة مقاتلة  راأ�صه 
ت��اب��ع��ة ل���ل���ق���وات اجل���وي���ة االأم���ري���ك���ي���ة، 
ف��ي��م��ا ق��ال��ت م�����ص��ادر اأم��ن��ي��ة اإن ���ص��الح 
تف�صيل  نحو  ييل  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اجل��و 

CH53K على �صينوك
اإدراج  الدفاع  ، طلب وزير  ومع ذلك 
 Osprey 22-Bell Boeing V
ال��ط��ائ��رة  ه���ذه  تتمتع  اإذ  ال�����ص��ف��ق��ة،  يف 
ب����ق����درة االإق��������الع ال����ع����م����ودي و���ص��رع��ة 
ك����ب����رية، وي���ك���ن ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا ل��ن��ق��ل 
وح�����دات ال��ن��خ��ب��ة، وحل���م���اي���ة م��ن�����ص��ات 

االإ�صرائيلية الغاز 

 إسرائيل توافق على صفقة أسلحة 
بمليارات الدوالرات من واشنطن
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االنباط-وكاالت

وعوائل  املحررين  الأ�سرى  ع�سرات  نّظم 

اأ�سرى يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، يوم 

باإعادة  الإثنني، وقفة احتجاجية للمطالبة 

ال�سلطة  قطعتها  اأن  بعد  روات��ب��ه��م،  �سرف 

الفل�سطينية يف يناير/ كانون ثاين 2019

واح��ت�����س��د ه����وؤلء ب��رف��ق��ة اأط��ف��ال��ه��م اأم���ام 

غ��زة،  مدينة  غربي  الأح��م��ر  ال�سليب  مقر 

ح��ام��ل��ني لف���ت���ات ت���دع���و ال�����س��ل��ط��ة لإع�����ادة 

�سرف خم�س�ساتهم املالية، واأخرى تطالب 

تاريخ  منذ  املجدولة  م�ستحقاتهم  ب�سرف 

قطعها

وق��ال الأ���س��ر امل��ح��رر حممد اأب��و جاللة 

يف ك��ل��م��ة مم��ث��ل��ة ع���ن الأ�����س����رى امل��ح��رري��ن 

اليوم  “جئنا  رواتبهم  املقطوعة  والأ���س��رى 

م��ط��ال��ب��ني ب��ح��ق��وق��ن��ا ول��ت��ع��زي��ز ���س��م��ودن��ا 

الحتالل”،  �سجون  داخل  الأ�سرى  و�سمود 

ق��ط��ع  “م�سل�سل  ا����س���ت���م���رار  م�����س��ت��ه��ج��ًن��ا 

الرواتب”

و����س���دد اأب����و ج��الل��ة ع��ل��ى ����س���رورة ت��ع��زز 

الطبية لأ�سر  والكفالة  التكافل الجتماعي 

داخل  الأ�سرى  وخا�سة  واجلرحى  ال�سهداء 

ال��وط��ن��ي  ال���واج���ب  اأق����ل  “فهذا  ال�����س��ج��ون، 

جتاههم”

داخل  اأ�سر   200 نحو  “هناك  وت�ساءل: 

ال�سجون قطعت رواتبهم، كيف لنا اأن نطلب 

م��ن الأ���س��ر ال�����س��م��ود وال��ت��ح��دي وال��ث��ب��ات، 

ونحن ل نوفر له ولعائلته هذا ال�سمود؟”

العتداء على  “يجب وقف هذا  واأ�ساف 

ف��وًرا، هذا احلق  والأ�سرى  ال�سهداء  روات��ب 

اإحقاق  الفل�سطيني؛ ل يجوز  القانون  كفله 

فئة  بحق  واإل��غ��ائ��ه  فئة  بحق  ال��ق��ان��ون  ه��ذا 

اأخرى”

الأ�سرى  رواتب  اأبو جاللة قطع  واعترب 

وفل�سطينيتهم،  م��واط��ن��ت��ه��م  ع��ل��ى  اع���ت���داء 

لالأ�سرى  وامل�����س��اواة  ال��ع��دل  ب��اإع��ادة  مطالبا 

و�سرف رواتبهم

الذي  النق�سام  ثمن  دفعنا  “نحن  وتابع 

ندفع  واليوم  بالزنازين  كنا  به،  ن�سارك  مل 

ثمن ذلك بقطع رواتبنا”

رواتب   2019 مطلع  يف  ال�سلطة  وقطعت 

الف�سائل،  خمتلف  من  حم��رًرا  اأ���س��ًرا   450

اأ�سر   200 نحو  روات��ب  اإىل قطع  بالإ�سافة 

داخ����ل ���س��ج��ون الح���ت���الل، وج��م��ي��ع��ه��م من 

قطاع غزة

االنباط-وكاالت

نقال عن م�سدر،  تاميز،  ذكرت �سحيفة 

اأن ال�����س��ل��ط��ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة حت��ق��ق م���ع ما 

عن  نقلهم  يف  ي�ستبه  ع��امل   200 م��ن  يقرب 

غر ق�سد تكنولوجيا ع�سكرية اإىل ال�سني

واأف�������ادت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب���اأن 

احل����دي����ث ي������دور ح�����ول ان���ت���ه���اك ل��ق��وان��ني 

اإىل حماية  التي تهدف  ال�سارمة  الت�سدير 

يف  البحثية  البيانات  ونقل  الفكرية،  امللكية 

مبا  املتقدمة،  الع�سكرية  التقنيات  جم��ال 

وت�سميم  بالطائرات  املتعلقة  تلك  ذل��ك  يف 

ال�سواريخ، والأ�سلحة ال�سيربانية

وُي�����س��ت��ب��ه يف ق��ي��ام ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ل��م��اء 

عن  ال��ق��ان��ون  ب��خ��رق  للتحقيق  اخل��ا���س��ع��ني 

اإب��رام تعامالت جتارية مع  غر ق�سد عند 

ال�سركات ال�سينية

وب���ح�������س���ب امل�����������س�����در، ف��������اإن احل���ك���وم���ة 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت�����س��ت��ع��د لإر�����س����ال اإخ���ط���ارات 

باخل�سو�ص للم�ستبه بهم العاملني يف اأكرث 

من 12 جامعة

امل�ستقبل  “يف  ال�سان:  بهذا  امل�سدر  وقال 

ال���ق���ري���ب، ق����د ن�����رى يف امل���ح���اك���م ع�����س��رات 

حتى  مقا�ساة  اإىل  اأف�ست  واإذا  ال��ع��ل��م��اء... 

 20 ح��وايل  ف��اإن  الق�سايا،  باملائة من  ع�سرة 

مل�ساعدتهم  ال�����س��ج��ن  اإىل  ���س��ر���س��ل��ون  ع��امل��ا 

ال�سينيني يف �سنع اأ�سلحة خارقة”

املنتجات  م�����س��دري  اأن  اإىل  اي�سا  ول��ف��ت 

ال��ع�����س��ك��ري��ة واأول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��ت��ول��ون نقل 

ال���ت���ق���ن���ي���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة امل����درج����ة يف اأم����ر 

يحتاجون   ،2008 ل��ع��ام  ال�����س��ادرات  مراقبة 

ع�سر اإىل ت��رخ��ي�����ص ل��ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك، وق���د ي��واج��ه  مل��دة  ال�سجن  اإىل  ي�سل  ما  �سنواتاملخالفون 

االنباط-وكاالت

واملحررين،  الأ���س��رى  ���س��وؤون  هيئة  قالت 

الح��ت��الل  �سجون  اإدارة  اإن  الث��ن��ني،  ام�����ص 

ت��وا���س��ل منذ ع��دة اأ���س��ه��ر ع��زل 8 اأ���س��رى يف 

عزل �سجن جمدو بظروف �سعبة وقا�سية

الأ���س��رى  اأن  ب��ي��ان،  الهيئة يف  واأو���س��ح��ت 

اخلليل،  من  البطران  عماد  هم:  املعزولني 

ووائ��ل نعرات من جنني، ووائ��ل اجلاغوب 

وحممود عطا من نابل�ص، وعرفات ارفاعية 

م���ن اخل��ل��ي��ل، وع���م���اد ���س��رح��ان م���ن ح��ي��ف��ا، 

وم�سعب عليان من القد�ص، وغالب غنامي 

من اأرا�سي عام 48

ال��ث��م��ان��ي��ة  الأ������س�����رى  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 

حم��روم��ون م��ن زي����ارات الأه���ل م��ن��ذ اأ�سهر 

وب��ع�����س��ه��م م��ن��ذ ���س��ن��وات، ح��ي��ث ي��ق��ب��ع��ون يف 

زن���ازي���ن ���س��ي��ق��ة ج���دران���ه���ا خ�����س��ن��ة، تفتقر 

مراحي�ص  وب��داخ��ل��ه��ا  والإ����س���اءة،  للتهوية 

ذات رائ��ح��ة ك��ري��ه��ة، وم��غ��ي��ب��ون ع��ن ال��ع��امل 

اخلارجي ب�سورة تامة

ولفتت اىل اأن اإدارة املعتقل قامت باإعطاء 

عدد من الأ�سرى املعزولني اجلرعة الأوىل 

م���ن ل���ق���اح )ف����اي����زر( ���س��د ك���ورون���ا ب��ت��اري��خ 

الثانية  اجل��رع��ة  و�سيتلقون   2021/2/21

بتاريخ 2021/2/10

ودع�����ت ال��ه��ي��ئ��ة، ك���اف���ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

واملوؤ�س�سات  الدولية  والقانونية  احلقوقية 

الإعالمية، اإىل �سرورة ت�سليط ال�سوء على 

ق�سية الأ�سرى املعزولني والعمل على انهاء 

معاناتهم باأ�سرع وقت

االنباط-وكاالت

اغ�����ت�����ال جم����ه����ول����ون م���ق���ات���ال اأمل����ان����ي����ا، 

الدين”،  “حرا�ص  ل��ف�����س��ي��ل  ي��ن��ت��م��ي  ك����ان 

بريف  ال�سغور  ج�سر  مدينة  يف  بالر�سا�ص 

اإدلب اجلنوبي يف �سوريا

وذكرت مواقع و�سفحات اإخبارية حملية 

اأن ملثمني اأطلقوا النران على “اأبو يون�ص 

�سفوف  �سمن  يقاتل  ك��ان  ال��ذي  الأملاين” 

عن  ان�سق  ال���ذي  الدين”  “حرا�ص  تنظيم 

الن�سرة  )ج��ب��ه��ة  ال�سام”  حت��ري��ر  “هيئة 
�سابقا(

جمهولني  اأن  الو�سائل  تلك  واأو���س��ح��ت 

اث��ن��ني ك��ان��ا ي��رك��ب��ان دراج�����ة ن���اري���ة اأط��ل��ق��ا 

م�سجد  اأم��ام  يون�ص”  “اأبو  على  الر�سا�ص 

الفاروق و�سط املدينة، وحلظة خروجه من 

�سالة املغرب اأم�ص

جنا  ق��د  ك���ان  يون�ص”  “اأبو  اأن  وذك����رت 

من حماولة اغتيال منذ يومني بزرع عبوة 

نا�سفة يف �سيارته

اأن  امل���ن���ط���ق���ة  وذك���������رت ح�������س���اب���ات م�����ن 

لهيئة  مبعار�سته  معروفا  كان  “الأملاين” 
حترير ال�سام )الن�سرة(

الدين”  “حرا�ص  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ن  وي��ع��رف 

