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 وجه رسالة إلى مدير المخابرات العامة

الملك :اعتز بفرسان الحق 
وفارساته عاملين ومتقاعدين

الأنباط_جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

اأ�سعد اهلل اأوقاتكم بكل اخلري.

ق��د ي��ك��ون ه���ذا الأ���س��ب��وع خم��ت��ل��ًف��ا ن��وًع��ا ما 

عما �سبق من ن�سائح ور�سائل و�سلت لدولتكم 

اأنكم  وحلكومتكم الر�سيدة، لكن على ما يبدو 

التنفيذية  لل�سلطة  بالن�سبة  الهرم  راأ�س  وعلى 

ت���و����س���ل���ون ر����س���ائ���ل���ك���م م����ن خ������ال )خ��ل��ي��ه��م 

التطني�س  �سيا�سة  اأن  يبدو  وطن�سوا(  يكتبوا 

ال�سيا�سات  عن  احلديث  واإن  مو�سة  اأ�سبحت 

الإ���س��اح��ي��ة م��ا ه��و اإل دع���اي���ات اإع��ام��ي��ة ل 

ت�سمن ول تغني من جوع.

دولة الرئي�س

هي  ما  احلكومية  والر�سائل  مرير  الواقع 

اإل اإبر تخديرية اأ�سبحت منتهية ال�ساحية.

الت�سديق  ع���دم  م��رح��ل��ة  يف  اأ���س��ب��ح��ن��ا  ل��ق��د 

بعدم  ال���س��ت��م��رار  ب�سبب  ال�سبابية  وم��رح��ل��ة 

الثقة هذا من جانب والت�سوي�س من الأ�سوات 

والأق�������ام ال���ق���ادم���ة ع���ر و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل 

الج��ت��م��اع��ي م���ن خ����ارج ح����دود ال���وط���ن ال��ت��ي 

التهويل  يلفها  ق�سايا  وتن�سر  وتتهم  تهاجم 

من  ب�سيطة  جزئية  هناك  كانت  واإن  واملبالغة 

احلقيقة.

دولة الرئي�س

ال�����������س�����وؤال امل����ه����م وال������ه������ام ال��������ذي ي���ط���رح 

ن��ف�����س��ه، ك��ي��ف ت�����س��ل ال��ر���س��ائ��ل ل��ل��خ��ارج، وم��ن 

ي��و���س��ل��ه��ا؟؟؟!!! وال�����س��وؤال الآخ����ر م��ا امل��غ��زى 

من ال�سمت احلكومي جتاه هذه الأبواق التي 

اأن وراءه��ا من احلاقدين على هذا  املوؤكد  من 

منهم  والبع�س  اأج��ن��دات  لهم  وال��ذي��ن  الوطن 

م��ن ه��م داخ��ل ال��وط��ن وال��ذي��ن ه��م ع��ب��ارة عن 

من  ف��ق��ط  ذات��ه��ا  ع��ن  تبحث  م�سمومة  اأدوات 

اأجل حفنة من املال الأ�سود.

دولة الرئي�س

لقد اآن الأوان باأن يكون الإ�ساح ال�سمويل 

ت�سريحات  ع��ن  ع��ب��ارة  ولي�س  وحقيقي  واق���ع 

بحتة. اإعامية 

دولة الرئي�س

رغ����م ال��ت��وج��ي��ه��ات حل��ك��وم��ت��ك��م ب����اأن ت��ك��ون 

املواطنني  حاجيات  تتلم�س  ميدانية  حكومة 

والإطاع على معاناتهم وال�ستماع لهم �سواء 

يف امل���دن وال��ري��ف وال��ب��ادي��ة ول��ي�����س ه��ذا فقط 

ال��ف��ع��ل��ي حتى  التنفيذ  ع��ل��ى  اجل���اد  ال��ع��م��ل  ب��ل 

ل��اأ���س��وات  ال���س��ت��م��اع  اإىل  امل���واط���ن  يلتفت  ل 

الن�ساز.

دولة الرئي�س

هذا  نهجها  على  ت�سري  حكومتكم  بقيت  اإن 

لاأجهزة  بالإرهاق  الت�سبب  على  �سيعمل  فاإنه 

الأمنية والتي �سوف تكون عبًئا ثقيًا عليها.

الوطن اأهم واأكر من ال�سخو�س ول ينفع 

الوطن الأقوال.

ب�����دورن�����ا ن���ن���ت���ظ���رك���م ف���اع���ل���ني ح��ق��ي��ق��ي��ني 

لأقوالكم.

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

رسالة الملك لجهاز المخابرات 
 هل التقطتها الحكومة ؟

 المتقاعدون العسكريون في فكر ووجدان 
القائد األعلى وضمن اعلى درجات اهتمامه

النباط - خا�ص

جالة  وجهها  التي  ال�سامية  امللكية  الر�سالة 

امل��ل��ك مل��دي��ر امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة ال��ي��وم الأرب���ع���اء 

اململكة  دخ����ول  وم���ع   2021 ف���راي���ر   17 امل���واف���ق 

الأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة م��ئ��وي��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي 

واأداء جهاز  ت�سمنت فخر واعتزاز جالته بدور 

امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة “ ُف��ر���س��ان احل���ق “ وب��وا���س��ل 

“ العني  العام  الأم��ن  ون�سامى  العربي   اجلي�س 

ال�������س���اه���رة “ م���ن ح���ي���ث امل��ه��ن��ي��ة والإن�������س���ب���اط 

والنزاهة. وال�سفافية  والكفاءة 

لقد اأكد جالة امللك عر الر�سالة امللكية اإىل 

الرفاه  لتحقيق  اجل��اد  املُخل�س  للعمل  ال��دع��وة 

وتر�سيخ  للمواطنني،  الأف�سل  واحلياة  والتنمية 

اأ�سا�س  على  وال�ستحقاق  املنتجة  املواطنة  قيم 

القانون  �سيادة  م��ب��داأ  وتعزيز  وال��ق��درة  ال��ك��ف��اءة 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأف������راد وامل��وؤ���س�����س��ات، وال��ت��ح��دي��د 

الد�ستور  و�سعها  التي  لاإخت�سا�سات  الدقيق 

والتنفيذية،  والت�سريعية،  الد�ستورية،  لل�سلطات 

التاأكيد  خ��ال  وم��ن  امللك  جالة  والق�سائية.  

اأن دائرة املخابرات العامة حتملت وتتحمل  على 

العبء الأكر من مهمة وم�سقة الفجوات.

 

التفا�صيل �ص »3«

النباط- عمان

 اأك�����د م���ت���ق���اع���دون ع�����س��ك��ري��ون م����ن خم��ت��ل��ف 

ال�سامية  امللكية  التوجيهات  اأن  الع�سكرية  الرتب 

باإ�سراف  ال�ساح  رفاق  برنامج  بتنفيذ  للمبا�سرة 

اعلى  �سمن  ت��اأت��ي  ال��ع��ه��د،  ويل  �سمو  م��ن  مبا�سر 

درجات احلر�س والهتمام امللكي واهتمام القوات 

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

حياتهم  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  يحقق  ومب���ا  ال��ق��دام��ى، 

اإن  الربعاء  ام�س  ت�سريحات  يف  وقالوا  املعي�سية. 

ال��ق��وات  ب��اأب��ن��اء  ي��وم��ا  ينقطع  امللكي مل  اله��ت��م��ام 

امل�سلحة واملوؤ�س�سات المنية، عاملني ومتقاعدين 

وق�ساياهم  م�ستمر،  واهتمام  عناية  حمط  فهم 

امللك  جالة  وط��اول��ة  اجندة  على  دائما  حا�سرة 

عبداهلل الثاين حيث ل يرتك جالته فر�سة ال 

ويتفقد فيها احوال رفاق ال�ساح الذين يلتقيهم 

ب�سكل دوري ويبادلون حبا بحب ووفاء بوفاء.

وق������ال م���دي���ر ع�����ام امل���وؤ����س�������س���ة الق���ت�������س���ادي���ة 

والج����ت����م����اع����ي����ة ل���ل���م���ت���ق���اع���دي���ن ال���ع�������س���ك���ري���ني 

ثاج  املتقاعد  الركن  اللواء  القدامى  واملحاربني 

اإن ال��ت��وج��ي��ه امل��ب��ا���س��ر م��ن ق��ب��ل جالة  ال��ذي��اب��ات 

امللك عبداهلل الثاين.

التفا�صيل �ص »3«

 الحنيطي يبحث سبل تعزيز التعاون 
العسكري مع السعودية

  مدير األمن والسفير العراقي يبحثان 
التعاون األمني بين البلدين

 الخصاونة يوجه بضرورة التنسيق بين 
الوزارات واالجهزة للتعامل مع االحوال 

الجوية السائدة

 بتوجيهات ملكية.. مركز الحسين 
للسرطان ينشئ فرعا في العقبة 

لخدمة الجنوب  النباط-عمان

اللواء  امل�سرتكة  الأركان  هيئة  رئي�س  بحث 

مع،  الأرب��ع��اء  ام�س  احلنيطي،  يو�سف  الركن 

واملعلومات  للم�ساحة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئي�س 

بندر  الدكتور  الوزير  ال�سعودية  اجليومكانية 

ب��ن ���س��ال��ح امل�����س��ل��م��اين، ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

وتبادل  الع�سكرية،  امل��ج��الت  يف  البلدين  ب��ني 

اخلرات يف املجالت التدريبية فيما بينهما.

واأ�سار رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة خال 

العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف  جرى  الذي  اللقاء 

الع�سكري  وامللحق  ال�سعودي  ال�سفري  بح�سور 

ال��ق��ائ��م��ة بني  ال��ع��اق��ة  ع��م��ق  اإىل  ع���ّم���ان،  يف 

الأردن وال�سعودية ومدى التعاون امل�ستمر بني 

ال�سقيقني يف املجالت الع�سكرية. البلدين 

التفا�صيل �ص »2«

 النباط-عمان

ب��ح��ث م��دي��ر الأم�����ن ال���ع���ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

ح�سني احلوامتة، خال لقائه يف مكتبه، ام�س 

الأرب���ع���اء، ال�����س��ف��ري ال��ع��راق��ي يف ع��م��ان حيدر 

بني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل   ، من�سور 

اأجهزة الأمن يف البلدين ال�سقيقني.

العاقة  اإن  احلوامتة  الركن  اللواء  وق��ال 

البلدين  يف  ال��ع��ام  الأم��ن  ج��ه��ازي  تربط  التي 

املجالت  جميع  يف  وممتدة  وطيدة  ال�سقيقني 

م�ستمر  التن�سيق  واإن  وال�����س��رط��ي��ة،  الأم��ن��ي��ة 

املعلومات  وتبادل  التدريبية  املجالت  يف  بيننا 

القائد  جالة  اأن  واأك���د  اجل��رمي��ة.  ومكافحة 

با�ستمرار  يوجه  الثاين  اهلل  امللك عبد  الأعلى 

بينهم  وم��ن  ال��ع��رب،  الأ���س��ق��اء  على  لانفتاح 

العراق، وتقدمي كل ما يحتاجونه.

التفا�صيل �ص »4«

النباط- عمان

 وّجه رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

جميع الوزارات واملوؤ�ّس�سات والأجهزة املعنّية اإىل 

الأح��وال  مع  للتعامل  واملتكامل  ال��ت��اّم  التن�سيق 

ال�سائدة. اجلوّية 

ت��روؤّ���س��ه جل�سة  خ��ال  ال����وزراء  رئي�س  وج���ّدد 

جم��ل�����س ال�����وزراء ام�����س الأرب���ع���اء ال��ت��اأك��ي��د على 

�����س����رورة رف�����ع م�����س��ت��وى اجل����اه����زّي����ة ل��ل��ت��ع��ام��ل 

م��ع ال���ظ���روف اجل���وّي���ة وم���ا ق��د ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا من 

تداعيات.

وامل�سوؤولني  الوزراء  اإىل  اأوعز اخل�ساونة  كما 

امليداين، والإ�سراف على  املعنيني بتكثيف العمل 

عمل الفرق والكوادر املعنّية بالتعامل مع احلالة 

اجل��وّي��ة، وال��وق��وف على اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني، 

يلزم  ما  وات��خ��اذ  ب��اأّول  اأّوًل  امل�ستجّدات  ومتابعة 

والتاأّكد  املواطنني  �سامة  ل�سمان  اإجراءات  من 

وا���س��ت��دام��ة  الأ���س��ا���س��ّي��ة،  احتياجاتهم  ت��وّف��ر  م��ن 

عمل املرافق الرئي�سة.

على �سعيد اآخر، قّرر جمل�س الوزراء املوافقة 

ع��ل��ى ت��و���س��ي��ات ال��ل��ج��ن��ة امل��ك��ّل��ف��ة ب��و���س��ع خطة 

الإ�سكان،  قطاع  على  كورونا  وباء  لأثر  للت�سدي 

و�سوًل  املقبلة  املرحلة  يف  القطاع  حتفيز  بهدف 

ل���س��ت��دام��ت��ه، وزي������ادة ال���ن���م���ّو، وامل��ح��اف��ظ��ة على 

احليوّية  القطاعات  من  باعتباره  فيه  العاملني 

واملحّرك للعديد من القطاعات املرتبطة به.

وك���ّل���ف جم��ل�����س ال�������وزراء امل��وؤ���ّس�����س��ة ال��ع��ام��ة 

ل����اإ�����س����ك����ان وال����ت����ط����وي����ر احل���������س����ري ب���ات���خ���اذ 

الإجراءات الازمة لتنفيذ التو�سيات بالتن�سيق 

مع اجلهات ذات العاقة.

التفا�صيل �ص »2«

النباط- عّمان

�سمو  اأعلنت  امللكية،  للتوجيهات  تنفيذا   

اأم��ن��اء  هيئة  رئي�سة  ط���ال،  غ��ي��داء  الأم����رية 

م��وؤ���س�����س��ة وم���رك���ز احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان عن 

لل�ّسرطان  احل�سني  ملركز  ف��رع  لإن�ساء  توجه 

يف حمافظة العقبة يحمل ا�سم امللك عبداهلل 

الثاين ابن احل�سني.

ممّيز  ط��ب��ّي  ف��ري��ق  امل��رك��ز  على  و�سي�سرف 

ل���ت���ق���دمي ع�����اج ����س���م���ويل ي��ت�����س��ّم��ن ال���ع���اج 

ال���ك���ي���م���اوي، وال��ك�����س��ف امل���ب���ّك���ر، وال��ّت��ن��ظ��ري، 

الّت�سوير بالأ�سّعة. وخمتلف خدمات 

التفا�صيل �ص »4«

 عطلة رسمية اليوم بسبب 
االحوال الجوية

ارتفاع جديد .. 12 وفاة و2887 
إصابة بـ »كورونا« 

النباط-عمان         

اأ����س���در رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر   

ي��ق�����س��ي ب��ت��ع��ط��ي��ل دوام  اخل�����س��اون��ة ب���اغ���اً 

واملوؤ�ّس�سات  الر�سمّية  وال���ّدوائ���ر  ال����وزارات 

ب�سبب  اخلمي�س،  لليوم  ال��ع��اّم��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 

الأحوال اجلوّية ال�سائدة.

تقت�سي  التي  املوؤ�س�سات  الباغ  وا�ستثنى 

طبيعة عملها خاف ذلك..

النباط- عمان

 

 اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 12 وفاة 

و 2887 اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجّد 

العدد  الأربعاء، لريتفع  ام�س  اململكة  يف 

و355106  وف��ي��ات   4503 اإىل  الإج��م��ايل 

اإ�سابات.

وت���وزع���ت الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة على 

العا�سمة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة   )1918(

حم��اف��ظ��ة  يف  ح����ال����ة   )357( ع�����ّم�����ان، 

اإربد،  البلقاء، )192( حالة يف حمافظة 

 )149( ال���رم���ث���ا،  يف  ح���ال���ة   )15( م��ن��ه��ا 

)57( حالة  ال��زرق��اء،  حالة يف حمافظة 

يف  ح���ال���ة   )55( ال����ك����رك،  حم��اف��ظ��ة  يف 

حمافظة جر�س، )49( حالة يف حمافظة 

املفرق،  حمافظة  يف  حالة   )34( م��اأدب��ا، 

 )30( عجلون،  حمافظة  يف  حالة   )31(

ح��الت   )8( العقبة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

واح��دة  ح��ال��ة  منها  م��ع��ان،  يف حمافظة 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح������الت   )7( ال����ب����رتا،  يف 

الطفيلة.

اأ�سار املوجز الإعامي ال�سادر عن  و 

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

عدد احلالت الن�سطة حالّياً و �سل اإىل 

)19798( حالة، بينما بلغ عدد احلالت 

امل�ست�سفيات  اإىل  ال���ي���وم  دِخ����ل����ت 
ُ
اأ ال��ت��ي 

)137( حالة، فيما غادرت )72( حالة.

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

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

امل�ست�سفيات بلغ )770( حالة،يف حني بلغ 

اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل امل�ستخدمة يف 

وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�ست�سفيات 

بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   )621( اأم�����س  ليوم 

15 ب���امل���ئ���ة، ف���ي���م���ا ب���ل���غ اإج�����م�����ايل ع���دد 

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

وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�ست�سفيات 

بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   )160( اأم�����س  ليوم 

18 باملئة.

كما بلغ اإجمايل عدد اأجهزة التنّف�س 

امل�ست�سفيات  امل�ستخدمة يف  ال�سطناعي 

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

)68( جهازا بن�سبة اإ�سغال بلغت 7 باملئة.

 1294 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

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

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

ال�سفاء اإىل 330805 حالت.
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  وجه المؤسسات والجهات كافة بالعمل كل حسب اختصاصه

 القوات المسلحة تشارك بفتح 
الطرق الرئيسية والفرعية

 الحنيطي يبحث سبل تعزيز 
التعاون العسكري مع السعودية

لجنة طوارئ لمراقبة تأثيرات الظروف الجوية 
على عمل المستشفيات والمراكز الصحية

ولة: 15 عاما لمرتكب عملية   أمن الدَّ
سطو و4 سنوات لمروجي مخدرات

االنباط- عمان

 بداأت عدد من ت�شكيالت ووحدات 

– اجلي�ش  الأردنية  امل�سلحة  القوات 

الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  وم���ن���ذ  ال���ع���رب���ي، 

اجتاحت  التي  اجلوية  احلالة  لبدء 

امل��م��ل��ك��ة خ���ال ال�����س��اع��ات امل��ا���س��ي��ة، 

ب���اإ����س���ن���اد ودع�����م الأج����ه����زة الأم��ن��ي��ة 

وم����دي����ري����ات اأ�����س����غ����ال امل���ح���اف���ظ���ات 

�سمن  املواطنني  مل�ساعدة  وبلدياتها، 

لتجاوز  اململكة  يف  امل�سوؤولية  مناطق 

الظروف اجلوية الطارئة.

وق�����ام�����ت امل���ن���ط���ق���ة ال���ع�������س���ك���ري���ة 

ال�����س��م��ال��ي��ة، ب��ف��ت��ح ال���ط���رق امل��غ��ل��ق��ة 

ب�����س��ب��ب  ال���������س����م����ال  يف حم����اف����ظ����ات 

ت���راك���م ال��ث��ل��وج، وت���ق���دمي امل�����س��اع��دة 

داخ��ل  حو�سروا  ال��ذي��ن  للمواطنني 

بالحتياجات  وتاأمينهم  مركباتهم، 

ال�����س��روري��ة ون��ق��ل��ه��م اإىل م��ن��ازل��ه��م، 

ال��ع��دي��د  ال��ت��ع��ام��ل م���ع  اإىل  اإ����س���اف���ًة 

م�����ن اجن�������راف�������ات الأت�������رب�������ة ج�����راء 

الآليات  خ��ال  من  الأم��ط��ار  هطول 

الهند�سية.

ك���م���ا ع��م��ل��ت اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 

الأوىل  ال�������س���اع���ات  وم����ن����ذ  امل���ل���ك���ي���ة 

رفع  على  اجل��وي  املنخف�ض  لدخول 

ج��اه��زي��ة خم��ت��ل��ف الأق�������س���ام وزي����ادة 

والتمري�سية  الطبية  الكوادر  اأعداد 

والإداري��������ة يف ج��م��ي��ع امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

لت�سهيل  الع�سكرية،  الطبية  واملراكز 

و�سول املر�سى واملراجعني، وتقدمي 

�سياق  ويف  ل��ه��م.  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

مت�سل، توا�سل قوات حر�ض احلدود 

احل��دود  حماية  يف  الرئي�ض  واجبها 

وت�سيري  املراقبة  عمليات  خال  من 

واملراقبة  والآلية  الراجلة  الدوريات 

الإل���ك���رون���ي���ة ب���ا����س���ت���خ���دام اأح�����دث 

لهذه  امل��ت��وف��رة  والتقنيات  الو�سائل 

ال���غ���اي���ة، ع��ل��ى ط����ول ح����دود امل��م��ل��ك��ة 

الها�سمية. الأردنية 

االنباط- عمان

ب����ح����ث رئ����ي���������ض ه���ي���ئ���ة الأرك����������ان 

امل�������س���رك���ة ال����ل����واء ال����رك����ن ي��و���س��ف 

احلنيطي، ام�ض الأربعاء مع، رئي�ض 

واملعلومات  للم�ساحة  العامة  الهيئة 

اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال���وزي���ر 

امل�سلماين،  �سالح  بن  بندر  الدكتور 

البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �سبل 

ال��ع�����س��ك��ري��ة، وت���ب���ادل  امل����ج����الت  يف 

اخلربات يف املجالت التدريبية فيما 

بينهما.

واأ������س�����ار رئ���ي�������ض ه���ي���ئ���ة الأرك��������ان 

جرى  ال��ذي  اللقاء  خ��ال  امل�سركة 

بح�سور  العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف 

ال�سفري ال�سعودي وامللحق الع�سكري 

القائمة  اإىل عمق العاقة  يف عّمان، 

وم����دى  وال�������س���ع���ودي���ة  الأردن  ب����ني 

ال����ت����ع����اون امل�����س��ت��م��ر ب����ني ال��ب��ل��دي��ن 

الع�سكرية. ال�سقيقني يف املجالت 

جانبه،  م��ن  ب��ن��در،  الدكتور  واأك���د 

امل�سلحة  القوات  بني  العاقة  اأهمية 

يف ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني وال��ت��ع��اون 

الطرفني  وحر�ض  بينهما،  امل�ستمر 

قنوات جديدة يف جمالت  فتح  على 

امل�سرك. الع�سكري  التعاون 

االنباط- عمان

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

ملراقبة  ط����وارئ  جل��ن��ة  ت�سكيل  ع��ب��ي��دات 

بالظروف  املتعلقة  ال�سحية  امل�ستجدات 

يف  العمل  �سري  على  وت��اأث��ريه��ا  اجل��وي��ة 

التابعة  ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات 

ال�سحية  الج������راءات  وات��خ��اذ  ل���ل���وزارة، 

الازمة للمر�سى وتقليل الثار املرتبة 

ع��ل��ى احل��ال��ة اجل��وي��ة ال�����س��ائ��دة وات��خ��اذ 

التدابري الازمة لكل طارئ.

�سحفي  بيان  بح�سب  اللجنة  وت�سم 

ال��ع��ام لل�سوؤون  ام�����ض الأرب���ع���اء، الأم���ني 

ال�سرفا  عمار  الدكتور  والإداري���ة  الفنية 

العام  )رئي�ض( وع�سوية م�ساعد الأمني 

ومديريات  وال�سحية  الفنية  لل�سوؤون 

ال�سحة وم�ساعد الأمني العام للخدمات 

والتزويد،  امل�سريات  ومدراء مديريات، 

وادارة  وال��ن��ق��ل  ال��ف��ن��دق��ي��ة،  واخل���دم���ات 

الزمات.

م�ست�سفياتها  اأن  ال�������وزارة  وذك������رت 

ومراكزها ال�سحية على اأهبة ال�ستعداد 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��داع��ي��ات ال�����س��ح��ي��ة يف 

متر  التي  ال�ستثنائية  اجلوية  الظروف 

بها اململكة.

ووج�����ه وزي�����ر ال�����س��ح��ة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

ال�����س��ح��ي��ة اإىل رف����ع م�����س��ت��وى  وامل����راك����ز 

اجل��اه��زي��ة خ��ا���س��ة يف اق�����س��ام ال���س��ع��اف 

والطوارئ.

امل�ست�سفيات  اأن  اإىل  ال���وزارة  وا���س��ارت 

وامل����راك����ز ال�����س��ح��ي��ة ت�����س��ت��ق��ب��ل احل����الت 

امل���ر����س���ي���ة يف م����دي����ري����ات ال�������س���ح���ة و 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، ���س��م��ن خ��ط��ة ال���ط���وارئ 

م���ن خ����ال م���رك���ز ع��م��ل��ي��ات ال���ط���وارئ 

م�ستوى  لرفع  الأزم����ات  ملديرية  التابع 

ال����س���ت���ع���داد واجل���اه���زي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

اململكة  امل��ح��ت��م��ل��ة يف  اجل��وي��ة  ال���ظ���روف 

مركز  وي�ستقبل  ���س��اع��ة   24 م����دار  ع��ل��ى 

عمليات الطوارئ، الت�سالت على اخلط 

على  ك���ذل���ك  و   0778410186 امل��ب��ا���س��ر 

 065065768  ( الأر�سية  الهواتف  اأرق��ام 

الت�����س��الت  وُي�ستقبل   )  065065759  /

وال�ستف�سارات املتعلقة بال�ساأن ال�سحي.

اأن���ه���ا حت��ر���ض  وا����س���ارت ال������وزارة اإىل 

ع��ل��ى م���راج���ع���ة خ��ط��ط ال����ط����وارئ اأول 

باأول لتكون جاهزة وقابلة للتنفيذ وقت 

والتن�سيق  التعاون  اإدام��ة  وعلى  احلاجة 

هذه  يف  املعنية  والقطاعات  اجلهات  مع 

املدين  الدفاع  الظروف اجلوية وخا�سة 

والوزارات اخلدمية الأخرى.

ان االنباط- عمَّ

اأحكاما  ولة  الدَّ اأمن  اأ�سدرت حمكمة   

عملية  م��رت��ك��ب  ع��ل��ى  ع��ام��ا   15 بال�سجن 

�سطو م�سلح على فرع اأحد البنوك العاملة 

يف منطقة اأب���و ن�����س��ري، وال�����س��ج��ن مل���دة 4 

اآلف   4 �سنوات مع غرامة مالية قيمتها 

دينار على �سخ�سني روَّج��ا مل��واد خم��درة، 

جماعات  لأف��ك��ار  روج���وا  اأ�سخا�ض  وعلى 

اإرهابية بو�سعهم بالأ�سغال املوؤقتة بني 3 

اإىل 6 �سنوات.

جاء ذلك خال جل�سة ام�ض الأربعاء، 

م القا�سي الع�سكري الدكتور  برئا�سة املقدَّ

م���وف���ق امل�����س��اع��ي��د، وع�����س��وي��ة ال��ق��ا���س��ي 

ائد القا�سي  املدين عفيف اخلوالدة، والرَّ

الع�سكري �سفوان الزعبي.

ال�سطو  املحكمة ملرتكب فعل  واأ�سندت 

على فرع اأحد البنوك العاملة يف منطقة 

ان قبل اأكرث من  اأبو ن�سري يف العا�سمة عمَّ

�ساأنها  باأعمال من  القيام  عامني، جناية 

تعري�ض �سامة املجتمع واأمنه للخطر، 

ام العام، وتعري�ض حياة  والإخ��ال بالنظَّ

النَّا�ض للخطر وترويعه، وتعري�ض املوارد 

القت�سادية للخطر خافا لأحكام قانون 

منع الإرهاب.

بالأ�سغال  حكًما  املحكمة  اأ�سدرت  كما 

امل��وؤق��ت��ة مل���دة 4 ���س��ن��وات وغ���رام���ة مالية 

اآلف دينار على �سخ�سني بعد  قيمتها 4 

اإدانتهم بتهم ترويج وتوزيع املواد املخدرة، 

يف  الكائن  منزلهما  مداهمة  مت��ت  حيث 

اإح����دى امل����زارع و���س��ط امل��م��ل��ك��ة، و�سبطت 

ث��اث قطع م��ن م��ادة احل�سي�ض املخدرة 

بودرة  وكي�ض و”ق�سديرتني” بداخلهما 

احل�سي�ض ال�سناعي املخدرة والتي تعرف 

غ��رام��ا،   20 وزن��ه��ا  بلغ  “اجلوكر”  با�سم 

���ات م���ن ح��ب��وب م�ستح�سر  وث���م���اين ح���بَّ

قد  املتهمان  ك��ان  امل��خ��درة  “الرامال” 
منطقة  يف  وتوزيعها  لرويجها  اه��ا  اأع��دَّ

رت املحكمة و�سع عدد من  اإقامتهما. وقرَّ

املوؤقتة ملدد  اقة  ال�سَّ بالأ�سغال  الأ�سخا�ض 

ويج  تراوح بني 3 اإىل 6 �سنوات بتهم الرَّ

لأف����ك����ار ج���م���اع���ات اإره����اب����ي����ة وحم���اول���ة 

والتَّهديد  م�سلحة  بجماعات  الل��ت��ح��اق 

لقانون  خ��اًف��ا  اإره��اب��ي��ة  باأعمال  بالقيام 

منع الإرهاب.

