
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

22003 إصابة جديدة بـ »كورونا« و 12.09% نسبة فحوص إيجابية

الأحد   9  رجب   1442 هـ  - املوافق  21  �شباط  2021 م - العدد  5611    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

نظرا لزيادة اإلصابات ونسب االيجابي وارتفاع الوفيات٠٠

التربية: تعليق عودة طلبة الـ١٠ و١١ لـ  »الوجاهي«

الحكومة: عدم فتح اي قطاعات اضافية

االنباط- وكاالت

»كان  املا�ضي  العام  اأن  اأمم��ي  تقرير  اعترب 

وم�ؤ�ض�ضاتهم  للفل�ضطينيني  ان��ت��ك��ا���ض��ات  ع���ام 

ك���رون��ا  ف��رو���س  جائحة  ب�ضبب  واق��ت�����ض��اده��م 

امل�ضتجد والأزمة املالية غر امل�ضب�قة«

واأك�������د ال���ت���ق���ري���ر اأ������ض�����دره م��ك��ت��ب امل��ن�����ض��ق 

يف  الت�ض�ية  لعملية  امل��ت��ح��دة  ل����أمم  اخل��ا���س 

ال�����ض��رق الأو�����ض����ط، ت����ر وي��ن�����ض���ن��د اجل��م��ع��ة، 

بحاجة  الفل�ضطينيني  »ن�����ض��ف  م��ن  اأك���ر  اأن 

الذي  ال�قت  يف  اإن�ضانية،  م�ضاعدات  اإىل  الآن 

والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  فيه  ت�ضهد 

»1994 اأ�ض�اأ �ضن�اتها منذ عام  الفل�ضطينية 

يف  الإن�������ض���ان���ي���ة  الأزم���������ة  اأن«  م����ن  وح������ذر 

تتفاقم،  ���ض���ف  املحتلة  الفل�ضطينية  الأر����س 

التنمية  �ضلبية على م�ضارات  اآثار  لها  و�ضيك�ن 

قادمة« ل�ضن�ات عديدة  الفل�ضطينية 

األ�����ف   150 م�����ن  ي����ق����رب  م�����ا  اأن  واأو�������ض������ح 

فل�ضطيني فقدوا وظائفهم العام املا�ضي جراء 

يت�ضبب  اأن  امل��ت���ق��ع  وم���ن  »ك����رون���ا«،  ج��ائ��ح��ة 

الإغ���ق��ات  ب�ضبب  مماثلة  �ضلبية  ب��اآث��ار  ذل��ك 

حالًيا املفرو�ضة 

الفل�ضطيني  القت�ضاد  تقّل�س  »كما  وتابع 

اأك��رب  اأح��د  وه���  10 و%12  ب��ني  ت���راوح  بن�ضبة 

ال�ضلطة  تاأ�ضي�س  منذ  ال�ضن�ية  النكما�ضات 

»1994 الفل�ضطينية عام 

ل���ك���ن ال���ت���ق���ري���ر اأو�����ض����ح اأن������ه م���ن���ذ م��ط��ل��ع 

ف���رباي���ر/����ض���ب���اط اجل������اري ب������داأت ال��ل��ق��اح��ات 

امل�����ض��ادة ل����«ك����رون���ا« يف ال������ض���ل ل���أرا���ض��ي 

املحتلة الفل�ضطينية 

ال��دع��م  ت���ق���دم  امل���ت���ح���دة  الأمم  اأن  واأ�����ض����ار 

اآلية  خ�ل  من  الفل�ضطينية  للحك�مة  ال�زم 

»ك�فاك�س«.

التفا�صيل �ص »9«

 تقرير أممي: 2020 عام االنتكاسات للفلسطينيين

إغالق محطة جوبترول الشوبك ... والمواصفات: 
اإلغالق سببه وجود ماء في البنزين 

اقتصاديون: التمويل الميّسر متطّلب ضروري 
إلنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 االنباط- عمان- عمر الكعابنة

ال��ف���از  ب��در  ال�ض�بك  ل����اء  مت�ضرف  اأ���ض��در 

ام������را ب����اإغ�����ق حم���ط���ة ج�����ب����رول ال�����ض���ب��ك 

عدد  قبل  من  عديده  �ضكاوى  بعد  للمحروقات 

مركباتهم  بتعبئة  ق��ام���ا  امل���اط��ن��ني  م��ن  كبر 

من املحطة مما ت�ضبب بحدوث عطل يف حمرك 

اإىل  املحطة  اغ���ق  �ضي�ضتمر  فيما  مركباتهم؛ 

حني قيام م�ؤ�ض�ضة امل�ا�ضفات واملقاي�س بفح�س 

جميع ان�اع املحروقات فيها . 

ل���  ن���ف���ط���ي  خ���ب���ر  اأك������د  ال�������ض���ي���اق  ذات  ويف   

حمركات  ت�ضيب  التي  الأع��ط��ال  اإن  »الأن��ب��اط« 

هذه ال�ضيارات تاأتي نتيجة جتمد مادة البنزين 

والديزل ب�ضبب تدين درجات احلرارة مما يدل 

اأن��ه��ا بالأمر  امل����اد؛ حيث  على ع��دم ج���دة ه��ذه 

ت�ضل  ح��رارة  درج��ات  حتمل  ت�ضتطيع  الطبيعي 

اأك����د م�����ض��در  ب������دوره؛  ال�����ض��ف��ر.   10 حت���ت  اإىل 

اأنه  مطلع يف امل�ا�ضفات واملقايي�س ل� »الأنباط« 

م��اء مع  اكت�ضاف وج���د  اإث��ر  املحطة  اإغ���ق  مت 

املزيد  لإج��راء  عينات  �ضحب  البنزين؛ حيث مت 

ال�قت  يف  م�ضرا  املخترب،  يف  الفح��ضات  م��ن 

ذاته اأنه مت التحقق من اأحد ال�ضهاريج.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ق��ط��اع��ات جتارية  اق��ت�����ض��ادي���ن وممثل�  اأك���د   

اأن احل�������ض����ل ع��ل��ى مت����ي���ل م��ايل  و���ض��ن��اع��ي��ة، 

ب�����ض��روط م��ي�����ض��رة، وف����ائ���د خم��ف�����ض��ة، وف���رات 

اإن�ضاء  ت�ضهيل  متطلبات  اأهم  من  ط�يلة،  زمنية 

واملت��ضطة. ال�ضغرة  امل�ضاريع 

امل�ؤ�ض�ضات  يف  منتجات  با�ضتحداث  وط��ال��ب���ا 

ال�ضغرة  امل�ضاريع  وطبيعة  تتنا�ضب  التم�يلية، 

تدعم  و���ض��ف��اف��ة،  وا���ض��ح��ة  مبعاير  وامل��ت������ض��ط��ة، 

على  وت�ضجعهم  ال�ضباب  ل��دى  الريادية  الأف��ك��ار 

النخراط يف �ض�ق العمل.

ك��م��ا ط��ال��ب���ا ب�����ض��رورة ت��ط���ي��ر اإط����ار م���ّح��د 

ي��ج��م��ع ال��ت�����ض��ري��ع��ات ال��ق��ان���ن��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

ل��ل�����ض��رك��ات ال�������ض���غ���رة وامل���ت��������ض���ط���ة، ل��ت�����ض��ه��ي��ل 

اج�����راءات اإن�����ض��اء وت�����ض��ج��ي��ل امل�����ض��اري��ع وال��رق��اب��ة 

عليها، واحلد من البروقراطية، م�ضددين على 

امل�ضاريع، من  �ضرورة منح اعفاءات خا�ضة بهذه 

وتكاليف  وال��ر���ض���م  ال�����ض��رائ��ب  تخفي�س  خ���ل 

ال�ضغرة  امل�ضاريع  والت�ضغيل.وحتظى  الطاقة 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج���ل��ة  م��ن  باهتمام  واملت��ضطة 

الثاين، لدورها يف التنمية وت�فر فر�س العمل.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

 اأع����ل����ن وزي������ر ال�����ّدول�����ة ل���������ض�����ؤون الإع��������م، 

العايد،  علي  احل��ك���م��ة  با�ضم  الر�ضمي  ال��ن��اط��ق 

ت��زاي��د  ق��ط��اع��ات ج��دي��دة يف ظ��ّل  اأي  ف��ت��ح  تعليق 

الإيجابّية  الفح��ضات  ون�ضب  الإ�ضابات  اأع��داد 

بفرو�س ك�رونا.

الُعليا  الإطارّية  اللجنة  اأّن  اإىل  العايد  ولفت 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا عقدت 

اج��ت��م��اع��اً م�����ض��اء ام�����س ال�����ض��ب��ت ب��رئ��ا���ض��ة رئي�س 

ا�ضتمعت  اخل�����ض��اون��ة،  ب�����ض��ر  ال��دك��ت���ر  ال�������زراء 

خ�له اإىل تقييم ح�ل م�ؤ�ّضرات ال��ضع ال�بائي 

ون�ضب  الإ���ض��اب��ات  اأع����داد  يف  زي���ادة  ي�ضهد  ال���ذي 

الفح��ضات الإيجابّية وارتفاعاً يف عدد ال�فيات 

خ�����ض������ض��اً م��ن ال�����ض���ل��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي مت��ت��از 

انت�ضارها ول�ضيما يف التجّمعات. ب�ضرعة 

فتح  عدم  على  ت�افقت  اللجنة  اأّن  اإىل  واأ�ضار 

اأّي قطاعات اإ�ضافّية يف ال�قت احلايل، وا�ضتمرار 

ال�بائي ب�ضكل م�ضتمّر. ال��ضع  تقييم 

واأّكد العايد اأّن اللجنة الإطارّية الُعليا �ضتبقى 

يف ح��ال��ة ان��ع��ق��اد م�����ض��ت��م��ّر ل��درا���ض��ة ال��ت������ض��ي��ات 

الأوب��ئ��ة  ملكافحة  ال�طنّية  اللجنة  م��ن  امل��ق��ّدم��ة 

بعقد  ال�ضتمرار  اإىل  ال����زراء  رئي�س  وّج��ه  التي 

اأو  م�ضتجّدات  اأّي  واأّن  مكّثف،  ب�ضكل  اجتماعاتها 

اإجراءات تتخذ �ضيعلن عنها يف حينه.

التفا�صيل �ص »3«

 متقاعدون عسكريون: برنامج رفاق 
السالح خريطة ملكية 

للنهوض بحياتنا  

 ارتفاع تخزين السدود الى 370ر141 
مليون م3 بنسبة 42 %

 حذرت من اإلفراج عن البرغوثي... 
تقديرات االحتالل: »االنتخابات 

الفلسطينية لن تجري«

 اتفاقية بين أورنج والجامعة األلمانية 
إلنشاء ناد لالبتكار والتطوير الرقمي

االنباط- الكرك

 اأك����د ع����دد م���ن امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����ض��ك��ري��ني 

واملحاربني القدامى يف الكرك ان برنامج رفاق 

ال�ض�ح الذي اطلق بدعم وت�جيه من ج�لة 

وا���ض��راف من  ال��ث��اين ومبتابعة  ع��ب��داهلل  امللك 

الثاين  عبداهلل  بن  احل�ضني  الأمر  �ضم�  قبل 

ويل ال���ع���ه���د، مي��ث��ل خ��ري��ط��ة ط���ري���ق ���ض��ام��ل��ة 

والرتقاء  الع�ضكريني  باملتقاعدين  للنه��س 

مب�����ض��ت���ى ح��ي��ات��ه��م امل��ع��ي�����ض��ي��ة والق��ت�����ض��ادي��ة، 

وت��ق��دي��را ل���دوره���م امل�����ض��رف وامل�����ض��رق خ���ل 

ال�طن. الع�ضكرية بخدمة  م�ضرتهم 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 ق��ال وزي���ر امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت���ر معت�ضم 

�ضعيدان اإن خمزون ال�ضدود الكلي ارتفع، ام�س 

ال�ضبت، اىل 141.370 ملي�ن مر مكعب بن�ضبة 

42.02 باملئة. تخزين 

من  ذات��ه��ا  ال��ف��رة  يف  ال�ضدود  تخزين  وبلغ 

مكعب  م���ر  م��ل��ي���ن   166.09 امل���ا����ض���ي،  ال���ع���ام 

ان  ���ض��ع��ي��دان  وا����ض���اف  ب��امل��ئ��ة.   49.37 ب��ن�����ض��ب��ة 

جمم�ع ما دخل اىل ال�ضدود منذ اأم�س اجلمعة 

وح���ت���ى ال���ي����م ال�����ض��ب��ت م���ن ام���ط���ار وج���ري���ان 

م��ل��ي���ن مر   3.055 ب���ل���غ   ل�����ودي����ه  ���ض��ط��ح��ي 

 72 خ�ل  الداخلة  الكميات  بلغت  فيما  مكعب، 

8.857 ملي�ن مر مكعب، مبينا  �ضاعة املا�ضية 

منذ  ال�ضدود  اىل  الداخلة  الكميات  ح�ضيلة  ان 

بداية امل��ضم املطري بلغت 50.483 ملي�ن مر 

مكعب.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

»وال«  مل�����ق����ع  ال���ع�������ض���ك���ري  امل���ح���ل���ل  اع����ت����رب   

ال���ع���ربي،«اأم���ر ب���ح��ب���ط«، اأن الأ���ض��ر م���روان 

ال���ربغ����ث���ي جن���ح رغ���م ت����اج���ده ب��ال�����ض��ج��ن ب���اأن 

ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه يف ال�����ض��اح��ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

الأول  باملقعد   2016 عام  فاز  حيث  الفل�ضطينية، 

اإ�ضمه  ب��رز  وق��د  ف��ت��ح،  امل��رك��زي��ة حل��رك��ة  باللجنة 

جم����دداً خ����ل الأ���ض��اب��ي��ع امل��ا���ض��ي��ة ب��ع��د اإع����ن 

ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س ع��ن ق���رار ب���اإج���راء الن��ت��خ��اب��ات 

والرئا�ضية الت�ضريعية 

دول����ة  يف  الأم����ن����ي����ة  امل���ن���ظ����م���ة  اأن  وك�������ض���ف 

ي�����ض��ب��ح  مل  ال����ربغ�����ث����ي  اأن  ت�����رى  الح�����ت������ل، 

 19 م��ن��ذ  امل�ضتمرة  �ضجنه  ف��رة  رغ��م  »م��ع��ت��دًل« 

عنه  الإفراج  من  الأمنية  امل�ضت�يات  �ضنة.وحتذر 

الن�ضبي  ال�ضتقرار  »لزعزعة  ي�ؤدي  قد  ذلك  لأن 

يف ح���رك���ة ف���ت���ح، ح�����ض��ب و����ض���ف���ه، ولن���ق�������ض���ام يف 

الفل�ضطينية ال�ضلطة 

وق����ال اإن ل���دى الح���ت����ل خ�����ض��ي��ة م���ن ق��ي��ام 

بال�ضغط  املتحدة  ال�ليات  اأو  الأوروب��ي��ة  ال��دول 

على »اإ�ضرائيل«، من اأجل الإفراج عن الربغ�ثي، 

وق��د ت�ضبب ه��ذه اخل��ط���ة »ت��ده���ر الأو���ض��اع يف 

ال�ضفة«

امل�ضت�يات  تقديرات  فاإن  »ب�حب�ط«  وبح�ضب 

اإج��راء  عن  عبا�س  اإع���ن  اأن  اإىل  ت�ضر  الأمنية، 

الن��ت��خ��اب��ات »مل ي��ك��ن ���ض���ى م�����ض��رح��ي��ة«، ح�ضب 

و�ضفه

وق�������ال اإن�������ه ل���دي���ه���ا ����ض���ك���اً ك�����ب�����راً ب�����اإج�����راء 

ال�ضتط�عات  خلفية  على  خا�ضة  النتخابات، 

والتحلي�ت التي ت�ضر لف�ز حما�س فيها.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عّمان

واجل��ام��ع��ة  الأردن  اأورجن  ���ض��رك��ة  وق��ع��ت   

الأمل���ان���ي���ة الأردن����ي����ة ب��ال�����ض��راك��ة م���ع ال���ك��ال��ة 

الأمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال�����دويل، ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 

اأورجن ل�بتكار  م�ضرك لإن�ضاء »نادي مركز 

وال��ت��ط���ي��ر ال��رق��م��ي« يف اجل��ام��ع��ة. وي��ه��دف 

ام�س  لل�ضركة،  �ضحايف  بيان  بح�ضب  النادي 

ال�زمة  املهارات  تنمية وتط�ير  اىل  ال�ضبت، 

لديهم  الت�ظيف  اإمكانيات  لتعزيز  لل�ضباب 

التفاقية  وبح�ضب  وخارجها.  اململكة  داخ��ل 

رئ��ي�����ض��ه��ا  الأردن  اأورجن  ع����ن  وق���ع���ه���ا  ال���ت���ي 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ت����ري م���اري���ن���ي، وع����ن اجل��ام��ع��ة 

رئ��ي�����ض��ت��ه��ا ال���دك���ت����رة م���ن���ار ف���ّي���ا����س، ���ض��ي��ت��م 

للطلبة  ليتيح  اجلامعة  داخ��ل  النادي  اإن�ضاء 

لتط�ير  التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  جمم�عة 

مهاراتهم.

التفا�صيل �ص »5«

بتوجيهات ملكية ٠٠ تسليم
 ٣٥ مسكنا ألسر عفيفة

 الملك يوعز بمتابعة الحالة 
الصحية لوالدة أطفال المفرق

الفراية : قد نعود لإلغالقات وحظر 
التجول وكل الخيارات مطروحة

االنباط- عمان

 

 ق���ال ال��ع��م��ي��د م���ازن ال��ف��راي��ة مدير 

ت�ضريح  يف  ك�رونا  اأزم��ة  خلية  عمليات 

ان كل اخليارات متاحة يف م�اجهة وباء 

ك���رون��ا يف ا���ض��ارة اىل درا���ض��ة خ��ي��ارات 

الغ�قات  اىل  والع�دة  التج�ل  حظر 

اغ�ق  اىل  الع�دة  ان  الفراية  وا�ضاف 

ال��ق��ط��اع��ات م��ن ج��دي��د وف��ر���س حظر 

ال��ت��ج���ل ه��ي م��ن اخ���ر اخل���ي���ارات التي 

على  �ضعب  خيار  وه��ي  اتخاذها  �ضيتم 

اجلميع ..

2



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- الكرك

 اأكييييد عيييدد مييين املييتييقيياعييدييين الييعيي�ييسييكييرييين 

واملييحيياربيين الييقييدامييى يف الييكييرك ان بييرنييامييج 

رفيييياق اليي�ييسيياح الييييذي اطييلييق بييدعييم وتييوجيييييه 

الييثيياين ومبتابعة  املييلييك عييبييداهلل  ميين جيياليية 

بن  احل�سن  االأميييري  �سمو  قبل  ميين  وا�ييسييراف 

الييعييهييد، ميييثييل خريطة  الييثيياين ويل  عييبييداهلل 

طييييريييييق �يييسييياميييلييية ليييلييينيييهيييو�يييض بيييامليييتيييقييياعيييديييين 

الييعيي�ييسييكييرييين واالرتييييقيييياء مبيي�ييسييتييوى حييييياتييهييم 

لييدورهييم  وتييقييديييرا  واالقييتيي�ييسييادييية،  املعي�سية 

الع�سكرية  م�سريتهم  خال  وامل�سرق  امل�سرف 

الوطن. بخدمة 

وقالوا ان دعم جالة امللك لربنامج رفاق 

ال�ساح الذى يتوىل تنفيذ حماوره �سمو وىل 

واملتوا�سل  الدائم  احلر�ض  من  ياأتي  العهد، 

واالقت�سادى  املعي�سي  بامل�ستوى  االرتقاء  على 

القدامى  الع�سكرين واملحاربن  للمتقاعدين 

عن  بييالييدفيياع  اجليي�ييسييام  لت�سحياتهم  تييقييديييرا 

ومييقييدراتييه  مكتب�ساته  و�ييسييون  الييوطيين  ثيييرى 

عرب م�سرية بناء الدولة االردنية.

الع�سكرين  املتقاعدين  نادى  رئي�ض  وقال 

احلبا�سنة  ا�سماعيل  املتقاعد  العميد  بالكرك 

»ي�سكل الدعم امللكي للمتقاعدين الع�سكرين 

واملييييحيييياربيييين اليييقيييداميييى ر�يييسيييالييية ميي�ييسييمييونييهييا 

الييدائييم لييرفييقيياء ال�ساح  الييعييرفييان والييتييقييدييير 

لييييدورهييييم الييييرائييييد يف بييينييياء الييييوطيييين فيي�ييسييا 

عطائهم،  ال�ييسييتييئيينيياف  الييفيير�ييسيية  منحهم  عيين 

ال�سابقة  امليدانية  خرباتهم  من  واال�ستفادة 

االأثيير  بالغ  له  �سيكون  بييدايييات جييديييدة، ما  يف 

مييردود  يلم�سون  وهييم  واأ�ييسييرهييم  نفو�سهم  يف 

امللكي،  الييدعييم  �ييسييورة  يف  متج�سداً  جميلهم 

وت�سحياتهم. بعطاءاتهم  املجتمع  واحتفاء 

ميين قيمة  �سُيعلي  الييدعييم  هييذا  ان  واأ�ييسيياف 

الع�سكرية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  االنييخييراط 

واالأمنية لدى جيل ال�سباب.

ات�سم  اليي�ييسيياح  رفييياق  بييرنييامييج  ان  واو�ييسييح 

اأكيير  ميينييه  لي�ستفيد  واليي�ييسييمييولييييية  بيياليينييجيياعيية 

خييطيية  يييد  وجييي�يييسّ اأردين،  بيييييييت  األيييييف  ميييئييية  مييين 

احلياتية  اجلييوانييب  خمتلف  يف  واقييعييييية  عمل 

ال�سيولة  ب�سخ  ي�سهم  الييربنييامييج  ان  مبينا   ،

اليينييقييدييية يف اليي�ييسييوق املييحييلييي وزييييييادة احلييركيية 

اليي�ييسييرائييييية وخييفيي�ييض نيي�ييسييب الييبييطيياليية، وفييتييح 

بيياب اال�ييسييتييثييمييارات واخليييروج ميين الييركييود اإىل 

التي  التحديات  االقت�سادي يف ظل  االنتعا�ض 

اأزمة كورونا. فر�ستها 

املئوية  انه مع دخول  وا�سار احلبا�سنة اىل 

اأنييينيييا نتجه  الييثييانييييية لييلييدوليية االردنييييييييية جنيييد 

بالتوا�سل  جديد  ونهج  جديدة  مرحلة  نحو 

والتناغم مع رفقاء ال�ساح وهو نهج ها�سمي 

بييكييل اميييتييييييياز لييتيياأ�ييسييييي�ييض مييرحييليية مييين الييبيينيياء 

اأهييم  ميين  تعترب  ل�سريحة  والييعييطيياء  واالجنيييار 

اأداء  ميين  لتتمكن  االأردين  املييجييتييمييع  �ييسييرائييح 

ر�ييسييالييتييهييا الييتييي تييتيينيياغييم متييامييا ميييع الييثييوابييت 

الوطنية.

بييييييدوره، او�يييسيييح الييعييميييييد املييتييقيياعييد احييمييد 

رفاق  دائما  يويل  امللك  جالة  ان  ال�سحيمات 

واملحاربن  الع�سكرين  املتقاعدين  ال�ساح 

اليييقيييداميييى عييينيييايييية ورعيييياييييية خيييا�يييسييية تييقييديييرا 

الدفاع  يف  البطولية  ومواقفهم  لت�سحياتهم 

عن الوطن، موؤكدا ان الدعم امللكي املتوا�سل 

ال�ستمرارهم  اقت�ساديا  متكينهم  اىل  يهدف 

واال�سهام  والبناء  العطاء  م�سرية  مبوا�سلة 

بتنمية وبناء الوطن مبختلف املجاالت.

الييعيي�ييسييكييرييين  امليييتيييقييياعيييديييين  ان  وا�يييييسييييياف 

وامليييحييياربييين اليييقيييداميييى �ييسييطييروا الييكييثييري من 

االإجنيييييازات وامليييواقيييف الييرجييولييييية امليي�ييسييرفيية يف 

جميع املواقع حمليا وخارجيا، حيث ا�سبحوا 

حميييييط اعيييييجييييياب اجليييميييييييع نييييظييييرا لييلييمييهيينييييية 

واالحرتاف.

اىل  البنوي  خالد  املتقاعد  العقيد  وا�ييسييار 

تزامنا  ياأتى  والذى  ال�ساح  رفاق  برنامج  ان 

مع االحتفاالت مبئوية الدولة االردنية ويوم 

واملحاربن  الع�سكرين  للمتقاعدين  الييوفيياء 

القدامى ي�سكل برنامج عمل �سامل ي�ستهدف 

حتييي�يييسييين االو�ييييييسيييييياع امليييعييييييي�يييسييييييية واحلييييييياتييييييية 

ال�سعوبات  لتجاوز  الع�سكرين  للمتقاعدين 

االقيييتييي�يييسييياديييية وتييييوفييييري عييييييي�يييض كييييييرمي لييهييم 

ميادين  يف  لت�سحياتهم  تييقييديييرا  وال�ييسييرهييم 

على  احلييفيياظ  �سبيل  يف  واليي�ييسييرف  الييبييطييوليية 

املواقع،  الوطن مبختلف  ورفعة  االمة  كرامة 

وتعزيز قيم الوالء واالنتماء.

اإن  وبن املتقاعد الع�سكري جميل �سليمان 

والرديف  ال�سند  هم  الع�سكرين  املتقاعدين 

امليي�ييسييلييحيية، ميييوؤكيييداً االهييتييمييام الكبري  لييقييواتيينييا 

باملتقاعدين  االأعييلييى  القائد  جالة  لييدن  من 

الييعيي�ييسييكييرييين وامليييحييياربييين اليييقيييداميييى وانييهييم 

والقيادة  للوطن  والوالء  العهد  �سيبقون على 

و�سعبهم  وطنهم  خدمة  يف  ما�سن  الها�سمية 

مبختلف مواقع العمل .
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االنباط- املفرق

الروي�سد  لواء  يف  عفيفة  اأ�سرة   35 ت�سّلمت   

م�ساكنها  اليي�ييسييبييت،  اميي�ييض  امليييفيييرق،  مبييحييافييظيية 

االأ�سر  الإ�سكان  امللكية  املبادرة  �سمن  اجلديدة 

لتوجيهات  تنفيذاً  اإن�ساوؤها  جاء  التي  العفيفة 

جالة امللك عبداهلل الثاين.

العفيفة  االأ�سر  م�ساكن  مبادرة  وت�ستهدف 

 ،2005 الييتييي اأطييلييقييت بييتييوجيييييهييات مييلييكييييية عيييام 

و�ييسييمييلييت جييميييييع حميييافيييظيييات املييمييلييكيية، تييوفييري 

امل�ستفيدة  لاأ�سر  وامل�ستقرة  الكرمية  احلياة 

ويجري  وا�ستحقاقاً،  عيييوزاً  االأكييير  تعد  الييتييي 

العدالة  حتقيق  تييراعييي  اأ�س�ض  وفييق  اختيارها 

الييتيينييمييييية  وزارة  تييعييتييمييدهييا  اليييتيييي  واليي�ييسييفييافييييية 

االجييتييميياعييييية، وتيي�ييسييمييم امليي�ييسيياكيين وفييقييا الأعييلييى 

والفنية. الهند�سية  املوا�سفات 

و�ييسييّلييم رئييييي�ييض اليييدييييوان املييلييكييي الييهييا�ييسييمييي، 

جالة  مييبييادرات  تنفيذ  متابعة  جليينيية  رئييييي�ييض 

املييييلييييك، ييييو�يييسيييف حيي�ييسيين اليييعييييييي�يييسيييوي، بييحيي�ييسييور 

�سعيدان،  معت�سم  الدكتور  والييري  املياه  وزييير 

اجلييديييدة  امل�ساكن  مفاتيح  املييفييرق،  وحمييافييظ 

يف  الييثييالييثيية  املييرحييليية  �سمن  امل�ستفيدة  ليياأ�ييسيير 

تاأثيثها وتزويدها  الروي�سد، والتي جرى  لواء 

الازمة. الكهربائية  باالأجهزة 

ومن بن اال�سر امل�ستفيدة، معيل اأ�سرة كان 

قييد تييعيير�ييض حليييادث �ييسييري، واأمييير جيياليية امللك 

والعاجية  ال�سحية  الرعاية  خدمات  بتقدمي 

له على نفقة جالته، اإىل جانب توفري منزل 

له �سمن اإطار مبادرة م�ساكن االأ�سر العفيفة.

وافييتييتييح الييعييييي�ييسييوي »ُنيييييزل ُبيييرقيييع الييبيييييئييي«، 

واليييييذي جيييياء اإنييي�يييسييياوؤه �ييسييميين اإطيييييار ميي�ييسيياريييع 

غييرف   10 مييين  يييتييكييون  اإذ  املييلييكييييية،  املييييبييييادرات 

وقييياعيييتييين لييياجيييتيييمييياعيييات وميييطيييعيييم ومييطييبييخ 

وميييييرافيييييق عيييامييية وخيييييييم لييلييجييليي�ييسيية اليييبيييدويييية 

 30 لي  التقليدية، كما ت�سل طاقته اال�ستيعابية 

�سخ�سا.

يقع يف حممية  الييذي  الييُنييزل  تطوير  وجيياء 

ال�سياحة  مييرافييق  تطوير  خطة  �سمن  ُبييرقييع، 

الييبيييييئييييية يف امليييحيييميييييييات اليييطيييبيييييييعييييييية، بييهييدف 

ال�سحراء  البيئية يف  ال�سياحة  بواقع  النهو�ض 

اليييزوار  ميين  املييزيييد  اليي�ييسييرقييييية، كو�سيلة جلييذب 

لييهييذه املييحييميييييات، ميييا ييي�ييسييهييم يف زيييييادة امليينييافييع 

املحلية،  االقت�سادية واالجتماعية للمجتمعات 

وزيادة فر�ض العمل.

وا�ستمع العي�سوي و�سعيدان اإىل �سرح قدمه 

املييلييكييييية حلييميياييية البيئة  مييدييير عيييام اجلييمييعييييية 

يييحيييييى خييالييد �ييسييحييادة، حيييول اخليييدميييات الييتييي 

يقدمها النزل للزوار، اإىل جانب واقع حممية 

الييبييادييية  ُتيييعيييد ميينييطييقيية  اإذ  بيييرقيييع الييطييبيييييعييييية، 

حتمل  الييتييي  امليينيياطييق  ميين  ال�سرقية  ال�سمالية 

بيئية  �سياحة  منتجات  لتطوير  كبرية  فر�ساً 

جمتمعية متميزة، لوجود مناطق جذب اأثرية 

البدوية  الثقافة  جييانييب  اإىل  فيها،  وطبيعية 

االأ�سيلة التي يحافظ عليها ال�سكان املحلين.

كييمييا افييتييتييح الييعييييي�ييسييوي و�ييسييعيييييدان، حمطة 

واطلعوا  الروي�سد،  لواء  مياه  ومعاجلة  حتلية 

وتركيب  توريد  جييرى  حيث  عملها،  اآلية  على 

وحدات معاجلة وحتلية ملياه اآبارها اجلوفية.

وقيييال الييعييييي�ييسييوي لييوكيياليية االأنيييبييياء االأردنييييية 

اإن جيييالييية امليييليييك ييييوجيييه بييا�ييسييتييمييرار  )بييييييرتا(، 

لييتيينييفيييييذ امليييبيييادرات وامليي�ييسيياريييع الييتييي تيي�ييسييهييم يف 

املواطن، وم�ساعدة االأ�سر  حت�سن نوعية حياة 

ومعي�سية  اقت�سادية  ظييروف  ميين  تعاين  التي 

مثل  االأ�ييسييا�ييسييييية،  احتياجاتها  وتلبية  �سعبة، 

الييعييفيييييفيية يف جميع  لييياأ�يييسييير  ميي�ييسيياكيين  تيييوفيييري 

اململكة. مناطق 

واأ�ساف، اأنه رغم الظروف ال�سعبة الناجمة 

وبتوجيهات  اليوم  جييرى  كييورونييا،  جائحة  عن 

35 وحييدة  ت�سليم  املييلييك،  ميين جيياليية  مييبييا�ييسييرة 

من  امل�ستفيدة  لاأ�سر  بالكامل  جمّهزة  �سكنية 

االأ�سر  م�ساكن  مبادرة  �سمن  الثالثة،  املرحلة 

املفرق،  مبحافظة  الروي�سد  لييواء  يف  العفيفة 

امللكي  اجلهد  الواقع  اأر�ييض  على  جت�ّسد  والتي 

وتييوفييري احلييييياة  االأ�ييسيير  هييذه  لييرعيياييية  امل�ستمر 

الكرمية لها يف بيئة اآمنة و�سحية.

التي  امل�ساكن  هذه  اأن  اإىل  العي�سوي  واأ�سار 

ن�سئت يف اإطار املبادرات امللكية، جرى تنفيذها 
ُ
اأ

االإميييارات  دوليية  ميين  كييرمي  بتمويل  وجتهيزها 

امل�ساريع  �سياق  يف  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

ومن  بييهييا،  تييقييوم  الييتييي  والييتييطييويييرييية  التنموية 

ت�ستهدف  الييتييي  املييييياه  حتلية  حمييطيية  �سمنها 

خدمة املجتمع املحلي يف لواء الروي�سد، وتاأتي 

جتمع  التي  املتينة  االأخوية  للعاقات  ترجمة 

ال�سقيقن. البلدين 

الييبيييييئييي، جييرى  بييرقييع  ُنييييزل  اأن  اإىل  ولييفييت 

وتعزيز  تن�سيط  بهدف  ملكية،  اإن�ساوؤه مببادرة 

مع  بييالييتييعيياون  امليينييطييقيية،  يف  البيئية  اليي�ييسييييياحيية 

امللكية. العلمية  اجلمعية 

بيييييدوره، قيييال وزييييير املييييياه والييييري الييدكييتييور 

معاجلة  حمطة  افتتاح  اإن  �سعيدان،  معت�سم 

وحتييلييييية االآبييييييار يف لييييواء اليييرويييي�يييسيييد، تييياأتيييي يف 

امللك  جالة  يوجه  اإذ  امللكية،  املييبييادرات  اإطيييار 

من  التي  ومبادرات  م�ساريع  اإن�ساء  با�ستمرار، 

يف  املييواطيين  معي�سة  مب�ستوى  االرتييقيياء  �ساأنها 

اململكة. خمتلف مناطق 

وبن اأن حمطة املياه ت�سم وحدتن حتلية 

م�ستوى  رفييع  مت  كما  للمياه،  معاجلة  ووحييدة 

اإىل  بال�ساعة  مكعبا  مرتا   90 من  املحطة  �سخ 

يف  ي�سهم  مبا  بال�ساعة،  مكعب  مرتا   150 نحو 

اأبناء املنطقة من املياه. تلبية احتياجات 

الواقع  اأر�ض  امللكية على  املبادرات  وترتجم 

مييقييدميية  ييي�ييسييع يف  اليييييذي  امليييليييك  جيييالييية  روؤى 

اأولوياته؛ حتقيق تنمية اجتماعية واقت�سادية 

اأف�سل  معي�سي  م�ستوى  وتيياأميين  ميي�ييسييتييداميية، 

لييلييمييواطيينيين ورفييييع �ييسييوييية اخليييدميييات املييقييدميية 

حتويل  عيين  ف�سُا  اإنتاجيتهم،  وتفعيل  لهم 

حييقيييييقييييية، وحتييقيييييق  فييير�يييض  اإىل  اليييتيييحيييدييييات 

وال�ساملة املتوازنة  التنمية 

االنباط-عمان

بن�سبة  عمان  �سناعة  غرفة  �سادرات  زادت   

املا�سي  الثاين  كانون  �سهر  خييال  باملئة  2ر18 

ميين الييعييام احليييايل، مييا يييدل عييلييى بييدء التعايف 

ليييقيييطييياعيييات اقيييتييي�يييسييياديييية ميييين تيييبيييعيييات جييائييحيية 

فريو�ض كورونا.

�سادرات  بلغت  اإح�سائية،  معطيات  وح�سب 

الغرفة ال�سهر املا�سي 399 مليون دينار مقابل 

338 مييليييييون ديييينيييار لييلييفييرتة ذاتيييهيييا مييين الييعييام 

.2020 املا�سي 

وا�يييسيييتيييحيييوذت اليييهييينيييد واليييييوالييييييات املييتييحييدة 

من  اأكر  على  وال�سعودية  والعراق  االمريكية 

املا�سي  ال�سهر  خييال  الغرفة  �ييسييادرات  ن�سف 

قيمته  ما  م�سجلة   ،)2021( احلييايل  العام  من 

250 مليون دينار.

كانون  �سهر  خييال  الغرفة  �ييسييادرات  وزادت 

اإىل الهند  الييعييام احليييايل  املييا�ييسييي ميين  الييثيياين 

65 بيياملييئيية جييعييلييتييهييا مبييقييدميية الييييدول  بيينيي�ييسييبيية 

العربية واالأجنبية االأكر ا�ستقباال ل�سادراتها 

45 مليون دينار  75 مليون دينار مقابل  بقيمة 

للفرتة نف�سها من العام املا�سي.

للواليات  اأي�سا  الغرفة  �ييسييادرات  وارتفعت 

72 مليون دينار  20 باملئة لتبلغ  املتحدة بن�سبة 

للفرتة  دينار  مليون   60 مقابل  املا�سي  ال�سهر 

ذاتها من العام املا�سي.

وزادت �سادرات الغرفة اإىل ال�سوق العراقية 

 58 لت�سجل  بيياملييئيية   38 بن�سبة  املييا�ييسييي  ال�سهر 

للفرتة  دييينييار  مليون   42 مقابل  دييينييار  مليون 

نف�سها من العام املا�سي.

وارتفعت �سادرات غرفة �سناعة عمان خال 

باملئة   8 بن�سبة  ال�سعودية  اإىل  املييا�ييسييي  ال�سهر 

مليون   42 مقابل  دييينييار  مليون   45 اإىل  لت�سل 

دينار خال الفرتة نف�سها من العام املا�سي.

وتييييييوزعييييييت �يييييييسيييييييادرات اليييييغيييييرفييييية الييي�يييسيييهييير 

الكيماوية  ال�سناعات  قييطيياعييات  على  املييا�ييسييي 

مليون   99 بييقيييييميية  الييتييجييميييييل  وميي�ييسييتييحيي�ييسييرات 

والتموينية  دينار  مليون   89 والتعدينية  دينار 

 49 احليوانية  واليييروة  والييزراعييييية  والغذائية 

مليون دينار.

