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خالل لقائه سمو أمير قطر الشقيقة بالدوحة

الصفدي: الملك حريص على تطوير العالقات 
الثنائية بمختلف المجاالت

االنباط- وكاالت

ي����واج����ه ال���رئ���ي�������س ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم��م��ود 

ع��ب��ا���س م����اأزق����ا ح��ق��ي��ق��ي��ا ع��ل��ى ����س���وء اإ����س���رار 

القيادي الفتحاوي مروان الربغوثي الرت�سح 

فر�سة  يعتربها  حيث  الرئا�سية،  لالنتخابات 

وهو  �سراحه،  اإطالق  اأجل  لل�سغط من  ذهبية 

الو�سع  ه��ذا  واأم��ام  م��وؤب��دات.  بخم�سة  املحكوم 

الرتاجع  اإىل  م�سطرا  نف�سه  عبا�س  يجد  قد 

ع��ن اال���س��ت��ح��ق��اق ال��رئ��ا���س��ي، ل��ك��ن ت��ب��ق��ى ه��ذه 

اإىل  بالن�سبة  االأم����ور  م����اآالت  ره��ي��ن��ة  اخل��ط��وة 

ت�سبقها. التي  الت�سريعية  االنتخابات 

مت�سك  ع��ن  فل�سطينية  م�����س��ادر  وك�����س��ف��ت 

ال���ق���ي���ادي ال���ف���ت���ح���اوي امل��ع��ت��ق��ل يف ال�����س��ج��ون 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م�����روان ال���ربغ���وث���ي ب��ال��رت���س��ح 

�ساأنها  م��ن  خطوة  يف  الرئا�سية،  لالنتخابات 

يطمح  ال��ذي  عبا�س  الرئي�س  اأوراق  تبعرث  اأن 

لتجديد �سرعيته يف اال�ستحقاق املقرر اإجراوؤه 

اأغ�سط�س املقبل. يف 

واأوف�������د ع��ب��ا���س ق��ب��ل اأي������ام ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة 

امل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف��ت��ح ح�����س��ن ال�����س��ي��خ، للقاء 

الربغوثي وحماولة اإقناعه بالعدول عن فكرة 

املغريات، مل  الرت�سح، عار�سا عليه حزمة من 

موؤبدات  بخم�سة  املحكوم  القيادي  كثريا  ترث 

مطلع،  فل�سطيني  م�سدر  واأك��د  اإ�سرائيل.  يف 

االنتخابات  يف  بالرت�سح  الربغوثي  مت�سك  اأن 

اإىل  الرئي�س عبا�س  املقبلة قد يدفع  الرئا�سية 

الرتاجع ون�سف اال�ستحقاق االنتخابي.

التفا�صيل �ص »10«

هواجس فلسطينية من تراجع أبومازن عن إجراء االستحقاق الرئاسي

البرغوثي يتمسك بالترشح للرئاسة رغم إغراءات عباس

العودات: واجبنا الوقوف مع أشقائنا 
العراقيين لقاء ما قدمه العراق ألمته 

من مواقف مشرفة

طبيشات لـ »  « : حكوماتنا تنظر 
للفن على انه شيء ثانوي

االنباط-عمان

ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

ب����دار جمل�س  ال���ع���ودات يف م��ك��ت��ب��ه  امل��ن��ع��م  ع��ب��د 

ال��ع��راق��ي لدى  ال�سفري  االإث��ن��ن،  ام�����س  ال��ن��واب 

التباحث  ج��رى  حيث  ال��ع��ذاري،  ح��ي��در  اململكة 

يف �سبل تدعيم العالقات االأخوية بن البلدين 

ال��ع��ودات  و���س��دد  ك��اف��ة.  امل��ج��االت  يف  ال�سقيقن 

م��واق��ف  جت��م��ع��ه��م��ا  وال����ع����راق  االأردن  اأن  ع��ل��ى 

االأردن  يف  اأننا  موؤكداً  واح��د،  وم�سري  م�سرتكة 

خلف قيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين ن�سخر 

وزاد  العراقين،  االأ�سقاء  مل�ساندة  اإمكانياتنا  كل 

بالقول: واجبنا وواجب اأقطار اأمتنا العربية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – فرح مو�صى                               

ال�سخ�سيات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ال��ع��امل  مي��ت��ل��ىء 

امل�����س��ه��ورة ال��ت��ي اأح���دث���ت ت���اأث���رياً وا���س��ح��اً على 

امل�����س��ت��وى ال��ث��ق��ايف وال��ف��ن��ي وال��ع��ل��م��ي وك��ث��ري من 

َعلَم  مبثابة  ا�سبحوا  ا�سخا�س  اف���رزت  ال���دول  

يف جم��ال�����س��ه��م وذاع ح��دي��ث��ه��م يف االرج�����اء وم��ن 

االردن   م�ستوى  على  امل�سهورين  اال�سخا�س  بن 

وال���وط���ن ال��ع��رب��ي ال��ف��ن��ان امل���ب���دع ح�����س��ن علي 

ومميزة  فريدة  ب�سخ�سية  متيز  ال��ذي  طبي�سات 

من نوعها  .

العم غافل يف �شطور

ك��ان ال��ث��ال��ث م��ن ك��ان��ون االول م��ن ع��ام ال��ف 

وت�����س��م��ئ��ة و���س��ب��ع و���س��ت��ن م���ول���د ال���ف���ن���ان ال���ذي 

الكوميديا  وه��ي  ال��ف��ن  �سنوف  ا�سعب  يف  اب���دع 

البارحة  منطقة  يف  طبي�سات   علي  ح�سن  وه��و  

م���ن حم���اف���ظ���ة  ارب�����د و احل���ا����س���ل ع���ل���ى درج���ة 

وامل�����س��رح يف جامعة  ال��ت��اري��خ  ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 

الريموك لعام )1989 ( .

التفا�صيل �ص »12«

 المياه والزراعة تبحثان احتياجات 
المزارعين والقضايا ذات 

االهتمام المشترك

الخشمان لـ »  «: اسماء 
شوارع السلط »مؤقتة« وسنخاطب 

لجان العشائر لتزويدنا باألسماء

»مأمن اهلل«.. االحتالل يعتزم تحويل 
أعرق مقابر القدس إلى »ديزني الند«

 النعيمي يشدد على متابعة تطور 
مهارات الطلبة بالقراءة والحساب

االنباط- عّمان

الدكتور معت�سم  املياه والري   بحث وزيرا 

���س��ع��ي��دان، وال����زراع����ة حم��م��د داودي������ة خ��الل 

اع���م���ال االج��ت��م��اع امل�����س��رتك، ام�����س االث��ن��ن، 

ذات  والق�سايا  املزارعن  واحتياجات  مطالب 

االهتمام امل�سرتك بن الوزارتن.

املنا�سبة  البيئة  ت��وف��ري  اإن  �سعيدان  وق���ال 

ل��ل��م��زارع��ن يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، مبا 

ي�����س��م��ن ت��ن��م��ي��ة ال����زراع����ة ال��وط��ن��ي��ة، ت��ن��ف��ي��ذا 

ل���ت���وج���ي���ه���ات ج���الل���ة امل���ل���ك ب���دع���م ال����زراع����ة 

وامل���زارع���ن وال��ت��زام��ا ب��ال��ن��ه��ج احل��ك��وم��ي هو 

ا�سا�سي. هدف 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط – ال�صلط – عبداهلل خري�صات 

ا���س��ت��ك��ى ع����دد م���ن اه�����ايل امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

مل���دي���ن���ة ال�������س���ل���ط يف ح���دي���ث خ���ا����س ل���ه���م م��ع 

ح�سل  ال���ذي  التغيري  ح��ول  االن��ب��اط  �سحيفة 

من  ال�سلط  مدينة  ���س��وارع  بع�س  ا���س��م��اء  على 

�سوارع  بت�سمية  االخ���رية  وق��ي��ام  البلدية،  قبل 

حل�سارة  تنتمي  ال  اع��ت��ربوه��ا  ب��اأ���س��م��اء  اخ���رى 

الذي  االأم��ر  و�سكانها،  املدينة  وعراقة  وتاريخ 

اثار غ�سب وحفيظة العديد منهم. 

ال�سلط  م��دي��ن��ة  م��ن  االج��ت��م��اع��ي  ال��ن��ا���س��ط 

ه�سام الدبعي قال ل�«االنباط« ان اال�سماء التي 

ال�سلط  بلدية  قبل  م��ن  ال�����س��وارع  على  اطلقت 

انها  اىل  م�سريا  ثقافتنا،  متثل  وال  متثلنا  ال 

ال�سلط  وت��اب��ع،  وع��ادات��ن��ا.   قيمنا  م��ع  تتنافى 

من  الكثري  وفيها  ال�سهداء  من  الكثري  قدمت 

والوطنية،  والتاريخية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

ت�سمية  ه��و  لهم  تكرميا  فعله  ميكن  م��ا  واأق���ل 

ه����ذه ال�������س���وارع ب��ا���س��م��ائ��ه��م، ل��ي��ت��م��ك��ن اجل��ي��ل 

اجل���دي���د م���ن م��ع��رف��ة ت���اري���خ اج�����داده واه���ايل 

منطقته. 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - كاالت

ج��اه��ًدا على  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  يعمل 

ط��م�����س ك���ل اأث�����ر وم��ع��ل��م اإ����س���الم���ي يف م��دي��ن��ة 

ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة ب�����س��ت��ى ال��و���س��ائ��ل امل���ت���ع���ددة، 

الهوية  على  ال�سراع  اأدوات  اأح��د  ذل��ك  باعتبار 

الفل�سطينية. والذاكرة 

الواقعة  »م��ام��ي��ال«  اأو  اهلل«  »م��اأم��ن  م��ق��ربة 

كيلومرتين  بعد  على  القدمية  القد�س  غربي 

م���ن ب����اب اخل���ل���ي���ل، واح������دة م���ن اأب������رز امل��ع��امل 

للت�سويه  تعر�ست  التي  املقد�سية  االإ�سالمية 

حتى  املا�سية،  ال�سنوات  م��دار  على  والطم�س 

اأ���س��ح��ت ���س��اه��دة ع��ل��ى اع����ت����داءات االح���ت���الل. 

وت��ع��ت��رب امل���ق���ربة م���ن اأع������رق م��ق��اب��ر ال��ق��د���س 

واأكربها واأقدمها عهًدا واأو�سعها حجًما، وتقدر 

م�ساحتها ب� 200 دومن.

وقد حّول االحتالل جزًءا كبرًيا من املقربة 

وف���ن���ادق، ومل  ع��ام��ة  وح��دي��ق��ة  �سياحية  مل��راك��ز 

حتويلها  ويعتزم  دومًن���ا،   15 ���س��وى  منها  يتبق 

ال���ي���وم اإىل »دي�����زين الن����د« وق���اع���ة م���وؤمت���رات 

تاريخية ودينية  اأهمية  املقربة  �سخمة. ومتثل 

لدى امل�سلمن، كونها ت�سم رفات واأ�سرحة عدد 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  �سحابة  م��ن  كبري 

واالأع��ي��ان  واالأدب���اء  والفقهاء  والتابعن  و�سلم 

�ساركوا يف فتح  الذين  ال�سهداء  والعلماء، ومن 

بيت املقد�س عام 636م.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عّمان

 ���س��دد وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

على  ال�����وزارة  ح��ر���س  ع��ل��ى  النعيمي  تي�سري 

م��ت��اب��ع��ة م�����س��ت��وى ت��ط��ور امل���ه���ارات االأ���س��ا���س��ي��ة 

ل����دى ال��ط��ل��ب��ة، وم�����دى م��ط��اب��ق��ت��ه��ا مل��ع��اي��ري 

اجل�����ودة امل��ت��ب��ع��ة، ���س��ي��م��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��راءة 

واحل�������س���اب، م���وؤك���دا اأن ال���ق���راءة ه���ي م��ف��ت��اح 

للمعارف جميعها. التعلم 

ج��اء ذل���ك، خ��الل ت��ف��ق��ده، ام�����س االث��ن��ن، 

التدريبي للمعلمن  العمل يف الربنامج  �سري 

ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار ال���ق���راءة واحل�����س��اب 

بقيا�س  الذي يعنى   ، املبكرة  ال�سفوف  لطلبة 

م�����س��ت��وى اإت���ق���ان ال��ط��ل��ب��ة امل����ه����ارات ال���ق���راءة 

امل�ساءلة  وح���دة  رئ��ي�����س  بح�سور  واحل�����س��اب، 

الدكتورة رميا زريقات، .

التفا�صيل �ص »2«

ولي العهد يزور منزل العوران 
الذي بات فيه جده 
والملك المؤسس 

»كورونا« ٠٠ قفزة جديدة بعدد 
اإلصابات وارتفاع بالوفيات

16 وفاة و4550 إصابة 

االنباط- عمان

وف���اة   16 ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

ك���ورون���ا  ب���ف���ريو����س  اإ�����س����اب����ة  و4550 

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

 4570 اإىل  االإج���م���ايل  ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع 

وفاة و368278 اإ�سابة.

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

ال��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة   2953

عّمان، 565 حالة يف حمافظة البلقاء.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

بن  احل�سن  االأم���ري  العهد  يل  زار   

ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ام�����س االث��ن��ن منزل 

اب��ن��اء واح��ف��اد ال�سيخ ذي��اب ال��ع��وران يف 

الطفيلة.

وم��ن��زل ال��ع��وران ه��و ال���ذي ب��ات فيه 

فيه  وبات  االأول  عبداهلل  املوؤ�س�س  امللك 

امللك  اهلل  باذن  له  املغفور  اي�سا جاللة 

1961 ح��ن  ع����ام  ب���ن ط����الل  احل�����س��ن 

م�ست�سفى  الف���ت���ت���اح  ل��ل��ط��ف��ي��ل��ة  ح�����س��ر 

الطفيلة.

االنباط- الدوحة

اخلارجية  ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب  بحث 

لقائه  ال�سفدي خالل  اأمين  املغرتبن  و�سوؤون 

ام�������س االث���ن���ن يف ق���ط���ر، ���س��م��و ال�����س��ي��خ متيم 

ال�سقيقة،  قطر  دول��ة  اأم��ري  ث��اين  اآل  حمد  ب��ن 

مبا  معها  التعامل  و�سبل  االإقليمية  التطورات 

االأم��ن  وي��ك��ر���س  املنطقة  اأزم����ات  ح��ل  يف  ي�سهم 

واال�ستقرار.

ون����ق����ل ال�������س���ف���دي حت����ي����ات ج����الل����ة امل���ل���ك 

وح��ر���س جاللته  ���س��م��ّوه  اإىل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف خمتلف  ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

البلدين  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  مب��ا  امل���ج���االت، 

ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  يف  وي�����س��ه��م  ال�سقيقن 

امل�سرتك وخدمة الق�سايا العربية. وبعث �سمو 

امللك  جاللة  اأخ��ي��ه  اإىل  بتحياته  متيم  ال�سيخ 

التعاون  زي���ادة  اأهمية  م��وؤك��دا  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 

وتعميقه مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين 

ال�سقيقن. اإىل ذلك، اأجرى ال�سفدي مع نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية يف دولة 

ثاين  اآل  عبدالرحمن  بن  حممد  ال�سيخ  قطر 

ال��ت��ع��اون  زي���ادة  ع��ل��ى  حم��ادث��ات مو�سعة رك���زت 

االقت�سادية  خ�سو�ساً  اآفاقه،  وتو�سعة  الثنائي 

اللقاء  خمرجات  على  بناًء  منها  واال�ستثمارية 

الثاين واأخيه  امللك عبداهلل  الذي جمع جاللة 

عّمان  يف  ث��اين  اآل  حمد  ب��ن  متيم  ال�سيخ  �سمو 

خلطوات  الوزيران  وعر�س  املا�سي.  �سباط  يف 

20 األف فر�سة  تنفيذ املبادرة القطرية لتوفري 

عمل لالأردنين يف قطر، وحزمة اال�ستثمارات.

 التي كانت قطر اأعلنت عن تخ�سي�سها.



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  23 / 2 / 2021 

 األردن والعراق تجمعهما مواقف مشتركة ومصير واحد

ضرورة الذهاب نحو إنجاز المنطقة االقتصادية الحدودية بين البلدين
العودات: واجبنا الوقوف مع أشقائنا العراقيين لقاء ما قدمه العراق ألمته من مواقف مشرفة

 وزير األوقاف يرعى اليوم الخيري في لواء القويسمة

 الحواتمة يهنئ مالكم المنتخب الوطني واألمن العام عشيش لصدارته بالتصنيف الدولي

 النعيمي يشدد على متابعة تطور مهارات الطلبة بالقراءة والحساب

 األمن يتعامل مع قنبلة قديمة 
عثر عليها داخل منزل مهجور

 األوقاف تستكمل التصفيات 
األولية لمسابقة الحافظ القرآنية

مخالفة مئة منشأة واغالق 11 في عمان    

خلية األزمة تنفي اتخاذ قرار 
الحظر الشامل ليومين

 وزارة الصحة تجدد دعوة المصابين 
بكورونا لاللتزام العزل المنزلي

االنباط-عمان

املحامي  النواب  جمل�س  رئي�س  ا�ستقبل 

جمل�س  بدار  مكتبه  يف  العودات  املنعم  عبد 

ال��ن��واب ام�����س االإث���ن���ن، ال�����س��ف��ري ال��ع��راق��ي 

جرى  حيث  ال��ع��ذاري،  ح��ي��در  اململكة  ل��دى 

التباحث يف �سبل تدعيم العالقات االأخوية 

بن البلدين ال�سقيقن يف املجاالت كافة.

والعراق  االأردن  اأن  على  العودات  و�سدد 

واحد،  وم�سري  م�سرتكة  مواقف  جتمعهما 

ق��ي��ادة جاللة  االأردن خلف  اأن��ن��ا يف  م��وؤك��داً 

اإمكانياتنا  الثاين ن�سخر كل  امللك عبد اهلل 

بالقول:  وزاد  العراقين،  االأ�سقاء  مل�ساندة 

واج��ب��ن��ا وواج���ب اأق��ط��ار اأم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة اأن 

نقف مع العراق يف عملية البناء والتطوير 

ل��ق��اء م��ا ق��دم��ه ال��ع��راق الأم��ت��ه م��ن مواقف 

م�سرفة.

اأننا معنيون اليوم بالبناء  واأكد العودات 

على خمرجات القمم الثالثية التي جمعت 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين وال��رئ��ي�����س 

امل�������س���ري ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�����س��ي�����س��ي ورئ��ي�����س 

ال�������وزراء ال���ع���راق���ي م�����س��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي، 

االقت�سادي  التعاون  تو�سيع  يف  ُي�سهم  مبا 

وال���ت���ج���اري واال����س���ت���ث���م���اري ب���ن ال��ب��ل��دان 

م�ساحلهم  يحقق  ومبا  الثالثة،  ال�سقيقة 

العربية.  الق�سايا  امل�سرتكة، ويخدم 

وق��ال ال��ع��ودات اإن��ه م��ن ال�����س��رورة اليوم  

االقت�سادية  املنطقة  اإجن���از  نحو  ال��ذه��اب 

احل����دودي����ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن، مب���ا ُي���ك���ن اأن 

ت���وف���ره م���ن ف��ر���س ا���س��ت��ث��م��اري��ة م��ت��ب��ادل��ة، 

برمتها،  املنطقة  يف  �سناعية  بوابة  ولتكون 

الفتاً اإىل اأهمية الزيارة التي قام بها رئي�س 

الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة اإىل بغداد 

البلدين،  ب��ن  املختلفة  املتبادلة  وال��وف��ود 

ب����ن����اًء ع���ل���ى خم����رج����ات ال���ق���م���م ال��ث��الث��ي��ة 

العراقية. امل�سرية  االأردنية 

على  حري�س  االأردن  اإن  العودات:  وتابع 

ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف اأ���س��ك��ال ال��دع��م ل��الأ���س��ق��اء 

�سبيل  يف  ج���ه���داً  ن��دخ��ر  ول���ن  ال��ع��راق��ي��ن، 

ع���ودة ال��ع��راق ل�����س��اب��ق ع��ه��ده، ع��راق��اً ق��وي��اً 

يف  وم���وؤث���راً  حم��وري��اً  دوراً  ي�سكل  م��وح��داً، 

وق�ساياها  المته  و�سنداً  واالإقليم  املنطقة 

امل�سريية.

تقدير  العراقي  ال�سفري  اأك��د  جهته  من 

جاللة  يبذلها  التي  للجهود  عالياً  ب��الده 

امل���ل���ك دع���م���اً ل���ل���ع���راق يف ���س��ت��ى امل���ج���االت، 

موؤكدا على اأهمية الدور االأردين يف الدفع 

املنطقة،  يف  واال���س��ت��ق��رار  االأم����ن  بتحقيق 

ودوره املحوري يف احلرب على االإرهاب.

واأك����د ال�����س��ف��ري ال��ع��راق��ي ح��ر���س ب��الده 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات االق��ت�����س��ادي��ة بن 

البلدين، وا�سفاً االأردن برئة العراق، حيث 

االأخوة يف اأ�سمى معانيها والتكامل يف اأعلى 

�سراكات  بناء  اأهمية  على  م�سدداً  درج��ات��ه، 

اق���ت�������س���ادي���ة ت�����س��ه��م يف حت���ق���ي���ق م�����س��ال��ح 

ال�سقيقن. ال�سعبن 

االنباط- عمان

 ثمن وزير االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية 

ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��الي��ل��ة، دور ���س��ن��دوق 

ال����زك����اة يف ت���ق���دمي امل�������س���اع���دات مب��خ��ت��ل��ف 

وتنفيًذا  الديني  ل��دوره  ا�ستجابة  اأ�سكالها؛ 

االأ���س��ر  ب��دع��م  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات 

املحتاجة واملت�سررة جراء جائحة كورونا.

وق������ال خ�����الل رع���اي���ت���ه ال����ي����وم اخل����ريي 

القوي�سمة  ل��واء  يف  ال�سندوق  نظمه  ال��ذي 

الوزارة من خالل مديريات  اإن  بالعا�سمة، 

التابعة  وجلانه  ال��زك��اة  و�سندوق  االأوق���اف 

ل�����ه، ق���دم���ت امل�������س���اع���دات ال��ع��ي��ن��ي��ة الأك����ر 

اجل��وي  املنخف�س  خ���الل  اأ���س��رة   4500 م��ن 

الطارئة  امل�ساعدات  توزيع  وج��رى  االأخ��ري، 

على  دينار  األ��ف   100 قيمتها  جت��اوزت  التي 

االأ�سر.