 وجه رسالة إلى مدير المخابرات العامة

شدد على أهمية االستمرار واإلسراع بوتيرة التجديد والتحديث والتطوير

االنباط- عمان

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

املخابرات  مدير  اإىل  ر�سالة  الأربعاء،  ام�ض 

ال��ع��ام��ة ال���ل���واء اأح��م��د ح�����س��ن��ي، وج���ه فيها 

دائ�������رة امل����خ����اب����رات ال���ع���ام���ة ل��ا���س��ت��م��رار 

ث��اب��ت��ة، يف  اأ���س��رع وخ��ط��ى  بالعمل وب��وت��رية 

ليبقى  والتحديث،  التطوير  عملية  اإجن��از 

ه���ذا اجل���ه���از ال��ع��ري��ق يف ط��ل��ي��ع��ة الأج���ه���زة 

ال�ستخبارية، قدرة وكفاءة ومتيزا.

ك���م���ا وج�����ه ج���ال���ت���ه دائ�������رة امل���خ���اب���رات 

ال��ع��ام��ة ل��رك��ي��ز ك��ل ط��اق��ات��ه��ا يف جم��الت 

اخ��ت�����س��ا���س��ه��ا امل���ه���م���ة واحل���ي���وي���ة ل���اأم���ن 

ال��وط��ن��ي وال��ع��م��ل ال���س��ت��خ��ب��اري امل��ح��رف 

مب��ف��ه��وم��ه ال��ع�����س��ري ال�����س��ام��ل، وت��ك��ري�����ض 

�ساخماً  عنوانا  لتظل  الازمة،  الإمكانيات 

ال���س��ت��خ��ب��اري��ة يف جم��ال مكافحة  ل��ل��ك��ف��اءة 

الإرهاب والت�سدي للمخاطر الأمنية.

الأخ  ال���ر����س���ال���ة:ع���ط���وف���ة  ن�����ض  وت���ال���ي���ا 

ال����ل����واء اأح���م���د ح�����س��ن��ي م���دي���ر امل���خ���اب���رات 

ورحمة  عليكم  ال�سام  اهلل  حفظه  العامة 

اهلل وب��رك��ات��ه وب��ع��د،ف��ي�����س��رين يف ال��ب��داي��ة، 

رف���اق  اإىل  الع�����ت�����زاز،  ب��ت��ح��ي��ة  اأت����وج����ه  اأن 

ال�����س��اح م���ن م��ن��ت�����س��ب��ي دائ�����رة امل��خ��اب��رات 

عاملني  وفار�ساته  احلق  – فر�سان  العامة 

نذروا حياتهم، خلدمة  الذين  ومتقاعدين 

ومتيز  وكفاءة  اإخا�ض  بكل  الغايل  وطننا 

ج��ان��ب  اإىل  وال�����ت�����زام،  وت�����س��ح��ي��ة  واإي����ث����ار 

ومرتبات  �سباط  من  واأخ��وات��ه��م  اإخوانهم 

وم��ت��ق��اع��دي ج��ي�����س��ن��ا ال��ع��رب��ي ال��ب��ا���س��ل – 

الأم��ن  ون�سامى  الأردن��ي��ة،  امل�سلحة  القوات 

العام. واأن اأوؤكد اأن اعتزازي برفاق ال�ساح 

ث��ق��ت��ي،  واأن  اع����ت����زاز،  ي���دان���ي���ه  ل  ه�������وؤلء، 

را�سخة  ثقة  ه��ي  ب��ه��م،  جميعاً  والأردن���ي���ني 

وقد ا�ستحقوها عن جدارة، نظري ما قدموا 

وما زالوا يقدمون من عمل دوؤوب، يف الذود 

الذي  الويف  و�سعبنا  الغايل  اأردننا  اأمن  عن 

ال�سادقة  العايل واملحبة  التقدير  ي�ساركني 

اأم��ن  حماية  على  وال�����س��اه��رات  لل�ساهرين 

املواطن  كرامة  و�سون  ومنجزاته  الوطن 

ال��ق��ان��ون وحتقيق  �سيادة  ظ��ل  وح��ق��وق��ه، يف 

العدالة وامل�ساواة للجميع.

ق��در  ال��ع��زي��ز،ل��ق��د حت��ق��ق  الأخ  ع��ط��وف��ة 

ك���ب���ري م����ن الإجن��������از ع���ل���ى م�������س���ار ع��م��ل��ي��ة 

امل�ستمرة  والتطوير  والتحديث  التجديد 

التي كلفتك بها، عندما عهدت اإليك باإدارة 

على  حلر�سنا  جت�سيداً  العامة،  املخابرات 

اأن ي��ظ��ل ه���ذا اجل���ه���از ال��ع��ري��ق، و���س��اح��ب 

الإجنازات التي نفاخر بها، عنوانا للمهنية 

والنزاهة  وال�سفافية  والكفاءة  والن�سباط 

باإذن اهلل.

عملية  يف  ال�ستمرار  اإىل  يدعونا  وه��ذا 

ت�����س��ري  واأن  ه�����ذه،  وال���ت���ح���دي���ث  ال��ت��ط��وي��ر 

العامة  املخابرات  تظل  لكي  اأ���س��رع  بوترية 

ال�ستخبارية  الأجهزة  طليعة  يف  الأردنية، 

ق����درة وك���ف���اءًة ومت���ي���زاً، ك��م��ا ك��ان��ت دائ��م��اً. 

واإن����ن����ي ع��ل��ى ث��ق��ة ك��ام��ل��ة ب���اأن���ك ل���ن ت��األ��و 

ال��ه��دف وغ���ريه من  ج��ه��داً يف حتقيق ه��ذا 

لتحقيقها  وجهتك  قد  كنت  التي  الأه��داف 

عامني،  نحو  قبل  موقعك  توليت  عندما 

بخطى  يتقدم  ال��غ��ايل  بلدنا  واأن  �سيما  ل 

والتي  الثانية،  مئويته  اإىل  وواث��ق��ة  ثابتة 

اجلاد  املخل�ض  العمل  جميعاً  منا  ت�ستدعي 

الأف�سل  واحلياة  والتنمية  الرفاه  لتحقيق 

املنتجة  امل��واط��ن��ة  قيم  وتر�سيخ  ملواطنينا، 

والقدرة،  الكفاءة  اأ�سا�ض  على  وال�ستحقاق 

ال��ق��ان��ون على جميع  ���س��ي��ادة  وت��ع��زي��ز م��ب��داأ 

الأف�������راد وامل���وؤ����س�������س���ات، وف���ق���اً ل��ل��م��رت��ك��زات 

ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���ي ن�������ض ع��ل��ي��ه��ا د����س���ت���ورن���ا، 

التي  لاخت�سا�سات  ال��دق��ي��ق  وال��ت��ح��دي��د 

الت�سريعية  الد�ستورية،  لل�سلطات  و�سعها 

والق�سائية. والتنفيذية 

لقد تعر�ض الأردن الغايل، خال م�سرية 

الإجناز الذي حتقق يف املئوية الأوىل للدولة 

اإىل خماطر جمة، ومل تكن بع�ض موؤ�س�ساتنا 

���س��اح��ب��ة الخ���ت�������س���ا����ض الأ����س���ي���ل مت��ت��ل��ك 

يف  الإم��ك��ان��ي��ات  ول  الأدوات،  ول  ال��و���س��ائ��ل 

بع�ض الأحيان التي متّكنها من التعامل مع 

ال�ستثنائية  والتحديات  املخاطر  تلك  مثل 

التي ع�سفت مبنطقتنا ب�سكل خا�ض خال 

املئة عام املا�سية، والتي اأ�سابت اآثارها وطننا 

والهجرات  املتوالية  احل���روب  مثل  العزيز، 

الذي  التي واكبتها باجتاه وطننا،  الق�سرية 

اأو  اأي م��ك��روب  ب��وج��ه  ي��وم��ا  ب��اب��ه  مل يو�سد 

حم��ت��اج، ب��الإ���س��اف��ة اإىل حت��دي��ات الإره����اب 

وغ�����ريه م���ن اجل����رائ����م امل��ن��ظ��م��ة وال���ع���اب���رة 

والغياب  احل��روب  مع  تتازم  التي  للحدود 

امل���زم���ن ل��ا���س��ت��ق��رار الإق��ل��ي��م��ي يف اإط�����اره 

ال��ع��ري�����ض، وق���د اج��ت��ه��دت دائ����رة امل��خ��اب��رات 

مللء  الت�سدي  يف  ومقدرة،  م�سكورة  العامة، 

النا�سئ ع��ن ع��دم امتاك  ال��ف��راغ اخل��ط��ري 

ب��ع�����ض امل��وؤ���س�����س��ات ���س��اح��ب��ة الخ��ت�����س��ا���ض 

الأ�سيل، للقدرة على النهو�ض مب�سوؤولياتها 

واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا، وب��خ��ا���س��ة يف امل���ج���الت 

والرقابية خال  وال�ستثمارية  القت�سادية 

تلك احل��ق��ب��ة، وج���زى اهلل دائ���رة امل��خ��اب��رات 

العامة ومنت�سبيها من عاملني ومتقاعدين 

عن بلدنا كل اخلري، لتوليهم مهمة وم�سقة 

�سد الفجوات يف هذا ال�سدد، رغم اأنها خارج 

واملتمثل  لها،  املو�سوعي  الخت�سا�ض  دائ��رة 

يف الإ�سهام املركزي يف تعزيز الأمن الوطني 

عرب العمل ال�ستخباري املحرف امل�ستهدف 

بلدنا احلبيب خارجياً  م�سادر اخلطر على 

وداخلياً، والعمل ال�ستخباري الهادف اأي�ساً 

اإىل م���د ال���دول���ة ب��امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ق��ي��ي��م��ات 

ال���س��ت��خ��ب��اري��ة ال��دق��ي��ق��ة ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي 

متكنها من تعزيز اأمننا القومي يف املجالت 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.

الأخ،اأم���ا وق��د دخ��ل الأردن الآن  عطوفة 

مئويته الثانية بثقة كبرية واآمال عري�سة، 

وبعد اأن اأجنزنا الكثري من اأ�سباب التمكني 

الت�سريعي  الخت�سا�ض  �ساحبة  ملوؤ�س�ساتنا 

الق�سايا  بع�ض  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  الأ���س��ي��ل، 

ال���ت���ي اأ�����س����رُت اإل���ي���ه���ا، وخ���ا����س���ًة ال��ق�����س��اي��ا 

ال�ستثمار  �سامة  م��ن  بالتثبت  املرتبطة 

و���س��ا���س��ت��ه، و���س��رع��ي��ة م�����س��ادر ال��ت��م��وي��ل، 

تر�سخ  موؤ�س�سات  ب��ن��اء  ا�ستكملنا  اأن  وب��ع��د 

عملية  واأجن��زن��ا  الف�ساد،  وحت��ارب  النزاهة 

ت��ط��وي��ر مل��وؤ���س�����س��ات��ن��ا ال��رق��اب��ي��ة امل��ن�����س��و���ض 

الت�سريعات،  من  وغريه  الد�ستور  يف  عليها 

تطوير  ع��ن  ف�سا  املحا�سبة،  دي���وان  مثل 

على  ي��ت��ع��ني  ف��اإن��ه  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  منظومتنا 

فورا  تت�سدى  اأن  واجلهات  املوؤ�س�سات  هذه 

والت�سريعية  ال��د���س��ت��وري��ة  لخت�سا�ساتها 

الأ���س��ي��ل��ة ه���ذه، ل��ت��ت��ح��رر دائ����رة امل��خ��اب��رات 

العامة من العبء الكبري الذي نه�ست به، 

باحلر�ض  وم��دف��وع��ة  وم�����س��ك��ورة  م�سطرة 

العميق على بلدنا الغايل، يف هذه املجالت 

الثغرات،  ل�سد  اخت�سا�ساتها،  اخلارجة عن 

املحرف  ال�ستخباري  للعمل  تتفرغ  ولكي 

كل  تركز  واأن  ال�سامل،  الع�سري  مبفهومه 

الإمكانيات  ك��ل  تكر�ض  واأن  ف��ي��ه،  طاقاتها 

للكفاءة  �ساخماً  عنوانا  لتظل  لها  الازمة 

الإره���اب  مكافحة  جم��ال  يف  ال�ستخبارية 

امل�ستهدفة  الأم��ن��ي��ة  للمخاطر  وال��ت�����س��دي 

عملها  وو�سائل  اأ�ساليبها  ولتطوير  بلدنا، 

ل��ت��ق��دم ل��ل��ج��ه��ات ���س��ان��ع��ة ال����ق����رار اأف�����س��ل 

ال��ت��ق��ي��ي��م��ات ال���س��ت��خ��ب��اري��ة ال��ع�����س��ري��ة، يف 

والقت�سادية،  وال�سيا�سية  الأمنية  املجالت 

ب��ع��ي��داً ع���ن ال�����دور ال���رق���اب���ي، وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 

يف  عليها  ال��ظ��روف  فر�سته  ال���ذي  اأح��ي��ان��ا 

اخت�سا�ض  �سمن  الواقعة  امل��ج��الت  بع�ض 

ج���ه���ات اأخ�������رى، مل ت���ك���ن مت��ت��ل��ك و���س��ائ��ل 

الخ��ت�����س��ا���س��ات  ه�����ذه  مم���ار����س���ة  واأدوات 

�سابقاً،  ذك��رُت  كما  الرقابية  اأو  التنظيمية 

وب��ات��ت ال��ي��وم مت��ت��ل��ك��ه��ا وي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��ا اأن 

تبا�سرها وتتولها بالكامل ودون اإبطاء.

ثقة  ل��ع��ل��ى  ال��ع��زي��ز،اإن��ن��ي  الأخ  ع��ط��وف��ة 

ب���اأن���ك ل���ن ت���دخ���ر ج���ه���داً يف ال����س���ت���م���رار، 

وب���وت���رية اأ����س���رع وخ��ط��ى ث��اب��ت��ة، يف اإجن���از 

امل��خ��اب��رات  دائ���رة  وحت��دي��ث  تطوير  عملية 

بالبنان  لها  ي�سار  موؤ�س�سة  لتظل  العامة، 

كعنوان للكفاءة والقتدار والتميز ومواكبة 

العمل  اأمن��اط  وت��ط��ور  ومتطلباته  الع�سر 

التطويري  الإط���ار  و�سمن  ال���س��ت��خ��ب��اري، 

وال��ت��ح��دي��ث��ي ال�����س��ام��ل ال�����ذي اأجن������ز، وم��ا 

 – البا�سلة  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  يف  ينجز  زال 

الذي  ال�سامل  والإ���س��اح  العربي،  اجلي�ض 

اأن���ت���ج م���دي���ري���ة الأم������ن ال���ع���ام ل��ت�����س��ت��وع��ب 

الأم����ن ال��ع��ام وال�����درك وال���دف���اع امل���دين يف 

على  �ستعمل  وب��اأن��ك  واح��د،  موؤ�س�سي  اإط��ار 

اخت�سا�سها  جم��الت  يف  جهودها  تركز  اأن 

و�ستلقى  الوطني،  لأمننا  واحليوية  املهمة 

مني كل الدعم واملوؤازرة.

اأح����ي����ي م����ن خ���ال���ك ج��م��ي��ع  اإذ  واإن����ن����ي 

واأن��ت��م  ال��ع��ام��ة،  امل��خ��اب��رات  دائ���رة  منت�سبي 

حم���ل ث��ق��ت��ي ال���ك���ب���رية وم���و����س���ع ال��ت��ق��دي��ر 

اأنتم  ال��غ��ايل،  �سعبنا  واأب��ن��اء  ب��ن��ات  قبل  م��ن 

جي�سنا  منت�سبي  م��ن  ال�����س��اح  يف  ورف��اق��ن��ا 

ال��ع��رب��ي ال��ب��ا���س��ل وم��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام، 

ي��وف��ق��ك��م واأن  اأن  امل����وىل ع���ز وج���ل  لأ����س���األ 

ي�سدد على طريق اخلري خطاكم، يف خدمة 

على  ك��ان  كما  ي��ظ��ل،  حتى  ال��ع��زي��ز،  الأردن 

يليق  واآم��ن��اً،  �ساخماً  منيعاً،  حمى  ال���دوام، 

ب�سعبنا الأبّي الأ�سيل.

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ميادية.”-

االنباط- عمان

ال���وزارات  جميع  اخل�ساونة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ض  وّج��ه   

واملوؤ�ّس�سات والأجهزة املعنّية اإىل التن�سيق التاّم واملتكامل للتعامل مع 

الأحوال اجلوّية ال�سائدة.

ال��وزراء ام�ض  ال��وزراء خال تروؤّ�سه جل�سة جمل�ض  وج��ّدد رئي�ض 

مع  للتعامل  اجلاهزّية  م�ستوى  رف��ع  �سرورة  على  التاأكيد  الأرب��ع��اء 

الظروف اجلوّية وما قد ينتج عنها من تداعيات.

بتكثيف  املعنيني  وامل�����س��وؤول��ني  ال���وزراء  اإىل  اخل�ساونة  اأوع���ز  كما 

العمل امليداين، والإ�سراف على عمل الفرق والكوادر املعنّية بالتعامل 

امل��واط��ن��ني، ومتابعة  م��ع احل��ال��ة اجل��وّي��ة، وال��وق��وف على احتياجات 

اإج��راءات ل�سمان �سامة  يلزم من  واتخاذ ما  ب��اأّول  اأّوًل  امل�ستجّدات 

املواطنني والتاأّكد من توّفر احتياجاتهم الأ�سا�سّية، وا�ستدامة عمل 

املرافق الرئي�سة.

تو�سيات  على  امل��واف��ق��ة  ال����وزراء  جمل�ض  ق���ّرر  اآخ���ر،  �سعيد  على 

قطاع  على  كورونا  وب��اء  لأث��ر  للت�سدي  خطة  بو�سع  املكّلفة  اللجنة 

الإ�سكان، بهدف حتفيز القطاع يف املرحلة املقبلة و�سوًل ل�ستدامته، 

وزيادة النمّو، واملحافظة على العاملني فيه باعتباره من القطاعات 

احليوّية واملحّرك للعديد من القطاعات املرتبطة به.

وك��ّل��ف جمل�ض ال�����وزراء امل��وؤ���ّس�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��اإ���س��ك��ان وال��ت��ط��وي��ر 

احل�سري باتخاذ الإجراءات الازمة لتنفيذ التو�سيات بالتن�سيق مع 

اجلهات ذات العاقة.

لدرا�سة  �سة  متخ�سّ فنّية  جلنة  ت�سكيل  التو�سيات  وت�سّمنت 

حماور التكثيف العمراين للخروج بتو�سيات تخطيط �سليمة، واإعادة 

هند�سة الإجراءات واأمتتتها من اأجل ربط العملّيات احلكومّية التي 

وزارة  باإ�سراف  عليا  جلنة  ت�سكيل  خ��ال  من  الإ�سكان  قطاع  تخدم 

القت�ساد الرقمي.

ك��م��ا ت�����س��ّم��ن��ت ال��ت��و���س��ي��ات ت��ك��ل��ي��ف امل��وؤ���ّس�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��اإ���س��ك��ان 

الإع��م��ار  قطاع  تنظيم  ق��ان��ون  م�سودة  ب��اإع��داد  احل�سري  والتطوير 

ناظمة  ت�سريعية  بيئة  اإيجاد  بهدف  العقاري  والتطوير  وال�ستثمار 

اقرار  باإجراءات  لل�سري  ال��وزراء  اإىل جمل�ض  ورفعها  الإ�سكان  لقطاع 

م�سروع القانون.

ومن تو�سيات اللجنة، اإن�ساء مر�سد ح�سري اإ�سكاين حتت مظّلة 

املوؤ�س�سة العامة لاإ�سكان والتطوير احل�سري لغايات توفري البيانات 

املخّططني  لتمكني  وذل���ك  الإ���س��ك��ان،  ب��ق��ط��اع  املتعلقة  وامل��ع��ل��وم��ات 

ال�سيا�سات،  �سياغة  م��ن  التنموّية  القطاعات  جميع  يف  واملهتّمني 

وو�سع اخلطط التي تقود اإىل تنمية ح�سرّية م�ستدامة، ف�سًا عن 

و�سع اخلطط التنفيذية لتطبيق ا�سراتيجية الأبنية اخل�سراء التي 

اإىل  الو�سول  بهدف  الوطني  البناء  جمل�ض  قبل  من  و�سعها  ج��رى 

متطلبات ال�ستدامة يف املباين من خال تبني عنا�سر البناء الذكي.

حم��اور  لدرا�سة  عليا  جلنة  ت�سكيل  كذلك  التو�سيات  وت�سّمنت 

التكثيف العمراين مبا يتفق مع اخلارطة الزراعّية.

ومن بني التو�سيات، تفعيل اللجنة املعنّية مبراجعة مذّكرة التفاهم 

يف  امل�ستثمرين  وجمعّية  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائ��رة  بني  املربمة 

قطاع الإ�سكان الأردين، اإ�سافة اإىل ت�سكيل جلنة لدرا�سة اأثر اجلائحة 

على املخّيمات واخلروج بتو�سيات عملية بهذا اخل�سو�ض.

وب�ساأن التو�سية اإىل وزارة املالية لتحفيز القطاع العقاري من خال 

بيع  الأرا���س��ي و�سريبة  ت�سجيل  ر�سوم  اأو تخفي�ض  الإع��ف��اءات  درا�سة 

العقار لعام 2021 والآثار املالية املرّتبة على هذا التخفي�ض، اإ�سافة اإىل 

اإعان ا�ستعمال جداول القيمة الإدارية بحيث تكون ثابتة ملدة 3 �سنوات، 

فتقوم وزارة املالية حالّياً بو�سع احللول املنا�سبة جتاهها.

والإ�سكان  العاّمة  الأ�سغال  �سّكلها وزير  التي  اللجنة  اأن  اإىل  ي�سار 

لتقييم حالة قطاع الإ�سكان واأثر اأزمة كورونا وو�سع خّطة للت�سدي 

الداخلية،  وزارة  عام  اأم��ني  ع�سويتها  يف  ت�سم  عليه  املرتبة  لاآثار 

وم��دي��ر ع���ام دائ����رة الأرا����س���ي وامل�����س��اح��ة وم��دي��ر ع���ام دائ����رة �سريبة 

الدخل واملبيعات، واأمني عام وزارة الإدارة املحلّية، ونقيب املهند�سني 

ورئي�ض جمعية  الأردن���ي���ني،  الإن�����س��اءات  م��ق��اويل  ونقيب  الأردن���ي���ني، 

امل�ستثمرين يف قطاع الإ�سكان الأردين، ومدير عام جمعّية البنوك يف 

الأردن، ومندوبني عن البنك املركزي واأمانة عمان.

ع��ل��ى �سعيد اآخ����ر، واف����ق جم��ل�����ض ال������وزراء ع��ل��ى ت��و���س��ي��ات جلنة 

الت�سوية وامل�ساحلة، امل�سّكلة وفقاً لأ�س�ض ت�سوية الق�سايا العالقة بني 

املكلفني ودائرة �سريبة الدخل واملبيعات، بت�سوية الأو�ساع ال�سريبّية 

قانون  لأحكام  وفقاً  التزامات  عليهم  ترّتبت  ومكّلفاً،  �سركة   639 ل� 

�سريبة الدخل وقانون ال�سريبة العاّمة على املبيعات، وذلك بناء على 

الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

الملك :اعتز بفرسان الحق وفارساته عاملين ومتقاعدين

 الخصاونة يوجه بضرورة التنسيق بين الوزارات 
واالجهزة للتعامل مع االحوال الجوية السائدة
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 المياه: نسعى اليجاد حلول فاعلة لمواجهة الواقع المائي

 البلقاء التطبيقية تطلق مشروع التطوير الوظيفي في المسارات المهنية

 المتقاعدون العسكريون في فكر ووجدان القائد األعلى وضمن اعلى درجات اهتمامه

رسالة الملك لجهاز المخابرات ، هل 
التقطتها الحكومة ؟

ندوة عن المئوية الثانية والرؤية المستقبلية

االنباط - خا�ص

الر�سالة امللكية ال�سامية التي وجهها 

ج��ال��ة امل��ل��ك مل��دي��ر امل���خ���اب���رات ال��ع��ام��ة 

 2021 17 فرباير  املوافق  الأرب��ع��اء  اليوم 

الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  دخ��ول  وم��ع 

فخر  ت�سمنت  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  م��ئ��وي��ت��ه��ا 

ج��ه��از  واأداء  ب������دور  ج���ال���ت���ه  واع�����ت�����زاز 

امل���خ���اب���رات ال���ع���ام���ة » ُف���ر����س���ان احل����ق » 

وب���وا����س���ل اجل���ي�������ش ال���ع���رب���ي  ون�����س��ام��ى 

الأمن العام » العني ال�ساهرة » من حيث 

وال�سفافية  والكفاءة  والإن�سباط  املهنية 

والنزاهة.

الر�سالة  ع��رب  امللك  جالة  اأك��د  لقد 

املُ��خ��ل�����ش  ل��ل��ع��م��ل  ال����دع����وة  اإىل  امل��ل��ك��ي��ة 

والتنمية واحلياة  الرفاه  اجلاد لتحقيق 

الأف�������س���ل ل��ل��م��واط��ن��ني، وت��ر���س��ي��خ قيم 

املواطنة املنتجة وال�ستحقاق على اأ�سا�ش 

ال��ك��ف��اءة وال���ق���درة وت��ع��زي��ز م��ب��داأ �سيادة 

القانون على جميع الأف��راد واملوؤ�س�سات، 

التي  لاإخت�سا�سات  الدقيق  والتحديد 

الد�ستورية،  لل�سلطات  الد�ستور  و�سعها 

والت�سريعية، والتنفيذية، والق�سائية. 

ج���ال���ة امل���ل���ك وم����ن خ����ال ال��ت��اأك��ي��د 

العامة حتملت  املخابرات  دائ��رة  اأن  على 

وتتحمل العبء الأكرب من مهمة وم�سقة 

الفجوات، لهو دليل على اأن هناك ر�سائل 

و���س��ل��ت جل��ال��ت��ه، ُت��ب��ني م���دى ال��ره��ل 

وع������دم ال���ق���ي���ام ب����ال����واج����ب ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 

والرقابي من قبل العديد من املوؤ�س�سات 

رغ���م ام��ت��اك ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ات �ساحبة 

والأدوات  الو�سائل  الأ�سيل  الخت�سا�ش 

وتتحمل  ال��ذي حتملت  دوره��ا،  لتمار�ش 

اع���ب���اءه امل���خ���اب���رات ال��ع��ام��ة وال���ت���ي من 

املفر�ش اأن تكون الدائرة متفرغة لأداء 

ال�سراتيجيات  �سمن  الأم��ن��ي  دوره����ا 

واأن  وخ��ارج��ي��اً، خا�سة  داخ��ل��ي��اً  الأم��ن��ي��ة 

من  ل��ل��ك��ث��ر  ت��ع��ر���ش  واأن  ���س��ب��ق  الأردن 

املخاطر ، وكان للجهاز الدور العظيم يف 

املواجهة واملكافحة للق�ساء على الأثمني 

قبل اأن يخرجوا من جحورهم املنتنة. 

اأ���س��ئ��ل��ة ع���دي���دة ت���ط���رح ن��ف�����س��ه��ا دون 

مواربة اأو التفاف، هل ا�ستلمت احلكومة 

نف�سها  ت��رى  وه��ل   ، امللك  جالة  ر�سالة 

قادرة على القيام بواجباتها؟. 

هل متتلك احلكومة اجلراأة على اإعادة 

الهيكلة الإدارّي��ة، ليكون هناك رموز تعي 

ر�سائل جالة امللك وتعمل على تنفيذها، 

وت��ك��ون ردي���ف���اً وع���ون���اً جل��ه��از امل��خ��اب��رات 

العامة والأجهزة الأمنية الأخرى؟.