الإره����اب����ي،  “القاعدة”  ل��ت��ن��ظ��ي��م  امل������وايل 

ولكل  اإدل��ب،  يف  الرتكي  للوجود  معار�سته 

التفاهمات يف املحافظة التي ت�سيطر عليها 

تنظيمات مدعومة من تركيا

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت و���س��ائ��ل اإع����الٍم ع��ربي��ة، ام�����ص الإث���ن���ني، اأن جي�ص 

الحتالل الإ�سرائيلي عنّي جرناًل م�سوؤوًل عن مواجهة قرار 

حمكمة اجلنايات الدولية ب�سرعية اخت�سا�سها بالتحقيق يف 

جرائم حرب اإ�سرائيلية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

عددها  يف  اليوم” العربية،  “اإ�سرائيل  �سحيفة  واأو�سحت 

“ايتاي  اجل���رنال  بتعيني  يق�سي  ال��ق��رار  اأن  ال��ي��وم،  ال�����س��ادر 

الع�سكرية  ال��ك��ل��ي��ات  ق��ائ��د  م��ن�����س��ب  ي�����س��غ��ل  فروف” ال����ذي 

اجلي�ص،  يجريها  التي  الع�سكرية  التحقيقات  عن  وم�سوؤوًل 

مبن�سب امل�سوؤول عن مواجهة قرارات املحكمة

طاقًما  بت�سكيل  ���س��رع  الح��ت��الل  جي�ص  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

�سوؤون  يف  ا  خمت�سً كبًرا  قا�سًيا  وي�سم  “فروف”،  برئا�سة 

اأن  اإىل  منوهة  املحكمة،  ق���رارات  على  للرد  ال��دويل  القانون 

اأنه  اإل  ال�سيناريو،  هذا  ملواجهة  خطًطا  م�سبًقا  اأع��د  اجلي�ص 

يف�سل عدم الوقوف يف جبهة املواجهة مع القرار

مع  بالتعاون  الح��ت��الل  خارجية  وزارة  �سرعت  وب��دوره��ا، 

اجل��ي�����ص، ب��درا���س��ة ان��ع��ك��ا���س��ات ال���ق���رار؛ ���س��ع��ي��اً ل��ل��وق��وف على 

خيارات مواجهته، مو�سحة اأنه مل ُتر�سل حتى اليوم مذكرات 

وم�سوؤويل  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��ف��ارات  يف  الع�سكريني  للملحقني 

اجلي�ص املتواجدين يف اخلارج ب�ساأن التعامل مع القرار

ملحكمة  التابعة  الأوىل  التمهيدية  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ي�سار 

اجلنايات الدولية يف لهاي، اعتربت فل�سطني طرًفا معرتًفا 

ب��ه ب��خ�����س��و���ص الأرا����س���ي امل��ح��ت��ل��ة ع���ام 19٦٧ ال�����س��ف��ة وغ��زة 

و�سرقي القد�ص

قادة  ملحاكمة  الطريق  بفل�سطني  املحكمة  اع��رتاف  وفتح 

اأم���ام  ب��ح��ق �سعبنا،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ج��رائ��م��ه��م  الح���ت���الل 

املحكمة

 وقفة لمحررين وأهالي أسرى بغزة للمطالبة بإعادة رواتبهم المقطوعة

 شبهات حول نقل علماء بريطانيين تكنولوجيا عسكرية إلى الصين

 عزل 8 أسرى في »مجدو« بظروف صعبة

 مقتل اإلرهابي األلماني »أبو يونس« في سوريا

ن جنراًلا مسؤوًلا عن مواجهة قرار محكمة الجنايات الدولية  »إسرائيل« ُتعيِّ

 )47( مستوطنًا يقتحمون ساحات 
»األقصى« بحراسة مشددة

االنباط-وكاالت

اق���ت���ح���م ع���������س����رات امل�����س��ت��وط��ن��ني 

امل�سجد  �ساحات  الثنني،  ي��وم  �سباح 

الأق�����س��ى امل���ب���ارك، مب��دي��ن��ة ال��ق��د���ص 

املحتلة

 4٧ اأّن  م�����س��ادر حم��ل��ي��ة،  واأف������ادت 

امل�سجد  �ساحات  اقتحموا  م�ستوطًنا 

واأدوا  ف���ي���ه���ا  وجت�����ول�����وا  الأق���������س����ى، 

ط��ق��و���س��اً ت��ل��م��ودي��ة وال��ت��ق��ط��وا ���س��وراً 

ت����ذك����اري����ة، ب���ح���را����س���ِة م�������س���ددة م��ن 

�سرطة الحتالل الإ�سرائيلي
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 »إسرائيل« تعلن تعرض شركات كبرى 
لهجوم إلكتروني واسع ومنظم

االنباط-وكاالت

دول���ة  يف  “ال�سايرب”  ج���ه���از  اأع���ل���ن 

الحتالل الإ�سرائيلي ام�ص الثنني، عن 

“اإ�سرائيل”  يف  ُك��ربى  �سركات  تعر�ص 

لهجوم اإلكرتوين “وا�سع ومنظم”

وف��ًق��ا  “ال�سايرب”  ج���ه���از  واأو�����س����ح 

“اإ�سرائيلية”  اع����الم����ي����ة  ل���و����س���ائ���ل 

ل��ه��ج��وم  ت��ع��ر���س��ت  ك����ربى  ����س���رك���ات  اأن 

ال������ك������رتوين ب���ي���ن���ه���ا �����س����رك����ة ����س���ن���اع���ة 

اجلهاز  م��وؤك��ًدا  ال�سرائيلية،  ال��ط��ران 

ب����اأن احل��دي��ث ي����دور ع��ن ه��ج��وم منظم 

ومدرو�ص

واأ������س�����ار اجل����ه����از ب����اأن����ه ح�����ذر ك��اف��ة 

بعد  “اإ�سرائيل”  يف  امل��ه��م��ة  ال�����س��رك��ات 

الهجوم على �سركة الطران

ت�سببت  التي  اأن حجم ال�سرار  وبنّي 

به الهجمة اللكرتونية مل تعرف بعد

 بعد انسحاب ترمب.. أميركا تعود 
لمجلس حقوق اإلنسان كمراقب

 تقرير ألماني خطير يكشف عن قنبلة بيروت الثانية التي ال 
تزال موجدة داخل المرفأ والكارثة التي تقترب من العاصمة

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة اأن����ه����ا ���س��ت��ع��ود 

الإن�����س��ان  ح��ق��وق  جمل�ص  اأع��م��ال  يف  للم�ساركة 

التابع لالأمم املتحدة

بايدن  جو  الأم��رك��ي  الرئي�ص  اإدارة  وكانت 

حقوق  جمل�ص  اأن�سطة  يف  امل�ساركة  ا�ستاأنفت 

الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، وذلك بعد ثالث 

دونالد  ال�سابق  الرئي�ص  ان�سحاب  م��ن  �سنوات 

�سد  بالتحيز  اإدارت���ه  و�سفته  ما  ب�سبب  ترمب 

اإ�سرائيل وعدم وجود اإ�سالح

وق�����ال م�������س���وؤول ك��ب��ر ب�������وزارة اخل��ارج��ي��ة 

الأم��رك��ي��ة، ي���وم الأح�����د، اإن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

اأن  الث���ن���ني،  ال���ي���وم  ���س��ي��ع��ل��ن،  بلينكن  اأن���ت���وين 

الوليات املتحدة �ستعود اإىل املجل�ص الذي يتخذ 

م��ن جنيف م��ق��را ل��ه ب�سفة م��راق��ب. واأ���س��اف 

اأن الطريقة  القيام بذلك ونحن نعلم  “نعتزم 
املجل�ص هي  الأك��رث فعالية لإ���س��الح وحت�سني 

التعامل معه بطريقة قائمة على املبادئ”

وتابع: “نعلم اأن املجل�ص لديه القدرة على 

ي��ح��ارب��ون الطغيان  مل��ن  ي��ك��ون م��ن��ربا مهما  اأن 

من  ون�سعى  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  والظلم 

خالل وجودنا على الطاولة لإ�سالحه والتاأكد 

اأن ي��رق��ى اإىل م�����س��ت��وى ه��ذه  اأن����ه مي��ك��ن  م���ن 

الإمكانات” وان�سحب ترمب من جمل�ص حقوق 

بالتحيز  و�سفه  م��ا  ب�سبب   2018 يف  الإن�����س��ان 

املزمن �سد اإ�سرائيل وعدم وجود اإ�سالح

ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة  تنتخب  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

اأع�ساء  ع�سوا   193 ت�سم  التي  املتحدة  ل��الأمم 

جددا يف املجل�ص يف وقت لحق هذا العام

االنباط- وكاالت

لها  تقرير  يف  اأملانية  اإع���الم  و�سائل  ك�سفت 

بعنوان قنبلة ب��روت الثانية عن م��واد خطرة 

مازالت موجودة على مرفاأ بروت

الأملانية يف  الإخ��ب��اري��ة   ntv �سبكة  وذك���رت 

تقريرها اأن �سركة اأملانية ت�ساعد يف منع كارثة 

ثانية يف مرفاأ بروت، رمبا بالقدر التدمري 

نف�سه لكارثة 4 اآب

وق����ال ال��ت��ق��ري��ر اإن����ه خ���الل اأع���م���ال الأم���ن 

والتنظيف بعد الدمار ال�سديد من كارثة املرفاأ، 

52 حاوية حتتوي على  امليناء  العمال يف  وج��د 

مواد متعفنة جزئياً ومتثل اأكرث من 1000 طن 

من املواد الكيميائية

ل�سركة  الإداري  امل��دي��ر  ق��ال  ال�سدد  وب��ه��ذا 

املكلفة  فيلدرهوف،  هيكو   ،Combi Lift
بالتخل�ص من املواد الكيميائية التي مّت العثور 

نقول  اأن  النفجار: يجب  بعد  امل��رف��اأ  عليها يف 

الأمر كما هو: ما وجدناه هنا كان قنبلة بروت 

ثانية. مل اأر �سيئاً مثله من قبل ووق��ع انفجار 

ق���وي ج���دا يف م��رف��اأ م��دي��ن��ة ب����روت ب��ت��اري��خ 4 

وفيات  ب��ح��دوث  ت�سبب   ،2020 اآب  اأغ�سط�ص/ 

وج��رح��ى واأ����س���رار م��ادي��ة ج�سيمة يف الأب��ن��ي��ة 

املنازل وال�سيارات وقالت ال�سلطات اللبنانية اإن 

�سبب التفجر هو وجود 2٧50 طنا من نرتات 

 2014 يف  اجل��م��ارك  �سادرتها  التي  الأم��ون��ي��وم 

وخزنتها يف م�ستودع

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة :  ) ٢٠٠١٥٦٠٥٥(

يعلن   ،  1997 ل�سنة  رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركة فريال املوازره و�سركائها وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن

حتت الرقم ) 11٤٤92 ( بتاريخ   2٠1٦/٨/31 قد تقدمت بطلب لت�سفية ال�سركة 

ت�سفية اختيارية بتاريخ ٤/2٠21/2

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة فريال احمد  عقله املوازره م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي :  مادبا - ماعني -ت: ٠79٥٤٤٤٨9٠

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم ٥٦٠٠2٦٠

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي
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روما - وكاالت 

�إنرت  نظريه  ملو�جهة  يوفنتو�س  ي�ستعد 
�أليانز  ملعب  على  �لثالثاء،  �ليوم  ميالن، 
����س���ت���ادي���وم، يف �إط�����ار �إي�����اب ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي 
�سحيفة »توتو  وذك����رت  �إي��ط��ال��ي��ا.  ك���اأ����س 
�سبورت« �أن يوفنتو�س متفائل كثرًي� بعودة 
ب���اول���و دي���ب���اال جن���م �ل��ف��ري��ق، �إىل ط��اق��ت��ه 
بعد  للقائمة،  لالن�سمام  و�لعودة  �لكاملة 
غيابه يف �لفرتة �الأخرية ب�سبب �الإ�سابة.

