
  زواتي ألغت

    شركات النفط
    الوهمية وتم
    محاربتها على

    اثر ذلك

  طالبت بعمل
    مؤتمر وطني

    الثبات حقيقة
    وجود النفط

    بالوثائق

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

هنأت الملك بمناسبة مئوية الدولة األردنية

الملك والمستشارة األلمانية 
يبحثان سبل تعزيز الشراكة 

االستراتيجية

10 وفيات و1483 إصابة كورونا

الأربعاء   28  جمادى الآخرة   1442 هـ  - املوافق  10  �شباط  2021 م - العدد  5600    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 الحلقة الثانية من استضافة  للخبير النفطي الصادق

الصادق : وجهت رسالة لجاللة 
الملك تحمل خطة استراتيجية 

إلستخراج النفط

االنباط-وكاالت

 مل ي�شلم الب�شر وال احلجر وال احليوان من 

اعتداءات االحتالل »االإ�شرائيلي« على كل �شرب 

من االأر�ض الفل�شطينية خالل ما يقرب من 73 

عاًما، وها هي خربة حم�شة الفوقا يف االأغوار 

امل�����ش��ت��م��رة لل�شعب  ال��ن��ك��ب��ة  ال�����ش��م��ال��ي��ة جت�����ش��د 

الب�شرية،  ت��اري��خ  يف  االأع���دل  الق�شية  �شاحب 

فقد باتت اخلربة �شاهدة على جرائم االحتالل 

املتوا�شلة.

واأق��دم��ت ق���وات االح��ت��الل خ��الل االأ���ش��ب��وع 

وال�شكنية  الزراعية  املن�شاآت  ه��دم  على  املا�شي 

م�شكًنا   70 نحو  ي�شم  ال��ذي  التجمع،  يف  كافة 

ومن�شاأة، ل�11 عائلة فل�شطينية.

اإخ��ط��ار  م��دة  ه��ي  ���ش��اع��ة،   48 انق�شاء  فبعد 

ع�����ش��ك��ري ل��ل�����ش��ك��ان ب���ال���رح���ي���ل، ب�������داأت ق����وات 

التجمع  ومن�شاآت  م�شاكن  بتفكيك  االح��ت��الل 

كافة، ونقلها اإىل مناطق عني �شبلي والن�شارية.

ا،،  حم�شة الفوقا ي�شكنها نحو 80 فل�شطينًيّ

�شبق وهدمت  دومن  األ��ف   100 م�شاحتها  وتبلغ 

كاملة، مطلع ت�شرين الثاين/ نوفمرب املا�شي.

وباملجمل، هدمت قوات االحتالل 73 م�شكًنا 

ومن�شاأة، جميعها من ال�شفيح، كما متنع البناء 

احلجري يف االأغ��وار؛ لكن االأه��ايل اأع��ادوا بناء 

م�شاكنهم، ليهدمها االحتالل جمدًدا االأربعاء 

املا�شي.

 12 م��ن  اأك���ر  حينه  يف  العملية  وا���ش��ت��م��رت 

�شاعة متوا�شلة، ُهدم فيها كل �شيء يف اخلربة، 

م�شادرته،  ميكن  م��ا  ك��ل  م�����ش��ادرة  ع��ن  ف�شاًل 

وعلى اإثر ذلك ق�شى اأهايل اخلربة لياليهم يف 

العراء لعدة اأيام.

تهجري ق�شري

وي�شعى االحتالل من خالل عمليات الهدم 

ا من املنطقة  املتكررة اإىل تهجري ال�شكان ق�شرًيّ

واملع�شكرات  امل�شتوطنات  بناء  ل�شالح  بالكامل، 

ال��ت��دري��ب��ات  اإىل ج���ان���ب  ب��اجل��ي�����ض،  اخل���ا����ش���ة 

الع�شكرية فيها.

واأكد املركز الفل�شطيني حلقوق االإن�شان، يف 

ت�شارع وترية  اإط��ار  ياأتي يف  ذل��ك  اأن  له  تقرير 

ه����دم امل���ن���ازل وت���دم���ري امل��م��ت��ل��ك��ات يف ال�����ش��ف��ة 

االأخ���رية،  االآون���ة  يف  القد�ض  و���ش��رق��ّي  الغربية 

بهدف تنفيذ خمططات التطهري العرقي.

التفا�صيل �ص »8«

خربة ِحمصة الفوقا.. فصل جديد في مسلسل النكبة المستمرة

 الحواتمة: وفق الرؤى الملكية ..التحديث 
والتطوير وفق عالقة تشاركية مع المواطن

الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية ونجمع 
على ثوابت تحقيق السالم الدائم والشامل

االنباط-عمان

 ال��ت��ق��ى م��دي��ر االأم����ن ال��ع��ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

ال��ث��الث��اء، ع����دداً من  ح�شني احل���وامت���ة، ام�����ض 

اأع�������ش���اء جم��ل�����ض االأع�����ي�����ان م����ن امل��ت��ق��اع��دي��ن 

بح�شور  العام،  االأم��ن  مديرية  يف  الع�شكريني 

كبار �شباط مديرية االأمن العام.

جمل�ض  اأع�شاء  لقاء  خالل  احلوامتة  واك��د 

يف  »اأنهم  الع�شكريني،  املتقاعدين  من  االأعيان 

بيتهم االأول، وهم من قدم واأفنى وهم اأ�شحاب 

اخلربات املرتاكمة التي ن�شعى دوماً لال�شتماع 

ل��ه��ا واال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا وال��ع��م��ل ���ش��وي��اً معها 

العليا«. الوطن  لتحقيق م�شلحة 

االأم���ن���ي���ة  ت���ل���ك اخل������ربات  اأن وج�����ود  وب����ني 

وال��ع�����ش��ك��ري��ة يف جم��ل�����ض االأع�����ي�����ان وجم��ل�����ض 

االثر  له  �شيكون  االردين  الت�شريع  بيت  النواب 

بع�ض  وحتديث  االرتقاء  على  للعمل  االيجابي 

االم��ن��ي��ة  ال���ظ���روف  تق�شيه  ومب���ا  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 

االجتماعية  اجل��وان��ب  بكافة  ال��ت��ق��دم  وي��واك��ب 

واالمنية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان         

 ا���ش��ت��ق��ب��ل ن���ائ���ب رئ���ي�������ض ال���������وزراء ووزي�����ر 

ال�شفدي،  اأمي��ن  املغرتبني،  و���ش��وؤون  اخلارجية 

ام�����ض ال��ث��الث��اء، وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وامل��غ��رتب��ني 

املالكي. الدكتور ريا�ض  الفل�شطيني، 

الفل�شطيني،  ال��وزي��ر  م��ع  ال�����ش��ف��دي  وب��ح��ث 

���ُش��ب��ل م��ت��اب��ع��ة امل��خ��رج��ات االإي��ج��اب��ي��ة الج��ت��م��اع 

امل�شتوى  على  العربية  ال���دول  جامعة  جمل�ض 

ال������وزاري يف دورت����ه غ��ري ال��ع��ادي��ة، ال����ذي عقد 

العربية  م�شر  وجمهورية  اململكة  م��ن  ب��دع��وة 

الفل�شطينية  الق�شية  مركزية  واأكد   ، ال�شقيقة 

واإج���م���اع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ث��واب��ت حتقيق 

ال�شالم الدائم وال�شامل.

الزخم  على  البناء  ���ش��رورة  ال��وزي��ران  واأك���د 

والدولية  االإقليمية  واجلهود  احلايل  ال�شيا�شي 

حل�شد الدعم الدويل الالزم الإطالق مفاو�شات 

وال�شامل  العادل  ال�شالم  لتحقيق  وفاعلة  جادة 

الدولة  يج�شد  الذي  الدولتني  حل  اأ�شا�ض  على 

. الفل�شطينية 

التفا�صيل �ص »2«

 رام اهلل ...نقابة المحامين تعتصم 
أمام التشريعي رفضًا للمساس 

باستقاللية القضاء
االنباط-وكاالت

مقر  اأم��ام  اعت�شامها  املحامني  نقابة  ب��داأت 

اهلل،  رام  يف  الفل�شطيني،  الت�شريعي  املجل�ض 

التي  بقانون  القرارات  باإلغاء  للمطالبة  ام�ض، 

اأ���ش��دره��ا ال��رئ��ي�����ض ع��ب��ا���ض، واع��ت��ربت��ه��ا »مت�ض 

الق�شاء« با�شتقاللية 

وبداأ ع�شرات املحامني بالتجمع اأمام املجل�ض 

الت�شريعي، منذ �شاعات الظهر، ورفعوا �شعارات 

ال��ق��رارات وال��دف��اع عن  ب��ال��رتاج��ع ع��ن  تطالب 

الق�شاء ا�شتقاللية 

»ت�شتهجن  اإنها  قالت  املحامني  نقابة  وكانت 

ول�شوت  ال�شعبية  لالإرادة  والتنكر  الظهر  اإدارة 

�شعبياً  ال��ت��ف��اف��اً  ال����ذي الق���ى  امل��ح��ام��ني  ن��ق��اب��ة 

تراجع  ع��دم  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  وحقوقياً«،  ووطنياً 

اأث��ارت  ال��ت��ي  ق��رارات��ه��ا  ع��ن  التنفيذية  ال�شلطة 

وا�شعة احتجاجات 

فعاليات جديدة  �شل�شلة  النقابة عن  واأعلنت 

امل�شي  على  اإ�شراراها  واأك��دت  للقرارات،  رف�شاً 

يف خطواتها »حلماية الق�شاء«

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ع�����ش��و ن��ق��اب��ة امل��ح��ام��ني، 

املجل�ض  اخ��ت��ارت  ال��ن��ق��اب��ة  اإن  ال���درع���اوي،  داود 

ال��ت�����ش��ري��ع��ي ل��الع��ت�����ش��ام »ك���ي ت�����ش��ع ي��ده��ا على 

الذي  االنق�شام  منذ  ا�شتمر  ال��ذي  االأمل  موقع 

غ��ي��ب امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��د���ش��ت��وري��ة، ال��ت��ي ت��ع��رب عن 

ال�شلطات« ال�شعب باعتباره م�شدر  طموح 

البث مبا�شر من داخل  وتابع يف لقاء خالل 

للفل�شطيني  االعت�شام  »ر�شالة  اأن  االعت�شام، 

ال  اأن  وي��ج��ب  الت�شريعية  ال�شلطة  م�شدر  اأن���ه 

يتخلى عن حقه.

التفا�صيل �ص »9«

 وزيرة الطاقة: مليار دينار عوائد 
المحروقات للخزينة سنويًا

 وزير اإلدارة المحلية يزور بلديتي 
العامرية وأم الرصاص

2ر3 مليون دينار أرباح شركة التأمين 
اإلسالمية لعام 2020

االنباط-عمان

 

 قال رئي�ض جلنة الطاقة والروة املعدنية 

اللجنة بحثت  اإن  العتوم،  زيد  النائب  النيابية 

ع����دداً م��ن امل��ل��ف��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، 

بح�شور وزيرة الطاقة والروة املعدنية هالة 

زواتي واملعنيني يف الوزارة.

ال��وزي��رة زوات��ي ك�شفت خالل  اأن  واأ���ش��اف، 

االجتماع الذي عقدته اللجنة ام�ض الثالثاء، 

امل��ح��روق��ات يف االأردن،  اأ���ش��ع��ار  اأ���ش��ب��اب ارت��ف��اع 

»رف��ع  اأي  االأ����ش���ع���ار،  اإىل حت��ري��ر  ذل���ك  ع��ازي��ة 

ال���دع���م«، وف��ر���ض ���ش��ري��ب��ة خ��ا���ش��ة ب��واق��ع 57 

قر�شاً على بنزين اوكتان 95، وفر�ض 37 قر�شاً 

�شريبة خا�شة على بنزين اوكتان 90، وفر�ض 

16 قر�شاً على مادتي الكاز وال�شوالر، باإجمايل 

مليار دينار �شنوياً تورد خلزينة الدولة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

االإدارة  وزي����ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  زار   

امل��ح��ل��ي��ة، ت��وف��ي��ق ك��ري�����ش��ان، ام�����ض ال��ث��الث��اء، 

ل���واء  ال��ر���ش��ا���ض يف  واأم  ال��ع��ام��ري��ة  ب��ل��دي��ت��ي 

بها  التي يقوم  الزيارات  �شل�شة  اجليزة �شمن 

البلديات. على 

الزيارة،  خالل  كري�شان،  الوزير  وا�شتمع 

املهند�ض  ال��وزارة  عام  اأم��ني  فيها  رافقه  التي 

ح�����ش��ني م���ه���ي���دات، وم�����ش��اع��د االأم������ني ال��ع��ام 

الرحامنة،  بكر  ال��دك��ت��ور  اخل��دم��ات  ل�����ش��وؤون 

من روؤ�شاء البلديات اإىل اأهم االإجنازات التي 

متت خالل الفرتة ال�شابقة، والتحديات التي 

تواجههم يف العمل البلدي، واأهم مطالبهم.

وق���ال ك��ري�����ش��ان، اإن ه���ذه ال���زي���ارات ت��اأت��ي 

املتابعة  يف  امل��ل��ك  ج��الل��ة  لتوجيهات  تنفيذاً 

امليدانية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

االإ�شالمية  ال��ت��اأم��ني  �شركة  اأرب���اح  بلغت    

2ر3  ح��وايل  ال�شريبة  قبل   2020 ع��ام  نهاية 

دينار  8ر1 مليون  دينار مقابل حوايل  مليون 

املكتتبة  االأق�شاط  اإج��م��ايل  وبلغ   ،2019 لعام 

التعوي�شات  اأم��ا  دي��ن��ار،  مليون  5ر22  ح��وايل 

2020 ف��ب��ل��غ��ت ح���وايل  امل��دف��وع��ة خ���الل ع���ام 

بيان  يف  ال�شركة،  وقالت  دينار.  مليون  7ر15 

اإدارة  جم��ل�����ض  اإن  ال��ث��الث��اء،  م�����ض  ا  �شحفي 

ال�شركة اأو�شى الهيئة العامة العادية بتوزيع 

باملئة   8 بن�شبة  امل�شاهمني  على  نقدية  اأرب��اح 

م���ن راأ����ش���م���ال ال�����ش��رك��ة، ت�����وزع م���ن االأرب�����اح 

اإدارة  واأكد رئي�ض جمل�ض  العام.  املدورة لهذا 

التاأمني  �شركة  اأن  �شحادة،  مو�شى  ال�شركة، 

موقع  على  املحافظة  ا�شتطاعت  االإ�شالمية 

متقدم.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان         

 ب���ح���ث ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

ام�ض  مريكل،  اأجنيال  االأملانية  وامل�شت�شارة 

البلدين،  بني  ال�شداقة  عالقات  الثالثاء، 

و���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

املجاالت. خمتلف 

تقنية  ع��رب  ات�شال  خ��الل  التاأكيد،  ومت 

التن�شيق  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  امل��رئ��ي،  االت�����ش��ال 

وال���ت�������ش���اور ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ح���ي���ال خم��ت��ل��ف 

امل�����ش��رتك. وع��رب  ال��ق�����ش��اي��ا ذات االه��ت��م��ام 

الذي ح�شره  االت�شال  امللك، خالل  جاللة 

����ش���م���و االأم��������ري غ�������ازي ب����ن حم����م����د، ك��ب��ري 

الدينية  لل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شاري 

جلاللته،  ال�شخ�شي  وامل��ب��ع��وث  والثقافية 

اإىل  اأملانيا  تقدمه  الذي  للدعم  تقديره  عن 

االأم��ن  دع��م  يف  ول��دوره��ا  واملنطقة،  االأردن 

اجلهود  توحيد  اأهمية  اإىل  الفتا  الغذائي، 

ب��ه��ذا اخل�����ش��و���ض. وت���ط���رق االت�����ش��ال اإىل 

م��واج��ه��ة  االأردن يف  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وخ��ط��ت��ه ل��ت��وزي��ع ال��ل��ق��اح 

تلقى  حيث  فيها،  الالجئني  �شمول  خا�شة 

الفريو�ض  �شد  اللقاح  العامل  يف  الجئ  اأول 

يف اململكة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان 

�ُشجلت يف االأردن، الثالثاء، 10 وفيات 

بني امل�شابني بفريو�ض كورونا امل�شتجد، 

العدد  لي�شل  ج��دي��دة؛  اإ���ش��اب��ة   1483 و 

اإىل  اإ�شابتها  املوؤكد  للحاالت  االإجمايل 

ح��ول  اإع���الم���ي  م���وج���ز  وف����ق   ،338322

ال��ف��ريو���ض ����ش���ادر ع���ن رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء 

ووزارة ال�شحة.

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

امل�شابني بالفريو�ض اإىل 4395، بعد وفاة 

10 م�شابني.

على«983  املحلية  االإ�شابات  وتوزعت 

يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ع���ّم���ان، 152 يف 

اإربد، منها 9 يف الرمثا، 101 يف البلقاء، 

يف   37 امل���ف���رق،  يف   37 ال����زرق����اء،  يف   65

جر�ض، 27 يف ماأدبا، 27 يف العقبة، 21 يف 

الكرك، 20 يف الطفيلة، 13 يف عجلون«.

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

امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ل���ل���ع���الج يف  ال����ث����الث����اء، 

عدد  اإج��م��ايل  ليبلغ  حالة؛   85 املعتمدة 

العالج يف  تتلّقى  التي  امل��وؤك��دة  احل��االت 

امل�شت�شفيات حالّياً 523 حالة.

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

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

باإ�شابتها ليوم االثنني  املوؤّكدة وامل�شتبه 

اإىل 439.

التفا�صيل �ص »3« 3
االنباط – خليل النظامي وعمر الكعابنة



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

 اأج����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي����ر دول���ة ل��ل�����س��وؤون 

وزيرة اخلارجية  اأمية طوقان، مع  الدكتور  االقت�سادية، 

االإندوني�سية، ريتنو مار�سودي، يف مكتبه برئا�سة الوزراء، 

بني  االقت�سادي  التعاون  حول  مباحثات  الثالثاء،  ام�س 

البلدين و�سبل تعزيزه والنهو�س به.

ال���ذي عقد مب�ساركة  اللقاء  خ��الل  اجل��ان��ب��ان،  وات��ف��ق 

االأردن��ي��ة  الفو�سفات  مناجم  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

االأعمال  رجال  ورئي�س جمعية  الذنيبات  الدكتور حممد 

جاكرتا  يف  االأردين  وال�سفري  الطباع  حمدي  االأردن��ي��ني 

ع��ب��داهلل اأب��و رم��ان وال��وف��د امل��راف��ق ل��ل��وزي��رة، على اأهمية 

زيادة اال�ستثمارات وامل�ساريع امل�سرتكة وفتح اآفاق جديدة 

ل��ل��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي وال���ت���ج���اري وال�����س��ي��اح��ي وتفعيل 

االتفاقيات املوقعة بني الطرفني.

االأردن  يف  االقت�سادية  االإ���س��الح��ات  ط��وق��ان  وع��ر���س 

للم�ستثمرين  االأردن  يوفرها  التي  اال�ستثمارية  وامل��زاي��ا 

االأج�����ان�����ب واإم���ك���ان���ي���ة ت���و����س���ي���ع ال����ت����ع����اون م����ع اجل���ان���ب 

اإىل اأن هناك جماالت وا�سعة للتعاون  االإندوني�سي، الفتاً 

وزيادة التبادل التجاري الذي ما زال اأقل من الطموح.

وحتدث عن اآثار جائحة كورونا على االقت�ساد واجلهود 

االأردنية املبذولة للتعامل مع اآثار هذه اجلائحة، م�سريا 

االقت�سادية  القطاعات  بع�س  فتح  اأع���اد  االأردن  اأن  اإىل 

ال��وق��ت يحر�س على  بنف�س  ول��ك��ن  ت��دري��ج��ي��اً،  وامل���دار����س 

واالقت�ساد،  الوبائي  الو�سع  ب��ني  ت���وازن  هناك  يكون  اأن 

التن�سيق مع جلنة  اأنه يجري العمل من خالل  وم�سيفاً 

االأوبئة واجلهات ال�سحية املخت�سة.

واأكد اأهمية القطاع الزراعي يف التعاون بني الطرفني 

امللك  ج��الل��ة  عليها  رك���ز  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي  االأم����ن  وق�سية 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين واإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��اون يف ه���ذا امل��ج��ال مع 

اجلانب االإندوني�سي.

ت�سمح  ع��ن��دم��ا  خ��ا���س��ة  ال�����س��ي��اح��ة،  تن�سيط  اإىل  ودع���ا 

ال�����ظ�����روف ال�����س��ح��ي��ة ب���ذل���ك وزي���������ادة اأع���������داد ال�����س��ي��اح 

االإندوني�سيني اإىل االأردن، مبيناً اأن ال�سياحة هي من اأهم 

القطاعات االقت�سادية يف االأردن.

واأك���������دت ال�����وزي�����رة االإن���دون���ي�������س���ي���ة اأه���م���ي���ة ال�����س��وق 

والتجار  االأع��م��ال  ورج��ال  الإندوني�سيا  بالن�سبة  االأردين 

وال  املنطقة،  الأ���س��واق  ب��واب��ة  االأردن  ك��ون  االإندوني�سيني 

�سيما دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

وبينت اأن بالدها مهتمة بفتح اأ�سواق جديدة ملنتجاتها 

يف االأردن وا�سترياد املنتجات االأردنية ذات اجلودة العالية.

وق���ال���ت »اإن���ن���ا م��ه��ت��م��ون ج����داً ب��ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي 

اأه��م  م��ن  ال��ف��و���س��ف��ات  ق��ط��اع  واأن  االأردن  م��ع  وال��ت��ج��اري 

وزي��ادة  االأردن  يف  لال�ستثمار  اأي�سا  ونخطط  القطاعات، 

التجارة البينية التي ما زالت متوا�سعة«.

الفرتة عن بعد  اإىل تنظيم لقاءات خالل هذه  ودعت 

العالقة بني اجلانبني  ذات  واجلهات  االأعمال  رجال  بني 

لبحث اإمكانية تعزيز التعاون.

وع���ر����س ال���دك���ت���ور ال���ذن���ي���ب���ات ال����س���ت���ث���م���ارات ���س��رك��ة 

م�سروعني  خ��الل  م��ن  اإندوني�سيا  يف  الفو�سفات  مناجم 

تواجه  التي  والتحديات  هناك،  م�سرتكني  ا�ستثماريني 

ه���ذه اال���س��ت��ث��م��ارات، داع���ي���اً اإىل ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني 

وت�سهيل مهمة ال�سركة يف اإندوني�سيا واإعطائها اأولوية و/ 

اأو فتح م�ساريع م�سرتكة يف االأردن، الذي �سوف يقدم كل 

الت�سهيالت.

ومن جانبه، قال الطباع »اإننا نحتفل مبرور 100 عام 

الها�سمية  القيادة  واآمن بف�سل  بلد م�ستقر  تاأ�سي�س  على 

االإن�سان  دائما  ولكن  اإمكانيات حم��دودة،  �سمن  احلكيمة 

اأغلى ما منلك«.

واأ�ساف »اأننا نفاخر باأننا من اأف�سل الدول العربية يف 

قطاع تكنولوجيا املعلومات«.

احلرة  التجارة  باتفاقية  يرتبط  االأردن  اأن  اإىل  واأ�سار 

يف  اإندوني�سي  م�ستثمر  اأي  اأن  يعني  ما  الكربى،  العربية 

 300 اإىل  وا�ستثماراته  منتجاته  ت�سل  اأن  ميكن  االأردن 

مليون عربي.

اأن  اإىل  جاكرتا  يف  االأردين  ال�سفري  اأ�سار  جانبه،  ومن 

البلدين يحتفالن مبرور 70 عاما على تاأ�سي�س العالقات 

بني  وطويلة  ق��وي��ة  ع��الق��ات  وه��ي  بينهما  الدبلوما�سية 

اجلانبني.

واإن هناك  ل��ل��ت��ع��اون،  ك��ب��رياً  ه��ن��اك جم����ااًل  اإن  وق����ال 

امل��ث��ال  �سبيل  فعلى  ال��ب��ل��دي��ن،  ك��ال  يف  خمتلفة  منتجات 

االأردن ينتج زيت الزيتون واإندوني�سيا تنتج االأرز وميكن 

جاللة  اهتمام  ظل  يف  خا�سة  التجارية،  التبادالت  زي��ادة 

امللك والرئي�س االإندوني�سي باالأمن الغذائي.

وجرى خالل اللقاء تبادل االآراء بني اجلانب االأردين 

والوفد املرافق للوزيرة ال�ستمرار التعاون والبناء على ما 

مت اإجنازه.

 طوقان يبحث التعاون االقتصادي ومجاالت االستثمار مع وزيرة الخارجية اإلندونيسية

الأربعاء    10  /  2  / 2021

االنباط- عمان

 بحث جاللة امللك عبداهلل الثاين وامل�ست�سارة 

االأملانية اأجنيال مريكل، ام�س الثالثاء، عالقات 

ال�سراكة  تعزيز  و�سبل  البلدين،  بني  ال�سداقة 

اال�سرتاتيجية يف خمتلف املجاالت.

تقنية  ع���رب  ات�������س���ال  خ����الل  ال���ت���اأك���ي���د،  ومت 

االت�������س���ال امل����رئ����ي، ع���ل���ى م���وا����س���ل���ة ال��ت��ن�����س��ي��ق 

الق�سايا  خمتلف  حيال  البلدين  بني  والت�ساور 

ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك. وع���رب ج��الل��ة امل��ل��ك، 

خ���الل االت�����س��ال ال����ذي ح�����س��ره ���س��م��و االأم���ري 

غازي بن حممد، كبري م�ست�ساري جاللة امللك 

لل�سوؤون الدينية والثقافية واملبعوث ال�سخ�سي 

جلاللته، عن تقديره للدعم الذي تقدمه اأملانيا 

االأم��ن  دع��م  يف  ول��دوره��ا  واملنطقة،  االأردن  اإىل 

اأهمية توحيد اجلهود بهذا  اإىل  الغذائي، الفتا 

اخل�سو�س.

يبذلها  التي  اجلهود  اإىل  االت�سال  وتطرق 

وخطته  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  م��واج��ه��ة  يف  االأردن 

فيها،  الالجئني  �سمول  خا�سة  اللقاح  لتوزيع 

ال��ل��ق��اح �سد  ال��ع��امل  اأول الج���ئ يف  تلقى  ح��ي��ث 

الفريو�س يف اململكة.

ك��م��ا ت��ط��رق االت�����س��ال اإىل ال��ت��ط��ورات على 

مقدمتها  ويف  والدولية،  االإقليمية  ال�ساحتني 

الق�سية الفل�سطينية.

وه���ن���اأت امل�����س��ت�����س��ارة االأمل���ان���ي���ة ج��الل��ة امل��ل��ك 

عن  معربة  االأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  مئوية  مبنا�سبة 

التقدم  من  باملزيد  و�سعبها  للمملكة  اأمنياتها 

واالزدهار.

وح�سر االت�سال نائب رئي�س الوزراء ووزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، وم�ست�سارة جاللة 

امللك لل�سيا�سات.

االنباط- عّمان

 ا���س��ت��ق��ب��ل ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال����������وزراء ووزي�����ر 

ال�سفدي،  اأمي��ن  املغرتبني،  و���س��وؤون  اخلارجية 

ام�����س ال��ث��الث��اء، وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وامل��غ��رتب��ني 

الفل�سطيني، الدكتور ريا�س املالكي.

الفل�سطيني،  ال��وزي��ر  م��ع  ال�سفدي  وب��ح��ث 

���ُس��ب��ل م��ت��اب��ع��ة امل��خ��رج��ات االإي��ج��اب��ي��ة الج��ت��م��اع 

امل�ستوى  على  العربية  ال���دول  جامعة  جمل�س 

ال������وزاري يف دورت����ه غ��ري ال��ع��ادي��ة، ال����ذي عقد 

العربية  م�سر  وجمهورية  اململكة  م��ن  ب��دع��وة 

الفل�سطينية  الق�سية  مركزية  واأكد   ، ال�سقيقة 

واإج���م���اع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ث��واب��ت حتقيق 

ال�سالم الدائم وال�سامل.

الزخم  البناء على  ���س��رورة  ال��وزي��ران  واأك���د 

والدولية  االإقليمية  ال�سيا�سي احلايل واجلهود 

حل�سد الدعم الدويل الالزم الإطالق مفاو�سات 

وال�سامل  العادل  ال�سالم  لتحقيق  وفاعلة  جادة 

الدولة  يج�سد  الذي  الدولتني  اأ�سا�س حل  على 

الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة على خطوط 

الرابع من حزيران 1967 وعا�سمتها القد�س 

ال�����س��رق��ي��ة وف�����ق ال���ق���ان���ون ال�������دويل وق�������رارات 

ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.

و���س��دد ال���وزي���ران على اأه��م��ي��ة ال��ق��رار ال��ذي 

تاأكيد  يف  اأم�����س  العربية  ال���دول  عليه  اأج��م��ع��ت 

املوقف العربي املوحد اإزاء الق�سية الفل�سطينية 

على  الدولتني  اأن حل  اأجمع  العامل  اإىل  ر�سالة 

الوحيد  ال�سبيل  هو  الدولية  ال�سرعية  اأ�سا�س 

حل��ل ال�����س��راع، واأن االإج�������راءات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

خطر  الدولتني  ح��ل  تقو�س  التي  الال�سرعية 

ع���ل���ى ف���ر����س حت��ق��ي��ق ال�������س���الم ال����ع����ادل ي��ج��ب 

الوزيران  واأكد  لوقفها.  فاعلة  اإطالق حتركات 

موؤ�س�سية التن�سيق االأردين الفل�سطيني امل�ستمر، 

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذاً 

ا�ستمرار  واأك��دا  عبا�س،  الرئي�س حممود  واأخيه 

التن�سيق والت�ساور مع جمهورية م�سر العربية 

ال�سقيقة وجميع االأ�سقاء يف اجلهود امل�ستهدفة 

حتقيق التقدم يف العملية ال�سلمية، و�سواًل اإىل 

احل��ق��وق  جميع  �سيلبي  ال���ذي  ال��ع��ادل  ال�����س��الم 

املالكي  وث��ّم��ن  الفل�سطيني.  لل�سعب  امل�سروعة 

جهود اململكة، التي يقودها جاللة امللك عبداهلل 

الفل�سطيني  ال�سعب  واإ���س��ن��اد  دع���م  يف  ال��ث��اين، 

لتلبية حقوقه امل�سروعة. كما ثّمن املالكي جهود 

ج��الل��ت��ه، ال��و���س��ي ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات اال���س��الم��ي��ة 

ورعايتها  حمايتها  يف  ال��ق��د���س،  يف  وامل�سيحية 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ه��وي��ت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة االإ���س��الم��ي��ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة وال���و����س���ع ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين 

القائم.

االنباط- عمان

حميدي  نايف  واالآث����ار،  ال�سياحة  وزي��ر  اطلع   

والدرا�سات  اخلطط  على  الثالثاء،  ام�س  الفايز، 

التي  امل��ق��رتح��ة،  ال�سياحية  للم�سارات  االإن�سائية 

الروماين  امل��درج  العمل على تطويرها بني  ميكن 

وجبل القلعة.

القلعة  جبل  ملوقع  زي��ارت��ه  خ��الل  الفايز  واأك���د 

ومتحف االأردن، التي رافقه فيها مدير عام دائرة 

وم�ست�سار  ال�سامي،  احمد  بالوكالة  العامة  االآث��ار 

اأم��ان��ة عمان  العبادي، وم��ن��دوب عن  ال��وزي��ر ه�سام 

الثقايف  االإرث  ا�ستدامة  م�سروع  ومدير  ال��ك��ربى، 

مب�ساركة املجتمعات املحلية »�سيب«، اأهمية اإ�سراك 

املجتمع املحلي يف اإدارة وت�سغيل امل�ساريع ال�سياحية. 

بني  حقيقية  بت�ساركية  العمل  اأهمية  اإىل  ول��ف��ت 

موؤكداً  ال�سياحية،  امل�ساريع  على  القائمة  اجلهات 

كمدينة  عمان  مدينة  اإظ��ه��ار  على  العمل  ���س��رورة 

تاريخية مبالمح اأردنية عربية اأ�سيلة وما حتمله 

م��ن ق��ي��م ج��م��ال��ي��ة وف��ن��ي��ة وم��ع��م��اري��ة ع��ظ��ي��م��ة، ما 

ُبعد  ذات  و���س��ي��اح��ي��اً  ث��ق��اف��ي��اً  م��ق�����س��داً  منها  يجعل 

تاريخي واأثري وجغرايف مميز.

واط���ل���ع ال���وزي���ر ال���ف���اي���ز، خ����الل ج��ول��ت��ه، على 

ال�سياحي املقرتح، الذي يربط موقع املدرج  امل�سار 

القلعة،  م��وق��ع جبل  م��ع  البلد  وو���س��ط  ال��روم��اين 

وال������ذي ���س��ي��ج��ري م���ن خ���الل���ه اإب�������راز جم��م��وع��ة 

عمان  وب��ي��وت  واالأث��ري��ة  التاريخية  العنا�سر  م��ن 

ال��ق��دمي��ة واجل��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ب��ط م��ع بع�سها 

على  ا�ستثنائية  ح�����س��اري��ة  م��ي��زة  لت�سكل  البع�س 

امل�ستوى املحلي والدويل.

واحتياجات  عمل  اآل��ي��ة  على  الفايز  اط��ل��ع  كما 

اململكة  ت��راث  يعر�س  ب��دوره  ال��ذي  االأردن  متحف 

باأ�سلوب  تاريخها  ويعك�س  والتاريخي،  احل�ساري 

متطور.

اإيهاب  املهند�س  االأردن،  متحف  مدير  وعر�س 

على  ي�ستمل  ال��ذي  املتحف،  عمل  الآل��ي��ة  ع��م��اري��ن، 

والرتميم،  لل�سيانة  وم��رك��ز  حديثة  م�ستودعات 

املعار�س  وي��ق��دم  العلمي،  والن�سر  البحث  وي��دع��م 

ال��دائ��م��ة وامل���وؤق���ت���ة، ول��دي��ه ب��رام��ج ل��ل��ت��وا���س��ل مع 

املوؤ�س�سات وكافة فئات املجتمع، كما يقدم اخلدمات 

ل�سيوفه.

واأ�سار اإىل اأن املتحف هو مركز للمعرفة والتعلم 

بالثقافات  االأردن  رب��ط  اإىل  وي��ه��دف  واح���د،  اآن  يف 

املختلفة، وربط فئات املجتمع االأردين بحوار ذهني 

كي ي�ساعدنا يف مواجهة �سعوبات امل�ستقبل.

االنباط-عمان

عبد  املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأك��د   

امل��ن��ع��م ال���ع���ودات، اأه��م��ي��ة ت��ك��ث��ي��ف اج��ت��م��اع��ات 

ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة م���ن اأج����ل و����س���ع ت�����س��ورات 

ال���ك���ت���ل���وي  ال����ع����م����ل  جت�����ذي�����ر  اإىل  ُت���ف�������س���ي 

امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذاً  ال��رباجم��ي، 

ن�����واة ح��زب��ي��ة  ت���ك���ون  اأن  ال���ث���اين يف  ع���ب���داهلل 

اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  يف  ت�ساعد 

براجمي، ومبا يعك�س متثيل االأطياف كافة.

الكتل  روؤ���س��اء  لقائه  ل��دى  ال��ع��ودات  وق���ال 

امل�����س��وؤول��ي��ة  اإن  ال���ث���الث���اء،  ام�������س  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

يف  تتمثل  ال��ن��واب  جمل�س  على  ال��ي��وم  امل��ل��ق��اة 

املجتمع  اأط��ي��اف  كافة  م��ع  الثقة  ج�سور  بناء 

ال�سعبي  اأ�سا�س يعك�س التمثيل  االأردين وعلى 

�ست�سهد  املقبلة  املرحلة  اأن  موؤكداً  احلقيقي، 

ان���ف���ت���اح���اً يف احل������وار م����ع ال����ق����وى احل��زب��ي��ة 

موؤ�س�سات  وممثلي  واالجتماعية  والنقابية 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين ح��ي��ال ال���ق���وان���ني ال��ن��اظ��م��ة 

ال�سيا�سي. للعمل 

بح�سور  ال��دائ��م  للمكتب  اجتماع  وخ��الل 

املكتب  واأع�ساء  العودات  �سدد  الكتل،  روؤ�ساء 

ال���دائ���م ع��ل��ى اأه��م��ي��ة و����س���ع اأع�������س���اء ال��ك��ت��ل 

الثاين،  امللك عبداهلل  مب�سامني لقاء جاللة 

ال�سلطات،  التعاون بني  اأهمية  والرتكيز على 

ال��ك��ت��ل وتفعيل  ت��ط��وي��ر ع��م��ل  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 

دوره����ا م��ن خ���الل ب��رام��ج وا���س��ح��ة، وت��ع��زي��ز 

ت��وا���س��ل��ه��م م����ع امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي وحت�����س��ني 

اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل���ل���م���واط���ن���ني وت��ذل��ي��ل 

ق��دم��اً يف  اأم���ام اال���س��ت��ث��م��ار للم�سي  ال��ع��ق��ب��ات 

واالق��ت�����س��ادي��ة.  ال�سيا�سية  التنمية  م�����س��رية 

امل�سي  الكتل عزمهم  روؤ�ساء  اأكد  من جهتهم، 

ق��دم��اً يف و���س��ع ت�����س��ورات م��ع اأع�����س��اء كتلهم 

ب��ه��دف جت��ذي��ر ال��ع��م��ل ال��ك��ت��ل��وي ال��رباجم��ي، 

واأه��م��ي��ة م��دون��ة ال�����س��ل��وك ال��ن��ي��اب��ي��ة وال��ت��زام 

اأع�ساء املجل�س ببنودها. جميع 

هنأت الملك بمناسبة مئوية الدولة األردنية

الملك والمستشارة األلمانية يبحثان سبل تعزيز 
الشراكة االستراتيجية

الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية ونجمع على ثوابت 
تحقيق السالم الدائم والشامل

وزير السياحة يطلع على الخطط للمسارات السياحية بين 
المدرج الروماني وجبل القلعة

 اجرى مباحثات مع وزير الخارجية الفلسطيني

رئيس النواب يدعو كتل المجلس لتجذير العمل البرامجي

االنباط- عمان

االإع���الم علي  ال��دول��ة ل�سوؤون   نعى وزي��ر 

ال��زب��ي��دي،  ال��زم��ي��ل ال�سحفي خ��ال��د  ال��ع��اي��د، 

الدائرة  ومدير  الد�ستور  الكاتب يف �سحيفة 

اإىل  انتقل  ال��ذي  فيها،  ال�سابق  االقت�سادية 

رحمة اهلل تعاىل، ام�س الثالثاء، بعد م�سرية 

مهنية حافلة بالعطاء.

خالل  الفقيد  م�سرية  ال��ع��اي��د  وا���س��ت��ذك��ر 

الد�ستور  �سحيفة  يف  الطويلة  عمله  �سنوات 

التي  االع��الم، واجلهود  و�سائل  والعديد من 

خ�سو�سا  العميقة،  املهنية  واإ�سهاماته  بذلها 

يف ال�سوؤون االقت�سادية.

