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سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة
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الحكومة ترد على مالحظات النواب بخصوص الموازنة

العسعس: خفض العجز آنيا يتطلب 
تضحيات .. ضرائب او االستغناء عن موظفين

االنباط- وكاالت

 ق�������ال رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة م����ق����اوم����ة اجل�������دار 

وال�صتيطان وليد ع�صاف �صباح يوم الأحد، اإّن 

الإ�صرائيلي  املخطط  اإدارك حجم  هو  املطلوب 

خا�صة  احباطه،  من  لنتمكن  )E1(؛  امل�صمى 

اأنه مل يعد �صرًيا

واأكد ع�صاف خالل حديثه مع اإذاعة »�صوت 

فل�صطني«، اأّن خمطط )E1( بداأ ياأخذ منحى 

جديد بداية مع قدوم اإدارة ترامب اإىل احلكم 

يف الوليات املتحدة الأمريكية

هو  ل��ل��م��خ��ط��ط  الأول  »ال���ه���دف  اإن  وت���اب���ع 

واإخ��الء  اأرا�صيهم،  من  الفل�صطينيني  تهجري 

األ��ف   40 ت��وط��ني  ب��ه��دف  ك��ام��ل  ب�صكل  املنطقة 

م�����ص��ت��وط��ن، وال����ث����اين ال�����ص��ي��ط��رة ع���ل���ى ه���ذه 

امل�����ص��اح��ة ال���وا����ص���ع���ة م���ن امل���ن���اط���ق ال���ت���ي م��ن��ع 

الح���ت���الل اأ���ص��اح��ب��ه��ا م���ن ال��ب��ن��اء ف��ي��ه��ا على 

اأّن هذه  اإىل  ال��ق��ادم��ة. ول��ف��ت  ال�����ص��ن��وات  م���دار 

امل��ن��ط��ق��ة ت���ع���د امل����خ����زون ال����ص���رات���ي���ج���ي ك��ي 

مو�صًحا  فيها،  م�صتوطناته  الح��ت��الل  يو�صع 

هو  املخطط؛  ه��ذا  لإح��ب��اط  الآن  »املطلوب  اأن 

تعزيز الوجود الفل�صطيني يف تلك املناطق«

50 عاًما  »على مدار  اأنه  اإىل  واأ�صار ع�صاف، 

هذه  على  لل�صيطرة  الح��ت��الل  عمل  املا�صية، 

3 طرق الأول وهي اإعالنها  الطرق من خالل 

»اأرا�����ص����ي دول�����ة« ال��ث��ان��ي��ة: اإع���الن���ه���ا اأرا����ص���ي 

مناطق  اإىل  �صمها  والثالثة  مغلقة،  ع�صكرية 

ال�صتيطاين« التخطيط 

التفا�صيل �ص »9«

 عساف: مخطط »E1« االستيطاني يهدف لتهجير 
الفلسطينيين وتوطين )40( ألف مستوطن

 »مصنع األفكار«  حاضنة اردنية لـ تحويل 
الفكره الى واقع ملموس 

 ٥ قوائم فتحاوية تتنافس بانتخابات التشريعي

االنباط – خليل النظامي 

مل يكن يوما عاديا، وكنت اعتقد ان الزيارة 

الب�صيطة  التقنية  املوؤ�ص�صات  لإح���دى  �صتكون 

ال�صبيهة ب� معظم املوؤ�ص�صات التي �صمعنا وقراأنا 

او  متخ�ص�صا  �صحفيا  ل�صت  انني  خا�صة  عنها، 

ب�  املعنية  املوؤ�ص�صات  الكامل على  بال�صكل  مطلعا 

وكنت  الرقمية،  واحلرفية  التقنية  ال�صناعات 

اعتقد اننا ك� دولة نامية من دول العامل الثالث 

التطور  ا�صكال  ال�صكل من  بعد هذا  مل نالم�س 

التكنولوجي. 

وك��ان��ت امل��اف��ج��اأة ح��ال دخ���ويل ل��ذل��ك املبنى 

"م�صنع  ع��ل��ي��ه��ا  م��ك��ت��وب  ق���ارم���ة  ت��ع��ل��وه  ال����ذي 

ال�صحفية  حفيظتي  اثار  الذي  الأمر  الفكار"، 

قبل الدخول، فالإ�صم لوحده كفيل بخلق �صعور 

الأم���ل وروح ال��ت��ف��اوؤل ب��داخ��ل��ك ك��� ���ص��اب طموح 

العلمية  وطاقته  اب��داع��ات��ه  ك��ل  يفجر  ان  يريد 

افكار تر�صم له خارطة  والعملية وما لديه من 

متميز،  م��ه��ن��ي  م�صتقبل  ل��ب��ن��اء  مهنية  ط��ري��ق 

وب��ال��ت��ايل امل�����ص��اه��م��ة يف رف��ع��ة ال�����ص��ورة ال��ع��ام��ة 

لل�صناعات والبتكار والبداع يف وطنه. 

ب���داأن���ا ب��� ال��ت��ج��م��ع ام���ام امل��ب��ن��ى ب��رف��ق��ة قائد 

الرحلة.

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-وكاالت

الفل�صطينية،  لالنتخابات  التنازيل  العد  بداأ 

وب������داأت ت��ط��ف��و م��ع��ه ع��ل��ى ال�����ص��ط��ح ال�����ص��راع��ات 

�صغطا  �صت�صكل  وال��ت��ي  ال��ف��ت��ح��اوي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 

اأم���ام اللجنة  ك��ب��ريا، و���ص��ي��ك��ون ال��ت��ح��دي الأب����رز 

عبا�س  حممود  والرئي�س  فتح  حلركة  امل��رك��زي��ة 

هو �صكل م�صاركة احلركة يف النتخابات، ومدى 

ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��وح��ي��د ���ص��ف��وف��ه��ا ���ص��م��ن ق��ائ��م��ة 

جتري  التي  الت�صريعية،  النتخابات  يف  واح��دة 

للمرة الأوىل منذ 15 عاماً.

وت�����ص��ك��ل الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة ف��ر���ص��ة ن����ادرة 

خل�����ص��وم اأب���و م���ازن ال��ف��ت��ح��اوي��ني ل��الن��ت��ق��ام منه 

�صنع  م��راك��ز  على  هيمنوا  ال��ذي��ن  ح��ول��ه  ومم��ن 

وهم�صوا  املا�صية  ال�صنوات  خالل  فتح  يف  القرار 

عددا كبريا من القيادات الوازنة يف احلركة.

اأن فر�س  ي��ب��دو  الن��ت��خ��اب��ات  م��ع��رك��ة  واأم����ام 

دخول فتح بقائمة موحدة �صعبة للغاية، يف ظل 

تعنت موقف اأبو مازن من امل�صاحلة مع القيادي 

امل��ف�����ص��ول م���ن ف��ت��ح حم��م��د دح������الن، وم��وق��ف��ه 

الق�������ص���ائ���ي م����ن الأ�����ص����ري م�������روان ال���رغ���وث���ي 

واملقربني منه.

ان هناك خم�صة قوائم على  املعطيات  وت�صري 

النتخابات  يف  �صت�صارك  فتح  حركة  متثل  الأق��ل 

املقبلة:

الأوىل: قائمة فتح عبا�س: وهي القائمة التي 

والتي  مبا�صر  ب�صكل  فتح  تنظيم  با�صم  �صت�صارك 

املركزية للحركة. اللجنة  �صر�صحها وتقرها 

التفا�صيل �ص »10«

 الدبيسي : » الحقيقة رسالة 
الصحفي اإلنسانية العظيمة«

« : جامعة  القهيوي لـ »
االسراء ألغت قرار توقيع الطلبة على 

التعهدات المالية

 النواب يقر الموازنة العامة وموازنات 
الوحدات الحكومية

 األمن العام وهيئة األمم المتحدة 
للمرأة تطلقان استراتيجية إدماج 

النوع االجتماعي2021- 2024 االنباط - نزار البطاينة

ع��ب��د ال���ك���رمي ال��دب��ي�����ص��ي، م��وال��ي��د ب��غ��داد 

بكالوريو�س  در���س  ب���الأردن،  يقيم   ،1959 ع��ام 

، وح�صل   1983 ع��ام  بغداد  الإع��الم يف جامعة 

بغداد  جامعة  م��ن   1999 ع��ام  املاج�صتري  على 

اي�صا م��ن جامعة  ال��دك��ت��وراه  درا���ص��ة  وان��ه��ى   ،

بغداد عام 2006.

متميزة  مهنة  لأنها  ال�صحافة  مهنة  اختار 

تلبي طموحه.

بعد اأن تخطى مرحلة الثانوية العامة كان 

للمرحلة  ا�صتاذ  يكون  اأن  اأم��ا  خ��ي��اري��ن؛  اأم���ام 

الثانوية ملادة الكيمياء او الفيزياء او ان يدخل 

وكان  ال�صحافة  فاختار  ال�صحافة؛  تخ�ص�س 

من �صروط القبول يف ق�صم العالم اأن جتري 

ي��راأ���ص��ه��ا  ك���ان  جل��ن��ة  م��ع  للمتقدمني  م��ق��اب��ل��ة 

ال�صتاذ الدكتور �صنان .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – هدى دياربكريل

اكد عميد �صوؤون الطلبة يف جامعة ال�صراء 

ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ق��ه��ي��وي ل�����«الن����ب����اط« ان 

اجل��ام��ع��ة ات���خ���ذت ق����رارا ب��ال��غ��اء ق����رار توقيع 

تعاونه  م��ب��دي��ا  امل��ال��ي��ة،  ال��ت��ع��دات  ع��ل��ى  الطلبة 

م���ع ال��ط��ل��ب��ة غ���ري ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى دف���ع ر���ص��وم 

مبا�صر.  ب�صكل  الت�صجيل 

ادارة ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اأك����د  ب�����دوره 

الت�صهيالت  ان  داوود  رائ���د  ال��دك��ت��ور  الإ���ص��راء 

ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا اجل���ام���ع���ة ت�����ص��ب يف م�����ص��ل��ح��ة 

الطلبة دوما، م�صريا اىل ان القرار الذي �صدر 

بالم�س.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

وباأغلبية  الأح���د،  ام�س  ال��ن��واب،  جمل�س  اأق��ر 

اأع�����ص��ائ��ه، م�����ص��روع��ي ق���ان���وين امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة 

املالية  لل�صنة  احل��ك��وم��ي��ة  ال���وح���دات  وم���وازن���ات 

عبد  امل��ح��ام��ي  برئا�صة  عقدها  جل�صة  يف   ،2021

الدكتور  الوزراء  رئي�س  وح�صور  العودات،  املنعم 

ب�صر اخل�صاونة، وهيئة الوزارة.

وواف�������ق ال����ن����واب ع���ل���ى ت��خ��ف��ي�����س ال��ن��ف��ق��ات 

اىل  اإ���ص��اف��ة  دي��ن��ار،  مليون   148 مببلغ  اجل��اري��ة 

ربع  تقارير  باإعداد  اللتزام  اأهمها:  تو�صية،   16

امل��وؤ���ص��رات  واأب����رز  وال��ن��ف��ق��ات  ل���الإي���رادات  �صنوية 

ال����ن����واب،  الق���ت�������ص���ادي���ة، ورف���ع���ه���ا اىل جم��ل�����س 

وت�����ص��ك��ي��ل ف��ري��ق وط��ن��ي ل��ت��ق��ي��ي��م م��ل��ف ال��ط��اق��ة 

ودعم  الكلفة،  خف�س  تكفل  التي  احللول  وو�صع 

والعمل،  والتعليم  وال�صحة  ال��زراع��ة  ق��ط��اع��ات 

وت��ن��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ات، ف�����ص��اًل ع���ن دم����ج وال��غ��اء 

ال�صراكة  وتفعيل  امل�صتقلة،  احلكومية  الهيئات 

ب��ني ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل���ا����س، واإجن����از ال��ت��اأم��ني 

ال�����ص��ح��ي ال�����ص��ام��ل، وو���ص��ع ح��د اأع��ل��ى ل��ل��روات��ب 

روات��ب  ب��زي��ادة  التو�صية  اىل  اإ���ص��اف��ة  والأج����ور، 

والع�صكريني،  امل��دن��ي��ني  وامل��ت��ق��اع��دي��ن  العاملني 

وت����وزي����ع ف���ائ�������س ال���ك���ه���رب���اء ع���ل���ى ال��ق��ط��اع��ات 

ماليني   10 ع��ن  يقل  ل  م��ا  وحت��وي��ل  ال�صناعية، 

الربية  ل��وزارة  الراأ�صمالية  النفقات  من  دينار 

والتعليم اىل نفقات لغايات التعيني.

وع���ن���د ا���ص��ت��ك��م��ال ع��م��ل��ي��ة ت�����ص��ري��ع امل����وازن����ة، 

من  اقرارها  بعد  الر�صمية،  اجلريدة  يف  بن�صرها 

ال�صامية،  امللكية  ب���الإرادة  وتو�صيحها  الأع��ي��ان، 

ت���ب���داأ احل���ك���وم���ة ع��م��ل��ي��ت��ي الإن����ف����اق وحت�����ص��ي��ل 

عدم  ويف حال  احلكومة  تتوقع  الإي���رادات، حيث 

 7.87 حت�صيل  احلايل،  العام  لالإغالقات  العودة 

تقارب  وبن�صبة  املبيعات  �صريبة  من  دينار  مليار 

كالدخل  املبا�صرة  ال�صرائب  وم��ن  باملئة،   49 ال��� 

والأرباح .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

بالتعاون   ، العام  الأم��ن  مديرية  اأطلقت   

ب��ني  ل���ل���م�������ص���اواة  امل���ت���ح���دة  الأمم  ه��ي��ئ��ة  م����ع 

اجل��ن�����ص��ني ومت���ك���ني امل���������راأة، ام�������س الأح������د، 

-2021 الجتماعي  النوع  اإدماج  ا�صراتيجية 

2024 ملديرية الأمن العام.

اعتماداًعلى  ال�صراتيجية  تطوير  ومت 

قرار  لتنفيذ  الأردنية  الوطنية  العمل  خطة 

1325، حول املراأة والمن  جمل�س الأمن رقم 

له، وبدعم من  الالحقة  والقرارات  وال�صالم 

واإ�صبانيا  وفنلندا  وال��روي��ج  ك��ن��دا  حكومات 

املتحدة. واململكة 

التفا�صيل �ص »2«

 تسجيل 11 وفاة و3917 إصابة 
للمرة األولى منذ أسابيع 00 
إصابات »كورونا« تالمس

 الـ 4 آالف

الخصاونة: نحرص على الموازنة بين 
االعتبارات الصحية واالقتصاد

االنباط- عمان

ب�صر  الدكتور  ال��وزراء،  رئي�س  قال   

احل��ك��وم��ة وجم��ل�����س  اإن  اخل�������ص���اون���ة، 

ومليء  �صعب  مف�صل  يف  جاءا  النواب 

اجلائحة  اأن  اإىل  م�صرياً  بالتحديات، 

يف  ونحن  ومتعمقة  موجودة  زال��ت  ما 

اأن  بعد  مواجهتها،  يف  حرجة  مرحلة 

األقت بظاللها على العامل ولي�س على 

الأردن فقط.

م��ن��اق�����ص��ة جمل�س  خ���ت���ام  واأك������د، يف 

ال����ن����واب مل�����ص��روع��ي ق���ان���وين امل���وازن���ة 

احلكومية  وال��وح��دات  للدولة  العامة 

ال�صعي  الأح��د،  اليوم   ،  2021 ل�صنة 

ال�صحية  الع��ت��ب��ارات  ب��ني  ل��ل��م��وازن��ة 

اأن  ع���ل���ى  م���������ص����ددا  والق����ت���������ص����ادي����ة، 

ال��رج��ي��ح ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة دوم���ا 

ل����الع����ت����ب����ارات ال�������ص���ح���ي���ة ب���ال���درج���ة 

الأوىل. 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 11 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

كورونا  بفريو�س  اإ���ص��اب��ة   3917 و  وف��اة 

امل�������ص���ت���ج���ّد يف امل���م���ل���ك���ة ام�������س الأح������د، 

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 4554 وفاة 

و363728 اإ�صابة.

وت���وّزع���ت الإ���ص��اب��ات اجل��دي��دة على 

ال��ع��ا���ص��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة   2642

عّمان، 404 حالت يف حمافظة البلقاء، 

313 حالة يف حمافظة اإربد، 99 حالة يف 

حمافظة  يف  حالة   99 م��اأدب��ا،  حمافظة 

جر�س،  حمافظة  يف  حالة   87 ال��زرق��اء، 

 62 ال�����ك�����رك،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح����ال����ة   65

يف  حالة   41 العقبة،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة عجلون، 40 حالة يف حمافظة 

33 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان،  امل���ف���رق، 

32 ح��ال��ة يف  ال��ب��را،  7 ح���الت يف  منها 

الطفيلة. حمافظة 

ال�صادر عن  الإعالمي  املوجز  واأ�صار 

اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�صة 

اإىل  و�صل  الن�صطة حالّياً  عدد احلالت 

احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   23298

دِخلت اليوم اإىل امل�صت�صفيات 176 
ُ
التي اأ

حالة، فيما غادرت 121 حالة.

احلالت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 

املوؤّكدة .

التفا�صيل �ص »3«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

بالتعاون   ، العام  االأم��ن  مديرية  اأطلقت   

ب��ن  ل���ل���م�������س���اواة  امل���ت���ح���دة  االأمم  ه��ي��ئ��ة  م����ع 

اجل��ن�����س��ن ومت���ك���ن امل���������راأة، ام�������س االأح������د، 

-2021 االجتماعي  النوع  اإدماج  ا�سرتاتيجية 

2024 ملديرية االأمن العام.

اعتماداًعلى  اال�سرتاتيجية  تطوير  ومت 

قرار  لتنفيذ  االأردنية  الوطنية  العمل  خطة 

1325، حول املراأة واالمن  جمل�س االأمن رقم 

له، وبدعم من  الالحقة  والقرارات  وال�سالم 

واإ�سبانيا  وفنلندا  وال��روي��ج  ك��ن��دا  حكومات 

االأردن يف  ل��دع��م  وذل����ك  امل��ت��ح��دة،  وامل��م��ل��ك��ة 

خدمة  ت�سبح  اأن  يف  امل��ت��م��ث��ل  ه��دف��ه  حت��ق��ي��ق 

االأم���ن ال��ع��ام رائ���دة ع��رب��ي��ا وع��امل��ي��اً يف اإدم���اج 

م��ف��ه��وم ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي، وب��ن��اء ال��ق��درات 

واالإمكانات، وتعزيز النهو�س باملراأة يف جميع 

خدمات مديرية االأمن العام.

وم��ن��دوب��اً ع��ن م��دي��ر االأم����ن ال��ع��ام ال��ل��واء 

ال����رك����ن ح�����س��ن احل�����وامت�����ة، ق�����ال امل�����س��اع��د 

الركن  العميد  اللوجي�ستي  والدعم  ل��الدارة 

االف��ت��ت��اح��ي��ة،  كلمته  يف  ���س��ت��ال،  اأب���و  معت�سم 

ف��اع��اًل  ُت��ع��د ع��ن�����س��راً  اىل اأن م�����س��ارك��ة امل����راأة 

ان  م�����س��ريا اىل   ، ال���ع���ام  االأم�����ن  يف م��دي��ري��ة 

املديرية تبنت ا�سرتاتيجية ملدة اربع �سنوات، 

ن�����س��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا اإىل ت��ن��ف��ي��ذ ج��م��ل��ة من 

امل�ستجيبة  املدرو�سة  وال�سيا�سات  االإج���راءات 

بن  امل�ساواة  تعزيز  بهدف  االجتماعي،  للنوع 

للمراأة  ال��ع��ادل  الو�سول  و�سمان  اجلن�سن، 

جلميع االأدوار والتدريب والفر�س .

وت��ت��م��ا���س��ى ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��دي��ري��ة االأم���ن 

ال�����ع�����ام، ال����ت����ي و����س���ع���ت ب����ن����اًء ع���ل���ى حت��ل��ي��ل 

اأجرته مديرية  الذي  التدريبية  االحتياجات 

والتقييم   ،2020 ع��ام  اأوائ���ل  يف  ال��ع��ام  االأم���ن 

االنتهاء  مت  ال��ذي  االجتماعي  للنوع  ال��ذات��ي 

منه يف اأيلول من ذات العام، مع خطة العمل 

الوطنية االأردنية لتنفيذ قرار جمل�س االأمن 

وال�����س��الم  امل������راأة واالم������ن  1325 ح����ول  رق����م 

 )JONAP( ل����ه  ال���الح���ق���ة  وال������ق������رارات 

االأم�����ن  خ����دم����ات  ج���ع���ل  م����ا   ،2021  -2018

ال��ع��ام ه��ي اخل��دم��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��رائ��دة التي 

للنوع  م�ستجيبة  واإج���راءات  �سيا�سات  تتبنى 

االجتماعي.

الوطنية  للجنة  ال��ع��ام��ة  االأم��ي��ن��ة  وق��ال��ت 

�سلمى  ال���دك���ت���ورة  امل������راأة  ل�������س���وؤون  االأردن����ي����ة 

يف  ال��ع��ام  االأم���ن  م��دي��ري��ة  ت�سدر  اإن  النم�س، 

تبني ا�سرتاتيجية اإدماج النوع االجتماعي ال 

ت�سهم فقط يف تنفيذ قرار جمل�س االأمن رقم 

1325 حول املراأة واالأمن وال�سالم والقرارات 

الالحقة له وفعالية اإدارتها وعملياتها، واإمنا 

اأ�سبحت اأي�ساً حافزا للتغيري يف االأردن.

وا�����س����اف����ت:« والأن����ه����ا م����وؤي����دة وم���داف���ع���ة 

واإدم���اج  اجلن�سن  ب��ن  امل�����س��اواة  ع��ن  رئي�سية 

النوع االجتماعي، ت�سهم مديرية االأمن العام 

اال�سرتاتيجية  من  ال��راب��ع  الهدف  تنفيذ  يف 

 ،)2025-2020( االأردن  يف  ل��ل��م��راأة  الوطنية 

ا�س�تدامة  وت�سمن  تنفذ  )املوؤ�س�س�ات  اأن  وهو 

و  العدالة  تدع�م  وخدمات  وهياكل  �سيا�سات 

امل����راأة ومب��ا  ب��ن اجلن�سن ومت��ك��ن  امل�����س��اواة 

والدولية(«. الوطنية  ي�ستجيب لاللتزامات 

وم���ن���ذ اع���ت���م���اد خ���ط���ة ال���ع���م���ل ال��وط��ن��ي��ة 

االأردن������ي������ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ق�������رار جم���ل�������س االأم������ن 

وال�����س��الم  امل������راأة واالم������ن  1325 ح����ول  رق����م 

يف   )JONAP( ل��ه  ال��الح��ق��ة  وال���ق���رارات 

على  العام  االأم��ن  مديرية  عملت   ،2018 ع��ام 

عملياتها  يف  االجتماعي  ال��ن��وع  منظور  دم��ج 

الن�سائي  التمثيل  ل��زي��ادة  اإج���راءات  وات��خ��ذت 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����س��ت��وي��ات، م���ا م��ه��د ال��ط��ري��ق 

الع���ت���م���اد ه�����ذه اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال�����س��ام��ل��ة 

هذه  �سملت  بحيث  االجتماعي،  النوع  الإدماج 

االجتماعي  للنوع  مكتب  اإن�ساء  االإج���راءات: 

م�ست�سار  وت��ع��ي��ن  ال��ع��ام،  االم���ن  م��دي��ري��ة  يف 

ل��ل��ن��وع االج��ت��م��اع��ي و���س��ب��اط ارت���ب���اط ال��ن��وع 

االج���ت���م���اع���ي، وال�������ذي ع�����زز م����ن وظ��ائ��ف��ه��ا 

وم�سوؤولياتها من خالل فر�س بناء القدرات 

 ،  2020 ع��ام  يف  تنظيمها  مت  التي  املخ�س�سة 

النوع  ح��ول  توعية  جل�سات  عقد  ج��ان��ب  اإىل 

االج���ت���م���اع���ي ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف ك���ب���ار ال���ق���ادة 

وامل�سوؤولن يف خمتلف االإدارات.

االأردن  يف  الربيطانية  ال�سفرية  واأ���س��ادت 

ب��ري��دج��ي��ت ب��ري��ن��د، ب��ج��ه��ود م��دي��ري��ة االأم���ن 

العام يف حتقيق هذا االإجناز املهم، م�سرية اإىل 

التزام اململكة املتحدة امل�ستمر بدعم احلكومة 

االأردنية يف تنفيذ خطة عملها الوطنية.

وق��ال��ت ان امل��وؤ���س�����س��ات االأم��ن��ي��ة االأردن���ي���ة 

خ���ط���ت خ����ط����وات م��ه��م��ة يف ت���اأي���ي���د ق�����س��اي��ا 

اإدم�����اج امل������راأة، وم���ن خ���الل اع��ت��م��اده��ا ل��ه��ذه 

العام  االأمن  اأظهرت مديرية  اال�سرتاتيجية، 

ري���ادت���ه���ا يف ت��ع��زي��ز امل�������س���اواة ب���ن اجل��ن�����س��ن 

امل����راأة يف عمليات  م�����س��ارك��ة  ف��ر���س  وحت�����س��ن 

املتحدة  اململكة  اأن  واأك���دت  واالأم���ن.  ال�سالم 

ت��دع��م ج��ن��ب��اً اإىل ج��ن��ب م���ع ح��ك��وم��ات ك��ن��دا 

وف��ن��ل��ن��دا وال����روي����ج واإ����س���ب���ان���ي���ا، احل��ك��وم��ة 

االأردن����ي����ة يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي��ة 

رق��م  االأم����ن  ق���رار جم��ل�����س  لتنفيذ  االأردن���ي���ة 

1325 حول املراأة واالمن وال�سالم والقرارات 

ال���الح���ق���ة ل�����ه، م����ن خ�����الل اآل����ي����ة ال��ت��م��وي��ل 

الغاية. اجلماعي املخ�س�سة لهذه 

ال��وق��اي��ة  اآل����ي����ات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

واحلماية من العنف االأ�سري يف خطة العمل، 

الواردة يف  الرئي�سية  املبادرات  بع�س  تت�سمن 

امل��راأة  لتدريب  مرفق  اإن�ساء  اال�سرتاتيجية، 

ال��ع��ام��ل��ة يف م��دي��ري��ة االأم���ن ال��ع��ام، واإط���الق 

وبرنامج  الن�سائية  ال��ق��ي��ادة  برنامج  م��ن  ك��ل 

القادة، لتفعيل م�ساركة املراأة وتعزيز فر�سها 

ال��ق��ي��ادي��ة. وق��ال  امل��ن��ا���س��ب  اإىل  يف ال��و���س��ول 

االأردن  يف  للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  ممثل 

اإدم��اج  اأن  العاملية  االأدل���ة  تظهر  �سيخ:«  زي��اد 

العديد  يف  ي�سهم  االجتماعي  ال��ن��وع  مفهوم 

من مبادئ احلوكمة الر�سيدة لقطاع االأمن«.

واأ����س���اد ب��ال��ت��زام م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام يف 

تر�سيخ مبداأ تعميم واإدماج النوع االجتماعي 

يف ع���م���ل���ي���ات���ه���ا م�����ن خ�������الل اع����ت����م����اد ه����ذه 

اجلديدة. اال�سرتاتيجية 
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اإن احلكومة  ب�سر اخل�ساونة،  الدكتور  الوزراء،   قال رئي�س 

بالتحديات،  وم��ل��يء  �سعب  مف�سل  يف  ج��اءا  ال��ن��واب  وجمل�س 

ونحن يف  ومتعمقة  زالت موجودة  ما  اجلائحة  اأن  اإىل  م�سرياً 

مرحلة حرجة يف مواجهتها، بعد اأن األقت بظاللها على العامل 

ولي�س على االأردن فقط.

قانوين  مل�سروعي  ال��ن��واب  جمل�س  مناق�سة  ختام  يف  واأك���د، 

 2021 ل�سنة  وال���وح���دات احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة 

ال�سحية  االع��ت��ب��ارات  ب��ن  ل��ل��م��وازن��ة  ال�سعي  االأح����د،  ال��ي��وم   ،

واالقت�سادية، م�سددا على اأن الرتجيح بالن�سبة للحكومة دوما 

لالعتبارات ال�سحية بالدرجة االأوىل. واأ�سار اإىل احلر�س على 

للحياة  الناظمة  الت�سريعات  بتطوير  امللكية  التوجيهات  تنفيذ 

النواب  جمل�س  رئي�س  مع  جمعه  لقاء  ج��رى  وق��د  ال�سيا�سية، 

م��ع قوى  ال��ت��وا���س��ل  ح��ال��ة  للبدء يف  االأع��ي��ان  ورئ��ي�����س جمل�س 

ال�سيا�سية  واالأح���زاب  ال�سيا�سين  والن�سطاء  امل��دين  املجتمع 

وخمتلف القوى املهتمة للو�سول اإىل �سيغ تلبي التوجه امللكي 

الت�سريعات. ال�سيا�سية وتطوير  التنمية  وحتقق 

اإىل ع��الق��ة  ت�����س��ع��ى  اأن احل��ك��وم��ة  و����س���دد اخل�����س��اون��ة ع��ل��ى 

ت�����س��ارك��ي��ة يف ظ���ل ال����ظ����روف ال�����س��ع��ب��ة م���ع جم��ل�����س ال���ن���واب 

الثقة  ا�ستعادة  �سرورة  اإىل  الفتا  امل��دين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

مع املواطن.

اإن حكومته  اخل�����س��اون��ة  ق���ال  احل��ك��وم��ي��ة،  ال���وع���ود  وح���ول 

ملتزمة باأن ال تبيع املواطن اأوهاما، معتربا ذلك �سركا لن تقع 

فيه احلكومة حتت اأي ظرف من الظروف، موؤكدا اأن احلكومة 

ت�سعى اإىل تاأ�سي�س امل�سداقية حتى لو كانت موؤملة.

واأ����س���اف اأن����ه ق��د ت��اأت��ي ب��ع�����س االأج���وب���ة امل��خ��ي��ب��ة للطموح 

ال�سدق واملكا�سفة،  اأ�سا�سها  االإجابات  �ستكون  والتطلعات ولكن 

مل��ع��اجل��ة االخ��ت��الالت اجل��وه��ري��ة  اإىل �سعي احل��ك��وم��ة  م�����س��ريا 

�سواء االإ�سالحات االإدارية اأو غريها.

واعرب عن �سكره الأع�ساء اللجنة املالية يف جمل�س النواب 

على املطالعات والتو�سيات التي قدموها ب�ساأن املوازنة.

االنباط- عمان

وباأغلبية  االأحد،  ام�س  النواب،  جمل�س  اأقر 

امل��وازن��ة العامة  اأع�����س��ائ��ه، م�����س��روع��ي ق��ان��وين 

املالية  لل�سنة  احلكومية  ال��وح��دات  وم��وازن��ات 

امل��ح��ام��ي  ب��رئ��ا���س��ة  ع��ق��ده��ا  ج��ل�����س��ة  يف   ،2021

ال���وزراء  رئي�س  وح�سور  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة، وهيئة الوزارة.

وواف������ق ال����ن����واب ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����س ال��ن��ف��ق��ات 

اىل  اإ�سافة  دينار،  مليون   148 مببلغ  اجلارية 

16 تو�سية، اأهمها: االلتزام باإعداد تقارير ربع 

املوؤ�سرات  واأب���رز  والنفقات  ل��الإي��رادات  �سنوية 

االق��ت�����س��ادي��ة، ورف��ع��ه��ا اىل جم��ل�����س ال���ن���واب، 

الطاقة  م��ل��ف  لتقييم  وط��ن��ي  ف��ري��ق  وت�سكيل 

وو�سع احللول التي تكفل خف�س الكلفة، ودعم 

والعمل،  والتعليم  وال�سحة  الزراعة  قطاعات 

وت��ن��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ات، ف�����س��اًل ع��ن دم���ج وال��غ��اء 

ال�سراكة  وتفعيل  امل�ستقلة،  احلكومية  الهيئات 

التاأمن  واإجن���از  واخل��ا���س،  العام  القطاع  بن 

للرواتب  اأع��ل��ى  ح��د  وو���س��ع  ال�سامل،  ال�سحي 

روات��ب  بزيادة  التو�سية  اىل  اإ�سافة  واالأج���ور، 

والع�سكرين،  املدنين  واملتقاعدين  العاملن 

وت���وزي���ع ف��ائ�����س ال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات 

10 مالين  ال�سناعية، وحتويل ما ال يقل عن 

الرتبية  الراأ�سمالية لوزارة  النفقات  دينار من 

والتعليم اىل نفقات لغايات التعين.

وع��ن��د ا���س��ت��ك��م��ال ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ري��ع امل���وازن���ة، 

اق��راره��ا  بعد  الر�سمية،  اجل��ري��دة  يف  بن�سرها 

م���ن االأع����ي����ان، وت��و���س��ي��ح��ه��ا ب��������االإرادة امل��ل��ك��ي��ة 

ال�����س��ام��ي��ة، ت���ب���داأ احل��ك��وم��ة ع��م��ل��ي��ت��ي االإن���ف���اق 

احلكومة  ت��ت��وق��ع  ح��ي��ث  االإي������رادات،  وحت�سيل 

ويف حال عدم العودة لالإغالقات العام احلايل، 

حت�سيل 7.87 مليار دينار من �سريبة املبيعات 

ال�سرائب  وم��ن  باملئة،   49 ال���  ت��ق��ارب  وبن�سبة 

باملئة،   20 وامللكية  واالأرب���اح  كالدخل  املبا�سرة 

وم��ن��ح خ��ارج��ي��ة 7 ب��امل��ئ��ة، اإ���س��اف��ة اىل اإي���رادات 

ب��ي��ع �سلع  ب��امل��ئ��ة، وت�����س��م��ل   24 غ���ري ���س��ري��ب��ي��ة 

960 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ودخ���ل  وخ���دم���ات ب��ق��ي��م��ة 

وج��زاءات  وغ��رام��ات  دينار،  مليون   392 ملكية 

تقاعد  وعائدات  دينار،  مليون   60 وم�سادرات 

 487 8 مالين دينار، واإيرادات خمتلفة بقيمة 

مليونا.

 9.93 بنحو  العام،  االإنفاق  احلكومة  وتقدر 

اجلهاز  على  باملئة   24.5 ب��واق��ع  دي��ن��ار،  مليار 

الع�سكري  اجلهازين  على  باملئة  و27.5  املدين، 

راأ����س���م���ايل على  اإن���ف���اق  ب��امل��ئ��ة  واالأم����ن����ي، و10 

 2 واأقل من  التنفيذ،  قيد  اأو  م�ساريع م�ستمرة 

باملئة خلدمة  باملئة على م�ساريع جديدة، و15 

وتعوي�سات،  تقاعد  باملئة  و16  ال��ع��ام،  ال��دي��ن 

ن�سبتها  البالغة  املتبقية،  النفقات  تتوزع  بينما 

ن��ق��دي��ة م��ت��ك��ررة بقيمة  ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى م��ع��ون��ة   5

بقيمة  ط��ب��ي��ة  وم��ع��اجل��ات  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   201

مليونا،   70 بقيمة  جامعات  ودع��م  مليونا،   75

مليونا،   74 بقيمة  �سابقة  ال��ت��زام��ات  وت�سديد 

ودعم وحدات حكومية بقيمة 21 مليونا، ودعم 

قمح واأعالف بقيمة 55 مليون دينار.

وي��ب��ل��غ ع��ج��ز امل���وازن���ة امل��ق��در ح����وايل 2.05 

ا�ستثناء  بعد  مليار   2.6 اىل  ي�سل  دينار،  مليار 

املنح.

ك��م��ا ت��ت��وق��ع احل��ك��وم��ة، ان ت��ك��ون اإي�����رادات 

وحدة،   25 عددها  البالغ  احلكومية،  الوحدات 

نحو  ونفقاتها  دي��ن��ار،  مليون   916 ال���  ب��ح��دود 

قبل  م��ل��ي��ون��ا،   586 م��ق��داره  بعجز  م��ل��ي��ار،   1.5

ا���س��ت��ب��ع��اد ع��ج��ز ك��ل من  ال��ت��م��وي��ل، واإذا م��ا مت 

ال��ك��ه��رب��اء  و���س��رك��ة  م��ل��ي��ون��ا،   283 امل��ي��اه  �سلطة 

وفر  اإىل  العجز  يتحول  مليونا،   335 الوطنية 

31 مليون دينار. بقيمة 

االنباط – هدى دياربكريل

اكد عميد �سوؤون الطلبة يف جامعة اال�سراء 

ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ق��ه��ي��وي ل�����«االن����ب����اط« ان 

اجل��ام��ع��ة ات��خ��ذت ق����رارا ب��ال��غ��اء ق����رار توقيع 

تعاونه  م��ب��دي��ا  امل��ال��ي��ة،  ال��ت��ع��دات  ع��ل��ى  الطلبة 

م��ع ال��ط��ل��ب��ة غ��ري ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى دف���ع ر���س��وم 

مبا�سر.  ب�سكل  الت�سجيل 

ادارة ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اأك����د  ب�����دوره 

الت�سهيالت  ان  داوود  رائ��د  ال��دك��ت��ور  االإ���س��راء 

م�سلحة  يف  ت�����س��ب  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 

ال���ق���رار ال���ذي  ال��ط��ل��ب��ة دوم����ا، م�����س��ريا اىل ان 

الت�سجيل  ر�سوم  دفع  باالم�س بخ�سو�س  �سدر 

باالإ�سافة  دينار   325 والبالغة  كاملة  امل�ستحقة 

جاء  م�سبق  ب�سكل  امل�سجلة  ال�ساعات  رب��ع  اإىل 

ب�سكل  االق�ساط  بدفع  الطلبة  اإلتزام  عدم  اثر 

متكرر. 

واأ����س���اف يف ح��دي��ث ل���ه م���ع »االن����ب����اط« ان 

وعدم  ال��دف��ع،  على  م�ساعدتهم  ل�  ج��اء  ال��ق��رار 

تراكم الذمم املالية عليهم، مو�سحا ان التعهد 

للجامعة  �سمانة  جمرد  الطالب  يوقعه  الذي 

عليهم،  املرتتبة  املالية  ال��ذمم  ا���س��رتداد  بغية 

ويف ظ���ل احل���ال���ة ال���وب���ائ���ي���ة وق����ان����ون ال���دف���اع 

االمتحانات  تقدمي  ب�  للطلبة  ال�سماح  ب�  املُلزم 

وف���ت���ح ���س��ا���س��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ل��ط��ل��ب��ة امل�����س��ت��ح��ق 

غري  والطلبة  مالية  متطلبات  دفعات  عليهم 

امل�ستكملن ر�سوم الت�سجيل او ر�سوم ال�ساعات.

واأكد ان التعهد ال يلزم الطلبة باأي م�سائلة 

ق��ان��ون��ي��ة، وامن����ا ل���� جم����رد ال��ت��وا���س��ل ل��ه��دف 

ت���ذك���ري ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��خ��رج��ن ب���ال���ذمم امل��ال��ي��ة 

التعهد  ورق��ة  اأن  اىل  م�سريا  عليهم،  املرتتبة 

واأنها  اجلامعة  تاأ�سي�س  ومنذ  �سابقا  موجودة 

موؤكدا  بع�سهم،  يظن  كما  جديد  �سيء  لي�ست 

يف الوقت نف�سه على ان ادارة اجلامعة ال متانع 

ولهم  االحتجاجية  للوقفة  الطلبة  تنفيذ  يف  

كل احلرية واحلق يف االعرتا�س وتقدمي بيان 

مبطالبهم.

300 ط��ال��ب م��ن ط��ل��ب��ة جامعة  ن��ح��و  وك���ان 

امام  احتجاجية  وقفة  باالم�س  نفذوا  اال�سراء 

توقف  اث��ره��ا  على  مت  اجل��ام��ع��ة،  رئا�سة  مبنى 

اجتماع  عنها  انبثق  اجل��ام��ع��ة،  اع��م��ال  معظم 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  مع  الطلبة  من  لعدد 

من  وع��دد  م�ساعديه  بح�سور  ن�سريات  احمد 

عمداء الكليات وا�ساتذة من الهيئة التدري�سية 

الطلبة الئحة مبطالبهم،  فيه  واالدارية، قدم 

ح��ي��ث اك����د  ال��ن�����س��ريات اأن ال����ق����رارات امل��ال��ي��ة 

ت�سدر من خالل جمل�س االأمناء و لي�ست منه 

�سيتم  املطالب  ان جميع  على  موؤكدا  �سخ�سياً، 

جمل�س  اىل  الرئا�سة  خالل  من  بالفور  رفعها 

االمناء والدعوة اىل االجتماع ب�سكل م�ستعجل 

والرد عليها باأ�سرع وقت ممكن بح�سب ما اكده 

الطالب عا�سم حميمات ل�«االنباط«. 

ا�سدر  ذلك  اثر  وعلى  انه  احلميمات  وتابع 

الوقفة  انهاء  فيه  اك��دوا  بيانا  الطلبة  ممثلي 

االح��ت��ج��اج��ي��ة حل��ن ���س��دور رد م��ن اجل��ام��ع��ة 

زمالءهم  داع��ن  قدموها،  التي  املطالب  على 

اأملن  االنتظار  و  الت�سجيل  عملية  يف  الرتيث 

جتاوب اجلامعة مع مطالبهم وحتقيقها.

