
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الخصاونة يؤكد تسريع الخطوات العملية 
للمشروعات االستراتيجية بين االردن والعراق

اهمية مشروع مد انبوب النفط من البصرة إلى العقبة ثم لمصر

االنباط- عمان

ال���دك���ت���ور ب�شر  ال������وزراء  اك����د رئ��ي�����س 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�سريع  اخل�����س��اون��ة اه��م��ي��ة 

اخل������ط������وات ال���ع���م���ل���ي���ة ل���ل���م�������س���روع���ات 

اال�����س����رات����ي����ج����ي����ة امل������ن������وي ت���ن���ف���ي���ذه���ا 

اآث���اره���ا  ل��ي��ل��م�����س  وال����ع����راق  االردن  ب���ن 

املعنية  والقطاعات  املواطنون  االإيجابية 

ال�سقيقن. البلدين  يف 

ا�ستقباله  لدى  ال��وزراء  رئي�س  وا�سار 

ال�سبت  ام�س  ال��وزراء  برئا�سة  مكتبه  يف 

منهل  العراقي  واملعادن  ال�سناعة  وزي��ر 

ع����زي����ز، وب���ح�������س���ور وزي��������رة ال�����س��ن��اع��ة 

وال�سفري  علي  مها  والتموين  والتجارة 

العراقي يف عمان حيدر العذاري، اإىل اأن 

بتنفيذ  كبريا  اهتماما  يوليان  البلدين 

امل���دي���ن���ة االق��ت�����س��ادي��ة على  م�����س��روع��ي 

احل����دود وم���د ان��ب��وب ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي. 

واك�����د رئ��ي�����س ال�������وزراء ����س���رورة ات��خ��اذ 

االإج����������راءات ال����ازم����ة ل���ب���دء ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

للمدينة  ال���واق���ع  ار����س  وع��ل��ى  ال���ف���وري 

االقت�سادية.

التفا�صيل �ص »2«

االحد   2  رجب   1442 هـ  - املوافق  14  �شباط  2021 م - العدد  5604    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

مقدادي: البنية التحتية تقف احيانا عقبة بعملية التقاضي

»المحاكمة عن بعد« ٠٠ التكنولوجيا في خدمة العدالة
 الصحة: 11 وفاة و124٠ إصابة بـ»كورونا«

الوزير التلهوني: استخدام التكنولوجيا بالمحاكمة نقلة نوعية

بني ارشيد: افضل طريقة الستمرار التقاضي في ظل الجائحة
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االنباط-وكاالت

ك��اأن اخلرب جمرد كذبة«، يقول جنل  ن�سعر  االآن   »حتى 

ال�سهيد بال بواطنة الذي ارتقى جراء تعر�سه للده�س من 

قبل م�ستوطن، يف االأغوار، يوم اأم�س

ويوؤكد عبد الرحمن بواطنة اأن خرب ا�ست�سهاد والده وقع 

عليهم “كال�ساعقة”، وي�سيف: “لكن احلمد هلل الذي مَن 

على والدي بال�سهادة”

�سورته  “راأينا  مبا�سر”:  “للجزيرة  حديث  يف  ويتابع 

االأخرية قبل اال�ست�سهاد التي ن�سرها االأ�سدقاء كان مبت�سماً 

والوجه ي�سع بالنور”

وكان بال قبل ا�ست�سهاد يف جتوال باالأغوار الفل�سطينية 

م�ستوطن  عليهم  ينق�س  اأن  قبل  رفاقه،  من  جمموعة  مع 

مبركبته ويحول النزهة اإىل جنازة

من جانبه، قال �سالح بواطنة �سقيق ال�سهيد اإن “ن�سيب” 

ن�سيبنا  بي  “ات�سل  واأ�ساف:  اأبلغه باخلرب،  العائلة هو من 

من بري نباال واأخربين اأن بال يف حالة �سعبة ومل يقل يل 

له فوراً:  اإليه، فقلت  التوجه  ا�ست�سهد، وطلب مني  اإنه قد 

طاملا طلبت مني احل�سور اإذا اأبو العبد قد تويف”.

التفا�صيل �ص »10«

 الشهيد بالل بواطنة: عن التجوال الذي حوله مستوطن ل» فاجعة « 

 العودات يدعو من غرفة صناعة األردن إلى مشاركة حقيقية في رسم السياسات االقتصادية العيسوي:  المبادرات الملكية تصب في اطار توفير سبل العيش الكريم لالردنيين 
عمان -االنباط

رئي�س  العامر  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  زار 

امللك  جالة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة 

جالة  م�ست�سار  يرافقه  العي�سوي  يو�سف 

امل��ل��ك ل�������س���وؤون ال��ع�����س��ائ��ر ع��اط��ف احل��ج��اي��ا 

جماعة عمان حل��وارات امل�ستقبل  يف مقرها 

اجلديد حيث اأعلنت اجلماعة عن مبادرتها  

لتعزيز رمزية جالة امللك عبد اهلل وتهدف 

املبادرة اىل امل�ساهمة .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

عبد  املحامي  النواب  جمل�س  رئي�س  اأك��د 

ال��واق��ع  ت�سخي�س  اأه��م��ي��ة  ال���ع���ودات،  امل��ن��ع��م 

ال�����س��ن��اع��ي وال����ت����ج����اري، مت���ه���ي���داً ل��و���س��ع 

احل����ل����ول ال����ت����ي ت���ك���ف���ل خ����دم����ة االق���ت�������س���اد 

مثمناً  ال�ساملة،  التنمية  وحتقيق  الوطني 

فريو�س  اأزم��ة  خال  ال�سناعي  القطاع  دور 

من  املواطنن  احتياجات  تغطية  يف  كورونا 

ال�سلع االأ�سا�سية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط – فرح مو�صى

ي��راع��ي ن��ظ��ام امل��ح��اك��م��ة ع��ن ب��ع��د ب��اإ���س��خ��دام 

ال�سهود  ���س��م��اع  ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة يف  و���س��ائ��ل 

الو�سائل و�سمانات  املحاكمة توفري  واإج���راءات 

امل���ح���اك���م���ة ال����ازم����ة ل��ت��م��ك��ن امل����دع����ي ال���ع���ام 

اأوال��ق��ا���س��ي م��ن م�����س��اه��دة امل��ك��ان امل���وج���ود فيه 

 ، وا���س��ح  ب�سكل  �سماعه  وم��ن  املعني  ال�سخ�س 

اإ�سافة اىل �سرورة التثبت من هوية ال�سخ�س.

 التفا�صيل �ص »3«

 إدراج »أيلة«كوجهة سفر متكاملة بكافة 
TripAdvisorمرافقها على منصة السفر العالمية

القطامين : القطاع الزراعي من أبرز 
دعائم االقتصاد الوطني

 وزير الصحة: االردن يعاني ندرة في 
أطباء االختصاصات الفرعية والدقيقة

 الحرب في اليمن: 4٠٠ ألف طفل 
»معرضون لخطر الموت جوعا«

 سُيقام على مساحة 12٠٠ دونم. »القدس الدولي«.. 
من أقدم مطار فلسطيني ألضخم حي استيطاني

االنباط-عمان

ك�����ّر������س�����ت اأي������ل������ة م����وق����ع����ه����ا ك���وج���ه���ة 

من�سة  ع��ل��ى  العقبة  يف  لل�سفر  متكاملة 

املرموقة،  العاملية   TripAdvisor
يف خطوة تعك�س �سعيها الدوؤوب وامل�ستمر 

جودة  واأك��ره��ا  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 

والت�سهيل على الراغبن بزيارتها.

وج���اء االإجن����از اجل��دي��د ال���ذي حققته 

اأيلة لتعزيز موقعها على خارطة ال�سياحة 

االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ك��وج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة 

اال�ستخدامات  متعددة  �سكنية  ترفيهية 

واأحد اأكر امل�ساريع احل�سرية ديناميكية، 

تكامًا، تطوراً وحيوية. 

ال�����س��ي��اح��ي��ة  امل����واق����ع  اأول  اأي���ل���ة  وت���ع���ّد 

وال��رف��ي��ه��ي��ة االأردن����ي����ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي 

ت���ر����س���خ م��ك��ان��ت��ه��ا ع���ل���ى م���وق���ع وت��ط��ب��ي��ق 

.  TripAdvisor
التفا�صيل �ص »5«

البلقاء االنباط- 

 ق����ال وزي�����ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

ن����درة يف  م���ن  ي��ع��اين  االردن  اإن  ع��ب��ي��دات 

اأطباء االخت�سا�سات الفرعية والدقيقة.

واأو���س��ح ان��ه بالرغم م��ن وج��ود اأع��داد 

هناك  اأن  اال  املميزين  االأطباء  كبرية من 

العديد من الدول التي ت�ستقطبهم، حيث 

جامعتي  اأطباء  خريجي  من  باملئة   34 ان 

يعملون  والتكنولوجيا  والعلوم  االأردن��ي��ة 

اخلليج وغريها  ودول  واأوروب���ا  امريكا  يف 

جولة  خال  عبيدات  الدول.واأ�ساف  من 

البلقاء  حمافظة  يف  مل�ست�سفيات  تفقدية 

ب��ح�����س��ور ن������واب امل���ح���اف���ظ���ة وم�������س���وؤويل 

على  حت��ر���س  ال����وزارة  اأن  ال�سحة،  وزارة 

من  مميزة  البلقاء  م�ست�سفيات  تكون  اأن 

التي  والعاجية  الطبية  اخلدمات  حيث 

تقدمها.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ت����واف����ق جم���ل�������س ال�������س���راك���ة ل��ل��ق��ط��اع 

ب��رئ��ا���س��ة وزي��ر  ال��ع��م��ل  ال���زراع���ي يف وزارة 

اال�ستثمار  ل�سوؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  العمل 

اجتماعه  خال  القطامن  معن  الدكتور 

جملة  على  ال���وزارة  مقر  يف  ال�سبت  اليوم 

م�ساعدة  �ساأنها  من  التي  االإج���راءات  من 

ال��ق��ط��اع يف ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى جت���اوز 

التحديات التي فر�ستها جائحة كورونا.

واأك����د ال��ق��ط��ام��ن ب��ح�����س��ور اأم����ن ع��ام 

الوزارة فاروق احلديدي واأمن عام وزارة 

ال����زراع����ة امل��ه��ن��د���س حم���م���ود اجل��م��ع��اين 

واالحت������اد ال���ع���ام ل��ل��م��زارع��ن االأردن���ي���ن 

ومم���ث���ل���ن ع����ن االحت���������ادات واجل��م��ع��ي��ات 

ال���زراع���ي���ة وال���ن���ق���اب���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع 

حر�س وزارة العمل على التوا�سل واحلوار 

مع القطاع الزراعي.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

من  االآالف”  م���ئ���ات  ت���ه���دد  “جماعة 
االأط����ف����ال يف ال��ي��م��ن، وم���ت���ى ي��ت��ح��ول وب���اء 

التعاي�س  ميكن  مر�س  اإىل  كورونا  فريو�س 

اأب���رز امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي تناولتها  م��ع��ه، م��ن 

ال�سحف الربيطانية

وتقرير  االإندبندنت  �سحيفة  من  ونبداأ 

بعنوان  االأو�سط،  ال�سرق  لبيل ترو، مرا�سلة 

األف طفل يف اليمن معر�سون خلطر   400“
االأمم  اإن  ال��ك��ات��ب��ة  وت���ق���ول  جوعا”  امل�����وت 

ن�سف  يقرب من  ما  اأن  ح��ذرت من  املتحدة 

مليون طفل دون �سن اخلام�سة.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-وكاالت

يعرف  ما  اأو  الدويل”  القد�س  “مطار 
ب�”مطار قلنديا”، يقع بن مدينتي القد�س 

التاريخي  امل��ط��ار  يعترب  اهلل،  ورام  املحتلة 

عليه  ت�سيطر  اأن  قبل  فل�سطن،  يف  االأق���دم 

���س��ل��ط��ات االح���ت���ال االإ���س��رائ��ي��ل��ي، وحت��ّول��ه 

اإىل م��ط��ار الأغ����را�����س ���س��ي��اح��ي��ة وجت���اري���ة، 

“انتفا�سة  ان��دالع  بعد  نهائًيا  اأغلقته  حتى 

االأق�سى” عام 2000 اأن�ساأ املطار عام 1920 يف 

ظل االنتداب الربيطاين .

التفا�صيل �ص »10«



املحلي
20

نحارب حتى ا�شت�شهدنا .. قولوا  واننا ظلينا  �شلمنا،  ما  اأننا  الكرك  لهلنا يف  “قولوا 
لربعنا ان فل�شطني غالية علينا مثل االردن” 

اجلي�ش  �شهداء  من  العديد  ودفن  ا�شت�شهاد  اماكن  ُتعرف  مل   67 حزيران  حرب  يف   
من  �شهادات  خالل  من  ا�شت�شهادهم  من  التثبت  جرى  بع�شهم  ان  حتى  بدقة،  العربي 
نظراً  الع�شكري  التقاعد  قانون  لتعريفات  ا�شتناداً  �شهداء  اآخرون  واعترب  كانوا معهم، 
اول حممود  امل���الزم  ال�����ش��ه��داء  ه���وؤالء  اح��د  اآن����ذاك،  احل���رب  توثيق جم��ري��ات  ل�شعوبة 
على  وه��و  امنيته  وك��ان��ت  ال��ك��رك،  ثانوية  يف  ال�شهيد  در���ش  املبي�شني،  فليحان  داوود 
�شابطاً  كان  امل�شلحة،  للقوات  فانت�شب  فل�شطني،  ار�ش  على  ال�شهادة  الدرا�شة  مقاعد 
بع�شكريته،  وفخور  ومعتز  وق��وة  وحيوية  وانفة  �شجاعة  ميتلئ  كان  �شيء،  بكل  مميزاً 
كان حممود جمازاً عندما بداأت حرب حزيران 67 وحني �شمع عرب اثري االإذاعة دعوة 
حاولت  وم�شى،  الع�شكرية  بدلته  لب�ش  بوحداتهم،  لاللتحاق  املجازين  الع�شكريني 
والدته منعه، لكنه اجابها وال ميكن .. �شو الفايدة من قعدتنا اإذا ما احتركنا االآن؟ كان 
ال�شهيد  وقائدها   40 املدرع  اللواء  الثانية  الدبابات  كتيبة  ا�شتخبارات  �شابط  حممود 
جنني  منطقة  عن  الدفاع  لتعزيز  بالتحرك  للواء  التعليمات  �شدرت  �شويعر،  �شالح 
اعنف  ودارت  ال��ع��دو،  لطريان  كثيف  ج��وي  ق�شف  حتت  دباباته  و�شلت  حيث  ونابل�ش 
بني  املنت�شرة  االردنية  القوات  وا�شتطاعت  ال�شهداء  ومثلث  جنني  يف  الدبابات  معارك 
ان  اىل  كامل،  ي��وم  مل��دة  فادحة  خ�شائر  وتكبيده  العدو  هجوم  ايقاف  الزيتون  ا�شجار 
بداأت طائراته بق�شف دبابات اللواء االردين بالنابامل فدمرت معظمها وا�شت�شهد عدد 
دبابات  �شبع  �شوى  اللواء  دبابات  االردنيون ومل يبقى من  ال�شباط واجلنود  كبري من 
دير  مثلث  قرب  نابل�ش  غربي  ان�شحابها  خالل  العدو  دبابات  حا�شرتها  جمنزرة  و16 
ا�شت�شهد  �شر�شة  معركة  نابل�ش  م�شارف  يف  التفاح  وادي  منطقة  يف  دارت  حيث  �شرف 
خرق  م��ن  االردن��ي��ة  ال��دب��اب��ات  ومتكنت  �شويعر  �شالح  ال�شهيد  الكتيبة  ق��ائ��د  خاللها 
تلك  عن  ار�شيد  منذر  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  اللواء  كتب  وقد  واالن�شحاب،  احل�شار 
باأم عيني وهم يقاومون مثل االأ�شود، كان عمري حينها  راأيتهم  املعركة: واهلل العظيم 
ي��واج��ه��ون طائرات  18 ع��ام و���ش��اه��دت اجل��ن��ود االأردن��ي��ني االأ���ش��او���ش يقاتلون ك��اال���ش��ود 
متو�شطة  بر�شا�شات  ي�شربون  وهم  عليهم  تغري  والطائرات  وقريتنا  ار�شنا  يف  العدو 
وبال فائدة، �شاهدت دباباتهم وهي ت�شتعل وكنا نراهم والنار ت�شتعل بهم وهم يرددون 
اهلل اأكرب، اربعة م�شابني بحروق نابامل نقلتهم �شيارة ع�شكرية بجانب بع�شهم البع�ش 
اىل قريتنا �شري عند عائلتنا ار�شيد وابو الرب والعمارنة ظناً منهم انها طوبا�ش التي 
يبكي  ك��ان  واح��ده��م  االخ��رية  انفا�شهم  يلفظون  اجلنود  ك��ان  ا�شعاف،  مركز  فيها  ك��ان 
 .. ا�شت�شهدنا  حتى  نحارب  ظلينا  واننا  �شلمنا،  ما  اأننا  الكرك  يف  لهلنا  “قولوا  ويقول 
�شجعاااان  االردن   ابناء  ان  واهلل  االردن”  فل�شطني غالية علينا مثل  ان  لربعنا  قولوا 
ال��ع��رب بهزمية م��روع��ة يف ح��رب ح��زي��ران،  ... لقد مني  اأ���ش��وووود  اأن��ه��م  .. واهلل واهلل 
لكن الهزمية كانت اكرث مرارة على االردنيني، فقد خا�ش االردن املعركة يف ظل تفوق 
على  اجل��وي  ل�شالحه  مطلقة  و�شيطرة  والعتاد،  والعدة  العدد  يف  ا�شرائيلي  ع�شكري 
�شماء املعركة، فاإىل جنات اخللد يا �شهيدنا مع االأنبياء وال�شهداء وال�شديقني واالبرار 
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االنباط- عمان

اك�����د رئ���ي�������ش ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ش��ر 
اخل�������ش���اون���ة اه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ش��ري��ع 
اخل��������ط��������وات ال����ع����م����ل����ي����ة ل����ل����م���������ش����روع����ات 
اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة امل����ن����وي ت���ن���ف���ي���ذه���ا ب��ني 
االإيجابية  اآث��اره��ا  ليلم�ش  وال��ع��راق  االردن 
البلدين  يف  املعنية  والقطاعات  املواطنون 

ال�شقيقني.
ا�شتقباله  ل���دى  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش  وا���ش��ار 
ال�شبت  ام�����ش  ال�����وزراء  ب��رئ��ا���ش��ة  مكتبه  يف 
وزي���ر ال�����ش��ن��اع��ة وامل���ع���ادن ال��ع��راق��ي منهل 
والتجارة  ال�شناعة  وزيرة  وبح�شور  عزيز، 
وال��ت��م��وي��ن م��ه��ا ع��ل��ي وال�����ش��ف��ري ال��ع��راق��ي 
البلدين  اأن  اإىل  ال��ع��ذاري،  حيدر  عمان  يف 
م�شروعي  بتنفيذ  ك��ب��ريا  اهتماما  ي��ول��ي��ان 
امل��دي��ن��ة االق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى احل�����دود وم��د 

انبوب النفط العراقي.
واك�����د رئ��ي�����ش ال�������وزراء �����ش����رورة ات��خ��اذ 
الفوري  التنفيذ  لبدء  الالزمة  االإج��راءات 
االقت�شادية  للمدينة  ال��واق��ع  ار���ش  وعلى 
امل��ن��وي اق��ام��ت��ه��ا ع��ل��ى احل����دود ب��ني االردن 
وان�شياب  النقل  ح��رك��ة  وتن�شيط  وال��ع��راق 
ال��ب�����ش��ائ��ع وال�����ش��ل��ع واق���ام���ة اال���ش��ت��ث��م��ارات 

امل�شركة.
الدكتور اخل�شاونة اهمية م�شروع  واكد 
العقبة  اإىل  الب�شرة  من  النفط  انبوب  مد 
ثم اإىل جمهورية م�شر العربية الذي يوفر 
االردن  وت��زوي��د  ل��ل��ع��راق  ت�شديرية  ن��اف��ذة 
ب��ج��زء م���ن اح��ت��ي��اج��ات��ه ال��ن��ف��ط��ي��ة واق��ام��ة 
بروكيماوية  و�شناعات  لوج�شتية  مناطق 

يف الدول الثالث.

ال��دول  ق��ادة  اهتمام  ال�شدد،  بهذا  واك��د 
ال���ث���الث ب���اآل���ي���ة ال���ت���ع���اون اال���ش��رات��ي��ج��ي 
ت��و���ش��ع  ال���ت���ي  ال���ع���راق���ي  امل�������ش���ري  االردين 
جم���االت ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري 
ب����ني ال�������دول ال����ث����الث وحت���ق���ي���ق ال��ت��ك��ام��ل 
العربية  وامل�شالح  ل�شعوبها  خ��دم��ة  بينها 
امل�شركة، الفتا اإىل اأن جتذير اآلية التعاون 
الثالثي هي م�شاألة جوهرية وا�شراتيجية 

مع  او�شع  لتعاون  ومدخل  الثالثة  للبلدان 
العربية. الدول 

ال��زخ��م املطلوب  ول��غ��اي��ات االب��ق��اء ع��ل��ى 
االردن  ب����ني  ال����ع����الق����ات  م�������ش���رية  ل����دف����ع 
وال�����ع�����راق، وج����ه رئ��ي�����ش ال���������وزراء، وزي����رة 
بغداد  لزيارة  والتموين  والتجارة  ال�شناعة 
خ���الل االي����ام امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى را�����ش وف���د من 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش لبحث ف��ر���ش وجم���االت 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك وت�����ش��ري��ع وت���رية العمل 
حركة  تواجه  عقبات  اأي  وتذليل  واالجن��از 

البينية. التجارة 
العراقي  ال�شناعة  وزي��ر  اك��د  جهته  من 
العراقي  ال���وزراء  رئي�ش  حتيات  نقل  ال��ذي 
م�����ش��ط��ف��ى ال���ك���اظ���م���ي ل��ل��خ�����ش��اون��ة، ع��ل��ى 
اهتمام اجلانب العراقي باإقامة امل�شروعات 
امل�����ش��رك��ة واال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ب���ني ال���ع���راق 
ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا  واالردن 
ال����ت����ج����اري واال����ش���ت���ث���م���اري ب��ي��ن��ه��م��ا وم���ع 

العربية. جمهورية م�شر 
امل�شانع  من  كبريا  حجما  اأن  اإىل  ولفت 
لال�شتثمار  مطروحة  العراق  يف  احلكومية 
ترحيب  م��وؤك��دا  اخل��ا���ش،  القطاع  قبل  من 
االردين  اخل������ا�������ش  ب����ال����ق����ط����اع  ال������ع������راق 

فيها. لال�شتثمار 

عمان -االنباط

رئي�ش  العامر  امللكي  ال��دي��وان  رئي�ش  زار 
امللك  ج��الل��ة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة 
جاللة  م�شت�شار  ي��راف��ق��ه  العي�شوي  يو�شف 
امل���ل���ك ل�������ش���وؤون ال��ع�����ش��ائ��ر ع���اط���ف احل��ج��اي��ا 
ج���م���اع���ة ع����م����ان حل����������وارات امل�������ش���ت���ق���ب���ل  يف 
اجل��م��اع��ة عن  اأع��ل��ن��ت  اجل��دي��د حيث  مقرها 
عبد  امللك  جاللة  رمزية  لتعزيز  مبادرتها  
تعزيز  يف  امل�شاهمة  اىل  امل��ب��ادرة  وتهدف  اهلل 
رمزية وح�شور جاللته يف الوجدان الفردي 
واجلمعي باأعتبار جاللته قائد وطن وزعيم 

اأمة 
  رئ��ي�����ش ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ع��ام��ر يو�شف 

ح�شره  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ق��ال  العي�شوي 
امللكي  ال���دي���وان  امل��ل��ك��ي��ه يف  امل���ب���ادرات  م��دي��ر 
ال��ع��ام��ر ع��م��اد احل��ب��ا���ش��ن��ه و م��دي��ر االع���الم 
،ان  البطاينة  ب�شام  امللكي  الديوان  املحلي يف 
امللك  جاللة  اطلقها  التي  امللكية  امل��ب��ادرات 
العي�ش  �شبل  توفري  اطار  ت�شب مبجملها يف 
ال���ك���رمي و حت�����ش��ني ال���ظ���روف االق��ت�����ش��ادي��ة 
اململكة موؤكدا  لالردنيني يف خمتلف مناطق 
امللك م�شتمرة ب�شرورة  ان توجيهات جاللة 
احلديث  االردن  بناء  بهدف  التنفيذ  �شرعة 
الفر�ش  تكافوؤ  و  العدالة  على  يعتمد  ال��ذي 
و����ش���وال اىل حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

التي نريد. امل�شتدامة  واالقت�شادية 
مبئوية  االي��ام  بهذه  نحتفل  اننا  وا�شاف 

ال��ك��ث��ري من  وال��ت��ي حققنا خ��الل��ه��ا  ال��دول��ة 
منها  املزيد  حتقيق  اىل  ن�شعى  و  االجن���ازات 
االردن  بناء  م�شرية  يف  الثانية  املئوية  خالل 
امللك عبد اهلل  ع��ززه جاللة  ال��ذي  احل��دي��ث 
تعزيز  على  وعملت  املجاالت  �شتى  يف  الثاين 
موؤ�ش�شات  و  الر�شمية  اجلهات  بني  ال�شركة 
ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة العمل  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 
ال��ت��ن��م��وي و االن�������ش���اين يف امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 
ذاتها  على  تعتمد  جمتمع  بناء  اىل  و���ش��وال 
اال�شتجابة  خ��الل  م��ن  تنمويا  و  اقت�شاديا 
و  للمجتمع  احلقيقية  لالحتياجات  املثلى 

. امل�شتهدفة  الفئات 
امل�شتقبل  ان جماعة عمان حلوارات  وقال 
ت�شم  ف��ه��ي  املجتمع  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  �شكلت 
ت�شعى  و  امل��خ��ت�����ش��ني  و  اخل����رباء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
انت�شرت  التي  ال�شلبية  للظواهر  للت�شدي 
وج��ه��وده��ا ال���دوؤب���ة واالف���ك���ار ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي 
ال��ب��ن��اءة  امل��ع��م��ق��ة و  ت��ط��رح��ه��ا و درا����ش���ات���ه���ا 
تقدم  اجلماعة  اإن  كما  االأول��وي��ات   لتحديد 
جتاوز  يف  ت�شهم  ان  �شاأنها  من  التي  احللول 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���وي ت���واج���ه ال���وط���ن م��ب��ارك��ا 

اجلهود التي تبذلها يف �شبيل الوطن .
     من جانبه ثمن م�شت�شار جاللة امللك 
ل�شوؤون الع�شائر جهود جماعة عمان حلورات 
امل�شتقبل ودورها يف خدمة املجتمع االأردين، 
و ا�شتعر�ش دور م�شت�شارية الع�شائر وبرامج 

امل�شتقبلية.  حتديثهاوخططها 
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال رئ��ي�����ش اجل��م��اع��ة ب��الل 

امل�شتقبل  حل���وارات  ع��م��ان  جماعة  ان  ال��ت��ل 
وطروحات  وروؤى  اأف��ك��ار  حتويل  اإىل  ت�شعى 
جاللة امللك اإىل برامج وخطط عمل قابلة 
االآن  حتى  منها  اجلماعة  اأجنزت  للتطبيق، 
خمتلف  على  موزعة  وم��ب��ادرة  برناجماً   47
امل���ج���االت ك��ال��ت��ع��ل��ي��م واالق��ت�����ش��اد وال�����ش��ح��ة 
و�شواًل  والطفل  وامل��راأة  وال��راث  والقانون 

اإىل امل�شروع الوطني ال�شامل.
املركزي للجماعة يف  امل�شروع  ان  وا�شاف 
فهو  الدولة  مئوية  ومبنا�شبة  املرحلة  هذة 
عبداهلل  امللك  جاللة  رمزية  تعزيز  مبادرة 
ال���ث���اين اب����ن احل�������ش���ني، ب���اأع���ت���ب���ار ج��الل��ت��ه 
قائد وط��ن وزع��ي��م اأم���ة، وه��ذة امل��ب��ادرة هي 
رد اجلميل  م���ن  ج���زء  ل��ي�����ش��ت  اأع��ت��ق��ادن��ا  يف 
جل��الل��ت��ه ف���ق���ط، ب���ل ه���ي ����ش���رورة وط��ن��ي��ة 
به  امل�شاهمة  اإىل  ت��ه��دف  م��ا  وه��و  وق��وم��ي��ة، 
امل�شتقبل  حل����وارات  ع��م��ان  ج��م��اع��ة  م��ب��ادرة 
باكورة  تكون  باأن  الظهرية  ت�شعد هذة  التي 
اأع��م��ال��ه��ا يف م��ق��ره��ا اجل���دي���د ل���ق���اءاً ط��ي��ب��اً 
واإخال�شة  بتفانية  ُع��رف  رج��ل  م��ع  مباركاً 
للوطن وقيادته، وقدرته على ترجمة اأفكار 
ج��الل��ت��ه ب��ال��ع��م��ل امل���ي���داين وال��ت��وا���ش��ل مع 

املواطنني.
  ويف نهاية الزيارة

التل  ح�شن  ب��الل  اجل��م��اع��ة  رئي�ش  �شلم 
درع اجلماعة لرئي�ش الديوان امللكي يو�شف 
وتنفيذ  متابعة  يف  لدوره  تكرميا  العي�شوي 

توجيهات ومبادرات جاللة امللك .

ال�سلط االنباط- 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  اح��ت��ف��ل��ت   
جوزة  اأم  مدر�شة  حديقة  يف  ال�شبت،  ام�ش 
الربية  ملديرية  التابعة  للبنني  الثانوية 

ال�شجرة. ال�شلط بيوم  والتعليم ملنطقة 
الربوية  الن�شاطات  اإدارة  مدير  وق��ال 
يف الوزارة الدكتور عبدال�شالم ال�شناق، اإن 
االحتفال بيوم ال�شجرة هذا العام يتزامن 
الدولة  مبئوية  الوطنية  االحتفاالت  مع 

الربوية  االأ���ش��رة  حتييها  ال��ت��ي  االأردن��ي��ة 
ع��ل��ى ام���ت���داد اأر������ش ال���وط���ن ب��ك��ل م��ع��اين 
االعتزاز والتقدير. واأ�شار اإىل اأن االهتمام 
لالرتباط  رم��ًزا  باعتبارها  جاء  بال�شجرة 
ب���االأر����ش وم�����ش��درا م��ن م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة 
بال�شجرة  االه��ت��م��ام  اإىل  داع��ي��ا  وال���غ���ذاء، 
وزيادة رقعة امل�شاحات اخل�شراء يف اململكة 

وال �شيما يف حدائق مدار�شنا و�شاحاتها.
واأك�������د �����ش����رورة االع���ت���ن���اء ب���االأ����ش���ج���ار 
التو�شع  والعمل على  وامل�شاحات اخل�شراء 

ملا ت�شفيه من منظر جمايل، ولدورها  به 
والبيئة  النباتي  الغطاء  على  املحافظة  يف 
ك��ون��ه��ا رم����زا ل��ل��خ��ري وال��ع��ط��اء واالن��ت��م��اء 
ل��ل��وط��ن ال��ع��زي��ز، م�����ش��ي��دا ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي 

تبذلها املدار�ش لتحقيق هذه الغاية.
والتعليم  ال��رب��ي��ة  م��دي��ر  ق���ال  ب����دوره، 
نحتفل  الرحاحلة:  هارون  ال�شلط  ملنطقة 
باملنا�شبات  اململكة  باحتفاء  تزامًنا  اليوم 
االأردن��ي��ني،  ق��ل��وب  على  ال��ع��زي��زة  الوطنية 
الثبات  م��ع��اين  اأج��م��ل  تعطينا  فال�شجرة 

وال��ت��م�����ش��ك، وه����ي م��ن��ا���ش��ب��ة ت��ع��زي��زا قيم 
ال����والء واالن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن وق���ائ���ده ل��دى 

الطلبة.
وج��رى خ��الل االح��ت��ف��ال ال��ذي ح�شره 
اإدارة التعليم املهني الدكتور حممد  مدير 
ال�����ش��ع��ار وم��دي��ر ال��ك�����ش��اف��ة وامل���ر����ش���دات يف 
االأ�شرة  اأبناء  ال��وزارة رائدة بدر وعدد من 
الربوية واملجتمع املحلي، زراعة عدد من 
وامل��ث��م��رة يف حديقة  احل��رج��ي��ة  االأ���ش��ج��ار 

املدر�شة.

البلقاء االنباط- 

 قال وزير ال�شحة الدكتور نذير عبيدات اإن 
االخت�شا�شات  اأطباء  ندرة يف  يعاين من  االردن 

والدقيقة. الفرعية 
كبرية  اأع��داد  وج��ود  من  بالرغم  انه  واأو�شح 
من  العديد  هناك  اأن  اال  املميزين  االأط��ب��اء  من 
باملئة   34 ان  ح��ي��ث  ت�����ش��ت��ق��ط��ب��ه��م،  ال��ت��ي  ال����دول 
والعلوم  االأردن��ي��ة  جامعتي  اأط��ب��اء  خريجي  من 
ودول  واأوروب��ا  امريكا  يف  يعملون  والتكنولوجيا 

اخلليج وغريها من الدول.
واأ������ش�����اف ع���ب���ي���دات خ�����الل ج���ول���ة ت��ف��ق��دي��ة 
نواب  بح�شور  البلقاء  حمافظة  يف  مل�شت�شفيات 
ال��وزارة  اأن  ال�شحة،  وزارة  وم�شوؤويل  املحافظة 
اأن ت��ك��ون م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ب��ل��ق��اء  حت��ر���ش ع��ل��ى 
والعالجية  الطبية  اخلدمات  حيث  من  مميزة 

تقدمها. التي 
يعاين  التي  امل�شاكل  معاجلة  �شيتم  انه  وبني 
منها م�شت�شفى ال�شلط وباالأخ�ش نق�ش الكوادر 
اتفاقية مع  توقيع  من خالل عدة حماور منها 
ا�شتقطاب  البلقاء التطبيقية بحيث يتم  جامعة 
ب��دوام  امل�شت�شفى  يف  للعمل  الطب  كلية  اأ�شاتذة 

كامل ويف االخت�شا�شات التي يحتاجها، وكذلك 
ت��ع��ي��ني ال���ك���وادر االأخ�����رى ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا بعد 
اإقرار املوازنة ح�شب ال�شواغر و�شتكون االأولوية 

املحافظة. الأبناء 
حل�شر  جلنة  ت�شكيل  مت  قد  ك��ان  ان��ه  ويذكر 
الطبية  �شواء  الكوادر  من  امل�شت�شفى  احتياجات 

اللوج�شتية. اأو  التمري�شية  اأو 
العالقمة  حممد  النواب  اأ�شار  جانبهم،  من 
وط������الل ال���ن�������ش���ور ون�������ش���ال احل�����ي�����اري ورائ�����د 
ال�شراحنة  واح��م��د  ال��ب�����ش��ري  ودمي���ا  ال�����ش��م��ريات 
مداخالتهم  يف  العدوان  وعماد  العدوان  وفادي 
حتتاجها  التي  الكوادر  جميع  توفري  اأهمية  اإىل 
تعاين  كونها  البلقاء  حمافظة  يف  امل�شت�شفيات 
م��ن ن��ق�����ش ���ش��دي��د ف��ي��ه��ا م��ا ي��وؤث��ر ع��ل��ى ت��ق��دمي 
ازدح����ام����ات  اإىل  وي�������وؤدي  ال��ط��ب��ي��ة،  اخل����دم����ات 
اأق�������ش���ام  وط�����واب�����ري ل���ل���م���راج���ع���ني وخ���ا����ش���ة يف 

الطوارىء والعيادات اخلارجية.
وا�شتعر�ش مدراء م�شت�شفيات االمرية اميان 
معدي وال�شونة احلنوبية احتياجاتهما وخا�شة 
الطبية،  واالج��ه��زة  الطبية  ال��ك��وادر  يف  النق�ش 
اط��ب��اء اخت�شا�ش  ب��ت��وف��ري  ال��وزي��ر  اوع���ز  ح��ي��ث 

ال�شاملة للمراكز 

اخل���������ري ج����������واد   -  االن�������ب�������اط 

ي���دور احل��دي��ث ب��ال�����ش��ارع ال��ع��ق��ب��اوي ح��ول 
ع�����دم ت�����ش��غ��ي��ل جم���م���ع ال���ع���ق���ب���ة ال���روي���ح���ي 
وال�����ش��ي��ن��م��ا امل��ف��ت��وح��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار م��ن��ذ ال��ع��ام 
م��ن��ط��ق��ة  ����ش���ل���ط���ة  اع����ت����ربت����ه  ال�������ذي   ،  2016
ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����ش��ادي��ة اخل��ا���ش��ة يف ح��ي��ن��ه من 
العقبة  مدينة  يف  اال�شتثمارية  الفر�ش  اأه��م 
. امل�������ش���روع ي��ق��ع ع��ل��ى ق��ط��ع��ة اأر������ش جت��اري��ة 
وي�شم   ، امل��دي��ن��ة  و���ش��ط  دومن   13 م�شاحتها 
�شركة  عليه  ق��ام��ت  ال��ذي  ال��روي��ح��ي  املجمع 
التطويري  الذراع  تعترب  التي  العقبة  تطوير 
اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة  ل�شلطة 
�شينما مفتوحة واخرى مغطاة للكبار و�شينما 
اط���ف���ال ا���ش��اف��ة اىل جم��م��وع��ة م���ن امل��ط��اع��م 
وامل���ق���اه���ي وامل����ح����الت امل���ت���ن���وع���ة ب��ح�����ش��ب م��ا 
 ن�شرته الدائرة االعالمية لل�شلطة يف حينه .
امل�������ش���روع  اأن  اال   ، ذك�����ر  مم����ا  ال����رغ����م  ع���ل���ى 
م��ت��وق��ف م��ن��ذ ان مت��ت ج��اه��زي��ت��ه . ل��ذا ن�شع 
اأم�������ام جم���ل�������ش امل���ف���و����ش���ني مم���ث���ال ب��رئ��ي�����ش 

يتداوله  م��ا  البخيت  نايف  املهند�ش  املجل�ش 
 ال�������ش���ارع م����ن اح����ادي����ث وت���������ش����اوؤالت م��ن��ه��ا :
؟  امل�����������ش�����روع  ب�����ن�����اء  ك���ل���ف���ة  ب���ل���غ���ت  ك������م   -  1 
م��ن��ذ  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  ال���ك���ل���ف���ة  ق���ي���م���ة  م�����ا   -  2
 ب�������داي�������ة امل�������������ش������روع ول�����غ�����اي�����ة ال����ل����ح����ظ����ة ؟
3 - ك��م ع��دد ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى ح�����ش��اب امل�����ش��روع 
ال�شهرية  الرواتب  جمموع  يبلغ  وكم  ؟  املغلق 
 ال����ت����ي ي���ت���ق���ا����ش���اه���ا ال���ع���ام���ل���ني ب���امل�������ش���روع ؟
او غ��ريه��ا  ���ش��رك��ات خ���دم���ات  4 - ه���ل ه���ن���اك 
ه���ن���اك  ك�������ان  واذا   ، ؟  ب����امل���������ش����روع  ت���ع���م���ل 
���ش��رك��ات ت��ع��م��ل ، م��ا ق��ي��م��ة ال��ع��ط��اء ال�����ش��ن��وي 
 وه����ل ع��م��ل��ه��ا ب��ع��د ط����رح ع���ط���اء اأم ت���ل���زمي ؟ 
5 - هل �شحيح اأن هناك ت�شدعات ظهرت ومت 
 الن�شر عنها قبل ما يقارب االربع �شنوات م�شت؟ 
امل���وج���ه م���ن ���ش��ح��ي��ف��ة  ال�������ش���وؤال االأه������م   - 6
ع���دم  وراء  ال�������ش���ر  ه����و  م����ا   " االن�����ب�����اط   "
مدينة  زوار  اأم����ام  وف��ت��ح��ه  امل�����ش��روع  ت�����ش��غ��ي��ل 
؟ ال��ب��ا���ش��م  االردن  ث��غ��ر  ال�����ش��ي��اح��ي��ة   ال��ع��ق��ب��ة 
بدورنا يف �شحيفة " االنباط " ننتظر واأبناء 

مدينة العقبة االإجابة ال�شافية .