العايد عن احر تعازيه وموا�ساته  واأع��رب 

االأردنية،  ال�سحفية  واالأ�سرة  الفقيد  لعائلة 

�سائاًل املوىل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

ويدخله ف�سيح جنانه.

االنباط- االأغوار ال�شمالية

 وزع��������ت ال���ه���ي���ئ���ة اخل�����ريي�����ة االأردن������ي������ة 

وط��ن،  همة  �سندوق  م��ن  بدعم  الها�سمية، 

���س��ر 
ُ
ام�����س ال��ث��الث��اء، ط����روداً غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى اأ

عفيفة بلواء االأغوار ال�سمالية، بالتعاون مع 

جمعية ف�ساء اخلري للمحتاجني اخلريية.

اإن  كنعان،  خلود  اجلمعية  رئي�سة  وقالت 

م�سجلة  عفيفة  اأ����س���رة   75 �سملت  ال���ط���رود 

�سمن ك�سوفات اجلمعية، مثمنة دور الهيئة 

يف  وطن  همة  و�سندوق  الها�سمية  اخلريية 

الو�سول اإىل االأ�سر املحتاجة، خا�سة يف ظل 

االنعكا�سات االقت�سادية جلائحة كورونا.

االنباط-عمان

اجل��ن�����س��ي��ة  ي��ح��م��ل  اأردين  م���واط���ن  ق��ت��ل 

االم��ريك��ي��ة ، اث���ر ت��ع��ر���س��ه الإط�����الق ن���ار يف 

ال�سبت  ي���وم  امل��ت��ح��دة االم��ريك��ي��ة  ال���والي���ات 

املا�سي.

و�����س����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  واأع����ل����ن����ت 

ح��ادث  ان  الثالثاء  ام�س  بيان  يف  املغرتبني 

بوالية  دينفر  مدينة  يف  وق��ع  ال��ن��ار  اط���الق 

ك�����ول�����ورادو االم���ري���ك���ي���ة، ال���ت���ي ي��ق��ط��ن ب��ه��ا 

املواطن االردين، ما اأدى اإىل وفاته.

وق���ال���ت ان��ه��ا ع��ل��ى ت��وا���س��ل م���ع ذوي����ه يف 

وا�سنطن  يف  االردن��ي��ة  ال�سفارة  وان  اململكة، 

ال�����س��ل��ط��ات املحلية  اي�����س��ا م��ع  ت��وا���س��ل  ع��ل��ى 

ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ح��ي��ث��ي��ات احل�����ادث، وت��ق��دمي 

املمكنة لذويه. امل�ساعدات 

االنباط-عمان

اجتماع  خ��الل  االإداري�����ة،  اللجنة  بحثت   

ع��ق��دت��ه ام�������س ال���ث���الث���اء، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب 

ال���ط���راون���ة، م��و���س��وع تثبيت  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور 

العاملني  العامة،  االإح�ساءات  دائرة  موظفي 

على نظام امل�ساريع املوؤقتة.

وق���ال ال��ط��راون��ة، خ��الل االج��ت��م��اع ال��ذي 

�سامح  املدنية  اخلدمة  دي��وان  رئي�س  ح�سره 

النا�سر ومدير عام دائرة االإح�ساءات العامة 

الدائرة،  موظفي  من  وعدد  ال�سوابكة  �ساهر 

اأن  م�سيًفا  املو�سوع،  بهذا  معنية  اللجنة  اإن 

ه��ن��اك ظلًما الم�����س ه���وؤالء امل��وظ��ف��ني، االأم��ر 

ال��دائ��رة،  ك��ادر  على  بتثبيتهم  يتطلب  ال��ذي 

نظًرا لتمتعهم باخلربات املطلوبة والالزمة.

اأنه مت الطلب من احل�سور تزويد  وتابع، 

ال��ل��ج��ن��ة مب��ع��ل��وم��ات ح���ول اأ���س��م��اء و���س��روط 

 2013 العام  قبل  الدائرة  يف  املوظفني  تثبيت 

العاملني  احلاليني  املوظفني  مع  ملطابقتها 

على نظام امل�ساريع املوؤقتة.

وط��ال��ب ال��ط��راون��ة ب��اإل��غ��اء امل���ادة رق��م 44 

2020، والتي  من نظام اخلدمة املدنية ل�سنة 

يعني  من  يف   44 امل��ادة  »وت�سرتط  على  تن�س 

48 �سنة، اأو  يف اأي وظيفة اأال يزيد عمره عن 

عن ال�سن الذي يحدده جمل�س الوزراء، على 

اأن ال يزيد عن 45 �سنة، وذلك ملن يعني وفقاً 

ملفهوم الدور والرتتيب التناف�سي«.

واأ�سار اإىل اأن املادة 44 عملت على اإلغاء 15 

األف طلب توظيف ملن جتاوزت اأعمارهم �سن 

الـ48 عاما، ما اأحلق الظلم وال�سرر مبقدمي 

الطلبات. تلك 

م����ن ج���ه���ت���ه���م، ط���ال���ب ال���ن���ائ���ب���ان اأح���م���د 

اخل��الي��ل��ة وه��اي��ل ع��ي��ا���س، ب��ت��ح�����س��ني روات���ب 

الفنية  ال���ع���الوة  امل��وظ��ف��ني، و���س��رف  ه����وؤالء 

لهم باأقرب وقت ممكن والعمل على تثبيتهم 

بزمالئهم. اأ�سوة 

تثبيت  ميكن  ال  اإن��ه  النا�سر  ق��ال  ب���دوره، 

ملجل�س  ق��رار  ل�سدور  نظرا  املوظفني  ه��وؤالء 

2013، يق�سي بعدم تثبيت  6 �سباط  ب� الوزراء 

اأي موظف يعمل بعد هذا التاريخ.

املوظفني،  الذي يقوم هوؤالء  الدور  وثمن 

اأن���ه���م م��ع��ي��ن��ون �سمن  م��ب��ي��ن��ا ب����ذات ال���وق���ت 

انتهاء  ح��ال  يف  تنتهي  التي  املوؤقتة  امل�ساريع 

املخ�س�سات املالية للم�سروع او انتهاء مدته.

امل���وظ���ف���ني  ه���������وؤالء  اأن  ال���ن���ا����س���ر  وب������ني 

خمزون  يف  املوجودة  الطلبات  على  يناف�سون 

ديوان اخلدمة املدنية.

من جهته، قال ال�سوابكة اإنه ب�سدور قرار 

تثبيت  مت  فقد   2013 ال��ع��ام  ال����وزراء  جمل�س 

ال�����س��روط  ال���دائ���رة و���س��م��ن  158 م��وظ��ف��ا يف 

املعنية بذلك القرار.

ظهر  ال���ق���رار  تنفيذ  ب��ع��د  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

ل���دى »االإح���������س����اءات« م��وظ��ف��ني ع��ي��ن��وا قبل 

ب��ان��ت��ه��اء  خ��دم��ات��ه��م  ان���ه���اء  2013 ومت  ال���ع���ام 

امل�����س��روع او خم�����س�����س��ات��ه امل��ال��ي��ة وم��وظ��ف��ني 

عينوا بعد العام 2016 وا�ستمروا بعملهم ومل 

تثبيتهم. يتم 

وا�سار اإىل عدد الباحثني والباحثات الذي 

الدائرة،  يف  وموظفة  موظفا   127 اإىل  و�سل 

9 اأع���وام  7 اإىل  وخ��ربت��ه��م ال��ت��ي ت���رتاوح م��ن 

على ح�ساب امل�ساريع املوؤقتة.

وح����ول امل��ط��ال��ب��ة ب���اإع���ادة ���س��رف ال��ع��الوة 

بلغت  اأنها  ال�سوابكة،  او�سح  االإ�سايف،  للعمل 

امل�ساريع  لكل موظف على ح�ساب  دينارا   125

بوقف  طالب  املحا�سبة  دي��وان  ان  اال  املوؤقتة، 

�سرفها كونها خمالفة.

وبني ان هوؤالء املوظفني عينوا براتب 190 

 260 اىل  رفعتها  »االإح�����س��اءات«  لكن  دي��ن��اًرا، 

ديناًرا، رغم خمالفتها لالأنظمة والتعليمات.

وك���ان ع��دد م��ن امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني على 

ح�����س��اب امل�����س��اري��ع امل��وؤق��ت��ة ب����«االإح�������س���اءات«، 

مطالبهم،  اأب��رز  االجتماع  خالل  ا�ستعر�سوا 

التي متثلت بالتثبيت على كادر الدائرة نظرا 

واإع��ادة  عملهم،  اثناء  لها  امل�سهود  خلربتهم 

����س���رف ال���ع���الوة ل��ه��م ل��ت��ح�����س��ني او���س��اع��ه��م 

املعي�سية.

 العايد ينعى الزميل خالد الزبيدي

20

الخيرية الهاشمية توزع طرودًا غذائية 
في األغوار بدعم من صندوق همة وطن

الخارجية: مقتل مواطن أردني في 
الواليات المتحدة

 اإلدارية النيابية تبحث موضوع تثبيت 
موظفي دائرة اإلحصاءات



املحلي
30

االنباط-عمان

 ا�ستقبل ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي ام�س وزيرة اخلارجية 

االندوني�سية رينتو مار�سودي.

وبحث الوزيران �سبل تعزيز وتطوير العالقات بني 

االإقليمية  امل�ستجدات  وا�ستعر�سا  ال�سقيقني  البلدين 

ويف مقدمها التطورات املرتبطة بالق�سية الفل�سطينية 

وفاعلة  ج��ادة  اإط���الق مفاو�سات  امل�ستهدفة  واجل��ه��ود 

حلل ال�سراع على اأ�سا�س حل الدولتني. واأكد ال�سفدي 

ال��ت��ع��اون بني  اآف���اق وا�سعة لتعزيز  وم��ار���س��ودي وج���ود 

البلدين، اللذين ت�سادف هذا العام الذكرى ال�سبعني 

ل��ت��اأ���س��ي�����س ع��الق��ات��ه��م��ا ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، يف امل���ج���االت 

والثقافية.  وال�سياحية  واال���س��ت��ث��م��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

و�ستح�سر مار�سودي امل�ساورات ال�سيا�سية التي عقدها 

ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف ال���وزارت���ني ب��ع��د اج��ت��م��اع اللجنة 

يجب  التي  االتفاقات  لتحديد  امل�سرتكة  االقت�سادية 

لزيادة  املالئمة  الت�سريعية  البيئة  والإي��ج��اد  توقع  اأن 

ت�سريحات  ويف  التعاون.  جم��االت  وبتحديد  التعاون 

�سحفية م�سرتكة، قال ال�سفدي “ركزت املحادثات على 

زيادة التعاون بني البلدين ال�سقيقني وتعميق التعاون 

مبا ي�سهم يف خدمة الق�سايا امل�سرتكة”، م�سريا اىل اأن 

بيننا م�ستمر، حول كيفية خدمة ق�سايانا  “التن�سيق 
واأ�ساف،  الفل�سطينية”.  الق�سية  امل�سرتكة، خ�سو�سا 

باملطلق على اأن الق�سية الفل�سطينية  “نحن متفقون 
هي الق�سية املركزية واالأ�سا�س، واأن ال�سالم لن يتحقق 

اىل  م�سريا  الدولتني”،  ح��ل  اأ���س��ا���س  على  حلها  دون 

لقاء وزراء  ال�سيفة على خمرجات  الوزيرة  اأطلع  اأن��ه 

اخلارجية العرب يف القاهرة اأم�س، والتي كانت اإيجابية 

بثوابت  يتعلق  م��ا  يف  امل��وح��د  العربي  امل��وق��ف  وعك�ست 

احلل، وثوابت املوقف العربي التي ت�سكل اأي�ساً ثوابت 

املوقف اال�سالمي. وقال، “اتفقنا على اأن نكثف جهودنا 

امل�سرتكة بالتن�سيق مع االأ�سقاء واالأ�سدقاء من اأجل اأن 

نوؤكد مرة اأخ��رى على اأن الق�سية الفل�سطينية يجب 

اجلهود  واأن  االإقليمية،  الق�سايا  مقدمة  يف  تبقى  اأن 

يجب اأن تكثف من اأج��ل اإيجاد االأف��ق ال�سيا�سي الذي 

املرجعيات  وف��ق  الدولتني  ح��ل  اإىل  للتو�سل  حتتاجه 

املعتمدة ومبادرة ال�سالم العربية ومبا ي�سمن جت�سيد 

ال�سيادة وعا�سمتها  امل�ستقلة ذات  الدولة الفل�سطينية 

القد�س املحتلة على خطوط الرابع من حزيران العام 

.”1967
واأكد ال�سفدي اأن “ثمة فر�سة الإيجاد اأفق اأف�سل 

مع تويل اإدارة اأمريكية جديدة م�سوؤوليتها، م�سريا اىل 

اأن الت�سريحات التي خرجت عن هذه االإدارة اإيجابية، 

اأن  تريد  االأمريكية  االإدارة  اأن  �سريح  ب�سكل  وتو�سح 

تعمل على اإيجاد البيئة التي تتيح التقدم نحو اإجراء 

مفاو�سات جادة وفاعلة لتحقيق ال�سالم”. و�سدد على 

اأننا “يف اململكة �سنعمل ب�سكل مكثف مع االإدارة اجلديدة 

باجتاه حتقيق هدفنا امل�سرتك يف �سمان الو�سول اإىل 

ال�سالم العادل وال�سامل الذي يحقق اال�ستقرار واالأمن 

“جهودنا م�ستمرة  واأ�ساف،  املنطقة”.  احلقيقيني يف 

مع اأ�سقائنا يف اإندوني�سيا والدول العربية.

مببادرة  انعقد  العربية  اجلامعة  اجتماع  اأن  وب��ني 

اأردنية – م�سرية م�سرتكة ووفر اأر�سية ننطلق منها 

يف ح��وارن��ا م��ع االإدارة االأم��ريك��ي��ة واالحت���اد االأوروب���ي 

والرباعية الدولية واملجتمع الدويل من اأجل اأن نتقدم 

اإىل االأمام”.

التن�سيق  ع��م��ق  م���ار����س���ودي  اأك������دت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 

البلدين  ب��ني  ال��ق��وي��ة  للعالقة  وتثمينها  اململكة  م��ع 

ال�سقيقني. واأ�سافت، “العالقة بني اإندوني�سيا واالأردن 

احلكومي  امل�ستوى  على  فقط  ولي�ست  �ساملة  عالقة 

وامل�ستوى  وال��رمل��ان  االأع��م��ال  م�ستوى  على  اأي�ساً  ب��ل 

ال�سعبي، موؤكدة التزام بالدها بتعزيز وتقوية العالقات 

الثنائية مع االأردن”.

املهمة  الق�سايا  بع�س  “ناق�سنا  مار�سودي،  وقالت 

مثل الق�سية

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته االندونيسية

 الحلقة الثانية من استضافة                 للخبير النفطي الصادق

الصادق : وجهت رسالة لجاللة الملك تحمل خطة 
استراتيجية إلستخراج النفط

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الهنغاري

10 وفيات و1483 إصابة كورونا

االنباط – خليل النظامي وعمر الكعابنة

ن�سرها  مت  ال��ت��ي  االوىل  للحلقة  ت��ب��اع��ا 

ال���ت���ي اج��رت��ه��ا  امل��ق��اب��ل��ة  اول ام�������س ح����ول 

���س��ح��ي��ف��ة االن���ب���اط م���ع اخل���ب���ري ال��ن��ف��ط��ي 

عدة  حملت  والتي  ال�سادق،  زهري  الدكتور 

حم����اور ك���ان اب���رزه���ا ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى وج��ود 

ج���دا،  ك���ب���رية  ب��ك��م��ي��ات  االأردن  يف  ال��ن��ف��ط 

وح����ول واق����ع ح���ال امل�����س��ف��اة واآل���ي���ة عملها 

اىل  ا�سافة  عتيقة،  ا�سبحت  التي  وادواتها 

بعملية  املتعلقة  ال��ق��رارات  م�ساألة  اي�ساح 

بالقرارات  وارتباطها  النفط  عن  التنقيب 

الطاقة هالة  وزير  ال�سيا�سية، وما اجنزته 

حماور  لكم  نن�سر  اخل�سو�س  بهذا  زوات��ي 

احللقة الثانية من اللقاء.

ح��ي��ث ت��اب��ع ال�����س��ادق ب��ق��ول��ه : اإن���ه وج��ه 

ر����س���ال���ة جل���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف 

اخل��ط��ة  ت��ف��ا���س��ي��ل  ح��م��ل��ت   2013 ال���ع���ام 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي اع��ده��ا ل��ل��دول��ة عن 

ال��ن��ف��ط يف االأردن اث���ر م��ا ط��ل��ب م��ن��ه اح��د 

احلكومية  املوؤ�س�سات  اح��دى  يف  امل�سوؤولني 

الهامة. 

واأكد عر ر�سالته انه ال بد من ا�ستثمار 

مت  التي  الهيدروكربونية،  االأردن  ث���روات 

اكت�سافها ك� النفط والغاز وال�سخر الزيتي 

الفتا  وال��غ��از،  للنفط  حتويله  ميكن  ال��ذي 

اىل وجوب اتخاذ بع�س االجراءات الالزمة 

الظروف  تراعي جميع  �سمن خطة زمنية 

امل��ح��ي��ط��ة واالم���ك���ان���ات امل���ت���اح���ة ال�����روات 

ج��اه��زي��ن  ن��ك��ون  ل��ك��ي  االأردن  يف  امل��ع��دن��ي��ة 

ال�ستخراج النفط والغاز والتجارة بهما . 

فريق  ت�سكيل  ال�����س��ادق  حينها  وط��ال��ب 

املتقدمة  اخل��رات  ذوي  م��ن  اأردين  وطني 

يف جم����االت ال��ط��اق��ة ل���� و���س��ع خ��ط��ة عمل 

ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ال����س���ت���ك���م���ال اال����س���ت���ك�������س���اف���ات 

وال��ت��ط��وي��ر ل��ل��ح��ق��ول ال��ن��ف��ط��ي��ة وال��غ��ازي��ة 

ا�سرتاتيجية  ب� و�سع  والبدء  االأردن،  داخل 

للقيام  حملية  ب��ك��وادر  نفط  �سركة  ان�����س��اء 

للحقول  والتطوير  اال�ستك�ساف  بعمليات 

النفطية والغازية يف االأردن. 

رئي�س  وج��ه حينها  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وك���ان 

العبيدات  ع��ب��داهلل  النيابية  الطاقة  جلنة 

ملناق�سة  ن��واب،  جمل�س  يف  معي  لالإجتماع 

ما قمت بالت�سريح به عر و�سائل االعالم 

وزير  بح�سور  االردن  يف  النفط  وجود  عن 

الطاقة اآنذاك والعديد من امل�س�سوؤولني. 

واثبات  لتعزيز  ال�سادق  وا�ست�سهد  وعاد 

االردن  ال��ن��ف��ط يف  وج�����ود  ح����ول  ن��ظ��ري��ت��ه 

بكميات كبرية جدا، مبا ن�سر موؤخرا حول 

ارت��ف��اع ���س��ايف االرب����اح يف ���س��رك��ة ال��ب��رتول 

 54% بن�سبة   2020 ال��ع��ام  يف  الوطنية 

م�����س��ريا  دي����ن����ار،  م��ل��ي��ون   3.33 ل��ت�����س��ج��ل 

مل�����دة خ��م�����س  ال���ت���ي و����س���ع���ه���ا  اىل اخل���ط���ة 

حقل  من  اليومي  انتاجها  �سيكون  �سنوات 

تكفي  مكعب  ق���دم  م��ل��ي��ون   550 ال��ري�����س��ة 

ي��ق��ارب  م���ا  وه���ي  ال��ي��وم��ي��ة  االأردن  ح��اج��ة 

330  مليون قدم مكعب والباقي ن�سدره 
ال��ع��دو  ت�����س��رتي��ه م��ن  اأن  ب���دال  اإىل اخل����ارج 

االإرهابي. ال�سهيوين 

وح���ول واق���ع ح���ال ع��م��ل وزارة ال��ط��اق��ة 

زوات��ي  هاله  ال��وزي��رة  تراأ�سها  والتي  حاليا 

من  العديد  اتخذت  انها  على  ال�سادق  اأكد 

بطريقة حازمة  الردع  �ساأنها  التي  املواقف 

االداري  واال�ستهتار  الف�ساد  �سبهات  لكل 

وال��ف��ن��ي ف��ي��ه��ا وال���رام���ج ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا مع 

ال�����س��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، م�����س��ريا اىل 

التي  “امونايت”  �سركة  ل���  ال��غ��اءه��ا  ق���رار 

ال��ب��رتول  ع��ن  للتنقيب  ح��ج��زت  وان  �سبق 

يف  لها  مكاتب  وج���ود  ب���دون  �سنة   13 مل��دة 

ع���م���ان، الف��ت��ا بنف�س  ال��ع��ا���س��م��ة االردن���ي���ة 

الطاقة  وزي���ر  واب��ل��غ  �سبق  ان��ه  اىل  ال��وق��ت 

ال�سركة  ه��ذه  ح��ول  �سيف  اب��راه��ي��م  اآن���ذاك 

ول��ك��ن��ه مل ي��ق��م ب��ات��خ��اذ االج�����راء امل��ن��ا���س��ب 

حينها. 

واأ�����س����اف ان م���ن اأه�����م ال����ق����رارات ال��ت��ي 

القمر  �سركة  ال��غ��اء  اي�سا  زوات���ي  اتخذتها 

ل��ل�����س��خ��ر ال��زي��ت��ي و���س��رك��ة ت��ران�����س ي����وروم 

ل� تطوير حقل حمزة،  التي ج��اءت  الكندية 

حينها  ال��رمل��ان  يف  دار  ن��ق��ا���س  ان  مو�سحا 

حول ال�سركة، الفتا انه قام بتزويد النائب 

والوثائق  باملعلومات  احل��روب  روال  ال�سابق 

التي تثبت انها �سركة وهمية. 

اىل ذل���ك، اك���د ال�����س��ادق يف ح��دي��ث��ه مع 

التي  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن  ع���دد  “االنباط” اىل 
امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  الف�ساد  �سبهات  تعترييها 

احد  ف�ساد  ق�سية  اب��رزه��ا  م��ن  ك��ان  وال��ت��ي 

من  النفط  ي�ستخرج  ك��ان  ال��ذي  املتنفذين 

ال��ه��ن��دي��ة،  ال�����س��رك��ات  اح����دى  ع���ر  االزرق 

ويقوم بعدها ببيعه.

ويف نهاية اللقاء طالب اخلبري ال�سادق 

موؤمتر  عمل  ب�  االنباط  جريدة  منر  عر 

وطني �سامل يف االردن بح�سور كافة �سناع 

ال��ق��رار واخل����راء وك��اف��ة و���س��ائ��ل االع���الم 

امل��ت��خ�����س�����س��ني يف ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال��ط��اق��ة 

مل��ن��اق�����س��ة واحل���دي���ث ع���ن وج����ود ال��ن��ف��ط يف 

االردن من عدمه بالدليل والوثائق، االمر 

جدا  كبري  وب�سكل  ي�ساهم  ان  ميكن  ال��ذي 

االقت�سادية  االزم���ة  م��ن  االردن  خ���روج  يف 

ال���ت���ي ت���ت���ع���ر����س ل���ه���ا، وم���ع���اجل���ة ���س��ب��ح��ي 

ل�سندوق  املديونية  و�سد  والفقر  البطالة 

ال��ن��ق��د ال����دويل وان�����س��اء واق���ام���ة امل�����س��اري��ع 

امل�ستدامة. والتنموية  االقت�سادية 

االنباط- عمان

 بحث رئي�س جمل�س النواب، املحامي عبد املنعم العودات، 

ت�سييره،  ت�سابا  اململكة،  لدى  املعتمد  الهنغاري  ال�سفري  مع 

���س��ب��ل ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سديقني.

ام�س  الهنغاري،  ال�سفري  ا�ستقباله  ل��دى  ال��ع��ودات  واأك��د 

البلدين،  ب��ني  ال��رمل��اين  ال��ت��ع��اون  توثيق  اأه��م��ي��ة  ال��ث��الث��اء، 

ذات  ال��ق�����س��اي��ا  خم��ت��ل��ف  ح��ي��ال  وال��ت�����س��اور  التن�سيق  واإدام�����ة 

االه��ت��م��ام امل�����س��رتك مب��ا ف��ي��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ار 

التجارية والتعليمية. املتبادل والعالقات 

االأردن حري�س على حتقيق اال�ستقرار واالأمن  اإن  وقال: 

يف املنطقة، وبقي بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين مدافعاً 

حق  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  م�سريها  تقرير  يف  ال�سعوب  ح��ق��وق  ع��ن 

وعا�سمتها  امل�ستقلة  ال��دول��ة  ب��اإق��ام��ة  الفل�سطيني  ال�سعب 

القد�س ونيل حقوقه امل�سروعة على ترابه الوطني.

واأ�ساف اأن االأردن بقي على الدوام منادياً باحلوار واحلل 

التي  االأعباء  اإىل  الفتاً  االأزم��ات،  ملختلف  خمرجاً  ال�سيا�سي 

وخطوات  املتعاقبة  اللجوء  موجات  ج��راء  االأردن  يتحملها 

اململكة يف تلبية احتياجات الالجئني يف ظل تق�سري املجتمع 

الدويل وعدم اإيفائه بالتزاماته االإن�سانية جتاههم.

بدوره، اأكد ال�سفري الهنغاري تقدير بالده جلهود االأردن 

حتقيق  نحو  ال�سعي  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة 

االأم����ن واال���س��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة، ودور امل��م��ل��ك��ة امل��ح��وري يف 

بتطوير  معنية  ب��الده  اأن  اإىل  الف��ت��اً  االإره����اب،  على  احل��رب 

�سيما  ال  املختلفة  املجاالت  يف  اململكة  مع  عالقاتها  وتنمية 

العايل. والتعليم  االقت�سادية 

االنباط-عمان

  

امل�سابني  ب��ني  وف��ي��ات   10 ال��ث��الث��اء،  االأردن،  يف  �ُسجلت 

لي�سل  اإ�سابة جديدة؛  بفريو�س كورونا امل�ستجد، و 1483 

 ،338322 اإىل  اإ�سابتها  املوؤكد  للحاالت  االإجمايل  العدد 

وف���ق م��وج��ز اإع���الم���ي ح���ول ال��ف��ريو���س ����س���ادر ع���ن رئ��ا���س��ة 

الوزراء ووزارة ال�سحة.

بالفريو�س  امل�سابني  بني  الوفيات  ع��دد  اإجمايل  وارتفع 

م�سابني.  10 وفاة  بعد  اإىل 4395، 

حمافظة  يف  على”983  امل��ح��ل��ي��ة  االإ����س���اب���ات  وت���وزع���ت 

العا�سمة عّمان، 152 يف اإربد، منها 9 يف الرمثا، 101 يف 

 27 37 يف جر�س،  37 يف املفرق،  65 يف الزرقاء،  البلقاء، 

الطفيلة،  يف   20 الكرك،  يف   21 27 يف العقبة،  يف ماأدبا، 

عجلون”. يف   13
دِخ���ل���ت ال��ث��الث��اء، ل��ل��ع��الج يف 

ُ
وب��ل��غ ع���دد احل����االت ال��ت��ي اأ

امل�ست�سفيات املعتمدة 85 حالة؛ ليبلغ اإجمايل عدد احلاالت 

 523 ح��ال��ّي��اً  امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��الج  تتلّقى  ال��ت��ي  امل��وؤك��دة 

حالة.

وو�����س����ل اإج����م����ايل ع�����دد اأ������س�����ّرة ال����ع����زل امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

امل�ست�سفيات للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبه باإ�سابتها ليوم االثنني 

اإىل 439، بن�سبة اإ�سغال %11، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة 

املوؤّكدة  امل�ست�سفيات للحاالت  العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف 

وامل�ستبه باإ�سابتها 135، بن�سبة اإ�سغال 15%.

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

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ل��ح��االت امل����وؤّك����دة وامل�����س��ت��ب��ه 

باإ�سابتها ليوم االثنني 53 بن�سبة اإ�سغال 6%.

وغادرت 61 حالة جديدة من امل�ست�سفيات املعتمدة، وبلغ 

 870 وامل�ست�سفيات  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال�سفاء  ح��االت  ع��دد 

322148 حالة،  حالة، لي�سل اإجمايل حاالت ال�سفاء اإىل 

فيما يبلغ عدد احلاالت الن�سطة حالّيا 11779 حالة.

اإجمايل  لي�سبح  خم��رّي��اً،  فح�ساً   24854 اإج��راء  ومت 

ن�سبة  ت�سل  وبذلك  فح�سا،   4077648 الفحو�س  ع��دد 

الفحو�س االإيجابّية الثالثاء اإىل نحو 5.97%.

 الطاقة والمعادن تحصل على ايزو 
ادارة الشكاوى

االنباط- عمان

ح�سلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 

اإدارة  ل��ن��ظ��ام   10002 االي����زو  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 

�سكاوى املتعاملني، لت�سبح بذلك اأول موؤ�س�سة 

حكومية يف االردن حت�سل على هذه ال�سهادة.

وق�����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

�سحفي  ت�سريح  يف  اللبون  ح�سني  ال��دك��ت��ور 

ام�س الثالثاء، ان الهيئة ح�سلت على �سهادة 

االي��زو 10002، من خ��الل �سركة اإ���س جي 

اإ�س ال�سوي�سرية، التي تعتر من اأهم ال�سركات 

املتخ�س�سة مبنح مثل هذه ال�سهادات الدولية، 

الهيئة  الإج�����راءات  �سامل  تدقيق  بعد  وذل���ك 

اخل��دم��ة،  م��ت��ل��ق��ي  ���س��ك��اوى  اإدارة  يف  امل��ت��ب��ع��ة 

ومطابقتها مع املعايري الدولية التي و�سعتها 

هيئة االآيزو الدولية.

متلقي  ���س��ك��اوى  اإدارة  اأن  ال��ل��ب��ون  واأك�����د 

اخلدمة تعد من اأهم املحاور التي تركز عليها 

تقدمي  مب�ستوى  االرت���ق���اء  اأج���ل  م��ن  الهيئة 

اخل��دم��ة م��ن خ���الل اع��ت��م��اد اأف�����س��ل املعايري 

م�ستويات  اأعلى  حتقيق  ت�سمن  التي  العاملية 

الهيئة  الر�سى عن تقدمي اخلدمة، ومتكني 

ومهنية  بفاعلية  ال�سكاوى  م��ع  التعامل  م��ن 

عالية ومعاجلتها بال�سرعة املمكنة من خالل 

التعامل مع هذه  ال�سفافية يف  تر�سيخ ثقافة 

ال�سكاوى.

احل�سول  اأن  اىل  اللبون  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 

جهود  يعك�س   10002 االآي����زو  �سهادة  على 

الهيئة يف تطبيق اأف�سل املمار�سات يف التعامل 

مع �سكاوي العمالء ومتلقي اخلدمة، بف�سل 

جهود كوادر الهيئة التي �ساهمت يف احل�سول 

على هذه ال�سهادة التي تعمل وفق اآليات تقوم 

العمالء  اآراء ومقرتحات  اال�ستفادة من  على 

يتما�سى  مبا  فعالة  بطريقة  معها  والتعامل 

مع اأف�سل املمار�سات العاملية. وتعتمد الهيئة 

م��ب��داأ تب�سيط االج�����راءات اخل��ا���س��ة بتقدمي 

اخلدمات للم�ستثمرين ومتلقي اخلدمة من 

ال��واح��دة وتفوي�س موظفي  ال��ن��اف��ذة  خ��الل 

مكتب خدمة اجلمهور لدى الهيئة �سالحيات 

اجناز بع�س املعامالت واعتمادها ب�سكل كلي 

الرتخي�س  امل��ع��ام��الت وط��ل��ب��ات  وا���س��ت��ق��ب��ال 

وال�سكاوى والق�سايا واال�ستف�سارات اخلا�سة 

بالقطاع والرد عليها من خالل املخت�سني يف 

الهيئة.

كما تعتمد الهيئة اآليات لت�سهيل التوا�سل 

معها مثل اعتماد الدفع االإلكرتوين وتوفري 

اخلا�سة،  االح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  منا�سبة  بيئة 

من  ال�سكاوى  وا�ستقبال  االأول��وي��ة  ومنحهم 

خالل مكتب خدمة اجلمهور ومركز املراقبة 

والطوارئ يف الهيئة العامل على مدار ال�ساعة 

املوقع  اأو  الفاك�س  او  الهاتفي  االت�سال  وعر 

ومواقع  اآب  ال��وات�����س  تطبيق  اأو  االإل��ك��رتوين 

التوا�سل االجتماعي اخلا�سة بالهيئة.

�سابقا على  كانت ح�سلت  الهيئة  ان  يذكر 

لنظام   ISO9001:2015 االأي��زو  �سهادة 

اإدارة اجل���ودة وال���ذي يعد امل��ع��ي��ار ال���دويل يف 

ت��ل��ب��ي��ة ط��ل��ب��ات ال��ع��م��الء وم��راق��ب��ة م�ستوى 

اجلودة املقدم من الهيئة لعمالئها.

لباين نه�سة االردن املغفور له باإذن اهلل تعاىل جاللة امللك احل�سني  دائما ففي كل يوم نرى 

النه�سه التي بنيت بالعرق واجلهد والدم فتحول ال�سعار “فلننب هذا البلد ولنخدم هذه االمه 

اإىل واقع” ويف عهده واجه االردن التحديات واحل��روب وبقي �ساخما قويا قلبه وعقله لالردن 

وكليات  م��دار���س  من  ال�سفتني   يف  النه�سه  ع��رف  جيل  من  ونحن  واالأم���ه  والقد�س  وفل�سطني 

وجامعات وخدمات و�سحه وتعليم واعالم  وعرفنا التحديات والبناء واالأعمار وارتفاع متو�سط 

عمر االإن�سان نتيجة ال�سحه الوقائيه والعالجية وحتقق �سعار )االإن�سان اغلى ما منلك (

�سلطاته  املعظم  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ت��ويل  منذ   ١٩٩٩ ع��ام  منذ  النه�سه   وت��ع��ززت 

الد�ستوريه بعد رحيل احل�سني الباين يف جنازة الع�سر وبكاء كل ال�سعب على رحيله والذي �سجل 

يف التاريخ اإىل االأبد بانه من عظماء القرن الع�سرين  وا�ستمرت امل�سرية تتعزز يف التطور والنماء 

يف كافة امليادين التنمويه وتتحقق االإجنازات الهائله يف التعليم وال�سحه واالإعالم  واخلدمات 

النجاح يف  وال�سناعات والتجاره ويف كافة ارجاء الوطن وا�سبح االردن وطن االإجن��ازات وق�سة 

البناء والتطور والنماء ويف مواجهة التحديات بارادة وادارة قائدنا التاريخي جاللة امللك عبد 

اهلل الثاين املعظم فاالردين ي�سعر يف االأمن والنماء يف ظل اإقليم ملتهب ويف القدرة على مواجهة 

ترعاه وحب  اهلل  وع��ني  الريح  تهزه  ال  ال�ساهق  كاجلبل  امل��واق��ف   و�سالبة  والتحديات  ال�سعاب 

ال�سعب له  وعمل ليل نهار للوطن وفل�سطني والقد�س والو�ساية الها�سميه على االماكن املقد�سه 

االردن  التي جعلت من  التاريخيه  الها�سميه  قيادتنا  نعمة اهلل على وطننا  بها  ومن  ال م�سا�س 

منوذجا عامليا وما تتجذر فيها من احلكمه والعدل والت�سامح والتوا�سع وحب ال�سعب والعمل ليل 

نهار لوطن وامه وفل�سطني والقد�س 

فلننظر جميعا يف املدر�سه والكليه واجلامعه واال�سره واالإعالم ويف كل جتمع ون�ساط اإىل ق�سة 

جناح االردن وام�س حدثت حفيدتي عن رحلة التعليم  وكيف كنا وكيف در�سنا وكيف كانت حياتنا 

وكيف ا�سبحنا ودائما اأحتدث يف كل مكان عن االإجنازات يف االردن ففي التعليم نعم هناك ثورة 

هي اأ�سا�س االإجنازات  يف بناء  التعليم العام والعايل فلننظر من جامعه واحده هي االم دخلناها 

عام ١٩٧٥ اإىل االآن ٣٢ جامعه ومن ٤٥٠٠ طالب يف عام ١٩٧٥ يف اجلامعه االردنيه اإىل ٣٧٥ األف 

طالب االن يف ٣٢ جامعه وطنيه عامه وخا�سه ومن كليات خ�سوري وحواره والعروب يف ال�سفه 

الغربيه وعمان وعجلون وحواره يف اربد اإىل ٥٧ كليه و٣٢ جامعه   ونعم هناك ثورة يف بناء ال�سحه 

والق�ساء على االوبئه وبناء املراكز ال�سحيه وامل�ست�سفيات واملدن العالجيه  ونعم هناك ثورة يف 

بناء اخلدمات  و�سبكات املياه واملجاري والكهرباء والطرق. واالت�ساالت واملطارات واملوانئ   ونعم 

هناك ثوره يف بناء ال�سناعه واملدن التنمويه  وال�سناعيه وتنمية التجارة و والزراعه والقدرة على 

توفري االأمن الغذائي وبناء ال�سدود واخلدمات امل�سرفية ويف م�ساريع االإ�سكان ونعم هناك ثورة 

يف االإع��الم الر�سمي والوطني   ف��االردن خالل �سبعني عاما حتقق فيه ثورة بناء وتطور ومناء 

وتنميه واعتقد بامكاناتنا املحدوده بانه من النادر اأن تتحقق يف امكنه اأخرى يف العامل  وكل ذلك 

م�ستمر  واالإداري  ال�سيا�سي  واالإ�سالح  وواعي  منتج  و�سعب  التاريخيه  الها�سميه  قيادتنا  بف�سل 

ويف كافة املجاالت ومن واجبنا اأن نوعي عن االإجنازات واحلفاظ عليها وتنميتها وان يتعزز النقد 

البناء املحمي  والبعد عن النعيق من البع�س وان يتعزز كل ذلك يف اإ�سالحات جذريه وخا�سة يف 

االإدارات والتعليم  واالإعالم وان يكون العنوان العداله والكفاءه واالإجناز  فوطننا بخري وعظم 

وا�ستقرارنا   امننا  �سمام  التاريخيه  الها�سميه  قيادتنا  ومع  منوت  وفيه  ع�سنا  وفيه  منه  اكتفانا 

وجي�سنا العربي امل�سطفوي واجهزتنا االمنيه �سياج الوطن واأمنه وا�ستقراره 

فامل�سرية م�ستمره  وتتعزز يف البناء والنماء بارادة وادارة قيادتنا الها�سميه التاريخيه بقيادة 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�سمو ويل العهد االأمري احل�سني املعظم

نعم نقول يف ذكرى الوفاء والبيعه 

ان االردن مع اأبي  احل�سني واحل�سني ابن عبد اهلل الثاين قد قرنا

كالبدر وال�سم�س يف االفاق قد نظما

ومن جنيع قلوبنا نقول جلاللة �سيدنا 

كلنا.    معك

وانا معه وبه ما�سون فلت�سهد يا �سجر الزيتون  

د. مصطفى محمد عيروط

.. إنجازات وطن خالل 
سبعين عاما الوفاء والبيعه

االربعاء   10 / 2 / 2021

 زواتي ألغت شركات النفط الوهمية وتم محاربتها على اثر ذلك

 طالبت بعمل مؤتمر وطني الثبات حقيقة وجود النفط بالوثائق
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مع نهاية كل عام

وبداية عام جديد .. يتحفنا العرافون واملنظرون وامل�شعوذون و “املجانني”

بتوقعات )مااأنزل اهلل بها من �شلطان ( من كوارث وزالزل وفي�شانات ونهاية دول وحروب

عاملية وانهيار اأ�شواق عاملية ....اإلخ فكيف

اإذا كان العام 2020 وبدايات العام2021 م�شبوغ

بجائحة كورونا واآثارها الكارثية على كافة البالد والعباد ؟!