وكان عدد من طلبة جامعة اال�سراء تاأثروا 

اث���ر ����س���دور ق����رار م��ف��اج��ىء ي��ف�����س��ي اىل دف��ع 

كاملة  امل�ستحقة  الت�سجيل  ر���س��وم  ل���  الطلبة 

والبالغة 325 دينار باالإ�سافة اإىل ربع ال�ساعات 

معتادين  غري  اأمر  وهو  م�سبق  ب�سكل  امل�سجلة 

عليه الطالب �سابًقا. 

واك�����دوا يف ح��دي��ث ل��ه��م م��ع »االأن����ب����اط« ان 

اإث��ر  وان��ه��م  ك��ان مفاجًئا لهم،  ال�����س��ادر  ال��ق��رار 

ك��ورون��ا وال��ظ��روف احل��ال��ي��ة، ول��� عدم  جائحة 

رواتبهم  وتخفي�س  لهم  العمل  ف��ر���س  ت��وف��ر 

ك��ام��ل يف  امل��ب��ل��غ  ل��دف��ع  ف��اإن��ه��م غ��ري م�ستعدين 

ان بع�س  ال���ق���ادم، م��و���س��ح��ن  ال��ف�����س��ل  ب��داي��ة 

م��ن��ه��م ك����ان ت�����س��ج��ي��ل��ه يف اجل��ام��ع��ة ب���ن���اء على 

الت�سهيالت التي تقوم بها دونا عن غريها.

الخصاونة: نحرص على الموازنة بين االعتبارات الصحية واالقتصاد

 النواب يقر الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

طلبة جامعة االسراء ينفذون وقفة احتجاجية والجامعة تستجيب لمطالبهم

« : جامعة االسراء ألغت قرار توقيع  القهيوي لـ »
الطلبة على التعهدات المالية

االنباط- عمان

التابع  اخلريية  املقا�سد  م�ست�سفى  وق��ع 

ب��وزارة االوق��اف واملقد�سات  الزكاة  ل�سندوق 

وال�������س���وؤون اال���س��الم��ي��ة، م��ع ���س��رك��ة ف�سول 

لرتكيب  اتفاقية  والتقنية،  للطاقة  االردن 

امل�ست�سفى  ل��ت��زوي��د  ���س��م�����س��ي��ة  ط��اق��ة  ن��ظ��ام 

بالطاقة الكهربائية.

علي  الدكتور  امل�ست�سفى  عام  وق��ال مدير 

ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  ن�سر  بني  ال�سعد 

تركيب  اىل  ت��ه��دف  االت��ف��اق��ي��ة  اإن  االأح������د، 

وحدات طاقة �سم�سية على اأ�سطح امل�ست�سفى 

الكهربائية  بالطاقة  مرافقه  كافة  لتزويد 

يف غ�سون ثالثة �سهور، بكلفة بلغت 69280 

الف دينار.

امل�����س��ت�����س��ف��ى  ت����زوي����د  اأن  ال�������س���ع���د  وب�����ن 

مب��ن��ظ��وم��ة ط���اق���ة ���س��م�����س��ي��ة، ي���اأت���ي �سمن 

لتخفي�س  امل�ست�سفى  اإدارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الكلف، وا�ستخدام الطاقة البديلة النظيفة، 

التي �ستوفر على امل�ست�سفى نحو50 باملئة من 

قيمة فاتورته ال�سهرية من الكهرباء البالغة 

نحو20 األف دينار.

م�ساحات  ت��وف��ر  ع��دم  اإىل  ال�سعد  واأ���س��ار 

تكفي  �سم�سية  طاقة  األ���واح  لرتكيب  كافية 

ب��ال��ط��اق��ة  ك��ام��ل  ب�����س��ك��ل  امل�ست�سفى  الإم�����داد 

الكهربائية، موؤكداً انه �سيتم ا�ستكمال باقي 

خ��الل  م��ن  ال��ق��ري��ب،  امل�ستقبل  يف  امل�����س��روع 

ا�ستئجار م�ساحة ا�سافية كافية ال�ستعمالها 

بقيمة  ف��ات��ورة  اىل  للو�سول  ال��غ��اي��ة،  ل��ه��ذه 

الحقاً  امل�ست�سفى  على  �سيوفر  م��ا  �سفرية، 

نحو120 الف دينار �سنوياً.

الدكتور  امل�ست�سفى  عن  االتفاقية  ووق��ع 

علي ال�سعد بني ن�سر، وعن ال�سركة املنفذة 

املهند�س بالل �سلباية.

االنباط- عمان

اإننا  الطراونة  علي  الدكتور  النائب  قال   

اإعالمنا  دور  عاليا  نقدر  ال��ن��واب  جمل�س  يف 

ي��ق��دم دورا رقابيا  ال���ذي  امل�����س��وؤول،  ال��وط��ن��ي 

فاعال.

االأح��د،  ام�س  بيان �سادر عنه  واأ�ساف، يف 

»ل��ق��د ج���رى حت��ري��ف وت��زي��ي��ف ح��دي��ث يل يف 

ع��دم  ح���ول  ال���ن���واب  جم��ل�����س  جل�سة  م�ستهل 

ال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل���واق���ع االإب��اح��ي��ة ال��ت��ي تغزو 

اأج���ه���زة اأط��ف��ال��ن��ا يف ظ���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د، 

واقع  من  وذل��ك  بحجبها،  احلكومة  مطالبا 

االأمل واحلر�س على طلبتنا، حيث اأن الدول 

لتلك  وا���س��رتاك��ات  �سوابطا  ت�سع  االأجنبية 

املواقع ونحن تغزو اجهزة اأطفالنا دون رقيب 

ف�ساء  ب��امل��ج��ان يف  ت�����س��رح  ف��ه��ي  ح�����س��ي��ب،  اأو 

مفتوح فال رقابة عليها وال حتكم يحول دون 

و�سولها«.

وتابع: »بعد طرحي لهذا املو�سوع تفاجاأت 

ب��ق��ي��ام اإح����دى امل��ح��ط��ات ال��ف�����س��ائ��ي��ة وبع�س 

امل���واق���ع االإل���ك���رتون���ي���ة االإخ���ب���اري���ة ب��ت��زي��ي��ف 

تلك  ب���ث  بتنظيم  اأط���ال���ب  وك��اأن��ن��ي  ح��دي��ث��ي 

امل���واق���ع، وه���و م���ا ج��ان��ب احل��ق��ي��ق��ة وامل��ن��ط��ق 

واالأع������راف واخل��ل��ق ال��ن��ب��ل واالأ����س���ال���ة التي 

نهائيا«.  بحجبها  طالبُت  فقد  عليها،  تربينا 

ال�سحفين«،  بنقابة  ال��ك��ب��رية  »ال��ث��ق��ة  واأك���د 

الف�سائية  تلك  بحق  �سكوى  تقدمي  وعزمه 

وامل��واق��ع ال��ت��ي ق��ام��ت بت�سليل ال����راأي ال��ع��ام، 

»اإمي����ان����اً م��ن��ي ب�����دور ال��ن��ق��اب��ة وب���اأن���ن���ا دول���ة 

موؤ�س�سات وقانون«.

واأ�����س����ار رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه ال��وط��ن��ي 

واالإع�����الم وال��ث��ق��اف��ة، ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور عمر 

اأن اللجنة �ستقدم �سكوى وتتابع  الزيود، اإىل 

الق�سية مع نقابة ال�سحفين.

االنباط- عمان

اأن  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���رتب���ي���ة  وزارة  اأك������دت 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���وج���اه���ي يف امل�����دار������س ل��ط��ل��ب��ة 

االأوىل  الثالثة  وال�سفوف  االأطفال  ريا�س 

حتى  عليه  تغيري  وال  م�ستمر  والتوجيهي 

االآن.

وق����ال����ت اأم�����ن ع�����ام ال��������وزارة ل��ل�����س��وؤون 

قبيالت،  جنوى  الدكتورة  واملالية  االإداري��ة 

ل��ل��ع��ودة  م�����س��ت��م��رة يف خ��ط��ت��ه��ا  ال������وزارة  اإن 

على  ت��غ��ي��ري  اأي  واأن  ال���وج���اه���ي،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

الوبائية  باحلالة  امل�سي يف اخلطة مرتبط 

يف اململكة وتطوراتها.

ق��ررت  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وك��ان��ت 

العا�سر  ال�سفن  طلبة  عودة  تعليق  ال�سبت 

�سمن  ال��وج��اه��ي،  للتعليم  ع�سر  واحل���ادي 

الوزارة  بداأت  التي  للخطة  الثانية  املرحلة 

ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب���داي���ة ال��ف�����س��ل ال���ث���اين ل��ل��ع��ام 

.2020/2021 الدرا�سي 

وتزامن قرار الوزارة مع قرار احلكومة 

ظ��ّل  يف  ج��دي��دة  ق��ط��اع��ات  اأي  ف��ت��ح  بتعليق 

الفحو�سات  ون�سب  االإ�سابات  اأع��داد  تزايد 

االإيجابّية بفريو�س كورونا.

للتعليم  ل��ل��ع��ودة  ال����وزارة  خطة  وت��ت��ك��ون 

املرحلة  ت�سم  مراحل،  ثالث  من  الوجاهي 

وال�سفوف  االأط��ف��ال  ري��ا���س  طلبة  االأوىل 

الف�سل،  بداية  والتوجيهي  االأوىل  الثالثة 

ال�سفن  طلبة  الثانية  املرحلة  ت�سم  فيما 

العا�سر واحلادي ع�سر املقرر اأن تبداأ اليوم، 

تليها يف ال�سابع من �سهر اآذار املقبل املرحلة 

الثالثة التي ت�سم بقية الطلبة من ال�سف 

الرابع وحتى التا�سع.
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 اتفاقية لتزويد مستشفى المقاصد 
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 النائب الطراونة يشتكي لنقابة 
الصحفيين حول تزييف حديثه

 التربية:استمرار التعليم الوجاهي 
لطلبة رياض األطفال والصفوف 

الثالثة األولى والتوجيهي
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اخلري مع االعالمي املميز الدكتور عبد الرحمن وهدان

�سباط احلايل بتوجيه كتاب لعطوفة  �سهر  ال�سابع ع�سر من  املعظم وبتاريخ  امللك  قام جاللة 

مدير دائرة املخابرات العامة والذي جاء متزامناً مع االحتفال بيوم املتقاعدين الع�سكريني ولذي 

وبتوجيهات ملكية يتم االحتفال به يف اليوم اخلام�س ع�سر من �سهر �سباط من كل عام وفاء لهم 

وتقديرا لعطائهم وت�سحياتهم يف الدفاع عن الوطن وعن ترابه . ومتزامناً مع احتفاالت اململكة 

بانتهاء املوؤية االوىل من عمرها وبداية املوؤية الثانية ليكون هذا الكتاب خارطة طريق ا�سالحية 

لولوج املوؤية الثانية وليكون باال�سافة لالوراق النقا�سية امللكية نربا�ساً لكل امل�سوؤولني لل�سري على 

هديه .

وال تقل اهمية هذه اخلطوة عن اعالن عودة احلياة الدميقراطية اىل االردن عام 1989 والتي 

اطلقها جاللة امللك الباين احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه و متممة لها. وقد ت�سمن هذا الكتاب 

خطة عمل م�ستقبلية لدائرة املخابرات العامة جتعلها تتفرغ لعملها اال�سا�سي كجهاز ا�ستخباري 

على م�ستوى عاٍل من االحرتافية والتخ�س�س وان تتحمل كل موؤ�س�سات الدولة م�سوؤلياتها ولتقوم 

من  واالنظمة  والت�سريعات  والقوانني  الد�ستور  ن�سو�س  لها  منحتها  ومبا  بها  املنوطة  باالعمال 

�سالحيات .

وفور االع��الن عن فحوى هذا الكتاب اخذ الكثريون يف ق��راءة وحتليل حمتوياته ويفيِ تف�سري 

�سبب توجيهه لعطوفة مدير املخابرات . وقد ذهب البع�س بعيدا يف حتليلهم لهذا الكتاب وللقول 

من  ومنعها  اخل��ارج��ي  اال�ستخباري  للعمل  يف  وح�سره  امل��خ��اب��رات  دائ���رة  عمل  لتحجيم  ج��اء  ان��ه 

التدخل يف اية امور اخرى داخلية والقول انه انعكا�س لعدم ر�سى جاللته عن اداء دائرة املخابرات 

. ومنهم من قال ان هذا االمر نتيجة تنازع ال�سالحيات بني بع�س االجهزة ال�سيادية يف االردن 

وبهدف الف�سل بينها الزالة ا�سباب هذا ال�سراع . ومنهم من ذهب اىل ابعد من ذلك بكثري ومبا 

يخدم وجهة نظره ومواقفه اخلا�سة املغر�سة . ولتو�سيح احلقيقة �سوف ا�ستعر�س بع�س م�سامني 

هذا الكتاب وبيان غاياته وملن هو موجه ب�سفة ا�سا�سية مع ان الكتاب وا�سح وناطق مبا فيه .

اأواًل / لقد ا�ستهل جاللته ر�سالته بقوله ) حتية اعتزاز اىل رفاق ال�سالح من منت�سبي دائرة 

املخابرات العامة - فر�سان احلق و فار�ساته عاملني ومتقاعدين الذين نذروا حياتهم خلدمة وطننا 

الغايل بكل اإخال�س وكفاءة ومتيز واإيثار وت�سحية والتزام اإىل جانب اإخوانهم واأخواتهم من �سباط 

ومرتبات ومتقاعدي جي�سنا العربي البا�سل ون�سامى االمن العام ( . وال ميكن ان يوجه جاللته 

هذ الكلمات لو كانت الدائرة او العاملني بها قد جتاوزوا �سالحياتهم وخرجوا على النهج . ومل 

يكتفي جاللته بذلك فقد تابع قوله ) واأن اأوؤكد اأن اعتزازي برفاق لل�سالح هوؤالء اليدانيه اعتزاز 

. وان ثقتي واالردنيني جميعاً بهم هي ثقة را�سخة وقد ا�ستحقوها عن جدارة نظري ما قدموه وما 

زالوا يقدمون من عمل دوؤوب يف الذود عن اأمن اأردننا الغايل و�سعبنا الويف الذي ي�ساركني التقدير 

واملحبة لل�ساهرين وال�ساهرات على امن الوطن ومنجزاته و�سون كرامة املواطن وحقوقه يف ظل 

�سيادة القانون وحتقيق العدالة وامل�ساواة للجميع ( . ومل يكتفي جاللته بذلك بل كرر يف ر�سالته 

ثقته املطلقة بجميع العاملني ومتقاعدي الدائرة عدة مرات وهذ يعني ان ثقته متتد بهذه الدائرة 

وما تقوم به منذ تاأ�سي�سها ولهذا اليوم .

فيه  ملا  الدائرة  بتوجيه وتطوير عمل  يقوم  ان  امللك ومن �سالحياته  / من حق جاللة  ثانياً 

م�سلحة الوطن . وقد خاطب جاللته عطوفة املدير بقوله ) لقد حتقق قدر كبري من االجناز 

على م�سار عملية التجديد والتحديث والتطوير امل�ستمر التي كلفتك بها عندما عهدت اإليك باإدارة 

املخابرات العامة جت�سيداً حلر�سنا على ان يظل هذا اجلهاز العريق و�ساحب االإجنازات التي نفاخر 

بها عنواناً للمهنية واالنظباط والكفاءة وال�سفافية والنزاهة باأذن اهلل . وهذا يدعونا اإىل اال�ستمرار 

اال�ستخبارية  االأجهزة  طليعة  يف  العامة  املخابرات  تظل  لكي  هذه  والتحديث  التطوير  عملية  يف 

تاألو جهداً يف حتقيق هذا  باأنك لن  . وانني على تقة كاملة  دائماً  كما كانت  قدرة وكفاءًة ومتيزاً 

الهدف واالهداف التي وجهتك لتحقيقها عندما توليت موقعك قبل نحو عامني وال�سيما ان بلدنا 

يتقدم بخطى ثابتة وواثقة اإيل املوؤية الثانية التي ت�ستدعي العمل املخل�س لتحقيق الرفاة والتنمية 

واحلياة االف�سل ملواطنينا وتر�سيخ قيم املواطنة املنتجة واال�ستحقاق على ا�سا�س الكفائة والقدرة 

و�سيادة القانون على جميع االفراد واملوؤ�س�سات وفقاً ملرتكزات د�ستورنا العظيم والتحديد الدقيق 

لالخت�سا�سات التي و�سعها لل�سلطات الد�ستورية والت�سريعية والتنفيذية والق�سائية (

وعندما يقول جاللة امللك ذلك ملدير املخابرات ويعهد اليه بتنفيذ ذلك فاأن هذا يدل على مدى 

ثقته بعطوفة املدير والعاملني بالدائرة وان هذه الثقة م�ستمرة ومتجددة .

ثالثاً / ثم حتدث جاللته عن الظروف واملخاطر التى مر بها االردن عندما قال ) لقد تعر�س 

االردن الغايل خالل املوؤية االوىل اإىل خماطر جمة ومل تكن بع�س موؤ�س�ساتنا �ساحبة االخت�سا�س 

اال�سيل متتلك الو�سائل واالدوات وال االمكانيات التي متكنها من التعامل مع بع�س هذه املخاطر 

مثل احلروب والهجرات الق�سرية باجتاه وطننا واالره��اب واجلرائم املنظمة والعابرة للحدود ( 

الفراغ اخلطري  مللء  الت�سدي  العامة م�سكورة ومقدرة يف  املخابرات  دائ��رة  اجتهدت  لقد   ( وق��ال 

النهو�س  على  للقدرة  اال�سيل  االخت�سا�س  �ساحبة  املوؤ�س�سات  بع�س  امتالك  ع��دم  عن  النا�سئ 

مب�سوؤولياتها واخت�سا�ساتها وبخا�سة يف املجاالت االقت�سادية واال�ستثمارية والرقابية خالل تلك 

احلقبة وجزى اهلل دائرة املخابرات العامة ومنت�سبيها من عاملني ومتقاعدين عن بلدنا كل اخلري 

لتوليهم مهمة وم�سقة �سد الفجوات يف هذا ال�سدد رغم اأنها خارج دائرة االخت�سا�س املو�سوعي 

لها املتمثل يف اال�سهام يف تعزيز االمن الوطني عرب العمل اال�ستخباري املحرتف امل�ستهدف مل�سادر 

اخلطر على بلدنا احلبيب داخلياً وخارجياً والعمل اال�ستخباري الهادف اىل مد الدولة باملعلومات 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  يف  القومي  امننا  تعزيز  من  متكنها  التي  ال�ساملة  والتقيمات 

واالجتماعية (
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االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 11 وفاة و 3917 

اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف اململكة ام�س 

االأحد، لريتفع العدد االإجمايل اإىل 4554 وفاة 

و363728 اإ�سابة.

وت���وّزع���ت االإ����س���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 2642 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 404 حاالت 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   313 ال��ب��ل��ق��اء،  حمافظة  يف 

99 حالة  م���اأدب���ا،  ح��ال��ة يف حمافظة   99 اإرب����د، 

87 ح��ال��ة يف حمافظة  ال���زرق���اء،  يف حم��اف��ظ��ة 

جر�س، 65 حالة يف حمافظة الكرك، 62 حالة 

ح��ال��ة يف حمافظة   41 ال��ع��ق��ب��ة،  يف حم��اف��ظ��ة 

عجلون، 40 حالة يف حمافظة املفرق، 33 حالة 

يف حمافظة معان، منها 7 حاالت يف البرتا، 32 

حالة يف حمافظة الطفيلة.

رئا�سة  ال�سادر عن  االإعالمي  املوجز  واأ�سار 

احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء 

الن�سطة حالّياً و�سل اإىل 23298 حالة، بينما بلغ 

لت اليوم اإىل امل�ست�سفيات  دخيِ
ُ
عدد احلاالت التي اأ

176 حالة، فيما غادرت 121 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احل��االت املوؤّكدة 

التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات بلغ 986 حالة، 

يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل امل�ستخدمة 

يف امل�ست�سفيات للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم 

اأم�س 862 بن�سبة اإ�سغال بلغت 21 باملئة، فيما بلغ 

اإجمايل عدد اأ�سّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة 

يف امل�ست�سفيات للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم 

اأم�س 192 بن�سبة اإ�سغال بلغت 22 باملئة.

ك��م��ا ب��ل��غ اإج����م����ايل ع����دد اأج����ه����زة ال��ت��ن��ّف�����س 

اال���س��ط��ن��اع��ي امل�����س��ت��خ��دم��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�س 85 جهازاً 

بن�سبة اإ�سغال بلغت 9 باملئة.

حالة   1685 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

وامل�ست�سفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم  �سفاء 

 335876 اإىل  ال�����س��ف��اء  ح���االت  اإج��م��ايل  لي�سل 

حالة.

خم��ربّي��ة  ف��ح��و���س��ات   25108 اأن  واأ�����س����اف 

اأجريت اليوم، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات 

4371522 فح�ساً، الفتاً اإىل اأن ن�سبة الفحو�سات 

6ر15  قرابة  اإىل  و�سلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية 

باملئة.

باأوامر  اإىل االلتزام  ال��وزارة اجلميع  ودع��ت 

ارت��داء  خ�سو�ساً  الوقاية،  �سبل  واّتباع  الّدفاع، 

الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات الأكرث من 20 

�سخ�ساً، اإ�سافة اإىل متابعة احلمالت التوعوية 

التي اأطلقتها بال�سراكة مع عدد من ال��وزارات 

والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والت�سجيل 

الأخذ املطعوم: #اإلك_وفيد #حياتنا_اأهم.

االنباط - نزار البطاينة

ع��ب��د ال��ك��رمي ال��دب��ي�����س��ي، م��وال��ي��د ب��غ��داد ع��ام 

االإعالم  بكالوريو�س  ب��االأردن، در�س  1959، يقيم 

على  وح�����س��ل   ،  1983 ع����ام  ب���غ���داد  ج��ام��ع��ة  يف 

وانهى   ، بغداد  جامعة  من   1999 عام  املاج�ستري 

ب��غ��داد عام  ال��دك��ت��وراه اي�سا م��ن جامعة  درا���س��ة 

.2006

متميزة  مهنة  الأن��ه��ا  ال�سحافة  مهنة  اخ��ت��ار 

تلبي طموحه.

كان  العامة  الثانوية  مرحلة  تخطى  اأن  بعد 

ا���س��ت��اذ للمرحلة  ي��ك��ون  اأن  اأم����ا  اأم����ام خ��ي��اري��ن؛ 

يدخل  ان  او  الفيزياء  او  الكيمياء  مل��ادة  الثانوية 

وك��ان  ال�سحافة  ف��اخ��ت��ار  ال�سحافة؛  تخ�س�س 

جتري  اأن  االع��الم  ق�سم  يف  القبول  �سروط  من 

مقابلة للمتقدمني مع جلنة كان يراأ�سها اال�ستاذ 

الدكتور �سنان �سعيد رئي�س ق�سم االإعالم حينها، 

بعدها ح�سل على الرتتيب الثامن من اأ�سل 88 

وباالإ�سافة اىل حت�سيله  الق�سم  قبلوا يف  طالب 

العايل يف اللغة العربية بن�سبة %87. 

العمل  يف  طموحه  ب��داأ  التخ�س�س  دخ��ل  ومل��ا 

وُن�سر  الكتابة،  بداأ  االوىل  ال�سنة  منذ  ال�سحفي 

اول مقال ادبي له يف �سحيفة الق�سم )االإعالم( 

التي كانت ت�سدر كل ا�سبوعني وكان مقاله عن 

و  ال�سياب   ( بعنوان  ال�سياب  �ساكر  ب��در  ال�ساعر 

التجدد الدائم ( حيث ن�سر يف ال�سفحة االخرية 

من ال�سحيفة وكان مطلع املقال “ كما قيل عن 

املتنبي مالئ الدنيا و �ساغل النا�س قيل عن بدر 

“ بعد ذلك ا�سبح ع�سو يف هيئة  ال�سياب  �ساكر 

الق�سم  ع��ن  ال�����س��ادرة  االع���الم  حت��ري��ر �سحيفة 

اآنذاك.

بداأ  اجلامعة  يف  الثانية  لل�سنة  انهائه  وبعد 

التابعة  اليومية  العمل مع �سحيفة اجلمهورية 

ل��وزارة الثقافة واالع��الم يف ذلك الوقت، ا�ستمر 

اث��ن��اء ف���رتة درا���س��ت��ه، ف��ك��ان يذهب  ب��ه��ا  بالعمل 

للجامعة �سباحا ولل�سحيفة م�ساًء . 

اأ���س��ت��غ��ل يف ق�سم  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب���داي���ة ح��ي��ات��ه  يف 

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ب��ع��ده��ا ان��ت��ق��ل اىل ق�����س��م االخ��ب��ار 

معرتك  دخ��ل  بعدها  تخرجه،  حني  اىل  املحلية 

العمل ال�سحفي وعمل مع وزارة االعالم يف ق�سم 

بعدها  ل�����س��ن��وات  ب��ه  ا�ستمر  اخل���ارج���ي،  االع����الم 

ُر�سح للعمل كم�ست�سار �سحفي يف ا�سطنبول بقي 

املاج�ستري  درا�سة  اأكمل  وبعدها  �سنوات،   3 فيها 

والدكتوراه.

املهنة الأنها تالم�س  ه��ذه  اختار  ان��ه  وا���س��اف 

الدبي�سي  وي��ع��ت��رب  وم�سكالتهم،  ال��ن��ا���س  ه��م��وم 

ينبغي  االح�����س��ا���س  م��ره��ف  اإن�����س��ان  ال�سحفي  ان 

واملجتمع  النا�س  خ��دم��ة  يف  م��ه��ارات��ه  ي��وظ��ف  اأن 

وبالتايل هي من املهن املهمة يف جمتمعاتنا التي 

ت�سع على عاتقه م�سوؤولية متابعة هموم النا�س 

مهنة  فهي  عنها،  وال��دف��اع  وتبنيها  وم�ساكلهم 

ت�ستلزم �سمري حي للدفاع عن احلق.

ال�سحفي  ر���س��ال��ة  اأن��احل��ق��ي��ق��ة  اإىل  واأ�����س����ار 

وواجباته  بدوره  ي�ستهني  العظيمة،ال  االإن�سانية 

ال�سنوات  طيلة  خ��ربه  م��ا  وه���ذا  املجتمع،  جت��اه 

املا�سية ال�سيما بعد االحتالل االأمريكي للعراق 

األ��غ��ى وزارة االإع�����الم ح��ي��ث ع��ر���س عليه  ال���ذي 

ال�سحف  اح��دى  االخبار يف  لق�سم  رئي�سا  العمل 

رف�س  لكنه  االح��ت��الل  م��ن  ب��دع��م  اأن�سئت  ال��ت��ي 

ذلك العر�س.

حربيا  مرا�سال  عملت  يقول  ذكرياته  وع��ن   

خ����الل احل����رب ال��ع��راق��ي��ة االإي���ران���ي���ة واأج���ري���ت 

ال��ك��ث��ري م��ن ال��ل��ق��اءات م��ع امل��ق��ات��ل��ني العراقيني 

ت�سكل  اللقاءات  تلك  وكانت  وجنود  �سباط  من 

حافزا ل�سمودهم خا�سًة عندما تن�سر ق�س�سهم 

البطولية و�سورهم يف ال�سحيفة.

من  الكثري  اأ���س��ي��ب  فقد  االح��ت��الل  بعد  ام��ا 

ال��غ��اء  ب��ع��د  ب��االإح��ب��اط  ال��ع��راق��ي��ني  ال�سحفيني 

وزارة االعالم واإغالق ال�سحف وو�سائل االعالم 

اعالم  و�سائل  وان�ساء  املحتل  بل  قيِ من  ال�سابقة 

بديلة بدعم مبا�سر من االحتالل.

ومنذ عام 2003 والعراق يعاين من م�سكالت 

اق��ت�����س��ادي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة واع��الم��ي��ة، 

ن�ساط  اأي  للدبي�سي  يكن  مل  ال��ف��رتة  تلك  ويف 

�سحفي الن اي �سخ�س كان يكتب �سد االحتالل 

للجانب  الدبي�سي  اجته  بعدها  ب��االإره��اب،  يتهم 

يدر�س طلبته  ا�ستاذا جامعيا  وا�سبح  االكادميي 

اخل�����ربة ال���ت���ي اك��ت�����س��ب��ه��ا م���ن ع��م��ل��ه يف م��ي��دان 

ال�����س��ح��اف��ة ك��م��ا ي��ع��ل��م ط��ل��ب��ت��ه امل��ع��اي��ري املهنية 

ي��راع��وا  وان  ال�سحفي  ال��ع��م��ل  يف  واالأخ���الق���ي���ة 

ال���دق���ة وامل�����س��داق��ي��ة وامل��و���س��وع��ي��ة واحل���ي���اد و 

التوازن .

االنباط- عمان

يف  م�سريته  ب��داأ  ال��ذي  االردين  الربيد  يعد   

1918 اح��د اجن���ازات ال��دول��ة االردن��ي��ة منذ  ع��ام 

تاأ�سي�س االمارة، واكب فيها التطورات املت�سارعة 

التي �سهدها القطاع الربيدي الدويل.

ب�”�سركة  ال��ي��وم  ي��ع��رف  ال���ذي  ال��ربي��د  وم���ر 

امل��ا���س��ي��ة  ع����ام  امل���ئ���ة  االردين” خ����الل  ال���ربي���د 

ب��ال��ع��دي��د م���ن امل���ح���ط���ات ك���ون���ه و���س��ي��ل��ة م��ه��م��ة 

والطرود،  وال�سناديق  والوثائق  الر�سائل  لنقل 

واي�����س��ال��ه��ا اىل م���واق���ع م��ع��ي��ن��ة داخ�����ل ال��ب��الد 

املقدمة  وخارجها، كما �سهد تنوعا يف اخلدمات 

جميع  يف  منت�سرا  بريديا  مكتبا  خ��الل266  من 

حمافظات اململكة، وباأ�سطول من االليات و�سل 

عددها اىل 150مركبة. قال رئي�س جمل�س ادارة 

الربيد االردين املهند�س با�سم الرو�سان لوكالة 

االن��ب��اء االردن��ي��ة )ب���رتا(، اإن ال��ربي��د ك��ان يقدم 

خ��دم��ات��ه يف ب���داي���ة م�����س��ريت��ه ب��و���س��ائ��ل ب��دائ��ي��ة 

الي�سال  والعربات  اخليول  م�ستخدما  ب�سيطة، 

ال���ر����س���ائ���ل اآن��������ذاك، ت���ط���ور ب��ع��ده��ا ال���س��ت��ع��م��ال 

ب��ال��ق��ط��ار وم��ن ث��م ال�����س��ي��ارات امل��ت��وف��رة الح��ق��اً ، 

باالإ�سافة اإىل نقله بحراً اإىل البلدان االأخرى.

 1921 وا�ساف انه مع اإن�ساء اأول حكومة عام 

امل�ساورين”،  “جمل�س  ا�سم  عليها  اأطلق  والتي 

الربيدية،  اخلدمات  وتطوير  بتنظيم  البدء  مت 

الهامة  املرافق  اأه��م  من  الربيد  مرفق  باعتبار 

ملكتب  خا�سة  بناية  اإن�ساء  مت  حيث  ال��دول��ة،  يف 

ال��ربي��د يف ال�����س��ل��ط، وام��ت��د اإن�����س��اء امل��ك��ات��ب بعد 

وا�سار  االأم���ارة.  يف  الرئي�سة  امل��دن  لت�سمل  ذل��ك 

اأوائل  من  الربيدية  اخلدمات  ان  اىل  الرو�سان 

ل��ل��دول��ة  التاأ�سي�سية  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  خ��دم��ات 

اإىل  حينها  املوؤ�س�سات  حل��اج��ة  وذل��ك  االأردن��ي��ة، 

االت�����س��االت وامل��را���س��الت م��ع ع��دة ج��ه��ات، حيث 

بداأت خدمة الربيد والربق والهاتف يف االأردن 

ب�سورة ر�سمية مع قيام اأول حكومة.

بال�سبكة  ربطها  ومت  الربيد  دائ��رة  واأُن�سئت 

الهاتفية وزود بع�سها باالأجهزة واالآالت املرُبقة 

كما  القدمية،  م��ور���س  طريقة  على  تعمل  التي 

والتعليمات  والقواعد  القوانني  اآن��ذاك  ُطبيِّقت 

التي كان معمواًل بها يف فل�سطني اأثناء االنتداب 

ال���ربي���ط���اين، ب��ع��د اإج�������راء ب��ع�����س ال��ت��ع��دي��الت 

النواحي  مع  تتما�سى  والتي  الحقاً  ال�سرورية 

و�سدرت  للبالد،  واملالية  واالإداري��ة  االقت�سادية 

واحلواالت  والطرود  بالربيد  اخلا�سة  االأنظمة 

تاأ�سي�س  ب��ع��د  ان��ه  وا���س��اف  ال��ربي��دي��ة.  واالأذون 

الربيدية،  اخلدمات  تو�سعت  الربيد”  “نظارة 
ومت اف��ت��ت��اح 9 م��ك��ات��ب ج��دي��دة، وخ���الل ال��ف��رتة 

1939ـ 1949 مت تزويد املكاتب اجلديدة ب�سبكات 

ه��ات��ف��ي��ة، وزي������ادة ان��ت�����س��ار امل��ك��ات��ب ال��ربي��دي��ة، 

وت��اأ���س��ي�����س ع�����س��ر ���س��ع��ب ب���ري���دي���ة، م��و���س��ح��ا ان 

مغنيتو  مقا�سم  م��ن  حتولت  الهاتفية  اخل��دم��ة 

اإىل خدمة ن�سف اآلية.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة ال��ربي��د 

ان��ط��الق��ة  ان  ال��ل��ح��ام  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  االردين 

ال���ربي���د ك���ان���ت ع���ن ط���ري���ق اإر�����س����ال ال��ر���س��ائ��ل 

ال���ربي���دي���ة، ت��ب��ع��ه��ا م���رح���ل���ة ت���ق���دمي ع����دد م��ن 

املختلفة. اخلدمات الربيدية 

و�سع  �سهدت  ال��ربي��د  م�سرية  ان  اىل  وا���س��ار 

ال��ت�����س��ري��ع��ات ال���الزم���ة مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات على 

قانون   1926 ع��ام  �سدر  حيث  ال��دويل،  ال�سعيد 

بالربيد  املتعلقة  ا�ستوكهلم  ات��ف��اق��ي��ة  ت�سميل 

االأردن  ال��ت��زام  واأع��ل��ن  االأردن،  �سرق  اأم���ارة  على 

حقق  ما  العاملي،  الربيد  احت��اد  اإىل  باالن�سمام 

تالقيها  التي  كالت�سهيالت  املنافع  من  العديد 

م�سلحة الربق والربيد والهاتف يف معامالتها 

وعالقاتها مع البالد االأجنبية.

االأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  اأ���س��ب��ح��ت   1947 ع���ام  ويف 

فيما  العاملي،  الربيد  اأحتاد  يف  ع�سواً  الها�سمية 

الربيدية  اخل��دم��ات  ق��ان��ون   2002 ع��ام  �سدر يف 

امل���وؤق���ت وال����ذي ال��غ��ى ال��ق��ان��ون ال�����س��ادر يف ع��ام 

1988 اىل اأن �سدر قرار جمل�س الوزراء باعتبار 

ال��ع��ام  ل��ل��ربي��د  ال��ربي��د االأردين م�����س��غ��اًل  ���س��رك��ة 

اعتبارا من مطلع كانون الثاين عام 2003.

وب����ني ال���دك���ت���ور ال��ل��ح��ام ان ���س��رك��ة ال��ربي��د 

من  جم��م��وع��ًة  تت�سّمُن  ُخ��ّط��ٍة  و�سعت  االردين 

امل�����س��اري��ع ال����رائ����دة، ك��ت��ق��دمي اخل���دم���ات ن��ي��اب��ة 

وموؤ�س�سات  احلكومية  وال��دوائ��ر  ال����وزارات  ع��ن 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����س وت���ق���دمي خ���دم���ات ب��ري��دي��ة 

���ُع يف ت���ق���دمييِ اخل���دم���اتيِ  اإل���ك���رتون���ّي���ة، وال���ت���و����سّ

االإلكرتونّيَة،  املالّيَة  ���واالتيِ  احليِ لت�سمَل   ، املالّيةيِ

املحفظة  بوا�سطة  االإلكرتويّن  الدفعيِ  وخدماتيِ 

م�ساريع  واإطالق  النّقال،  والهاتف  االإلكرتونية 

ال�سركة  ان  اىل  وا���س��ار  االإل��ك��رتون��ي��ة.  ال��ت��ج��ارة 

ال��ع��دي��د  ت�سمنت  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة  و���س��ع��ت 

بع�سها،  تنفيذ  مت  التي  واملبادرات  امل�ساريع  من 

واإ���س��اف��ة  م�����س��ت��م��ر،  ب�سكل  ل��ل��ت��ح��دي��ث  وت��خ�����س��ع 

اال�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  جديدة  م�ساريع 

خ��الل  م���ن   )2023-2021( ل���الأع���وام  احل��ال��ي��ة 

ا�ستغالل نقاط القوة من حيث ملكية املوجودات 

ونفاذية  وع��ق��ارات(  )اأرا�����س  الثابتة  واالأ���س��ول 

قادر  نقل  اأ�سطول  ووجود  الربيد  مكاتب  �سبكة 

يف  للم�ساعدة  اللوج�ستية  اخلدمات  تاأدية  على 

مع  ال�سراكات  وا�ستغالل  امل�ساريع  ه��ذه  تنفيذ 

اإي���رادات  لتح�سني  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني 

ال�����س��رك��ة وزي����ادة ا���س��ت��غ��الل م�����س��ادره��ا وخف�س 

النفقات.

اللوج�ستية  اخل��دم��ات  تطوير  مت  ان��ه  وق��ال 

ومتطلبات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ح�����س��ب 

ال�����س��وق اجل���دي���دة وامل���ت���غ���رية، ال���ت���ي ت���زي���د من 

ف��ر���س��ة امل��ن��اف�����س��ة يف ال�����س��وق وزي����ادة االإي�����رادات 

ال��ربي��د  روؤي���ة  نطبق  بحيث  اخل�����س��ارة،  وتقليل 

املتمثلة يف الريادة يف قطاع اخلدمات الربيدية 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي واالإق��ل��ي��م��ي، ور���س��ال��ت��ه 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��ط��ب��ي��ق اأف�����س��ل م��ع��اي��ري اجل�����ودة يف 

تقدمي اخلدمات الربيدية واملالية واللوج�ستية 

من خالل نافذة بريدية متكاملة بكوادر موؤهلة 

العمالء  احتياجات  لتحقيق  مناف�سة  واأ���س��ع��ار 

املتغرية.

وا���س��ت��ع��ر���س اه���م اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا 

ال������ربي������د، ك����ال����دع����م ال���ل���وج�������س���ت���ي وال�������س���ح���ن 

بريد  نقل  اتفاقيات  تت�سمن  والتي  والتو�سيل 

وامل��وؤ���س�����س��ات  للهيئات  و���س��ري��ع  وم�سجل  داخ��ل��ي 

تو�سيل  خدمة  منها  البنوك،  من  وعدد  العامة 

ال���ب���الغ���ات، ون��ق��ل م��ع��ام��الت جت��دي��د ج����وازات 

���س��ف��ر امل��ق��د���س��ي��ني، وت��ط��وي��ر خ���دم���ات ال��ت��ج��ارة 

خدمة  لت�سهيل  ال�سريع،  والربيد  االإلكرتونية 

ل��ل��م��واط��ن االردين،  اف��رتا���س��ي  ت��وف��ري ع��ن��وان 

اال�سواق  يف  افرتا�سية  م�ستودعات  اىل  ا�سافة 

العاملية.

اللوج�ستي  الدعم  خدمة  الربيد  يوفر  كما 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب���امل���ع���اي���ن���ة وال���ت���خ���ل���ي�������س اجل���م���رك���ي 

اىل  الباب  من  والتو�سيل  الذكية  والتطبيقات 

التجارة  لبعائث  اال���س��ت��الم  عند  وال��دف��ع  ال��ب��اب 

من  االردين  ال��ربي��د  ع��رب  ال���واردة  االلكرتونية 

خمتلف مواقع ال�سراء العاملية االخرى .

ات����ف����اق����ي����ات م��ع  ع������دة  ت���وق���ي���ع  وا������س�����ار اىل 

ال�����دوائ�����ر وامل���وؤ����س�������س���ات احل���ك���وم���ي���ة ل��ت��و���س��ي��ل 

خم��رج��ات اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة االل��ك��رتون��ي��ة 

التحقق  و���س��ائ��ل  اأف�����س��ل  وف��ق  اخل��دم��ة  لطالبي 

ال���ربي���د االردين  ���س��ع��ي  م����وؤك����دا  االإل�����ك�����رتوين، 

ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة )ال�����س��م��ول امل����ايل ( 

ال��ف��وري��ة، حيث مت  املالية  م��ن خ��الل احل���واالت 

توقيع ات��ف��اق��ي��ات م��ع ك��ربى ���س��رك��ات احل���واالت 

املالية  احل��واالت  خدمة  لتقدمي  العاملية  املالية 

يف امل��ك��ات��ب ال��ربي��دي��ة، وخ���دم���ات ال��دف��ع امل��ايل 

ت��ق��دمي جميع خدمات  م��ن خ��الل  االإل��ك��رتوين 

دف���ع ال��ف��وات��ري وامل�����س��ت��ح��ق��ات م���ن خ���الل ن��ظ��ام 

املحو�سبة  الربيدية  املكاتب  يف  فواتريكم(  )اإي 

وع��دده��ا)172(م��ك��ت��ب��ا، وت��وف��ري خ��دم��ات الدفع 

املعونة  �سندوق  منتفعي  مثل  الغري،  عن  نيابة 

العاملي  الغذاء  وبرنامج  الغوث  ووكالة  الوطنية 

ا�سافة اىل املحافظ املالية االلكرتونية.

