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االنباط-وكاالت

ي��واج��ه ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

امل��ح��ت��ل��ة و����ض���ًع���ا ك���ارث���ًي���ا وت����دم����ًرا مم��ن��ه��ًج��ا 

ب�����ض��ب��ب اإج����������راءات الح����ت����ال الإ����ض���رائ���ي���ل���ي 

�ضنوات  ا�ضتنزفت على مدار  والتي  العن�ضرية، 

���ض��اب��ق��ة، ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ب��ق��اء وال�����ض��م��ود اأم���ام 

�ضيادة  اأي  غياب  ظل  يف  الإ�ضرائيلية،  املناهج 

فل�ضطينية

ومي���ار����س الح���ت���ال مت��ي��ي��ًزا ف��ا���ض��ًح��ا بني 

م�ضتوى  على  وغربها،  القد�س  �ضرقي  مدار�س 

امليزانيات املخ�ض�ضة اأو البنى التحتية واملرافق 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي،  ك���ف���اءة اجل���ه���از  اأو  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

وعي  كي  بهدف  والرتبية،  التعليم  وم�ضامني 

م�ضتواه  من  وجت��ري��ده  الفل�ضطيني،  الطالب 

الذاكرة  �ضطب  وحماولة  والتاريخي،  الفكري 

الفل�ضطيني والتاريخ 

اأ���ض��ا���ض��ي��ة  ومب���ا اأن ال��ت��ع��ل��ي��م ي�����ض��ك��ل رك���ي���زة 

وم��ه��م��ة يف ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع وت��ن�����ض��ئ��ة ج��ي��ل واٍع 

ل��ق�����ض��ي��ت��ه، ل��ه��ذا ك���ان ول ي����زال ه��دًف��ا رئ��ي�����ًض��ا 

وتهويده  اإ�ضعافه  على  يعمل  الذي  لاحتال 

م�ضتخدًما  عليه،  الكاملة  ال�ضيطرة  واإح��ك��ام 

كافة الو�ضائل لتحقيق ذلك

التعليم  ف��اإن  الحتال،  ل�ضيا�ضات  ونتيجة 

الأ���ض��ا���ض��ي��ة،  امل��ق��وم��ات  ب��ال��ق��د���س يفتقر لأدن���ى 

درا�ضية  تعليمية منا�ضبة ول �ضفوًفا  بيئة  فا 

���ض��احل��ة ل��ل��ت��ع��ل��م، ن��اه��ي��ك ع���ن ن��ق�����س امل��ق��اع��د 

التعليمية  والو�ضائل  والقرطا�ضية  واملختربات 

املتطورة، وتهويد املناهج الدرا�ضية وحتريفها، 

ال��ت�����ض��رب من  ن�����ض��ب��ة  ت��ن��ام��ي  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 

املدار�س

متييز ممنهج

وك�����ض��ف ت��ق��ري��ر ح��ق��وق��ي اإ���ض��رائ��ي��ل��ي جديد 

ومثر للقلق �ضادر عن منظمتي »عر عميم« 

و«م����ع����ان« ال��ع��م��ال��ي��ة، ع���ن ح��ج��م ال����ف����وارق يف 

تعليم  يف  ال�ضديدة  والأزم����ة  ال�ضفية  ال��غ��رف 

يف  كبرة  وث��غ��رات  بالقد�س،  املبكرة  الطفولة 

حجم ال�ضتثمار بالتعليم .

التفا�صيل �ص »9«

التعليم بالقدس.. تمييز إسرائيلي ممنهج و »أسرلة ألدمغة« الفلسطينيين

وزير الداخلية يوعز بنشر اسماء المنشآت  مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة
االنباط- عمانواألشخاص المخالفين

 وا���ض��ل جم��ل�����س ال���ن���واب م��ن��اق�����ض��ة م�����ض��روع��ي 

ق����ان����ون امل�����وازن�����ة ال���ع���ام���ة ل���ل���دول���ة وال����وح����دات 

ال��ت��ي  اجل��ل�����ض��ة  خ�����ال   2021 ل���ع���ام  احل���ك���وم���ي���ة 

املحامي  برئا�ضة  الثاثاء،  اليوم  املجل�س  عقدها 

ع��ب��دامل��ن��ع��م ال����ع����ودات وح�������ض���ور رئ��ي�����س ال������وزراء 

الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة وهيئة الوزارة.

الق�ضاة،  فرا�س  النائب  املتحدثني  اأول  وق��ال 

ان امل��واط��ن��ني م��ل��وا خ��ط��اب��ات امل���وازن���ة وال��وع��ود 

ف��ا���ض��ب��ح��ت ف���ج���وة ال���ث���ق���ة ك���ب���رة ب����ني امل���واط���ن 

واحلكومات ما يعني ان هذه املوازنة غر واقعية 

م�ضاريع  م��ن  خلت  وق��د  واف��رتا���ض��ات��ه��ا  بارقامها 

النمو القت�ضادي. حقيقية حتفز 

املتعلقة  املاحظات  من  عددا  الق�ضاة  وعر�س 

مب�����ض��روع��ي ق���ان���وين امل���وازن���ة وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��ن��م��و 

 2.5 ب��واق��ع  امل��وازن��ة  افرت�ضته  ال��ذي  القت�ضادي 

ب��امل��ئ��ة وه���ي ن�����ض��ب��ة م��ب��ال��غ ب��ه��ا، وان��ت��ق��د اع��ت��م��اد 

احل��ك��وم��ة يف اي���رادات���ه���ا ع��ل��ى ���ض��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات، 

التقاعد  ف��ات��ورت��ي  ارت��ف��اع  م��ن  لتحذيره  اإ���ض��اف��ة 

باملئة   30 ح��وايل  ت�ضكان  اللتني  ال��دي��ن  وف��وائ��د 

حمافظة  اأبناء  مطالب  عر�س  كما  امل��وازن��ة.  من 

ع��ج��ل��ون ال���ت���ي رك����ز ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ارت���ف���اع م��ع��دلت 

م�ضتوى  وحت�ضني  ال�ضباب  ب��ني  والبطالة  الفقر 

املحافظة  لبناء  والتعليمية  ال�ضحية  اخل��دم��ات 

وا���ض��ت�����ض��اح ال���ط���رق وان�������ض���اء م��دي��ن��ة ���ض��ن��اع��ي��ة 

ا�ضار  جهته،  من  التلفريك.  مب�ضروع  والتعجيل 

الردين  املايل  الو�ضع  اأن  اإىل  العتوم  زيد  النائب 

�ضعب.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان         

املبي�ضني  ���ض��م��ر  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ت���راأ����س   

ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف مبنى حم��اف��ظ��ة 

اج��ت��م��اع��ا ل��ل��ح��ك��ام الإداري�������ني وق�����ادة الأج���ه���زة 

الم���ن���ي���ة وع�����دد م���ن امل�������ض���وؤول���ني يف حم��اف��ظ��ة 

العا�ضمة.

وج����رى خ���ال الج��ت��م��اع ب��ح��ث الج�����راءات 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال����ض���خ���ا����س امل���ح���ج���وري���ن م��ن��زل��ي��ا 

وفقا  املتبعة  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�ضحية  والتعليمات 

املعتمد. ال�ضحي  للربوتوكول 

اىل  الجتماع  خ��ال  الداخلية  وزي��ر  واوع��ز 

احلكام الإداريني ورجال المن العام ومندوبي 

املحجورين  ب��زي��ارة  بال�ضتمرار  ال�ضحة  وزارة 

م��ن��زل��ي��ا ب�����ض��ك��ل ع�����ض��وائ��ي مل���ن مل ي��ك��م��ل��وا م��دة 

باحلجر  التزامهم  م��دى  م��ن   للتحقق  احلجر 

املنزيل. حتت طائلة امل�ضوؤولية القانونية.

باحلجر  امللتزم  غر  ال�ضخ�س  ان  اىل  ي�ضار 

الدفاع،  اأوام��ر  خمالفة  جرمية  مرتكب  املنزيل 

�ضبطه  الإداري����ني  احل��ك��ام  على  يتوجب  وعليه 

باي و�ضيلة والعمل على احالته اإىل امل�ضت�ضفيات 

وعلى  ال�ضحي  احلجر  مدة  ل�ضتكمال  امليدانية 

اخلا�ضة. نفقته 

التفا�صيل �ص »5«

 رئيس هيئة األركان يلتقي عددًا من 
مدراء الخدمات الطبية السابقين

 زواتي تطلع على خطة الطوارئ في 
هيئة الطاقة والمعادن للتعامل مع 

المنخفض الجوي

 مخطط احتاللي لفصل أحياء مقدسية 
و140 ألف مواطن مهددون بالترحيل

 عن مدينتهم

 القوات المسلحة تعلن تفاصيل 
برنامج رفاق السالح لدعم المتقاعدين 

العسكريين  االنباط-عمان

 التقى رئي�س هيئة الأركان امل�ضرتكة اللواء 

اأحمد احلنيطي، الثنني، عدداً  الركن يو�ضف 

م���ن امل�������دراء ال�����ض��اب��ق��ني ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة 

للمتقاعدين  ال���وف���اء  ي���وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة  امل��ل��ك��ي��ة، 

القدامى.  واملحاربني  الع�ضكريني 

�ضكره  عن  احلنيطي  الركن  اللواء  واأع��رب 

م�ضيداً  الع�ضكريني،  للمتقاعدين  وت��ق��دي��ره 

تطور  �ضبيل  يف  ق��دم��وه  ال��ذي  الكبر  ب��ال��دور 

امل�ضلحة. وال��ق��وات  الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  ونه�ضة 

واأك����د احل��ن��ي��ط��ي اع���ت���زازه ب��ج��ه��ود اخل��دم��ات 

ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  يف  امللكية  الطبية 

ب���ك���ف���اءة واق�����ت�����دار، م���ا اأ����ض���ه���م يف ج��ع��ل ه��ذه 

ال��دول  م�ضاف  يف  العريقة  الطبية  املوؤ�ض�ضة 

طبياً. املتقدمة 

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزي��رة  اطلعت    

على  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  زوات����ي،  ه��ال��ة  املهند�ضة 

الطاقة  تنظيم قطاع  هيئة  الطوارئ يف  خطة 

وامل����ع����ادن اخل��ا���ض��ة ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع ت��داع��ي��ات 

املتوقع. املنخف�س اجلوي 

واأك����������دت زوات���������ي خ������ال زي���������ارة ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

واج��ت��م��اع��ه��ا م���ع رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��ف��و���ض��ني 

�ضمان  على  العمل  اأهمية  املجل�س،  واأع�����ض��اء 

املنخف�س،  ف��رتة  خ��ال  بالطاقة  التزود  اأم��ن 

الكهربائية  الأعطال  ملعاجلة  اجلاهزية  برفع 

باأكرب �ضرعة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

ي�����ض��ع��ى الح���ت���ال الإ���ض��رائ��ي��ل��ي ل��ع��زل نحو 

القد�س  مدينة  عن  فل�ضطيني  مواطن  األف   140

عرب  العن�ضري،  الف�ضل  جدار  خارج  واإخراجهم 

ال��ق��د���س  ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف  ي��ج��ري  م�����ض��اري��ع خمتلفة 

ال�ضرقية

تقارير  م��ن  فل�ضطينيون  م�ضوؤولون  وي��ح��ذر 

ت��ت��ح��دث ع��ن ع���زل جت��م��ع��ات �ضكنية  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

ب��اأك��م��ل��ه��ا ���ض��م��ال و����ض���رق ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة عن 

مقد�ضي  األف   140-125 بني  ما  يقطنها  املدينة، 

من حملة الهوية املقد�ضية

ع���زل  اإىل  الح����ت����ال  وت��ق�����ض��ي خم���ط���ط���ات 

جتمعات جنوب و�ضرق القد�س عن املدينة، اأ�ضوة 

ب��ج��دار الف�ضل  ���ض��ع��ف��اط  ب��ت��ج��رب��ة ع���زل خم��ي��م 

من��وذج��ا  فيها  الح��ت��ال  ي��رى  ال��ت��ي  العن�ضري 

ناجحا لإبعاد املقد�ضيني عن مدينتهم

كما يتحدث الحتال يف و�ضائل اإعامه عن 

جدار  خارج  العي�ضوية  مثل  وقرى  اأحياء  اإخ��راج 

حملية  هيئات  اإىل  وحتويلها  العن�ضري،  الف�ضل 

العا�ضمة منف�ضلة عن 

اإ�ضرائيليني  م�ضوؤولني  ت�ضريحات  وبح�ضب 

فاإن ن�ضبة املقد�ضيني من �ضكان القد�س ال�ضرقية 

38%، وي�ضعى الحتال يف العام  والغربية ت�ضكل 

من  فقط   %  12 من  اأق��ل  ي�ضبحوا  اأن  اإىل   2050

ال�����ض��ك��ان.وم��ن اأب����رز ال��ت�����ض��ري��ح��ات ال�����ض��ادرة يف 

ه���ذا ال�����ض��ي��اق ت�����ض��ري��ح ال��ق��ائ��د ال�����ض��اب��ق ل�ضرطة 

فيها  دعا  التي  ليفي  القد�س ميكي  الحتال يف 

املقد�ضيني من حق الإقامة و�ضلخ  اآلف  لتجريد 

جتمعات كربى عن القد�س.

التفا�صيل �ص »8«

 االنباط-عمان

 اأع����ل����ن م�����ض��اع��د رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة الرك������ان 

امل�ضرتكة للعمليات والتدريب العميد عبداهلل 

ال�ضاح(  )رف��اق  برنامج  تفا�ضيل  �ضديفات، 

للقوات  الأع��ل��ى  القائد  جالة  اأطلقه  ال��ذي 

يوم  مبنا�ضبة  الثاين،  عبداهلل  امللك  امل�ضلحة 

واملحاربني  الع�ضكريني  للمتقاعدين  الوفاء 

ال���ق���دام���ى وي���ق���دم جم��م��وع��ة م���ن احل���واف���ر 

الع�ضكريني. للمتقاعدين  واملعنوية  املادية 

ج����اء ذل����ك يف م���وؤمت���ر ���ض��ح��ف��ي م�����ض��رتك 

الثاين  امللك عبداهلل  الثاثاء يف مركز  ام�س 

العمليات اخلا�ضة. لتدريب 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – نور حتامله

االنباط – فرح مو�صى 



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

 اأعلن م�ساعد رئي�س هيئة االركان امل�سرتكة 

�سديفات،  عبداهلل  العميد  والتدريب  للعمليات 

ت��ف��ا���س��ي��ل ب���رن���ام���ج )رف�������اق ال�������س���اح( ال����ذي 

امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  جالة  اأطلقه 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، مب��ن��ا���س��ب��ة ي���وم ال��وف��اء 

القدامى  واملحاربني  الع�سكريني  للمتقاعدين 

املادية واملعنوية  ويقدم جمموعة من احلوافر 

للمتقاعدين الع�سكريني.

جاء ذلك يف موؤمتر �سحفي م�سرتك ام�س 

الثاثاء يف مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب 

فيه  ���س��ارك   ،)kasotc( اخل��ا���س��ة  العمليات 

ابراهيم  ال���وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 

اجل�����ازي، وم���دي���ر ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة يف ال��ق��ي��ادة 

امل��دين،  علي  العميد  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 

دهي�سات،  كايد  العميد  االف���راد  ���س��وؤون  ومدير 

اأجمد  الع�سكري  ومدير عام �سندوق االئتمان 

حجازي.

امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اإن  ���س��دي��ف��ات  وق�����ال 

للمتقاعدين  ال��وف��اء  ي���وم  يف  ج���اءت  ال�سامية 

نحتفل  الذي  القدامى  واملحاربني  الع�سكريني 

به �سنوياً تقديراً وعرفاناً لهم على ما قدموه 

االأردن،  ونه�سة  رفعة  �سبيل  يف  ت�سحيات  من 

مبينا اأن برنامج رفاق ال�ساح لدعم املتقاعدين 

اطلق  ال��ذي  القدامى  وامل��ح��ارب��ني  الع�سكريني 

خم�سة  ي�سم  ال��ع��ه��د،  ويل  �سمو  م��ن  ب��اإ���س��راف 

حماور ت�سمل ثاثة حماور مادية، وحمورين 

معنويني، تتمثل يف ت�سريع دور قرو�س االإ�سكان 

امل�سرفية  اخلدمات  من  واال�ستفادة  الع�سكري 

الع�سكري  االئ��ت��م��ان  ���س��ن��دوق  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

�سبكة  �سمن  واخل�����س��وم��ات  امل��ن��اف��ع  وب��رن��ام��ج 

م�سارات  واإي��ج��اد  وامل��وردي��ن  التجار  من  وا�سعة 

خ���ا����س���ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن يف خم��ت��ل��ف ال����دوائ����ر 

وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل ال���دورات 

قبل  ال�سف  ل�سباط  والتدريبية  التوجيهية 

التقاعد.

ي�ستفيد  املبادرات  هذه  اأن  �سديفات  وا�ساف 

منها العاملون واملتقاعدون من القوات امل�سلحة 

واالأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة ومب��ا ينعك�س اي��ج��اب��اً على 

بالرغم  وحتفيزه،  الوطني  االقت�ساد  م�ستوى 

التي  وال�سحية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن 

فر�ستها جائحة كورونا.

�سوؤال  على  رده  �سديفات يف  العميد  واو�سح 

ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب����رتا( ح���ول زي���ادة 

روات�����ب امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني، ان����ه ج��رى 

االأع����وام  امل��ت��ق��اع��دي��ن يف  زي����ادة روات����ب  بالفعل 

ال�سابقة، وكانت اآخر زيادة يف العام املا�سي، اال 

يف  مبا�سر  ب�سكل  ي�سهم  احل���ايل  ال��رن��ام��ج  اأن 

ويعد  للمتقاعدين  املعي�سية  االو���س��اع  حت�سني 

زيادة غري مبا�سرة على رواتبهم.

بدوره، قال الوزير اجلازي، اإنه جرى اطاق 

يف  الع�سكرين  للمتقاعدين  خم�س�سة  م�سارات 

ع��دد م��ن ال��دوائ��ر ال��ت��ي ت��ق��دم اخل��دم��ات العامة 

املوؤ�س�سات،  االأوىل جمموعة من  املرحلة  و�سملت 

وه���ي دائ����رة االأح������وال امل��دن��ي��ة واجل������وازات التي 

حمافظات  جميع  يف  ل��ل��دائ��رة  مكتبا   93 ت�سمل 

امل���م���ل���ك���ة، ج������رى ت��خ�����س��ي�����س ����س���ب���اك خل���دم���ة 

املتقاعدين الع�سكريني وت�سهيل معاماتهم، اىل 

جانب تخ�سي�س م�سار خا�س لهم يف مراكز دائرة 

ترخي�س ال�سواقني واملركبات وعددها 22 مركزا.

خلدمة  م��وح��دة  ن��اف��ذة  تخ�سي�س  مت  ك��م��ا 

امل��ت��ق��اع��دي��ن يف م��رك��ز دائ����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

مكاتب  نافذة  تخ�سي�س  جانب  اإىل  واملبيعات 

مكتبا،   12 وع��دده��ا  وامل�ساحة  االأرا���س��ي  دائ���رة 

باالإ�سافة  كافة،  اململكة  حمافظات  يف  موزعة 

اإىل م�سرب خا�س يف مبنى املغادرين والقادمني 

مبطار امللكة علياء الدويل، م�سريا اإىل اأن هذه 

احلكومة  حر�س  م��ن  انطاقا  ت��اأت��ي  امل�����س��ارات 

على االهتمام باملتقاعدين ورفع الروح املعنوية 

جلميع فئات املتقاعدين الع�سكريني وذويهم.

اأن  امل���دين،  علي  العميد  او���س��ح  جهته،  م��ن 

قيمة الدعم املقدم ل�سندوق االإ�سكان الع�سكري 

بلغ 438 مليون دينار �سيقدم خال العام احلايل 

ل�  ف��ائ��دة  ب���دون  مبا�سرة  نقدية  ق��رو���س��اً   2021

واالأف��راد  ال�سف  األ��ف م�ستفيد من �سباط   27

امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  م��ن  م�ستفيد  و1100 

فاإن  ال�سابق  العام  العام، وباملقارنة مع  واالأم��ن 

الزيادة بن�سبة القرو�س ت�سل اإىل 400 باملئة، ما 

يقلل مدة االنتظار للح�سول على القر�س ملدة 

�سنوات  وخم�س  لل�سباط  �سنة  مبعدل  ت��رتاوح 

الدفعة  اأن  م��وؤك��داً  واالأف����راد،  ال�سف  ل�سباط 

االأوىل من االإ�سكان �ست�سرف خال �سهر لنحو 

مع  م��ل��ي��ون،  5ر317  وبقيمة  منت�سب  األ���ف   21

ا�ستمرار �سرف القرو�س ب�سورة �سهرية بواقع 

 40 و  ال�سف واالف��راد  550 منتفعا من �سباط 

واالجهزة  امل�سلحة  القوات  �سباط  من  �سابطا 

االمنية.

العميد  التدريب، بني  وفيما يتعلق برامج 

باإ�سراف  �ستنفذ  التدريب  برامج  اأن  دهي�سات 

مديرية �سوؤون االأفراد/�سعبة التعبئة واجلي�س 

ال�����س��ع��ب��ي، وال���ت���ي ���س��ت��ع��ق��د ل��ث��م��ان��ي��ة اأ���س��اب��ي��ع 

ل�سباط ال�سف واالأف��راد الذين �سيحالون اإىل 

االمتيازات  ملعرفة  توجيههم  بهدف  التقاعد، 

متكنهم  للمتقاعدين  م�سرفية  ثقافة  وب��ن��اء 

للتدريب  وتاأهيلهم  الذاتية  امل�ساريع  اإدارة  من 

مع  يتنا�سب  مبا  املتاحة  الفر�س  وبيان  املهني 

االإنتاجية  وامل�����س��اري��ع  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  متطلبات 

ال��ن��اج��ح��ة م��ن خ���ال ع��م��ل درا����س���ات اجل���دوى 

االقت�سادية لهذه امل�ساريع، م�سرياً اإىل اأن هذه 

الدورات �ستنفذ على مراحل تبداأ يف عام 2021 

بثاث دورات.

اأن الرنامج  اأو���س��ح ح��ج��ازي،  م��ن ج��ان��ب��ه، 

دينار   6000 ب�سقف  مدعومة  قرو�سا  �سيقدم 

ل��غ��اي��ات  امل��ت��ق��اع��د  للم�ستفيد  اأوىل  ك��م��رح��ل��ة 

ال��ت��م��وي��ل ال�����س��خ�����س��ي وامل�������س���اري���ع االإن��ت��اج��ي��ة 

مع  للعاملني،  مينح  ما  ت�ساوي  واأرب���اح  بعوائد 

واأحجام  الرواتب  من  الدخل  م�ستوى  مراعاة 

وتقدمي  عليهم،  ال�سهرية  املالية  االل��ت��زام��ات 

التوفري  االأخ��رى من ح�سابات  كافة اخلدمات 

والودائع وخدمة دفع الرواتب بعموالت رمزية 

طبقا لاأ�س�س امل�سرفية االإ�سامية.

واخل�����س��وم��ات،  امل��ن��اف��ع  مل��ح��ور  بالن�سبة  اأم���ا 

املتاحة  اخل�سومات  يت�سمن  اأن��ه  حجازي  بني 

الع�سكرية  اال�ستهاكية  املوؤ�س�سة  ل��دى  حالياً 

و����س���ت�������س���اف جم���م���وع���ة وا����س���ع���ة م����ن ال��ت��ج��ار 

بال�سعر  التق�سيط  اإتاحة  واملوردين عاوة على 

النقدي للم�سرتيات وبرنامج مكافاآت بالنقاط 

اأو  بطاقات خ�سم  م��ن  اإل��ك��رتون��ي��اً  ال��دف��ع  عند 

بطاقات ائتمان اأو حمافظ اإلكرتونية.

 القوات المسلحة تعلن تفاصيل برنامج رفاق السالح لدعم المتقاعدين العسكريين

الأربعاء    17  /  2  / 2021

االنباط- عمان

اأهمية  الثاين  امللك عبداهلل  اأكد جالة   

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اإق���ام���ة امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية 

التنمية  يف  ل��دوره��ا  وال��زراع��ي��ة  واملتو�سطة 

وتوفري فر�س العمل.

ام�س  لقائه  خ��ال  امل��ل��ك،  جالة  ولفت 

ع��دة،  حم��اف��ظ��ات  م��ن  �سخ�سيات  ال��ث��اث��اء 

ال��ذي  ال�����س��اح«  »رف���اق  برنامج  اأهمية  اإىل 

اأعلن عنه اأم�س، يف موا�سلة دعم املتقاعدين 

واأ�سرهم. القدامى  الع�سكريني واملحاربني 

ال��ذي  اللقاء  امل��ل��ك، خ��ال  واأك���د جالة 

توا�سل  اإط��ار  يف  احل�سينية،  ق�سر  يف  ُعقد 

وبناته،  الوطن  اأب��ن��اء  مع  امل�ستمر  جالته 

�سرورة موا�سلة م�سرية التنمية ال�سيا�سية 

وال���ن���ظ���ر يف ال���ق���وان���ني ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��ح��ي��اة 

ال�سيا�سية.

ا�ستمرار  اأهمية  على  جالته  �سدد  كما 

ملختلف  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  يف  احل��ك��وم��ة 

امل��واط��ن��ني  اإىل  واال����س���ت���م���اع  امل���ح���اف���ظ���ات، 

والوقوف على احتياجاتهم.

اأرق����ام  ارت���ف���اع  اأن  اإىل  ج��ال��ت��ه  واأ����س���ار 

يتطلب  اأخ��رياً  كورونا  بفريو�س  االإ�سابات 

ب��اإج��راءات  االل��ت��زام  موا�سلة  اجلميع  م��ن 

ال�سامة وارتداء الكمامة.

تقديرهم  عن  احل�سور  اأع��رب  بدورهم، 

جل��ال��ة امل��ل��ك ع��ل��ى ن��ه��ج��ه ال��ت��وا���س��ل��ي مع 

االأردن����ي����ني واالأردن�����ي�����ات واال����س���ت���م���اع اإىل 

اأف��ك��اره��م مل��وا���س��ل��ة ال��ب��ن��اء ع��ل��ى االإجن����از يف 

الثانية. مئوية الدولة 

م��ن  اال����س���ت���ف���ادة  اأه���م���ي���ة  اإىل  ول���ف���ت���وا 

االأرا�سي يف خمتلف مناطق اململكة الإقامة 

الغذائي  االأم��ن  لتعزيز  الزراعية  امل�ساريع 

ال���وط���ن���ي، وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ال��ت��خ�����س�����س��ات 

املهنية والتقنية يف التعليم، واال�ستفادة من 

الفر�س املتوفرة يف قطاع الطاقة املتجددة.

ت�����س��ج��ي��ع  ������س�����رورة  اإىل  اأ�������س������اروا  ك���م���ا 

وثمنوا  ال�سيا�سية.  امل�ساركة  على  ال�سباب 

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

الع�سكريني.

ورئي�س  ال����وزراء،  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

ال�����دي�����وان امل���ل���ك���ي ال���ه���ا����س���م���ي، وع������دد م��ن 

امل���ل���ك، ورئ��ي�����س هيئة  م�����س��ت�����س��اري ج��ال��ة 

امل�سرتكة. االأركان 

االنباط- عمان

امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  التقى   

ال���ل���واء ال��رك��ن ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، 

االث����ن����ني، ع������دداً م���ن امل�������دراء ال�����س��اب��ق��ني 

ل���ل���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل���ل���ك���ي���ة، مب��ن��ا���س��ب��ة 

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

القدامى. واملحاربني 

واأع�����رب ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي عن 

الع�سكريني،  للمتقاعدين  وتقديره  �سكره 

م�����س��ي��داً ب��ال��دور ال��ك��ب��ري ال���ذي ق��دم��وه يف 

االأردن���ي���ة،  ال���دول���ة  ون��ه�����س��ة  ت��ط��ور  �سبيل 

امل�سلحة. والقوات 

واأك���������د احل���ن���ي���ط���ي اع������ت������زازه ب��ج��ه��ود 

اخل�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة امل���ل���ك���ي���ة يف ت��ق��دمي 

ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة ب��ك��ف��اءة واق����ت����دار، ما 

اأ����س���ه���م يف ج��ع��ل ه����ذه امل��وؤ���س�����س��ة ال��ط��ب��ي��ة 

املتقدمة طبياً،  الدول  العريقة يف م�ساف 

رغم التحديات وال�سعوبات التي واجهتها 

اإبان جائحة كورونا.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��دي��ر ع���ام اخل��دم��ات 

عبداهلل  الطبيب  العميد  امللكية  الطبية 

من  الع�سكريني  امل��ت��ق��اع��دي��ن  اإن  عمي�س، 

البنيان  اأ�س�سوا  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات 

ل��رف��ع��ة وت���ط���ور ه����ذه امل���دي���ري���ة ون��ه�����س��ة 

االأردن والقوات امل�سلحة يف املجال الطبي، 

ف��ه��م رك��ي��زة اأ���س��ا���س��ي��ة م��ن رك��ائ��ز ال��وط��ن 

ال��ق��وي للقوات  وب��ي��وت اخل���رة وال��ردي��ف 

امل�سلحة وخط الدفاع االأول، والذين نهلوا 

م���ن م��در���س��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ني اأ���س��م��ى م��ع��اين 

ال�سجاعة والت�سحية والفداء، ونحن االآن 

ن��ك��م��ل امل�����س��رية م�����س��خ��ري��ن ك��اف��ة ج��ه��ودن��ا 

ملواجهة  ال�سحي  والقطاع  الدولة  مل�ساندة 

ظل  يف  نعي�سها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ح��دي��ات 

جائحة فريو�س كورونا.

اللواء الركن احلنيطي عدداً من  وكرم 

خال  لعطائهم  تقديراً  ال�سابقني  امل��دراء 

ف���رتة خ��دم��ت��ه��م، ب��ح�����س��ور ع���دد م��ن كبار 

امل�سلحة. القوات  �سباط 

االنباط- العقبة

قال رئي�س جمل�س حمافظة العقبة حممد 

ال�سنوات  خ��ال  ا�ستطاع  املجل�س  اإن  ال��زاي��دة، 

االأربع املا�سية من رفع ن�سبة اجناز امل�ساريع يف 

املحافظة من 20 باملئة قبل اإقرار الامركزية 

اإىل 60 باملئة بعد اإقرارها عام 2017.

ال���زاي���دة خ���ال م��وؤمت��ر �سحفي  واو����س���ح 

ع��ق��د مب��ق��ر امل��ج��ل�����س ب�����دار امل��ح��اف��ظ��ة ام�����س 

اأن امل��ج��ل�����س مت��ك��ن م���ن م��واج��ه��ة  ال���ث���اث���اء، 

املا�سية،  ال�سنوات  خ��ال  التحديات  غالبية 

امل��ج��ل�����س  م����وازن����ات  اج���م���ايل  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

58 مليون  ب��ل��غ��ت  امل��ا���س��ي��ة  االأرب�����ع  ل��ل�����س��ن��وات 

م��ا  اإال  ان���ف���اق  امل��ج��ل�����س  ي�����س��ت��ط��ع  دي����ن����ار، مل 

التاأخري يف طرح  ب�سبب  باملئة منها   30 ن�سبته 

امل�ساريع. عطاءات 

م���ن ج��ه��ت��ه، ب���ني ع�����س��و امل��ج��ل�����س ورئ��ي�����س 

العقبة  امل��ال��ي��ة يف جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

حم��م��د ال��ن��ج��ادات خ���ال امل���وؤمت���ر، اأن ه��ن��اك 

وف������را م���ال���ي���ا يف ب���ع�������س امل�������س���اري���ع امل���ن���ج���زة 

بل  املجل�س  خلزينة  يعود  ال  لكنه  باملحافظة 

يذهب اإىل احلكومة.

ب�����دوره، ق���ال ع�����س��و امل��ج��ل�����س رئ��ي�����س جلنة 

جرى  انه  خ�سريات  �سليمان  والبيئة  ال�سحة 

دينار،  مليون  4ر2  بكلفة  م�سروعا   14 تنفيذ 

90 باملئة منها �سلم للجهات املعنية، منها  واأن 

وزارة ال�سحة خال ال�سنوات االأربع املا�سية.

املجل�س  ال��رتب��ي��ة يف  رئ��ي�����س جل��ن��ة  وق��ال��ت 

ان��ه ج��رى تخ�سي�س اجل��زء  ن���وال اجل��وي��ان، 

اإىل  م�سرية  والتعليم،  الرتبية  لقطاع  االأكر 

 4 بكلفة  العقبة  يف  ج��دي��دة  م��دار���س   5 ان�ساء 

و�سيانة  �سفية  غرف  واإ�سافة  دينار،  مايني 

عدد من مدار�س املحافظة.

واو����س���ح ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال��دك��ت��ور ع��اط��ف 

املجل�س  يف  القانونية  اللجنة  رئي�س  املعايطة، 

ال��ت��ي ا���س��ت��ح��دث��ت اأخ�����ريا، ان���ه ج���رى ت��ق��دمي 

منها  ال��ق��ان��ون،  لتطوير  قانونية  اق��رتاح��ات 

ما  على  واملراقبة  املحا�سبة  حق  املجل�س  منح 

يطرح من م�ساريع وا�سراك جلان املجل�س مع 

العقبة واللجان املحلية احلكومية. �سلطة 

 اكد أهمية التركيز على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعية

الملك :أهمية برنامج »رفاق السالح« لدعم المتقاعدين 
العسكريين والمحاربين القدامى

 رئيس هيئة األركان يلتقي عددًا من مدراء الخدمات الطبية السابقين

 مجلس العقبة: رفع نسبة انجاز المشاريع 60% خالل 4 سنوات

االنباط- عّمان

 التقى نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي ام�س �سفراء 

االحتاد االأوروبي املعتمدين يف اململكة.

واأك������د ال�����س��ف��دي خ����ال ال���ل���ق���اء اأه��م��ي��ة 

ال�سراكة االأردنية مع االحتاد االأوروبي ودوله 

وم��ا ت��وف��ره م��ن ت��ع��اون يف خمتلف امل��ج��االت، 

اإزاء  ال���ت�������س���اور وال��ت��ن�����س��ي��ق  اأه���م���ي���ة  م����وؤك����دا 

التحديات االإقليمية وجهود جتاوزها. وو�سع 

ال�����س��ف��دي ال�����س��ف��راء يف ���س��ورة االإ���س��اح��ات 

االقت�سادية وال�سيا�سية التي تقوم بها اململكة 

امل��ل��ك عبداهلل  اأك���د ج��ال��ة  ك�����س��رورة وطنية 

االأردن  اأولويتها ومركزيتها يف جهود  الثاين 

وب���راجم���ه يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات واإي���ج���اد 

�سعبنا.  االأردن وم�سالح  التي تخدم  الفر�س 

على  االحت���اد  دول  ���س��ف��راء  ال�سفدي  واأط��ل��ع 

الرامج احلكومية احلالية والتي يتم العمل 

عليها م��ن اأج���ل ���س��م��ان ا���س��ت��م��رار ال��زخ��م يف 

برنامج االإ�ساح االقت�سادي وتدعيم النتائج 

براجمها  اإىل  اإ�سافة  منه،  املتاأتية  االإيجابية 

لتحقيق التطوير واالإ�ساح ال�سيا�سي تنفيذاً 

لتوجيهات جالة امللك. كما و�سع ال�سفدي 

ال�����س��ف��راء يف ���س��ورة اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

اململكة بالتن�سيق مع االأ�سقاء العرب من اأجل 

بلورة حتركات فاعلة حلل االأزمات االإقليمية، 

واأك���د  الفل�سطينية.  الق�سية  مقدمها  ويف 

ح���ر����س امل��م��ل��ك��ة ع���ل���ى ا����س���ت���م���رار ال��ت��ن�����س��ي��ق 

جهود  يف  االأوروب��ي��ني  ال�سركاء  مع  والت�ساور 

اإي���ج���اد اآف�����اق ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ت��ج��اوز ال��ت��ح��دي��ات 

االإقليمية وحتقيق االأمن واال�ستقرار، وتطلع 

مع  بفاعلية  وال��ع��م��ل  التن�سيق  اإىل  االأردن 

اأجل حتقيق  االأمريكية اجلديدة من  االإدارة 

التقدم يف هذه اجلهود.

االنباط- عمان

 اأ�ساد وزير الرتبية والتعليم، الدكتور 

الوطنية  املكتبة  ب��دور  النعيمي،  تي�سري 

يف ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة ال���������وزارة ل��اح��ت��ف��ال 

والتي  االأردنية  الدولة  تاأ�سي�س  مبئوية 

تاأتي �سمن اخلطة الوطنية لاحتفال 

بهذه املنا�سبة.

واأع������رب ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي، خ��ال 

دائ��رة  ع��ام  ال��ث��اث��اء م��دي��ر  لقائه م�س 

املكتبة الوطنية الدكتور ن�سال االأحمد 

يف  املكتبة  جلهود  �سكره  عن  العيا�سرة، 

دعم وتاأ�سي�س املكتبات املدر�سية، م�سريا 

اإىل توزيعها نحو 100 األف كتاب على 90 

اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  مدر�سة 

اإ���س��اف��ة اإىل دوره����ا يف ت��وث��ي��ق واأر���س��ف��ة 

وثائق موؤ�س�سات الدولة ومن بينها اأقدم 

15 مدر�سة تابعة للوزارة.

ب�����دوره، اأب�����دى ال��دك��ت��ور ال��ع��ي��ا���س��رة 

ح����ر�����س امل���ك���ت���ب���ة ع���ل���ى رف������ع م�����س��ت��وى 

يتعلق  ما  �سواء  ال���وزارة،  مع  الت�ساركية 

اأو يف  ال���وط���ن���ي���ة،  ب��خ��ط��ة االح���ت���ف���االت 

اجلوانب الثقافية يف املوؤ�س�سة الرتبوية.

ال��ل��ق��اء ع���ددا م��ن امللفات  ت��ن��اول  كما 

ال��ث��ق��اف��ي��ة امل�������س���رتك���ة، و����س���ب���ل ت��ف��ع��ي��ل 

ال���وزارة  ب��ني  القائمة  ال��ت��ع��اون  اتفاقية 

وامل���ك���ت���ب���ة، وت���ط���وي���ر ال���ع���م���ل ب��اأر���س��ف��ة 

ال��وزارة  وم��دار���س  اإدارات  جمموعة من 

التي  الكتب  واإي����داع  املقبلة،  ال��ف��رتة  يف 

ت��ن�����س��ره��ا ال������وزارة يف امل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة 

مبوجب قانون حماية حق املوؤلف ونظام 

االإيداع.