وبيييليييغيييت �يييييسيييييادرات قيييطييياعيييات اليي�ييسيينيياعييات 

دينار  مليون   46 قيمته  ما  واملحيكات  اجللدية 

دينار  مليون   44 الطبية  والييلييوازم  والعاجية 

والهند�سية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات 

واليييورق  والتغليف  والتعبئة  دييينييار  مليون   32

21 مليون دينار. والكرتون واللوازم املكتبية 

وتييييوزعييييت بييياقيييي �ييييسييييادرات اليييغيييرفييية خييال 

ال�سهر املا�سي من العام احلايل، على قطاعات 

 14 بقيمة  واملطاطية  البا�ستيكية  ال�سناعات 

مييليييييون دييينييار، واالإنيي�ييسييائييييية 5 ميياييين دييينييار، 

بقيمة  واالأثييياث  اخل�سبية  ال�سناعات  واأخيييريا 

مليون دينار.

واأ�يييسيييار مييدييير عيييام الييغييرفيية الييدكييتييور نييائييل 

امليينييافييذ  عيييرب  الييتيي�ييسييهيييييات  اأن  اإىل  احليي�ييسييامييي 

الييدول  الييتييي جييرت ميين قبل بع�ض  احلييدودييية 

» باك تو باك« بعمليات النقل،  العربية والغاء 

املنتجات  انيي�ييسييييياب  عملية  ت�سهيل  يف  اأ�ييسييهييمييت 

وبخا�سة  اأ�ييسييواقييهييا  اإىل  االأردنييييييية  ال�سناعية 

لدول اخلليج العربي.

اأن  ت�سريحات  يف  احل�سامي  الدكتور  واأكييد 

بالفرتة  والعراق  االأردن  بن  ال�سيا�سي  الزخم 

ال�سادرات  ايجابا كذلك على  انعك�ض  االأخرية، 

االأردنية وزيادة وترية التبادل االقت�سادي بن 

البلدين.

التي  اليي�ييسييعييوبييات  بع�ض  وجيييود  اإىل  واأ�يييسيييار 

القطاعات  �ييسييادرات  بع�ض  منييو  تعيق  زالييت  ال 

الييي�يييسييينييياعييييييية وبيييخيييا�يييسييية االإنييي�يييسيييائييييييية ميينييهييا، 

ومبييقييدمييتييهييا عييييدم تيييوفييير اليييعيييميييالييية الييكييافييييية 

بييقييطيياعييي احليييجييير والييييبييييازلييييت، مييي�يييسيييددا عييلييى 

�سرورة ال�سماح لها با�ستقدام العمالة الوافدة 

بيياإعييادة  ي�سهم  ومبييا  وا�ييسييحيية  معطيات  �سمن 

وترية ن�ساطها الت�سديري وانتاجها الكلي.

ال�سهر  اليي�ييسييادرات خييال  اأرقيييام  اإن   « وقييال 

املييا�ييسييي تييظييهيير حيياليية الييتييعييايف وامليييرونييية وقيييوة 

اليي�ييسيينيياعيية االأردنييييييييييية بييياليييو�يييسيييول لييياأ�يييسيييواق 

تييوفييري  الييتيي�ييسييديييرييية، اإىل جييانييب قييدراتييهييا يف 

احتياجات ال�سوق املحلية من منتجات وب�سائع 

موؤكدا  كورونا«،  فريو�ض  جائحة  خال  كثرية 

بالقطاع  الييعيينيياييية  ميين  املييزيييد  يتطلب  هييذا  اأن 

ال�سناعي.

�ساملة  مييراجييعيية  عمل  �ييسييرورة  على  و�ييسييدد 

لييلييقييطيياعييات الييتييي تييراجييعييت �ييسييادراتييهييا خييال 

واخل�سبية  االإن�سائية  واأبرزها  املا�سي،  ال�سهر 

الإعادتها  والهند�سية،  والبا�ستيكية  واالأثيياث 

�ييسييادرات  عييلييى  ينعك�ض  اليينييمييو مبييا  »�ييسييكيية«  اإىل 

ب�سكل عام. ال�سناعية  اململكة 

ن�سبة  اأن  اإىل  احليي�ييسييامييي  الييدكييتييور  واأ�يييسيييار 

خال  الغرفة  ليي�ييسييادرات  حتققت  الييتييي  النمو 

مقارنته  عند  مهما  رقما  يعد  املا�سي  ال�سهر 

ميييع اليي�ييسييهيير ذاتيييييه مييين اليييعيييام امليييا�يييسيييي، داعيييييا 

اإىل ا�ييسييتييمييرار اليييوتيييرية واليييزخيييم واال�ييسييتييفييادة 

ميين تييراجييع اأ�ييسييعييار اليييدوالر االمييريكييي لييزيييادة 

تيينييافيي�ييسييييية املييينيييتيييجيييات اليي�ييسيينيياعييييية وحتيي�ييسيينييهييا 

باالأ�سواق االوروبية.

ملكية بتوجيهات 

افتتح ُنزل برقع البيئي ومحطة تحلية مياه بالرويشد

العيسوي يسّلم 35 مسكنًا ألسر عفيفة

صادرات صناعة عمان تزيد 2ر18 بالمئة الشهر الماضي

االنباط- املفرق

 بييتييوجيييييهييات مييين جيياليية املييلييك عييبييداهلل 

الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�ض  زار  الثاين، 

يييو�ييسييف حيي�ييسيين الييعييييي�ييسييوي، امييي�يييض اليي�ييسييبييت، 

االأ�سرة التي تعر�ض منزلها حلريق يف قرية 

بحياة  واأودى  املييفييرق،  مبحافظة  ورق  دييير 

اأربعة من اأطفالها واإ�سابة والدتهم بحروق 

بالغة.

جالة  وموا�ساة  تعازي  العي�سوي  ونقل 

االأليييييم،  مب�سابهم  االأطييفييال  ذوي  اإىل  امللك 

واأن  اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته،  �سائا اهلل 

مين على والدتهم بال�سفاء العاجل.

وقيييال الييعييييي�ييسييوي، خيييال زيييارتييه ولقائه 

واليييد االأطيييفيييال خييالييد امليي�ييسيياقييبيية، اإن جالة 

ال�سحية لوالدة  اأوعز مبتابعة احلالة  امللك 

الييتييي تييرقييد عييلييى �ييسييرييير ال�سفاء  االأطيييفيييال 

يف ميي�ييسييتيي�ييسييفييى االأمييييييرية بيي�ييسييميية، ونييقييلييهييا يف 

مدينة  اإىل  ال�سحية،  حالتها  �سمحت  حييال 

احل�سن الطبية ال�ستكمال العاج.

واأ�يييسييياف اأن جيياليية املييلييك اأوعييييز كييذلييك، 

باإجراء �سيانة �ساملة ملنزل االأ�سرة وتاأثيثه.

االنباط- عّمان

و�يييسيييوؤون  اخليييارجييييييية  وزارة  اأعييييربييييت   

تطورات  اإزاء  القلق  بالغ  عيين  املغرتبن 

االأحييييييييييداث اليييتيييي �ييسييهييدتييهييا الييعييا�ييسييميية 

ال�سومالية مقدي�سو، واأ�سفرت عن مقتل 

واإ�سابة عدد من اال�سخا�ض.

اليييوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأكيييد 

ال�سفري �سيف اهلل الفايز �سرورة التهدئة 

وحل  الت�سعيد  وجتنب  النف�ض،  و�سبط 

حييوار  عييرب  ال�سلمية  بالطرق  اخلييافييات 

�ييسيييييا�ييسييي ييي�ييسييتييهييدف تييغييليييييب امليي�ييسييلييحيية 

االأميين  لتحقيق  اليينييزاع  واإنييهيياء  الوطنية، 

واال�يييسيييتيييقيييرار والييي�يييسيييام يف جييمييهييورييية 

واأعييرب  ال�سقيقة.  الفيدرالية  ال�سومال 

اليييفييياييييز عييين خيياليي�ييض اليييتيييعيييازي و�يييسيييادق 

امليييوا�يييسييياة لييييذوي اليي�ييسييحييايييا، والييتييميينيييييات 

للم�سابن بال�سفاء العاجل.

االنباط- عمان

با�سم  الدكتور  الثقافة  وزييير  �سارك   

ت�سييع  يف  اليي�ييسييبييت،  اميي�ييض  الييطييوييي�ييسييي، 

الييفيينييان حمييمييد وهيييييب الييييذي تيييويف عن 

بيييعيييد مييي�يييسيييرية حييافييليية  86 عييييامييييا  عيييمييير 

بالعطاء.

كييمييا �يييسيييارك يف الييتيي�ييسييييييييع عيي�ييسيير هييذا 

اليييييييوم مييين ميي�ييسييجييد خيييورميييا الييكييبييري يف 

بيادر وادي ال�سري اىل مقربتها عدد من 

واأ�سدقاء  والفنانن  واملثقفن  الكتاب 

وعائلة الفنان الراحل.

وكيييان وزيييير الييثييقييافيية قييد نييعييى اليييييوم 

الراحل  جهود  م�ستذكرا  وهيب،  الفنان 

اليييرواد  جيييييل  اإىل  ينتمي  اليييذي  الييكييبييري 

الذين لهم ب�سمة وا�سحة على االأغنية 

االأردنييييييييييييية، وجتيييربيييتيييه الييييتييييي جتييييياوزت 

خييميي�ييسيين عييامييا قيييدم خييالييهييا جمموعة 

التي ال تزال  الفنية  كبرية من االأعمال 

را�سخة يف ذاكرة االأردنين.

االنباط- عمان

عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت   

طلبة  ميين  الثانية  الدفعة  عييودة  تعليق 

اليي�ييسييفيين الييعييا�ييسيير واحليييييادي عيي�ييسيير اإىل 

وا�ستمرار  اأ�سبوع  ملدة  الوجاهي  التعليم 

هييذييين اليي�ييسييفيين يف الييتييعييليييييم عييين بييعييد، 

يف �يييسيييوء احليييياليييية اليييوبيييائييييييية اليييراهييينييية 

النتائج  ون�سبة  االإ�سابات  اأعداد  وارتفاع 

للفحو�سات. االإيجابية 

ال�سبت،  ام�ض  بيان  الييوزارة يف  وقالت 

الثاثة  ال�سفوف  لطلبة  بالن�سبة  اأمييا 

اإىل  باالإ�سافة  الثانوي،  والثاين  االأوىل 

التعليم  اإىل  عادت  التي  االأطفال  ريا�ض 

الدرا�سي  الف�سل  بداية  منذ  الوجاهي 

الييييثيييياين فييييي�ييسييتييميير اليييتيييعيييليييييييم وجييياهيييييييا 

لهذه  بييعييد  عيين  التعليم  مييع  ومييتييمييازجييا 

لها للف�سل  العودة  ال�سفوف وفق خطة 

الييييدرا�ييييسييييي الييييثيييياين وطيييبيييقيييا ليييتيييطيييورات 

للتقييم  يخ�سع  والذي  الوبائي  الو�سع 

اليييييييوميييي وخييي�يييسيييو�يييسيييا يف ظييييل انييتيي�ييسييار 

واأ�سار  الفريو�ض.  املتحورة من  ال�سالة 

اليومي �سي�ستمر  التقييم  اأن  اإىل  البيان 

جلييميييييع امليييدار�يييض احلييكييومييييية واخلييا�ييسيية 

بييالييربوتييوكييول ال�سحي  مبييدى االلييتييزام 

العودة. وا�سرتاطات 
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 نقل تعازي الملك إلى ذوي أطفال حريق المفرق

إجراء صيانة شاملة لمنزل األسرة وتأثيثه

العيسوي: الملك اوعز بمتابعة الحالة 
الصحية لوالدة أطفال المفرق 

 الخارجية تعرب عن قلقها ازاء 
احداث مقديشو

 وزير الثقافة يشارك بتشييع الفنان 
محمد وهيب

 التربية: تعليق عودة الدفعة الثانية 
من طلبة الصفين العاشر والحادي 

عشر للتعليم الوجاهي أسبوعا



املحلي
30

البع�ص مع االأ�شف ال يفّرق بني ما هو عام اأو َم�شاع لكل النا�ص من جهة وبني اخلا�ص واملحظور 

ال�شمري وخ�شو�شا  تعاىل وحتكيم  اهلل  وهنا تدخل خمافة  واأه��ل��ه،  اأ�شحابه  �شوى  النا�ص  كل  على 

ال�شمري الغائب عند البع�ص يف هذا الزمان؛ وكما اأن هنالك مواد يف قانون العقوبات تردع النا�ص من 

التدخل يف خ�شو�شيات بع�شهم البع�ص:

١. ينربي البع�ص مبحاوالت خلط العام باخلا�ص لغايات نفث ال�شموم وتعظيم جمتمع الكراهية 

وخ�شو�شاً اإذا ما وقع ذلك على ال�شخ�شيات العامة؛ وهذا اخللط باالأوراق جرمية واإ�شتغالل واإبتزاز 

للخ�شو�شية للنا�ص.

واإتهام  �شخ�شية  واإغتيال  جرمية  اأهوائنا  وفق  وتف�شريها  النا�ص  خ�شو�شيات  على  االإط��الع   .٢

ج��زاف، وخ�شو�شاً يف حال حماولة االإ�شاءة والت�شوي�ص؛ وهذه الظاهرة بداأنا نلم�شها عند البع�ص 

وخ�شو�شاً يف مواقع التوا�شل االإجتماعي.

االإن�شان عبداً  واأن ينام  اأنف�شهم وذرياتهم،  اأن يظهر على ممار�شيه يف  النا�ص ال بد من  ٣. ظلم 

مظلوماً خرياً من اأن ينام عبداً ظاملاً؛ وخلط العام بتلخ�ص فيه نوع من الظلم طبعاً. 

٤. اخللط بني العام واخلا�ص عن ق�شد يعزز جمتمع الكراهية ويخلق بيئة غري �شحية البتة، 

وحتى عن دون ق�شد ي�شيء الأ�شحابه وللوطن على ال�شواء، وهذا يف�ّشر بع�ص االأمرا�ص املجتمعية 

احلديثة كاحل�شد  وال�شغينة واحلقد واالأنانية.

واالإتهام  الظالل  وف��رق  والداع�شية  االإنتقام  لغة  النا�ص مر�ص يعزز  ٥.ال��دخ��ول يف خ�شو�شيات 

اجلزاف، فالنا�ص التي تعمل لي�ص لديها الوقت  والتي ال تعمل  رمبا تبحث عن مادة اإعالمية حتى 

واإن كانت هراء.

٦. العام حق  يطلع عليه اجلميع، بيد اأن اخل�شو�شية   الأ�شحابها ويحّرم ويجّرم تاأويلها واإ�شتغاللها 

من قبل املوتورين يف املجتمع؛ فاخل�شو�شيات الأ�شحابها حتى لو �شابها اأخطاء اأو حمرمات ج�شيمة!

اأنهم  �شوى  عليهم  ُمثبت  غ��ري  �شيء  م��ن  لالإنتقام  االإ���ش��اءة  بق�شد  النا�ص  خ�شو�شيات  ن�شر   .٧

�شخ�شيات عامة، اأجزم باأنه حرام وعيب وال ميت ملوروثنا احل�شاري وال القيمي وال االأخالقي، اأما اإذا 

ثبت ف�شادهم ف�شيوفنا جميعاً ُم�شرعة عليهم. 

٨. مطلوب اأن نخاف اهلل يف اأنف�شنا وذرياتنا وتعزيز  درجة اإمياننا لنكّف عن العمل ب�شرية االآخرين 

لنتفّرغ لعملنا اخلا�ص حيث االإنتاجية واجلودة والعطاء.

اأ�شحابها واأن  ب��اأن الف�شولية تقتل  ب�شراحة: على اجلميع التفريق بني العام واخلا�ص والعلم 

حماوالت االإ�شاءة لالآخرين تك�شب فاعليها ال�شيئات وتدّن�ص قد�شية العالقة بني النا�ص، وكفى هذا 

واإغتيال �شخ�شيات وفتنة، ولين�شرف اجلميع للعمل والعطاء  اإ�شاعات وق��دح وذم وجتريح  الوطن 

واالإنتاجية للوطن. 

د.محمد طالب عبيدات

 خصوصيات وعموميات

الأحد  21 / 2 / 2021 

 اربد: بحث معوقات االستثمار 
الصناعي والتجاري

 دعوات لنظام قانوني للعمل المرن يضمن 
الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل

نظرا لزيادة اإلصابات ونسب االيجابي وارتفاع الوفيات٠٠

التربية: تعليق عودة طلبة ال١٠ و١١ ل»الوجاهي«

الحكومة: عدم فتح اي قطاعات اضافية

2200 إصابة جديدة بـ »كورونا« و 12.09% نسبة فحوص إيجابية

إغالق محطة جوبترول الشوبك ... والمواصفات: اإلغالق سببه وجود ماء في البنزين 

 ناشطات: قانون انتخاب يلبي الطموح أصبح ضرورة

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن وزي���ر ال���ّدول���ة ل�����ش��وؤون االإع����الم، 

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

ج��دي��دة  ق��ط��اع��ات  اأي  ف��ت��ح  تعليق  ال��ع��اي��د، 

يف ظ����ّل ت���زاي���د اأع������داد االإ����ش���اب���ات ون�����ش��ب 

الفحو�شات االإيجابّية بفريو�ص كورونا.

االإط��ارّي��ة  اللجنة  اأّن  اإىل  العايد  ولفت 

الُعليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا 

عقدت اجتماعاً م�شاء ام�ص ال�شبت برئا�شة 

اخل�شاونة،  ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ص 

موؤ�ّشرات  حول  تقييم  اإىل  خالله  ا�شتمعت 

الو�شع الوبائي الذي ي�شهد زيادة يف اأعداد 

االإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�شات  ون�شب  االإ���ش��اب��ات 

من  خ�شو�شاً  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يف  وارت��ف��اع��اً 

ال�����ش��الل��ة اجل���دي���دة ال���ت���ي مت���ت���از ب�����ش��رع��ة 

التجّمعات. انت�شارها وال�شيما يف 

عدم  على  توافقت  اللجنة  اأّن  اإىل  واأ�شار 

فتح اأّي قطاعات اإ�شافّية يف الوقت احلايل، 

ب�شكل  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ش��ع  تقييم  وا���ش��ت��م��رار 

. م�شتمّر

الُعليا  االإطارّية  اللجنة  اأّن  العايد  واأّك��د 

ل��درا���ش��ة  م�شتمّر  ان��ع��ق��اد  ح��ال��ة  يف  �شتبقى 

الوطنّية  اللجنة  م��ن  امل��ق��ّدم��ة  التو�شيات 

ال��وزراء  رئي�ص  وّج��ه  التي  االأوب��ئ��ة  ملكافحة 

ب�شكل  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  بعقد  اال���ش��ت��م��رار  اإىل 

اإج����راءات  اأو  م�����ش��ت��ج��ّدات  اأّي  واأّن  م��ك��ّث��ف، 

تتخذ �شيعلن عنها يف حينه.

ق��د  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  وك���ان���ت 

ق����ّررت ت��ع��ل��ي��ق ع����ودة ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة من 

اإىل  ع�شر  واحل��ادي  العا�شر  ال�شّفني  طلبة 

وا�شتمرار  اأ���ش��ب��وع،  مل��ّدة  ال��وج��اه��ي  التعليم 

ه���ذي���ن ال�����ش��ف��ني يف ال��ت��ع��ّل��م ع���ن ب���ع���د، يف 

مع  املتمازج  الوجاهي  التعليم  ي�شتمّر  حني 

الثالثة  ال�شفوف  لطلبة  بعد  عن  التعليم 

)ال��ت��وج��ي��ه��ي(  ال���ث���ان���وي  وال���ث���اين  االأوىل 

باالإ�شافة اإىل ريا�ص االأطفال، وفق اخلطة 

اأعلنتها الوزارة. التي 

االنباط-عمان

  

وف��اة   ١٥ ال�����ش��ب��ت،  االأردن،  يف  ���ُش��ج��ل��ت 

امل�شتجد،  كورونا  بفريو�ص  امل�شابني  بني 

ال��ع��دد  لي�شل  ج��دي��دة؛  اإ���ش��اب��ة   ٢٢00 و 

اإىل  اإ�شابتها  امل��وؤك��د  للحاالت  االإج��م��ايل 

ح��ول  اإع����الم����ي  م���وج���ز  وف����ق   ،٣٥9٨١١

ال���ف���ريو����ص ����ش���ادر ع���ن رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء 

ووزارة ال�شحة.

وارت���ف���ع اإج���م���ايل ع���دد ال��وف��ي��ات بني 

امل�شابني بالفريو�ص اإىل ٤٥٤٣، بعد وفاة 

١٥ م�شابا.

وت����وزع����ت االإ�����ش����اب����ات امل��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى 

“١٧٨١ يف حمافظة العا�شمة عّمان، ١٨٤ 
٤٣ يف العقبة،  ٥9 يف الزرقاء،  يف البلقاء، 

٧ يف  م��ن��ه��ا  اإرب�����د،  ٢٦ يف  ال���ك���رك،  ٣٤ يف 

البرا،  يف   ٢ منها  م��ع��ان،  يف   ٢١ الرمثا، 

١٨ يف املفرق، ١٧ يف جر�ص، ١٣ يف عجلون، 

٣ يف ماأدبا، واإ�شابة يف الطفيلة”.

دِخ����ل����ت 
ُ
وب���ل���غ ع�����دد احل�������االت ال���ت���ي اأ

املعتمدة  امل�شت�شفيات  يف  للعالج  ال�شبت، 

احلاالت  عدد  اإجمايل  ليبلغ  حالة؛   ١9٥

املوؤكدة التي تتلّقى العالج يف امل�شت�شفيات 

9٤٧ حالة. حالّياً 

وو����ش���ل اإج���م���ايل ع����دد اأ�����ش����ّرة ال��ع��زل 

امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ل��ل��ح��االت 

اجلمعة  ليوم  باإ�شابتها  وامل�شتبه  املوؤّكدة 

بلغ  فيما   ،%١٨ اإ�شغال  بن�شبة   ،٧٣٤ اإىل 

اإج���م���ايل ع���دد اأ����ش���ّرة ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 

امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ل��ل��ح��االت 

بن�شبة   ،١٨٧ باإ�شابتها  وامل�شتبه  امل��وؤّك��دة 

.%٢١ اإ�شغال 

التنّف�ص  اأج���ه���زة  ع���دد  اإج���م���ايل  وب��ل��غ 

امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  اال�شطناعي 

باإ�شابتها ليوم  املوؤّكدة وامل�شتبه  للحاالت 

.%٨ ٧٥ بن�شبة اإ�شغال  اجلمعة 

م��ن  ج������دي������دة  ح�����ال�����ة   9٦ وغ������������ادرت 

حاالت  ع��دد  وبلغ  املعتمدة،  امل�شت�شفيات 

وامل�شت�شفيات  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال�شفاء 

ح���االت  اإج����م����ايل  ل��ي�����ش��ل  ح���ال���ة،   ١٢99

يبلغ  فيما  ح��ال��ة،   ٣٣٤١9١ اإىل  ال�����ش��ف��اء 

 ٢١0٧٧ ال��ن�����ش��ط��ة ح��ال��ّي��ا  ع���دد احل�����االت 

حالة.

خمربّية،  فحو�ص   ١٨٢0٤ اإج��راء  ومت 

لي�شبح اإجمايل عدد الفحو�ص ٤٣٤٦٤١٤ 

الفحو�ص  ن�شبة  ت�شل  وب��ذل��ك  فح�شا، 

االإيجابّية ال�شبت اإىل نحو 09.١٢%.

 االنباط- عمان- عمر الكعابنة

اأ����ش���در م��ت�����ش��رف ل���واء ال�����ش��وب��ك ب��در 

ال��ف��واز ام���را ب��اإغ��الق حمطة ج��وب��رول 

ال�شوبك للمحروقات بعد �شكاوى عديده 

قاموا  املواطنني  قبل عدد كبري من  من 

بتعبئة مركباتهم من املحطة مما ت�شبب 

ب���ح���دوث ع��ط��ل يف حم���رك م��رك��ب��ات��ه��م؛ 

حني  اإىل  املحطة  اغ��الق  �شي�شتمر  فيما 

ق���ي���ام م��وؤ���ش�����ش��ة امل���وا����ش���ف���ات وامل��ق��اي�����ص 

بفح�ص جميع انواع املحروقات فيها . 

ل�  نفطي  خبري  اأك��د  ال�شياق  ذات  ويف   

ت�شيب  ال��ت��ي  االأع���ط���ال  اإن  “االأنباط” 
ت��اأت��ي نتيجة  ال�����ش��ي��ارات  حم��رك��ات ه���ذه 

ال��ب��ن��زي��ن وال���دي���زل ب�شبب  جت��م��د م����ادة 

ت����دين درج�����ات احل������رارة مم���ا ي����دل على 

باالأمر  اأنها  املواد؛ حيث  عدم جودة هذه 

حرارة  درجات  حتمل  ت�شتطيع  الطبيعي 

ت�شل اإىل ١0 حتت ال�شفر. 

ب������������دوره؛ اأك���������د م���������ش����در م���ط���ل���ع يف 

“االأنباط”  ل����  وامل��ق��اي��ي�����ص  امل��وا���ش��ف��ات 

اأن�����ه مت اإغ������الق امل��ح��ط��ة اإث�����ر اك��ت�����ش��اف 

�شحب  البنزين؛ حيث مت  مع  ماء  وج��ود 

الفحو�شات يف  املزيد من  عينات الإجراء 

امل��خ��ت��رب، م�����ش��ريا يف ال��وق��ت ذات���ه اأن���ه مت 

اأنه  وتبني  ال�شهاريج  اأح��د  من  التحقق 

ال��دي��زل  م��ن  ب��دال  البنزين  م���ادة  يحمل 

لتعليمات  خم��ال��ف��ا  ي��ع��ت��رب  ال���ذي  االأم����ر 

الرقابة املرولوجية و�شحب عينات منه 

ال�شهريج  وحجز  للفح�ص  ار�شالها  ومت 

واملخالفني يف املركز االأمني حلني ظهور 

نتائج العينات . 

واأ�����ش����اف امل�������ش���در؛ ب�����اأن امل��وا���ش��ف��ات 

وامل���ق���اي���ي�������ص ت���ق���وم ب��������دورات ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 

م��ف��اج��ئ��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع حم��ط��ات ال��وق��ود 

يف امل��م��ل��ك��ة ب��غ��ر���ص ال��ت��ح��ق��ق م���ن م��دى 

للموا�شفة  النفطية  امل�شتقات  مطابقة 

االأردنية .

زوات��ي  هالة  الطاقة  وزي��رة  اأن  يذكر   

ك���ان���ت ق���د اأط���ل���ق���ت ت�����ش��ري��ح��ات اأث�����ارت 

قبة  حتت  اأ�شابيع  عدة  قبل  وا�شعا  جدال 

ال��دي��زل  اأن  ال����ربمل����ان؛ وق���ال���ت خ��الل��ه��ا 

وال���ب���ن���زي���ن يف م�����ش��ف��اة ال����ب����رول غ��ري 

. مطابقة للموا�شفات 

االنباط- عمان

قانون  اإيجاد  ب�شرورة  نا�شطات  طالبت   

ويعزز  ال��ط��م��وح��ات،  ُيلبي  ع�شري  انتخاب 

وانتخاًبا،  تر�شًحا  االنتخابات،  يف  امل�شاركة 

للمراأة  خم�ش�شة  مقاعد  اإع��ط��اء  وي�شمن 

على م�شتوى الدائرة االنتخابية.

باإيجاد  منف�شلة  اأحاديث  يف  طالنب،  كما 

ع��ادال  انتخاب  وزن  ُتعطي  انتخابية  دوائ��ر 

اأوىل  اإن  للمر�شحني واملر�شحات، قائالت 

خطوات االإ�شالح “هو وجود متثيل للن�شاء 

يف ال��ل��ج��ان ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��راج��ع��ة ق��ان��ون 

االن��ت��خ��اب، ���ش��واء يف اجل�����ش��م احل��ك��وم��ي اأو 

الت�شريعي”.

واأعربن عن اأملهن باأن حُتدد التعديالت 

القانون  م�شروع  على  املقرحة  اأو  املتوقعة 

املعدل لقانون االإدارة املحلية، �شكل جمال�ص 

املحافظات والبلديات املقبلة، بحيث ُيخفف 

ال����دور اخل��دم��ات��ي وال��ت��ن��م��وي ع��ن جمل�ص 

�شكل  حتديد  يف  االإ�شهام  وبالتايل  ال��ن��واب، 

اأ�ش�ص  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ة  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات 

ال�شعب  ممثلي  الختيار  وبراجمية  �شيا�شية 

ب�شورة عامة.

االنتخاب  ق��ان��ون  ال��ن��ا���ش��ط��ات،  وان��ت��ق��دت 

زيادة  ُي�شهم يف  بح�شبهن مل  الذي  احل��ايل، 

ن�شبة متثيل الن�شاء املر�شحات يف الربملان، 

ب�  لهن  ال��ف��وز  ف��ر���ص  اجتماعًيا  ي��وؤط��ر  ومل 

ب�”انتخابات  فعلًيا  تاأكد  ما  وه��و  “كوتا”، 
.”٢0٢0

قال،  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وك��ان 

حر�شنا  م��ن  “انطالقا  اإن���ه  اأخ����ريا،  بثتها 

التطوير  ب�����ش��رورة  واإمي��ان��ن��ا  ت��راث��ن��ا،  ع��ل��ى 

وزيادة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  لتعزيز  امل�شتمر 

م�����ش��ارك��ة االأح�����زاب وال�����ش��ب��اب يف ال��ربمل��ان، 

ال ب����د م����ن ال���ن���ظ���ر ب���ال���ق���وان���ني ال��ن��اظ��م��ة 

ل��ل��ح��ي��اة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ك���ق���ان���ون االن��ت��خ��اب 

املحلية،  االإدارة  وق��ان��ون  االأح���زاب  وق��ان��ون 

التنمية  م�شرية  ملوا�شلة  امل�شتمر  وال�شعي 

ال�شيا�شية”.

هو  طويلة  �شنوات  منذ  “هدفنا  واأ�شاف 

الو�شول اإىل حياة حزبية براجمية را�شخة، 

وحتمل  وانتماءاتهم،  االأردن��ي��ني  فكر  متثل 

اجل��ام��ع��ة،  ال��وط��ن��ي��ة  وق�����ش��اي��اه��م  همومهم 

وت��ع��م��ل م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م عرب 

اإي�شال �شوتها وممثليها اإىل قبة الربملان”.

االأردنية  الوطنية  للجنة  العامة  االأمينة 

النم�ص،  �شلمى  ال��دك��ت��ورة  امل�����راأة،  ل�����ش��وؤون 

قالت اإن االإ�شالح يجب اأن ي�شمل املوؤ�ش�شات 

ب��رام��ج حُتقق  ت�شميم  اإع���ادة  ب��ه��دف  ك��اف��ة، 

نزال  “ما  �شناعة قيادات حقيقية، م�شيفة 

ناأمل بقانون انتخاب، ُيلبي الطموحات”.

وج����ددت ال��ن��م�����ص اإع�����ادة ط���رح امل��ط��ال��ب، 

االنتخاب  ق��ان��ون  ���ش��دور  ُق��دم��ت قبل  ال��ت��ي 

خم�ش�شة  م��ق��اع��د  اإع���ط���اء  وم��ن��ه��ا:   ،٢0١٦

االنتخابية،  ال��دائ��رة  م�شتوى  على  للمراأة 

ون�����ش��ب ت��ن��اف�����ص ع����ادل����ة، واإع����ط����اء ف��ر���ش��ة 

للر�شح،  العاملة  للمراأة  وم�شجعة  �شامنة 

واإي��ج��اد  االأ���ش��ود،  للمال  حقيقية  وحم��ارب��ة 

���ش��ن��ادي��ق دع����م مل�����ش��ارك��ة امل������راأة وال�����ش��ب��اب 

ب����دع����م م�����ن ال����ق����ط����اع اخل������ا�������ص، وو�����ش����ع 

ن�����ش��و���ص ق��ان��ون��ي��ة ُت��ف�����ش��ر ب��ف��ه��م م��وح��د، 

عادل  انتخاب  وزن  ُتعطي  انتخابية  ودوائ��ر 

واملر�شحات. للمر�شحني 

االإ����ش���الح���ات  اأن  ال��ن��م�����ص  واأو�����ش����ح����ت 

تتطلب  االنتخاب،  بقانون  توفرها  الواجب 

ت���ب���ن���ي خ���ط���اب ي����وؤم����ن مب���ف���ه���وم ال��ت��ن��م��ي��ة 

م�������ش���وؤول وخ��ا���ش��ع  ال��ك��ل  واأن  ال�����ش��م��ول��ي��ة، 

للم�شاءلة.

“هو  وق��ال��ت ان اأوىل خ��ط��وات االإ���ش��الح 

القائمة  ال��ل��ج��ان  يف  للن�شاء  مت��ث��ي��ل  وج���ود 

���ش��واء يف اجل�شم  ال��ق��ان��ون،  ع��ل��ى م��راج��ع��ة 

ا�شتعداد  موؤكدة  الت�شريعي”،  اأو  احلكومي 

وال���ت���ع���اون  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  املراأة”،  “�شوؤون 
م��ع ���ش��رك��ائ��ه��ا، ل��ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن �شيغ 

التعديل على قانون االنتخاب.

ممار�شة  ع��دي��دة  �شياغات  اإىل  واأ���ش��ارت 

اأو احُل�ش�ص  اإقليمًيا، �شواء املقاعد  اأو  دولًيا 

بالقوائم االنتخابية، قائلة اإن هذه جميعها 

ُت����وؤخ����ر م��ن  ُت����ق����دم وال  اأول����ي����ة ال  ت����داب����ري 

اأو  اج��ت��م��اع��ًي��ا  داع��م��ة  منظومة  وج���ود  دون 

عقائدًيا.

ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال��ن��م�����ص  وب��ي��ن��ت 

هناك  ت��ك��ون  اأن  اإىل  تتطلع  امل����راأة  ل�����ش��وؤون 

م���راج���ع���ة ���ش��م��ول��ي��ة ل��ك��ل ن�����ش��و���ص ق��ان��ون 

االنتخاب، الفتة اإىل مناذج قوانني انتخابية 

املراأة  ن�شبة م�شاركة  الدول، حُتدد  يف بع�ص 

٥0 باملئة. ب�

وق���ال���ت ان ال��ل��ج��ن��ة ق��دم��ت م��ق��رًح��ا يف 

االنتخاب  قانون  اإ���ش��دار  ُقبيل  �شابق،  وق��ت 

احلايل، يق�شي باعتماد نهج دولة الربازيل، 

والتي  للد�شتور،  م�شاندة  �شيغة  قدم  الذي 

االأدن��ى من متثيل  يكون احلد  ب�”اأن  تتمثل 

 ٧0 االأع��ل��ى  واحل��د  باملئة،   ٣0 اجلن�شني  كال 

كذلك  م�شرية  اجلن�شني”،  ك��ال  م��ن  باملئة 

بني  والتبادلية  املغلقة  ال��ق��وائ��م  ف��ك��رة  اإىل 

اجلن�شني.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأ�����ش����ارت ال��ن��ائ��ب ال�����ش��اب��ق، 

وج��ود  اإىل  م�شطفى،  ب��ن��ي  وف���اء  امل��ح��ام��ي��ة 

اإ���ش��ك��ال��ي��ة يف ق���ان���ون االن���ت���خ���اب���ي احل����ايل، 

اإىل  ت��وؤدي  التي  اأه��م القوانني  اأن��ه من  رغم 

اح��ت�����ش��اب اأ����ش���وات ال��ن��اخ��ب��ني ب�����ش��ورة اأك��ر 

انه  مو�شحة  ال��ق��وان��ني،  ب��اق��ي  م��ن  متثياًل 

يحتاج اإىل اأر�شية حمددة لتطبيقه بطريقة 

ا يف مو�شوع االأحزاب، التي  اأف�شل، خ�شو�شً

ال يوجد لها قوى وقواعد �شعبية، ميكن اأن 

تدعمها، حتى يف حال تطبيق نظام القوائم 

املغلقة. اأو  املفتوحة  الن�شبية 

واأو�شحت اأن القانون احلايل ال يت�شمن 

طريقة احت�شاب املقاعد، وتركها للتعليمات، 

“اأعلى  اأدى اإىل اعتماد طريقة  االأمر الذي 

كثرًيا يف تقدمي  ُت�شاهم  التي ال  البواقي”، 

باالإ�شافة  النيابية،  للكتل  جماعية  نظرة 

يف  الفردية  واقع  تعزيز  يف  ُت�شاهم  اأنها  اإىل 

االنتخابية. القوائم 

اأم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ق��اع��د امل��خ�����ش�����ش��ة 

اإن  م�شطفى  ب��ن��ي  ق��ال��ت  )ك���وت���ا(،  ل��ل��ن�����ش��اء 

اإىل  ن���ظ���رة  ي��ت�����ش��م��ن  ال���ق���ان���ون احل�����ايل ال 

امل���ح���اف���ظ���ات ال����ك����ربى، ال���ت���ي حت���ت���وي على 

الزرقاء،  واإرب��د  دائ��رة مثل عمان  اأك��ر من 

ب���ط���ري���ق���ة خم���ت���ل���ف���ة، واع����ت����ربه����ا ك��ب��اق��ي 

للن�شاء،  واحدا  مقعدا  وخ�ش�ص  املحافظات 

ما اأحلق ظلًما بالن�شاء اللواتي ير�شحن يف 

هذه الدوائر.

املخ�ش�شة  املقاعد  ع��دد  رف��ع  اإىل  ودع��ت 

٢٣ مقعًدا باحلد االأدنى، ليكون  للن�شاء اإىل 

يعزز  ما  انتخابية،  دائرة  لكل  مقعًدا  العدد 

فر�ص الن�شاء يف املحافظات الكربى.

وبخ�شو�ص م�شاركة ال�شباب، اأ�شارت بني 

جمتمع  االأردين  املجتمع  اأن  اإىل  م�شطفى 

باأعمار  ال�شباب  ن�شبة  ت��ق��رب  حيث  ���ش��اب، 

٧0 باملئة من عدد  الثالثني وما دون، من ال�

�شكان اململكة، قائلة اإن ذلك يتطلب ت�شجيع 

ال�شباب على امل�شاركة يف االنتخابات تر�شًحا 

احل��وار  جلنة  تو�شيات  واعتماد  وان��ت��خ��اًب��ا، 

٢٥ ع��اًم��ا  ال���وط���ن���ي، ال���ت���ي ح�����ددت ع��م��ر ال������

للر�شح، واأن يكون هناك مقاعد خم�ش�شة 

لهم يف كل حمافظات اململكة.