االنباط- عمان

 قال رئي�ش الوزراء الأ�سبق طاهر امل�سري 

لكن  و�سعبة  دقيقة  مبراحل  مر  الأردن  اإن 

ب��ه��م��ة اأب��ن��ائ��ه وف��ط��ن��ة ق��ي��ادت��ه ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 

ا�ستطاع ان يجعل منها فر�سا ثمينة ا�سهمت 

يف بناء الأردن احلديث.

واأ�ساف امل�سري يف ندوة حوارية نظمتها 

جماعة عمان حلوارات امل�ستقبل م�ساء ام�ش 

ب��ع��ن��وان “على اع��ت��اب امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة.....

اأعتاب  على  نقف  م�ستقبلية”  روؤي��ة  الردن 

الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  لتاأ�سي�ش  الثانية  املئوية 

اأن يكونوا على قدر  ما يتطلب من اجلميع 

كبر من امل�سوؤولية وامل�ساركة يف العمل.

التي  القت�سادية  الأزم���ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

من  نتحول  اأن  علينا  حتتم  ال��ي��وم  بها  من��ر 

الدولة الريعية، واأن نعي متاما مدى اأهمية 

الذي  املطلوب  بال�سكل  ال�ستثمارات  ج��ذب 

اأن  اإىل  لفتا  لأبنائنا،  العمل  فر�ش  يوجد 

الع��ت��م��اد ع��ل��ى امل�����س��اع��دات ب���ات ال��ي��وم اأم���را 

�سعبا، ل�سيما يف ظل ما منر به من ظروف 

�سيا�سية اقليمية مهمة.

وح�����ول ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ���س��دد 

الدولة،  ركائز  من  ركيزة  اأنها  على  امل�سري 

ف����الأردن ك��ان وم��ا زال ي��داف��ع ع��ن الق�سية 

الفل�سطينية باعتبارها عمقا ا�سراتيجيا ل 

ميكن التنازل عنه.

والتطوير  ال��ت��ح��دي��ث  م�����س��روع  اأن  وب���ني 

ل��ل��دول��ة وامل��ج��ت��م��ع اأ���س��ب��ح ���س��روري��ا، داع��ي��ا 

ع��ام من  موؤ�س�سي  ح��وار وطني  اإط���اق  اإىل 

الإجناز  ُتعظم  ثانية  ملئوية  التاأ�سي�ش  خال 

امل��ا���س��ي، وتفعيل  ال��ع��رب م���ن  وت�����س��ت��خ��ل�����ش 

م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة ال��د���س��ت��وري��ة، واإ����س���راك 

ال�������راأي ال���ع���ام ال���وط���ن���ي يف ���س��ن��اع��ة روؤي����ة 

م��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة حل��م��اي��ة و���س��ي��ان��ة اأمننا 

امل�سرية  املتغرات  مواجهة  يف  وم�ساحلنا 

يف الإقليم والعامل.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال رئ��ي�����ش ج��م��اع��ة ع��م��ان 

حلوارات امل�ستقبل بال التل اإننا اليوم منر 

الدولة  لتاأ�سي�ش  الثانية  املئوية  اعتاب  على 

الأردنية، م�ستذكرين اأن احرار الأردن تنادوا 

الكربى  العربية  الثورة  قائد  وتوا�سلوا مع 

ليوفد احد ابنائه لقيادة جموعهم لتحرير 

والت�سدي  الفرن�سي  الح��ت��ال  م��ن  دم�سق 

الأم���ر  فل�سطني  يف  ال�����س��ه��ي��وين  ل��ل��م�����س��روع 

الذي يدل على اأن الدولة الأردنية احلديثة 

تاأ�س�ست حاملة ر�سالة لتحرير العرب.

يعد املغ�ش عند الر�سع من امل�سكات التي ترافقهم من عمر الأ�سبوعني، و تكون ذروته يف عمر 

ال�سهرين و يبداأ بالإختفاء يف عمر الثاثة �سهور و يختفي نهائيا يف عمر الثاثة �سهور ون�سف 

اإىل اأربعة �سهور.

و ي�سبب مغ�ش الر�سع البكاء ال�سديد بنوبة مفاجئة ملدة اأكرث من ثاث �ساعات يوميا ب�سبب 

الآلم التي ي�سببها يف املعدة. 

من الأ�سباب التي ت�سبب مغ�ش الر�سع : 

دخول الهواء اىل معدة الطفل اأثناء الر�ساعة، تدخني الأم اأثناء احلمل و غرها.

للتخفيف من املغ�ش :

*اأن تتجنب الأم  تناول الأطعمة التي ت�سبب الغازات للر�سيع يف حال الر�ساعة الطبيعية. 

*اأن يتم تعقيم الر�ساعات للق�ساء على امليكروبات. 

*ا�ستخدام ر�ساعات خا�سة مبغ�ش الأطفال موجودة يف ال�سيدليات. 

*تدليك بطن الطفل على �سكل حرف)L( حتى يرتاح الر�سيع. 

*ا�ستخدام الكمادات الدافئة على بطن الر�سيع حتى يخل�سه من الغازات. 

*جت�سوؤ الطفل بعد كل ر�سعة حتى يتم التخل�ش من الغازات.

**من الأع�ساب املفيدة ملغ�ش الر�سع و ل تعطى ب�سكل ع�سوائي و بكميات كبرة ،بل براكيز 

وكميات معينة :

البابوجن، الكراوية، اليان�سون ، النعناع.

و هناك اأدوية و مواد طبيعية موجودة يف ال�سيدليات باأ�سماء جتارية خمتلفة مثل :

للتخفيف  الفم  طريق  عن  للر�سع  قطرات  �سكل  على  يعطى  دواء  :هو   simethcone)1

من اآلم الغازات.

يعطى للر�سع الذين اأعمارهم اأقل من �سنتني )0.5(مل )4(مرات يف اليوم، و الأطفال الذي 

اأعمارهم فوق ال�سنتني )1( مل )4(مرات يف اليوم.

Deflat : بع�ش الأ�سماء التجارية يف ال�سيدليات

.)Flatam plus( دواء ع�سبي : كراوية و حبوب ال�سومر)2

Caspa )3: م�ستح�سر طبيعي على �سكل قطرات يحتوي جمموعة من النباتات و الأع�ساب 

الطبيعية يعطى بجرعات معينة. 

mg/ml 0.1 Methylscopolamine)4

 .mg/ml  2  Butobarbital
يعطى من عمر اليوم اإىل عمر ال�سنة نقطتني لكل كلغم من وزن الر�سيع ، قبل كل وجبة. 

و من الأعمار فوق ال�سنة يعطى بجرعة حمددة. 

. )Restropinal( : الإ�سم التجاري يف ال�سيدلية

.BonNuit drop : و غرها من الأ�سماء التجارية مثل

كالنتقال  معينة  ت��غ��ي��رات  ب�سبب  اله�سمي  اجل��ه��از  يف  م�ساكل  م��ن  الأط��ف��ال  بع�ش  ي��ع��اين 

با�ستخدام  هنا  فين�سح  الغازات،  تراكم  اإىل  ذلك  فيوؤدي  ال�سناعية  اإىل  الطبيعية  الر�ساعة  من 

)probiotic( و هي عبارة عن �سالت بكترية نافعة بالإ�سافة اإىل  فيتامني د و بع�ش املواد 

امل�سافة كال�سكروز و ذلك لتقوية اجلهاز اله�سمي و التخفيف من الغازات، و تفادي الإم�ساك اإن 

حدث، و منع الإ�سابة بالإ�سهال يف حال املر�ش اأو ا�ستخدام م�سادات حيوية.

بع�ش الأ�سماء التجارية املتوفرة يف ال�سيدليات : 

**Biogaia drop : اجلرعة هي خم�ش نقاط يوميا و يحفظ يف الثاجة.

**lactabiane لاأطفال : على �سكل اأكيا�ش يحتوي على بكتريا وفيتامني د3.

حنين عبيدات

»مغص الرضع«
ارتفاع جديد .. 12 وفاة و2887 إصابة بـ »كورونا« 

االنباط- عمان

12 وفاة  اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل   

امل�ستجّد  كورونا  بفرو�ش  اإ�سابة   2887 و 

العدد  لرتفع  الأرب��ع��اء،  ام�ش  اململكة  يف 

و355106  وف���ي���ات   4503 اإىل  الإج���م���ايل 

اإ�سابات.

وت����وزع����ت الإ�����س����اب����ات اجل����دي����دة على 

ال��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة   )1918(

البلقاء،  حمافظة  يف  حالة   )357( عّمان، 

)192( حالة يف حمافظة اإربد، منها )15( 

حالة يف الرمثا، )149( حالة يف حمافظة 

الكرك،  حمافظة  يف  حالة   )57( الزرقاء، 

 )49( ج���ر����ش،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة   )55(

م��اأدب��ا، )34( ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حمافظة 

املفرق، )31( حالة يف حمافظة  حمافظة 

العقبة،  حمافظة  يف  حالة   )30( عجلون، 

)8( حالت يف حمافظة معان، منها حالة 

واحدة يف البرا، )7( حالت يف حمافظة 

الطفيلة.

اأ���س��ار امل��وج��ز الإع��ام��ي ال�سادر عن  و 

اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�����وزراء  رئ��ا���س��ة 

اإىل  �سل  و  حالّياً  الن�سطة  احل���الت  ع��دد 

احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   )19798(

دِخلت اليوم اإىل امل�ست�سفيات )137( 
ُ
التي اأ

حالة، فيما غادرت )72( حالة.

اإج���م���ايل ع���دد احل���الت  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

املوؤّكدة التي تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات 

بلغ )770( حالة،يف حني بلغ اإجمايل عدد 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة 

اأم�����ش  ل��ي��وم  وامل�ستبهة  امل���وؤّك���دة  ل��ل��ح��الت 

)621( بن�سبة اإ�سغال بلغت 15 باملئة، فيما 

احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت 

املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�ش )160( بن�سبة 

اإ�سغال بلغت 18 باملئة.

التنّف�ش  اأج��ه��زة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  كما 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  ال�سطناعي 

اأم�����ش  ل��ي��وم  وامل�ستبهة  امل���وؤّك���دة  ل��ل��ح��الت 

)68( جهازا بن�سبة اإ�سغال بلغت 7 باملئة.

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 1294 حالة 

�سفاء اليوم يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات 

اإج����م����ايل ح�����الت ال�����س��ف��اء اإىل  ، ل��ي�����س��ل 

330805 حالت.

خم��ربّي��اً  ف��ح�����س��اً   32850 اأن  واأ����س���اف 

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

اإىل  لفتا  فح�ساً،   4299656 الفحو�سات 

اأن ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية لهذا اليوم 

و�سلت اإىل قرابة 79ر8 باملئة.

ودع���ت ال�����وزارة اجل��م��ي��ع اإىل الل��ت��زام 

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

اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  ارت��داء  خ�سو�ساً 

التجّمعات لأكرث من )20( �سخ�ساً، اإ�سافة 

اإىل م��ت��اب��ع��ة احل���م���ات ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي 

ال��وزارات  بال�سراكة مع عدد من  اأطلقتها 

وال��ه��ي��ئ��ات ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع����دوى ك��ورون��ا 

#اإلك_وفيد  املطعوم:  لأخذ  والت�سجيل 

#حياتنا_اأهم.

االنباط- عمان

 قال اأمني عام وزارة املياه والري بالوكالة 

يف  امل��ي��اه  ق��ط��اع  اإن  ار���س��ي��د  حممد  املهند�ش 

للتعامل  فاعلة  حلول  لإيجاد  ي�سعى  الأردن 

م���ع ال����واق����ع امل���ائ���ي وت����اأم����ني الح��ت��ي��اج��ات 

مل���خ���ت���ل���ف الأغ�������را��������ش خ���ا����س���ة ال����زراع����ي����ة 

وال�سناعية واملنزلية.

جاء ذلك يف كلمة القاها نيابة عن وزير 

���س��ع��ي��دان،  ال��دك��ت��ور معت�سم  وال����ري  امل��ي��اه 

م��ن  الأول  ال����ف����وج  ت���خ���ري���ج  ح���ف���ل  خ�����ال 

التكنولوجيا  التدريب والت�سغيل يف  برنامج 

ال��زراع��ي��ة والأم����ن ال��غ��ذائ��ي ال���ذي اأق��ي��م يف 

التقنية  الثاين  جامعة احل�سني بن عبداهلل 

جممع امللك احل�سني لاأعمال.

وا����س���اف اأن م���ن اأول����وي����ات ق��ط��اع امل��ي��اه 

ايجاد جيل من اخلرباء والفنيني القادرين 

موؤكدا  املائية،  للتحديات  حلول  ايجاد  على 

الأك��ادمي��ي  القطاع  م��ع  للتعاون  ال�ستعداد 

واجل���ام���ع���ات وم����راك����ز الأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة 

املياه،  قطاع  يخدم  مب��ا  الت�ساركية  لتفعيل 

وال�سابات مهارات متطورة  ال�سباب  واك�ساب 

والأم��ن  الزراعي  التقني  التعليم  يف  خا�سة 

ميكنهم  ما  وال�ستدامة  والطاقة  الغذائي 

احل�سول على فر�ش عمل منا�سبة.

واأ�سار اإىل اأن مثل هذه الربامج التدريبية 

خا�سة يف املجالت الزراعية وتقنيات الطاقة 

لل�سباب  حقيقة  ف��ر���س��ا  ت��ع��د  وال���س��ت��دام��ة 

وال�����س��اب��ات يف م��واج��ه��ة ال��ب��ط��ال��ة ومت��ك��ني 

والطاقة  وال�سناعية  ال��زراع��ي��ة  القطاعات 

من جتاوز جميع املعيقات.

الدكتور  واأك��د رئي�ش اجلامعة بن طال 

اإ���س��م��اع��ي��ل احل��ن��ط��ي ال���ت���واف���ق ب���ني جميع 

ال�سركاء على دعم ال�سباب الأردين وتعزيزه 

باملهارات الازمة لدخول �سوق العمل.

وب��ي��ن��ت ال�����س��ف��رة ال��روي��ج��ي��ة يف ع��م��ان 

ال�سفارة دعمت  اأن  األي�ش، من جانبها،  تونه 

امل�����س��روع ل��رف��ع ك��ف��اءة ال��ط��ال��ب��ات يف جم��ال 

الطاقة والزراعة وال�ستدامة.

ياأتي  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  ي�سار 

مع  اجلامعة  وقعتها  تفاهم  ملذكرة  ترجمة 

احلكومة  م��ن  امل��م��ول  “�سحارى”  م�سروع 

حزيران  يف  الأوروب���ي  والحت���اد  الرويجية 

اخلريجات  تدريب  على  ن�ست  التي  املا�سي 

الزراعية  الهند�سة  تخ�س�ش  من  الأردنيات 

وت���زوي���ده���ن ب���اأح���دث امل����ه����ارات وال��ت��ق��ن��ي��ات 

املتعلقة بالطاقة والزراعة وال�ستدامة.

 13 الربنامج  الأوىل من  الدفعة  و�سمت 

اجل��ام��ع��ات  خ��ري��ج��ي  م��ن  زراع��ي��ة  مهند�سة 

النخراط  يتمكن من  اللواتي مل  الأردن��ي��ة 

يف ����س���وق ال���ع���م���ل؛ ل��ت��ل��ق��ي ت����دري����ب ع��م��ل��ي 

تطبيقي على اأيدي خرباء حمليني وعامليني 

والطاقة  ال��زراع��ي��ة  التكنولوجيا  جم��ال  يف 

وال�ستدامة،  الزراعي  والقت�ساد  املتجددة 

وتدري�سها  امل�����س��اق��ات  ت�سميم  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ب�سكل يتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل.

االنباط- ال�سلط

اع���ل���ن���ت ج���ام���ع���ة ال���ب���ل���ق���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

“التطور  ال��وط��ن��ي  م�سروعها  اإط����اق  ع��ن 

اإىل  الهادف  املهنية”  امل�سارات  يف  الوظيفي 

والنفاذية  املهنية )التج�سر  ال�سهادات  منح 

يف م��ن��ح ال�����س��ه��ادات امل��ه��ن��ي��ة(، ب��ال��ت��زام��ن مع 

الح����ت����ف����الت ال���وط���ن���ي���ة مب���ئ���وي���ة ال���دول���ة 

الأردنية.

وكان جمل�ش التعليم العايل اأقر امل�سروع 

اآب امل��ا���س��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى درج���ة  يف ���س��ه��ر 

امل�سار  يف  املهني  واملاج�ستر  البكالوريو�ش 

املهني باعتباره برناجماً وطنياً.

ال��دك��ت��ور عبداهلل  اجل��ام��ع��ة  رئي�ش  وق���ال 

ي��اأت��ي حتقيقاً  امل�����س��روع  اإن  ال��زع��ب��ي  ���س��رور 

ل��ل��ت��ط��ل��ع��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة، وا���س��ت��ج��اب��ًة 

لأهداف ال�سراتيجية خلطة تنمية املوارد 

خطة  ي��ع��د  ك��م��ا   ،)2025-2016( ال��ب�����س��ري��ة 

طموحة ونوعية تهدف اإىل تطوير التعليم 

ال��ت��ق��ن��ي وامل���ه���ن���ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���درج���ة 

اجل��ام��ع��ي��ة امل��ت��و���س��ط��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، وجت��وي��د 

خمرجاته.

الزعبي-،  -بح�سب  امل�����س��روع  ي��ه��دف  كما 

اإي��ج��اد ف��ر���ش عمل ج��دي��دة ع��ن طريق  اإىل 

ت���اأه���ي���ل ال�����س��ب��اب مل��ه��ن امل�����س��ت��ق��ب��ل، وت��ل��ب��ي��ة 

عرب  ال�سيكولوجية  الناحية  م��ن  رغباتهم 

احل�سول على �سهادات مكافئة لنظرائهم يف 

امل�سارات الأكادميية.

ب��ع��د  امل���������س����روع ج�����اء  اأن ه�����ذا  واأ������س�����اف 

)الأمل��ان��ي��ة،  العاملية  للنماذج  معمقة  درا���س��ة 

وال����ف����رن���������س����ي����ة، وال������ك������وري������ة، وال����ك����ن����دي����ة، 

والفنلندية  وال�سنغافورية،  والنم�ساوية، 

يتنا�سب  يلزم مبا  ما  وغ��ره��ا(، مع تطوير 

مع الحتياجات املحلية.

ب��خ��ط��وات الل��ت��ح��اق بهذا  اأم���ا م��ا يتعلق 

ال�سهادات  اأع��ل��ى  على  للح�سول  ال��ربن��ام��ج 

التقنية،  واجل��ام��ع��ات  ال��ك��ل��ي��ات  م��ن  املهنية 

العامة  ال��ث��ان��وي��ة  طلبة  اأن  ال��زع��ب��ي  اأو���س��ح 

ميكنهم  املهني(  وامل�سار  الأك��ادمي��ي  )امل�سار 

يف  واملهنية  الأكادميية  بامل�سارات  اللتحاق 

اإذا  املتو�سطة  اجلامعية  والكليات  اجلامعات 

ق���رارات  ح�سب  بها  القبول  ���س��روط  حققوا 

جمل�ش التعليم العايل.

ب��ال��ك��ل��ي��ات  ال���ط���ال���ب  ال���ت���ح���ق  ويف ح�����ال 

اجل���ام���ع���ي���ة امل���ت���و����س���ط���ة ل���ل���ح�������س���ول ع��ل��ى 

النجاح  وحقق  املتو�سطة  اجلامعية  الدرجة 

العمل  ب�سوق  الن��خ��راط  ل��ه  فيمكن  فيها، 

واللتحاق باجلامعات/ امل�سار الأكادميي عن 

طريق التج�سر �سمن ن�سبة 5 باملئة املحددة 

من قبل جمل�ش التعليم العايل.

ك��م��ا مي��ك��ن ل���ه وح�����س��ب ه����ذا ال���ن���م���وذج، 

اللتحاق بامل�سار املهني يف اجلامعات التقنية 

للح�سول على �سهادة البكالوريو�ش املهنية.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ل ت��وؤه��ل��ه��م 

م���ع���دلت���ه���م يف ����س���ه���ادة ال���ث���ان���وي���ة ال��ع��ام��ة 

ل���ال���ت���ح���اق ب���امل�������س���ار الأك�����ادمي�����ي وك���ذل���ك 

خ��ري��ج��ي امل���دار����ش ال��ث��ان��وي��ة امل��ه��ن��ي��ة وغ��ر 

امل��ح��ق��ق��ني ل�����س��روط الل��ت��ح��اق ب��اجل��ام��ع��ات 

املتو�سطة،  واجلامعية  اجلامعية  والكليات 

اجلامعية  بالكليات  الل��ت��ح��اق  لهم  فيمكن 

ال��دب��ل��وم  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  للح�سول  املتو�سطة 

الفني، اأو اللتحاق ب�سوق العمل مبا�سرة.

اأما احلا�سلون على �سهادة البكالوريو�ش 

لفرة  العمل  ب�سوق  اللتحاق  وبعد  املهنية 

اكت�سابهم  وب��ع��د  ���س��ن��وات   5-3 م���ن  زم��ن��ي��ة 

امل������ه������ارات امل���ط���ل���وب���ة، ف��ي��م��ك��ن��ه��م ال���ت���ق���دم 

�سهادة  على  للح�سول  التقنية  للجامعات 

امل��اج�����س��ت��ر امل��ه��ن��ي��ة، وف���ق ���س��واب��ط يقررها 

اعتماد  هيئة  قبل  م��ن  واع��ت��م��اده��ا  املجل�ش 

موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها.

احلا�سلني  للطلبة  ميكن  اأن��ه  اىل  وا�سار 

ع���ل���ى درج������ة ال���ب���ك���ال���وري���و����ش )اأك�����ادمي�����ي( 

م��ن ك��اف��ة اجل��ام��ع��ات الل��ت��ح��اق يف برنامج 

حتقيق  �سريطة  مبا�سرة  املهني  املاج�ستر 

امل�����ه�����ارات امل���ه���ن���ي���ة امل���ط���ل���وب���ة، ك���م���ا مي��ك��ن 

املهني  املاج�ستر  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  للحا�سلني 

زمنية  ومل���دة  العمل  ب�سوق  الل��ت��ح��اق  وب��ع��د 

تراوح بني 4-5 �سنوات اللتحاق باجلامعات 

ال��دك��ت��وراه  ���س��ه��ادة  على  للح�سول  التقنية 

امل��ه��ن��ي��ة، وك��ذل��ك ال��ط��ل��ب��ة احل��ا���س��ل��ني على 

درج����ة امل��اج�����س��ت��ر )الأك����ادمي����ي( م��ن كافة 

اجل��ام��ع��ات الل��ت��ح��اق ب��ربن��ام��ج ال��دك��ت��وراه 

املهنية مبا�سرة.

�����س����ه����ادات  ان  اإىل  ال�����زع�����ب�����ي  ول�����ف�����ت 

البكالوريو�ش واملاج�ستر والدكتوراه املهنية 

ت���ع���ادل ال���درج���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ش 

من  ال��ت��وايل،  على  وال��دك��ت��وراه  واملاج�ستر 

حيث توطينها يف الإطار الوطني للموؤهات، 

واملعتمد لدى هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم 

العايل و�سمان جودتها.

واو�سح اأنه ي�سمح للحا�سلني على �سهادة 

التدري�ش  يف  املهنية  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستر 

اجلامعية  وال��ك��ل��ي��ات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ات 

املتو�سطة ذات امل�سارات املهنية.

وبني الدكتور الزعبي ان جمل�ش التعليم 

املرحلة  النموذج يف  اأق��ر تطبيق هذا  العايل 

كما  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  يف  الأوىل 

مرحلة  يف  النظر  تاأجيل  اإىل  املجل�ش  عمد 

اأخرى  املهنية ملرحلة  الدكتوراه  �سهادة  منح 

على اأن تقوم هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم 

ال���ع���ايل و���س��ب��ط اجل������ودة ب��و���س��ع امل��ع��اي��ر 

ال�سابطة ملنح ال�سهادات يف امل�سار املهني على 

واملاج�ستر  البكالوريو�ش  درجتي  م�ستوى 

املهنية.

ون�������س���رت اجل���ام���ع���ة ف���ي���دي���و ت��و���س��ي��ح��ي��ا 

ي�سهم  ال��ذي  امل�سروع  هذا  عن  وانفوغرافك 

على  الطلبة  وي�سجع  الوظيفي  التطور  يف 

اأمامهم  ويفتح  التقنية  بالربامج  اللتحاق 

اآفاق التطور الوظيفي.

االنباط- عمان

خمتلف  م��ن  ع�سكريون  متقاعدون  اأك��د   

امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اأن  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���رت���ب 

رف��اق  ب��رن��ام��ج  بتنفيذ  للمبا�سرة  ال�سامية 

ال�ساح باإ�سراف مبا�سر من �سمو ويل العهد، 

تاأتي �سمن اعلى درجات احلر�ش والهتمام 

باملتقاعدين  امل�سلحة  القوات  واهتمام  امللكي 

الع�سكرين واملحاربني القدامى، ومبا يحقق 

نقلة نوعية يف حياتهم املعي�سية.

وق����ال����وا يف ت�����س��ري��ح��ات ام�������ش الرب���ع���اء 

باأبناء  ي��وم��ا  ينقطع  مل  امللكي  اله��ت��م��ام  اإن 

القوات امل�سلحة واملوؤ�س�سات المنية، عاملني 

وم��ت��ق��اع��دي��ن ف��ه��م حم���ط ع��ن��اي��ة واه��ت��م��ام 

م�ستمر، وق�ساياهم حا�سرة دائما على اجندة 

وطاولة جالة امللك عبداهلل الثاين حيث ل 

يرك جالته فر�سة ال ويتفقد فيها احوال 

دوري  ب�سكل  يلتقيهم  ال��ذي��ن  ال�ساح  رف��اق 

ويبادلون حبا بحب ووفاء بوفاء.

وق���ال م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني 

املتقاعد  الركن  اللواء  القدامى  واملحاربني 

قبل  املبا�سر من  التوجيه  اإن  الذيابات  ثاج 

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

باملبا�سرة  اخلا�ش  والقطاع  املعنية  واجلهات 

ل��دع��م  ال�ساح”  “رفاق  ب��رن��ام��ج  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

املتقاعدين الع�سكريني واملحاربني القدامى، 

الغاية،  لهذه  اجتماعا  امللك  جالة  وتروؤ�ش 

باإ�سراف �سمو الأمر احل�سني  والذي جرى 

وا����س���ح على  دل���ي���ل  اإل  ه���و  م���ا  ال��ع��ه��د  ويل 

املتقاعدين  ال�ساح  ب��رف��اق  جالته  اهتمام 

الع�سكريني وتقديراً من لدنه للعطاء الذي 

قدموه خال م�سرة خدمتهم الع�سكرية.

امللكي  اله��ت��م��ام  اأن  ال���ذي���اب���ات  وا����س���اف 

اجلهات  جلميع  ر�سالة  مبثابة  هو  املتوا�سل 

الهتمام  ل��زي��ادة  الر�سمية  وغ��ر  الر�سمية 

بهذه ال�سريحة الغالية على قلب كل اأردين، 

على  وو�سعه  الربنامج  بهذا  قدما  للم�سي 

اأجزائه  تنفيذ  على  والعمل  ال�سحيح  امل�سار 

وتفا�سيله.

وق����ال اإن ي����وم اخل��ام�����ش ع�����س��ر م���ن ه��ذا 

الوفاء  ي��وم  بامتياز، وه��و  ي��وم وطني  ال�سهر 

للمتقاعدين الذي جاء لتاأ�سي�ش حالة خا�سة 

ال�ساح  رف����اق  ال��وط��ن  ب��اأب��ن��اء  تليق  مم��ي��زة 

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

ال��ق��دام��ى ان��ط��اق��ا م��ن اأه��م��ي��ة دوره����م وم��ا 

قدموا ويقدمون باعتبارهم اأ�سحاب خربات 

وك��ف��اءات يف �ستى امل��ج��الت ف��ج��اءت الأوام���ر 

امل��ل��ك��ي��ة ال��ت��ي ك����ان اأب����رزه����ا م��ك��رم��ة ج��ال��ة 

الع�سكري  الإ���س��ك��ان  ق��ر���ش  بت�سريع  امل��ل��ك 

األ��ف   27 م��ن��ه  ا���س��ت��ف��اد  بحيث  للمتقاعدين 

اأ�سرة اأردنية ما يحقق نتائج اقت�سادية مهمة 

وي�سهم يف �سخ ال�سيولة يف الأ�سواق وتن�سيط 

كافة القطاعات القت�سادية.