برناجمها  و�سمن  ال���وزارة،  اأن  يذكر 

االح��ت��ف��ايل مب��ئ��وي��ة ال���دول���ة االأردن���ي���ة، 

الثقافية  الفعاليات  م��ن  العديد  تنفذ 

على م�ستوى املركز ومديريات الرتبية 

الطلبة  مب�ساركة  وامل���دار����س  والتعليم 

ومعلميهم، اإ�سافة للم�ساركة يف العديد 

تنظمها  التي  الثقافية  الفعاليات  م��ن 

املوؤ�س�سات الوطنية بهذه املنا�سبة.

االنباط- عمان

مركز  يف  االأط��ف��ال  ق�سم  رئي�س  ق��ال   

احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان، اإي�����اد ���س��ل��ط��ان، اإن 

�سنوياً  جديدة  حالة   300 ي�ستقبل  املركز 

م���ن االأط����ف����ال امل�����س��اب��ني ب��ال�����س��رط��ان، 

و150 ط��ف��ا ي��ت��ل��ق��ون ج���زءا م��ن ال��ع��اج 

ن��خ��اع  وزراع�����ة  املتخ�س�سة  ك��ال��ع��م��ل��ي��ات 

العظم وغريها.

َوب�������ني ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان، يف ب��ي��ان 

�سحفي، ام�س الثاثاء، مبنا�سبة احتفال 

املركز باليوم العاملي ل�سرطان االأطفال اأن 

عدد عمليات زراعة نخاع العظم يف ال�سنة 

ال�سفاء  ون�سب  عملية،   89 بلغت  املا�سية 

ال�سفاء لكثري  اأما ن�سب  80 باملئة،  قاربت 

اأن��واع  اأك��ر  م��ن ح��االت اللوكيميا، وه��ي 

 90 بلغت  االأطفال  بني  �سيوعاً  ال�سرطان 

باملئة، وكذلك االأمر يف اأنواع عديدة من 

الكلى  واأورام  الليمفاوية  ال�����س��رط��ان��ات 

والعيون.

العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن  واأ���س��اف 

اأط���ل���ق���ت ه�����ذا ال����ع����ام ب���رن���اجم���اً ي�����س��ع��ى 

االأط��ف��ال  ل��دى  ال�سفاء  ف��ر���س  لتح�سني 

االأق��ل  ال��دول  الفر�س يف  تتح�سن  بحيث 

اأن  وم��ع  املتقدمة،  ال���دول  لتواكب  ح��ظ��اً 

هذا االأمر قد يبدو �سعباً، اإال اأن حت�سني 

املعرفة  وتوفر  العاجية،  الروتوكوالت 

البنية  لتح�سني  املنظم  والعمل  الطبية، 

اجلماعي  والعمل  للم�ست�سفيات  التحتية 

�سمن الفرق الطبية كفيل باإحداث هذه 

القفزة.

ت�سري  ال���ت���ي  االأع����را�����س  اأن  واأو�����س����ح 

الإ���س��اب��ة ال��ط��ف��ل ب��ال�����س��رط��ان، ق��د ت�سبه 

العار�سة  االأم���را����س  م��ن  كثري  اأع��را���س 

واأن  ع���ام،  ب�سكل  االأط���ف���ال  ت�سيب  ال��ت��ي 

املثلى للت�سخي�س هي مراجعة  الطريقة 

ت�ستمر  ح��ني  وخ��ا���س��ة  االأط���ف���ال،  طبيب 

االأعرا�س ملدة اأ�سبوعني فاأكر.

وم��ن ه��ذه االأع��را���س ارت��ف��اع احل��رارة 

دون وجود التهاب، ال�سعف العام ونق�س 

ال�سديد،  الظهر  اأمل  وال�سهية،  الن�ساط 

االإح�سا�س بوجود كتلة يف البطن اأو تورم 

امل�ستمر،  وال��ت��ق��ي��وؤ  ال�����س��داع  ال��ع��ظ��م،  يف 

ال��ع��ي��ون كفقدان  ال��ط��ارئ��ة يف  وامل�����س��اك��ل 

هو  االأط��ف��ال  طبيب  اأن  م��وؤك��دا  الب�سر، 

وهي  االأورام،  ت�سخي�س هذه  على  القادر 

ن��ادرة احل��دوث بحيث يتعذر على االأه��ل 

ت�سخي�سها.
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الصفدي يلتقي سفراء دول 
االتحاد االوروبي

 النعيمي يشيد بدور المكتبة الوطنية 
في االحتفال بمئوية الدولة األردنية

 مركز الحسين للسرطان يستقبل 
300 حالة جديدة سنويًا من األطفال
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االنباط- عّمان

عمم رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة 

على ال������زارات وامل���ؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة وال��دوائ��ر 

واجل��ام��ع��ات  وال�����س��ل��ط��ات  وال��ه��ي��ئ��ات  الر�سمية 

الر�سمية وال�سركات اململ�كة للحك�مة واأمانة 

عمان والبلديات، ال�ستعانة باحلد الأدن��ى من 

العمل وتقدمي  الالزمني ل�ستدامة  امل�ظفني 

تاريخه من  اعتباراً من  للم�اطنني  اخلدمات 

خالل تدوير امل�ظفني اأو العمل عن ُبعد.

وياأتي القرار نظراً لزدي��اد حالت الإ�سابة 

بفريو�ص ك�رونا امل�ستجد، وانطالقاً من حر�ص 

احلك�مة على املحافظة على ال�سحة وال�سالمة 

ال��ع��ام��ة وا���س��ت��ق��رار ال������س��ع ال���ب��ائ��ي ول��ت��اليف 

اكتظاظ امل�ظفني يف م�اقع العمل.

االنباط- عمان

 ق����ال م��دي��ر ع����ام ال�����س��رك��ة ال��ع��ام��ة الأردن���ي���ة 

ال��ط��راون��ة،  ع��م��اد  املهند�ص  والتم�ين  لل�س�امع 

وم��راك��ز  امل��ط��اح��ن  ب��ت��زوي��د  م�ستمرة  ال�سركة  اإن 

اأث��ن��اء ال��ظ��روف اجل�ية مبادتي القمح  الأع���الف 

للمطاحن وال�سعري، وبالتن�سيق مع وزارة ال�سناعة 

والتجارة والتم�ين.

خمزون  اأن  الثالثاء،  ام�ص  الطراونة  وا�ساف 

القمح وال�سعري يغطي حاجة اململكة.

لل�سركة  ال��ع��ائ��دة  اجل���ي��دة  اأن مطحنة  وب��ني 

تعمل على مدار 24 �ساعة، وبطاقة اإنتاجية ق�س�ى 

الطحني،  املخابز مب��ادة  لتزويد  ي�مياً،  400 طن 

وت��ع��د امل��ط��ح��ن��ة امل�����زود ال��رئ��ي�����ص لأك����ر امل��خ��اب��ز 

اخل��ا���ص،  للقطاع  امل��ط��اح��ن  بقية  م��ع  اململكة  يف 

مراكز  كافة  بتاأمني  ال�سركة  قيام  اإىل  بالإ�سافة 

الأعالف مبادتي ال�سعري والنخالة ملربي الأغنام 

بالتن�سيق مع وزارة ال�سناعة والتجارة التم�ين.

التهافت على  امل�اطنني لعدم  الطراونة  ودع��ا 

املخابز نظرا لت�فر مادة الطحني وا�ستمرار تزويد 

املخابز بحاجتها من هذه املادة.

االنباط- عمان

 اأكدت جمم�عة املطار جاهزية مطار امللكية 

ع��ل��ي��اء ال����دويل وال���ك����ادر امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

الظروف اجل�ية املت�قعة.

واأو�����س����ح����ت ا����س���ت���ع���داد ك���������ادر ال��ع��م��ل��ي��ات 

وال�����س��ي��ان��ة اخل���ا����س���ة ب��ه��ا مل����اج���ه���ة ال���ظ���روف 

اجل�ية املت�قعة خالل الأيام املقبلة يف املطار.

ودع����ت جم��م���ع��ة امل��ط��ار ج��م��ي��ع امل�����س��اف��ري��ن 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن ت��ف��ا���س��ي��ل رح���الت���ه���م ع���ن ط��ري��ق 

خ���الل  م�����ن  اأو  امل���ع���ن���ي���ة  ال�����ط�����ريان  خ����ط�����ط 

الرقم  على  املطار  ا�ستعالمات  مبركز  الت�سال 

.065002777

 رئيس الوزراء يعمم باالستعانة بالحد األدنى 
من الموظفين الالزمين الستدامة العمل

 الطراونة: شركة الصوامع مستمرة 
بتزويد المطاحن بالقمح والشعير

 مطار الملكة علياء يؤكد جاهزيته 
للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

الزيادين :هدفنا اضافة تعريف التحرش للمادة )٢٩( من قانون العمل
المحامية االمام : القانون األردني لم يعّرف التحرش كـ فعل ينتهك خصوصية المرأة

الساللة البريطانية تكتسح عمان
»بيوالب«: اكتشفنا اول حالة »بريطانية« بـ ٢٤ كانون اول وعدوى الساللة أعلى ٧٠٪ من القديمة

د٠ عبد السالم: ارتفاع االصابات يتطلب الجدية للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي

الصحة: 18 وفاة و٢657 إصابةبـ» كورونا« 

االنباط – نور حتامله

ب�  ال��زي��ادي��ن  قي�ص  ال�سابق  ال��ن��ائ��ب  ���س��دد 

عند  م��ك��ان عملها  امل����راأة يف  ���س��رورة حماية 

اق��ت�����س��ادي��اً، ويف ظل  ع��ن متكينها  احل��دي��ث 

ال��سع القت�سادي ال�سيء الراهن يف الردن 

لتاأمني م�ستلزمات  العمل  والذي يدفع اىل 

احل��ي��اة م��ن ح��ق ال��ف��ت��اة ال��ع��ام��ل��ة اأن ل يتم 

فتيات  فهناك  ك��ان  �سكل  ب��اأي  لها  التعر�ص 

ي�سمنت عن ما يتعر�سن له لكي ل يخ�سرن 

القان�ن  ان هذا  اىل  م�سدر رزقهن، م�سرياً 

ي��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اآم���ن���ة ب��احل��م��اي��ة ال��ت��ي 

العمل  �ساحب  م��ن  جتعل  وال��ت��ي  يفر�سها 

وغريه يفكر ملياً قبل التعر�ص للفتاة.

“النباط”  م���ع  ل���ه  ح��دي��ث  يف  واأو����س���ح 

�سيا�سية  ك� ق�ى  امل��دين  التيار  ان عملنا مع 

ومع م�ؤ�س�سات جمتمع مدين عري�سة وكل 

امل��راأة اقت�سادياً وعن  من يدافع عن متكني 

الهدف  يكمن  العمل  مكان  يف  امل���راأة  حق�ق 

منه ال��س�ل اىل مرحلة يتم ا�سافة تعريف 

التحر�ص اىل املادة )2٩( من قان�ن العمل”، 

امل��ادة ل جت��ّرم لكنها فقط  اأن هذه  م��سحاً 

بند م�ساف يحمي للفتاة حق�قها القان�نية 

اذا ارادت ال�ستقالة يف حال �سعرت وج�د ن�ع 

من امياءات التحر�ص 

واأ�سار اىل انه ومن خالل جمل�ص الن�اب 

بهذه  والتنمية  العمل  ال�سابق طالب�ا جلنة 

وقان�ن  العمل  قان�ن  ان  حيث  التعديالت، 

العق�بات يتكلم فقط عن العتداء ول يتكلم 

عن التحر�ص الذي قد يك�ن - نظرة او كلمة 

– مزعجة �س�اءاً من �ساحب العمل او من 
زميل يف امل�ؤ�س�سة، م�ؤكدا ان هذه الت�سرفات 

قد ت�ؤدي اىل اعتداء وقد ل ت�ؤدي، ويف حال 

ذك��ره ل  �سبق  الفتاة لأي فعل مما  تعر�ست 

يحق لها اأن ت�ستكي اأو ت�ستقيل وحت�سل على 

امل�ج�د  القان�ن  بح�سب  القان�نية  حق�قها 

حالياً والذي يّجرم فقط العتداء اجل�سدي 

ال�سريح.

وا���س��ت��ن��ك��ر زي��ادي��ن ع��ل��ى م��ن ي��ّدع��ي ع��دم 

وج�د ثقافة “التحر�ص اجلن�سي” يف الردن 

بق�له عنه كالماً قا�سراً والدلئل م�ج�دة 

ام��ام  ال�سبابي  التجمع  واأ���س��غ��ره��ا  اأم��ام��ن��ا 

قائال  واأ�ساف  احلك�مية،  الفتيات  مدار�ص 

:”نحن ل ن��ري��د اع����ادة ت��دوي��ر ال��ع��ج��ل��ة يف 

الدولية  العمل  منظمة  لكن  كله”  ال��ع��امل 

التحر�ص  �سد  امل��راأة  حتمي  منظ�مة  لديها 

يف كل الدول املتقدمة. 

من  ت�سل  ت�سريحات  هناك  اأي�ساً  وق��ال 

م�سادر خا�سة ح�ل الت�جه نح� عدم و�سع 

بند تعريف التحر�ص اجلن�سي يف املادة )2٩( 

بحجة اخل�ف من الق�سايا الكيدية، معرباً 

الكيدية  ال�����س��ك��اوي  ب�سبب  ال��رف�����ص  ان  ع��ن 

ت�����س��رف خ��اط��ىء ف��ه��ن��اك ق�سايا ك��ي��دي��ة يف 

دول الغرب وق�سايا كيدية اأي�ساً يف جمالت 

اخرى كثرية يف الردن بعيداً عن التحر�ص، 

ك��ي��دي��ة ومقابلها  ق�����س��ي��ة  األ����ف  ول���� ج����اءت 

ال���اج��ب جتاه  فمن  واح��دة حقيقية  ق�سية 

الأردن���ي���ني ح��م��اي��ة ه���ذه احل��ال��ة ول���� كانت 

ومعاجلة  الق�انني  و�سع  ف��الأرج��ح  مفردة، 

امل�سكلة ان وجدت ب�ج�د الثباتات وال�سه�د 

الذين قد ي�سهدون بطريقة �سرية.

ناق�ست  قد  النيابية  العمل  جلنة  وكانت 

ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي م��ع خ���راء ومم��ث��ل��ني من 

م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين م�����س��روع ق��ان���ن 

2020 واح��ت��ل اجل��زء  العمل  ل��ق��ان���ن  م��ع��دل 

الكر من النقا�ص ا�سافة تعريف التحر�ص 

اجلن�سي يف املادة )2٩( من القان�ن ال�سلي 

�سل�ك  اي  لي�سبح  امل�سطلح  تعريف  واع��ادة 

جن�سية  ط��ب��ي��ع��ة  ذات  ���س��ف��ه��ي��ة  مم��ار���س��ة  او 

بال�سافة اىل التهديدات املرتبطة به والتي 

مت�ص كرامة العامل.  

والنا�سطة  امل��ح��ام��ي��ة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 

احل���ق����ق���ي���ة ن������ر الم��������ام ان ال����ه����دف م��ن 

ت��ع��دي��ل امل��ط��ال��ب ���س��م��ان ب��ي��ئ��ة ع��م��ل خالية 

م��ن ال��ت��ح��ر���ص وال��ع��ن��ف، مت��ن��ح امل����راأة مكاناً 

التحر�ص اجلرمية  يك�ن  للعمل كي ل  اآمناً 

وه�  للعمل  تركها  يف  �سبباً  عنها  امل�سك�ت 

اأح���د الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ت��رك ب�سببها  واق��ع��ي��اً 

الن�ساء العمل، م�ؤكدة اننا يف الأردن علينا اأن 

نعالج كافة اأ�سباب ترك الن�ساء للعمل وعدم 

ان��خ��راط��ه��م ب�����س���ق ال��ع��م��ل واي��ج��اد احل��ل���ل 

ل��ل��م��راأة  امل�����س��ارك��ة الق��ت�����س��ادي��ة  ك����ن ن�سبة 

الأردنية منخف�سة جداً.

واأ������س�����اف�����ت ع�����ر ات���������س����ال ه���ات���ف���ي م��ع 

الأردين مل يعّرف  القان�ن  “النباط”  ان 
التي  الأفعال  عّرف  وامنا  التحر�ص،  مفه�م 

العر�ص  هتك  منها  متعددة  ج��رائ��م  ت�سكل 

وال���ف���ع���ل امل����ن����ايف ل��ل��ح��ي��اء وال�������ذم وال���ق���دح 

ي��ع��رف  ان�����ه مل  اىل  م�������س���رية  وال���ت���ح���ق���ري، 

امل���راأة  خ�س��سية  ينتهك  فعل  ك���  التحر�ص 

عليها،  �سلطة  له  يك�ن  �سخ�ص  وكيانها من 

امل��ادة )2٩( من قان�ن العمل  اأن  ا�سافة اىل 

مل تت�سمن احلماية الكافية للمراأة يف مكان 

ال��ع��م��ل، حيث اأن��ه��ا اأع��ط��ت احل��ق ل��ل��م��راأة يف 

من قبل  العتداء عليها جن�سياً  اأن مت  حال 

�ساحب العمل اأو من ميثله اأن ترك العمل 

ق��ان���ن  يف  امل��ع��ت��دي  م�����س��اءل��ة  تت�سمن  ومل 

ال��ع��م��ل، م��ط��ال��ب��ة ان���ه ك���ان م��ن ب���اب الأوىل 

واأن  وظيفتها  تفقد  ل  اأن  من  امل��راأة  حماية 

اأي  باعتبار  امل��ادة وذل��ك  التعديل على  يك�ن 

العمل  م��ك��ان  يف  جن�سياً  حتر�ساً  ميثل  فعل 

يك�ن �سبباً لنهاء العمل دون ا�سعار، با�سافة 

اأي  العامل على  الأتية :)اإذا اعتدى  الفقرة 

عامل اأو على اأي �سخ�ص اأخر اأثناء العمل اأو 

التحر�ص  اأ�سكل  �سكل من  باأي  وذلك  ب�سببه 

اجلن�سي ، فانه يك�ن �ص…

االنباط – فرح مو�سى 

ك�سفت احدى الدرا�سات التي اجراها علماء 

بريطاني�ن ن�سرت م�ؤخرا ح�ل �ساللة فريو�ص 

الك�رونا املتح�ر اجلديد اأنها تزيد عدد حالت 

الإ���س��اب��ة اخل��ط��رية ال��ت��ي حت��ت��اج ال��دخ���ل اإىل 

بال�ساللة  مقارنة  ال���ف��ي��ات،  وع���دد  امل�ست�سفى 

الأ�سلية للفريو�ص. 

وا�ستند العلماء على بع�ص الأدل��ة اأن �سبب 

ارت���ف���اع م��ع��دل ال���ف��ي��ات ل��ي�����ص وا���س��ح ب�سكله 

احل��ق��ي��ق��ي، ل��ك��ن ت�����س��ري ب��ع�����ص الأدل�����ة اإىل اأن 

الأ����س���خ���ا����ص امل�����س��اب��ني ب���ه ق���د ي���ك����ن ل��دي��ه��م 

للحك�مة  واف����ادوا  اأع��ل��ى،  فريو�سية  ح��م���لت 

عن  ك�سفت  اجل��دي��دة  النتائج  اأن  الريطانية 

خماطر قيام ال��دول بتخفيف قي�د واإج��راءات 

الإغالق.

ويف �سياق مت�سل قال اخ�سائي علم املناعة 

ال��ب��ح��ث العلمي يف خم��ت��رات  ورئ��ي�����ص دائ����رة 

بي�لب الطبية الدكت�ر عي�سى اأب�دّية ان جميع 

الفايرو�سات ومن �سمنهم فايرو�ص ك�رونا تق�م 

بر�سم طفرات وراثية يف امل��ادة ال�راثية  خالل 

الطفرات  ه��ذه  اغلب  ان  م���ؤك��دا  حياتها،  دورة 

غري خميفة ولي�ص لها تاأثري، والبع�ص الخر 

منها يحدث له تط�ر اما ان يزيد من �سرعته 

او يزيد من ق�ته وه��ذه التط�رات تعمل على 

ظه�ر اعرا�ص للمري�ص اكرث �سدة.

واأ�ساف يف حديثه ل� “النباط” انه عندما 

يزيد الفريو�ص من �سرعته فانه �س�ف ينتقل 

ب�سرعة بني النا�ص وعندها �س�ف تت�سكل �ساللة 

جديدة من الفايرو�ص ال�سلي يك�ن لها ب�سمة 

ال�ساللة  م��ع  ح��دث  كما   ، و�سريحة  وا���س��ح��ة 

وا�سبحت  بريطانيا  يف  ظهرت  التي  اجلديدة 

تت��سع ب�سرعة ويف فرة زمنية قيا�سية ، مما 

جعلها ذات اهمية للدرا�سة التي �سميت لحقا 

ال�ساللة الرطانية.

وب�����نّي اب����� دي����ة ان����ه ع��ن��دم��ا ي���ح���دث حت���ر 

ل��ل��ف��ريو���ص ف��ان��ه ام���ا مي��ك��ن جعله ق����ادرا على 

مقاومة اللقاحات او جعله ا�سعف من اللقاحات 

الرطانية  ال�ساللة  مييز  ما  ان  اىل  م�سريا   ،

وب��ن��اءاً  لخ��ر،  �سخ�ص  م��ن  بالنتقال  �سرعتها 

على معل�مات متت درا�ستها وت�سجيلها مبختر 

)ب���ي����لب ال��ط��ب��ي( ان��ه��م اول م���ن ك�����س��ف اول 

)24/كان�ن  بتاريخ  الردن  يف  بريطانية  حالة 

الول/2020( ونحن نعمل ب�سكل مت�ا�سل على 

ر�سد كل ال�ساللت اجلديدة من خالل درا�سة 

الت�سل�سل الرتيب ال�راثي .

وتابع انه ومن خالل درا�ستنا تبني انه لهذا 

�سخ�ص  م��ن  الن��ت��ق��ال  على  ق��درت��ه��ا  ال�ساللة 

من   باعلى  بالعدوى  تت�سبب  انها  وعلى  لأخ��ر 

70% من ال�سالله القدميه )ووه��ان ال�سينية( 

م�ساب  ك���ان  ال����ذي  ال�سخ�ص  ان  يعني  وه����ذا 

بال�سالله القدميه )ووهان ال�سينية(  انه كان 

بال�سالله  امل�ساب  ال�سخ�ص  م��ن  خ��ط���رة  اق��ل 

الريطانية  من ناحية �سرعة انت�سار العدوى .

وقال اب� ديه انه ومن خالل مقارنة ما يروه 

وال�ساللة  ووه����ان  �ساللة  ب��ني  املختر  داخ���ل 

الرطانية ان كميات املادة ال�راثيه التي تك�ن 

عند مر�سى ال�ساللة اجلديدة تك�ن اعلى من 

امل��ادة  �ساللة ووه���ان، مم��ا يعني وج���د كميات 

ال�راثيه لهذه ال�ساللة الريطانيه يف الج�سام 

اعلى ولكن  هذا لي�ص بال�سروره متعلق بزياده 

العرا�ص ولكن ال�سخا�ص امل�سابني بال�ساللة 

اجلديدة ت�ستتقر باأج�سامهم فرة اط�ل ، وان 

املري�ص  �سفاء  ف��رة  كانت  القدمية  ال�ساللة 

ت�ستغرق ا�سب�عني اما اجلديدة كانت ت�ستغرق 

ثالث ا�سابيع واكرث وفح�ص ال )PCR(يك�ن 

ايجابي وت��اأخ��ذ ف��رة اط���ل لتغادر اج�سامهم 

الك�سف عنها  ال��ت��ي مت  ال��ف��روق��ات  ه��ذه بع�ص 

داخل خمتر )بب�لق الطبي( .

وح�����ل امل��ط��اع��ي��م ق���ال اب���� دي����ة، ان ه��ن��اك 

عدة مطاعيم معروفة بالعامل ، وان املطاعيم 

املعم�ل بها يف الردن هما مطع�م )�سين�فارم( 

ال�����س��ي��ن��ي، وم���ط���ع����م )ف����اي����زر - ب��ي���ن��ت��ي��ك( 

المريكي الأملاين املطع�م) �سين�فارم( ال�سيني 

ول ي�جد اي ابحاث وا�سحة ومن�س�رة تثبت انه 

قادر على التعامل مع ال�ساللت اجلديدة �س�اء 

هي او غريها.

بي�نتيك(  )ف���اي���زر-  للمطع�م  وبالن�سبه 

التي  الب��ح��اث  م��ن  الول��ي��ه  املعل�مات  فت�سري 

الذي  اللقاح  ان هذا  ال�سانعة  ال�سركة  اجرتها 

ط�رته �سركتا “فايزر” و”بي�نتيك” بالتعاون 

معا، اأول لقاح من ن�عه ُي�سرح با�ستخدامه يف 

ال�ليات املتحدة الأمريكية، وياأتي هذا اخلر 

يف ال�قت الذي تعاين فيه البالد ارتفاًعا حادًّا 

وخطرًيا يف اأعداد الإ�سابات .

 وا����س���اف ان����ه م���ن خ����الل ع��م��ل��ن��ا مبختر 

)بب�لب الطبي( ان ال�سالله الريطانيه هي 

كبرية  وب��اأع��داد  الأن  بعمان  ال�سائدة  ال�ساللة 

ومكت�سحة، واجلانب اليجابي ان هذا املطع�م 

ق��ادر ان يتعامل ويحمي ال�سالله الريطانية 

وق��������ادر ان ي���ح���م���ي م����ن ال�������س���الل���ة اجل���ن����ب 

الفريقية، ا�سافة اىل ان ال�ساللة الريطانية 

و)الفليزر-  ) )�سين�فارم  ال�سيني  وامل��ط��ع���م 

بي�نتيك( قادر ان يتعامل معها وهذا خر جيد 

ال�ساللة  ه��ي  الريطانية  ال�ساللة  ب��اأن  علماً 

ال�سائدة يف عمان الأن وقد تك�ن هي ال�سائدة 

قريباً جداً يف اململكة ككل .

اىل ذل����ك ق���ال���ت ال���دك���ت����رة ال�����س��ي��دلن��ي��ة 

واخ�سائية الرعاية ال�سحية روان عبد ال�سالم 

ان العامل  ي�اجه الآن ٣ حت���رات جديدة من 

فريو�ص ك�رونا امل�ستجد امل�سبب ملر�ص ك�فيد 

١٩ يف اإجنلرا و جن�ب افريقيا و الرازيل. 

ي�سهد  الردن  ان  ل،”النباط”  واأ���س��اف��ت 

املتح�رة  بالن�سخة  الإ���س��اب��ات  ع��دد  ارت��ف��اع يف 

الريطانية )UK Variant( حيث دخلت 

ت�سرين  �سهر  نهاية  يف  الأردن  احل���الت  اأوىل 

الثاين/ن�فمر من العام املا�سي 2020.و قد مت 

التعرف على هذا الفريو�ص املتغري الريطاين 

العام  م��ن  �سبتمر  �سهر  يف   ١.١.7.B امل�سمى 

اإجنلرا  �سرق  املا�سي يف مقاطعة كنت جن�ب 

ال��ف��ريو���ص يحت�ي على 2٣ ط��ف��رة من  و ه��ذا 

ال�س�كي  ال��روت��ني  يف  بع�سها  الأم  ال��ف��ريو���ص 

اخلا�ص بات�سال الفريو�ص باخللية و ه� هدف 

معظم اللقاحات .

وت��اب��ع��ت ع��ب��د ال�����س��الم ان���ه ال��ق��ل��ق ب���اق من 

و  رئي�سية م�ستقبلية،  احتمال ح��دوث طفرات 

حيث اأن الن�سخة الريطانية املتح�رة لفريو�ص 

عمان  العا�سمة  يف  الآن  ال�سائدة  ه��ي  ك���رون��ا 

لبد من اأخذ م��س�ع ارتفاع اع��داد الإ�سابات 

على  للمحافظة  الأهمية  نعطيه  واأن  بجدية، 

ا�ستقرار  ال��سع ال�بائي  خا�سة واأننا �سهدنا 

خ���الل  ال��ف��رة املا�سية ع���دداً م��ن الإج����راءات 

وتقليل  القطاعات  بع�ص  على  الن��ف��ت��اح  مثل 

�ساعات احلظر واإلغاء حظر ي�م اجلمعة، وهذا 

مراقبة  ويجب  العتبار  بعني  ي�ؤخذ  اأن  يجب 

املنحنى ال�بائي للحفاظ على ا�ستقراره، حيث 

مرتبط  الأردن  يف  املحلي  ال�بائي  ال��سع  اأن 

بال��سع ال�بائي العاملي، وم��ازال العامل ي�سهد 

ع�����دداً ك���ب���رياً م���ن الإ����س���اب���ات وال����ب���اء م���ازال 

م���ج���داً وه���ذا م��ا ُي��ب��ني اأه��م��ي��ة الإق��ب��ال على 

اأخذ اللقاحات التي ثبت ماأم�نيتها وفعاليتها 

ل��ل��ت�����س��دي ل��ل��ف��ريو���ص ع��ل��ى امل�����س��ت���ى املحلي 

الفريو�ص  انت�سار  اح��ت���اء  اأج���ل  م��ن  وال��ع��امل��ي 

الأم��ر  اأن  اىل  الإ���س��ارة  اىل  ا�سافة  الأردن،  يف 

ه�  الفريو�ص  انت�سار  ي�سبط  ال��ذي  الرئي�سي 

التزام امل�اطنني باإجراءات التباعد الجتماعي 

و َلْب�ص الكمامات و ا�ستخدام املعقمات .

االنباط- عّمان

اإ�صابة  و2657  وف���اة   ١8 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

بفريو�ص ك�رونا امل�ستجّد يف اململكة ام�ص الثالثاء، لريتفع العدد 

الإجمايل اإىل 44٩١ وفاة و٣522١٩ اإ�صابة.

١64٩ حالة يف حمافظة  اجل��دي��دة على  الإ���س��اب��ات  وت���ّزع��ت 

7 ح��الت يف  اإرب��د، منها  226 حالة يف حمافظة  العا�سمة عّمان، 

١٩5 حالة يف حمافظة  الزرقاء،  2١7 حالة يف حمافظة  الرمثا، 

5٩ ح��ال��ة يف حمافظة  78 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك،  ال��ب��ل��ق��اء، 

عجل�ن، 52 حالة يف حمافظة العقبة، 50 حالة يف حمافظة ماأدبا، 

48 حالة يف حمافظة جر�ص، ٣٣ حالة يف حمافظة الطفيلة، 26 

24 حالة يف  ال��ب��را،  4 ح��الت يف  حالة يف حمافظة معان، منها 

حمافظة املفرق.

ووزارة  ال����زراء  رئا�سة  عن  ال�سادر  الإع��الم��ي  امل�جز  واأ���س��ار 

 ١82١7 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة 

دِخلت الي�م اإىل امل�ست�سفيات 
ُ
حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأ

١٣0 حالة، فيما غادرت ٩0 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلالت امل�ؤّكدة التي تتلقى العالج 

اأ�سّرة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  حني  يف  حالة،   7١8 بلغ  امل�ست�سفيات  يف 

العزل امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت امل�ؤّكدة وامل�ستبهة لي�م 

عدد  اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   ١5 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   5٩6 اأم�س 

اأ�سّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت امل�ؤّكدة 

وامل�ستبهة لي�م اأم�ص ١5٩ بن�سبة اإ�سغال بلغت ١8 باملئة.

كما بلغ اإجمايل عدد اأجهزة التنّف�ص ال�سطناعي امل�ستخدمة 

64 جهازاً  اأم�ص  لي�م  وامل�ستبهة  امل�ؤّكدة  للحالت  امل�ست�سفيات  يف 

بن�سبة اإ�سغال بلغت 7 باملئة.

كما اأ�سار امل�جز اإىل ت�سجيل ١280 حالة �سفاء الي�م يف العزل 

املنزيل وامل�ست�سفيات، لي�سل اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل ٣2٩5١١ 

حالة.

لي�سبح  ال��ي���م،  اأج���ري  خم��رّي��اً  فح�ساً   ٣2٣47 اأن  واأ���س��اف 

اإجمايل عدد الفح��سات التي اأجريت منذ بدء ال�باء وحتى الآن 

الفح��سات  ن�سبة  اأن  اإىل  لفتاً  خمرية،  فح��سات   4266806

الإيجابّية لهذا الي�م و�سلت اإىل قرابة 2١ر8 باملئة.

ودع��ت ال����زارة اجلميع اإىل الل��ت��زام ب��اأوام��ر ال��ّدف��اع، واّت��ب��اع 

�سبل ال�قاية، خ�س��ساً ارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات 

الت�ع�ية  احلمالت  متابعة  اإىل  اإ�سافة  �سخ�ساً،   20 من  لأك��رث 

التي اأطلقتها بال�سراكة مع عدد من ال�زارات والهيئات لل�قاية 

#اإلك_وفيد  امل��ط��ع���م:  لأخ���ذ  والت�سجيل  ك���رون��ا  ع���دوى  م��ن 

#حياتنا_اأهم.

لنع�د بالذاكرة اإىل ثمانينات القرن الع�سرين؛ حني كان للتغريات املت�سارعة التي �سهدتها 

ومتطلباتها  العمل  اأماكن  اأّث��رت على طبيعة  التي  و  التكن�ل�جيا  و  القت�ساد  املجتمعات يف 

اأّثرت على املتطلبات التي يجب على النظام التعليمي تلبيتها لإعداد  ب�سكل كبري؛ وبالتايل 

اإىل  ت�سعى  كانت  مبادرات  لنطالق  �سّ�غت  قد  كانت  الأح��داث  تلك  العمل.  ل�س�ق  الطالب 

ت�سمني جملة من املهارات اجلديدة، و التي حتتم علينا كاأفراد بل و تلزمنا باكت�سابها؛ لتمّكننا 

من الت�سلح باأدوات جتعلناقادرين على ح�سد النجاح ، التمّيز، و الي�سر يف حياتنا و عملنا .

نحن نتحدث عن مهارات القرن احلادي و الع�سرين، و هي جمم�عة من  املهارات واملقدرات 

والأكادميي�ن  الأعمال  واأ�سحاب  والرب�ي�ن  املعلم�ن  يحتاجها  التي  احلياتية  وال�سل�كات 

وامل�ؤ�س�سات احلك�مية وغريهم لتحقيق النجاح يف جمتمعات واأماكن العمل يف القرن احلادي 

والع�سرين، حيث تعتر هذه املهارات جزًءا من حركة دولية متنامية تركز على املهارات التي 

فاإن  اإذن  التط�ر؛  �سريع  رقمي  النجاح يف جمتمع  ليتمكن�ا من  اإتقانها  الطالب  يجب على 

عملية اكت�ساب  الطلبة لتلك املهارات يف التعليم )املدر�سي و اجلامعي(و من ثّم تطبيقها يف 

ب�ا�سطة  التخ�س�سات  املهارات يف جميع  املناداة بهذه  الرئي�ص يف  ال�سبب  احلياة والعمل، ه� 

ن�سئت من خالل �سراكة 
ُ
اأ التي  القرن احلادي والع�سرين  اأجل مهارات  ال�سراكة من  منظمة 

مثل:  التجارية،  امل�ؤ�س�سات  من  وجمم�عة  الأمريكية،  املتحدة  بال�ليات  الربية  ق�سم  بني 

ميكرو�س�فت، والرابطة الق�مية للربية، وقد اأ�سبحت هذه ال�سراكة الآن من اأهم قيادات 

تنمية وتعليم مهارات القرن احلادي والع�سرين، وقد ذكرت منظمة ال�سراكة من اأجل مهارات 

القرن احلادي والع�سرين، ومنظمة التق�مي والتدري�ص ملهارات القرن احلادي والع�سرين اأن 

العامل  التكيف مع  الطالب على  ت�ساعد  والع�سرين  احل��ادي  القرن  ملهارات  الطالب  امتالك 

بتفكري اخلبري،  ُيعرف  ما  اأو  امل�سكلة  الناقد وحل  التفكري  مهارات  وه��ي:  املتغري من ح�له 

ثقافة  وم��ه��ارات  وال��ق��ي��ادة،  والعمل يف فريق  التعاون  وم��ه��ارات  والإب����داع،  البتكار  وم��ه��ارات 

والت�سال،  املعل�مات  وتقنية  الرقمية  الثقافة  وم��ه��ارات  والإع���الم،  واملعل�مات  الت�سالت 

ومهارات املهنة والتعلم املعتمد على الذات، ومهارات فهم الثقافات املتعددة.. مهارات عديدة 

اإن  الق�ل  و ميكننا  الدقيقة،  الإجرائية  تف�سيالتها  ولكل مهارة  ال�سراكة،  قبل  حمددة من 

مهارات القرن احلادي و الع�سرين الغزيرة و اجلديدة، لي�ست ال�سماء التي تنهمر بالعطايا 

على الطلبة؛ بل هي ال�سماء التي تغدق على كل من اآمن ب�سرورتها يف هذه احلياة ) فهي 

للمعلمني و الطلبة، وللم�ظفني يف ال�سركات و اأ�سحاب ال�سركات...( ، هي لكل من يريد اأن 

يك�ن جاهزا لأي تغريات م�ستقبلية دون قلق؛ بل بفكر م�ستنري و حل�ل مدرو�سة لأي م�سكلة 

اأن يقدم م�ساريعه الإبداعية، وه� يتفهم البيئة  وفقا لعمليات عقلية نقدية، لكل من يريد 

الذاتية  للم�ساءلة  وق��ادر وقابل  املتعددة و يحرمها،  للثقافات  بل و متفهم  بها؛  التي يحيا 

قبل املجتمعية .