واأك����د اخل��الي��ل��ة ا���س��ت��م��راري��ة م��دي��ري��ات 

التابعة  واللجان  الزكاة  و�سندوق  االأوق��اف 

ل���ه يف ت���ق���دمي امل�������س���اع���دات مل���ن ي��ط��ل��ب��ه��ا يف 

خمتلف الظروف �سمن االمكانات املتوفرة، 

ت��وزي��ع  يف  ت��ت��ع��اون  ال�������وزارة  اأن  اإىل  الف���ت���ا 

امل�����س��اع��دات م��ع احل��ك��ام االإداري�����ن وم���دراء 

االأوقاف.

وا���س��ت��م��ل ال���ي���وم اخل�����ريي ع��ل��ى ت��وزي��ع 

املوؤ�س�سة  من  ت�سرف  �سرائية  ق�سيمة   400

امل��ن��ط��ق��ة، و300  امل��دن��ي��ة يف  اال���س��ت��ه��الك��ي��ة 

 100 بقيمة  مالية  وم�ساعدات  خريي،  طرد 

حمتاجا  ج��ام��ع��ي��ا  ط��ال��ب��ا   50 �سملت  دي��ن��ار 

�سملت  دينار   100 بقيمة  مالية  وم�ساعدات 

األ��ف   40 بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  اأي��ت��ام  اأ���س��ر 

دينار.

وق��ال ال��وزي��ر اإن ج��ه��ود ���س��ن��دوق ال��زك��اة 

اخلري  واأه���ل  املح�سنن  ت��رع  يعززها  التي 

ال���ف���ق���ر وم�������س���اع���دة  ت�������س���ه���م يف حم�����ارب�����ة 

املحتاجن، ويعمل على تو�سعة قاعدة عمله 

ال��زك��اة  اأن ���س��ن��دوق  اإىل  واأ���س��ك��ال��ه، م�����س��ريا 

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

العامر، �سيقوم ببناء وحدات �سكنية لالأ�سر 

املحتاجة يف جميع املحافظات.

وق����ال م��ت�����س��رف ال���ل���واء ال���دك���ت���ور رائ���د 

يف  اخلريي  اليوم  اإن  جهته،  من  اجلعافرة، 

ال�سكان من  نفو�س  كبري يف  اأثر  له  املنطقة 

وامل��ح��ت��اج��ة، ال�سيما يف  ال��ف��ق��رية  ال��ع��ائ��الت 

الكثري  على  اأثرت  التي  كورونا  ظل جائحة 

القطاعات. من 

وح�سر اليوم اخلريي، النائبان خري ابو 

�سعليك ومغري همالن الدعجة.

االنباط- عمان

الركن  ال��ل��واء  العام  االأم��ن  مدير  هناأ 

ال��ع��ام  ح�سن احل��وامت��ة، م��الك��م االأم���ن 

واملنتخب الوطني زياد ع�سي�س بح�سوله 

ال��دويل  الت�سنيف  يف  االأول  امل��رك��ز  على 

اأول  لي�سبح  ك��غ��م،   69 ب���وزن  للمالكمة 

مالكم اأردين ي�سل ل�سدارة الت�سنيف.

واأ�ساد احلوامتة باالإجناز الذي حققه 

ع�سي�س، ودعاه هو وزمالءه من مالكمي 

االأم�������ن ال����ع����ام ال����ذي����ن ح���ق���ق���وا م���راك���ز 

اال�ستمرار  اإىل  الت�سنيف،  يف  متقدمة 

االأه����داف  لتحقيق  ك��ط��ري��ق  امل��ث��اب��رة  يف 

ملن  اليد  متناول  يف  تكون  التي  البعيدة 

ي��ت��ل��ك ال��ث��ق��ة وي��ع��م��ل ب�����س��ر وع��زي��ة 

واإ�سرار.

ووف���������ق خ�����ر ������س�����ادر ع�����ن االإحت���������اد 

�سكر  االثنن،  ام�س  لل�سرطة،  الريا�سي 

احل���وامت���ة ال��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة االأردن���ي���ة 

برئا�سة �سمو االأمري في�سل بن احل�سن، 

واالإحتاد االأردين للمالكمة على اجلهود 

امل��ب��ذول��ة يف اإع�����داد وجت��ه��ي��ز ال��الع��ب��ن 

اأن مديرية  واالرتقاء مب�ستواهم، موؤكداً 

ال��ت��ع��اون  ن��ه��ج  يف  م�ستمرة  ال��ع��ام  االم���ن 

االأردنية  االأوملبية  اللجنة  مع  وال�سراكة 

الريا�سية. واالحتادات 

ت��اري��خ��ي��اً  ت����اأه����اًل   2020 ع����ام  و���س��ه��د 

م��ن  خل���م�������س���ة  ط����وك����ي����و  اأومل�����ب�����ي�����اد  اإىل 

م��الك��م��ي االأم�����ن ال���ع���ام ���س��م��ن ���س��ف��وف 

امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي خ�����الل ال��ت�����س��ف��ي��ات 

املا�سي  اآذار  يف  االأردن  ا�ست�سافها  التى 

االأردن��ي��ة،  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ن  بتنظيم 

�سقيقه  ع�سي�س  ج��ان��ب  اإىل  ت��اأه��ل  ح��ي��ث 

وعبادة  ال��وادي،  وحممد  ع�سي�س،  ح�سن 

الك�سبة، وعدي الهنداوي.

وح������اف������ظ م����الك����م����و االأم����������ن ال����ع����ام 

وامل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي امل����ت����اأه����ل����ون، ع��ل��ى 

اأوزان���ه���م،  ���س��م��ن  م��ت��ق��دم  دويل  ت�سنيف 

بعد اأن اأ�سدر االحتاد الدويل للمالكمة، 

م�ستوى  على  امل�سنفن  الالعبن  قائمة 

العامل.

العامل  العبي  ترتيب  ع�سي�س  وت�سدر 

69 ك��غ��م، واح���ت���ل ال������وادي امل��رك��ز  ل����وزن 

ك��غ��م، وح��ل   57 ع��امل��ي��ا يف وزن  اخل��ام�����س 

ح�����س��ن ع�����س��ي�����س ب��امل��رك��ز ال�����س��اب��ع ع��امل��ي��ا 

لوزن 91 كغم، فيما حل الهنداوي باملركز 

والك�سبة  كغم،   81 وزن  يف  ع�سر  احل��ادي 

باملركز الثاين ع�سر يف وزن 63 كغم.

االنباط- عمان

الدكتور   �سدد وزير الرتبية والتعليم 

تي�سري النعيمي على حر�س الوزارة على 

االأ�سا�سية  املهارات  متابعة م�ستوى تطور 

ملعايري  مطابقتها  وم��دى  الطلبة،  ل��دى 

بالقراءة  املتعلقة  �سيما  املتبعة،  اجل��ودة 

مفتاح  هي  القراءة  اأن  موؤكدا  واحل�ساب، 

للمعارف جميعها. التعلم 

جاء ذلك، خالل تفقده، ام�س االثنن، 

����س���ري ال���ع���م���ل يف ال���رن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي 

القراءة  اختبار  على  القائمن  للمعلمن 

واحل�������س���اب ل��ط��ل��ب��ة ال�������س���ف���وف امل��ب��ك��رة 

، ال�����ذي ي��ع��ن��ى ب��ق��ي��ا���س م�����س��ت��وى اإت���ق���ان 

ال��ط��ل��ب��ة امل����ه����ارات ال����ق����راءة واحل�������س���اب، 

الدكتورة  امل�ساءلة  وحدة  رئي�س  بح�سور 

والتعليم  الرتبية  ومدير  زري��ق��ات،  ري��ا 

لق�سبة عمان الدكتورة نوال اأبو ردن.

ه��ذه  اأه��م��ي��ة  النعيمي  ال��دك��ت��ور  واك���د 

االخ��ت��ب��ار ت����زداد يف ه���ذه ال���ف���رتة؛ الأن��ه��ا 

ت�����س��ت��ه��دف ال�����س��ف��ن ال����ث����اين وال���ث���ال���ث 

االأ����س���ا����س���ي���ن، ال���ل���ذي���ن ي���ع���ت���ران اأك����ر 

ال�سفوف تاأثرا بجائحة كورونا، واالأكر 

اإىل  م�����س��ريا  ال��وج��اه��ي،  للتعليم  ح��اج��ة 

جنب  اإىل  جنبا  يعمل  االخ��ت��ب��ار  ه��ذا  اأن 

التي  الوطنية  االختبارات  من  غريه  مع 

ت�����س��ك��ل م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن ���س��م��ن 

اإج�������راءات ���س��ب��ط ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م، ال��ت��ي 

ل��دوره��ا  تنفيذها،  على  ال���وزارة  حت��ر���س 

اأداء  تتبع م�ستوى  ال��وزارة من  يف متكن 

الفاقد  وحت��دي��د  ال�سنوات،  ع��ر  الطلبة 

اجلائحة. نتيجة  التعليمي 

ال��وزارة  االختبار يكن  ه��ذا  اإن  وق��ال 

وامل��دار���س  والتعليم  الرتبية  وم��دي��ري��ات 

مهارات  يف  العالجية  ال��رام��ج  بناء  م��ن 

ال����ق����راءة وال���ري���ا����س���ي���ات ل����دى ال��ط��ل��ب��ة، 

بناء  االأ���س��ا���س يف  ه��م  املعلمن  اأن  م��وؤك��دا 

هذه الرامج، واالأقدر على تنفيذها.

ودعا النعيمي، خالل الزيارة، املعلمن 

القائمن على اإجراء االختبار اإىل حتفيز 

وثقتهم  دافعيتهم  م�ستوى  ورفع  الطلبة 

تكون  بحيث  لديهم؛  ما  اأف�سل  ليقدموا 

م�ستوى  واق���ع  تعك�س  حقيقية  ن��ت��ائ��ج��ه 

اخلطط  و�سع  يف  ي�سهم  مب��ا  مهاراتهم، 

ال��ع��الج��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة جل���وان���ب ال�����س��ع��ف 

وتعزيز جوانب القوة فيها. يذكر اأن هذا 

االختبار من املقرر اأن يبداأ االأحد القادم، 

مدر�سة   133 من  ع�سوائية  عينة  باختيار 

20 طالبا من  من مدار�س اململكة، بواقع 

كل مدر�سة، حيث يجري تدريب املعلمن 

اآل��ي��ة اخ��ت��ي��ار ال��ع��ي��ن��ة وف���ق معايري  ع��ل��ى 

علمية حتقق اأهداف الدرا�سة.

ال���دك���ت���ور  ت��ف��ق��د  ال�������س���ي���اق،  ذات  ويف 

ال��ن��ع��ي��م��ي ال���ي���وم م���در����س���ة ع���ن ج��ال��وت 

الرتبية  ملديرية  التابعة  للبنات  الثانوية 

طالبات  والتقى  عمان،  لق�سبة  والتعليم 

ال�����س��ف ال���ث���اين ال���ث���ان���وي ف��ي��ه��ا، داع��ي��ا 

االل��ت��زام مب�سامن  ���س��رورة  اىل  اإي��اه��ن 

الروتوكول ال�سحي �سواء داخل املدر�سة 

اأو خارجها حفاظا على �سحة اجلميع.

واأع�����رب ال��ن��ع��ي��م��ي ع���ن ث��ق��ت��ه ال��ع��ال��ي��ة 

بالزمالء املعلمن واالإدارات املدر�سية، يف 

ال�سحي  االلتزام  م�ستويات  اأعلى  حتقيق 

واأول����ي����اء  ال��ط��ل��ب��ة  ودور  م���دار����س���ن���ا،  يف 

اأمورهم يف امل�ساندة بذلك.

ال���ت���ط���ور  ال����ط����ال����ب����ات يف  واأ��������س�������ادت 

خالل  م��ن  املقدمة  ال��درو���س  يف  الوا�سح 

الثاين  ال��درا���س��ي  للف�سل  در���س��ك  من�سة 

الو�سائل  اأو يف  املحتوى  �سواء يف  احلايل، 

الت�سويق  عنا�سر  باعتماد  اأو  التعليمية 

والتحفيز التي ت�سهم ب�سكل كبري يف رفع 

للتعلم. دافعيتهن 

االنباط- عمان

ب��ا���س��م مديرية  ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي  ق���ال 

االأمن العام اإن االأجهزة االأمنية تتعامل االآن 

ال�سداأ  يعرتيها  ال�سنع  ق��دي��ة  قنبلة  م��ع 

الداخلي،  االأم��ن  خملفات  من  باأنها  يعتقد 

وعر عليها داخل منزل )مهجور( مبنطقة 

�سارع اخل�سر مبحافظة البلقاء.

االنباط- عمان

وال�������س���وؤون  االأوق��������اف  وزارة  اأن���ه���ت   

وامل���ق���د����س���ات االإ����س���الم���ي���ة، ال��ت�����س��ف��ي��ات 

االأولية مل�سابقة احلافظ القراآنية خالل 

ن�ساطات  �سمن  العام  هذا  االأول  املو�سم 

الوزارة يف ظل جائحة كورونا.

وقال م�ساعد اأمن عام �سوؤون الدعوة 

دور  جلنة  رئي�س  االإ���س��الم��ي  والتوجيه 

ال����ق����راآن ال���ك���رمي ب����ال����وزارة اإ���س��م��اع��ي��ل 

الت�سفية  يف  امل�ساركن  ع��دد  اإن  اخلطبا 

امل�سابقة،  يف  الثالثة  للم�ستويات  االأوىل 

ت��وزع��ت ع��ل��ى حفظ  441 م�����س��ارك��ا،  ب��ل��غ 

القراآن الكرمي كامال بواقع 82 م�ساركا، 

م�����س��ارك��ا،   95 ب���واق���ع  20 ج����زءا  وح��ف��ظ 

وحفظ 10 اأجزاء بواقع 264 م�ساركا.

جل��ن��ة  ج���ه���ود  اإىل  اخل���ط���ب���ا  واأ������س�����ار 

بعناية  اخ��ت��ي��اره��ا  ج��رى  ال��ت��ي  التحكيم 

والدراية  واخلرة  الكفاءة  اأ�سحاب  من 

والتجويد،  ال��ق��راءات  علم  يف  وامل��ع��رف��ة 

���س��م��ل��ت م��ن��اط��ق  ال��ت�����س��ف��ي��ات  اأن  م��ب��ي��ن��ا 

ال�سالمة  اإج���راءات  و�سط  كافة،  اململكة 

واالحتياطات والتدابري الالزمة يف ظل 

اأن  اإىل  ول��ف��ت  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  انت�سار 

�ستبداأ  الت�سفيات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 

االأ����س���ب���وع اجل�����اري ل��ل��م��ت��اأه��ل��ن ال��ب��ال��غ 

ال��وزارة  اأن  يذكر  م�ساركا.   323 عددهم 

داأب�����ت ���س��ن��وي��ا ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م امل�����س��اب��ق��ات 

الها�سمية لتالوة وحفظ القراآن الكرمي 

يف  اململكة  جهود  �سمن  واالإن��اث  للذكور 

العناية بالقراآن الكرمي حفظا وتف�سريا 

وفهما.

االنباط-عمان

�سعد  ال��دك��ت��ور  العا�سمة  حم��اف��ظ  ق��ال   

من�ساأة   11 اغالق  االأح��د،  انه جرى،  �سهاب 

يف مناطق خمتلفة من العا�سمة، وت�سجيل 

وذلك  جت��اري��ة،  من�ساآت  بحق  خمالفة   101

و���س��روط  ال��دف��اع  الأوام���ر  ج���راء خمالفتها 

العامة. وال�سالمة  ال�سحة  ومتطلبات 

امل���ح���اف���ظ ان جل���ان���ا خم��ت�����س��ة  واو�����س����ح 

م��ن امل��ح��اف��ظ��ات واالج���ه���زة االم��ن��ي��ة نفذت 

تبن  حيث  املحالت،  على  تفتي�سية  جوالت 

وج���ود ه���ذه امل��ن�����س��اآت امل��خ��ال��ف��ة ومت ات��خ��اذ 

ال��الزم��ة  واالإداري�����ة  القانونية  االإج�����راءات 

وتوقيف  املحالت  واغ��الق  املخالفن  بحق 

ا�سحاب املقاهي التي تقدم االرجيلة.

املحالت  على  اجل���والت  ان  �سهاب  واأك���د 

التزامهم  من  للتاأكد  م�ستمرة  واالأ�سخا�س 

باأوامر الدفاع و�سروط ال�سحة العامة.

االنباط- عمان

 نفت خلية اأزمة كورونا باملركز الوطني 

االث��ن��ن،  ام�����س  االأزم�������ات،  واإدارة  ل���الأم���ن 

�سحة م��ا ي��ج��ري ت��داول��ه ع��ن ات��خ��اذ ق��رار 

بحظر �سامل ملدة يومن.

واأكدت اخللية يف ت�سريح �سحايف، ام�س 

اإن ما يجري تداوله هو جمرد اإ�ساعة.

االنباط- عمان

جدد م�ساعد االأمن العام للرعاية 

ال�����س��ح��ي��ة االأول����ي����ة ال���دك���ت���ور غ���ازي 

تظهر  التي  املواطنن  دع��وة  �سرك�س 

كورونا  بفريو�س  ايجابية  نتائجهم 

وخمالطيهم اإىل اتباع �سروط العزل 

امل���ن���زيل وع�����دم اخل������روج م���ن امل��ن��زل 

ال��ظ��روف بهدف  اأي ظ��رف من  حتت 

وتناق�س  ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع  حت�����س��ن 

اأعداد االإ�سابات.

ال��وزارة  اإن  �سرك�س  الدكتور  وق��ال 

تتابع حالة املعزولن �سحيا، وجتيب 

 14 وتتبعهم حتى  ا�ستف�ساراتهم  على 

االإيجابي  الفح�س  ظهور  بعد  يوما 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���س��ف��ائ��ه��م ث���م اع��الن��ه��م 

���س��م��ن ح�����االت ال�������س���ف���اء، م��ب��ي��ن��ا اأن 

ب�سبب  حت��دث  ان  يكن  االنتكا�سات 

ال��رتاخ��ي يف اق��ب��ال امل��خ��ال��ط��ن على 

ال��ف��ح�����س وع�����دم االل����ت����زام ال��ك��ام��ل 

ب���و����س���ائ���ل ال���وق���اي���ة وخ���ا����س���ة ل��ب�����س 

الكمامة.

بال�ساللة  امل�سابن  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

طريق  ع��ن  تتبعهم  ي��ج��ري  امل��ت��ح��ورة 

اجل�����ه�����ات امل���خ���ت�������س���ة ل����ل����ت����اأك����د م��ن 

التزامهم بالعزل املنزيل.
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معظم �شغل املهنيني يعتمد مبداأ “التحزير”، مبعنى اأن اليقني واملعرفة والكفايات 

تكون  رمب��ا  وتخمينات  اإح��ت��م��االت  و�شع  على  يعتمدون  لكنهم  م��وج��ودة  غ��ر  الكاملة 

العلمية  اأن معظمهم ال ميتلك املعرفة  غر ممكنة للحلول املطلوبة، وال�شبب يف ذلك 

احلقيقية اأو اخلربة النوعية اأو املهارات وراء العمل الذي يقومون به بل يعتمدوا مبداأ 

:” واخلطاأ “التجربة  “التحزير” اأو 
1. كمثال على ذلك؛ معظم ميكانيكيي اأو كهربائيي املركبات يتعاملون مع املركبات 

موؤ�شر  وهذا  املطلوبة؛  املهارات  اأو  املعرفة  ميتلكون  ال  الأنهم  واخلطاأ  التجربة  مببداأ 

على �شرورة تبني اآفاق التعليم املهني والتقني.

اأو  امليكانيكي  ب��اأن  حتماً  تعني  املركبة  لت�شليح  الكهربائي  اأو  امليكانيكي  زي���ارة   .2

“الزبون”،  خالل  “تت�شّبب” من  حولة  من  التخ�ش�شات  كل  من  �شيجعل  الكهربائي 

وك��اأن��ه��م م��ت��ف��ق��ون ع��ل��ى ذل����ك! مب��ع��ن��ى اأن ���ش��اح��ب امل��رك��ب��ة م�����ش��ط��ر ل��ل��ذه��اب ملعظم 

ال�شناعية. املدينة  االإخت�شا�شيني يف 

ويعطي  للكاتولوج  وفقاً  املركبة  امليكانيكي  يتفّح�ص  حتديداً  واأمريكا  الغرب  يف   .3

ال�شروع  قبل  ذل��ك  وغ��ر  وال��وق��ت  والتكلفة  الت�شليح  وكيفية  ل�شاحبها  كاملة  فكرة 

اأو ال�شيانة، وال�شبب اأن هنالك معرفة ومرجعية علمية ومهارات لديهم. بالت�شليح 

باإتقان  العمل  اإجن��از  لغايات  مهم  ج��ّل  املهن  الأ�شحاب  والتقني  املهني  التعليم   .4

وجودة وبالوقت املحدد، وهذا بالطبع �شيح�ّشن من م�شتوى اخلدمات املقدمة للزبائن، 

ولذلك تربز احلاجة املا�شة هذه االأيام  ل�شرورة توجيه ال�شباب للتعليم املهني والتقني 

على ال�شواء لي�شاهموا يف رفع �شوية املهن عن معرفة وعلم واأ�شياء اأخرى.

التام  االإ�شتعداد  لغايات  الالزمة  واملهارات  املتوالية  وال��دورات  امل�شتمر  التدريب   .5

والبناء  وتنّوعها  اخل��ربات  تواتر  يوؤكد  وهذا  والزبون،  املهني  بني  الثقة  يعزز  للمهنة 

عليها؛ وحتماً يخلق جو من الثقة بني مقّدم اخلدمة والزبون.

واخل��ربة  املعرفة  الإم��ت��الك  للمهنيني  ممنهج  تدريب  هنالك  يكون  اأن  املطلوب   .6

واملهارة، واأن ال تتم ممار�شة املهنة اإال برتخي�ص و�شهادات معرتف بها بناء على تقييم 

من خرباء؛ وبالتايل ال يجوز اأن يفتح اأحدهم حمل �شيانة دومنا ترخي�ص.

وت��دري��ب  ممنهج  ترخي�ص  على  ب��ن��اء  باإخت�شا�شه  مهني  ك��ل  يعمل  اأن  مطلوب   .7

مربمج، وهذا بالطبع يرفع �شوية كل املهن عند ترخي�شهم.

“عدم معرفة” اأم  ت�شميته  املهنيني هل ميكن  بع�ص  به  يقوم  ما  نعلم  ب�شراحة: ال 

املهنيون  ميتلك  اأن  واملطلوب  ماذا؟”،  اأم  “حتزير”  اأم  مادي”  “تك�ّشب  اأم  “اإبتزاز” 
املهارات واخلربة واملعرفة قبل ال�شروع بالعمل يف اأمالك النا�ص! متمنني على اجلهات 

املعنية �شرورة درا�شة واقع املهن وترخي�شها وفق الت�شريعات النافذة.