واأع���رب���ت ب��ن��ي م�����ش��ط��ف��ى ع���ن اأم��ل��ه��ا اأن 

امل��ق��رح��ة  اأو  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ت��ع��دي��الت  حُت����دد 

ع���ل���ى م�������ش���روع ال���ق���ان���ون امل����ع����دل ل��ق��ان��ون 

املحافظات  جمال�ص  �شكل  املحلية،  االإدارة 

وال��ب��ل��دي��ات امل��ق��ب��ل��ة، ب�����ش��ك��ل ُي��خ��ف��ف ال���دور 

ال��ن��واب،  جمل�ص  ع��ن  والتنموي  اخلدماتي 

���ش��ك��ل  االإ������ش�����ه�����ام يف حت�����دي�����د  وب�����ال�����ت�����ايل 

اأ�ش�ص  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ة  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات 

ال�شعب  ممثلي  الختيار  وبراجمية  �شيا�شية 

ب�شورة عامة.

ديانا  الن�شائية  النا�شطة  قالت  ب��دوره��ا 

احل���ايل  االن���ت���خ���اب  ق���ان���ون  اإن  ح����دادي����ن، 

ُت�شوب  ت�شريعية،  معاجلات  يت�شمن  “مل 
التعددية  لفكر  املناه�ص  املجتمعي  ال�شلوك 

وامل�������ش���ارك���ة احل���زب���ي���ة وت���ك���اف���وؤ ال���ف���ر����ص، 

اأن��ه  كما  اجلن�شني،  لكال  ال��ع��ادل��ة  وب��ال��ت��ايل 

املبني على منوذج  ُيتح للناخب االختيار  مل 

الكفاءة.

“مل  املر�شحة  اأن  اإىل  حدادين  واأ�شارت 

يعتمد  ومل  ان��ت��خ��اب��ي��ة،  ق��ائ��م��ة  اأي  ت��راأ���ص 

ال��ق��وائ��م احل��زب��ي��ة على  امل���راأة داخ���ل  متثيل 

اأك����ر من  اأو  ال����واح����دة  ال����دائ����رة  م�����ش��ت��وى 

اأن  امل�شاواة بني اجلن�شني، رغم  دائ��رة، على 

بع�ص االأحزاب يف الدوائر املعروفة تاريخًيا 

ع��رف  ب��اإي��ج��اد  اأ���ش��ه��م��ت  �شيا�شًيا،  ب��ح��راك��ه��ا 

اجلن�ص  على  القائمة  املنا�شفة  ُيعزز  قيمي 

والديانة والعرق”.

االنابط- اربد

ب��ح��ث ل���ق���اء ع���ق���د، اأم�������ص اجل���م���ع���ة، امل�����ش��اك��ل 

ال�شناعي  القطاعان  منها  يعاين  التي  والعقبات 

والتجاري يف حمافظة اربد جراء تداعيات فريو�ص 

كورونا و�شبل التغلب عليها، لال�شتمرار بدورهما 

االقت�شادي املاأمول على ال�شعيد الوطني.

و���ش��ك��ل ال��ل��ق��اء ال���ذي دع���ا ال��ي��ه رئ��ي�����ص جمعية 

عماد  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  احل�����ش��ن  مب��دي��ن��ة  امل�شتثمرين 

الت�شاركي  العمل  ال��ي��ات  لتدار�ص  فر�شة  ال��ن��داف 

ال�����ش��ن��اع��ي وال���ت���ج���اري يف حمافظة  ل��ل��ق��ط��اع��ني 

يف  املثلى  احللول  واي��ج��اد  م�شاكله  اربد،ومعاجلة 

ظل تراجع حجم ن�شاطهما خالل العام املا�شي.

وخ��ل�����ص ال��ل��ق��اء ال�����ذي ح�����ش��ره رئ��ي�����ص جلنة 

ح�شان  اب��و  خالد  النيابية  واال�شتثمار  االقت�شاد 

ال�شوحة،  حممد  ارب��د  جت��ارة  غرفة  رئي�ص  و�شم 

ورئي�ص غرفة ال�شناعة هاين ابو ح�شان، وممثلني 

ال�شابق  وال��ن��ائ��ب  ال��غ��رف��ت��ني  ادارة  جمل�شي  ع��ن 

حممود الطيطي، اىل ان العمل الفردي والقطاعي 

التي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ي��ع��د جم��دي��ا يف ظ��ل  مل 

والت�شاركي  اجلماعي  العمل  وان  ك��ورون��ا  خلفتها 

والتخفيف  اجل��ائ��ح��ة  اث���ار  بتقلي�ص  الكفيل  ه��و 

من االعباء امللقاة على عاتق القطاعني كمكونني 

رئي�شني يف منظومة االقت�شاد الوطني.

وقال النائب ابو ح�شان اإن الو�شع اال�شتثماري 

فعال  يحتاج  الوطني  ال�شعيد  على  واالقت�شادي 

املواطنة  ت�شاركيا على االر���ص ينطلق من ثوابت 

ال��ذي يقع على عاتق القطاع اخلا�ص يف  وال���دور 

حتمل م�شوؤولياته الوطنية يف ظل هذه الظروف 

اي��الء  ����ش���رورة  م���وؤك���دا  بال�شعبة،  ال��ت��ي و���ش��ف��ه��ا 

الكايف بدعم القطاعني وخلق  احلكومة االهتمام 

بيئة ا�شتثمارية حمفزة ومنح القطاعني امتيازات 

ا�شافية ت�شاعدهما على اال�شتمرار والنمو وخلق 

وتوليد فر�ص العمل.

مكونات  جميع  �شتلتقي  اللجنة  ان  اىل  ولفت 

االق��ت�����ش��اد واال���ش��ت��ث��م��ار ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

ي�شكل  مب��ا  واحتياجاتها  م�شاكلها  على  للوقوف 

قاعدة بيانات مرجعية للجنة يف تعاطيها مع امللف 

االقت�شادي واال�شتثماري ميكنها الحقا من طرح 

برامج تعاف مرتكزة على احلقائق وواقع احلال.

اوا�شر  تفعيل  اىل  الغرفتني  ح�شان  اب��و  ودع��ا 

ال�شراكة بينهما ب�شكل ملمو�ص يعزز تناف�شيتهما 

منهما  ك��ل  باعتبار  منها  لكل  امل�شافة  والقيمة 

ن��ظ��ريه، منوها اىل  لن�شاط  االخ���ر  ال��وج��ه  ميثل 

وجود جهود حكومية جادة لفتح منافذ ت�شديرية 

وت�شويقية جديدة للمنتج االردين يف الوقت الذي 

ال�شعد  على  اال�شتثمار  حماية  على  فيه  حتر�ص 

كافة.

ال�شناعة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����ش��ا  ب���دوره���م���ا، ط��ال��ب 

والتجارة وجمعية امل�شتثمرين مبنح مزايا ا�شافية 

ب��اع��ت��ب��اره  ج��وان��ب��ه  بجميع  اال���ش��ت��ث��م��ار  لت�شجيع 

املحرك اال�شا�شي لعجلة االقت�شاد والتنمية.

ودعيا اىل اعادة النظر بالقوانني والت�شريعات 

امل��ت�����ش��ل��ة ب���ال�������ش���رائ���ب واجل������م������ارك وامل���ال���ك���ني 

وامل�����ش��ت��اج��ري��ن وال���ف���وائ���د ال��ب��ن��ك��ي��ة وغ���ريه���ا من 

التعليمات التي اعتربا انها معطلة لال�شتثمار.

االنباط- عمان

الرقمي يف ظل جائحة كورونا،  التحول  اأدى   

اإىل اع��ت��م��اد ال��ع��م��ل امل����رن، وظ��ه��ور ف��ر���ص م���دّرة 

�شاأنها  م��ن  الرقمية  العمل  من�شات  ع��رب  للدخل 

ت�����ش��ي��ري االأع����م����ال و���ش��م��ان ا���ش��ت��م��راري��ة ت��ق��دمي 

اخلدمات االلكرونية.

للعدالة  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  خ���رباء  وب��ني 

االجتماعية الذي ي�شادف اليوم ال�شبت، حتت �شعار 

“دعوة للعدالة االجتماعية يف االقت�شاد الرقمي”، 
اأن االأزمة ك�شفت تفاوت الفجوة الرقمية، وفاقمت 

م��ن حت��ّم��ل ال��ع��ام��ل��ني لكلف ال��و���ش��ول خل��دم��ات 

االنرنت، داعني اإىل اإيجاد نظام قانوين تف�شيلي 

للعامل  والواجبات  احلقوق  ي�شمن  امل��رن  للعمل 

و�شاحب العمل على حد �شواء.

وك��ان��ت اجلمعية ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة قد 

اأعلنت عام ٢00٧، عن االحتفال �شنويا بهذا اليوم 

وت�شريعا  ال��دول��ي��ة،  العمل  منظمة  لقيم  ت��اأك��ي��دا 

الالئق،  العمل  برنامج  تنفيذ  يف  املن�شود  للتقدم 

اإيجاد  اأهمية املن�شاآت امل�شتدامة يف  بالركيز على 

املزيد من فر�ص العمالة والدخل للجميع.

حمادة  امل��ح��ام��ي  العمالية  الق�شايا  م�شت�شار 

اأبوجنمة قال اإن اجلائحة دفعت خمتلف القطاعات 

كان  اأك��رب مما  ب�شكل  التكنولوجيا  ا�شتخدام  نحو 

عليه يف ال�شابق، و�شّرعت اجلهود يف تطوير و�شائل 

ازدادت  فيما  االأع��م��ال،  اأداء  لتطوير  تكنولوجية 

عرب  وامل�شريات  اخلدمات  على  احل�شول  فر�ص 

االإنرنت والتطبيقات، وه��ذا ما فتح املجال على 

نطاق وا�شع الأمناط عمل جديدة من االأعمال يف 

جماالت التجارة واخلدمات وت�شويق املنتجات.

وحت�����دث ع���ن م��ع��ان��اة ال��ك��ث��ري م���ن ال��ع��ام��ل��ني 

املرتبطة  امل�شكالت  ظهور  نتيجة  اجلائحة  اأث��ن��اء 

اأعمالهم،  الإجن���از  للتكنولوجيا  با�شتخداماتهم 

وال�شريعة  الفعالة  االإن��رن��ت  خلدمة  كافتقادهم 

اإل��ت��زام �شاحب العمل  ب�شبب ارت��ف��اع كلفها وع��دم 

لتاأدية  ال��الزم��ة  االأج��ه��زة  وتوفري  لهم  بتوفريها 

اأعمالهم.

وعلى الرغم من تعديل قانون العمل عام ٢0١9 

والذي ت�شمن اإ�شافة تعريف للعمل املرن، والذي 

من اأ�شكاله العمل عن بعد، اإال اأن االأمر يدعو كما 

او�شح ابو جنمة اإىل اإ�شدار نظام خا�ص تف�شيلي 

لتنظيم اأ�شكال العمل املرن والواجبات املرتبة على 

كل ط��رف جت��اه االآخ���ر، ك�شاعات العمل واالأج���ور 

واي����ام ال��ع��ط��ل وال��ع��م��ل االإ����ش���ايف، واأوام�����ر العمل 

والواجبات املرتبة على �شاحب العمل يف توفري 

نفقته، يف �شوء ما  االإنتاج على  واأدوات  متطلبات 

اأفرزته اجلائحة من جت��ارب �شلطت ال�شوء على 

امل�شكالت التي تعر�ص العاملني واأ�شحاب العمل 

يف ذلك.

واأو����ش���ح اأن ب��ع�����ص ال���درا����ش���ات واأرق������ام دائ���رة 

العاملني  ن�شبة  اأن  اإىل  ت�شري  العامة  االإح�شاءات 

يف االقت�شاد غري املنظم تبلغ ٤٨ باملئة من جمموع 

العاملني وهي ن�شبة عالية، م�شريا اإىل ان العاملني 

غري النظاميني يف العادة ال يتمتعون باحلمايات 

القانونية ويعملون دون عقود عمل ودون ا�شراك 

يف ال�شمان االإجتماعي.

ودعا ابو جنمة اإىل تنظيم عمل هذه الفئة من 

العاملني وتوفري احلماية الالزمة لهم و�شمولهم 

بقانوين العمل وال�شمان االإجتماعي وت�شجيعهم 

بو�شائل متعددة لالنتقال اإىل العمل النظامي.
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تنفيذ  يف  التطبيقيه  البلقاء  جامعة  اجن��از  عن  الإن��رن��ت  يفتح  ان  واملتابع  للقارىء  ميكن 

توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم يف وقت قيا�سي يف اإعادة تاأهيل وبناء منرب امل�سجد 

احل�سيني  وان يطلع على فيديو على اليوتيوب)البلقاء التطبيقيه ومراحل اإعادة وتاأهيل وبناء 

جاللة  توجيهات  تنفيذ  على  اجلامعه  ادارة  ق��درة   املتابع  ويعرف     )“ احل�سيني  امل�سجد  منرب 

امللك بدقه و�سرعه يف عمل دوؤوؤب واجناز بكفاءه وعمل الفريق فتم هذا الإجناز يف مئوية الدوله 

 - التطبيقيه  البلقاء  “جامعة  اجلامعات  �سم�س  ومنها  الإجن���ازات  دول��ة  تعترب  التي  الردن��ي��ه 

امللك  جاللة  له  املغفور  م�سجد  ومنري  الدين  �سالح  منرب  اأجن��زت  والتي  الجنازات”(  جامعة 

احل�سني  ولعل املطلع نعيد له ملعرفة اجلهود ما قاله رئي�س اجلامعه اأد عبد اهلل �سرور الزعبي 

هذا  من  ينبهرون  للم�سجد  وامل�سلون  وال��زائ��رون  حتفه  يعترب  وال��ذي  الكبري  الإجن��از  هذا  عن 

العهد باخلري والذي جاء بتوجيهات جاللة  امللك و�سمو ويل  الدقيق ويدعون جلاللة  الإجناز 

٢٠١٩ امللك بعد اأن تعر�س امل�سجد احل�سيني للحريق عام 

  ت�سميم وبناء منرب امل�سجد احل�سيني، الذي يحاكي منرب �سالح الدين يف امل�سجد الأق�سى 

 .٢٠١٩ املبارك الذي جاء بتوجيهات ملكية �سامية، عقب تعر�س امل�سجد للحريق عام 

حيث   ، احل�سيني  امل�سجد  زار  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  �سمو  و”)كان 

تكللت  التي  وامل�سجد،  املحراب  وزخرفة  املنرب  وبناء  لت�سميم  املنفذ  الفريق  جهود  �سموه  ثمن 

باإجناز هذه التحفة الفنية الإ�سالمية يف وقت قيا�سي وبدقة عالية.

وق���ال رئي�س اجل��ام��ع��ة ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ���س��رور ال��زع��ب��ي، اإن اإجن���از ه��ذا امل��ن��رب جاء 

قيا�سية،  زمنية  ف��رة  خ��الل   ، املهمة  بتنفيذ  اجلامعة  ك��وادر  �سواعد  لتقوم  ملكية،  بتوجيهات 

جلميع  عمل  �ساعة   56٢٠ جمموعه  ما  املنفذ  للفريق  املتوا�سل  العمل  �ساعات  عدد  و�سل  حيث 

اأع�ساء الفريق، ليتم العمل على درجة عالية من الدقة وجمال الزخرفة والهند�سة الإ�سالمية 

الفراغية، وليتزامن هذا الإجناز مع احتفالت اململكة مبئوية الدولة الأردنية.

)اقراأ اأي�ساً : ويل العهد يزور امل�سجد احل�سيني .. �سور و فيديو(

الداخلية  وال��واج��ه��ات  امل��ح��راب  زخ��رف��ة  ب��اإع��ادة  قامت  اجلامعة  اأن  اجلامعه   رئي�س  واأو���س��ح 

للم�سجد والأعمدة ال�سبعة التي تتو�سطه وطالء ال�سطح والواجهة اخللفية، وذلك بهدف اإعادة 

تاأهيل امل�سجد من الداخل بالكامل.

املنرب  يف  العمل  اأن  الزعبي  بني  والتنفيذ،  الت�سميم  �سقيه  يف  العمل  ومراحل  طبيعة  وحول 

و�سع  ثم  اأ�ساًل،  املوجودة  الأبعاد  على  املحافظة  مع  القيا�سات  واأخذ  امليداين  امل�سح  باإجراء  بداأ 

والتي  الإ�سالمي  الطراز  ذات  املنابر  من  الثالث  اجليل  املنرب  هذا  لي�سكل  الهند�سية  الت�ساميم 

�سالح  ملنرب  حماكاته  على  املحافظة  على  احلر�س  مع  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  يف  �سممت 

الدين الأيوبي يف امل�سجد الأق�سى املبارك ومنرب م�سجد امللك احل�سني طيب اهلل ثراه.

وخ�سب  ال�سويد  خ�سب  اإىل  بالإ�سافة  الطبيعي  والبلوط  اجلوز  خ�سب  اختيار  اأن  اإىل  واأ�سار 

3 الف قطعة  اأنه مت ا�ستخدام  الوينجا جاء لتنفيذ العمل على اأمت وجه لإبراز جماليته، مبينا 

خ�سبية بت�سميم هند�سي )جيوميري( مع اإدخال رموز هند�سية تعك�س رمزيات دينية ووطنية، 

حيث جرى اختيار جنمة اثنى ع�سرية تعك�س عدد حروف “ل اإله اإل اهلل” وعدد حروف “حممد 

اململكة، واختيار جنمة ثمانية م�ستوحاة  اإىل عدد حمافظات  الوقت  ر�سول اهلل” وت�سري يف ذات 

من الآية الكرمية )ويحمُل عر�س ربك فوقهم يومئذ ثمانية(، اإ�سافة اىل اختيار �سكل النجمة 

اإىل  كذلك  وترمز  الفاحتة(  )�سورة  املثاين  ال�سبع  وت�سكل  الأردين  العلم  جنمة  وهي  ال�سباعية 

عدد جبال عمان، ومكررة خم�س مرات على جانبي املنرب ب�سكل متنا�سق مع حجم املنرب، لتمثل 

بذلك عدد ال�سلوات اليومية.

وفيما يتعلق مبراحل العمل يف حمراب امل�سجد، بني الدكتور الزعبي، اأنه مت ت�سفيح املحراب 

تكون  اأن  على  احلر�س  مع  الهند�سية،  بالأ�سكال  مزخرفة  قطعة  األف  عددها  بلغ  خ�سبية  بقطع 

متنا�سبة مع لون احلجر الأ�سفر املوجود اأ�ساًل والأعمدة املجدولة املقامة منذ ١٠٠عام للحفاظ 

على عراقة املكان.

 45٠ لذلك  وا�ستخدم  املحراب،  جانبي  على  لالإنارة  مفرغ  هند�سي  ت�سميم  و�سع  جرى  كما 

 ٢4٠ تركيب  اإىل  بالإ�سافة  الإنارة،  جمال  لتعك�س  الفراغية،  بالهند�سة  مزخرفة  خ�سبية  قطعة 

الرئي�سية  ال��ث��الث  ال��واج��ه��ات  لزخرفة  اجل��وز  خ�سب  بق�سرة  ومغطاة  مزخرفة  خ�سبية  قطعة 

مراً   384 بلغت  اإجمالية  ومب�ساحة  امل��ن��رب(،  وي�سار  ميني  وواجهتي  وامل��ح��راب،  املنرب  )واج��ه��ة 

اأدخلت فيها النجمة الثمانية.”””-----(( اإ�سالمية  مربعاً للواجهات الثالث، وبزخرفة 

وبناء  وتاأهيل  اإع��ادة  التطبيقيه  اجلامعه)البلقاء  اأنتجته  ال��ذي  الفيديو  على  املطلع  ولعل 

منرب امل�سجد احل�سيني( وتفقد العمل من قبل رئي�س الدي…

د .مصطفى محمد عيروط

 جامعة البلقاء التطبيقيه 
ومئوية الدوله االردنيه)١(

الأحد  21 / 2 / 2021 

 65 مخالفة لمنشآت وأفراد 
لعدم االلتزام بأوامر الدفاع

 األمن العام: نقل موقوف قضائيًا
 من المستشفى لمركز اإلصالح بقرار طبي

 الصيادلة تطالب بالسماح ببيع جهاز 
فحص كورونا السريع بالصيدليات

 المعايطة: العدالة االجتماعية تتطلب توفير فرص عمل الئقة

 البحوث الزراعية : أمطار و ثلوج الخير تبشر بموسم زراعي جيد 

اقتصاديون: التمويل الميّسر متطّلب ضروري إلنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة

االنباط- عمان

اأكد رئي�س الحتاد العام لنقابات عمال الأردن 

الجتماعية  ال��ع��دال��ة  حتقيق  اأن  املعايطة،  م���ازن 

يتطلب توفري فر�س عمل لئقة، وتعزيز منظومة 

احلماية الجتماعية للعمال، واإزالة جميع اأ�سكال 

الت�سريعات  تطوير  اإىل  داعيا  العمل،  يف  التمييز 

املتعلقة بالعمل املرن ول�سيما املعتمد على الأدوات 

والو�سائل الرقمية.

واأ�ساف، يف بيان �سحفي مبنا�سبة اليوم العاملي 

ال�سبت،  ام�س  واف���ق  ال���ذي  الجتماعية،  للعدالة 

حتت �سعار “دعوة للعدالة الجتماعية يف القت�ساد 

الرقمي”، اإن هذه املنا�سبة فر�سة للتاأكيد على حق 

للح�سول  عادلة  فر�س  و�سمان  بالعمل،  اجلميع 

عليه، واإزال��ة جميع اأ�سكال التمييز ول �سيما بني 

اجلن�سني، الأمر الذي ي�سهم بالو�سول اإىل العدالة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وي��ع��زز الأم���ن 

الجتماعي لديهم.

وبني املعايطة اأن مئوية الدولة الأردنية التي 

م�سوؤولية  احل��ك��وم��ة  حت��م��ل  ظ��الل��ه��ا،  يف  نعي�س 

�ساأنها  م��ن  وب��رام��ج  �سيا�سات  بتطوير  م�ساعفة، 

منظومة  وت��ع��زي��ز  الجتماعية،  ال��ع��دال��ة  حتقيق 

احلماية الجتماعية للعمال، ما ي�سهم باحلفاظ 

على املجتمع الأردين متما�سكا م�ستقرا كي يكون 

�سريكا فاعال يف موا�سلة م�سرية البناء والعمل.

ج��وان��ب  ك�سفت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  اأن  واأو����س���ح 

الجتماعية،  احلماية  منظومة  يف  عديدة  �سعف 

ما يزيد من فجوة العدالة الجتماعية بني اأفراد 

املجتمع الأردين، وخ�سو�سا ممن يعملون يف قطاع 

القت�ساد غري املنظم، لفتا اىل اأنه ل ميكن للعمل 

اأن يحقق عدالة اجتماعية للعامل دون اأن يح�سل 

على اأجر منا�سب وعادل يوفر له متطلبات احلياة 

واأن  ال��ع��ي�����س، ل�سيما  �سبل  ل��ه  وي��وؤم��ن  ال��ك��رمي��ة 

م�ستويات الأجور على ال�سعيد الوطني منخف�سة 

وبحاجة اإىل زيادة.

االنباط-عمان

اأك�����د م���دي���ر ع����ام امل���رك���ز ال���وط���ن���ي للبحوث 

الزراعية الدكتور نزار حداد اإن الأمطار الأخرية، 

تب�سر  اململكة  مناطق  معظم  على  هطلت  التي 

مبو�سم زراعي جيد  و�سيكون له انعكا�سا اإيجابياً 

الأمطار  احتبا�س  وال��ذي عانى من  املو�سم  على 

خالل الفرة املا�سية. 

لفتاً اإىل اأن معدلت الهطول املطري اأحيت 

الأم�����ل مب��و���س��م زراع�����ي ج��ي��د وب�����ددت خم���اوف 

اأن هطول  ال����ري، و  امل���زارع���ني م��ن نق�س م��ي��اه 

الأمطار يف مثل هذا الوقت �سيحقق فوائدا جمة 

للمحا�سيل احلقلية  وخا�سة الزراعات املك�سوفة 

وال�سجرية كاحلم�سيات والنخيل واملراعي.

اإي��ج��اب��اً على الأع��ب��اء  الأم���ر ال���ذي �سينعك�س 

املادية امللقاة على عاتق املزارعني من حيث تقنني 

واحل��د  املقبلة  الأ���س��اب��ي��ع  خ���الل  ال���ري  عمليات 

من عمليات الر�س واملكافحة، حيث ت�سهم مياه 

الأم���ط���ار وان��خ��ف��ا���س درج����ات احل�����رارة بتقليل 

اإ�سابة املحا�سيل بالأمرا�س والآف��ات احل�سرية، 

ن�سبة  م��ن  والتقليل  ال��رب��ة  غ�سيل  ج��ان��ب  اإىل 

اإىل  اإ���س��اف��ة  حيويتها،  وجت��دي��د  فيها  الأم����الح 

ا�ستدامة منو املراعي ما �سيوفر كلفا كبرية على 

مربي الرثوة احليوانية وتخفي�س كلف  الفاتورة 

واملحطات  املراكز  اأن  اإىل  ح��داد  واأ�سار  العلفية.  

البحثية املنت�سرة على اإمتداد اأر�س على ا�ستعداد 

البحثية من  وال��ت��و���س��ي��ات  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 

خ��الل خ���رباء يف العديد م��ن امل��ج��الت العلمية 

الزراعي ب�سقية  القطاع  والزراعية والتي تخدم 

النباتي واحليواين لتحقيق ال�ستدامة الزراعية 

والنهو�س بالقطاع الزراعي.

 ب���ني م�����س��اع��د م���دي���ر  ع����ام امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 

للبحوث الزراعية ل�سوؤون البحث العلمي الدكتور 

نعيم مزاهرة  اأن تاأخر امطار وثلوج اخلري هذا 

العام مقارنة بالعامني املا�سيني، ال انها جاءت  

لتح�سني و�سع املحا�سيل احلقلية الإ�سراتيجية 

والتي تاخرت فيها مراحل النمو الطبيعية من 

ا�سبوعني اىل ثالثة ا�سابيع نتيجة لتاأخر �سقوط 

الم���ط���ار يف ب��داي��ة امل��و���س��م وان��ق��ط��اع الأم��ط��ار 

لفرات طويلة خالل �سهر �سباط كما هو معتاد، 

لذلك  كانت هذه الكميات اجليدة من المطار 

والتخفيف  امل��ط��ري   املو�سم  مهمة ج��دا لإن��ق��اذ 

من خ�سائر املزارعني  وتعزيز املخزون الرطوبي 

�ستكون مفيدة جدا  ان��ه��ا  كما  ال��رب��ة  ق��ط��اع  يف 

البعلية،  ال�سيفية  وال��زراع��ات  املثمرة  لال�سجار 

ا�سافة مل�ساهمتها يف حت�سني ورفع املخزون املائي 

من املياه اجلوفية وال�سدود واحلفائر. 

واأ�ساف مزاهرة اأن املنخف�س اجلوي القطبي 

ال�سديد ال��ربودة وال��ذي ج��اء بعد ف��رة انقطاع 

ل��الم��ط��ار والرت����ف����اع غ���ري ال���ع���ادي يف درج����ات 

الغزيرة  ان امطار اخل��ري  توؤكد على   احل���رارة، 

�ساحبها ت�ساقط كثيف للثلوج يف كافة املحافظات 

ت��دين درج��ات  وال���ذي �ساهم م�ساهمة كبرية يف 

احل���رارة لت�سل اىل ١٠ درج���ات مئوية اق��ل من 

املعدل العام  يف مثل هذا الوقت من ال�سنة عن 

بتدين  اجلوية  التنبوؤات  توقعات  ةوم��ع  املعتاد، 

امل��ئ��وي  ال�����س��ف��ر  درج�����ات احل������رارة اىل م���ا دون 

خالل الي��ام والليايل القادمة وزي��ادة احتمالية 

وخا�سة  اململكة  مناطق  كافة  يف  ال�سقيع  تكون 

يف مناطق زراع��ة اخل�سار يف وادي الردن الذي 

ميتلك امليزه الن�سبية  لزراعة املحا�سيل املختلفة 

ومنها ال�سيفة يف غري موا�سمها الطبيعية  مما 

احل���رارة  ب��درج��ات  للتاثر  عر�سه  اك��رث  يجعلها 

املحا�سيل  م��ع  مقارنة  كبري  وب�سكل  املنخف�سة 

ال��ق��درة على  ال��ت��ي متتلك  الع��ت��ي��ادي��ة  ال�ستوية 

حتمل الظروف اجلوية الباردة وال�سقيع.

ومن جهته قال الدكتور �سامي عوابده مدير 

م��دي��ري��ة ال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة يف امل��رك��ز اأن  هذة 

وحت�سني  اإنعا�س  على  �ستعمل  والثلوج  الأم��ط��ار 

قطاع  ال��رثوة احليوانية من خالل اطالة عمر 

امل���راع���ي وال��ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى امل��رب��ي م��ن تكاليف 

الأع��الف اإ�سافة اىل  اإطالة عمر فرة الأزه��ار 

للنباتات لتاحة الفر�سة للنحل بجني الرحيق 

املناحل  خاليا  تقوية  وب��ال��ت��ايل  اللقاح  وح��ب��وب 

واحل�سول على انتاج جيد من الع�سل.

ه����ذا ب��ال���س��اف��ة اىل  ان ان��خ��ف��ا���س درج����ات 

ك��ذل��ك  اىل انخفا�س كبري يف  ي����وؤدي  احل����رارة 

ان��ت�����س��ار ال���دب���ور الح��م��ر وال���س��ف��ر وخ��ا���س��ة يف  

الدبور  مبكرمللكات  خ��روج  �سهدت  التي  املناطق 

لتا�سي�س اع�سا�سها وخا�سة تلك  الع�سا�س املبنية  

املناطق  و يف  ال�سجار  اغ�سان  ال��راب وعلى  يف 

ل��ربودة   املعر�سة  و  والثلوج  لالمطار  املك�سوفة 

البتعاد  وج���وب   اإىل  م�سرياً  املبا�سرة،  الطق�س 

عن املناطق املنخف�سة والوديان جتنبا لتعر�س 

الثلوج  ذوب���ات  بعد  للفي�سانات  املا�سية  قطعان 

املواليد  وخا�سة  احلظائر  تدفئة  على  العمل  و 

امل��ي��اه اليها باي  اجل��دي��دة  و�سمان ع��دم ت�سرب 

�سكل من ال�سكال وكذلك  جتهيز املناحل ب�سكل 

للتقليل من  اخل��الي��ا  م��داخ��ل  وت�سييق  ج��ي��د  

ت�سرب الهواء البارد للداخل و�سمان عدم ت�سرب 

املياه اليها. واأ�سار املهند�س هيثم حمدان الباحث 

ان  اإىل  الوطني  امل��رك��ز  اخل�����س��روات يف  ق�سم  يف 

ال�سقيع يعد من العوامل التي تهدد املحا�سيل 

الزراعية وت�سبب اأ�سرار كثرية، وبا�ستمرار توايل  

اأن  اإىل  لياًل  بالنخفا�س  ال��ه��واء  ح���رارة  درج���ة 

ت�سل اىل  ما دون درجة …

االنباط- عمان

 اأك���د اق��ت�����س��ادي��ون ومم��ث��ل��و ق��ط��اع��ات جت��اري��ة 

و�سناعية، اأن احل�سول على متويل مايل ب�سروط 

مي�سرة، وفوائد خمف�سة، وفرات زمنية طويلة، 

من اأهم متطلبات ت�سهيل اإن�ساء امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة.

املوؤ�س�سات  يف  منتجات  با�ستحداث  وط��ال��ب��وا 

ال�سغرية  امل�ساريع  وطبيعة  تتنا�سب  التمويلية، 

وامل��ت��و���س��ط��ة، مب��ع��اي��ري وا���س��ح��ة و���س��ف��اف��ة، تدعم 

وت�سجعهم على  ال�سباب  ل��دى  ال��ري��ادي��ة  الأف��ك��ار 

النخراط يف �سوق العمل.

ك��م��ا ط��ال��ب��وا ب�����س��رورة ت��ط��وي��ر اإط�����ار م��وّح��د 

يجمع الت�سريعات القانونية والتنظيمية لل�سركات 

اإن�ساء  اج����راءات  لت�سهيل  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

من  واحل���د  عليها،  وال��رق��اب��ة  امل�ساريع  وت�سجيل 

ال��ب��ريوق��راط��ي��ة، م�����س��ددي��ن ع��ل��ى ����س���رورة منح 

اعفاءات خا�سة بهذه امل�ساريع، من خالل تخفي�س 

ال�سرائب والر�سوم وتكاليف الطاقة والت�سغيل.

وحتظى امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة باهتمام 

م���ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ل���دوره���ا يف 

التنمية وتوفري فر�س العمل.

وح�سب بيانات للبنك املركزي الأردين، ت�سكل 

باملئة من   ٩6 نحو  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

 7٠ توفري  يف  وت�سهم  باململكة  القائمة  امل�ساريع 

الناجت  م��ن  باملئة  و4٠  ال��ع��م��ل،  ف��ر���س  م��ن  باملئة 

املحلي الإجمايل.

والتموين،  والتجارة  ال�سناعة  ل���وزارة  ووفقا 

دون  فما  عمال   4 فيها  يعمل  التي  امل�ساريع  ف��اإن 

هي م�ساريع �سغرى، وما بني 5 و ١٩ عاماًل هي 

م�ساريع �سغرية، وما بني ٢٠ و ٩٩ عامال م�ساريع 

متو�سطة، وما فوق ذلك م�سروعات كبرية.

وق����ال اخل��ب��ري الق��ت�����س��ادي امل��ه��ن��د���س مو�سى 

ال�ساكت اإن التمويل يعد من اأهم متطلبات ت�سهيل 

اإن�ساء امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، مبينا اأن اأكرث 

من ٩5 باملئة من ال�سركات الأردن��ي��ة هي �سركات 

على  يح�سل  منها  والقليل  ومتو�سطة،  �سغرية 

متويل متوا�سع.

واأ�ساف اأن البنوك يف الأردن هي بنوك جتارية 

ق��د ي�سعب على  م��ا  وه��و  ال�سمانات،  ت��رك��ز على 

على  احل�����س��ول  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�����س��رك��ات 

التمويل الالزم لتطوير اأو ا�ستمرار ن�ساطها، داعياً 

ال�سغرية  للم�ساريع  بنك  ا�ستحداث  �سرورة  اإىل 

واملتو�سطة، مينحها قرو�سا طويلة الأمد، ويعتمد 

على اجلدوى القت�سادية للم�ساريع.

ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  اأن  ال�����س��اك��ت  امل��ه��ن��د���س  وراأى 

للم�ساريع  الالزمة  الراخي�س  باإ�سدار  والتاأخر 

تعد عائقا اأمام العديد منها، اإ�سافة لرتفاع اأ�سعار 

التنموية،  ال�سناعية واملناطق  امل��دن  الأرا���س��ي يف 

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ه���ذه امل��ن��اط��ق مت��ن��ح م��ي��زات 

اأم��ام  ال��ك��ايف  بالقدر  لي�ست ج��اذب��ة  ولكنها  ج��ي��دة 

ارتفاع الأ�سعار، وتكاليف ممار�سة الأعمال عموماً 

كالطاقة.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اع���ت���ربت ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 

�سناعة  غ��رف��ة  يف  ال�سناعيات  ال�����س��ي��دات  اأع��م��ال 

عمان الدكتورة رمي البغدادي، اأن احل�سول على 

التمويل من اأكرب التحديات التي تواجه امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة.

واأك������دت ����س���رورة ت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ات م�سممة 

وحجم هذه امل�ساريع يف البنوك واملوؤ�س�سات املالية، 

م���ن خ���الل ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��ت��م��وي��ل امل��ي�����س��ر ب�سرعة 

وبفائدة خمف�سة، وفق معايري وا�سحة و�سفافة، 

ت�سمل ال�سباب يف املحافظات كافة.

وط��ال��ب��ت ال��ب��غ��دادي ب�����س��رورة اإع����ادة ت�سنيف 

م��ن حيث عدد  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع 

مبا  امل���ال،  راأ����س  وحجم  املبيعات،  وقيمة  العمال، 

يتنا�سب واإمكانيات ال�سباب واملوؤ�س�سات التمويلية 

ع��ل��ى ح���د �����س����واء. ودع�����ت اإىل اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف 

ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  لعمل  املنظمة  الت�سريعات 

احلكومية  اجلهات  تعدد  واحل��د من  واملتو�سطة، 

املرتبطة باإن�ساء ومراقبة هذه امل�ساريع، مع منع 

اجل��ه��ات. وطالبت  ه��ذه  ال��ت��داخ��ل يف �سالحيات 

اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب�����س��رورة ت��ط��وي��ر اإط����ار موحد 

يجمع الت�سريعات القانونية والتنظيمية لل�سركات 

الإج���راءات  ي�سهل من  واملتو�سطة، مبا  ال�سغرية 

والرقابة  امل�ساريع  وت�سجيل  اإن�ساء  عند  املتخذة 

عليها، م�سرية اإىل �سرورة تخفي�س الر�سوم، ومنح 

ف���رة زمنية حم���ددة،  خ���الل  اإع���ف���اءات �سريبية 

خا�سة يف ظ��ل ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة ال��ت��ي مت��ر بها 

يقلل  ك��ورون��ا، مبا  البالد ج��راء جائحة فريو�س 

امل�ساريف الت�سغيلية الأولية للم�ساريع.

التعليمية  البنية  اأن��ه ل بد من تقوية  وبينت 

والتدريبية، مبا يركز يف خمرجاتها على الإبداع 

املهني  التعليم  نحو  ال�سباب  وتوجيه  وال���ري���ادة، 

نحو  القائمة  امل�ساريع  اأ�سحاب  واإر���س��اد  والتقني، 

اله��ت��م��ام ب���اجل���ودة ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف رف���ع ك��ف��اءة 

منتجاتهم.

بدوره، اأ�سار اخلبري القت�سادي مازن اإر�سيد 

ت�سكل  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  اأن  اإىل 

العامل،  باملئة من م�ساريع خمتلف دول   ٩٠ نحو 

مو�سحا اأن هذه امل�ساريع تعرثت خالل اجلائحة 

يف الأردن كباقي العامل، ما يتطلب اإزالة العراقيل 

اأم�����ام امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، ك���ارت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف ال��ط��اق��ة 

والت�سغيل.

واأك�����د اإر���س��ي��د ����س���رورة اإع���ف���اء امل�����س��اري��ع من 

ال�سرائب والر�سوم اجلمركية، ولو لفرات زمنية 

حمددة، مع ت�سهيل اإدخال املواد اخلام للم�ساريع 

ال�سناعية، داعيا اىل اإعطاء امل�ستثمرين بقطاعي 

النقل والطاقة املتجددة، مزايا ا�ستثمارية خا�سة، 

كونها قطاعات حيوية، اإىل جانب تقدمي متويل 

مي�ّسر بفائدة متدنية لفرات طويلة.