امل��ت��ق��اع��د ع��ط��اهلل امل�ساعيد  ال��ل��واء  وق���ال 

هو  جالته  اإن  الع�سكريني  املتقاعدين  اإن 

الأكرث وفاء للجندية والكرث اهتماما برفاق 

احتياجاتهم  تلم�ش  على  والق����در  ال�����س��اح 

وت��ق��دي��ر ظ��روف��ه��م وم��ت��اب��ع��ة ك���ل ���س��وؤون��ه��م 

ال�ساح  رف���اق  ب��رن��ام��ج  ج���اء  ل��ذل��ك  بنف�سه، 

ك��ب��را وط��م��وح��ا وي���ت���واف���ق م���ع اح��ت��ي��اج��ات 

املتقاعدين.

ووج����ه ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د ع����ادل ال��ط��ال��ب 

للقوات  الأع���ل���ى  للقائد  والم��ت��ن��ان  ال�سكر 

امل�سلحة ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين على 

اهتمامه برفاق ال�ساح عاملني ومتقاعدين، 

كيف ل وه��و اجلندي الأول يف ه��ذا اجلي�ش 

ال��ع��رب��ي ووري�����ث ال���ث���ورة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ربى، 

الدوام  يعلنون على  ال�ساح  رفاق  اأن  موؤكدا 

وقوفهم خلف قيادتهم الها�سمية، م�سرا اإىل 

باملتقاعدين  اهتمام جالته وويل عهده  اأن 

مل ينقطع يوما.

وا�سار املقدم املتقاعد خالد نواف دبي�سية 

لاإ�سراف  العهد  ويل  �سمو  اختيار  اأن  اإىل 

على الربنامج هو اكرب دليل على ان قيادتنا 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ت����ويل امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ن 

م��ن خمتلف الج��ه��زة وال��رت��ب ج��ل عنايتها 

كل  وف���اق  �سريعا  الجن���از  وج���اء  واهتمامها 

التوقعات.

اإن  امل�سري  احمد  املتقاعد  امل���ازم  وق���ال 

ه��ن��اك ح��ال��ة ارت���ي���اح ع���ام ب��ني امل��ج��ت��م��ع بعد 

الإع������ان ع���ن ب��رن��ام��ج رف�����اق ال�����س��اح لأن 

املجتمع كافة معني بالأمر، فا يوجد بيت 

يف الردن اإل ت�سرف باأن يكون احد افراده يف 

القوات امل�سلحة.

الفايلة  ايهاب  /1املتقاعد  الوكيل  وق��ال 

العدالة  م��ب��ادئ  يج�سد  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  اإن 

ويهتم  املجتمع  اأط��ي��اف  كافة  ب��ني  والتكافل 

ا�ستثمارية  فر�ش  واإيجاد  الإنتاجية  بتعزيز 

ج���دي���دة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن، ه���و ان��ع��ك��ا���ش ل���روح 

ال��ذي ل يرك  امللك  ل��دى جالة  اجلندية 

اإل وي�����س��ت��ث��م��ره��ا  امل��ن��ا���س��ب��ات  م��ن��ا���س��ب��ة م���ن 

يف ال��ت��وا���س��ل م���ع امل��ت��ق��اع��دي��ن وال���س��ت��م��اع 

لظروفهم ومطالبهم.

ال�سواعر  ح��امت  املتقاعد  الوكيل  واأع��رب 

على  الها�سمية  للقيادة  و�سكره  اع��ت��زازه  عن 

ل�سل�سلة  ام��ت��دادا  تعد  التي  التوجيهات  ه��ذه 

من اخلطوات التي عمل عليها جالة امللك 

ك��رام��ة  امل�����س��ل��ح��ة يف �سبيل ح��ف��ظ  وال���ق���وات 

املتقاعد الع�سكري ماديا ومعنويا.
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االنباط- عمان

احلوامتة،  ح�سني  الركن  ال��ل��واء  العام  الأم��ن  مدير  بحث 

يف  ال��ع��راق��ي  ال�سفري  الأرب��ع��اء،  ام�س  مكتبه،  يف  لقائه  خ��ال 

عمان حيدر من�سور ، �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك بني اأجهزة 

الأمن يف البلدين ال�سقيقني.

وقال اللواء الركن احلوامتة اإن العاقة التي تربط جهازي 

ال�سقيقني وطيدة وممتدة يف جميع  البلدين  العام يف  الأم��ن 

يف  بيننا  م�ستمر  التن�سيق  واإن  وال�سرطية،  الأمنية  املجالت 

املجالت التدريبية وتبادل املعلومات ومكافحة اجلرمية.

واأكد اأن جالة القائد الأعلى امللك عبد اهلل الثاين يوجه 

العراق،  بينهم  العرب، ومن  الأ�سقاء  با�ستمرار لانفتاح على 

ق��ن��وات الت�����س��ال معهم  وت��ق��دمي ك��ل م��ا يحتاجونه وت��ع��زي��ز 

ل��ارت��ق��اء بالعمل الأم��ن��ي ون��ق��ل ال��ت��ج��ارب وت��ب��ادل اخل��رات 

الثنائية.

بني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  م�ستوى  ال��ع��راق��ي  ال�سفري  وثمن 

بامل�ستوى املتميز  اأجهزة الأمن يف البلدين ال�سقيقني، م�سيداً 

لأداء رجال الأمن العام. واأكد ال�سعي لتو�سيع اأفق التعاون مع 

الأمن العام يف املجالت الأمنية وال�سرطية.

املحلي
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ربانية  كهدية  ل��اأر���س،  ال�سماء  من  وثلج  مبطر  والثلجية  املطرية  العا�سفة  ب��داأت 

لاإن�سان واحليوان والنبات والتي لوله ملا عا�س اجلميع على وجه هذه املعمورة، واإهتزت 

ل  التي  نعمه  على  للخالق  النا�س  �سكر  ت�ستحق  لوحدها  النعمة  وه��ذه  ورب��ت؛  ر����س  الأ

حت�سى ول ُتعد:

لوان تظهر  ر�س لدرجة اأن الأ 1. املطر والثلج يغ�سان كل �سيء حتت ال�سماء وفوق الأ

ر�س يبدو اأكرث ملعاناً؛  لكل �سيء على حقيقتها فاألوان النبات تبدو اأكرث ُخ�سرة، و�سطح الأ

وهذا الغ�سل الطبيعي للطبيعة ل ت�ستطيع كل قوى الأر�س فعل النذر الي�سري منه.

�سوارعنا  املطر  يغ�سل  كما  نقية  بي�ساء  لت�سبح  قلوبهم  النا�س  يغ�سل  اأن  نتمنى   .2

وف�سائنا وتربتنا وممتلكاتنا، وتكون األوان قلوبنا بي�ساء كبيا�س الثلج؛ فالقلوب حتتاج 

لنظافة دورية لتعمل بكامل �سعتها وقوتها ولت�ساهم باأن يحب النا�س بع�سهم ويق�سوا 

على جمتمع الكراهية.

3. وجعلنا من املاء كل �سيء حي، كلمات ربانية معرة عن حاجة كل �سيء للماء لغايات 

احلياة؛ فالكائنات احلية كلها بحاجة املاء وكذلك بع�س اجلمادات كالرتبة وغريها.

ميان بف�سل اهلل تعاىل واجب بدًل من ق�ساءنا لوقتنا نفزع  4. َتاأّمل نعمة املطر والإ

خوفاً من اأخطار ال�سيول وت�سكري العبارات وتدفق املياه و�سماكة الثلج وغريها.

ومن  بالعراء  ينامون  وم��ن  لهم  بيوت  ل  وم��ن  واملحرومني  الفقراء  النا�س  ر  تذكُّ  .5

‘دفى وعفى’ وهم  ل ميتلكون و�سائل التدفئة واجب يف هذه ال�ساعات، فنحن يف بيوتنا 

ي�سارعون �سنك العي�س وبرودة الطق�س وق�ساوة الزمن، وما اأ�سيق العي�س لول ف�سحة 

مل! الأ

باخلوف  ومتر  بالفرح  تبداأ  كثرية  ر�سائل  فيه  الثلج  وهطول  املطر  اإنهمار  �سوت   .6

مل بامل�ستقبل املزهر والنظيف؛ لتكون احلياة حمطات وموجات من  اأحياناً وتنتهي بالأ

الفزع مروراً بالفرح حتى الأمل.

بالعامل مبواردنا  دول��ة  اأفقر  نكون  ل  كي  الربانية  النعمة  هذه  اإ�ستغال  املطلوب   .7

ال�سدود  املائية وتعبئة  التحتية لاأف�سل ونحافظ على مواردنا  بنيتنا  املائية، وكي نعد 

واإدارة املياة واملوازنة املائية بال�سكل الأمثل.

وحتى  الثلج،  بيا�س  ون�ساهد  املطر  �سوت  ن�سمع  عندما  تغمرنا  الفرحة  ب�سراحة: 

قلوبنا تنب�س طرباً للمطر وعيوننا وقلوبنا تنب�سط لبيا�س الثلج، فباملاء يحيا كل �سيء، 

ر�س وحتت ال�سماء، فها غ�سلنا قلوبنا  وباملاء تزدان الطبيعة، وباملاء ينظف ما فوق الأ

كما يغ�سل املطر والثلج كل �سيء!

د. محمد طالب عبيدات

ِنعُم السماء لألرض: 
المطر والثلج

 الكهرباء االردنية ونادي الدفع الرباعي يسخران 
امكانياتهما لدعم االمن خالل المنخفض

 وزير المياه يعقد اجتماعا طارئا بمركز 
العمليات والسيطرة في الوزارة

 هيئة االعتماد يقر تعليمات ومعايير ضمان 
جودة الكليات الجامعية والمتوسطة

االنباط-عمان

 �سخرت �سركة الكهرباء الردنية ونادي 

ام��ك��ان��ي��ات��ه��م��ا  الردين  ال���رب���اع���ي  ال���دف���ع 

بالتن�سيق مع مديرية المن العام، لتكون 

اخلدمات  بتقدمي  املديرية  جلهود  رديفا 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، يف ظ���ل ال����ظ����روف اجل��وي��ة 

ال�سائدة .

تن�سيقي  اج���ت���م���اع  خ����ال  ذل����ك  ج����اء 

جمل�س  رئي�س  و�سم  الربعاء،  ام�س  عقد 

ال���رب���اع���ي الردين  ال���دف���ع  ن�����ادي  ام���ن���اء 

�سركة  ع��ام  ومدير  املجايل  ح�سني  العني 

ال��ك��ه��رب��اء الردن���ي���ة )ج��ي��ب��ك��و( امل��ه��ن��د���س 

ح�سن عبداهلل.

وق���ال ال��ع��ني امل��ج��ايل ان ال��ن��ادي ي�سم 

240 مركبة جمهزة للتعامل مع الظروف 

متطوعني  ب��اي  ترحيبه  مبديا  اجل��وي��ة، 

ت���ن���ط���ب���ق ال���������س����روط ع���ل���ى م���رك���ب���ات���ه���م 

لان�سمام للنادي .

وا����س���ار امل��ه��ن��د���س ح�����س��ن ع���ب���داهلل اىل 

ان ���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء الردن����ي����ة و���س��م��ن 

ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

الظروف اجلوية، جهزت 21 اآلية حديثة، 

وكا�سحات ثلوج، ا�سافة اىل ا�سطول مكون 

ل��ل��ت��ع��ام��ل مع  246 م��رك��ب��ة جم��ه��زه  م���ن 

ال�سركة  ان  اىل  لفتا  اجل��وي��ة،  ال��ظ��روف 

مراكزها  مبختلف  للطوارئ  فرقا  �سكلت 

لتقدمي اخلدمة املثلى للم�سرتكني.

االنباط- عمان

 ع��ق��د وزي�����ر امل���ي���اه وال������ري ال��دك��ت��ور 

معت�سم �سعيدان ام�س الربعاء، اجتماعا 

ط���ارئ���ا يف م��رك��ز ال��ع��م��ل��ي��ات وال�����س��ي��ط��رة 

ل�����اط�����اع ع��ل��ى  ال���������������وزارة،  يف م�����رك�����ز 

ال���س��ت��ع��دادات مل��واج��ه��ة احل��ال��ة اجل��وي��ة 

وامل��ن��خ��ف�����س ال����ذي ت�����س��ه��ده امل��م��ل��ك��ة وم��ا 

يحمله من ثلوج واأمطار.

وا�ستمع �سعيدان اىل اإيجاز من المناء 

وال�سكاوي  امل��ائ��ي  الو�سع  ح��ول  العامني 

والإج��راءات  املياه،  �سلطة  مبهام  املتعلقة 

التي مت اتخاذها خال الربع والع�سرين 

امل��ا���س��ي��ة، و���س��ي��ن��اري��وه��ات تطبيق  ���س��اع��ة 

وخطة  املنخف�س،  خال  الطوارئ  خطة 

الغ���وار  مناطق  يف  الردن  وادي  �سلطة 

وال�������س���دود، والإج���������راءات ال���ت���ي ات��خ��ذت 

مياه  وت��زوي��د  ال�����س��دود  ���س��ام��ة  ل�سمان 

الري للمزارعني ح�سب الحتياجات .

مع  توا�سله  خ��ال  �سعيدان  واط��م��اأن 

مدراء الدارات و�سركات املياه، على �سري 

يف  املياه  م�سادر  ومراقبة  ت�سغيل  اعمال 

خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، وم��راق��ب��ة 

ال�سدود و�سامتها.

واط���ل���ع ع��ل��ى اج������راءات وج���ه���ود ف��رق 

اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  ال�سيانة 

م�������س���ددا ع���ل���ى ������س�����رورة م���ت���اب���ع���ة ك��اف��ة 

الفوري  والتعامل  املواطنني  ماحظات 

معها، و�سمان دميومة التزويد املائي من 

املربوطة  ال�سخ  وحمطات  املياه  خزانات 

مع املركز.

اللكرتوين  الر�سد  واطلع على نظام 

ومناطق  حمافظات  كافة  يف  املياه  ملرافق 

قطاع  موؤ�س�سات  جلميع  م��وع��زا  اململكة، 

املياه بالتن�سيق الدائم مع كافة املوؤ�س�سات 

واجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة وت���وع���ي���ة امل���واط���ن���ني 

وامل���زارع���ني وم��رب��ي امل��وا���س��ي ب��ال��ظ��روف 

اجل���وي���ة وال����س���ت���م���رار مب��ت��اب��ع��ة احل��ال��ة 

اجل���وي���ة وال��ت��ع��ام��ل ال���ف���وري م��ع��ه��ا اول 

باول.

االنباط- عمان

 اأق����ر جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م��وؤ���س�����س��ات 

تعليمات  جودتها،  و�سمان  العايل  التعليم 

اجلامعية  الكليات  ج���ودة  �سمان  ومعايري 

واجلامعية املتو�سطة.

ملجل�س  التن�سيب  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  وواف����ق 

التعليم العايل لإعادة النظر باآلية امتحان 

الكفاءة اجلامعي، وعلى منح كلية ال�سيدلة 

اجل��ودة  �سمان  ���س��ه��ادة  الإ����س���راء  جامعة  يف 

الأردنية.

تراأ�سها  ال��ت��ي  جل�سته  يف  املجل�س  واأق���ر 

رئي�س الهيئة الدكتور ظافر ال�سرايرة، على 

لتخ�س�سات  اخلا�س  العتماد  ا�ستمرارية 

ب��ك��ال��وري��و���س ال��ت�����س��وي��ق، وال���ع���ل���وم امل��ال��ي��ة 

وامل�سرفية، وبكالوريو�س وماج�ستري الآثار، 

الأنرثوبولوجيا،  وماج�ستري  وبكالوريو�س 

والع��ام  وال�سحافة  النقو�س،  وماج�ستري 

ج��ام��ع��ة  ال�������س���ح���اف���ة يف  وب���ك���ال���وري���و����س   ،

الريموك.

ا���س��ت��م��راري��ة الع��ت��م��اد  اق���ر املجل�س  ك��م��ا 

اللغة  بكالوريو�س  للتخ�س�سات،  اخل��ا���س 

فيادلفيا،  جامعة  يف  واآداب��ه��ا  الجنليزية 

وال��ع��ل��وم  ال��ت��م��ري�����س،  اإدارة  وم��اج�����س��ت��ري 

ال�����س��ي��دلن��ي��ة، وب��ك��ال��وري��و���س ال��ت��م��ري�����س، 

وال�سيدلة يف جامعة الزرقاء، وبكالوريو�س 

وبكالوريو�س  ج��ر���س،  جامعة  يف  ال�سيدلة 

واحل��م��ي��ات،  وال��ت��غ��ذي��ة  الطبية،  امل��خ��ت��رات 

وال�������س���ي���دل���ة، وال���ه���ن���د����س���ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 

والهند�سة املدنية يف اجلامعة الأمريكية يف 

ماأدبا. كما وافق املجل�س على تن�سيب رئي�س 

بتعيني  الأهلية  املفرق  كلية  اأم��ن��اء  جمل�س 

العثامنه،  اأح��م��د  �سعيد  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور 

عميدا جديدا لكلية )املفرق الأهلية/ كلية 

جامعية متو�سطة(.

 مدير األمن والسفير العراقي يبحثان التعاون 
األمني بين البلدين

االنباط- عّمان

الأم��رية  �سمو  اأعلنت  امللكية،  للتوجيهات  تنفيذا   

غ��ي��داء ط���ال، رئ��ي�����س��ة ه��ي��ئ��ة اأم��ن��اء م��وؤ���س�����س��ة وم��رك��ز 

احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان ع���ن ت���وج���ه لإن�������س���اء ف����رع مل��رك��ز 

ا�سم  يحمل  العقبة  حمافظة  يف  لل�ّسرطان  احل�سني 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني.

لتقدمي  مم��ّي��ز  ط��ب��ّي  ف��ري��ق  امل��رك��ز  ع��ل��ى  و�سي�سرف 

والك�سف  ال��ك��ي��م��اوي،  ال��ع��اج  يت�سّمن  ���س��م��ويل  ع��اج 

املبّكر، والّتنظري، وخمتلف خدمات الّت�سوير بالأ�سّعة، 

وع��ي��ادات  و�سيدلّية  مبختر  جتهيزه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ابتداء  عمله  املركز  يبداأ  اأن  املتوّقع  ومن  �سة.  متخ�سّ

من عام 2023.

جت�سيدا  ت��اأت��ي  اخل��ط��وة  “هذه  اأّن  �سموها  واأّك����دت 

لر�سالة  املتوا�سل  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  لدعم 

اّل��احم��دودة  وم�ساندته  ل��ل�����ّس��رط��ان،  احل�سني  م��رك��ز 

ا�سم  بحمل  يت�ّسرف  ال��ذي  املركز  يف  ال�ّسرطان  ملر�سى 

جالة امللك احل�سني بن طال، طّيب اهلل ثراه”.

التخفيف  اإىل  العقبة  يف  املركز  فرع  اإن�ساء  ويهدف 

اأه����ايل حم��اف��ظ��ات اجل��ن��وب ع���بء ال�����ّس��ف��ر لتلّقي  ع��ن 

املعايري  باأحدث  اأف�سل عاج  لهم  �سيوّفر  كما  العاج، 

العاملّية.

االنباط- عمان

 اك����د مم��ث��ل ق���ط���اع امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف 

التزام  اأن  رائ��د حمادة  الردن  غرفة جت��ارة 

اجل��م��ي��ع ب�����اإج�����راءات ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة 

العودة  لتايف  الوحيد  البديل  ه��و  العامة 

اإىل الإغاقات واحلظر.

وق�����ال ح���م���ادة يف ل���ق���اء ����س���ح���ايف، ام�����س 

القت�سادية  القطاعات  اغاق  اإن  الربعاء، 

وال������ع������ودة حل���ظ���ر اأي���������ام اجل����م����ع ���س��ي��ك��ب��د 

ال�سعوبات  م��ن  م��زي��دا  الوطني  القت�ساد 

ويعمق خ�سائر ال�سركات واملن�ساآت التجارية 

واخلدمية، م�سددا على �سرورة احلزم من 

اللتزام  بخ�سو�س  الر�سمية  اجلهات  قبل 

ال���وب���اء، مثل  تف�سي  م��ن  احل���د  ب���اإج���راءات 

ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي وارت�����داء ال��ك��م��ام��ات، 

ال����ت����زود  ال�����������س�����واق وع����ن����د  خ�������س���و����س���ا يف 

بالحتياجات.

وح����ث امل���ن�������س���اآت ال���ت���ج���اري���ة واخل��دم��ي��ة 

بتطبيق  ال��ت�����س��دد  م��وا���س��ل��ة  ����س���رورة  ع��ل��ى 

للحد  وال�سحة  ال�سامة  معايري  اإج��راءات 

بالفريو�س،  املحلية  الإ���س��اب��ات  ت��زاي��د  م��ن 

الإج�����راءات  بتطبيق  ال��ت�����س��دد  اأن  مو�سحا 

على  واملحافظة  الكمامات  ولب�س  الوقائية 

النجاة  ط��وق  مبثابة  الج��ت��م��اع��ي  التباعد 

ملوا�سلة اعمال املن�ساآت التجارية واخلدمية 

وحتريك عجلة القت�ساد الوطني.

ال���ق���ط���اع���ات  اأن  اإىل  ح�����م�����ادة  وا������س�����ار 

القت�سادية بحاجة ما�سة اإىل �سيولة نقدية 

املركزي  البنك  خ��ال  م��ن  طرحها  يجري 

الردين تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار 

لتمويل احتياجات القطاع اخلا�س ليتمكن 

اإىل  م��ن ال�سمود يف وج��ه اجل��ائ��ح��ة، لف��ت��ا 

من  انقاذ  اإىل  يحتاج  الوطني  القت�ساد  اأن 

خال الرتكيز على امل�سروعات الراأ�سمالية 

الكبرية و�سخ ال�سيولة يف ال�سوق املحلية.

واو���س��ح اأن ع���ودة احل��ك��وم��ة ع��ن احلظر 

ال�����س��ام��ل اي����ام اجل��م��ع ي��ع��د ق����رارا اي��ج��اب��ي��ا 

وان���ع���ك�������س ع���ل���ى ال����ق����ط����اع����ات ال���ت���ج���اري���ة 

ي�سكل  ال���ذي  امل��ط��اع��م  ول�سيما  اخل��دم��ي��ة، 

50 ب���امل���ئ���ة م����ن ن�����س��اط��ه��ا  م����ا ي���زي���د ع���ل���ى 

يف  الغذائية  امل��واد  توفر  موؤكدا  ال�سبوعي، 

وباأ�سناف  ك��ب��رية  بكميات  املحلية  ال�����س��وق 

ا�ستقرار  مع  ال�سناف  جميع  من  متعددة 

يف ا�سعارها.

ال��ت��ه��اف��ت  ع�����دم  اإىل  امل����واط����ن����ني  ودع������ا 

ع��ل��ى ال�����س��راء، م��ع��را ع��ن ق��ل��ق��ه م��ن حالة 

ا����س���ت���م���رار ت���ع���دد اجل���ه���ات ال���رق���اب���ي���ة على 

م��ن�����س��اآت ق��ط��اع امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ط��اع��م 

15 ج��ه��ة رق��اب��ي��ة.  ال��ت��ي ي�����س��ل ع��دده��ا اإىل 

التفتي�س  قانون  تفعيل  �سرورة  على  و�سدد 

اخل�سو�س  بهذا  القت�سادية  املن�ساآت  على 

مظلة  حتت  الرقابية  اجلهات  يوحد  ال��ذي 

وارب��اك  ال�ساحيات  لتداخل  منعا  واح��دة 

باإلغاء  مطالبته  جم��ددا  التجاري،  القطاع 

اجلمركية  والر�سوم  ال�سرائب  تخفي�س  اأو 

املفرو�سة على ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية.

واأكد حمادة اأن اعفاء الغذاء من الر�سوم 

وال�������س���رائ���ب ���س��ي�����س��ه��م ب��ت��ن�����س��ي��ط ال��ق��ط��اع 

بالقطاع  ال���س��ت��ث��م��ارات  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ج��اري 

ول�سيما  العمل،  فر�س  من  املزيد  وتوليد 

ل��اأي��دي العاملة الأردن��ي��ة وزي���ادة اي��رادات 

اخلزينة.

امل�����س��ارك��ة الأردن���ي���ة  اه��م��ي��ة  اإىل  ول���ف���ت 

ال���ت���ج���اري���ة يف م��ع��ر���س اخل��ل��ي��ج ال��غ��ذائ��ي 

دبي  يف  اعماله  �سيفتتح  فود” الذي  “غلف 

التجاري  القطاع  ان  م��وؤك��دا  املقبل،  الأح��د 

باملعر�س  ال��دائ��م��ة  امل�����س��ارك��ة  على  حري�س 

ول�سيما  الكبرية،  واهميته  ل�سمعته  نظرا 

يف دورت������ه احل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت���اأت���ي ب��ظ��روف 

ا�ستثنائية جراء تبعات كورونا.

الأردين  ال���وف���د  م�����س��ارك��ة  اأن  واو�����س����ح 

الفعاليات  ممثلي  من  العديد  ي�سم  ال��ذي 

الردنية  التجارية  وال�سركات  القت�سادية 

ال��ع��ام��ل��ة ب��ق��ط��اع امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ط��اع��م 

ي�سكل فر�سة مهمة لتعزيز التعاون وتنمية 

العاقات القت�سادية بني اململكة والبلدان 

امل�ساركة باملجال الغذائي، مو�سحا اأن قطاع 

املواد الغذائية بات اليوم ي�سكل اهمية بالغة 

تبعات  عنه  ك�سفت  م��ا  وه��و  ال��ع��امل،  ل���دول 

ال���ذي يتطلب من  ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، الم���ر 

اجلميع احلر�س دائما على توفري خمزون 

م���ن ال�����س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة وال���س��ا���س��ي��ة ل��دع��م 

مقومات المن الغذائي.

 30 ي�سكل  الغذائية  املواد  اأن قطاع  يذكر 

وي�سم  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  حجم  م��ن  باملئة 

تعمل يف عموم  م��ن�����س��اأة  األ���ف   50 م��ن  اأك���رث 

اململكة.

االنباط-عمان

ال��ك��ي��م��اوي��ة  الردن  ���س��ن��اع��ات   جت����اوزت 

خزانا  متلك  التي  التجميل  وم�ستح�سرات 

جائحة  تبعات  الق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ف��ر���س  م��ن 

مبقدار  �سادراتها  ومن��ت  ك��ورون��ا،  فريو�س 

22 باملئة خال 11 �سهرا من العام املا�سي .

ووف����ق����ا مل��ع��ط��ي��ات اح�����س��ائ��ي��ة ر���س��م��ي��ة، 

ت��ف��رع��ات قطاع  ���س��ادرات خمتلف  ارت��ف��ع��ت 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة وم�����س��ت��ح�����س��رات 

ال��ت��ج��م��ي��ل الن��ت��اج��ي��ة ال��ف��رع��ي��ة خ���ال 11 

230ر1  اىل  لت�سل  املا�سي،  العام  من  �سهرا 

دولر  م��ل��ي��ار  013ر1  م��ق��اب��ل  دولر  م��ل��ي��ار 

للفرتة نف�سها من عام 2019.

وي��زخ��ر ال��ق��ط��اع ب��ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف��ر���س 

304ر2 مليار  القت�سادية ت�سل قيمتها اىل 

دولر، �سواء بالن�سبة لل�سادرات او الفر�س 

الطلب  ج��راء  امل�ستغلة،  غ��ري  الت�سديرية 

املرتفع بعد اأزمة فريو�س كورونا، ول�سيما 

والأ�سمدة  واملعقمات  واملطهرات  املنظفات 

الزراعية. واملبيدات 

من  الكيماوية  الردن  �سناعات  واأفلتت 

ب��راث��ن اأزم����ة ال���وب���اء ال��ت��ي ���س��رب��ت ال��ع��امل 

متلكه  مب��ا  وا�ستطاعت  تقريبا،  �سنة  قبل 

اململكة  ت�سند  ان  انتاجية عالية  من قدرات 

من  حتتاجه  مبا  املنطقة  دول  من  والكثري 

ا���س��ل��ح��ة مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة، و���س��ط ج��ه��ود 

م�����س��ن��ي��ة ب��ت��و���س��ي��ع ق����ادة الإن���ت���اج وت��ط��وي��ر 

منتجات جديدة.

من�ساأة   700 ي�سم  ال��ذي  القطاع  ويوفر 

اأ�سعاف حاجة  اأربعة  �سناعية ما يزيد عن 

طن  األ���ف   375 امل�سانع  تنتج  حيث  ال��ب��اد 

���س��ن��وي��ا م��ن م��ع��ق��م��ات الأي�����دي وامل��ط��ه��رات 

ا�ستهاك  اأق�سى  يزيد  ل  فيما  واملنظفات، 

جمتمعة  املنتجات  هذه  من  املحلية  لل�سوق 

على 85 األف طن.