االنباط- عّمان

 زارت جلنة الزراعة يف جمل�ش االأعيان ب
ال�شبت  رئا�شة العني عاكف الزعبي، ام�ش 

م�شروع روابي فرح “مبادرة فزعتك”.
اإن التوجيهات امللكية  وقال العني الزعبي 
ال�����ش��ام��ي��ة رك���زت ع��ل��ى زي����ادة االإن���ت���اج وزي���ادة 
امل�شاحات املزروعة ودعم ال�شناعات الغذائية 
القائمة على املنتجات الزراعية، الفًتا اإىل اأن 
كيفية  حول  متكاملة  درا�شة  نفذت  احلكومة 
الغذاء.  لتجارة  اإقليميا  مركًزا  االأردن  جعل 
الزراعي  القطاع  مبادرات  ت�شجيع  اإىل  ودع��ا 
يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ش لها 
ال���ع���امل، ودع���م امل����زارع واالأمن�����اط ال��زراع��ي��ة 

املتنوعة.
ب�������دوره، ع���ر����ش ����ش���اح���ب امل�������ش���روع ل��ي��ث 
على  يرتكز  ال��ذي  الريادي  مل�شروعه  دويكات 
وم��راب��ط��ة  مت�شلة  رئ��ي�����ش��ة  حم����اور  ث��الث��ة 

النهاية  وتر�شم يف  البع�ش،  لبع�شها  ومكملة 
بدءا  احلديثة  الزراعة  ملفهوم  جديدا  �شكال 
من البذور وانتهاء بت�شليم املنتج للم�شتهلك.
من�شة  يعد  ف��رح  رواب��ي  م�شروع  اأن  وب��ني 
اجل���ودة  ح��ي��ث  م��ن  امل��ح��ل��ي  باملنتج  للتعريف 
ثقة  لتعزيز  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��ق��ي��م��ة  وال�����ش��الم��ة 
هذه  ي��راف��ق  مب��ا  وتعريفه  باملنتج  امل�شتهلك 
ال��ع��م��ل��ي��ة م����ن ج���ه���ود ك���ب���رية ب������دءا ب���ال���ري 
من  تبذل  التي  باجلهود  وانتهاء  وال�شقاية 
ع���م���ال وم����زارع����ني ح��ت��ى ي�����ش��ل اإىل م��ائ��دة 

امل�شتهلك.
وب����ني دوي����ك����ات اأه���م���ي���ة ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي 
غري  بالبذور  تتميز  ال��ذي  االأ�شيلة  للبذور 
ال��ع��ق��ي��م��ة، ومي���ك���ن ال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا ت��ط��وي��را 
���ش��الالت  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  واب���ح���اث���ا وجت�����ارب 
البيئية،  للظروف  ومالئمة  ومنتجة  اأق��وى 
لت�شنيفها  معتمدة  ا�شراتيجية  على  ب��ن��اء 

علميا. وتخزينها 
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التعليم  م�ؤ�س�سات  اإعتماد  هيئة  رئي�س  ال�سرايرة  ظافر  الدكت�ر  الأ�ستاذ  الأخ  عط�فة  ك�سف 
جامعة  رحاب  يف  اخلا�سة  اجلامعات  ر�ؤ�ساء  لقاءه  اإبان  العامل  �فريقه  ج�دتها  ��سمان  العايل 
العايل  التعليم  تت�اءم �ت�جهات معايل �زير  للهيئة  �سمية عن تطلعات �ر�ؤى ع�سرية  الأمرية 
على  تللعللديللات  تت�سمن  ثقيلة  �ملللللفللات  م�سائل  يف  الللعللايل  التعليم  �جمل�س  العلمي  �الللبللحللث 
�اإعللادة  اجللل�دة  لتعك�س  للربامج  اخلا�سة  الإعتماد  معايري  يف  النظر  �اإعللادة  الت�سريعات  بع�س 
ت�سنيف الربامج �التعامل مع الربامج الراكدة �امل�سبعة �اإدماج التعليم الإلكرت�ين للم�ساقات 
اجلامعية �الت��سع يف طلبات اإ�ستحداث الربامج اجلديدة �س�ب املطل�ب ل�س�ق العمل �تط�ير 
ال�طني  الإطلللار  مللع  �التعامل  الدرا�سية  باخلطط  النظر  �اإعلللادة  اجلامعية  الللكللفللاءة  اإمللتللحللان 

الأردين للم�ؤهات �اإدراجها �ت�سكينها �غريها من امللفات الأخرى:
��سع  ب�تقة  يف  الي�م  ت�سّب  الرتاكمية  العامل  فريقه  �خللربات  الهيئة  رئي�س  ت�جهات   .١
الناظمة  الت�سريعات  �لتط�ير  العايل  التعليم  لت�جهات  امللل�اءمللة  الع�سرية  �املعايري  الأ�س�س 
جهة  �لي�س  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  عن  الراجعة  �التغذية  للمعل�مة  رئي�س  م�سدر  �لتك�ن 
تفتي�س اأ� مراقب على هذه امل�ؤ�س�سات؛  �هذا الت�ّجة اأراح اجلامعات �اإداراتها للعمل معاً �س�ب 

برامج ن�عية تخدم �س�ق العمل يف الأردن �الإقليم.
٢. لاأمانة بداأنا نلم�س �ج�د اإرادة �ر�ؤية حقيقية لتط�ير الت�سريعات �الإجراءات �الآليات 
املتبعة يف عمل الهيئة خدمة للجامعات �لي�س عليها؛ �نلم�س ت�ساركية الهيئة مع اجلامعات من 
اخلا�سة  اجلامعات  اأ�ساتذة  �اإ�سراك  العامل  �فريقه  الهيئة  رئي�س  بني  املتكررة  اللقاءات  خال 
الفعاليات يف  كثري من  الت�سريعات من خال  تطبيق  املر�نة يف  اأي�ساً  �نلم�س  الهيئة؛  يف جلان 
يف  �ال��س�ح  ال�سفافية  �نلم�س  �غريها؛  �الن�اق�س  الطلبات  �تقدمي  �اخلا�س  العام  الإعتماد 
اأ� النقاط امل�سيئة للم�ؤ�س�سات التعليمية  التعامل مع اجلميع �س�اء يف نتائج تطبيق الت�سريعات 

اأ� غريها.      
بع�سهما  عن  ف�سلهما  ميكن  ل  �احللدة  ك�حدة  �اجلللل�دة  لاإعتماد  تتطلع  الي�م  الهيئة   .٣
�اأع�ساء  للطلبة  �الأرقلللام  الإح�سائيات  مع  التعامل  على  ين�سب  لن  فعملها  �لذلك  البع�س؛ 
هيئة التدري�س �املختربات �البنى التحتية �الف�قية �غريها؛ حيث الأعداد ل�حدها ل تعك�س 
�العملية  الربامج  �خمرجات  العلمي  البحث  مع  اأي�ساً  للتعامل  حاجة  هنالك  ما  بقدر  اجل�دة 
التعليمية بللرّمللتللهللا �الللربللط بللني اأهللللداف �خمللرجللات امللل�للسللاقللات مللن جللهللة �اأهللللداف �خمللرجللات 
املعايري اجلديدة  لين�سجم مع  الكفاءة  باإمتحان  النظر  اإعادة  اأخرى؛ �كذلك  الربامج من جهة 

�ت�سليط ال�س�ء على نقاط الق�ة �ال�سعف بالربامج �غريها.
�عناقيد  اإىل جمم�عات  اجلامعات  كل  �التخ�س�سات يف  الربامج  لت�سنيف  الهيئة  تتطلع   .٤
�مراكز  اجلامعات  عن  فكرة  لإعللطللاء  اجلامعات   كل  يف  اللل�احللد  الربنامج  �سعف  اأ�  قللّ�ة  متيز 
الطلبة  عند  �خ�س��ساً  اجلامعات  ت�س�يق  على  التاأثري  د�منا  الربامج  بع�س  يف  املميزة  التعليم 
ال�افدين؛ �رمبا �سيتم ت�سنيف اجلامعات يف كل برنامج لفئتني الأ�ىل مميزة �بقية اجلامعات 
اأقل متيزاً؛ اأ� اأي ن�ع اآخر من الت�سنيف للربامج �فق م�سف�فة متايز بني اجلامعات �فق اأداءها 

�تطبيقها ملعايري الإعتماد �اجل�دة �نقاط ق�تها ��سعفها.
٥. ��ستاأخذ الهيئة على عاتقها البدء بالتعامل مع الربامج الراكدة �امل�سبعة تباعاً ليرتاكم 
ل�س�ق  املطل�بة  �الربامج  التخ�س�سات  اإ�ستحداث  يف  العايل  التعليم  جمل�س  ت�جهات  من  ذلك 
�سيتم  اآليات  �فق  امل�سبعة  اأ�  الراكدة  للربامج  الإ�ستيعابية  الطاقات  رفع  يتم  لن  حيث  العمل؛ 
�سيتم  بل  راكدة  برامج  اإ�ستحداث  النظر يف  اأي�ساً  يتم  ر�ؤ�ساء اجلامعات؛ �لن  الإتفاق عليها مع 

اإ�ستحداث برامج عليها اإقبال �مطل�بة يف �س�ق العمل.  
اأ�  كلل�ر�نللا  اإبلللان جائحة  �للسلل�اء  اجلللامللعللة  مل�ساقات  الإلللكللرت�ين  التعليم  اإدملللاج  ٦. �يف جمللال 
معايري  للل��للسللع  الهيئة  فتتطلع  مللنللهللا؛  الطبيعية  �حللتللى  الللظللر�ف  مللن  غللريهللا  اأ�  اللللطللل�ارىء 
للتدري�س الإلكرت�ين ي�سمن ت�زيع �قت املحا�سرة �ن�عيتها بني عدة فعاليات  �س�اء تدري�سية 
اأ� فيدي�هات اأ� نقا�س اأ� ر�س�مات متحركة اأ� عر��س تقدميية من الطلبة اأ� غريها؛ �كل ذلك 
�لي�س  مي�سراً  التدري�س  هيئة  ع�س�  د�ر  �ليك�ن  �بت�ساركية  تفاعلية  املحا�سرات  جلعل  يهدف 

اأ� ُملقناً �س�ب خمرجات �ج�دة متميزة. حما�سراً 
٧. كما �ستاأخذ الهيئة على عاتقها اإعادة النظر يف  املجالت املعرفية للتخ�س�سات اجلامعية؛ 
�هذا �سيتم بالطبع مت�اءماً مع املعايري العاملية التي �ست�سمن �سم�لية امل�ساقات �عدم تقاطعها 
�تكامليتها يف كل تخ�س�س �س�ب خمرجات �ج�دة ن�عية تنعك�س على جمالت املعرفة �املهارات 

�الكفايات التي �سيكت�سبها الطلبة �بالتايل �ستنعك�س على �س�ق العمل. 
الذين  الطلبة  عينات  حيث  من  �اللللر�ؤى  التط�ير  من  ن�سيب  الكفاءة  اإمتحان  �سيطال   .٨
ربط  �رمبللا  فيه؛  الطلبة  جنللاح  �اإ�للسللرتاط  الربامج  خمرجات  على  �الرتكيز  اإمتحانهم  �سيتم 
بالن�سبة للطلبة  �اأ�ل�ية  اأهمية  الإمتحان �اإعطا�ؤه  النجاح بال�ظيفة ل�سمان جّدية الطلبة يف 

�اجلامعات؛ �اأ�قات اإنعقاده �ن�عية الأ�سئلة �كثري من الطر�حات التط�يرية لاإمتحان.
على  �الخللتلليللاريللة  الإجللبللاريللة  �متطلباتها  الللدرا�للسلليللة  للخطط  بالن�سبة  احلللال  �كللذلللك   .٩
ح�ايل  فللرتة  كل  �اجللب  الدرا�سية  اخلطط  فمراجعة  �التخ�س�س؛  �الكلية  اجلامعة  م�ست�ى 
املختلفة  القطاعات  يف  اخلللدمللة  �متلقي  ال�سركاء  متطلبات  ت�سمينها  لغايات  �سن�ات  خم�س 
يجب  الللتللي  الللتللحللديللات  مللن  علللدداً  يفر�س  حتماً  �هلللذا  �الللعللام؛  اخلللا�للس  القطاعني  �خ�س��ساً 

م�اجهتها لتك�ن اخلطط ع�سرية �حتاكي حاجات �س�ق العمل يف كل حقبة من الزمان.
١٠. اأما بخ�س��س الإطار ال�طني الأردين للم�ؤهات فقد كنا بالأردن قد تاأخرنا به قليًا؛ 
املهنية  �امللل�للسللارات  �التقنية  الأكللادميلليللة  يحاكي  للم�ؤهات  عللام  اإطللار  اإيللجللاد  اللل�اجللب  من  حيث 
معايري  �فق  العاملية  التناف�سية  اإىل  ترقى  للم�ؤهات  �طنية  منظ�مة  لت�سّكل  منها؛  �التقنية 
التعليم  �الإنتقال بني  التعّلم مدى احلياة   �ت�سّجع  ال�طنية  امل�ؤهات  اإىل ج�دة  ت�سعى  �سفافة 
�التدريب �الت�ظيف لغايات تلبية حاجات �س�ق العمل؛ �ت�ّجه الهيئة يف ذلك اأكيد ليك�ن هذا 

اإ�سرتاتيجية. اأ�ل�ية  امللف 
هذه  بتعزيز  �طالب�ا  �طاقمها  �رئي�سها  الهيئة  �سكر�ا  جهتهم  من  اجلامعات  ر�ؤ�للسللاء   .١١
كل  يف  اجلامعات  ر�ؤ�ساء  مب�ساركة  طالب�ا  كما  للتنفيذ؛  اأ�للل�يللات  ���سع  �تطبيقها  الت�جهات 
درا�سة  �عمل  اللللر�ؤى؛  هللذه  تطبيق  عند  اجلللامللعللات  ت�س�يق  �بتعزيز  التطلعات  هللذه  حمطات 
حلاجات �س�ق العمل �اأثر ذلك على طلبات دي�ان اخلدمة املدنية؛ �ا�ستخدام م�ؤ�سرات اإمتحان 
�ربط  اخلا�سة  عن  الر�سمية  اجلامعات  ت�سنيف  �ف�سل  اجلامعات؛  ت�سنيف  لغايات  الكفاءة 
�التن�سيق  طرحها؛  مت  التي  الثقيلة  امللفات  لإدارة  اأ�للل�يللات  ���سع  الطلبة؛  باأعداد  الت�سنيف 

مع اإحتاد اجلامعات العربية لغايات ت�حيد منطية �سهادات اجل�دة؛ �غريها من الطر�حات.
�س�ب  ُقللدمللاً  مت�سي  جلل�دتللهللا  ��للسللمللان  الللعللايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  اإعللتللمللاد  هيئة  بلل�للسللراحللة: 
الكفاءة  �اإمتحان  الربامج  �ت�سنيف  امل�ؤهات  اإطللار  جمللالت  يف  الع�سر  لغة  متطلبات  حماكاة 
�الللتللخلل�للسلل�للسللات اللللراكلللدة �امللل�للسللبللعللة �اخلللطللط الللدرا�للسلليللة �امللللجلللالت املللعللرفلليللة �اإدملللللاج التعليم 
من  ملزيد  �اجلامعات  بينها  بالت�ساركية  �نعتز  �املزيد؛  �اجل�دة  الإعتماد  �تكاملية  الإلكرت�ين 
الإجنازات �النجاحات �س�ب تط�ير ��سم� التعليم العايل الأردين �فق الر�ؤى امللكية ال�سامية.

د.محمد طالب عبيدات

رؤى عصرية لهيئة إعتماد وجودة 
مؤسسات التعليم العالي

الأحد  14 / 2 / 2021 

االنباط-عمان

 قللللللال الللللنللللاطللللق الإعللللللامللللللي لللللدائللللرة 
العاملة  اجلمركية  الك�ادر  اأن  اجلمارك 
يف مللللركللللز جللللمللللرك جللللابللللر  متلللكلللنلللت مللن 
اثلللريلللة من  ٣( قللطللع  تللهللريللب )  احلللبلللاط 
مع�سرة  متثل  الأبلليلل�للس  الكل�سي  احلجر 
الللبلليللزنللطللي ممثله  للللللعلل�للسللر  تلللعللل�د  نللبلليللذ 
بلللعلللمللل�د مللللن احللللجلللر الللكللللل�للسللي �قلللاعلللدة 
حجرية من الكل�س بالإ�سافة اإىل ح��س 

دائري كل�سي داخل العا�سمة عمان.
�على الف�ر مت تنظيم ق�سية جمركية 
بالقطع الثرية بعد مطالعة دائرة الثار 
�التحفظ  الللقللطللع  قلليللمللة  لللبلليللان  الللعللاملله 
العام  النائب  اىل  الق�سية  �احالة  عليها 

اجلمركي لإجراء املقت�سى القان�ين.
ح�سب  باأنه  الإعامي  الناطق  �اأ�ساف 
الد�ل  بني  الننعقدة  الي�ني�سك�  اتفاقية 

املمتلكات  بللاعللادة  �اخلا�سة   )١٩٧٠( عللام 
الللثللقللافلليللة �حلل�للسللب امللللللادة)٧( فلللان اللللد�ل 
الطلللللراف يف التللفللاقلليللة تللتللعللهللد بللاتللخللاذ 
الللتللدابللري املللنللا�للسللبللة مللل�للسللادرة �ا�لللسلللرتداد 
�اعللللللادة املللمللتلللللكللات الللثللقللافلليللة امللل�للسللر�قللة 
املللللادة )١٣( �الللتللي  �امللل�للسللتلل�ردة �حلل�للسللب 
تللنلل�للس علللللى ان حتللمللل الللللد�ل الأطللللراف 
على ال�سعيد ال�طني  م�س�ؤ�لية ا�سرتداد 
املللمللتلللللكللات �اللللللتلللللاآزر فلليللمللا بلليللنللهللا بللهللذا 
اخللل�للسلل��للس فلل�للسلل�ف تللرجللع هلللذه القطع 

اىل م�سدرها الأ�سلي.
اجله�د  �سمن  ال�سبطية  هللذه  �تللاأتللي 
الللكللبللرية الللتللي تللبللذلللهللا دائللللرة اجلللمللارك 
اجلمارك   دائرة  �تهيب  املهربات،  ل�سبط 
امل�اطنني الباغ عن  على جميع الخ�ة 
اأية مهربات عرب ارقام مكافحة التهريب

عرب  ٠٧٨٠٣٢٣٢٩٨اأ�   /٠٧٨٠٣٢٣٢٩٧
ال�ات�س اب رقم :٠٧٨٠٣٨١٣٨١

 الجمارك األردنية تحبط تهريب قطع اثريه

مقدادي: البنية التحتية تقف احيانا عقبة بعملية التقاضي

»المحاكمة عن بعد« ٠٠ التكنولوجيا في خدمة العدالة

 الصحة: 11 وفاة و124٠ إصابة بـ» كورونا« 

وزير السياحة: وضع حلول لتحديات المخيمات السياحية في وادي رم

الوزير التلهوني: استخدام التكنولوجيا بالمحاكمة نقلة نوعية

االنباط – فرح مو�سى

يراعي نظام املحاكمة عن بعد باإ�سخدام ��سائل 
اللل�للسللهلل�د �اإجلللللراءات  �للسللمللاع  التقنية احلللديللثللة يف 
املللحللاكللمللة تلل�فللري اللل��للسللائللل ��للسللمللانللات املحاكمة 
اللللازملللة لتمكني املللدعللي الللعللام اأ�الللقللا�للسللي من 
ملل�للسللاهللدة امللللكلللان املللل�جللل�د فلليلله اللل�للسللخلل�للس املعني 
�سر�رة  اىل  اإ�سافة   ، �ا�سح  ب�سكل  �سماعه  �مللن 
التثبت من ه�ية ال�سخ�س �كافة ال�سر�ط التي 
يتطلبها القان�ن، �التحقق من ت�افر ال�سمانات 
القان�نية ل�سحة التحقيق �املحاكمة ل �سيما عدم 
�ج�د ما ي�ؤثر على ارادة امل�ستكى عليه اأ� ال�ساهد 
التكن�ل�جيا  انت�سار  ان  خا�سة  عليه،  املجني  اأ� 
الرقمية ب�سكل كبري ا�سبح من ال�سر�رة مبكان 
ان تتجه احلك�مة الردنية اىل تفعيل  ا�ستعمال 
التكن�ل�جيا يف جميع اللل�زارات لت�سهيل �ت�سريع 
العمل ، �كللان للتطبيق الإلللكللرت�ين على ال�سلك 
الق�سائي الثر الكبري، فهل ا�سابت احلك�مة يف 

ذلك ام ان للقان�نني راأي اخر؟ 
اأكللد ان للل�زارة العدل  املحامي عمر� مقدادي 
د�را هاما يف حما�لة ادخال التكن�ل�جيا الرقمية 
الللتللى تقدمها �منها  مللن اخللللدملللات  الللعللديللد  يف 
اجللللللراءات املللحللاكللمللات،  �ملللن هللنللا بللللداأت بللادخللال 
الناظمة  الللقلل�انللني  �ب�سن  الللازمللة  الللتللعللديللات 
لذلك لت�سهيل �ت�سجيع العمل يف هذة املنظ�مة 
املتقدمة، �من هذه الق�انيني كان نظام ا�ستخدام 
التقنية احلديثة يف الجلللراءات اجلزائية  ��سائل 

ل�سنة ٢٠١٨.
�بللني مللقللدادي يف حللديللث للله مللع “النباط” 
انللله �ملللن خلللال املللتللابللعللة لتلك الجللللللراءات على 
ار�للس ال�اقع �التى حتمل الكثري من التط�رات 
من الناحية النظرية ال انها ما زالللت بعيدة كل 
اإليها من  ال��س�ل  نرج�  التى  الغاية  البعد عن 
الناحية العملية،  فبمجرد دخ�ل اطراف العدالة 
بالكثري  نتفاجىء  املنظ�مة  ملحا�لة تطبيق هذه 
التى جتللربك على عدم  �ال�سلبيات  املعقدات  من 
الللتلل�جللة اإللليللهللا، �لللل� يف اللل�قللت احللللايل على اقل 
تقدير، فعلى �سبيل املثال ل� اخذنا نقطة يف غاية 
الهمية �الهدف يف ذلك ال�قت �هي �سماع �ساهد 

ب�ا�سطة ا�ستخدام ��سائل التقنية احلديثة، �س�اء 
كان �ساهد نيابه عامة ) م�ستكي، جمني علية ام 
�ساهد دفللاع (،  �الغاية منه تك�ن لت�فري اجلهد 
�امل�ساريف كاأن يك�ن نزيل احد مراكز ال�ساح ا� 
حلماية ال�ساهد نف�سة اذا كان حتت ال�سن القان�ين 
يك�ن  ان  كحالة  التقا�سي  املللد  اطللالللة  لللعللدم  ا� 
الها�سمية،  الردنلليللة  اململكة  خللارج  ال�ساهد مقيم 
�ستجد عند التطبيق العملي �س�ء البنية التحتية 
لتنفيذ تلللللك الللتللكللنلل�للل�جلليللا علللللى ار�للللس اللل�اقللع 
النللرتنللت  �سبكة  يف  اللل�للسللديللد  بللالللبللطء  �املتمثلة 
�قلة الجهزة التى حتتاجها لتنفيذ تلك التقنية 

بال�سافة اىل قلة القاعات املجهزة لذلك.  
التى  القان�نية  الثغرات  انه من حيث  �تابع، 
التقنية،  هللذه  تطبيق  ا�ستحالة  �سبة  يف  ت�سببت 
ب�ا�سطة  �ساهد  �سماع  قب�ل  لل  القان�ن  ا�سرتاط 
��سائل التقنية احلديثة م�افقة اطراف الدع�ى،  
�هللنللا �يف اللل�اقللع لللن يتم اتللفللاق على �سماع من 
بينهم،  الللهللدف  التقا�سي لخللتللاف  طللريف  قبل 
�ساهد  �سماع  �ساحلة  مللن  يك�ن  الللذي  فالطرف 
الللطللرف الخلللر عللدم �سماعة  �سيك�ن مللن �سالح 
ا�ستحاله  �سبه  عللن  نتحدث  الحلليللان  اغلللللب  �يف 
تنفيذ  ا�ستحالة  �سبة  الطرفني حكما عن  اتفاق 
هذة التقنية �يف هذه احلالة �بتايل يغد� ادخال 
جمدي  غللري  املحاكمات  جمللال  يف  التكن�ل�جيا 
ليبقى دفني ال�سط�ر حتى اغاق كافة الثغرات 

ال�اقعية التى �ستح�ل د�ن تطبيق. 
اىل ذللللك قلللال الللقللانلل�ين طللللارق �للسللالللح بني 
ار�سيد انه مع التط�ر الذي يعي�سه العامل الي�م 
يف ��سائل الت�سال �النقلة الن�عية يف تكن�ل�جيا 
املعل�مات جند اأن الد�ل تت�سابق اىل م�اكبة هذا 
الن�ع  هللذا  ادخلللال  الت�سارع اىل  �اأيلل�للسللاً  الللتللطلل�ر 
اأ�سبح  القطاعات، حيث  التط�ر على جميع  من 
حاجة ملحه � �سرر�ية للد�لة �جللزء ل يتجزاأ 
الرئي�سة  العنا�سر  �مللن  الللد�لللة  منظ�مة  مللن 
اأن جند  لزدهارها �تط�رها �من اجلميل جللداً 
اأن هذا التط�ر اأ�سبح يحاكي جميع القطاعات يف 
الد�لة الردنية �مرافقها العامة � اخلا�سة ملا لُه 

من اأهمية كبرية للد�لة �الفراد .
املللرفللق  “النباط” ان   لللل  ار�للسلليللد  بللنللي  �بلللني 

الللد�لللة �اأن �سعي  املللرافللق يف  اأهللم  الق�سائي من 
الللتللكللنلل�للل�جلليللا احلديثة  اأ�للسللتللخللدام  اللللد�للللة اىل 
ن�عيه  نقله  يعترب  املللرفللق  هلللذا  اىل  �اأدخلللاللللهلللا 
�انللعللكللا�للس ايللجللابللي �مللل�اكلللب لللتللطلل�رات الع�سر 
��سمن الت��سيات �الت�جيهات امللكية  لل تط�ير 
عدد  اأرتللفللاع  ظللل  يف  خ�س��ساً  الردين،  الق�ساء 
ان  ا�للسللافللة اىل  املللحللاكللم،  اأ�رقللللة  الق�سايا داخلللل 
يف  اللللكللرت�نلليللة  �التقنيات  ال��سائل  اأ�للسللتللخللدام 
اأجلللللراءات التحقيق �املللحللاكللمللات عللن بعد يعترب 
ملل�للسللر�ع مللن اأهلللم امللل�للسللاريللع الللتللي اأنعك�ست على 
الللقللانلل�ن اجلللزائللي الردين �اللللذي جللاء م�افقاً 
اجلزائية  املحاكمات  ال�للسلل�ل  قللانلل�ن  لن�س��س 
يج�ز  اأنلللله  “على  الللقللانلل�ن  نلل�للَس  حلليللث  الردين 
التقنيات  ا�للسللتللخللدام  املحكمة  اأ�  الللعللام  للمدعي 
د�ن  �املحاكمات  التحقيقات  اإجلللراء  يف  احلديثة 
امل�سا�س بحق املناق�سة، مبا يف ذلك حماكمة النزيل 
عن بعد من مركز الإ�ساح �التاأهيل امل�دع فيه”.
�اأ�لللللسلللللاف اأن تلللنللل�ع اجلللللرائللللم اللللتلللي اأ�للسللبللح 
اأنخراط  يف  كبري  د�ر  لللُه  الي�م  العامل  ي�سهدها 
حيث  الق�سائية  لللاأجللراءات  التكن�ل�جيا  هللذه 
اأنللله هناك العديد مللن اجلللرائللم اخلللطللرية التي 
املحاكمات  اأثناء  للخطر  يبقى مرتكبها معر�س 
�الجللللللللراءات الللقلل�للسللائلليللة �الللتللحللقلليللق مللعلله مثل 
جرائم ال�سرف �العر�س �جرائم القتل �غريها 
ال��سائل  هللذه  اأهمية  تظهر  لذلك  اجلرائم  من 
مراكز  داخللل  العق�بة  تلقييه  اأثللنللاء  يف حمايته  
ال�لللسلللاح �حللمللايللتلله ملللن اأي اأعللللتللللداء ملللن قبل 
الآخرين اأثناء تنقله اىل املحاكم، مطالبا امل�سرع 
الق�سائية  ال�سمانات  بت�فري  يق�م  اأن  الردين  
اأثللنللاء  فيها  �الت��سع  الللدعلل�ى   اطلللراف  جلميع 
هذه  ل�سم�ل  �الت��سع  ال��سائل  هللذه  اأ�ستخدام 
ال��سائل لأكربعدد من اجلرائم اخلطرية  �مع 
الللقلل�انللني  يف  عليها  املن�س��س  الللقلليلل�د  ملللراعلللاة 
الخرى �ان ل يتعار�س مع اآلية ممار�سة اعمال 

املحاماة من قبل املحام�ن.
كللمللا انلللهلللا تللظللهللر الللل�لللسللل�رة اليلللجلللابللليلللة ملثل 
هللذه الجلللللراءات �تللتللطلل�رهللا يف ملل�اكللبللة ظللر�ف 
ك�ر�نا يف  �ابرزها جائحة  الي�م  العامل  يعي�سها 
اأن الجلللراءات الق�سائية  الللذي نعلم فيه  الق�ت 

اأن  العدالة ل يج�ز  الفلللراد �حتقيق  �حماكمة 
اأ�  تاأجيلها  يج�ز  �ل  املحيطة  بالظر�ف  تتاأثر 
ت�قيفها حلني اأنتهاء هذه الظر�ف، المر الذي 
كان لهذا التط�ر اأثر كبري يف اأ�ستمرار �دمي�مه 
العمل الق�سائي يف حتقيق العدالة  �اأن اللج�ء 
اىل  ا�ستخدام هذه ال��سائل فيه حماية لافراد 
�تاأجيل  املحاكم  اىل  نقلهم  اأعباء  من  النزلء   �
التي  التكاليف  �تقليل  التاأخر  نتيجة  اجلل�سات 
النزلء ملحاكم   � املحك�مني  نتيجة نقل  ترتتب 
تللبللعللد كلللل الللبللعللد علللن مللل�قلللع ملللراكلللز ال�لللسلللاح 

�التاأهيل امل�دعني فيها  .
بللللد�ره قللال املللحللامللي حذيفة بني �للسللالللح  ان 
الت�سريعات الردنية تعد من الت�سريعات املتط�رة 
التي راعت م�اكبة التط�ر يف ا�ستخدام ال��سائل 
اللكرت�نية خال اجراءات املحاكمة يف الق�ساء 
الردين، بال�سارة اىل ان امل�سرع الردين يف ال�اقع 
�حتديداً فيما يتعلق بجانب املرفق الق�سائي كان 
متزناً من خال الن�س��س القان�نية التي اتاحت 
اجلللراءات  يف  اللللكللرت�نلليللة  ال��سائل  ا�ستخدامه 
املحاكمة �منها ما �رد يف ن�س املللادة ٢/١٥٨ من 
قان�ن العق�بات الردين �التي ن�ست على “يج�ز 
التقنيات  ا�للسللتللخللدام  املحكمة  اأ�  الللعللام  للمدعي 
د�ن  �املحاكمة  التحقيق  اإجللللراءات  يف  احلديثة 
حماكمة  ذلللك  يف  �مبللا   ، املناق�سة  بحق  امل�سا�س 
�التاأهيل  الإ�للسللاح  مللركللز  مللن  بعد  عللن  النزيل 
امل�دع به على النح� املبني يف النظام الذي ي�سدر 

لهذه الغاية”. 
ا�للسللدر نظام  قللد  امل�سرع الردين  ان   �ا�للسللاف 
متخ�س�س لغايات ا�ستعمال ال��سائل اللكرت�نية 
�ذلللللك فلليللمللا يتعلق بللاملللنللازعللات املللدنلليللة �اللللذي 
“ نظام ا�ستعمال ال��سائل  ي�سمى هذا النظام ب 
الإلكرت�نية يف الإجراءات الق�سائية املدنية رقم 
اتاح هذا النظام مب�جب  ٩٥ ل�سنة ٢٠١٨” �الذي 
املللادة ٧ منه �لغايات اجللراء التبليغات الق�سائية 
با�ستعمال كل من الربيد اللكرت�ين �الر�سائل 
املحم�ل �اي ��سيلة  الهاتف  الن�سية عن طريق 
باعتبارها  اللل�زيللر  يعتمدها  اخلللرى  الللكللرت�نلليللة 
��سيله قان�نية لغايات اجراء التبليغات الق�سائية 

من خالها .
من اجلدير ذكره ان �زير العدل الدكت�ر ب�سام 
ال��سائل  ا�ستخدام  م�سر�ع  يعد  قللال  التله�ين 
التقنية يف اجللراءات التحقيق �املحاكمة عن بعد 
العدل  اأجنزتها �زارة  التي  امل�ساريع  اأهم  انه من 
ن�عية  نقلة  هلل�  امللل�للسللر�ع  هلللذا  �اأن   ٢٠١٩ لللعللام 
يف نللظللام الللعللدالللة اجلللزائلليللة يف اململكة الردنلليللة 
الها�سمية ، �املرة ال�ىل بتاريخ الق�ساء الردين 
اأطللراف  التط�ر ي�سب يف م�سلحة جميع  �هللذا 
الدع�ى اجلزائية، �يهدف اىل ت�سريع اإجراءات 
التقا�سي �تقليل ال�قت �اجلهد بالإعتماد على 

التقنيات احلديثة يف �سماع النزلء عن بعد. 
�اأكللللللد انلللله �للسلليلل�للسللاعللد يف اإجللللللللراء الللتللقللا�للسللي 
الذين قد  ارتكب�ا اجلرائم اخلطرة  لبع�س من 
اأثناء نقلهم من �اىل مراكز  يتعر�س�ن للخطر 
اأنلله �سي�ؤدي اىل  ، ا�سافة اىل  ال�ساح �التاأهيل 
اىل  نقلهم  اأعلللبلللاء  مللن  اللللنلللزلء  علللللى  التخفيف 
اجلل�سات  اىل  احل�س�ر  يف  تللاأخللرهللم  اأ�  املحاكم 
يقلل  اأنلله  كما   ، لذلك  نتيجة  اجلل�سات  �تاأجيل 
الكلفة الناجتة عن نقل النزلء اأ� املحك�مني من 

�اىل اأماكن ت�قيفهم .

االنباط- عّمان

 اأعلنت �زارة ال�سحة ت�سجيل ١١ �فاة �١٢٤٠ 
اإ�سابة بفري��س ك�ر�نا امل�ستجّد يف اململكة ام�س 
ال�سبت، لريتفع العدد الإجمايل اإىل ٤٤٤٤ �فاة 

�٣٤٤٨٠٣ اإ�سابات.
�ت�ّزعت الإ�سابات اجلديدة على ٨٢٠ حالة 
يف حمللافللظللة الللعللا�للسللمللة علللّملللان، ١١٤ حللالللة يف 
اإربلللد، منها ٤ حللالت يف الرمثا، ١١٣  حمافظة 
حالة يف حمافظة الزرقاء، ٧٢ حالة يف حمافظة 
البلقاء، ٢٦ حالة يف حمافظة الكرك، ٢٥ حالة 
يف حمافظة جر�س، ٢٤ حالة يف حمافظة املفرق، 

٢٠ حللالللة يف حمللافللظللة عللجللللل�ن، ١٢ حللالللة يف 
حمافظة ماأدبا، ١٠ حالت يف حمافظة العقبة، 
٣ حللالت يف حمافظة مللعللان، �حللالللة �احلللدة يف 

حمافظة الطفيلة.
رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعامي  امل�جز  �اأ�سار 
احلللالت  عللدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ��زارة  اللللل�زراء 
الن�سطة حالّياً ��سل اإىل ١٤٤٦٧ حالة، بينما بلغ 
عدد احلالت التي اأُدِخلت الي�م اإىل امل�ست�سفيات 

١٠١ حالة، فيما غادرت ٤٥ حالة.
امل�ؤّكدة  اإجمايل عدد احلللالت  اأن  اإىل  �لفت 
التي تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات بلغ ٦٥٣ حالة، 
يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل امل�ستخدمة 

يف امل�ست�سفيات للحالت امل�ؤّكدة �امل�ستبهة لي�م 
اأم�س ٥٢٠ بن�سبة اإ�سغال بلغت ١٣ باملئة، فيما بلغ 
اإجمايل عدد اأ�سّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة 
يف امل�ست�سفيات للحالت امل�ؤّكدة �امل�ستبهة لي�م 

اأم�س ١٥٣ بن�سبة اإ�سغال بلغت ١٧ باملئة.
كللمللا بلللللغ اإجللللمللللايل عللللدد اأجللللهللللزة الللتللنللّفلل�للس 
ال�سطناعي امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت 
اإ�سغال  بن�سبة  اأم�س ٦١  لي�م  �امل�ستبهة  امل�ؤّكدة 

بلغت ٧ باملئة.
كما اأ�سار امل�جز اإىل ت�سجيل ١١٨١ حالة �سفاء 
لي�سل  �امل�ست�سفيات،  املللنللزيل  الللعللزل  يف  اللليلل�م 

اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل ٣٢٥٨٩٢ حالة.

اأجللري  اأن ١٩٥٧١ فح�ساً خمللربّيللاً  �ا�للسللاف 
اإجللمللايل عللدد الفح��سات التي  اللليلل�م، لي�سبح 
اللل�بللاء �حتى الآن ٤١٧٨٩٢١  بللدء  اأجللريللت منذ 
فح�ساً، لفتاً اإىل اأن ن�سبة الفح��سات الإيجابّية 

لهذا الي�م ��سلت اإىل قرابة ٣٤ر٦ باملئة.
�دعللت الللل�زارة اجلميع اإىل اللللتللزام باأ�امر 
ارتللداء  ال�قاية، خ�س��ساً  �سبل  �اّتباع  الللّدفللاع، 
الكّمامات، �عدم اإقامة التجّمعات لأكرث من ٢٠ 
�سخ�ساً، اإ�سافة اإىل متابعة احلمات الت�ع�ية 
اللل�زارات  بال�سراكة مع عدد من  اأطلقتها  التي 
�الهيئات لل�قاية من عد�ى ك�ر�نا �الت�سجيل 

لأخذ املطع�م: #اإلك_�فيد #حياتنا_اأهم.

العقبة االنباط- 

 اأكللد �زيللر ال�سياحة �الآثللار نايف الفايز، اأن 
العقبة  منطقة  �سلطة  مللع  �بللالللتللعللا�ن  الللللل�زارة 
حل�ل  ��سع  على  عازمة  اخلا�سة،  القت�سادية 
ال�سياحية  املللخلليللمللات  تلل�اجلله  الللتللي  للللللتللحللديللات 
منطقة  يف  املحلي  املجتمع  اأبناء  من  �م�سغليها 

�ادي رم.
�اأ�سار الفايز، خال لقائه اأ�سحاب املخيمات 
ال�سياحية �ر�ؤ�ساء �اأع�ساء اجلمعيات ال�سياحية 
يف منطقة �ادي رم، ام�س ال�سبت، بح�س�ر النائب 
�اللل�للسلل�ؤ�ن  ال�سياحة  �مللفلل��للس  تللايلله،  ابلل�  �سالح 
القت�سادية يف �سلطة منطقة العقبة القت�سادية 
اخلا�سة �سرحبيل ما�سي، اإىل اأن ال�زارة �ست�سع 
اآلية بالتعا�ن �التن�سيق مع اأبناء املجتمع املحلي 
�ا�للسللحللاب املللخلليللمللات �اجلللمللعلليللات اللل�للسلليللاحلليللة، 
برنامج  يف  كللافللة  ال�سياحية  املخيمات  لإ�للسللراك 

“اأردننا جنة” لل�سياحة الداخلية.