م�سركة  نتيجة  �سيجد  الغربية،  و  العربية  الدرا�سات  من  الكثري  يف  يبحث  ملن  لكن      

خل�ست اإليها الدرا�سات وهي: اأن م�ست�ى ت�سمني مهارات القرن احلادي والع�سرين مل ي�سل 

املتعلمني للحياة  اإع��داد  يف  وا�سحاً  ُتعاين ق�س�راً  املناهج احلالية  واأن  املطل�ب،  امل�ست�ى  اإىل 

والعمل يف القرن احلادي والع�سرين، وق�س�راً يف تناولها ملهارات هذا القرن، واأغفلت دورها 

اإىل  اأ���س��ارت  كما  القرن،  ه��ذا  مل�اجهة حتديات  متميزاً  علمياً  اإع���داداً  املتعلم  اإع��داد  يف  البارز 

العام... التعليم  مناهج  يف  وت�سمينها  والع�سرين  احل��ادي  القرن  مبهارات  الهتمام  �سرورة 

العملية  - يف  الإلكروين، فكيف ميكننا كرب�يني  التعلم  بتزايد يف ظل  الفج�ة  اأن  اأعتقد 

املهارات  املعلمني فقط على  تركيز  كان  اإن  املهارات  التعليمية -على متكني طلبتنا من هذه 

التقليدية ) احل�ساب، القراءة، والكتابة ( هذا اإن مت اإتقانها فعليا عن بعد ؟؟

دولتنا كدولة من دول العامل الثالث، تبّنت امل�سروع النه�س�ي و التنم�ي لكافة القطاعات، 

ال�قت  �سيما يف هذا  امل�ساألة  يف غاية احل�سا�سية ل  لكن  اأهمها؛  التعليم من  يعتر قطاع  و 

حتديدا ل�سببني :

لي�ست  اآن��ف��ا  ذكرتها  ال��ت��ي  الع�سرين  و  احل���ادي  ال��ق��رن  م��ه��ارات  اأن  اأعتقد  لأن��ن��ي  الأول:  

اإك�س�س�ارا اأو �سكال من اأ�سكال الرفاهية، فنحن ل�سنا ب�سدد ال�س�ؤال عمن مييل اإليها اأو مييل 

عنها، اأو من يرغب بها و ل يرغبها، بل هي متطلب اأ�سا�سي للتكيف مع واقع و م�ستقبل قريب 

يخ�سر  ل  كي   ( التعليمية  باخلطط   ت�سمينها  يتم  واأن  تطبيقها.  و  باكت�سابها  اإل  يق�م  ل 

الطالب املهارات التقليدية و مهارات القرن احلادي و الع�سرين يف اآن واحد ( ب�سبب التعلم عن 

بعد و الذي ميكننا ا�ستثماره يف تعزيز الكثري من مهارات القرن احلادي و الع�سرين املتعلقة 

باحل��سبة و الت�سال و الإعالم...

اإىل مبادرات  �ست�سطرنا  امل�ستقبلية،  والأزم��ات  القريب  امل�ستقبل  اأن   اأعتقد  اأنني  الثاين: 

جديدة حتمل مهارات اأكرث تقدما مما مت عر�سه هنا.. هي دع�ة للتفكري بالآتي وه� لي�ص 

بالبعيد .. 

د. مرام أبو النادي 

مهارات جديدة ... لنستعد! 
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والأجهزة  امل�سلحة  القوات  من  باملتقاعدين  ال�سامي  امللكي  الهتمام  جاء  لقد 

الأمللنلليللة نتيجة الللعللاقللة الللوطلليللدة الللتللي جتللمللع جللالللة امللللللك بللرفللاق اللل�للسللاح 

من  حتمله  ومللا  الع�سكرية  والت�سكيات  الللوحللدات  يف  اخلللدمللة  مللن  عللقللود  عللر 

املتقاعدين  هوية  جمتمعة  ت�سكل  التي  والدرو�س  والذكريات  والللدللت  املعاين 

الللعلل�للسللكللريللن، وكللمللحللطللة ملللن حملللطلللات الللتللقللديللر والإحلللللللللرام للللللمللتللقللاعللديللن 

الذي  للعطاء  تقديراً  معهم،  دورية  ملكية  لقاءات  تخ�سي�س  مت  الع�سكريينفقد 

الوطن  حمى  عللن  الللدفللاع  يف  وت�سحياتهم  الع�سكرية  خدمتهم  خللال  قللدمللوه 

والذود عن ترابه الطهور ورغبة من جالته لتح�س�س وتفقد احوالهم، وو�سعهم 

وماحظاتهم  اآرائهم  اىل  وال�ستماع  وحملياً،  واقليمياً  دولياً  الحللداث  ب�سورة 

يحر�س  التي  الوطني  والبناء  العمل  م�سرية  اإثللراء  بهدف  الوطنية  وخراتهم 

جالته على م�ساركة اجلميع فيها، وكان القا�سم امل�سرك يف كافة هذه اللقاءات 

اخلدمة  اأيللام  واإ�ستذكار  العالية  واملعنوية  والإعتزاز  والفخر  والفرح  الود  بروز 

الها�سمية  ال�سرفاء الذين يجمعهم الولء والع�سق للقيادة  الع�سكرية مع هوؤلء 

للوطن. والنتماء 

امل�سلحة  الللقللوات  من  الع�سكرين  للمتقاعدين  جالته  دعللم  اأبلللداً  نن�سى  ول 

اأو�للسللاعللهللم املعي�سية اميللانللاً من  والجللهللزة الأمللنلليللة وزيللللادة رواتللبللهللم وحتلل�للسللن 

ت�ستحق  والنفي�س  الغايل  الوطن  لهذا  قدمت  التي  ال�سريحة  هذه  باأن  جالته 

كل اهتمام وحمبة وتقدير.

ومن باب العرفان باجلميل والوفاء لرفاق ال�ساح وبتوجيهات ملكية �سامية 

للمتقاعدين  وطني  وفللاء  يللوم  عللام  كل  من  �سباط  من  ع�سر  اخلام�س  يللوم  حللدد 

الأعلى  القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  توجيهات  جللاءت  وقد  الع�سكرين، 

يوم  �للسللادف  اللللذي  الع�سكرين  للمتقاعدين  الللوفللاء  يللوم  يف  امل�سلحة،  للللللقللوات 

لللدعللم  ال�ساح”،  “رفاق  بللرنللامللج  بللتللنللفلليللذ  بللاملللبللا�للسللرة  املللعللنلليللة  اأملل�للس،للللللجللهللات 

ال�ستثنائية  الظروف  من  بالرغم  القدامى  واملحاربن  الع�سكرين  املتقاعدين 

التي مير بها الأردن ودول العامل، وهذه قرارات ا�ستثنائية من قائد ا�ستثنائي. 

عبداهلل  بللن  احل�سن  الأملللري  �سمو  عليه  ا�للسللرف  اللللذي  الللرنللامللج،  ويت�سمن 

املتقاعدين  �سمول  الع�سكري،  الإ�سكان  دعم  حماور:  خم�سة  العهد،  ويل  الثاين، 

الع�سكرين بخدمات �سندوق الئتمان الع�سكري من خال اإن�ساء نافذة متويلية 

الع�سكرين  للمتقاعدين  خا�سة  م�سارات  اإن�ساء  مدعومة،  مرابحة  بن�سب  لهم 

يف الدوائر احلكومية ابتداًء من مكاتب الأحوال املدنية ومديريات الرخي�س، 

اأو�سع يف امل�ستقبل ولتكون مبادرة يحتذى بها يف القطاع اخلا�س،  لت�سمل دوائر 

تهيئتهم  اإىل  تهدف  وتوجيهية  تدريبية  بدورات  ال�سف  و�سباط  الأفراد  اإحلاق 

العاملن  للع�سكرين  جتارية  عرو�س  برنامج  واإطاق  التقاعد،  بعد  ومتكينهم 

الإلكروين  الدفع  اأو  بالتق�سيط  والدفع  نقدية،  خ�سومات  ي�سمل  واملتقاعدين 

من خال تطبيق ذكي.

وهذه ر�سالة ملكية �سامية لكافة املوؤ�س�سات الوطنية يف القطاع العام والقطاع 

املتقاعدين  بدعم  الواقع  اأر�س  التوجيهات على  للمبادرة برجمة هذه  اخلا�س 

لهذه  والأوللللويلللات  الإمللتلليللازات  وتخ�سي�س  الللقللدامللى  واملللحللاربللن  الع�سكرين 

ال�سريحة من باب الإحرام والتقدير جلهودهم املتميزة.

الأردنللليلللون،  الللذيللن يحبهم  واملخل�سن  الأنللقلليللاء  الللوطللن  رجلللال  هللم  فللهللوؤلء 

توفري  اأجل  من  والنهار  الليل  وا�سلوا  الذين  وال�ساهرون  املرابطون  هم  هوؤلء 

الأمن والأمان والإ�ستقرار للوطن واملواطن، هوؤلء هم الذين قدموا �سامتهم 

حكيمة  ها�سمية  بقيادة  معافى  غالياً  عزيزاً  ليبقى  الوطن  �سبيل  يف  ودمائهم 

و�سجاعة.

ع�سقوا  رجللال  الها�سمين،  مدر�سة  يف  واملللواطللن  الوطن  حب  تعلموا  وهللوؤلء 

وحمبة  وال�سدق  امل�سوؤولية  بتحمل  متيزوا  لها،  واأخل�سوا  الها�سمية،  القيادة 

تركوا  واملرونة،  واحلكمة  بالقيادة  �سخ�سيتهم  وات�سمت  وم�ساعدتهم،  الآخرين 

ب�سمات يف كل موقع تواجدوا فيه، وعملوا باأق�سى طاقتهم انتماًء للوطن وولًء 

للقيادة الها�سمية، فهم ي�ستحقون كل دعم وم�ساندة ورعاية.

اإخا�سهم وحبهم  انهم مل يتقاعدوا عن  اإل  اأنهم تقاعدوا من اخلدمة  ومع 

للوطن، فهم ما زالوا ميتلكون اخلرات والكفاءات ويعملون بجد واجتهاد، ول 

زالوا يقدمون اأق�سى ما لديهم من جهود جتاه وطنهم الغايل، وهم على العهود 

وهم  ل  كيف  بهم،  القائد  ظن  ح�سن  عند  يبقوا  اأن  اأنف�سهم  على  قطعوها  التي 

رديف القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية يف حماية الوطن.

ملقام  والللعللرفللان  ال�سكر  بجزيل  نتقدم  ع�سكري  متقاعد  كللل  وبللا�للسللم  با�سمي 

العهد  امل�سلحة، ول�سمو ويل  القائد الأعلى للقوات  الثاين،  امللك عبداهلل  جالة 

و�سعهم  على  الأمنية  والأجللهللزة  امل�سلحة  للقوات  العامه  والللقلليللادة  واحلكومة 

نبقى يف  ان  والوطن  اهلل  ونعاهد  اولوياتهم  راأ�س  على  الع�سكرين  للمتقاعدين 

ال�سف الول للدفاع عن الوطن العزيز والغايل علينا.

وعطوفة  امل�سركة  الأركللان  هيئة  رئي�س  واعتزازلعطوفة  فخر  حتية  ونوجه 

املخل�سة  العامتقديراجًلهودهم  الأمن  مدير  وعطوفة  العامة  املخابرات  مدير 

امل�ستمرة  الأعلللللى  القائد  جالة  وروؤى  توجيهات  ا�ستجابتهمبرجمة  و�سرعة 

املتاحة  الإمللكللانللات  وتلل�للسللخللري  ورعللايللتللهللم  الع�سكرين  بللاملللتللقللاعللديللن  بللالهللتللمللام 

الأمنية  والأجهزة  امل�سلحة  للقوات  احلقيقي  وال�سند  الرديف  واأنهم  خلدمتهم، 

اإىل  بالإ�سافة  منجزاته،  و�سون  املواطن،  واأمللن  الوطن  اأمللن  على  املحافظة  يف 

واملتغريات  الللظللروف  ظل  يف  ال�سامل  الوطني  الأمللن  حتقيق  يف  الفاعل  دورهللم 

الإقليمية املحيطة والتحديات القت�سادية التي يواجهها الوطن.

وموؤ�س�ساتنا  الأمنية  واأجهزتنا  امل�سلحة  وقواتنا  الها�سمية  قيادتنا  اهلل  حفظ 

ح�سرة  ظللل  يف  والإ�للسللتللقللرار  الأملللن  نعمة  علينا  واأدام  مللكللروه  كللل  مللن  الوطنية 

�ساحب اجلالة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�سن حفظه اهلل ورعاه.

العميد الركن المتقاعد هشام عوده العبادي

في يوم الوفاء للمتقاعديين 
العسكريين .. شكرًا للقائد

الآربعاء  17 / 2 / 2021 

 وزير التربية يلتقي رئيس مجلس 
أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان

 زواتي تطلع على خطة الطوارئ في هيئة الطاقة والمعادن للتعامل مع المنخفض الجوي

 الشوبكي :الطلب على الغاز والمحروقات يتضاعف قبل دخول العاصفة الثلجية

 ديوان المحاسبة يصدر تعميمًا لتشديد الرقابة على التزام موظفي القطاع العام بأوامر الدفاع

 خبراء: برنامج رفاق السالح يداوي عطش االقتصاد إلى السيولة المالية ويحرك قطاع اإلسكان

االنباط- عمان

املعدنية  واللللروة  الطاقة  وزيللرة  اطلعت   

على  الللثللاثللاء،  ام�س  زواتلللي،  هالة  املهند�سة 

خطة الطوارئ يف هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

وامللللعلللادن اخلللا�للسللة بللالللتللعللامللل ملللع تللداعلليللات 

املتوقع. املنخف�س اجلوي 

واأكلللللللللدت زواتللللللللي خللللللال زيللللللللارة للللللهلليللئللة 

واجللتللمللاعللهللا ملللع رئلليلل�للس جمللللل�للس املللفللو�للسللن 

�سمان  على  العمل  اأهمية  املجل�س،  واأع�ساء 

املنخف�س،  فرة  خال  بالطاقة  التزود  اأمن 

برفع اجلاهزية ملعاجلة الأعطال الكهربائية 

باأكر �سرعة ممكنة و�سمان التزود بامل�ستقات 

النفطية يف خمتلف مناطق اململكة.

املللنللاط بالهيئة  اللللدور  اأهللملليللة  اكلللدت  كللمللا 

الكهرباء  قطاع  يف  العاملة  اجلهات  مبتابعة 

هذه  مع  والعمل  والغاز  النفطية  وامل�ستقات 

جاهزيتها  ورفلللع  جللهللودهللا  لتكثيف  اجلللهللات 

ا�ستعدادا لتداعيات الأحوال اجلوية املتوقعة 

يف  العاملة  الللكللوادر  بللدور  م�سيدة  اململكة،  يف 

ل�سمان  ال�ساعة  مللدار  على  و�سهرها  الهيئة 

دميومة عمل القطاع.

كللورونللا �سكلت  اإن جللائللحللة  زواتلللي  وقللالللت 

جتللربللة مللهللمللة لللقللطللاع الللطللاقللة يف املللملللللكللة، 

�سل�سلة  الللللذي حللقللقللتلله  الللنللجللاح  بللعللد  خللا�للسللة 

الللللتللللزويللللد اللللتلللي ا�لللسلللتلللطلللاعلللت لللللللاآن جتللللاوز 

ان  دون  اجلللائللحللة  فر�ستها  الللتللي  التحديات 

املللواطللنللن،  على  �سلبية  تللداعلليللات  لها  يللكللون 

ال�سامة  متطلبات  توفري  اأهمية  اإىل  لفتة 

للللللعللاملللللن يف امللللنلللاوبلللات واللللور�لللسلللات الللفللنلليللة 

اللل�للسللامللة  واأدوات  بلللامللللعلللدات  وجتلللهللليلللزهلللم 

العامة.

مفو�سي  جمل�س  رئي�س  قللال  جهته،  مللن 

الهيئة  اإن  اللللللبللون،  ح�سنب  الللدكللتللور  الهيئة 

جاهزيتها  بللرفللع  الللقللطللاع  للل�للسللركللات  اوعللللزت 

مللللواجلللهلللة تلللبلللعلللات املللنللخللفلل�للس اجلللللللوي علللللى 

والتعامل  التيار  دميللومللة  ل�سمان  �سبكاتها 

الللللفللللوري مللللع اأيلللللة اأعللللطللللال علللللللى اللل�للسللبللكللات 

وا�ساحها باأ�سرع وقت ممكن.

للتحقق  حملة  اطلقت  الهيئة  اأن  واأ�ساف 

ملللن جللاهللزيللة �للسللركللات الللكللهللربللاء وحمللطللات 

مع  للتعامل  الللغللاز  وم�ستودعات  املللحللروقللات 

احلالت اجلوية ومعاجلة اأي خلل يف �سل�سلة 

التزويد.

اللبون  الللدكللتللور  وفللق  الهيئة،  تتابع  كما 

ملللللن خللللللال مللللركللللز املللللراقللللبللللة واللللللطلللللوارئ 

خطط  بتطبيق  اللتزام  امليدان  يف  وكوادرها 

الللظللروف  هلللذه  مللثللل  مللع  للتعامل  اللللطلللوارئ 

وما ي�ساحبها من ارتفاع متوقع يف الأحمال 

الكهربائية وازدياد الطلب على الغاز املنزيل 

كافة  اتخاذ  من  والتاأكد  النفطية  وامل�ستقات 

الإجلللللللراءات اللللازملللة للل�للسللمللان ا�للسللتللمللراريللة 

و�سا�ستها. التزويد  �سل�سلة 

خطة  تللفللا�للسلليللل  اإىل  زواتللللللي  وا�للسللتللمللعللت 

على  واطلعت  الهيئة  اأعدتها  التي  الطوارئ 

يتوىل  الللذي  والللطللوارئ  املراقبة  مركز  اداء 

املرخ�سة  اجلهات  اأداء  على  ال�للسللراف  مهام 

مللللن قلللبلللل الللهلليللئللة للللللللتلللاأكلللد مللللن الللتللزامللهللا 

بللالللتلل�للسللريللعللات اللللنلللافلللذة املللتللعلللللقللة بلللالأزملللات 

والللللللظللللللروف اجلللللويللللة وحللللللللالت الللللطللللوارئ 

الأزمللات  اإدارة  اإعلللداد خطة  على  والإ�للسللراف 

جاهزية  من  والتحقق  الهيئة  يف  والطوارئ 

اإدارة  وامللللعلللادن يف  الللطللاقللة  قللطللاع  ملل�للسللغلللللي 

الأزمات والطوارئ.

كللمللا اطلللللعللت علللللى �للسللري الللعللمللل مبللركللز 

�سهادة  علللللى  ح�سل  اللللذي  اجلللمللهللور  خللدمللة 

متلقي  �للسللكللاوى  اإدارة  لنظام   10002 اليلللزو 

الوطني  باملركز  العمل  �سري  وعلى  اخلدمة، 

لللللاأمللللن الللللنللللووي والإ�لللسلللعلللاعلللي يف الللهلليللئللة 

بن  والتن�سيق  التكامل  حتقيق  عن  امل�سوؤول 

بناء  يف  للم�ساهمة  املعنية  اجلللهللات  خمتلف 

املللواد  لتاأمن  �ساملة  وطنية  اأمللن  منظومة 

ومكافحة  وحمايتها  وال�للسللعللاعلليللة  الللنللوويللة 

تهريبها.

االنباط-عمان

نللظللراً لإرتللفللاع الطلب مللن املللواطللنللن و 

القطبية  والكتلة  اجلللويللة  للحالة  حت�سباً 

م�ساء  من  اعتباراً  الردن  بها  �سيتاأثر  التي 

اليوم تبعاً لتنبيهات دائرة الر�ساد اجلوية 

م�سريات  اللليللوم  ارتللفللعللت  الللعللرب،  وطق�س 

حيث   %100 بن�سبة  الللغللاز  تللوزيللع  وكللللالت 

بينما  غاز  ا�سطوانة  الف   205 اليوم  بلغت 

مل تتجاوز املبيعات يف يوم الثاثاء املا�سي 

، وذللللك مللن حمطات  ا�للسللطللوانللة  اللللف   100

تللوزيللع الللغللاز الللثللاث الللوحلليللدة يف الردن 

والللتللابللعللة مللل�للسللفللاة اللللبلللرول الأردنلللليللللة يف 

الزرقاء وعمان واإربد.

  كلللملللا اإرتللللفللللعللللت مللل�لللسلللريلللات حمللطللات 

 %100 بللنلل�للسللبللة  الللل�لللسلللولر  امللللحلللروقلللات ملللن 

حيث  الكاز  يخ�س  مبا  اكر  الن�سبة  وكانت 

 %400 بن�سبة  املحطات  م�سريات  اإرتفعت 

نتيجة ارتفاع الطلب وحتوطاً من اأي مانع 

لهذه  التزويد  �سهاريج  و�سول  يعرقل  قد 

املحطات، علماً ان ا�سطوانات الغاز متوفرة 

لللللدى املللللوزعللللن وجللملليللع انللللللواع امللل�للسللتللقللات 

املحروقات،  حمطات  يف  متوفرة  النفطية 

املواطنن  خدمة  على  املن�ساآت  هذه  وتقوم 

من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحاً وحتى ال�ساعة 

احلادية ع�سر ليًا.

كما ونن�سح بالإ�ستخدام الآمن وال�سليم 

عدم  من  التاأكد  و  التدفئة  و�سائل  جلميع 

بللاخلللرطللوم  تلل�للسللقللقللات  اأو  انلللثلللنلللاءات  وجللللود 

اللللوا�لللسلللل مللللا بللللن ال�لللسلللطلللوانلللة واملللللدفللللاأة 

�سامة  من  والتاأكد  الغاز  ملدافئ  بالن�سبة 

الأ�للللسللللاك الللكللهللربللائلليللة بللالللنلل�للسللبللة ملللدافللئ 

الكهرباء، بحيث تكون الأ�ساك غري تالفة 

اأو معراة ومراقبة حرارة ال�سلك الوا�سل.

اأمللللا ملللدافلللئ اللللكلللاز فلليللجللب علللدم الللقلليللام 

اإ�سافة  م�ستعلة،  وهللي  بالوقود  بتزويدها 

املدفاأة  اإ�ستخدام  عند  ال�سديد  احلللذر  اإىل 

اندلقها  من  املاء خوفاً  ت�سخن  اأو  للطهي 

الإ�للسللابللة  بللهللا خلللطللر  املحيطن  وتللعللريلل�للس 

تللكللون  اأن  بللللاحلللللروق، كللمللا يللجللب مللللراعللللاة 

املنا�سبة  امل�سافة  الأثللاث  عن  بعيدة  املدافئ 

فوقها  الكهربائية  الأ�للسللاك  مترير  وعللدم 

اإىل جتفيف  اللجوء  بالقرب منها وعدم  اأو 

اإىل  يلللللوؤدي  املللابلل�للس عللللليللهللا لأن ذلللللك قلللد 

نلل�للسللوب حللريللق يف املللنللزل، اإ�للسللافللة اإىل عللدم 

تهوية  ومللراعللاة  ال�سيقة  باملمرات  و�سعها 

باإطفاء  والقيام  والآخللر  احلللن  بن  املنزل 

كما  النوم،  قبل  الغرف  خللارج  املدافئ  هللذه 

يف  احلطب  مدافئ  اإ�ستخدام  بعدم  ونن�سح 

الماكن املغلقة ال اذا كانت مزودة ببواري 

الحراق  اإنبعاثات  تدفع  الت�سريف  جيدة 

خارج مكان ال�ستعمال.

االنباط- عمان

حلللداد،  عا�سم  املحا�سبة  ديللللوان  رئي�س  عمم 

اجلهات  على  الللديللوان  مدققي  رقللابللة  بت�سديد 

الوقاية  بلللاإجلللراءات  الللديللوان  لرقابة  اخلا�سعة 

مللن تف�سي وبلللاء كللورونللا وعلللدم الللتللهللاون يف هذا 

بحّق  عليها  املن�سو�س  املخالفات  واإيللقللاع  الأملللر 

املخالفن.

الثاثاء،  ام�س  بيان �سحفي  وقللال حللداد يف 

توجيهات  مللع  ان�سجاماً  يللاأتللي  التعميم  هللذا  اإن 

الدفاع رقم  اأمللر  باأهمية تطبيق  اللللوزراء  رئي�س 

20 والللتللعللللليللمللات الللتللنللفلليللذيللة الللتللي تللنلل�للس على 

�سرورة التزام موظفي القطاع العام واملراجعن 

بلللاإجلللراءات الللوقللايللة مللن كوفيد -19 مللن خال 

لب�س الكمامات والتباعد اجل�سدي.

واأ�للللسللللاف، انللله مت الللتلل�للسللديللد علللللى مللراقللبللات 

والللدوائللر  اللللللوزارات  بجميع  املنت�سرة  اللللديلللوان 

الر�سمية  واجللللاملللعلللات  والللبلللللديللات  احلللكللوملليللة 

ب�سرورة تطبيق اوامللر الدفاع بكل حزم وجدية 

ودون تهاون بهدف احلد من انت�سار هذا الوباء.

ولفت حداد اإىل اأنه منذ بداية تكليف الديوان 

مبراقبة تطبيق اوامر الدفاع اخلا�سة بالإلتزام 

باأ�ساليب الوقاية، ير�سل رئي�س الديوان تقريراً 

يت�سمن  الللللوزراء  رئي�س  اىل  مف�سًا  ا�سبوعياً 

حللجللم ونللللوع وعللللدد املللخللالللفللات واأبللللللرز اللللدوائلللر 

ان هذا  بها، مو�سحاً  املخالفات  ارتكاب  التي مت 

التقرير يهدف اىل التاأ�سري على مواطن اخللل 

بكوفيد -19  الإ�للسللابللة  وتقليل  الإللللتلللزام  بللهللدف 

ان  على  و�سدد  والر�سمية.  العامة  املوؤ�س�سات  يف 

التعميم يلزم مدققي الديوان بتكثيف احلمات 

والزيارات امليدانية على جميع اجلهات اخلا�سعة 

والتجاوزات  املخالفات  ل�سبط  الللديللوان  لرقابة 

وار�سال التقارير اىل ادارة الديوان ب�سكل يومي 

لي�سار بعد ذلك لرفع التقارير اىل رئي�س الوزراء 

ليكون ب�سورة التزام املوؤ�س�سات العامة والر�سمية 

اوًل باأول.

عا�سم  املحا�سبة  ديلللوان  رئي�س  اأن  اىل  ي�سار 

حللللداد، كلللان قللد اعلللللن �للسللابللقللاً يف علللدد اجلللريللدة 

تعليمات  عللن   2020/10/26 بللتللاريللخ  الر�سمية 

الرقابة على التزام موظفي الللوزارات والدوائلر 

احلكومية واملوؤ�س�سات الر�سمية العامة واملوؤ�س�سات 

العامة باإجراءات الوقاية من تف�سي وباء كورونا.

ومبلللوجلللب تلللللك الللتللعللللليللمللات، يلللتلللوىل ديللللوان 

املحا�سبة مراقبة التزام موظفي الدوائر باأوامر 

وباء  الوقاية من  بللاإجللراءات  والباغات  الللدفللاع 

كورونا، ومنها فح�س حرارة املوظفن قبل دخول 

الللدائللرة والللتللاأكللد مللن مللن تنزيل تطبيق اأملللان، 

�سليم،  الكمامة ب�سكل  بارتداء  املوظفن  والتزام 

واملراجعن،  املوظفن  بللن  اجل�سدي  والتباعد 

الأدنلللى،  باحلد  املوظفن  لتدوير  ووجلللود خطة 

بديلة  و�سائل  وا�ستخدام  تعقيم،  مللواد  وتللوفللري 

جلهاز الب�سمة لثبات دوام املوظفن، وا�ستخدام 

املللوظللفللن ملللدخللل جللهللاز الللتللعللقلليللم، فلل�للسللا عن 

اللتزام بالإجراءات املقررة من اجلهات املخت�سة 

الللتللي تنقل موظفي  ا�للسللتللخللدام احلللافللات  عند 

الدائرة.

االنباط- عمان

اأكللد خللراء اقت�ساديون اأهمية برنامج رفاق   

ال�ساح لدعم املتقاعدين الع�سكرين واملحاربن 

القدامى، الذي اأوعز جالة امللك عبداهلل الثاين 

للجهات املعنية للمبا�سرة بتنفيذه، و�سرف 438 

مليون دينار للرنامج الذي اأ�سرف على اإعداده 

�سمو الأملللري احل�سن بللن عللبللداهلل الللثللاين، ويل 

العهد، يف حتريك العجلة القت�سادية.

تاأتي  امللك  تللدخللات جالة  اأن  اإىل  واأ�للسللاروا 

دائما بالوقت املنا�سب لتكون يده دواء للجرح يف 

من  املحلي  القت�ساد  يعاين  فاليوم  مللوقللع،  كللل 

�سح يف ال�سيولة وياأتي هذا الرنامج لي�ساهم يف 

معاجلة هذا ال�سح.

اأن  اأكلللد  ابو�سعيليك  خللري  الللدكللتللور  الللنللائللب 

و�سي�سهم  ال�سحيح،  الللوقللت  يف  يللاأتللي  الللرنللامللج 

اإيجابيا يف دوران العجلة القت�سادية من خال 

املتعلقة  واخلللدمللات  ال�سلع  على  الطلب  حتريك 

التي  والر�سوم  العوائد  اإىل  بالإ�سافة  بالإ�سكان، 

�ستعود على خزينة الدولة.

مرحلة  يعي�س  الأردين  القت�ساد  اأن  واأ�ساف 

انللكللمللا�للس علللللى اإثلللر تللبللعللات جللائللحللة كلللورونلللا على 

القت�ساد العاملي واملحلي، بالإ�سافة اإىل الظروف 

يف  ال�ستثمار  فللر�للس  مللن  تقلل  الللتللي  الإقليمية 

املنطقة، وبالتايل فللاإن احلللل الأمللثللل مبثل هذه 

الظروف يكون ب�سخ �سيولة وزيادة الإنفاق.

امللك  ر�للسللالللة جللالللة  اأن  اأبلللو �سعيليك  وبلللن 

مللن خللال الللرنللامللج هللي تللاأكلليللد �للسللرورة اإيللاء 

فئة املتقاعدين الع�سكرين كل الهتمام وحماية 

الطبقة الو�سطى التي تعتر �سمام اأمام املجتمع، 

ويقبع حتتها معظم املتقاعدين الع�سكرين، من 

النزلق اإىل الطبقة الفقرية من اأبناء الوطن.

واأكللللد اأن بللرنللامللج رفلللاق اللل�للسللاح جلللاء نتيجة 

ملللامللل�لللسلللة جللللالللللة امللللللللللك للللللللللواقللللع املللعلليلل�للسللي 

للمتقاعدين الع�سكرين، ويحمل بطياته توجيها 

اقت�ساديا و�سيا�سيا، فكما يحمل �سخ ال�سيولة يف 

ال�سوق فاإنه يوجه اأي�سا امل�سوؤولن اإىل النتقال 

للللللملليللدان ومللاملل�للسللة احللتلليللاجللات املللواطللنللن عن 

املكاتب. وبن  كثب وقللرب وعللدم اجللو�س خلف 

ظل  يف  تاآكلت  للمواطنن  ال�سرائية  الللقللدرة  اأن 

تبعات جائحة كورونا، وهذا الرنامج �سيعزز من 

املحافظة على م�ستويات الدخول لفئة املتقاعدين 

الع�سكرين واملحافظة على قدرة �سرائية ت�سهم يف 

زيادة ال�ستهاك، وبالتايل التاأثري على العجلة 

قطاع  م�ستثمري  جمعية  رئي�س  القللتلل�للسللاديللة. 

الإ�سكان الأ�سبق، املهند�س زهري العمري، اأكد اأن 

املبادرات،  هذه  مثل  اإىل  يتعط�س  الإ�سكان  قطاع 

اأطلقه  الللذي  ال�ساح  رفللاق  برنامج  ياأتي  واليوم 

جالة امللك ليوقف نزيف هروب امل�ستثمرين يف 

القطاع ولي�سهم يف حتريك القطاع، الذي يعاين 

من ركود مدقع.

وبللللن اأن اللللرنلللاملللج يللعللالللج اأكلللللر مللعلليللقللات 

التمويل الإ�سكاين التي يعانيها املواطن، واملتمثلة 

بارتفاع الفائدة التمويلية من قبل البنوك، وذلك 

من خال توجيه جالته للجهات املعنية بتنفيذ 

�سفرية،  وبفائدة  لاإ�سكان  التمويلي  الرنامج 

الأمللر الللذي ينتظر القطاع اأن يطبق على كافة 

التمويات الإ�سكانية من قبل البنوك.

�سركات  قبل  مللن  املبنية  امللل�للسللاحللات  اأن  وبلللن 

لتوا�سع  نظرا  م�ستمر  تللراجللع  حالة  يف  القطاع 

زيلللادة  ظللل  ويف  ال�سيولة،  �سعف  ب�سبب  الطلب 

قللاربللت  ال�سكنية واللللتلللي  اللل�للسللقللق  املللعللرو�للس ملللن 

اأ�سعارها من �سعر التكلفة. ودعا العمري اجلهات 

املعنية اإىل تو�سيح تفا�سيل الرنامج من خال 

بيان ال�سقوف التمويلية واملناطق ال�سكنية واآلية 

الللتللعللامللل مللع متللويللات ال�سقق الللتللي تللزيللد عن 

ال�سقف التمويلي يف حال جرى حتديده.

باأعماله  اأن قطاع الإ�سكان يرتبط  اإىل  واأ�سار 

اأكلللر مللن 150 مهنة واأكلللر مللن 40 قطاعا من 

واإنلل�للسللاءات ومهند�سن  جهاز م�سريف ومللقللاولت 

و�سناعين، مو�سحا اأن الرنامج �سيحرك هذه 

القطاعات ومن قدرتها على امل�ساهمة يف الناجت 

القللتلل�للسللاد يف جامعة  ا�للسللتللاذ  الإجلللملللايل.  املحلي 

برنامج  اأن  اأكد  ال�سياب،  نوح  الدكتور  الريموك، 

رفاق ال�ساح لن تنح�سر انعكا�ساته القت�سادية 

واإمنللا  فللقللط،  الع�سكرين  املتقاعدين  فئة  على 

عجلة  وحتللللريللللك  تللنلل�للسلليللط  اإىل  ذللللللك  تلللتلللعلللدى 

القت�ساد الوطني باأ�سره.

وبن اأن املبلغ الذي �سيجري �سرفه ل�سندوق 

الإ�سكان الع�سكري �سي�سجع احلركة القت�سادية 

الإ�سكان مرتبط يف  اأن  �سيما  املحلي، ل  بال�سوق 

ن�ساطات وقطاعات اقت�سادية اأخرى.

الع�سكرين  املتقاعدين  �سمول  اأن  واأ�للسللاف 

يف  �سي�سهم  الللعلل�للسللكللري،  الئلللتلللملللان  �للسللنللدوق  يف 

متكينهم ماليا، ويوفر روؤو�للس الأمللوال للعاملن 

يف  منها  لي�ستفيدوا  الع�سكرين  واملللتللقللاعللديللن 

م�ساريع اإنتاجية وتاأمينهم بعد التقاعد وحت�سن 

ظروفهم املعي�سية.

اآللليللة  الللرنللامللج  اأهللملليللة ت�سمن  اإىل  واأ�لللسلللار 

لتدريب وتاأهيل العاملن قبل تقاعدهم لدجمهم 

بال�ستفادة من  ي�سمى  ما  وهللذا  العمل،  �سوق  يف 

زيللادة  وي�سهم كذلك يف  املتاحة،  الب�سرية  امللللوارد 

التي تعد ركيزة  املوؤهلة  الأردنية  الكفاءات  ن�سبة 

اأ�سا�سية ل�ستقطاب ال�ستثمار الأجنبي.

بللللللللدوره، ثللمللن املللتللقللاعللد الللعلل�للسللكللري اأحللمللد 

ال�سطناوي، الذي اأكمل خدمته يف القوات امل�سلحة 

على  احل�سول  يف  دوره  وينتظر  �سنوات   8 منذ 

الثاقبة  امللك  جالة  روؤيللة  الع�سكري،  الإ�سكان 

وقللربلله مللن رفللاق ال�ساح دومللا ومام�سته عن 

كثب هموم واحتياجات املتقاعدين الع�سكرين.

وبن اأن الرنامج �سيح�سن الظروف املعي�سية 

للللللمللتللقللاعللديللن الللعلل�للسللكللريللن ملللن خللللال اإنلل�للسللاء 

م�ساريع تعمل على حت�سن دخولهم وحتد من 

للباحثن عن  املجتمع  الفئة من  هللذه  مزاحمة 

العمل.

واأ�سار ال�سطناوي اإىل اأن برنامج رفاق ال�ساح 

املتقاعد  ميكثها  الللتللي  الزمنية  الللفللرة  �سيقلل 

اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سكان،  على  للح�سول 

حتويل رواتب املتقاعدين اإىل �سندوق الئتمان 

التمويلية  احلللوافللز  مللن  لا�ستفادة  الع�سكري 

التي مينحها ال�سندوق ملنت�سبي القوات امل�سلحة 

واملتقاعدين الع�سكرين.

االنباط- عمان

الدكتور  والتعليم  الربية  وزير  التقى   

رئي�س  الللثللاثللاء،  املل�للس  الللنللعلليللمللي،  تي�سري 

جمللللل�للس اأمللللنللللاء املللللركللللز اللللوطلللنلللي حلللقللوق 

بح�سور  الغرايبة،  رحيل  الدكتور  الإن�سان 

امللللفلللو�لللس الللللعللللام حللللقلللوق الإنلللل�للللسللللان علللاء 

الللعللرمللوطللي، والللدكللتللور �للسلليللف اجلللنلليللدي، 

وعدد من مديري الإدارات يف الوزارة.

اللقاء  خال  النعيمي  الدكتور  وعر�س 

لللتللجللربللة الللتللعللللليللم علللن ُبللعللد وتللقلليلليللم هللذه 

�للسللتللنللهلل�للس  الللللللللوزارة  اأن  مللبلليللنللا  اللللتلللجلللربلللة، 

ين�سجم  مللتللمللازج  تعليم  يف  التجربة  بللهللذه 

املت�سارع. العاملي  التعليم  ومتطلبات تطور 

امللللكلللان  اأن  اللللنلللعللليلللملللي  الللللدكللللتللللور  واكللللللد 

اإىل  م�سريا  املدر�سة،  هو  للطلبة  الطبيعي 

احلفاظ  �ساأنه  ما  كل  على  اللللوزارة  حر�س 

علللللى ا�للسللتللمللراريللة الللتللعللللليللم اللللوجلللاهلللي يف 

بذلك؛  الوبائي  الو�سع  �سمح  اإذا  مدار�سنا 

حفاظا على �سحة الطلبة ومعلميهم .

وحللللللول املللعلللللمللن الللللذيللللن اأحللليلللللللوا اإىل 

الوزير  اأكللد  ال�للسللتلليللداع،  اأو  املبكر  التقاعد 

الللتللقللاعللد  اإىل  الإحللللللللللالت  اأن  اللللنلللعللليلللملللي 

اعتيادية  اإجلللراءات  هللي  املبكر  وال�ستيداع 

وفقا  الوزارات  الوزارة كغريها من  تنفذها 

مل  اللللوزارة  اأن  مبينا  الت�سريعات،  لأحللكللام 

اإذا مللا كلللان علل�للسللوا يف  املللتللقللاعللد  تللنللظللر اإىل 

اأعمالها  املوقوفة  الأردنين  املعلمن  نقابة 

اأنهم  اإىل  م�سريا  املركزية،  هيئاتها  من  اأو 

جميعا موظفون عموميون.

تعزيز  اآليات  بحث  اللقاء  خال  وجللرى 

املناهج  يف  الإنلل�للسللان  حللقللوق  مفاهيم  اإدملللاج 

ثقافة  لبناء  امل�ستقبلية  والنظرة  املدر�سية، 

مبنية على هذه احلقوق لدى الطلبة.