�إىل  �أ����س���ارت  ق��د  �سحفية  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
�أم����ام روم����ا، لكن  ي��ت��و�ج��د  �أن دي���ب���اال ق���د 

�أن���دري���ا ب��ريل��و م����درب ي��وف��ن��ت��و���س، �أع��ل��ن 
�الأرجنتيني.و�أ�سافت  جنمه  جاهزية  عدم 
�أي  من  �أكرث  م�ستعد  ديباال  �أن  �ل�سحيفة 
م�سرية  �ل��ف��ري��ق،  �إىل  للعودة  م�سى  وق��ت 
�ل��ب��دالء  ع��ل��ى م��ق��اع��د  ق��د يجل�س  �أن���ه  �إىل 
خ���الل م���ب���ار�ة �ل��غ��د �أم����ام �إن����رت. وت��اب��ع��ت 
يف  ديباال  م�ساركة  �مل�ستبعد،  غري  من  �أن��ه 
تو�جده  �ليوم، حال  لقاء  ب�سيط من  جزء 
�أن  �إىل  ي�����س��ار  �لبيانكونريي.   ق��ائ��م��ة  يف 
بنتيجة  �إن��رت  على  �لفوز  حقق  يوفنتو�س 
�أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �ل��ذه��اب  م��ب��ار�ة  )2-1(، يف 

مبعقل �لنري�تزوري، �الأ�سبوع �ملا�سي.

يوفنتوس يعزز صفوفه لمواجهة االنتر 

هاليب تواصل مشوار االنتصارات في استراليا 

منتخب السيدات يواصل التدريبات ويعلن القائمة 

الكشف عن شعار التنين األسطوري لأللعاب الشتوية 

الحارس شفيع مسيرة طويلة من العطاء واالبداع 

�سيدين - وكاالت 

���س��ع��دت �مل�����س��ن��ف��ة �ل��ث��ان��ي��ة، �ل��روم��ان��ي��ة 
�سيمونا هاليب، �إىل �لدور �لثاين يف مناف�سات 
فردي �ل�سيد�ت، ببطولة �أ�سرت�ليا �ملفتوحة 
مناف�ستها  �سحقت  بعدما  �الث��ن��ن،  للتن�س، 
و1-6(.  2-6( ك���اب���ري���ر�  ل��ي��زي��ت   �مل��ح��ل��ي��ة، 
�ملخ�سرمة  �لرومانية  �لالعبة  تفوق  وك��ان 
و����س��ح��ا مت���ام���ا، ط����و�ل �مل����ب����ار�ة، وت��الع��ب��ت 

�أر�دت. عندما  �إر�سالها  وك�سرت  مبناف�ستها 
�أي م��ب��ار�ة، يف  ومل ي�سبق لكابرير� �لفوز يف 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل��ك��رى يف ب���الده���ا، خ���الل �أرب���ع 
من  قليال  �أق��ل  �مل��ب��ار�ة  م�ساركات.و��ستمرت 
�ساعة كاملة. وح�سمت هاليب، �لتي �سعدت 
ل��ق��ب��ل ن��ه��ائ��ي �ل��ب��ط��ول��ة يف �ل���ع���ام �مل��ا���س��ي، 
و�ستلتقي  لالإر�سال،  ك�سر  ب�ساد�س  �ملو�جهة 
يف �لدور �ملقبل مع �أ�سرت�لية �أخرى، هي �آيال 

تومليانوفيت�س.

االنباط - عمان 

�ل��وط��ن��ي  للمنتخب  �ل��ف��ن��ي  �أع��ل��ن �جل��ه��از 
�مل���درب ديفيد  ب��ق��ي��ادة  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة  لل�سيد�ت 
�ستو��سل  �لتي  �لنهائية  �لقائمة  نا�سيمينتو، 
تدريباتها مع �لن�سميات خالل �لفرتة �لقادمة 
��ستعد�د� لال�ستحقاقات �ملقبلة.وت�سم �لقائمة 
جود  �ل�سلبي،  �سرين  �سنك،  ملك  الع��ب��ة:   27
�ل�����س��ن��ط��ي، رن���د �ل��ب�����س��ت��ن��ج��ي، م��ي�����س��اء ج��ب��ارة، 
�أنفال �ل�سويف، �آية �ملجايل، بانه �لبيطار، لن 
نتا�سا  �لنهار،  عبري  �مل�سري،  لونا  �لبطو�س، 
�ل��ن��ر، ن���ور زوق�������س، رن���د ج����ودت، ر�ي����ة حينا، 
روزبهان فريج، ت�سنيم �أبو �لُرب، ت�سنيم �سليم، 

�سهناز جرين، �لعنود �إيهاب، مي �سويلم، هيا 
لينا  �ل�سويف،  عايدة  �الأبي�س،  �سارلوت  خليل، 
�ل�ساحب، جنى �أبو غو�س ورز�ن �لز�غة. وجاء 
�حل�س�س  من  جمموعة  بعد  �لقائمة  �ختيار 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل��ت��ي ���س��ارك ب��ه��ا 40 الع��ب��ة ممن 
�لدوري  �أثناء بطولة  قدمن م�ستويات مميزة 
�ملنتخب  و�أج��رى  للمحرتفات 2020.  �لن�سوي 
�أوىل تدريباته بح�سور �لقائمة �لنهائية، على 
�ل��ب��ول��و، عمد خاللها �جل��ه��از �لفني  م��الع��ب 
بع�س  وتطبيق  �لبدنية  �جل��اه��زي��ة  رف��ع  على 
�جلمل �لفنية ومن �ملنتظر �أن ي�سارك �ملنتخب 
�آ�سيا  كاأ�س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �لت�سفيات  يف 

لل�سيد�ت 2022 يف �أيلول �ملقبل.

االنباط - عمان 

�لعاملية  ل��الأل��ع��اب  �ملنظمة  �للجنة  ك�سفت   
�سعار  ع��ن  �الث��ن��ن  ي��وم  ك���از�ن 2022  �ل�ستوية 
�الأل���ع���اب �لعاملية خ���الل ح���دث �أق��ي��م يف ك���از�ن 
�أح���د م��و�ق��ع �ليون�سكو  ك��رم��ل��ن، و�ل����ذي يعد 
ل���ل���رت�ث �ل��ث��ق��ايف �ل��ع��امل��ي. ، وي��ح��م��ل �ل�����س��ع��ار 
رم���زي���ة غ��ن��ي��ة وق����د مت ت��ط��وي��ره ج��زئ��ًي��ا من 
�مل�سممن  �أب��رز  خ��الل م�سابقة حملية �سمت 
من جميع �أنحاء رو�سيا. ت�ستند �لهوية �ملرئية 
ورده  يحت�سن  وه���و  �ل��زي��الن��ت  ع��ل��ى  لل�سعار 
�ل��ت��ول��ي��ب، وه����و �مل��ف��ه��وم �ل����ذي �إخ����ت����اره ف��ائ��ز 
�لزيالنت  و  �أرتيميليبيديف،  �مل�سمم  �مل�سابقة 
هو ر�أ�س تنن ��سطوري و�عتر منذ 1970 رمز� 
بكرثة يف  توجد  و�لتي  �لتوليب  ووردة  لكاز�ن، 
منطقة تتار�ستان ومتثل نهر �لفوجلا، ويعتر 
�ل�سعار رمز�ً لل�سد�قة و�ل�سيافة و�لفرح �لتي 
�أل��ف��ان من  �الأل��ع��اب و ه��ي ت�ستقبل  �ست�سهدها 
الع��ب��ي �الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س م��ن 107 دول���ة من 

�الأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  م��ن  دول���ة   22 بينهم 
و���س��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا. ويف و���س��ط �ل�����س��ع��ار ، هناك 
خم�س �سخ�سيات تطري يف د�ئرة لتمثيل حركة 
�الأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س �ل������دوىل. ح���ول �الأ���س��ك��ال 
�لطائرة يوجد نهر �لفوجلا ، �أكر نهر يف �أوروبا 
، و�لتي تقع على �سفافه مدينة ك��از�ن. يطوق 
�لتنن �الأ�سطوري �ل�سعار الأنه يحمي ويرحب 
بجميع �مل�ساركن و�ل�سيوف يف �الألعاب. �إطالق 
�ل�سعار �خلا�س باالألعاب �لعاملية دفع �ملهند�س 
�أمين عبد �لوهاب، �لرئي�س �الإقليمى لالأوملبياد 
�خلا�س �لدوىل منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال 
�أفريقيا، بالتعبري عن �سعادته مبو��سلة �إقامة 
وبالرغم من  ع��ام 1968  منذ  �لعاملية  �الأل��ع��اب 
جائحة  ب�سبب  �ل�����س��ع��وب��ة  ���س��دي��دة  �ل���ظ���روف 
ك���ورون���ا �ل��ت��ى ه���زت ج��م��ي��ع دول �ل���ع���امل. كما 
�أ�ساف عبد �لوهاب �أن �الأوملبياد �خلا�س يتابع 
وعن كثب �لتطور�ت �خلا�سة بفريو�س كورونا 
�ل��ع��امل م��ن منطلق حر�سنا  ف��ى خمتلف دول 

�ل�سديد على العبينا .