�بني الفايز، خال اللقاء الذي جرى يف مركز 
ز�ار �ادي رم، بح�س�ر اأمني عام ال�زارة الدكت�ر 
حلماية  امللكية  الدارة  �مللديللر  حجازين،  عماد 
�رئي�س  باير،  ناه�س  العميد  �ال�سياحة  البيئة 
عللبللدالللرزاق  الللدكللتلل�ر  اللل�للسلليللاحللة  تن�سيط  هيئة 
عربيات، �مدير عام دائرة الثار العامة بال�كالة 
اأحمد ال�سامي، �م�ست�سار ال�زير ه�سام العبادي، 
اأهمية  الق�س��س،  ربللى  العقبة  �سياحة  �مللديللرة 
ال�سياحية يف  ب�سكل منظم بني املخيمات  العمل 
على  الفائدة  �تعميم  العدالة  لتحقيق  املنطقة 

جميع اأبناء املجتمع املحلي.
�قال الفايز “علينا جميعا اأن نتكاتف �نعمل 
�للسلل�يللة مللل�اجللهللة الللتللحللديللات الللتللي اأمللللت بالقطاع 
اللل�للسلليللاحللي ب�سبب جللائللحللة كللل�ر�نلللا، مللن خللال 
التعا�ن �التن�سيق امل�سرتك بني اجلهات املخت�سة 
�اللللقلللطلللاع اللللعلللام �اخللللا�لللس �اأبللللنللللاء املللجللتللمللعللات 

املحلية«.
�ا�للسللتللمللع الللل�زيلللر اإىل مللطللالللب �احللتلليللاجللات 

اأ�لللسلللحلللاب املللخلليللمللات اللل�للسلليللاحلليللة �اجلللمللعلليللات 
اإ�للسللراك  ت�سمنت  �الللتللي  بللاملللنللطللقللة،  ال�سياحية 
اأ�سحاب الإبل  املخيمات البعيدة التي يعمل بها 
برنامج  يف  املحلي  املجتمع  اأبناء  من  �ال�سيارات 
�سند�ق  يف  املخيمات  ��سم�ل  جنة”،  “اأردننا 
امليدانية،  اجللل�لت  ��سمن  ال�سياحية.  املخاطر 
زار الفايز مركز تدريب “ر�ك اآرت” يف منطقة 
�ادي رم اللللذي اأنلل�للسللئ الللعللام املللا�للسللي بللدعللم من 
تدريبي  ملللركللز  نلللل�اة  للليللكلل�ن  “�سيب”،  ملل�للسللر�ع 
اقليمي يف الق�سايا ال�سياحية �البيئية �م�ا�سيع 
الرتاث العاملي، �قاعدة معل�مات للقيم الثقافية 
�الطبيعية، �النظم اجلغرافية، �مركز مراقبة 
البيئية  املللخللالللفللات  �ر�للسللد  ال�سياحية  للحركة 

�ال�سياحية من خال طائرات الدر�نز.
�اأكلللد اللل�زيللر خللال الللزيللارة �للسللر�رة اإ�سراك 
�سيدات املجتمع املحلي يف برامج التدريب باملركز.
�دعللللللا اللللنلللائلللب اأبلللللل� تلللايللله، اجللللهلللات املللعللنلليللة 
العقبات  �تللذللليللل  الللازمللة  امللل�للسللاعللدات  لتقدمي 

اأمللام املجتمع املحلي مبنطقة �ادي رم، للخر�ج 
جائحة  بها  ت�سببت  التي  ال�سعبة  الظر�ف  من 
ك�ر�نا، �تخفيف اخل�سائر التي حلقت باإ�سحاب 
املخيمات ال�سياحية جراء ت�قف قد�م ال�سياح من 

اخلارج.
�اأكد ما�سي، من جانبه، �سعي ال�سلطة لتط�ير 
ا�سرتاتيجية  رم من خللال خطة  �ادي  منطقة 
�سياحية �خدماتية لإدارة املنطقة ���سع ت�س�ر 
�م�اقع  �ال�ستعامات  اللللز�ار  ملركز  م�ستقبلي 
انطاق الفعاليات �اخلدمات ال�سياحية املقدمة 

للز�ار.
نقطة  �ست�ستحدث  ال�سلطة  اأن  اإىل  �اأ�لللسلللار 
�احلللافللات  املللركللبللات  دخلللل�ل  عمليات  لتنظيم 
من  البع�س  منع  بللهللدف  للمنطقة،  ال�سياحية 
التهرب من دفع التذاكر التي يع�د ريعها لتنمية 
للمجتمع  املقدمة  �اخلللدمللات  املنطقة  �تط�ير 
املحلي كالبنية التحتية �النظافة �تز�يد املنطقة 

باملاء �الكهرباء.
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ال��ت��واد  اأ���ش��ج��ار  تثمر  وب��ه��ا   ، الب�شر  بني  تركيبة  يف  اأ�شيل  ج��زء  القلبية  ال��ع��واط��ف 
تنتظر  فارقة  حلظة  القلبية  امل�شغة  ه��ذه  يف  ولكن  االر���ض،  واع��م��ار  للرتاحم  بينهم  
حلظة ميالد �شئ يبدو غام�شا �شاحرا قدريا، وهي حلظة ميالد احلب وعندها تتغري 
يف  املحب  ي�شقط  حيث  درج��ة   360 لالن�شان  والوجدانية  والعقلية  النف�شية  الرتكيبة 

بحر الهوى واجلوى وال�شوق، وكلما كان ال�شوق حارقا كانت اللذة اكرب واعمق !
وال غرابة فاحلب جنة  للعا�شق ال يعرفها اال من ذاق نعيمها، ولذلك فمهما كابد 
املحب من غرام و�شهر و�شهد وجوى وهيام وع�شق واكتوى قلبه لوعة؛ظل  اأ�شريا حلبه 
مبح�ض ارادته، وقد ينازل عن نف�شه التي بني جنبيه ملحبوبه فداءا وت�شحية حتى لو 

اأ�شيب باجلنون، اأو دفع عمره يف ع�شق من يهوى .
 

االنفالت من هذه  ق��درة على  اي  فقد  انه  ي�شعر  الغرام  يقع يف فخاخ  فاملحب حني 
ال�شباك ويبدو وكاأنه م�شت�شلما لقدر حمتوم يف �شفني الع�شاق دون ان يدري الأي مرفئ 

�شي�شل ؟!
فكالهما  واملر�ض  الع�شق  حالة  بني  �شواء  حد  على  والعلماء  ال�شعراء  ربط  ولذلك 

قدر، وهو ما عرب عنه ال�شاعر ابن الفار�ض  يف قوله :
           و�شع االآ�ش��ي ب�شدري كفه              

قال مال��ي حيلة يف ذا الهوى
مل يكن احلب القاتل قا�شرا على جمانني الهوى يف الع�شورالقدمية كمجنون ليلى 
، ولكن ال يزال يجد له اأ�شداء يف عاملنا املعا�شر يف ق�ش�ض الهوى التي اأبدعها ال�شعراء 

ومنهم نزار قباين يف رائعته “ قارئة الفنجان “ ويقول فيها :
يا ولدي، قد ماَت �شهيداً، من ماَت  املكتوب،  َعليَك هَو  يا ولدي.. ال َتَزن، فاحُلبُّ 

فداءا للمحبوب . 
اهلل   ق��دره  مما  فكاك  وال  االزل،  منذ  كتب  كقدر  احل��ب  كينونة  الق�شيدة  يف  وت��ربز 
على عباده، والنه قدر فانه يبقى مقد�شا، ولذلك فان من ميوت فداء ملحبوبته  يفنى 

�شهيدا .
وع��ق��ول��ه��م، كما  اج�����ش��اده��م  ع��ل��ى  اث��اره��ا  القلبية تظهر  ل��وع��ات��ه��م  ال��ع�����ش��اق  م��ك��اب��دة 
املغاالة  يف احلب، حيث تظهر عليه  الغرب نتيجة  امل�شلمني والعلماء يف  العلماء  حللها 
النب�ض،  وا�شطراب  العزلة  وح��ب  ال�شهية  فقدان  النحول  مثل  ج�شمية  ا�شطرابات 

بجانب ا�شطربات �شلوكية قد تدفعه الرتكاب ت�شرفات غري عقالنية.
واأجمع االأطباء العرب امل�شلمون اأن اأف�شل واأجنع عالج لهذا املر�ض هو اجلمع بني 

العا�شق واملع�شوق وذلك على نحو تبيحه ال�شريعة .
حقيقة  بهولندا  الي��دن  وجامعة  ام�شرتدام  جامعة  لعلماء  حديثة  درا���ش��ة  واأثبتت 
تطم القلب على �شخرة الفراق بني الع�شاق، موؤكدين ان تعر�ض قلب املحب ل�شدمة 

االنف�شال يوؤدي لتحطم القلب و ي�شبب توقفا موؤقتا ل�شربات القلب.
كامل  على  وي��وؤث��ر  الأذى  ي��وؤدي  العاطفي  للرف�ض  التعر�ض  ان  ال��درا���ش��ة،  او�شحت 
ج�شمك. مبا يدفع لعدم الرغبة يف االكل، والنوم وغريه وكلما كان �شعورنا بالرف�ض 

اأقوى كلما تراجعت دقات القلب .
مل  ال��ت��ي  اخل��ال��دة  الع�شق  ق�ش�ض  م��ن  بالعديد  وال��ع��امل��ي  ال��ع��رب��ي  ال���رتاث  ويحفل 
الوفاء  او  باجلنون  اال�شابة  اما  ونتاجه  املحبني  بني  التفريق  ب�شبب  البقاء  لها  يكتب 

للمحبوب حتى املوت .
وق�شة الفار�ض عنرتة العب�شي، وع�شقه لعبلة وحال لونه اال�شود  دون زواجه بها يف 
يهيم  يعي�ض عنرتة يف حزنه،  وبينما  فار�ض عربي،  عبلة من  ولتتزوج  قبلية،  عن�شرية 

به الوجد �شعرا حتى وفاته.
ويظل جبل التوباد امللقب بجبل العا�شقني” يف الريا�ض �شاهدا على اأ�شهر ق�شة حب 
يف التاريخ، ومغارته التي احت�شنت ق�شة احلب العذري بني قي�ض بن امللوح وحمبوبته 
الفيايف، باكيا  اآخر، هام قي�ض على وجهه يف  ُزوِّجت ليلى برجل  اأن  العامرية بعد  ليلى 
ع�شقه ب�شعر يعك�ض عذابات الفراق  و يعتزل النا�ض هائما يف الوديان، يزور اآثار ديارها 

وينظم ال�شعر يف حبها، حتى لقب باملجنون.
�ض االأكرب يف الع�شر االموي ، و ق�شة حبه الأ�شماء، وزواجها  من هوؤالء ال�شاعر املرقِّ

من رجل اآخر، في�شاب العا�شق بالهزال بحثا عنها حتى ميوت.
التي زوجها  امللك وابنة عمه عقيلة  النعمان  وماأ�شاة ق�شة ع�شق عمرو بن كعب بن 
ب�شره  �شد  وقد  باليمامة،  هائما  لل�شحراء  وانطلق  كعب  فينهار  اخر  رجل  من  اأبوها 
عقيلة  احلبيبة  بينما  فيه.  مكانه  يعرف  مل  تيه  يف  منيته  اأدرك��ت��ه  حتى  ال�شماء،  اإىل 

تعي�ض مع زوجها عذاب تدب يف ج�شدها اال�شقام  حتى ي�شمها املوت وتلحق بحبيبها.
ومن �شهداء الغرام علي بن اأدمي وحبيبته منهلة، حيث اأحب اأدمي منهلة التي كانت 
يراقبها  لتتعلم فراآها علي وظل  الكتاب  اإىل  تر�شلها  الن�شاء وكانت  جارية عند احدى 
حتى �شبت واأراد خطبتها ولكن املراأة التي متتلكها رف�شت تزويجه لها وزوجتها لرجل 

اآخر ومل ي�شرب على فقد منهلة فمات بعد ثالثة اأيام من زواجها .
بينما اأحب عروة  ابنه عمه عفراء، وعندما طلب من عمه تزويجها له، غالت اأ�شرة 
عفراء يف املهر، فراح ي�شرب يف االر�ض ليعود باملهر وعاد بعدما جمع مهرها  ليجدها 
فتتح�شر  بال�شل وميوت  العا�شقني ومير�ض عروة  بني  املال  ليفرق  بال�شام  تزوجت  قد 

عفراء وتندبه حتى تلحق به وتقرب يف قرب بجواره  
يف   تقع  ح��ني  اآرث���ر،  امللك  زوج��ة  غوينفري  امللكة  ق�شة  الع�شق  ق�ش�ض  ماأ�شي  وم��ن 
وياأتي  الزنا   بتهمة  باملوت حرقا  وتعلن ع�شقها وتهرب معه، ويحكم عليها  الن�شيلوت، 

الن�شيلوت النقاذها من احلرق، وينتهي االأمر بالع�شيقني اىل كني�شة بائ�شة.
اناركيل  ت��دع��ى   بفتاة  اأك��رب  االم��رباط��ور  اب��ن  �شليم  ع�شق  ق�شة  التايخ  �شجل  كما 
ابنه بها وبذل كل حماولة لت�شويه �شورتها فاأعلن  ورف�ض والده االمرباطور اقرتان 
االبن العالن احلرب على والده، وهزم امام جيو�ض االمرباطورية وحكم عليه باملوت. 
اال�شمنت  بدفنها يف  قام جي�ض االمرباطورية  املوت،  انقاذه من  اناركيل  وحني حاولت 

امل�شلح امام ناظري حبيبها وهي حية، قبل ان يقتلوه.
ب��االالم  ال��ف��راق  ي��ق��ود اىل اجل��ن��ون او  ال���ذي  وه��ك��ذا ك��ان احل��ب م��وؤدي��ا اىل الع�شق 

وال�شقام او ال�شهادة موتا يف �شبيل املحبوب  .

سارة طالب السهيل

 شهداء الهوى حيارى  
في نعيم الوجد هائمين 

الأحد   14/ 2 / 2021 

االنباط - ناديه العنانزه 

االحتفال  م�����ش��اروة  نبيل  البيئة  وزي���ر  رع��ى 
�شمن  و  االردن��ي��ة  البيئة  جمعية  نظمته  ال���ذي 
“و  وبيئتنا  ث��روت��ن��ا  ع��ن��وان  ”غاباتنا  م��ب��ادرت��ا 
مبنا�شبة عيد ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
ابن احل�شني ومئوية الدولة االردنية يف حمافظة 
عجلون لتكرمي عدد من املتمني بال�شاأن البيئي 
والزراعي يف املحافظة بح�شور حمافظ عجلون 
فريد  الدكتور  املحافظة  ون��واب  النجادا  �شلمان 
حداد والدكتور فرا�ض الق�شاه وعدد من مدراء 

الدوائر الر�شمية وروؤ�شاء اجلمعيات البيئية .
وق����ال وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة امل�����ش��اروة اأن االح��ت��ف��ال 
ال��دول��ة  تاأ�شي�ض  وم��ئ��وي��ة  الوطنية  باملنا�شبات 
وع��ي��د م��ي��الد ج��الل��ة امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين بن 
احل�شني جاء لتذكرينا باالجنازات التي تققت 
على خمتلف امل�شتويات والتي �شطر يف ا االأردن 
ق�شة الن�شال والت�شحية التي ج�شدا اله�شميون 

االأك��ر  الوطني  النموذج  لبناء  االأردن��ي��ون  وم��ع 
ا�شتقرارا واالما يف املنطقة موؤكدا اأننا على العهد 
باقون بخطى وطنية ثانية �شعبا وملكا واأجهزة 
الوطن  لبناء  م�شطفوي  عربيا  وجي�شا  اأمنية 

وحفظ اأمنه وا�شتقراره .
اأن ال�����وزارة و�شعت  وب���ني ال���وزي���ر امل�����ش��اروة 
حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ع��ل��ى �شلم االأول����وي����ات كونه 
اإىل  م�شريا  وال�شياحي  البيئي  ب��ال��واق��ع  تتمتع 
الق�شايا  الت�شاركي خلدمة  النهج  تعزيز  اأهمية 
اأف�شل  ب��اإط��الق  ال�����وزارة  �شتقوم  حيث  البيئية 
املكونات  على  واحلفاظ  بالبيئة  تعنى  حمافظة 
البيئية داعيا اجلمعيات البيئية واملنظمات التي 
تعنى بالبيئة امل�شاركة يف هذه امل�شابقة من خالل 
تنفيذ حمالت تنظيف اأ�شبوعية للمواقع املتنوعة 
م��ن خ��الل برنامج معد م��ن قبل اجل��ه��ات التي 

�شتنفذ الربامج البيئية.
واأ�شار اإىل اجلهود التي تبذلها جمعية البيئة 
الت�شاركي املنظم الإقامة  النهج  االأردنية لتعزيز 

االأن�شطة والربامج التي تعنى بالبيئة واالحتفال 
باملنا�شبات الوطنية العزيزة على قلوبنا من اجل 

خدمة امل�شلحة العامة
اأن  ال��ن��ج��ادا  واأك����د حم��اف��ظ ع��ج��ل��ون �شلمان 
االحتفال مبئوية الدولة ي�شكل فر�شة لالإميان 
بقدرات االأردين وبقيمه التي ر�شخت على مدى 
قرن م�شى قيم الت�شامح واالعتدال والو�شطية 
الوطنية  املكت�شبات  حلماية  وال�شمود  واملنعة 
تعمل  اأن  املحافظة  يف  البيئية  اجلمعيات  داعيا 
بنهج جمعية البيئة االأردنية للنهو�ض قدما نحو 

العمل واالجناز للحفاظ على املكونات البيئية .
املومني  عمر  املحافظة  رئي�ض جمل�ض  وق��ال 
اأن االحتفال باملنا�شبات الوطنية ومئوية الدولة 
يوؤكد على مدى االهتمام واحل�ض الوطني النابع 
احلفاظ  جت��اه  اجل��ه��ات  جميع  م��ن  بامل�شوؤولية 
اأن املجل�ض على  على الوطن ومكت�شباته موؤكدا 

ا�شتعداد لتقدمي كافة
البيئية  الق�شايا  خلدمة  املتاحة  االإم��ك��ان��ات 

من اجل احلفاظ على البيئة من اجل ا�شتدامة 
العنا�شر البيئية كالغطاء االأخ�شر النباتي.

واأ�شار رئي�ض جمعية البيئة االأردنية ال�شحفي 
الدولة  مبئوية  االحتفال  اأن  اإىل  فريحات  علي 
هذا العام جاء يف ظل الظروف واالأو�شاع ال�شعبة 
التي مير بها العامل اجمع ويوؤكد منعة الدولة 
وحمايتها للنهو�ض وجتاوز ال�شعاب والتحديات 
عبد  امل��ل��ك  ط��م��وح  لي�شتمر  امل��ج��االت  جميع  يف 
ال���ويف م��ن منابت  ال��ث��اين وط��م��وح��ه �شعبة  اهلل 
االأ�شول لتحقيق املزيد من االجنازات التنموية 
وللق�شية  و�شعبه  ل��الأردن  والعربية  وال�شيا�شية 

الفل�شطينية واأمة العرب واالإن�شانية .
ت�����ش��ع��ى منذ  اأن اجل��م��ع��ي��ة  ف���ري���ح���ات  وب����ني 
ف��روع��ه��ا  ع�����ام 1988 وم�����ن خ�����الل  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
املنت�شرة يف خمتلف حمافظات اململكة و من باب 
ور�شالتها  واالأخالقية  االجتماعية  م�شوؤوليتها 
املنا�شبات  مبختلف  االح��ت��ف��االت  تنظيم  �شنويا 
للمواثيق  اح���رتام���ا  ع��امل��ي��ا  ت��ق��ام  ال��ت��ي  البيئية 

الدولية من اجل الرتكيز على البيئة و احلفاظ 
عليها.

ويف ن��ه��اي��ة احل���ف���ل ال������ذي ادارت��������ه ال��ن��اط��ق 
املوؤ�ش�شي  واالت�شال  االع��الم  ومدير  االع��الم��ي 
يف اجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��ح��ف��ي��ة ن���ادي���ه ال��ع��ن��ان��زه ك��رم 
املتعاونة  اجلهات  امل�شاروة  الوزير  احلفل  راع��ي 

بذل  يف  جلهودها  تقديرا  للجمعية  وال��داع��م��ة 
املزيد من العطاء خلدمة الوطن واملواطن كما 
يعرب  ”مهبا�ض  تذكارية  هدية  اجلمعية  قدمت 
”للوزير  والتاريخ  العربية واالرث  عن اال�شالة 
امل�شاروة تقديرا لدور ال��وزارة يف تقدمي الدعم 

والتعاون للجمعيات البيئية .

االنباط- العقبة

املهند�ض  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  اكد وزير   
النقب  راأ���ض  �شمول طريق  اهمية  الك�شبي  يحيى 
ال�شحراوي  الطريق  على  مت��ت  ال��ت��ي  بال�شيانة 

وتكملة اجلزء املتبقي منه.
واو�شح خالل لقائه، ام�ض ال�شبت، نواب مدينة 
العقبة ورئي�ض جمل�ض املحافظة ان وزارة اال�شغال 
�شتعمل حال توفر االمكانيات املادية على �شيانه 

الطريق واعادة تاأهيله وهو حاليا اولوية ق�شوى.
وط��ال��ب ن���واب امل��دي��ن��ة ب��اع��ط��اء ط��ري��ق النقب 
ال��ع��ق��ب��ة اول����وي����ة ق�����ش��وى مل���ا ي�����ش��ك��ل م���ن اه��م��ي��ة 
ا�شرتاتيجية ملرور ال�شاحنات لتزويد اململكة بال�شلع 

واملحافظات  عمان  العا�شمة  ويربط  والب�شائع، 
بالعقبة املنفذ ال�شياحي البحري الوحيد للمملكة.
كما طالب رئي�ض جمل�ض الالمركزية بالعقبة 
حممد ال��زواي��دة ب�����ش��رورة اي��ج��اد وح���دة ل�شيانة 
الوحدات والدوائر احلكومية يف حمافظة العقبة 
وتبني موازنتها من جمل�ض املحافظة، موؤكدا دعم 
املجل�ض لتنفيذ عطاءات و�شيانة لعدد من املدار�ض 

والدوائر الر�شمية.
ودعا احلكومة اىل تتفيذ امل�شروعات التنموية 
املحافظة  جمل�ض  م��ن  �شابقا  اإق���راره���ا  مت  ال��ت��ي 
وعدم تاأخريها ملا لها من اأهمية يف ت�شني البنى 

التحتية يف خمتلف املناطق التابعة للعقبة.
وقال الك�شبي ان الوزارة �شتقوم باأعمال �شيانه 

اأق��رب  اليتم يف  وادي  النقب  م��ن ط��ري��ق  الأج����زاء 
األ��ف دينار  وق��ت ممكن، حيث مت ر�شد مبلغ 100 
له  وامل��ر���ش��ود  الروتينية  ال�شيانة  ع��ط��اء  �شمن 
�شمن خم�ش�شات مديرية اأ�شغال العقبة مبوازنة 
خم�ش�ض  توفر  حل��ني   ،  2021 لعام  الالمركزية 

الإعادة تاأهيل الطريق.
اخللفي  العقبة  لطريق  تفقدية  ج��ول��ة  ويف 
رافقه فيها عدد من نواب العقبة ك�شف الك�شبي 
ع��ن ع��زم ال�����وزارة اإج����راء �شيانة ف��وري��ة مل�شارب 
وداي  منطقة  اإىل  العقبة  م��ن  املتجهة  الطريق 
الطريق،  م��ن  م��رتا  كيلو   15 نحو  ب��ط��ول  اليتم 

نظرا الأهميتها يف حركة ال�شحن.
وكانت الوزارة عملت على اإعادة تاأهيل امل�شارب 

املتجهة من وداي اليتم اإىل العقبة، واأنهت العمل 
بامل�شروع بكلفة مليون دينار، كما جرى تخ�شي�ض 
العقبة  ط��ري��ق  اإن�����ارة  ل�شيانة  دي��ن��ار  األ����ف   140

اخللفي.
�شيانة  ع��ط��اء  ب��ط��رح  ال�شري  الك�شبي  واأوع����ز 
الطرق  على  العقبة  يف  الداخلية  االن��ف��اق  ان���ارة 
الواقعة �شمن اخت�شا�ض اال�شغال وان�شاء مطبات 

منوذجية يف منطقة القويرة 
ال��وزي��ر ق��د تفقد ج�شور البحر امليت ،  وك��ان 
الطرق واجل�شور يف  ع��دد من  واق��ع  واطلع على 
مدينة  اإىل  و���ش��وال  اجلنوبية  االأغ�����وار  منطقة 
ال��ع��ق��ب��ة و���ش��ري ال��ع��م��ل يف ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع يف 

العقبة.

االنباط-عمان

الزراعي  للقطاع  ال�شراكة  جمل�ض  توافق 
ووزي��ر  العمل  وزي��ر  برئا�شة  العمل  وزارة  يف 
ال��دول��ة ل�����ش��وؤون اال���ش��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور معن 
يف  ال�شبت  اليوم  اجتماعه  خالل  القطامني 
مقر الوزارة على جملة من االإجراءات التي 
من �شاأنها م�شاعدة القطاع يف الفرتة املقبلة 
على جتاوز التحديات التي فر�شتها جائحة 

كورونا.
واأك�������د ال���ق���ط���ام���ني ب��ح�����ش��ور اأم������ني ع���ام 
ال���وزارة ف���اروق احل��دي��دي واأم���ني ع��ام وزارة 
ال������زراع������ة امل���ه���ن���د����ض حم����م����ود اجل���م���ع���اين 
واالت��������اد ال����ع����ام ل���ل���م���زارع���ني االأردن�����ي�����ني 
ومم����ث����ل����ني ع�����ن االت������������ادات واجل���م���ع���ي���ات 
ال����زراع����ي����ة وال���ن���ق���اب���ات امل���ع���ن���ي���ة ب��ال��ق��ط��اع 
واحلوار  التوا�شل  على  العمل  وزارة  حر�ض 
م����ع ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي ل��ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات 
ا�شتجابة  ال��ق��ط��اع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
من  يعترب  الأنه  ال�شامية  امللكية  للتوجيهات 
اأبرز دعائم االقت�شاد الوطني ويحقق االأمن 

للمملكة. الغذائي 
ال��ت��و���ش��ل  مت  اأن������ه  اإىل  ال����وزي����ر  واأ������ش�����ار 
والتوافق خالل االجتماع مع ممثلي القطاع 

الزراعي على القرارات التالية:
اأوال: اال�شتقدام

ل���ل���ق���ط���اع  اال������ش�����ت�����ق�����دام  ب�������اب  ف����ت����ح   .1
تاريخ  من  اعتبارا  اأ�شهر  �شتة  مل��دة  ال��زراع��ي 
ال���زراع���ي  ل��ل��ق��ط��اع  وال�����ش��م��اح   21/2/2021
ب��ا���ش��ت��ق��دام ع��م��ال غ��ري اأردن���ي���ني م��ن جميع 
الباك�شتانية  اجلن�شية  با�شتثناء  اجلن�شيات 
ا�شتحقاق  من   )%100( وبن�شبة  والبنغالية 
احليوانية(  اأو  )النباتية  الزراعية  احل��ي��ازة 
امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ان ي��ت��م ا���ش��ت��ي��ف��اء ال��ر���ش��وم يف 
ح��ال��ة اال���ش��ت��ق��دام ح�����ش��ب م���ا ج���اء يف ن��ظ��ام 
 2019 ل�شنة   142 رقم  العمل  ت�شاريح  ر�شوم 

على ان يتم تقييم التجربة بعد هذه املدة.
2. ُيح�شب ا�شتحقاق احليازة الزراعية من 
ا�شتقدامها  امل�شموح  االأردن��ي��ة  غري  العمالة 
االأردنيني  العمال غري  من خالل طرح عدد 
الذين يحملون ت�شاريح عمل �شارية املفعول 
ا�شتحقاق  ك��ام��ل  م��ن   21/2/2021 ب��ت��اري��خ 

احليازة الزراعية ح�شب االأ�ش�ض املعتمدة.
امل�شتقدم  ال��زراع��ي  للعامل  ُي�شمح  ال   .3
اإال  اآخ����ر  ع��م��ل  ���ش��اح��ب  اأي  اىل  ب��االن��ت��ق��ال 
ي��ك��ون  واأن  ال�����ش��ن��ت��ني  م�����دة  ان���ق�������ش���اء  ب���ع���د 
عمل  ت�شريحي  اأ�شدر  قد  امل�شتقدم  العامل 
م��ت��ت��ال��ي��ني مب��ه��ن��ة ع��ام��ل زراع����ي ع��ل��ى نف�ض 
واح�����ش��ار  ان��ق��ط��اع  اأي  دون  ال��ع��م��ل  ���ش��اح��ب 

براءة ذمة من �شاحب عمله ال�شابق.
4. اأن ال يكون العامل امل�شتقدم يحمل اأي 
�شفته  وت��ك��ون  مهنية  اأو  اك��ادمي��ي��ة  ���ش��ه��ادات 
عامل وذلك ح�شب املهنة/الوظيفة املوجودة 

على جواز �شفر العامل.
ال���ع���م���ال  ب���ا����ش���ت���ق���دام  ال�������ش���م���اح  ع�����دم   .5
ال���زراع���ي���ني مب��ه��ن��ة ع���ام���ل زراع�����ي / راع���ي 

اغنام.

ال���ع���م���ال  ب���ا����ش���ت���ق���دام  ال�������ش���م���اح  ع�����دم   .6
الزراعيني مبهنة عامل زرعي/عامل مزرعة 

خا�شة.
7. ت���ق���دم ط��ل��ب��ات اال����ش���ت���ق���دام م���ن ق��ب��ل 
مديريات  يف  يفو�شه  من  اأو  العمل  �شاحب 
تقوم  بدورها  والتي  العمل  مكاتب  اأو  العمل 
ب��رف��ع ال��ط��ل��ب��ات م���ن خ���الل ن��ظ��ام ال��ع��م��ال��ة 
واال�شتقدام  اال�شتخدام  جلنة  اإىل  ال��واف��دة 
املنا�شب  ال��ق��رار  الت��خ��اذ  ال����وزارة  يف  امل�شكلة 

ب�شاأنها.
غري  بالعمالة  املتعلقة  االإج��راءات  ثانيا: 
االأردن���ي���ة يف ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وامل��ت��واج��دة 

داخل االأردن
مغلق  /ن�شاط  قطاع  الزراعي  القطاع   .1
منه  االنتقال  االأردين  غري  للعامل  يجوز  ال 
اىل اأي قطاع اقت�شادي اآخر مبا فيه ت�شريح 
زراعي  كان  �شواء  ب�شقيه  املياومة احلر  عمل 

او عامل ان�شاءات/ تميل وتنزيل 
يف  االأردين  غ����ري  ل��ل��ع��ام��ل  ال�������ش���م���اح   .2
القطاع الزراعي باالنتقال من �شاحب عمل 
القطاع  نف�ض  �شمن  اآخ��ر  عمل  �شاحب  اإىل 

ال����زراع����ي، وك���ذل���ك ال�����ش��م��اح ل��ل��ع��م��ال غري 
االأردن��ي��ني ب��االن��ت��ق��ال اىل ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 
م���ن ال���ق���ط���اع���ات واالأن�������ش���ط���ة االق��ت�����ش��ادي��ة 

االأخرى العاملني �شمن املهن امل�شموحة.
ال��ع��م��ل  ب��ت��ج��دي��د ت�����ش��اري��ح  ال�����ش��م��اح   .3
���ش��اح��ب  ن��ف�����ض  ع��ل��ى  االأردين  غ���ري  ل��ل��ع��ام��ل 
ال��ق��ط��اع  اآخ�����ر يف  ع��م��ل  اأو ���ش��اح��ب  ال��ع��م��ل 
ال����زراع����ي يف ح�����دود ا���ش��ت��ح��ق��اق احل���ي���ازات 
بعد  احل���ي���وان���ي���ة(  او  )ال��ن��ب��ات��ي��ة  ال���زراع���ي���ة 
احلا�شلني  االأردن��ي��ني  غري  العمال  احت�شاب 
واع���داد  امل��ف��ع��ول  ���ش��اري��ة  عمل  ت�شاريح  على 
يف  ال�شري  مت  اللذين  االأردنيني  غري  العمال 

ا�شتقدامهم. اإجراءات 
4. ال�����ش��م��اح ل��ل��ع��م��ال ال���زراع���ي���ني ال��ذي��ن 
ال����غ����ي����ت ت���������ش����اري����ح ع���م���ل���ه���م ب����ع����د ت����اري����خ 
���ش��اح��ب  اأي  اىل  ب���االن���ت���ق���ال   12/7/2020
ع��م��ل اآخ���ر داخ���ل ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وح�شب 

املعتمدة. الزراعية  ا�شتحقاق احليازات 
ال�����زراع�����ي  ل���ل���ع���ام���ل  ال�������ش���م���اح  ع������دم   .5
داخ��ل  اآخ��ر  عمل  �شاحب  اأي  اإىل  باالنتقال 
ذمة  ب��راءة  اح�شار  بعد  اإال  الزراعي  القطاع 

من �شاحب عمله ال�شابق.
ال�شماح للعامل غري االأردين من غري   .6
من  باالنتقال  الزراعي  القطاع  يف  العاملني 
ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات واالأن�����ش��ط��ة االق��ت�����ش��ادي��ة 
ال���زراع���ي وح�����ش��ب  ال��ق��ط��اع  اإىل  امل�����ش��م��وح��ة 

االإجراءات املتبعة لدى وزارة العمل.
االأردين  الزراعي غري  للعامل  ال�شماح   .7
والذي يحمل اأي جن�شية باالنتقال من واإىل 
م��ه��ن��ة ع��ام��ل زراع���ي/راع���ي اغ��ن��ام ل���دى اأي 
ال���زراع���ي وح�شب  ال��ق��ط��اع  ���ش��اح��ب ع��م��ل يف 

املعتمدة. الزراعية  ا�شتحقاق احليازة 
امل��زرع��ة اخل��ا���ش��ة م��ن القطاع  اع��ت��ب��ار   .8
ال���زراع���ي وال�����ش��م��اح ب��ان��ت��ق��ال ال��ع��م��ال غري 
القطاع  اإىل  اخلا�شة  املزرعة  من  االأردن��ي��ني 

الزراعي مبهن…

االأنباط_جواد اخل�رضي

جائحة  ج��راء  املت�شررة  القطاعات  هي  كما 
ا اجلمعيات املهنية واجلمعيات  كورونا هناك اأي�شً
ال�شيا�شية  التنمية  وزارة  مظلة  تت  املندرجة 
واجل��م��ع��ي��ات امل���ن���درج���ة ت���ت م��ظ��ل��ة ع����دد من 
الوزارات االأخرى حلق بها اأ�شراًرا اإدارية ومالية 
واأ�شبحت تعاين العديد من اجلمعيات االأردنية 
يف ظل اجلائحة من م�شكالت اأهمها عدم عقد 
العادية  والعامة  االإداري����ة  الهيئتني  اجتماعات 
وغري العادية ب�شبب جائحة كورونا اإ�شافة اإىل 
بت�شديد  اجلمعية  اأع�شاء  م��ن  قليل  ع��دد  قيام 
اال����ش���رتاك���ات ال�����ش��ن��وي��ة ل��ل��ع��ام امل��ن�����ش��رم 2020، 
ه��ذان االأم���ران االإداري وامل��ايل دف��ع باملنت�شبني 
ل��ه��ذه اجل��م��ع��ي��ات ب����اأن ي��ك��ون ه��ن��اك دور فاعل 

للحكومة من خالل تدخلها املبا�شر حلل ما قد 
يرتتب عن عدم االإجتماعات للهيئتني االإدارية 
والتعديالت  االنتخابات  اإج��راء  ومنها  والعامة 
النظام  واق��ع اجلمعيات على  التي قد يتطلبها 
االأ�شا�شي . لذا اعترب العديد من اأع�شاء الهيئات 
العامةومن خالل تخوفهم من وقوع ا�شكاليات 
ادارية وقانونية ، تدثوا ل�شحيفة “ االنباط “ 
باأن ما تقوم به احلكومة فقط وهو منح التمديد 
للهيئات االإدارية ملدة �شهرين اأو اأكر قلياًل وهذا 
الهيئة  اأع�شاء  ناجع من وجهة نظر  لي�ض حل 
العامة وخ�شية اأن تتخذ الهيئة االإدارية قرارات 

قد ال تر�شي اأع�شاء الهيئة العامة.
اجل���ان���ب االآخ������ر اأن ه���ن���اك ع����دد ق��ل��ي��ل من 
اأع�شاء الهيئة العامة الذين �شددوا اال�شرتاكات 
ال�شنوية للعام املن�شرم 2020 وهذا يوِجد فجوة 

اأو خلل قانوين واإداري لتحقيق متطلبات اإجراء 
للعام  االإداري�����ة  الهيئات  الن��ت��خ��اب  االن��ت��خ��اب��ات 
احلايل 2021 والتي يتوجب قانونًيا للع�شو الذي 
يحق له الت�شويت اأن يكون م�شدًدا لال�شرتاكات 
ال�شنوية لذا يعترب قانوًنا الع�شو الغري م�شدد 
م��ف�����ش��واًل م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة اأو ال ي��ح��ق له 
الت�شويت حكًما وبالتايل قد يكون ذلك ذريعة 
ق����رارات غري  ب��ات��خ��اذ  لتقوم  االإداري�����ة  للهيئات 
عادلة اأو ال تر�شي الهيئات العامة فهوؤالء الذين 
مل يقوموا بت�شديد اال�شرتاكات هم مت�شررين 
اأ�شاًل كما معظم العاملني باملن�شاآت التي اأُغلقت 
امتثااًل الأوامر قانون الدفاع وذلك كان له تاأثري 
على اأمورهم املالية مما دفع بهم اإىل التاأخر اأو 
عدم قيامهم بت�شديد اال�شرتاكات جراء جائحة 
ال�شعب عليهم دفع  كورونا وبالتايل يكون من 

اال�شرتاكات عن عامي 2020_2021 لذلك على 
احلكومة اأن يكون لها دور فاعل باالإيعاز للهيئات 
ا�شت�شدار  االإداري���ة لهذه اجلمعيات من خ��الل 
ق��رارات ت�شمح فيها الهيئات االإداري��ة بتخفي�ض 
ما ن�شبته 50% من اال�شرتاكات امل�شتحقة للعام 
بت�شديد  ق��ام  م��ن  واع��ت��ب��ار  وال��ع��ام 2021،   2020
م�شدًدا  يعترب   2020 للعام  كاملًة  اال���ش��رتاك��ات 
للعام 2021 وه��ذا ي�شب يف م�شلحة اجلمعيات 
اإ���ش��ك��االت قانونية واإداري����ة  ل��ت��ف��ادي ال��وق��وع يف 
ومالية وهناك اأمر اآخر يعترب كاأحد احللول هو 
با�شتخدام  )الرقمنة(  التقنية  للحلول  اللجوء 
اأو  االنتخابات  اإج���راء  ليتم   zoomال تقنية 
عقد االجتماعات مع وج��ود ممثل م�شارك عن 
الوزارات املعنية التي تكون هذه اجلمعيات �شمن 

اخت�شا�شاتها.