اأكلللد الللدكللتللور الللغللرايللبللة، اأهمية  بلللدوره، 

املللتللمللكللن  الللنلل�للسء  تلل�للسللكلليللل  الللللللوزارة يف  دور 

املجتمعية  الثقافة  بللنللاء  اأ�للسللا�للس  هللو  اللللذي 

الربوية  املوؤ�س�سة  اأن  معترا  الإيجابية، 

�ساأن تربوي يهم كل بيت اأردين يتطلب منا 

اأداء ر�سالتها. جميعا م�ساندتها يف 

كما جرى خال اللقاء بحث �سبل تعزيز 

واملجل�س،  الللللوزارة  بللن  الللقللائللمللة  اللل�للسللراكللة 

لهذه  ارتباط  ت�سمية �سابط  والتفاق على 

الغاية.
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بالرغم من و�ضع جائحة كورونا وتراجع ال�ضياحة اخلارجية والداخلية؛ و�ضرورة 

فقد  الوقاية؛  اأ�ضاليب  اإ�ضتخدام  و�ضرورة  الكمامات  وو�ضع  اجل�ضدي  التباعد  اإلتزام 

للحياة؛  والإنطالق  الروتني  حالة  على  للق�ضاء  اجلمعة  التنزه  ملناطق  النا�س  اإنطلق 

فقد حبانا اهلل تعاىل من ف�ضله مبناظر جميلة وخالبة وطبيعة ت�ضكل ف�ضيف�ضاء غنية 

مثل  الأ �ضتغالل  الإ لالآن  ن�ضتغلها  الوقت مل  ذات  لكننا يف  والرائحة،  والطعم  لوان  بالأ

بالرغم من اجلهود املبذولة يف هذا ال�ضدد:

1. املناظر الطبيعية اخلالبة يف دبني وبني كنانة وعجلون وبرق�س وال�ضلط ومادبا 

وغريها ت�ضّكل كنوز �ضياحية ربيعية ول اأحلى.

ثرية  الأ واملواقع  والبرتاء  امليت  والبحر  العقبة  على  من�ضب  احلكومي  هتمام  الإ  .2

جمايل. قت�ضاد الوطني والناجت املحلي الإ جانب لدعم الإ لغايات جذب ال�ضياح الأ

�ضباب  3. ال�ضياحة الداخلية مهملة نوعاً ما بالرغم من البيئة الطبيعية اجلاذبة لأ

يت�ضارك فيها احلكومة والقطاع اخلا�س  املواطنني على ال�ضواء.

4. ال�ضياحة الداخلية حتتاج لبيئة جاذبة كالفندقة ولو بثالث جنوم وتهيئة املواقع 

اإ�ضافة  وغريها،  التجارية  واملحالت  ال�ضرورية  باللوج�ضتيات  وتزويدها  ال�ضياحية 

لت�ضاركية بني القطاعني العام واخلا�س.

ومدخولت  املجتمعية  ثقافتنا  يف  جذرية  لتغيريات  حتتاج  الداخلية  ال�ضياحة   .5

باملواقع  املحيط  املحلي  للمجتمع  ت�����ض��ال  الإ م��ه��ارات  ���ض��ل  والأ عليها،  م�ضجعه  مالية 

ال�ضياحية لغايات احلفاظ على بيئة جاذبة ل منفرة.

دوار بني احلكومة والقطاع اخلا�س واملواطنني  6. ثقافة ال�ضياحة حتتاج لتكاملية الأ

لغايات خلق منظومة ت�ضاركية ت�ضب يف م�ضلحة قطاع ال�ضياحة.

واأ�ضعار  الداخلية  لل�ضياحة  جاذبة  وبيئة  منفتحة  وعقليات  حتتية  لبنى  نحتاج   .7

ردنيني للخارج بحجة رخ�س التكلفة املالية. معقولة لدرء �ضفر الأ

التي  للتحديات  ومعاجلة  دوؤوب  لعمل  بحاجة  الداخلية  ال�ضياحة  ملف  ب�ضراحة: 

يواجهها لالإ�ضتثمار يف بيئتنا اخل�ضراء الغناءة التي ت�ضر الناظرين.

د. محمد طالب عبيدات

 السياحة الداخلية

 وزير الداخلية يوعز بنشر اسماء المنشآت واألشخاص المخالفين

 تربوية األعيان تلتقي رؤساء الجامعات الحكومية

 مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

االنباط- عمان

حمافظة  مبنى  يف  املبي�ضني  �ضمري  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ت���راأ����س   

العا�ضمة ام�س الثالثاء، اجتماعا للحكام الإداريني وقادة الأجهزة 

المنية وعدد من امل�ضوؤولني يف حمافظة العا�ضمة.

بال�ضخا�س  املتعلقة  الج���راءات  بحث  الجتماع  خ��الل  وج��رى 

وفقا  املتبعة  والوقائية  ال�ضحية  والتعليمات  منزليا  املحجورين 

للربوتوكول ال�ضحي املعتمد.

الإداري���ني  احل��ك��ام  الداخلية خ��الل الجتماع اىل  وزي��ر  واوع���ز 

بزيارة  بال�ضتمرار  ال�ضحة  وزارة  ومندوبي  ال��ع��ام  الم��ن  ورج���ال 

احلجر  م��دة  يكملوا  مل  مل��ن  ع�����ض��وائ��ي  ب�ضكل  منزليا  امل��ح��ج��وري��ن 

ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن  م����دى ال��ت��زام��ه��م ب��احل��ج��ر امل���ن���زيل. حت���ت ط��ائ��ل��ة 

امل�ضوؤولية القانونية.

امل��ن��زيل مرتكب  ب��احل��ج��ر  امل��ل��ت��زم  غ��ري  ال�ضخ�س  ان  اىل  ي�����ض��ار 

جرمية خمالفة اأوامر الدفاع، وعليه يتوجب على احلكام الإداريني 

امليدانية  امل�ضت�ضفيات  اإىل  احالته  على  والعمل  و�ضيلة  باي  �ضبطه 

ل�ضتكمال مدة احلجر ال�ضحي وعلى نفقته اخلا�ضة وبعد انتهاء 

مدة احلجر ال�ضحي يف امل�ضت�ضفى امليداين يحال اإىل الق�ضاء وفقا 

لحكام امر الدفاع رقم “8” ل�ضنة2020 والذي ين�س باحلب�س 

بكلتا  او  دينار  اأو بغرامة مقدارها ثالثة الف  �ضنوات  حتى ثالث 

هاتني العقوبتني.

وطلب وزير الداخلية من احلكام الإداريني القيام باإعداد قائمة 

تت�ضمن ا�ضماء الأ�ضخا�س الذين يتم �ضبطهم خمالفني والعالن 

عنها يف و�ضائل الإعالم.

الدفاع ومدى  اوام��ر  كما جرى خالل الجتماع بحث مو�ضوع 

اللتزام بها.

ولغايات ردع املخالفني وحتقيقا للغاية املرجوة من تنفيذ اأوامر 

وزي��ر  اوع��ز  فقد  امل��واط��ن��ني  و�ضالمة  �ضحة  على  وحفاظا  ال��دف��اع 

الداخلية اإىل احلكام الإداريني �ضمن الخت�ضا�س بتنفيذ حمالت 

ميدانية تفتي�ضية وا�ضعة على املحالت واملن�ضاآت. وا�ضار الوزير اإىل 

اأنه يف حال اغالق اي حمل او من�ضاأة او �ضبط اي خمالف فان ذلك 

املحل  يت�ضمن عنوان  تقرير  اع��داد  الإداري���ني  يتطلب من احلكام 

املتخذ  املخالفني والإجراء  واأ�ضماء مالكيها والأ�ضخا�س  املن�ضاأة  اأو 

بحق املن�ضاأة وبحق الأ�ضخا�س ا�ضافة اىل الإعالن من خالل و�ضائل 

الإعالم عن ا�ضماء هذه املن�ضاآت وهوؤلء الأ�ضخا�س.

االنباط- عّمان

جمل�س  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  جلنة  التقت 

عوي�س،  وجيه  الدكتور  العني  برئا�ضة  الأعيان، 

حتديات  لبحث  احلكومية،  اجل��ام��ع��ات  روؤ���ض��اء 

وم�ضتوى وجودة التعليم العايل والبحث العلمي 

والنهو�س  التحديات  جت��اوز  و�ضبل  اململكة،  يف 

بالقطاع.

اللجنة،  اأع�ضاء  جانب  اإىل  اللقاء،  وح�ضر 

عبدالكرمي  الدكتور  الأردنية  جامعات،  روؤ�ضاء 

الهيالت،  نبيل  ال��دك��ت��ور  وال��ريم��وك  الق�ضاة، 

وم����وؤت����ة ال���دك���ت���ور ع���رف���ات ع����وج����ان، وال��ع��ل��وم 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���دك���ت���ور ���ض��ائ��ب خ��ري�����ض��ات، 

والها�ضمية الدكتور فواز عبداحلق، واآل البيت 

التطبيقية  والبلقاء  ال��ع��ت��وم،  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور 

طالل  بن  واحل�ضني  الزعبي،  عبداهلل  الدكتور 

الأردنية  والأملانية  اخلراب�ضة،  عاطف  الدكتور 

الدكتورة منار فيا�س.

ُت��درك حجم  اإن اللجنة  وق��ال العني عوي�س 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة، 

ل���ض��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى ج���ودة 

التعليم وخمرجاته، اإ�ضافة اإىل التحدي املايل، 

ا يف ظل ارتفاع عدد الطلبة املقبولني يف  خ�ضو�ضً

اجلامعات.

الوطنية  اأهمية ال�ضرتاتيجية  وحتدث عن 

لتنمية املوارد الب�ضرية 2016 – 2025، التي 

امللكية يف تطوير منظومة  الروؤية  انبثقت عن 

متكاملة وا�ضرتاتيجية �ضاملة ووا�ضحة املعامل 

لتنمية املوارد الب�ضرية، وتوؤطر عمل القطاعات 

املعنية بالتعليم، وتن�ضجم مع خمرجات الروؤية 

القت�ضادية.

ترجمة  على  اللجنة حتر�س  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

خم���رج���ات ل��ق��اءات��ه��ا امل��ت��ع��ددة وامل��ت��ن��وع��ة على 

الد�ضتورية  ال��ط��رق  ع��رب  ترفع  تو�ضيات  �ضكل 

بهدف  التنفيذية،  وموؤ�ض�ضاتها  احلكومة  اإىل 

اإعادة القطاع اإىل م�ضاره املعهود والنهو�س بكل 

مفا�ضله.

م��ن جهتهم، حت��دث روؤ���ض��اء اجل��ام��ع��ات عن 

اأبرز التحديات التي تواجه اجلامعات الأردنية 

ب�ضكل ع��ام، وعلى راأ�ضها التحدي امل��ايل وحجم 

امل��دي��ون��ي��ة، ال����ذي ي��ت��ف��اق��م م���ع م����رور ال��وق��ت، 

و���ض��ع��وب��ة اإي����ف����اء الل����ت����زام����ات امل���رتت���ب���ة على 

ف��وائ��د القرو�س  ت��راك��م  اإىل جانب  اجل��ام��ع��ات، 

ال���ك���ب���رية، ال��ت��ي ت���اأخ���ذه���ا اجل���ام���ع���ات ل�ضمان 

ا�ضتمرارية عطائها.

حتدي  على  اجلامعات  روؤ�ضاء  اأغلب  واأجمع 

عائًقا  ُي�ضكل  ال��ذي  حجمها،  وتفاقم  املديونية 

العملية  ع��ل��ى  ب���اآخ���ر  اأو  ب�����ض��ك��ل  ي���وؤث���ر  ك���ب���رًيا 

التعليمية وجودة خمرجاتها، داعني اإىل اإيجاد 

كما  امل�����ض��األ��ة،  ه��ذه  تعالج  خا�ضة  ا�ضرتاتيجية 

ل�����ض��داد دي��ون  ب��و���ض��ع خ��ط��ة تنفيذية  ط��ال��ب��وا 

اجلامعات امل�ضتحقة من خمتلف اجلهات.

واكدوا اأهمية دعم البحث العلمي عرب زيادة 

خم�ض�ضاته، وربط خمرجاته مع الحتياجات 

الوطنية يف خمتلف املجالت و�ضتى القطاعات، 

مطالبني بالعمل على اإعادة ا�ضتقاللية �ضندوق 

دعم البحث العملي، كما اأك��دوا اأهمية مراجعة 

لتنمية  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  بنود  تطبيق 

املوارد الب�ضرية.

اإمكانية  ع��ن  الأع��ي��ان  م��ن جانبهم، حت��دث 

واملتمثل  للجامعات،  الأك���رب  التحدي  معاجلة 

ب��امل��دي��ون��ي��ة، م��ن خ���الل ال�����ض��راك��ة م��ع القطاع 

اخلا�س، بهدف رفد ميزانيتها بطريقة م�ضاندة 

موؤكدين  لطلبتها،  ال��درا���ض��ة  ر���ض��وم  جانب  اإىل 

اجلامعات  بني  الناجحة  التجارب  نقل  اأهمية 

احلكومية نف�ضها.

االنباط- عمان

 وا�ضل جمل�س النواب مناق�ضة م�ضروعي قانون 

لعام  وال��وح��دات احلكومية  للدولة  العامة  امل��وازن��ة 

اليوم  املجل�س  التي عقدها  2021 خالل اجلل�ضة 
ال���ث���الث���اء، ب��رئ��ا���ض��ة امل��ح��ام��ي ع��ب��دامل��ن��ع��م ال���ع���ودات 

اخل�ضاونة  ب�ضر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  وح�ضور 

وهيئة الوزارة.

ان  الق�ضاة،  النائب فرا�س  املتحدثني  اأول  وق��ال 

املواطنني ملوا خطابات املوازنة والوعود فا�ضبحت 

فجوة الثقة كبرية بني املواطن واحلكومات ما يعني 

ان هذه املوازنة غري واقعية بارقامها وافرتا�ضاتها 

وق����د خ��ل��ت م���ن م�����ض��اري��ع ح��ق��ي��ق��ي��ة حت��ف��ز ال��ن��م��و 

القت�ضادي.

املتعلقة  املالحظات  م��ن  ع��ددا  الق�ضاة  وع��ر���س 

مب�����ض��روع��ي ق���ان���وين امل����وازن����ة وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��ن��م��و 

الق��ت�����ض��ادي ال���ذي افرت�ضته امل��وازن��ة ب��واق��ع 2.5 

باملئة وهي ن�ضبة مبالغ بها، وانتقد اعتماد احلكومة 

يف ايراداتها على �ضريبة املبيعات، اإ�ضافة لتحذيره 

اللتني  الدين  وفوائد  التقاعد  فاتورتي  ارتفاع  من 

ت�ضكالن ح��وايل 30 باملئة من املوازنة. كما عر�س 

م��ط��ال��ب اأب���ن���اء حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ال��ت��ي رك���ز فيها 

ال�ضباب  بني  والبطالة  الفقر  معدلت  ارت��ف��اع  على 

والتعليمية  ال�ضحية  اخل��دم��ات  م�ضتوى  وحت�ضني 

مدينة  وان�ضاء  الطرق  وا�ضت�ضالح  املحافظة  لبناء 

�ضناعية والتعجيل مب�ضروع التلفريك.

م���ن ج��ه��ت��ه، ا����ض���ار ال��ن��ائ��ب زي���د ال��ع��ت��وم اإىل اأن 

الو�ضع املايل الردين �ضعب، نتيجة ف�ضل احلكومات 

اإعتماد  ظل  يف  القت�ضادي  امللف  اإدارة  يف  املتعاقبة 

بالعتماد  امل��وازن��ة  اع���داد  على  تقوم  مالية  �ضيا�ضة 

على ال�ضرائب وجيب املواطن ولي�س بايجاد خطط 

وب��رام��ج وم�ضاريع ري��ادي��ة ت��در دخ��ال على امل��وازن��ة. 

واأ���ض��اف ان احلكومات مل تعد ق��ادرة على مواجهة 

الزمات مثل جائحة كورونا يف ظل مناق�ضة موازنة 

مل��دة �ضنة ولي�س لربنامج وخطة م�ضتقبلية مل��دة 5 

�ضنوات، واإج��راء ا�ضالح مايل حقيقي ولي�س وهمي 

على حد تعبريه. وعر�س العتوم مطالب حمافظة 

ت�ضمل  اداري����ة  تق�ضيمات  ب��اج��راء  واملتمثلة  ج��ر���س 

التو�ضع يف ا�ضتحداث اللوية وا�ضتكمال بناء املدينة 

ال�ضناعية وان�ضاء جامعة حكومية ومعهد للمعلمني 

البطالة  ن�ضب  تخفي�س  على  والعمل  املحافظة  يف 

والفقراء بني اأبناء جر�س.

النائب فرا�س العجارمة يف كلمة  ب��دوره، �ضجل 

األقاها باإ�ضم كتلة ال�ضعب النيابية، اعرتا�س الكتلة 

على اإر�ضال احلكومة م�ضروعي قانون املوازنة العامة 

للدولة والوحدات احلكومية، مطالبا بالعمل على 

والإب��ق��اء على موازنة  ولي�س دجمها  الهيئات  الغاء 

واحد لكل اجلهات احلكومية.

ودعا العجارمة اىل حتقيق العدالة بني العاملني 

يف القطاع العام يف ظل ما ا�ضماه بالنف�ضام والت�ضوه 

الوظيفي الذي اوجد رواتب متفاوتة بني املوظفني 

بالرغم من وجودهم بذات الوظيفة، وهو ما يتطلب 

�ضرورة معاجلة الت�ضوهات.

على  والر�ضوم  ال�ضرائب  بتخفي�س  طالب  كما 

ال�ضتثمارات  وج��ذب  عمل  فر�س  خللق  ال�ضتثمار 

البالد  بها  مت��ر  �ضعبة  اقت�ضادية  ظ���روف  ظ��ل  يف 

وتتطلب اتخاذ اجراءات عالجية ووقائية للم�ضتقبل 

ب���دل م��ن اع����داد م���وزان���ة ت��ع��اين م��ن ال��ع��ج��ز امل��ايل 

وارت��ف��اع خ��دم��ة ال��دي��ن والع��ت��م��اد على ال�ضرائب 

والر�ضوم التي يدفعها املواطن.

من جانبه، ق��ال النائب ن��واف اخل��وال��دة، ان��ه يف 

اململكة  ت�ضهدها  ال��ت��ي  ال�ضتثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل 

انكما�ضات  ك��ورون��ا وم���ا خلفته م��ن  ج���راء ج��ائ��ح��ة 

اقت�ضادية يف معظم القطاعات، وبعد الطالع على 

ال�ضغوطات  حجم  نقدر  فاننا  امل��وازن��ة،  م�ضروعي 

اداء  وت��راج��ع  املنطقة  يف  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية 

بخال�س  وت��ق��دم  للمواطنني.  ال�ضا�ضية  اخل��دم��ة 

العهد على ما يبذلونه  امللك وويل  ال�ضكر جلاللة 

اأمكن  اململكة و�ضعبها، داعيا احلكومة ما  اأج��ل  من 

ل�ضبط النفقات يف ظل الظروف الإ�ضتثنائية التي 

حمافظة  مبطالب  يتعلق  وفيما  ال��ب��الد.  بها  مت��ر 

امل��ف��رق ط��ال��ب اخل���وال���دة، ب��ا���ض��الح ال��ط��رق وان���ارة 

طريق املفرق الزرقاء، كونه طريقا دوليا وفتح طرق 

ق�ضاءي  ترفيع  ومعيقات  ا�ضباب  ومعرفة  زراع��ي��ة 

بلعما ورحاب اىل األوية.

وق����ال ال��ن��ائ��ب حم��م��د ال�����ض��ط��ن��اوي ان الرق����ام 

عمليا  تتطرق  مل  امل��وازن��ة  يف  ال�����واردة  التف�ضيلية 

للحد من  للتطبيق  ق��اب��ل��ة  ن��اج��ع��ة  ح��ل��ول  لي��ج��اد 

ب�ضكل  والبطالة  الفقر  م�ضكلتي  وخا�ضة  امل�ضاكل 

���ض��ري��ح ويف ظ���ل زي�����ادة اأرق������ام ال��ع��ج��ز وامل��دي��ون��ي��ة 

والنفقات اجلارية وغريها.

للم�ضار  ال��ع��ودة  اإىل  احلكومة  ال�ضطناوي  ودع��ا 

ال�ضحيح يف �ضبيل الو�ضول اىل ادارة الدولة واملوارد 

ك��ورون��ا  ا���ض��ت��خ��دام جائحة  وع���دم  وفاعلية  ب��ك��ف��اءة 

ك�ضماعة تعلق عليها كل الخطاء وال�ضلبيات وف�ضل 

�ضيا�ضات احلكومة يف ادارة الدولة، وحماربة الف�ضاد 

وهدر املال العام، ومكافحة الفقر والبطالة وربطها 

بال�ضتثمار وو�ضع قوانني حقيقية لال�ضتثمار حتت 

مظلة واحدة والغاء البريوقراطية يف املعامالت.

امل��زار  عبيد،  بني  “لواء  مبطالب  يتعلق  وفيما 

خا�ضة  بلدية  با�ضتحداث  ط��ال��ب  فقد  ال�ضمايل” 

الكربى،  اإرب��د  بلدية  وف�ضلها عن  عبيد  بني  بلواء 

وحت�ضني البنية التحتية يف جميع مناطق اللواءين 

ب�ضكل عام ومنطقة ال�ضريح ب�ضكل خا�س واي�ضال 

خ���دم���ات ال�����ض��رف ال�����ض��ح��ي وحت�����ض��ني اخل���دم���ات 

ال�ضحية والتعليمية وت�ضهيل اجراءات ان�ضاء مركز 

وطني لل�ضكري والغدد ال�ضماء وغريها من املطالب 

اخلدماتية.

املوازنة  ان  �ضادي فريج  النائب  قال  من جانبه، 

ا�ضتثنائي ويف ظ��ل حت��دي��ات غري  ج���اءت يف ظ���رف 

ت��اري��خ  ال���ض��ع��ب يف  امل���وازن���ة  م�ضبوقة جت��ع��ل منها 

ال���ذي يحتاج اىل وق��ف��ة �ضادقة مع  ال��وط��ن الم���ر 

ت�ضمنها  ال��ت��ي  للبنود  م��ت��اأن��ي��ة  وم��راج��ع��ة  النف�س 

امل�������ض���روع والف�������ادة م���ن جت����ارب امل��ا���ض��ي م���ن اأج���ل 

ال�ضتعداد المثل لقرار موازنة ا�ضتثنائية تتما�ضى 

وال��ت��ح��دي��ات ال��راه��ن��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى و���ض��ع خطط 

وطنية ا�ضرتاتيجية.

واأ�ضار اىل ارتفاع عبء املديونية الرتاكمي بواقع 

وي�ضتلزم  ناقو�س خطر يدق  دينار وهو  مليار   27
الناجحة  احللول  عن  البحث  يف  الهمم  ا�ضتنها�س 

من اأجل احلد من ارتفاع الدين، مطالبا احلكومة 

بو�ضع خطط تنا�ضب املرحلة وتعرب بالوطن اىل بر 

الم��ان، وايجاد روؤي��ة اقت�ضادية �ضمولية ومتكاملة 

يتم فيها توزيع الع��ب��اء من خ��الل حماربة الهدر 

املايل وحماربة الف�ضاد ومعاجلة التهرب ال�ضريبي 

وزيادة القت�ضاد النتاجي.

وط����ال����ب ف���ري���ج احل���ك���وم���ة ب�������ض���رورة حت�ضني 

اخلدمات ال�ضحية يف حمافظة معان وعدم الرتاجع 

والبقاء  الع�ضكري  عن خمططات م�ضت�ضفى معان 

�ضعته  تقلي�س  وع����دم  ال���ض��ل��ي��ة  امل��خ��ط��ط��ات  ع��ل��ى 

وم��ع��اجل��ة الخ���ت���الل امل����ايل ال����ذي مت��ر ب��ه م��وازن��ة 

حجم  م��ن  والتخفيف  ط��الل  ب��ن  احل�ضني  جامعة 

لكرث  و�ضلت  والتي  اجلامعة  موازنة  يف  املديونية 

من 30 مليون دينار.

ب��دوره، قال النائب غ��ازي ال�ضرحان ان الواجب 

النيابي ي�ضتوجب النقد والت�ضحيح وال�ضادة فالكل 

ال�ضلطات وادواره��ا  التوازن الرا�ضخ بني  ي�ضعى اىل 

ال��د���ض��ت��وري��ة، ويف ظ��ل امل���وازن���ة، يتطلب الأم���ر من 

هذا  ظ��ل  يف  منها  موقفه  حت��دي��د  ال��ن��واب  جمل�س 

توازنات  والبحث عن  امل��ايل والقت�ضادي  الربنامج 

لالقت�ضاد  الداعمة  القطاعات  جميع  بني  وا�ضحة 

حقيقية  برامج  لوجود  ال�ضامن  الردين  الوطني 

وفعلية حتد من م�ضكلتي الفقر والبطالة .

تفعيل  على  بجدية  العمل  اىل  ال�ضرحان  ودع��ا 

ال�ضالح الداري والنهو�س باداء اجلهاز احلكومي 

والتخل�س من البريوقراطية وال�ضري بجدية باجتاه 

الت�ضريعات  م��ن  بالعديد  النظر  واع����ادة  ال���ض��الح 

يتعلق  وفيما  والزده�����ار.  والتطوير  للنمو  املعيقة 

مبطالب البادية ال�ضمالية، ا�ضار ال�ضرحان اىل انها 

متتاز بكرثة اخلريات غري امل�ضتغلة مطالبا بال�ضماح 

للمواطنني بحفر الآب��ار الرت��وازي��ة باعداد كبرية، 

وت�ضجيل الرا�ضي املعمول بها واملزارع املقامة �ضمن 

الزرق  منطقة  يف  الع�ضائرية  ال��واج��ه��ات  منطقة 

والبادية الردنية وامل�ضتغلة من قبل اأ�ضحابها منذ 

ع�ضرات ال�ضنني.

وقال النائب ب�ضام الفايز ان الوقت حان لننتقل 

من الطريقة التقليدية يف مناق�ضة املوازنة والذهاب 

اىل ممار�ضة نهج خمتلف مبني على اأ�ضا�س الت�ضاوؤل 

م��ن جهة وت��ق��دمي امل��ق��رتح��ات واحل��ل��ول م��ن جهة 

ال��ت��ع��اون بني  اأع��ل��ى درج����ات  اأخ����رى �ضعيا لتحقيق 

ال�ضلطات.

وت�����ض��اءل ال��ف��اي��ز ع��ن اجل����دوى م��ن �ضطب بند 

ال���دع���م ال��ن��ق��دي وزي������ادة ال��ل��ج��وء اىل الق���رتا����س 

املعاجلات الطبية،  الداخلي وانخفا�س خم�ض�ضات 

واذا ما كان هناك خطة عمل وا�ضحة املعامل لدى 

احل��ك��وم��ة مل��ع��اجل��ة ال��ع��ج��ز يف امل���وازن���ة والن���ف���الت 

الدائم يف الدين العام، وا�ضباب الت�ضوه يف ال�ضريبة 

واجلمارك وتعدد ال�ضرائح وتعقيداتها.

واأكد دور املتقاعدين الع�ضكريني و�ضرورة رعاية 

الكفيلة لتح�ضني  ال�ضبل  حقوقهم ودعمهم وايجاد 

اأو�ضاعهم املعي�ضية والوقوف باجالء واكبار لدورهم 

امللك  ج��الل��ة  لتوجيهات  ترجمة  الكبري  ال��وط��ن��ي 

الداعم الول لهم.

دين  ا�ضتثناء  ان  العمو�س،  رمي��ا  النائبة  وقالت 

ال�ضمان الجتماعي من ر�ضيد الدين العام، يطرح 

ت�ضاوؤًل عن م�ضري مدخرات وا�ضتثمارات الردنيني، 

و�ضبب موافقة موؤ�ض�ضات التمويل الدولية على ذلك، 

الراأ�ضمايل  الإنفاق  اولويات  حتديد  اهمية  موؤكدة 

واعادة النظر يف البنود ذات الأثر املحدود على النمو 

والت�ضغيل.

وا�ضارت العمو�س اىل املبالغة يف تقديرات النمو، 

فالتحول من انكما�س )منو �ضالب( اىل 2.5 باملئة، 

للقطاع  حتفيزية  واع���ف���اءات  م�ضاريع  اىل  يحتاج 

اخلا�س، وتخفي�س الكلفة على ال�ضتثمار.

ودع��ت اىل �ضخ مئات املاليني يف الأ���ض��واق، مع 

وتفعيل  م���ربر،  دون  املعطلة  �ضبه  الم����وال  حترير 

املعيار املحا�ضبي الدويل مبا ي�ضمح باحت�ضاب قيمة 

العقار يف نهاية ال�ضنة املالية ا�ضوة بالأ�ضهم، وتطوير 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ق��ط��اع  ���ض��ي��ا���ض��ات م��ال��ي��ة للتحفيز 

ال��غ��زاوي اىل  اخلا�س. من جهته، دع��ا النائب علي 

يف  ال�ضتثمار  اىل  وامل��ن��ح  اخل��ارج��ي  ال��دع��م  توجيه 

م�ضاريع تنموية، راف�ضا اي توجه لزيادة ال�ضرائب 

والر�ضوم حتت اي م�ضمى. وقال ان تفعيل ال�ضراكة 

ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س، وت��وف��ري البيئة 

البطالة  م��ع��اجل��ة  ���ض��اأن��ه  م��ن  لال�ضتثمار  اجل��اذب��ة 

وهي التحدي الرئي�ضي. واكد الغزاوي �ضرورة نقل 

الزراعة اىل م�ضتويات جديدة وتكنولوجيا متطورة 

مبا  ج��دي��دة،  مبوا�ضفات  ال�ضا�ضية  امل���واد  لتوفري 

ال��دول��ي��ة،  الت�ضويق  �ضل�ضلة  الردن  دخ���ول  ي�ضمن 

مطالبا بدعم القطاع الزراعي يف الأغوار ال�ضمالية، 

وخف�س ا�ضعار الكهرباء، ا�ضافة اىل بناء م�ضت�ضفى 

يخدم مناطق الكورة والطيبة والغوار ال�ضمالية.

بدوره، طالب النائب حازم املجايل، منح الأولوية 

يف اعطاء لقاح كورونا للفئات ال�ضد معاناة من ذوي 

الع��اق��ة م��ن مر�ضى ال��ت��وح��د وم��ت��الزم��ة ال����داون، 

وانهاء معاناة ابناء غزة املر�ضى بال�ضرطان.

اعتاب  على  ال�ضيا�ضية  احلالة  ان  املجايل  وب��ني 

الأردن��ي��ة، ت�ضتدعي مراجعة  الثانية للدولة  املئوية 

���ض��ام��ل��ة م��ن جميع اب��ن��اء ال���وط���ن، ل��و���ض��ع خ��ارط��ة 

طريق تت�ضمن تعديل ت�ضريعات النتخاب والأحزاب 

والإدارة املحلية.

 التلهوني: لمهنة المحاماة دور ثمين في 
اظهار الحقائق وصوال لتحقيق العدالة

 اتحاد العمال يشدد على اإللتزام بإجراءات 
السالمة العامة ضمن بيئة العمل

 قبول 801 طالب وطالبة بالمكرمة الملكية 
ألبناء المعلمين الناجحين في تكميلية 2020

ان االنباط- عَمّ

�ضمري  ب�ضام  الدكتور  العدل  وزي��ر  ق��ال   

ثمينا  دورا  امل��ح��ام��اة  ملهنة  اإن  ال��ت��ل��ه��وين، 

حتقيق  اإىل  و����ض���ول  احل��ق��ائ��ق  اإظ���ه���ار  يف 

العدالة.

ومتنى التلهوين خالل اأداء 65 حماميا 

الثالثاء،  ام�س  اأم��ام��ه،  القانونية  الق�ضم 

ار�ضيدات،  م��ازن  املحامني  نقيب  بح�ضور 

ال��ت��وف��ي��ق وال�����ض��داد ل��ل��م��ح��ام��ني اجل����دد يف 

حمل هذه الر�ضالة ال�ضامية.

وق���ال���ت ال�������وزارة يف ب��ي��ان ���ض��ح��ف��ي، اإن 

ُتلزم  املحامني  نقابة  قانون  23 من  امل��ادة 

يف  م��رة  لأول  ا�ضمه  ي�ضجل  ال��ذي  املحامي 

�ضجل املحامني اأن يحلف اليمني القانونية 

اأمام وزير العدل بح�ضور نقيب املحامني. 

االنباط- عمان

 ����ض���دد الحت������اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال 

ب��اإج��راءات  الإل��ت��زام  ���ض��رورة  على  الأردن، 

ال�����ض��الم��ة ال���ع���ام���ة وم��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ض��ح��ة 

يف  ال��ع��م��ل  بيئة  �ضمن  املهنية  وال�����ض��الم��ة 

جميع املن�ضاآت الإقت�ضادية.

ودع���ا الحت����اد ال��ع��ام يف ب��ي��ان ���ض��ح��ايف ، 

والن�ضاطات  القطاعات  جميع  يف  العاملني 

اأوام���ر  بتنفيذ  الل���ت���زام  اإىل  الإق��ت�����ض��ادي��ة 

الدفاع، بارتداء الكمامة والتباعد اجل�ضدي 

والبتعاد عن التجمعات.

واأ����ض���اف ال��ب��ي��ان، اأن ت���ط���ورات ال��و���ض��ع 

التحديات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  تتطلب  ال��وب��ائ��ي 

ب��اأق�����ض��ى درج���ات  ال��ت��ي تفر�ضها اجل��ائ��ح��ة 

احليطة واحلذر من قبل العمال واأ�ضحاب 

العمل على حد �ضواء، م�ضريا اإىل اأن العودة 

اقت�ضادية  كلفة  له  الإغ���الق  �ضيناريو  اإىل 

باهظة واآثار �ضلبية على العمال.

وط���ال���ب الحت������اد، اأ����ض���ح���اب ال��ع��م��ل يف 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ب�����ض��رورة ت��اأم��ني جميع 

الوقائية  احل��م��اي��ة  واأدوات  التعقيم  م���واد 

�ضمان  �ضاأنها  م��ن  وقائية  ت��داب��ري  وات��خ��اذ 

ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي ب���ني ال��ع��م��ال وم��ن��ع 

اإىل  داع��ي��ا  بينهم،  والخ��ت��الط  التجمعات 

تفعيل جلان ال�ضحة وال�ضالمة املهنية وفق 

ما ورد يف املادة 85 من قانون العمل.

احلالة  “تطورات  اأن  اإىل  البيان  ولفت 

ال���وب���ائ���ي���ة ت���ن���ذر ب����واق����ع خم��ت��ل��ف ي��ح��ت��اج 

ال��وع��ي وامل�����ض��وؤول��ي��ة م��ن اجل��م��ي��ع ويعتمد 

اإىل  العودة  الوباء وعدم  التعاي�س مع  على 

ا�ضرتاتيجية غلق القطاعات”.

ك��م��ا دع����ا ال���ب���ي���ان، ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة 

ال��ت��اب��ع��ة ل��الحت��اد ال��ع��ام، وج��م��ي��ع فروعها 

وجل����ان����ه����ا ال���ن���ق���اب���ي���ة، مب���ت���اب���ع���ة ت��ن��ف��ي��ذ 

بال�ضالمة  املتعلقة  وال��ت��داب��ري  الإج����راءات 

تواجد  واأم��اك��ن  العمل  بيئة  �ضمن  املهنية 

العاملني.

االنباط عمان

وزارة  يف  للبعثات  العليا  اللجنة  ق��ررت   

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، امل��واف��ق��ة ع��ل��ى �ضمول 

امللكية  ب��امل��ك��رم��ة  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   801
ال�����ض��ام��ي��ة لأب���ن���اء امل��ع��ل��م��ني ال��ن��اج��ح��ني يف 

المتحان التكميلي 2020.

الذي عقدته  جاء ذلك خالل الجتماع 

عام  اأم��ني  برئا�ضة  الثالثاء،  ام�س  اللجنة 

الدكتورة  واملالية  الإدارية  لل�ضوؤون  الوزارة 

جنوى القبيالت، وح�ضور اأع�ضاء اللجنة.

واأو���ض��ح��ت ال�����وزارة اأن ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن 

اأو  ت�ضاوي  معدلتهم  كانت  القرار  �ضملهم 

اأعلى من احلدود الدنيا ملعدلت القبول يف 

حمافظاتهم “ح�ضب الدورة ال�ضيفية لعام 

وفق  املعدلت  هذه  كانت  حيث   ،”2020
حمافظة   ،88.9 اإرب���د  حمافظة  الآت����ي: 

الطفيلة   ،89 ال��ب��ل��ق��اء   ،89.1 ال���زرق���اء 

 ،86.1 ال��ك��رك   ،87.1 العقبة   ،85.3
ع��ج��ل��ون   ،84.8 ج��ر���س   ،83.1 امل���ف���رق 

معان   ،84.3 م��اأدب��ا   ،90 ع��م��ان   ،83.5
.86.7

ودع�������ت ال�����������وزارة ال���ط���ل���ب���ة امل��ق��ب��ول��ني 

ل�ضتكمال متطلبات الإيفاد ح�ضب الأ�ضول 

ال����وزارة لح��ًق��ا من  �ضتعلن عنه  م��وع��د  يف 

www. الإل�����ك�����رتوين  م��وق��ع��ه��ا  خ�����الل 

من�ضاتها  خالل  ومن   ،moe.gov.jo
عرب مواقع التوا�ضل الجتماعي.

االربعاء   17 / 2 / 2021
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء    17   /  2  / 2021

العربية-وكاالت

اأعلى م�ستوى تقريبا  تراجع البالتني عن 

الثالثاء  ام�س  ال�سنة  ون�سف  �سنوات  �ست  يف 

بيد  فنيا  مقاومة  م�ستوى  االأ���س��ع��ار  بلغت  اإذ 

العاملي  االقت�ساد  انتعا�س  ب��اأن  التوقعات  اأن 

���س��ي��غ��ذي ال��ط��ل��ب اأب��ق��ت امل��ع��دن امل�����س��ت��خ��دم يف 

ال��ت��ح��ف��ي��ز ب��ق��ط��اع ال�����س��ي��ارات م��دع��وم��ا ف��وق 

م�ستوى 1300 دوالر لالأوقية.