وح���������س����ب مم����ث����ل ق�����ط�����اع ال�������س���ن���اع���ات 

ال��ك��ي��م��اوي��ة وم�����س��ت��ح�����س��رات ال��ت��ج��م��ي��ل يف 

اأح��م��د  امل��ه��ن��د���س  الأردن  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة 

ت�سديرية  ف��ر���س��ا  ال��ق��ط��اع  ميتلك  ال��ب�����س، 

74ر1 مليار دولر  غري م�ستغلة تقدر بنحو 

من  باملئة   36 وت�سكل  ال��ع��امل،  دول  ملختلف 

امل�ستغلة  غ��ري  ال��ت�����س��دي��ر  ف��ر���س  اإج���م���ايل 

للقطاع ال�سناعي الردين عامة.

“الأردن ي�ستطيع  الب�س:  املهند�س  وقال 

ان ي�����س��ل جل��م��ي��ع الأ����س���واق ال��ع��امل��ي��ة ب��ه��ذه 

لا�ستثمار  كبرية  اآف��اق  وهناك  ال�سناعة، 

يف القطاع مثل ا�ستخدام غاز حقل الري�سة 

)ي���ق���ع مب��ح��اف��ظ��ة امل����ف����رق، ����س���م���ال ���س��رق 

مثل  متعددة  كيماوية  ل�سناعات  اململكة(، 

وزارة  مع  بالتعاون  والنيرتوجني  المونيا 

الطاقة والرثوة املعدنية الردنية”.

ال�������س���ن���اع���ات  ق�����ط�����اع  “ان  وا��������س�������اف 

ال��ك��ي��م��اوي��ة ي��زخ��ر ب��ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��ر���س 

�سناعاته  خ��ام��ات  اأغ��ل��ب  ك��ون  الت�سديرية 

خ��رات  لتوفر  ا�سافة  ال��ب��اد،  يف  متوفرة 

بال�سناعات  وع��امل��ي��ا  عربيا  مم��ي��زة  حملية 

20 مادة خام  الكيماوية، موؤكدا وجود نحو 

الردن  ي�ستطيع  املنطقة  حتتاجها  اأول��ي��ة 

توفريها.

نحو  لديها  ال�سمدة  �سناعات  اأن  وب��ني 

الت�سديرية  الفر�س  اإجمايل  من  باملئة   69

امل���ت���وف���رة ب��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة 

مليار  2ر1  قيمتها  التجميل  وم�ستح�سرات 

الكيماوية  ال�سناعات  متتلك  بينما  دولر، 

)ال���ع�������س���وي���ة وغ�����ري ال���ع�������س���وي���ة( ف��ر���س��ا 

ت�سديرية غري م�ستغلة، قيمتها 532 مليون 

ال��ك��ي��م��اوي��ات  ���س��ن��اع��ة  ان  م��و���س��ح��ا  دولر، 

من  اكرث  قبل  الردن  دخلت  التي  الردنية 

ن�سف قرن، متميزة عن مثياتها باملنطقة 

او  ال�سمدة  �سواء  جودتها  بارتفاع  العربية 

املبيدات اأو املنظفات اأو كيماويات البناء، ما 

دول   105 من  لأك��رث  ت�سل  منتجاتها  جعل 

حول العامل.

العرب  امل�ستثمرين  الب�س  املهند�س  ودعا 

لتوظيف جهودهم باجتاه قطاع ال�سناعات 

ال��ك��ي��م��اوي��ة الأردن���ي���ة ك��ون��ه مي��ت��ل��ك ن�سف 

ال��ف��ر���س ال��ت�����س��دي��ري��ة امل��ت��اح��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، 

وذل���ك لن��ت��اج امل��دخ��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة، لفتا 

اىل الت�سجيع الكبري من اجلهات الر�سمية 

يف باده لإقامة �سناعات تعدينية كرى.

ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  ان  اىل  وا�����س����ار 

بحاجة  وامل��ب��ي��دات  ال���س��م��دة  على  املعتمدة 

ل����س���ت���ث���م���ارات م���ن اج����ل دع���م���ه���ا وحت��ف��ي��ز 

اىل  ا�سافة  اجل��اه��ز،  ال��غ��ذاء  م��ن  املعرو�س 

الزجاج  ب�سناعة  ا�ستثمارية  فر�س  وج��ود 

بكميات  الزجاجي  الرمل  م��ادة  توفر  بظل 

كبرية قرب الطفيلة )جنوب الردن(.

على  دليل  اكر  ان  الب�س  املهند�س  واكد 

ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  اململكة  ق��درة 

ال�سناعية  القطاعات  جناح  هو  ال�سناعية 

خ������ال ج���ائ���ح���ة ك������ورون������ا، ح���ي���ث ط�����ورت 

بوقت  واإمكانياتها  اإنتاجها  املحلية  امل�سانع 

املعقمات،  ان��ت��اج  يف  فائ�سا  وحققت  ق�سري 

للكمامات  الول��ي��ة  امل���واد  ان��ت��اج  ج��ان��ب  اىل 

كالفلرت الداخلي والن�سيج اخلا�س بها.

 بتوجيهات ملكية.. مركز الحسين للسرطان ينشئ فرعا في العقبة لخدمة الجنوب
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 اأعلنت �شركة هواوي الرائدة عاملياً يف توفري البنى التحتية 

ع��ن تعيني  ال��ذك��ي��ة  والأج���ه���زة  والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 

يف  ل��ه��واوي  التنفيذي  امل��دي��ر  من�شب  يف  )اإي���ث���ان(  وان���غ  ج��ي��ان 

الدولتني.  كال  يف  ال�شركة  اأعمال  على  لي�شرف  ولبنان،  الأردن 

وياأتي تعيني جيان يف اإطار اجلهود املتوا�شلة لتنمية القت�شاد 

الرقمي وتعزيز اأعمال هواوي يف الأردن ولبنان على حد �شواء.

تعزيز  على  اجلديد  من�شبه  خالل  من  وانغ  اإيثان  و�شيعمل 

املعلومات  تقنية  حلول  توفري  يف  رائ��دة  ك�شركة  ه��واوي  مكانة 

توفري  خالل  من  ال�شاملة  ا�شرتاتيجيتها  وتنفيذ  والت�شالت 

واملوؤ�ش�شات  الت�����ش��الت  �شركات  اإىل  ال��رائ��دة  التقنية  احل��ل��ول 

كما  ول��ب��ن��ان.  الأردن  يف  التقني  ال��ق��ط��اع  تنمية  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 

�شي�شرف وانغ على تعزيز التعاون ال�شرتاتيجي مع القطاعني 

الروؤى احلكومية وبناء اقت�شاد متنوع  العام واخلا�ص لتحقيق 

لل�شركات  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل���ب���ادرات  واإدارة  امل��ع��رف��ة،  ع��ل��ى  وق��ائ��م 

للم�شاهمة يف تنمية املواهب التقنية يف البلدين.

وق���ال ت�����ش��ارل��ز ي��ان��غ، رئ��ي�����ص ه���واوي يف ال�����ش��رق الأو���ش��ط يف 

مدار  على  كبرياً  جناحاً  وان��غ  »حقق  وان��غ:  تعيني  على  تعليقه 

فرتة عمله الطويلة يف هواوي واأثبت جدارته يف قيادة املوظفني 

دوره  نقّدر  ونحن  والتفاين.  الأمانة  مبنتهى  امل�شاريع  واإجن��از 

�شيوا�شل  باأنه  ونثق  الأو�شط  ال�شرق  يف  اأعمالنا  تنفيذ  يف  املهم 

وتقنية  الت�شالت  قطاع  وتنمية  هواوي  مكانة  لتعزيز  جهوده 

املعلومات يف الأردن ولبنان«.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال اإي��ث��ان وان����غ، ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��واوي 

يف  ه��واوي  اأعمال  على  اأ�شرف  اأن  »ي�شعدين  ولبنان:  الأردن  يف 

يف  جوهرياً  عاماًل  التقني  القطاع  يعترب  حيث  ولبنان  الأردن 

من  ب��ه  يتميزان  مل��ا  البلدين  ك��ال  يف  التنموية  اخل��ط��ط  تنفيذ 

لدفع  عليها  العتماد  ميكن  التي  املميزة  امل��واه��ب  من  العديد 

ع��ج��ل��ة الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي ف��ي��ه��ا م��ن خ���الل ت��وف��ري ال��ت��دري��ب 

وال��ف��ر���ص ال���الزم���ة. واأت��ط��ل��ع اإىل دع���م ع��م��الئ��ن��ا و���ش��رك��ائ��ن��ا 

تنفيذ  يف  وامل�شاهمة  الرقمي  التحول  م�شاريع  لإجناز  املحليني 

التقني«. القطاع  اخلطط وال�شرتاتيجيات احلكومية لتنمية 

2007 وهو  ع��ام  ه���واوي يف  اإىل  ان�شم  وان���غ  اإي��ث��ان  اأن  ُي��ذك��ر 

يتمتع بخربة كبرية يف اإدارة اأعمال ال�شركة. و�شغل وانغ العديد 

من املنا�شب القيادية اعتباراً من عام 2012، حيث توىل من�شب 

مدير ح�شاب »ت�شاينا يونيكوم« لدى هواوي ومدير ح�شاب »اإ�ص 

تي �شي ال�شعودية« لدى هواوي.

هواوي تعّين جيان وانغ رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لهواوي 
في األردن ولبنان 

»إبيك جيمز« تتقدم بشكوى احتكار 
ضد آبل في أوروبا

بريطانيا.. ارتفاع أسعار المنازل بأسرع 
وتيرة في 6 سنوات

مبيعات سندات الخردة بأعلى مستوى 
منذ األزمة العالمية

لندن - اأ ب

الأربعاء،  ام�ص  جيمز  اإبيك  �شركة  قالت 

�شركة  ���ش��د  اح��ت��ك��ار  ب�شكوى  ت��ق��دم��ت  اإن��ه��ا 

اآب��ل ل��دى منظمي الحت���اد الأوروب����ي، مما 

�شيفتح جبهة جديدة يف حربها مع عمالق 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب�����ش��اأن م��ت��ج��ر ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

مدفوعة الأجر.

للعبة  امل��ط��ورة  ال�شركة  اإب��ي��ك،  تخو�ص 

�شد  معركة  فورتنايت،  ال�شهرية  الفيديو 

التطبيقات، والذي يح�شل  اآبل على متجر 

ال�شراء  30% من جميع عمليات  ن�شبة  على 

التطبيق. داخل 

وع��ن��دم��ا ح���اول���ت اإب���ي���ك ال���ع���ام امل��ا���ش��ي 

جت�����اوز ال��ن��ظ��ام الأ����ش���ا����ش���ي ب��ن��ظ��ام ال��دف��ع 

اآبل تطبيق فورتنايت من  اأ�شقطت  املبا�شر، 

متجر التطبيقات اخلا�ص بها. ويف املقابل، 

الوليات  يف  قانونية  بطعون  اإبيك  تقدمت 

وبريطانيا. واأ�شرتاليا  املتحدة 

املناف�شة  مراقبة  هيئة  اإىل  �شكواها  ويف 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ف��و���ش��ي��ة الأوروب�����ي�����ة، زع��م��ت 

توزيع  يف  املناف�شة  األغت  اآبل  قيود  اأن  اإبيك 

�شركة  اإبيك  واتهمت  وال��دف��ع.  التطبيقات 

اآب����ل مب��ن��ع امل��ن��اف�����ش��ني واإ�����ش����اءة ا���ش��ت��خ��دام 

م���رك���زه���ا امل���ه���ي���م���ن، يف ان���ت���ه���اك ل��ق��واع��د 

الحتاد الأوروبي.

التنفيذي  الرئي�ص  �شويني،  تيم  وق���ال 

ل�������ش���رك���ة اإب����ي����ك ج���ي���م���ز، يف م���ن�������ش���ور ع��رب 

الإن����رتن����ت: »م����ا ه���و ع��ل��ى امل���ح���ك ه��ن��ا هو 

م�����ش��ت��ق��ب��ل م��ن�����ش��ات الأج����ه����زة امل��ح��م��ول��ة. 

ل���ن ن��ق��ف م��ك��ت��ويف الأي������دي ون�����ش��م��ح لآب���ل 

فيما  للتحكم  من�شتها  هيمنة  با�شتخدام 

يجب اأن يكون جماًل رقمًيا للعب«.

اإب��ي��ك قدمت  اآب���ل ق��ال��ت اإن  ل��ك��ن ���ش��رك��ة 

عليها،  توافق  اأو  تراجعها  مل  دفع  خا�شية 

التطبيقات  متجر  اإر�شادات  انتهاك  بهدف 

ال���ت���ي ت��ط��ب��ق ب��ال��ت�����ش��اوي ع��ل��ى ك���ل م��ط��ور 

وتهدف اإىل حماية العمالء.

العربية-وكاالت

اأظهرت اأرقام ر�شمية ام�ص الأربعاء، ارتفاع 

اأ���ش��ع��ار امل��ن��ازل ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��اأ���ش��رع وت���رية يف 

موا�شلة   ،2020 ن��ه��اي��ة  يف  اأع����وام   6 م��ن  اأك���ر 

والطلب  موؤقت  �شريبي  اإعفاء  يقوده  �شعودا 

جائحة  بداية  منذ  ات�شاعا  الأكر  املنازل  على 

كورونا.

وقال مكتب الإح�شاءات الوطنية، اإن اأ�شعار 

8.5% يف دي�����ش��م��رب ك��ان��ون  اأع��ل��ى  امل��ن��ازل ك��ان��ت 

 %7.1 ارتفاع  عام، مقارنة مع  قبل  الأول عنها 

زي��ادة  اأع��ل��ى  وه��ي  ال��ث��اين،  ت�شرين  نوفمرب  يف 

الأول  ت�شرين  اأكتوبر  منذ  �شنوي  اأ�شا�ص  على 

2014 بح�شب »رويرتز«.

م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، ت��ت��وق��ع م��وؤ���ش�����ش��ة ن��اي��ت 

ال�شهر احلايل، اطلعت  فرانك يف تقرير �شدر 

عليه »العربية.نت« اأن تبلغ قيمة ال�شتثمارات 

العقاري  للقطاع  الأو�شط  ال�شرق  من  الوافدة 

ا�شرتليني  جنيه  مليار   1.4 نحو  بريطانيا  يف 

تراجعا  ميثل  ما   2020 يف  دولر(  مليار   1.9(

قدره 6% عن العام قبل املا�شي.

ال�شتثمار  �شهده  الذي  التح�شن  اإن  وقالت 

خ����الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام امل��ا���ش��ي مل 

ي�شتمر خالل الربع الرابع.

لت�شل  انتعا�شا   2021 عام  ي�شهد  اأن  وتتوقع 

1.6 مليار جنيه  اإىل  املنطقة  ال�شتثمارات من 

مي��ث��ل  م���ا  دولر(  م��ل��ي��ار   2.16( ا���ش��رتل��ي��ن��ي 

بيئة  ي��ع��ك�����ص  م��ا   ،%14 ق����دره  ���ش��ن��وي��ا  ارت��ف��اع��ا 

كورونا  لقاحات  و�شول  مع  اأف�شل  ا�شتثمارية 

وب���دء ت��وج��ي��ه روؤو�����ص الأم�����وال اخل��ام��ل��ة منذ 

العام املا�شي اإىل ال�شتثمار.

�شي�شهد  اجل�����اري  ال���ع���ام  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 

امل�������ش���ت���ث���م���ري���ن جت���اه  حت�������ش���ن يف م���ع���ن���وي���ات 

و�شائل  ا�شتخدام  ظ��ل  يف  ال��دول��ي��ة،  ال�شفقات 

ال���ع���ر����ص الف���رتا����ش���ي���ة وج������ولت ال��ف��ي��دي��و، 

ل�شتعرا�ص  اجلديدة  القاعدة  �شت�شبح  والتي 

العقارية. الأ�شول 

واأدى فريو�ص كورونا وتراجع اأ�شعار النفط 

من  بالعامل  العقاري  ال�شتثمار  انخفا�ص  اإىل 

 ،.2020 يف  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م�شتثمري  ق��ب��ل 

قيود  اأن  اإىل  اأ�شارت  التي  فرانك،  لنايت  وفقا 

ال�����ش��ف��ر يف امل��ن��ط��ق��ة ك���ان ل��ه ت��اأث��ري ك��ب��ري على 

ال�شتثمارات  و�شولت  اإذ  التجارية،  العقارات 

املا�شي  العام  الثاين من  الربع  املنطقة يف  من 

اأدن���ى  32 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ا���ش��رتل��ي��ن��ي، وه���و  اإىل 

م�شتوى منذ الربع الثالث من 2010.

العربية-وكاالت

م���ع اإق���ب���ال امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى امل��خ��اط��رة 

والب���ت���ع���اد ع���ن ���ش��خ ال�����ش��ي��ول��ة يف الأ����ش���ول 

الآم���ن���ة، ت�����ش��ه��د اأ����ش���واق ���ش��ن��دات اخل����ردة اأو 

اإقبال  ال�شتثمارية«  الدرجة  دون  »ال�شندات 

يف  الطاحمني  امل�شتثمرين  قبل  من  قيا�شيا 

يف  مرتفعة  ا�شتثمارية  عوائد  على  احل�شول 

الفائدة. بيئة منخف�شة لأ�شعار 

وي�����ش��ري ت��ق��ري��ر ل�����ش��ح��ي��ف��ة »ف��اي��ن��ن�����ش��ال 

التي  ال�شركات  اأن  اإىل  الربيطانية  ت��امي��ز« 

ت�����ش��ن��ف اأدوات����ه����ا ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ب��امل��خ��اط��رة 

امل��رت��ف��ع��ة ب��اع��ت ���ش��ن��دات م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام 

اجل����اري ب��اأع��ل��ى م��ع��دل م��ن��ذ الأزم�����ة امل��ال��ي��ة 

.2007 العاملية وبالتحديد يف العام 

و���ش��ه��دت و���ش��ط اإق���ب���ال ق��ي��ا���ش��ي م��ن قبل 

املرتفع  ال��ع��ائ��د  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني  امل�شتثمرين 

الذي تقدمه تلك ال�شندات ورهان على تعاٍف 

يف م�شهد القت�شاد من تبعات اجلائحة.

نحو  ف��اإن   Refinitiv بيانات  وبح�شب 

جمعها  ج��رى  دولر  لكل  �شنتا   15 م��ن  اأك��ر 

من  بيعها  مت  الأمريكية  ال�شندات  اأ�شواق  يف 

اأق��ل  اأو   »CCC« ت�شنيفها  ���ش��رك��ات  ق��ب��ل 

ال�شبيهة  ال��درج��ات  اأو   S&P مقيا�ص  على 

الئتماين وهي  الت�شنيفات  �شركات  من قبل 

اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  ت��وؤ���ش��ر  منخف�شة  ت�شنيفات 

التعر عن ال�شداد.

ما هي �سندات اخلردة؟

و���ش��ن��دات اخل����ردة ه��ي ���ش��ن��دات ال�����ش��رك��ات 

امل�شنفة من قبل وكالت الت�شنيف الئتماين 

ارتفاع  مع  ال�شتثمارية  ال��درج��ات  اأق��ل  عند 

اح��ت��م��ال��ي��ة ت��ع��ر ت��ل��ك ال�����ش��رك��ات ع��ن ���ش��داد 

امل�شتثمرين  اإىل  عليه  والعائد  ال�شند  قيمة 

يف  العوائد  اأف�شل  م��ن  واح��دة  تقدم  ولكنها 

بيئة بالكاد تكون �شفرية لأ�شعار الفائدة.

للعوائد  املتعط�شون  امل�شتثمرون  وي��اأم��ل 

امل��رت��ف��ع��ة، مب���ا يف ذل���ك م�����ش��ت��ث��م��رو ���ش��ن��دات 

اخل��زان��ة الأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د م���الذا اآم��ن��ا، 

توقعات  م��ع  امل��ك��ا���ش��ب  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  يف 

مب��وا���ش��ل��ة الإق����ب����ال ع��ل��ى ����ش���ن���دات اخل����ردة 

عن  الباحثني  امل�شتثمرين  معنويات  وارتفاع 

املخاطرة.

 Junk اخل��ردة  �شندات  م�شطلح  وظهر 

bonds للمرة الأوىل يف ثمانينيات القرن 
امل��ط��اف بعمليات  ب��داي��ة  وارت��ب��ط يف  امل��ا���ش��ي 

احتيال وا�شعة النطاق نفذها اثنان من كبار 

وهما  حينها  ���ش��رتي��ت  وول  يف  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

باعا  حينما  ميلكني  ومايكل  بو�شكي  اإي��ف��ان 

واأط��ل��ق  ل��ه��ا  قيمة  ل  ���ش��ن��دات  للم�شتثمرين 

عليهما يف حينها »ملوك �شندات اخلردة«.

�سانحة فر�سة 

التي تعاين من نق�ص  ال�شركات  وتقتن�ص 

يف ال�شيولة يف خ�شم اجلائحة الفر�شة على 

ن��ط��اق وا����ش���ع، اإذ جل���اأت ت��ل��ك ال�����ش��رك��ات اإىل 

التمويلية. لتلبية احتياجاتها  الدين  اأ�شواق 

اأو  ال��دي��ن ل��دى بنك  اأ���ش��واق  وق��ال حملل 

»جنحت  لل�شحيفة  ميلينتف  اأوليغ  اأمريكا، 

التعامل  يف  املا�شي  ال��ع��ام  القوية  ال�شركات 

ال�شيولة  وجمع  امل�شبوقة  غري  الأح��داث  مع 

الالزمة ل�شبط ميزانيتها العمومية يف حال 

حدوث اأزمة يف ال�شيولة«.

العربية-وكاالت

ملن  رق��م��ي��اً  �شفر  ج���واز  البحرين  اأ���ش��درت 

تلقى التطعيم �شد كورونا.

اإىل ذل��ك، دخلت ط��ريان الإم����ارات يف دبي 

وط����ريان الحت����اد يف اأب��وظ��ب��ي يف ���ش��راك��ة مع 

»اأياتا« لتقدمي  الحتاد الدويل للنقل اجلوي 

جوازات �شفر للم�شافرين الذين مت تطعيمهم 

نتائج  ث��ب��ت��ت  اأو  »ك���وف���ي���د-19«  ف��ريو���ص  ���ش��د 

اختباراتهم ال�شلبية.

اإن  للدولة،  اململوكة  الحت��اد  �شركة  وقالت 

بطاقة ال�شفر ال�شادرة عن احتاد النقل اجلوي 

على  ت��ق��دمي��ه��ا  ���ش��ي��ت��م   )IATA( ال������دويل 

رحالت خمتارة من اأبوظبي يف الربع الأول.

وجهات  اإىل  ال�شفر  ج���واز  الناقل  و�شيمد 

ملا  الأول��ي��ة، وف��ق��اً  التجربة  اإذا جنحت  اأخ���رى 

»العربية. عليه  واطلعت  »بلومبريغ«،  ذكرته 

نت«.

ال�����ش��ف��ر  ب���ط���اق���ة  اأن  الحت��������اد  واأ�����ش����اف����ت 

بياناتهم  الركاب على  �شيطرة  �شتحافظ على 

وت�شهيل م�شاركة نتائج اختباراتهم مع �شركات 

الطريان و�شلطات ال�شفر.

و���ش��ت��ن��ف��ذ ط����ريان الإم�������ارات، اأك����رب �شركة 

العامل، املرحلة  طريان للرحالت الطويلة يف 

اأبريل للتحقق  الأوىل من بطاقات كورونا يف 

م��ن ���ش��ح��ة اخ��ت��ب��ارات ك��وف��ي��د-19 ل��ل��رح��الت 

املغادرة من دبي.

الأ�شخا�ص  ح�شل  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  ويف 

الذين تلقوا اللقاحات على بطاقات اإما ورقية 

كدليل على تلقيهم اللقاح وتقدميه ملن يهمه 

يبدو  فيما  اليومية  حياتهم  لت�شهيل  الأم���ر 

اأن����ه ع���امل م��ا ب��ع��د ك���ورون���ا، اأو رق��م��ي��ة مثلما 

فعلت »لو�ص اأجنلو�ص« عرب تطبيق من �شركة 

الطبية  امللفات  حلفظ   ،Healthvana
للذين تلقوا اللقاح على الهاتف.

ل��ك��ن م���ن مي��ك��ن��ه ال���وث���وق ب��ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات 

كدليل  معاجلتها  اأو  التطبيق  على  امل��وج��ودة 

على التطعيم.

حيث ل يوجد تن�شيق دويل اأو وطني حالياً 

امل��م��ار���ش��ات لإ����ش���دار ت�شاريح  اأف�����ش��ل  ب�����ش��اأن 

تنظم  التي  ال�شركات  متلك  ل  لذلك  اللقاح، 

اأح����داث����اً ك��ب��رية ���ش��ل��ط��ة ال���رج���وع اإىل م���ا هو 

قانوين وما هو اأخالقي عند اختيار �شيا�شاتها 

وتقنياتها.

جواز ال�شفر حل اأم عقدة؟

الطريان  �شناعة  حتفز  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 

لت�شريع  كوفيد  �شفر  ج����وازات  خ��ا���ص  ب�شكل 

فادحة  بعد خ�شائر  اأخ��رى  م��رة  ال�شفر  ع��ودة 

ت��ك��ب��دت��ه��ا ���ش��ن��اع��ة ال��ن��ق��ل اجل������وي، ���ش��اه��دت 

�شركات الطريان اأ�شخا�شاً يقدمون اختبارات 

بالفوتو�شوب  معدلة  اأو  مزيفة  »ك��وف��ي��د-19« 

حتى يتمكنوا من ال�شفر.

الحت����اد  يف  الأول  ال��رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  وق�����ال 

»اإن  �شابقاً  كارين  نيك  اجل��وي  للنقل  ال��دويل 

العامل مييل لإيجاد �شيء ما قادر على تو�شيح 

اأو ال��ل��ق��اح حتى  اأن����ك ق���د اأج���ري���ت الخ��ت��ب��ار 

ميكننا  »ل  اأن���ه  م�شيفاً  ال�شفر«،  م��ن  تتمكن 

باأكمله.  الأر����ص  لكوكب  ي��دوي��اً  بذلك  القيام 

وفقاً  الرقمنة«،  اإىل  بحاجة  نحن  النهاية  يف 

عليه  واطلعت   ،»CNBC« ل�شبكة  ذك��ره  مل��ا 

»العربية.نت«.

ق��د ك�شفت يف  الإم�������ارات«  وك���ان���ت«ط���ريان 

ط��وره  تطبيقاً  �شت�شتخدم  اأن��ه��ا  ���ش��اب��ق  وق���ت 

الحت��اد ال��دويل للنقل اجل��وي »اأي��ات��ا«، ي�شمى 

اخ��ت��ب��ارات  م��ن  للتحقق   Travel Pass
»كوفيد-19« قبل ال�شفر من دبي.

صندوق االستثمارات السعودي يستثمر في 4 شركات 
أميركية جديدة

النفط يواصل مساره الصعودي وبرنت عند 63.67 دوالر للبرميل 

العربية-وكاالت

تنظيمية  هيئة  اإىل  مقدم  اإف�شاح  اأظهر 

العامة،  ال�شتثمارات  �شندوق  اأن  اأمريكية 

لل�شعودية،  ال�شيادي  ال��روة  �شندوق  وهو 

زاد ح��ي��ازات��ه م��ن الأ���ش��ه��م الأم��ريك��ي��ة اإىل 

الرابع،  الربع  دولر يف  مليار   12.8 ح��وايل 

من  الثالث  الربع  يف  دولر  مليارات   7 من 

 ،%83 ق��دره��ا  ارت��ف��اع  بن�شبة  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 

جديدة  �شركات   4 يف  ا�شتثماره  بعد  وذل��ك 

خالل تلك الفرتة.

اإىل جل��ن��ة  امل���ق���دم  الإف�������ش���اح  وب��ح�����ش��ب 

الأم��ريك��ي��ة،  وال��ب��ور���ش��ات  امل��ال��ي��ة  الأوراق 

ا����ش���رتى ����ش���ن���دوق ال����ش���ت���ث���م���ارات ال��ع��ام��ة 

�شركة  يف  دولر  مليار   1.07 بقيمة  ح�شة 

اإل��ك��رتون��ي��ك اأرت�������ص وح�����ش��ة ق��ي��م��ت��ه��ا 1.4 

مليار دولر يف اكتيفجن بليزارد.