 بمناسبة ميالد القائد ومئوية الدولة

وزير البيئه يرعى االحتفال التكريمي الذي نظمته جمعية البيئة 

 وزير االشغال: صيانة طريق النقب اولوية قصوى

 الجمعيات األردنية ومعاناتها اإلدارية والمالية في ظل جائحة كورونا

 حريصون على التواصل والحوار مع القطاع الزراعي لتذليل العقبات والتحديات

القطامين : القطاع الزراعي من أبرز دعائم االقتصاد الوطني



االنباط-عمان

اأكد رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد املنعم 
ال�صناعي  ال���واق���ع  ت�صخي�س  اأه��م��ي��ة  ال���ع���ودات، 
ال��ت��ي تكفل  وال��ت��ج��اري، مت��ه��ي��داً لو�صع احل��ل��ول 
التنمية  ال��وط��ن��ي وحت��ق��ي��ق  االق��ت�����ص��اد  خ���دم���ة 
ال�صاملة، مثمناً دور القطاع ال�صناعي خالل اأزمة 
املواطنني  احتياجات  تغطية  يف  كورونا  فريو�س 

من ال�صلع االأ�صا�صية.
واأكد العودات لدى لقائه رئي�س واأع�صاء غرفة 
املحلية  اال�صتثمارات  حماية  اأن  االأردن  �صناعة 
واالأجنبية م�صاألة ال جمال للت�صاهل ب�صاأنها، فهي 
اأ�صا�صية لتعايف اقت�صادنا الوطني، وت�صهم  ركيزة 
وتفتح  وال��ب��ط��ال��ة،  ال��ف��ق��ر  م�صكلتي  م��ع��اجل��ة  يف 
واالجتماعي،  االقت�صادي  النهو�س  اأمام  ال�صبيل 
والدوائية  الغذائية  ومنها  ال�صناعات  وتطوير 

والتقنيات الزراعية. 
الناظمة  بالت�صريعات  لي�س  اخللل  اإن  وق��ال 
والتنفيذ  بالتطبيق  يتعلق  ما  بقدر  لال�صتثمار 
ال��ق��ائ��م��ني على  وال���ق���درة ع��ل��ى فهمها م��ن ق��ب��ل 
التحديات  جتاوز  اأهمية  موؤكداً  اال�صتثمار،  اإدارة 

االدارية والبريوقراطية املعيقة لال�صتثمار.
ال�صامن  القانون هو  �صيادة  اأن مبداأ  واأ�صاف 
ال�صامن  اأن���ه  واالأه����م  االأط�����راف  حل��ق��وق جميع 
ل�����ص��الم��ة ال����دول����ة، وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا وم��ن��ج��زات��ه��ا 
جاللة  تاأكيد  يف�صر  ما  وهو  اأجيالها،  وم�صتقبل 
ال��ق��ان��ون خط  ���ص��ي��ادة  ب����اأن م��ب��داأ  امل�صتمر  امل��ل��ك 
اأحمر، ال ميكن امل�صا�س به من اأي كان وهو احلكم 

الف�صل بني اجلميع  ويف كل �صاأن اأو ق�صية.
ودع����ا ال���ع���ودات غ��رف��ة ال�����ص��ن��اع��ة اإىل و���ص��ع 
ب����روت����وك����ول ي��ع��ي��د ر����ص���م م���ف���ه���وم امل�������ص���وؤول���ي���ة 
مواجهة  يف  ت�صهم  ت�����ص��ورات  وو���ص��ع  املجتمعية، 

التحديات التي تواجه القطاع ال�صناعي، موؤكداً  
االقت�صادي  االأم��ن  حتقيق  على  املجل�س  حر�س 
ل��ك��اف��ة امل��ن�����ص��اآت اال���ص��ت��ث��م��اري��ة، م��ن خ���الل دوره 
الرقابي والت�صريعي يف  التعامل مع اأي اختالالت 

معيقة لالأن�صطة اال�صتثمارية.
اأن جمل�س النواب م�صرع  و�صدد العودات على 
االأب�������واب وم��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى ك���اف���ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 
والهموم  االآراء  لكافة  واال���ص��ت��م��اع  بالت�صريعات 
وامل�������ص���اك���ل وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه خمتلف 
ت��ع��ري��ف معنى  اإىل ����ص���رورة  ال��ق��ط��اع��ات، داع���ي���اً 
بحيث  واخل��ا���س،  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة 
ت��ق��وم ع��ل��ى اأ���ص��ا���س م���ن ال��ت�����ص��ارك��ي��ة يف م��راح��ل 
التفكري والتخطيط والتنفيذ وحتمل م�صوؤولية 

النتائج الناجمة عن تلك ال�صراكة.
اإن��ن��ا ن���درك م��ع��ان��اة ال��ق��ط��اع ال�صناعي  وق���ال 
واإج���راءات  االإغ��الق��ات واحلظر  نتيجة  بلدنا،  يف 
االآن  اإىل  م�صتمر  و�صع  وذل��ك  العامة،  ال�صالمة 
وال نعرف اإىل متى، ولكننا نعرف اأن املعادلة بني 
ال�صالمة العامة  وا�صتمرار العملية االقت�صادية 
واحليوية العامة للدولة اأمر رمبا �صنتعاي�س معه 

لفرتة طويلة.
م���ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري 
رئي�س غرفتي �صناعة االأردن وعمان زيارة رئي�س 
جمل�س النواب كبادرة اأوىل من نوعها ، الفتاً اإننا 
احلقيقي،  امل�����ص��رتك  العمل  اىل  احل��اج��ة  ب��اأم�����س 
االأول��وي��ة، فجميعنا  ذات  امل��ج��االت  وامل��وج��ه نحو 
االأردن،  يعي�صها  التي  ال�صعبة  ال��ظ��روف  ي��درك 
ول���ع���ل امل��ف��ت��اح ال��رئ��ي�����س ل���دف���ع م���ع���دالت ال��ن��م��و 
البطالة  معدالت  تف�صي  من  واحل��د  االقت�صادي 
ي��ك��م��ن يف ج���ذب اال���ص��ت��ث��م��ار احلقيقي  وال��ف��ق��ر، 
املحلية  اال���ص��ت��ث��م��ارات  واحل��ف��اظ على  وال��ن��وع��ي 
ال��دور  اال من خ��الل  يتحقق  وه��ذا ال  وتنميتها، 

القادرة على خلق   الت�صريعية،  احلقيقي لل�صلطة 
االأعمال،  ملمار�صة  ا�صتثمارية مرنة وممكنة  بيئة 

وفر�س اال�صتقرار يف اركانها. 
قطاعاً  يعد  ال�صناعي،  ال��ق��ط��اع  اأن  واأ���ص��اف 
وم�صغاًل  اململكة  لال�صتثمار يف  اأ�صا�صياً وحمورياً 
ال�صناعية  اال�صتثمارات  �صكلت  حيث  ل�صبابها، 
م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 65% م��ن اإج���م���ايل اال���ص��ت��ث��م��ارات 
ما  اأن  الفتاً  املا�صي،  العقد  م��دار  على  االردن  يف 
اأثبتته ال�صناعة خالل جائحة كورونا ما هو اال 

تاأكيد لدورها احليوي والرئي�صي. 
الت�صاركية  م��ن  م��زي��د  اىل  ن�صعى  اإن��ن��ا  وق���ال 
ال�صناعات  حماية  �صبيل  يف  ال��ن��واب  جمل�س  م��ع 
التي  املعيقات  ك��اف��ة  معاجلة  و���ص��م��ان  الوطنية 
ت���واج���ه ال��ب��ي��ئ��ة اال���ص��ت��ث��م��اري��ة، ف��م��ا ل��دي��ن��ا من 

م��ق��وم��ات وف���ر����س ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ن��ا اأن ن��ع��م��ل على 
اال�صتثمار ومعاجلة حقيقية  ا�صتغاللها وحماية 
وا�صالحات ت�صريعية جذرية توؤ�ص�س لبيئة ممكنة 
مرجعيات  ت��وح��ي��د  ت�صمن  اال���ص��ت��ث��م��ار،  جل���ذب 
امل�صاريع، موؤكداً  اقامة  اال�صتثمار، وتي�صر عملية 
بقدرته  و  ال��ن��واب  مبجل�س  الغرفة  واع��ت��زاز  ثقة 

على دعم ال�صناعة الوطنية يف اململكة. 
جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  اللقاء  وح�صر 
ال��ث��اين هيثم  اأح��م��د ال�صفدي، وال��ن��ائ��ب  ال��ن��واب 
ودينا  �صديفات،  يزن  الرئي�س  وم�صاعدا  زيادين، 
ال��ب�����ص��ري، ورئ��ي�����س جل��ن��ة االق��ت�����ص��اد واال���ص��ت��ث��م��ار 
اأبو  املالية خري  اللجنة  وع�صو  اأبو ح�صان،  خالد 
واال�صتثمار  االقت�صاد  جلنة  وع�صو  �صعيليك، 

خالد الب�صتنجي.

االنباط- عمان

بداأت يف عمان، م�س ال�صبت، اجتماعات اأردنية 
عراقية برئا�صة وزيرة ال�صناعة والتجارة والتموين 
االأردنية مها علي ووزير ال�صناعة واملعادن العراقي 
منهل عزيز اخلباز لتعزيز التعاون االقت�صادي بني 
خا�صة  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  ال�صقيقني  البلدين 

التجارية واال�صتثمارية.
وب���ح���ث ال�����وزي�����ران يف م�����ص��ت��ه��ل االج��ت��م��اع��ات 
اأم��ني عام ال���وزارة يو�صف ال�صمايل  التي ح�صرها 
وال�����ص��ف��ري ال���ع���راق���ي يف ع���م���ان ح���ي���در ال���ع���ذاري، 
وع����دد م��ن امل�����ص��وؤول��ني يف ك��ال اجل��ان��ب��ني، اآل��ي��ات 

وتعظيم  البلدين  االقت�صادي بني  التعاون  تعزيز 
اال�صتفادة من الفر�س املتاحة واالتفاقات املوقعة.

وتاأتي زيارة الوفد العراقي اإىل اململكة متابعة 
اخل�صاونة  ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  ل��زي��ارة 
والفريق الوزاري اإىل بغداد اأخريا لبحث جماالت 
التعاون التجاري واالقت�صادي، وم�صاريع التكامل 
التي يجري العمل عليها يف اإطار التعاون الثالثي 
االأردين العراقي امل�صري، وو�صع اآليات التكامل يف 
ال�صناعة  مثل  امل�صرتك  االهتمام  ذات  القطاعات 

الدوائية واملبيدات احل�صرية واالأدوية البيطرية.
ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  االأردن  ح���ر����س  ع���ل���ي،  واك������دت 
التعاون االقت�صادي مع العراق يف جماالت التجارة 

واال�صتثمار وغريها مبا يخدم م�صالح الطرفني.
وقالت: ن�صعى اإىل تطوير التعاون االقت�صادي 
بني البلدين لي�صمل م�صاريع ا�صرتاتيجية ت�صهم 
الفر�س  يتيح  ومب��ا  البلدين  ام��ك��ان��ات  تعظيم  يف 
االأردين  اخلا�س  للقطاع  واالقت�صادية  التجارية 

والعراقي.
وثمنت ال��وزي��رة عمق وم��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات بني 
روؤى  ب��ف�����ص��ل  ت��ر���ص��خ��ت  ال���ت���ي  وال����ع����راق  االأردن 
وتوجيهات قيادتي البلدين. وقال الوزير العراقي، 
من جهته، اإن حكومة بالده مهتمة بتعزيز التعاون 
التجارة  معيقات  واإزال����ة  االأردن  م��ع  االقت�صادي 
اإق��ام��ة  ع��ل��ى  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  وت�صجيع  البينية 

م�صاريع ا�صتثمارية يف عدد من املجاالت. كما جرى 
عقد لقاء للوزيرين مع القطاع اخلا�س االأردين 
وال���ع���راق���ي ل��ب��ح��ث ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة يف جم���االت 
التجارة والتكامل ال�صناعي واال�صتثمار، بح�صور 
رئي�س غرفة جتارة االأردن نائل الكباريتي ورئي�س 
وممثلي  اجل��غ��ب��ري  فتحي  االأردن  �صناعة  غ��رف��ة 
االحت��اد االأردين ملنتجي االأدوي���ة، ورئي�س جمل�س 
االأعمال العراقي ماجد ال�صاعدي وعدد من رجال 

االعمال وامل�صتثمرين يف البلدين.
ميتلكان  وال��ع��راق  االأردن  اإن  الكباريتي  وق��ال 
مقومات حتقيق التكامل االقت�صادي يف عدد من 
وموا�صلة  اجلهود  م�صاعفة  يتطلب  ما  املجاالت 
وال��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ي  ال�صعيدين  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اءات 

اخلا�س لالرتقاء مبجاالت التعاون.
ب�����ص��راك��ة  ي��رت��ب��ط  االأردن  اإن  اجل��غ��ب��ري  وق����ال 
اقت�صادية منذ �صنوات طويلة مع العراق، وناأمل اأن 
تعالج ال�صعوبات التي حتد من التبادل التجاري 
اإقامة  اأي�صا على  ي�صجع  املقبلة ما  الفرتة  خالل 
الهيئة  اجتماع  ال��زي��ارة  و�صيتخلل  اال�صتثمارات. 
لل�صناعة غدا  العراقية  االأردن��ي��ة  لل�صركة  العامة 
االأحد لت�صريع اإجراءات درا�صة اجلدوى للمنطقة 
التي  امل�صاريع  اإح��دى  امل�صرتكة، وهي  االقت�صادية 
تبحث يف اإط��ار التعاون الثالثي. ويرتبط االأردن 
وال��ع��راق ب��ع��دد م��ن ات��ف��اق��ات ال��ت��ع��اون يف جم��االت 
وال��ت��ج��ارة  والتعليم  وال�صحة  وال���زراع���ة  ال��ط��اق��ة 
وغريها، وبلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين 

العام املا�صي نحو 3ر448 مليون دينار.

االنباط-عمان

الرامية  العمل  وزارة  جلهود  موا�صلة 
ال��ت�����ص��غ��ي��ل وال��ت��دري��ب  اإىل زي������ادة ف���ر����س 
الت�صاركية الذي  لنهج  لالأردنيني وتعزيزاً 
وا�صتمراريته  تطويره  اإىل  ال��وزارة  ت�صعى 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  و���ص��رك��ات  موؤ�ص�صات  م��ع 
ل�صوؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  العمل  وزي���ر  وق��ع 
اليوم  القطامني  معن  الدكتور  اال�صتثمار 
ال�صبت يف مقر ال��وزارة 7 اتفاقيات ت�صغيل 
القطاع  و���ص��رك��ات  موؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  م��ع 

اخلا�س. 

االتفاقيات  هذه  “اإن  القطامني:  وقال 
ت��وف��ر 3025 ف��ر���ص��ة ع��م��ل ع��ل��ى م���دار ع��ام 
2021 و�صتكون هذه الفر�س يف العديد من 
ال�صركات  طبيعة  ح�صب  املختلفة  املجاالت 

واملوؤ�ص�صات املوقعة لهذه االتفاقيات”. 
ت��اأت��ي من  االتفاقيات  ه��ذه  اأن  واأ���ص��اف 
وزارة  ب��ني  احلقيقية  الت�صاركية  منطلق 
ال���ع���م���ل م����ن خ�����الل م���دي���ري���ة ال��ت�����ص��غ��ي��ل 
امل��رك��زي��ة ف��ي��ه��ا وال��ق��ط��اع اخل��ا���س امل��ول��د 
ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ف��ر���س ال��ع��م��ل واالأ����ص���ا����س يف 

حتقيق التنمية.
ونوه اإىل اأن فر�س العمل التي ت�صمنتها 

املن�صة  عرب  عنها  �صيعلن  االتفاقيات  هذه 
www.( “�صّجل”  للت�صغيل  الوطنية 

.)sajjil.gov.jo
بدورهم اأكد مدراء كل من �صركة زيت 
عرمو�س  و�صركة  الق�صاة  مو�صى  وزع��رت 
)ماكدونالدز(  ال�صياحية  لال�صتثمارات 
اأحمد عرمو�س وجمموعة مطاعم حمادة 
ال�صياحية  امل�صاريع  و�صركة  ح��م��ادة  رائ��د 
وامل��ط��اع��م ال��ع��امل��ي��ة )ام��ري��ك��ان��ا( جم��دي 
م��ل��ح��م و���ص��رك��ة ج��ي ف���ورا����س اأ����ص���رف اأب��و 
الهواري  وائ��ل  مول  �صامح  و�صركة  احل��اج 
اللوج�صتية  ل��ل��خ��دم��ات  ال���وف���اق  و���ص��رك��ة 

ح�صني حداد حر�صهم على الت�صاركية مع 
العمل  �صوق  بتنظيم  املعنية  العمل  وزارة 
والتعاون والتن�صيق معها يف توفري فر�س 
عمل لالأردنيني املوؤهلني واملدربني الذين 
و�صركاتهم  موؤ�ص�صاتهم  احتياجات  يلبون 

من العمالة االأردنية.
هذه  ومتابعة  بتقييم  ال��وزارة  و�صتقوم 
مع  والتن�صيق  دوري  ب�صكل  االت��ف��اق��ي��ات 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي 
�صيلتحقون  الذين  ا�صرتاكات  بخ�صو�س 
ب����ف����ر�����س ال����ع����م����ل ال�������������وارد ذك������ره������ا يف 

االتفاقيات.

االنباط-عمان
توا�صل اأوراجن االأردن تزويد ال�صباب املن�صّمني 
الأكادمييتها للربجمة بتدريب تقني جماين خالل 
املرحلة احلالية، �صمن برنامج االأكادميية ال�صمويل 
ال�����ذي ي���رّك���ز ع��ل��ى و����ص���ل امل���ربجم���ني امل��وه��وب��ني 
لتعزيز فر�صهم يف  الالزمة  والتدريبات  باملهارات 
�صوق العمل. ومت تق�صيم الدفعة اإىل جمموعتني 
front- ب��رجم��ة  ت��دري��ب��اًع��ل��ى  منهما  ك���ّل  تلقت 
يوا�صل  كما  بالتناوب،   back-endو  end
مثل  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��ربجم��ة  تقنيات  تعّلم  الطلبة 
 .LARAVELو  REACT، MYSQL
بناًء  اخلام�س  م�صروعهم  االأك��ادمي��ي��ة  طلبة  واأمّت 
االآن،  حتى  اكت�صبوها  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات  امل���واد  على 
ويب  تطبيق  بعمل  االأوىل  املجموعة  قامت  حيث 
 MERNتقنيات ب��ا���ص��ت��خ��دام  ل��ل��خ��دم��ات  ك��ام��ل 
وقامتاملجموعة الثانية بتطوير تطبيق ويب كامل 
تقييم  ومت   ،LARAVEL اإط����ار  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
اأوراجن  فريق متخ�ص�س من  قبل  امل�صروعني من 
على اأ�صا�س جماعي وفردي لقيا�س االأداء واملهارات 

املكت�صبة.
وعقدت االأكادميية جل�صات �صارك فيها مدّربون 

حم���رتف���ون يف م��و���ص��وع��ات م��ت��ن��وع��ة وم��ط��ل��وب��ة 
املفتوح  ال�����ص��وق  منها  وامل��ه��ن��ي��ة،  ال��ذات��ي��ة  للتنمية 
وتوجهات ال�صوق التي قّدمها رمزي قريني، البلوك 
ت�صني التي قّدمتها اأمل ال�صعدي، جل�صة البيانات 
ال�صخمة وجل�صة الذكاء اال�صطناعي وتعلم االآلة 
اللذين قدمهما �صنان كمال، باالإ�صافة اإىل اأ�صبوع 
الذكاء اال�صطناعي الذي اأطلقته جمموعة اأوراجن 
العاملية.وتوا�صل االأكادميية العمل لتحقيق هدفها 
املتمثل بالتدريب من اأجل الت�صغيل و�صقل مهارات 
ال��واع��د،  ال�صباب وال��ي��اف��ع��ني يف جم���ال ال��ربجم��ة 
الت�صجيل ملنح  ب��اب  ع��ن فتح  اأع��ل��ن��ت م��وؤخ��راً  فقد 
 Hello مع  بال�صراكة  لالأطفال  جماين  تدريب 
وذلك مبنا�صبة اليوم العاملي   ،World Kids
اأنها  االأردن  اأوراجن  واأّك���دت  ال�صغار.  للمخرتعني 
برنامج  �صمن  التدريبات  موا�صلة  على  حتر�س 
االأك��ادمي��ي��ة ال���ذي ي�صمل 6 اأ���ص��ه��ر م��ن ال��ت��دري��ب 
اإح��دى �صركات  العملي وثم التدريب ملدة �صهر يف 
جتاربهم  اإث���راء  م��ع  املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع 
بفر�س اال�صتفادة من اخلرباء يف جماالت متنّوعة 
وذل���ك  وت��وج��ي��ه��ه��م،  م��ه��ارات��ه��م  تنمية  يف  ت�صهم 
لتاأهليهم مبتطلبات �صوق العمل املحلي واالإقليمي.

االنباط-عمان

وقعت �صركة املدن ال�صناعية االأردنية اإتفاقيتي 
مبا�صرة باأعمال اإن�صاء حمطتي تنقية يف مدينتي 
تكاملية  ب��ه��دف  ال�صناعيتني  وال�����ص��ل��ط  م���ادب���ا 

اخلدمات املمنوحة للم�صتثمرين ال�صناعيني.
وق�����ال م���دي���ر ع����ام ���ص��رك��ة امل�����دن ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
االأردنية عمر جويعد اأن ال�صركة اأحالت عطائي 
املدينتني  يف  التنقية  حمطتي  وت��ط��وي��ر  اإن�����ص��اء 
ال�صناعيتني ل�صركتني حمليتني ذات خربة عالية 
حيث �صتكون فرتة التنفيذ لكال املحطتني �صنة 

كاملة بكلفة اجمالية تقارب 4 مليون دينار.
ال�صناعية  امل���دن  �صركة  اإن  جويعد  واأ���ص��اف 
االأردنية تعترب املطور االكرب يف اململكة يف جمال 
اإن�صاء وتطوير املدن ال�صناعية املتكاملة وتزويدها 
اأف�صل  الرئي�صية وامل�صاندة مبا يوفر  باخلدمات 
واأ�صرع اخلدمات للم�صتثمر ال�صناعي وي�صاهم يف 

اإجناح م�صروعه ال�صناعية.
اأ����ص���ار عمر  ال�صناعية  م��ادب��ا  م��دي��ن��ة  وح����ول 
ج��وي��ع��د اأن م�����ص��روع امل��ح��ط��ة ي��ق��ع �صمن ح��دود 

ح��وايل  بعد  على  تقع  وال��ت��ي  ال�صناعية  املدينة 
)35( كم اىل اجلنوب من العا�صمة عمان وتبعد 
عن مركز مدينة مادبا )15( كم وتبعد )32( كم 
اأعمال  وت�صمل  ال���دويل،  علياء  امللكة  مطار  ع��ن 
املحطة  وت�صغيل  تنفيذ  و  ت�صميم  على  امل�صروع 
حيث يتكون امل�صروع من عدة مراحل وتت�صمن 
اأجهزة ومعدات تقنية حديثة ومتطورة تتنا�صب 
مع تطور ال�صناعة الوطنية. اأما مدينة ال�صلط 
ال�صناعية التي تقع على بعد )5كم( اىل اجلنوب 
ال�صلط  ط��ري��ق  ال�صلط ومب���ح���اذاة  م��دي��ن��ة  م��ن 
 – ال��دائ��ري ال��ذي ي�صل املدينة بطريق ال�صلط 
املرحلة  اع��م��ال  �صمن  املحطة  تقع  حيث  ي��رق��ا، 
قطعة  م�صاحة  تبلغ  حيث  امل��دي��ن��ة  م��ن  الثانية 
االر�س 7 دومنات تقريباً نظرا لتعدد ال�صناعات 

واالإ�صتعماالت يف املدينة ال�صناعية.
    واأ���ص��ار جويعد ب��اأن م�صروع تنفيذ حمطة 
ي�صتمل  ال�صناعية  ال�صلط  مدينة  يف  التنقية 
وتزويدها  التنفيذية  االأعمال  من  العديد  على 
ب���االأج���ه���زة امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ت���واك���ب امل��وا���ص��ف��ات 

العاملية.

املحلي
50 الأحد  2/14 / 2021 

تتكون امل�صالك البولية من الكليتني و االإحليل و املثانة و احلالب و ميكن اأن ي�صيب االإلتهاب اأي 
جزء من هذه االأجزاء.

اأق�صر من عند الرجال، و من  تعترب الن�صاء االأك��ر عر�صة لهذا االإلتهاب الأن االإحليل لديهن 
.)Escherichia Coli( م�صببات هذا االإلتهاب نوع من اأنواع البكترييا

لي�س بال�صرورة اأن يكون اللتهاب امل�صالك البولية اأعرا�س و لكن و اإن كان هناك اأعرا�س �صتكون :
1(�صعوبة يف التبول.

2(ال�صعور بحرقة عند التبول و التبول املتقطع و رائحة البول قوية.
3(لون البول غامق اإىل االحمرار او مائال للبني اأو وجود دم يف البول. 

4(اآالم اأ�صفل الظهر و البطن. 
5(اأحيانا ارتفاع يف درجة حرارة اجل�صم من 38 درجة. 

6(ممكن اأن تكون االأعرا�س قوية اإىل متو�صطة. 
ي�صيب االإلتهاب جميع اأجزاء امل�صالك البولية و حتدد االأعرا�س اجلزء امل�صاب كاالآتي : 

و  ارتفاع بدرجة ح��رارة اجل�صم،  و  و اخلا�صرة،  الظهر  اأعلى  اأمل يف   :  )Kidney(الكليتني**
ا�صتفراغ و دوخة. 

**املثانة )Bladder( : اآالم اأ�صفل البطن، اأمل عند التبول و اأحيانا ظهور دم يف البول، �صغط 
على احلو�س. 

** االإحليل )Urethra( : حرقة عند التبول. 
)عالج التهاب امل�صالك البولية( 

تعالج امل�صالك البولية بامل�صادات احليوية بعد معرفة نوع البكترييا امل�صببة، و االأدوي��ة ال�صائعة 
امل�صتخدمة لعالج االإلتهاب غري املعقد هي : 

 )trimethoprim/sulfamethmoxazole )septrin، Balkatrin)1
 )Ciprofloxacin )cipro، ciprodar)2

3(يجب �صرب كميات كبرية من املاء الإخراج البكترييا تزامنا مع ا�صتخدام امل�صاد البكتريي. 
4(جتنب �صرب اأي مواد تعمل على تهيج املثانة كالكافيني. 

5(ا�صتخدام �صمادات دافئة وو�صعها على البطن لتخفيف ال�صغط على املثانة.

حنين عبيدات

 التهاب المسالك البولية 
)Urinary tract infection(

 العودات يدعو من غرفة صناعة األردن إلى مشاركة حقيقية في رسم السياسات االقتصادية

 مباحثات أردنية عراقية لتعزيز التعاون االقتصادي

 وزير العمل يوقع 7 اتفاقيات تشغيل توفر 3025 فرصة عمل لألردنيين في القطاع الخاص 

TripAdvisorإدراج »أيلة«كوجهة سفر متكاملة بكافة مرافقها على منصة السفر العالمية 

أكاديمية البرمجة من أورانج تواصل أنشطتها 

 المباشرة في إنشاء محطتي تنقية في مدينتي مادبا والسلط الصناعتيتين

االنباط-عمان

كّر�صت اأيلة موقعها كوجهة متكاملة لل�صفر 
 TripAdvisor من�صة  ع��ل��ى  العقبة  يف 
العاملية املرموقة، يف خطوة تعك�س �صعيها الدوؤوب 
واأك��ره��ا  اخل��دم��ات  اأف�صل  لتقدمي  وامل�صتمر 
جودة والت�صهيل على الراغبني بزيارتها. وجاء 
اأي��ل��ة لتعزيز  ال����ذي حققته  االإجن�����از اجل��دي��د 
م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى خ���ارط���ة ال�����ص��ي��اح��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة 
�صكنية  ترفيهية  �صياحية  ك��وج��ه��ة  وال��ع��امل��ي��ة 
م��ت��ع��ددة اال���ص��ت��خ��دام��ات واأح����د اأك���ر امل�صاريع 
احل�صرية ديناميكية، تكاماًل، تطوراً وحيوية.  
والرتفيهية  ال�صياحية  امل��واق��ع  اأول  اأيلة  وتعّد 
على  مكانتها  تر�صخ  ال��ت��ي  املتكاملة  االأردن���ي���ة 
موقع وتطبيق TripAdvisor  ما يو�ّصع 
من اخليارات املتاحة اأمام رواد ال�صياحة وال�صفر 

حول العامل يف موقع واحد. 

كافة   TripAdvisor من�صة  واأدرج���ت 
مرافق اأيلة وفنادقها واأركانها الرئي�صية يف نف�س 
احل�صول  املت�صفح  على  ي�صهل  مم��ا  ال�صفحة 
اأيلة ون�صاطاتها،  على نظرة عامة و�صاملة عن 
كوجهة �صفر واح��دة ذات خيارات وا�صعة واآفاق 

اأرحب الختيارات ال�صياح ورواد ال�صفر.
وي����اأت����ي ذل�����ك ب��ع��دم��ا ك���ان���ت م����راف����ق اأي��ل��ة 
والفنادق التي تنت�صر فيها مدرجة على املن�صة 
مدير  وق���ال  وم��ت��ف��رق.  منفرد  ب�صكل  العاملية 
اأيلة  واح���ة  ل�صركة  واالت�����ص��ال  الت�صويق  دائ���رة 
“اتخذنا  ال��زع��ب��ي:  ال�����ص��ي��د ح�����ص��ام  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
خطوة اإىل االأم��ام، و�صّهلنا املهمة اأم��ام متابعي 
على  ل��ل��ح�����ص��ول    TripAdvisorموقع
كافة بيانات مرافقنا وت�صهيالتنا اأمام ال�صياح، 
وم���ن ���ص��اأن ذل���ك ت��ع��زي��ز ال���رتوي���ج الأي��ل��ة على 
خيارات  املت�صفح  ومينح  وا���ص��ع،  عاملي  م�صتوى 
ويدعمنا  وافية،  �صمولية  نظرة  ويعطيه  اأو�صع 

فيها  نت�صارك  التي  املوؤ�ص�صية  ال��روؤي��ة  ذل��ك  يف 
جميعاً كاأ�صرة واحدة حتت�صنها اأيلة”. واأ�صاف 
متكاملة  ك��وج��ه��ة  اأن��ف�����ص��ن��ا  “نطرح  ال��زع��ب��ي: 
لل�صياحة والرتفيه واالإقامة، وباأفكار م�صرتكة 
امل��م��ار���ص��ات يف  ت��ق��وم على ري����ادة االأداء، واأرق����ى 
االأف�صل  وابتكار  امل�صاندة  واخلدمات  ال�صيافة 
وال��زوار،  لل�صكان  التكنولوجيا خدمًة  وتطويع 
اإ�صافة اإىل مواكبة املتغريات العاملية واالهتمام 

باأدق التفا�صيل”.
وتعترب TripAdvisor واحد من اأكرب 
وتوفر  العامل  حول  وال�صياحة  ال�صفر  من�صات 
خ��دم��ات��ه��ا ب��ع��دة ل��غ��ات، وت��ق��وم ع��ل��ى م�صاعدة 
م��ئ��ات امل��الي��ني م��ن امل�����ص��اف��ري��ن ح���ول ال��ع��امل، 
ا�صتخدام  اأف�����ص��ل وذل���ك ع��رب  ملنحهم رح���الت 
جميع  لت�صفح  االإل��ك��رتوين  والتطبيق  امل��وق��ع 
التعليقات واالآراء حول اأماكن االإقامة واملطاعم 
وامل��ن��ت��ج��ع��ات وال���ف���ن���ادق وجت������ارب امل�����ص��اف��ري��ن 

ال��ط��ريان  �صركات  ح��ول  ون�صائحهم  املختلفة 
وال���رح���الت ال��ب��ح��ري��ة وامل��ق��ارن��ة ب��ني االأ���ص��ع��ار 
للفنادق واملطاعم والرحالت اجلوية والبحرية.
اأكرب امل�صاريع االإمنائية  اأيلة، اأحد  وجنحت 
ل�صاحل  البحرية  الواجهة  زي��ادة  احل�صرية،يف 
العقبة 17 كم، وتطوير ا�صتثمار �صياحي �صكني 
جت���اري ري��ا���ص��ي وت��رف��ي��ه��ي، على درج���ة عالية 
غرفة   1500 ي�صيف  وال��ت��م��ّي��ز،  احل���داث���ة  م��ن 
فندقية متعددة الت�صنيف، وبحريات �صناعية 
ون��وادي �صاطئية وملعب اجلولف ذو 18 حفرة 
من ت�صميم غريغ نورمان، مع مرافق جولف 
متكاملة من ملعب واأكادميية للتدريب، ا�صافة 
امل����اء و3000 وح��دة  ل��ل��ت��زل��ج ع��ل��ى  اىل ح��دي��ق��ة 
ومرا�صي  بحري  ر�صيف  و300  مميزة،  �صكنية 
يخوت، و20 األف م2 من مرافق التجزئة كاملحال 
التجارية واملطاعم واملقاهي وخدمات ال�صيافة 

يف قرية املر�صى.  



االقت�صادي

أوروبا.. كورونا يعود بحركة 
المسافرين 25 عامًا للوراء

كندا تطلق أول صندوق 
بيتكوين في البورصة بالعالم

االتحاد األوروبي سيمنح تركيا مزيدا من الوقت 
لإليفاء بتعهداتها حول التهرب الضريبي

بروك�سل - رويرتز

�أظهرت بيانات من �حت��اد جت��اري �إقليمي 

تهاوي حركة �مل�سافرين عرب مطار�ت �أوروبا 

�لعام �ملا�سي �إىل م�ستويات 1995، بينما �أبلت 

مر�كز �لنقل �جلوي يف تركيا ورو�سيا ح�سنا 

مقارنة مع نظري�تها يف غرب �أوروبا.

وق����ال ت��ق��ري��ر جم��ل�����س �مل���ط���ار�ت �ل���دويل 

ملنطقة �أوروب���ا �إن �مل��ط��ار�ت �لأوروب��ي��ة فقدت 

1.72 مليار م�سافر يف 2020، مبا يتجاوز %70 

ب�سبب جائحة فريو�س كورونا، لتعود حركة 

�ل�سفر �إىل م�ستويات مل ت�سهدها منذ ما قبل 

طفرة �لنقل �جلوي منخف�س �لتكلفة.

جمل�س  رئي�س  يانكوفيت�س  �أوليفر  وق��ال 

“ل مي��ك��ن لأي ق��ط��اع �أن  �مل���ط���ار�ت يف ب��ي��ان 

ي�ستوعب �سدمة كهذه مبفرده.«

�مل��خ�����س�����س��ة ل��دع��م  �مل���ب���ال���غ  �أن  و�أ�����س����اف 

مطار�ت �ملنطقة مل تتجاوز 2.2 مليار يورو 

)2.66 مليار دولر( حتى �لآن، �أي �أقل من %8 

من فاقد �إير�د�ت �لعام �ملا�سي.

و�أو�����س����ح �مل��ج��ل�����س �أن م����ط����ار�ت �لحت����اد 

�لأوروبي كانت �لأ�سد ت�سرر�، ل �سيما ب�سبب 

�ل��د�خ��ل��ي يف رو�سيا  �ل��ط��ري�ن  �أ����س���و�ق  حجم 

وتركيا ومتانتها �لن�سبية - ف�سال عن قيود 

�سفر و�إغالقات �أقل �سر�مة.

وع��ان��ت ف��ر�ن��ك��ف��ورت م��ن �أك���رب ت��ر�ج��ع يف 

حركة �مل�سافرين على م�ستوى مر�كز �لنقل 

ثم   %73 بلغ  بانخفا�س  �لرئي�سية،  �جل���وي 

م��ط��ار ل��ن��دن ه��ي��رو و�أم�����س��رد�م-���س��ي��ب��ول 

وباري�س �سارل ديجول. وبحلول �لربع �لأخري 

م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، �أ���س��ب��ح م��ط��ار �إ�سطنبول 

�إ�سطنبول-�سبيحة  ث��م  �أوروب����ا،  يف  �لأن�سط 

كوكجن ومو�سكو-�سريمييتييفو.

وتر�جعت حركة �مل�سافرين عرب مطار�ت 

�ل���ر�ب���ع،  �ل���رب���ع  �لحت�����اد �لأوروب��������ي 84% يف 

مقارنة مع �نخفا�س بلغ 64% خارج �لحتاد.

�مل��ط��ار�ت  “م�ساعدة  يانكوفيت�س  وق����ال 

�لنقل �جلوي  بناء خطوط  �سرورية لإع��ادة 

وت���ق���دمي دع����م ف���ع���ال ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات �ملحلية 

و�لإقليمية ولل�سياحة.«

العربية - وكاالت

�سمحت  �أن��ه��ا  �لكندية  �ل�سلطات  �أع��ل��ن��ت 

باإطالق �أول �سندوق ��ستثماري للبتكوين يف 

�لبور�سة يف �لعامل، مما مينح �مل�ستثمرين يف 

�إىل  للو�سول  �أك��رب  �إمكانية  �لتجزئة  جت��ارة 

هذه �لعملة �لرقمية �ملزدهرة.

يف  �مل����ال����ي����ة  �لأور�ق  “جلنة  وم���ن���ح���ت 

ب��ور���س��ة  ع���ل���ى  ت�������س���رف  �ل���ت���ي  �أونتاريو”، 

تورونتو، مو�فقة على �إطالق هذ� �ل�سندوق 

�سركة  �قرحته  �ل��ذي  �ملتد�ولة  للموؤ�سر�ت 

�ينف�ستمنت�س �نك” بح�سب وكالة  “بربو�س 
)�أ.ف.ب).

و�سرح متحدث با�سم �للجنة �أن �ل�سندوق 

�لأ�سبوع  من  “�عتبار�  �لبور�سة  يف  �سيدرج 

�ملقبل” حتت �سعار “بي تي �سي �سي«.

“هذ�  �إن  �ل�����س��رك��ة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 

�سيكون  �مل���ت���د�ول���ة  ل��ل��م��وؤ���س��ر�ت  �ل�����س��ن��دوق 

م��ب��ا���س��رة  ي�ستثمر  �ل����ذي  �ل���ع���امل  يف  �لأول 

دعم  �إىل  ت�ستند  �ل��ت��ي  �لبتكوين”  عملة  يف 

ي��وؤم��ن  مم���ا  م�����س��ت��ق��ات،  �إىل  “ولي�س  م����ادي 

للم�ستثمرين �لو�سول ب�سهولة وفاعلية �إىل 

�لإلكرونية  للعمالت  �لنا�سئة  �لأ�سول  فئة 

من دون �ملخاطر �ملرتبطة مبحافظ رقمية«.

تر��ست”  “جيميناي  من�سة  و���س��ت��ك��ون 

ل��ل��ع��م��الت �ل��رق��م��ي��ة �مل�����س��رف �ل��ف��رع��ي على 

�ل�سندوق �لذي �ستديره �لكندية “�سي �آي بي 

�سي ميلون غلوبال �سيكيوريتيز«.

و�أطلق �لبتكوين يف 2009 ومل تكن قيمته 

ك��ب��رية يف �ل��ب��د�ي��ة، ل��ك��ن ���س��ع��ره جت���اوز ه��ذ� 

�لأ�سبوع 45 �ألف دولر مدفوعا باإعالن �سركة 

عن  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  “ت�سال” ل�سناعة 
يف  دولر  م��ل��ي��ار   1.5 بقيمة  ك��ب��ري  ����س��ت��ث��م��ار 

�أول عملة رقمية، موؤكد� �أنه ينوي قبل هذه 

�لعملة كو�سيلة دفع.

وحاولت �سركات كندية و�أمريكية من دون 

جدوى يف �ل�سنو�ت �لأخرية �إطالق �سناديق 

مماثلة للبتكوين.

وقد قدم �لعديد منها يف �لأ�سابيع �لأخرية 

يف  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �إىل  �أول��ي��ة  عرو�سا 

�أونتاريو وجلنة �لأور�ق �ملالية و�لبور�سات يف 

�لوليات �ملتحدة، لعمليات �إدر�ج يف �لبور�سة.

�سي بي �سي العربية-وكاالت

ي��ع��ت��زم �لحت�����اد �لأوروب�������ي م��ن��ح ت��رك��ي��ا 

م���زي���د� م���ن �ل���وق���ت ل���الإي���ف���اء ب��ت��ع��ه��د�ت��ه��ا 

ح���ول �ل��ت��ه��رب �ل�����س��ري��ب��ي، ح�����س��ب��م��ا نقلت 

�لفرن�سية عن م�سادر، ما  �ل�سحافة  وكالة 

�أنقرة  و�سع  لتجنيب  م�ساع  �إز�ء  قلقا  يثري 

ع��ل��ى �ل��ق��ائ��م��ة �ل�����س��ود�ء ل��الحت��اد، لأ���س��ب��اب 

�سيا�سية.

وي�����س��وب ت��وت��ر �ل��ع��الق��ات ب���ن �لحت���اد 

ت�سريع  بعد  وخ�سو�سا  وتركيا،  �لأوروب���ي 

�سرق  يف  �لغاز  عن  �لتنقيب  عمليات  �أنقرة 

�مل��ت��و���س��ط �ل���ع���ام �مل��ا���س��ي، م���ا �أث�����ار غ�سب 

قرب�س و�ليونان.

لكن �لتوتر�ت هد�أت يف �لأ�سابيع �ملا�سية 

�حلري�سة  لأملانيا  دبلوما�سية  م�ساع  و�سط 

حول  باتفاقية  ملتزمة  تركيا  �إب��ق��اء  على 

�ل���ه���ج���رة، ت��ف��ر���س م��ر�ق��ب��ة ���س��ارم��ة على 

�حلدود �لركية مع �لحتاد �لأوروبي.

�لتي  �لكتلة  ف��اإن  ع��دة  م�سادر  وبح�سب 

�ملقبل  �لأ���س��ب��وع  ���س��ت��و�ف��ق  دول����ة،   27 ت�سم 

على  تركيا  �إدر�ج  �إرج����اء  على  �أخ���رى  م��رة 

�ل��الئ��ح��ة �ل�������س���ود�ء ل��ل��ت��ه��رب �ل�����س��ري��ب��ي، 

بعدما ُمنحت مهلة قبل عام.

مبعايري  �لمتثال  بعدم  متهمة  وتركيا 

دول��ي��ة ح���ول �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ل��ق��ائ��ي مل��ع��ل��وم��ات 

خا�س  ب�سكل  م�سكلة  ي��ط��رح  م��ا  �سريبية، 

لدول �أوروبية ت�سم جالية تركية كبرية.

ي���ر�ف���ق مع  �أن  �لإرج��������اء، مي��ك��ن  ل��ك��ن 

�آخر  تاأجيل  �أي  مع  �لت�ساهل  بعدم  تفاهم 

لحق  وقت  يف  زمنية  مهلة  وو�سع  للقر�ر، 

هذ� �لعام.

