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 الملك يوجه للمباشرة 
بتنفيذ برنامج »رفاق 

السالح« لدعم 
المتقاعدين العسكريين 

والمحاربين القدامى
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أولوية قائد البالد

3 الصحة: 18 وفاة و2312 إصابة بـ » كورونا « 

االنباط-وكاالت

ف��ي��م��ا ي�����ش��ب��ه ال��ت��ع��م��ي��م غ���ر امل���ع���ل���ن ح��ت��ى 

تداولها  يتم  التي  اال�شئلة  على  رد  ويف  االن، 

ع�����ن م����وق����ف اال������ش�����ر ال�����ق�����ي�����ادي يف ح���رك���ة 

ف��ت��ح م������روان ال���رغ���وث���ي م���ن م���ا ي���ط���رح ق��ي 

االنتخابات  ملف  ح��ول  الفل�شطينية  ال�شاحة 

وال����ت����ط����ورات االخ������رة ب��ع��د ل���ق���اء ال��ف�����ش��ائ��ل 

القاهرة،  امل�شرية  العا�شمة  يف  الفل�شطينية 

الرغوثي،  مروان  االأ�شر  من  ُمقّربون  �شرب 

ب���اأن »م�����روان« ل��دي��ه م��وق��ف م��ن ع���دة حم��اور 

ب���خ�������ش���و����ص م����ا ي���ت���م ط����رح����ه يف االو�����ش����اط 

الفل�شطينية. ال�شيا�شية 

اإج����راء  اأه��م��ي��ة  ي���وؤك���د ع��ل��ى  امل���ح���ور االأول   

االن��ت��خ��اب��ات ب��ك��ل االأح�����وال ويف ال��وق��ت ال��ذي 

حّدده الرئي�ص حممود عبا�ص.

ُي��ع��ت��ر فيها ال��رغ��وث��ي  وال��ث��اين ه��و ال��ت��ي 

نف�شه بالرغم من �شجنه �شريك بالقرار بحكم 

فتح  حركة  تنظيم  يف  ومكانته  ودوره  موقعه 

اأو  باال�شتماع  فقط  القبول  ميكنه  ال  وبالتايل 

التحّول اإىل متفرج.

ع��ل��ى فيتو  ال��رغ��وث��ي  ي�����ش��ر  ال��ث��ال��ث   ويف 

الف�شائل  م��ع  امل�����ش��رك��ة  ال��ق��ائ��م��ة  بخ�شو�ص 

وح���رك���ة ح��م��ا���ص جت���دي���دا وع��ل��ى اأ���ش��ا���ص اأن��ه��ا 

ب��االخ��ت��ي��ار احل���ر. وح��ول  ال�شعب  ت�����ش��ادر ح��ق 

انها مهمة  فتح  ذلك يرى مقّربون من حركة 

ا�شتقطاب  ال��رغ��وث��ي وت��ي��اره يف  ج��دا وت��خ��دم 

ال��ع��دي��د م��ن اال���ش��وات احل��رك��ي��ة خ�شو�شا يف 

القوائم  فكرة  ترف�ص  التي  فتح  حركة  �شبيبة 

امل�شركة.

 يف املحور الرابع يرف�ص الرغوثي - وفق 

القهر  اأو  التهمي�ص  اأو  االإب��ق��اء  منه-  مقربني 

قائمة  بوجود  االأمر  يتعّلق  عندما  التهديد  اأو 

على  قائمة  بانها  يت�شور  فتح  با�شم  م��وح��دة 

االخ��ت��ي��ار ل���أع�����ش��اء م���ن ك���ل ���ش��رائ��ح وف��ئ��ات 

والكفاءة  النزاهة  ا�شا�ص  وعلى  احلركة  ابناء 

يعتر  الرئا�شية،  االنتخابات  والعدالة. وحول 

الرغوثي فيها تر�شيح نف�شه .

التفا�صيل �ص »10«

البرغوثي: النزاهة باختيار مرشحي »فتح« وفوز الحركة باالغلبية

في يوم وفائنا لـقائد الديار وحماتها 
وساكنيها

127 مليون دينار صافي أرباح مجموعة 
البوتاس العربية العام الماضي

النظامي  خليل 

اخلام�ص  ي�����ش��ادف  ال���ذي  ال��ي��وم  ع��ل��ى  يطلق 

ع�شر من �شهر فراير يف كل عام ب� يوم "الوفاء 

ال��ت��ي  ال���ذك���رى  الع�شكريني"،  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 

ال��زك��ي��ة يف  االردن��ي��ني  اب��ن��اء  ارواح  خ��ل��دت فيها 

ال�شماء، الذكرى التي ا�شت�شهد فيها كوكبة من 

الع�شكرية  العملية  يف  العربي  اجلي�ص  �شناديد 

التي �شبقت معركة الكرامة حيث دحروا العدو 

ال�شهيوين دحرا مبينا. 

الرجال  ع��ن  ال��ت��اري��خ  ال��ذي كتب فيه  ال��ي��وم 

الرجال من ابناء العائلة االردنية الواحدة التي 

يقودها بحكمة �شقر بني ها�شم، حيث ال ارا�ص 

وتعرفهم  اال  ه�شاب  وال  جبال  وال  �شهول  وال 

عن  املت�شبب  العرق  عطر  رائحة  من  وتن�شقت 

جباههم وارتوت به، االأ�شاو�ص الذين تربوا على 

�شعارهم  حتت  وقياداته  و�شعبه  للوطن  الوفاء 

ال�شلب "اهلل الوطن امللك"، ال�شجعان الذين ال 

نقي  ماء  ينبوع  وكاأنه  امل�شتمر  ين�شب عطاءهم 

ي�شتاق له كل ظماآن.

ال��ي��وم ال���ذي اراد ل��ه ج���ل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

اأن يكون يوما وطنيا م�شبعا  الثاين حفظه اهلل 

�شافيا. نقيا 

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-عمان         

اأرب��اح��اً  العربية  البوتا�ص  جمموعة  حققت 

اق���ت���ط���اع  ب���ع���د  ب���ل���غ���ت   2020 ع�����ام  يف  ����ش���اف���ي���ة 

 127 التعدين  ور���ش��وم  واملخ�ش�شات  ال�شريبة 

جائحة  تداعيات  بذلك  متجاوزة  دينار،  مليون 

وتبعاتها  الثقيلة  بظ�لها  األ��ق��ت  التي  ك��ورون��ا 

اقت�شاديات  جميع  على  ال�شلبية  االقت�شادية 

دول العامل.

املهند�ص  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وع��زا 

����ش���ح���ادة اأب�����و ه���دي���ب، يف ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي ام�����ص 

العام  يف  ال�شركة  حققته  الذي  النجاح  االثنني، 

تعاظم  اأب��رزه��ا  االأ���ش��ب��اب،  م��ن  ع��دد  اإىل  املا�شي 

االإنتاجية  العمليات  ا�شتمرار  ل�شمان  اجلهود 

احلظر  ف���رات  خ����ل  لل�شركة  وال��ت�����ش��دي��ري��ة 

ال��وب��اء،  ان��ت�����ش��ار  مل��ن��ع  احل��ك��وم��ة  ال��ت��ي فر�شتها 

املحكمة  واال�شراتيجية  ال�شليم  والتخطيط 

ل��ل�����ش��رك��ة ال���ت���ي ت�����ش��م��ن��ت م��ن��ه��ج��ي��ة وا���ش��ح��ة 

اأ�شهمت  وال��ت��ي  املختلفة  املخاطر  م��ع  للتعامل 

بدورها يف �ش��شة ومرونة تنفيذ االأعمال على 

اأر�ص الواقع، ف�شً� عن دعم احلكومة لعمليات 

ال�شركة يف العام املا�شي.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان         

القائد  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  وج��ه ج�لة   

االأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة، اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة 

ل��ل��م��ب��ا���ش��رة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج »رف����اق ال�����ش���ح«، 

ل���دع���م امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����ش��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني 

القدامى.

ج���اء ذل���ك خ����ل ت���روؤ����ص ج���ل��ت��ه يف ق�شر 

احل�شينية ام�ص االثنني اجتماعا ل�ط�ع على 

�شمو  بح�شور  ال�ش�ح«،  »رف��اق  برنامج  حم��اور 

االأمر احل�شني بن عبداهلل الثاين ويل العهد.

العاملني  ال�ش�ح  رف��اق  امللك  ج�لة  وح��ّي��ا 

وامل��ت��ق��اع��دي��ن يف ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة واالأج���ه���زة 

االأمنية، يف يوم الوفاء للمتقاعدين الع�شكريني 

اخلام�ص  ي�شادف  ال��ذي  ال��ق��دام��ى،  وامل��ح��ارب��ني 

ع�شر من �شباط من كل عام، م�شتذكرا ج�لته 

ال�شهداء من اجلي�ص العربي واالأجهزة االأمنية، 

الذين قدموا اأرواحهم حلماية الوطن.

واأ������ش�����اد ج����ل���ة امل���ل���ك ب���ج���ه���ود ���ش��م��و ويل 

دعم  برنامج  اإع��داد  يف  املعنية،  واجلهات  العهد 

الع�شكريني. املتقاعدين 

وا���ش��ت��ع��ر���ص ���ش��م��و ويل ال��ع��ه��د اأب����رز حم��اور 

بناء  اإع���داده  ج��رى  وال��ذي  اخلم�شة،  الرنامج 

ع��ل��ى ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ل���دع���م امل��ت��ق��اع��دي��ن 

خ���ل  م��ن  ال��ق��دام��ى،  وامل��ح��ارب��ني  الع�شكريني 

جلنة �ُشكلت لهذه الغاية.

حقيقي  م��ث��ال  ال���رن���ام���ج  اإن  ���ش��م��وه  وق����ال 

ال��ل��ذي��ن يحققان  ل��ل��ت��ع��اون واجل��ه��د اجل��م��اع��ي 

االإجن�������از، م��ع��رب��ا ع���ن ���ش��ك��ره جل��م��ي��ع اجل��ه��ات 

اأو  اإع��داده، �شواء من احلكومة  التي �شاهمت يف 

القطاع  اأو  االأمنية  االأجهزة  اأو  امل�شلحة  القوات 

امل�شريف اأو القطاع اخلا�ص.

وق��������دم رئ���ي�������ص ال������������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ش��ر 

اخل�شاونة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ج�لة  توجيهات  ام�ص  االأردنيون  ا�شتقبل 

ي��ت��ع��ل��ق  بتنفيذ  ف��ي��م��ا  ال��ث��اين  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

املتقاعدين  لدعم     « ال�ش�ح  رف��اق   « برنامج 

بارتياح كبر  القدامى  واملحاربني  الع�شكريني 

.

هو  الب�د  لقائد  حبا  االأردنيون  يزيد  وما 

ال��رن��ام��ج وهو  اأط��ل��ق على  دالل��ة اال���ش��م التي 

اأن  �شيدنا  بال  يغب عن  فلم   « ال�ش�ح  رف��اق   «

وخا�شة  الع�شكرية  اأج��ه��زت��ه  بجميع  االأردن 

املقدمة  فهم  �شيبقون يف  القدامى   املحاربني 

دفعوا الغايل والنفي�ص فداءا لراب االردن .

�شمو  العهد  ويل  جانبه  واىل  امللك  ج�لة 

االأم������ر احل�������ش���ني  ي�����ش��ع��رون ب��ج��م��ي��ع اأف�����راد 

االقت�شادي  الظرف  اأن    اإال  االمنيه  االأجهزة 

الكبر الذي متر به االردن جراء وباء كورونا 

ح���ال دون اإمت�����ام  ال��ك��ث��ر م��ن ب��رام��ج ال��دع��م 

لتلك االأجهزة التي ت�شهر على اأمن الوطن .

اج���ت���م���اع���ات  اأن  ون��������درك  ن���ع���ل���م  ج��م��ي��ع��ن��ا 

وعلى  االمنيه  االأجهزة  ق��ادة  مع  امللك  ج�لة 

راأ���ش��ه��ا ق��ائ��د اجل��ي�����ص وم��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام ال 

املتقاعدين  ع��ن  احل��دي��ث  م��ن  اأجندتها  تخلو 

رف��اق  فهم  ال��ق��دام��ى  وامل��ح��ارب��ني  الع�شكريني 

ال���درب وال�����ش���ح ع��ل��ى ام��ت��داد ت��اري��خ ال��وط��ن 

الكبر  وااليعاز بتقدمي كافة الت�شهي�ت لهم 

على كافة االأ�شعده .

ف��ال��ع�����ش��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني ال���ق���دام���ى هم 

اهلنا وابناءنا وقرة عني الوطن وال احد ينكر 

ت�شحياتهم اجلليلة يف �شبيل الوطن .

على  يكون  من  احر�ص  عهده  وويل  فامللك 

الع�شكري  وامل��واط��ن وخ��ا���ش��ة  ال��وط��ن  ك��رام��ة 

تفرعاته مبختلف 

 زواتي تتفقد جاهزية مركز المراقبة 
والتحكم في الكهرباء الوطنية 

للمنخفض الجوي

 وزير الداخلية: التشدد بتطبيق اوامر 
الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه 

ومراقبة تنفيذها

 العايد: الحكومة حريصة على إنفاذ 
التوجيهات الملكية السامية لدعم 

المتقاعدين العسكريين  

حراك فتحاوي انتخابي وسط صراعات 
ومخاوف من تعدد الكتل

 االنباط-عمان

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزي���رة  تفقدت   

امل���ه���ن���د����ش���ة ه����ال����ة زوات���������ي، ام���������ص االث����ن����ني، 

�شركة  يف  والتحكم  املراقبة  مركز  ا�شتعدادات 

اجلوية  ل�أحوال  )نيبكو(  الوطنية  الكهرباء 

امل��ت��وق��ع��ة يف امل��م��ل��ك��ة واث����ره����ا ع��ل��ى دمي��وم��ة 

النظام الكهربائي واحلفاظ على اعتماديته.

وا���ش��ت��م��ع��ت زوات�����ي خ�����ل زي�����ارة ل��ل��م��رك��ز 

الوطنية  الكهرباء  �شركة  عام  مدير  يرافقها 

امل��ه��ن��د���ص اجم���د ال��روا���ش��دة اىل اي��ج��از ح��ول 

يف  العمل  و�شر  الكهربائي  النظام  موؤ�شرات 

النقل. �شبكة 

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان

املبي�شني  �شمر  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ت��راأ���ص   

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

العام،  االمن  وقيادات جهاز  امليدان  ملحافظي 

اأوام��ر  بتطبيق  املتعلقة  االإج����راءات  ملناق�شة 

ال����دف����اع وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������ش���ادرة مب��ق��ت�����ش��اه 

وخا�شة بعد تطور الو�شع الوبائي يف اململكة.

االجتماع،  بداية  يف  الداخلية  وزير  واأ�شاد 

ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا احل��ك��ام االداري����ون 

وج��م��ي��ع م��رت��ب��ات وك����وادر االم���ن ال��ع��ام على 

امتداد م�شاحات الوطن.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 اأك������د وزي������ر ال����دول����ة ل���������ش����وؤون االإع�������م 

العايد  علي  احلكومة  با�شم  الر�شمي  الناطق 

ح���ر����ص احل���ك���وم���ة ع��ل��ى اإن���ف���اذ ال��ت��وج��ي��ه��ات 

املتقاعدين  دع��م  اأج���ل  م��ن  ال�شامية  امللكية 

واإي���ئ��ه��م  معي�شتهم  وحت�����ش��ني  الع�شكريني 

جل الرعاية واالهتمام.

يف  هاتفية  مداخلة  خ�ل  العايد  واأ�شاف 

احللقة اخلا�شة الإذاعة االأمن العام مبنا�شبة 

ي�����وم ال�����وف�����اء ل���ل���م���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع�����ش��ك��ري��ني 

وامل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى ال����ذي ي�����ش��ادف ام�����ص 

يحظون  الع�شكريني  املتقاعدين  اأن  االثنني، 

ب���اه���ت���م���ام ج����ل���ة امل���ل���ك ع���ب���د اهلل ال���ث���اين، 

م�شراً اإىل اأن ج�لته ي�شيد دائماً بجهودهم 

الت�شحية،  يف  احل�����ش��ن��ة  ال���ق���دوة  وي��ع��ت��ره��م 

ويبادر لدعمهم وحت�شني م�شتوى معي�شتهم.

ي���وم  خ�����ش�����ص  ج����ل���ت���ه  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

اخل����ام���������ص ع�������ش���ر م�����ن ����ش���ب���اط يف ك�����ل ع���ام 

الع�شكريني. باملتقاعدين  ل�حتفال 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت

وكوادرها  فتح  حركة  قيادات  عيون  تتجه 

 ،2021 �شباط  16 فراير/  تاريخ  بعد  ما  اإىل 

اإذ �شتبداأ مرحلة الر�شح الداخلي يف احلركة 

وعلى  الرملانية.  فتح  كتلة  ت�شكيل  اأج��ل  من 

ر�شمية  ا�شتمارة  تعبئة  الر�شح  يف  الراغبني 

احلركة  يف  والتنظيم  التعبئة  مفو�شية  لدى 

بعد هذا التاريخ متهيًدا لفرز املر�شحني.

التجربة  احل��رك��ة  ك����وادر  الأذه�����ان  وت��ع��ود 

 ،2006 ان��ت��خ��اب��ات  امل���ري���رة ل��ه��ذه اخل��ط��وة يف 

والتي متت بطريقة اأ�شاءت للحركة، و�شهدت 

ال�شناديق  يف  اأوراق  وو�شع  وا�شًحا،  ت��زوي��ًرا 

اآخر  بطرق غر قانونية لتغليب مر�شح على 

املرة يبدو  الو�شع هذه  اأن  اإال  داخل احلركة، 

خمتلًفا، على االأقل من هذه الناحية.

واأف�������ادت م�����ش��ادر ب����اأن اخ��ت��ي��ار م��ر���ش��ح��ي 

احلركة هذه املرة �شيكون مركزًيا، ولن تعطى 

اللجنة  �شتتوىل  اإذ  ل�أقاليم،  وا�شعة  م�شاحة 

بعد  املر�شحني  حتديد  فتح  حلركة  املركزية 

رفع القوائم من االأقاليم. و�شهدت االأ�شابيع 

نيتهم  فتح  ك��وادر  م��ن  امل��ئ��ات  اإع���ن  املا�شية 

ي�شدر  اأن  قبل  الت�شريعي  للمجل�ص  الر�شح 

ت��ع��م��ي��م م���ن ال��رئ��ا���ش��ة ل��ك��ث��ر م��ن��ه��م ب�شحب 

اإع�ن نيتهم للر�شح حتت طائلة امل�شوؤولية، 

وال���ش��ي��م��ا م���ن ي��ع��م��ل��ون يف االأم������ن وم���واق���ع 

ي�شر  ما  وال�شلطة، وهو  قيادية يف احلكومة 

تكون  ل��ن  املر�شحني  اخ��ت��ي��ار  مرحلة  اأن  اإىل 

�شهلة.

التفا�صيل �ص »9«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

وّقيييعيييت مييوؤ�ييسيي�ييسيية ويل الييعييهييد اميي�ييس االثيينيين 

الأ�سحاب  العليا  زايييد  موؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة 

الِهمم، يف دولة االإمارات العربّية املتحدة.

التنفيذي  املييدييير  وقعها  الييتييي  املييذكييرة  ييت  ونيي�ييسّ

واأميين  منكو،  متييام  الييدكييتييورة  العهد  ويل  ملوؤ�س�سة 

عام موؤ�س�سة زايد، عبد اهلل عبد العايل احلميدان 

عرب االت�سال عن بعد، على العمل ب�سكل م�سرتك 

لتنفيذ برامج اإر�ساد اأُ�سري ت�سهم يف توعية وتثقيف 

اأ�ييسيير اأ�ييسييحيياب الييهييمييم، وتيي�ييسيياعييدهييم عييلييى مواجهة 

الييتييحييديييات مييع اأبيينييائييهييم، بيياالعييتييميياد عييلييى جتييارب 

موؤ�س�سة ويل العهد يف مبادرة »�سمع بال حدود«.

العهد  ويل  موؤ�س�سة  م�ساركة  على  ت  ن�سّ كما 

يف برنامج ج�سور االأمل وبرنامج 3/12 للك�سف 

ر للمواليد اجلدد التابعن لي »زايد العليا«. املبِكّ

من جهتها، قالت الدكتورة منكو، اإن موؤ�س�سة 

ويل العهد تويل مبداأ ال�سمولّية يف اإدماج ال�سباب 

ذوي  ميين  وال�سابات  ال�سباب  الأن  كييبييرية،  اأولييوّييية 

الييهييمييم جييييزء مييين اليييرباميييج وامليييييبيييييادرات الييتييابييعيية 

حييدود  بييال  �سمع  مييبييادرة  اإىل  م�سرية  للموؤ�س�سة، 

الييتييي ُتييعيينييى بييتييقييدمي امليي�ييسيياعييدة لييالأطييفييال الييذييين 

يعانون من حتديات �سمعّية من اجل التّغلب على 

اإدماجهم ب�سكل  هذا التحدي والعمل معهم على 

فعال يف املجتمع.

التوقيع،  خييالل  لها  كلمة  يف  منكو  واأ�ييسييافييت 

اأن املوؤ�س�سة تعمل على ا�ستدامة مبادرة �سمع بال 

حدود بالتعاون مع جهات عديدة، ل�سمان ماأ�س�سة 

اأعمالها وحتقيق اأف�سل النتائج، الفتة اإىل اأهمية 

ال�سراكة مع  تبادل اخلييربات واملعارف من خالل 

عربيا  منييوذجييا  متثل  الييتييي  العليا  زاييييد  موؤ�س�سة 

ممّيزا يف و�سع ذوي الهمم على راأ�س االأولويات.

اأ�ييسيياد احلييميييييدان يف كلمة  ويف اليي�ييسييييياق ذاتييييه، 

العهد  بييتييجييربيية مييوؤ�ييسيي�ييسيية ويل  الييتييوقيييييع،  خيييالل 

احلا�سنة الإبداعات ال�سباب حملياً وعربياً وعاملياً، 

التنموي  االأردين  االإجنيياز  معامل  من  تعد  والتي 

واالإنيي�ييسيياين ميين خيييالل مييا تييقييدمييه ميين م�ساريع 

ومبادرات ريادية ونوعية وال�سعي لتطوير العمل 

م�ستوى  على  والتطوعي  واالجتماعي  اخلييريي 

اململكة.

واأكد اأن توقيع املذكرة ياأتي باإ�سراف ومتابعة 

نييهيييييان رئي�س  اآل  بييين زايييييد  اليي�ييسيييييخ خييالييد  �ييسييمييّو 

جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم، 

جت�سيداً للتكامل الثنائي وال�سراكة اال�سرتاتيجية 

الناجحة والعالقات املتينة القائمة بن االإمارات 

واحليير�ييس على  الييتييعيياون  هيييذا  واأهييمييييية  واالأردن، 

تييعييزيييزه يف خمتلف امليييجييياالت بيين املييوؤ�ييسيي�ييسييات يف 

الدولتن.

املثمر  التعاون  ياأتي من منطلق  واأ�ساف، كما 

انطالقا  العهد  ويل  وموؤ�س�سة  العليا«  »زايييد  بن 

االجتماعي  الييعييمييل  وبيي�ييسييط  ت�سجيع  اأهييمييييية  ميين 

واالإن�ساين والوطني وتفعيل ال�سراكة يف املوا�سيع 

بييييينييهييمييا، مبييييا يييحييقييق  املييي�يييسيييرتك  ذات االهيييتيييميييام 

اأهدافهما امل�سرتكة، وتعزيز دور كل منهما لالآخر 

يف خدمة املجتمعن االإماراتي واالأردين.

القائمن  جلميع  �سكره  عن  احلميدان  وعييرّب 

املثمر  بالتعاون  ُم�سيداً  العهد،  على موؤ�س�سة ويل 

واملييتييميييييز بييين املييوؤ�ييسيي�ييسييتيين الييييذي فييتييح جمييياالت 

بن  امل�سرتكة  اخليييربات  ميين  لال�ستفادة  جييديييدة 

اجلانبن.

 مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد ومؤسسة زايد 
العليا ألصحاب الهمم

الثالثاء    16  /  2  / 2021

االنباط- عمان

 وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد 

املعنية  اجلييهييات  امل�سلحة،  لييلييقييوات  االأعييلييى 

ال�سالح«،  »رفيياق  برنامج  بتنفيذ  للمبا�سرة 

واملحاربن  الع�سكرين  املتقاعدين  لدعم 

القدامى.

جاء ذلك خالل تروؤ�س جاللته يف ق�سر 

اجتماعا لالطالع  االثنن  ام�س  احل�سينية 

عيييليييى حميييييياور بيييرنييياميييج »رفييييييياق الييي�يييسيييالح«، 

عبداهلل  بن  احل�سن  االأمييري  �سمو  بح�سور 

الثاين ويل العهد.

وحّيا جاللة امللك رفاق ال�سالح العاملن 

واالأجهزة  امل�سلحة  القوات  يف  واملتقاعدين 

االأميييينييييييييية، يف ييييييوم الييييوفيييياء لييلييمييتييقيياعييدييين 

الييعيي�ييسييكييرييين واملييحيياربيين الييقييدامييى، الييذي 

كل  من  �سباط  من  ع�سر  اخلام�س  ي�سادف 

عام، م�ستذكرا جاللته ال�سهداء من اجلي�س 

الييذييين قدموا  االأميينييييية،  واالأجييهييزة  العربي 

اأرواحهم حلماية الوطن.

واأ�يييسييياد جييالليية املييلييك بييجييهييود �ييسييمييو ويل 

برنامج  اإعيييداد  يف  املعنية،  واجلييهييات  العهد 

دعم املتقاعدين الع�سكرين.

اأبرز حماور  وا�ستعر�س �سمو ويل العهد 

الربنامج اخلم�سة، والذي جرى اإعداده بناء 

املتقاعدين  لدعم  امللكية  التوجيهات  على 

الع�سكرين واملحاربن القدامى، من خالل 

جلنة �ُسكلت لهذه الغاية.

حقيقي  مثال  الربنامج  اإن  �سموه  وقييال 

للتعاون واجلهد اجلماعي اللذين يحققان 

اجلهات  جلميع  �سكره  عن  معربا  االإجنييياز، 

التي �ساهمت يف اإعداده، �سواء من احلكومة 

اأو  االأمنية  االأجييهييزة  اأو  امل�سلحة  الييقييوات  اأو 

القطاع امل�سريف اأو القطاع اخلا�س.

وقيييييدم رئييييي�ييس الييييييييوزراء اليييدكيييتيييور ب�سر 

اخل�ساونة، ورئي�س هيئة االأركييان امل�سرتكة 

الييييلييييواء اليييركييين يييو�ييسييف اأحيييميييد احليينيييييطييي 

اإيجازين عن حماور الربنامج.

مليون   438 �سرف  الربنامج  ويت�سمن 

مدة  لتخفي�س  الع�سكري،  لالإ�سكان  دينار 

االنييتييظييار، مييا يييتيييييح ا�ييسييتييفييادة 27 األييفييا من 

امل�سلحة  القوات  االأفييراد و�سباط ال�سف يف 

2021 مقارنة مع  االأمنية يف عام  واالأجهزة 

وا�ييسييتييفييادة   ،2020 عيييام  يف  م�ستفيد  600ر6 

واالأميين  امل�سلحة  الييقييوات  �سباط  من   1100

العام يف عام 2021.

كما يت�سمن الربنامج �سمول املتقاعدين 

الييعيي�ييسييكييرييين بييخييدمييات �ييسيينييدوق االئييتييمييان 

متويلية  نافذة  اإن�ساء  خالل  من  الع�سكري 

لهم بن�سب مرابحة مدعومة.

و�ييييسيييييييييتييييم اإنييييي�يييييسييييياء مييييي�يييييسيييييارات خيييا�يييسييية 

لييلييمييتييقيياعييدييين الييعيي�ييسييكييرييين يف الييييدوائيييير 

احلييكييومييييية ابييييتييييداًء مييين مييكيياتييب االأحيييييوال 

املدنية ومديريات الرتخي�س، لت�سمل دوائر 

يحتذى  مبادرة  ولتكون  امل�ستقبل  يف  اأو�سع 

بها يف القطاع اخلا�س.

ومييييين خيييييالل اليييربنييياميييج �ييسيييييتييم اإحلييييياق 

تدريبية  بيييدورات  ال�سف  و�سباط  االأفييييراد 

ومتكينهم  تهيئتهم  اإىل  تهدف  وتوجيهية 

بعد التقاعد.

كما �سيتم اإطالق برنامج عرو�س جتارية 

ي�سمل  واملتقاعدين  العاملن  للع�سكرين 

اأو  بالتق�سيط  والييدفييع  نييقييدييية،  خ�سومات 

الدفع االإلكرتوين من خالل تطبيق ذكي.

وحييي�يييسييير االجييييتييييميييياع رئييييييي�يييس الييييديييييوان 

امللك  جاللة  وم�ست�سارة  الها�سمي،  امللكي 

لييليي�ييسيييييا�ييسييات، وحميييافيييظ الييبيينييك امليييركيييزي، 

ومديرا املخابرات العامة واالأمن العام.

االنباط- عمان

الييثيياين، يف  عييبييداهلل  امللك  ت�سلم جاللة   

الربنامج  االثيينيين،  ام�س  احل�سينية  ق�سر 

لييالأعييوام  للحكومة  الييتيياأ�ييسييريي  التنفيذي 

رئي�س  رفعه  والييذي   ،2024  –  2021

الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة.

وعيير�ييس رئييييي�ييس اليييييوزراء الأبييييرز جييوانييب 

اليييييربنييييياميييييج اليييييييييذي عيييكيييفيييت احلييييكييييوميييية، 

وكتاب  امللكية  التوجيهات  اإىل  وباال�ستناد 

اإىل  الفييتييا  اإعييييداده،  على  ال�سامي  التكليف 

خطة  اإىل  تطويره  �سيجري  الربنامج  اأن 

عمل اقت�سادية بالتعاون مع جمل�س االأمة 

املعنية،  اجلهات  وجميع  اخلا�س  والقطاع 

مييع االأخييييذ بييعيين االعييتييبييار مييوا�ييسييليية احلييد 

من انت�سار وباء كورونا و�سواًل اإىل مرحلة 

التعايف االقت�سادي.

واأ�سار اإىل اأن الربنامج يعتمد اال�ستمرار 

بييياالإ�يييسيييالحيييات الييهيييييكييلييييية واالقييتيي�ييسييادييية، 

�سيادة  وتعزيز  ال�سيا�سية  احلييييياة  وتطوير 

والقطاعات  اال�ستثمار  وحتفيز  الييقييانييون، 

العمل  االإنتاجية والت�سدير، وزيادة فر�س 

والييتيي�ييسييغيييييل، وتييعييزيييز نييهييج االعيييتيييمييياد على 

الّذات.

االنباط- عمان

 هيينيياأ رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليينييواب املييحييامييي عبد 

املييينيييعيييم اليييييعيييييودات، امليييتيييقييياعيييديييين الييعيي�ييسييكييرييين 

واملييحيياربيين الييقييدامييى بيييييوم الييوفيياء لييهييم الييذي 

ع�سر  للخام�س  املييوافييق  االثيينيين  اميي�ييس  �ييسييادف 

من �سباط.

واأ�ييييييسيييييياد الييييييعييييييودات بيييتييي�يييسيييحيييييييات وتيييفييياين 

الوطن،  عن  الدفاع  يف  الع�سكرين  املتقاعدين 

وتيييقيييدمي اليييغيييايل واليينييفييييي�ييس يف �ييسييبيييييل رفييعييتييه 

واليييييذود عيين حييميياه. واأكييييد اأن جمييليي�ييس اليينييواب 

�ييسيييييبييقييى وفيييييييا لييلييمييتييقيياعييدييين الييعيي�ييسييكييرييين، 

ال�سامية  امللكية  اليييروؤى  تنفيذ  على  وحري�ساً 

الفتاً  املعي�سية،  اأو�ساعهم  حت�سن  اإىل  الرامية 

التي  الييدوليية  بناء  يف  الكبرية  اإ�سهاماتهم  اإىل 

تقف على اأعتاب مئويتها �سامدة �ساخمة قوية 

املجل�س  رئي�س  وقييال  اأبنائها.  ووحييدة  بقيادتها 

خيييالل جييليي�ييسيية اليييييوم اإن بيي�ييسييمييات املييتييقيياعييدييين 

الييعيي�ييسييكييرييين ميياثييليية يف كيييل املييييييياديييين، ونيينييظيير 

لوفائهم وعطائهم بكل فخر واعتزاز.

 الملك يوجه للمباشرة بتنفيذ برنامج »رفاق السالح« لدعم 
المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

الملك يتسلم البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 
لألعوام 2021 – 2024

 رئيس مجلس النواب يهنئ المتقاعدين العسكريين بيوم الوفاء

االنباط- عّمان

 عرب رئي�س جمل�س االأعيان في�سل الفايز، 

عن اعتزازه وفخره بالقوات امل�سلحة واالأجهزة 

الع�سكريون  املتقاعدون  قدمه  ومبييا  االأمنية، 

كبرية  ت�سحيات  ميين  الييقييدامييى،  واملييحيياربييون 

الييدفيياع عيين وطيينيينييا واحلييفيياظ على  يف �سبيل 

اأميينييه وا�ييسييتييقييراره ورفييعييتييه، وميين اأجيييل ن�سرة 

الق�سية  راأ�ييسييهييا  وعييلييى  الييعييادليية  اأمييتيينييا  ق�سايا 

الفل�سطينية.

واأكيييييييييد الييييفييييايييييز مبييينيييا�يييسيييبييية يييييييوم الييييوفيييياء 

للمتقاعدين الع�سكرين واملحاربن القدامى، 

اليييذي ييي�ييسييادف اميي�ييس االإثيينيين، اأن االأردنييييين 

العربي  جي�سنا  اأبناء  من  ال�سهداء  ين�سوا  لن 

الزكية  دميياءهييم  ارخ�سوا  الذين  امل�سطفوي، 

الييطيياهييرة، الأجيييل الييدفيياع عيين اأر�يييس فل�سطن 

واأ�ييييسييييوار الييقييد�ييس ومييقييد�ييسيياتييهييا اال�ييسييالمييييية 

وامل�سيحية، ومن اأجل الدفاع عن �سرف االأمة 

يف اجلوالن ال�سوري املحتل.

الييعيي�ييسييكييرييين  امليييتيييقييياعيييديييين  ان  واأ�يييييسييييياف 

وامليييحييياربييين اليييقيييداميييى، مييي�ييسييون اليييييييوم بكل 

فخر واعتزاز وكربياء خلف الراية الها�سمية، 

واأجهزتنا  امل�سلحة  لقواتنا  رديييفييا  وي�سكلون 

االأمنية يف حماية الوطن، ليبقى االأردن اآمنا، 

عزيزا بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين.

اأبيينيياء قواتنا امل�سلحة  وقييال »اليييييوم هييا هييم 

واأجييهييزتيينييا االأميينييييية قيييرة عييين جييالليية املييلييك 

عيييبيييداهلل اليييثييياين، ميييرابيييطيييون عييلييى حيييدودنيييا، 

لي�ستمر  الييوطيين،  واأمييين  اأمننا  على  �ييسيياهييرون 

ملجاأ  وليبقى  واال�ستقرار،  بالطماأنينة  ينعم 

لكل اأحرار العرب، يجري كل م�ست�سعف ويغيث 

كييمييا ي�ستمر دورهييييم االنيي�ييسيياين  كييل مييلييهييوف، 

ا، ينرث االأمييل يف كل بقاع العامل، فتحية  اأي�سً

لكل واحد منهم، وعهد الوفاء بان نبقى خلف 

ركيييب قييائييدنييا امليييفيييدى، جييالليية املييلييك عييبييداهلل 

الثاين، ملتفن حول رايته اخلفاقة، وداعمن 

وم�ساندين جلميع خطواته وجهوده، من اأجل 

رفعة الوطن وتقدمة وازدهاره«.

االنباط- عمان

 اأعييليينييت مييديييرييية االأمييييين اليييعيييام جيياهييزييية 

ال�سرطة  ميين  ت�سكيالتها  بجميع  املييديييرييية 

والدفاع املدين وقوات الدرك �سواًء على �سعيد 

الكوادر الب�سرية املدربة اأو على �سعيد االآليات 

العمليات  غييرف  واإدامييية  املتخ�س�سة  واملييعييدات 

املنخف�س  مييع  للتعامل  والييفييرعييييية  الرئي�سة 

اجلوي املتوقع.

ودعييييا اليينيياطييق االإعيييالميييي بييا�ييسييم مييديييرييية 

ال�سلوك  انتهاج  اإىل  املييواطيينيين  الييعييام،  االأمييين 

خييالل  ميين  اجليييوي  املنخف�س  خيييالل  ال�سليم 

اتيييبييياع اليينيي�ييسييائييح واالإر�يييييسيييييادات بيياالبييتييعيياد عن 

جيييوانيييب االأوديييييييية واأميييياكيييين تيي�ييسييكييل اليي�ييسيييييول، 

اأمييانيياً،  اأميياكيين مرتفعة واأكيييرث  اإىل  واالنييتييقييال 

ال�سكنية  الييوحييدات  يف  يقطنون  من  وبخا�سة 

اليي�ييسييعيير؛ خييوفيياً  وبيييييوت  مييثييل اخليييييام  املتنقلة 

ميين مييداهييميية مييييياه االأميييطيييار لييهييم واالبييتييعيياد 

املييائييييية جتيينييبيياً خلطر  التجمعات  مييواقييع  عيين 

اليي�ييسييقييوط فيييييهييا. و�يييسيييدد عييلييى �يييسيييرورة عييدم 

االأقيييدام  على  �ييسييواء  الطريق  بقطع  املييجييازفيية 

اأو املييركييبييات يف حيييال ارتيييفييياع ميينيي�ييسييوب املييييياه، 

واالبتعاد عن قيادة املركبات اأثناء تدين مدى 

الروؤية االأفقية او ت�ساقط الثلوج، واال�ستخدام 

االآمن لو�سائل التدفئة على اختالف اأنواعها، 

واالآخيير،  املنا�سبة بن احلن  التهوية  وتوفري 

وعييييدم تييييرك امليييدافيييئ ميي�ييسييتييعييليية اأثييينييياء اليينييوم، 

وتثبيت االأج�سام القابلة للتطاير بفعل الرياح 

على اأ�سطح املنازل.