وهنا ال بد لنا

اأن نعرتف باأن جائحة كورونا غريت العامل والعادات والتقاليد واالأعراف �شواء على

م�شتوى الدول اأو على نطاق االأ�شرة واملجتمع ، وكان لها اآثار مدمرة وكبرية على كافة

ال�شعد )وك�شف الكثري من اخللل يف معظمها ( ومنها:

1-  اجلانب االقت�شادي :

لقد تاأثر االقت�شاد بكافة دول العامل وعلى راأ�شها الواليات املتحدة االأمريكية

والت�شدير  االنييتيياج واال�ييشييتييرياد  واآلييييية  نتيجة اخلييلييل يف دوران عجلة  كييورونييا  يف ظييل جائحة 

واال�شتثمار

، واأغلقت الكثري من ال�شركات اأبوابها وتغريت طبيعة العمل وارتفعت ن�شبة البطالة

نتيجة االغالقات والقرارات املت�شاربة ب�شبب اجلائحة ، حيث فقد الكثريون اأعمالهم وحل

الفقر بني النا�س .

وقد متكنت ال�شني بعد احتواء اجلائحة مبكراً بالعودة باقت�شادها تدريجياً بعد

اأن واجهت �شعوبات بالغة مع بداية اجلائحة .

كما قامت بع�س الدول بالتاأقلم ب�شرعة وغريت من منط احلياة والعي�س ، وكان

االعتماد على الذات هو ال�شبيل الوحيد ملا تبقى من الدولة ، وانتقلت بع�س الدول من

االعتماد على اقت�شاد اخلدمات وال�شياحة اإىل االعتماد على الزراعة وال�شناعة

والتكنولوجيا الرقمية يف �شتى جماالت احلياة مبا فيها التعليم والعمل والتعامل مع

العامل اخلارجي .

2-  اجلانب ال�شحي :

لقد ك�شف هذا الفريو�س اخللل الكبري يف االأنظمة ال�شحية لكثري من الدول

املتقدمة والعظمى وبني اأن االأنظمة ال�شحية فيها واهية كبيت العنكبوت ما لبث اأن

انهار �شريعاً حتت وطاأة هذه اجلائحة فكان ال بد من مراجعة كل ما يتعلق باملنظومة

ال�شحية ملعظم الدول .

وقد برزت هنا بوادر اأمل ملعاجلة هذه اجلائحة عرب انتاج عدد من اللقاحات

والتي ما زالت قيد اال�شتخدام اخلجول .

3-  اجلانب االجتماعي والنف�شي :

لقد فر�شت اجلائحة منطاً جديداً من احلياة على النا�س ب�شبب التباعد وطرائق

التوا�شل ، فا�شطر الكثريون ب�شبب االغالقات املتكررة لتغيري اأ�شلوب حياتهم فاأ�شبحوا

ينامون بالنهار وي�شهرون بالليل ، وارتفعت ن�شبة البدانة وخ�شو�شاً لدى االأطفال ،

وتاأثر الكثريون نف�شياً ب�شبب قلة التفاعل الوجاهي وانقطاع �شلة الرحم واقت�شار

التوا�شل عرب التقنيات االلكرتونية والهواتف ، كما جتمدت النخوة واالأ�شالة واأ�شبحت

لقمة العي�س هي املبتغى وهي الهدف ملعظم النا�س ، وحلت اأدوية الكاآبة بداًل من الريا�شة .

ومن هنا ، ويف ظل هذ

د. ماهر الحوراني 

 العالم ... المستقبل 
المجهول !!... 

 وزير اإلدارة المحلية يزور بلديتي العامرية وأم الرصاص

 زراعة األعيان تلتقي وزير المياه والري

 فلسطين النيابية تبحث احتياجات مخيمي إربد والشهيد عزمي المفتي

 وزيرة الطاقة: مليار دينار عوائد المحروقات للخزينة سنويًا

االنباط- عمان

املعدنية  واليييروة  الطاقة  جلنة  رئي�س  قييال   

بحثت  اللجنة  اإن  العتوم،  زيييد  النائب  النيابية 

عدداً من امللفات املتعلقة بقطاع الطاقة، بح�شور 

وزيييييرة الييطيياقيية واليييييروة املييعييدنييييية هيياليية زواتيييي 

واملعنيني يف الوزارة.

ك�شفت خييالل  زواتييييي  اليييوزييييرة  اأن  واأ�يييشييياف، 

الثالثاء،  ام�س  اللجنة  عقدته  الييذي  االجتماع 

اأ�شباب ارتفاع اأ�شعار املحروقات يف االأردن، عازية 

الدعم”،  “رفع  اأي  االأ�ييشييعييار،  حتييرييير  اإىل  ذلييك 

على  قر�شاً   57 بواقع  خا�شة  �شريبة  وفر�س 

�شريبة  قر�شاً   37 وفر�س   ،95 اوكييتييان  بنزين 

خييا�ييشيية عييلييى بيينييزييين اوكييتييان 90، وفيير�ييس 16 

قر�شاً على مادتي الكاز وال�شوالر، باإجمايل مليار 

دينار �شنوياً تورد خلزينة الدولة.

ارتييفيياع  ملفات  بحثت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 

اأ�شعار املحروقات يف ظل انخفا�س االأ�شعار عاملياً، 

والييلييغييط اليييذي اأثيييري حييول �شحنة الييديييزل التي 

التطورات يف ملف  واآخيير  املحلية،  ال�شوق  دخلت 

م�شفاة البرتول.

وحتيييييدث الييعييتييوم عييين تيييوافيييق الييلييجيينيية حييول 

للحكومة  �شرتفعها  التي  التو�شيات  من  جملة 

لغايات معاجلة الق�شايا املختلفة املتعلقة بقطاع 

وا�شتف�شارات  مناق�شات  على  ردهييا  ويف  الطاقة. 

اأع�شاء اللجنة النيابية، قالت زواتي، اإن احلكومة 

ولي�س  الييطيياقيية،  مب�شادر  التنوع  على  حري�شة 

بييداأت  االقت�شار على م�شادر حمييددة، وميين هنا 

م�شادر  عيين  البحث  �شنوات   10 منذ  احلكومة 

النفط  ا�شترياد  اإجييمييايل  اأن  واأ�ييشييافييت  متعددة. 

من العراق يومياً يقدر بي 10 اآالف برميل نفط 

بن�شبة 7 بيياملييئيية ميين حيياجيية املييمييلييكيية، وميي�ييشييدره 

كركوك، وهو اأقل جودة من النفط امل�شتورد من 

اأرامكو، مما ي�شاف عليه تكلفة نقل واإعادة تكرار 

مل�شفاة البرتول، موؤكدة اأن احلكومة ال ت�شرتي 

اأي نوع من اأنواع املحروقات، واإمنا يتم ذلك من 

قبل امل�شفاة االأردنية وال�شركات االأخرى.

واأ�يييشيييافيييت اأن ا�ييشييتييرياد اليينييفييط مييين الييعييراق 

ال�شقيق له اأهمية ا�شرتاتيجية بالن�شبة للبلدين.

الطاقة عن �شرورة تطوير  وزيييرة  وحتدثت 

وحتديث م�شفاة البرتول االأردنية، م�شرية اإىل 

 ،2008 عييام  انتهى  للم�شفاة  االمتياز  حييق  اأن 

ويييحييق اإنيي�ييشيياء �ييشييركييات ميي�ييشييفيياة جييديييدة �شمن 

�شروط حمددة.

وقييييدمييييت زواتيييييييي تييو�ييشيييييحييات حيييييول بييعيي�ييس 

امل�شتوردة على  الديزل  املتعلقة ب�شحنة  الق�شايا 

كبري،  لغط  حولها  اأثييري  والتي  البواخر  اإحييدى 

م�شرية اإىل اأن 50 باملئة من حمطات املحروقات 

يف املييمييلييكيية تيييعيييود مييلييكيييييتييهييا لييييالأفييييراد والييبيياقييي 

لل�شركات.

من جهة اأخرى، اأو�شت جلنة الطاقة والروة 

املعدنية النيابية بفتح حتقيق بنتائج الفحو�شات 

بنتائج  اللجنة  واإبييييالغ  دييييزل  ب�شحنة  املتعلقة 

باملوا�شفة  متعلق  تو�شيح  واإ�يييشيييدار  التحقيق، 

االأردنية فيما يتعلق باأ�شباب تغري لون ال�شحنة، 

والييبييحييث عييين بيييدائيييل اقييتيي�ييشييادييية اأخيييييرى لييرفييد 

ال�شرائب  فر�س  عيين  واالبييتييعيياد  الييدوليية  خزينة 

على املواطن.

كما اأو�شت اللجنة ب�شرورة اجتماع احلكومة 

وامل�شفاة على طاولة احلوار والبحث يف احللول، 

واالإ�شراع يف و�شع �شقوف �شعرية االأعلى واالأدنى 

واإقامة  املواطن،  على  ينعك�س  مبا  للمحروقات، 

اجلمعية  خمترب  وتطوير  حمايد  فني  خمترب 

العلمية امللكية.

االنباط-وكاالت

 زار نائب رئي�س الييوزراء وزير االإدارة املحلية، 

توفيق كري�شان، ام�س الثالثاء، بلديتي العامرية 

�شل�شة  �ييشييميين  اجليييييييزة  لييييواء  يف  اليير�ييشييا�ييس  واأم 

الزيارات التي يقوم بها على البلديات.

وا�شتمع الوزير كري�شان، خالل الزيارة، التي 

الييييوزارة املهند�س ح�شني  اأميييني عييام  رافييقييه فيها 

مهيدات، وم�شاعد االأمني العام ل�شوؤون اخلدمات 

الدكتور بكر الرحامنة، من روؤ�شاء البلديات اإىل 

اأهم االإجنازات التي متت خالل الفرتة ال�شابقة، 

والتحديات التي تواجههم يف العمل البلدي، واأهم 

مطالبهم.

تاأتي تنفيذاً  الزيارات  اإن هذه  وقال كري�شان، 

لييتييوجيييييهييات جييالليية املييلييك يف املييتييابييعيية امليييييدانييييية، 

والتوا�شل مع املواطنني على اأر�س الواقع، للعمل 

موؤكداً  م�شاكلهم،  وحل  التحديات  مواجهة  على 

االأوىل  اللبنة  تعترب  التي  البلديات،  دور  اأهمية 

للدميقراطية، ولها دور �شيا�شي وتنموي، اإ�شافًة 

اإىل دورها اخلدمي.

اإعييداد  اليييوزارة تعكف على  اأن  واأكيييد كري�شان، 

والييذي  اململكة،  مناطق  لكافة  �شمويل  خمطط 

امل�شاكل  العديد من  �شيكون له دور كبري يف حل 

خا�شة ما يتعلق بالتنظيم، واأنييه �شيقوم بت�شكيل 

جلان من الييوزارة ملتابعة املالحظات التي تخ�س 

تلك  تخ�س  الييتييي  املييالحييظييات  وبيياقييي  التنظيم 

البلديات حللها يف اأ�شرع وقت ممكن.

عّمال  اإىل  زيييارتييه  خيييالل  كييرييي�ييشييان،  وا�شتمع 

الوطن واأهم مطالبهم، كا�شفاً اأنه �شيتم تزويدهم 

بلبا�س جديد مع كافة التجهيزات الالزمة لهم، 

كما �شيتم العمل على تثبيتهم وحت�شني اأو�شاعهم 

املعي�شية.

وقالت رئي�س بلدية العامرية طايع امل�شلم، اإن 

البلدية تتاألف من 11 قرية ويبلغ عدد ال�شكان 

الطريق  على  امتدادها  واأن  ن�شمة،  اآالف   10
اليي�ييشييحييراوي حييييوايل 20 كيييم وييي�ييشييكييل الييقييطيياع 

االأكيييرب يف  الن�شبة  والييييروة احليوانية  الييزراعييي 

املنطقة. واأ�شار اإىل بع�س االإجنييازات التي قامت 

واإن�شاء  للبلدية  مبنى  اإنيي�ييشيياء  مثل  البلدية  بها 

طرق  وفييتييح  اليي�ييشيياالت  بع�س  وتو�شعة  مييالعييب، 

جديدة، وا�شتحداث مكتب لدائرة االأرا�شي، ودعم 

مر�شى غ�شيل الكلى من القطاع خا�س.

تواجه  الييتييي  التحديات  اأهيييم  اأن  امل�شلم  وبييني 

وتاأخرها  التنظيم  معامالت  يف  تتمثل  البلدية 

الييرفيي�ييس، وهيينيياك جتمعات  وعييييدم و�ييشييوح ردود 

اإىل ق�شية  اإ�ييشييافيية  كييهييربيياء ومييييياه،  بييال  �شكانية 

واملوافقات  الييدواجيين  خملفات  مكبات  ترخي�س 

من وزارة البيئة حيث وعد وزير باتخاذ املوافقة 

االأولية من البلدية اأواًل وخماطبة وزارة الزراعة 

والبيئة بذلك.

كييمييا اأكييييد حيياجيية الييبييلييدييية اإىل اآليييييييات وعييمييال 

وطن، و�شرورة توجيه اال�شتثمار االأمثل ملناطق 

الييعييامييرييية حيييييث تييوفيير اأرا�يييشيييي اأمييييالك الييدوليية 

البلديات  ودعييم موظفي  فيها مب�شاحات كبرية، 

وت�شويب اأو�شاعهم املالية. من جهته، قال رئي�س 

يقع  اإنييه  ال�شاليطة،  احمد  الر�شا�س  اأم  بلدية 

على عاتق البلدية 5 جمال�س حملية تغطي 22 

جتمعاً �شكانياً ت�شكل 6ر37 من م�شاحة العا�شمة 

ويبلغ عدد �شكانها 17 األف ن�شمة.

جميع  بحو�شبة  قييامييت  البلدية  اأن  واأ�يييشييياف 

اليييوزارة، وفتح مكتب  اأق�شام البلدية وربطها مع 

لييدائييرة االأرا�ييشييي ما وفيير على املواطنني الوقت 

واجلهد، وفتح مكتب م�شقفات وتخمني، وقامت 

البلدية اأي�شا برتقيم وت�شمية ال�شوارع يف املنطقة، 

وكذلك اإن�شاء وحدة تنمية املجتمع املحلي.

للبلدية،  حمكمة  باإن�شاء  ال�شاليطة  وطالب 

حيث اأن املبنى موجود والكتب الر�شمية مقدمة 

منذ مدة طويلة، حيث وجه الوزير باملوافقة على 

ذلك خا�شة وان كافة املتطلبات جاهزة.

الييزيييارات  الفايز  النائب حممد  ثمن  بيييدوره، 

البلديات  االإدارة املحلية على  التي قام بها وزييير 

واليييوقيييوف عييلييى احييتييييياجييات املييواطيينييني، وتنفيذ 

مثل  يف  اال�يييشيييتيييميييراريييية  اإىل  داعييييييييياً  مييطييالييبييهييم، 

هييذه اليييزييييارات ميين كييافيية الييييوزراء وذليييك تنفيذاً 

مت�شرف  الييلييقيياءات  وح�شر  امللكية.  للتوجيهات 

لييييواء اجليييييزة حمييمييد اليييعيييون، ومييدييير قيي�ييشيياء اأم 

واأعيي�ييشيياء  ال�شوابكة،  نا�شر  الييدكييتييور  الر�شا�س 

املجال�س البلدية، وعدد من املواطنني.

االنباط- عّمان

الييييزراعيييية واملييييييييياه يف جمل�س  الييتييقييت جليينيية 

الزعبي،  عاكف  الدكتور  العني  برئا�شة  االأعيان 

اميي�ييس اليييثيييالثييياء، وزييييير املييييييياه واليييييري الييدكييتييور 

معت�شم �شعيدان.

ياأتي جت�شيًدا  اللقاء  اإن  الزعبي  العني  وقال 

بييني خمتلف  الييتييعيياون والت�شارك  ملييبييداأ دميييوميية 

لروؤية  ترجمة  امل�شرتك،  االهتمام  ذات  اجلهات 

جاللة امللك عبداهلل الثاين يف تعزيز الت�شاركية 

بني ال�شطات التنفيذية والت�شريعية.

اأن يكون لقطاع  اأمله يف  واأعييرب الزعبي عن 

املياه رعاية خا�شة، الأنه قطاع مهم ويوؤثر على 

اأهمية العمل  جميع القطاعات االأخرى، موؤكًدا 

من اأجل النهو�س يف القطاع.

مييين جييهييتييه، ا�ييشييتييعيير�ييس الييييوزييييير �ييشييعيييييدان، 

اجراءات الوزارة وخططها املتعلقة يف قطاع املياه 

جميع  مراجعة  راأ�شها  وعلى  جوانبه،  مبختلف 

م�شادر املياه، التي يف اأغلبها حدودية وحتتاج اإىل 

كلف معاجلة ونقل، ما يرفع فاتورة اال�شتهالك 

بن�شبة 14 باملئة ناجتة عن كلف �شخ املياه.

اإىل وجييود حتديات كبرية متعلقة يف  واأ�ييشييار 

عدد من م�شاريع القطاع، مبينا اأنه مت ت�شويب 

مليون   300 بلغت  اإجمالية  بتكلفة  منها  عييدد 

دوالر، يف حني ت�شل التكلفة االجمالية لت�شويب 

مليون   200 نحو  اىل  االخييرى  امل�شاريع  بع�س 

دوالر.

واأ�شاف انه مت ف�شخ بع�س العطاءات املتعلقة 

مقاولني  اإىل  بع�شها  واحيياليية  امليي�ييشيياريييع،  بتلك 

م�شاريع  عطاءات  بع�س  حتويل  مت  بينما  جييدد، 

اأخرى اإىل اجلهات املخت�شة ب�شبب وجود �شبهات 

لت�شويبها.

واأو�شح وزير املياه اأن قطاع املياه هو من اأكر 

قطاعات اململكة التي تتلقى متوياًل اأجنبًيا، واأن 

الييواليييات املييتييحييدة واأملييانيييييا ميين اأكيييرب الداعمني 

للقطاع، الفًتا اإىل وجود متويل اأملاين يقدر بي20 

مليون دوالر، ل�شالح حمطة زي.

ا يف  وقييال اإنييه خييالل اأزمييية كييورونييا وخ�شو�شً

�ييشييهييور االإغيييييالق الييثييالثيية، زاد ا�ييشييتييهييالك املييييياه 

دينار،  مليون   6 نحو  وكّلفت  باملئة،   10 بن�شبة 

 10 نحو  الفرتة  تلك  يف  القطاع  خ�شار  وبلغت 

مليون دينار.

اال�شتيعابية  الييقييدرة  رفييع  اأنيييه مت  اإىل  ولييفييت 

مكعب  مرت  مليون   25 اإىل  لت�شل  الوالة  ل�شد 

بييييداًل عيين 9 مييليييييون مييرت مييكييعييب، حيييييُث �شيتم 

 60 تنفيذ  اأنييه مت  مبيًنا  مييتييدرج،  ب�شكل  تعبئته 

حفرية )حفائر ترابية، �شدود ترابية( يف �شمال 

املنطقة.

م�شروع  وا�شرتاتيجية  اأهمية  �شعيدان  واأكييد 

عّمان،  اإىل  جنوًبا  العقبة  ميين  والنقل  التحلية 

عام  بحلول  جيياهييًزا  امل�شروع  يكون  اأن  و�ييشييرورة 

.2025
الييوزييير عن  املييييياه، حتييدث  فاقد  وبخ�شو�س 

بالتعاون  تنفيذه  يتم  الييذي  “الفارة”،  م�شروع 

مع الواليات املتحدة االأمريكية على 3 مراحل، 

وهو االآن يف مرحلته الثانية، ويهدف اإىل تقليل 

ن�شب فاقد املياه عرب اإعادة تاأهيل �شبكات املياه، 

وتييركيييييب عييييدادات ذكييييية اإىل جييانييب جتييهييز فييرق 

بهذا  تتعلق  �ييشييكييوى  اأي  مييع  للتعامل  ميييييدانييييية 

اخل�شو�س.

ميين جييانييبييهييم، اأكيييد االأعيييييييان اأهييمييييية معاجلة 

حتيييدييييات فيياقييد املييييييياه، واإمييكييانييييية الييلييجييوء اإىل 

القطاع،  يف  واملتجددة  البديلة  الطاقة  م�شادر 

بهدف تقليل كّلف فاتورة التحلية ونقل املياه.

اليييوزارة حممد  عييام  اأمييني  االجتماع  وح�شر 

اأحمد  املهند�س  املياه  �شلطة  عام  واأمييني  ار�شيد، 

عليمات، واأمني عام �شلطة وادي االأردن املهند�شة 

منار حما�شنة، 

االنباط- اإربد

 بحثت جلنة فل�شطني النيابية خالل لقائها، 

ام�س الثالثاء، مع جلنتي حت�شني خميمي اإربد 

على  احتياجاتهما  اأبييرز  املفتي،  عزمي  وال�شهيد 

�شعيد البنية التحتية واخلدمات العامة.

وقال رئي�س اللجنة، النائب حممد الظهراوي، 

اإربييد،  يف اللقاء الييذي عقد يف قاعة جلنة خميم 

وفايز  ال�شوحة  را�ييشييد  اللجنة  اأعيي�ييشيياء  بح�شور 

دائيييرة  عيييام  ومييدييير  الييرييياطييي  وح�شن  ب�شبو�س 

ال�شوؤون الفل�شطينية رفيق خرفان، اإن املخيمات 

جزء ال يتجزاأ من الن�شيج الوطني واالجتماعي، 

وهييييييي حمييييط اهيييتيييميييام ورعيييييايييييية جييييالليييية املييلييك 

واحلكومة وجميع موؤ�ش�شات الوطن.

واأ�شار الظهراوي اإىل “اأن نق�س اخلدمات، ال 

�شيما البنية التحتية واملدار�س واملراكز ال�شحية، 

جيييياء انييعييكييا�ييشيياً النييخييفييا�ييس املييي�يييشييياعيييدات وامليينييح 

امل�شطرد  ال�شكاين  والنمو  جهة،  من  اخلارجية 

يف املخيمات التي تت�شابه بطبيعتها وخ�شائ�شها 

وحمييييدودييييية الييتييو�ييشييع االأفييييقييييي فيييييهييا مييين جهة 

اأخرى”..

تييعييمييل وفييييق خييطيية عمل  الييلييجيينيية  اأن  واأكييييييد 

م�شرتكة مع دائرة ال�شوؤون الفل�شطينية واجلهات 

ذات العالقة؛ لتلبية احتياجات املخيمات كاإعادة 

�شيانة وتاأهيل البنية التحتية من �شوارع و�شبكات 

البيئية  قييدراتييهييا  وتعزيز  ومييييياه،  �شحي  �ييشييرف 

جنباً اإىل جنب مع ال�شعي الإن�شاء بع�س املدار�س 

بالقرب منها للنازحني الذين ال يتم قبولهم يف 

مدار�س وكالة الغوث، اإ�شافة اإىل بحث مرجعية 

املخيمات  يف  اجل�شماين  التاأهيل  مراكز  وتبعية 

والتو�شع يف خدمات الرعاية ال�شحية.

على  �شتعمل  الييلييجيينيية  اإن  اليييظيييهيييراوي  وقييييال 

جدولة لقاءات دورية مع جلان التح�شني ملتابعة 

اجلهات  مع  التحديات  ومناق�شة  امل�شاكل  تنفيذ 

ذات العالقة بت�شاركية لتح�شني م�شتوى جمموع 

اخلدمات يف املخيمات.

اإدارة  لقاء مع  اإىل عقد  �شي�شار  اأنييه  واأ�ييشيياف 

املوؤهلة لتوفري عدد من فر�س  ال�شناعية  املييدن 

العمل يف املناطق ال�شناعية القريبة من تواجد 

املخيمات.

اأن االت�شاالت متوا�شلة مع  واأكييد الظهراوي 

الالجئني  وت�شغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة 

الفل�شطينيني يف ال�شرق االأدنى )االأونروا( للقيام 

مب�شوؤولياتها جتاه خميمات الالجئني.

بيييييييييدوره، اأكييييييد ميييديييير عيييييام دائيييييييرة الييي�يييشيييوؤون 

باملخيمات  املييلييكييي  االهييتييمييام  اأن  الفل�شطينية، 

وتقدمي اأف�شل اخلدمات لها، ي�شكل حافزاً ودافعاً 

اأقيي�ييشييى االإمييكييانييات املييتييوفييرة لتلبية  للعمل وفييق 

احتياجات قاطنيها، م�شيداً باجلهود التي يبذلها 

االأردن يف �شبيل بقاء )االأونروا( وفية بالتزاماتها 

جتاه الالجئني.

واأكد اأع�شاء اللجنة النيابية، اأن اأبناء املخيمات 

يعي�شون يف االأردن كاأبناء للوطن يقومون بدورهم 

املييواطيينيية  واجيييبيييات  تتطلبه منهم  وميييا  الييوطيينييي 

احلقيقية وخدمتهم �شرف وواجب، منوهني اإىل 

اأن تقلي�س خدمات )االأونييروا(، ي�شكل اأولوية يف 

اجلهود التي يبذلها االأردن على جميع امل�شتويات 

ملواجهة التحديات الناجمة عن ذلك.

وعر�س رئي�شا جلنتي حت�شني خدمات خميم 

اأبييو حميد، وخميم ال�شهيد عزمي  اإربييد حممود 

املييفييتييي، حمييمييد اخليي�ييشييور، الأبيييييرز االحييتييييياجييات 

واملطالب والتحديات التي تواجه املخيمني والتي 

متحورت حول حت�شني ال�شوارع وخدمات ال�شرف 

ال�شحي والتعليم والنظافة العامة.

 وزير النقل والسفير التونسي يبحثان 
أوجه التعاون بمجال النقل

 وزير المياه يبحث مع السفير القبرصي 
آفاق التعاون

 ورش توعوية بمحافظات الجنوب لتمكين المرأة

االنباط- عمان

 بحث وزير النقل، مروان اخليطان، وال�شفري 

اأوجه  الثالثاء،  ام�س  ال�شهيلي،  خالد  التون�شي، 

التعاون امل�شرتك يف جمال النقل بني البلدين.

واأكييد اخليطان، خالل اللقاء، الييذي جرى يف 

وزارة النقل، عمق العالقات الثنائية بني البلدين 

املتميزة  بييالييعييالقييات  م�شيدا  كييافيية،  امليييجييياالت  يف 

يف جمييييال اليينييقييل مييين خييييالل ارتيييبييياط الييبييلييدييين 

بيياتييفيياقيييييات يف جميييال اليينييقييل الييييربي والييبييحييري 

واجلييييوي، وميييذكيييرات تفاهم يف جميييال االأر�ييشيياد 

اجلوية والبحرية.

من جانبه، اأكد ال�شفري ال�شهيلي اأهمية تفعيل 

النقل  جمييال  يف  امل�شرتكة  الفنية  الييلييجييان  عقد 

لتعزيز حييركيية اليينييقييل بييني الييبييلييدييين، وا�ييشييتييعييداد 

لييعيير�ييس جتربتهم يف جمييال  الييتييونيي�ييشييي  اجلييانييب 

الييتييدريييب يف جمييال ال�شكك احلييديييدييية للجانب 

االأردين.

االنباط- عمان

الدكتور معت�شم  والري  املياه  وزير  ا�شتقبل 

�يييشيييعيييييييدان مبييكييتييبييه اميييي�ييييس الييييثييييالثيييياء، �ييشييفييري 

ميخالي�س  املييمييلييكيية  ليييدى  قييرب�ييس  جييمييهييورييية 

اإييييوانيييو، لييبييحييث اأوجييييه الييتييعيياون بييني الييبييلييدييين، 

واهييم  تعزيزها  و�شبل  املييييياه،  جمييال  يف  خا�شة 

جماالت  يف  البلدين  بني  امل�شرتكة  التحديات 

حوكمة قطاع املياه.

وبح�شب بيان عن الوزارة، ا�شتعر�س الوزير 

التو�شع  اىل  الييرامييييية  الييييوزارة  خطة  �شعيدان، 

يف �ييشييم حمييافييظييات املييمييلييكيية اىل �ييشييركييات املييييياه 

املياه وخدمات  ادارة وتوزيع  العاملة حاليا مع 

الييي�يييشيييرف الييي�يييشيييحيييي، يف خيييطيييوة نيييحيييو جتييويييد 

ميي�ييشييتييوى اخلييدميية وتييبيي�ييشيييييط االجييييييراءات على 

املواطنني ورفع كفاءة الت�شغيل وال�شيانة.

يف  املياه  قطاع  يواجهه  ما  �شعيدان  وعر�س 

االأردن من حتديات يف ظل احتياجاته التنموية 

على  حتديات  من  ذلييك  فر�شه  ومييا  املت�شارعة، 

قطاع املياه.

جتييارب  ميين  اال�شتفادة  اأهمية  الييوزييير  واكييد 

الييبييلييدييين خييا�ييشيية يف جميييياالت ميي�ييشيياريييع اعيييادة 

لييالغييرا�ييس  ال�شحي  اليي�ييشييرف  مييييياه  ا�ييشييتييخييدام 

الييزراعييييية وميي�ييشيياريييع انييتيياج الييطيياقيية ميين املييييياه 

وكذلك م�شاريع حتلية املياه .

اإيوانو  ميخالي�س  ال�شفري  ثمن  جهته،  من 

االأعييبيياء  ملواجهة  االأردن  يبذلها  الييتييي  اجلييهييود 

مذكرة  توقيع  اأهمية  مييوؤكييدا  املييتييزايييدة،  املائية 

الفرتة  خييالل  اجلانبني  بييني  الثنائي  التعاون 

املقبلة ملا لها من اأثر على تاأطري اأ�ش�س التعاون 

امل�شتقبلي بني البلدين، متطلعا اىل املزيد من 

البناء واملثمر. التعاون 

االأنباط -جواد اخل�رضي

واالإثنني  االأحييد  يومي  عمل  ور�شة  ُعقدت 

بقاعة احتاد اجلمعيات اخلريية مبعان �شمت 

�شيدات  جمعية  عليها  قامت  وفتيات  �شيدات 

ميييع جمعية  بييالييتيي�ييشييبيييييك  الييطييفيييييليية اخليييرييييية 

مهارات لرعاية وتاأهيل ذوي االإعاقة وجمعية 

اليي�ييشييروق ميين اأجيييل متييكييني اليينيي�ييشيياء يف جنوب 

والكرك  الطفيلة  حمافظات  بعنوان  االأردن 

ومعان بعنوان )�شوتي قراري( على امل�شاركة 

الييفيياعييليية يف احلييييياة املييجييتييمييعييييية واليي�ييشيييييا�ييشييييية 

للتعاون  االإ�شبانية  الوكالة  من  مييايل  بدعم 

االإمنائي والدويل واالإحتاد االأوروبي.

دروي�س  اأبييو  ثييروت  مهارات  جمعية  رئي�س 

عن  عبارة  العمل  وور�ييس  اليييدورات  اأن  قالت: 

ال�شيدات  توعية  اإىل  تهدف  حوارية  جل�شات 

احلياة  يف  م�شاركتهن  اأهمية  حييول  والفتيات 

وبينت  الد�شتوري  دورهن  ملمار�شة  ال�شيا�شية 

مب�شاركة  متيييييزت  الفعاليات  اأن  دروييي�ييس  اأبييو 

فتيات من ذوي االإعاقة ،

ممييا يييوؤكييد عييلييى الييتييحييديييات لييهيين، وحييول 

االأنيي�ييشييطيية الييتييي مت تيينييفيييييذهييا كيييان هيينيياك 1٥ 

ووجاهي  اإلييكييرتوين  بني  ما  م�شرحًيا  ا  عر�شً

 3٨ الييور�ييس  عييدد  وبلغ  الثالثة  املحافظات  يف 

ور�شة كان منها ٦ الكرك ٦ معان 2٦ الطفيلة 

ا�ييشييتييهييدفييت اليي�ييشيييييدات والييفييتيييييات  مييين �شنة 

)1٨_٦0( عام

اأنيييه ال ييييزال هيينيياك العديد  ييا  اأييي�ييشً وبييييينييت 

دون  حتييول  التي  والتحديات  ال�شعوبات  من 

ال�شيا�شي  الييعييمييل  يف  املييييراأة  ميي�ييشيياركيية  تفعيل 

على  الييو�ييشييول  لييهييا  تييكييفييل  حقيقية  بييفيياعييلييييية 

حقها يف امل�شاركة الفاعلة يف العمل ال�شيا�شي.

االربعاء   10 / 2 / 2021
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العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  قدي�س  اأب��و  خري  حممد  الدكتور  معايل  اأّط��ر 

التي  الع�صرية  التوجهات  الر�صمية واخلا�صة جملة من  روؤ�صاء اجلامعات  يف لقاءه مع 

توؤ�صر ل�صرورة التحّول من التعليم الوجاهي للتعليم املُدمج �صوب الرقمي وبت�صريعات 

ناظمة وفق تطلعات تتواءم مع التوجيهات امللكية ال�صامية ما بعد جائحة كورونا؛ حيث 

بات هنالك �صرورات حتمية للإميان اأن التعليم وخمرجاته وحاجاته وتخ�ص�صاته بعد 

جائحة كورونا يختلف متاماً عّما هو قبلها؛ وبالتايل هنالك حاجة لولوج هذه احلقبة 

من الزمان مبخرجات ومهارات وكفايات جديدة وتخ�ص�صات ع�صرية واأ�صاليب تدري�س 

ب�صرية موؤهلة لتطاول م�صاء  اأ�صا�صها رقمي وبنية فوقية من قوى  وبنية حتتية ذكية 

عزم الروؤى امللكية ال�صامية:

لي�صطف  ال�صهادات  ب�صخ  توؤمن  ال  للأمانة  قدي�س  اأب��و  الوزير  معايل  توجهات   .١

معظم حامليها يف طوابري العاطلني عن العمل؛ لكنها واقعية وعملية ت�صعى لوقف كل 

التخ�ص�صات امل�صبعة والراكدة والتوجه �صوب تخ�ص�صات جديدة ومطلوبة حتاكي لغة 

الع�صر يف املهنية والتقنية لتخلق فر�س عمل لل�صباب وبثقة للتوجه ل�صوق العمل من 

لتعزيز  واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�صاريع  االإقت�صادية  والفر�س  الريادية  امل�صاريع  خلل 

الت�صاركية مع القطاع اخلا�س للم�صاهمة يف الق�صاء على البطالة وبوؤر الفقر.

٢. التوجهات اجلديدة والعملية للتخ�ص�صات ت�صعى لتعديل الت�صريعات والتعليمات 

�صقوف  دون  وب��اأع��داد  وعمودياً  اأفقياً  الغارب  على  النوعية  التخ�ص�صات  بفتح  لت�صمح 

تدعم  ج��دي��دة  حقبة  �صري�صم  مم��ا  وذك��ي��ة؛  ومتداخلة  ت�صاركية  ج��دي��دة  ب��رام��ج  لدعم 

املرحلة بتخ�ص�صات توّفر فر�س عمل لل�صباب وفق درا�صات جدوى حقيقية الأهمية هذه 

اأو اخلا�س وملختلف القطاعات  التخ�ص�صات وحاجات ال�صوق لها �صواء يف القطاع العام 

دعامة  ت�صّكل  التي  االإقت�صادية  الفر�س  لهم  وتفتح  بال�صباب  بالنف�س  الثقة  تعزز  التي 

وبناء  التخ�ص�صات  وتطلعات  اأه���داف  على  تبني  والتي  وامل��ايل  االإقت�صادي  لتمكينهم 

ال�صخ�صية وغريها.

البنية  حيث   من  ع�صرية  اإلكرتونية  بيئة  اإي��ج��اد  تقت�صي  الع�صرية  التوجهات   .٣

الرقمية  العلمية  وامل��واد  والل�صلكية  ال�صلكية  االإت�صال  و�صبكات  االإلكرتونية  التحتية 

اأع�صاء هيئة  اإلكرتونية عند  نوعية  االإلكرتوين وقدرات  التعليم  اأنظمة  املرفوعة على 

التدري�س والطلبة واأمتتة اخلدمات املقدمة للطلبة بدءاً من القبول والت�صجيل ومروراً 

ولعل  وغ��ريه��ا؛  والتخريج  اجلامعية  ال��ذمم  الإب���راء  وو���ص��واًل  وعملياتها  ب��االأك��ادمي��ي��ا 

اإيعاز معاليه لروؤ�صاء اجلامعات ل�صرورة رفد البيئة اجلامعية واأع�صاء هيئة التدري�س 

باأجهزة حا�صوب حممولة واآيبادات ت�صمح بالكتابة الرقمية يف العملية التدري�صية ُيوؤ�ّصر 

الإهتمام اأكيد بتجويد بيئة التعليم االإلكرتوين.

٤. التوجهات اجلديدة اأي�صاً تقت�صي �صرورة وجود تعليمات ناظمة لتاأطري التدري�س 

ما  اجلامعية  بالبيئة  عن�صر  كل  ليعرف  لذلك  اللزمة  ال�صرف  ومواثيق  االإلكرتوين 

التدري�صية  العملية  يف  وباإن�صباط  التدري�س  هيئة  ع�صو  يلتزم  وبالتايل  عليه،  وما  له 

اأخلقيات  وكذلك  الطلبة  وخ�صو�صا  االأخ��رى  اجلامعية  البيئة  عنا�صر  مع  وعلقته 

املهنة؛ وكذلك يلتزم الطلبة بح�صور املحا�صرات واملتابعة واإحرتام مدر�صيهم واالإحرتام 

امل��رون��ة يف  و���ص��رورة  االأوت����ار؛  ع��زف على  دومن��ا  عليهم  وم��ا  لهم  م��ا  املتبادلة ومعرفة 

التعاطي مع ملفات الغياب للمواءمة بينها وبني ال�صرورات الفنية والتقنية للتوا�صل؛ 

وهذه التعليمات توؤّطر العلقة البينية بني مقدمي ومتلقي اخلدمة ومدونات ال�صلوك 

�صوب خمرجات ذات جودة ع�صرية.

والهجني  املدمج  االإل��ك��رتوين  التعليم  الإدم���اج  خطة  حت��وي  اجل��دي��دة  التوجهات   .٥

لت�صريعات  اأي�صاً حتتاج  لكنها  املقبلة؛  املرحلة  للتطبيق يف  قابلة  و�صيناريوهات  وبن�صب 

لي�صبح حاجة ال  متكامل  اإلكرتوين  تعليم  الزمن �صوب  مع  ُقدماً  بها  لنم�صي  ناظمة 

ترفاً وخياراً اإىل جانب التعليم الوجاهي جرياً على ما هو معمول به يف الدول الكربى 

واملتقدمة منذ زمن بعيد.