د.محمد طالب عبيدات

 تحزير مهني

الثالثاء  23 / 2 / 2021 

 اربد: المشروع الوطني للقراءة 
يحقق نجاحا باهرا وإقباال جماهيريا

 القطاع الصناعي يدعو للتروي 
قبل التوجه لالغالقات

16 وفاة و4550 إصابة 

»كورونا« ٠٠ قفزة جديدة بعدد اإلصابات وارتفاع بالوفيات

صناعة األردن تدعو لتوسيع برامج التحفيز والترويج لزيادة الصادرات

 افتتاح مبنى مجمع الملك المؤسس بجامعة الحسين

 الدفاع المدني يتعامل مع 2٠ حادثة مرتبطة بوسائل التدفئة خالل اسبوع

 الغذاء والدواء تطلق دليال للمنشآت الغذائية حول إدارة األزمات الخاصة بكورونا

 سلطة العقبة االقتصادية: الغاء حظر الجمعة أنعش الحركة السياحية والتجارية

ان
ّ
االنباط- عم

 اأعلنت وزارة ال�شحة 16 وفاة و4550 

اإ���ش��اب��ة ب��ف��رو���ص ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��ّد يف 

امل��م��ل��ك��ة ام�����ص االث��ن��ني، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد 

و368278  وف����اة   4570 اإىل  االإج���م���ايل 

اإ�شابة.

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

ال��ع��ا���ش��م��ة  حم���اف���ظ���ة  يف  ح���ال���ة   2953

البلقاء،  حمافظة  يف  حالة   565 عّمان، 

 14 منها  اإرب���د،  حمافظة  يف  ح��ال��ة   286

251 حالة يف حمافظة  حالة يف الرمثا، 

الكرك،  حمافظة  يف  حالة   98 ال��زرق��اء، 

96 حالة يف حمافظة املفرق، 79 حالة يف 

حمافظة  يف  حالة   53 جر�ص،  حمافظة 

 44 50 حالة يف حمافظة ماأدبا،  العقبة، 

5 حاالت  حالة يف حمافظة معان، منها 

يف البرتا، 39 حالة يف حمافظة عجلون، 

36 حالة يف حمافظة الطفيلة.

عن  ال�شادر  االإعالمي  املوجز  واأ�شار 

اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�شة 

اإىل  و�شل  حالّياً  الن�شطة  احلاالت  عدد 

احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   26349

 196 امل�شت�شفيات  اإىل  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 133 حالة.

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

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

امل�شت�شفيات بلغ 1028 حالة، يف حني بلغ 

اإجمايل عدد اأ�شّرة العزل امل�شتخدمة يف 

وامل�شتبهة  املوؤّكدة  للحاالت  امل�شت�شفيات 

بلغت  اإ���ش��غ��ال  بن�شبة   875 اأم�����ص  ل��ي��وم 

اإج�����م�����ايل ع���دد  ب���ل���غ  ب���امل���ئ���ة، ف���ي���م���ا   22

يف  امل�شتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة 

وامل�شتبهة  املوؤّكدة  للحاالت  امل�شت�شفيات 

 22 بلغت  اإ�شغال  بن�شبة   197 اأم�ص  ليوم 

باملئة.

التنّف�ص  اأجهزة  اإجمايل عدد  كما بلغ 

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

اأم�ص  ليوم  وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

9 باملئة. 81 جهازاً بن�شبة اإ�شغال بلغت 

 1483 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ش��ار  كما 

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

ح��االت  اإج��م��ايل  لي�شل  وامل�شت�شفيات، 

ال�شفاء اإىل 337359 حالة.

خم��ربّي��اً  فح�شاً   33846 اأن  واأ���ش��اف 

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

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

فح�شاً،   4405368 االآن  وح��ت��ى  ال��وب��اء 

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

االإيجابّية لهذا اليوم و�شلت اإىل قرابة 

44ر13 باملئة.

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

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

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

اإق�����ام�����ة ال���ت���ج���ّم���ع���ات الأك�������ر م�����ن 20 

التوعوية  احل��م��الت  ومتابعة  �شخ�شاً، 

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

عدوى  من  للوقاية  والهيئات  ال��وزارات 

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

#حياتنا_اأهم. #اإلك_وفيد 

االنباط- عمان

 دعت غرفة �شناعة االأردن اإىل تو�شيع 

برامج حتفيز دعم ال�شادرات ال�شناعية 

اإىل  و�شولها  و�شمان  وزيادتها  االأردنية 

اأ�شواق جديدة غر تقليدية.

اأب��و  ه��اين  الغرفة  رئي�ص  نائب  وق��ال 

برامج  تو�شيع  اإن  االثنني،  ام�ص  ح�شان، 

ال��ت��ح��ف��ي��ز وال����رتوي����ج م���ن اأج�����ل زي����ادة 

االق��ت�����ش��اد  دع���م  يف  �شي�شب  ال�����ش��ادرات 

الوطني واإيجاد املزيد من فر�ص العمل 

الأبناء الوطن.

�شحايف،  ت�شريح  يف  اأبوح�شان  ولفت 

توفر حزمة حتفيز  اإىل �شرورة  ام�ص، 

للقطاعات  االأولوية  واإعطاء  اقت�شادية 

الرتاجع،  من  حلمايتها  ت�شررا  االأك��ر 

يف م���وازاة دع��م ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت�شكل 

رافعة للنمو االقت�شادي لت�شريع عملية 

ال�شناعي  القطاع  راأ�شها  وعلى  النمو، 

الذي ي�شدر مبا قيمته 5 مليارات دينار 

�شنويا وي�شغل ما يزيد على ربع مليون 

عامل وعاملة.

املالية  ال�شيا�شات  اأث��ر  لدرا�شة  ودع��ا 

اجلمركية  ال��ر���ش��وم  رف��ع  مثل  البديلة 

ع��ل��ى ب��ع�����ص ال�����ش��ل��ع امل�����ش��ت��وردة وات��خ��اذ 

�شيا�شات ترفع من احل�شيلة اجلمركية 

زيادة  على  والعمل  التخمني،  رفع  مثل 

االن����ت����اج امل���ح���ل���ي مل�������ش���اع���دة االق��ت�����ش��اد 

ب��رف��ع ال��ر���ش��وم ع��ل��ى ال�����ش��ل��ع امل�����ش��ت��وردة 

فر�ص  اأو  اأردين،  مثيل  لها  يوجد  التي 

اإج�������راءات ح��م��اي��ة م���ا ي�����ش��ه��م يف زي���ادة 

ح�����ش��ة امل���ن���ت���ج���ات االأردن�����ي�����ة ب��ال�����ش��وق 

املحلية.

واأ�����ش����ار اأب�����و ح�����ش��ان ال�����ذي ي���رتاأ����ص 

اأبرز  اأن  اإىل  ارب��د  �شناعة  غرفة  كذلك 

ارتفاع  هي  االأردنية  ال�شناعة  معيقات 

اأ�شعار الطاقة مقارنة باأ�شعارها يف دول 

تناف�شيتها  الذي ي�شعف  االأمر  اجلوار، 

اأ����ش���واق ال��ت�����ش��دي��ر، داع��ي��ا  حم��ل��ي��ا ويف 

القطاع  على  الكلف  ه��ذه  تخفيف  اإىل 

وامل�شاعدة  تناف�شيته،  لتعزيز  ال�شناعي 

من  ال�شناعية  ال�����ش��ادرات  ت��روي��ج  على 

ال�شادرات”  “بيت  ���ش��رك��ة  دع��م  خ��الل 

القطاعني  بني  بال�شراكة  تاأ�ش�شت  التي 

تطوير  م��ن  لتمكينها  واخل��ا���ص  ال��ع��ام 

املمكنة. بال�شرعة  خدماتها 

االنباط- معان

اف��ت��ت��ح رئ��ي�����ص جم��ل�����ص اأم����ن����اء ج��ام��ع��ة 

احل���������ش����ني ب�����ن ط�������الل ال�����دك�����ت�����ور حم��م��د 

ال��ذن��ي��ب��ات ام�����ص االث��ن��ني يف م��ع��ان، مبنى 

املوؤ�ش�ص  االأول  عبداهلل  امللك  قاعات  جممع 

باجلامعة.

االحتفال  �شياق  يف  االفتتاح  حفل  وج��اء 

مب��ن��ا���ش��ب��ة م�����رور م��ئ��ة ع����ام ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����ص 

ال���دول���ة االأردن����ي����ة، ك��م��ا اط��ل��ق ا���ش��م امل��ل��ك 

املوؤ�ش�ص على مبنى جممع قاعات التدري�ص 

تخليدا لتلك املنا�شبة، وا�شتذكارا الإجنازات 

الها�شميني عرب قرن من الزمان.

واأع����رب ال��دك��ت��ور ال��ذن��ي��ب��ات ع��ن اع��ت��زاز 

الذكرى  وفخر كل منت�شبي اجلامعة بهذه 

اأن  م��ب��ي��ن��ا  اأردين،  ك���ل  ق��ل��ب  ع��ل��ى  ال��ع��زي��زة 

وب��ق��ي��ادة  االأوىل  امل��ئ��وي��ة  وخ�����الل  االأردن 

ال��ه��ا���ش��م��ي��ني، ���ش��ار ن��ح��و ال��ت��ط��ور وال��رف��ع��ة 

املتطورة  الدول  م�شاف  يف  واأ�شبح  واملنعة، 

اإليها بالبنان. التي ي�شار 

واأك���د رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور عاطف 

اأن اجلامعة م�شتمرة يف حتقيق  اخلراب�شة، 

العملية  لتجويد  ال��رام��ي��ة  امللكية  ال����روؤى 

اأجيال  وتخريج  م�شتواها،  ورفع  الدرا�شية 

ق����ادرة ع��ل��ى ح��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة، وال��ن��ه��و���ص 

والتقدم.  الرفعة  نحو  به  وال�شر  بالوطن 

 100 بغر�ص  احل�����ش��ور  ���ش��ارك  ال�شياق،  ويف 

�شجرة قرب بوابة اجلامعة الرئي�شة.

االنباط- عمان

ت��ع��ام��ل��ت م���دي���ري���ة ال���دف���اع امل���دين 

حادثة   20 مع  املا�شي  االأ�شبوع  خالل 

عنها  نتج  التدفئة،  بو�شائل  مرتبطة 

52 اإ�شابة و4 حاالت وفاة.

وق�����ال ال���ن���اط���ق االإع����الم����ي ب��ا���ش��م 

م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام ان���ه وب��ال��رغ��م 

من التحذيرات ال�شادرة عن مديرية 

االآم��ن  اال�شتخدام  ح��ول  العام  االأم��ن 

و�شائل  جميع  واخذ  التدفئة  لو�شائل 

معها  التعامل  عند  واحل���ذر  ال��وق��اي��ة 

االأخ�����رة  االآون������ة  ل���وح���ظ يف  ان����ه  اإال 

ازدياد اأعداد احلوادث الناجمة عنها.

املواطنني،  االإعالمي  الناطق  ودعا 

االآم�����ن  االإ�����ش����ت����خ����دام  ������ش�����رورة  اإىل 

ل���و����ش���ائ���ل ال���ت���دف���ئ���ة ع���ل���ى اخ���ت���الف 

امل��دف��اأة م�شتعلة  ت��رك  اأن��واع��ه��ا وع��دم 

اأث���ن���اء ال��ن��وم و����ش���رورة ت��ه��وي��ة امل��ك��ان 

م����ا ب����ني ال����ف����رتة واالأخ���������رى وت��ف��ق��د 

الكهرباء  مبدافئ  اخلا�شة  االأ���ش��الك 

طاقتها  ف��وق  االب��اري��ز  حتميل  وع���دم 

وت��ف��ق��د اخل���رط���وم ال���وا����ش���ل م���ا بني 

واال�شطوانة. املدفاأة 

االنباط- عمان

 اأط���ل���ق���ت امل���وؤ����ش�������ش���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��غ��ذاء 

التمويل  موؤ�ش�شة  مع  وبالتعاون  وال��دواء 

الدولية / جمموعة البنك الدويل، دليال 

اإر����ش���ادي���ا ل��ل��م��ن�����ش��اآت ال��غ��ذائ��ي��ة وخ��دم��ات 

ت���ق���دمي االأغ�����ذي�����ة ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة اع�����داد 

بفرو�ص  اخلا�شة  االزم��ات  ادارة  وتنفيذ 

امل�شتجد. كورونا 

وق������ال م���دي���رع���ام امل���وؤ����ش�������ش���ة ال��ع��ام��ة 

ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء ال��دك��ت��ور ن����زار حم��م��ود 

االثنني،  ام�ص  �شحفي  بيان  يف  مهيدات، 

املوؤ�ش�شة  ج��ه��ود  �شمن  ي��اأت��ي  ال��دل��ي��ل  اإن 

العلمية  االر����ش���ادات  وم��واك��ب��ة  متابعة  يف 

وتقدميها  الغذائية  املن�شاآت  يف  والعاملية 

ي�����ش��م��ن  ومب�����ا  ال���ع���الق���ة  ذات  ل���ل���ج���ه���ات 

العاملني  حلماية  وقائية  تدابر  تطبيق 

مرافق  جميع  يف  وامل�شتهلكني  وامل��وردي��ن 

امل��واد  ت�شويق  ومراكز  والت�شنيع  االنتاج 

ك��ورون��ا  بفرو�ص  ال��ع��دوى  م��ن  الغذائية 

امل�����ش��ت��ج��د وال�����ذي اث����رت ت��داع��ي��ات��ه على 

االأن�����ش��ط��ة االق��ت�����ش��ادي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا ق��ط��اع 

ال����غ����ذاء و����ش���ال����ش���ل االم��������داد ال���غ���ذائ���ي. 

يت�شمن  ال��دل��ي��ل  اأن  م��ه��ي��دات  واأ����ش���اف 

ت��ع��ل��ي��م��ات وت���و����ش���ي���ات ع��ل��م��ي��ة حم��ك��م��ة 

ال��ت��ي ينبغي  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��واع��د  خ��ا���ش��ة 

ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف ج��م��ي��ع امل��ن�����ش��اآت ال��غ��ذائ��ي��ة 

وخ����دم����ات ت���ق���دمي ال���ط���ع���ام، وال���ق���واع���د 

الطعام  تقدمي  ب�شركات خدمات  اخلا�شة 

ال��ق��واع��د  ج��ان��ب  اإىل  تطبيقها  ال���واج���ب 

للتقييم  ق��ائ��م��ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��ام��ة 

ال���ذات���ي وال��ت��ي م��ن امل��م��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 

ك���م���ذك���رة ع��ن��د اع������داد اخل���ط���ة اخل��ا���ش��ة 

امل�شتجد يف  ك��ورون��ا  اأزم��ة فرو�ص  ب���اإدارة 

على  االإط���الع  وميكن  الغذائية.  املن�شاآت 

http://:الرابط خ���الل  م��ن  ال��دل��ي��ل 
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االنباط- العقبة

 ق����ال م��ف��و���ص ال�����ش��ي��اح��ة واال���ش��ت��ث��م��ار 

يف ���ش��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����ش��ادي��ة 

حظر  الغاء  اإن  ما�شي  �شرحبيل  اخلا�شة 

ي����وم اجل��م��ع��ة وت��ق��ل��ي�����ص ���ش��اع��ات احل��ظ��ر 

لالأفراد واملن�شاآت اأ�شهم يف تن�شيط احلركة 

اإ�شغال  ن�شبة  ورف���ع  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�شياحية 

ترتاوح  بن�شبة  الفندقية  وال�شقق  الفنادق 

الت�شنيف  ح�����ش��ب  ب��امل��ئ��ة   60 اإىل   10 ب���ني 

املعتمد.

امل��دي��ن��ة  ا�����ش����واق  اأن  م���ا����ش���ي  وا�����ش����اف 

���ش��ه��دت ان��ت��ع��ا���ش��ا يف احل���رك���ة ال��ت��ج��اري��ة 

اأن  اإىل  الف��ت��ا  م��ق��ب��ول،  ب�شكل  وال�شياحية 

ال�����ش��ل��ط��ة حت���ر����ص م����ن خ�����الل دوائ����ره����ا 

مع  امل�شرتكة  ال��رق��اب��ة  وف���رق  اخل��دم��ات��ي��ة 

اجل���ه���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى ���ش��ب��ط اال����ش���واق 

واحلد من االختالط وتطبيق االجراءات 

ال�شياحية  املن�شاآت  يف  ال�شارمة  ال�شحية 

وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة وامل���ط���اع���م وامل��ق��اه��ي 

ل�����ش��م��ان ���ش��ح��ة و���ش��الم��ة ال�����زوار واب��ن��اء 

اأن ه���ن���اك جل��ن��ة  ال��ع��ق��ب��ة. وب����ني  م��دي��ن��ة 

على  ت��ع��م��ل  امل��م��ل��ك��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  مكلفة 

اخلا�شة  واالج���راءات  اال���ش��رتاط��ات  و�شع 

الزوار يف ظل هذه اجلائحة  بالتعامل مع 

التي  ال��ق��رارات  ت�شدر  �شوئها  على  والتي 

اإىل  ال�شياحية  امل��ج��م��وع��ات  ع���ودة  �شتتيح 

وادي  ال��ع��ق��ب��ة،  “البرتاء،  ال��ذه��ب��ي  امل��ث��ل��ث 

رم”.

رم  وادي  م��ن��ط��ق��ة  اإع�����الن  اإىل  وا����ش���ار 

وجهة �شياحية خالية من كورونا ما ميكن 

ال�����ش��ائ��ح م���ن ق�����ش��اء ع���دة اي����ام يف اج���واء 

او  بيئية  م��ل��وث��ات  اي���ة  ع��ن  ب��ع��ي��دا  �شحية 

�شناعية.

مدينة  يف  ال�شياحية  احل��رك��ة  ان  يذكر 

ال��ع��ام  ب��امل��ئ��ة   70 بن�شبة  ت��راج��ع��ت  ال��ع��ق��ب��ة 

ب�����ش��ب��ب   2019 ع����ام  م���ع  م���ق���ارن���ة  امل���ا����ش���ي 

االأول  ال�شهر  �شهد  فيما  ك��ورون��ا  جائحة 

ا���ش��غ��ال ن�شبة  ال��ع��ام ارت��ف��اع��ا يف  م��ن ه���ذا 

الفندقية. وال�شقق  الفنادق 

االنباط- اإربد

 حقق الربنامج الوطني االأردين للقراءة، 

احتفالية  الثقافة، �شمن  وزارة  اأطلقته  الذي 

مئوية تاأ�شي�ص الدولة يف حمافظة اإربد، جناحا 

باهرا واإقباال جماهريا ملحوظا خالل فرتة 

انعقاده، التي ا�شتمرت ا�شبوعا.

املتنوعة  ب��اإ���ش��دارات��ه  ال��ربن��ام��ج  وا�شتطاع 

جميع  يف  واملقيمني  االأردن��ي��ني  اإىل  الو�شول 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، وجن���ح ب��اإح��ي��اء حمطات 

التاريخ العربي واالأح��داث املف�شلية يف تاريخ 

امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة، مب��ا حتمله م��ن اإجن����ازات 

م�شيئة ومواقف بطولية ون�شال وطني قاده 

الها�شميون عرب التاريخ.

اأنه  اإرب��د عاقل خوالدة  وق��ال مدير ثقافة 

و���ش��م��ن اح��ت��ف��االت امل��م��ل��ك��ة مب��ئ��وي��ة ال��دول��ة 

فعاليات  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت  االأردن����ي����ة، 

“مكتبة االأ���ش��رة  ل��ل��ق��راءة  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��روع 

االأردنية”، يف دورتها الرابعة ع�شرة وبالتزامن 

يف خمتلف حمافظات اململكة، حيث اأقيمت يف 

اإرب��د ثالثة مراكز للبيع �شملت: مكتبة امللك 

احل�شني بن طالل يف جامعة الرموك، وبيت 

علي خلقي ال�شرايري “بلدية اإربد” يف و�شط 

املدينة، ومركز اإربد الثقايف .

اأن ه�����ذه امل����راك����ز ه���دف���ت الإت���اح���ة  وب�����ني 

الفر�شة للمهتمني والراغبني باإقتناء الكتاب 

باحل�شول على ن�شخ جيدة ومتنوعة لقرابة 60 

اإ�شدارا متنوعا وباأ�شعار رمزية بلغت 35 قر�شا 

للكتب الكبرة و25 قر�شا لكتب االأطفال.

وا�شاف اخلوالدة انه �شاحب افتتاح مراكز 

كالعزف  الفعاليات  من  جملة  الثالث،  البيع 

املنفرد يف رواق البيع مبكتبة امللك احل�شني بن 

طالل يف جامعة الرموك مب�شاهمة من اإدارة 

املكتبة، كما ح�شر االفتتاح كوكبة من الكتاب 

اإ�شدارات  اإرب��د الذين لهم  اأبناء  واالأدب���اء من 

الروائي  مثل  العام  لهذا  العر�ص  ط��اوالت  يف 

ها�شم غرايبة، وال�شاعر اأمني الربيع، وال�شاعر 

الباحث عارف الهالل.

االأ�شرة االأردنية لهذا  اأن مكتبة  اإىل  واأ�شار 

ال���ع���ام ���ش��ك��ل��ت ح��ال��ة م���ن االح���ت���ف���ال باملنجز 

احل�شاري والثقايف االأردين، وذلك الإحتوائها 

على عدد من العناوين التي تعرب عن الهوية 

ال��وط��ن��ي��ة، وك����ان منها اإع�����ادة اإ����ش���دار دي���وان 

“عرار”،  ع�شيات وادي الياب�ص ل�شاعر االأردن 

“حبيب  للراحل  العالوك  على  غيم  ودي���وان 

التي  االإ�����ش����دارات  م��ن  وغ��ره��ا  الزيودي”، 

اأثرت هذه املنا�شبة وجعلت منها مو�شما ثقافيا 

ناجحا وباإمتياز.

وقال رئي�ص رابطة الكتاب االأردنيني باإربد 

الكاتب املوؤلف عبد املجيد جرادات اإن م�شروع 

مكتبة االأ���ش��رة االأردن��ي��ة قد تاأ�ش�ص ع��ام2007، 

العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  من  بتوجيهات 

ال��ث��ق��اف��ة  وم��ن��ذ ذل����ك احل����ني وا���ش��ل��ت وزارة 

الكتب يف  لتنظيم معار�ص  االأردن��ي��ة جهودها 

جميع حمافظات اململكة.

الكتب ويف كل عام  اأن معار�ص  اىل  واأ���ش��ار 

القيمة  الكتب  م��ن  خمتلفة  عناوين  تعر�ص 

وب��اأ���ش��ع��ار رم��زي��ة وال��ه��دف منها ه��و اأن يكون 

يف كل منزل مكتبة؛ لت�شجيع املواطنني على 

املطالعة والقراءة التي تعزز خمزون املعرفة، 

اأن طواقم عمل  التجربة  هذه  يف  “واجلميل 
مديريات الثقافة يتفانون يف كل عام من اأجل 

اإجناح هذا امل�شروع الوطني الهام”.