ونيييبيييه اإىل �يييسيييرورة االميييتيييثيييال الإر�ييييسييييادات 

الطرقات  على  املنت�سرين  العام  االأميين  رجييال 

لهم  امل�ساعدة  وتييقييدمي  واإر�ييسييادهييم  لداللتهم 

عند احليياجيية، وعيييدم اليييرتدد بيياالتيي�ييسييال على 

هاتف الطوارئ املوحد 911 اإذا دعت احلاجة 

لذلك اأو من خالل تطبيق اأمن 911، داعيا 

والتوعوية  اجلوية  الن�سرات  ملتابعة  اجلميع 

ال�سادرة عن اجلهات املعنية والتقيد وااللتزام 

بها حفاظا على �سالمتهم.

االنباط- عمان

اكيييد رئييييي�ييس جمل�س اليينييواب املييحييامييي عبد 

عييلييى جميع  املجل�س  انييفييتيياح  اليييعيييودات،  امليينييعييم 

و�ييسييائييل االعيييييالم، واتيييخييياذه االجييييييراءات كافة 

التي تكفل ممار�سة ال�سحفين حقهم يف نقل 

املعلومة، م�سريا اىل اأهمية التحلي بامل�سوؤولية 

يف نيي�ييسيير املييعييلييوميية اليي�ييسييحيييييحيية والييدقيييييقيية، 

واحرتام اخل�سو�سية ال�سخ�سية.

وجاء حديث العودات، تعقيبا على مداخلة 

خاللها  او�سح  الدغمي،  الكرمي  عبد  للنائب 

ان ت�سوير ون�سر املرا�سالت حتت قبة الربملان، 

فعل  وهيييو  ال�سخ�سية،  للحرية  خييرقيياً  ميييثييل 

جمرم يف قانون العقوبات، داعياً اىل التعامل 

االآن  من  ال�سخ�سية  للحرية  اخييرتاق  اأي  مع 

ف�ساعداً وفق القانون.
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�سيا�سية  ع���دة..  ن��واح��ي  م��ن  والت�سعبات  ال��ع��اق��ات  ك��ل  فيه  تت�سابك  ح�����س��ا���س..  م��و���س��وع 

اإقت�سادية.. واجتماعية وحتى 

اطرق هذا املو�سوع وهو لي�س باجلديد ول�ست اول من طرقه.. ولكنني حينما ارى ان هناك 

من يرمي النظام الع�سائري باأنه �سبب ا�سا�س يف الف�ساد وتعاظمه.. ويعزون ذلك للتعامل مع 

بع�س املفاهيم مثل »ان�سر اخاك ظاملا او مظلوما« بتف�سريه اخلاطئ.. واأي�سا »وهل اأنا اإال من 

ال�سعارات..  ي�ستغل هذه  البع�س  ان  اأر�سد«.. فتجد  تر�سد غزّية  اإن  و  اإن غوت.. غويت  غزّية 

ليحقق  ع�سريته  ابناء  عليها  اجنبل  والتي  اال�سيلة  والنخوة  واحلمية  الفزعة  ويركب موجة 

ا�ستهدافا  هناك  ان  معلا  القانون..  يد  تطاله  ان  من  بهم  ليحتمي  او  �سخ�سيا..  مكت�سبا 

لي�س له �سخ�سيا.. ولي�س ملا اقرتفه من ف�ساد او جرائم.. وامنا ا�ستهداف لع�سريته با�سرها..

املحمودة  ال�سريفة  وال��ف��زع��ة  احل��ق��ة..  ال��وق��ف��ة  اىل  ا���س��ري  ان  ب��د  ال  اخ���رى..  ناحية  وم��ن 

ذلك �سمن  ويكون  �سلب حق..  او  لظلم  تعر�س  اإن  عائلة البنها  او  ع�سرية  اي  واملطلوبة من 

ال�����س��واب��ط واالن��ظ��م��ة واالع����راف وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ت��ي ت��رب��ى عليها اب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل.. 

حتى  ومهمة..  مطلوبة  املظلوم  ل��دى  املعنوية  ال��روح  ورف��ع  باخيه..  ع�سده  ي�سد  فاالن�سان 

ي�ستطيع الوقوف امام من ظلمه..

ومن هنا اأجد النا�س قد انق�سمت اىل ق�سمني..

- فمنهم من يقول باأن �سبب ما نحن عليه من تراجع وف�ساد هو الع�سائرية..

- ومنهم من يقول باأن �سبب ما نحن عليه من تراجع هو البعد عن الع�سائرية..

اأن يت�سع �سدر من يقراأ.. واأن يعلم باأنني  اأرجوا  اأقول راأيي يف هذين الطرحني..  اأن  قبل 

عميق  ب�سكل  لتحليله  منا  اأخ��ر  هم  َم��ن  جند  لعلنا  املو�سوع..  لت�سريح  اأر�سية  اأ�سع  اأن  اأود 

ودقيق..

ذات  اأك��ان��ت  االأردين..  ال�سعب  ٩٥% من مكونات  اأك��ر من  اأن  اىل  اال���س��ارة  وهنا  الب��د من 

فاإما من اجلزيرة  والتكوين..  النزعة  ع�سائرية  باالأ�سا�س  اأو غري عربية.. هي  اأ�سول عربية 

ال��ع��رب��ي��ة اأو ب���اد ال�����س��ام وب���اد ال��راف��دي��ن وح��ت��ى ب���اد ال��ق��ف��ق��ا���س.. فكلها م��رت��ك��زة اإرت��ك��ازا 

ع�سائريا.. ومتم�سكة به با�ساليب وا�سكال وم�ستويات عدة..

دون  االأر�س  )الفقع( خرجوا من  الفطر  نبات  لي�سوا كمثل  ا�ستثناء..  دون  اأن اجلميع  اأي 

اال ملن  اال�ستقرار على ظهرها..  املباركة ال تقبل  الطيبة  االر���س  وك��اأن  هذه  اأو ج��ذر..  اأ�سل 

ا�سيلة.. جيناته ع�سائرية.. وفطرته ترابطية اجتماعية 

باملخت�سر  �ساأحتدث  امل��و���س��وع..  اأخ��ت��زل  ال  واأي�سا  احل��دي��ث..  يف  واأط��ي��ل  اأت�سعب  ال  وحتى 

املبا�سر..

تكوين  اأ���س��ا���س  ه��ي  ف��ي��ه..  ونفتخر  نعي�س  ال��ذي  الع�سائري  املجتمع  ظ��ل  يف  فالع�سائرية 

املجتمع وال ميكن جتاهله.. وهي ذلك االرث الذهبي الذي حفظ الن�سب..

واالبتعاد عنه يف االأمور االإجتماعية قد ي�سبب خلا كبريا وعواقبه لي�ست بالب�سيطة..

تراجع  يف  رئي�س  �سبب  اإليه..  نحتكم  الذي  واملتح�سر  املدين  املجتمع  ظل  يف  والع�سائرية 

والريا�سية  واالإداري��ة  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  يف  هنا  واأعني  تقدمه..  وعدم  االأردن 

وما اإىل ذلك..

وتكون  القيادية..  املنا�سب  يف  ع�سائرية  اأو  مناطقية  حما�س�سة  هناك  اأن  نعلم  فعندما 

على  فلنقراأ  للكفاءة..  النظر  دومنا  االأ�سا�س  هي  واملح�سوبية  اخلاطر  واأخ��ذ  االإر�ساء  عملية 

ال�سام.. و�سعنا 

 ٤ الفاين  النادي  باأن يكون من  الوطني  املنتخب  اإىل تركيبة  الو�سع حتى  وعندما ي�سل 

العبني والنادي العاين ٣ العبني وما اإىل ذلك.. فلنقراأ على و�سعنا ال�سام..

فيا من تقول وتنادي باأن البعد عن الع�سائرية اأدى اإىل �سياع وتاأخر البلد -علماً باأنني مل 

اأر هذا البعد-.. اأقول عليك اإذاً اأن تعطي لكل ع�سرية او عائلة حقها..

اأفتخر واأت�سرف بها-..  اأنا كاإبن ع�سرية الدباب�سة -التي  فعلى �سبيل املثال.. ال يجب علي 

مع  اإليها  اأرن��و  التي  مكت�سباتي  اأق��ارن  اأن  �سخ�س..  الف   ٢٥ عن  اأف��راده��ا  عدد  يزيد  ال  والتي 

اأو ال�سراك�سة املتوحدين حتت  اأو بني قي�س..  اأو بني �سخر..  اإبن قبيلة بني ح�سن املليونية.. 

لي�س  اأق��ول..  عائلة..  او  بع�سرية  قبيلة  اق��ارن  انني  قلتم  لو  وحتى  واح��د..  ع�سائري  جمل�س 

ذنبهم اأنهم توحدوا وجتمعوا واأ�سبحوا حتت اإ�سم واحد..

بكل  االإجتماعية  االأم��ور  تتعدى  ال  اأن  يجب  بها  وامل��ن��اداة  الع�سائرية  ان  �سنجد  هنا  فمن 

يجمع  ال��ذي  املقد�س  ال��راب��ط  وه��ي  املجتمعي..  االأم��ان  �سمام  فهي  ت��داخ��ات..  من  فيها  ما 

امل�سلحة  ال�سند القوي لقواتنا  النظام املدين.. وهي  الفعال لتطبيق  الداعم  وال يفرق.. وهي 

االمنية.. واجهزتنا 

واأما ال�سيا�سة واالإدارة والقيادة فيجب اأن ننادي باأن تكون لاأكفاأ واالأن�سب واالأحق بحمل 

او  ع�سرية  من  كان  واإن  لنا..  وفخر  �سرف  فهو  عائلتي..  او  ع�سريتي  من  كان  فاإن  اأمانتها.. 

عائلة اأخرى.. ف�سوف انظر له باأنه الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب.. والذي لن يحابي احدا 

على ح�ساب احد..

التوقف واالإكتفاء مبا  اآثرت  املو�سوع حقه من احلديث.. ولكن  اإعطاء  املعذرة لعدم  اأرجو 

طرحت.. تاركا لكم احلكم على ما ت�ساهدون على ار�س الواقع من ت�سرفات..

حمى اهلل االأردن ملكا و�سعبا واأر�سا..

محمود الدباس

العشائرية بين التعظيم والتهميش.. 
وهل لها دور في الفساد الذي نلمسه؟!..

الثالثاء  16 / 2 / 2021 

 األمن العام: إعادة االنتشار األمني إلنفاذ 
أوامر الدفاع وتكثيف الرقابة األمنية

 الحنيطي: القائد األعلى وجه بزيادة أعداد 
الحاصلين على قروض اإلسكان

 الحواتمة: متقاعدونا خلدوا تاريخًا ناصعًا وإرثًا موشحًا بالعطاء

 الصحة: 18 وفاة و2312 إصابة بـ»كورونا« 

 من خالل شراكة جديدة بين الطرفين

زين توّفر خدمات منصة B12 التعليمّية

INVESTBANK يعلن عن توزيع أرباح بنسبة 12% عن العام 2020

االنباط- عمان

 اأك�������د م����دي����ر االأم��������ن ال����ع����ام ال����ل����واء 

املتقاعدين  اأن  احل��وامت��ة  ح�سني  ال��رك��ن 

ال��ع�����س��ك��ري��ني ه���م حم���ل اع���ت���زاز وت��ق��دي��ر 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د 

االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، وه���م اجل��ن��ود 

اإخ��ا���س��اً  اأدوا االأم���ان���ة  ال��ذي��ن  االأوف���ي���اء 

وان���ت���م���اًء ل��ل��وط��ن وق���ي���ادت���ه ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

احلكيمة.

واأ�������س������اف خ������ال ل���ق���ائ���ه ع��������دداً م��ن 

رف��������اق ال���������س����اح م�����ن م�����دي�����ري االأم������ن 

ال���ع���ام ال�����س��اب��ق��ني وال�������س���ب���اط و���س��ب��اط 

ال�����س��ف امل��ت��ق��اع��دي��ن، اأن م��دي��ري��ة االأم��ن 

ال���ع���ام م��ا���س��ي��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��وج��ي��ه��ات 

امل��ل��ك��ي��ة احل��ك��ي��م��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل مع 

خراتهم  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  متقاعديها، 

احتياجاتهم وم�ساندتهم. والوقوف على 

وق������ال ال����ل����واء احل�����وامت�����ة: ن�����س��ت��ذك��ر 

نا�سعاً،  تاريخاً  خلدوا  الذين  متقاعدينا 

ولن  والعطاء،  بالبطولة  مو�سحاً  واإرث���اً 

الذين  وال��واج��ب  ال��وط��ن  ���س��ه��داء  نن�سى 

االأردن،  ح���م���ى  ع����ن  م���داف���ع���ني  ارت����ق����وا 

�سبيل  يف  ج��م��ي��ع��اً  لت�سحياتهم  مم��ت��ن��ني 

رفعة وحماية الوطن.

الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  اأن  وبني 

اخت�س هذا اليوم لاحتفال باملتقاعدين 

ال���ع�������س���ك���ري���ني وامل����ح����ارب����ني ال����ق����دام����ى، 

ت�سحيات  من  العز  �سفحات  وا�ستح�سار 

الع�سكريني  وامل�����س��اب��ني  ال��وط��ن  ���س��ه��داء 

الذين �سطروا املجد يف �سفحات التاريخ، 

الوطن  اأم��ن  �سبيل  اأرواح��ه��م يف  وق��دم��وا 

مواطنيه. وطماأنينة 

ورفع مدير االأمن العام با�سمه وبا�سم 

ومتقاعديه،  العام  االأمن  منت�سبي  جميع 

اأ����س���م���ى اآي�������ات ال�����س��ك��ر جل���ال���ة ال��ق��ائ��د 

لتوجيهاته  الثاين  عبداهلل  امللك  االأعلى 

لدعم  ال�ساح”  “رفاق  برنامج  بتنفيذ 

امل���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني 

االأمري  �سمو  عليه  اأ�سرف  الذي  القدامى 

احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد.

وق����دم امل��ت��ق��اع��دون ال��ع�����س��ك��ري��ون، من 

ج��ه��ت��ه��م، ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر وال��ع��رف��ان 

امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  جلالة 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين، وويل 

ع��ه��ده االأم�����ني ع��ل��ى اإي�����اء امل��ت��ق��اع��دي��ن 

ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني ال��ق��دام��ى جل 

االهتمام، وا�ستذكارهم يف كل املحافل مبا 

يبعث الفخر واالعتزاز بالنف�س، مثمنني 

حر�س املديرية على تنفيذ الروؤى امللكية 

املتقاعدين  م��ن  اأب��ن��ائ��ه��ا  م��ع  وال��ت��وا���س��ل 

وامل���ح���ارب���ني ال���ق���دام���ى ل��ا���س��ت��ف��ادة من 

خ��رات��ه��م يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت االأم��ن��ي��ة 

ليظلوا عند ثقة جالته وح�سن ظنه بهم 

الوطن  ل��رتاب  خمل�سني  اأوف��ي��اء  ج��ن��ودا 

وحمافظني على اأمنه وا�ستقراره.

ان
ّ
االنباط- عم

ت�سجيل  ع��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اإ�سابة بفريو�س كورونا  18 وفاة و٢٣1٢ 

امل�����س��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س االث���ن���ني، 

٤٤7٣ وفاة  لريتفع العدد االإجمايل اإىل 

و٣٤٩٥6٢ اإ�سابة.

وت���وّزع���ت االإ����س���اب���ات اجل���دي���دة على 

161٢ حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

 1٤٤ ال��ب��ل��ق��اء،  ٢06 ح���االت يف حم��اف��ظ��ة 

حاالت   ٩ منها  اإرب��د،  حمافظة  يف  حالة 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح�����االت   10٣ ال���رم���ث���ا،  يف 

جر�س،  حمافظة  يف  حالة   ٤٤ ال��زرق��اء، 

٣٤ حالة يف  ٤1 حالة يف حمافظة ماأدبا، 

٣٣ حالة يف حمافظة  حمافظة عجلون، 

الكرك، ٣٢ حالة يف حمافظة العقبة، ٢6 

٢0 حالة يف  حالة يف حمافظة الطفيلة، 

حمافظة املفرق، و17 حالة يف حمافظة 

معان، منها حالتان يف البرتا.

عن  ال�سادر  االإعامي  املوجز  واأ�سار 

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

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

احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   168٥8

 11٣ امل�ست�سفيات  اإىل  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت ٩٤ حالة.

ع��دد احل��االت  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 

امل��������وؤّك��������دة ال�����ت�����ي ت���ت���ل���ق���ى ال������ع������اج يف 

بلغ  حني  يف  حالة،   6٩8 بلغ  امل�ست�سفيات 

امل�ستخدمة  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة  ع��دد  اإج��م��ايل 

امل�����وؤّك�����دة  ل����ل����ح����االت  امل�������س���ت�������س���ف���ي���ات  يف 

اإ�سغال  بن�سبة   ٥٩8 اأم�س  وامل�ستبهة ليوم 

عدد  اإج��م��ايل  بلغ  فيما  باملئة،   1٥ بلغت 

يف  امل�ستخدمة  احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة 

وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحاالت  امل�ست�سفيات 

 1٩ بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   168 اأم�س  ليوم 

باملئة.

التنّف�س  اأجهزة  اإجمايل عدد  كما بلغ 

امل�ست�سفيات  امل�ستخدمة يف  اال�سطناعي 

اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

7 باملئة. 6٢ جهازاً بن�سبة اإ�سغال بلغت 

 11٣٢ ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

ح���ال���ة ���س��ف��اء ال���ي���وم يف ال���ع���زل امل��ن��زيل 

ح��االت  اإج��م��ايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات، 

ال�سفاء اإىل ٣٢8٢٣1 حالة.

خم��رّي��اً  فح�ساً   ٢٩٢٢٥ اأن  واأ���س��اف 

اأج�����ري ال���ي���وم، ل��ي�����س��ب��ح اإج���م���ايل ع��دد 

ال��ف��ح��و���س��ات ال���ت���ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب��دء 

فح�ساً،   ٤٢٣٤٤٥٩ االآن  وح��ت��ى  ال��وب��اء 

ال���ف���ح���و����س���ات  ن�������س���ب���ة  اأن  اإىل  الف�����ت�����اً 

االإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 

٩1ر7 باملئة.

االل��ت��زام  اإىل  ال���وزارة اجلميع  ودع��ت 

ال��وق��اي��ة،  ال���ّدف���اع واّت���ب���اع �سبل  ب���اأوام���ر 

خ�����س��و���س��اً ارت������داء ال���ك���ّم���ام���ات، وع���دم 

اإقامة التجّمعات الأكر من ٢0 �سخ�ساً، 

التوعوية  احلمات  متابعة  اإىل  اإ�سافة 

من  ع��دد  م��ع  بال�سراكة  اأطلقتها  ال��ت��ي 

عدوى  من  للوقاية  والهيئات  ال��وزارات 

ك����ورون����ا وال��ت�����س��ج��ي��ل الأخ�����ذ امل��ط��ع��وم: 

#حياتنا_اأهم. #اإلك_وفيد 

االنباط- عمان

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة زي���ن ع��ن ���س��راك��ة بينها وب��ني 

التي  الرقمية  للخدمات  ع�سر  اث��ن��ا  ب��اء  �سركة 

بعد  ع��ن  التعلمّية  العملّية  اإدارة  خ��دم��ة  ت��ق��دم 

B1٢ ل��ل��ه��وات��ف  ل��ل��م��دار���س م��ن خ���ال ت��ط��ب��ي��ق 

ال��ذك��ي��ة ال����ذي ي�����س��ّه��ل ال��ت��وا���س��ل ب��ني امل��دار���س 

واأه�����ايل ال���ط���اب، ح��ي��ث ���س��ت��ق��وم زي���ن بتقدمي 

ال���دع���م ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��م��ن خ���ال ت�����س��وي��ق خ��دم��ات��ه 

من  يقدمه  وما  به  املدار�س  بتعريف  وامل�ساهمة 

ميزات مبتكرة.

ال���ط���رق  اأح�������دث  م����ن   B1٢ ت��ط��ب��ي��ق  وي���ع���د 

حيث  وامل��در���س��ة،  االأم����ور  اأول��ي��اء  ب��ني  للتوا�سل 

ي���وف���ر ال��ت��ط��ب��ي��ق م���ي���زة ال��ت��ن��ب��ي��ه ب��ك��ل االأم�����ور 

اأولياء  تهم  التي  االأك��ادمي��ي��ة  وغ��ري  االأك��ادمي��ي��ة 

ميّكن  حيث  وب�ساطة،  �سالة  بكل  الطلبة  اأم��ور 

اإ���س��ع��ارات  ا���س��ت��ام  اأول��ي��اء االأم���ور م��ن  التطبيق 

ب��ج��م��ي��ع ال���ر����س���ائ���ل االأك���ادمي���ي���ة ك���االإع���ان���ات، 

والواجبات، واالمتحانات، باالإ�سافة اىل متابعة 

االأك��ادمي��ي��ة.  وامل��اح��ظ��ات  االأ�سبوعية  اخل��ط��ط 

ك��م��ا ي��وف��ر ال��ت��ط��ب��ي��ق م��ي��زة ا���س��ت��ام ال��ع��ام��ات 

ر�سائل  جميع  وم��ت��اب��ع��ة  امل��در���س��ي��ة  وال�����س��ه��ادات 

االإداري��ة،  كاالإعانات  االأكادميية  غري  املدر�سة 

واإعانات االأن�سطة وغريها.

وي���ق���ّدم ال��ت��ط��ب��ي��ق خ��ا���س��ّي��ة ع���ر����س اأج���ن���دة 

بالطاب  اخلا�سة  اإظهارالفعاليات  مع  املدر�سة 

ع��ل��ي��ه��ا، ك��م��ا مي��ّك��ن اأول���ي���اء االأم�����ور م��ن اإر���س��ال 

التدري�سية  والهيئة  املدر�سة  الإدارة  ماحظات 

 B1٢ تطبيق  ويتمّيز  تامة،  و�سرية  بخ�سو�سية 

باإر�سال تنبيهات عند اقرتاب با�س املدر�سة اىل 

بعر�س  التطبيق  ي��ق��وم  ك��م��ا  وو���س��ول��ه،  ال��ب��ي��ت 

موقع  تتبع  م��ن  االأم���ور  اأول��ي��اء  مُت��ّك��ن  خريطة 

احلافلة اأثناء اجلولة

�سركة  م�ساعي  �سمن  ال�سراكة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

اململكة  يف  التعليم  قطاع  لدعم  املتوا�سلة  زي��ن 

مكوناتها،  بجميع  التعليمية  البيئة  وت��ط��وي��ر 

وذل���ك ان��ط��اق��اً م��ن م�����س��وؤول��ي��ة ال�����س��رك��ة جت��اه 

امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي ال���ت���ي جت�����س��ده��ا م����ن خ���ال 

���س��راك��ات��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا وب��راجم��ه��ا امل�����س��ت��دام��ة 

ال���ق���ط���اع���ات ويف م��ق��دم��ت��ه��ا  خل���دم���ة خم��ت��ل��ف 

تعزيز  بهدف  ال�سراكة  تاأتي  كما  التعليم.  قطاع 

ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب  ال��ت��ي  التفاعلية  االأ���س��ال��ي��ب 

العاملية لت�سهم �سركة زين بدورها يف ا�ستمرارية 

يتنا�سب  مبا  اجلديد  ب�سكلها  التعليمية  العملية 

م���ع ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د، كما 

الوجاهي  التعليم  عودة  بعد  التطبيق  �سي�ساهم 

يف  وامل�����س��اه��م��ة  التعليمية  بالعملية  ل��ارت��ق��اء 

التحول الرقمي للقطاع التعليمي يف اململكة.

االنباط- عّمان

)ال��ب��ن��ك   INVESTBANK اأع����ل����ن 

– ال���رائ���د يف ت���ق���دمي احل��ل��ول  اال����س���ت���ث���م���اري( 

لل�سنة  املالية  نتائجه  عن   - املبتكرة  امل�سرفية 

املنتهية يف ٣1 دي�سمر ٢0٢0، حيث حقق اأرباحاً 

دي��ن��ار،  م��اي��ني   6 بلغت  ال�سريبة  بعد  �سافية 

فيما   ،٢01٩ ع��ام  يف  دي��ن��ار  مليون   16.1 مقابل 

مليون   7.٩ ال�سريبة  قبل  البنك  اأرب���اح  بلغت 

دينار  ٢٢.٩ مليون  ٢0٢0 مقابل  العام  دينار عن 

يف عام ٢01٩.

كاإجراء حتوطي حلماية حمفظة الت�سهيات 

من اأي تاأثريات �سلبية قد تنجم عن التحديات 

تف�سي  اأح���دث���ه���ا  ال���ت���ي  ال�����س��ع��ب��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

العامل  دول  يف  كما  االأردن  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

املتحفظة  �سيا�ساتها  البنك  اإدارة  اأجمع،وا�سلت 

وذل�����ك ب����زي����ادة ر���س��ي��د خم�����س�����س��ات اخل�����س��ائ��ر 

 1٥ ب��ح��وايل  امل��ب��ا���س��رة  االئ��ت��م��ان��ي��ة  للت�سهيات 

مليون دينار اأردين 

وا����س���ت���ن���اداَ اىل ك��ف��اي��ة راأ�������س امل�����ال ال��ع��ام��ل 

اإدارة  جمل�س  اأو�سى  فقد  للبنك  املالية  واملتانة 

INVESTBANK للهيئة العامة بتوزيع 
للعام   %1٢ بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرب��اح 

البنك  به  الذي �سمح  االأق�سى  ٢0٢0 وهي احلد 

املركزي االأردين عن هذا العام.

رئي�س  ق���ال  ال��ن��ت��ائ��ج،  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 

INVESTBANK،ب�سر  اإدارة  جم��ل�����س 

ج���ردان���ه، اإن ال��ب��ن��ك ا���س��ت��ط��اع وب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة 

كورونا،  جلائحة  ال�سلبية  النتائج  مع  التعامل 

حيث اعتمد �سيا�سة متحفظة بر�سد خم�س�سات 

خ�سائر ائتمانية متوقعة للت�سهيات االئتمانية 

و�سبط  الت�سغيلية  ك��ف��اءت��ه  بتح�سني  م��ق��رون��ة 

ال��ن��ف��ق��ات وت���وف���ري ن�����س��ب ���س��ي��ول��ة م��ري��ح��ة، مع 

واحللول  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  البنك  ا�ستمرار 

امل�سرفية الرقمية املبتكرة لعمائه من االأفراد 

وال�سركات.

واأك�����د ج����ردان����ه، اأن ال��ب��ن��ك ي��ت��م��ت��ع ب��ق��اع��دة 

راأ�سمالية قوية ومتينة، و�سيولة مرتفعة عززت 

م��ن م��رك��زه امل���ايل وم��ك��ن��ت��ه م��ن ت��دع��ي��م فر�س 

اخلارجة  التحديات  من  العديد  وتخطي  النمو 

ح����وايل1٥  ر���س��د  اأن  اإىل  م�����س��رياً  اإرادت�������ه،  ع���ن 

نتيجة  ياأتي  دينار كمخ�س�سات حتوطية  مليون 

ال�����س��ي��ا���س��ة احل�����س��ي��ف��ة ال��ت��ي ي��ت��ب��ع��ه��ا ال��ب��ن��ك يف 

الت�سهيات. تغطية الديون وحماية حمفظة 

وع��������ل��������ى ������س�����ع�����ي�����د م������ت�������������س������ل، وا��������س�������ل 

يف  من������و  حت���ق���ي���ق   INVESTBANK
�سايف  ارتفعت  حيث  املالية،  موؤ�سراته  خمتلف 

نهاية  يف  كما  املبا�سرة  االئتمانية  الت�سهيات 

مليون  قيمته٥8  ومب��ا   %8.٥ بن�سبة   ٢0٢0 ع��ام 

 67٤ مقابل  دينار،  مليون   7٣٢ اإىل  لت�سل  دينار 

ارتفعت  كما   ،٢01٩ ع��ام  نهاية  يف  دي��ن��ار  مليون 

حيث   %٣.٩ بن�سبة  ال��ب��ن��ك  م��وج��ودات  اإج��م��ايل 

بلغت 1.٢ مليار دينار يف عام ٢0٢0.

ال��ب��ن��وك  INVESTBANKمن  ك���ان 

االأردن��ي��ة ال��ت��ي لبت ن��داء ال��وط��ن وت��رع مببلغ 

همة  ���س��ن��دوق  ل�����س��ال��ح  اأردين  دي��ن��ار  األ���ف   7٣0

وطن وهيئات خريية اأخرى، وذلك لدعم جهود 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مكافحة  يف  ال��دول��ة 

وم���واج���ه���ة اآث��������اره، وح���م���اي���ة ���س��ح��ة و���س��ام��ة 

املواطنني.

االنباط- عمان

اإع��ادة  ع��ن  ال��ع��ام  االم��ن  اأعلنت مديرية   

ان��ت�����س��ار ال���ق���وة االأم��ن��ي��ة م���ن دوري�����ات اآل��ي��ة 

مناطق  خمتلف  يف  اأمنية  وحمات  وراجلة 

امل��م��ل��ك��ة مل��راق��ب��ة و���س��ب��ط امل��خ��ال��ف��ات ك��اف��ة 

املرتتبة بعدم االلتزام باأوامر الدفاع، وذلك 

الرقابة  وتكثيف  االأمني  ال�سبط  من  ملزيد 

وانفاذ اأوامر الدفاع.

واأه����اب����ت امل���دي���ري���ة ب��اجل��م��ي��ع االل���ت���زام 

وال�سامة  ال�سحة  و�سروط  الدفاع  باأوامر 

ال��ع��ام��ة ب��ع��دم ال��ت��ج��م��ع واق���ام���ة احل��ف��ات 

ال��ع��زاء واالأع���را����س وارت����داء و�سائل  وب��ي��وت 

ال�����س��ام��ة ال���ع���ام���ة )ال���ك���م���ام���ة( وال��ت��ب��اع��د 

االجتماعي.

املرحلة من  ه��ذه  ان��ه يف  املديرية  واك��دت 

م���راح���ل ت��ف�����س��ي ال���وب���اء ال ب���د م���ن ق��ي��ام��ن��ا 

انف�سنا  جت��اه  علينا  واج���ب  ه��و  مب��ا  جميعاً 

وجمتمعنا بااللتزام بكل ما �سدر من اوامر 

اية  م��ع  التهاون  ع��دم  على  م�سددة  ال��دف��اع، 

القانونية  االإجراءات  كافة  واتخاذ  خمالفة، 

واالإدارية بحق مرتكبيها.

االنباط- عمان

 ق��ال رئي�س هيئة االأرك���ان امل�سرتكة ال��ل��واء الركن 

�سامية  ملكية  بتوجيهات  اأن��ه  احلنيطي  اأحمد  يو�سف 

وال��ق��وات  العهد  ويل  �سمو  برئا�سة  جلنة  ت�سكيل  مت 

اأو�ساع  لدرا�سة  العربي  اجلي�س   – االأردن��ي��ة  امل�سلحة 

املتقاعدين الع�سكريني واملحاربني القدامى والوقوف 

لتح�سني  االأ�سا�سية  واحتياجاتهم  متطلباتهم  على 

م�ستواهم املعي�سي ورعايتهم وت�سخري االإمكانات املتاحة 

خلدمتهم.

ج����اء ذل����ك خ����ال ل��ق��ائ��ه ع������دداً م���ن امل��ت��ق��اع��دي��ن 

الع�سكريني وامل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى، ام�����س االإث��ن��ني، يف 

فندق القوات امل�سلحة االأردنية، بح�سور عدد من كبار 

هناأ  العربي، حيث  اجلي�س   - امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط 

الع�سكريني واملحاربني القدامى بيوم  املتقاعدين  فيه 

اأنهم على ال��دوام حمط اهتمام ورعاية  الوفاء موؤكداً 

جالة القائد االأعلى امللك عبداهلل الثاين، الذي ي�سعى 

م�ستواهم  وحت�سني  اأو�ساعهم  متابعة  اإىل  با�ستمرار 

اللجنة  اأن  احلنيطي  الركن  ال��ل��واء  واأ���س��اف  املعي�سي. 

التي �سكلت بتوجيهات من قبل جالة القائد االأعلى 

منذ �سهرين عملت على ع��دة حم��اور مادية ومعنوية 

انبثق منها زيادة اأعداد املنتفعني من �سندوق االإ�سكان 

لعام  منتفع   )٢7000( الكلي  العدد  لي�سبح  الع�سكري 

٢0٢1 مقارنًة )6600( منتفع لعام ٢0٢0 و1100 �سابط 

من القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية، اذ مت تخ�سي�س 

التقاعد  ل�سندوق  �سرفها  �سيتم  دينار  مليون   )٤٣8(

الع�سكري.

ولفت رئي�س هيئة االأرك��ان امل�سرتكة اإىل اأنه �سيتم 

منح متويات �سخ�سية للمتقاعدين الع�سكريني ا�سوة 

بالعاملني بقيمة 6000 دينار من قبل �سندوق االئتمان 

اال�ستفادة  الأغرا�س  قليلة  مرابحة  وبن�سبة  الع�سكري 

ال�سخ�سية وامل�ساريع االنتاجية.
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االنباط- عمان
 

النار جتاه دورية  اأحد الأ�شخا�ص  اأطلق 

املطلوب  �شقيقه  على  القب�ص  اأثناء  اأمنية 

بق�شايا خمدرات واإطالق  عيارات نارية.

مديرية  با�شم  الإعالمي  الناطق   وقال 

دوريات  اإح��دى  اأثناء قيام  انه  العام  الأم��ن 

ال���ن���ج���دة ب���واج���ب���ه���ا ال���ر����ش���م���ي يف اإح�����دى 

القب�ص  األ��ق��ت  ال�شمالية  ال�شونة  مناطق 

ع���ل���ى ���ش��خ�����ص م���ط���ل���وب ب���ح���ق���ه ث��م��ان��ي��ة 

واإطالق  املخدرات  ق�شايا  يف  اأمنية  طلبات 

 العيارات النارية  وجرى اقتياده اىل املركز 

الأمني.

 واأ�شاف انه واأثناء ذلك تفاجاأت الدورية 

نارية  �شائقها باطالق عيارات  مبركبة قام 

ال�شخ�ص  ا���ش��اب��ة  اىل  اأدى  م��ا  ب��اجت��اه��ه��م 

مادية  ا�شرار  اىل  ا�شافة  بقدمه،  املطلوب 

ا�شابات بني طاقم  وق��وع  دون  ال��دوري��ة  يف 

ان���ه مت حت��دي��د مطلق  ال����دوري����ة، م���وك���دا 

ال�شخ�ص  ���ش��ق��ي��ق  وه���و  ال��ن��اري��ة  ال��ع��ي��ارات 

املطلوب وبو�شر التحقيق والبحث عنه.

االنباط- عمان

اأعلنت وح��دة تن�شيق القبول املوحد يف وزارة   

قبول  قائمة  العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 

الطلبة الذين اأ�شاوؤوا الختيار من خريجي الدورة 

التكميلية للعام 2020/ 2021.

وقالت ال��وزارة يف بيان �شحايف ام�ص الثنني، 

بقبول  العايل  التعليم  ق��رار جمل�ص  اأن��ه وح�شب 

العامة  الثانوية  �شهادة  على  احلا�شلني  الطلبة 

 ،2021  /  2020 لعام  التكميلية  الأردن��ي��ة/ال��دورة 

ب��ح�����ش��ب م���ع���دلت ال��ق��ب��ول ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ل���ل���دورة 

يف  املتوفرة  ال�شواغر  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ًة  التكميلية، 

تخ�ش�شات اجلامعات الأردنية، جرى تر�شيح 696 

طالبا وطالبة للقبول، وكان اآخر معدل قبل �شمن 

هذه القائمة هو 66.2 باملئة.

واأ���ش��اف��ت ال�����وزارة اأن ه���ذا ال��ع��دد ال���ذي ر�شح 

اإىل  الختيار ي�شاف  اإ�شاءة  قائمة  للقبول �شمن 

قائمة  يف  للقبول  تر�شيحه  ج���رى  ال���ذي  ال��ع��دد 

القبول املوحد التي اأعلنت يوم اأم�ص، وبذلك يكون 

للقبول يف اجلامعات  ر�شح  ال��ذي  العدد  اإج��م��ايل 

الأردنية هو 10724 طالبا وطالبة من اأ�شل العدد 

طالب  األ���ف   11 وال��ب��ال��غ  للمتقدمني  الإج���م���ايل 

وطالبة بن�شبة 97.5 باملئة.

ودع������ت ال���������وزارة ال���راغ���ب���ني مب��ع��رف��ة ن��ت��ائ��ج 

ال���راب���ط  ال�����دخ�����ول اإىل  ال���ق���ائ���م���ة  ق���ب���ول ه�����ذه 

http://www.admhec.gov.jo/

AdmBscWinterBadChoice.

.aspx

االنباط- عمان

ال�شتماع  ول��ة،  ال��َدّ اأم��ن  حمكمة  اأن��ه��ت   

اإىل بينات وكالء الدفاع عن املتهمني ال� 17 

بعد  عينيه،  اإحدى  واعتام  طفل  يدي  ببرت 

اخ��ت��ط��اف��ه يف حم��اف��ظ��ة ال��زرق��اء ق��ب��ل نحو 

اأ�شهر. خم�شة 

وع��ق��دت امل��ح��ك��م��ة ج��ل�����ش��ة ع��ل��ن��ي��ة، ام�����ص 

القا�شي  م  امل��ق��َدّ رئي�شها  برئا�شة  الإث��ن��ني، 

ال���ع�������ش���ك���ري ال���دك���ت���ور م���وف���ق امل�����ش��اع��ي��د، 

املدين عفيف اخلوالدة،  القا�شي  وع�شوية 

ائ�������د ال���ق���ا����ش���ي ال���ع�������ش���ك���ري اأح���م���د  وال�������َرّ

املحكمة.  ع��ام  ع��ي  م��َدّ وح�شور  راب�شة  الَطّ

م وك����الء ال���دف���اع ب��ي��ن��ات��ه��م ال��دف��اع��ي��ة  وق�����َدّ

وم���راف���ع���ات امل��ت��ه��م��ني اخل��ط��ي��ة اخل��ت��ام��ي��ة 

رت امل��ح��ك��م��ة ت��اأج��ي��ل  ب��ه��ذه ال��ق�����ش��ي��ة، وق�����َرّ

اإىل مطلع  وال��ت��دق��ي��ق  ل��ل��م��داول��ة  اجل��ل�����ش��ة 

�شهر اآذار املقبل.