للجامعات  واجل��ودة  العاملية  واالإعتمادات  الت�صنيفات  تعزز  اجلديدة  والتوجهات   .٦

االإب��ت��ع��اث  وخ��ط��ط  ال��ر���ص��ني  العلمي  البحث  ت��وج��ه��ات  ت��ع��زز  كما  وال��ربام��ج؛  والكليات 

ودعم  الر�صيدة  احلاكمية  وتعزز  اجلديدة؛  والتخ�ص�صات  الربامج  لتعزيز  للجامعات 

التميز واالإبداع وغريها.  

ال��درا���ص��ي��ة كافة  ب��اخل��ط��ط  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  ال��ت��وج��ه��ات اجل��دي��دة تق�صي ���ص��رورة   .٧

العمل يف  اأرباب  التعليمي وكذلك  القطاع  امل�صالح مع  ال�صركاء واأ�صحاب  بالتن�صيق مع 

�صوق العمل واجلهات املوّفرة لفر�س ت�صغيلية لل�صباب؛ وهذا حتماً بان من خلل خطط 

اآف��اق  فتح  لغايات  العمل  مواقع  يف  لل�صباب  تدريبية  وفر�س  للجامعات  اإ�صرتاتيجية 

جديدة للخريجني على �صبيل ت�صغيلهم وخلق �صراكات حقيقية مع قطاعات العمل.

اإع��ت��م��اد م��وؤ���ص�����ص��ات التعليم ال��ع��ايل  اأع����له ح���دت ب��رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة  ٨. ك��ل ال��ت��وج��ه��ات 

و�صوابط  معايري  لتاأطري  عاجل  الإجتماع  اجلامعات  روؤ���ص��اء  لدعوة  جودتها  و�صمان 

االإ�صتيعابية واالإ�صتمرار بها  جديدة للإعتماد واجلودة؛ ومن ذلك وقف رفع الطاقات 

للتخ�ص�صات لغايات ت�صجيع تخ�ص�صات جديدة قابلة للحياة ومواكبة الع�صر وغريها 

من التوجهات التي تن�صف كل اجلامعات وبعدالة وحيادية دومنا متييز اأو جتاهل.  

الف�صول  يف  عمله  �صيتم  م��ا  الإع��ت��م��اد  امل��وق��ف  �صيد  ه��و  بالطبع  ال��وب��ائ��ي  الو�صع   .٩

القادمة من اآليات تدري�س والتداخل بني التعليم الوجاهي واالإلكرتوين واملدمج؛  وهذا 

حتماً يقت�صي �صيناريوهات اإ�صتباقية وفق اخلربات الرتاكمية التي اإكت�صبتها موؤ�ص�صات 

تقت�صي  القادم  للف�صل  القرارات  وحتماً  املا�صية؛  ال�صنة  يف  واجلامعات  العايل  التعليم 

كل  جودة  ل�صمان  العليا  والدرا�صات  البكالوريو�س  ملرحلة  التدري�س  اآليات  بني  التفّرد 

منهما. 

الدكتور  االأخ  معايل  يقودها  والتي  العايل  للتعليم  اجلديدة  التوجهات  ب�صراحة: 

اأبو قدي�س باإقتدارتوؤ�صر حلقبة تعليم عايل جديدة ملا بعد جائحة كورونا  حممد خري 

قادر على  �صباب  بتخريج  تتمثل  اإىل فر�س حقيقية  واجهتنا  التي  التحديات  ولتحويل 

التمكني  حالة  خللق  لت�صغيلهم  املنا�صب  املكان  واإيجاد  العمل  �صوق  حاجات  مع  التكيف 

الر�صمية  اجل��ام��ع��ات  وتناف�صية  �صوية  ت��رف��ع  وطنية  ح��ال��ة  وتخلق  ل��ه��م؛  االإق��ت�����ص��ادي 

واالإلكرتوين  املدمج  التعليم  �صوب  جّلها  اجلديدة  والتوجهات  ال�صواء؛  على  واخلا�صة 

هيئة  تكيف  و���ص��رورة  ك��اف��ة  االأك��ادمي��ي��ا  ومفا�صل  ال��درا���ص��ي��ة  باخلطط  النظر  واإع����ادة 

االإعتماد مع ذلك؛ وهذه التوجهات تتواءم مع الروؤى امللكية ال�صامية �صوب تعليم نوعي 

بلغة ع�صرية ت�صع االأردن على اخلريطة العاملية يف جودة التعليم. 

د. محمد طالب عبيدات

 توجهات عصرية للتعليم 
العالي  الحواتمة: وفق الرؤى الملكية ..التحديث والتطوير وفق 

عالقة تشاركية مع المواطن

  التقى أعضاء مجلس األعيان من المتقاعدين العسكريين

 األسرة النيابية تبحث مسودة مشروع تمكين المرأة

 اإلدارية النيابية تبحث مطالب المتقاعدين العسكريين

 صحة األعيان تلتقي مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء

االنباط-عمان

ال��ل��واء الركن  ال��ع��ام   التقى مدير االأم���ن 

ح�صني احل��وامت��ة، ام�س الثلثاء، ع��دداً من 

اأع�����ص��اء جم��ل�����س االأع����ي����ان م���ن امل��ت��ق��اع��دي��ن 

الع�صكريني يف مديرية االأمن العام، بح�صور 

كبار �صباط مديرية االأمن العام.

واكد احلوامتة خلل لقاء اأع�صاء جمل�س 

“اأنهم  الع�صكريني،  املتقاعدين  من  االأعيان 

واأف��ن��ى وهم  يف بيتهم االأول، وه��م م��ن ق��دم 

اأ�صحاب اخلربات املرتاكمة التي ن�صعى دوماً 

لل�صتماع لها واال�صتفادة منها والعمل �صوياً 

معها لتحقيق م�صلحة الوطن العليا”.

وب���ني اأن وج����ود ت��ل��ك اخل�����ربات االأم��ن��ي��ة 

وال��ع�����ص��ك��ري��ة يف جم��ل�����س االأع���ي���ان وجمل�س 

النواب بيت الت�صريع االردين �صيكون له االثر 

االيجابي للعمل على االرتقاء وحتديث بع�س 

االمنية  ال��ظ��روف  تق�صيه  ومب��ا  الت�صريعات 

االجتماعية  اجلوانب  بكافة  التقدم  ويواكب 

واالمنية.

اخل�����ط�����ط  اإن  احل�����������وامت�����������ة،  وق��������������ال 

واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات االأم��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة التي 

تنتهجها مديرية االأمن العام تهدف لتطوير 

م�صتوى  ورف����ع  ال�����ص��رط��ي��ة  وال��ك��ف��اءة  االداء 

اخلدمة ال�صاملة املقدمة للمواطنني، ووفق 

ومن  ال�صامية  امللكية  والتوجيهات  ال����روؤى 

ومتناغمة  متطورة  اأمنية  منظومة  خ��لل 

ت�صرتك بها كافة مكونات وت�صكيلت مديرية 

االأمن العام بعد الدمج.

وا����ص���اف م��دي��ر االأم�����ن ال���ع���ام، “ان ه��ذا 

م��راح��ل عملية  ك��اف��ة  اأنهينا  ان  وب��ع��د  ال��ع��ام 

والتحديث  للتطوير  ع��ام��اً  �صيكون  ال��دم��ج 

واالأمنية  ال�صرطية  ب��اخل��دم��ات  واالن��ط��لق 

اك���ر �صمولية ووف��ق  واالج��ت��م��اع��ي��ة الأب���ع���اد 

علقة ت�صاركية بني املديرية واملواطن وباقي 

احلوامتة  واأ�صار  االخ��رى.  الدولة  موؤ�ص�صات 

�صيا�صة  تنتهج  ال��ع��ام  االأم���ن  مديرية  اأن  اإىل 

باأهمية  منها  امي��ان��اً  اجلميع  على  االن��ف��ت��اح 

ذل���ك وان��ع��ك��ا���ص��ه االي��ج��اب��ي ع��ل��ى خم��رج��ات 

وتطوير  واالرتقاء  واالمني  ال�صرطي  العمل 

املقدمة  واخل��دم��ة  ال�صامل  االأم���ن  منظومة 

وا�صتمع  امل��دي��ري��ة.  وت�صكيلت  اإدارات  ع��رب 

احل�صور الإيجاز قدمه م�صاعد مدير االأمن 

اأب����رز معامل  خ��لل��ه  اأوج����ز  للعمليات  ال��ع��ام 

اجلرمي  وال��و���ص��ع  االأم��ن��ي��ة  اال�صرتاتيجية 

التي  والتحديثات  االأمنية  احلملت  ونتائج 

ط��راأت على ت�صكيلت االأم��ن العام بعد امتام 

عملية الدمج واخلطط امل�صتقبلية واخلطوات 

التي متت لتاأهيل وتدريب كوادر االأمن العام.

�صكرهم  االأع���ي���ان  اأع�����ص��اء جمل�س  وق���دم 

وت��ق��دي��ره��م مل���دي���ري���ة االأم������ن ال���ع���ام وك��اف��ة 

م��ن��ت�����ص��ب��ي��ه��ا ع��ل��ى ك���ل م���ا ي���ق���وم���ون ب���ه من 

ت�صحيات وواجبات على مدار ال�صاعة تعك�س 

مدى االحرتافية واملهنية التي و�صلوا اإليها، 

و�صعي املديرية الدائم للرتقاء مبنظومتها 

االأمنية وتطوريها ومواكبة كافة امل�صتجدات 

االأم��ن��ي��ة واح�����دث ال��ع��ل��وم ال�����ص��رط��ي��ة، حتى 

باتت من اأف�صل االأجهزة االأمنية يف املنطقة 

االأعلى  القائد  جللة  واعتزاز  فخر  وحمط 

وال�صعب االأردين.

واأك�����������دوا اأه���م���ي���ة ال����ت����ع����اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق 

ب����ني جم��ل�����س االأع�����ي�����ان وم����دي����ري����ة االأم�����ن 

ال��ع��ام ل��ل��وق��وف ع��ل��ى االح��ت��ي��اج��ات االأم��ن��ي��ة 

والت�صريعات الناظمة والعمل على تطويرها 

و�صن القوانني التي ت�صاهم وتخدم املنظومة 

العمل  وتنظيم  اجلرمية  ومكافحة  االأمنية 

االأمني واملجتمعي.

االنباط- عمان

النيابية،  واالأ���ص��رة  امل���راأة  جلنة  بحثت   

ام�������س ال����ث����لث����اء، م����ع م���دي���ر ال�����ص��ن��دوق 

ونائب  ال�صعوب،  علي  الكرك   / الها�صمي 

اإب��راه��ي��م  ال��ك��رك  حمافظة  جمل�س  رئي�س 

م��ب��ي�����ص��ني، وع������ددا م���ن روؤ�����ص����اء ال��ل��ج��ان 

امل���ح���اف���ظ���ة،  ال���ن�������ص���وي���ة يف  واجل����م����ع����ي����ات 

ومناق�صة  امل�����راأة  مت��ك��ني  م�����ص��روع  م�����ص��ودة 

حمافظة  يف  الن�صوي  العمل  ا�صرتاتيجية 

الكرك.

النيابية”،  “االأ�صرة  وقالت رئي�س جلنة 

الن�صوي  العمل  اإن  املهند�صة عبري اجلبور، 

ب��ح��اج��ة م��ا���ص��ة اإىل اإي��ج��اد م��ظ��ل��ة م��وح��دة 

حمافظات  جميع  يف  ماأ�ص�صته  اىل  تهدف 

وتعدد  العمل،  ه��ذا  لتبعر  نظرا  اململكة، 

امل���رج���ع���ي���ات ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه، ����ص���واء يف 

غ��ي��اب  اىل  اإ����ص���اف���ة  االإدارة،  او  ال��ت��وج��ي��ه 

التن�صيق.

والتخطيط  التن�صيق  ���ص��رورة  واأك����دت 

للرتقاء باملراأة االأردنية ومتكينها �صيا�صيا 

يف  الفاعلة  م�صاركتها  ل��زي��ادة  واقت�صاديا 

احل��ي��اة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ل��ت��اأخ��ذ 

دورها احلقيقي يف املراكز القيادية.

اإن  ال�����������ص�����ع�����وب  ق���������ال  ج�����ان�����ب�����ه،  م�������ن 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ن�����ص��وي مل��ح��اف��ظ��ة 

ال��ك��رك ت��اأت��ي ���ص��م��ن اأول���وي���ات ال�����ص��ن��دوق 

التنموي،  والتخطيط  الها�صمي،  االأردين 

القيادات  اأم���ام  امل��ج��ال  فتح  اىل  باالإ�صافة 

الن�صائية يف احلياة العامة.

الت�صاركية  اإىل  املبي�صيني  دع��ا  ب���دوره، 

جمال�س  دور  تعزيز  يف  النواب  جمل�س  مع 

امل���ح���اف���ظ���ات م����ن خ����لل م�������ص���روع ق���ان���ون 

احلكومة  به  �صتتقدم  الذي  املحلية  االإدارة 

للمجل�س خلل الفرتة املقبلة، م�صريا اإىل 

تواجههم  التي  والتحديات  املعيقات  بع�س 

�صواء يف املوازنة او ال�صلحيات.

م����ن ج���ه���ت���ه���ن، ا����ص���ت���ع���ر����ص���ت رئ��ي�����ص��ات 

ملمح  اأب��رز  الن�صوية  واجلمعيات  اللجان 

التي  الن�صوي  العمل  ا�صرتاتيجية  وحماور 

وال��ف��ر���س  وال�����ص��ع��ف  ال��ق��وة  ن��ق��اط  تعك�س 

والتحديات لرتجمتها اإىل عدد من احلزم 

جمل�س  يف  ودجم��ه��ا  واالأن�صطة  وامل�صاريع 

تراعي  تنفيذية  خطط  الإ�صدار  املحافظة 

االجتماعي. النوع 

ك����اأح����د حم����اور  ال���ت���ع���ل���ي���م،  ويف جم�����ال 

���ص��ع��ف  اىل  ت���ط���رق���ن  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة، 

اإج�����راءات احل��ك��وم��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ملف 

مهياأة  ت��ك��ن  مل  ح��ي��ث  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  اإدارة 

مل���و����ص���وع ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ُب���ع���د، داع�����ني اىل 

ت����دري����ب االأم�����ه�����ات يف جم�����ال ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا 

ابنائهن  بتدري�س  يقمن  كونهن  املعلومات 

املهني  التعليم  ق��اع��دة  تو�صيع  اىل  اإ�صافة 

وتنوعيه الإيجاد فر�س للعمل يف امل�صتقبل.

عدد  اىل  اأ�صرن  بال�صحة،  يتعلق  وفيما 

م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ع��رتي ه��ذا القطاع 

امل����ه����م، اب�����رزه�����ا: ���ص��ع��ف ث���ق���ة امل���واط���ن���ني 

ب��ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي، وع�����دم وج�����ود جل��ن��ة 

يف  واخل���ا����س  ال��ع��ام  ل��ل��ق��ط��اع��ني  تن�صيقية 

حمافظة الكرك، اإ�صافة اىل متركز تقدمي 

اخلدمة ال�صحية يف مركز املحافظة.

ويف حم���ور ال���زراع���ة، ا���ص��ت��ع��ر���ص��ن اأب���رز 

امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��ع��رت���س ه���ذا ال��ق��ط��اع من 

ابرزها:  الكرك،  يف حمافظة  املراأة  منظور 

اجلهات  ب��ني  والتخطيط  التن�صيق  �صعف 

ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى دع����م امل������راأة يف امل��ح��اف��ظ��ة، 

اجلامعي  التعليم  ب��ني  رب��ط  وج���ود  وع���دم 

واحتياجات �صوق العمل، ما اأدى اىل تف�صي 

ظ���اه���رة ال��ب��ط��ال��ة يف ���ص��ف��وف خ��ري��ج��ات 

الهند�صة الزراعية يف الكرك.

االنباط- عمان

خلل  النيابية،  االداري����ة  اللجنة  بحثت 

اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه، ام�����س ال���ث���لث���اء، برئا�صة 

ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ط��راون��ة، مطالب 

املتقاعدين الع�صكريني.

ال��ذي  ال��ط��راون��ة، خ��لل االجتماع  وثمن 

ح�����ص��ره وف����د م���ن م��ل��ت��ق��ى ن��ع��م ل��ل��م�����ص��اواة 

والعدالة بني املتقاعدين الع�صكريني، اجلهود 

خلل  الع�صكريني  املتقاعدون  بها  ق��ام  التي 

الذي  الوطني  احل�س  اإىل  م�صريا  خدمتهم، 

يتمتعون به، و�صعورهم بامل�صوؤولية.

وا�����ص����اف ان ال��ل��ج��ن��ة ���ص��ت��ت��ب��ن��ى م��ط��ال��ب 

مذكرة  خ��لل  من  الع�صكريني،  املتقاعدين 

امللكية  املكرمة  قيمة  رف��ع  تت�صمن  نيابية، 

لطلبة اجل��ام��ع��ات، ف�����ص��ل ع��ن ب��ق��اء اأب��ن��اء 

حلني  ال�صحي  التاأمني  �صمن  الع�صكريني 

اإثبات ح�صولهم على رقم �صمان اجتماعي، 

الأب��ن��اء  ال�صحي  ال��ت��اأم��ني  قيمة  وتخفي�س 

املتقاعدين، باالإ�صافة اإىل املطالبة بتح�صني 

االأو�صاع املعي�صية لهم.

من جهتهم، ثمن النواب “احمد اخلليلة 

ال�صطناوي  وحممد  عيا�س  هايل  والدكتور 

وخالد ال�صلول”، اهتمام جللة امللك عبداهلل 

الع�صكريني،  امل��ت��ق��اع��دي��ن  مب��ط��ال��ب  ال��ث��اين 

وج���ه���ود ويل ال��ع��ه��د االم�����ري احل�����ص��ني بن 

املتقاعدين  م��ل��ف  مبتابعة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

الع�صكريني.

ربط  يكون هناك  ان  اهمية  اىل  وا���ص��اروا 

و���ص��رورة  بالت�صخم،  امل��ت��ق��اع��دي��ن  ل��روات��ب 

حت�صينها.

اب��رز  امللتقى  وف��د  ا�صتعر�س  جانبه،  م��ن 

واملتمثلة  الع�صكريني،  املتقاعدين  مطالب 

ب�صرورة اإعادة النظر بنظام التقاعد املعمول 

به حاليا، و�صد الفجوة بني رواتب املتقاعدين 

ملن انهى خدمته قبل وبعد العام 2010.

واأ�صار الوفد اإىل �صكاوى ت�صل اإىل امللتقى 

اأو�صاع �صعبة يعي�صها متقاعدون  اإىل  ت�صري 

ع�صكريون، مطالبني ببقاء اأبناء الع�صكريني 

�صمن التاأمني ال�صحي لهم، اذا كانوا عاطلني 

عن العمل.

االنباط- عّمان

يف  وال�صكان  والبيئة  ال�صحة  جلنة  التقت   

جمل�س االأعيان برئا�صة العني الدكتور يا�صني 

للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  احل�صبان، 

والدواء الدكتور نزار حممود مهيدات.

امل��واط��ن  �صحة  اإن  احل�صبان،  ال��ع��ني  وق���ال 

و����ص���لم���ت���ه ت����اأت����ي يف اأع����ل����ى ���ص��ل��م اأول����وي����ات 

احلكومات، موؤكًدا اأهمية ثقة املواطن ب�صلمة 

الغذاء وفعالية الدواء، ال �صيما واأنهما ي�صكلن 

ركيزة اأ�صا�صية يف الثقة بني املواطن وموؤ�ص�صات 

ال����دول����ة. وت�������ص���اءل “هل ت��دع��م ال��ت�����ص��ري��ع��ات 

املوجودة �صلطة املوؤ�ص�صة الرقابية على الغذاء، 

وهل هناك خطه لدرا�صة التحول االلكرتوين، 

وهل هناك توجه لدى املوؤ�ص�صة بتعزيز الرقابة 

الذاتية؟”.

كما ت�صاءل عن االإج��راءات املتخذة حلماية 

االأم��ن الدوائي والغذائي يف اململكة حتت ظل 

جائحه كرونا، وهل كوادر املوؤ�ص�صة كافيه للقيام 

اململكة؟  م�صتوى  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ي��ة  ب��واج��ب��ات��ه��ا 

وهل ال زال هناك ازدواجية يف الرقابة ما بني 

املوؤ�ص�صة والبلديات واأمانة عمان و�صلطة اإقليم 

العقبة؟.

اآليات  مهيدات  الدكتور  ا�صتعر�س  ب���دوره، 

عمل املوؤ�ص�صة واأب��رز اأهدافها واأه��م اجنازاتها، 

الفًتا اإىل اأنه مت تطوير اآليات املتابعة والتفتي�س 

املعتمدة لّدى املوؤ�ص�صة.

فروع  الإن�صاء  موافقة  هناك  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

للموؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء يف حمافظات؛ 

البلقاء، جر�س، عجلون، املفرق، الطفيلة، ماأدبا 

ومعان، مبيًنا اأنه مت توقيع اتفاقيات مع وزارة 

ال�صحة واأمانة عمان الكربى، كما ذكر اأنه مت 

ت�صكيل جلنة الت�صنيع الدوائي يف اململكة.

االإج����راءات  اأه��م  الدكتور مهيدات  وت��ن��اول 

بخ�صو�س  ال�����ص��ادرة  واالإجن�����ازات  الت�صريعية 

جائحة كورونا من املطاعيم واالأدوية اخلا�صة 

ال�صماح  مت  اأن����ه  م��و���ص��ًح��ا  ب�”كوفيد19-”، 

واملعقمات  بالكمامات  خا�صة  م�صانع  بافتتاح 

وغرف التعقيم.

ا عن التحديات وامل�صاكل التي  وحتدث اأي�صً

تواجه املوؤ�ص�صة العامة للغذاء وال��دواء، وعلى 

الكوادر  ونق�س  والقوانني،  الت�صريعات  راأ�صها 

الفنية، اإ�صافة اإىل نق�س عدد املركبات لغايات 

التخفي�س  ع���ن  ف�����ص��ًل  امل���ي���داين،  التفتي�س 

امل�صتمر يف موازنة املوؤ�ص�صة.

 تربوية األعيان تلتقي رئيس المركز 
الوطني لتنمية الموارد البشرية

االنباط- عّمان

 التقت جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�س 

االأعيان، برئا�صة العني الدكتور وجيه عوي�س، 

ام�س الثلثاء، رئي�س املركز الوطني لتنمية 

املوارد الب�صرية الدكتور عبد اهلل عبابنة.

وق��ال العني عوي�س اإن اللجنة ت�صعى اإىل 

من  التعليم،  ب��ق��ط��اع  ال��ن��ه��و���س  �صبل  ب��ح��ث 

خ���لل ع��ق��د ل���ق���اءات واج��ت��م��اع��ات م��ع كافة 

امل�صتوى  على  التعليمي  القطاع  يف  املعنيني 

الر�صمي واخلا�س واملنظمات املجتمعية.

واأك��������د، ب��ح�����ص��ور اأع�������ص���اء ال���ل���ج���ن���ة، اأن 

اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����وارد 

على  رك���زت   ،2025  –  2016 الب�صرية 

ترجمة روؤي���ة ج��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين 

خلل  م��ن  الب�صرية،  امل����وارد  تنمية  باأهمية 

بناء االإن�صان االأردين بناًء متكامًل ومتوازناً، 

وه����و م���ا ي��دع��و اإىل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تطبيق 

بنودها وحماورها من اأجل النهو�س بالقطاع 

التعليمي.

بدوره، عر�س الدكتور العبابنة، نبذة عن 

املركز الوطني لتنمية املوارد الب�صرية، ودوره 

التعليمية  النظم  فعالية وكفاية  يف حت�صني 

مب�صتوياتها املتعددة، ودعم خطط التطوير 

لقطاعات التعليم والتدريب، وحت�صني �صلة 

برامج التعليم والتدريب يف قطاعات العمل 

والت�صغيل.

واأ�صار اإىل دور املركز يف جماالت الدرا�صات 

والتعليم  الرتبية  بقطاع  املت�صلة  والبحوث 

والتعليم العايل والبحث، والتعليم والتدريب 

املهني والتقني، اإ�صافة اإىل االإدارية الرتبوية.

لنتائج  م��وج��ًزا  العبابنة  ال��دك��ت��ور  وق���دم 

ال��دول��ي��ت��ني  ال���درا����ص���ت���ني  يف  االأردن  ط��ل��ب��ة 

حت�صًنا  اأظ��ه��رت��ا  ح��ي��ث  و”بيزا”،  “تيمز” 
وا�صًحا يف اأداء طلبة االأردن يف مباحث العلوم 

والريا�صيات والقرائية.

االربعاء   10 / 2 / 2021
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء    10   /  2  / 2021

االنباط – رهف حممد 

للمعامالت  ال�����س��ادر  ق�����س��م  م�����س��وؤول  ن��ف��ى 

الذهبي  زاه���ر  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

اية تاأخري يف اجناز املعامالت اخلا�سة  وجود 

التاأخري  ان  وامل�ستثمرين، مرجحا  باملواطنني 

معاملته  امت��ام  بعدم  امل��واط��ن  قبل  من  يكون 

ن�سيان  مت  او  وامل��ط��ل��وب  ال�����س��ح��ي��ح  ب��ال�����س��ك��ل 

التفوي�ض الالزم او انه ال ي�ستطيع ا�ستخدام 

االنرتنت. 

ل�«االنباط«  خا�سة  ت�سريحات  يف  وك�سف 

ح��وايل  �سجلت  ال�����س��رك��ات  م��راق��ب��ة  دائ����رة  ان 

القطاعات  معظم  كانت  وقت  يف  �سركة   1125

ب�سبب  اململكة  يف  مغلقة  املختلفة  االقت�سادية 

امل�ستجد.  الكورونا  جائحة 

وت���اب���ع، ان��ن��ا ل�����س��ن��ا ال����دائ����رة او امل��وؤ���س�����س��ة 

اململكة،  يف  ال��ك��رتون��ي��ا  تعمل  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 

ال�����س��رك��ات  م���راق���ب���ة  دائ������رة  ان  اىل  م�������س���ريا 

اول دائ����رة يف امل��م��ل��ك��ة ب��ع��د اجل���م���ارك ق��ام��ت 

ب��ال��ت��ط��وي��ر وامل���واك���ب���ة وال���ع���م���ل ب��امل��ع��ام��الت 

االلكرتونية، مو�سحا ان عمل الدائرة م�سابه 

ل��ع��م��ل دائ�����رة االح�����وال امل��دن��ي��ة ق��ائ��ال :« ان 

االح���وال  بتبليغ  ي��ق��وم  ال���والده  عند  امل��واط��ن 

�سهادة  وا���س��ت��خ��راج  الطفل  لت�سجيل  امل��دن��ي��ة 

احد  يريد  عندما  ال�سركات  كذلك  له،  ميالد 

ي��ج��ب ان  ���س��رك��ة م��ا يف جم��ال م��ع��ني  ت�سجيل 

يقوم  ث��م  وم��ن  م��ي��الد،  ���س��ه��ادة  ل��ه��ا  ي�ستخرج 

املعنية  واالط��راف  اجلهات  مبراجعة  املواطن 

المت�����ام م��ع��ام��ل��ت��ه م���ن ام���ان���ة ع���م���ان وغ���رف 

ثم ميار�ض  والبنوك ومن  والتجارة  ال�سناعة 

الطبيعي«.  عمله 

اردين  م����واط����ن  ي����وج����د  ال  ان�����ه  وا������س�����ار، 

ا�ستخدام  على  وال��ق��درة  امل��ع��رف��ة  ل��دي��ه  لي�ض 

االنرتنت، مطالبا املواطنني بتطوير انف�سهم 

الكثري  عليهم  لت�سهل  التكنلوجيا  ه��ذه  م��ع 

من املعامالت وملواكبة ما يحتوي الع�سر من 

م�ستجدات. 

و�سلت  التي  ال�سكاوى  اث��ر  على  ذل��ك  ج��اء 

ل������«االن�����ب�����اط« م����ن ال���ع���دي���د م����ن امل���واط���ن���ني 

ال����ت����اأخ����ري يف اجن����از  وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن ح������ول 

امل���ع���ام���الت االل���ك���رتون���ي���ة يف دائ�����رة م��راق��ب��ة 

ال�������س���رك���ات، ح���ي���ث او�����س����ح امل���ح���ام���ي ط����ارق 

الزغموري يف حديث له مع االنباط اأن هناك 

موؤهلة  غ��ري  املجتمعية  ال�سرائح  م��ن  الكثري 

املواطن  خا�سة  الربنامج  هذا  ا�ستخدام  على 

العادي والتاجر واملحامي وال�سانع من جهة، 

ال��ربام��ج  يف  بالعمل  الكافية  اخل��ربة  ونق�ض 

ق��ب��ل املوظفني  احل��ك��وم��ي��ة االل��ك��رتون��ي��ة م��ن 

ا�ستقطابهم  او  تعيينهم  مت  ال��ذي��ن  اجل����دد 

للعمل على هذا الربنامج. 

و���س��رح امل��ح��ام��ي ل����«االن���ب���اط« م��ع��ان��ات��ه يف 

عقد  بتعديل  املتعلقة  املعامالت  احدى  امتام 

ت��اأج��ري ل��ل��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي وال��ت��ي ط��ال��ت مل��دة 

موؤكدا  المتامها،  والن�سف  اال�سبوع  جت��اوزت 

اكرث  اجنازها  ياأخذ  ال  الطبيعي  بالو�سع  انه 

من خم�ض دقائق يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

على حد قوله. 

وت�����س��ائ��ل ب��ن��ف�����ض ال���وق���ت ع���ن ع����دم وج���ود 

م��ا ي��ع��رف ب��ال��ت��وق��ي��ع االك�����رتوين يف ب��رن��ام��ج 

احل���ك���وم���ة االل����ك����رتون����ي����ة، م�����س��ت��ن��دا ب��ذل��ك 

امل���ع���ام���الت  ق���ان���ون   )15،16،5( امل������واد  ع���ل���ى 

ي�ستوجب وجود  انه  تو�سح  التي  االلكرتونية 

والوزارات  العام  للقطاع  خم�س�سة   منظومة 

التوثيق االلكرتوين يف  والبلديات من خالل 

وزارة االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات. 

قانونيا  ب� و�سع موظفني موؤهلني  وطالب 

االلكرتوين  التوقيع  يعتمد  واأن  والكرتونيا، 

منطوق  ح�سب  توثيق  ي��وج��د  ال  ان���ه   خا�سة 

وان  االل��ك��رتون��ي��ه  للمعامالت  ال��ق��ان��ون  ن�ض 

يكون هنك بروتوكول موحد.

االنباط-عمان

التاأمني االإ�سالمية  اأرباح �سركة    بلغت 

نهاية عام 2020 قبل ال�سريبة حوايل 2ر3 

8ر1 مليون  ح���وايل  م��ق��اب��ل  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون 

االأق�ساط  اإجمايل  وبلغ   ،2019 لعام  دينار 

اأم��ا  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون  5ر22  ح���وايل  املكتتبة 

 2020 ال��ت��ع��وي�����س��ات امل��دف��وع��ة خ���الل ع���ام 

فبلغت حوايل 7ر15 مليون دينار.

م�ض  ا  �سحفي  بيان  يف  ال�سركة،  وقالت 

اأو�سى  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  اإن  الثالثاء، 

الهيئة العامة العادية بتوزيع اأرباح نقدية 

على امل�ساهمني بن�سبة 8 باملئة من راأ�سمال 

ال�����س��رك��ة، ت���وزع م��ن االأرب����اح امل����دورة لهذا 

العام.

ال�����س��رك��ة،  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  واأك�����د 

ال���ت���اأم���ني  ����س���رك���ة  اأن  �����س����ح����ادة،  م���و����س���ى 

االإ�سالمية ا�ستطاعت املحافظة على موقع 

م��ت��ق��دم يف ال��ق��ط��اع ال��ت��اأم��ي��ن��ي وال��ت��اأم��ني 

وخ��دم��ة  االأردن  يف  االإ���س��الم��ي  ال��ت��ك��اف��ل��ي 

الوطني. االقت�ساد 

وب��ل��غ��ت ح�����س��ة امل�����س��اه��م��ني م��ن االأرب����اح 

دي��ن��اراً  مليون  3ر2  ح��وايل  ال�سريبة  قبل 

مقابل حوايل 6ر1مليون دينار لعام 2019، 

االأرب���اح  م��ن  ال��وث��ائ��ق  حملة  ح�سة  وبلغت 

172 األف دينار لعام  892 األف دينار مقابل 

.2019

اأم���ا جم��م��وع م���وج���ودات ال�����س��رك��ة لعام 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  5ر41  ح���وايل  فبلغت   2020

7ر39 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل��ع��ام  م��ق��اب��ل ح����وايل 

باملئة، يف حني   5 ح��وايل  بن�سبة منو   2019

2ر21  امل�����س��اه��م��ني ح�����وايل  ب��ل��غ��ت ح���ق���وق 

مليون دينار مقابل حوايل 20 مليون دينار 

لعام 2019 بن�سبة منو حوايل 7باملئة .

دحبور،  ر�سا  ال�سركة،  عام  مدير  وق��ال 

مالية  م���الءة  ه��ام�����ض  حققت  ال�����س��رك��ة  اإن 

ن�سبتها 327 باملئة، وحازت على العديد من 

اجلوائز، وح�سلت ال�سركة وللمرة ال�سابعة 

على التوايل على ت�سنيف ائتماين بدرجة 

ومب��ن��ظ��ور  ال��ت��ك��اف��ل��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ل��ل��ق��درة   A
االإ�سالمية  الوكالة  م�ستقبلي م�ستقر، من 

ح��ي��ث   ،)IIRA( ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف  ال���دول���ي���ة 

 80-76 مبعدل  االئتمانية  درجتها  قيمت 

املتوفرة  احلماية  كفاية معايري  يثبت  مما 

يف ال�سركة وهي اأول �سركة تاأمني اإ�سالمي 

يف االأردن.

اأنه جرى جتديد  بالذكر  ومن اجلدير 

اجلودة  اإدارة  لنظام  االآي��زو  �سهادة  رخ�سة 

ال�سركة  ت��ق��دم  بحيث  ال�سركة،  يف  املطبق 

ك��اف��ة خ��دم��ات��ه��ا ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة وف����ق اأح����دث 

مع  يتوافق  ومب��ا  العاملية  اجل��ودة  معايري 

معيار االآيزو الدويل 9001:2015.

 االنباط-عمان

احل��رة  للمناطق  االأردن���ي���ة  امل��ج��م��وع��ة  وق��ع��ت 

ال��ت��ن��م��وي��ة وج��م��ع��ي��ة ال���ف���ن���ادق االأردن����ي����ة، ام�����ض 

يف  اال�ستثمار  لتنمية  ت��ع��اون  اتفاقية  ال��ث��الث��اء، 

ال�سياحي. القطاع 

الدكتور  املجموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وقال 

خلف الهمي�سات يف ت�سريح �سحفي، اإن االتفاقية 

ت����رتج����م اجل�����ه�����ود امل�������س���رتك���ة ب�����ني امل���ج���م���وع���ة 

وايجاد  امل�ستثمرين،  ومتكني  جل��ذب  واجلمعية 

ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  يف  ج��دي��دة  ا���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���ض 

جمعية  تبذلها  التي  باجلهود  م�سيدا  والفندقي، 

ال���ف���ن���ادق االأردن����ي����ة، ل��ت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات اأم����ام 

وامل�ستثمرين. القطاع 

حملياً  تناف�ض  املجموعة  اأن  الهمي�سات  واأك��د 

ودول����ي����ا، مب���ا ت���ق���دم���ه م���ن ح����زم م��ت��ك��ام��ل��ة م��ن 

خلق  بهدف  اال�ستثمارية،  واحل��واف��ز  االع��ف��اءات 

م�ساريع  ا�ستقطاب  على  ق���ادر  ا�ستثماري  م��ن��اخ 

قيمة، تدفع بعجلة االقت�ساد الوطني لالأمام.

من جهته اأكد رئي�ض جمعية الفنادق االأردنية 

اأه��م��ي��ة تكري�ض اجل��ه��ود  ال��ه��ن��دي،  ع��ب��د احل��ك��ي��م 

ل��رت���س��ي��خ ال��ع��الق��ة ب���ني اجل��م��ع��ي��ة وامل��ج��م��وع��ة، 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ت���ط���ل���ع���ات امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ال���ق���ط���اع 

االأردن���ي���ة  ال�����س��ي��اح��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال�����س��ي��اح��ي، 

مبا  ال��وط��ن��ي،  لالقت�ساد  حقيقية  راف��ع��ة  ت�سكل 

توفره من فر�ض عمل.

يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  ال��ه��ن��دي  وب��ني 

القطاعني  بني  فعلية  �سراكة  تتطلب  االقت�ساد 

ال���ع���ام واخل����ا�����ض، م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى درا�����س����ة واق��ع��ي��ة 

لتجاوز هذه التحديات.

 االنباط-عمان

مع  التعامل  االردين من  امل��رك��زي  البنك  ح��ذر 

على  امل��واط��ن��ني  ح�����س��ول  ت�سهيل  ت��دع��ي  ���س��رك��ات 

ق���رو����ض م���ن ال��ب��ن��وك وال�����س��رك��ات امل��ال��ي��ة ُم��ق��اب��ل 

عموالت غري م�سرتدة يدفعها طالب القر�ض لهذه 

ال�سركات.

واأ�����س����ار ال��ب��ن��ك يف ب��ي��ان ام�����ض ال���ث���الث���اء، اإىل 

اأن�����ه ل���وح���ظ يف االآون�������ة االأخ�������رية ق���ي���ام ع����دد من 

االأ�سخا�ض/ال�سركات برتويج اإعالنات على مواقع 

التوا�سل االجتماعي تّدعي من خاللها اأنها ُت�سهل 

ح�سول املواطنني على قرو�ض، حمذراً التعامل مع 

مثل هوؤالء االأ�سخا�ض/ ال�سركات والذين يقومون 

منهم  مبالغ  حت�سيل  بهدف  باملواطنني  بالتغرير 

دون تقدمي اأي خدمة لهم.

وقال اإن الو�سيلة االآمنة وال�سحيحة للح�سول 

ع��ل��ى ق���ر����ض ت���ك���ون مب���راج���ع���ة اأح�����د ال���ب���ن���وك اأو 

�سركات التمويل االأ�سغر املرخ�سة من قبل البنك 

التاأجري  �سركات  اإىل  باالإ�سافة  مبا�سرة،  املركزي 

قبل  م��ن  امل��رخ�����س��ة  ال��ت��م��وي��ل  و���س��رك��ات  التمويلي 

متنح  والتي  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

اأن قرار  القرو�ض للمواطنني ب�سكل مبا�سر، علماً 

منح االئتمان يعود لتلك البنوك/ ال�سركات، ووفقاً 

ل�سيا�ساتها االئتمانية املقرة من جمال�ض اإداراتها.