وبني املواطن حممد اخلطيب اأن املهرجان 

يحتوي على العديد من الكتب ومن خمتلف 

حقول املعرفة، ومن �شمنها الكتب واملجلدات 

االدب���ي���ة وال��دي��ن��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة وال��رتاث��ي��ة 

اإ�شافة اىل كتب وق�ش�ص االطفال  والعلمية، 

مهارات  تنمية  يف  امل�شاعدة  اىل  تهدف  والتي 

ال��ق��راءة ل��دى جميع اأف���راد املجتمع وت�شجيع 

ال���ق���راءة ال��ورق��ي��ة، وب��خ��ا���ش��ة خ���الل جائحة 

كورونا والبقاء لفرتات طويلة يف املنزل.

وا�����ش����ارت امل��ع��ل��م��ة اإمي������ان ب��ن��ي ه����اين اىل 

الثقافة  التي تقوم بها وزارة  الكبرة  اجلهود 

جميع  ب��ني  وامل��ع��رف��ة  الثقافة  ن�شر  �شبيل  يف 

اإقامة مثل  �شرائح املجتمع املحلي من خالل 

وتر�شيخ  بنقل  ت�شهم  والتي  املهرجانات،  هذه 

مفاهيم ثقافية بني اأفراد املجتمع املحلي، اآملة 

اأن ي�شتفيد منها جميع طالب املدار�ص وابناء 

املجتمع املحلي.

هذا  اأن  احل��م��وري  ه���دى  الطالبة  وبينت 

�شغرة  مكتبة  تاأ�شي�ص  اىل  يهدف  املهرجان 

يف كل بيت، ت�شم كتبا ثقافية للكبار واالأطفال 

وباأ�شعار زهيدة يف متناول اجلميع، ومن �شاأنها 

اأف��راد  ب��ني  عنا�شرها  مبختلف  الثقافة  ن�شر 

املجتمع املحلي.

االنباط- عمان

اىل  احل��ك��وم��ة  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  دع��ا   

تتعلق  ق���رارات  الي  التوجه  قبل  ال��رتوي 

املرافقة  االإج��راءات  وت�شديد  باالغالقات 

او  اجل��م��ع  اي���ام  كحظر  ال��وب��ائ��ي��ة  للحالة 

زيادة عدد �شاعات احلظر.

واك����د رئ��ي�����ص غ��رف��ت��ي ���ش��ن��اع��ة االردن 

وع����م����ان امل���ه���ن���د����ص ف���ت���ح���ي اجل���غ���ب���ر يف 

ت�������ش���ري���ح ����ش���ح���ف���ي، ام�������ص االث����ن����ني، ان 

للحالة  الو�شع  ح�شا�شية  ي��درك  اجلميع 

ارت��ف��اع  بعد  ال�شيما  اململكة،  يف  ال��وب��ائ��ي��ة 

ب�شكل  ك��ورون��ا  بفرو�ص  االإ���ش��اب��ات  اأع��داد 

ومقلق. قيا�شي 

اإج�������راءات  اأي  ت��ط��ب��ي��ق  ان  اىل  ول���ف���ت 

�شي�شع  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ش��ع  ب�شبب  ج��دي��دة 

م�شددا  املحك،  على  واالإنتاجية  االقت�شاد 

على ان القطاع اخلا�ص مل يعد قادرا على 

حتمل املزيد من االغالقات.

اىل  احلكومة  اجلغبر  املهند�ص  ودع��ا 

ت�����ش��دي��د االإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ال���رادع���ة 

لعدم التزام املواطنني باجراءات ال�شالمة 

التزام  مدى  من  التاأكد  ان  مبينا  العامة، 

اجل��م��ي��ع ب���اإج���راءات ال�����ش��الم��ة وال��ت��ب��اع��د 

االج���ت���م���اع���ي ي��ع��ت��رب اف�������ش���ل ب��ك��ث��ر م��ن 

تطبيق اإجراءات احلظر.
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 / االردنية  االذاع��ة  ليلة االم�س يف  ال��ذي مت معي  القاء  املقالة هي م�ضمون  هذه 

برنامج م�ضاء اخلري مع االعالمي املميز الدكتور عبد الرحمن وهدان

 ومن هذا جند وعلى ل�ضان جاللة امللك املعظم ان الدور الذي كانت تقوم به دائرة 

املخابرات مل يكن تعدياً على �ضالحيات االآخرين ولي�س تغواًل عليهم وامنا هي انربت 

مل  والتي  االخت�ضا�س  ذات  املوؤ�ض�ضات  من  الكثري  تركته  ال��ذي  الفراغ  مل��لء  م�ضكورة 

تكن متلك امكانية القيام بواجباتها او انها تخلت عن ذلك . وانها بذلك قد انقذت 

. ومع  امني  ا�ضتخباراتي  اال�ضا�ضي هو عمل  ان عملها  الوطن من خماطر جمة مع 

ذلك فقد جنحت الدائرة بالقيام بجميع هذه املهام اال�ضافية مما جعلها ت�ضتحق �ضكر 

جاللة امللك وتقديره ، وبنف�س للوقت فاأنها جنحت جناحاً كبرياً يف القيام بواجباتها 

اال�ضلية وكانت وال زالت من اجنح واقوى االجهزة اال�ضتخباراتية يف العامل ب�ضهادة 

االعداء قبل اال�ضدقاء . وجنحت يف حماية البلد من الكثري من العمليات االرهابية 

وكان لها دوراً م�ضهوداً يف حماربة االرهاب يف املنطقة والعامل مما كان يتطلب منها 

املزيد من العمل واجلهد واي�ضال الليل بالنهار . علماً ان بع�س االن�ضطة االقت�ضادية 

الظروف كانت خارج اجل�ضم  نتيجة هذه  الدائرة  بها  التي كانت تقوم  واال�ضتثمارية 

اال�ضتخباري وال عالقة بينهما اال من النواحي االدارية ومن خالل عطوفة امل�ضاعد 

لالدارة .

رابعاً / قال جاللته يف ر�ضالته ) اننا وبعد ان دخلنا املوؤية الثانية من عمر اململكة 

االخت�ضا�س  �ضاحبة  ملوؤ�ض�ضاتنا  التمكني  ا���ض��ب��اب  م��ن  الكثري  اجن���از  مت  ان  وب��ع��د   ،

اال�ضتثمار  �ضالمة  م��ن  بالتثبت  املرتبطة  الق�ضايا  يف  وخا�ضة  اال�ضيل  الت�ضريعي 

تر�ضخ  موؤ�ض�ضات  ب��ن��اء  ا�ضتكمال  مت  ان  وب��ع��د  التمويل  م�ضادر  و�ضرعية  و�ضال�ضته 

النزاهة وحتارب الف�ضاد واجنزنا عملية تطوير موؤ�ض�ضات الرقابة املن�ضو�س عليها يف 

الد�ضتور مثل ديوان املحا�ضبة وتطوير منظومتنا الق�ضائية فاإنه ا�ضبح يتعني على 

هذه املوؤ�ض�ضات واجلهات اأن تت�ضدى الخت�ضا�ضاتها الد�ضتورية والت�ضريعية اال�ضيلة 

لتتحرر دائرة املخابرات العامة من العبء الكبري الذي نه�ضت به م�ضكورة ومدفوعة 

باحلر�س العميق على بلدنا الغايل ول�ضد الثغرات التي كانت موجودة ، ولكي تتفرغ 

بعد ذلك للعمل اال�ضتخباري املحرتف مبفهومه الع�ضري ال�ضامل يف جمال مكافحة 

التقيمات  اف�ضل  بلدنا ولتقدم  ت�ضتهدف  التي  والت�ضدي للمخاطر االمنية  االرهاب 

اال�ضتخباراتية يف املجاالت االمنية وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية بعيداً عن الدور الرقابي 

والتنظيمي الذي فر�ضته الظروف عليها نتيجة وجود بع�س جهات االخت�ضا�س التي 

مل تكن متتلك و�ضائل وادوات ممار�ضة اخت�ضا�ضاتها التنظيمية والرقابية وا�ضبحت 

اليوم متتلكها ويتعني عليها ان تبا�ضرها وتتوالها بالكامل ودون ابطاء(.

وم���ن ه���ذا جن��د ان اخل��ط��اب اال���ض��ا���ض��ي يف ه���ذه ال��ر���ض��ال��ة م��وج��ه لبع�س جهات 

يف  امتالكها  لعدم  ال�ضليم  النحو  على  بواجباتها  تقوم  تكن  مل  والتي  االخت�ضا�س 

ال�ضابق و�ضائل التمكني والتي ا�ضبحت االآن متلك امكانية ممار�ضة �ضالحياتها لتقوم 

بذلك دون تق�ضري او تاأخري ودون االختباء حتت عبائة املخابرات او عبائة تعليمات 

املوؤية الثانية اىل االم��ام وان يقوم  من فوق . وذلك حتى ن�ضري يف االردن مع بداية 

قانون  ودول��ة  موؤ�ض�ضات  دول��ة  لن�ضبح  و  اخت�ضا�ضهم  جمال  ويفيِ  بواجباتهم  اجلميع 

وت�ضريعات و�ضالحيات، و لتتفرغ دائرة املخابرات ملجال عملها حلماية االمن االردين 

اخلارجي والداخلي وخا�ضة مع زيادة املخاطر االمنية واالرهابية

خام�ضاً / وعاد جاللته للتاأكيد على �ضرورة ان تعمل الدائرة على تطوير نف�ضها 

لكي تتما�ضى مع عمليات التطوير التي جرت يف القوات امل�ضلحة االردنية واالجهزة 

االمنية لكي تتمكن من القيام بالواجبات املوكولة اليها حيث قال خماطباً عطوفة 

ا�ضرع وخطى  باأنك لن تتدخر جهداً يف اال�ضتمرار بوترية  انني على ثقة  مديرها ) 

اليها  ي�ضار  موؤ�ض�ضة  لتظل  املخابرات  دائ��رة  وحتديث  تطوير  عملية  اجن��از  يف  ثابتة 

بالبنان كعنوان للكفاءة واالقتدار والتميز ومواكبة الع�ضر ومتطلباته وتطور امناط 

العمل اال�ضتخباري وذلك �ضمن االطار التطويري و التحديثي ال�ضامل الذي اأجنز ، 

وما يزال ينجز يف قواتنا امل�ضلحة البا�ضلة واال�ضالح ال�ضامل الذي انتج مديرية االمن 

العام لت�ضتوعب االمن العام ، والدرك والدفاع املدين يف اإطار موؤ�ض�ضي واحد ، وباأنك 

�ضتعمل على ان تركز جهودها يف جماالت اخت�ضا�ضها املهمة واحليوية الأمننا الوطني 

و�ضتلقى مني كل الدعم واملوؤازرة ( .

وجاللة امللك املعظم يف هذا اجلزء من الر�ضالة ير�ضم مالمح الدور الذي يجب ان تقوم به 

دائرة املخابرات بامل�ضتقبل لكي تواكب التطورات التي ح�ضلت يف القوات امل�ضلحة واالمن العام .

اأحي من خاللك جميع  اذا  النهاية قال جاللته يف ر�ضالته ) واإنني  / ويفيِ  �ضاد�ضاً 

منت�ضبي دائرة املخابرات العامة وانتم حمل ثقتي الكبرية ومو�ضع التقدير من قبل 

بنات واأبناء �ضعبنا الغايل ، انتم ورفاقنا يف ال�ضالح من منت�ضبي جي�ضنا العربي البا�ضل 

ومديرية االمن العام الأ�ضاأل املوىل عز وجل ان يوفقكم يف خدمة االردن العزيز حتى 

يظل كما كان على الدوام ، حمى منيعاً واآمناً يليق ب�ضعبنا اال�ضيل ( .

ومن كل هذا جند ان ر�ضالة جاللة امللك هي موجهة جلميع امل�ضوؤولني االردنيني 

يف جميع مواقعهم للقيام بواجباتهم بعد ان توفرت لهم امكانية القيام بذلك وليكون 

دائ��رة  الر�ضالة حتجيم  وان��ه لي�س ه��دف   . الثانية  ذل��ك فاحتة خري يف موؤية االردن 

املخابرات او انعكا�ضاً على عدم ر�ضا جاللته عنها وعن ما تقوم به او العاملني فيها 

، ودع��وة  به  للقيام  ا�ض�ضت  ال��ذي  العمل  ابعد احل��دود لتمار�س  لها اىل  دع��م  ، بل هو 

لتطويرها كما جرى تطوير القوات امل�ضلحة االردنية واجهزة االمن العام . و�ضيبقى 

للدائرة دورها يف اال�ضراف واملراقبة على ح�ضن اداء العمل وجمع املعلومات وو�ضعها 

امام اجلهات املخت�ضة من غري ان تتدخل هي مبا�ضرة يف االعمال . و�ضيبقى لها دورها 

وال��ذي قد يت�ضابك يف بع�س  الداخلي مثل اخلارجي  اال�ضتخباراتي يف حفظ االمن 

االحيان مع عمل املوؤ�ض�ضات االخرى حيث ان االخطار املحدقة بنا والتي تهددنا لي�ضت 

حم�ضورة باالعمال التخريبية وامل�ضلحة ولكن من املمكن ان تت�ضلل الينا من خالل 

من  او  امل��دين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  خالل  من  او  اال�ضتثمارية  او  االقت�ضادية  االعمال 

خالل الغزو الفكري والثقايف والديني وهذه االمور تبقى دائرة املخابرات اقدر على 

متابعتها ومنع ت�ضللها اىل موؤ�ض�ضات الوطن وكياناته ولكن على ان يكون ذلك با�ضلوب 

جديد ال يخل با�ضتقالل هذه املوؤ�ض�ضات ولكنه اي�ضاً ال يخل باالمن الداخلي . ولتكون 

هذه الر�ضالة فاحتة نهج جديد يف االدارة الت�ضاركية جلميع دوائر وموؤ�ض�ضات الوطن 

واجهزته وبحيث يقوم كل منها بواجباته املناطة به من غري تدخل او ا�ضتقواء جهة 

على اخرى ولكن بعمل تكاملي ميهد الطريق ال�ضتكمال ا�ضدار القوانني والت�ضريعات 

التي متكن االردن الأن ي�ضبح يف طليعة الدول الدميقراطية .

وال ميكن ف�ضل م�ضامني هذا الر�ضالة عن اال�ضارات التي ا�ضار اليها جاللة امللك 

30 / 1 / 2021 واقتططف منها  املعظم يف حديثه مع وكالة االنباء االردنية بتاريخ 

ال��ذي كان جاللته قد حتدث  االداري  اذا حتقق اال�ضالح  �ضوؤال فيما  على  رداً  قوله 

عن اهميته حيث قال ) ب�ضراحة لي�س بعد ، مت اجنار خطوات عده ولكن بقي الكثري 

، لذا وجهت احلكومة اىل و�ضع برنامج لتحقيق اجنازات عملية وملمو�ضة لتطوير 

واالداء  االداري  للتقيم  وا�ضحة  معايري  وتكري�س  االداري  جهازنا  فعالية  وحت�ضني 

حتفز االبداع والعمل اجلاد وال ت�ضمح بالتكا�ضل لقلة ال توؤدي دورها او تعيق التقدم 

. ويجب و�ضع برامج تدريب م�ضتمرة تنمي الكفاءات ومواكبتها للتطورات . ويجب 

وف�ضاد  التي هي ظلم  الوا�ضطة  �ضوائب مثل  به من  االداري مما علق  تنقية جهازنا 

والبد   . االداء  يف  الفعالية  حلقيق  االلكرتونية  واخل��دم��ات  االأمتتة  توفري  ويجب   .

يخدم  و�ضفاف  فاعل  اآداء  ل�ضمان  الدولة  موؤ�ض�ضات  يف  الرقابية  االدوات  تعزيز  من 

الت�ضريعات وال�ضري نحو االهداف . وان على كل موؤ�ض�ضاتنا ان تبداأ اليوم وقبل الغد 

بو�ضع برامج لتح�ضني اآليات توفري اخلدمة للمواطنني والعدالة يف اي�ضالها لتحقيق 

خدمة هذه االهداف .

كما قال جاللته يف نف�س اللقاء باأنه البد من النظر يف القوانني الناظمة للحياة 

ال�ضيا�ضية كقانون االنتخاب وقانون االإدارة املحلية وال�ضعي امل�ضتمر ملوا�ضلة م�ضرية 

االردنيني  فكر  را�ضخة متثل  براجمية  اىل حياة حزبية  للو�ضول  ال�ضيا�ضية  التنمية 

حتقيق  على  وتعمل  اجلامعة  الوطنية  وق�ضاياهم  همومهم  وحتمل  وانتماءاتهم 

مطالبهم عرب اإي�ضال �ضوتها وممثليها اىل قبة الربملان . كما دعا جاللته احلكومة 

وتكري�س  باملوؤ�ض�ضات  ال�ضعب  ثقة  ال�ضتعادة  النواب  جمل�س  عمل  تعزيز  اىل  والنواب 

منهج التعاون بني ال�ضلطتني .

وبهذا نخل�س اىل القول ان م�ضامني ر�ضالة جاللة امللك لعطوفة مدير املخابرات 

العامة هي حلقة يف �ضل�ضلة من اال�ضالحات ال�ضاملة التي ي�ضعى جاللته ان ندخل اىل 

املوؤية الثانية ونحن مت�ضلحني بها

اللواء المتقاعد مروان العمد

 مضامين رسالة الملك 
لمدير المخابرات

 العامة »2«

الثالثاء    23  /  2  / 2021

االنباط- ماأدبا

الوئام  واأ���ض��ب��وع  ال��دول��ة  االحتفالية مبئوية  رك��زت   

التي نظمتها حمافظة ماأدبا اأم�س بعنوان »ماأدبا مدينة 

الدميقراطي  النموذج  على  وال��وئ��ام«  واملحبة  ال�ضالم 

وروح الوئام الذي و�ضل اليه االأردن بعد مرور 100 عام 

من عمر الدولة.

واأ�ضارت الكاتبة واالإعالمية روال ال�ضماعني يف كلمة 

»دول��ة  لقب  ا�ضتحق  االأردن  اأن  اإىل  االحتفالية  خ��الل 

ال�����ض��الم« وح�����ض��ل ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين على 

جوائز �ضالم متميزة ومتعددة يف مدة ق�ضرية جلهوده 

يف  واال���ض��ت��ق��رار  االأم����ن  لتحقيق  امل�ضتمرة  وم�ضاعيه 

املنطقة والعامل.

منذ  حولنا  ال�ضيا�ضية  احلياة  اأن  ال�ضماعني  وبينت 

متخبطة،  ب��ل  م�ضتقرة  تكن  مل  اململكة  ن�ضاأة  ب��داي��ات 

ن��اح��ي��ة، ول��ك��ن �ضمدنا  ك��ل  وال�����ض��غ��وط��ات عليها م��ن 

و�ضاندنا �ضعوب املنطقة باأكملها يف اأوقات ال�ضيق، واأعنا 

واآوينا كل  املحتاج واجلائع  واأطعمنا  والقريب  الغريب 

من �ُضّردوا من بالهم ، وق�ضمنا رغيف خبزنا اإىل اأجزاء 

كثرية، و�ضمدنا بالرغم من قلة دخل الفرد، ولكن ق�ضة 

االردن باخت�ضار هو اأن هذا البلد ال�ضغري بامل�ضاحة لكنه 

وثباتهم  لبع�ضهم  وحمبتهم  و�ضهامتهم  باأهله،  كبرٌي 

هم لرتاب الوطن. وُحبيِ

وحول التنوع الديني والت�ضامح، اأو�ضحت ال�ضماعني 

��ه يف التنوع  اأن اأردن��ن��ا اع��ط��ى ال��ع��امل م��ث��اال ُي��ح��ت��ذى بيِ

الديني الذي وّلد حالًة ن��ادرة من التوازن يف املجتمع، 

نعي�س يف  ب��ل  البع�س،  بع�ضنا  ع��ن  غ��رب��اء  ل�ضنا  ونحن 

معا  ن��در���ُس  ومتكافل،  من�ضجميِ  متاآلف  واح��د  جمتمع 

ًونتجاوُر ونلتقي ون�ضحك معاً ونحرتم اختالفاتنا.

وقالت ال اأظن اأن اأردنياً �ضاأل غريباً يوماً عن دينه اأو 

طائفته وهو يقدم له كاأ�س ماء اأو يدله على طريق، اأو 

طرق عليه بابه ب�ضحن طعام، م�ضرية اإىل اأن مبادرات 

فر�س  اإىل  التحديات  حتويل  يف  اأ�ضهمت  امللك  جاللة 

الإح���الل ال�����ض��الم، وجن��ح يف بناء وق��ي��ادة حتالف عاملي 

للدفاع عن �ضوت احلق واحلكمة والت�ضامح وقبول االآخر 

واإدارة احلوار الذكي ون�ضره وكانت النتيجة مبادرة كلمة 

�ضواء بيننا وبينكم التي هي مبثابة م�ضاحلة بني اأتباع 

اكرب دينني يف العامل؛ امل�ضيحية ن�ضبة اتباعها 43 باملئة، 

واالإ���ض��الم ن�ضبة اتباعه ح��ول العامل 24 باملئة. واأك��دت 

ال�ضماعني اأن احلديث عن ال�ضالم هو كفاٌح يومي مع 

تتوقف  ال  جماعية  هي  وامل�ضوؤولية  واملجتمع،  نا  انف�ضيِ

عند �ضخ�س اأو موؤ�ض�ضات، فنحن جمتمٌع �ضغرٌي واأ�ضرٌة 

نا  نا ووحدتيِ واحدٌة واجبنا كاأردنيني اأن نحافظ على كنزيِ

نا. زنا وقوتيِ ونن�ُضر حمبَتنا وثباَتنا الذي هو م�ضدر متييِ

اطلقه  ال���ذي  ال��وئ��ام  ا�ضبوع  اأن  االحتفالية  واأك����دت 

جاللة امللك هو ر�ضالة جلميع �ضعوب االأر�س باأن يكونوا 

�ضفا واحدا �ضد من ي�ضعون لتدمري املجتمعات واهانة 

للتطرف  ت��دع��و  �ضاللية  اف��ك��ار  خ���الل  م��ن  كرامتهم 

واالإرهاب.