51.2 م��ل��ي��ون ���ش��ه��م يف  ك��م��ا ق���ام ب�����ش��راء 

يف  �شهم  م��ل��ي��ون  و3.9  ب���الن،  ملتي  ���ش��رك��ة 

�شركة تيك تو انرتاكتيف.

ال���ث���ال���ث، خ��ف�����ص ���ش��ن��دوق  ال���رب���ع  ويف 

لأ�شهم  ا�شتثماراته  ال��ع��ام��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 

دولر  مليارات   3 مبقدار  ال�شمالية  اأمريكا 

�شناديق  بع�ص  يف  اأ���ش��ه��م  ببيع  ق��ي��ام��ه  م��ع 

من  �شركات  يف  واأ�شهم  املتداولة  املوؤ�شرات 

بينها بريك�شاير هاثاواي، وفقا لرويرتز.

ال�����ش��ن��دوق  ا����ش���رتى   2020 ب���داي���ة  ويف 

العامل، من  �شركات حول  اأقلية يف  ح�ش�ص 

بينها �شركات نفطية، لال�شتفادة من �شعف 

ال�شوق الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وح���ول���ت ال�����ش��ع��ودي��ة م���ا اإج���م���ال���ي���ه 40 

الأجنبية  الح��ت��ي��اط��ي��ات  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار 

ا�شتثمارات  لتمويل  امل��رك��زي  البنك  ل��دى 

اآذار  مار�ص  يف  للروة  ال�شيادي  ال�شندوق 

واأبريل ني�شان العام املا�شي.

واأظ���ه���ر اأح����دث اإف�����ش��اح اأن ق��ي��م��ة اأك��رب 

ح��ي��ازة ل��ه م��ن الأ���ش��ه��م الأم���ريك���ي���ة، وه��ي 

اإىل  ارت��ف��ع��ت  تكنولوجيز،  اأوب���ر  يف  ح�شته 

3.7 مليار دولر يف الربع الرابع، من 2.66 

اأن قفزت  الثالث بعد  الربع  مليار دولر يف 

40% ع��ل��ى اأ���ش��ا���ص  اأ���ش��ه��م ال�����ش��رك��ة ح����وايل 

ف�شلي.

وك����ان ال�����ش��ن��دوق ال�����ش��ي��ادي ال�����ش��ع��ودي 

اأوبر  يف  امل�شتثمرين  اأوائ��ل  بني  للروة من 

3.5 م��ل��ي��ارات  ب��ق��ي��م��ة  ����ش���رائ���ه ح�����ش��ة  م���ع 

دولر يف 2016 قبل ثالث �شنوات من اإدراج 

ال�شركة يف 2019.

العامة،  ال�شتثمارات  �شندوق  ويخطط 

400 مليار دولر،  الذي يدير اأ�شول بقيمة 

مل�شاعفة اأ�شوله اإىل اأربعة تريليونات ريال 

 2025 ع��ام  بحلول  دولر(  تريليون   1.07(

ال�شناديق  اأك���رب  اأح���د  �شيجعله  حت���رك  يف 

ال�شيادية للروة يف العامل.

الأم����ري  ال�������ش���ع���ودي  ال��ع��ه��د  ويل  وداأب 

ال��دف��ع ب�شندوق  ع��ل��ى  ���ش��ل��م��ان  ب��ن  حم��م��د 

رئي�شية يف  ك��دع��ام��ة  ال��ع��ام��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 

خطته لإيجاد �شبل لتعزيز النمو وتقلي�ص 

اعتماد اقت�شاد اململكة على النفط.

العربية-وكاالت

ال�شعودي  امل�شار  النفط  اأ�شعار  وا�شلت 

لت�شتقر  الأرب���ع���اء،  ام�����ص  جل�شة  اف��ت��ت��اح  يف 

ف����وق اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا ب���اأك���ر م���ن ع���ام، 

 63.67 �شعر  اإىل   %0.51 برنت  خام  وارتفع 

ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة  ل��ل��ربم��ي��ل، ورب��ح��ت  دولر 

خل���ام غ���رب ت��ك�����ش��ا���ص ال��و���ش��ي��ط الأم��ريك��ي 

0.40% لي�شجل 60.29 دولر للربميل.

وي���رتق���ب ���ش��وق ال��ن��ف��ط ����ش���دور ب��ي��ان��ات 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  البرتولية  املخزونات 

ع����ن م���ع���ه���د ال�����ب�����رتول الأم�����ريك�����ي ام�����ص 

الطاقة  معلومات  اإدارة  وبيانات  الأرب��ع��اء، 

الأمريكية غداً اخلمي�ص.

اآب��ار  اإغ��الق  النفط  اأ�شعار  ارت��ف��اع  ودع��م 

وم�����ش��اٍف ن��ف��ط��ي��ة يف ت��ك�����ش��ا���ص الأم��ريك��ي��ة 

ب�شبب موجة من الربد ال�شديد.

اأن  ان��ري��ج��ي،  ري�شتاد  يف  حمللون  وق��در 

من  برميل  مليون  و1.2  األ��ف   500 ب��ني  م��ا 

اإن���ت���اج ال��ن��ف��ط اخل���ام يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

�شيتوقف ب�شبب املوجة البادرة التي اأغلقت 

يف  النفطية  امل�شايف  اأك��رب  من  بع�شا  اأي�شا 

املتحدة. الوليات 

برميل  مليون   4.6 نحو  تك�شا�ص  وتنتج 

م�شفاة،   31 بها  ويوجد  يوميا،  النفط  من 

اأك��رب ع��دد يف ولي��ة اأمريكية واح��دة،  وه��و 

ال��ب��الد،  يف  امل�شايف  اأك��رب  م��ن  بع�ص  ومنها 

ال��ط��اق��ة  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة  ل��ب��ي��ان��ات  وف���ق���ا 

الأمريكية.

البحرين تصدر جواز سفر رقميًا لمن تلقى التطعيم ضد كورونا
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نوعية  نقلة  �إجن��از  يف  جنحت  قد  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  �إن  بثقة،  �لقول  ميكن   

للمدر�شة  ل  ُي�شجَّ �شوف  م��ا  وه��و  وغ��رب��ه��ا،  ب�شرقها  �أوروب���ا  دول  م��ع  لعالقاتها  ج��دي��دة 

حذ�قة  على  �لعامل  لي�شهد  ون��اٍر،  ن��وٍر  من  ب��اأح��رٍف  �ل�شينية  و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية 

�لرئي�س �شي جني بينغ يف توجيهه �لدقيق و�لذكي للدفة �ل�شينية يف �لظروف �لدولية 

�لر�هنة �شديدة �لتعقيد و�الحِت�ر، و�لتي ُتطِبق �خلناق على �لعامل برمته.

حمالت  ق��ي��ادة  يف  �شربيا  دول���ة  �إىل  �ن�شمت  �مل��ج��ر  دول���ة  �أن  �مل��ت��و�ت��رة،  �الأخ��ب��ار  يف   

�لتطعيم �جلماعي با�شتخد�م لقاح كوفيد/19 �ل�شيني، �لذي طورته �شركة )�شينوفارم( 

ِب«�أزمة  �أخرى �شد ما ��شُطِلَح على ت�شميته  �أوروبية  �ملقابل، »تكافح« دول  �ل�شينية. يف 

يف  و�لبدء  �الإغ��الق  نفق  من  للخروج  طريقها  لتتح�ش�س  حماولة  يف  �للقاحات«،  ت�شليم 

�لتعايف �القت�شادي، ال �شّيما و�أن نحو 15 باملئة من �شكان �شربيا، )6.5 مليون(، قد تلقو� 

نع. 1.5 مليون م�شل �شيني �ل�شُ جرعاتهم �الأوىل بف�شل 

مقابلة مع  فو�شيت�س يف  �ألك�شندر  �ل�شربي  �لرئي�س  �أكد  لها،  �شابق  ال  ت�شريحات   يف 

)�شينوفارم(«.  بلقاح  يتم تطعيمهم  �لبالد  �لنا�س يف  »معظم  �أن  )�شينخو�(،  �أنباء  وكالة 

)يف  �لثقة  من  �مل�شتوى  ه��ذ�  فيها  جتد  �أن  ت�شتطيع  �أوروب���ا  يف  دول��ة  توجد  »ال  وك�شف: 

�للقاح �ل�شيني(، �لذي ميكن �أن تر�ه هنا يف �شربيا«. و��شتطرد: �ملو�طنون »هنا« ر��شون 

جًد�، ونحن فخورون للغاية بنجاحنا  يف توفري مثل هذه �ل�شروريات �ل�شحية �لُف�شلى 

لبلدنا«. جَوَد 
َ
�الأ و�مل�شتقبل  ل�شعبنا 

�شبان،  ين�س  �الأمل���اين  �ل�شحة  وزي��ر  ���ش��ّرح  �إط��الًق��ا،  متوقع  وغ��ري  مت�شل  �شياق  ويف   

باأنه »ُمنَفتح« على ��شتخد�م لقاحات من �ل�شني ورو�شيا يف �أملانيا، يف حني دعا ماركو�س 

�للقاحات  �ختبار  �إىل  �الأوروبية  �الإ�شر�ف  هيئة  �الأملانية،  بافاريا  والية  حاكم  �شويدير، 

)�شينوفارم(  من  �شحنة  مع  ذلك  ويتز�من  ممكن«،  وقت  �أق��رب  »يف  و�ل�شينية  �لرو�شية 

�إىل �لبو�شنة و�لهر�شك، بعد �أن طلبها �أحد كياَنِيها، وهو جمهورية ))�شرب�شكا((، وفًقا 

�شري�نيت�س،  �أل��ني  ))�شرب�شكا((،  يف  �الجتماعية  و�لرعاية  �ل�شحة  وزي��ر  لت�شريحات 

�أن  �إىل  ون��ّوه  دولته،  �شكان  من  �ملئة«  يف   20 ل��� لقاحات  »بالفعل«  ب��الده طلبت  �أن  م��وؤك��ًد� 

�الأم�شال  من  خمتلفة  �أن��و�ع  تقدمي  من  بتمكننا  �شعد�ء  »�شيجعلنا  �ل�شني  من  طلبها 

�الأملانية  �مل�شت�شارة  �أعلنتها  �لتي  تلك  كانت  دوّيا  �الأكرث  �لت�شريحات  �أن  �إال  ملو�طنينا«. 

بلديهما  »�نفتاح  عن  �أعربا  �إذ  ماكرون،  �إميانويل  �لفرن�شي  و�لرئي�س  مريكل،  �أجنيال 

�الآن  حتى  �أعطت  �لتي  �الأوروب��ي��ة،  �الأدوي���ة  وكالة  من  �ملُعتَمدة  �للقاحات  خمتلف  على 

باأن  ِعلماً  و�أ�شت�زينيكا«،  وموديرنا،  فايزر/بيونتيك،  للقاحات  فقط  �الأخ�شر  �ل�شوء 

�شريعة  بحلول  ُتطاِلب  متز�يدة  عامة  �نتقاد�ت  �أثار  �أوروبا  يف  �ملُعتَمدة  �للقاحات  نق�س 

للك�شف عن  الي��ن،  دي��ر  ف��ون  �أور���ش��وال  �الأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  رئي�شة  دف��ع  ما  وه��و  بديلة، 

ب�شاأن  للغاية«  »متفائال  كان  و�أن��ه  �لفريو�س،  مكافحة  يف  متخلف  �الأوروب��ي  �الإحت��اد  �أن 

للح�شول  �إ�شافية  �أ�شابيع   4-3 من  ي�شتغرق  قد  �الأمر  �أن  �إال  للقاحات،  �ل�شخم  �الإنتاج 

على مو�فقة وكالة �الأدوية �الأوروبية!

»�لب�شمة«  ذ�ت  �أوروب���ا  دول  مع  �ل�شني  عالقات  و�ت�شاع  وتعّمق  تنامي  خلفية  على   

�لغربية منذ »بريي�شتويكا« �شياطني »غوربي« و«�إلت�شني«، قد ن�شهد يف �ل�شهور �لقليلة 

�إطار  يف  �ل�شني،  مع  وتعاوًنا  ُعمًقا  �أكرث  عالقات  �شوب  �أوروبًيا  �شيا�شًيا  �نقالًبا  �ملقِبلة 

ثبات طريق �حلرير �ل�شيني �جلديد؛ )»مبادرة �حلز�م و�لطريق« �لتي �أعلنها �لرئي�س 

�شي جني بينغ خالل وجوده يف جامعة نز�رباييف يف كاز�خ�شتان عام 2013 (؛ لتتنقل يف 

رياح �أوروبا �ملختلفة. لننتظر، فقد نرى نقلة نوعية جديدة يف �ل�شيا�شة »�الأوروغربية« 

على خلفية ن�شاط كورونا �النقالبي يف �لقارة �لعجوز!

�ل�شينية. بال�شوؤون  *متخ�ش�س 

 األكاديمي مروان سوداح

الصين ونجاح دبلوماسية 
)سينوفارم ( مع أوروبا 

االنباط-وكاالت

�����ش���ت���ن���ك���رت »�مل���ن���ظ���م���ة �ل���ع���رب���ي���ة حل��ق��وق 

�الإ�شر�ئيلية  �ملطالب  بريطانيا،  يف  �الإن�شان« 

ب����ت����م����دي����د �ل������ع������زل �الن��������ف��������ر�دي ل���الأ����ش���ري 

�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي �ل�����ش��ي��خ ر�ئ�����د ����ش���الح، مل����دة 6 

�شمن  ياأتي  ذل��ك  �أن  معتربة  �إ�شافية،  �أ�شهر 

�إجر�ء�ت تنكيل تهدد حياته

)غ��ري  للمنظمة  خ��ا���ش��ة  م�����ش��ادر  وح�����ش��ب 

ح���ك���وم���ي���ة(، ف�����اإن »ط���ل���ب م����د �ل����ع����زل �ل����ذي 

�الإ�شر�ئيلية،  �ل�شجون  م�شلحة  ب��ه  تقدمت 

من  بتعليمات  ج��اء  �جل���اري،  �الأ�شبوع  مطلع 

و�لهدف  �الحتالل،  �أعلى م�شتوى يف حكومة 

منه �إحلاق �الأذى �جل�شدي و�لنف�شي بال�شيخ 

تطال  قد  تنكيلية  �إج��ر�ء�ت  ر�ئد �شالح عرب 

حياته«

�لثالثاء،  م�شاء  بيان  يف  �ملنظمة،  وق��ال��ت 

�شلطات  م�����ش��اع��ي  »ت��ظ��ه��ر  �خل���ط���وة  ه���ذه  �أن 

�ل�شيخ  �إر�دة  م��ن  و�لنيل  للتنكيل  �الح��ت��الل 

�لفل�شطينية  �ل��رم��وز  ك��ل  و�إره�����اب  �الأ����ش���ري، 

لالحتالل« �لر�ف�شة 

هو  �الن���ف���ر�دي  »�حل��ب�����س  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 

ُي�شتخدم  �أن  ي��ج��ب  وال  ذ�ت���ه،  ح��د  يف  ع��ق��وب��ة 

م��وؤق��ت��ة،  وب�������ش���ورة  �حل������االت  �أ����ش���ي���ق  يف  �إال 

و��شتخد�مه بحق �ل�شيخ ر�ئد �شالح هو عمل 

�نتقامي غري مقبول«

وط����ال����ب����ت �مل���ن���ظ���م���ة »ك����اف����ة �مل���وؤ����ش�������ش���ات 

و�ل���ه���ي���ئ���ات �الأمم����ي����ة ب���ال���ت���دخ���ل ل���وق���ف م��ا 

يتعر�س له �ل�شيخ ر�ئد �شالح من ممار�شات 

ح�شوله  �شمان  عاجلة  وب�����ش��ورة  �نتقامية، 

على كافة حقوقه«

ما  ق�شت   ،2020 ف��رب�ي��ر/���ش��ب��اط   10 ويف 

حيفا،  يف  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شلح  حمكمة  ي�شمى 

�شالح؛  ر�ئ��د  �ل�شيخ  على  �شهر�   28 بال�شجن 

وتاأييد  �لعنف  على  ب�«�لتحري�س  �تهامه  �إثر 

ل��ل��ج��م��اع��ة  �إ�����ش����ارة  ج���م���اع���ة حم����ظ����ورة« )يف 

�أكرث  �إ�شر�ئيل قبل  �لتي حظرتها  �الإ�شالمية 

من عامني(

�ل�شيخ  ق�شى  �آنذ�ك،  �حلكم،  �شدور  وقبل 

�الحتياطي،  باحلب�س  �شهر�   11 �لفل�شطيني 

قبل �أن يتم �الإفر�ج عنه �إىل �ل�شجن �ملنزيل؛ 

ل��ي��ت��م ب��ع��ده��ا �إع�����ادة �ع��ت��ق��ال��ه يف �أغ�����ش��ط�����س/

�لعزل  يف  وهو  �حلني  ذلك  ومنذ  �ملا�شي،  �آب 

�شجن  �أو  �جللمة  �شجن  يف  ���ش��و�ء  �الن��ف��ر�دي 

»�أوهلي كيد�ر يف �لنقب )�أكرب مركز �حتجاز 

�إ�شر�ئيلي

االنباط-وكاالت

�إ���ش��ر�ئ��ي��ل �شتعد  �أن  �ل��ع��ربي��ة   7 �ل��ق��ن��اة  ذك���رت 

�أو  م��ع��ل��وم��ات  �أي  ت��ق��دمي  ق��ان��ون يحظر  م�����ش��روع 

ينتهكه  من  ويعاقب  الهاي،  حمكمة  مع  �لتعاون 

بال�شجن ملدة ت�شل �إىل 5 �شنو�ت

�أي�شا  �شي�شمل  �لقانون  �أن  �لقناة  و�أو���ش��ح��ت 

للمحكمة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �شخ�شيات  ت�شليم  ح��ظ��ر 

�ملحكمة  �أم���ام  �ل��ق��ان��وين  �ل��دف��اع  نفقات  ومت��وي��ل 

�ملحكمة  �شد  عقوبات  وفر�س  �لدولية،  �جلنائية 

و�أولئك �لذين يعملون ل�شاحلها

�إج�����ر�ء�ت  �شل�شلة  يف  �خل��ط��وة  ه���ذه  وت���ن���درج 

بعد  �ل��دول��ي��ة  �جل��ن��ائ��ي��ة  ���ش��د  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  تتخذها 

�إع��الن��ه��ا ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ���ش��د �إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف ج��ر�ئ��م 

�لفل�شطينيني بحق  حرب 

م�شتلهم  �لقانون  م�شروع  �إىل  �لقناة  و�أ�شارت 

�الأمريكية«،  �ملدنية  �خلدمة  حماية  »قانون  من 

 2002 �لذي مت �شنه يف �لكونغر�س �الأمريكي عام 

و�ملعروف با�شم قانون »غزو الهاي«، �لذي مينح 

�لرئي�س �الأمريكي �شالحيات و��شعة للقيام »باأي 

�عتقلته  �أمريكي  مو�طن  �أي  عن  لالإفر�ج  �شيء« 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، مبا يف ذلك ��شتخد�م 

�لقوة

�الإ�شر�ئيلية  هدين«  »�شور�ت  منظمة  و�أف��ادت 

�إن�����ش��اء �شبكة  �إىل  ي��ه��دف  �ل��ق��ان��ون  ب���اأن م�����ش��روع 

وكبار  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�س  جلنود  قانونية  �أم��ان 

ق��د تتم حماكمتهم يف  �ل��ذي��ن  �ل��دول��ة  م�����ش��وؤويل 

�خلارج

على  يحظر  �لقانون  مل�شروع  وفقا  �إن��ه  وقالت 

�أي كيان �أو مو�طن �أو �شركة �أو �شلطة �إ�شر�ئيلية 

�لتعاون مع �ملحكمة دون ت�شريح خا�س، و�إجر�ء 

حتقيق على �الأر��شي �الإ�شر�ئيلية، وحتى تقدمي 

�مل�����ش��اع��دة �مل��ال��ي��ة وت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات ���ش��ري��ة �إىل 

�ملحكة

���ش��ت��ت�����ش��رف �حل��ك��وم��ة  ب��االإ���ش��اف��ة �إىل ذل����ك، 

لالإفر�ج  ت�شرفها  حتت  و�شيلة  باأي  �الإ�شر�ئيلية 

حمكمة  �أن�شطة  ب�شبب  حمتجز  �شخ�س  �أي  عن 

مو�طن  حماية  تكاليف  حتى  و�شتتحمل  اله��اي، 

�أو م�شوؤول منتخب من  �أو موظف عام  �أو جندي 

�ملحكمة

ك���م���ا ���ش��ي��ت��م ف���ر����س ع���ق���وب���ات ع���ل���ى �أع�������ش���اء 

�إ�شر�ئيل،  �ملحكمة، مثل حظر حيازة �ملمتلكات يف 

و�لقيود  �إ�شر�ئيل،  يف  و�الإق��ام��ة  �ل��دخ��ول  وحظر 

على �لكيانات �الأجنبية �لتي ت�شاعد �ملحكمة

االنباط-وكاالت

ب��ع��د غ��ي��اب د�م ع��ام��ا ب��اأك��م��ل��ه، ظ��ه��رت ي��وم 

�الأرب���ع���اء، زوج���ة زع��ي��م ك��وري��ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة، ري 

�أون  ���ش��ول ج��و، �إىل ج��ان��ب زوج��ه��ا، كيم ج��ون��غ 

خالل حفل مو�شيقي، يف تقارير نقلتها و�شائل 

�الإعالم �حلكومية

ون�������ش���رت ���ش��ح��ي��ف��ة »رودون����������غ ���ش��ي��ن��م��ون« 

�شوًر�  �حلاكم  �لعمال  حلزب  �لتابعة  �لر�شمية 

و�لزعيم  كيم،  و�لد  ميالد  عيد  مبنا�شبة  لهما 

�ل�شابق، كيم جونغ �إيل

�ملنا�شبات  زوج��ه��ا يف  ري  ت��ر�ف��ق  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 

�لعامة �لكربى، لكنها تو�رت عن �الأنظار، منذ 

�شحتها  ب�شاأن  �لتكهنات  �أث��ار  مما   ،2020 يناير 

�أو �حتمال حملها

و�أب��ل��غ ج��ه��از �مل��خ��اب��ر�ت �ل��وط��ن��ي��ة يف ك��وري��ا 

�أن ري  �لثالثاء،  �مل�شرعني،   )NIS( جلنوبية�

�خلارجية  �الأن�شطة  عن  يبدو  ما  على  �متنعت 

لتفادي �الإ�شابة بفريو�س كورونا

ح���االت  �أي  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  ت���وؤك���د  ومل 

وكالة  لكن  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س  �إ�شابة 

�إن����ه ال ميكن  �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت �ل��وط��ن��ي��ة ق��ال��ت 

��شتبعاد تف�شي �ملر�س الأن �لبالد �أجرت تبادالت 

الأول  �لفريو�س  ظهر  حيث  �ل�شني،  مع  ن�شطة 

مرة، قبل �إغالق �حلدود يف �أو�ئل �لعام �ملا�شي. 

بينما ذكرت تقارير �أن �لبالد قامت باإعد�م كل 

من �شكت بحمله �ملر�س

وظ���ه���ر ري وك���ي���م وه���م���ا ي��ب��ت�����ش��م��ان خ��الل 

م�����ش��اه��دت��ه��م��ا �حل��ف��ل��ة �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة يف م�����ش��رح 

مان�شود�ي للفنون يف �لعا�شمة بيونغ يانغ

�ل�شابقة،  �الأح��د�ث  �لعديد من  عك�س  وعلى 

ن�شرتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ور  يف  �شخ�س  �أي  ي��ك��ن  مل 

يحافظ  �أو  �أق��ن��ع��ة  ي��رت��دي  �شينمون«  »رودون����غ 

على تد�بري �لتباعد �الجتماعي

ق�شر  ز�ر  ك��ي��م  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ذك����رت  ك��م��ا 

وجده  و�ل��ده  جثمان  ي�شم  �ل��ذي  كوم�شو�شان، 

�لذكرى  يف  �ل��زه��ور  �أكاليل  لو�شع  �ملحنطني، 

»ي��وم  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  ي��ط��ل��ق عليها يف  �ل��ت��ي 

�ل�شاطع« �لنجم 

 إجراءات تنكيل إسرائيلية تهدد حياة الشيخ رائد صالح 

 تقرير: إسرائيل تعد قانونا يحظر التعاون مع تحقيقات 
محكمة الهاي

 بعد غياب..أول ظهور علني لزوجة زعيم كوريا الشمالية
 منذ عام

االنباط-وكاالت

حنان  �لفل�شطينية  �ل�شيا�شية  تخو�س  لن   

�ن��ت��خ��اب��ات جت���رى يف �الأر����ش��ي  �أول  ع�����ش��ر�وي 

ذلك  عن  وتف�شل  عاما،   15 منذ  �لفل�شطينية 

�لزعماء  من  جديد  جليل  �مل�شاعدة  يد  تقدمي 

�ل�شيا�شيني

وع����ل����ى م�����دى ث����الث����ة ع����ق����ود يف �مل��ن��ا���ش��ب 

�ل���ر����ش���م���ي���ة، ك����ان����ت �مل����ف����او�����ش����ة �مل��خ�����ش��رم��ة 

�مل�شوؤولني  �أبرز  �أحد  �ملر�أة  و�ملد�فعة عن حقوق 

�لفل�شطينيني خا�شة على �مل�شتوى �لدويل

ويف دي�شمرب كانون �الأول ��شتقالت ع�شر�وي 

م����ن م��ن�����ش��ب��ه��ا �ل���رف���ي���ع مب��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ح��ري��ر 

�لفل�شطينية وعزت ذلك �إىل �حلاجة لالإ�شالح 

و�إعطاء �ملزيد من �لفر�س للن�شاء و�ل�شبان

�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  �أع���ل���ن  وق����د  و�الآن 

حممود عبا�س �إجر�ء �نتخابات برملانية ورئا�شية 

�ل��ع��ام، تقول ع�شر�وي )74  يف وق��ت الح��ق م��ن 

عاما( �إنها لن تغري ر�أيها

وق��ال��ت ل��روي��تز �إن��ه��ا ت��ري��د ت��ق��دم منوذجا 

على �أنه ميكن للنا�س ترك �ملنا�شب

و�أ�شافت، خالل �جتماعات مع دبلوما�شيني 

�لفل�شطينية  )�مل���ب���ادرة  �الأه��ل��ي��ة  موؤ�ش�شتها  يف 

ل��ت��ع��م��ي��ق �حل������و�ر �ل���ع���امل���ي و�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة(، 

�ل�شبان  م��ن  �لكثري  ووج��ه��ت  دعمت  طاملا  �أن��ه��ا 

ذلك  و�شتو��شل  �لقدر�ت  خمتلف  يف  و�ل�شابات 

لكن بطرق خمتلفة

ع�شوة  �نتخبت  �ل��ت��ي  ع�����ش��ر�وي،  ورف�����ش��ت 

من  ه���وي���ة  ع���ن  �ل��ك�����ش��ف   ،2006 يف  ب���ال���ربمل���ان 

تدعمهم

 مفاو�ضة خم�ضرمة

ولدت ع�شر�وي يف ر�م �هلل بال�شفة �لغربية 

قبل  �الإجنليزية  �للغة  بتدري�س  تعمل  وك��ان��ت 

�أن ت�شبح وجها ماألوفا على �شا�شات �لتلفزيون 

نهاية  �الأوىل  �لفل�شطينية  �النتفا�شة  �أث��ن��اء 

ل��دع��م��ه��ا ج��ه��ود �شعبها يف  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات  ح��ق��ب��ة 

�إقامة دولة م�شتقلة

�ل�شاحة �لدولية عندما �ختارها  برزت على 

يا�شر عرفات متحدثة با�شم �لوفد �لفل�شطيني 

�لفل�شطينيني  ب��ني  مبا�شرة  حم��ادث��ات  �أول  يف 

و�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني و�ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة ب��و���ش��اط��ة 

�لواليات �ملتحدة ورو�شيا يف موؤمتر مدريد عام 

1991

�إنها مل جتد »�ل�شد�م« مع  وقالت ع�شر�وي 

�أمر� �شعبا، لكن �الأمر  �الإ�شر�ئيليني باالأخ�س 

��شتغرق بع�س �لوقت »لتح�شل على �الحت�م، 

�ل��رج��ال  م��ن  �ح��ت�م��ا على م�ش�س،  ك��ان  و�إن 

�لذين تعمل معهم«

و����ش��ت��دع��ت ع�����ش��ر�وي ذك��ري��ات��ه��ا يف �أي��ام��ه��ا 

تعر�شت  �إن���ه���ا  ق��ال��ت  ح��ي��ث  ك��ن��ا���ش��ط��ة،  �الأوىل 

ل��ل�����ش��رب ع��ل��ى ي���د �جل���ن���ود �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني يف 

حياتها،  ع��ل��ى  فيها  تخ�شى  ك��ان��ت  �ح��ت��ج��اج��ات 

وذل���ك ق��ب��ل ���ش��ن��و�ت م��ن ذه��اب��ه��ا لتجل�س �أم���ام 

�مل�شوؤولني �الإ�شر�ئيليني على طاولة �ملفاو�شات

وجرى �إ�شكات ع�شر�وي عند توجيهها �لنقد 

�أنها  �إىل  �أ���ش��ارت  �إنها  بل  �لفل�شطينية،  للقيادة 

كانت ت�شعر بالتهمي�س حتى مع كونها ع�شوة يف 

�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�شطينية

�ملحللة  كانت  ع�����ش��ر�وي،  ��شتقالت  وعندما 

ع��ودة من بني من  نور  �لفل�شطينية  �ل�شيا�شية 

»�شيدة  ب��اأن��ه��ا  وو�شفتها  مب�����ش��ارك��ت��ه��ا،  �أ����ش���ادو� 

ملهمة وقوية ور�ئعة«. وكان هناك �آخرون �أكرث 

�نتقاد�، ما يوحي باأن ع�شر�وي كان باإمكانها �أن 

�لن�شاء  لت�شاعد  مبكرة  مرحلة  يف  �ملزيد  تقدم 

على �لتقي يف �ل�شلم �ل�شيا�شي

»�شعوبة  و�ج��ه  جيلها  �إن  ع�����ش��ر�وي  وق��ال��ت 

ح��ق��ي��ق��ي��ة« خل��و���س غ��م��ار ع���امل ي��ه��ي��م��ن عليه 

ك�شب  يف  �مل��ع��رك��ة  تتمثل  »ال  وق��ال��ت  �ل���رج���ال. 