ودعا املركزي املواطنني ملعرفة اأ�سماء البنوك/ 

املوقع  زي��ارة  خ��الل  من  االأ�سغر  التمويل  �سركات 

االلكرتوين للبنك املركزي االأردين

.www.cbj.gov.jo 

2ر3 مليون دينار أرباح شركة التأمين اإلسالمية لعام 2020

اتفاقية بين المناطق الحرة وجمعية الفنادق لتنمية االستثمار السياحي

البنك المركزي يحذر من شركات ُتسهل الحصول 
على القروض مقابل عموالت

صناعة األردن: مصانع الزيوت 
النباتية قادرة على تغطية احتياجات 

السوق المحلية

الطاقة والمعادن تحصل على ايزو 
ادارة الشكاوى

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 7.2 مليون دينار

5ر37 دينار سعر غرام الذهب 
عيار 21 محليا

االنباط-عمان

م�سانع  اأن  االأردن،  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة  اأك���د    

تغطية  على  ق��ادرة  االأردن��ي��ة  النباتية  ال��زي��وت 

احتياجات ال�سوق املحلية ب�سكل كامل.

وق����ال مم��ث��ل ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

يف  احليوانية  وال��رثوة  والزراعية  والتموينية 

الغرفة حممد وليد اجليطان، يف بيان �سحفي 

حملية  م�سانع   9 ه��ن��اك  اإن  ال��ث��الث��اء،  ام�����ض 

اأك��رث  تبلغ  اإن��ت��اج��ي��ة  بطاقة  النباتية  ل��ل��زي��وت 

وتعمل مبوا�سفات  �سنوياً  األف طن   150 من 

متنع  ال��ت��ي  االأردن���ي���ة  للموا�سفة  وف��ق��اً  ع��ال��ي��ة 

عك�ض  ع��ل��ى  املختلفة  ال��ن��ب��ات��ي��ة  ال��زي��وت  خ��ل��ط 

الزيوت امل�ستوردة باختالف بلد املن�ساأ.

ق�����ادرة على  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����س��ان��ع  اأن  واأ����س���اف 

ت��غ��ط��ي��ة ح���اج���ة ال�������س���وق امل���ح���ل���ي���ة وب���اأ����س���ع���ار 

املوقعة  باتفاقياتها  ملتزمة  كونها  تناف�سية، 

م���ع امل��وؤ���س�����س��ت��ني اال���س��ت��ه��الك��ي��ت��ني ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ال��ن��ب��ات��ي��ة مبختلف  ال��زي��وت  ل��ت��وري��د  وامل��دن��ي��ة 

م�سلحة  اأن  م���وؤك���داً  ال��ط��ل��ب،  ح�سب  اأن��واع��ه��ا 

له  االأ�سا�سية  ال�سلع  وتوفري  االأردين  امل�ستهلك 

اأولوية لدى ال�سناعة املحلية. تعترب 

النباتية  الزيوت  املنتج من  �سعر  اأن  واأو�سح 

ل��ل��م��ادة اخل���ام،  ال��ع��امل��ي��ة  االأ���س��ع��ار  يعتمد ع��ل��ى 

نهاية  باالرتفاع  بداأت  الزيوت  اأ�سعار  اأن  مبيناً 

حافظت  املحلية  امل�سانع  اأن  اإال  املا�سي،  العام 

خمتلف  مع  التوريد  باتفاقيات  التزامها  على 

اجلهات وبنف�ض االأ�سعار.

ب�����س��رورة دع���م م�سانع  وط��ال��ب اجل��ي��ط��ان 

املختلفة  االإن��ت��اج  كلف  لتقليل  املحلية  الزيوت 

وخ���ا����س���ة اأ�����س����ع����ار ال���ط���اق���ة وك����ل����ف ال�����س��ح��ن 

ال��داخ��ل��ي��ة، ل�����س��م��ان ا���س��ت��ق��رار اأ���س��ع��ار ال��زي��وت 

ال��ن��ب��ات��ي��ة حم��ل��ي��اً وع����دم رف����ع اأ����س���ع���اره���ا على 

امل�ستهلك.

 االنباط-عمان

ح�سلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 

اإدارة  ل��ن��ظ��ام   10002 االي�����زو  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 

اأول موؤ�س�سة  املتعاملني، لت�سبح بذلك  �سكاوى 

حكومية يف االردن حت�سل على هذه ال�سهادة.

وق������ال رئ���ي�������ض جم��ل�����ض م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

ت�����س��ري��ح �سحفي  ال��ل��ب��ون يف  ال��دك��ت��ور ح�����س��ني 

�سهادة  على  ح�سلت  الهيئة  ان  الثالثاء،  ام�ض 

اإ����ض جي  �سركة  خ��الل  م��ن   ،10002 االي���زو 

اإ�ض ال�سوي�سرية، التي تعترب من اأهم ال�سركات 

املتخ�س�سة مبنح مثل هذه ال�سهادات الدولية، 

���س��ام��ل الإج�����راءات الهيئة  ب��ع��د ت��دق��ي��ق  وذل���ك 

اخل���دم���ة،  م��ت��ل��ق��ي  ����س���ك���اوى  اإدارة  يف  امل��ت��ب��ع��ة 

و�سعتها  التي  الدولية  املعايري  ومطابقتها مع 

هيئة االآيزو الدولية.

م��ت��ل��ق��ي  ����س���ك���اوى  اإدارة  اأن  ال���ل���ب���ون  واأك������د 

اخلدمة تعد من اأهم املحاور التي تركز عليها 

ال��ه��ي��ئ��ة م��ن اأج����ل االرت���ق���اء مب�����س��ت��وى ت��ق��دمي 

اخل���دم���ة م���ن خ���الل اع��ت��م��اد اأف�����س��ل امل��ع��اي��ري 

م�ستويات  اأع��ل��ى  حتقيق  ت�سمن  التي  العاملية 

الهيئة  ومتكني  اخل��دم��ة،  تقدمي  ع��ن  الر�سى 

ومهنية  بفاعلية  ال�����س��ك��اوى  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن 

خالل  من  املمكنة  بال�سرعة  ومعاجلتها  عالية 

هذه  مع  التعامل  يف  ال�سفافية  ثقافة  تر�سيخ 

ال�سكاوى.

احل�سول  اأن  اىل  ال��ل��ب��ون  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 

جهود  يعك�ض   10002 االآي����زو  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 

التعامل  املمار�سات يف  اأف�سل  الهيئة يف تطبيق 

بف�سل  اخلدمة،  ومتلقي  العمالء  �سكاوي  مع 

�ساهمت يف احل�سول  التي  الهيئة  كوادر  جهود 

اآليات تقوم  ال�سهادة التي تعمل وفق  على هذه 

العمالء  ومقرتحات  اآراء  من  اال�ستفادة  على 

والتعامل معها بطريقة فعالة مبا يتما�سى مع 

العاملية. املمار�سات  اأف�سل 

االج���راءات  تب�سيط  م��ب��داأ  الهيئة  وتعتمد 

اخل��ا���س��ة ب��ت��ق��دمي اخل���دم���ات ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 

الواحدة  النافذة  خ��الل  من  اخلدمة  ومتلقي 

وت��ف��وي�����ض م��وظ��ف��ي م��ك��ت��ب خ��دم��ة اجل��م��ه��ور 

لدى الهيئة �سالحيات اجناز بع�ض املعامالت 

امل��ع��ام��الت  وا���س��ت��ق��ب��ال  ك��ل��ي  ب�سكل  واع��ت��م��اده��ا 

وط��ل��ب��ات ال��رتخ��ي�����ض وال�����س��ك��اوى وال��ق�����س��اي��ا 

عليها  والرد  بالقطاع  اخلا�سة  واال�ستف�سارات 

من خالل املخت�سني يف الهيئة.

التوا�سل  لت�سهيل  اآليات  الهيئة  تعتمد  كما 

وتوفري  االإل��ك��رتوين  الدفع  اعتماد  مثل  معها 

ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���س��ب��ة ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، 

من  ال�����س��ك��اوى  وا���س��ت��ق��ب��ال  االأول���وي���ة  ومنحهم 

املراقبة  ومركز  اجلمهور  خدمة  مكتب  خالل 

والطوارئ يف الهيئة العامل على مدار ال�ساعة 

املوقع  اأو  الفاك�ض  او  الهاتفي  االت�سال  وع��رب 

وم��واق��ع  اآب  ال��وات�����ض  تطبيق  اأو  االإل���ك���رتوين 

بالهيئة. التوا�سل االجتماعي اخلا�سة 

على  �سابقا  ح�سلت  كانت  الهيئة  ان  يذكر 

لنظام   ISO9001:2015 االأي���زو  �سهادة 

ال����دويل يف  امل��ع��ي��ار  اإدارة اجل����ودة وال����ذي ي��ع��د 

ت��ل��ب��ي��ة ط��ل��ب��ات ال���ع���م���الء وم���راق���ب���ة م�����س��ت��وى 

اجلودة املقدم من الهيئة لعمالئها.

 االنباط-عمان

الثالثاء،  ام�ض  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

على تداول 6.7 مليون �سهم، موزعة على 

اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داوالت  بقيمة  ع��ق��دا   3352

بلغت 7.2 مليون دينار. 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة   0.21 ب��ن�����س��ب��ة   1744

ال�سابقة.  اإغالق اجلل�سة 

27 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   35 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

45 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

 االنباط-عمان

بلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 االأكرث 

ام�ض  املحلية،  بال�سوق  املواطنني  من  رغبة 

من  ال�سراء  لغايات  دي��ن��ار  50ر37  ال��ث��الث��اء، 

حمالت ال�ساغة، مقابل 36 دينارا للبيع.

ووف����ق����ا الأم�������ني ����س���ر ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة 

الأ���س��ح��اب حم��الت جت���ارة و���س��ي��اغ��ة احللي 

فقد  ت�سريح  ع��الن يف  رب��ح��ي  وامل��ج��وه��رات 

 24 عياري  الذهب  من  الغرام  بيع  �سعر  بلغ 

ال�ساغة  م��ن حم��الت  ال�����س��راء  ل��غ��اي��ات  و18 

60ر44 دينار و50ر33 دينار على التوايل.

وزن  الر�سادي  اللرية  �سعر  ان  اىل  وا�سار 

�سعر  بلغ  فيما  دي��ن��ارا،   262 بلغ  غ��رام��ات   7

 300 غ���رام���ات   8 وزن  االإجن���ل���ي���زي  ال���ل���رية 

دينار.

النظام االلكتروني الحكومي... »إطالة أمد االجراءات 
عوضًا من تقصيرها« 
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200163381(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الق�سا�ص   وعلي  يو�سف  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )117153( بتاريخ 2017/9/6 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/9 

الق�سا�ص   احمد  حممد  يو�سف  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ���س��ف��ا ب����دران  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0787226655

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�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ابو  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

لباد والنا�سر  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

تقدمت    2015/11/19 بتاريخ   )112865( الرقم 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ابو لباد والنا�سر

اإىل �سركة : عبد املجيد اجلندي 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
الرقم الوطني للمنشأة : )200092815(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   عطيه  خليل  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2008/2/4 بتاريخ   )89034( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/1/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  املحامي احمد حممد ابو حمدة  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ���س��ق��رة  وادي   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796829874

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�سركات  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 رعد 

تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   غوامنه 

ب�سيطة حتت الرقم )12651( بتاريخ 2006/12/19  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : رعد غوامنه و�سركاه

اإىل �سركة : �سرار غوامنه و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مصفي شركة ركن 
االوائل للتجارة العامة والتخزين

ا�ستنادا لحكام املادة 264/ب من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 

للتجارة  الوائل  ركن  �سركة  دائني  من  ارجو  وتعديالته   1997

الردنية  املناطق  جمموعة  لدى  وامل�سجلة  والتخزين   العامة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  التنموية  واملناطق  احل��رة  للمناطق 

امل�سوؤولية املحدودة ) م�ستاأجرة ( حتت الرقم ) 1874 ( بتاريخ 

ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة   2012/1/2

تاريخه  من  �سهرين  خ��الل  وذل��ك  ل  ام  الدفع  م�ستحقة  �سواء 

اململكة  خ��ارج  للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة  داخ��ل  للدائنني 

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي  ال�سركة : �سمري جميل عقله الروا�سده

 – التجاري  العقاد  جممع   – الداخلية  دوار   – : عمان  عنوانه 

تلفون 0796732398

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200069774(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   القي�سى  رباح  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )20122( بتاريخ 1988/4/17 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/7 

ال�سيد /ال�سيدة  احمد ابراهيم نعالوي  م�سفيا  وقد مت تعيني 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اجلويدة – ت: 0796124332

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن امني سجل الشركات
يف شركة املجموعة االردنية للمناطق 

الحرة واملناطق التنموية

ا�ستنادا لحكام املادة ) 259 ( من قانون ال�سركات رقم ) 22 ( 

ال�سادة  باأن  ال�سركات  �سجل  امني  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

لدينا  وامل�سجلة   ) العامة  للتجارة  ال�سام  لوؤلوؤة  �سركة   ( �سركة 

يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة ) م�ستاأجرة ( حتت 

الرقم ) 2711 ( بتاريخ 2016/9/22 قد تقدموا بطلب ت�سفية 

تعيني  ومت   2020/12/16 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سيد ) املحامي �سمري جميل الروا�سدة ( م�سفيًا له فمن له اي 

حق او اعرتا�ص مراجعة امل�سفي خالل �سهرين من تاريخه على 

العنوان التايل :

 –  0796732398  – العقاد  جممع   – الداخلية  دوار   – عمان 

هاتف 0796732398

امني �سجل ال�سركات 

احمد ابو خ�سري 

اعالن صادر عن امني سجل الشركات
يف شركة املجموعة االردنية للمناطق 

الحرة واملناطق التنموية

ل�سنة  ال�سركات   ق��ان��ون  م��ن   )  37  ( امل���ادة  لح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سادة  ب���اأن  ال�سركات  �سجل  ام��ني  يعلن  وتعديالته   1997

يف  لدينا  وامل�سجلة   ) القطامي  وحممد  احمد  �سركة   ( �سركة 

 ) الرقم ) 1405  الت�سامن ) م�ستاأجرة ( حتت  ال�سركات  �سجل 

بتاريخ 2018/3/1 قد تقدموا بطلب ت�سفية ال�سركة ت�سفية 

ال�سيد ) �سمري جميل  اختيارية بتاريخ 2021/2/7 ومت تعيني 

عقله الروا�سدة (

العنوان  على  امل�سفي  مراجعة  اعرتا�ص  اي  له  فمن  له  م�سفيًا   

التايل :

عمان – دوار الداخلية – جممع العقاد – هاتف 0796732398

امني �سجل ال�سركات 

احمد ابو خ�سري 

اعالن صادر عن امني سجل الشركات
يف شركة املجموعة االردنية للمناطق 

الحرة واملناطق التنموية

ا�ستنادا لحكام املادة ) 259 ( من قانون ال�سركات رقم ) 22 ( 

ال�سادة  باأن  ال�سركات  �سجل  امني  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

�سركة ) �سركة ركن الوائل للتجارة العامة والتخزين ( وامل�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة ) م�ستاأجرة ( 

بطلب  تقدموا  قد   2012/1/2 بتاريخ   )  1874  ( الرقم  حتت 

ومت   2021/2/2 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية 

تعيني ال�سيد ) املحامي �سمري جميل الروا�سدة (

خالل  امل�سفي  مراجعة  اعرتا�ص  او  حق  اي  له  فمن  له  م�سفيًا   

�سهرين من تاريخه على العنوان التايل :

 –  0796732398  – العقاد  جممع   – الداخلية  دوار   – عمان 

هاتف 0796732398

امني �سجل ال�سركات 

احمد ابو خ�سري 

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156261(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  و�سركاها   ابو مطر  امل  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )114628( بتاريخ 2016/9/6 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/2 

الفراج   �سالمة  ح�سني  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ال�����س��ع��اده  – ���س��ارع  م��ادب��ا   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0772009940

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

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سليمان  �سامل  ع��الء  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

ال�سم�سات و�سركاه  

 )  114845( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/9/26 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

اعالن صادر عن مصفي شركة 
لؤلؤة الشام للتجارة العامة

ا�ستنادا لحكام املادة 264/ب من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 

للتجارة  ال�سام  لوؤلوؤة  �سركة  دائني  من  ارجو  وتعديالته   1997

العامة  وامل�سجلة لدى جمموعة املناطق الردنية للمناطق احلرة 

واملناطق التنموية يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة ) 

م�ستاأجرة ( حتت الرقم ) 2711 ( بتاريخ 2016/9/22 �سرورة 

تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء م�ستحقة الدفع ام 

ل وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة 

ا�سهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي  ال�سركة : �سمري جميل عقله الروا�سده

 – التجاري  العقاد  – جممع  الداخلية  – دوار  عمان   : عنوانه 

تلفون 0796732398

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175733(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   �سحاده  الك��رام  عبد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120462( بتاريخ 2020/1/7 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد الكرم �سفيق �سحاده  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء – الو�سط التجاري – مقابل 

بن عني غزال – ت: 0796074111

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : حازم عايش محمود ابو سيف

ننذركم  مربر  �سبب  دون   2021/1/30 تاريخ  من  عملك  عن  لتغيبك  نظرا 

ب�سرورة العودة اىل عملكم خالل ثالثة ايام من تاريخه وال �ست�سبح فاقدا 

لعملك وكامل حقوقكم القانونية. 

املنذر / مؤسسة مصاعد السيف

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )216/ج( من قانون ال�سركات رقم)22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ك�سركة   لدينا  امل�سجلة   ) الرتفيه  ملراكز  الردنية   ( �سركة  باأن 

بتاريخ   )14364( الرقم   حتت    ) حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   (

القانونية  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد   2007/5/27

خا�سة  م�ساهمة  �سركة  اىل  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من 

حمدودة .

يرجى ممن له اعرتا�ص على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة 

خم�سة ع�سرة يوما من تاريخ ن�سر العالن .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مصفي شركة 
احمد ومحمد القطامي

ل�سنة  ال�سركات رقم 22  املادة 37/اأ من قانون  ا�ستنادا لحكام 

1997 وتعديالته ارجو من دائني �سركة احمد وحممد القطامي 

احل��رة  للمناطق  الردن��ي��ة  املناطق  جمموعة  ل��دى  وامل�سجلة 

م�ستاجرة   ( الت�سامن  ال�سركات  �سجل  يف  التنموية  واملناطق 

تقدمي  �سرورة   2018/3/1 بتاريخ   )  1405  ( الرقم  حتت   )

ل  ام  الدفع  م�ستحقة  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم 

وذلك خالل خم�سة ع�سر يوما وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي  ال�سركة : �سمري جميل عقله الروا�سده

 – التجاري  العقاد  جممع   – الداخلية  دوار   – : عمان  عنوانه 

تلفون 0796732398

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

اجل��ب��ايل  ���س��رك��ة  ت�سفية  اج�����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

وكنفو�ص  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/6/12 بتاريخ   )  113920(

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�سركات  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

ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد عبيدات  عن 

وخالد عبيدات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/7/29 بتاريخ   )  120961(

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 : )200173020(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  والعبادله   وال�سعدي  البيجاوي  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119745( بتاريخ 2019/6/20 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/12/3 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان  

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  �سقرة  النزهة  – جبل  عمان   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0795058303

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�سركات  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 يو�سف الزريقات 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/7/19 بتاريخ   )  120924(

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

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

هند عمر سالم عيال عواد         
  CW-J03940: رقم وظيفي

رسمية خالد عطوه ابو خرمه   
CW-J03788 : رقم وظيفي

�سركة  يف  عملكم  عن  منقطعون  انكم  حيث 

ايام   10 عن  تزيد  ومل��دة  العملية   الزي��اء 

لغاية  عملكم  مقر  اىل  تعودوا  ومل  متتالية 

او  قانونية  اج��ازة  دون  الن��ذار  هذا  تاريخ 

بالعودة  ننذركم  فاننا  ل��ذا   . م�سروع  ع��ذر 

اىل عملكم خالل مدة 3 ايام من تاريخ ن�سر 

فاقدين  تعتربوا  �سوف  وال  الع��الن  ه��ذا 

عمال  العمالية  حقوقكم  وجميع  لوظيفتكم 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���   /  28 امل���ادة  باأحكام 

الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته 

حقوقها  ب��ك��ام��ل  ال�����س��رك��ة  اح��ت��ف��اظ  م��ع 

جتاهكم .

شركة االزياء العملية

الربعاء   10 / 2 / 2021
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االنباط-وكاالت

اأن كوريا ال�شمالية قامت  اأ�شار تقرير للأمم املتحدة اإىل 

يف   2020 ع��ام  يف  وال�����ش��اروخ��ي  ال��ن��ووي  برناجميها  بتطوير 

انتهاك لنظام العقوبات الدولية

“رويرتز”،  وك��ال��ة  عليه  اط��ل��ع��ت  ال���ذي  ال��ت��ق��ري��ر،  وذك���ر 

اأن ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ق���ام���ت ب���اإن���ت���اج امل������ادة االن�����ش��ط��اري��ة 

اخلا�شة  التحتية  البنية  وحتديث  النووية  املن�شاآت  و�شيانة 

بال�شواريخ، اإ�شافة اإىل موا�شلتها البحث يف اخلارج عن املواد 

والتكنولوجيات لربناجميها

واأ�شار التقرير اإىل اأن كوريا ال�شمالية عر�شت خلل العام 

املن�شرم �شواريخ جديدة ق�شرية ومتو�شطة املدى، و�شواريخ 

تطلق من الغوا�شات واأنظمة �شواريخ بال�شتية عابرة للقارات 

خلل اال�شتعرا�شات الع�شكرية

االأمم  االأع�����ش��اء يف  ال���دول  اإح���دى  تقييمات  اأن  واأ���ش��اف 

راأ�س  ال�شمالية ت�شتطيع تركيب  اأن كوريا  اإىل  املتحدة ت�شري 

نووي على �شواريخ بال�شتية ق�شرية ومتو�شطة وبعيدة املدى

وعلى الرغم من عدم اإجراء اأي جتارب نووية اأو اختبارات 

ل�شواريخ بال�شتية يف عام 2020، اأعلنت بيونغ يانغ التح�شري 

البال�شتية  لل�شواريخ  جديدة  قتالية  روؤو���س  واإنتاج  الختبار 

وتطوير اأ�شلحة نووية تكتيكية، ح�شب التقرير

وي���اأت���ي اإع�����داد ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ن��وي خل����رباء جل��ن��ة ���ش��وؤون 

املقرر  من  وال��ذي  ال���دويل،  االأم��ن  ملجل�س  التابعة  العقوبات 

اإحالته اإىل املجل�س، بعد 3 اأ�شابيع تقريبا من تويل جو بايدن 

من�شب الرئي�س االأمريكي

اإن االإدارة  ي���وم االث��ن��ن،  وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة، 

اجل����دي����دة ت��خ��ط��ط ل�����ش��ي��اغ��ة م���وق���ف ج���دي���د جت����اه ك��وري��ا 

ال�شمالية، مبا يف ذلك اإعادة النظر ب�شكل كامل يف “اخليارات 

ملمار�شة ال�شغط والفر�س للدبلوما�شية املحتملة م�شتقبل«

االنباط-وكاالت

وج�������ه ع�����دي�����د امل���ح���ل���ل���ن وامل����را�����ش����ل����ن 

�شديدة  انتقادات  االإ�شرائيلين  الع�شكرين 

انت�شار ظاهرة  اأع��ق��اب  يف  االح��ت��لل  جلي�س 

ال�شطو على خمازن ال�شلح، وكذلك اقتحام 

فل�شطيني اأكرب قاعدة جوية يف النقب الليلة 

املا�شية

اأحرونوت”  “يديعوت  �شحيفة  وذك���رت 

�أن  “�شفا”،  وك��ال��ة  ترجمة  وف��ق  ال��ع��ربي��ة، 

اخلطر،  ناقو�س  تدق  املا�شية  الليلة  حادثة 

اقتحام  من  النقب  من  فل�شطيني  متكن  اإذ 

قاعدة “نفاتيم” اجلوية، التي حتتوي على 

االأك��ر  وال�شواريخ  الطائرات  من  تر�شانة 

»F35« فتًكا، �شمنها طائرات ال�شبح

الفل�شطيني  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 

اأن  دون  القاعدة  م��ن  االن�شحاب  م��ن  متكن 

يلحق به اأذى، يف وقت جتري عمليات بحث 

وا�شعة عنه

اجلي�س  الإذاع����ة  الع�شكري  امل��را���ش��ل  اأم���ا 

احل��دث  انتهاء  فانتقد  دفو�س”  “ت�شاخي 
ب���ان�������ش���ح���اب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي م����ن ال���ق���اع���دة 

النقب،  يف  حت�شيًنا  االأك���ر  اال�شرتاتيجية 

وت�شل م�شاحتها مل�شاحة “تل اأبيب«

ال�شطو  عمليات  موؤخًرا  تزايدت  حن  يف 

متكنت  اإذ  ال��ن��ق��ب،  يف  اجلي�س  خم���ازن  على 

���ش��اح��ن��ة ق��ب��ل اأ���ش��اب��ي��ع م���ن اق��ت��ح��ام ق��اع��دة 

 90 من  اأك��ر  و�شرقة  للتدريب  “ت�شاليم” 
األف طلقة واالن�شحاب ب�شلم

اأم�س  فجر  اأخ��رى  جمموعة  متكنت  كما 

م��ن اق��ت��ح��ام ق��اع��دة ت��دري��ب اأخ���رى و�شرقة 

الطريق  اآخ���رون  األ��ف طلقة، فيما قطع   20

وحا�شروها  النقب  يف  للجي�س  دوري��ة  اأم��ام 

و�شيطروا على بع�س العتاد

ويف حادثة اأخ��رى، متكن فل�شطينيون يف 

االأغوار من ال�شيطرة على عدة قطع �شلح 

بينها ر�شا�س من جمموعة من اجلنود خلل 

نومهم يف حادثة و�شفت ب�”بالغة اخلطورة«

يف  “البدو  اأن  العربية  ال�شحافة  وبينت 

النقب هم اأ�شياد املكان، ويفعلون كل ما يحلو 

اجلي�س  ي�شيب  ال���ذي  ال�����ش��ل��ل  ظ��ل  ل��ه��م يف 

وعجزه عن حماية نف�شه«

االنباط-وكاالت

دع���ا 81 ن��ائ��ب��ا ب��ري��ط��ان��ي��اً ي���وم ال��ث��لث��اء، 

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��اين دوم��ن��ي��ك راب 

ملنع  االح����ت����لل  دول�����ة  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط  اإىل 

منازلها  من  الفل�شطينية  العائلت  تهجري 

يف ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة، م���ن ق��ب��ل امل��ن��ظ��م��ات 

اال�شتيطانية

وكتب اأع�شاء الربملان يف ر�شالة بعثوا بها 

اإىل الوزير، اأنه بالنظر اإىل “االأبعاد الهائلة 

الكلمات  تكفي  ال  لها،  املخطط  للم�شادرة 

الدبلوما�شية”، حيث يقرتح النواب، من بن 

اأمور اأخرى، اأن تو�شح احلكومة الربيطانية 

حلكومة االحتلل االإ�شرائيلي اأن العلقات 

كاملعتاد  ت�شتمر  اأن  ميكن  ال  اجلانبن  ب��ن 

اأخذ جميع  “يجب  واأنه  “االإخلء”،  اإذا مت 

االإجراءات يف االعتبار«

خم�شة  الر�شالة  على  املوقعن  بن  وم��ن 

ن���واب م��ن ح��زب امل��ح��اف��ظ��ن، وح���زب رئي�س 

الوزراء بوري�س جون�شون

طويلة  �شل�شلة  بعد  الر�شالة  اإر���ش��ال  ومت 

من االأحكام التي �شدرت يف االأ�شهر االأخرية 

�شت�شطر  التي  الفل�شطينية  العائلت  �شد 

م��ن��ظ��م��ات  ل�����ش��ال��ح  م���ن���ازل���ه���ا  اإخ�������لء  اإىل 

“عطريت  م��ن��ظ��م��ة  ب���ق���ي���ادة  امل�����ش��ت��وط��ن��ن، 

و�شركة �شمعون هت�شديك« كوهانيم”، 

اإىل  “االإخلء”  دع��اوى  معظم  وت�شتند 

على  يعي�شون  “الفل�شطينين  ب��اأن  االدع���اء 

ممتلكات اأو اأرا�س كان ميلكها يهود قبل عام 

« 1948

ال���ع���ائ���لت  م����ن  ال���ك���ث���ري  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

الفل�شطينية امل�شتهدفة، هي عائلت الجئة 

ُطردت من منازلها يف عام 1948، لكن قانون 

باملطالبة  ل��ه��م  ي�شمح  ال  ال��غ��ائ��ب��ن  اأم����لك 

با�شتعادة ممتلكاتها، خلفا لليهود
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رح���ب���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��و ال���دول���ي���ة، 

ب��اإع��لن امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة 

االأرا���ش��ي  الق�شائية  والي��ت��ه��ا  �شمول 

املحتلة الفل�شطينية 

واأو�شحت املنظمة يف بيان اأ�شدرته 

ي���ع���د مب��ث��اب��ة  ال����ق����رار  اأن  ال����ث����لث����اء، 

ب�شي�س اأمل جديد بالن�شبة لل�شحايا 

لفل�شطينين ا

اجلنائية  ق��رار  اأن  البيان  واأ���ش��اف 

يف  للتحقيق  ال��ط��ري��ق  ف��ت��ح  ال��دول��ي��ة 

 / ح��زي��ران   13 املرتكبة منذ  اجل��رائ��م 

الفل�شطينية  االأرا�شي  2014 يف  يونيو 

املحتلة

واجل�����م�����ع�����ة، اأ��������ش�������درت ال�����دائ�����رة 

امل���ح���ك���م���ة )م���ق���ره���ا  ال���ت���م���ه���ي���دي���ة يف 

اله���������اي(، ق�������رارا ي��ق�����ش��ي ب��والي��ت��ه��ا 

الفل�شطينية  االأرا�شي  على  الق�شائية 

امل��ح��ت��ل��ة )ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع 

غ����زة وال���ق���د����س ال�����ش��رق��ي��ة(، وه����و ما 

احلرب  جرائم  يف  حتقيق  لفتح  ميهد 

ال���ن���اجت���ة ع����ن االأع�����م�����ال ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

االإ�شرائيلية

االنباط-وكاالت

الب�شر وال احلجر وال احليوان  ي�شلم   مل 

“االإ�شرائيلي” على  اع��ت��داءات االحتلل  من 

ك��ل �شرب م��ن االأر����س الفل�شطينية خ��لل ما 

ي��ق��رب م��ن 73 ع��اًم��ا، وه��ا ه��ي خ��رب��ة حم�شة 

النكبة  جت�شد  ال�شمالية  االأغ�����وار  يف  ال��ف��وق��ا 

امل�شتمرة لل�شعب �شاحب الق�شية االأع��دل يف 

تاريخ الب�شرية، فقد باتت اخلربة �شاهدة على 

جرائم االحتلل املتوا�شلة.

واأق��دم��ت ق��وات االح��ت��لل خ��لل االأ�شبوع 

وال�شكنية  الزراعية  املن�شاآت  املا�شي على هدم 

كافة يف التجمع، ال��ذي ي�شم نحو 70 م�شكًنا 

ومن�شاأة، ل�11 عائلة فل�شطينية.

ف���ب���ع���د ان���ق�������ش���اء 48 �����ش����اع����ة، ه�����ي م���دة 

اإخ���ط���ار ع�����ش��ك��ري ل��ل�����ش��ك��ان ب��ال��رح��ي��ل، ب���داأت 

ومن�شاآت  م�شاكن  بتفكيك  االح��ت��لل  ق���وات 

التجمع كافة، ونقلها اإىل مناطق عن �شبلي 

والن�شارية.

ا،،  حم�شة الفوقا ي�شكنها نحو 80 فل�شطينًيّ

وتبلغ م�شاحتها 100 األف دومن �شبق وهدمت 

كاملة، مطلع ت�شرين الثاين/ نوفمرب املا�شي.

وباملجمل، هدمت قوات االحتلل 73 م�شكًنا 

ومن�شاأة، جميعها من ال�شفيح، كما متنع البناء 

احلجري يف االأغوار؛ لكن االأهايل اأعادوا بناء 

م�شاكنهم، ليهدمها االحتلل جمدًدا االأربعاء 

املا�شي.

 12 م��ن  اأك���ر  حينه  يف  العملية  وا�شتمرت 

�شاعة متوا�شلة، ُهدم فيها كل �شيء يف اخلربة، 

م�شادرته،  ميكن  ما  كل  م�شادرة  عن  ف�شًل 

وعلى اإثر ذلك ق�شى اأهايل اخلربة لياليهم يف 

العراء لعدة اأيام.

تهجري ق�شري

وي�شعى االحتلل من خلل عمليات الهدم 

ا من املنطقة  املتكررة اإىل تهجري ال�شكان ق�شرًيّ

بالكامل، ل�شالح بناء امل�شتوطنات واملع�شكرات 

اخل��ا���ش��ة ب��اجل��ي�����س، اإىل ج��ان��ب ال��ت��دري��ب��ات 

الع�شكرية فيها.

االإن�شان،  الفل�شطيني حلقوق  املركز  واأك��د 

اإط����ار ت�شارع  ي��اأت��ي يف  اأن ذل���ك  يف ت��ق��ري��ر ل��ه 

وت�����رية ه����دم امل����ن����ازل وت���دم���ري امل��م��ت��ل��ك��ات يف 

االآون���ة  يف  ال��ق��د���س  و���ش��رق��ّي  الغربية  ال�شفة 

التطهري  خمططات  تنفيذ  بهدف  االأخ����رية، 

اأرا�شيهم  من  الفل�شطينين  وط��رد  العرقي، 

مل�شلحة خمططات ال�شم )ال�شلب( والتو�شع 

اال�شتيطاين.

اأن االحتلل ح��ول ما يزيد عن  اإىل  ي�شار 

400 األف دومن يف االأغوار اإىل مناطق ع�شكرية 

مغلقة يحظر على الفل�شطينين فيها ممار�شة 

ذل��ك،  غ��ري  اأو  ع��م��راين  اأو  زراع����ي  ن�شاط  اأي 

ا هناك. واأن�شاأت 97 موقًعا ع�شكرًيّ

ك��م��ا زرع االح��ت��لل امل��ئ��ات م��ن ال��دومن��ات 

حتى  االأر�شية،  باالألغام  االأغ���وار  يف  الزراعية 

باتت تلك املناطق حماذية لبع�س التجمعات 

ومنطقة  ي��رزا  خربة  مثل  البدوية،  ال�شكنية 

ويف  منازلهم  ب��ن  م��وج��ودة  فهي  امل��ال��ح؛  واد 

مراعيهم، وقرب م�شادر املياه.

وتعد االأغوار �شلة فل�شطن الغذائية، وهي 

اأكر املناطق ت�شرًرا من م�شروع ال�شم الذي 

�شيلتهم ع�شرات اآالف الدومنات من االأرا�شي 

الزراعية.

وتتعر�س عدة مناطق يف ال�شفة الغربية، 

وخ���ا����ش���ة يف االأغ�����������وار وال�����ق�����رى امل���ح���اذي���ة 

للم�شتوطنات لهجمة متوا�شلة بهدف م�شادرة 

ا�شتيطانية  مزيد من االأرا���ش��ي، و�شق طريق 

وتهجري ال�شكان.

ووفق امل�شادر احلقوقية، ففي �شهر واحد 

اإخ��ط��ارات  االإ�شرائيلي  االح��ت��لل  �شلم  فقط 

لهدم 150 من�شاأة �شكنية وزراعية يف االأغ��وار، 

اآالف �شجرة  اأك��ر من 10  فيما �ُشجل اقتلع 

حرجية )�شرقي طوبا�س( باالأغوار ال�شمالية.

خطة ممنهجة

الفل�شطيني  ل�”املركز  خ��ا���س  ح��دي��ث  ويف 

ال�شعبي  للعمل  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأك��د  للإعلم”، 

ودع�����م ال�����ش��م��ود يف ه��ي��ئ��ة م���ق���اوم���ة اجل����دار 

وجود  على  رحمة،  اأب��و  اهلل  عبد  واال�شتيطان 

�شلطات  خللها  م��ن  ت�شعى  ممنهجة  خطة 

االحتلل اإىل تنفيذ عملية ال�شم على اأر�س 

املواطنن  على  الت�شييق  خ��لل  م��ن  ال��واق��ع 

املتكرر  ال��ه��دم  عمليات  ومنها:  اأ���ش��ك��ال؛  بعدة 

البناء،  اإع��ادة  من  ومنعهم  املواطنن،  مل�شاكن 

وم�شادرة اأرا�شيهم.

واأ���ش��اف: “ما ج��رى م��ن عمليات ه��دم يف 

تواليا  ال��راب��ع��ة  للمرة  الفوقا  حم�شة  خ��رب��ة 

منذ 3-11-2020 يهدف اإىل تهجري املواطنن 

اأرا�شيهم  من  ا  ق�شرًيّ تهجرًيا  الفل�شطينين 

اإىل مكان اآخر«.

على  ال�����ش��ي��ط��رة  اإىل  ذل����ك  “يهدف  ك��م��ا 

اأن  رغ��م  م�شتوطنات،  اإىل  وحتويلها  االأر����س 

�شلطات االحتلل تتذرع يف البداية باأنها تقوم 

بتلك العمليات من اأجل التدريبات الع�شكرية، 

اإال  مغلقة،  ع�شكرية  مناطق  عنها  واالإع����لن 

اأنهت ت�شلمها الحًقا للم�شتوطنن الإن�شاء بوؤر 

ا�شتيطانية فيها، كما حدث ويحدث يف الكثري 

من املناطق يف ال�شفة الغربية«.

ي�شتغلون  امل�شتوطنن  اأن  اأب��و رحمة  وتابع 

اإن�شاء امل���زارع، ورعي  تلك االأرا���ش��ي من اأج��ل 

موا�شيهم، و�شرقة الروات الطبيعية املوجودة 

م��ن م��ي��اه ج��وف��ي��ة واأب�����ار ارت����وازي����ة م��ن اأج��ل 

ا�شتخدامها يف الزراعة يف تلك املناطق.

ي�����ش��ت��ه��دف  االح�����ت�����لل  اأن  ع���ل���ى  و�����ش����دد 

م��ن��ط��ق��ة االأغ�������وار ���ش��م��ن م��ن��ه��ج ي���ه���دف اإىل 

اأي  وق��ت��ل  ع��ل��ي��ه��ا،  ال��ك��ام��ل��ة  �شيطرته  ف��ر���س 

الفل�شطينية،  الدولة  الإقامة  م�شتقبلي  حلم 

ومائة  مليون  م�شاحتها  تبلغ  التي  ف��االأغ��وار 

�شرق  فيها منطقة  األ��ف دومن مب��ا  وخم�شن 

البحر امليت، ت�شكل �شلة الغذاء الفل�شطينية، 

اجلوفية،  املياه  من  اال�شرتاتيجي  وامل��خ��زون 

ويف ح��ال �شمها االح��ت��لل، فذلك يعني عدم 

اإمكانية قيام دولة فل�شطينية.

وتقع حم�شة الفوقا يف قلب �شهل البقيعة، 

الزراعية،  اأرا���ش��ي فل�شطن  اأخ�شب  وه��و من 

وي�شمل املثلث، قرى املالح والفار�شية ثم عن 

البي�شا )�شمااًل(، ويعود )جنوًبا( اإىل قرى مرج 

نعجة وم��رج غ��زال ثم اإىل اجلفتلك وفرو�س 

بيت دجن، وجميعها مهددة بالتهجري.

