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االميرة غيداء : االحصائية مؤسفة جدا ونرفض ان تستمر

األردن األول عربيا والسادس 
عالميا بالتدخين

االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

اأ���س��ع��د اهلل اوق��ات��ك��م ب��ك��ل اخل���ر ، ول��ن��ا مع 

حول  للكتابة  اأخ���رى  ع��ودة  واحل��ك��وم��ة  دولتكم 

الورقية  ال�سحافة  وحتديدا   ، ال�سحفي  ال�ساأن 

 .

دولة الرئي�س

امللك عن  يتحدث جاللة  وقت حتى  ال مير 

الورقية  وال�سحافة   ، ع��ام  ب�سكل  االع��الم  دع��م 

ب�����س��ك��ل خ��ا���ص م���ن خ���الل ال���دع���م ال��ل��وج�����س��ت��ي 

امل��ت��م��ث��ل مب��ن��ح احل���ري���ات وح���ق احل�����س��ول على 

امل��ع��ل��وم��ة . ج��الل��ت��ه ي���وؤك���د وع���ل���ى ال������دوام اأن 

اإحدي  هي  وامللتزمة  احلرة  الوطنية  ال�سحافة 

عوامل النه�سة . كما اأن حديث دولتكم  بداية 

من البيان احلكومي لنيل ثقة جمل�ص االأمة ) 

الت�سديد  ب�سرورة  الت�سريحات  اىل   ) ال��ن��واب 

ع��ل��ى ت��وف��ر ال��و���س��ائ��ل امل�����س��روع��ة وق��ان��ون��ي��ت��ه��ا 

ل��ب��ق��ائ��ه��ا ل���ت���وؤدي دوره�����ا م���ن خ����الل ر���س��ال��ت��ه��ا 

 . ال��ورق��ي��ة  ال�سحف  اي����رادات  وزي���ادة  الوطنية 

راأت فيه ال�سحف الورقية والعاملني بها موؤ�سر 

خر ملا �ستقوم به حكومتكم .

دولة الرئي�س

احلكومة  عمر  من  ي��وم  املائة  انق�ست  اأن  ما 

ح��ت��ى ب����داأت امل��ف��اج��ئ��ات ال��ت��ي اأذه��ل��ت ب��ع�����ص من 

االنباط   « �سحيفة  وحتديدا  الورقية  ال�سحف 

اأ���س��ي��ل وم�����س��وق يف كافة  » ال��ت��ي ي��ع��ت��ر ا���س��م��ه��ا 

ال�سياحية واالقت�سادية كما هي البرتا  املجاالت 

املبكرة من خالل االجراء  املفاجئة  . لقد جائت 

ال��ع��دل حت��دي��دا ، معتمدا  ب��ه وزي����ر  ال����ذي ق���ام 

لتحديد من  بها جلنة معينة  قامت  درا�سة  على 

القائمة  ب��ذي��ل  ه��ي  وم��ن  االوىل  ال�سحيفة  ه��ي 

وزي��ادة  لرفع  امل��ايل  ال��دع��م  تقدمي  اىل  لي�سار   ،

االي��������رادات م���ن خ����الل االع����الن����ات ) اع���الن���ات 

املحاكم ( لتمنح �سحف وت�ستثنى �سحيفة .

الرئي�ص دولة 

االأ�س�ص  . ما هي  نف�سه  الذي يطرح  ال�سوؤال 

�سيان  امل�سكلة  اأو  املعينة  اللجنة  اعتمدها  التي 

؟!!!

االرب���ع  ال��ورق��ي��ة  ال�سحف  ب���اأن  جميعا  ن��ق��ر 

كانت تعاين ماليا ، حتى جائت جائحة الكورونا 

لكنها   ، عليها  جتهز  ك��ادت  حتى  املعاناة  لتزيد 

بقيت �سامدة حتملت وال زالت اإداراتها تتحمل 

والعاملني على اأمل اأن ياأتي الفرج .

لكن على ما يبدو اأن الت�سريحات احلكومية 

مغايرة لالأفعال .

التي  اللجنة  ل  موجه  ���س��وؤال  هناك  اأن  كما 

و���س��ع��ت ت��ق��ري��ره��ا وم�����س��ورت��ه��ا ل��ت��ح��دد م��ن هي 

ال�سحيفة االأقوى ومن هي االأ�سعف ؟!!! 

الرئي�ص دولة 

حني دخلت الرقمنة وبرغم دورها يف �سرعة 

امل�سداقية  ي�سوبها  اأن��ه  اإال   ، املعلومة  و�سهولة 

وال����دق����ة ، ع���ل���ى ع��ك�����ص ال�����س��ح��ي��ف��ة ال���ورق���ي���ة 

ال��وط��ن��ي��ة امل��ل��ت��زم��ة واحل��ري�����س��ة ع��ل��ى ال��وط��ن . 

لل�سحافة  العا�سق  ال��ق��اريء  وج��ود  اىل  ا�سافة 

الورقية  ال�سحافة  يع�سق  م��ن  الأن   ، ال��ورق��ي��ة 

ال��ن��زي��ه  وال��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����س��ادق  اخل���ر  املت�سمنة 

على  يوؤكد   ، ال�سفحات  وتقليب  القراءة  ومتعة 

اأن كل �سحيفة لها قراءها كونها تختلف متاما 

عن القراءة الرقمية . 

دولة الرئي�س 

ال ن��ري��د االب��ت��ع��اد ع��ن ���س��اط��يء االأم����ان كي 

اآخ��ر  لها  ولي�ص  اأول  لها  بتهم  اتهامنا  يتم  ال 

. ون��ط��ال��ب��ك��م ب�����اأن ت���ق���وم ح��ك��وم��ت��ك��م ب��ال��ع��م��ل 

ال��ف��ع��ل��ي ل��ت��ط��ب��ي��ق االق�������وال ال���ت���ي م��ن��ه��ا دع���م 

نلم�ص  . الأن��ن��ا  ال��ورق��ي��ة  ال�����س��ح��ف  وا���س��ت��دام��ة 

لذا   . ون�سمعه  �سمعناه  مل��ا  مت��ام��ا  مغاير  واق���ع 

على  العمل  ج��دي��ة  وب��ك��ل  مطالبة  فحكومتكم 

العقبات  لتذليل  الوطنية  م�سوؤولياتها  حتمل 

واملعيقات التي تواجه ال�سحافة الورقية ب�سكل 

على  ولي�ص   ، وامل�ساواة  العدل  األية  �سمن   ، عام 

مبداأ » حممد يرث وحممد ال يرث » .

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 النواب يبدأ األحد ماراثون مناقشة الموازنة بنك االستثمار األوروبي: ملتزمون بدعم األردن
االنباط-عمان

االأوروب��ي  اال�ستثمار  بنك  رئي�ص  نائب  ق��ال 

يخطط  البنك  اإن  االأربعاء،  �سكانابييكو،  داريو 

لتو�سعة اأن�سطته يف االأردن، لت�سمل التعاون مع 

االأ�سغر،  التمويل  قطاع  موؤ�س�سات  من  مزيد 

التمويل  موؤ�س�سات  مع  التعاون  حاليا  ويدر�ص 

ال�سغر. متناهي 

اأن »ب��ن��ك اال���س��ت��ث��م��ار االأوروب������ي  واأ�����س����اف، 

ملتزم  االأوروب�����ي،  ل��الحت��اد  امل��م��ل��وك   ،)EIB(

ال�سنوات  خ��الل  ل���الأردن  املقدم  دعمه  زي��ادة  يف 

اإ�سافية  عمليات  لتوقيع  يخطط  حيث  املقبلة، 

احلايل  العام  يف  واخلا�ص  العام  القطاعني  مع 

.»2021

مبوا�سلة  البنك  ال��ت��زام  اأك���د  �سكانابييكو، 

وامل��وؤ���س�����س��ات  االأردين  ال�����س��ح��ي  ال��ق��ط��اع  دع���م 

كورونا  انت�سار جائحة فرو�ص  اخلا�سة خالل 

وبعدها«. امل�ستجد 

قطاعات  دعم  »�سيوا�سل  البنك  اأن  واأ�ساف 

رئي�سية مثل املياه وال�سحة والتنمية احل�سرية 

املنا�سب،  التمويل  ت��وف��ر  خ��الل  م��ن  وغ��ره��ا 

واملزج بني املنح اال�ستثمارية وامل�ساعدات الفنية 

دعم  م�ساريع  �سمن  امل�����س��روع��ات  ه��ذه  حل�ساب 

لتمويل  »نخطط  م�سيفا:  احلكومي،  القطاع 

تطوير  ودع���م  االأردن  وادي  يف  م��ي��اه  م�����س��اري��ع 

م�����س��روع ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي ب��ني ال��ع��ق��ب��ة وع��م��ان 

البنك  توّجه  اإىل  واأ���س��ار  امل��ي��اه«.  ونقل  لتحلية 

لتكثيف جهود ال�سراكة مع البنوك املحلية .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان         

جلنته  ت��ق��ري��ر  اإىل  ال��ن��واب  جمل�ص  ا�ستمع   

العامة،  املوازنة  قانوين  م�سروعي  حول  املالية 

املالية  لل�سنة  احلكومية  ال��وح��دات  وم��وازن��ات 

ب��رئ��ا���س��ة  االأرب�����ع�����اء،  ال���ي���وم  ج��ل�����س��ت��ه  يف   ،2021

رئي�ص  وح�سور  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي 

الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة وهيئة الوزارة.

االأحد  يوم  �سباح  من  اعتباراً  املجل�ص  ويبداأ 

امل��ق��ب��ل، م���اراث���ون م��ن��اق�����س��ة م�����س��روع��ي ق��ان��وين 

املوازنة، بعد املوافقة على منح كل نائب يرغب 

10 دقائق، و15 دقيقة للمتحدث  باحلديث مدة 

النيابية. الكتلة  با�سم 

وخ��ل�����ص ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ال����ذي ت���اله م��ق��رر 

اللجنة النائب �سرار احلرا�سي�ص، اىل تخفي�ص 

اإن��ف��اق اجلهاز امل��دين يف امل��وازن��ة بنحو  اإج��م��ايل 

مليونا   85 ب��واق��ع  م��وزع��ة  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   148

63 مليونا  ال��ع��ام��ة، وح���وايل  امل��وازن��ة  يف ق��ان��ون 

ال���وح���دات احل��ك��وم��ي��ة، ح��ي��ث ي�سمل  مب���وازن���ات 

التخفي�ص، النفقات اجلارية يف املوازنة العامة، 

الرا�سمالية  والنفقات  دينار،  مليون   19 مببلغ 

ب��ن��ح��و 66 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ف��ي��م��ا ي��خ��ّف�����ص ق���رار 

النفقات اجلارية يف موازنات الوحدات  اللجنة، 

والنفقات  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   26 بنحو  احل��ك��وم��ي��ة 

الراأ�سمالية بحدود ال� 37 مليون دينار. وطالبت 

عددها  البالغ  النيابية،  املالية  اللجنة  تو�سيات 

تقارير  باإعداد  بااللتزام  احلكومة  تو�سية،   16

ربع �سنوية تت�سمن مراجعة البيانات الفعلية .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط – االء �صلهب

ريفيو  بوبيولي�سن  »وورل����د  من�سة  ن�����س��رت 

التدخني  واق��ع  حول  جديدة  درا�سة  البحثيية« 

او���س��ح��ت �سجلت  ال���ع���امل، ح��ي��ث  وامل��دخ��ن��ني يف 

عامليا  وال�����س��اد���ص  ع��رب��ي��ا  االول  امل��رك��ز  االردن 

م�سبوق  غر  ارتفاع  لت�سكل  املدخنيني،  بن�سبة 

الدرا�سة.  بح�سب 

احل�سني  ومركز  موؤ�س�سة  اأمناء  هيئة  رئي�سة 

يف  علقت  ط��الل  غيدا  االم��رة  �سمو  لل�سرطان 

من�سة  على  الر�سمية  �سفحتها  ع��ر  ت��غ��ري��دة  

ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ت��وي��رت ق��ائ��ل��ة :« ه��ذه 

ويجب  ت�ستمر،  ان  ونرف�ص  موؤ�سفة  اح�سائية 

ان ن��ك��ون م���ن االوائ������ل يف م��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ��ني 

هل   »: التغريدة  يف  مت�سائلة  ا�سكاله،  بجميع 

ت�ستحق ال�سيجارة كل الدمار الذي ت�سببه..؟«. 

واالإع���الم  التوعية  م��دي��ري��ة  م��دي��رة  وك��ان��ت 

عبر  ال���دك���ت���ورة  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف  ال�����س��ح��ي 

 42 اإن  �سابقة  ت�سريحات  او�سحت يف  مو�سو�ص، 

البالغني  االأردن��ي��ني  م��ن  مليون   1.7 اأي  باملئة 

ي��دخ��ن��ون ال��ت��ب��غ ب��ج��م��ي��ع اأ���س��ك��ال��ه واالأرج���ي���ل���ة، 

بح�سب درا�سة اأجرتها الوزارة ومنظمة ال�سحة 

العاملية خالل 2019.

10 باملئة من جمموع  اأن  واأ�سافت مو�سو�ص، 

ال�سجائر  ي��دخ��ن��ون  ع��ام��ا(   69-18( ال��ب��ال��غ��ني 

 2019 اإح�سائية  وف��ق  االأردن،  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة 

التي يتم اإجراوؤها كل خم�ص �سنوات. 

ب���دوره���ا ع���رت رئ��ي�����س��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ��ني 

يف ج��ام��ع��ة ال��ب��رتاء ورئ��ي�����س��ة احت���اد اجل��ام��ع��ات 

مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ب��غ وال���ت���دخ���ني ال���دك���ت���ورة زي��ن��ب 

ال��ك��ي��الين ع���ن اأ���س��ف��ه��ا وح��زن��ه��ا ال�����س��دي��د على 

النتيجة.

 لجنة التعليم النيابية توصي بعقد 
دورتين استثنائيتين لطلبة الدبلوم

 العودات: ال أحد فوق القانون مهما 
علت مكانته 

 الصحة تبدأ بإعطاء لقاحات كورونا 
دون النزول من السيارة

 هل يرسم حوار القاهرة مالمح المسار 
االنتخابي والسياسي؟

االنباط- حممد ال�صوابكة

النيابية،  وال�سباب  التعليم  جلنة  اأو���س��ت 

مب��ن��ح ط��ل��ب��ة ال�����س��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة امل��ت��و���س��ط��ة 

التقدم  يف  حقهم  ا�ستنفذوا  ممن  )ال��دب��ل��وم(، 

وفق  ا�ستثنائيتني،  دورتني  ال�سامل،  المتحان 

اخلطة الدرا�سية القدمية.

التطبيقية،  البلقاء  جامعة  رئي�ص  وق���ال 

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ���س��رور ال��زع��ب��ي، اإن��ه �سيقوم 

ب���ط���رح ه�����ذا امل����ق����رتح ع���ل���ى ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��ي��ا 

فر�سة  الطلبة  مل��ن��ح  ف��ي��ه  للنظر  ل��الم��ت��ح��ان، 

ا�ستثنائية واحدة، وعلى اخلطة القدمية.

اللجنة،  عقدتها  جل�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ام�������ص االأرب�����ع�����اء، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س��ه��ا ال��ن��ائ��ب 

عطا  النواب،  وح�سور  املومني،  بالل  الدكتور 

ابداح وتوفيق املراعية وطالب ال�سرايرة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

عبد  املحامي  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�ص  ق��ال 

ح��ري�����ص على  امل��ج��ل�����ص  اإن  ال����ع����ودات  امل��ن��ع��م 

اجلميع  على  القانون  �سيادة  مبادىء  تر�سيخ 

دون ا�ستثناء مهما علت مكانتهم و�ساأنهم.

الت�سويت  امل��ج��ل�����ص  م��ن  ال���ع���ودات  وط��ل��ب 

للجنة  اقت�سادية  من�ساأة  واقعة  حتويل  على 

للتحقق  ال�سلوك،  جلنة  باعتبارها  القانونية 

اأن  م��وؤك��دا  ك��ام��ل��ة،  وتفا�سيلها  واقعتها  م��ن 

املجل�ص واأع�سائه اول املمتثلني للقانون.

وك����ان ال��ن��ائ��ب ا���س��ام��ة ال��ع��ج��ارم��ة حت��دث 

واقعة  ح��ول  اليوم  ال��ن��واب  جل�سة  م�ستهل  يف 

اإح������دى امل��ن�����س��اآت االق���ت�������س���ادي���ة، م���وؤك���دا اأن 

داعيا  احل��ق��ائ��ق،  بع�ص  عنها  غ��اب��ت  احل��ادث��ة 

ل��ل��ت��ح��ق��ق م��ن  ت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة  اإىل  امل��ج��ل�����ص 

تفا�سيلها.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

بداأت وزارة ال�سحة بتقدمي خدمة اإعطاء 

ل��ق��اح��ات ك���ورون���ا دون ال���ن���زول م��ن ال�����س��ي��ارة 

»درايف ثرو«، مبركز تطعيم مدينة احل�سني 

املركز  الرائد عال حداد من  وقالت  لل�سباب. 

الوطني لالأمن واإدارة االأزمات اإن الهدف من 

وتقليل  امل��واط��ن��ني  على  التخفيف  اخل��دم��ة، 

الوقت واجلهد وتوفر �سبل الراحة ومراعاة 

ال�����س��ن  وك���ب���ار  ذوي االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة 

وامل�ساعدة بتقليل ال�سغط على املراكز، الفتة 

وبعد جناحها  ان هذه اخلدمة جتريبية  اىل 

�سيتم تعميمها يف اأكرث من موقع. من جهته، 

قال ع�سو فريق اال�ستجابة يف وزارة ال�سحة 

يف مركز »يا هال« يف مدينة احل�سني لل�سباب 

خطا   12 يقدم  املركز  ان  اكرم  خالد  الدكتور 

ال�سن  لكبار  ثرو«  »دراي��ف  منهم   2 للتطعيم، 

والعجزة، والفريق مكون من كادر متري�سي 

م��دين،  دف��اع  �سيارة  ل��وج��ود  ا�سافة  وطبيب، 

الف���ت���ا اىل ان����ه ي��ط��ل��ب م���ن م��ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح 

�ساعة  رب���ع  مل���دة  خم�س�ص  ك���راج  يف  ال��وق��وف 

ملتابعة حالتهم ال�سحية بعد تلقي اللقاح.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

اأن���ه���ت ال��ف�����س��ائ��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، م�����س��اء 

الثالثاء، 9 فراير 2021، اجلولة االأوىل من 

املباحث يف العا�سمة امل�سرية القاهرة، معلنة 

اأجل  من  م�سرتكة  وقوا�سم  لنقاط  التو�سل 

والرئا�سية  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات  اإج����راء 

الوطني واملجل�ص 

وف���ور ���س��دور ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي امل�����س��رتك 

اجلبهة  من  كل  اأبدت  الفل�سطينية  للف�سائل 

ال�����س��ع��ب��ي��ة واجل����ه����اد االإ����س���الم���ي اع���رتا����س���اً 

م��ق��اط��ع��ة  واإع��������الن  م����ا ورد  ع���ل���ى  وا�����س����ح����اً 

يف  �ستجري  كونها  اجل��ه��اد  م��ن  لالنتخابات 

اإطار »خمرجات اتفاقية اأو�سلو«

وال�سعبية  القيادية  القواعد  رحبت  فيما 

منظمة  ق��وى  وبع�ص  وحما�ص  فتح  م��ن  لكل 

�سيكون  اأن���ه  اع��ت��ب��ار  على  ب��االت��ف��اق  التحرير 

والذهاب  الوطنية  الوحدة  لتحقيق  مدخاًل 

بناء  اجلميع  ت�سم  ائتالفية  حكومة  لت�سكيل 

الت�سريعية االنتخابات  نتائج  على 

ال�������س���اأن  يف  امل���خ���ت�������س���ني  اآراء  وت���ب���اي���ن���ت 

ال�����س��ي��ا���س��ي ب�����س��اأن ال��ن��ق��اط اخل��ت��ام��ي��ة ال��ت��ي 

على  اتفق  اجلميع  اأن  اإال  االإع��الن،  ت�سمنها 

ميكن  التي  االإيجابية  النقاط  بع�ص  وج��ود 

اإج����راء االن��ت��خ��اب��ات،  اأج���ل  ال��ب��ن��اء عليها م��ن 

ع��ام  م��ن��ذ  امل�ستمر  االن��ق�����س��ام  اإن��ه��اء  اأم����اًل يف 

2007واأب��������دى اأ����س���ت���اذ ال��ع��ل��وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 

جامعة االأزهر بغزة خميمر اأبو �سعدة تفاوؤاًل 

خمتلفا.

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-عمان         

وف��اة   16 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ص  اإ���س��اب��ة  و1855 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����ص االأرب���ع���اء، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل اإىل 4411 وفاة و340177 اإ�سابة.

 1242 على  اجلديدة  االإ�سابات  وتوّزعت 

و168  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

ح��ال��ة يف   31 اإرب���د، منها  ح��ال��ة يف حمافظة 

البلقاء،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و151  ال��رم��ث��ا، 

حالة  و56  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة  و72 

الكرك، و39 حالة يف حمافظة  يف حمافظة 

العقبة، و24  املفرق، و28 حالة يف حمافظة 

يف  ح��االت   5 منها  معان،  حمافظة  يف  حالة 

و21  جر�ص،  حمافظة  يف  حالة  و23  البرتا، 

يف  ح��ال��ة  و16  الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و15  ع��ج��ل��ون،  حمافظة 

ماأدبا.

واأ����س���ار امل��وج��ز االإع���الم���ي ال�����س��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة 

 12560 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل��االت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��االت  عدد  بلغ  بينما  حالة، 

فيما  ح���ال���ة،   98 امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإىل  ال���ي���وم 

غادرت 54 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان 

 بحث مدير االأمن العام اللواء الركن 

ح�سني احلوامتة خالل لقائه يف مكتبه، 

ام�������ص االأرب�����ع�����اء، ال�����س��ف��ر اال����س���رتايل 

ب��ع��م��ان ب���رن���ارد ل��ي��ن�����ص، ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

البلدين  ال��ع��ام يف  االأم����ن  ب��ني ج��ه��ازي 

ال�سديقني.

العالقة  احلوامتة عمق  اللواء  واأك��د 

بني البلدين ال�سديقني وجهازي االأمن 

من  ع��دد  على  انعك�ص  م��ا  فيهما،  ال��ع��ام 

اأط����ر ال���ت���ع���اون يف امل���ج���االت ال�����س��رط��ي��ة 

واالأم���ن���ي���ة وال���ت���دري���ب���ي���ة. واأ�����س����اف اأن 

على  االن��ف��ت��اح  �سيا�سة  تنتهج  امل��دي��ري��ة 

ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف  االأم����ن  اأج���ه���زة 

ون���ق���ل جت��ارب��ه��م ال��ن��اج��ح��ة وامل��ت��ط��ورة 

وادخ���ال���ه���ا مب��ن��ظ��وم��ت��ن��ا االأم��ن��ي��ة ل��رف��ع 

م�سرا  وك��وادره��ا،  وحداتها  اأداء  كفاءة 

اإىل ال�سعي ملزيد من التعاون والتن�سيق 

مع االأمن العام اال�سرتايل م�ستقبال.

واأ�ساد ال�سفر لين�ص باملكانة املتقدمة 

االأردين  العام  االأم��ن  التي حققها جهاز 

وال����دويل،  االإق��ل��ي��م��ي  ال�سعيدين  ع��ل��ى 

وم���ا و���س��ل اإل���ي���ه م���ن ت��ط��ور م��ك��ن��ه من 

ت����وف����ر م���ظ���ل���ة االأم���������ن واال�����س����ت����ق����رار 

واالأح���داث  التحديات  جميع  ومواجهة 

اأن  اإىل  م�سرا  املنطقة،  �سهدتها  ال��ت��ي 

اال�سرتالية حتر�ص على فتح  احلكومة 

املزيد من اآفاق التعاون امل�سرتك وتبادل 

اخلرات مع جهاز االأمن العام االأردين.

التفا�صيل �ص »2« 3



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

التطبيقية  البلقاء  جامعة  زال��ت  ما 

���س��م�����س اجل��ام��ع��ات حت��ق��ق االإجن�����از تلو 

االإجناز،  كما اأنها ت�سري قدما يف حتقيق 

م��ا ���س��رح��ت ب��ه ���س��اب��ق��ا ب����اأن ه���ذا ال��ع��ام 

���س��ي��ك��ون ع��ام��ا مم��ي��زا مب��ئ��وي��ة ال��دول��ة 

االأردنية يف احل�سول على �سهادة �سمان 

اجلودة للعديد من  كلياتها ،

عبداهلل  االأم��ري  كلية  اليوم  هي  وه��ا 

ب���ن غ�����ازي ل��ات�����س��االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�سمان  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  حت�سل  امل��ع��ل��وم��ات 

اجل�����ودة ل��ت�����س��ب��ح ال��ك��ل��ي��ة ال�����س��اد���س��ة يف 

اجلامعة التي حت�سل على هذه ال�سهادة  

موؤ�س�سات  اع��ت��م��اد  هيئة  ع��ن  ال�����س��ادرة 

التعليم العايل و�سمان جودتها.

ح���ي���ث مت  االإع��������ان ع����ن ذل�����ك م��ن 

خ���ال جم��ل�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ي��وم االرب��ع��اء 

املوافق 10/2/2021 . 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة اال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

ع���ب���داهلل ����س���رور ال��زع��ب��ي ق����ال اإن ه��ذا 

االإجن���ازات  قائمة  اإىل  ي�ساف  االإجن���از 

ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا اجل��ام��ع��ة وال���ت���ي تعمل 

ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا ���س��م��ن ال������روؤى امل��ل��ك��ي��ة 

اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  وف��ق  ال�سامية 

ال�ساملة للجامعة التي تهدف للو�سول 

خ���ال  م����ن  ال���ع���امل���ي���ة  اإىل  ب���اجل���ام���ع���ة 

العاملية  الت�سنيفات  مبتطلبات  االإيفاء 

م�سرياً  والدولية،  املحلية  واالعتمادات 

اإىل اه��م��ي��ة اخل���ط���وات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا 

النقلة  امل��ج��ال وه���ذه  اجل��ام��ع��ة يف ه���ذا 

ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا يف ال�����س��ن��وات 

االأخرية على م�ستوى اجلامعة وجميع 

االإنفاق  و�سل  حيث  االأكادميية  كلياتها 

يف  والتكنولوجية  التحتية  البنى  على 

ال�سابقة  �سنوات  االأربع  خال  اجلامعة 

دينار. مليون  قرابة ال 38 

وهناأ الدكتور  الزعبي ا�سرة اجلامعة 

وك���ل���ي���ة االأم���������ري ع�����ب�����داهلل ب�����ن غ�����ازي 

ل��ات�����س��االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

ب��ك��وادره��ا االك��ادمي��ي��ة واالداري����ة ، كون 

ه���ذا االإجن�����از ي��ظ��ه��ر م�����س��ت��وى اجل���ودة 

الكلية  يف  التعليمية  للعملية  امل��ت��ق��دم 

وخم���رج���ات���ه���ا؛ االأم������ر ال�����ذي ي��ن��ع��ك�����س 

وت�سويق  اجل��ام��ع��ة  �سمعة  على  اإي��ج��اب��اً 

خ��ري��ج��ي��ه��ا، وا���س��ت��ق��ط��اب امل��ب��دع��ن من 

التدري�سية.  الهيئة  واأع�ساء  الطلبة 

طريق  خ��ط��ة  �سمن  ج��ام��ع��ة  وت��ع��م��ل 

وا�����س����ح����ة حل�������س���ول ج���م���ي���ع ك��ل��ي��ات��ه��ا 

اجل��ودة  �سمان  �سهادة  على  االأكادميية 

امل����ح����ل����ي����ة، ب����االإ�����س����اف����ة ل���ل���ع���م���ل ع��ل��ى 

العاملية  االع��ت��م��ادات  متطلبات  حتقيق 

االأكادميية. والربامج  للتخ�س�سات 

الدكتور  خلف اخلتاتنه عميد الكلية  

عرب عن �سكره الكبري لرئي�س اجلامعة  

ال����ذي ع��م��ل خ���ال ال�����س��ن��وات االأخ����رية 

ع��ل��ى دع���م ال��ك��ل��ي��ة ب��اأف�����س��ل امل��خ��ت��ربات 

ال��ع��ل��م��ي��ة وحت���دي���ث ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

املتطلبات  كافة  وتوفري  والتكنولوجية 

كبري  ب�سكل  انعك�س  الذي  االأمر  للكلية 

ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال��ك��ل��ي��ة 

من  للكلية  االأك��ادمي��ي  املحتوى  واث��رى 

وال��ذي  للكلية  املتوا�سل  ال��دع��م  خ��ال 

�سهادة  ع��ل��ى  الكلية  ح�����س��ول  ع��ن��ه  جن��م 

�سمان اجلودة. 

ال��دك��ت��ور اخل��ت��ات��ن��ه ال�سكر  ك��م��ا ق��دم 

ل���ن���ائ���ب ال���رئ���ي�������س االأك�����ادمي�����ي وا����س���رة 

ال��وح��دات  وك��اف��ة  اجل���ودة  �سمان  مركز 

والدوائر امل�ساندة على اجلهود الكبرية 

ال���ت���ي ب��ذل��وه��ا ل��ت��ج��ه��ي��ز ك���اف���ة امل��ل��ف��ات 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح�����س��ول ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ه��ذه 

ال�سهادة.

كلية األمير عبداهلل بن غازي لالتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات في البلقاء التطبيقية تحصل 

على شهادة ضمان الجودة 

اخلمي�س    11  /  2  / 2021

االنباط- عمان

الركن  اللواء  العام  االأم��ن   بحث مدير 

مكتبه،  يف  لقائه  خ��ال  احل��وامت��ة  ح�سن 

بعمان  اال�سرتايل  ال�سفري  االأربعاء،  ام�س 

جهازي  بن  التعاون  تعزيز  لين�س،  برنارد 

االأمن العام يف البلدين ال�سديقن.

ال��ل��واء احل��وامت��ة ع��م��ق العاقة  واأك����د 

االأم��ن  وج��ه��ازي  ال�سديقن  البلدين  بن 

العام فيهما، ما انعك�س على عدد من اأطر 

واالأمنية  ال�سرطية  امل��ج��االت  يف  ال��ت��ع��اون 

تنتهج  امل��دي��ري��ة  اأن  واأ���س��اف  والتدريبية. 

���س��ي��ا���س��ة االن��ف��ت��اح ع��ل��ى اأج���ه���زة االأم����ن يف 

جت���ارب���ه���م  ون����ق����ل  ال����ع����امل  دول  خم���ت���ل���ف 

مبنظومتنا  وادخالها  واملتطورة  الناجحة 

وح���دات���ه���ا  اأداء  ك����ف����اءة  ل���رف���ع  االأم����ن����ي����ة 

مل��زي��د  ال�����س��ع��ي  اإىل  م�������س���ريا  وك������وادره������ا، 

ال��ع��ام  االأم���ن  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  م��ن 

م�ستقبا. اال�سرتايل 

املتقدمة  باملكانة  لين�س  ال�سفري  واأ�ساد 

االأردين  ال��ع��ام  االأم���ن  ج��ه��از  ال��ت��ي حققها 

وما  وال���دويل،  االإقليمي  ال�سعيدين  على 

و���س��ل اإل��ي��ه م��ن ت��ط��ور م��ك��ن��ه م��ن ت��وف��ري 

م��ظ��ل��ة االأم�������ن واال�����س����ت����ق����رار وم���واج���ه���ة 

ج���م���ي���ع ال����ت����ح����دي����ات واالأح��������������داث ال���ت���ي 

احلكومة  اأن  اإىل  م�سريا  املنطقة،  �سهدتها 

من  امل��زي��د  فتح  على  حتر�س  اال�سرتالية 

ال��ت��ع��اون امل�سرتك وت��ب��ادل اخل��ربات  اآف���اق 

مع جهاز االأمن العام االأردين.

االنباط- عّمان

ال��ف��اي��ز،  اأك���د رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع���ي���ان في�سل 

ال��ث��اين،  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ب��ق��ي��ادة ج��ال��ة  اأن االأردن 

واأم��ن��ه،  وا���س��ت��ق��راره  ال��ع��راق  وح���دة  حري�س على 

ب��ج��م��ي��ع  ال���ع���راق���ي���ة  ال����دول����ة  اإىل ج���ان���ب  وي���ق���ف 

والتطرف  االإره��اب  لقوى  الت�سدي  يف  مكوناتها 

التي  التحديات  خمتلف  مواجهة  م��ن  ومتكينها 

تعرت�سها.

بدار  االأربعاء  ام�س  لقائه  الفايز خال  واأ�ساد 

اململكة  ل��دى  ال��ع��راق��ي  ال�سفري  االأع��ي��ان  جمل�س 

و�سلت  ال��ذي  الرفيع  بامل�ستوى  ال��ع��ذاري،  حيدر 

االأردن  ب��ن  »العميقة«  االأخ��وي��ة  ال��ع��اق��ات  اإل��ي��ه 

وال���ع���راق ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االح����رتام امل��ت��ب��ادل ومب��ا 

اأمتنا  وق�سايا  ال�سقيقن  البلدين  م�سالح  يخدم 

العادلة.

واأ�ساف اأن االأردن بقيادة جالة امللك عبداهلل 

االأخوية مع  على تطوير عاقته  الثاين حري�س 

العراق والبناء عليها يف خمتلف املجاالت، خا�سة 

اأمتنا  ب��ه��ا  مت��ر  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه���ذه  يف 

االقت�سادي  التعاون  زيادة  اأهمية  العربية، موؤكًدا 

االتفاقات  وتفعيل  امل�سرتكة  اال�ستثمارات  وتعزيز 

بن  البينية  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  وت�سهيل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

ال�سقيقن. البلدين 

ملواقف  وتقديره  �سكره  ع��ن  ال��ع��ذاري  واأع���رب 

االأردن بقيادة جالة امللك الداعمة للعراق. وقال 

اإن هذا مو�سع تقدير القيادة واحلكومة وال�سعب 

العراقي.

واأ�ساف، ن�سعى دوما من اأجل تعزيز عاقاتنا 

امل��ج��االت، ونحن  االأردن يف خمتلف  م��ع  االأخ��وي��ة 

ح��ري�����س��ون ع��ل��ى م���د ج�����س��ور ال���ت���ع���اون، ف�����االأردن 

وواقعه  للعراق  تفهما  االأك��ر  هو  ال�سقيق  البلد 

وق�ساياه املختلفة، وكان وما زال �سندا قويا لنا.

االنباط- عمان

قال رئي�س كتلة القرار النيابية، مريزا بوالد، 

الثاين مع رئي�س  امللك عبد اهلل  اإن لقاء جالة 

اأخ���رًيا،  النيابية  الكتل  وروؤ���س��اء  ال��ن��واب  جمل�س 

الربملانية  م�سريتنا  مل��وا���س��ل��ة  ل��ن��ا  ح��اف��زاً  �سكل 

وتر�سيخ العمل الكتلوي الرباجمي.

ودعا اإىل ترجمة روؤى وت�سورات جالة امللك 

ال�سيا�سي  االإ�ساح  م�سرية  حتقق  عمل  لربامج 

واالقت�سادي واالإداري واإطاق �سيا�سات لتحفيز 

وجذب اال�ستثمار.

النائب  الكتلة  با�سم  االإعامي  الناطق  وقال 

الدكتور �سليمان القاب اإن الكتلة توافقت على 

بناء ت�سورات جديدة يف املرحلة املقبلة وفتح اآفاق 

التعاون مع جميع اجلهات واملوؤ�س�سات واال�ستباك 

مع املواطنن لتحقيق امل�سالح الوطنية العليا.

وفيما يتعلق مبناق�سة املوازنة العامة للدولة، 

�سويات  النائب خلدون  اختيار  اإىل  القاب  اأ�سار 

ليلقي خطاب الكتلة اأثناء املناق�سات، والتي تبداأ 

يوم االأحد املقبل.

االنباط- عمان

النيابية جمحم   دعا رئي�س كتلة العدالة 

ال�سقور، اإىل ترجمة روؤى وت�سورات جالة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ل��ربام��ج ع��م��ل حتقق 

اإليها  يتطلع  التي  ال�سامل  االإ�ساح  م�سرية 

اجلميع.

وقال خال تروؤ�سه اجتماًعا للجنة ام�س 

االأرب����ع����اء، مل��ن��اق�����س��ة م�����س��ام��ن ل��ق��اء ج��ال��ة 

امل��ل��ك م���ع رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب وروؤ����س���اء 

بتعزيز  معنيون  »اإننا  اأخ��رًيا،  النيابية  الكتل 

مع  والتوا�سل  ال�سلطات  بن  التعاون  مبداأ 

التنمية  م�سرية  يف  قدما  وامل�سي  املجتمع، 

واالجتماعية«. واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

وط����ال����ب ال�������س���ق���ور ب��ت��ط��وي��ر ال���ق���وان���ن 

بعمل  والنهو�س  ال�سيا�سية  للحياة  الناظمة 

حزبية  ن��واة  لتكون  ب��رام��ج،  على  بناء  الكتل 

وموا�سلة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  على  ت�ساعد 

وت��ذل��ي��ل  االإداري  االإ�����س����اح  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل 

اخلدمات  وحت�سن  اال�ستثمار  اأمام  العقبات 

للمواطنن. املقدمة 

جملة  على  الكتلة  واأع�ساء  رئي�س  واتفق 

املقبلة،  املرحلة  والتوجهات يف  القرارات  من 

اأوراق ع��م��ل يف االإ���س��اح  اإع����داد  اأه��م��ه��ا  م��ن 

لزيارة  برنامج  وو�سع  واالإداري،  ال�سيا�سي 

م��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة واالل��ت��ق��اء م��ع االأح����زاب 

ب��غ��ي��ة ب���ل���ورة ت�����س��ور ���س��ام��ل ح����ول امل�����س��رية 

احلزبية.