تت�سمن  االردين  ال���ربي���د  خ��ط��ة  ان  واك�����د 

اال���س��ت��ث��م��ار يف اأرا����س���ي وع���ق���ارات ال�����س��رك��ة غري 

امل�����س��ت��غ��ل��ة ل��ت��خ��ف��ي�����س ال��ك��ل��ف، ح��ي��ث مت ت��اأج��ري 

العديد من املباين واالنتهاء من تنفيذ م�سروع 

ال��ع��ام��ة،  االدارة  م��ب��ن��ى  يف  ال�����س��م�����س��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

ال�سهرية  الكهرباء  فاتورة  انخفا�س  م�سريا اىل 

من 17 الف دينار اىل 350 دينارا.

ي��ذك��ر ان ���س��رك��ة ال���ربي���د م��ل��ت��زم��ة ب��ت��ق��دمي 

ال�������س���م���ول���ي���ة يف ج��م��ي��ع  ال����ربي����دي����ة  اخل�����دم�����ة 

اأ�سطول  العمل على حتديث  املحافظات، كما مت 

ال��ن��ق��ل ف��ي��ه��ا وال��ب��ال��غ 120 اآل��ي��ة. وك���ان ال��ربي��د 

االردين تر�سح لع�سوية جمل�س االدارة وجمل�س 

اال���س��ت��ث��م��ار ال���ربي���دي الحت����اد ال���ربي���د ال��ع��امل��ي 

للموؤمتر املقبل، الذي �سيقام يف �ساحل العاج يف 

العربية  اللجنة  اىل  ان�سم  كما  املقبل،  اآب  �سهر 

الدائمة للربيد، ومديره العام ع�سو يف جمل�س 

ادارة احت���اد ال��ربي��د االوروم��ت��و���س��ط��ي ل��الأع��وام 

. ) 2022-2020(

االنباط- عمان

ال�سلوك  م��دون��ة  العامة  االإدارة  معهد  اأط��ل��ق   

يف  بهم  اال�ستعانة  يتم  ال��ذي��ن  للمدربني  املهني 

تنفيذ ن�ساطات املعهد املختلفة.

واأو�سح املعهد يف بيان اأ�سدره ام�س االأح��د، اأن 

املدونة ال�سادرة مبوجب اأحكام تعليمات التدريب 

 )9( رق��م  امل��ادة  من  )د(  الفقرة  التدريبي  وامل�سار 

امل��درب��ني والباحثني واخل��رباء  ال��ت��زام  اإىل  تهدف 

باملعايري واالأ�س�س والقيم املثلى التي يتوجب عليهم 

ج��ودة  على  احل��ف��اظ  ل�سمان  وذل���ك  بها،  التحلي 

املعهد،  عمليات  �سري  وعلى  ُتقدم،  التي  اخلدمات 

الناظمة  والتعليمات  واالأن��ظ��م��ة  للقوانني  وف��ق��اً 

العامة.  الوظيفة  واأخ��الق��ي��ات  احلكومي  للعمل 

املدونة، والتي مت  اأب��رز ما ت�سمنته  اأن  اإىل  واأ�سار 

الر�سمي للمعهد  االإل��ك��رتوين  املوقع  ن�سرها على 

www.ipa.gov.jo، هو مواد واأحكام تتعلق 
الن�ساطات  تنفيذ  اأثناء  الباحث  اأو  امل��درب  بالتزام 

التدريبية، واإعداد احلقيبة التدريبية اأو حتكيمها 

امل�ساركني  مع  التعامل  واأثناء  عليها،  التطوير  اأو 

اأحكاما  ت�سمنت  كما  التدريبي.  الن�ساط  خ��الل 

بالت�سارك  اخلبري  اأو  امل���درب  قيام  ح��ال  يف  تتعلق 

اآخ��ري��ن،  يف تنفيذ الن�ساط م��ع م��درب��ني وخ���رباء 

باالإ�سافة اإىل اإقرار يتم التوقيع عليه من املدرب 

اأو اخلبري اأو الباحث، قبل البدء بالتعاقد معه يف 

تنفيذ اأي من الن�ساطات التي وردت �سابقا.

االنباط- عمان

 دعت الهيئة العامة لغرفة جتارة االردن 

ال����ذي عقدته  ال�����س��ن��وي  خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا 

احلكومة  ام�س االحد، عرب تقنية “زووم”، 

ل��ل��ت�����س��اور وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع مم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع 

بخ�سو�س  ت�سدر  ق���رارات  اأي��ة  يف  اخل��ا���س 

الأث���ره���ا  احل���ظ���ر  ����س���اع���ات  اأو  االغ����الق����ات 

ال�سلبي على خمتلف القطاعات التجارية.

و����س���ددت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ���س��رورة 

م���وا����س���ل���ة ال���ت�������س���دد ب����االل����ت����زام مب��ع��اي��ري 

ال�سالمة والوقاية ال�سحية من املواطنني، 

ب��االج��راءات  التجارية  القطاعات  وال��ت��زام 

واملخالفات  الغرامات  يجنبها  ما  الرقابية، 

على  والعمل  ال��دف��اع،  اأوام���ر  حددتها  التي 

للغرف  املنت�سبة  للقطاعات  التوعية  ن�سر 

التجارية.

واأق�����رت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��رف��ة خ��الل 

االج���ت���م���اع ال�����ذي ت���راأ����س���ه رئ��ي�����س��ه��ا ن��ائ��ل 

واالداري  امل����ايل  ال��ت��ق��ري��ري��ن  ال��ك��ب��اري��ت��ي، 

لعام  ون�ساطاته  االدارة  جمل�س  اعمال  عن 

م�سروع  ع��ل��ى  للموافقة  ب��اال���س��اف��ة   ،2019

للعام  االردن  ل��ت��ج��ارة  ال��ت��ق��دي��ري��ة  امل��وازن��ة 

احلايل 2021 .
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ومتناق�ضات  وثنائيات  �ضدّيات  بني  ُنفّرق  ال  �أ�ضبحنا  و�لعجائب  �لرويب�ضة  زمن  يف 

كثرية، لدرجة اأننا بتنا نخلط بينها، واملطلوب التفريق بني ال�صديات التي يف�صل بينها 

خيط رفيع من ال�صعب متييزه يف هذا الزمان املُخيف واملرعب وجائرة كورونا يف زمن 

الألفية الثالثة:

واملحرتم  وال��د���ص��م،  وال�صّم  وال�صمني،  الغث  ت�صمل:  ال�صديات-الثنائيات  بع�ض   .1

والهبيلة، واحُلّر والفو�صجي، والدبلوما�صي والكّذاب، وال�صريح والوقح.

2. واملجموعة الثاين ت�صمل: الف�صيح و«الفغاغة«، وال�صبور واملغلوب على اأمره، واللبق 

واملنافق، وخفيف الظل وثقيل الدم.

3. واملجموعة الثالثة ت�صمل: الهادي واللئيم، واملظلوم والع�صبي، والقوي والغوغائي، 

والنظيف والفا�صد، واملنتمي واخلّداع، واحلرّية امل�صوؤولة والفو�صى على الغارب، واملتعِلّم 

والأمي.

4. وامل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ت�صمل: امل��ث��ق��ف وال���رث���ار، وال��ن��ا���ص��ح وال��ف�����ص��ويل، وال��ع��دل 

والوا�صطة، واحلق والتجّني، والإ�صرتاتيجيون والفزعويون، ولغة العقل ولغة القلب.

واأ�صحاب  الواقعيني واملنظرين، والقادة والإداري��ني،  5. واملجموعة اخلام�صة ت�صمل: 

القرار وُم�صّريف الأعمال، والأ�ص�ض واملحا�ص�صة، واملعايري والإ�صرت�صاء، والهيبة واخلوف، 

والقانون واملح�صوبية، والفكر وال�صزوفرينيا.

العامة  وامل�صلحة  ال�صيا�صية،  والإن��ت��ه��ازي��ة  ال��دي��ن  ت�صمل:  ال�صاد�صة  واملجموعة   .6

والدور  والوا�صطة،  وال�صفافية  وال�صهادة،  واملهارة  واحُل��زن،  والفرح  اخلا�صة،  وامل�صلحة 

والتناف�صية، واملُطّور واملُ�صتخدم، والقوي وال�صعيف، والأمني وال�صّراق، وغريها.

ال�صواب  للقيم  مثل  الأ �صتثمار  الإ املطلوب  لكن  تطول،  الثنائية  ال�صديات  قائمة   .7

خالق بدًل من ال�صياع الذي يعي�صه البع�ض. لت�صود الأ

الطالح،  من  وال�صالح  ال�صمني،  من  الغّث  متييز  الزمان  هذا  يف  املطلوب  ب�صراحة: 

�صزوفرينيا  م��ن  للخال�ض  ال��روؤي��ة  تو�صيح  اأي�����ص��اً  وم��ط��ل��وب  ال�صلبي،  م��ن  والإي��ج��اب��ي 

املتناق�صات والإ�صقاطات لننتقل حُلّب النا�ض كلهم وجت�صري الهوة بينهم، وننتقل �صوب 

الو�صوح وال�صفافية.

د. محمد طالب عبيدات

 عجائب ومتناقضات

االثنني    22  /  2  / 2021

االنباط- عمان

ام�ض  الجتماعية،  التنمية  وزارة  وزع��ت   

الأح�������د، 30 األ�����ف ق�����ص��ي��م��ة ����ص���راء غ��ذائ��ي��ة 

ممغنطة على 30 األف اأ�صرة عفيفة م�صتفيدة 

دينار   100 بقيمة  اململكة،  مناطق  جميع  يف 

جاللة  م��ي��الد  ع��ي��د  مبنا�صبة  ق�صيمة،  ل��ك��ل 

امللك عبداهلل الثاين التا�صع واخلم�صني.

وقالت وزارة التنمية الجتماعية، يف بيان 

اإط���ار  يف  ج���اء  الق�صائم  ت��وزي��ع  اإن  �صحفي، 

من  للتخفيف  ال�����ص��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  امل����ب����ادرات 

الأ�صر  منها  تعاين  التي  ال�صعبة،  ال��ظ��روف 

امل�صتفيدة يف املدن والأرياف والبادية، خا�صة 

األقت  ال��ت��ي  يف ظ��ل ظ���روف جائحة ك��ورون��ا، 

يت�صدر  اإذ  وال���ع���امل،  اململكة  ع��ل��ى  بظاللها 

امل����واط����ن ���ص��ل��ب اه���ت���م���ام���ات ج���الل���ة امل��ل��ك 

معي�صته،  م�صتوى  وحت�صني  الثاين  عبداهلل 

الأ�صا�صية  الحتياجات  توفري  على  والعمل 

له.

ال�����ص��راء  ق�صائم  اأن  اإىل  ال�����وزارة  واأ����ص���ارت 

امل��م��غ��ن��ط��ة امل��دف��وع��ة م�����ص��ب��ًق��ا مت��ّك��ن الأ���ص��ر 

غذائية  م��واد  �صراء  من  امل�صتفيدة  العفيفة 

ومت��وي��ن��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 100 دي���ن���ار م���ن اأ����ص���واق 

امل��وؤ���ص�����ص��ت��ني ال���ص��ت��ه��الك��ي��ت��ني ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

واملدنية بجميع مناطق اململكة، ت�صهياًل على 

الأ�صر امل�صتفيدة.

وبينت اأن الق�صائم وزعت على امل�صتفيدين 

يف  منت�صرة  ت�صليم  م��راك��ز   108 خ���الل  م��ن 

اأنحاء اململكة، حيث روعي يف عمليات  جميع 

والتباعد  العامة  ال�صحة  اإج���راءات  التوزيع 

ا على �صالمة  اجل�صدي ووفق مراحل، حر�صً

كورونا  فريو�ض  لنت�صار  ومنعا  امل�صتفيدين 

بني املواطنني.

اأن اختيار الأ�صر امل�صتفيدة  واأكدت الوزارة 

ج�����رى م����ن خ�����الل خ���ط���ة ع���م���ل وا����ص���ح���ة، 

عن  ومف�صلة  دقيقة  بيانات  قاعدة  ت�صمنت 

اإل��ك��رتوين  ن��ظ��ام تن�صيب  ه���ذه الأ����ص���ر وف���ق 

ودرا�صات ميدانية لواقع الأ�صر العفيفة، التي 

التنمية الجتماعية وتوزيعها  تنفذها وزارة 

بالتعاون مع احلكام الإداريني يف املحافظات 

�صريحة من  اأك��ر  �صمول  اأج��ل  املختلفة من 

الأ�صر العفيفة يف جميع حمافظات اململكة.

 التنمية توزع 30 ألف قسيمة شراء غذائية بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك

تحويل الدعم النقدي لـ30 ألف أسرة 
منتفعة من برنامج تكافل3 

 اربد: بدء المرحلة الثالثة من مشروع 
القرض الدوار لتمويل المشاريع 

الصغيرة

االنباط- عمان

�صباح  الوطنية،  املعونة  �صندوق  ب��داأ 

النقدي  ال��دع��م  بتحويل  الأح����د،  ام�����ض 

عن �صهري كانون الثاين املا�صي و�صباط 

احل����ايل، ل��الأ���ص��ر ال��ت��ي ان��ط��ب��ق��ت عليها 

الدعم  برنامج  من  ال�صتحقاق  �صروط 

اذ مت حتويل   ،»3« املوؤقت تكافل  النقدي 

النتهاء  اأ�صرة، مت  األ��ف   30 لنحو  الدعم 

الإج���راءات  جميع  وتدقيق  زيارتها  م��ن 

املتعلقة با�صتحقاقها.

امل�صاقبة  عمر  ال�صندوق  مدير  وق��ال 

الأوىل  املجموعة  متثل  الأ���ص��ر  ه��ذه  اإن 

م���ن م�����ص��ت��ف��ي��دي ب���رن���ام���ج ت��ك��اف��ل »3«، 

املوجه لالأ�صر الأكر ت�صرًرا من جائحة 

ك����ورون����ا، خ��ا���ص��ة اأ����ص���ر ع���م���ال امل��ي��اوم��ة 

واأ���ص��ار  املنظم.  غ��ري  بالقطاع  العاملني 

من  امل�صتفيدين  قوائم  اأن  اإىل  امل�صاقبة 

ه���ذا ال��رن��ام��ج ���ص��ت�����ص��در ت��ب��اًع��ا خ��الل 

ي�صل  اأن  متوقًعا  املقبلني،  الأ���ص��ب��وع��ني 

من  امل�صتفيدة  ل��الأ���ص��ر  ال��ن��ق��دي  ال��دع��م 

نحو  اىل  ذاتها  الفرتة  خ��الل  الرنامج 

عليها  ان��ط��ب��ق��ت  مم���ن  اأ�����ص����رة  األ�����ف   70

�صروط ال�صتحقاق.

ال�صتعالم  ب��اب  فتح  مت  ان��ه  وا���ص��اف 

تقدمت  التي  لالأ�صر  الطلب  حالة  ع��ن 

بطلب لال�صتفادة من برناجمي تكافل« 

1« و«3«، ويف حال مت رف�ض طلب الأ�صرة 

وباإمكان  الرف�ض،  اأ�صباب  بيان  ف�صيتم 

الأ������ص�����رة ال���ت���ق���دم ب��ت��ظ��ل��م ل��ن��ف��ي ���ص��ب��ب 

ال�صندوق،  موقع  على  مبا�صرة  الرف�ض 

بعد اإر�صال ما يثبت هذا النفي.

التكميلي  الدعم  برنامج  وبخ�صو�ض 

»ت��ك��اف��ل 1«، ال����ذي ���ص��ي�����ص��ت��ه��دف الأ���ص��ر 

امل�صاقبة، ان  الفقرية »فقر مزمن«، قال 

الرنامج  م��ن  �صت�صتفيد  اأ���ص��رة  األ��ف   35

األ��ف   50 اإىل  و�صت�صاف  احل����ايل،  ال��ع��ام 

ال��رن��ام��ج،  م��ن  ح��ال��ًي��ا  اأ���ص��رة م�صتفيدة 

عن  لها  النقدي  ال��دع��م  حتويل  و�صيتم 

ثالثة اأ�صهر مع نهاية اآذار املقبل.

امل�صتفيدة  الأ���ص��ر  ع��دد  ان  وا���ص��ار اىل 

من برامج امل�صاعدات املنتظمة ) املعونات 

املالية ال�صهرية والدعم النقدي املنتظم 

�صي�صل   ) وت��ك��اف��ل«3«   »1 تكافل«  ب�صقيه 

اأردن��ي��ة  اأ����ص���رة  األ����ف   300 اأك����ر م��ن  اإىل 

يف  التو�صعة  ه��ذه  اأن  مو�صحا  حمتاجة، 

الأكر  هي  الجتماعية  احلماية  برامج 

يف تاريخ اململكة.

االنباط- اإربد

التعاونية  كفر�صوم  جمعية  يف  ب���داأت 

مع  بالتعاون  ال��رم��ان،  ملنتجي  ال��زراع��ي��ة 

م��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص��رق الأدن�����ى، ام�����ض الح���د، 

امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن م�����ص��روع ال��ق��ر���ض 

ال�����������دوار احل�������ص���ن ل���ت���م���وي���ل امل�������ص���اري���ع 

ال�صغرية.

عاهد  املهند�ض  اجلمعية  رئي�ض  وق��ال 

ع��ب��ي��دات اإن����ه مت م��ن��ح 11م�����ص��ت��ف��ي��دا من 

ب���دون ف��وائ��د،  اجل��م��ع��ي��ة ق��رو���ص��ا ح�صنة 

النتاجية  م�صاريعهم  تطوير  �صبيل  يف 

والنهو�ض بها.

مل�صروع  التمويل  قيمة  ان  اىل  واأ���ص��ار 

القر�ض الدوار و�صلت اإىل 50 الف دينار، 

ب��ح��ي��ث ت���وزع���ت م�����ص��اري��ع امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات ال���زراع���ي���ة وال��ت��ج��اري��ة 

من  ع��دي��دة  مناطق  و�صملت  واحل��رف��ي��ة، 

الأك��ر  الن�صيب  وك���ان  ك��ن��ان��ة،  بني  ل���واء 

منها مل�صاريع ال�صيدات الريفيات.

امل�صروع  امل�صتفيدات من  ان عدد  وبني 

يف  ���ص��اه��م  م��ا   ، م�صتفيدة   37 اإىل  و���ص��ل 

حت�����ص��ني ودع�����م م�����ص��اري��ع��ه��ن ال�����ص��غ��رية 

على  وم�صاعدتهن  اقت�صاديا  ومتكينهن 

حتقيق مردود مادي يعود بالنفع عليهن 

وعلى اأ�صرهن يف اللواء.

 رئيس الوزراء يصدر بالغًا يقضي 
بتمديد اعتماد التعليم عن ُبعد 

في المدارس والجامعات

 مسؤولون يؤكدون متابعة وفحص مياه الشرب عدة مرات 
قبل وصولها إلى المواطن

 اربد : جمعية أنت أملهم تنشئ قاعدة بيانات لذوي 
االعاقة بالمغير

االنباط- عّمان

اأ�صدر رئي�ض الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة البالغ رقم   

رقم  الدفاع  اأم��ر  لأحكام  بال�صتناد  ال�صادر   2021 ل�صنة   )23(

)19( ل�صنة 2020.

وت�����ص��م��ن ال���ب���الغ، اع��ت��م��اد ط���رق واأ���ص��ال��ي��ب ال��ت��ع��ل��ي��م غري 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  جميع  يف  ُبعد  عن  التعليم  اأو  التقليدية 

وموؤ�ص�صات التعليم العايل العاملة يف اململكة حتى نهاية الف�صل 

الدرا�صي  الف�صل  ونهاية  ال��درا���ص��ي2020/2021  للعام  الثاين 

التي  احل��الت  با�صتثناء   ،2020/2021 اجلامعي  للعام  الثاين 

العايل،  التعليم  اأو جمل�ض  والتعليم  الرتبية  يقرر فيها وزير 

ح�صب مقت�صى احلال، ا�صتخدام اأ�صاليب التعليم التقليدية يف 

املقررة  التباعد  التقيد مب�صافات  �صريطة  التخ�ص�صات  بع�ض 

 )6( بالفقرة  العمل  بتمديد  وذلك  الكمامة،  بو�صع  واللتزام 

من البند اأوًل من اأمر الدفاع رقم )19( ل�صنة 2020.

كما ت�صمن البالغ ال�صادر بال�صتناد لأحكام البند )ثامناً( 

من اأمر الدفاع رقم )19( ل�صنة 2020، تفوي�ض وزير الرتبية 

التعليم  وجمل�ض  التعليمية،  املوؤ�ص�صات  يخ�ض  فيما  والتعليم 

العايل، فيما يخ�ض موؤ�ص�صات التعليم العايل، بتمديد العمل 

بهذا البالغ اأو تعديله يف �صوء الو�صع الوبائي.

االنباط- عمان

اأك�����د م�������ص���وؤول���ون يف ق���ط���اع امل���ي���اه م��ت��اب��ع��ة 

اإىل  و�صولها  قبل  م�صادرها  يف  املياه  وفح�ض 

املواطنني واملزارعني،خ�صو�صا مياه ال�صرب.

ام�ض  عقد  �صحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  وق��ال��وا 

الأحد يف وزارة املياه والري، اإن الوزارة /�صلطة 

على  والت�صغيلية  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ة  ه��ي  امل��ي��اه 

ووزارة  ال�صحة  وزارة  اىل  اإ�صافة  املياه،  نوعية 

البيئة واجلمعية العلمية امللكية والإدارة امللكية 

الداخلية،  ووزارة  وال�صياحة  البيئة  حلماية 

موؤكدين ان كافة اجلهات ت�صعى لإي�صال مياه 

ال�صرب للمواطنني باملوا�صفات العاملية.

واأ�صافوا ان خمترات الوزارة حا�صلة على 

الع��ت��م��اد ال����دويل وف���ق امل��وا���ص��ف��ات ال��دول��ي��ة، 

التحاليل  ادق  لأج��راء  معتمدة  مرجعية  وه��ي 

للطاقة  الدولية  الوكالة  خ��الل  من  املخرية 

الذرية، كما ان خمترات �صركة مياهنا حا�صلة 

املوا�صفة  وف��ق  ال��وط��ن��ي  الع��ت��م��اد  على  اي�صا 

ال��رام��ج  ال��دول��ي��ة، وم��ت��ط��ورة وت��ق��وم بتنفيذ 

بالإ�صافة  القيا�صية،  املوا�صفات  وفق  الرقابية 

اىل ان خمترات �صلطة وادي الأردن خمت�صة 

مبراقبة املياه مبا فيها مياه ال�صدود والرتبة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال اأم�����ني ع����ام ���ص��ل��ط��ة امل��ي��اه 

املهند�ض اأحمد عليمات، اإن وزارة املياه والري / 

�صلطة املياه، تتوىل من خالل �صوؤون املخترات 

والنوعية وخمترات �صركة مياهنا، م�صوؤولية 

ال��رق��اب��ة على م��ي��اه ال�����ص��رب م��ن امل�����ص��در حتى 

عداد املواطن �صمن اخت�صا�ض �صركة مياهنا.

واأ�صاف اأن مراقبة نوعية مياه ال�صرب من 

امل�����ص��در ه��ي م��ن اوىل اأول���وي���ات وزارة امل��ي��اه / 

�صلطة املياه، و�صركة مياهنا.

تنفيذ  خ��الل  م��ن  ت�صعى  ال����وزارة  اأن  وب��ني 

والت�صغيلية  الرقابية  ال��رام��ج  م��ن  منظومة 

امل���ك���ث���ف���ة، ل�������ص���م���ان م���ط���اب���ق���ة امل����ي����اه امل������زودة 

ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��وؤ���ص�����ص��ات وامل����دار�����ض يف ك��اف��ة 

انحاء اململكة، مع معايري كيميائية وفيزيائية 

بالوا�صفة  حم����ددة  وب��ي��ول��وج��ي��ة  وج��رث��وم��ي��ة 

وحت��ق��ي��ق ن��وع��ي��ة م��ي��اه ت��ت��واف��ق م��ع امل��وا���ص��ف��ة 

الأردنية ملياه ال�صرب.

جتيز  ال�صحة  وزارة  اأن  عليمات  واأو����ص���ح 

جميع امل�صادر املائية، وتنفذ الرامج الرقابية 

ال�صرب  مياه  �صالمة  من  للتاأكد  دوري  ب�صكل 

ب�����ص��ك��ل دائ�����م وم�����ص��ت��م��ر ول���دي���ه���ا ال�����ص��الح��ي��ة 

الرجوع  دون  مائي  م�صدر  اي  باإيقاف  التامة 

واأن هذا الرنامج يطبق �صمن  املياه،  ل�صلطة 

اخت�صا�ض �صركة مياهنا اي�صا ب�صكل خا�ض.

الهيدان،  اأب��ار  حقل  مبراقبة  يتعلق  وفيما 

مياهنا،  و�صركة  ال���وزارة  اأن  اإىل  عليمات  اأ���ص��ار 

تنفذان برامج رقابية مكثفة على نوعية مياه 

ال�صرب من امل�صدر املائي حتى و�صول املياه اإىل 

واملحافظة  امل��ي��اه  ج��ودة  واإدارة  امل��واط��ن،  ع��داد 

على  يطبق  رئي�صيا  هدفا  يعتر  نوعيتها  على 

وفق  لل�صرب  امل��ع��دة  للمياه  الرقابية  ال��رام��ج 

املوا�صفات القيا�صية النافذة، من خالل تكامل 

وزارة  راأ�صها  املعنية وعلى  ال��وزارات  الأداء بني 

ا�صتغالل  على  امل��واف��ق��ة  ت��ت��وىل  ال��ت��ي  ال�صحة 

ا�صتغاللها  ل��ي��ت��م  واج���ازت���ه���ا  امل��ائ��ي��ة  امل�����ص��ادر 

الهيدان  اآبار  اجازة  ال�صرب مبا فيها  لأغرا�ض 

وتنفيذ الرنامج الرقابي امل�صرتك عليها كلما 

ال��وادي  اح���رتازي نتيجة جريان  ح��دث توقف 

اآبار جوفية  املحاذي لهذه الآبار امل�صنفة بانها 

�صحلة تتعر�ض لظاهرة التعكر.

بدوره، اأو�صح اأمني عام وزارة املياه املهند�ض 

اأن ال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات  ار�صيد،  حممد 

ت��ه��دف اىل  ال�����وزارة ور���ص��ال��ت��ه��ا  ال��ت��ي تر�صمها 

وان  خا�صة  اجلوفية،  امل��ي��اه  م�صادر  ا�صتدامة 

جوفية،  واأغ��ل��ب��ه��ا  حم����دودة  للمياه  م�����ص��ادرن��ا 

موؤكدا ان الوزارة تر�صد وبا�صتمرار �صالحية 

وكفاية وكفاءة املياه.

الأردن  وادي  ���ص��ل��ط��ة  ع����ام  اأم�����ني  ول��ف��ت��ت 

ال��وزارة تعمل  اأن  اإىل  املهند�صة منار حما�صنة، 

ع��ل��ى ا���ص��ت��غ��الل امل���و����ص���م امل���ط���ري م���ن خ��الل 

ال�صدود،واجراء  يف  ممكنة  كمية  اأك��ر  تخزين 

الفحو�صات الالزمة للمياه قبل و�صولها لل�صد 

كما يتم فح�صها اي�صا يف ال�صد واثناء خروجها 

م����ن ال�������ص���د، ل���ت���ك���ون م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��وا���ص��ف��ات 

ومنا�صبة لل�صرب والزراعة وال�صناعة وغريها 

من ا�صتخدامات املياه.

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأكد  جانبه،  من 

مياه الردن »مياهنا« املهند�ض حممد العوران، 

مرات  ع��دة  خمريا  املياه  تفح�ض  ال�صركة  اأن 

ق��ب��ل و���ص��ول��ه��ا ل��ل��م��واط��ن��ني ل��ل��ت��اأك��د م���ن اأن 

عامليا،  به  املعمول  للروتوكول  مطابقة  املياه 

املخ�ص�صة  خ��ا���ص��ة  امل���ي���اه  ���ص��الم��ة  ول�����ص��م��ان 

لل�صرب.

وقال م�صاعد اأمني عام �صلطة وادي الأردن 

الأردن  »اإن  احلي�صة،  ه�صام  املهند�ض  لل�صدود 

املائي،  احل�صاد  يف  ال��ع��امل  م�صتوى  على  رائ��د 

ول��دي��ن��ا م�����ص��اري��ع حت���ت ال��ت��ن��ف��ي��ذ ل��ال���ص��ت��ف��ادة 

م���ن اأك����ر ك��م��ي��ة م���ن م��ي��اه الأم����ط����ار، م�صريا 

ال�صدود  يف  املياه  على  الرقابة  ا�صتمرارية  اىل 

والحوا�ض وت�صدر تقارير عن �صالحية املياه 

با�صتمرار.

االنباط- اإربد

ق���ال رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة »اأن�����ت اأم��ل��ه��م« ل���ذوي 

ان�����ص��اأت  اإن اجلمعية  ال��ب��ي��ط��ار،  ول��ي��د  الع��اق��ة 

ق���اع���دة ب���ي���ان���ات ودرا������ص�����ات اج��ت��م��اع��ي��ة تعنى 

امل��غ��ري يف حمافظة  الإع��اق��ة يف منطقة  ب���ذوي 

ارب����د، ب��ه��دف ت��ق��دمي امل�����ص��اع��دات واخل��دم��ات 

واإكمال  الجتماعية  باملنظومة  ودجمهم  لهم 

حتديات  اأي  او  معوقات  دون  حياتهم  م�صرية 

تذكر.

ب��ي��ان ام�����ض الح��د،  واو���ص��ح��ت اجلمعية يف 

ان ال��ب��ي��ط��ار اك����د خ����الل اج���ت���م���اع ع��ق��د ي��وم 

ام�����ض ال�����ص��ب��ت، ب��ح�����ص��ور اأع�����ص��اء م��ن جمل�ض 

حملي  جمل�ض  واأع�����ص��اء  ورئي�ض  الالمركزية 

ب���ل���دة امل����غ����ري، ومم���ث���ل���ني ع����ن ال���ق���ط���اع ال���ع���ام 

واخلا�ض، اأهمية تكاتف اجلهود بني القطاعني 

والهلية،  املحلية  واملوؤ�ص�صات  واخل��ا���ض  العام 

للنهو�ض بالقطاع اخلدمي لذوي الحتياجات 

اخلا�صة.

م����ن ج���ه���ت���ه���ا، ع���ر����ص���ت ع�������ص���و اجل��م��ع��ي��ة 

جلنة  نفذتها  ال��ت��ي  الن�صطة  ال�صعود،  ه��دي��ل 

تدريبهم  اإىل  تهدف  التي  الإعاقة  ذوي  رعاية 

وت��اأه��ي��ل��ه��م وت��ق��دمي ك��اف��ة اخل��دم��ات ال��الزم��ة 

لهم، م�صرية اىل اأهمية العناية بذوي الإعاقة 

والدور الكبري امللقى على عاتق املجتمع املحلي 

يف تقبلهم ودجمهم بني اأفراده.

احل��واري  وداد  اجلمعية  ع�صو  قدمت  كما 

التي تقوم  الأن�صطة وال��درا���ص��ات  اإي��ج��ازا ح��ول 

ب��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة ���ص��م��ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة، من 

خالل الزيارات امليدانية لأ�صر الأ�صخا�ض ذوي 

النف�صي ورفع  اأجل تقدمي الدعم  الإعاقة من 

املعنويات لالأهايل، واإعطاء حما�صرات توعوية 

يف جمال تنظيم الأ�صرة.

ال��الم��رك��زي��ة يف  ب��ني ع�صو جمل�ض  ب���دوره 

حمافظة اإربد ر�صوان الق�صا�ض، اأهمية تنظيم 

حملة توعوية لأبناء املجتمع املحلي لدعم كافة 

اجلهود الرامية لتقدمي اخلدمات وامل�صاعدات 

تفعيل  على  تعمل  التي  والن�صطة  الإن�صانية، 

دور ذوي الإعاقة يف املجتمع املحلي.

اإرب��د  ملحافظة  الالمركزية  ع�صو  وحت��دث 

اخل��رات  ا�صتقطاب  اأهمية  عن  غرايبة  منري 

والنا�صطني الجتماعيني للعمل بروح الفريق 

ال���واح���د، ل��دع��م ه���ذا ال��ق��ط��اع ودع����وة املجتمع 

املحلي للتعاون الفاعل للخروج بعمل موؤ�ص�صي 

لذوي  املقدمة  الأن�صطة واخلدمات  وا�صتدامة 

الإعاقة.

املغري  ملنطقة  املحلي  املجل�ض  رئي�ض  وا�صار 

يف  للبلديات  الكبري  ال���دور  اىل  ق��ب��الن  م��ن��ذر 

وبني  وموؤ�ص�صاته،  املحلي  باملجتمع  النهو�ض 

ال��ن��ا���ص��ط الج��ت��م��اع��ي امل��ه��ن��د���ض ع��ب��د البا�صط 

ال����ع����ودات اأه��م��ي��ة ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود ل��ل��ت��وا���ص��ل 

ال��داع��م��ة لالن�صطة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع 

ال��ت��ط��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ل���ت���اأم���ني ال��ت��م��وي��ل 

اجلمعية  تقدمها  ال��ت��ي  ال��الزم��ة  وامل�����ص��اع��دات 

للفئة امل�صتهدفة.

من جانبه، اكد رئي�ض �صعبة التنمية الريفية 

امل������راأة يف م��دي��ري��ة زراع�����ة حمافظة  ومت��ك��ني 

اإرب����د ع��م��ر ال���ع���ودات، اأه��م��ي��ة تنفيذ امل�����ص��اري��ع 

توفر م�صدر دخل  التي  ال�صغرية  القت�صادية 

اىل  لفتا  املعنية،  وال���ص��ر  امل�صتهدف  للقطاع 

النتاجية،  ال��زراع��ي��ة  امل�����ص��اري��ع  تنفيذ  اأه��م��ي��ة 

م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب املجتمع 

عن  والبحث  والن��ت��اج  الت�صنيع  عمليات  على 

التمويل الالزم لتنفيذ تلك امل�صاريع.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    22   /  2  / 2021

االنباط-عمان

وق���ع���ت ج��م��ع��ي��ة ���س��رك��ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

واالت�������س���االت »ان���ت���اج« وث��ي��ق��ة م�����س��روع ال��ع��ط��اء 

للريادة   االأردين  ال�سندوق  مع  به  ف��ازت  ال��ذي 

اأع��م��ال  ح��ا���س��ن��ة  اأول  واإدارة  »ISSF«الإن�ساء 

ال�سيرباين  االأم��ن  جمال  يف  النا�سئة  لل�سركات 

باالأردن.

مع  بال�سراكة  امل�سروع  تنفيذ  »انتاج«  وتعتزم 

املخت�سة  اجلهات  من  وعدد  االأردن  زين  �سركة 

يف االأمن ال�سيرباين وريادة االأعمال.

»ان��ت��اج«  جلمعية  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 

�ستعمل  احلا�سنة  اأن  البيطار،  ن�سال  املهند�س 

االأمن  ال�سركات يف جمال  اأداء تلك  على تقوية 

اإي��ج��اد  م��ن  لتمكينهم  ع��ام��ن،  مل��دة  ال�سيرباين 

خل��دم��ات  ول��ي�����س  م�ستقبلية  خل���دم���ات  ح��ل��ول 

م�سبعة يف هذا املجال.

ال�����س��ي��رباين  االأم����ن  م��و���س��وع  اأن  اإىل  ون����وه 

ال��ع��امل ككل  ال��رائ��ج��ة يف  امل��وا���س��ي��ع  يعترب م��ن 

اإن�ساء  اأن  م�سيفا  اململكة،  نطاق  �سمن  ولي�س 

احل��ا���س��ن��ة ي���اأت���ي ن��ت��ي��ج��ة ارت���ف���اع ال��ط��ل��ب على 

من  ا�ستخدامها  اأخ��ط��ار  وت��زاي��د  التكنولوجيا 

ح��ي��ث ال��ه��ج��م��ات ال�����س��ي��ربان��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ات 

واملوؤ�س�سات يف اآن معا.

واأ�سار اىل ان الدور االأ�سا�سي للحا�سنة �سيكون 

والرادعة  الوقائية  احللول  اإيجاد  على  بالرتكيز 

 15 وتاأهيل  ال�سيربانية من خالل دعم  للهجمات 

اإبداعية  �سركة نا�سئة تعمل على منتجات وحلول 

لل�سوق  لي�س  ال�سيرباين  االأمن  جمال  يف  مبتكرة 

املحلية فقط ولكن للمنطقة والعامل، ال�سيما وان 

االأردن  يف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملة  ال�سركات  ع��دد 

واملنطقة قليل جدا.

ال�����س��رك��ات  ال�����س��ائ��د يف  ال��ن��م��ط  ون���وه اىل ان 

املنطقة  ودول  ب���االأردن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملة 

ابتكار  ولي�س  واملنتجات  احللول  بيع  اإع��ادة  هو 

حلول جديدة.

اأنفق  ولفت املهند�س البيطار، اإىل اأن العامل 

نحو  ال�سيرباين  االأمن  ومنتجات  خدمات  على 

حن  يف   ،2020 ع��ام  خ��الل  يف  دوالر  مليار   152

 30 بن�سبة  االإن��ف��اق  ي��رت��ف��ع  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اأن���ه 

باملئة اىل 208 مليارات دوالر بحلول عام 2023، 

يف  التكنولوجيا  على  الطلب  ارت��ف��اع  م���وازاة  يف 

العامل.

ال��ه��ج��م��ات  م����ن  ال����وق����اي����ة  ان  اإىل  واأ������س�����ار 

االإلكرتونية يحافظ على ا�ستمرارية اخلدمات 

االإل���ك���رتون���ي���ة احل��ك��وم��ي��ة وي��ح��م��ي ال��ب��ي��ان��ات 

اىل  منوهاً  للم�ستخدمن،  واملالية  ال�سخ�سية 

التكتيك الذي يتبع يف العامل االآن هو الهجمات 

االإل��ك��رتون��ي��ة ول��ي�����س��ت ال��ق��ت��ال��ي��ة، االأم����ر ال��ذي 

يفر�س على الدول واحلكومات اإيجاد خط دفاع 

لالأ�سخا�س  ال�����س��ي��رباين  االأم���ن  اأن��ظ��م��ة  ي��ق��وي 

وال�سركات.

وقال ان خدمات اجليل اخلام�س وتطبيقات 

اإنرتنت االأ�سياء واملدن الذكية والتحكم عن بعد 

امل�ستوى  عالية  دفاعية  وحلول  اأنظمة  يتطلب 

تعالج اأي ثغرات يف منظومة االأمن ال�سيرباين، 

ال��ري��ادة  ل�سندوق  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن  م��ع��ربا 

االأردين واعتزازه بال�سراكة امل�ستمرة مع �سركة 

»زين االأردن« ملا لها من باع طويل يف دعم ريادة 

من  االأردن  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  وال�����س��رك��ات  االأع���م���ال 

خالل من�سة “ZINC” لالإبداع.

وم�����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل��ي��ث  امل���ه���ن���د����س  االأردين  ال�����ري�����ادة  ل�������س���ن���دوق 

البيانات  على  يعتمد  ال��ي��وم  عاملنا  »اأن  القا�سم 

للهواتف  املو�سع  فاال�ستخدام  متزايد؛  ب�سكل 

االإلكرتونية  واخل��دم��ات  واالإن��رتن��ت  املحمولة 

للغاية،  البيانات وا�سحة  اأهمية  املختلفة جتعل 

يجب  وطنيا  م��ورًدا  حالًيا  البيانات  تعترب  كما 

املدرو�سة وميكننا  القرارات  ا�ستخدامها التخاذ 

القول اأن البيانات اأ�سبحت دم احلياة لالقت�ساد 

)االأم��ن  البيانات  اأم��ن  اأهمية  اأن  كما  احلديث، 

واحلكومات  ال�سركات  لدى  ت��زداد  ال�سيرباين( 

والبنوك واالأفراد«

واأع��������رب ال���ق���ا����س���م ع����ن ����س���ع���ادة ال�����س��ن��دوق 

االأمن  حا�سنة  تاأ�سي�س  بدعم  للريادة  االأردين 

ال�����س��ي��رباين م���ع ج��م��ع��ي��ة اإن���ت���اج و���س��رك��ة زي��ن 

ل��الت�����س��االت، ح��ي��ث ي��ه��دف ال�����س��ن��دوق الإن�����س��اء 

ق��ط��اع��ات اق��ت�����س��ادي��ة ج��دي��دة ت�����س��خ��ر امل��واه��ب 

االأردن��ي��ن  االأع��م��ال  ل��رواد  االإب��داع��ي��ة والتقنية 

وال���ف���رق االإداري������ة خل��دم��ة اأ����س���واق ال��ت�����س��دي��ر، 

بقوله »�ستقدم حا�سنة اإنتاج لالأمن ال�سيرباين 

اح��ت��ي��اج��ات وحت���دي���ات اأم����ن ال��ب��ي��ان��ات ال��ع��امل��ي��ة 

االإدارة  وف������رق  االأردن�����ي�����ن  االأع�����م�����ال  ل�������رواد 

وت�سويقها  ذلك من تطوير احللول  و�سيمكنهم 

االأردن  �سيعود جناح  اإذ  واإقليمًيا وعاملًيا.  حملًيا 

بالفائدة على جميع  االقت�سادي  املجال  يف هذا 

حملياً   ... االإل��ك��رتون��ي��ة  واخل���دم���ات  االأع���م���ال 

ودولياً« واإقليمياً 

وت����اأت����ي ه����ذه ال�������س���راك���ة م���ن ج���ان���ب ���س��رك��ة 

ل��الإب��داع  تها  من�سّ ل��دور  ا�ستكمااًل  االأردن  زي��ن 

“ZINC”  يف دعم رياديي االأعمال وال�سركات 
تهمهم  التي  اجل��وان��ب  كافة  وتغطية  النا�سئة 

م���ن خ����الل ع��ق��ده��ا ل�������س���راك���ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

وتطويرها،  اأعمالهم  تعزيز  يف  ت�سهم  ج��دي��دة 

ال�سركات  زيادة عدد  امل�ساهمة يف  اإىل  باالإ�سافة 

�����س��ة يف جم���ال االأم�����ن ال�����س��ي��رباين يف  امل��ت��خ�����سّ

�سرورة  الوقت احلايل  اأ�سبح يف  والذي  االأردن 

البيانات  وحماية  االأم��ن��ي  ال��وع��ي  لرفع  ملّحة 

التي  واملعلومات واالأنظمة وال�سبكات واالأجهزة 

اإىل  �سواء،  حد  على  وال�سركات  االأف���راد  تخ�س 

هذا  يف  عاملياً  االأردن  ت��ق��ّدم  يف  امل�ساهمة  جانب 

املجال.