�لأوروب��ي  �لحت��اد  من  دبلوما�سي  وق��ال 

�أن  و�سمان  �ل�سر�مة  �عتماد  �ملهم  “من 
�ل���دول �ل��ت��ي مت حت��دي��د �ل�����س��ع��وب��ات فيها، 

وكالة  بح�سب  بها”،  وتفي  �لتز�مات  تقدم 

�لفرن�سية. �ل�سحافة 

�ملنطقي،  م��ن  “�سيكون  �حل��ال��ة  ه��ذه  يف 

ت�ساف  �ل�سابق” �أن  يف  �سبيهة  حالت  مثل 

تركيا �إىل �لقائمة.

ب��ن  �مل���ف���او����س���ات م�����س��ت��م��رة  ت������ز�ل  ول 

�أع�ساء �لحتاد �جلمعة حول حتديد �ملهلة 

�أل  ويوؤمل  دبلوما�سين.  بح�سب  �لنهائية، 

تثري �مل�ساألة �جلدل خالل حمادثات وزر�ء 

مالية دول �لحتاد �لأ�سبوع �ملقبل.

�لأع�ساء  �لدول  و�أكر ما يخ�ساه بع�س 

للتهرب  �ل�����س��ود�ء  �ل��ق��ائ��م��ة  ت�سبح  �أن  ه��و 

�ل�سريبي م�سي�سة، يف وقت يتوقع �أن تكون 

�ملر�عاة  عن  وبعيدة  مو�سوعية  معايريها 

�لدبلوما�سية.

وك�������ان �لحت��������اد �لأوروب������������ي ق����د و���س��ع 

�ل��الئ��ح��ة �ل�����س��ود�ء ل��ل��ت��ه��رب �ل�����س��ري��ب��ي يف 

2017 يف �أعقاب �لعديد من �لف�سائح، ومن 

ليك�س،  ولوك�س  بنما  �أور�ق  ف�سيحة  بينها 

مكافحة  جهود  لتعزيز  بربوك�سل  دف��ع  م��ا 

�ل���ت���ه���رب �ل�����س��ري��ب��ي م���ن ج���ان���ب �أث���ري���اء 

�جلن�سيات. ومتعددي 

�لحت��اد على  �أع�ساء يف  �إدر�ج  ول ميكن 

عقوبات  تو�جه  �مل��درج��ة  و�ل��دول  �لقائمة، 

�أوروب��ي��ة  م�ساعد�ت  جتميد  منها  حم��دودة 

لها �أو متويالت مل�ساريع تنموية.

و�آخ��������ر �ل��������دول �مل�����درج�����ة ك����ان����ت دول����ة 

�لإمار�ت يف 2019، وهو ما قاومته �إيطاليا. 

�ل��ق��ائ��م��ة لكنها  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت  درج�������ت 
ُ
و�أ

�سطبت فيما بعد.

وت��ت�����س��م��ن �ل��ق��ائ��م��ة ك��ال م���ن: �أن��غ��وي��ال 

وفيجي  وب���رب���ادو����س  �لأم���ريك���ي���ة  و���س��ام��و� 

و�ل�سي�سيل  و���س��ام��و�  وب��ن��م��ا  وب���الو  وغ���و�م 

وت���ري���ن���ي���د�د وت���وب���اغ���و و�جل������زر �ل����ع����ذر�ء 

وفانو�تو. �لأمريكية 

يلين: أميركا ستعمل على انتشال االقتصاد العالمي من أسوأ ركود

خبير اقتصاد يتولى رئاسة حكومة بدولة ماليتها منهكة

برنت يكسب 5.3% خالل أسبوع بدعم التحفيز وشح اإلمدادات

وا�سنطن - رويرتز

�جلديد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �أبلغت 

ج��و ب��اي��دن �حل��ل��ف��اء �أن��ه��ا ت��ع��اود �لن��خ��ر�ط 

م��ع��ه��م ل��ل��م�����س��اع��دة يف �ن��ت�����س��ال �لق��ت�����س��اد 

�ل��ع��امل��ي م���ن �أ�����س����و�أ رك����ود ل���ه م��ن��ذ �ل��ك�����س��اد 

�لنفر�دي  �لنهج  من  �لعك�س  على  �لعظيم، 

ل�سلفه دونالد ترمب.

وقالت وزيرة �خلز�نة �لأمريكية جانيت 

ي���ل���ن ل���ن���ظ���ر�ئ���ه���ا م����ن جم���م���وع���ة �ل�����دول 

بالنهج  ملتزمة  و��سنطن  �إن  �لغنية  �ل�سبع 

�أول���وي���ة  “تعطي  و�إن���ه���ا  �لأط������ر�ف  م��ت��ع��دد 

وتقوية  �ل���دويل  �نخر�طنا  لتعميق  كبرية 

حتالفاتنا«.

ك����ان����ت ي���ل���ن ت���ت���ح���دث �أث�����ن�����اء �ج���ت���م���اع 

برئا�سة  �لإن���رن���ت،  ع��رب  �ل�سبع  ملجموعة 

بريطانيا، دعت خالله �إىل مو��سلة تقدمي 

�إن  ق��ائ��ل��ة  �ل��ت��ع��ايف،  لتحقيق  �مل����ايل  �ل��دع��م 

مدى«. �أبعد  �إىل  للم�سي  حان  “�لوقت 
بحثو�  �مل�����س��وؤول��ن  �إن  بريطانيا  وق��ال��ت 

ع�سفت  �لذين  و�ل�سركات  �لعمال  م�ساعدة 

بهم �جلائحة لكن على نحو يكفل ��ستد�مة 

�ملالية �لعامة “يف �ملدى �لطويل«.

و�إىل جانب �لوليات �ملتحدة وبريطانيا، 

ت�����س��م جم��م��وع��ة �ل�����س��ب��ع �ل��ي��اب��ان وف��رن�����س��ا 

و�أملانيا و�إيطاليا وكند�.

روبرتو  �لإي��ط��ايل  �لقت�ساد  وزي��ر  وق��ال 

مبو��سلة  ملتزمة  �ملجموعة  �إن  جو�لتريي 

وكتب  �لقت�ساد.  لدعم  �ملن�سقة  �لإج��ر�ء�ت 

�سحب  لأو�ن�����ه  �ل�����س��اب��ق  “من  ت��وي��ر  ع��ل��ى 

�إجر�ء�ت �لدعم«.

�ق�������رح ب����اي����دن �إن����ف����اق����ا وت��خ��ف��ي�����س��ات 

ت�ساف  دولر  تريليون   1.9 بنحو  �سريبية 

دولر  ت��ري��ل��ي��ون��ات  ب���اأرب���ع���ة  �إج��������ر�ء�ت  �إىل 

كان  كورونا  فريو�س  تد�عيات  من  لالإغاثة 

قد �أقرها ترمب.

�مل��ال��ي��ة  ي���ق���ول وزي�����ر  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 

�لربيطاين ري�سي �سوناك �ل�سهر �لقادم �إنه 

�أن  على  �لقت�سادي  �لإنقاذ  بر�مج  �سيمدد 

يبد�أ �إ�سالح �أو�ساع �ملالية �لعامة يف مرحلة 

لحقة.

�ل�سبع  م�����س��وؤويل  �إن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وق��ال��ت 

“حل  �إىل  �ل��ت��و���س��ل  �أول���وي���ة  ع��ل��ى  �ت��ف��ق��و� 

يفر�سها  �لتي  �ل�سريبية  للتحديات  دويل 

�لقت�ساد �لرقمي«.

حتاول �لدول �إحياء م�ساعي �لتفاق على 

�ل�سركات  �ل�سر�ئب على  نهج عاملي لفر�س 

�سركات  و�لكثري منها   - �لعمالقة  �لرقمية 

�أم��ري��ك��ي��ة م��ث��ل �أم����ازون وج��وج��ل - ب��ع��د �أن 

�أعاقت �إد�رة ترمب حتقيق تقدم.

دعت بريطانيا دول جمموعة �ل�سبع �إىل 

�لتفاق على نهج م�سرك لفر�س �ل�سر�ئب 

ع��ل��ى ���س��رك��ات �لإن��رن��ت �ل��ع��م��الق��ة بحلول 

منت�سف 2021، وهي �ملهلة �لتي �أقرتها دول 

جمموعة �لع�سرين �لأو�سع نطاقا.

م�ساعدة �لدول �ل�سعيفة

�لأخالقية  “�ملربر�ت  على  �سوناك  �سدد 

عاملي  ل��ت��وزي��ع  و�لقت�سادية”  و�ل�����س��ح��ي��ة 

�ملوؤ�س�سات  ع��ل��ى  �إن  وق���ال  ل��ل��ق��اح��ات  ���س��ري��ع 

�مل��ال��ي��ة �ل��دول��ي��ة ت��ق��دمي ي��د �ل��ع��ون ل��ل��دول 

�ل�سعيفة يف مو�جهة �جلائحة.

كان من �ملتوقع �أن توؤيد جمموعة �ل�سبع 

�لنقد  ���س��ن��دوق  ل��ع��م��ل��ة  ج���دي���د�  خم�س�سا 

�أجل  �ل�سحب �خلا�سة، من  �ل��دويل، حقوق 

�ل��ت��ي  �ل��دخ��ل  منخف�سة  �ل����دول  م�����س��اع��دة 

تع�سف بها �أزمة فريو�س كورونا.

�ملتحدة،  �لوليات  من  م�سوؤولون  و�أبدى 

�ل��ن��ق��د، ترحيبا  �أك���رب م�����س��اه��م يف ���س��ن��دوق 

دولر،  م��ل��ي��ار   500 حجمه  ج��دي��د  ب��اإ���س��د�ر 

يف   - �خلمي�س  �أم�س  م�سادر  ذكرته  ح�سبما 

حتول �آخر تر�سيه �إد�رة بايدن.

وقالت �خلز�نة �لأمريكية �إن يلن حثت 

�ملالية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل�����س��ب��ع  جم��م��وع��ة  دول 

�ل���دول���ي���ة ع��ل��ى م��ع��اجل��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي 

�لتي  تو�جهها �لدول ذ�ت �لدخل �ملنخف�س 

تكابد �لأمرين يف ظل �جلائحة.

وق���ال م�����س��در يف �مل��ج��م��وع��ة، ط��ل��ب ع��دم 

ن�����س��ر ����س��م��ه، �إن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �أب��ل��غ��ت 

قليلة  �أ�سابيع  �إىل  بحاجتها  �لأخرى  �لدول 

�ل�سحب  حقوق  زي��ادة  ق�سية  من  لالنتهاء 

�خلا�سة.

ودع�����ا ���س��ون��اك �مل��ق��ر���س��ن م���ن �ل��ق��ط��اع 

فقر�  �لأ���س��د  �ل���دول  م�ساعدة  �إىل  �خل��ا���س 

�ل�سبع  ملجموعة  بريطانيا  رئا�سة  �إن  وق��ال 

���س��ت��ع��ط��ي �لأول����وي����ة ل��ت��غ��ري �مل���ن���اخ وح��م��اي��ة 

�لبيئة.

�ل��ربي��ط��اين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ي�ست�سيف 

بوري�س جون�سون يف يونيو حزير�ن �أول قمة 

لي�ست عن بعد لقادة جمموعة �ل�سبع فيما 

ك��ورن��وول  بلدة  وذل��ك يف  م��ن عامن  يقرب 

�ل�ساحلية بجنوب غرب �إجنلر�.

ك���ان ت��رم��ب �أرب����ك جم��م��وع��ة �ل�����س��ب��ع يف 

بيان  م��ن  �سي�سنحب  �إن��ه  ق��ال  عندما   2018

جتاري  ن��ز�ع  ب�سبب  قمة  لجتماع  م�سرك 

مع كند�.

وق�����ال دي��ف��ي��د م��ال��ب��ا���س رئ��ي�����س �ل��ب��ن��ك 

“نقا�سا  �أج��رت  �ل�سبع  �إن جمموعة  �ل��دويل 

ول��ق��اح��ات  �مل�������س���او�ة  ع����دم  جيد�” ت���ن���اول 

ك����وف����ي����د-19 وت���غ���ري �مل����ن����اخ و�ل��ت�����س��دع��ات 

�لقت�سادية وخف�س ديون �لدول �لفقرية.

�خل����ز�ن����ة  �ن�����خ�����ر�ط  �إن  ي���ل���ن  وق����ال����ت 

“�سيتغري  �ملناخ  تغري  ق�سايا  يف  �لأمريكية 

�لأرب���ع  �ل�����س��ن��و�ت  �إىل  قيا�سا  ج��ذري��ا  ت��غ��ري� 

�ملا�سية«.

روما - فران�س بر�س

�مل��رك��زي  للبنك  �ل�����س��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  ق��ب��ل 

�لأوروب��ي ماريو در�غي ر�سميا تويل رئا�سة 

لتجاوز  ب���الده  ليقود  �إي��ط��ال��ي��ا،  يف  �ل����وزر�ء 

�لتد�عيات �ملدّمرة لوباء كوفيد.
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ع��ام��ا ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ي��ة ج��دي��دة حتل 

مكان �ئتالف جوزيبي كونتي )ي�سار و�سط( 

�لذي �نهار قبل �سهر، ما ترك �لبالد عاجزة 

عن �إد�رة �أزمة غري م�سبوقة.

ماتاريال  �سريجيو  �لرئي�س  لقائه  وبعد 

ل��ق��ب��ول �مل��ن�����س��ب ر���س��م��ي��ا، �ك��ت��ف��ى در�غ����ي يف 

ت�����س��ري��ح��ات��ه ب��ت��ع��د�د �أ���س��م��اء وزر�ئ�����ه، وه��م 

مزيج من �ل�سيا�سين و�لتكنوقر�ط.

ومت ت��ع��ي��ن ن��ائ��ب ح��اك��م ب��ن��ك �إي��ط��ال��ي��ا 

لالقت�ساد،  وزي��ر�  فر�نكو  د�نيال  �ملخ�سرم 

وزير�  �سبري�نز�  روبرتو  من  كل  بقي  بينما 

لل�سحة ولويجي دي مايو وزير� للخارجية.

كما �أعلن �إحد�ث “وز�رة كربى” للتحّول 

�ل��ب��ي��ئ��ي ي��ت��وله��ا ع���امل �ل��ف��ي��زي��اء �مل��ع��روف 

�أي��ل��ول/ منذ  �مل�����س��وؤول  كينغولين،  روب��رت��و 

�لتكنولوجي  �لإب�����د�ع  ع��ن   2019 �سبتمرب 

لدى �سركة “ليوناردو” �لعمالقة للف�ساء.

�إن در�غ���ي،  ن��اط��ق با�سم م��ات��اري��ال  وق���ال 

�إن��ق��اذ  يف  ل����دوره  �خلارق”  “ماريو  �مل��ل��ق��ب 

منطقة �ليورو يف 2012 خالل �أزمة �لديون، 

�ل�سبت  ظهر  �لرئا�سي  �لق�سر  �إىل  �سيعود 

ل��ي��ت��م ت��ن�����س��ي��ب��ه ر���س��م��ي��ا ل��ي�����س��ّوت �ل��ربمل��ان 

مطلع �لأ�سبوع على منحه �لثقة.

���س��ب��اط/  3 ك��ل��ف��ه م���ات���اري���ال يف  وم���ن���ذ 

ف����رب�ي����ر، �أج�������رى در�غ�������ي م���������س����اور�ت م��ع 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية �ملمثلة يف �لربملان و�لتي 

�سمحت له بت�سكيل فريق متنوع من �حلزب 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي )ي�����س��ار و����س���ط( و�ل��ر�ب��ط��ة 

�سالفيني  ماتيو  بزعامة  متطرف(  )مي��ن 

�ل��ذي  )مي��ن(  �إيطاليا”  “فورت�سا  وح��زب 

يتزعمه �سيلفيو برلو�سكوين.

�أعطت  �لأخ��رية،  �للحظة  يف  و�خلمي�س، 

ح���رك���ة خ��م�����س جن�����وم �ل���ت���ي ل���ط���امل���ا ك��ان��ت 

�أن  �إىل  �لتقليدية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  مناه�سة 

�أي�سا خالل  �ل�سلطة، مو�فقتها  �إىل  و�سلت 

�أمام  �أز�ل �آخر عقبة  �إلكروين، ما  ت�سويت 

ت�سكيل حكومة وحدة وطنية.

�إىل  بالن�سبة  للتو  ب��د�أت  �ل�سعوبات  لكن 

در�غي �ملعروف بتكتمه وجديته وت�سميمه.

�سهر �لع�سل

ت��اأم��ل �إي��ط��ال��ي��ا �ل��ت��ي ���س��ج��ل��ت 100 �أل��ف 

على  �حل�سول  يف  بكوفيد-19،  تقريبا  وفاة 

 - ي���ورو  مليار   200 ح���و�يل   - �لأ���س��د  ح�سة 

م��ن ���س��ن��دوق �لن��ع��ا���س �لأوروب�����ي �ل���ذي مت 

عر�س  عليها  لكن  متوز/يوليو  يف  �إن�����س��اوؤه 

خطة �إنفاق مف�سلة لربوك�سل بحلول نهاية 

ني�سان/�أبريل.

“مركز  ع����ن  �����س����در  حت���ل���ي���ل  وب���ح�������س���ب 

�لأم��و�ل  “�إنفاق  �لأوروبي” ف��اإن  �لإ���س��الح 

�أن  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�سية  تتوقع  ك��اف.  غ��ري 

تر�فق �مل�ساريف مع �إ�سالحات«.

وع��ل��ى ر�أ������س �لأول����وي����ات ت�����س��ري��ع حملة 

�أوروب��ي��ة  دول  يف  كما  ت��اأث��رت  �ل��ت��ي  �لتلقيح 

حتى  ولقح  �للقاحات.  ت�سليم  ببطء  �أخ��رى 

 60 �أ�سل  �إيطايل فقط من  �لآن 1،2 مليون 

مليونا.

وث����م����ة م���ل���ف���ات �أخ��������رى ت����ع����ود ل���ع���ق���ود، 

�سي�سطر در�غي ملعاجلتها هي ت�سريع عمل 

لت�سبح  �لبريوقر�طية  وت�سحيح  �لق�ساء 

�لإد�رة �أكر فعالية و�إطالق عملية �لتحول 

�جل��دي��دة  �ل�����وز�رة  �ستن�سقها  �ل��ت��ي  �لبيئي 

نوعها  من  �لأوىل  �لغاية،  لهذه  �ملخ�س�سة 

يف �إيطاليا.

حتى و�إن ��ستفاد حاليا من هالة “منقذ 

�لأمة”، فاإن در�غي �سي�سطر لإظهار مهارة 

عالية للبقاء يف �ل�سلطة على �ملدى �لطويل 

يف م���و�ج���ه���ة �أح�������ز�ب ���س��ي��ا���س��ي��ة ���س��ت��ت��ق��ل��ب 

�ق����ر�ب �لن��ت��خ��اب��ات �ملقبلة  م��و�ق��ف��ه��ا م��ع 

�ملقرر �إجر�وؤها يف عام 2023.

وحذر موقع “بولي�سي �سونار” للتحليل 

�ل�����س��ي��ا���س��ي ق���ائ���ال “يف �ل�����س��ي��ا���س��ة ك��م��ا يف 

�إىل  �لع�سل  �سهر  �لطبيعة هناك دور�ت من 

عن  عاجز  در�غ���ي  حتى  ف��الن��ح��د�ر.  �لقمة 

حتدي هذ� �لقانون«.

و�أكد “�أنه �لآن يف مرحلة +�سهر �لع�سل+ 

ول���ن ي��ت��ج��ر�أ �أح���د ع��ل��ى حت��دي��ه يف �لأ���س��ه��ر 

�ملقبلة«.

�لأوروبي” من  �لإ���س��الح  “مركز  وح��ّذر 

دعم  على  تعتمد  حكومته  �أن  “حقيقة  �أن 

�ل�سيا�سية  �لأح��ز�ب  من  متباينة  جمموعة 

�ستحد على �لأرجح من قدرته على �ملناورة، 

و���س��ت��ج��ع��ل م���ن �ل��ت��و���س��ل �إىل ت���و�ف���ق �أم���ر� 

�سعبا«.

نيويورك - رويرتز

�رت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار �ل��ن��ف��ط �أك����ر م���ن %2 ، 

م�سجلة �أعلى م�ستوياتها فيما يربو على عام 

�أمريكي  حتفيز  يعزز  �أن  يف  �لآم���ال  بف�سل 

�لقت�ساد و�لطلب على �لوقود، ويف ظل �سح 

�إىل  ب��درج��ة كبرية  �ل��ذي يرجع  �لإم����د�د�ت 

تخفي�سات كبار �ملنتجن.

يعادل  مب��ا  دولر   1.29 برنت  خ��ام  �سعد 

 62.43 ع��ن��د  �لت�سوية  �سعر  ليتحدد   %2.1

دولر للربميل، بعد �أن �رتفع خالل �جلل�سة 

 22 منذ  م�ستوياته  �أعلى  دولر،   62.83 �إىل 

ي��ن��اي��ر ك��ان��ون �ل��ث��اين 2020. و�أغ���ل���ق �خل��ام 

2.1% عند  �أو  1.23 دولر  �لأمريكي مرتفعا 

59.47 دولر، بعد �سعوده �إىل 59.82 دولر، 

�لثاين  كانون  يناير  �لتا�سع من  ذروت��ه منذ 

.2020

�أ�سبوعية  مكا�سب  �لأمريكي  �خلام  �نتزع 

5.3% على  �رتفع برنت  4.7% يف حن  بنحو 

مد�ر �لأ�سبوع.

ي��ع��ق��د �ل��رئ��ي�����س �لأم����ريك����ي ج���و ب��اي��دن 

�لبلديات  روؤ�ساء  �جتماعا مع جمموعة من 

وح��ك��ام �ل��ولي��ات م��ن �حل��زب��ن �جلمهوري 

و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي يف �إط�����ار م�����س��اع��ي��ه لإق����ر�ر 

كورونا  ف��ريو���س  تد�عيات  م��ن  �إغ��اث��ة  خطة 

�لنمو  لتدعيم  دولر  تريليون   1.9 حجمها 

�لقت�سادي وم�ساعدة �ملالين من �لعاطلن 

عن �لعمل.

وت��ت��ج��ه م���وؤ����س���ر�ت �لأ����س���ه���م �لأم��ريك��ي��ة 

�لرئي�سية �لثالثة لتحقيق مكا�سب لالأ�سبوع 

�لثاين على �لتو�يل. وتدعمت �لآمال حيال 

�ملطاف  نهاية  �إىل طبيعتها يف  �حلياة  ع��ودة 

كوفيد-19  �إ���س��اب��ات  يف  ح��اد  ت��ر�ج��ع  بف�سل 

و�أعد�د نزلء �مل�ست�سفيات.

ريربو�س  رئي�س  ريربو�س،  جيم  وق��ال 

و�سركاه يف جالينا بولية �إلينوي، “�لتحفيز 

�لأم���ريك���ي �مل��ت��وق��ع و�ل��ت��ق��دم �جل����اري على 

�سعيد �للقاحات من �ملرجح �أن يبقي �ل�سهية 

بتقدميه  �ملخاطر  عالية  لالأ�سول  مفتوحة 

�لدعم ل�سوق �لنفط«.
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االقت�صادي

رئيس تويتر و»جاي زي« ينشئان 
صندوقا لعملة بيتكوين

األسهم األميركية تواصل تسجيل 
مستويات قياسية مرتفعة

العربية-وكاالت

ب��������د�أ ج�������اك دور�������ش������ي رئ����ي���������س ����ش���رك���ة 

هوب  �لهيب  مو�شيقى  وقطب  “تويرت”، 
جاي زي �إن�شاء �شندوق لعملة “بيتكوين” 

�لأنباء  لوكالة  وفقاً  معاً،  �مل�شفرة  �لرقمية 

�لأملانية.

�جلمعة،  “تويرت”،  على  دور�شي  و�أعلن 

عمالت  م��ن   500 �شيجمعان  �ل��رج��ل��ن  �أن 

دولر  مليون   24 ح��و�يل  بقيمة  »بيتكوين« 

- كر�أ�س مال �أويل.

ويهدف �ل�شندوق �إىل متويل م�شروعات 

»ب��ي��ت��ك��وي��ن«، م��ع �ل��رك��ي��ز يف �ل��ب��د�ي��ة على 

فرق �لتطوير يف �أفريقيا و�لهند.

�شركاء  ع��ن  زي  وج���اي  دور���ش��ي  ويبحث 

�آخرين ويعتزمان �إن�شاء �مل�شروع ك�»�شندوق 

����ش��ت��ث��م��ار م��ط��ل��ق غ���ر ق��اب��ل ل���الإل���غ���اء« ل 

ميكن لأي منهما �إد�رته ب�شكل فعال.

�مل�شفرة  �لعمالت  و�أ�شهر  �أق��دم  وحققت 

جناحا كبر� خالل �لأ�شبوع �ملا�شي.

»ت�شال«  �شركة  �أن  ع��ن  �لك�شف  مت  وق��د 

�إيلون  ميتلكها  �لتي  �لكهربائية  لل�شيار�ت 

1.5 مليار دولر من  ما�شك ��شرت حو�يل 

»بيتكوين« و�شتبد�أ يف قبول �لعملة �مل�شفرة 

مالية. كدفعات 

وب��ع��د ذل��ك، ق��ال��ت �شركة »م��ا���ش��رك��ارد« 

�شبكة  يف  �مل�����ش��ف��رة  �ل��ع��م��الت  �شتقبل  �إن��ه��ا 

�لدفع �خلا�شة بها.

نيويورك - رويرتز

ب��ل��غ �مل��وؤ���ش��ر�ن ���ش��ت��ان��درد �أن���د ب���ورز 500 

قيا�شية  �إغالق  م�شتويات  �ملجمع  ونا�شد�ك 

�مل�شتثمرين  �شر�ء  و�شط  �جلمعة  مرتفعة 

يف �أ�شهم �لطاقة و�ل�شركات �ملالية و�شركات 

�لتكنولوجيا  �شركات  �أ�شهم  وبيعهم  �مل��و�د 

�ل���ك���ب���رة ت��وق��ع��ا ل���دع���م م����ايل ج���دي���د من 

و��شنطن مل�شاعدة �لقت�شاد �لأمركي على 

�لتعايف.

�شيقا  نطاقا  �لرئي�شية  �ملوؤ�شر�ت  لزمت 

خ����الل �لأ����ش���ب���وع م���ع خ�����روج �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

موجة  على  هيمنت  �لتي  �لنمو  �أ�شهم  من 

�شعود د�مت لنحو عام لي�شرو� يف �لأ�شهم 

�مل���رت���ب���ط���ة ب�����ال�����دورة �لق���ت�������ش���ادي���ة وت��ل��ك 

�مل�شعرة باأقل من قيمتها �حلقيقية.

و�رت��ف��ع��ت ق��ط��اع��ات �ل��ط��اق��ة و�ل�����ش��رك��ات 

�أند بورز توقعا  �ملالية و�ملو�د على �شتاندرد 

يف  �لق��ت�����ش��اد،  فتح  �إع����ادة  م��ن  ل�شتفادتها 

�أب��ل  م��ث��ل  ث��ق��ل  ذ�ت  �أ���ش��ه��م  �نخف�شت  ح��ن 

وت�������ش���ال وم���اي���ك���رو����ش���وف���ت م��ع��ظ��م ف���ر�ت 

�جلل�شة.

ت��وم��ا���س ه��اِي�����س، رئ��ي�����س �شندوق  وق���ال 

نيويورك  يف  كابيتال  هيل  جريت  �لتحوط 

�إن �أ�شهم �لقيمة و�لأ�شهم �ملرتبطة بالدورة 

�لقت�شادية ت�شتفيد يف ظل مناخ رفع �شعر 

يو�شك  بيئة  وه��ي  �ملرتفع،  و�لنمو  �لفائدة 

�لقت�شاد �لأمركي على دخولها.

�لكامن  بالتاأثر  ن�شتهن  “نحن  وق��ال 

ل��ك��ل �لأم�����و�ل �ل��ت��ي يف �ل��ن��ظ��ام م��ع ت��وزي��ع 

�ملزيد من �للقاحات ومع �إعادة فتح �لبالد.

و�أ�شاف “نو��شل هذ� �لتحول �ملت�شق مع 

�رتفاع عو�ئد  �لأعمال �جلديدة، ومع  دورة 

و�ملرتبطة  �لقيمة  �أ�شهم  ف��اإن  )�ل�شند�ت(، 

بالدورة �لقت�شادية �شتقود �مل�شرة«.

�رتفع  ر�شمية،  غ��ر  ب��ي��ان��ات  على  وب��ن��اء 

نقطة   28.29 �ل�شناعي  ج��ون��ز  د�و  �مل��وؤ���ش��ر 

 31458.99 �إىل  لي�شل   %0.09 ي��ع��ادل  مب��ا 

 18.61 ب����ورز  �أن����د  ���ش��ت��ان��درد  وز�د  ن��ق��ط��ة، 

نقطة،   3934.99 م�شجال   %0.48 �أو  نقطة 

�إىل   %0.5 �أو  نقطة   69.70 نا�شد�ك  وتقدم 

14095.47 نقطة.

مشروع اإلحالل.. الحكومة المصرية تدفع 65 ألف جنيه من ثمن السيارة الجديدة

عمالقة التكنولوجيا يعترضون على صفقة بـ 40 مليار دوالر

مجلس األمن يرفض طلب بلجيكا التصرف في أموال ليبية مجمدة

روسنفت: محادثات لضم شركاء بمشروع »فوستوك« العمالق

االإخبارية القاهرة-العني 

�مل�����ش��ري��ة ع��ن تكفلها  �أع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ة 

��شتبد�ل  ع��بء  من  جنيه  مليار   7.1 بنحو 

250 �أل���ف ���ش��ي��ارة ���ش��م��ن م���ب���ادرة ����ش��ت��ب��د�ل 

�ملتقادمة. �ل�شيار�ت 

وق������ال وزي������ر �مل���ال���ي���ة �مل�������ش���ري، حم��م��د 

�شتدفع  وز�رت���ه  �إن  �ل�شبت،  �م�����س  م��ع��ي��ط،  

لكل  �ل�������ش���ي���ار�ت �جل���دي���دة  ث��م��ن  م���ن   %10

مو�طن م�شتفيد. 

“تنفيذ�  �أن�����ه  �مل���ال���ي���ة،  وزي�����ر  و�أو�����ش����ح 

�لرئي�س  �أطلقها  �لتي  �لرئا�شية  للمبادرة 

حافز  مبنح  �ل�شي�شي،  عبد�لفتاح  �مل�شري 

م���ادي م��الئ��م مل��ال��ك��ي �ل�����ش��ي��ار�ت �مل��ت��ق��ادم��ة 

بالوقود  تعمل  ج��دي��دة  ب��اأخ��رى  لإح��الل��ه��ا 

�ملزدوج )�لبنزين و�لغاز �لطبيعي(«.

و�أ�شاف: �شتمنح �خلز�نة �لعامة للدولة 

10% من ثمن �ل�شيارة �جلديدة بحد �أق�شى 

�مل�شتفيدين  للمو�طنن  �ألف جنيه   22 يبلغ 

من �ملبادرة، و20% لأ�شحاب �شيار�ت �لأجرة 

�أل����ف ج��ن��ي��ه، و%25   45 �أق�����ش��ى ي��ب��ل��غ  ب��ح��د 

�أق�شى  بحد  �مليكروبا�س  �شيار�ت  لأ�شحاب 

�ألف جنيه، مع حتديد �شعر فائدة   65 يبلغ 

 10 �إىل  ت�شل  ���ش��د�د  وف��رة   ،%3 متناق�شة 

�شنو�ت«.

وت�شمل �ملبادرة، 250 �ألف �شيارة متقادمة 

 7 يف  فاأكرث،  عاما   20 ت�شنيعها  على  م�شى 

حمافظات.

و�أو�شح �لوزير �أنه “�شيتم خالل �لفرة 

�شيبد�أ  �لتي  �ل���7  �ملحافظات  �إع��الن  �ملقبلة، 

�مل��ب��ادرة،  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  تنفيذ  ف��ي��ه��ا 

�إىل  م�����ش��ر�  �مل�شاركة”،  �ل��ب��ن��وك  وف�����روع 

�أن �ل��ب��اب م��ف��ت��وح مل�����ش��ارك��ة ج��م��ي��ع �ل��ب��ن��وك 

و�ل�شتثمارية،  و�خلا�شة  �لعامة  �مل�شرية 

و�أي�����ش��ا ك��ل ���ش��رك��ات �ل�����ش��ي��ار�ت �مل��ن��ت��ج��ة يف 

م�شر.

ولفت معيط �إىل �أن هذه “�ملبادرة ت�شاعد 

يف تخفيف �لأعباء عن �ملو�طنن حيث تتيح 

لهم، عرب حو�فز مالية وت�شهيالت �ئتمانية 

غ���ر م�����ش��ب��وق��ة، ف��ر���ش��ة �م���ت���الك ���ش��ي��ار�ت 

�لتي  �ملتقادمة  �شيار�تهم  من  بدل  جديدة 

ت��ك��ل��ف��ه��م ك���ث���ر� يف �ل��ت�����ش��غ��ي��ل و�ل�����ش��ي��ان��ة، 

ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �ل��وف��ر �لق��ت�����ش��ادي �ل��ذي 

��شتهالك  تر�شيد  خالل  من  عليهم  �شيعود 

�لبنزين، و�لعمل بالطاقة �لنظيفة«.

�إي��ج��اب��ي��ة  �آث�����ار�  “هناك  �أن  ع��ل��ى  و���ش��دد 

لهذه �ملبادرة يف �حلد من �نبعاثات �لغاز�ت 

تي�شر حركة  و�لإ�شهام يف  بالبيئة،  �ل�شارة 

�مل����رور ح��ي��ث ت�����ش��م��ن ع���دم وج����ود ���ش��ي��ار�ت 

متهالكة تت�شبب باأعطالها �ملتكررة بحدوث 

�ختناقات مرورية«.

ك��م��ا ت�����ش��ه��م ه���ذه �مل���ب���ادرة، وف���ق �ل��وزي��ر 

معيط، يف تن�شيط �شناعة �ل�شيار�ت خا�شة 

ت�شرط  �إنها  حيث  لها،  �ملغذية  �ل�شناعات 

�أن تكون �ل�شيار�ت جممعة يف م�شر، بن�شبة 

45%، لفتا �إىل �أن  مكون حملي ل يقل عن 

م�شر ت�شنع �لكثر من مكونات �ل�شيار�ت، 

وم�شدري  م�شنعي  �أه��م  من  �أ�شبحت  وق��د 

يف  لل�شيار�ت  �مل��غ��ذي��ة  �ل�شناعات  م��ن  ع��دد 

�لعامل مثل �ل�شفائر �لكهربائية.

العربية- وكاالت

���ش��رك��ات  �أن  ب���ل���وم���ربغ  وك����ال����ة  �أوردت 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ك���ب���رة م���ن ب��ي��ن��ه��ا �أل��ف��اب��ي��ت 

�أجهزة  �إىل  ت�شكو  وكو�لكوم ومايكرو�شوفت 

بخ�شو�س  �لأم��رك��ي��ة  �لح��ت��ك��ار  مكافحة 

�آرم  �شركة  على  �إنفيديا  ��شتحو�ذ  �شفقة 

�لرقائق. لت�شميم 

ك����ان����ت �إن���ف���ي���دي���ا �أب�����رم�����ت ���ش��ف��ق��ة م��ع 

�شبتمرب  �ليابانية يف  بنك  �شوفت  جمموعة 

�ملا�شي ل�شر�ء �آرم.

يف �أكتوبر من �لعام �ملا�شي، قال �لرئي�س 

�لتنفيذي ملجموعة �شوفت بنك ما�شايو�شي 

�لرقائق  لت�شميم  �آرم  �شركة  بيع  �إن  �شون، 

�ل���ق���در�ت  �ل��ن��م��و يف  ���ش��ي��ق��ود  �إن��ف��ي��دي��ا  �إىل 

�حلو�شبية.

40 م��ل��ي��ار وت���ظ���ل �ل�����ش��ف��ق��ة حم���ط �أن����ظ����ار ق��ط��اع  دولر.�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا 

�لتكنولوجيا  ���ش��رك��ات  ك��ان��ت  ذل���ك،  �إىل 

“هو�وي”  ���ش��رك��ة  ذل���ك  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة، مب��ا يف 

ع���ربت ع���ن خم��اوف��ه��ا �ل�����ش��دي��دة ل��ل��ج��ه��ات 

�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ب�������ش���اأن �ل����ش���ت���ح���و�ذ �مل��ق��رح 

 Arm ع�����ل�����ى   Nvidia ل���������ش����رك����ة 

�لربيطانية.  technology
ي�����اأت�����ي ذل������ك و�����ش����ط ت����خ����وف ����ش���رك���ات 

����رِب  �أن تجُ م����ن  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

على  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل�����ش��رك��ة   Nvidia
�شر�ئها  بعد  �ل�شينين  �لعمالء  مقاطعة 

�ل��ي��اب��ان��ي��ة  بنك”  “�شوفت  جم��م��وع��ة  م���ن 

�لأمركية. �لق�شائية  للولية  و�إخ�شاعها 

وط��ال��ب��ت �ل�����ش��رك��ات �ل�����ش��ي��ن��ي��ة �جل��ه��ات 

�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف �ل�����دول�����ة ب���ال���ت���دخ���ل مل��ن��ع 

ل�شمان  ���ش��روط  ف��ر���س  �أو  �ل�شفقة  �إمت���ام 

حال  يف  �لربيطانية   Arm �إىل  و�شولهم 

�ل�شفقة. �إمتام 

العني االإخبارية - وكاالت

�ل������دويل، ب�شكل  رف�������س جم��ل�����س �لأم�����ن 

�أمو�ل  �أي  ر�شمي، طلب بلجيكا �لت�شرف يف 

�أي �شند قانوين  جممدة، و�أق��ر بعدم وج��ود 

للت�شرف بها.

�ملتحدة،  �لمم  ل��دى  ليبيا  وق��ال مندوب 

طاهر �ل�شني، يف عدة تغريد�ت عرب ح�شابه 

�ل��ر���ش��م��ي مب���وق���ع �ل���ت���و�����ش���ل �لج��ت��م��اع��ي 

جلنة  لليبيا..  مهم  “�نت�شار  “تويرت”: 
ب�شكل  رف�����ش��ت  �لأم����ن  مبجل�س  �ل��ع��ق��وب��ات 

�أم��و�ل  �أي  �لت�شرف يف  بلجيكا  ر�شمي طلب 

ليبية جممدة لديها، و�أقرت بعدم وجود �أي 

�شند قانوين للت�شرف بها«.

ف��رب�ي��ر/  2 يف  خ��اط��ب��ت  بلجيكا  وك���ان���ت 

���ش��ب��اط �جل����اري جل��ن��ة �ل��ع��ق��وب��ات مبجل�س 

49 مليون  �لأمن �ل��دويل، لو�شع يدها على 

يورو من �لمو�ل �ملجمدة.

و�أ�شار مندوب ليبيا بالأمم �ملتحدة �إىل �أن 

�ملوؤ�ش�شة �لليبية لال�شتثمار و�لبعثة �لأممية 

ن�شحت بلجيكا �شحب طلبها �شابقاً، �إل �أنها 

�ل��ق��ر�ر حتذير  �أن ه��ذ�  مل ت�شتجب، م��وؤك��د�ً 

لأي دولة حتاول �لعبث مبقدر�ت �لليبين.

جمل�س  �أع�����ش��اء  ل��ل��دول  بال�شكر  وت��وج��ه 

�لر�ف�س  ليبيا،  موقف  دعمت  �لتي  �لأم���ن 

للت�شرف يف �لأمو�ل �ملجمدة.

دول��ة بطلب  �أي  �أن��ه يف حالة تقدم  يذكر 

�إىل جل��ن��ة �ل��ع��ق��وب��ات مل��ج��ل�����س �لأم�����ن �ل��ت��ي 

 10 خ��الل  ت��د�ول��ه  يتم  فاإنه  �لهند،  تر�أ�شها 

لفريق �خلرب�ء،  و�لرجوع  �أيام من تقدميه 

�لقبول  �أو  بالرف�س  �إج��م��اع  يحدث  مل  و�إذ� 

و�لت�شاور،  للتد�ول  �إ�شافية  م��دة  طلب  يتم 

�ل��ط��ل��ب  �أن  �أك������د  �ل������ذي  �ل�������ش���ن���ي  ب��ح�����ش��ب 

�لبلجيكي مت تقدميه يوم 2 فرب�ير/�شباط 

بالإجماع  �جلمعة  وت��ق��رر  �للجنة،  لرئي�س 

رف�شه و�إعد�د �لرد باخل�شو�س.