يف  واملجوهرات  الألب�سة  قطاع  ممثل  واو�سح 

امل�ساريع  اأن  قوا�سمي  اأ�سعد  الأردن  جت��ارة  غرفة 

ال�سغرية واملتو�سطة تاأثرت خالل جائحة كورونا 

ع��ل��ى ن��ح��و ك��ب��ري، الم���ر ال���ذي ي�ستدعي دعمها 

الأع��ب��اء ال�سريبية، واعتماد  من خ��الل تخفيف 

�سريبة املبيعات ما بعد البيع ولي�س على البيانات 

ال��ر���س��وم املختلفة،  اجل��م��رك��ي��ة، واإع���ف���اءه���ا م��ن 

وتخفي�س  ال��ط��اق��ة،  ف��وات��ري  ودع���م  كامل�سقفات، 

ا�سراكات ال�سمان الجتماعي، وتق�سيط الر�سوم 

اجلمركية. واأكد اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

التي ت�سغل اأيد عاملة اأردنية كقطاعات الألب�سة 

واملجوهرات، ول�سيما فئة ال�سباب التي ما زالت 

الدرا�سة يف اجلامعات، وتعمل ل�سد  على مقاعد 

من  خا�س  نحو  على  دعمها  يجب  احتياجاتها، 

خ����الل دف����ع وزارة ال��ع��م��ل جل����زء م���ن روات��ب��ه��م 

ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م مب���ا ي��ع��زز ع��م��ل امل��ن�����س��اآت ال�����س��غ��رية 

واملتو�سطة.

م��ن ج��ان��ب��ه، اع��ت��رب مم��ث��ل ق��ط��اع ال�سناعات 

غرفة  يف  التجميل  وم�ستح�سرات  ال��ك��ي��م��اوي��ة 

دع��م  ال��ب�����س،  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���س  الأردن  ���س��ن��اع��ة 

اأم��ام  خمرجا  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سناعات 

�سرورة  على  م�سددا  �سناعتها،  لتطوير  اململكة 

دعم مراكز التدريب والتاأهيل املهني، مبا يحقق 

�سغرية  �سناعات  لبتكار  ال�سباب  توؤهل  مهارات 

الب�سيطة  الكيماوية  كال�سناعات  ومتو�سطة، 

وال�سناعات الغذائية، �سمن �سوابط حمددة.

ال��راخ��ي�����س اخل��ا���س��ة  اأن جل���ان  اإىل  واأ����س���ار 

ب��ال�����س��ن��اع��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، ل تطبق 

معايري حمددة يف منح الراخي�س، مو�سحا اأن 

ن�سبة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة التي ترف�س 

ت�سل لنحو ٢5 باملئة من اإجمايل امل�سروعات، دون 

اأ�سباب مقنعة على حد تعبريه.

التي  العراقيل  من  العديد  وج��ود  اىل  ولفت 

ت���واج���ه اأ����س���ح���اب الأف����ك����ار ال���ري���ادي���ة ال�����س��غ��رية 

ا�ستحداث  اإىل  داع��ي��اً  ال�����س��ب��اب،  م��ن  واملتو�سطة 

جهة رقابية تطلع على اأ�سباب رف�س اإن�ساء بع�س 

الأردن  �سناعة  غرفة  ا�ستعداد  واب��دى  امل�ساريع، 

لتكون تلك اجلهة.

الراخي�س،  منح  اإج����راءات  بت�سريع  وطالب 

والتعليمات  الأنظمة  يف  التعقيد  ع��دم  وم��راع��اة 

والت�سريعات ذات العالقة.

والأقم�سة  الألب�سة  جت��ار  نقيب  اأك���د  ب����دوره، 

والأح��ذي��ة منري دي��ة، ���س��رورة ت�سهيل اإج���راءات 

احل�����س��ول ع��ل��ى مت��وي��ل ملختلف امل�����س��اري��ع، ب��اأق��ل 

ن�سبة فائدة، وباأقل ال�سمانات وال�سراطات، مبا 

ي�سجع اإن�ساء امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، داعيا 

الناظمة  القوانني  يف  النظر  اإع���ادة  ���س��رورة  اإىل 

ل��ع��م��ل خم��ت��ل��ف امل�������س���اري���ع وت�����س��ه��ي��ل احل�����س��ول 

ع��ل��ى ال��راخ��ي�����س ال��الزم��ة لإن�����س��ائ��ه��ا، وتوجيه 

ال��ت��ي يحتاجها  ال��ق��ط��اع��ات  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ن��ح��و 

يف  وال�ستمرارية  الإنتاجية  يحقق  مبا  ال�سوق، 

عمل هذه امل�سروعات .

اإىل ذل��ك، ق��ال ممثل قطاع الأث���اث والأدوات 

اإن  الأردن خالد حبنكة  املنزلية يف غرفة جت��ارة 

امل�ساريع ال�سغرية حتتاج اإىل دعم مايل من خالل 

قرو�س بنكية ب�سروط مي�سرة، ت�ساعد امل�ستثمر اأو 

�ساحب امل�سروع ال�سغري على ال�ستمرارية.

ودعا اإىل �سرورة ت�سهيل اجراءات الراخي�س 

وال���ر����س���وم امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال�������س���روط ال���ت���ي ميكن 

ال�سيارات  مواقف  كا�سراطات  عنها  ال�ستغناء 

والر�سوم البديلة عنها، واإعفاء اأ�سحاب امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة من ال�سرائب لنحو خم�س 

�سنوات، حتى يوؤكد امل�سروع جناعته.

االنباط- عمان

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ح����ررت   

بحق  خمالفة   3٢ اجلمعة،  والتموين، 

الدفاع  ب��اأوام��ر  التزامها  لعدم  من�ساآت 

الوقائية  وال�سحة  بال�سالمة  املتعلقة 

وق��ان��ون ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة، م��ن��ه��ا 8 

خم���ال���ف���ات ل���ع���دم ال��ت��ق��ي��د ب��ال�����س��ق��وف 

ال�سعرية املحددة للدجاج الطازج.

ووفقا لبيان �سادر عن الوزارة، ام�س 

33 م��واط��ن��ا  ال�����س��ب��ت، ج����رى خم��ال��ف��ة 

ل��وج��وده��م داخ���ل م��ن�����س��اآت دون ارت���داء 

التباعد الجتماعي. الكمامة ومراعاة 

و���س��م��ل��ت ال����زي����ارات ال��رق��اب��ي��ة ال��ت��ي 

ن���ف���ذت���ه���ا ك��������وادر ال����������وزارة ال���رق���اب���ي���ة 

5١6 من�ساأة. اأم�س  والتفتي�سية 

االنباط- عمان

 اأك����دت م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام اأن ق���رار نقل 

اإىل  امل�ست�سفى  م��ن  ق�����س��ائ��ي��اً  م��وق��وف  �سخ�س 

طبي  ق��رار  بعد  جاء  والتاأهيل،  الإ�سالح  مركز 

يوؤكد �سالمته �سحيا.

ب��ا���س��م  مديرية  ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي  واو���س��ح 

الأمن العام  تفا�سيل اخلرب الذي جرى تداوله 

من  ق�سائيا  املوقوفني  ال��ن��زلء  اأح��د  نقل  ح��ول 

والتاأهيل ،  الإ�سالح  مركز  اإىل  امل�ست�سفى  داخل 

ت��وق��ي��ف��ه  ج�����رى  ال�����س��خ�����س  ذل�����ك  اأن  م�����وؤك�����دا 

نقله  وجرى  بحقه،  قدمت  �سكوى  بعد  ق�سائيا 

اإىل  نقله  اأث��ن��اء  ذل��ك  طلب  اأن  بعد  للم�ست�سفى 

اإىل  حينها  يف  واأدخ��ل  والتاأهيل  الإ�سالح  مركز 

امل�ست�سفى.

من  وال��ت��اأك��د  ال��ع��الج  تلقي  بعد  اأن��ه   واأ�ساف 

���س��الم��ت��ه ���س��ح��ي��اً ق����رر الأط����ب����اء اإخ����راج����ه من 

امل�����س��ت�����س��ف��ى، ون��ق��ل��ه وف����ق الأ�����س����ول ال��ق��ان��ون��ي��ة 

اأح���د م��راك��ز الإ����س���الح وال��ت��اأه��ي��ل مبوجب  اإىل 

على  م�سددا  بحقه،  ال�����س��ادرة  التوقيف  م��ذك��رة 

ق�����س��ائ��ي،  واأن خ��روج��ه من  ق���رار  ال��ت��وق��ي��ف  اأن 

عالجه  ان��ت��ه��اء  بعد  ج��اء  طبي  ق��رار  امل�ست�سفى 

ميكن  ل  طبي  �ساأن  وهو  �سالمته،  من  والتاأكد 

التدخل فيه.

االنباط- عمان

 ط���ال���ب ن��ق��ي��ب ال�������س���ي���ادل���ة ال���دك���ت���ور 

بال�سماح  ال�����س��ح��ة  وزارة  ال��ك��ي��الين،  زي���د 

لل�سيدليات واملختربات ببيع جهاز فح�س 

ال�سريع. كورونا 

وق����ال ال��ك��ي��الين يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ايف، 

ام�����س ال�����س��ب��ت، اإن���ه م��ن خ��الل و���س��ع اآل��ي��ة 

ل���وزارة  ال�����س��ري��ع  الفح�س  ن��ت��ائ��ج  لإر����س���ال 

ال�������س���ح���ة، ي���ج���ري ف��ح�����س اأع��������داد اأك����رب 

اأك���رث ل �سيما  ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات  وج��م��ع 

ب��امل��ح��اف��ظ��ات وامل���ن���اط���ق ال��ب��ع��ي��دة، وال��ت��ي 

اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال�سيدليات  فيها  ت��ت��وف��ر 

يباع فيها الفح�س ال�سريع.

ت��اأه��ي��ل  م���ن  م���ان���ع  اأن�����ه ل  اإىل  واأ�����س����ار 

اإي�سال  واآل��ي��ة  تعليمات  وو�سع  ال�سيادلة 

امل�ساب  معلومات  واأخ���ذ  الفح�س  نتيجة 

ب��ه يف  ل��ل��وزارة كما ه��و معمول  واإر���س��ال��ه��ا 

ارتفاع  ظ��ل  يف  خا�سة  ال��ع��امل،  دول  جميع 

عدد الإ�سابات.
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االنابط- الزرقاء

ث��م��ن م��ت��ق��اع��دون ع�����س��ك��ري��ون �سعي   

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ال���دوؤوب 

وال�سيما  املعي�سية،  اأو�ساعهم  لتح�سني 

ت�����س��ري��ع امل���دد ال��زم��ن��ي��ة ل��ا���س��ت��ف��ادة من 

االإ�سكان الع�سكري و�سمولهم باخلدمات 

امل�سرفية.

وق��������ال رئ����ي���������س ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة 

املومني  عبداهلل  ال�سابقني  للع�سكريني 

اإن تكليف جالة امللك ل�سمو ويل العهد 

ب��رئ��ا���س��ة جل��ن��ة ملكية  االأم����ر احل�����س��ني 

وت��وج��ي��ه��ات��ه امل�����س��ت��م��رة مل���راع���اة ���س��وؤون 

امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني وال��ت��خ��ف��ي��ف 

ع��ن��ه��م م����ا اأم����ك����ن، اأع��������ادت ل��ل��م��ت��ق��اع��د 

الع�سكري هيبته وموقعه االجتماعي.

ال��زم��ن��ي��ة  امل�������دد  ت�������س���ري���ع  اأن  وب������ني 

ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن االإ����س���ك���ان ال��ع�����س��ك��ري، 

و�����س����م����ول امل���ت���ق���اع���دي���ن ال���ع�������س���ك���ري���ني 

ايجابياً  �سينعك�س  امل�سرفية  باخلدمات 

على قطاع العقار واملهن والبناء ويحرك 

العمل. �سوق 

امللكية  االإرادة  اأن  امل��وم��ن��ي  واأو����س���ح 

ال�����س��ام��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار ي���وم اخل��ام�����س ع�سر 

وف����اء  عام” ي������وم  ك����ل  يف  ����س���ب���اط  م����ن 

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

رج��ال  ���س��رب  ال����ذي  ال��ي��وم  القدامى”، 

الت�سدي  يف  االأم��ث��ل��ة  اأروع  فيه  ال��وط��ن 

م��ع��رك��ة  يف  االأردن  ال��غ��ا���س��م  ل���ل���ع���دوان 

الكرامة اخلالدة عام 1968.

م���ن ج���ه���ت���ه، ق����ال ال��ع��ق��ي��د امل��ت��ق��اع��د 

بالتهنئة  نتوجه  اإننا  العيا�سرة  حممد 

اهلل  عبد  امللك  جاله  الها�سمي  للقائد 

الدولة  تاأ�سي�س  مئوية  مبنا�سبة  الثاين 

اأن  االأردنية وعيد مياد جالته، مبيناً 

دخول  مع  تزامن  العام  هذا  الوفاء  يوم 

الثانية. االأردن للمئوية 

ال��ت��ي حتققت  واأ���س��ار اىل االجن����ازات 

خال املئوية االأوىل من تاأ�سي�س الدولة 

االأردن��ي��ة وال��ت��ي ع��ززت يف روح ووج��دان 

الوطن  واأردن��ي��ة م��ع��اين ح��ب  اأردين  ك��ل 

وال����وف����اء وم�����س��اع��ر ال�����والء واالن���ت���م���اء، 

ال��ع��ه��د  ويل  ����س���م���و  ت��ك��ل��ي��ف  ان  م���ب���ي���ن���اً 

احل�سني بن عبداهلل مبتابعة اللجنة كان 

لها انعكا�س ايجابي، واثر بالغ يف نفو�س 

امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني. ب����دوره، عرب 

عن  اجل���وارن���ة  ���س��اح  امل��ت��ق��اع��د  العميد 

امللك  ج��ال��ه  باهتمام  واع���ت���زازه  ف��خ��ره 

وويل عهده االأمر احل�سني بن عبد اهلل 

“اأن  م�سيفا  الع�سكريني،  باملتقاعدين 

اإىل  الفرح  واأدخ��ل  اأثلج �سدورنا  ما  هذا 

قلوبنا، وال�سيما انهما ال يدخران جهداً 

عن دعم املتقاعدين الع�سكريني باأق�سى 

ي�����س��ت��ط��ي��ع��ان م��ن ام��ك��ان��ي��ات لتوفر  م��ا 

حياة كرمي لهم”.

االأردن  يبقى  باأن  اأمنياته  واأعرب عن 

م����زده����راً يف ط��ل��ي��ع��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، 

وق���ائ���م���ا ب�������دوره ال�����ري�����ادي يف امل��ح��اف��ل 

ت�����س��ت��م��ر  اأن  وك����ذل����ك  ك����اف����ة،  ال���دول���ي���ة 

م�سرة العطاء والبناء مع دخول اململكة 

وروؤى  حكمة  بف�سل  ال��ث��ان��ي��ة  للمئوية 

وعاقاته  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة 

العربية  الدول  قادة  مع  املتينة  الدولية 

والعاملية.

 متقاعدون عسكريون يثمنون سعي 
الملك الدؤوب لتحسين أوضاعهم

�سني يوؤ�س�سان حلالة وطنية  امية لفر�سان احلق، والنطق الها�سمي الدائم الرَّ الر�سالة امللكية ال�سَّ

ا�ستثنائية تعرب عن ا�ستلهام دقيق للحاجات الوطنية َنعرُب فيها املئوية الثانية بعد ع�سف وعراك 

اإقليمي ودويل ا�ستهلك قرناً باأكمله مل تهداأ فيه املنطقة ومل ي�ستقر لها حال، واحلقيقة املاثلة اأن 

اأ�سهم اإىل حٍد بعيد يف حماية  االن�سباط البنيوي يف االأداء اال�ستخباري جلهاز املخابرات العامة 

منظومة االأمن الوطني، ومرتكزات الهوية الوطنية الرا�سخة وال�سرورية للحفاظ على متا�سك 

الدولة وا�ستمرارها.

التي  التمّيز  الدولية يف  العامة، وال�سمعة  املخابرات  ال��دويل واالإقليمي جلهاز  ولعل احل�سور 

التعاون  م�سداقية  يف  اأخاقية  منظومة  تر�سيخ  يف  وجناحه  الوطني  االأداء  ون��زاه��ة  بها  يتمتع 

الدويل يف جمال مكافحة االرهاب، وتبادل املعلومات يف امل�سائل التي تر�سخ ال�سلم واالأمن الدوليني 

باأ�ساليب ال تخالف املعاير واالأعراف الدولية؛جعل من هذه املوؤ�س�سة العريقة حمط ثقة االأردنيني 

واحرتامهم ورعاية قيادتنا احلكيمة يف كل االأوقات.

واحلقيقة اأن هيكلة االأداء العام لكل موؤ�س�سات الدولة املدنية والع�سكرية واالأمنية ونقلها من 

العمومية اإىل التخ�س�سية يف العمل، وال�سمولية يف النهج واالحرتافية يف االداء واالإ�سناد، جعل 

من النطق الها�سمي االأ�سيل ر�سالة ت�ستوجب من جهاز االأمن الوطني واملتمثل يف دائرة املخابرات 

العامة مراجعة معمقة الإعادة ر�سم دورها الوطني، وحتديد اأولوياته مبا يتواءم مع املرحلة التى 

و�سلت اإليها موؤ�س�سات الدولة وتقلي�س م�ساحات اال�ستباك مع الكثر من امللفات الداخلية؛ لتاأخذ 

هذه املوؤ�س�سات دورها وتتحمل م�سوؤولياتها، وتبعات �سيا�ساتها وقراراتها بكل جترد وثبات.

اإن الدور اجلديد �سيمنح اجلهاز فر�سة تاريخية للعودة اإىل مربعه احلقيقي يف الت�سدي لدوره 

يف جمع وتقييم وتقدمي املعلومات للدولة لتكون ال�سوء الكا�سف للقرارات الوطنية، وعلى قاعدة 

العر�س ولي�س يف الفر�س وبعيداً عن احتكار معيار ومفهوم امل�سلحة الوطنية من اأية جهة كانت؛ 

الأن العربة �ستكون بالنتائج وحتمل امل�سوؤولية املبا�سرة، وبالتوازي مع ذلك تطوير قدرات واإمكانيات 

وم�سادر  ال�سلبة  االأمنية  التحديات  مع  للتعامل  واالإداري����ة  والفنية  الب�سرية  املوؤ�س�سية  اجلهاز 

التهديد لاأمن الوطني االأردين الداخلي واخلارجي باأعلى درج��ات االح��رتاف، وهو ال��دور املهم 

الذي اطلع به اجلهاز تاريخياً باقتدار وح�سل من خاله وما زال على ثقة القيادة وال�سعب.

ا يعرب عن الثقه بقدراته على  اإن حمتوى املنطوق امللكي يف تكري�س الدور املعلوماتي للجهاز اإنَّ

توفر االإحاطة اال�ستخبارية، والتقارير املعلوماتية الدقيقة يف زمن اأ�سحى التثبت من املعلومة 

ت�سمن  فقد  العمل  يف  التقليدية  االأ�ساليب  تتجاوز  ومهنية  ا�ستثنائية،  احرتافية  تتطلب  مهمة 

النطق الها�سمي �سرورة االنتقال يف املئوية الثانية اإىل احرتافية مهنية حُتاكي التجارب الدولية 

الناجحة يف هذا امل�سمار وتاأخذ بعني االعتبار التجاذبات الدولية واالإقليمية يف املنطقة والعامل؛ بل 

وتعك�س معاير النزاهة وال�سفافية و�سيادة القانون.

اأن  يظن  اأك��ر من  ويخطئ  ال�سامية،  امللكية  الر�سالة  ق��راءة م�سامني  يت�سرع يف  يخطئ من 

الر�سالة الوطنية واملهمة االأمنية واملعلوماتية لدائرة املخابرات العامة �ستتاأثر يف هيكلة اأدائها ؛ الأن 

التطوير يعزز تلك الر�سالة الوطنية، والتحديث ينظم تكامل موؤ�س�سات الدولة ويحّمل موؤ�س�سات 

الدولة و�سلطاتها م�سوؤلياتها الوطنية والقانونية عن قراراتها املتخذة، ويجعل من احلجج والذرائع 

التي قد تتم�سك بها بع�س القوى واالأ�سخا�س من تدخل هنا اأو تاأثر هناك غر ذات قيمة اأو اأثر.

عن  املدافعني  طليعة  فهم  الوطني،  االن�سباط  ب���ذروة  يتمتعون  اأنهم  احل��ق  لفر�سان  ي�سجل 

منظومة االأم��ن الوطني وهوية الدولة و�سبل هيبتها واحلفاظ على �سوكتها منذ تاأ�سي�س دائرة 

ر�سخت  التي  ال�سامية  امللكية  الرعاية  ال��دور  ويعزز من هذا  ه��ذا،  يومنا  العامة وحتى  املخابرات 

املفاهيم ال�سامية لدور اجلهاز، والتاأهيل والتدريب املتقدم الذي جعل منها درة االأجهزة االأمنية 

ا ويف العامل اأجمع من حيث التاأهيل واالجن��از اال�ستثنائي، وااللتزام باملعاير  يف املنطقة بل رمبَّ

االأخاقية يف االأداء االأمني واملعلوماتي احل�سيف.

بوركت ال�سواعد التي حتمي الوطن، وحفظ اهلل وطننا احلبيب ومليكنا املفدى راأ���س الدولة 

وحامي د�ستورها العريق، وعلى هذه االأر�س دائماً ما ي�ستحق احلياة.

د. طالل طلب الشرفات

 بوُح القائد: رصانة 
المؤسسات وعراقة األداء

 ارتفاع تخزين السدود الى 370ر141 مليون م3 بنسبة 42 %

 اتفاقية بين أورنج والجامعة األلمانية إلنشاء ناد لالبتكار والتطوير الرقمي

 العدالة النيابية تعلن منهجية عملها للمرحلة المقبلة

االنباط- عمان

اإن   ق���ال وزي���ر امل��ي��اه وال����ري ال��دك��ت��ور معت�سم ���س��ع��ي��دان 

خمزون ال�سدود الكلي ارتفع، ام�س ال�سبت، اىل 141.370 

مليون مرت مكعب بن�سبة تخزين 42.02 باملئة.

املا�سي،  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  ال�سدود  تخزين  وبلغ 

166.09 مليون مرت مكعب بن�سبة 49.37 باملئة. وا�ساف 
اأم�س اجلمعة  ال�سدود منذ  ان جمموع ما دخل اىل  �سعيدان 

وحتى اليوم ال�سبت من امطار وجريان �سطحي لاوديه بلغ  

الداخلة  الكميات  بلغت  فيما  مكعب،  مرت  مليون   3.055
خال 72 �ساعة املا�سية 8.857 مليون مرت مكعب، مبينا 

املو�سم  بداية  منذ  ال�سدود  اىل  الداخلة  الكميات  ح�سيلة  ان 

املطري بلغت 50.483 مليون مرت مكعب.

واأكد ان اعلى كميات مياه دخلت خال 72 �ساعة املا�سية 

مرت  مليون   5.22 بلغت  حيث  ط��ال  امللك  �سد  على  كانت 

مكعب من امطار وجريان �سطحي لاودية.

االنباط- عمان

االأردن��ي��ة  االأملانية  واجلامعة  االأردن  اأورجن  �سركة  وقعت   

بال�سراكة مع الوكالة االأملانية للتعاون الدويل، اتفاقية تعاون 

والتطوير  لابتكار  اأورجن  م��رك��ز  “نادي  الإن�����س��اء  م�سرتك 

الرقمي” يف اجلامعة.

ويهدف النادي بح�سب بيان �سحايف لل�سركة، ام�س ال�سبت، 

اىل تنمية وتطوير املهارات الازمة لل�سباب لتعزيز اإمكانيات 

التوظيف لديهم داخل اململكة وخارجها.

رئي�سها  االأردن  اأورجن  عن  وقعها  التي  االتفاقية  وبح�سب 

الدكتورة  رئي�ستها  اجلامعة  وع��ن  ماريني،  ت��ري  التنفيذي 

ال���ن���ادي داخ���ل اجل��ام��ع��ة ليتيح  اإن�����س��اء  ف��ّي��ا���س، �سيتم  م��ن��ار 

التدريبية لتطوير مهاراتهم  للطلبة جمموعة من الربامج 

واال���س��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات م��درب��ني متخ�س�سني يف جم��االت 

متنوعة �سمن برنامج مركز اأورجن الرقمي الذي يقع مقره 

الرئي�سي يف منطقة العبديل. ويت�سمن مركز اأورجن لابتكار 

وال��ت��ط��وي��ر ال��رق��م��ي ب��رام��ج جم��ان��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، وخم��ت��ربات 

النا�سئة،  ال�سركات  نو  ت�سريع  وبرنامج  الرقمية،  الت�سنيع 

اإ�سافة اإىل ال�سندوق اال�ستثماري لتمويل ال�سركات النا�سئة 

يف ال�سرق االأو�سط واإفريقيا.

يف  الرقمي  اأورجن  مل��رك��ز  التابع  ال��ن��ادي  اإن  ماريني  وق��ال 

من  عدد  اأكرب  با�ستفادة  �سي�سهم  االأردنية،  االأملانية  اجلامعة 

ال�سركة  اأن  مبينا  اململكة،  اأنحاء  خمتلف  يف  اجلامعات  طلبة 

ال��وك��ال��ة  م��ن  بتمويل  ي��ل��زم  م��ا  ب��ك��ل  ال��ن��ادي  بتهيئة  �ستقوم 

االأملانية للتعاون الدويل و�ستدعم التدريبات املقّدمة لتعزيز 

التعليم الرقمي الذي ي�سقل مهارات ال�سباب االأردين لزيادة 

فر�سهم يف �سوق العمل ودعمهم الإن�ساء م�سروعاتهم اخلا�سة 

امل�سوؤولية  اإطار  ال�سوق، وذلك يف  احتياجات  يتنا�سب مع  مبا 

االجتماعية لل�سركة.

بالنفع  ال�سراكة �ستعود  اإن هذه  من جهتها، قالت فّيا�س، 

واكت�ساب  والتدريب  التعليم  حيث  من  اجلامعة  طاب  على 

وم�سروعات  باأعمال  البدء  على  ت�ساعدهم  جديدة  م��ه��ارات 

ريادية تخدم املجتمع.

والتقني  امل��ه��ن��ي  التعليم  م�����س��روع��ات  رئ��ي�����س��ة  واأو���س��ح��ت 

بالوكالة االأملانية للتعاون الدويل اإميان قراعني، اأن امل�سروع 

�سوق  التعلم ومتطلبات  الفجوة بني خمرجات  ب�سّد  �سي�سهم 

العمل وتعزيز فكر ريادة االأعمال لدى الطلبة من اجلن�سني، 

االأملانية  الوكالة  لعمل  االأ�سا�سية  امل��ح��اور  اأح��د  يعد  ما  وه��و 

االأملانية  اجلامعة  اأن  اإىل  ي�سار  اململكة.  يف  ال��دويل  للتعاون 

االبتكار  برنامج  �سمن  ال��ن��ادي  اإن�ساء  يف  �ست�سارك  االأردن��ي��ة 

اجلامعة  وموظفي  يخدم طاب  الذي  اجلامعة  والريادة يف 

عن  ونتج  ل�سركات،  وحتويلها  االبتكارية  اأفكارهم  تطوير  يف 

20 �سركة نا�سئة، ف�سًا عن من�سة  الربنامج ما يزيد على 

االبتكار وخمترب االبتكار وحا�سنة اأعمال تكنولوجية.

االنباط- عمان

اع��ل��ن��ت ك��ت��ل��ة ال���ع���دال���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، ع��ن 

م��ن��ه��ج��ي��ة ع��م��ل��ه��ا يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، مبا 

يرتجم الروؤى واالفكار امللكية، على اعتاب 

املئوية الثانية للدولة االأردنية.

ال�سبت،  ام�س  �سدر  للكتلة،  بيان  واأك��د 

املعامل  وا�سحة  مرنة  �ساملة  خطة  و�سع 

ل���ا����س���اح ال�����س��ي��ا���س��ي، وت���ط���وي���ر ال��ع��م��ل 

ال��ربمل��اين، ب��ال��ت��واف��ق وال�����س��راك��ة م��ع باقي 

وجتويد  تطوير  تت�سمن  النيابية،  الكتل 

ق��وان��ني االن��ت��خ��اب واالح������زاب، واالرت���ق���اء 

ب��ال��ع��م��ل ال��ت�����س��ري��ع��ي، اىل ج��ان��ب ال��ت��ع��اون 

يف  ال�سلطات،  ب��اق��ي  م��ع  وامل��ث��م��ر  احلقيقي 

ظ��ل ف�سل ت��ام يف امل��ه��ام وال��واج��ب��ات ومب��ا 

العليا للدولة. امل�سلحة  يحقق 

وق�����ال رئ��ي�����س ال��ك��ت��ل��ة ال���ن���ائ���ب جم��ح��م 

�سيكون  الكتلة  ع��م��ل  اول��وي��ة  ان  ال�����س��ق��ور 

رف���ع م�����س��ت��وى ال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل����ال ال��ع��ام، 

وعلى احلكومات مبا يكفل تقدمي اخلدمة 

االج������ود ل���ل���م���واط���ن، ب��ع��ي��دا ع���ن امل��ح��اب��اة 

هيبة  ف��ر���س  ل�سمان  ال�سيقة،  وامل�����س��ال��ح 

ال���د����س���ت���ور وف�����س��ل ال�����س��ل��ط��ات، وت��ر���س��ي��خ 

ال��ع��دال��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ك��م��ا ت�����س��م��ل اخل��ط��ة 

اج������راء ل����ق����اءات م���ع اأح������زاب وم��وؤ���س�����س��ات 

جم��ت��م��ع م����دين، ب��ه��دف ال��ت��اأ���س��ي�����س لعمل 

جماعي براجمي وطني هادف يرتقي باداء 

املوؤ�س�سات.

ترجمة  ت��اأت��ي  الكتلة  خطة  اإن  وا���س��اف 

جالة  طرحها  التي  واالفكار  للتوجيهات 

بالكتل  لقائه  خ��ال  الثاين  عبداهلل  امللك 

االرتقاء  اهمية  جالته  وتاأكيد  النيابية، 

ب���اداء امل��وؤ���س�����س��ات، مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع نه�سة 

ا�سرتاتيجة  خطط  �سمن  ال�ساملة  الدولة 

خالها  يتج�سد  وفاعلة  وا�سحة  وزمنية 

املتغرات  مع  يت�سق  اجلهد اجلماعي ومبا 

املنطقة  وت��ط��ورات االو���س��اع يف  ال��داخ��ل��ي��ة 

والعامل.

امللكية  الر�سالة  ان  اىل  ال�سقور  وا�سار 

االخرة اىل دائرة املخابرات العامة، مثلت 

الدولة  موؤ�س�سات  جلميع  طريق  خريطة 

والتحديث  الهيكلة  اإعادة  اهمية  حيث  من 

وع����دم اخل��ل��ط ب��ني ال�����س��اح��ي��ات وت��وزي��ع 

االأم��ن��ي��ة  االأج����ه����زة  دور  م��ث��م��ن��اً  االأدوار، 

مب��خ��ت��ل��ف م�����س��م��ي��ات��ه��ا يف خ���دم���ة ال��وط��ن 

املوؤ�س�سات الوطنية. واملواطن وحماية 

واك������د احل����ر�����س ع���ل���ى ت����وف����ر ال���دع���م 

ال����ازم ل��ه��ذه االأج���ه���زة امل��ت��م��ي��زة وت��وف��ر 

وتقدمها  ل��ت��ط��وي��ره��ا  االإم��ك��ان��ي��ات  ج��م��ي��ع 

واال���س��ت��م��رار ب��دوره��ا ب��ال��دف��اع ع��ن الوطن 

و�سون ترابه الطهور.

االحد   21 / 2 / 2021



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    21   /  2  / 2021

الريا�ض -العربية

املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  وزارة  اأكملت 

 3.5 اإي�سال االألياف ال�سوئية اإىل  يف ال�سعودية 

مببلببيببون مببنببزل بببنببهببايببة ديبب�ببسببمببر2020، حمققة 

االألببيبباف  ن�سر  مبببببادرة  م�ستهدفات  الببرقببم  بهذا 

البب�ببسببوئببيببة �ببسببمببن بببرنببامببج الببتببحببول الببوطببنببي 

�سحيفة  بح�سب  ماليني،  ثالثة  نحو  والبالغة 

االقت�سادية.

تببكببون  اأن  االتببب�بببسببباالت،  وزارة  وتبب�ببسببتببهببدف 

دولببة   30 اأفبب�ببسببل  �سمن   ،2023 بببحببلببول  اململكة 

يف االقببتبب�ببسبباد الببرقببمببي وحمبببور لببربببط الببقببارات 

رقميا.

املرتبطة  املنازل  عدد  اأن  الببوزارة،  واأو�سحت 

منزل  األببف   570 بلغ  ال�سرعة  عببايل  ببباالإنببرتنببت 

الببتببحببول  تبب�ببسببريببع  ببببهبببدف  وذلبببببك  االآن،  حبببتبببى 

البببرقبببمبببي وزيبببببببادة االقبببتببب�بببسببباد املبببعبببريف ملببواكبببببة 

يف  واالإ�سهام  الوطني،  التحول  برنامج  اأهببداف 

2030« الرامية اإىل تعزيز  حتقيق »روؤية اململكة 

رقمي  جمتمع  بببنبباء  يف  االتبب�ببسبباالت  قببطبباع  دور 

وحكومة رقمية واقت�ساد رقمي.

الرقمية  التحتية  للبنية  تعزيزا  ذلك  وياأتي 

للتحول  ومتببكببيببنببا  املببمببلببكببة،  مببنبباطببق  جببمببيببع  يف 

ن�سر  يف  اال�ستثمار  حتفيز  طريق  عن  الرقمي، 

»روؤيبببة  مببع  متا�سيا  ال�سوئية  االألببيبباف  �سبكات 

.»2030 اململكة 

وتتجه ال�سعودية اإىل رفع االقت�ساد بتعظيم 

البببدخبببل وتبببنبببويبببع وزيببببببادة البببنببباجت املببحببلببي غري 

الببنببفببطببي مبببن خبببالل اإطببالقببهببا عبببدة مبببببببادرات 

ومبببنبببهبببا مبببببببببادرة حتببفببيببز اال�بببسبببتبببثبببمبببار يف نبب�ببسببر 

اأهميتها  ترز  التي  ال�سوئية،  االألياف  �سبكات 

غري  املحلي  الناجت  زيببادة  متكني  يف  االإ�سهام  يف 

الرقمية  اخلدمات  بجودة  واالرتببقبباء  النفطي، 

املببقببدمببة لببلببمبب�ببسببتببفببيببديببن يف البب�ببسببحببة الببرقببمببيببة 

واحلببكببومببة الببرقببمببيببة والبببتبببجبببارة االإلببكببرتونببيببة 

الذكي. والتعليم 

جمال  يف  مت�سارعة  تطورات  اململكة  وت�سهد 

�ببسبببببكببات االتببب�بببسببباالت و�ببسبببببكببة االإنببببرتنببببت، الببتببي 

للتطور  مواكبة  يف  كافة،  اململكة  مناطق  غطت 

والبنية  العامل يف جودة اخلدمات  الكبري حول 

التحتية الرقمية، التي تعزز االقت�ساد الرقمي 

الثورة  ع�سر  يف  البيانات  نقل  وت�سهل  واملعريف، 

الرابعة. ال�سناعية 

الببثبباين  االجببتببمبباع  اململكة  راأ�ببسببت  ذلبببك،  اإىل 

لبببفبببريبببق البببعبببمبببل البببعبببرببببي املبببعبببنبببي بببالببتببحبب�ببسببري 

لببببلببببمببببوؤمتببببر البببببعببببباملبببببي لبببتبببنبببمبببيبببة االتببببب�بببببسببببباالت 

الببببببدويل  لببببالحتبببباد  الببببتببببابببببع   21-WTDC
فبببرايبببر  و18   17 يبببومبببي  خبببببالل  لبببالتببب�بببسببباالت 

العربية  املواقف  و�سياغة  تن�سيق  بهدف   ،2021

تبببطبببورات وحتبببديبببات تنمية  املبب�ببسببرتكببة، وبببحببث 

االتبببب�ببببسبببباالت وتببقببنببيببة املبببعبببلبببومبببات يف املببنببطببقببة 

العربية.

وانببطببلببق االجببتببمبباع بببحبب�ببسببور اأكببببر مبببن 60 

م�ساركا ميثلون الدول العربية واالأمانة الفنية 

واملعلومات،  لالت�ساالت  العرب  الببوزراء  ملجل�س 

مببراقببب  ب�سفة  ممببثببلببني  مبب�ببسبباركببة  اإىل  اإ�ببسببافببة 

الببدويل  لببالحتبباد  العربي  االإقليمي  املكتب  مببن 

االقت�سادية  املتحدة  االأمم  وجلنة  لالت�ساالت 

اآ�سيا )اال�سكوا(. واالجتماعية لغربي 

االأعببمببال  مناق�سة  االجببتببمبباع  خببالل  وجبببرى 

الببتببحبب�ببسببرييببة لببلببمببوؤمتببر، البببتبببي تببهببم املببنببطببقببة 

امل�ستدامة  التنمية  اأجل دفع عجلة  العربية من 

وحتقيق اأهدافها ومقا�سدها، كما مت ا�ستعرا�س 

املببوؤمتببر والبببقبببرارات، التي  اإعبببالن وخببطببة عمل 

�ببسببتبب�ببسببدر عببن املبببوؤمتبببر اخلببا�ببسببة بببدعببم البببدول 

املبب�ببسببائببل الببدرا�ببسببيببة للجان  الببعببربببيببة، واعببتببمبباد 

االإقليمية  واملبببببببادرات  التنمية  لقطاع  التابعة 

للمنطقة العربية، وغريها من املو�سوعات ذات 

الدعم للرت�سيحات  ال�سلة، مبا يف ذلك تقدمي 

العربية ملنا�سب قطاع التنمية وجلان املوؤمتر.

بريوت- �سكاي نيوز عربية

حتت  اللبنانيون  يبببرزح  اآخبببر،  بببعببد  يببومببا 

واملالية  االقت�سادية  فبباالأزمببة  الفقر،  خببط 

والبببنبببقبببديبببة، نببتببائببجببهببا مببعببلببومببة لببلببجببمببيببع: 

بببطببالببة وانبببهبببيبببار لببلببعببمببلببة الببوطببنببيببة وتبباآكببل 

للقدرة ال�سرائية، ومن ثم الفقر.