كما تاأتي هذه ال�سراكة يف اإطار ا�سرتاتيجية 

التي  االأردن،  زين  �سركة  لدى  الرقمي  التحول 

حلول  اأح���دث  م��واك��ب��ة  اإىل  خاللها  م��ن  ت�سعى 

االت�������س���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وح��ل��ول 

االأعمال التي ُترثي جتربة زبائنها، االأمر الذي 

واحلماية  االأم���ن  ح��ل��ول  اأف�����س��ل  تطبيق  يحتم 

ل��ل��ب��ي��ان��ات وامل���ع���ل���وم���ات وف���ق���اً ل��ل��ربوت��وك��والت 

�سركة  واأن  �سيما  ال  املجال،  هذا  يف  بها  املعمول 

البيانات  لتخزين  اإقليميا  م��رك��زاً  متتلك  زي��ن 

 THE( وامل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ع��ايف م��ن ال���ك���وارث

امل��ل��ك  جم��م��ع  يف  ال����واق����ع   ،)BUNKER
4300 مرت  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ل���الأع���م���ال  احل�����س��ن 

مربع، والذي يعد االأول من نوعه على م�ستوى 

امل��ن��ط��ق��ة، وي��ت��م��ت��ع ب��خ�����س��ائ�����س ج��ع��ل��ت��ه م��رك��ز 

البيانات  واأم���ان  حماية  ي�سمن  مثايل  بيانات 

من  العاملية،  املعايري  وح�سب  امل�ستويات  باأعلى 

على  اخلدمة  وجاهزية  التحتية  البنية  خ��الل 

م����دار ال�����س��اع��ة، ون���ظ���ام ال��ت��ح�����س��ن واحل��م��اي��ة 

ل��ل��م��رك��ز، ال���ذي ي�����س��اه��ي م��ا ه��و م��ع��م��ول ب��ه يف 

املن�ساآت.

 االنباط-عمان

اأعلنت اأورجن االأردن عن انطالق املو�سم 

لت�سريع منو  املوّجه  برناجمها  الثامن من 

“BIG” خ��الل حفل  ال��ري��ادي��ة  االأع��م��ال 

 ،2021 ���س��ب��اط   21 االأح���د  ال�����س��رك��ة  نظمته 

ع���رب ت��ق��ن��ي��ة زوم مت��ا���س��ي��اً م���ع االإج������راءات 

امل�ستجد،  ك��ورون��ا  جائحة  ملواجهة  املتبعة 

مب�ساركة الرئي�س التنفيذي الأورجن االأردن 

التوجيهية  اللجنة  واأع�ساء  تريي ماريني، 

ل��ل��ربن��ام��ج، وال�������س���رك���ات ال�����س��ت امل��ن�����س��م��ة 

للمو�سم الثامن من  BIGوجمموعة من 

و�سائل االإعالم.

تعريفي  فيديو  احل��ف��ل  خ��الل  وُع��ر���س 

اجلديد  للمو�سم  املن�سمة  ال�����س��رك��ات  ع��ن 

م����ن ال����ربن����ام����ج وت���وق���ع���ات���ه���ا يف امل��رح��ل��ة 

 BOB، Ship ه��ي  وال�����س��رك��ات  امل��ق��ب��ل��ة، 

 Cash، PartMan، ION
و  Microsystems، Tanda
وال���ت���ي   ،Accessible Jordan
���س��اه��م  ن���ا����س���ئ���ة  ����س���رك���ة   40 اإىل  ت�������س���اف 

وع��زز  ن�ساطها  وت��و���ّس��ع  من��وه��ا  يف   BIG
الفني  الدعم  بف�سل  اال�ستثمارية  فر�سها 

الت�سبيك  وف��ر���س  وامل�����س��ورة  واالإع���الم���ي 

املقدمة.

اجل���دي���د  امل���و����س���م  اأن  م���اري���ن���ي  واأك��������د 

ي��ت��م��ت��ع مب���ي���زات اإ���س��اف��ي��ة م��ن��ه��ا ان��ط��الق��ه 

اأورجن  ق��ري��ة  يف  BIGاجلديد  م��ق��ر   م��ن 

ال���رق���م���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��م ب����رام����ج ال�����س��رك��ة 

اأكادميية  مثل  والريادة  لل�سباب  امل�ستدامة 

االإلكرتونية  الريا�سات  ومن�ساأة  الربجمة 

.Orange Gaming Hub

وق����ال م��اري��ن��ي اإن دع���م ق��ط��اع ال��ري��ادة 

كمزّود  االأردن  اأورجن  اأول��وي��ات  اأح��د  ميثل 

رق���م���ي رائ�����د وم�������س���وؤول وي���رتج���م ت��وّج��ه 

اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  العاملية  اأورجن  جمموعة 

ال�����س��ب��اب االأردين  ب���ه  ي��ت��م��ت��ع  م�����س��ي��داً مب���ا 

م��ن ط��م��وح وق���درة ع��ل��ى االب��ت��ك��ار وع��زمي��ة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف�����ه، وال����ت����ي ت���ع���د ع���وام���ل 

التنمية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  للم�ساهمة  اأ���س��ا���س��ي��ة 

امل�ستدامة. واالجتماعية  االقت�سادية 

اأورجن  اأهمية قرية  وحتدث ماريني عن 

كافة  مظلتها  حت��ت  ت�����س��م  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة 

اإنها وجهة  قائاًل  الريادية،  ال�سركة  برامج 

منوذجية تقدم من خاللها ال�سركة الدعم 

املختلفة. املن�سمن لرباجمها  للريادين 

تدريب  اإن  ماريني  قال  اآخر،  من جانب 

�سيكون   BIG برنامج  من  الثامن  الفوج 

اإىل اأن ال�سركة تدرك مدى  عن ُبعد، الفتاً 

اأن  اإال  التفاعلي  ال��ت��دري��ب  عملية  اأه��م��ي��ة 

ظ����روف اجل��ائ��ح��ة ف��ر���س��ت ���س��ك��اًل ج��دي��داً 

ح�سول  ال�سركة  اعتمدت  حيث  للتدريب، 

التفاعل  من  االأك��رب  القدر  على  املتدربن 

حتاكي  تدريبية  وم��واد  اأك��ف��اء  مدربن  مع 

ما يتم اعتماده عاملياً.

من جانبها، اأكدت مديرة اإدارة العالقات 

واالت�سال  االجتماعية  وامل�سوؤولية  العامة 

امل��وؤ���س�����س��ي ل����دى ال�����س��رك��ة، امل��ه��ن��د���س��ة رن��ا 

حموران  والريادة  ال�سباب  دعم  اأن  دبابنة، 

ال�������س���رك���ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  رئ���ي�������س���ي���ان يف 

ركيزتن  كونهما  االجتماعية،  للم�سوؤولية 

ل��ل��ت��ق��دم يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات، م�����س��رية اإىل 

امل�ستجد  كورونا  رافقت  التي  الظروف  اأن 

التقنيات  ت�����س��خ��ري  اأه��م��ي��ة  م���دى  اأظ���ه���رت 

ذات  وخدمات  منتجات  تطوير  يف  الرقمية 

م�سافة. قيمة 

ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  ال���ل���ج���ن���ة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

 AB �����ت���ت���األ���ف م����ن امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل

عام  ومدير  حقي،  في�سل   ،Ventures
والرئي�س  ال�سايغ،  ف��ار���س  روؤي���ا،  تلفزيون 

 ،iPARK االأع��م��ال  حلا�سنة  التنفيذي 

ع��م��ر ح���م���ارن���ة، ون���ائ���ب���اً ع���ن رئ��ي�����س هيئة 

املعلومات  تقنية  �سركات  جمعية  م��دي��ري 

واالت�������س���االت »اإن�����ت�����اج«، امل��ه��ن��د���س ن�����س��ال 

اأوي�سي�س  يف  التنفيذية  وامل��دي��رة  البيطار، 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س  ال����ف����واز،  مل���ى   ،500

وامل��دي��ر  م��اري��ن��ي،  ت���ريي  االأردن،  الأورجن 

يف  وال�سركات  املوؤ�س�سي  للقطاع  التنفيذي 

�سمريات،  �سامي  املهند�س  االأردن،  اأورجن 

وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت�����س��وي��ق وخ���دم���ات 

ال��داود،  نائلة  االأردن،  اأورجن  لدى  الزبائن 

وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��رق��م��ي��ة، ال��ب��ي��ان��ات، 

االبتكار واملال، ويلفريد اإيفر.

العربية-وكاالت

اأن ي��ت��ج��اوز ح��ج��م ال�����س��وق  م���ن امل��ت��وق��ع 

عاملياً  ال�����س��ي��رباين  االأم���ن  ل�سناعة  ال��ع��امل��ي 

بن�سبة   ،2027 ع��ام  بحلول  دوالر  مليار   326

منو 10% �سنوياً من عام 2020 اإىل عام 2027، 

.Grand View Research �وفقا ل

التي  ال�سيرباين  االأم��ن  اأ�سهم  بن  وم��ن 

ال�سهم  ن�سيب  يف  �سنوي  من��و  اأع��ل��ى  حققت 

 ،Network  A10 ���س��رك��ة  االأرب�����اح،  م��ن 

ب�  االأرب���اح  م��ن  ال�سهم  ن�سيب  ارت��ف��ع  وال��ت��ي 

مقارنة   2020 م��ن  ال��راب��ع  ال��رب��ع  يف   %3560

قيمتها  وت��ب��ل��غ   .2019 م��ن  ال���راب���ع  ب��ال��رب��ع 

�سعر  وارت��ف��ع  دوالر،  مليون   717 ال�سوقية 

�سهمها ب� 28% خالل 12 �سهراً.

 Ribbon و������������������س�����������������رك�����������������ة 

وارت����ف����ع   ،Communications
300% يف الربع  ب�  ن�سيب ال�سهم من االأرباح 

الرابع من  بالربع  2020 مقارنة  الرابع من 

.2019

وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����س��وق��ي��ة م��ل��ي��اراً و400 

 %171 ب�  �سهمها  �سعر  وارتفع  دوالر،  مليون 

خالل 12 �سهراً.

ن�سيب  وارت���ف���ع   ،Fortinet و���س��رك��ة 

الربع  63% يف  ب�  اأ�سهمها  االأرب��اح  ال�سهم من 

الرابع من  بالربع  2020 مقارنة  الرابع من 

2019، وتبلغ قيمتها ال�سوقية نحو 28 مليار 

 %44 من  باأكرث  �سهمها  �سعر  وارتفع  دوالر. 

خالل 12 �سهراً.

واأي�������س���اً اأ���س��ه��م االأم�����ن ال�����س��ي��رباين ذات 

وال��ت��ي   ،  Cloudflareاالأكرب ال���زخ���م 

 ،%330 ارتفعت عوائدها ال�سنوية باأكرث من 

دوالر،  مليار   25 ال�سوقية  قيمتها  وجت��اوزت 

 12 خ���الل   %290 ب���  �سهمها  ���س��ع��ر  ووارت���ف���ع 

�سهراً.

عوائدها  ارت��ف��ع��ت   ،Zscaler و���س��رك��ة 

ال�سنوية ب� 274%، وجتاوزت قيمتها ال�سوقية 

30 مليار دوالر، وارتفع �سعر �سهمها ب� %247 

خالل 12 �سهراً.

 CrowdStrike و��������س�������رك�������ة 

Holdings، وارتفعت عوائدها ال�سنوية 
 53 نحو  ال�سوقية  قيمتها  وبلغت   ،%239 ب��� 

مليار دوالر، وارتفع �سعر �سهمها باأكرث من 

260% خالل 12 �سهراً.

انطالق الموسم الثامن من برنامج أورنج األردن لدعم 
»BIG« الشركات الريادية

صناعة األمن السيبراني تتجاوز 326 مليار دوالر في 2027

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد 
اإلمارات 3.1% هذا العام

مع غياب المحفزات.. تباين أداء 
بورصات الخليج

المركزي الكويتي يضيق الخناق 
على بيتكوين

دبي - العربية

االأو���س��ط  ال�����س��رق  م��دي��ر منطقة  ق���ال 

و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ل���دى ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د 

اإن جن��اح برنامج  اأزع����ور،  ال���دويل، ج��ه��اد 

االقت�سادي  واالأداء  االإمارات  يف  التطعيم 

ال����ذي ف���اق ال��ت��وق��ع��ات يف ال���رب���ع االأخ���ري 

م���ن ال���ع���ام امل���ا����س���ي م���ع ع�����ودة ال��ن�����س��اط 

م�ستوى  ع��ل��ى  طبيعته  اإىل  االق��ت�����س��ادي 

ال���ع���دي���د م����ن ال���ق���ط���اع���ات يف ال����دول����ة، 

للنمو  ال�سندوق  توقعات  رفع  يف  اأ�سهمت 

االق���ت�������س���ادي يف ال���ع���ام اجل�����اري وح�����س��ن 

تقديرات النمو يف 2020.

اأن  يتوقع  ال�سندوق  اأن  اأزعور  واأ�ساف 

منواً  العام  هذا  االإم��ارات  اقت�ساد  ي�سجل 

ي�سل اإىل 3.1% مقابل 1.3% كان يتوقعها 

يف اآخ������ر ت���ق���ري���ر ل����ه ح�����ول اآف�������اق ال��ن��م��و 

االقت�سادي العاملي يف اأكتوبر 2020.

تقديرات  ال�سندوق  رف��ع  »كما  وتابع: 

النمو لالقت�ساد املحلي من انكما�س قدره 

5.9% مع اأداء فاق التوقعات يف  6.6% اإىل 

2020«، نقاًل عن  ال��رب��ع االأخ��ري م��ن ع��ام 

�سحيفة »اخلليج«، اليوم االأحد.

االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  م��دي��ر  وق��ال 

و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ل���دى ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د 

الدويل، اإن االإمارات اأبدت كفاءة يف اإدارة 

 ،19- كوفيد  ف��ريو���س  م��ن  االأوىل  امل��وج��ة 

االأزمة  اقت�سادياً مع  التكيف  واأ�سرعت يف 

على  املختلفة  التدابري  باعتماد  وتبعاتها 

امل�ستوى. هذا 

ال��ت��ي  امل�����ب�����ادرات  اأه���م���ي���ة  اإىل  واأ�����س����ار 

االأخ���رية  ال��ف��رتة  يف  االإم����ارات  اعتمدتها 

مب��ا يف ذل���ك اإق�����رار ق��ان��ون ال��دي��ن ال��ع��ام 

ال�����ذي مي��ه��د ل�����س��وق دي����ن حم��ل��ي ورمب���ا 

روؤو�س  ا�ستقطاب  على  قادر  اإقليمي  �سوق 

االأموال.

دبي - رويرتز

اأغلقت اأ�سواق االأ�سهم الرئي�سية يف اخلليج 

ع��ل��ى ت��ب��اي��ن، ام�����س االأح����د، يف غ��ي��اب ع��وام��ل 

على  العقارات  قطاع  �سغط  حن  يف  جديدة، 

موؤ�سر دبي.

 %0.7 ال�سعودية  يف  الرئي�سي  املوؤ�سر  وزاد 

�سهم  وارتفع  جلل�ستن،  خ�سائر  تكبد  بعدما 

البنك  �سهم  و���س��ع��د   %1 ال��راج��ح��ي  م�����س��رف 

.%3.8 ال�سعودي الفرن�سي 

اململكة  يف  وال�����دواء  ال��غ��ذاء  هيئة  اأج����ازت 

ل��ل��وق��اي��ة من  زينيكا  اأ���س��رتا  ل��ق��اح  ا���س��ت��خ��دام 

كوفيد-19.

 %0.3 وت���راج���ع امل��وؤ���س��ر ال��رئ��ي�����س��ي ب��دب��ي 

القيادي  العقارية  اإعمار  متاأثرا بهبوط �سهم 

0.8% وانخفا�س �سهم داماك العقارية %2.5.

ك���ان���ت دام��������اك، امل���ال���ك���ة مل��ل��ع��ب ال��غ��ول��ف 

ا�سم  االأو�سط الذي يحمل  ال�سرق  الوحيد يف 

ال�سوق  اإن  املا�سي  االأ���س��ب��وع  قالت  )ت��رم��ب(، 

من  ع��ام  بوجه  ت�سررت  االإم���ارة  يف  العقارية 

اجلائحة.

ح�سن  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 

�سي�ستغرق  احلقيقي«  »االنتعا�س  اإن  �سجواين 

ما ال يقل عن 12 اإىل 24 �سهرا.

مليون   37 �سافية  خ�سارة  دام��اك  تكبدت 

درهم قبل عام.

مدعوما   %0.2 امل��وؤ���س��ر  زاد  اأب��وظ��ب��ي،  ويف 

0.8%. وتراجع  ات�ساالت  �سركة  �سهم  بارتفاع 

البنك  �سهم  وه��ب��ط   %0.1 ال��ق��ط��ري  امل��وؤ���س��ر 

.%2.2 التجاري القطري 

وخ������ارج م��ن��ط��ق��ة اخل���ل���ي���ج، ت���ق���دم م��وؤ���س��ر 

0.4% م��دع��وم��ا  ال��ق��ي��ادي��ة يف م�����س��ر  االأ���س��ه��م 

اأكرب  ال��دويل،  التجاري  البنك  �سهم  بارتفاع 

بنك خا�س يف البالد، %1.1.

دبي - العربية

البنوك  على  امل��رك��زي  الكويت  بنك  �سدد   

الدخول  اأو  التعامل  بعدم  وال�سركات  املحلية 

يف ا���س��ت��ث��م��ارات م��ب��ا���س��رة اأو غ��ري م��ب��ا���س��رة يف 

ال��ع��م��ل��ة ال��رق��م��ي��ة »ب��ي��ت��ك��وي��ن« وغ���ريه���ا من 

ال�سبيهة. العمالت 

واأ�سار يف الوقت ذاته اإىل اأن بع�س البنوك 

امل��ح��ل��ي��ة ل���دي���ه���ا ����س���ي���ا����س���ات داخ���ل���ي���ة حت��ظ��ر 

ال��ت��ع��ام��ل ب��ال��ع��م��الت االف��رتا���س��ي��ة، وف��ق��ا ملا 

نقلته جريدة االأنباء عن م�سادر.

وق����ال����ت امل���������س����ادر اإن������ه وف���ق���ا ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 

�سخ�س  اأي  بتمويل  ي�سمح  ال  فاإنه  »املركزي« 

ع��م��ل��ة  اال���س��ت��ث��م��ار يف  ب��غ��ر���س  م��وؤ���س�����س��ة  اأو 

»البيتكوين«.

فيه  ال��ذي ال يوجد  ال��وق��ت  اأن��ه يف  وبينت 

العمالت  يف  اال�ستثمار  يجرم  قانوين  ت�سريع 

ال���رق���م���ي���ة يف ال����ك����وي����ت، اأ������س�����درت اجل���ه���ات 

املركزي  الكويت  بنك  راأ�سها  وعلى  الرقابية 

وه��ي��ئ��ة اأ����س���واق امل����ال ت��ع��ل��ي��م��ات م��ب��ا���س��رة اإىل 

تلك  يف  اال�ستثمار  بعدم  والبنوك  ال�سركات 

العمالت.

ومت��ك��ن��ت ع��م��ل��ة »ب��ي��ت��ك��وي��ن« م���ن حتطيم 

اأرق����ام ق��ي��ا���س��ي��ة ج���دي���دة، ح��ي��ث ق��ف��زت خ��الل 

م��ت��ج��اوزة   %5.5 ب��ن�����س��ب��ة  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��اع��ات 

على  االأوىل  للمرة  دوالر  األ��ف   54.8 م�ستوى 

االإطالق.

 ،»coinmarketcap« م��وق��ع  وف���ق 

جممعة  مكا�سب  الرقمية  ال��ع��م��الت  �سجلت 

بلغت ن�سبتها 90% رابحة اأكرث من 783 مليار 

ال�سوقية  ارتفعت قيمتها  دوالر، وذلك بعدما 

دوالر  مليار   879.3 م�ستوى  م��ن  االإجمالية 

اإىل نحو  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ت��ع��ام��الت  ن��ه��اي��ة  يف 

1011.8 مليار دوالر يف الوقت احلايل.

وم��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل، ق��ف��زت عملة 

ن��ح��و  راب���ح���ة   %108.2 ب��ن�����س��ب��ة  »ب��ي��ت��ك��وي��ن« 

من  ارت��ف��ع��ت  ب��ع��دم��ا  وذل����ك  دوالرا،   28418

تعامالت  اإغ���الق  يف  دوالرا   26272 م�ستوى 

يف  دوالرا   54690 م�ستوى  اإىل  املا�سي  ال��ع��ام 

تعامالت متاأخرة من يوم اجلمعة املا�سي.

بالشراكة مع »زين األردن«.. »انتاج« تباشر اإلعداد إلنشاء وإدارة أول حاضنة أعمال 
متخصصة في مجال األمن السيبراني



االنباط- عمان

 �أكد وزير �ملالية حممد �لع�سع�س �أن تقدير 

معمقة  در����س��ات  وف��ق  مت  و�الي����ر�د�ت  �لنفقات 

�حلكومة  ع��زم  �ىل  م�سري�  مو�سعة،  ونقا�سات 

و�إجر�ء  �ل�سامل،  �ل�سحي  للتاأمني  و�سع خطة 

��لت�سريعية  �لالزمة. �لتعديالت 

�ملطالب  تنفيذ  خم�س�سات  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

تفوق  �مل���و�زن���ة،  مناق�سة  يف  ل��ل��ن��و�ب  �خل��دم��ي��ة 

ق���درة �مل��و�زن��ة و����س��ع��اف��ه��ا. و����س��ار يف رده على 

م�سروعي  مناق�سة  �ث��ن��اء  �ل��ن��و�ب  م��الح��ظ��ات 

ق��ان��وين �مل��و�زن��ة �ل��ع��ام��ة وم���و�زن���ات �ل��وح��د�ت 

رو�ت��ب  �أن  �ىل   ،2021 �ملالية  لل�سنة  �حلكومية 

م�سبوطة  �حل��ك��وم��ي��ة،  ب��ال�����س��رك��ات  �ل��ع��ام��ل��ني 

وف����ق �ل���ق���و�ن���ني و�الن���ظ���م���ة ، �م����ا �ل�����س��رك��ات 

و�النظمة  �لقو�نني  فتحكمها  �لعامة  �مل�ساهمة 

�إن  وقال  �خلا�س.  �لقطاع  مبوؤ�س�سات  �خلا�سة 

عناية  حمط  �ستكون  �ل��ن��و�ب  مالحظات  كافة 

بتزويد  متعهد�  �حل��ك��وم��ة،  قبل  م��ن  و�ه��ت��م��ام 

جم��ل�����س �ل���ن���و�ب ح���ول م���ا ���س��ي��ت��م �ت���خ���اذه من 

�جر�ء�ت وتد�بري جتاه �لتو�سيات �لنيابية.

وتاليا ن�س كلمة وزير �ملالية:

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�لرئي�س،، �سعادة 

ح�سر�ت �لنو�ب �ملحرتمني،،

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

�أت���ق���دم ب���د�ي���ًة ب��ال�����س��ك��ر �جل��زي��ل  �أرج�����و �أن 

�لنو�ب  ملجل�س  �ملالية  �للجنة  و�أع�ساء  لرئي�س 

�مل��وق��ر ع��ل��ى �جل��ه��د �ل��ك��ب��ري و�ل��ع��م��ل �ل����دوؤوب 

�لذي بذلته �للجنة يف در��سة م�سروعي قانون 

�مل���و�زن���ة �ل��ع��ام��ة وق���ان���ون م���و�زن���ات �ل��وح��د�ت 

خمتلف  ومب�������س���ارك���ة   2021 ل���ع���ام  �حل��ك��وم��ي��ة 

و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  من  �ملعنية  �جلهات 

�نتهجته  �ل��ذي  �ملميز  �ملهني  �ال���س��ل��وب  و�إىل   ،

�للجنة خالل مناق�ساتها و�إعد�د تقريرها.

ك��م��ا �أت���ق���دم ب��ال�����س��ك��ر �جل��زي��ل م��ن �أ���س��ح��اب 

�ل��ك��ر�م على  �ل��ن��و�ب  �أع�����س��اء جمل�س  �ل�����س��ع��ادة 

م��ا �أب����دوه م��ن م��د�خ��الت ه��ام��ة و�أف���ك���ار ب��ن��اءة 

نهج  تعزيز  �إىل  جمملها  يف  تهدف  وتو�سيات 

�ال�����س����الح و�ل���ن���ه���و����س ب��اق��ت�����س��ادن��ا �ل��وط��ن��ي 

وتوفري  ي�سهدها،  �ل��ت��ي  �الن��ك��م��ا���س  ح��ال��ة  م��ن 

�لغايل  الأب��ن��اء وطننا  �ل��ك��رمي��ة  �أ���س��ب��اب �حل��ي��اة 

وعناية  باهتمام  �لتو�سيات  ه��ذه  و�ستحظى   .

�حلكومة ملتابعتها وتنفيذ ما �أمكن منها.

�لرئي�س،، �سعادة 

ح�سر�ت �لنو�ب �ملحرتمني ،،

�أو�ساع  كان �الردن قبل �جلائحة يعاين من 

و�ختالالت  ومعقدة،  �سعبة  ومالية  �قت�سادية 

 ، م�����س��ط��رب��ة  �إق��ل��ي��م��ي��ة  وب��ي��ئ��ة  م��زم��ن��ة  هيكلية 

 ، �ل��ب��ط��ال��ة  ف��ارت��ف��ع��ت  �ل��ن��م��و،  �إىل حتجيم  �أدت 

وخدمة  و�لتقاعد  �ل��رو�ت��ب  ف��ات��ورة  و�سيطرت 

�لدين على �ملو�زنة ، وهبط �الإنفاق �لر�أ�سمايل 

و�سكلت   ، �لتحتية  �لبنية  على  �سلًبا  �أث��ر  مم��ا 

�ملبيعات  �سريبة  مثل  �ملبا�سرة  غري  �ل�سر�ئب 

غ��ال��ب��ي��ة ح��ج��م �الإي�������ر�د�ت، ومل ت���رق ���س��ر�ئ��ب 

�سد  �إىل  بعد�لة  و�لت�ساعدية  �ملبا�سرة  �لدخل 

و�لدين  �ملو�زنة  عجز  و�ت�سع   ، �خلزينة  حاجة 

�لعام .

�لتي  �الزم����ات  تعميق  �إىل  �جل��ائ��ح��ة  و�أدت 

تر�جع  حيث  �لوطني،  �قت�سادنا  منها  يعاين 

�إىل  و�دت  �الأردن��ي��ة،  �خلارجية  �لتجارة  حجم 

قطاع  �سجله  �ل��ذي  �لكبري  �النتعا�س  �نتكا�سة 

ح���و�الت  وت��ر�ج��ع��ت   ،2019 ع���ام  �ل�����س��ي��اح��ة يف 

�الأردنيني �لعاملني يف �خلارج يف �سوء �لتاأثري 

�ل�����س��ل��ب��ي ل��ل��ج��ائ��ح��ة ع��ل��ى �ق���ت�������س���اد�ت �ل����دول 

�مل�سغلة للعمالة �الردنية .

م��ن  �أن  �إىل  ه���ن���ا  �أ�����س����ري  �أن  �مل����ه����م  وم�����ن 

�أه����م �ال���س��ب��اب �ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة ل���رت�ج���ع �الي�����ر�د�ت 

�حل���ك���وم���ي���ة، و�ل������ذي ���س��اه��م يف �رت����ف����اع ع��ج��ز 

�مل�����و�زن�����ة ي���ع���ود ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي ل���الإع���ف���اء�ت 

و�لتي  �مل��ج��دي��ة،  غ��ري  و�جل��م��رك��ي��ة  �ل�سريبية 

و�فر�د  و�سركات  خمتلفة  لقطاعات  منحها  مت 

بفائدة  تعود  �أن  دون  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  خالل 

�أدى  وقد  و�ملو�طنني.  �القت�ساد  على  حقيقية 

ت��ر�ج��ع  بفعل  �ملحلية  �الإي�����ر�د�ت  يف  �ل��رت�ج��ع 

هيكل  و�خ��ت��الل   ، جهة  من  �القت�سادي  �لنمو 

�الي�������ر�د�ت �مل��ح��ل��ي��ة م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى يف ظل 

ت��ر�ج��ع ح�سة  �إىل   ، �جل���اري���ة  �ل��ن��ف��ق��ات  ث��ب��ات 

�الن���ف���اق �ل���ر�أ����س���م���ايل م���ن �إج���م���ايل �ل��ن��ف��ق��ات 

على  كبرية  �سغوط  فر�س  �إىل  و�أدى  �لعامة، 

�مل����و�زن����ة ل��ت��وف��ري خم�����س�����س��ات خ��دم��ة �ل��دي��ن 

�إىل  قيمتها  ت�سل  �أن  �ملتوقع  من  و�لتي  �لعام 

مليون  وخم�سني  و�ثنني  و�أربعمئة  مليار  نحو 

�سلًبا على خم�س�سات  يوؤثر  �لذي  �الأمر  دينار، 

بع�س �لقطاعات �لهامة مثل �ل�سحة و�لتعليم 

و���س��ب��ك��ة �حل��م��اي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة وي���ح���ول دون 

ي�ستوجب  مما  �حلاجة.  يفي  مبا  فيها  �لتو�سع 

�إج�������ر�ء م���ر�ج���ع���ة ���س��ام��ل��ة ل���ه���ذه �الع����ف����اء�ت 

ما  على  �البقاء  ليتم   ، و�جلمركية  �ل�سريبية 

�إي��ج��اب��ي��ٌة على  �ن��ع��اك�����س��اٌت  ه��و جم��د منها ول��ه 

�الق��ت�����س��اد ، و�ل��ت��وق��ف ع��ن منح �ع��ف��اء�ت دون 

وجه حق ، ودون حتقيق فائدة �قت�سادية تفوق 

كلفة �الإعفاء�ت �ملالية، وت�ستنزف مبالغ كبريًة 

يف  �الأويل  �لعجز  قيمتها  تتجاوز  �خلزينة  من 

�العفاء�ت  هذه  عبء  �ملو�طن  وحتمل  �ملو�زنة، 

�ل�سريبية و�جلمركية غري �ملجدية .

�إىل  ب���د م���ن حت���وي���ل ه����ذه �الع����ف����اء�ت  وال 

على  م��ب��ا���س��ر  وب�����س��ك��ل  �إي��ج��اًب��ا  تنعك�س  ح��و�ف��ز 

�الق���ت�������س���اد وت�����س��اه��م يف �ل��ت�����س��دي مل�����س��ك��ل��ت��ي 

�ل��ب��ط��ال��ة و�ل��ف��ق��ر . ول��ن ت��ق��وم ه��ذه �حلكومة 

�سعوبة  من  خوًفا  �لر�سوم  �و  �ل�سر�ئب  برفع 

�العفاء�ت  نزيف  لوقف  هيكلية  جر�حة  �إجر�ء 

�ستخو�س  بل   . �ل�سريبي  و�لتجنب  و�لتهرب 

هذه  تقوم  ولن   ، �سعبت  مهما  �جلر�حة  بهذه 

�حل��ك��وم��ة ب��ت��وري��ث �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة ملن 

�أوؤك��د  �أن  و�أرج���و  جمابهتها،  دون  بعدها  ي��اأت��ي 

ما�سيٌة  �حل��ك��وم��ة  �أن  ع��ل��ى  �ل��ك��رمي  ملجل�سكم 

يف ت��ب��ن��ي �ل�������س���ي���ا����س���ات وت��ط��ب��ي��ق �الج��������ر�ء�ت 

�سمنتها  �ل��ت��ي  خ��ط��ط��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 

يف م�����س��روع��ي ق��ان��ون �مل���و�زن���ة �ل��ع��ام��ة وق��ان��ون 

 2021 ل���ع���ام  �ل����وح����د�ت �حل��ك��وم��ي��ة  م����و�زن����ات 

، و�ت���خ���اذ ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه �أن ي��ع��زز ق��درت��ن��ا 

ع��ل��ى ج����ذب �ال���س��ت��ث��م��ار �ل�����ذي ي��ع��د �ل��رك��ي��زة 

وخلق  �الق��ت�����س��ادي  �ل��ن��م��و  لتحفيز  �ال���س��ا���س��ي��ة 

تناف�سية  تعزيز  خ��الل  م��ن  وذل��ك   ، �ل��وظ��ائ��ف 

خف�س  ع���ر  �ال����س���ت���ث���م���ار�ت  ج����ذب  يف  �الردن 

�مل�ستثمرين،  حقوق  وحماية  �الن��ت��اج،  تكاليف 

�لبريوقر�طية  وحماربة  معامالتهم،  وت�سريع 

��ستقر�ر  على  و�حل��ف��اظ  لال�ستثمار،  �ل��ط��اردة 

�ل��ت�����س��ري��ع��ات �ل�����الزم ل��ت�����س��ج��ي��ع �ال���س��ت��ث��م��ار�ت 

�ملحلية و�الأجنبية. و�ستو��سل �حلكومة �لعمل 

�القت�سادية  �ال�سالحات  تنفيذ  يف  تباطوؤ  دون 

 ، ويف مقدمتها �ال�سالح �ل�سريبي و�جلمركي 

ومكافحة  و�الخ��ت��الالت،  �لت�سوهات  ومعاجلة 

�ملكلفني  ومكافاأة  �ل�سريبي،  و�لتجنب  �لتهرب 

�لت�سريعات  وت��ط��ب��ي��ق  وحت��ف��ي��زه��م.  �مل��ل��ت��زم��ني 

و�لقو�نني �لنافذة دون حماباة �أو �نتقائية .

�ل�سادة  بع�س  �أ���س��ار  فقد  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 

ت��ه��رب  �إىل �ط���الع���ه���م ع���ل���ى م���ل���ف���ات  �ل����ن����و�ب 

����س���ري���ب���ي. ف����اأدع����وه����م مم���ت���ًن���ا ل���ه���م ل���ت���زوي���د 

�حل���ك���وم���ة ب��ه��ا يف �أ����س���رع وق�����ت، ل��ت��ت��م��ك��ن من 

ف��ت��ح حتقيق ف���وري ف��ي��ه��ا، و�ت��خ��اذ �الج����ر�ء�ت 

�لقانونية حفاًظا على �ملال �لعام .

�لرئي�س،، �سعادة 

ح�سر�ت �لنو�ب �ملحرتمني،،

وال بد من �ال�سارة �إىل �أن مو�زنة عام 2021 

ب�سبب  ��ستثنائيًة  �الأك��ر  هي  ظروف  يف  جاءت 

�ل��ظ��روف �ل��ت��ي �أع���دت فيها و�ل��ع��و�م��ل �مل��وؤث��رة 

وقت  �ع��د�ده��ا يف  . ومت  وتوجهاتها  يف حجمها 

نا�سئة  الأزم��ة  �لوطني  �قت�سادنا  فيها  تعر�س 

على  عميق  ب�سكل  �نعك�ست  �سحية  ك��ارث��ة  ع��ن 

�سربًة  �سهد  بدوره  �لذي  �القت�سادي،  �جلانب 

م���زدوج���ًة يف ج��ان��ب��ي �ل��ط��ل��ب و�ل��ع��ر���س يف �آن 

طالت  �لتي  �ل�سابقة  �الأزم���ات  بخالف   ، و�ح��د 

�لطلب �و �لعر�س . وقد حتم علينا هذ� �لو�سع 

�القت�سادية  لالأولويات  باال�ستجابة  �ال���س��ر�ع 

و�الجتماعية �مللحة، دون �إغفال �جلانب �الآخر 

من �ملعادلة وهو �الن�سباط �ملايل .

�أي  �ل��دول��ة �الأردن��ي��ة مل تكن يف  �إن م��و�زن��ة 

وقت من �الوقات �إرهابيًة. �إنها مو�زنة �ل�سعب 

وظ���روف���ه  ح���ال���ه  و�ق�����ع  ت�����س��ف  �ل���ت���ي  �الردين 

و�م��ك��ان��ي��ات��ه �مل���ال���ي���ة و�ل��ت��ن��م��وي��ة. وت��ت�����س��م��ن 

خطًطا تنمويًة ل�سنع م�ستقبل �أف�سل، وتوفري 

ل�سعبنا  و�الم���ن  و�الطمئنان  �ل��رف��اه  �سبل  ك��ل 

ب�  �ل��وط��ن  ق��ائ��د  ج��الل��ة  و�سفه  �ل���ذي  �الأردين 

“�ل�سعب �لعظيم” �لذي وقف يف وجه �الإرهاب 

ودفع ثمًنا غالًيا من دماء �أبنائه ومن �قت�ساده 

ومو�رده .

وق����د ت�����س��م��ن��ت م����د�خ����الت ب��ع�����س �ل�����س��ادة 

ومكررًة  تقليديًة   2021 عام  مو�زنة  �أن  �لنو�ب 

�أ���س��ري  �أن  و�أرج����و   . �سابقاتها  ع��ن  تختلف  وال 

ت�ستهدف  باأنها  تتميز   2021 م��و�زن��ة  ب��اأن  هنا 

تعزيز  على  �ع��ت��م��اًد�  �ملحلية  �الي����ر�د�ت  زي���ادة 

و�جلمركي  �ل�سريبي  �لتهرب  مكافحة  �أدو�ت 

وتطويرها، مبا ي�سمن توزيع �لعبء �ل�سريبي 

دون  �ملتهربني  ومعاقبة  بعد�لة،  �ملكلفني  على 

�أو  جديدة،  ور�سوم  �سر�ئب  فر�س  �إىل  �للجوء 

�ملوجودة  و�لر�سوم  �ل�سر�ئب  ن�سب  على  زي��ادة 

، ح��ت��ى ال ي��ت��ح��م��ل �مل���و�ط���ن �أع���ب���اء ���س��ي��ا���س��ات 

�الإ�سالح �ملايل .

وت�سري ح�سيلة فروقات �لتدقيق و�لتفتي�س 

�ج���ر�ء�ت  فعالية  �إىل   2020 ع��ام  يف  �ل�سريبي 

�الإ�سالح �ل�سريبي �لتي تنتهجها �حلكومة .

كما تتميز مو�زنة عام 2021 ، ورغم �سعوبة 

�ل��و���س��ع �مل���ايل ودق���ة �مل��رح��ل��ة ، ب��ق��درت��ه��ا على 

من  كبري  جل��ان��ب  و�ق��ت��د�ر  بفاعلية  �لت�سدي 

�ل���ت���د�ع���ي���ات �ل�����س��ل��ب��ي��ة �مل�����س��اح��ب��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات 

�ل�����س��ائ��دة، و�حل��ي��ل��ول��ة دون ت��ع��م��ق �الن��ك��م��ا���س 

تنموية  �سيا�سة  تبني  خ��الل  م��ن  �الق��ت�����س��ادي 

�ن��ك��م��ا���س��ي��ة ، ح���ي���ث مت زي�������ادة �الإن����ف����اق  غ����ري 

عام  منذ  �الك��ر  وه��ي   %24 بن�سبة  �لر�أ�سمايل 

ل��ت��وف��ري م��ق��وم��ات حت��ف��ي��ز �الق��ت�����س��اد .   2014

ك��م��ا ي��ج��در �ل��ت��ذك��ري ب����اأن م���و�زن���ة ع���ام 2021 

ع���الو�ت  ع��ل��ى  �ل���زي���ادة  ���س��رف  �إع����ادة  ت�سمنت 

زي��ادة  �أول  وه��ي  و�لع�سكري  �مل��دين  �جل��ه��ازي��ن 

. كما ت�سمنت   2012 تقرها �حلكومة منذ عام 

�ملعونة  زيادة خم�س�سات �سندوق  �ملو�زنة  هذه 

�لوطنية بقيمة هي �الأكر منذ تاأ�سي�سه يف عام 

.1986

ر���س��د  ت��ت�����س��م��ن  م�����و�زن�����ة  �ول  �أن����ه����ا  ك���م���ا 

��سافًة  �ال�ستثمار،  لتحفيز  مالية  خم�س�سات 

�إىل ر�سد خم�س�سات مالية لدعم �لعاملني يف 

�لقطاعات �ملت�سررة .

وهي ثاين مو�زنة تت�سمن ر�سد خم�س�سات 

�لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كة  مل�ساريع  مالية 

و�خلا�س .