�الحت�م على م�شتوى �لفرد، بل يف فتح �الأفق 

�الختبار  موطن  هو  وذل��ك  �الأخ��ري��ات.  للن�شاء 

�حلقيقي«

يل  بالن�شبة  �شيء  »�أ�شو�أ  ع�شر�وي  و�أ�شافت 

هو �أن تكون يف موقف ت�شعر فيه باأنك ال متثل 

�أن  �أال تكون يف موقف ال ميكنك فيه  �أو  فارقا، 

حتدث تغيري� حقيقيا«

اخلمي�س    18  /  2  / 2021

االنباط-وكاالت

����ش��ت�����ش��ه��دت ����ش���ي���دة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، �م�����س 

»�لهلع«  م��ن  بنوبة  �إ�شابتها  عقب  �الأرب���ع���اء، 

ج����ر�ء �ق��ت��ح��ام وح����دة م���ن ق����و�ت �الح��ت��الل 

�الإ�شر�ئيلية، منزلها، جنوبي �ل�شفة �لغربية 

�ملحتلة

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة �الأن�����ب�����اء �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

�ل��ر���ش��م��ي��ة، ع���ن م�����ش��ادر �أم���ن���ي���ة، ق��ول��ه��ا �إن 

�مل���و�ط���ن���ة رح���م���ة خ��ل��ي��ل �أب������و ع����اه����ور )67 

�قتحام  عقب  قلبية،  ب�شكتة  توفيت  ع��ام��ا(، 

�جنيم«  »�أب��و  قرية  يف  منزلها  �إ�شر�ئيلية  قوة 

)�شرقي بيت حلم(

و�أ���ش��ي��ب��ت �أب����و ع���اه���ور ب��ح��ال��ة م���ن �لهلع 

�إث��ره��ا  ع��ل��ى  نقلت  عليها،  و�أغ��م��ي  و�خل����وف، 

وف��ق  وف��ات��ه��ا،  ع���ن  �أع���ل���ن  ح��ي��ث  للم�شت�شفى 

�مل�شدر

و�أ�شافت �مل�شادر ذ�تها، �أن جنود �الحتالل 

ف�شاد�  فيه  وع��اث��و�  �مل��ن��زل  مبحتويات  عبثو� 

فل�شطينية  �ع���الم  ع��ل��ى  و����ش��ت��ول��و�  وخ���ر�ب���ا، 

يا�شر  �ل�شهيد  �شور  عليها  طبعت  ويافطات 

عرفات

�الح��ت��الل منازل  يقتحم جي�س  ما  وع��ادة 

�لفل�شطينيني بدعوى منت�شف �لليل، بدعوى 

�عتقال مطلوبني، و�لبحث عن �شالح، بهدف 

�رعابهم وحتطيم معنوياتهم و�إيذ�ئهم نف�شيا

االنباط-وكاالت

�الإ�شر�ئيلي،  �الح��ت��الل  �شلطات  هدمت 

�لنقب  »�لعر�قيب« يف  �الأربعاء، قرية  �م�س 

�ملحتل )جنوبي فل�شطني �ملحتلة(، للمرة �ل� 

183 على �لتو�يل

و�أق�����دم�����ت ق�������و�ت ك����ب����رية م����ن ���ش��رط��ة 

�لتابعة ملا ت�شمى  �الحتالل ووحدة »يو�آف« 

تر�فقها  �حلكومية  �لنقب«  تطوير  »�شلطة 

»�لعر�قيب«  قرية  دهمت  وج��ر�ف��ات  �آل��ي��ات 

�لفل�شطينيني  ومنازل  خيام  بهدم  و�شرعت 

وت�شاقط  �الأح��و�ل �جلوية  �شوء  فيها، رغم 

�ملطر و�لربد و�شدة �لرياح

وقال رئي�س �للجنة �ل�شعبية للدفاع عن 

�أب���و مديغم، على  �أح��م��د خليل  �ل��ع��ر�ق��ي��ب، 

�الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  م��وق��ع  يف  �شفحته 

)ف��ي�����ش��ب��وك(، �إن����ه رغ���م �الأح������و�ل �جل��وي��ة 

�ل�������ش���ع���ب���ة، و����ش���ع���وب���ة ح����ي����اة �مل���و�ط���ن���ني 

بالعر�قيب، �أقدمت �شلطات �الحتالل على 

هدم �لعر�قيب للمرة 183

�لتي تهدم فيها  �لثانية  �مل��رة  وه��ذه هي 

�شلطات �الحتالل، خيام �أهايل »�لعر�قيب« 

 ،2021 �ل���ع���ام �جل������اري  �مل��ت��و����ش��ع��ة خ����الل 

و�ملرة �ل� 183 منذ بدء عمليات �لهدم، لكن 

�الأهايل يعيدون ن�شبها كل مرة

وتو��شل �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية مالحقة 

����ش���ك���ان »�ل����ع����ر�ق����ي����ب« �ل����ذي����ن ي��رف�����ش��ون 

وت��ه��دم منازلهم  �الأر�������س،  ع��ل��ى  �مل�����ش��اوم��ة 

وت���دم���ر حم��ا���ش��ي��ل م��زروع��ات��ه��م وت��ف��ر���س 

ع��ق��وب��ات وغ���ر�م���ات م��ال��ي��ة ع��ل��ي��ه��م بحجة 

�لبناء دون تر�خي�س

وي�����ش��ف م��ر�ق��ب��ون ���ش��م��ود �أه����ايل قرية 

يعيدون  حيث  »�الأ�شطوري«،  ب�  »�لعر�قيب« 

بناء �خليام و�مل�شاكن ويت�شدون ملخططات 

كل  يف  �أر���ش��ه��م  م��ن  وتهجريهم  �قتالعهم 

مرة

وت����ت����و�ىل ع��م��ل��ي��ات ه����دم »�ل���ع���ر�ق���ي���ب« 

وغ���ريه���ا م���ن �ل���ق���رى �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة غري 

�مل���ع���تف ب��ه��ا �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ًي��ا، ب���دع���وى �إق��ام��ة 

تعود  �أر������سٍ  على  ترخي�س  ب��دون  منازلها 

ملكيتها للدولة �لعربية

وي��ه��دف �الح���ت���الل �إىل ت��ه��ج��ري �أه���ايل 

»�ل��ع��ر�ق��ي��ب« ع��ن �أر����ش��ي��ه��م �الأ���ش��ل��ي��ة، ما 

��شتيطانية  م�شاريع  يف  ال�شتغاللها  ميّهد 

تو�شعية

وقد هدمت �شلطات �الحتالل �لعر�قيب 

ثاين/يناير  ك��ان��ون   20 ي��وم   182 �ل���  للمرة 

�ملا�شي

فل�شطينية  ق���ري���ة  ه���ي  و«�ل���ع���ر�ق���ي���ب« 

يف  �ل�شبع  بئر  مدينة  من  �ل�شمال  �إىل  تقع 

�أقيمت  فل�شطني(،  )جنوب  �لنقب  �شحر�ء 

�لعثماين،  �حل��ك��م  ف���تة  يف  �الأوىل  ل��ل��م��رة 

وت��ع��د و�ح����دة م��ن ب��ني 51 ق��ري��ة ع��رب��ي��ة يف 

�لنقب ال تعتف �حلكومة �الإ�شر�ئيلية بها

وعملت �شلطات �الحتالل منذ عام 1951 

على  �ل�شيطرة  ب��ه��دف  �شكانها،  ط��رد  على 

�أر��شيهم، عرب عمليات هدم و��شعة للبيوت، 

يف م�شعى لل�شيطرة على �الأر��شي �ل�شا�شعة 

و�لتي تعادل ثلثي فل�شطني �لتاريخية

كامل  ب�شكل  ل��ل��ه��دم  �ل��ق��ري��ة  وت��ع��ر���ش��ت 

 27 بتاريخ  �الإ�شر�ئيلية  �جلر�فات  قبل  من 

جميع  ه��دم��ت  حيث  2010؛  يوليو  مت���وز/ 

بحجة  �شكانها،  من  �ملئات  و�شردت  منازلها 

�لبناء دون ترخي�س

 استشهاد ُمسنة فلسطينية عقب 
اقتحام جيش االحتالل منزلها جنوبي الضفة

 للمرة ال 183.. االحتالل اإلسرائيلي 
يهدم قرية »العراقيب« الفلسطينية

 حنان عشراوي لن تخوض االنتخابات الفلسطينية وتقول: 
لتقديم نموذج
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اهتمام اسيوي بذوي االحتياجات الخاصة 

مبابي يتحدث عن الليلة الرائعة 

برشلونة في وضع معقد 

كلوب يشيد باداء ليفربول الجديد 

االنباط – عمان 

القدم  ك��رة  ن�شاط  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  اآ�شيا  غ��رب  اأ���ش��اف احت��اد 

ل����ذوي االح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ش��ة اإىل اه��ت��م��ام��ات��ه م���ن خ��ال 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��روع ت��ط��وي��ري ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 

امل��وؤ���ش�����ش��ة وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم ل��اأ���ش��خ��ا���ص ذوي 

بارا فوتبول على  ووّق��ع االحت��اد مع  )ب��ارا فوتبول(.  االإعاقة 

اللعبة  لتطوير  عمل  خطة  تت�شمن  جديدة،  تعاون  اتفاقية 

ت���ب���داأ ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط اال���ش��رات��ي��ج��ي ث���م اجل���ان���ب ال��ت��ط��وي��ري 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال���واق���ع،  اأر�����ص  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي  للتطبيق  و���ش��واًل 

من  العديد  لتحقيق  �شامل  م�شروع  لتنفيذ  امل�شرك  العمل 

االحتياجات  لذوي  القدم  كرة  تطوير  ت�شمن  التي  االأه��داف 

تبداأ  مراحل  عدة  امل�شروع  ويت�شمن  اآ�شيا.  غرب  يف  اخلا�شة 

م��ن خ���ال تقييم وحت��ل��ي��ل ال��و���ش��ع ال���راه���ن، وع��ق��د ور���ش��ات 

اخلا�شة،  االح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  ال��ق��دم  ب��ك��رة  وخ��ا���ش��ة  مو�شعة 

تفعيل  ع��ل��ى  االأه��ل��ي��ة  االحت����ادات  ت�شاعد  ت��وج��ي��ه��ات  وت��وف��ر 

جناح  ق�ش�ص  وع��ر���ص  الن�شاطات،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  دوره���ا 

م�����ش��ج��ع��ة وحم���ف���زة ت�����ش��ه��م ب���زي���ادة م�����ش��ت��وى االه���ت���م���ام، اإىل 

واملت�شل�شلة  املرافقة  التطويرية  الربامج  من  العديد  جانب 

يف امل��راح��ل امل��ب��ك��رة ل��ل��م�����ش��روع، وال��ع��م��ل الح��ق��اً ع��ل��ى تنظيم 

اخلا�شة. االحتياجات  ل��ذوي  اآ�شيا  غ��رب  الحت��اد  بطولة   اأول 

فوتبول �شل�شلة  ب��ارا  مع  بالتعاون  �شيفتتح  انه  االحت��اد  واك��د 

����ش���ب���اط   24 ي���������وم  اإط�������������اق  ح�����ف�����ل  ع�������رب  ن���������ش����اط����ات����ه����م����ا 

لعر�ص  االأه��ل��ي��ة،  االحت����ادات  ع��ن  ممثلني  احلايل، مب�شاركة 

تطوير  بخ�شو�ص  اآ�شيا  غرب  الحت��اد  اال�شراتيجية  اخلطة 

العام  االأم��ني  وب��ني  اخلا�شة.  االحتياجات  ل��ذوي  القدم  ك��رة 

الحت����اد غ���رب اآ���ش��ي��ا خ��ل��ي��ل ال�����ش��امل يف ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي ال��ي��وم 

النوع  هذا  واإب��راز  االحتاد  دور  لتفعيل  ياأتي  ذلك  االأربعاء اأن 

لتو�شيع  املتوا�شلة  اأجندته، و�شمن م�شاعيه  الريا�شة يف  من 

دائ����رة ب��راجم��ه ل��ت��ب��داأ ت��دري��ج��ي��اً ب�����ش��م��ول ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات 

االإداري���ة  االأن�شطة  وك��ذل��ك  ال��ق��دم  بكرة  اخلا�شة  التناف�شية 

وتطوير  دعم  جتاه  م�شوؤوليته  من  انطاقاً  الاعبني،  ولكل 

 ك��رة ال��ق��دم يف االإق��ل��ي��م واالحت����ادات االأه��ل��ي��ة على ح��د ���ش��واء.

القدم  ن�شاط كرة  اإدخ��ال  ان االحت��اد يهدف من خال  وتابع 

تعزيز  اإىل  القادمة  خططه  يف  اخلا�شة  االحتياجات  ل��ذوي 

اإمياناً  منظومته،  يف  املجتمع  من  املهمة  الفئة  ه��ذه  ح�شور 

اأخرى  ريا�شية  ن�شاطات  اأي  اأو  القدم  كرة  مبمار�شة  بحقهم 

ت�شهم يف دجمهم باملجتمع. 

باري�س – وكاالت 

اأبدى كيليان مبابي، مهاجم باري�ص �شان جرمان �شعادته 

 16 ال��� دور  ذه���اب  يف   ،)1-4( بر�شلونة  ع��ل��ى  ب��ال��ف��وز  ال��ك��ب��رة 

ل���دوري اأب��ط��ال اأوروب�����ا، م��ث��را يف ال��وق��ت ذات���ه اجل���دل ح��ول 

�شبكة  ع��رب  مبابي  ���ش��رح  الفرن�شي.  العماق  م��ع  م�شتقبله 

»RMC” الفرن�شية »نحن �شعداء جدا، الأنها مباراة مهمة 

كامب  يف  الفوز  اأجل  من  هنا  اإىل  وجئنا  لنا،  بالن�شبة  للغاية 

باأداء م�شرف، واالآن تنتظرنا مباراة مهمة  نو، وحققنا هدفا 

ال�����ش��دارة«.  ا�شتعادة  اأج��ل  املقبل م��ن  االأح���د  ي��وم  ال���دوري  يف 

نفز  مل  ولكن  رائ��ع��ة،  ليلة  “اإنها  الفرن�شي  املهاجم  واأ���ش��اف 

ب�شيء بعد، اأنا �شعيد للغاية، واأتطلع دائما لبذل اأق�شى جهد، 

اأي�شا  اإجنازا غر م�شبوق، لكن مل ي�شبق يل  الليلة  ما فعلته 

واأ���ش��ار  اجل���اد«.  عملي  ثمار  االآن  واأج��ن��ي  امللعب،  يف  االختباء 

كورونا،  فرو�ص  تف�شي  مع  للغاية  �شعبة  ظ��روف  “واجهتنا 
متديد  اإمكانية  وب�شاأن  �شديد«.  ب��دين  بتح�شن  ن�شعر  لكننا 

كيليان  رد  ن��و،  كامب  يف  التاريخية  الليلة  ه��ذه  بعد  تعاقده 

مباراة  على  بناء  م�شتقبلي  ح�شمت  اإذا  غبيا،  “�شاأكون  مبابي 

واحدة، بل االأمر يتعلق بالتخطيط على املدى البعيد«. واأمت 

بي  يف  �شعيد  اأنني  قلت  “لطاملا  ت�شريحاته  الواعد  الاعب 

واأعتز  ���ش��ع��ادة،  اأك��ر  امل��ب��اري��ات جتعلني  اإ���ص ج��ي، ومثل ه��ذه 

كثرا ب�شعار قمي�ص �شان جرمان على قلبي«.

العري�ص  الفوز  يف  اجلميع،  من  االأ���ش��واء  مبابي  وخطف 

اإىل  “�شكواكا”،  ���ش��ب��ك��ة  واأ�����ش����ارت  ب��ر���ش��ل��ون��ة   ع��ل��ى  ل��ف��ري��ق��ه 

ال��ت��اري��خ ي�شجل ه��ات��ري��ك يف  ث��ال��ث الع���ب يف  ب���ات  اأن م��ب��اب��ي 

يحقق  الع��ب  واأول  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  ب���دوري  بر�شلونة  �شباك 

املهاجم  اأن  واأو���ش��ح��ت  االإق�����ش��ائ��ي��ة.  االأدوار  يف  االإجن���از  ه��ذا 

اأندريه  24 عاما، حيث �شبقه  اأعاد هذا االإجناز بعد  الفرن�شي 

اأن كيليان  اإىل  اأي�شا  اآ�شربيا. ولفتت  �شيف�شينكو، وفو�شتينو 

ال�شيف  للفريق  االأقل  على  هدفني  ي�شجل  العب  اأول  مبابي 

القرن  ب��داي��ة  منذ  االإق�شائية،  ب���االأدوار  نو”  “كامب  على 

والع�شرين. احلادي 

مدريد – وكاالت 

اأب���������دى اأن������ط������وان ج����ري����زم����ان م��ه��اج��م 

بر�شلونة، خيبة اأمله من اخل�شارة 1-4 اأمام 

ذه��اب ثمن  اإط��ار  �شان ج��رم��ان، يف  باري�ص 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا. وقال جريزمان 

�شحيفة موندو  نقلتها  ت�شريحات  خ��ال 

و���ش��ج��ل��وا  ع��ل��ي��ن��ا  ت��ف��وق��وا  ديبورتيفو »لقد 

لكننا  الفر�ص  لنا  اأتيحت  نحن  االأه����داف، 

واأ�شاف  لدينا«.  م�شتوى  باأف�شل  نلعب  مل 

اأن تلعب  املناف�شني يتطلب  النوع من  “هذا 
اأم��ام��ه��م، وال���ي���وم مل نفعل  اأف�����ش��ل م���ب���اراة 

التي  ال�����ش��ورة  لي�شت  “هذه  وت��اب��ع  ذل���ك«. 

ونحاول  نعمل  اأن  علينا  نظهرها،  اأن  نريد 

العودة  يف  �شنذهب  االأخ��رة،  اللحظة  حتى 

ل��ل��ف��وز، ن��ع��ل��م اأن االأم�����ر م��ُع��ق��د، ل��ك��ن��ن��ا لن 

نذهب هناك لزيارتهم فقط«.

امل��ث��ال��ي��ة،  امل����ب����اراة  ن���ق���دم  “مل   واخ���ت���ت���م 

ك���ان���ت ه���ن���اك حل���ظ���ات ك���ن���ا ف��ي��ه��ا ال���ط���رف 

اأهداف   4 اأن ن�شتقبل  ال�شعب  االأف�شل، من 

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  م��ل��ع��ب��ن��ا«.  يف 

�شان  باري�ص  معقل  االأم���راء  حديقة  ملعب 

10 مار�ص/اآذار  جرمان، مباراة االإياب يوم 

املقبل.

لندن – وكاالت 

من  مرتاحا  ليفربول،  كلوب،  مدرب  يورجن  االأمل��اين  بدا 

-2( اليبزيج  على  الفوز  يف  فريقه  فيها  اأدى  التي  الطريقة 

دوري  م��ن  النهائي  ثمن  ال���دور  ب��ذه��اب  ال��ث��اث��اء،  م�شاء   ،)0

اأبطال اأوروبا. وقدم الفريق االإجنليزي اأداء مميزا من كافة 

ب��وداب�����ش��ت، وو���ش��ع نتائجه  امل��ج��ري��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  ال��ن��واح��ي يف 

النهائي  ربع  اإىل  التاأهل  من  ليقرب  جانبا،  املخيبة  املحلية 

و�شاديو ماين. وقال كلوب  بف�شل هدفني من حممد �شاح 

اللقاء:  انتهاء  عقب  �شبورت«  تي  »ب��ي  ل�شبكة  ت�شريحات  يف 

ميكنه  اليبزيج  لها،  احتجنا  م��ب��اراة  اأردن��اه��ا،  م��ب��اراة  “اإنها 
ال��ت��ح��ول اإىل وح�����ص، اإن��ه��م ي��ت��ف��وق��ون ع��ل��ى ال��ف��رق االأخ���رى 

�شيطرنا عليهم بطريقة  والليلة  اإنهم فريق بدين،  باجلري، 

التي  بالنتيجة  وخرجنا  حقا  جيدة  مباراة  لعبنا  ا�شتثنائية، 

وا�شتعدنا  حقا،  جيد  ب�شكل  “دافعنا  واأ���ش��اف:  ن�شتحقها«. 

الكرة ب�شكل جيد اأي�شا، كانت مباراة �شعبة مع يومني راحة 

الذهاب  مباراة  اإنها  االأخ��رة،  مباراتنا  خ�شنا  اأن  منذ  فقط 

ينتظرون  ك��ان��وا  النا�ص  م��ن  الكثر  لكن  ذل��ك  تعرف  فقط، 

تعرنا جمددا«. وختم كلوب: “كنا جيدين للغاية على مدار 

عامني، وهذا العام عانينا من امل�شاكل، ال باأ�ص يف هذا، الكثر 

من النا�ص توقعوا تعرنا، لكن ال�شبان مل يتعروا«.

الروسان جديد فريق الحسين 

الحارس صالح يواصل مشواره 
مع الوحدات 

انتفاضة يونانية تطيح بنادال 

االنباط – عمان 

اأجن����ز ن����ادي احل�����ش��ني اإرب�����د ال��ت��ع��اق��د 

م���ع ال���اع���ب ال�����دويل ���ش��ع��د ال���رو����ش���ان، 

مل��و���ش��م واح����د. وك����ان احل�����ش��ني اإرب����د قد 

اأث��م��رت  ال��رو���ش��ان،  م��ع  دخ��ل مبفاو�شات 

من  الرو�شان  وو�شل  ر�شمي.  اتفاق  عن 

الن�شامى،  مع�شكر  يف  �شارك  بعدما  دبي، 

وا�شتقبله ليث اأبو عبيد مدير فريق كرة 

الاعبني  من  الرو�شان  ويعترب  ال��ق��دم. 

قدرة  الو�شط، وميتلك  املميزين يف خط 

اإرب��د  احل�شني  وي�شعى  االأل��ع��اب.  �شناعة 

حمرفني  مع  للتعاقد  املقبلة  االأي��ام  يف 

اأجانب، حيث �شيكون املدافع الكونغويل  

ب��وم��ي��ن��ج��ا ب��وت��ل��ي ب����ادور م��ر���ش��ح��اً للعب 

الفريق. ب�شفوف 

االنباط – عمان 

ج����دد ح���ار����ص امل���رم���ى ف���را����ص ���ش��ال��ح 

عقده مع نادي الوحدات للمو�شم الثاين 

ع��ل��ى ال���ت���وايل وذل����ك ب��ع��دم��ا وق����ع على 

اأم��ني  “االأخ�شر” ب��ح�����ش��ور  م��ع  ع��ق��ده 

واملن�شق  ال��ك��وز  ال��ف��ت��اح  عبد  ال��ن��ادي  �شر 

�شلباية.  ب�شام  ال��ك��رة  لفريق  االإع��ام��ي 

لين�شم  �شالح  فرا�ص  مع  التعاقد  وياأتي 

االأول  ال��ك��رة  ف��ري��ق  ك��وك��ب��ة ح��را���ص  اإىل 

ال�شتار  ع��ب��د  اأح��م��د  م��ن  ك��ًا  اإىل ج��ان��ب 

وعبد اهلل الفاخوري، نظر ما يتمتع به 

يكون  الأن  ي��وؤه��ل��ه  م�شتوى  م��ن  ال��اع��ب 

تن�شيب  وفق  “االأخ�شر”،  لعرين  حامياً 

بقيادة  ال��وح��دات  لفريق  الفني  اجل��ه��از 

اأبوزمع. عبداهلل 

�سيدين – وكاالت 

ح�����ق�����ق ال������ي������ون������اين ����ش���ت���ي���ف���ان���و����ص 

رائعة،  انتفا�شة  االأرب��ع��اء،  ت�شيت�شيبا�ص 

انت�شار  اإىل  مبجموعتني  ت��اأخ��ره  وقلب 

غ���ر م��ن��ت��ظ��ر، ع��ل��ى االإ����ش���ب���اين راف��ائ��ي��ل 

اإىل  الثاين عامليا، ليتاأهل  امل�شنف  نادال، 

املفتوحة  اأ�شراليا  بطولة  نهائي  ن�شف 

للتن�ص. 