مدينة  ���ش��رق  الق�شية  اأح����داث  ووق��ع��ت 

الأول  ت�����ش��ري��ن  ���ش��ه��ر  م��ن��ت�����ش��ف  ال����زرق����اء 

م���ن ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث اأق�����دم ع���دد من 

الأ���ش��خ��ا���ص ع��ل��ى خ��ط��ف ط��ف��ل م��ن مدينة 

اإح���دى  واع��ت��م��وا  ي��دي��ه  وب����رتوا  الها�شمية 

ي�شبح  خالية  منطقة  يف  رم��وه  ث��م  عينية، 

ع��دة  م�شت�شفى  اأق����رب  ع��ن  وب��ع��ي��دا  ب��دم��ه، 

كيلو مرتات.

وي���ت���وىل 6 وك����الء دف����اع م��ه��م��ة ال��دف��اع 

مبوجب   ،13 حتى  الأول  من  املتهمني  عن 

الأ���ش��ول،  ح�شب  ق��ة  م�����ش��َدّ خا�شة  وك���الت 

رت امل��ح��ك��م��ة ت��ع��ي��ني وك��ي��ل دف��اع  ب��ي��ن��م��ا ق�����َرّ

ح�شاب  على   16 حتى   14 م��ن  املتهمني  ع��ن 

اخلزينة العامة، ب�شبب عدم مقدرتهم على 

تعيني حمام لهم.

على  القب�ص  املخت�شة  ال�شلطات  واألقت 

اآخ����ر ما  16 م��ت��ه��م��ا ب��ال��ق�����ش��ي��ة، و���ش��خ�����ص 

زال م��ت��واري��ا ع��ن الأن��ظ��ار وف���ارا م��ن وجه 

العدالة، والبحث ما زال جاريا عنه.

ُتهم  ت�شع  الدولة  اأمن  حمكمة  واأ�شندت 

ل��ل��م��ت��ه��م��ني م���ن ب��ي��ن��ه��ا، الإره������اب وت��روي��ع 

وهتك  اأ���ش��رار،  ع�شابة  وت�شكيل  املجتمع، 

ال��ع��ر���ص، واإح�����داث ع��اه��ة دائ���م���ة، وح��ي��ازة 

اأ���ش��ل��ح��ة ن���اري���ة غ���ر م��رخ�����ش��ة، وم��ق��اوم��ة 

رجال الأمن العام.

اىل  جل�شاتها  خ��الل  املحكمة  وا�شتمعت 

جل�شتني  م��دار  على  عامة  نيابة  �شاهد   26

العام  من  الثاين  ت�شرين   25 منذ  اأ�شبوعيا 

بينات  اإىل  بال�شتماع  �شرعت  ث��م  امل��ا���ش��ي، 

الدفاع عن املتهمني والتي انتهت اليوم.

االنباط- عمان

 بحث وزير املياه والري الدكتور معت�شم 

���ش��ع��ي��دان، م��ع اأم���ني ع��م��ان ال��دك��ت��ور يو�شف 

ال�����ش��وارب��ة، ام�����ص الث��ن��ني، مببنى الأم��ان��ة، 

ت��ن�����ش��ي��ق اجل����ه����ود ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ال���ظ���روف 

املتوقعة. اجلوية 

اأوج���ه التعاون  وع��ر���ص اجل��ان��ب��ان لأب���رز 

يف جم�����ال حت�����ش��ني اخل����دم����ة ل��ل��م��واط��ن��ني 

وال����ت����ط����ورات يف اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

الوزارة و�شركة مياهنا.

وات���ف���ق���ا ع���ل���ى ت�����ش��ك��ي��ل ف���ري���ق م�����ش��رتك 

م���ن ال�����ش��ل��ط��ة والأم����ان����ة وم��ي��اه��ن��ا مل��ت��اب��ع��ة 

املتعلقة بالظروف اجلوية. امل�شتجدات 

ودعا �شعيدان لو�شع جميع الآليات حتت 

اجلوية،  احلالة  تطور  على  والبناء  الطلب 

حتكم  م��رك��ز  لديها  ال���وزارة  اأن  اإىل  م�شرا 

و���ش��ي��ط��رة ي��ت��وىل ع��م��ل��ي��ة م��راق��ب��ة امل�����ش��ادر 

اأي�شا  خالله  م��ن  وجت��ري  وال�����ش��دود  املائية 

متابعة احلالة اجلوية يف جميع املحافظات.

م��ن  ف���ن���ي���ة خم���ت�������ش���ة  اأن جل����ان����ا  وب������ني 

اجلانبني �شتدر�ص جميع مالحظات الأمانة 

ف��ي��م��ا ي��خ�����ص خ���ط���وط ال�������ش���رف ال�����ش��ح��ي 

الأو���ش��اع،  لت�شويب  منا�شبة  خطة  وو���ش��ع 

م��ث��م��ن��ا ت��ع��اون الأم���ان���ة يف م��ن��ح ال��ت�����ش��اري��ح 

ال�شحي.  وال�����ش��رف  امل��ي��اه  م�شاريع  لتنفيذ 

التي  الت�شاركية  العالقة  اأن  ال�شواربة  واأكد 

قطاع  م��وؤ���ش�����ش��ات  مبختلف  الأم���ان���ة  ت��رب��ط 

امل���ي���اه مت��ك��ن ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع��ني من 

وت��وف��ر  وي�����ش��ر،  ب�شهولة  ب��اأع��م��ال��ه��م  ال��ق��ي��ام 

ال���وق���ت واجل���ه���د ع��ل��ى امل���واط���ن���ني وحت�����ش��ن 

دون  للجميع  اخلدمة  اإي�شال  م�شتوى  من 

اإبطاء.

الأم��ان��ة  اإم��ك��ان��ات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

حت���ت ت�����ش��رف ال�������وزارة خل���دم���ة امل�����ش��ل��ح��ة 

النهج  بهذا  ال�شتمرار  اإىل  متطلعا  العامة، 

اخلدمات  اأف�شل  على  للمحافظة  الت�شاركي 

يف عمان.

ان االنباط- عمَّ

���ام  ب���ح���ث وزي�������ر ال����ع����دل ال����دك����ت����ور ب�������شَّ

���ل���ه���وين خ�����الل ل���ق���ائ���ه ام�������ص الث���ن���ني  ال���تَّ

فرونيك  ��ان،  ع��مَّ يف  الفرن�شية  ال�����ش��ف��رة 

���ع���اون امل�����ش��رتك يف امل���ج���الت  ف���ولن���د، ال���تَّ

قطاع  يخدم  مبا  تفعيلها  و�ُشبل  القانونية، 

العدالة.

اليوم،  ال��وزارة  عن  �شادر  بيان  وبح�شب 

العالقات  اللقاء عمق  التَّلهوين خالل  اأكد 

الأردن���ي���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة، واأه��م��ي��ة ال���ش��ت��م��رار 

بالتعاون الثنائي يف املجالت كافة.

بني  امل�شرتك  بالتعاون  فولند  واأ���ش��ادت 

التعاون  بزيادة  اأملها  عن  معربة  البلدين، 

يف  التن�شيق  واإدام����ة  الأردن  م��ع  ال��ق��ان��وين 

املجالت. خمتلف 

مع  ات��ف��اق��ي��ات  ب���ع���دة  الأردن  وي���رت���ب���ط 

اتفاقيات  ت�شمل  العدالة،  جمال  يف  فرن�شا 

املجرمني،  وت�شليم  القانونية  للم�شاعدة 

وع����ددا م��ن الت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة م��ت��ع��ددة 

الأطراف يف املجال القانوين والق�شائي يف 

اإطار الأمم املتحدة.

االنباط- عمان

 وا���ش��ل جمل�ص ال���ن���واب ل��ل��ي��وم ال��ث��اين على 

امل��وازن��ة  ق��ان��وين  م�����ش��روع��ي  ال���ت���وايل، مناق�شة 

لل�شنة  احلكومية  ال��وح��دات  وم��وازن��ات  العامة، 

الثنني،  ام�ص  �شباحية  جل�شة  يف   ،2021 املالية 

وح�شور  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�شة 

وهيئة  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص 

الوزارة.

وق���ال ال��ن��ائ��ب را���ش��د ال�����ش��وح��ة، ان احلكومة 

املوازنة بديال �شعبا  طرحت يف خطاب م�شروع 

او تخفي�ص  ج��داً، وهو ال�شتغناء عن املوظفني 

موؤكدا  ال�شرائب،  رف��ع  او  العام  القطاع  روات���ب 

����ش���رورة ا���ش��ت��ب��ع��اد ه���ذا ال��ب��دي��ل وع����دم امل�شا�ص 

اروع �شور  ق��دم  ال��ذي  املواطن الردين  مبعي�شة 

اليثار والتاآخي اثناء اجلائحة.

واك���د ع��ل��ى ال��ك��ف��اءة يف ادارة اأم�����وال ال��دول��ة 

يعزز  الت�شريعات مبا  الن��ف��اق، وتطوير  و�شبط 

الرقابة ويدعم ديوان املحا�شبة، مع اعادة النظر 

بالبالغ احلكومي القا�شي بعدم دفع اية مبالغ 

كمكافاآت ملوظفي الرقابة الداخلية مل�شاركتهم يف 

جلان العطاءات.

وطالب بت�شكيل جلنة للوقوف على احتياجات 

منطقة حنينا واملخيم والبيا�شة يف ارب��د، ودعم 

ال�شر الفقرة التي تعاين من اللجوء ال�شوري 

التحقيق  اىل  ا���ش��اف��ة  ال��ب��ط��ال��ة،  ن�شب  وارت���ف���اع 

را���ص،  بيت  ان�شاء مركز �شحي  يف ملف م�شروع 

ال��ذي يربط  الرئي�شي  را���ص  بيت  �شارع  و�شيانة 

قرى �شمال اربد مع و�شط املدينة.

واو���ش��ح ال��ن��ائ��ب ع���ارف ال�����ش��ع��اي��دة، ان امللف 

الفجوة  تقلي�ص  يف  الواجب  يفعل  ل  ال�شريبي 

يف الدخول بني املواطنني او بني املن�شاآت، حيث 

و�شلت مديونية الفراد للبنوك حوايل 11 مليار 

دينار، بينما الودائع تزداد ب�شكل مت�شاعد، لفتا 

ال�شركات  م��ن  ال��دخ��ل  �شريبة  ح�شيلة  ان  اىل 

مليون   770 البنوك  فيها  مب��ا  العامة  امل�شاهمة 

دينار، بينما تتحمل اخلزينة فوائد على القرو�ص 

الداخلية ما يقارب املليار دينار.

و�شدد على تعديل ال�شيا�شة النقدية امل�شتندة 

التي  القرو�ص  على  الفوائد  ن�شب  حترير  على 

و���ش��ل��ت اىل ن��ح��و 9 ب��امل��ئ��ة، م���ا رف����ع م���ن كلفة 

كلفة  ورف����ع  وامل��واط��ن��ني  للمن�شاآت  الق���رتا����ص 

املنتج القت�شادي، وهو ما يتطلب تدخل البنك 

امل��رك��زي ل��ف��ر���ص م��ع��ادل��ة ج��دي��دة ت��ك��ون ف��وائ��د 

ال��ودائ��ع اق��ل وك��ذل��ك ف��وائ��د الت�شهيالت املالية 

لل�شركات والف��راد والرتاجع عن �شيا�شة تعومي 

ا���ش��ع��ار ال��ف��وائ��د وال��ع��م��ولت ال��ت��ي م�شى عليها 

نحو 30 ع��ام��ا، ا�شافة اىل اع���ادة درا���ش��ة ب��دلت 

ا�شرتاكات ال�شمان الجتماعي التي و�شلت اىل 

22 باملئة وا�شبحت عبئا على القت�شاد الوطني 

واثر  التجاري،  امل��ي��زان  فجوة  تعميق  يف  و�شاهم 

بالتايل على ميزان املدفوعات.

ب���الآل���ي���ات  ال����ش���غ���ال  وزارة  دع����م  اىل  ودع�����ا 

وامل��ع��دات، حيث مل يتم ام��داده��ا منذ 20 عاما، 

وان�����ش��اف ال��ع�����ش��ك��ري��ني ف��ي��م��ا يتعلق ب��ال���ش��ك��ان 

الع�شكري، ف�شال عن مطالب بتح�شني اخلدمات 

العامة يف مناطق: ماح�ص ويرقا وع��را ول��واء 

عني البا�شا وخميم البقعة والعار�شة ودير عال.

دعم  ب��اإل��غ��اء  ���ش��رمي،  م��ي��ادة  النائبة  وطالبت 

اخلبز واإع��ادة الأ�شعار اإىل ما كانت عليه �شابقا، 

واإع��ادة  احلكومي،  القرتا�ص  على  قيود  وو�شع 

اأم���ام   2001 ل�شنة  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ق��ان��ون  ع��ر���ص 

امل��ج��ل�����ص ل��ت��ع��دي��ل��ه، ودم����ج م��وازن��ت��ي احل��ك��وم��ة 

جمل�ص  رق��اب��ة  لت�شهيل  احلكومية  وال���وح���دات 

النواب على الأرقام الواردة و�شبط الإنفاق.

اأرقام  اأن العجز املزمن وت�شخم  وا�شارت اإىل 

ال��ذات ووقف  اإىل العتماد على  املديونية يدعو 

يعتمد  برنامج  وو�شع  القرو�ص،  على  العتماد 

على خربات الردنيني، وي�شتغل ارا�شي الدولة.

النائب �شليمان القالب دعا اإىل ت�شهيل مهمة 

امل�شتثمر ليكون قادرا على املناف�شة بتوفر طاقة 

رخي�شة ن�شبيا واعفاءات �شريبية.

وقال اإن حمافظة الزرقاء اجلاذبة لل�شكان من 

مناطق الوطن كافة، حتتاج اإىل دعم م�شت�شفياتها 

وتطوير  الطبية،  واملعدات  الخت�شا�ص  باأطباء 

اخلدمات ال�شحية التي تقدمها مراكز ال�شخنة 

وقرى بني ها�شم والعالوك من خالل حتويلها 

اإىل مراكز �شاملة.

وطالب بتطوير �شيل الزرقاء وتخلي�شه من 

�شرف  م�شكلة  واإن��ه��اء  ال�شحي،  ال�شرف  م��ي��اه 

�شحي اأبو ن�شر، وان�شاء مركز لل�شرطة البيئية 

يف العالوك، وجممع حكومي يف لواء الها�شمية، 

وتطوير مدخل اللواء ودعم الأندية الريا�شية، 

وان يكون تعيني روؤ�شاء اجلامعات والبلديات من 

ابناء املنطقة.

اإن احلكومة  ال��ن��ائ��ب ع��ب��ر اجل��ب��ور  وق��ال��ت 

املوازنات  اإع��داد  اأ�ش�ص  النظر يف  ب��اإع��ادة  مطالبة 

العا�شمة على  للمحافظات، ل�شمان عدم تغول 

امل��ال العام ووق��ف الهدر من  الط���راف، وتنمية 

خالل تغير ثقافة التعيينات بالوظائف العليا 

واختيار الأكفاأ.

ال��ذات  على  تعتمد  وطنية  خطة  اإىل  ودع���ت 

وتبني الأفكار واملبادرات الرائدة، مع فتح احلوار 

مع النقابات والأحزاب ومنظمات املجتمع املدين، 

لإيجاد حلول وروؤى وا�شحة للخروج من النفق 

املظلم، لفتًة اإىل زيادة ن�شبة اجلرمية ومعدلت 

والغارمات،  والغارمني  والعنف  والفقر  الطالق 

وزيادة عدد املقرت�شني.

يف  ال�شحية  ب��اخل��دم��ات  بالهتمام  وطالبت 

اإن�����ش��اء م�شت�شفى  م��ن خ��الل  الو�شطى  ال��ب��ادي��ة 

التعليم  �شعف  م��وؤ���ش��رات  وم��ع��اجل��ة  ع�����ش��ك��ري، 

والهتمام  الع�شكرية  للثقافة  م��دار���ص  باإن�شاء 

بالتعليم التقني واملهني، واإعادة النظر بالتعيينات 

عن طريق ديوان اخلدمة املدنية من خالل رقم 

القيد املدين وعدم الكتفاء مبكان الإقامة.

ال��ن��ائ��ب ع��م��ر ال��ع��ي��ا���ش��رة، ق����ال اإن امل���وازن���ة 

اأزم��ة  اإىل  ناقو�ص اخلطر، وت�شر  ت��دق  احلالية 

وامل��واط��ن، وحتتاج لور�شة  ال��دول��ة  حقيقية بني 

وطنية مب�شاركة اجلميع لتفكيك الأزمة وو�شع 

احللول الكفيلة بتحقيق انطالقة جديدة.

املبيعات  �شريبة  ي��دف��ع  امل��واط��ن  اأن  واو���ش��ح 

دينار  مليار  825ر3  الإجمالية  قيمتها  والبالغة 

دون التمييز بني فقر وغني، فيما تدفع الدولة 

65 باملئة من نفقاتها للرواتب، الأمر الذي يدعو 

لإعادة اإنتاجها.

وق��ال��ت ال��ن��ائ��ب��ة زي��ن��ب ال���ب���دول، اإن امل��وازن��ة 

جاءت ك�شابقاتها تقليدية و�شحيحة للغاية من 

اإىل  يوؤ�شر  ما  الراأ�شمايل،  النفاق  توا�شع  حيث 

نهج ع��ام ي��ن��اأى ع��ن الن��ت��اج ول ي�شعى لتحقيق 

الكتفاء الذاتي وا�شتقاللية القرار، ول يتو�شع يف 

برامج احلماية الجتماعية، اإىل جانب ت�شاعف 

العجز والديون التي تتحملها الجيال احلالية 

والقادمة.

ام  اب��ن��اء  ت��وط��ني  عملية  تنظيم  اإىل  ودع����ت 

يف  حقوقهم  ي�شمن  مب��ا  “البدول”،  �شيحون 

ومرافق  وارا���ش��ي  تعوي�شات  ومينحهم  ال��ب��رتا 

خدمية وو�شائل انتاج، لفتة اإىل معاناة منطقة 

ام �شيحون يف لواء البرتا منذ عام 1985 نتيجة 

للمحمية  ال��ع��ازل  النطاق  يف  وج��وده��ا  تقييدات 

الثرية.

وط���ال���ب���ت مب��ن��ح ال����ب����دول ارا�����ش����ي ل��ل��ت��و���ش��ع 

ال���ع���م���راين وت���رخ���ي�������ص م���ن���ازل���ه���م وت���زوي���ده���ا 

الدخول  تذكرة  من  ن�شبة  واقتطاع  باخلدمات، 

للبرتا ل�شالح منطقتهم، ومتثيلهم يف جمل�ص 

من  اخللفية  البوابة  وتفعيل  ال��ب��رتا،  مفو�شي 

جهة ام �شيحون لتكون مدخال جديدا لل�شياح.

النائب احمد القطاونة اىل قوى �شد  وا�شار 

عك�شي حت��ارب ال���ش��الح ال�شيا�شي لأن��ه يف غر 

الوطنية  املوؤ�ش�شات  بيع  نهج  منتقدا  �شاحلها، 

لأنه مل ي�شهم يف عالج امل�شكالت التي يعاين منها 

الردن.

واك�����د اه��م��ي��ة وج�����ود ح��ك��وم��ات ت��ع��ال��ج فقر 

املواطن وحاجته للعمل، مطالبا بتحقيق العدالة 

والع�شكريني،  امل��دن��ي��ني  امل��ت��ق��اع��دي��ن  روات����ب  يف 

وم��ع��اجل��ة ال���ت���ف���اوت يف ال����روات����ب، ا���ش��اف��ة اإىل 

ال�����ش��غ��رة  امل�����ش��اري��ع  ل��دع��م  م��ب��ال��غ  تخ�شي�ص 

للقطاع  احل��ك��وم��ة  م��زاح��م��ة  وع���دم  واملتو�شطة، 

ال��داخ��ل��ي، وادارة ملف  ال��دي��ن  اخل��ا���ص يف ملف 

للتعامل  وا�شحة  خ��الل خطة  العام من  الدين 

مع امللف يف ال�شنوات القادمة، اىل جانب خطط 

وت��وق��ف  امل���واط���ن،  ق�شايا  ت��ع��ال��ج  ا�شرتاتيجية 

التهرب ال�شريبي.

وق����ال ال��ن��ائ��ب زه����ر ال�����ش��ع��ي��دي��ن، اإن واق���ع 

التكاتف  ويتطلب  م���وؤمل،  للدولة  ال��ع��ام  ال��دي��ن 

للو�شول اإىل حلول حقيقية تخفف من النحدار 

اإىل ح���دود ل  ال��دي��ن  يف القت�شاد، بعد و���ش��ول 

ما  الردن  ان  اإىل  عليها، م�شرا  ال�شكوت  ميكن 

على  املحافظ  ال�شيا�شي  م�شاره  ثمن  يدفع  زال 

ثوابته الوطنية جتاه الق�شايا العربية وخ�شو�شا 

الق�شية الفل�شطينية.

وطالب باإن�شاء مدر�شة �شاملة للذكور خلدمة 

اب��ن��اء ق���رى ف��وع��رة وح���ور وتقبل وام اجل��داي��ل 

و���ش��ع��را، وان�����ش��اء م��رك��ز ���ش��ح��ي ���ش��ام��ل خلدمة 

امل��ن��ط��ق��ة، واجن�����از م�����ش��روع ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي، 

ارب��د فوعرا وطريق �شما  تاأهيل طريق  واإع���ادة 

واملدنيني  الع�شكريني  املتقاعدين  وع��دم  �شعرا، 

وال��رم��وك  را���ش��د  الم���ر  وت��زوي��د م�شت�شفيي 

باخت�شا�شيني، وبوحدة حريق واخ�شائي.

النائب توفيق املراعية، طرح ملف املتعرثين 

امام احلكومة، مطالبا بالتدخل ال�شريع لت�شوية 

ال�شركات  �شجالت  من  التحقق  بعد  او�شاعهم، 

املقر�شة والوقوف على �شرعية القرو�ص.

و�شدد على ان�شاء م�شانع انتاجية تعتمد على 

ال��زج��اج يف معان، والهتمام  امل���واد الول��ي��ة مثل 

بال�شناعات احلرفية والعالجية والغذائية، اىل 

يف  العدالة  وحتقيق  بال�شياحة  الهتمام  جانب 

الرواتب وانهاء الهيئات امل�شتقلة التي ا�شتنزفت 

املوارد وانهكت املوازنة.

املتمثلة  اجلنوبية  ال��ب��ادي��ة  مطالب  وع��ر���ص 

املراكز  ال�شيدية، وترفيع  امل��دورة  بتاأهيل طريق 

اإىل  ع��رب��ة  ووادي  وامل��ري��غ��ة  اجل��ف��ر  يف  ال�شحية 

وحت�شني  املا�شية،  م��رب��ي  ودع���م  �شاملة،  م��راك��ز 

خ��دم��ات امل��ي��اه وال���ط���رق وال��ت��ع��ل��ي��م، ف�شال عن 

ترفيع ق�شاء املريغة اإىل لواء.

النائب حممد الهاللت اكد �شرورة مراجعة 

املوازنة ب�شكل منهجي وفني للحد من القطاعات 

امل���ول���دة ل��ل��م��دي��ون��ي��ة، واحل����د م���ن الق���رتا����ص، 

املح�شوبية  وحماربة  املرتتبة،  ال��ذمم  وحت�شيل 

ال�شنوية  امل���وازن���ة  منهجية  يف  ال��ن��ظ��ر  واإع������ادة 

ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��ع��ي��ار ك��ف��اءة ال��ع��ائ��د وج��ودت��ه، 

وحتقيق الهداف، ف�شال عن ال�شعي لفتح ا�شواق 

الدول ال�شقيقة وال�شديقة امام العمالة الردنية، 

وا�شتغالل املوارد الطبيعية يف جنوب الردن.

يحتاج  البرتا  يف  ال�شياحي  القطاع  اإن  وق��ال 

اإىل دعم بالقرو�ص من خالل ال�شتفادة منها اأو 

تاأجيلها وتخفيف ن�شب ال�شرائب عليها، وكذلك 

ال�شياحي،  التنموي  ال��ب��رتا  اقليم  �شلطة  دع��م 

والتدخل العاجل جلدولة قرو�ص قطاع الفنادق 

املتعرث، بالإ�شافة اىل قطاع اجلمعيات ال�شياحية، 

كما طالب باإن�شاء مدار�ص يف الب�شيط والبقعة.

االنباط- عمان

 قررت اللجنة الإدارية النيابية، تاأجيل 

املعدل  ال��ق��ان��ون  مب�����ش��روع  وال��ب��ت  النقا�ص 

ل��ق��ان��ون اإع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة م��وؤ���ش�����ش��ات ودوائ����ر 

وزارة  تنتهي  حتى   ،2020 ل�شنة  حكومية 

املتعلقة  اأو�شاعها  ترتيب  من  والري  املياه 

بدمج الوزارة ب�شلطة املياه.

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

ع��ل��ي ال��ط��راون��ة، خ���الل ت��روؤ���ش��ه اج��ت��م��اًع��ا 

ام�����ص الث���ن���ني، ب��ح�����ش��ور وزي����ري ال��دول��ة 

الإداء  حممود اخلراب�شة والدولة لتطوير 

امل��وؤ���ش�����ش��ي راب���ع���ة ال��ع��ج��ارم��ة وام����ني ع��ام 

وزارة املياه والري بالوكالة حممد ار�شيد، 

امل��ي��اه  ال��ق��رار ج���اء لإع��ط��اء وزارة  ه���ذا  اإن 

باإجراءات  لل�شر  الكافية  الفر�شة  والري 

دم���ج امل��ح��اف��ظ��ات ب�����ش��رك��ات امل��ي��اه واإج����راء 

التعديالت الالزمة على الأنظمة اخلا�شة 

يف املوارد الب�شرية وامل�شرتيات وغرها.

ياأتي  اللجنة  ق��رار  اأن  ال��ط��راون��ة  واك��د 

العليا  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��ل��ح��ة  م���ن  ان��ط��الق��اً 

ول��دع��م ق��ط��اع امل��ي��اه ومت��ك��ني ال����وزارة من 

ا���ش��ت��ك��م��ال ب���راجم���ه���ا و���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا ب��ه��ذا 

ال�شاأن، لفتاً اىل ان الدمج حالياً ل يخدم 

الأهداف والغايات التي جاء من اجلها.

امل�شتقلة  الهيئات  دمج  �شيا�شة  اإن  وقال 

ذات احلمولة الزائدة عن احلاجة �شرورية 

الأداء، لكن هناك  الوفر وتر�شيق  لتحقيق 

ت��ق��وم  لأن���ه���ا  دم����ج  اإىل  ه��ي��ئ��ات ل حت���ت���اج 

بدورها على اأكمل وجه بتقدمي اخلدمات.

ا�شتمعت لآراء اخلرباء  اللجنة  اأن  وبني 

وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني ب���ه���ذا امل���ج���ال، ف��ي��م��ا ق��دم 

للجنة  �شعيدان  معت�شم  والري  املياه  وزير 

درا�شة حول الأ�شباب املوجبة لعدم الدمج.

وبعد نقا�ص عميق اتفق النواب: حممد 

اخلاليلة  واحمد  عيا�ص  وهايل  الف��اي��ز 

ورا������ش�����د ال�������ش���وح���ة وغ��������ازي ال����ب����داوي 

وحم��م��د ال�����ش��ط��ن��اوي ون���اج���ح ال���ع���دوان 

ال�شتعجال  وع��دم  الرتيث  �شرورة  على 

يف اتخاذ القرار من اجل منح وزارة املياه 

او�شاعها. الفر�شة ملعاجلة 

وقالوا “ما يهمنا هو امل�شلحة العامة 

وينبغي ان يكون قرار الدمج مبني على 

درا�شات م�شتفي�شة حتقق الغاية منه«.

ان��ن��ا جميعا  ق���ال اخل��راب�����ش��ة  ب�����دوره 

الهيكلة  اإع��ادة  يف  ونوابا  حكومة  �شركاء 

مب��ا يحقق ال�����ش��ال��ح ال��ع��ام وي��وف��ر امل��ال 

وجت�����وي�����د اخل�����دم�����ة وي�����ع�����زز ال���ن���زاه���ة 

هيئات  ه��ن��اك  ان  م�شيفا  وال�����ش��ف��اف��ي��ة، 

ب����ح����اج����ة ل����ل����دم����ج واخ����������رى وج�����وده�����ا 

�شروري.

وعر�شت العجارمة لالأ�ش�ص واملعاير 

ال��ت��ي ت���وؤخ���ذ ب��ع��ني الع���ت���ب���ار يف ح���الت 

اأن ذل���ك ي��ج��ري من  ال���دم���ج، م��و���ش��ح��ة 

طبيعة  مع  تتنا�شب  درا�شة  اإع��داد  خالل 

ال���دول���ة وم����دى ارت��ب��اط��ه��ا ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة 

وحاجة  فاعلية  وم��دى  للقطاع  العامة 

ال����ق����ط����اع ل����ذل����ك ومب������ا ي���ح���ق���ق ال���وف���ر 

وجتويد اخلدمة املقدمة للمواطنني.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه، دع����ا ار���ش��ي��د اإىل ع��دم 

ال���ش��ت��ع��ج��ال ب���اإق���رار م�����ش��روع ال��ق��ان��ون، 

بدمج  ال���وزارة  جتربة  تنجح  اأن  بعد  اإل 

امل��ح��اف��ظ��ات ب�����ش��رك��ات امل��ي��اه، م���وؤك���ًدا ان 

المر يحتاج لإجراء درا�شة م�شتفي�شة.

االنباط- عّمان

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

ال���ن���اط���ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م احل���ك���وم���ة علي 

ال����ع����اي����د ح����ر�����ص احل����ك����وم����ة ع���ل���ى اإن����ف����اذ 

دعم  اأج��ل  من  ال�شامية  امللكية  التوجيهات 

معي�شتهم  الع�شكريني وحت�شني  املتقاعدين 

واإيالئهم جل الرعاية والهتمام.

هاتفية  مداخلة  خ��الل  العايد  واأ���ش��اف 

يف احل��ل��ق��ة اخل��ا���ش��ة لإذاع�����ة الأم����ن ال��ع��ام 

مب���ن���ا����ش���ب���ة ي������وم ال�����وف�����اء ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 

ال��ع�����ش��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني ال��ق��دام��ى ال���ذي 

امل��ت��ق��اع��دي��ن  اأن  ام�������ص الث���ن���ني،  ي�����ش��ادف 

امللك  جاللة  باهتمام  يحظون  الع�شكريني 

جاللته  اأن  اإىل  م�����ش��راً  ال��ث��اين،  اهلل  ع��ب��د 

القدوة  ويعتربهم  بجهودهم  دائ��م��اً  ي�شيد 

لدعمهم  وي���ب���ادر  ال��ت�����ش��ح��ي��ة،  يف  احل�����ش��ن��ة 

معي�شتهم. م�شتوى  وحت�شني 

ي���وم  خ�����ش�����ص  ج���الل���ت���ه  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

اخل���ام�������ص ع�����ش��ر م����ن ����ش���ب���اط يف ك����ل ع���ام 

ل���الح���ت���ف���ال ب���امل���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع�����ش��ك��ري��ني 

وامل�����ح�����ارب�����ني ال�����ق�����دام�����ى، ت����ق����دي����راً ل��ه��م 

الوطن  خدمة  يف  وت�شحيتهم  ومل�شرتهم 

والذود عن ترابه.

التي  احلثيثة  اجلهود  اإىل  العايد  واأ�شار 

ي��ب��ذل��ه��ا ���ش��م��و الأم������ر احل�����ش��ني ب���ن عبد 

�شر  م��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ه��د، يف  ال���ث���اين، ويل  اهلل 

الع�شكريني  للمتقاعدين  خم�ش�شة  برامج 

يلم�ص  ب��ح��ي��ث  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  م��ن  بتكليف 

امل��ت��ق��اع��د ال��ع�����ش��ك��ري الأث����ر امل��ب��ا���ش��ر ل��ه��ذه 

الربامج.

الع�شكريني  للمتقاعدين  اأن  اأك���د  ك��م��ا 

اإ�شهامات عديدة يف م�شرة الدولة الأردنية 

هذا  يف  نحتفل  والتي  ب��الإجن��ازات  احلافلة 

العام بدخول مئويتها الثانية.

وقال العايد يف هذا ال�شدد “املتقاعدون 

ال��ع�����ش��ك��ري��ون ه��م ردي����ف ل��ن�����ش��ام��ى ال��ق��وات 

وب��ي��ت خ��ربة،  الأم��ن��ي��ة،  واأج��ه��زت��ن��ا  امل�شلحة 

ك��م��ا اأن جت��رب��ت��ه��م ال��غ��ن��ي��ة ت�����ش��ك��ل درو����ش���اً 

وللم�شتقبل«. لالأجيال 

وا����ش���ت���ذك���ر ال���ع���اي���د يف ه�����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة 

اف��ت��دوا  ال��ذي��ن  الأب����رار  �شهدائنا  ب��ط��ولت 

ال����وط����ن ب���دم���ائ���ه���م وداف�����ع�����وا ع����ن ت���راب���ه 

الدفاع  �شبيل  يف  الزكية  دم��اءه��م  وق��دم��وا 

فل�شطني. عن 

ك��م��ا ا���ش��ت��ذك��ر اأي�����ش��ا ال���ت���اري���خ امل�����ش��رف 

جل��ي�����ش��ن��ا ال���ع���رب���ي امل�����ش��ط��ف��وي يف ج��م��ي��ع 

امل��ح��اف��ل ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، وت�����ش��ح��ي��ات 

ق�شايا  عن  ال��دف��اع  يف  وثوابتهم  الن�شامى 

العربية والإ�شالمية. الأمتني 

“اأزجي  واختتم العايد مداخلته بالقول 

املتقاعدين  جلميع  واع��ت��زاز  اح��رتام  حتية 

ال��ق��دام��ى، ولكل  ال��ع�����ش��ك��ري��ني وامل��ح��ارب��ني 

الأمنية،  واأجهزتنا  �شعار اجلي�ص  من حمل 

�شبيل  ع��م��ره��م يف  ���ش��ن��وات  اأف���ن���وا  ال���ذي���ن 

الدفاع عن الوطن وال�شهر حلماية اأبنائه«.

 إطالق نار على دورية أمنية أثناء 
القبض على مطلوب

 إعالن قائمة قبول طلبة إساءة 
االختيار للدورة التكميلية
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االنباط-عمان

املبي�ضني  �ضمري  الداخلية  وزي��ر  تراأ�س   

اجتماعا  االث��ن��ني  ام�����س  ال����وزارة،  مبنى  يف 

مل��ح��اف��ظ��ي امل���ي���دان وق���ي���ادات ج��ه��از االم���ن 

بتطبيق  املتعلقة  االإج��راءات  ملناق�ضة  العام، 

اأوام��������ر ال����دف����اع وال���ت���ع���ل���ي���م���ات ال�������ض���ادرة 

مب��ق��ت�����ض��اه وخ���ا����ض���ة ب��ع��د ت���ط���ور ال��و���ض��ع 

الوبائي يف اململكة.

واأ�ضاد وزير الداخلية يف بداية االجتماع، 

االداري��ون  احلكام  بها  يقوم  التي  باجلهود 

على  ال��ع��ام  االم��ن  وك���وادر  مرتبات  وجميع 

امتداد م�ضاحات الوطن.

واأك�����د ال���وزي���ر خ����ال االج���ت���م���اع ال���ذي 

الدكتور  الداخلية  وزارة  عام  امني  ح�ضره 

خ���ال���د اب�����و ح����م����ور، �����ض����رورة اال����ض���ت���م���رار 

ال����دف����اع  اوام����������ر  ت���ط���ب���ي���ق  ب���ال���ت�������ض���دد يف 

مدى  ومراقبة  عنه،  ال�ضادرة  والتعليمات 

بها. والتقيد  تنفيذها 

ال�ضحية  الظروف  “ان  املبي�ضني  وق��ال 

�ضكلت  اململكة  بها  مت��ر  ال��ت��ي  اال�ضتثنائية 

عبئا ا�ضافيا عليكم وعلى ح�ضاب واجباتكم 

ال��واج��ب  ل��ه��ذا  ت�ضديتم  ول��ق��د  اال���ض��ا���ض��ي��ة، 

اجلائحة،  ب��داي��ة  منذ  واالن�����ض��اين  الوطني 

مبهنية  البا�ضلة  امل�ضلحة  قواتنا  جانب  اإىل 

واح��راف��ي��ة وان�����ض��ان��ي��ة راق��ي��ة االأم���ر ال��ذي 

ك���ان حم���ل ت��ق��دي��ر ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

الثاين و�ضعبنا الكرمي«.

الوبائي  الو�ضع  تطور  بعد  انه  واأ�ضاف 

ال  مقلقة  تكون  ق��د  مرحلة  اىل  اململكة  يف 

جميعا،  منكم  يتطلب  االأم��ر  فان  اهلل،  قدر 

ال��دف��اع  اأوام���ر  وتطبيق  ف��ر���س  يف  الت�ضدد 

وم���راق���ب���ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا وت��ق��ي��د اجل��م��ي��ع ب��ه��ا، 

املن�ضاآت،  اأو  اال�ضخا�س  م�ضتوى  على  �ضواء 

بجديد  لي�س  اليوم  منكم  مطلوب  هو  وم��ا 

ع��ل��ي��ك��م ف��ه��ي م��ه��م��ت��ك��م ال���ت���ي مت��ار���ض��ون��ه��ا 

ي��وم��ي��ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���ض��ح��ة و���ض��ام��ة 

املجتمع.