االنباط – عمان 

�علن �حلار�س �لدويل عامر �سفيع �عتز�له 
�ل��ق��دم ب�سكل نهائي وذل���ك ع��ر ت�سجيل  ك��رة 
ن�سره م�ساء �م�س على �سفحة �ملنتخب �لوطني 
ق���ر�ر يف  �أ���س��ع��ب  �ل��ي��وم  “�أتخذت  وق���ال �سفيع 
حياتي، وبعد تفكري طويل ��ست�سرت فيه �أقرب 
بعد  �لكروية  م�سريتي  �نتهت  ل��دي،  �ملقربن 
�مل��الع��ب، قدمت ك��ل ما  �أم�سيتها يف  25 ع��اًم��ا 
لدي خلدمة �لكرة �الأردنية«. و�أ�ساف “وجدت 
�ل�سابقة،  ب��ذ�ت �جلاهزية  �أك��ون  �أن  �سعوبة يف 
لذلك قررت ترك مكاين و�أنا يف قمة عطائي« 
�الأم��ري علي بن �حل�سن رئي�س  “�أ�سكر  وتابع 
�الحت��اد �الأردين، �ل��ذي كان دوًم��ا يقف بجانب 
كما  و�ل�سديق،  �الأخ  مبثابة  وك���ان  �ل��الع��ب��ن، 

�أ�سكر جماهري �لكرة �الأردنية«.
ب������د�أ �حل������وت وه�����و �ل���ل���ق���ب �ل������ذي ����س��ت��ه��ر 

ب��ه  م�سريته �ل��ك��روي��ة يف ع��ام 1999 م��ع ن��ادي 
�لريموك و�أ�ستمر حتى عام 2007 ولعب �سفيع 
للفي�سلي مو�سم 2005/2004 على �سبيل �الإعارة 
�ىل   2007/2006 م���و����س���م  �أن����ت����ق����ل  ك���م���ا 

�الإ�سماعيلي �مل�سري على �سبيل �الإعارة �أي�ساً 
رحلته  �سفيع  ب���د�أ   2008/2007 مو�سم  ويف 
مل��دة 11 ع��ام حتى عام  �ل��وح��د�ت لي�ستمر  م��ع 
�أنتقل  بالوحد�ت  �أرتباطه  نهاية  بعد  و   2018
�سفيع يف عام 2018 لنادي �سباب �الأردن ليلعب 
معهم مو�سم وينتقل �ىل �لفيحاء �ل�سعودي ملدة 
مو�سم  وبد�أ �حلار�س �الأ�سطوري مع منتخبنا 
�لوطني يف عام 2002 و�أ�ستمر ملدة 19 عام عام 
يف ع��ري��ن �ل��ن�����س��ام��ى  ..وي��ع��ت��ر �سفيع و�ح���د 
و  و�أ�سيا  �الأردن  تاريخ  يف  �حل��ر����س  �أف�سل  من 
�لوطن �لعربي وُيعد من بن �أكرث 10 العبن 
مثلو� منتخباتهم �لوطنية يف �ملباريات �لدولية 

�لر�سمية ب 175 مبار�ة ..

االنباط - عمان 

�أجن�����ز ن�����ادي �ل����وح����د�ت ���س��ف��ق��ة �ل��ت��ع��اق��د مع 
�ملحرتف �للبناين زريق ر�سميا وذلك بعد �أن وقع 
رئي�س �لهيئة �الإد�ري���ة �لعن وجيه ع��ز�ي��زة، على 
عقد �لتعاقد م��ع زري���ق م��ن خ��الل ن��ادي��ه �لعهد، 
�للبناين  �لنجم  توقيع  �الإد�ري����ة  �لهيئة  وب��ارك��ت 
�أف��اد به �لناطق  من خ��الل �الجتماع ، بح�سب ما 
�لدويل  و�سيكون  غنام.  حممد  للنادي  �الإعالمي 
�للبناين زريق �لذي يبلغ من �لعمر 30 عاما، �أول 
�سفقات �لوحد�ت للمو�سم 2021 وثاين �ملحرتفن 
يف �سفوف �لوحد�ت، �إىل جانب �ل�سنغايل �أند�ي، 
لي�سارك �لوحد�ت م�سابقات �ملو�سم �ملحلي �ملقبل، 
يف  �الأردن��ي��ة،  للكرة  ممثال  �لتاريخية  وم�ساركته 
�أك��د  ب���دوره  �ملقبل.  ني�سان  يف  �آ�سيا  �أب��ط��ال  دوري 
�أن��ه �سيقدم كل ما لديه من �أجل  �للبناين زري��ق، 

�مل�سابقات  ���س��و�ء يف   ، �ل���وح���د�ت  �إ���س��ع��اد ج��م��اه��ري 
�مل��ح��ل��ي��ة �أو ع���ر �مل�����س��ارك��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة ب����دوري 
ت�سريحات للموقع  يف  زري���ق  �آ���س��ي��ا.وق��ال  �أب��ط��ال 
ن��ادي  �إد�رة  »�أ���س��ك��ر  �ل���وح���د�ت:  �لر�سمي لنادي 
�لوحد�ت و�جلهاز �لفني على �لثقة �لتي حت�سلت 
ع��ل��ي��ه��ا، و�أ���س��ك��ر ج��م��اه��ري �ل��ف��ري��ق ع��ل��ى تفاعلها 
�ملا�سية«.و�أ�ساف:  �لفرتة  طيلة  معي  �الإيجابي 
و�ساأ�سعى  �ملحبة،  �ل��وح��د�ت  جماهري  “�ساأبادل 
ل���ت���ق���دمي ك����ل ج���ه���د مم���ك���ن ل��ت��ح��ق��ي��ق �الإ����س���اف���ة 
وله  كبري  ن��اٍد  “�لوحد�ت  زري��ق:  �ملطلوبة«.وتابع 
�سمعته يف منطقة غرب �آ�سيا وعلى م�ستوى �لوطن 
�لعربي، �سعيد بالتوقيع، و�أ�سبح لدي حتد جديد 
عر هذه �لتجربة �جلديدة«.ولفت زريق، �إىل �أنه 
�سي�سعى مع فريق �لوحد�ت �إىل ح�سد كافة �ألقاب 
�لبطوالت �ملحلية، فيما لن تكون �مل�ساركة يف دوري 

�أبطال �آ�سيا من �أجل �مل�ساركة فقط.

االنباط – عمان 

ي��خ��و���س م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل��وط��ن��ي ل��ك��رة 
�لر�بعة من م�ساء  �ل�ساعة  �لقدم عند 
�ليوم �لثالثاء مبار�ته �لودية �لر�بعة 
���س��م��ن م��ع�����س��ك��ر �ل��ن�����س��ام��ى يف دب���ي، 
بطر�سرغ  �سانت  زينيت  ف��ري��ق  �أم���ام 
�لرو�سي، على ملعب  �لدوري  مت�سدر 
ند �ل�سبا. و�أجرى �ملنتخب �سباح يوم 
�م�����س ت��دري��ب��اً ع��ل��ى م��الع��ب �الحت���اد 
فيتال  �لفني  �ملدير  بقيادة  �الإمار�تي، 
�لعديد  على  خالله  رك��ز  بوركلمانز، 
فريق  وك��ان  �لتكتيكية.  �جلو�نب  من 
زي���ن���ي���ت �ل������ذي �أج�������رى ���س��ل�����س��ل��ة م��ن 
�ملباريات �لودية يف دبي خالل �لفرتة 
�مل��ا���س��ي��ة، ، ب��ح�����س��ور ك���اف���ة جن��وم��ه، 

من  �الإي��اب  مرحلة  خلو�س  ��ستعد�د�ً 
طاقم  �للقاء  �لرو�سي.ويقود  �ل��دوري 

�إمار�تي، كما �سيلعب �لن�سامى  حتكيم 
�ل��ل��ق��اء ب��ال��ل��ون �الأح���م���ر، م��ع ت��و����س��ل 

�مل�سدد،  �ل�سحي  �لروتوكول  تطبيق 
وك��ان  �لعامة.  �ل�سالمة  على  حفاظاً 
يف  مع�سكره  ��ستهل  �لوطني  �ملنتخب 
دي��ن��ام��و كييف  �أم����ام  ب��ل��ق��اء ودي  دب���ي 
م��ت�����س��در �ل�����دوري �الوك�������ر�ين، حيث 
تعادل دون �أهدف، قبل �أن يتغلب على 
ذلك  بعد  ويتعرث   ،0-2 طاجيك�ستان 
ينتظر  ك��م��ا  �مل��ن��اف�����س،  ذ�ت  �أم����ام   1-0
مبار�ته  خو�س  زينيت،  مو�جهة  بعد 
�أمام منتخب  دبي،  �لودية �الخرية يف 
�ل��ع��ودة  �أوزب��ك�����س��ت��ان 15 �جل���اري، قبل 
�أن  يذكر  �ل��ت��ايل.  �ل��ي��وم  يف  �إىل عمان 
نظريه  لقاء  ينتظر  �لوطني  �ملنتخب 
�ل��ك��وي��ت��ي ���س��م��ن �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة 
نيبال  مو�جهة  قبل  �لت�سفيات،  م��ن 

و�أ�سرت�ليا يف حزير�ن.

مدريد - وكاالت 

مت��ك��ن ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، جن���م وق��ائ��د 
ثمن  ل��ف��وز  فريقه  ق��ي��ادة  م��ن  بر�سلونة، 
بنتيجة )3-2(، م�ساء  بيتي�س،  ري��ال  على 
�جل��ول��ة 22 من  �الأح���د، �سمن مناف�سات 
�ل���دوري �الإ���س��ب��اين. ودخ��ل مي�سي كبديل 
ت�سجيل  يف  وجن����ح  �ل����ث����اين،  �ل�����س��وط  يف 
هدف �لتعادل )1-1( بعد دقيقتن فقط، 
بر�سلونة،  بقمي�س  ه��دف  �أ���س��رع  حم���رز� 
�لليجا.ووفًقا  يف  كبديل  م�ساركته  بعد 
ل�سحيفة »�سبورت« �لكتالونية، فاإن مي�سي 
وهو  تاريخي،  �إجن���از  حتقيق  من  يقرتب 
تاريخ  يف  ب��دي��ل،  الع��ب  �أف�سل  ي�سبح  �أن 
�ل����دوري �الإ���س��ب��اين. و�أ���س��اف��ت �أن خوليو 

�ل��ذي �سبق له �للعب الأتلتيكو  �سالينا�س، 
مدريد وبيلباو، هو �لوحيد �لذي ميتلك 
�أهد�ًفا �أكرث من مي�سي، يف �لليجا، كالعب 

ب��دي��ل، ح��ي��ث ���س��ج��ل 28 م����رة، م��ق��اب��ل 27 
�أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ���س��ارت  لالأرجنتيني. 
ع��ادل  بيتي�س،  �سباك  يف  بهدفه  مي�سي، 

ياأتي  بينما  هدفا،  ب���27  ب��اوال  دي  �أو�سكار 
و�ل���رت ب��ان��دي��اين يف �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع بهذه 
�لقائمة، بر�سيد 26 هدفا، ثم مانو �سار�بيا 
ب���22 هدفا. و�أع��رب رونالد كومان، �ملدير 
باالنت�سار  �سعادته  �لفني لر�سلونة، عن 
�ل�سعب )3-2( على م�سيفه، ريال بيتي�س  
نقلتها  ت�سريحات  خ��الل  ك��وم��ان،  وق���ال 
»�لنتيجة  �سحيفة »ماركا« �الإ�سبانية: 
�سببا  ك��ان��ت  �ل��ب��د�ي��ة(  بيتي�س يف  )ت��ق��دم 
�أنني  رغ��م  �ل��ل��ع��ب،  �إ�سرت�تيجية  لتغيري 
ك��ان ل��دي تفكري معن للقاء«. و�أ���س��اف: 
�أحت��دث  كنت  كبديل؟  مي�سي  “م�ساركة 
م��ع��ه ب��االأم�����س ع��ن م��ن��ح��ه �ل���ر�ح���ة، و�إذ� 
�حتجنا �إليه �سندفع به، وقد �سارك وغري 

�ملبار�ة، ومنحنا �لكثري«.