كما قررت الكتلة، اختيار النائب الدكتور 

خري اأبو �سعيليك ليلقي خطاب الكتلة اأثناء 

يبداأ  ال��ذي  للدولة  العامة  امل��وازن��ة  مناق�سة 

االأحد املقبل.

 الحواتمة والسفير االسترالي يبحثان التعاون بين البلدين

الفايز يؤكد حرص األردن على أمن العراق واستقراره

 كتلة القرار: تصورات الملك حافز لمواصلة المسيرة البرلمانية

العدالة النيابية تدعو للنهوض باإلصالح الشامل

االنباط- عمان

 هناأ جالة امللك عبداهلل الثاين، يف برقية 

بعثها اإىل اأخيه �سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  نهيان رئي�س دولة 

ال�سقيقة، باالإجناز الكبري الذي حققته دولة 

االإمارات، بنجاح م�سبار االأمل يف الو�سول اإىل 

مدار كوكب املريخ.

واأكد جالته اأن ما حققته دولة االإمارات، 

ي��ع��د اإجن������ازا ع��ل��م��ي��ا ع��رب��ي��ا رف��ي��ع��ا، وي��ر���س��خ 

مكانتها كمركز لعلوم الف�ساء.

وع����رب ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ن اع����ت����زازه ب��ه��ذا 

االإجن�������از ال���ت���اري���خ���ي، ال�����ذي حت��ق��ق ب��ع��ق��ول 

االإم���ارات  ل��دول��ة  متمنيا  اإم��ارات��ي��ة،  و�سواعد 

م�سرية  موا�سلة  ال��ع��زي��ز  و�سعبها  ال�سقيقة 

التنمية والتقدم والعطاء.

االنباط- عمان

 نعى رئي�س جمل�س االعيان في�سل الفايز 

املجايل  عبدالهادي  املهند�س  اال�سبق  العن 

ال����ذي ان��ت��ق��ل اىل رح��م��ة اهلل ت���ع���اىل، ام�����س 

االربعاء.

يف  ودوره  الفقيد  مبناقب  ال��ف��اي��ز  وا���س��اد 

خدمة وطنه ومليكه يف خمتلف مواقع العمل 

جمل�سي  يف  وخ�����س��و���س��ا  �سغلها،  ال��ت��ي  ال��ع��ام 

االعيان والنواب.

وا����س���اف »ب���وف���اة امل���رح���وم ي��ك��ون ال��وط��ن 

قد خ�سر اح��د رج��االت��ه االوف��ي��اء الذين لهم 

ب�����س��م��ات ك��ب��رية يف جم����ال ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز 

العمل الربملاين واحلياة ال�سيا�سية واحلزبية 

ان يرحمه  امل��وىل عز وجل  داعيا  االردن«،  يف 

ويلهم ذويه وحمبيه ال�سرب وال�سلوان.

االنباط- عمان

 اأعربت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبن 

املوا�ساة حلكومة  التعازي و�سادق  عن خال�س 

ب�سحايا  ال�سقيقة  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  و���س��ع��ب 

عن  اأ�سفرت  والتي  طنجة  مدينة  يف  االأم��ط��ار 

مقتل 28 �سخ�سا واإ�سابة الع�سرات.

واأك������د ال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال������وزارة 

اململكة مع  الفايز ت�سامن  ال�سفري �سيف اهلل 

يف  ال�سقيقة  املغربية  اململكة  و�سعب  حكومة 

ال�سحايا  الأ�سر  وتعازيها  االأل��ي��م  امل�ساب  ه��ذا 

ومتنياتها بال�سفاء العاجل للم�سابن.

االنباط- اربد

 وف������ر ي������وم وظ����ي����ف����ي، اق����ي����م ام�������س 

حكما  مهني  تدريب  معهد  يف  االرب��ع��اء، 

ل�����س��ب��اب  ع���م���ل  ف���ر����س���ة   300 ارب�����د  يف 

اح��دى  يف  للعمل  احلاقهم  اىل  �سي�سار 

ال�����س��رك��ات ال���ك���ربى ال��ع��ام��ل��ة يف جم��ال 

والتزويد. التغذية 

القليم  املهني  ال��ت��دري��ب  م��دي��ر  وق��ال 

ال�����س��م��ال امل��ه��ن��د���س زي����اد ال��ب��ط��اي��ن��ة ان 

ثمار  م��ن  كثمرة  ي��ات��ي  الوظيفي  ال��ي��وم 

الت�ساركية الفعالة بن املوؤ�س�سة ومعاهد 

والقطاع  لها  التابعة  التدريب  ومراكز 

اخلا�س الذي ميثل احلا�سنة احلقيقية 

خلريجي التلمذة املهنية والباحثن عن 

املحلية. املجتمعات  فر�س عمل يف 

ت���رت���ك���ز يف  امل���وؤ����س�������س���ة  ان  وا������س�����اف 

االي���دي  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  �سيا�ستها 

امل���ط���ل���وب���ة يف ���س��وق  امل�����اه�����رة  ال���ع���ام���ل���ة 

وتعزيز  التدريب  برامج  بتطوير  العمل 

والت�سبيك  القطاع اخلا�س  �سراكتها مع 

م���ع���ه ف���ي���م���ا ي���خ�������س ال���ف���ر����س امل���ت���اح���ة 

مب��ب��ادرة  م�سيدا  وال��ت��وظ��ي��ف،  للت�سغيل 

ال�����س��رك��ة ب��ت��وف��ري م��ئ��ات ف��ر���س ال��ع��م��ل 

يبذلها  التي  واجلهود  املتعطل  لل�سباب 

م��دي��ر دائ����رة ال��ت��وظ��ي��ف ف��ي��ه��ا ال��دك��ت��ور 

مامون العيا�سرة يف هذا اجلانب.

ال�سركة  يف  الت�سغيل  من�سق  وا���س��ار 

عامر �سويتي اىل ان جميع من تقدموا 

�سيتم  اليوم  بطلبات توظيف خال هذا 

ال��ت��ح��اق��ه��م ب��ال��ع��م��ل خ����ال اال���س��اب��ي��ع 

التخ�س�سات  ف��رز  ب��ع��د  املقبلة  القليلة 

ورغباتهم،  ملهاراتهم  وفقا  لهم  الفرعية 

ال��ي��وم ك��ان  الف��ت��ا اىل ان االق���ب���ال ع��ل��ى 

طلب   300 ت��ق��دمي  مت  ح��ي��ث  م�����س��ج��ع��ا 

خاله. توظيف 

ال���ت���وظ���ي���ف  ع���م���ل���ي���ة  ان  اىل  ول����ف����ت 

يف ال�����س��رك��ة م�����س��ت��م��رة ح��ت��ى ي�����س��ار اىل 

لديها  امل��ت��وف��رة  ال�سواغر  جميع  تعبئة 

املمكلة  ومناطق  حمافظات  جميع  م��ن 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق وال����ت����ع����اون م����ع م��وؤ���س�����س��ة 

ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي، م���وؤك���دا ان ال�����س��رك��ة 

لديها  ممكن  ع��دد  اك��رب  لتوفري  ت�سعى 

العمل. من فر�س 

الملك يهنئ الشيخ خليفة بن زايد 
باإلنجاز اإلماراتي بوصول مسبار 

األمل إلى المريخ
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 الفايز ينعى العين االسبق المهندس 
المجالي عبدالهادي 

 الخارجية تعزي بضحايا االمطار 
المغربية بطنجة 

 اربد: يوم وظيفي يوفر 300 فرصة عمل
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االنباط-عمان

العتيبي   اأحمد  الطيار  البا�شا   عطوفة  ق��ال 

ان اجلي�ش االردين هو  املدر�شه التي تعلم منها 

الذي  ال��وف��اء  منها  وتعلم  وال�شجاعه  الرجوله 

ورثناه عن الها�شميني .

وا����ش���اف ال��ع��ت��ي��ب��ي خ����ال  ل��ق��اء م��و���ش��ع مع 

�شحيفة االن��ب��اط   ان��ه ع��ا���ش  يف رح��ل��ة طويله 

ت�شرف فيها باخلدمة مع اخوانه من االأردنيون  

له   بالن�شبه  وك��ان��و  واالأ���ش��ول  املنابت  �شتى  م��ن 

اأكرث من زماء .

واأ�شار اإىل اأن جالة امللك احل�شني رحمه اهلل 

عبداهلل  امللك  جالة  واأن  االردنيه  الدوله  باين 

واهتمامه  وا���ش��ع   نطاق  على  االأف��ق  فتح  الثاين 

االأكادميي  التعليم  تطور  ويف  االردين  بال�شباب 

الذي نفتخر به حيث  كان له اإ�شهامات كبريه يف 

ن�شر الثقافة والعلم واملعرفه .

للعقول  م�����ش��در  االردن  اأن  ال��ع��ت��ي��ب��ي   وق���ال 

العتيبي  البا�شا  اأك��د  احلديث  نهاية  ويف  للخارج 

االردين  ال�شعب  وارتباط  الوطنيه  اللحمه  على 

ببع�شه وانتمائه احلقيقي للوطن وقائد الوطن

ويف ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه  ب����ارك ال��ع��ت��ي��ب��ي   ل�شيد 

الباد جالة امللك عبداهلل الثاين بعيد مياده 

التقدم والنجاح  اخلم�شني متمنيا له مزيد من 

وال�شحه والعافيه

العتيبي االردن بلد خير ومحبه 

االميرة غيداء : االحصائية مؤسفة جدا ونرفض ان تستمر

األردن األول عربيا والسادس عالميا بالتدخين
د٠ الكيالني تدعو الجامعات لالنضمام إلى جمعية اتحاد الجامعات لمكافحة التدخين

 الفايز يترأس جانًبا من لقاء يبحث تحديات القطاع السياحي

منتدى القوميين العرب ينعى الزميل الهمشري »أبو زاهر«

االنباط – االء �سلهب

ريفيو  بوبيولي�شن  “وورلد  من�شة  ن�شرت 

التدخني  واقع  حول  جديدة  البحثيية” درا�شة 

ال���ع���امل، ح��ي��ث او���ش��ح��ت �شجلت  وامل��دخ��ن��ني يف 

عامليا  وال�����ش��اد���ش  ع��رب��ي��ا  االول  امل���رك���ز  االردن 

م�شبوق  غري  ارت��ف��اع  لت�شكل  املدخنيني،  بن�شبة 

بح�شب الدرا�شة. 

احل�شني  ومركز  موؤ�ش�شة  اأمناء  هيئة  رئي�شة 

يف  علقت  ط��ال  غيدا  االم��رية  �شمو  لل�شرطان 

من�شة  على  الر�شمية  �شفحتها  ع��ر  ت��غ��ري��دة  

ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ت��وي��ر ق��ائ��ل��ة :” ه��ذه 

اح�شائية موؤ�شفة ونرف�ش ان ت�شتمر، ويجب ان 

بجميع  التدخني  االوائ��ل يف مكافحة  نكون من 

ت�شتحق  هل   ”: التغريدة  يف  مت�شائلة  ا�شكاله، 

ال�شيجارة كل الدمار الذي ت�شببه..؟”. 

وك��ان��ت م��دي��رة م��دي��ري��ة ال��ت��وع��ي��ة واالإع���ام 

عبري  ال���دك���ت���ورة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  يف  ال�����ش��ح��ي 

 42 اإن  �شابقة  ت�شريحات  يف  او�شحت  مو�شو�ش، 

البالغني  االأردن���ي���ني  م��ن  مليون   1.7 اأي  باملئة 

ي��دخ��ن��ون ال��ت��ب��غ ب��ج��م��ي��ع اأ���ش��ك��ال��ه واالأرج���ي���ل���ة، 

بح�شب درا�شة اأجرتها الوزارة ومنظمة ال�شحة 

العاملية خال 2019.

باملئة من جمموع   10 اأن  واأ�شافت مو�شو�ش، 

ال�شجائر  ي��دخ��ن��ون  ع��ام��ا(   69-18( ال��ب��ال��غ��ني 

 2019 اإح�شائية  وف��ق  االأردن،  يف  االإل��ك��رون��ي��ة 

التي يتم اإجراوؤها كل خم�ش �شنوات. 

ب���دوره���ا ع���رت رئ��ي�����ش��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ��ني 

يف ج��ام��ع��ة ال���ب���راء ورئ��ي�����ش��ة احت���اد اجل��ام��ع��ات 

مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ب��غ وال���ت���دخ���ني ال���دك���ت���ورة زي��ن��ب 

ال��ك��ي��اين ع���ن اأ���ش��ف��ه��ا وح��زن��ه��ا ال�����ش��دي��د على 

ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ي خ��ل�����ش��ت ال��ي��ه��ا ه����ذه ال��درا���ش��ة 

اأن  اىل  االردن، م�شرية  التدخني يف  واق��ع  ح��ول 

ال��وع��ي  ال��ت��دخ��ني يف االردن ع���دم  ا���ش��ب��اب  اب���رز 

االق���ران  وتقليد  ال��ت��دخ��ني  خم��اط��ر  ل���  ال�شحي 

من اال�شدقاء والعائلة. 

ان  “االنباط”  م��ع  ل��ه��ا  ح��دي��ث  وت��اب��ع��ت يف 

ال���ت���دخ���ني له  اأن  اث��ب��ت��ت  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���درا����ش���ات 

ع��اق��ة وث��ي��ق��ة ب��ال��درج��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

لاإن�شان، وامل�شتوى االجتماعي اي مبا معناه ان 

والثقايف  االجتماعي  م�شتواة  زاد  كلما  االن�شان 

ودخ��ل��ه ك���ان ع��ل��ى م��ع��رف��ة ب��خ��ط��ورة ال��ت��دخ��ني، 

ك��ان  كلما  االن�����ش��ان  ان  ذل��ك  م��ن  العك�ش  وع��ل��ى 

حت�����ش��ي��ل��ة ال��ع��ل��م��ي وال���ث���ق���ايف وم�����ش��ت��واه امل���ادي 

منف�ش زادت ن�شبة الرغبة بالتدخني عنده. 

ال���ع���امل حت���ارب  م��ع��ظ��م دول  ان  واأ����ش���اف���ت،   

حاليا �شركات الدخان ال�شغرية والكبرية، نظرا 

موؤكدة  املدخنيني،  على  كبرية  �شريطة  لها  مل��ا 

ان احلكومة االردنية حاليا ومنذ فرة ال باأ�ش 

بها تقوم مبحاربة اآفة التدخني والتخفيف من 

���ش��رره��ا ع��ل��ى امل��واط��ن��ني م��ن خ���ال ال��ع��ق��وب��ات 

القانونية التي تقوم باالعان عنها، ا�شافة اىل 

احلمات  وعمل  املختلفة،  ال�شجائر  ا�شعار  رفع 

االعامية التوعويه يف كل االجتاهات. 

ودع����ت ال��ك��ي��اين، اىل اي���ج���اد ح��ل��ول اق���وى 

واج������راءات ح��ازم��ة ل��� م��ن��ع ال��ت��دخ��ني م��ن قتل 

باالنعكا�ش  تاأثري  له  هذا  ان  اىل  الفتة  �شبابنا، 

نفقد  اذ  االردن  يف  العاملة  ال��ق��وى  على  �شلبيا 

�شحة ال�شباب واالنتاج، م�شرية اىل ان من اأهم 

احل��ل��ول ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة اع��ان��ه��ا عن 

حظر التدخني بكافة ا�شكالة يف االماكن العامة 

العامة  ال�شحة  “قانون  ل���  باال�شتناد  والغلقة 

بتطبيقة بحزم  مطالبة   ،”2008 ل�شنة   47 رقم 

يف كافة االماكن، خا�شة يف اجلامعات واملدار�ش 

واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة. 

اخذت  وكليات  جامعات  هناك  ان  واأ���ش��اف��ت، 

ال���ت���دخ���ني بف�شل  ن���ظ���را خل��ل��وه��ا م���ن  ج���وائ���ز 

اليومية  والتوعية  امللتزمة  التدري�شية  هيئاتها 

تدري�شية  هيئات  ك�  ونحن  االآف��ة،  هذه  بخطورة 

جند احيانا اىل ان هناك مقاومة لنا وملنهجية 

ان  اىل  م�شرية  االآف����ة،  ه��ذه  مكافحة  يف  عملنا 

هناك حوايل �شتة عيادات يف اجلامعات االردنية 

واح�����دة م��ن��ه��ا يف ج��ام��ع��ة ال���ب���را واالخ������رى يف 

الطلبة  م�شاعدة  على  تعمل  االردنية،  اجلامعة 

ال��ت��دخ��ني،  م��ن  للتخل�ش  اجل��ام��ع��ات  وا���ش��ات��ذة 

ب�شكل  تبث  جامعية  اذاع���ات  وج��ود  اىل  ا�شافة 

م�����ش��ت��م��ر ر���ش��ائ��ل ت��وع��وي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وال��ه��ي��ئ��ات 

ال���ت���دري�������ش���ي���ة ع����ن خم���اط���ر ال���ت���دخ���ني وط����رق 

مكافحته. 

التدخني  مكافحة  للجنة  الكياين  وا�شارت 

العام  منذ  عملها  ب��داأت  التي  ال��ب��را  جامعة  يف 

اجلامعي  احل��رم  يف  التدخني  مكافحة  يف   2005

وال���ت���ي ت�����ش��م ع�����ش��و يف ك���ل ك��ل��ي��ة، الف���ت���ة اىل 

ب��ال��ت��ف��ك��ري يف   2010 ال��ع��ام  ب����داأت يف  ال��ل��ج��ن��ة  ان 

على  للق�شاء  االردنة  اجلامعات  بكافة  االنت�شار 

اطلق  جمعية  ان�شاء  اىل  و�شوال  التدخني،  اآف��ة 

االرن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  احت��اد  “جمعية  ا���ش��م  عليها 

 14 ح���وايل  ت�شم  والتدخني”،  ال��ت��ب��غ  مل��ك��اف��ح��ة 

جامعة خا�شة وحكومية. 

ب��ق��ي��ة  “االنباط”  ع���ر  ال���ك���ي���اين  ودع�����ت 

لل�شري  اجلمعية  هذه  اىل  االن�شمام  اجلامعات 

يف حت��ق��ي��ق االه�����داف ال��ت��ي ت��ن�����ش��ده��ا وت��رج��وه��ا 

ح����ول م��ك��اف��ح��ة ال���ت���دخ���ني، ط���احم���ة ان ي��ك��ون 

ملكافحة  العربية  اجل��ام��ع��ات  لكل  االحت���اد  ه��ذا 

التدخني  ان  خا�شة  اهمية  من  له  ملا  التدخني 

ينت�شر بني ال�شباب ب�شورته العامة.

االنباط-عمان

الفايز،  في�شل  االأع��ي��ان  جمل�ش  رئي�ش  ق��ال   

اأه��م  م��ن  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  اإن  االأرب���ع���اء،  ام�����ش 

له،  اأ�شا�ش  وراف���د  االأردين،  االقت�شاد  مقومات 

باملئة من   14 نحو  ُت�شكل  ال�شياحة  اأن  �شيما  وال 

الناجت املحلي االإجمايل.

جاء ذلك خال تروؤ�شه، اليوم االأربعاء، جانًبا 

م��ن ل��ق��اء دع���ت اإل��ي��ه جل��ن��ة ال�����ش��ي��اح��ة وال���راث 

ب��رئ��ا���ش��ة ال���ع���ني ال���دك���ت���ور ن�����ش��ال ال��ق��ط��ام��ني 

دعمه  و�شبل  ال�شياحي  القطاع  حتديات  ملناق�شة 

والنهو�ش به.

نايف  واالآث���ار  ال�شياحة  وزي��ر  اللقاء  وح�شر 

ال��ف��اي��ز، واأم�����ني ع���ام ال������وزارة ع��م��اد ح��ج��ازي��ن، 

ووزير النقل مروان اخليطان، ومدير عام هيئة 

عربيات،  عبدالرزاق  الدكتور  ال�شياحة  تن�شيط 

ومدير عام املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي 

عّمان  جماعة  ورئي�ش  رحاحلة،  ح��ازم  الدكتور 

عدد  جانب  اإىل  ال��ت��ل،  ب��ال  امل�شتقبل  حل���وارات 

من ممثلي خمتلف القطاعات ال�شياحية.

العاملني يف  اأه��م��ي��ة دع��م  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ���ش��ار 

ك��ورون��ا من  ال��ذي ت�شرر ج��راء جائحة  القطاع 

اأجل عودة القطاع تدريجًيا اإىل و�شعه الطبيعي 

مع االأخذ بعني االعتبار الو�شع الوبائي.

الرويج  اأهمية  االأعيان  رئي�ش جمل�ش  واأكد 

ل��اأم��اك��ن ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ف��ري��دة من 

من  ال�شياح  ملختلف  جذب  نقطة  وُت�شكل  نوعها 

�شريفع  امل��ج��ل�����ش  اإىل  الف��ًت��ا  ال���ع���امل،  دول  �شتى 

معاجلة  �شاأنها  م��ن  للحكومة  تو�شيات  ب���دوره 

خمتلف حتديات القطاع، واآليات النهو�ش به.

وحتدث العني القطامني حّول اأهمية القطاع 

ال�شياحي الذي بلغت م�شاهمته يف الناجت املحلي 

دينار  مليون  و100  م��ل��ي��ارات   4 نحو  االإج��م��ايل 

اجلائحة  واآث��ار  تداعيات  اأن  م��وؤك��ًدا   ،2019 لعام 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ت��دع��و الت��خ��اذ اإج������راءات �شريعة 

للتخفيف من التحديات التي يواجهها القطاع.

وقال الوزير الفايز، بدوره، اإن قطاع ال�شياحة 

االأردين،  االقت�شاد  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زءا  اأ�شبح 

ورافدا حقيقيا له، والذي اأ�شهم ب�� 14 باملئة من 

منًوا  وحقق   2019 ع��ام  االجمايل  املحلي  الناجت 

انعك�ش اإيجاًبا على خمتلف القطاعات.

ال��ت��ي ع�شفت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  اأن  واأو����ش���ح 

خمتلف  على  كبري  تاأثري  لها  ك��ان  كله،  بالعامل 

ال��ق��ط��اع��ات، وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي 

الذي كان االأكرث ت�شرًرا، مرجًحا عودة القطاع 

تدريجيا اإىل طبيعته يف منت�شف العام اجلاري، 

ما يتطلب جاهزية كاملة ال�شتقبال زوار اململكة 

�شامة  ت�شمن  وب���روت���وك���والت  م��ع��اي��ري  �شمن 

املواطن وال�شائح.

���ش��ل�����ش��ل��ة م��ن  اإىل  ال���ف���اي���ز  ال����وزي����ر  واأ������ش�����ار 

االإج������������راءات ال���ت���ي ات���خ���ذت���ه���ا احل���ك���وم���ة ع��ر 

اجلائحة  اأث��ر  لتخفيف  ال��رام��ج  م��ن  جمموعة 

اإىل مرحلة  و�شل  الذي  ال�شياحي،  القطاع  على 

“ا�شتدامة”،  ب��رن��ام��ج  راأ����ش���ه���ا  وع��ل��ى  ���ش��ع��ب��ة، 

الهادف اإىل املحافظة على العاملني يف القطاع.

ُت�����درك ال���ع���بء ال��ك��ب��ري  وذك����ر اأن احل��ك��وم��ة 

ال���واق���ع ع��ل��ى امل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ي��اح��ي��ة، ح��ي��ُث ج��رى 

احلكومة  ت���زال  وال  ال��ت��ح��دي��ات،  بع�ش  معاجلة 

تعمل على معاجلة التحديات االأخرية القائمة، 

موؤكًدا تخ�شي�ش مبلغ 20 مليون دينار ل�شندوق 

املخاطر ال�شياحية.

20 م��ل��ي��ون ج��اءت  اأن  وب���ني وزي����ر ال�����ش��ي��اح��ة 

م��ك��م��ل��ة حل���زم���ة ���ش��اب��ق��ة ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه��ا 320 

“حماية”  ل��رن��ام��ج  وُخ�ش�شت  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون 

م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��م��ان االج���ت���م���اع���ي، م���وؤك���ًدا 

القطاع  ل��ر���ش��وم  اع��ف��اءات  منحت  احل��ك��وم��ة  اأن 

و�شلطتي  ال�شياحة  ل��وزارة  امل�شتحقة  ال�شياحي 

مع  احلكومة  تعمل  كما  والعقبة،  البرا  اإقليم 

امل�شتحقات  ب��ع�����ش  لتق�شيط  ال�����ش��ري��ب��ة  دائ����رة 

ا حزمة البنك املركزي  ال�شريبة ال�شابقة، واأي�شً

التي ا�شتفادت منها بع�ش القطاعات ال�شياحية.

م��ن ج��ه��ت��ه، حت���دث وزي���ر ال��ن��ق��ل ع��ن اأهمية 

اأمن��اط   8 �شمن  ي��ن��درج  ال���ذي  ال�شياحي  النقل 

اأن��ه ال ميكن  اإىل  اململكة، الفًتا  الركاب يف  لنقل 

ال�شياحي ومعاجلتها  النقل  اإىل حتديات  النظر 

م��ن��ف��ردة، الأن��ه��ا تت�شابه م��ع حت��دي��ات االأمن���اط 

االأخرى.

واأ�شار اإىل اأن الوزارة تتبنى قانوًنا ل�”�شندق 

تنظيم  للحكومة  يتيح  بحيث  الركاب”،  دع��م 

ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ع��ر اآل��ي��ة ج����ادة، اإ���ش��اف��ة اإىل اأن��ه 

ي���راع���ي م��ت��ط��ل��ب��ات واح���ت���ي���اج���ات امل�����ش��غ��ل��ني يف 

القطاع.

يف حني حتدث الدكتور الرحاحلة عن برامج 

موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي التي اأعطت اأولوية 

مثل  وال��ن��ق��ل،  ال�شياحة  لقطاعي  وخ�شو�شية 

الفًتا  “حماية”،  وبرنامج  “ا�شتدامة”  برنامج 

اإىل اأن اأول ق�شط م�شتحق للرنامج االأخري يبداأ 

من �شهر كانون الثاين من عام 2022.

حمادين،  اإبراهيم  ال�شياحي  القطاع  ممثلو 

عبدالرزاق اخل�شمان، غادة النجار، نبيه رياالت، 

زي���اد ال���دق���اق، و���ش��ق��ي��ف احل���اي���ك، م��ن جهتهم، 

جراء  تواجههم  التي  التحديات  الأب��رز  عر�شوا 

ت��داع��ي��ات اأزم���ة ك��ورون��ا، وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا التحدي 

ال�شيولة عن  غ��ي��اب  ظ��ل  ��ا يف  وخ�����ش��و���شً امل����ايل، 

ال�شركات  حلق  ال��ذي  الكبري  والت�شرر  القطاع، 

العاملة يف القطاع.

ودعوا الإيجاد حلول �شريعة تنقذ القطاع من 

خال تاأمني قرو�ش �شمن اآلية حمددة لل�شداد 

يف  اال�شتمرار  من  القطاع  يف  العاملني  لتمكني 

بالراخي�ش  النظر  ب��اإع��ادة  مطالبني  ال��ع��م��ل، 

وال���غ���رام���ات واآل����ي����ات ت��ع��ام��ل ال���ب���ن���وك، واإع�����ادة 

للقطاع  املمنوحة  املالية  الت�شهيات  يف  النظر 

ملا  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد  ع��ن  ف�شًا  امل��ق��ي��دة،  واجلن�شيات 

يتعلق بفح�ش )PCR( لفريو�ش كورونا.

االنباط-عمان

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

اَبْتُهم  �شَ
َ
اأ اإَِذا  ��ِذي��َن  اَلّ ��اِب��ِري��َن  ال�����شَّ ��ِر  َوَب�����ِشّ  ((

ا اإَِلْيِه َراِجعوَن ((* ِ َواإَِنّ
ّ

ا هلِل يَبٌة َقاُلواْ اإَِنّ �شِ ُمّ

م��ن��ت��دى ال��ق��وم��ي��ني ال��ع��رب مم��ث��ا يف رئي�ش 

امل��ن��ت��دى ال���دك���ت���ور ح�����ش��ني ال�������ش���ردار واأع�����ش��اء 

اأقطار  كافة  يف  املكاتب  وروؤ���ش��اء  األعامه  االمانه 

اأع�شاء  الوطن العربي وم�شئويل الفروع وكافة 

املنتدى 

ي��ن��ع��ون مب���زي���د م���ن اال����ش���ى واحل�����زن ع�شو 

ف��رع  اأول  وم�����ش��ئ��ول  للمنتدى  ال��ع��ام��ه  االم���ان���ه 

االأردن  امل��ن��ت��دى يف  مكتب  ���ش��ر  واأم����ني  امل��ن��ت��دى 

زميلهم الكاتب واملحلل ال�شيا�شي املرحوم طيب 

الذكر 

عبد احلميد الهم�شري ) ابوزاهر (  

فل�شطني   و  ال���ع���رب  ال��ق��وم��ي��ني  م��ن��ت��دى  اإن 

الثقافة  م�شئول  األعامه  االمانه  ع�شو  افتقدت 

يف االمانه العامه والفقيد يد  احد االعاميني 

امل�شهود له بالقدره على التحليل والكتابه ومن 

اأ���ش��ح��اب امل���ب���ادئ ال���ذي���ن ق���ل ن��ظ��ريه��م يف ه��ذا 

وباالخ�ش  القوميه  بكتاباته وحتلياته  الزمان 

ق�شيته ق�شية فل�شطني 

ما ا�شعب ان ترحل عنا وتركنا ونحن على 

توا�شل يومي معك نتابع م�شرية املنتدى ونلهم 

م��ن جت��رب��ت��ك وت��ق��دي��رك ل��ل��م��واق��ف ب��ك��ل �شغف 

ون�شتفيد من جتاربك  نتعلم منك  ان  فحر�شنا 

اعامية  مو�شوعة  فاأنت  االعامية  ومعرفتك 

واأنت  برحيلك  نتفقده  ال��ذي  الوطني  واأر�شيف 

من ن�شعر باحلب ايل ربوع الوطن ونتابع اخبار 

ت�شميها  ان  حتب  كنت  كما  التاريخية  فل�شطني 

واالأمل  الوجع  تعالج  حيث  كتاباتك  تفا�شيل  يف 

رحيلك   الكبري  ال��ع��رب��ي   وال��وج��ع  الفل�شطيني 

���ش��ي��رك ف����راغ ك��ب��ري يف م�شاحة   اي��ه��ا احل��ب��ي��ب 

ال���ذي طاملا  ع��ه��دك  ع��ل��ى  �شنبقى  ول��ك��ن  ال��ف��ك��ر 

حتقيق  يف  حلمك  ع��ن  و���ش��ن��داف��ع   عنه  حدثتنا 

الوحده العربيه ويف العودة ايل ار�ش التي طاملا 

حلمت بها حيث و�شية االجداد . 

امل������وت احل�����ق االخ االع����ام����ي ع��ب��د  غ��ي��ب��ك 

بالن�شال  حافلة  حياة  بعد  الهم�شري  احلميد 

ال�����ش��ع��ب  وان  و���ش��ع��ب��ه��ا  ل��ف��ل�����ش��ط��ني  امل���خ���ل�������ش 

اأخا عزيزا و�شديقا  الفل�شطيني والعربي  يودع 

لفل�شطني  ال��ك��ث��ري  ق���دم  �شلبا  وم��ن��ا���ش��ا  وف��ي��ا 

و���ش��ع��ب��ه��ا ول��ق�����ش��ي��ت��ه ال���ع���روب���ي���ه وك������ان م��ث��اال 

الوطنية  بالثوابت  متم�شكا  والت�شحية  للعطاء 

وال�شرعية الفل�شطينية . 

نتقدم من  العرب  القوميني  اأننا  يف منتدى 

الفل�شطيني  وال�شعب  عائلته  ومن  الفقيد  اأ�شرة 

واالأردن  ف��ل�����ش��ط��ني  يف  االع��ام��ي��ني  وال���زم���اء 

وال���ع���امل ال���ع���رب���ي  ب���اأ����ش���دق م�����ش��اع��ر ال��ت��ع��زي��ة 

ابن  الكبري  ال��وط��ن��ي  الفقيد  برحيل  وامل��وا���ش��اة 

الهم�شري  احل��م��ي��د   عبد  التاريخية  فل�شطني 

رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن  وج��لَّ  ع��زَّ  اهلل  داع��ني 

يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  يدخله  واأن  ومغفرته 

اأهله جميل ال�شر وح�شن العزاء .

وتخليدا للمرحوم ولذكراه فان االأمني العام 

رئي�ش  وبالت�شاور مع  األعامه  واالمانه  للمنتدى 

احلميد  عبد  مكتب  اإط��اق  تقرر  االأردن  مكتب 

القومي واعان احلداد على �شفحة  الهم�شري 

املنتدى ملدة ثاث ايام 

رحمه اهلل برحمته وا�شكنه ف�شيح جناته واناأ 

هلل واناأ اليه راجعون

الناطق االعامي با�شم املنتدى 

املحامي علي ابوحبله

اأحياناً  ُيْدَعون  اأن ت�شتفيد، وهوؤالء  هنالك جمموعة حول كل م�شوؤول تتعا�شد لتحاول 

وجّلهم  ذل��ك،  وغري  الكرا�شي  َعَبَدة  اأو  املتلونيني  اأو  املنافقني  اأو  البطانة  اأو  بامل�شتفيدين 

وباملنا�شبة  وال��وط��ن؛  املوؤ�ش�شة  وم�شالح  العامة  امل�شالح  على  اخلا�شة  امل�شالح  يغّلبون 

يهم�ش  ال  كي  بعمري؛  بعينه  �شخ�ش  اأق�شد  ومل  �شلبية  جمتمعية  حالة  عن  كلها  كتاباتي 

اأحدهم هنا اأو هناك عن �شخ�ش اأو اأ�شخا�ش يظنون بق�شدهم:

ت��خ��اذ ق���رارات  1. امل��ت��ل��ون��ون وامل�����ش��ت��ف��ي��دون ي��ج�����ّش��رون وي�����ش��ّج��ع��ون ب��ع�����ش امل�����ش��وؤول��ني الإ

لتخدمهم قبل غريهم وبذلك ي�شّورون للم�شوؤول اأهمية القرارات و�شدقيتها.

2. املتلونون وامل�شتفيدون ُي�شِعرون امل�شوؤول باأنه اأف�شل من ت�شّلم املن�شب وكل من قبله 

لقادم  توريطه  ويحاولوا  �شيء،  يقدموا  ومل  ومرجتفون  و�شعفاء  خمّربون  بعده  حتى  اأو 

االأيام.

كثرية،  اإلتوائية  بطرق  منه  �شي�شتفيدون  قرار  ي  الأ يرّوجون  وامل�شتفيدون  املتلونون   .3

والهدف لي�ش امل�شلحة العامة بل م�شاحلهم اخلا�شة.

�شبكة  حتى  اأو  متناغمة  جمموعة  اأو  �شّلة  يكونوا  ما  غالباً  وامل�شتفيدون  املتلونون   .4

مت�شّلقة ال ترقب يف اهلل اإاّل وال ذمة.

للمن�شب  تركه  اأو  خطاأه  اأو  توريطه  حال  امل�شوؤول  يركون  وامل�شتفيدون  املتلونون   .5

اأو يتن�شلون من امل�شوؤولية. وكاأنهم يت�شّفون فيه 

اأو تركه  ت��ق��اع��ده  اأي م�����ش��وؤول ح���ال  ي��ه��ج��رون وي��رج��م��ون  امل��ت��ل��ون��ون وامل�����ش��ت��ف��ي��دون   .6

عزف  دّوام��ة  لتعود  كان  اأّن��ى  اجلديد  وامل�شوؤول  الكر�شي  حول  يلتفون  ويبقون  للم�شوؤولية 

وتار مل�شاحلهم بطرق تتواءم مع �شيكولوجية امل�شوؤول اجلديد. االأ

ودرج��ة  �شخا�ش  واالأ واحل��دث  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  وف��ق  كاحلرباء  متلّونون  امل�شتفيدون   .7

�شتفادة وغري ذلك. االإ

واملتلونني  واملنافقني  وت���ار  االأ وعّزيفة  للم�شتفيدين  نتباه  االإ امل�شوؤول  من  املطلوب   .8

وكبح جماحهم اأول باأول ل�شمان جناح العمل املوؤ�ش�شي وقراراته.

اأ�ش�ش  وف��ق  املنا�شب  امل��ك��ان  املنا�شب يف  ال��رج��ل  و�شع  ال��ق��رار  اأ���ش��ح��اب  م��ن  وامل��ط��ل��وب   .9

ومعايري �شفافة ونزيهة ل�شمان جودة ونقاء خمرجات القرارات دون مواربة.

ويزّمرون  ويطّبلون  اأوت��ار  وعّزيفة  منافقون  غالباً  وامل�شتفيدون  املتلونون  ب�شراحة: 

�شعيف،  م�����ش��وؤول  اأي  م��ن  ذل��ك  غ��ري  ينتظرون  وال  مل�شلحتهم  ك��ان  ق���رار  ي  الأ وي���رّوج���ون 

وامل�شوؤول القوي من يكت�شفهم وي�شعهم عند حدهم من اأول الطريق حفاظاً على �شدقّية 

امل�شوؤولية. واأمانة  قراراته واملوؤ�ش�شية 
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االنباط- عّمان

اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 16 وفاة و1855 

اإ�شابة بفريو�ش كورونا امل�شتجّد يف اململكة ام�ش 

االأربعاء، لريتفع العدد االإجمايل اإىل 4411 وفاة 

و340177 اإ�شابة.