تقوي�س االأغوار

اإخ����لء حم�شة  اإذا مت  اأب����و رح��م��ة:  ي��ق��ول 

الفوقا وكذلك تنفيذ التهديد باإخلء خربتي 

مكحول واحلديدية القريبتن، �شيتم تفريغ 

دومن،  األ��ف   200 م�شاحته  تبلغ  ال��ذي  املثلث، 

م���ن ال���وج���ود ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ك���ام���ًل مب���ا فيه 

�شهل البقيعة اأهم �شهول فل�شطن يف ال�شفة 

الغربية.

�شلل  م�����ش��ادر  اأب����رز  البقيعة  �شهل  وي��ع��د 

الفل�شطينين الغذائية، ال �شيما زراعة القمح 

وتربية ال��روة احليوانية، اإىل جانب اأهميته 

اأرا�شي فل�شطن  اال�شرتاتيجية؛ فهو امتداد 

اأي ما يعرف بحدود  اأرا�شي نهر االأردن؛  اإىل 

الدولة الفل�شطينية مع االأردن.

دف����ع  اإىل  االح������ت������لل  ي���خ���ط���ط  وف����ي����م����ا 

ل��ل��ه��ج��رة اإىل ق��ري��ت��ي عن  ���ش��ك��ان ح��م�����ش��ة 

���ش��ب��ل��ي وال��ن�����ش��اري��ة، وه����ي م��ن��اط��ق حم��اط��ة 

الرتحيل  ب��اإخ��ط��ارات  وم��ه��ددة  بامل�شتوطنن، 

ا، قال اأبو رحمة اإن االحتلل  االإ�شرائيلية اأي�شً

ينفذ عملية تهجري موؤقتة بانتظار تهجريهم 

مرة ثانية.

اإىل ح�شر  االح��ت��لل  ي�شعى  �شنوات  فمنذ 

ال��ت��ج��م��ع��ات ال���ب���دوي���ة يف جت��م��ع��ات حم����ددة، 

م���ن �شكانها  ال�����ش��ا���ش��ع��ة  امل�����ش��اح��ات  وت��ف��ري��غ 

اأب��و رحمة اإىل خمطط  الفل�شطينين، واأ�شار 

بالقرب من  البدو  ال��ذي ط��رح جتميع   »E1«

منطقة العيزرية، بحيث يتم تقلي�س امل�شاحة 

دومًن��ا فقط يف   50 اإىل  فيها  يتواجدون  التي 

تلك املنطقة لت�شهل ال�شيطرة عليهم، وتنفيذ 

خمططات ال�شم.

من جانبه، قال اخلبري يف �شوؤون اال�شتيطان 

ع��ارف  االأغ����وار  يف  االإ�شرائيلية  واالن��ت��ه��اك��ات 

دراغمة، اإن خربة حم�شة تعر�شت للإخلء 11 

مرة الإجراء تدريبات ع�شكرية خلل ال�شنوات 

االأرب���ع االأخ����رية، ومنذ ذل��ك احل��ن يتعر�س 

االأهايل مل�شادرة جراراتهم الزراعية وملحقة 

االحتلل  ُي�شّعب  كما  منهم،  املوا�شي  مربي 

نقل املياه بال�شهاريج اإىل م�شاكنهم.

واأكد يف حديث خا�س ل�”املركز الفل�شطيني 

للإعلم” على اأن هذه �شيا�شة وا�شحة تتبعها 

�شلطات االحتلل من اأجل تقوي�س االأغ��وار، 

خطة  وتنفيذ  واملع�شكرات،  امل�شتوطنات  وبناء 

ال�شم على اأر�س الواقع.

 وتابع: ما تقوم به �شلطات االحتلل من 

هدم وتهجري لل�شكان الفل�شطينين وجتفيف 

حم�شة  خربة  على  يقت�شر  ال  امل��ي��اه،  مل�شادر 

الفوقا فقط بل يف كافة اأرا�شي االأغوار، حيث 

ي��وج��د اأك����ر م��ن 370 اإخ���ط���اًرا ب��ال��ه��دم منذ 

اأقامت �شلطات  بداية العام احلايل. واأ�شاف: 

االحتلل يف االأغ��وار اأكر من 36 م�شتوطنة، 

وبالتايل مل  االح��ت��لل،  و22 مع�شكًرا جلي�س 

يبق للفل�شطينين من اأرا�شي االأغ��وار اإال ما 

ن�شبته 20 يف املائة يف املناطق املختلفة.

خربة ِحمصة الفوقا.. فصل جديد في مسلسل النكبة المستمرة

قَن اأدواراً بارزة يف م�شرية �شعوبهن، وهذا االأمر طبيعي، بل    غالبية عقائل روؤ�شاء الدول ُيَحقِّ

هو مطلوب من لدن ال�شيدات االأوائل الأجل اإَعاَنة اأزواجهن وجمتمعاتهن يف الق�شايا التي تتطلب 

ِمنهن متيًزا يف البذل والعطاء وجناح التطبيق بخا�شة يف تلكم امل�شائل التي تت�شل بطبيعة املراأة 

ا. فكثرًيا  خرى من االأدوار الدولية اأي�شً
ُ
واملجتمع، والعائلة، والطفل، وال�شحة، والتعليم، وطائفة اأ

ق زوجات قادة البلدان املختلفة العربية واالأجنبية، و�شمنها الغربية، ال�شقيقة منها  ما نرى كيف ُتوفِّ

ا، فيندفعن ملدِّ يد الَعون وامل�شاَعدة واملُ�شاَندة يف ق�شايا و وزارات وموؤ�ش�شات تتطلب  وال�شديقة اأي�شً

وجودهن الفاعل فيها، وهذا االأمر طبيعي جداً وعادي يف املجتمعات املتطورة ويف تلك التي حترتم 

املراأة وجتلها وتعّظم اأدوارها ومكانتها املتميزة. 

َم باحلا�شة ال�شاد�شة )احلد�س(، وا�شتك�شاف   املراأة قادرة على االإجناز الدقيق وبح�س مرهف، وَتَنعَّ

االأخطاء، والعمل على تكثري االإيجابيات، وكلمتها َم�شموعة وُمطّبقة وال نقا�س ب�شاأنها يف الدول 

رة، ويف تلك التي حترتم ن�شف املجتمع جن�شوياً، فهي االأم الروؤوم، والزوجة العطوف، ورّبة  املُتح�شّ

االأ�شرة الُقدوة، واالأه��م هي مربية االأجيال، وحامية اأج��واء ال�شلم يف كل املجتمعات، وعلى طول 

وعر�س التاريخ االإن�شاين.

 �شخ�شياً، اأنا ُمعجبة جداً بجللة امللكة رانيا العبداهلل واأحرتمها واأحبها حبا جًما، فهي َتَتَمَتُّع 

ارة االإ�شراقة. امللكة  ِبَغَزاَرِة الِعلم، َوَرَجاَحِة الَعْقل َوُقّوته، واجَلمال الَواِفر، وت�شع بالَبهاء وتتميز بن�شَ

كذلك  وهي  وح�شارًيا،  واإن�شانًيا  قومًيا  العروبي  للدور  املُعلية  الكرمية  الها�شمية  للعائلة  تنتمي 

للقارات، واملجتمعي والتنموي والتوعوي  العابر  اأالأمم��ي  وَت��ربز بدورها  قيادية، متعلمة، مثقفة، 

الكبري، وُتعترب واحدة من اأبرز ن�شاء الَعامل، وتتاألق دولًيا باعرتاٍف واإ�شادٍة من موؤ�ش�شات وقادة دول 

و�شخ�شيات عاملية وزوجاتهن. جللتها تقدم الدعم وامل�شاندة لزوجها جللة مليكنا املفدى عبداهلل 

َب��رزت جللتها بت�شريحات  اأي��ام  الثاين حفظه اهلل، يف اأعماله التي تتطلب منها امل�شاهمة، وقبل 

وازنة ودقيقة اأف�شت اإىل ردود اأفعال اإيجابية دولًيا، مبا يخ�س فريو�س كورونا واالأو�شاع ال�شحية 

واملجتمعية يف االأردن والدنيا، على خلفية تف�شي اجلائحة التي نتعر�س اإليها نحن وجُممل �شكان 

املَعمورة، وذل��ك خلل م�شاركة جللتها َعرب تقنية االت�شال املرئي يف قمة واروي��ك االقت�شادية 

الع�شرين. 

 جللة امللكة حتدثت بعمق وم�شاعر طافحة باالإن�شانية واأحا�شي�س مرهفة عن �شروخ يف النظام 

غلقت املدار�س 
ُ
العاملي، اإذ بيَّنت اأن اجلائحة اأّدت اإىل اأكرب خلل يف التعليم خلل تاريخ الب�شرية، فقد اأ

واحل�شانات واجلامعات، ما �شّكل اأزمة حقيقية للأمهات العاملت واأو�شاعهم املالية والعامة. كما 

َرت جللتها على نقاط القوة التي نتمتع بها نحن واملجتمع الدويل، وو�شعت يدها على اجلرح  اأ�شَّ

التي  الق�شايا  املُقّد�شة معاجلة  ِلِهَبِة احلياة  القوى املحبة  الذي �شببته كورونا، ونا�شدت جمموع 

ُتغذي عدم امل�شاواة املتزايدة ب�شبب هجوم الفريو�س، وذلك من خلل جهود جماعية وخ�شيًة من 

اأن يوؤدي ذلك اإىل عدم اال�شتقرار وانعدام االأمان للجميع، ما يدفع بال�شرورة اإىل تكثيف التعاون 

الكوين ال�شامل للت�شدي للكارثة الفريو�شية، فجللتها ترى عدم قدرة اأي دولة على ِحدة للتعايف 

واإيجاد  اأي ق�شية  ا�شتنتاج �شحيح جلللتها، فمعاجلة  وهو  ُمنفردة،  الذاتية  بقواها  كورونا  من 

احلل االأن�شب ب�شاأنها اإمنا َي�شتلزم بال�شرورة وللأهمية تكاتًفا عابًرا للحدود الدولتية واالإقليمية 

والقارية.

رانيا  امللكة  واإن�شانية جللة  اأق��ول كلمة حق يف جهود  اأن  ال�شروي مبكان   ولي�س ختاماً، من 

العبداهلل، ف�شهرتها ك�شخ�شية دولية و�شطية ت�شعى خلدمة الب�شر بخا�شة يف حقول حماية حياة 

االإن�شان وما يت�شل بال�شحة والعلوم والتعليم ولزوم �شمان توافرها للجميع كهدف ُمقّد�س، ُيف�شي 

تْر�َشخ يف  ونحو �شداقة حقيقية  وتاآخيها،  للب�شرية  الواحد  امل�شري  اإر�شاء جمتمع  اإىل  باملهتمن 

ممي َيقوم على ركائز اإن�شانية 
ُ
علقات وتبادالت خمتلف االأنظمة ال�شيا�شية، رغبًة بتخليق جمتمع اأ

و�شلمية على املدى، ال ابتعاد عنها. 

*كاتبة ونا�شطة دولية.

مارينا سوداح 

رانيا.. َملَكة الَعقول 
والُقلوب

االربعاء   10 / 2 / 2021
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االنباط-وكاالت

�أم��ام  �عت�صامها  �مل��ح��ام��ن  نقابة  ب���د�أت 

يف  �لفل�صطيني،  �لت�صريعي  �ملجل�س  مقر 

�لقر�ر�ت  باإلغاء  للمطالبة  �م�س،  �هلل،  ر�م 

ب��ق��ان��ون �ل��ت��ي �أ���ص��دره��ا �ل��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س، 

�لق�صاء« با�صتقاللية  »مت�س  و�عتربتها 

�أم��ام  بالتجمع  �مل��ح��ام��ن  ع�����ص��ر�ت  وب���د�أ 

�لظهر،  ���ص��اع��ات  منذ  �لت�صريعي،  �ملجل�س 

ورف���ع���و� ���ص��ع��ار�ت ت��ط��ال��ب ب��ال��ر�ج��ع عن 

�لق�صاء ��صتقاللية  و�لدفاع عن  �لقر�ر�ت 

وك����ان����ت ن���ق���اب���ة �مل���ح���ام���ن ق���ال���ت �إن���ه���ا 

ل���الإر�دة  و�لتنكر  �لظهر  �إد�رة  »ت�صتهجن 

�ل��ذي  �مل��ح��ام��ن  ن��ق��اب��ة  ول�����ص��وت  �ل�صعبية 

يف  وحقوقياً«،  ووطنياً  �صعبياً  �لتفافاً  القى 

�لتنفيذية  �ل�صلطة  تر�جع  عدم  �إىل  �إ�صارة 

ع���ن ق���ر�ر�ت���ه���ا �ل���ت���ي �أث������ارت �ح��ت��ج��اج��ات 

و��صعة

فعاليات  �صل�صلة  ع��ن  �ل��ن��ق��اب��ة  و�أع��ل��ن��ت 

�إ�صر�ر�ها  و�أكدت  للقر�ر�ت،  رف�صاً  جديدة 

�لق�صاء« �مل�صي يف خطو�تها »حلماية  على 

�ملحامن،  نقابة  ع�صو  قال  جانبه،  من 

د�ود �لدرعاوي، �إن �لنقابة �ختارت �ملجل�س 

�لت�صريعي لالعت�صام »كي ت�صع يدها على 

�النق�صام  م��ن��ذ  ��صتمر  �ل���ذي  �الأمل  م��وق��ع 

�ل����ذي غ��ي��ب �مل��وؤ���ص�����ص��ة �ل��د���ص��ت��وري��ة، �ل��ت��ي 

م�صدر  باعتباره  �ل�صعب  طموح  عن  تعرب 

�ل�صلطات«

�ل��ب��ث مبا�صر من  ل��ق��اء خ��الل  وت��اب��ع يف 

�أن »ر���ص��ال��ة �الع��ت�����ص��ام  د�خ���ل �الع��ت�����ص��ام، 

ل���ل���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي �أن��������ه م���������ص����در �ل�������ص���ل���ط���ة 

ع��ن  ي��ت��خ��ل��ى  ال  �أن  وي���ج���ب  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 

�ل�صرعية  م��ن  �إال  الأح��د  �صرعية  وال  حقه، 

�صندوق  ع��رب  �ل�صعب  �إي��اه��ا  يعطيه  �ل��ت��ي 

�الن��ت��خ��اب��ات، و�ل����ذي ���ص��ي��دف��ع �ل��ث��م��ن من 

�لفل�صطيني،  �مل��و�ط��ن  ه��و  �ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه 

م��ن ح��ري��ات��ه وم��ن ح��ق يف �خ��ت��ي��ار ممثليه 

�لعملية  �لقر�ر�ت �صتقو�س نتائج  الأن هذه 

�النتخابية«

ف�����ص��ائ��ل  ����ص���ي���اق م��ت�����ص��ل، ط���ال���ب���ت  ويف 

ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ب���ت���ع���دي���ل �ل����ق����و�ن����ن �ل���ت���ي 

ومناق�صة ق�صية حمكمة  �لرئي�س  �أ�صدرها 

�الن��ت��خ��اب��ات و�ل���د����ص���ت���وري���ة، خ����الل ح���و�ر 

�لعملية  حلماية  ح��ال��ي��اً،  �ملنعقد  �ل��ق��اه��رة 

�ملقبلة �النتخابية 

االنباط-وكاالت

وقفة  يف  �لفل�صطينين  ع�صر�ت  ���ص��ارك 

�مل��ح��ت��ل��ة رف�����ص��اً ملخطط  �ل��ق��د���س  مب��دي��ن��ة 

عائلة   17 تهجري  �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �الح��ت��الل 

جنوب  ج���ر�ح  �ل�صيخ  ح��ي  يف  م��ن��ازل��ه��ا  م��ن 

���ص��رق �مل��دي��ن��ة و�ال���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى م��ن��ازل��ه��ا 

ل��ت��و���ص��ي��ع ع��م��ل��ي��ات �ال���ص��ت��ي��ط��ان وت��ه��وي��د 

�ملقد�صة �ملدينة 

�مل�������ص���ارك���ن يف  �أن  وذك������رت وك���ال���ة وف����ا 

�ل���وق���ف���ة رف����ع����و� �الأع��������الم �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

والف������ت������ات ت����ط����ال����ب ب����ال����وق����ف �ل�����ف�����وري 

ك��ان��ت  �ل���ق���د����س  �أن  وت����وؤك����د  ل��ال���ص��ت��ي��ط��ان 

�الأبدية فل�صطن  عا�صمة  و�صتبقى 

حلقوق  �الأه��ل��ي  �الئ��ت��الف  من�صق  وق��ال 

�الإن�صان يف �لقد�س زكريا عودة �إن ��صتيالء 

�الحتالل على منازل �لفل�صطينين يف حي 

فل�صطينياً   83 بت�صريد  يهدد  جر�ح  �ل�صيخ 

من  ك��ج��زء  م��ك��ان��ه��م  م�صتوطنن  و�إح����الل 

متار�صها  �لتي  �مل�صتمرة  �لتهويد  �صيا�صة 

���ص��ل��ط��ات �الح����ت����الل يف �ل���ق���د����س �مل��ح��ت��ل��ة 

���ص��ي��ت��وج��ه��ون  �مل��ق��د���ص��ي��ن  �أن  �إىل  الف���ت���ا 

�لدولية الأول مرة بعد  للمحكمة �جلنائية 

�الأر����ص��ي  على  �لق�صائية  والي��ت��ه��ا  �إع���الن 

1967 عام  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

االنباط-وكاالت

ك�صفت و�صائل �إعالم �لعربّية عن �صر�ع وتناف�س 

حاد بن رئي�صي �ملو�صاد يو�صي كوهن و�الأركان �أفيف 

كوخايف على خلفية �لتعامل مع �مللف �الإير�ين، وقد 

فّجر �لكالم �الأخري لكوخايف حول �لّتعامل مع �مللف 

�الإير�ين هذ� �خلالف و�أظهره �إىل �لعلن

ف��ق��د ���ص��غ��ل �خل��ط��اب �الأخ����ري ل��رئ��ي�����س �الأرك����ان 

ر ف��ي��ه �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة  �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ّي، �ل����ذي ح����ذَّ

م��ن �ل��ع��ودة ل��الت��ف��اق �ل��ن��ووي م��ع �إي�����ر�ن، �ل�صاحة 

تعود  �لتي  �ملو�قف  يف  �لتناق�صات  مع  �الإ�صر�ئيلّية 

عنيفة  ومناف�صة  �صخ�صية  م�صالح  �إىل  بع�صها  يف 

كل  يطمح  ح��ي��ث  وك��وه��ن،  ك��وخ��ايف  ب��ن  ا  خ�صو�صً

للتناف�س  توؤهله  مرموقة  ذ�تية  �صرية  لبناء  منهما 

م�صتقباًل على من�صب رئا�صة �حلكومة

�لع�صكرّية  �ل�صوؤون  حمّلل  يهو�صوع  يو�صي  وقال 

يف �صحيفة )يديعوت �أحرونوت( �إّنه يوجد يف قيادة 

�ملو�صاد عدد من �مل�صوؤولن من بينهم رئي�س �جلهاز 

�لذين �صاهدو� خطاب رئي�س �الأركان لُيدرك حينها 

رئي�س �ملو�صاد �أّن �أحًد� دخل �إىل منطقته �خلا�صة �أّي 

�لعمل يف �مللف �الإي���ر�ين، حيث قال �الأخ��ري تعليقاً 

على ذلك موّجهاً كالمه لكوخايف �إذ� �أمكن لك �أتُرك 

هذه �ل�صاحة ملن يعمل يف �إير�ن

�إىل  تقريره  �صياق  يف  �الإ�صر�ئيلّي  �ملحلل  ولفت 

�أّن �صخ�صيات مقّربة من �ملو�صاد عرّبت عن موقفها 

�لو��صح يف دعم يو�صي كوهن مقابل كوخايف �لذي 

يف  م��ك��اًن��ا  لنف�صه  ليحجز  نتنياهو  �إر����ص���اء  ي��ح��اول 

�ل�صيا�صة م�صتقبال

�ل�صابقة يف  �مل�����ص��وؤول��ة  ق��ال��ت  �ل�����ص��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 

رئي�س  على  ك��ان  قالت  �صاين،  �صيما  �مل��و���ص��اد،  جهاز 

�الأركان �أن يتوّقف قبل خطوة الأّنه يف �لنهاية رئي�ًصا 

لالأركان ولي�س رئي�ًصا للحكومة

�أّن  يل  �ل��و����ص��ح  م��ن  �إّن���ه  يهو�صوع  يو�صي  وق���ال 

نتنياهو  رئي�س �حلكومة  �إىل  �لّتقرب  كوخايف يريد 

ف��اإّن  �لرجلن  �إىل  نظرنا  و�إذ�  لذلك،  بحاجة  وه��و 

يو�صي كوهن هو مبعوث نتنياهو �إىل دول �خلليج، 

ورئي�س   ،35-F �ل����  ب�صفقة  يعلم  ك��وه��ن  وي��و���ص��ي 

�الأركان لي�س على علم بذلك �أبًد�، و�الآن يف حكمته 

رئي�س  مع  مو�جهة  يف  �لدخول  يريد  ال  �ل�صيا�صية 

�حل��ك��وم��ة ف��ق��د خ��ف�����س ر�أ����ص���ه ومل ي��ت��ح��دث ���ص��ّد 

نتنياهو

خلرب�ء يف �إ�صر�ئيل �أّكدو� �أّن �لطموح �ل�صخ�صي 

بينهما،  �لّتوتر  �صبب  هو  وكوهن  كوخايف  من  لكلٍّ 

و�أّن هذ� �الأمر �صيوّتر �لعالقة بن �لرجلن �لذين 

ي��ح��ت��الن م��و�ق��ع ح�����ص��ا���ص��ة يف �أروق�����ة ���ص��ن��ع �ل��ق��ر�ر 

�ملقّربن  �أك���ر  م��ن  ك��وه��ن  �أّن  علًما  �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ّي، 

ا لكي ي�صغل من�صب �صفري  لنتنياهو، وهو �الأوفر حظًّ

�لدولة �لعربّية يف �لواليات �ملتحّدة �الأمريكّية
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االنباط-وكاالت

�لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �أعلنت 

ع����ن ت�����ص��ك��ي��ل غ���رف���ة ط�������و�رئ م���رك���زي���ة 

»مل��ت��اب��ع��ة ك���اف���ة �ل���ت���ط���ور�ت �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

و�لتعامل معها« و�مليد�نية 

وك����ان����ت ف�������ص���ائ���ل �مل����ق����اوم����ة: ح��رك��ة 

�ملقاومة  جلان  �لفل�صطينية،  �ملجاهدين 

يف فل�صطن، حركة �الأحر�ر �لفل�صطينية، 

ج��ب��ه��ة �ل��ن�����ص��ال �ل���وط���ن���ي، ع��ق��دت ل��ق��اًء 

�ملطروحة  �لق�صايا  يف  للتباحث  وط��ن��ي��اً 

ع��ل��ى �ل�����ص��اح��ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ب��ال��ت��ز�م��ن 

يف  �ملنعقدة  �لوطني  �حل��و�ر  جل�صات  م��ع 

وطنية  لروؤية  �لو�صول  »الأج��ل  �لقاهرة، 

���ص��ام��ل��ة ح���ول ت��رت��ي��ب �ل��ب��ي��ت �ل�����ص��ي��ا���ص��ي 

�لفل�صطيني«

و�أك�����دت �ل��ف�����ص��ائ��ل �الأرب���ع���ة �ل��ث��الث��اء 

خ����الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي ب���غ���زة ح��ر���ص��ه��ا 

�لوطنية  �ل��وح��دة  حتقيق  على  �ل�صديد 

�ل�����ص��ام��ل��ة �مل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى �أ���ص��ا���س �ل�����ص��ر�ك��ة 

�حل��ق��ي��ق��ي��ة، ب��ع��ي��د�ً ع���ن ���ص��ي��ا���ص��ة �ل��ت��ف��رد 

و�الإق�صاء

�صرف  ميثاق  على  بالتو�فق  وطالبت 

�لثو�بت  جت��اوز  ُي��ح��رم  فل�صطيني  وطني 

و�حل��ق��وق �ل��وط��ن��ي��ة، وي��وؤك��د ع��ل��ى �إع���ادة 

على  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�صروع  بناء 

�لتكامل و�ل�صر�كة �لوطنية قاعدة 

كما جددت �لتاأكيد على �أن �النتخابات 

ه����ي �����ص���ت���ح���ق���اق وط���ن���ي وم����دخ����ل م��ت��اح 

�لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لبيت  لرتيب 

�الن��ت��خ��اب��ات  ب���اإجن���از  �إال  ُت�����ص��ت��ك��م��ل  »وال 

�لوطني« و�ملجل�س  �لرئا�صية 

و�أ�صاف بيان ف�صائل �ملقاومة »ما زلنا 

ي�صتوجب  وه��ذ�  وطني،  حترر  مرحلة  يف 

�صرورة �إعادة �العتبار لق�صيتنا �لوطنية 

م���ن خ����الل ب���ن���اء ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة 

���ص��ام��ل��ة حت��ف��ظ ح���ق ���ص��ع��ب��ن��ا يف م��ق��اوم��ة 

على  و�الأدو�ت  �لو�صائل  بكافة  �الحتالل 

�مل�صلح« �لكفاح  ر�أ�صها 

�الأج���و�ء  تهيئة  ���ص��رورة  على  و���ص��ددت 

�مل��ن��ا���ص��ب��ة و�إط�����الق �حل���ري���ات �ل��ع��ام��ة يف 

�ل�����ص��ف��ة �ل���غ���رب���ي���ة وق���ط���اع غ�����زة، ورف���ع 

�ل��ع��ق��وب��ات �ل���ظ���امل���ة ع���ن �ل���ق���ط���اع، وح��ل 

�هلل  ر�م  حكومتي  م��ن  �مل��وظ��ف��ن  م�صكلة 

�ملوظفن و�ل�صهد�ء  و�إعادة رو�تب  وغزة، 

و�الأ�صرى و�جلرحى �ملقطوعة رو�تبهم

�إج����ر�ء  �أن �الإ�����ص����ر�ر ع��ل��ى  و�ع���ت���ربت 

�صيكون  �الأج���و�ء  تهيئة  دون  �النتخابات 

مما  �صعبنا،  �أب��ن��اء  على  �صلبي  م���ردود  ل��ه 

�ل��ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  �إق���ب���ال���ه���م  ���ص��ي��ح��ول دون 

�النتخابية

حقيقية  ���ص��م��ان��ات  ب��اإي��ج��اد  وط��ال��ب��ت 

ل��ل��ن��ز�ه��ة و�ل�����ص��ف��اف��ي��ة يف ك��اف��ة م��ر�ح��ل 

�ل��ع��م��ل��ي��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة، و���ص��م��ان �إج����ر�ء 

�النتخابات يف �لقد�س و�حر�م نتائجها

�لق�صاء  ��صتقالل  و�أكدت على �صرورة 

يف �ل��ع��م��ل��ي��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة، د�ع���ي���ة الإل��غ��اء 

بال�صلطة  �خل��ا���ص��ة  �الأخ�����رية  �مل��ر����ص��ي��م 

�لتعجيزية  �ل�صروط  »وبع�س  �لق�صائية، 

�لتو�فق  �أو  �لد�صتورية  �ملحكمة  و�إل��غ��اء 

�صليمة  �أ���ص�����س  على  ت�صكيلها  �إع���ادة  على 

و�صحيحة«

وكانت �لقاهرة ��صتثنت هذه �لف�صائل 

م����ن �ل�����دع�����وة ل���ل���م�������ص���ارك���ة يف ح�������و�ر�ت 

�لقاهرة �لتي بد�أت �أم�س، و�قت�صرت على 

2011 دعوة �لف�صائل �ملوقعة على �تفاق 

 رفضت سياسة التفرد واإلقصاء. فصائل المقاومة بغزة تعلن تشكيل غرفة طوارئ مركزية

الأربعاء    10  /  2  / 2021

االنباط-وكاالت

�الح�����ت�����الل  �����ص����ج����ون  �إد�رة  ت�����و�������ص�����ل 

�الإ�صر�ئيلي، منذ عدة �أ�صهر، عزل 8 �أ�صرى يف 

عزل �صجن »جمدو« بظروف �صعبة وقا�صية

�الأ�صرى  �إن  �الأ�صرى،  �صوؤون  وقالت هيئة 

�خلليل،  م��ن  �لبطر�ن  عماد  ه��م:  �ملعزولن 

وو�ئ���ل ن��ع��ري�ت م��ن جنن، وو�ئ���ل �جلاغوب 

�رفاعية  نابل�س، وعرفات  وحممود عطا من 

م���ن �خل���ل���ي���ل، وع���م���اد ����ص���رح���ان م���ن ح��ي��ف��ا، 

غنامي  وغالب  �لقد�س،  من  عليان  وم�صعب 

من �الأر��صي �ملحتلة عام 1948

�لثمانية  �الأ�صرى  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ�صارت 

حم��روم��ون م��ن زي����ار�ت �الأه����ل م��ن��ذ �أ���ص��ه��ر، 

وب��ع�����ص��ه��م م��ن��ذ ����ص���ن���و�ت، ح��ي��ث ي��ق��ب��ع��ون يف 

زن����ازي����ن ���ص��ي��ق��ة ج���در�ن���ه���ا خ�����ص��ن��ة، تفتقر 

للتهوية و�الإ�صاءة، وبد�خلها مر�حي�س ذ�ت 

ر�ئحة كريهة، ومغيبون عن �لعامل �خلارجي 

ب�صورة تامة

ولفتت �لهيئة �ىل �أن �إد�رة �ملعتقل �أعطت 

عدد� من �الأ�صرى �ملعزولن �جلرعة �الأوىل 

-21( بتاريخ  كورونا  �صد  »ف��اي��زر«  لقاح  من 

2-2021(، و�صيتلقون �جلرعة �لثانية بتاريخ 

)2021-2-10(

�حلقوقية  �ملعنية  �جلهات  �لهيئة،  ودع��ت 

�الإعالمية  و�ملوؤ�ص�صات  �لدولية  و�لقانونية 

�ل�����ص��وء على  ت�����ص��ل��ي��ط  �إىل ����ص���رورة  ك���اف���ة، 

ق�صية �الأ�صرى �ملعزولن، و�لعمل على �إنهاء 

معاناتهم باأ�صرع وقت

مي����ار�����س  �الح������ت������الل  �أن  �إىل  وي���������ص����ار 

���ص��ي��ا���ص��ة �ل���ع���زل �الن����ف����ر�دي ���ص��د �الأ����ص���رى 

�أن���و�ع  �أق�����ص��ى  �أح���د  وي�����ص��ك��ل  �لفل�صطينين، 

بحق  �ل�صجون  �إد�رة  متار�صه  �ل��ذي  �لعقاب 

�مل��ع��ت��ق��ل��ن �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن، ف��ي��م��ا ي��ت��م ع��زل 

منفردة  زن��ز�ن��ة  يف  ل��ف��ر�ت طويلة  �الأ���ص��ري 

�أو  وق��ذرة قد حتتوي على �حل�صر�ت  معتمة 

�الأ���ص��رى لالأمر��س  يعر�س  �ل��ق��و�ر���س مم��ا 

�جل�صدية و�لنف�صية

االنباطوكاالت

ب��ك��ن  �أن  �ل�����ص��ي��ن��ي��ة  ذك������رت �خل���ارج���ي���ة 

�صتو��صل �تخاذ �الإج��ر�ء�ت �لالزمة ل�صمان 

�صيادتها و�أمنها، وذلك بعد �أن قالت و��صنطن 

�إن ح��ام��ل��ت��ي ط���ائ���ر�ت �أم��ري��ك��ي��ت��ن �أج��ري��ت��ا 

تدريبات م�صركة يف بحر �ل�صن �جلنوبي

�ل���وز�رة، و�ن��غ ون،  با�صم  وق��ال �ملتحدث 

�م�����س �ل���ث���الث���اء: »ب��ك��ن ���ص��ت��و����ص��ل �ت��خ��اذ 

�الإج����������ر�ء�ت �ل����الزم����ة ل�����ص��م��ان ���ص��ي��ادت��ه��ا 

و�أم���ن���ه���ا، وذل�����ك ب��ع��د �أن ق���ال���ت �ل���والي���ات 

�أمريكيتن  ط��ائ��ر�ت  حاملتي  �إن  �مل��ت��ح��دة 

�ل�صن  بحر  يف  م�صركة  تدريبات  �أجريتا 

�جلنوبي«

وكانت �لبحرية �الأمريكية قد �أعلنت يف 

بعمليات  �لقيام  عن  �ليوم،  من  �صابق  وقت 

تدريب وتن�صيق مزدوجة، �م�س �لثالثاء، يف 

�ل�صن �جلنوبي، بن �صفن وطائر�ت  بحر 

جم���م���وع���ت���ن م����ن ح����ام����الت �ل����ط����ائ����ر�ت 

�الأمريكية

االنباط-وكاالت

�متنع وزير �خلارجية �الأمريكي، �أنتوين 

�لرئي�س  �إد�رة  �ع��ر�ف  تاأييد  عن  بلينكن، 

به�صبة  تر�مب،  دونالد  �ل�صابق،  �الأمريكي 

�جلوالن �ل�صورية ك�«جزء من �إ�صر�ئيل«

وقال بلينكن: »�إن �ل�صيطرة �الإ�صر�ئيلية 

�لر�هن  �لو�صع  يف  �جل��والن  مرتفعات  على 

لها �أهمية حقيقية الأمن �إ�صر�ئيل«

و�أ�������ص������اف: »م�����ع ذل������ك، ف������اإن �الأ���ص��ئ��ل��ة 

�الأر����س هي �صيء  �لقانونية ح��ول �حل��ق يف 

�آخ���ر، ويجب فح�صها م��ع م��رور �ل��وق��ت، يف 

حال تغري �لو�صع يف �صوريا«

و�أ����ص���ار وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الأم��ري��ك��ي �إىل 

�الأ���ص��د،  ب�صار  �ل�����ص��وري،  �لرئي�س  »ح��ك��م  �أن 

�إي��ر�ن��ي��ة على  ووج���ود ملي�صيات  ���ص��وري��ا،  يف 

جديا  �أمنيا  تهديد�  ي�صكل  �صوريا،  �أر����ص��ي 

على �إ�صر�ئيل«

ويف �إطار �ل�صوؤ�ل حول �أ�صباب عدم �ت�صال 

�ل��رئ��ي�����س �الأم���ري���ك���ي �جل���دي���د، ج���و ب��اي��دن، 

برئي�س �لوزر�ء �الإ�صر�ئيلي، بنيامن نتنياهو، 

حتى �ليوم، �أجاب بلينكن: »�أنا متاأكد من �أنه 

�صتتاح لهما فر�صة �لتحدث قريبا«

جدير بالذكر �أن تر�مب كان قد �عرف 

ب��ال�����ص��ي��ادة �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى م��رت��ف��ع��ات 

2019، وك��ان م�صت�صارو  �لعام  �جل��والن يف 

بايدن قد لفتو� يف وقت �صابق، �إىل �أنه »من 

غري �ملتوقع �أن ير�جع �لرئي�س بايدن عن 

مرتفعات  على  �إ�صر�ئيل  ب�صيادة  �الع��ر�ف 

�جلوالن«

االنباط-وكاالت

قال نادي �الأ�صري، �إن �ملهلة �لتي منحتها 

للنيابة  �ل�صبع،  بئر  يف  �الح��ت��الل  حمكمة 

�أ���ص��ب��اب رف�صها  ت��ف�����ص��ري�ت ح���ول  الإع���ط���اء 

بال�صرطان  �مل��ري�����س  �الأ����ص���ري  ع��ن  �الإف�����ر�ج 

ح�صن م�صاملة، تنتهي يوم غد

و�أكد نادي �الأ�صري يف بيان �ليوم �لثالثاء، 

يز�ل  م�صاملة ال  �الأ�صري  �أن   ،2021 9 فرب�ير 

يو�جه و�صًعا �صحًيا حرًجا يف �لعناية �ملكثفة 

�الإع���الن عن  »���ص��وروك��ا«، منذ  يف م�صت�صفى 

�لثاين/ يناير  �إ�صابته بال�صرطان يف كانون 

�ملا�صي

وك���ان���ت حم��ك��م��ة �الح���ت���الل ق���د �أرج�����اأت 

�ملُقدم  �ال�صتئناف  يف  �لبت  �أ�صبوع  نحو  قبل 

برف�س  �ل��ق��ا���ص��ي  �ل��ق��ر�ر  ع��ل��ى  ق�صيته،  يف 

من  تنتهي  �أ�صبوع  مل��دة  عنه،  �ملبكر  �الإف���ر�ج 

�ملفر�س غًد� �الأربعاء

ي��ذك��ر �أن جل��ن��ة �الإف���ر�ج���ات وق��ب��ل نحو 

�أ�صبوعن، �أ�صدرت قر�ر� رف�صت فيه �الإفر�ج 

�ملحكمة  عليه  الحًقا  و�صادقت  م�صاملة،  عن 

�ملركزية، رغم و�صعه �ل�صحي �حلرج

تعر�س  م�����ص��امل��ة  �الأ����ص���ري  �أن  �إىل  ُي�����ص��ار 

نقله  ق��ب��ل  ط��ب��ي متعمد  و�إه���م���ال  مل��م��اط��ل��ة 

ليتبن  �مل�صت�صفى،  �إىل  »�لنقب«  �صجن  من 

و�أن  )�للوكيميا(  �لدم  ب�صرطان  م�صاب  �أنه 

�ملر�س يف مرحلة متقدمة

حلم،  بيت  م��ن  م�صاملة  ح�صن  و�الأ���ص��ري 

حم��ك��وم  وه�����و   ،2002 ع�����ام  م���ن���ذ  م��ع��ت��ق��ل 

بال�ّصجن 20 عاًما

 االحتالل يواصل عزل 8 أسرى في 
مجدو بظروف صعبة وقاسية

 بعد التدريبات األمريكية في بحر 
الصين الجنوبي.. الصين تؤكد عزمها 

الحفاظ على أمنها

 موقف أمريكي الفت بشأن الجوالن 
السوري المحتل

 نادي األسير: األسير المريض 
بالسرطان حسين مسالمة 

في حالة حرجة
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امل�شرفة  امل�شرية  تلك  بعد   .. ال��ك��رة  م��ع  م�شواره  �شفيع  عامر  الفذ  احل��ار���س  ينهي 
املميزة العامرة بكل الوان التميز والتفوق واالجنازات املختلفة .. ينهي �شفيع م�شريته 
االخ�شر  امل�شتطيل  �شطح  ف��وق  االث���رية  واب��داع��ات��ه  اجلميلة  ب�شماته  ت��رك  ان  ب��ع��د 
..واحدا من اف�شل حرا�س املرمى الذين اجنبتهم مالعب الكرة االردنية عرب تاريخها 
املمتد الطويل .. الذي �شهد نبوغ ثلة من احلرا�س املميزين ان�شم اليهم حار�شنا �شفيع 
وهم الذين تركوا ب�شماتهم اخلالدة .. نذكر منهم نادر �شرور وابو عيا�س ومعاذ خري 
واني�س  عبا�شي  وم��ي��الد  الغندور  ونا�شر  تيم  وبا�شم  م��ول��ود  و�شمري  مواليد  و�شمري 
�شفيق وخلدون ار�شيدات وراتب ال�شامن وابو الليل و�شعادات وابو داود وغريهم ممن 
بابداعهم  كرتنا  �شاحة  على  م��روا  الذين  احلرا�س  من  لذكرهم  الذاكرة  ت�شعفني  مل 

وخلقوا احلافز للجيل اجلديد الذي كان �شفيع احد رموزه ..
اجلميل  ح�شوره  ميز  ما  ب��االب��داع  وارتباطها  الطويلة  �شفيع  عامر  م�شرية  ولعل 
من  العديد  معه  �شهد  ال��ذي  الوحدات  املف�شل  فريقه  مع  الكروية   حمطاته  كل  ..يف 
جانب  ..اىل  الطويلة  امل�شرية  تلك  خالل  �شجلها  التي  واالجن���ازات  امل�شرفة  الوقفات 
م�شواره الق�شري مع الريموك والفي�شلي و�شباب االردن وبع�س الفرتات التي ق�شاها 
الن�شامى  منتخب  مع  االجمل  م�شريته  بالطبع  نن�شى  ان  ..دون  العربية  املالعب  يف 
للمباريات  الالعبني خو�شا  اكرث  قائمة  دخوله  االب��داع..  اىل جانب  معه  �شجل  الذي 
كبار جنوم  اردين  يزاحم العب  ان  يكن م�شتغربا  .. ومل  العامل  الدولية على م�شتوى 
العامل ..ونحن الذين واكبنا م�شرية حار�شنا اجلميلة..التي توا�شلت عرب �شنني طوال 
كان خاللها اول من يتقدم �شفوف النجوم يف م�شرية الن�شامى ..حيث �شارك يف معظم 

البطوالت العربية واال�شيوية والدولية التي خا�شها املنتخب الوطني ..
واذا كانت جتربة �شفيع قد مرت بالعديد من املحطات وال�شعاب واملواقف اجلميلة 
املتاأ�شلة يف  الكفاح  ا�شراره وعزميته وروح  انه وبف�شل  اال  الوقت  ذات  .. يف  واحلزينة 
نف�شه ا�شتطاع ان يتغلب عليها وان يوا�شل امل�شوار ..  بعزمية النجم ال�شجاع الذي ال 
يعرف �شوى االقدام والتطلع نحو االمام ..متحديا لكل ال�شعاب التي وقفت كثريا يف 
طريقه .. ولعل و�شوله اىل هذا الرقم الكبري من امل�شاركات الدولية ..رغم حمدودية 
على  الالعب  بحر�س  االجن��از  ه��ذا  ارت��ب��اط  ليوؤكد  الوطني..جاء  ملنتخبنا  امل�شاركات 
و�شع نف�شه يف جاهزية عالية وا�شتعداد كامل للم�شاركة املتوا�شلة يف ن�شاطات منتخبنا 

الوطني الودية او الر�شمية ..
الكثري من  بان ير�شخ  املبدع كفيل  النجم  نهاية فان ما قدمه هذا  والن لكل بداية 
حرا�س  من  اجلديد  اجليل  نفو�س  ..يف  االجن��از  على  واحلر�س  واالب��داع  العطاء  قيم 
الن�شامى  عرين  وحامي  املنتخب  لبوابة  االم��ان  �شمام  �شفيع   �شكل  ان  ..بعد  املرمى 
ال��ذي  .. االم��ر  امل��رم��ى  ام��ام  ال��ع��ادي  ق��اده��م للفوز بف�شل تالقه غ��ري  ال��ذي كثريا م��ا 
..واملبادرة  امل�شتقبل  حلرا�س  جتربته  لنقل  خرباته  من  باال�شتفادة  للمطالبة  يدعونا 
من  الكرة  جنوم  كبار  ا�شادة  معها  ا�شتحق  التي  الطويلة  العطاء  م�شرية  بعد  لتكرميه 
التقدير  معها  ي�شتحق  ظاهرة  بحق  ..فهو  وا�شيا  العربي  الوطن  يف  ومدربني  العبني 

وال�شكر اجلزيل .