وارت����ف����ع ال���ب���الت���ني، ال������ذي ي�����س��ت��خ��دم يف 

اإىل   %0.7 ل��ل�����س��ي��ارات،  احل���ف���زي���ة  امل���ح���والت 

يف  )االأون���������س����ة(  ل���الأوق���ي���ة  دوالر   1312.34

اأعلى  ع��ن  ن��زل  لكنه  ال�سباحية،  التعامالت 

دوالر   1336.50 عند  اجلل�سة  خ��الل  م�ستوى 

اأي��ل��ول  �سبتمرب  منذ  م�ستوياته  اأف�����س��ل  وه��و 

.2014

وق����ال ���س��ت��ي��ف��ن اإي��ن�����س ك��ب��ري ا���س��رتات��ي��ج��ي 

للخدمات  اأك�سي  �سركة  لدى  العاملية  ال�سوق 

قرب  فنية  مقاومة  بلغت  االأ���س��ع��ار  اإن  املالية 

ال��ت��وق��ف  اأن  م�����س��ي��ف��ا  دوالرا   1330 م�����س��ت��وى 

موؤقت واأن االأ�سعار قد توا�سل ال�سعود اأكرث.

لقاح  توزيع  اأي�سا  تدر�س  ال�سوق  اإن  وق��ال 

اآند  كورونا طورته جون�سون  لفريو�س  م�ساد 

كبري  منتج  وهي  اإفريقيا  جنوب  يف  جون�سون 

للمعدن.

تلقى  �ستظل  االأ�سعار  اإن  حمللون  ويقول 

جنوب  يف  االإم����دادات  ا�سطرابات  م��ن  ال��دع��م 

والقواعد  ال�سيارات  مبيعات  وتعايف  اإفريقيا 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة االأك�������رث ت�������س���ددا ف��ي��م��ا ي��خ�����س 

االنبعاثات.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��ع��ادن ال��ن��ف��ي�����س��ة االأخ�����رى، 

دوالر   2396.72 اإىل   %0.4 ال��ب��الدي��وم  ارت��ف��ع 

يف  م�ستوى  اأع��ل��ى  �سابق  وق��ت  يف  بلغ  اأن  بعد 

�سهر عند 2424.26 دوالر.

و���س��ع��د ال���ذه���ب يف امل���ع���ام���الت ال��ف��وري��ة 

تراجع  اإذ  لالأوقية  دوالر   1822.97 اإىل   %0.3

الدوالر مقابل مناف�سيه.

وا����س���ت���ق���رت ال���ع���ق���ود االأم���ريك���ي���ة االآج���ل���ة 

ربحت  بينما  دوالر،   1822.60 ع��ن��د  ل��ل��ذه��ب 

الف�سة 0.3% اإىل 27.66 دوالر.

وك���ب���ح م��ك��ا���س��ب امل���ع���دن االأ����س���ف���ر ارت���ف���اع 

ع��وائ��د ���س��ن��دات اخل���زان���ة االأم��ريك��ي��ة الأع��ل��ى 

امل��ق��رر  وم���ن  اآذار.  م���ار����س  م��ن��ذ  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا 

ن�����س��ر حم�����س��ر اج��ت��م��اع جم��ل�����س االح��ت��ي��اط��ي 

النقدية  ال�سيا�سة  ب�سان  االأمريكي  االحت��ادي 

غدا االأربعاء.

العربية- وكاالت

ذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة ف��اي��ن��ان�����س��ي��ال ت��امي��ز 

ك����ان  اإذا  م�����ا  ت�������س���ت���ك�������س���ف  ال���������س����ني  اأن 

الدفاع  مبقاويل  ال�سرر  اإحل��اق  باإمكانها 

االأمريكيني من خالل احلد من اإمدادات 

بالغة  التي تعترب  النادرة  االأر�سية  املعادن 

لل�سناعة. االأهمية 

وق������ال امل���������س����وؤول����ون ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ون يف 

احل��ك��وم��ي��ني  امل�������س���وؤول���ني  اإن  ال�����س��ن��اع��ة، 

�ستتاأثر  ال��ذي  ال�سرر  م��دى  عن  �ساألوهم 

واأوروب��ا  املتحدة  الواليات  يف  ال�سركات  به 

اإذا قامت ال�سني بتقييد �سادرات العنا�سر 

االأر�سية النادرة اأثناء نزاع ثنائي.

وتلقي هذه اخلطوة ال�سوء مرة اأخرى 

ُت�ستخدم  ال��ت��ي  العنا�سر  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 

يف ك���ل ����س���يء م���ن ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة اإىل 

ال�سابق  كانت يف  والتي  املقاتلة،  الطائرات 

حم����ط ت���رك���ي���ز يف ال���ع���الق���ات ال��ت��ج��اري��ة 

املتحدة،  والواليات  ال�سني  بني  املتدهورة 

عليه  واطلعت  »بلومربغ«،  ذكرته  ملا  وفقاً 

»العربية.نت«.

وت�����س��ي��ط��ر ال�����س��ني ع��ل��ى م��ع��ظ��م اإن��ت��اج 

ه���ذه امل����واد يف ال��ع��امل، م��ع ���س��ي��ط��رة اأك��رث 

يرتك  مما  املعاجلة،  �سناعة  على  اإحكاماً 

ال�����س��ن��اع��ات االأم���ريك���ي���ة م���ع ال��ق��ل��ي��ل من 

االأج��ل  ق�����س��رية  اإم�����دادات  ل��ت��اأم��ني  ال�سبل 

على الفور اإذا مت فر�س قيود.

واأ�����س����درت احل��ك��وم��ة ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي 

م�����س��ودة م���ب���ادئ ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع، مع 

تلتزم  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  ت�سمل  م��ق��رتح��ات 

ت��ق��وم  اأن  واإم���ك���ان���ي���ة  ال��ت�����س��دي��ر  ب���ل���وائ���ح 

ا���س��ت��ك�����س��اف  ت��ع��ل��ي��ق  اأو  ب��ت��ق��ي��ي��د  ال����دول����ة 

على  للحفاظ  ال��ن��ادرة  االأر�����س  وم��ع��اجل��ة 

البيئة. املوارد الطبيعية وحماية 

ب���رز ���س��ب��ح ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ال�������س���ادرات يف 

متفاقمة.  جتارية  ح��رب  و�سط   2019 ع��ام 

امل��ع��ادن  واردات  م��ن   %80 ال�����س��ني  ومت��ث��ل 

املتحدة،  ال��والي��ات  اإىل  ال��ن��ادرة  االأر���س��ي��ة 

ال�سحنات  لتقييد  خطة  بكني  اأع��دت  وق��د 

اأن  حني  يف  وا�سنطن،  ال�ستهداف  كو�سيلة 

ه��ذه ال��ق��ي��ود مل حت��دث اأب����داً، ف��ق��د دفعت 

ع��ن  ال��ب��ح��ث  اإىل  االأم���ريك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 

طرق خلف�س اعتمادها على م�سدر واحد 

لالإمداد.

على  املا�سي  ال��ع��ام  ترمب  دون��ال��د  وق��ع 

االإن��ت��اج  تو�سيع  اإىل  ي��ه��دف  تنفيذي  اأم���ر 

املحلي من معادن االأر�س النادرة، بعد عام 

من اإ�سدار اأمر وزارة الدفاع لتحفيز اإنتاج 

املغناطي�س. منحت الواليات املتحدة اأي�ساً 

�سركة Lynas Rare Earths، اأكرب 

قدرات  لتعزيز  عقداً  ال�سني،  خ��ارج  منتج 

املعاجلة.

جم��م��وع��ة  ت���رم���ب  اإدارة  ات���خ���ذت  ك��م��ا 

وا���س��ع��ة م���ن االإج�������راءات الإح���ب���اط ج��ه��ود 

ال�������س���ني ل��ل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ال���ع���دي���د م��ن 

����س���ن���اع���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ف���ائ���ق���ة، م��ع 

ب��اي��دن يف تغيري  ال��رئ��ي�����س ج��و  ا���س��ت��م��رار 

العديد من هذه ال�سيا�سات.

العربية-وكاالت

العاملية  اال�ستثمار  بنوك  اأكرب  اأظهرت 

اه���ت���م���ام���اً م����ت����زاي����داً ب��ال��ع��م��ل��ة امل�����س��ف��رة 

ب��ي��ت��ك��وي��ن، ح��ي��ث اأف����اد اأح���د ال��ت��ق��اري��ر اأن 

ل����«م���ورغ���ان  اال����س���ت���ث���م���ارات  اإدارة  ذراع 

150 م��ل��ي��ار  ���س��ت��ان��ل��ي« ال����ذي ي��دي��ر ن��ح��و 

دوالر م��ن االأ���س��ول ي��وازن االن��خ��راط يف 

بيتكوين. عمالت 

املتزايد،  االه��ت��م��ام  على  اآخ��ر  مثال  يف 

ق������ال ال���رئ���ي�������س امل���������س����ارك ل������ »ج������ي ب��ي 

اجلمعة،  ي��وم  بينتو،  دان��ي��ي��ل  م���ورغ���ان«، 

اإنه »متاأكد« من اأن الطلب على بيتكوين 

�سريتفع اإىل احلد الذي يجب اأن ي�سارك 

فيه عمالق وول �سرتيت.

م�ستوى  اأعلى  بيتكوين  �سعر  والم�س 

ل���ه ع��ل��ى االإط�������الق ع��ن��د م���ا ي���ق���رب م��ن 

ارت��ف��اع  وه���و  االأح�����د،  ي���وم  دوالر   50000

ملحوظ من م�ستوى منخف�س بلغ 4000 

ينخف�س  اأن  قبل   ،2020 مار�س  يف  دوالر 

جمدداً اإىل 45157 دوالرا يوم االثنني.

���س��رائ��ه��ا من  ت�����س��ال ع��ن  اإع����الن  واأدى 

دوالر  مليار   1.5 بقيمة  بيتكوين  عملة 

االأ�سبوع  يف  قيا�سي  ارت��ف��اع  اإىل  يناير  يف 

امل���ا����س���ي. اأ����س���اف���ت م���ا����س���رتك���ارد، وب��ن��ك 

اأي�����س��اً ق���وة دف��ع  اأوف ن��ي��وي��ورك م��ي��ل��ون 

م��ن خ��الل االن��ت��ق��ال لفتح ال��و���س��ول اإىل 

بيتكوين.

وق����ال ال��رئ��ي�����س امل�������س���ارك ل����« ج���ي بي 

ي���وم   CNBC ل�������س���ب���ك���ة  م�������ورغ�������ان«، 

االأ����س���ول  ف��ئ��ة  ت���ط���ورت  »اإذا  اجل���م���ع���ة: 

ا�ستخدامها  �سيتم  وال��ت��ي  ال��وق��ت  مب��رور 

وامل�ستثمرين  االأ���س��ول  مديري  قبل  من 

امل�ساركة«. علينا  ف�سيتعني  املختلفني، 

بعد،  م���وج���وداً  لي�س  »ال��ط��ل��ب  واأ����س���اف: 

لكنني متاأكد من اأنه �سيكون يف مرحلة ما«.

م�ؤ�ض�ضات اأخرى ت�ضع قدمها

ميلون  ن��ي��وي��ورك  اأوف  ب��ن��ك  ي��خ��ط��ط 

الإ�سدار عملة بيتكوين اخلا�سة بالعمالء 

ذكرت  ما  ح�سب  ونقلها،  بها  واالحتفاظ 

�سحيفة وول �سرتيت جورنال، مما ميثل 

تطوراً رئي�سياً يف اإدخال العمالت امل�سفرة 

عليه  اطلعت  ملا  وفقاً  ال�سائد،  االجتاه  يف 

»العربية.نت«.

قريباً  اأمريكا  يف  بنك  اأق��دم  و�سي�سمح 

املزيد  مثل  الرقمية  العمالت  مبعاملة 

من اال�ستثمارات التقليدية يف نظام اإدارة 

االأ�سول اخلا�س به.

ال�����س��م��اح  و����س���ت���ب���داأ م����ا�����س����رتك����ارد يف 

ل��ل��ع��م��الء ب��ا���س��ت��خ��دام ب��ع�����س ال��ع��م��الت 

من  الح��ق  وق��ت  يف  �سبكتها  على  امل�سفرة 

هذا العام، على الرغم من اأنها مل حتدد 

اأياً منها.

وقال نائب الرئي�س التنفيذي ملنتجات 

دام����������وداران،  راج  ال���رق���م���ي���ة،  االأ������س�����ول 

امل����ا�����س����ي:  ي�������وم االأرب�������ع�������اء  يف م�����دون�����ة 

الت�سفري  مل�ستقبل  االآن  ن�����س��ت��ع��د  »ن��ح��ن 

واملدفوعات، ونعلن اأن ما�سرتكارد �ستبداأ 

العام يف دعم عمالت رقمية حمددة  هذا 

�سبكتنا«. مبا�سرة على 

اأخ�ضر �ض�ء 

م��ن  الث���ن���ني  روك،  ب�����الك  و����س���م���ح���ت 

االآجلة  العقود  يف  باال�ستثمار  �سناديقها 

لدى  يناير  �سهر  مللفات  وفقاً  للبيتكوين، 

جلنة االأوراق املالية والبور�سات.

وق���ال م��دي��ر االأ���س��ول ال��ب��ال��غ��ة قيمته 

8.7 تريليون دوالر، اإنه ميكن اأن ي�ستخدم 

م�ستقات بيتكوين، من بني اأ�سول اأخرى، 

يف اإط����ار ف��ر���س ال��دخ��ل اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ل�سركة بالك روك و�سندوق التخ�سي�س 

العاملي ل�سركة بالك روك.

ف��ي��م��ا ك��ان��ت ���س��رك��ة ت�����س��ال ق��د و�سعت 

ا�ستثمار  اأع��ل��ن��ت  اأن  بعد  بالفعل  قدمها 

يف  ب��ي��ت��ك��وي��ن  ع��م��ل��ة  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   1.5

لقبول  تخطط  اإنها  اأي�ساً  وقالت  يناير. 

عمالت بيتكوين كو�سيلة للدفع.

�سركة  لي�ست  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

ال�سوقية  القيمة  ف���اإن  ���س��رتي��ت،  وول  يف 

البالغة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����س��ي��ارات  ل�����س��رك��ة 

780 مليار دوالر تعني اأن النا�س ينتبهون 

اإىل اأين ت�سع اأموالها.

ومت���ت���ل���ك ال�������س���رك���ات امل�����درج�����ة م��ث��ل 

 Galaxyو  MicroStrategy
من  كبرية  مقتنيات  اأي�ساً   Digital

بيتكوين.

الكبرية  التدفقات  اإن  املحللون  ويقول 

���س��ك��ال، وت��را���س��ت  اإىل ���س��ن��دوق��ي غ����راي 

ب���ي���ت���ك���وي���ن، ه����ي ع����الم����ة ع���ل���ى اه���ت���م���ام 

امل�سفرة،  بالعملة  املوؤ�س�سيني  امل�ستثمرين 

ح���ي���ث مت���ن���ع���ه���م ق�����واع�����د ال����ع����دي����د م��ن 

ال�سركات من �سراء العملة مبا�سرة.

و���س��ه��دت ���س��رك��ة اال���س��ت��ث��م��ار امل�����س��ف��رة 

اخلا�سعة  االأ�سول  يف  زي��ادة  �سكال  غراي 

ل����الإدارة مب��ق��دار ع�����س��رة اأ���س��ع��اف يف ع��ام 

على  بيتكوين  اع��ت��م��اد  اأدى  ح��ي��ث   2020

اإىل  امل����ل����ي����ارات  دف�����ع  اإىل  وا�����س����ع  ن���ط���اق 

 %93 ���س��ن��ادي��ق��ه��ا. و���س��ك��ل��ت امل���وؤ����س�������س���ات 

الربع  يف  ال��داخ��ل��ة  التدفقات  جميع  م��ن 

الذي  الف�سلي  لتقريرها  وفقاً  االأخ���ري، 

ُن�سر يف يناير.

اأن يكون ارتفاع عدد »حمافظ  وميكن 

احليتان« التي حتتوي على ما ال يقل عن 

1000 بيتكوين عالمة على اأن امل�ستثمرين 

امل��وؤ���س�����س��ي��ني ي�����س��رتون ال��ع��م��ل��ة امل�����س��ف��رة، 

 Chainanalysis ل��ب��ح��ث  وف����ق����اً 

.Coindesk الذي ا�ست�سهد به موقع

تهديد صيني مباشر لصناعة التسليح والتكنولوجيا األميركية

عمالقة وول ستريت.. يقتربون شيئا فشيئا من بيتكوين!

األسهم األوروبية تحوم حول أعلى 
مستوى في عام

بيتكوين تخترق 50 ألف دوالر للمرة 
األولى في تاريخها

مؤشر رفع اإلقبال على عقود النفط 
وسط تفاؤل بتعافي الطلب

مديرو المحافظ يتخلصون من 
السيولة.. األدنى منذ 2013            

مدينة دبي تتيح سداد هذه 
الرسوم بالعمالت المشفرة

فرانكفورت - رويرتز

حت����وم االأ����س���ه���م االأوروب�����ي�����ة ق����رب اأع��ل��ى 

يحدو  اإذ  الثالثاء،  ام�س  ع��ام  يف  م�ستوياتها 

حت��ف��ي��ز  ح���زم���ة  اإزاء  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  االأم�������ل 

اأم���ريك���ي���ة ���س��خ��م��ة ���س��ت��ق��ود من���و االق��ت�����س��اد 

ال��ع��امل��ي، ب��ي��ن��م��ا ت�����س��درت ج��ل��ي��ن��ك��ور ���س��ع��ودا 

ب��ني اأ���س��ه��م ���س��رك��ات ال��ت��ع��دي��ن ع��ق��ب حتديث 

اإيجابي.

600 االأوروب����ي  و���س��ع��د امل��وؤ���س��ر ���س��ت��وك�����س 

ب��ت��وق��ي��ت   0802 ال�������س���اع���ة  ب���ح���ل���ول   %0.2

اجلل�سة  يف   %  1.3 ق��ف��ز  اأن  ب��ع��د  غ��ري��ن��ت�����س، 

ال�����س��اب��ق��ة الأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات��ه م��ن��ذ ف��رباي��ر 

عن   %14 منخف�س  وامل��وؤ���س��ر   .2020 ���س��ب��اط 

اأعلى م�ستوياته على االإطالق.

اأن  ب���ع���د   %  3.3 ج��ل��ي��ن��ك��ور  ���س��ه��م  وق���ف���ز 

بينما  اأرب��اح��ه��ا،  توزيعات  ال�سركة  ا�ستاأنفت 

اإذ  0.3%ن  بي.اإت�س.بي  جمموعة  �سهم  �سعد 

اأكرب �سركة تعدين مدرجة يف العامل  حققت 

�سنوات  �سبع  يف  االأول  للن�سف  اأرب��اح  اأف�سل 

واأعلنت عن توزيع اأرباح قيا�سي موؤقت.

وق��ف��ز م��وؤ���س��ر ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن االأوروب����ي 

1.5% ليبلغ اأعلى م�ستوياته منذ يوليو متوز 

.2011

ق��راءة  اإىل  امل�ستثمرين  ت��رك��ي��ز  وي��ت��ح��ول 

اأول��ي��ة ل��ت��ق��دي��رات ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج��م��ايل 

ال��ع��ام  ال��رب��ع االأخ���ري م��ن  ال��ي��ورو يف  ملنطقة 

املا�سي من املقرر �سدورها يف وقت الحق من 

اليوم، فيما يتوقع خرباء اقت�ساد اأن ينكم�س 

5.1% على اأ�سا�س �سنوي. اقت�ساد املنطقة 

العربية-وكاالت

جديد،  قيا�سي  رقم  اإىل  بيتكوين  و�سلت 

األف   50 حاجز  الثالثاء،  ام�س  اخرتقت،  اإذ 

اأن  ب��ع��د  ت��اري��خ��ه��ا،  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  دوالر 

و�سعت اأكرب عملة م�سفرة يف العامل �سعودها 

املذهل.

اإىل  ت�سل  بن�سبة  امل�سفرة  العملة  ارتفعت 

4.79% اإىل 50237.1 دوالراً لت�سيف مكا�سب 

ال��واح��دة. وجاء  للعملة  دوالر   2173 ج��اوزت 

اال�ستثمار  ع��ائ��د  ف��اق  اأن  بعد  االرت��ف��اع  ه��ذا 

على  العائد  املا�سيني  العامني  خالل  عليها 

اال�ستثمار يف االأ�سهم والذهب وال�سلع.

خالل  من  مدعوماً  بيتكوين  �سعود  كان 

واأبرزها  امل�سفرة،  العملة  اعتماد  يف  التو�سع 

�سفقة  ع��ن  ال�سهر  ه��ذا  ت�سال  �سركة  ك�سف 

ذل��ك،  وم��ع  دوالر.  م��ل��ي��ار   1.5 بقيمة  ���س��راء 

ي�ستمر اجلدل حول ما اإذا كان الرمز املميز 

و�سط  االإط��الق،  على  جوهرية  قيمة  اأي  له 

امل�ستثمرين  تعر�س  احتمال  من  حت��ذي��رات 

تظل  امل�سفرة  العمالت  الأن  كبرية  خل�سائر 

للغاية. م�ساربة 

وق����ال امل��ح��ل��ل اال���س��رتات��ي��ج��ي ل��ل�����س��ل��ع يف 

ب��ل��وم��ب��ريغ اإن��ت��ل��ي��ج��ن�����س، م���اي���ك م��اك��غ��ل��ون، 

بيتكوين  ت��ق��ل��ب��ات  ت�ستمر  اأن  امل��رج��ح  »م���ن 

واأن تظل  ال��ق��ري��ب  امل���دى  ع��ل��ى  يف االرت���ف���اع 

م��رت��ف��ع��ة ح��ت��ى ت�����س��ت��ق��ر ح����ول ق��م��ة ت��ال��ي��ة، 

هدفاً  تكون  ق��د  دوالر  األ��ف   100 اأن  م�سيفاً 

طويل املدى«.

فاإن  »العربية.نت«،  عليه  اطلعت  ملا  ووفقاً 

اأن  اإىل  ت�سري  االأخ��رية  االإع��الن��ات  من  �سل�سلة 

اأدى  اأن  ب��ع��د  اأك���رب،  ب��اه��ت��م��ام  حت��ظ��ى  بيتكوين 

���س��راء ت�����س��ال اإىل دف���ع ال��ع��م��الت امل�����س��ف��رة اإىل 

اأجندة مديري االأ�سول يف جميع اأنحاء العامل.

على �سبيل املثال، تدر�س وحدة اال�ستثمار 

�سرتاهن  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  �ستانلي  م��ورغ��ان  يف 

دراي��ة  على  الأ�سخا�س  وف��ق��اً  بيتكوين،  على 

على  امل�سوؤولون  واف��ق  ك��ن��دا،  ويف  باملو�سوع، 

اأول �سندوق يتم تداوله يف اأمريكا ال�سمالية 

بيتكوين. ل� 

م��ي��ل��ون  ن���ي���وي���ورك  اأوف  ب��ن��ك  ق����ال  ك��م��ا 

تطوير  على  يعمل  ج��دي��داً  فريقاً  �سكل  اإن��ه 

التقليدية  لالأ�سول  واإدارة  ح�سانة  من�سة 

ما�سرتكارد  �سركة  تخطط  فيما  والرقمية، 

ل��ل�����س��م��اح حل���ام���ل���ي ال���ب���ط���اق���ات ب��ال��ت��ع��ام��ل 

بعمالت م�سفرة معينة على �سبكتها.

قال ال�سريك االإداري يف �سركة ا�ست�سارات 

ت�سو،  جيهان  ك��اب��ي��ت��ال،  كينتيك  بلوكت�سني 

يلتهب  ب��داأ  ببيتكوين  املتزايد  االهتمام  اإن 

ب�سبب حترك ت�سال«.

العربية-وكاالت

ك��ي��ف ه��ي ح���اُل اأ����س���واِق ال��ِن��ف��ط، وم���ا هي 

النظرُة التي ت�سوُد بني املتداولني على اخلاِم 

االأ�سود.

وتريِة  ت�سريِع  مع  الطلِب  بتعايف  التفاوؤُل 

19 ح����وَل ال���ع���امل،  ع��م��ل��ي��اِت ت��ل��ق��ي��ِح ك��وف��ي��د 

وال�����ذي ي��ق��اب��ُل��ه َك���ب���ُح امل���ع���رو����سِ م���ن اأوب����ك 

االنخفا�ِس  ��ُب  وجت��ُنّ ال��ت��وازن  لتحقيِق  بل�س 

التي  ال��ع��وام��ل  ك��ان��ت م��ن  ل��الأ���س��ع��ار،  املفاجئ 

تعميِق  اإىل  وتك�سا�س  ب��رن��ت  ب��خ��اَم��ي  دف��ع��ت 

اأ���س��ع��اَر  ُي��ظ��ِه��ُر اأن  ُم��ن��ح��َن��ى االأ����س���ع���اِر ال����ذي 

العقوِد  م�ستوى  م��ن  اأع��ل��ى  احل��ال��ي��ة  ال��ع��ق��وِد 

م�سطلُح  ع��ل��ي��ه  ُي��ط��لَ��ُق  وال����ذي  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

َي����ُح����ث  مب������ا   ،backwardation
امل���ت���داول���ني ع��ل��ى ال�����َس��ح��ب م���ن امل���خ���زون���اِت 

ِل م��ن العقوِد  وال��ب��ي��ِع ال��ف��وري ل��ه��ا، وال��ت��ح��ُوّ

طويلة ِاالأجل اإىل العقود االآنية.

وم����ع ت�����س��ج��ي��ِل اأ����س���ع���اِر خ����ام ب��رن��ت اأع��ل��ى 

 64 بالُقرب من  �سهرا   13 م�ستوًى لها خالَل 

امليِل للرتاُجع  للربميل، كان م�ستوى  دوالراً 

يناير  اأواخ��ِر  منُذ   backwardation
املماثلِة  بالفرتِة  مقارنة ً  االأع��م��َق  هو   2020

امل�ستثمرين على  �سّجَع  العام احلايل، ما  من 

االآِج��ل��ة  للعقوِد  ك��ب��ريٍة  م��راك��َز  على  االإب���ق���اِء 

ل��ل��ِن��ف��ط وح��م��ِل��ه��ا ل��ل�����س��ه��ِر امل���ق���ب���ل، وه����و ما 

اأي�سا. �سجلتُه العقوُد االآجلة خلام تك�سا�س 

اأن  ال��ط��اق��ة اىل  ب���ي���ان���اُت وك���ال���ِة  وت�����س��ري 

من  ت�����س��ارَع  العاملية  امل��خ��زون��اِت  م��ن  ال�َسحب 

الثالِث  الربِع  1.560 مليون برميل يوميا يف 

ال���ع���ام امل��ا���س��ي اإىل م��ل��ي��ون��نِي وم��ئ��ت��نِي  م���ن 

االأخري  الربع  يوميا يف  برميل  األَف  واربعني 

من 2020.

وي���رتّق���ب امل���ت���داول���ون اإن���ت���ه���اَء اخَل��ف�����ِس 

الطوعي لل�سعودية باأواِخر مار�س والقراراِت 

التي  امل��راك��ز  ملعرفِة  بل�س  الأوب��ك  امل�ستقبليِة 

ُتظهر  احلالية  فالبياناُت  اعتماُدها،  �سيِتُم 

توازنا بني العر�ِس والطلب.

لندن - رويرتز

خ��ل�����س م�����س��ح ب��ن��ك اأوف اأم���ريك���ا مل��دي��ري 

م�����س��ت��وي��ات  اأن  اإىل  ف���رباي���ر  يف  ال�����س��ن��ادي��ق 

ال�������س���ي���ول���ة يف حم����اف����ظ اال�����س����ت����ث����م����ار ه��ي 

�سندات  ع��وائ��د  يف  ال��ف��ورة  قبيل  منذ  االأدن���ى 

اأن  اأظ��ه��ر  2013، كما  اخل��زان��ة االأم��ريك��ي��ة يف 

من  العظمى  الغالبية  بني  �سي�سود  التفاوؤل 

االقت�سادية. التوقعات  ب�ساأن  امل�ستثمرين 

ال��ع��امل��ي��ة مرتفعات  االأ���س��ه��م  ب��ل��وغ  ي��ت��واىل 

دعم  ا�ستمرار  و�سط   2021 يف  م�سبوقة  غري 

لالأموال  احلكومات  و�سخ  املركزية  البنوك 

يف ال���ن���ظ���ام جل���ع���ل االق����ت���������س����ادات ت��ت��ح��رك 

عن  الناجم  ال�سرر  بعد  املطلوبة  بال�سرعة 

كوفيد-19.

اقت�سادا  �ساف  ب�سكل  منهم   %91 ويتوقع 

اأق�����وى، وه���ي اأف�����س��ل ق�����راءة ع��ل��ى االإط����الق 

الثالثاء،  ال��ي��وم  ُن�سر  ال��ذي  البنك  م�سح  يف 

225 م��ن م��دي��ري ال�����س��ن��ادي��ق  وال����ذي ���س��م��ل 

يديرون اأ�سوال تبلغ 645 مليار دوالر.

قابلية  ل��دي��ه��م  اأن  امل�����س��ت��ث��م��رون  واأب�����دى 

ل���زي���ادة امل���خ���اط���رة، مم���ا ي��ق��ل�����س م�����س��ت��وي��ات 

االأدن��ى منذ مار�س  3.8%، وهي  اإىل  ال�سيولة 

اآذار 2013، اأي قبيل اإثارة جمل�س االحتياطي 

بنيته  ب��ال��ت��ل��وي��ح  ب��ال�����س��وق  ف����ورة  االحت������ادي 

الذي  ال�سندات  �سراء  برنامج  حجم  تقلي�س 

اأطلقه اإبان اأزمة 2008.

دبي - العربية

بات باإمكان رواد االأعمال يف دبي ا�ستخدام 

بيتكوين  م��ث��ل  امل�����س��ف��رة  ال��رق��م��ي��ة  ال��ع��م��الت 

ل�سداد ر�سوم الرخ�س التجارية والتاأ�سريات، 

 KIKLABB ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت  اأن  ب���ع���د 

احلكومية البدء بقبول العمالت الرقمية.

يف  ت�������س���ارك   KIKLABB و����س���رك���ة 

واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة  من  كل  ملكيتها 

وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف دب����ي، وم��ه��م��ت��ه��ا ت��وف��ري 

اخل������دم������ات احل���ك���وم���ي���ة ل���������رواد االأع�����م�����ال 

وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 

الدولية العاملة يف االإمارة.

و�ست�سمل خيارات الدفع عمالت بيتكوين 

���س��ي��ك��ون ت�سجيل  ف��ي��م��ا  واإي���رثي���وم، ودي��ث��ري، 

افرتا�سي  ب�سكل  ممكناً  اجل��دي��دة  ال�سركات 

بالكامل وعن بعد، با�ستخدام الهاتف الذكي 

فقط.

البالتين يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف
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إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   االلب�سة   لل�سناعة  �سيكاغو  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 11069 ( 

بتاريخ ) 2005/11/21(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مراد عبد املنعم حممد ال�سويكي

عنوان امل�سفي : عمان – املقابلني 

خلوي ) 0796669400 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة الر�سى لالحذية واحلقائب  ذ.م.م م�سجلة 

املحدودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

حتت الرقم )45382( بتاريخ )2016/10/17( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/2/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

ال�سناوي   وابراهيم  حريز  عبدالرحمن  �سركة  بان  والتجارة 

 )111268( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

التغيريات  الإج���راءات  بطلب  تقدمت    2015/2/22 بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عبدالرحمن حريز وابراهيم 

ال�سناوي

اإىل �سركة : �سليمان وابراهيم ال�سناوي

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وحممد  امني  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

م�سطفى احلراح�سه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/3/26 بتاريخ   )  119441(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ومل�ص   ال�سابط 

2020/7/7  تقدمت  بتاريخ  الرقم )120881(  حتت 

بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ال�سابط ومل�ص

اإىل �سركة : ب�سار وها�سم ال�سابط

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

ا�ستنادا الحكام املادة )68/ب( من قانون ال�شركات 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  امل��زارع  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�ص   )

اردين لي�سبح )12.000( دينار اردين 

تخفي�ص  على  خطيا  االعرتا�ص  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  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
الرقم الوطني للمنشأة : )200022316(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عمار اخلياط و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2007/3/19 حتت الرقم )12899( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/16 

عبداهلل  املعطي  عبد  عمار  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

اخلياط  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمي�ساين   - ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0790970076

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200067756(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سليط والعي�سى   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2005/8/3 بتاريخ   )76996( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/1/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد ح�سن علي العي�سى  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اربد – �سيدور – ت: 0790262425

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن / للمرة الثالثة
تعلن بلدية الرويشد الجديدة عن طرح عطاء ) شراء خدمات مكتب 
استشاري هندسي لالشراف على مشروع قاعة متعددة االغراض (

العطاء  ن�سخ  البلدية ل�سراء  فعلى من يرغب من ذوي االخت�سا�ص الدخول يف العطاء مراجعة 

ح�سب املوا�سفات الفنية املعتمدة وفق ال�سروط التالية :

مدة العمل مرتبطة مبدة التنفيذ وتنتهي بعد ت�سليم امل�سروع الرئي�سي .

ان يكون املكتب اال�ست�ساري او ال�سركة الهند�سية ) اخت�سا�ص ابنية ( لديه �سهادة تاأهيل معتمدة 

لدى دائرة العطاءات احلكةمية �سارية املفعول .

تقدمي رخ�سة مهن و�سجل جتاري �ساريني املفعول .

تقدمي �سهادة ت�سنيف من نقابة املهند�سني االردنيني .

تقدمي كفالة دخول العطاء ) بنكية ( او �سيك م�سدق باأ�سم ال�سركة او املكتب الهند�سي بقيمة 

3% من قيمة العر�ص املقدم .

ثمن ن�سخة العطاء )50 ( دينارًا .

البلدية غري ملزمة باأقل اال�سعار ويحق للبلدية الغاء العطاء وبدون بيان اال�سباب .

اخر موعد ل�سراء العرو�ص هو يوم ) االربعاء ( املوافق ) 2021/2/24( ال�ساعة الثانية ظهرًا .

تودع العرو�ص يف مبنى بلدية الروي�سد اجلديدة ، علمًا باأن اخر موعد اليداع العرو�ص هو يف 

متام ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف من �سباح يوم االربعاء املوافق ) 2020/3/3 ( وهو نف�ص 

موعد فتح العطاء .

اجور االعالنات مهما تكررت على من ير�سو عليه العطاء .

محمد عايد مطر الغياث
رئيس بلدية الرويشد الجديدة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكه   داود  حممود  عبداهلل  ماجد  �سركة  ب��ان  والتجارة 

 )119863( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

التغيريات  الإج���راءات  بطلب  تقدمت    2019/7/28 بتاريخ 

التالية :

داود  حممود  عبداهلل  ماجد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : عبداهلل حممود داود و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عقيل  عي�سى  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

قندح و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2007/10/29 بتاريخ   )  87912(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

مربوك للفائزين
من شركة هنكل االردن

احلا�سلة  ال��رتوي��ج��ي��ة  للحملة  ج��وائ��زه��م  ا���س��ت��الم 

رق��م  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى 

23406/28/2/4

غ�ساالت ) عدد 5( وهم :

اينا�ص احمد �سابر ، من�سور احمد عبداهلل احلياري ، 

نبيل مفلح بطاينه ، حممد كامل يون�ص درادكه ، رويده 

راجح احمد عبداهلل

تلفزيونات ) عدد 5 ( وهم 

عبد  يو�سف  في�سل   ، قاقي�ص  عي�سى  يو�سف  عي�سى 

الفتاح  عبد   ، ملكاوي  خالد  ح�سني   ، الزعبي  الرحيم 

زياد عبد الفتاح ا�سماعيل ، فاتن حممود العمري .

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  هدير املوج التجارية  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 44299 ( بتاريخ

)2016/6/9 ( 

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : كمال عبد القادر اعبيد اهلل البطو�ص

عنوان امل�سفي : عمان – �ص. ال�سخرة امل�سرفة – مقابل االذاعة 

والتلفزيون

خلوي ) 0790053840 + 0777790088 ( 

م�سفي ال�سركة

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : احسان راشد حمد العرقان.    

  الرقم الوطني   :  9771051511.

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 االإعالن واإح�سار ما يربز غيابك واال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200123917(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ربيع  وع��الء  الهزامية  ط��ارق  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2012/2/1 حتت الرقم )103510( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/16 

ربيع   الهادي  عبد  ذيب  عالء  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا – احلي الغربي – خلف املركز 

االمني – ت: 0798338388

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200059537(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

عبداهلل   وف��را���ص  هديب  وهيثم  �سرحان  عماد  �سركة  ب���اأن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2001/9/4 بتاريخ   )61097( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/16 

جودة   نا�سر  ابراهيم  الدكتور  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ام اذينة – ت: 0799063560

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200101543(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ريا�ص جالل وابراهيم بني عي�سى  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2009/3/5 بتاريخ   )93736( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/9/16 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ابراهيم عو�ص ح�سن بني عي�سى  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – مع�سوم  دوار   – ال��زرق��اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0795449991

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

االربعاء   17 / 2 / 2021
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جمهورية  لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  علييفا  م��ه��رب��ان  ال�سيدة  لت�سريحات  ك��ان   

دون  الأديان  الثقايف اخلا�س )بكل  الرتاث  اإعادة ترميم  ب�ساأن �سرورة  اأذربيجان، 

ا�ستثناء( يف الأرا�سي الأذربيجانية املُحَررة، وقٌع اإيجابي عاملي �سامل وردود اأفعال 

ال�سماوية، تقديًرا  اأتباع الإميان من خمتلف الأديان  غنية وثرية امل�سامني لدى 

لنظام احُلكم والرئا�سة والإدارة و وزارات الثقافة والإعالم الأذربيجانية. 