وتوّزعت االإ�شابات اجلديدة على 1242 حالة 

يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ع���ّم���ان، و168 ح��ال��ة يف 

و151  الرمثا،  31 حالة يف  منها  اإرب��د،  حمافظة 

حالة يف حمافظة البلقاء، و72 حالة يف حمافظة 

ال���زرق���اء، و56 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك، و39 

حالة يف حمافظة املفرق، و28 حالة يف حمافظة 

 5 منها  م��ع��ان،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و24  العقبة، 

حاالت يف البرا، و23 حالة يف حمافظة جر�ش، 

يف  حالة  و16  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة  و21 

حمافظة عجلون، و15 حالة يف حمافظة ماأدبا.

رئا�شة  عن  ال�شادر  االإع��ام��ي  املوجز  واأ���ش��ار 

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

الن�شطة حالّياً و�شل اإىل 12560 حالة، بينما بلغ 

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

98 حالة، فيما غادرت 54 حالة.

ولفت اإىل اأن اإج��م��ايل ع��دد احل��االت امل��وؤّك��دة 

التي تتلقى العاج يف امل�شت�شفيات بلغ 549 حالة، 

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

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

اأم�ش 439 بن�شبة اإ�شغال بلغت 11 باملئة، فيما بلغ 

امل�شتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  عدد  اإجمايل 

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

اأم�ش 135 بن�شبة اإ�شغال بلغت 15 باملئة.

16 وفاة و1855 إصابة بـ» كورونا« 
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االنباط- عمان

اأعلنت وزارة العمل عن توفر 165 فر�صة   
الت�صغيل  الت��ف��اق��ي��ة  وف��ق��اً  ل���أردن��ي��ن  ع��م��ل 
ل�صناعة  “املعا�صرون”  ���ص��رك��ة  م��ع  امل��وق��ع��ة 

الب��صتيكية. واخلزانات  االأكيا�س 
تتوفر  الوزارة،  من  �صحفي  بيان  وبح�صب 
ال��ف��ر���س يف جم����االت، م��ف��ت�����س ج����ودة ع���دد 2 
ت��خ�����ص�����س ك��ي��م��ي��اء ل��ل��ذك��ور، وم�����ص��اع��د ام��ن 
م�صتودع عدد 12، واأمن م�صتودع عدد 6 خربة 
3 ���ص��ن��وات، وخ��ي��اط ع��دد 28 ل��ل��ذك��ور، وعامل 
مهند�س  وم�����ص��اع��د  ل��ل��ذك��ور،   71 ع���دد  ان��ت��اج 
ميكانيك عدد 6 للذكور، وبكالوريو�س/ دبلوم 

 44 عدد  ماكينات  وم�صغل  ميكانيك،  هند�صة 
�صفتات  وم�����ص��وؤول  ���ص��ن��وات،   3 ب��خ��ربة  للذكور 

عدد 2 للذكور بخربة من 1-2 �صنة.
وت���وف���ر ال�����ص��رك��ة امل���وا����ص����ت وال���ت���اأم���ن 
لديها  بالعمل  للراغبن  كامتيازات  ال�صحي 

ح�صب فر�س العمل املعلنة.
الت�صجيل  بالعمل  الراغبن  الوزارة  ودعت 
“�صجل”،  للت�صغيل  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن�����ص��ة  ع��ل��ى 
االثنن  يوم  �صتكون  املقاب�ت  اأن  اإىل  م�صرية 
وحتى  �صباحا  التا�صعة  ال�����ص��اع��ة  م��ن  امل��ق��ب��ل 
امللك  مدينة  مبنى  يف  م�صاء  الثالثة  ال�صاعة 
ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ب���ن احل�����ص��ن ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

)�صحاب(.

االنباط- عمان

 نعى رئي�س جمل�س النواب املحامي 
ع��ب��د امل��ن��ع��م ال���ع���ودات، رئ��ي�����س جمل�س 
الهادي  عبد  املهند�س  االأ�صبق  ال��ن��واب 
ام�س  فجر  املنية  وافته  ال��ذي  املجايل 

االأربعاء.
ج��ل�����ص��ة جمل�س  ال����ع����ودات يف  وق����ال 
وفاة  بخرب  فجعنا  اننا  ال��ي��وم،  ال��ن��واب 
برملانيا  اإرثا  تاركا  رحل  الذي  املجايل، 

خدمته  ���ص��ن��وات  م��دى  ع��ل��ى  و�صيا�صيا 
لوطنه.

للوفاء  مثااًل  الراحل  كان  وا�صاف: 
و�صعبه  وم��ل��ي��ك��ه  ل��وط��ن��ه  واالإخ��������س 
واأمته، �صائ� العلي القدير اأن يتغمده 
وذوي��ه  اأه��ل��ه  يلهم  واأن  رحمته  بوا�صع 
ال�����ص��رب وال�������ص���ل���وان. ووق�����ف اع�����ص��اء 
امل��ج��ل�����س واحل���ك���وم���ة دق��ي��ق��ة ���ص��م��ت، 
ال���راح���ل  ال��ف��احت��ة ع��ل��ى روح  وق�������راأوا 

املجايل. 

االنباط- عمان

 نعى رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة، 
وزير اال�صغال العامة واال�صكان اال�صبق املهند�س 
عبدالهادي املجايل الذي انتقل اىل رحمة اهلل 

تعاىل ام�س االربعاء .
ال��وزراء اخلدمات اجلليلة  وا�صتذكر رئي�س 
املجايل لوطنه يف جميع  املرحوم  التي قدمها 
املواقع التي �صغلها يف جماالت العمل احلكومي 
والت�صريعي والع�صكري، موؤكدا انه قامة وطنية 
عقود  م��دى  على  ا�صهمت  �صيا�صية  و�صخ�صية 

طويلة يف م�صرية العمل واالجناز الوطني.
و�صغل املرحوم املجايل من�صب وزير اال�صغال 

و1997   1996 ال��ع��ام��ن  يف  واال���ص��ك��ان  ال��ع��ام��ة 
ورئي�صا  دورات  ل��ع��دة  ال��ن��واب  ملجل�س  ورئي�صا 
ل�حتاد الربملاين العربي وع�صوا يف جمل�صي 

النواب واالعيان لعدة دورات.
كما �صغل من�صب رئي�س هيئة االركان العامة 
يف القوات امل�صلحة االردنية ومديرا ل�من العام 
و�صفريا ل�ردن يف الواليات املتحدة االمريكية.
ال�������وزراء ب��ا���ص��دق م�صاعر  وت���ق���دم رئ��ي�����س 
اأ���ص��رة الفقيد وذوي��ه،  التعزية وامل��وا���ص��اة م��ن 
برحمته  يتغمده  ان  وج��ل  ع��ز  امل���وىل  �صائ� 

ور�صوانه.
وامل���رح���وم امل��ج��ايل امل��ول��ود يف ال��ك��رك عام 
1934 حا�صل على عدة او�صمة حملية ودولية.

االنباط- حممد ال�شوابكة

والبيئة  ال�����ص��ح��ة  جل��ن��ة  وا���ص��ل��ت   
ال���ن���ي���اب���ي���ة خ�������ل اج����ت����م����اع ام�������س 
الدكتور  ال��ن��ائ��ب  برئا�صة  االأرب���ع���اء، 
م�صروع  مناق�صة  ال�صراحنة،  اأح��م��د 
القانون املعدل لقانون مهنة القبالة 

ورعاية االأمومة.
االجتماع  خ���ل  ال�صراحنة  وق��ال 
ال���ذي ح�����ص��ره وزي���ر ال�����ص��ح��ة ن��ذي��ر 
اإن  املتخ�ص�صن،  من  وع��دد  عبيدات 
التوجيهات امللكية ال�صامية للنهو�س 
ب�صحة  واالهتمام  ال�صحي  بالقطاع 
اأول���وي���ة،  ت�صكل  و���ص���م��ت��ه  امل���واط���ن 
���ص��رورًي��ا  متطلًبا  امل�����ص��روع  وا���ص��ب��ح 
ين�صجم  مبا  القبالة  خدمة  لتطوير 

الع�صر. مع متطلبات 
����ص���ت���اأخ���ذ  ال����ل����ج����ن����ة  اأن  واأك������������د 
ب��ال��ت��و���ص��ي��ات وامل����ق����رح����ات ب��ه��دف 
ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ���ص��ي��اغ��ة  اإىل  ال���و����ص���ول 
وتنظيم  تطوير  اأه��داف  مع  تن�صجم 
اللجنة  اأن  اإىل  الفًتا  القبالة،  مهنة 
اأم��������ام ك����ل اجل����ه����ات ذات  م��ن��ف��ت��ح��ة 

العمل  باأهمية  منها  اإمياًنا  الع�قة 
البناء. الت�صاركي 

ب����دوره����م، اأك�����د ال����ن����واب اأع�����ص��اء 
قبالة  ق��ان��ون  اإق����رار  اأه��م��ي��ة  اللجنة 
يوفر خدمة ذات جودة عالية ورعاية 
�صحية متميزة ل�أم والطفل، داعن 
املهنة،  هذه  حتمي  مظلة  اإيجاد  اإىل 
ع��دد  ن��ق�����ص��ا يف  ه��ن��اك  اأن  وال���ص��ي��م��ا 
م�صروع  وح�صب  باململكة.  القاب�ت 
مل��م��ار���ص��ة مهنة  ُي�����ص��رط  ال���ق���ان���ون، 
ال��ت��دري��ب  متطلبات  اإمت����ام  ال��ق��ب��ال��ة 
ال��ع��م��ل��ي، واحل�������ص���ول ع��ل��ى ���ص��ه��ادة 
ت�صريح  النقابة،وكذلك  يف  ت�صجيل 

مزاولة املهنة من وزارة ال�صحة.
القابلة،  وواجبات  مهام  وتتلخ�س 
وامل�����ص��ورة  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  بتقدمي 
فرة  واأث��ن��اء  قبل  ل��ل��م��راأة  ال�صحية 
احل����م����ل وب����ع����د ال�����������والدة، وت���ق���دمي 
وامل�����ص��ورة لل�صحة  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
واإج��راء  االأ���ص��رة،  وتنظيم  االإجنابية 
امل�صت�صفيات  يف  الطبيعية  ال����والدة 
وفق  خمت�س،  طبيب  اإ�صراف  وحتت 

ن�س م�صروع القانون.

االنباط-عمان

امل�صتمر   ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��ع��ت��رب 
م��ت��ط��ل��ب اأ���ص��ا���ص��ي ل��ت��ط��وي��ر احل��ي��اة 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  الأط���ب���اء  امل��ه��ن��ي��ة 
االأول���ي���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ك��ف��اءة 
واال�صتمرار  املهنة  ملمار�صة  ال�زمة 
والعملية  العلمية  املعرفة  تطوير  يف 
مما يعزز قدراتهم ويلبي احتياجات 
امل���ر����ص���ى وي�����ص��ت��ج��ي��ب ل����أول���وي���ات 

ال�صحية
ال����ق����راءة  ع���ل���ى  االع���ت���م���اد  اأن  اإذ 
ت��ع��د ك��اف��ي��ة دون وج��ود  ال��ذات��ي��ة مل 
على  يحافظ  ن�صط  تعليمي  برنامج 
والعملية  العلمية  ال��ط��ب��ي��ب  ك��ف��اءة 
امل���خ���رج���ات  حت�����ص��ن  اإىل  ي���ه���دف  و 
ل��ل��م��ر���ص��ى ع���رب ت��غ��ي��ري ال�����ص��ل��وك��ي��ات 
التطور  ومواكبة  ل�أطباء  العملية 

ال�صريع واملتوا�صل يف جمال الطب
وب�����ن�����اًء ع���ل���ى م����ا ت����ق����دم ،ي�����ص��ع��ى 
مركز  خ���ل  من  الكندي  م�صت�صفى 
الكندي للتدريب  اىل تطوير برامج 
اإىل  يهدف  وال���ذي  امل�صتمر  التعليم 

حت�صن حياة النا�س جميعاً و تطوير 
املعرفة و املهارات وتغيري ال�صلوكيات 
االأول��ي��ة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  الأط��ب��اء 
ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن ت����ق����دمي خ���دم���ات 

�صحية ذات جودة عالية.
 مب��ا منلك م��ن م��وؤه���ت و ك��وادر 
ت�صاركنا التميز مبا نقدم و ما نحمل 
املجتمع  خدمة  ب�صرورة  امي��ان  م��ن 
االرت����ق����اء مب�����ص��ت��وى  اىل  ال�����ص��ع��ي  و 
خدمات الرعاية الطبية املقدمة من 
التطويرامل�صتمر  و  التعليم  خ����ل 
ح�صل   ، جمتمعنا  و  كوادرنا  ملهارات 
للتدريب موؤخرا على  الكندي  مركز 
االأمريكية  القلب  جمعية  اعتمادية 
معتمد  دويل  ت��دري��ب  م��رك��ز  ل��ي��ك��ون 
ل����دورات ان��ع��ا���س ال��ق��ل��ب االأ���ص��ا���ص��ي و 

انقاذ الطفل  .
ت��ع��ق��د دورات���ن���ا يف م��رك��ز ال��ك��ن��دي 
املدربن  اأمهر  اأي��دي  على  للتدريب 
امل���ع���ت���م���دي���ن ل�����دى ج��م��ع��ي��ة ال��ق��ل��ب 
عالية  ك��ف��اءة  و  بخربة  و  االأمريكية 
و  املهتمن  جلميع  تقدم  و  مميزة  و 

ب�صهادة معتمدة ملدة �صنتن .

االنباط-وكاالت

 ت�����ص��ري اخ����ر ال���ت���وق���ع���ات اجل����وي����ة اىل 
يف  االأردن  على  الثلوج  ت�صاقط  احتمالية 

منت�صف ونهاية االأ�صبوع القادم
ف���������ح�������������������ص���������ب م��������������وق��������������ع م���������وق���������ع 
ت�صاقط  املتوقع  من   accuweather
االأرب��ع��اء  م��ن  اع��ت��ب��ارا  االأردن  على  الثلوج 

القادم
للموقع  االأ���ص��ب��وع��ي��ة  الن�صرة  وبح�صب 
فان فر�صة ت�صاقط الثلوج على االأردن يوم 
، واجلمعة   %50 ، واخلمي�س   %60 االأربعاء 

%40
موقع طق�س العرب اأو�صح ان �صائر دول 
احلو�س ال�صرقي للبحر االأبي�س املُتو�صط 
ع���ل���ى م����وع����د م����ع ن�������ص���اط ج�����وي ي��ت��م��ث��ل 
اجلوية  املُنخف�صات  من  ب�صل�صلة  بتاأثرها 
اعتباراً من يوم 17 من �صباط ترافق مع 
الكبري على درجات احلرارة و  االنخفا�س 

ُيتوقع  حيث  االأج��واء  على  التام  االنق�ب 
املُ��ن��خ��ف�����ص��ات اجل��وي��ة  ه����ذه  ت���راف���ق  اأن 
�صرقي  من  ُمندفعة  قطبية  لرياح  بتدفق 

القارة االأوروبية اإىل املنطقة
ي��ك��ون  اأن  ف��ُي��ت��وق��ع  ذل����ك  ع��ل��ى  ب���ن���اء  و 
اأي��ام  للع�صرة  ال��ت��ايل  النحو  على  الطق�س 

القادمة:
ت��راج��ع ع��ل��ى درج���ات  اخل��م��ي�����س 2/11: 
مائل  و  م�صم�س  غالباً  احل��رارة مع طق�س 
ل��ل��دفء و درج��ة احل���رارة م��ا ب��ن 17 و 19 

مئوية يف العا�صمة و عدد من املدن
و  ُم�صم�س  غالباً  طق�س   :2/12 اجلمعة 
و درجة احلرارة تقرب من  دافئ جُمدداً 
من  ع��دد  و  العا�صمة  يف  مئوية  درج��ة   20

املدن
ال�صبت 2/13: تراجع قليل على درجات 
مائل  و  م�صم�س  غالباً  احل��رارة مع طق�س 
ل��ل��دفء و درج��ة احل���رارة م��ا ب��ن 17 و 19 

مئوية يف العا�صمة و عدد من املدن

على  م��ل��م��و���س  ارت���ف���اع   :2/14 االأح�����د 
دافئ  و  ُم�صم�س  درجات احلرارة مع غالباً 
 22 تتجاوز  احل���رارة  درج��ة  و  كبري  ب�صكل 
درجة مئوية يف العا�صمة و عدد من املدن

االثنن 2/15: تراجع قليل على درجات 
يف  املُ�صم�س  الطق�س  ا�صتمرار  مع  احل��رارة 
الغالب و املائل للدفء ودرجة احلرارة ما 
بن 17 و 19 مئوية يف العا�صمة و عدد من 

املدن
اإىل  الث�ثاء و حتى اجلمعة 2/16  من 
اجل��وي��ة  املُ��ن��خ��ف�����ص��ات  م��ن  �صل�صة   :2/19
املُتقدمة.  الدرجات  ُت�صنف من  ُرمبا  التي 
ال����ربودة، غ��ائ��م و  ���ص��دي��د  اإىل  ب���ارد  طق�س 

ممطر، و فر�صة للثلوج فوق اجلبال
اأق��رب  باتت  الثلوج  ت�صاقط  فر�صة   **

من اأي وقت م�صى
وت�صري ذات اخلرائط اجلوية باأن رياًحا 
امل��ن��ط��ق��ة  اىل  ت��ن��دف��ع  اأن  ي��ت��وق��ع  ق��ط��ب��ي��ة 
املتو�صط  االب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  م��ن  ال�����ص��رق��ي��ة 

مع الق�صم الثاين من اال�صبوع املقبل وقد 
م�صتوى  اإىل  القطبية  الرياح  هذه  تتعمق 
وا�صعة  ثلجية  ت�صاقطات  ب��ح��دوث  ي�صمح 
ال�صام،  ب���د  عوا�صم  تطال  رمب��ا  النطاق 
ت�����ص��اق��ط  اأم����ر  ال���ب���ث يف  اأن����ه ال مي��ك��ن  اإال 
الزمنية  امل�صافة  اأن  حيث  االآن  من  الثلوج 

ما زالت بعيدة، بح�صب طق�س العرب
عوا�صم  على  الثلوج  ت�صاقط  ومو�صوع 
ب����د ال�����ص��ام ي��ع��ت��رب اأم�����ًرا م��ع��ق��ًدا ي��ح��ت��اج 
بع�صها  مع  العوامل  من  العديد  لتظافر 
البع�س والتي ي�صعب ا�صت�صعارها من قبل 
الزمني  البعد  بهذا  احلا�صوبية  النمذجة 
غري  التكهنات  بع�س  يجعل  ال��ذي  االأم���ر 
من  بالرغم  ولكن  للتغيري  وقابلة  دقيقة 
ذل���ك ف��اإن��ه ال مي��ك��ن ان��ك��ار ب���اأن م��وؤ���ص��رات 
ب�صاأن  الفرة  ل��ذات  احلا�صوبية  النمذجة 
منذ  االق���وى  تعترب  قطبية  ري���اح  ان��دف��اع 
ف��ر���ص��ة  ي��ج��ع��ل ح�����ص��اب��ًي��ا  ع����ام 2015 مم���ا 

الثلوج اأقرب من اأي وقٍت م�صى

االنباط- حممد ال�شوابكة

اأو����ص���ت جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ص��ب��اب 
ال���ن���ي���اب���ي���ة، مب���ن���ح ط���ل���ب���ة ال�������ص���ه���ادة 
ممن  )الدبلوم(،  املتو�صطة  اجلامعية 
المتحان  التقدم  يف  حقهم  ا�صتنفذوا 
وفق  ا�صتثنائيتن،  دورت��ن  ال�صامل، 

اخلطة الدرا�صية القدمية.
وق�������ال رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ال���ب���ل���ق���اء 
�صرور  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  التطبيقية، 
الزعبي، اإنه �صيقوم بطرح هذا املقرح 
على اللجنة العليا ل�متحان، للنظر 
ا�صتثنائية  ف��ر���ص��ة  الطلبة  مل��ن��ح  ف��ي��ه 

واحدة، وعلى اخلطة القدمية.
ج���اء ذل���ك خ����ل ج��ل�����ص��ة ع��ق��دت��ه��ا 
ال��ل��ج��ن��ة، ام�������س االأرب�����ع�����اء، ب��رئ��ا���ص��ة 
رئ���ي�������ص���ه���ا ال����ن����ائ����ب ال����دك����ت����ور ب����ل 
ابداح  عطا  النواب،  وح�صور  املومني، 
ال�صرايرة  وط��ال��ب  امل��راع��ي��ة  وتوفيق 
وروع������ة ال���غ���راب���ل���ي وحم���م���د ع��ب��اب��ن��ة 

ال�صعيدين وفايزة ع�صيبات. وزهري 
اإعطاء  �صاأن  من  اإن  املومني،  وق��ال 
ال�صماح  ا�صتثنائيتن  دورتن  الطلبة 

اإكمال  وبالتايل  “التج�صري”،  ب�  لهم 
على  واحل�صول  اجلامعية،  درا�صتهم 
درجة البكالوريو�س، على اأقل تقدير.

النيابية”،  “التعليم  اأن  واأو����ص���ح 
تخفي�س  ب�������ص���رورة  ك���ذل���ك  اأو�����ص����ت 
“ال�صامل”،  المتحان  التقدم  ر���ص��وم 
وال��ب��ال��غ��ة ح��ال��ًي��ا 150 دي��ن��اًرا ل��ل��دورة 
الثانية  للدورات  ديناًرا  و250  االأوىل، 

والرابعة. والثالثة 
�صلم  ع��ل��ى  ت�صع  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأك����د 
“الدبلوم”  طلبة  م�صلحة  اأولوياتها 
التطبيقية، م�صرًيا  البلقاء  يف جامعة 
م�صاكل،  ُيعانون  منهم  الكثري  اأن  اإىل 
تتعلق بر�صوم عقد االمتحان، وكذلك 
ا���ص��ت��ن��ف��اذ ف���ر����س ال���ت���ق���دم ل���ل���دورات 
اأربع  عددها  يبلغ  والتي  االمتحانية، 

دورات.
االإج���م���ايل  ال���ع���دد  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
يف  حقهم  ا�صتنفذوا  ال��ذي��ن  للطلبة 
طالب   1600 ن��ح��و  يبلغ  االم��ت��ح��ان، 
وط��ال��ب��ة، م��ط��ال��ًب��ا ب�����ص��رورة اإي��ج��اد 
��ا  احل��ل��ول امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ه��م، وخ�����ص��و���صً
بينهم  الظروف  الذين حالت  اأولئك 

وب�����ن ال���ت���ق���دم الإح��������دى ال��������دورات 
االمتحانية.

ال�صامل  امتحان  اإن  املومني  وقال 
اإ�صافة  كبرية،  اأعباء  الطالب  ُيحمل 

اإىل االأذى النف�صي.
واأع�صاء  رئي�س  اأك��د  جهتهم،  م��ن 
الر�صوم  ارتفاع  النيابية”،  “التعليم 
داعن  امتحانية،  دورة  لكل  امل��ق��ررة 
يف  وخا�صة  تخفي�صها،  �صرورة  اإىل 
يعي�صها  التي  الراهنة  االأو�صاع  ظل 
مع  تتزامن  والتي  االأردين،  ال�صعب 

وباء فريو�س كورونا امل�صتجد.
اإن  ال������زع������ب������ي،  ق���������ال  ب���������������دوره، 
ن�����ص��ب��ة ال��ط��ل��ب��ة ال����ذي����ن ي���ح���ق ل��ه��م 
ب��امل��ئ��ة،   5 ه��ي  ح��ال��ي��ا  “التج�صري” 
ال��ع��ام  اإن�����ه م���ع ح���ل���ول  اإىل  م�����ص��ريا 
يكون  ل��ن   2025  /  2024 ال��درا���ص��ي 

هناك اأي “جت�صري”.
وتابع اأنه يف الوقت احلايل ولغاية 
الطالب  ف��اإن   ،  2025  /  2024 ال��ع��ام 
ل�متحان،  للتقدم  ف��ر���س   4 ل��دي��ه 

ومن ثم يفقد حقه.
االمتحان  اأن  اإىل  الزعبي  واأ���ص��ار 

واح��دة حتى  مرة  ُيعقد  كان  ال�صامل 
ال�صماح  بعدها  1997، حيث مت  العام 
للطالب بالتقدم الأربع دورات، قائً� 
اإن ع���دد ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن ا���ص��ت��ن��ف��ذوا 
بلغ  دورات  ث���ث  اآخ��ر  حقهم خ���ل 

289 طالًبا وطالبة.
القبول  اأوقفت  اجلامعة  اأن  وب��ن 
اأو  امل�صبعة  التخ�ص�صات  يف  ن��ه��ائ��ًي��ا 
لها،  تتبع  التي  الكليات  يف  ال��راك��دة، 
على  ا  تخ�ص�صً  15 اإيقاف  عن  ف�صً� 

البكالوريو�س. م�صتوى درجة 
 ،2017 العام  قبل  الطلبة  اإن  وقال 
التقدم  يف  حقهم  ا�صتنفذوا  ال��ذي��ن 
اأربع  منحهم  بعد  وذلك  ل�متحان، 
الوقت  يف  التقدم،  لهم  يحق  دورات، 
احل�������ايل، وف�����ق اخل���ط���ة ال���درا����ص���ي���ة 

اجلديدة.
واأو�صح اأن اأي طالب يتقدم بعذر، 
اأي  اأو  اأو ح��ال��ة وف���اة  ك��ت��ق��ري��ر ط��ب��ي 
ظرف غري طبيعي، ال حت�صب الدورة 
الدورات  التي تغيب عنها من �صمن 
اإىل  وُترحل  تعوي�صه،  ويتم  االأربعة، 
دورة اأخرى، كما ُتر�صد له الر�صوم.

االنباط- املفرق

على  التاكيد  ال�صحة  وزارة  ج��ددت   
ان امل��ط��اع��ي��م ال��ت��ي ب�����داأت ب��اع��ط��ائ��ه��ا 
االول  ال�صفن  لطلبة  االرب��ع��اء،  ام�س 
والعا�صر اال�صا�صين يف مدار�س اململكة 

لي�س لها ع�قة بلقاحات كورونا.
وق����ال م�����ص��اع��د اأم����ن ع����ام ال�����وزارة 
ل��ل��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة االول���ي���ة ال��دك��ت��ور 
غ�����ازي ���ص��رك�����س، ام�������س االرب����ع����اء، ان 
ه�����ذه امل���ط���اع���ي���م، خم�����ص�����ص��ة ���ص��م��ن 
املعمول  للمطاعيم  الوطني  الربنامج 
ب����ه يف امل���م���ل���ك���ة م���ن���ذ �����ص����ن����وات، ���ص��د 
وال���ك���زاز، و�صلل  ال��دف��ت��ريي��ا،  ام��را���س 
ال�صف االول، والكزاز  االطفال لطلبة 
ال��ع��ا���ص��ر،  ال�����ص��ف  لطلبة  وال��دف��ت��ريي��ا 
وتعطى للطلبة يف هذين ال�صفن منذ 
عام 1975، بالتن�صيق مع وزارة الربية 

والتعليم.
اعطاء  اليوم،  ال�صحة  وزارة  وب��داأت 
امل��ط��اع��ي��م، واج������راء ال��ك�����ص��ف ال��ط��ب��ي 
ل��ل��ط��ل��ب��ة م���ن خ�����ل فح�س  ال�����ص��ام��ل 
ال���ف���م واال�����ص����ن����ان، ا���ص��ت��ك��م��اال حل��م��ل��ة 
ال��ت��ط��ع��ي��م ����ص���د ام����را�����س ال��ط��ف��ول��ة، 
درا�صي،  عام  كل  بداية  تنفذ مع  والتي 
تعليق  ب�صبب  العام  هذا  تاخريها  ومت 

دوام املدار�س.
ودع����ا ���ص��رك�����س امل��واط��ن��ن اىل ع��دم 

ملكافحة  املخ�ص�س  اللقاح  بن  اخللط 
االأخ��رى،  واللقاحات  كورونا،  فريو�س 
م��ب��ي��ن��ا ان ال�����وزارة مل ت�����ص��م��ل م��ن هم 
ب��ال��ت��ط��ع��ي��م �صد  ع���ام���ا   18 ���ص��ن  حت���ت 

كورونا.

امل�صنعة  العاملية  ال�صركات  ان  وق��ال 
درا���ص��ة  اأي  جت��ر  مل  ك��ورون��ا،  للقاحات 
على اعطاء املطاعيم لهذه الفئة، ومل 
يتم حتى االن اجازة ا�صتخدامها يف اأي 

من دول العامل.

خ���ل  م���ن  ح��ق��ق  االردن  ان  وق����ال 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ط��ع��ي��م ال��وط��ن��ي جن��اح��ات 
ك����ب����رية، مت��ث��ل��ت يف خ��ف�����س م���ع���دالت 
ال���وف���ي���ات ب�����ص��ب��ب اأم����را�����س ال��ط��ف��ول��ة 

املختلفة.

االنباط - جواد اخل�رضي

ج��ام��ع��ة  رئ���ي�������س  ا����ص���ت���ق���ب���ل           
الدكتور  االأ���ص��ت��اذ  ط���ل  ب��ن  احل�صن 
ع���اط���ف اخل���راب�������ص���ة يف م��ك��ت��ب��ه، وف���د 
����ص���م اأم�������ن ع������ام اإحت��������اد اجل���ام���ع���ات 
ال���ع���رب���ي���ة م���ع���ايل االأ�����ص����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
امل�صاعد  العام  واالأم��ن  �ص�مة،  عمرو 
ال��دك��ت��ور خ��م��ي�����ص��ي ح��م��ي��دي، وم��دي��ر 
ال��ع��ام��ة يف  وال��ع���ق��ات  االع�����م  اإدارة 
ولذلك  كراجه،  وهيب  ال�صيد  االحت��اد 
بن  ما  امل�صرك  التعاون  �صبل  لبحث 

اجلامعة واالإحتاد.
ال����ل����ق����اء رّح�������ب رئ��ي�����س  ب�����داي�����ة  يف 
ج��ام��ع��ة احل�����ص��ن ب��ن ط����ل ال��دك��ت��ور 
ع��اط��ف اخل��راب�����ص��ة ب��ال��وف��د ال�����ص��ي��ف، 
الثنائي  التعاون  اأبواب  اأن  على  موؤكداُ 
مفتوحة ملا فيه خري وتقدم التعليم يف 

الوطن العربي ب�صكل عام.
وا���ص��ت��ع��ر���س ال���دك���ت���ور اخل��راب�����ص��ة 
اخل�����ط�����وات اجل�������ادة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا 
جامعة احل�صن بن ط�ل نحو جتويد 
خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م، وت���اأه���ي���ل ط��ل��ب��ة 
التعليمية،  م�صريتهم  خ�ل  اجلامعة 
وت���خ���ري���ج ط���ال���ب م��ت��م��ي��ز اأك����ادمي����ي����اً 
قادر  ليكون  امل�صتويات  باأعلى  ومتدرب 

على املناف�صة يف �صوق العمل. 
وق��������ّدم م����دي����ر وح�������دة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
واملعلومات واجلودة يف جامعة احل�صن 
ال�صفا�صفة،  م��ع��اذ  ال��دك��ت��ور  ط���ل  ب��ن 
ع��ر���س حت���دث ف��ي��ه ع��ن ن�����ص��اأة جامعة 
تطورها  وم��راح��ل  ط���ل  ب��ن  احل�صن 
حتدث  كما  لها،  امل�صتقبلية  واخلطط 
الدكتور ال�صفا�صفة عن كليات اجلامعة 
واأق�����ص��ام��ه��ا وت��خ�����ص�����ص��ات��ه��ا، وال��ك��ل��ي��ات 
املنوي  االأك��ادمي��ي��ة  وال��ربام��ج  الطبية 

متميزة  اإ�صافة  تعد  والتي  ا�صتحداثها 
ال�صفا�صفة  ا�صتعر�س  كما  للجامعة، 
اال�صراتيجية  اخل��ط��ط  م���م��ح  اأب���رز 
التي اأعدتها اجلامعة ل�أعوام املقبلة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د اأم�����ن ع����ام اإحت����اد 
اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��م��رو 
العربية  اجل��ام��ع��ات  احت���اد  اأن  �ص�مة 
اأه�����داف  ب��خ��ط��ة وا����ص���ح���ة ذات  ي��ع��م��ل 
يف  العلمي  باملجتمع  ل�رتقاء  حم��ددة 
الوطن العربي، م�صريا اىل اأن االحتاد 
االأوىل  وللمرة  احل��ايل  ال��ع��ام  �صيطلق 
بالتعاون  ال��ع��رب��ي  الت�صنيف  م�����ص��روع 
ومنظمة  العربية  ال���دول  جامعة  م��ع 
)االألك�صو(  والعلوم  والثقافة  الربية 
وم���������ص����روع االإط��������ار ال���ع���رب���ي امل���وح���د 

اجلامعية. للموؤه�ت 
ك���م���ا ق����ام ال���وف���د ال�����ص��ي��ف ب��ج��ول��ة 
����ص���م���ل���ت م����رك����ز احل�����ا������ص�����وب، وك���ل���ي���ة 

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات، ح���ي���ث مت 
يف  امل�صتمرة  التحديثات  على  االإط���ع 
جمال التكنولوجيا والتي يتم اإدخالها 
التعليمية  امل�صرية  لدميومة  باإ�صتمرار 

ومتيزها.
اذاع��ة  اأث���ري  ويف حلقة خ��ا���ص��ة ع��رب 
�����ص����وت اجل����ن����وب ا����ص���ت���ع���ر����س م��ع��ايل 
االأم���������ن ال�����ع�����ام الحت��������اد اجل���ام���ع���ات 
العربية دور االحتاد يف دعم اجلامعات 
ال���ع���رب���ي���ة وال��ت��ن�����ص��ي��ق ال��ب��ح��ث��ي ع��ل��ى 
والروؤية  العربية،  اجلامعات  م�صتوى 
الوطن  يف  العايل  للتعليم  امل�صتقبلية 
ال���ت���ي  ال����ت����ح����دي����ات  ال����ع����رب����ي يف ظ�����ل 

فر�صتها جائحة كورونا.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء وال�����ذي ح�����ص��ره 
الكليات يف اجلامعة  جانب من عمداء 
وم������دراء امل����راك����ز، مت ت��ق��دمي ال����دروع 

التذكارية ما بن الطرفن.

 العمل تعلن عن فرص عمل
 في القطاع الخاص

 العودات ينعى رئيس مجلس النواب االسبق

 رئيس الوزراء ينعى وزير االشغال 
االسبق المهندس عبدالهادي المجالي

 مركز الكندي للتدريب ..مركز تدريبي 
معتمد لجمعية القلب األمريكية 

 الصحة النيابية تواصل مناقشة 
القبالة معدل 

 ثلوج متوقعة على االردن االسبوع القادم

 لجنة التعليم النيابية توصي بعقد دورتين استثنائيتين لطلبة الدبلوم

 أمين عام إتحاد الجامعات العربية يزور جامعة الحسين بن طالل        

الصحة: العالقة لمطاعيم كورونا بحملة تطعيم طلبة االول والعاشر بالمدارس
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االنباط- عّمان

اأطلقت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني 

ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع دائ�������رة الأح�����������ال امل��دن��ي��ة 

واجل�ازات ووزارة القت�شاد الرقمي والريادة 

خ���دم���ة ت���ق���دمي ط���ل���ب���ات ا�����ش����دار وجت���دي���د 

ج��������ازات ال�����ش��ف��ر اإل���ك���رتون���ي���ا ل��ل��م���اط��ن��ني 

الأردنيني املقيمني يف م�شر وتركيا.

وق���ال���ت ال��������زارة يف ب��ي��ان ���ش��ح��ايف ام�����س 

الأرب���ع���اء اإن اط���اق ه���ذه اخل��دم��ة ي��اأت��ي يف 

اط����ار ال��ت�����ش��ارك��ي��ة ب���ني اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة 

وتب�شيط  وتي�شري  امل�اطنني  بخدمة  املعنية 

الإجراءات للمغرتبني، وحر�شا على التقييم 

من  امل��ق��دم��ة  للخدمات  امل�شتمر  وال��ت��ط���ي��ر 

خ���ال ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة، وا���ش��ت��ك��م��اًل 

مل��ا ج���رى م��ن خ��ط���ات مم��اث��ل��ة يف البعثات 

الأردن�����ي�����ة يف ال���ري���ا����س وج������ده واب����ظ���ب���ي 

والك�يت  وال��دوح��ة  واملنامة  وم�شقط  ودب��ي 

ووا�شنطن ولندن واوتاوا وكانبريا.

وا���ش��اف��ت اأن ه���ذه اخل��دم��ة ن��ف��ذت يف 14 

ب��ع��ث��ة دب��ل���م��ا���ش��ي��ة، وي���ج���ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً 

الأردنية يف برلني  البعثات  اإطاقها يف  على 

الأول  ال��رب��ع  واأث��ي��ن��ا وم��شك� وروم���ا خ��ال 

ب��ريوت واجلزائر  العام، وكذلك يف  ه��ذا  من 

وب���خ��ار���ش��ت وب��اري�����س وم��دري��د واخل��رط���م 

يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ه��ذا ال��ع��ام، و�شت�شمل 

الإج�����راءات  ا�شتكمال  ح���ال  ال��ب��ع��ث��ات  جميع 

والرتتيبات الازمة.

ودع����ت ال��راغ��ب��ني ب��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ه��ذه 

الإل��ك��رتوين  للم�قع  ال��دخ���ل  اإىل  اخل��دم��ة 

https://eservices.cspd.gov.