بالل الغالييني موفد احتاد االعالم الريا�سي 

�لقوى  �لوطني الألعاب  �ملنتخب  خ�سع العبو 
ل���ذوي �الإع���اق���ة �إىل وج��ب��ة م��ن �ل��ت��دري��ب��ات على 
م��ي��د�ن ن����ادي دب���ي ل��ل��م��ع��اق��ن، وذل����ك ����س��ت��ع��د�د� 
للم�ساركة يف بطولة فز�ع �لدولية �لثانية ع�سرة 
مناف�ساتها  تنطلق  و�ل��ت��ي  �ل���ك���رى(،  )�جل���ائ���زة 
�ع��ت��ب��ار� م��ن ي���وم غ��د �الرب���ع���اء، و���س��ط م�ساركة 
و��سعة و�سل فيها �ع��د�د �مل�ساركن �إىل �كرث من 
600 الع��ب والعبة ميثلون 68 دول��ة من خمتلف 
�نحاء �لعامل، خ�سو�سا و�أن هذه �لبطولة تعتر 
نتائجها تاأهيلية �إىل دورة �الألعاب بار�ملبيك �لتي 
وبعد  �حل���ايل  �ل��ع��ام  �سيف  ط��وك��ي��و  ت�ست�سيفها 
�لتي  �مل��خ��ري��ة  �لفحو�سات  نتائج  ع��ن  �الإع����الن 
�لبار�ملبية  �للجنة  وفد  �ع�ساء  كافة  �ليها  خ�سع 

�مل�سارك يف هذه �لبطولة حلظة و�سوله �إىل مطار 
�ل����دويل، و�ل��ت��ي ج���اءت )�سلبية( مت تنظيم  دب��ي 
�مل�سابقة  ل��ك��ل الع���ب ح�سب  �ل��ت��دري��ب��ات  ب��رن��ام��ج 
عن  �ملنظمة  �للجنة  و�علنت  فيها.  ي�سارك  �لتي 
مو�عيد �مل�سابقات �لر�سمية، حيث ي�ستهل �لالعب 
عامر �لعبادي م�سو�ر �مل�ساركة �الأردنية من خالل 
م�سابقة دفع �لكرة �حلديدية )�جللة(، وذلك يوم 
عبد�هلل  �لالعبن  م�ساركة  يتبعه  �الرب��ع��اء،  غ��د 
دف��ع  م�سابقة  يف  �ل��ق��ه��وج��ي  وع��ب��د�هلل  �ل�سافعي 
�لكرة �حلديدية )�جللة(، يوم بعد غد �خلمي�س، 
يوم  �خلطيب  ح�سام  �ل��الع��ب  م�ساركة  ت��اأت��ي  مت 
وي�سهد  �ل��رم��ح،  رم��ي  م�سابقة  يف  �ملقبل  �جلمعة 
�أمي���ن �جل��ب��ور يف  �ل��الع��ب��ن  �ل��ي��وم م�ساركة  ذ�ت 
م�سابقة دف��ع �ل��ك��رة �حل��دي��دي��ة )�جل��ل��ة(، ونبيل 
م��رت،   1500 مل�سافة  �جل���ري  م�سابقة  يف  مقابلة 

و�أحمد �لهندي يف م�سابقة دفع �لكرة �حلديدية 
رم��ي  م�سابقة  يف  �ل�سافعي  وع��ب��د�هلل  )�جل���ل���ة(، 
�ل��ق��ر���س. وي�����س��ه��د ي���وم �ل�����س��ب��ت �مل��ق��ب��ل م�ساركة 
�لكرة  دف��ع  م�سابقة  يف  �خلطيب  ح�سام  �ل��الع��ب 
�حلديدية )�جللة(. ورمبا جتري �للجنة �ملنظمة 
بع�س �لتعديالت على مو�عيد �مل�سابقات، وح�سب 
�ع��د�د �لالعبن �مل�ساركن يف كل م�سابقة، و�لتي 
�سيتم �لك�سف عنها خالل �الجتماع �لفني، وبعد 
�أن يكون باب �لت�سجيل قد �غلق. �الجتماع �لفني 
بالبطولة  �خلا�س  �لفني  �الجتماع  ويعقد  �ليوم 
�لثالثاء  �ل��ي��وم  م�ساء  م��ن  �ل�سابعة  �ل�ساعة  عند 
ومندوبن  �ملنظمة  �للجنة  بح�سور  بعد(،  )ع��ن 
عن �للجنة �لبار�ملبية �لدولية، و�الحت��اد �لدويل 
�لبار�ملبية  �للجنة  وفد  عن  ويح�سره  للمعاقن، 
ح�سن  د.  �ل��وف��د  رئي�س  �للجنة  رئي�س  �الأردن��ي��ة 

�أبو �لرز، و�مل�سرف �لفني و�الإد�ري جا�سر نوير�ن، 
و�مل����درب حم��م��د �حل��ر����س��ي�����س، و�مل���ر�ف���ق زي���د �أب��و 
�سمة، و�ملوفد �العالمي �لزميل بالل �لغالييني. 
و�سي�سار خالل �الجتماع على مناق�سة �لتعليمات 
وخ�سو�سا  بالبطولة،  �خلا�سة  و�الإد�ري���ة  �لفنية 
فيما يتعلق باالإجر�ء�ت �ل�سحية و�لوقائية �لتي 
و�لتحق  �ملعنية،  �جل��ه��ات  قبل  م��ن  �عتمادها  مت 
�أم�س بالوفد، بعد  �أول من  �لالعب نبيل مقابلة 
�أن �نهى مع�سكره �لتدريبي �لذي �قيم يف �ملغرب 
بدعم من قو�ت �لدرك، حيث �عرب رئي�س �للجنة 
�ل��رز عن  �أب��و  د. ح�سن  �ل��وف��د  رئي�س  �لبار�ملبية 
رعايتها  �ل���درك على  ق���و�ت  �إىل  وت��ق��دي��ره  �سكره 
�لذي  �لدعم  وه��ذ�  �ملوهوبن،  لالعبن  ودعهما 
�مل�ساركة  متطلبات  ت��وف��ري  على  حر�سها  ي��وؤك��د 

لالعبي �ملنتخبات �لوطنية.

 زريق يطمح بانجازات مع الوحدات 

النشامى يواجه بطرسبرغ وديا 

البرغوث يقترب من انجاز تاريخي 

» منتخب القوى« جاهز للظهور في بطولة فزاع الدولية 

مدريد - وكاالت 

�أن  بيتي�س،  لريال  �لفني  �ملدير  بيليجريني،  مانويل  �أك��د 
�ملزيد  و��ستحق  بر�سلونة،  مع  �مل�ساو�ة  قدم  على  لعب  فريقه 
قبل  بهدف،  بيتي�س  تقدم ريال   . �لبار�سا  �أم��ام  �خل�سارة  بعد 
لينت�سر  �ل��ط��اول��ة  ويقلب  �ل��ث��اين،  �ل�����س��وط  يف  مي�سي  ن���زول 
بر�سلونة 3-2، يف �إطار �جلولة 22 من �لليجا. ويقود �لبار�سا 

�أب��رزت��ه��ا  ت�����س��ري��ح��ات  ب��ي��ل��ي��ج��ري��ن��ي يف  وق����ال  ل��ل��ف��وز )2-3(. 
مع  �مل�ساو�ة  قدم  على  لعبو�  فريقي  �سحيفة �سبورت »العبو 
ر��سين  “ل�سنا  و�أ�ساف  ذل��ك«.  من  �أك��رث  ن�ستحق  بر�سلونة، 
مي�سي  لكن  بهدف،  تقدمنا  �ل��ف��وز،  عن  بحثنا  �لنتيجة،  عن 
يرحم  “مي�سي ال  و�سدد  نزوله«.  فور  �لنتيجة  وع��دل  �سارك 
وه��و �الأف�����س��ل، �إن���ه م��ن �الأف����ر�د �ل��ذي��ن يخلون ب��ال��ت��و�زن يف 

�ملباريات ولديه �أ�سلوب فائق �جلودة«.

بيليجريني ..ميسي ال يرحم 
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االنباط-عمان

مع  اتفاقية  م�ؤخراً  الأردن  اأوراجن  وّقعت 

الكهربائية  ال�سيارات  ل�سحن  الأكرب  ال�سبكة 

�أي���ون  م�����ش��رك��ي  لتمكني  �أي����ون،  �مل��م��ل��ك��ة،  يف 

���ش��ح��ن ر���ش��ي��ده��م ع��ر �ملحفظة  �إع�����ادة  م��ن 

.Orange Money لإلكرونية�

وي�����ش��ت��ط��ي��ع م�����ش��ت��خ��دم��و ت��ط��ب��ي��ق �أي�����ون 

لفرة  عمولة  ب���دون  �لر�شيد  �شحن  �إع���ادة 

با�شتخد�م  �خللوية  هو�تفهم  عر  حم��دودة 

حمفظة Orange Money، كما �شيتم 

للم�شركني  جم���اين  ر���ش��ي��د  دي��ن��ار  �إ���ش��اف��ة 

 Orange ��شتخد�م  عند  �أي���ون  يف  �جل��دد 

.Money
ه��ذه  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �لأردن  �أور�جن  و�أك����دت 

م�شتخدمي  ع��ل��ى  ت�����ش��ّه��ل  ك��ون��ه��ا  �ل�����ش��ر�ك��ة 

ت�شجيع  يف  ي�شهم  ما  �لكهربائية،  �ل�شيار�ت 

�لطاقة �لبديلة وجهود �حلفاظ على �لبيئة، 

 Orange ف��اإن حمافظ  �آخ��ر  وم��ن جانب 

�ملتطلبات  خمتلف  لتلبية  ت�شعى   Money

�لتي  �ملالية  �خلدمات  جمموعة  تو�شعة  عر 

توفرها.

و�أ�شافت �ل�شركة �أن هذه �ل�شر�كة �متد�د 

للدعم �لذي تقّدمه �أور�جن �لأردن للم�شاريع 

حيث  �مل��ب��ّك��رة،  �مل��ر�ح��ل  يف  وخ��ا���ش��ة  �لنا�شئة 

�ملن�شمة  �ل�شتة  �ل�����ش��رك��ات  �إح���دى  �أي���ون  �أن 

�ملوّجه  �أور�جن  برنامج  من  �لثامن  للمو�شم 

 ””BIG �ل��ري��ادي��ة  �لأع��م��ال  من��و  لت�شريع 

�لذي يو��شل ن�شاطه حالياً.