ومبببببوؤخبببببرا تببببزايببببد زخبببببم مببببن البببتبببقببباريبببر 

الو�سع،  خببطببورة  مببن  حببذرت  التي  الدولية 

املتحدة  االأمم  للجنة  تببقببريببر  اأهببمببهببا  ومبببن 

االقببتبب�ببسبباديببة واالجببتببمبباعببيببة لبببغبببرب اآ�ببسببيببا 

»قببد يتعّذر  اأنببه  اإىل  نّبه  والببذي  »االإ�ببسببكببوا«، 

عببلببى نبب�ببسببف �ببسببكببان لبببببنببان البببو�بببسبببول اإىل 

االأ�سا�سية«. الغذائية  احتياجاتهم 

واأرجع التقرير ما تو�سل اإليه اإىل اعتماد 

لبنان ب�سدة على الواردات الغذائية، لتاأمني 

اأخرى  عوامل  �ساهمت  كما  �سكانه،  حاجات 

يف مثل االنببفببجببار الببهببائببل الببذي دّمببر جببزءا 

الرئي�سي  املببنببفببذ  بببببريوت،  كبببببريا مببن مببرفبباأ 

قيمة  وانهيار  البلد،  اإىل  الب�سائع  لدخول 

الببعببمببلببة »الببلببرية الببلبببببنببانببيببة« مبببقببدار 78 يف 

املئة، وتدابري االإقفال التي اُتخذت الحتواء 

جائحة كورونا، واالرتفاع احلاد يف معدالت 

والبطالة. الفقر 

نببيببوز عربية«،  »�ببسببكبباي  ملببوقببع  ويف حببديببث 

الغذائي،  لببالأمببن  االإقليمي  امل�ست�سار  �سرح 

اإلبببيبببا�بببس غبب�ببسبببببان، مببعببنببى االأمبببببن الببغببذائببي 

الوطني،  ال�سعيد  على  ال�سامل  مبفهومه 

4 اأبعاد مت�سابكة هي: توافر  مو�سحا وجود 

اال�سترياد(،  اأو  املحلي  االإنتاج  )عر  الغذاء 

القادرة على  الفئات  اأو  الغذاء  اإىل  الو�سول 

�بببسبببراء هبببذا البببغبببذاء، وهببببذا االأمبببببر مببرتبببببط 

مببببعبببدالت الببفببقببر والبببببببطبببالبببة ومببببوؤ�بببسبببرات 

اأخببببرى كببمببعببدل الببتبب�ببسببخببم، البببذي و�ببسببل يف 

املببئببة يف  100 يف  2020 حلبببوايل  الببعببام  نهاية 

6 و8  2019 بببني  حببني كببان يبببرتاوح يف الببعببام 

يف املئة.

اأيبب�ببسببا  هبببنبببالبببك  اأن  غببب�بببسبببببببان  واأ�بببببسببببباف 

ا�بببسبببتبببعبببمبببال البببببغبببببذاء )اال�ببببسببببتببببفببببادة مبببنبببه(، 

وا�بببسبببتبببقبببرار البببغبببذاء املبببرتبببببببط ببباال�ببسببتببقببرار 

وهو  املايل  اال�ستقرار  عن  ف�سال  ال�سيا�سي، 

املوؤثر على كل املوؤ�سرات.

االأمبببببن  خبببطبببر  اأن  اإىل  غببب�بببسبببببببان  ونببببّبببببه 

يببوؤدي  قببد  ال�سليم  الببغببذاء غببري  اأو  الببغببذائببي 

وما  الببتببغببذيببة،  نق�س  وانببتبب�ببسببار  البببببدانببة  اإىل 

الفاتورة  تداعيات على  االأمرا�س من  لهذه 

التي  ال�سحية  التكاليف  اأو  اال�ست�سفائية، 

الدولة. تنفقها 

واأو�سح اأن »ما يعر�س االأمن الغذائي يف 

لبنان للخطر، هو الزيادة يف معدالت الفقر 

قيمة  وتببدهببور  كببورونببا  وجائحة  والبطالة، 

الببعببمببلببة الببوطببنببيببة. يف حبببني بببقببيببت االأجببببور 

ذلببك  وتببرافببق  ت�سحيحي.  اإجببببراء  اأي  دون 

�سعيد  على  الغذائية  الببفبباتببورة  ارتببفبباع  مببع 

املئة من  60 يف  املئة اىل  40 يف  االأ�ببسببرة، من 

جممل الدخل اإىل 90-100 يف املئة اليوم«.

املببواد  اأ�ببسببعببار  ارتفعت  غ�سبان،  وبح�سب 

200 يف  2019 حلبببوايل  الببعببام  الببغببذائببيببة عببن 

�سعفا،  االأكبببببر  االأ�بببسبببر  اأن  يببعببنببي  مبببا  املبببئبببة، 

الكافية  الغذائية  �سلتها  تاأمني  عن  عاجزة 

حت�سل  كانت  والتي  والنوعية،  الكمية  من 

عليها يف العام 2019.

وخبب�ببسببرت البب�ببسببوامببع الببتببي حببمببت بببريوت 

60 اىل  االنفجار، وامت�ست قرابة  من هول 

70 يف املئة من قوته وع�سفه، 45 يف املئة من 

خمزون القمح، والبالغ يومها 45 األف طن.

�ساحلا  يعد  فلم  القمح،  من  بقي  ما  اأما 

القائمون  اليوم  ويعمل  الطحني،  ل�سناعة 

على  الفرن�سية،  املببخببتببرات  مببع  املببرفبباأ  على 

درا�ببسببة اإمببكببانببيببة اإعببببادة تببدويببر هببذا القمح، 

اإ�سافة اإىل احلديد وكل خملفات االنفجار، 

�سوامع  مدير  حببداد،  اأ�سعد  ذكر  ما  بح�سب 

الببقببمببح يف مبببرفببباأ ببببببريوت، يف حببديببث ملببوقببع 

»�سكاي نيوز عربية«.

اليوم،  التخزين  م�سكلة  اإىل  وباالإ�سافة 

االأر�سفة  اأن  اإذ  التفريغ،  م�سكلة  ا�ستجدت 

اأيبب�ببسببا« لتفريخ  تبب�ببسببتببخببدم  لببذلببك  املببعببتببمببدة 

احلببديببد واملببوا�ببسببي وغببببريه، مببا �ببسبببببب تلف 

الببقببمببح، فبب�ببسببال عببن م�سكلة  بببعبب�ببس  وتببلببوث 

بامل�ستودعات وما تتعر�س له هذه  التخزين 

االأمببباكبببن مببن انبببببعبباثببات االآالت الببعببامببلببة يف 

املرفاأ.

خمزون  اأي  ال�سابق  يف  لبنان  ميلك  ومل 

حببداد،  بح�سب  الببدولببة،  اأن  اإذ  ا�سرتاتيجي، 

احلاجة  تكفي  الببتببي  الكمية  ت�ستورد  كببانببت 

ال�سنوية والتي ترتاوح ما بني 600 اىل 700 

األف طن.

العربية-وكاالت

حبببذر جمببلبب�ببس االحببتببيبباطببي الببفببيببدرايل، يف 

تببقببريببر �ببببسببببادم، مبببن خمببباطبببر كبببببببرية تببتببعببلببق 

باإفال�س ال�سركات واالنخفا�س احلاد يف اأ�سعار 

العقارات التجارية يف ال�سوق االأمريكية.

ياأتي هذا التحذير يف الوقت الذي مل مير 

فيه وقت كبري على دخول الرئي�س االأمريكي، 

ال�ساعات  وخالل  االأبي�س.  البيت  بايدن،  جو 

نان�سي  النواب،  جمل�س  رئي�سة  قالت  املا�سية، 

مترير  اإىل  يببهببدفببون  املبب�ببسببرعببني  اإن  بيلو�سي، 

خطة االإغاثة من فريو�س كورونا البالغة 1.9 

تريليون دوالر قبل نهاية فراير احلايل.

يف  ت�سويت  اإجببراء  يف  تاأمل  اأنها  واأو�سحت 

نهاية  قبل  املقبل  االأ�ببسبببببوع  نهاية  يف  مببا  وقببت 

مدفوعات البطالة يف 14 مار�س املقبل. وقالت 

ات�سال  على  �سيظلون  النواب  جمل�س  قادة  اإن 

يدرجه  اأن  ميكن  مببا  ب�ساأن  ال�سيوخ  مبجل�س 

الببكببونببغببر�ببس يف حبببزمبببة املببب�بببسببباعبببدات مبببوجببب 

خببطببة املبببوازنبببة والببتببي متببكببن الببدميببقببراطببيببني 

اأ�سوات  من املوافقة على حزمة التحفيز دون 

اجلمهوريني.

وقال البنك املركزي االأمريكي يف التقرير 

الببنبب�ببسببف البب�ببسببنببوي لببلبب�ببسببيببا�ببسببة الببنببقببديببة، اإن 

بالقرب  لل�سركات تقف حالياً  املالية  »الرافعة 

مبببن اأعبببلبببى مبب�ببسببتببويبباتببهببا الببتبباريببخببيببة، كببمببا اأن 

خمببباطبببر االإفببببال�ببببس يف البب�ببسببركببات البب�ببسببغببرية 

واملبببتبببو�بببسبببطبببة، وكبببذلبببك يف بببعبب�ببس البب�ببسببركببات 

الكبرية ال تزال كبرية«.

االحتياطي  وبرامج  احلكومة  من  وبدعم 

البببفبببيبببدرايل، حتببمببلببت الببب�بببسبببركبببات املبببزيبببد مببن 

البببديبببون خبببالل الببعببام املببا�ببسببي حببيببث كافحت 

واملالية  االقت�سادية  التداعيات  مع  للتعامل 

من الوباء.

ومبببن املببقببرر اأن يبببديل رئببيبب�ببس الببفببيببدرايل، 

امل�سرفية  اللجنة  اأمام  ب�سهادته  باول،  جريوم 

وجلنة  املقبل  الثالثاء  يببوم  ال�سيوخ  مبجل�س 

الببيببوم  البببنبببواب يف  املببالببيببة مبجل�س  اخلبببدمبببات 

التايل.

يف  اأمله  عن  الفيدرايل  االحتياطي  واأعلن 

اإنهاء الوباء يف وقت الحق من هذا العام على 

املخاطر.  ا�ستمرار  مببن  حببذر  اأنببه  مببن  الببرغببم 

وعبببلبببى وجببببه اخلببب�بببسبببو�بببس، قببببال الببتببقببريببر اإن 

اأ�بببسبببعبببار البببعبببقبببارات البببتبببجببباريبببة تبببببببدو عببر�ببسببة 

املرتفعة  امل�ستويات  من  احلادة  لالنخفا�سات 

انخفا�س  اإىل  الوباء  اأدى  اإذا  خا�سة  تاريخياً، 

طويل االأجل يف الطلب.

املا�سي،  الببعببام  مببن  �سابق  وقببت  ببببدوره، ويف 

حبببذر اخلبببببري االقببتبب�ببسببادي، حمببمببد الببعببريببان، 

للتاأمني  العاملية  »األببيببانببز«  ب�سركة  وامل�ست�سار 

مببن ارتبببفببباع مببعببدل اإفبببال�بببس البب�ببسببركببات و�سط 

من  العديد  اأن  وال�سيما  كببورونببا،  وببباء  تفاقم 

رجبببال االأعبببمبببال يببتببجبباهببلببون خمبباطببر البب�ببسببوق 

العام  خالل  ناجحة  اأم�سال  عدة  ابتكار  باأمل 

19«.،ونبب�ببسببح  »كببوفببيببد  جائحة  ملكافحة  املقبل 

املبب�ببسببتببثببمببريببن ببباالأ�ببسببواق املببتببقببدمببة والببنببا�ببسببئببة 

مبببراقبببببة الببقببرو�ببس مببرتببفببعببة البببعبببوائبببد، الأن 

تبببفببباقبببم الببببديببببون املببببعببببدومببببة قببببد تبببببببوؤدي اإىل 

باجلملة. اإفال�سات 

يف البببوقبببت نببفبب�ببسببه، ذكببببر مبببوقبببع »بببيببزنبب�ببس 

اختاروا  امل�ستثمرين  من  العديد  اأن  اإن�سايدر« 

جتاهل املخاطر الناجمة عن الوباء و التفكري 

فيها بعد االأجل الق�سري. ويعتقد امل�ستثمرون 

الختفاء  املقبل  العام  �سينتع�س  االقت�ساد  اأن 

الببفببريو�ببس ولببكببن »الببعببريببان« حببذرهببم مببن اأن 

رحلة الوقاية باالأم�سال �ستكون �ساقة.

ويببببببرى »الببببعببببريببببان« اأنببببببه كببلببمببا تبببدهبببورت 

اأعبببببداد  زادت  واخلبببا�بببسبببة  البببعبببامبببة  البببقبببرو�بببس 

اإفبببال�بببسبببات الببب�بببسبببركبببات واالأفبببببببببراد وتببراجببعببت 

معدالت االنتعا�س االقت�سادي واملايل.

هل بات »األمن الغذائي« في لبنان مهددا؟.. خبراء يجيبون

كيف يواجه بايدن شبح إفالس الشركات األميركية في  2021 ؟

برنت يهبط دون 63 دوالرا مع 
استعداد تكساس لزيادة اإلنتاج

3 دول تطلب خفض الديون.. 
وشرط جديد يواجهها

27.8 مليار دوالر تعود ألسواق 
األصول الخطرة 

مكافآت محبطة.. بنوك كبرى تواجه 
أزمة مدفوعات

نيويورك - رويرتز

نزلت اأ�سعار النفط  ام�س للجل�سة الثانية 

م�ستويات  عن  تراجعا  لببتببزداد  الببتببوايل،  على 

يف  الطاقة  �سركات  بببداأت  اإذ  مببوؤخببرا،  بلغتها 

حقول  عمل  ال�ستئناف  اال�ببسببتببعببداد  تك�سا�س 

من  موجة  بفعل  تاأثرت  التي  والغاز  النفط 

الكهرباء. املتجمد وانقطاع  الطق�س 

اجللية  برنت  خلام  االآجلة  العقود  واأنهت 

 ،%  1.6 يعادل  ما  اأو  دوالر   1.02 تراجع  على 

62.91 دوالر للرميل، يف حني نزل خام  اإىل 

غرب تك�سا�س الو�سيط االأمريكي 1.28 دوالر 

دوالر   59.24 الت�سوية  �سعر  ليبلغ   ،%  2.1 اأو 

للرميل.

وعببلببى اأ�ببسببا�ببس اأ�ببسبببببوعببي، رببببح بببرنببت نحو 

نحو  الو�سيط  تك�سا�س  غرب  وتراجع   ،%0.5

.% 0.7

كببببان اخلبببامبببان الببقببيببا�ببسببيببان ارتبببفبببعبببا هببذا 

االأ�سبوع الأعلى م�ستوى يف اأكر من عام.

وقبببال جببيببم ريببرتبببو�ببس رئببيبب�ببس ريببرتبببو�ببس 

القدر  بهذا  االأ�ببسببعببار  »نببزول  اأ�سو�سيت�س  اآنببد 

ال�سيء  بع�س  وياأتي  ت�سحيحيا  يبدو  الكبري 

ال�سعر  لببزيببادة  الكبري  الت�سارع  �سياق  داخببل 

ال�سهر«. هذا 

واأفادت بيانات من بيكر هيوز باأن �سركات 

الطاقة االأمريكية خف�ست هذا االأ�سبوع عدد 

االأوىل  للمرة  العاملة  والغاز  النفط  حفارات 

الثاين. منذ نوفمر/ت�سرين 

تك�سا�س  يف  التكرير  �ببسببركببات  علقت  فقد 

نببحببو خم�س طبباقببة تببكببريببر الببنببفببط يف البببببالد 

و�سط انقطاع الكهرباء والرودة القا�سية.

البب�ببسببركببات  تبب�ببسببتببعببد  اأن  وتببتببوقببع مبب�ببسببادر 

ال�ببسببتببئببنبباف االإنبببتببباج الببيببوم مببع عببببودة الببتببيببار 

الكهربائي وخدمات املياه ببطء.

هبوط  من  بالرغم  النفط  اأ�سعار  ونزلت 

مبببفببباجبببئ ملبببخبببزونبببات اخلببببببام االأمببببريكببببيببببة يف 

معلومات  اإدارة  قالت  فقد  املا�سي.  االأ�سبوع 

تراجعت  املببخببزونببات  اإن  االأمببريكببيببة  الببطبباقببة 

461.8 مليون برميل  اإىل  7.3 مليون برميل 

وهو اأدنى م�ستوياتها منذ مار�س اآذار.

وا�سنطن - رويرتز

اأكد رئي�س البنك الدويل، ديفيد مالبا�س، 

يعمل  الببدويل  البنك  اأن  مقابلة  يف  لرويرتز 

لطرق  للتو�سل  الببدويل  النقد  �سندوق  مببع 

ببب�ببسبباأن  املبببفببباو�بببسبببات  يف  املبببنببباخ  تببغببري  الإدراج 

تخفيف اأعباء ديون بع�س الدول الفقرية.

وبببببداأت ثبببالث دول وهبببي اإثببيببوبببيببا وتبب�ببسبباد 

يف  الدائنني  مع  مفاو�سات  بالفعل  وزامبيا 

الع�سرين  جمببمببوعببة  تببدعببمببهببا  عملية  اإطببببار 

بع�س  البببديبببون يف  تببخببفببيبب�ببس  اإىل  تببببوؤدي  قببد 

احلاالت.

دول  تطلب  اأن  يتوقع  اإنببه  مالبا�س  وقببال 

عن  امتنع  لكنه  ديونها،  هيكلة  اإعببادة  اأخببرى 

االإدالء باأي تفا�سيل.

تراجع  اإىل  كورونا  فريو�س  جائحة  واأدت 

التي  الببدول  من  للعديد  بالن�سبة  التوقعات 

تف�سي  قبببببل  بببالببديببون  بببالببفببعببل  مثقلة  كببانببت 

املبببر�بببس مبببع انببخببفببا�ببس االإيببببببببببرادات وزيبببببادة 

عن  كثريا  التطعيم  معدالت  وتاأخر  االإنفاق 

املتقدمة. االقت�سادات 

ودول  املتحدة  والواليات  ال�سني  وعر�ست 

البداية على  الع�سرين يف  اأخرى يف جمموعة 

اأفقر دول العامل تخفيفا موؤقتا ل�سداد الديون 

املبب�ببسببتببحببقببة لبببلبببدائبببنبببني الببر�ببسببمببيببني مبببوجببب 

نوفمر  البببديبببن. ويف  خببدمببة  تببعببلببيببق  مبببببببادرة 

الع�سرين  جمموعة  طببرحببت  الببثبباين  ت�سرين 

اأي�سا اإطارا جديدا م�سمًما ا�ستهدف معاجلة 

اأر�سدة الديون غري امل�ستدامة.

و�سندوق  البنك  اأن  اإىل  مالبا�س  واأ�ببسببار 

الببنببقببد الببببببدويل يبببدر�بببسبببان كببيببفببيببة مبببزاوجبببة 

مبب�ببسببكببلببتببني عبباملببيببتببني وهببمببا �بببسبببرورة خف�س 

عن  الببثببقببيببل  البببديبببون  عببببء  هيكلة  اإعببببادة  اأو 

العديد من الدول الفقرية و�سرورة تقلي�س 

يف  ت�سهم  التي  االأحببفببوري  الببوقببود  انبعاثات 

تغري املناخ.

العربية-وكاالت

املبب�ببسببتببثببمببريببن  اأن  تببقببريببر حبببديبببث،  كبب�ببسببف 

االأ�سهم  �سناديق  يف  االأمببوال  �سخ  يوا�سلون 

ا�ستمرار  مع  املا�سي،  االأ�سبوع  خالل  العاملية 

التي�سريية. النقدية  ال�سيا�سة 

اأوف  لبنك  االأ�سبوعي  التقرير  وبح�سب 

اأمبببريكبببا، جببذبببت �ببسببنبباديببق االأ�ببسببهببم تدفقات 

خبببالل  دوالر  مبببلبببيبببار   27.8 بببقببيببمببة  نبببقبببديبببة 

االأ�بببسبببببببوع املببنببتببهببي يببببوم االأرببببببعببببباء املببا�ببسببي. 

وا�بببسبببتبببمبببرت اأ�بببسبببهبببم �بببسبببركبببات الببتببكببنببولببوجببيببا 

اإىل  و�سلت  قوية  تدفقات  تلقي  يف  الببكببرى 

19 مليار دوالر.

وقبببببال بببنببك اال�ببسببتببثببمببار االأمبببببريكبببببي، اإن 

 50 الببقببيببمببة البب�ببسببوقببيببة الببعبباملببيببة ارتببفببعببت اإىل 

حني  يف  املا�سي.  مار�س  منذ  دوالر  تريليون 

�ببسببهببدت �ببسببنبباديببق البب�ببسببنببدات تببدفببقببات داخببلببة 

بقيمة 12.6 مليار دوالر يف االأ�سبوع املا�سي.

 300 بقيمة  تببدفببقببات  املبب�ببسببتببثببمببرون  ونبببزح 

مليون دوالر من ديون االأ�سواق النا�سئة وهو 

بينما   ،2020 يوليو  �سهر  منذ  تببخببارج  اأكبببر 

النا�سئة  االأ�بببسبببواق  اأ�ببسببهببم  �ببسببنبباديببق  �ببسببجببلببت 

دخول تدفقات بقيمة 5.3 مليار دوالر.

ويف وقببببت �ببسببابببق مبببن االأ�بببسبببببببوع املببا�ببسببي، 

التفاوؤل  من  »بلومرغ«،  لوكالة  تقرير  حذر 

اإىل  اأدى  البب�ببسببريببع  االقببتبب�ببسببادي  ببباالنببتببعببا�ببس 

العاملية  االأ�سواق  يف  ال�سندات  عائدات  ارتفاع 

الأعببلببى مبب�ببسببتببوى مببنببذ عبببام. لببكببن يف املببقببابببل، 

فببباإن مبب�ببسببتببويببات الببديببون الببقببيببا�ببسببيببة واأ�ببسببعببار 

و�سندات  اأ�سهم  جتعل  قد  ال�سفرية،  الفائدة 

بببرتيببلببيببونببات الببببببببدوالرات عببر�ببسببة خلبب�ببسببائببر 

ال�سندات،  عائدات  ارتفاع  ا�ستمر  اإذا  فادحة 

له  االقت�سادي  االنتعا�س  ببباأن  ينذر  مببا  وهببو 

خماطره اخلا�سة.

اإقببرار  جرى  اإذا  الو�سع  هذا  يت�سارع  وقد 

اقرتحتها  التي  االقت�سادي  التحفيز  حزمة 

واأي�سا  بايدن،  جو  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة 

اإذا جنحت برامج التطعيم �سد »كوفيد-19« 

عامليا.

وفببببق وكبببالبببة »ببببلبببومبببرغ«، فببباإنبببه نبببظبببرا الأن 

املدة  املخاطر باالأ�سا�س ترتكز يف خماطر طول 

الببفببائببدة خببالل مدة  اأ�ببسببعببار  اأو احببتببمبباالت تغري 

ال�سند، فاإن �سركات التكنولوجيا ذات التدفقات 

املالية طويلة االأمد هي االأكر عر�سة للخطر، 

خبببا�بببسبببة مببببع ارتببببفبببباع مبببوؤ�بببسبببراتبببهبببا الببرئببيبب�ببسببيببة 

بببنبب�ببسببب اأعبببلبببى حببتببى ببباملببقببارنببة مبببرحببلببة فببقبباعببة 

التكنولوجيا يف نهاية ت�سعينات القرن املا�سي.

املخ�سرم  امل�ستثمر  حبببذر  الببوكببالببة،  وفبببق 

بببببوول �ببسببرتيببت بببيببرت كبببراو�بببس مببن اأن �ببسببوق 

االأ�ببببسببببهببببم االأمببببريكببببيببببة يف طبببريبببقبببهبببا ملببوجببة 

نحو  االأ�سهم  فقدان  اإىل  تببوؤدي  قد  ت�سحيح، 

الت�سخم  اأن  واأو�ببسببح  قيمتها.  مببن   %15-10

اأن ي�ساحب حزم التحفيز االأمريكية  املتوقع 

يوؤدي  قد  دوالر  تريليونات   5 بقيمة  املرتقبة 

مبب�ببسببتببويببات  اإىل  الببفببائببدة  اأ�ببسببعببار  اإىل حتبببول 

املبالغ  االأ�سهم  على  �سلبا  �سيوؤثر  ما  موجبة، 

تقييمها. يف 

من  وال�سندات  االأ�سهم  اأ�سواق  وا�ستفادت 

التي اجتهت  الوا�سح يف �سوق النفط  التعايف 

اال�سطرابات.  مببن  عببام  بعد  اال�ستقرار  اإىل 

حببيببث ارتببفببعببت االأ�ببسبببببوع املببا�ببسببي اأ�ببسببعببار خببام 

اإىل  اأعلى م�ستوى منذ عام لت�سل  اإىل  برنت 

اال�ستهالك  تببعببايف  مببع  للرميل،  دوالراً   65

ال�سيني مل�ستويات ما قبل اجلائحة بالتزامن 

اإنببتبباج  الببلببقبباحببات وتخفي�س  تببوزيببع  بببدء  مببع 

دول اأوبك.

العربية-وكاالت

واخلببدمببات  ال�سفقات  عبببام ممببتبباز يف  بببعببد 

املبب�ببسببرفببيببة اال�ببسببتببثببمبباريببة، وتبببلبببك اخلبببدمبببات 

اخلبببا�بببسبببة، يببنبب�ببسببم املبب�ببسببرفببيببون االأوروبببببيببببون 

اأزمببة  مواجهة  يف  االأمببريكببيببني  نظرائهم  اإىل 

لكنها  للتحفيز،  تعطى  عبببادة  الببتببي  املببكببافبباآت 

بعد عام اجلائحة اال�ستثنائي، قد تتحول اإىل 

ذكرته  ما  بح�سب  قيمتها،  يف  اإحببببباط  م�سدر 

»بلومرغ«.

 Credit جمببببمببببوعببببة  خبببفببب�بببسبببت  وقببببببببد 

من  عانت  التي   Suisse Group AG
�سطب  وعمليات  الكرى  القانونية  ال�سربات 

االأ�ببببسببببول البببعبببام املبببا�بببسبببي، لببتببرتاجببع مببكببافبباآت 

دويت�سه  �سيعمل  بينما   %7 بن�سبة  م�سرفييها، 

بنك االأملاين على على تعزيز املكافاآت باأكر من 

10% لكنه ا�سطر اإىل تقلي�س املكافاآت االأولية.

املببحببيببط االأطبببلببب�بببسبببي، ت�سعى  عببلببى جببانبببببي 

البببببنببوك اإىل اخلببببببروج مبببن مببو�ببسببم املببكببافبباآت 

مببببع وجببببببود كبببببببار املببببتببببداولببببني واملبب�ببسببرفببيببني 

اال�ستثماريني، لكن دون اإثارة غ�سب املنظمني 

حببيببث يببتبب�ببسبببببب البببوبببباء يف تبببدهبببور االقببتبب�ببسبباد 

العاملي.

ا�ببسببتببفببادت البببببنببوك مبببن تببقببلبببببات البببتبببداول 

وزيبببادة عمليات االنببدمبباج واال�ببسببتببحببواذ، ومع 

ذلبببك فببقببد تبب�ببسببررت اأعببمببالببهببا اال�ببسببتببهببالكببيببة 

ب�سبب عمليات االإغالق يف جميع اأنحاء العامل 

.19-Covid ملكافحة

اأالين�س  �سركة  رئي�س  �ببسببوربببريا،  بببول  قببال 

البنوك  تعوي�س  من  »بببداًل  اإنببه  كون�سالتينغ، 

دفع  اإىل  البنوك  �سعت  جيد،  ب�سكل  ملوظفيها 

اأجور كافية للموظفني فقط حتى ال يغادروا«.

السعودية تستهدف مرتبة متقدمة بين أفضل
 30 اقتصادا رقميا بالعالم



االعالين
07 االحد   21/ 2 / 2021

إعـالن صادر عن بلدية املفرق الكربى 
دعوة لإلعرتاض على قرار لجنة التوزيع النهائي  لتقسيم

 قطعة األرض رقم )18( حوض رقم )4( املفرق الجنوبي لوحة )27( 
    اإ�صتناداً لأحكام املادة رقم )17( من قانون التق�صيم �صمن مناطق البلديات رقم )11( ل�صنة )1968م( وتعديالته ، يعلن لأ�صحاب العالقة املالكني لقطعة الأر�ض رقم 

)18( من حو�ض رقم )4( املفرق اجلنوبي لوحة رقم )27( باأن جلنة التوزيع النهائي قد اأجنزت اأعمال التوزيع النهائي لهذه القطعة كما هو مبني يف اجلداول املعلقة 

يف مبنى دار البلدية ومبنى مديرية التنظيم والتخطيط 0

فعلى ال�صيدات وال�صادة اأ�صحاب العقارات واحلقوق يف القطعة املذكورة وكل من له حق الإعرتا�ض على ما جاء فيه تقدمي اإعرتا�صاتهم خالل )15( خم�صة ع�صر 

يومًا من تاريخ ن�صر هذا الإعالن اإىل رئي�ض جلنة التوزيع النهائي يف مبنى  مديرية التنظيم والتخطيط ومبنى بلدية املفرق الكربى خالل اأوقات الدوام الر�صمي ، 

وكل من مل يتقدم بالطعن خالل املدة املذكورة ي�صبح القرار ال�صادر بحقه نهائيًا وغري خا�صع لأي طريق من طرق الطعن 0

القا�شي اأحمد ال�شرعه  

رئي�س جلنة التوزيع النهائي /  لتق�شيم اأرا�شي بلدية املفرق الكربى 
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          عضو

              جدول التوزیع النھائي 

اإلستحقاق األصلي أبنیة 
وحقوق أخرى

اإلستحقاق الجدید قیمة األبنیة واألشجار اإلستحقاق األصلي
والحقوق األخرى

مجموع قیمة القسائم وما 
مساحة القطعة علیھا من حقوق

بالمتر المربع

لجنة التوزیع النھائي    ص 1

المطلوب لھ المطلوب منھ رقم 
اللوحة

الرقم الوطنينصیبھ من األرباحإسم المالك
الحصص

الحوض :- المفرق الجنوبي رقم (4) 

       المفــــرق                                                                            

قیمة القسیمة أو الحصة رقم 
القسیمة أو 

الحصة

الحي :-األمیر الحسن  بن طالل رقم (7) –رقم اللوحة  (169 ) القطعة (18)  
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دینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلس
000239200000000003349690024711196كامال900359670000000000009003596766خزینة المملكة األردنیة الھاشمیة 169
0009576532كامال26خزینة المملكة األردنیة الھاشمیة 169
00010350250346462504499620053409781052618575كامال8005009000000250346460503965619باسل سیار فالح السبیلھ 169
0001908025031270250503500001008896610095541060كامال0008992000000250312702504026291عبدالرحمن غدیفان غدیر البدارین 169
000164800000000001648040064601030كامال600100190000000000006001001972محمود مفلح سالم القطارنھ 169
000112960000000001129620063119631033794706كامال800498400000000000080049847علي محمد بركات المسند 169
00090084506008845084488300164969441015188563كامال7007903000000450600881506799260بخیتان رداد بخیتان خزاعلھ 169
000153929441015188962كامال62بخیتان رداد بخیتان خزاعلھ 169
00014454950179649503241890014709551002740803كامال10012983000000950179640503094831احمد فالح نصیر الزیوت 169
0009408200421052005151310044079532002318588كامال9005000000000200421051004710632زكیھ محمد عقلھ العمري 169
0008576900156039002417930035739641035013536كامال7005002000000900156036002060675قاسم محمد صالح الترك 169
00013040750463977505943710080399441014853815كامال9005000000000750463976505139877سیار فالح سالم السبیلھ 169
00012908200284902004139890089169752044675922كامال1003991000000200284903003248165ابتسام سیار فالح السبیلھ 169
00014688200259562004064470046079701046115918كامال30010080000000200259565003603661احمد خلف راشد الخریشھ 169
0009424000000000942440020739651037930589كامال6007350000000000000600735059احمد عطیھ سالم النبیط 169
10011810000000000001001181555/12009630000002009639002179532015318301علیاء عطیھ سالم بني خالد 169
10011810000000000001001181555/12009630000002009639002179602030627301مریم عطیھ سالم النبیط 169
10011810000000000001001181555/12009630000002009639002179672038668301عالیھ عطیھ سالم النبیط 169
000101920000000001019220051829792051538637كامال8005009000000000000800500981علیاء حمود سالمھ الثنیان 169
0007000470394394704643960039049771051520500كامال4003095000000470394398704253437رائد احمد علي العثامنھ 169
0009702800156408002534260066069791053687539كامال4003095000000800156402001873635امجد احمد علي العثامنھ 169

5001095000000000000500109500000050010959691044137سالم عبدالعزیز سلیم مساعده 
100800700000000000010080079350/194004514000000400451470034929642037082660بسمھ حسین حسن ابو خلیل 169
0003024400623784008103600096509751025740216كامال0009008000000400623784007138615علي خالد حسن القرطھ 169
00088489751025740553كامال16علي خالد حسن القرطھ 169
00067869751025740377كامال18علي خالد حسن القرطھ 169
0008176500540645006865640045729771016776511كامال60010019000000500540641006408448احمد راكان احمد بني خالد 169
00064169771016776401كامال49احمد راكان احمد بني خالد 169
00079680000000007968900279999271005537498كامال900359670000000000009003596786سلیمان محمد عبدالوالي الزبون 169

40020112900000032047404672067517500027311632047404632074716230010770070035713المجموع 

          عضو

              جدول التوزیع النھائي 

اإلستحقاق األصلي أبنیة 
وحقوق أخرى

اإلستحقاق الجدید قیمة األبنیة واألشجار اإلستحقاق األصلي
والحقوق األخرى

مجموع قیمة القسائم 
مساحة القطعة وما علیھا من حقوق

بالمتر المربع

لجنة التوزیع النھائي    ص 2

المطلوب لھ المطلوب منھ رقم 
اللوحة

الرقم الوطنينصیبھ من األرباحإسم المالك
الحصص

الحوض :- المفرق الجنوبي رقم (4) 

       المفــــرق                                                                            

قیمة القسیمة أو الحصة رقم 
القسیمة أو 

الحصة

الحي :-األمیر  الحسن  بن طالل رقم (7) –رقم اللوحة  (169) القطعة (18)  

              

                                                                         المنظم بموجب أحكام الفقرة أ من المادة 16 من قانون التقسیم ضمن مناطق البلدیات رقم 11 لسنة 1968

دینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلس
500125200000000000050012525200/268002152000000800215230090096620016731035نجاح محمود محمد الجعافره 169
300204500000000000030020455200/4180033940000008003394500134999010565751035لیث عبدهللا اذفیل الجبور 169
500192000000000000050019205200/3840031460000004003146900122598710567691035حمزه عبدهللا اذفیل الجبور169
3009600000000000003009605200/192001573000000200157390061298320544341035رشا عبدهللا اذفیل الجبور169
3009600000000000003009605200/192001573000000200157390061298420564871035براءه عبدهللا اذفیل الجبور169
3009600000000000003009605200/192001573000000200157390061299520331641035دانیھ عبدهللا اذفیل الجبور169
3009600000000000003009605200/192001573000000200157390061299920264031035رند عبدهللا اذفیل الجبور169
3009600000000000003009605200/192001573000000200157390061297920167021035سھام عبدهللا اذفیل الجبور169
301السعودیة 10011810000000000001001181555/1200963000000200963900217ختام عطیھ سالم النبیط 169
10011810000000000001001181555/1200963000000200963900217301خولھ عطیھ سالم النبیط169
00030920000000000309200001293695120134931546كامال00017984000000000000000179848فاطمھ احمد خلف ابو العیسى العموش169
0001923200000000019232400921295710246391202كامال600100190000000000006001001973الفي صالح عقیل المخاریز 169
00070000000000007000000109849551012193500كامال000179840000000000000001798492نسیم محمود یوسف عبدهللا 169
000104640001575000120392004879582028384654كامال80099760000000001575800115519شومھ قطیفان منصور الخرشان 169
00057280000000005728000122569272001218358كامال000179840000000000000001798456فاطمھ علي محمد  جرادات 169

1007510000000000001007510000001007519522003205علیا عبدالعزیز سلیم مساعده 
0006768000123200001908800027689731011052423كامال0004000000000000123200001632046وصفي موسى عوض المساعده 169
000453600000000045360005369861006794324كامال0004000000000000000000400033طارق موسى عوض المساعده 169
0009200100191941003469860041359601030200575كامال40011368000000100191945003056250طاھر عبدالعزیز سلیم مساعده 169
00063049601030200394كامال51طاھر عبدالعزیز سلیم مساعده 169
00015820700623277007814730083059601028664791كامال7007514000000700623274006984210عبدهللا محمد عبدالقادر العقایلھ 169

9002504000000000000900250400000090025049752043806ھیام امین صبري نوار 
0009088000000000908860030829801053892568كامال4006005000000000000400600543محمود عقلھ كساب العیسى 169
00014300200455122005981240042809761050041715كامال6001001900000020045512800555311ربیع عوض عوده النعیمي 169
100500000000000000010050009350/122002851000000200285190021489692031906660ابتسام محمد مھاوش الحسین169
00011420060172460602866650049119702043641571كامال5006508000000060172465602375411فضلیھ عاید سالم البقوم 169
00020460000000000204607001296698310134231023كامال3007493000000000000300749312علي قسیم محمد الدلیجم169
00050260000000005026000104589561023289359كامال000154840000000000000001548494زھیر كریم ودیع عبدهللا 169
00011952800114308002338200035439741047760747كامال000840900000080011430800198396محمد سالم ودعان بني صخر 169
000128000000000001280080037182000190354800كامال2009081000000000000200908152احمد عبدالكریم عقلھ البدور 169
0007614000000000761410028869812006760423كامال9004727000000000000900472727نسرین عبدالنور علي العمري 169
0009712000000000971220047029911033902607كامال8005009000000000000800500978معتز نایف نوران الحربي 169

3001942080000008601696051603638146002396818601696054604092870008501270039538المجموع

الحوض :- المفرق الجنوبي رقم (4) 

       المفــــرق                                                                            

قیمة القسیمة أو الحصة رقم 
القسیمة 

أو الحصة

الحي :-األمیر  الحسن بن طالل رقم (7) –رقم اللوحة ( 169)  القطعة (18)  

رقم 
اللوحة

نصیبھ من األرباحإسم المالك
مساحة القطعة 
بالمتر المربع

الرقم الوطني
الحصص

قیمة األبنیة واألشجار اإلستحقاق األصلي
والحقوق األخرى

مجموع قیمة القسائم وما 
علیھا من حقوق

المطلوب لھ المطلوب منھ

              جدول التوزیع النھائي 

اإلستحقاق األصلي 
أبنیة وحقوق أخرى

اإلستحقاق الجدید

لجنة التوزیع النھائي    ص 3

              

                                                                         المنظم بموجب أحكام الفقرة أ من المادة 16 من قانون التقسیم ضمن مناطق البلدیات رقم 11 لسنة 1968

دینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلس
00059090000000000000005909672/10001043200000000010432000452396510379611304محمد عواد فلیح الخزام 169
00059090000000000000005909672/10001043200000000010432000452396220071681304نھال محمود حسین ثلجي 169
00010224040190160402924010040339801053416568كامال9006190000000040190169402520634امین احمد علي العثامنھ 169
00096000000000001910440090849731047928600كامال600100190000000000006001001982خالد عطیھ عوض النعیمي 169
00095049731047928594كامال83خالد عطیھ عوض النعیمي 169
0007680700555417007173360061539511005940480كامال4001003800000070055541100655803سلیمان حسن سلیمان الزغول 169
00085129511005940532كامال4سلیمان حسن سلیمان الزغول 169
00012000200247792003677920059909511015695600كامال800600900000020024779000307892محمد جدعان بخیتان الشرفات 169
0009040000000000904020040309822057952565كامال8005009000000000000800500970جمیلھ احمد خلف الحراحشھ 169
000115920000000001159200070929742044810644كامال0004500000000000000000450088ھیام عبدهللا ھالل الشوحھ 169
300179480000003002583260043780172/10001805030025832300804227003664195110035121805یوسف حسن سالم ابو ربیع 169
0001933295110035121074كامال20یوسف حسن سالم ابو ربیع 169
000172089511003512956كامال28یوسف حسن سالم ابو ربیع 169
00080000000000000000008000172/100018050000000000180500001005098910587831805محمد یوسف حسن ابو ربیع 169
0002235200000000022352000436820005283811397كامال000179840000000000000001798468جماالت یاسین محمد عیسى 169
000112960000000001129600062969721047319706كامال0005000000000000000000500084سامي عوده عبید الخوالده 169
000840000000000019398900100309711046145525كامال1009367000000000000100936785خالد محمود عوض احمد 169
000109989711046145611كامال89خالد محمود عوض احمد 169
0002136000000000021360400588499810027741068كامال600154750000000000006001547513عبدهللا یوسف حسن ابو ربیع 169
000124600000000001246010054429792055890890كامال9007017000000000000900701745غدیر ناجح رشید قادري 169
0007902000000000790280028959751048404439كامال2005006000000000000200500640احمد شحاده احمد النعیمي169
000143200000000002243270094509641034942895كامال300129810000000000003001298176عطاهللا كساب عیاط العیسى 169
00081129641034942507كامال79عطاهللا كساب عیاط العیسى 169
0001949400000000019494400947497010112731083كامال600100190000000000006001001942احمد عدنان فالح الحراحشھ 169

500162386000000240125169740287555000308350240125169240433519500145963المجموع

00086323000000009011377230902000953000115740209011377230902295125100459442100165270المجموع الكلي 

              جدول التوزیع النھائي 

اإلستحقاق األصلي 
أبنیة وحقوق أخرى

اإلستحقاق الجدید

لجنة التوزیع النھائي    ص 4

مساحة القطعة 
بالمتر المربع

الرقم الوطني
الحصص

قیمة األبنیة واألشجار اإلستحقاق األصلي
والحقوق األخرى

مجموع قیمة القسائم وما 
علیھا من حقوق

المطلوب لھ المطلوب منھ

الحوض :- المفرق الجنوبي رقم (4) 

       المفــــرق                                                                            

قیمة القسیمة أو الحصة رقم 
القسیمة أو 

الحصة

الحي :-األمیر  الحسن بن طالل  رقم (7) –رقم اللوحة ( 169)  القطعة (18)  

رقم 
اللوحة

نصیبھ من األرباحإسم المالك



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200081301(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

ا�سراء �سوكت حممد الخر�س

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حمد اهلل والخر�س وال�سقري وظاهر

بتاريخ   )63582( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2002/5/19

باإبالغ �سريكه / ال�سركة بتاريخ وقام  قد تقدم بطلب لن�سحابه من 

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/2/17

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  

تنظيم  ا�سافة  خمطط   على  املوافقة    2020/9/1 تاريخ   )  888  ( رق��م 

باأحكام �سكن ) ج ( وحدائق ومقابر وجتاري حملي وتغيري �سفة ا�ستعمال من 

�سكن ) ج ( اىل مقابر وا�ستحداث �سوارع �سمن احلو�س ) 4 ( من�سية الزعرتي 

من ارا�سي ثغرة اجلب وفر�س عوائد تنظيم مبقدار خم�سة وع�سرون قر�سًا 

لكل مرت مربع م�ساف �سكن ودينار واحد لكل مرت مربع م�ساف جتاري يف بلدية 

اخلالدية / لواء البادية ال�سمالية الغربية .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء البادية ال�سمالية الغربية ومكاتب 

بلدية اخلالدية وتقدمي اعرتا�ساتهم يف بلدية اخلالدية  خالل مدة �سهر من 

تاريخ  ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200024755(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   ن��ريوخ  وليد  �سركة  ب��اأن 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2007/4/12 حتت الرقم )85508( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2013/1/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  وليد عفيف علي نريوخ  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – الر�سيد  �ساحية   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0788759627

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/12/10 تاريخ   )  1187  ( رقم  بقراره   قرر  قد  العلى 

املوافقة على خمطط  تعديل م�سار �سارع �سعة ) 12 مرت ( وتغيري 

�سفة ال�ستعمال من �سكن ) ج ( اىل �سكن ) اأ ( �سمن احلو�س رقم 

) 5 ( البلد من ارا�سي اخلالدية  .