عوني فريج

                                              
شفيع ..الشكر ال 

يكفيك 

االنباط – عمان 

رعى ال�شفري القطري يف االردن ال�شيخ �شعود 
بن نا�شر بن جا�شم ال ثاين احتفال ال�شفارة يف 
قاعة  يف  الثالثاء  ظهرام�س  اقيم  ال��ذي  عمان 
الريا�شي  اليوم  مبنا�شبة  االرثوذك�شي  النادي 
لدولة قطر يح�شور �شفراء ال�شعودية والعراق 
ال�شابقة  وال��وزي��رة  وال�����ش��ودان  وتون�س  وع��م��ان 
االوملبية  اللجنة  ع��ام  واأم��ني  العرموطي  خولة 
نا�شر املجايل ورئي�س االحتاد الع�شكري العميد 
�شخ�شيات  وممثلو  وم��ن��دوب��و  قطي�شات  ج��ه��اد 
وج��ه��ات ر�شمية ورج����ال االع����الم ال��ري��ا���ش��ي . 
واأ�شار ال�شفري القطري يف كلمة له اىل اهتمام 
متيم  ال�شيخ  �شمو  اأم��ريه��ا  بقيادة  قطر  دول���ة 
ودوره��ا  الريا�شية  بالر�شالة  اآل ثاين  بن حمد 
يف ت��وث��ي��ق ال��ع��الق��ات ب��ني ���ش��ع��وب ال��ع��امل. كما 
املتنامية  القطرية  االردن��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ت��ن��اول 

ال�شفراء  ح�شور  ���ش��اك��راً  امل��ج��االت  خمتلف  يف 
واملمثلني وم�شاركة اجلهات الر�شمية واالأهلية 
الريا�شي.  باليوم  ال�شفارة  احتفال  االردن  يف 
وا�شتمل احلفل على لقاءات ترويحية يف االألعاب 
وامللحقية  ال�شفارة  بني  القدم  لكرة  الريا�شية 
الطاولة  وك��رة  االردن  يف  القطرية  الع�شكرية 
البدائية.  ال�شعبية  واالألعاب  واملالكمة  وال�شلة 
وكانت دولة قطر قد احتفلت باليوم الريا�شي 
بعد   ،2012 �شباط  �شهر  يف  م��رة  الأول  للدولة 
�شدور القرار االأم��ريي رقم )80( ل�شنة 2011، 
ب���اأن ي��ك��ون ي���وم ال��ث��الث��اء م��ن االأ���ش��ب��وع الثاين 
م���ن ���ش��ه��ر ���ش��ب��اط م���ن ك���ل ع���ام ي��وم��ا ريا�شيا 
االأج���ر، تنظم خالله  واإج���ازة مدفوعة  للدولة 
الوزارات واالأجهزة احلكومية االأخرى والهيئات 
واملوؤ�ش�شات العامة فعاليات ريا�شية ي�شارك فيها 
باأهمية  ال��وع��ي  لتحقيق  واأ���ش��ره��م،  ال��ع��ام��ل��ون 

الريا�شة ودورها يف حياة االأفراد واملجتمعات.

السفارة القطرية تحتفل باليوم الرياضي

سفيرنا في العراق يستقبل النجم حداد  

زريق يلتحق بالوحدات الخميس 

بغداد - وكاالت 

اإح�����ش��ان  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  الع���ب  و���ش��ل 
ل��الل��ت��ح��اق  مت���ه���ي���ًدا  ال�����ع�����راق،  اإىل  ح������داد 
القوة اجلوية.  لفريق  بالتدريبات اجلماعية 
واأ�شار احل�شاب الر�شمي لنادي القوة اجلوية 
حظي  ح�����داد  اأن  اإىل  بوك”،  “في�س  ع���رب 
وكان  العراق.  يف  االأردين  ال�شفري  با�شتقبال 
للمنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از  ا����ش���ت���اأذن  ح�����داد، 

اإمتام  بهدف  دبي  يف  املع�شكر  ملغادرة  االأردين 
اإجراءات انتقاله للقوة اجلوية. وتعترب هذه 
التجربة االأوىل حلداد يف العراق، حيث ياأمل 
املطلوبة  الفنية  االإ�شافة  تقدمي  يف  الالعب 
الالعبني  من  ح��داد  ويعد  اجلديد.  لفريقه 
امل��م��ي��زي��ن ح��ي��ث ي�����ش��ت��ط��ي��ع ال��ل��ع��ب يف اأك���رث 
م��ن م��رك��ز )ظ��ه��ري اأمي����ن، وارت���ك���از، وج��ن��اح 
االأردن  يف  ف��ري��ق  م��ن  الأك����رث  اأمين(، ولعب 

اأبرزها الرمثا والوحدات والفي�شلي.

االنباط - عمان 

اللبناين  اأن املحرتف  ن��ادي الوحدات  اأعلن 
املقبل  اخلمي�س  االأردن  �شي�شل  زري���ق،  اأح��م��د 
لاللتحاق بتدريبات فريق كرة القدم.وي�شتعد 
ف��ري��ق ك���رة ال���ق���دم الف��ت��ت��اح م��و���ش��م��ه اجل��دي��د 
بامل�شاركة يف بطولة الدرع اأواخر ال�شهر احلايل، 
اأبطال  دوري  يف  التاريخي  ظهوره  جانب  اإىل 

اآ�شيا باأبريل/ ني�شان املقبل. وكان الوحدات قد 
ح�شم �شفقة التعاقد مع زريق قبل اأيام، لي�شبح 
جانب  اإىل  الفريق  ب�شفوف  ال��ث��اين  امل��ح��رتف 
ال�شنغايل عبد العزيز انداي. ويبحث الوحدات 
عن التعاقد مع حمرتف ثالث لتعزيز �شفوفه 
املحلية  األقابه  املحافظة على  ومب��ا ميكنه من 
وتقدمي �شورة م�شرفة عن كرة القدم االأردنية 

يف دوري اأبطال اآ�شيا.

ب���ال ال��غ��اي��ي��ن��ي م��وف��د احت���اد االع���ام 
الريا�ضي

 يبداأ العبو املنتخب الوطني الألعاب القوى 
ل���ذوي االإع���اق���ة اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم )االأرب���ع���اء( 
الثانية  الدولية  ف��زاع  بطولة  مناف�شات  خو�س 
ال����ك����ربى(، و����ش���ط تطلعات  ع�����ش��رة )اجل����ائ����زة 
لتحقيق النتائج القوية واملميزة التي تعزز من 
امللونة،  امل��ي��دال��ي��ات  على  احل�����ش��ول  يف  فر�شهم 
وبالتايل التقدم نحو املراكز االأوىل على م�شتوى 
املوؤهلة  البطاقات  على  احل�شول  بغية  ال��ع��امل، 
ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ب��ارامل��ب��ي��ك  ال��ع��اب  دورة  اإىل 
اأن ت�شهد  طوكيو �شيف العام احل��ايل. وينتظر 
العبي  من  كوكبة  فيها  ي�شارك  التي  امل�شابقات 
املنتخب الوطني، مناف�شة قوية نظرا ملا يتمتع 
م��ن م�شتويات فنية  امل�����ش��ارك��ون  ال��الع��ب��ون  ب��ه 
متقدمة وخربات مرتاكمة يف هذه املجال، حيث 
التاأهل اإىل باراملبيك طوكيو بات العنوان االأبرز 
اليومني  وخ��الل  الطاحمني.  امل�شاركني  لكافة 
املا�شيني وبعد االإعالن عن نتائج الفح�شو�شات 
املخربية التي خ�شع اليها اع�شاء وفد اللجنة 

الباراملبية االأردنية واملخ�ش�شة لوباء )كورونا(، 
والتي جاءت �شلبية، كثف العبو املنتخب الوطني 
من حت�شرياتهم الفنية التي جرت على ميادين 
ن����ادي دب���ي الأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ب��ا���ش��راف امل���درب 
واالإداري  الفني  وامل�����ش��رف  احلرا�شي�س  حممد 
ودائ��م��ة من  ن��وي��ران، ومتابعة متوا�شلة  جا�شر 
رئي�س اللجنة الباراملبية رئي�س الوفد د. ح�شني 
اأب����و ال����رز ال����ذي اع����رب ع��ن ت��ف��اوؤل��ه يف حتقيق 
الالعبني للنتائج االإيجابية يف هذا االإ�شتحقاق 

ال��دويل املهم، يف الوقت ال��ذي ا�شاد فيه بالروح 
العالية التي يتمتع بها افراد الفريق، و�شيفتتح 
الالعب عامر العبادي امل�شاركة االأردنية يف هذه 
البطولة عندما يخو�س )االربعاء( م�شابقة دفع 
الكرة احلديدية )اجللة(، يف الوقت الذي اعلن 
فيه ت�شميمه على ت�شجيل نتيجة جيدة ت�شعه 
)اخلمي�س(  يوم  وي�شارك  التتويج.  من�شة  على 
الالعبني عبداهلل ال�شافعي وعبداهلل القهوجي 
الكرة احلديدية )اجل��ل��ة(، مت  دف��ع  يف م�شابقة 

غد  بعد  ي��وم  اخلطيب  ح�شام  ال��الع��ب  ي�شارك 
ذات  ذات  ال��رم��ح، ويف  رم��ي  م�شابقة  اجلمعة يف 
اجلبور  اأمي��ن  الالعبني  ي�شارك كال من  اليوم 
يف م�شابقة دفع الكرة احلديدية )اجللة(، ونبيل 
مرت،   1500 مل�شافة  اجل��ري  م�شابقة  يف  مقابلة 
واأحمد الهندي يف م�شابقة دفع الكرة احلديدية 
رمي  م�شابقة  يف  ال�شافعي  وع��ب��داهلل  )اجل��ل��ة(، 
القر�س، قبل اأن يعود ح�شام اخلطيب يوم ال�شبت 
املقبل ويختتم امل�شاركة االأردنية يف م�شابقة دفع 
مناف�شات  وتفتتح  )اجل��ل��ة(.  احل��دي��دي��ة  ال��ك��رة 
بن  من�شور  ال�شيخ  برعاية  االرب��ع��اء  البطولة 
حممد بن را�شد آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 
)فرباير(  �شباط   15 حتى  وت�شتمر  الريا�شي، 
جا�شر  واالإداري  الفني  امل�شرف  وق��دم  احل���ايل. 
نويران كتاب اللجنة الباراملبية هدية اإىل رئي�س 
الع�شيبي،  ماجد  االآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة 
حيث يحتوي الكتاب على كافة ن�شاطات اللجنة 
فيه  ا�شاد  ال��ذي  الوقت  االأردن��ي��ة، يف  الباراملبية 
الع�شيبي بالدور الكبري ال��ذي تقوم به اللجنة 
الباراملبية االأردنية يف تطوير خمتلف االألعاب يف 

املنطقة، وما حققته من اجنازات الفتة.

االنباط – عمان 

خ�شر املنتخب الوطني لكرة القدم اأم��ام فريق 
زينيت �شانت بطر�شربغ مت�شدر الدوري الرو�شي 
ال��ث��الث��اء على  ال���ذي ج��رى م�شاء  اللقاء  0-1، يف 
دبي  الن�شامى يف  مع�شكر  �شمن  ال�شبا،  ند  ملعب 
ت��اأه��ب��اً ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات ال���ق���ادم���ة. م��ث��ل املنتخب 
باللقاء: اأحمد عبد ال�شتار، فرا�س �شلباية، طارق 
خ��ط��اب، ي���زن ال���ع���رب، ���ش��امل ال��ع��ج��ال��ني )يو�شف 
اأب��و اجل���زر(، ن��ور ال��رواب��دة، اإبراهيم �شعادة )يزن 
اأحمد  الرو�شان(،  )�شعد  رات��ب  �شالح  النعيمات(، 
ع��ر���ش��ان )ع��ل��ي ع���ل���وان(، حممد اأب���و زري���ق )اأن�����س 
اأداًء  املنتخب  وق��دم  ال����دردور.  ال��ع��و���ش��ات(، حمزة 
متوازناً طوال اللقاء، وجنح يف الو�شول اإىل مرمى 
تاأخر  اأن  بعد  خا�شة  منا�شبات،  ع��دة  يف  مناف�شه 
بالنتيجة يف ال�شوط الثاين بالدقيقة )56(، لكن 
واإدراك  الت�شجيل  ت�شعفه يف  االأخ���رية مل  اللم�شة 
التعادل. بدوره، اأكد مدرب املنتخب الوطني، فيتال 
ومقدار  ع��ام،  ب�شكل  االأداء  عن  ر�شاه  بوركلمانز، 
اخلربة الذي يكت�شبها الن�شامى يف مواجهة مثل 
هذه الفرق القوية باأوروبا، خا�شة االأ�شماء ال�شابة 

واجل��دي��دة، م��ا يعزز م��ن ف��وائ��د املع�شكر يف دب��ي.
ويختتم الن�شامى مع�شكره يف االإمارات 15 اجلاري 
اليوم  اإىل عمان يف  العودة  قبل  اأوزبك�شتان،  بلقاء 
ا�شتهل جتمعه يف دبي  املنتخب  التايل، حيث كان 

ال���دوري  مت�شدر  كييف  دينامو  اأم���ام  ودي  بلقاء 
اأن  قبل  اأه���دف،  دون  بالتعادل  انتهى  االوك����راين، 
يتغلب على طاجيك�شتان 2-0، ويتعرث بعد ذلك 1-0 
اأمام ذات املناف�س. يذكر اأن املنتخب الوطني ينتظر 

لقاء نظريه الكويتي �شمن املجموعة الثانية من 
الت�شفيات امل�شرتكة املوؤهلة لكاأ�س العامل 2022 يف 
قطر، ونهائيات اآ�شيا 2023 بال�شني، قبل مواجهة 

نيبال واأ�شرتاليا يف حزيران.

االنباط - عمان 

ع��ق��ب اط�����الق ال��ع��د ال���ت���ن���ازىل وال��ك�����ش��ف على 
ال�شتوية لالأوملبياد اخلا�س  العاملية  االلعاب  �شعار 
فى  اإجن��ازه��ا  على  للحفاظ  ت�شعى  االأردن  ب��ك��ازان 
التا�شعة فى تاريخها عقب اطالق  ظل م�شاركتها 
العد التنازىل والك�شف على �شعار االلعاب العاملية 
ال�شتوية لالأوملبياد اخلا�س والتى �شتقام فى الفرتة 
من 22 وحتى 28 يناير 2022 وفى واحدة من ا�شعب 
وتوقف   ، ك��ورون��ا  جائحة  ب�شبب  العاملية  االل��ع��اب 
جميع االحداث الريا�شية حول العامل حيث ي�شعى 
اىل  املنظمة  واللجنة  ال���دوىل  اخل��ا���س  االومل��ب��ي��اد 
توخي احلذر ال�شديد من اجل احلفاظ على اأرواح 
ملتابعة  عمل  ف��رق  بعمل  اخلا�س  االوملبياد  العبى 
. وتعد  بها  تطورات اجلائحة واالأم�شال اخلا�شة 
م�شاركة االأوملبياد اخلا�س االردنى والذى يعد اأول 
برنامج فى منطقة ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا 
�شارك فى العاب عاملية �شتوية وكان ذلك عام 1989 
وال��ت��ى اقيمت ف��ى ب��ح��رية ت��اه��و وري��ن��و ب��ال��والي��ات 
املتحدة ، ثم االلعاب التالية والتى ح�شرها االمري 

رع���د ب��ن زي���د رئ��ي�����س االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س االردن����ى 
وال��ت��ى اأق��ي��م��ت ف��ى ال��ف��رتة م��ن 20-27 م��ار���س يف 
بالنم�شا و�شهدت م�شاركة  �شالزبورج و�شال دمينج 
1600 العب والعبة ميثلون ما يزيد عن 50 دولة 
وقد تناف�شوا يف 5 ريا�شات �شتوية و�شاركت االأردن 
ب 12 العبا ، وكانت معها لبنان التى �شاركت ب 8 
العبني. وتعد م�شاركة االأردن فى تلك االلعاب هى 
الثامنة فى تاريخ م�شاركاتها فى االلعاب ال�شتوية 
وكانت اآخر م�شاركة له بالنم�شا 2017 حيث �شاركت 
ب 8 م�شاركني من بينهم 4 االردن وحققت االردن 
الفوز ب9 ذهبيات و5 ف�شيات ، وت�شعى من خالل 
ال��رو���ش��ي��ة احل��ف��اظ على ما  ك����ازان  ف��ى  م�شاركتها 
حققته ع���رب م�����ش��ارك��ات��ه��ا ال��ط��وي��ل��ة ف���ى االل��ع��اب 
ال�شتوية . يقول د. على ال�شواهني املدير الوطنى 
لالوملبياد اخلا�س االردن��ى مبنا�شبة اطالق �شعار 
االلعاب العاملية ال�شتوية لالأوملبياد اخلا�س الثانية 
يف  الرو�شية  ك���ازان  مدينة  ت�شت�شيفها  التي  ع�شر 
ف��اإن��ه من   ، ال��ق��ادم 2022  ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال�شهر 
الواجب ان نبارك لالوملبياد اخلا�س الرو�شي على 
�شجاعتهم وت�شديهم الإقامة تلك االلعاب بالرغم 

من الظروف ال�شعبة التي تواجه دول العامل ب�شبب 
اال�شتعداد  مدة  ق�شر  من  بالرغم  كورونا  جائحة 

التي تتطلبها تلك االلعاب بعد اعتذار ال�شويد عن 
اال�شت�شافة.  

 منتخبنا يبدا مشاركته في بطولة فزاع الدولية اليوم 

النشامى يخسر امام متصدر الدوري الروسي 

االردن مشارك فى االلعاب العالمية الشتوية 

االنباط - عمان 

ال���ق���وات  دوري  ل��ق��ب  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ش��ة   انح�شرت 
ال��ط��اول��ة،  ل��ك��رة  ال��ع��رب��ي  اجلي�س  االأردن��ي��ة  امل�شلحة 
واملنطقة  الو�شطى،  الع�شكرية  املنطقة  فريقي  بني 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال�������ش���رق���ي���ة.وان���ح�������ش���ر ال���ت���ن���اف�������س ب��ني 
الثالثاء،  جرت،  التي  املباريات  نتائج  بعد  الفريقني 

يف ���ش��ال��ة ال���ريم���وك مب��دي��ن��ة احل�����ش��ني ل��ل�����ش��ب��اب يف 
الطاولة. لكرة  الع�شكري  ال���دوري  مناف�شات  اط��ار 
 ،0-3 بنتيجة  اجلو  �شالح  على  ال�شرقية  فريق  وفاز 
وال��و���ش��ط��ى ع��ل��ى ���ش��الح اجل��و 3-0، وال�����ش��رق��ي��ة على 
ال�شمالية 3-2، و�شالح اجلو على  الع�شكرية  املنطقة 
�شالح املدفعية 3-1.وتخ�شع الفرق ال�شرتاحة اليوم 

، قبل اختتامها يوم اخلمي�س 

تواصل منافسات دوري طاولة الجيش 
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�سيدين - وكاالت 

ح���ق���ق���ت م����ي����ار �����ش����ري����ف، اإجن�������ازا 
اأن متكنت  م�شريا غري م�شبوق، بعد 
الفرن�شية  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا  ه��زمي��ة  م��ن 
ب�����اك�����ي، مب���ج���م���وع���ت���ن دون  ك����ل����وي 
و)7/5(،   )7/5( ب��ن��ت��ي��ج��ة  م���ق���اب���ل، 
م��ن  ال�����ث�����اين  ال��������دور  اإىل  ل���ت���ت���اأه���ل 
وبفوزها  املفتوحة.  اأ�شرتاليا  بطولة 
العبة  اأول  ���ش��ري��ف  ب��ات��ت  امل���ب���اراة  يف 
ال��ث��اين  ال�����دور  اإىل  ت��ت��اأه��ل  م�����ش��ري��ة 
 م���ن ب���ط���ول���ة اأ����ش���رتال���ي���ا امل��ف��ت��وح��ة.
يف  مل�شر  االأول  يعترب  ال��ف��وز  اأن  كما 
منذ   ،1971 م��ن��ذ  اأ���ش��رتال��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
ال�شافعي  اإ�شماعيل  مواطنها  انت�شار 
يف ذل���ك ال���ع���ام. وه���ذا االن��ت�����ش��ار هو 
الع��ب��ة  اأو  م�������ش���ري  ل���اع���ب  االأول 
منذ  ال��ك��ربى  ال��ب��ط��والت  يف  م�شرية 
 .1977 عام  اأي�شا  ال�شافعي  اإ�شماعيل 
�شمنت  ال��ث��اين  ال���دور  اإىل  وبتاأهلها 
نقطة   100 ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ���ش��ري��ف 

كما  ال���ع���ام،  ت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا  اإىل  ت�����ش��اف 
قدرها  مالية  ج��ائ��زة  على  �شتح�شل 
���ش��ري��ف  دوالر.  وك����ان����ت  األ������ف   115

التاريخ  دخ��ل��ت  ع��ام��ا،  ال����24  �شاحبة 
ع��ن��دم��ا متكنت  امل���ا����ش���ي،  امل��و���ش��م  يف 
الرئي�شي  ال����دور  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن 

للتن�س،  املفتوحة  فرن�شا  بطولة  يف 
لتكون اأول العبة م�شرية حتقق هذا 

االإجناز.

انجاز تاريخي للمصرية ميار 

اعتقال مشجع اساء للبلوز 

ابو تريكه يحفز الجماهير 

موسيماني عينه على المركز الثالث 

لندن - وكاالت 

اأع�����ل�����ن ن�������ادي ت�����ش��ي��ل�����ش��ي اع���ت���ق���ال 
اأح����د االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن اأ�����ش����اوؤوا اإىل 
الع��ب��ي ال��ب��ل��وز يف وق���ت ���ش��اب��ق. ووف��ق��ا 
�شرطة  ف���اإن  ���ش��ب��ورت�����س  ���ش��ك��اي  ل�شبكة 
عمره  ���ش��اب  على  القب�س  األ��ق��ت  ل��ن��دن 
م��ن�����ش��ورات  ت���وج���ي���ه  عاما بتهمة   21
ت��وي��رت  ع��ل��ى  وبغي�شة”  “عن�شرية 
لندن  �شرطة  بت�شيل�شي.وكانت  تتعلق 
بداأت التحقيق يف هذه الق�شية بنهاية 
ت�شيل�شي  ح��دد  اأن  بعد  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 

التغريدات امل�شيئة. واأ�شارت اإىل اأنه مت 
عنه  اأف��رج  ثم  االإثنن،  ال�شاب،  اعتقال 
للتحقيقات.  ال�شرطة  موا�شلة  اأث��ن��اء 
على  القب�س  نباأ  ن�شر  ت�شيل�شي  واأع��اد 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  مب��وق��ع  ال�����ش��اب 
“نرحب  ر�شمي:  بيان  وعلق يف  تويرت، 
ر�شائل  اأن  يظهر  ال��ذي  االعتقال  بهذا 
الكراهية التي يتم تداولها على و�شائل 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ل��ه��ا ع��واق��ب«.
وثيق  ب�شكل  العمل  “نوا�شل  واأ�شاف: 
هذه  يف  حتقيقاتها  لدعم  ال�شرطة  مع 

املهمة«. الق�شية 

الدوحة - وكاالت 

الأهلي  اأبوتريكة جنم  حر�ص حممد 
الأ�ضبق على احل�ضور يف ملعب اأحمد بن 
علي مل�ضاندة الفريق الأحمر يف مواجهة 
نهائي  بن�ضف  الأمل��اين  ميونيخ  بايرن 
اأبوتريكة  للأندية. وخطف  العامل  كاأ�ص 
الأن���ظ���ار ب��ع��د ت���واج���ده يف امل��درج��ات 
اخلا�ضة بجماهري الأهلي التي حر�ضت 
على التقاط ال�ضور التذكارية معه. كما 
حر�ص اجلمهور املتواجد يف امللعب على 
الهتاف للعبي الفريق الأحمر وتوجيه 
اأجل تقدمي  التحية لهم وحتفيزهم من 
وك�ضف  اأوروب��ا.  بطل  اأمام  قوية  مباراة 
توتنهام  جنم  “ميدو”،  ح�ضام  اأحمد 
اللجنة  غ�ضب  عن  الأ�ضبق،  الإجنليزي 

للأندية  العامل  كاأ�ص  لبطولة  املنظمة 
ال��ت��ي ت�����ض��ت�����ض��ي��ف��ه��ا ق��ط��ر وم�����ض��وؤويل 
“فيفا”  ال��ق��دم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد 
امل�ضري  الأه��ل��ي  ثنائي  ت�ضرف  م��ن 
عقب لقاء بايرن ميونخ الأملاين. وخ�ضر 
دون  بثنائية  ميونخ  بايرن  اأمام  الأهلي 
روب��رت  ال��ب��ول��ن��دي  ال��ن��ج��م  بتوقيع  رد 
نهائي  ن�ضف  يف  وذل��ك  ليفاندوف�ضكي 
عرب  ميدو  وقال  للأندية.  العامل  كاأ�ص 
)النهار(  بقناة  التلفزيوين  برناجمه 
املنعم  عبد  حممود  الأه��ل��ي  ثنائي  اإن 
ت��وج��ه  ال�����ض��ح��ات  وح�����ض��ن  “كهربا” 
اأبوتريكة جنم الفريق  مل�ضافحة حممد 
املدرج  وهو يف  بالأيدي  الأ�ضبق  الأحمر 
ومت التقاط فيديو للعبن ونقله للجنة 

املنظمة.

الدوحة - وكاالت 

ك�����ش��ف ب��ي��ت�����ش��و م��و���ش��ي��م��اين امل��دي��ر 
ا�شتعدادات  امل�شري عن  الفني لاأهلي 
االأح��م��ر مل��واج��ه��ة ب��امل��ريا���س ال��ربازي��ل��ي 
يف م���ب���اراة حت���دي���د امل���رك���زي���ن ال��ث��ال��ث 
اخلمي�س  االأن��دي��ة،  مبونديال  وال��راب��ع 
امل����ق����ب����ل. وق��������ال م���و����ش���ي���م���اين مل���وق���ع 
ن����ادي����ه ال����ي����وم اإن������ه وج�����ه�����ازه امل���ع���اون 
وال������اع������ب������ون، ����ش���ي���ح���ر����ش���ون خ���ال 
اإيجابيات  درا�شة  على  املقبلة  ال�شاعات 
القطري  ال��دح��ي��ل  م��ب��ارات��ي  و�شلبيات 
وب����اي����رن م���ي���ون���خ االأمل�������اين ا����ش���ت���ع���دادا 
لتحقيق  »ن��ت��ط��ل��ع  ل��ب��امل��ريا���س.  واأك����د: 

امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة، 
مباراتي  من  اال�شتفادة  علينا  ثم  ومن 
ال���دح���ي���ل وب����اي����رن م���ي���ون���خ؛ ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ه��دف��ن��ا امل��ت��ب��ق��ي يف ه����ذه امل��رح��ل��ة من 
�شلبيات  “هناك  واعرتف:  املناف�شات«. 
الدحيل  اأم���ام  ال��ف��ري��ق  اأداء  يف  ظ��ه��رت 
وبايرن ميونخ �شنتطلع للتعامل معها، 
العمل  علينا  اإي��ج��اب��ي��ات  ه��ن��اك  واأي�����ش��ا 
و�شدد  ال��ف��ري��ق«.  ل�شالح  زيادتها  على 
باملريا�س  مواجهة  اأن  على  مو�شيماين 
فريق  واأن����ه  خ�شو�شا  �شعبة  ���ش��ت��ك��ون 
اأعلى  على  العبن  وي�شم  ج��دا  متميز 
ب�شكل  ل��ا���ش��ت��ع��داد  وحت���ت���اج  م�����ش��ت��وى 

خا�س وجيد جدا.

مدريد - وكاالت 

الغ�شب  م��ن  ب��ر���ش��ل��ون��ة ح��ال��ة  ي��ع��ي�����س 
ق��ب��ل م��واج��ه��ة ب��اري�����س ����ش���ان ج���ريم���ان، 
ب�شبب  االأب���ط���ال؛  دوري  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  يف 
ووفًقا  مي�شي.  ليونيل  القائد  م�شتقبل 
ل�����ش��ح��ي��ف��ة »م�����ارك�����ا« االإ����ش���ب���ان���ي���ة، ف����اإن 
ج��ريم��ان  ب�����ش��ان  ارتباط مي�شي  م�����ش��األ��ة 
ك��ان��ت م��ن��ت�����ش��رة ب��االأ���ش��ه��ر االأخ������رية، ما 
ج���ع���ل ب���ر����ش���ل���ون���ة ي���ع���رب ع����ن ا���ش��ت��ي��ائ��ه 
م��ن ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات امل�����ش��ت��م��رة ال��ق��ادم��ة من 
ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ح���ول ال���ربغ���وث. 
واأ����ش���ارت اإىل اأن���ه ح��دث��ت اإث�����ارة ج��دي��دة 
من  فقط  واح���د  اأ���ش��ب��وع  قبل  لرب�شلونة 
االأبطال،  ب��دوري  جريمان  �شان  مواجهة 
ح��ي��ث ن�����ش��رت جم��ل��ة »ف��ران�����س ف��وت��ب��ول« 
مي�شي  ���ش��ورة  يحمل  غ��اًف��ا  الفرن�شية 
امل��زي��د من  اأ���ش��اف  م��ا  ب��اري�����س،  بقمي�س 

املجلة  ع��دد  وت�شمن  ال��ن��ار.  اإىل  ال��وق��ود 
العديد  اآراء  يت�شمن  تقريًرا  الفرن�شية، 
م�����ن اخل���������رباء ح������ول ك���ي���ف���ي���ة م��ائ��م��ة 
جريمان.  �شان  يف  اللعب  الأ�شلوب  مي�شي 
�شان  م���درب  بوكيتينو  م��اوري�����ش��ي��و  وك���ان 
اآن���خ���ي���ل دي م���اري���ا  ج����ريم����ان والع����ب����وه 
ول��ي��ان��درو ب��اري��دي�����س ون��ي��م��ار حت��دث��وا يف 
االأخ�����رية ع���ن و����ش���ول مي�شي  االأ���ش��اب��ي��ع 
ب����ار�����س. وت�����ش��ب��ب ه����ذا يف  اإىل  امل��ح��ت��م��ل 
بر�شلونة  م��درب  من  غا�شبة  ت�شريحات 
اأمر غري  قال “اإنه  الذي  كومان،  رونالد 
اإنه  ليو.  عن  كثريا  حمرتم.. يتحدثون 
 العب يف بر�شلونة ولدينا مباراة �شدهم«.
تقريرها  االإ���ش��ب��ان��ي��ة  ال�شحيفة  واأمت���ت 
من  �شئم  نف�شه  مي�شي  اأن  على  بالتاأكيد 
واأنه  م�شتقبله،  حول  امل�شتمرة  التكهنات 
حتى االآن مل يتخذ اأي قرار ب�شاأن النادي 

الذي �شيلعب له خال املو�شم املقبل.

القاهرة - وكاالت 

ب��ات االأه��ل��ي امل�شري على ُبعد خطوة واح��دة 
من تكرار اإجن��ازه عام 2006، حن حقق امليدالية 
ال��ع��امل ل��اأن��دي��ة باليابان.  ال��ربون��زي��ة يف ك��اأ���س 
وي�شارك االأهلي يف الن�شخة احلالية من البطولة 
التي تقام يف العا�شمة القطرية الدوحة، وخ�شر 
ب��اي��رن م��ي��ون��خ بثنائية  اأم����ام  ال��ن��ه��ائ��ي  يف ن�شف 
نظيفة ليواجه باملريا�س الربازيلي يوم اخلمي�س 
املقبل على امليدالية الربونزية. وكان االأهلي بداأ 
م�شواره يف البطولة بالفوز على الدحيل القطري 
بهدف ح�شن ال�شحات. وكان االأهلي قد جنح يف 
التتويج ببطولة دوري اأبطال اأفريقيا عام 2006 
حتت قيادة الربتغايل مانويل جوزيه املدير الفني 
باليابان.  امل��ون��دي��ال  لي�شارك يف  ال��وق��ت،  ه��ذا  يف 
ال��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات��ه يف  اأوىل  االأه���ل���ي  وخ���ا����س 
بالدور  النيوزيلندي  �شيتي  اأوك��ان��د  اأم��ام فريق 
ع��ن طريق  نظيفن  بهدفن  وف���از  النهائي  رب��ع 
االأجن�����ويل اأم�����ادو ف��اف��ي��و وحم��م��د اأب����و تريكة. 
فريق  نظريه  االأه��ل��ي  واج���ه  النهائي  ن�شف  ويف 
هزمية  تلقى  اأن��ه  اإال  ال��ربازي��ل��ي،  اإنرتنا�شيونال 
ب��ن��ت��ي��ج��ة 2/1، واأح������رز ف��اف��ي��و ه����دف ال��ف��ري��ق 

ال��وح��ي��د. وك���ان االأه��ل��ي على موعد مع  امل�شري 
مواجهة فريق كلوب اأمريكا املك�شيكي، يف مباراة 

وال��راب��ع، حيث جنح يف  الثالث  املركزين  حتديد 
الفوز بهدفن مقابل هدف واحد، بثنائية اأحرزها 

اأبو تريكة، الذي ُتوج بلقب هداف هذه البطولة 
بر�شيد ثاث اأهداف.

مدريد - وكاالت 

�شلط دييجو �شيميوين مدرب اأتلتيكو مدريد 
م�شاء االإثنن عقب التعادل 2-2 مع �شلتافيجو، 

اأه��داف خال  اأن فريقه تلقى 10  ال�شوء على 
اأن  اآخ��ر 10 مباريات. واأ�شار يف الوقت ذات��ه اإىل 
�شلبية” بعد  واأخ����رى  اإي��ج��اب��ي��ة  “اأمور  ه��ن��اك 
ال��ل��ق��اء. واأو���ش��ح خ��ال امل��وؤمت��ر ال�شحفي بعد 

وتاأملها  االأرق����ام  اإىل  النظر  “ينبغي  امل���ب���اراة: 
ودرا���ش��ت��ه��ا وااله���ت���م���ام ب��ه��ا. وم���ن امل���وؤك���د اأن��ن��ا 
ن�شتقبل الكثري من االأه��داف يف هذه املباريات. 
امل��ه��م،  اجل���زء  ه���ذا  يف  التح�شن  علينا  �شيكون 

وراأى  االآن«.  ح��االت��ه  اأف�شل  يف  لي�س  والفريق 
عادلة  نتيجة  ال��ت��ع��ادل  اأن  االأرجنتيني  امل���درب 
حيث اعرتف: “مل ن�شتحق الهدف االأول خال 
هم  وردوا  االأول  ال�شوط  م��ن  االإ���ش��ايف  ال��وق��ت 
بهدف يف الوقت املحت�شب بدال من ال�شائع يف 
ال�شوط الثاين«.واأثنى �شيميوين على مناف�شه 
قائا: “يلعب �شلتافيجو على نحو رائع، يقدم 
اأن���ه مل ت�شنح فر�س  اأظ���ن  ك��رة ق��دم متكاملة. 
عديدة للتهديف �شواء لنا اأو لهم، لكنهم تفوقوا 
التي  الغيابات  علينا من حيث االنت�شار«. وعن 
اأثرت على فريقه ب�شبب االإ�شابات بكوفيد-19، 
مت�س  “االإ�شابات” ال  اأن  “ت�شولو” من  ح��ذر 
اأن  م��ربزا  “املجتمع كله”،  “فقط” بل  فريقه 
ب�شامة  االه��ت��م��ام  ي��ح��اول  اأتلتيكو  يف  اجلميع 
ف����رتة ح��رج��ة  “نحن يف  وت����اب����ع:  ال���اع���ب���ن. 
بالن�شبة للمجتمع والعامل، معقدة للغاية. نريد 
احلفاظ على اأنف�شنا. نحن م�شتعدون حلدوث 
الفر�شة  ينتظرون  العبن  هناك  لدينا،  ذل��ك 
كي يح�شنوا ا�شتغالها واأمتنى ال�شفاء العاجل 
وي��وا���ش��ل��وا  ب��ال��ف��ري��ق  ي��ل��ح��ق��وا  ك��ي  للم�شابن 
ت�شم  االأتلتي  قائمة م�شابي  وكانت  املناف�شة«. 
كل من جواو فيليك�س ومو�شى دميبيلي وماريو 
اإي��ري��را  اإرم��و���ش��و، وحل��ق بهم االإث��ن��ن هيكتور 

وتوما�س ليمار.