�إجر�ء�ت قانونية

نائب  �لليبي  �لنو�ب  جمل�س  ع�شو  وك��ان 

رئ��ي�����س �ل����ربمل����ان �ل���ع���رب���ي �ل�����ش��اب��ق ���ش��الح 

�أبو�شلبي، قال يف ت�شريحات �شابقة ل�”�لعن 

�شيعقد  �ل��ل��ي��ب��ي  �ل���ربمل���ان  �إن  �لإخبارية”، 

�إج��ر�ء�ت  �لأ�شبوع �جل��اري، و�شيتخذ  جل�شة 

قانونية للحيلولة دون �إمتام هذه �خلطوة.

ل�”�لعن  �أبو�شلبي، يف ت�شريحات  و�أرجع 

�لإخبارية”، حماولة �ل�شتيالء على �لأمو�ل 

�لليبية �ملجمدة �إىل �نق�شام �ملوؤ�ش�شات �لذي 

�أن  �إىل  م�شر�  �لليبية،  �ل��دول��ة  منه  تعاين 

ع���دم �مل��ح��ا���ش��ب��ة ور�ء ت��ل��ك �ل��ت�����ش��رف��ات من 

�لدول �لتي بخزينتها �لأمو�ل �لليبية.

فيما قال �أ�شتاذ �لقت�شاد بجامعة بنغازي 

ت�شريحات  يف  �ل��ف��ي��ت��وري،  عطية  �ل��دك��ت��ور 

�أي  يف  �لت�شرف  �إن  �لإخبارية”،  لـ”�لعن 

�أم��و�ل جممدة ل يكون �إل عن طريق حكم 

ق�شائي.

�لأم���و�ل جاء  �أن تميد تلك  �إىل  و�أ���ش��ار 

�أن �لأخر  بقر�ر من جمل�س �لأمن، موؤكًد� 

وح����ده ل��دي��ه �ل�����ش��ل��ط��ة ل����الإف����ر�ج ع���ن تلك 

ليبيا  يف  �لأو���ش��اع  ت�شتقر  عندما  �لأم����و�ل، 

ويكون لها حكومة �شرعية.

وح����ول �إم��ك��ان��ي��ة �لإف�������ر�ج ع���ن �لأم�����و�ل 

�ل�شلطة  ت�شكيل  �نتهاء  بعد  �ملجمدة  �لليبية 

�أ�شتاذ  توقع  ليبيا،  يف  �جل��دي��دة  �لتنفيذية 

�لقت�شاد بجامعة بنغازي، �أل يتخذ جمل�س 

�لأمن مثل هذ� �لقر�ر، م�شًر� �إىل �حتمالية 

 24 �شتعقد يف  �لتي  �شدوره بعد �لنتخابات 

دي�شمرب/كانون �لأول من �لعام �جلاري.

حماولت �شابقة

على  �ل�شتيالء  مبحاولة  بلجيكا  �ت��ه��ام 

بل  �ل��ل��ح��ظ��ة،  ول��ي��د  لي�س  �لليبية  �لأم�����و�ل 

يف  ك�شفت  وليبية  عاملية  �إع���الم  و���ش��ائ��ل  �إن 

نوفمرب/ت�شرين �لثاين من �لعام 2018، عن 

�أم��و�ل  من  دولر  مليار�ت   5.6 نحو  �ختفاء 

ليبيا �ملودعة لدي �مل�شارف �لبلجيكية.

و�أف������ادت ت��ق��اري��ر �إع��الم��ي��ة �إ���ش��اف��ة �إىل 

ت�شريحات مل�شوؤولن يف بلجيكا �أن حو�يل 3 

�إىل 5 مليار�ت يورو قد ت�شربت من �مل�شارف 

يف  م�شلحة  جمموعات  حل�شاب  �لبلجيكية 

ليبيا، �إل �أن �ملوؤ�ش�شة �لليبية لال�شتثمار نفت 

�لأمر، وو�شفت عمليات حتويل �لأمو�ل من 

بلجيكا بالدعاء�ت، �لتي �شتحقق بها.

وكان جمل�س �لأم��ن �ل��دويل جمد خالل 

يف  �لليبية  �ل�����ش��ي��ادي��ة  �لأ����ش���ول   ،2011 ع���ام 

لال�شتثمار  �لليبية  �ملوؤ�ش�شة  درج 
جُ
و�أ �خل��ارج، 

�شمن  لال�شتثمار  �أفريقيا  ليبيا  وحمفظة 

�جلهات �خلا�شعة لتد�بر تميد �لأ�شول.

وبح�شب بيانات ر�شمية، فاإن حجم �أ�شول 

يبلغ  �ملجمدة  لال�شتثمار  �لليبية  �ملوؤ�ش�شة 

35 م��ل��ي��ار دولر، وه���ي م��وزع��ة يف ع���دد من 

15 مليار يورو يف  �لعامل، بينها حو�يل  دول 

�لبنوك �لبلجيكية، 12.8 مليار يورو يف بنك 

بي  كا  بنك  ي��ورو يف  و869 مليون  يوروكلر 

�إن جي،  �إي  ي��ورو يف بنك  �شي، و376 مليون 

و43 مليون يورو يف بنك فورتي�س باريبا.

مو�سكو - رويرتز

ق���ال���ت ���ش��رك��ة �ل���ط���اق���ة �ل��رو���ش��ي��ة 

�ل���ع���م���الق���ة رو����ش���ن���ف���ت �إن����ه����ا �أج�����رت 

حم��ادث��ات م��ع ���ش��رك��ات ت���ارة عاملية 

وم������ع م�����ش��ت��ه��ل��ك��ي ن���ف���ط ك����ب����ار م��ث��ل 

�إمكانية  بخ�شو�س  و�ل�����ش��ن  �ل��ه��ن��د 

�لنفطي  م�����ش��روع��ه��ا  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 

�لعمالق فو�شتوك.

فو�شتوك من �أكرب م�شاريع �لنفط 

�أعمال  حجمه  يف  وي�شاهي  �لرو�شية، 

�لتنقيب بغرب �شيبريا يف �شبعينيات 

باكن  نفط  و��شتغالل  �ملا�شي  �لقرن 

�لع�شر  م��دى  على  �ملتحدة  بالوليات 

�شنو�ت �لأخرة.

�ل�����ش��ه��ر  �أوردت  روي���������رز  ك����ان����ت 

جذب  على  تعمل  رو�شنفت  �أن  �ملا�شي 

�لعاملية  �لتجارة  دور  من  ��شتثمار�ت 

�أن ح�شلت  بعد  �مل�شروع  مل�شاعدتها يف 

���ش��رك��ة ت���ر�ف���ي���ج���ور� ل��ت��ج��ارة �ل�����ش��ل��ع 

�لأولية على 10% فيه.

�حل�شة  باعت  �إنها  رو�شنفت  قالت 

�شبعة مليار�ت  تر�فيجور� مقابل  �إىل 

يورو )8.5 مليار دولر(. ومن �ملتوقع 

�أن يبد�أ �مل�شروع �شحن �لنفط يف �لعام 

.2024

�لنائب  ك��ا���ش��ي��م��رو،  دي��دي��ه  وق���ال 

�لأول لرئي�س رو�شنفت، خالل موؤمتر 

�ل�شركة  �إن  �مل�شتثمرين  مع  بالهاتف 

���ش��رك��ات ت��ارة  م��ع  ت��ري مناق�شات 

يحدد  مل  لكنه  وم�شتهلكن.  ع��امل��ي��ة 

�شركات �لتجارة بال�شم.

وق����ال م��دي��ر �آخ����ر يف �ل�����ش��رك��ة �إن 

ي�شبح  قد  �لنفطي  فو�شتوك  م�شروع 

يف  �مل�شال  �لطبيعي  للغاز  منتج  �أك��رب 

�لعامل باإنتاج �شنوي �شيبلغ حو�يل 50 

مليون طن بحلول 2030.

ق��درت  �أن  �شبق  للنفط،  وبالن�شبة 

 44 بنحو  فو�شتوك  م���و�رد  رو�شنفت 

مليار برميل، ما يكفي لتزويد �لعامل 

�إن��ه  لأك���رث م��ن ع���ام. وق��ال��ت �ل�شركة 

�لعقد  م��ن  وق��ت لح��ق  �شي�شتطيع يف 

�حل���ايل �إن��ت��اج و�ح���د ب��امل��ئ��ة م��ن نفط 

�ل�شرق  ملنتجي  مناف�س  ب�شعر  �لعامل 

�لأو�شط.

تر�جع �لإنتاج و�لأرباح

�أع��ل��ن��ت رو���ش��ن��ف��ت يف �م�����س ت��ر�ج��ع 

 147 �إىل   %79 2020 بن�شبة  �شايف ربح 

بفعل  دولر(  مليار   2.2( روب��ل  مليار 

ج���ائ���ح���ة ك����وف����ي����د-19 �ل���ت���ي ت��ع�����ش��ف 

بالطلب على �لوقود.

بي.بي  متلك  �ل��ت��ي  �ل�شركة،  لكن 

متَن  مل  فيها،   %19.75 �لربيطانية 

باخل�شارة �ل�شنوية �لتي توقعها بع�س 

�ملحللن.

����ش���ه���د م���ن���ت���ج���و �ل���ن���ف���ط و�ل����غ����از 

�أو���ش��اع��ه��م �مل��ال��ي��ة تتدهور  �ل��ع��امل��ي��ون 

ع���ل���ى م�������د�ر �ل����ع����ام �لأخ��������ر يف ظ��ل 

�لنقل  ح��رك��ة  �أ���ش��اب��ت  �ل��ت��ي  �جلائحة 

�جلوي و�لربي ب�شلل �شبه تام.

وق���ال���ت رو���ش��ن��ف��ت، �ل��ت��ي ي��ر�أ���ش��ه��ا 

�إي���ج���ور ���ش��ي��ت�����ش��ن، �حل��ل��ي��ف �ل��ق��دمي 

للرئي�س فالدمير بوتن، �إن متو�شط 

�إنتاجها �ليومي من �لنفط ومكثفات 

4.14 مليون  �إىل   %11.4 تر�جع  �لغاز 

ب��رم��ي��ل �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي ب�����ش��ب��ب �ت��ف��اق 

عاملي لكبح �لإنتاج.

 %5 �لإن��ت��اج  تر�جع  �ل�شركة  تتوقع 

�أخرى هذ� �لعام �إثر بيع بع�س �أ�شول 

�ملنبع �لنفطية �مل�شتنزفة.

 2020 �إير�د�ت  �أن  �أ�شافت رو�شنفت 

تريليون   5.76 �إىل   %33.6 ت��ر�ج��ع��ت 

روب���ي���ة، يف ح���ن �ن��خ��ف�����ش��ت �لأرب�����اح 

و�لإهالكات  و�ل�شر�ئب  �لفائدة  قبل 

 1.2 �إىل   %42.6 �ل��دي��ون  و����ش��ت��ه��الك 

تريليون روبية.
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تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2018/11/6 حتت الرقم )19953( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/11 

عبداهلل    مو�سى  فايز  نا�سر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - املقابلني – ت: 0795068962

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200108526(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   كاتنه  اياد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/1/20 حتت الرقم )97113( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/11 

كتانه    حممد  م�سطفى  حليمه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

اجلامعة  من  بالقرب  نيفني  طلوع   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

الردنية – ت: 0796993110

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200093799(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الهيمق وكري�سان  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2008/3/6 بتاريخ   )89572( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/5 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فهد خليل حممد كري�سان   م�سفيا 

لل�سركة .

العلوم  جامعة  من  بالقرب  طرببور   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

ال�سالمية – ت: 0797777559

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املرحوم  ورثة  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

خالد �سربي خ�سر  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)8676 ( بتاريخ 2000/9/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200014789(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ع��الن   وحممود  �سهيل  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2002/1/2 بتاريخ   )61881( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/11 

عالن    حممود  عبداهلل  �سهيل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - املقابلني – ت: 0795644616

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156158(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة هناء ال�ساهني و�سريكاتها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2016/9/4 حتت الرقم )114564( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/27 

امل�سانده   مف�سي  احمد  عليه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا - الف�سلية – ت: 0772197728

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املوازره  فريال  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركائها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/8/31 بتاريخ   )  114492(

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

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) مطعم طلة جلعاد ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )200071( با�سم 

) علي �سبحي ح�سن احلاج ح�سن  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) مالك عزات ابو الفيالت ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200090865(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   قندح  عقيل  عي�سى  �سركة  ب��اأن 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )87912( بتاريخ 2007/10/29 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/1/24 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ن�سال عي�سى عقيل قندح  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ال��ره��وه  ح��ي   – الفحي�ص   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0777300456

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن بلدية ام الجمال الجديده
للمرة االوىل

تأجري ملعب خماسي / منطقة 
روضة االمرية بسمة

تعلن بلدية ام اجلمال اجلديدة للعموم عن نيتها بتاجري ملعب 

العلني  املزاد  ب�سمة بطريقة  رو�سة المرية  خما�سي يف منطقة 

وذلك علما اأنه �سيتم فتح املزاد ال�ساعة العا�سرة �سباحا من يوم 

اخلمي�ص املوافق 2021/2/18 فعلى الراغبني باملزاوده احل�سور 

ملبنى البلدية للم�ساركة يف املزاد ودفع قيمة تاأمني دخول املزاد 

) 10 % ( من قيمة املزاد كتاأمني .

والر�سوم  تكرر  او  تعدد  مهما  الع��الن  ن�سر  اج��ور   : مالحظة 

الخرى والطوابع على من ير�سو عليه املزاد .

حسن فهد الرحيبه

رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200142016(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عادل احل�سنات و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن

حتت الرقم ) 109834( بتاريخ 3014/6/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/9

احل�سنات    علي  حممد  ع��ادل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  م��و���س��ى  -وادي  م��ع��ان   : امل�����س��ف��ي  ع���ن���وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0777710312

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175907(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   قا�سم  غالب  حممد  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2020/1/16 حتت الرقم )20528( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/11 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد غالب علي قا�سم  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - �سويلح – ت: 0791949848

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة العرج والطوال 

والنمري 

ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2018/10/17 اعتبارا من تاريخ  )118853 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف :

 محمد عدنان الحموي

يف  عملك  مركز  عن  لتغيبك   نظرا 

ومل��دة  ر�سمي  اذن  ب���دون  ال�سركة 

 ، متتالية  اي��ام  ع�سرة  ع��ن  تزيد 

اىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاننا 

عملك خالل مدة اق�ساها 3 ايام من 

وخالف   ، الع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ 

وفقا  لوظيفتك  فاقدا  تعترب  ذلك 

( من  ه���   /  28  ( امل���ادة  لح��ك��ام  

قانون العمل والعمال الردين .

املنذر : شركة مطعم موائد 

نبع السريان العاملية للمأكوالت

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : 

مؤيد عبد الناصر 
نور الدين

يف  عملك  مركز  عن  لتغيبك   نظرا 

ومل��دة  ر�سمي  اذن  ب���دون  ال�سركة 

 ، متتالية  اي��ام  ع�سرة  ع��ن  تزيد 

اىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاننا 

ن�سر  تاريخ  ايام من   3 عملك خالل 

تعترب  ذلك  وخالف   ، العالن  هذا 

لح��ك��ام   وف��ق��ا  لوظيفتك  ف��اق��دا 

املادة ) 28 / ه� ( من قانون العمل 

والعمال الردين .

املنذر : شركة مطعم موائد 
نبع السريان العاملية للمأكوالت

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : 

حسني محمد امني 
سليم  الجربي

نظرا اىل تغيبك  عن مركز عملك 

بدون عذر من تاريخ 2021/1/25 

ولغاية تاريخه لدى �سركة العقبة 

 ، اللوج�ستية  واخل��دم��ات  للنقل 

مبركز  الل��ت��ح��اق  عليك  يتوجب 

عملك خالل 24 �ساعة من تاريخه 

عملك  انهاء  �سيتم  ذل��ك  وبخالف 

احكام  اىل  ا�ستنادا  ال�سركة  لدى 

املادة ) 28 / ه� ( من قانون العمل 

الردين .

املنذر : شركة العقبة للنقل 
والخدمات اللوجستية

الحد   14 / 2 / 2021

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2020/39 (
 الخاص بمزاد بيع مواد واجزاء مفككة متنوعة 

من طائرة ركاب نوع ترايستار 
) Lockheed – 1011 tri star ( ) بالظرف املختوم ( – للمرة الثالثة

يف  والراغبني  املهتمة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

امل�ساركة يف هذا العطاء مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة للح�سول على ن�سخة من وثائق 

العطاء �سارية املفعول وح�سب التي :

ثمن ن�سخة العطاء : ) 50 ( خم�سون دينار غري م�سرتدة .

موؤ�س�سة  عن  �سادرة  ولمرها  ال�سلطة  ل�سالح  دينار  الف   خم�سة   )  5000  (  : الدخول  كفالة 

م�سرفية او بنك معتمد يف الردن تكون با�سم ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ويجب 

ان تكون با�سم املناق�ص املتقدم للعطاء ومثبتا عليها رقم وا�سم العطاء .

و�سف العطاء : بيع مواد واجزاء مفككة متنوعة من طائرة ركاب نوع تراي�ستار 

. ) Lockheed – 1011 tri star (

الطائرة يف  املفككة من  املواد والقطع والجزاء  زيارة موقع تواجد  املناق�ص  املوقع : على  زيارة 

م�ستودعات �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة يف منطقة املعامل / بالتن�سيق مع رئي�ص 

ق�سم امل�ستودعات هاتف ) 0796388831 ( لالطالع عليها ومعاينتها وعلى نفقته اخلا�سة اعتبارا 

2021/2/28 من ال�ساعة                     2021/2/14 ولغاية م�ساء يوم الحد املوافق  من يوم الحد املوافق 

) 8.00  ( �سباحا ولغاية ال�ساعة ) 3.00 ( م�ساء من كل يوم .

طريقة تقدمي العرو�ص : يقوم  مقدم العر�ص بتقدمي عر�ص يتكون من عر�ص مايل واحد ) ا�سل 

و�سورة ( ويو�سع ب�سكل وا�سح يف ظرف مغلق وخمتوم ومنف�سل ويكتب عليه باأنه “ العر�ص املايل 

ويرفق مقدمو العرو�ص الظرف معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثاين وتو�سع   “
جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل .

تودع العرو�ص يف �سندوق العطاءات املوجود يف ق�سم اللوازم وال�سغال يف موعد اق�ساه ال�ساعة 

الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2021/3/1 .

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني
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 قبل �أيام، توجهت ليلاً لق�شاء بع�ض �ملُ�شرتيات يف �ملَحال �لتي �أتردد عليها بني حني 
�ملحليني  ومتجاورة من  ومتقابلة  �لو��شع �شفوف متلطمة  �ملكان  كان يف عني  و�آخر. 
اءة على �أنهم �نتقلو� �إىل  و�لأجانب، ت�شهد وجوههم و�ِشحنهم �ل�شقر�ء و�لبي�شاء �لو�شّ
بلدنا من ِجناٍن عديدة تقع ور�ء �ملحيط وخلف مياه �ملتو�شط. �لبع�ض من هوؤلء كان 
ُي�شرع �خُلطى �إىل مكان ما ونحو �شيء ما، و�لآخرون من فتيان وفتيات و�شباب و�شابات 
�لطق�ض  كان  تنكرية.  حفلة  �أو  حديقة  �أو  َمرق�ض  يف  وكاأنهم  بفرٍح  يتمايلون  �شرعو� 
�، وبالن�شبة لنا نحن كبار �ل�ّشن كان يبدو �شقيعياًا ُينذر بثلوج قاهرة ل�شيخوختنا.  بارداً
�أنها  �إيل  ُخّيل  �ملَكان وجوم عميق و�أجو�ء  �لأجو�ء ُمعتمة و�شادمة، وَي�شود بع�ض زو�يا 
�مل�شرح  “خ�شبة  على  غار  �ل�شِّ برغم متايل  و�أ�شى،  ما وحو�دث حزٍن  ب�شوؤم  وتنذر  باكية 

�لعام” يف �لهو�ء �لطلق �ملنع�ض لهم كما يبدو!
ياأبهون  �مل��و�ط��ن��ني، �شغرهم وك��ب��ره��م، ل  ك��ب��رة م��ن  �أع����د�د�اً  �أن  ه��ن��اك، لح��ظ��ت 
�أحد�اً للدخول  ي�شتاأذن  �لذي ل  �للعني  �ل�شحية من فرو�ض كورونا  �لوقاية  مل�شفوفة 
�إىل ج�شده و�لإقامة فيه جمانااً بدون ��شتئجار ول عقد �إيجار! هوؤلء من �أبناء �لوطن 
رمبا  )“على �خلفيف”(،  َن  َرَق�شْ بع�شهن  �إن  بل  �لكلم،  وحلو  �لنكات  يتبادلون  كانو� 
�ملتلحقة  �لإعلنات �حلكومية  بالرغم من  �أحرزنه. جرى كل ذلك وغره  لنجاح ما 
ب�شاأن �لوقاية من �جلائحة �مل�شتمرة بالهجوم على �أج�شادنا و�أرو�حنا. عندها، يف خ�شم 
بالتوتر  �ملَ�شحونة  �لطقو�ض  وَمل  َتعب  �ملو�طن  �أن  ��شتنتاج  �إىل  َخُل�شت  �لأج��و�ء،  هذه 
عن  �لنهائي  �لك�شف  من  للآن  نتمكن  مل  �لتي  �لقّتالة  و�أ�شلحته  وخماطره  �لكوروين 
�أرجاء �لوطن مبدنِه  �ملتطورة، ول عن خمابئ خلياها �لنائمة يف  “تقنياتها”  �أ�شر�ر 
“ُينّف�ض  وها هو  �لو��شعات،  و�شهوله  �ل�شاهقات  وِقَمم جباله  وباديته و�شحاريه  وُقر�ه 
و�حدة لقاء ذلك لكائٍن َمن  “تعريفة”  �أن يدفع  �لب�شيطة ودون  عن نف�شِه” بو�شائله 

كان.
�مللب�ض  تبيع  �لتي  وتلك  و”�ل�شوبرماركيتات”  و�ملخابز  �لغذ�ئية  �ملَحال  بع�ض  ويف 
من   � ع��دداً �شاهدُت  وغ��ره��ا،  و�ل�شجائر  �ملَ�َشاوي”  حفلت  “وُم�شتلزمات  و�لأح��ذي��ة 
�ملُنتف�شني على �شلطة �لِكّمامات غر �آبهني ل�شرور�ت �لتجّي�ض بها، بل �إنهم مل َيهتمو� 
وكاأّنهن  ا  وحرفاً �شكلاً  بها  �ملتم�شكني  �أ�شحابها  من  غرهم  ِمن  �نتقاد  لنظر�ت  حتى 
ا  طوعاً بها  ور�غبني  “كلَب�َشاِتها”  ِل  ُمذعنني  معهن،  ُف��ر�ق  ل  �للو�تي  �لعمر  حبيبات 

با�شمة. بوجوه 
 يف مقابل هذه �مل�شاهد، كان “�لبع�ض” َم�شدود�اً بتعابره �جل�شدية �ل�شارمة، وقد 
غطت ُوجوههم �لِكمامات، فَجحظت عيونهم “فقط ل غر!”، كاأنهم �أطباء وطبيبات 
وباأيديهم  وَذهاباًا،  َجْيَئةاً  �لإنعا�ض  غرف  ممر�ت  َيذرعن  �مللئكة  جن�ض  من  ر�شات  ومُمَ

َمبا�شع وجهاز �إنعا�ض لت�شغيل قلٍب ما َذُبَل فتوقف فجاأة عن �خلفقان!
ر�قبت كل ذلك حيث �ختلط �حلابل و�لنابل. �أنظُر دون وعي ُينة وُي�شرى. �شعرت 
�أنا مل �أبذل �أي  باأنني �أقع )�إىل حتت(. �رتطمُت بالأر�ض من �شدة �لإنهاك! يف �لو�قع 
�لذي  و�لإره���اق  وِكمامتي  نف�شي  ن�شيت  فقد  �لَقعِر،  �إىل  و�أه��وى  لأتعب  ع�شلي  جهد 
�أ�شابني من �شدة �لتطلع �إىل كل �لجتاهات يف �ل�شارع �لعام مللحقة �لغر�ئب يف زمن 
كورونا �لعجائبي، حيث َم�َشاِهد مل ياألفها عقلي ومل �أَرها �شوى يف بلد�ن �أجنبية وبقاٍع 
�أخرى خارجية ه�شترية، ولي�ض يف بلدي. �أ�شعفني بع�ض �ملارة ور�ّشو� على وجهي ماءاً 

� �أعاد وعيي �إىل �شابقه.  بارداً
�أُ�شاب بالدوخان  �أنا  �أحتمل �لِكمامة، فبدونها  �أر�شااً، فاأنا ل  �أيّن وقعت   لقد فهمت 
وُدَو�ر �ل�شو�رع و�أفقد تركيزي، فكيف و�أنا ُمنح�شٌر د�خلها �أتنف�ض “�أُك�شوجيناًا” ليخرج 
�إىل  ا مر�ت ومر�ت  ُمرَغماً �أ�شحبه  و�أبقى  �لكربون،  �أك�شيد  �شكل ولون وطعم ثاين  على 
�أي�شااً خ�شية من خمالفة مالية كبرة من  ِرئَتّي �لثنتني طو�ل نهاري ورمبا يف ليلي 
َرُجٍل برتبة ر�شمية ودفرت خمالفات ُمكتنز �لأور�ق، ور�تبي �لتقاعدي ل يتجاوز �ل300 

“ُتزّينُه” كحبات فر�ولة متناثرة على كتف تورتة!!! دينار وب�شعة فل�شات “فقط”، 
 لقد َرحَمني �هلل عز وجل من نهاية ماأ�شاوية كادت تكون موؤكدة...

األكاديمي مروان سوداح

لخبث كورونا و »كربونها«.. 
وقعُت في َعرض الَشارع..! االنباط-وكاالت

 �أبدى مو�طنون يف قطاع غزة، تفاوؤل حذر� 
�لف�شائل  �إل��ي��ه  ��ل��ت  ت��و���شّ �ل���ذي  �لت��ف��اق  ح��ي��ال 
�لقاهرة،  �مل�شرية،  �لعا�شمة  يف  �لفل�شطينية 
�لعام  �لنتخابات،  �إج��ر�ء  على  ون�ّض  �لثلثاء، 

�جلاري
�لنتخابات،  �إج��ر�ء  يقود  �أن  �ل�شكان  وياأمل 
ما  وهو  �مل�شاحلة،  وحتقيق  �لنق�شام  �إنهاء  �إىل 
قد يوؤدي �إىل ك�شر �حل�شار �ملفرو�ض على غزة، 

�ملعي�شية �أو�شاعهم  وحت�شني 
وت�������ش���ّم���ن �لت������ف������اق، �ل�������ذي �أع����ل����ن����ت ع��ن��ه 
حمكمة  ت�شكيل  �أب���رزه���ا  ب��ن��ود  ع���دة  �ل��ف�����ش��ائ��ل، 
ق�شايا �لنتخابات بالتو�فق بني ق�شاة �لقد�ض، 
و�ل�شفة، وغزة، على �أن ُي�شدر �لرئي�ض حممود 

�ملحكمة بت�شكيل  عبا�ض مر�شوما 
�مل��ل��ف��ات  م��ن  ع���دد�  �لت���ف���اق مل يح�شم  ل��ك��ن 
�ل�شائكة  ب�  فل�شطينيون  �شيا�شيون  و�شفها  �لتي 
�لنق�شام  ب��اآث��ار  وث��ي��ق  ب�شكل  مرتبطة  كونها   ،
حما�ض  و  فتح  حركتي  بني  �مل�شتمر  �ل�شيا�شي، 

، منذ عام 2007
وم������ن ه������ذه �مل����ل����ف����ات، �جل�����ه�����از �حل���ك���وم���ي 
)وي�شمل �لأجهزة �لأمنية( يف قطاع غزة، �لذي 
�حلكومة  به  تعرتف  ول   ، حما�ض  عليه  ُت�شرف 

لفل�شطينية �
ك��م��ا ل ت���ع���رتف ح���رك���ة ح���م���ا����ض، ب�����ش��رع��ي��ة 
�مل��ح��ك��م��ة �ل��د���ش��ت��وري��ة �ل���ت���ي ���ش��ك��ل��ه��ا �ل��رئ��ي�����ض 
�لفل�شطيني عبا�ض ، و�شبق لها �أن حّلت �ملجل�ض 
تهيمن  �حلركة  كانت  �لذي  �ل�شابق،  �لت�شريعي 

على غالبية مقاعده
�لن����ت����خ����اب����ات  جُت���������رى  �أن  �مل������ق������رر  وم�������ن 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، ع��ل��ى 3 م���ر�ح���ل خ����لل �ل��ع��ام 

ورئا�شية  �أي��ار،  22 مايو/  ت�شريعية يف  �جل��اري: 
يف 31 يوليو/ متوز، و�نتخابات �ملجل�ض �لوطني 
وفق  �آب،  �أغ�شط�ض/   31 يف  فل�شطني(  )خ���ارج 

مر�شوم رئا�شي �شابق
للمجل�ض  فل�شطينية  �نتخابات  �آخر  وُعقدت 
�ل���ع���ام 2006،  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي )�ل����رمل����ان( م��ط��ل��ع 
و�أ����ش���ف���رت ع���ن ف���وز ح��م��ا���ض ب��الأغ��ل��ب��ي��ة، فيما 
���ش��ب��ق��ه��ا ب��ع��ام �ن��ت��خ��اب��ات ل��ل��رئ��ا���ش��ة وف����از فيها 

�لرئي�ض �حلايل حممود عبا�ض
�حلمارنة  خالد  �لفل�شطيني  �ملو�طن  ويقول 
)54 ع���ام���ا(، )م���وظ���ف ي��ت��ب��ع ل��ل��ح��ك��وم��ة ب���ر�م 
لتحقيق  كمدخل  �لنتخابات،  �إج��ر�ء  �إن  �هلل(، 
�مل�شاحلة و�إنهاء �لنق�شام، متوقف على �لنو�يا 

�ل�شادقة، لدى حركتي فتح وحما�ض
لقاء  �أن يكون  ناأمل  �لأنا�شول  وتابع لوكالة 
م�شلحة  يف  �ت��ف��اق،  من  عنه  نتج  وم��ا  �لقاهرة، 
�للحظة، تبدو  �لفل�شطيني، وحّتى هذه  �ل�شعب 

�إيجابية وُمب�ّشرة �لأمور 
�أن �إجناز �مللفات �لكبرة، �لتي ت�شببت  وبنّي 

على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية، يف تعميق �لنق�شام 
�لد�خلي، هي �خلطوة �لأهم يف �ملرحلة �لقادمة
م���ن ج���ان���ب���ه، ي���ق���ول ����ش���ام���ي �ل��ه��م�����ض )44 
عاما(، وهو موظف متقاعد، �إنه ياأمل �أن ت�شر 
�لنتخابات و�لأجو�ء �لإيجابية بال�شكل �ملرجو

من  تتخوف  �لنا�ض  �إن   ، �لأنا�شول  ل�  وتابع 
����ش��ط��د�م ه��ذ� �مل�����ش��ار ب��امل��ل��ف��ات �ل�����ش��ائ��ك��ة، �لتي 

�مل�شاحلة بف�شل  ت�شببت م�شبقا 
�مللفات  هذه  حول  �لنقا�ض  غياب  �أن  ويعتقد 
و�لت���ف���اق ح��ول��ه��ا، ق��د ي����وؤدي �إىل ف�����ش��ل �مل�����ش��ار 

�حلايل نحو �مل�شاحلة
�لنتخابات  ت�شاهم  �أن  يف  �آم��ال��ه  ع��ن  وع���ّر 

وتد�عياتها يف تخفيف �حل�شار عن غزة
تدخلت خارجية

ويقول �لفل�شطيني �أحمد �شاهر )37 عاما(، 
�لوطني  �إن خمرجات �حلو�ر  حما�شر جامعي، 
ق����ّدم����ت �أم�����ل ب�����ش��ي��ط��ا ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ح���ول 

�مل�شاحلة �إمكانية حتقيق 
وتابع يف حديثه ل� �لأنا�شول : يف ظل �ملاآ�شي 

�ملا�شية،  �ل����14  �لأع���و�م  خ��لل  عاي�شناها  �ل��ت��ي 
ن���اأم���ل �أن ن��ل��م�����ض حت���ول �إي��ج��اب��ي��ا ح��ق��ي��ق��ي��ا، يف 
و�إن��ه��اء  �إل��ي��ه،  �ل���ذي مت �لتو�شل  �إط���ار �لت��ف��اق 
�إىل وح�����دة وح��ك��وم��ة  ل��لن��ق�����ش��ام، و�ل���و����ش���ول 

�لفل�شطيني و�ل�شعب  �ملجتمع  وطنّية متّثل 
�ل���ن���و�ي���ا �حل�����ش��ن��ة بني  �أن  وي��ع��ت��ق��د ���ش��اه��ر 
و�ملوؤّجلة  �ل�شائكة  �مللفات  �إجن��از  يف  �لطرفني، 

قد يوؤدي �إىل �إنهاء حقيقي للنق�شام
ويرى �أن تاأجيل حّل هذه �مللفات ياأتي كي ل 

ت�شّكل عائقا �أمام �إجر�ء �لنتخابات
من  يتخوفون  �لفل�شطينيني  �إن  يقول  لكّنه 
�أن ت�شطدم هذه �خلطوة بالتدخلت �خلارجية 

�لتي توؤدي �إىل تعطيل م�شار �لنتخابات
و����ش��ت��ك��م��ل ق���ائ���ل ن��ح��ن ���ش��ع��ب ي��ت��ط��ل��ع �إىل 
�أن ل  �مل�����ش��احل��ة و�إن����ه����اء �لن���ق�������ش���ام، ون����اأم����ل 

بالتدخلت �خلارجية ي�شطدم 
بدورها، عّرت �لفل�شطينية رمي عفانة )30 
�لإ�شر�ئيلي  �لتدخل  من  تخوفاتها  عن  عاما( 

�لنتخابات لإف�شال عميلة 
�إن حالة   ، �لأن��ا���ش��ول  ل���  وق��ال��ت، يف ح��دي��ث 
قلق  ي�شوبها  �لنتخابات  �إج��ر�ء  بنجاح  �لتفاوؤل 

�لإ�شر�ئيلية �ملحتملة �إز�ء �لتدخلت 
متنع  �أن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إن  وت�����ش��ي��ف 
ت�شيطر  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  �لن��ت��خ��اب��ات يف  �إج�����ر�ء 
حملت  جتري  و�أن  �ل�شرقية،  كالقد�ض  عليها، 
باإمكانها  كما  مر�شحني،  �أو  نا�شطني  لعتقال 
�إغ�����لق م���ق���ار �لق�������رت�ع، وم���ن���ع �لأ�����ش����رى من 
�مل�شاركة، و�لكثر من �مللفات تندرج �شمن هذه 

�لتخوفات
�مل�شاحلة  �ت��ف��اق��ات  قائلة  حديثها  وختمت 
وذلك  �إ�شر�ئيل،  بعر�قيل  ت�شطدم  د�ئما  كانت 

ملا ي�شّكله �لنق�شام من فائدة تعود عليها

االنباط-وكاالت

�لأمم  يف  �ل�شابقة  �لأمركية  �ل�شفرة  ر�أت 
�ملتحدة نيكي هايلي �أن دونالد تر�مب لن يكون 
يف  �لرئا�شية  للنتخابات  �لرت�شح  على  ق���ادر�اً 
�أن  �جل��م��ع��ة  ن�����ش��رت  مقابلة  يف  م�شيفة   ،2024
�أخ��ط��اأو� يف دع��م حملته لإب��ط��ال  �جل��م��ه��وري��ني 

نتائج �لقرت�ع �لرئا�شي �لأخر
“�شديدة  �إّن���ه���ا  “بوليتيكو”  مل��ج��ل��ة  وق��ال��ت 
هزيته  م��ن��ذ  ل��رت�م��ب  ح���دث  �لنزعاج” مم��ا 
�لنتخابية �أمام جو بايدن. وكانت من بني �أ�شد 
م��وؤي��دي ت��ر�م��ب �ل���ذي ي��و�ج��ه ح��ال��ي��ااً حماكمة 
على  بالتحري�ض  لت��ه��ام��ه  �ل�شيوخ  جمل�ض  يف 

�لتمرد
�شفرة  من�شب  �شغلت  �لتي  هايلي  و�أ�شافت 
و2018،   2017 ب��ني  �ملتحدة  �لأمم  يف  و��شنطن 
�أخرى”.  م���رة  ف����در�يل  مل��ن�����ش��ب  ي��رت���ش��ح  “لن 
�أن  �ل�شابقة  كارولينا  �شاوث  حاكمة  و��شتبعدت 

�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  نف�شه  ت��ر�م��ب  ير�شح 
�ملقبلة عام 2024 بهدف �لثاأر

�ل�شورة”،  يف  �شيكون  �أنه  �أعتقد  “ل  وقالت 
�نحدر  لقد  ي�شتطيع،  �أن��ه  �أعتقد  “ل  م�شيفة 

” كثر�اً
ك���م���ا �ن���ت���ق���دت ه���اي���ل���ي �حل�����زب �جل���م���ه���وري 
لدعمه حملة تر�مب لإبطال نتائج �لنتخابات، 
و�لتي �أدت �إىل �عتد�ء �أن�شاره �ملروع يف 6 كانون 
�لثاين/يناير على مبنى �لكابيتول يف و��شنطن
خذلنا”.  ب����اأن����ه  �لإق��������ر�ر  “علينا  وق����ال����ت 
�أن  ك��ان عليه  م��ا  “�شار يف طريق  �أّن��ه  و�أ���ش��اف��ت 
ك��ان  وم��ا  ف��ي��ه،  �ت��ب��اع��ه  علينا  ك��ان  وم��ا  ي�شلكه، 
ع��ل��ي��ن��ا �لإ����ش���غ���اء �إل���ي���ه ول ي��ك��ن��ن��ا ت����رك ذل��ك 

يتكرر”
وك�����ش��ف��ت ه��اي��ل��ي ل��ب��ول��ي��ت��ي��ك��و �أّن���ه���ا ت��ف��ّك��ر يف 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة ع���ام 2024،  �ل��رت���ش��ح ل��لن��ت��خ��اب��ات 
 6 م��ن��ذ  ت��ر�م��ب  �إىل  ت��ت��ح��دث  �أّن��ه��ا مل  مو�شحة 

�لثاين/يناير كانون 
�ل��ذي��ن  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����ض  م��وؤي��دي  �أّن  ور�أت 
���ش��دق��و� م��ز�ع��م��ه ب�����ش��اأن ت���زوي���ر �لن��ت��خ��اب��ات، 
�عتد�ء  �لي�شار يف  باللئمة على  يلقون  و�لذين 

�لكابيتول، بحاجة �إىل �إعادة تاأهيل

االنباط-وكاالت

�لآلف”  م�����ئ�����ات  ت�����ه�����دد  “جماعة 
م���ن �لأط���ف���ال يف �ل��ي��م��ن، وم��ت��ى ي��ت��ح��ول 
�إىل م��ر���ض يكن  ك���ورون���ا  وب���اء ف��رو���ض 
�لتي  �ملو�شوعات  �أب��رز  من  معه،  �لتعاي�ض 

�لريطانية �ل�شحف  تناولتها 
ون�����ب�����د�أ م����ن ���ش��ح��ي��ف��ة �لإن���دب���ن���دن���ت 
وت���ق���ري���ر ل��ب��ي��ل ت������رو، م���ر�����ش���ل���ة �ل�����ش��رق 
�أل����ف ط��ف��ل يف   400“ ب��ع��ن��و�ن  �لأو�����ش����ط، 

�ليمن معر�شون خلطر �ملوت جوعا”
وتقول �لكاتبة �إن �لأمم �ملتحدة حذرت 
طفل  مليون  ن�شف  من  يقرب  ما  �أن  من 
حتفهم  ي��ل��ق��ون  ق���د  �خل��ام�����ش��ة  ���ش��ن  دون 
على  ي��ح�����ش��ل��و�  مل  �إذ�  �ل��ي��م��ن  يف  ج���وع���ا 
�مل��ائ��ة  يف   50 �أن  م�شيفة  ع��اج��ل��ة،  م��ع��ون��ة 
�خلام�شة  ���ش��ن  دون  �لأط��ف��ال  جميع  م��ن 
�لتغذية  ���ش��وء  خطر  ي��و�ج��ه��ون  �ليمن  يف 

�حلاد هذ� �لعام
�مل��ت��ح��دة  �لأمم  وك�����الت  �أن  وت�����ش��ي��ف 
�مل��ع��ن��ي��ة ب����الأط����ف����ال و�ل����غ����ذ�ء و�ل�����ش��ح��ة 
�إن���ه يف  ب��ي��ان م�شرتك  و�ل��زر�ع��ة ق��ال��ت يف 
دون  طفل  مليون   2.3 �شيعاين   2021 عام 
�أو م��ن خطر  ���ش��ن �خل��ام�����ش��ة م��ن �جل���وع 
�مل��ج��اع��ة ه��ذ� �ل��ع��ام، وه��و م��ا ي��ث��ل زي��ادة 