وذلك يف بلدية اخلالدية / لواء ق�سبة املفرق وح�سب املخطط 

املعد لهذه الغاية وو�سعه مو�سع التنفيذ  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض

سلطة املياه
 2019 ل�سنة   )  13  ( رقم  العقارية  امللكية  قانون  من   )  181  ( املادة  باأحكام  عماًل 

اعلن انني بعد مرور خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف ال�سحف املحلية 

�ساأتقدم اىل جمل�س الوزراء بطلب ا�سدار قرار باملوافقة على ا�ستمالك وحيازة ما 

م�ساحته ) 5 ( دومنات و )843( مرتًا مربعًا من قطعة الر�س رقم ) 14( من احلو�س 

 )  651.61  ( و  دومن    )  65  ( م�ساحتها  والبالغة  الطفيلة  ارا�سي  من   )  99  ( رقم 

مرتًا مربعًا والعائدة ملكيتها لل�سيد �سبح �سالح ذياب العوران و�سركاه ا�ستمالكا مطلقًا 

وحيازة فورية لغرا�س �سلطة املياه لغايات حرم حمطة �سخ مياه وبئر ماء رقم 

) 3 ( م�سروعا للنفع العام باملعني املق�سود يف القانون اعاله .

مدير عام دائرة االراضي واملساحة / بالوكالة
محمد حسني الصوافني

اعالن اتالف ملفات قضائية صادر عن وزارة العدل

ا�ستنادًا لحكام املادة 7 من نظام اتالف الق�سايا والوراق الق�سائية يف املحاكم النظامية رقم 44 

ل�سنة 2005 ، تعلن وزارة العدل عن نيتها اتالف الق�سايا والوراق الق�سائية التالية لدى حمكمة 

بداية جر�س :

�سلح احلقوق من عام 2003 – 2005

بداية حقوق من عام  2003- 2005

�سلح جزاء عادي من عام 2012 – 2015

�سلح جزاء ) �سيكات ( من عام 2011 – 2014

بداية جر�س ب�سفتها ال�ستئنافية من عام 2016 – 2017

فعلى اي �سخ�س �ساحب عالقه يرغب باحل�سول على قرار حكم او ا�سرتداد اية مربزات او وثائق 

او اوراق قدمت يف هذه الق�سايا او �سور عنها مراجعة حمكمة بداية جر�س وذلك يف موعد اق�ساه 

ثالثة �سهور من تاريخ ن�سر هذا العالن يف ال�سحف املحلية .

وزير العدل
د . بسام التلهوني

السادة زبائن شركة خريات 

الشمال للدواجن واالعالف  

املدعو  قبلنا  من  املعتمد  امل��ايل  املح�سل  ب��اأن  ابالغكم  نود 

لدينا  العمل  من  ا�ستقال  قد  احمد  يو�سف  حممد  ع��ارف 

من  وبينه  بينكم  فيما  تعامل  اي  باأن  نعلمكم  فاإننا  ولذلكم 

تاريخ هذا اليوم غري معتمد لدينا و�سيتم ابالغكم باملح�سل 

املايل املعتمد لدينا

 ولكم منا جزيل ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكه   الناعوري  ال���روؤوف  عبد  تامر  �سركة  ب��ان  والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )74042( بتاريخ 

2005/1/24  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الناعوري  الروؤوف  عبد  تامر   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : تامر عبد الروؤوف الناعوري و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200151988(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة ا�سراء �سوكت حممد الخر�س

وباج�س  ظاهر  وفرا�س  ال�سقري  حممد  �سركة  يف  ال�سريك/ال�سركاء 

حمد اهلل وا�سراء الخر�س

بتاريخ   )113111( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/1/14

باإبالغ �سريكه / ال�سركة بتاريخ وقام  قد تقدم بطلب لن�سحابه من 

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/2/17

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن تأجري ملعب خماسي 
يف بلدية ام الجمال الجديدة
 منطقة روضة االمرية بسمة

للمرة الثانية

ملعب  تاجري  نيتها  عن  للعموم  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  تعلن 

العلني  املزاد  ب�سمة بطريقة  رو�سة المرية  خما�سي يف منطقة 

وذلك علما اأنه �سيتم فتح املزاد ال�ساعة العا�سرة �سباحا من يوم 

الربعاء املوافق 2021/2/24 فعلى الراغبني باملزاوده احل�سور 

ملبنى البلدية للم�ساركة يف املزاد ودفع قيمة تاأمني دخول املزاد 

) 10 % ( من قيمة املزاد كتاأمني .

مهما  املزاد  عليه  ير�سو  من  على  العالن  ن�سر  اجور   : مالحظة 

تكرر .

حسن فهد الرحيبه
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الكهرباء   واع��م��ال  امل��ب��اين  ل�سيانة  �سفا  �سركة  ب��اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )33393( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2013/7/24(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/2/17(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ويا�سني  جابر  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ملواد البناء  

 )  2006( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   1971/11/15 بتاريخ 

العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم 

على  املوافقة  عدم    2021/1/12 تاريخ   )  3  /  19  (

خمطط  تغيري �سفة ا�ستعمال من زراعي داخل التنظيم 

اىل جتاري طويل �سمن احلو�س رقم ) 20 ( الظاهر من 

ارا�سي املفرق  .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173429(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة علي حممد الع�سا�سفه و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119834( بتاريخ 2019/7/18 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/7 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  علي حممد عطااهلل الع�سا�سفه  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - راكني

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة وائل 

ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   جنديه 

تقدمت    2004/6/1 بتاريخ   )71078( الرقم  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : وائل جنديه و�سركاه

اإىل �سركة : وائل جنديه و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة احمد ال�سراب و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121324( 

بتاريخ 2020/12/21  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد ال�سراب و�سركاه

اإىل �سركة : علي ال�سراب و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

 19 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 

/ 1 ( تاريخ 2021/1/12  عدم املوافقة على خمطط  

ا�ستحداث �سارع �سعة ) 10 ( م �سمن احلو�س رقم ) 4 ( 

العلم من ارا�سي ثغرة اجلب  .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)  HEMATOLOGY & SPECIAL COAGULATION (  B / 2021 /37 رقم �س

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

اخلمي�س  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع 

املوافق 2021/3/18 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س ول تقبل على 

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �س 11/ 2021 ) م�ستهلكات جراحة الدماغ والع�ساب (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�س  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2021/3/21

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني  :

ماجدة حسني محمد 
عبد الكريم  الرقم 
الوظيفي : 68 - 506
انعام حسني محمد 
عبد الكريم  الرقم 
الوظيفي : 68 - 503

�سركة  يف  عملكم  عن  منقطعون  انكم  حيث 

املفهوم ل�سناعة املالب�س وملدة تزيد عن 10 

عملكم  مقر  اىل  تعودوا  ومل  متتالية  اي��ام 

لغاية تاريخ هذا النذار دون اجازة قانونية 

بالعودة  ننذركم  فاننا  لذا   . م�سروع  عذر  او 

اىل عملكم خالل مدة 3 ايام من تاريخ ن�سر 

فاقدين  تعتربوا   �سوف  وال  الع��الن  هذا 

عماًل  العمالية  حقوقكم  وجميع  لوظيفتكم 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���   /  28 امل���ادة  باأحكام 

الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته 

حقوقها  ب��ك��ام��ل  ال�����س��رك��ة  اح��ت��ف��اظ  م��ع 

جتاهكم .

شركة املفهوم 
لصناعة املالبس

اعالن بيع وتنازل

مو�سى  احمد  بيان  ان��ا  اعلن 

�سيدلية  بيع  نيتي  احلاج عن 

الزرقاء  يف  الكائنة  الراب�س 

الم��ري  ا�سكان  الر�سيفة   –
العزة  ا�سواق  بجانب  ها�سم 

راأف���ت  ا���س��الم  ال�����س��ي��دة  اىل 

اح��م��د ع��ل��ي��ان  ، مل���ن ل��دي��ه 

اعرتا�س مراجعة كاتب عدل 

الزرقاء خالل مدة 8 ايام من 

تاريخ ن�سر هذا العالن .

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني  :

رانيه عبداهلل علي السرحان  
CW-J02687 : الرقم الوظيفي

ذكريات راشد عذاب 
االمري السرحان  الرقم 
CW-J02533 الوظيفي

مشاعل علي حنيان هالل 
السرحان    الرقم الوظيف  

CW-J01771 :
�سركة  يف  عملكم  ع��ن  منقطعون  انكم  حيث 

تزيد  وملدة  الألب�سه  ل�سناعة  العملية  الزياء 

مقر  اىل  ت��ع��ودوا  ومل  متتالية  اي���ام   10 ع��ن 

اجازة  دون  الن��ذار  هذا  تاريخ  لغاية  عملكم 

ننذركم  فاننا  ل��ذا   . م�سروع  ع��ذر  او  قانونية 

بالعودة اىل عملكم خالل مدة 3 ايام من تاريخ 

ن�سر هذا العالن وال �سوف تعتربوا  فاقدين 

عماًل  العمالية  حقوقكم  وجميع  لوظيفتكم 

باأحكام املادة 28 / ه� من قانون العمل الردين 

رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته مع احتفاظ 

ال�سركة بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية 
لصناعة األلبسة

الحد   21 / 2 / 2021
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�أر�ضه  وتكت�ضي  بالغابات،  “َحافل”  كان  �لأردن  �أن  �لتاريخ،  �ضفحات  لنا  تروي   

�لأ�ضجار  �أنو�ع  �لعديد من  وباأن  �ض�ضاعة م�ضاحاته �جلغر�فية،  �ضا�ضع  �أخ�ضر  بغطاء 

�آالف  لتظللها وُتظلُلنا نحن على مدى  نبتت نف�سها بنف�سها”، 
َ
“�أ �أو  �أر�سه  ُزرعت يف 

من �ل�سنني، �إذ �سهدت �أو�ئل �لقبائل �لتي �سكنت على جبال �الأردن ويف وديانه وحول 

و�أنبياوؤها  �ملنطقة  �سعوب  ذلك  َعاينت  كذلك  فيه،  كثيفة  غابات  وجود  على  �أنهاره، 

���ا ج��ع��ل منطقة �الأردن  َّ ���ن �جن��ذب��و� ���س��وب ه��ذه �الأر�����ض �ملمِ��ع��ط��اءة، ممِ َ وذري��ت��ه��م ممِ

�خل�سبة َموقًعا َيْن�َسُد �إليه كل َمن تطلع �إىل حياة هانئة وهادئة وجميلة وغنية بكل 

ٍة يفمِ كلِّ ج�سٍد. �الأطايب �لتي تتمناها ُكل َنْف�ٍض َحَيّ

فعاليات  �سل�سلة  تنظيم  �إىل  �الجتماعي(،  للعمل  )جد�ر�  بادرت  قليلة،  �أيام  قبل   

�لعمري،  فرج  �ل�سفري  �ملبادرة،  موؤ�س�ض  من  باإيعاز  م�ستقبلنا”،  “�أ�سجارنا  بعنو�ن 

�سفري �لنو�يا �حل�سنة يف منظمة �الأمم �ملتحدة. �نطلقت �لفعالية حتت رعاية وزير 

�الأردن��ي��ة  �ململكة  تاأ�سي�ض  ومبئوية  �ل�سجرة  بعيد  �حتفااًل  د�ودي���ة،  حممد  �ل��زر�ع��ة 

�لها�سمية.

�لرت�ثية  �لقرية  يف  م�ستقبلنا”  “�أ�سجارنا  حلملة  �لثالثة  �الإحتفائية  �نطلقت   

مفو�سي  جمل�ض  رئي�ض  �لفرجات  �سليمان  �لدكتور  رعاية  حتت  �لبي�سا،  مبنطقة 

�مل�سوؤولني  من  كبرية  جمموعة  وبح�سور  �ل�سياحي،  �لتنموي  �لبرت�ء  �إقليم  �ُسلطة 

و�ملهتمني .

�سرورة  على  �لعمري  فرج  �ل�سفري  �سّدد  و�لطبيعة،  �لوطن  لند�ء  ��ستجابته  يف   

�إعادة تاأهيل �لعديد من �ملناطق �ل�ساحلة للزر�عة، وجتهيزها لتعمريها باالأ�سجار، 

�جلامعات  �سمنها  و�الهتمام،  لة  �ل�سّ ذ�ت  �ملحلية  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  مع  بالتعاون 

وتكثري  وخدمتها  ورعايتها  بال�سجرة  حملًيا  �اله��ت��م��ام  تعظيم  ب��ه��دف  و�مل��د�ر���ض، 

عددها ونفعها، لكونها ثروة وقيمة وطنية كربى. 

�إخال�ض �الأ�سجار يف �لكثري �لكثري من جماالت   �لوطن و�ملو�طن يَعتمد�ن على 

�حلياة، وهي تبادلهما هذ� �الإخال�ض باإخال�ض ماثل من عندها، و�إن كان ب�سمٍت 

لكن بعزمية ثابتة تعّززها �لنبتة مبباهجمِ �الإثمار وحت�سني �الأو�ساع �لبيئية، وجو�نب 

عديدة �أخرى، ما ينعك�ض بال�سرورة على �ملو�طن الجتذ�به �إليها يف يوميات تر�سيخ 

�سالته �الأبوية باأر�سه �لتاريخية، وجذوره �لعائلية و�لوطنية، ونتاجاته �حل�سارية، 

�أمثل لبيئته �ملحلية وجمتمعه. لتت�ساعف ُجهُودُه خلدمٍة 

 �ل�سجرة كائن حي بكل معنى �لكلمة، يتمتع باأحا�سي�ض مرهفة كاالإن�سان. ولهذ� 

�سياقات  د�فقة باحليوية و�جَلمال يف  بنا لنحيا حياة طويلة  �ل�سجرة  بالذ�ت، تدفع 

تتو�لد  للحياة  وملحبتها  فهي  �سجيج..  �أي  وبال  بهدوء  ل�ساحلنا  �ملتو��سل  �إثمارها 

وُخ�سرة  �إن�سانية  �أك��ر  وروح��ه  �الإن�سان  بيئة  وجتعل  �لنباتي  �لغطاء  رقعة  لتزيد 

و�إنعا�ًسا وجمااًل فبالتايل جناًحا.

غذ�ء  وم�سدر  �الأر���س��ي��ة،  �لكرة  منها  تتنف�ض  �لتي  �لرئة  هو  �لنباتي  �لغطاء     

َتْقلمِيلمِ  ومِ �حلر�ري،  �الحتبا�ض  ن  ممِ يف  �لَتْخفمِ �ل�ساكنة  �إجناز�تها  من  �حلية.  �لكائنات 

�لتلوث �لبيئي، و�مل�ساهمة يف �لق�ساء على �أخطاره �لكارثية، و�ملُحافظة على �لرتبة 

للكائنات �حلية  غ��ذ�ًء  يكفل  َزْرٌع وفري  لَينبت  �ل�سحب     و��ستمطار  �الجن��ر�ف،  من 

كافًة.

�الأ�سجار  مكانة  على  للحفاظ  و�لهادفة  �لو�زنة  �لفعاليات  من  مزيٍد  �إىل  ندعو   

و�ل��ب��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة، م��ن خ���الل ب��ر�م��ج ج����ادة يف و���س��ائ��ل �الإع�����الم ع��ل��ى �خ��ت��الف��ه��ا، 

ولتكثري  �ل��غ��اب��ات،  خل��دم��ة  �أو���س��ع  ج��ه��ود  وب��ذل  و�الإن��ت��اج��ي��ة،  �لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات 

�مل�ساحات �خل�سر�ء بقوة �لقانون ونفاذه.

نيدوغينا يلينا 

 البتراء: أَشجارنا ُمستقبلنا
االنباط-وكاالت

“و�ل”  ملوقع  �لع�سكري  �ملحلل  �عترب   

�الأ���س��ري  �أن  بوحبوط”،  �لعربي،”�أمري 

م������رو�ن �ل���ربغ���وث���ي جن���ح رغ����م ت���و�ج���ده 

ب��ال�����س��ج��ن ب����اأن ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه يف 

�لفل�سطينية، حيث فاز  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة 

�ملركزية  باللجنة  �الأول  باملقعد   2016 عام 

حلركة فتح، وقد برز �إ�سمه جمدد�ً خالل 

�لرئي�ض  �إع����الن  ب��ع��د  �مل��ا���س��ي��ة  �الأ���س��اب��ي��ع 

ع��ب��ا���ض ع���ن ق�����ر�ر ب����اإج����ر�ء �الن��ت��خ��اب��ات 

و�لرئا�سية �لت�سريعية 

دول��ة  يف  �الأم��ن��ي��ة  �ملنظومة  �أن  وك�سف 

ي�سبح  مل  �لربغوثي  �أن  ت��رى  �الح��ت��الل، 

�مل�ستمرة  �سجنه  ف��رتة  رغ��م  “معتداًل” 
منذ 19 �ضنة

�الإف��ر�ج  من  �الأمنية  �مل�ستويات  وحتذر 

“لزعزعة  ي��������وؤدي  ق����د  ذل������ك  الأن  ع���ن���ه 

ح�سب  فتح،  حركة  يف  �لن�سبي  �ال�ستقر�ر 

و�سفه، والنق�سام يف �ل�سلطة �لفل�سطينية

ل���دى �الح���ت���الل خ�����س��ي��ة من  �إن  وق����ال 

قيام �لدول �الأوروبية �أو �لواليات �ملتحدة 

�أج���ل  م���ن  “�إ�سر�ئيل”،  ع��ل��ى  ب��ال�����س��غ��ط 

هذه  ت�سبب  وق��د  �لربغوثي،  عن  �الإف���ر�ج 

�خلطوة “تدهور �لأو�ضاع يف �ل�ضفة”

ت��ق��دي��ر�ت  “بوحبوط” ف���اإن  وب��ح�����س��ب 

�إع��الن  �أن  �إىل  ت�سري  �الأم��ن��ي��ة،  �مل�ستويات 

ع��ب��ا���ض ع��ن �إج����ر�ء �الن��ت��خ��اب��ات “مل يكن 

�ضوى م�ضرحية”، ح�سب و�سفه

وق����ال �إن����ه ل��دي��ه��ا ���س��ك��اً ك��ب��ري�ً ب��اإج��ر�ء 

�الن�����ت�����خ�����اب�����ات، خ����ا�����س����ة ع����ل����ى خ��ل��ف��ي��ة 

�ال���س��ت��ط��الع��ات و�ل��ت��ح��ل��ي��الت �ل��ت��ي ت�سري 

�إع����الن  �أن  ف���ي���ه���ا، وت�����رى  ل���ف���وز ح���م���ا����ض 

�النتخابات جاء “بهدف �إر�ساء م�سوؤولني 

حت�سني  ي��ري��دون  �لفل�سطينية  بال�سلطة 

�مل�ستقبلية  للمعركة  ��ستعد�د�ً  مو�قعهم 

خلالفة �أبو مازن”

�أن  �الأم����ن����ي����ة  �مل�������س���ت���وي���ات  و�ع�����ت�����ربت 

جلو  ر���س��ال��ة  الإي�����س��ال  ي��ه��دف  “�الإعالن 
“يعتقد  ب����وح����ب����وط:  وق������ال  بايدن”، 

قد  �خلطوة  هذه  �أن  �لفل�سطيني  �لرئي�ض 

�الأمريكية  �الإد�رة  م��ع  ح��و�ر  لفتح  ت���وؤدي 

�جلديدة، والإعادة �إطالق مباحثات عملية 

�ل�����س��الم م��ع �إ���س��ر�ئ��ي��ل جم����دد�ً ب��و���س��اط��ة 

�أمريكية”

“يرى عبا�ض �أن �الإعالن عن  و�أ�ضاف: 

�النتخابات خطوة يف �سبيل �حل�سول على 

و�لغربية،  �لعربية  �ل��دول  من  م��ايل  دع��م 

م��ن �أج���ل �إع����ادة مت��وي��ل �مل�����س��اري��ع و�لبنى 

�لتحتية �لتي توقفت يف عهد ترمب”

ونقل “بوحبوط” عن م�سوؤول يف قيادة 

تنفيذ  فر�ض  �أن  �الحتالل،  بجي�ض  �ملركز 

�أب���و م���ازن ت��ع��ه��د�ت��ه ب���اإج���ر�ء �الن��ت��خ��اب��ات 

معدومة” تكون  “تكاد 

�لتقليل  “ال يجب  �أنه  �مل�سوؤول  و�أ�ساف 

باأنه  وو�ضفه  عمره”،  ب�سبب  عبا�ض  م��ن 

“يقلب  �ل�سيا�سة”، وقد  “ثعلباً يف  ما ز�ل 

يعر  �أن  بعد  �النتخابات  وي��وق��ف  �ل��ق��ر�ر 

ع��ل��ى م�����ربر�ت م��ن��ا���س��ب��ة ح��ت��ى ي���ن���زل عن 

�ل�سجرة”، ح�سب و�سفه

يف  م�سوؤولني  عن  نقاًل  �ملحلل  و�أ���س��اف 

�أنه  قولهم  باالحتالل  �الأمنية  �ملنظومة 

بتنفيذ عملية  قيام حركة حما�ض  يف حال 

ك���ب���رية �ن���ط���الق���اً م���ن �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 

ف����اإن ذل����ك ق���د ي�����وؤدي ل��ت��ده��ور �الأو����س���اع 

�الح��ت��الل  جي�ض  �سي�سطر  م��ا  �الأم��ن��ي��ة 

�ل�سفة  يف  جم�����دد�ً  ع��م��ل��ي��ات��ه  ال���س��ت��ئ��ن��اف 

وق��ال  للت�سعيد،  ���س��ي��وؤدي  وه���ذ�  �ل��غ��رب��ي��ة 

تقم  مل  ح��ال  يف  �أن��ه  �الأمنيون  �مل�سوؤولون 

بالعمل  �لفل�سطينية  �الأم��ن��ي��ة  �الأج���ه���زة 

جي�ض  ف��اإن  �لغربية  بال�سفة  حما�ض  �سد 

�مل��دن  ب��د�خ��ل  للعمل  �سي�سطر  �الح��ت��الل 

لفل�سطينية �

حكومة  يف  �الأمنيون  �مل�سوؤولون  وي��رى 

�سيطرته  يفقد  “بد�أ  عبا�ض  �أن  �الحتالل 

على  ت��وؤك��د  ع��الم��ات  وه��ن��اك  �ل�سفة  على 

“�لتوتر بني قادة  �إىل  و�أع��ادو� هذ�  ذل��ك، 

تنظيم  ن�����س��اط��ات  و�زدي�������اد  ف���ت���ح،  ح���رك���ة 

بر�سالة  ليبعث  �ملا�سي،  �لعام  خ��الل  فتح 

ي��ح��م��ل �الأ���س��ل��ح��ة  �أن�����ه م���ا ز�ل  ل��ل��ج��م��ي��ع 

�أجل عر�ض  لل�سارع من  للخروج  وم�ستعد 

قوته”

االنباط-وكاالت

بريك  �إ�سحاق  �حتياط  �ل��ّل��و�ء  ك�سف 

م��ف��ّو���ض ���س��ك��اوى �جل���ن���ود �ل�����س��اب��ق يف 

�لدولة  �أّن  �الإ�سر�ئيلّي  �الحتالل  جي�ض 

مقابل  وجودياً  تهديد�ً  تو�جه  �لعربّية 

�ملئات  �هلل  لدى حزب  �ساروخ  �أل��ف   150

منها دقيق، وما لي�ض دقيقاً ي�ستطيع �أْن 

�ملو�د  �لكيلوغر�مات من  يحمل ع�سر�ت 

�ملتفّجرة، وهذه �ل�سو�ريخ ت�سل �إىل �أّي 

�إ�سر�ئيل نقطة يف 

وبح�سب �لقناة �ل�سابعة �الإ�سر�ئيلية، 

لو  �أمر فظيع حّتى  �أّن��ه  �إىل  بريك  لفت 

ك���ان ل���دى ح���زب �هلل ب�����س��ع م��ئ��ات من 

�ل�����س��و�ري��خ �ل��دق��ي��ق��ة ف��ق��ط، ف��ه��و ك��اٍف 

ل�سنو�ت  �ل��ظ��الم  يف  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  الإغ����ر�ق 

ط��وي��ل��ة . وت��اب��ع �ل��ل��و�ء �ح��ت��ي��اط يكفي 

ثالثة �أو �أربعة �سو�ريخ دقيقة على كّل 

ت�ستطيع  ل��ن  وعندها  ك��ه��رب��اء،  حمطة 

نف�سه  و�الأم��ر  �لكهرباء،  �إنتاج  �إ�سر�ئيل 

مع �ملياه

ك��م��ا ����س���ّدد ع��ل��ى �أّن�����ه يف ح���ال ق���ّررت 

�ل��دف��اع��ي��ة مثل  و���س��ائ��ل��ه��ا  �أّن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل 

�ل�سحرية  �ل��ع�����س��ا  و  �حل��دي��دي��ة  �ل��ق��ّب��ة 

ومنظومات �أخرى، �سرتّكز على �لّنقاط 

�لكهرباء  حمطات  مثل  �الإ�سرت�تيجية 

مك�سوفة  �ستبقى  فاإّنها  �لغاز،  وخز�نات 

يف �جلبهة �لد�خلية، على حّد تعبريه

وبح�سب �سيناريو �لرعب �لذي ر�سمه 

�جلرن�ل بريك فاإّن طوًقا حمكًما باأكر 

�إ�سر�ئيل،  يحيط  �ساروخ  �أل��ف   200 من 

كتلك  �لدقيقة،  �ل�سو�ريخ  �آالف  منها 

�ل�سعودية.  �لنفط  من�ساآت  �أ�سابت  �لتي 

حميطنا  يف  منت�سرة  �ل�����س��و�ري��خ  ه���ذه 

ك����ط����وق خ����ان����ق، م����ن ح���م���ا����ض يف غ���زة 

ل��ب��ن��ان و�حل���وث���ي���ني يف  وح�����زب �هلل يف 

�لعر�ق  �ليمن و�لقو�ت �حلليفة لهم يف 

و����س���ورّي���ة، ك��ّل��ه��ا م��وج��ه��ة ن��ح��و �أه����د�ٍف 

�إ���س��رت�ت��ي��ج��ّي��ٍة �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ّي��ٍة ك��م��ح��ط��ات 

قو�عد  �ملياه،  حتلية  من�ساآت  �لكهرباء، 

للجي�ض  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل�����رب  �جل����و  ����س���الح 

بو�بات  ت�سكل  �لتي  �ملر�فئ  �الإ�سر�ئيلي، 

�القت�سادية،  �لتحية  �لبنية  �إ�سر�ئيل، 

مر�كز �حلكم و�أمور �أخرى

ه���ذه  �أّن  ع���ل���ى  حت��ل��ي��ل��ه  يف  و������س�����ّدّد 

�ل�����������س�����و�ري�����خ م����وج����ه����ة ك�����ذل�����ك ن��ح��و 

)مركز  د�ن  غو�ض  مثل  مدنية  �أه��د�ف 

�ل���دول���ة �ل���ع���ربّي���ة(، خ��ل��ي��ج ح��ي��ف��ا، بئر 

�ل�سناعية  �لتجمعات  �لقد�ض،  �ل�سبع، 

وجت���م���ع���ات ���س��ك��ان��ي��ة �أخ�������رى، وت��ه��دف 

الإحل�������اق ����س���رب���ٍة ق���ا����س���ي���ٍة مب��و�ط��ن��ي 

�ق��ت�����س��اده��ا  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �إ���س��ر�ئ��ي��ل، 

�لتحتّية وبنيتها 

)ح��ي��ت�����ض(  ����س���و�ري���خ  �أّن  �إىل  ون�����ّوه 

و�لقادرة  �الإ�سر�ئيلّي،  للجي�ض  �لتابعة 

ع��ل��ى �ع���رت�����ض �ل�������س���و�ري���خ �مل���ع���ادي���ة، 

خمزونها �سغري جًد� وال تكفي �إاّل الأّياٍم 

ًتا يف �لوقت ذ�ته  معدودٍة من �لقتال، الفمِ

�إىل �أّن هذه �ل�سو�ريخ تهدف على نحٍو 

�أه��د�ٍف  �أّي  �ل��رّد على �سرب  �إىل  خا�ضٍّ 

�إ���س��رت�ت��ي��ج��ّي��ٍة ول��ي�����ض ع��ل��ى ����س��ت��ه��د�ف 

�ل�����س��اروخ  تكلفة  �أّن  و�أو���س��ح  لل�سكان، 

�أّن  م��ع��ت��رًب�  دوالر،  م��الي��ني   3 �ل��و�ح��د 

�القت�سادّية  �لقدرة  متلك  ال  �إ�سر�ئيل 

حل��ي��ازة خم��زوٍن ك��ب��رٍي، وينطبق �الأم��ر 

�حلديدّية(  )�لقبة  �سو�ريخ  على  ذ�ت��ه 

�ل��ت��ي ي��ك��ل��ف ك��ل ����س���اروخ م��ن��ه��ا ح��و�يل  

100 �ألف دوالر

وع���اد �جل����رن�ل �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ّي ل��ل��م��ّرة 

للتاأكيد  عاد  �أكر،  يُكْن  �إْن مل  �لعا�سرة 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ّي��ة  �ل���د�خ���ل���ّي���ة  �جل��ب��ه��ة  �أّن 

�حل��رب  يف  �لرئي�سّية  �ل�ساحة  �ستكون 

ّناع �لقر�ر من �ملُ�ستوينْي  �ملقبلة، لكّن �سُ

�الأم���ن���ّي و�ل�����س��ي��ا���س��ّي ي��ت��ج��اه��ل��ون ه��ذه 

بالقول  خُم��ت��ت��ًم��ا  ت���اٍم،  ب�سكٍل  �لق�سّية 

�إّن �إه��م��ال �جل��ب��ه��ة �ل��د�خ��ل��ّي��ة ���س��ي��وؤّدي 

�لبنية  ت��ط��ال  ج���ًد�  وخ��ي��م��ٍة  ن��ت��ائ��ج  �إىل 

�لتحتّية و�القت�ساد، كما قال

االنباط-وكاالت

�أفاد مركز فل�سطني لدر��سات �الأ�سرى، 

�الأ���س��رى  ع��م��د�ء  قائمة  ب��اأن  �ل�سبت،  ي��وم 

وه���م م��ن �أم�����س��و� م��ا ي��زي��د ع��ن 20 ع��ام��اً 

ب�����س��ك��ل م��ت��و����س��ل يف ���س��ج��ون �الح���ت���الل، 

بان�سمام  �أ�سري�ً   )61( �ىل  موؤخر�ً  و�سلت 

��سرى جدد خالل �ل�سهرين �الخريين

مدير  �الأ�سقر  ريا�ض  �لباحث  و�أو���س��ح 

عمد�ء  بقائمة  �لتحقا  ��سريين  �أن  �ملركز، 

�ال���س��رى م��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �جل���اري وه��م 

من �خلليل  �ل�سريف”  ماأمون �سبحي   “
 “ و�الأ�سري   ،  2001/1/4 وهو معتقل منذ 

طارق خالد �لطب�ض” من �سكان خانيون�ض 

ج���ن���وب ق���ط���اع غ����زة ، وه����و م��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ 

�لع�سرين  عامهم  �أنهو�  حيث   ،2000/2/9

عمد�ء  قائمة  �ىل  و�ن�سمو�  �لتو�يل  على 

�الأ�سرى لرتتفع �ىل 61 ��سري�ً

هم  �الأ�سرى  عمد�ء  ب��اأن  �الأ�سقر،  وبني 

ب�سكل  ع��ام��اً   20 ع��ن  يزيد  م��ا  �أم�سو�  م��ن 

متو��سل خلف �لق�سبان، من بينهم )14( 

عن  يزيد  ما  �عتقالهم  على  م�سى  �أ�سري�ً 

�لثالثني عاماً �قدمهم �الأ�سريين” كرمي 

معتقالن  وهما  يون�ض”  وماهر  يون�ض” 

منذ عام 1983، بينما )33( ��سري�ً جتاوزت 

فرتة �عتقالهم ما يزيد عن ربع قرن )25 

عاماً(

عمد�ء  بني  من  �أن  �إىل  �الأ�سقر،  و�أ�سار 

ما  منذ  معتقلني  �أ���س��ري�ً   )26( �الأ���س��رى، 

�ل�سلطة  وقعته  �ل��ذي  �أو���س��ل��و  �ت��ف��اق  قبل 

مع �الحتالل عام 1994،

“�لأ�ضرى  ع��ل��ي��ه��م  ي��ط��ل��ق  م����ن  وه�����م 

�الأ���س��رى  م��ن  تبقى  م��ن  وه��م  �لقد�مى” 

�النتفا�سة  �سنو�ت  خ��الل  �عتقلو�  �لذين 

م��ن  وك�������ان  ق���ب���ل���ه���ا،  وم�����ا   1987 �الأوىل 

�مل���ف���رت����ض �ط�������الق ����س���ر�ح���ه���م ج��م��ي��ع��اً، 

�إحياء  �سفقة  من  �لر�بعة  �لدفعة  �سمن 

�مل���ف���او����س���ات ب���ني �ل�����س��ل��ط��ة و�الح����ت����الل، 

2013 �ال �ن �الح��ت��الل رف�ض  �أو�خ���ر ع��ام 

�الفر�ج عنهم

وب����ني �الأ����س���ق���ر، �أن�����ه خ����الل �ل��ع��ام��ني 

�الأخ���ريي���ن �رت���ق���ى �أ���س��ريي��ن م���ن ع��م��د�ء 

�لطبي  �الإه��م��ال  نتيجة  �سهد�ء  �الأ���س��رى 

�مل��ت��ع��م��د و�الأم����ر������ض �ل��ت��ي �أ���س��ي��ب��و� بها 

خالل �سنو�ت �عتقالهم �لطويلة وال يز�ل 

�الن،  حتى  جثامينهم  يحتجز  �الح��ت��الل 

 28 �م�سى  �أن  بعد  بارود”  “فار�ض  وه��م 

بعد  �لغر�بلى”  “�سعدى  و�ال�سري   ، عاماً 

26 ع��ام��اً م��ن �الع��ت��ق��ال وه��م��ا م��ن �سكان 

قطاع غزة

و�عترب �ال�سقر، ��ستمر�ر �عتقال هوؤالء 

عار  و�سمة  هو  �ل�سنني  لع�سر�ت  �الأ�سرى 

�سابقة  وه��ى  �ل��دويل،  �ملجتمع  جبني  على 

مل حتدث يف �لتاريخ �حلديث،

يعانون من  �لأ�ضرى  �أن هوؤلء  وخا�ضة 

�أج�سادهم  وت��غ��زو  ق��اه��رة  �سحية  ظ���روف 

�لتي  �لطويلة  �ل�سنو�ت  نتيجة  �الأمر��ض 

�أم�����س��وه��ا يف ظ���ل ظ����روف ق��ا���س��ي��ة د�خ���ل 

�ل�ضجون

وط����ال����ب �الأ�����س����ق����ر، و����س���ائ���ل �الإع������الم 

على  �أك��ر  �ل�سوء  بت�سليط  �لفل�سطينية 

�فنت  �ل��ت��ي  �الأ���س��رى  م��ن  �ل�سريحة  ه��ذه 

حرية  �جل  من  �لق�سبان،  خلف  �عمارها 

�سعبها وكر�مته وهم �الآن عر�سة للخطر 

�ل�سديد يف ظل �نت�سار فريو�ض “كورونا” 

�الحتالل،  �سجون  �ىل  وو�سوله  �مل�ستجد 

حيث �أ�سيب عدد منهم بالفعل بالفريو�ض 

�مل�ست�سفيات ونقلو� �ىل 

االنباط-وكاالت

�عترب تقرير �أمي �أن �لعام �ملا�سي “كان 

وموؤ�س�ساتهم  للفل�سطينيني  �نتكا�سات  عام 

كورونا  فريو�ض  جائحة  ب�سبب  و�قت�سادهم 

�مل�ستجد و�الأزمة �ملالية غري �مل�سبوقة”

و�أك�����د �ل��ت��ق��ري��ر �أ����س���دره م��ك��ت��ب �مل��ن�����س��ق 

يف  �لت�سوية  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ض 

�جلمعة،  وين�سالند  ت��ور  �الأو���س��ط،  �ل�سرق 

بحاجة  �لفل�سطينيني  “ن�سف  من  �أكر  �أن 

�ل��وق��ت  يف  �إن�����س��ان��ي��ة،  م�����س��اع��د�ت  �إىل  �الآن 

�ل�����ذي ت�����س��ه��د ف��ي��ه �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����س��ادي��ة 

�سنو�تها  �أ���س��و�أ  �لفل�سطينية  و�الجتماعية 

منذ عام 1994”

وح����ذر م���ن �أن” �الأزم������ة �الإن�����س��ان��ي��ة يف 

تتفاقم،  �سوف  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �الأر�ض 

و���س��ي��ك��ون ل��ه��ا �آث�����ار ���س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ار�ت 

�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل�����س��ن��و�ت ع��دي��دة 

قادمة”

�أل����ف   150 م����ن  ي���ق���رب  م����ا  �أن  و�أو�����س����ح 

�ملا�سي  �ل��ع��ام  وظائفهم  ف��ق��دو�  فل�سطيني 

�أن  �ملتوقع  وم��ن  “كورونا”،  جائحة  ج��ر�ء 

ب�سبب  م��اث��ل��ة  �سلبية  ب��اآث��ار  ذل��ك  يت�سبب 

�الإغالقات �ملفرو�سة حالًيا

�الق����ت���������س����اد  ت����ق����ّل���������ض  “كما  وت������اب������ع 

و%12   10 ب��ني  ت���رت�وح  بن�سبة  �لفل�سطيني 

منذ  �ل�سنوية  �النكما�سات  �أك��رب  �أح��د  وه��و 

”1994 �لفل�سطينية عام  �ل�سلطة  تاأ�سي�ض 

�أن����ه م��ن��ذ مطلع  ل��ك��ن �ل��ت��ق��ري��ر �أو����س���ح 

ف��رب�ي��ر/���س��ب��اط �جل����اري ب����د�أت �ل��ل��ق��اح��ات 

لالأر��سي  �لو�سول  يف  ل�”كورونا”  �مل�سادة 

�ملحتلة �لفل�سطينية 

�ل��دع��م  ت��ق��دم  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  �أن  و�أ����س���ار 

خالل  م��ن  �لفل�سطينية  للحكومة  �ل���الزم 

ملنظمة  تابعة  �آلية  وه��ي  “كوفاك�ض”،  �آلية 

�ل�����س��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ت��ع��ن��ي ب��االإت��اح��ة �ل��ع��ادل��ة 

للقاحات كوفيد-19 يف جميع �أنحاء �لعامل

دعم  �إىل  �ل��دويل  �ملجتمع  �لتقرير  ودع��ا 

ط��ائ��ف��ة و����س��ع��ة م���ن �مل�����س��اري��ع �الإن�����س��ان��ي��ة 

�ل��ف��ن��ي،  �ل����دع����م  ج���ان���ب  �إىل  و�ل���ت���ن���م���وي���ة، 

مل�������س���اع���دة �حل���ك���وم���ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى 

�الق��ت�����س��ادي،  ب��االإ���س��الح  ت��ع��ه��د�ت��ه��ا  تنفيذ 

�لغربية  �ل�سفة  دم��ج  �إع���ادة  �أهمية  م��وؤك��ًد� 

و�مل�ساعب  �لتحديات  ملو�جهة  غ��زة  وقطاع 

�القت�سادية
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ق�����س��ت �ل����ق����و�ت �ل���ع���ر�ق���ي���ة ع��ل��ى 

�إره��اب��ي��ي د�ع�����ض بينهم  ث��الث��ة م��ن 

متزعم يف كمني حمكم �سمال بغد�د.