ب��الأدي��ان وِقيمها ومبادئها  ال��واج��ب  اإط��ار الهتمام  الإ���س��ارة يف  م��ن  ب��د يل   ل 

م�سيحيني  وال��غ��ايل،  العزيز  الأردن  وطننا  يف  حالًيا  نحتفل  اأن��ن��ا  اإىل  ال�ّسمحة، 

وم�سلمني، بالعديد من املنا�سبات امل�سيحية يف اأجواء ت�سودها الطماأنينة وال�سالم، 

اإث��م��اره  وتوا�سل  جت��ذره  يتابع  وثانًيا  ب��ه،  لننَعم  وي�سونه  اهلل  ي��رع��اه  اأوًل  ال��ذي 

والعائلة  املعظم  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  �سيدي  املُ��ف��دى  مليكنا  جاللة  وال�سامل  اليانع 

القد�س،  يف  املقد�سات  برعاية  اجلليلة  املهمة  منكبيها  على  حتمل  التي  الها�سمية 

فل�سطني  الطهور  اأر�سنا  يف  الوئام  لتجذيرها  اإ�سافة  تاريخية،  ها�سمية  كاأولوية 

الها�سمية. الأردنية  واململكة 

كبري،  م�سروع  �سوب  تتطلع  بالدها  اأن  اإىل  علييفا  ال�سيدة  اأ���س��ارت  ب��اك��و،   يف   

واإنعا�س  اإعمار  اإع��ادة  ُملخ�سه  يف  ونقراأ  املَرامي،  وروح��ي  املعاين،  وعاملي  و�سخم، 

الأذربيجانيني  للنازحني  الآمنة  العودة  ال�ستعمار، و�سمان  املحَررة من  الأرا�سي 

و�َسحلهم  اإرًب���ا  متزيقهم  خ�سية  تركها  على  ج���روا 
ُ
اأ ق��د  ك��ان��وا  التي  دي��اره��م  اإىل 

�ست�سطلع  املُ�سلمة؛  الغالبية  ذات  بالدها؛  اأن  ا�ستطردت،  علييفا  الغزاة.  بطعنات 

رة..  املدمَّ والقرى  امل��دن  اإعمار  باإعادة  �سَنقوم  بالقول:  وا�سرت�سلت  املهمة،  بهذه 

�سُنن�سئ هناك مدار�س.. �سُنعيد ترميم الرتاث الثقايف املُنتمي لي�س فقط لالإ�سالم 

ا. فح�سب، بل ولكل الأديان اأي�سً

 الالفت لالنتباه، اأن هذه املواقف التي اأعلنت عنها ال�سيدة علييفا قّلما يتبناها 

ويتطرق اإليها اأ�سحاب القرار يف بع�س دول العامل التي ُتعلي مكانة املاديات على 

اجلل�سة  يف  ج��اءت  الأذربيجاين  للرئي�س  الأول  النائب  ت�سريحات  الروحانيات. 

والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  الإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  منظمة  لحتفالية  الف��ت��ت��اح��ي��ة 

)الإي�سي�سكو(، مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة والفتاة يف ميدان العلوم، التي اأدارها 

اللثام  اأماطت  علييفا  لالإي�سي�سكو.  العام  املدير  املالك،  حممد  بن  �سامل  الدكتور 

حالة  تقييم  يف  الأذربيجانية  احلكومة  مع  للعمل  ت�ستعد  )الإي�سي�سكو(  اأن  عن  

عقود  لثالثة  ا�ستمرت  التي  الحتالل  فرتة  خالل  املت�سرر  الثقايف  ال��رتاث  اآث��ار 

اإقليمي  م��رك��ز  تاأ�سي�س  اإمكانية  ت��در���س  )الإي�سي�سكو(  اأن  ع��ن  وك�سفت  ون��ّي��ف.. 

خالل  من  الِعلم  جم��ال  يف  اجلانبني  بني  التعاون  �سُيعزز  مما  اأذرب��ي��ج��ان،  يف  لها 

املجالت  جانب  اإىل  الِعلم  يف  والفتيات  الن�ساء  اإ�سراك  زيادة  على  اهتمامه  تركيز 

خرى”.
ُ
الأ

األَهَم منظمة  الوطن،  تراب  الأذربيجانية وتوحيد  الأر�س  املحتل من  اإ�ستعادة   

لتفعيل  العوا�سم،  من  غريها  مع  ورمبا  باكو،  مع  التعاون  تو�سيع  )الإي�سي�سكو( 

اأن�سطتها الثقافية التي �سيكون لها مردود اأخالقي وح�ساري عاملي عميق ووا�سع 

واإيجابياته  مبيزاته  �سيمتد  �سك  اأدن���ى  وب��ال  الأر����س،  على  والتفعيالت  امل��ع��اين 

بالإن�سانية،  ويتحّلى  �سفاًفا  لكونه  الب�سر،  من  ُمقِبلة  واأجيال  قادمة  ع�سور  اإىل 

َبِني  على   ِ ب��اخَل��ريرْ َيفي�س  ��ا  َن��وَذِج��ًيّ َع��َم��اًل  بكونه ِ يّت�سم  ذل��ك  كل  اإىل  وبالإ�سافة 

ِمرٍي َحي. �ساِن املَُتَحلَى ب�سَ ِه �ُسلوُك الإِنرْ نرْ َيكوَن َعلَيرْ
َ
َبغي اأ الَب�َسِر، َوَيَتجاَوُب َمَع ما َينرْ

 حماية الأديان واملتدينني واملواقع الدينية هو واجب اأخالقي وح�ساري، يت�سم 

ودولًيا  حملًيا  ل��دوره��ا  املُ��دِرك��ة  ال�سيا�سية  والأنظمة  واملُ��ّت��زن  العاقل  الإن�سان  به 

اأجل  من  املتدينني  جهود  توحيد  مبكان  وال�����س��روري  املهم  من  لهذا،  واإن�سانًيا. 

م�ستقبل �سلمي للب�سرية، ومنع التعدي على النا�س واأفكارهم وعقائدهم الدينية 

اإىل  الداعية  الدينية  الأخالقيات  اإىل  وال�ستناد  ا،  اأي�سً واملدنية  والو�سعية  منها 

وتطوير  ال�سعوب،  بني  التامة  امل�ساواة  و�سمنها  واأهدافه،  الب�سري  اجلن�س  َوحدة 

املتبادلة بينها. املنفعة  عالقات 

 مارينا سوداح

حماية األديان
 في أذربيجان

االنباط-وكاالت

بحثت مو�سكو ووا�سنطن اآفاق التعاون 

الفل�سطيني  ال�سراع  ت�سوية  يف  الثنائي 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وع���رت���ا ع���ن اه��ت��م��ام��ه��م��ا 

بتفعيل عملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط

الرو�سية  اخلارجية  عن  بيان  يف  وجاء 

املعبوث  بني  الهاتفي  الت�سال  اأعقاب  يف 

ال����رو�����س����ي اخل����ا�����س ل��ل��ت�����س��وي��ة ال�����س��رق 

اأو�����س����ط����ي����ة ف����الدمي����ري ����س���اف���رون���ك���وف، 

هادي  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  ونائب 

“بحثا  اجلانبني  اأن  الث��ن��ني،  ي��وم  عمرو 

اآف����اق ال��ت��ع��اون ب���ني م��و���س��ك��و ووا���س��ن��ط��ن 

ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال��ت�����س��وي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

اإطار رباعية  الإ�سرائيلية، مبا يف ذلك يف 

الو�سطاء الدوليني يف ال�سرق الأو�سط”

واأ���س��اف ال��ب��ي��ان اأن اجل��ان��ب ال��رو���س��ي 

رح������ب ب���ا����س���ت���ع���داد ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة 

الرباعية  عمل  يف  م�ساركتها  ل�ستئناف 

التاأييد  التعبري عن  كامل، كما مت  ب�سكل 

ق�سية  ح���ول  ال��ث��ن��ائ��ي  احل����وار  لتن�سيط 

اأو�سطية” ال�سرق  الت�سوية 

ال��ت��اأك��ي��د على  “جرى  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 

ب��ن��اء بهدف  ت��ع��اون  اإىل  ���س��ع��ي اجل��ان��ب��ني 

تفعيل عملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط”

و�����س����ارك ����س���اف���رون���ك���وف وع���م���رو ي��وم 

الث����ن����ني يف ات�������س���ال ل��ل��ج��ن��ة ال��رب��اع��ي��ة 

الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  بالت�سوية  اخلا�سة 

م�����ع �����س����وزان����ا ت���ري����س���ت���ال ع�����ن الحت������اد 

الأوروب�������ي، وت����ور ف��ن��ي�����س��الن��د ع��ن الأمم 

املتحدة

اأن اجلانب  الرو�سية  وقالت اخلارجية 

ت��ه��ي��ئ��ة  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  “�سدد  ال����رو�����س����ي 

املفاو�سات  ل�ستئناف  امل��وات��ي��ة  ال��ظ��روف 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة -ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ب��ا���س��رة 

ت�سوية  بهدف  الدولية  الرباعية  برعاية 

بالو�سع  اخل��ا���س��ة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا 

القانونية  املرجعيات  اأ�سا�س  على  النهائي 

اإقامة  تن�س على  التي  املعروفة،  الدولية 

يجب  اللتني  واإ�سرائيل،  فل�سطني  دولتي 

اأن تعي�سا ب�سالم واأمان”

واأ����س���اف���ت اخل���ارج���ي���ة اأن�����ه مت ك��ذل��ك 

اخل��ط��وات  ج����واز  ع���دم  ع��ل��ى  “التاأكيد 
على  التحري�س  ���س��واء  اجل��ان��ب،  اأح��ادي��ة 

ال�ستيطاين،  الن�ساط  تو�سيع  اأو  العنف 

يف  الفل�سطينية  املنازل  ه��دم  ذل��ك  يف  مبا 

الغربية” ال�سفة 

اأن  ال��رو���س��ي��ة اإىل  واأ����س���ارت اخل��ارج��ي��ة 

اأط����راف ال��رب��اع��ي��ة ال��دول��ي��ة ات��ف��ق��وا على 

ب�سكل منتظم عقد اجتماعاتهم 

االنباط-وكاالت

يف  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة  ردت   

رئي�س  لها  وجهها  اتهامات  على  لهاي 

نتنياهو،  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال��وزراء 

ال�سيا�سي  والنحياز  ال�سامية  مبعاداة 

�سد بالده

اأ�سئلة  ت�سمنت  وثيقة  يف  ذل��ك  ج��اء 

واأج�����وب�����ة ب��خ�����س��و���س ق������رار امل��ح��ك��م��ة 

باخت�سا�سها يف التحقيق بجرائم حرب 

الغربية  ال�سفة  يف  اإ�سرائيل  ارتكبتها 

وال���ق���د����س وق����ط����اع غ������زة، ب��ح�����س��ب م��ا 

اأحرونوت”  “يديعوت  �سحيفة  اأوردت��ه 

العرية

“املحكمة  الدولية:  اجلنائية  وقالت 

وحم��اي��دة  م�ستقلة  ق�سائية  موؤ�س�سة 

وه����ي م��ه��م��ة ل�����س��م��ان امل�����س��وؤول��ي��ة عن 

اأخ����ط����ر اجل�����رائ�����م مب���وج���ب ال���ق���ان���ون 

الدويل”

فقط  امل��ح��ك��م��ة  “تعمل  واأ����س���اف���ت: 

���س��م��ن الإط��������ار ال���ق���ان���وين وال����ولي����ة 

روما.  التي متنحها معاهدة  الق�سائية 

بعملها  ال���ق���ي���ام  امل��ح��ك��م��ة  و���س��ت��وا���س��ل 

�سيادة  ومبداأ  لتفوي�سها  وفقا  امل�ستقل، 

القانون”

اأن  الوثيقة  املحكمة يف  اأو�سحت  كما 

القرار ل يتعلق بو�سع فل�سطني كدولة، 

لأن املحكمة لي�ست خمولة لتخاذ مثل 

يتعلق  “احلكم  القرارات، م�سيفة  هذه 

ف��ق��ط ب��ال�����س��ل��ط��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة لإج�����راء 

ودفعت املحكمة كذلك باأنه  التحقيق”. 

ا�ستئناف قرارها ميكن 

روم���ا  ن��ظ��ام  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 

لأن�سطة  ال�سلطة  م�سدر  هو  الأ�سا�سي 

بداأت  التي  لهاي  يف  اجلنائية  املحكمة 

التوقيع  مت  وق��د   ،2002 ع��ام  يف  العمل 

على التفاقية من قبل 139 دولة

اجلاري،  فراير  �سباط/  مطلع  ويف 

اأق�����رت امل��ح��ك��م��ة ب��ولي��ت��ه��ا ال��ق�����س��ائ��ي��ة 

ميهد  م��ا  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  على 

ال���ط���ري���ق ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف ج���رائ���م ح��رب 

الإ�سرائيلي فيها ارتكبها اجلي�س 

كرمي  انتخاب  مت  املا�سي،  والأ�سبوع 

خ����ان، وه���و حم���ام ب��ري��ط��اين ي��ب��ل��غ من 

العام  امل��دع��ي  ملن�سب  ع��ام��ا،   50 العمر 

يف  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  القادم 

لهاي ملدة ت�سع �سنوات

و���س��ي��ح��ل ك����رمي خ����ان يف ح���زي���ران/ 

ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل حم���ل امل���دع���ي���ة ال��ع��ام��ة 

امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي��ت��ه��ا ف��ات��و ب��ن�����س��ودا، ال��ت��ي 

امل��ح��ك��م��ة يف فتح  ب��اخ��ت�����س��ا���س  ق�����ررت 

ارت��ك��اب  ب�سبهة  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  حت��ق��ي��ق 

الفل�سطينية،  جرائم حرب يف الأرا�سي 

وه���و حت��ق��ي��ق ي��ق��ل��ق اإ���س��رائ��ي��ل ومي��ك��ن 

ي���ق���ود لأوام������ر اع���ت���ق���ال ���س��د ك��ب��ار  اأن 

وال�سيا�سيني الع�سكريني  م�سوؤوليها 

االنباط-وكاالت

اأظ����ه����ر ت��ق��ي��ي��م اأم����ن����ي ا���س��ت��خ��ب��اري 

عن  تتخلى  ل��ن  اإي����ران  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

ف���ك���رة ال��ت��م��و���س��ع يف ����س���وري���ا وت��ع��زي��ز 

نطاق  تو�سيع  مع  ال��ب��الد،  يف  تواجدها 

ع��م��ل��ه��ا ل���س��ت��خ��دام اأرا������سٍ ث��ان��ي��ة مثل 

العمليات  ع��ل��ى  ل��ل��رد  وال��ي��م��ن  ال���ع���راق 

الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة والأم�����ريك�����ي�����ة ب�����دون 

امل����خ����اط����رة ب����احل����رب امل���ب���ا����س���رة ع��ل��ى 

اأرا�سيها

ال�سابعة،  ال��ع��ري��ة  ال��ق��ن��اة  وبح�سب 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  تقدمي  مت  فاإنه 

اخل���ا����س���ة ب��ع��م��ل امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��م��ال��ي��ة، 

ك��ج��زء  ال���ع���ام���ة  الأرك�������ان  م��ن��ت��دى  اإىل 

م��ن ع��م��ل��ي��ة حت�����س��ني ج��اه��زي��ة ال��ق��ي��ادة 

برعام  اأم��ري  وق��ال  املتوقعة  للتحديات 

يف  ال�سمالية  املنطقة  ي�سمى  م��ا  ق��ائ��د 

الوثيق  اجلمع  اإن  الإ�سرائيلي،  اجلي�س 

املختلفة  والعمليات  الإ�سرتاتيجية  بني 

اإىل  بحاجة  ونحن  الن�سر،  اأ�سا�س  ه��و 

الو�سول  اأج��ل  م��ن  ه��ذا  ك��ل  التعمق يف 

لل�سراعات  وم�ستعدين  اأق��وي��اء  لنكون 

التي قد تتطور يف ال�ساحة ال�سمالية

وبغ�س النظر عن التهديد الإيراين، 

اهلل  ح��زب  اأن  ال�سنوي  التقرير  ي��رج��ح 

الأ�سلحة  تكدي�س  �سيوا�سالن  وحما�س 

برعاية  قوتهم  ومراكمة  اجلودة  عالية 

ودع����م اإي������راين، وت��رك��ي��ز اجل���ه���ود على 

تزيد من  الع�سكرية بطريقة  اقوة  بناء 

بقدراتهما ثقتهما 

وق��������������ال مت��������ري ه������ي������م������ان رئ����ي���������س 

الإ�سرائيلية  الع�سكرية  ال�ستخبارات 

التمركز  يف  م�����س��ت��م��رون  اأع��دائ��ن��ا  “اإن 
عر احلدود ال�سمالية ل�سرب اإ�سرائيل 

اأن ل  ي���ج���ب  ه�����س��ب��ة اجل��������ولن،  ع����ر 

جيًدا  حاًل  نقدم  فنحن  بهذا،  ن�ستخف 

وبطرق متنوعة، ونقوم بعمليات علنية 

ال��ق��درات  “بف�سل  واأ����س���اف  و�سرية” 

ال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة، مت��ك��ن��ا من 

ما  حملة  يف  الأه����داف  م��ئ��ات  مهاجمة 

التفوق  على  وحفاظنا  احل��رب��ني،  ب��ني 

لإ�سرائيل” الإقليمي 

االنباط-وكاالت

ي�����س��ع��ى الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��ع��زل نحو 

األف مواطن فل�سطيني عن مدينة القد�س   140

واإخراجهم خ��ارج ج��دار الف�سل العن�سري، عر 

القد�س  يف  تنفيذها  ي��ج��ري  خمتلفة  م�����س��اري��ع 

ال�سرقية

تقارير  من  فل�سطينيون  م�سوؤولون  ويحذر 

�سكنية  جتمعات  ع���زل  ع��ن  تتحدث  اإ�سرائيلية 

باأكملها �سمال و�سرق القد�س املحتلة عن املدينة، 

يقطنها ما بني 125-140 األف مقد�سي من حملة 

الحتالل  خمططات  وتق�سي  املقد�سية  الهوية 

اإىل ع���زل جت��م��ع��ات ج��ن��وب و���س��رق ال��ق��د���س عن 

املدينة، اأ�سوة بتجربة عزل خميم �سعفاط بجدار 

فيها  الح��ت��الل  ي���رى  ال��ت��ي  العن�سري  الف�سل 

نوذجا ناجحا لإبعاد املقد�سيني عن مدينتهم

كما يتحدث الحتالل يف و�سائل اإعالمه عن 

اإخ��راج اأحياء وق��رى مثل العي�سوية خ��ارج جدار 

الف�سل العن�سري، وحتويلها اإىل هيئات حملية 

منف�سلة عن العا�سمة

اإ�سرائيليني  م�سوؤولني  ت�سريحات  وبح�سب 

فاإن ن�سبة املقد�سيني من �سكان القد�س ال�سرقية 

والغربية ت�سكل 38%، وي�سعى الحتالل يف العام 

12 % فقط من  اأق��ل من  اأن ي�سبحوا  اإىل   2050

اأب��رز الت�سريحات ال�سادرة يف هذا  ال�سكان ومن 

ال�سياق ت�سريح القائد ال�سابق ل�سرطة الحتالل 

يف القد�س ميكي ليفي التي دعا فيها لتجريد اآلف 

املقد�سيني من حق الإقامة و�سلخ جتمعات كرى 

املخططات،  تلك  على  تعليقه  ويف  القد�س  ع��ن 

الجتماعية  للحقوق  القد�س  مركز  مدير  ق��ال 

ل�”وفا”،  احلموري  زي��اد  بالقد�س  والقت�سادية 

اإن دعوة القائد ال�سابق ل�سرطة الحتالل لي�ست 

على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعمل  والح��ت��الل  ج��دي��دة، 

واأن  ال��ق��د���س،  يف  الفل�سطينية  ال��دمي��وغ��راف��ي��ا 

تقوم على  الحتالل يبحث عن معادلة جديدة 

وتطرح  املقد�سيني  ال�سكان  ع��ن  التخلي  م��ب��داأ 

اقرتاحات اإدارة املقد�سيني ملجال�س لوائيه تابعة 

املدنية  ل��الإدارة  ال�سكان  اإدارة  اأو حتويل  للبلدية 

بال�سفة واأ�ساف اأن كل هذه الإجراءات ت�ستهدف 

املقد�سيني ال�ساكنني خارج اجلدار وعددهم 140 

األف مقد�سي، حيث يبحث الحتالل عن خمارج 

قانونية للتخل�س منهم بهدوء، واتوقع اأنه يف اأي 

وقت قد يتخذون خطوة اإلغاء الإقامات الدائمة 

ل��ل��م��ق��د���س��ي��ني ال��ق��اط��ن��ني خ����ارج ج����دار الف�سل 

العن�سري، م�سريا اىل اأن اأغلب القاطنني خارج 

الجتماعية  احل��ق��وق  على  اجل���دار ل يح�سلون 

والقت�سادية كما يف داخ��ل اجل���دار، وق��د يعتر 

امل��واط��ن��ني املقد�سيني خ���ارج اجل���دار  الح��ت��الل 

للم�سادرة  حتى  اأمالكهم  يعر�س  م��ا  غائبون؛ 

داخل املدينة

واأو������س�����ح اأن الح����ت����الل ي�����س��ع��ى ل��ل��ب��ن��اء يف 

 15 ب���ني  م���ا  “عطروت” ولإن�������س���اء  م�����س��ت��وط��ن��ة 

ربطها  �سيجري  ا�ستيطانية  وح��دة  األ��ف   20 اإىل 

البرية  م��ن  القريبة  “ب�سيجوت”  مب�ستوطنة 

ل��ت�����س��ب��ح م�����س��ت��وط��ن��ة واح�������دة، م��ت�����س��ل��ة ب�سبكة 

اأن����ف����اق وط�����رق ك��م��ا اأن الح����ت����الل ي��ع��م��ل على 

م��ع��ادل��ة اق��ت�����س��ادي��ة ت��دف��ع ال�����س��ك��ان ل��ل��ف��رار من 

التجار  على  والت�سييق  احل��م��الت  ع��ر  القد�س 

املقد�سيني  اأجل حتويل  الكورونا من  وا�ستغالل 

وبح�سب  ال��ق��د���س  ل����رتك  ودف��ع��ه��م  ف���ق���راء  اإىل 

معطيات اأ�سدرتها منظمة “بت�سليم” احلقوقية 

الإ�سرائيلية، فاإن الحتالل هدم منذ مطلع العام 

يف  منزل   1097 املا�سي  ال��ع��ام  نهاية  حتى   2004

باأيدهم  ال�سرقية، فيما هدم املقد�سيون  القد�س 

قرابة 235 منزل يف نف�س الفرتة لتجنب غرامات 

باهظة جدا يفر�سها الحتالل عليهم بعد تنفيذ 

الحتالل  ه��دم  فيما  بجرافاته،  الهدم  عمليات 

458 مبنى ومن�ساأة غري �سكنية يف نف�س الفرتة

وت�سري ذات املعطيات اإىل اأنه منذ مطلع عام 

2004 حتى نهاية العام املا�سي �سرد قرابة 3579 

مقد�سيا بعد هدم منازلهم

ويف هذا ال�سياق، قال مدير جمعية الدرا�سات 

ل�”وفا”،  التفكجي  خليل  ال��ق��د���س،  يف  العربية 

اجل��دار  خلف  الفل�سطينيني  ال�سكان  اإخ���راج  اإن 

ب�سكل  نف�سه  نتنياهو  عنها  حت���دث  العن�سري 

على  الإ�سرائيلية  ال�سيطرة  ال��ي��وم  لأن  وا���س��ح، 

الأر���س اكتملت وي�سعون لل�سيطرة على ال�سكان 

ليكون عدد ال�سكان العرب فقط 12% يف القد�س 

امل��ح��ت��ل��ة واأ����س���اف اأن����ه ي��ج��ري اإخ�����راج 200 األ��ف 

اإدارت��ه��م،  املدنية”  “الإدارة  رف�ست  فل�سطيني 

اإدارات حملية لهم حتت  فيما يتم ال�سعي لعمل 

ال�سيطرة الإ�سرائيلية

اإىل ذلك، قال نائب حمافظ القد�س عبد اهلل 

�سيام اإن ا�ستهداف الحتالل للبعد الدميغرايف 

ب��داأ  ال���ذي  ب��دء الح��ت��الل  بالقد�س م�سمر منذ 

بالقد�س  وامل��غ��ارب��ة  ال�����س��رف  حل��ارت��ي  بالتهجري 

لطرد  الح���ت���الل  عمليات  وت���ط���ورت  ال��ق��دمي��ة، 

امل��ق��د���س��ي��ني ب��ه��دم م��ن��ازل��ه��م واإخ���راج���ه���م خ���ارج 

جدار الف�سل العن�سري ومنع مل ال�سمل و�سحب 

الهويات، واأن هناك قرارات تاأخذ طابع الرتحيل 

بطن  اأح����ي����اء  يف  الآن  ي���ج���ري  ك��م��ا  اجل���م���اع���ي 

الهوى، و�سور باهر وحتدث �سيام عن م�ساريع 

القد�س  امل�سروع يف مطار  واأخطرها  ال�ستيطان 

املحتلة،  ال��ق��د���س  ���س��رق   ”1 “اإي  منطقة  ويف 

الحياء  ال�ستيطان يف  وم�ساعفة  ت�سمني  وع��ن 

املقد�سية ال�سرقية بهدف منع البناء الفل�سطيني، 

املحيطة  ال��ب��دوي��ة  التجمعات  تهجري  وك��ذل��ك 

ب��ال��ق��د���س، وت��ف��ري��غ الأر������س وال���س��ت��ي��الء عليها 

يعني  ما  وه��و  املنطقة،  يف  ال�ستيطاين  للتو�سع 

ف�سل القد�س اأي�سا عن باقي حمافظات الوطن، 

وجنوبي  �سمايل  ق�سمني  اإىل  ال��وط��ن  وتق�سيم 

وبالتايل قتل اإمكانية حل الدولتني

جهد روسي أمريكي لتفعيل عملية السالم في إطار الرباعية

 »الجنائية الدولية« ترد على اتهامات نتنياهو لها باالنحياز السياسي

 تقييم أمني إسرائيلي: إيران ستستخدم أراضي العراق واليمن لتنفيذ هجمات انتقامية

 مخطط احتاللي لفصل أحياء مقدسية و140 ألف مواطن مهددون بالترحيل عن مدينتهم

االنباط-وكاالت

زع���م اي��ه��ود ي��ع��اري م��را���س��ل ال��ق��ن��اة 12 

اإدارة  اأن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  �سباح  ال��ع��ري��ة، 

ب��اي��دن طلبت من  الرئي�س الأم��ري��ك��ي ج��و 

رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س 

لالنتخابات  خطته  بخ�سو�س  تو�سيحا 

بال�سراكة مع حركة حما�س

املتحدة  ال���ولي���ات  اأن  ي���ع���اري،  واأو����س���ح 

ُت�سر على اأن تعرتف كل حكومة فل�سطينية 

“باإ�سرائيل” وتنبذ العنف وتبقى ملتزمة 

بجميع التفاقات

وك�سف مو�سيه ليون رئي�س بلدية القد�س 

التابعة ل�سلطات الحتالل، �سباح اليوم، اأن 

جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة  ع��ن  ممثلني 

ب��اي��دن ���س��ارك��وا اأم�����س الث��ن��ني، يف اجتماع 

عقدته ما ت�سمى اللجنة اللوائية ب�ساأن بناء 

جممع ال�سفارة الأمريكية يف القد�س

القناة  ل��ي��ون يف ح��دي��ث نقلته  واأو���س��ح 

اإدارة  عن  امل�سوؤولني  اأن  ال�سابعة،  العرية 

ب��اي��دن ���س��ارك��وا يف الج��ت��م��اع ع��ر تطبيق 

زووم

والشراكة مع حركة حماس... إدارة بايدن تطلب 
توضيًحا من عباس بخصوص خطته لالنتخابات
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االنباط-وكاالت

اأك������د خ���ال���د م�����ش��ع��ل ال���ق���ي���ادي يف ح��رك��ة 

على   ،  2021/2/16 ال��ث��اث��اء  ام�����س  ح��م��ا���س 

احل��روف يف ظل  على  النقاط  و�شع  �شرورة 

والدولية  والفل�شطينية  العربية  “املعمعة” 
اأ�شا�شية  م��ب��ادي  بثاث  التم�شك  خ��ال  م��ن 

عبد  الربف�شور  اأجلها  من  ون�شال  بها  ن��ادى 

ال�شتار قا�شم

وق��������ال م�������ش���ع���ل خ������ال ن��������دوة ت���اأب���ي���ن���ي���ة 

للربوفي�شور عبد ال�شتار قا�شم ينظمها مركز 

اطل�س ، ان اأول املبادي التي لبد من الإلتزام 

الحتال  حتت  لزلنا  “الن�شال” كوننا  بها 

قيمة  ل  والتي  ا�شكالها  بكافة  و”املقاومة” 

لها دون ان يكون لدينا ا�شرتاتيجية وطنية

وتابع م�شعل ان ثاين املبادئ تكون بتحرير 

املوقف ال�شيا�شي ، كوننا ومنذ 30 عاماً ونحن 

نريد  ل  فحن  خاطئة،  �شيا�شة  مواقف  على 

دويلة ان تبقى يف مربع ال�شلطة بل نريد خط 

�شيا�شي وا�شح ، م�شدداً على �شرورة ان تكون 

لنا كلمة قوية من او�شلو ول بد من التوافق 

عليها

���ش��رورة  على  ف�شدد   ، الثالث  امل��ب��داأ  وع��ن 

 14 بعد  الفل�شطيني  الداخلي  البيت  ترتيب 

النتخابات  ان  ، مو�شحاً  النق�شام  من  عاماً 

نح�شر  وال   ، وحدها  لي�شت  ولكن  مطلوبة 

فقط  وال��رئ��ا���ش��ة  الت�شريعي  يف  الن��ت��خ��اب��ات 

ف��اب��د م��ن ت��غ��ي��ر الأ���ش��ا���س وه���و “منظمة 

ال��داخ��ل��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  وب���ن���اء   ، التحرير” 

الوعاء  هي  التحرير  “فمنظمة  واخلارجية 

ال�شامل ولبد من جتديدها

النظام  �شركاء يف  نكون  ان  “ لب��د  وت��اب��ع 

ال�شيا�شي والقرار ال�شيا�شي وهو املطلوب”

ان  ق��ال م�شعل   : قا�شم  للربف�شور  وع��ودة 

فقط  �شيا�شياً  حملًا  يكون  ان  رف�س  قا�شم 

امنا كان معار�شاً لل�شيا�شة اخلاطئة ومقاوماً 

لاحتال بطريقته و�شاحب �شوت قوى

وبني م�شعل ان قا�شم كان يكيفه ان يكون 

على  �شل  ول��و  لل�شيا�شية  وحم��ل��ًا  اك��ادمي��ي��ا 

ذلك لكان رمزية حمرتمة ولكنه مل يرد ان 

يح�شر نف�شه، بل اراد ي�شع رايه اأمام ويتوج 

موقفه بن�شال مرير

االنباط-وكاالت

قرار  ال�شورية،  اخلارجية  وزارة  اأدان��ت 

ال��ن��ظ��ام ال���رتك���ي ب��اف��ت��ت��اح ك��ل��ي��ة وم��ع��ه��د 

يتبعان جلامعة اإ�شطنبول يف بلدة الراعي 

�شمايل حلب

وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��وري��ة يف ب��ي��ان، 

اإن اخل��ط��وة ال��رتك��ي��ة ت��ع��د ع��م��ًا خ��ط��راً 

وميثاق  ال��دويل  للقانون  فا�شحاً  وخ��رق��اً 

الأمم املتحدة

حقوقية  منظمة  اأك��دت  �شابق  وقت  ويف 

�شورية، اأن الوجود الرتكي �شمايل الباد 

اح����ت����ال، وت���اب���ع���ت امل��ن��ظ��م��ة احل��ق��وق��ي��ة 

من  �شخ�شا   78 ل���� ت��رك��ي��ا  خ��ط��ف  “وثقنا 
مناطق �شمايل �شوريا”

تعتقل  ت��رك��ي��ا  اأن  امل��ن��ظ��م��ة،  واأ����ش���اف���ت 

اإ�شطنبول  �شوريني وتنقلهم للمحاكمة يف 

ومتار�س �شدهم التعذيب

وك�����ان�����ت ال�����ق�����وات ال����رتك����ي����ة ق�����ش��ف��ت 

قرية  املا�شي،  الأ�شبوع  الثقيلة،  باملدفعية 

�شمن  رفعت  تل  مدينة  و�شمايل  مرعناز 

مناطق ق�شد بريف حلب ال�شمايل، تزامًنا 

مع ا�شتباكات متبادلة بالأ�شلحة املتو�شطة 

الدميقراطية  �شوريا  قوات  بني  والثقيلة 

اإىل  اأدى  م��ا  ل��رتك��ي��ا،  امل��وال��ي��ة  والف�شائل 

وق�����وع اإ����ش���اب���ات يف ���ش��ف��وف ال��ط��رف��ني، 

حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اأف��اد  ما  بح�شب 

الإن�شان

�شمال  تركية  ق��وات  حتتل   2018 ومنذ 

�شرقي �شوريا قبل اأن يتو�شع اعتداء اأنقرة 

لي�شمل مناطق يف يف ال�شمال الغربي منذ 

2019

االنباط-وكاالت

القد�س  مدينة  يف  التعليم  ق��ط��اع  ي��واج��ه 

املحتلة و�شًعا كارثًيا وتدمًرا ممنهًجا ب�شبب 

العن�شرية،  الإ�شرائيلي  الح��ت��ال  اإج����راءات 

�شابقة،  ���ش��ن��وات  م���دار  على  ا�شتنزفت  وال��ت��ي 

ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ب��ق��اء وال�����ش��م��ود اأم����ام املناهج 

الإ�شرائيلية، يف ظل غياب اأي �شيادة فل�شطينية

ومي��ار���س الح��ت��ال مت��ي��ي��ًزا فا�شًحا بني 

مدار�س �شرقي القد�س وغربها، على م�شتوى 

امليزانيات املخ�ش�شة اأو البنى التحتية واملرافق 

التعليمي،  اجل���ه���از  ك���ف���اءة  اأو  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

وم�شامني التعليم والرتبية، بهدف كي وعي 

م�شتواه  من  وجتريده  الفل�شطيني،  الطالب 

الفكري والتاريخي، وحماولة �شطب الذاكرة 

والتاريخ الفل�شطيني

اأ�شا�شية  رك��ي��زة  ي�شكل  التعليم  اأن  ومب���ا 

واٍع  ج��ي��ل  وتن�شئة  املجتمع  ب��ن��اء  يف  وم��ه��م��ة 

رئي�ًشا  ه��دًف��ا  ي���زال  ول  ك���ان  ل��ه��ذا  لق�شيته، 

لاحتال الذي يعمل على اإ�شعافه وتهويده 

م�شتخدًما  عليه،  الكاملة  ال�شيطرة  واإح��ك��ام 

كافة الو�شائل لتحقيق ذلك

التعليم  فاإن  ل�شيا�شات الحتال،  ونتيجة 

الأ�شا�شية،  امل��ق��وم��ات  لأدن���ى  يفتقر  بالقد�س 

فا بيئة تعليمية منا�شبة ول �شفوًفا درا�شية 

املقاعد  نق�س  ع��ن  ن��اه��ي��ك  للتعلم،  ���ش��احل��ة 

واملختربات والقرطا�شية والو�شائل التعليمية 

املتطورة، وتهويد املناهج الدرا�شية وحتريفها، 

من  ال��ت�����ش��رب  ن�شبة  ت��ن��ام��ي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

املدار�س

متييز ممنهج

جديد  اإ�شرائيلي  حقوقي  تقرير  وك�شف 

وم���ث���ر ل��ل��ق��ل��ق ����ش���ادر ع���ن م��ن��ظ��م��ت��ي “عر 

عميم” و”معان” العمالية، عن حجم الفوارق 

يف الغرف ال�شفية والأزمة ال�شديدة يف تعليم 

يف  كبرة  وثغرات  بالقد�س،  املبكرة  الطفولة 

حجم ال�شتثمار بالتعليم بني �شطري املدينة، 

بناء  م��ن  الفل�شطينيني  منع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

املدار�س

“عر  ن�شرتها  ال��ت��ي  امل��ع��ط��ي��ات  وب��ح�����ش��ب 

عميم”، فاإن 2٪ فقط من الأطفال يف �شرقي 

ال��ق��د���س م���ن ���ش��ن الإجن������اب ح��ت��ى 3 ���ش��ن��وات 

يف  ل��اإ���ش��راف،  خا�شعة  اأم��اك��ن  يف  م�شجلون 

ح�شانة  و28  رعاية  مراكز  اأربعة  تعمل  وق��ت 

فقط باملدينة، والتي من املفرت�س اأن تخدم 

اأكرث من 40 األف طفل يف �شن ما قبل املدر�شة

��ا يف ح����وايل 242  ن��ق�����شً اأن ه��ن��اك  واأك�����دت 

وثغرات  وح�شانة،  النهارية  للرعاية  م��رك��ًزا 

يف  املبكرة  الطفولة  تعليم  ن��ظ��ام  ب��ني  ك��ب��رة 

�شرقي القد�س مقارنة بغربها

حالًيا  املدينة  غ��رب  يف  يوجد  وللمقارنة، 

و440  العامة  النهارية  للرعاية  م��رك��ًزا   118

مركًزا للرعاية النهارية، ويبلغ عدد الأطفال 

منذ الولدة حتى 4 �شنوات حوايل 72000

البلدية  �شيا�شة  عميم”،  “عر  وانتقدت 

واملعارف احلكومية الإ�شرائيلية كدولة قائمة 

وال�شماح  التعليم  ت��وف��ر  عليها  ب��الح��ت��ال، 

واحل�����ش��ان��ات  امل���دار����س  ب��ب��ن��اء  للفل�شطينيني 

ومراكز رعاية الأطفال

اأن ال����ف����وارق وا���ش��ح��ة و���ش��ا���ش��ع��ة  واأك������دت 

“والأعمى ي�شتطيع حال قام بجولة ب�شيطة يف 
�شرقي القد�س اأن يدرك ذلك وي�شعر بالظلم 

ال�شائد فيها”

غر  ال�شيا�شة  تلك  اإن”  التقرير:  وق���ال 

املت�شاوية بني �شرقي القد�س وغربها وا�شحة، 

م��ن خ��ال نوعية اخل��دم��ات وحجم  وتظهر 

املقارنة،  ميكن  ل  اإذ  التعليم،  يف  ال�شتثمار 

فيما الفرق �شا�شع بني ما يقدم لغربي القد�س 

وللمواطنني  املدينة  �شرقي  يف  وامل�شتوطنات 

الفل�شطينيني يف هذه الأخرة”

وبلديتها  الحتال  حكومة  اأن  اإىل  واأ�شار 

تقران بوجود فوارق �شا�شعة وغنب فاح�س بني 

املدار�س  تتلقاه  وم��ا  القد�س  لغربي  يقدم  ما 

الفل�شطينيني  اأن  رغ��م  فتات،  من  �شرقها  يف 

يدفعون جمربين كل ما يفر�س عليهم من 

�شرائب بن�شبة ت�شل اإىل ٪100

تهويد التعليم

ال���ق���د����س للحقوق  وي���ق���ول م���دي���ر م���رك���ز 

القانونية والجتماعية زياد احلموري لوكالة 

ومتييًزا  كبرة  ف��روق��ات  هناك  اإن  “�شفا” 
ع��ن�����ش��رًي��ا مي��ار���ش��ه الح���ت���ال ع��ل��ى �شعيد 

بهدف  القد�س،  �شرقي  التعليمية يف  العملية 

اأه����داف����ه ل��ا���ش��ت��ي��اء ع��ل��ى التعليم  حت��ق��ي��ق 

وتهويده بالكامل

يف  امل��دار���س  اأن  “�شفا”،  لوكالة  ويو�شح 

الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  لأدن����ى  تفتقر  ال��ق��د���س 