�ملجايل،  �أحمد  �ملهند�س  ق��ال  جانبه،  من 

يف  للعمليات  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��وؤ���ّش�����س 

�ل�شر�تيجية  �ل�شر�كة  هذه  “متّكن  اأي���ن: 

ع�����دد�ً ك���ب���ر�ً م���ن ع���م���اء �أي�����ون م���ن �إع����ادة 

����ش���ح���ن ر����ش���ي���ده���م ب�������ش���ه���ول���ة ع�����ن ط���ري���ق 

ك��م��ا   ،Orange Money ت���ط���ب���ي���ق 

�لإل��ك��رون��ي��ة  �مل��ح��ف��ظ��ة  م�شتخدمي  ت��ع��ّرف 

ب�شبكة  �لكهربائية  �ل�����ش��ي��ار�ت  �أ���ش��ح��اب  م��ن 

حمطات �ل�شحن �ملنت�شرة يف �ململكة”.

متنح   Orange Money �أن  ي��ذك��ر 

جمموعة  �ل�شبكات  كافة  م��ن  م�شتخدميها 

و�لآمنة  �ل�شهلة  �ملالية  �خلدمات  من  و��شعة 

منها �إر�شال و��شتقبال �حلو�لت �ملحلية، دفع 

��شتخد�م  �إي فو�تركم،  �لفو�تر من خال 

للت�شوق  للمحفظة  Visa�ملر�فقة  بطاقة 

�ل��دف��ع  �أو ع��ر �لإن���رن���ت،  �أو دول��ي��اً  حم��ل��ي��اً 

�لإل��ك��رون��ي��ة،  �لق�شائم  ���ش��ر�ء   ،QR ب��رم��ز 

�أور�جن،  �لأم��و�ل من معار�س  و�إي��د�ع  �شحب 

�ل�شركاء �أو �أي �شر�ف �آيل.

العربية-وكاالت

يو�جه رئي�س �لوزر�ء �ليوناين، كرياكو�س 

ميت�شوتاكي�س، غ�شبا مت�شاعد� يف باده بعد 

�لطعام  يتناول  وه��و  �ل��ك��ام��ر�ت  ر�شدته  �أن 

مع عدد يزيد بكثر عن �مل�شموح، ل �شيما يف 

ظل �إجر�ء�ت كورونا �ل�شارمة.

يف  للرجل  �نتقاد�ت  �لغد�ء  ماأدبة  و�أث��ارت 

�شورة ردت عليها �حلكومة.

�إج��ر�ء�ت  �ليونان  ت�شهد  بينما  ذل��ك  ياأتي 

ك��ورون��ا،  ف��رو���س  تف�شي  م��ن  للحد  ���ش��ارم��ة 

مبا يف ذلك حظر �لتجول �لذي يبد�أ �ل�شاعة 

�لتجمعات  حظر  عن  ف�شا  م�شاء،  �ل�شاد�شة 

يف �مل�شاكن.

�شتيفانادي�س،  كري�شتودولو�س  منزل  ففي 

�ل���ن���ائ���ب ع���ن �حل�����زب �حل����اك����م، و�ل���ك���ائ���ن يف 

�لوزر�ء  رئي�س  �لتقى  �لنائية،  �إيكاريا  جزيرة 

ك��ري��اك��و���س م��ي��ت�����ش��وت��اك��ي�����س، ن��ح��و ث��اث��ني 

�نت�شرت  م��ا  �شرعان  ���ش��ورة  بح�شب  �شخ�شا، 

على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.

ومن بني �ملنتقدين رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق 

�أليك�شي�س  �لرئي�شي  �مل��ع��ار���ش��ة  ح���زب  زع��ي��م 

»فعل  ب��اأن��ه  خليفته  �ت��ه��م  �ل���ذي  ت�����ش��ي��ر����س، 

م����ا ي���ري���د م�����رة �أخ���������رى«، وح������زب »ك���ي���ن���ال« 

�ل�شر�كي.

و����ش��ت��غ��ل��ت �مل���ع���ار����ش���ة �ل��ي��ون��ان��ي��ة �لأم����ر 

ل��ت�����ش��ج��ي��ل ن��ق��اط ���ش��د خ�����ش��م��ه��ا �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، 

وقال �ملتحدث با�شم حزب »�شيزيز�« �ملعار�س 

رئي�س  على  �إن  �إيليوبولو�س«  »نا�شو�س  �لبارز 

�لوزر�ء �لإعر�ب عن �أ�شفه �إز�ء ما حدث.

�لأمر  ز�د  �إن مما  �ل�شيا�شي  �ملعار�س  وقال 

�أنه حدث يف �م�س �لذي طلبت فيه  �شوء� هو 

ح��ك��وم��ة �ل��ي��ون��ان م���ن �مل��و�ط��ن��ني �ل��ب��ق��اء يف 

منازلهم �بتد�ًء من �ل�شاد�شة م�شاًء.

�أهمية  من  قللت  �ليونانية  �حلكومة  لكن 

ميت�شوتاكي�س،  طالت  �لتي  �لن��ت��ق��اد�ت  تلك 

�ل����ذي مت ت�����ش��وي��ره وه���و ي�����ش��ارك يف م��اأدب��ة 

غد�ء.

كري�شتو�س  �حلكومة  با�شم  �ملتحدث  وقال 

»يف  ج��رت  �مل��اأدب��ة  �إن  له  بيان  يف  تار�نتيلي�س، 

�ل��ك��م��ام��ات  �أن  �إىل  م�����ش��ر�  �ل��ط��ل��ق«،  �ل���ه���و�ء 

�أزيلت فقط �أثناء تناول �لطعام.

�ل�������وزر�ء ق���د ز�ر �جل���زي���رة  وك�����ان رئ��ي�����س 

و�لإ���ش��ر�ف  �لطبية  �ل��ط��و�ق��م  لقاء  �أج��ل  م��ن 

ب�شورة مبا�شرة على عملية �لتطعيم هناك.

�نتقاد�ت،  ميت�شوتاكي�س  و�ج��ه  �أن  و�شبق 

ق���ام بها  �مل��ا���ش��ي، ب�شبب رح��ل��ة  �ل��ع��ام  �أو�خ����ر 

�لإغاق  �إج��ر�ء�ت  يف ظل  �جلبلية  بالدر�جة 

�ل�شارمة �لتي فر�شتها جائحة كورونا.

شراكة بين Orange Money و »أيون« لشحن السيارات الكهربائية

حكومة اليونان تحظر الخروج ورئيسها يستمتع بهواء طلق

دبي -االنباط

دول��������ة  يف  �مل��������اي��������ني  ي�������رق�������ب  ف�����ي�����م�����ا 

�لإم�������ار�ت و�ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي و�ل���ع���امل �ل��ي��وم  

م�شبار  لدخول  �لتاريخية  »�لثاثاء«�للحظة 

�لأمل �إىل مد�ر �للتقاط حول كوكب �ملريخ، 

ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  غ��رد 

رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم، 

عر  �خلا�س  ح�شابه  على  دب��ي  حاكم  �ل��وزر�ء 

)ت��وي��ر( ي���وم �أم�����س )�لإث���ن���ني( غ���د�ً نحتفل 

و�شولنا  ع��ر  �لتاأ�شي�س  م��ن  ع��ام��اً  بخم�شني 

ز�ي��د  عمل  بثمرة  �هلل..نحتفي  ب��اإذن  للمريخ 

ور�����ش���د ط��ي��ب �هلل ث���ر�ه���م يف ب��ن��اء �لإن�����ش��ان 

�جل��دي��دة  للخم�شني  �ل���ش��ت��ع��د�د  ن��ب��د�أ  ..غ����د�ً 

�أمام  �أن ل �شيء م�شتحيل  للعامل  نثبت  ..غد�ً 

بالعرب  ن�شل  و�لإم��ار�ت��ي��ني..غ��د�ً  �لإم����ار�ت 

لأبعد نقطة يف �لكون  #�لعرب_�إىل_�ملريخ

وت�����ش��ود ح��ال��ة م���ن �ل���رق���ب �حل����ذر ح��ول 

دخول  بنجاح  �ملفرحة  �لأخبار  بانتظار  �لعامل 

�لعديد  ����ش��ت��ع��د�د�ت  م��ع  �مل��ري��خ،  مل��د�ر  �مل�شبار 

م��ن حم��ط��ات �ل��ت��ل��ف��زي��ون وم��و�ق��ع �لإن��رن��ت 

�حلدث  لنقل  �لجتماعي  �لتو��شل  ومن�شات 

م�شاهد�ت  ي�شتقطب  �أن  يتوقع  ح��ي  ب��ث  ع��ر 

قيا�شية يف تاريخ �لوطن �لعربي و�لعامل.

و����ش���ي���ن���ظ���م �مل���ك���ت���ب �لإع�����ام�����ي حل��ك��وم��ة 

�إعامية  فعالية  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

ك����رى يف حم��ي��ط ب����رج خ��ل��ي��ف��ة ب����اإم����ارة دب��ي 

�ل��ت��اري��خ��ي��ة يف م�شرة  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  مل��ت��اب��ع��ة 

�ملرحلة  على  �ل�شوء  وت�شليط  �لإم��ار�ت،  دولة 

ملد�ر  �مل�شبار  دخ��ول  وهي  �ملهمة  من  �لأ�شعب 

�مل����ري����خ، ب��ح�����ش��ور وك������الت �لأن����ب����اء �ل��ع��امل��ي��ة 

�لإخ��ب��اري��ة  و�مل��و�ق��ع  �لإع���ام  و�شائل  وممثلي 

�مل��ح��ل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة ون��خ��ب��ة م��ن �مل�����ش��وؤول��ني 

ل�شتك�شاف  �لإم��ار�ت  م�شروع  فريق  و�أع�شاء 

بث  هناك  �شيكون  كما  �لأم��ل«.  »م�شبار  �ملريخ 

مركز  يف  �لعمليات  غ��رف��ة  م��ع  مبا�شر  ورب���ط 

حممد  مبركز  �خلو�نيج  يف  �لأر���ش��ي  �لتحكم 

بن ر��شد للف�شاء.

�لأم��ري  يو�شف  بنت  ���ش��ارة  معايل  وت��ق��دم 

رئي�شة  �مل��ت��ق��دم��ة،  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���رة 

خال  للف�شاء،  �لإم��ار�ت  وكالة  �إد�رة  جمل�س 

هذه �لفعالية �لإعامية �شرحاً مف�شًا حول 

�لفكرة  ن�شاأة  مر�حل مهمة م�شبار �لأمل منذ 

وح��ت��ى حل��ظ��ة دخ���ول �مل�����ش��ب��ار مل���د�ر �مل��ري��خ، يف 

ح��ني ي��ت��ح��دث �مل��ه��ن��د���س ع��م��ر�ن ���ش��رف مدير 

»م�شبار  �ملريخ  ل�شتك�شاف  �لإم���ار�ت  م�شروع 

�آخ���ر م�����ش��ت��ج��د�ت م�����ش��ار م�شبار  �لأم�����ل«، ع��ن 

�لعديد  �لإعامية  �لفعالية  وت�شهد  �لأم��ل.  