وج����اء يف ب���ي���ان ����س���در ع���ن ق��ي��ادة 

ع��م��ل��ي��ات ب���غ���د�د ل��ل��ح�����س��د �ل�����س��ع��ب��ي 

�لتابع  �لطارمية  فوج  من  قوة  “�إن 

من  جمموعة  م��ع  ��ستبكت  للح�سد 

مقتل  عن  �أ�سفر  ما  د�ع�ض  �إرهابيي 

بو�يل  ي�سمى  ما  بينهم  منهم  ثالثة 

�سمال  �ل�سرعي  و�مل��ف��ت��ي  �ل��ط��ارم��ي��ة 

بغد�د.

من  ثالثة  “�إن  �لبيان..  و�أ���س��اف 

و�أ�سيب  ��ست�سهدو�  �حل�سد  مقاتلي 

�ثنان �آخر�ن بجروح”.

القضاء على 3 من إرهابيي »داعش« 
بينهم متزعم شمال بغداد
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االنباط-وكاالت

يييجييري كييبييار اليييقيييادة الييعيي�ييصييكييرييين ميين الييهيينييد واليي�ييصيين 

حمادثات ام�ض ال�صبت ب�صاأن مزيد من ف�ض اال�صتباك بن 

املتنازع  احلييدود  على  االحتكاك  نقاط  عند  البلدين  قوات 

عليها يف جبال الهيمااليا

وجترى املحادثات يف موقع مولدو على اجلانب ال�صيني 

من خط ال�صيطرة الفعلية، وهو حدود غري ر�صمية متنازع 

للقوات  اجلانبن  �صحب  اإكمال  من  يوم  بعد  وذلك  عليها، 

واملدفعية على طول �صفاف بحرية باجنوجن ت�صو، بح�صب 

الهندي م�صادر باجلي�ض 

كانت الهند وال�صن دخلتا يف مواجهة خطرية يف �صهر 

يف  الفعلية  ال�صيطرة  خييط  طييول  على  املا�صي  اأيييار/مييايييو 

منطقة الداخ اجلبلية بالهيمااليا

حزيران/يونيو  �صهر  يف  بيياالأيييدي  قتال  حادثة  ووقعت 

ذلك  واأعييقييب  اجلانبن.  ميين  �صحايا  �صقوط  عيين  اأ�صفرت 

ح�صد كبري للقوات واملدفعية من اجلانبن

و�صهدت عييدة جييوالت ميين املييحييادثييات انييفييراجيية يف وقت 

�ييصييابييق اليي�ييصييهيير اجلييييياري، بيياتييفيياق عييلييى انيي�ييصييحيياب تييدريييجييي 

للقوات

بيياأن  الهندية  التلفزيونية  يف  تييي  دي  اإن  قيينيياة  واأفييييادت 

�صحب القوات والدبابات واملعدات على طول باجنوجن ت�صو 

قد اكتمل وجرى التحقق منه، ومن املتوقع االآن اأن تركز 

املناق�صات على نقاط احتكاك اأخرى مثل منطقة الينابيع 

ال�صاخنة ووادي جوجرا و�صهول ديب�صاجن

جنودها  من  اأربعة  مقتل  اجلمعة  اأم�ض  ال�صن  واأكييدت 

الهيمااليا  الهند، �صرق منطقة  يف حادث على احلدود مع 

املا�صي العام 

20 جنديا هنديا قتلوا يف حزيران/يونيو املا�صي،  وكان 

يف اأ�صواأ مواجهة بن الدولتن اجلارتن منذ 45 عاما

وحدث بعد ذلك تعبئة كبرية للقوات من اجلانبن على 

غري  جبلية  ت�صاري�ض  عند  الفعلية،  ال�صيطرة  خط  طول 

ممهدة وعلى ارتفاعات ترتاوح ما بن 4500 و5500 مرت

االنباط-وكاالت

�ييصييوريييا، �صارت  اأعيييوام ميين احليييرب االأهييلييييية يف  بعد ع�صرة 

البالد تعاين من اأ�صواأ اأزمة جوع حتى االآن، بح�صب تقديرات 

منظمة اإغاثة جوعى العامل االأملانية

وقال من�صق منظمة االإغاثة يف �صوريا، كون�صتانتن فيت�صل 

اإن هناك رقما قيا�صيا منذرا ، يزيد عن 12 مليون فرد لي�ض 

اإجمايل  من   %60 نحو  بن�صبة  الطعام،  من  يكفي  ما  لديهم 

عام على  بوجه  تدهور  االإن�صاين  الو�صع  اأن  ال�صكان، م�صيفا 

نحو كبري خالل العام املا�صي

النازحون.  هييم  املت�صررين  اأكيير  فيياإن  البيانات،  وبح�صب 

اأعيييزاز، �صمايل  اإىل مدينة  بها  قييام  زيييارة  وقييال فيت�صل عقب 

�ييصييوريييا: الييو�ييصييع يف املييخيييييمييات ميييروع ، مييو�ييصييحييا اأن درجيييات 

النا�ض  الغزيرة تزيد من معاناة  واالأمطار  ال�صتوية  احلييرارة 

ب�صدة يف الوقت احلا�صر

كما اأ�صار اإىل وجود نق�ض يف كل �صيء مبخيمات الالجئن، 

يييرتييدون فقط  كانوا  30 طفال  زيارتنا  خييالل  التقينا  وقييال: 

�صبع  اأو  �صت  اإىل  ت�صل  حيييرارة  درجيييات  و�ييصيينييادل يف  �ييصييرتات 

درجات مئوية

وذكر فيت�صل اأن انهيار اللرية ال�صورية �صاعف اأ�صعار املواد 

من  التخفيف  ميكن  ال  اأنيييه  م�صيفا  ميييرات،  ثييالث  الغذائية 

من  الكثري  اإن  وقييال  كييورونييا.  جلائحة  االقت�صادية  العواقب 

النا�ض ال ميكنهم �صوى تغطية ن�صف ما يحتاجون اإليه كحد 

اأدنى للبقاء على قيد احلياة

اآذار/مييار�ييض  بيييداأت يف  �صوريا  االأهلية يف  اأن احلييرب  ُيييذكيير 

2011 باحتجاجات �صد النظام ال�صوري

االنباط-وكاالت

اإدراج  ال�صبت،  م�صرية،  حمكمة  قيييررت 

االأ�صبق  الرئي�ض  �صحاتة، م�صت�صار  عبد اهلل 

على  �صخ�صا  و20  مر�صي،  حممد  الييراحييل، 

قوائم االإرهاب

بينها  م�صرية  �صحف  نقلته  مييا  ووفيييق 

حمكمة  قييررت  للدولة،  اململوكة   ، االأهيييرام 

و20  �صحاتة  اإدراج  القاهرة  جنوبي  منعقدة 

اآخرين )مل ت�صمهم( على تلك القوائم ملدة 

5 �صنوات

واأو�صحت اأن هوؤالء املتهمن اأدينوا �صابقا 

باأحكام بال�صجن ت�صل اإىل املوؤبد على خلفية 

اأ�ص�صت  جلماعة  االن�صمام  بينها  اتييهييامييات 

على خالف القانون ، دون تو�صيح تفا�صيل 

اأكر

فوري  تعقيب  على  احل�صول  يت�صن  ومل 

من اأ�صرة �صحاتة

واأواخيييير ييينيياييير/ كييانييون الييثيياين املا�صي، 

اأن  )خا�صة(  ال�صابع  اليوم  �صحيفة  ذكييرت 

عدد املدرجن على قوائم االإرهاب يف م�صر 

وفق  جماعات،  و8  �صخ�ض   6602 اإىل  ارتفع 

عييام  ميين  ق�صائيا  حكما   35 �صمل  اإحيي�ييصيياء 

2016 وحتى 24 يناير 2021

القوائم  تلك  على  املييدرجيين  اأبيييرز  وميين 

حميييميييد بييييديييييع مييير�يييصيييد حييييركيييية االإخييييييييوان 

رئي�ض  الييفييتييوح  اأبيييو  املنعم  وعييبييد  امل�صلمن، 

حزب م�صر القوية )معار�ض(

وعيييقيييب اأ�ييصييهيير مييين االإطيييياحيييية مبيير�ييصييي، 

2013، حييظييرت  �ييصيييييف  لييييالإخييييوان،  امليينييتييمييي 

الييقيياهييرة اجلييميياعيية واعييتييرتييهييا اإرهيييابييييييية ، 

وهو ما ترف�صه اجلماعة، وتعتره انتقاما 

�صيا�صيا

وي�صع قانون االإدراج على قوائم االإرهاب 

اأو  اإرهابيا  ال�صخ�ض  لتو�صيف  زمنية  مييدة 

اجلييميياعيية اإرهييابييييية، مييع اإمييكييانييييية تييكييرارهييا، 

امليينييع من  اإجيييييييراءات، بينها  ويييرتتييب عييليييييه 

ال�صفر وم�صادرة االأموال

 محادثات بين الهند والصين بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين

 منظمة إغاثة ألمانية: سوريا تعاني من أسوأ أزمة جوع حتى اآلن

 محكمة مصرية تدرج مستشار مرسي و20 شخصا على »قوائم اإلرهاب«

 سوريا تنفي وجود بند سري في عملية 
تبادل األسرى األخيرة مع إسرائيل

 روسيا: الناتو عدائيٌّ
 معنا ويدفعنا للرد

االنباط-وكاالت

نفت دم�صق ما تداولته و�صائل اإعالم 

حول وجود بند �صري يف عملية التبادل 

اأ�صفرت عن حترير عدد  التي  االأخرية، 

مييين االأ�يييصيييرى اليي�ييصييورييين مييقييابييل فييتيياة 

اإ�صرائيلية

ونيييقيييليييت وكيييياليييية �يييصيييانيييا عيييين ميي�ييصييدر 

بييعيي�ييض  تيييداوليييتيييه  “ملا  نييفيييييه  اإعييييالمييييي 

و�صائل االإعالم عن وجود بند �صري يف 

عملية التبادل، التي اأف�صت اإىل حترير 

اليي�ييصييورييين حمييمييد ح�صن  االأ�يييصيييرييييين 

االحتالل  �صجون  العبيدان من  وطارق 

نهال  املنا�صلة  جانب  اإىل  االإ�صرائيلي 

املقت”

هيييذه  “ترويج  اإن  املييي�يييصيييدر،  وقييييييال 

املييعييلييومييات املييلييفييقيية حيييول وجيييود بيينييد يف 

على  باحل�صول  يتعلق  الييتييبييادل  عملية 

االحتالل  �صلطات  من  كورونا  لقاحات 

عملية  اإىل  االإ�ييصيياءة  هدفه  االإ�صرائيلي 

�صجون  من  ال�صورين  االأ�صرى  حترير 

وت�صويه  ليي�ييصييوريييا  واالإ�يييصييياءة  االحييتييالل 

اجلانب الوطني واالإن�صاين للعملية”

واأ�صاف اأن �صوريا “كانت وا�صحة يف 

تعاملها مع عملية التبادل التي اأ�صفرت 

عن حترير ثالثة من اأ�صراها”

“و�صائل  اأن  امل�صدر  عن  �صانا  ونقلت 

االإعييييالم الييتييي تييتيينيياقييل هيييذه املييعييلييومييات 

هييييدفييييهييييا تيييليييميييييييع �يييييصيييييورة االحيييييتيييييالل 

اإن�صانية  �ييصييفييات  وميينييحييه  االإ�ييصييرائيييييلييي 

يييفييتييقييدهييا بيييدليييييييل احيييتيييالليييه االأر�ييييييض 

الييعييربييييية وتيي�ييصييريييد �ييصييعييبييهييا ومييوا�ييصييليية 

جيييرائيييميييه بييحييق اليي�ييصييعييب الييفييليي�ييصييطييييينييي 

واللبناين” وال�صوري 

االنباط-وكاالت

اأعييييليييين امليييتيييحيييدث بيييا�يييصيييم اليييكيييرميييلييين، 

�ييصييمييال  حيييليييف  اأن  بييييي�ييصييكييوف  دمييييييييييرتي 

االأطييليي�ييصييي )اليينيياتييو( يييجيير رو�ييصيييييا على 

تييكييثيييييف عييمييلييهييا حليييميييايييية نييفيي�ييصييهييا ميين 

يعتر  الذي  للحلف،  العدوانية  االأعمال 

خ�صماً مو�صكو 

�صحايف،  تيي�ييصييريييح  يف  بي�صكوف  وقيييال 

“الناتو يعتر رو�صيا خ�صماً،  اإن  ال�صبت، 

ويقوم با�صتمرار بتحريك بنيته التحتية 

الع�صكرية  مييعييداتييه  وبيينيي�ييصيير  الييعيي�ييصييكييرييية 

لييذلييك، يجرنا  بييالييقييرب ميين حيييدودنيييا. 

اإجراءاتنا حلماية  تكثيف  على  با�صتمرار 

اأنيييفييي�يييصييينيييا ميييين االإجيييييييييييراءات اليييعيييدوانييييييية 

للحلف”

االحد   21 / 2 / 2021

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد الركن املتقاعد

عمران ايمن موسى خمش
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم السبت  املوافق 2021/2/20
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد املتقاعد 

عصام عبد املجيد ابراهيم ياسني
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الجمعه  املوافق 2021/2/19
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون



الآحد   21/ 2 /  2021

الـريـا�ضي

�سيدين – وكاالت 

ف���ازت �ل��ي��اب��ان��ي��ة ن��ع��وم��ي �أو���س��اك��ا على 

م��ن��اف�����س��ت��ه��ا �لأم���ري���ك���ي���ة ج��ن��ي��ف��ر ب����ر�دي 

و3-6،   4-6 بنتيجة  ع��امل��ي��ا،   22 �مل�سنفة 

�ملفتوحة  �أ�سرت�ليا  بطولة  لقب  لتحرز 

وم��ن��ح  �ل�����س��ب��ت.  �ل��ث��ان��ي��ة،  ل��ل��م��رة  للتن�س 

رود  ملعب  على  �ل��ذي حتقق  �ل��ف��وز  ه��ذ� 

ل��ي��ف��ر، �ل���اع���ب���ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة ر�ب�����ع ل��ق��ب 

يف �ل��ب��ط��ولت �لأرب�����ع �ل���ك���رى. وت��وق��ع 

ملا حدث خال مو�جهة  �جلمهور تكر�ر� 

�أمريكا  نهائي  بقبل  �لطويلة  �لاعبتني 

�مل��ف��ت��وح��ة �ل���ع���ام �مل���ا����س���ي، ل��ك��ن ب����ر�دي 

ل��ه��ا يف  �أول ظ��ه��ور  ت�����س��م��د مت��ام��ا يف  مل 

�مل�سنفة  تقدم  نهائي بطولة كرى. ومل 

�أد�ء لها، لكنه كان  �أف�سل  �أو�ساكا  �لثالثة 

�نت�سرت  �أن  ب��ع��د  ل��ل��ف��وز  ك���اف  م��ن  �أك���ر 

�ملجموعة  لتح�سم  متتالية  �أ���س��و�ط   6 يف 

4-���س��ف��ر يف  ���س��ري��ع��ا  ت��ق��دم��ت  �لأوىل ث��م 

قدمت  �لنهاية  وقرب  �لثانية.  �ملجموعة 

ب����ر�دي ب��ع�����س �مل��ق��اوم��ة وك�����س��رت �إر���س��ال 

�رتكبت  لكنها  �للعب،  �سري  عك�س  �أو�ساكا 

لتح�سل  ذل��ك  بعد  �لأخ��ط��اء  م��ن  �لكثري 

�سريعا.  للح�سم  فر�سة  على  مناف�ستها 

و�أن���ه���ت �أو���س��اك��ا �مل���ب���ار�ة ب�����س��رب��ة �إر���س��ال 

ق��وي��ة مل ت��ت��م��ك��ن ب�����ر�دي م���ن رده����ا �إىل 

د�خل �مللعب.

11

أوساكا بطلة استراليا للتنس 

البزرو يواصل قيادة شباب االردن 

زعترة يبدأ مشواره مع نفط الوسط العراقي 

اللجنة البارالمبية تنعى رئيس نادي الوفاء 

االنباط – عمان 

�لأردن  ���س��ب��اب  ن�����ادي  �د�رة  ق�����ررت 

ر���س��م��ي��ا ت��ع��ي��ني �جل���ه���از �ل��ف��ن��ي �ل���ذي 

����س���ي���ق���ود ف����ري����ق ك������رة �ل�����ق�����دم خ���ال 

للمو�سم  �مل��ح��رتف��ني  �أن��دي��ة  مناف�سات 

�لكروي 2021. و��سار �ملن�سق �لإعامي 

�سو�فطة  ح�سام  �لأردن  �سباب  لفريق 

يف ت�سريح �سحفي، �ىل �ن �إد�رة �لنادي 

ج������ددت ع���ق���د و����س���ي���م �ل����ب����زور ل��ل��ع��م��ل 

م���دي���ر� ف��ن��ي��ا ل��ل��ف��ري��ق خ����ال �مل��و���س��م 

�مل��ق��ب��ل. ك��م��ا ت��ع��اق��دت م��ع خ��ال��د �سعد 

�ل�سرحان  و��سامة  عاما،  مدربا  للعمل 

م�����س��اع��د� ل��ل��م��درب وع��م��ر �ل��ك�����س��و�ين 

و�ئل  عني  كما  �ملرمى.  حلر��س  مدربا 

جانب  �إىل  للفريق  �إد�ري��ا  مدير�  �لبنا 

تعيني ن�سال �لتعمري معاجلا وحممد 

�أن مناف�سات  �لدبا�س مدلكا. ي�سار �إىل 

ي��وم  تنطلق  �جل��دي��د  �ل��ك��روي  �مل��و���س��م 

�لثاثاء �ملقبل باقامة بطولة �لدرع. 

بغداد – وكاالت 

حم��م��ود  �لأردين  �مل���ح���رتف  ك�����س��ف 

�لو�سط،  لنفط  حديثا  �ملن�سم  زع��رتة 

ط���م���وح���ه ه�����ذ� �مل���و����س���م م����ع �ل���ف���ري���ق، 

تدريبية  وح��د�ت  ث��اث  خا�س  �أن  بعد 

ت�سريحات  يف  زع��رتة  وق��ال  جماعية. 

خ��ا���س��ة »: »ن��ف��ط �ل��و���س��ط م��ن �ل��ف��رق 

�ل�������س���رف  ويل  �ل�����ع�����ر�ق  يف  �ل����ك����ب����رية 

حتى  �أجريت  لقد  للفريق،  بالن�سمام 

جماعية  تدريبية  وح���د�ت  ث��اث  �لآن 

�سريًعا  �ن�سجاًما  وحققت  زمائي،  مع 

م���ع���ه���م وه������ذ� م����ا ي���ح���ف���زين ل��ت��ق��دمي 

“نفط  و�أ������س�����اف:  ط����ي����ب«.  م�����س��ت��وى 

لقب  على  �ملناف�سة  �لفرق  من  �لو�سط 

بينه  �لفارق  �أن  رغم  �لعر�قي  �ل��دوري 

10 نقاط،  وبني �لقوة �جلوية �ملت�سدر 

�ملر�كز  على  �ملناف�سة  طموحنا  ويبقى 

“�لاعبون  وت��اب��ع:  �لأوىل«.  �لثاثة 

ج��ي��دون وه��ن��اك ط��م��وح ك��ب��ري لتقدمي 

م�����س��ت��وى ط��ي��ب يف �مل���رح���ل���ة �ل��ث��ان��ي��ة، 

�لو�سط  3 مباريات لنفط  �آخر  �ساهدت 

�أمتنى �أن تكون �إ�سافتي مهمة و�أ�ساعد 

زمائي للتقدم يف لئحة �لرتتيب«.

االنباط – عمان 

 ن���ع���ت �أ������س�����رة �ل���ل���ج���ن���ة �ل���ب���ار�مل���ب���ي���ة 

فائق  من�سور  �لر�حل  فقيدها  �لردنية 

�نتقل  �ل���ذي  فائق”  “�أبو  �لعي�س  �سبع 

عاما.   72 عن  �ل�سبت  تعاىل  رحمته  �إىل 

و����س��ت��ذك��ر رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة 

و�لأم���ني  �ل���رز  �أب���و  �.د ح�سني  �لأردن���ي���ة 

�للجنة  و�أ����س���رة  �ل��رغ��وث��ي  م��ه��ا  �ل���ع���ام 

�لر�ئد  ودوره  و�جناز�ته  �لفقيد  مناقب 

يف جمال ريا�سة �ملعوقني، د�عني �هلل عز 

رحمته  ب��و����س��ع  �لفقيد  يتغمد  �أن  وج��ل 

�أن  �إىل  وي�����س��ار  ج��ن��ات��ه.  ف�سيح  وي�سكنه 

�لفقيد من�سور �سبع �لعي�س ير�أ�س نادي 

 ،95 عام  تاأ�سي�سه  منذ  للمعوقني  �لوفاء 

�لأث��ق��ال، ومثل  وه��و حكم دويل يف رف��ع 

دورة  يف  �لثمانينات  عقد  خ��ال  �لأردن 

كحكم  و�سارك  مانديفيل،  �ستوك  �ألعاب 

 96 �أتانتا  �لبار�ملبية  �لألعاب  دورتي  يف 

�إد�رة  جمل�س  ع�سو  وه��و   ،2004 و�أث��ي��ن��ا 

�ملعوقني  ريا�سة  �حت��اد  من  كل  يف  �سابق 

��سهامات  له  وكانت  �لبار�ملبية،  و�للجنة 

ك��ب��رية ك��اع��ب يف جم���ال رف���ع �لأث��ق��ال 

وكرة �لطاولة.

االنباط – عمان 

و�ف���ق���ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل���وؤق���ت���ة ل���ن���ادي �ل���وح���د�ت، 

حممد  �لدوليني  �لاعبني  عقدي  جتديد  على 

م�سو�رهما  ليو��سا  �سمري  و�أح��م��د  �ل��دم��ريي 

وينتظر  �ملقبل.  �ملو�سم  نهاية  حتى  �لفريق  م��ع 

�أن ت�����س��ه��د �ل�����س��اع��ات �مل��ق��ب��ل��ة ت��وق��ي��ع �ل��اع��ب��ني 

ب���ع���د ذل���ك  �أن ي��ل��ت��ح��ق��ا  ع���ل���ى ع���ق���وده���م���ا ع���ل���ى 

يف  للم�ساركة  ي�ستعد  �ل���ذي  �ل��ف��ري��ق  ب��ت��دري��ب��ات 

�لاعبني  عقدي  جتديد  وت��اأخ��ر  �ل���درع.  بطولة 

لتو�جدهما مع منتخب  �لدمريي و�سمري نظر� 

يف  �ل���وح���د�ت  وي�����س��ع��ى  دب����ي.  مع�سكر  يف  �لأردن 

�لعرب،  ي��زن  �ملد�فع  عقد  لتجديد  �ملقبلة  �لأي��ام 

�إب��ر�ه��ي��م  �مل��ه��اج��م  ف��ي��م��ا ف�سلت �مل��ف��او���س��ات م��ع 

�ل��ذي طالب زي��ادة على قيمة عقده.  �جل��و�ب��ري 

مرة  لأول  �سي�سارك  �ل��وح��د�ت  �أن  بالذكر  جدير 

بتاريخ �لكرة �لأردنية يف دوري �أبطال �آ�سيا خال 

�أبريل/ ني�سان �ملقبل.

مدريد – وكاالت 

�أك�����د �ل��ه��ول��ن��دي رون���ال���د ك���وم���ان، 

م����درب ب��ر���س��ل��ون��ة، ج��اه��زي��ة ف��ري��ق��ه 

مل���و�ج���ه���ة ق����اد�����س، �ل���ي���وم �لأح�������د، يف 

�لليجا. وقال كومان،  24 من  �جلولة 

“بعد  �ل�سبت:  �سحفي  موؤمتر  خال 

جريمان،  �سان  باري�س  �أم��ام  �لهزمية 

م��ن �جل��ي��د �أن ي��ك��ون ب��ع��ده��ا م��ب��ار�ة، 

�ل��ظ��ه��ور ب�سكل  �أن����ه مي��ك��ن��ن��ا  لإظ���ه���ار 

�أف�سل، ولدينا �سجل حافل يف �لليجا، 

وعلينا �ل�ستمر�ر، ولدينا �لكثري من 

عقب  قلت  “كما  و�أ���س��اف:  �لطموح«. 

�ملبار�ة. �لعامل مل ينتِه، وعلينا حتليل 

�لأمور،  وحت�سني  و�أخطائنا  �ملباريات 

ب�سكل  ظ��ه��رن��ا  �مل��ا���س��ي��ة  �مل���ب���ار�ة  ويف 

���س��ي��ئ، وغ����ًد� �أمت��ن��ى �أن ن��ظ��ه��ر ب��ق��وة 

زلنا  “ما  وتابع:  �لنت�سار«.  ونحقق 

نقاتل على 3 بطولت، رغم �أن موقفنا 

يف دوري �لأبطال �سعب للغاية، بينما 

فعالية  �أك���ر  ك��ن��ا  �إذ�  �مل��ل��ك  ك��اأ���س  يف 

مي��ك��ن��ن��ا �ل����ع����ودة، ويف �ل��ل��ي��ج��ا ل��دي��ن��ا 

تعر  على  يعتمد  و�لأم��ر  جيد  �سجل 

وبر�سلونة  �سلبيا،  ل�ست  و�أنا  �ملت�سدر، 

�لرد«.  لإظهار  ميلك لعبني جيدين 

ك�سف:  ل��ه،  بالن�سبة  �لأول���وي���ة  وع��ن 

�أول���وي���ة،  ه���ي  �أم���ام���ن���ا  م���ب���ار�ة  “كل 
ول��ي�����س م��ن �جل��ي��د �ل��ت��ف��ك��ري �لآن يف 

قبلها  لأن  بالكاأ�س،  �إ�سبيلية  مو�جهة 

3 مباريات مهمة، وهدفنا هو  �سنلعب 

�ل��ف��وز يف ك��ل م��ب��ار�ة«. وح���ول رغبته 

�أفكاري  “لدي  علق:  هالند،  �سم  يف 

�أنتظر  �أن  لكن يجب  �لنادي،  مل�ستقبل 

�ملقبل،  �ل��رئ��ي�����س  �سيكون  م��ن  مل��ع��رف��ة 

و�أردف:  �مل�ستقبل«.  ع��ن  و�سنتحدث 

فزنا  �لكبار؟  �أمام  �ل�سلبية  “�لنتائج 
وخ�سرنا  يوفنتو�س  على  �أر�سنا  خارج 

باري�س  �أمام  خ�سرنا  كما  �أر�سنا،  على 

ملعبهم،  يف  عليهم  �لفوز  ميكننا  لكن 

وم�����ن �ل�����س��ع��ب �ل����ق����ول �إن����ن����ا ن��ظ��ه��ر 

�لكبار، لقد كنا قريبني،  �أمام  �أ�سعف 

ف���ري���ق«.  �أي  �ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى  ومي��ك��ن��ن��ا 

وج����ود  ي���زع���ج���ن���ي  “ل  و�����س���ت���ك���م���ل: 

�ل�سحافة  وحتليل  قا�سية  تعليقات 

ل���ل���ن���ت���ائ���ج، وظ���ي���ف���ت���ي ه����ي حت�����س��ري 

�أن نظهر  لكل مبار�ة، وعلينا  �لفريق 

وحول  و�لفوز«.  �لتح�سن  ميكننا  �أنه 

�أوروب��ًي��ا،  �لإ�سبانية  �لأن��دي��ة  �سقوط 

حل��ظ��ة،  جم���رد  �أن���ه���ا  “�أعتقد  ع��ل��ق: 

�ل�سهل ج���ًد� �خل���روج م��ن ه��ذ�  وم���ن 

ول  قوية،  �لإ�سبانية  و�ل��ف��رق  �مل���اأزق، 

�مل��ب��اري��ات  ه��ذه  بنتائج  �حل��ك��م  مي��ك��ن 

و�سبه  بيكيه  غ�����س��ب  وح���ول  ف��ق��ط«. 

�مل����ب����ار�ة  “خال  ع���ل���ق:  ل���اع���ب���ني، 

ك�����ان ه���ن���اك �ل���ك���ث���ري م����ن �مل�������س���اع���ر، 

ود�ئ�����ًم�����ا �أ����س���ي���اء ل مي���ك���ن ق��ب��ول��ه��ا، 

ل���ك���ن م����ن �جل���ي���د وج������ود �أ���س��خ��ا���س 

م�����س��ك��ل��ة«. �أي  ل�����دي  ول���ي�������س   م���ث���ل���ه، 

باري�س – وكاالت 

�سيلفا،  د�  نيمار  �لر�زيلي  يخطط 

لتجهيز  ج��ريم��ان،  �سان  باري�س  جنم 

بر�سلونة.  �ل�سابق  لفريقه  م��ف��اج��اأة 

على  تغيب  �إ�سابة،  من  نيمار  ويعاين 

يف  وبر�سلونة  باري�س  لقاء  عن  �إثرها 

ذهاب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا، 

و�ل�����ذي �ن��ت��ه��ى ب��ف��وز ���س��ان ج��ريم��ان 

»لو  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا    .1-4 بنتيجة 

ب���اري���زي���ان« �ل��ف��رن�����س��ي��ة، ف����اإن ن��ي��م��ار 

ي���ع���م���ل ب����ق����وة م�����ن �أج��������ل �مل�������س���ارك���ة 

�أم�������ام ب��ر���س��ل��ون��ة.  يف ل���ق���اء �لإي��������اب 

نيمار  ع���ودة  م��وع��د  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 

3 م����ار�����س/�آذ�ر  ل��ل��ت��دري��ب��ات ���س��ي��ك��ون 

ب��ر���س��ل��ون��ة  م����ب����ار�ة  ق��ب��ل  �أي  �مل���ق���ب���ل، 

نيمار  �أن  و�أو���س��ح��ت  ك��ام��ل.  ب��اأ���س��ب��وع 

لأن��ه  ب��امل��ب��ار�ة،  للحاق  �ل��وق��ت  ي�سابق 

كما �سرح قبل لقاء �لذهاب، �إن �للعب 

���س��د ب��ر���س��ل��ون��ة ي��ج��ع��ل��ه م��ت��ح��م�����ًس��ا. 

وذك���������رت �أن�������ه رغ������م ذل�������ك، ي��رف�����س 

م�ساركة  ف��ر���س��ي��ة  ب��اري�����س،  م�����س��وؤول��و 

مت�سرًعا،  ق��ر�ًر�  يكون  ل  حتى  نيمار، 

�لاعب.   على  �أ���س��و�أ  بعو�قب  وي��ن��ذر 

وقالت “لو باريزيان” �إن من �لنقاط 

�ل��ب��ارزة ل�����س��ان ج��ريم��ان، ت��اأك��د ع��ودة 

�أم�����ام ب��ر���س��ل��ون��ة،  �آن��خ��ي��ل دي م���اري���ا 

من  بدًء�  للتدريبات  �سيعود  �أنه  حيث 

للقاء  دعوته  و�سيتم  �ملقبل،  �لأ�سبوع 

ديجون.

الوحدات يواصل تجديد عقود العبيه 

كومان يطمح بالفوز على الباريسي 

نيمار متشوق لخوض مباراة برشلونة 

 االصابات تالحق الهالل 
الريا�س – وكاالت 

يف  �لن�سر  قبل مو�جهة غرميه  �سربة موجعة،  �لهال  تلقى 

ديربي �لريا�س، �ملقرر �لثاثاء �ملقبل على ملعب مر�سول بارك، 

يف  ب��ات  فقد  للمحرتفني.  �ل�سعودي  ل��ل��دوري   20 �جلولة  �سمن 

و�ملهاجم  �سو،  هيون  ج��اجن  �ل��ك��وري  �مل��د�ف��ع  غياب  �مل��وؤك��د،  حكم 

لاإ�سابة.   تعر�سهما  بعد  �ملرتبقة  �لقمة  عن  �ل�سهري،  �سالح 

�ل�سامة،  �لع�سلة  يف  ج��اجن  »�إ�سابة   : �لهال  من  م�سدر  وق��ال 

طبيعي”.  ب�سكل  �جلماعية  �لتمارين  يعاود  حتى  لوقت  حتتاج 

وكان �لهال قد �أعلن يف وقت �سابق، �أن �لفحو�سات �لتي �أجر�ها 

ك�سفت  �ل�سابقة،  �إ�سابته  مو�سع  على  �ل�سهري،  �سالح  �لاعب 

ب�سبب تعر�سه  ���س��ه��ر،  مل��دة  وت��اأه��ي��ل��ي  ل��رن��ام��ج ع��اج��ي  ح��اج��ت��ه 

لتمزق يف ع�سات �لبطن �جلانبية.
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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

يبدو اأن لدى من�سة وات�ساب خطة 

اخل�سو�سية  �سيا�سة  ل�����س��رح  ج��دي��دة 

�مل���ث���رة ل���ل���ج���دل. ف���ق���د �أو����ض���ح���ت يف 

كيف  ج��دي��د  �إع���ان  �ل�ضهرة  �ملن�ضة 

�ل�ضيا�ضة  ق��ر�ءة  للم�ضتخدمني  ميكن 

�لتعامل  كيفية  وم��ع��رف��ة  �مل�ضتحدثة 

و�ل�ضخ�ضية،  �لتجارية  �لر�ضائل  م��ع 

�لتي لها معاير خ�ضو�ضية خمتلفة.