التحتية  بالبنى  املتمثلة  التعليم،  ومقومات 

امل��ن��ا���ش��ب��ة وامل���خ���ت���ربات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���اع���ب 

كبًرا  اإه��م��اًل  وتعاين  والأن�شطة،  واحل��دائ��ق 

 2000 بنحو  ال�شفية  الغرف  يف  ح��اًدا  ا  ونق�شً

غ��رف��ة، م��ق��ارن��ة م��ع اخل��دم��ات ال��ت��ي تتلقاها 

مدار�س غربي املدينة

ول يتحمل الحتال م�شوؤولياته وواجباته 

رغم  اخل��دم��ات،  تلك  ت��وف��ر  اإزاء  القانونية 

املقد�شيون،  يدفعها  التي  الباهظة  ال�شرائب 

وتذهب للم�شتوطنات، وفق احلموري

ويو�شح اأن الحتال يفر�س على مدار�س 

ب��دًل من  الإ�شرائيلي  املنهاج  القد�س تدري�س 

وال��رتاث  التاريخ  تغير  بهدف  الفل�شطيني، 

والهوية الوطنية، وت�شويه املناهج الفل�شطيني 

ي��ن��ج��ح يف ذل����ك بفعل  ل��ك��ن��ه مل  وحت���ري���ف���ه، 

الت�شدي لهذه ال�شيا�شة من الطاب والأهايل

وي�����ش��ل ع���دد امل���دار����س ب��ال��ق��د���س اإىل 120 

مدر�شة ت�شم ب�شفوفها قرابة 100 األف طالب 

وط��ال��ب��ة، وت�����ش��رف ب��ل��دي��ة الح���ت���ال ووزارة 

ي�شكل  مدر�شة   54 على  الإ�شرائيلية  امل��ع��ارف 

جمموع  م��ن   ٪60 على  ت��زي��د  ن�شبة  طابها 

الطلبة الفل�شطينيني

غ�سل الأدمغة

اأم���ا رئي�س احت���اد جل��ان اأول��ي��اء الأم����ور يف 

حم�شن،  حممد  �شلوان  ببلدة  العامود  را���س 

فيقول اإن بلدية الحتال تبذل جهوًدا كبرة 

اأ���ش��رل��ة التعليم يف ال��ق��د���س، ون�شر  اأج���ل  م��ن 

الطاب  ل��دى  واجلهل”  التخلف  “ثقافة 
الفل�شطينيني

اأن  “�شفا”  ل���وك���ال���ة  حم�����ش��ن  وي���و����ش���ح 

الح���ت���ال ر���ش��د م��ي��زان��ي��ات ���ش��خ��م��ة لأج���ل 

وفر�س  الفل�شطيني،  واملنهاج  التعليم  تهويد 

امل��ن��ه��اج الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ب��امل��دار���س ال��ع��رب��ي��ة، يف 

خطوة ت�شتهدف غ�شل عقول واأدمغة الطاب، 

واحتال الوعي والفكر الفل�شطيني

وي��ح��ت��وي امل��ن��ه��اج الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى م��واد 

وحت��ري��ف  ل��ل��ح��ق��ائ��ق  ت���زوي���ر  ف��ي��ه��ا  تعليمية 

احل�شارية  وللمعامل  الفل�شطيني،  للتاريخ 

للهوية  ي�شر  �شيء  كل  واإل��غ��اء  والإ�شامية، 

الفل�شطينية

ويوؤكد حم�شن اأنه “ل ميكن باأي حال من 

الأحوال فر�س املنهاج الإ�شرائيلي يف مدار�شنا، 

و���ش��ن��ق��اوم ه����ذه ال�����ش��ي��ا���ش��ة ب��ط��رق خمتلفة، 

فاحلرب ما تزال م�شتمرة”

و”معان”  عميم”  “عر  ت��ق��ري��ر  وي��ع��زو 

الفجوة بني �شرقي القد�س وغربها اإىل نق�س 

الحتياجات  حتديد  اإىل  والفتقار  امليزانية 

القائمة يف �شرقها

وبح�شب التقرير، فاإن النق�س احلاد يف اأطر 

تعليم الطفولة املبكرة اخلا�شعة لاإ�شراف يف 

�شرقي القد�س ي�شعف ق��درة الآب���اء، وخا�شة 

الأم����ه����ات، ع��ل��ى ال���ذه���اب اإىل ال��ع��م��ل، وق��د 

اأدى  كما  ومن���وه،  الطفل  ب�شحة  ا  اأي�شً ي�شر 

“كورونا” اإىل تفاقم ال�شعوبات  اأزم��ة  خال 

لل�شكان  والجتماعية  والأ�شرية  القت�شادية 

العرب

 مشعل: لن نحصر انفسنا في التشريعي والرئاسي فقط

 الخارجية السورية تحتج على سياسات أردوغان وعدوانه على األراضي

التعليم بالقدس.. تمييز إسرائيلي ممنهج و»أسرلة ألدمغة« الفلسطينيين

 العبادلة: منع إدخال اللقاحات 
يضع غزة في مهب الموت

 بايدن يتجنب االتصال بنتنياهو 
حتى ال يعطيه دفعة قبل االنتخابات

 موسكو تنفي وجود أي محادثات 
حول »المجلس العسكري« السوري

االنباط-وكاالت

مكافحة  دائ��رة  رئي�س  العبادلة  رامي  قال   

ام�س  غ��زة،  بقطاع  ال�شحة  وزارة  يف  ال��ع��دوى 

اإدخال لقاح فرو�س كورونا  اإن منع  الثاثاء، 

الإ�شرائيلي،  الح��ت��ال  قبل  من  القطاع  اإىل 

ي�شع غزة يف مهب املوت

�شوت  لإذاع���ة  حديث  يف  العبادلة  واع��ت��رب 

مبثابة  الحتال  ق��رار  بغزة،  املحلية  القد�س 

ُي��ح��ا���ش��ب ع��ل��ي��ه��ا من  اأن  ج��رمي��ة ق��ت��ل ي��ج��ب 

الدويل املجتمع 

ال�شحة  م��ع  ت��وا���ش��ل  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ال��ع��امل��ي��ة واجل���ه���ات ال��دول��ي��ة ل��ت��وف��ر ال��ل��ق��اح 

الح�����ت�����ال،  حت�����ت  ت���ق���ع  غ������زة  واأن  خ���ا����ش���ة 

تطور  اأي  الآن  حتى  يوجد  ل  اأن��ه  اإىل  م�شًرا 

اإدخاله بخ�شو�س 

العامل  يف  الوحيدة  الحتال  “دولة  وقال 

ال���ت���ي ا���ش��ت��ط��اع��ت ت���وف���ر ال���ل���ق���اح���ات ل��ك��ن��ه��ا 

متييز  وه��ذا  غ��زة  قطاع  ل�شكان  توفره  متنع 

عن�شري”

واأ�شاف “يجب على الحتال توفر لقاح 

كورونا ولي�س منعه وهذا الإجراء هو جرمية 

غا�شمة”

اأن  بغزة،  ال�شحة  وزارة  يف  امل�شوؤول  وتوقع 

انت�شار  ثانية من  الأي��ام موجة  ق��ادم  يف  تكون 

ف��رو���س ك��ورون��ا، م��ع��رًب��ا ع��ن اأم��ل��ه يف و�شول 

التف�شي اللقاح قبل 

م��ن قبل  ال���ت���زام  ه��ن��اك  ك���ان  “كلما  وق����ال 

اجل��م��ه��ور ك��ل��م��ا ت���اأخ���رت امل��وج��ة ال��ث��ان��ي��ة من 

والعك�س” كورونا 

االنباط-وكاالت

 اأف���������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة ج����روزال����ي����م ب��و���ش��ت 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ب����اأن ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي جو 

ب���اي���دن ي���ح���اول ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ت���اأث���ر امل��ك��امل��ة 

الهاتفية الأوىل له كرئي�س مع رئي�س الوزراء 

متثل  ل  حتى  نتنياهو،  بنيامني  الإ�شرائيلي 

الكني�شت  انتخابات  املكاملة دعما لنتنياهو قبل 

املقررة يف 23 اآذار/مار�س

ال�شحيفة عن م�شدرين يف حزبني  ونقلت 

مب�شوؤويل  ات�شال  على  اإ�شرائيليني  �شيا�شيني 

اإدارة بايدن القول اإن الإدارة ت�شعر بالقلق من 

اإعطاء انطباع بالتدخل يف النتخابات املقبلة، 

من  للمكاملة  ال��رتوي��ج  نتنياهو  ي��ح��اول  اأن  اأو 

اأجل ك�شب نقاط �شيا�شية

الذي  الدقيق  الأم��ر  اأن  امل�شدران  واأو�شح 

توجد  ل  اأن��ه  هو  اإي�شاله  على  بايدن  يحر�س 

عاقة خا�شة مع نتنياهو

خ��اف��ات مع  ب��وج��ود  اأم�����س  نتنياهو  واأق���ر 

بايدن ب�شاأن الق�شايا الإيرانية والفل�شطينية، 

لكنه قال اإن العاقات بينهما قوية للغاية

اجلمعة  يوم  نفى  قد  الأبي�س  البيت  وكان 

نتنياهو  ي��ت��ج��اه��ل  ب���اي���دن  ي��ك��ون  اأن  امل��ا���ش��ي 

املكاملات  اإدراج��ه حتى الآن يف قائمة من  بعدم 

توليه  منذ  اأج��ان��ب  ق��ادة  مع  املبكرة  الهاتفية 

20 كانون ثان/يناير املا�شي من�شبه يف 

االنباط-وكاالت

الرو�شي  للرئي�س  اخل��ا���س  امل��ب��ع��وث  نفى 

RT وجود  اإىل �شوريا األك�شندر لفرينتيف ل�

الع�شكري”  “املجل�س  ح���ول  حم���ادث���ات  اأي 

متعمد  ت�شليل  ذل���ك  اأن  م���وؤك���دا  ال�����ش��وري، 

ال�شيا�شية املحادثات والعملية  بهدف ن�شف 

رئ��ي�����س م��ن�����ش��ة مو�شكو  ن��ف��ى  اأي�����ام  وق��ب��ل 

ل��ل��م��ع��ار���ش��ة ال�������ش���وري���ة، ق�����دري ج��م��ي��ل، م��ا 

ح��ول  الأو�شط”  “ال�شرق  ج���ري���دة  ن�����ش��رت��ه 

للجانب  وال��ق��اه��رة  مو�شكو  من�شتي  ت��ق��دمي 

“جمل�س  اإن�شاء  الرو�شي وثيقة مكتوبة حول 

ع�شكري”

جمال  ال�شوري  الفنان  اأو�شح  جانبه،  من 

ع�شكري  “جمل�س  فكرة  عر�س  اأن��ه  �شليمان 

النتقالية” ب�شفته  املرحلة  يف  �شوريا  يحكم 

“ال�شرق  اأوردته  ما  نافيا  �شفيها،  ال�شخ�شية، 

الأو�شط” حول وجود وثيقة مكتوبة بذلك
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200138787(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة منت�سر وحممد العجالني  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )108750( بتاريخ 2014/1/22 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/13 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  منت�سر مو�سى عبداهلل العجالني  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك – غور املزرعه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العازمي  ثريا  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/10/10 اعتبارا من تاريخ  )115050 ( 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

السادة زبائن شركة خريات 
الشمال للدواجن واالعالف

نود ابالغكم باأن املح�سل املايل املعتمد من 

احمد  يو�سف  حممد  ع��ارف  املدعو  قبلنا 

فاإننا  ولذلكم  لدينا  العمل  من  ا�ستقال  قد 

نعلمكم باأن اي تعامل فيما بينكم وبينه من 

و�سيتم  لدينا  معتمد  غري  اليوم  هذا  تاريخ 

ابالغكم باملح�سل املايل املعتمد لدينا

 ولكم منا جزيل ال�سكر

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

داليا حسن احمد عبابنه

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

ال�سركة امل�ساندة خلدمات ال�سناد

ومراكز الت�سال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

محمد محمود 
علي منسي

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

ال�سركة امل�ساندة خلدمات ال�سناد

ومراكز الت�سال
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

بنتيجة  ال�سلط  ام��ام  ال��وح��دات  ت��ع��ادل 

ال��ت��ي ج���رت على  ال���ودي���ة  امل���ب���اراة  ٢-٢ يف 

الفريقني  ا�ستعدادات  اإطار  ملعب جاوا يف 

االحتاد  درع  بطولة  يف  م�سوارهما  لبداية 

ل����ك����رة ال�����ق�����دم. وت����ق����دم ال������وح������دات اوال 

يتقدم  اأن  قبل  ثلجي  ي��زن  عرب  بالنتيجة 

وعبيدة  ح�سي�ش  ابو  حممد  بهديف  ال�سلط 

التعادل  ال��ي��ا���ش  اح��م��د  ل��ي��درك  ال�سمارنة 

للأخ�سر من ركلة جزاء.واعتمد الوحدات 

ع��ل��ى ال��لع��ب��ني امل��ت��وف��ري��ن ام����ام اجل��ه��از 

الفني،يف ظل غياب �سباعي املنتخب االأول 

ك���ل من:” اح��م��د ع��ب��د ال�����س��ت��ار، ع��ب��داهلل 

ال����ف����اخ����وري، حم���م���د ال����دم����ري، ف���را����ش 

وان�ش  راتب  �سالح  خطاب،  طارق  �سلباية، 

منتخب  مع�سكر  يف  املتواجدين  العو�سات 

الن�سامى يف دبي، حيث ينتظر اأن يلتحقوا 

٤٨ �ساعة  يف تدريبات الفريق االأول خلل 

ال�سنغايل  امل��ح��رف  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��ادم��ة، 

االآخر  هو  يلتحق  الذي  نداي  العزيز  عبد 

خ���لل االأي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة. و���س��ه��دت 

اللبناين  املحرف  م�ساركة  الودية  املباراة 

اأح��م��د زري���ق ال���ذي اأب���دى ح�����س��ورا طيبا، 

ف��ي��م��ا م��ن��ح��ت ف��ر���س��ة امل�����س��ارك��ة ل��ع��دد من 

علن  مالك  غرار  على  ال�سباب  اللعبني 

وكانت  الديرباين.  وثائر  النجار  وجعفر 

قرعة درع االحتاد و�سعت فريق الوحدات 

ف��ري��ق��ي  اإىل ج��ان��ب��ه  ���س��م��ت  يف جم��م��وع��ة 

معان و�سحاب.

01

الوحدات والسلط يستعدان لبطولة الدرع 

نيمار حزين لغيابه عن فريقه 

خاطر يحرس مرمى سحاب 

رعترة يلتحق بفريق نفط الوسط 

باري�س - وكاالت 

�سيلفا،  دا  ن��ي��م��ار  ال��ربازي��ل��ي  ي�سعر 

ج��ن��اح ب��اري�����ش ���س��ان ج���رم���ان، ب��ح��زن 

اأمام  امل�ساركة  عن  غيابه  ب�سبب  كبر، 

ثمن  ذهاب  مناف�سات  �سمن  بر�سلونة، 

اأوروبا.واأعلن �سان  اأبطال  نهائي دوري 

نيمار  اأن  املا�سي،  اخلمي�ش  ج��رم��ان، 

لها  تعر�ش  ع�سلية،  اإ�سابة  من  يعاين 

اأمام فريق كان بكاأ�ش فرن�سا، و�سيغيب 

عن امللعب ملدة ٤ اأ�سابيع.وكتب نيمار 

ع���ن م���ب���اراة ب��ر���س��ل��ون��ة، ع��ل��ى ح�����س��اب��ه 

ال�سخ�سي مبوقع التوا�سل االجتماعي 

مباريات   3 من اأف�سل  »اإنها  »ت��وي��ر«: 

نيمار  يحدد  ومل  خو�سها«.  اأري��د  كنت 

م���ب���ارات���ني ب��ج��ان��ب م���ب���اراة ب��ر���س��ل��ون��ة 

اأن�����ه ���س��ي��غ��ي��ب  )3 م���ب���اري���ات(، خ��ا���س��ة 

ع���ن ع����دة م���واج���ه���ات اأخ������رى، وو���س��ع 

رمزا  التغريدة  مع  الربازيلي  اللعب 

مع  لعب  نيمار  اأن  يذكر  يبكي.  لوجه 

قبل   ،٢017 وحتى   ٢013 من  بر�سلونة 

ج��رم��ان،  ���س��ان  ب��اري�����ش  اإىل  ينتقل  اأن 

ال�سرط  قيمة  يورو،  ٢٢٢ مليون  نظر 

البار�سا.  اجلزائي يف عقده االأخر مع 

االنباط - عمان 

ر�سميا  �سحاب  ن��ادي  اإدارة  تعاقدت 

م����ع حم���م���د خ����اط����ر ح����ار�����ش امل���رم���ى 

ووقع  ال�سلط.  فريق  ل�سفوف  ال�سابق 

فريق  ليمثل  عقده  على  ر�سميا  خاطر 

����س���ح���اب يف امل���و����س���م امل���ق���ب���ل. وي��ع��ت��رب 

خ��اط��ر م���ن ح���را����ش امل���رم���ى ال��ب��ارزي��ن 

االأه��ل��ي  م��ث��ل  اأن  ل��ه  و���س��ب��ق  االأردن،  يف 

املو�سم  ينتقل  اأن  قبل  طويلة  ل�سنوات 

املا�سي لفريق ال�سلط. وي�ستعد �سحاب 

الدرع  بطولة  يف  ظهوره  عن  للإعلن 

�سباط  ف��رباي��ر/   ٢3 ي��وم  تنطلق  ال��ت��ي 

اجلاري.

االنباط - عمان 

حم��م��ود  االأردين  امل���ح���رف  و����س���ل 

من  ق��ادم��ا  النجف  مدينة  اإىل  زع��رة 

لللتحاق  ع��م��ان  االأردن���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة 

بتدريبات فريق نفط الو�سط العراقي 

حت�������س���را ل���ل���م���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة م��ن 

ال�����دوري. وق����ال م��دي��ر ال��ف��ري��ق نبيل 

عبا�ش يف ت�سريحات خا�سة اإن اللعب 

اإىل مطار بغداد  و�سل يف وقت متاأخر 

 الدويل وتوجه مبا�سرة ملدينة النجف.

وح����دة  اأول  يف  زع�������رة  و����س���ي�������س���ارك 

اإ�سراف اجلهاز  تدريبية جماعية حتت 

�سهد.  الغني  املدرب عبد  بقيادة  الفني 

���س��ف��ق��ات  اأوىل  ي��ع��د  زع����رة  اأن  وب����ني 

ال�����ن�����ادي ع���ل���ى م�������س���ت���وى امل���ح���رف���ني 

مع  للتعاقد  جارية  مفاو�سات  وهناك 

الفني  اأن اجلهاز  واأو���س��ح  اآخ��ر.  الع��ب 

واإيقاف  االأوراق  ترتيب  الإع��ادة  ي�سعى 

ن���زي���ف ال���ن���ق���اط وا����س���ت���ع���ادة ال���ت���وازن 

ج��والت  اآخ��ر  يف  ال�سلبية  النتائج  بعد 

ال��و���س��ط  ن��ف��ط  وك���ان  االأوىل.  امل��رح��ل��ة 

فرة  يف  حمليني  العبني   3 مع  تعاقد 

اأن نفط  اإىل  االنتقاالت ال�ستوية.ي�سار 

الئحة  يف  الرابع  املركز  يحتل  الو�سط 

31 نقطة. الرتيب بر�سيد 

االنباط - عمان 

تدريباته  الن�سميات  منتخب  يوا�سل 

االأ����س���ب���وع���ي���ة، ب���ق���ي���ادة امل������درب دي��ف��ي��د 

لل�ستحقاقات  ا�ستعدادا  نا�سيمينتو، 

�سباح  م��ران��ه  املنتخب  واأج����رى  امل��ق��ب��ل 

ام�����ش ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ب��ول��و، ح��ي��ث عمد 

ت��ط��ب��ي��ق ع����دد من  اإىل  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از 

اجلمل الفنية وبع�ش التمارين البدنية 

متابعة  اأهمية  نا�سيمينتو،  اأك��د  ب��دوره 

ج��م��ي��ع ال���لع���ب���ات يف خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات 

دوري  بطولة  خ��لل  خا�سة  العمرية، 

“م�ستوى  وت��اب��ع:  املقبلة.  امل��ح��رف��ات 

ت�ساعدي،  ن�سق  وف��ق  ي�سر  اللعبات 

جميعهن ي�سعني لتقدمي كل ما لديهن 

اأن  ي��ذك��ر  ك��ب��ر«  وحما�ش  ع��ال  بركيز 

املنتخب يجري 5 ح�س�ش تدريبية على 

يف  للم�ساركة  ا�ستعدادا  االأ�سبوع،  مدار 

ت�����س��ف��ي��ات ك��اأ���ش اآ���س��ي��ا امل��زم��ع اإق��ام��ت��ه��ا 

املقبل. اأيلول 

االنباط - عمان 

ف��از ال��لع��ب ع��ل��ي م��ع��ل��ول جن��م تون�ش 

وال��ن��ادي االه��ل��ي امل�����س��ري ب��ج��ائ��زة اف�سل 

امل���ح���ل���ي���ة  ال�������دوري�������ات  الع�������ب ع����رب����ي يف 

..وال����لع����ب حم��م��د ����س���لح جن���م م�سر 

ول��ي��ف��رب��ول االجن���ل���ي���زي ب��ج��ائ��زة اف�����س��ل 

الع�����ب يف ال�����دوري�����ات اخل���ارج���ي���ة ..ك���م���ا 

ف��از ال��ن��ادي االه��ل��ي امل�����س��ري ب��ط��ل م�سر 

العربية  االندية  اف�سل  بجائزة  وافريقيا 

يف اال�ستفتاء ال�سنوي ال�ساد�ش الذي نظمه 

االحت�����اد ال��ع��رب��ي ل��ل�����س��ح��اف��ة ال��ري��ا���س��ي��ة 

العربية  ال��ك��رة واالن���دي���ة  الخ��ت��ي��ار جن���وم 

الزملء  من   177 ..مب�ساركة   ٢0٢0 لعام 

وال���زم���ي���لت االع���لم���ي���ني ال��ري��ا���س��ي��ني 

ق��ام��وا  ع��رب��ي��ة  دول����ة   1٨ ميثلون   ال��ع��رب 

التي  ال��ق��ائ��م��ة  �سمن  ال��لع��ب��ني  ب��اخ��ت��ي��ار 

اعدتها جلنة اال�ستفتاء يف االحتاد العربي 

ب��رئ��ا���س��ة ال��زم��ي��ل ب���در ال��دي��ن االدري�����س��ي 

ن��ائ��ب رئ��ي�����ش االحت���اد ح��ي��ث ق��ام��ت خ��لل 

الر�سيحات  ف��رز  بعملية  املا�سية  االي���ام 

اىل  للو�سول  النقاط  �سلم  اعتمدت  التي 

ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��ز االف�����س��ل يف ال��ف��ئ��ات 

الثلثة وعلى النحو التايل : 

ف���ئ���ة ال����لع����ب����ني ال�����ذي�����ن ي���خ���و����س���ون 

م��ن��اف�����س��ات ال����دوري����ات ال��ع��رب��ي��ة و���س��م��ت 

ع�����س��رة الع���ب���ني وج�����اءت  ن��ت��ائ��ج��ه��م على 

النحو التايل : االول علي معلول ) تون�ش 

بوجناح  بغداد  ..الثاين  امل�سري  االهلي   )

) اجل���زائ���ر ( ال�����س��د ال��ق��ط��ري ..ال��ث��ال��ث 

عمر ال�سومة ) �سوريا ( االهلي ال�سعودي 

..الرابع �سفيان رحيمي ) املغرب ( الرجاء 

 ( الدو�سري  �سامل  .. اخلام�ش  البي�ساوي 

..ال�ساد�ش  ال�سعودي  الهلل   ) ال�سعودية 

االه���ل���ي   ) م�������س���ر   ( ال�������س���ح���ات  ح�������س���ني 

 ) قطر   ( عفيف  اك��رم  ..ال�����س��اب��ع  امل�سري 

 ( مبخوت  علي  ..الثامن  القطري  ال�سد 

..التا�سع  ( اجل��زي��رة االم��ارات��ي  االم���ارات 

براميد�ش   ) فل�سطني   ( ال��وادي  حممود 

العراق   ( داوود  حممد  ..العا�سر  امل�سري 

�سالح  ع�سر  ..احل���ادي  العراقي  النفط   )

االردين  ال�����وح�����دات   ) االردن   ( رات������ب 

الكويت   ( العنيزي  �سلطان  ع�سر  ال��ث��اين 

..الثالث ع�سر ح�سن  الكويتي  القاد�سية   )

معتوق ) لبنان( االن�سار اللبناين .

ف��ي��م��ا ���س��م��ت ق��ائ��م��ة ال��لع��ب��ني ال��ع��رب 

ال���ذي���ن ي��خ��و���س��ون م��ن��اف�����س��ات ال���دوري���ات 

على  نتائجهم  جاءت  العبني   ٨ اخلارجية 

ال���ت���ايل : االول حم��م��د ���س��لح )  ال��ن��ح��و 

ال��ث��اين   .. االجن��ل��ي��زي  ل��ي��ف��رب��ول   ) م�سر 

مان�سي�سر   ) اجل���زائ���ر   ( حم���رز  ري��ا���ش 

ا����س���رف  ال���ث���ال���ث   .. ���س��ي��ت��ي االجن����ل����ي����زي 

االيطايل  انر ميلن   ) املغرب   ( حكيمي 

ا�سبيلية   ) املغرب   ( بونو  يا�سني  ..الرابع 

بنا�سر  ا�سماعيل  اخل��ام�����ش   .. اال���س��ب��اين 

) اجل���زائ���ر ( ا����ش ���س��ي م��ي��لن االي��ط��ايل 

..ال�ساد�ش وهبي اخلزري ) تون�ش ( �سانت 

النني )  ..ال�سابع حممد  الفرن�سي  ايتيان 

..ال��ث��ام��ن  االر���س��ن��ال االجن��ل��ي��زي   ) م�سر 

�سانت  ري���ال   ) ال���ع���راق   ( م���رام  ج�����س��ت��ني 

االندية  قائمة  و�سمت   . االم��رك��ي  ليك 

ال��ع��رب��ي��ة االف�����س��ل خ���لل ال���ع���ام امل��ا���س��ي 

النحو  على  نتائجهم  ج��اءت  اندية  اربعة 

ال��ن��ادي االه��ل��ي ) م�سر (  ال��ت��ايل : االول 

الثاين نادي الهلل ) ال�سعودية ( الثالث 

ن����ادي ال��زم��ال��ك ) م�����س��ر( ال���راب���ع ن���ادي 

النه�سة الربكانية ) املغرب ( .

حممد  الزميل  عرب  اخ��رى  جهة  من 

ال��ق��ادر رئ��ي�����ش االحت����اد عن  جميل ع��ب��د 

���س��ع��ادت��ه ب��ن��ج��اح االحت����اد  ب��ت��ن��ظ��ي��م ه��ذا 

ي��ع��د تقليدا  ال���ذي  ال�����س��ن��وي  اال���س��ت��ف��ت��اء 

تقديرا للجنازات  اقامته  يحر�ش على 

ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا جن����وم ال���ك���رة ال��ع��رب��ي��ة 

هذه  م�ساركة  ان  اىل  م�سرا  وان��دي��ت��ه��ا 

ال���ع���دد ال��ك��ب��ر م���ن ك���ب���ار االع��لم��ي��ني 

العربي يف عملية  الوطن  الريا�سيني يف 

االخ���ت���ي���ار م��ن��ح اال���س��ت��ف��ت��اء امل�����س��داق��ي��ة 

واحليادية واكد اهتمام اجلميع باختيار 

اداء  من  قدموا  ما  وف��ق  النجوم  اف�سل 

..م��ث��ل��م��ا ا����س���اد ب��ع��م��ل جل��ن��ة اال���س��ت��ف��ت��اء 

االدري�����س��ي  ال��دي��ن  ب��در  ال��زم��ي��ل  برئا�سة 

ال���ت���ي ق���ام���ت خ�����لل ال����ف����رة امل��ا���س��ي��ة 

النتائج  اخ���راج  اج��ل  م��ن  ك��ب��رة  بجهود 

موؤكدا  للجميع  ومن�سفة  دقيقة  ب�سورة 

بالطريقة  �سيبحث  العربي  االحت��اد  بان 

الفائزين  بتكرمي  خللها  �سيقوم  التي 

اجلوائز  وت�سليمهم  اال�ستفتاء  بجوائز 

الزميل  بذلك  افاد  كما  لهم   املخ�س�سة 

ع�����وين ف����ري����ج االم������ني ال����ع����ام ال���ن���اط���ق 

االعلمي للحتاد .

االنباط - عمان 

ال�سلة  ل��ك��رة  االأردين  االحت���اد  اأع��ل��ن 

اأن�������ه ت���ل���ق���ى ر�����س����ال����ة م�����ن ال�������س���ك���رت���ر 

يت�سمن  ال����دويل  ل���لحت���اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ق������رارا ب��ت��اأج��ي��ل م���ب���اري���ات ال��ن��اف��ذت��ني 

اآ�سيا. كاأ�ش  لت�سفيات  والثالثة  الثانية 

�سفحته  ع���رب  االأردين  االحت�����اد  واأك�����د 

بعد   ...“ في�سبوك:  مب��وق��ع  الر�سمية 

ات���������س����االت وم���������س����اورات ب����ني االحت�����اد 

ال�سحية  واجل��ه��ات  االأردن��ي��ة  وال�سفارة 

اأجل  من  التفاق  والو�سول  البحرينية 

ا�ستكمال البطولة، تفاجاأنا بر�سالة من 

ال��دويل،  للحتاد  التنفيذي  ال�سكرتر 

ب��ت��اأج��ي��ل م��ب��اري��ات ال��ن��اف��ذت��ني ال��ث��ان��ي��ة 

وال��ث��ال��ث��ة ح��ت��ى اإ���س��ع��ار اآخ����ر«. واأ���س��اف 

االحتاد االأردين: “االحتاد الدويل ن�سر 

اخلرب على موقعه الر�سمي دون انتظار 

ال�����رد، م���ع ال��ع��ل��م اأن االج��ت��م��اع ال��ف��ن��ي 

يتعلق  ���س��يء  الأي  فيه  ال��ت��ط��رق  يتم  مل 

االأردن«.  م��ن��ت��خ��ب  م���ب���اري���ات  ب��ت��اأج��ي��ل 

اأي معلومات  “ال يوجد لدينا  واأو�سح: 

ح�������ول امل�����واع�����ي�����د اجل������دي������دة الإق����ام����ة 

امل�سابني  �سفر  اآلية  اأو  الحقا  املباريات 

الباهظة  التكاليف  عن  التعوي�سات  اأو 

التي تكبدناها حتى االآن، حيث يتواجد 

وف���د امل��ن��ت��خ��ب يف ال��ب��ح��ري��ن«. وك����ان 7 

جانب  اإىل  االأردن  منتخب  من  العبني 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ق���د ت��ع��ر���س��وا ل��لإ���س��اب��ة 

بفرو�ش كورونا.

منتخب السيدات يواصل االستعداد 

العربي للصحافة الرياضية يعلن اسماء افضل النجوم 

كورونا تفرض قرار تاجيل تصفيات اسيا 

أالبا يرحل عن بايرن ميونخ 
برلني - وكاالت 

اأعلن النم�ساوي ديفيد اأالبا، مدافع بايرن ميونخ، ا

احلايل. املو�سم  بنهاية  البافاري  �سفوف  عن  ر�سمًيا   لرحيل 

وق����ال اأالب�����ا، خ���لل م��وؤمت��ر ���س��ح��ف��ي ال��ث��لث��اء: “لقد ات��خ��ذت 

املو�سم، وخو�ش جتربة  بنهاية هذا  بايرن ميونخ  قراًرا مبغادرة 

لقد  �سهًل.  ق��راًرا  يكن  اأنه مل  الوا�سح  “من  واأ�ساف:  جديدة«. 

بالن�سبة يل«.  الكثر  يعني  النادي  عاًما، وهذا   13 كنت هنا منذ 

واختتم: “لن اأقول اأي �سيء عن فريقي القادم االآن. لدي العديد 

من االأندية املهتمة ب�سمي«. يذكر اأن عقد اأالبا مع بايرن ميونخ 

اتفاق  اإىل  التو�سل  الطرفان يف  املقبل، وف�سل  ال�سيف  ينتهي يف 

التجديد. ب�ساأن 
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يوفنتوس يرغب باستقطاب زيدان 

رونالدو في مهمة اجتياز بورتو 

اشبيلية يتسلح بالتاريخ لمواجهة دورتموند 

أوساكا تفرض حضورها في استراليا للتنس 

روما - وكاالت 

الثالثاء،  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

الفرن�سي  م�ستقبل  ب�ساأن  جديد  تطور  عن 

زي���ن ال��دي��ن زي�����دان، م����درب ري����ال م��دري��د، 

خ�����الل امل���و����س���م امل���ق���ب���ل. ووف����ًق����ا ل��رن��ام��ج 

»ال�����س��رجن��ي��ت��و« الإ���س��ب��اين، ف���اإن م�����س��وؤويل 

وطلبوا  ب��زي��دان،  ات�ساًل  اأج���روا  يوفنتو�س 

اأن ي��ق��ود ال�����س��ي��دة ال��ع��ج��وز يف امل��و���س��م  م��ن��ه 

الأوىل  امل���رة  لي�ست  ه���ذه  اأن  ي��ذك��ر  امل��ق��ب��ل. 

ال���ت���ي ي��رت��ب��ط خ��الل��ه��ا امل������درب ال��ف��رن�����س��ي 

حيث  )يوفنتو�س(،  ال�سابق  فريقه  بتدريب 

مع  التوقيع  العجوز  ال�سيدة  حاول  اأن  �سبق 

ري��ال م��دري��د بعد  زي���دان، عقب رحيله ع��ن 

التقارير  العديد من  وليته الأوىل. وقالت 

اإن بقاء زيدان على مقاعد بدلء  الإ�سبانية 

ري����ال م���دري���د ب����ات م����ه����دًدا، ب�����س��ب��ب خ���روج 

ال��ف��ري��ق م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س م��ل��ك اإ���س��ب��ان��ي��ا، 

و����س���ع���وب���ة م���وق���ف امل����رجن����ي يف ال������دوري 

يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ال��ري��ال  الإ�سباين.ويحتل 

بر�سيد  املو�سم،  هذا  الليجا،  ترتيب  جدول 

 5 ب� املت�سدر  اأتلتيكو مدريد  49 نقطة، خلف 

نقاط، لكن امللكي خا�س مباراتني اأكرث.

روما - وكاالت 

ي���ع���اين ف���ري���ق ي��وف��ن��ت��و���س م����ن رق���م 

منذ  اأوروب�������ا  اأب����ط����ال  دوري  يف  خم��ي��ف 

ال��ت��ع��اق��د م���ع ال���رت���غ���ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و 

رون����ال����دو م���ن ري�����ال م���دري���د يف ���س��ي��ف 

مل��واج��ه��ة  ي��وف��ن��ت��و���س  وي�����س��ت��ع��د   .2018

ب��ورت��و، ال��ي��وم الأرب���ع���اء، يف ذه���اب ثمن 

اأوروبا. ووفًقا ملوقع  اأبطال  نهائي دوري 

»فوتبول اإيطاليا«، فاإن يوفنتو�س خا�س 

6 مباريات يف الأدوار الإق�سائية بدوري 

الأب����ط����ال م��ن��ذ ال��ت��ع��اق��د م���ع رون���ال���دو. 

اأن رون��ال��دو فقط ه��و م��ن كان  واأو���س��ح 

الغريب  لكن  امل��ب��اري��ات،  تلك  يف  ي�سجل 

اأن ب��اق��ي لع��ب��ي ي��وف��ن��ت��و���س ف�����س��ل��وا يف 

الإق�سائية   ب�����الأدوار  ه���دف  اأي  اإح����راز 

ال���ف���رة. ت���ل���ك   ل��ل��ت�����س��ام��ب��ي��ون��زل��ي��ج يف 

لعب   ،2019-2018 م��و���س��م  يف  اأن  وذك���ر 

النهائي،  ثمن  يف  اأتلتيكو  مع  يوفنتو�س 

رد،  دون  ب��ه��دف��ني  ذه����اًب����ا  خ�����س��ر  ح��ي��ث 

اأحرزها  نظيفة  بثالثية  الإي��اب  يف  وف��از 

التقى  النهائي،  ربع  الدور  رونالدو. ويف 

الفريقان  وتعادل  اأياك�س،  مع  يوفنتو�س 

رون���ال���دو  واأح�����رز   ،1-1 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ذه���اًب���ا 

ه����دف ال�����س��ي��دة ال��ع��ج��وز ال���وح���ي���د. ويف 

بنتيجة  ي��وف��ن��ت��و���س  خ�����س��ر  الإي����اب  ل��ق��اء 

هدف  ا  اأي�سً ماديرا  �ساروخ  واأحرز   ،2-1

 ،2020-2019 م��و���س��م  ف���ري���ق���ه.وخ���الل 

ب��الأدوار  فقط  مباراتني  يوفنتو�س  لعب 

ال��دور  ذه��اب  يف  خ�سر  حيث  الإق�سائية، 

رد.  دون  ليون بهدف  اأمام  النهائي  ثمن 

ويف مباراة الإياب، فاز يوفنتو�س بنتيجة 

ا بتوقيع النجم  2-1، وجاء الهدفان اأي�سً

�ساًرا  نباأ  يوفنتو�س  وتلقى  ال��رت��غ��ايل. 

ديبال،  باولو  وك��ان  بورتو  مواجهة  قبل 

جن����م ي���وف���ن���ت���و����س، ق���ري���ًب���ا م����ن ال���ع���ودة 

م��ي��الن  اإن�����ر  م����ب����اراة  يف  امل���الع���ب  اإىل 

لكن  اإيطاليا،  كاأ�س  نهائي  ن�سف  باإياب 

ت��اأج��ل��ت ع���ودت���ه، ب�����س��ب��ب ���س��ع��وره ب����اآلم 

��ا عن  ج��دي��دة يف ال��رك��ب��ة، ل��ي��غ��ي��ب اأي�����سً

ووفًقا  الإيطايل.  بالدوري  نابويل  لقاء 

مل��وق��ع »ك��ال��ت�����س��ي��و م��رك��ات��و« الإي��ط��ايل، 

اآلم ال��رك��ب��ة،  ف����اإن دي���ب���ال ت��خ��ل�����س م���ن 

العجوز  ال�سيدة  مران  يف  جزئًيا  و�سارك 

�سيتواجد  ديبال  اأن  اإىل  واأ�سار  بالأم�س. 