بن�شبة 16 يف �ملئة عن عام 2020
و�أ���ش��اف��ت �أن م��ن ب��ني ه��ذ� �ل��ع��دد، من 
�ألف طفل من �شوء  �أن يعاين 400  �ملتوقع 
يلقون  قد  �أنهم  يعني  ما  �حل��اد،  �لتغذية 
�إذ� مل يتم علجهم ب�شكل عاجل،  حتفهم 
�لأع��د�د يف  �ملائة عن  22 يف  بزيادة قدرها 

عام 2020
وت���رى �ل��ك��ات��ب��ة �أن م��زي��ج��ا ك��ارث��ي��ا من 
�ل�����ش��ر�ع ووب�����اء ف���رو����ض ك���ورون���ا وت��غ��ر 
�أدى �إىل تدمر �ليمن �لذي مزقته  �ملناخ 
�حل�����روب، ح��ي��ث ي��ع��ت��م��د 80 يف �مل��ائ��ة من 
مليون   30 قر�بة  عددهم  �لبالغ  �ل�شكان، 
�أج���ل  �مل�����ش��اع��د�ت م���ن  ن�����ش��م��ة، �لآن ع��ل��ى 

�لبقاء
بني  �ل�������ش���لم  �أن حم���ادث���ات  وت�����ش��ي��ف 
�حل����ك����وم����ة �مل����دع����وم����ة م����ن �ل�������ش���ع���ودي���ة 
و�مل���ت���م���ردي���ن �حل��وث��ي��ني �مل���دع���وم���ني من 
�إير�ن تعرثت مع دخول �ل�شر�ع يف �ليمن 

�ل�شابع عامه 

من  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وك�����الت  وح�����ذرت 
من  م�شتوى  �أعلى  �شي�شهد   2021 ع��ام  �أن 
�ليمن  �مل�����ش��ج��ل يف  �ل��ت��غ��ذي��ة �حل����اد  ���ش��وء 
م��ن��ذ ب���د�ي���ة �ل�������ش���ر�ع، و���ش��ل��ط��ت �ل�����ش��وء 
على �ملحافظات �لتي مزقتها �حلرب مثل 
�حل��دي��دة وع��دن وت��ع��ز على �أن��ه��ا م��ن بني 

�لأكرث ت�شرر�
ت�شر  �ملتحدة  �لأمم  �إن  �لكاتبة  وتقول 
ب��الأزم��ة  ي��ت��اأث��رن  �أن �لأم���ه���ات  �إىل  �أي�����ش��ا 
حو�يل  تعاين  �أن  �ملتوقع  من  حيث  ا،  �أي�شاً
م��ر���ش��ع يف  �أو  �م�����ر�أة ح��ام��ل  م��ل��ي��ون   1.2

�ليمن من �شوء �لتغذية �حلاد هذ� �لعام
من  �ل��رغ��م  على  �أن��ه  �لكاتبة  وت�شيف 
�إن  �ملتحدة  �لأمم  ق��ال��ت  �لأزم���ة،  خ��ط��ورة 
�ل���ش��ت��ج��اب��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��ي��م��ن ل ت���ز�ل 

ب�شكل خطر” �لتمويل  “ينق�شها 
وف���ق���ا ل������لأمم �مل���ت���ح���دة، ف������اإن �ل��ي��م��ن 
�ل��ع��امل  يف  �لأم���اك���ن  �أخ��ط��ر  م��ن  “و�حد 

�لأطفال” لرتبية 
�لتلغر�ف مبقابلة مع  وتنفرد �شحيفة 
هانكوك،  مات  �لريطاين،  �ل�شحة  وزير 
�مل��ح��رر  ���ش��م��ي��ث،  ب��ن ر�ي��ل��ي  �مل��ق��اب��ل��ة  و�أد�ر 
بعنو�ن  و�مل��ق��اب��ل��ة  لل�شحيفة.  �ل�شيا�شي 
مثلما   19 ك��وف��ي��د  م��ع  �لتعاي�ض  “ناأمل 

نتعاي�ض مع �لإنفلونز� بنهاية �لعام”
ت��ك��ون  �أن  ي���اأم���ل  �إن�����ه  وق�����ال ه���ان���ك���وك 
�ل����ل����ق����اح����ات و�ل������ع������لج������ات ق������د ح���ول���ت 
“�لتعاي�ض  يكننا  مر�ض  �إىل  كوفيد-19 

�لأنفلونز�”  م���ع  ن��ت��ع��اي�����ض  م��ث��ل��م��ا  م��ع��ه، 
بحلول نهاية �لعام

هانكوك  تعليقات  �إن  �ل�شحيفة  وتقول 
ت�شر �إىل �أنه يرى �أن بريطانيا �شتتعاي�ض 
بدلاً  �لطويل،  �مل��دى  على  كوفيد-19  مع 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ت��ه��ج �حل��ك��وم��ة  �أن  م���ن 
ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ي��ه، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن رف�شه 
�شحفي  م��وؤمت��ر  يف  �شر�حة  ذل��ك  لتاأييد 

هذ� �لأ�شبوع
�أن  “�آمل  ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ه��ان��ك��وك  وق����ال 
للعلج  ق��اب��لاً  ��ا  م��ر���شاً ك��وف��ي��د-19  ي�شبح 
�أن  م�����ش��ي��ف��ا  �لعام”،  ن���ه���اي���ة  ب���ح���ل���ول 
�ل���ع���لج���ات �جل���دي���دة ���ش��ت��ك��ون م��ه��م��ة يف 
مر�ض  �إىل  جائحة  من  كوفيد  “حتويل 
مثلما  معه،  نتعاي�ض  �أن  يجب  نحن  �آخ��ر 

�لأنفلونز�” نتعاي�ض مع 
�لتي  �ل��غ��اردي��ان،  �شحيفة  �إىل  وننتقل 
“�لعطلت  ب��ع��ن��و�ن  �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  ج����اءت 

ملتب�شة” ر�شائل  �ل�شيفية: 
بل  �ملمكن،  م��ن  �إن��ه  �ل�شحيفة  وت��ق��ول 
من �ملرغوب فيه �أن تكون بع�ض �لرحلت 
�ملقبلة، لكن  �لأ�شهر  و�لعطلت ممكنة يف 

�لوزر�ء خلقو� حالة من �لفو�شى
وتقول �ل�شحيفة �إن �لرتباك يعود �إىل 
�شحفي  م��وؤمت��ر  �إىل  �شهر،  م��ن  يقرب  م��ا 
هانكوك،  م��ات  �ل�شحة،  وزي��ر  فيه  ك�شف 
�أن����ه ح��ج��ز ع��ط��ل��ة ���ش��ي��ف��ي��ة يف ك���ورن���و�ل. 
�آخ���رون  وزر�ء  �أدىل  �لتالية  �لأ���ش��اب��ي��ع  يف 

�أكرث حذر� تتعلق بالعطلت بت�شريحات 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �إن���ه  �ل�شحيفة  وت��ق��ول 
من  غرهم  مثل  �ل�شا�شة،  فاإن  �لإن�شاين، 
مرة  �ل�شفر  على  حري�شون  �لأ���ش��خ��ا���ض، 

�أخرى
���ش��ئ��م��و�  م��ن��ا  �ل��ك��ث��ري��ن  �أن  وت�����ش��ي��ف 
�إىل �لتغير  �شققهم ومنازلهم ويتطلعون 
�ل�شعب  م���ن  �أن����ه  �إىل  م�����ش��رة  و�ل�����ش��ف��ر، 
�أن  قبل  �أخ��رى  �أ�شهر  �شتة  متر  �أن  حتمل 
�مل��ن��زل،  ل��ل��ب��ق��اء يف  �ل�����ش��غ��ط  ي��ت��م تخفيف 

�أ�شدقائنا وعائلتنا � عن  وبعيداً
ب�شفته  هانكوك،  �أن  �ل�شحيفة  وت��رى 
�شخ�ض  �لأمة،  �مل�شوؤول عن �شحة  �لرجل 
ي��ج��ب �أن ي��ح��ت��ذي ب���ه �جل��م��ه��ور ك��ق��دوة، 
غر  للعطلت  خططه  عن  �إعلنه  وك��ان 

حكيم
�لت�شاق  ع��دم  �أن  �ل�شحيفة  وت�شيف 
�ل��ع��ط��لت تفاقم  ت��ع��ام��ل ه��ان��ك��وك م��ع  يف 
م���ن خ����لل �إع���لن���ه يف جم��ل�����ض �ل��ع��م��وم، 
 10 �أحكام بال�شجن ملدة  �لأ�شبوع، عن  هذ� 
على  ك��ذب  �أن��ه  يتبني  �شخ�ض  لأي  �شنو�ت 
����ش��ت��م��ار�ت حت��دي��د م��و�ق��ع �ل��رك��اب �لتي 
�لعودة  عند  ملوؤها  �لأ�شخا�ض  على  يجب 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن �خل�����ارج. و�لن��ط��ب��اع  �إىل 
�لذي ي�شكله ذلك، وفقا لل�شحيفة، هو �أن 
�حلكومة متذبذبة يف رد فعلها من تفاوؤل 
طائ�ض حينا �إىل رد فعل عقابي مت�شدد يف 

حني �آخر

 غزة.. تفاؤل حذر بعد توافق الفصائل على إجراء »االنتخابات«

 السفيرة األمريكية السابقة نيكي هايلي: لقد خذلنا ترامب...وحان وقت االختيار

 الحرب في اليمن: 400 ألف طفل»معرضون لخطر الموت جوعا«

االنباط-وكاالت

�إ�شر�ئيل  �إن  �ملتحدة،  ل��لأمم  تقرير  قال 
�أو �شادرت ما ل يقل عن 178 مبنى  هدمت 
مطلع  منذ  �لغربية  �ل�شفة  يف  فل�شطينيااً 

�لعام �جلاري
و�أف�����اد ت��ق��ري��ر ����ش���ادر ع���ن م��ك��ت��ب �لأمم 
�ملتحدة لتن�شيق �ل�شوؤون �لإن�شانية “�أوت�شا” 
�أن عمليات �لهدم  يف �لأر��شي �لفل�شطينية، 
�إىل تهجر 259  �أدت  و�مل�شادرة �لإ�شر�ئيلية 

ا، مبن فيهم نحو 140 طفل” �شخ�شاً
هجرت  �لحتلل  �شلطات  �أن  �إىل  و�أ�شار 
م���وؤخ���ر�اً ت�����ش��ع ع��ائ��لت ت�����ش��م 60 ف����رد� من 
يف  من�شاآتهم  ه��دم  ج���ر�ء  ط��ف��ل،   35 بينهم 
جتمع “حم�شة �لبقيعة” �لبدوي يف منطقة 

�لأغو�ر
�ل��ع��ائ��لت  ت��ل��ك  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ون��ب��ه 
م��ت��ز�ي��د  ع��ر���ش��ة خل��ط��ر  �أ���ش��ب��ح��ت  جميعها 
حالة  تتفاقم  وق��ت  يف  �لق�شري،  بالتهجر 

�ل��ع��ائ��لت  ه���ذه  منها  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �ل�شعف 
بفعل ف�شل �ل�شتاء و��شتمر�ر �أزمة “فرو�ض 

كورونا” �جلديد
ور�شد �لتقرير �أنه يف �لثامن من �ل�شهر 
�لإ�شر�ئيلية،  �ملدنية  �لإد�رة  ع��ادت  �جل��اري 
حم�شة  جتمع  �إىل  �لحتلل،  جي�ض  برفقة 
�لبقيعة و�شادرت �أو هدمت 16 مبناًى �شكنياًا 

وحظرة مو��ٍض �أخرى
وب��ح�����ش��ب �ل��ت��ق��ري��ر، ف�����اإن 13 م���ن ه��ذه 
�مل���ب���اين و�حل��ظ��ائ��ر مم��ول��ة م���ن �مل��ان��ح��ني، 
�شياق  يف  �إن�شانية  كم�شاعد�ت  قدمت  حيث 
و3   1 يومي  يف  وقعتا  حلادثتني  �ل�شتجابة 
من �ل�شهر �جلاري وهدم خللهما 46 مبناًى 

�أو �شودر
وذك������ر �ل���ت���ق���ري���ر، �أن������ه خ�����لل ع��م��ل��ي��ات 
�ل�شهر  من  �لثامن  يف  نفذت  �لتي  �مل�شادرة 
�جلاري، �أخرت �لإد�رة �ملدنية �لإ�شر�ئيلية 
يتم  م��ب��ان ج��دي��دة  �أي  ب���اأن  �لتجمع  ���ش��ك��ان 

بناوؤها �أو �لترع بها �شوف تهدم �أو ت�شادر

االنباط- وكاالت

 13 ل��ل��ق��ن��اة  فل�شطينية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت   
“ح�شني  م����ازن  �أب����و  م��ب��ع��وث  �أن  �ل��ع��ري��ة، 
�شجن  يف  ل��ل��رغ�����وث��ي  زي���ارت���ه  يف  �ل�شيخ” 
عليه  �ملا�شي عر�ض  ي��وم �خلمي�ض  ه��د�رمي 
���ش��ف��ق��ة �ل���ت���ن���ازل ع���ن خ���و����ض �لن��ت��خ��اب��ات 
�لفل�شطينية �شد رئي�ض  لل�شلطة  �لرئا�شية 
�ل�����ش��ل��ط��ة حم���م���ود ع��ب��ا���ض وع����ن �ل��رت���ش��ح 

يف  منف�شل”  “ب�شكل  ف��ت��ح  ب��ا���ش��م  ك��زع��ي��م 
دولر  مليوين  مقابل  �لفل�شطيني  �لرملان 

وحجز 10 مقاعد على قائمة فتح
و�أو���ش��ح��ت �مل�����ش��ادر �أن �لأ����ش���ر م���رو�ن 

�لرغ�وثي رف�ض �ل�شفقة
رئي�ض  ب��ني  ن�شبت  خ��لف��ات  �أن  وي��ذك��ر 
م���رو�ن  و�لأ����ش���ر  ع��ب��ا���ض  �ل�شلطة حم��م��ود 
ب�����ش��اأن ع���زم �لأخ�����ر تر�شحه  �ل���رغ���وث���ي، 

للرئا�شة يف �لنتخابات �ملقبلة

 أوتشا: جيش االحتالل هدم و صادر 178 
مبنى في الضفة الغربية منذ بداية العام

األسير البرغوثي يرفض عرض عباس
٢ مليون دوالر و١٠ مقاعد في “التشريعي”
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االنباط-وكاالت

 »حتى الآن ن�شعر ك�أن اخلرب جمرد كذبة«، 

يقول جنل ال�شهيد بالل بواطنة الذي ارتقى 

جراء تعر�شه للده�س من قبل م�شتوطن، يف 

الأغوار، يوم اأم�س

وي���وؤك���د ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��واط��ن��ة اأن خرب 

“ك�ل�ش�عقة”،  عليهم  وق��ع  وال��ده  ا�شت�شه�د 

على  م��َن  ال���ذي  هلل  احل��م��د  “لكن  وي�شيف: 

والدي ب�ل�شه�دة”

مب��شر”:  “للجزيرة  ح��دي��ث  يف  وي��ت���ب��ع 

“راأين� �شورته الأخرية قبل ال�شت�شه�د التي 
ي�شع  والوجه  ك�ن مبت�شم�ً  الأ�شدق�ء  ن�شره� 

ب�لنور”

وك�������ن ب�����الل ق���ب���ل ا���ش��ت�����ش��ه���د يف جت����وال 

من  جم��م��وع��ة  م���ع  الفل�شطينية  ب�����لأغ����وار 

م�شتوطن  ع��ل��ي��ه��م  ي��ن��ق�����س  اأن  ق��ب��ل  رف����ق���ه، 

مبركبته ويحول النزهة اإىل جن�زة

م���ن ج���ن��ب��ه، ق����ل ���ش���ل��ح ب��واط��ن��ة �شقيق 

اأبلغه  من  هو  الع�ئلة  “ن�شيب”  اإن  ال�شهيد 

من  ن�شيبن�  ب��ي  “ات�شل  واأ����ش����ف:  ب���خل��رب، 

اأن بالل يف ح�لة �شعبة  بري نب�ل واأخ��ربين 

مني  وط��ل��ب  ا�شت�شهد،  ق��د  اإن���ه  يل  يقل  ومل 

التوجه اإليه، فقلت له فوراً: ط�مل� طلبت مني 

احل�شور اإذا اأبو العبد قد تويف”

“�ش�دم�ً  ك����ن  اخل���رب  اأن  ب��واط��ن��ة  ي��وؤك��د 

الأخ��رى  وال�شعوبة  الع�ئلة،  على  وق��شي�ً” 

ك�نت يف “الطريقة التي �شيبلغ فيه� والدته 

بخرب ا�شت�شه�د بالل”

ويت�بع: “بالل ربيته منذ ك�ن طفاًل بعد 

ت�ش�ركن� يف  ثم  والدن� ونحن �شغ�ر،  تويف  اأن 

ومتدين  عظيم  خلق  �ش�حب  وك����ن  ال��ع��م��ل، 

اأنه  يوم�ً  اأ�شمع  ومل  اجلميع،  من  وحمبوب 

اأغ�شب اأحد اأو دخل يف �شج�ر مع اأي �شخ�س”

ويروي �ش�مح الرمي�وي وهو �ش�هد عي�ن 

على احل�دث، اأن ال�شهيد بالل خرج يف م�ش�ر 

اإىل الأغوار حيث اعت�د اأ�شدق�ئه على تنظيم 

م�ش�رات يف ال�شفة املحتلة، وهو امل�ش�ر الأول 

الذي ي�ش�رك فيه منذ ع�م

ن�شري  ال�شب�ن  كَن� جمموعة من  واأ�ش�ف: 

خ��ل��ف ب��ع�����ش��ن��� وف����ج�����أة ا���ش��ط��دم��ت م��رك��ب��ة 

اأن  القول  وميكن  منهم،  مبجموعة  م�شرعة 

وقد  الفور،  على  احلي�ة  ف���رق  ب��الل  ال�شهيد 

بحجة  �ش�عة  مل��دة  الأر����س  على  بقي جثم�نه 

اأن هن�ك اإجراءات يجب اأن تقوم به� ال�شرطة

واأ�ش�ر اإىل اأن اجلريح را�شم فرح�ت الذي 

من  للده�س  املجموعة  تعر�س  بعد  اأ���ش��ي��ب 

امل�ش�رات  يف  الأوىل  للمرة  �ش�رك  امل�شتوطن، 

ح��ي��ث ق���دم م��ن ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة م���وؤخ���راً، 

ويخ�شع ح�لي�ً للعالج يف م�شت�شفى “رمب�م” 

ب�لداخل املحتل، بينم� ُنقل اجلريح �ش�دي اأبو 

غو�س اإىل م�شت�شفى “العفولة”

و����ش����ع���ف امل�����ش��ت��وط��ن��ون خ����الل ال�����ش��ه��ور 

الفل�شطينيني،  امل��شية من اعتداءاتهم بحق 

يف ال�����ش��ف��ة وال���ق���د����س، ب��ح��م���ي��ة م���ن ق���وات 

الحتالل

االنباط-وكاالت

ب�”مط�ر  الدويل” اأو م� يعرف  القد�س  “مط�ر 
قلندي�”، يقع بني مدينتي القد�س املحتلة ورام اهلل، 

يعترب املط�ر الت�ريخي الأقدم يف فل�شطني، قبل اأن 

ت�شيطر عليه �شلط�ت الحتالل الإ�شرائيلي، وحتّوله 

اإىل مط�ر لأغرا�س �شي�حية وجت�رية، حتى اأغلقته 

نه�ئًي� بعد اندلع “انتف��شة الأق�شى” ع�م 2000

اأن�ش�أ املط�ر ع�م 1920 يف ظل النتداب الربيط�ين 

على اأر�س م�ش�حته� 650 دومًن�، ومع ان�شم�م ال�شفة 

اململكة  اإىل  اخلم�شين�ت  اأوائ���ل  يف  املحتلة  الغربية 

الأردين،  احل��ك��م  حت��ت  ُو���ش��ع  اله��شمية  الأردن���ي���ة 

والذي اأع�د ت�أهيله لال�شتخدام املدين

و���ش��رق��ي  لل�شفة  “اإ�شرائيل”  اح���ت���الل  وب��ع��د 

القد�س ع�م 1967، ا�شتولت على املط�ر، و�شمته اإليه� 

وا�شتخدمته  القد�س”،  “ق�نون  1981 مبوجب  ع�م 

التج�رية  للرحالت  الإ�شرائيلية  اخلطوط اجلوية 

والداخلية من واإىل القد�س، حتى اأغلقته ع�م 2000، 

واأطلقت عليه ا�شم “مط�ر عط�روت”

ومل��ط���ر ال��ق��د���س ب���رج م��راق��ب��ة وم�����درج، و�ش�لة 

يتم  مل  وامل��غ���دري��ن  الق�دمني  امل�ش�فرين  ل�شتقب�ل 

الح��ت��الل،  �شلط�ت  اأغلقته  اأن  منذ  لكن  ه��دم��ه���، 

اأ�شبح مهجوًرا، ومت اإهم�له ب�شكل ك�مل دون اإع�دة 

ترميمه

واأق���م��ت �شلط�ت الح��ت��الل على اأر����س امل��ط���ر، 

ح�جز قلندي� الذي يف�شل �شم�ل القد�س عن مدينة 

اإىل منطقة  2012 حولته  ع���م  رام اهلل، ويف فرباير 

�شن�عية

حي �شخم

وزارة  اأع����دت   ،2020 ع����م  ف��رباي��ر  ���ش��ب���ط/  ويف 

ال�شتيط�ن الإ�شرائيلية خطة لإق�مة حي ا�شتيط�ين 

�شخم على اأرا�شي املط�ر املهجور، م� دفع “اللجنة 

الح��ت��الل  ب��ل��دي��ة  يف  والتنظيم”  للبن�ء  ال��ل��وائ��ي��ة 

للم�ش�دقة على اخلطة يف وقت لحق

ا�شتيط�نية  وح��دة  اآلف   9 بن�ء  اخلطة  وت�شمل 

وفندق  مي�ه،  وخ��زان���ت  و�شن�عية،  جت�رية  ومراكز 

�شخم �شيتخذ من ق�عة ال�شتقب�ل واملغ�درة يف املط�ر 

مركًزا له

التو�شع  �شي�ق خمطط  اخل��ط��ة يف  ه��ذه  وت���أت��ي 

ال�شتيط�ين يف منطقة “عط�روت” الذي و�شع قبل 

عدة �شنوات، ومت جتميده يف اأكرث من من��شبة ب�شبب 

ال�شغوط ال�شي��شية الدولية الراف�شة لال�شتيط�ن 

يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة

املنطقة  ه��ذه  ف����إن  القرن”،  “�شفقة  وبح�شب 

�س لإن�ش�ء م�ش�ريع �شي�حية بعد قي�م الدولة  �شُتَخ�شَّ

“دعم  بهدف  ومت�جر  فن�دق  لت�شمل  الفل�شطينية، 

�شي�حة امل�شلمني للقد�س ولالأم�كن املقد�شة”، لكنه� 

اأو م�ش�حته� التي �شتق�م عليه�  مل حت��دد الأرا���ش��ي 

هذه امل�ش�ريع

و���ش��ُي��ق���م امل�����ش��روع ال���ش��ت��ي��ط���ين ع��ل��ى م�ش�حة 

التي  القد�س”،  “مط�ر  اأرا����ش���ي  م��ن  دومن   1200

جل��دار  و���ش��وًل  ال�شبعين�ت،  منذ  م�ش�درته�  ج��رت 

الف�شل العن�شري، بحيث يف�شل اجلدار بني احلي 

يف  الفل�شطينية  وامل��ن���ط��ق  اجل��دي��د  ال���ش��ت��ي��ط���ين 

حميط القد�س. كم� يقول الب�حث يف �شوؤون القد�س 

فخري اأبو دي�ب

ومنذ بداية الع�م اجل���ري، بداأ الحتالل العمل 

اللوج�شتي وتهيئة املنطقة وبنيته� التحتية والطرق 

والأر����ش���ف���ة، واإج������راء امل�����ش��وح���ت ال���الزم���ة لإق���م��ة 

23 منزًل،  ه��دم نحو  ال�شتيط�ين، وج��رى  امل�شروع 

ال��ق��د���س ع����م 1967،  اأن��ه��� ُبنيت قبل اح��ت��الل  رغ���م 

ولي�شت بح�جة لرتاخي�س بن�ء

ويو�شح اأب��و دي���ب لوك�لة “�شف�” اأن ج��زًءا من 

هذه الأرا�شي هي ذات ملكية فل�شطينية خ��شة، لكن 

حكومة الحتالل تدعي اأنه� “اأرا�شي دولة”، لذلك 

واجل��زء  عقب�ت،  اأي���ة  دون  عليه�  ب�ل�شيطرة  ت�شمح 

الآخر منه� تعود لأ�شخ��س من دولة الكويت

 9 اإق���م��ة  تعتزم  الح��ت��الل  �شلط�ت  اأن  وي�شيف 

اآلف وحدة ا�شتيط�نية لليهود املتدينني واملتطرفني، 

وه���ذا ه���دف رئ��ي�����س وزراء الح���ت���الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

اأ�شواتهم  من  املزيد  ك�شب  لأج��ل  نتني�هو  بني�مني 

ب�نتخ�ب�ت الكني�شت املقبلة

قتل حلم الدولة

وبح�شبه، ف�إن بع�س الوحدات ال�شتيط�نية �شتق�م 

على ارتف�ع 21 ط�بًق�، و�شيوؤدي امل�شروع اجلديد اإىل 

ف�شل نه�ئي بني القد�س ورام اهلل واأجزاء من ال�شفة 

الغربية و�شوًل ملنطقة الأغوار والبحر امليت، و�شيتم 

ومع  وامل�شتوطنني  امل�شتوطن�ت  م��ن  ب��ج��دار  و�شله 

منطقة “عط�روت” �شم�ل القد�س

ي�شمى  م�  �شمن  ي�أتي  ال��ذي  امل�شروع  و�شي�شمل 

“غالف  وم�����ش��روع  الكربى”  “القد�س  خم��ط��ط 

القد�س” -وف��ق اأب��و دي���ب-اإق���م��ة جممع�ت جت�رية 

ب��ح��زام م��ن امل�شتوطن�ت  ال��ق��د���س  ���ش��خ��م��ة، ورب����ط 

ال�شخمة والع�لية

ويبني اأن الحتالل �شيعمل على �شق �ش�رع �شخم 

من منطقة “مط�ر قلندي�” اإىل الأغوار �شرًق� واإىل 

�شم�ل  �شيف�شل  مم���  غ��رًب���،  الفل�شطيني  ال�ش�حل 

متدد  اأو  ت��وا���ش��ل  اأي  ومي��ن��ع  جنوبه�،  ع��ن  ال�شفة 

جغرايف حتى مع الأحي�ء والتجمع�ت الفل�شطينية

ويوؤكد اأن الحتالل يريد اإح�طة القد�س بغالف 

الفل�شطيني  احللم  لقتل  كبري  وا�شتيط�ين  اأم��ن��ي 

وع��شمته�  م�شتقباًل  فل�شطينية  دول����ة  ب���إق���م��ة 

القد�س، وفر�س وق�ئع جديدة على الأر�س ل ميكن 

تغيريه� اإطالًق�

القد�س  “مط�ر  ا���ش��ت��ه��داف  دي�����ب  اأب����و  وي��ع��ت��رب 

ب�ل�شتيط�ن مبث�بة الر�ش��شة وامل�شم�ر الأخ��ري يف 

نع�س اتف�قية اأو�شلو، وم�شروع ف�شل القد�س ب�شكل 

ك�مل عن ال�شفة

االنباط-وكاالت

ح�مت  فتح  حلركة  الثوري  املجل�س  ع�شو  ق�ل 

عبد ال��ق���در اإن ال��ق���ئ��د ال��ب���رز ب���حل��رك��ة الأ���ش��ري 

لالنتخ�ب�ت  للرت�شح  يتجه  ال��ربغ��وث��ي  م���روان 

ال���رئ��������ش���ي���ة، ول���ي�������س ل���دي���ه ال���رغ���ب���ة يف خ��و���س 

النتخ�ب�ت الت�شريعية

اأن الربغوثي ك�ن  واأو�شح عبد الق�در ال�شبت 

اللجنة  زي�����رة ع�شو  خ���الل  م��وق��ف��ه  وا���ش��ًح��� يف 

اأنه مع  اأ�شره، واأكد  املركزية ح�شني ال�شيخ له يف 

اختي�ره�  يتم  موحدة  واح��دة  ق�ئمة  فتح  خو�س 

بطريقة دميقراطية ونزيهة وحتمل برامج ق�درة 

على قي�دة ال�شعب الفل�شطيني يف املرحلة املقبلة

الربغوثي  امل��شي  اخلمي�س  ي��وم  ال�شيخ  وزار 

بطلب  الإ�شرائيلي  “هدارمي”  �شجن  يف  املعتقل 

م����ن ح���رك���ة ف���ت���ح ل��ب��ح��ث خ���و����س الن���ت���خ����ب����ت 

الت�شريعية والرئ��شية

واأ�ش�ف عبد الق�در اأن “الربغوثي اأكد اأنه لن 

ي�شكل ق�ئمة اأخرى �شد الق�ئمة الر�شمية على اأن 

تعتمد ال�شف�فية والنزاهة، وهو لي�س لديه رغبة 

يف الرت�شح لالنتخ�ب�ت الت�شريعية”

وت�بع “موقفه اأنه لن يقبل اأن يت�شدر ق�ئمة 

اأو ق�ئمة ب��شمه، وعزوفه عن هذا لأن من  لفتح 

يف  ن�ئًب�  يكون  األ  يجب  للرئ��شة  الت�شرح  يريد 

النتخ�ب�ت  ب��ني  الزمنية  وامل�����ش���ف��ة  الت�شريعي، 

اأنه يجب  الت�شريعية والرئ��شية �شهرين، مبعنى 

تر�شح  بح�ل  للرئ��شة  تر�شحه  قبل  ي�شتقيل  اأن 

وف�ز ب�لت�شريعي”

ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ع���ن  ع����زف  ه���و  “لذلك  واأك����م����ل 

متوجًه� للرت�شح للرئ��شة”

للربغوثي  ال�شيخ  زي���رة  اأن  الق�در  عبد  واأك��د 

اأن وفدا من اللجنة  لن تكون الأخ��رية، مو�شًح� 

املركزية لفتح �شيزوره ويبحث معه هذا الأمر

وب�ش�أن م� �شبق احلديث عنه من قي�دات فتح 

ب�أن املر�شح الوحيد للحركة للرئ��شة هو الرئي�س 

اأن  “اأعتقد  ال��ق���در:  عبد  اأج����ب  عب��س،  حممود 

اأك��رث من موقف  م��راًرا يف  اأعلن  الرئي�س عب��س 

ع���دم رغ��ب��ت��ه ب���ل��رت���ش��ح ل��الن��ت��خ���ب���ت ال��رئ������ش��ي��ة 

تر�شيح�ت  ه��ذه  اأن  اأرى  ف�أن�  لذلك  اأخ���رى،  م��رة 

�شخ�شية من قي�دات وكوادر”

وا�شتدرك “لكن حتى الآن مل تتخذ فتح قراًرا 

ر�شمًي� حول مر�شحه� لنتخ�ب�ت الرئ��شة”

وح�����ول اآل���ي���ة خ���و����س ح��رك��ت��ه ل��الن��ت��خ���ب���ت 

مع  م�شرتكة  ق�ئمة  خو�س  واإمك�نية  الت�شريعية 

بق�ئمة  �شتخو�س  احل��رك��ة  “ب�أن  اأف�����د  ح��م������س، 

تعني  لأنه�  امل�شرتكة  الق�ئمة  �شد  واأن���  موحدة، 

ولي�س  الفل�شطيني  ال�شعب  اإرادة  على  التف�ف� 

ان��ت��خ���ب���ت دمي��ق��راط��ي��ة، واإمن������ ���ش��ت��ك��ون جم��رد 

مت�شعة  لي�شت  الفل�شطينية  وال�����ش���ح��ة  ت��زك��ي��ة، 

لآخرين  م�ش�ح�ت  وه��ن���ك  فقط،  وفتح  حلم��س 

لتغيري الواقع الفل�شطيني”

فتح  م��ن  لكل  اأن  “كم�  حديثه  يف  وا�شتطرد 

وحم��س براجمه� اخل��شة، ونحن على مدار 15 

ع�م� من الإنق�ش�م واآث�ره مل يكن هن�ك حديث عن 

ال�شراكة، فلم يتم احلديث عنه يف النتخ�ب�ت؟، 

ب�لإ�ش�فة اإىل ذلك ف�إنه لو �شبق النتخ�ب�ت اإنه�ء 

حقيقي لالإنق�ش�م وتوحيد جغرايف ل�شقي الوطن 

لك�ن من املمكن تربير ق�ئمة م�شرتكة، لكن بهذا 

التوجه ل ميكن احلديث عنه�”

واأ����ش���در ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب������س م��ر���ش��وًم��� 

3 مراحل خالل  النتخ�ب�ت على  ب�إجراء  رئ��شًي� 

ال���ع����م اجل�������ري: ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف 22 اأي�������ر/ م���ي��و، 

املجل�س  وا�شتكم�ل  يوليو،  31 متوز/  ورئ��شية يف 

الوطني يف 31 اآب/ اأغ�شط�س

الت�شريعي  للمجل�س  انتخ�ب�ت  اآخ��ر  ج��ري��ت 
ُ
واأ

“حم��س”  فوز  عن  واأ�شفرت   ،2006 الع�م  مطلع 

ب�لأغلبية، فيم� جرت اآخر انتخ�ب�ت رئ��شة يف ع�م 

الرئي�س احل�يل حممود  واأ�شفرت عن فوز   2005

عب��س

 الشهيد بالل بواطنة: عن التجوال الذي حوله مستوطن ل»فاجعة« 

 سُيقام على مساحة 1200 دونم. »القدس الدولي«.. من أقدم مطار فلسطيني ألضخم حي استيطاني

 خلفا لبنسودا...انتخاب البريطاني كريم  عبد القادر: مروان البرغوثي َيعزف عن التشريعي ويّتجه للترشح للرئاسة
خان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية

 الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر 
المتوسط بسبب إسرائيل

االنباط- وكاالت

اأظ���ه���رت ن��ت���ئ��ج ت�����ش��وي��ت ال����دول الأع�����ش���ء 

ب���مل��ح��ك��م��ة اجل��ن���ئ��ي��ة ال���دول���ي���ة ي����وم اجل��م��ع��ة، 

انتخ�ب كرمي خ�ن املح�مي الربيط�ين مدعي� 

للمحكمة اجلن�ئية الدولية

ه������ذا وق������د �����ش�����رك اأرب�����ع�����ة م���ر����ش���ح���ني يف 

ت�شع  ملدة  الع�م  املدعي  انتخ�ب  النتخ�ب�ت، مت 

�شنوات، تبداأ يف 16 يونيو/ حزيران املقبل

اق��رتاع  يف  ب�ملن�شب  ف���ز  خ���ن  اأن  اإىل  ي�ش�ر 

اآخ��ري��ن،  مر�شحني  ث��الث��ة  على  متغلب�  ���ش��ري 

ل��ي��ح��ل حم���ل رئ��ي�����ش��ة الدع�������ء احل���ل��ي��ة ف���ت��و 

بن�شودا

وذك�����رت م�����ش���در ع���ربي���ة، ان دول����ة ال��ك��ي���ن 

هل  وتنتظر  خ����ن،  تف�شل  ك���ن��ت  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

التي  احل��رب  جرائم  يف  التحقيق  فتح  �شيكمل 

قررته� املحكمة اجلن�ئية اأم �شيوقفه�

والتي  له���ي  مقره�  التي  املحكمة،  وت�شم 

123 ع�شوا  20 ع�م�،  ب��داأت العمل قبل ح��وايل 

وتنظر ق�ش�ي� ج��رائ��م احل��رب واجل��رائ��م �شد 

الإن�ش�نية والإب�دة اجلم�عية وجرائم العدوان

االنباط- وكاالت

 ان�����ش��ح��ب ال����وف����د ال����ربمل�����ين اجل����زائ����ري 

امل�ش�رك يف فع�لي�ت اجلمعية الربمل�نية للبحر 

بعد  برمل�نية،  املتو�شط من حم��شرة  الأبي�س 

جمع بني متدخل جزائري واآخر اإ�شرائيلي

3 نواب،  وق�م امل�ش�ركون اجلزائريون، وهم 

ك���ن حم��شرا،  ال��ذي  بينهم عم�ر مو�شي  من 

لالن�شح�ب  تق�رير،  ب�إر�ش�ل  اآخ���ران،  ون�ئب�ن 

ملنظمة  الربمل�نية  لل�شبكة  الث�نية  الفقرة  من 

ال��ن�����ش���ط  ع�����ودة  ب��ح��ث��ت  وال���ت���ي   ، ���ش��ي دي  اأو 

القت�ش�دي بعد اأزمة فريو�س كورون�

ج������ء ذل�����ك ب���ع���د الط�������الع ع���ل���ى ب��رن���م��ج 

الفقرة  الن�����ش��ح���ب  �شمل  ح��ي��ث  امل��ح������ش��رات، 

الث�نية اخل��شة بعملية التلقيح �شد فريو�س 

ك����ورون�����، والإج����������راءات ال���ت���ي ���ش��ت��ل��ي��ه���، ال��ت��ي 

ح�����ش��ره��� م��ي��ك��ي ل��ي��ف��ل��ي، ك��ع�����ش��و يف ال��ربمل���ن 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، م���� دف���ع ال���ن���واب اجل��زائ��ري��ني 

امل�ش�ركني لالن�شح�ب، بن�ء على ر�ش�لة تلقوه� 

م���ن امل��ج��ل�����س ال�����ش��ع��ب��ي ال��وط��ن��ي اجل���زائ���ري، 

دع�هم اإىل الن�شح�ب من املح��شرة

االحد   14 / 1 / 2021

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد املتقاعد 

سالم عبد ربه شاهني الجعافرة
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم السبت  املوافق 2021/2/13
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد املتقاعد 

جعفر قويدر محمد الحنيطي
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم السبت  املوافق 2021/2/13
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون



الأحد   14/ 2 /  2021

الـريـا�ضي
11

لندن – وكاالت 

لي�سقط  دق���ائ���ق،   7 يف  ل��ي��ف��رب��ول  ان���ه���ار 
 ،)3-1( ���س��ي��ت��ي  ل��ي�����س��ر  م�����س��ي��ف��ه  اأم�������ام 
ال�سبت، يف افتتاح اجلولة ال�24 من الدوري 
�سالح  حممد  و�سجل  امل��م��ت��از.  الإجن��ل��ي��زي 

اأحرز جيم�س  هدف ليفربول )ق67(، فيما 
)ق81(،  ف��اردي  وجيمي  )ق78(،  مادي�سون 
لي�سر. اأه�����داف  )ق85(،  ب��ارن�����س   وه����اريف 
�سيتي  ل��ي�����س��ر  ارت���ق���ى  الن��ت�����س��ار،   وبهذا 
نقطة،   46 بر�سيد  موؤقتا،  الثاين  للمركز 
بفارق نقطة اأمام مان�س�سر يونايتد، بينما 

املركز  يف  نقطة،   40 عند  ليفربول  جتمد 
مادي�سون  حاول  اللقاء،  بداية  ويف  الرابع. 
األي�سون  ليفربول،  حار�س  تقدم  ا�ستغالل 
اأن  بيد  امللعب،  منت�سف  من  لي�سدد  بيكر، 
ال��رازي��ل��ي ع���اد مل��رم��اه وال��ت��ق��ط ال��ك��رة يف 
األكانتارا  تياجو  ودخ��ل  املنا�سب.  التوقيت 
بدل من امل�ساب ميلرن، يف ت�سكيلة ليفربول، 
بينما وجه برييرا الكرة نحو بارن�س، الذي 
رف��ع��ه��ا ع��ر���س��ي��ة وت��اب��ع��ه��ا ف�����اردي ب��راأ���س��ه، 
األ��ي�����س��ون، يف  احل���ار����س  ي���دي  ب��ن  لي�سعها 
ال�سوط  اأخطر فر�س  36. وجاءت  الدقيقة 
الأول، بالدقيقة 42، عندما مرر مادي�سون 
العار�سة. �سدد يف  الذي  ف��اردي،  اإىل   الكرة 