خال  م��ن  اأو   jo/index-rtl.html
الأح���ال  ل��دائ��رة  الر�شمي  للم�قع  ال��دخ���ل 

املدنية واجل�ازات

.www.cspd.gov.jo 

وا�شارت اإىل اأن من ميلك ح�شابا، ي�شتطيع 

امل�شتخدم  ا�شم  با�شتخدام  مبا�شرة  الدخ�ل 

اإذا كان  اأم��ا  وكلمة امل��رور ثم تقدمي الطلب، 

“ح�شاب  الت�شجيل  فعليه  جديدا  م�شتخدما 

وميكن  الطلب،  تقدمي  له  يتاح  جديد” ثم 

اأ�شرته  اأف���راد  التقدمي جلميع  الأ���ش��رة  ل��رب 

ب��ع��د ال��ت�����ش��ج��ي��ل،وع��ن��د الن��ت��ه��اء م��ن تقدمي 

الطلب  ت��ق��دمي  “مت  ع���ب���ارة  ت��ظ��ه��ر  ال��ط��ل��ب 

اأن بالإمكان احل�ش�ل  اإىل  بنجاح”. واأ�شارت 

ع��ل��ى رق����م ال��ط��ل��ب وح��ال��ت��ه ل��ل��م��ت��اب��ع��ة من 

ان�شاوؤه، وي�شتلم  خال احل�شاب الذي جرى 

ر�شالة ن�شية على الهاتف املحم�ل اأو الربيد 

لدى  اخلدمة  مبتلقي  اخلا�س  الإل��ك��رتوين 

ا�شتكمال امل�افقات الازمة، ويراجع �شاحب 

ال��ط��ل��ب ب��ع��د ذل���ك ال�����ش��ف��ارة ل��دف��ع ال��ر���ش���م 

والغاء ج�از ال�شفر القدمي وا�شتام اجل�از 

اجلديد.

االنباط- عمان

 دع����ا رئ��ي�����س جل��ن��ة ف��ل�����ش��ط��ني ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

حم��م��د ال���ظ���ه���راوي، خ����ال اج��ت��م��اع ام�����س 

ت�شهيل  بعملية  للت��شع  احلك�مة  الأرب��ع��اء 

الإج�����راءات ام���ام اأب��ن��اء ق��ط��اع غ��زة وال�شفة 

اجلانب  من  مطالبهم  اإىل  والنظر  الغربية 

الإن�شاين.

وقال خال الجتماع الذي ح�شره وزير 

الداخلية �شمري املبي�شني وعدد من املعنيني، 

وال�شفة  غ���زة  ق��ط��اع  اأب���ن���اء  م��ط��ال��ب  لبحث 

اإن  اململكة،  اأرا���ش��ي  على  املقيمني  الغربية 

ال��ل��ج��ن��ة ت�����ش��ع��ى ج���اه���دة م���ن خ���ال نهجها 

العقبات  كل  لإزال��ة  احلك�مة  مع  الت�شاركي 

وال�شع�بات التي ت�اجههم.

والنظر  الإج����راءات  يف  بالت��شع  وط��ال��ب 

من  غ���زة  اأب���ن���اء  يعي�ش�نها  ال��ت��ي  ل��ل��ظ��روف 

حاجاتهم  لتاأمني  الإن�شاين  ال�اقع  منطلق 

وال�شتثمار  التملك  حق  ل�شيما  الأ�شا�شية، 

لتحقيق الفائدة القت�شادية لل�طن.

واك����د ح��ر���س ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ع���دم تفريغ 

ال����ه�����ي����ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع����رب ال��ت��ج��ن��ي�����س 

وحق�ق  الفل�شطينية  بالق�شية  والإ����ش���رار 

اأبنائها امل�شروعة.

بدورهم، ا�شاد اع�شاء اللجنة، الن�اب فايز 

ب�شب��س وح�شن الرياطي وحممد اخلايلة 

وعبد املح�شريي ورائد رباع ورا�شد ال�ش�حة، 

ال�شاعية  الداخلية  ووزارة  احلك�مة  بجه�د 

خلدمة ال�طن وامل�اطن.

ل��ل��ح��ك���م��ة  ���ش��ت��ق��دم  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  وق����ال�����ا 

ع����ددا م���ن امل��ط��ال��ب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اأب��ن��اء ق��ط��اع 

من�شة  فتح  اب��رزه��ا  الغربية،  وال�شفة  غ��زة 

وتخفي�س  فل�شطني،  م��ن  للقادمني  ال��ع���دة 

ر�ش�م جتديد ج�از ال�شفر، وتذليل املعيقات 

ال�شفر، واإع��ادة النظر يف  اثناء جتديد ج�از 

وت��شعة  غزة  قطاع  لأبناء  التملك  تعليمات 

ال�شيارات  اع��ف��اء  و�شم�ل  امل�شتفيدة،  الفئة 

لأب���ن���اء ق���ط���اع غ����زة م���ن ذوي الإع����اق����ة من 

والتفتي�س  للمتابعة  مكتب  وفتح  اجلمارك، 

يف حمافظة العقبة لمتام معامات ا�شدار 

ج�از �شفر لأول مرة، وجتديد الإقامات.

ت��اأخ��ذ  اأن  اأه��م��ي��ة  ب�شب��س  اأك���د  ب�����دوره، 

ال�شيا�شية  الظروف  العتبار  بعني  احلك�مة 

والقت�شادية التي يعي�شها ابناء القطاع.

اأبناء  اأن  الداخلية  وزي��ر  اأك��د  جانبه،  من 

قطاع غزة وال�شفة الغربية كان�ا على الدوام 

الها�شمية  ال��ق��ي��ادة  ورع���اي���ة  اه��ت��م��ام  حم��ط 

معنية  احل��ك���م��ة  اأن  اإىل  م�شريا  احلكيمة، 

فل�شطني  وجلنة  الن�اب  جمل�س  مع  بالعمل 

النيابية احلالية واللجان ال�شابقة �شمن نهج 

ت�شاركي، ملا حتمله من ا�شم مقد�س.

امل��ت��ع��اق��ب��ة قدمت  احل��ك���م��ات  اأن  وت���اب���ع، 

الت�شهيات يف  الكثري من  لأبناء قطاع غزة 

خمتلف املجالت ومبا ي�شمن احلفاظ على 

اله�ية واجلن�شية الفل�شطينية.

واأو�شح املبي�شني اأن ال�زارة اتخذت عددا 

الإج����راءات  بت�شهيل  املتعلقة  ال��ق��رارات  م��ن 

على اأبناء قطاع غزة وال�شفة الغربية واأبناء 

امللكية  الت�جيهات  م��ن  انطاقا  الردن��ي��ات 

الن�شانية  النظرة  من  ج��اءت  التي  ال�شامية 

اأملت  التي  القت�شادية  الظروف  نتيجة  لهم 

باجلميع.

وح�������ل ع��م��ل��ي��ة دخ�������ل امل�������ش���اف���ري���ن م��ن 

ق��ط��اع غ���زة وال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ع��رب من�شة 

اأن���ه ج��رى زي��ادة  اأو���ش��ح املبي�شني  ال������زارة، 

 150 من  اململكة  ارا���ش��ي  اإىل  الداخلني  ع��دد 

التي  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ظ��روف  نتيجة   300 اإىل 

ا�شتثناء  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه��ن��اك،  يعي�ش�نها 

بع�س احلالت الإن�شانية الطارئة.

االنباط- عمان

اأمي��ن  التنمية الج��ت��م��اع��ي��ة،  ق���رر وزي���ر   

املفلح، م�س الربعاء، ت�شكيل جلنة للتفتي�س 

ذوي  ال�شخا�س  واملتابعة على جميع مراكز 

العاقة الي�ائية للقطاعني العام واخلا�س 

يف جميع مناطق اململكة.

املكتب  ع��ن  ���ش��در  �شحفي  ب��ي��ان  وبح�شب 

الإع��ام��ي ل��ل���زارة، ال��ي���م الأرب���ع���اء، تهدف 

املراكز،  يف  املقدمة  اخلدمات  ملتابعة  اللجنة 

على  والتفقدية  الرقابية  ال��زي��ارات  واج���راء 

اأعمال املراكز، حيث يرتاأ�شها مدير مديرية 

اىل  ا�شافة  الكفاوين،  رائ��د  ال��زرق��اء  تنمية 

ومديريات  الداخلية  الرقابة  عن  مندوبني 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال�������ش����ؤون ال��ق��ان���ن��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة 

ومكافحة  النزاهة  هيئة  وم��ن��دوب  الت�ش�ل، 

الف�شاد كع�ش� مراقب.

واأع�شاء  رئي�س  لقائه  املفلح، خال  واأك��د 

ال��ل��ج��ن��ة، ���ش��رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ارة جميع 

م���راك���ز ال���ش��خ��ا���س ذوي الع���اق���ة ال��ت��اب��ع��ة 

ل��ل��ق��ط��اع��ني اخل���ا����س واحل���ك����م���ي، وت��اأك��ي��د 

يف  بها  املعم�ل  والتعليمات  الأنظمة  تطبيق 

اأو  انتهاكات  �شبهة  اأي  ور���ش��د  امل��راك��ز،  ه��ذه 

تقرير  واع���داد  املنتفعني،  حلق�ق  خمالفات 

بالت��شيات  م�شف�ًعا  ب���اأول  اأوًل  ب��ال��زي��ارات 

الازمة على اأن تقدم لل�زير خال ي�م عمل 

من تنفيذ الزيارة.

واو����ش���ح ان امل��ن��ت��ف��ع��ني ه���م اأم���ان���ة ل��دى 

ع��ل��ى جميع  ي��ح�����ش��ل���ا  اأن  وي���ج���ب  ال��������زارة 

وج�دهم  خ��ال  وال��رع��اي��ة  احلماية  و�شائل 

العمل  اأهمية  على  م�شددا  امل��راك��ز،  ه��ذه  يف 

الرعاية  املنتفعني  واي���اء  امل�ش�ؤولية  ب���روح 

واله����ت����م����ام وب���������اأدق ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة 

على  بهم،  اخلا�شة  والج����راءات  باخلدمات 

اأن تك�ن الزيارات يف خمتلف الأوقات ليًا اأو 

ب�شرية  واأن حتاط  العطل،  اأي��ام  يف  اأو  نهاًرا، 

وح�شن  املنتفعني  �شامة  على  ا  حر�شً تامة 

�شري الجراءات.

 الخارجية توفر خدمة اصدار وتجديد 
جوازات السفر إلكترونيا في مصر وتركيا

فلسطين النيابية تبحث مطالب أبناء 
قطاع غزة والضفة الغربية

 التنمية: لجنة للتفتيش والمتابعة
 على جميع مراكز ذوي االعاقة

 الصحة تبدأ بإعطاء لقاحات كورونا دون النزول من السيارة

 بنك االستثمار األوروبي: ملتزمون بدعم األردن

االنباط- عمان

خ��دم��ة  ب��ت��ق��دمي  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ب������داأت 

اإع���ط���اء ل��ق��اح��ات ك����رون���ا دون ال���ن���زول من 

تطعيم  مب��رك��ز  ثرو”،  “درايف  ال�����ش��ي��ارة 

لل�شباب. مدينة احل�شني 

وق���ال���ت ال����رائ����د ع���ا ح�����داد م���ن امل��رك��ز 

الهدف  اإن  الأزم��ات  واإدارة  لاأمن  ال�طني 

م���ن اخل���دم���ة، ال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى امل���اط��ن��ني 

وت��ق��ل��ي��ل ال�����ق����ت واجل����ه����د وت�����ف����ري ���ش��ب��ل 

الراحة ومراعاة ذوي الحتياجات اخلا�شة 

ال�شغط  بتقليل  وامل�����ش��اع��دة  ال�����ش��ن  وك��ب��ار 

ع��ل��ى امل���راك���ز، لف��ت��ة اىل ان ه���ذه اخل��دم��ة 

تعميمها  ���ش��ي��ت��م  جن��اح��ه��ا  وب��ع��د  جت��ري��ب��ي��ة 

اأك��ر م��ن م���ق��ع. م��ن جهته، ق��ال ع�ش�  يف 

فريق ال�شتجابة يف وزارة ال�شحة يف مركز 

ل��ل�����ش��ب��اب  احل�����ش��ني  م��دي��ن��ة  يف  ها”  “يا 
الدكت�ر خالد اكرم ان املركز يقدم 12 خطا 

لكبار  ثرو”  “درايف  م��ن��ه��م   2 ل��ل��ت��ط��ع��ي��م، 

ال�شن وال��ع��ج��زة، وال��ف��ري��ق م��ك���ن م��ن ك��ادر 

�شيارة  ل���ج���د  ا���ش��اف��ة  وط��ب��ي��ب،  متري�شي 

دفاع مدين، لفتا اىل انه يطلب من متلقي 

ربع  ملدة  خم�ش�س  ك��راج  يف  ال�ق�ف  اللقاح 

تلقي  بعد  ال�شحية  حالتهم  ملتابعة  �شاعة 

اللقاح.

امل���اط��ن��ة ه��ي��ام دوم��ا الج���راءات  وثمنت 

�شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  ال�شحة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 

كبار  ف��ئ��ة  ع��ل��ى  وخ�����ش������ش��ا  امل��ج��ه���د  تقليل 

واملر�شى. ال�شن 

اف��ت��ت��ح��ت  ق����د  ال�������ش���ح���ة  وزارة  وك����ان����ت 

ال�����ش��ب��ت امل���ا����ش���ي م���رك���زي���ن م��ت��خ�����ش�����ش��ني 

احل�شني  م��دي��ن��ة  يف  ك���رون��ا  ���ش��د  للتطعيم 

زي��ادة  ب��ه��دف  ع��م��ان،  العا�شمة  يف  لل�شباب 

ع����دد م���راك���ز ال��ت��ط��ع��ي��م ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��غ��ط��ي��ة 

اك��رب يف الم��اك��ن ال��ت��ي ارت���اأت ال�����زارة اأنها 

الفئات  و���ش���ل  ولت�شهيل  ل��ل��زي��ادة  بحاجة 

للتطعيم  ال�طنية  احلملة  من  امل�شتهدفة 

���ش��د ك����رون���ا ل���ش��ي��م��ا ف��ئ��ة ك��ب��ار ال�����ش��ن ما 

اك��رب  تنظيما  ي��راع��ي  ع��ام��ا، ومب���ا   70 ف����ق 

ال�شامة  باجراءات  اللتزام  مع  للم�اعيد 

ال���ع���ام���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ���ش��ح��ة و���ش��ام��ة 

التطعيم  م��راك��ز  بلغت  وب��ذل��ك  امل���اط��ن��ني، 

85 م���رك���زا. ك��م��ا اج����ازت امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة 

الطارئ  ال�شتخدام  ام�س،  وال��دواء،  للغذاء 

ي�شتخدم  ال��ذي  الثالث  اأ�شرتازينيكا  للقاح 

يف اململكة

االنباط-عمان

قال نائب رئي�س بنك ال�شتثمار الأوروبي 

ال��ب��ن��ك  اإن  ���ش��ك��ان��اب��ي��ي��ك���، الأرب�����ع�����اء،  داري������ 

لت�شمل  الأردن،  اأن�شطته يف  يخطط لت��شعة 

ال���ت���ع���اون م���ع م���زي���د م���ن م���ؤ���ش�����ش��ات ق��ط��اع 

التم�يل الأ�شغر، ويدر�س حاليا التعاون مع 

م�ؤ�ش�شات التم�يل متناهي ال�شغر.

الأوروب���ي  ال�شتثمار  “بنك  اأن  واأ���ش��اف، 

)EIB(، اململ�ك لاحتاد الأوروب��ي، ملتزم 

يف زيادة دعمه املقدم لاأردن خال ال�شن�ات 

امل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث ي��خ��ط��ط ل��ت���ق��ي��ع ع��م��ل��ي��ات 

اإ���ش��اف��ي��ة م��ع القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���س يف 

العام احلايل 2021”.

مب�ا�شلة  البنك  التزام  اأك��د  �شكانابييك�، 

وامل�ؤ�ش�شات  الأردين  ال�شحي  ال��ق��ط��اع  دع��م 

اخل��ا���ش��ة خ����ال ان��ت�����ش��ار ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

ك�رونا امل�شتجد وبعدها”.

دع���م  “�شي�ا�شل  ال���ب���ن���ك  اأن  واأ������ش�����اف 

ق���ط���اع���ات رئ��ي�����ش��ي��ة م���ث���ل امل����ي����اه وال�����ش��ح��ة 

وال��ت��ن��م��ي��ة احل�����ش��ري��ة وغ���ريه���ا م���ن خ��ال 

ت���ف��ري ال��ت��م���ي��ل امل��ن��ا���ش��ب، وامل����زج ب��ني املنح 

ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وامل�����ش��اع��دات ال��ف��ن��ي��ة حل�شاب 

امل�شروعات �شمن م�شاريع دعم القطاع  هذه 

ل��ت��م���ي��ل  “نخطط  م�����ش��ي��ف��ا:  احل���ك����م���ي، 

ودع��م تط�ير  الأردن  وادي  م�شاريع مياه يف 

وعمان  العقبة  بني  ال�طني  الناقل  م�شروع 

لتحلية ونقل املياه”.

واأ�شار اإىل ت�ّجه البنك لتكثيف جه�د ال�شراكة 

مع البن�ك املحلية وتن�يع عر�س املنتجات من 

خال اإتاحة اأدوات م�شاركة املخاطر، اإ�شافة اإىل 

حل�ل ائتمانية بالعملة املحلية.

واأو�شح اأن “ت�فري التم�يل ط�يل الأجل 

للتاأكد  البنك  ي�شعى  حيث  يكفي،  ل  وح��ده 

م���ن ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن درج�����ة امل���خ���اط���ر ال��ت��ي 

ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال������ش��ط��اء امل��ال��ي��ني حتملها يف 

�ش�ق التم�يل وال��ش�ل اإىل �شركات �شغرية 

ومت��شطة حملية”.

“لهذا ال�شبب قمنا باإعداد برنامج طم�ح 
�شمانات جزئية  �شكل  على  املخاطر  لتقا�شم 

هذا  اتفاقية  ت�قيع  يتم  و���ش���ف  للمحفظة 

الإطار قريبا”، بح�شب نائب رئي�س البنك.

ت�فري  امل��ه��م  “من  اإن���ه  ق��ال  �شكانابييك�، 

ال�شركات  حلماية  املحلية  بالعملة  التم�يل 

املحلية من خماطر ال�شرف الأجنبي، ولهذا 

الغر�س �شي�فر البنك حل�ل بالعملة املحلية 

تت�شمن ترتيبات مقاي�شة - مبا يف ذلك يف 

املركزي  البنك  م��ع  امل�قعة  التفاقية  اإط���ار 

مت�يل  ت�فري  للبنك  تتيح  والتي   - الأردين 

ب��اأ���ش��ع��ار  الأردين  ب��ال��دي��ن��ار  الأج�����ل  ط���ي��ل 

منا�شبة”.

لك�فيد-19” م�شادة  لقاحات  “ت�فري 
قال نائب رئي�س بنك ال�شتثمار الأوروبي 

ملي�ن   49 ب��ق��ي��م��ة  ق���دم مت���ي��ا  ال��ب��ن��ك  اإن 

تنفيذ خطة  ال�شحة يف  وزارة  مل�شاعدة  ي�رو 

ذلك  يف  مب��ا  ك���رون��ا؛  ل��ف��ريو���س  ال�شتجابة 

اإطار  الفريو�س يف  التطعيم �شد  دعم حملة 

الدعم املقدم حتت مظلة )فريق اأوروبا(”.

الأوروب����������ي،  ال����ش���ت���ث���م���ار  ب���ن���ك  “يقدم 
ب��اع��ت��ب��اره ب��ن��ك الحت�����اد الأوروب�������ي، ال��دع��م 

لاأردن ملكافحة الآثار ال�شحية والقت�شادية 

جل��ائ��ح��ة ك����رون���ا م���ن خ���ال مت���ي��ل وزارة 

ل��ل��ت��اأه��ب  الأردن  خ���ط���ة  ودع�������م  ال�������ش���ح���ة 

بح�شب  لها”،  وال�شتجابة  الأوب��ئ��ة  مل�اجهة 

“�شيتم ا�شتخدام  اإنه  �شكانابييك�، الذي قال 

اأم�������ال ب��ن��ك ال���ش��ت��ث��م��ار الأوروب�������ي ل�����ش��راء 

التطعيم،  ح��م��ل��ة  وت��ن��ف��ي��ذ  ك����رون���ا  ل��ق��اح��ات 

وغ��ريه��ا م��ن الإم������دادات وامل���ع���دات الطبية 

ال�شخ�شية،  احلماية  وم��ع��دات  ال�����ش��روري��ة، 

والنفقات الأخرى امل�ؤهلة”.

“برامج  اإن  ق���ال  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع  ويف 

ال���ت���م����ي���ل الأ����ش���غ���ر والإق������را�������س م��ت��ن��اه��ي 

فاعليتها  اأث��ب��ت��ت  بالبنك  اخل��ا���ش��ة  ال�شغر 

القت�شادية  لل�شدمة  ال�شتجابة  يف  اأي�شا 

“دعم  اأن  م��شحا  اجل��ائ��ح��ة،  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 

لأنهم  الأعمال مهم  ورواد  املحلية  ال�شركات 

ما  وه�  لاقت�شاد  الفقري  العم�د  ي�شكل�ن 

ي�شاعد على حماية ال�ظائف واحلفاظ على 

ال�شتمرارية القت�شادية”.

“ي�شهم التم�يل الذي وفره البنك ل�شركة 
�شندوق امل��راأة يف تقدمي حل�ل اإع��ادة جدولة 

ال�شغرية  للم�ؤ�ش�شات  قرو�س  هيكلة  واإع���ادة 

خال هذه الأوقات ال�شعبة، و�شيتم ا�شتخدام 

ال�شباب  الأع��م��ال  رواد  جل��ذب  البنك  مت�يل 

وال��ن�����ش��اء لإن�����ش��اء اأع���م���ال جت��اري��ة جديدة”، 

بح�شب نائب رئي�س البنك.

الأم��د  ط�يل  �شريكا  “ب�شفتنا  واأ���ش��اف: 

ل�������اأردن، ن��ح��ن م��ل��ت��زم���ن مب���ا���ش��ل��ة دع��م 

خال  اخلا�شة  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شحي  القطاع 

انت�شار اجلائحة وبعد ذلك اأي�شا”.

“479 مليون يورو يف 2020”

اإجماليا  مت�يا  وف��ر  “البنك  اإن  وق���ال، 

لعدة  ي���رو  ملي�ن   479 بقيمة   2020 ع��ام  يف 

اتفاقيات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأردن،  يف  م�����ش��اري��ع 

م��ن��ح وق��ع��ه��ا ال��ب��ن��ك ل��ل��م�����ش��اع��دات ال��ف��ن��ي��ة 

وال���ش��ت�����ش��اري��ة ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة ت��ب��ل��غ 7.5 

مايني ي�رو”.

ب�شكل   2020 ع���ام  يف  ال��ب��ن��ك  دع���م  “ركز 
والقت�شاد  احلك�مة  م�شاعدة  على  اأ�شا�شي 

فريو�س  جائحة  ل��ت��اأث��ريات  ال�شتجابة  على 

اإىل م���اج��ه��ة  اإ����ش���اف���ة  امل�����ش��ت��ج��د،  ك�����رون����ا 

حتديات التغري املناخي”، وفق �شكانابييك�.

اإىل  وف���ر مت���ي��ا ي�شل  ال��ب��ن��ك  اأن  وب���ني 

260 ملي�ن ي�رو ل�شتثمارات مهمة يف جمال 

اإمدادات املياه من اأجل دعم قدرة الأردن على 

التكيف مع اآثار التغري املناخي ودعم ت�فري 

مياه �شرب اآمنة وب�شكل م�شتدام”.

وع���ل���ى م�����ش��ت���ى ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ق��ال 

اإجماليا  مت���ي��ا  البنك  “وفر  �شكانابييك� 

من  حملية  لبن�ك  ي���رو  ملي�ن   170 بقيمة 

للم�ؤ�ش�شات  ال����ازم  ال��ت��م���ي��ل  ت���ف��ري  اأج����ل 

الأردن����ي����ة ال�����ش��غ��رية وامل��ت������ش��ط��ة احل��ج��م، 

والتي تاأثرت ب�شدة ب�شبب الآثار القت�شادية 

اإ�شافيا  مت���ي��ا  وق���دم  ال��ف��ريو���س،  لتف�شي 

الأع��م��ال من  رائ���دات  امل���راأة لدعم  ل�شندوق 

الأردنيات واأي�شا الاجئات ال�ش�ريات”.

مم���ل  “البنك  اإن  ���ش��ك��ان��اب��ي��ي��ك���،  وق����ال 

رئ��ي�����ش��ي ل����ش���ت���ث���م���ارات ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 

يف  ي�����ش��ت��ه��دف  ح��ي��ث  الأردن،  يف  واخل����ا�����س 

ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ال���ش��ت��ث��م��ارات امل�����ش��ت��دام��ة يف 

امل��ي��اه وال��ط��اق��ة وال��ن��ق��ل والتنمية  جم���الت 

احل�شرية وال�شحة”.

وع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ق��ال: 

اإىل  ال������ش���ل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك  “يركز 
ال��ت��م���ي��ل ل��ل��م���ؤ���ش�����ش��ات م��ت��ن��اه��ي��ة ال�����ش��غ��ر 

العم�د  متثل  والتي  واملت��شطة  وال�شغرية 

يرتبط  الغر�س  ولهذا  لاقت�شاد،  الفقري 

املحلية  البن�ك  مع  �شراكة  بعاقات  البنك 

وم���ؤ���ش�����ش��ات ال��ت��م���ي��ل الأ���ش��غ��ر و���ش��ن��ادي��ق 

املرونة واملنعة  املخاطر، بهدف دعم  راأ�شمال 

م�اطني  حياة  وحت�شني  للباد  القت�شادية 

الأردن”.

“ح�سد متويل لل�ستجابة للأزمة 
ال�سورية”

وح�ل دور البنك يف دعم خطة ال�شتجابة 

�شكانابييك�،  قال   ،2021 ال�ش�رية يف  لاأزمة 

القت�شادية  املنعة  م��ب��ادرة  اأط��ل��ق  البنك  اإن 

الحت���اد  م��ن  ب��دع��م   2016 ع���ام  يف   )ERI(

الأوروب��������ي ل��ا���ش��ت��ج��اب��ة لأزم������ة ال��اج��ئ��ني 

ال�������ش����ري���ني، ح���ي���ث ت��خ��ل��ق م����ب����ادرة امل�������ارد 

اق��ت�����ش��ادي��ا يف  ع��م��ل ومن����ا  ف��ر���س  الب�شرية 

البنية  ال���ش��ت��ث��م��ار يف  خ����ال  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة 

التحتية الرئي�شية وتط�ير القطاع اخلا�س.

واأ�شاف اأن “البنك عزز اأن�شطته يف الأردن 

مت�يا  وق���دم  ك��ب��ري  ب�شكل   2016 ع���ام  م��ن��ذ 

اإجماليا بقيمة 773 ملي�ن ي�رو لدعم البنية 

وح�شد  اخل��ا���س،  وال��ق��ط��اع  العامة  التحتية 

مت����ي���ا ك���ب���ريا ل��ل��م��ن��ح م���ن ج���ه���ات م��ان��ح��ة 

املنعة  اإط��ار مبادرة دعم  وم�شاعدات فنية يف 

القت�شادية من م�ارده اخلا�شة، م�شاهمات 

اجل���ه���ات امل��ان��ح��ة م���ن ال�����دول الأع�������ش���اء يف 

الحتاد الأوروبي )بلغاريا، كرواتيا، اإيطاليا، 

�شل�فاكيا،  ب���ل��ن��دا،  ل�ك�شمب�رغ،  ليت�انيا، 

�شل�فينيا( واململكة املتحدة.

ا�شتخدام  “يتم  اأن��ه  �شكانابييك�  واأو���ش��ح 

ه���ذه امل��ن��ح م��ن خ���ال ���ش��ن��دوق دع���م املنعة 

ت����اف���ر  ال������ذي   ،)ERIF( الق���ت�������ش���ادي���ة 

ل��دي��ه اأك���ر م��ن 110 م��اي��ني ي����رو لتم�يل 

م�����ش��روع��ات دول اجل������ار اجل��ن���ب��ي وغ���رب 

البلقان من خال ت�فري منح ا�شتثمارية اأو 

اأدوات مالية مثل �شمانات املحفظة اجلزئية 

وال��ت��م���ي��ل متناهي  امل��خ��اط��ر  امل����ال  وراأ�������س 

ال�شغر”.

با�شتخدام  ي��ق��دم  ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

القت�شادية،  املنعة  دعم  �شندوق  م�شاهمات 

التي  ال���ش��ت��ث��م��ارات  مت���ي��ل  ل��دع��م  �شمانات 

واملت��شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات  ب��ه��ا  ت��ق���م 

على  خ��ا���س  ب�شكل  ال��رتك��ي��ز  م��ع  الأردن،  يف 

م��ن  م��ن��خ��ف�����س  م�������ش���ت����ى  ذات  ق����ط����اع����ات 

ال�شم�ل املايل، مبا يف ذلك الن�شاء وال�شباب 

وال����اج����ئ�����ن وع���ل���ى ال�������ش���رك���ات ال�����ش��غ��رية 

واملت��شطة املتاأثرة بجائحة ك�رونا”.

البنك  “قرو�س  اإن  ق���ال  ���ش��ك��ان��اب��ي��ي��ك���، 

امل��ت��اح��ة ل�����ش��ن��دوق مت���ي��ل م�����ش��اري��ع امل�����راأة، 

متاحة لتم�يل عماء ال�شركة من الاجئني 

ال�شتثمار  بنك  ي�ا�شل  و���ش���ف  ال�ش�ريني، 

الأردن��ي��ة  احلك�مة  ا�شتجابة  دع��م  الأوروب���ي 

واملنح  التم�يل  خال  من  ال�ش�رية  لاأزمة 

املالية وامل�شاعدات الفنية”.

م�ساريع ذات اأولوية” “اإعداد 

ال�شن�ات  م��دى  على  البنك  “عّزز  وت��اب��ع 

للم�شاعدات  عملياته  كبري  ب�شكل  املا�شية، 

بلغت  حيث  الأردن،  يف  وال�شت�شارية  الفنية 

الفنية اجلديدة ح�ايل  امل�شاعدة  قيمة منح 

7.5 مايني ي�رو يف عام 2020، حيث ت�شهم 

امل�����ش��اع��دة ال��ف��ن��ي��ة يف اإع������داد امل�����ش��اري��ع ذات 

الأول�ية وكذلك تنفيذ امل�شاريع”.

مايني   3 اإىل  ي�����ش��ل  م��ا  ن��ق��دم  “نحن 
ي������رو لإع������داد م�����ش��اري��ع ت����ف���ري امل���ي���اه ذات 

ونعّد  وال���ري،  املياه  ل����زارة  بالن�شبة  اأول���ي��ة 

ت�شتهدف  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة  امل�����ش��اع��دة  ب���رام���ج 

القطاع امل�شريف من اأجل تقليل عدم تنا�شق 

ال�شغرية  وال�شركات  البن�ك  بني  املعل�مات 

واملت��شطة”، بح�شب �شكانابييك�.

امل�شاعدة  البنك يف تقدمي  واأك��د م�ا�شلة 

الفنية فيما يتعلق مب�شاريع مم�لة م�شتقبا 

ال�شتثمارات  وتنفيذ  اإع����داد  دع��م  اأج���ل  م��ن 

امل����ؤث���رة يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وق���ط���اع امل��ي��اه 

وقطاع التنمية احل�شرية وال�شحة وغريها 

من املجالت.

واأو�شح اأن “امل�شاعدات الفنية مهمة جدا 

ال�شغر، لأهمية  التم�يل متناهي  ويف قطاع 

ال����ق����درات ع��ل��ى م�شت�ى  ب��ن��اء  دع����م ع��م��ل��ي��ة 

وعلى  ال�شغر  متناهي  التم�يل  م�ؤ�ش�شات 

اأن  م�ؤكدا  النهائيني”،  امل�شتفيدين  م�شت�ى 

امل�شاعدة  برناجمي  تنفيذ  �شي�ا�شل  البنك 

ال��ف��ن��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ني احل���ال���ي���ني ل��ل��ت��م���ي��ل 

و���ش��ي��ق��دم   2021 ع����ام  يف  ال�����ش��غ��ر  م��ت��ن��اه��ي 

الأ�شغر  التم�يل  م�ؤ�ش�شات  ل�شركاء  الدعم 

الأردن،  يف  منهم  النهائيني  وامل�شتفيدين 

تداعيات  مع  تعاملهم  اأثناء  حاليا  �شيما  ول 

اجلائحة وبيئة الت�شغيل اجلديدة”.

متقاعدو الضمان االجتماعي في المفرق يطالبون بانصافهم وزيادة رواتبهم التقاعدية 
المعيشية أوضاعهم  لتحسين 

املفرق - االنباط -  يو�شف امل�شاقبة

ن���ظ���م���ت ج��م��ع��ي��ة م���ت���ق���اع���دي ال�����ش��م��ان 

وقفة  ام�����س  امل��ف��رق  حمافظة  يف  الجتماعي 

�شلمية اأم�����ام ف���رع ال�����ش��م��ان الج��ت��م��اع��ي يف 

املحافظة للمطالبة ب�شم�لهم باملكرمة امللكية 

ال�شامية بزيادة رواتبهم اأ�ش�ة بزمائهم من 

متقاعدي الدولة.

ملتقاعدي  الأردن��ي��ة  اجلمعية  جلنة  رئي�س 

ال�شمان الجتماعي يف حمافظة املفرق مروح 

ملطالبهم  ال�شتجابة  اأهمية  اأك���د  العظامات 

املتقاعدين  اأن�����ش��اف  على  العمل  خ���ال  م��ن 

وخ�ش��شا يف مثل هذه الظروف ال�شتثنائية 

الق��ت�����ش��ادي  ال����اق���ع  يح�شن  ومب���ا  ال�شعبة 

الدخل  م��ت��دين  م��ن  والج��ت��م��اع��ي  واملعي�شي 

وال��ت��ي تقل روات��ب��ه��م ع��ن 300 دي��ن��ار. واأ���ش��ار 

العظامات اإىل اأن اجلمعية بتقدمي العديد من 

املطالبات لأ�شحاب العاقة لتح�شني اأو�شاع 

متقاعدي ال�شمان الجتماعي م�شاواة ببقية 

وخا�شة  والع�شكريني  امل��دن��ي��ني  املتقاعدين 

�شم�لهم باملكرمة امللكية بتحديد احلد الأدنى 

ل��ل��روات��ب ب���اأن ل ت��ق��ل ع��ن 300 دي��ن��ار وال��ت��ي 

ا�شتثنى منها متقاعدي ال�شمان الجتماعي.

الي�م جاءت  اأن مطالبنا  العظامات   وبني 

ال�شامة  ���ش��روط  متطلبات  ووف����ق  �شلمية 

والإج�������راءات  بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال��ع��ام��ة 

الح�������رتازي�������ة وال�����ق����ائ����ي����ة امل����ت����خ����ذة ب���ه���ذا 

اخل�����ش������س، م���ج��ه��اً ���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره اإىل 

حمافظ املفرق يا�شر العدوان وكافة الأجهزة 

الأمنية واملعنية وبع�س و�شائل الإع��ام التي 

اجلهات  ح��ر���س  ي���ؤك��د  مم��ا  مطالبنا،  تابعت 

املفرق  ال�شمان يف  املعنية ممثلة مبدير فرع 

خالد الق�شاة لتجاوبه معنا والإجراءات التي 

قام بها.

 م���دي���ر ف�����رع ال�������ش���م���ان الج���ت���م���اع���ي يف 

حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق خ��ال��د ال��ق�����ش��اة اأو���ش��ح من 

ج��ان��ب��ه ب���اأن���ه ت�شلم م���ذك���رة م���ن ال����ف���د ومت 

ال���ش��ت��م��اع مل��ط��ال��ب��ه��م وال���ت���ي مت رف��ع��ه��ا اإىل 

املطل�بة،  الإج����راءات  لت��خ��اذ  العامة  الإدارة 

م�شيداً بهذا اللقاء والذي ي�ؤكد حر�س ووعي 

ال�فد باللتزام بكافة الإجراءات الحرتازية 

اأن  الق�شاة  وبني  اللقاء  هذا  اأثناء  وال�قائية 

ال�شمان الجتماعي ت�شعى دوماً اإىل حت�شني 

اأو�شاع املتقاعدين ووفق الق�انني والت�شريعات 

امل��ش�عة بهذا املجال.

اخلمي�س   11 / 2 / 2021
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 النواب يبدأ األحد ماراثون مناقشة الموازنة

 العودات: ال أحد فوق 
القانون مهما علت مكانته 

االنباط- عمان

 ا�شتمع جمل�س النواب اإىل تقرير جلنته املالية حول م�شروعي 

قانوين املوازنة العامة، وموازنات الوحدات احلكومية لل�شنة املالية 

املنعم  عبد  املحامي  برئا�شة  الأرب��ع��اء،  اليوم  جل�شته  يف   ،2021
وهيئة  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  وح�شور  ال��ع��ودات، 

الوزارة.

م��اراث��ون  املقبل،  الأح���د  ي��وم  م��ن �شباح  اع��ت��ب��اراً  املجل�س  وي��ب��داأ 

مناق�شة م�شروعي قانوين املوازنة، بعد املوافقة على منح كل نائب 

با�شم  للمتحدث  دقيقة  و15  دق��ائ��ق،   10 م��دة  ب��احل��دي��ث  ي��رغ��ب 

الكتلة النيابية.