اليوم  اج��ت��م��اع  اأن  االحتفالية  يف  امل��ت��ح��دث��ون  وب���ني 

يوؤكد عمق العالقات بني اأبناء الوطن التي ح�س عليها 

ال��ود  على  قائمة  غ���ريه  م��ع  امل�ضلم  فعالقة  االإ����ض���الم، 

النظر عن  اأي �ضخ�س بغ�س  ف��رق بني  والت�ضامح، وال 

دينه، واأعطى االإ�ضالم حرية اخليار يف الدين، واأن حرية 

العبادة يف االأردن لي�س جمرد حربا على ورق، واإمنا هي 

واقع معا�س؛ فهناك حرية يف بناء امل�ضاجد والكنائ�س، 

وكانت مبادرات االأردن بقيادة جاللة امللك للوئام بني 

االأديان على م�ضتوى العامل اأجمع. وا�ضتمل االحتفالية 

بالتعاون  ال�ضرقي  االأمني  املحلي  املجل�س  نظمها  التي 

مع ال�ضرطة املجتمعية يف ماأدبا مبقر جمعية ال�ضابات 

املا�ضي،  علي  م��اأدب��ا  رع��اي��ة حم��اف��ظ  امل�ضيحيات حت��ت 

العواد  حممود  م��اأدب��ا  �ضرطة  مديرية  مدير  وح�ضور 

ومفتي ماأدبا يو�ضف اأبو ح�ضني ورئي�س جمل�س املحافظة 

ال�ضحفي  ال�ضابق  والنائب  الغليالت  يو�ضف  الدكتور 

روىل  واالإعالمية  احللو،  معني  واالأب  الغي�ضان،  نبيل 

على  ال�����ض��رق��ي،  االأم��ن��ي  املجل�س  واأع�����ض��اء  ال�ضماعني 

ق�ضيدة لل�ضاعر اإبراهيم الرواحنة وعر�س فيلم وثائقي 

اأن اجلمعية العامة  عن مئوية الدولة االأردنية. يذكر 

لالأمم املتحدة اعتمدت مبادرة الوئام بني االأديان التي 

من  الع�ضرين  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اطلقها 

ت�ضرين االول من عام 2010 وجعلت اال�ضبوع االأول من 

�ضهر �ضباط من كل عام ا�ضبوعا للوئام بني االديان

 مشاركون في احتفالية مئوية الدولة: نفخر بما وصلنا إليه من 
نموذج ديمقراطي

خالل لقائه سمو أمير دولة قطر الشقيقة

الصفدي: ال بديل لحل الدولتين سبيال لتحقيق السالم 
العادل والشامل

تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي لألزمة السورية 

 الطويسي يبحث مع السفير التركي تنظيم نشاطات 
مشتركة في مئوية الدولة

 محاكم بداية تطلب 69 شخًصا للمحاكمة بعد مخالفتهم 
فاع أوامر الدِّ

االنباط- الدوحة

ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية  بحث نائب رئي�س 

لقائه  خالل  ال�ضفدي  اأمين  املغرتبني  و�ضوؤون 

ام�������س االث���ن���ني يف ق���ط���ر، ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ متيم 

ال�ضقيقة،  قطر  دول���ة  اأم���ري  ث��اين  اآل  حمد  ب��ن 

مبا  معها  التعامل  و�ضبل  االإقليمية  التطورات 

االأم���ن  وي��ك��ر���س  املنطقة  اأزم����ات  ح��ل  يف  ي�ضهم 

واال�ضتقرار.

امللك عبداهلل  ال�ضفدي حتيات جاللة  ونقل 

اإىل �ضمّوه وحر�س جاللته على تطوير  الثاين 

ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، مبا 

وي�ضهم  ال�ضقيقني  البلدين  على  اإيجاباً  ينعك�س 

يف ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل ال���ع���رب���ي امل�������ض���رتك وخ��دم��ة 

ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة. وب��ع��ث ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ متيم 

اأخيه جاللة امللك عبداهلل الثاين،  اإىل  بتحياته 

موؤكدا اأهمية زيادة التعاون وتعميقه مبا يحقق 

امل�ضالح امل�ضرتكة للبلدين ال�ضقيقني. اإىل ذلك، 

اأجرى ال�ضفدي مع نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير اخلارجية يف دولة قطر ال�ضيخ حممد بن 

ركزت  مو�ضعة  حم��ادث��ات  ث��اين  اآل  عبدالرحمن 

ع��ل��ى زي����ادة ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي وت��و���ض��ع��ة اآف��اق��ه، 

بناًء  منها  واال�ضتثمارية  االقت�ضادية  خ�ضو�ضاً 

امللك  جاللة  جمع  ال��ذي  اللقاء  خمرجات  على 

بن  ال�ضيخ مت��ي��م  �ضمو  واأخ��ي��ه  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

حمد اآل ثاين يف عّمان يف �ضباط املا�ضي. وعر�س 

القطرية  امل���ب���ادرة  تنفيذ  خل��ط��وات  ال���وزي���ران 

لتوفري 20 األف فر�ضة عمل لالأردنيني يف قطر، 

اأعلنت  ال��ت��ي ك��ان��ت قطر  وح��زم��ة اال���ض��ت��ث��م��ارات 

البنى  م�ضاريع  يف  لال�ضتثمار  تخ�ضي�ضها  ع��ن 

م��ل��ي��ون دوالر.   500 ب��ق��ي��م��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

واأك�����دا ا���ض��ت��م��رار ال��ع��م��ل ل��ب��ن��اء ال��ب��ي��ئ��ة الكفيلة 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرت���ني ب��اأ���ض��رع وق���ت مم��ك��ن، رغ��م 

التحديات التي تفر�ضها جائحة كورونا واهمية 

لتبعاتها.  وال��ت�����ض��دي  مواجهتها  يف  الت�ضامن 

واتفق الوزيران على ت�ضريع العمل الإجناز عدد 

املجاالت  يف  التفاهم  وم��ذك��رات  االتفاقيات  من 

وغريها،  والتنموية  واالجتماعية  االقت�ضادية 

القطرية  االأردن��ي��ة  العليا  اللجنة  لعقد  متهيداً 

امل�ضرتكة التي يرتاأ�ضها وزيرا خارجية البلدين 

ال�ضقيقني. واأعرب ال�ضفدي عن ا�ضتعداد اململكة 

اإ�ضناد حتتاجه دولة قطر يف تنظيم  لتقدمي اأي 

بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم عام 2022، مثمنا 

الرعاية التي تتلقاها اجلالية االأردنية يف قطر. 

ال�ضتئناف  اجل��ه��ود  تكثيف  اإىل  ال��وزي��ران  ودع��ا 

العربي  ال�ضراع  حل��ل  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�ضات 

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى اأ����ض���ا����س ح���ل ال���دول���ت���ني مبا 

امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  ال��دول��ة  جت�ضيد  ي�ضمن 

حزيران  من  ال��راب��ع  خطوط  على  ال�ضيادة  ذات 

لتعي�س  ال�����ض��رق��ي��ة،  ال��ق��د���س  وعا�ضمتها   1967

باأمن و�ضالم اإىل جانب اإ�ضرائيل، وفقا للقانون 

الدويل ومبادرة ال�ضالم العربية.

واأو�ضح ال�ضفدي وال�ضيخ حممد اأن ال بديل 

العادل  ال�ضالم  لتحقيق  �ضبيال  الدولتني  حلل 

املجتمع  اتخاذ  ���ض��رورة  على  و���ض��ددا  وال�ضامل، 

ال�����دويل اإج��������راءات ف��اع��ل��ة ل��وق��ف االإج�������راءات 

االإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ال����ض���رع���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��و���ض��ه، 

وخ�ضو�ضا بناء امل�ضتوطنات وتو�ضعتها وم�ضادرة 

االأرا�����ض����ي وه����دم امل���ن���ازل، و����ض���رورة ال��ت�����ض��دي 

ل����الع����ت����داءات االإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة ع��ل��ى امل��ق��د���ض��ات 

وحم���اوالت  ال��ق��د���س  يف  وامل�ضيحية  االإ���ض��الم��ي��ة 

ت��غ��ي��ري ال��و���ض��ع ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين ال��ق��ائ��م 

فيها. و�ضدد ال�ضيخ حممد على اأهمية الو�ضاية 

الها�ضمية على املقد�ضات االإ�ضالمية وامل�ضيحية 

هويتها  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  حلمايتها  ال��ق��د���س  يف 

الوزيران  وبني  وامل�ضيحية.  االإ�ضالمية  العربية 

الفل�ضطينية  الوطنية  امل�ضاحلة  حتقيق  اأهمية 

وت��وح��ي��د ال�����ض��ف ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، ودع����م اإج����راء 

ال�ضلطة  اأعلنت  التي  الفل�ضطينية  االنتخابات 

و�ضكر  ال��ع��ام.  ه��ذا  عنها  الفل�ضطينية  الوطنية 

امل��ايل  ال��دع��م  على  قطر  يف  االأ���ض��ق��اء  ال�ضفدي 

لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�ضغيل الالجئني 

الفل�ضطينيني )االأنرووا( مل�ضاعدتها على جتاوز 

اأزم��ت��ه��ا امل��ال��ي��ة و���ض��م��ان ا���ض��ت��م��راره��ا يف تقدمي 

الفل�ضطينيني،  ل��الج��ئ��ني  احل��ي��وي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 

الوزيران �ضرورة  واأكد  االأمم��ي.  لتكليفها  وفقا 

تكثيف اجلهود امل�ضتهدفة التو�ضل حلل �ضيا�ضي 

حققها  التي  املنجزات  ودع��م  ال�ضورية،  لالأزمة 

االأ���ض��ق��اء ال��ل��ي��ب��ي��ون ع��ل��ى ط��ري��ق اإن���ه���اء االأزم���ة 

الليبية، م�ضددين على دعم كل اجلهود املبذولة 

حل���ل االأزم�������ة ال��ي��م��ن��ي��ة، وك���ذل���ك دع����م ج��ه��ود 

واحلفاظ  ال��ع��راق  حلماية  العراقية  احلكومة 

ع��ل��ى ���ض��ي��ادت��ه وت��ث��ب��ي��ت االأم������ن واال����ض���ت���ق���رار، 

و�ضرورة اإنهاء التوتر يف منطقة اخلليج العربي 

اإق��ل��ي��م��ي��ة �ضحية  ع��الق��ات  اأ���ض�����س ت�ضمن  ع��ل��ى 

التدخل  وع��دم  اجل��وار  ح�ضن  مبداأ  على  قائمة 

يف ال�ضوؤون الداخلية. وطالب ال�ضفدي وال�ضيخ 

حم��م��د ب��ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ض��رتك يف 

ال�ضفدي  واأك��د  امل�ضرتكة.  التحديات  مواجهة 

»ال��ُع��ال«  قمة  خم��رج��ات  اأهمية  ال�ضياق  ه��ذا  يف 

الوزيران على  واتفق  التي حققتها.  وامل�ضاحلة 

للم�ضالح  خ��دم��ًة  والت�ضاور  التن�ضيق  موا�ضلة 

امل�ضرتكة وتعزيزاً للعمل العربي امل�ضرتك.

االنباط- عمان

 بحث وزير الثقافة الدكتور با�ضم الطوي�ضي 

خ���الل ل��ق��ائ��ه ام�����س االث���ن���ني ال�����ض��ف��ري ال��رتك��ي 

اإ���ض��م��اع��ي��ل اأرم������از، ���ض��ب��ل ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف بني 

�ضمن  م�����ض��رتك��ة،  ن�����ض��اط��ات  لتنظيم  ال��ب��ل��دي��ن 

احتفالية مئوية الدولة االأردنية.

واك���د ال���وزي���ر خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ج���رى يف 

املكتبة الوطنية، بح�ضور مديرها العام الدكتور 

ن�ضال عيا�ضرة، العالقات التاريخية التي تربط 

البلدين، معربا عن تطلعه اإىل تطوير العالقات 

الثقافية االأردنية الرتكية.

املباحثات  اإن  بيان �ضحايف  ال��وزارة يف  وقالت 

الوطنية  باملكتبة  �ضور  معر�س  تنظيم  تناولت 

مركز  م��ع  بالتعاون  املقبل  اآذار  م��ن  الثامن  يف 

ال��دول��ة  ال��ث��ق��ايف مبنا�ضبة م��ئ��وي��ة  اأم����رة  ي��ون�����س 

االأردنية، ي�ضتمل على جمموعة ق�ضر يلدز التي 

ت�ضم معامل لعدد من املدن االأردنية، باالإ�ضافة 

اإىل حفل مو�ضيقي تركي كال�ضيكي على االآالت 

باللغتني  غنائية  فقرات  على  ي�ضتمل  ال�ضرقية، 

العربية والرتكية.

وي���ت���زام���ن امل��ع��ر���س م���ع حم��ا���ض��رة ل��ل��م��وؤرخ 

ال���رتك���ي ال��ربف�����ض��ور م��ي��ل��ي��ك اأوزي��ت��ي��ج��ن ح��ول 

يف  ت�ضويرها  وط���رق  ومكانها  ال�����ض��ور  منا�ضبة 

الفرتة بني 1890 اإىل 1900.

وا���ض��دار  ترجمة  مناق�ضة  اللقاء  ت��ن��اول  كما 

جمموعة من الكتب التي تنوي الوزارة ا�ضدارها 

بهذه املنا�ضبة للغة الرتكية من خالل موؤ�ض�ضات 

عن  نقا�ضية  حلقة  وتنظيم  ت��رك��ي��ة،  ن�ضر  ودور 

ت���اري���خ امل��ن��ط��ق��ة مب�����ض��ارك��ة ���ض��خ�����ض��ي��ات ت��رك��ي��ة، 

وموؤرخني اأردنيني.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأث���ن���ى ال�����ض��ف��ري ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 

الطيبة والتاريخ امل�ضرتك بني البلدين، م�ضريا 

الثقايف بني  والتبادل  التعاون  تعزيز  اأهمية  اإىل 

البلدين ومتتني التوا�ضل بني مثقفيها، وتنفيذ 

برامج م�ضرتكة.

ويف نهاية اللقاء ا�ضطحب الوزير الطوي�ضي 

ال�����ض��ف��ري يف ج���ول���ة ع���ل���ى م���ع���ار����س ����ض���ور ع��ن 

ال��ع��الق��ات االأردن���ي���ة ال��رتك��ي��ة م��ن��ذ اأرب��ع��ي��ن��ي��ات 

القرن املا�ضي، والقد�س ومعركة الكرامة.

االنباط-عمان

��ان   طلبت حم��اك��م ب��داي��ة يف حم��اف��ظ��ات ع��مَّ

حل�ضور  �ضخ�ضا،   69 وامل��ف��رق  واإرب���د  وال��زرق��اء 

اأوام��ر  خمالفة  تهمة  ع��ن  حماكمتهم  جل�ضات 

احل��ق  اأق��ام��ه��ا عليهم  وال��ت��ي  7/اأ  رق���م  ف���اع  ال���دِّ

العام.

��ظ��ر ب��ه��ذه  ون�����ض��رت امل��ح��اك��م امل��خ��ت�����ض��ة ب��ال��نَّ

���ه���م، ام�������س االث����ن����ني، اأ����ض���م���اء االأ���ض��خ��ا���س  ال���تُّ

ال�ضحف  يف  ج��ل�����ض��ات��ه��م  وم��واع��ي��د  امل��خ��ال��ف��ني، 

ال��ي��وم��ي��ة االأو����ض���ع ان��ت�����ض��ارا وه���ي ال��غ��د وال����راأي 

والد�ضتور.

ع���دد  اأنَّ  اجل��������زاء،  ب����داي����ة  وب���ي���ن���ت حم���اك���م 

موزعني  �ضخ�ضا   69 بلغ  للمحاكمة  املطلوبني 

يف  و20  ���ض��خ�����ض��ا،   32 امل���ف���رق  ع��ل��ى حم��اف��ظ��ة 

ال���زرق���اء،  ���ض��خ�����ض��ا يف  ���ان، و15  ع���مَّ ال��ع��ا���ض��م��ة 

و�ضخ�ضني يف حمافظة اإربد.

ح�ضور  ع��دم  اإنَّ  تبليغها  يف  املحاكم  وق��ال��ت 

من   169 امل��ادة  تطبيق  �ضيتم  للجل�ضات  املبلَّغني 

ت  ن�ضَّ والتي  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون 

املحكمة  اإىل  ال�ضخ�س  يح�ضر  مل  اإذا  ��ه  اأنَّ على 

عوى  الدَّ مذكرة  يف  املعينني  اعة  وال�ضَّ اليوم  يف 

حماكمته  فللمحكمة  االأ�ضول  ح�ضب  له  املبلغة 

غيابيا ولو كان مكفوال ولها يف مثل هذه احلالة 

االخرية اأن ت�ضدر مذكرة �ضبط بحقه.

وح������رر رج������ال االأم�������ن ال����ع����ام اأم���������س ���ض��م��ن 

وتقيدهم  االف���راد  ال��ت��زام  م��ن  للتاأكد  رقابتهم 

مامة والتباعد االجتماعي يف املرافق  بارتداء الكيِ

وامل��والت  واملحالت  واال���ض��واق  العامة  واالماكن 

بداية  منذ  خمالفة   178 و  األ��ف��ا   19 ال��ت��ج��اري��ة 

اال�ضبوع بحق افراد خالفوا اأوامر الدفاع وعدم 

وحماًل  من�ضاأة   362 وخمالفة  الكمامة،  ارت��داء 

جت���اري���اً مل ي��ل��ت��زم ا���ض��ح��اب��ه��ا وال��ع��ام��ل��ون فيها 

باأوامر الدفاع.

ب��ق��ان��ون  ال��ع��م��ل  ر  ق����رَّ االأردن  اأنَّ  اإىل  ُي�����ض��ار 

فاع منذ منت�ضف �ضهر اآذار من العام املا�ضي،  الدِّ

يف  امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  انت�ضار  بداأ  اأن  بعد 

ال��ع��امل وو���ض��ول احل����االت اإل��ي��ه، وب����داأت اأوام���ر 

العامة  لتنظيم احلياة  باول  اأوال  فاع ت�ضدر  الدِّ

وحماية املجتمع من خطر الفريو�س.
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�أول �إ�صابتني   يف نهاية �صهر كانون �لأول �أعلنت وز�رة �ل�صحة �لأردنية عن ت�صجيل 

�لإ�صابتان  لبنان,  بعد  عربي  بلد  كثاين  كوفيد19  �لفريو�س  من  �جلديدة  بال�صاللة 

كانتا قد قدمتا �إىل �لأردن من بريطانيا قبيل �إعالن �حلكومة �إيقاف حركة �لطائر�ت 

�لقادمة من بريطانيا كاآجر�ء �حرت�زي للت�صدي للفريو�س �ملتحور . 

�لإج��ر�ء  وك��ان  للع�صر�ت  وو�صلت  �لإ�صابات  �أع��د�د  �إزد�دت  بقليل  �لتاريخ  ذلك  بعد 

ه��ذ�!!,  وقتنا  �إىل  ذل��ك  على  وبقي  م�صددة  برقابة  �ملنزيل  �لعزل  هو  وقتها  �حلكومي 

تعلم  تكن  مل  �أو  �ملتحور  للفريو�س  �ل��ك��رى  �لأه��م��ي��ة  تعطي  مل  �ل�صحة  وز�رة  وك���اأن 

نتائجه �لوخيمة علينا فقد و�صلت �حلالت �ليوم لالألف و��صمحو� يل هنا �أن �أ�صتدل 

على �لإ�صتهتار مبدى تاأثري �ل�صاللة �جلديدة  على �لو�صع �لوبائي يف �لأردن بت�صريح 

�إم( قال فيه  �إف  �إذ�عة )ميلودي  �ل�صحة �حلايل نذير عبيد�ت لأثري  �صابق من وزير  

�ملتحور م�صابه  �لت�صريح  هذ�  �ل�صاللة �جلديدة”  “ل د�عي لت�صخيم مو�صوع  حرفيا 

�أو  ومبوت”  بن�صف  “�أ�صبوعني  جابر  �صعد  �ل�صابق  �ل�صحة  لوزير  �لأ�صهر  للت�صريح 

رطباً  و�أ�صبح  بقى  لكنه  �لفريو�س  �صحية  عديدة  �أرو�ح  وذهبت  ن�صفنا  ومات”  “ن�صف 
�أكرث  . 

�حلكومة  على  �صتحتم  �لفريو�س  من  �جلديدة  �ل�صاللة  مو�جهة  يف  �لرعونة  هذه 

�إجر�ء عدة قر�ر�ت م�صريية �أبرزها �إعادة حظر �جلمعة وتقليل �صاعات �حلظر �جلزئي 

�ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه   , م�صبقا  فتحها   مت  �ل��ت��ي  �لقطاعات  ب��اإغ��الق  �لتفكري  �إع���ادة  ول��رمب��ا 

“ �إكلينيكيا” و�ل�صرر �لأبرز من تلك  وغريها �صت�صر حتماً بالقت�صاد �ملحلي �ملنتهي 

�لقر�ر�ت يكون و�قعا على �ملو�طنني بال �أدنى �صك . 

�لعديد من  �لأ�صئلة جتول يف خاطري مل �أجد لها  �إجابات منطقية وجمزية كيف 

�أي��ن كان   , �أق��ل م��ن �صهرين  �ألف �حل��الت يف  �إىل  و�صلت ع��دد �حل��الت م��ن حالتني  

لهذ�  �لأهمية  �حلكومة  تعطي  مل  ومل��اذ�  ذل��ك  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ�صباب  هي  وم��ا  �خللل 

ل  �لتي  �مليت  �لبحر  برك�صات  �أو  �لفنادق  يف  عليهم  حتجر  مل  ومل��اذ�  �ملتحور  �لفريو�س 

كما  �إ�صابات  فيها  �ملتو�جدة  �لعمار�ت  يتم عزل  ومل��اذ� مل   , ذهبت  و�أي��ن  نعلم م�صريها 

فعلنا �صابقا , و�إن عجزنا عن كل هذ� ملاذ� مل ت�صع �لأ�صاور �لكرتونية �لتي ��صتوردناها 

تعزل  ملاذ� مل  �لأبرز  و�ل�صوؤ�ل  �ملعزولني منزليا  ملر�قبة  �لرياح  وذهبت يف مهب  م�صبقاً 

غرب عمان �ملنطقة �ملوبوءة بالفريو�س �ملتحور كما فعلت مبدينة �إربد و�لرمثا وبع�س 

�أحياء عمان �ل�صرقية !!

 هذه �أ�صئلة لن �أجد لها �إجابات يف قو�مي�س �للغة �حلكومية ول على حمركات �لبحث 

�أو�صلنا ملا نحن عليه �صببه �لأول و�لأخري هو  باأن من  �أعلم علم �ليقني  لديهم لكنني 

م�صاعد  �صرك�س  لغازي  �لرجوب  عامر  �لإعالمي  وجهه  �صوؤ�ل  من  هنا  و�صاأقتب�س  �أننا 

جلنة  لعمل  ��صرت�تيجة  هناك  هل  �لأولية  �ل�صحية  للرعاية  �ل�صحة  وز�رة  عام  �أمني 

بنظام  نعمل  باأننا  �أجيبه من منري هذ�  و�أنا   .. تعمل كنظام فزعات؟  �أنها  �أم  �لأوبئة 

�لفزعات مئة باملئة ولو �أنه غري ذلك ملا و�صلنا لهذه �حلال .