الثاين،  ال�سوط  بداية  مع  ليفربول  واأراد 
ه��دف،  اإىل  امليدانية  اأف�سليته  يرجم  اأن 
ف��م��رر م��اين ال��ك��رة اإىل روب��رت�����س��ون، ال��ذي 
ب��ع��ي��دا ع��ن م��رم��ى لي�سر،  ب��ي�����س��راه  ���س��دد 
رك��ل��ة  واح��ت�����س��ب احل���ك���م   .51 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
األك�سندر  ن��ف��ذه��ا  ل��ي��ف��رب��ول،  ل�����س��ال��ح  ح���رة 
ال��ع��ار���س��ة، يف الدقيقة  اأرن��ول��د ل��رت��د م��ن 

57. ومت��ك��ن ل��ي��ف��رب��ول اأخ����ريا م��ن اف��ت��ت��اح 
مت��ري��رة  ب��ع��د   ،67 ال��دق��ي��ق��ة  يف  الت�سجيل، 
فريمينو،  من  رائعة  فنية  بحركة  �سحرية 
نحو �سالح الذي �سدد مبا�سرًة يف ال�سباك. 
ال��ت��ع��ادل  واأدرك  ي��ي��اأ���س،  مل  ل��ي�����س��ر  ل��ك��ن 
ركلة  مادي�سون  نفذ  عندما   ،78 بالدقيقة 
ح������رة، م�����رت م����ن اأم�������ام اجل���م���ي���ع ل��ت��خ��دع 
احلكم  وا�ستعان  ال�سباك،  وتدخل  األي�سون 
الهدف.  للتاأكد من �سحة  الفيديو  بتقنية 
التقدم  ه��دف  الثعالب  اأح��رز  م��ا  و�سرعان 
ا�ستغل  ع��ن��دم��ا   ،81 ال��دق��ي��ق��ة  يف   ،)1-2(
فاردي خروج األي�سون اخلاطئ من مرماه، 
ب��غ��ي��ة ت�����س��ت��ي��ت ال����ك����رة، ل��ي��ت��ق��دم ب��ه��ا نحو 
ال�����س��ب��اك اخل��ال��ي��ة وي�����س��ج��ل. وج���اء ال���دور 
على بارن�س، ليدون ا�سمه يف لئحة هدايف 
على  ح�سل  بعدما   ،85 بالدقيقة  ال��ل��ق��اء، 
باألي�سون  وانفرد  مرتدة،  هجمة  يف  الكرة 
على  ق�سى  الذي  الثالث،  الهدف  لي�سيف 
م�سل�سل  الأخ��ري  ليوا�سل  ليفربول،  اآم��ال 

ال�سلبية يف الرميريليج. نتائجه 

ليفربول ينهار ويخسر امام ليستر سيتي 

الكردي يتألق في منافسات بطولة السعودية للجولف 

الفيصلي يواصل استقطاب الالعبين 

صالح بين الريال والبافاري 

االنباط - عمان 

الوطني  للمنتخب  ال��ذه��ب��ي  النجم  ق���دم   
لعب  بالكبار حيث  يليق  اأداء  الكردي  �سريجو 
يف بطوله ال�سعوديه الدوليه الثالثه ملحرفن 
اجل��ول��ف وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ملعب )روي����ال 
ج��ري��ن��ز( يف م��دي��ن��ة ج����دة وت��ع��ت��ر ال��ب��ط��ول��ة 
للمحرفن  الوروب���ي���ه  اجل��ول��ه  ن�سخ  اق���وى 
ولعب ام��ام اه��م جن��وم العامل ومنهم امل�سنف 
براي�سون  و  دا�سنت جون�سون  الأمريكي  الول 
دي�سامبو، فيل ميكل�سون، توين فيناو وغريهم 
من الالعبن والذين يعترون ا�ساطري اللعبة 
ح��ول ال��ع��امل وق��دم �سريجو )ا�سغر لع��ب يف 
البطولة( اداءا مميزا وهو بعمر 17 عام وكان 
التاريخي  ال��ت��اأه��ل  م��ن  ادن���ى  او  قو�سن  ق���اب 
لالدوار النهائية وقدم �سريجو �سكره للمملكة 
ال�سعودي  الحت���اد  وا���س��رة  ال�سعودية  العربية 
ل��ل��ج��ول��ف ع��ل��ى دع���وت���ه ل��ب��ط��ول��ة ع��امل��ي��ة بهذا 

ال�سيد يا�سر الرميان  باأهتمام  احلجم م�سيدا 
وم����اج����د �����س����رور وال����ذي����ن وف�������روا ل����ه جميع 
الإمكانيات لتقدمي كل ما يف جعبته ليكون هو 
وبرفقته لعبي املنتخب ال�سعودي خري �سفراء 
للعرب يف هذا ال�ستحقاق الهام وقال �سريجو 
من  ك��ان  البطولة  �سهدته  ال���ذي  التنظيم  ان 
فئة اخلم�س جن��وم حيث عك�س م��دى التطور 
للجولف يف  ال�����س��ع��ودي  ال���ذي و�سله الحت����اد 
النهو�س بهذه الريا�سة من جهته عر رئي�س 
الحتاد الأردين للجولف )رئي�س جلنة احلكام 
ال��ع��رب( ه��اين ال��ع��ب��دال��الت ع��ن ب��ال��غ �سعادته 
ب��ت��واج��ده كحكم ي��دي��ر ب��ط��ول��ة ي�����س��ارك فيها 
ال�سعودية  �سلطت  حيث  احلجم  بهذا  لعبون 
العربية  اجلولف  ريا�سة  نحو  العامل  بو�سلة 
اعتبار  �سريجو  وي��ب��دء  البطولة  ف��رة  طيلة 
من اليوم تدريباته املكثفة حتت ا�سراف مدربه 
ووالده مو�سى الكردي ا�ستعدادا لال�ستحقاقات 

القادمة

االنباط - عمان 

موقعه  ع��ر  الفي�سلي  ال���ن���ادي  اك���د 
ع����ل����ى ف���ي�������س ب�������وك و������س�����ول امل���ه���اج���م 
وامل��داف��ع  غ��ا���س��ان  غي�سالين  ال��ف��رن�����س��ي 
ال��رنوي��ج��ي ف��ران�����س��و ي��ارب��ي اإىل م��ط��ار 
امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال�����دويل ���س��ب��اح ال�����س��ب��ت، 
ل���الإن���خ���راط ب��ال��ت��دري��ب��ات م���ع ال��ف��ري��ق 
ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ج��اه��زي��ت��ه��م��ا م���ن ق��ب��ل 
وكان   . العقد  توقيع  قبل  الفني  اجلهاز 
ال�سيد  ال���ن���ادي  رئ��ي�����س  ا�ستقبالهما  يف 
الإدارة  وع�����س��و جم��ل�����س  ال���ع���دوان  ب��ك��ر 
و�سيخ�سع   . الدلهمة  جمال  الدكتور 
الالزمة  الفنية  لالختبارات  املحرفان 
ال�سوري  بقيادة  الفني،  اجلهاز  قبل  من 
ق��درات��ه��م��ا  ع��ل��ى  للحكم  ال�����س��ي��د،  ح�����س��ام 
ال���ن���ادي  ي���و����س���ح  ال���ت���وق���ي���ع. ومل  ق���ب���ل 

اي����ة ت��ف��ا���س��ي��ل ح����ول ه���وي���ة ال��الع��ب��ان 
اخرى  جهة  من   . الكروي  وم�سوارهما 
ت��ع��اق��د ال��ف��ي�����س��ل��ي م���ع ح���ار����س م��رم��ى 
الرمثا، عبد اهلل الزعبي. وجاء التعاقد 
م���ع ال���زع���ب���ي، ل��ت��ع��زي��ز م���رك���ز ح��را���س��ة 
يا�سن  معتز  رحيل  بعد  خا�سة  املرمى، 
ل�����س��ف��وف ال�������س���ل���ط. وي���ع���ت���ر ال��زع��ب��ي 
م��ك�����س��ًب��ا ل��ف��ري��ق ال��ف��ي�����س��ل��ي، ا���س��ت��ن��اًدا 
املنتخب  متثيل  له  �سبق  حيث  خلراته، 
الرمثا  ل�سالح  حملًيا  ولعب   ، الوطني 
واجل���زي���رة. وو���س��ل ع��دد ال��ذي��ن تعاقد 
املحلين  الآن من  الفي�سلي حتى  معهم 
اإىل 7 لعبن، حيث يخطط لعودة قوية 
 6 مع  تعاقد  بعدما  اجل��دي��د.  املو�سم  يف 
اخلب،  اإبراهيم  ه��م:   حملين،  لعبن 
حم��م��د اأب���و زري���ق، حم��م��د ط��ن��و���س، ورد 

الري، جمدي العطار، يزن ده�سان .

باري�س - وكاالت 

ان�����س��م ن����اٍد ج��دي��د اإىل ���س��ب��اق ال��ت��ع��اق��د مع 
خالل  ليفربول،  جنم  �سالح،  حممد  امل�سري 
ال��ع��دي��د  ورب��ط��ت  امل��ق��ب��ل.  ال�سيفي  امل��ريك��ات��و 
م���ن ال��ت��ق��اري��ر ال�����س��ح��ف��ي��ة ���س��الح ب��الن��ت��ق��ال 
اإىل ري���ال م��دري��د، ح��ال ف�سل الأخ���ري يف �سم 
ال��ف��رن�����س��ي ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي م���ن ب��اري�����س ���س��ان 
جريمان. كما ارتبط بايرن ب�سم �سالح، عقب 
الرئي�س  رومينيجه،  هاينز  ت�سريحات كارل 
امل�سري.  ال��الع��ب  ح��ول  للبافاري،  التنفيذي 
فاإن  الفرن�سي،   "le10sport" ملوقع  ووفًقا 
ال��دوري  املناف�سة على لقب  ليفربول يف  اآم��ال 

ل�سالح  تال�ست  املو�سم  هذا  املمتاز  الإجنليزي 
اإىل  الفرن�سي  املوقع  واأ���س��ار  �سيتي.  مان�س�سر 
املناف�سة حلجز  ب��ات جم��ًرا على  اأن ليفربول 
مقعد موؤهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم 
املقبل. واأو�سح اأن يف حالة الف�سل يف التاأهل اإىل 
دوري الأبطال، �سيكون ليفربول مهدًدا بخ�سارة 
 "le10sport" سالح يف ال�سيف املقبل. وقال�
احلالة  لكن  بال�سفقة،  مهتم  مدريد  ري��ال  اإن 
�سالح  �ستجر  وبر�سلونة  للمريجني  امل��ادي��ة 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ع��ن وج��ه��ة اأخ�����رى. واأ����س���اف اأن 
���س��ان ج��ريم��ان ي��راق��ب ال�سفقة منذ  ب��اري�����س 
دي�سمر/كانون اأول املا�سي، كما يحافظ بايرن 

على اهتمامه بالالعب امل�سري.

االنباط – عمان 

حمور  اب��و  علي  ال��واع��د  الفار�س  تزعم 
الكبار  فئات  لبقية  ت��وج  الكبار،فيما  فئة 
ن�������س���وح ك���ي���ايل وف������الح ح�������س���ون،وه���م���ام 
دوري  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ي��ان  ابطال 
ل��ف��رو���س��ي��ة القفز  ال��ع��رب��ي  ن����ادي اجل����واد 
ل��ع��ام 2021،ال���ت���ي اختتمت  ع��ن احل��واج��ز 
ع��ل��ى امل���ي���دان ال���داخ���ل���ي ���س��ال��ة الب��ط��ال 
يف ن���ادي اجل����واد ال��ع��رب��ي ، مب�����س��ارك��ة ما 
ي��زي��د ع��ن 125 ف��ار���س وف��ار���س��ة م��ن ن��ادي 
اخليل  �سهيل  ال��ع��رب��ي،وم��راك��ز  اجل����واد 
وف����ور�����س����ت ه���ي���ل وال�������س���ي���ف���ي وال���ك���ي���ايل 
الفر�سان  تتويج  على  وتناوب  ،وال�سايل. 
القوة  �سركة  ع��ام  مدير  القري�سه  احمد 
النادي  ادارة  جمل�س  واع�ساء  للفرو�سية 
اجلواد  ن��ادي  عام  ومدير  احل�سور  وكبار 
ال��ع��رب��ي خ�����س��ر ال��ق�����س��ري، وي�����س��رف على 
ادارت�����ه�����ا احل����ك����ام م���ع���ن احل����دي����د ون�����ادر 
ود.ابراهيم  حماد  ابو  و�سهيب  احلموري 
ال��ه��را���س . وج����اءت ن��ت��ائ��ج ال��ب��ط��ول��ة كما 

يلي:
الول: علي  140-145���س��م،  ارتفاع  فئة 

59:13ث  ابو حمور )كالور�س692( بزمن 
،ال�����ث�����اين:ع�����م�����ر ح���������س����ون )ن���ي���ك���وت���ن( 
ب�����������زم�����������ن61:83ث ،ال�����ث�����ال�����ث :ن���������س����وح 

كيايل)فري�سكو(بزمن65:90ث.
ف������ئ������ة ارت����������ف����������اع 130-135���������������س��������������م، 
الول:ن���������������س�������وح ك�����ي�����ايل )ب�����ان�����ام�����ريا(

ك��ي��ايل  ،ال���ث���اين:ب�������س���ر  26:80ث  ب���زم���ن 
،الثالث:هدى  بزمن28:56ث  )فري�سكو( 
،ال���راب���ع:  29:06ث  ك���ي���ايل)ال���ن���ا(ب���زم���ن 
26:95ث  ب��زم��ن  )ال���ي���ن���اأ(  ح�����س��ون  ف����الح 
وارب��������ع��������ة اخ������ط������اء،اخل������ام�������������س:ه������دى 
ك���������������ي���������������ايل)درود(ب���������������زم���������������ن29:81ث 

وارب������ع������ة اخ����ط����اء،ال���������س����اد�����س:�����س����ت����ف����ن 
30:95ث  �سكاي(بزمن  يعقوب)دم�سك�س 

واربعة اخطاء.
الول:   ، 120-125������س�����م  ارت����ف����اع  ف��ئ��ة 
ف��������الح ح�����������س�����ون)ن�����ات�����ايل روز(ب�������زم�������ن 
52:59ث،ال������ث������اين:�������س������ت������ف������ن ي���ع���ق���وب 
)دم�������س���ك�������س �����س����ك����اي( ب�������زم�������ن56:29ث 
،ال��ث��ال��ث:���س��ن��د احل�����س��ن )اي���ت���ان(ب���زم���ن 
ال���رح���م���ن  :ع�����ب�����د  ،ال�������راب�������ع  62:56ث 
51:35ث  بزمن  لكا�سينا(  )كول  القري�سة 
ارب���ع���ة اخ��ط��اء،اخل��ام�����س:���س��ن��د احل�����س��ن 
)ج����ول����د ف�������اذر(ب�������زم�������ن53:51ث ارب���ع���ة 
الزيني)جوركي( اخطاء،ال�ساد�س:عامر 

بزمن 67:41ث و�ستة اخطاء.
فئة ارتفاع 110�سم ،الول:همام عليان 
)اوي���ت���م(ب���زم���ن 48:04ث،ال����ث����اين:ع����ب����د 
ال���رح���م���ن ال��ق��ري�����س��ة )ك������ول ل��ك��ا���س��ي��ن��ا( 
عثمان  ،ال��ث��ال��ث:ع��ي�����س��ى  ب����زم����ن49:01ث 
،ال���راب���ع  54:03ث  )اورب���ان���و����س(ب���زم���ن 
:رامي الزيني )�سبارتون( بزمن 57:63ث 
،اخل���ام�������س:ن�������س���وح ك���ي���ايل )اورج���������ارا(
ب����زم����ن63:03 ث،ال�����س��اد���س:ب�����س��ر ك��ي��ايل 

)كادان�س(بزمن52:61ث خطاأ واحد.

االنباط - عمان  

وا�����س����ل امل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي ل��ك��رة 
والبدنية،  الفنية  حت�سرياته  القدم، 
يف  الأوزب��ك��ي،  نظريه  للقاء  ا�ستعداداً 
م�ساء  الرابعة  عند  تقام  ودي��ة  مباراة 
ع��ل��ى  الأردن  ب��ت��وق��ي��ت  الث���ن���ن  غ���د 
ب���اإم���ارة دب���ي، مع  ملعب ذي���اب ع��وان��ة 
ب���الإم���ارات،  ال��ن�����س��ام��ى  مع�سكر  خ��ت��ام 
امل�سركة.  الت�سفيات  تاأهباً ل�ستكمال 
ام�س  ي��وم  ت��دري��ب��اً  الن�سامى  واأج����رى 
ع���ل���ى م���الع���ب الحت�������اد الإم�����ارات�����ي، 
ب���ق���ي���ادة امل������درب ف��ي��ت��ال ب��ورك��ل��م��ان��ز، 
التحاق  وبح�سور كافة الالعبن، مع 
اأح����م����د ����س���م���ري وحم����م����د ال����دم����ريي 
�سفائهما  بعد  اجلماعية،  بالتمارين 
م����ن الإ�����س����اب����ة. يف امل����ق����اب����ل، خ��ا���س 
م��ن��ت��خ��ب اأوزب���ك�������س���ت���ان م����ب����اراة ودي���ة 
يف دب�����ي، اأم������ام ف���ري���ق زي��ن��ي��ت ���س��ان��ت 

الرو�سي،  الدوري  مت�سدر  بطر�سرغ 
وك����ان   .0-4 الأخ��������ري  ب����ف����وز  ان���ت���ه���ت 

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ا���س��ت��ه��ل جت��م��ع��ه يف 
دي��ن��ام��و كييف  اأم����ام  ب��ل��ق��اء ودي  دب���ي 

انتهى  الأوك�����راين،  ال����دوري  مت�سدر 
يتغلب  اأن  قبل  اأه��دف،  دون  بالتعادل 
بعد  ليتعرث   ،0-2 طاجيك�ستان  على 
ذل����ك اأم�����ام ن��ف�����س ال���ف���ري���ق ث���م ن���ادي 
بانتظار   ،1-0 النتيجة  وب��ذات  زينيت 
مع�سكر  وي����اأت����ي  اأوزب���ك�������س���ت���ان.  ل���ق���اء 
اإط�����ار  يف  الإم������������ارات،  يف  ال���ن�������س���ام���ى 
الت�سفيات  ل�ستكمال  الإعداد  برنامج 
امل�������س���رك���ة، ح���ي���ث ي��ن��ت��ظ��ر امل��ن��ت��خ��ب 
نهاية  الكويتي  نظريه  لقاء  الوطني 
الثانية،  املجموعة  �سمن  القادم  اآذار 
ق��ب��ل م��واج��ه��ة ن��ي��ب��ال واأ����س���رال���ي���ا يف 
الوطني  املنتخب  وي�ستقر  ح��زي��ران. 
ال�����ث�����اين ���س��م��ن  امل�����رك�����ز  ح����ال����ي����اً يف 
جم��م��وع��ت��ه، ب��ال�����س��راك��ة م���ع ال��ك��وي��ت 
بقاء  مع  ن��ق��اط(،   10( الر�سيد  ب��ذات 
ون��ي��ب��ال   ،)12( ب��ال�����س��دارة  اأ���س��رال��ي��ا 
ال�سينية  تايبيه  واأخ����رياً   ،)3( راب��ع��اً 

دون اأي نقطة.

بر�شلونة - وكاالت 

�سيعر�س املتحف الوطني للفنون يف 
النجم الأرجنتيني ليو  كتالونيا، حذاء 
بر�سلونة  مهاجم  ارت��داه  الذي  مي�سي، 
الرقم  خاللها  حطم  التي  امل��ب��اراة،  يف 
امل�سجلة  ل��الأه��داف  ال��ع��امل��ي،  القيا�سي 
م�����ع ف����ري����ق واح���������د، يف م��������زاد ع��ل��ن��ي 
و�سيتم  امل��ق��ب��ل.  اأب��ري��ل/ن��ي�����س��ان  خ���الل 
ت��خ�����س��ي�����س ال���ع���ائ���د ل�����س��ال��ح ب��رن��ام��ج 
وترعت  الكتالوين.  وال�سحة''  "الفن 
للمتحف  ومي�سي،  "اأديدا�س"  �سركة 
باحلذاء  كتالونيا،  يف  للفنون  الوطني 
الأ����س���ل���ي ال����ذي ح��ط��م ب���ه الأ����س���ط���ورة 
العاملي  القيا�سي  ال��رق��م  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، 
ل���الأه���داف امل�����س��ج��ل��ة م���ع ف��ري��ق واح���د 
الوطني  املتحف  واأف����اد  ه��دف��ا(.   644(

ال����ذي  ب������اأن ه�����ذا احل��������ذاء،   ، ب���ي���ان  يف 
ومل��دة  ال��ي��وم  م��ن  اعتبارا  عر�سه  �سيتم 
"�سيحرز  البي�ساوية،  القاعة  يف  �سهر، 
الأطفال  �سي�ساعد  لأنه  جديدا''  هدفا 
وغريها  �سرطانية،  باأمرا�س  امل�سابن 
م����ن الأم������را�������س اخل�����ط�����رية، واأي�������س���ا 
ع���ائ���الت���ه���م. و����س���ي���ق���وم امل���ت���ح���ف ب��ب��ي��ع 
وتخ�سي�س  ال��ع��ل��ن��ي،  ب���امل���زاد  احل�����ذاء 
وال�����س��ح��ة''،  "الفن  ل��رن��ام��ج  ال��ع��ائ��د 
وه���ي م���ب���ادرة رائ�����دة اأط��ل��ق��ه��ا امل��ت��ح��ف 
منذ عام 2018، بالتعاون مع م�ست�سفى 
جامعة فال ديرون، واملعهد الكتالوين 
لل�سحة. من جانبه، اأعرب "الرغوث" 
"يت�سبب  اأن  اأم��ل��ه يف  ب��ي��ان، ع��ن  خ��الل 
اأب��ري��ل، يف زي��ادة  امل��زاد ال��ذي �سيقام يف 
املتعلقة  املهمة"  الق�سية  بهذه  الوعي 

بالأطفال الذين ي�سارعون املر�س.

ابو حمور في صدارة فروسية الجواد العربي 

منتخبنا الوطني يواصل االستعداد لودية أوزبكستان 

بيع حذاء ميسي لصالح المرضى 

�شيدين - وكاالت 

يف  تعرثها  ب��ارت��ي،  اآ�سلي  عاملًيا،  الأوىل  امل�سنفة  جت���اوزت 
البداية، وفازت على مناف�ستها الرو�سية اإيكاترينا األك�سندروفا 
6-2 و6-4، لت�سعد اإىل ثمن نهائي بطولة اأ�سراليا املفتوحة 
للتن�س ال�سبت. وتعر�ست بارتي لك�سر اإر�سالها لكنها �سرعان 
ما انتف�ست وا�ستعادت اإيقاعها، لتفوز باملجموعة الأوىل عندما 

ال�سبكة مرتكبة اخلطاأ  اإىل  الكرة  الرو�سية،  الالعبة  اأر�سلت 
الإر�سال  لك�سر  بارتي  ثانية، تعر�ست  رق��م 16. وم��رة  ال�سهل 
ا ح�سمت الفوز بك�سر اإر�سال  يف املجموعة الثانية، لكنها اأي�سً
بطلة  ب��ارت��ي  وت�سعى  والأخ����رية.  اخلام�سة  للمرة  مناف�ستها 
اأ�سرالية حترز لقب  اأول  املفتوحة 2019، لأن ت�سبح  فرن�سا 
الفردي يف البطولة منذ 1978، و�ستلتقى يف الدور املقبل مع 

الأمريكية �سيلبي روجرز.

بارتي تواصل مشوارها في استراليا 
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حفل عيد الربيع عام 2021 يظهر قيم العصر الجديد باالبتكار

من بينها تحسين الذاكرة.. دراسة تثبت فوائد التفاح للدماغ

نيويورك - رويرتز

�إنفورمي�شن”  “ذي  م���وق���ع  ذك����ر 

لأخ�����ب�����ار ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ن����ق����ًا ع��ن 

“في�سبوك”  �سركة  اأن  مطلعة  م�سادر 

ت���ط���ور ح���ال���ًي���ا ���س��اع��ة ي���د ذك���ي���ة تتيح 

وت�سم  الر�سائل  اإر�سال  للم�ستخدمني 

وال��ل��ي��اق��ة  بال�سحة  تتعلق  خ�سائ�ص 

البدنية.

�إن  �إنفورمي�شن”  “ذي  وق�������ال 

بيع  يف  ل��ل��ب��دء  ت��خ��ط��ط  “في�سبوك” 
ال�ساعة اجلديدة العام املقبل يف خطوة 

تدخل بها يف �سوق تهيمن عليها حالًيا 

�سركتا “اأبل” و”هواوي«.

“في�سبوك”  ����س���اع���ة  و����س���ت���ت�������س���ل 

اخللوية  بال�سبكات  اجل��دي��دة  الذكية 

اإمكانية  مل�ستخدميها  �سيتيح  م��ا  وه��و 

اإر����س���ال ر���س��ائ��ل والت�������س���ال ب��خ��دم��ات 

واللياقة  ال�سحة  ���س��رك��ات  اأج��ه��زة  اأو 

البدنية.

ق����ط����اع  “في�سبوك”  ودخ�������ل�������ت 

اإن��ت��اج الأج���ه���زة يف ال�����س��ن��وات الأخ���رة 

الواقع  جهاز  منها  منتجات  وطرحت 

درد�سة  وجهاز  اأوكيول�ص  الفرتا�سي 

بورتال. الفيديو 

الآن  ح��ت��ى  “في�سبوك”  ت����رد  ومل 

للتعليق. على طلب 

االنباط-عمان

اخلمي�ص،  ي���وم  ليلة  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����س��اع��ة  يف 

اأق���ي���م ح��ف��ل ع��ي��د ال��رب��ي��ع مل��ج��م��وع��ة ال�سني 

ل��اإع��ام يف م��وع��ده امل��ح��دد.ُع��ر���س��ت برامج 

وامل�سرحيات  والرق�ص،  الغناء،  مثل  متنوعة 

القتالية،  وال��ف��ن��ون  والأوب������را،  ال��ك��وم��ي��دي��ة، 

بالإ�سافة اإىل الألعاب ال�سحرية �سمن حفل 

عيد الربيع.

وف��ق��اً ل��اإح�����س��اءات الأول���ي���ة، و���س��ل ع��دد 

اإىل   2021 الربيع عام  امل�ساهدين حلفل عيد 

مليار ومائة واأربعني مليونا منهم خم�سمائة 

املبا�سر على  وت�سعة و�ستون م�ستخدما للبث 

امل�ساهدات  بلغت  حيث  اجل��دي��دة،  ال��و���س��ائ��ل 

م��ل��ي��ار و���س��ب��ع��م��ائ��ة وث��م��ان��ي��ة و���س��ب��ع��ني م��رة. 

وب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، ق��ام��ت ب��ب��ث احل��ف��ل 

اأكرث  اإعامية من  و�سيلة  �ستمائة  اأك��رث من 

ولبنان  منها�سوريا  ومنطقة،  دول��ة   170 من 

يف م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق الأو������س�����ط، وغ��ره��م��ا 

م��ن ال���دول م��ث��ل��وال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وفرن�سا 

والربازيل  واليابان  ورو�سيا  وايطاليا  واأملانيا 

واأ�سرتاليا والهند وماليزيا وجنوب افريقيا.

حفل   »2021 ال�سيني  الربيع  عيد  »حفل 

وعمق  التكنولوجيا،  مع  الفن  دم��ج  اإب��داع��ي 

م�����س��م��ون��ه م���ن خ����ال الأف����ك����ار الإب���داع���ي���ة، 

ل��ي��ع��ر���ص ل��ل��م�����س��اه��دي��ن ح��ف��ل م��ب��ت��ك��ر. ومت 

با�ستخدام  الثور  لعام  الربيع  عيد  حفل  بث 

 3D وتقنيات   8K ال��و���س��وح  عالية  التقنية 

وا�ستجابة  ال�سطناعي،  الذكاء  وبا�ستخدام 

ل���دع���وة ال��وق��اي��ة ال�����س��ارم��ة م���ن ال���وب���اء، مت 

بني  ج�سر  لبناء  »ال�سحابة«  فيديو  ا�ستخدام 

اجلمهور واملمثلني.

اأك��رب  ال�سيني  ال��رب��ي��ع  ع��ي��د  ح��ف��ل  يعترب 

ال�سينية  بال�سنة  لاحتفال  ال�سني  يف  حفل 

لاإعام  ال�سني  جمموعة  وتبثه  اجل��دي��دة، 

ك���ل ل��ي��ل��ة راأ������ص ال�����س��ن��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة اجل��دي��دة 

الفنانني  م��ن  الآلف  يقوم   .1983 ع��ام  منذ 

واملوظفني بالتح�سر ملدة عام تقريبا للحفل 

ال�سنوي، وقد اأ�سبح احلفل جزءا مهما �سمن 

الحتفالت بال�سنة ال�سينية اجلديدة.

العني االخبارية- وكاالت

امل���واد  اأن  ال��ف��ئ��ران،  ع��ل��ى  اأج��ري��ت  ك�سفت درا���س��ة ح��دي��ث��ة 

اإنتاج  حتفز  والفواكه،  التفاح  يف  الطبيعية  النباتية  املغذية 

خ��اي��ا دم��اغ��ي��ة ج��دي��دة، م��ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى حت�سني ال��ذاك��رة 

املعرفية. والوظائف 

وح���دد ال��ع��ل��م��اء ���س��اب��ق��اً، اأن امل����واد امل��غ��ذي��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة مثل 

م����ادة ري�����س��ف��رات��ول امل���وج���ودة يف ال��ع��ن��ب الأح���م���ر، اأو م��ادة 

 )gallate )EGCG-3-epigallocatechin
املوجودة يف ال�ساي الأخ�سر، توؤثر اإيجابياً يف خمتلف اأع�ساء 

اليوم” نقًا  “رو�سيا  ل�سبكة  وفقاً  الدماغ،  فيها  مبا  اجل�سم 

.»Stem Cell Reports« عن جملة

ف��ي��م��ا ت��و���س��ل ع��ل��م��اء ج��ام��ع��ة ك��وي��ن��زلن��د الأ���س��رتال��ي��ة 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع زم���ائ���ه���م م���ن امل���رك���ز الأمل������اين ل���اأم���را����ص 

العالية  الرتكيزات  اأن  اإىل  دري�سدن،  يف  التنك�سية  الع�سبية 

اأي  الع�سبية  اخلايا  تكوين  حتفز  النباتية  املغذيات  لبع�ص 

توليد خايا ع�سبية جديدة يف الدماغ.

اخلايا  اأن  اأج��روه��ا،  ال��ت��ي  التجربة  نتائج  اأظ��ه��رت  وق��د 

اجلذعية لدماغ الفئران البالغة التي منت يف املخترب، ولدت 

اأو  كري�سيتني  م���ادة  اإ���س��اف��ة  وع��ن��د  ك��ث��رة،  ع�سبية  خ��اي��ا 

املوجودة   ،)DHBA( بنزويك  هيدروك�سي  ثنائي  حم�ص 

من  اأف�سل  حممية  ت�سبح  امل��زروع��ة  اخلايا  اإىل  التفاح،  يف 

املوت.

وخ��ل�����س��ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ات ال��اح��ق��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ران اأن 

للفئران  الدماغية  الهياكل  يف  للح�سني  الأول��ي��ة  اخل��اي��ا 

بن�ساط  تتكاثر  كانت  وال��ذاك��رة،  بالتعلم  املرتبطة  البالغة 

وتولد املزيد من اخلايا الع�سبية.

ك��ري�����س��ي��ت��ني  م�������ادة  ت����اأث����ر  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  واك���ت�������س���ف 

لتاأثر  مم��اث��ل  الع�سبية،  اخل��اي��ا  اإن��ت��اج  يف   »DHBA»و

الع�سبية. الريا�سية، املحفزة لتوليد اخلايا  التمارين 

يف  املوجودة  الأخ��رى  املغذية  املواد  مركبات  اأن  ويعتقدون 

اإيجابي  تاثر  لها  يكون  ع��ال،  برتكيز  حقنها  عند  الفواكه، 

ا�ستخدامها  عند  يزداد  التاأثر  وهذا  الدماغ،  لن�ساط  مفيد 

معاً.

كما اأ�ساروا اإىل اأن التح�سن املاحظ يف الوظائف املعرفية، 

بعد تناول هذه املركبات املغذية، تاأكد عند احليوانات، لذلك 

يخططون لختبار ما اإذا كانت هذه املغذيات النباتية حت�سن 

وظائف دماغ الإن�سان اأي�ساً.

»فيسبوك«.. ساعة يد ذكية بخصائص صحية

أميركا تنأى بنفسها عن محاوالت 
WeChat ترمب حظر

الصين ترفض كشف معلومات عنهم.. 
غموض حول 174 حالة كورونا في 2019

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

بعد يوم من تعليقها حلظر مقرتح �سد 

الأمركي  الرئي�ص  اإدارة  تناأى  ت��وك،  تيك 

الرئي�ص  حم��اولت  عن  بنف�سها  بايدن  جو 

ال�����س��اب��ق دون����ال����د ت���رم���ب حل��ظ��ر ت��ط��ب��ي��ق 

.WeChat املرا�سلة اململوك لل�سني 

حم��ك��م��ت��ي  م����ن  ب����اي����دن  اإدارة  وط���ل���ب���ت 

ا���س��ت��ئ��ن��اف ف��ي��درال��ي��ت��ني وق����ف ال��ت��ق��ا���س��ي 

ب�����س��اأن حم����اولت ال��رئ��ي�����ص ال�����س��اب��ق حظر 

WeChat من الوليات  TikTok و 
املتحدة.

اإدارة  اإن  الأم��رك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت 

اإج�����راء  اأث����ن����اء  اإىل وق���ف���ة  ت�����س��ع��ى  ب���اي���دن 

�سركات  جت��اه  ترامب  اإدارة  لنهج  مراجعة 

بال�سني. املرتبطة  التوا�سل الجتماعي 

مب���راج���ع���ة  ال�����ت�����ج�����ارة  وزارة  وت�����ق�����وم 

اأن اجلهود  الإجراءات الأخرة للتاأكد من 

ب��ن��اًء  حل��ظ��ره��ا  ت��رم��ب  اإدارة  تبذلها  ال��ت��ي 

ع��ل��ى ت��ه��دي��دات الأم����ن ال��ق��وم��ي امل��زع��وم��ة 

كانت مربرة، وذلك وفًقا لإيداع احلكومة، 

اخل���م���ي�������ص، يف دع������وى م����ن م�����س��ت��خ��دم��ي 

احلظر. يف  للطعن   WeChat
“بالنظر  احل��ك��وم��ي:  الإي�����داع  وي��ق��ول 

اإىل تويل اإدارة بايدن مهامها، بداأت وزارة 

الوكالة  اإجراءات  بع�ص  مبراجعة  التجارة 

ال�������س���ادرة ح���دي���ًث���ا، مب���ا يف ذل����ك احل��ظ��ر 

التطبيق  بخ�سو�ص  ال��وزي��ر  فر�سه  ال��ذي 

وفيما  ال�ستئناف،  ه��ذا  يف  اخل��اف  حم��ل 

ال��وزارة  تخطط  امل��ح��ظ��ورات،  بتلك  يتعلق 

لإجراء تقييم لل�سجل الأ�سا�سي يربر تلك 

املحظورات«.

ب��ع��د  احل���ك���وم���ة  “�ستكون  واأ�������س������اف: 

كان  اإذا  م��ا  لتحديد  اأف�سل  و�سع  يف  ذل��ك 

الأمر  يف  املو�سوف  القومي  الأم��ن  تهديد 

اأغ�سط�ص   6 يف  ال�سادر  للرئي�ص  التنفيذي 

اأم��ن  حلماية  التنظيمي  وال��غ��ر���ص   ،2020

ي��ربران  ي��زالن  ل  وبياناتهم،  الأمريكيني 

احلظر املحدد«.

وم��ن��ع��ت امل��ح��اك��م حم��اول��ة ت��رم��ب حظر 

التنفيذ،  حيز  الدخول  من   WeChat
الأول  التعديل  توؤثر يف حقوق  اإنها  قائلة: 

للم�ستخدمني.

للمرا�سلة  تطبيًقا   WeChat وميثل

م����ع م����ي����زات اأخ����������رى، م����ث����ل: ال���ت���وا����س���ل 

الج���ت���م���اع���ي وامل����دف����وع����ات ال�������س���ائ���دة يف 

ال�������س���ني، ح���ي���ث ي���ت���م ح���ظ���ر ال���ع���دي���د م��ن 

الأمريكية  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 

املرا�سلة. وتطبيقات 

العديد  ل��دى  ب�سعبية  يحظى  اأن���ه  كما 

من املتحدثني باللغة ال�سينية يف الوليات 

لأن��ه  امل�ستخدمني،  م��اي��ني  م��ع  امل��ت��ح��دة، 

يتيح لهم التوا�سل مع الأ�سدقاء والعائلة 

وجهات الت�سال التجارية يف ال�سني، وهو 

ال�سينية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل�����س��رك��ة  مم��ل��وك 

تين�سنت. العماقة 

وي���خ�������س���ع ال���ت���ط���ب���ي���ق داخ�������ل ال�����س��ني 

املحتوى  بقيود  يلتزم  اأن  ويتوقع  للرقابة 

جمموعة  وقالت  ال�سلطات،  ت�سعها  التي 

 ،Citizen Lab الإن����رتن����ت  م��راق��ب��ة 

يراقب   WeChat اإن  تورنتو:  ومقرها 

يف  م�ساركتها  ي��ت��م  ال��ت��ي  وال�����س��ور  امل��ل��ف��ات 

اخلارج للم�ساعدة يف الرقابة يف ال�سني.

 WeChat ترمب  اإدارة  وا�ستهدفت 

ال�سينية،  ملكيتهما  ب�سبب   TikTok و 

قائلة: اإنه ميكن م�ساركة بيانات امل�ستخدم 

الأمريكي مع احلكومة ال�سينية.

اأو  ذل��ك  تفعل  اأن��ه��ا   TikTok ون��ف��ت 

تت�سمن  اإن��ه��ا  تين�سنت:  وق��ال��ت  �ستفعله، 

واأم��ن  امل�ستخدم  خ�سو�سية  معاير  اأعلى 

البيانات.

وك���ان���ت حم������اولت احل���ظ���ر ج������زًءا م��ن 

ت�سعيد الإدارة للتوترات مع ال�سني، التي 

عمليات  وع��رق��ل��ة  جت��اري��ة،  ح��رًب��ا  ت�سمنت 

ال�سينية  ال�سركات  ت�سمل  التي  الن��دم��اج 

وخ���ن���ق اأع����م����ال ���س��رك��ة ه������واوي، ال�����س��رك��ة 

امل�سنعة للهواتف ومعدات الت�سالت.

ووهان-وكاالت

اأك�����دت م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة اأن 

ال�����س��ني رف�����س��ت ت���زوي���دن���ا ب��ب��ي��ان��ات عن 

مت  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ص  م�سابة  ح��ال��ة   174

.2019 ت�سخي�سها فى عام 

ال�سحة  خ��رباء  اأع�ساء  اأح��د  قال  فيما 

اإن ال�����س��ني  ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��د زي�����ارة ووه�����ان 

فرو�ص  ح��ول  ببيانات  ت��زوي��دن��ا  رف�ست 

كورونا.

وكان فريق ال�سحة العاملية فى ووهان 

ال�����س��ي��ن��ي��ة ق���د ا���س��ت��ب��ع��د خ����ال م���وؤمت���ر 

�سحافى الأ�سبوع املا�سى، ت�سرب فرو�ص 

ال�����س��ني، م�سراً  ف��ى  ك��ورون��ا م��ن خمترب 

اأن  ترجيًحا”  “الأكرث  الفر�سية  اأن  اإىل 

حيوان  ع��رب  الإن�����س��ان  اإىل  انتقل  ك��ورون��ا 

و�سيط.

العاملية  ال�سحة  منظمة  ف��ري��ق  وق���ال 

وجود  على  موؤ�سر  يوجد  ل  اإن��ه  بال�سني 

قبل  بال�سني  ووه��ان  فى  كورونا  فرو�ص 

ال��ت�����س��ري��ح  ه���ذا  وي��ع��د   ،.2019 دي�����س��م��رب 

ال��ت��ى  ب��ع��د الت��ه��ام��ات  ن��وع��ه،  الأول م��ن 

عن  معلومات  اإخفاء  حول  ال�سني  طالت 

املدينة  يف  الفرو�ص  تف�سي  ح��ول  العامل 

ال�سينية.

بال�سني،  العاملية  ال�سحة  فريق  واأك��د 

اأن امل�سدر احليواين لفرو�ص كورونا مل 

يحدد بعد، كانت منظمة ال�سحة العاملية 

ق��ال��ت ، اإن ف��ري��ق خ���رباء ت��اب��ع ل��ه��ا ي��زور 

ال�سني، �سيعقد موؤمترا �سحافيا.

االحد    14  /  2  / 2021