وج���رى خ��ال االج��ت��م��اع، ال��ت��اأك��ي��د على 

اإعادة ن�ض�ر مرتبات ال�ضرطة يف امل�ضت�ضفيات 

تتواجد  كانت  التي  الرئي�ضية  امل��واق��ع  ويف 

“وح�ضب  اجل���ائ���ح���ة  ب���داي���ة  ���ض��اب��ق��اً  ف��ي��ه��ا 

امل��واط��ن��ني  ت���واج���د  وم���راق���ب���ة  احلاجة”، 

يف احل���دائ���ق ال��ع��ام��������ة وم����دى ال��ت��زام��ه�����������م 

ب�����ض��روط ال�����ض��ام�����������ة ال��ع��ام��������ة، وم��راق��ب�����ة 

الت������زام  وم���دى  العمومي����ة  احل��اف��������ات 

“والعمل  الوقاي��ة  ب����اأدوات  م�ضتخدميه��ا 

املطاعم  ومراقبة  املخالفني”  �ضبط  على 

ال�����ض��ي��اح��ي��ة وحم����ات ال��ك��ويف ���ض��وب وم��ن��ع 

واإغ���اق  و�ضبط  فيها،  االأراج��ي��ل  تقدي���م 

امل��ن�����ض��اأة و���ض��ب��ط ك���ل خم���ال���ف، وم��ت��اب��ع�����������ة 

الكمامة  ب��ارت��داء  املواطني��ن  الت��زام  م��دى 

وامل��ح��ات  امل��ن�����ض��اآت  يف  اجل�����ض��دي  والتباع�د 

اأو �ضاح��ب من�ضاأة. العام���ة كزبائ��ن 

اأوام���ر  تفعي��ل  على  التاأكيد  ج��رى  كما 

ال���دف�������اع، وحت��ري��������ر امل���خ���ال���ف���ات ال���ازم���ة 

امللتزمي��ن  غري  واالأ�ضخا�س  املن�ضاآت  بحق 

االإجتماعي،  والتباع��د  الكمام���ة  باإرت���داء 

ب�ضاع���ات  املواطنني  اإلتزام  مدى  ومتابع���ة 

احل��ظ��������������ر اجل����زئ����ي وحت����ري����ر امل��خ��ال��ف��ات 

وتكثيف  امللتزمني،  غ��ري  االأ���ض��خ��ا���س  بحق 

االأ���ض��خ��ا���س  ع��ل��ى  التفتي�س  جل���ان  ج���والت 

للتاأكد من  امل��خ��اب��ز  ذل��ك  وامل��ن�����ض��اآت مب��ا يف 

وال�ضامة  ال�ضحة  ب�ضروط  االإلتزام  مدى 

ال��ع��ام��ة، واإي����اء امل��ح��ات ال��ع��ام��ة وخ��ا���ض��ًة 

“املقاهي والكويف �ضوب وتقدمي االأرجيلة” 

ب��زي��ادة م�ضتوى  ال��ازم��ة وذل���ك  االأه��م��ي��ة 

ال��رق��اب�����ة ع��ل��ي��ه��ا وال���ت���اأك���د م���ن اإل��ت��زام��ه��ا 

ومنع  العامة،  وال�ضامة  ال�ضحة  ب�ضروط 

االإجتماعي��ة  واملنا�ضبات  احلفات  اإقام��ة 

باأعداد تزيد عن )20( �ضخ�ضا ومبا ين�ضجم 

من  والتاأكد  املعتمد  الطبي  والربوتوكول 

والكمامات  الوقاية  اأدوات  اإ�ضتخدام  مدى 

التي  التجمع��ات  يف  االإجتماعي  والتباعد 

يقل عدد امل�ضاركني فيه��ا عن )20( �ضخ�ضا.

التن�ضيق  ���ض��رورة  على  التاأكيد  وج��رى 

مع املجال�س االأمنية فور تلقي املحافظني 

منا�ضبات  اإق��ام��ة  البع�س  بنية  معلومات 

االأفراح  اأو  العزاء  “بيوت  �ضواء  اإجتماعية 

اأو اأي منا�ضبة اإجتماعية اأخرى يف اأي مكان 

با�ضتدعاء  اخلا�ضة”  امل��زارع  �ضمنها  ومن 

واباغهم  بها  املعنيني  اأو  عليها  القائمني 

مب���ن���ع اإق����ام����ة ه�����ذه امل���ن���ا����ض���ب���ات واإت����خ����اذ 

الازمة  واالإداري����ة  القانونية  االإج����راءات 

بحق املخالفني واتخاذ االإجراءات الازمة 

ب�ضاأن التباعد االجتماعي يف اأماكن التنزه 

وخا�ضة يف اأيام العطل ومتابعة عمل جلان 

التفتي�س اخلا�ضة باحلجر املنزيل وخا�ضة 

ما يتعلق مب�ضابي فريو�س كورونا املتحور 

واالإ����ض���ت���م���رار ب��رف��ع ن��ت��ائ��ج ه����ذه ال��ل��ج��ان 

الوطني  املركز  مع  بالتن�ضيق  وذلك  يوميا 

لامن وادارة االزمات.

واأوع�����ز ال���وزي���ر اىل احل��ك��ام االداري����ني 

وق������ادة االج����ه����زة االم���ن���ي���ة، ب��اال���ض��ت��م��رار 

الر�ضمية  اجله��ات  جميع  ودع���م  باإ�ضن���اد 

وال�����������وارد  والتفتي����س  بالرقاب��ة  املعني��ة 

الدفاع رقم  اأمر  اأواًل من  البند  ذك���رها يف 

. )20(

االنباط- عمان

النيابية،  والبيئة  ال�ضحة  جلنة  بحثت   

النائب  خال اجتماع ام�س االثنني برئا�ضة 

م�ضتجدات  اآخ��ر  ال�ضراحنة،  اأحمد  الدكتور 

النواب  بح�ضور  اململكة،  يف  الوبائي  الو�ضع 

الدكتور هايل عيا�س والدكتور عبد الرحيم 

ي���ع���ق���وب ووائ�������ل رزوق  امل���ع���اي���ع���ة وجم������دي 

نذير  الدكتور  ال�ضحة  ووزير  حداد،  وفريد 

ل�ضوؤون  ال�ضحة  وزارة  ع��ام  واأم��ني  عبيدات 

وائل  الدكتور  كورونا  ملف  م�ضوؤول  االأوبئة 

الهياجنة.

ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ال�����ض��راح��ن��ة،  ال��ن��ائ��ب  وق�����ال 

يف  الوبائي  الو�ضع  م�ضتجدات  على  اطلعت 

خا�ضة  املعنيني،  مع  تف�ضيلي  ب�ضكل  اململكة 

كورونا  بفريو�س  االإ�ضابات  عدد  ارتفاع  بعد 

االيجابية. الفحو�ضات  ون�ضب 

وق����ال ع��ب��ي��دات، م��ن ج��ه��ت��ه، اإن ال����وزارة 

اأن  ال��ل��ج��ن��ة، مبينا  م��ع  ب��ال��ت�����ض��ارك��ي��ة  ت��وؤم��ن 

املا�ضية  ال��ف��رة  خ���ال  ال��ت��زم��ت  احل��ك��وم��ة 

ب��ت��ق��ل��ي��ل ����ض���اع���ات احل���ظ���ر ال��ل��ي��ل��ي، وع����ودة 

االن���ف���ت���اح ال���ت���دري���ج���ي ل��ب��ع�����س ال��ق��ط��اع��ات 

وطلبة املدار�س يف ال�ضفوف االوىل والثاين 

الثانوي )التوجيهي( وريا�س االأطفال.

واأك���د اأن���ه وب��ع��د ازدي���اد اع���داد االإ���ض��اب��ات 

ب���ال���ف���ريو����س وارت����ف����اع ن�����ض��ب��ة ال��ف��ح��و���ض��ات 

االي��ج��اب��ي��ة، ف��م��ن غ���ري امل��ن��ط��ق��ي اأن ي��ك��ون 

هناك فتح مزيد من القطاعات، م�ضريا اإىل 

هناك  ي��ك��ون  ول��ن  تهمنا  امل��واط��ن  �ضحة  اأن 

ا�ضتعجال يف اتخاذ اأية قرارات م�ضتقبلية.

وق�����ال ع���ب���ي���دات اإن�����ه ���ض��ي��ج��ري ال��ت��ع��اق��د 

ل�������ض���راء م���ل���ي���وين ج���رع���ة م����ن ال���ل���ق���اح���ات، 

وك���ذل���ك ال��ت��ع��اق��د م���ع ع����دد م���ن ال�����ض��رك��ات 

لتوفريها، م�ضيفا اأن هناك مناف�ضة �ضديدة 

على �ضراء املطاعيم.

�ضيعقد  اج��ت��م��اع��ا  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ي�ضم  ال��رو���ض��ي��ة،  اال�ضتثمار  وح��دة  م��ع  غ��دا 

تطبيق  ع��رب  رو���ض��ي��ا  ل��دى  االأردين  ال�ضفري 

�ضبوتنيك. مطعوم  ل�ضراء  “زووم”، 
اللجنة  اإن  جهته،  م��ن  الهياجنة،  وق���ال 

انعقاد  ح��ال��ة  يف  االأوب��ئ��ة  ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة 

مدى  على  اجتمعت  اأنها  مو�ضًحا  م�ضتمر، 

ي��وم��ني م��ت��ت��ال��ي��ني ل��درا���ض��ة ارت���ف���اع اأع����داد 

االيجابية.  الفحو�ضات  ون�ضبة  االإ���ض��اب��ات 

وب�����ني اأن������ه ����ض���ي���ج���ري ع���ر����س ن���ت���ائ���ج ت��ل��ك 

الدرا�ضات على جلنة تقييم الو�ضع الوبائي.

الوبائي  الو�ضع  اأن  اإىل  الهياجنة  واأ�ضار 

خال  اأن��ه  اإال  مطمئنا،  اأ�ضبوعني  قبل  ك��ان 

اأع���داد االإ���ض��اب��ات  االأ���ض��ب��وع احل��ايل ارتفعت 

وال���ف���ح���و����ض���ات االي���ج���اب���ي���ة، ع����ازي����ا ���ض��ب��ب 

من  االل���ت���زام  وع����دم  “الراخي  اإىل  ذل���ك 

املواطنني«.

اإج�����راء  اأي  ات���خ���اذ  ي��ج��ر  اأن�����ه مل  وت���اب���ع 

يف ال���وق���ت احل�����ايل ف��ي��م��ا ي��خ�����س احل��ظ��ر، 

و���ض��ي��ج��ري ت��ق��ي��ي��م ال���و����ض���ع ال���وب���ائ���ي غ��دا 

الثاثاء.

االنباط- عمان

والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزي��رة  تراأ�ضت   

امل��ه��ن��د���ض��ة م��ه��ا ع��ل��ي ووزي�����ر ال�����ض��ن��اع��ة وامل���ع���ادن 

العراقي منهل عزيز اخلباز االجتماع غري العادي 

االأردن��ي��ة  العراقية  لل�ضركة  العمومية  للجمعية 

لل�ضناعة يف ع��م��ان، حيث مت االط���اع على واق��ع 

اال�ضتثمارية  وتوجهاتها  وا�ضتثماراتها  ال�ضركة 

االأولية لل�ضنوات املقبلة.

وبح�ضب بيان �ضادر عن الوزارة، ام�س االثنني، 

مت خ��ال االج��ت��م��اع ال���ذي ح�ضره االأم����ني العام 

ل������وزارة ال�����ض��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن يو�ضف 

حيدر  االأردن  ل��دى  ال��ع��راق��ي  وال�ضفري  ال�ضمايل 

ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  واأع�����ض��اء  ه����ادي،  من�ضور 

وم�ضوؤولون من البلدين، مناق�ضة اآخر التطورات 

املتعلقة مب�ضروع املدينة االقت�ضادية امل�ضركة يف 

�ضوء تكليف ال�ضركة العراقية االأردنية لل�ضناعة 

للقيام باالجراءت والدرا�ضات االأولية الازمة له.

ال�����ض��رك��ة  اإدارة  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وك��ل��ف��ت 

بامل�ضي قدما باالإجراءات الازمة لطلب العرو�س 

“اأر اف بي” حول اعداد درا�ضة جدوى للم�ضروع 
وتقدمي خدمات ا�ضت�ضارية له.

ال���وزي���ران ����ض���رورة ت�ضريع االج�����راءات  واأك����د 

بهذا اخل�ضو�س، فيما اأو�ضت اجلمعية العمومية 

اجلهات  ت�ضم  م�ضركة  توجيهية  جلنة  بت�ضكيل 

�ضري  متابعة  ل��غ��ر���س  ال��ب��ل��دي��ن  ك��ا  يف  املخت�ضة 

العمل يف امل�ضروع.

كما ق��ررت اجلمعية العمومية تكليف جمل�س 

�ضامل  وت�ضور  عمل  خطة  لو�ضع  ال�ضركة  اإدارة 

لل�ضركة لل�ضنوات الثاث املقبلة.

لل�ضناعة  االأردنية  العراقية  ال�ضركة  وتاأ�ض�ضت 

االأردن والعراق  1981 منا�ضفة بني حكومتي  عام 

ول��دي��ه��ا م�����ض��اه��م��ات ا���ض��ت��ث��م��اري��ة ل���دى اجلانبني 

الوزيران  زار  اآخ��ر  جانب  من  والعراقي.  االأردين 

ل��ل�����ض��ن��اع��ات  االأردين  ال���ع���رب���ي  امل����رك����ز  ����ض���رك���ة 

االأردنية  العراقية  فيها  ت�ضاهم  التي  البيولوجية 

ل��ل�����ض��ن��اع��ة ب��ن�����ض��ب��ة 22 ب��امل��ئ��ة ح��ي��ث ا���ض��ت��م��ع��ا اىل 

عر�س موجز عن املركز واملنتجات التي يقوم على 

رع��د عبد  ال�ضركة  ع��ام  وت��ط��رق مدير  ت�ضعنيها. 

الدامي اىل حتقيق ال�ضركة لنتائج اإيجابية خال 

العام املا�ضي رغم الظروف والتحديات.

وج����ال ال���وزي���ران داخ����ل امل�����ض��ن��ع واط��ل��ع��ا على 

�ضري عملية االإنتاج والتقدم الكبري الذي �ضهدته 

ال�ضركة على �ضعيد انتاج اللقاحات البيطرية.

االنباط- عمان

741 زي���ارة  ن��ف��ذت اأم��ان��ة ع��م��ان االأح����د، 

من  للتاأكد  واأف���راد  من�ضاآت  على  تفتي�ضية 

التزامهم باأوامر الدفاع.

وب��ح�����ض��ب ال��ت��ق��ري��ر ال���ي���وم���ي ل���زي���ارات 

ال��ت��ف��ت��ي�����س، ب��ل��غ ع����دد خم���ال���ف���ات االأف������راد 
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املواطنني،  قبل  من  خمالفة  و41  خمالفة، 

ال���دف���اع  اإغ����اق����ا وخم���ال���ف���ة الأوام�������ر  و12 

وخمالفة  اإغ��اق��ا  و111  املن�ضاآت،  قبل  م��ن 

واملدنية. ال�ضحية  لا�ضراطات 

اال���ض��ت��ه��ان��ة  ع����دم  اإىل  االأم����ان����ة  ودع�����ت 

ب����ارت����داء ال���ك���م���ام���ة وال���ت���ب���اع���د اجل�����ض��دي 

لتجنب الوباء ل�ضامة املواطن.

االنباط- عمان

نهج  اإىل  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  ال�ضعب  كتلة  دع��ت   

امللكية  والت�ضورات  الروؤى  يرجم  �ضيا�ضي 

ع��م��ل حت��ق��ق م�ضرية  ب��رام��ج  اإىل  ال�����ض��ام��ي��ة 

االإ�����ض����اح ال�������ض���ام���ل ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ع اإل��ي��ه��ا 

اجلميع.

اأبو  عبداهلل  النائب  الكتلة  رئي�س  وق��ال 

ام�س  للكتلة  اجتماًعا  تروؤ�ضه  خ��ال  زي��د، 

االث���ن���ني، مل��ن��اق�����ض��ة م�����ض��ام��ني ل��ق��اء جالة 

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

جالته  حديث  اإن  اأخ���رًيا،  النيابية  الكتل 

�ضكل حافزاً لنا ملوا�ضلة م�ضريتنا الربملانية 

وتر�ضيخ العمل الكتلوي الرباجمي.

التعاون  تعزيز مبداأ  و�ضدد على �ضرورة 

ب���ني ال�����ض��ل��ط��ات وال���ت���وا����ض���ل م���ع امل��ج��ت��م��ع 

وامل�ضي قدما يف م�ضرية التنمية ال�ضيا�ضية 

واالجتماعية. واالقت�ضادية 

اأب�����و زي����د اإىل ����ض���رورة ت��ط��وي��ر  واأ�����ض����ار 

ال���ق���وان���ني ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��ح��ي��اة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

وال��ن��ه��و���س ب��ال��ع��م��ل ال��ك��ت��ل��وي ال��رباجم��ي 

امل�ضاركة  على  ت�ضاعد  حزبية  ن���واة  ليكون 

االإ�ضاح  على  العمل  وموا�ضلة  ال�ضيا�ضية 

اال�ضتثمار  اأم��ام  العقبات  وتذليل  االإداري 

وحت�ضني اخلدمات املقدمة للمواطنني.

وق���ال اأع�����ض��اء ال��ك��ت��ل��ة، م��ن ج��ه��ت��ه��م، اإن 

احرام  مو�ضع  هي  امللك  جالة  توجيهات 

وت���ق���دي���ر وت���ع���د خ���ارط���ة ط���ري���ق ل��ت��ط��وي��ر 

لتحقيق  االأردن  يف  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ع��م��ل 

واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  االإ���ض��اح  م�ضرية 

واالإداري.

تبني  على  الكتلة  واأع�ضاء  رئي�س  واتفق 

ب��رن��ام��ج ع��م��ل ���ض��ام��ل يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة 

ل��ت��ج��اوز ال��ت��ح��دي��ات وم��ع��اجل��ة ال��ت�����ض��وه��ات 

ال���ت���ي ت��ع��ي��ق م�����ض��ريت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ال���ض��ي��م��ا 

املرتبطة باالإ�ضاح االإداري وال�ضيا�ضي.

االنباط- عمان

دع���ا ام���ني ع���ام �ضلطة امل��ي��اه امل��ه��ن��د���س اأح��م��د 

عليمات، املواطنني اإىل اتخاذ االجراءات الازمة 

حلماية عدادات املياه املنزلية من خطر االجنماد 

اثناء ت�ضكل ال�ضقيع يف بع�س املناطق وانخفا�س 

على  لها وحفاظا  فيها، حماية  احل���رارة  درج��ات 

ا���ض��ت��م��راري��ة خ��دم��ة امل���ي���اه ل��ل��م��واط��ن��ني وجتنبا 

لتحملهم كلفا ا�ضافية حال تلف العداد.

ك��م��ا دع���ا اىل اال���ض��ت��ف��ادة م���ن ام���ط���ار اخل��ري 

وتخزينها لا�ضتخدامات املنزلية.

وبح�ضب بيان �ضادر عن الوزارة ام�س االثنني، 

املياه  و���ض��رك��ات  ال�ضلطة  ك���وادر  ان  عليمات  ق��ال 

ومبتابعة مبا�ضرة من وزير املياه والري الدكتور 

ال��ازم��ة  اح��ت��ي��اط��ات��ه��ا  ت��اأخ��ذ  ���ض��ع��ي��دان  معت�ضم 

مل��واج��ه��ة احل���ال���ة اجل���وي���ة امل��ت��وق��ع��ة، وان م��رك��ز 

�ضلطة  ال����وزارة/  مركز  يف  وال�ضيطرة  العمليات 

امل��ي��اه وم��رك��ز ال�����ض��ك��اوى امل��وح��د ي��ت��اب��ع ت��ط��ورات 

احلالة اجلوية ويتعامل معها مبنتهى امل�ضوؤولية.

و�ضركاتها  املياه  �ضلطة  ان  اإىل  عليمات  ولفت 

جاهزة ملواجهة الظروف اجلوية والتعامل معها 

ف��رق  ان���ه �ضيتم و���ض��ع  اإىل  مب�����ض��وؤول��ي��ة، م�����ض��ريا 

طوارئ �ضيانة �ضبكات ال�ضرف ال�ضحي و�ضبكات 

املياه لتكون على اأهبة اال�ضتعداد .

ودع�����ا اإىل ات���ب���اع ت��ع��ل��ي��م��ات ���ض��ل��ط��ة امل���ي���اه يف 

ع��دم رب��ط م��زاري��ب م��ي��اه االم��ط��ار على �ضبكات 

�ضلطة  اأج��ه��زة  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�ضحي،  ال�����ض��رف 

املياه وااللتفات اىل امل�ضلحة العامة وعدم القاء 

�ضكوى  او  ماحظة  اي��ة  ع��ن  واالإب����اغ  املخلفات 

على هاتف ال�ضكاوى املوحد )117116( .
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املعنوية،  �ضوب  بحتة  مادية  والبزن�س من  التجارة  تطّورت  الثالثة  االألفية  زمن  يف 

اأوتار ح�ضب احلاجة  اأ�ضبحت عزف على  اأنها  املطلق لدرجة  باملفهوم  التجارة  وتنّوعت 

الغاية  مبداأ  على  �ضيء  كل  ي��ربرون  النا�س  وب��ات  كاملتاجرة؛  التجارة  وغ��دت  والطلب، 

الو�ضيلة: تربر 

املتاجرة بالدين واملتاجرة بالوطنية واملتاجرة  املتاجرة يف هذا الزمان  اأنواع  1. من 

بالعلوم  واملتاجرة  باملنابت واالأ�ضول  واملتاجرة  باالأوطان  واملتاجرة  ال�ضيقة  باالإقليمية 

واملتاجرة باملدنية وغريها.

اأحياناً،  الطلب  اأوت��ار احلال واحل��رام وفق  يعزفون على  الدين  بع�س متاجري   .2

اأخ����رى، وي��ع��زف��ون ع��ل��ى اأوت����ار الو�ضطية ورمب��ا  وي��ع��زف��ون ع��ل��ى وت��ر ال��ف��ت��اوى اأح��ي��ان��اً 

التطرف، ويعزفون على وتر عدم فهم مقا�ضد ال�ضريعة؛  وهكذا.

فيها،  الغفران  �ضكوك  وتوزيع  االإنتماءات  اأوت��ار  على  يعزفون  الوطنية  متاجرو   .3

ويعزفون على ميزان الوطنية وك�ضوف ح�ضاب الواجبات واحلقوق واملواطنة؛ ويعزفون 

على وتر الوطن للت�ضلق للو�ضول لاأهداف.

4. متاجرو املنابت واالأ�ضول يعزفون على اأوتار االإقليمية ال�ضيقة لنعت النا�س وفق 

م�ضميات تبّث �ضموم الفتنة، ويعزفون على اأوتار تق�ضيم النا�س لقي�س ومين.

غريهم،  من  اأك��ر  ومعرفتهم  بالتخ�ض�ضّية  يتبّجحون  العلوم  متاجري  بع�س   .5

التي  اإ���ض��م اجل��ام��ع��ة  وي��ع��زف��ون على  ون��وع��ي��ت��ه،  العلمي  االإن��ت��اج  غ���زارة  وي��ع��زف��ون على 

تخرجوا منها، وهكذا.

الف�ضاد وتنوعها وحجمها، ويعزفون  اأوتار ق�ضايا  النزاهة يعزفون على  6. متاجرو 

امل��ايل  الف�ضاد  اأوت���ار  على  وي��ع��زف��ون  املغر�ضة،  واالإ���ض��اع��ة  اجل���زاف  االإت��ه��ام  اأوت���ار  على 

واالإداري والفني وحجمه، وهكذا

7. متاجرو العمل يق�ضمون النا�س حلراثني ومدنيني، ويعزفون على اأوتار االإنتاجية 

والعطاء، ويعزفون على وتر روحية العطاء وخطوط االإنتاج؛ وهكذا.

ب�ضراحة: احلياة اأ�ضبحت عزف اأوتار نختار فيها الوتر الذي �ضنعزف عليه ونتاجر 

من خالة باملادة التي نرغب بت�ضويقها، واملتاجرة يف احلياة تتنّوع وفق �ُضمك ونوعية 

ولُنح�ضن  اأوط��ان��ن��ا  ويف  غرينا  ويف  اأنف�ضنا  يف  اهلل  فلنتقي  عليه،  �ضنعزف  ال��ذي  ال��وت��ر 

العزف على وتر احلقيقة ال اخليال.

د.محمد طالب عبيدات

 الُمتاجرة في زمن األلفية 
الثالثة

 زواتي تتفقد جاهزية مركز المراقبة والتحكم في الكهرباء الوطنية للمنخفض الجوي

 وزير الداخلية: التشدد بتطبيق اوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذها

 الصحة النيابية تبحث آخر مستجدات الوضع الوبائي

 وزيرا الصناعة األردني والعراقي يبحثان تسريع إجراءات إقامة المدينة االقتصادية المشتركة

 األمانة: 741 زيارة للتأكد من االلتزام 
باالشتراطات الصحية

 الشعب النيابية تدعو إلطالق نهج 
سياسي يخدم اإلصالح الشامل

 المياه تدعو التخاذ االحتياطات الالزمة 
خالل الظروف الجوية المتوقعة

االنباط- عمان

املعدنية  وال����روة  ال��ط��اق��ة  وزي����رة   تفقدت 

املهند�ضة هالة زواتي، ام�س االثنني، ا�ضتعدادات 

���ض��رك��ة الكهرباء  امل��راق��ب��ة وال��ت��ح��ك��م يف  م��رك��ز 

الوطنية )نيبكو( لاأحوال اجلوية املتوقعة يف 

اململكة واثرها على دميومة النظام الكهربائي 

واحلفاظ على اعتماديته.

وا���ض��ت��م��ع��ت زوات������ي خ����ال زي������ارة ل��ل��م��رك��ز 

الوطنية  الكهرباء  �ضركة  ع��ام  مدير  يرافقها 

امل��ه��ن��د���س اجم���د ال���روا����ض���دة اىل اي���ج���از ح��ول 

يف  العمل  و���ض��ري  الكهربائي  النظام  م��وؤ���ض��رات 

تغذي  التي  ال��ت��وزي��ع  �ضبكات  ويف  النقل  �ضبكة 

 99 ح��وايل  وت�ضل اىل  اململكة  خمتلف مناطق 

باملئة من �ضكان اململكة.

لاأحوال  اال�ضتعداد  زوات��ي �ضرورة  واأك��دت 

توافرية  والعمل على �ضمان  املتوقعة،  اجلوية 

وا����ض���ت���ق���راري���ة ال���ن���ظ���ام ال��ك��ه��رب��ائ��ي وم��ت��اب��ع��ة 

ال�ضبكة وتقليل  التي قد حتدث على  االأعطال 

اثرها ال�ضلبي على املواطنني.

الكهرباء  العاملني يف قطاع  ب���اأداء  وا���ض��ادت 

وال��ذي يت�ضاعف خال الظروف اال�ضتثنائية، 

�ضواء مردها الطق�س ام يف حاالت الطوارئ كما 

يح�ضل حاليا يف ظل جائحة كورونا وتداعياتها 

االقت�ضادية مبا فيها على قطاع الطاقة الذي 

التزويد  �ضل�ضلة  فاعلية  اجلائحة  خ��ال  اثبت 

وامل��ح��روق��ات(  )ال��ك��ه��رب��اء  قطاعي  يف  املعتمدة 

والقائمة على قاعدة را�ضخة من املهنية وجودة 

االأداء.

من جانبه اكد املهند�س الروا�ضدة ا�ضتعداد 

ال�����ض��رك��ة م��ن خ���ال م��رك��ز امل��راق��ب��ة والتحكم 

على  احل��ف��اظ  على  العاملة  امليدانية  وال��ف��رق 

للتعامل  ال��ت��زوي��د  و�ضل�ضلة  ال�ضبكة  ج��اه��زي��ة 

ا�ضتعداد  املتوقعة، م��وؤك��دا  م��ع احل��ال��ة اجل��وي��ة 

ال�����ض��رك��ة مل��واج��ه��ة االح���م���ال ب��ت��ف��ق��د خ��ط��وط 

النقل وحمطات التحويل واعتماد املناوبات يف 

حمطات التحويل الرئي�ضية وعلى مدار ال�ضاعة 

ت��ط��راأ على نظام  ق��د  اي��ة م�ضكلة  م��ع  للتعامل 

النقل خال فرة زمنية ق�ضرية.

وج��ال��ت زوات���ي يف م��رك��ز امل��راق��ب��ة والتحكم 

يف  الكهربائي  ال��ن��ظ��ام  اإدارة  على  يعمل  ال���ذي 

امل�ضتهلكني  ت��زوي��د  وت���اأم���ني  بفاعلية  امل��م��ل��ك��ة 

بالكهرباء على مدار ال�ضاعة باأف�ضل املوا�ضفات 

م���دراء  م��ن  اي��ج��از  وا�ضتمعت اىل  وامل��ق��اي��ي�����س، 

ال���دوائ���ر يف ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة ح���ول النظام 

الكهربائي وحتدياته و�ضبل التعامل معها.

ووف����ق ب��ي��ان��ات امل���رك���ز ���ض��ج��ل اأق�����ض��ى حمل 

كانون  �ضهر  احل���ايل يف  ال��ع��ام  كهربائي خ��ال 

امل��ا���ض��ي وب��ل��غ 3590 م��ي��غ��اواط، و�ضط  ال��ث��اين 

ت��وق��ع��ات ان ي�����ض��ج��ل احل��م��ل االأق�������ض���ى خ��ال 

 3600 اىل   3500 ب���ني  م���ا  اجل�����وي  امل��ن��خ��ف�����س 

ميغاواط ب�ضبب تدين درج��ات احل��رارة وزي��ادة 

االقبال على و�ضائل التدفئة الكهربائية.

اململوكة  الوطنية  الكهرباء  �ضركة  وتتوىل 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ل��ل��ح��ك��وم��ة م��ه��ام ت�ضغيل 

وامتاك �ضبكة النقل و�ضراء الطاقة الكهربائية 

لبيعها ل�ضركات التوزيع وتوفري الوقود الازم 

لت�ضغيل حمطات التوليد .
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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 االنباط-عمان

واملقايي�س  امل��وا���س��ف��ات  م��وؤ���س�����س��ة  ح��ّول��ت 

واأن���ذرت  ال��ع��ام،  للنائب  ج��ه��ة خم��ال��ف��ة   393

اأخ��رى  من�ساآت  خم�س  واأغ��ل��ق��ت  من�ساأة،   23

.2020 خمالفة العام املا�سي 

اإجنازاتها  حول  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وقالت 

نحو  باإتالف  ق��رارات  ا�سدرت  اإنها  ال�سنوية 

للموا�سفات  مطابقة  غ��ري  كمامة  اآالف   8

االأردنية واألف عبوة من املعقمات واملنظفات، 

800 قطعة  واألف جهاز كهربائي، واأكرث من 

من املالب�س واالأحذية وما يزيد عن 14 طنا 

الغ�سيل. من م�ساحيق 

يف  ���س��ك��وى   720 ا�ستقبلت  اأن��ه��ا  واأ���س��اف��ت 

النطاق  �سمن  ال��واق��ع��ة  القطاعات  خمتلف 

االج���راءات  وا�ستكمال  ومتابعتها  ال��رق��اب��ي 

مع  تعاملت  كما  املخالفني،  بحق  اال�سولية 

وارد عرب  ج��م��رك��ّي  ب��ي��ان  األ����ف   184 ح����وايل 

املنافذ اجلمركّية، وتنفيذ نحو 6 اآالف جولة 

ع��ل��ى اال����س���واق وامل�����س��ان��ع امل��ح��ل��ي��ة ل�����س��م��ان 

االأردنية. للموا�سفات  املنتجات  مطابقة 

 4919 اإىل فح�س ودمغ  املوؤ�س�سة  وا�سارت 

ك��غ��م م���ن امل�������س���وغ���ات ال��ذه��ب��ي��ة امل�����س��غ��ول��ة 

ل���  فحو�سات  واج���رت  وامل�����س��ت��وردة،  املحلية 

امل�ستوردة،  1365 كغم من ال�سبائك الذهبية 

حمالت  على  تفتي�سية  ج��ول��ة   345 ون��ف��ذت 

بيع وعر�س امل�سوغات.

حت��ق��ق��وا  امل���ف���ت�������س���ني  اأن  ال���ب���ي���ان  واأك��������د 

وح���وايل  غ����از،  ا���س��ط��وان��ة   10500 وزن  م���ن 

امل��ح��ط��ات  وق����ود يف  وع����داد  م�����س��خ��ة   20500

وال�سهاريج،

اأداة  األ����ف   774 و  ووزن����ة  م���ي���زان  و2500 

قيا�س م�ستوردة مثل عدادات املاء والكهرباء 

وغريها،  وال��ط��ول  ال�سغط  قيا�س  واأج��ه��زة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل�����س��اع��د  ع��ل��ى  ك�����س��ف��ا  و1730 

ال��ع��ام يف جميع  ق��ب��ل و���س��ع��ه��ا ل��ال���س��ت��خ��دام 

اململكة. حمافظات 

ولفت البيان اإىل التثبت من �سحة 7300 

منها   79 اأن  ليتبني  مطابقة،  تقييم  وثيقة 

م�����زورة، ك��م��ا حت��ق��ق��ت م���ن ���س��ح��ة ال��ع��الم��ة 

منها   276 اأن  تبنّي  منتجا   1575 ل��� التجارية 

حت��م��ل ع���الم���ات جت���اري���ة م��ق��ل��دة ل��ع��الم��ات 

���س��ه��ادة   1550 امل��وؤ���س�����س��ة  وم��ن��ح��ت  اأ���س��ل��ي��ة، 

الت�سدير، مطابقة منتجات الأجل 

و32500 فح�س ملنتجات خمتلفة كيمائية 

وغذائية. وكهربائية 

���س��ه��ل��ت  امل���وؤ����س�������س���ة  اأن  ال���ب���ي���ان  واأو�����س����ح 

ال�سلع  وان�سيابية مرور  الرقابية  االإجراءات 

امل��ن��اف��ذ اجل��م��رك��ي��ة، واإجن���از املعامالت  ع��رب 

م�����ن خ������الل ت�����س��ج��ي��ع امل���������س����ت����وردي����ن ع��ل��ى 

الذي  امللتزم  التاجر  برنامج  اإىل  االن�سمام 

73 م�ستورداً. �سم العام املا�سي 

االنباط-عمان 

اأرباحاً  العربية  البوتا�س  جمموعة  حققت 

اق��ت��ط��اع  ب���ع���د  ب��ل��غ��ت   2020 ع����ام  يف  ���س��اف��ي��ة 

 127 التعدين  ور�سوم  واملخ�س�سات  ال�سريبة 

مليون دينار، متجاوزة بذلك تداعيات جائحة 

وتبعاتها  الثقيلة  بظاللها  األقت  التي  كورونا 

اقت�ساديات  جميع  على  ال�سلبية  االقت�سادية 

دول العامل.

وعزا رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة املهند�س 

���س��ح��ادة اأب����و ه���دي���ب، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

االثنني، النجاح الذي حققته ال�سركة يف العام 

تعاظم  اأبرزها  االأ�سباب،  من  عدد  اإىل  املا�سي 

االإنتاجية  العمليات  ا�ستمرار  ل�سمان  اجلهود 

احلظر  ف��رتات  خ��الل  لل�سركة  والت�سديرية 

ال��وب��اء،  انت�سار  ملنع  احلكومة  فر�ستها  ال��ت��ي 

املحكمة  واال�سرتاتيجية  ال�سليم  والتخطيط 

ل��ل�����س��رك��ة ال���ت���ي ت�����س��م��ن��ت م��ن��ه��ج��ي��ة وا���س��ح��ة 

اأ�سهمت  والتي  املختلفة  املخاطر  مع  للتعامل 

االأع��م��ال  تنفيذ  وم��رون��ة  �سال�سة  يف  ب��دوره��ا 

احلكومة  دعم  عن  ف�ساًل  الواقع،  اأر���س  على 

لعمليات ال�سركة يف العام املا�سي.

ب��ات��ت  ال���ت���ي  ال����رائ����دة  امل���ك���ان���ة  واأ�����س����ار اإىل 

دع��م  يف  م�ساهمتها  بف�سل  ال�����س��رك��ة  حتتلها 

االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، اإذ ُت��ع��د اأرب��اح��ه��ا ال��ي��وم 

اإىل اأن  راف����داً م��ه��م��اً خل��زي��ن��ة ال���دول���ة، الف��ت��اً 

»ال���ب���وت���ا����س« و���س��رك��ات��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة واحل��ل��ي��ف��ة 

امل�����س��اه��م��ني يف رف���د احتياطي  اأك���رب  ت��ع��د م��ن 

مليار  وال��ب��ال��غ��ة  باململكة  االأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��م��الت 

دوالر يف عام 2020.

ال��ع��ام  ال�����س��رك��ة  وت���ط���رق، اإىل م�����س��اه��م��ات 

 30 بلغت  التي  املجتمعي  ال�سعيد  على  املا�سي 

ل�سندوق  دينار  مليون   20 منها  دينار،  مليون 

»هّمة وطن« و10 ماليني دينار كدعم للجهات 

الطبية  الرعاية  جمال  يف  العاملة  احلكومية 

ال�سحية. واحلماية 

االأع���ل���ى  ه����ي  ال����ت����ربع����ات  ه�����ذه  اأن  وب������نًي 

االأردن��ي��ة  ال�سركات  بقية  قّدمته  مب��ا  مقارنة 

على  ت��اري��خ��ي��اً  ال�سركة  قدمته  مب��ا  وم��ق��ارن��ة 

مثمناً  االجتماعية،  امل�سوؤولية  برامج  �سعيد 

ال���دع���م غ���ري امل�������س���روط مل�����س��اه��م��ي ال�����س��رك��ة 

ال���ك���ب���ار، وه����م ���س��رك��ة »م��اجن��ي��ا ان��د���س��رتي��ال 

»اإ���س  ل�سركة  بالكامل  اململوكة  ديفيلومبنت« 

دي اأي �سي« احلكومية ال�سينية، و�سركة اإدارة 

وال�سركة  االأردن��ي��ة،  احلكومية  اال�ستثمارات 

لل�سمان  العامة  واملوؤ�س�سة  للتعدين،  العربية 

واحلكومة  العراقية،  واحلكومة  االجتماعي، 

ووزارة  الكويت،  اال�ستثمار/  وهيئة  الليبية، 

اإق��رار  عن  يتوانوا  مل  الذين  االأردن��ي��ة  املالية 

التربع بهذا املبلغ الكبري.

جميع  توجت  العربية«  »البوتا�س  اأن  وبني 

و�سام  على  املا�سي  العام  بح�سولها  اإجنازاتها 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ل��ل��ت��م��ي��ز م���ن ال��درج��ة 

جلهودها  تكرمياً  لل�سركة  ُمنح  ال��ذي  االأوىل 

املتميزة خالل جائحة كورونا.