رحلة  على  �ل�شوء  ت�شلط  �لتي  �لفقر�ت  من 

م�شبار �لأم��ل، ورحلة دولة �لإم��ار�ت مع حلم 

�لف�شاء وكيفية حتقيقه ب�شو�عد وعقول �أبناء 

ل��ق��اء�ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ة ع��ق��د  ك��م��ا تتخلل  �ل���دول���ة، 

م�شروع  فريق  �أع�شاء  ب��ني  متعددة  �إعامية 

�لأم��ل«  »م�شبار  �مل��ري��خ  ل�شتك�شاف  �لإم����ار�ت 

ت���ت���ن���اول خمتلف  ومم��ث��ل��ي و����ش���ائ���ل �لإع������ام 

ج��و�ن��ب �مل�����ش��روع و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي م��ر بها، 

و�شوًل �إىل حتقيق هذ� �لإجناز �لتاريخي.

�خل��ا���ش��ة  �لإع��ام��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  وتت�شمن 

ب��و���ش��ول �مل�����ش��ب��ار �إىل �مل���ري���خ، ع��ر���ش��اً م��ب��ه��ر�ً 

بناء  �أط��ول  خليفة،  ب��رج  و�ج��ه��ة  على  بالليزر 

تنفيذها  ي��ت��م  �ل��ع��امل،  يف  �لإن�����ش��ان  �شنع  م��ن 

م�شبار  رحلة  لعر�س  �مل�شتوى،  رفيعة  بتقنية 

وجهود  �مل�شروع  بها  مر  �لتي  و�ملر�حل  �لأم��ل 

�لكو�در �لإمار�تية �لتي �شاركت يف حتقيق هذ� 

�حللم.

ومي���ك���ن ل��ل��ج��م��ه��ور م��ت��اب��ع��ة �ل���ب���ث �حل���ي 

�إىل  �لأم��ل  م�شبار  لدخول  �حلا�شمة  للحظات 

م���د�ر �لل��ت��ق��اط ح��ول �ل��ك��وك��ب �لأح��م��ر عر 

www.emm.ae/ �لإل��ك��روين:  �مل��وق��ع 

 live
�للتقاط  م��د�ر  �إىل  �لأم���ل  م�شبار  وي�شل 

م�����ش��اًء   7:42 �ل�����ش��اع��ة  ع��ن��د  �مل���ري���خ  ح����ول 

ب��ت��وق��ي��ت �لإم�������ار�ت، ف��ي��م��ا ي���ب���د�أ �ل��ب��ث �حل��ي 

�ل�����ش��اع��ة  �مل������د�ر ع��ن��د  �إىل  �ل����دخ����ول  ل��ع��م��ل��ي��ة 

م�شاء. �ل�شابعة 

وي���خ���دم ه����ذ� �مل�������ش���روع �ل��ب�����ش��ري��ة ب�����ش��ك��ل 

وي�شع  خ��ا���س،  ب�شكل  �لعلمي  و�ملجتمع  ع��ام 

يف  �أبحاثه  خال  من  يجمعها  �لتي  �ملعلومات 

�أكرث  �ملريخ من دون مقابل يف متناول  كوكب 

200 م��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��م��ي��ة وم���رك���ز �أب��ح��اث  م���ن 

ح���ول �ل��ع��امل، ك��م��ا ي��ر���ش��خ م�����ش��روع �لإم����ار�ت 

ل���ش��ت��ك�����ش��اف �مل���ري���خ �ه��ت��م��ام ���ش��ب��اب �ل���دول���ة 

و�لريا�شيات  �لعلوم  لدر��شة  �لعربي  و�لعامل 

فيها،  و�لتخ�ش�س  و�لتكنولوجيا  و�لهند�شة 

كما ي�شهم م�شروع �لإمار�ت ل�شتك�شاف �ملريخ 

يف بناء كو�در �إمار�تية عالية �لكفاءة يف جمال 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ف�����ش��اء و�لب���ت���ك���ار و�لأب���ح���اث 

�مل�شروع  هذ�  ي�شهم  كما  و�لف�شائية.  �لعلمية 

جذرية  حت���ولت  �إح���د�ث  يف  �ل��ط��م��وح  �لعلمي 

يف ت��ط��وي��ر ق�����در�ت دول����ة �لإم�������ار�ت و�ل��ع��امل 

�لهند�شية  �لتحتية  �لبنى  جم��ال  يف  �لعربي 

و�لبحثية. و�لعلمية  و�ل�شناعية 

افتتاح مقهى وصالة »تونتي 
ناين« لتجربة فريدة وإطالالت 

بانورامية خالبة

سنوات عجاف.. بلومبيرغ تتوقع 
نهاية وباء كورونا في 2028

ثورة طبية في عدسة الصقة طورها 
علماء من جامعات 3 دول

دبي-االنباط

�لر�شاء  بلي�س  ميلينيوم  ف��ن��دق  ي�شر   

هايت�س �لإع��ان عن �إطاق وجهة جديدة 

ناين«،  »تونتي  و�شالة  مقهى  هي  ومميزة 

باأجو�ء من �لأناقة و�لب�شاطة  و�لتي تت�شم 

يف �آن و�ح���د وت��وف��ر �إط����الت ر�ئ��ع��ة على 

من  �شاملة  قائمة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��دي��ن��ة 

�لأطعمة و�مل�شروبات و�ل�شي�شة.

على  ر�ئ��ع��ة  �شرفة  ن��اي��ن«  »تونتي  ي�شم 

ع�شري  بت�شميم  ت��ت��م��ي��ز  �ل��ف��ن��دق  ���ش��ط��ح 

�ملكان  و�أل��و�ن د�فئة بدرجات تر�بية لتكون 

�ملثايل يف �لطق�س �للطيف و�خليار �لأمثل 

�لهدوء  �ل�شالة  تتيح  �إذ  �لعمل،  بعد  للقاء 

�مل��ن�����ش��ود ب��ع��د ي���وم ح��اف��ل يف �مل��دي��ن��ة للقاء 

و�لأ�شرة �لأ�شدقاء. 

�أم���ا ق��ائ��م��ة �لأط���ب���اق و�مل�����ش��روب��ات ل��دى 

�لأذو�ق  خم��ت��ل��ف  فتنا�شب  ن��اي��ن«  »ت��ون��ت��ي 

من  �ملحبوبة  �لأط��ب��اق  من  ع��دًد�  وتت�شمن 

�مل��ّزة  ت�شكيلة من  ت�شمل  – �إذ  �لعامل  ح��ول 

و���ش��ط��ائ��ر حل���م �ل��ع��ج��ل �ل�����ش��غ��رة وت��اك��و 

�ل�����ش��م��ك و�ل�����ش��ل��ط��ات و�جل���م���ري �مل�����ش��وي 

رغ��ب��ات  لتلبي  وغ��ره��ا،  ط����اووق  و�ل�شي�س 

�جل��م��ي��ع. وب��الإ���ش��اف��ة ل��ل��خ��ي��ار�ت �مل��ذك��ورة، 

من  و��شعة  وت�شكيلة  لل�شو�ء  حمطة  توجد 

�حللويات �للذيذة لت�شفي مزيًد� من �لتنوع 

�إىل  �لرفيعة  �ملميزة و�جلودة  �لتجربة  على 

جانب �خلدمة �لر�ئعة باأ�شعار معقولة. 

وب���و����ش���ع حم��ب��ي �ل�����ش��ي�����ش��ة �ل���ش��ت��م��ت��اع 

ب���ن���ك���ه���ات م���ت���م���ي���زة ف���ي���م���ا ي�����ش��ت��م��ت��ع��ون 

ب����الإط����الت �جل��م��ي��ل��ة وي�����ش��رخ��ون بعد 

�مل�شممة  �ل��ق��ائ��م��ة  وت�شمل  �ل��ي��وم.  �إره����اق 

�لتقليدية  �ل��ن��ك��ه��ات  م��ن  ع����دًد�  ا  خ�شي�شً

وجم����م����وع����ة م�����ن �خل����ل����ط����ات �ل����ف����ري����دة 

�حل���ب، يدعو  بعيد  و�ح��ت��ف��اًل  و�ل��ف��اخ��رة. 

بال�شي�شة  لا�شتمتاع  �لعازبني  ناين  تونتي 

جماًنا �أيام 12 و 13 و 14 فر�ير. 

جمموعة  و�ل�شي�شة  �مل��اأك��ولت  وت��ر�ف��ق 

و����ش��ع��ة م��ن �مل��رط��ب��ات و�مل�����ش��روب��ات ومنها 

�ل��ع�����ش��ائ��ر و�ل�����ش��م��وذي وخم��ف��وق �حلليب 

مبختلف �لنكهات �للذيذة. 

يف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى �لف���ت���ت���اح ق����ال جلني 

ن���وب���ز، �مل���دي���ر �ل���ع���ام: »ه���ن���اك �ل��ع��دي��د من 

يف  �لر�شمي  �لطابع  ذ�ت  �لفاخرة  �ملطاعم 

وتقدير  كبر  بجمهور  حتظى  و�لتي  دب��ي، 

�لر�شاء  بلي�س  ميلينيوم  يف  �أننا  �إل  و��شع. 

�أردنا تقدمي �شيء خمتلف يف فندقنا بحيث 

�أرق��ى �ملطاعم بينما تكون  ت�شاهي �جل��ودة 

ل��اأ���ش��دق��اء  لتتيح  ب�شاطة  �أك���رث  �لأج�����و�ء 

جميلة  �أم�شيات  وق�شاء  �لجتماع  و�لأ���ش��ر 

مًعا. ولهذ� فاإن مقهى و�شالة تونتي ناين 

�للقاء  �إل��ي��ه يف م��ك��ان  ك��ل م��ا تتطلع  ي��ق��دم 

م���ن �ل���ط���ع���ام �جل���ي���د و�خل����دم����ة �مل��ت��م��ي��زة 

و�لإطالت �لر�ئعة.«  

العربية-وكاالت

فاجاأت �شبكة بلومبرغ �لعامل بتوقعاتها 

�خلر�ء  كان  فبعدما  كورونا.  وب��اء  لنهاية 

�آت يف  �لفرو�س  �أن �خلا�س من  يوؤكدون 

�أن  وعلمية  ح�شابية  عملية  �أظهرت   ،2022

�لأمر لن يكون بهذه �ل�شرعة!