�شرار  النائب  اللجنة  مقرر  ت��اه  ال��ذي  اللجنة  تقرير  وخل�س 

املوازنة  يف  املدين  اجلهاز  اإنفاق  اإجمايل  تخفي�س  اىل  احلرا�شي�س، 

ق��ان��ون  يف  مليونا   85 ب��واق��ع  م��وزع��ة  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   148 بنحو 

املوازنة العامة، وحوايل 63 مليونا مبوازنات الوحدات احلكومية، 

حيث ي�شمل التخفي�س، النفقات اجلارية يف املوازنة العامة، مببلغ 

دينار،  مليون   66 بنحو  الرا�شمالية  والنفقات  دينار،  مليون   19
الوحدات  النفقات اجلارية يف موازنات  اللجنة،  فيما يخّف�س قرار 

احلكومية بنحو 26 مليون دينار، والنفقات الراأ�شمالية بحدود ال� 

وطالبت تو�شيات اللجنة املالية النيابية، البالغ  دينار.  مليون   37
�شنوية  ربع  تقارير  باإعداد  باللتزام  تو�شية، احلكومة   16 عددها 

واأب���رز  وال��ن��ف��ق��ات  ل���اإي���رادات  الفعلية  ال��ب��ي��ان��ات  م��راج��ع��ة  تت�شمن 

املوؤ�شرات القت�شادية، ورفع التقرير اىل جمل�س النواب، ف�شًا عن 

ت�شكيل فريق وطني لدرا�شة وتقييم ملف الطاقة يف الأردن مبا فيها 

الازمة لتخفيف عبء  واملتجددة، وو�شع احللول  البديلة  الطاقة 

كلفة الطاقة على املوازنة، كما دعت لإعادة النظر يف رواتب اع�شاء 

وال�شمان  احلكومة  بها  ت�شهم  التي  ال�شركات  يف  الإدارات  جمال�س 

التوظيف ملن  اإلغاء طلبات  النظر بقرار  اإع��ادة  الجتماعي، وكذلك 

جتاوزت اعمارهم 48 عاما، اىل جانب �شبط رواتب ومكافاآت الفئة 

العليا من العاملني بالوحدات احلكومية.

امل��خ��اط��ر  و����ش���ددت ع��ل��ى زي����ادة م�شاهمة احل��ك��وم��ة يف ���ش��ن��دوق 

القرا�س  موؤ�ش�شة  قرو�س  فوائد  من  املزارعني  واإعفاء  الزراعية، 

برنامج  �شمن  ال�شامل  ال�شحي  التاأمني  اجن��از  وت�شريع  ال��زراع��ي، 

زمني حمدد، دون ترتيب اأعباء مالية على املواطنني، ودعم موازنات 

املوازنة  يف  خم�ش�شات  واإدراج  كاأولوية،  والعمل  والتعليم  ال�شحة 

من  ميكنها  مب��ا  �شاملة  �شحية  م��راك��ز  وتهيئة  ل��ت��اأه��ي��ل  ال��ق��ادم��ة 

وظائف  ا�شتحداث  جانب  اىل  الع��اق��ة،  ذوي  ال�شخا�س  ا�شتقبال 

العاج  يف  متخ�ش�شني  لتعيني  املقبل  ال��ع��ام  ت�شكيات  ج���دول  يف 

العاقة  ذوي  لاأ�شخا�س  والنف�شي  والتاأهيلي  والطبيعي  ال�شلوكي 

يف املراكز ال�شحية ال�شاملة.

وحت�شني  املحافظات،  جمال�س  موازنات  دعم  التو�شيات  واك��دت 

مع  التفاعل  وت��ع��زي��ز  م�شروعاتها،  يف  والإن���ف���اق  الإجن����از  م�شتوى 

احلكومة ملعاجلة التحديات والعقبات التي حتد من قدرة املجال�س 

ع��ل��ى اأداء م��ه��ام��ه��ا، وزي�����ادة امل��خ�����ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة ل���دائ���رة ال�����ش��وؤون 

الفل�شطينية لدعم جلان اخلدمات يف املخيمات.

املوؤ�ش�شات  والغاء  دم��ج  ب��اإج��راءات  ال�شري  اأهمية  اىل  ا�شارت  كما 

القوات  بدعم  والإ�شتمرار  ومدرو�شة،  علمية  اأ�ش�س  وفق  احلكومية 

القطاع  ب��ني  ال�شراكة  وح��دة  وتفعيل  المنية،  والج��ه��زة  امل�شلحة 

اإ�شافة اىل دعم اللجنة  العام واخلا�س، وتنفيذ م�شروعات �شراكة، 

الأوملبية لتمكينها من القيام بواجبها جتاه الحتادات الريا�شية.

وك����ان امل��ج��ل�����س واف����ق يف ب���داي���ة اجل��ل�����ش��ة، ع��ل��ى ت��ك��ل��ي��ف اللجنة 

اثناء  العجارمة  اأ�شامة  النائب  فيما جرى مع  التحقيق  القانونية، 

من  طلب  على  ب��ن��اًء  وذل���ك  القت�شادية،  املن�شاآت  اح��د  يف  ت��واج��ده 

النائب العجارمة.

و اكد العودات، حر�س املجل�س على تر�شيخ �شيا�شة ثقافة القانون 

حول  اأث��ري  م��ا  ان  اىل  العجارمة  النائب  ا���ش��ار  فيما  اجلميع،  على 

احلادثة  يف  بالتحقيق  مطالبا  احلقائق،  بع�س  عنه  غابت  الواقعة 

للوقوف على جميع تفا�شيلها، حر�شاً على تر�شيخ مبداأ ال�شفافية 

يف ممار�شة العمل الربملاين.

االنابط-عمان

قال رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد املنعم 

العودات اإن املجل�س حري�س على تر�شيخ مبادىء 

ا�شتثناء مهما  دون  على اجلميع  القانون  �شيادة 

علت مكانتهم و�شاأنهم.

على  الت�شويت  املجل�س  من  ال��ع��ودات  وطلب 

حتويل واقعة من�شاأة اقت�شادية للجنة القانونية 

واقعتها  من  للتحقق  ال�شلوك،  جلنة  باعتبارها 

واأع�شائه  املجل�س  اأن  موؤكدا  كاملة،  وتفا�شيلها 

اول املمتثلني للقانون.

وك����ان ال��ن��ائ��ب ا���ش��ام��ة ال��ع��ج��ارم��ة حت���دث يف 

اإحدى  اليوم حول واقعة  النواب  م�شتهل جل�شة 

غابت  احلادثة  اأن  موؤكدا  القت�شادية،  املن�شاآت 

ت�شكيل  اإىل  املجل�س  داعيا  بع�س احلقائق،  عنها 

جلنة للتحقق من تفا�شيلها كافة تر�شيخا ملبداأ 

ال�شفافية يف العمل الربملاين.

نبيلة،  قيم  على  تربينا  العجارمة:  واأ���ش��اف 

ول نلتفت لكل هماز م�شاء بنميم.

 المفرق: مطالب باستحداث مركز 
صحي بضاحية الملك عبداهلل الثاني

األنباط تنعى الزميل الهمشري

 القبض على   جميع المشتركين 
بمشاجرة إربد قبل ايام

االنباط  املفرق

الثاين،  امللك عبداهلل  اهايل �شاحية   طالب 

مركز  با�شتحداث  املحافظة  جمل�س  املفرق،  يف 

���ش��ح��ي ���ش��ام��ل ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات ال�����ش��ح��ي��ة 

والعاجية لطالبيها من ابناء ال�شاحية.

ال�شاحية  ان  ال��ب��دور  اح��م��د  امل��واط��ن  وق���ال 

وان  ل�شيما  �شامل،  �شحي  ملركز  ما�شة  بحاجة 

لفتا  ن�شمة،  الف   10 ي��ت��ج��اوز  �شكانها  ع���دد 

مركز  ت��راج��ع  املر�شية  احل���الت  اغ��ل��ب  ان  اىل 

بال�شل  ي��ع��اين  ال���ذي  اجل��ن��وب��ي،  احل���ي  �شحي 

من الزدحام ال�شديد يف مراففه جراء العداد 

املواطن  وب��ن  يومي.  ب�شكل  ملراجعيه  الكبرية 

لب�شط  تفتفر  ال�����ش��اح��ي��ة  ان  ه���زاع  اب���و  ���ش��امل 

اخل���دم���ات وم��ن��ه��ا اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة وال��ت��ي 

�شحي  مركز  ملراجعة  املواطنون  معها  ي�شطر 

احلي اجلنوبي م�شريا اىل ان هذه احلالة ترهق 

ل�شتقال  ا�شطرارهم  ب�شبب  ال�شاحية  اهايل 

�شيارات الجرة نظرا لفتقار ال�شاحية لو�شائل 

ال��ن��ق��ل ال���ع���ام، داع��ي��ا اىل ����ش���رورة ال��ع��م��ل على 

ا���ش��ت��ح��داث م��رك��ز ���ش��ح��ي ���ش��ام��ل ا���ش��وة بباقي 

الحياء واملناطق .

من جهته، اكد الناطق العامي يف جمل�س 

املع�شلة  ان  ال��زي��ادن��ة  ���ش��ربي  امل��ف��رق  حمافظة 

�شحي  مركز  ا�شتحداث  تواجه  التي  الوحيدة 

يف ���ش��اح��ي��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ت��ت��م��ث��ل يف 

ع���دم وج����ود ارا������س مم��ل��وك��ة ل�����وزارة ال�����ش��ح��ة، 

عدة  ال�شحة  خماطبة  �شابقا  مت  ان��ه  اىل  لفتا 

املفرق  يف  ارا���س  قطع  ا�شتماك  لغايات  م��رات 

ومنها  �شحية  م�����ش��روع��ات  ا���ش��ت��ح��داث  ل��غ��اي��ات 

احل�شول  يتم  مل  انه  ال  عبداهلل  امللك  �شاحية 

ق��ي��ام  ان  واو����ش���ح  الن.  ل��غ��اي��ة  م��واق��ف��ة  ع��ل��ى 

احلكومة بتخفي�س موازنة جمال�س املحافظات 

على  املجل�س  ق��درة  باعاقة  ا�شهم  كبرية  بن�شب 

امل��وازن��ة  ان  ح��ي��ث  ج���دي���دة،  م�����ش��روع��ات  تنفيذ 

املالية  الل��ت��زام��ات  �شداد  اىل  �شتذهب  احلالية 

ال�شابقة. للم�شروعات 

االنباط 

تنعى   ٠٠ وال�شى  احل��زن  من  مبزيد 

���ش��ح��ي��ف��ة الأن����ب����اط مم��ث��ل��ة مب��دي��ره��ا 

وكافة  اجلغبري  ح�شني  ال���ش��ت��اذ  ال��ع��ام 

العاملني فيها   الزميل الكاتب املرحوم 

زاهر”   “اأبو  الهم�شري  احل��م��ي��د  ع��ب��د 

عائلته  ومن  الفقيد  اأ�شرة  من  وتتقدم 

ب���اأ����ش���دق م�����ش��اع��ر ال��ت��ع��زي��ة وامل���وا����ش���اة 

بوا�شع  يتغمده  اأن  وجل  عز  اهلل  داع��ني 

ف�شيح  ي��دخ��ل��ه  وان  وم��غ��ف��رت��ه  رح��م��ت��ه 

جنانه انا هلل وانا اليه راجعون

االنباط- عمان

على   جميع  القب�س  الأمنية  الأجهزة  القت   

امل�شرتكني يف م�شاجرة يف مدينة اإربد  قبل ايام.

م��دي��ري��ة  ب��ا���ش��م  الإع����ام����ي  و ق����ال  الناطق 

ان باغاً  الرب��ع��اء،  ام�س  بيان  العام، يف  الم��ن 

ورد مل��دي��ري��ة ���ش��رط��ة حم��اف��ظ��ة اإرب���د ق��ب��ل اي��ام 

الأ�شخا�س  ع��دد من  بني  م�شاجرة  وق��وع  ح��ول 

احل�شبة  منطقة  م��ن  ب��ال��ق��رب  اإرب���د  مدينة  يف 

التوا�شل  تداوله عرب مواقع  فيديو جرى  )يف 

الج��ت��م��اع��ي(، ومت ال��ت��ح��رك ع��ل��ى ال���ف���ور اىل 

املكان ومبا�شرة التحقيق يف الق�شية .

التحقيقات  خ���ال  م��ن  ت��ب��ني  ان���ه  وا����ش���اف 

اإث��ر  امل�شاجرة  يف  اأ�شخا�س  ا�شرتكوا  اأرب��ع��ة  ان 

اإ���ش��اب��ات  اأي���ة  تقع  ومل  بينهم  �شابقة  خ��اف��ات 

ت����ذك����ر، م����وؤك����دا اأن������ه ج�����رى م����ن خ�����ال ج��م��ع 

اأولئك الأ�شخا�س حتديد اماكن  املعلومات عن 

و�شيتم  عليهم جميعاً،  القب�س  لقي 
ُ
واأ وجودهم 

اليوم. اإحالة الق�شية للق�شاء 

اخلمي�س   11 / 2 / 2021

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
معالي مدير األمن العام األسبق

الفريق / 1 املتقاعد املهندس

عبد الهادي عطا اهلل املجالي
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم االربعاء  املوافق 2021/2/10
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س    11   /  2  / 2021

 االتباط-عمان

يف  اإجن��از  ملوؤ�ّس�سة  العاّمة  الهيئة  انتخبت 

االت�سال  تقنية  ع��ر  اخ���ريا،  عقدته  اجتماع 

 11 من  يتكون  جديدا  اإدارة  جمل�س  بعد،  عن 

ع�سواً.

وق��ال��ت امل��وؤ���س�����س��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ام�س 

الدكتور  ي�سم  املنتخب  املجل�س  ان  االأرب��ع��اء، 

ب�سركة  وال�����س��ري��ك  امل��دي��ر  ع��ب��دال��ه��ادي  ع��م��ر 

وندمي  الهند�سية،  للدرا�سات  العربي  املركز 

ج��رال  �سو�سيتيه  لبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق��ب��وات 

ملح�س  ال��ن��ا���س��ر  ه��ن��اء  وال���دك���ت���ورة  االأردن، 

م���دي���رة م��در���س��ة امل�����س��رق ال���دول���ي���ة، و���س��ل��ي��م 

احلياة  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ك��راد���س��ة 

ل��ل�����س��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة، ودان���ي���ي���ل ���س��راي��ح��ة 

الب�سرية  امل����وارد  الإدارة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

يف ب���ن���ك االإحت���������اد، وامل���ه���ن���د����س���ة رن�����ا دب��اب��ن��ة 

وامل�����س��وؤول��ي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر 

امل��وؤ���س�����س��ي ملجموعة  واالت�����س��ال  االإج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�سعيدي  وديانا  اورجن،  االأردنية  االإت�ساالت 

املوؤ�ّس�سية  وال�����س��وؤون  الب�سرية  امل���وارد  رئي�سة 

يف ���س��رك��ة اأم��ن��ي��ة ل��ل��ه��وات��ف امل��ت��ن��ق��ل��ة، وط���ارق 

اأب�����و ي���اغ���ي امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����س��رك��ة اأرام���ك�������س 

اإدارة  رئ��ي�����س  ع��ي�����س��ى  ع����ادل  االأردن،وداوود 

الكويتي،  االأردين  البنك  يف  الب�سرية  امل���وارد 

�سركة  يف  التنفيذي  ال�سريك  خبي�س  و�سامر 

ال�سّمان  وعمر  االإداري����ة،  لاإ�ست�سارات  و�سق 

�سركة هاين  االنتاج يف  ل�سوؤون  الرئي�س  نائب 

الوطنية«. »املطبعة  ال�سّمان و�سركاه 

امل��ج��ل�����س ���س��وت  امل��وؤ���س�����س��ة ان  واأ����س���اف���ت 

النتخاب رئي�س االإدارة ونائب الرئي�س واأمني 

رئي�ساً  كراد�سة  �سليم  انتخاب  متَّ  حيث  ال�ّسر، 

لرئي�س  نائباً  ق��ب��وات  ون��دمي  االإدارة،  ملجل�س 

اأم��ني  دبابنة  رن��ا  واملهند�سة  االإدارة،  جمل�س 

�سر جمل�س االإدارة.

عقد  اإجن���از  موؤ�ّس�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  وك���ان 

اجتماع الهيئة العاّمة للعام )2020 – 2021(، 

وال�ّسركات  املوؤ�ّس�سات  اأهم  املجل�س  حيث ميّثل 

امل��ح��ل��ّي��ة وال��دول��ّي��ة م��ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، 

والّتعليم  ال�ّسباب  قطاعي  بدعم  ت�سهم  والتي 

اإمياناً  اإجن��از؛  موؤ�ّس�سة  خ��ال  من  اململكة  يف 

واإعداد  حتفيز  يف  املوؤ�ّس�سة  دور  باأهمّية  منهم 

امل��ه��ن��ّي��ة  م��ه��ارات��ه��م  وب���ن���اء  االأردين  ال�����س��ب��اب 

وال���ع���م���ل���ّي���ة ل��ي�����س��ب��ح��وا اأع�������س���اء ف���اع���ل���ني يف 

املجتمع وينجحوا يف حياتهم املهنّية.

تقدمي  االج��ت��م��اع  خ��ال  متَّ  للبيان،  وف��ق��ا 

ملوؤ�ّس�سة  التنفيذي  الرئي�س  قبل  م��ن  عر�س 

اإجناز دمية البيبي عن اأهم اإجنازات املوؤ�ّس�سة 

ومناق�سة  ت��ق��دم��ه��ا،  وم��راح��ل  ال�����س��اب��ق  ل��ل��ع��ام 

امل�ستقبلّية. ة  اخلطَّ

ب��ت��ط��وي��ر وتنفيذ  اإجن����از  م��وؤ���ّس�����س��ة  وت��ق��وم 

امل��ن��ه��ج��ّي��ة  واالأن�����س��ط��ة  ال���رام���ج  م��ن  �سل�سلة 

واجلامعات  امل��دار���س  يف  للّطلبة  والا�سفّية 

التدريب  ومعاهد  ال�ّسباب  ومراكز  والكلّيات 

ة. املهني واملراكز اخلا�سّ

ل��ل��ري��ادّي��ات  اأع��م��ال  اإجن���از حا�سنة  وت��وّف��ر 

واخلريجني  اجلامعات  طلبة  من  والرياديني 

امل��ه��ت��م��ني يف ت��ط��وي��ر وت��اأ���س��ي�����س ���س��رك��ات��ه��م 

ال�ّسراكات  من  جمموعة  خال  من  النا�سئة، 

م��ع ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س وم��وؤ���ّس�����س��ات 

ال�ّسباب  بناء مهارات  اأجل  املدين من  املجتمع 

واإل���ه���ام���ه���م وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م ل��ي�����س��ب��ح��وا اأع�����س��اء 

م�سريتهم  يف  وينجحوا  مبجتمعهم  فاعلني 

املهنية.

 االنباط-عمان

ب��ح��ث��ت وزي������رة ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

وال���ت���م���وي���ن امل��ه��ن��د���س��ة م���ه���ا ع���ل���ي، ع��ر 

ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال امل���رئ���ي وامل�����س��م��وع، مع 

وزي������ر االق���ت�������س���اد االم������ارات������ي ع���ب���داهلل 

ب���ن ط����وق امل����ري اآل���ي���ات ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

ال���ث���ن���ائ���ي ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ال�����س��ق��ي��ق��ني يف 

التجارية  بخا�سة  االقت�سادية  امل��ج��االت 

منها. واال�ستثمارية 

البناء  اه��م��ي��ة  اىل  ال���وزي���ران  وت��ط��رق 

على اال�س�س املتينة للعاقات االقت�سادية 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة وو����س���ع اآل����ي����ات ل��ل��ت��ع��اون ب��ني 

ال��ب��ل��دي��ن ت��واك��ب امل�����س��ت��ج��دات وال��ظ��روف 

ال��ت��ي ي�����س��ه��ده��ا ال���ع���امل وامل��ن��ط��ق��ة ج���راء 

جائحة كورونا.

وبح�سب بيان �سادر عن الوزارة ام�س، 

اتفق الوزيران خال اللقاء الذي ح�سره 

ال�سمايل  ي��و���س��ف  ل���ل���وزارة  ال��ع��ام  االأم����ني 

وم�������س���اع���ده ل���ل�������س���وؤون ال���ف���ن���ي���ة/ م��دي��ر 

ال�سيا�سات التجارية زاهر القطارنة، على 

االماراتية  االردنية  اللجنة  اجتماع  عقد 

للتباحث  بعد«  »عن  افرتا�سيا  امل�سرتكة 

لزيادة  �سعيا  التجاري  التبادل  تعزيز  يف 

التعاون  اإىل  باالإ�سافة  البينية،  التجارة 

�سناعة  م��ع  ال��زراع��ي  التكامل  جم��ال  يف 

املنتجات الغذائية لغر�س تعزيز املخزون 

التجربة  من  اال�ستفادة  وبحث  الغذائي 

االماراتية يف تنظيم التجارة االلكرتونية 

ورق��م��ن��ة االق��ت�����س��اد ا���س��اف��ة اىل ت��زوي��د 

جم���ل�������س امل�������س���ث���ت���م���ري���ن االم�����ارات�����ي�����ني 

بالفر�س اال�ستثمارية املتاحة يف اململكة.

واأك���������دت ال������وزي������رة ع���م���ق ال���ع���اق���ات 

االأردن����ي����ة االإم���ارات���ي���ة امل�����س��رتك��ة وال��ت��ي 

به  ا�سيًا ومثاال يحتذى  تعتر منوذجا 

وروؤى  توجيهات  بف�سل  تر�سخت  وال��ت��ي 

البلدين. قيادتي 

االنباط-عمان

ن�����س��رت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع االت�������س���االت، 

ال����ق����واع����د ال���ف���ن���ي���ة وامل����وا�����س����ف����ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 

ات�����س��االت طرفية  ات�����س��االت واأج���ه���زة  الأج��ه��زة 

يف جم�������االت ال��ط��ي�����ف ال������رتددي وال��ت��واف�����ق��ي��ة 

الكهرومغناطي�سي��ة وال�سحة وال�سامة العامة 

ملا  اخلطرة  امل��واد  ا�ستخدام  من  واحل��د  والبيئة 

يزيد عن 140 فئة من االأجهزة.

ووف������ق ب����ي����ان ����س���ح���ايف ع����ن ال���ه���ي���ئ���ة ام�����س 

االأرب������ع������اء، ت��ت�����س��م��ن امل���وا����س���ف���ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 

تقنيات  على  تعمل  ال��ت��ي  ل��اأج��ه��زة  موا�سفات 

على  تعمل  التي  واالأجهزة   ،)4G  ،3G  ،2G(

تقنية  و   ،RFID وتقنية   ،WLAN تقنية 

االإ�سعاعية  ال��ق��درة  ذات  واالأج��ه��زة   ،PSTN
اأخرى. املنخف�سة وتقنيات 

وت����ت����وزع االأج����ه����زة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع���ل���ى ه���ذه 

خلوية،  هواتف  اأج��ه��زة  على  وغريها  التقنيات 

و���س��ول ال�سلكية،  ون��ق��اط  ح��ا���س��وب��ي��ة،  واأج��ه��زة 

�سرعة  حتديد  واأج��ه��زة  �سيارات،  واك�س�سوارات 

ال�سيارات، واأجهزة تتبع، وهواتف اأر�سية �سلكية 

وال�سلكية، وغريها من االأجهزة.

املوا�سفات  القيا�سية  املوا�سفات  هذه  ومتثل 

الأغرا�س  االأجهزة  معها  تتطابق  اأن  يجب  التي 

اإدخالها اإىل اململكة.

واأ�������س������ارت ال���ت���ع���ل���ي���م���ات امل���ع���دل���ة ل�������س���روط 

النوعية  امل��واف��ق��ات  ع��ل��ى  واإج�����راءات احل�����س��ول 

الأج���ه���زة االت�����س��االت ال��ط��رف��ي��ة واإدخ��ال��ه��ا اإىل 

امل���م���ل���ك���ة ال���������س����ادرة ب���ن���اء ع���ل���ى ق������رار جم��ل�����س 

العام  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �سهر  نهاية  يف  املفو�سني 

املا�سي.

ودع���ا ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ت��ري��د احل�����س��ول على 

امل���واف���ق���ات ال��ن��وع��ي��ة ت���زوي���د ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��ق��اري��ر 

ال�سادرة عن خمترات فح�س  الفنية  الفح�س 

لقواعد  االأجهزة  مطابقة  تثبت  وتقارير  فنية، 

االت�ساالت  الأج��ه��زة  قيا�سية  وموا�سفات  فنية 

واأجهزة االت�ساالت الطرفية.

امل��وا���س��ف��ات  ه����ذه  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ول��ف��ت��ت 

ب��امل��وا���س��ف��ات  وت��غ��ذي��ت��ه��ا  ب�����اأول  اأوال  ���س��ت��ح��دث 

والقواعد الفنية اجلديدة.

االنباط-عمان

اف��ت��ت��ح م���دي���ر ع����ام دائ�����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

واملبيعات الدكتور ح�سام ابو علي ام�س االأربعاء، 

وبالتعاون  التابع  للدائرة،  ال�سريبي  املعهد  يف 

مع اجلامعة االأردنية، برناجما تدريبيا الإعداد 

اخلبري ال�سريبي االأردين.

ي�����س��ارك فيه  ال����ذي  اإن ه���ذا ال��رن��ام��ج  وق����ال 

خمتلف  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن  ���س��ري��ب��ي��ا  20  مدققا 

على  ن��وع��ه  م���ن  االأول  ه���و  ال����دائ����رة،  م���دي���ري���ات 

م��واك��ب��ة  ب���ه���دف  ال��وط��ن��ي  واالإقليمي  امل�����س��ت��وى 

العملية  التجارب  اإليه  و�سلت  ما  الآخ��ر  ال��دائ��رة 

ال�سريبي  ال��ت��دق��ي��ق  يف  جمال  وال��ع��ل��وم  وال��ف��ن��ي��ة 

والت�سريعات واالجراءات ال�سريبية واملحا�سبية .  

اإط���ار  ي���اأت���ي يف  اأن ه���ذا ال��رن��ام��ج  وا����س���اف 

مدققيها  الإع��داد  و�سعتها  التي  ال��دائ��رة  خطة 

الفنية  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م  وتاأهيلهم  ورفع 

ال���ت���دق���ي���ق  وال���ع���ل���م���ي���ة وال���ع���م���ل���ي���ة يف جم������ال 

ال�����س��ري��ب��ي  م�����س��ت��وى  االأداء  ورف����ع  وال��ت��ف��ت��ي�����س 

اإليه  تو�سلت  ما  اآخ��ر  على  واطاعهم  لديهم، 

جتارب العمل ال�سريبي بالعامل. 

���س��ي��خ�����س��ع��ون  امل����ت����درب����ني  اأن  اإىل  وا������س�����ار 

الخ���ت���ب���ارات ع��ل��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة ل��ت��ق��ي��ي��م ادائ���ه���م، 

ومي��ن��ح��ون ب��ع��ده��ا اإج�������ازات م���ن���اوب ���س��ري��ب��ي، 

من  متكنهم  �سريبي  خبري  �سهادة  اإىل  اإ�سافة 

ال�سريبية.  مزاولة مهنة  اال�ست�سارات 

وي�����س��ت��م��ر ال��رن��ام��ج ���س��ه��ري��ن مب��ع��دل 240 

امتاك  م��ن  املدققني  تدريبية  لتمكني  �ساعة 

ح�سابات  وت��دق��ي��ق  املحا�سبة  جم��ال  يف  اخل���رة 

ماليني  وحم��ل��ل��ني  وامل��ب��ي��ع��ات  ���س��ري��ب��ة  الدخل 

الفنية  وامل���ه���ارة  وام���ت���اك  املعرفة  وم��ه��ن��ي��ني، 

الازمة للتعامل مع معايري التدقيق الدولية، 

مع  مبهنية  املالية  والتعامل  التقارير  واإع���داد 

م��ه��ارات  وام��ت��اك  ال�سريبي،  ال��ت��ه��رب  ح���االت 

وال��ت��ع��رف  ال�����س��ري��ب��ي  خم��اط��ر  التدقيق  اإدارة 

الدولية  ال�سريبية  النظم  على  مو�سع  ب�سكل 

ال�سريبي  العاقة  والتدقيق  ذات  والت�سريعات 

املحو�سب. 

امل��ع��ه��د وب���ال���ت���ع���اون مع  اأن  اأب�����و ع��ل��ي  وب����ني 

املهني  الدبلوم  قريبا  �سيمنح  االأردنية  اجلامعة 

م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب��ال�����س��ري��ب��ة  امل��ت��خ�����س�����س  االول 

امل��ع��اي��ري  ���س��م��ن  م��ع��ت��م��دة  مل��ن��ح  �سهادة  امل��م��ل��ك��ة 

عليها.  املتعارف 

ب��ه��دف   2020 ع����ام  اأن�����س��ئ  امل��ع��ه��د  اأن  ي��ذك��ر 

اإعداد وتاأهيل املدققني ال�سريبني فنيا ومهنيا 

امل�ستوى  اإىل  ب��ه��م  واإداري����ا  للو�سول  وق��ان��ون��ي��ا 

واإقليميا .  املطلوب حمليا 

وزيرة الصناعة والتجارة تبحث مع وزير االقتصاد االماراتي 
التعاون بين البلدين

تنظيم االتصاالت تنشر المواصفات القياسية ألجهزة اتصاالت

افتتاح برنامج إلعداد الخبير الضريبي األردني

مستثمرو الدواجن واألعالف 
يطالبون الحكومة بدعمهم

بحث التعاون بين هيئة الطاقة 
المتجددة والسفارة التونسية بعمان

العمل تعلن عن فرص عمل في 
القطاع الخاص

بورصة عمان تغلق تداوالتها على
 6 ماليين دينار

هيئة االستثمار تتفقد مصنع 
سختيان لألدوية

 االنباط-عمان

ط���ال���ب���ت ج��م��ع��ي��ة م�����س��ت��ث��م��ري ال����دواج����ن 

لدعم  اإج�����راءات  بجملة  احل��ك��وم��ة  واالأع����اف 

والبيا�س  الاحم  الدواجن  ومزارعي  منتجي 

اأ�سعار احلبوب  ارتفاع  اإثر  االأعاف،  وم�سنعي 

االإ�سافات  ال�سويا وجميع  كالذرة وك�سبة فول 

العاملية. باالأ�سواق  العلفية 

�سحفي،  بيان  يف  احلكومة  اجلمعية  ودعت 

على  التكاليف  تخفي�س  اىل  االرب��ع��اء،  ام�����س 

للحفاظ  ال��ق��ط��اع،  يف  وامل��زارع��ني  امل�ستثمرين 

بالدواجن  املواطنني  ت��زوي��د  ا�ستمرارية  على 

وبي�س املائدة باأف�سل االأ�سعار املمكنة.

ف��وؤاد  املهند�س  اجلمعية،  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 

اإن احل��ك��وم��ة غ���ري م�����س��وؤول��ة عن  امل��ح��ي�����س��ن، 

امل�سكلة االأكر التي تواجه القطاع حاليا، وهي 

وال�سويا  وال��ذرة  للعلف  عامليا  االأ�سعار  ارتفاع 

باإمكانها  لكن  االأع��اف،  ب�سناعة  امل�ستخدمة 

ات���خ���اذ اإج��������راءات ك��ف��ي��ل��ة مب�����س��اع��دة ال��ق��ط��اع 

فئاته. بجميع 

ال��ذرة  ط��ن  �سعر  ارت��ف��ع  املحي�سن،  وح�����س��ب 

الثاثة  ل��اأ���س��ه��ر  ب��امل��ئ��ة   55 بن�سبة  وال�����س��وي��ا 

االأخ�����رية، يف ح��ني ب��ل��غ ���س��ع��ر ط��ن ال��ع��ل��ف 420 

�سهدت  املا�سية  ال��ف��رتة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  دي��ن��ارا، 

املواد  لهذه  خمزون  لوجود  باالأ�سعار  ا�ستقرارا 

يف ال�سوق املحلية باالأ�سعار املنخف�سة.

وط�����ال�����ب امل���ح���ي�������س���ن ب���ت���خ���ف���ي�������س ال���ع���بء 

ال�����س��ري��ب��ي ع��ل��ى امل�������س���ت���وردات م���ن م��دخ��ات 

ال�سويا،  ف��ول  وك�سبة  وال���ذرة  كالعلف  االن��ت��اج 

ال���ت���ي ت��خ�����س��ع ل�����س��ري��ب��ة م���ق���داره���ا 5 ب��امل��ئ��ة، 

وكذلك االإ�سافات العلفية واالأدوية البيطرية.

العاملة  ال�سركات  مبعاملة  كذلك،  وطالب 

يف ���س��ن��اع��ة االأع��������اف وم�������س���ال���خ وف��ق��ا���س��ات 

الزراعي،  القطاع  عاملة يف  ك�سركات  الدواجن 

احلكومة  ق���رارات  من  اال�ستفادة  لها  يتيح  ما 

االأخرية بتخفي�س جتديد العاملني يف القطاع 

اأ�سهر. لثاثة 

ودعا احلكومة لل�سماح لل�سركات العاملة يف 

الطاقة  م�سادر  من  الكهرباء  بتوليد  القطاع، 

باتفاقيات  املتاحة،  االأح��م��ال  و�سمن  املتجددة 

كلفة  اأن  ح��ي��ث  منطقته،  ح�����س��ب  وك���ل  خ��ا���س��ة 

امل��ح��روق��ات وف��ات��ورة ال��ك��ه��رب��اء ت��ع��د م��ن اأك��ر 

حتديات قطاع الدواجن واالأعاف.

القطاع  ه��ذا  يف  اال�ستثمارات  قيمة  وت��ق��در 

ب��ن��ح��و م��ل��ي��ار ون�����س��ف امل��ل��ي��ار دي���ن���ار، وت�����س��غ��ل 

ن��ح��و 40 األ�����ف ك���ف���اءة اأردن����ي����ة، وت��غ��ط��ي ه��ذه 

اال���س��ت��ث��م��ارات ح��اج��ة امل��م��ل��ك��ة م���ن ال���دواج���ن 

وبي�س املائده مع فائ�س ال يقل عن 20 باملئة .

وي��ب��ل��غ ع���دد م�����زارع ال���دواج���ن امل��ن��ظ��م��ة يف 

اململكة 2689 مزرعة منها 2297 مزارع للدجاج 

ال��دج��اج  وم���زارع  ب��امل��ئ��ة،  4ر85  بن�سبة  ال��اح��م 

4ر10 باملئة. البيا�س بن�سبة 

وي��ب��ل��غ ع����دد م������زارع دج�����اج االأم����ه����ات 114 

مزرعة اأو ما ن�سبته 2ر4 باملئة من العدد الكلي 

اال�ستيعابية  الطاقة  تبلغ  كما  الدواجن،  ملزارع 

الطيور  5ر27 مليون طري، وعدد  امل��زارع  لهذه 

80 مليون  العاملة  املزارع  تربيتها يف  يتم  التي 

الاحم  ال��دج��اج  م���زارع  برك�سات  وع��دد  ط��ري، 

7ر2  ت��ب��ل��غ  اج��م��ال��ي��ة  ب��رك�����س��ا مب�����س��اح��ة   4972

مليون مرت مربع.

 االنباط-عمان

للطاقة  العربية  الهيئة  ع��ام  اأم��ني  بحث 

امل��ت��ج��ددة امل��ه��ن��د���س حم��م��د ال��ط��ع��اين خ��ال 

ال�سفري  الهيئة،  مبقر  االأرب��ع��اء  ام�س  لقائه 

ال��ت��ون�����س��ي ب��ع��م��ان خ���ال���د ال�����س��ه��ي��ل��ي اآل���ي���ات 

املتجددة،  الطاقة  التعاون يف جماالت  تعزيز 

و�سيارات  الذكية  وامل���دن  الذكية  وال�سبكات 

يف  تون�س  ع�سوية  اإىل  باالإ�سافة  الكهرباء، 

الهيئة.

وا�ساد ال�سفري التون�سي مب�ستوى عاقات 

ال���ت���ع���اون االأردن����ي����ة ال��ت��ون�����س��ي��ة يف خم��ت��ل��ف 

مزيدا  ت�سهد  العاقات  اأن  موؤكدا  املجاالت، 

من التقدم.

ت��ون�����س يف هيئة  ب��اأه��م��ي��ة ع�����س��وي��ة  ون����وه 

الطاقة ما ي�سهم يف تبادل اخلرات مبجاالت 

اخل��رات  من  واال�ستفادة  املتجددة،  الطاقة 

املرتاكمة بني البلدين.

م���ن ج���ان���ب���ه، ا����س���اد امل���ه���ن���د����س ال��ط��ع��اين 

ت��ون�����س يف خمتلف  ت�����س��ه��ده  ال���ت���ي  ب��ال��ت��ق��دم 

موؤكدا  املتجددة،  الطاقة  وال�سيما  املجاالت، 

اه��م��ي��ة اال���س��ت��ف��ادة امل��ت��ب��ادل��ة م���ن اخل���رات 

ذلك  وا�ستغال  املتجددة  الطاقة  يف  العربية 

يف تعزيز االقت�ساد العربي.

ت��ت��خ��ذ عمان  ال��ت��ي  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

وي��ت��وىل  اأردين،  ب��دع��م  ان�����س��ئ��ت  ل��ه��ا،  م��ق��را 

رئ��ا���س��ت��ه��ا وزي����ر ال��ط��اق��ة وامل����ع����ادن وال��ب��ي��ئ��ة 

املغربية املهند�س عزيز رباح.

 االنباط-عمان

165 فر�سة  اأعلنت وزارة العمل عن توفر 

الت�سغيل  الت��ف��اق��ي��ة  وف��ق��اً  ل��اأردن��ي��ني  ع��م��ل 

ل�سناعة  »امل��ع��ا���س��رون«  ���س��رك��ة  م��ع  امل��وق��ع��ة 

البا�ستيكية. واخلزانات  االأكيا�س 

وبح�سب بيان �سحفي من الوزارة، تتوفر 

 2 ع���دد  ال��ف��ر���س يف جم����االت، مفت�س ج���ودة 

ام��ني  وم�����س��اع��د  ل��ل��ذك��ور،  ك��ي��م��ي��اء  تخ�س�س 

م�ستودع عدد 12، واأمني م�ستودع عدد 6 خرة 

وعامل  للذكور،   28 ع��دد  وخ��ي��اط  �سنوات،   3

وم�����س��اع��د مهند�س  ل��ل��ذك��ور،   71 ع���دد  ان��ت��اج 

م��ي��ك��ان��ي��ك ع���دد 6 ل��ل��ذك��ور، وب��ك��ال��وري��و���س/ 

ماكينات  وم�سغل  ميكانيك،  هند�سة  دب��ل��وم 

وم�سوؤول  �سنوات،   3 بخرة  للذكور   44 ع��دد 

�سفتات عدد 2 للذكور بخرة من 1-2 �سنة.