عمرالكعابنة 

إنفجار الفيروس المتحور 
إستهتار ورعونة 
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 اربد: حوارية عن مئوية الدولة 
األردنية

 اغالق مطعم في البلقاء 
لمخالفته أوامر الدفاع  

األمانة: 760 زيارة للتأكد من 
االلتزام بأوامر الدفاع

االهالي يشتكون تسمية الشوارع باسماء ال تنتمي لتاريخ وعراقة المدينة

الخشمان لـ»االنباط« اسماء شوارع السلط »مؤقتة« وسنخاطب لجان العشائر لتزويدنا باألسماء

 وزير الداخلية : اغالق محالت األرجيلة و كفاالت بقيمة مئة الف دينار

 المياه والزراعة تبحثان احتياجات المزارعين والقضايا ذات االهتمام المشترك

 الطاقة وايرينا تطلقان دراسة تقييم جاهزية األردن للطاقة المتجددة

االنباط – ال�سلط – عبداهلل خري�سات 

�ملحلي  �ملجتمع  �ه��ايل  م��ن  ع��دد  ��صتكى 

مل��دي��ن��ة �ل�����ص��ل��ط يف ح��دي��ث خ��ا���س ل��ه��م مع 

���ص��ح��ي��ف��ة �لن����ب����اط ح����ول �ل��ت��غ��ي��ري �ل���ذي 

ح�����ص��ل ع��ل��ى ����ص��م��اء ب��ع�����س ����ص���و�رع مدينة 

�لخ��رية  وق��ي��ام  �لبلدية,  قبل  م��ن  �ل�صلط 

�عتروها  باأ�صماء  �خ��رى  ���ص��و�رع  بت�صمية 

�ملدينة  وعر�قة  وتاريخ  حل�صارة  تنتمي  ل 

�ثار غ�صب وحفيظة  و�صكانها, �لأمر �لذي 

�لعديد منهم. 

�ل�صلط  مدينة  من  �لجتماعي  �لنا�صط 

ه�صام �لدبعي قال ل�”�لنباط” �ن �ل�صماء 

بلدية  قبل  من  �ل�صو�رع  على  �طلقت  �لتي 

�ل�صلط ل متثلنا ول متثل ثقافتنا, م�صري� 

�ىل �نها تتنافى مع قيمنا وعاد�تنا. 

وت�����اب�����ع, �ل�������ص���ل���ط ق����دم����ت �ل���ك���ث���ري م��ن 

�ل�صخ�صيات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  وف��ي��ه��ا  �ل�����ص��ه��د�ء 

ما  و�أقل  و�لوطنية,  و�لتاريخية  �ل�صيا�صية 

ه��ذه  ت�صمية  ه��و  ل��ه��م  ت��ك��رمي��ا  فعله  مي��ك��ن 

�ل�صو�رع با�صمائهم, ليتمكن �جليل �جلديد 

من معرفة تاريخ �جد�ده و�هايل منطقته. 

و�تفق �لطالب �جلامعي حممد رحاحله 

مع ما ذهب �ليه �لدبعي, م�صيفا �أن ��صماء 

��صبحت عليه �لن ل تعك�س  �لتي  �ل�صو�رع 

�ي  ع��ن  تعر  ول  �ل�صلطي  �ل�����ص��ارع  ���ص��ورة 

للمنطقة.  تاريخية  قيمة 

بدوره, �كد رئي�س بلدية �ل�صلط �لكرى 

�لتي  �ل�صماء  �ن  �خل�صمان,  خالد  �ملهند�س 

�ل�����ص��ل��ط ع��ب��ارة  ���ص��و�رع م��دي��ن��ة  ب��ه��ا  �صميت 

�ل��وق��ت  يف  م���وؤك���د�  موؤقتة”,  “��صماء  ع��ن 

كتاب  برفع  �صتقوم  �لبلدية  �ن  على  نف�صه 

�مل��دي��ن��ة,  �ل��ع�����ص��ائ��ر يف  خ��ط��ي جلميع جل���ان 

و�ل��ب��ال��غ ع���دده���ا ح����و�يل 28 جل��ن��ة ب��ه��دف 

�لوطنية  �ل�صخ�صيات  ��صماء  �حل�صول على 

و�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�ل��ت��ي ل��ه��ا ت��اري��خ ع��ري��ق من 

مدينة �ل�صلط لت�صمية �صو�رع �ملدينة بها. 

خ���ا����ص���ة  ت���������ص����ري����ح����ات  يف  و�أ���������ص��������اف 

�صتقوم  �ل��ب��ل��دي��ة  ك����و�در  �ن  ل�”�لنباط”, 

ب��و���ص��ع �����ص���م���اء ب��ع�����س �ل�����ص��خ�����ص��ي��ات م��ن 

�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي مل��دي��ن��ة �ل�����ص��ل��ط �مل��ع��روف��ة 

جلان  خماطبة  قبل  �لأردن  م�صتوى  على 

�ل��ع�����ص��ائ��ر, حل��ني و���ص��ول ك�����ص��وف��ات ق��و�ئ��م 

�����ص���م���اء �ل�����ص��خ�����ص��ي��ات م����ن ه�����ذه �ل��ل��ج��ان 

ل��ل��م��ب��ا���ص��رة يف ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ك��اأ���ص��م��اء ل�����ص��و�رع 

�ملدينة, مو�صحا �ن هناك حو�يل 600 �صارع 

يف �ل�صلط بدون ��صماء لغاية �لن.

االنباط- عمان

�ملبي�صني  �صمري  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  وج��ه   

�ملحافظني, �م�س �لثنني, باغالق حمالت 

ت��ق��دمي �لرج��ي��ل��ة وف��ر���س ك��ف��الت عدلية 

من  �ملخالفني  على  دينار  �ل��ف  مئة  بقيمة 

�د�ريا. ��صحابها وتوقيفهم 

وقال وزير �لد�خلية �نه ل ز�لت حمالت 

يف  تقدميها  من  ممنوعة  �لرجيلة  تقدمي 

ه���ذه �مل��رح��ل��ة ت��ن��ف��ي��ذ� لأو�م����ر �ل���دف���اع, �ل 

ب�صكل  ي��ق��دم��ه��ا  ز�ل  ل  م��ن��ه��م  �ل��ب��ع�����س  �أن 

خم���ال���ف, وم��ت��ح��اي��ال ع��ل��ى �أو�م�����ر �ل��دف��اع 

ب��ط��رق خم��ت��ل��ف��ة,وه��و �لم���ر �ل���ذي �أوج���ب 

�تخاذ هذه �لجر�ء�ت بحق �ملخالفني.

االنابط- عمان

 ب���ح���ث وزي������ر� �مل���ي���اه و�ل������ري �ل���دك���ت���ور 

د�ودية  حممد  و�لزر�عة  �صعيد�ن,  معت�صم 

خ���الل �ع���م���ال �لج��ت��م��اع �مل�����ص��رتك, �م�����س 

�لث���ن���ني, م��ط��ال��ب و�ح��ت��ي��اج��ات �مل��ز�رع��ني 

بني  �مل�������ص���رتك  �له���ت���م���ام  ذ�ت  و�ل��ق�����ص��اي��ا 

�لوز�رتني.

�ملنا�صبة  �لبيئة  توفري  �إن  �صعيد�ن  وقال 

مبا  �ململكة,  مناطق  جميع  يف  للمز�رعني 

تنفيذ�  �ل��وط��ن��ي��ة,  �ل��زر�ع��ة  تنمية  ي�صمن 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة �مل��ل��ك ب��دع��م �ل���زر�ع���ة 

هو  �حلكومي  بالنهج  و�لتز�ما  و�مل��ز�رع��ني 

��صا�صي. هدف 

و�أكد �ن �حلكومة ت�صعى بكل �مكانياتها 

للت�صهيل على �ملز�رعني و�ملو�طنني وتقدمي 

ج��م��ي��ع �ل��ت�����ص��ه��ي��الت �مل��م��ك��ن��ة ل��ه��م وب��ه��دف 

�لوطنية  �لزر�عة  وحماية  جهودهم  �جناح 

من  ومتكينهم  �ملنا�صبة  �لظروف  كل  وخلق 

�لأمثل, كوعد  �ل�صكل  �لقيام بو�جبهم على 

�مل�صلحة  �حل��ك��وم��ة مب��ر�ع��اة  م��ن  و�ل���ت���ز�م 

من  م�صادر  بتاأمني  �ل���ص��ر�ع  مع  �لوطنية 

و�ل��ف��وري  �ل�صريع  للتعامل  �ملعاجلة  �مل��ي��اه 

�ملناطق مبا  �ل��غ��اب��ات يف جميع  ح��ر�ئ��ق  م��ع 

�ململكة  يف  �حلرجية  �لغابات  على  يحافظ 

�صلم  يف  ت�صع  �ل����وز�رة  �ن  �صعيد�ن  وب��ني   .

�أولوياتها تعزيز �صر�كتها مع وز�رة �لزر�عة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق �له������د�ف �ل��وط��ن��ي��ة �مل���رج���وة يف 

�ىل  لفتا  م�صتد�مة,  وطنية  زر�ع��ة  �ي��ج��اد 

�لحتياجات  تقدير  در��صة  �عادة  �صيتم  �نه 

�ملز�رعني  على  �مل�صتحقة  و�ملبالغ  و�لثمان 

وو����ص���ع �آل���ي���ة �ح��ت�����ص��اب ع���ادل���ة مل��ي��اه �ل���ري 

بالتعاون مع �لزر�عة و�جلهات �ملعنية.

و�و�صح �نه �صيتم ��صتكمال جتهيز وحفر 

�لرقمنة  بر�مج  و��صتكمال  �خلنا�صري  بئر 

م�����ص��ت��وى  ل��ت��ح�����ص��ني  �ل����زر�ع����ة  وز�رة  ل����دى 

��صافة  �ملز�رعني,  على  و�لتخفيف  �خلدمة 

ب��ا���ص��ت��ك��م��ال ع��م��ل خ��ري��ط��ة  �ىل �ل�����ص����ر�ع 

�ل��ك��و�در  لتزويد  �ملختلفة  �ملائية  للمو�قع 

�ل��زر�ع��ي��ة وك�����و�در �ل���دف���اع �مل����دين ب��امل��ي��اه, 

مع  �لتعامل  من  لتميكنهم  �ملعاجلة  و�ملياه 

�ل��غ��اب��ات ب�صرعة  خم��ت��ل��ف ح����و�دث ح��ر�ئ��ق 

وف���اع���ل���ي���ة �����ص����و�ء ب���و�����ص���ط���ة �خل����ط����وط �و 

�خلز�نات.

�لدعم  د�ودي��ة  �ل��وزي��ر  ثمن  جانبه,  من 

و�ل����ري  �مل���ي���اه  وز�رة  ق��ب��ل  م���ن  و�ل����ص���ن���اد 

�ل���رق���م���ن���ة و�ل����رب����ط  ت���ط���وي���ر �ع�����م�����ال  يف 

�ن  مبينا  �لزر�عة,  وز�رة  لدى  �للكرتوين 

تعزيز �وجه �لتعاون مع وز�رة �ملياه و�لري 

�حل�صاد  م��و�ق��ع  لختيار  �جل��ه��ود  وتن�صيق 

�مل���ائ���ي �ل��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا �ل���زر�ع���ة يف م��ن��اط��ق 

�ل���ب���ادي���ة ���ص��ي�����ص��ك��ل ر�ف���ع���ة ه���ام���ة ل��ل��ق��ط��اع 

�لزر�عي.

�صي�صهد  �ل���زر�ع���ي  �ل��ق��ط��اع  �إن  و����ص��اف 

حت�������ص���ن���ا خ������الل �مل����رح����ل����ة �مل���ق���ب���ل���ة ن���ظ���ر� 

بف�صل  �لقطاع  يلقاه  �ل��ذي  �لكبري  للدعم 

�حلكومي,  و�لدعم  �مللك  جاللة  توجيهات 

وذل������ك م����ن خ�����الل ت����وف����ري م�����ص��ت��ل��زم��ات��ه 

وت��ذل��ي��ل �ل�����ص��ع��وب��ات �ل��ت��ي ت���و�ج���ه جميع 

لدعم  �حل��اج��ة  �ىل  لفتا  �ململكة,  م��ز�رع��ي 

�لبتكار و�لفكار �لبد�عية ول�صيما خالل 

جائحة كورونا.

ل��ن  �حل���ك���وم���ة  �ن  �ىل  د�ودي��������ة  ول���ف���ت 

تتو�نى عن دعم �ملز�رع �لردين بكل طاقتها 

ملا للزر�عة من دور حا�صم يف حتقيق �لمن 

�لغذ�ئي, م�صري� �ىل �همية �ل�صر�ع بايجاد 

�لغابات  ح��ر�ئ��ق  ملع�صلة  �لناجعة  �حل��ل��ول 

و�جلهات  و�ل��ري  �ملياه  وز�رة  مع  بالتعاون 

�لخرى وتغليظ �لعقوبات على مرتكبيها.

االنباط- عمان

�أط��ل��ق��ت �ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة 

)�ي��ري��ن��ا(, ب��ال��ت��ع��اون م��ع وز�رة �ل��ط��اق��ة و�ل���رثوة 

جاهزية  تقييم  “در��صة  �لث��ن��ني,  �م�س  �ملعدنية, 

�لوكالة  �أعدتها  �لتي  �ملتجددة”  للطاقة  �لأردن 

لتطوير  تو�صيات  وحت���وي  �ل����وز�رة  م��ع  بالتعاون 

�أثرها  وتعظيم  �ململكة  يف  �ملتجددة  �لطاقة  قطاع 

�لقت�صادي.

و�أكدت وزيرة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية �ملهند�صة 

هالة زو�ت��ي, يف حفل �طالق �لدر��صة �لذي جرى 

�لدر��صة يف دعم  �أهمية  �ملرئي,  بو��صطة �لت�صال 

قطاع �لطاقة �ملتجددة يف �ململكة, م�صيدة بالتعاون 

�لقائم بني �لأردن و “�يرينا”.

لقطاع  �ل�����ص��ام��ل��ة  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إن  وق���ال���ت 

�لطاقة 2020-2030 �لتي جرى �طالقها يف �صهر 

مت��وز ع��ام 2020 ترتكز على �أربعة حم��اور, ت�صمل 

باأ�صعار  �لطاقة  وت��و�ف��ري��ة  بالطاقة  �ل��ت��زود  �أم���ن 

و�ل���ص��ت��د�م��ة,  �ل��ط��اق��ة(,  كلفة  )خ��ف�����س  مقبولة 

�ملحلية,  �مل�صادر  على  �لعتماد  زي��ادة  �إىل  �إ�صافة 

لفتة �إىل �أن نتائج �لدر��صة �لتي �أعدتها �لوكالة 

�ل���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة �مل���ت���ج���ددة ت��ت��ط��اب��ق و�أه������د�ف 

�ل�صرت�تيجية وخطتها �لتنفيذية.

قطاع  حققها  �ل��ت��ي  �لإجن������از�ت  �إىل  و�أ����ص���ارت 

�لطاقة �ملتجددة يف �ململكة, قائلة �إن �ل�صتطاعات 

�ملركبة من م�صادر �لطاقة �ملتجددة يف �لأردن بلغت 

2062 ميجاو�ط بنهاية عام 2020 وت�صهم بنحو 20 

باملئة من �لطاقة �لكهربائية �ملولدة على �أن تبلغ يف 

عام 2030 ما ن�صبته 31 باملئة.

و�أك�����دت زو�ت�����ي �أه��م��ي��ة �ل��در����ص��ة يف �ل��ت��اأ���ص��ري 

�أد�ء قطاع  �ل���ق���وة يف  وم���و�ط���ن  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 

�ل��وز�رة  �أن  �إىل  �لأردن, لفتة  �ملتجددة يف  �لطاقة 

�صتاأخذ بالعتبار تو�صيات �لدر��صة و�لنتائج �لتي 

بنود  تنفيذ  عند  منها  لال�صتفادة  �إليها  تو�صلت 

�ل�صرت�تيجية �ل�صاملة لقطاع �لطاقة خا�صة ما 

يتعلق بالطاقة �ملتجددة.

م���ن ج��ان��ب��ه, �أ����ص���اد م���دي���ر �ل���وك���ال���ة �ل��دول��ي��ة 

للطاقة �ملتجددة “�يرينا” فر�ن�صي�صكو ل كامري�, 

مب�صرية �لأردن يف جمال �لطاقة �ملتجددة و�أهمية 

�ل�صرت�تيجية �لتي �أطلقها �لعام �ملا�صي يف تعزيز 

�ل�صر�كة  �أهمية  م��وؤك��د�  �ملحلية,  �لطاقة  م�صادر 

�لتي جتمع �لوكالة بالأردن و�حد ثمارها �لدر��صة 

�ملهمة �لتي �طلقت �ليوم.

و����ص��ت��م��ع��ت �ل���وزي���رة زو�ت����ي �إىل ع��ر���س ح��ول 

�لدر��صة �لتي ت�صمنت �ل�صيا�صات و�لت�صريعات ذ�ت 

�لعالقة يف مو�صوع �ندماج �لطاقة �ملتجددة على 

�ل��وز�رة  �ل�صبكة �لكهربائية وكذلك ح��ول �ط��الق 

�ل�صوء  ت�صليط  وج��رى  �جلديدة,  لال�صرتتيجية 

�ندماج  �مل�صتقبلية يف جمال  �لتحديات  �أب��رز  على 

�لطاقة �ملتجددة يف ظل جائحة )كورونا(.

و�أو����ص���ت �ل��در����ص��ة ب�����ص��رورة ����ص��ت��م��ر�ري��ة منو 

م�������ص���ادر �ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة يف ق���ط���اع �ل��ط��اق��ة 

�مل�صادر  ل��ه��ذه  �أع��ل��ى  ح�ص�س  ل��دم��ج  و�لتخطيط 

وع���م���ل���ي���ة حت���ف���ي���ز م�������ص���ادر �ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة 

تطوير  ودع���م  �ل��ت��ري��د  �ل��ت��دف��ئ��ة/  ل�صتخد�مات 

�أ�صكالها  مبختلف  �ململكة  يف  �لتخزين  م�صاريع 

و����ص��ت��خ��د�م م�����ص��ادر �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة يف �لنقل 

بالإ�صافة �إىل حتفيز �ل�صتثمار يف �لطاقة �ملتجددة 

وخلق  �ملحلية  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  �صناعة  وتعزيز 

فر�س �لعمل.

يذكر �أن �لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة, هي 

منظمة حكومية دولية تدعم �لبلد�ن يف �نتقالها 

كمن�صة  وتعمل  للطاقة,  م�صتد�م  م�صتقبل  �إىل 

رئ��ي�����ص��ة ل��ل��ت��ع��اون �ل�����دويل, وت�����ص��ج��ع ع��ل��ى �عتماد 

و��صع �لنطاق و�ل�صتخد�م �مل�صتد�م جلميع �أ�صكال 

�لطاقة �ملتجددة.

االنباط- اإربد

 نظمت مديرية �صباب �إربد, �م�س �ل

“مئوية  ب��ع��ن��و�ن  ح��و�ري��ة  جل�صة  ث��ن��ني, 

�ل�����دول�����ة �لأردن������ي������ة م����ن �ل���ت���اأ����ص���ي�������س �إىل 

�ململكة  �إحتفالت  �صمن  وذل��ك  �لزدهار”, 

بذكرى مئوية تاأ�صي�س �لدولة �لأردنية.

و�����ص����ارك ب��اجل��ل�����ص��ة �ل���ت���ي ع���ق���دت ع��ر 

خمتلف  م��ن  و�صابة  �صابا   51 زووم  تطبيق 

�لمني  م�صاعد  بح�صور  �ل�صبابية,  �ملر�كز 

�ل���ع���ام ل��ل�����ص��وؤون �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��دك��ت��ور 

�لدكتور  �إرب���د  �صباب  وم��دي��ر  هليل  يا�صني 

حممد جر�د�ت.

وحت����دث ج�����ر�د�ت خ���الل �جل��ل�����ص��ة, عن 

�لإجن������از�ت �ل��ت��ي ح�����ص��ل��ت يف ع��ه��د �ل��ق��ادة 

�إجن��از�ت  ل�صيما  �لتاريخ,  عر  �لها�صميني 

�ل���ث���اين, يف تطوير  �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل  ج��الل��ة 

�لإزده��ار  م�صرية  وتعزيز  �لأردن��ي��ة  �ل��دول��ة 

�لقانون  ���ص��ي��ادة  م��ب��د�أ  وتر�صيخ  و�لتنمية, 

و�ل���دول���ة �مل��دن��ي��ة, ع��ار���ص��ا �أه����م �مل��ح��ط��ات 

�لتاأ�صي�س  منذ  �لأردنية  للدولة  �لتاريخية 

وحتى يومنا هذ�.

البلقاء االنباط- 

 ق����ال حم���اف���ظ �ل��ب��ل��ق��اء ن���اي���ف ه���د�ي���ات, 

�ن���ه ج����رى, �م�����س �لح�����د, �غ����الق م��ط��ع��م يف 

�مل��ح��اف��ظ��ة, ج����ر�ء خم��ال��ف��ت��ه لأو�م�����ر �ل��دف��اع 

و�����ص����روط وم��ت��ط��ل��ب��ات �ل�����ص��ح��ة و�ل�����ص��الم��ة 

�لعامة.

وق�����ال �مل���ح���اف���ظ �ن����ه مت حت���وي���ل ���ص��اح��ب 

�لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  لتخاذ  للق�صاء  �ملطعم 

ب��ح��ق��ه, م���وؤك���د� �ن �جل�����ولت ع��ل��ى �مل��ح��الت 

�لتز�مهم  م��ن  للتاأكد  م�صتمرة  و�لأ�صخا�س 

باأو�مر �لدفاع و�صروط �ل�صحة �لعامة.

االنباط- عمان

760 زيارة   نفذت �أمانة عمان �أم�س �لأحد 

على  للوقوف  و�أف���ر�د  من�صاآت  على  تفتي�صية 

مدى �لتز�مها باأو�مر �لدفاع.

وب��ح�����ص��ب �ل��ت��ق��ري��ر �ل��ي��وم��ي �ل�����ص��ادر عن 

�لأف���ر�د لأو�م��ر  ع��دد خمالفات  بلغ  �لأم��ان��ة, 

38 خمالفة,  �مل��رك��زي  �ل�����ص��وق  د�خ���ل  �ل��دف��اع 

لال�صرت�طات  و�لإغ��الق��ات  �ملخالفات  وع��دد 

مناطق  خم��ت��ل��ف  يف   125 و�مل��دن��ي��ة  �ل�����ص��ح��ي��ة 

�ملحافظة.