ميسي في قميص الباريسي 

االهلي يسعى لتكرار االنجاز 

سيميوني قلق من وضع اتلتيكو 



21
الأربعاء   10   /  2  / 2021

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

دبي-االنباط

 

ال��ب��ارزة يف  ال��ع��م��ران��ي��ة  امل��ع��امل  اأ���ش��ه��ر  تكت�شي 

الأحمر  باللون  العربي  وال��ع��امل  الإم���ارات  دول��ة 

م�شبار  اأول  الأم����ل،  م�����ش��ب��ار  ل��دخ��ول  ا���ش��ت��ع��داداً 

عربي ل�شتك�شاف الكواكب، مدار اللتقاط حول 

 ،2021 فرباير  من  التا�شع  يوم  الأحمر  الكوكب 

وذل���ك اح��ت��ف��اًء ب��ن��ج��اح امل�����ش��ب��ار يف ال��و���ش��ول اإىل 

الأر�ض واملريخ بعد  املرحلة من رحلته بني  هذه 

الف�شاء  نحو  انطالقه  من  اأ�شهر  �شبعة  ح��وايل 

اخل���ارج���ي، وت��ت��وي��ج��اً ل��ل��رح��ل��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة لأول 

اإىل  و���ش��وًل  العميق  الف�شاء  اإىل  عربية  مهمة 

الأحمر. الكوكب 

الف�شاء  لقطاع  التاريخية  اللحظة  هذه  ويف 

الإم����ارات����ي وال���ع���رب���ي، ت��ت��زي��ن م��ع��امل ع��م��ران��ي��ة 

وث��ق��اف��ي��ة و���ش��ي��اح��ي��ة ب�����ارزة يف دول����ة الإم������ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ال��ل��ون الأح���م���ر؛ ل���ون كوكب 

وموؤ�ش�شية  جماهريية  ت�شامن  ر�شالة  يف  املريخ، 

الإم�����ارات ل�شتك�شاف  م�����ش��روع  ع��م��ل  ف��ري��ق  م��ع 

املريخ »م�شبار الأمل«. 

بلون  الدولة  يف  ات�شالت  مباين  كافة  تتزين 

خليفة  ب��رج  يكت�شي  دب��ي  ويف  الأح��م��ر.  ال��ك��وك��ب 

اأطول بناء يف العامل من �شنع الإن�شان بالألوان 

العاملي  الفندق  ج��م��ريا،  ال��ع��رب  وب��رج  املريخية، 

دول���ة  ت����راث  م���ن  امل�����ش��ت��ل��ه��م  بت�شميمه  ال�����ش��ه��ري 

اخلليج،  �شاحل  �شفاف  على  وال��واق��ع  الإم����ارات 

وال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع ال��ع��امل يف مكان 

واح����د ب��اع��ت��ب��اره��ا وج��ه��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة وت�����ش��وي��ق��ي��ة 

مبتكرة ت�شم اأجنحة لأغلب دول العامل، وكذلك 

مبنى امل��رك��ز امل��ايل ال��ع��امل��ي ب��دلل��ت��ه ك��واح��د من 

والعامل،  املنطقة  يف  والأع��م��ال  امل��ال  مراكز  اأه��م 

وال��ب��ن��اء الأي���ق���وين امل��ل��ه��م »ب����رواز دب���ي« بربيقه 

ال��ذه��ب��ي ال���ذي يعانق الأف����ق، وامل��ب��ن��ى الأي��ق��وين 

مل��ت��ح��ف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ب��ك��ل دللت����ه ورم��زي��ت��ه ك��ون��ه 

ت�شبق  التي  والإم���ارات  دبي  اإجن��ازات  على  �شاهد 

ل����«دي���وا« �شاحبة  ال��رئ��ي�����ش��ي  وامل��ب��ن��ى  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 

ومقر  ال�شتدامة،  جم��ال  يف  العاملية  الإجن���ازات 

ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ب��ت�����ش��م��ي��م��ه الآخ�����اذ 

امل��ع��امل وغ��ريه��ا يف  وموقعه احل��ي��وي، فكل ه��ذه 

للمنا�شبة  الأحمر  باللون  �شتتزين  الدنيا«  »دانة 

امل�شتقبلية  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  دع���م  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً 

ال����واع����دة مل�����ش��اري��ع وم����ب����ادرات دول�����ة الإم������ارات 

يف ق���ط���اع ا���ش��ت��ك�����ش��اف ال���ف�������ش���اء وال�������ش���ن���اع���ات 

موؤ�ش�شاتها  امتداد  على  به  املرتبطة  والبتكارات 

وبال�شراكة مع كافة القطاعات فيها. 

اأ�شهر املعامل العربية

معامل  ت�شهد  العربي،  العامل  م�شتوى  وعلى 

ع��م��ران��ي��ة ب���ارزة يف ع��وا���ش��م ع��رب��ي��ة ع��دة اإ���ش��اءة 

زون«  »ذا  مقدمتها  يف  الأحمر،  باللون  واجهاتها 

ال�شعودية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  التخ�ش�شي  منطقة  يف 

يف  العاملي  التجاري  البحرين  ومركز  الريا�ض، 

يف  الكويت  واأب��راج  املنامة،  البحرينية  العا�شمة 

العا�شمة  يف  القاهرة  وب��رج  الكويتية،  العا�شمة 

امل�شرية، واملدرج الروماين يف العا�شمة الأردنية 

ع��م��ان، وامل��ت��ح��ف ال��ع��راق��ي وب���رج ب��غ��داد م���ول يف 

ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ب���غ���داد وذل����ك دع���م���اً لأول 

هادفة  تاريخية  علمية  عربية  ف�شائية  مهمة 

امل�شاهمات  زخ���م  وا���ش��ت��ع��ادة  امل��ري��خ  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 

ال��ع��رب��ي��ة يف الب���ت���ك���ار وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ع��ل��وم 

الإن�شانية. وم�شرية احل�شارة 

دبي  وم��ب��اين  معامل  اأب���رز  تكت�شي  وتف�شياًل، 

باللون الأحمر مبا يف ذلك مركز حممد بن را�شد 

امل�شتقبل،  ومتحف  الحت���اد،  ومتحف  للف�شاء، 

ومركز  العاملي،  املايل  دبي  ومركز  دبي،  ومتحف 

التجارة العاملي، واإك�شبو2020، ومكتبة حممد بن 

العاملية،  والقرية  دبي،  �شرطة  واأكادميية  را�شد، 

وبرواز دبي، ومبنى القيادة العامة ل�شرطة دبي، 

ون��ادي  اجلنائية،  لالأدلة  العامة  الدارة  ومبنى 

واملوا�شالت  الطرق  وهيئة  دب��ي،  �شرطة  �شباط 

ومياه  كهرباء  وهيئة  املائية،  دب��ي  قناة  وم��ع��امل 

دبي »ديوا«. 

ك��م��ا ت��ت��زي��ن ب���ال���ل���ون الأح����م����ر ف����ور ���ش��ي��زن��ز، 

جراند،  و�شرياتون  دب��ي،  وت��اج  دب��ي،  و�شانغريال 

النخلة،  دب��ي  ودبليو  م��اري��ن��ا،  بلي�ض  وميلينيوم 

دب���ي  وف����ن����ادق  وامل�����ي�����دان،  وري������و،  وان،  وم���ي���دي���ا 

ف�����ش��ت��ي��ف��ال ���ش��ي��ت��ي، وال���ب���ن���در روت���ان���ا خ���ور دب���ي، 

و���ش��ريات��ون م���ول الإم������ارات، وم��ي��ل��ي��ن��ي��وم بلي�ض 

ال��رب���ش��اء ه��اي��ت�����ض، وح���ي���اة ب��ل��ي�����ض دب���ي ج��م��ريا، 

وم���ارك���و ب��ول��و دب����ي، واأج��ن��ح��ة رام�����ادا وي��ن��ده��ام 

بر  اك�شل�شيور  وجراند  ريزيدن�ض،  بيت�ض  جمريا 

دب���ي، وح��ي��اة بلي�ض دب��ي ال��رق��ة، ورادي�����ش��ون ريد 

واح����ة دب���ي ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون، ون��خ��ي��ل م����ول، وف��ن��دق 

ج��م��ريا ال��ن�����ش��ي��م، وذا ج��ري��ن ب��الن��ي��ت، واأ����ش���واء 

يف  بوليفارد  �شوارع  واأ�شواء  بلوواترز،  يف  املظلة 

�شيتي ووك، ووفندق واأجنحة تامي اأواك.

اأب������رز امل���ع���امل ب��ل��ون  اأب���وظ���ب���ي، ت��ك��ت�����ش��ي  ويف 

ال��ك��وك��ب الأح���م���ر دع���م���اً مل��ه��م��ة م�����ش��ب��ار الأم����ل، 

وجامعة  الإم��ارات،  وق�شر  الوطن،  ق�شر  ومنها 

خ��ل��ي��ف��ة، وامل��ع��ل��م ال�����ش��ه��ري مل��ب��ن��ى ���ش��رك��ة ب���رول 

اأبوظبي الوطنية »اأدنوك« يف منطقة الكورني�ض، 

وحم���ط���ات ال���ت���زود ب��ال��وق��ود ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����ش��رك��ة، 

وم��رك��ز اأب��وظ��ب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، وج��زي��رة ي��ا���ض، 

العني،  وبلدية  اأبوظبي،  وبلدية  املارينا،  وم��ول 

وج�شر ال�شيخ زايد، و�شتاد هزاع بن زايد.

التابعة  ال��ب��ارزة  امل��ع��امل  ت�شارك  ال�شارقة  ويف 

)�شروق(،  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة  لهيئة 

ومبنى جزيرة العلم وقطب جزيرة العلم، وبيت 

واأدن��وك مويلح يف دعم  احلكمة، وجزيرة مرمي، 

احلا�شمة  املرحلة  ه��ذه  يف  الأم��ل  م�شبار  م�شرية 

اأول م��ه��م��ة ف�����ش��ائ��ي��ة ع��رب��ي��ة نحو  م��ن م�����ش��روع 

كوكب املريخ.

ويف الفجرية، تعك�ض جدران املباين التاريخية 

الأحمر يف كل  اللون  العمرانية  املعامل  وواجهات 

ال��ف��ج��رية، وم�شجد  ال��ف��ج��رية، وب���رج  م��ن ق��ل��ع��ة 

ال��ب��دي��ة، وال��ف��ج��رية م���ول، وال�������ش���وارع م��ن دوار 

وحم��ط��ة  ال���ف���ج���رية،  ب��ل��دي��ة  دوار  اإىل  ال��ق�����ش��ر 

اأدنوك.

ال�شياحة  هيئة  واج��ه��ة  ت��ت��زي��ن  ع��ج��م��ان،  ويف 

دائ��رة  ال��راث��ي، ومبنى  الأح��م��ر، واحل��ي  باللون 

ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط، وت��ق��اط��ع ج�����ش��ر ال�����ش��ي��خ 

مكتوم،  ال�شيخ  ج�شر  وتقاطع  را���ش��د،  ب��ن  حميد 

وتقاطع ج�شر الرو�شة، واأدنوك الزوراء.

ويف راأ������ض اخل��ي��م��ة، ت��ك��ت�����ش��ي م���ع���امل ب��ال��ل��ون 

الأم���ل  ا���ش��ت��ع��داد م�شبار  ب��ال��ت��زام��ن م��ع  الأح��م��ر 

�شاية  قلعة  ذلك  يف  مبا  العلمي،  م��داره  لدخول 

اخليمة  راأ����ض  م��ن��اط��ق  هيئة  وم��ق��ر  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

القت�شادية، وغرفة راأ�ض اخليمة، ومتحف راأ�ض 

راأ����ض اخل��ي��م��ة، ومقر  وب��ل��دي��ة  ال��وط��ن��ي،  اخليمة 

واأدن��وك،  اخليمة،  راأ���ض  ل�شرطة  العامة  القيادة 

واجلزيرة احلمراء، وكورني�ض القوا�شم، ومن�شة 

امل�شاهدة يف جبل جي�ض، وفنادق هيلتون دبل تري 

جزيرة املرجان، وريك�شو�ض راكز، وريك�شو�ض باب 

البحر، ووالدوف اأ�شتوريا، ومم�شى املنار مول.

ويرقب �شكان دولة الإمارات والعامل العربي 

مع  بالتزامن  م���داره  اإىل  الأم���ل  م�شبار  و���ش��ول 

ومرور  الذهبي  بيوبيلها  الإم��ارات  دولة  احتفال 

تعد  فيما  الحت���اد،  تاأ�شي�ض  على  ع��ام��اً  خم�شني 

القيا�شية  ب��اأرق��ام��ه��ا  النوعية  الف�شائية  املهمة 

واإجن��������از م�����ش��روع��ه��ا يف م�����دة وج����ي����زة م��ق��ارن��ة 

بغريها من الدول املتواجدة منذ عقود يف قطاع 

�شيء  »ل  ل�شعار  عملياً  جت�شيداً  الف�شاء،  �شناعة 

ال�شاعية  الإم��ارات  دولة  تتبناه  الذي  م�شتحيل« 

واملواهب  الكفاءات  ومتكني  والريادة  التمّيز  اإىل 

الف�شاء  قطاع  يف  والعربية  الوطنية  ال�شبابية 

بالفر�ض. املليء 

العربي،  العامل  امتداد  على  املاليني  ويتطلع 

»م�شبار  اإىل حلظة و�شول  ال�شباب،  فئة  وخا�شة 

الأم����ل« اإىل م���داره ح���ول ك��وك��ب امل��ري��خ برقب 

مهمة  اأول  تقدم  ب�شغف  تابعوا  اأن  بعد  واهتمام، 

مدى  على  وامل��ري��خ  الأر����ض  بني  عربية  ف�شائية 

ب���داأت  م��راح��ل  �شتة  ام��ت��داد  وع��ل��ى  اأ���ش��ه��ر  �شبعة 

حمله  ال��ذي  ال�شاروخ  اإق��الع  تاريخ  من  اعتباراً 

نحو الف�شاء اخلارجي يوم 20 يوليو 2020 وحتى 

املرحلة احلرجة من  اأن يعرب هذه  اآملني  اليوم، 

كيلومر  مليون   493 م�شافة  تعادل  التي  رحلته 

لدخول مداره وبدء مهمته العلمية التي ت�شتمر 

بالتقومي  يوماً   687 ي�شاوي  كامل  مريخي  لعام 

الأر�شي.

من  الأول  للحدث  املتابعني  جمهور  ويرقب 

واملخت�شني  الأف���راد  م�شتوى  على  عربياً،  نوعه 

وال��ب��اح��ث��ني وال��ع��ل��م��اء وامل��وؤ���ش�����ش��ات الأك��ادمي��ي��ة 

والعلمية وعامة اجلمهور، وعرب خمتلف املن�شات 

الإع���الم���ي���ة وال���رق���م���ي���ة و���ش��ف��ح��ات ال��ت��وا���ش��ل 

املهمة  من  احلرجة  املرحلة  ف�شول  الجتماعي، 

املدار  اإىل  الدخول  مبرحلة  واملتمثلة  الف�شائية 

العلمي، والتي يتوجب فيها على »م�شبار الأمل« 

ال�شاعة  األف كيلومر يف   121 اإبطاء �شرعته من 

اإىل 18 األف كيلومر يف ال�شاعة ب�شكل ذاتي عرب 

حمركات الدفع العك�شي. 

وي��ع��د م�����ش��روع الإم�����ارات ل���ش��ت��ك�����ش��اف امل��ري��خ 

اأول م�����ش��روع ع��رب��ي ل��درا���ش��ة ال��ك��وك��ب الأح��م��ر، 

وم�����ش��ب��ار الأم���ل ه��و حم��ط اآم���ال م��ئ��ات امل��الي��ني 

م�شروع  وهو   . واإ�شالمية(  )عربية  دولة   56 من 

ع��رب��ي  وب��ح��ث��ي  ع��ل��م��ي  ح�����ش��ور  لت�شجيل  ط��م��وح 

وعند  املريخ،  كوكب  ا�شتك�شاف  جمال  يف  م�شّرف 

و���ش��ول م�����ش��ب��ار الأم����ل ب��ن��ج��اح اإىل م���دار امل��ري��خ 

العامل  يف  دول���ة  خام�ض  الإم����ارات  دول���ة  �شتكون 

م�شروعها  �شمن  التاريخي،  الإجن��از  هذا  حتقق 

وهذا  املريخ.  كوكب  ل�شتك�شاف  النوعي  العلمي 

ال���وج���ود الإم���ارات���ي مي��ّث��ل ت��ط��ل��ع��ات وط��م��وح��ات 

دولة الإمارات.

المدرج الروماني يضيء بألوان الكوكب األحمر بالتزامن مع وصول 
»مسبار األمل« إلى المّريخ

دبي -االنباط

ال�شريعة اجلديد يف   مع تد�شني متجر اخلدمة 

نخيل مول يف نخلة جمريا، تقدم الفطيم اإي�ض عاملًا 

من الراحة لنخلة جمريا واملناطق املجاورة لها.

يفتح متجر اخلدمة ال�شريعة اجلديد، والذي 

يوم  اأبوابه  مربع،  مر   4،605 م�شاحة  على  ميتد 

وباإمكان  الثالثاء.  يوم  8 فرباير/�شباط  الثالثاء 

ال��ع��م��الء ال���ك���رام ����ش���راء جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

العناية  ومنتجات  املنزلية  التح�شينات  م�شتلزمات 

والأع��م��ال  امل�شاريع  واأدوات  ومنتجات  بال�شيارات 

احلدائق  م�شتلزمات  اإىل  بالإ�شافة  هذا  اليدوية، 

العاملية  باجلودة  تتميز  والتي  اخلارجي  والأث��اث 

يف متجر واحد.

وبف�شل املنتجات املتنوعة التي يعر�شها متجر 

جتديد  اأو  اجل���دران  ده��ان  جتديد  ميكنكم  اي�����ض، 

الأر�شيات يف منازلكم بكل �شهولة.

املنزلية التح�شينات  املحلية لهواة  الوجهة 

تفخر اإي�ض باأنها العالمة التجارية الأوىل من 

املق�شودة  ال��وج��ه��ة  تعد  وال��ت��ي  املنطقة  يف  نوعها 

التي يختارها اجلميع من ال�شاكنني اجلدد الذين 

القدامى  ال�شاكنني  اأو  املنطقة  اإىل  حديًثا  انتقلوا 

منازلهم. بتح�شني  الراغبني 

وي�������ش���م م���ت���ج���ر اي���������ض م���ن���ت���ج���ات م����ن اأ����ش���ه���ر 

و  »بي�شل«  و  »داي�����ش��ون«  مثل  التجارية  العالمات 

»كار�شر« و »مولينك�ض« و »بانا�شونيك« و »ثري اإم« 

و »تيفال« وغريها.

وي���خ���دم م��ت��ج��ر اي�������ض ك���ل م���ن ن��خ��ل��ة ج��م��ريا 

وم��ث��ل��ث ق��ري��ة ج��م��ريا وق���ري���ة ج��م��ريا ال��دائ��ري��ة 

واجلل�شات  املنزلية  التح�شينات  مل�شتلزمات  كوجهة 

اخلارجية واحلدائق ل�شكان املنطقة وزوارها على 

حد �شواء.

وين�شم  جمريا  نخلة  قلب  يف  اإي�ض  متجر  يقع 

الت�شوق  منافذ  ت�شم  التي  مول  نخيل  عائلة  اإىل 

مول  نخيل  يعترب  ال��ف��اخ��رة.  وامل��ت��اج��ر  وامل��ط��اع��م 

نخلة  يف  فيو  ذا  من�شة  اإىل  و���ش��ول  نقطة  ��ا  اأي�����شً

بني  اجلمع  اإي�ض  ملت�شوقي  ميكن  بحيث  اجلمريا 

العمل والرفيه يف مكان واحد.

هدية ترحيبية من اي�ض نخيل مول

م��ول احل�����ش��ول على  اي�����ض نخيل  ل���زوار  ميكن 

ومنتجات  املنزلية  امل�شتلزمات  على   %20 خ�شم 

واأدوات الأعمال وامل�شاريع اليدوية وغري ذلك من 

الأدوات واملعدات وم�شتلزمات اجلل�شات اخلارجية 

واحلدائق. 

ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��ع��م��الء احل�������ش���ول ع��ل��ى م��ق��الة 

اأو  دره���م(   299 )م��ق��اب��ل  بانا�شونيك  م��ن  ه��وائ��ي��ة 

دره��م(   359 )مقابل  ك��وك  نيوتري  الطهي  جهاز 

 449 )م���ق���اب���ل  ال���ك���اب���ل  ع�����دمي  ب���و����ض  م��ث��ق��ب  اأو 

من  العايل  بال�شغط  التنظيف  ماكينة  اأو  دره��م( 

رباعية  الغاز  و�شواية  دره��م(   249 )مقابل  كار�شر 

درهم(   1،399 )مقابل  برويل  �شار-  من  ال�شعالت 

اأو املجرفة القابلة للطي من اك�شي�شوريز )مقابل 

35 درهم( وغريها .

وت�������ش���م���ل ال���ع���رو����ض امل�����ح�����دودة ال���ع���دي���د م��ن 

التخزين  ول���وازم  ك��الأرف��ف  املنزلية  امل�شتلزمات 

واأ���ش��ا���ش��ي��ات  والأدوات  وال���ده���ان���ات  واحل���م���ام���ات 

اخلارجية. اجلل�شات 

عر�ض ح�شري مع بطاقة مكافاآت بلو

ميكن لأع�شاء برنامج مكافاآت بلو من الفطيم 

50 درهم عند ال�شراء  احل�شول على خ�شم بقيمة 

كما  ف��رباي��ر/���ش��ب��اط.   28 حتى  دره��م   250 بقيمة 

متاجر  يف  ا�شردادها  ميكن  نقاط  ك�شب  ميكنهم 

ال���ع���الم���ات ال���ت���ج���اري���ة ل��ل��ف��ط��ي��م و����ش���رك���ائ���ه���ا يف 

الإمارات العربية املتحدة.

تويتر يدرس خدمة تجعلك تدفع 
أموااًل.. فهل تقبل؟

فيسبوك يكثف جهوده لكبح 
األخبار المضللة حول لقاحات كورونا

كانديما المالديف تطلق أروع أنواع 
األدرينالين عبر البرنامج الجديد

 للقفز بالمظالت

العربية-وكاالت

توير  �شركة  داخ��ل  م��ن  اأف���ادت م�شادر 

ب����اأن امل���وق���ع رمب����ا ي��ب��ح��ث ع���ن ط����رق تتيح 

لل�شركة تقدمي ا�شراكات مدفوعة، ميكن 

اأن ت�شمل ر�شوما للو�شول اإىل »تويت ديك« 

.TweetDeck
و«ت���وي���ت دي����ك« ه���و ب��دي��ل ���ش��ائ��ع مل��وق��ع 

»ت�����وي�����ر« ال���رئ���ي�������ش���ي وت���ط���ب���ي���ق ال���ه���ات���ف 

ب����اإدارة  للم�شتخدمني  وي�����ش��م��ح  امل��ح��م��ول، 

اأك����رب وتنظيم  ب��ك��ف��اءة  ح�����ش��اب��ات م��ت��ع��ددة 

توير نف�شه يف �شل�شلة من الأخبار املتتابعة 

كي ت�شبح اأ�شهل يف القراءة.

ر����ش���وم على  ف���ر����ض  ذل�����ك،  ج���ان���ب  اإىل 

ال��ع��م��ل  ف���ري���ق  اإن  ي���ق���ال  دي�������ك«،  »ت����وي����ت 

يف  مب��ا  اأخ���رى،  اأف��ك��اراً  ي�شتك�شف  بال�شركة 

ذل���ك ف��ر���ض ر����ش���وم ع��ل��ى م���ي���زات ج��دي��دة، 

 undo »مثل زر »ال��راج��ع ع��ن الإر���ش��ال

تخ�شي�ض  خ��ي��ارات  من  املزيد  اأو   ،send
هناك  ف���اإن  ك��ذل��ك  ال�شخ�شية.  ال�شفحة 

 tipping فكرة مثل »تقدمي البق�شي�ض« 

ل� »توير«، حيث ميكن للم�شتخدمني دفع 

ر�شوم للح�شابات مقابل حمتوى �شخ�شي.

ه��ذه  ك��ل  ي�شتك�شف  ت��وي��ر  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 

الأف���ك���ار ك��ط��ري��ق��ة ل��ت��ق��ل��ي��ل اع��ت��م��اده على 

الإع�����الن�����ات، ال���ت���ي ت���وف���ر ح���ال���ي���اً غ��ال��ب��ي��ة 

ال�شركة، حيث لحظت »بلومربغ«  اإي��رادات 

امل��ن��اف�����ش��ة من  الإع���الن���ي���ة  ال�������ش���رك���ات  اأن 

النمو  ت�شتمر يف  �شات«  و«�شناب  »في�شبوك« 

تتعر�ض  ال�شركة  واأن  »ت��وي��ر«،  م��ن  اأ���ش��رع 

ل�شغوط من اأجل تنويع م�شادر الإيرادات، 

ب��داف��ع ال�شغط  يف ظ��ل اجل��ائ��ح��ة واأي�����ش��اً 

م���ن ك��ب��ار امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن. و���ش��ي��ك��ون ت��ق��دمي 

بالن�شبة  املتميز  ال��دف��ع  من��اذج  م��ن  �شل�شلة 

ل� »توير« خطوة جريئة، نظراً لأن معظم 

�شركات و�شائل التوا�شل الجتماعي تعطي 

الأولوية لتقدمي خدماتها جماناً لتحقيق 

اأق�شى قدر من النمو.

منتجات  اإدارة  رئ��ي�����ض  اأك����د  ذل����ك،  اإىل 

الإي���������رادات يف ت���وي���ر، ب���رو����ض ف���ال���ك، اأن 

خطط ال�شركة لتنويع اإيراداتها قد ت�شمل 

ال�����ش����راك����ات، ل��ك��ن��ه ����ش���ّدد ع��ل��ى اأن ه��ذه 

ال�شتك�شافات  مرحلة  يف  زال��ت  ل  اخلطط 

املبكرة جداً، م�شيفاً: ل نتوقع اأي اإيرادات 

جمدية ميكن اأن تعزى اإىل هذه الفر�ض يف 

عام 2021.

�سان فران�سي�سكو - فران�س بر�س

ج��ه��وده  تكثيف  في�شبوك  م��وق��ع  اأع��ل��ن 

ل��ك��ب��ح ان��ت�����ش��ار امل���ع���ل���وم���ات امل�����ش��ّل��ل��ة ح��ول 

ل��ق��اح��ات ك��ورون��ا ول��ت��ع��زي��ز ن�شر احل��ق��ائ��ق، 

اإ�شافة اىل ال�شتدلل على الفئات احلذرة 

من اأخذ اللقاح.

التي  املجموعات  وت�شمل اخلطوة حظر 

تن�شر ب�شكل متكّرر معلومات م�شّللة حول 

الفريو�ض واللقاحات ب�شكل عام.

اإزال��ة  على  في�شبوك  يعمل  اأ�شهر  ومنذ 

وعلى  ك��وف��ي��د-19  ح��ول  امل�شّللة  املعلومات 

عن  ال�شادرة  ال�شحية  للن�شائح  ال��روي��ج 

م��ن��ظ��م��ات م���وث���وق ب���ه���ا. وق����د ق����ام امل��وق��ع 

الج���ت���م���اع���ي الإث����ن����ني ب��ال��ت��و���ّش��ع يف ه��ذه 

املبادرة.

قائمته  حت��دي��ث  اإىل  ف��ي�����ش��ب��وك  وع��م��د 

ل����ل����م����زاع����م ال�����زائ�����ف�����ة ح�������ول ال����ف����ريو�����ض 

م��ن منظمة  وذل���ك مب�شاعدة  وال��ل��ق��اح��ات، 

ال�شحة العاملية.

امل��ح��ظ��ورة  امل��ع��ل��وم��ات  ق��ائ��م��ة  وت�شّمنت 

املزاعم باأّن كوفيد-19 من �شناعة اأ�شخا�ض 

والإ���ش��اب��ة ب��ه اأك���ر اأم��ان��اً م��ن ال��ل��ق��اح واأّن 

اللقاحات �شاّمة اأو ت�شّبب التوّحد.

كافيه  ت��ك��ن  مل  في�شبوك  م���ب���ادرة  ل��ك��ن 

ال��ب��ع�����ض، اذ ك��ت��ب »م��رك��ز مكافحة  لإق��ن��اع 

ال���ك���راه���ي���ة ال���رق���م���ي���ة« ع��ل��ى »ت����وي����ر« اأن 

»ف��ي�����ش��ب��وك وع���د ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام املا�شي 

امل�شللة  املعلومات  �شد  �شارمة  ب��اإج��راءات 

ح���ول ك��وف��ي��د-19 وم��ن��اه�����ش��ة ال��ل��ق��اح��ات«، 

اأن  م��رة يف  ك��ل  »يف�شل يف  امل��وق  اأن  م�شيفاً 

يقرن هذه الإعالنات البارزة بالعمل«.

رئي�ض في�شبوك  نائب  وحّذر غاي روزن 

التي  املجموعات  ح�شابات  النزاهة  ل�شوؤون 

ت�شارك معلومات م�شّللة عن اللقاحات من 

حظرها ب�شكل نهائي.

�شخ�ض  م��ل��ي��ون   50 اإن  في�شبوك  وق���ال 

العام  اأج���راه  ال��ذي  ال�شتطالع  يف  �شاركوا 

امل��ا���ش��ي ح���ول ك���وف���ي���د-19 ومت���ح���ور ح��ول 

على  واحل�شول  الأقنعة  وو�شع  الأع��را���ض 

الرعاية ال�شحية.

الأ�شخم  ُيعّد  »ال�شتطالع  اأن  واأ���ش��اف 

الباحثني  و�شاعد  الإط��الق  على  نوعه  من 

ال�����ش��ح��ي��ني ع��ل��ى م��راق��ب��ة وت���وق���ع ان��ت�����ش��ار 

اأن  اإىل  لف��ت��اً  اأف�����ش��ل«،  ب�شكل  ك��وف��ي��د-19 

لنوايا  اأف�شل  فهم  على  �شت�شاعد  البيانات 

ال��ل��ق��اح ع��ل��ى �شعيد »ال��دمي��وغ��راف��ي��ا  اأخ���ذ 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال���ع���رق واجل��غ��راف��ي��ا وغ��ري 

ذلك«.

ووعد في�شبوك باأن يت�شارك مع كل دول 

من  املوقف  حول  ال�شتطالع  نتائج  العامل 

اللقاحات.

جزر املالديف - نيودلهي

2021 مع  ال�شفر عام  اكت�شاف متعة  اأعد 

عطلة ا�شتوائية غنية بالن�شاطات التي تعزز 

ل��ه يف جزر  الأدري��ن��ال��ني على نحو ل مثيل 

املالديف،  كاندميا  منتجع  اأطلق  املالديف! 

اأروع  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  ال�����ش��ف��ر احل���ي���وي���ة  وج���ه���ة 

برنامج للقفز باملظالت بال�شراكة مع �شكاي 

�شقوط  املالديف. تخيل عي�ض جتربة  دايف 

حر مذهلة من ارتفاع 12000 قدم يف الهواء 

اجلزر  على  ب��اإط��اللت  ت�شدق،  ل  ب�شرعات 

اأزرق ل ح��دود  امل��ح��اط��ة مب��ح��ي��ط  ال��رائ��ع��ة 

كاندميا  اإىل  باأمان  باملظلة  تهبط  بينما  له، 

التقاط  امل��غ��ام��رة  لع�شاق  مي��ك��ن  امل��ال��دي��ف. 

ال�شتثنائية  التجربة  ه��ذه  م��ن  حلظة  ك��ل 

 JumpAtKandima# ال��ع��م��ر!  يف 

#AnythingButOrdinary
ه����ل اأن������ت م�����ش��ت��ع��د ل��ل��ق��ف��ز ب���امل���ظ���ل���ة يف 

K’way؟
ارت��������ِد ب����ذل����ت����ك، ون����ظ����ارات����ك ال���واق���ي���ة 

تعزيز  بتجربة  لت�شتمتع  ال��ط��ائ��رة  وارك���ب 

جتربة  يلخ�ض  م��ا  امل��ط��ل��ق��ة!  الأدري���ن���ال���ني 

ال��ق��ف��ز ب���امل���ظ���الت اجل����دي����دة ال���ف���اخ���رة مع 

ك��ان��دمي��ا امل��ال��دي��ف، وه���و ن�����ش��اط ل ب��د منه 

ع��ن��د الإق����ام����ة يف امل��ن��ت��ج��ع. ع��ن��د ال��و���ش��ول 

بال�شيوف  الرحيب  يتم  دال���و،  م��ط��ار  اإىل 

واحل�شول  باملظالت  القفز  فريق  قبل  م��ن 

قبل  دقيقة   15 مل��دة  ال�شالمة  تعليمات  على 

 208 �شي�شنا  مائية  طائرة  منت  على  القفز 

20 دقيقة  لها الغر�ض. بعد  املعدة خ�شي�شاً 

م���ن وق���ت ال��رح��ل��ة، ي��ن��ط��ل��ق ال�����ش��ي��وف اإىل 

مع  قدم   12000 ح��وايل  ارتفاع  على  ال�شماء 

دقيقة  بعد  باملظالت.  متمر�ض  قفز  م��درب 

تبلغ  ق�شوى  ب�شرعات  احل��ر  ال�شقوط  م��ن 

املظلة  فتح  �شيتم  ال�شاعة،  يف  كيلومر   200

وبعد خم�ض دقائق �شيهبط ال�شيوف باأمان 

املالديف  كاندميا  يف  املنعزل  ال�شاطئ  على 

.LifestyleReimagined#
ق��م بتجربة خ��ي��ار ال��ق��ف��زة )ال��رادف��ي��ة( 

و�شجل عملية القفز باملظلة على الفيديو!

اأ���ش��رع  ب��امل��ظ��الت  ال����راديف  القفز  يعترب 

واأ���ش��ه��ل ط��ري��ق��ة ل��ت��ج��رب��ة ال�����ش��ق��وط احل��ر 

ب���الث���ارة. اخ���ر ال��ق��ف��ز م��ع م��درب��ي  الغنية 

مناظر  باأف�شل  وا�شتمتع  امل��وؤه��ل��ني  القفز 

املرجانية!  وال�شعاب  الزرقاء  املالديف  جزر 

ميكن لل�شيوف طلب ت�شوير لقطات فيديو 

لتجربتهم، مل�شاركتها مع الأ�شدقاء والعائلة 

يف ال���وط���ن. مي��ك��ن ال���ش��ت��م��ت��اع ب��ال��رح��الت 

اليومية املجدولة بني ال�شاعة 8.00 �شباًحا 

و 5.30 م�شاًء، وتراوح حزم القفز باملظالت 

 900 اإىل  اأمريكًيا  594 دولًرا  الرادفية من 

�شخ�ض  ل��ك��ل  ال�����ش��رائ��ب   + اأم��ري��ك��ي  دولر 

)بحد اأدنى �شيفني لكل حجز).

القفزة املتكاملة خلرباء القفز!

بالإ�شافة اإىل التجارب ال�شتثنائية التي 

ي��وف��ره��ا ك��ان��دمي��ا و���ش��ك��اي داي����ف امل��ال��دي��ف 

ل���ل���م���ب���ت���دئ���ني، ي���ت���م ت����وف����ري خ����ي����اري����ن م��ن 

حزم  اخل����رباء؛  القفز  لع�شاق  الأدري��ن��ال��ني 

ال��ق��ف��ز ب��امل��ظ��الت اجل��م��اع��ي��ة وامل���ف���ردة التي 

 252 اإىل  اأم��ري��ك��ًي��ا  دولًرا   79 م��ن  ت����راوح 

دولًرا اأمريكًيا + ال�شرائب لكل �شخ�ض، اإىل 

جانب ر�شوم النقل من كاندميا املالديف اإىل 

املعلومات  من  ملزيد  الإ�شافية.  دال��و  مطار 

يرجى زي��ارة ق�شم القفز باملظالت يف موقع 

كاندميا املالديف.

وق����ال ن����رياج ���ش��ي��ث، م��دي��ر الت�����ش��الت 

كاندميا  يف  العامة  وال��ع��الق��ات  الت�شويقية 

املالديف: »نحن متحم�شون لإطالق جتربة 

القفز باملظالت املذهلة ل�شيوفنا يف كاندميا 

امل���ال���دي���ف. ل��ط��امل��ا ك����ان ط��م��وح��ن��ا م��ت��م��ث��اًل 

يف ت���وف���ري جت�����ارب ح���ي���اة ن�����ش��ط��ة وم��ب��ت��ك��رة 

كاندميا.  عالمة  ل��دى  ك��اأول��وي��ة  لل�شيوف، 

وت��ع��ت��رب ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة مب��ث��اب��ة ُب��ع��د جديد 

باحليوية  املفعمة  حملتنا  اإىل  ي�شاف  اآخ��ر 

حيث   ،»Lifestyle Reimagined«

نوعه  باملظالت من  للقفز  برنامج  اأول  يعد 

ال�شيوف لإع���ادة  ن��دع��و  امل��ال��دي��ف.  يف ج��زر 

الآن  ميكنهم  حيث  ال�شفر،  متعة  اكت�شاف 

وال�شتمتاع  امل�شتوى  عاملية  مغامرة  عي�ض 

مب��ن��اظ��ر اجل���زي���رة اخل��الب��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا 

الوجهة!.

يف  بال�شيوف  املالديف  كاندميا  يرحب 

يف   !2021 ع��ام  وملهمة  ن�شطة  حياة  جتربة 

ال�شفر  توقعات  م�شار  على  تقدمية  خطوة 

الذي  املنتجع  كاندميا  يعترب  الديناميكية، 

ل���ن ت���ع���رف ف��ي��ه امل���ل���ل، ح��ي��ث ي���ق���دم م��زاي��ا 

متنوعة للجميع. 

الفطيم ايس تطلق متجرها الجديد للخدمة السريعة
 في نخيل مول