االإن��ت��اج  بعمليات  اال���س��ت��م��رار  م��ن  ومتكنت 

اإىل خم��ت��ل��ف االأ����س���واق  وال��ن��ق��ل وال��ت�����س��دي��ر 

مبعايري  التزامها  م��ع  عالية  بكفاءة  العاملية 

ال����ع����ام����ة يف م����واق����ع  ال���������س����الم����ة  و�������س������روط 

االإج���راءات  كافة  وات��ب��اع  االإنتاجية  عملياتها 

اأدواره��ا  جانب  اإىل  اجلائحة،  اأث��ن��اء  الوقائية 

وم�����س��اه��م��ات��ه��ا امل���ت���م���ي���زة ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��دي��ن 

واملجتمعي. االقت�سادي 

البوتا�س  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

اإن  جانه،  من  الن�سور،  معن  الدكتور  العربية 

2020 تعد  املالية التي حققتها يف عام  النتائج 

م��ت��م��ي��زة،يف ���س��وء ح��ج��م ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية 

االقت�سادية  القطاعات  جميع  واجهتها  التي 

اأداء  وت����راج����ع  االأ�����س����م����دة  ق���ط���اع  ف��ي��ه��ا  مب����ا 

كورونا  وب��اء  تف�سي  ب�سبب  العاملي  االقت�ساد 

انهيار  من  العاملي  البوتا�س  �سوق  �سهده  وم��ا 

مل�ستويات قيا�سية. البيع وو�سولها  الأ�سعار 

االإدارة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

جناعة  اأثبتت  املحكمة  وخططها  التنفيذية 

م��ل��ح��وظ��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع خم��ت��ل��ف امل��خ��اط��ر 

وال��ت��ح��دي��ات، وت��ب��ني ذل��ك م��ن خ��الل االأرق���ام 

ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س 

التي  واملبيعات  االإنتاج  �سعيدي  على  العربية 

ُتعد االأعلى منذ تاأ�سي�سها.

62ر2  اأن��ت��ج��ت  ال�����س��رك��ة  ان  اإىل  واأ�����س����ارت 

اأما فيما يخ�س   ،2020 مليون طن خالل عام 

املبيعات فجرى بيع ما ي�سل اإىل 55ر2 مليون 

تخفي�س  يف  اأ���س��ه��م  م��ا   ،2020 ال��ع��ام  يف  ط��ن 

بن�سبة  الثابتة  الكلف  من  املنتج  الطن  ح�سة 

6 باملئة يف عام 2020.

وب���ني اأن اإي������رادات امل��ج��م��وع��ة ب��ل��غ��ت ال��ع��ام 

456 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ف��ي��م��ا ب��ل��غ رب��ح  امل��ا���س��ي 

واأن  دي��ن��ار،  مليون   183 الت�سغيلي  املجموعة 

ال�����س��رك��ة ول�����س��م��ان اال����س���ت���م���رار يف حت��ق��ي��ق 

ال���ن���ج���اح���ات و����س���ع���ت خ���ط���ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ثالثة  على  ت��ق��وم  املقبلة،  اخلم�سة  ل��الأع��وام 

حم����اور رئ��ي�����س��ة، ه���ي ت��دع��ي��م وت��ع��زي��ز ال��ب��ن��ى 

واأعمال  اأن�سطة  عليها  ت�ستند  التي  التحتية 

�سلة  يف  والتنوع  والتو�سع  االأ�سا�سية،  ال�سركة 

اإ���س��اف��ة اإىل م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وت��ع��زي��ز وم��اأ���س�����س��ة امل��م��ار���س��ات 

لال�ستدامة. الداعمة 

اجل���اري وخ�سو�ساً  ال��ع��ام  ت��وق��ع��ات  وح���ول 

الدكتور  اأك��د  االأ���س��م��دة،  بقطاع  املتعلقة  تلك 

ال��ن�����س��ور اأن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ���س��ت��ب��ق��ى خ��ط��راً 

ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى جميع   2021 ع���ام  يف  رئ��ي�����س��اً 

االق��ت�����س��ادي��ة مب���ا يف ذل����ك ق���ط���اع االأ����س���م���دة 

ال�سديد  احل��ذر  ي�سوده  تفاوؤل  ظل  يف  العاملي، 

بنمو  والتوقعات  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  ب��ع��ودة 

الطلب على �سماد البوتا�س يف عام 2021.

���س��ت��وؤث��ر على  اأخ�����رى  ع���وام���ل  اأن  واو����س���ح 

اأ�سواق االأ�سمدة مثل كميات االإنتاج االإ�سافية 

العر�س،  يف  الفائ�س  زي��ادة  اإىل  �ستوؤدي  التي 

وال��ت��وق��ع��ات اخل��ا���س��ة ب��اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط، وكلف 

ال��دوالر  قيمة  يف  والتغري  ال��ب��ح��ري،  ال�سحن 

جت�����اه ال���ع���م���الت االأخ����������رى، م����ا ي����وؤث����ر ع��ل��ى 

وم�ستوى  للم�ستهلكني  ال�����س��رائ��ي��ة  ال���ق���درات 

للمنتجني. االإنتاجية  الكلف 

 االنباط-عمان

االأعمال  رج��ال  جمعية  اإدارة  جمل�س  اأعلن 

ل���دى اململكة  ال��ت��ون�����س��ي  االأردن���ي���ني، وال�����س��ف��ري 

ال�سهيلي، خالل لقاء ام�س االثنني، عن  خالد 

االأع��م��ال  جمل�س  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال����دورة  تنظيم 

منت�سف  خ���الل  امل�����س��رتك  ال��ت��ون�����س��ي  االأردين 

ال�سهر املقبل عن بعد عرب تطبيق »زووم«.

واأكد رئي�س اجلمعية حمدي الطباع، خالل 

املجل�س  اأن  اجلمعية،  مبقر  عقد  ال��ذي  اللقاء 

تعزيز  اىل  ي��ه��دف   ،  2016 ع���ام  ت��اأ���س�����س  ال���ذي 

اال���س��ت��ث��م��ارات امل�����س��رتك��ة وامل�����س��اه��م��ة يف زي���ادة 

موؤكدا  البلدين،  بني  التجاري  التبادل  حجم 

الرغبة باطالع جمتمع االأعمال التون�سي على 

باململكة. املتوفرة  اال�ستثمارية  الفر�س 

وح�سب بيان �سحايف للجمعية، اأ�سار الطباع 

اأن تبعات جائحة فريو�س كورونا، تتطلب  اإىل 

احل���ر����س ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ع��ايف واال���س��ت��م��رار 

ب����اأداء دور ال��ق��ط��اع اخل��ا���س االق��ت�����س��ادي من 

�سراكات  واإقامة  االأعمال  جمال�س  عقد  خالل 

م�سرتكة. ا�ستثمارية 

واأك������د ال�����س��ف��ري ال�����س��ه��ي��ل��ي، ب�������دوره، ع��م��ق 

ال���ع���الق���ات ب���ني ب�����الده وامل��م��ل��ك��ة م���ا ي��ت��ط��ل��ب 

ف��ت��ح اآف�����اق اق��ت�����س��ادي��ة ج���دي���دة وزي�����ادة حجم 

ال��ب��ل��دي��ن مبينا  ب��ني  امل�����س��رتك��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 

ثنائية  باتفاقات  يرتبطان  وتون�س  االأردن  اأن 

ت�سكل دعامة مل�سرية التعاون امل�سرتك.

اال�ستثمار  ف��ر���س  بحث  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���س��ار 

االهتمام  ذات  الواعدة  القطاعات  يف  امل�سرتك 

امل�������س���رتك، واأب����رزه����ا ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

الطبية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  ال��دوائ��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات 

االأردن  اأن  اإىل  م�سريا  الغذائية،  وال�سناعات 

باملجال  بالده  جتربة  من  اال�ستفادة  له  ميكن 

ال����زراع����ي وب��خ��ا���س��ة جل��ه��ة ت��ط��وي��ر ���س��ال���س��ل 

االإنتاج.

اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  ����س���دد  ذل������ك،  اإىل 

اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اال���س��ت��م��رار يف ت��ق��وي��ة 

ال���ع���الق���ات وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

للدخول اإىل اأ�سواق جديدة يف اإفريقيا واأوروبا 

االإعمار  اإع��ادة  مب�سروعات  التعاون  جانب  اإىل 

باملنطقة.

بلغت  تون�س  اإىل  االأردن  ���س��ادرات  اأن  يذكر 

دينار  ماليني   10 قيمته  ما   ،2019 ع��ام  خ��الل 

ت���رك���زت ب��امل��ن��ت��ج��ات ال�����س��ي��دالن��ي��ة واالأ����س���م���دة 

وامل�����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ع�����س��وي��ة وم�����س��ن��وع��ات 

15 م��ل��ي��ون  م���ن احل���دي���د وال�������س���ل���ب، م��ق��اب��ل 

دي���ن���ار م�����س��ت��وردات م���ن ال�����س��م��ك وال��ق�����س��ري��ات 

وامل���ع���دات  واالآالت  ال��الف��ق��اري��ة  وال���رخ���وي���ات 

الع�سوية  غري  الكيميائية  وامل��واد  الكهربائية 

وحم�سرات من احلبوب اأو الدقيق.

127 مليون دينار صافي أرباح مجموعة البوتاس العربية 
العام الماضي

عقد مجلس األعمال األردني التونسي المشترك
 منتصف الشهر المقبل

هيئة االستثمار تبحث مع السفير 
البوسني العالقات االقتصادية 

واالستثمارية

استعدادات المصفاة للمنخفض 
الجوي المتوقع

الصناعة والتجارة تبحث تحديد 
سقوف سعرية للدجاج الطازج

تأجيل اجتماع الهيئة العامة لغرفة 
تجارة األردن

تعليق دوام هيئة تنمية وتطوير 
المهارات 

3ر37 دينار سعر غرام الذهب
 عيار 21 محليا

بورصة عمان تغلق تداوالتها على 
6ر6 مليون دينار

 االنباط-عمان

بالوكالة  اال�ستثمار  هيئة  رئي�س  بحث 

ف����ري����دون ح���رت���وق���ة م����ع ���س��ف��ري ال��ب��و���س��ن��ة 

وال���ه���ر����س���ك يف ع���م���ان، م���ات���و زي���ك���و، ام�����س 

الثنائية بني  العالقات  �سبل تعزيز  االثنني، 

وت��ط��وي��ره��ا،  ال��ب��و���س��ن��ة  وج��م��ه��وري��ة  االأردن 

االق����ت���������س����ادي����ة  امل�������ج�������االت  يف  وال�����س����ي����م����ا 

واال�ستثمارية.

وع��ر���س ح��رت��وق��ة خ��الل ل��ق��اء م�سرتك، 

الأه����م ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال����واع����دة يف 

م�سافة  ق��ي��م��ة  ذات  ت��ع��ت��رب  وال��ت��ي  االأردن، 

ع��ال��ي��ة وجم���دي���ة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن، واأه��م��ي��ة 

للم�ستثمرين،  املتكاملة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

ومت��ك��ني وت��ط��وي��ر ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��م، م���وؤك���داً 

ا����س���ت���ع���داد ال��ه��ي��ئ��ة ل���ت���ق���دمي ال��ت�����س��ه��ي��الت 

واخل�����دم�����ات ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ال��ب��و���س��ن��ي��ني 

الراغبني باال�ستثمار يف االردن.

 االنباط-عمان

اأكدت �سركة م�سفاة البرتول االأردنية 

ق��درت��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ت��وف��ري ال��ط��ل��ب��ات 

كافة التي ت�سل اليها يومياً من امل�ستقات 

ال��ن��ف��ط��ي��ة واأ����س���ط���وان���ات ال���غ���از امل��ن��زيل 

واإج��������راءات اإ����س���اف���ّي���ة ا����س���ت���ع���دادا مل��و���س��م 

واملنخف�سات اجلوية. ال�ستاء 

واو�����س����ح����ت يف ب���ي���ان ����س���ح���ايف ام�����س 

اأن��ه��ا وف���رت خم��زون��ا كافيا من  االث��ن��ني، 

والبنزين  وال��دي��زل  والكاز  اخل��ام  النفط 

والغاز امل�سال مبواقعها يف العقبة وعمان 

حتميل  على  العمل  واأن  وارب��د،  والزرقاء 

امل���ح���روق���ات يف ف�����س��ل ال�������س���ت���اء وخ���الل 

م��دار  ع��ل��ى  ي�ستمر  ال��ث��ل��ج��ّي��ة  ال��ع��وا���س��ف 

ال�ساعة مبا يف ذلك اأيام العطل الر�سمّية 

اإذا ا�ستدعت احلاجة ذلك.

الغاز  تعبئة  حمطات  اأن  اإىل  وا���س��ارت 

ال���ث���الث امل��م��ل��وك��ة ل��ل��م�����س��ف��اة يف ع��ّم��ان 

ب��ك��ام��ل طاقتها  ت��ع��م��ل  واإرب�����د  وال���زرق���اء 

التي  الطلبات  جميع  لتلبية  وجاهزيتها 

اإليها طيلة ام�س. ت�سل 

االنباط-عمان

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  قالت 

الأ�سعار  �سعرية  �سقوف  حت��دي��د  تبحث  ان��ه��ا 

ال���دج���اج ال���ط���ازج يف ���س��وء ن��ت��ائ��ج ال��دار���س��ة 

خالل  الدجاج  الأ�سعار  ال��وزارة  اأجرتها  التي 

االأ���س��اب��ي��ع امل��ا���س��ي��ة،وال��ت��ي اظ��ه��رت ارت��ف��اع��ا 

باال�سعار.

االثنني،  ام�س  بيان  يف  ال��وزارة  واو�سحت 

ا�سعار  ارت��ف��اع  م��و���س��وع  �سملت  ال��درا���س��ة  ان 

ا�سعار  على  انعكا�سه  وم��دى  عامليا  االع��الف 

الدجاج باال�سواق املحلية.

 االنباط-عمان

االأردن،  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  ق��رر 

الذي  للغرفة  العامة  الهيئة  اجتماع  تاأجيل 

ك���ان م���ق���ررا ال���ي���وم االث���ن���ني، ل��ع��دم اك��ت��م��ال 

القانوين. الن�ساب 

وك���ان امل��ج��ل�����س ح���دد ام�����س م��وع��دا لعقد 

االج���ت���م���اع ال�����س��ن��وي ال���ع���ادي ل��ل��غ��رف��ة ل��ع��ام 

)زووم(،  امل��رئ��ي  االت�سال  تقنية  ع��رب   ،2019

واالإداري  امل��ايل  التقريرين  مناق�سة  بهدف 

واإق�����رار امل���وازن���ة ال��ت��ق��دي��ري��ة ل��ل��ع��ام احل���ايل، 

على  م��درج��ة  اأخ���رى  ق�سايا  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

جدول االأعمال.

االنباط-عمان

  قررت هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية 

بعد  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ال����دوام  تعليق  وال��ت��ق��ن��ي��ة 

ظهور اإ�سابات بني موظفيها بفريو�س كورونا.

واأك������دت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ايف ام�����س 

اإغالق الهيئة �سيكون ليوم واحد  اأن  االثنني 

فقط، الإجراء الفحو�سات وتعقيم املبنى.

االنباط-عمان

ب��ل��غ ���س��ع��ر ب��ي��ع غ���رام ال��ذه��ب ع��ي��ار 21 

االأك������رث رغ���ب���ة م���ن امل���واط���ن���ني ب��ال�����س��وق 

دينار  30ر37  عند  االث��ن��ني،  ام�س  املحلية 

ل���غ���اي���ات ����س���راء امل���واط���ن���ني م���ن حم���الت 

ال�ساغة، مقابل 80ر35 دينار جلهة البيع.

ووف����ق����ا الأم�����ني ����س���ر ال���ن���ق���اب���ة ال��ع��ام��ة 

احللي  و�سياغة  جتارة  حمالت  الأ�سحاب 

بيع  �سعر  بلغ  ع���الن،  رب��ح��ي  وامل��ج��وه��رات 

24 و18 لغايات  الذهب عياري  الغرام من 

40ر44  عند  ال�ساغة  حمالت  من  ال�سراء 

دينار و30ر33 دينار على التوايل.

ال��ل��رية  �سعر  ان  اىل  ت�����س��ري��ح  يف  وب���ني 

دينارا،   261 بلغ  غرامات   7 وزن  الر�سادي 

 8 وزن  االإجن��ل��ي��زي  ال��ل��رية  �سعر  بلغ  فيما 

غرامات 299 دينارا، فيما ال يزال العر�س 

املحلية �سعيفا. بال�سوق  والطلب 

 االنباط-عمان

ب��ور���س��ة ع��م��ان، ام�����س االث��ن��ني،  اغلقت 

���س��ه��م، م��وزع��ة على  6ر6 م��ل��ي��ون  ب���ت���داول 

اإجمالية  ت����داوالت  بقيمة  �سفقة،   2898

6ر6 مليون دينار. بلغت 

وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر ال���ب���ور����س���ة ع��ن��د 

مقارنة  باملئة  12ر0  بن�سبة   ،1728 النقطة 

مع اإغالق اجلل�سة ال�سابقة.

ولدى مقارنة اأ�سعار االإغالق لل�سركات 

���س��رك��ة   36 اأن  ت��ب��ني  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

اأ�سهمها، بينما  اأ�سعار  اأظهرت انخفا�سا يف 

وا�ستقرت  �سركة،   28 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 39 �سركة اخرى.

المواصفات: تحويل 393 جهة مخالفة للنائب العام 
خالل العام الماضي
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العربية-وكاالت

ال��وزي��رة  العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  عينت 

�إيويال  �وكونغو  �ل�سابقة جنوزي  �لنيجريية 

�جتماع  عقب  �ملنظمة  عام  مدير  من�سب  يف 

�الثنني. مغلق 

قال  ل��الأن��ب��اء،  »روي����رز«  وك��ال��ة  وبح�سب 

�أع�ساء  ك��ل  �إن  �الإج��ت��م��اع  ح�سر�  م�����س��در�ن 

�مل��ج��ل�����س �ل����ع����ام، وه����و �أع���ل���ى ه��ي��ئ��ة ل�����س��ن��ع 

تعيينها  ع��ل��ى  و�ف���ق���و�  ب��امل��ن��ظ��م��ة،  �ل���ق���ر�ر�ت 

�أث���ن���اء �إج���ت���م���اع �إف���ر�����س���ي �إق��ت�����س��ر ج���دول 

�أعماله على بند و�حد.

و�سادقت �ملنظمة على تعيينها يف وقت الحق.

�لتجارة  ملنظمة  �جلديدة  �لرئي�سة  تتمتع 

�ل��ع��امل��ي��ة ب�����س��م��ع��ة ط��ي��ب��ة يف زع���زع���ة ح��ر����س 

�ل�������روة و�ل�������س���ل���ط���ة �ل����ذي����ن ����س���ي���ك���ون���ون يف 

متناول �ليد يف دورها �جلديد.

خ���الل ج��ه��ود ن���غ���وزي �أوك���ون���غ���و �إي���وي���اال 

�الأوىل  عملها  فرة  خالل  �لف�ساد  الجتثاث 

عليها  �أط���ل���ق  ن��ي��ج��ريي��ا،  يف  م��ال��ي��ة  ك���وزي���رة 

 - و�ه��اال«  »�أوكونغو  لقب  خططها  معار�سو 

�مل�ساكل«. �سانعة  »�أوكونغو 

�ك��ت�����س��ب��ت �ق��ت�����س��ادي��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب��ال��غ��ة 

يعد  و�ل��ذي  �للقب  ه��ذ�  عاماً   66 �لعمر  من 

�فتقارها  رغ��م  �ل�����س��ك��ل،  ح��ي��ث  م��ن  �سحيحاً 

�إىل �خل���رة يف �مل��ف��او���س��ات �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ذي 

�الأم��ريك��ي  �لفيتو  ال���س��ت��خ��د�م  ه��دف��اً  جعلها 

�سابقة. تعيينها يف فر�ت  لعدم 

م�سركة  �أر�سية  باإيجاد  �إيوياال،  تعهدت 

ب���ني �أع�������س���اء �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ج��اري��ة �مل��ت��ب��اي��ن��ة. 

�لتفاو�سية  �ملكا�سب  بع�س  حتقيق  يف  وتاأمل 

للحد  �الأط��ر�ف  متعدد  �تفاق  مثل   - �ملبكرة 

م���ن �الإع����ان����ات �ل�������س���ارة ل�����س��ي��د �الأ����س���م���اك 

- ك��و���س��ي��ل��ة ال���س��ت��ع��ادة �ل��ث��ق��ة وب���ن���اء �ل��زخ��م 

�أكر. ل�سفقات 

ك���م���ا �أن����ه����ا م��ت��ف��ائ��ل��ة ب�������س���اأن �ح���ت���م���االت 

�لتجارة  �سوق  الإد�رة  �تفاقية  �إىل  �لتو�سل 

�الإل���ك���رون���ي���ة �ل���ع���امل���ي �ل��ب��ال��غ��ة ق��ي��م��ت��ه 26 

ت��ق��ل��ل  �أن  مي���ك���ن  و�ل����ت����ي  دوالر،  ت���ري���ل���ي���ون 

م���ن �ل��ع��ق��ب��ات �ل���ع���اب���رة ل���ل���ح���دود ل�����س��رك��ات 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �الأم���ريك���ي���ة م��ث��ل ف��ي�����س��ب��وك، 

و�أبل، و�أمازون، وغريها.

�لوظيفة،  على  للح�سول  حملتها  خ��الل 

خارجية  �أن��ه��ا  على  نف�سها  �إي��وي��اال،  ���س��ورت 

�لعاملي،  �لتمويل  يف  ق��وي  وو���س��ي��ط  جت��اري��ة 

ح��ي��ث   ،2005 ع�����ام  �ت���ف���اق���ي���ة  �إىل  م�������س���رية 

م��ل��ي��ار دوالر   18 ���س��ط��ب  ت��اأم��ني  ���س��اع��دت يف 

بح�سب  باري�س  نادي  �إىل  نيجرييا  ديون  من 

»بلومرغ«.

مثل   - وقتها  �ملت�سككني  �إي��وي��اال،  �أقنعت 

�ل��رئ��ي�����س �الأم���ريك���ي �ل�����س��اب��ق ج����ورج دب��ل��ي��و 

�أن����ه ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �رت���ف���اع �سعر  ب��و���س - 

�لنفط �خل��ام يف ذل��ك �ل��وق��ت، ف��اإن ع��ائ��د�ت 

نيجرييا �لنفطية �لبالغة 25 مليار دوالر مل 

نيجريي،  لكل  يومياً  �سنتاً   50 �إىل  �إال  ت�سل 

وك�����ان ت��خ��ف��ي��ف �ل����دي����ون ����س���روري���اً ل��و���س��ع 

�ل�سحيح. �مل�سار  على  نيجرييا 

قال ديفيد دي فري�نتي، �لذي عمل معها 

يف �ل��ب��ن��ك �ل�����دويل: »ك��ان��ت �ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي 

م��ذه��ل��ة«.  �ل��دي��ون  �سفقة  �إىل  ب��ه��ا  تو�سلت 

»قلة قليلة من �لنا�س ميكن �أن تفعل ذلك.«

�متياز  بتقدير  �إيوياال  �أوكونغو  تخرجت 

1976 وح�سلت على  من جامعة هارفارد عام 

�ل���دك���ت���ور�ه يف �الق��ت�����س��اد م��ن معهد  درج����ة 

.1981 عام  يف  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 

ما  ���س��رع��ان  و����س��ن��ط��ن،  �إىل  �نتقالها  بعد 

�رت��ق��ت يف ���س��ف��وف �ل��ب��ن��ك �ل����دويل ويف ع��ام 

من�سب  �أع��ل��ى   - �إد�ري���ة  م��دي��رًة  ُعينت   2013

�ملنظمة. غري منتخب يف 

كرئي�سة  �إيوياال  عملت  قريب،  وقت  حتى 

ل��ل��ق��اح��ات  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ح��ال��ف  �إد�رة  مل��ج��ل�����س 

ت�ساعد  �أن  ميكن  جت��رب��ة  وه��ي  و�لتح�سني، 

منظمة �لتجارة �لعاملية يف �الإبحار يف �الآثار 

كوفيد -19. لوباء  و�القت�سادية  �ل�سحية 

كريم تطلق خدمة التأمين الصحي 
لسائقي التكسي األصفر والمتعاونين 

ساعة الحسم تقترب وبنوك لبنان 
تكافح لزيادة رأسمالها

 االنباط-عمان

خدمة  توفري  عن  كرمي  �سركة  �أعلنت 

�ل���ت���اأم���ني �ل�����س��ح��ي ل�����س��ائ��ق��ي �ل��ت��ك�����س��ي 

�الأ�����س����ف����ر و�مل���ت���ع���اون���ني م��ع��ه��ا ب���اأ����س���ع���ار 

على  حر�سا  ولعائالتهم  لهم  ت�سجيعية 

�مل�سافة. �سالمتهم وتعزيز �خلدمات 

�الأردن  �ل�����س��رك��ة يف  ع���ام  وق����ال م��دي��ر 

�إن �سالمة �سائق  و�لعر�ق حممد �حلكيم 

�أول��وي��ات  �سلم  ر�أ����س  على  ك��رمي  مركبات 

�ل�����س��رك��ة، وج���اءت ه��ذه �خل��دم��ة لتعزيز 

ل�سائقي  �ل�����س��رك��ة  تقدمها  �ل��ت��ي  �مل��ي��ز�ت 

�ل���ت���ط���ب���ي���ق مل���و�����س���ل���ة �ل���ت���م���ي���ز وت���ق���دمي 

�الأف�سل.

للفرد  تبلغ  �لتاأمني  قيمة  �أن  و�أو�سح 

25 دينار� �سنويا، وتوفر �إمكانية �ملر�جعة 

و�ل���ع���الج م��ن ق��ب��ل ���س��ب��ك��ة ط��ب��ي��ة و����س��ع��ة 

و�مل�ست�سفيات  �ل��ع��ي��اد�ت  م��ن  وم��ع��ت��م��دة 

�إمكانية  ومتنحهم  �لطبية،  و�ملختر�ت 

���س��ام��ل��ة بقيمة  �إج����ر�ء ف��ح��و���س��ات ط��ب��ي��ة 

100 دي���ن���ار جم��ان��ا ومل���رة  �أ���س��ا���س��ي��ة ت��ب��ل��غ 

و�حدة عند ��سر�كهم بالتاأمني.

و�أ����س���اف �أن �مل���ب���ادرة ت��اأت��ي ����س��ت��م��ر�ر� 

ل�سائقي  م��ي��ز�ت  بتوفري  �ل�سركة  ل�سعي 

عدد  مع  �سر�كات  عر  �لتطبيق  مركبات 

لتقدمي  �لتجارية  و�ملحال  �ملوؤ�س�سات  من 

وغيار  �ل�سيار�ت  غ�سيل  على  خ�سومات 

�ل���زي���ت و�ل�����س��ي��ان��ة �ل���دوري���ة ل��ل�����س��ي��ار�ت 

�ل��ت��ي تعلن عنها  �ل��ع��رو���س  وغ��ريه��ا م��ن 

�لتكاليف  تقليل  يف  للم�ساهمة  با�ستمر�ر 

�سائقو  يتحملها  �لتي  �ليومية  �لت�سغيلية 

كرمي.

بريوت - رويرتز

�أ�سابتها  �لتي  لبنان  بنوك  من  عدد  يكافح 

�الأزم�����ة �مل��ال��ي��ة ب��ال�����س��ل��ل و���س��دع��ت��ه��ا �مل��خ��اط��ر 

لها  و�سعه  �ل���ذي  ب��ال��ه��دف  ل��ل��وف��اء  �ل�سيا�سية 

م�سرف لبنان �ملركزي لتعزيز دفاعاتها بزيادة 

ر�أ�س �ملال 20% بنهاية هذ� �ل�سهر.

وتقول �أربعة م�سادر م�سرفية مطلعة على 

�أق��ل من ن�سف  �أن يفي  �ملتوقع  �إن من  �لو�سع 

 12 ح��و�يل  عددها  يبلغ  �لتي  �لكرى  �لبنوك 

�لبنك  ح���دده  �ل���ذي  �مل�ستهدف  بال�سرط  بنكا 

ل��ت��دع��ي��م  �مل��ا���س��ي  �آب  �أغ�����س��ط�����س  �مل���رك���زي يف 

�لقطاع.

و�لبنوك �لتي يتوقع �أن تفي باأهد�ف �لبنك 

كبري  حد  �إىل  ��ستغلت  �لتي  تلك  هي  �مل��رك��زي 

فر�سة �ال�ستفادة من حملة �الأ�سهم �أو �ملودعني 

�ملحلية  �ل��دوالري��ة  �ل��ود�ئ��ع  �حلاليني وح��ول��ت 

�أن�سطة تابعة لها يف  �أو باعت  �أدو�ت ملكية  �إىل 

�خلارج.

تو�جه  �لتي  �مل�سكلة  حجم  �لو�سع  وي��وؤك��د 

ب��ن��وك ل��ب��ن��ان �ل��ت��ي �أف���رط���ت يف �إق���ر�����س دول��ة 

من �أكر دول �لعامل مديونية ومل تعد متلك 

�سيولة مالية.

وجمدت هذه �لبنوك �إىل حد كبري �لود�ئع 

�لدوالرية لعمالئها ومنعتهم من حتويل �ملال 

�إىل �خلارج منذ �أو�خر 2019.

و�القت�ساديني  �مل�ستثمرين  بع�س  وي��ق��ول 

�إن هذه �خلطو�ت �سئيلة ال تذكر وجاءت بعد 

�لتي  �خل�سائر  �سخامة  �سوء  يف  �الأو�ن  ف��و�ت 

تو�جه �لقطاع.

و�أكد ريا�س �سالمة حاكم �مل�سرف �ملركزي 

لرويرز، �أن ن�سبة �لع�سرين يف �ملئة �مل�ستهدفة 

�لتي حددها تعادل حو�يل �أربعة مليار�ت دوالر.

ويقل هذ� �ملبلغ كثري� عن �لعجز يف �لقو�ئم 

وفقا  دوالر  مليار   83 و�ل��ب��ال��غ  للبنوك  �ملالية 

يف  �ملا�سي  �ل��ع��ام  �مل�ستقيلة  �حلكومة  لتقدير 

�إطار خطة ر�سمتها لالإنقاذ �ملايل.

�لديون  ع��از�ر م�ست�سار متويل  وق��ال مايك 

بكلية  �ل��دويل  �القت�ساد  يف  �ل�سابق  و�ملحا�سر 

جون  جامعة  يف  �ملتقدمة  �ل��دول��ي��ة  �ل��در����س��ات 

هوبكنز »كلها عاجزة عن �سد�د �اللتز�مات«.

و�أ�����س����اف »ال ي���وج���د �ح���ت���م���ال ل��ل��ت��ع��ايف يف 

وحت��دث  ح��ل  يظهر  �أن  �إىل  �حلالية  �ل��ظ��روف 

�إعادة هيكلة على م�ستوى �لقطاع بالكامل ثم 

زيادة جديدة لر�أ�س �ملال يف نهاية �ملطاف«.

�الأمر  �إن  �الأربعة،  �مل�سرفية  �مل�سادر  وقالت 

�ل���ذي �أ���س��دره �مل�����س��رف �مل��رك��زي للبنوك ب��اأن 

تطلب من �أكر مودعيها �إعادة 30 يف �ملئة من 

عن  يبدو  فيما  ي�سفر  مل  �لبالد  �إىل  ود�ئعهم 

�سيء يذكر.

لبنان  �سليم �سفري رئي�س جمعية م�سارف 

و�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك ب����ريوت، ق���ال �إن 

م��ع��ظ��م �ل��ب��ن��وك »���س��ت��ل��ت��زم ب��ت��وج��ي��ه��ات �لبنك 

�ملركزي«.

�عتقدنا  �أننا  »لو  لرويرز  بيان  يف  و�أ�ساف 

�أنه ال �أمل يف �لتعايف لكنا �أوقفنا ن�ساطنا �الآن. 

�ل��ت��ح��دي��ات �سعبة ل��ك��ن ل��ن��ا ت��اري��خ يف �مل��رون��ة 

و�البتكار و�سنتكيف مع �لو�سع �جلديد«.

وقال �مل�سرف �ملركزي �إن من �ل�سابق الأو�نه 

ت��ق��ي��ي��م ����س��ت��ج��اب��ة �ل��ب��ن��وك ل���زي���ادة ر�أ������س �مل���ال 

�ل�سيولة  ب��زي��ادة  منه  �آخ��ر  ولطلب  �مل�ستهدفة 

معها ثالثة  تتعامل  �لتي  �ملر��سلة  بنوك  لدى 

يف �ملئة.

�الإل��ك��روين  بالريد  رده  يف  �سالمة  وق��ال 

بطلبات  تقريبا  �لبنوك  كل  تقدمت  ذلك  »مع 

ل��زي��ادة ر�أ���س �مل��ال ومت ب��ذل جهد كبري لزيادة 

�ل�سيولة«.

و�سلم باأن �لبنوك قد تتطلب زيادة �أكر يف 

ر�أ�س �ملال. وقال يف ر�سالته �إن »�مل�سرف �ملركزي 

كل  �مل�ساألة  ه��ذه  ملعاجلة  �لبنوك  م��ع  �سيعمل 

على حدة«.

�آخ��ر فر�ير  يف  �ملهلة  �نتهاء  �ق���ر�ب  وم��ع 

و�سائل  على  �لتكهنات  تز�يدت  �جل��اري  �سباط 

قد  �ل��ت��ي  �لبنوك  ح��ول  �الجتماعي  �لتو��سل 

يتم ت�سفيتها.

يف �الأ�سبوع �ملا�سي، �أ�سدر �مل�سرف �ملركزي 

بيانا قال فيه �إن هذ� �جلدل ال ميت للحقيقة 

ب�سلة.

�لتي  �لبنوك  �أن  من  �مل�سرف  حاكم  وح��ذر 

�إىل  �ست�سطر  بامل�ستهدف  �ل��وف��اء  ع��ن  تعجز 

�إنهاء ن�ساطها، غري �أن بع�س �مل�سرفيني قالو� 

ال  الأن��ه  �ملهلة  متديد  يتوقعون  �إنهم  لرويرز 

�أمل يذكر يف جذب ��ستثمار�ت جديدة.

تدقيق جديد

و�سعتها  �لتي  �مل��ايل  �الإن��ق��اذ  خطة  تت�سور 

�أم��و�ل غري  روؤو���س  �سطب  �مل�ستقيلة  �حلكومة 

�أن معار�سة �مل�سرفيني و�ل�سا�سة ن�سفت �خلطة 

�الأمر �لذي �ساهم يف �نهيار �ملحادثات �خلا�سة 

بالتمويل مع �سندوق �لنقد �لدويل.

وق����ال خ��ال��د ع��ب��د �مل��ج��ي��د م��دي��ر ���س��ن��ادي��ق 

�ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا لدى �إ�س.�يه.

�إم كابيتال بارترنز لال�ست�سار�ت �ال�ستثمارية يف 

لندن »زيادة ر�أ�سمالها بن�سبة 20 يف �ملئة مفيدة 

لكنها غري كافية«.

العربية-وكاالت

�أن �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���س��ي  �أع��ل��ن �ل��ك��رم��ل��ني 

ف��الدمي��ري ب��وت��ني، وويل �ل��ع��ه��د �ل�����س��ع��ودي 

�الأم����ري حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان، ن��اق�����س��ا خ��الل 

�تفاق  تنفيذ  �الث��ن��ني  �م�س  هاتفي  �ت�سال 

�أوبك+ الإنتاج �لنفط.

و�أ�ساف �لكرملني �أن بوتني �أيد ��ستمر�ر 

�ل��ت��ع��اون �ل��وث��ي��ق ب���ني م��و���س��ك��و و�ل��ري��ا���س 

لدعم ��ستقر�ر �سوق �لطاقة �لعاملية.

�مل�سدرة  �ل��ب��ل��د�ن  مظمة  �أع�����س��اء  و�ت��ف��ق 

ل��ل��ن��ف��ط »�أوب�������ك« م���ع ح��ل��ف��ائ��ه��ا م���ن خ���ارج 

�الإنتاج  خف�س  على  رو�سيا  بقيادة  �ملنظمة 

ل�������س���م���ان ������س����ت����ق����ر�ر �الأ������س�����ع�����ار، و���س��ب��ط 

�ملخزونات.

ك��ان��ت وك��ال��ة �ل��ط��اق��ة �ل��دول��ي��ة ق��ال��ت �إن 

�إم�������د�د�ت �ل��ن��ف��ط �ل��ع��امل��ي��ة م���ا ز�ل����ت ت��ف��وق 

�ل��ع��زل  �إج�����ر�ء�ت  ����س��ت��م��ر�ر  ب�سبب  �ل��ط��ل��ب، 

�ل���ع���ام �ل���ه���ادف���ة مل��ك��اف��ح��ة ف���ريو����س ك��ورون��ا 

و�ن��ت�����س��ار ���س��الالت��ه، ل��ك��ن �ل��ل��ق��اح��ات يجب 

ما  و���س��رع��ان  �لطلب  ت��ع��ايف  على  ت�ساعد  �أن 

�ملزيد. ت�سمح للمنتجني ب�سخ 

وق���ال���ت �ل��وك��ال��ة »يف ظ���ل ت��وق��ع �رت��ف��اع 

متو��سع  منو  توقع  و��ستمر�ر  بقوة  �لطلب 

�أوب����ك، م��ن �ملنتظر  ل���الإم���د�د�ت م��ن خ���ارج 

�ل�����س��ح��ب ���س��ري��ع��ا م����ن �مل����خ����زون����ات خ���الل 

�لن�سف �لثاين من �لعام... يهيئ هذ� �ملجال 

الأوبك+ للبدء يف تقليل �لتخفي�سات«.

ومقرها  �لطاقة،  مر�قبة  وك��ال��ة  و�أب��ق��ت 

على  �لطلب  لنمو  توقعاتها  على  ب��اري�����س، 

بعيد،  ح��د  �إىل  م�����س��ت��ق��رة   2021 يف  �ل��ن��ف��ط 

�لعام  من  �الأول  �لربع  يف  تر�جعا  �إن  قائلة 

�مل�ستويات �ملنخف�سة بالفعل يف  �جلاري عن 

2020 �سينعك�س قريبا. �لربع �الأخري من 

بوتين ومحمد بن سلمان يناقشان اتفاق أوبك+

بروك�سل - فران�س بر�س

 2020 �ل����ع����ام  يف  �ل�������س���ني  �أ����س���ب���ح���ت 

ل���الحت���اد  �الأول  �ل���ت���ج���اري  �ل�������س���ري���ك 

م���ت���ج���اوزة  �الأوىل،  ل���ل���م���رة  �الأوروب���������ي 

�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة، ب��ف�����س��ل �الن��ت��ع��ا���س 

بوباء  ت��اأث��ر�  �الأق��ل  القت�سادها  �ل�سريع 

ك���وف���ي���د-19 م���ن �ق��ت�����س��اد�ت �ل�����س��رك��اء 

�لغربيني.