ب��ورت��و،  مل��ب��اراة  يوفنتو�س  ق��ائ��م��ة  �سمن 

الت�سكيل  ال��ل��ق��اء يف  ي��ب��داأ  ل��ن  اأن���ه  رغ���م 

الأ�سا�سي. واأو�سحت املوقع الإيطايل اأن 

يحتاج  يوفنتو�س،  م��درب  برلو،  اأندريا 

ك��رثة  ب�سبب  ب��ق��وة،  دي��ب��ال  ل��ع��ودة  الآن 

يذكر  موؤخًرا.  العجوز  ال�سيدة  اإ�سابات 

يوفنتو�س  م��ب��اراة  يف  اأ���س��ي��ب  دي��ب��ال  اأن 

10 ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ث���اٍن  و���س��ا���س��ول��و ي���وم 

 10 امل���ا����س���ي، م���ا ت�����س��ب��ب يف غ��ي��اب��ه ع���ن 

للبيانكونري. مباريات 

مدريد - وكاالت 

ي�ست�سيف  الذي  اإ�سبيلية،  يتجرع  مل 

، يف  الأربعاء  اليوم  بورو�سيا دورمتوند، 

اأوروب��ا،  اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب 

ال��ه��زمي��ة ���س��وى يف م���ب���اراة واح����دة من 

الأوروبية  املناف�سات  يف  خا�سها   12 بني 

على اأر�سه اأمام فرق اأملانية، حيث حقق 

4 م����رات.وج����اء  ان���ت�������س���ارات وت���ع���ادل   7

ملعب  على  الوحيد  الأمل���اين  النت�سار 

نهائي  ربع  يف  بيزخوان  �سان�سيز  رامون 

امل�����س��اب��ق��ة الأوروب�����ي�����ة م��ن��ذ 3 ���س��ن��وات، 

ميونخ  بايرن  على  اإ�سبيلية  تقدم  حني 

قلب  البافاري  لكن  �سارابيا،  بابلو  عر 

�سديقة  ن���ران  م��ن  ب��ه��دف��ني  النتيجة 

واإ�سكوديرو  نافا�س  خي�سو�س  �سجلهما 

باخلطاأ يف مرمى فريقهما. ويف الزيارة 

ال�����س��اب��ق��ة ل��ب��ور���س��ي��ا دورمت���ون���د، ت��ع��ادل 

مناف�سات  �سمن  م��ب��اراة  يف  ال��ف��ري��ق��ان 

اجل��ول��ة الأخ����رة م��ن دور امل��ج��م��وع��ات 

.2011-2010 الأوروب�����������ي  ب�����ال�����دوري 

ويف ن��ف�����س امل�����س��اب��ق��ة، ت���ع���ادل اإ���س��ب��ي��ل��ي��ة 

�سلبيا  ماينز  اأم���ام  م��رت��ني،  اأر���س��ه  على 

-2005 وهانوفر بهدف ملثله يف ن�سختي 

ال��رت��ي��ب.  ع��ل��ى  و2012-2011   ،2006

اإ�سبيلية،  واج��ه  الت�سامبيونزليج،  ويف 

ممثل  اأمام  اأر�سه  على  الوحيد  التعادل 

عن الدوري الأملاين، على يد �ستوجتارت 

املجموعات  دور  مباراة �سمن  )1-1( يف 

يف ن�سخة 2009-2010. وكان �ستوجتارت 

نف�سه قد حل �سيًفا على معقل الفريق 

مناف�سات  �سمن  بعام  قبلها  الأندل�سي 

حيث   ،2009-2008 الأوروب����ي  ال���دوري 

ف��از ���س��اح��ب الأر�����س ب��ه��دف��ني دون رد. 

حققها  التي  النت�سارات  باقي  و�سمن 

ال��ف��ري��ق الأن��دل�����س��ي ع��ل��ى اأر����س���ه اأم���ام 

ف����رق اأمل���ان���ي���ة، ج����اء اث���ن���ني م��ن��ه��ا ع��ل��ى 

يف   )0-1( م��ون�����س��ن��ج��الب��اخ:  ب��ورو���س��ي��ا 

ال�����دوري الأوروب�������ي يف  32 م���ن  ال����  دور 

دور  يف  و)0-3(   ،2015-2014 م��و���س��م 

ال��ت��ايل  امل��و���س��م  ن�سخة  م��ن  امل��ج��م��وع��ات 

الت�سامبيونزليج.  من 

�سيدين - وكاالت 

ت��ف��وق��ت ���س��را���س��ة ن��ع��وم��ي اأو����س���اك���ا على 

وو�سلت  ���س��و-وي  ه�سيه  املخ�سرمة  م��ه��ارة 

بطولة  نهائي  قبل  اإىل  اليابانية  ال��الع��ب��ة 

النت�سار  ب��ع��د  للتن�س  امل��ف��ت��وح��ة  اأ���س��رال��ي��ا 

م�سم�س  يوم  ويف  الثالثاء.  اليوم  و2-6   2-6

اأو�ساكا  هاجمت  ليفر،  رود  ملعب  يف  وح��ار 

اإر�����س����ال ه�سيه  ���س��رب��ات  ال��ث��ال��ث��ة  امل�����س��ن��ف��ة 

ال�����س��ع��ي��ف��ة وان����ه����ارت ال��الع��ب��ة ال��ت��اي��وان��ي��ة 

دور  يف  الأول  ظ����ه����وره����ا  ����س���غ���ط  اأم����������ام 

ال��ك��رى. ال��ب��ط��ولت  م��ن  ل��واح��دة   الثمانية 

 واأجادت اأو�ساكا يف توجيه ال�سربات وح�سمت 

�سربة  بعد  متاحة  فر�سة  ثالث  من  املباراة 

ال��دف��اع.  ط��وي��ل��ة م��ن ه�سيه خ��الل حل��ظ��ات 

�سعادتها  الثالثة  امل�سنفة  اأو���س��اك��ا  واأب����دت   

باأدائها وح�سم املواجهة يف 66 دقيقة. وقالت 

بكل  “ح�سنا  عاما   23 عمرها  البالغ  اأو�ساكا 

���س��ع��ي��دة ج���دا ب�سبب  ���س��ع��ي��دة ج����دا.  ت��اأك��ي��د 

طريقة لعبي. يف كل مرة األعب فيها اأمامها 

ال��ن��ظ��ر عن  وب��غ�����س  م��واج��ه��ة �سعبة  ت��ك��ون 

ال��ن��ت��ي��ج��ة، خ�����س��ت ���س��راع��ا ج��دي��دا ال��ي��وم«. 

املفتوحة  اأ�سراليا  بطلة  اأو�ساكا،  و�ستلعب 

2019، مع �سرينا وليامز اأو �سيمونا هاليب 

ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ال��ظ��ه��ور يف ال��ن��ه��ائ��ي.وق��ال��ت 

يف  �سرينا  مباريات  دائما  “اأ�ساهد  اأو�ساكا 

بكل  م��ث��رة  مواجهة  �ستكون  الأح����وال.  ك��ل 

عاما(،   35( ه�سيه  م�سرة  وانتهت  تاأكيد«. 

مناف�سات  يف  لع��ب��ة  اأك����ر  اأ���س��ب��ح��ت  ل��ك��ن��ه��ا 

الثمانية لأول مرة  دور  ت�سارك يف  ال�سيدات 

يف واحدة من البطولت الأربع الكرى منذ 

بدء حقبة الحراف. ومل يكن بو�سع ه�سيه 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع ث����الث ف��ر���س ل��ك�����س��ر اإر����س���ال 

اأو�ساكا.

الريا�ض - وكاالت 

ودع الروماين رازفان لو�سي�سكو، مدرب 

الهالل ال�سعودي الالعبني بالدموع، بعد 

�سمك. من  اخل�سارة  بعد  اإقالته  متت   اأن 

  وق����ال رئ��ي�����س ن����ادي ال���ه���الل ف��ه��د ن��اف��ل 

“�سكراً  ل��ل��و���س��ي�����س��ك��و:  ت���ودي���ع���ه  خ�����الل 

و�سّحوا  عملوا  الفني،  ولطاقمه  لرازفان 

وت��اب��ع:  الفريق.”  اأج����ل  م���ن  و���س��اه��م��وا 

رازف��ان  ق�ساها  التي  الفرة  نن�سى  “لن 
قبل  معه  اجتمعت  وع��ن��دم��ا  ال��ه��الل،  م��ع 

التوفيق  متنى  التعاقدية،  العالقة  اإنهاء 

لو�سي�سكو  يتحمل  مل  ج��ه��ت��ه  م��ن  لنا.” 

ال��������وداع، وحت�����دث ل��الع��ب��ني ب���اك���ي���اً: “ل 

ت��ع��ت��ق��دوا اأن���ن���ي اأب���ك���ي ه��ن��ا مل��ج��رد ال��ب��ك��اء 

حققنا  بها،  اأ�سعر  طبيعية  م�ساعر  لكنها 

ل  جميلة  بلحظات  وم��ررن��ا  ك��ب��را  حلما 

ال��ذي  الوحيد  “ال�سيء  وت��اب��ع:  تن�سى.” 

هنا  ���س��ن��ع��ن��اه  ال���ذي  ال��ت��اري��خ  ه��و  �سيبقى 

يف ال��ه��الل م��ن حيث الأل��ق��اب وم��ن حيث 

م���ع���دل الن���ت�������س���ارات وم����ن ح��ي��ث امل��ع��دل 

“الأمر  واأ������س�����اف:  العايل.”  ال��ن��ق��ط��ي 

هو  وطاقمي  اأن��ا  ذاكرتنا  �سيبقى يف  ال��ذي 

ال��ت��ق��دي��ر امل���وج���ود م���ن اجل��م��ي��ع يف ن���ادي 

التي  الذكريات  »�ستبقى  الهالل.”  واأمت: 

التاريخ �سويا«. جعلتنا نكتب 

القاهرة - وكاالت 

اإبراهيم  يو�سف  الزمالك  ثنائي  دخ��ل 

اهتمامات  دائرة  عا�سور  واإمام  “اأوباما” 
اجلهاز الفني ملنتخب م�سر بقيادة ح�سام 

يف  املقرر  الفراعنة  مع�سكر  قبل  ال��ب��دري 

م�سدر  وق���ال  امل��ق��ب��ل.  اأذار  م��ار���س/  �سهر 

عا�سور  م�سر اإن  ملنتخب  الفني  باجلهاز 

ن���ال اإع���ج���اب ال���ب���دري خ��ا���س��ة اأن����ه لع��ب 

و�سيكون  م��راك��ز  ع���دة  وي��ج��ي��د يف  ج��وك��ر 

اأوب��ام��ا  اأن  واأك����د  للمنتخب.  م��ه��م��اً  ح���اًل 

تطور واأ�سبح ي�سجل الأهداف وهو الأمر 

ملنتخب  ان�����س��م��ام��ه  ف��ر���س  ي��رف��ع  ال����ذي 

م�����س��ر خ��ا���س��ة اأن�����ه ي���داف���ع ب�����س��ك��ل ج��ي��د 

خلو�س  م�سر  منتخب  وي�ستعد  اأي�����س��اً. 

مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 22 و30 

اخلام�سة  باجلولتني  املقبل  اأذار  مار�س/ 

بالت�سفيات  املجموعات  ملرحلة  وال�ساد�سة 

الأفريقية.  الأمم  كاأ�س  لبطولة  املوؤهلة 

املجموعة  �سدارة  م�سر  منتخب  ويحتل 

بر�سيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن جزر 

القمر ويحتل منتخب كينيا املركز الثالث 

توجو  منتخب  ويحتل  ن��ق��اط   3 بر�سيد 

امل���رك���ز الأخ�����ر ب��ر���س��ي��د ن��ق��ط��ة واح����دة. 

للتاأهل  واح��دة  لنقطة  الفراعنة  ويحتاج 

ر�سمياً لبطولة كاأ�س الأمم الأفريقية.

مدريد - وكاالت 

ي�����س��ع��ى ري����ال م���دري���د ب��ق��وة ل��ت��دع��ي��م م��رك��ز 

الظهر الأمين ب�سفقة جديدة خالل املركاتو 

املو�سم  ه��ذا  امل��رجن��ي  وع��ان��ى  امل��ق��ب��ل.  ال�سيفي 

عن  وغيابه  كارفاخال  داين  اإ�سابات  ك��رثة  من 

»ال�سرجنيتو«  لرنامج  ووفًقا  مهمة.  مباريات 

التعاقد  يفكر يف  م��دري��د  ري��ال  ف��اإن  الإ���س��ب��اين، 

اأو  اأ�سرف حكيمي جنم اإنر ميالن،  مع املغربي 

يف  يونايتد  مان�س�سر  ظهر  بي�ساكا  وان  اآرون 

�سفوف  يف  لع��ًب��ا  حكيمي  املقبل.وكان  ال�سيف 

اإن��ر ميالن يف  اإىل  اأن ينتقل  ري��ال مدريد قبل 

وان  ي��ورو.اأم��ا  مليون   40 نظر  املا�سي  ال�سيف 

اإىل  ب��ال���س  كري�ستال  م��ن  انتقل  فقد  بي�ساكا، 

2019 خ��الل  ال�����س��ي��اط��ني احل��م��ر خ���الل ���س��ي��ف 

اإ�سرليني. 50 مليون  �سفقة بلغت 

بالدموع ودع نجوم الهالل 

أوباما وعاشور على رادار المنتخب 

حكيمي مطلوب للريال 
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االنباط-عمان

�شاركت اأوراجن الأردن يف معر�ض الوظائف 

 ،Bayt.com ع��ق��ده  ال���ذي  الف��را���ش��ي 

الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  للتوظيف  م��وق��ع  اأك���ر 

الأردن  العاملية يف  بال�شراكة مع منظمة كري 

ال��ب��اح��ث��ن عن  رب���ط  ب��ه��دف  ال��ع��م��ل،  ووزارة 

الوظائف بفر�ض العمل املتوفرة.

وي��ت��ي��ح م��ع��ر���ض ال���وظ���ائ���ف الف��را���ش��ي 

ل��ل��ب��اح��ث��ن ع��ن ع��م��ل ال��ت��ف��اع��ل م��ع اأ���ش��ح��اب 

ال��ع��م��ل وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��امل 

الوظائف  معار�ض  حتاكي  بيئة  يف  التوظيف 

من  جمموعة  با�شتخدام  الواقع،  اأر���ض  على 

الأدوات الرقمية، مثل غرف املحادثة والبث 

ال�شبكي والندوات عر الإنرنت.

من  جمموعة  الأردن  اأوراجن  وا�شتعر�شت 

ال��وظ��ائ��ف ال�����ش��اغ��رة ل��دي��ه��ا يف امل��ع��ر���ض مع 

وامل��ه��ارات  متطلباتها  على  املهتمن  اإط���اع 

زي��ادة  اإىل  بالإ�شافة  فيها،  للتميز  ال��ازم��ة 

ال��وع��ي ب��روؤي��ة ال�����ش��رك��ة وه��وي��ت��ه��ا وجم��الت 

اإط��ار  يف  وذل��ك  املتكاملة،  وخدماتها  عملها 

���ش��ع��ي��ه��ا ل��ل��ت��وا���ش��ل ال���ف���اع���ل م���ع ال��ب��اح��ث��ن 

ع���ن ع��م��ل ����ش���واًء م���ن اأ���ش��ح��اب اخل����رات اأو 

املتخرجن اجلدد.

القانونية  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير  واأّكد 

وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وامل�������ش���ادر وال���ت���زوي���د وامل����وارد 

اإبراهيم  اأوراجن الأردن، الدكتور  الب�شرية يف 

هذا  يف  امل�شاركة  على  ال�شركة  حر�ض  ح��رب، 

املعر�ض الهاّم �شمن جهودها لتبني الطاقات 

امل���ب���دع���ة وال�����واع�����دة، وم���ن���ح ف���ر����ض ال��ت��م��ي��ز 

الوظيفي لل�شباب املوهوب واملوؤهل للوظائف 

الباحثن عن عمل يف تطوير  املتوفرة ودعم 

�شوق  متطلبات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  ك��ف��اءات��ه��م 

امل�شتقبلية. والوظائف  العمل 

واأ�شاف د. حرب اأن اأوراجن الأردن متّيزت 

يف �شمان التجارب الأف�شل ملوظفيها وتعزيز 

حيث  ككل،  العمل  وبيئة  الوظيفي  تطّورهم 

ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ���ش��ه��ادة اأف�����ش��ل ���ش��اح��ب عمل 

2021 من  ال��ت��وايل يف  ال�����ش��اد���ض ع��ل��ى  ل��ل��ع��ام 

�شعيها  �شمن  الأف�شل  العمل  �شاحب  معهد 

ل��ب��ن��اء ���ش��رك��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 

 Engageالعاملية اأوراجن  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

. 2025

أورانج األردن تشارك في معرض »Bayt« الوظيفي االفتراضي

»منتجع المطلقات«.. أحدث حيل 
التخلص من »سموم االنفصال«

أغلى شقة في قارة آسيا بيعت 
مقابل 59 مليون دوالر 

العين الشريرة تتحّول إلى ساعة 
تحمل توقيع إيلي صعب

العني االإخبارية وكاالت

�شيدين  من  حمامية  عائلة  ق��ررت 

يف  ل����ل����ط����اق«  »م���ن���ت���ج���ع  اأول  ف����ت����ح 

املنف�شات  ال��ن�����ش��اء  ل��دع��م  اأ���ش��رال��ي��ا 

موؤخراً عن اأزواجهن.

و����ش���ي���ق���ام امل���ن���ت���ج���ع ال�������ذي ���ش��م��م 

»التخل�ض من �شموم طاقك  برنامج 

 »Detox Your Divorce
ل�����دع�����م ال����ن���������ش����اء ال������ات������ي ي���ع���ان���ن 

 27 اإىل   26 من  الفرة  يف  النف�شال، 

و�شت�شمل  احل�����ايل،  ف��راي��ر/���ش��ب��اط 

اإق��ام��ة ليلة واح���دة يف فندق   ال��ت��ذاك��ر 

 Crowne Plaza Terrigal
بولية نيو �شاوث ويلز.

كا�شاندرا  التعايف،  برنامج  اأ�ش�شت 

ك��ال��ب��اك�����ش��ي�����ض، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

 Kalpaxis ل�شركة حماماة الأ�شرة

م��ن  ال�������ش���ي���وف  ل���ت���زوي���د   ،Legal
ال��ن�����ش��اء امل��ط��ل��ق��ات ب��ف��ر���ش��ة ال��ت��ح��دث 

م���ع ف���ري���ق م���ن امل��ه��ن��ي��ن ال���رائ���دي���ن 

ال��ف��ردي احل��ايل، وفقاً  ح��ول و�شعهن 

»ديلي ميل« الريطانية. ل�شحيفة 

م��ا  غ���ال���ب���اً  ال����ط����اق  لأن  ون����ظ����راً 

والوحدة،  بالإحباط  الإ�شابة  ي�شبب 

ف����اإن اخل��ل��وة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل��ن��ت��ج��ع، 

���ش��ت�����ش��م��ح ل��ل�����ش��ي��وف ب��ال��ت��وا���ش��ل مع 

ال���ن�������ش���اء الأخ�����ري�����ات اأي�������ش���اً ال���ائ���ي 

التجربة  ويع�شن  الن��ف�����ش��ال  ي��ع��ان��ن 

ن��ف�����ش��ه��ا، وك���ذل���ك امل�����ش��ارك��ة يف ور����ض 

اإدارة  ك��ي��ف��ي��ة  وت��ع��ل��م  ت��ف��اع��ل��ي��ة،  ع��م��ل 

التوتر والقلق يف املنزل، واإعادة �شحن 

الطاقة خال الإقامة الليلية.

و���ش��ي��ك��ون يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ال�����ش��ي��وف 

ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  ال���ع���م���ل  ور��������ض  لإدارة 

11 ���ش��ي��ف��اً خ��ا���ش��اً  جل��ن��ة م��ك��ون��ة م���ن 

امل����ج����الت  م�����ن اخل���������راء يف ج���م���ي���ع 

ل��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل ال��ن�����ش��ائ��ح امل��م��ك��ن��ة، 

وم��ن��ه��م ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، خ��ب��ري يف 

بالتنومي  ومعالج  الأ�شرية،  العاقات 

املغناطي�شي، واإخ�شائي تغذية، وخبري 

م������ايل، وم�������درب ���ش��ح��ي و���ش��خ�����ش��ي، 

بالتاأمل. ومعالج 

بالإجابة  التعايف«  »منتج  يعد  كما 

تطرحها  قد  التي  الأ�شئلة  جميع  عن 

ال��ن�����ش��اء ح����ول ال����ط����اق، م���ع ت��وف��ري 

الوقت اأي�شاً لإعادة التفكري.

كل ذلك بالإ�شافة اإىل اأن ال�شيوف 

على  احل�شول  م��ن  اأي�شاً  �شيتمكنون 

ج��م��ي��ع و����ش���ائ���ل ال����راح����ة يف ال��ف��ن��دق 

وج��ل�����ش��ات ال��ي��وج��ا ال��ي��وم��ي��ة وال�����ش��اي 

يف  والع�شاء  ال��غ��داء  ووج��ب��ات  والقهوة 

كا اليومن.

»منتجع  يف  الإقامة  تكلفة  عن  اأم��ا 

الثمن  ب��اه��ظ��ة  ف��ال��ت��ذاك��ر  ال���ط���اق«، 

لل�شخ�ض  دولر   1741.84 تتكلف  اإذ 

على  امل�����ش��ارك��ات  و�شتح�شل  ال���واح���د، 

منتجات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ه��داي��ا  حقيبة 

اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  دولر،  األ�����ف  ب��ق��ي��م��ة 

الليلية. الإقامة 

العربية-وكاالت

ب���اع ق��ط��ب الأع���م���ال يف ه��ون��غ كونغ 

�شركة  م��وؤ���ش�����ض  يل  فيكتور  امل��ل��ي��اردي��ر 

�شقة   CK Asset Holdings
يف  دولر،  م��ل��ي��ون   59 م��ق��اب��ل  ف���اخ���رة 

موؤ�شر على اأن �شوق الإ�شكان الراقي يف 

يتعافى. املدينة 

ال�شقة  �شعر  اأن  البيع  اأوراق  تظهر 

املكونة من خم�ض غرف نوم يف م�شروع 

ال��ب��ل��غ   ،  Borrett Road  21

م�شاحتها 314 مراً بيعت ب�شعر 17500 

ال���رق���م  ح��ط��م��ت  وق�����د  ل���ل���م���ر،  دولر 

تطوير  �شركة  حققته  ال��ذي  القيا�شي 

يف  نيكول�شون  ج��ب��ل  يف  اأخ���رى  ف��اخ��رة 

يف  �شقة  اأغلى  يجعلها  مما   ،2017 ع��ام 

اإنتليجن�ض. ل� بلومرغ  اآ�شيا، وفقاً 

Mid- ح������ي  يف  امل������ن������زل  وي�����ق�����ع 

�شقفاً  وي�����ش��م  احل�����ش��ري،   Levels
ال�شفقة  وم�شبحاً. كما ت�شمنت  خا�شاً 

للم�شري  ل��ل�����ش��ي��ارات  م���واق���ف  ث���اث 

الهوية. جمهول 

ب����ل����وم����ب����ريغ  يف  امل�����ح�����ل�����ل  وك������ت������ب 

مذكرة  يف  ووجن،  باتريك  اإنتليجن�ض، 

انتباه  من  املزيد  يجذب  اأن  ميكن  اأن��ه 

مبيعات  وي��ع��زز  امل��ح��ت��م��ل��ن  امل�����ش��ري��ن 

ملا  وفقاً  امل�شروع،  يف  املتبقية  الوحدات 

»العربية.نت«. اطلعت عليه 

ف������از  امل�������ا��������ش�������ي،  الأ���������ش��������ب��������وع  يف 

 Wharf ����ش���رك���ة  ت�����ق�����وده  حت����ال����ف 

�شكنية  اأر���ض  بقطعة   Holdings
راق���ي���ة لأع���ل���ى ���ش��ع��ر م�����ش��ج��ل ب��ال��ق��دم 

املربع يف هونغ كونغ.

وت��راج��ع��ت اأ���ش��ع��ار امل��ن��ازل ال��ف��اخ��رة 

 ،2020 ع����ام  يف   %8 ب��ن�����ش��ب��ة  ت���راج���ع���ت 

يف   %1 بن�شبة  انخفا�ض  م��ن  اأك���ر  اأي 

ال�����ش��وق ال�����ش��ام��ل، وف���ق���اً ل��ب��ي��ان��ات من 

�شركة جونز لجن ل�شال.

املا�شي  ال��ع��ام  األ��غ��ت احل��ك��وم��ة  ك��م��ا 

العقارات  على  �شريبة  لفر�ض  خططاً 

ال�������ش���اغ���رة، مم���ا ق���د ي��خ��ف��ف ال�����ش��غ��ط 

ع��ل��ى م��ب��ي��ع��ات امل���ن���ازل ال��ف��اخ��رة حيث 

خمزون  م�شح  ع��ادًة  ال�شعب  من  يكون 

العقارات باهظ الثمن.

العربية-وكاالت

قررت دار Elie Saab اأن ت�شيف 

من  املتنامية خطاً  اإىل جمالت عملها 

املجموعة اجلديدة  الفاخرة.  ال�شاعات 

ت�شّم 28 �شاعة مّت ت�شنيعها يف �شوي�شرا 

من الفولذ وتر�شيعها باملا�ض.

اأط��ل��ق ���ش��ع��ب ع��ل��ى ه���ذه امل��ج��م��وع��ة 

ا�شم Eayan اأي العن بالعربّية،كون 

العن  �شكل  م��ن  م�شتوحى  ت�شميمها 

5 �شاعات يبلغ  ال�شريرة. وهي تت�شمن 

اأم��ريك��ي،  دولر   2900 منها  ك��ل  �شعر 

الف�شي،  ب��ن  م��ع��ادن��ه��ا  األ����وان  وت��ت��ن��وع 

ب���الإ����ش���اف���ة اإىل  وال���ذه���ب���ي الأ����ش���ف���ر 

اأمن��اط  م��ع  لتتنا�شق  ال���وردي  الذهبي 

ال���داك���ن،  الأزرق  ب����األ����وان  امل���ي���ن���ا  م���ن 

الأخ�شر الزيتي، الرغندي، والأ�شود.

م����ن امل���ج���م���وع���ات الأخ���������رى ال���ت���ي 

 ،Elie Saab �شاعات  خط  ت�شمنها 

 Idylleو  ،Idylle جم���م���وع���ات 

 Idylle Perleو  ،Diamond
الكا�شيكي  بت�شميمها  ت��ت��م��ّي��ز  ال��ت��ي 

�شعرها  وي���راوح  الع�شري.  وطابعها 

بن 1000 و2000 دولر اأمريكي.

نف�شه  الإط����ار  يف  �شعب  اإي��ل��ي  ق���ّدم 

 Mystere �����ش����اع����ات  جم����م����وع����ات 

 Mystere D’Elieو  D’Elie
اإىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة   Elegance
 .Mystere D’Elie Fleur
ال��ت��ي  الأزه�����ار  ب��ر���ش��م��ة  الأوىل  ت��ت��م��ّي��ز 

الثانية  اأم���ا  ال��ل��ون،  داك���ن  مينا  ت��زّي��ن 

مزخرف  داك��ن  اأو  ف��احت  مبينا  فتتمّيز 

ال��ث��ال��ث��ة م��زّي��ة ب��زه��رة  ب���الأزه���ار، فيما 

ال�شاعة  و���ش��ط  يف  تتفتح  ك��اأن��ه��ا  ت��ب��دو 

املا�ض.  حبيبات  اأط��راف��ه��ا  على  وتتاألق 

املجموعة  ه��ذه  �شاعات  اأ�شعار  ت��راوح 

بن 800 و1300 دولر اأمريكي.

اإ�شافة جديدة  ال�شاعات  ت�شكل هذه 

من   Elie Saab دار  ت�شاميم  اإىل 

الراقية،  واخلياطة  اجل��اه��زة،  الأزي���اء 

وال��ع��ط��ور، وح��ت��ى الأث����اث. وك���ان �شبق 

اأن ت��ع��اون��ت م���ع ���ش��رك��ة  اأي�������ش���اً  ل���ل���دار 

من  جم��م��وع��ة  ت�شميم  ع��ل��ى  »اإع���م���ار« 

ال�شقق يف اإمارة دبي.

بينها توتال.. الكشف عن أكبر عملية قرصنة استهدفت شركات 
ومؤسسات فرنسية

االإخبارية-وكاالت العني 

ع��م��ل��ي��ة ق��ر���ش��ن��ة م��ع��ل��وم��ات��ي��ة ط��وي��ل��ة امل���دى 

فرن�شيةعملية  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ���ش��رك��ات  ا�شتهدفت 

ا�شتهدفت  امل����دى  ط��وي��ل��ة  م��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ق��ر���ش��ن��ة 

�شركات وموؤ�ش�شات فرن�شية

اأعلنت الهيئة الفرن�شية لأمن نظم املعلومات 

�شبكات  اخ��رق��ت  ق��ر���ش��ن��ة  عملية  اأّن  )اأن�����ش��ي( 

فرن�شية  وموؤ�ش�شات  ل�«هيئات  تابعة  اإلكرونية 

عديدة«.

واأو�شحت الهيئة الفرن�شية، م�شاء الإثنن، اأّن 

عملية القر�شنة اخرقت ال�شبكات بن العامن 

الفرن�شي،  �شنريون  برنامج  عر  و2020،   2017

ووزارة  ك��رى  �شركات  عمائه  بن  ي�شّم  ال��ذي 

العدل.

وقالت الهيئة الفرن�شية اإّن املت�شللن ا�شتغلوا 

ثغرة اأمنية يف برجميات مراقبة تبيعها جمموعة 

�شنريون التي ت�شتعن بخدماتها �شركات كرى 

م��ث��ل ���ش��رك��ة ك��ه��رب��اء فرن�شا وجم��م��وع��ة ال��دف��اع 

تالي�ض وعماقة النفط والغاز توتال.

ووفقاً ملوقع �شنريون فاإّن من بن عمائها اأي�شاً 

وزارة العدل الفرن�شية و�شلطات مدن مثل بوردو.

وك��ت��ب��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة لأم���ن 

اأّثرت  اإّن »هذه احلملة  تقرير  املعلومات يف  نظم 

املعلومات،  تكنولوجيا  م���زّودي  على  الغالب  يف 

الويب«.  ا�شت�شافة  خدمات  م���زّودي  وخ�شو�شاً 

العديد من  »باًبا خلفًيا« يف  اكت�شفت  اإنها  وقالت 

اإىل  الو�شول  للمت�شّللن  اأت��اح  �شنريون  خ��وادم 

�شبكاتها.

وذكر التقرير اأّن »هذه احلملة حتمل العديد 

من اأوجه الت�شابه مع حمات �شابقة ُن�شبت اإىل 

وهي  ���ش��ان��دوورم«،  ا���ش��م  حتمل  ت�شّلل  جمموعة 

جمموعة من قرا�شنة الإنرنت يعتقد اأنهم على 

�شلة بال�شتخبارات الع�شكرية الرو�شية.

و����ش���در ال��ت��ق��ري��ر اأم�������ض الإث����ن����ن وت�����ش��ّم��ن 

تفا�شيل تقنية حول كيفية و�شول املت�شّللن اإىل 

خوادم �شنريون.

�����ض يف الأم�����ن امل��ع��ل��وم��ات��ي يف  وق����ال امل��ت��خ�����شّ

فران�ض  لوكالة  بيلوا  ج���ريوم  ويف�شتون  �شركة 

بر�ض اإّن الهجوم »يذّكر باأ�شاليب ا�شتخدمتها يف 

ال�شابق جمموعة �شاندوورم التي تعّد على �شلة 

بال�شتخبارات الرو�شية لكّنه ل يجزم باأّنها هي«.

من  ح��دث  الت�شّلل  اأّن  اأن�شي  هيئة  واأ���ش��اف��ت 

2017 اإىل 2020.

وقال بيلوا اإن هذه الفرة الطويلة ت�شري اإىل 

بهدف  رمّب��ا  للغاية،  »متكّتمن  وج��ود مهاجمن 

اأّن الأمر  اأو التج�ّش�ض«، م�شيفاً  �شرقة املعلومات 

�شي�شتغرق وقتاً لتقدير احلجم الكامل للهجوم.

»اأخ��ذت  اإّنها  بر�ض  لفران�ض  �شنريون  وقالت 

اأن�شي م�شاء  علماً باملعلومات التي ن�شرتها وكالة 

اأم�����ض الإث���ن���ن... ن��ح��ن ن��ب��ذل ق�����ش��ارى جهدنا 

لتقييم املعلومات التقنية املقدمة يف التقرير«.

القانون  واإن��ف��اذ  ال�شتخبارات  وك��الت  وكانت 

اإن رو���ش��ي��ا رمّب����ا ك��ان��ت وراء  الأم��ري��ك��ي��ة ق��ال��ت 

اخ������راق ه���ائ���ل اك��ُت�����ش��ف م����وؤخ����ًرا ���ش��د ���ش��رك��ة 

�شولرويند الأمريكية التي تبيع برامج منت�شرة 

على نطاق وا�شع يف اأجهزة الكمبيوتر احلكومية 

واخلا�شة.

�شد  بالقر�شنة  اأجنبية  ج��ه��ات  يتهم  ب��اي��دن 

وا�شنطن: �شنحا�شبكم

حيوي  م��وق��ع  على  احل�شابات  اآلف  قر�شنة 

للحكومة الكندية

واخلزانة  والتجارة  اخلارجية  وزارات  واأق��ّرت 

ال��داخ��ل��ي وال���دف���اع وامل��ع��اه��د الوطنية  والأم�����ن 

ل��ل�����ش��ح��ة الأم���ريك���ي���ة م��ن��ذ ذل����ك احل����ن ب��اأّن��ه��ا 

تعر�شت لاخراق.

وق���ال ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن ث���اث وك����الت اأمنية 

املا�شي  ال��ث��اين  يناير/كانون  اأوائ���ل  يف  اأمريكية 

األ���ًف���ا م���ن ع��م��اء ���ش��ولروي��ن��د من   18 اإن ن��ح��و 

ال���ق���ط���اع���ن ال����ع����ام واخل�����ا������ض ك����ان����وا ع��ر���ش��ة 

لاخراق.

وق���ال���ت ال����وك����الت ال���ث���اث اإّن���ه���ا ت��ع��ت��ق��د اأّن 

املعلومات  الخ��راق »كان ول يزال جهداً جلمع 

اأ���ش��رار  ل�شرقة  حم��اول��ة  ولي�ض  ال���ش��ت��خ��ب��اري��ة«، 

تكنولوجيا  باأنظمة  ال�شرر  اإحل��اق  اأو  ال�شركات 

املعلومات.

ومب����ا اأّن������ه ي�����ش��ع��ب حت���دي���د امل�����ش��وؤول��ي��ة عن 

هجمات القر�شنة، تتجّنب وكالت ال�شتخبارات 

�����ش��ن يف الأم�����ن امل��ع��ل��وم��ات��ي يف اأك���ر  وامل��ت��خ�����شّ

معينة  جهة  اإىل  الّتهام  اأ�شابع  توجيه  الأحيان 

على نحو اأكيد.

وي��ع��ت��م��د ه������وؤلء ع��ل��ى الأدّل�������ة ال���ت���ي خ��ّل��ف��ه��ا 

اإىل  للدخول  امل�شتخدمة  والأ�شاليب  املت�شّللون 

ال�شبكات ملحاولة التعّرف على املهاجمن.

االنباط-عمان

  )ZINC( ل���اإب���داع ��ة زي���ن  اأق��ام��ت م��ن�����شّ

اأحد   –)TechWorks( الأفكار  وم�شنع 

مبادرات موؤ�ش�شة ويل العهد- ور�شة عمل حول 

التكنولوجيا  مع  الف�شيف�شاء  فن  دم��ج   كيفية 

احلديثة  املعمارية  التقنيات  واإدخال  املتطورة، 

يف ه����ذه احل����رف����ة؛ ب���ه���دف اإع�������ادة اإح����ي����اء ف��ن 

الف�شيف�شاء والراث املعماري الأردين.

الأف��ك��ار-  م�شنع  مقر  يف  ال��ور���ش��ة  ق��ي��م��ت 
ُ
واأ

امللك  جم��م��ع  يف  ال��ك��ائ��ن   TechWorks
احل�����ش��ن ل��اأع��م��ال، وق��ّدم��ه��ا امل����دّرب ع��ل��ى فن 

ذي��ب��ان،  رع��د  امل��ع��م��اري  وامل��ه��ن��د���ض  الف�شيف�شاء 

تعريف  ومت  اأي���ام،   5 م��دار  على  ا�شتمرت  حيث 

امل�������ش���ارك���ن خ���ال���ه���ا ع���ل���ى ف����ن ال��ف�����ش��ي��ف�����ش��اء 

ل�شناعة  ا�شتخدمت  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة  وال��ط��رق 

ه���ذا ال��ف��ن وم��راح��ل ت���ط���ّوره، وامل��ق��ارن��ة بينها 

حالياً  وامل�شتخدمة  احلديثة  الأ�شاليب  وب��ن 

اآل��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال��ل��ي��زر وال��ق��ط��ع  م��ث��ل تقنيات 

من  عليها  امل�شاركن  تدريب  مت  والتي  الليزر، 

وامل���ت���وف���رة يف م�شنع  امل��ت��اح��ة  امل���ع���دات  خ���ال 

دجمها  كيفية  على  تدريبهم  مت  كما  الأف��ك��ار، 

واإدخالها مع فن الف�شيف�شاء للتطوير من هذا 

الفن وت�شكيل لوحات جديدة بوقت وجهد اأقل 

اأكر. و�شرعة 

وت���ع���د ه����ذه ال���ور����ش���ة واح������دة م���ن ���ش��ل�����ش��ل��ة 

التدريبية  والدورات  التطبيقية  العمل  ور�شات 

  )ZINC( لاإبداع  زين  ة  من�شّ تقيمها  التي 

وذلك   ،  TechWorks الأف��ك��ار-  وم�شنع 

جتمع  ال��ت��ي  ال�شراتيجية  ال�شراكة  اإط���ار  يف 

ت��ع��زي��ز مفهوم  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال��ط��رف��ن، 

البتكار وريادة الأعمال لدى ال�شباب يف اململكة 

ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة خمتلفة  م���ن خ����ال ع��ق��د ور����ش���ات 

الوعي  ل��زي��ادة  الرقمي،  الت�شنيع  جم��الت  يف 

حوله

منّصة زين ومصنع األفكار يقيمان ورشة حول فن الفسيفساء 
ودمجه مع التكنولوجيا الحديثة