جوهري  باإ�سالح  �مل��و�زن��ة  ه��ذه  متيزت  كما 

يتمثل باإعادة ت�سنيف بنود �النفاق �لر�أ�سمايل 

�الن���ف���اق  �إىل  ون��ق��ل��ه��ا  �جل���اري���ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  ذو 

�جل�����اري مب���ا ي���ت���الءم م���ع ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا �جل���اري���ة 

ب��ح��ي��ث ت��ق��ت�����س��ر �مل����و�زن����ة �ل���ر�أ����س���م���ال���ي���ة ع��ل��ى 

�لتنموي. �ملرتبطة باجلانب  �لنفقات 

�لرئي�س،، �سعادة 

ح�سر�ت �لنو�ب �ملحرتمني،،

�ل��ك��رمي  ت�����س��ارك �حل��ك��وم��ة جم��ل�����س��ك��م  و�إذ 

�ل��ق��ل��ق م��ن م��ت��الزم��ت��ي �ل��ع��ج��ز و�ل��دي��ن �ل��ع��ام، 

�ل��ذي��ن ���س��اح��ب��ا �مل��ال��ي��ة �ل��ع��ام��ة �الأردن���ي���ة منذ 

عميًقا  هيكلًيا  حت��دًي��ا  ي�����س��ك��الن  وب��ات��ا  ع��ق��ود، 

يتطلب �إ�سالًحا هيكلًيا دون �رجتالية. فال بد 

�لوطني  باالقت�ساد  �لنهو�س  �أن  على  �أوؤك��د  �أن 

وتخفي�س  بها  مير  �لتي  �النكما�س  حالة  من 

م��ع��دالت �ل��ب��ط��ال��ة ، ي��ع��ت��ر �مل��ه��م��ة �الأ���س��ا���س��ي��ة 

�مل�ستد�م  و�ل�سبيل  �لوقت �حلايل،  للحكومة يف 

حتقيقه  ميكن  ال  و�ل��ذي  �ملتالزمة،  ه��ذه  حلل 

�ل����ذي يتطلب  �الم����ر  �ن��ك��م��ا���س��ي��ة.  ب�����س��ي��ا���س��ات 

وخا�سًة  �الن��ف��اق  معدالت  زي��ادة  �حلكومة  من 

ف�ساًل   ، �ل��ن��م��و  لتحفيز  �ل��ر�أ���س��م��ايل  �الن��ف��اق 

�لنقدية  �الخ���رى  �لتحفيزية  �ل�سيا�سات  ع��ن 

و�لتجارية. و�ال�ستثمارية 

�ملو�زنة  عجز  تخفي�س  ف��اإن  تعلمون،  فكما 

و��سعٌة.  ت�سحياٌت  عليه  �سيرتتب  �آين  ب�سكل 

وه��ذ�   ، و�ل��ر���س��وم  �ل�سر�ئب  رف��ع  يتم  �أن  ف��اإم��ا 

�ملو�زنة،  ما لن تقوم به هذه �حلكومة يف هذه 

ب��االل��ت��ز�م��ات  �ل���وف���اء  �ل��ت��وق��ف ع��ن  ي��ت��م  �أن  �أو 

تتخلى  ولن  و�خلارجية،  �لد�خلية  �حلكومية 

�حل��ك��وم��ة ع���ن �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا يف ���س��وء �مل��خ��اط��ر 

�لعميقة �لتي �سيتعر�س لها �الردن، ال قدر �هلل 

�أن يتم �ال�ستغناء عن �ملوظفني  �أو  تبًعا لذلك، 

�أو  �لعام،  �لقطاع  موظفي  رو�ت��ب  تخفي�س  �أو 

�ل��ذي  �الأم����ر  �ل��ر�أ���س��م��ايل،  �الن���ف���اق  تخفي�س 

�سيفاقم �لتحدي �القت�سادي و�الجتماعي .

وع��ل��ي��ه، ف���اإن �حل��ك��وم��ة ت��وؤك��د ع��ل��ى �أول��وي��ة 

و�����س����ع �ل����دي����ن �ل����ع����ام ع���ل���ى م��ن��ح��ن��ى ه��ب��وط 

وحتويله  �لعجز  على  �ل�سيطرة  عر  تدريجي 
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لن نرفع 

الضرائب 

والرسوم

موازنة 2021 
تتميز بزيادة 

االيرادات 
المحلية

الحكومة لن 

تورث التحديات 

لمن بعدها

ادعو النواب لتزويد الحكومة 
بملفات الفساد لفتح تحقيق 

بها واتخاذ اجراءات فورية 
حفاظا على المال العام

موزانة 2021 قادرة 
على التصدي لتحديات 
جائحة كورونا والحيلولة 

دون مزيد من 
االنكماش االقتصادي

«« «««

االثنني   22 / 2 / 2021



الحكومة ترد على مالحظات            النواب بخصوص الموازنة

العسعس: خفض العجز آنيا يتطلب تـــــضــــحـيـات .. ضرائب او االستغناء عن موظفين

املحلي
70

زخم  ا���س��ت��ع��ادة  على  ال��ت��اأث��ر  دون  ف��ائ�����ض،  اإىل 

النمو وخلق الوظائف.

ال���ع���ام،  ال����دي����ن  ����س���ي���اق احل����دي����ث ع����ن  ويف 

اإىل قلقهم  ال��ن��واب  ال�����س��ادة  ب��ع�����ض  ا���س��ار  ف��ق��د 

ا�ستثمار  ���س��ن��دوق  ام���وال  ا�ستثناء  بخ�سو�ض 

اأرج��و   . العام  الدين  من  االجتماعي  ال�سمان 

احت�ساب  اأن منهجية  اأوؤكد حل�سراتكم على  ان 

بحيث  نطاقه،  تو�سيع  على  تقوم  العام  الدين 

ي�سمل احلكومة العامة بكامل فئاتها بدالاً من 

ان  باعتبار  املركزية،  احلكومة  على  االقت�سار 

ال��دويل  االإح�����س��ائ��ي  املعيار  ميثل  املفهوم  ه��ذا 

يف  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  قبل  من  املعتمد 

ال��ع��ام  ال��دي��ن  ا���س��ت��دام��ة  ت��ق��اري��ر تقييم  اإع����داد 

�سكل  ب��اأي  االح�سائي  املعيار  ه��ذا  يوؤثر  ول��ن   .

التعاقدي للحكومة  من اال�سكال على االلتزام 

االج��ت��م��اع��ي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  جت���اه 

االإي��ف��اء  ع��ن  اب���دااً  احلكومة  تتاأخر  ول��ن  ومل   .

نحر�ض  ال��ت��ي  االأردن���ي���ن  اأم����وال  مب�ستحقات 

عليها ون�سونها .

اأرق��ام  اأ���س��ار بع�ض ال�����س��ادة ال��ن��واب اإىل  وق��د 

خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��دي��ن ال���ع���ام ع���ن ال���رق���م ال��ر���س��م��ي 

امل����دق����ق م����ن خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات وامل���وؤ����س�������س���ات 

اإىل �سعف  االح��ي��ان  بع�ض  و���س��ل يف  ال��دول��ي��ة، 

مب�ساركة  احلكومة  و�ست�سعد  احلقيقي.  الرقم 

ال��ت��ي يرغب  التفا�سيل  م��ن  ي��ري��د مب��زي��د  م��ن 

ب��ه��ا، وه���ي م��ت��وف��رٌة ع��ل��ى امل���وق���ع االإل���ك���روين 

الر�سمي لوزارة املالية .

بع�ض  م��اح��ظ��ة  م���ع  احل��ك��وم��ة  ت��ت��ف��ق  واإذ 

ال�������س���ادة ال���ن���واب ح����ول امل���خ���اط���ر وال�����س��ل��ب��ي��ات 

الناجمة عن مزاحمة القطاع اخلا�ض يف �سوق 

الداخلي. التمويل 

ولذلك، فقد جاء ا�سدار احلكومة ل�سندات 

وخم�سون  و�سبعمئة  مليار  بقيمة  اليوروبوند 

مليون دوالر يف �سهر حزيران املا�سي للتخفيف 

م��ن االق��را���ض ال��داخ��ل��ي، االم��ر ال��ذي �ساعد 

على عدم اإ�سدار دين داخلي جديد منذ بداية 

حزيران وحتى نهاية ت�سرين االأول من

عام 2020.

ومن االإن�ساف اال�سارة اإىل اأن االدارة املالية 

االردن���ي���ة جن��ح��ت يف ح��م��اي��ة اال���س��ت��ق��رار امل��ايل 

م��ن ت��ب��ع��ات اأك����ر ه���زة م��ال��ي��ة ���س��ه��ده��ا ال��ع��امل 

االئ��ت��م��اين  الت�سنيف  وك����االت  اأج��م��ع��ت  وق���د   .

ع��ل��ى ت��ث��ب��ي��ت ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا االئ��ت��م��اين ال�����س��ي��ادي 

دول  من  العديد  فيه  �سهدت  حن  يف  ل���اأردن، 

ت�سنيفاتها  على  متتاليةاً  انخفا�سات  ال��ع��امل 

. االئتمانية 

الرئي�ض،، �سعادة 

ح�سرات النواب املحرمن،،

رفع  على  حر�سكم  ت�ساطركم  احلكومة  اإن 

م�ستوى اخلدمات املقدمة الأهلنا يف �ستى بقاع 

وطننا الغايل. وكما مت االإ�سارة اإليه يف خطاب 

با�ستحالة معادلة  االإقرار  املوازنة، فا بد من 

اإىل  لا�ستجابة  االإن��ف��اق  ورف��ع  العجز  خف�ض 

ا�ستمعنا  وال��ت��ي  وامل��ح��ق��ة،  امل�����س��روع��ة  امل��ط��ال��ب 

وكذلك  املوازنة،  نقا�سات  خال  باهتمام  اإليها 

زي��������ادة االإن������ف������اق ع���ل���ى اخل�����دم�����ات وحت�����س��ن 

االن��ف��اق  ورف��ع  واملتقاعدين،  العاملن  روات���ب 

دون  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  لتح�سن  ال��راأ���س��م��ايل 

زيادة االإيرادات احلكومية.

بعدم  التزامها  اأعلنت  احلكومة  اأن  وح��ي��ث 

رف���ع ال�����س��رائ��ب وال��ر���س��وم اأو ف��ر���ض ���س��رائ��ب 

االإيرادات  فاإن  املوازنة،  ور�سوم جديدة يف هذه 

اأ�سعاف  اإىل  النمو  ن�سب  رف��ع  دون  ترتفع  ل��ن 

املا�سي. كما لن  العقد  النمو يف  متو�سط ن�سب 

التهرب  حماربة  دون  االإي���رادات  زي��ادة  تتحقق 

والتجنب ال�سريبي ب�سكل رادع .

ا�ستيعاب  ت�ستطيع  لن  فاإن احلكومة  وعليه، 

ال��ب��اح��ث ع��ن ع��م��ل، وال��ذي  ال�سباب  ط��م��وح��ات 

ي�����س��ت��ح��ق ف���ر����س���ةاً حل���ي���اة اأف�������س���ل ع���ر ت��وف��ر 

وظ���ائ���ف ح��ك��وم��ي��ة، يف ظ���ل حم���دودي���ة ق���درة 

ال���ق���ط���اع ال����ع����ام ع���ل���ى ا����س���ت���ي���ع���اب امل����زي����د م��ن 

على  الرواتب  فاتورة  هيمنة  ظل  يف  الوظائف 

تبعات  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  الأن  النفقات،  اإجمايل 

خ��ط��رة ع��ل��ى اال���س��ت��ق��رار امل����ايل يف ال�����س��ن��وات 

االط��ار  توفر  احلكومة  على  ولكن  ال��ق��ادم��ة. 

اخلا�ض  القطاع  يتمكن  حتى  املنا�سبة  والبيئة 

من ا�ستعادة التناف�سية ، وبالتايل زخم النمو.

اإح���داث  دون  ذل��ك  حتقيق  م��ن  نتمكن  ول��ن 

. فلن ينمو  تغير جذري يف هيكلية االقت�ساد 

كما  االن��ت��اج.  تكاليف  تخفي�ض  دون  االقت�ساد 

ب��اإج��راءات  اال�ستمرار  م��ع  االقت�ساد  ينمو  ل��ن 

ح�ساب  على  اقت�سادية  اأقلية  ل�سالح  حمائية 

اق��ت�����س��اد ب��اأك��م��ل��ه . ول���ن ي��ن��م��و االق��ت�����س��اد دون 

اإج������راء ت��غ��ي��ر ج����ذري يف ���س��ه��ول��ة امل��ع��ام��ات 

احلكومية جتاه القطاع اخلا�ض .

اأن االقت�ساد لن  كما ال بد من التاأكيد على 

اال�ستقرار  على  احل��ف��اظ  ا�ستمرار  دون  ينمو 

املايل والنقدي لاأردن . وعليه، فاإن احلكومة 

 ، النمو  ن�سب  ي�سهم برفع  منفتحٌة على كل ما 

وحماربة التهرب والتجنب ال�سريبي ، وت�سعد 

باخلو�ض يف حوارات بناءة نحو هذه الغاية مع 

الكرمي. جمل�سكم 

الرئي�ض،، �سعادة 

ح�سرات النواب املحرمن،،

النواب  ال�سادة  بع�ض  بت�ساوؤل  يتعلق  وفيما 

االقت�سادي  النمو  ن�سبة  حتقيق  امكانية  حول 

وباأن   2021 لعام   %2.5 بنحو  املقدرة  احلقيقي 

التفاوؤل  طابع  عليها  غلب   2021 ع��ام  م��وازن��ة 

اأوؤك��د  اأن  ف��اأرج��و  واالي����رادات،  النمو  م��ن حيث 

لي�ست   %2.5 بن�سبة  ال��ن��م��و  ت��وق��ع��ات  اأن  ع��ل��ى 

متفائلةاً ، بل اأوؤكد باأنها واقعيٌة وموؤملٌة، وت�سر 

اإىل عودة الناجت املحلي االإجمايل يف نهاية عام 

2019 يف  ع��ام  نهاية  ك��ان عليه يف  ما  اإىل   2021

 2020 عام  يف   %3 بنحو  امل�سجل  االنكما�ض  ظل 

وخ�سارة عامن ملا حققناه من مكا�سب تنموية. 

وب��ط��ب��ي��ع��ة احل���ال ، ف���اإن ا���س��ت��ع��ادة زخ���م النمو 

�سينعك�ض اإيجاباًا على منو االإيرادات احلكومية 

مكافحة  اج���راءات  مع  بالتزامن   2021 ع��ام  يف 

التهرب والتجنب ال�سريبي واجلمركي ، االمر 

على  احلكومة  اعتماد  درج��ة  م��ن  ي��رف��ع  ال��ذي 

اجل��اري��ة  نفقاتها  تغطية  يف  املحلية  م��وارده��ا 

تن�سجم  التوقعات  ه��ذه  ب��اأن  علمااً  االق��ل.  على 

��ا م��ع ت��ق��دي��رات ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل  مت��اماً

النمو االقت�سادي. املتحفظة بطبيعتها ملعدل 

اأه��م��ي��ة ح��م��ات  اإىل  اال�����س����ارة  م���ن  ب���د  وال 

التطعيم �سد فرو�ض كورونا يف تعزيز التعايف 

ال�سريع وحت�سن االقت�ساد الوطني من خطر 

هذه اجلائحة .

الرئي�ض،، �سعادة 

ح�سرات النواب املحرمن،،

���س��ت�����س��اه��م االج�����������راءات ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا 

احل��ك��وم��ة وال���ت���ي م���ن اأب���رزه���ا زي�����ادة االن��ف��اق 

ال��راأ���س��م��ايل احل��ك��وم��ي ، واالإ�����س����راع يف ���س��راء 

وت���وف���ر ال��ل��ق��اح��ات ورف����ع ال�����س��ع��ة ال�����س��ري��ري��ة 

ا�ستمرار  ل�سمان  ك��ورون��ا،  ملر�سى  املخ�س�سة 

اىل  اإ�سافةاً  العمل،  يف  االقت�سادية  القطاعات 

وحتفيز  ل��ا���س��ت��ث��م��ار،  احل��اف��زة  ال��ب��ي��ئ��ة  تهيئة 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة م��ن خ��ال تخفي�ض 

ك��ل��ف االإن���ت���اج ، م��ع اف��را���ض ع���دم ح���دوث اأي 

ال��ت��ع��ايف  ت��ع��زي��ز عملية  يف   ، ج��دي��دة  اغ���اق���ات 

وحت��ف��ي��ز ال��ن��م��و . وال ب��د يف ال��وق��ت ذات����ه من 

التحذير من املخاطر التي تنطوي على ظهور 

موجات اخرى من الفرو�ض، وتباطوؤ يف توفر 

امل��واط��ن��ن يف احل�����س��ول عليه،  ت���ردد  اأو  ال��ل��ق��اح 

مما يوؤدي اإىل تعذر احتواء الوباء ب�سكل �سريع 

ا للنتائج العك�سية لذلك على ا�ستمرارية  ، نظراً

الن�ساط االقت�سادي .

خطط  تنفيذ  اأن  اإىل  ��ا  اي�����ساً االإ����س���ارة  واأود 

احل��ك��وم��ة واج��راءات��ه��ا وخ��ا���س��ةاً امل��ت��ع��ل��ق منها 

 2021 ال��راأ���س��م��ايل يف م���وازن���ة ع���ام  ب���االإن���ف���اق 

ل��ت��ح��ف��ي��ز االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وت��ك��ري�����ض بيئة 

داعمة لاإنفاق التنموي، �سيتاأثر باأي تخفي�ض 

يجري عليها، حيث اأن ر�سد املخ�س�سات املالية 

ومناق�سات  درا����س���ات  ع��ل��ى  ب��ن��اءاً  مت  للم�ساريع 

م�ساريع  �سمن  االن��ف��اق  اأوج���ه  ل��ك��اف��ة  معمقة 

م�����وازن�����ات ال���������وزارات وال�����دوائ�����ر وال����وح����دات 

احلكومية .

الرئي�ض،، �سعادة 

ح�سرات النواب املحرمن،،

اأ�سار بع�ض ال�سادة النواب اإىل وجود مبالغة 

امكانية  وع��دم  املحلية  االي���رادات  تقديرات  يف 

ت��ق��دي��ر  اأن  اإىل  اال�����س����ارة  ف��ت��ج��در  حت��ق��ي��ق��ه��ا. 

اإىل  ا  ا�ستناداً جاء   2021 لعام  املحلية  االإي��رادات 

التالية : الرئي�سية  املعطيات 

 %  3.8 بنحو  االإ�سمي  املحلي  الناجت  . منو   1

خال عام 2021 .

�سوء  يف  ال�سريبية  االإي�����رادات  ارت��ف��اع   .  2

 ، ال��ن�����س��اط االق���ت�������س���ادي اإىل ط��ب��ي��ع��ت��ه  ع�����ودة 

التهرب  مكافحة  اج���راءات  اي���رادات  وح�سيلة 

والتجنب ال�سريبي .

لتعك�ض  الدخل  �سريبة  اي��رادات  تراجع   .  3

اأثر الراجع االقت�سادي يف عام 2020.

4. ارت���ف���اع االإي��������رادات غ���ر ال�����س��ري��ب��ي��ة يف 

دون  االقت�سادي  الن�ساط  ا�ستمرار  توقع  �سوء 

االإي��رادات  ، وحت�سيل  اهلل  �ساء  اإن   ، انقطاعات 

عن  الناجمة  االإغاقات  ب�سبب  تتاأتى  مل  التي 

جائحة كورونا .

ب��اأن  ال���ن���واب  ال�����س��ادة  اأط��م��ئ��ن  اأن  ه��ن��ا  واأود 

 2021 ح�سيلة ايرادات �سهر كانون الثاين لعام 

التي بنيت عليها  التوقعات  جاءت متوافقةاً مع 

هذه املوازنة.

ب���اأن حت�سيل  اأخ���رى  اأوؤك����د م���رةاً  اأن  واأرج����و 

عدم  اف��را���ض  على  يعتمد  املحلية  االي����رادات 

تطبيق اإغاقات خال عام 2021، اإن �ساء اهلل ، 

ولن تتحقق دون ذلك .

وال بد من اال�سارة هنا بقلق اإىل تزايد حاالت 

 . املا�سية  االي��ام  يف  ك��ورون��ا  بفرو�ض  اال�سابة 

واأدع���و م��ن ه��ذا امل��ق��ام ال��ك��رمي جميع اإخ���واين 

واأخ���وات���ي ع��ل��ى ث��رى ه��ذا ال��وط��ن احل��ب��ي��ب اأن 

اأرجوكم  الكمامة.  ارتداء  بالتزام  ا  جميعاً نقوم 

، فلنحمي اأحباءنا وعائاتنا، ولنحمي اقت�ساد 

هذا البلد الذي عانى الويات ب�سبب االغاق. 

عمل  ع��ن  ال��ب��اح��ث  �سبابنا  م�ستقبل  ولنحمي 

ا بارتداء الكمامة . عر التزامنا جميعاً

�سعادة الرئي�ض ،،

ح�سرات النواب املحرمن،،

امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��و���س��ي��ة  احل���ك���وم���ة  ت���ق���در  واإذ 

ب��ت�����س��ري��ع اإجن����از م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ت��اأم��ن 

ال�����س��ح��ي ال�����س��ام��ل، ف����اإن احل��ك��وم��ة ت���ويل ه��ذا 

ا  اإ�ساحاً فيه  وترى  الكبرة  االهمية  املو�سوع 

للمواطنن  ال�سحي  االأم���ان  يحقق  ��ا،  ج��وه��رياً

من  امل�ستفيدين  ���س��ري��ح��ة  ت��و���س��ي��ع  خ���ال  م��ن 

امل��واط��ن��ن،  ك��اف��ة  لت�سمل  ال�سحية  اخل��دم��ات 

وي���ر����س���خ ال���ع���دال���ة ب���ن امل���واط���ن���ن م���ن ح��ي��ث 

التاأمن ال�سحي  التكلفة واخلدمة. و�سي�ساهم 

ال�����س��ام��ل يف احل����د م���ن ت��ن��ام��ي االإن����ف����اق على 

الذي  �سحياًا،  املوؤمنن  لغر  الطبية  املعاجلات 

ا على املوازنة العامة . بات ي�سكل عبئاًا متزايداً

ويف �سوء توجيهات �سيدي �ساحب اجلالة 

احل�سن  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  الها�سمية 

التكليف  كتاب  يف  للحكومة  ورع��اه  اهلل  حفظه 

و�سع خطة  على  تعمل  احلكومة  فان  ال�سامي، 

التعديات  واإجراء  ال�سامل،  ال�سحي  للتاأمن 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ال���ازم���ة ل��و���س��ع ه���ذا امل��ل��ف حيز 

التنفيذ خال املرحلة املقبلة .

�سعادة الرئي�ض ،،

ح�سرات النواب املحرمن،،

احل��ك��وم��ة متفقٌة متام  ب���اأن  اأوؤك����د  اأن  اأرج���و 

االت����ف����اق م���ع ت��و���س��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ح���ول 

مع  ال�����س��راك��ة  م�ساريع  وتنفيذ  تفعيل  اأه��م��ي��ة 

بن  ال�سراكة  وح��دة  وتفعيل  اخلا�ض،  القطاع 

ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����ض وط����رح م�����س��اري��ع 

بتنفيذ  وال��ب��دء   ، م�����س��اف��ة  ق��ي��م��ة  ذات  ���س��راك��ة 

املوازنة  على  العبء  يخفف  مبا  امل�ساريع  ه��ذه 

ال��ع��ام��ة. و���س��م��ن ه���ذا االإط�����ار، ف���اإن احلكومة 

بن  ال�سراكة  م�ساريع  على  كبر  ب�سكل  تعول 

النمو  ال��ع��ام واخل���ا����ض يف حت��ف��ي��ز  ال��ق��ط��اع��ن 

العمل  فر�ض  توفر  يف  وامل�ساهمة  االقت�سادي 

وجتدر   . والفقر  البطالة  م�سكلتي  من  واحلد 

اإع���داد  ت��ع��م��ل ع��ل��ى  اأن احل��ك��وم��ة  اإىل  االإ����س���ارة 

خمتلف  يف  االول����وي����ة  ذات  ب��امل�����س��اري��ع  ق��ائ��م��ة 

�سامل  تقييم  واج��راء  االقت�سادية،  القطاعات 

لالتزامات واالآثار املالية لهذه امل�ساريع .

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��و���س��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة 

بخ�سو�ض  ال��ن��واب  ال�����س��ادة  بع�ض  وم��داخ��ات 

ال�����س��ر ب����االإج����راءات ال���ازم���ة ل��دم��ج وال��غ��اء 

ذات  امل�ستقلة  والهيئات  احلكومية  املوؤ�س�سات 

فاأرجو  واالأه��داف،  املهام  املت�سابهة يف  الطبيعة 

اإج��راء  على  تعكف  احل��ك��وم��ة  اأن  على  التاأكيد 

اأ���س�����ض علمية  درا����س���ة ���س��ام��ل��ة وم��ع��م��ق��ة وع��ل��ى 

ا لكتاب  الإع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ت��ن��ف��ي��ذاً

وال��دوائ��ر  ال���وزارات  ت�سمل   ، ال�سامي  التكليف 

وال���وح���دات احل��ك��وم��ي��ة ب��ه��دف ت��ط��وي��ر اأدائ��ه��ا 

اخل��دم��ات  م�ستوى  وحت�سن   ، كفاءتها  ورف���ع 

�سبط  اإىل  و���س��والاً   ، اخل��دم��ة  ملتلقي  امل��ق��دم��ة 

االنفاق العام ب�سكل حقيقي ال �سكلي .

�سعادة الرئي�ض ،،

ح�سرات النواب املحرمن،،

املوقرة  املالية  اللجنة  تو�سية  وبخ�سو�ض 

ووزارة  ال�سحة  وزارة  م��ن  ك��ل  م��وازن��ات  بدعم 

ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وم���وازن���ة ���س��ن��دوق املعونة 

االأولوية. واإعطائها  الوطنية 

اإط������ار  ويف  احل����ك����وم����ة  اأن  ع����ل����ى  ف������اأوؤك������د 

ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة مل ول���ن تدخر 

ال��ازم��ة  امل��ال��ي��ة  املخ�س�سات  ت��وف��ر  يف  ا  ج��ه��داً

املواطنن،  �سحة  ورعاية  حماية  على  لاإنفاق 

وت���ق���دمي اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة ال���ازم���ة ل��ه��م، 

وحت�����س��ن ال��ن��ظ��ام ال�����س��ح��ي ورف�����ع ج��اه��زي��ت��ه 

وا�سمحوا  الطارئة.  الظروف  ملواجهة  وقدرته 

بجي�سنا  واعتزازها  احلكومة  �سكر  اأكرر  اأن  يل 

االأب��ي�����ض ع��ل��ى م��ا ي��وا���س��ل��ون ب��ذل��ه م��ن جهود 

�سبيل  يف  النظر  منقطعة  وب�سجاعة  م�سنية 

ال��ع��زي��ز.  ال���وط���ن  اب���ن���اء  اأرواح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

ون��دع��و ب��امل��غ��ف��رة وال��رح��م��ة مل��ن ف��ق��دن��ا منهم 

جراء اإ�سابتهم بالفرو�ض، ونح�سبهم عند اهلل 

من ال�سهداء االأبرار.

لتطوير  االهتمام  ج��ل  احلكومة  ت��ويل  كما 

م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام، وجت���وي���د ن��وع��ي��ة 

املدر�سية  البيئة  وحت�سن  وخمرجاته،  التعليم 

احلكومة  و�ستوا�سل  احل��ك��وم��ي��ة.  امل��دار���ض  يف 

الرامج  من  امل�ستفيدين  عدد  لتو�سيع  �سعيها 

كلما  الوطنية  املعونة  �سندوق  يقدمها  ال��ت��ي 

 2021 ب��اأن م��وازن��ة ع��ام  ا  ك��ان ذل��ك ممكنااً، علماً

ت�����س��م��ن��ت زي��������ادةاً غ����ر م�����س��ب��وق��ة يف م���وازن���ة 

االأ�سر  38% بهدف زيادة عدد  بن�سبة  ال�سندوق 

امل�ستفيدة من برنامج الدعم التكميلي.

�سعادة الرئي�ض ،،

ح�سرات النواب املحرمن،،

وان�����س��ج��ام��ااً م��ع ت��و���س��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة يف 

جم��ل�����س��ك��م ال���ك���رمي، ف���اأرج���و ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 

احل���ك���وم���ة ���س��ت��ق��وم ب��ع��م��ل م���راج���ع���ات رب��ع��ي��ة 

ل����اإي����رادات وال��ن��ف��ق��ات ال��ع��ام��ة ، ل��ي�����س��ار اإىل 

االأطر  القرارات الازمة يف حينه وعر  اتخاذ 

الت�سريعية الناظمة لها .

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ن��ح 

ملجل�سكم  اأبن  اأن  اأرجو  اخلارجية،  وامل�ساعدات 

ا�ستثمار  على  �ستعمل  احلكومة  ب��اأن  ال��ك��رمي، 

بقيادة  اململكة  بها  حتظى  التي  املتميزة  املكانة 

ج��ال��ة امل��ل��ك امل��ع��ظ��م ع��ل��ى خ��ارط��ة ال��ع��اق��ات 

ظل  يف  ل��اأردن  املقدم  الدعم  لتعزيز  الدولية 

ا  الظروف التي يواجهها، والتي اأحدثت �سغوطاً

وا�سمحوا   . املتاحة  املالية  امل���وارد  على  ك��ب��رةاً 

ال�سقيقة  للدول  وتقديري  �سكري  اأك��رر  اأن  يل 

وال�����س��دي��ق��ة وامل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي اأوف��ت 

تقدمه  ال��ذي  املتوا�سل  وللدعم  بالتزاماتها، 

لاأردن ، وخا�سةاً يف هذه املرحلة ال�سعبة التي 

مير فيها اقت�سادنا الوطني .

ب��خ�����س��و���ض وج���ود م��ب��ال��غ��ة يف تقدير  واأم����ا 

اأبن  اأن  ، فاأرجو   2021 النفقات يف موازنة عام 

ب���اأن ت��ق��دي��ر ال��ن��ف��ق��ات اجل���اري���ة وال��راأ���س��م��ال��ي��ة 

م�ستفي�سة  ومناق�سات  درا���س��ات  على  بناءاً  يتم 

ومعمقة ، ل��ك��ل ب��ن��د م��ن ب��ن��ود ه��ذه ال��ن��ف��ق��ات ، 

املعلومات  ك��اف��ة  ت��وف��ر  م��ن  التحقق  يتم  حيث 

وال���ب���ي���ان���ات اخل���ا����س���ة ب���ك���ل ن��ف��ق��ة م����ن ح��ي��ث 

اأه��داف��ه��ا وم��ررات��ه��ا ، ل��ت��ع��ك�����ض االح��ت��ي��اج��ات 

ال��ف��ع��ل��ي��ة، واالق��ت�����س��ار ع��ل��ى ال��ن��ف��ق��ات ال��ت��ي ال 

ان�سجامها  اإىل  اإ�سافةاً  عنها،  اال�ستغناء  ميكن 

حيثما  منها  لكل  العاقة  ذات  الت�سريعات  مع 

وجدت .

تفعيل  اإىل  ا  متاماً مثلكم  احلكومة  وتطمح 

اإىل  وللو�سول  بالنتائج.  املوجهة  املوازنة  اأطر 

من  بد  فا   ، ذلك  من  املن�سودة  الغاية  حتقيق 

اإيجاد ف�سحة مالية يف املوازنة .

�سعادة الرئي�ض ،،

ح�سرات النواب املحرمن،،

اإىل  كلماتهم  يف  ال��ن��واب  ال�سادة  تطرق  لقد 

اخلدمية  واالح��ت��ي��اج��ات  املطالب  م��ن  العديد 

امللحة يف مناطقهم، والتي ميكن تلخي�ض اأبرز 

ما مت ر�سده منها مبا يلي: ان�ساء امل�ست�سفيات 

وامل������دار�������ض وامل�����راك�����ز ���س��ح��ي��ة واجل����ام����ع����ات، 

حكومية،  ومديريات  دوائ��ر  جممعات  واإق��ام��ة 

وان�������س���اء ك��ل��ي��ات ج��ام��ع��ي��ة، و���س��ب��ك��ات ال�����س��رف 

وحت�سن  ان�ساء  اىل  باالإ�سافة  واملياه،  ال�سحي 

وت��زوي��د  وزراع���ي���ة(،  )رئ��ي�����س��ي��ة  ط���رق خمتلفة 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ب���ال���ك���وادر واالأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة، 

مراكز  وان�ساء  و�سناعية،  تنموية  مدن  وان�ساء 

و���س��واق��ن،  م��رك��ب��ات  ترخي�ض  واإدارات  اأم��ن��ي��ة 

�سبابية، ومراكز  ريا�سية ومراكز  وان�ساء مدن 

اع���اف، وان�����س��اء ح��دائ��ق وم��ت��ن��زه��ات، وتاأجيل 

قرو�ض املواطنن ومنح ت�سهيات للمزارعن

واإذ توؤكد احلكومة م�ساركتها حر�سكم على 

للمواطنن  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  م�ستوى  رف���ع 

اأن هذه املطالب تفوق  اإال  وتلبية احتياجاتهم، 

يف الواقع قدرة هذه املوازنة واأ�سعافها.

من  ج��زء  لتحقيق  الوحيد  ال�سبيل  ويبقى 

النمو  تعزيز  امل�سروعة هو  طموحات مواطنينا 

، ورف���ع االي�����رادات ع��ر مكافحة  االق��ت�����س��ادي 

التهرب ال�سريبي .

مع  للتعاون  باهتمام  تنظر  احل��ك��وم��ة  واإن 

جم��ل�����س��ك��م ال���ك���رمي ل��ل��خ��روج ب��ح��ل��ول واق��ع��ي��ة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذه ال��ط��م��وح��ات دون رف���ع ال��ع��بء 

ال�سريبي على املواطن.

�سعادة الرئي�ض ،،

ح�سرات النواب املحرمن،،

واذ ت��ت��ف��ق احل��ك��وم��ة م���ع ت��و���س��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة 

كافة  ت��ق��دمي  يف  اال���س��ت��م��رار  بخ�سو�ض  امل��ال��ي��ة 

اأن�������واع ال���دع���م ل��ق��وات��ن��ا امل�����س��ل��ح��ة واأج��ه��زت��ن��ا 

االأم���ن���ي���ة، ل��ت��وؤك��د ع��ل��ى اأن���ه���ا ت��ع��ط��ي االول���وي���ة 

االهتمام  جل  واإعطائها  احتياجاتها،  لتاأمن 

وال����رع����اي����ة ، ح���ي���ث ح���ر����س���ت احل���ك���وم���ة ع��ل��ى 

لقواتنا  ال�سرورية  املالية  املخ�س�سات  زي���ادة 

احليز  �سيق  رغ��م  االأمنية  واأجهزتنا  امل�سلحة 

الهام  ، ودورها  ملهامها اجلليلة  ا  تقديراً  ، املايل 

واحليوي، والذي فاخرنا العامل يف خ�سم هذا 

الوباء مب�ستواها االحرايف .

املوقرة  املالية  اللجنة  بتو�سية  يتعلق  وفيما 

والتعليمات اخلا�سة  االنظمة  النظر يف  باإعادة 

ب�����س��ب��ط روات������ب ال�������س���رك���ات احل���ك���وم���ي���ة، ف���اإن 

ال�سركات  ب��اأن  املوقر  ملجل�سكم  توؤكد  احلكومة 

واأن��ظ��م��ٌة  ق��وان��ن  حتكمها  للحكومة  امل��م��ل��وك��ة 

وخا�سةاً  ارتفاعها  من  وحتد  الرواتب  ت�سبط 

ممثلي  اإىل  باالإ�سافة  فيها،  امل�سوؤولن  لكبار 

اأن ال�سركات  اإال  اإداراتها.  احلكومة يف جمال�ض 

ال�سادة  بع�ض  قبل  من  اليها  اال���س��ارة  مت  التي 

ولي�ست  ع��ام��ة،  م�ساهمة  ���س��رك��ات  ه��ي  ال��ن��واب 

واالنظمة  القوانن  الأحكام  وتخ�سع  حكومية، 

التي حتكم �سركات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ض 

.

�سعادة الرئي�ض ،،

ح�سرات النواب املحرمن،،

بال�سكر  اأتقدم  اأن  ا�سمحوا يل  وقبل اخلتام، 

التي  وامل��و���س��ول��ة  ال��ك��ب��رة  للجهود  وال��ت��ق��دي��ر 

مبديرها  ممثلةاً  العامة  املوازنة  دائ��رة  بذلتها 

ق��ان��ون  م�����س��روع��ي  اإع����داد  يف  وموظفيها  ال��ع��ام 

احلكومية  الوحدات  وموازنات  العامة  املوازنة 

تطوير  على  احلكومة  و�ستحر�ض   .2021 لعام 

ورفع قدرات هذه الكفاءات التي نفخر بها .

ال��ت��و���س��ي��ات  ج��م��ي��ع  احل���ك���وم���ة  ت���ق���در  واإذ 

واملطالبات واالآراء ال�سديدة التي اأبداها ال�سادة 

توا�سل  على  �ستبقى  اأنها  على  لتوؤكد  ال��ن��واب، 

ال��ت��ع��اون  روح  ل��ت��ع��زي��ز   ، ال��ك��رمي  جمل�سكم  م��ع 

ال�سلطتن  ب��ن  احلقيقية  ال�����س��راك��ة  وم��ف��ه��وم 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل�����س��ل��ح��ة 

اأ�سكالها  بكافة  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة  ال��ع��ام��ة، 

. وال�سيا�سية  االقت�سادية واالجتماعية 

ك��م��ا اأوؤك����د ع��ل��ى اأن ال��ت��و���س��ي��ات وامل��اح��ظ��ات 

ال��������واردة يف ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة امل���وق���رة، 

حمل  �ستكون  النواب  ال�سادة  واآراء  ومقرحات 

عناية واهتمام احلكومة لتنفيذ ما اأمكن منها .

و����س���ت���ق���وم احل����ك����وم����ة ب����ت����زوي����د جم��ل�����س��ك��م 

اتخاذه  �سيتم  ما  ح��ول  �سامل  بتقرير  الكرمي 

التو�سيات  اإج����راءات وت��داب��ر جت��اه ه��ذه  م��ن 

احلوار  ا�ستمرار  احلكومة  وتاأمل  واملقرحات. 

م�سروعي  مناق�سة  خال  �سهدناه  الذي  البناء 

ق����ان����ون امل����وازن����ة ال���ع���ام���ة وق����ان����ون م����وازن����ات 

ال�سبيل  ه���و  ه���ذا  الأن  احل��ك��وم��ي��ة.  ال���وح���دات 

التي  اليقن  عدم  حالة  مع  للتعاطي  االف�سل 

ت�سيطر على االقت�ساد العاملي هذا العام.

ب��ال�����س��ك��ر  اأت����ق����دم  اأن  اأرج�������و   ، اخل����ت����ام  ويف 

والتقدير ملجل�سكم املوقر، �سائااً العلي القدير 

يف  ال��غ��ايل  وطننا  خدمة  يف  ا  جميعاً يوفقنا  اأن 

امللك  الها�سمية  اجلالة  �ساحب  ح�سرة  ظل 

عبداهلل الثاين ابن احل�سن املعظم حفظه اهلل 

ورعاه.

ال نمو 
لالقتصاد دون 
خفض لتكاليف 

االنتاج

ايرادات الشهر 
االول من العام 

جاءت متوافقة مع 
توقعاتنا في الموازنة

ارتدوا الكمامة.. 
ارجوكم احموا 
اقتصادنا الذي 
عانى الويالت

العسعس للنواب: 
مطالبكم تفوق 
قدرة الموازنة 

وأضعافها

««««

االثنني   22 / 2 / 2021



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة افر�ست للتجارة العامة  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل 

 )48260( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )2017/7/13( 

املحدودة  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/2/21(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200122769(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد اجلعافره و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت��سية ب�سيطة 

حتت الرقم )16402( بتاريخ 2011/12/13 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/21 

اجلعافرة   م�سف�ه  فالح  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  را�����س  – ذات  ال��ك��رك   : امل�����س��ف��ي  ع��ن���ان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0777431112

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان���ن  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 ع��س 

حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ليف  وفائق 

الرقم )35481( بتاريخ 1994/1/29  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ع��س وفائق ليف

اإىل �سركة : فائق ومهند ليف

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

دعوة اجتماع غري عادي ثاني
السادة الشركاء يف شركة اتحاد مخلصي جمرك العمري

تقرر دع�تكم حل�س�ر اجتماع الهيئة العامة الغري عادي الثاين والذي يلي الجتماع التا�سي�سي 

الول واجتماع الغري العادي الول لل�سركة واملقرر انعقاده يف نف�س املكان والتاريخ

ي�م اخلمي�س امل�افق : 2021/3/4 يف مدينة اربد يف جممع النقابات املهنية / �سارع عبد القادر 

التل بجانب جامعة الريم�ك .

ا�ستنادا لحكام البند الرابع من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة وجمال�س الدارة 

ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين  وهيئات 

امل�س�ؤولية املحدودة ال�سادر عن وزير ال�سناعة والتجارة والتم�ين ال�سادر ا�ستناد لحكام البند 

قان�ن  احكام  مبقت�سى  وال�سادر   2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  الثانية  الفقرة  من   )2(

الدفاع رقم ) 3 ( ل�سنة 1992 وذلك ملناق�سة واقرار ما يلي :

للت�قيع على �سطب ال�سركة ) �سركة احتاد خمل�سي جمرك العمري / حتت التاأ�سي�س ( يف حال 

مل يتم الت��سل اىل حل يف الجتماعني الول العادي والول غري العادي وتعيني م�سفي لل�سركة .

يرجى ح�س�ركم يف الزمان واملكان املقرران او تف�ي�س احد ال�سركاء حل�س�ر الجتماع اعاله .