وق����������اد ت�������ش���ي���ت�������ش���ي���ب���ا����ص، امل�������ش���ن���ف 

22 ع��ام��ا،  ال�����ش��اد���ص ع��امل��ي��ا و���ش��اح��ب ال������

م��ث��رة،  م����ب����اراة  ب��ع��د  “الرميونتادا” 
وا�شتغرقت  جم��م��وع��ات،  خلم�ص  ام��ت��دت 

ن��ح��و 4 ���ش��اع��ات، ل��ي��ف��وز ع��ل��ى ن���ادال 6-3 

وبعد  و5-7.  و4-6   )4-7( و6-7  و6-2 

ت��ق��دم��ه مب��ج��م��وع��ت��ني، ف�����ش��ل ن������ادال يف 

خ�شرها  ال��ت��ي  الثالثة،  املجموعة  ح�شم 

ملناف�شه  ���ش��م��ح  م���ا  بريك”،  “التاي  يف 

ال���ي���ون���اين ب��ال��ت�����ش��ب��ث ب���اآم���ال���ه، وال���ف���وز 

امل��ج��م��وع��ة  ويف  ال����راب����ع����ة.  ب��امل��ج��م��وع��ة 

اخل��ام�����ش��ة واحل��ا���ش��م��ة، ا���ش��ت��م��ر ال��ت��ع��ادل 

ن����ادال  ي��خ�����ش��ر  اأن  ق��ب��ل   ،)5-5( ق��ائ��م��ا 

الفر�شة  ت�شيت�شيبا�ص  وي�شتغل  اإر�شاله، 

ت�شيت�شيبا�ص  و�شيواجه  باللقاء.  ويظفر 

يف ن�����ش��ف ال���ن���ه���ائ���ي، ال���رو����ش���ي دان��ي��ي��ل 

الذي  الرابع عامليا،  امل�شنف  ميدفيديف، 

ب�شهولة،  روبليف  اندري  مبواطنه  اأطاح 

ب��ث��اث جم��م��وع��ات ن��ظ��ي��ف��ة. و���ش��ي��ت��اأه��ل 

ال���ف���ائ���ز م���ن ه����ذه امل���واج���ه���ة ل��ل��ن��ه��ائ��ي، 

النهائي  ن�شف  مباراة  املنت�شر يف  ملاقاة 

االآخ�������ر، ال���ت���ي ���ش��ت��ج��م��ع ب���ني ال�����ش��رب��ي 

االأول،  امل�����ش��ن��ف  دي��وك��وف��ي��ت�����ص،  ن���وف���اك 

من  القادم  كارات�شيف،  اآ�شان  والرو�شي 

التمهيدية. االأدوار 
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رسائل من برنامج »رفاق السالح«

القول الفصل

ال�سالح" بتوجيهات  "رفاق  برنامج  �إطالق  يثمنو�  �أن  �لع�سكريني  للمتقاعدين  يحق 

كبري  تقدير  ه��ن��اك  لأن  �لأول  �ث��ن��ني،  ل�سببني  �لعهد،  ويل  �سمو  م��ن  ومبتابعة  ملكية 

ت�سمنه  مبا  �لربنامج  هذ�  �ساأن  من  لأن  و�لثاين  بذلونها،  �لتي  وجهودهم  لت�سحياتهم 

معي�ستهم. م�ستوى  من  ويح�سن  ماليا،  عليهم  بالنفع  يعود  �أن  حماور  من 

�حد�ث  �إىل  ذلك  �ستتعدى  بل  �حلد،  هذ�  عند  و�سرورته  �أهميته  تقف  لن  �لربنامج، 

�لظروف  رغم  ياأتي  وهو  �لقطاعات،  �أغلب  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  على  مبا�سر  تاأثري 

كورونا. جائحة  جر�ء  �ململكة  تعي�سها  �لتي  �ل�سعبة  �لقت�سادية 

�لع�سكري، لتخفي�ض مدة  438 مليون دينار لالإ�سكان  �لربنامج �لذي يت�سمن �سرف 

و�لأج��ه��زة  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  يف  �ل�سف  و�سباط  �لأف���ر�د  م��ن  �أل��ف��ا   27 ل���  يتيح  �لن��ت��ظ��ار، 

مع   ،2020 �لعام  يف  م�ستفيد   6.600 مع  مقارنة   2021 �لعام  يف  منه  �ل�ستفادة  �لأمنية 

�سينعك�ض  2021، وهذ�  �لعام  �لعام يف  و�لأمن  �مل�سلحة  �لقو�ت  1100 من �سباط  ��ستفادة 

�لوطني. �لقت�ساد  تنمية ومنو  �ل�سر�ئية، وهذ� جزء مهم يف  �لقدرة  زيادة  �يجابا على 

يزيد من حجم  بل  به،  �ملرتبطة  �لقطاعات  ع�سر�ت  يحفز  �ل�سكان  �إن حتريك قطاع 

مدعومة  ��ستهالكية  ع��رو���ض  تقدمي  ت�سمن  �لربنامج  و�أن  خ�سو�سا  �لكلي،  �لطلب 

�لقت�سادية. �حلركة  ل�سري  �إيجابية  حالة  خلق  يف  ي�ساهم  ما  �ل�سريحة  لهذه 

وقاتلت  �سهرت،  للبلد،  خدمة  طاقتها  يف  ما  كل  بذلت  �لفئة  ه��ذه  �أن  �سك  ل  �ليوم 

ما  وتوفري  و�لرعاية  و�لتقدير،  �لح���ر�م،  تنال  �أن  يجب  فئة  وه��ي  �مليادين،  كافة  يف 

�أن يحافظ �جليل �حلايل على هذ� �لعطاء، ويبني عليه ويطور  �إىل  حتتاجه، بالإ�سافة 

هباء�  �ملبذولة  �جلهود  ت�سيع  ل  وحتى  �ملطلوبة،  �لتنمية  م�سرية  لتو��سل  �أدو�ت��ه،  من 

منثورا.

للوطن  خدمة  ونهار�  ليال  �لعمل  يو��سلو�  �أن  عليهم  �ل�سباب،  جيل  �حلايل،  �جليل 

�إي�سالها للجميع، وهي  �مللك  �أر�د  �لتي  �لر�سالة  �أردين مل يبخل على وطنه، وهي  ولكل 

بخربته  �مل��ل��ك  �ل�سالح" وه��و  "رفاء  برنامج  ج��اء  هنا  وم��ن  وت��ع��ب،  �أع��ط��ى  م��ن  م��ك��اف��اأة 

و�ملو�طن. �لوطن  تبذله يف حماية  �لتي  و�جلهد  �لفئة  هذه  باأهميته  �لعارف  �لع�سكرية 

تنفيذ  مبتابعة  �لعهد  لويل  جاللته  فتكليف  �أهمية،  تقل  ل  �لأخرى  �لر�سالة  �أن  كما 

�ملرحلة  �ملقبلة،  �ملرحلة  �ل�سباب هم من يجب عليهم حمل لو�ء  �أن جيل  يوؤكد  �لربنامج 

�لتي تتطلب �حر�م ذوي �خلربة، ويف ذ�ت �لوقت �ل�سري على خطاهم، مبا يتنا�سب مع 

�لعامل و�ختالف خرب�ت هذ� �جليل. تطور 

ما نرجوه �ليوم، �أن تطلع �حلكومة، �أي حكومة، على �لر�سائل �لتي ببعث بها جاللة 

�أن �لتنمية  �مللك �إىل كافة �لأطر�ف، و�أن تعمد �إىل ��ستن�ساخها يف خمتلف �لأوجه، كون 

وفعل. �إىل عمل  فهي حتتاج  �إعالمية،  ت�سريحات  عبارة عن  فقط  لي�ست  �لقت�سادية 
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القاهرة - العربية

نقل �لإعالمي �مل�سري، عمرو �أديب، �إىل 

بعد  �ل�����س��ه��رية،  �أك��ت��وب��ر   6 م�ست�سفيات  �أح���د 

تعر�سه حلادث �سري على طريق ده�سور.

م�����س��ر«،   MBC« ق���ن���اة  �إد�رة  و�أك������دت 

�أن����ه ب�����س��ح��ة ج���ي���دة وه����و ح��ال��ي��اً يف م��ن��زل��ه 

ب��ع��د خ�����س��وع��ه ل��ف��ح��و���س��ات ط��ب��ي��ة ���س��ام��ل��ة 

�لفوؤ�د. مُب�ست�سفى د�ر 

وك����ان ع��م��رو �أدي�����ب ق���د ت��ع��ر���ض حل���ادث 

���س��ري يف ط��ري��ق ده�����س��ور ب�����س��اح��ي��ة �ل�����س��ي��خ 

ز�ي���د مب��دي��ن��ة �ل�����س��اد���ض م��ن �أك��ت��وب��ر، حيث 

����س��ط��دم��ت ُم��ق��دم��ة ���س��ي��ارت��ه ب�����س��ي��ارة نقل 

�أديب  عمرو  وُنقل  غاز،  با�سطو�نات  حُمملة 

حيث  �ل��ف��وؤ�د،  د�ر  ملُ�ست�سفى  ذل��ك  �إث���ر  على 

�إىل  غ��ادره  ثم  �ساملة  فحو�سات  له  �أجريت 

م��ن��زل��ه، ويف �ل��وق��ت ذ�ت���ه ت��اأك��د م��ن �سالمة 

م��ن ك���ان يف ���س��ي��ارة ن��ق��ل ����س��ط��و�ن��ات �ل��غ��از، 

و�جلميع بحالة �سحية طيبة.

وق���ع �حل����ادث �أث���ن���اء ع���ودة ع��م��رو �أدي���ب، 

�إىل منزله، و�سط موجة طق�ض �سيئ جتتاح 

م�سر.

�أديب  �أن عمرو  و�أكدت »MBC م�سر«، 

ُيقدر  وه��و  طيبة  ومعنوية  �سحية  حالة  يف 

ح��ال��ة �له��ت��م��ام �ل��ك��ب��ري �ل��ت��ي و�ك���ب���ت ه��ذ� 

�حلادث، وي�سكر كل من �هتم وتابع و�سارك 

�لعمل  فريق  �أو  �أ�سرته  مع  �أو  معه  وتو��سل 

يف �لقناة.

ُيذكر �أن �لإعالمي عمرو �أديب ُيقدم عرب 

»�حلكاية«  برنامج  م�سر«،   MBC« �سا�سة 

م���ع ع��م��رو �أدي�����ب ي��وم��ي��اً م���ن �جل��م��ع��ة �إىل 

�لثنني يف متام �لعا�سرة م�ساء.

العربية-وكاالت

ف���������ازت �����س����رك����ة �ل����ت����ط����وي����ر �ل����ع����ق����اري 

 Tenacity �إن��رن�����س��ون��ال  ت��ي��ن��ا���س��ي��ت��ي 

هونغ  يف  �ملوؤ�س�سة   International
ك��ون��غ ب��امل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى ب��ن��اء ن��اط��ح��ة �سحاب 

�أ�سابيع  بعد  بلندن،  �مل��ايل  �حلي  يف  جديدة 

لإن�ساء  م��و�ف��ق��ة  على  �حل�����س��ول  م��ن  فقط 

برج منف�سل يف نف�ض �ل�سارع.

 34 من  �ملكون  �ملبنى  على  �ملو�فقة  متت 

 Gracechurch  70 يف  �لو�قع  طابقاً 

موؤ�س�سة مدينة لندن يف  قبل  Street من 

�جتماع �لثالثاء، وفقاً ملا ذكرته »بلومربغ«، 

»�لعربية.نت«. و�طلعت عليه 

�سيكون �ملبنى على مرمى حجر من برج 

ناطحة  و�سيجاور   Walkie Talkie
ح�سلت  ط��اب��ق��اً   30 م���ن  م��ق��رح��ة  ���س��ح��اب 

Tenacity على �إذن بها يف �أو�خر يناير.
ق�������ال �ل����رئ����ي���������ض �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����س��رك��ة 

ت���ي���ن���ا����س���ي���ت���ي، ب����ات����ري����ك وون��������غ، »حت���دث���ت 

�ملدينة  يف  ثقتي  عن  �ملا�سي  �ل�سهر  �إليكم 

وم�ستقبل �ملكتب. ل ميكنني �لتفكري يف �أي 

حقيقة  من  �للتز�م  هذ�  على  �أف�سل  دليل 

روؤية  ملناق�سة  �لتالية  �للجنة  �إىل  �أننا عدنا 

تطورنا �لثاين يف �ملدينة«.

ت��ع��د �لأب�����ر�ج م��ن ب��ني �أك���رب �ل��ت��ط��ور�ت 

�جل���دي���دة �مل���ق���رح���ة يف م��دي��ن��ة �ل�����س��ب��اب 

بريطانيا  خ��روج  بعد  عاملياً-  لندن  -�سهرة 

�لأوروب���ي منذ ظهور فريو�ض  �لحت��اد  من 

ك���ورون���ا �ل����ذي �أج����رب م��ع��ظ��م ع��م��ال��ه��ا على 

�لبقاء يف منازلهم.

مربع  72000 مر  �ملبنى حو�يل  �سيوفر 

م���ن �مل�����س��اح��ات �مل��ك��ت��ب��ي��ة ل���س��ت��ي��ع��اب �أك���ر 

�لتقدمي.  لوثيقة  وف��ق��اً  ع��ام��ل،   4000 م��ن 

و�سي�سم �أي�ساً مطاعم ومقاهي، ف�ساًل عن 

�سالة عر�ض عامة يف �مل�ستويني 29 و30.

عمرو أديب يخرج من المستشفى بعد تعرضه لحادث بسيارته

لندن تتحول.. من مدينة الضباب إلى مدينة السحاب

أسترازينيكا تمنح رئيسها مكافأة 21.4 
مليون دوالر.. بين األعلى عالميا

العربية-وكاالت

ح�����س��ل �ل���رئ���ي�������ض �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����س��رك��ة 

رو�ت��ب  يف  �ل��زي��ادة  نف�ض  على  �أ�سر�زينيكا 

�أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل�سركة،  يف  �ملوظفني 

رزمته  من  تزيد  قد  �مل�ستقبلية  �ملدفوعات 

�إ���س��رل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   15.4 �ل��ب��ال��غ��ة 

�أ�سرف  ع��ام  بعد  دولر  مليون   21.4 تعادل 

�ل��و�ع��دة  �ل��ل��ق��اح��ات  �أح���د  �إط���الق  فيه على 

لفريو�ض كورونا يف �لعامل.

ك�����س��ف��ت جم���م���وع���ة �لأدوي����������ة �لأجن���ل���و 

با�سكال  �أن   ، �ل�سنوي  تقريرها  يف  �سويدية 

ر�تباً  تت�سمن  حزمة  على  ح�سل  �سوريوت 

�أ�سا�سياً قدره 1.29 مليون جنيه �إ�سرليني، 

جنيه  مليون   2.3 ق��دره��ا  �سنوية  وم��ك��اف��اأة 

�إ���س��رل��ي��ن��ي، وم���دف���وع���ات مب���وج���ب خطة 

مليون   11.1 بقيمة  �لأج��ل  طويلة  ح��و�ف��ز 

2020، وفقاً ملا ذكرته  جنيه �إ�سرليني لعام 

عليه  و�طلعت  تاميز«،  »فاينن�سال  �سحيفة 

»�لعربية.نت«.

�لفرن�سي،  �ل��رج��ل  �أج���ر  �إج��م��ايل  �رت��ف��ع 

�ملتو�سط  �لأج����ر  �سعف   197 ي��ع��ادل  �ل���ذي 

ك��ام��ربي��دج،  يف  مقرها  يقع  �ل��ت��ي  لل�سركة 

�إ���س��رل��ي��ن��ي عن  �أل����ف ج��ن��ي��ه   140 مب���ق���د�ر 

�أن  �أي�ساً  �ملقرر  ومن   .2019 عام  م�ستويات 

3% لهذ�  يح�سل على زيادة يف ر�تبه بن�سبة 

وبذلك  �مل��وظ��ف��ني،  جميع  ي�ستحقها  �ل��ع��ام 

 1.33 �إىل   2021 لعام  �لأ�سا�سي  �أجره  ي�سل 

�إ�سرليني. مليون جنيه 

�أ�سر�زينيكا  لقر�ر  �سوريوت  تكرمي  مت 

�لذي  �للقاح  من  �لوباء  �أثناء  �لربح  بعدم 

مما  �أك�سفورد،  جامعة  مع  �ل�سركة  طورته 

جعله يف متناول �لعامل �لنامي. ومع ذلك، 

�لأ�سابيع  فقد تعر�ض لنتقاد�ت �سديدة يف 

على  �ملجموعة  ق��درة  ع��دم  ب�سبب  �لأخ���رية 

�لوفاء بجد�ول �لت�سليم �لأوروبية �لأولية، 

ب�سبب �لتاأخري يف �لت�سنيع، وندرة �لبيانات 

�ل��ذي��ن تتخطى  �ل�����س��ن  ل��ك��ب��ار  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة 

�لبلد�ن  بع�ض  دفع  مما  عاماً   65 �أعمارهم 

با�ستخد�مه  �ل��ت��و���س��ي��ة  ع��ن  �ل��ر�ج��ع  �إىل 

ال�سن. لكبار 

�ساعد �لرجل �لبالغ من �لعمر 61 عاماً، 

�أدوية  �ل�سركة من خالل  يف حتويل ثرو�ت 

�ل�����س��رط��ان وغ��ريه��ا م��ن �لأدوي����ة �ل��ر�ئ��ج��ة 

منذ �أن توىل �لقيادة يف عام 2012.

و�سعت �أ�سر�زينيكا خططاً لزيادة �حلد 

�سوريوت من  ل�  �ملمنوحة  �لأق�سى للمكافاأة 

ذل���ك،  وم���ع  ر�ت���ب���ه.  م���ن   %650 �إىل   %550

���س��ي��ت��م ت��خ��ف��ي�����ض م�����س��اه��م��ات��ه يف �مل��ع��ا���ض 

�لأ�سا�سي،  �لأج��ر  م��ن   %11 �إىل  �لتقاعدي 

وهو نف�ض م�ستوى �لقوة �لعاملة �لأو�سع.

�لتي  �لتغيري�ت  �إن  �أ�سر�زينيكا  قالت 

ت��ق��رح��ه��ا ك��ان��ت يف ج���زء م��ن��ه��ا �ع���ر�ف���اً ب� 

»�لأه���م���ي���ة �حل��ا���س��م��ة ل��ن��ج��اح �لأع����م����ال يف 

للرئي�ض  �لأدو�ر«  ن��ط��اق  وزي���ادة  �مل�ستقبل 

فريو�ض  ل��ق��اح  تطوير  ���س��وء  يف  �لتنفيذي 

�لفجوة يف  »ل�سد  وك��ان��ت حم��اول��ة  ك��ورون��ا، 

جتمع  د�خ��ل  �ل�����س��وق  يف  �لأج���ور  م�ستويات 

و�لأوروب��ي��ة  �لعاملية  �ل�سيدلنية  �مل��و�ه��ب 

.« �لتناف�سية 

ت��ق��ري��ره��ا  �أ����س���ر�زي���ن���ي���ك���ا يف  �أ����س���اف���ت 

�ل�����س��ن��وي: »يف �ل���ع���ام �مل��ا���س��ي، �أ���س��ب��ح من 

مل  �حل��ال��ي��ة  �مل��ك��اف��اآت  �سيا�سة  �أن  �ل��و����س��ح 

�لأد�ء  ملكافاأة  �لكافية  �ملرونة  للجنة  توفر 

�أن يحققه  نتوقع  �لذي  و�لنمو  �ل�ستثنائي 

�لتنفيذي«. �لفريق 

رو�ت��ب  على  �مل�ساهمني  بع�ض  �ع��ر���ض 

�ملديرين �لتنفيذيني يف �ل�سركة يف �ملا�سي. 

�مل�������س���اه���م���ني يف  م����ن   %35 ح������و�يل  ����س���وت 

�سد  �سنو�ت  ثالث  قبل  �ل�سنوي  �جتماعها 

�ملكافاآت. تقرير 

�ملالية  �لأه���د�ف  حتقيق  �إىل  بالإ�سافة 

وت�����س��ري��ع �لب���ت���ك���ار �ل��ع��ل��م��ي، ق���ال���ت جلنة 

�مللهمة«  »�ل��ق��ي��ادة  ن��ظ��رت يف  �إن��ه��ا  �مل��ك��اف��اآت 

ذلك  يف  مب��ا   - للوباء  ��ستجابًة  ل�سوريوت 

�لتو�سل للقاح فريو�ض كورونا. ومن �ملقرر 

�للقاح  3 مليار�ت جرعة من  ت�سليم حو�يل 

يف جميع �أنحاء �لعامل.

ك����ان����ت �مل�����ك�����اف�����اأة �ل�������س���ن���وي���ة ل�������س���رك���ة 

�أ���س��ر�زي��ن��ي��ك��ا، �مل��ق�����س��م��ة ب��ال��ت�����س��اوي بني 

�حلد  من   %90 �ملوؤجلة،  و�لأ�سهم  �لنقدية 

�لأق�����س��ى �مل�����س��م��وح ب���ه، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت قيمة 

م���دف���وع���ات���ه �ل��ت��ح��ف��ي��زي��ة ط���وي���ل���ة �لأج����ل 

م����ن �حل���د   %99 �لأ����س���ه���م  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م���ة 

�لأق�������س���ى، و���س��ي��ت��م �إ����س���د�ره���ا ب��ع��د ف��رة 

�حتجاز مدتها عامان.

مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث ألول مرة في المريخ

لندن - العربية

�إذ� ���س��ارت �لأم�����ور ك��م��ا �مل���ربم���ج، ف��اإن 

�مل���ري���خ م���وع���ود ب����زي����ارة ك��وك��ب��ي��ة ن����ادرة 

مركبة  �خلمي�ض  �ليوم  بها  تقوم  �ملهمات، 

30 ي��ول��ي��و �مل��ا���س��ي،  �أط��ل��ق��ت��ه��ا »ن��ا���س��ا« يف 

Perseverance �أو«�لثبات«  و�سمتها 

�ل��ب��ال��غ��ة ك��ل��ف��ت��ه��ا م���ع م��ه��م��ت��ه��ا �أك����ر من 

ل��ت��در���ض  دولر،  م��ل��ي��ون  و700  م��ل��ي��اري��ن 

ج��ي��ول��وج��ي��ة �ل��ك��وك��ب، وت��ب��ح��ث ع���ن �أث���ر 

كما  �لبعيد.  ما�سيه  يف  كانت  رمبا  حلياة 

�سغرية،  هليكوبر  حمل  مهمتها  ت�سمل 

حني  �ل��ك��وك��ب  ج���ّو  يف  لتحلق  �ستطلقها 

ت��ه��ب��ط ع��ل��ى ���س��ط��ح��ه ب��ع��د ق��ط��ع��ه��ا 472 

ب�سرعة  �أي  �أي��ام،   203 كيلومر يف  مليون 

97 �ألفا من �لكيلومر�ت بال�ساعة.

�ملركبة �حلاملة معها  و�ملثري يف مهمة 

رق��ائ��ق �إل��ك��رون��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى �أ���س��م��اء 

ط��ل��ب��و�  ���س��خ�����ض  �أل����ف  و900  م��الي��ني   10

�إر���س��ال��ه��ا �إىل �ل��ك��وك��ب عرب  م��ن »ن��ا���س��ا« 

زوج��ا  �أن  �لإل���ك���روين،  موقعها  يف  ر�ب���ط 

�ملجال  دخولها  �سي�سور  �ل��ك��ام��ري�ت  م��ن 

�ألف كيلومر   20 ب�سرعة  للمريخ  �جلوي 

»�لعربية.نت«  ق���ر�أت  مل��ا  طبقا  بال�ساعة، 

قطرها  مظلة  �أن  فيها  �ل���و�رد  ب�سريتها، 

21 م���ر� ���س��ت��ب��ط��ئ ���س��رع��ة ه��ب��وط��ه��ا، ثم 

ت����وؤم����ن ن���ف���اث���ات ع��ك�����س��ي��ة �إن����ز�ل����ه����ا ع��ل��ى 

�سطحه، بح�سب ما نر�ه يف فيديو �أنتجته 

وك��ال��ة �ل��ف�����س��اء �لأم��ريك��ي��ة ك��م��ح��اك��اة ملا 

�ستنتهي  �لتي  �ملركبة  مهمة  يف  �سيحدث 

بعد 678 يوما.

كما �سي�سمح زوج �آخر من �مليكروفونات 

بالتاريخ،  مرة  لأول  �لإن�سان  ي�ستمع  باأن 

�مل��ج��ال  �مل���رك���ب���ة يف  دخ�����ول  �أ�����س����و�ت  �إىل 

�جل���وي ل��ل��ج��ار �لأق����رب �ىل �لأر�����ض بعد 

�لقمر، �إ�سافة �إىل ما ي�سدر عن هبوطها 

وع���م���ل���ه���ا ع���ل���ى ����س���ط���ح���ه م����ن �أ������س�����و�ت، 

�ل��ري��اح  �أ����س���و�ت  �إىل  �أي�����س��ا  و�ل���س��ت��م��اع 

وه���ّب���ات �ل��ن�����س��ي��م يف �ل��ل��ي��ل و�ل��ن��ه��ار، وم��ا 

�ملحيطة  �لبيئة  يف  �سو�ساء  م��ن  ي��ح��دث 

باملركبة �ملربمج هبوطها على �أدمي �أ�سهر 

�لبالغ   Jezero وه��ي  مريخية،  ف��وه��ة 

49 كيلومر�. قطرها 

�أ���س��ب��ه  ك���ان���ت  �ل���ف���وه���ة  �أن  ي���ع���ت���ق���دون 

ب���ب���ح���رية يف ب���ي���ئ���ة رمب������ا ت����ربع����م ف��ي��ه��ا 

3 م��ل��ي��ار�ت و500  ن���وع م���ن �حل���ي���اة ق��ب��ل 

�أ�سابيع   3 قبل  ورد  م��ا  وف��ق  ع���ام،  مليون 

يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف ع���ق���ده �ل��ربوف�����س��ور 

�لعلماء  كبري   Kenneth Farley
با�سم  �ملعروفة مهمتها  �ملركبة  يف برنامج 

�إن��ه��ا  ف��ي��ه  وق���ال  �أي�����س��ا،   2020  Mars
مزودة بتقنيات ذكاء ��سطناعي »متطورة 

تزيد  ب�سرعة  بالتنقل  لها  وت�سمح  ج��د�، 

ف�سائية  مركبة  �أي  �سرعة  ع��ن  م���ر�ت   3

�ستنجز  ل��ذل��ك  �مل��ري��خ،  يف  قبلها  جت��ول��ت 

كما  فعالية.  و�أكر  �أكرب  ب�سرعة  مهمتها 

جتارية،  كامري�ت  مبجموعة  م��زودة  �أنها 

ع���ال���ي���ة �ل�����دق�����ة، جت��ع��ل��ن��ا ق�����ادري�����ن ع��ل��ى 

كوكب  على  م��رة  لأول  �أنف�سنا  م�ساهدة 

�آخر« وفق تعبريه.

�أمل بوجود »ب�سمة حياة« من نوع ما

�خ����������ت����������ارو� »ج��������ي��������زي��������رو« ل����ه����ب����وط 

�مل��رك��ب��ة، لأن��ه��ا و�ع����دة �أك���ر م��ن غريها 

جل���ه���ة وج�����ود �حل����ي����اة، ف��ف��ي��ه��ا وح��ول��ه��ا 

 Mars �لأم��������ريك��������ي  �مل���������س����ب����ار  ع������ر 

 Reconnaissance Orbiter
ع��ل��ى  �مل����ري����خ،  2005 ح����ول  م��ن��ذ  �ل����د�ئ����ر 

ملا  وفقا  باملاء،  وجوده  �ملرتبط  �ل�سل�سال 

�أن  �مل�سيف   NASA مبوقع  عنها  ورد 

ع��ل��م��اء �ل���وك���ال���ة، ل��دي��ه��م م���ن �لأدل�����ة ما 

له  كان  »�سائل �حلياة«  باأن  للتاأكيد  يكفي 

و�لأم��ل  منف�سلتني،  م��رت��ني  فيها  وج��ود 

ك��ب��ري ب��ال��ع��ث��ور ع��ل��ى »ب�����س��م��ة ح���ي���اة« من 

نوع ما، ل تز�ل �آثارها باقية يف رو��سبها، 

لذلك �ستجمع »بري�سيفرن�ض« عّينات من 

 2031 عام  نقلها  ليتم  وتربتها،  �سخورها 

م��ن خ���الل ح��م��ل��ة م�����س��رك��ة ب��ني »ن��ا���س��ا« 

�أول جهد  يف  �لأوروب��ي��ة،  �لف�ساء  ووك��ال��ة 

عاملي جللب عّينة من �ملريخ �إىل �لأر�ض.

�أما �خلاطف لالأ�سو�ء يف ما �ستحدثه 

»ب���ري����س���ي���ف���رن�������ض« م����ن م����ف����اج����اآت، ول���و 

هليكوبر  فهي  �لأق���ل،  على  ��ستعر��سيا 

�أول  لت�سبح  �مل��رك��ب��ة  �ستطلقها  ���س��غ��رية 

�آلة من �سنع �لإن�سان حتلق يف جو كوكب 

غري �لأر�ض، بح�سب ما ورد عنها بتقرير 

يوليو  »�ل��ع��رب��ي��ة.ن��ت« يف  ن�����س��رت��ه  ���س��اب��ق 

�مل��ا���س��ي. وم���ع �أن��ه��ا ���س��غ��رية، وزن��ه��ا �أق��ل 

 Ingenuity �أن  �إل  من كيلوغر�مني، 

�لف�ساء  وك��ال��ة  �سمتها  كما  »�لإب����د�ع«  �أو 

دون  من  م�سرّية  »درون«  هي  �لأمريكية، 

حماكاتي  فيديو  يف  يظهر  ملا  وفقا  طيار، 

�أدناه. �أنتجته »نا�سا« ومعرو�ض 

و�ل��غ��اي��ة م��ن ن��ق��ل �مل��روح��ي��ة �ىل �ل��ك��وك��ب 

�لتحليق يف غالف جوي  �لأحمر، هي جتربة 

1% ف��ق��ط م���ن ك��ث��اف��ة ن���ظ���ريه ع��ل��ى  ك��ث��اف��ت��ه 

��ستخد�مها  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لأر������ض، 

�إىل  �إدخ��ال��ه��ا  ورمب���ا  �ل��ت��الل،  ف���وق  للتحليق 

ك���ه���وف وم����غ����اور م���ري���خ���ي���ة ل����الط����الع ع��ل��ى 

دقائق   3 لتحلق  مربجمة  �أنها  علما  د�خلها، 

كحد �أق�سى يف كل مرة، وعلى �رتفاع ل يزيد 

�إليها  ت�سل  �لتي  �ملنطقة  ف��وق  �أم��ت��ار   10 عن 

تعبري  وف��ق  �ل��ع��امل«  حتليقها  �سيبهر  »لذلك 

�لتي  �لطائرة  على  »نا�سا«  من  �لقّيمني  �أح��د 

مل تذكر �لوكالة �لأمريكية �سيئا عن كلفتها.