وت���وف���ر ال�����س��رك��ة امل���وا����س���ات وال��ت��اأم��ني 

لديها  بالعمل  للراغبني  كامتيازات  ال�سحي 

ح�سب فر�س العمل املعلنة.

ودعت الوزارة الراغبني بالعمل الت�سجيل 

»���س��ج��ل«،  للت�سغيل  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن�����س��ة  ع��ل��ى 

م�سرية اإىل اأن املقابات �ستكون يوم االثنني 

وحتى  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  م��ن  املقبل 

امللك  مدينة  مبنى  يف  م�ساء  الثالثة  ال�ساعة 

ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ب���ن احل�����س��ني ال�����س��ن��اع��ي��ة 

)�سحاب(.

 االنباط-عمان

االربعاء،  ام�س  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

ع��ل��ى ت����داول 4ر6 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة 

ت�������داوالت  ب���ق���ي���م���ة  ع����ق����دا   3350 ع���ل���ى 

6 مايني دينار.  اإجمالية، بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

60ر0 باملئة مقارنة  1743 بن�سبة  النقطة 

مع اإغاق اجلل�سة ال�سابقة. 

27 ���س��رك��ة،  وارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 

�سركة،   41 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

40 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

 االنباط-عمان

ت��ف��ق��د ف��ري��ق ع��م��ل م���ن ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار 

ب��رئ��ا���س��ة ف��ري��دون ح��رت��وق��ة ال��ي��وم االأرب���ع���اء، 

�سختيان لاأدوية. م�سنع 

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ايف ل��ل��ه��ي��ئ��ة، ام�����س، 

وم�ستقرة  اآمنة  بيئة  توفري  اإن  حرتوقة  ق��ال 

عوامل  اأهم  واالأجنبية  املحلية  لا�ستثمارات 

وا�ستقرارها وتو�سعها. اال�ستثمارات  جذب 

وا���س��اف اأن ال��ه��ي��ئ��ة اأن�����س��ئ��ت ب��ه��دف ج��ذب 

اال����س���ت���ث���م���ار امل���ح���ل���ي واالأج���ن���ب���ي وت�����س��ج��ي��ع��ه 

وترويجه، و�سمان دميومة املناخ اال�ستثماري 

اجلاذب وتن�سيط احلركة االقت�سادية وتعزيز 

ميكن  وال  اال���س��ت��ث��م��اري��ة،  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ث��ق��ة 

االأم��ن  ���س��روط  بتحقيق  اإال  ذل��ك  يتحقق  اأن 

واالأمان لا�ستثمارات وت�سافر اجلهود كافة.

اأف�سل  �سمن  و�سعت  الهيئة  اأن  واأو���س��ح 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ع���امل���ي���ة، اإج����������راءات ل��ت��م��ك��ني 

االأردن  تناف�سية  ورف��ع  امل�ستثمرين،  وتطمني 

يف ال���ت���ق���اري���ر ال���دول���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��م��ار���س��ة 

اإ�سدار  باحلكومة  حدا  ما  االأعمال،  و�سهولة 

امل�ستثمرين. نظام خا�س بتظلمات 

ال��ه��ي��ئ��ة  يف  جل���ن���ة  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل  واأ�������س������ار 

امل�ستثمرين،  تظلمات  يف  بالنظر  متخ�س�سة 

احلكومية  اجلهات  تطبيق  مدى  من  والتاأكد 

ل��ل��ن�����س��و���س ال��ق��ان��ون��ي��ة، وات���خ���اذ االإج������راءات 

والقرارات املتعلقة بامل�ستثمر الخت�سار الوقت 

اأم��ام  القانوين  النزاع  وجتنب  عليه،  واجلهد 

اأو التحكيم. الق�ساء 

بحماية  خ��ا���س��ة  وح����دة  وج����ود  اإىل  ول��ف��ت 

امل�ستثمرين  بني  و�سل  حلقة  تعمل  اال�ستثمار 

لتن�سيق  االأخرى،  واالإدارية  االأمنية  واجلهات 

اجل����ه����ود وت���ل���ب���ي���ة م����ا ي���ح���ت���اج���ه امل�����س��ت��ث��م��ر، 

وال�سناعة  الداخلية  وزارت���ي  م��ع  والتوا�سل 

ال�سناعة  وغ��رف  اال�ستثمار  وهيئة  والتجارة 

والتجارة.

انتخاب مجلس إدارة مؤّسسة إنجاز لعام 2021
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة زياد 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   احلالق 

2008/8/25  تقدمت  بتاريخ  الرقم )91998(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : زياد احلالق و�سريكته

اإىل �سركة : خالد احلالق و�سريكته

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

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة ايه للمواد 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الزراعية 

قد    2005/9/21 بتاريخ    )10823( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2021/2/2 بتاريخ   املنعقد  ال��ع��ادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

م�سفيا  خرفان   غ��ازي  عدنان  ال�سيد  او  �سواحلة  مبارك  فايز 

لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

الع�ساف  ح�سن  اب��و  جممع   – التل  و�سفي  ���س��ارع   – اجل��اردن��ز 

 -  0795633456 هاتف   – ال�سروات  مطعم  فوق   –  135 رقم 

0796755117

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وامل�سجلة  الزراعيه  ذ.م.م   للمواد  ايه  �سركة   اأرجو من دائني 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 10823 ( بتاريخ 

)2005/9/21 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

عدنان  ال�سيد  او  �سواحلة  مبارك  فايز   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

غازي خرفان

عنوان امل�سفي : عمان – اجلاردنز – �سارع و�سفي التل – جممع 

ابو ح�سن الع�ساف رقم 135 – فوق مطعم ال�سروات

خلوي ) 0795633456 - 0796755117 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة احمد 

ت�سامن   �سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  و�سريكته  الزبيدي 

حتت الرقم )121165( بتاريخ 2020/10/7  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الزبيدي  احمد   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : حممد قنديل و�سريكته

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 : )200057864(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ورثة املرحوم خالد �سربي خ�سر  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2000/9/10 بتاريخ   )8676( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/1/20 

م�سفيا  خ�سر   �سربي  خالد  ملا  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - اجلبيهة – ت: 0789021838

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  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

املتحدة  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  لاللكرتونيك 

2001/5/8  قد قررت  حمدودة حتت الرقم )6682( بتاريخ  

املوافقة    2021/1/13 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد رامي فوؤاد 

عيد اجليو�سي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

ام اذينه – جممع الكردي – عمارة 21 – هاتف 0799000142 

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   لاللكرتونيك   املتحدة  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 6682 ( بتاريخ ) 2001/5/8(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ل   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : رامي فوؤاد عيد اجليو�سي

 – ال��ك��ردي  جممع   – اذينه  ام   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

عمارة 21

خلوي ) 0799000142( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  ابيال   جملة  �سركة  باأن 

 ( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

28072 ( بتاريخ )2012/3/25( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/2/8(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) 200١7١٩١٣(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة امني وحممد م�سطفى احلراح�سه وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن

تقدمت  قد   2019/3/26 بتاريخ     )  119441  ( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/10

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة امني م�سطفى حممد احلراح�سه 

م�سفيا لل�سركة .

- �ش.املاك عبداهلل -ت:  الر�سيفة    : امل�سفي  باأن عنوان  علما 

0782674888

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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

عبد  عيد  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

الرحمن بني هاين و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)18242 ( بتاريخ 2015/2/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

40 /1 من قانون ال�شركات رقم  ا�ستنادا لأحكام املاده 

22 ل�سنة 1997 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات 

اإج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجاره  ال�سناعه  وزاره  يف 

ت�سفية �سركة عبد الكرام �سحاده و�سريكه وامل�سجله 

 )  120462  ( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

بتاريخ 2020/1/7  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

طبي�ش  عوده  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/9/15 بتاريخ   )  120031(

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

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني

يعلن البنك املركزي الردين عن طرح العطاءين التاليني :

فعلى املناق�سني الراغبني يف ال�سرتاك بالعطاءين اعاله مراجعة ق�سم ادارة العطاءات يف البنك 

املركزي الردين / �سارع امللك ح�سني م�سطحبني معهم �سورة عن رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سهادة 

غرفة التجارة وال�سجل التجاري للح�سول على ن�سخة من وثائق دعوة العطاء .

البنك املركزي االدرني

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

مطر  ابو  امل  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)114628 ( بتاريخ 2016/9/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

امل��رار  حممد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

وبالل ابو يحيى وعلي اجلوهري  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)57985 ( بتاريخ 2001/1/2 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اخلمي�ش   11 / 2 / 2021
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 على خلفية تكدي�س وا�صنطن وعوا�صم غربية للقاحات على اأرفف خمازنها املو�صدة 
ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  حّذر  حة،  الفا�صِ الأخرية  الأخبار  كما يف  فولذية،  باأقفال 
دول  يف  غالبيتها  وح�صر  املطاعيم  احتكار  من  غيربي�صو�س،  اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية 
كربى باأ�صلوب وممار�صة التطعيم “اأنا اأوًل” وغريي للجحيم، وهو ما قد ُيف�صي اإىل 
ا�صتعمارها  يف  “عريقة!”  غربية،  �صيا�صية  لأنظمة  كارثي  واإن�صاين  اأخ��اق��ي  انهيار 
واأبدع  احل�صارة  اأنتج  الذي  القدمي”،  “للعامل  واإقت�صادًيا  ودموًيا  ع�صكرًيا  التاريخي 

الثقافة والإخاء وقّدمها جماًنا للب�صرية. 
احل��روب  لإقت�صادات  الداعمة  املُتداعية  واأخاقياته  الراأ�صمايل  النهم  بجريرة   
تتمثل خيوطها العري�صة يف  والكوارث يتم، كما يبدو، ر�صم خريطة ٍل “عامل جديد”، 
اإعادة التاريخ اإىل الوراء واإعادة �صيادة “الغرب” الأر�صي على ال�صرق برمته، من خال 
الكوروين،  املوت  حالت  وم�صاعفة  الثالث،  العامل  يف  والَفاقة  للَفقر  املرُبمج  التعميق 
واإف�صال جهود احلكومات الفقرية لإنقاذ حيوات �صعوبها التي لن جتد َمن تلجاأ اإليه؛ 
الفقراء؛ �صوى �صني  املرفوعة بوجه  الغليظة  العابرة للقارات  برغم َع�صا الحتكارات 
اأو  الُلقاحات جماًنا،  مليارات  لتتلقى منهما  بوتني،  رو�صيا فادميري  و  بينغ  �صي جني 

بقليل من املال، ورِبا يتي�ّصر لديها بني حني وحني. 
 يف ت�صريحاته املدوية، لفت مدير املعهد القومي الأمريكي للح�صا�صية والأمرا�س 
“نعي�س يف  اأننا:  اإىل  “وا�صنطن بو�صت”،  اأنتوين فاوت�صي، يف حديثه ل�صحيفة  املُعِدية 
جمتمع عاملي.. اإذا كّنا نريد حًقا ا�صتك�صاف الطريق اإىل اإعادة احلياة الطبيعية، فيجب 
علينا حل امل�صكات على امل�صتوى العاملي.” جاء ذلك فور تبّني الإدارة الأخرية للوليات 
ترامب،  دون��ال��د  ال�صابق  الرئي�س  اأن  حتى  للقاحات(،  اأوًل”  )“اأمريكا  نهج  املتحدة 
اأمريكي  دولر  مليارات  منح)4(  على  املوافقة  من  الكونغر�س  منع  حماولته  يف  َجَهَد 
قد  اجلديدة  بايدن  اإدارة  اأن  من  الرغم  وعلى  والتح�صني.  للقاحات  العاملي  للتحالف 
العاملية،  ال�صحة  منظمة  تقودها  التي  كوفاك�س  مبادرة  اإىل  لان�صمام  عزمها  اأعلنت 
اإل اأنه من ال�صعب على املحافظني يف الوليات املتحدة قبول تدابري لزيادة امل�صاعدات 
البلدان الفقرية يف  العاملي،  وهذا بدوره �صيوؤدي ملوت عدد �صخم من مواطني  للوباء 

اأُقيانو�صيا واملحيطات الكربى. اأ�صطح ُجزر  اآ�صيا واأفريقيا واأمريكا اجلنوبية، وعلى 
والعوا�صم  وا�صنطن  �صرعت  دي��وك،  جامعة  لبيانات  ووف��ًق��ا  اأن��ه  مقلقة،  اأخ��ب��ار  يف   
فيه  فرغت  وقت  يف  لكورونا،  م�صادة  لقاحات  من  فلكي  عدد  بتخزين  الأخ��رى  الغنية 
جميع رفوف اللقاحات يف العامل. يف مواجهة هذا التحدي وال�صيا�صة اجلائرة، التي مل 
تقبلها حتى و�صائل الإعام الأمريكية، ن�صرت �صحيفة “ذا هيل” الأمريكية مقالًة يف 
اأن هذه اخلطوة قد متّدد تف�صي  ال�صاد�س من ال�صهر اجلاري، ك�صفت يف �صطورها عن 
منها  الهروب  ذاتها  املتحدة  الوليات  ت�صتطيع  ول  ُم�َصّماة”،  غري  اآج��ال  “اإىل  كورونا 
املُخّزنة  الزائدة  باللقاحات  التربع  حلفائها  وعلى  عليها  اأن  املنطق  يقول  اإذ  وحدها، 
اأن��ه  املخت�صني  غالبية  ي��رى  مت�صل،  ج��ان��ب  يف  ال��دخ��ل.  املُنخِف�صة  الأخ���رى  للبلدان 
اللقاحات  توفري  فكرة  ن�صر  ال�صهل  من  لي�س  القطيع،  مناعة  اأمريكا  حتقق  اأن  قبل 
الأخاقية  م�صوؤوليتها  تتحمل  اأن  املتحدة  الوليات  على  ينبغي  ذلك،  ومع  للجمهور. 
القطيع  “مناعة  لتحقيق  الدخل  املنخف�صة  وتلك  النامية  للدول  اللقاحات  توفري  يف 
ولي�س املناعة الأمريكية دون غريها، فاأمريكا لي�صت الوحيدة يف هذا العامل  العاملية”، 

التي تن�صد البقاء على قيد احلياة. 
 ويف اجلانب الآخر، فبمواجهة الفردواية والأنانّية الأمريكية �صارعت ال�صني لُتعلن 
لكل الأنام اأن لقاحها “كورونافاك” �صار الأول �صمن 16 لقاًحا خمتلًفا يتم تطويرها 
الف�صائية  واأ�صافت  كورونا.  على  للق�صاء  ال�صينية  املواجهة  جبهة  على  مراحل  على 
جمموعات  اللقاحات  تلقت  اأن  وبعد  اأن��ه  بالعربية،  الناطقة   )CGTN(ال�صينية
بت�صدير  بكني  بداأت  املن�صرم،  يوليو  منذ  للباد،  مقاطعة  يف30  ال�صينيني  من  كبرية 
اجلاهز منها ل�صعوب العامل باأ�صعار عادلة ومعقولة، اأو على �صكل ِهبات واأثمان ُمتاحة 
اللقاحات  بتوفري  بوتني  الرئي�س  اأم��ر  اأي�صاً  وه��ك��ذا  الأج��ان��ب،  طالبيها  م��ن  لاأفقر 
الرو�صية الفّعالة وال�صهرية الأربع  ل�صعوب العامل، رغبًة من بكني ومو�صكو باحلفاظ 
على ِهبة احلياة املقد�صة وكرامة كل اإن�صان، ولأجل اأن َيحيا يف اآمان و�صام على كوكبنا 

ال�صغري هذا.
*اإعامية وكاتبة اأردنية رو�صية ورئي�صة حترير جريدة امللحق الرو�صي �صابقاً.

نيدوغينا يلينا 

ُلقاحات صينية روسية 
العربي والثالثي للعالمين  االنباط-وكاالت

 قال الكاتب واملحلل ال�صيا�صي الدكتور 
اأب����و ���ص��م��ال��ة، اإن ت��اأج��ي��ل ال��ق�����ص��اي��ا  ف��اي��ز 
ق�صية  فيها  ب��ا  واحل�����ص��ا���ص��ة  اجل��وه��ري��ة 
النتخابات  اإج���راء  بعد  م��ا  اإىل  املوظفني 
امل�صتقبل  وو�صعها حتت رحمة  الت�صريعية 
لها  يكون  قد  النتخابات  يف  �صيفوز  وم��ن 

عواقب لي�صت جيدة
واأك�����د اأب����و ���ص��م��ال��ة يف ح��دي��ث��ه لإذاع����ة 
ت�صكيل  اأن  امل��ح��ل��ي��ة،  الأق�صى”  “�صوت 
اإج��راء  بعد  املوظفني  ملف  لدرا�صة  جلنة 
الن��ت��خ��اب��ات وع��ر���ص��ه ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س اأب��و 
باملخاطر  حمفوفة  م�صاألة  �صتكون  م��ازن 
اأمام م�صكلة حقيقة ترتبط بح�صن  ونحن 

النوايا
واأ�صاف: “ملف املوظفني من الق�صايا 
ال�صعبة واحل�صا�صة وهناك قلق يف اأو�صاط 
حول  املثرية  ت�صاوؤلتهم  و�صط  املوظفني 
اإج��راء  بعد  بهم  �صيحل  وم���اذا  م�صريهم 

النتخابات”
جميع  حت��ل  اأن  يفرت�س  “كان  وت��اب��ع: 

ال��ق�����ص��اي��ا ال���ع���ال���ق���ة ق���ب���ل امل���واف���ق���ة ع��ل��ى 
النتخابات وربط اإجرائها برفع العقوبات 

با  الق�صايا  كافة  وح�صم  غزة  قطاع  عن 
املوظفني” فيها 

االنباط-وكاالت

ح����دد ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����ص��م��ايل كيم 
امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  اجت�����اه  اأون  ج���ون���غ 
اجتماع  خ��ال  الكوريتني  ب��ني  بالعاقات 

حلزب العمال احلاكم
وح�����ص��ر ك���ي���م، ال���ي���وم الأرب����ع����اء، ال��ي��وم 
املركزية  للجنة  املكتمل  لاجتماع  الثاين 
ال���ث���ام���ن���ة ل���ل���ح���زب، واأب����ل����غ ع���ن ال��ق�����ص��اي��ا 
الق��ت�����ص��ادي��ة امل��ح��ل��ي��ة والأم�����ور اخل��ارج��ي��ة 
العاقات مع كوريا  ذل��ك  الأخ��رى، با يف 
اجل��ن��وب��ي��ة، وف��ق��ا ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء ال��ك��وري��ة 

املركزية
واأو�������ص������ح الأم���������ني ال�����ع�����ام ل���ل���ح���زب يف 
التي  القتالية  املهام  الجتماع،  عن  تقرير 
و�صناعة  ال�صعبي  اجلي�س  بها  �صي�صطلع 
الذخائر هذا العام، لتنفيذ قرارات املوؤمتر 
امل�صتقبلي  العمل  واجت��اه  للحزب،  الثامن 
ال����ذي ���ص��ي��ت��خ��ذه ال��ق��ط��اع يف امل�����ص��وؤول عن 

ال�����ص��وؤون م��ع ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، وال��ق��ط��اع 
امل�صوؤول عن ال�صوؤون اخلارجية

حول  التفا�صيل  م��ن  م��زي��دا  ي��ذك��ر  ومل 
املهام الع�صكرية وامل�صائل بني الكوريتني

وك���ان ك��ي��م ق��د تعهد يف م��وؤمت��ر احل��زب 
م��ط��ل��ع ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي، ب��ت��ع��زي��ز ال��ق��درات 
امل��ت��ح��دة باأنها  ال��ن��ووي��ة، وا���ص��ف��ا ال��ولي��ات 
ت��غ��ي��ري يف  اأي  اإن  وق�����ال  ل���ه���ا،  ع����دو  اأك�����رب 
الكوريتني،  بني  احلالية  الباردة  العاقات 
يف  اجلنوبية  ك��وري��ا  م��وق��ف  على  �صيعتمد 
ك�����ص��ف ع���ن خ��ط��ة تنمية  ك��م��ا  امل�����ص��ت��ق��ب��ل. 
اعرتافه  بعد  �صنوات   5 مدتها  اقت�صادية 

ال�صابقة التنموية  اإجراءاته  بف�صل 
وظلت العاقات بني الكوريتني متوقفة 
منذ القمة الذي مل يتم التو�صل فيها اإىل 
اتفاق بني كيم والرئي�س الأمريكي دونالد 

ترامب يف عام 2019
اأكرث  احل��دود  عرب  العاقات  وتدهورت 
ال�����ص��م��ال��ي��ة مكتب  ك���وري���ا  ف��ج��رت  اأن  ب��ع��د 
ات�صال م�صرتك يف بلدة كي�صونغ احلدودية 
من  يانغ  بيونغ  غ�صب  بعد  املا�صي،  العام 
من  مر�صلة  لل�صمال  مناه�صة  من�صورات 

اجلنوب

االنباط-وكاالت

اأكدت “اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني”، 
على اأهمية ا�صتكمال جل�صات احلوار ال�صهر املقبل 
يف العا�صمة امل�صرية القاهرة، من اأجل املعاجلة 

الأ�صمل ملنظمة التحرير الفل�صطينية، والتوافق 
على تعزيز الربنامج الوطني املقاوم الذي ينظم 
ن�صالت �صعبنا يف مرحلة التحرر الوطني التي 

نعي�س
الأرب��ع��اء،  اليوم  بيانها،  اجلبهة يف  واأ���ص��ارت، 

للو�صول  خمل�صة  ج��ه��وًدا  ب��ذل  وف��ده��ا  اأن  اإىل 
اإىل البيان اخلتامي للحوارات املنعقد بالقاهرة، 
الذي يعك�س القوا�صم امل�صرتكة يف الق�صايا التي 

تناولها
وا�صتدركت بالقول: اإل اأن “البيان اخلتامي 

مل يت�صمن بع�س القرتاحات التطويرية التي 
ق��دم��ه��ا وف���د اجل��ب��ه��ة وق���وى اأخ����رى، وبخا�صة 
الن�س على التم�صك بقرارات املجل�صني الوطني 
واملركزي بالتحلل من اتفاق اأو�صلو، وهو ما دعا 
وفد اجلبهة للتحفظ على عدم الأخذ بذلك يف 

البيان”
الواقع  ت��ن��اول  اجلبهة  وف��د  اأن  البيان  واأك���د 
ال�صيا�صي وامل�صتجدات الراهنة، والإ�صرتاتيجية 
ال��وط��ن��ي��ة مل���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ن��اج��م��ة عن 

خمططات الق�صية الفل�صطينية. 
والثاثاء، اأ�صدرت الف�صائل بيانها اخلتامي 
الت��ف��اق  ت�صمن  ال��ق��اه��رة،  املنعقد يف  حل��واره��ا 
ق�صايا  “حمكمة  ت�صكيل  اأب���رزه���ا  ب��ن��ود،  ع��ل��ى 
ال��ق��د���س،  ق�����ص��اة  ب���ني  ب��ال��ت��واف��ق  النتخابات” 
واأن ي�صدر  غ����زة،  وق���ط���اع  ال��غ��رب��ي��ة،  وال�����ص��ف��ة 

الرئي�س عبا�س مر�صوما بت�صكيل املحكمة
اأن  املقرر  �صابق، من  رئا�صي  وح�صب مر�صوم 
جُترى النتخابات الفل�صطينية، على 3 مراحل 
خال العام اجلاري: ت�صريعية يف 22 اأيار/مايو، 
ورئا�صية يف 31 متوز/يوليو، وانتخابات املجل�س 

الوطني يف 31 اآب/اأغ�صط�س
اآخ��ر انتخابات فل�صطينية للمجل�س  وُعقدت 
الت�صريعي )الربملان( مطلع العام 2006، واأ�صفرت 
عن فوز “حما�س” بالأغلبية، فيما �صبقها بعام 

انتخابات للرئا�صة وفاز فيها حممود عبا�س

االنباط-وكاالت

الحتال  حكومات  نفذتها  وجم��ازر  جرائم 
اأب����ن����اء �صعبنا  ب��ح��ق  امل��ت��ع��اق��ب��ة،  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
م�صاءلة  اأو  ماحقة  دون  واأر���ص��ه،  الفل�صطيني 
عن اأي منها، رغم خمالفتها ال�صريحة للقانوين 
ال���دويل وال��ق��ان��ون ال���دويل الإن�����ص��اين، وق���رارات 
ال�صرعية الدولية، باجماع غالبية دول املجتمع 

الدويل
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  اإىل  فل�صطني  ان�����ص��م��ام 
اب��ري��ل 2015،  ن��ي�����ص��ان/  م��ن  الأول  ال��دول��ي��ة يف 
ت���ع���زز ال���و����ص���ع ال����ق����ان����وين ل����دول����ة ف��ل�����ص��ط��ني 
واأ���ص��ب��ح ب��اإم��ك��ان��ه��ا وب��ام��ك��ان �صعبها وامل��وؤم��ن��ني 
ب��ال��ع��دال��ة ال��دول��ي��ة، ماحقة جم��رم��ي احل��رب 
اجلرائم،  هذه  على  وم�صاءلتهم  ال�صرائيليني، 
خا�صة بعد تاأكيد “اجلنائية” يف اخلام�س من 
ال�صهر اجل�����اري، ع��ل��ى ال���ولي���ة الق��ل��ي��م��ي��ة با 
احل��رب  ج��رائ��م  على  الق�صائية  للولية  ي�صمح 
واجلرائم �صد الن�صانية اأو الفظائع التي ارتكبت 

يف الأرا�صي الفل�صطينية
امل��ت��ح��دة  ل������اأمم  ال���ع���ام���ة  الإدارة  رئ���ي�������س 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  املتخ�ص�صة  وم��ن��ظ��م��ات��ه��ا 
يتوقع  اهلل،  عو�س  عمر  د.  ال�صفري  واملغرتبني 
اأن تفتح املحكمة اجلنائية الدولية حتقيقا حول 

جرائم تقع �صمن اخت�صا�صها، ارتكبت على اأر�س 
دولة فل�صطني املحتلة، يف وقت قريب

امل�صار  اعتمدت  فل�صطني  دول���ة  اأن  واأ���ص��اف 
وفق  جرائمها،  على  اإ�صرائيل  مل�صاءلة  القانوين 
اخلارجية  وزارة  و�صعتها  ا�صرتاتيجية  خطة 
ال��دويل  القانون  اأدوات  ل�ص����تخدام  واملغرتبني 

واملنظمات الدولية لتحقيق هذا الغر�س
الدولية،  اإىل اجلنائية  التوجه  وتابع: فكرة 
فل�صطني يف  م��ك��ان��ة  ت��رف��ي��ع  ب��ع��د  تتبلور  ب����داأت 
املتحدة للرتبية والعلم  ع�صوية منظمة الأمم 
“اليون�صكو” لدولة ع�صو عام 2011،  والثقافة 
واع�����دت ل��ان�����ص��م��ام يف وق���ت لح���ق م���ن ال��ع��ام 
ذات����ه اإىل ن��ح��و 44 م��ع��اه��دة وات��ف��اق��ي��ة دول��ي��ة، 
منظمة  عن  منبثقة  اتفاقيات  ثماين  فيها  با 

“اليون�صكو” مطلع 2012
ب��ع��د ح�����ص��ول فل�صطني ع��ل��ى دول����ة م��راق��ب 
اخلارجية  و�صعت   2012 ع��ام  املتحدة  المم  يف 
وب�صاهمة موؤ�ص�صات وطنية اخرى اأمام القيادة 
درا����ص���ة ح����ول اه��م��ي��ة الن�����ص��م��ام اىل امل��ح��اك��م 
املحكمة  فيها  با  الدولية  العدالة  وموؤ�ص�صات 

اجلنائية الدولية
وقال د. عو�س اهلل: يف كانون الأول/ دي�صمرب 
2014، رف��ع��ت اخل��ارج��ي��ة اع����ان رئ��ي�����س دول���ة 
فل�صطني حممود عبا�س، اإىل اجلنائية الدولية، 

وال����ذي مي��ن��ح املحكمة ولي���ة ع��ل��ى اأر�����س دول��ة 
ال�صرقية  القد�س  فيها  ب��ا  املحتلة،  فل�صطني 
وباأثر رجعي منذ 14 حزيران 2014، ما ي�صمح لها 

بالنظر يف العدوان ال�صرائيلي على قطاع غزة
واأ���ص��اف، بعد ذل��ك وحت��دي��دا يف ال��ث��اين من 
كانون الثاين عام 2015، قدمت فل�صطني �صك 
الن�صمام للمحكمة اجلنائية، لي�صبح �صارًيا يف 

الأول من ني�صان/اأبريل 2015
اأعلنت   ،2015 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   16 ويف 
الدرا�صة  بدء  الدولية  للجنائية  العامة  املدعية 
بوجب  ال�صادر  الإع���ان  اأ�صا�س  على  الأول��ي��ة 

املادة 12 )3(
ن��ي�����ص��ان/اأب��ري��ل،  واع���ت���ب���اًرا م���ن الول م���ن 
ت�صتطيع فل�صطني بوجب املادة 14 من النظام 
فيه،  طرًفا  دول��ًة  بو�صفها  للمحكمة،  الأ�صا�صي 
اأن يكون  اأن حتيل احلالة يف فل�صطني؛ وميكن 
اأن ي��ح��ت��وي على  اأو  املُ��ح��ال ج���دي���ًدا،  امل�����ص��م��ون 
 2015 الثاين/يناير  كانون  يف  ال�صادر  الإع���ان 

بوجب املادة 12)3(
�صباط/فرباير   07 يف  اهلل،  ع��و���س  واأ���ص��اف 
اللجنة  رئا�صي،  مر�صوم  بوجب  اأُن�صاأت   ،2015
اجلنائية  املحكمة  مع  للمتابعة  العليا  الوطنية 
اخلرباء  مع  والت�صاور  امللفات،  واإع���داد  الدولية 
الدوليني، والتن�صيق مع املجتمع املدين، برئا�صة 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �صر  اأم���ني 
الراحل �صائب عريقات

الفل�صطينية  وقد قدمت مقرتحات للقيادة 
لاإحالة وكانت كذلك يف ا�صتقبال وفد املحكمة 

خال زيارته اىل فل�صطني
فل�صطني  دول���ة  ق��دم��ت   2018 م��اي��و   22 ويف 
اح��ال��ة ر�صمية ك��دول��ة ط��رف وكع�صو يف ميثاق 
التي  اجل��رائ��م  لفتح حتقيق يف  ال�صا�صي  روم��ا 
ارتكبت يف املا�صي وترتكب يف نطاق ار�س دولة 

فل�صطني املحتلة
انتهاء  املحكمة  اأع��ل��ن��ت   2020 يناير   22 ويف 
الدرا�صة الأولية، وقالت املدعية العامة للمحكمة 
فاتو بن�صودا يف دي�صمرب/ كانون الأول 2019 اإن 
جرائم  ب���اأن  لاعتقاد  معقول  “اأ�صا�صا  ه��ن��اك 
حرب ارتكبت اأو ترتكب يف ال�صفة الغربية، با 
تقع  غزة”،  وق��ط��اع  ال�صرقية،  القد�س  ذل��ك  يف 
وطلبت  اجل��ن��ائ��ي��ة،  املحكمة  اخت�صا�س  �صمن 
ق��رار  ا���ص��دار  الأوىل  التمهيدية  ال���دائ���رة  م��ن 
ق�صائي ب�صاأن نطاق الولية القليمية للمحكمة 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة لي�����ص��اح وت��دع��ي��م موقفها 

لتحديد الولية

اجلغرافية للمحكمة
واأ�صار ال�صفري عو�س اهلل اإىل انه بعد اعان 

بن�صودا، قدمت دولة فل�صطني ومن خال وزارة 
اخل��ارج��ي��ة، وج��ه��ات قانونية وا���ص��ات��ذة جامعات 
املجتمع  ومنظمات  واقليمية  دولية  ومنظمات 
حول  خطية  مرافعات  الن�صان  وحقوق  امل��دين 
والق��ل��ي��م��ي،  اجل���غ���رايف  لاخت�صا�س  روؤي��ت��ه��م 
فيها  الغربية با  ال�صفة  ان  على  اأك��دت  والتي 
اقليم دول��ة  ال�صرقية وق��ط��اع غ��زة، ه��و  القد�س 
املحكمة  اأن متار�س عليه  ال��ذي يجب  فل�صطني 
اجلنائية الولية اجلغرافية اأي ما يعرف ب�”خط 

الهدنة”، الأرا�صي املحتلة عام 1967
فل�صطني ترتقب الآن، قيام اجلنائية الدولية 

ب�اأكرث من 55 باغا رفعت ملكتب  بفتح حتقيق 
النظام  اىل  تتطرق  املحكمة،  يف  ال��ع��ام  امل��دع��ي 
تقع  التي  واجلرائم  ال�صتيطاين،  ال�صتعماري 
امل��ن��ظ��وم��ة ال���ص��ت��ع��م��اري��ة يف ار���س  ب�صبب ه���ذه 
والعدوان  امل�صتوطنات  دول��ة فل�صطني با فيها 
على  فيه  با  الفل�صطيني  ال�صعب  على  املتكرر 
ق��ط��اع غ����زة ع����ام 2014 وال�����ص����رى والع��ت��ق��ال 
املنازل،  وه��دم  امليدانية،  والع��دام��ات  التع�صفي 
اأرا���ص��ي امل��واط��ن��ني. وترحيل  وال���ص��ت��ي��اء على 
ابناء �صعبنا ق�صرا، ونقل امل�صتوطنني اىل الأر�س 

الفل�صطينية املحتلة

 محلل سياسي: تأجيل القضايا الجوهرية بحوار القاهرة مسألة محفوفة بالمخاطر

 كيم جونغ أون يحدد الخطوط العريضة لسياسة بالده الخارجية

»الشعبية« تؤكد على أهمية استكمال حوارات القاهرة الشهر القادم

 »الجنائية الدولية« مسار قانوني طويل بانتظار بدء التحقيق

االنباط-وكاالت

التابعة  الأ�صرى  �صوؤون  هيئة  اأعلنت 
ملنظمة التحرير الفل�صطينية، الأربعاء، 
اإ����ص���اب���ة ث���اث���ة م��ع��ت��ق��ل��ني، ب��ف��ريو���س 
داخل  امل�صابني  يرفع عدد  كورونا، مما 

ال�صجون الإ�صرائيلية اإىل 358
وقالت الهيئة، يف بيان �صحفي تلقت 
الإ���ص��اب��ات  اإن  م��ن��ه،  ن�صخة  الأن��ا���ص��ول 
ال��ن��ق��ب  ب�����ص��ج��ن   ،10 ق�����ص��م  يف  وق���ع���ت 

)جنوب(
اأ���ص��ريا   358 اأن  اإىل  الهيئة  واأ���ص��ارت 
اأ���ص��ي��ب��وا ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ن��ذ ب��داي��ة 
العام  من  مار�س/اآذار  يف  الوباء  انت�صار 

املا�صي
نحو  �صجونها  يف  اإ���ص��رائ��ي��ل  وتعتقل 
4500 اأ�صري فل�صطيني، بينهم 37 �صيدة، 
و140 قا�صرا، ونحو 450 معتقا اإداريا 
فل�صطينية  بيانات  وف��ق  تهمة(،  )دون 

ر�صمية

 ارتفاع عدد األسرى الفلسطينيين 
المصابين ب كورونا إلى 358
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االنباط-وكاالت

ق����ال ع�����س��و امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي حل��رك��ة 
عزام،  نافذ  فل�سطني  يف  الإ�سالمي  اجلهاد 
امل�����س��ارك��ة يف  “قرار ع��دم  اإن  ي��وم الأرب���ع���اء، 
�سقف  الفل�سطينية حتت  ال�سلطة  انتخابات 
اأو�سلو، جاء من�سجًما مع كل املواقف  اتفاق 

للحركة” ال�سيا�سية  والربامج 
“اأكدنا  اإذاع��ي  ت�سريح  يف  ع��زام  واأ�ساف 
�ستكون  املقبلة  الت�سريعية  النتخابات  اأن 
ال�سيا�سي املوجود؛ لذلك لن  �سمن النظام 
نتمكن من امل�ساركة طاملا اأننا رف�سنا اتفاق 

اأو�سلو”
واأو����س���ح اأن ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي لج��ت��م��اع 
ع��ربرّ  ال��ق��اه��رة،  يف  الفل�سطينية  الف�سائل 
ع��م��ا ج���رى يف ت��ل��ك الج��ت��م��اع��ات، م�����س��ًرا 
تريد  كما  تكن  مل  النقاط  “بع�ض  اأن  اإىل 
اجلهاد الإ�سالمي وغرها من الف�سائل”

وتابع “عقب حتديد مواعيد النتخابات 

الوطني  واملجل�ض  والت�سريعية  الرئا�سية 
من  موقفنا  نعلن  اأن  ال�����س��روري  م��ن  ك��ان 
امل�����س��ارك��ة يف الن��ت��خ��اب��ات م��ن ع��دم��ه��ا، ويف 

ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ل���ن ن�����س��ع ال��ع��راق��ي��ل اأم����ام 
اإجرائها”

اأن اجل��ه��اد ط��رح��ت وج��ه��ات  اإىل  واأ����س���ار 

ن��ظ��ره��ا خ����الل الج���ت���م���اع���ات يف ال��ق��اه��رة 
ع��ل��ى م����دار ال��ي��وم��ني امل��ا���س��ي��ني، م��و���س��ًح��ا 
املقبل  ال�سهر  اآخ��ر  اجتماع  عقد  �سيتم  اأن��ه 
ال�ساحة  على  امللفات  واأخ��ط��ر  اأه��م  ملناق�سة 
التحرير  منظمة  ملف  وه��و  الفل�سطينية 
املنظمة  ك��ون  الوطني،  املجل�ض  وانتخابات 
مت��ث��ل امل��رج��ع��ي��ة ل��ل�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 