على  �لعلمي  �ملجتمع  ر�شم  موعد   2022

�ل��وب��اء.  ب�����ش��اأن م�شتقبل  ت��وق��ع��ات��ه  �أ���ش��ا���ش��ه 

�لوبائي  �لو�شع  على  مبنيًة  كانت  توقعاٌت 

�ختلف  �لو�شُع  لكن  �ملا�شي..  �لعام  �لعاملي 

ودفع  �لوردية  �ل�شورُة  معه  وتبدلت  �ليوم 

يف  �لعاملية  �للقاحاِت  توزيع  عملياِت  تعرُث 

ب��ع�����ِس �مل��ن��اط��ق �مل��وع��َد �مل��ن��ت��ظ��َر �إىل �ل��ع��اِم 

2028، بح�شب بلومبرغ

فاإىل ماذ� ��شتندت �لوكالة؟

�آل���ي���ة ح�شابية  ع��ل��ى  ����ش��ت��ن��دت  �ل��وك��ال��ة 

م��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى �ل��ع��م��ل��ي��ِة �ل���ع���امل���ي���ة ل��ت��وزي��ع 

�للقاحات و�شرعِتها.

�إن م��ن��اع��َة  �ل��ع��ل��م��ي��ة ُ  �ل��ن��ظ��ري��ُة  ت��ق��ول 

�لقطيع ِ�أو �جلماعة تتحقق بتطعيم �شبعني 

م��ن جمموع  �مل��ئ��ة  وث��م��ان��ني يف  �إىل خم�شٍة 

عن  �حل��دي��ُث  ميكن  �لعامل..عندها  �شكاِن 

بانتهاِء  �شو�ء   .. �إىل طبيعِتها  ع��ودِة �حلياِة 

�لوباء �أو بتوقِفه عن �لتف�شي

�أك��َر  بلومبرغ  بنت  �ملعطياِت  ه��ذه  مع 

�جل��اري��ة  �لتلقيح  لعملياِت  ب��ي��ان��اٍت  ق��اع��دِة 

ل��ي��ظ��ه��ر يف خ��ري��ط��ِت��ه��ا  ب��ل��د� ح��ال��ي��ا   73 يف 

�لآن  حتى  ��شتهلك  �ل��ع��امَل  �أن  �لتفاعلية 

�أكرَث من مئٍة و�أربعٍة وع�شرين 124 مليوَن 

�ألِف  و�شِتمئِة  �أربعِة مايني  جرعٍة مبعدِل 

جرعة يوميا )4.61(

خريطة تفاعلية

وتعك�س ه���ذه �لأرق�����اُم خ�����ش��وَع �ل��ع��امل ِ 

�أن  غ��ر  �ل��ت��اري��خ  يف  تطعيمٍ   لأك���ِر حملِة 

�ل��ت��ع��اق��ُد ع��ل��ي��ه من  TS م���ا مت  جم���م���وَع 

ل��ق��اح��ات ح��ت��ى �لآن ي��ب��ل��غ ث��م��ان��ي��َة م��ل��ي��ار 

من  ج��رع��ة  م��ل��ي��ار   8.5 م��ل��ي��ون  وخم�َشمئِة 

خال �أكرَث من مئِة 100 اتفاقية.

�مل��ت��ح��دة مثا جت��ري عمليَة  �ل���ولي���اُت 

و�أربعني  وثاِثمئٍة  مليون  مبعدِل  �لتلقيح 

�ألف جرعة يوميا لكن هذ� �ملعدل مل يثمر 

�أك����رَث م��ن �ث��ن��ني ون�����ش��ف يف  ع��ن تطعيم ِ 

�ملئة 2.5% من �ل�شكان ب�شكٍل كامٍل �أي �أخَذ 

�جلرعتني.

�أحد  �إىل  �أمركا  �شتحتاج  �ملعدل  وبهذ� 

�شكاِنها  م��ن   %75 لتغطيِة  �شهر�   11 ع�شر 

�ثنتا ع�شرَة جرعًة  �حل��ايل هو  �ملعدِل  كون 

�لأم���ُر  �شي�شتغرق  فيما  �شخ�س  م��ئ��ِة  ل��ك��ِل 

كند� �أكرَث من ع�شِر �شنو�ٍت بناًء على �أحدِث 

حاليا  توفر  فهي  لديها  للتطعيم ِ  م��ع��دٍل 

معدَل ثاث جرعاٍت لكِل مئِة مو�طن.

غ��ر �أن ك��ن��د� ت��ر�ه��ن على ع��ق��وٍد �آج��ل��ٍة 

�شخمٍة للقاحات �شرفع معدلِت �لتطعيم 

فيها م�شتقبا.

�مل��ع��ل��وم��اُت م���ن �ل�����ش��ني ل��ي�����ش��ت وف���رًة 

ل��ك��ن م��ا ر���ش��دت��ه ب��ل��وم��ب��رغ ه��و �أن م��ع��دَل 

لكِل  فقط  جرعتني  يبلغ  لديها  �لتطعيم 

مئِة مو�طن.

�ل��ر�زي��ل  ل���دى  �مل��ع��دُل  ينخف�س  فيما 

ث���ال���ِث �أك������ِر دول������ٍة م���ن ح��ي��ث �لإ����ش���اب���اُت 

لكِل  �جل��رع��ة  ون�شِف  ج��رع��ٍة  �إىل  ب��ك��ورون��ا 

ج��رع��ٍة  �إىل  �لأرج��ن��ت��ني  ويف  �شخ�س،  م��ئ��ِة 

و�حدة.

ب��ه��ذ� �ل��ن��م��ِط �ل�����ش��ائ��ِد يف �آل���ي���ِة ت��وزي��ع ِ 

�للقاحات، يحتاج �لعامُل �إىل ما ل يقل عن 

�لقطيع  م��ن��اع��ِة  لتحقيِق  ���ش��ن��و�ٍت  �شبِع ِ   7

و�خلروج ِ �حلقيقي من �جلائحة.

ل��ك��ّن ه���ذه �ل��ت��ق��دي��ر�ِت ت��ظ��ل ره��ي��ن��َة ما 

و�شموليِته  �لتطعيم  ���ش��رع��ِة  م��ن  ي�شتجد 

على  ط��ر�أت  �لتي  �لتحوِر  م�شتجد�ِت  وم��ن 

كورونا وعظمت �شعوبَة �لتعامِل معه.

لندن-العربية 

ع���د����ش���ة ل����ش���ق���ة، �أع����ل����ن ف����ري����ق م��ن 

�لوطني  و�مل��خ��ت��ر  ���ش��اري  جامعة  علماء 

جامعتي  وم���ن  �ل��ري��ط��ان��ي��ني،  للفيزياء 

�لأمركيتني،  وه��ارف��ارد  و��شنطن  ج��ورج 

�إ����ش���اف���ة جل��ام��ع��ة ت�����ش��ي��ج��ي��اجن وج��ام��ع��ة 

�أن��ه��م  �ل�����ش��ني،  يف  و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم 

طوروها مزودة ب�شبكة �إلكرونية، حتتوي 

ع��ل��ى ك��ا���ش��ف ل��ل�����ش��وء ول���درج���ة �حل����ر�رة 

و�لغلوكوز، بحيث ميكنها حت�شني �لب�شر 

و�ل�شكتات  �ل�شكري  مثل  حالت  ومر�قبة 

�لدماغية و�لتحقق من خماطر �لإ�شابة 

�مل��و�د  قيا�س  ع��ن طريق  �لقلب  ب��اأم��ر����س 

يف  للدموع،  �مل�شيل  بال�شائل  �لكيميائية 

ما ميكن و�شفه بثورة طبية و�شبق علمي 

يف جم����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ت�����ش��ن��ي��ع وح����د�ت 

�ل�شت�شعار.

ي�شاعد  �أن  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ف��ري��ق  وي���اأم���ل 

�أدن��اه،  عنه  �ملعرو�س غر�فيك  �لخ���ر�ع، 

�لريطانية  »�ل��ت��امي��ز«  �شحيفة  ن�شرته 

�ليوم �لثنني »مبعاجلة حالت �لطو�رئ 

�لطبية« وفقا ملا نقلت �ملجلة �لتي ن�شرت 

 Matter تفا�شيل عمل �لا�شقة، وهي

�ملتخذة من �لإنرنت موقعا، عن �لدكتور 

من  ال��ب��اح��ث   Yunlong Zhao
باجلامعة  �ملتقدمة«  �لتكنولوجيا  »معهد 

�ل��ري��ط��ان��ي��ة، و�ل����ذي ذك���ر �أن »ك���ورون���ا« 

�مل�شتجد »كان له تاأثر هائل على �ملجتمع 

منا  �لكثر  ي�شاأل  حيث  باأكمله،  �لعلمي 

كيف ميكن لعملنا �أن ي�شاعد من يعانون 

ت�شطرهم  م�شتقبلية  طبية  م�شاكل  من 

�إىل طلب �لطو�رئ.

وحت���ت���وي �ل���ع���د����ش���ات �جل����دي����دة على 

�ملعلومات  لتلقي  �شوئي  ��شت�شعار  وح��دة 

يك�شف  �حل��ر�رة  لقيا�س  وجهاز  �لب�شرية 

�إىل وحدة لقيا�س  �إ�شافة  �لعني،  �أمر��س 

�ل��دم��وع،  يف  ن�شبته  مل��ر�ق��ب��ة  �ل���دم«  »�شكر 

 Glucose با�شم  علميا  �مل��ع��روف  وه��و 

�ملعتر �أهم م�شدر لطاقة معظم �لكائنات 

�حلية، بح�شب ما ورد يف در��شة �شابقة عن 

بتفا�شيلها  »�لعربية.نت«  �أمل��ت  �لعد�شة، 

 Science Daily موقع  ن�شره  مم��ا 

وفيها  �أ�شابيع،   3 قبل  �لأم��رك��ي  �لعلمي 

الباحث   Shiqi Guo �ل��دك��ت��ور  ذك��ر 

�أن �لعد�شة �جلديدة  من جامعة هارفارد 

»تختلف عن نظر�تها بوحدة �ل�شت�شعار 

�لرقيقة �لتي مت �بتكارها« كما قال.

وح�����دة  �إن  �أي���������ش����ا،  �ل����دك����ت����ور  ق������ال 

على  تركيبها  ميكن  �لدقيقة  �ل�شت�شعار 

�أن  ومي��ك��ن��ه��ا  �ل���روؤي���ة،  ت�شحيح  ع��د���ش��ات 

تتفاعل ب�شكل مبا�شر مع �لدموع و�إجر�ء 

�لقيا�شات �حليوية �ملختلفة دون �أي تاأثر 

�أفر�د  �أكد كل  �لنظر« وهو ما  على كفاءة 

�لفريق يف معر�س تاأكيدهم باأن �لعد�شات 

��شتخد�مها  مي��ك��ن  �حل��دي��دة  �ل��ا���ش��ق��ة 

مل��ت��اب��ع��ة �حل����ال����ة �ل�����ش��ح��ي��ة وت�����ش��خ��ي�����س 

�لأمر��س يف �مل�شتقبل.

بث حي مباشر للحظة التاريخية وفعالية إعالمية كبرى في محيط برج خليفة

العالم يترقب إنجازًا تاريخيًا إماراتيًا وعربيًا بوصول 
مسبار األمل لمدار المريخ