�ل��ك��م��ام��ة  �رت��������د�ء  �إىل  �لأم�����ان�����ة  ودع������ت 

و�حلفاظ  �لوباء  لتجنب  �جل�صدي  و�لتباعد 

على �ل�صالمة �لعامة.



املحلي

�سحيح اأنَّ احلديث عن تطوير التعليم هو مدخل اإىل امل�ستقبل، ومن البدهي اأنَّ على القائمني 

على التعليم انطالًقا من ذلك بناء املوارد الب�سرية املتمكنة والقادرة على املناف�سة يف خمتلف جماالت 

احلياة، ولكن االأهم من ذلك هو اأنَّ احلق يف التعليم حق مقد�ص؛ حيث تن�ّص املادة 26 من االإعالن 

العاملي حلقوق االإن�سان الذي اعتمد يف عام 1948 على اأن “لكل �سخ�ص احلق يف التعليم”.

ِق��رَّ احلق يف التعليم يف عدد من املعاهدات الدولية مثل: اتفاقية اليون�سكو 
ُ
 ومنذ ذلك احلني اأ

ملكافحة التمييز يف جمال التعليم )1960(، والعهد الدويل اخلا�ص بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

العن�سري )1965(. وياأتي هذا التاأكيد على هذا احلق لتاأثري التعليم البالغ يف اإعمال حقوق االإن�سان 

االأخرى،  والأهمية النتائج املرتتبة عنه يف التطور والنماء االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سي، ومن 

ثم انعكا�سه على الدولة بكل مكوناتها وموؤ�س�ساتها، من هنا ومنذ �سدور االإع��الن العاملي حلقوق 

االإن�سان يف عام 1948 تواىل �سدور موؤكدات هذا احلق، ومن اهمها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، 

وكذلك اعتماد املوؤمتر العام لليون�سكو يف 14 /12/ 1960 اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم. 

وكانت هذه االتفاقية – وال تزال - اأول وثيقة دولية ملزمة على م�ستوى القانون الدويل تهدف اإىل 

ْت من  تنمية مفهوم حق اجلميع يف التعليم باأبعاده كلها، وقد دخلت حيز النفاذ يف 22 /5/ 1962 وُعدَّ

الركائز املحورية حلركة التعليم للجميع،  كما اأنها تعّب عن املبداأين االأ�سا�سني املر�سخني يف امليثاق 

التاأ�سي�سي لليون�سكو، واملتمثلني يف عدم التمييز وتكافوؤ الفر�ص يف جمال التعليم.

وعلى امل�ستوى الوطني االأردين فقد اأكدت املادة ال�ساد�سة من الد�ستور االأردين يف فقرتها الثالثة 

اأن »تكفل الدولة العمل والتعليم �سمن حدود اإمكاناتها، وتكفل الطماأنينة وتكافوؤ الفر�ص جلميع 

ا املادتان التا�سعة ع�سرة والع�سرون من الد�ستور حق املواطنني يف التعليم؛  االأردنيني«. وكر�ست اأي�سً

فقد جاء ن�ص املادة التا�سعة ع�سرة ليوؤكد اأنه »يحق للجماعات تاأ�سي�ص مدار�سها والقيام عليها لتعليم 

اأفرادها على اأن تراعي االأحكام العامة املن�سو�ص عليها يف القانون، وتخ�سع لرقابة احلكومة يف 

براجمها وتوجيهها«. اأما املادة الع�سرون فتن�ص على اأن “التعليم االبتدائي اإلزامي لالأردنيني،  وهو 

ا اأم عن  جماين يف مدار�ص احلكومة” بغ�ص النظر عن �سكله وطرائقه �سواء اأكان متمازًجا اأم وجاهيًّ

ا اأم اإلكرتونيًّا(. بعد )تقليديًّ

ويف اأعقاب اإعادة تنظيم بنية التعليم العام يف االأردن يف �سوء قرارات املوؤمتر الرتبوي االأول )اأيلول 

1987( اأ�سبح التعليم االأ�سا�سي تعليًما اإلزامًيّا وجمانًيّا يف املدار�ص احلكومية وفًقا للمادة العا�سرة من 

قانون الرتبية والتعليم رقم 3 ل�سنة 1994. واأكد امليثاق الوطني االأردين اأن: نظام الرتبية والتعليم 

االأردين نظام متكامل متطور،  تعب فل�سفته عن فكر االأم��ة وقيمها،  وتقوم على ثوابت العقيدة 

العليا لالأمة العربية والتجربة الوطنية االأردن��ي��ة. وه��ذا يتطلب تن�سئة الفرد  االإ�سالمية واملثل 

ا، الواعي حلقوقه، امللتزم بواجباته، املتمتع بالروح  ا واجتماعًيّ ا وعقلًيّ ا ونف�سًيّ املتكامل روحيًّا وج�سمًيّ

العلمية والدميقراطية، املوؤمن بحقوق االإن�سان ومبادئ العدل واخلري وامل�ساواة. وجاء به اأي�سا: اأن 

نظام التعليم معني بتنمية التفكري امل�ستقل املبدع،  وذلك بتحريك دوافع العمل واجلدية واالإتقان 

والتميز، وتوجيه التعليم نحو اإعداد االإن�سان االأردين للم�ستقبل،  بتنمية معرفته وتطوير قدراته 

والناقد،  العلمي  التفكري  واأخطاره، وبناء منهجية  امل�ستقبل  والنف�سية، ملواجهة حتديات  العقلية 

بتوجيه التعليم نحو مهارات ا�ستخراج املعرفة وا�ستيعابها، وحماكمتها حماكمة عقالنية.

وقد انعك�ست هذه امل�سامني ب�سكل عام على قانون الرتبية والتعليم وتعديالته، وكل ما �سبق 

يف�سر ما حتظى به امل�سرية الرتبوية والتعليمية االأردنية من دعم مبا�سر من قيادتها الها�سمية 

التي تقدم لها املبادرة تلو املبادرة، واملكرمة تلو االأخرى، وهذا  ي�ستدعي من اأبناء االأ�سرة الرتبوية 

التفاين واالإخال�ص يف العمل عرفاًنا، ووالء �سادًقا، لقيادتهم الها�سمية ان�سجاًما مع روح الر�سالة 

التي يحملها الرتبويون.

بقلم: زيد أبو زيد

 بين الحق في التعليم وحماية 
المجتمع »1«

 تحت رعاية سمو االميرة بسمة بنت علي

البلقاء التطبيقية تعلن نتائج المسابقة االولى في االردن ألفضل زيت زيتون بكر ممتاز
االنباط-عمان

رع������ت ����س���م���و االم���������رية ب�������س���م���ة ب���ن���ت ع��ل��ي 

البلقاء  ج��ام��ع��ة  م�سابقة  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة الأف�����س��ل زي���ت زي���ت���ون ب��ك��ر مم��ت��از 

كلية  نظمتها  وال�����ذي   2021/2020 ل��ل��م��و���س��م 

ال���زراع���ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ب��ال��ت��ع��اون م���ع نقابة 

واالحت��اد  االأردن��ي��ة،  والزيتون  املعا�سر  اأ�سحاب 

الن�سائية  وال�سبكة  االأردنيني،  للمزارعني  العام 

االأردنية لزيت الزيتون والتي تقام الول مرة يف 

االردن حتت �سعار زيتونة اأردنيه...اأ�سلها ثابت 

وعطاوؤها م�ستمر كاأول م�سابقة مبعايري دولية 

يف مئوية الدولة االردنية الثانية .

اال�ستاذ  التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�ص 

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ���س��رور ال��زع��ب��ي ق��ال يف حفل 

توزيع اجلوائز اننا يف جامعة البلقاء التطبيقية 

كان  امللكية حيث  والتوجيهات  اال�سارات  نلتقط 

توجه جالله امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني 

ب�سرورة االهتمام  والرتكيز على التعليم التقني 

والت�ساركية مع القطاع اخلا�ص وحتقيق االمن 

موؤخرا من  ال��دول  واجهته  ما  الغذائي يف ظل 

جائحة كورونا،  فعملنا وبالت�ساركية مع القطاع 

اخلا�ص على تغيري خططنا الدرا�سية ومناهجه 

وخمرجاته ليتالءم مع متغريات الع�سر خللق 

مع  التكاملية  اأن  نوؤمن  الأننا  الت�سغيل،   فر�ص 

للنهو�ص  الوحيد  ال�سبيل  هي  اخلا�ص  القطاع 

العجلة  وحت��ري��ك  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  ب��ق��ط��اع 

كما  اخل��ري��ج��ني   ابنائنا  وت�سغيل  االقت�سادية 

ان هذه امل�سابقة التي تقام الول مرة يف االردن 

ومبعايري دولية هي ثمار للت�سارك مع القطاع 

واالهلية،  الر�سمية  الدولة  وموؤ�س�سات  اخلا�ص 

واأ����س���ار ال��دك��ت��ور رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة اىل اه��ت��م��ام 

ح��ي��ث خ�س�ست  ال��ع��ل��م��ي  ب��ال��ب��ح��ث  اجل���ام���ع���ة 

على  الثالث  للعام  موازنتها  م��ن   %9 اجلامعة 

م��وازن��ة  اع��ل��ى  لتكون  العلمي  للبحث  ال��ت��وايل 

اجلامعات  م��ن  �سقيقاتها  ب��ني  العلمي  للبحث 

ال��وط��ن��ي��ة  وحت��ف��ي��ز ال��ب��اح��ث��ني ع��ل��ى االه��ت��م��ام 

حوافز  اجلامعة  و�سعت  حيث  العلمي  بالبحث 

مالية لالأبحاث املن�سورة يف املجالت العاملية كما 

مت تخ�سي�ص مبالغ مالية يف موازنات اجلامعة 

لدعم االفكار االبداعية للطلبة .

ال��دك��ت��ور رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة ان اهتمام  وب���ني 

اجل��ام��ع��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وال���زراع���ة 

االأردن��ي��ة  للجامعات  ت�سدرتها   خ��الل  ب��رز من 

 UI( اخل���������س����راء  اجل����ام����ع����ات  ت�����س��ن��ي��ف  يف 

ح��ي��ث   .،2020 ل���ع���ام   )GreenMetric
حملياً،  االأول  الرتتيب  على  اجلامعة  ح�سلت 

وامل�ساحات  احل��دائ��ق  ان  مبينا  ع��رب��ي��اً  وال��ث��اين 

اخل�����س��راء يف اجل��ام��ع��ة ه��ي  اك��ر 40000 مرت 

مربع .

وقال رئي�ص اجلامعة : “نفتخر ونعتز اننا يف 

مئوية  ويف  بدئنا  التطبيقية  البلقاء  جامعة  يف 

البلقاء  جامعة  م�سروع  تطبيق  الثانية  الدولة 

التطبيقية التطور الوظيفي يف امل�سارات املهنية 

والتقنية ” التج�سري والنفاذية ومنح ال�سهادات 

” وال��ذي يعتب م�ستقبل قطاع التعليم  املهنية 

التقني واملهني والذي يحقق روؤى جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين ابن احل�سني وم�ستقبل ال�سباب 

االأردين للولوج اإىل �سوق العمل.

التكنولوجية  ال��زراع��ة  كلية  عميد  ب��دوره��ا 

اأن  ا���س��ارت يف كلمتها  ال��ع��ب��ادي  ام���ل  ال��دك��ت��وره 

“زيتونة  �سعار  حتت  ج��اءت  التي  امل�سابقة  ه��ذه 

اأ�سلها ثابت وعطاوؤها م�ستمر”،هدفها  اأردنية، 

الذي  التطور  ال�سوء على  ت�سليط  الرئي�ص هو 

ح�سل يف االأردن يف جمال �سناعة زيت الزيتون، 

ك��م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة: ك��م��ي��َة اإن���ت���اج، ون��وع��ي��ًة، 

ودرج��َة ج��ودة. وكذلك فاإن امل�سابقة تهدف اإىل 

ت�سجيع املزارع وحتفيزه الإنتاج زيت زيتون عايل 

اجلودة، وتعزيز مكانته بني املزارعني االآخرين، 

ت�سويق منتجاته، حمليًّا وعامليًّا،  وم�ساعدته يف 

م���ن خ����الل اإب������راز ال��ق��ي��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة 

وبيان  االأردين،  الزيتون  زي��ت  بها  يت�سف  التي 

الزيت  ه��ذا  بها  ال��ت��ي مي��ت��از  االأخ����رى  ال�سفات 

خ��ا���س��ة يف خمتلف  �سمعة  ل��ه  اأ���س��ب��ح��ت  ال����ذي 

على  التقليدية  وغري  منها  التقليدية  االأ�سواق 

حد �سواء.

وا���س��ارت ال��دك��ت��ورة ال��ع��ب��ادي  اإن��ن��ا ملتزمون 

مب�سابقة  لال�سرتاك  الدولية  املعايري  بجميع 

يف  جت���ري  ال��ت��ي  ماريو�سوليني�ص”،  “جائزة 
اإ���س��ب��ان��ي��ا ���س��ن��وي  واأ���س��اف��ت ال��دك��ت��ورة ال��ع��ب��ادي 

التطبيقية لهذه  البلقاء  اإن رعاية جامعة  اىل  

وفعاليات،  ن�ساطات  من  مياثلها  وما  امل�سابقة، 

الذي  املجتمعي  ال��دور  على  اأكيد  وا�سح  لدليل 

ت�سعى هذه اجلامعة الفتية، للقيام به، والعمل 

على ت��ع��زي��زه، بكل م��ا اأوت��ي��ت م��ن ق��وة وك��ل ما 

اأعطيت من عزمية، وكل ما توفر لها من و�سائل 

واإمكانيات.

وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ال��ع��ب��ادي “ ان��ن��ا يف كلية 

اأن الواجب امللقى  الزراعة التكنولوجية، ندرك 

على عاتقنا يحتم علينا بذل كل جهد م�ستطاع 

لدعم القطاع الزراعي، وخدمة املجتمع املحلي، 

اإ�سهاًما منا يف م�سرية االأردن ، فاإننا اليوم لدينا 

عدد من امل�ساريع االإنتاجية، مثل م�سروع انتاج 

الفطر، وم�سروع تربية النحل، وم�سروع زراعة 

�سناعي  م�سروع  اإىل  وحتويله  االلوفريا،  نبات 

على  نركز  وكذلك  والكرميات  ال�سابون  الإنتاج 

ت��ع��زي��ز ق�����درات ط���الب ال���زراع���ة يف ك���ل كليات 

اإن�����س��اء امل�ساتل،  اجل��ام��ع��ة، م��ن خ���الل م�����س��روع 

اإمكانياتهم  وهو امل�سروع الذي من �ساأنه تعزيز 

وم���ه���ارات���ه���م وخ���بات���ه���م يف جم������االت ت��ك��ث��ري 

النباتات، والعناية بها، وزيادة اإنتاجها.

الدويل  للمجل�ص  التنفيذي  الرئي�ص  ب��دورة 

م�سجلة  كلمة  يف  ق��دم  غ��دي��رة  لطفي  للزيتون 

هذا  على  التطبيقية  البلقاء  جلامعة  ال�سكر 

تعتب  التي  امل�سابقة  تنظيم  يف  الكبري  اجلهد 

االوىل من نوعها  على م�ستوى االردن والثانية 

عربيا  والتي تعتمد املوا�سفات الدولية ، م�سريا 

اىل ان املجل�ص  الدويل للزيتون ي�سم 34 دولة 

من بينها 8 دول عربية حيث ي�سكل انتاج الدول 

الزيتون  زيت  من  املجل�ص  يف  االع�ساء  العربية 

ربع االنتاج العاملي مبينا ان املجل�ص يعمل على 

و�سع  خ��الل  االه���داف من  العديد من  حتقيق 

امل��وا���س��ف��ات ال��دول��ي��ة ل��زي��ت ال��زي��ت��ون وت��ق��دمي 

العمل  اىل  باال�سافة  لالأع�ساء  الفني  ال��دع��م 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر االن��ت��اج ال��ع��امل��ي ل��ل��زي��ت��ون م�سيدا 

املجال  ه��ذا  يف  االردن  بها  يتمتع  التي  باملكانة 

وبالكفاءات واخلبات االردنية املتميزة يف زيت 

الزيتون. 

ك��م��ا ق����دم ك���ل م���ن رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م 

واللجنة الفنية املهند�ص جمال البط�ص وع�سو 

املعايطة  مراد  الدكتور  والتحكيم  الفنية  جلنة 

املقدمة  الزيت  عينات  تقييم  ا�س�ص  عن  عر�ص 

م�سارك   )15( ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  امل�ساركني  م��ن 

واملراحل التي مرت بها العينات من قبل جلان 

زي��ت  جم���ال  يف  متخ�س�سني  وخ������باء   وف����رق 

الزيتون.

  ويف خ���ت���ام احل���ف���ل ق���ام���ت ���س��م��و االم����رية 

وامل��ي��دال��ي��ات  اجل��وائ��ز  ب��ت��وزي��ع  علي  بنت  ب�سمة 

ع��ل��ى ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة ح��ي��ث ف���از ب��اجل��ائ��زة 

ال��ذه��ب��ي��ة ع��ن ف��ئ��ة ال��ف��اك��ه��ي��ة ال��ق��وي��ة ال�سركة 

االردن����ي����ة احل���دي���ث���ة ل��ل�����س��ن��اع��ات ال���غ���ذائ���ي���ة ) 

حفل  فعاليات  وت�سمنت  ف��از  فيما  املنا�سري(  

ع��دد  ح�سرها  وال����ذي  امل�سابقة  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع 

م��ن امل�����س��وؤول��ني ال��ر���س��م��ي��ني ومم��ث��ل��ي ال��دوائ��ر 

اجلامعة  رئي�ص  ن��واب  واال���س��ات��ذه  العالقة  ذات 

تاأهيل  اع���ادة  م��راح��ل  ع��ن  ،ع��ر���ص فلم وثائقي 

منب  يحاكي  له  منب  وبناء  احل�سيني  امل�سجد 

�سالح الدين يف امل�سجد االق�سى وذلك تنفيذا 

عر�ص  اىل  باالإ�سافة  ال�سامية  امللكية  لالأوامر 

فلم بعنوان “زيتونة يف املئوية االردنية “ وعلى 

افتتحت  امل�سابقة  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل  هام�ص 

الزيتون  زي��ت  منتوجات  معر�ص  االم��رية  �سمو 

ك��م��ا ق��ام��ت ���س��م��وه��ا ي��راف��ق��ه��ا رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة 

الزيتون  ا�سجار  بزراعة  واحل�سور  وامل�ساركني 

وتوطني �سجرة امللول يف حرم اجلامعة .
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176816(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة ابو كبه وقدوره  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120723( بتاريخ 2020/3/12 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/22 

ابو  ال�سيد /ال�سيدة  �سفيان �سعيد عبد الرحمن  وقد مت تعيني 

كبه  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ماركا ال�سمالية – ت: 0787793750

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حموده  عامر  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ويزيد حممد  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/7/12 بتاريخ   )  120895(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200155978(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة رمي ابو ركبه و�سريكاتها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )114436( بتاريخ 2016/8/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/21 

ركبه   ابو  زيد عبد اخلالق  ال�سيد /ال�سيدة  رمي  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا – ت: 0772004959

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

دعوة اجتماع غري عادي 
السادة الشركاء يف شركة اتحاد مخلصي جمرك العمري

تقرر دعوتكم حل�سور 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

يوم اخلمي�س املوافق : 2021/3/4 

يف مدينة اربد يف جممع النقابات املهنية / �سارع عبد القادر التل بجانب جامعة الريموك .

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�سوؤولية املحدودة ال�سادر عن وزير ال�سناعة والتجارة والتموين ال�سادر ا�ستناد لحكام البند 

قانون  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 للتو�سع يف اعمال ال�سركة وتكون 

الزيادات يف را�س املال عن طريق اليداع البنكي.

يرجى ح�سوركم يف الزمان واملكان املقرران او تفوي�س احد ال�سركاء حل�سور 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   يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

الواحدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي او مربر قانوين لذا  فان 

 48 خالل  للعمل  العودة  ب�سرورة  ينذرك  الردين  العمل  قانون  من  28/ه�  املاده  وح�سب  املنذر 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر /�سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف : محمد عدنان فندي الكردي
ال�سنة  خالل  متقطع   يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

الواحدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي او مربر قانوين لذا  فان 

 48 خالل  للعمل  العودة  ب�سرورة  ينذرك  الردين  العمل  قانون  من  28/ه�  املاده  وح�سب  املنذر 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك 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 قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) الفن الراقي للزخرفه واحلفر و�سناعة اللوحات 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 قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين 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

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة يو�سف ب�ساتوه و�سركاه وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )20021( بتاريخ 

2019/1/9  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : يو�سف ب�ساتوه و�سركاه

اإىل �سركة : ايوب املثقال و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته  ل�سنة 1997  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والنواجي  الزعبي 

حتت الرقم )107385( بتاريخ 2013/6/30  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : الزعبي والنواجي

اإىل �سركة : النواجي والبلواين

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول تقدير قيمة امل�ساحة امل�ستملكة من الوحدة 

الزراعية رقم ) 349 ( حو�س ) 3 (  الطوال من ارا�سي قرية الطوال ال�سمايل لغايات تو�سعة م�سار 

قناة الت�سريف .

قد علق يوم الربعاء 2021/2/17 على لوحة دائرة الرا�سي وامل�ساحة / دير عال باعتباره حمال 

بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية دير عال اجلديده لطالع اجلميع ذوي احلقوق 

عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�س 

21 / و ( من  مبلغ ) خم�سة ع�سر (دينارًا كامانة لالعرتا�س على التقدير عمال باحكام املادة ) 

القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة ح�سن 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  عبداهلل   ومي�ساء  الن�سور 

  2001/7/19 بتاريخ   )60661( الرقم  حتت  ت�سامن 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ح�سن الن�سور ومي�ساء 

عبداهلل

اإىل �سركة : ح�سن الن�سور ويا�سمني ملكاوي

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200178830(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خليل امل�سيطي وحممود ال�سطرات  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )121085( بتاريخ 2020/9/14 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/17 

امل�سيطي   خليل  عبداهلل  خليل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  اجل��ام��ع��ة  – ���س��ارع  ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795105074

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

القدومي   ال�سالم  عبد  وابراهيم  خالد  �سركة  ب��ان  والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )80321( بتاريخ 

2006/3/30  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ال�سالم  عبد  وابراهيم  خالد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

القدومي

اإىل �سركة : حممد عبد ال�سالم القدومي و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

فصل عن العمل
اىل املوظف : وليد خالد 

حسني عبد الغني

عملك  عن  متغيب  انك  حيث 

ول   2021/2/5 تاريخ  منذ 

اليوم  ه��ذا  تاريخ  حتى  زل��ت 

ان  وحيث  العمل  عن  متغيب 

زادت عن ع�سرة  مدة غيابك 

اي�����ام ف���ان���ه وف���ق���ا لح��ك��ام 

مادة  الردين  العمل  قانون 

انهاء  ت��ق��رر  ه���  ال��ف��ق��رة   28

دون   ) ف�سلكم   ( خ��دم��ات��ك 

ا�سعار .