الداخل واخلارج
�سادقة  رغ��ب��ة  الف�سائل  ل��دى  اأن  واأك���د 
وا�ستعادة  يف اخل��روج من مرحلة اخل��الف، 

الداخلي الت�سامن 
ال�����س��اح��ة  يف  “النفراجة  اأن  وذك�������ر 
الفل�سطينية �ستتعزز اأكرث يف حال الو�سول 
ال���ق���ادم ح����ول ملف  ل��ت��واف��ق يف الج���ت���م���اع 

التحرير” منظمة 
م�ساء  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  واأعلنت 
اأم���������ض ع����ن ع�����دم امل�������س���ارك���ة يف ان��ت��خ��اب��ات 
“م�سقوفة باتفاق اأو�سلو الذي اأهدر حقوق 

وثوابته” الفل�سطيني  ال�سعب 

االنباط-وكاالت

اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  ا�ستقبل   
القائم  الأرب��ع��اء،  املريخي،  �سلطان  القطري 
باأعمال ال�سفارة ال�سعودية لدى الدوحة علي 

القحطاين �سعد 
ب��ني  ل���ق���اء ر���س��م��ي م��ع��ل��ن  اأول  وه�����ذا ه���و 
م�������س���وؤول���ني م���ن ال��ب��ل��دي��ن ع��ق��ب امل�����س��احل��ة 

اخلليجية
ووفق وكالة الأنباء القطرية الر�سمية قنا 
التعاون  عالقات  ا�ستعرا�ض  الجتماع  �سهد   ،
اإىل  اإ�سافة  ال�سقيقني،  البلدين  بني  الثنائي 
ذكر  دون   ، امل�سرتك  الهتمام  ذات  املوا�سيع 

اأخرى تفا�سيل 
امل���ا����س���ي،  ال����ث����اين  ك����ان����ون  ي���ن���اي���ر/   5 ويف 
ب��اإع��الن  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  قمة  اختتمت 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق ل��ل��م�����س��احل��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ينهي 
حزيران  يونيو/  يف  بداأتها  للدوحة  مقاطعة 

وال���ب���ح���ري���ن  ال�������س���ع���ودي���ة  م�����ن  ك�����ل   ،2017
والإمارات وم�سر

ولحقا جرى ا�ستئناف الرحالت التجارية 
وفتح املعابر الربية بني الريا�ض والدوحة

اإنهم  ال�سعوديون  امل�����س��وؤول��ون  ي��ق��ول  فيما 
�سي�ستاأنفون عمل �سفارتهم يف الدوحة قريبا

االنباط-وكاالت

اأطلق م�ستوطنون متطرفون يف اخلليل، 
املدينة تي�سر  بلدية  تهديدات بقتل رئي�ض 

�سنينة اأبو 
“كريات  م�������س���ت���وط���ن���ة  رئ����ي���������ض  ودع��������ا 
الكني�ست  وع�����س��و  ل��ي��ف��م��ان،  ال��ي��اه��و  اأربع” 
قتل  اإىل  اب���وت���ب���ول،  م��و���س��ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
رئ����ي���������ض ب����ل����دي����ة اخل����ل����ي����ل ����س���م���ن ح��م��ل��ة 
ت��ك��ري�����ض  اإىل  ت��ه��دف  ����س���ع���واء،  حت��ري�����س��ي��ة 
اخلليل  لتهويد  و�سعيه  الحتالل  عن�سرية 

القدمية وبلدتها 
���ب اأب�����و ���س��ن��ي��ن��ة ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��دات  وع���قرّ
لي�ست  اإن��ه��ا  ب��ال��ق��ول،  بقتله  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ت��ه��دي��دات  ف��ي��ه��ا  يتلقى  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة 
ب��ال��ق��ت��ل م��ن��ذ ت��ول��ي��ه م��ن�����س��ب��ه، م���وؤك���دا اأنرّ 

واأن  �سهادة،  م�ساريع  الفل�سطينيني  جميع 
ه���ذه احل��م��ل��ة ال��ت��ح��ري�����س��ي��ة ل���ن ت��ن��ال من 
عزميته وعزمية “�سعب اجلبرّارين” الذين 

يواجهون اأعتى واآخر احتالل يف التاريخ
ه����ذه  اأنرّ  اىل  ����س���ن���ي���ن���ة  اأب��������و  واأ��������س�������ار 
ال��ت�����س��ري��ح��ات ال��ت��ح��ري�����س��ي��ة ����س���ده ت��اأت��ي 
ب��ح��ق  امل��ج��ح��ف  ل���ل���ق���رار  ردا ع��ل��ى رف�����س��ه 
يف  واملتمثل  ال�سريف  الإب��راه��ي��م��ي  احل���رم 
ب��الإرث  وال���ذي مي�ض  داخ��ل��ه،  ب��ن��اء م�سعد 
القانون  اأنرّ  اإىل  لفتا  العريق،  الإ�سالمي 
ال����دويل ي��ن�����ض ع��ل��ى ع���دم ال�����س��م��اح ل��ق��وى 
الح����ت����الل ب��ال��ت��غ��ي��ر يف م���ع���امل الأر������ض 
تزيده  التهديدات  هذه  اأنرّ  موؤكدا  املحتلة، 
اإ����س���رارا وحت��دي��ا ع��ل��ى ا���س��ت��ك��م��ال م�����س��واره 
ال��ن�����س��ايل يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ه��وي��ة مدينة 

الفل�سطينية اخلليل 

االنباط-وكاالت

اأنهت الف�سائل الفل�سطينية، م�ساء الثالثاء، 
املباحث  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة   ،2021 ف��رباي��ر   9
التو�سل  معلنة  القاهرة،  امل�سرية  العا�سمة  يف 
ل��ن��ق��اط وق���وا����س���م م�����س��رتك��ة م���ن اأج�����ل اإج�����راء 
واملجل�ض  وال��رئ��ا���س��ي��ة  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات 

الوطني
وف�����ور ����س���دور ال���ب���ي���ان اخل���ت���ام���ي امل�����س��رتك 
اجلبهة  م��ن  ك��ل  اأب���دت  الفل�سطينية  للف�سائل 
وا�سحاً  اعرتا�ساً  الإ�سالمي  واجلهاد  ال�سعبية 
لالنتخابات من  مقاطعة  واإع���الن  ورد  ما  على 
“خمرجات  اإط�����ار  ���س��ت��ج��ري يف  اجل���ه���اد ك��ون��ه��ا 

اتفاقية اأو�سلو”
وال�سعبية  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ق��واع��د  رح��ب��ت  فيما 
ل��ك��ل م��ن ف��ت��ح وح��م��ا���ض وب��ع�����ض ق���وى منظمة 
التحرير بالتفاق على اعتبار اأنه �سيكون مدخاًل 
لت�سكيل  وال���ذه���اب  الوطنية  ال��وح��دة  لتحقيق 
حكومة ائتالفية ت�سم اجلميع بناء على نتائج 

النتخابات الت�سريعية
ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  املخت�سني  اآراء  وتباينت 
ب�ساأن النقاط اخلتامية التي ت�سمنها الإعالن، 
النقاط  بع�ض  وج��ود  على  اتفق  اجلميع  اأن  اإل 
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ميكن ال��ب��ن��اء عليها م��ن اأج��ل 
اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات، اأم����اًل يف اإن���ه���اء الن��ق�����س��ام 

امل�ستمر منذ عام 2007
جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ���س��ت��اذ  واأب����دى 
الأزهر بغزة خميمر اأبو �سعدة تفاوؤًل خمتلفاً، اإذ 
اعترب اأن البيان اخلتامي يحمل �سيء اإيجابي يف 
اإطار الظروف الراهنة ومبا ي�سمح التوافق عليه 

بني خمتلف الف�سائل والقوى الوطنية
واأ�ساف اأبو �سعدة ل� “�سبكة قد�ض”: “الأمور 
الإيجابية هي التوافق على حمكمة النتخابات 
واإ�ساعة اأجواء احلريات واإطالق �سراح املعتقلني، 

لكن هناك بع�ض الق�سايا التي رحلت للمجل�ض 
ال��ت�����س��ري��ع��ي ال���ق���ادم ول��ل��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي �ست�سكل 
رحلت  ال��ت��ي  الق�سايا  وبع�ض  الن��ت��خ��اب��ات  بعد 

للرئي�ض”
ح�سل  اإيجابياً  تقدماً  هناك  اأن  على  و�سدد 
اأم�����ض يف خم��رج��ات لقاء ال��ق��اه��رة، م��وؤك��داً على 
اأن ما جرى هو اأف�سل املمكن بعد 14 عاماً من 

النق�سام واخلالفات ال�سيا�سية
وب���������س����اأن م���ق���اط���ع���ة اجل�����ه�����اد الإ�����س����الم����ي 
لالنتخابات، ذكر قائاًل: “من املمكن اأن تدخل 
املجل�ض  ال��ت��ح��ري��ر م��ن خ���الل  اجل��ه��اد منظمة 
التزامات  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  يجب  لكن  الوطني، 
امل��ن��ظ��م��ة ه��ي اأو���س��ل��و وق���د ي��ك��ون م��وق��ف��ه��م من 

املنظمة هو ذات موقفهم من النتخابات”
والأك��ادمي��ي  ال�سيا�سية  العلوم  اأ���س��ت��اذ  واأك���د 
الفل�سطيني اأنه ورغم كل املحاذير والإ�سكاليات 
املوجودة اإل اأن هذه املرة خمتلفة، فالتفاق حالياً 
هو على اإجراء النتخابات الت�سريعية، وترحيل 
كل الإ�سكاليات لبعد النتخابات، وعوامل النجاح 
موجودة لأن التوافق الآن على هذا امللف وهناك 

توجه اإقليمي ودويل لدعم اإجراء النتخابات”
يف ذات ال�سياق، قال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي 
اأحمد ال�سقاقي اإن ما جرى من حوار يف القاهرة 
ه��و اأم����ر ج��ي��د، خ�����س��و���س��اً اأن ه��ن��اك خم��رج��ات 
اأ�سئلة  اإيجابية وهناك خمرجات مل جتب على 

يطرحها املراقب وال�سارع
اأن  اإىل  قد�ض”  “�سبكة  ل���  ال�سقاقي  واأ���س��ار 
الوطني  ال��وف��اق  وثيقة  اإىل  ت�ستند  النتخابات 
عام 2006 وخمرجات الجتماع الوطني رام اهلل 
الد�ستورية،  املحكمة  تقييد  جانب  اإىل  ب��روت، 
لرئي�ض  النتخابات  اأن  اإىل  الوا�سحة  والإ���س��ارة 

ال�سلطة ولي�ض لرئي�ض الدولة
الق�سايا  بع�ض  “هناك  ق���ائ���اًل:  وا�ستكمل 
اأن هذه النتخابات  التي بقيت عالقة خ�سو�ساً 
ن�ستطيع  امل�ساألة  وه��ذه  اأو�سلو،  مبرجعية  تعقد 

يتم  مل  حيث  ال�سعبية  ح��دي��ث  م��ن  نلم�سها  اأن 
بتنفيذ خم��رج��ات  ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي  ت�����س��م��ني 
و2018،   2017 وامل�����رك�����زي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����ض 
ب�سحب  وا�سحة  مطالبة  هناك  اأن  يعني  وه��ذا 
الع��رتاف با�سرائيل وجتاهل هذا الطلب يعني 
اأن من يحاول الذهاب بالنتخابات يريد جتديد 

مرجعيات اأو�سلو”
وراأى اأن هناك بع�ض الق�سايا غر الوا�سحة 
مثل احلديث عن اأن ال�سرطة هي من �ستوؤمن 
وقاطع  وا���س��ح  ب�سكل  حتديد  دون  النتخابات 
وكان ينبغى لها اأن تكون وا�سحة، خ�سو�ساً يف 
غ���زة، اإىل ج��ان��ب حمكمة الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي مت 

الأم���ر للرئي�ض ومل يكن  احلديث عنها وت��رك 
وا�سحاً من هي هذه املحكمة ومن هم اأع�سائها

اأن يكون ذلك  واأب��دى ال�سقاقي خ�سيته من 
يف  جن��ح  ال��ل��ق��اء  اأن  م��ع��ت��رباً  للتفجر،  �ساعقاً 
بع�ض  واأخ��ف��ق يف  واأج����ل ملفات  امل��ل��ف��ات  بع�ض 

امللفات
ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  ق��ال  ال�سياق،  يف 
ع��م��اد اأب����و ع����واد اإن ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي ل��ل��ق��اءات 
م��ن طموحات  الأدن���ى  القاهرة مل يوفر احل��د 
توفر  يف  ي�ساهم  اأن��ه  اإل  الفل�سطيني،  ال�سعب 

احلد الأدنى لتي�سر املرحلة الراهنة
واأ�ساف اأبو عواد ل� “�سبكة قد�ض”: “البيان 

البند  وهما  مفهومتني  غ��ر  نقطتني  ت�سمن 
رقم 6 والبند رقم 10 الذي يتحدث عن تاأجيل 
حل بع�ض الق�سايا املرتبطة بحقوق النا�ض التي 

تفتح الباب للت�سكيك يف النوايا”
وتابع قائاًل: “البيان اخلتامي على اأهميته 
ي����رتك ب��ع�����ض امل�����س��اح��ات ل��ل��ت�����س��ك��ك وال�����س��ع��ور 
باإمكانية انفجارها و�سعور اأن النتخابات لي�ست 
خارجية”،  ل�سغوط  نتيجة  بل  داخلي  مطلب 
م�سراً اإىل اأن بع�ض الف�سائل التي لن ت�سارك 
النك�ساف  خل�سية  نتيجة  ياأتي  النتخابات  يف 

اأمام اجلمهور الفل�سطيني
وا�ستطرد اأبو عواد قائاًل: “م�ساركة اجلبهة 

ال�سعبية مهمة وعدم م�ساركتها �سيكون له اآثار 
�سلبية خ�سو�ساً كونها الإط��ار الأب��رز يف الي�سار 
هناك  ك��ان  اأن  فيبدو  اجلهاد  اأم��ا  الفل�سطيني، 
تخبطاً يف القرار مع اأن م�ساركتهم �سرورية من 
ي��وازن بني فتح  اأجل اأن يكون هناك تياراً ثالثاً 

وحما�ض”
ب��ع��دم  ال��ف�����س��ائ��ل  ب��ع�����ض  ق������رار  اأن  وراأى 
انتخابات  نحو  نذهب  لن  اأننا  يعك�ض  امل�ساركة 
ل���دى حركة  ال��وط��ن��ي، ف��ه��ن��اك ق��ن��اع��ة  املجل�ض 
هو  واجل��ه��اد  حما�ض  دخ���ول  اأن  وال�سلطة  فتح 
اأن  من املحرمات، ودخولهما يف املنظمة ممكن 

يو�سمها بالإرهاب، ح�سب قوله

 الجهاد: قرار عدم المشاركة باالنتخابات ينسجم مع مواقفنا

 أول لقاء معلن بين مسؤولين سعودي وقطري بعد المصالحة

 مستوطنون يهددون بقتل رئيس بلدية الخليل

 هل يرسم حوار القاهرة مالمح المسار االنتخابي والسياسي؟

االنباط-وكاالت
 

اأطلقت القوات العراقية ام�ض عملية اأمنية 
ك���ربى يف حم��اف��ظ��ات ب��غ��داد و���س��الح ال��دي��ن 
والأنبار ملالحقة فلول تنظيم داع�ض الإرهابي

واأف������ادت خ��ل��ي��ة الإع�����الم الأم���ن���ي يف بيان 
نقله موقع ال�سومرية نيوز باأن عملية اأمنية 
غ��رب  م��ن��اط��ق  يف  انطلقت  وا���س��ع��ة  م�سرتكة 
بغداد وجزيرة الكرمة و�سرق بحرة الرثثار 
و����س���رع���ت ب��ه��ا ق����ي����ادات ال��ع��م��ل��ي��ات يف ب��غ��داد 
ت�سكيالت  مع  بال�سرتاك  والأن��ب��ار  و�سامراء 

وباإ�سناد  و�سامراء  الأنبار  يف  ال�سعبي  احل�سد 
ط����ران اجل��ي�����ض وال���ق���وة اجل��وي��ة وب��اإ���س��راف 

وتخطيط قيادة العمليات امل�سرتكة
واأو�سحت اأن هذه العملية جاءت لتطهر 
الإرهابية  داع�����ض  ع�سابات  م��ن  املناطق  ه��ذه 
هذه  ب��ني  الفا�سلة  امل��ن��اط��ق  واإح��ك��ام  و�سبط 

املحافظات
عملياتها  ال��ع��راق��ي��ة  ال����ق����وات  وت���وا����س���ل 
فلول  ملالحقة  املناطق  خمتلف  يف  الع�سكرية 
اإرهابيي داع�ض حيث األقت القب�ض اأم�ض على 

24 اإرهابيا يف حمافظة الأنبار غرب العراق

االنباط-وكاالت

يوم  الإ�سرائيلي،  الحتالل  ق��وات  هدمت 
الأربعاء، منزل الأ�سر حممد قبها من قرية 
ط��ورة بق�ساء جنني �سمايل ال�سفة الغربية 
“ريحان”  بتنفيذ عملية  اإدان��ت��ه  بعد  املحتلة 
غربي املدينة، التي قتلت فيها م�ستوطنة قبل 

اأكرث من �سهر
اجلنود  ع�سرات  باقتحام  م�سادر  واأف���ادت 
برفقة جرافة ع�سكرية البلدة، واإخالء �سكان 

املنزل، قبل ال�سروع بعملية الهدم
منعوا  الح���ت���الل  ج���ن���ود  اأن  واأو����س���ح���ت 
املواطنني من الق��رتاب من املكان، واعتقلوا 

���س��ح��ف��ًي��ا وم��ن��ع��وا اآخ���ري���ن م���ن ال��ت��واج��د يف 
املنطقة

اأم���ا م��وق��ع “وال” ال��ع��ربي؛ ف��ذك��ر، وفق 
بعد  ج��اء  ال��ه��دم  اأن  “�سفا”،  وك��ال��ة  ترجمة 
قدمته  التما�ًسا  العليا  الحتالل  حمكمة  رد 
املنزل،  ه��دم  بعدم  للمطالبة  الأ���س��ر  عائلة 
وب��ع��د اأ���س��ب��وع م��ن ت��ق��دمي لئ��ح��ة ات��ه��ام بحق 

الأ�سر قبها
هورغني”  “اي�سرت  امل�����س��ت��وط��ن��ة  وق��ت��ل��ت 
امل��ا���س��ي يف عملية وق��ع��ت داخ��ل  ال��ع��ام  نهاية 
حر�ض “ريحان” غربي جنني، وجرى بعدها 
اعتقال الأ�سر قبها واتهامه بتنفيذ العملية 

بوا�سطة حجر

االنباط-وكاالت

ع��زل  الح����ت����الل  ���س��ج��ون  اإدارة  ت���وا����س���ل 
الأ����س���رت���ني ف����دوى ح���م���ادة ون�����وال فتيحة، 
بظروف قا�سية يف زنازين معتقل “الدامون”

واملحررين،  الأ���س��رى  ���س��وؤون  هيئة  وبينت 
ي��ح��ت��ج��ز الأ����س���رت���ني داخ���ل  اأن الح����ت����الل 
زنزانة �سيقة تفتقر اإىل اأدنى مقومات احلياة 
ومقطوعات  كهربائية  اأدوات  ب��دون  الآدم��ي��ة، 
عن العامل اخلارجي واأ�سارت الهيئة، يف بيان 
فدوى  فيها  حتتجز  التي  الزنزانة  اأن  اليوم، 

ون�����وال ف��ي��ه��ا ك���ام���رات م��راق��ب��ة ع��ل��ى م���دار 
اخل�سو�سية،   من  ن��وع  اأي  حترمهما  ال�ساعة 
اإىل  اخل���روج  م��ن  املعتقل  اإدارة  متنعهما  كما 
اإدارة  اأن  واأك�����دت  “الفورة”  ال�سجن  ���س��اح��ة 
اإن���ت���ه���اك واإ�����س����اءة معاملة  ت��ت��ع��م��د  ال�����س��ج��ن 
املفرو�سة  العزل  الأ�سرتني، ومل حتدد مدة 
عاماً(،   34( حمادة  ف��دوى  الأ���س��رة  بحقهما 
معتقلة منذ 2017، وحمكومة بال�سجن ل�مدة 
معتقلة  فتيحة،  ن��وال  والأ���س��رة  �سنوات،   10
منذ �سباط/فرباير 2020، وما زالت موقوفة 

حتى الآن، وهما من مدينة القد�ض املحتلة

عملية أمنية لمالحقة فلول إرهابيي 
)داعش( في ثالث محافظات عراقية

 جيش االحتالل يهدم منزل 
منفذ عملية »ريحان«

 في ظروف قاسية... االحتالل يواصل 
عزل أسيرتين بسجن »الدامون«
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 بالل الغالييني  موفد احتاد االعالم الريا�ضي
 

ال��وط��ن��ي لأل��ع��اب  املنتخب   ج��اء لع��ب 
ال���ق���وى ل����ذوي الإع����اق����ة ع���ام���ر ال��ع��ب��ادي 
الكرة  دف��ع  م�سابقة  يف  اخل��ام�����س  ب��امل��رك��ز 
احل��دي��دي��ة ل��ف��ئ��ة 57 )اجل��ل��و���س(، وذل��ك 
خ����ال امل��ن��اف�����س��ات ال���ت���ي ج����رت اأم�������س يف 
م���ي���دان ن�����ادي دب����ي لأ����س���ح���اب ال��ه��م��م يف 
اف��ت��ت��اح ب��ط��ول��ة ف���زاع ال��دول��ي��ة )اجل��ائ��زة 
طوكيو. باراملبيك  اإىل  واملوؤهلة   الكربى(، 
من  واح���دة  يف  11.64م،  ال��ع��ب��ادي  و�سجل 
لكل  املخ�س�سة  ال�ست  امل��ح��اولت  اف�سل 
الاعب  الأول  باملركز  جاء  فيما  م�سارك، 
���س��ج��ل  اأن  ب���ع���د  ا����س���ك���وب���ار  ال���ك���ول���وم���ب���ي 
حممد  حم��م��د  ال�����س��وري  وج����اء  13.99م، 
وج���اء  13.91م،  و���س��ج��ل  ال���ث���اين  ب��امل��رك��ز 
ب��ع��ده ال��رو���س��ي ال��ي��ك�����س��ي ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث 
ال��راب��ع  ب��امل��رك��ز  ث��م ج���اء  و���س��ج��ل 13.39، 
الأذربيجاين �سمري نابيف و�سجل 12.18م، 
 و�سارك يف مناف�سات هذه الفئة 15 لعبا.
ويعترب الرقم الذي حت�سل عليه العبادي 
ف��ي��م��ا  ب���ارامل���ب���ي���ك،  ال����ع����اب  اإىل  ت���اأه���ي���ل���ي 
م�ساركته تتوقف على عدد البطاقات التي 
الفئة. لهذه  الدويل  الحتاد   �سيخ�س�سها 
 ال�����س��اف��ع��ي وال���ق���ه���ي���وي ي���ظ���ه���ران ال���ي���وم
ي��ظ��ه��ر ال���ي���وم لع���ب���ا امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
ع���ب���داهلل ال�����س��اف��ع��ي وع���ب���داهلل ال��ق��ه��وج��ي 
دف��ع  م�سابقة  يف  م�ساركتهما  خ���ال  م��ن 

يخو�س  حيث  )اجللة(،  احلديدية  الكرة 
ال�����س��اف��ع��ي امل��ن��اف�����س��ات ���س��م��ن ال��ف��ئ��ة 11 
)ال������وق������وف(، ف��ي��م��ا ي���خ���و����س ال��ق��ه��ي��وي 
امل��ن��اف�����س��ات ���س��م��ن ال��ف��ئ��ة 46 )ال���وق���وف(، 
نتائج  ت�سجيل  يف  ال��اع��ب��ان  يطمح  حيث 
م�سرفة تعزز من فر�سهما يف التقدم نحو 
ل�����س��م��ان بطاقتي  اح��ت��ال م��راك��ز ج��ي��دة 
باراملبيك طوكيو. العاب  دورة  اإىل   التاأهل 
وخ���ال الأي����ام امل��ا���س��ي��ة ن�����س��ط ال��اع��ب��ان 
ال��ت��ح�����س��ري  وال���ق���ه���وج���ي يف  ال�������س���اف���ع���ي 
ال����ف����ن����ي خل�����و������س امل�����ن�����اف�����������س�����ات، ح���ي���ث 
خ�����س��ع��ا ل�����س��ل�����س��ل��ة م���ن ال���ت���دري���ب���ات ع��ل��ى 
 م���ي���ادي���ن ن�����ادي دب����ي لأ����س���ح���اب ال��ه��م��م.
الر�سمي الذي ا�سدرته  وح�سب الربنامج 

ح�سام  ال��اع��ب  ي�����س��ارك  املنظمة  اللجنة 
م�سابقة  يف  )اجل��م��ع��ة(  غ��د  ي��وم  اخلطيب 
رمي الرمح، ويف ذات  ذات كما ي�سارك كا 
اأمي���ن اجل��ب��ور يف م�سابقة  ال��اع��ب��ن  م��ن 
ال��ك��رة احل��دي��دي��ة )اجل���ل���ة(، ونبيل  دف���ع 
 1500 مل�سافة  اجل��ري  م�سابقة  يف  مقابلة 
م���ر، واأح���م���د ال��ه��ن��دي يف م�����س��اب��ق��ة دف��ع 
الكرة احلديدية )اجللة(، ويعود الاعب 
م�سابقة  يف  ل��ي�����س��ارك  ال�����س��اف��ع��ي  ع��ب��داهلل 
رم�����ي ال����ق����ر�����س، واحل�������ال ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى 
ي�سعود  ال����ذي  اخل��ط��ي��ب  ح�����س��ام  ال���اع���ب 
الكرة احلديدية  لي�سارك يف م�سابقة دفع 
 )اجل������ل������ة( ي�������وم ب����ع����د غ�����د )ال���������س����ب����ت(.
 ال���������ربغ���������وث���������ي واط��������م��������ئ��������ن��������ان دائ����������م

حت���ر����س اأم����ن ع����ام ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
الأردن�����ي�����ة م���ه���ا ال���ربغ���وث���ي الط��م��ئ��ن��ان 
ال��ب��ط��ول��ة ب�سكل  امل�����س��ارك يف  ال��وف��د  ع��ل��ى 
ي����وم����ي، وذل������ك م����ن خ�����ال ات�����س��الت��ه��ا 
والإداري،  ال���وف���د  واع�������س���اء  رئ��ي�����س  م���ع 
م��ث��ل��م��ا حت���ر����س ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل ال���دائ���م 
م���ع ال��اع��ب��ن وح��ث��ه��م ع��ل��ى ب���ذل امل��زي��د 
م�����ن اجل����ه����د م�����ن اأج�������ل حت���ق���ي���ق ن��ت��ائ��ج 
ال��ه��دف  ن��ي��ل  ت��ع��زز م��ن فر�سهم يف  ق��وي��ة 
ال��ع��اب  دورة  اإىل  ال���ت���اأه���ل  وه���و  امل��ط��ل��وب 
 ب��ارامل��ب��ي��ك ط��وك��ي��و ���س��ي��ف ال��ع��ام احل���ايل.
 اج������������������������������راءات �������س������ح������ي������ة م���������������س�������ددة
وات�����خ�����ذت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة واجل����ه����ات 
تبداأ  م�����س��ددة  �سحية  اج����راءات  املخت�سة 
م���ن خ����ال اق���ام���ة ال����وف����ود امل�������س���ارك���ة يف 
اأع���ل���ى درج����ات  ال���ف���ن���ادق، ث���م اإىل ات���خ���اذ 
لأ�سحاب  دب��ي  ن��ادي  ميادين  يف  احل��ر���س 
ف��ع��ال��ي��ات  ك��اف��ة  ي�ست�سيف  ال����ذي  ال��ه��م��م 
�سخ�س  لأي  ي�سمح  ل��ن  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ول��ة، 
ال��دخ��ول  )ك���ورون���ا(  لفح�س  يخ�سع  مل 
يف  وال�����ت�����واج�����د  ال������ن������ادي  م����ي����ادي����ن  اإىل 
ال��دائ��م،  التعقيم  ع��ل��ى  ع���اوة  ال��ب��ط��ول��ة، 
 وال���ت���ب���اع���د اجل�������س���دي ب����ن امل�������س���ارك���ن.
الأردن��ي��ة  الباراملبية  اللجنة  وف��د  واب���دى 
التعليمات،  تطبيق  يف  ال��ك��ام��ل  ال��ت��زام��ه 
ال���وف���د  ادارة  ح���ر����س  ع���ل���ى  ي�����دل  وه������ذا 
ع��ل��ى ت��وف��ري ال�����س��ام��ة ل��ك��اف��ة الإداري�����ن 

والاعبن.

 العبادي خامسا بـ »الجلة« في بطولة فزاع الدولية 

السمارنه يواصل مشواره مع السلط 

الخوالدة من معان الى الحسين 

راموس يرفض اخر عروض الريال 

االنباط - عمان 

عقد  ال�سلط،  ن���ادي  ادارة  ج���ددت 
ال�سمارنة،  عبيدة  ال���دويل  ال��اع��ب 
ل��ي��م��ث��ل ال��ف��ري��ق يف امل��و���س��م امل��ق��ب��ل. 
وك������ان ال�������س���م���ارن���ة ق����د ت��ل��ق��ى اأك����ر 
اأن ي��ق��رر  م���ن ع���ر����س حم���ل���ي، ق��ب��ل 
جت���دي���د ع���ق���ده م����ع ال�����س��ل��ط ال����ذي 
كاأ�س  يف  تاريخية  م�ساركة  تنتظره 
الحت����اد الآ����س���ي���وي. وج����اء ال��ت��ع��اق��د 

امل��دي��ر  م��ن  بتو�سية  ال�����س��م��ارن��ة  م��ع 
ح�سر  حيث  عابد،  اأب��و  جمال  الفني 
خالد  ال��ن��ادي  رئي�س  التوقيع،  حفل 
ع���رب���ي���ات. م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، مت��ن��ت 
للمحرف  ال��ت��وف��ي��ق  ال�����س��ل��ط،  اإدارة 
اأحمد الربي، الذي احرف  الليبي 
اإدارة  معها يف املو�سم املا�سي. وكانت 
حثيثة  مفاو�سات  دخلت  قد  ال�سلط 
م���ع ال���رب���ي ل��ت��ج��دي��د ع���ق���ده، لكن 
الأخري ف�سل الحراف يف الكويت.

االنباط - عمان 

احل�������س���ن  ن��������ادي  ادارة  اع����ل����ن����ت 
ت����ع����اق����ده����ا م�����ع ال�����اع�����ب خ����ل����دون 
اخل����وال����دة، ل��ت��ع��زي��ز ���س��ف��وف ف��ري��ق 
ك�����رة ال�����ق�����دم، ق���ب���ل ب����داي����ة امل��و���س��م 
م�ستويات  اخل���وال���دة  وق���دم  امل��ق��ب��ل. 
ف��ن��ي��ة مم���ي���زة م���ع ف���ري���ق م���ع���ان، يف 

اخل��وال��دة  ويعترب  املن�سرم.  املو�سم 
م��ك�����س��ب��اً ل��ف��ري��ق احل�����س��ن اإرب������د، يف 
اإمكانات، حيث  ظل ما يتمتع به من 
مركز،  من  اأك��ر  يف  اللعب  ي�ستطيع 
اأمي��ن.  اأو جناح  اأمي��ن  ���س��واء كظهري 
اأي�سا،  اإربد قد تعاقد  وكان احل�سن 
ال�سابق  ال�����س��ل��ط  م��رم��ى  م��ع ح��ار���س 

تامر �سالح.

مدريد - وكاالت 

اإن  الأربعاء  اإ�سباين  تقرير �سحفي  قال 
اأبلغ  �سريجيو رام��و���س، قائد ري��ال مدريد، 
م�ستقبله.  ح���ول  ال��ن��ه��ائ��ي  ب��ق��راره  الإدارة 
وينتهي عقد رامو�س مع ريال مدريد بنهاية 
هذا املو�سم، حيث قدم له فلورنتينيو برييز، 
ا للتجديد ملدة مو�سمن  رئي�س النادي، عر�سً
مع تخفي�س راتبه بن�سبة 10%، نظًرا لاأزمة 
القت�سادية التي مير بها ال��ن��ادي، وه��و ما 
رف�سه الاعب. وبح�سب �سحيفة »موندو 
دي��ب��ورت��ي��ف��و« الإ���س��ب��ان��ي��ة، ف���اإن رام��و���س لن 
يعدل عن راأيه، و�سيتم�سك مبوقفه احلايل 
ب��رف�����س ع��ر���س ال���ري���ال، ب��ل اإن الأم����ر قد 
و�سل اإىل اأنه اأبلغ ناديه باأن م�ستقبله يف ناٍد 

اأوروبي ميكنه تلبية مطالبه املالية. واأو�سح 
توجد  م��دري��د كذلك ل  ري��ال  اأن  التقرير، 
لديه اأي نية لتقدمي عر�س جديد لتغيري 
قرار رامو�س، و�ست�سهد الفرة املقبلة قيام 
قائد املريجني، بتوديع النادي الذي يتواجد 
بن جدرانه منذ عام 2005. واأ�سار التقرير، 
م��داف��ع  األب������ا،  دي��ف��ي��د  ال��ن��م�����س��اوي  اأن  اإىل 
بايرن ميونخ، هو الأق��رب لتعوي�س رحيل 
ري��ال مدريد، خا�سة  الو�سيك عن  رامو�س 
بعد  ح���ر،  ان��ت��ق��ال  �سين�سم يف �سفقة  واأن����ه 
انتهاء عقده هو الآخر مع ناديه بنهاية هذا 
�سيغيب  رام��و���س  اأن  بالذكر  املو�سم.جدير 
عن �سفوف ريال مدريد حتى �سهر اأبريل/ 
ني�سان املقبل، وذلك خل�سوعه اإىل جراحة 

يف الغ�سروف املف�سلي للركبة.

االنباط - عمان 

ال�سابق  احل��ار���س  �سفيع،  عامر  اأع��ل��ن 
ع��امل  اق��ت��ح��ام��ه  ع���ن  الأردن،  مل��ن��ت��خ��ب 
ع��رب ح�سابه  ���س��ف��ي��ع،  وك��ت��ب  ال��ت��دري��ب. 
الأرب��ع��اء:  “في�سبوك”،  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي 
التدريب”،  اإىل  جن����اح،  ب���اهلل  “الثقة 
الن�سامى.  برفقة لعبي  �سورته  مدرجا 
اأع��ل��ن قبل  ق��د  املخ�سرم  وك��ان احل��ار���س 
التي  ال��ك��روي��ة  م�سريته  انتهاء  ي��وم��ن، 
���س��ف��ي��ع )39  ام���ت���دت 25 ع���ام���ا. وي��ع��ت��رب 
حار�س  اأف�سل  وا���س��ع،  نطاق  على  عاما( 
م��رم��ى اأجن��ب��ت��ه ال���ك���رة الأردن����ي����ة، وق��د 
دخ����ل ق��ائ��م��ة اأك����ر 10 لع���ب���ن خ��و���س��ا 
ل���ل���م���ب���اري���ات ال����دول����ي����ة، ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
ال���ع���امل. م���ن ج��ه��ة اخ����رى ق����ررت ادارة 
ن���ادي ال��وح��دات امل��وؤق��ت��ة ت��ك��رمي م�سرية 
مع  توا�سالوحدات،  حيث  �سفيع  عامر 
اأعلن  ال��ذي  �سفيع  عامر  املرمى  حار�س 

الكروية  قبل يومن عن نهاية م�سريته 
على هام�س تواجده يف مع�سكر الن�سامى 
يف دب�����ي.ج�����اء ت���وا����س���ل ال�����وح�����دات م��ع 
رئي�س  اأج��راه  هاتفي  ات�سال  عرب  �سفيع 
ع��زاي��زة. وجيه  املوؤقتة  الإداري���ة   الهيئة 
واأك�������د ع����زاي����زة ل�����س��ف��ي��ع اع����ت����زاز ن����ادي 
الوحدات مبا قدمه مع فريق كرة القدم 
اأن  ال��ع��زاي��زة  طويلة.ولفت  �سنوات  ع��رب 
�سفيع  ب��ت��ك��رمي  �سيقوم  ال��وح��دات  ن���ادي 
لعطائه  ت��ق��دي��را  ع��م��ان  اإىل  ع��ودت��ه  بعد 
ال��وح��دات  ون��ادي  الن�سامى  منتخب  م��ع 
والإجن������������ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا احل���ار����س 
عزايزة  �سفيع  و�سكر  املخ�سرم.  ال��دويل 
ع���ل���ى ه�����ذا الت���������س����ال واه����ت����م����ام ن����ادي 
ال�����س��اب��ق��ن، م�سريا  ب��اع��ب��ي��ه  ال���وح���دات 
الأي��ام  اأن��ه لن ين�سى  اإىل  ذات��ه  الوقت  يف 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ق�����س��اه��ا م���ع ف��ري��ق ك��رة 
ال���ق���دم، ول���ن ي��ن�����س��ى ج��م��اه��ريه ال��وف��ي��ة 

التي لها ف�سل كبري عليه.