املعلنني �سركة احتاد خمل�سي جمرك العمري

عنهم احمد خالد الرشدان / ابراهيم محمد الزعبي

دعوة اجتماع 
السادة الشركاء يف شركة اتحاد مخلصي جمرك العمري

تقرر دع�تكم حل�س�ر اجتماع الهيئة العامة العادي الول ) التاأ�سي�سي ( واملقرر انعقاده

ي�م اخلمي�س امل�افق : 2021/3/4  ال�ساعة 12 ظهرا يف مدينة اربد يف جممع النقابات املهنية 

/ �سارع عبد القادر التل بجانب جامعة الريم�ك .

ا�ستنادا لحكام البند الرابع من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة وجمال�س الدارة 

ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين  وهيئات 

امل�س�ؤولية املحدودة ال�سادر عن وزير ال�سناعة والتجارة والتم�ين ال�سادر ا�ستناد لحكام البند 

قان�ن  احكام  مبقت�سى  وال�سادر   2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  الثانية  الفقرة  من   )2(

الدفاع رقم ) 3 ( ل�سنة 1992 وذلك ملناق�سة واقرار مايلي :

اقرار م�ساريف التاأ�سي�س

انتخاب هيئة مديرين

انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية الوىل.

يرجى ح�س�ركم يف الزمان واملكان املقرران او تف�ي�س احد ال�سركاء حل�س�ر الجتماع اعاله .

املعلنني �سركة احتاد خمل�سي جمرك العمري

عنهم احمد خالد الرشدان / ابراهيم محمد الزعبي

دعوة اجتماع غري عادي 
السادة الشركاء يف شركة اتحاد مخلصي جمرك العمري

تقرر دع�تكم حل�س�ر اجتماع الهيئة العامة الغري عادي الول والذي يلي الجتماع التا�سي�سي 

الول لل�سركة واملقرر انعقاده يف نف�س املكان والتاريخ  ال�ساعة 12 ظهرا

ي�م اخلمي�س امل�افق : 2021/3/4 

يف مدينة اربد يف جممع النقابات املهنية / �سارع عبد القادر التل بجانب جامعة الريم�ك .

ا�ستنادا لحكام البند الرابع من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة وجمال�س الدارة 

ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين  وهيئات 

امل�س�ؤولية املحدودة ال�سادر عن وزير ال�سناعة والتجارة والتم�ين ال�سادر ا�ستناد لحكام البند 

قان�ن  احكام  مبقت�سى  وال�سادر   2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  الثانية  الفقرة  من   )2(

الدفاع رقم ) 3 ( ل�سنة 1992 وذلك ملناق�سة واقرار مايلي :

رفع راأ�س مال ال�سركة باملقدار الذي تراه الهيئة العامة منا�سبا للت��سع يف اعمال ال�سركة وتك�ن 

الزيادات يف را�س املال عن طريق اليداع البنكي.

يرجى ح�س�ركم يف الزمان واملكان املقرران او تف�ي�س احد ال�سركاء حل�س�ر الجتماع اعاله .

املعلنني �سركة احتاد خمل�سي جمرك العمري

عنهم احمد خالد الرشدان / ابراهيم محمد الزعبي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : قصي ماهر زكي زين الدين

ال�سنة  خالل  متقطع   ي�م  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

ال�احدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي او مربر قان�ين لذا  فان 

 48 خالل  للعمل  الع�دة  ب�سرورة  ينذرك  الردين  العمل  قان�ن  من  28/ه�  املاده  وح�سب  املنذر 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا ل�ظيفتك وكافة حق�قك العمالية .

املنذر /�سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف : محمد عدنان فندي الكردي
ال�سنة  خالل  متقطع   ي�م  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

ال�احدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي او مربر قان�ين لذا  فان 

 48 خالل  للعمل  الع�دة  ب�سرورة  ينذرك  الردين  العمل  قان�ن  من  28/ه�  املاده  وح�سب  املنذر 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا ل�ظيفتك وكافة حق�قك العمالية .

املنذر / �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

) الفن الراقي للزخرفه واحلفر و�سناعة الل�حات العالنية ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء 

التجارية بالرقم )225188( با�سم ) حمزه زكريا خليل �ساهني  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح 

ن�سر  الغري من تاريخ  امللكية حجة على  با�سم ) خليل زكريا خليل �ساهني ( وتعترب عملية نقل 

هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

) مركز خزنة املعمار للخدمات املطبعية واملكتبية ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية 

بالرقم )5674( با�سم ) زكريا خليل عبد الفتاح �ساهني  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) �ساهني  خليل  زكريا  حمزه   (

العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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

وعالء  ط��ارق  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

الزرو التميمي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)97127 ( بتاريخ 2010/1/21 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  امل�سافرين   خلدمات  القلعة  �سركة  باأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة/ حتت الرقم )53005( 

بتاريخ )2018/11/18( 

املحدودة  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/2/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة مركز آيه للرتبية الخاصه ذ.م.م

ال�سادة ال�سركاء :

2021/2/21 من �سريك ميلك اكرث من  ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 

لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دع�ة  واملت�سمن  ال�سركة  راأ�سمال  من   %25

ا�ستنادًا لحكام البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة 

وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�س 

وزير  عن  ال�سادرة  املحدودة  امل�س�ؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة 

ال�سناعة والتجارة والتم�ين ال�سادرة ا�ستنادا لحكام البند)2( من الفقرة 

قان�ن  احكام  مبقت�سى  وال�سادر   2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيا 

ي�م  الجتماع  حل�س�ر  دع�تكم  قررت  فقد   ،1992 ل�سنة   )13  ( رقم  الدفاع 

2021/3/2 ال�ساعة العا�سرة �سباحا مبقر ال�سركة الكائن  الثالثاء امل�افق 

يف عمان – ماركا ال�سمالية – بجانب املت�سرفية وذلك لبحث امل�ا�سيع التالية :

انتخاب هيئة مديرين لل�سركة 

يرجى ح�س�ر الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذك�رة اعاله .

وتف�سل�ا بقب�ل فائق الحرتام ،،،

د.وائل علي العرم�طي

مراقب عام ال�سركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   املغربي  ذيب  �سركة  بان  والتجارة 

  2013/6/17 �سركات ت�سامن  حتت الرقم )107302( بتاريخ 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ذيب املغربي و�سريكه

اإىل �سركة : مالك املغربي و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قان�ن ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

للت�س�يق  جاراما  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الع��الين 

قد    2013/7/10 بتاريخ    )33272( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2021/1/6 بتاريخ   املنعقد  ال��ع��ادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  امل�افقة على ت�سفية 

عمر  حمم�د  ال�سيد  و/اأو  عالن  حمم�د   « ماجد  حممد   « فرا�س 

امني ابراهيم م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

 –  3 – الطابق   4 – عمارة  – �سارع املتنبي  – جبل عمان  عمان 

�س.ب 840087 – الرمز الربيدي 11181 – هاتف 4610047 

– فاك�س 4610074  - خل�ي  0795042306 ، 0790636920

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قان�ن ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  جاراما للت�س�يق العالين  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة 

مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 33272 ( بتاريخ ) 2013/7/10(

ال�سركة �س�اء كانت م�ستحقة الدفع  املالية جتاه  �سرورة تقدمي مطالباتهم 

ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر 

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ال�سيد  و/اأو  عالن  حمم�د   “ ماجد  حممد   “ فرا�س   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

حمم�د عمر امني ابراهيم

– الطابق   4 – عمارة  املتنبي  – �سارع  – جبل عمان  امل�سفي : عمان  عن�ان 

3 – �س.ب) 840087 (– الرمز الربيدي) 11181( – 

هاتف) 4610047 ( – فاك�س) 4610074(  

خل�ي )  0795042306 ، 0790636920  (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200149414(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة ال�سدفان واب� خ�سره  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )112311( بتاريخ 2015/8/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/21 

خ�سرة   اب�  جمعه  وجيه  اياد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي :ماركا اجلن�بية– ت: 0790133840

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته
يعلن للعم�م وملدة خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخه جدول تقدير قيمة امل�ساحة امل�ستملكة من ال�حدة 

الزراعية رقم ) 349( ح��س )3( الط�ال من ار�سي قرية الط�ال ال�سمايل لغايات ت��سعة م�سار 

قناة الت�سريف .

عال  دير   / وامل�ساحة  الرا�سي  دائ��رة  ل�حة  على   2021/2/17 امل�افق  الربعاء  ي�م  علق  قد 

باعتباره حمال بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية دير عال اجلديدة لطالع اجلميع 

ذوي احلق�ق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر ي�ما 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان ي�دع املعرت�س 

( من  21/و   ( املادة  باأحكام  التقدير عماًل  كاأمانة لالعرتا�س على  ( دينارا  مبلغ ) خم�سة ع�سر 

القان�ن املذك�ر.

رئي�س جلنة تقدير الرا�سي

املهند�س �سامر حممد الدويري

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

راشد حسام طايل 
ابو شعيب

ن���ظ���را ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن ال��ع��م��ل من 

تزيد  ومل���دة  ت����اري����خ2021/2/9 

�سبب  ب��دون  متتالية  اأي��ام    10 عن 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  م�سروع 

ب���ال���ع����دة ل��ل��ع��م��ل خ����الل م����دة ل 

ذلك  وخ��الف  اي��ام  ثالثة  تتجاوز 

خدماتك  ب��اإن��ه��اء  �ستق�م  ف��اأن��ه��ا 

بف�سلك عن العمل دون اإ�سعار ودون 

ال�سركة  م�س�ؤولية على عاتق  اأدنى 

وذلك عمال باأحكام املاده )28/ه�( 

من قان�ن العمل الردين

املنذر/شركة عمر 
بولص الزعمط

الثنني   22 / 2 / 2021

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/7 ( 
الخاص بتوريد لوازم شبكات ري متنوعة

تدع� �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة يف ال�سرتاك يف هذه 

الدع�ة مراجعة ق�سم الل�ازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفع�ل وال�سجل التجاري 

ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء ل�ازم رقم ) 7 /2021 ( اخلا�س بت�ريد ل�ازم �سبكات ري ح�سب الكميات واملتطلبات 

الفنية ال�اردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 50 ( خم�س�ن دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخ�ل : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 750 ( �سبعمائة وخم�س�ن دينار من ال�سركة او امل�ؤ�س�سة 

ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يك�ن با�سم املناق�س املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�س : على مقدم العر�س تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�س الفني واملايل ن�سخة ا�سلية عدد 

) 1 ( و�س�رة عدد ) 1 ( وت��سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة 

وعن�انها الكامل ويرفق مقدم� العرو�س الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة 

تعبئة ملحق عر�س املناق�سة وختم جميع وثائق العطاء.

ال�ساعة  اق�ساه  مب�عد  ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  الل�ازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  ت�دع 

الثانية ع�سرة من بعد ظهر ي�م الثنني امل�افق 2021/3/8 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة م�قعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

الشركه الشامخه لالستثمارات العقاريه واملاليه
املساهمه العامه املحدوده

اعالن نتائج االعمال االوليه لعام 2020

ال�سركه  اعمال  نتائج  ان  ال�سركه  اداره  جمل�س  رئي�س  �سرح 

الوليه عن ال�سنه املاليه املنتهيه يف 2020/12/31 وبعد قيام 

مدقق ح�سابات ال�سركه باجراء عمليه املراجعه الوليه لها كما 

يلي:

2019                           2020                                                                                               

�سايف ايرادات ال�سركه                                                  122470                     111798                        

�سايف الربح املت�قع قبل ال�سريبه واملخ�س�سات           )19747(                             )30565(

�سايف الربح العائد مل�ساهمي ال�سركه                                      )19747(                          )30565(



الدويل
90 االثنني  22/ 2 / 2021 

طراد َحَماأة حرب ال�صني على وباء كوفيد/19، وها هي خطوط   َتَتَعاَظم با�صّ

الأر�صية  الكرة  لت�صمل  وتتو�ّصع  تتمّدد  كورونا  على  ال�صامل  ال�صيني  الهجوم 

بُرّمتها، �صمنها ِبيتنا العربي الكبري املُمتد من املحيط للخليج.

اخلارجية  ووزير  )ال��وزراء(  الدولة  جمل�س  ع�صو  ُم�َصاَرَعة  موؤخًرا،  لحظنا   

لأجل  كوفيد-19،  مكافحة  ب�صاأن  مقرتحات  اأربعة  طرح  اإىل  يي،  وان��غ  ال�صيني 

تفعيل اإ�صهامات جديدة حمايًة لل�صالم ال�صحي، وذلك خالل اجتماع افرتا�صي 

ملجل�س الأم���ن ال���دويل ب�����ص��اأن ك��ورون��ا وت��وزي��ع ال��ل��ق��اح��ات ع��امل��ًي��ا. ي���رى ال��وزي��ر 

ال�صيني، اأنه يتعنّي يف هذا ال�صدد التم�ّصك مببداأ حماية حياة ال�صعوب و�صحتها 

لقرارات  الكامل  والتنفيذ  الوباء،  مكافحة  يف  التعاون  وتعزيز  اعتبار،  اأي  فوق 

لة، وخلق بيئة مالئمة ملكافحة كوفيد/19؛ وحل م�صكلة  جمل�س الأمن ذات ال�صِّ

ودعم  والفقرية؛  النامية  للبلدان  املُقّدمة  امل�صاعدات  وزي��ادة  اللقاحات،  نق�س 

التن�صيق واإف�صاح املجال كاماًل اأمام دور منظومة الأمم املتحدة. كما اأكد اأن بالده 

“اتخذت اإجراءات ملمو�صة لزيادة وتعميق وتكثيف التوزيع العادل للقاحات على 
العامل”، ُم�صدًدا على اأن ال�صني مل ت�صَع قط اإىل حتقيق اأهداف جيو�صيا�صية يف 

تعاونها الدويل ب�صاأن اللقاحات، ومل ت�صع يف اعتبارها اأي ح�صابات لأي مكا�صب 

اقت�صادية، ومل تربط هذا التعاون ب�صروط �صيا�صية مطلًقا. وختم الوزير بفقرة 

ي�صغلنا  ما  اأكرث  “اإن  هي:  العاملي،  الإعالم  يف  �صهرية  �صارت  بالإن�صانية  تفي�س 

هو جعل اللقاحات منفعة عامة تتوّفر بتكلفة مي�صورة ل�صعوب جميع البلدان”.

ودع���وات  دبلوما�صية  م��ع  يتما�صى  ال���ذي  ال�صيني  ال��ن��ه��ج  ه��ذا  م��ع  وات�����ص��اًق��ا   

ال��رئ��ي�����س ���ص��ي ج��ني ب��ي��ن��غ يف م��وؤمت��ر داف��و���س الأخ����ري، ب�����ص��رورة ت��وّح��د ال��ع��امل 

و�صعوبه ودوله لإقامة جمتمع امل�صري الواحد للب�صرية وحتقيق الن�صر على كل 

ا�ْصِتْمرار  ِلِهبة احلياة املقد�صة، يتم بتوجيه من الرئي�س )�صي(  اجلوائح املعادية 

ملختلف  )�صينوفارم(  اأم�صال  من  كبرية  كميات  �صحن  اأع��م��ال  وَت��َع��اُق��ب  وَت��َت��اُب��ع 

ودولها  املَعُمورة  �صعوب  اأزر  �صد  �صبيل  ويف  وم�صاهمات.  ِهبات  �صكل  على  ال��دول، 

“اللقاح  اأن  على  لتوؤكد  “كوفاك�س”،  ملبادرة  ال�صني  ان�صمت  الوباء،  مكافحة  يف 

املِثال  باأ�صعار عادلة ومعقولة”. ولهذا، وعلى �صبيل  ُمنَتج عام و�صتقدمه للعامل 

الأغ��ذي��ة  م��ن  �صندوًقا   14056 م��وؤخ��ًرا،  ال�صينية  احلكومة  �صّلمت  احل�صر،  ل 

)اليوني�صف(،  للطفولة  املتحدة  الأمم  ملنظمة  لال�صتخدام  اجلاهزة  العالجية 

كلفتة اإن�صانية يف �صياقات مكافحة �صوء تغذية الأطفال يف دولة جنوب ال�صودان، 

املغربية  اململكة  َت�َصّلَمت  اإليها. بدورها،  العون  التي تلتزم ال�صني ر�صمًيا مبد يد 

500 األ��ف ج��رع��ة م��ن ل��ق��اح )���ص��ي��ن��وف��ارم(. وات�����ص��اًل ب��ه��ذا الأم���ر، ك�صفت اأن��دري��ا 

ثِّلة اليوني�صف يف جنوب ال�صودان، عن اأن التربع الذي قدمته ال�صني  �صويل، ُمَ

يف  احل���اد،  التغذية  �صوء  م��ن  يعانون  طفل   14000 م��ن  اأك��رث  ع��الج  يف  �صي�صاعد 

313 األف طفل يعانون يف جنوب ال�صودان من �صوء التغذية احلاد،  حني اأن نحو 

اأرواح املالئكة ال�صغار. و�صتنقذ ال�صني 

العربية”  نيوز  “�صكاي  ومنها  الغربية،  الإع���الم  و�صائل  ك�صفت  ذل��ك،  اإىل   

انتاجها  يتم  لقاحات  اأي  توزيع  “َي�صمن  اّتفاًقا  وّقعت  ال�صني  اأن  عن  املعروفة، 

م�صتقباًل �صد “كوفيد/19” يف الدول النامية، لتكون بذلك اأكرب قوة اقت�صادية 

اإىل  اللقاحات  ولإي�صال  الوباء،  لحتواء  العاملية  ال�صحة  منظمة  مل�صاعي  تن�صم 

الأغنى  ال��دول  حد  احتمال  من  املخاوف  ملواجهة  تطويرها  ف��ور  الأفقر  ال��دول 

نيوز  �صكاي  واأم��اط��ت   لديها”،  الأدوي���ة  �صركات  ت�صنعها  العقاقريالتي  توزيع 

الدولية  اجل��ه��ود  يف  اأ�صا�صًيا  دوًرا  ال�صني  “َينح  الت��ف��اق  اأن  ع��ن  كذلك  اللثام 

على  املتحدة  الوليات  توقع  مل  فيما  من��ًوا،  الأق��ل  ال��دول  مع  اللقاحات  مل�صاركة 

التفاق”.

ال�صحنة  لتلقي  ال�صني  اإىل  طائرة  )املجر(  اأر�صلت  الأنظار،  لفت  حترك  ويف   

الأوىل من لقاح )�صينوفارم(، ِعلًما باأن املجر هي اأول دولة يف الحتاد الأوروبي 

ال��ع��دي��د من  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ب���داأت  اأن  ب��ع��د  ال��ل��ق��اح ال�صيني  ا���ص��ت��خ��دام  ت��واف��ق ع��ل��ى 

اللقاحات غريه، مبا يف ذلك Sputnik Vالرو�صي.

 تقول الأرقام املذهلة التي اّطلعت عليها، اأنه ومنذ تف�صي كوفيد/19، قّدمت 

بالإ�صافة  ع��امل��ي��ة،  منظمات  و10  دول���ة،   150 م��ن  اأك���رث  اإىل  امل�����ص��اع��دات  ال�صني 

ل��الإم��دادات  م�صنِّع  اأك��رب  وب�صفتها  دول��ة.   34 اإىل  طبًيا  فريًقا   36 اإر�صالها  اإىل 

مليار   200 من  باأكرث  املختلفة  البلدان  عوا�صم  بكني  زّودت  العامل،  يف  الطبية 

وبالتايل،  اختبار.  جمموعة  مليون   800 من  واأكرث  واقية،  بدلة  وملياري  قناع، 

الأنظمة  عزائم  وت�صد  كورونا،  حتا�صر  التي  الأوىل  الدولة  بحق  ال�صني  ُتعترب 

وت�صمن  ال��وب��اء  ظهر  َق�صم  تكفل  بكني،  م��ن  وت��ق��ِدم��ات  مب�صاعدات  ال�صيا�صية 

الب�صرية وم�صتقبلها. الواحد حلماية  ت�صييد جمتمع امل�صري ال�صحي 

ال�صينية. بال�صوؤون  *متخ�ص�س 

األكاديمي مروان سوداح 

بكين ترفع ِشعار 
»الصحة للجميع«

االنباط-وكاالت

“ت�صريح  ان  ن��اب��ل�����س،  ب��داي��ة  اأك����دت حم��ك��م��ة 

بلفور” باطل لنتهاكه القواعد القطعية للقانون 

الدويل

ام�س  باحلكم،  النطق  جاء ذلك خالل جل�صة 

الأح�����د، يف حم��ك��م��ة ب��داي��ة ن��اب��ل�����س، يف ال��دع��وى 

اخلا�صة مبقا�صاة بريطانيا ب�صاأن الآثار الناجمة 

عن “ت�صريح بلفور”، والنتهاكات التي ارتكبتها 

بريطانيا فرتة احتاللها وانتدابها لفل�صطني

وقدم حمامون فل�صطينيون دعوى ق�صائية يف 

نيابة عن  املحتلة،  نابل�س  بداية مبدينة  حمكمة 

الدولية  واملوؤ�ص�صة  للم�صتقلني،  الوطني  التجمع 

مل��ت��اب��ع��ة ح���ق���وق ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، ون��ق��اب��ة 

ال�صحفيني الفل�صطينيني، �صد حكومة بريطانيا 

التي يحملونها م�صوؤولية “ت�صريح بلفور”

وت��ق��وم ال���دع���وى ع��ل��ى اأ���ص��ا���س ال��ط��ع��ن بوعد 

بلفور واملطالبة باإبطاله واإبطال كل ما نتج عنه، 

ومطالبة بريطانيا بالعتذار لل�صعب الفل�صطيني 

واحتالل  النكبة  عن  امل�صوؤولية  كامل  وحتميلها 

فرتة  خالل  جرائمها  على  وحما�صبتها  اأرا�صيه، 

حكمها الع�صكري لفل�صطني

وق���ال���ت امل��ح��ك��م��ة ب��رئ��ا���ص��ة ال��ق��ا���ص��ي جم��دي 

خارجيتها  ووزي�����ر  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ك���ون  “انه  ج����رار 

اآرثر جيم�س بلفور، الذين �صدر عنهم يف  اآنذاك 

حينه “ت�صريح بلفور”، ل يلكون فل�صطني ول 

يلكون حق تقرير م�صري �صعبها الذي له احلق 

يف تقريره طبقا حلق ال�صعوب يف تقرير م�صريها، 

حيث ان ما قامت به اجلهة املدعى عليها -اململكة 

امل��ت��ح��دة ب��ري��ط��ان��ي��ا- اث��ن��اء ان��ت��داب��ه��ا ل��الأرا���ص��ي 

الفل�صطينية مبمار�صتها الحتالل لهذه الرا�صي 

وت�صمني ن�س النتداب لت�صريح بلفور وت�صجيع 

ال�صكان  وت�����ص��ري��د  فل�صطني  اىل  ال��ي��ه��ود  ه��ج��رة 

الفل�صطينيني ال�صلني وتهجريهم من ارا�صيهم 

بعد ارتكاب املجازر بحقهم من خالل الع�صابات 

احلكومة  م��ن  وغ��ط��اء  ومب�����ص��اع��دة  ال�صهيونية، 

يف  حقه  م��ن  كامل  �صعب  وح��رم��ان  الربيطانية، 

تقرير م�صريه، يخالف ما كان ملقى على عاتقها 

من م�صوؤولية مبوجب ن�س النتداب ال�صادر عن 

ع�صبة المم املتحدة”

“ملا ك����ان الن����ت����داب ال��ربي��ط��اين  واأ����ص���اف���ت، 

ق����د وق�����ع ع���ل���ى الرا������ص�����ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وان 

الرا���ص��ي  على  ارتكبت  املخالفة  الف��ع��ال  جميع 

يجعل  م��ا  الفل�صطينيني؛  وب��ح��ق  الفل�صطينية 

ويف  البحث،  يف  ا�صيال  اخت�صا�صا  املحكمة  لهذه 

حتميل اجلهة املدعية عليها امل�صوؤولة عن الفعال 

التي قامت بها؛ خا�صة ان فل�صطني اكت�صبت دولة 

العامة  اجلمعية  ق���رار  مب��وج��ب  م��راق��ب  ب�صفة 

لالأمم املتحدة”

والتي  املقدمة  للبنية  ا�صتنادا  “انه  وتابعت 

تقرر  املحكمة  ف��اإن  اخ��رى  بينة  لأي��ة  تناق�س  مل 

وتبعاتها  القانونية  امل�صوؤولية  بريطانيا  ت�صمني 

النا�صئة عن ت�صرفاتها املخالفة لقواعد القانون 

الدولية  والع����راف  املحلية  وال��ق��وان��ني  ال���دويل 

املتحدة  والمم  املتحدة  المم  ع�صبة  وق����رارات 

الفل�صطينية  الرا����ص���ي  اح��ت��الل��ه��ا  ف���رتة  خ���الل 

ط���وال ف��رتة الن��ت��داب ال��ربي��ط��اين، مب��ا يف ذلك 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��وع��د ب��ل��ف��ور ال�����ص��ادر يف ال���ث���اين من 

ال�صعب  ح��رم��ان  اىل  ادى  ال���ذي   ،1917 نوفمرب 

والن�صانية  القانونية  حقوقه  م��ن  الفل�صطيني 

م�صريه  تقرير  يف  حقه  من  ومنعه  وال�صيا�صية، 

على ار�صه الفل�صطينية، المر الذي اأحلق �صررا 

الوطنية،  وق�صيته  الفل�صطيني  بال�صعب  ج�صيما 

ومن �صمنهم املدعون نتيجة اجلرائم والجراءات 

واخالل  ومتلكاتهم  �صخو�صهم  على  متت  التي 

ال��ذي كان  ال��ع��ام  ب��ال��واج��ب  امل��دع��ى عليها  اجلهة 

ملقى على عاتقها خالل فرتة النتداب، وان هذه 

تداركها،  ا���ص��رار ج�صيمة ل يكن  ال���ص��رار هي 

با�صم  وُتلي  وهذا حكم ح�صوري واعتباري �صدر 

ال�صعب العربي الفل�صطيني”

للم�صتقلني  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ج��م��ع  رئ��ي�����س  وع���رب 

القرار  ه��ذا  ل�صدور  �صعادته  عن  امل�صري  منيب 

العظيم الذي يق�صي ببطالن قانونية “ت�صريح 

بلفور”، وا�صافا اإياه ب�”التاريخي”

ع���ادل���ة  حم���اك���م���ة  “كانت  امل�������ص���ري  وق������ال 

ون���ح���رتم ال���ق���ان���ون ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي وع���دال���ت���ه، 

لإن�صاف حق �صعبنا”

عنان  نابل�س  حمافظ  نائب  قالت  ب��دوره��ا، 

قانونية  معركة  م��ن  ن�صهده  م��ا  “ان  الأت����رية، 

التاريخي،  الظلم  ين�صى  ل��ن  �صعبنا  ان  ي��وؤك��د 

ولن نغفر لكل من و�صعنا حتت هذا الحتالل 

ال�صتعماري”

طالب  اننا  اجمع  للعامل  “نقول  واأ�صافت، 

ح���ري���ة ول����ن ن��ق��ب��ل ال ب���ال����ص���ت���ق���الل، ودول����ة 

م�صتقلة، والقد�س عا�صمتها، وعودة الالجئني، 

وطرد هوؤلء امل�صتعمرين من ار�صنا، و�صن�صتمر 

يف معركة الن�صال واملقاومة بكل اأ�صكالها”

الإ�صالمية  الهيئة  رئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 

العليا، خطيب امل�صجد الأق�صى عكرمة �صربي، 

التي  ال�صرخة  وهذه  بلفور” باطل،  “ت�صريح 
�صريثها  بريطانيا  حماكمة  اأج��ل  م��ن  اأطلقت 

الأحفاد اىل اأن يتحقق حلم التحرير

وت����اب����ع: ه����ذه اخل���ط���وة ال��ق��ان��ون��ي��ة ج���اءت 

بحقوق  يتغنى  ال��ذي  الحتالل  جرائم  لف�صح 

الن�صان”

العليا  املتابعة  جلنة  رئي�س  ق��ال  جهته،  من 

للجماهري العربية يف اأرا�صي عام ال�48 حممد 

ين�صى  ل���ن  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  “ان  ب���رك���ة، 

م��ن ا���ص��اء ال��ي��ه، وه���ج���ره، و����ص���رده م��ن ار���ص��ه، 

نعاين من  زلنا  الذي ما  الت�صريح  نتيجة هذا 

ت�صريد،  ب�صكل يومي من  الثمن  اآث��اره، وندفع 

واحتالل، ومالحقة، وقتل”

واأك��د بركة �صرورة حما�صبة كل من تواطاأ 

باإن�صاء  وامل�����ص��اع��دة  ب��ه  ق��ام��ت  مل��ا  بريطانيا  م��ع 

يهرول  م��ن  ك��ل  اىل  و���ص��ول  ا�صتعماري،  ن��ظ��ام 

ويحاول التطبيع مع ا�صرائيل

وا���ص��ار اإىل اأن ه��ذه اخل��ط��وة ت��اأت��ي يف اط��ار 

الفل�صطيني،  ب��احل��ق  التم�صك  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 

الذي ل ين�صى اأو ي�صامح من ا�صاء اليه وظلمه، 

يف  بريطانيا  ملقا�صاة  خطوة  كونها  اىل  ا�صافة 

املحاكم الربيطانية والدولية

االنباط-وكاالت

ع��ق��ب��ت ح���رك���ة ح��م��ا���س ع��ل��ى ت�����ص��ري��ح 

الذي  اهلل  عبد  اهلل  عبد  فتح  يف  القيادي 

يف  امل�صاركة  حما�س  رغبة  ع��دم  فيه  اأعلن 

م�صرتكة قائمة 

ونفت احلركة على ل�صان الناطق با�صم 

احلركة حازم قا�صم خالل حديث لإذاعة 

اأن تكون اأبلغت حركة  الأق�صى”،  “�صوت 
“فتح” بعدم دخولها يف القائمة امل�صرتكة 

اأو اأي �صكل من اأ�صكال القوائم

اأن احل���رك���ة ح��ت��ى  واأك������د ق��ا���ص��م ع��ل��ى 

ب���ه���ذا  ق��������رار  اأي  ت���ت���خ���ذ  مل  ال���ل���ح���ظ���ة 

اخل�صو�س

ال���وق���ت  م����ن  م��ت�����ص��ع  “هناك  وق�������ال: 

ل���درا����ص���ة ���ص��ك��ل امل�����ص��ارك��ة ال���ت���ي ���ص��ت��ك��ون 

تقدمي  وق��ت  يحني  وعندما  حما�س  فيها 

القوائم �صيكون موقفها وا�صح”

ك��ل  ����ص���ت���در����س  “حما�س  واأ�������ص������اف: 

امل�صاركة  �صكل  ح��ول  املنا�صبة  اخل��ي��ارات 

ل��ت��ك��ون اأم����ام ان��ت��خ��اب��ات ج���ادة مب��ا يخدم 

ل�صعبنا” العليا  امل�صلحة 

ال��رئ��ا���ص��ي  امل���ر����ص���وم  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 

ال����ذي اأ����ص���دره رئ��ي�����س ال�����ص��ل��ط��ة حم��م��ود 

الف�صائل  ل��ط��ل��ب  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ج���اء  ع��ب��ا���س 

ذلك  م��ن  “األأهم  م�����ص��دًدا  الفل�صطينية، 

تطبيق ما جاء به”

ب��خ��ط��وات  ت��ق��دم��ت  “حما�س  اأن  واأك����د 

ك����ب����رية ج�����دا وع���م���ل���ت ع���ل���ى ت����وف����ري ك��ل 

املناخات واحلريات بغزة”

املفاهيم  تطبيق  اإىل  “نحتاج  وت��اب��ع: 

يف ال�����ص��ف��ة وف���ت���ح امل���ج���ال اأم������ام ال��ن��ا���س 

العملية  يف  للم�صاركة  راأيهم  عن  للتعبري 

الن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى م���ب���داأ ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س 

والنزاهة” وال�صفافية 

“ال�صرطة  اأن  ق����ا�����ص����م  واأو���������ص��������ح 

من  ه��ي  وغ���زة  ال�����ص��ف��ة  يف  الفل�صطينية 

���ص��ت��ق��وم ب��ح��م��اي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة 

التعليمات  ومراكز القرتاع وتنفيذ كافة 

النتخابات” باإجراء  املتعلقة 

االنباط-وكاالت

ماجوفويل  ج��ون  تنزانيا  رئي�س  اأث���ار 

غ�����ص��ب ال��ع��ام��ل��ني يف امل���ج���ال ال�����ص��ح��ي 

ب��ت��ق��ل��ي��ل��ه م���ن اأه���م���ي���ة و����ص���ع ال��ك��م��ام��ات 

ملواجهة  الجتماعي  التباعد  واإج���راءات 

اأن  ج���ائ���ح���ة ك������ورون������ا، وحت�����ذي�����ره م����ن 

ال���ل���ق���اح���ات خ����ط����رية م����ع ع�����دم اإع�����الن 

حكومته عن بيانات فريو�س كورونا منذ 

ا�صتناد  دون  وق��ال   ،  2020 ع��ام  منت�صف 

م���وؤام���رة  ه���ي  ال��ل��ق��اح��ات  اإن  دل���ي���ل  اإىل 

اأج��ن��ب��ي��ة ل��ن�����ص��ر امل���ر����س و���ص��رق��ة ث���روات 

اإفريقيا

اأن  العاملية،  ال�صحة  منظمة  ك�صفت  و 

ت��ن��زان��ي��ا ت��رف�����س ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ح��ول 

بوجود  رئي�صها  لت�صكيك  كورونا  فريو�س 

كورونا  و�صع  اأن  م��ن  اجل��ائ��ح��ة، حم��ذرة 

جريانها،  وعلى  عليها  القلق  يثري  هناك 

بح�صب ما نقلته قناة العربية الإخبارية

مويتى  مات�صيدي�صو  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

العاملية  ال�صحة  ملنظمة  الإقليمى  املدير 

العاملية مل  اأن منظمة ال�صحة  لأفريقيا، 

التدابري  ب�صاأن  معلومات  اأى  بعد  تتلق 

ال���ت���ى ت���ت���خ���ذه���ا ت���ن���زان���ي���ا ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة 

جلائحة كورونا

وقال مويتى - وفقا ملا نقله بيان بثته 

موقعها  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  منظمة 

اأواخ���ر  “اإنه م��ن��ذ  الإل��ك��رتون��ى، الأح����د، 

تنزانيا  ن��ا���ص��دت  امل��ا���ص��ي،  ال�����ص��ه��ر  ي��ن��اي��ر 

تو�صيع نطاق تدابري ال�صحة العامة �صد 

للتطعيم،  وال���ص��ت��ع��داد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

وم�����ص��ارك��ة ال��ب��ي��ان��ات ف���ى ���ص��وء ت��ق��اري��ر 

حالت كورونا بني امل�صافرين.”

واأ�صاف، اأنه منذ ذلك احلني، حتدثت 

مع العديد من ال�صلطات يف تنزانيا، لكن 

اأي  العاملية مل تتلق بعد  ال�صحة  منظمة 

تتخذها  التي  التدابري  ب�صاأن  معلومات 

للوباء لال�صتجابة  تنزانيا 

ال��و���ص��ع مقلًقا  ه��ذا  ي���زال  وق���ال :”ل 

ل��ل��غ��اي��ة، اأج�����دد دع���وت���ي ل��ت��ن��زان��ي��ا ل��ب��دء 

الإب�����الغ ع���ن ح����الت ك���ورون���ا وم�����ص��ارك��ة 

تنفيذ  اإىل  تنزانيا  اأدع���و  كما  ال��ب��ي��ان��ات، 

ت���داب���ري ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، وال���ص��ت��ع��داد 

للتح�صني”

االنباط-وكاالت

 ق������ال رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة م����ق����اوم����ة اجل������دار 

وال�صتيطان وليد ع�صاف �صباح يوم الأحد، اإّن 

اإدارك حجم املخطط الإ�صرائيلي  املطلوب هو 

خا�صة  احباطه،  من  لنتمكن  )E1(؛  امل�صمى 

اأنه مل يعد �صرًيا

واأك������د ع�����ص��اف خ����الل ح��دي��ث��ه م���ع اإذاع�����ة 

ب��داأ   )E1( خم��ط��ط  اأّن  فل�صطني”،  “�صوت 
ي��اأخ��ذ م��ن��ح��ى ج��دي��د ب��داي��ة م��ع ق����دوم اإدارة 

امل��ت��ح��دة  ال�����ولي�����ات  يف  احل���ك���م  اإىل  ت����رام����ب 

الأمريكية

ل��ل��م��خ��ط��ط  الأول  “الهدف  اإن  وت����اب����ع 

ه���و ت��ه��ج��ري ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني م���ن اأرا���ص��ي��ه��م، 

توطني  ب��ه��دف  ك��ام��ل  ب�صكل  املنطقة  واإخ���الء 

على  ال�صيطرة  وال��ث��اين  م�صتوطن،  األ���ف   40

منع  التي  املناطق  من  الوا�صعة  امل�صاحة  ه��ذه 

الحتالل اأ�صاحبها من البناء فيها على مدار 

القادمة ال�صنوات 

امل��خ��زون  ت��ع��د  املنطقة  ه��ذه  اأّن  اإىل  ول��ف��ت 

ال������ص�����رتات�����ي�����ج�����ي ك������ي ي����و�����ص����ع الح�����ت�����الل 

الآن  “املطلوب  اأن  فيها، مو�صًحا  م�صتوطناته 

لإح���ب���اط ه���ذا امل��خ��ط��ط؛ ه��و ت��ع��زي��ز ال��وج��ود 

الفل�صطيني يف تلك املناطق”

واأ�صار ع�صاف، اإىل اأنه “على مدار 50 عاًما 

هذه  على  لل�صيطرة  الحتالل  عمل  املا�صية، 

الطرق من خالل 3 طرق الأول وهي اإعالنها 

اأرا���ص��ي  اإع��الن��ه��ا  ال��ث��ان��ي��ة:  دولة”  “اأرا�صي 
مناطق  اإىل  �صمها  والثالثة  مغلقة،  ع�صكرية 

ال�صتيطاين” التخطيط 

“الأرا�صي يف حميط م�صتوطنة  اأن  و�صدد، 

ي�صعى  اإذ  ذل���ك  ع��ل��ى  م��ث��اًل  اأدوم���ي���م  م��ع��ال��ي��ة 

الح����ت����الل ل��ل�����ص��ي��ط��رة ع���ل���ى م�����ص��اح��ة ت��ف��وق 

اأ�صعاف”  10 ب� امل�صتوطنة احلالية 

 القضاء الفلسطيني يدين بريطانيا ويحملها مسؤولية وعد بلفور

 حماس ترد على تصريح لقيادي في حركة فتح بشأن القائمة المشتركة

 تنزانيا ال تعترف بكورونا.. ورئيسها يعتبرها مؤامرة لسرقة ثروات إفريقيا

 عساف: مخطط »E1« االستيطاني يهدف لتهجير الفلسطينيين وتوطين )40( ألف مستوطن

االنباط-وكاالت

اع��������رتف��������ت زع�����ي�����م�����ة امل�����ع�����ار������ص�����ة 

احلركة  ب��اأن  تيخانوف�صكايا  �صفيتالنا 

الديقراطية تعر�صت لهزية موؤقتة، 

وذل����ك ب��ع��د 6 ���ص��ه��ور م���ن الن��ت��خ��اب��ات 

الرئا�صية املتنازع عليها يف بيالرو�س

وقالت يف مقابلة مع �صحيفة لو تون 

اأننا  اأع���رتف  اأن  “يجب  ال�صوي�صرية: 

الو�صائل  لدينا  لي�س  ال�����ص��ارع.  خ�صرنا 

ملواجهة عنف النظام �صد املتظاهرين”

واأ�صافت تيخانوف�صكايا اأن احلكومة 

مت��ت��ل��ك ال�����ص��الح وال�����ص��ل��ط��ة. وق���ال���ت: 

اأن��ن��ا  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  ي��ب��دو  “نعم، 
خ�صرنا”

�صيا�صية  اأزم��ة  من  بيالرو�س  وعانت 

يف  الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات  منذ  داخلية 

فيها  اأع��ل��ن  وال��ت��ي  )اآب(  اأغ�����ص��ط�����س   9

ال��رئ��ي�����س األ��ك�����ص��ن��در ل��وك��ا���ص��ي��ن��ك��و ف��وزه 

بن�صبة 80.1 % من الأ�صوات

ل��وك��ا���ص��ي��ن��ك��و،  ان��ت��خ��اب  اع��ت��ب��ار  ومت 

ال���ذي ي��ت��وىل ال�����ص��ل��ط��ة م��ن��ذ 26 ع��ام��اً، 

واأث��ار  م��زور  اأن��ه  على  وا�صع  نطاق  على 

���ص��ه��ورا م���ن الح���ت���ج���اج���ات ال�����ص��خ��م��ة 

اأن  امل���ع���ار����ص���ة  وت��ع��ت��ق��د  ال���������ص����وارع.  يف 

الفائز احلقيقي تيخانوف�صكايا هي 

االنباط- وكاالت

الع�صو  املفتي،  اأحمد  الدكتور  ك�صف 

�صد  ملفاو�صات  ال�صودان  وفد  ال�صابق يف 

عليها  اأن�صئ  التي  الأر���س  اأن  النه�صة، 

ال�صد الإثيوبي ملك لل�صودان

الذي  الآخ��ر  البعد  برنامج  واأج��رى 

اأم�س  م�صاء   ، العربية  ق��ن��اة  على  ي��ذاع 

ال�����ص��ب��ت، ح�����وارا م���ع امل��ف��ت��ي، اأك�����د من 

اإث��ي��وب��ي��ا  ال�������ص���ودان م��ن��ح��ت  اأن  خ��الل��ه 

الأر�س التي اأقيم عليها �صد النه�صة يف 

اأدي�س  1902، ب�صرط عدم تد�صني  العام 

النيل  نهر  على  مائية  من�صاآت  اأي  اأبابا 

دون موافقة اخلرطوم

ي��ط��ال��ب  ق���د  ال�������ص���ودان  اأن  واأو�����ص����ح 

ب��ا���ص��ت��ع��ادة ه���ذه الأر�������س، خ��ا���ص��ة واأن 

ال��ط��رف��ني، ال�����ص��وداين والإث��ي��وب��ي، قد 

اأي من�صاآة  اإق��ام��ة  ب��ع��دم  ذل��ك  ا���ص��رتط��ا 

م��ائ��ي��ة ع��ل��ى ن��ه��ر ال��ن��ي��ل دون م��واف��ق��ة 

ال�صودان

ون���ا����ص���د ع�����ص��و ال����وف����د ال�������ص���وداين 

ال�صابق ملفاو�صات �صد النه�صة، جمل�س 

الأم�������ن ال��������دويل، ب�������ص���رورة ال��ت��دخ��ل 

لإث���ن���اء اإث��ي��وب��ي��ا ع���ن ب����داأ امل����الأ ال��ث��اين 

املقبل،  ي��ول��ي��و/مت��وز  امل��ق��رر يف  ل��ل�����ص��د، 

عن  خ��ارج  ب�صكل  الو�صع  �صيتفجر  واإل 

ال�صيطرة

واأكد اأحمد املفتي، الع�صو ال�صابق يف 

النه�صة،  �صد  ملفاو�صات  ال�صودان  وف��د 

م��واط��ن  م��ل��ي��ون  ع�صرين  م��ن  اأك���رث  اأن 

ب�صبب  عظيم  بخطر  مهددون  �صوداين 

النه�صة �صد 

 زعيمة المعارضة البيالروسية: 
خسرنا الشارع

مفاجأة00 األرض التي أنشئ عليها سد النهضة 
ملك للسودان ومنحت إلثيوبيا بشروط 
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االنباط-وكاالت

ب��������داأ ال����ع����د ال����ت����ن����ازيل ل���ان���ت���خ���اب���ات 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وب������د�أت ت��ط��ف��و م��ع��ه على 

�لفتحاوية،  �لد�خلية  �ل�سر�عات  �ل�سطح 

و�سيكون  ك��ب��ر�،  �سغطا  �ست�سكل  و�ل��ت��ي 

�ل��ت��ح��دي �لأب�����رز �أم�����ام �ل��ل��ج��ن��ة �مل��رك��زي��ة 

هو  عبا�س  حممود  و�لرئي�س  فتح  حلركة 

���س��ك��ل م�����س��ارك��ة �حل���رك���ة يف �لن��ت��خ��اب��ات، 

ومدى قدرتها على توحيد �سفوفها �سمن 

�لت�سريعية،  �لنتخابات  يف  و�ح��دة  قائمة 

�لتي جتري للمرة �لأوىل منذ 15 عاماً.