وت���ت���ع���ل���ق ����ض���ي���ا����ض���ة �خل�����ض��و���ض��ي��ة 

مب��ر����ض��ات  �أ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكل  �جل��دي��دة 

�لأن�����ض��ط��ة �ل��ت��ج��اري��ة ع���ر و�ت�����ض��اب، 

لهذه  ميكن  �ل��ت��ي  �مل�ضتخدم  وب��ي��ان��ات 

�إل��ي��ه��ا، حيث يتم  �ل��و���ض��ول  �لأن�����ض��ط��ة 

ت�ضفر معظم ر�ضائل و�ت�ضاب بو��ضطة 

�إىل ط����رف، ما  �ل��ت�����ض��ف��ر م���ن ط���رف 

�إل  �إليها  �لو�ضول  ميكن  ل  �أن��ه  يعني 

�أنف�ضهم فقط. من �لأ�ضخا�ص 

للم�ضتخدمني  تتيح  و�ت�ضاب  �أن  �إل 

�إر����ض���ال ر���ض��ائ��ل �إىل �لأن�����ض��ط��ة  ��ا  �أي�����ضً

�لتجارية، فيما ل تقدم هذه �لر�ضائل 

نف�ضها. �حلماية 

ك���م���ا مي���ك���ن �����ض���ت���خ���د�م �ل��ب��ي��ان��ات 

�ملوجودة يف ر�ضائل �لأن�ضطة �لتجارية 

لأغ����ر������ص جت���اري���ة، م��ث��ل ����ض��ت��ه��د�ف 

�لإع������ان������ات ع����ر ف���ي�������ض���ب���وك، وي��ت��م 

���ا ع���ر خ����و�دم  ت��خ��زي��ن ب��ع�����ض��ه��ا �أي�������ضً

في�ضبوك.

امل�ستخدمني طم�أنة 

وك�����ان�����ت ����ض���ي���ا����ض���ة �خل�������ض���و����ض���ي���ة 

يف و�ت���������ض����اب حت�������اول ت���و����ض���ي���ح ه���ذه 

�ل�����ت�����غ�����ي�����ر�ت، ل����ك����ن �ل�����ع�����دي�����د م���ن 

تتخلي  �أنها  على  ف�ضرها  �مل�ضتخدمني 

�ملعروفة. عن �خل�ضو�ضية 

وقبل �لإطاق يف 15 مايو، تخطط 

بالقدرة  �مل�ضتخدمني  لتزويد  و�ت�ضاب 

�خل�ضو�ضية  ���ض��ي��ا���ض��ة  م��ر�ج��ع��ة  ع��ل��ى 

�جلديدة هذه د�خل �لتطبيق.

ك���م���ا ح�����اول�����ت �ل�������ض���رك���ة ط���م���اأن���ة 

�حلالة  ميزة  خ��ال  من  �مل�ضتخدمني 

�لآن  ت�ضتمل  و�ت�ضاب  لكن  و�ت�ضاب،  يف 

لروؤية  عليها  �لنقر  ميكن  لفتة  على 

�ل�ضيا�ضة �جلديدة. �ضرح 

���ض��رورة  �إىل  �مل�ضتخدمني  ون��ب��ه��ت 

ق����ر�ءة �ل�����ض��ي��ا���ض��ة �جل���دي���دة وق��ب��ول��ه��ا 

ا. �أي�ضً �لتطبيق  ��ضتخد�م  ملو��ضلة 

ادفع مقابل احلق

يف �ضياق مت�ضل، �أ�ضارت �ملن�ضة �إىل 

مقابل  ت��دف��ع  �لتجارية  �لأن�ضطة  �أن 

للو�ضول  و�ت�ضاب  ��ضتخد�م  يف  �حل��ق 

�إح����دى �ل��ط��رق  �إىل �ل��ع��م��اء، وه����ذه 

�ل���ت���ي مي���ك���ن ل��ل�����ض��رك��ة م����ن خ��ال��ه��ا 

توفر من�ضتها جماًنا.

�جل����دي����دة  �ل�������ض���ي���ا����ض���ة  �أن  ي����ذك����ر 

و�نتقل  عاملًيا  �حتجاًجا  �أث���ارت  ك��ان��ت 

�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات  �إىل  �مل���������ض����ت����خ����دم����ون 

�ملتناف�ضة، مما دفع و�ت�ضاب �إىل تاأخر 

�إطاقها �إىل �ضهر مايو وتو�ضيح �أنها 

ت��رك��ز ع��ل��ى �لأن�����ض��ط��ة �ل��ت��ج��اري��ة ول��ن 

توؤثر يف �ملحادثات �ل�ضخ�ضية.

وي���اأت���ي �إع����ان و�ت�����ض��اب يف �ل��وق��ت 

�ل����ذي ح��ظ��رت ف��ي��ه ف��ي�����ض��ب��وك جميع 

�مل��ح��ت��وي��ات �لإخ���ب���اري���ة يف �أ���ض��ر�ل��ي��ا، 

ودف����ع����ت ه������ذه �خل����ط����وة �أح�������د ك���ب���ار 

ت�ضنيف  �إىل  �لريطانيني  �مل�ضرعني 

ه�����ذه �خل����ط����وة ع���ل���ى �أن����ه����ا حم���اول���ة 

�لدميقر�طية. للتنمر على 

�ل�����ض��رك��ة مب�����ض��ارك��ة بع�ص  وب�����د�أت 

�مل��ع��ل��وم��ات �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة، م��ث��ل: �أرق����ام 

�ل�����ه�����و�ت�����ف و������ض�����ور �حل�����������ض�����اب، م��ع 

ل��ت��ح�����س��ن   2016 ع�����ام  يف  ف��ي�����ض��ب��وك 

عر  و�لإع��ان��ات  �لأ�ضدقاء  تو�ضيات 

�لتطبيق.

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون

لندن- العربية

�ملا�ضي،  �خلمي�ص  �ملريخ  �ضطح  مل�ضت  �أن  ما 

 Perseverance �مل���رك���ب���ة  ب���ث���ت  ح���ت���ى 

مليارين  وتكاليفها  كلغ،   1050 وزن��ه��ا  �لبالغ 

من  مل�ضاحة  ���ض��ورة  �أول  دولر،  م��ل��ي��ون  و700 

لتدر�ص و�ضعها  Jesero حيث هبطت  فوهة 

�جليولوجي، ولتبحث طو�ل 687 يوما عن �أي 

�أثر حلياة ترعمت ببيئتها يف ما�ضي �لكوكب 

مليار�ت   3 قبل  كانت  »جيزيرو«  لأن  �لبعيد، 

 49 قطرها  ببحرة  �أ���ض��ب��ه  ع���ام،  مليون  و500 

كيلومر�، غنية مباء يتدفق �إليها من قناتني 

�نق�ضم  نهر  م��ن  دلتا  كما  �ل�ضور  يف  تظهر�ن 

�إىل فرعني.

�ل��ت��ق��اط �ضور  �مل��رك��ب��ة  و����ض��ل��ت  م��ن بعدها 

فريق  �إىل  و�إر���ض��ال��ه��ا  ب��ه��ا  �ملحيطة  للمنطقة 

�لتحكم يف NASA على �لأر�ص، وهي �ضور 

و�رد يف موقع  �ضرح  »�لعربية.نت« مع  تن�ضرها 

نف�ضه.  �لإلكروين  �لأمركية  �لف�ضاء  وكالة 

�أما �ملثر بينها، فهي �ملن�ضورة �أدناه، و�لتقطها 

 Mars ب���ا����ض���م  »ن����ا�����ض����ا«  �أط���ل���ق���ت���ه  م�������ض���ب���ار 

 Reconnaissance Orbiter
فيها  وظهرت  �ملريخ،  ح��ول   2006 منذ  �لد�ئر 

وم�ضت  �جل��وي  جماله  دخلت  �أن  بعد  �ملركبة 

بها مظلة خمففة لل�ضرعة �إىل موقع هبوطها 

�ملعد �ضلفا، وقادها �إليه ر�د�ر مثبت فيها.

ه����ذه �ل�������ض���ورة �ل���ت���ي �ل��ت��ق��ط��ه��ا �خل��م��ي�����ص 

 700 �رتفاع  على  ي��دور  م��د�ري  م�ضبار  �ملا�ضي 

كيلومر حول �لكوكب، هي �لأكرث �ثارة حتى 

�لآن،  وهي للمظلة مت�ضي باملركبة �ىل موقع 

�لهبوط على �ضطح �لكوكب �لأحمر

ه����ذه �ل�������ض���ورة �ل���ت���ي �ل��ت��ق��ط��ه��ا �خل��م��ي�����ص 

 700 �رتفاع  على  ي��دور  م��د�ري  م�ضبار  �ملا�ضي 

كيلومر حول �لكوكب، هي �لأكرث �ثارة حتى 

باملركبة �ىل موقع  للمظلة مت�ضي  �لآن، وهي 

�لهبوط على �ضطح �لكوكب �لأحمر

و�ل���ث���ان���ي���ة �إث���������ارة، ه����ي �ل���ت���ي ت���ب���دو ف��ي��ه��ا 

بعد  �ل��ك��وك��ب،  �أدمي  على  هبطت  وق��د  �مل��رك��ب��ة 

�حل���ر�ي«  »�ل����درع  ي�ضمونه  ع��م��ا  �نف�ضلت  �أن 

من  ليحميها  �مل�ضمم   Heat shield اأو 

حر�رة عالية ي�ضببها �حتكاكها باملجال �جلوي 

ل��ل��ك��وك��ب ع��ن��د ول��وج��ه��ا ف��ي��ه، ث���م ت��ك��ف��ل��ت بها 

21 مر�، وعند و�ضولها  �لبالغ قطرها  �ملظلة 

من  مربعا  م��ر�   31 م�ضاحتها  د�ئ���رة  �إىل  بها 

�نف�ضلت  فيها،  لهبوطها  �ضلفا  معدة  �لفوهة، 

عنها و�ضلمتها لآلية هبوط �آخر.

�ضماوية«  »من�ضة  هي  �لآخ��ر،  �لهبوط  �آلية 

معروفة �إجنليزيا با�ضم skycrane �ملخففة 

���ض��رع��ة �ل��ه��ب��وط ع��ر �ل��ن��ف��ث �ل��ع��ك�����ض��ي، و�ل��ت��ي 

و�أ���ض��اك  ب��ح��ب��ال  منها  متدلية  �مل��رك��ب��ة  ن��زل��ت 

موقع  يف  »�لعربية.نت«  ق��ر�أت  ملا  وفقا  خا�ضة، 

�لتقطتها  �ل�������ض���ورة  �أن  �مل�����ض��ي��ف   NASA
وبثتها  �ل�����ض��م��اوي��ة«  »�ملن�ضة  يف  مثبتة  ك��ام��ر� 

�ملريخي،  �لأدمي  على  ��ضتوت  حني  �ملركبة  �إىل 

�أر���ض��ل��ت��ه��ا �مل��رك��ب��ة �ىل �لأر�������ص، ثم  وب���دوره���ا 

�نف�ضلت عنها »�ملن�ضة« لتتحطم يف مكان �آخر.

�لتقطتها  ه��ب��وط��ه��ا،  ب��ع��د  �ل��ع��رب��ة  ����ض���ورة 

ل��ل�����ض��رع��ة حملته  م��ب��ط��يء  م��ث��ب��ت��ة يف  ك���ام���ر� 

�مل��ظ��ل��ة �ىل م��ن��ط��ق��ة �ل���ه���ب���وط �مل���ع���دة ���ض��ل��ف��ا، 

بعد  عنها  �نف�ضل  ث��م  باملركبة  ي��ن��زل  وت��رك��ت��ه 

هبوطها

�لتقطتها  ه��ب��وط��ه��ا،  ب��ع��د  �ل��ع��رب��ة  ����ض���ورة 

ل��ل�����ض��رع��ة حملته  م��ب��ط��يء  م��ث��ب��ت��ة يف  ك���ام���ر� 

�مل��ظ��ل��ة �ىل م��ن��ط��ق��ة �ل���ه���ب���وط �مل���ع���دة ���ض��ل��ف��ا، 

بعد  عنها  �نف�ضل  ث��م  باملركبة  ي��ن��زل  وت��رك��ت��ه 

هبوطها

يف  كامر�  فالتقطتها  لثالثة،  �ل�ضورة  �أم��ا 

�لأ�ضبوع  �ضتبد�أ  عجات   6 من  لو�حد  �ملركبة 

�ل��و�ع��دة،  �لفوهة  ع��ر  بها  �لتجول  يف  �ملقبل 

ف��ي��م��ا �ل�������ض���ورة �ل���ر�ب���ع���ة ه���ي ل��غ��ر�ف��ي��ك من 

�ملتعلقة  �جل��دي��دة  �مل��اح��ة  تقنية  ع��ن  »ن��ا���ض��ا« 

مكان  و�إي��ج��اد  �ملخاطر  »لتفادي  بالت�ضاري�ص 

�ملريخ«  على  جيزيرو  فوهة  يف  للهبوط  �آم��ن 

ح��ي��ث ي��و���ض��ح �ل��غ��ر�ف��ي��ك، �مل��ن�����ض��ور م��ع ���ض��ورة 

�آم��ن��ة  ب��ال��ل��ون �لأزرق  �أدن�����اه، م��ن��اط��ق  �ل��ع��ج��ل��ة 

يف �ل��ف��وه��ة ل��ل��ه��ب��وط، وم��ن��اط��ق ح���م���ر�ء غر 

و�ضخور  بحفر  و�ضائكة  وع��رة  لأنها  �ضاحلة، 

�ملريخ  على  »بر�ضفرن�ص«  جتول  تعر�ص  قد 

471 مليونا من  �إليه بعد قطعها  �لذي و�ضلت 

�أي���ام،   203 ��ضتغرقت  رح��ل��ة  يف  �ل��ك��ي��ل��وم��ر�ت 

96.000 كيلومر بال�ضاعة. ب�ضرعة 

و�نبهر �ملهند�ضون يف »نا�ضا« بال�ضور

م��ن��ط��ق��ة  �أن  �ل���غ���ر�ف���ي���ك  ����ض���ورة  وجن����د يف 

به  ميزها  ملا  وفًقا  بالأخ�ضر،  ملونة  �لهبوط 

ت��ق��ري��ر م���ن »خم��ت��ر �ل���دف���ع �ل��ن��ف��اث« �ل��ق��ّي��م 

به  قامت  ما  بني  وتعقيد�  تطور�  �لأك��رث  على 

»نا�ضا« من مهمات مريخية حتى �لآن، باعتبار 

ب��ك��وك��ت��ي��ل  م�����زودة   Perseverance اأن 

تكنولوجي معزز بذكاء ��ضطناعي مل يكن من 

حظ �أي مركبة ف�ضائية �أخرى.

�ملناطق  ر�د�ري��ة، حيث  �ليمني  �ىل  �ل�ضورة 

�ضخرية  �ل��ف��وه��ة  يف  للهبوط  �ل�ضاحلة  غ��ر 

�ل�ضاحلة،  هي  �لزرقاء  بينما  �لأحمر،  باللون 

م��رب��ع��ا،  م���ر�   31 م�ضاحتها  م��ن��ه��ا  د�ئ����رة  ويف 

وم��ع��دة ���ض��ل��ف��ا، ه��ب��ط��ت �مل��رك��ب��ة. �أم���ا �ل�����ض��ورة 

�لثانية فاأر�ضلتها �ملركبة لحدى عجاتها

�ملناطق  ر�د�ري��ة، حيث  �ليمني  �ىل  �ل�ضورة 

�ضخرية  �ل��ف��وه��ة  يف  للهبوط  �ل�ضاحلة  غ��ر 

�ل�ضاحلة،  هي  �لزرقاء  بينما  �لأحمر،  باللون 

م��رب��ع��ا،  م���ر�   31 م�ضاحتها  م��ن��ه��ا  د�ئ����رة  ويف 

وم��ع��دة ���ض��ل��ف��ا، ه��ب��ط��ت �مل��رك��ب��ة. �أم���ا �ل�����ض��ورة 

�لثانية فاأر�ضلتها �ملركبة لحدى عجاتها

وملخ�ص �ملهمة �ملت�ضمنة حتليق هليكوبر 

معها  �ملركبة  حملتها  �ملريخ  �أج��و�ء  يف  �ضغرة 

لهذ� �لغر�ص، هو �لبحث عن حياة قد ل يز�ل 

�أثر منها باق يف �لكوكب �لأحمر، فيما لو كان 

نوع  م��ن  ول��و  فيه،  حا�ضر  �أو  �ضابق  وج��ود  لها 

جيولوجيا  در��ضة  �إىل  �إ�ضافة  بد�ئي،  مكروبي 

�لكوكب ومناخه، ثم جمع عينات من �ل�ضخور 

بني  م�ضركة  بعثة  لتقوم  و�لأحجار،  و�لربة 

بنقلها  �لأوروب����ي����ة،  �ل��ف�����ض��اء  ووك���ال���ة  »ن��ا���ض��ا« 

لتحليلها  �لأر�����ص  �إىل  �مل��ري��خ  م��ن   2031 ع���ام 

�لذي ت�ضتحقه. بالعمق  ودر��ضتها 

ع��ل��م��اء وم��ه��ن��د���ض��ون يف »ن���ا����ض���ا« �ن��ب��ه��رو� 

 Steve ب��ال�����ض��ور ع��ل��ى ق��ل��ت��ه��ا، و�أح���ده���م ه��و 

يف  ب��ال��ت��وج��ي��ه  �ل��ت��ح��ك��م  خ��ب��ر   Collins
كاليفورنيا،  بولية  �لنفا�ص«  �لدفع  »خمتر 

�أي�ضا،  »�لعربية.نت«  نقلته  خر  يف  �أم�ص  ذكر 

و�نبهار«  ذه��ول  حالة  يف  �لعقول  »ت��رك  �أن��ه��ا 

»ح�ضلت  �لأمركية  �لف�ضاء  وكالة  �أن  م�ضيفا 

على بع�ص �لأ�ضياء �لر�ئعة حقا« كما قال.

االنباط-عمان

�ل�ضيا�ضية  ل��ل��در����ض��ات  �ل��ق��د���ص  م��رك��ز  ن��ظ��م 

بالتعاون  )هجينة(  عمل  ور���ض��ة  �ل�ضبت  �م�����ص 

"�لأحز�ب  بعنو�ن  �أدي��ن��اور  كونر�د  موؤ�ض�ضة  مع 

�لتجربة  درو���ص   ..2020 و�نتخابات  �ل�ضيا�ضية 

ون���ظ���رة ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل.. ك���ي���ف ت��ق��ي��م �لأح������ز�ب 

جتربتها؟"  و�مل���دن���ي���ة  و�ل���ي�������ض���اري���ة  �ل��ق��وم��ي��ة 

وحت�����دث م���ن ه����ذ� �ل���ت���ي���ارف���رج �ط��م��ي��زه �أم���ني 

�هلل  و���ض��ي��ف  �لأردين،  �ل�����ض��ي��وع��ي  ع��ام��احل��زب 

�لفر�ج �أمني عام حزب �حلركة �لقومية، 

����ض��ت��ه��دف��ت ه�����ذه �ل���ور����ض���ة ت��ق��ي��ي��م جت��رب��ة 

ت��ي��ار �لأح��ز�ب��ال��ق��وم��ي��ة و�ل��ي�����ض��اري��ة و�مل��دن��ي��ة يف 

�لن��ت��خ��اب��ات �لأخ������رة، ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى دوره���ا 

�لتالية: م�ضتوى  �ملو�ضوعات  �لذ�تي من خال 

��ضتعد�د �حلزب خلو�ص �ل�ضتحقاق �لنتخابي؛ 

ط���رق �خ��ت��ي��ار �مل��ر���ض��ح��ني و�مل��ر���ض��ح��ات؛ جتربة 

�لئ���ت���اف���ات و�ل��ت��ح��ال��ف��ات م���ع �أح������ز�ب �أخ���رى 

�أو م���ع ���ض��خ�����ض��ي��ات �ج��ت��م��اع��ي��ة ورج����ال �أع��م��ال 

بني  �لأ�ضو�ت  بتبادل  �للتز�م  م�ضتوى  وغره؛ 

�حلزب  ق��درة  �مل�ضركة؛  �لقو�ئم  يف  �ملر�ضحني 

على  وق��درت��ه  �لنتخابية،  �حلملة  تنظيم  على 

ماءمة  مدى  �لناخبني؛  جمهور  �إىل  �لو�ضول 

من  �ل�ضتحقاق  لهذ�  للحزب  �لد�خلية  �لبيئة 

�ل�ضباب  ودور  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  حيث 

�ملهنيني  ��ضتقطاب  على  �حلزب  قدرة  و�لن�ضاء؛ 

ترتب  وه��ل  �ملجتمع؛  يف  �لوطنية  و�لفعاليات 

�ل��ت��ي حققها �حل��زب  �مل��ت��و����ض��ع��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 

�إ����ض���اح���ات  �أو  ����ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �إج���������ر�ء�ت  �ت���خ���اذ 

د�خ��ل��ي��ة؟ وم���ا م�����ض��ت��وى ����ض��ت��ف��ادة �حل����زب من 

�ل��ت��م��وي��ل �ل��ر���ض��م��ي يف دع���م ق���درة �حل���زب على 

�إد�رة حملته �لنتخابية.

�أو�����ض����ح ع��ري��ب  ويف �جل��ل�����ض��ة �لف���ت���ت���اح���ي���ة 

�ل��رن��ت��اوي م��دي��ر ع���ام م��رك��ز �ل��ق��د���ص، �أن ه��ذه 

�لور�ضة هي �لثانية من بني ثاث ور�ص تناولت 

�لو�ضطية،  �لأح����ز�ب  جت��رب��ة  بالتقييم  �لأوىل 

�لأحز�ب  تقييم  �لقادمة  �لور�ضة  �ضتتناول  فيما 

�مل��ح��اف��ظ��ة و�لإ���ض��ام��ي��ة. وب���نّي �أن �حل��ك��وم��ات 

حياة  لتطوير  بيئة  توفر  يف  رت  ق�ضّ �ملتعاقبة 

هي  لاأحز�ب  لديها  �ل�ضائدة  فالنظرة  حزبية، 

ن��ظ��رة �أم��ن��ي��ة. ولقد  ن��ظ��رة �ضك وق��ل��ق و�أح��ي��ان��اً 

���ض��ّم��م��ت ق���و�ن���ني �لن���ت���خ���اب ل��ت��اأت��ي مب��ج��ال�����ص 

و�إق��ر�ر  ع���ام1993  منذ  فاإنه  وبالتايل  تنا�ضبها، 

ق���ان���ون �ل�����ض��وت �ل���و�ح���د مل ت����اأت �لن��ت��خ��اب��ات 

عقل  ��ضتيقظ  و�لآن  م��ف��اج��اآت.  ب���اأي  �لنيابية 

ت�ضريعات  يف  �لخ���ت���ال  ح��ق��ي��ق��ة  ع��ل��ى  �ل���دول���ة 

�لن��ت��خ��اب و�لأح����ز�ب، ف��دع��ا ج��ال��ة �مل��ل��ك عبد 

�ضيما  ل  �ل�ضيا�ضية  �حلياة  قو�نني  لتعديل  �هلل 

قو�نني �لنتخاب و�لأحز�ب و�حلكم �ملحلي.

و�أ�ضاف �لرنتاوي باأنه مع ذلك، فاإن �خلطاب 

�لقو�نني،  كل  جتريب  مت  باأنه  يّدعي  �حلكومي 

�مل�ضوؤولية،  �لأح���ز�ب  حتميل  على  فقط  ويركز 

�ل��ق��ل��ي��ل م���ن �لأح������ز�ب عن  �إل  ن�����ض��م��ع  ف��ي��م��ا ل 

�أن هذه �لور�ضة مبثابة فر�ضة  �ضعفها. و�عتر 

�إن مركز  ل��ر�ج��ع جت��رب��ت��ه��ا. وق���ال  ل���اأح���ز�ب 

�لقد�ص ب�ضدد ن�ضر در��ضة حتليلية لانتخابات 

مفهوم  م��ر�ج��ع��ة  �إىل  ودع���ا  �لأخ����رة.  �لنيابية 

وف�ضر  �حل��دي��ث،  ع�ضرنا  يف  �ل�ضيا�ضي  �حل���زب 

ج����زء�ً م��ن ع����زوف �ل�����ض��ب��اب ع��ن �لن���خ���ر�ط يف 

�لعمل �حلزبي بعدم جاذبية �لأحز�ب لها وعدم 

نحو  ذهابها  يف�ضر  م��ا  فيها،  لهم  م��ك��ان  وج��ود 

�حلر�كات على �ختافها. 

و��ضتعر�ص مدير مركز �لقد�ص �لنتائج �لتي 

�نتخابات  يف  �لأح��ز�ب  مل�ضاركة  متو��ضعة  عّدها 

عميقة  مر�جعة  لإج���ر�ء  �لأح���ز�ب  ودع��ا   ،2020

�لإخفاق، لفتاً  �إىل  �أدت  �لتي  �لذ�تية  لظروفها 

�ملو�ضوعية  �ل��ظ��روف  ��ضتعر��ص  يف  حقها  �إىل 

�أدت �إىل ذل���ك، و�ل��ت��ي ل ي��وج��د �خ��ت��اف  �ل��ت��ي 

حولها.

�ملقيم ملوؤ�ض�ضة  ثم حتدث �دموندر�تكا �ملمثل 

توؤمن  �لتي  مبوؤ�ض�ضته  وع��ّرف  �أدي��ن��اور،  كونر�د 

منذ ن�ضوئها يعد �حلرب �لعاملية �لثانية باأهمية 

ت�ضطلع  �ل�����ذي  �ل������دور  �إىل  لف���ت���اً  �لأح��������ز�ب، 

ب���ه يف ب��ن��اء �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ويف �ل��ت��ث��ق��ي��ف ب��ه��ا، 

فاملو�طنون �لدميقر�طيون هم �لذين يد�فعون 

عن �لدميقر�طية يف بادهم.

و�أ�����ض����اف ر�ت���ك���ا ب��اأن��ه��م ي���وؤم���ن���ون ب�����ض��رورة 

من  ف��ق��ط  لي�ص  �ل�����ض��ام��ل��ة  �ل�ضيا�ضية  �لعملية 

ز�وي���ة ح��ق��وق �لإن�����ض��ان ب��ل �أي�����ض��اً لأن��ه��ا ت�ضمن 

�ل�ضتقر�ر �لذي ل ميكن �حلفاظ عليه �إل من 

و�مل�����ض��ارك��ة  �ل�ضيا�ضية  �لعملية  حت�ضني  خ��ال 

فيها، وهذه م�ضالة تخ�ص كل �ل�ضعب و�لدولة. 

وقّدم ملحة عن �لبنية �حلزبية للرملان �لأملاين 

ثاث  بينهم  من  �أع�ضاء   709 من  يتكون  �ل��ذي 

ف��ق��ط غ���ر ح��زب��ي��ني، و�أ�����ض����ار �إىل حت��ٍدي��ت��ع��ل��ق 

�أن  �لأح���ز�ب، ومب��ا يجب  �لإق��ب��ال على  بر�جع 

يتم عمله لدفع �ل�ضباب لانخر�ط يف �لأحز�ب 

�إ�ضهامهم يف تعميق �لدميقر�طية. وتعزيز 

ويف ت��ق��دمي��ه ل��ل��م��ت��ح��دث��ني، �أ����ض���ار �ل��دك��ت��ور 

�جلاعة  يف  �لجتماع  علم  �أ�ضتاذ  مو�ضى�ضتيوي 

�أن  �حل���������و�ر�إىل  �إد�رة  ت����وىل  �ل�����ذي  �لأردن�����ي�����ة 

مع�ضلة  ه��ي  قدمها  رغ��م  �ل�ضيا�ضية  �لأح����ز�ب 

على  و���ض��ّدد  �لأردن،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي يف  �ل��ت��ح��ول 

ل��دوره��ا  �لأح����ز�ب  تقييم  �ل��رك��ي��ز على  وج���وب 

�أنه  �إىل  لفتاً  �لأخ���رة،  �لنتخابات  يف  و�أد�ئ��ه��ا 

�إل  �لنتخابات،  يف  �لأح��ز�ب  نتائج  تو��ضع  رغم 

�أن هناك تبايناً يف نتائجها، ما ي�ضر �إىل وجود 

فر�ضة لتجاوز �لو�ضع �لر�هن نحو �لأف�ضل.

ق���ال �ط��م��ي��زه: �أخ��ذن��ا ق���ر�ر ب��امل�����ض��ارك��ة بعد 

ن��ق��ا���ض��ات وح�����و�ر�ت يف ق��و�ع��د �حل����زب و���ض��وًل 

ميكن  ل  باأنه  منا  �إمياناً  �ملركزية،  �لهيئات  �إىل 

ب��دون  �لأم���ام  �إىل  ت�ضر  �أن  �ل�ضيا�ضية  للحياة 

�لقت�ضادية  �لأو�ضاع  �أن  كما  ت�ضريعية.  �ضلطة 

و�لجتماعية كانت تتطلب منا �أن ن�ضتثمر هذه 

�لفر�ضة للتو��ضل مع جماهر �ضعبنا. �لظروف 

�ل���ع���ام���ة ك���ان���ت ت��ت��ط��ل��ب ت���اأج���ي���ل �لن���ت���خ���اب���ات 

�أف�ضل  ظ��روف  �أج��ل  من  كورونا  جائحة  ب�ضبب 

خل��و���ص �لن��ت��خ��اب��ات ل��ك��ن �حل��ك��وم��ة مل ت���ر�ِع 

باجتماعات  للع�ضائر  باملقابل  و�ضمحت  ذل���ك، 

وطبقت  مر�ضحيها،  لخ��ت��ي��ار  مو�ضعة  د�خ��ل��ي��ة 

�أو�مر �لدفاع و�لقيود على �لعدد  على �لأحز�ب 

�مل�ضموح له بالجتماع.

و�أ�����ض����اف: �ع��ت��م��دن��ا �آل���ي���ة دمي���ق���ر�ط���ي���ة يف 

ولاأ�ضف  لانتخابات،  �حل��زب  �أع�ضاء  تر�ضيح 

ج���رى �إف�����ض��ال ع���دة حم����اولت ل��ب��ن��اء �ئ��ت��اف��ات 

قائمة  ت�ضكيل  ب��الإم��ك��ان  ك��ان  حيث  �نتخابية، 

�أخرى  �أحز�ب  مع  �لتيار  لهذ�  موحدة  حتالفية 

ولي�ص  �لتنظيمية  �خل��اف��ات  لكن  منا،  قريبة 

�لتيار  ه��ذ�  م��ك��ون��ات  ب��ني  فيما  �لأي��دي��ول��وج��ي��ة 

ودع��ا  لبناء�ئتافمتكامل.  �لفر�ضة  ت��وف��ر  مل 

�لعمل  ب��اأه��م��ي��ة  �لإمي����ان  ���ض��رورة  �إىل  �ط��م��ي��زة 

�جلبهوي، و�لتو�فق على وجوب �لإ�ضر�ع يف بناء 

وحدة �لتيار �لتقدمي يف جبهة و�حدة وبرنامج 

عمل �ضيا�ضي و�قت�ضادي موحد.  

و�ع����رف �ط��م��ي��زه ب����اأن �حل����زب ب�����ض��ك��ل ع��ام 

توفرها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر���ص  ي��ج��ب  ك��م��ا  ي�ضتثمر  مل 

و����ض���ائ���ط �ل���ت���و�����ض���ل �لج���ت���م���اع���ي يف �ل��دع��اي��ة 

�أن  موؤكد�ً  �جلمهور.  مع  و�لتو��ضل  �لنتخابية 

بروح  لتجربته  �لتقييم  عملية  يو��ضل  �حل��زب 

ينبغي  م��ا  ل�ضتخا�ص  �ل��ذ�ت��ي  و�ل��ن��ق��د  �لنقد 

عمله، و�لإجر�ء�ت �لتي يتعني �تخاذها. و�نتقد 

�أن  �أك��د  لكنه  لاأحز�ب،  �لر�ضمي  �لتمويل  �آلية 

هناك  ي��ك��ن  ل��و مل  ح��ت��ى  �ضي�ضارك  ك��ان  �حل���زب 

مت��وي��ل. و���ض��ك��ا م��ن �أن �مل���ال �لأ����ض���ود ق��د حتّكم 

�لنتخابية. بالعملية 

و�أع������رب ع���ن ق��ل��ق��ه م���ن ن��ت��ائ��ج �لن��ت��خ��اب��ات 

ظروف  ظل  يف  �لرملاين  �لقر�ر  على  وتاأثرها 

وحتديات تو�جه �لأردن على �ل�ضعيد �لد�خلي، 

�لعربي  �ل�����ض��ر�ع  ت�ضوية  يخ�ص  فيما  وك��ذل��ك 

�لإ�ضر�ئيلي ودور �لأردن فيها.

ومن جهته، ��ضتهل �لفّر�ج مد�خلته بالتاأكيد 

على عدم توفر �لإر�دة ة �جلادة لإ�ضاح �ضيا�ضي 

حقيقي وقانون �نتخاب يوفر �لفر�ضة لو�ضول 

�لقوة �حلية �إىل قبة �لرملان. و�ضرح باأن حزبه 

�نق�ضم يف روؤيته جتاه �لنتخابات ما بني موؤيد 

�أن �ضوت �لأمني  �أو للمقاطعة، لفتاً  للم�ضاركة 

�لعام رّجح كفة �مل�ضاركة مل�ضلحة �لبلد و�حلزب.

وحت������دث �ل�����ف�����ر�ج ب�������ض���ر�ح���ة ����ض���دي���دة ع��ن 

نف�ضه  �حلزب  وجد  حيث  �لد�خلية،  �ل�ضعوبات 

فجاأة بدون �ملر�ضحني �لذين عمل على �إعد�دهم 

ل��ان��ت��خ��اب��ات م��ن��ذ ���ض��ن��ت��ني، ف���دخ���ل �ل��ع��م��ل��ي��ة 

�لنتخابية بطريقة �لفزعة. و�نتقد عدم تعاون 

ط��ارئ  تعديل  �إىل  �حل��زب  ��ضطر  م��ا  �ل�ضركاء 

على �خلطط �جلديدة �لتي �أعدها لانتخابات 

على �ضعيد �لر�ضح و�لدو�ئر و�لتحالفات.

�إد�رة  ُي��وف��ق��و� يف  �ن��ه��م مل  �ل��ف��ر�ج  و�ع���رف 

�حل��م��ل��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة يف غ��ي��اب �خل����ر�ت وذوي 

�لغر�ص.  لهذ�  �إع��د�ده��م  مت  �ل��ذي  �لخت�ضا�ص 

تاأخذ  مل  �لد�خلية  �لدميقر�طية  �أن  من  و�ضكا 

�أد�ء �حل��زب  �أث���ر على  م��د�ه��ا د�خ���ل �حل���زب م��ا 

كذلك  عملياً.  طاقته  بن�ضف  للعمل  و��ضطره 

�لأح�����ز�ب  �ئ���ت���اف  يف  �حل���ل���ف���اء  �أن  �إىل  �أ����ض���ار 

لتقييم  م��ع��اً  يجل�ضو�  مل  و�ل��ي�����ض��اري��ة  �لقومية 

م�����ض��ارك��ت��ه��م، وحت��دي��د �مل�����ض��وؤول��ي��ة ع��ن �خل��ل��ل، 

على  خ��اف  ل  �أخ��رى  باجتاهات  �ألقيت  و�ل��ت��ي 

ب��اأن��ه جرت  و���ض��رح  �ل��ق��و�ئ��م.  دوره���ا يف هند�ضة 

ومت  �لن��ت��خ��اب��ات،  لتقييم  �حل��زب  م��ن  مر�جعة 

وحل  �لعام،  �لأم��ني  ��ضتقالة  قبول  رف�ص  فيها 

�ل�ضيا�ضي.  �ملكتب 

كان  �لر�ضمي  �لتمويل  نظام  �أن  �لفر�ج  وعّد 

�ل�ضوؤون  تدبر  على  �حل��زب  ي�ضاعد  ومل  ظاملاً، 

ما  ����ض��ت��ام  و�أن  �لن��ت��خ��اب��ات،  للحملة  �مل��ال��ي��ة 

ه��و م��ق��رر ج��اء م��ت��اأخ��ر�ً. وذّك���ر �ل��ف��ر�ج بتو�فق 

�لأحز�ب مل  لت�ضريعات  تعديات  �لأحز�ب على 

هناك  �أن  معتر�ً  �ضيئاً،  �حلكومة  منها  ت��اأخ��ذ 

�حلزبية. �إ�ضر�ر�ًباحلياة 

�أم����ا �مل�����ض��ارك��ون يف �ل��ور���ض��ة وج��اه��ي��اً وع��ر 

م��ن��اق�����ض��ات��ه��م  يف  رك�������زو�  ف���ق���د  زووم،  ت��ط��ب��ي��ق 

ع��ل��ى ج��م��ل��ة م��ن �ل��ق�����ض��اي��ا م��ن �أب���رزه���ا �ف��ت��ق��اد 

باعتبارها  �لنتخابية  للحملة  للنظرة  �لأحز�ب 

تتطلبه  مب��ا  �لن��ت��خ��اب��ات  �إد�رة  ف��ن  م��ن  ج����زء�ً 

م���ن حت��دي��ث و���ض��ائ��ل �لأح������ز�ب �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 

�ل��ت��ح�����ض��ر ل��ان��ت��خ��اب��ات، و����ض��ت��ث��م��ار و���ض��ائ��ط 

على  �لتاأكيد  مت  كذلك  �لجتماعي.  �لتو��ضل 

�أه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل �جل��ب��ه��وي لأن �إم��ك��ان��ات �حل��زب 

تو�جه  �أن  �لو�حد �ضعيفة وحم��دودة ول ميكن 

�ل�ضباب  و�حتل مو�ضوع  �لعام.  �لعمل  متطلبات 

يف �لأحز�ب حيز�ً كبر�ً من �لهتمام، ومت �إبر�زه 

�حل��زب��ي  ب��ال��ع��م��ل  للنهو�ص  �ل��ر�ف��ع��ة  ب��اع��ت��ب��اره 

�إذ� ما مت تهيئة �لبيئة �حلا�ضنة لهم  �مل�ضتقبلي 

�لوقوف عتد  �لأح��ز�ب ويف قياد�تها. كما مت  يف 

�لد�خلية يف �حلزب  �لدميقر�طية  توفر  �أهمية 

لينه�ص بدوره على �أمت وجه، ومغادرة �ملر�وحة 

يف  �حل��زب  دور  على  �لت�ضديد  مت  كما  �ملكان،  يف 

و�ل�ضيا�ضية. �ل�ضبابية  �لقياد�ت  خلق 
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