االنباط - عمان 

الأردين  الحت���اد  مقر  يف  الأرب��ع��اء  �سحبت 
 ،2021 الدرع ملو�سم  القدم، قرعة بطولة  لكرة 
وال�����ذي ت��ن��ط��ل��ق م��ب��اري��ات��ه ي����وم 23 اجل����اري، 
مب�ساركة  بالزرقاء،  حممد  الأم��ري  �ستاد  على 
اأن���دي���ة امل��ح��رف��ن وج����اءت ال��ق��رع��ة م��ت��وازن��ة 
ال��ق��وي��ة يف جمموعات  ح��ي��ث و���س��ع��ت الن��دي��ة 
خم��ت��ل��ف��ة. وج�����رى ���س��ح��ب ال���ق���رع���ة ب��ح�����س��ور 
ن�����س��ار، وممثلي  �سمر  ل��احت��اد  ال��ع��ام  الأم���ن 
اأن����دي����ة امل���ح���رف���ن، وق���دم���ت���ه ال��زم��ي��ل��ة هبة 
املرئية،  الإع��ام  و�سائل  من  وجانب  ال�سّباغ، 
و�سط تطبيق بروتوكول �سحي م�سدد حفاظا 
دائ��رة  م��دي��ر  وع��ر���س  ال��ع��ام��ة.  ال�سامة  على 
البطولة  تعليمات  �سعيبات،  عو�س  امل�سابقات 
ال���ت���ي ت��ن�����س ع��ل��ى ت���وزي���ع ال���ف���رق ع��ل��ى اأرب����ع 
جم���م���وع���ات، ح�����س��ب ت��رت��ي��ب ال���ف���رق ب��ب��ط��ول��ة 

بكل  ف���رق  ث��اث��ة  وب���واق���ع   ،2020 امل��ح��رف��ن 
الأول  ال��دور  مباريات  تقام  بحيث  جمموعة، 
بنظام الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة، على 
قبل  ال���دور  اإىل  جمموعة  ك��ل  بطل  يتاأهل  اأن 
خ��روج  بنظام  ي��ق��ام  وال���ذي  م��ب��ا���س��رة،  النهائي 
واح����دة، فيما مت حتديد  م��ب��اراة  م��ن  امل��غ��ل��وب 
النهائية.  للمباراة  موعداً  املقبل  اآذار   13 يوم 

وجاءت القرعة ح�سب التايل:
املجموعة الأوىل: الوحدات، معان، �سحاب. 
البقعة.  الفي�سلي،  الرمثا،  الثانية:  املجموعة 
�سباب  احل�سن،  اجلزيرة،  الثالث�ة:  املجموعة 
�سباب  ال�����س��ل��ط،  ال��راب��ع��ة:  امل��ج��م��وع��ة  الأردن. 
لقب  ن��ال  اجل��زي��رة  اأن  يذكر  اجلليل.  العقبة، 
اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ال��ن�����س��خ��ة الأوىل م��ن 
بالعام 1981، فيما يعترب الوحدات حامل لقب 
الن�سخة الأخرية، هو الأكر تتويجاً حتى الآن 
ب� 10 األقاب، يليه الفي�سلي ب� 7 ، ثم الرمثا 5.

االنباط - عمان 

ت����وج ال���ف���ار����س رع����د ن��ا���س��ر ب��امل��رك��ز 
يف   MET Oliva ب��ط��ول��ة  يف  الول 
ا�سبانيا على جواده) Oreo( على فئة 
ي�سارك  ،حيث  �سنوات   7 ال  عمر اجلواد 
جواديه  على  ا�سابيع  ثاثة  مدى  وعلى 
 )Oreo( (و   levisto( ج���وادي���ن، 
���س��م��ن ف��ئ��ات ال��ن��ج��م��ت��ن وث����اث جن��وم 
.و�سبق  ال��دول��ي��ة  للمناف�سات  ا�ستعدادا 
اىل  رعد  الوطني  منتخبنا  فار�س  تاأهل 
�سنوات،   5 لفئه  العامل  بطوله  نهائيات 
ال���ت���ي اق��ي��م��ت يف ب��ل��ج��ي��ك��ا. وي���ذك���ر ان 
الفرو�سية الردنية �سبق واأن تاأهلت اىل 
القفز  لفرو�سية  العامل  بطولة  نهائيات 

عن احلواجز، الوىل من خال م�ساركة 
هيا  الأم���رية  �سمو  الها�سمية  الفار�سة 
ب��ن��ت احل�����س��ن يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل، التي 
ال�سبانية  -خ��ريي��ز-  مدينة  يف  اقيمت 
م�����س��ارك��ة  خ�����ال  وم�����ن   ،)2002( ع�����ام 
عدة  العامل  بطولة  يف  ب�سارات  ابراهيم 
م���رات ،وك��ذل��ك ن��ا���س��ر ت��اأه��ل اك���ر من 
.وكانت  ب�����س��ارات  مي�سم  والفار�سة  م��رة 
نا�سر  الفار�س  لكز�س” رعت  “املركزية 
العامل  لبطولة  ال��ت��اأه��ل  نحو  رحلته  يف 
 ،2018 لعام  للفرو�سية  الدويل  لاحتاد 
وه���ي ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال��ب��ط��ولت ال��ع��امل��ي��ة 
ال���ب���ارزة لأل��ع��اب ال��ف��رو���س��ي��ة، اق��ي��م��ت يف 
الوليات  يف  ال�سمالية،  كارولينا  ولي��ة 

الأمريكية. املتحدة 

شفيع يتجه للتدريب والوحدات يكرم مشواره 

قرعة متوازنة لبطولة درع االتحاد الكروية 

ناصر يتوج بلقب فروسية اسبانيا 

االنباط - عمان 
ك�سف نادي الرمثا عن قيمة املبالغ املالية املرتبة على �سندوق 
النادي، والتي جتاوزت ال�300 األف دينار، وهي م�ستحقات مالية �سابقة 
لاعبن ومدربن. وا�سار اأمن �سر نادي الرمثا والناطق العامي 
حممد ابو عاقولة، اأن �سندوق الرمثا يئن حتت وطاأة الديون التي 
تراكمت يف الفرة الأخرية، نتيجة �سكاوى تقدم بها لعبون ومدربون 
حمليون واأجانب. واو�سح ، اأن الرمثا مطالب بحوايل 300 األف دينار، 

وهي �سكاوي �سابقة توزعت ما بن حمرفن اأجانب وحملين، لفتا 
اإىل اأن قيمة �سكاوى 3 لعبن اأجانب فقط )ال�سوريان جهاد الباعور 
واأحمد الدوين والعراقي حممد �سوكان( بلغت حوايل 120 األف دولر.
واأ�ساف “تفاجاأنا بحجم ال�سكاوى املرتبة على النادي، ول�سيما من 
ال��ذي دفعنا ليقاف  قبل لعبن حملين حالين و�سابقن، الأم��ر 
اي تعاقد جديد ب�سبب �سح املوارد املالية، على اأمل البدء يف حل تلك 

ال�سكاوى تدريجيا«.

الديون ترهق مسيرة  نادي الرمثا 
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 االنباط-عمان

الرقمية  »اأوراجن«  م��راك��ز  �شبكة  نظمت 

ال����ذك����اء  »اأ������س�����ب�����وع  م�����ن  الأوىل  ال���ن�������س���خ���ة 

ال����س���ط���ن���اع���ي« ال������ذي ت�����س��م��ن امل����وؤمت����رات 

وال���ن���دوات وال��ور���س��ات ع��ر الإن���رن���ت ح��ول 

ال�سطناعي. الذكاء 

ام�س  اأوراجن،  ع��ن  �سحايف  ب��ي��ان  وح�سب 

الأربعاء، �سارك يف اأ�سبوع الذكاء ال�سطناعي 

امل��ج��ال  ه���ذا  يف  املتخ�س�سني  م��ن  جم��م��وع��ة 

خالل الفرة بني 25 اإىل 29 من �سهر كانون 

ت�سمنت  ال��ت��ي  بالفعاليات  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اين 

اأكرث من 15 موؤمتراً جمع اخلراء املحليني 

وخ��دم��ات  اأوراجن  جمموعة  م��ن  وال��دول��ي��ني 

ال�����س��رك��ات  م���ن  وع�����ددا  ل��الأع��م��ال  »اأوراجن« 

التابعة لأوراجن ال�سرق الأو�سط واإفريقيا يف 

العاج،  �ساحل  تون�س،  املغرب،  م�سر،  الأردن، 

م��دغ�����س��ق��ر، ال�����س��ن��غ��ال، م����ايل وال���ك���ام���رون 

ميكرو�سوفت،  غوغل،  �سركات  عن  وممثلني 

 IBM، NVIDIA،LVMH ،اأمازون

مو�سوعات  م��ن  ع��ددا  الفعاليات  .وت��ن��اول��ت 

ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي جل��م��ي��ع امل�����س��ت��وي��ات 

مب��ا يف ذل���ك م��ف��ه��وم ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي، 

ال��ب��ي��ان��ات امل��ف��ت��وح��ة، خ���وارزم���ي���ات ال���ذك���اء 

للنجاح يف  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات  ال���س��ط��ن��اع��ي، 

الذكاء ال�سطناعي والقوة احل�سابية يف هذا 

املجال.

ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  الأردن  اأوراجن  واأّك��������دت 

امل�ساركة بهذه الفعالية التي تتيح للموظفني 

وم��ن��ت�����س��ب��ي اأك���ادمي���ي���ة ال���رجم���ة ال��ف��ر���س��ة 

ل���الط���الع ع��ل��ى ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي ع��ن 

املتخ�س�سني  خ��رات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  ُق��رب 

ما  ال��وا���س��ع��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  اأوراجن  �سبكة  �سمن 

ي��ع��زز ت��ط��وره��م امل��ه��ن��ي وجم����الت ت��ق��ّدم��ه��م 

امل�ستقبلي.

يذكر اأن مركز »اأوراجن« للتطوير الرقمي 

متكاملة،  جمانية  برامج  يت�سمن  والبتكار 

وه�������ي م����در�����س����ة ال������رجم������ة، وخم�����ت�����رات 

منو  ت�����س��ري��ع  وب��رن��ام��ج  ال��رق��م��ي��ة،  الت�سنيع 

ال�سندوق  اإىل  بالإ�سافة  النا�سئة،  ال�سركات 

يف  النا�سئة  ال�سركات  لتمويل  ال�ستثماري 

ال�سرق الأو�سط واإفريقيا.

العني االإخبارية - وكاالت

م����ن اأج������ل ع�����دم ال��ت��خ��ل��ي ع����ن اإق����ام����ة ح��ف��ل 

ال���زف���اف، وع����دم ان��ت��ه��اك ق���واع���د ك���ورون���ا، ق��رر 

drive –»�ال طريقة  على  الحتفال  عرو�سان 

ال�سيارة. داخل  الزواج  اأو   »in
وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ال���ق���ي���ود ال���ت���ي ف��ر���س��ه��ا 

ب�سعوبة  )كوفيد-19(  امل�ستجد  كورونا  فرو�س 

اإق��ام��ة ح��ف��الت ال��زف��اف امل��ن�����س��ودة، ح��ق��ق ثنائي 

اأحبائهم  �سحبة  عن  التخلي  دون  حلمهما  �ساب 

من الأ�سدقاء والأقارب.

130 ���س��ي��ف��اً حل�����س��ور ح��ف��ل زف���اف  وجت���م���ع 

ال��ث��ن��ائ��ي ج��ول��ي��ا ف��ل��وري��ان وب���اول���و ب��اف��اري�����س��ك��و، 

مبقاطعة  اأ�سولو  مدينة  من  عاماً،   31 وكالهما 

داخل  املرة  هذه  لكن  اإيطاليا،  ب�سمايل  تريفيزو 

�سياراتهم.

ب��ال��ط��ب��ع ل���ن ي�����س��ت��ط��ي��ع اأح����د ن�����س��ي��ان ي����وم 7 

ف��راي��ر احل����ايل، ل ال��ع��رو���س��ني ول ال�����س��ي��وف، 

ال��ذي��ن جت��م��ع��وا ع��ل��ى م��ن 56 ���س��ي��ارة وع�����س��رات 

ال����ن����وادل ال���ذي���ن ان�����س��غ��ل��وا ب��ت��وزي��ع اأك������واب من 

اخلفيفة  وال��وج��ب��ات  وامل�����س��روب��ات  ال��ك��وك��ت��ي��الت 

ال��زف��اف  ع��ل��ى ���س��ي��وف ح��ف��ل  اأن��واع��ه��ا  مبختلف 

ريبوبليكا«  »ل  ل�سحيفة  وفقاً  �سياراتهم،  داخ��ل 

الإيطالية.

ل�ستيعاب  كبرة  �ساحة  العرو�سان  وا�ستاأجر 

ال��ت��ي رت��ب��ت ب�سكل  ال�����س��ي��وف،  ���س��ي��ارات  ج��م��ي��ع 

دائ�����ري، ويف امل��ن��ت�����س��ف اأن�����س��ئ��ت ���س��رف��ة م��رك��زي��ة 

حيث متركز العرو�سان ب�سحبة الزهور لتقطيع 

داخ��ل  وه��م  لكن  ال�سيوف  ويحيطهما  الكعكة، 

�سياراتهم.

الكني�سة،  يف  اح��ت��ف��اًل  اأوًل  ال��ع��رو���س��ان  واأق���ام 

ح��ي��ث اأج���ري���ت ط��ق��و���س ال���زف���اف ب��ح�����س��ور 180 

الحرازية  الإجراءات  كافة  تطبيق  مع  �سخ�ساً 

من تباعد اجتماعي وارتداء للكمامات، ثم اجته 

ال�سيوف للجلو�س يف �سياراتهم املغلقة نوافذها.

واأث����ن����اء الح���ت���ف���ال ب���زف���اف ال��ع��رو���س��ني من 

ال�سيوف،  ع��ل��ى  ال��ن��وادل  وزع  ال�����س��ي��ارات،  داخ���ل 

وغرها  اللذيذ  والب�سكويت  املقلية  البطاط�س 

م��ن الأط��ع��م��ة ال��ت��ي ا���س��ت��م��ت��ع��وا ب��ت��ن��اول��ه��ا داخ��ل 

�سيارتهم يف اأمان تام.

ن���ه���اي���ة زف����اف  امل���ق���ب���الت ويف  وب����ع����د ج����ول����ة 

ي��وزع��ون  ب��ال��ن��وادل  ال�سيوف  ف��وج��ئ  ال�����س��ي��ارات، 

ع��ل��ي��ه��م ���س��ن��ادي��ق وح��ق��ائ��ب ي���د حت���ت���وي وج��ب��ة 

الغداء من نوافذ ال�سيارات.

»م���ررن���ا ب��ال��ع��دي��د م���ن حل���ظ���ات ال��ق��ل��ق، كنا 

لكن  زفافنا،  حفل  خلطة  الذريع  الف�سل  نخ�سى 

بهذه  للغاية«،  جيدة  احلفلة  كانت   ، النهاية  يف 

الكلمات علق الزوجان حديثاً جوليا وباولو على 

زواجهما الفريد من نوعه.

على  جم��ران  الزوجني  اأن  من  الرغم  وعلى 

للغاية  ���س��ع��ي��دان  ف��اإن��ه��م��ا  ال��ع�����س��ل،  �سهر  ت��اأج��ي��ل 

بح�سور  زفافهما  حفل  اإق��ام��ة  يف  جنحا  لأنهما 

اأحبائهما. جميع 

مراكز أورانج الرقمية تعقد أسبوع الذكاء االصطناعي

أحدث صيحات كورونا.. زواج »درايف إن« والضيوف في السيارات

العربية-وكاالت

بالن�سبة  مهمة  غ��ر  لوك�سمبورغ  تعتر 

عليه  طلق 
ُ
اأ ال��ذي  التحقيق  لكن  للكثرين، 

اجتذب  كيف  ُيظهر   »OpenLux« ا�شم 

ثروة  وال�سري  ال�سغر  الأوروب��ي  البلد  هذا 

اأكرث من الناجت املحلي الإجمايل لليابان.

املواتية  ال�سريبية  الهياكل  خ��الل  وم��ن 

و����س���ج���الت امل��ل��ك��ي��ة غ���ر ال�����س��ف��اف��ة، ج��ذب��ت 

 5.4( ي������ورو  ت���ري���ل���ي���ون   4.5 ل���وك�������س���م���ب���ورغ 

ال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ن��ادي��ق  م��ن  ت��ري��ل��ي��ون دولر( 

كبر  خطر  ياأتي  هذا  مع  ولكن  البالد.  اإىل 

 %80 يتمثل يف غ�سيل الأموال: ما ي�سل اإىل 

تعلن  مل  ال�ستثمارية  ال�سناديق  ه��ذه  م��ن 

امل�ستفيدين. اأ�سحابها  عن 

 OpenLux وجد حتليل قاعدة بيانات

ب���وا����س���ط���ة م��ن��ظ��م��ة ال�������س���ف���اف���ي���ة ال���دول���ي���ة 

امل�ستفيدين  املالكني  بني  كبرة«  »تناق�سات 

امل��ح��ددي��ن ل�����س��ن��ادي��ق ال���س��ت��ث��م��ار. وف���ق���اً ملا 

»العربية. عليه  واطلعت  »ف��ورب�����س«،  ذك��رت��ه 

نت«.

هوؤلء  يكون  اأن  يجب  القانون،  ومبوجب 

لوك�سمبورغ،  �سلطات  لدى  م�سجلني  املالك 

الوليات  يف  التجارية  الأعمال  تتم  وعندما 

ل��دى  م�سجلني  ي��ك��ون��وا  اأن  ي��ج��ب  امل��ت��ح��دة، 

 %15 لكن  والبور�سات.  املالية  الأوراق  هيئة 

»قدموا معلومات مت�ساربة«.

وي�����س��ع��ر م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ف��ي��درايل 

ال�ستثمار  ���س��ن��ادي��ق  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  بالقلق 

وفقاً  وا���س��ع،  ن��ط��اق  على  الأم����وال  غ�سيل  يف 

لن�سرة داخلية مت ت�سريبها يف مايو من العام 

وج���ود �سوابط  ع���دم  اأن  واأ���س��اف��ت  امل��ا���س��ي. 

املجرمني  �سّهل على  الأموال  ملكافحة غ�سيل 

»دم���ج ال��ع��ائ��دات غ��ر امل�����س��روع��ة يف ال��ن��ظ��ام 

املايل العاملي امل�سروع«.

 16777 ل�����  م���وط���ن  ه����ي  ول���وك�������س���م���ب���ورغ 

���س��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��ار، ت����راوح م��ن راأ�����س امل��ال 

و�سناديق  الأ���س��ول  اإدارة  اإىل  ال���س��ت��ث��م��اري 

ال���ت���ح���وط، وال���ت���ي ت���دي���ر ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا 5.4 

تريليون دولر.

عا�سمة املليارديرات يف اأوروبا

Le Monde ����س���ح���ي���ف���ة  وق������ال������ت 

ال��ف��رن�����س��ي��ة، ال���ت���ي اأن�������س���اأت ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 

اإن الرقم الإجمايل للرثوة   ،OpenLux
 7.2 م��ن  ي��ق��رب  لوك�سمبورغ  يف  اخل��ارج��ي��ة 

تريليون دولر.

وحددت ال�سحيفة الفرن�سية ثروة تخ�س 

اأك��رث  اأي  ل��وك�����س��م��ب��ورغ،  يف  م��ل��ي��اردي��راً   266

الذين  املليارديرات  اإجمايل عدد  من  تقريباً 

يعي�سون يف الحتاد الأوروبي.

ملكية  وع��ائ��الت  �سيا�سيون  بينهم  وم��ن 

و�ساكرا  وودز  تايجر  بينهم  من  وم�ساهر 

واأجنلينا جويل وبراد بيت.

ومي��ت��ل��ك م��ع��ظ��م��ه��م ����س���رك���ات وه��م��ي��ة يف 

ع��ق��ارات  خاللها  م��ن  ميتلكون  لوك�سمبورغ 

ا�ستثمارات  اأو  يخوتاً  اأو  خا�سة  ط��ائ��رات  اأو 

ولها  مت��ام��اً  قانونية  املمار�سة  ه��ذه  اأخ���رى. 

م��ي��زة اإ���س��اف��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف ح��ري��ة ال��ت�����س��رف 

و�سريبة اأقل على الأرباح.

واأ�سدرت لوك�سمبورغ قانوناً يف عام 2019 

اأ�سحابها بعد  اأ�سماء  يطالب ال�سركات بن�سر 

���س��غ��وط م��ن الحت����اد الأوروب������ي. ل��ك��ن ه��ذه 

وي�سعب  ب�سهولة  م��ت��اح��ة  لي�ست  ال��ب��ي��ان��ات 

Le Monde و  ال��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا، مم��ا دف��ع 

اأخرى  اإعالمية  موؤ�س�سة   16 و   OCCRP
.OpenLux اإىل اإن�ساء قاعدة بيانات

نتائج  على  ردا  ب��ي��ان  يف  احلكومة  وق��ال��ت 

متاماً  ملتزمة  ال��دول��ة  اإن   OpenLux
ب���ق���وان���ني الحت�������اد الأوروب����������ي وال���ق���وان���ني 

ب��ه��ا. وت���ق���ول: »مل يحدد  امل��ع��م��ول  ال��دول��ي��ة 

ال���ت���ع���اون  الحت������اد الأوروب���������ي ول م��ن��ظ��م��ة 

�سريبية  ممار�سات  اأي  والتنمية  القت�سادي 

�سارة يف لوك�سمبورغ«.

احلياة يف الدوقية الكربى

حوايل  �سكانها  عدد  يبلغ  لدولة  بالن�سبة 

يف  ن��اب��ل��ي��ون  ���س��ك��ك  وال���ت���ي  ن�����س��م��ة   600000

وجودها، فاإن »الدوقية الكرى«، كما ُتعرف 

ر�سمياً، جتذب الكثر من الهتمام.

�سريبي.  م��الذ  اأن��ه��ا  لوك�سمبورغ  وتنفي 

وق���ال���ت احل��ك��وم��ة يف ب���ي���ان: »ل��وك�����س��م��ب��ورغ 

لل�سركات  منا�سبا  �سريبيا  نظاما  ت��وف��ر  ل 

الرقمية،  ال�سركات  ول  اجلن�سيات،  متعددة 

القواعد  بنف�س  الل��ت��زام  عليها  يتعني  التي 

اأخ������رى يف  ����س���رك���ة  اأي  وال���ت�������س���ري���ع���ات م���ث���ل 

لوك�سمبورغ«.

ومع ذلك، يوجد الآن الكثر من الن�ساط 

املايل يف لوك�سمبورغ لدرجة اأن ن�سف العمال 

حيث  الأجانب،  من  هم  الكرى  الدوقية  يف 

للعمل  الن��ت��ق��ال  اإىل  منهم  العديد  ي�سطر 

من فرن�سا اأو اأملانيا اأو بلجيكا املجاورة.

اإن ما يقرب من  لوموند  وقالت �سحيفة 

�سركات  ثري ميلكون  فرن�سي  األف مقيم   15

ل  ما  جمتمعة  قيمتها  تبلغ  لوك�سمبورغ،  يف 

الناجت  من   %4 اأو  دولر  مليار   121 عن  يقل 

الإجمايل لفرن�سا. املحلي 

أول شركة طيران عربية تطعم 
طاقمها بالكامل بلقاح كورونا

اكتشاف فيروس كورونا جديد 
 SARS-CoV-2 مرتبط بـ

في 5 خفافيش

وصلت اإلمارات ووصلنا المريخ.. 
دبي تفاجئ زوارها بالمطار

دبي - العربية

بناء  لإع����ادة  الحت���اد  ط���ران  تخطط 

ذات  ال�سغرة  الطائرات  ح��ول  عملياتها 

ب�سبب  الإغ��الق  تخفيف  مبجرد  املمرين 

فرو�س كورونا.

توين  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  قال 

دوغ���ال����س، اإن����ه ل ي��ت��وق��ع ع����ودة ال�����س��ف��ر 

اجل����وي اإىل م�����س��ت��وي��ات م���ا ق��ب��ل ال��وب��اء 

اأنه ل يريد خلق  2023، م�سيفاً  حتى عام 

»يقني زائف« فيما يتعلق بالنتعا�س.

اأ�سبحت  الحتاد  اأن  دوغال�س،  وك�سف 

طاقمها  بتلقيح  تقوم  ط��ران  �سركة  اأول 

اأن يكون  ي��ت��وق��ع  اأن���ه  م�����س��ي��ف��اً  ب��ال��ك��ام��ل، 

تطعيمهم  مت  ال��ذي��ن  املحتملني  ل��ل��رك��اب 

»حق املرور«.

ال��رئ��ي�����س  ق�����ال  م���ت�������س���ل،  ����س���ي���اق  ويف 

مقابلة  يف  الحت���اد  ط���ران  ل���  التنفيذي 

اإن  الأرب��ع��اء  ي��وم  بلومبرغ  تلفزيون  م��ع 

ط��ائ��رة  ت�سليم  م��وع��د  الحت����اد مل حت���دد 

ال���ق���ادم���ة، ول��ي�����س من  اإك�������س   777 ب��وي��ن��ج 

اإي��رب��ا���س  اإذا ك��ان��ت ط��ائ��رة  ال��وا���س��ح م��ا 

اإن  وق��ال  �ستعود.  العمالقة   SE A380

على  ذل���ك  م���ن  ب����دًل  �سين�سب  ال��رك��ي��ز 

الأ�سغر.  درمي��الي��ر   787 بوينج  ط��ائ��رة 

ملا اطلعت عليه »العربية.نت«. وفقاً 

واأو�سح دوغال�س: »النقطة املهمة هي 

لل�سركة،  الفقري  العمود  على  الركيز 

 787 ه��و  ل��ن��ا  بالن�سبة  ال��ف��ق��ري  وال��ع��م��ود 

درميالير«.

اإن الحتاد تتطلع اإىل  وقال دوجال�س 

درميالير  بوينج  طائرة   40 نحو  جانب 

اإيربا�س  طائرة   12 اإىل  ي�سل  ما  ت�سغيل 

.A350

م����ن ب����ني ط�����ائ�����رات الحت��������اد ال���ب���ال���غ 

ق����ال   ،A380 ط�������ائ�������رات   10 ع������دده������ا 

من  متاأكد  »غ��ر  اإن��ه  التنفيذي  الرئي�س 

اأن��ن��ا ���س��ن��ع��ي��ده��م م���رة اأخ�����رى«. وق����ال اإن 

دور  لها  �سيكون  الطابقني  ذات  الطائرات 

فقط على اأكرث الطرق ازدحاما اإىل مدن 

م��ث��ل ل��ن��دن ون��ي��وي��ورك يف ح��ال��ة ح��دوث 

انتعا�س قوي.

متبقية  ط��ل��ب��ات  ���س��ت��ة  الحت�����اد  ل����دى 

من  ط��ائ��رة  وه��ي   ،9-777 بوينج  لطائرة 

ع��ام  يف  م����رة  لأول  ط��رح��ه��ا  الآن  امل���ق���رر 

.2023

رو�سيا اليوم- ديلي ميل

اكت�سف العلماء فرو�س كورونا املرتبط 

خفافي�س  خم�سة  دم���اء  يف  ال��ع��امل��ي  ب��ال��وب��اء 

تعي�س يف تايالند.

 ،SARS-CoV-2 وي�������������س������ارك 

ل�«كوفيد19-«،  امل�������س���ب���ب  ال����ف����رو�����س 

م��ع  اجل���ي���ن���ي���ة  ����س���ي���ف���رت���ه  م����ن   91.5%
ال���ف���رو����س ال������ذي مت حت����دي����ده ح��دي��ث��ا/ 

.RacCS203 وامل�سمى 

ال��ف��رو���س غ��ر ق���ادر على  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 

اإ���س��اب��ة ال��ن��ا���س لأن����ه ل مي��ك��ن��ه الرت���ب���اط 

اخل���الي���ا  ع���ل���ى   ACE2 مب�������س���ت���ق���ب���الت 

»كوفيد19-«  دخول  بوابة  وهي  الب�سرية، 

اإىل اجل�سم.

امل�سادة  الأج�����س��ام  ذل��ك، ع��رث على  وم��ع 

امل�������س���اب���ة  اخل���ف���اف���ي�������س  دم  يف  امل���ن���ت�������س���رة 

وال���ب���ان���غ���ول���ني ل���ت���ك���ون ف���ع���ال���ة يف حت��ي��ي��د 

.SARS-CoV-2 فرو�س

وي�������س���ر ه����ذا ال��ت��ن��اق�����س ال��ب��ي��ول��وج��ي 

اإىل  امل�����س��ت��ن��دة  ك���ورون���ا  ف��رو���س��ات  اأن  اإىل 

اخل��ف��اف��ي�����س ل مي��ك��ن��ه��ا، ب�����س��ك��ل من��وذج��ي، 

اإ�سابة الب�سر، كما يتكهن اخلراء.

وي���ع���ت���ق���د ال���ع���ل���م���اء ب������دل م�����ن ذل������ك اأن 

ف��رو���س��ات ك��ورون��ا ت��ط��ور ف��ق��ط ال��ق��درة على 

اإ�سابة اخلاليا الب�سرية بعد اأن يتم متريرها 

اأول اإىل م�سيف و�سيط، مثل البنغول.

ب�سكل  �سكله  ويغر  �سكله  يتغر  وه��ن��ا، 

 ،ACE2 رب��ط  و�سيلة  مينحه  ما  طفيف 

ح�سب نظرية موؤلفي الدرا�سة.

وت��ت��م��ا���س��ى ه�����ذه ال���ن���ت���ائ���ج م����ع اإع�����الن 

الوباء  اأن  موؤخرا  العاملية  ال�سحة  منظمة 

الفرو�س  واأن  طبيعي  ب�سكل  ظهر  احلايل 

التاجي مل يتم اإطالقه من املختر.

واأخ����������ذ ال����ب����اح����ث����ون ب����ق����ي����ادة ج���ام���ع���ة 

ب���ان���ك���وك ع��ي��ن��ات من  ���س��ولل��ون��غ��ك��ورن يف 

ال��ري��ة يف  ل��ل��ح��ي��اة  اخل��ف��اف��ي�����س يف حممية 

�سرق تايالند.

للفرو�س  اجل��ي��ن��ي  الت�سل�سل  واأج�����روا 

الوثيق  ارت��ب��اط��ه  م��دى  لكت�ساف  اجل��دي��د 

ب��ف��رو���س��ات ك��ورون��ا الأخ����رى، مب��ا يف ذل��ك 

.SARS-CoV-2
 RacCS203 اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  وك�����س��ف��ت 

ي��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

يف  امل��وج��ود   ،RmYN02 ي�سمى  اآخ����ر،  

وهو فرو�س مطابق  يونان،  اخلفافي�س يف 

.SARS-CoV-2 �بن�سبة %93.6 ل

وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ال��ت�����س��اب��ه اجل��ي��ن��ي 

ف���رو����س  ف�������اإن  م����ت����ط����اب����ق(،   91.5%(

وف��������رو���������س   SARS-CoV-2
لهما  اجلديد،  الفرو�س   ،RacCS203

رئي�سية. اختالفات 

وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ع��ل��ى ال���رغ���م من 

ل��ل��ف��رو���س��ني  ال�����س��وك��ي��ة  ال���روت���ي���ن���ات  اأن 

الرئي�سية  املنطقة  اأن  اإل  وراثيا،  مت�سابهة 

بامل�ستقبالت  ترتبط  ال��ت��ي  ال��ن��ت��وءات  على 

ال��ب�����س��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة مت��ام��ا يف ال�����س��ك��ل، ما 

ي���ج���ع���ل م����ن امل�����س��ت��ح��ي��ل ع���ل���ى ال���ف���رو����س 

 ACE2 ب���خ���الي���ا  الرت�����ب�����اط  اجل����دي����د 

الب�سرية.

وي�����س��اف اك��ت�����س��اف ال��ف��رو���س اجل��دي��د 

عائلة  ح��ول  املتنامي  املعرفة  بنك  اإىل  ه��ذا 

ف���رو����س���ات ك����ورون����ا ال���ت���ي ي��ن��ت��م��ي اإل��ي��ه��ا 

.SARS-CoV-2
ويف ال�سابق، عرث على فرو�سات مماثلة 

هذه  وج��ود  لكن  واليابان،  ال�سني  يف  فقط 

اأكرث  وجود  اإىل  ي�سر  تايالند  ال�ساللة يف 

بكثر مما كان ُيعتقد �سابقا، ومن املحتمل 

اأن تنت�سر على مدى 3000 ميل )4800 

كيلومر( عر جنوب �سرق اآ�سيا.

من  ه��ي��رد،  م��ارت��ن  الروفي�سور  وق��ال 

ال���س��ت��وائ��ي،  وال��ط��ب  لل�سحة  ل��ن��دن  ك��ل��ي��ة 

والذي مل ي�سارك يف الدرا�سة: »حددت هذه 

الورقة البحثية فرو�س خفا�س اآخر ُيعتقد 

 SARS-CoV-2 ب�ساللة  مرتبط  اأنه 

التي ت�سبب حاليا جائحة ب�سرية«.

وتوؤكد هذه النتيجة اجلديدة، من تايالند، 

والفرو�سات  للخفافي�س  الوا�سع  التوزيع  على 

التي قد ت�سمل من�ساأ الفا�سية احلالية.

املرتبطة  الفرو�سات  على  العثور  ووقع 

يف   SARS-CoV-2 ب���  وثيقا  ارتباطا 

احل�سان،  حدوة  خفافي�س  من  اأن��واع  اأربعة 

من  للعديد  »خ��زان��ات«  باأنها  ُتعرف  والتي 

الأمرا�س. م�سببات 

اأق�سى  اإىل  الأن����واع  ه��ذه  ن��ط��اق  ومي��ت��د 

ال���غ���رب م��ث��ل ال���ه���ن���د، وي��غ��ط��ي ك���ل ج��ن��وب 

ال�����س��رق مثل  اأق�����س��ى  اإىل  وي�����س��ل  ال�����س��ني 

ال���ي���اب���ان. وال���ط���رف اجل��ن��وب��ي م���ن م��داه��ا 

و�سنغافورة. الفلبني  ي�سمل 

تطور  اكت�ساف  على  العلماء  ويحر�س 

مل��ع��رف��ة   SARS-CoV-2 ف����رو�����س 

ت��ف�����س��ي م�سببات  م��ن��ع  اأج����ل  م��ن  م�����س��دره، 

الأمرا�س املماثلة يف امل�ستقبل.

اأق���رب  اأن  وك�����س��ف��ت الأب���ح���اث ال�����س��اب��ق��ة 

وهو   SARS-CoV-2 اأقرباء فرو�س 

ف��رو���س ك���ورون���ا اآخ���ر ت���اأوي���ه اخل��ف��اف��ي�����س، 

وال���ف���رو����س���ان   .RaTG13 وي�������س���م���ى 

.96% بن�سبة  متطابقان 

اأن  اإىل  اأي�������س���ا  ال��ت�����س��اب��ه  ه����ذا  وي�����س��ر 

م�سيف  يف  طبيعي  ب�سكل  تطور  الفرو�س 

ح����ي����واين، ع��ل��ى الأرج�������ح خ��ف��اف��ي�����س، ق��ب��ل 

اإ���س��اب��ة الأن�����واع ال��و���س��ي��ط��ة ث��م ال��ق��ف��ز اإىل 

الب�شر.

ك���ت���ب م���وؤل���ف���و ال����درا�����س����ة الأخ��������رة يف 

 Nature جم��ل��ة  يف  امل��ن�����س��ورة  ورق��ت��ه��م 

»ه���ن���اك   :Communications
حاجة ما�سة للمراقبة عر احلدود للعثور 

SARS- �على الفرو�س ال�سلف املبا�سر ل

.»CoV-2

دبي- العربية

ه��دي��ة ���س��ت��ب��ق��ى ب���ال���ذاك���رة، ق��دم��ت��ه��ا 

مطاراتها،  اإىل  للقادمني  دب��ي  حكومة 

ت���زام���ن���ا م���ع و����س���ول »م�����س��ب��ار الأم�����ل« 

يف  امل������ري������خ،  ك����وك����ب  اإىل  الإم��������ارات��������ي 

ع��رب��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  ف�����س��ائ��ي��ة  م��ه��م��ة  اأول 

الكواكب. ل�ستك�ساف 

القادمني  الإم��ارات  زوار  تفاجاأ  فقد 

امل�سافرين،  ل��ب��واب��ة  دب��ي  م��ط��ارات  ع��ر 

ن��وع��ه يف  امل���ري���خ«، الأول م���ن  ب���� »خ��ت��م 

ج��وازات  �سفحات  على  يو�سع  ال��ع��امل، 

���س��ف��ره��م ب��ح��ر خ��ا���س ج���دا، ه��و »ح��ر 

امل����ري����خ« ال���ف���ري���د يف ف��ك��رت��ه وت��ك��وي��ن��ه 

التكوينات  يحاكي  مزيج  من  وامل�سنوع 

اجل��ي��ول��وج��ي��ة ل��ك��وك��ب امل���ري���خ ول��ون��ه��ا 

الإم����ارات..  اإىل  و�سلت  »ل��ق��د  الأح��م��ر. 

والإمارات ت�سل اإىل املريخ«

ك����م����ا ط����ب����ع م����وظ����ف����و اجل�������������وازات يف 

مطارات دبي على �سفحة تاأ�سرات دخول 

 ،09.02.2021 يف  ع��ب��ارة  اإليها  امل�سافرين 

مع ت�سميم خا�س مل�سبار الأمل.

وب����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة، اح���ت���ف���ل���ت دب���ي 

امل��ق��ررال��ث��الث��اء  الأم���ل  م�سبار  ب��و���س��ول 

ا�ستثنائية  وظ���روف  قيا�سية  م��دة  يف   ،

ع���ر ف���ك���رة خ��ت��م وح����ر امل����ري����خ، ال��ت��ي 

اأط��ل��ق��ه��ا امل��ك��ت��ب الإع����الم����ي حل��ك��وم��ة 

الإمارات بالتعاون مع جوازات مطارات 

لالإقامة  ال��ع��ام��ة  ل����الإدارة  التابعة  دب��ي 

و�سوؤون الأجانب.

266 مليارديرًا يخبئون ثرواتهم في لوكسمبورغ