نادرة  فر�سة  �ملقبلة  �لنتخابات  وت�سكل 

لالنتقام  �لفتحاويني  م��ازن  �أب��و  خل�سوم 

م��ن��ه ومم����ن ح���ول���ه �ل���ذي���ن ه��ي��م��ن��و� على 

مر�كز �سنع �لقر�ر يف فتح خالل �ل�سنو�ت 

�ملا�سية وهم�سو� عدد� كبر� من �لقياد�ت 

�لو�زنة يف �حلركة.

و�أم������ام م��ع��رك��ة �لن���ت���خ���اب���ات ي���ب���دو �أن 

�سعبة  موحدة  بقائمة  فتح  دخ��ول  فر�س 

�أبو مازن من  تعنت موقف  للغاية، يف ظل 

فتح  م��ن  �ملف�سول  �لقيادي  م��ع  �مل�ساحلة 

حم��م��د دح����الن، وم��وق��ف��ه �لق�����س��ائ��ي من 

�لأ�سر مرو�ن �لربغوثي و�ملقربني منه.

وت�سر �ملعطيات �ن هناك خم�سة قو�ئم 

يف  �ست�سارك  فتح  حركة  متثل  �لأق��ل  على 

�ملقبلة: �لنتخابات 

وه���ي  ع���ب���ا����س:  ف���ت���ح  ق���ائ���م���ة  �لأوىل: 

فتح  تنظيم  با�سم  �ست�سارك  �لتي  �لقائمة 

وتقرها  �سرت�سحها  و�ل��ت��ي  مبا�سر  ب�سكل 

حظوظها  ولكن  للحركة،  �ملركزية  �للجنة 

تبقى �سعيفة �أمام �لقو�ئم �لأخرى خا�سة 

�لفتحاويني  م��ن  �ل��ع��ارم  �ل�سخط  ظ��ل  يف 

و�ل�سيا�سات  ب��ه  و�ملحيطني  عبا�س  �جت���اه 

�أو �ل�سفة  �تبعها معهم �سو�ء يف غزة  �لتي 

�أ�سعفت فتح وق�سمتها. و�لتي 

�ل��ث��ان��ي��ة: ق��ائ��م��ة م�����رو�ن �ل��ربغ��وث��ي: 

�أن �ل���ربغ���وث���ي ع���رب ع���ن رغ��ب��ت��ه  ���س��ح��ي��ح 

على  م���ازن  �أب���و  مناف�سة  يف  و����س��ح  ب�سكل 

�أن��ه  �لآن  حتى  ي��ب��دو  ول  �ل�سلطة،  رئا�سة 

كما  لعبا�س  �ل��رئ��ا���س��ة  وي���رتك  �سين�سحب 

�ل�سابقة  �لرئا�سية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ج��رى 

�سيقبل  �أن��ه  يعني  ل  ه��ذ�  لكن   ،2005 ع��ام 

ب��ق��ائ��م��ة ف���ت���ح ع���ب���ا����س، ويف ح�����ال ف�����س��ل��ت 

�مل���ف���او����س���ات ب��ي��ن��ه وب����ني رئ��ي�����س �ل�����س��ل��ط��ة 

ق���د ي���ذه���ب ل��رت���س��ي��ح ق��ائ��م��ة خ��ا���س��ة ب��ه 

ل��ل��ت�����س��ري��ع��ي ت��ت��ك��ون م���ن ك�����و�در وق���ي���اد�ت 

فتحاوية مقربة منه.

�ل��ث��ال��ث��ة: ق��ائ��م��ة �ل��ت��ي��ار �لإ���س��الح��ي: 

دحالن،  تيار  �سي�سكلها  �لتي  �لقائمة  وهي 

خاللها  م��ن  �سي�سعى  مهمة  فر�سة  وه��ي 

�ل�سارع  يف  ووزن��ه  ح�سوره  لإثبات  دح��الن 

للو�سول  �سنو�ت  عمل  وق��د  �لفل�سطيني، 

�لنقطة. لتلك 

رغبة دحالن يف م�ساحلة عبا�س  ورغم 

و�مل�ساركة بقائمة م�سرتكة مع فتح، �إل �أن 

بقائمة  للم�ساركة  �سيدفعه  عبا�س  رف�س 

مف�سولة  فتحاوية  قياد�ت  من  به  خا�سة 

�لتيار. وحم�سوبة على 

وق����د ب����د�أ ك�����و�در ون�����س��ط��اء م���ن �ل��ت��ي��ار 

�إىل قطاع غ��زة، حيث  �ل��ع��ودة  �لإ���س��الح��ي 

اأن 15 ك��ادًر� عادو� عرب معرب رفح �لربي، 

��ستقرو�  �أخ��رى  ودول  م�سر  م��ن  ق��ادم��ني 

ف��ي��ه��ا خ����الل ����س���ن���و�ت �لن���ق�������س���ام، ب��ي��ن��ه��م 

�لقيادي عبد �حلكيم عو�س.

و�أك������د خ���ال���د حم�����س��ن �مل���ت���ح���دث ب��ا���س��م 

�ل��ت��ي��ار �لإ����س���الح���ي �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، تلك 

�أن �ملئات ممن غ��ادرو�  �إىل  �لأن��ب��اء، و�أ���س��ار 

�سيعودون  �لنق�سام  �أح��د�ث  �أثناء  �لقطاع 

تباًعا. �إليه 

�لقدوة  نا�سر  �ل��ق��دوة:  قائمة  �ل��ر�ب��ع: 

�ل��غ��ا���س��ب م���ن ع��ب��ا���س و���س��ي��ا���س��ت��ه ق��اط��ع 

�جتماع �للجنة �ملركزية �لذي �نعقد م�ساء 

على  عملية”  “خطو�ت  ���س��م��ن  �ل�����س��ب��ت، 

قائمة  دعم  �أو  لت�سكيل  �لأرج��ح من جانبه 

“فتح” �ل��ر���س��م��ي��ة يف  غ��ر ق��ائ��م��ة ح��رك��ة 

�ملرتقبة. �لت�سريعية  �لنتخابات 

وبح�سب م�سادر فاإن �لقدوة يعمل على 

عن  بعيد�ً  “ظل” فتحاوية  قائمة  ت�سكيل 

�لذي  للرئي�س  حتد  يف  �لر�سمية،  �لقائمة 

ت��وّع��د �أع��ل��ى �ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ق��ي��ادي��ة يف حركة 

�ملركزية و�ملجل�س �لثوري  �للجنة  “فتح”، 
للحركة، با�ستخد�م �لقوة �ملبا�سرة �سد �أي 

كادر يف “فتح” يخرج عن قر�ر�ت �حلركة 

�لر�سمية. �لنتخابية  وقائمتها 

ويبدو  ع��م��رو:  نبيل  قائمة  �خل��ام�����س: 

فتح  وك����و�در  ن�سطاء  م��ن  �ل��ك��ث��ر  ث��م��ة  �أن 

ي�سعون لإمكانية خو�س �لنتخابات �سمن 

�لقيادي  عمرو  نبيل  ويعد  م�ستقلة  قو�ئم 

�لبارزة  �لقياد�ت  �أح��د  �حلركة  يف  �ل�سابق 

لت�سكيل قائمة م�ستقلة. ت�سعى  �لتي 

فتح  قو�ئم حم�سوبة على حركة  خم�س 

ح��ت��ى �ل��ل��ح��ظ��ة ���س��ت�����س��ارك يف �لن��ت��خ��اب��ات 

�ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة م���ا ي��ع��ن��ي �أن �حل���رك���ة ���س��وف 

ت�ستيت  ت��ك��م��ن يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة  �أزم�����ة  ت���و�ج���ه 

�أ�سو�ت �أبناء �حلركة و�ملوؤيدين لها.

ت��ع��دد  �أن  وت��خ�����س��ى ق���ي���اد�ت يف �حل��رك��ة 

�لأمر  �لأ�سو�ت،  لت�ستيت  �سيوؤدي  �لقو�ئم 

�ل����ذي ي�����س��ب يف ���س��ال��ح �ل���ق���وى �مل��ن��اف�����س��ة 

وعلى ر�أ�سها حركة حما�س.

وكان ��ستطالع �أخر للر�أي �لعام ن�سره 

�ل�سيا�سية  ل��ل��ب��ح��وث  �لفل�سطيني  �مل��رك��ز 

و�مل�����س��ح��ي��ة، ن��ه��اي��ة �ل�����س��ه��ر �مل���ا����س���ي، �أك���د 

قائمة  �ل��ربغ��وث��ي  م���رو�ن  ���س��ّك��ل  “�إذ�  �أن���ه 

م�ستقلة عن قائمة فتح فاإنه �سيح�سل على 

�سيعطون  فقط  و%19  �لأ���س��و�ت  من   %25

“فتح” �لر�سمية”. �أ�سو�تهم حلركة 

دح��الن  حم��م��د  ���س��ك��ل  �إذ�  “�أما  وق����ال: 

ق��ائ��م��ة �ن��ت��خ��اب��ي��ة م�����س��ت��ق��ل��ة ع���ن �حل��رك��ة 

و%27  �لأ�سو�ت  من   %7 على  يح�سل  فاإنه 

فتح  ل��ق��ائ��م��ة  �حل��ال��ة  ه���ذه  يف  �سي�سوتون 

�لر�سمية”.

االنباط-وكاالت

ح��ك��وم��ة  �أن  �إ����س���ر�ئ���ي���ل���ي  ك����ات����ب  ك�������س���ف 

بخ�سو�س  ق��ر�ره��ا  بعد  تتخذ  مل  �لح��ت��الل 

�لقد�س،  مدينة  يف  للفل�سطينيني،  �ل�سماح 

�لفل�سطينية �لنتخابات  بامل�ساركة يف 

و�أ���س��ار �ل��ك��ات��ب ن���د�ف ���س��رغ��اي يف تقرير 

�أن حكومة  �إىل  �ليوم”،  “�إ�سر�ئيل  ب�سحيفة 

�نتخابات  بعد  ق��ر�ره��ا  تتخذ  ق��د  �لح��ت��الل 

�آذ�ر/م��ار���س  يف  عقدها  �مل��ق��رر  “�لكني�ست” 
�ملقبل

�لآن  خمتلف  �ل�سيا�سي  “�لو�قع  �إن  وقال 

و�سفه،  ح�سب  و�لفل�سطينيني”،  لإ�سر�ئيل 

للمقد�سيني  �ل�سماح  طلب  “ياأتي  و�أ���س��اف: 

بالرت�سح يف �لنتخابات بعد �لرت�جع �لكبر 

يف �ملوقف �لأمريكي ب�ساأن و�سع �لقد�س بعد 

�عرت�ف �إد�رة تر�مب بها عا�سمة لإ�سر�ئيل، 

وبالتايل فاإن م�ساركتهم تقو�س مكانتها”

وتابع: “�أما �ل�سلطة �لفل�سطينية فلديها 

د�ف����ع م��ع��اك�����س ب���ان���ت���ز�ع م��و�ف��ق��ة �إ���س��ر�ئ��ي��ل 

تاأثر  لإح��د�ث  م�ساركتهم  على  وو��سنطن، 

م���ن ���س��اأن��ه �إ����س���ع���اف �لع������رت�ف �لأم��ري��ك��ي 

بالقد�س”

�لقد�س  فل�سطيني  م�ساركة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

“ك�سًر�  حينها  �ع��ت��رب   ،1996 �ن��ت��خ��اب��ات  يف 

�لإ�سر�ئيلية”،  �ملحرمات  لو�حدة من  مدوياً 

كما ي�سفها، وقال: “�إ�سحاق ر�بني و�سمعون 

ب���ري�������س �ع����رتف����ا ب���ان���ت���م���اء ����س���ك���ان �مل��دي��ن��ة 

لكنه حمل دللة على  �لفل�سطينية،  لل�سلطة 

�ساركو�  لأن��ه��م  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي،  �مل��وق��ف  ت�سدع 

جمدد�ً يف �نتخابات 2005 و2006، بعد �سماح 

�أري��ئ��ي��ل ����س���ارون و�إي���ه���ود �أومل�����رت ل��ه��م حتت 

�أمريكي كبر” �سغط 

و�ع���ت���رب �أن ظ��ه��ور ه����ذ� �ل��ن��ق��ا���س �مل��ب��ك��ر 

ح���ول م�����س��ارك��ة �مل��ق��د���س��ي��ني يف �لن��ت��خ��اب��ات 

�لفل�سطينية “يو�سح مدى تعقيد وح�سا�سية 

�إىل  “بالعودة  وت��اب��ع:  ت�سويتهم”،  م�ساألة 

�لفل�سطينيون  طالب  فقد   ،1996 انتخابات 

بالت�سويت يف مر�كز �لقرت�ع، لكن �إ�سر�ئيل 

�أ�سرت على �لت�سويت يف مكاتب �لربيد، ويف 

تتوقف  �أن  �لفل�سطينيون  �أر�د  لح��ق،  وق��ت 

�لت�سويت،  وق��ت  �لعمل  ع��ن  �ل��ربي��د  مكاتب 

�إ�سر�ئيل طلبت منها مو��سلة �لعمل” لكن 

�أن  ت�سمل  �مل��ت��د�ول��ة  “�ل�سيغ  و�أ���س��اف: 

ي�����س��وت �مل��ق��د���س��ي��ون يف م���ر�ك���ز �لق����رت�ع 

�لو�قعة على �أطر�ف �ملدينة، �أي يف �ملناطق 

�ملدينة،  ح��دود  د�خ��ل  وبع�سها  �حل��دودي��ة، 

وب��ع�����س��ه��ا يف �خل�����ارج، ويف �خل��ال���س��ة ف��اإن 

من يحملون بطاقة هوية زرقاء �سيكونون 

ق������ادري������ن ع���ل���ى �ل����رت�����س����ح ل���الن���ت���خ���اب���ات 

�سجل  يف  �لت�سجيل  دون  فيها  و�لت�سويت 

�لناخبني”

ي�����س��ع��ى  ع���ب���ا����س  �ل���رئ���ي�������س  �إن  وق��������ال 

ع��ل��ى  �خل����ارج����ي  �ل�����س��غ��ط  “ل�ستجالب 
و�لوليات  �لأوروب��ي  �لحت��اد  من  �إ�سر�ئيل 

�ملتحدة”، و�أ�سار �إىل وثيقة بحثية �أ�سدرها 

عن  حتدثت  “ريئوت” �لإ�سر�ئيلي،  معهد 

و�ل���ولي���ات  لإ���س��ر�ئ��ي��ل  م��ري��ح��ة  “فر�سة 
بني  مقاي�سة  لتنفيذ  و�ل�سعودية  �ملتحدة 

و�لتطبيع  �ملدينة،  يف  �ملقد�سيني  ت�سويت 

تطبيع  على  تو�فق  قد  �لتي  �لريا�س،  مع 

�سيا�سي  �إجن��از  مقابل  باإ�سر�ئيل  عالقاتها 

ق���دم���ت���ه ل���ه���ا، ب��ال�����س��م��اح ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

ح�����س��ب  �لقد�س”،  ����س���رق  يف  ب��ال��ت�����س��وي��ت 

و�سفه
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�أكد �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان 

بني  عالقات  �إقامة  يف  رغبته  �ل�سبت  م�ساء 

�لطرفني،  تر�سي  �ملتحدة  و�لوليات  تركيا 

�تهمها  ك���ان  �أن  ب��ع��د  ت����ودد،  ن���ربة  وذل����ك يف 

بدعم �لإرهاب

ن�سرته  م�سور  مقطع  يف  �أردوغ���ان  وق��ال 

�مل�سالح  “�إن  تويرت  عرب  �لرتكية  �لرئا�سة 

�مل�سرتكة بني تركيا و�لوليات �ملتحدة تفوق 

�خلالفات”

وت���ل���ق���ت ت���رك���ي���ا ب���ح���ذر ف�����وز ج����و ب���اي���دن 

�أن ت�سدد  �لأم��رك��ي��ة خ��وف��ا م��ن  ب��ال��رئ��ا���س��ة 

موقفها  م��ن  �جل��دي��دة  �لأم��رك��ي��ة  �لإد�رة 

حيالها على �سعيد ملفات عدة

و�����س����ه����دت �ل�����ع�����الق�����ات ب������ني �ل���ب���ل���دي���ن 

توتر�  �لأطل�سي  �سمال  حلف  يف  �لع�سوين 

يف ع���دة ق�����س��اي��ا. وك��ان��ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 

ف��ر���س��ت ع��ق��وب��ات ع��ل��ى �أن���ق���رة يف دي�����س��م��رب 

ل�����س��ر�ئ��ه��ا م��ن��ظ��وم��ة �ل����دف����اع �ل�����س��اروخ��ي 

�إ�س-400 �لرو�سية 

منظومات   2019 ع��ام  يف  تركيا  وت�سلمت 

“�إ�س-400”،  �ل���رو����س���ي���ة  �جل�����وي  �ل����دف����اع 

م���ا ت�����س��ب��ب ب����اأزم����ة يف �ل���ع���الق���ات �ل��رتك��ي��ة 

تر�مب،  دونالد  �إد�رة  ومعار�سة  �لأمركية، 

لل�سفقة  ب����الده  رف�������س  م������ر�ر�ً  �أك����د  �ل����ذي 

�لأ�سلحة  ه��ذه  �أن  بحجة   ،2017 يف  �مل��ربم��ة 

دف���اع حلف  ن��ظ��ام  م��ع  تتما�سى  ل  �ل��رو���س��ي��ة 

�لأطل�سي �سمال 

�أنقرة ترغب يف تعزيز  �إن  �أردوغ��ان  وقال 

تعود  �ملدى”  ب��ع��ي��دة  “روؤية  ع��رب  �ل��ت��ع��اون 

بالفائدة على �لطرفني

“�ست�ستمر  �ل���رتك���ي  �ل��رئ��ي�����س  و�أ����س���اف 

جدير  ب��اأ���س��ل��وب  عليها  م��ا  تنفيذ  يف  ت��رك��ي��ا 

مب�ستوى �لتحالف و�ل�سر�كة �لإ�سرت�تيجية 

�ل��ع��الق��ات  �أن  �إىل  م�����س��ر�  �لبلدين”.  ب��ني 

لخ��ت��ب��ار  “تعر�ست  �ل��رتك��ي��ة-�لأم��رك��ي��ة 

خطر” يف �لآونة �لأخرة

وط��ال��ب��ت ت��رك��ي��ا، �ل��ت��ي ق��ال��ت �إن��ه��ا تريد 

ع����الق����ات �أف���������س����ل حت����ت ق����ي����ادة �ل���رئ���ي�������س 

�لأم���ري���ك���ي ج���و ب����اي����دن، و����س��ن��ط��ن ب��وق��ف 

ب��ال��وق��وف  �ل�سعب  ح��م��اي��ة  ل��وح��د�ت  دع��م��ه��ا 

�أعدمو�  �إنهم  قالت  �لذين  �مل�سلحني  بجانب 

13 تركيا يف �سمال �لعر�ق �ل�سهر �جلاري يف 

ب�سبب  �أنقرة  �ملتحدة  �لوليات  �نتقدت  حني 

�حلقوق و�حلريات

�أنها  �لأم��رك��ي��ة  �خلارجية  �أعلنت  ولئن 

�أن��ق��رة   ف��اإن  �أتر�ك”،  رع��اي��ا  ملقتل  “تاأ�سف 
�أج��ج  �ع��ت��ربت �مل��وق��ف �لأم��رك��ي �سعيفا م��ا 

�أردوغان �إىل �تهام و��سنطن  �لتوتر�ت ودفع 

بدعم “�لإرهابيني” �لأكر�د

وتر�فق هجوم �أردوغان على و��سنطن مع 

�ل�سفر  با�ستدعاء  دبلوما�سي متثل  �حتجاج 

�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �إىل  �أن���ق���رة  يف  �لأم���رك���ي 

على  و��سنطن  فعل  رد  �مل�ستاءة من  �لرتكية 

مقتل �لرعايا �لأتر�ك �لثالثة ع�سر

“ت�سريحات  �إن  �أردوغان يف خطاب  وقال 

ل  �إنكم  تقولون  موؤ�سفة.  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

تقفون  بالو�قع  لكنكم  �لإرهابيني  تدعمون 

�إىل جانبهم”

�لر�ف�سة  �أردوغ����ان  ت�سريحات  وتعك�س 

ل���ل���م���وق���ف �لأم������رك������ي ع������دم ث���ق���ة �أن����ق����رة 

�إز�ء  ب�����س��ي��ا���س��ت��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ب��و����س��ن��ط��ن يف 

�لأكر�د

كانت  �جل��اري،  �ل�سهر  هاتفية  مكاملة  ويف 

تقلد  منذ  �لبلدين  بني  ر�سمي  �ت�سال  �أول 

�إبر�هيم كالني م�ست�سار  بايدن �ملن�سب، قال 

�أردوغ�����������ان ل��ل�����س��ي��ا���س��ة �خل����ارج����ي����ة جل��ي��ك 

�سوليفان م�ست�سار �لأمن �لقومي �لأمركي 

�إ���س-400 يحتاج  �إن �خلالف حول منظومة 

�إىل حل

وب��ح��ث وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رتك��ي م��ول��ود 

�أنتوين  �لأم��رك��ي  ون��ظ��ره  �أوغ��ل��و  جاوي�س 

وغرها  �إ����س-400  منظومة  م�ساألة  بلينكن 

من �خلالفات يف �أول �ت�سال بينهما

وت��ع��اق��دت ت��رك��ي��ا م��ع ���س��رك��ة �أرن��ول��د �أن��د 

لل�سغط  و����س��ن��ط��ن  يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  ب���ورت���ر 

لإع��ادت��ه��ا �إىل ب��رن��ام��ج �مل��ق��ات��ل��ة �لأم��ري��ك��ي��ة 

منه  و����س��ن��ط��ن  ����س��ت��ب��ع��دت��ه��ا  �ل����ذي  �إف-35 

ب�����س��ب��ب �مل���ن���ظ���وم���ة �ل���دف���اع���ي���ة �ل���رو����س���ي���ة. 

�ملنظومة  باأن  و��سنطن  زعم  �أنقرة  وترف�س 

ت�سكل تهديد� لطائر�ت �إف-35

 ٥ قوائم فتحاوية تتنافس بانتخابات التشريعي

 خالفات اسرائيلية حول تصويت المقدسيين باالنتخابات الفلسطينية

 أردوغان يتودد للواليات المتحدة: مصالحنا المشتركة تفوق الخالفات
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حقي”  �ل�����س��م��ل  “مل  ح��م��ل��ة  ن��ظ��م��ت 

�ملدنية،  �ل�����س��وؤون  هيئة  مقر  �أم���ام  وق��ف��ة 

بحل  للمطالبة  �م�س،  �لبرة،  مدينة  يف 

�أزم����ة م��ئ��ات �ل��ع��ائ��الت، �مل��ت��و����س��ل��ة منذ 

�سنو�ت

وت��ط��ال��ب �حل��م��ل��ة ب���اإ����س���د�ر ب��ط��اق��ات 

�أل��ف   22 ي��ق��ارب  مل��ا  �لفل�سطينية  �ل��ه��وي��ة 

����س���خ�������س، ح����رم����و� م����ن ح���ق���وق���ه���م م��ن��ذ 

�ملو�فقة  �لح��ت��الل  رف�س  ج��ر�ء  �سنو�ت، 

على طلب “مل �ل�سمل” �خلا�س بهم

وق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م �حل�����ر�ك، �إي���اد 

تاأتي للتذكر بهذ�  “�لوقفة  �إن  ر�سايدة، 

قد  �لق�سية  “�أ�سحاب  �أن  و�أك��د  �مللف”، 

حرمو� من �أب�سط حقوقهم”

يف  م�����س��ت��م��ر  “�لحتالل  �إن  وق������ال 

ي���ح���رتم  ول  وغ���ط���ر����س���ت���ه،  ع��ن��ج��ه��ي��ت��ه 

�ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية”

�ملو�فقة  �لح��ت��الل  �سلطات  و�أوق��ف��ت 

 10 م���ن���ذ  �ل�سمل”،  “مل  ط���ل���ب���ات  ع���ل���ى 

���س��ن��و�ت، وك���ان ع��دد م��ن ق���ادة �لح��ت��الل 

�لهويات  �إ���س��د�ر  �ع��ت��ربو�  ���س��ارون  بينهم 

�لعودة” حق  حتقيق  من  “جزء�ً 
وت���ع���ي�������س ع����ائ����الت �مل����ح����روم����ني م��ن 

�لهوية �لفل�سطينية معاناة متو��سلة، يف 

جميع تفا�سيل حياتها، حيث ل ت�ستطيع 

وحترم  �لقيادة  رخ�س  �إ���س��د�ر  �أو  �ل�سفر 

م���ن �ل��ت��و����س��ل م���ع �أق���ارب���ه���ا يف �خل����ارج 

ومهددة بالإبعاد عن فل�سطني
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هيوم”  “ي�سر�ئيل  �سحيفة  ذكرت 

ب��اإجت��اه  ت�سغط  م�����س��ر  �أن  �ل��ع��ربي��ة، 

�ج�������ر�ء ���س��ف��ق��ة ت����ب����ادل �أ�����س����رى ب��ني 

�إ�سر�ئيل وحركة حما�س

�سباح  �لعربية،  �ل�سحيفة  وقالت 

ت��وج��ه��ت  م�������س���ر  �إن  �لأح���������د،  �م���������س 

لإ����س���ر�ئ���ي���ل وط���ل���ب���ت م���ن���ه���ا ت��ق��دمي 

ت��ن��ازل��ت حل��رك��ة ح��م��ا���س، يف مو�سوع 

�سفقة تبادل �لأ�سرى

م�سر  تعترب  �ل�سحيفة،  وبح�سب 

�لأخ���رة  �ل��ت��ب��ادل  �سفقة  من���وذج  �أن 

ي�سكل  ق���د  و����س���وري���ا،  �إ����س���ر�ئ���ي���ل  ب���ني 

�إ�سر�ئيل  بني  �سفقة  ملباحثات  �أ�سا�سا 

وحما�س

ي��ت��م تطبيق  ق��د  �أن����ه  �ىل  ول��ف��ت��ت، 

�لأخ����رة مع  �ل��ت��ب��ادل  من���وذج �سفقة 

�سوريا، بحيث يتم �لدمج بني ق�سيتي 

�لأفر�ج عن �ل�سرى، وتوفر لقاحات 

�لكورونا لقطاع غزة

�ىل  �ل��ع��ربي��ة،  �ل�سحيفة  و�أ���س��ارت 

�أن�����ه ي���وج���د ل����دى ح���رك���ة ح��م��ا���س يف 

�إ�سر�ئيليني،  �أ�سرى  �أربعة  قطاع غزة، 

�ساوؤول،  و�أرون  جولدين،  هد�ر  وهم  

و�بر�هام منغي�ستو �ل�سيد،  وه�سام 

االنباط-وكاالت

 �أع���ل���ن���ت ج��م��ع��ي��ة و�ع������د ل���الأ����س���رى 

و�ملحررين، عن �كت�ساف �إ�سابة �لأ�سر 

�أح���م���د ع��ب��ي��د، م���ن غ����زة، ب�����س��رط��ان يف 

�لأمعاء

ب��ي��ان �سحفي  �جل��م��ع��ي��ة، يف  وق��ال��ت 

�ل�����س��ح��ي��ة ل��الأ���س��ر  �إن �حل���ال���ة  �م�������س، 

عبيد ترت�جع ب�سكل ملحوظ

�لحتالل  �سجون  �إد�رة  �أم��ن  و�أك��دت 

مت����ار�����س ك���ال���ع���ادة ���س��ي��ا���س��ة �لإه����م����ال 

عبيد، ومتاطل يف  �لأ�سر  بحق  �لطبي 

حيث  ل��ه،  �ل��الزم��ة  �لفحو�سات  �إج���ر�ء 

عاجلة  ج��ر�ح��ي��ة  لعملية  ب��ح��اج��ة  �أن����ه 

�لأور�م ل�ستئ�سال 

وج��ه��ت  ع��ائ��ل��ت��ه  �أن  �إىل  و�أ������س�����ارت 

منا�سدة عاجلة لل�سغط على �لحتالل 

لتقدمي �لرعاية �لطبية �لالزمة

و�ع��ت��ق��ل��ت ق���و�ت �لح���ت���الل �لأ���س��ر 

يعاين  حينها  يكن  ومل   ،2017 يف  عبيد 

من �أي �أمر��س، وحكمت عليه بال�سجن 

ملدة �ست �سنو�ت

االنباط-وكاالت

 �أ�سارت ت�سريحات ُن�سرت يوم �ل�سبت 

ر�سحه  �ل���ذي  ج��ارلن��د  م��ري��ك  �أن  �إىل 

ب��اي��دن ملن�سب  �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي ج��و 

وزي����ر �ل���ع���دل ���س��ي��ب��ل��غ جم��ل�����س �ل�����س��ي��وخ 

يوم  تعيينه  على  �لت�سديق  جل�سة  خالل 

�لثنني �أنه يعتزم �إعطاء �أولوية للحقوق 

�إذ�  �لد�خلي  �لإره���اب  ومكافحة  �ملدنية 

مت �لت�سديق على توليه �ملن�سب

�لعدل  وز�رة  �إن مهمة  وقال جارلند 

�ملدنية  �حل��ق��وق  ق��ان��ون  تطبيق  لفر�س 

ل  لأن��ن��ا  ملحا  �أم���ر�  �ستظل   1957 ل��ع��ام 

منلك عد�لة مت�ساوية حتى �لآن

�مللونة  �لأق��ل��ي��ات  جمتمعات  �إن  وق��ال 

و�لأق���ل���ي���ات �لأخ�������رى م���ا ز�ل�����ت ت��و�ج��ه 

�لتمييز يف �لإ�سكان و�لتعليم و�لتوظيف 

عبء  وتتحمل  �جلنائية  �لعد�لة  ونظام 

�ل�����س��رر �ل��ن��اج��م ع���ن �ل���وب���اء و�ل��ت��ل��وث 

وتغر �ملناخ

قا�سيا  ع��ام��ا(   68  ( ج��ارلن��د  ويعمل 

�لأم���ري���ك���ي���ة  �ل����س���ت���ئ���ن���اف  يف حم���ك���م���ة 

ر�سحه  وقد   . كولومبيا  لد�ئرة مقاطعة 

�ل��رئ��ي�����س �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل�����س��اب��ق ب���ار�ك 

لكن   2016 يف  �ل��ع��ل��ي��ا  للمحكمة  �أوب���ام���ا 

عليه  ي�سيطر  كان  �لذي  �ل�سيوخ  جمل�س 

�جلمهوريون يف ذلك �لوقت رف�س عقد 

جل�سات ب�ساأن هذ� �لرت�سيح

جارلند  تعيني  على  �لت�سديق  ويعد 

هذه �ملرة �سبه موؤكد بعد �أن �أيده �لعديد 

من �أع�ساء جمل�س �ل�سيوخ �جلمهوريني 

�لرئي�سيني

 حملة »لم الشمل حقي« تواصل 
فعالياتها: حرمنا من أبسط حقوقنا

 مصر تضغط لعقد صفقة تبادل 
بين إسرائيل وحماس

تراجع الوضع الصحي لألسير عبيد

 جارالند مرشح بايدن لمنصب وزير العدل 
يتعهد بإعطاء أولوية للحقوق المدنية
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الـريـا�ضي

روما – وكاالت 

ا على ح�ساب  حقق اإنرت فوًزا عري�سً

غ��رمي��ه م��ي��ان، ب��ث��اث��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، يف 

مبلعب  االح��د  جمعتهما  التي  امل��ب��اراة 

اإط��������ار م��ن��اف�����س��ات  �����س����رو، يف  �����س����ان 

23 م��ن ال�����دوري االإي���ط���ايل. اجل��ول��ة 

اأح������رز الوت������ارو م��ارت��ي��ن��ي��ز ال��ه��دف��ن 

بينما  5 و57،  بالدقائق  االأول والثاين 

الثالث  الهدف  لوكاكو  روميلو  �سجل 

ب��ف��وزه  اإن�����رت  66. وا����س���ل  ب��ال��دق��ي��ق��ة 

ت�������س���دره جل������دول ت���رت���ي���ب م�����س��اب��ق��ة 

نقطة،   53 بر�سيد  منفرًدا  الكالت�سيو 

4 ن���ق���اط ك���ام���ل���ة ع����ن اأق�����رب  ب����ف����ارق 

ماحقيه ميان الذي جتمد ر�سيده 

ت��ق��دم  ���س��ري��ًع��ا  اإن����رت  نقطة.    49 ع��ن��د 

اخلام�سة  الدقيقة  يف  االأول  بالهدف 

ع���ن ط��ري��ق الوت�����ارو م��ارت��ي��ن��ي��ز، بعد 

لوكاكو  م��ن  ذه��ب��ي��ة  عر�سية  مت��ري��رة 

م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ي���م���ن���ى، ارت����ق����ى ل��ه��ا 

ال�سباك  يف  براأ�سية  وحولها  الوت���ارو 

و���س��ط غ��ي��اب ال��رق��اب��ة ال��دف��اع��ي��ة عن 

م��ي��ان  ف��ر���ص  اأول  الوت�����ارو مت���اًم���ا. 

ج���اءت ب��اأق��دام اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ص، بعد 

درب���ك���ة دف��اع��ي��ة داخ����ل م��ن��ط��ق��ة ج���زاء 

النراتزوري، لت�سل الكرة اإىل زالتان 

لي�سربها  ي��اردة،  ال�ستة  منطقة  اأم��ام 

ب��ال��ك��ع��ب وي��ن��ج��ح ه��ان��دان��وف��ي��ت�����ص يف 

هرنانديز  ثيو  وك��اد  بها.   االإم�����س��اك 

بالدقيقة  مل��ي��ان  النتيجة  ي��ع��ادل  اأن 

ال���ك���رة  ب���ا����س���ت���وين  ���س��ت��ت  ب���ع���دم���ا   ،32

عليها  ث��ي��و  ليح�سل  امل��ن��ط��ق��ة،  داخ����ل 

بجوار  م��رت  اأر�سية  ت�سديدة  وي�سدد 

قبل  لهاندانوفيت�ص.   االأمي��ن  القائم 

قليلة  ب��ث��واين  االأول  ال�����س��وط  ن��ه��اي��ة 

ركلة حرة من خارج  على  اإن��رت  ح�سل 

امل��ن��ط��ق��ة ن���ف���ذه���ا اإري���ك�������س���ن وق��اب��ل��ه��ا 

���س��ك��ري��ن��ي��ار ب���راأ����س���ي���ة ع���ل���ت ع��ار���س��ة 

االأول. ال�سوط  انتهى معها   دوناروما، 

م���ع ب���داي���ة ال�������س���وط ال����ث����اين، ح�����س��ل 

ميان على فر�سة ثاثية يف اأقل من 

اإبراهيموفيت�ص  راأ�سية  بعد  دقيقتن، 

بطريقة  هاندانوفيت�ص  لها  ت�سدى 

رائ���ع���ة، ل���رتت���د وت���ع���ود ال��ه��ج��م��ة اإىل 

راأ���ص  على  عر�سية  ك��رة  ومت��ر  ميان 

اإب����را جم����دًدا وا����س���ل ه��ان��دان��وف��ي��ت�����ص 

ت��األ��ق��ه واأب���ع���ده���ا. وع��ل��ى ع��ك�����ص �سر 

ال�������س���وط ال�����ث�����اين، مت���ك���ن اإن������رت م��ن 

م�����س��اع��ف��ة ال��ن��ت��ي��ج��ة ب��ه��دف ث����اٍن عن 

ل��ع��ب��ة جماعية  ب��ع��د  ط��ري��ق الوت������ارو، 

اإىل  حكيمي  ب��ت��م��ري��رة  ب����داأت  مم��ت��ازة 

اإىل  ث���م  ب��ري�����س��ي��ت�����ص  اإىل  اإري���ك�������س���ن 

الوت����ارو اأم����ام امل��رم��ى، ل��ي�����س��دد ال��ك��رة 

ت�سجيل  يف  ل��وك��اك��و  وجن��ح  بال�سباك. 

بعدما   ،66 بالدقيقة  الثالث  ال��ه��دف 

امللعب  منت�سف  م��ن  روم��ي��ل��و  ان��ط��ل��ق 

اأر�سية  بالكرة وتوغل واأطلق ت�سديدة 

ق��وي��ة على مي��ن احل��ار���ص دون��اروم��ا. 

ري��ب��ت�����ص اأط��ل��ق ت�����س��دي��دة اأر���س��ي��ة من 

باجتاه  الي�سرى  بقدمه  املنطقة  خارج 

املرمى اأبعدها هاندانوفيت�ص باأطراف 

.88 اأ�سابعه اإىل ركنية بالدقيقة 
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االنتر يسحق ميالن في ديربي الغضب 

ديان مدربا لكرة معان 

محترف السلط يلتحق بالفريق 

بريطانيا تنفي استضافة اليورو 

االنباط - عمان 

االأح�����د،  م���ع���ان  ن�����ادي  اإدارة  ق�����ررت 

كرة  مدرًبا لفريق  �سالح،  دي��ان  تعين 

ال���ق���دم، ل��ي��ق��وده يف امل��و���س��م اجل��دي��د. 

و����س���ي���ع���اون دي������ان، يف م��ه��م��ت��ه امل����درب 

اإىل جانب  ال��ف��ت��اح،  ع��ب��د  ال��ع��ام ح�����س��ن 

ال�سناق. ف���ادي  امل��رم��ى   م���درب ح��را���ص 

وكان معان قد دخل يف الفرتة املا�سية 

اأ�سامة  املدربن  مع  مكثفة  مبفاو�سات 

ق��ا���س��م، وع��ث��م��ان احل�����س��ن��ات ل��ك��ن��ه��ا مل 

للمرة  للظهور  م��ع��ان  وي�ستعد  تثمر. 

الثانية على التوايل يف تاريخ م�سرته 

الكروية بدوري املحرتفن.