وخ�����الل �ل����ع����ام �مل���ا����س���ي، ب���ل���غ ح��ج��م 

جت����ارة �الحت�����اد �الأوروب�������ي م���ع �ل�����س��ني 

�ل�����س��ادر�ت  دوالر )جم��م��وع  م��ل��ي��ار   586

دوالر  مليار   555 ب��� مقارنة  و�ل����و�رد�ت( 

م���ع �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة، وف��ق��ا ل���الأرق���ام 

�ملعهد �الأوروب���ي  �ل�����س��ادرة �الث��ن��ني ع��ن 

)يورو�ستات(. لالإح�ساء 

»خالل  بيان  يف  »يورو�ستات«  و�أو�سح 

�ل�����س��ري��ك  �ل�����س��ني  ك���ان���ت   ،2020 �ل���ع���ام 

�الأوروبي«. �لرئي�سي لالحتاد  �لتجاري 

�ل�سريك  �الأوروب���ي  �الحت��اد  ك��ان  و�إذ� 

�لتجاري �الأول لل�سني منذ �لعام 2004، 

ف��ي��ه��ا  ي���ك���ون  �ل���ت���ي  �الأوىل  �مل�����رة  ف���ه���ذه 

�سبقت  �ل�سني  �أن  �أي  �سحيحا،  �لعك�س 

�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة يف ح��ج��م �مل���ب���ادالت 

�أوروبا. �لتجارية مع 

�لنتيجة  ه��ذه  تعزى  للمعهد،  ووفقا 

م��ن  �الأوروب�����ي�����ة  �ل���������و�رد�ت  زي������ادة  �إىل 

م��ق��ارن��ة   2020 ع����ام   %  5،6+( �ل�����س��ني 

�ل���������س����ادر�ت  وك����ذل����ك   )2019 ب���ال���ع���ام 

�الأوروبية �إىل �ل�سني )+2،2 %(.

ويف �لوقت نف�سه، �سجلت �لتجارة مع 

�لواليات �ملتحدة تر�جعا كبري� لكل من 

�لو�رد�ت )-13،2 %( و�ل�سادر�ت )-8،2 

.)%

وبعد معاناته جر�ء تبعات كوفيد-19 

�الق��ت�����س��اد  ت��ع��اف��ى  �الأول،  �ل��رب��ع  خ���الل 

وجت��������اوز  ك����ب����ري  ح������د  �إىل  �ل�������س���ي���ن���ي 

�ال���س��ت��ه��الك يف ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام م�����س��ت��و�ه 

�مل��ب��ي��ع��ات  زي����ادة  �إىل  �أدى  م��ا  ع���ام،  ق��ب��ل 

و�ل�سلع  �ل�سيار�ت  خ�سو�سا  �الأوروب��ي��ة 

�لفاخرة.

�إىل  �ل�������س���ني  و�����س���ت���ف���ادت ������س�����ادر�ت 

�ملعد�ت  على  �لقوي  �لطلب  من  �أوروب���ا 

�الإلكرونية. و�ملنتجات  �لطبية 

و�سهد �الحتاد �الأوروبي تفاقم عجزه 

�زد�د من  �ل���ذي  �ل�����س��ني  م��ع  �ل��ت��ج��اري 

-164،7 مليار يورو عام 2019 �إىل -181 

نف�سه،  �لوقت  ويف  �ملا�سي.  �لعام  مليار 

ب��ق��ي �ل��ف��ائ�����س م���ع �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة 

151 مليار يورو. م�ستقر� عند حو�يل 

و�أ���س��ب��ح��ت �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ي مل 

تعد ج��زء� من �الحت��اد �الأوروب���ي، ثالث 

�ل�سني  بعد  للتكتل  �سريك جتاري  �أكر 

�ملتحدة. و�لواليات 

وم����ع ذل�����ك، �ن��خ��ف�����س��ت �ل�������س���ادر�ت 

 %  13،2 بن�سبة  بريطانيا  �إىل  �الأوروبية 

�لعام �ملا�سي و�لو�رد�ت بن�سبة 13،9 %.

�الأوروبي  �ملجموع، �سجل �الحتاد  ويف 

�ل��ف��ائ�����س  ح����اد� يف  �رت��ف��اع��ا   2020 ع���ام 

 217،3 �إىل  �ل��ع��امل،  بقية  م��ع  �ل��ت��ج��اري 

191،5 م��ل��ي��ار ع��ام  ي����ورو م��ق��اب��ل  م��ل��ي��ار 

.2019

الصين تزيح أميركا عن عرش التجارة مع »األوروبي«

النيجيرية اوكونغو إيويال مديرة لمنظمة التجارة العالمية



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة حممد عمر امني احل�سن و�سريكته وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )14059( بتاريخ 

2008/7/28  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

احل�سن  امييني  عمر  حممد   : �سركة  ميين  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : عمر امني احل�سن و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  بييدائييرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

ا�ستنادا لحكام املادة )68/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

لدينا  امل�سجلة  الع�سوية  للمنتوجات  ال�سحية  املييزارع  لل�سركة 

ك�سركة  ذ.م.م حتت الرقم )19010( بتاريخ )2009/6/18( 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/10/26 

دينار  ال�سركة من )30،000(  راأ�سمال  املوافقة على تخفي�ض   )

اردين لي�سبح )12.000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املييادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقييم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة الهيمق وكري�سان  

الرقم  حتييت  ت�سامن   �ييسييركييات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)89572 ( بتاريخ 2008/3/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156963(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  و�سركاها   العازمي  �سركة ثريا  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/10 بتاريخ   )115050( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مالك عبد ال�سالم عواد الع�سا�سفه  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - زحوم – ت: 07728015490

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عادل احل�سنات و�سريكه 

 )  109834  ( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2014/6/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  و�سريكه   حممد  احليياج  احمد  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )108166( الييرقييم  حتييت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2013/10/22  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد احلاج حممد و�سريكه

اإىل �سركة : احمد اخلاروف و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  بييدائييرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املييادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقييم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وحممد  فتحي  �سركة  ت�سفية  اجييراءات  ا�ستكمال  عن 

عرمان  

الرقم  حتييت  ت�سامن   �ييسييركييات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)98921 ( بتاريخ 2010/7/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قييانييون  ميين   )13( امليييادة  لأحييكييام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة علي 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   ال�سريف 

2009/4/22  تقدمت  بتاريخ  الرقم )94355(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : علي ال�سريف و�سركاه

اإىل �سركة : علي ال�سريف و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املييادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقييم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سالمه  �سرحان  �سركة  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  عن 

وعلي هياجنه  

الرقم  حتييت  ت�سامن   �ييسييركييات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/1/31 بتاريخ   )  116009(

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 : )200156515(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الدهام  هايل  �سركة  بيياأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )114786( بتاريخ 2016/9/25 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/11 

الدهام   علي  املهدي  عبد  هايل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الغربية  املامونية   – مادبا   : امل�سفي  عنوان  بيياأن  علما 

0775272525

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 : )200008711(

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�سريكتها   قمري  �سهام  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2002/6/25 حتت الرقم )64001( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/15 

قمري  بطري  ن�سري  �سمرية  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقييد 

و�سهام ن�سري بطر�ض قمري  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - الرابية – ت: 0795522807

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  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة اريد حال لال�ست�سارات الدارية  ذ.م.م م�سجلة 

املحدودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

حتت الرقم )43510( بتاريخ )2016/3/22( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/2/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : يوسف حامد يوسف النواجي

انذرك بالعودة لعملك خالل يومني من تاريخ ن�سر العالن، وال تعترب فاقد 

الردين  العمل  قانون  ن�سو�ض  ح�سب   ، امل�سوؤولية  كامل  وتتحمل   ، لوظيفتك 

رقم ) 8 ( �سنة )1996 ( وتعديالته املاده 28/هي .

اكاديمية القادة الدولية
شركة مهند مناصرة وشركاه

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : بدر نصار سليمان الشرعة .

الرقم الوطني 2000590657

اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )هي(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : محمد عبد القادر محمد ابو الهيجاء.

الرقم الوطني 98٤1036٤5٤

اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )هي(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : قاسم عايد سليمان العموش.

الرقم الوطني 9951065519

اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )هي(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : منصورة سمارة حمدي فالح

الرقم الوطني 9602030517

اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )هي(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املييادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقييم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

اليي�ييسييراري  �سركة  ت�سفية  اجييييراءات  ا�ستكمال  عيين 

والكردا�سي  

الرقم  حتييت  ت�سامن   �ييسييركييات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2019/12/23 اعتبارا من تاريخ  )120405 ( 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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املييادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقييم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سالمه  امنه  �سركة  ت�سفية  اجيييراءات  ا�ستكمال  عن 

حممود ال�سرايره و�سركاها  

الرقم  حتييت  ت�سامن   �ييسييركييات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/12/4 بتاريخ   )  115673(

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

الثالثاء   16 / 2 / 2021



الدويل
90

االنباط - وكاالت

ق���وب���ل ال���ك�������ش���ف ع����ن ت������ورط ����ش���رك���ات 

م����ق����اوالت ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف اأع����م����ال ب��ن��اء 

وم�شاريع ا�شتيطانية اإ�شرائيلية يف ال�شفة 

مبحا�شبتها  مبطالبات  املحتلة،  الغربية 

ومقاطعتها، ورفع ق�شايا قانونية �شدها.

عي�شى  اال�شتيطان  �شد  النا�شط  واأك��د 

عمرو، تورط العديد من �شركات املقاوالت 

وم�����ش��اري��ع  اأع���م���ال  ب��ن��اء  يف  الفل�شطينية 

ا����ش���ت���ي���ط���ان���ي���ة، م�����ن ����ش���م���ن���ه���ا ال���ط���ري���ق 

اأرا����ش���ي مدينة  اال���ش��ت��ي��ط��اين امل��ق��ام ع��ل��ى 

واأف���اد  املحتلة.  ال�شفة  ج��ن��وب  ج��اال  بيت 

يف  الفل�شطينية  ال�����ش��رك��ات  م�����ش��ارك��ة  ب���اأن 

بناء امل�شاريع اال�شتيطانية مبثابة جرمية 

والفل�شطيني،  ال��دويل  للقانون  خمالفة 

اأنه ال يوجد هيئة رقابية ر�شمية  مو�شحاً 

ع��ل��ى اأع���م���ال ال�����ش��رك��ات رغ���م خم��ال��ف��ت��ه��ا 

ل��ل��ق��ان��ون. واأ���ش��اف اأن���ه ت��وج��ه ع��دة م��رات 

ب��ت��ق��دمي ب��اغ��ات ���ش��د ���ش��رك��ات م��ت��ورط��ة 

االحتال،  مع  قانونية  غري  تعامات  يف 

اأن  اإىل  ال��ت��ج��اوب م��ع��ه��ا. واأ���ش��ار  ي��ت��م  ومل 

الر�شمية كانت تعمل على اإباغ  “اجلهات 
عنها،  بالتبليغ  قام  ال��ذي  با�شم  ال�شركات 

حقها«.  يف  قانونية  اإج����راءات  ات��خ��اذ  دون 

تت�شلم  امل��ت��ورط��ة  ال�����ش��رك��ات  اأن  واأو����ش���ح 

اأو  امل��دن��ي��ة  االإدارة  ع��ن ط��ري��ق  ال��ع��ط��اءات 

مكاتب هند�شية يف الداخل املحتل.

مدير هيئة اجلدار واال�شتيطان يف بيت 

حلم ح�شن بريجة قال اإن بلدية بيت جاال 

ق�شية  رفع  يف  وامل�شاركة  التوقيع  رف�شت 

ل����دى امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���اح���ت���ال ���ش��د 

للم�شروع  الراعية  االأم  االأملانية  ال�شركة 

اال�شتيطاين املقام على اأرا�شي البلدة.

م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ن��ف��ى رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة بيت 

ج�����اال ن���ي���ق���وال خ��م��ي�����س رف�������س ال��ب��ل��دي��ة 

امل�����ش��ارك��ة يف رف����ع ق�����ش��ي��ة ع��ل��ى ال�����ش��رك��ة 

اأن  الراعية للم�شروع اال�شتيطاين، موؤكداً 

الق�شية  ترفع  مل  اجل���دار  مقاومة  هيئة 

اإىل االآن. واأو�شح اأن امل�شروع اال�شتيطاين 

ع���ب���ارة ع���ن ت��و���ش��ع��ة ل��ط��ري��ق م���ق���ام م��ن��ذ 

ق�شية  رفعت  البلدة  وكانت  الت�شعينيات، 

من  تتمكن  ومل  �شابقاً  االح��ت��ال  ملحاكم 

ك�شبها.

الفل�شطينية،  ال�����ش��رك��ات  ت���ورط  وع���ن 

���ش��رك��ات  ت�����ورط  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ال  “اإنه  ق����ال 

عدم  من  بالرغم  امل�شروع،  يف  فل�شطينية 

امتاكه معلومات توؤكد م�شاركتها يف بناء 

اال�شتيطاين«. امل�شروع 

املقاطعة  من�شق حركة  قال  من جانبه، 

احل��رك��ة  اإن  ن���واج���ع���ة  حم��م��د   »BDS«

ت��ورط  ح��ول  التفا�شيل  تتحقق  زال��ت  م��ا 

امل�������ش���روع  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف  ال�������ش���رك���ات 

اال���ش��ت��ي��ط��اين. واأف�����اد ب��اأن��ه ���ش��ي��ت��م ات��خ��اذ 

ه���ذه  م��ق��اط��ع��ة  اإىل  ل���ل���دع���وة  اإج���������راءات 

ال�������ش���رك���ات، م��ط��ال��ب��اً احل���ك���وم���ة ب��ت��ح��م��ل 

ومنع  ال�شركات  حما�شبة  يف  م�شوؤوليتها 

امل�شاريع اال�شتيطانية. عملها يف 

االنباط - وكاالت

اختبار  اأول  ت�شجيلها  رو�شيا  اأعلنت 

ال�������ش���ال���ة  ع�����ن  ل���ل���ك�������ش���ف  ال�����ع�����امل  يف 

التاجي. الفريو�س  “الربيطانية” من 
وق����ال����ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���رو����ش���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة 

ب��ح��م��اي��ة ح��ق��وق امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ن ورف��اه��ي��ة 

امل��واط��ن: ق��ام معهد االأب��ح��اث امل��رك��زي 

ل��ع��ل��م االأوب���ئ���ة يف ه��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة ح��ق��وق 

رو�شيا  يف  امل��واط��ن  ورف��اه��ي��ة  امل�شتهلك 

للك�شف  اختبار  نظام  وت�شجيل  بتطوير 

 N501Y التاجي  الفريو�س  طفرة  عن 

الربيطانية(«.  بال�شالة  ت�شمى  )التي 

االأول  ه��و  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  اأن مثل  واأك����دت 

اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال���ع���امل،  ن��وع��ه يف  م���ن 

العينات  على  اأج��ري��ت  التي  االخ��ت��ب��ارات 

ال�شريرية لل�شالة اأظهرت دقة عالية.

التكنولوجيا  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 

لتطوير  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  اجل��دي��دة مي��ك��ن 

اأخ��رى يف  اأي ط��ف��رات  الكوا�شف ور���ش��د 

اإىل م�شببات  فريو�س كورونا، باالإ�شافة 

تتطلب  التي  االأخرى  املعدية  االأمرا�س 

�شريعة. اختبارات جماعية 

قد  العاملية  ال�شحة  منظمة  وك��ان��ت 

اأعلنت يف 10 يناير اأن ال�شالة اجلديدة 

م����ن ال���ف���ريو����س ال���ت���اج���ي ال���ت���ي ج���رى 

قد  بريطانيا،  يف  البداية  يف  اكت�شافها 

بلدان  �شتة  يف  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  ظهرت 

ب��ل��دا.   86 اإىل  امل��ج��م��وع  لي�شل  اأخ�����رى، 

وع��ل��م ع���ن اك��ت�����ش��اف ط��ف��رة ج���دي���دة يف 

فريو�س كورونا “�شار�س – كوف- 2” يف 

.2020 بريطانيا يف منت�شف دي�شمرب 

واأفاد املجل�س اال�شت�شاري الربيطاين 

امل����ع����ن����ي ب����ال����ت����ه����دي����دات ال���ف���ريو����ش���ي���ة 

وقت  يف  والنا�شئة  اجل��دي��دة  التنف�شية 

ال��ف��ريو���س  ال���ن���وع م���ن  اأن ه����ذا  الح�����ق، 

يعرث  ومل  اأ�شرع.  ب�شكل  ينت�شر  التاجي 

تثبت  اأدل���ة  اأي  على  االآن  حتى  العلماء 

اأن ال�شالة اجلديدة اأكرث فتكا اأو اأكرث 

�شدة.

االنباط - وكاالت

 ح�����ّذرت ه��ي��ئ��ة ����ش���وؤون االأ����ش���رى وامل���ح���رري���ن، ام�����س 

خال  املتوقع  اجل��وي  املنخف�س  تداعيات  من  االثنن، 

���ش��ج��ون االح��ت��ال  االأ���ش��رى يف  ع��ل��ى  املقبلن  ال��ي��وم��ن 

واملعتقات  ال��ق��دمي��ة  ال�شجون  �شيما  ال  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، 

ال��واق��ع��ة يف امل��ن��اط��ق ال�����ش��ح��راوي��ة اجل��ن��وب��ي��ة، وم��راك��ز 

ال��ت��وق��ي��ف ع��دمي��ة ال�����ش��ي��ان��ة وال��ت��ح�����ش��ن م��ن��ذ ���ش��ن��وات 

طويلة.

املعتقات هي مباٍن قدمية مليئة  اأن غالبية  وقالت، 

“ع�شيون،  مثل  التوقيف،  م��راك��ز  وبع�س  ب��ال��رط��وب��ة، 

وتفتقر  ���ش��ت��اء،  ك��ل  يف  بداخلها  امل��ي��اه  تت�شرب  وح����وارة، 

اأن  جانب  اىل  ال�شحية،  احلماية  م�شتويات  اأدن���ى  اإىل 

االأ�شرى يعانون من نق�س حاد يف املاب�س واالحتياجات 

تزويدهم  االح��ت��ال  �شلطات  رف�����س  نتيجة  ال�شتوية، 

ب��ه��ا واإدخ��ال��ه��ا ل��ه��م ع��رب زي����ارات االأه����ل امل��ت��وق��ف��ة منذ 

واأ�شافت  كورونا.  فريو�س  وذريعة  بحجة  عديدة  اأ�شهر 

اأه��ايل  اأو���ش��اط  م��ت��زاي��دة يف  وت��خ��وف��ات  قلق  “هناك  اأن 

االأ�شرى واملوؤ�ش�شات املدافعة عن حقوقهم ب�شبب انعدام 

من  وكذلك  املعتقات  من  العديد  يف  التدفئة  و�شائل 

العا�شفة  االأجواء  من  حمايتهم  لو�شائل  بع�شها  افتقار 

يف  اخليام  اأق�شام  خا�شة  القا�شية  اجلوية  واملنخف�شات 

�شجن النقب املهددة باالقتاع ب�شبب الرياح ال�شديدة.

وط��ال��ب��ت ال��ه��ي��ئ��ة، م��وؤ���ش�����ش��ات ح��ق��وق االإن�������ش���ان ويف 

التحرك  ال���دويل  االأح��م��ر  ال�شليب  منظمة  مقدمتها 

ال���ف���وري م���ن اأج����ل ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى ���ش��ل��ط��ات االح��ت��ال 

ال�شجون  اإىل  ال�شتاء  م�شتلزمات  من  يكفي  ما  الإدخ��ال 

اأجل  من  الو�شائل  بكل  والعمل  االإ�شرائيلية  واملعتقات 

تعمق  مع  لاأ�شرى  مكروه  اأو  خماطر  اأية  وقوع  تفادي 

دخول املنخف�س خال االأيام القادمة.

تورط شركات مقاوالت فلسطينية ببناء طريق استيطاني في بيت لحم

روسيا تسجل أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن الساللة البريطانية

تحذيرات من تداعيات المنخفض الجوي الوشيك على األسرى

»الصندوق القومي اليهودي« 
سيبدأ توسعة مستوطنات الضفة
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“ال�شندوق  ت�����ش��م��ى  م���ا  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 

على  م�شادقتها  ع��ن  اليهودي”،  القومي 

قرار ببدء العمل يف مناطق ال�شفة الغربية 

عرب �شراء االأرا�شي وتو�شعة امل�شتوطنات.

اأحرونوت”  “يديعوت  �شحيفة  وذك��رت 

العربية، اأن القرار اأويل، يف انتظار خطوات 

�شيتبعه  ال���ق���رار  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  الح��ق��ة. 

جل�شة مو�شعة للنظر يف اجلوانب القانونية 

ل��ل��خ��ط��وة، وب��ع��ده��ا ���ش��ُت��ط��رح امل�����ش��األ��ة على 

جمل�س اإدارة ال�شندوق للم�شادقة عليه.

وال�����ش��ن��دوق ال��ق��وم��ي ال��ي��ه��ودي منظمة 

�شهيونية تاأ�ش�شت عام 1901 جلمع االأموال 

فل�شطن،  االأرا���ش��ي يف  ل�شراء  اليهود  م��ن 

واإقامة امل�شتوطنات اليهودية. ويف عام 2007 

كان ال�شندوق ميلك نحو 13% من جممل 

االأرا�شي يف الكيان االإ�شرائيلي.

 الحظُت يف الفرتة االأخرية اأن عدًدا من مواقع و�شائل االإعام االأجنبية الناطقة بالعربية 

ولغات غريها، َترت االأخبار املُلّفَقة عن “بوؤ�س وعدم نفع” اللقاح ال�شيني �شد كوفيد/19!

بن�شر  لتخ�ش�شها  ذل��ك  االإعامية”؛  االأرك���ان  “بقيادة  الو�شائل  ه��ذه  ُن�شّمي  اأن  االأف�شل   

التلفيقات، اللهم مع تعديات ب�شيطة خبيثة بهدف التغطية على امل�شدر الواحد الرئي�س لها، 

الذي ُيلقي االأوامر لت�شكياتها من جحافل واأفواج وكتائب واألوية قتالية و�شرايا على اجلبهات 

اأفريقيا، فيتم تلبية التكليف بالتنفيذ بدون  اأوروبا واالأمركتن واآ�شيا وبع�س دول  املختلفة يف 

نقا�س!

 عجّبا لكل ما اأرى واأ�شمع من فربكات يومية، َينقلها االإعام االأجنبي وَيبيعها اآالفاً موؤّلفًة 

الذين  الغربية،  ال���دول  وب�شطاء  الفقرية  ال���دول  و�شرائح  الثالث  ال��ع��امل  يف  االإع���ام  لو�شائل 

ُيجربون على اجرتارها دون اإدراك ل�شمومها ومكائدها. 

ال�شيني  والقلوب من خال طعِنِه حلليفنا  العقول  االإع��ام احلربي الحتاله  مُيّهد هذا   

اأن غالبية ُمبتلعي �شمومه  وت�شويه �شمعته بتخليق حرب فعلية �شده. العدو االإعامي ُيدرك 

والثقافة  ال��ع��ل��وم  واأك��ادمي��ي��ات  امل��دار���س واجل��ام��ع��ات  اأن  اإذ  م��وؤه��ل��ن الكت�شاف احل��ق��ائ��ق،  غ��ري 

ال�شر على  فانت�شر  ال�شمن،  الغث من  الطلبة الكت�شاف  ت��دّرب  وال  الكايف  الوعي  تبث  تعد  مل 

اته وتزييفاته وِخَداعه وِغ�ّشه، ليختلط احلابل بالنابل،  �شَ اخلري باْخِتَاقاته واإِْفرِتاءاته وَتَخْرّ

ولُي�شِيب ذبابهم االإعامي ال�شعوب باأمرا�س اخلديعة �شد هذه وتلك من الدول وال�شخ�شيات 

للنيل منها دون حتّرك جيو�س جُمحفلة وبا �شواريخ اأر�س – اأر�س.

ا اأن ال�شن ت�شر على حت�شيل   مل تقف اخلديعة عند حد االدعاء بف�شل اللقاح. ُيفربكون اأي�شً

املكا�شب املالية من بيع اللقاحات، وغريه من �شوء الكام الذي تُنتجه خمتربات ال�شياطن غري 

ال�ُشّطار.

امل�شاد  اللقاح  العربية  ال��دول  وجامعة  م�شر  متنح  “ال�شن  عنوان  حتت  احلقيقة:  لنقراأ   

للفريو�س جماًنا”، ن�شر االإعام العربي وال�شيني وقائع تك�شف عن اأن العديد من البلدان بداأت 

اأن نق�س اللقاحات والتباطوؤ الن�شبي يف التطعيم، جعل الو�شع الوبائي  اإال  بعمليات التطعيم، 

للعديد  ل�ِ”كوفيد/19” جماًنا  امل�شاد  اللقاح  تقدمي  اإىل  ال�شن  �شارعت  ولهذا  ح��اًدا،  احل��ايل 

من البلدان، وا�شتخدمت اإجراءاتها العملية لتعزيز التوزيع العادل للقاحات، وللتقدم بالتعاون 

العاملي ملكافحة الوباء.

 يف ال�شن، اأ�شادت و�شائل االإعام بخطاب جالة امللك عبداهلل الثاين خال م�شاركته عرب 

تقنية االت�شال املرئي، يف منتدى بلومبريغ لاقت�شاد اجلديد، لتعزيز التعاون وحت�شن ُنظم 

االقت�شاد العاملي يف مواجهة تداعيات كوفيد/19. ا�شتعر�س جالته مدى ترابطنا يف مواجهته، 

ُمتاحة  تكون  ع��ام��ة،  ك�شلعة  امل��ر���س  ه��ذا  �شد  اللقاح  م��ع  “التعامل  اإىل  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  داع��ًي��ا 

للجميع”، وهو موقف يتفق براأيي مع املوقف ال�شيني الذي اأعلن عنه الرئي�س �شي جن بينغ.

 حتدثت ال�شن كثرًيا عن جالة امللك والتعاون معه وراأي��ه يف مواجهة كورونا، وال يّت�شع 

املكان هنا ال�شتعرا�س كل ذلك، واالأهم اأن االإعام ال�شيني املكتوب واملرئي وامل�شموع اأكد اأهمية 

ت�شريحات جالته و�شمنها التالية: »التحوالت احلالية تدق ناقو�س اخلطر، وتوؤكد اأننا نحتاج 

لبع�شنا البع�س، واأن حياة كل اإن�شان ثمينة.. كما تبّن لنا اأن امل�شكلة التي يواجهها بلد ما هي يف 

احلقيقة امل�شكلة ذاتها التي تواجهها جميع البلدان.. لذا ال ميكننا اأن نعزل اأنف�شنا عن العامل، 

واأن نتوقع النجاة من اجلائحة دون اأ�شرار..”. 

االأع��وام  يف  ال��دويل  التعاون  ب��اأن  املعظم  اجلالة  �شاحب  �شيدي  ت�شريحات  ال�شن  اأب��رزت 

ال�شابقة ال يت�شف بالكمال، اإال اأنه من االأف�شل لنا اأن نعمل على تر�شيخ اأ�ش�س نظامنا العاملي، ال 

اأن نتخلى عنه، واأن ن�شعى لتح�شن واإعادة �شبط العوملة، والعمل الإيجاد اأ�شاليب لتح�شن عاملنا 

يف مواجهة االأزمات الراهنة وامل�شتقبلية، مبا يف ذلك التاأثري الوا�شح وامل�شتمر للتغري املناخي.«

يف  الت�شامن  ب�شاأن  اال�شتثنائية  اأفريقيا   - ال�شن  قمة  خ��ال  �شي  الرئي�س  َذّك��ر  ب���دوره،    

يف  والبدء  للفريو�س  امل�شاد  اللقاح  تطوير  االنتهاء من  اأنه ومبجرد  “نتعهد  كورونا،  مواجهة 

امل�شتفيدين”. والأج��ل حماربة  اأوائ��ل  االأفريقية من بن  ال��دول  �شتكون  ال�شن،  ا�شتخدامه يف 

الوباء قّدمت ال�شن ماين اللقاحات للدول العربية والنامية، وتربعت بُدفعة اأوىل من 50000 

الطبية  امل�شتلزمات  كبرية من  بكميات  ال�شينية  ال�شركات  كما تربعت  للعراق،  لقاحات  ُجرعة 

مع  ال�شيني  اجلانب  وُيحافظ  العراقية،  ال�شكنية  واملجتمعات  الدينية  واملوؤ�ش�شات  لفل�شطن 

اجلانب العراقي وغالبية الدول العربية على التوا�شل الوثيق ب�شاأن نقل اللقاحات وت�شليمها.

ال���73 منظمة  ال��دورة  اأعلن الرئي�س �شي خال افتتاح  اأخ��رًيا.. يف موقف ال�شن االإن�شاين   

ال�شحة العاملية، اإن ال�شن �شتجعل لقاحها امل�شاد لكوفيد/19 منفعة عامة عاملية، ما �شُي�شاهم 

يف اإتاحة اللقاح والقدرة على حتمل تكاليفه يف البلدان النامية.

*اإعامية وكاتبة اأردنية رو�شية ورئي�شة حترير جريدة امللحق الرو�شي �شابقاً.

نيدوغينا* يلينا 

في قذائف الكالم لمدافع 
الميدان!

االنباط - وكاالت

ت���ت���ج���ه ع����ي����ون ق������ي������ادات ح����رك����ة ف��ت��ح 

16 فرباير/  تاريخ  بعد  ما  اإىل  وك��وادره��ا 

الرت�شح  مرحلة  �شتبداأ  اإذ   ،2021 �شباط 

الداخلي يف احلركة من اأجل ت�شكيل كتلة 

فتح الربملانية. وعلى الراغبن يف الرت�شح 

مفو�شية  ل���دى  ر���ش��م��ي��ة  ا���ش��ت��م��ارة  تعبئة 

ه��ذا  ب��ع��د  احل��رك��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م يف  التعبئة 

التاريخ متهيًدا لفرز املر�شحن.

التجربة  ك��وادر احلركة  وتعود الأذه��ان 

 ،2006 انتخابات  يف  اخلطوة  لهذه  املريرة 

وال���ت���ي مت���ت ب��ط��ري��ق��ة اأ����ش���اءت ل��ل��ح��رك��ة، 

يف  اأوراق  وو�شع  وا�شًحا،  تزويًرا  و�شهدت 

لتغليب  قانونية  غ��ري  ب��ط��رق  ال�شناديق 

م��ر���ش��ح ع��ل��ى اآخ���ر داخ���ل احل��رك��ة، اإال اأن 

الو�شع هذه املرة يبدو خمتلًفا، على االأقل 

من هذه الناحية.

واأف����ادت م�����ش��ادر ب���اأن اخ��ت��ي��ار مر�شحي 

احل��رك��ة ه��ذه امل��رة �شيكون م��رك��زًي��ا، ولن 

ت��ع��ط��ى م�����ش��اح��ة وا����ش���ع���ة ل���اأق���ال���ي���م، اإذ 

���ش��ت��ت��وىل ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة فتح 

من  ال��ق��وائ��م  رف��ع  بعد  املر�شحن  حتديد 

االأقاليم. و�شهدت االأ�شابيع املا�شية اإعان 

امل���ئ���ات م���ن ك������وادر ف��ت��ح ن��ي��ت��ه��م ال��رت���ش��ح 

للمجل�س الت�شريعي قبل اأن ي�شدر تعميم 

اإع��ان  ب�شحب  منهم  لكثري  الرئا�شة  من 

امل�شوؤولية،  طائلة  حت��ت  للرت�شح  نيتهم 

وم��واق��ع  االأم���ن  يف  يعملون  م��ن  وال�شيما 

ق��ي��ادي��ة يف احل��ك��وم��ة وال�����ش��ل��ط��ة، وه���و ما 

ي�شري اإىل اأن مرحلة اختيار املر�شحن لن 

تكون �شهلة.

حركية  خ��اف��ات  اإىل  امل�شادر  واأ���ش��ارت 

�شدور  منها  ال�شطح،  على  بع�شها  طفا 

التنظيمية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ن  ب��ي��ان  م���ن  اأك����رث 

حلركة فتح يف نابل�س تعلن ان�شقاقها عن 

احلركة. ويعود ذلك اإىل انتخابات االإقليم 

والتي  اأ�شابيع،  قبل  ج��رت  التي  االأخ���رية 

اأف��رزت هيئة قيادية مثلت جناًحا اعتربه 

ك��ث��ريون ال مي��ث��ل ف��ت��ح يف ن��اب��ل�����س وفجر 

خافات وا�شعة.

ال�����ش��ورة وردي����ة يف خمتلف  ت��ب��دو  وال 

امل��ح��اف��ظ��ات، ف��امل��ع��اي��ري ال��ت��ي اأع��ل��ن عنها 

ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س مل��ر���ش��ح��ي فتح، 

والثوري  املركزية  اأع�شاء  ا�شتثنت  والتي 

وال��ت�����ش��ري��ع��ي وق�����ادة االأم�����ن واالأق���ال���ي���م، 

الراغبة  فتح  لقواعد  مر�شية  كانت  واإن 

بالتغيري، فاإنها مل تكن مر�شية ل�شريحة 

وا���ش��ع��ة مم��ن ك��ان��وا ي��رغ��ب��ون ب��ال��رت���ش��ح. 

وك�شفت امل�شادر اأن عدًدا من قادة االأجهزة 

الأن  الرت�شح  ينوون  كانوا  الكبار  االأمنية 

ال��رئ��ي�����س ب�����ش��دد تغيري ق��ي��ادات االأج��ه��زة 

ه��ذا  اأن  اإال  امل��ق��ب��ل��ة،  ال���ف���رتة  االأم��ن��ي��ة يف 

القرار منعهم.

وبح�شب امل�شادر؛ فاإن االأمر ال يقت�شر 

ع���ل���ى احل����ال����ة ال���داخ���ل���ي���ة ل���ف���ت���ح؛ ف��ت��ي��ار 

يعتزم  دح���ان  حممد  املف�شول  ال��ق��ي��ادي 

الرت�شح بقائمة خا�شة، وبداأ حراًكا وا�شًعا 

لت�شكيل كتلته ب�شكل رئي�شي من كوادره يف 

قطاع غزة، فيما �شيكون معهم مر�شحون 

من ال�شفة الغربية، تعر�شوا لاإق�شاء يف 

�شراحة  اأعلن  بع�شهم  ال�شابقة،  املرحلة 

دح��ان  قائمة  اأن  ولفتت  ال��رت���ش��ح.  نيته 

“واقًعا ال ميكن تاهله”، وال�شيما  باتت 

يف املخيمات، يف الوقت الذي ال ميكن فيه 

ال��ت��ن��ب��وؤ بطريقة ت��ع��ام��ل ع��ب��ا���س م��ع ه��ذه 

الكتلة بعد الرت�شح الر�شمي ال�شهر املقبل.

ت�شري  “التوقعات  اأن  امل�����ش��ادر  وذك���رت 

تاهها؛  مكبًا  �شيكون  الرئي�س  اأن  اإىل 

االأوروب����ي����ة وال��دول��ي��ة على  ال��رق��اب��ة  الأن 

العملية االنتخابية �شتجعله حمط انتقاد 

وا�شع يف حال مت النيل من اأي مر�شح«.

االأكرب”  “ال�شراع  اأن  امل�شادر  واأك���دت 

واخلافات االأو�شع تبداأ من مركزية فتح، 

اإذ اإنه ومنذ عدة اأ�شهر تتعزز حالة اجلفاء 

ب��ن ع��ب��ا���س وع�����ش��و م��رك��زي��ة ف��ت��ح نا�شر 

القدوة، الذي ت�شري التقديرات اإىل تقاربه 

الوا�شع مع تيار دحان يف الفرتة االأخرية 

م�شتقلة  كتلة  لرتوؤ�شه  وا�شعة  واحتمالية 

لفتح يدعمها دحان.

بن  العاقة  اأن  اإىل  امل�����ش��ادر  واأ���ش��ارت 

ت���ي���ار م������روان ال���ربغ���وث���ي وت���ي���ار ع��ب��ا���س 

ال��ت��واف��ق  ع���دم  واأن  ي����رام،  م��ا  ع��ل��ى  لي�شت 

على الرت�شح للرئا�شة قد ينعك�س م�شبًقا 

التحالفات للت�شريعي، والتي  على طبيعة 

ال ي���رغ���ب ت���ي���ار م�����روان ب��ت��م��ري��ره��ا دون 

التي  الرئا�شية  االنتخابات  م�شري  و�شوح 

زال  ما  ال��ذي  الوقت  “يف  واأ�شافت  تليها. 

ال���ربغ���وث���ي ي��ح��ظ��ى ب�����ش��ع��ب��ي��ة ك���ب���رية يف 

اأو���ش��اط احل��رك��ة؛ ف��اإن تياره من الناحية 

واأخذت  املطلوبة،  بالقوة  لي�س  التنظيمية 

االن��ع��زال عن  ق��ي��ادات مقربة منه ج��ان��ب 

احلركة يف ال�شنوات االأخرية«.

حراك فتحاوي انتخابي وسط صراعات ومخاوف من تعدد الكتل

الثالثاء   16 / 2 / 2021
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اال���ص��ت��ق�����ص��ائ��ي  “ميديابارت”  م���وق���ع  ك�����ص��ف   

الفرن�صي عن م�صمون وثيقة غري م�صبوقة من مكتب 

وزير اخلارجية الفرن�صي االأ�صبق اآنذاك اآالن جوبيه 

العامة  للمديرية  احل���ايل  امل��دي��ر  قبل  م��ن  موقعة 

الرئي�صيني يف  االأع�صاء  اأن  تثبت  للأمن اخلارجي، 

احلكومة الرواندية امل�صوؤولني عن االإبادة اجلماعية 

بحق اأقلية التوت�صي عام 1994، كانوا يف ذلك الوقت 

يوجدون يف منطقة ي�صيطر عليها اجلي�ش الفرن�صي، 

القب�ش عليهم، لكن فرن�صا  اإلقاء  املمكن  وك��ان من 

ف�صلت اأن ترتكهم يذهبون.

هذه الوثيقة، يقول “ميديابارت”، ب�صاأن املاأ�صاة 

الباحث  ودور فرن�صا فيها، ح�صل عليها  الرواندية 

فران�صوا غرانر، موؤلف العديد من الكتب عن رواندا 

وع�صو جمعية Survie، والذي متكن موؤخًرا من 

الو�صول اإىل االأر�صيفات ال�صرية لفرتة حكم الرئي�ش 

بف�صل  فران�صوا ميرتان  الراحل  االأ�صبق  الفرن�صي 

اأنهى يف  ال��ذي  الفرن�صي،  الدولة  ق��رار من جمل�ش 

الو�صول  دون  العوائق  من  �صنوات  املا�صي  حزيران 

اإىل االأر�صيفات املرتبطة باالإبادة اجلماعية للتوت�صي 

يف رواندا عام 1994.

“دبلوما�صي  تلغرام/برقية  هي  املعنية  الوثيقة 

�صري” ���ص��ادر يف 15 مت��وز 1994، م��ن مكتب وزي��ر 

يف  ع�صو  االآن  وه��و  جوبيه،  اآالن  وقتها  اخل��ارج��ي��ة 

يانيك  ال�صفري  اإىل  وموجهة  الد�صتوري،  املجل�ش 

ج���ريار، ال��ذي ك��ان ممثًل للخارجية ل��دى اجلنود 

الفرن�صيني الذين اأر�صلوا اإىل رواندا يف اإطار عملية 

.”Turquoise“
وك�����ان ال�����ص��ف��ري ج�����ريار ط��ال��ب يف ن��ف�����ش ال��ي��وم 

وللجي�ش  )ل��ه  احلكومة  وا�صحة” من  بـ”تعليمات 

الفرن�صي( للم�صي قدما يف اعتقال ال�صلطات التي، 

“تتحمل م�����ص��وؤول��ي��ة كبرية  ب��رق��ي��ت��ه،  ك��ت��ب يف  ك��م��ا 

االأع�صاء  اأن  ه��ي  احلقيقة  اجلماعية”.  االإب����ادة  يف 

الرئي�صيني يف حكومة االإب��ادة اجلماعية، اأواًل وقبل 

يف  كانوا  �صينديكوبوابو،  تيودور  رئي�صها،  �صيء  كل 

بالكامل،  الفرن�صي  اجلي�ش  عليها  ي�صيطر  منطقة 

ال��ك��ون��غ��و  )االآن ج��م��ه��وري��ة  زائ������ري  م���ن  ب���ال���ق���رب 

الدميقراطية(، وهي دولة حدودية لرواندا.

وجاء يف برقية املوظف الفرن�صي: “لي�ش لدينا 

خ��ي��ار اآخ����ر، مهما ك��ان��ت ال�����ص��ع��وب��ات، ���ص��وى اإل��ق��اء 

اأو و�صعهم على الفور قيد االإقامة  القب�ش عليهم 

الق�صائية  الهيئات  تبت  اأن  انتظار  اأث��ن��اء  اجلربية 

الدولية املخت�صة يف ق�صيتهم. لقد مت التعرف على 

مرتكبي االإبادة اجلماعية وهم يف متناول اليد”.

لكن رد احلكومة الفرن�صية وعك�ش طلب ال�صفري 

الإب��لغ  تعليمات  مكتب جوبيه  اأعطى  متاًما، حيث 

التي  املنطقة  “مبغادرة  اجلماعية  االإب���ادة  �صلطات 

ت�صيطر عليها القوات الفرن�صية”. ويبدو اأن الر�صالة 

كانت ح�صا�صة للغاية لدرجة اأن مكتب جوبيه طلب 

مرتكبي  مبا�صرة  التحدث  ع��دم  فرن�صا  �صفري  م��ن 

االإب�����ادة اجل��م��اع��ي��ة، ول��ك��ن ميكنه ا���ص��ت��خ��دام جميع 

ال��ق��ن��وات غ��ري امل��ب��ا���ص��رة وخ��ا���ص��ة ج��ه��ات االت�����ص��ال 

االأف��ري��ق��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب���ه، م��ن خ���لل ع���دم الك�صف 

“ميديابارت” بعد  عن هويته ب�صكل مبا�صر. وقال 

مرور ربع قرن على ماأ�صاة رواندا، لي�ش هناك اليوم 

�صك يف اأن فرن�صا كانت تعرف اأولئك الذين نظموا 

ودعموا  االإب��ادة اجلماعية ومكان وجودهم. لذلك 

بالرحيل  االإل��ي��زي��ه  وق�صر  احلكومة  لهم  �صمحت 

موؤرخون  ح�صل  وق��د  باحلقائق.  الكامل  العلم  مع 

وثائق  على  �صنوات،  ق�صاة، خلل  اأو  اأو �صحافيون 

بالفعل  املمكن  م��ن  لها، جعلت  و���ص��ه��ادات ال ح�صر 

توثيق اأن فرن�صا كانت على علم باالإبادة اجلماعية 

ق��ب��ل وق��وع��ه��ا واأن���ه���ا ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى دع��م��ه��ا الثابت 

االأم��ر  االأ���ص��واأ. وه��ذا  ب��داأ  املعنية عندما  لل�صلطات 

التي  االإب���ادة اجلماعية،  اأن حكومة  �صحيح لدرجة 

اأودى بحياة  ال��ذي  التايل للهجوم  اليوم  ت�صكلت يف 

الرئي�ش هابيارميانا، الذي اعترب معتداًل للغاية من 

قبل االأطراف االأكرث تطرفاً من الهوتو، ت�صكلت يف 8 

ني�صان 1994، يف نف�ش ال�صفارة الفرن�صية يف كيغايل، 

حتت ا�صم “احلكومة املوؤقتة لرواندا”.

االنباط - وكاالت

اأع���ل���ن وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ص���ي، ���ص��ريغ��ي 

الفروف، اأن مو�صكو جاهزة للعودة اإىل العلقات 

االأزم����ة  رغ���م  االأوروب������ي  االحت����اد  م��ع  الطبيعية 

احلالية، م�صريا اإىل اأن اخليار بيد بروك�صل.

وق������ال الف�������روف يف م����وؤمت����ر ���ص��ح��ف��ي ع��ق��ب 

هافي�صتو،  بيكا  الفنلندي،  نظريه  مع  حمادثاته 

جاهزين  ن��ك��ون  اأن  “يجب  بطر�صبورغ،  ���ص��ان  يف 

اأن تتخذه  ل��لأح��داث. واخل��ي��ار يجب  الأي تطور 

بروك�صل. واإذا قررت اأنه من ال�صروري ا�صتئناف 

ال���ع���لق���ات وال���ت���خ���ل���ي ع����ن ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا ف�����ص��ن��ك��ون 

يوجد  اأن��ه ال  اإىل  واأ���ص��ار  اأي�صا«.  لذلك  جاهزين 

لدى رو�صيا اأي م�صكلت يف العلقات مع الدول 

نخلط  اأن  يجب  “ال  وتابع:  منف�صلة.  االأوروبية 

ب��ني االحت����اد االأوروب������ي واأوروب�������ا. اإن��ن��ا ال ن��غ��ادر 

واالأن�صار  االأ�صدقاء  من  الكثري  ولدينا  اأوروب���ا. 

املفيدة  العلقات  تطوير  و�صنوا�صل  اأوروب���ا.  يف 

للجانبني معهم«.

يف �صياق اآخر اأكد �صريغي الفروف اأنه اأو�صح 

لنظريه الفنلندي املوقف الرو�صي حول املعار�ش 

ال�صيد  “تناول  وقال:  نافالني.  األي�صكي  الرو�صي 

نافالني  ح��ول  الو�صع  هافي�صتو(  )بيكا  ال��وزي��ر 

م��ن رو�صيا  اأج��ان��ب  دبلوما�صيني   3 وك��ذل��ك ط��رد 

املرخ�صة  غري  التظاهرات  يف  م�صاركتهم  ب�صبب 

ال��ت��ي ج���رت يف م��و���ص��ك��و وامل�����دن االأخ�����رى نهاية 

يناير املا�صي. واأو�صحنا له كل �صيء بالتفا�صيل 

وكذلك احلجج التي تقف وراء موقفنا من هاتني 

امل�صاألتني«.

االنباط - وكاالت

ام�ش  حقوقية  وم��وؤ���ص�����ص��ات  ف�صائل  ان��ت��ق��دت 

ب�صدة تعميم �صدر عن “جمل�ش الق�صاء ال�صرعي 

االأعلى” التابع حلركة حما�ش ب�صاأن تقييد �صفر 

الن�صاء وال�صباب غري املتزوجني.

يف  ال�صرعي  للق�صاء  االأع��ل��ى  املجل�ش  واأ���ص��در 

غزة تعميما ق�صائيا بخ�صو�ش املنع من ال�صفر، 

ت�����ص��م��ن اأرب���ع���ة ب��ن��ود حل����االت خم��ت��ل��ف��ة فر�صت 

ع��ل��ي��ه��ا ق��ي��ود ط��ال��ت ال���ذك���ور واالإن������اث ع��ل��ى حد 

على  التعميم  م��ن  االأوىل  امل����ادة  ون�����ص��ت  ���ص��واء. 

القا�صرين  ب���اأوالده  ال�صفر  من  االأب  نع  “ميمُ اأن��ه 

وامل�صمولني بح�صانة الن�صاء بل ر�صا حا�صنتهم، 

ويف حال ر�صاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من 

ال�صفر لدى حمكمة اأول درجة ح�صب االأ�صول”. 

ح�صانة  انتقلت  “اإذا  ب��اأن��ه  الثانية  ن�صت  فيما 

اإىل  ال��ن�����ص��اء  بح�صانة  وامل�����ص��م��ول��ني  ال��ق��ا���ص��ري��ن 

ومل  باأجنبي  وت��زوج��ت  زوج��ت��ه  طلق  ال���ذي  االأب 

يوجد من ينتقل اإليه حق احل�صانة جاز للأب اأن 

ي�صافر باأوالده اإىل اأن يعود حق اأمهم اأو من يقوم 

مقامها يف احل�صانة”.ون�صت الثالثة على “جواز 

18 عاما من ال�صفر من  منع الولد ال��ذي جت��اوز 

قبل اأح��د االأب��وي��ن واجل��د ل��لأب، اإذا ك��ان يرتتب 

ق�صائية  دعوى  باإقامة  �صفره �صرر حم�ش  على 

لدى املحكمة املخت�صة”.اأما الرابعة فن�صت على 

“منع �صفر االأنثى غري املتزوجة بكًرا اأو ثيًبا دون 
اأن  ولوليها  العا�صب،  وليها  اإذن  على  احل�صول 

مينعها من ال�صفر اإذا كان يف �صفرها �صرر حم�ش 

اأو وجدت دعوى ق�صائية بينهما ت�صتلزم املنع من 

ال�صفر”.

لتحرير  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  واع���ت���ربت 

ب��اأن��ه ي��ع��د تقييداً  امل���ذك���ور  ف��ل�����ص��ط��ني، ال��ت��ع��م��ي��م 

لعمل احل��ري��ات ال��ع��ام��ة، وم��ن��ه��ا ح��ري��ة احل��رك��ة 

وحرية ال�صفر وحرية التنقل. وذكرت اأن “تعميم 

االأ���ص��ا���ص��ي  ل��ل��ق��ان��ون  ان��ت��ه��اك��ا  ي�صكل  ال�صفر  م��ن��ع 

االن�صان،  حلقوق  العاملي  واالإع��لن  الفل�صطيني، 

وال�صيا�صية”،  املدنية  للحقوق  ال���دويل  والعهد 

مطالبة بالرتاجع عنه.

الفل�صطيني  ال�صعب  ح��زب  اأع���رب  جهته،  م��ن 

اإي���اه  م��ع��ت��ربا  امل���ذك���ور،  للتعميم  ا���ص��ت��ن��ك��اره  ع���ن 

“خمالفة �صريحة للقانون االأ�صا�صي الفل�صطيني 
ذات  الدولية  واملواثيق  االإن�صان  حقوق  وملنظومة 

ال�صلة”.وطالب حما�ش و�صلطتها يف غزة بوقف 

املتطرف،  الظلمي  للفكر  االنحياز  “�صيا�صة 
واالب��ت��ع��اد ع��ن ك��ل م��ا م��ن ���ص��اأن��ه مت��زي��ق وح��دة 

املجتمع وتعميق االنق�صام”.

امل�صتقلة  الهيئة  النا�صط احلقوقي يف  واعترب 

تعميم  اأن  اإب��راه��ي��م،  م�صطفى  االإن�����ص��ان  حلقوق 

ال��ق��ان��ون  “يخالف  ل��ل��ق�����ص��اء  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ش 

االأ����ص���ا����ص���ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي وال���ق���وان���ني امل��ن��ظ��م��ة 

للأحوال ال�صخ�صية املعمول بها”.

ك��م��ا اأك����د امل��ر���ص��د االأوروم��ت��و���ص��ط��ي حل��ق��وق 

�صريحة  خم��ال��ف��ة  “ي�صكل  ال��ق��رار  اأن  االإن�����ص��ان 

للقانون االأ�صا�صي الفل�صطيني واملواثيق الدولية 

ال�صفر”. يف  للحق  وا�صًحا  وانتهاًكا  ال�صلة،  ذات 

ي�صمو على  االأ���ص��ا���ص��ي  ال��ق��ان��ون  اأن  على   ، و���ص��دد 

اإ�صدار تعميم  “فل يجوز  الق�صائية  التعميمات 

ي��ح��م��ل يف ط��ي��ات��ه خم��ال��ف��ات �صريحة  ق�����ص��ائ��ي 

للقانون االأعلى يف البلد، ف�صًل عن اأن التعميم 

يقيد احلق يف التنقل، وهو من احلقوق االأ�صيلة 

املكفولة يف القانون االأ�صا�صي والقوانني الدولية 

على حٍد �صواء”. وطالب املجل�ش االأعلى للق�صاء 

ال�صرعي بالعدول عن التعميم الق�صائي االأخري، 

واحلق  القانون  اأ���ص��ول  مع  تتعار�ش  بنوده  ك��ون 

وحث  وال�����ص��ف��ر.  التنقل  يف  للأ�صخا�ش  امل��ك��ف��ول 

ال�����ص��ل��ط��ات احل��اك��م��ة يف ق��ط��اع غ���زة ع��ل��ى �صمان 

تطبيق واحرتام مبادئ حقوق االإن�صان، واالبتعاد 

متييزية  ت��ع��م��ي��م��ات  اأو  ت��وج��ي��ه��ات  اإ�����ص����دار  ع���ن 

تخالف القوانني املحلية والدولية ذات ال�صلة.

هكذا تركت فرنسا مرتكبي اإلبادة الجماعية في رواندا يفلتون من العقاب

الفروف: روسيا جاهزة للعودة إلى عالقات طبيعية مع االتحاد األوروبي

غزة.. انتقادات واسعة لتقييد »حماس« 
سفر النساء والشباب

فشَل الحوار مع إدارة السجون.. أسرى 
»عوفر« يصعدون احتجاجاتهم

غانتس يأمر بمصادرة بضائع بحجة أنها لحماس

االنباط - وكاالت

ق��ّرر االأ���ص��رى يف �صجن »ع��وف��ر« وم��ن كافة 

الف�صائل اال�صتمرار يف خطواتهم االحتجاجية 

مع  احل��وار  جل�صة  ف�صل  بعد  بها،  �صرعوا  التي 

اأ�صا�ش  ب�صكٍل  وتتمثل خطواتهم  ال�صجن،  اإدارة 

باإرجاع وجبات الطعام.

واأو�صح نادي االأ�صري ام�ش، اأن اإدارة ال�صجن 

اال�صتجابة  م��ن  وب���داًل  ت�صعيدية،  خ��ط��وة  ويف 

ملطالب االأ�صرى، وعلى راأ�صها وقف االقتحامات 

وال��ت��ف��ت��ي�����ص��ات امل���ت���ك���ررة، اأق���دم���ت ع��ل��ى اإغ���لق 

“الكانتينا«.
اول  “عوفر” اأع��ل��ن��وا  �صجن  اأ���ص��رى  وك���ان 

م���ن اأم�������ش ال�����ص��روع يف خ���ط���وات اح��ت��ج��اج��ي��ة، 

��ن��ف��ذه��ا  ��ا ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ات ال��ت��ن��ك��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي تمُ رف�����صً

عمليات  راأ���ص��ه��ا  وع��ل��ى  بحّقهم،  ال�صجن  اإدارة 

ت�صاعدت  التي  املتكررة،  والتفتي�ش  االقتحام 

للمطالبة  وك��ذل��ك  م���وؤخ���ًرا،  م��ل��ح��وظ  ب�����ص��ك��ٍل 

بع�ش  وتوفري  االعتقالية،  اأو�صاعهم  بتح�صني 

االح���ت���ي���اج���ات، م��ن��ه��ا امل��لب�����ش واالح��ت��ي��اج��ات 

ة مع ت�صاعد  االأ�صا�صية للمعتقلني حديًثا، خا�صّ

عمليات االعتقال موؤخًرا.

يذكر اأنه ومنذ مطلع العام اجلاري، تعر�ش 

اقتحام  لعمليات  “عوفر”  �صجن  يف  االأ���ص��رى 

يف  ج��رت  اأعنفها  وم��ت��ك��ررة،  وا�صعة  وتفتي�صات 

ال�صاد�ش من كانون الثاين املا�صي.

االح���ت���لل  ����ص���ج���ون  اإدارة  اأن  اإىل  �������ص���ار  يمُ

املتكررة  والتفتي�ش  القمع  عمليات  من  �صّعدت 

مزيد  وف��ر���ش  ب��االأ���ص��رى،  للتنكيل  واملمنهجة 

من ال�صيطرة والرقابة عليهم، و�صرب اأي حالة 

عام  بداية  فمنذ  االأق�صام،  داخ��ل  “ا�صتقرار” 
�صبقتها، نفذت  التي  بال�صنوات  2019، ومقارنًة 

ما  منذ  االأعنف  كانت  اقتحامات  القمع  ق��وات 

يزيد على ع�صر �صنوات، وكان من بني ال�صجون 

الأع��ن��ف عمليات  االأ����ص���رى  فيها  ت��ع��ر���ش  ال��ت��ي 

خ��لل��ه��ا  ����ص���ي���ب 
مُ
واأ “عوفر”،  ���ص��ج��ن  ال��ق��م��ع 

الع�صرات من االأ�صرى باإ�صابات خمتلفة.

االنباط - وكاالت

وقع بيني غانت�ش وزير احلرب االإ�صرائيلي، 

األف   121 بقيمة  ب�صائع  مب�صادرة  ق��رار  على 

دوالر، مت حتويلها من خلل �صركات جتارية 

ال�صفة  اإىل  ت��رك��ي��ا  يف  ح��م��ا���ش  ن�����ص��ط��اء  ع���رب 

الغربية.

“تلك  ف���اإن  غانت�ش،  ملكتب  ب��ي��ان  وبح�صب 

يف  احل��رك��ة  لن�صطاء  �صت�صل  ك��ان��ت  االأم�����وال 

واأ���ص��ار  تركيا”.  م��ن  ���ص��رك��ت��ني  ع��رب  ن��اب��ل�����ش، 

العام  االأم���ن  جهاز  اأج��راه��ا  حتقيقات  اأن  اإىل 

“مكافحة  وح��دة  مع  بالتعاون  “ال�صاباك”، 
وزارة  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  ل��ل�����ص��وؤون  االإرهاب” 

اجل���ي�������ش، ك�����ص��ف ع���ن ط���ري���ق حم������اوالت نقل 

تركيا،  يف  حما�ش  ن�صطاء  ع��رب  االأم���وال  تلك 

فقهاء  عبداهلل  احلركة  يف  النا�صط  وحت��دي��ًدا 

حاويات  �صبط  مت  اأن��ه  وب��ني  تركيا.  يف  املقيم 

ومت  الب�صائع،  على  حتتوي  اأ���ص��دود  ميناء  يف 

ال�صيطرة عليها ومنع حتويلها.

وقال غانت�ش “�صن�صتمر يف �صرب االإرهاب، 

التنظيمية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وراء  وال�����ص��ع��ي 

يف ك���ل م���ك���ان، اأرح�����ب ب��االأن�����ص��ط��ة امل�����ص��ت��م��رة 

االقت�صادي،  االإرهاب  مكافحة  ملقر  واملتكاملة 

اأموال  اإدخاله من ب�صائع لتحويل  ما مت منع 

االإرهابية”.  املنظمات  لتلك  وقود  مبثابة  هي 

وفق و�صفه.

االنباط - عمان

حتى  املعلن  غري  التعميم  ي�صبه  فيما 

ي��ت��م  ال���ت���ي  اال���ص��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  رد  ويف  االن، 

ت��داول��ه��ا ع��ن م��وق��ف اال���ص��ري ال��ق��ي��ادي يف 

ح��رك��ة ف��ت��ح م�����روان ال���ربغ���وث���ي م���ن ما 

ح��ول  الفل�صطينية  ال�����ص��اح��ة  ق��ي  ي��ط��رح 

ملف االنتخابات والتطورات االخرية بعد 

العا�صمة  يف  الفل�صطينية  الف�صائل  لقاء 

��ق��ّرب��ون من  امل�����ص��ري��ة ال��ق��اه��رة، ���ص��رب ممُ

االأ�صري مروان الربغوثي، باأن “مروان” 

بخ�صو�ش  حم��اور  عدة  من  موقف  لديه 

ال�صيا�صية  االو����ص���اط  يف  ط��رح��ه  ي��ت��م  م��ا 

الفل�صطينية.

اإجراء  اأهمية   املحور االأول يوؤكد على 

االن���ت���خ���اب���ات ب��ك��ل االأح�������وال ويف ال��وق��ت 

الذي حّدده الرئي�ش حممود عبا�ش.

والثاين هو التي يمُعترب فيها الربغوثي 

بالقرار  �صريك  �صجنه  بالرغم من  نف�صه 

تنظيم  يف  ومكانته  ودوره  موقعه  بحكم 

ح��رك��ة ف��ت��ح وب��ال��ت��ايل ال مي��ك��ن��ه ال��ق��ب��ول 

فقط باال�صتماع اأو التحّول اإىل متفرج.

على  ال���ربغ���وث���ي  ي�����ص��ر  ال���ث���ال���ث  ويف   

مع  امل�����ص��رتك��ة  ال��ق��ائ��م��ة  بخ�صو�ش  فيتو 

وعلى  جتديدا  حما�ش  وحركة  الف�صائل 

باالختيار  ال�صعب  ت�صادر حق  اأنها  اأ�صا�ش 

احل����ر. وح����ول ذل���ك ي���رى م��ق��ّرب��ون من 

ح���رك���ة ف���ت���ح ان���ه���ا م��ه��م��ة ج�����دا وت���خ���دم 

العديد  ا�صتقطاب  يف  وت��ي��اره  الربغوثي 

م���ن اال�����ص����وات احل���رك���ي���ة خ�����ص��و���ص��ا يف 

ف��ك��رة  ت��رف�����ش  ال��ت��ي  ف��ت��ح  ح��رك��ة  �صبيبة 

امل�صرتكة. القوائم 

 يف املحور الرابع يرف�ش الربغوثي - 

التهمي�ش  اأو  االإبقاء  منه-  مقربني  وفق 

االأمر  يتعّلق  التهديد عندما  اأو  القهر  اأو 

يت�صور  فتح  با�صم  موحدة  قائمة  بوجود 

من  للأع�صاء  االختيار  على  قائمة  بانها 

ك��ل ���ص��رائ��ح وف��ئ��ات اب��ن��اء احل��رك��ة وعلى 

ا�صا�ش النزاهة والكفاءة والعدالة.

يعترب  الرئا�صية،  االنتخابات  وح��ول   

من  ح��ق  نف�صه  تر�صيح  فيها  ال��ربغ��وث��ي 

حقوقه املبا�صرة عندما يقّرر هو اأو غريه 

من اأبناء حركة فتح.

ف���االأول���وي���ة  ال�������ص���اد����ش،  امل����ح����ور   ويف 

يف  احل��رك��ة  جن���اح  ل��ل��ربغ��وث��ي،  بالن�صبة 

ان���ت���خ���اب���ات ال��ت�����ص��ري��ع��ي م��رح��ل��ي��ا وع��ل��ى 

االأ�ص�ش التي مت اعتمادها وتو�صيحها.

 ويرى ن�صطاء يف احلركة باأن النقاط 

الباب  تفتح  قد  الربغوثي  ملوقف  ال�صت 

ل��ب��ق��ائ��ه يف م���وق���ع م��ت��ق��دم ج����دا م���ن كل 

ال��ف��ت��ح��اوي وجتعله  احل���راك االن��ت��خ��اب��ي 

اي�����ص��ا يف م���وق���ع ال���ق���رار امل��ت��ق��دم وع��ل��ى 

املطبخ  يف  االأق��ل  على  �صريك  اأن��ه  اأ�صا�ش 

ولي�ش طرفا يتلقى القرارات والتبليغات.

فهي،  لذلك  ال�صيا�صية  الرتجمة  اأم��ا   

ميل  تظهر  وحمللني،  مراقبني  بح�صب 

النتخابات  للرت�صح  ال��ربغ��وث��ي  االأ���ص��ري 

انتخابات  يف  امل�صاركة  ورف�صه  الرئا�صة 

االأمر  احلركة،  لقائمة  رئي�صا  الت�صريعي 

الذي يعتقد بانه ميثل الفكرة اال�صا�صية 

ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا ال���ق���ي���ادي ح�����ص��ني ال�����ص��ي��خ 

الق�صبان  خ��ل��ف  ال��ربغ��وث��ي  زار  ع��ن��دم��ا 

االإ�صرائيلي. مبوافقة �صلطات االحتلل 

عدد  ب��اأن  احلركة  يف  املعنيون  ويتوّقع 

لفتح  املركزية  اللجنة  اع�صاء  من  قليل 

قد يتجهون ملواقف تعاك�ش االإ�صرار على 

تر�صيح الرئي�ش عبا�ش لوالية ثالثة.

ال�صيا�صيني،  املحللني  ل��ق��راءات  ووفقا 

فانه يتقّدم هوؤالء الراف�صني علنا عمليا 

كما  ال��ق��دوة،  نا�صر  م���ازن،  اب��و  لرت�صيح 

وعبا�ش  ال��ط��رياوي  توفيق  ا�صماء  ت��رتدد 

زك����ي وف���ق���ا مل��واق��ف��ه��م��ا وت�����ص��ري��ح��ات��ه��م��ا 

االخرية زما يت�صرب منهما،

ال��راي الراف�ش ق��د مينع   وج��ود ه��ذا 

بعقوبة  تو�صية  اي  اق���رار  م��ن  امل��رك��زي��ة 

ي��خ��ال��ف م���ا ي�صمى  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ���ص��د م���ن 

ه���ذا  اأن  ح���ي���ث  ال���ف���ت���ح���اوي،  ب����االإج����م����اع 

االإج��م��اع وب���راي ال��ط��رياوي غ��ري متوفر 

االآن اأ�صل،

 و�صط تزايد الداعني اإىل نقا�ش هادئ 

تطرح  حيث  مب��ف��اج��اآت  ينتهي  اأن  ميكن 

او�صاط الربغوثي دعوات هادئة للنقا�ش 

حتت عنوان البدء بنقل ال�صلطة وتطوير 

وب��دء  لفتح  ال�صيا�صي  وال��ن��ظ��ام  الهيكل 

واحد  عن  بالتخّلي  عبا�ش  الرئي�ش  اإقناع 

اأو اثنني على االأقل من املنا�صب الثلثة 

ي�صغلها. التي 

البرغوثي: النزاهة باختيار مرشحي »فتح« وفوز الحركة باالغلبية
مقربون من االسير حول موقفه من االنتخابات

»فيتو« على القوائم المشتركة.. حق الترشيح لـ»الرئاسية« وبداية نقل السلطة

الثالثاء   16 / 2 / 2021

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد الركن املتقاعد 

حسني عوض عامر النعيمي
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم االحد  املوافق 2021/2/14
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون



الثالثاء   16/ 2 /  2021

الـريـا�ضي

لندن - وكاالت

  

ال�سابق  ال��اع��ب  ه��ام��ان،  دي��ت��م��ار  اأع���رب 

لفريق ليفربول، عن �سعوره بالقلق قبل 

يف  اليبزيج،  اأمام  املرتقبة  الريدز  مباراة 

اأوروب��ا. واأو�سح  اأبطال  ب��دوري   16 ال��� دور 

ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  ال�سابق  النجم 

اأن  فولك�ست�سايتوجن”،  “اليبت�سيجر 
يف  االن��ت��ع��ا���ش  ح��ال��ي��ا  “يفتقد  ل��ي��ف��رب��ول 

وفر�ش  ال�سيطرة  على  وال��ق��درة  امللعب 

واأ���س��ار:  ال��ل��ع��ب«.  جم��ري��ات  على  اأ�سلوبه 

خطف  ل��ي��ف��رب��ول،  ت��األ��ق  ف���رة  “خال 
ال��ف��ري��ق االأن���ظ���ار م���ن اجل��م��ي��ع واأ����س���اب 

مناف�سيه بال�سدمات. ويف الوقت احلايل، 

للغاية  كبري  جهد  لبذل  ليفربول  يحتاج 

ه��ام��ان  واأ����س���ار  ال���ف���وز«.  حت��ق��ي��ق  اأراد  اإذا 

�سفوف  يف  ال��ع��دي��دة  االإ���س��اب��ات  اأن  اإىل 

م�ستوى  ت��راج��ع  يف  دورا  لعبت  ال��ف��ري��ق، 

ال��ف��ري��ق ه���ذا امل��و���س��م، ك��م��ا اأن ال��اع��ب 

قبل  الفريق  ل�سفوف  ع��اد  ال��ذي  تياجو 

االإ�سابة، مل  تعافيه من  بعد  وذل��ك  اأي��ام 

ويلتقي  االآن.  حتى  ال��ف��ري��ق  م��ع  يندمح 

ل��ي��ف��رب��ول ف��ري��ق الي��ب��زج االأمل����اين، ال��ي��وم 

بوداب�ست،  املجرية  بالعا�سمة  ال��ث��اث��اء 

االأب���ط���ال.  ل�����دوري   16 ال������ دور  ذه����اب  يف 

فر�سة  ميتلك  “اليبزيج  ه��ام��ان:  وق��ال 

دور  وبلوغ  ليفربول  هائلة الجتياز عقبة 

الثمانية للبطولة«. واأ�ساد هامان بتطور 

ف��ري��ق  “اإنه  وق�����ال:  الي��ب��زي��ج،  م�����س��ت��وى 

توقعاتي.  ويفوق  مده�ش  ب�سكل  م�ستقر 

ك���ل الع���ب���ي ال���ف���ري���ق ي��ك��م��ل��ون ب��ع�����س��ه��م 

يكون  اأن  يف  ي�ساهم  منهم  وك��ل  البع�ش، 

اأف�سل«. االآخر 

11

اليبزيج يسعى الستغالل تراجع ليفربول 

سلة الكراسي المتحركة على كأس مئوية الدولة 

ختام معسكر اتحاد كرة الطاولة 

االهلي يواجه المريخ بغياب نجومه 

االنباط - عمان 

عام  اأم���ن  ال��رغ��وث��ي  االن�����س��ة مها  التقت 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة االأردن����ي����ة م���ع م��ن��دوب��ي 

على  ال�سلة  ك���رة  دوري  يف  امل�����س��ارك��ة  االن��دي��ة 

وال��ت��ي  2021؛  مل��و���س��م  امل��ت��ح��رك��ة  ال���ك���را����س���ي 

مع  تزامنا  اإقامتها  الباراملبية  اللجنة  ق��ررت 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  اململكة مب��ئ��وي��ة  اح��ت��ف��االت 

االجتماع  خال  ونوق�ست  املئوية  كاأ�ش  وعلى 

التعليمات واملواعيد وكل ما يتعلق بالبطولة، 

خال  البطولة  اقامة  على  االت��ف��اق  مت  حيث 

ان��دي��ة  ومب�����س��ارك��ة   ،2020-3-16-4 ال���ف���رة 

الغد/  اأجيال  النه�سة/اإربد،  امل�ستقبل، عمان، 

�سالة  يف  البطولة  مباريات  و�ستقام  امل��ف��رق. 

االأم��ري رعد  الكرمي/ جممع  املرحوم يو�سف 

ال��ري��ا���س��ي/ ع��م��ان، و���س��ال��ة م��دي��ن��ة احل�سن 

الريا�سية/ اإربد. وخ�س�ست اللجنة الباراملبية 

جوائز مالية ال�سحاب املراكز الثاثة االأوىل، 

وج��وائ��ز م��ال��ي��ة ل��اأن��دي��ة امل�����س��ارك��ة باعبن 

ال���دوري  يف  امل�����س��ارك  فريقها  �سمن  نا�سئن 

ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى االن����خ����راط يف ال��ري��ا���س��ة 

و����س���ق���ل م���واه���ب���ه���م م����ن خ�����ال االح���ت���ك���اك 

الباراملبية  اللجنة  وك��ان��ت  اللعبة،  ومم��ار���س��ة 

ع��م��م��ت ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ب���ط���ول���ة ع���ل���ى االأن����دي����ة 

امل�ساركة بالبطولة. �سورة مرفقة: جانب من 

االجتماع التن�سيقي لدوري كرة ال�سلة .

االنباط - عمان 

اخ��ت��ت��م امل��ع�����س��ك��ر ال���ت���دري���ب���ي ال���ذي 

الطاولة  لكرة  االأردين  االحت��اد  اقامه 

وال�������ذي اق���ي���م يف ����س���ال���ة االحت�������اد يف 

���س��ال��ة ال���ريم���وك يف م��دي��ن��ة احل�����س��ن 

اال�سيوي  االحت���اد  م��ن  ،ب��دع��م  لل�سباب 

مدار  على  امتد  ال��ذي  .املع�سكر  للعبة 

36 الع��ب  ���س��ه��د م�����س��ارك��ة  ا���س��ب��وع��ن 

والعبة من خمتلف االأندية ويف ثاث 

ف��ئ��ات ع��م��ري��ة ه��ي )حت���ت 12 ع���ام���اً( ، 

ع��ام��اً(   18 ، )حت���ت  ع���ام���اً(   15 )حت���ت 

وم�����س��ارك��ة ع�����س��رة م���درب���ن وط��ن��ي��ن. 

املع�سكر  مديرة  تفاحة  هنادي  وا�سارت 

الروتوكول  تنفيذ  راع��ى  االحت��اد  ب��اأن 

االأوملبية  اللجنة  من  املو�سوع  ال�سحي 

االأردن������ي������ة خ�����ال امل��ع�����س��ك��ر ح���ي���ث مت 

حيث  ي��وم  كل  تدربيتن  وجبتن  عقد 

مت ق�����س��ي��م ال��اع��ب��ن ل�����س��م��ان ت��واج��د 

انه  وا���س��ارت   ، لاعبن  املنا�سب  العدد 

ك���ان م��ن ال�����س��روري اع����ادة ال��اع��ب��ن 

الأج������واء ال��ت��ج��م��ع��ات وامل��ن��اف�����س��ات من 

خ���ال ه���ذا امل��ع�����س��ك��ر ب��ع��د ان��ق��ط��اع دام 

املدير  وو���س��ف   . اجل��ائ��ح��ة  ب�سبب  ع��ام 

ابو  يو�سف  الوطنية  للمنتخبات  الفني 

وان  التوقيت  بهذا  باملهم  املع�سكر  مين 

كبرية  كانت  للمع�سكر  الفنية  الفائدة 

املواهب بن  وانه مت ر�سد العديد من 

ليكونوا  بهم  االهتمام  �سيتم  امل�ساركن 

الوطنية. للمنتخبات  بذرة 

القاهرة - وكاالت 

ي��ع��اين االأه��ل��ي م��ن ال��غ��ي��اب��ات التي 

املريخ  مواجهة  قبل  الفريق،  �سربت 

ال��ث��اث��اء، باجلولة  ال��ي��وم  ال�����س��وداين، 

ب���دوري  امل��ج��م��وع��ات  دور  م��ن  االأوىل 

اإف��ري��ق��ي��ا. ويغيب ع��ن االأه��ل��ي  اأب��ط��ال 

اأب���رز جن��وم��ه يف مقدمتهم  م��ن  ع���دد 

ول��ي��د ���س��ل��ي��م��ان ون��ا���س��ر م��اه��ر، فيما 

مناف�سات  خ��و���ش  ب��ع��د  ال��ع��دد  ت��زاي��د 

م��ون��دي��ال االأن���دي���ة واحل�����س��ول على 

امل�����رك�����ز ال����ث����ال����ث. وي���ف���ق���د االأه����ل����ي 

ال��ت��ون�����س��ي ع���ل���ي م���ع���ل���ول ب���ع���د ت���اأك���د 

االإ�سابة  ب�سبب  اأ�سبوعن  مل��دة  غيابه 

ج��ان��ب  اإىل  اخل���ل���ف���ي���ة،  ال��ع�����س��ل��ة  يف 

يعاين من  ال��ذي  طاهر حممد طاهر 

االإ����س���اب���ة ب�����س��د يف اخل��ل��ف��ي��ة وي��ح��ت��اج 

طبيب  ك�سف  ح�سبما  للتعايف  الأ�سبوع 

االأهلي يف وقت �سابق. كما خرج �ساح 

االأهلي  النادي  فريق  مهاجم  حم�سن 

ب�سبب  امل��ري��خ  لقاء  يف  احل�سابات  م��ن 

االأمامية وحاجته  الع�سلة  اإ�سابته يف 

ل10 اأي����ام م��ن اأج���ل ال��ت��ع��ايف وال��ع��ودة 

مرة ثانية. ويغيب عن االأهلي ح�سن 

ق��رار  بعد  االإي��ق��اف  ب�سبب  ال�����س��ح��ات، 

مبعاقبته  “كاف”  االإفريقي  االحت��اد 

4 م����ب����اري����ات، غ�����اب ع��ن  ب����االإي����ق����اف 

يف  النيجر  بطل  �سونيديب  مواجهتي 

مواجهتن  ويتبقى  التمهيدي  ال��دور 

اأمي���ن  امل��ج��م��وع��ات.وا���س��ت��ك��ى  دور  يف 

اأ�سرف العب قلب الدفاع من االإجهاد 

وغ���اب ع��ن ت��دري��ب االأه��ل��ي اجلماعي 

مبباراة  اللحاق  م��ن  موقفه  ويح�سم 

اليوم .