االنباط - عمان 

و�سل اىل عمان حمرتف نادي ال�سلط 

الاعب التون�سي بال اخلفيفي متهيًدا 

القدم يف  للتعاقد معه ليمثل فريق كرة 

 30( خفيفي  وي��ع��ت��ر  اجل��دي��د.  امل��و���س��م 

عاما(، من املهاجمن املميزين و�سبق له 

بن  واحت��اد  القاب�سي،  للم�ستقبل  اللعب 

وتاأتي  االأنف.  وحمام  واالإفريقي  قردان 

رغ���ب���ة ال�����س��ل��ط ب��ال��ت��ع��اق��د م���ع خ��ف��ي��ف��ي 

الذي  القدم  ك��رة  فريق  �سفوف  لتعزيز 

تنتظره م�ساركة تاريخية واأوىل يف كاأ�ص 

االحتاد االآ�سيوي. من جهة اخرى قررت 

املدافع  عقد  جتديد  ال�سلط  ن��ادي  اإدارة 

اإ�سايف.  ملو�سم  م�سطفى  حممد  ال��دويل 

ع��ق��ده يف  ع��ل��ى جت��دي��د  ووق���ع م�سطفى 

م��ق��ر ن����ادي ال�����س��ل��ط وب��ح�����س��ور رئ��ي�����س��ه 

من  م�سطفى  وي��ع��ت��ر  ع��رب��ي��ات.  خ��ال��د 

منتخب  مثل  حيث  املميزين،  املدافعن 

للجزيرة  ولعب  طويلة  ل�سنوات  االأردن 

وت��ع��اق��د  االأردن.  و����س���ب���اب  وال�����وح�����دات 

االأردن  ���س��ب��اب  الع��ب  م��ع  اأي�����س��ا  ال�سلط 

عقد  كذلك  وج��دد  امل�سة،  حممد  �سابقا 

هذه  وج��اءت  املنا�سرة.  عبداهلل  الاعب 

الفني  اجل��ه��از  م��ن  بتو�سية  ال��ت��ع��اق��دات 

عابد.وي�ستعد  اأبو  جمال  بقيادة  للفريق 

ال�����س��ل��ط الف��ت��ت��اح م��و���س��م��ه اجل��دي��د عر 

م�ساركة  اأي�ساً  وتنتظره  ال��درع،  بطولة 

ك��اأ���ص االحت���اد  ب��ب��ط��ول��ة  اأوىل  ت��اري��خ��ي��ة 

االآ�سيوي.

اجنلرتا - وكاالت 

ال�سحة  وزي���ر  ه��ان��ك��وك  م���ات  ق���ال 

اأن  يعتقد  ال  اإن���ه  االأح����د  ال��ري��ط��اين 

ب�����اده ع���ر����س���ت ا���س��ت�����س��اف��ة ب��ط��ول��ة 

امل��وؤج��ل��ة  ال���ق���دم  ل���ك���رة   2020 اأوروب�������ا 

بع�ص  ورد يف  ك��م��ا  احل���ايل  ال��ع��ام  اىل 

�سنداي  االإعامية.وقالت  التقارير 

اأن��ه��ا  اإىل  اأمل��ح��ت  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإن  ت��امي��ز 

ميكن اأن ت�ست�سيف مباريات البطولة 

امل���ق���رر اإق��ام��ت��ه��ا ع���ر اأن���ح���اء اأوروب�����ا 

كورونا  لقاح  توزيع  لتقدمها يف  نظرا 

م���ا ي�����س��م��ح ل��ه��ا ب���ع���ودة اجل��م��ه��ور اإىل 

اأخ������رى.وردا على  ق��ب��ل دول  امل��اع��ب 

����س���وؤال ح���ول ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي اأوردت����ه 

اأ�ساهد  “مل  هانكوك  قال  نيوز  �سكاي 

اأن  اأعتقد  املو�سوع.  �سيء عن هذا  اأي 

هذا غر �سحيح«.

االنباط - عمان 

مع  اإبراهيم اجلوابري، عقده  الاعب  جدد 

اأن  ب��ع��د  ن���ادي ال���وح���دات ر�سميا االأح����د، وذل���ك 

اتفاق، من خال اجلل�سة  اإىل  الطرفان  تو�سل 

ال���ت���ي ج��م��ع��ت اأم�����ن ���س��ر ال����ن����ادي ع��ب��دال��ف��ت��اح 

�سلباية،  ب�سام  االآ���س��ي��وي  امل��ل��ف  م�����س��وؤول  ال��ك��وز، 

وال��اع��ب اإب��راه��ي��م اجل���واب���ري ووك��ي��ل اأع��م��ال��ه 

واأك���د اجل��واب��ري ان��ه واف���ق على جت��دي��د عقده 

املو�سم  يف  ل��ع��ق��ده  القيمة  ب���ذات  ال���وح���دات  م��ع 

امل���ا����س���ي،اع���ت���زازا ب���ن���ادي ال����وح����دات، وت��ق��دي��را 

جل��م��اه��ره ال��وف��ي��ة، واع�����دا ب��ت��ق��دمي ق�����س��ارى 

جهده وزمائه بالفريق، جللب اإجنازات جديدة 

والظهور  املحلية،  امل�سابقات  يف  الوحدات  لنادي 

امل�������س���رف مل��م��ث��ل ال���ك���رة االأردن�����ي�����ة يف امل�����س��ارك��ة 

التاريخية بدوري اأبطال اآ�سيا. ويف ذات ال�سياق، 

الوحدات  لنادي  االإداري���ة  الهيئة  رئي�ص  التقى 

ال�سر عبدالفتاح  واأم���ن  ع��زاي��زة،  وج��ي��ه  ال��ع��ن 

الكوز، بالاعب يزن العرب، للتباحث باإمكانية 

قيمة عقده  بنف�ص  ال��وح��دات  جتديد عقده مع 

تفاوؤله  ع��ن  ال��ك��وز  ع��ر  حيث  املا�سي،  للمو�سم 

باإمتام االأمور على خر مايرام، مبا يفيد باإنهاء 

ملف الاعبن املحلين، واكتمال �سفوف فريق 

الوحدات، بانتظار و�سول ال�سنغايل عبدالعزيز 

نداي خال اليومن املقبلن، لي�ستهل الوحدات 

ال��دف��اع ع��ن لقب درع احت��اد الكرة،  م�����س��واره يف 

تقام  التي  امل��ب��اراة  خ��ال  م��ن  �سحاب  مبواجهة 

املقبل،  الثاثاء  ي��وم  ع�سر  من   ،3 ال�ساعة  عند 

ع��ل��ى ���س��ت��اد االأم����ر حم��م��د ب���ال���زرق���اء، حل�ساب 

املجموعة االأوىل التي ت�سم كذلك فريق معان.

القاهرة - وكاالت 

حر�ص ح�سام البدري مدرب املنتخب 

هاتفيا  التوا�سل  على  االأول،  امل�سري 

الفراعنة  الع��ب  حممد،  م�سطفى  م��ع 

وامل����ح����رتف ب�����س��ف��وف ج��ال��ط��ة ���س��راي 

الفني  باجلهاز  م�سدر  وق��ال  ال��رتك��ي. 

اإن  خا�سة  ت�سريحات  يف  م�سر  ملنتخب 

حممد  م�سطفى  م��ع  ت��وا���س��ل  ال��ب��دري 

خ�����ال االأي��������ام امل���ا����س���ي���ة وه�����ن�����اأه ع��ل��ى 

باال�ستمرار على  املميز وطالبه  م�ستواه 

املقبلة.  الفرتة  والرتكيز يف  النهج  هذا 

حممد  مل�سطفى  اأك��د  “البدري  وت��اب��ع: 

امل�����س��ت��وى  ب���ه���ذا  اال����س���ت���م���رار  ع��ل��ي��ه  اأن 

هجوم  يف  اأ�سا�سيا  مقعده  يحجز  حتى 

كثرا يف حل  عليه  يعول  واأنه  املنتخب، 

يف  امل�سرية  الكرة  واجهت  التي  االأزم��ة 

هذا املركز لعدة �سنوات وعليه ا�ستغال 

ال��ف��ر���س��ة«.و���س��دد ال���ب���دري ع��ل��ى الع��ب 

ال��زم��ال��ك ال�����س��اب��ق، ب�����س��رورة ال��رتك��ي��ز 

ذهنه  ت�ستيت  م��ن  وح��ذره  امللعب  داخ��ل 

خال  االح���رتاف  ع��رو���ص  يف  بالتفكر 

“الاعب  ووا����س���ل:  احل��ال��ي��ة.  ال��ف��رتة 

وع������د ال�����ب�����دري ب����ب����ذل اأق���������س����ى ج��ه��د 

وامل�������س���اه���م���ة يف حت��ق��ي��ق اإجن��������ازات م��ع 

املقبلة«.  ال��ف��رتة  خ��ال  م�سر  منتخب 

اىل  ان��ت��ق��ل  حم��م��د  م�سطفى  اأن  ي��ذك��ر 

ملدة  الزمالك  من  معارا  �سراي  جالطة 

مو�سم ون�سف مقابل مليوين دوالر مع 

اأحقية النادي الرتكي يف �سراء الاعب 

دوالر.  م��اي��ن   4 مبلغ  مقابل  ال�����س��اب 

 4 ت�سجيل  يف  حم��م��د  م�سطفى  وجن���ح 

ناديه  م��ع  لعبها  م��ب��اري��ات   5 اه���داف يف 

اجلديد، مما جعله يحظى بثقة مدربه 

ف����احت ت����رمي وزم���ائ���ه واجل���م���اه���ر يف 

تركيا.

االنباط - عمان 

ع��ق��د احت�����اد ك����رة ال����ق����دم، يف م��ق��ره 

ور���س��ة ع��م��ل مل����دراء ف���رق اأن���دي���ة دوري 

ا����س���ت���خ���دام  اإىل  ت����ه����دف  امل����ح����رتف����ن، 

ال��ك��رتون��ي��ا  امل�����س��اب��ق��ات  اإدارة  ب��رن��ام��ج 

املو�سم  مناف�سات  ب��دء  قبيل   ،CMS
اأندية  مل���دراء  الرنامج  وي�سمح   .2021

امل����ح����رتف����ن، اإدخ���������ال ق����وائ����م ال���ف���رق 

ق���ب���ل ب����داي����ة امل����و�����س����م، وذل�������ك ح�����س��ب 

ن��ظ��ام ال��ت�����س��ج��ي��ل اجل���دي���د، ب��االإ���س��اف��ة 

الكرتونياً،  م��ب��اراة  ك��ل  ت�سكيلة  الإدراج 

قبل  امل����ب����اراة،  م���راق���ب  اإىل  واإر����س���ال���ه���ا 

ون�سف.وتخلل  ب�ساعة  البداية  �سافرة 

للروتوكول  تف�سيليا  �سرحا  ال��ور���س��ة 

املناف�سات،  خال  �سيتبع  الذي  ال�سحي 

اإىل ج��ان��ب ا���س��ت��ع��را���ص ك��اف��ة اإج����راءات 

امل��ب��اري��ات،  تنظيم  يف  ال��ع��ام��ة  ال�سامة 

التي  ال��ت��ع��دي��ات  ���س��رح  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

للمو�سم  البطوالت  الئحة  على  ط��راأت 

املن�سق  وواج��ب��ات  م��ه��ام  وك��ذل��ك   ،2021

االإع���ام���ي ل��ل��ف��رق. وي�����س��ت��اأن��ف امل��و���س��م 

يوم  ال���درع،  بطولة  2021 عر  ال��ك��روي 

يعقب  اأن  على  اجل���اري،  ال�سهر  من   23

ب�سكل  ال���ب���ط���والت  ب����دء خم��ت��ل��ف  ذل����ك 

تدريجي.

الجوابري يواصل مشواره مع الوحدات 

البدري يحفز مصطفى محمد 

ورشة عمل لمدراء فرق المحترفين 
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شاب حولته تسال إلى مليونير.. 
اشترى بسعر 7.5 دوالر للسهم 

وهذه ثروته!
العربية-وكاالت

يف الوقت الذي يتبنى معظم مديري الأ�صول 

�صيا�صة التنويع، �صب جي�صون ديبولت كل اأمواله 

يف �صلة »ت�صال«، واأ�صبح مليونرياً بعمر الـ 39.

بـــاتـــت تــغــريــدتــه الــفــريو�ــصــيــة مــو�ــصــع غــرية 

ــًة بعد  الــعــديــد مـــن املــخــطــطــن املـــالـــيـــن، خــا�ــص

الــ�ــصــابــق يف غــوغــل واحلــــايل  املـــوظـــف  اأعـــلـــن  اأن 

يف اأمــــــازون، عــن و�ــصــول ثــروتــه مــن ال�ــصــتــثــمــار 

واإعــالنــه  دولر  مــلــيــون   12 اإىل  تــ�ــصــال  اأ�ــصــهــم  يف 

التقاعد.

 Ritholtz يف  املـــحـــفـــظـــة  مــــديــــر  اأقــــــــر 

بــن   ،  Wealth Management
كارل�صون، باأنه ي�صعر باأمل الغرية عندما ي�صادف 

مــدونــة  يف  كــتــب  ديــبــولــت،  ق�ص�ص  مــثــل  ق�ص�صاً 

 :Wealth of Common Sense
»لـــن اأ�ـــصـــع مـــدخـــرات حــيــاتــي اأبـــــداً يف ا�ــصــتــثــمــار 

ملا ذكره  القمر«، وفقاً  اإىل  اأن يذهب  واحد ميكن 

عليه  واطلعت   ،»Market Watch  « موقع 

»العربية.نت«.

ديبولت  خ�صر،  املا�صي  العام  من  واحــد  يوم  يف 

1.3 مليون دولر على الورق، بعدما تراجعت اأ�صهم 

ت�صال بقوة، اإل اأنه ل يزال يرف�ص بيع الأ�صهم.

املالين  املــدونــن  اأحــد  كابيتال،  رامــب  �ــصــاأل، 

بالقلق  ي�صعر  كــان  اإذا  عما  ديبولت،  ال�صهريين، 

من اأن ت�صال يف فقاعة.

اأن  مو�صحاً  ذلك.  اأعتقد  ل  »ل،  ديبلوت،  ورد 

لال�صطراب،  يتعر�صان  والنقل  الطاقة  قطاعي 

تــ�ــصــال يعك�ص ذلـــك. وقـــال »اأعــتــقــد  �ــصــهــم  و�ــصــعــر 

دولر  األف   20 ت�صال بن  �صهم  �صعر  نرى  اأننا قد 

 ،2030 و30 األف دولر لل�صهم الواحد بحلول عام 

بافرتا�ص عدم املزيد من تق�صيم الأ�صهم«.

14850 �صهماً يف ت�صال  اإنه ميتلك حالياً  وقال 

فيما  �صهم،  لكل  دولراً   58 يبلغ  تكلفة  مبتو�صط 

يبلغ ال�صعر احلايل ل�صهم ت�صال 781 دولرا.

 7.50 ب�صعر  �ــصــهــم   2500 لــه  �ــصــراء  اأول  كـــان 

الآن  الــدفــعــة  هــذه  قيمة  وتــبــلــغ   .2013 يف  دولر 

2.2 مليون دولر، على حد قوله، م�صيفاً  حوايل 

عاماً  ت�صال يف اخلم�صن  �صركة مثل  نرى  »قد ل 

القادمة«.

قصة زيارتي لـ »مصنع األفكار« 
حاضنة اردنية لـ تحويل الفكره الى واقع ملموس وتطويرها ودعم الحرف اليدوية وتطويرها 

واكمال عملها بشكل أدق وأحدث وصوال الى أردن مواكب لـ ثورة التصنيع الرقمي

االنباط – خليل النظامي 

ان  اعتقد  وكــنــت  عــاديــا،  يــومــا  يكن  مل 

الزيارة �صتكون لإحدى املوؤ�ص�صات التقنية 

املوؤ�ص�صات  معظم  بـــ  ال�صبيهة  الب�صيطة 

انني  خــا�ــصــة  عــنــهــا،  وقــراأنــا  �صمعنا  الــتــي 

لــ�ــصــت �ــصــحــفــيــا مــتــخــ�ــصــ�ــصــا او مــطــلــعــا 

بـ  املعنية  املوؤ�ص�صات  على  الكامل  بال�صكل 

الرقمية،  واحلرفية  التقنية  ال�صناعات 

دول  من  نامية  دولــة  كـ  اننا  اعتقد  وكنت 

العامل الثالث مل نالم�ص بعد هذا ال�صكل 

من ا�صكال التطور التكنولوجي. 

وكـــانـــت املـــافـــجـــاأة حـــال دخــــويل لــذلــك 

عليها  مكتوب  قــارمــة  تعلوه  الــذي  املبنى 

»مــ�ــصــنــع الفـــــكـــــار«، الأمـــــــر الــــــذي اثــــار 

حــفــيــظــتــي الــ�ــصــحــفــيــة قـــبـــل الــــدخــــول، 

الأمل  �صعور  بخلق  كفيل  لوحده  فالإ�صم 

�ــصــاب طموح  كـــ  بــداخــلــك  الــتــفــاوؤل  وروح 

يــريــد ان يــفــجــر كـــل ابـــداعـــاتـــه وطــاقــتــه 

افــكــار  مــن  لــديــه  ومــا  والعملية  العلمية 

تــر�ــصــم لـــه خـــارطـــة طــريــق مــهــنــيــة لبناء 

م�صتقبل مهني متميز، وبالتايل امل�صاهمة 

يف رفـــعـــة الـــ�ـــصـــورة الـــعـــامـــة لــلــ�ــصــنــاعــات 

والبتكار والبداع يف وطنه. 

بـــداأنـــا بـــ الــتــجــمــع امــــام املــبــنــى برفقة 

والعــالم  ال�صحافة  ا�صتاذ  الرحلة  قائد 

ال�صخانبة  الدكتور زياد  البرتا  يف جامعة 

وجمـــمـــوعـــة الــــزمــــالء مــــن طــلــبــة كــلــيــة 

الــ�ــصــحــافــة والعــــالم يف اجلــامــعــة، حيث 

ــــ جتــهــيــز كـــامـــريا هــاتــفــه  بـــــداأ كـــل مــنــا ب

الــــنــــقــــال ودفــــــــرت املــــالحــــظــــات والـــقـــلـــم 

لـــ دخــــول »م�صنع  بـــه، متــهــيــدا  اخلــا�ــصــة 

والــوقــوف على  والــتــعــرف عليه  الفــكــار« 

وجملة  ور�صالته  واعماله  ن�صاطاته  ابــرز 

الهداف التي يعمل يف �صبيل حتقيقها. 

ن�صمي  وابت�صامة  ترحيب  حفاوة  وبكل 

مـــن نــ�ــصــامــى الـــوطـــن ا�ــصــتــقــبــلــنــا مــديــر 

لـــ »م�صنع  الــعــامــة  والــعــالقــات  العــــالم 

بنا  رحــب  حيث  احل�صبان،  ب�صار  الفــكــار« 

الــــذي اعــتــدنــا عليه  الــنــ�ــصــامــى  تــرحــيــب 

اخذنا  ثــم  ومــن  الوطنية،  موؤ�ص�صاتنا  يف 

يف جـــولـــة �ــصــمــلــت كـــافـــة مـــرافـــق املــ�ــصــنــع 

توىل  الــذي  الوقت  نف�ص  يف  وخمترباته، 

فــيــه مــهــنــد�ــص املــخــتــرب احـــمـــد الــفــار�ــص 

كل  عــن  التف�صيلية  الــ�ــصــروحــات  تــقــدمي 

جــانــب يف املــ�ــصــنــع، وتــعــريــفــنــا عــلــى ق�صم 

الــتــمــيــز لــتــقــنــيــات ثــالثــيــة البـــعـــاد، ومــن 

ثـــم قــــدم ايــ�ــصــاحــا حــــول قــ�ــصــم العـــمـــال 

والعمال  اللكرتونيات  وق�صم  اخل�صبية 

ق�صم  ا�صتعرا�ص  اىل  و�صول  احلديدية، 

والرقمية  التقليدية  واحلياكة  اخلياطة 

عرب تقنية الليزر. 

هذا ما حدث يف جولة الأم�ص، ولكن ما 

حدث معي بعدها اأمر خمتلف متاما... 

»م�صنع  مبنى  دخـــويل  حلــظــة  مــنــذ  فـــ 

الكثري  ذهني  يف  تتحر�ص  بــداأت  الفــكــار« 

يومي  ب�صكل  اتناولها  التي  الق�صايا  من 

ال�صباب  او�ــصــاع  عــن  ال�صحفي  عملي  يف 

الردين، فـ من هناك بداأت م�صاألة ارتفاع 

نــ�ــصــبــة الــبــطــالــة عــنــد الــ�ــصــبــاب متــطــرين 

ــــول والفـــــكـــــار اجلـــــديـــــدة الــتــي  ـــــ احلــــل ب

�صد  حربنا  يف  لالإ�صهام  توظيفها  ميكن 

الريادية  العمل  فر�ص  توفر  بـ  البطالة، 

يــقــدم  مـــا  خــــالل  مـــن  الردين  لــلــ�ــصــبــاب 

متطوره  خــدمــات  مــن  الفـــكـــار«  »م�صنع 

ال�صناعات  �صعيد  عــلــى  جـــدا  ومــتــقــدمــة 

الـــرقـــمـــيـــة لــلــ�ــصــبــاب مبــخــتــلــف الـــفـــئـــات 

العمرية.

وخــــــالل جتــــــوايل يف مــــرافــــق املــ�ــصــنــع 

املختلفة، اخذت افكر يف احوال ا�صدقائي 

مــن الــ�ــصــبــاب املــبــدعــن خــا�ــصــة مــن طلبة 

العمل  عن  املتعطلن  املبدعن  اجلامعات 

ويبحثون طيلة الوقت عن حوا�صن تقنية 

وابداعاتهم  اأفكارهم  تنفيذ  يف  ت�صاعدهم 

الـــتـــي ميـــكـــن تــنــفــيــذهــا مــــن خـــــالل هـــذا 

املـــ�ـــصـــنـــع وال�ــــصــــتــــفــــادة مـــنـــهـــا مــــن حــيــث 

�صاأنه  الــذي  الأمــر  التطوير،  او  الت�صويق 

التي  املناطق  يف  املحلية  املجتمعات  تنمية 

حيث  من  فيها  ال�صباب  تنمية  اىل  حتتاج 

املــ�ــصــاريــع الــريــاديــة، كــون البــتــكــار يعترب 

القت�صادية.          للتنمية  ا�صا�صية  ركيزة 

وبداأت ات�صائل يا ترى هل يعلم جميع 

ال�صباب املبتكرين واملبدعن خا�صة طلبة 

الهند�صية  التخ�ص�صات  مــن  اجلــامــعــات 

عن  املــبــدعــن  املــدار�ــص  وطــلــبــة  والتقنية 

»م�صنع الفكار« واخلدمات التي يقدمها 

لــهــم لــتــمــكــيــنــهــم مـــن تــطــويــر افــكــارهــم 

دقة  ذات  وحتويلها اىل منتجات ملمو�صة 

اخــرتاع  بـــراءات  لت�صجيل  عالية  وجـــودة 

لــهــا،، فــمــا راأيـــتـــه مل يــكــن جمـــرد م�صنع 

متكاملة  مظلة  وامنـــا  عـــادي،  خمــتــرب  او 

اي�صا  واملخرتعن  والدار�صن  للباحثن 

لت�صنيع  الــكــامــلــة  الــفــر�ــصــة  لــهــم  تــتــيــح 

منـــاذج اولــيــة مــن افــكــارهــم املــبــدعــة من 

يف  منقدمة  تكنولوجيا  ا�صتخدام  خــالل 

جمــــالت وا�ــصــالــيــب الــتــ�ــصــنــيــع الــرقــمــي، 

روؤيتها تكمن بـ حتويل امل�صتلك اىل منتج 

على  بنيت  وابــداعــيــة  فــكــريــة  حا�صنة  يف 

ال�صباب وتطلعاتهم.  ا�صا�ص علمي ليخدم 

اأن »م�صنع  اأن او�صح  ومن اجلدير هنا 

موؤ�ص�صة  مبادرات  اأحد  هو  الذي  الأفكار« 

ويل العهد التي جاءت يف اإطار دعم �صموه 

البتكار  على  وحتفيزهم  الأردين  لل�صباب 

والإبداع، عبارة عن خمترب ت�صنيع رقمي 

الأجـــهـــزة  مـــن  عــــدد  فــيــه   ،FabLab
ت�صجيع  اإىل  يــهــدف  احلــديــثــة،  واملـــعـــدات 

البتكار  منظومة  وتعزيز  التقني  التعليم 

ال�صباب  بن  اجلمع  خــالل  من  الأردن  يف 

متكاملة  مظّلة  وميثل  واملـــوارد،  والأفــكــار 

واملبتكرين،  والدار�صن  الباحثن  جتمع 

الأولية  النماذج  ت�صنيع  فر�صة  لهم  تتيح 

ملــنــتــجــاتــهــم بـــا�ـــصـــتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 

الرقمي  الت�صنيع  جمـــالت  يف  املــتــقــدمــة 

بــحــ�ــصــب اأهـــــــداف املــ�ــصــنــعــن �ـــصـــواء كـــان 

اأمام  مفتوح  وهو  تطويرها،  اأو  لت�صويقها 

جميع ال�صرائح العمرية واملهنية يف الأردن 

ة. ومهياأ لذوي الحتياجات اخلا�صّ

االنباط-عمان

الأطــفــال  برنامج  �صم�صم«،  »اأهـــاًل  يعود 

احلـــــائـــــز عــــلــــى جـــــوائـــــز والــــــــــذي يـــقـــدمـــه 

�صم�صم«وبرامج«�ص�صمي  يــا  مــبــدعــو«اإفــتــح 

حــول   )Sesame Street(»صرتيت�

مــو�ــصــمــهــالــثــالــث  الــ�ــصــا�ــصــة يف  اإىل  الـــعـــامل، 

لـــالأطـــفـــال والـــعـــائـــالت يف جــمــيــع اأنـــحـــاء 

ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا.

يف28فـــربايـــر/  اجلــديــد  املــو�ــصــم  ينطلق 

الــربنــامــج املميزين  اأ�ــصــدقــاء  �ــصــبــاط،، مــع 

بــ�ــصــمــة وجــــاد ومـــعـــزوزةالـــذيـــن يــ�ــصــاركــون 

والتاآلف  التفاعل  لالأطفال  ق�ص�صامًيكن 

امل�صاهدين  خــاللــهــا  مــن  ويـــاأخـــذون  مــعــهــا، 

اإىل  �ــصــّيــقــة جــنــبــاً  ــغــار يف مـــغـــامـــرات  الــ�ــص

وكعكي  اإملو،  املاألوفن  اأ�صدقائهم  مع  جنب 

وغرغور.

على  الرتكيز  يف  الثالث  املو�صم  ي�صتمر 

بناء املهارات الجتماعية والعاطفية لأهاًل 

�ــصــمــ�ــصــم بـــهـــدف مــ�ــصــاعــدة الأطــــفــــال على 

ت�صتخدم  احلـــيـــاة.  حتـــديـــات  عــلــى  الــتــغــلــب 

مثل  جــديــدة  ا�ــصــرتاتــيــجــيــات  ال�صخ�صيات 

على  تعلمهم  والــتــي  فكر«  لحــظ،  »تــوقــف، 

التوقف ومالحظة واإدارة رّد فعلهم الأويل 

ت�صجع  وامل�صكالت.  العقبات  مواجهة  عند 

احلــلــقــات اجلـــديـــدة املــ�ــصــاهــديــن الــ�ــصــغــار 

عـــلـــى الـــتـــكـــّيـــف، وحتــــــدي افـــرتا�ـــصـــاتـــهـــم، 

ومــــراعــــاة مـــ�ـــصـــاعـــرالآخـــريـــن واأفـــكـــارهـــم، 

وهـــي مـــهـــارات �ــصــروريــة لــنــجــاح الأطــفــال 

مناهج  ت�صميم  مت  واحلـــيـــاة.  املــدر�ــصــة  يف 

مع  الــوثــيــق  بالتعاون  وق�ص�صه  الــربنــامــج 

وعلماء  املــبــكــرة  الــطــفــولــة  اأخ�صائيتنمية 

الــنــفــ�ــص ومـــبـــدعـــن مــــن خمــتــلــف اأنـــحـــاء 

املنطقة.

لـ  التنفيذي  املنتج  حــداد،  خالد  ويــقــول 

من  بــات  هـــذا،  يــومــنــا  »يف  �صم�صم«:  »اأهــــاًل 

اأن ن�صاعد الأطفال والأ�صر على  ال�صروري 

ي�صاعدهم  املرح، مما  والتعلم  التكيف  تبني 

والــغــد.  الــيــوم  التغلب عــلــى حتــديــات  عــلــى 

�صم�صم  لأهاًل  املو�صم اجلديد  يركز  وعليه، 

املدى  على  ورفاههم  الأطفال  م�صاعر  على 

لبناء  م�صممة  درو�ــص  خالل  من  الطويل، 

املدر�صة  يف  لنجاحهم  ال�صرورية  املــهــارات 

والفرح  الظرافة  بــروح  ذلك  وكل  واحلياة، 

التي ي�صتهر بها اأهاًل �صم�صم.«

املدير  رينيه�صاليا  يــقــول  جانبه،  ومــن 

اأهــاًل  تطوير  »مت  �صم�صم:  لأهـــاًل  الإداري 

�ــصــمــ�ــصــم حمــلــيــاًلــيــتــنــا�ــصــب مـــع احــتــيــاجــات 

الأطــفــال الــيــوم. وكما هــو احلــال مــع كافة 

الربنامج  ي�صتجيب  �صم�صم،  اأهــاًل  موا�صم 

لأطــفــال  احلالية  واخلـــربات  لالحتياجات 

املـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث يــــوفــــر املــــــهــــــارات الـــتـــي 

وقـــوًة،  ذكــــاًء،  لــيــ�ــصــبــحــوااأكــر  يحتاجونها 

ولطفاً�صمن عامل دائم التغري.«

واأ�ـــصـــاف �ــصــاليــا: »نــفــخــر جــداًبــاإطــالق 

هــــــذا الـــنـــ�ـــصـــخـــة املـــحـــلـــيـــة، الــــتــــي تــرتــبــط 

املنطقة،  وثيقاًباأطفال  اجتماعياً  ارتباطاً 

ويتحم�صوا  يــتــعــلــمــوا،  اأن  عــلــى  وت�صجعهم 

للتكّيف.«  للحياة، ويكونوا قابلن 

جــديــد يف هــــذا املــو�ــصــم فــقــرة »اعــمــلــهــا 

 ،DIY، Do It Yourself بنف�صك« 

والتي تت�صمن ور�صاً لأعمال يدويةواأن�صطة 

ب�صهولة  تطبيقها  لالأطفال  اإبداعيةميكن 

�صديقة  الفقرة  هــذه  يف  ت�صارك  املنزل.  يف 

ت�صاعد  �صلمى.  ُتــدعــى  احلـــّي  على  جــديــدة 

تطوير  عــلــى  وجـــاد  ب�صمة  مــن  كـــّل  �صلمى 

لالألعاب  بنائهما  اأثناء  وثقتهما  اإبداعهما 

اأو  ب�صيطة،  قـــوارب  اأكــانــت  �ــصــواء  املــنــزلــيــة، 

مناظري، اأو غري ذلك. 

لإلــهــام  الــفــقــرة اجلــديــدة  هـــذه  �صممت 

التعلم  موا�صلة  على  والعائالت  الأطــفــال 

مواد  وبا�صتخدام  التكنولوجيا،  عن  بعيداً 

اللعب  التدوير ل�صنع  منزلية قابلة لإعادة 

والتعلم يف املنزل. عالوة على ذلك، يت�صمن 

مثل  متنوعة  فقرات  اأي�صاً  الثالث  املو�صم 

»حـــل املــ�ــصــكــالت بــطــريــقــة ممــتــعــة« و »عــدد 

الـــيـــوم« الــتــي مـــن �ــصــاأنــهــا تــ�ــصــجــيــع الــفــكــر 

النقدي وتعزيز املهارات احل�صابية. 

مّت اإنتاج »اأهاًل �صم�صم« يف عّمان بالتعاون 

 Jordan(”الأردن “رّواد  موؤ�ّص�صة  مــع 

يد فريق من الكّتاب  على   ،)Pioneers
اأنــحــاء  واملــنــتــجــن والــفــنــانــن مــن خمتلف 

ين�صم  اإفــريــقــيــا.  و�صمال  الأو�ــصــط  ال�صرق 

طـــلـــق يف فــربايــر 
ُ
»اأهــــــاًل �ــصــمــ�ــصــم«والــذي اأ

من  طويلة  �صل�صلة  اإىل  املــا�ــصــي  الــعــام  مــن 

العرو�ص التعليمية الرائدة باللغة العربية 

 Sesame( �صم�صم«  من«ور�صة  املقدمة 

.)Workshop
بــعــد �ــصــتــة اأ�ــصــهــر فــقــط عــلــى اإطـــالقـــه، 

م�صاهدة  ن�صبة  عــلــى  �صم�صم  اأهـــاًل  ح�صد 

3 مالين طفل يف كّل من العراق  فاقت الـ 

مــاليــن  وعــلــى  و�ــصــوريــا  ولــبــنــان  والأردن 

اأنحاء منطقة  امل�صاهدين الآخرين يف بقية 

الــ�ــصــرق الأو�ــــصــــط و�ــصــمــال اإفـــريـــقـــيـــا. ويف 

»ذكـــريـــات  حــلــقــة  2020، حــ�ــصــدت  نــوفــمــرب 

قدمية«من اأهاًل �صم�صم على جائزة اختيار 

لأفالم  الــدويل  �صيكاغو  مهرجان  يف  املعلم 

الأطفال.

برنامج  اأكــر من جمــّرد  �صم�صم«  »اأهــاًل 

تـــلـــفـــزيـــوين، حــيــث اأنـــــه جــــزء مـــن مـــبـــادرة 

اإنــ�ــصــانــيــة اأو�ـــصـــع حتــمــل ال�ــصــم ذاتــــه. وهــي 

�ـــصـــراكـــة بــــن مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة«ور�ـــصـــة �ــصــمــ�ــصــم« 

)Sesame Workshop(وجلنة 

املبادرة  وتوفر   ،)IRC( الدولية  الإنــقــاذ 

ـــبـــكـــر والـــــرعـــــايـــــة لـــالأطـــفـــال  الـــتـــعـــلـــيـــم امل

ومــــقــــدمــــي الـــــرعـــــايـــــة املــــتــــ�ــــصــــرريــــن مــن 

مــبــادرة«اأهــاًل  تقدم  والأزمـــات.  ال�صراعات 

ملمو�صة  وا�صرتاتيجيات  درو�ــصــاً  �صم�صم« 

الأطفال  لكافة  مهماً  تنموياً  اأ�صا�صاً  ت�صكل 

من  عانوا  الذين  اأولئك  وخا�صة  ال�صغار، 

النزوح.  ال�صلبية ك�صدمات  التجارب 

مـــــن خـــــــالل بــــرنــــامــــج اأهـــــــــاًل �ــصــمــ�ــصــم 

الـــتـــلـــفـــزيـــوين، واخلـــــدمـــــات املـــقـــدمـــة مــن 

قــبــل جلــنــة الإنــــقــــاذ الـــدولـــيـــة والــ�ــصــركــاء 

املحلين،ت�صل موارد اأهاًل �صم�صم التعليمية 

احليوية التي يحتاجها الأطفال والعائالت 

حتظى  و�صوريا.  ولبنان  والأردن  العراق  يف 

مــــبــــادرة »اأهـــــــاًل �ــصــمــ�ــصــم« بــتــمــويــل �ــصــخــي 

تي  وكــاثــريــن  دي  جــون  موؤ�ص�صة  قــبــل  مــن 

اآرثر)MacArthur(وموؤ�ص�صة  مــاك 

ليغو)Lego(، وهي ل تعالج الحتياجات 

يف  قوياًللرفاه  اأ�صا�صاً  بلتبني  الآنيةفقط، 

امل�صتقبل.

دبي-االنباط

 اأعــــلــــنــــت �ـــصـــركـــة بــــروكــــرت اآنـــــــد جــامــبــل 

امــ�ــص عــن الــتــزامــهــا بـــاإطـــالق جمــمــوعــة من 

تــعــزيــز  اإىل  والـــهـــادفـــة  املـــــبـــــادرات اجلــــديــــدة 

املـــــ�ـــــصـــــاواة بـــــن اجلـــنـــ�ـــصـــن، خــــــالل الـــقـــمـــة 

وذلـــك   ،-  WeSeeEqual#ال�صنوية

الــريــادة  لتحقيق  الــهــادفــة  اإطـــار جــهــودهــا  يف 

كـــقـــوة لــتــعــزيــز اخلــــري والـــتـــطـــور يف الـــعـــامل. 

و�صهدت الفعالية التي مت تنظيمها افرتا�صياً 

من  بــارزة  �صخ�صيات  م�صاركة  الأوىل،  للمرة 

اأف�صل  ملناق�صة  والــعــام،  اخلــا�ــص  الــقــطــاعــن 

امل�صاواة  حتــديــات  ملواجهة  والو�صائل  ال�صبل 

تــاأثــرت  املــــراأة، والــتــي  بــن اجلن�صن وحــقــوق 

بــ�ــصــدة نــتــيــجــة الـــظـــروف ال�ــصــتــثــنــائــيــة الــتــي 

الوباء. انت�صار  �صببها 

التنفيذي  الرئي�ص  الــ�ــصــنــاوي،  عمر  وقــال 

ل�صركة بروكرت اآند جامبل يف ال�صرق الأو�صط 

الت�صدير  ـــواق  ـــص واأ� اإفــريــقــيــا  وغــــرب  و�ــصــرق 

الــعــامــة:«تــويل بــروكــرت اآنـــد جــامــبــل اأهــمــيــة 

ا�صتثنائية للم�صاواة بن اجلن�صن، وامل�صاعدة 

يف تاأ�صي�ص عامل خال من التحيز ي�صاوي بن 

يجب  الذي  املثايل  الهدف  باعتباره  اجلميع، 

عدالة.  اأكــر  حلياة  الأ�صمى  واخلــيــار  بلوغه 

ونعمل يف هذا الإطار، على بناء منظومة من 

بتحقيق  املرتبطة  اجلــهــود  لــريــادة  الــ�ــصــركــاء 

هذا الهدف، وتعزيز التزامنا بتحقيق امل�صاواة 

الت�صجيع على احلوار  ويعترب  بن اجلن�صن. 

العوامل  اأهــم  مــن  الــقــائــم،  الــواقــع  ومناق�صة 

ال�صوء  وت�صليط  التغيري  اإحداث  يف  امل�صاهمة 

لها.  املنا�صبة  واإيجاد احللول  التحديات،  على 

ال�صنوية،   WeSeeEqual# قمة  وُتــعــد 

املـــراأة،  بـــاإجنـــازات  حتتفي  ا�صتثنائية  فعالية 

والت�صجيع  الطــار  هذا  احلــوار يف  مع حتفيز 

التي  ال�صلوكيات  وتبني  الإجراءات  اتباع  على 

منطقة  عرب  وال�صمول  التنوع  دفع  يف  ت�صاعد 

الأو�صط«. ال�صرق 

واجتمع يف القمة الهادفة لتحقيق امل�صاواة 

حتت   WeSeeEqual# اجلــنــ�ــصــن  بــن 

 ،’Unsaid and #Undone#‘ صعار�

جمموعة من الرواد واأ�صحاب النفوذ املنادين 

بـــاملـــ�ـــصـــاواة بـــن اجلــنــ�ــصــن ملــ�ــصــاركــة الإلـــهـــام 

مع  ال�صائدة،  الأفكار  حول  العميقة  والــروؤى 

الالزمة  بــالإجــراءات  اللــتــزام  على  احلر�ص 

املجال. وقد وتعهدت  التقدم يف هذا  لتحقيق 

ـــــد جـــامـــبـــل بـــاتـــخـــاذ الإجــــــــراءات  بـــروكـــرت اآن

عملية  لت�صريع  م�صتمر،  نحو  على  الــالزمــة 

التقدم يف هذا املجال.

اآند  بروكرت  كانت  الداخلي،  ال�صعيد  على 

حول  اخلطاب  تعزيز  جمال  يف  رائــدة  جامبل 

اأو  مكاتبها  عرب  �صواء  اجلن�صن،  بن  امل�صاواة 

يف املجتمعات العاملة فيها عرب املنطقة:

بعمليات  جامبل  اآند  بروكرت  �صركة  ·تقوم 
والــرجــال يف  الــنــ�ــصــاء  بــن  تــوظــيــف مت�صاوية 

مقرها الإقليمي بدبي

�صركة  اأول  جامبل  اآنــد  بــروكــرت  تعترب  ·كما 
اململكة  يف  التداول  �صريعة  ال�صتهالكية  لل�صلع 

الـــعـــربـــيـــة الـــ�ـــصـــعـــوديـــة حتــ�ــصــل عـــلـــى تــرخــيــ�ــص 

املــواطــنــات  ن�صبة  تبلغ  حــيــث  الــنــ�ــصــاء،  لتوظيف 

25٪ من فريقها القيادي ال�صعوديات 

نــتــ�ــصــارك الــعــطــاء، اإجـــازة  بــرنــامــج  · يــوفــر 
بالكامل  الأجر  مدفوعة  اأ�صابيع  لثمانية  متتد 

من  لتمكينهما  �ـــصـــواء،  حــد  عــلــى  والأب  لــــالأم 

املــولــوديــن  اأطفالهما  مــع  اأطـــول  وقــت  مت�صية 

18 اأ�صهر  حديثاً وتوفري رعاية اأف�صل، خالل الـ

الأوىل من ولدة طفلهما.

وبــاعــتــبــارهــا واحــــدة مــن اأكـــرب املــعــلــنــن يف 

جامبل  اآنــد  بروكرت  �صركة  �صتوا�صل  العامل، 

�صوتها  يف  ال�صتثمار  التجارية،  وعالماتها 

املوؤثر عرب و�صائل الإعالم والإعالنات لتعزيز 

الـــوعـــي، وحتــقــيــق املـــ�ـــصـــاواة بـــن اجلــنــ�ــصــن، 

واإطالق املحادثات وحتفيز عوامل التغيري.

انضم إلى موسم أهاًل سمسم الجديد لمزيد من المغامرات الشّيقة التي تشجع 
على التعلم الممتع وحل المشكالت

بروكتر آند جامبل تؤكد التزامها بتحقيق المساواة بين 
WeSeeEqual# الجنسين خالل فعاليات قمة