االنباط – عمان 

خ�����س��ر امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، اأم���ام 

نظريه االأوزبكي 0-2، يف مباراة ودية جرت م�ساء 

االث��ن��ن ع��ل��ى ملعب ذي����اب ع��وان��ة ب���اإم���ارة دب��ي، 

تاأهباً  ب���االإم���ارات،  الن�سامى  مع�سكر  اختتام  م��ع 

اللقاء  الن�سامى  دخ��ل  ال��ق��ادم��ة.  لا�ستحقاقات 

بت�سكيلة �سمت عبداهلل الفاخوري، فرا�ش �سلباية، 

اأب��و خ��ي��زران(، ي��زن العرب،  ط��ارق خطاب )رواد 

حممد الدمريي، اإبراهيم �سعادة )اأحمد �سمري(، 

نور الروابدة، اأحمد عر�سان )علي علوان(، حممد 

اأبو زريق، حمزة الدردور، يزن النعيمات )حممد 

وائ���ل ال��زع��ب��ي(. ج���اءت ال��ب��داي��ة عك�ش تطلعات 

الن�سامى، بعد اأن اأ�سهر احلكم البطاقة احلمراء 

املناف�ش،  ل��ل��دردور، الحتكاكه مع مهاجم  �سريعاً 

ب���10 العبن  امل��ب��اراة  ليجر املنتخب على اكمال 

من الدقيقة )12(. الزيادة العددية الأوزبك�ستان، 

للخلف  الراجع  الوطني  املنتخب  على  فر�ست 

واالع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ه��ج��م��ات ال��ع��ك�����س��ي��ة، لينتهي 

تذكر،  فر�ش  اأي  دون  ال�سلبي  بالتعادل  ال�سوط 

ينجح  اأن  ق��ب��ل  “الثاين”،  ب���  امل�����س��ه��د  ل��ت��وا���س��ل 

امل��ن��اف�����ش يف خ��ط��ف ال��ت��ق��دم م��ن ه��ج��م��ة م��رت��دة 

ا�ستقرت على ي�سار الفاخوري )71(. بحث املنتخب 

عن التعوي�ش، مع �سل�سلة من التبديات، وامتد 

اإىل االأمام، اإال اأن “االأوزبكي” عزز تقدمه جمدداً 

 ،)81( اخللفية  امل��ن��اط��ق  يف  امل�����س��اح��ات  م�ستغًا 

ليوؤكد بالتايل فوزه باللقاء.

اإىل  الوطني  املنتخب  وف��د  يعود  اأن  وينتظر 

ع���م���ان، م�����س��اء ال���ي���وم ال���ث���اث���اء، ل��ي��ل��ت��ح��ق ك��اف��ة 

الاعبن باأنديتهم مبا�سرة، مع اختتام املع�سكر 

ال��ذي امتد ل���27 ي��وم��اً، ، بدعم مبا�سر من �سمو 

االأم��ري احل�سن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 

وال����ذي تكفل ب��اإق��ام��ت��ه، يف اإط����ار اه��ت��م��ام �سموه 

بالن�سامى، تاأهباً ال�ستكمال الت�سفيات امل�سركة 

واملوؤهلة لكاأ�ش العامل 2022 يف قطر، والنهائيات 

االآ�سيوية 2023 بال�سن. وكان املنتخب الوطني 

دينامو  اأم���ام  ودي  بلقاء  دب��ي  يف  جتمعه  ا�ستهل 

كييف مت�سدر الدوري االأوكراين، انتهى بالتعادل 

دون اأهدف، قبل اأن يتغلب على طاجيك�ستان 0-2، 

ليتعرث بعد ذل��ك اأم���ام نف�ش ال��ف��ري��ق، ث��م ن��ادي 

املنتخب  اأن  0-1.ي���ذك���ر  النتيجة  وب���ذات  زينيت 

اآذار  نهاية  الكويتي  لقاء نظريه  ينتظر  الوطني 

الت�سفيات،  من  الثانية  املجموعة  �سمن  القادم 

قبل مواجهة نيبال واأ�سراليا يف حزيران.

مدريد - وكاالت 

قدمها  التي  امللحمة  على  �سنوات   4 نحو  بعد 

ب��ر���س��ل��ون��ة االإ����س���ب���اين يف م��واج��ه��ة ب��اري�����ش ���س��ان 

اأب��ط��ال  ل����دوري  ال�����16  ب���دور  ج��ريم��ان الفرن�سي، 

اأوروبا يف مو�سم 2016/ 2017، يعود �سان جريمان 

“كامب نو” بطموحات كبرية يف الثاأر  اإىل �ستاد 

م���ن ال���ن���ادي ال��ك��ت��ال��وين. وي��ح��ل ���س��ان ج��ريم��ان 

ذه��اب  يف  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  بر�سلونة،  على  �سيفا 

 دور ال���16 ل��دوري االأبطال االأوروب��ي لكرة القدم.

وكان من املفر�ش اأن يعود الرازيلي نيمار اإىل 

الرائع  العر�ش  �سنوات   4 نو” بعد  “كامب  �ستاد 

الذي قدمه يف �سفوف بر�سلونة ليقود الفريق اإىل 

املواجهة  اإيابا وقلب نتيجة  الكا�سح )1-6(  الفوز 

ل�سالح الفريق الكتالوين رغم فوز �سان جريمان 

نيمار  ين�سط  واالآن،  ذه��اب��ا.  ملعبه  على   )0-4(

اأن  يف �سفوف �سان جريمان وك��ان من املفر�ش 

وجماهريه  بر�سلونة  ي��زع��ج  ك��ب��ريا  خ��ط��را  ميثل 

خ�سو�سا اأن الفريق الكتالوين كان مهددا بافتقاد 

ج��ه��ود م��داف��ع��ه ال��ك��ب��ري ج�����ريارد ب��ي��ك��ي��ه، ب�سبب 

اأن ي�سبح الاعب مر�سحا للعودة  االإ�سابة، قبل 

�سان  �ستحرم  االإ�سابة  لكن  الفريق.  اإىل �سفوف 

امل��ب��اراة  اأي�سا م��ن جهود نيمار يف ه��ذه  ج��ريم��ان 

لنيمار  االأوىل  اأن ت�سبح  املفر�ش  ك��ان من  التي 

يف “كامب نو” منذ رحيله عن �سفوف بر�سلونة 

املباراة  �ستعيد  كما   ،2017-2016 مو�سم  نهاية  يف 

اإىل الفريقن ذكريات املواجهة املثرية بينهما يف 

نف�ش ال��دور ب��دوري االأبطال يف 2017. وف��از �سان 

ولكن  ذه��اب��ا   )0-4( ملعبه  على  وقتها  ج��ريم��ان 

نيمار ورفاقه يف بر�سلونة قدموا عر�سا ملحميا 

ورميونتادا رائعة قلبت النتيجة النهائية ل�سالح 

الفريق من خال الفوز )6-1( يف مباراة االإياب 

جمموع  يف   )5-6( بر�سلونة  ل��ي��ف��وز  بر�سلونة 

املباراتن ويتاأهل لدور الثمانية. وكان نيمار هو 

ف��از فيها بر�سلونة  التي  امل��ب��اراة  اأف�سل الع��ب يف 

ال�����س��ف��ح��ات  ت��ت�����س��در  ���س��ورت��ه مل  ول��ك��ن   )1-6(

ال��ت��ايل،  ال���ي���وم  يف  االإ���س��ب��ان��ي��ة  لل�سحف  االأوىل 

االأرجنتيني  زميله  ل�سورة  ال�سدارة  كانت  حيث 

ليونيل مي�سي وهو يحتفل مع اجلماهري بالفوز 

ال���ث���م���ن. ورمب�����ا ���س��اه��م ه����ذا يف حت��ف��ي��ز ن��ي��م��ار 

ال���دوري  اإىل  ع��ن بر�سلونة  ال��رح��ي��ل  ع��ل��ى ط��ل��ب 

 ال��ف��رن�����س��ي ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ب��ق��اء يف ظ���ال مي�سي.

وفيما يعاين نيمار من االإ�سابة حاليا وتاأكد غيابه 

عن م��ب��اراة ال��ي��وم، يخو�ش مي�سي اللقاء وه��و يف 

اأه��داف   8 املو�سم حيث �سجل  اأف�سل حاالته ه��ذا 

يف اآخر 5 مباريات خا�سها مع بر�سلونة بالدوري 

االإ�سباين. وكان من املمكن اأن يزيد هذا الر�سيد 

من االأه���داف، لكن ق��رارا مثريا للجدل من قبل 

ح��ك��م ال��ف��ي��دي��و امل�����س��اع��د )ف����ار( ح���رم مي�سي من 

ت�سجيل هدفه الثالث )هاتريك( يف مباراة الفريق 

ال�سبت،  االأول  اأم�����ش  اأالف��ي�����ش،  ديبورتيفو  اأم���ام 

 .)1-5( بر�سلونة  بفوز  انتهت  التي  امل��ب��اراة  وه��ي 

بالدوري  بر�سلونة على جميع مناف�سيه  ويتفوق 

التهديفية، بعدما  االإ�سباين من حيث احل�سيلة 

االآن.  حتى  امل�سابقة  يف  ه��دف��ا   49 الع��ب��وه  �سجل 

ولكن الفريق يواجه م�ساكل كبرية على م�ستوى 

الدفاع، حيث ا�ستقبلت �سباكه 21 هدفا يف امل�سابقة 

اأي  �سباك  ا�ستقبلته  ما  يفوق  ما  وه��و  االآن  حتى 

االأوىل يف  امل��راك��ز اخلم�سة  اأ���س��ح��اب  م��ن  ف��ري��ق 

امل�سابقة، كما يعاين الفريق بالفعل من االأخطاء 

االأم��ر  يختلف  ومل  لاعبيه.  العديدة  الدفاعية 

كثريا يف مباراة اأالفي�ش رغم الفوز الكبري حيث 

اأه��در اإيلك�ش موريبا الذي خا�ش مباراته االأوىل 

مع بر�سلونة العبي اأالفي�ش الكرة لي�سجل لوي�ش 

ريوخا الهدف الوحيد لل�سيوف. وما زال موريبا 

اأن ي�سارك يف  ال���18 من عمره، ولي�ش مرجحا  يف 

مباراة اليوم اأمام �سان جريمان. ولكن العديد من 

االأخطاء هذا املو�سم كانت من العبن اأكرث خرة 

يف دفاع بر�سلونة، واأكد هذا حاجة الفريق جلهود 

بيكيه الذي غاب عن �سفوف الفريق منذ اإ�سابته 

يف الركبة اليمنى خال مباراة اأتلتيكو مدريد يف 

21 ت�سرين ثان/نوفمر املا�سي.وف�سل بيكيه اأال 

يجري ج��راح��ة، ورمب��ا ك��ان ق��رار الاعب �سائبا 

حيث ا�ستاأنف تدريباته مع الفريق االأحد واأ�سبح 

ال��ذي عانى كثريا  مر�سحا لتدعيم دف��اع الفريق 

يف الدوري االإ�سباين هذا املو�سم.و�سيكون الثنائي 

بيكيه واالأوروجوياين رونالد اأراوخو اأف�سل ثنائي 

ميكن الدفع به غدا يف دف��اع بر�سلونة، علما باأن 

امل��درب  اأن يكون �سمن ح�سابات  ياأمل يف  اأراوخ���و 

وبعيدا   . امل��ب��اراة  لهذه  رون��ال��د كومان  الهولندي 

عن الدفاع ، �ستكون اآم��ال بر�سلونة معلقة ب�سدة 

عثمان  واأي�����س��ا  مي�سي  بقيادة  الهجوم  خ��ط  على 

اأف�سل م�ستوياته منذ  دميبلي الذي يقدم حاليا 

انتقاله لر�سلونة علما باأن الاعب كان مر�سحا 

ل��ان�����س��م��ام ل��ب��اري�����ش ���س��ان ج���ريم���ان يف ال��ف��رة 

املا�سية.

االنباط -عمان 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  االأردين  االحت���اد  يقيم 

م��ع�����س��ك��راً ت��دري��ب��ي��اً ل��ل��ح��ك��ام يف م��دي��ن��ة 

االثنن  ام�����ش  ي��وم  م��ن  اب��ت��داء  العقبة، 

مب�ساركة  ذات��ه،  ال�سهر  من   21 وحتى   ،

رف��ع  اإىل  امل��ع�����س��ك��ر  وي��ه��دف  50 ح��ك��م��اً. 

ا�ستعداداً  وبدنياً،  فنياً  احلكام  جاهزية 

الن���ط���اق م��ن��اف�����س��ات امل��و���س��م اجل��دي��د 

درع  بطولة  ع��ر  ينطلق  وال��ذي   ،2021

برنامج  ويت�سمن  اجل��اري.   23 االحت��اد 

امل��ع�����س��ك��ر، ت���دري���ب���ات ب���دن���ي���ة و����س���رح���اً 

جرت  التي  التحكيمية  احل���االت  الأب���رز 

 ،2020 املحرفن  دوري  بطولة  خ��ال 

ملحا�سرات  باالإ�سافة  االأوىل،  والدرجة 

اجلوانب  م��ن  العديد  تت�سمن  نظرية 

لروؤية  وفقاً  االأداء،  بتطوير  تعنى  التي 

دائ��رة  م�ست�سار  الوفد  وي�سم  االحت��اد. 

احل����ك����ام يف االحت���������اد، ي������ورن الر����س���ن، 

وم���������س����وؤول احل����ك����ام ن���ا����س���ر دروي���������ش، 

وامل���ح���ا����س���ري���ن ع�����وين ح�������س���ون���ة، ف��ه��د 

ها�سم، ح�سن اخلالدي، واالإداري حممد 

املع�سكر  يف  ي�����س��ارك  ك��م��ا  ال��ع��ب��دال��ات. 

في�سل،  اأحمد  خمادمة،  اأده��م  احلكام: 

اأح��م��د ي��ع��ق��وب، حم��م��د ع��رف��ة، حممد 

م��ف��ي��د، م���راد ال���زواه���رة، ع��م��ر امل��ع��اين، 

�ستيوي،  الرحمن  عبد  غ��وامن��ة،  قي�ش 

اأ�سامة  ع��م��ارة،  �سدام  �سمارة،  اإبراهيم 

ح�سن، حممد بدارنة، حممد الكوفحي، 

حممد  طبي�سات،  و�سيم  عقيل،  ���س��دام 

هباهبة،  بكر  ال��ل��ح��ام،  مو�سى  ال��زام��ل، 

خ��ال��د اأب��و زي��د، رام��ي بني خ��ال��د، راف��ع 

ح��ن��اح��ن��ة، حم��م��د ����س���دي���ف���ات، حم��م��ود 

بكار،  م��وؤن�����ش، حممد  اأح��م��د  ال�����س��وامل��ة، 

حم���م���ود ظ���اه���ر، ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ق��ل، 

اأبو  �سمارة، حمزة  اأحمد  اأمين عبيدات، 

معتز  ح�سن،  فايز  �سعادة،  حمزة  عبيد، 

اإب���راه���ي���م ال��ع��م��و���ش، حممد  ال���ف���راي���ة، 

حمرم، منذر عقيان، خالد اأبو اخليل، 

ق��ي�����ش خ��م��ي�����ش، ه������ادي اأده��������م، ع��م��رو 

الزعبي،  ال�سمايلة، فتحي  عجاج، ف�سي 

ع��م��اد ع���اك���ف، ���س��ف��ي��ان ال���ط���اه���ات، عبد 

اأن�ش  اخلزاعلة،  يزن  اخلوالدة،  العزيز 

ال�سديفات. املرها�ش، كرمي 

منتخبنا يخسر امام اوزبكستان في ختام معسكر دبي 

برشلونه يواجه الباريسي بذكريات زمان 

معسكر تدريبي للحكام في العقبة 

حملة الوحدات ترفد خزينة النادي 
االنباط - عمان 

حنكمل  دي��ن��ار  على  “دينار  ال��وح��دات  ن���ادي  جماهري  حملة  رف���دت 

توا�سل  دينار، مع   ”16503“ ال��وح��دات مببلغ  ن��ادي  امل�سوار”-، خزينة 

حملة الدعم من جماهري النادي، لليوم الثالث على التوايل يف جممع 

برئا�سة  الدعم  �سلمت جلنة  غ��م��دان، حيث  الريا�سي مبنطقة  ال��ن��ادي 

املبلغ  “اأبو�سعدو”  ال�سرييف  �سعيد  ال��وح��دات  م�سجعي  راب��ط��ة  رئي�ش 

ر�سميا اىل حما�سب النادي �سادي الفيومي ، بح�سور اأمن �سر النادي 

عبد الفتاح الكوز، الذي �سكر بدوره جلنة الدعم على جهودهم، معترهم 

الوحدات  لنادي  االإداري���ة  الهيئة  تقدير  املجهولن، معرا عن  اجلنود 

للجهود املبذولة من جميع اأفراد احلملة، وموؤكدا اأن جماهري الوحدات 

هم العزوة .
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�شهر فرباير يف  ع�شر من  ي�شادف اخلام�س  ال��ذي  اليوم  على  يطلق 

التي خلدت  الذكرى  الع�شكريني"،  للمتقاعدين  "الوفاء  يوم  ب�  عام  كل 

فيها ارواح ابناء االردنيني الزكية يف ال�شماء، الذكرى التي ا�شت�شهد فيها 

�شبقت  التي  الع�شكرية  العملية  يف  العربي  اجلي�س  �شناديد  من  كوكبة 

معركة الكرامة حيث دحروا العدو ال�شهيوين دحرا مبينا. 

العائلة  ابناء  الرجال من  الرجال  التاريخ عن  فيه  الذي كتب  اليوم 

االردنية الواحدة التي يقودها بحكمة �شقر بني ها�شم، حيث ال ارا�س 

وال �شهول وال جبال وال ه�شاب اال وتعرفهم وتن�شقت من رائحة عطر 

على  تربوا  الذين  االأ�شاو�س  ب��ه،  وارت��وت  جباههم  عن  املت�شبب  العرق 

الوطن  "اهلل  ال�شلب  �شعارهم  حت��ت  وق��ي��ادات��ه  و�شعبه  للوطن  ال��وف��اء 

ماء  ينبوع  وكاأنه  امل�شتمر  عطاءهم  ين�شب  ال  الذين  ال�شجعان  امللك"، 

نقي ي�شتاق له كل ظماآن.

اأن يكون  اليوم الذي اراد له جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل 

ال��ق��وات  اب��ط��ال  اجن����ازات  فيه  تت�شح  �شافيا  نقيا  م�شبعا  وطنيا  ي��وم��ا 

�شافية،  ليلة  يف  القمر  و���ش��وح  ك���  االمنية  االج��ه��زة  ون�شامى  امل�شلحة 

والوقوف على الت�شحيات التي قدموها واأرواحهم الطاهرة التي افنوها 

يف �شبيل اعالء عزة وكرامة الوطن وحمايته من كل عدو غادر. 

اليوم الذي اراد له جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل، اأن يكون 

م�شهدا بطوليا يفتخر فيه االبناء مبا قدمه االباء من ت�شحيات ج�شام، 

وبطوالت  واجم��اد  وت��اري��خ  بعزة  ليفتخر  اأردين  لكل  نربا�شا  يكون  وان 

اجداده من املحاربني، و�شمعة ال تنطفىء تنري خارطة الطريق امامهم 

ليكملوا م�شرية العطاء والبناء. 

اليوم الذي حر�س فيه جاللة امللك وعلى الدوام اال�شادة باملتقاعدين 

واالأمنية،  الع�شكرية  االجهزة  وابناء  القدامى  واملحاربني  الع�شكريني 

ار���س االردن  ال��دور الكبري يف ما ينعم به كل من وط��اأ  الذين كان لهم 

من اأمن وا�شتقرار، الذين جتمعهم عالقة قد�شية مع املواطنني جميعا، 

وهم االأقرب لقلب القائد االعلى وهم اجلند االأوفياء للعر�س الها�شمي 

االردن  و�شيف  تلني  ال  ع��زمي��ة  بكل  ال��وط��ن  ع��ن  ي��داف��ع��ون  م��ن  النبيل، 

و�شياجها. 

ال��دور  امل��ل��ك ع��ب��داهلل حفطه اهلل  ال���ذي ال ين�شى فيه ج��الل��ة  ال��ي��وم 

الكبري للمحاربني القدامى، الذين �شحوا بارواحهم للدفاع عن عروبة 

الدعم  لتوفري  التوجية  ا�شكال  بكل  وي��وج��ه  وي��ب��ذل  االأب��ي��ة،  فل�شطني 

وتقدمي  واالق��ت�����ش��ادي��ة  االجتماعية  او���ش��اع��ه��م  حت�شني  يف  ي�شهم  مب��ا 

االج��ه��زة  وك��اف��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  و�شباط  الأف���راد  املمكنة  الت�شهيالت 

ا�شكال  م��ن  الكثري  وغ��ريه��ا  ال�شهداء  واب��ن��اء  ع��ائ��الت  ورع��اي��ة  االمنية 

الدعم التي تعك�س حجم الوفاء واملحبة التي يوليها القائد االعلى ملن 

الوطن  هذا  حلماية  فداء  ميلكون  ما  وكل  باأرواحهم  وي�شحون  �شحوا 

املبارك وهذا ال�شعب االأ�شيل الطيب. 

ال�شعي  اهلل  حفظه  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  فيه  ينفك  ال  ال��ذي  ال��ي��وم 

وهذا  البوا�شل،  واالآمنة جلنودنا  املريحة  االأج��واء  اف�شل  لتوفري  قدما 

لي�س بغريب عليه، فهو نهج ورثه من اجداده الها�شميني الذين كر�شوا 

حياتهم حلماية ال�شعوب والوفاء والعطاء حلماة الديار، وها هو يورثه 

االآن لل�شاب ال�شنديد ويل عهده االأمني احل�شني ابن عبداهلل حفظهما 

اهلل.  

الهوا�شم احل�شني حفظه اهلل وقد حمل  اليوم نرى حفيد  فها نحن 

على عاتقه ما حمله والده واأج��داده حلماة الديار واملحاربني القدامى 

والع�شكريني واملتقاعدين ويوجه بدعمهم وتعزيز جهودهم واو�شاعهم 

ا�شكال وانواع الدعم والتعزيز  املعي�شية واالجتماعية واالقت�شادية لكل 

والتوجيه. 

الع�شكرية  اجهزتنا  ابناء  برفقة  و�شبله  االأ�شد  ن��رى  اليوم  نحن  ها 

نر�شم  معهم  كاأردنيني  جتمعنا  التي  القد�شية  العالقة  وبعني  واالأمنية 

ال��ت��ع��اون احلقيقي واجل��ه��د اجلماعي  اأط���ار و���ش��ورة م��ن ���ش��ور  اأج��م��ل 

والرفعة يف  وال��رق��ي  ب��االإجن��از  وامل��رج��وه  املن�شودة  االه���داف  ونحقق كل 

وقيادتنا  اال���ش��ي��ل  و�شعبنا  ال��غ��ايل  االردن  وطننا  على  احل��ف��اظ  �شبيل 

احلكيمة.

في يوم وفائنا لـقائد 
الديار وحماتها 

وساكنيها
النظامي  العربية-وكاالتخليل 

و�شعت �شركة جاغوار الند روفر JLR خططاً 

للتحول الكامل نحو ا�شتخدام الكهرباء كوقود يف 

�شياراتها بعد اأربع �شنوات فقط من االآن.

تاتا  ل�شركة  اململوكة  ج��اغ��وار،  �شركة  وق��ال��ت 

اإنها �شت�شتثمر حوايل  موتورز الهندية املحدودة، 

3.5 مليار دوالر �شنوياً يف الكهرباء والتقنيات ذات 

ال�شلة، ح�شب ما ذكرت ال�شركة يوم االثنني.

ط��راز  اأول  ع��ل��ى  روف���ر  الن���د  خ��ط  و�شيح�شل 

العام  وب��ح��ل��ول   ،2024 ع��ام  يف  بالكامل  كهربائي 

ج��اغ��وار  ط�����رازات  جميع  ت�شغيل  �شيتم  ال���ت���ايل، 

ب��ال��ك��ام��ل ب��وا���ش��ط��ة ال��ب��ط��اري��ات، وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه 

»بلومبريغ«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

وقال الرئي�س التنفيذي تيريي بولور، يف بيان 

اإن �شركة JLR �شتعيد ت�شور االأعمال والعالمتني 

التجاريتني وجتربة العمالء يف امل�شتقبل.

ي��ع��ت��رب ق����رار ب���ول���ور ب��ن��ق��ل JLR ب��ع��ي��داً عن 

اأح��دث حتول زلزايل  حمرك االح��راق الداخلي 

يف ال�����ش��ي��ارات م��دف��وع��اً ب��ق��واع��د ان��ب��ع��اث��ات اأك��ر 

�شرامة.

ب��ي��ع  يف  حم��������دوداً  جن����اح����اً   JLR وح���ق���ق���ت 

حيث  املا�شية،  ال�شنوات  يف  الكهربائية  املركبات 

اأن���واع���اً هجينة م��ن ال���ط���رازات  ق��دم��ت ال�����ش��رك��ة 

االإ����ش���اف���ي���ة، مب���ا يف ذل����ك ري���ن���ج روف�����ر ���ش��ب��ورت 

الكهربائية  �شيارتها  لكن  اجل��دي��دة،  ودي��ف��ي��ن��در 

والتي   ،I-Pace SUV الوحيدة هي  بالكامل 

بداأت بيعها يف عام 2018.

�شغط االنبعاثات

واأخ���ف���ق���ت ال�������ش���رك���ة امل�����ش��ن��ع��ة يف االم���ت���ث���ال 

�شرامة يف  االأك��ر  الكربون  اأك�شيد  ثاين  لقواعد 

جنيه  مليون   35 وخ�ش�شت  املا�شي  العام  اأوروب���ا 

اإ�شرليني لدفع الغرامات الناجتة عنها.

املتحدة، مبيعات  اململكة  من جانبها، �شتحظر 

 ،2030 من عام  اعتباراً  والديزل  البنزين  �شيارات 

مما ي�شع مزيداً من ال�شغط على �شركات �شناعة 

ال�شيارات القدمية.

و�شتقدم JLR �شتة اأنواع خمتلفة من �شيارات 

الند روفر كهربائية بالكامل يف ال�شنوات اخلم�س 

املقبلة، وبحلول عام 2030، تتوقع اأن تكون جميع 

ط����رازات ج��اغ��وار و60% م��ن ���ش��ي��ارات الن��د روف��ر 

املبيعة من ال�شيارات عدمية االنبعاثات.

العربية-وكاالت

اأواخر  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  ظهور  منذ 

ت�شتمر  اليوم،  وحتى   ،2019 ع��ام  من  دي�شمرب 

باخلروج  ووهان  من  القادمة  املفاجاآت  �شل�شلة 

منظمة  ف��ري��ق  و���ش��ول  ب��ع��د  خ�شو�شاً  للعلن، 

ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة مل�����ش��ق��ط راأ�����س ال���وب���اء وف��ت��ح 

التحقيق.

ويف جديد االأبحاث التي يجريها املحققون 

اأنهم  اأ���ش��ول ال��وب��اء يف ال�����ش��ني،  ال��ب��اح��ث��ون يف 

ت��ف�����ش��ي  اأن  اإىل  ت�������ش���ري  ع����الم����ات  اك���ت�������ش���ف���وا 

تلك  يف  ووه��ان  يف  بكثري  اأو�شع  ك��ان  الفريو�س 

ال���ف���رة مم���ا ك���ان ي��ع��ت��ق��د ���ش��اب��ًق��ا، م���ا جعلهم 

مئات  اإىل  الو�شول  اأجل  من  الزمن  ي�شابقون 

ال��ت��ي مل  امل��دي��ن��ة  ال���دم م��ن  االآالف م��ن عينات 

ت�شمح لهم ال�شني بفح�شها حتى االآن.

منظمة  لبعثة  الرئي�شي  املحقق  اأو�شح  فقد 

امباريك، يف مقابلة  بن  بير  العاملية،  ال�شحة 

وجدت  البعثة  اأن   ،CNN �شبكة  مع  ُمطولة 

نطاق  على   2019 يف  انت�شار  على  عدة عالمات 

اأو�شع، مبا يف ذلك املن�شاأ االأول حيث كان هناك 

الفريو�س يف ووه��ان  م��ن  12 �شاللة  م��ن  اأك��ر 

تاأكد  حيث  االأول،  دي�شمرب/كانون  يف  بالفعل 

الفريق بعد فر�شة اأتيحت له للتحدث اإىل اأول 

حمل  اإن��ه  ال�شينيون  امل�شوؤولون  ق��ال  مري�س 

باالأربعينيات  مكتب  يف  ع��ام��ل  وه��و  االإ���ش��اب��ة، 

من عمره، ولي�س لديه �شجل �شفر ملحوظ، يف 

8 دي�شمرب/كانون االأول.

انت�شار قبل التاريخ املعروف

فبح�شب  ب��ال��غ��ة،  اأه��م��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ة  ول���ه���ذه 

للبيانات  البطيء  الظهور  ي��وؤدي  قد  الفريق، 

رحلة  ح��ول  جمعها  مت  والتي  تف�شياًل  االأك��ر 

منظمة ال�شحة اإىل ال�شني اإىل زيادة املخاوف 

التي اأعرب عنها علماء اآخرون يدر�شون اأ�شول 

امل��ر���س م��ن اح��ت��م��ال ان��ت�����ش��اره يف ال�����ش��ني قبل 

ف���رة ط��وي��ل��ة م��ن ظ��ه��وره ال��ر���ش��م��ي االأول يف 

دي�شمرب. منت�شف 

اأف����راد االأم���ن يف ث��ي��اب م��دن��ي��ة خ���ارج مركز 

وال��وق��اي��ة  االأم���را����س  ع��ل��ى  لل�شيطرة  ووه����ان 

م��ن��ه��ا ق��ب��ل و����ش���ول ف���ري���ق م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة 

العاملية يوم 1 فرباير

اأف����راد االأم���ن يف ث��ي��اب م��دن��ي��ة خ���ارج مركز 

وال��وق��اي��ة  االأم���را����س  ع��ل��ى  لل�شيطرة  ووه����ان 

م��ن��ه��ا ق��ب��ل و����ش���ول ف���ري���ق م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة 

العاملية يوم 1 فرباير

ال��ف��ريو���س  اأن  اإىل  ام���ب���اري���ك  اأ�����ش����ار  ف��ق��د 

ك���ان ي��ن��ت�����ش��ر ع��ل��ى ن��ط��اق وا����ش���ع يف ووه�����ان يف 

دي�����ش��م��رب، وه���و اك��ت�����ش��اف ج��دي��د، م�����ش��ي��ف��اً اأن 

حالة   174 للفريق  قدموا  ال�شينيني  العلماء 

يف  وحولها  ووه��ان  يف  كورونا  بفريو�س  اإ�شابة 

اأن  2019. وهو ما يعني  االأول  دي�شمرب/كانون 

 1000 امل��ر���س ق��د ي�شيب م��ا ي��ق��در ب��اأك��ر م��ن 

�شخ�س يف املدينة يف ذلك ال�شهر.

اأدلة قّيمة

ك��م��ا ���ش��رح اأن ال��ف��ري��ق و���ّش��ع م��ن ن���وع امل���ادة 

حاالت  من  فح�شها  التي  للفريو�س  الوراثية 

ك��ورون��ا، مو�شحاً  ب��ف��ريو���س  امل��ب��ك��رة  االإ���ش��اب��ة 

جينية  عينات  اإىل  بالنظر  لهم  �شمح  ذل��ك  اأن 

ومنه  كاملة،  عينات  جم��رد  م��ن  ب��داًل  جزئية، 

خمتلًفا  وراث��ًي��ا  ت�شل�شاًل   13 جمع  من  متكنوا 

م��ن  اع����ت����ب����اًرا  م�����رة  الأول  ك����ورون����ا  ل���ف���ريو����س 

.2019 دي�شمرب/كانون االأول 

اأف����راد االأم���ن يف ث��ي��اب م��دن��ي��ة خ���ارج مركز 

وال��وق��اي��ة  االأم���را����س  ع��ل��ى  لل�شيطرة  ووه����ان 

م��ن��ه��ا ق��ب��ل و����ش���ول ف���ري���ق م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة 

العاملية يوم 1 فرباير

اأف����راد االأم���ن يف ث��ي��اب م��دن��ي��ة خ���ارج مركز 

وال��وق��اي��ة  االأم���را����س  ع��ل��ى  لل�شيطرة  ووه����ان 

م��ن��ه��ا ق��ب��ل و����ش���ول ف���ري���ق م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة 

العاملية يوم 1 فرباير

مت  اإذا  ال��ت�����ش��ل�����ش��الت،  ت���وف���ر  اأن  ومي���ك���ن 

ال�شني  االأو�شع يف  املر�شى  بيانات  مع  فح�شها 

عرب 2019، اأدلة قيمة حول اجلغرافيا وتوقيت 

تف�شي املر�س قبل هذه الفرة، والتي ميكن اأن 

تتواجد يف �شوق هوانان للماأكوالت البحرية يف 

انت�شار  يف  دوراً  لعب  اأن��ه  ُيعتقد  ال��ذي  ووه��ان، 

الفريو�س الأول مرة، واأي�شاً يف اأماكن اأخرى.

13 �شاللة قبل دي�شمرب 2019!

ا�شتنتاجات  ا�شتخال�س  ام��ب��اري��ك  ورف�����س 

 13 ح����ول م���ا مي��ك��ن اأن ت��ع��ن��ي��ه ال�������ش���الالت ال����� 

اكت�شاف  اأن  اإال  دي�شمرب،  قبل  امل��ر���س  لتاريخ 

ال���ع���دي���د م���ن امل���ت���غ���ريات امل��ح��ت��م��ل��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

اأنه كان ينت�شر لفرة  اإىل  للفريو�س قد ي�شري 

اأطول من ذلك ال�شهر فقط، كما اقرح بع�س 

ع��ل��م��اء ال��ف��ريو���ش��ات ���ش��اب��ًق��ا. م��ن امل��ح��ت��م��ل اأن 

تكون هذه املادة الوراثية اأول دليل مادي يظهر 

تعترب  حيث  النظرية،  ه��ذه  مثل  لدعم  دول��ًي��ا 

ال��ت��غ��ي��ريات يف ال��رك��ي��ب اجل��ي��ن��ي ل��ل��ف��ريو���س 

ال��ع��ادة، وحت��دث مبرور  �شائعة وغ��ري �شارة يف 

الب�شر  بني  وتكاثره  املر�س  انتقال  مع  الوقت 

اأو احليوانات.

من مركز ووهان لل�شيطرة على 

الأمرا�ض والوقاية منها

األ��ف   200 ح���وايل  ه��ن��اك  اأن  اإىل  لفت  كما 

ع��ي��ن��ة م��ت��وف��رة ه��ن��اك م��وؤم��ن��ة االآن ومي��ك��ن 

الدرا�شات،  من  جديدة  ملجموعة  ا�شتخدامها 

ذاكراً اأن بع�س عينات االختبارات البيولوجية 

االأخ�����رى ال��ت��ي رمب���ا اأث��ب��ت��ت ف��ائ��دت��ه��ا خ��الل 

م��ه��م��ة ووه�����ان، مل ت��ك��ن م��ت��اح��ة ل��ه��م اأي�����ش��ا، 

من  الكثري  م��ن  التخل�س  مت  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 

اعتماًدا  اأ�شابيع،  اأو  اأ�شهر  ب�شعة  بعد  العينات 

على الغر�س من �شبب اأخذها.

ت��ع��ه��دت  ل���ط���امل���ا  ال�������ش���ني  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

ب��ال�����ش��ف��اف��ي��ة يف حت��ق��ي��ق م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة 

ال��ع��امل��ي��ة، وق���د ق��ال��ت ال�����ش��ف��ارة ال�����ش��ي��ن��ي��ة يف 

املتحدة  ال��والي��ات  ان��ت��ق��ادات  على  رداً  اأم��ريك��ا 

ب�شرورة توفري الو�شول اإىل بياناتها االأولية 

ال�شنوات  يف  اأم��ريك��ا  فعلته  م��ا  اإن  ال�شابقة، 

االأخ�������رية اأحل�����ق اأ������ش�����رارا ب��ال��غ��ة ب��ال��ت��ع��اون 

من  ت��اأم��الت  و�شط  كوفيد19،  ب�شاأن  ال��دويل 

ال�شحة العاملية يف العودة اإىل ووهان ملوا�شلة 

التحقيقات.

ع��ن  اأع����رب����ت  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  اأن  اإال 

ال�شينية  ال�����ش��ل��ط��ات  ت��ك��ون  اأن  م��ن  خ�شيتها 

ت��ق��اع�����ش��ت ع���ن اإع���ط���اء ك��اف��ة امل��ع��ل��وم��ات اإىل 

املحققني اأو تدخلت ب�شكل اأو باآخر.

جاغوار تتخلى عن السيارات التقليدية بالكامل 
بحلول هذا الموعد!

صدمة من الصحة العالمية.. 13 ساللة 
لكورونا قبل أول ظهور!

ما حقيقة »أنهار الذهب« التي نشرت صورها ناسا ؟
العربية-وكاالت

ب��ي��ن��م��ا ن�����ش��رت حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال��دول��ي��ة 

ذهب  م��ن  اأن��ه��اراً  ُتظهر  ���ش��ورة   »ISS« نا�شا 

ت��ع��رب غ���اب���ات االأم��������ازون امل���ط���رية يف والي���ة 

»م������ادري دي دي���و����س« ب�����ش��رق ب����ريو، اأف����ادت 

حفر  اإال  هي  ما  امل�شاهد  ه��ذه  ب��اأن  املعلومات 

تنقيب من املحتمل اأنها ُتركت من قبل عمال 

مناجم م�شتقلون، وذلك وفقاً ملر�شد االأر�س 

للوكالة. اخلا�س 

وح�����ش��ل��ت ن��ا���ش��ا ع��ل��ى ال�������ش���ورة م���ن اأح���د 

تكون  م��ا  ع���ادًة  اأن���ه  مو�شحة  ال��ف�����ش��اء،  رواد 

بالن�شبة ملن  االأنظار  هذه احلفر خمفية عن 

هذه  يف  ب��رزت  اأن��ه��ا  اإال  املحطة  على  يتواجد 

ال�شم�س. انعكا�س �شوء  اللقطة ب�شبب 

الذهب  تعدين  تاأثري  ال�شورة  يف  ويظهر 

يف منطقة »مادري دي ديو�س« يف بريو، ونهر 

املحاطة  »Inambari«، وعدد من احلفر 

باملناطق التي اأزيلت منها الغابات، والوحل.

ع�شرات  امل�شتقل  ال��ذه��ب  تعدين  وي��دع��م 

»م���ادري  منطقة  يف  االأ���ش��خ��ا���س  م��ن  االآالف 

دي دي���و����س«، مم��ا ي��ج��ع��ل��ه واح�����داً م��ن اأك��رب 

العامل،  يف  امل�شجلة  غ��ري  التعدين  �شناعات 

وفقاً لوكالة »نا�شا«.