مؤسسة الفريد لالملنيوم

الرقم : 2020/62
التاريخ 1442/7/5هـ

املوافق : 2021/2/17م
اعالن تبليغ اعالم 
الحكم / بالنشر

هيئه القاضي محمد 
مبارك العثمان

صادر عن محكمه 
االزرق الشرعيه

 اىل املدعي عليه مروان حممد مقبل �سوري 

حاليا  الق��ام��ه  مكان  جمهول   - اجلن�سيه 

اخر مكان اقامه له يف اجلمهورية  العربيه 

ال�سوريه – درعا -  داعل .

 اعلمك انه يف الدعوى ا�سا�س ) 62 / 2020 

املقاومه  و  طالق  اثبات  طلب  ومو�سوعها   )

العقد  ب�سحيح  زوج��ت��ك  ق��ب��ل  م��ن  عليك 

قد  القا�سم  عقله  نعمة  املدعية  ال�سرعي 

وقوع  بثبوت   : يلي  مبا  عليك  احلكم  �سدر 

مروان  عليه  املدعى  من  اوىل  رجعيه  طلقه 

ب�سحيح  بها  الداخل  زوجته  على  املذكور 

املذكوره    « نعمه   « املدعية  ال�سرعي  العقد 

بقوله لها بتاريخ 2014/8/15 ) انت طالق 

( يف بيت الزوجيه لهما الت اىل بائن بينونه 

اىل  ارجاعها  وعدم  عدتها  لنتهاء  �سغرى 

ع�سمته وعقد نكاحه اثناء العده ال�سرعيه 

مرات  ث��الث  احلي�س   بطرقها  انتهت  التي 

 2014/11/15 ب��ت��اري��خ  ا�سهر  ث��الث��ه  يف 

ولذلك لنكول املدعى عليه عن حلف اليمني 

ال�سرعية  اليمني  املدعية  وحلف  ال�سرعيه 

الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني  ذل��ك  على 

قابال  غيابيا  حكما  القانونيه  وامل�سروفات 

النفاذ  م��وق��وف  وال�ستئناف  ل��الع��رتا���س 

حمكمه  قبل  من  ا�ستئنافا  ت�سديقه  على 

ال�ستئناف ال�سرعيه املوقره افهم للمدعية 

من  الع�سرين  يف  حت��ري��را  علنا  احل��ا���س��ره 

جمادة الخر ل�سنه الف واربعمائة واثنني 

�سباط  من  الثاين  املوافق  هجرية  واربعني  

ميالدية  وع�����س��ري��ن  وواح����د  ال��ف��ني  ل��ع��ام 

مبوجب  احلكم  �سجل  وق��د   ،  2021/2/2

اعالم حكم

 2021/2/2 تاريخ   )  2  /  42  /  5  ( رق��م   

ح�سب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى  فقط  وعليه  م 

ال�سول علنا حتريرا يف 1442/7/5ه� وفق 

17 /2/ 2020 م .

قا�سي حمكمه الزرق ال�سرعي

الثنني   22 / 2 / 2021

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/7 ( 
الخاص بتوريد لوازم شبكات ري متنوعة

تدعو �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة يف ال�سرتاك يف هذه 

الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري 

ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 7 /2021 ( اخلا�س بتوريد لوازم �سبكات ري ح�سب الكميات واملتطلبات 

الفنية الواردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 50 ( خم�سون دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 750 ( �سبعمائة وخم�سون دينار من ال�سركة او املوؤ�س�سة 

ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون 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�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة 

وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو 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  مبوعد  ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع 

الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2021/3/8 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    23   /  2  / 2021

هيو�سنت - رويرتز

ت�����رى م��ن��ظ��م��ة اأوب�������ك و�����س����رك����ات ال��ن��ف��ط 

�سناعة  من  االإم��دادات  انتعا�ش  اأن  االأمريكية 

العام،  هذا  حمدودا  �سيكون  ال�سخري  النفط 

اإذ يعمل كبار املنتجني االأمريكيني على تثبيت 

�سيفيد  قرار  وهو  االأ�سعار  ارتفاع  رغم  االإنتاج 

اأوبك وحلفاءها. منظمة 

منظمة  خف�ست  اجل����اري،  ال�سهر  وخ���ال 

توقعاتها  »اأوب���ك«  للبرتول  امل�����س��درة  ال��ب��ل��دان 

واأ�سبحت   ،2021 لعام  االأمريكي  املحكم  للخام 

األ��ف   140 ب��واق��ع  االإن��ت��اج  ينخف�ش  اأن  ت��ت��وق��ع 

برميل يوميا اإىل 7.16 مليون برميل يف اليوم.

وت��ت��وق��ع احل��ك��وم��ة االأم���ريك���ي���ة ان��خ��ف��ا���ش 

 78 اآذار بنحو  اإنتاج اخلام ال�سخري يف مار�ش 

مليون   7.5 اإىل  لي�سل  ال��ي��وم  يف  برميل  األ��ف 

يوميا. برميل 

وق���د ����س���درت ت��وق��ع��ات اأوب�����ك ق��ب��ل م��وج��ة 

تك�سا�ش،  والي��ة  اجتاحت  التي  القار�ش  ال��رد 

االأم��ريك��ي،  النفطي  االإن��ت��اج  م��ن   %40 م�سدر 

اآب����ارا وق��ل�����س��ت ال��ط��ل��ب م��ن م�سايف  واأغ��ل��ق��ت 

التكرير يف املنطقة.

ع��دم  اإن  اأوب���ك  م�����س��ادر يف منظمة  وق��ال��ت 

زي����ادة االإم������دادات م��ن ال��ن��ف��ط ال�����س��خ��ري قد 

تي�سر مهمة اأوبك وحلفائها يف توجيه ال�سوق.

عدم  طالبا  اأوب��ك  م�سادر  اأح��د  اأف��اد  بينما 

ال��ك�����س��ف يف ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر ع���ن ه��وي��ت��ه »م��ن 

اأن��ن��ي  ي��ك��ون ه��ذا ه��و احل���ال. غ��ري  اأن  املنتظر 

ل��ه �سفة  ���س��ت��ك��ون  ال��ع��ام��ل  ه���ذا  اأن  اأع��ت��ق��د  ال 

الدوام«.

االأم���ريك���ي���ة  ال�������س���رك���ات  ب��ع�����ش  اأن  ورغ�����م 

اأقدمت على زيادة اأعمال احلفر، فمن املتوقع 

االإنتاج حتت �سغط يف وقت تخف�ش  يبقى  اأن 

وزي��ادة  ديونها  لتقليل  االإن��ف��اق  ال�سركات  فيه 

م�ساهميها. عوائد 

ال�سخري  النفط  منتجو  يخ�سى  وك��ذل��ك 

اأن تواجه اأوبك زيادة االإنتاج بخطوات �سريعة 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ل����زي����ادة امل���ع���رو����ش ال��ن��ف��ط��ي يف 

االأ�سواق.

�سعر 60 دوالرا مربح

ال�سخري  النفط  اإنتاج  ي�ستجيب  ما  وعادة 

ب�����س��رع��ة ل��ت��ح��رك��ات االأ����س���ع���ار، وق���د ب��ل��غ �سعر 

م�ستوياته  اأعلى  ال�سهر  هذا  االأمريكي  اخل��ام 

 60 م��ت��ج��اوزا   2020 ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  منذ 

دوالرا للرميل.

اأ�سافت  اأن �سركات النفط ال�سخري  ورغم 

امل��زي��د م��ن احل���ف���ارات يف االأ���س��اب��ي��ع االأخ����رية 

من  و�سغوطا  الطلب  يف  ف��ات��را  انتعا�سا  ف���اإن 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ت��ق��ل��ي�����ش ال���دي���ون م��ن��ع��ت ه��ذه 

ا���س��ت��ك��م��ال حفر  اإىل  ال�����س��رك��ات م��ن االن���دف���اع 

االآبار اجلديدة.

من  برينوك  �ستيفن  قال  ال�سياق،  هذا  ويف 

اأ�سو�سييت�ش  اأوي��ل  ب���ي.يف.اإم.  الو�ساطة  �سركة 

اإنتاج  اأي  يحقق  ال�سعري،  امل�ستوى  هذا  »عند 

ال�سخرية  ال�سريحة  �سيما  وال  رب��ح��ا  نفطي 

ن�سبيا«. التكاليف  االأمريكية مرتفعة 

واأ����س���اف »م���ع ذل���ك ورغ���م ه���ذه امل��وؤ���س��رات 

اإنتاج النفط املحكم  االإيجابية على النمو فاإن 

ال�ساحر  املظهر  عن  يكون  ما  اأبعد  االأم��ريك��ي 

الذي اكت�سى به قبل جائحة كوفيد«.

ويف االآونة االأخرية، قال الرئي�ش التنفيذي 

�سيفيلد  �سكوت  ري�سور�سيز  نات�سورال  ل�سركة 

اإنتاجها  �سغرية  �سركات  تزيد  اأن  يتوقع  اإن��ه 

اإجمايل االإنتاج االأمريكي �سيظل بني  اأن  غري 

�سعر  1% حتى عند  بن�سبة  والزيادة  اال�ستقرار 

60 دوالرا للرميل.

االنباط-عمان

على  الثاين  للعام  االأردن  اأورجن  ح�سلت 

ال���ت���وايل ع��ل��ى ���س��ه��ادة م��رك��ز م��راق��ب��ة اأداء 

 ،)COPC( الدولية  امل�سرتكني  عمليات 

امل��خ��ت�����س��ة االأوىل ع��امل��ي��اً  ت��ع��د اجل��ه��ة  ال��ت��ي 

م�ستويات  وم��راق��ب��ة  وت�سغيل  ترخي�ش  يف 

ل��ت��وؤك��د  ال��زب��ائ��ن،  خ��دم��ة  م��راك��ز  االأداء يف 

كاأوىل  الرائدة  بذلك على مكانتها  ال�سركة 

ال�سهادة  التي تطبق معايري هذه  ال�سركات 

العاملية يف اململكة.

وخرة  كاّفة  ال�سركة  ِفرق  دعم  وبف�سل 

خدمة  جم��ال  يف  العاملية  اأورجن  جمموعة 

الزبائن، توا�سل اأورجن االأردن اإثراء جتارب 

للتوا�سل  القنوات  املزيد من  الزبائن وفتح 

اإىل  باالإ�سافة  متطلباتهم،  وتلبية  معهم 

يتنا�سب  ب��ا���س��ت��م��رار مب��ا  امل��ع��ار���ش  حت��دي��ث 

مع التحّول الرقمي، وعقد ال�سراكات التي 

تو�سع جماالت ا�ستفادتهم وتوعيتهم بطرق 

اآمنة وم�سوؤولة. التمتع بحلول رقمية 

وق����ال����ت امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ت�����س��وي��ق 

نائلة  االأردن،  اأورجن  يف  ال��زب��ائ��ن  وخ��دم��ات 

الداود، اإن ا�سرتاتيجية اأورجن االأردن تويل 

اهتماماً كبرياً لتقدمي جميع ِفرق ال�سركة 

خدمات متميزة وفق معايري االأداء العاملية 

ح�سول  اأن  اإىل  م�سريًة  املنافذ،  كافة  وعر 

يتّوج جناح عدد  ال�سهادة  ال�سركة على هذه 

الدولية  املنظمة  امتحان  يف  موظفيها  من 

وت���دري���ب���ه���م ع���ل���ى امل���ع���اي���ري وامل���وا����س���ف���ات 

املطلوبة.

الزبائن  اأن خدمات  على  ال��داود  واأك��دت 

االأردن على  اأورجن  يرافقها حر�ش  املتميزة 

توفري حلول ات�ساالت متطورة وذات جودة 

�سخمة  با�ستثمارات  تقوم  جعلها  ما  عالية، 

�سبكاتها وحت�سينات يف جماالت اجلودة،  يف 

من  مّكنها  ال��ذي  االأم��ر  والكفاءة،  ال�سرعة 

الزبائن  حتقيق مكانة رائدة و�سمان ر�سى 

من االأفراد وال�سركات.

املوؤ�س�سي  للقطاع  التنفيذي  املدير  وبنّي 

امل��ه��ن��د���ش  االأردن،  اأورجن  يف  وال�������س���رك���ات 

���س��ه��ادة   COPC اأن  ����س���م���ريات،  ���س��ام��ي 

الأف�سل  ال�سركة  �سمان  على  ترهن  عاملية 

موؤّكداً  الزبائن،  خدمة  يف  االأداء  م�ستويات 

ال��زب��ائ��ن  الإث����راء جت���ارب  امل��ت��وا���س��ل  �سعيها 

مبا يف ذلك القطاع املوؤ�س�سي، وذلك لتلبية 

م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م م����ع احل���ر����ش 

ع��ل��ى اإ���س��ف��اء ق��ي��م��ة ن��وع��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات 

واخلدمات املتطورة التي تقّدمها اأورجن.

الدولية   COPC موؤ�س�سة  اأن  ي��ذك��ر 

و�سع  املوؤ�س�سات يف جمال  اأب��رز  اإح��دى  تعّد 

املعايري املتعلقة مب�ستويات جودة اخلدمات 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا م���راك���ز خ��دم��ة ال��زب��ائ��ن يف 

ال�سركات  اأداء  وتقييم  العاملية،  ال�سركات 

مطابقة  �سهادات  ومنح  املعايري  لهذه  وفقاً 
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االنباط-عمان

تفاهم  مذكرة  االأردنية  اجلمارك  وقعت 

م����ع ����س���رك���ة »اأرام�����ك�����������ش«، ����س���رك���ة ال���ري���د 

ال��رائ��دة  اللوج�ستية  واخل���دم���ات  ال�����س��ري��ع 

بهدف ت�سهيل وتب�سيط اإجراءات التخلي�ش 

بالنقل  ال��واردة  االر�ساليات  على  اجلمركي 

ال�������س���ري���ع م����ن خ�����ال ����س���رك���ة »اأرام����ك���������ش« 

على  والتخلي�ش  العمل  اإج���راءات  وتنظيم 

مدار  وعلى  االأ�سبوع  اأيام  طيلة  االر�ساليات 

ال�ساعة.

ووق�����ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م امل�������س���رتك من 

جانب اجلمارك االأردنية املدير العام اللواء 

الدكتور عبد املجيد الرحامنة، ومن جانب 

ط��ارق  ال�سركة  ع��ام  م��دي��ر  اأرام��ك�����ش  �سركة 

ابوياغي.

ال��ت��ف��اه��م  اأن م���ذك���رة  ال��رح��ام��ن��ة  وق����ال 

اإيجاد منطقة خا�سة للريد  لغايات  وقعت 

لت�سبح  اجل��وي  ال�سحن  م��ط��ار  يف  ال�سريع 

مركزاً لوج�ستياً تابع لل�سركة داخل �ساحات 

امللكة  مطار  جمرك  ملركز  اجلمركي  احلرم 

ع��ل��ي��اء ال��دويل-ال��ت��خ��ل��ي�����ش م����وؤك����داً على 

املعلومات  كافة  لتقدمي  اجلمارك  ا�ستعداد 

التي  امل��ج��االت  ك��ل  ويف  املطلوبة  واخل���رات 

تخدم العمل اجلمركي امل�سرتك.

ون�����س��ت ب��ن��ود االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام 

���س��ب��ك��ة رب����ط ل���رتا����س���ل وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 

وذل��ك  بينهما  فيما  ال��ك��رتون��ي��اً  وال��ب��ي��ان��ات 

تقدمي  يف  وال�����س��رع��ة  االإج������راءات  لت�سهيل 

اخل����دم����ة وو�����س����ع اإط��������ار ع���م���ل ل���ل���ت���ع���اون 

امل�����س��رتك ب���ني ك���ل م���ن اجل���م���ارك و���س��رك��ة 

»اأرام����ك���������ش« وال�������س���م���اح ل��ل�����س��رك��ة ب��ت��ق��دمي 

ال����ب����ي����ان����ات اجل���م���رك���ي���ة م����ن خ������ال ق���ن���اة 

ال��ت��ي ت��وف��ر العديد  االأع��م��ال االل��ك��رتون��ي��ة 

ال��وق��ت  م��ن��ه��ا تقليل  وال��ف��وائ��د  امل���زاي���ا  م��ن 

الازم الإدخال هذه البيانات وتقليل اجلهد 

اإطار من ال�سرية التامة  وكلفة الت�سغيل يف 

ال�سركة. لبيانات  واحلماية 

ال�سركة  �سعي  ابوياغي  اأك��د  جانبه  ومن 

واخل��دم��ات  للنقل  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��راك��ز  ل��ب��ن��اء 

املقدمة  املتميزة  وب��اخل��دم��ات  اللوج�ستية 

وتعاونها  للعماء  االأردن��ي��ة  اجل��م��ارك  م��ن 

ال��دائ��م معهم ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام م��ن خ��ال 

م�سريا  اخل��دم��ات،  اأح���دث  وت��ق��دمي  تطوير 

اجلديد  االإل��ك��رتوين  ال�سحن  نظام  اأن  اىل 

م�ستقبل  عن  ووا�سحة  كاملة  �سورة  يقدم 

قطاع ال�سحن اجلوي يف املنطقة.

واأ�����س����اف ان����ه ن��ظ��را ل��ل��م��وق��ع اجل��غ��رايف 

فاإن  اأرامك�ش  اأعمال  وحجم  اال�سرتاتيجي 

قناة االأعمال االلكرتونية �سرتتقي بنوعية 

وتنمو  لعمائها  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

العديدة  املزايا  اإىل  بالنظر  اأعمالها  بحجم 

الوقت  توفري  مقدمتها  ويف  توفرها  التي 

والكلفة. واجلهد 

أورنج األردن تحصد شهادة COPC األعلى بالعالم 
في مجال خدمة الزبائن 

مذكرة تفاهم بين الجمارك وشركة »أرامكس«

تعديل السقوف السعرية لدجاج 
النتافات الى 165 قرشا للكيلو

العملة السورية تهوي.. 3450 ليرة 
لكل دوالر خارج البنوك

الجزائر تستبدل وزير النفط مع تنامي 
االستياء من االقتصاد

ألمانيا تستهدف إعادة فتح 
االقتصاد بحذر مع تفاقم 

تفشي كورونا

 االنباط-عمان

ق�����ررت وزي������رة ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ل��ي تعديل  وال��ت��م��وي��ن 

ال�����س��ق��ف ال�����س��ع��ري ل��ل��دج��اج احل���ي امل��ب��اع 

قر�سا   165 لي�سبح  النتافات  خ��ال  م��ن 

من  اعتبارا  قر�سا،   155 من  بدال  للكيلو 

االإنتاج  كلف  ارتفاع  ب�سوء  االثنني  ام�ش 

ال�سقف  االإب��ق��اء على  اخ��ريا، يف ح��ني مت 

دينارين  بواقع  الطازج  للدجاج  ال�سعري 

للكيلو.

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  وع��ق��د يف 

رئي�ش  بح�سور  اجتماع  ام�ش  والتموين 

فار�ش  ال��دواج��ن  مل��رب��ي  النوعي  االحت���اد 

ح����م����ودة، وع������دد م����ن امل�����زارع�����ني م��رب��ي 

الدواجن مت خاله ا�ستعرا�ش ومناق�سة 

الت�سغيلية  وال��ك��ل��ف  االول��ي��ة  امل���واد  كلف 

على  وانعكا�سها  ال��دج��اج  حل��وم  الأ���س��ع��ار 

م���وؤ����س���رات ا����س���ع���ار حل����وم ال����دج����اج، كما 

اط��ل��ع��ت ال�������وزارة ع��ل��ى ف���وات���ري ال�����س��راء 

قبل  من  طلبها  مت  التي  االأول��ي��ة  للمواد 

املزارعني.

وج��اء ال��ق��رار يف ���س��وء امل��راج��ع��ة التي 

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ب��ه��ا  ق��ام��ت 

للدجاج  ال�سعرية  لل�سقوف  وال��ت��م��وي��ن 

املباع من خال  والدجاج احلي  الطازج، 

ال��ن��ت��اف��ات ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا االأرب���ع���اء 

املا�سي، حيث تبني وجود ارتفاع يف كلف 

امل���واد  اأ���س��ع��ار  ال���زي���ادة يف  ب�سبب  االإن���ت���اج 

االأول���ي���ة ك���االأع���اف واأ����س���ع���ار ال�����س��و���ش 

اجلوية  ل��اأح��وال  ن��ظ��را  التدفئة  وك��ل��ف 

�سهر  خ���ال  وذل���ك  الت�سغيلية  وال��ك��ل��ف 

���س��ب��اط احل�����ايل م���ق���ارن���ة م���ع االأ����س���ع���ار 

وال��ك��ل��ف خ��ال ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام 

املا�سي.

مراجعة  �سيتم  اأنه  ال��وزارة  واو�سحت 

وم��وؤ���س��رات  ال��دواج��ن حمليا  ان��ت��اج  كلف 

االأ������س�����ع�����ار ل����ل����دج����اج احل������ي وال�����ط�����ازج 

الغاء  اأو  تخفي�ش  يتم  بحيث  با�ستمرار 

التي  للمتغريات  تبعا  ال�سعرية  ال�سقوف 

ت���ط���راأ ع��ل��ى ك��ل��ف االن���ت���اج ومب����ا يحقق 

وامل�ستهلك. املنتج  م�سلحة 

العربية- رويرتز

اللرية  اأن  وم�سرفيون  متعاملون  اأك���د 

جديد،   قيا�سي  م�ستوى  اإىل  هوت  ال�سورية 

ت�سرر  بلد  يف  ال���دوالر  ل�سراء  التدافع  م��ع 

ح��ادا  نق�سا  وي��واج��ه  ال��ع��ق��وب��ات،  م��ن  ب�سدة 

يف النقد االأجنبي، بح�سب وكالة »رويرتز«.

وق����ال م��ت��ع��ام��ل��ون اإن ���س��ع��ر ال������دوالر يف 

بال�سوق  ل���رية   3450 ب��ل��غ  ال�����س��وداء  ال�����س��وق 

ال��ث��ان��وي��ة خ���ارج ال��ب��ن��وك، وه��و م��ا ي��ق��ل عن 

���س��ع��ره��ا ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ب��اأك��ر من 
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ال�سيف  للرية  �سريع  هبوط  اآخ��ر  وك��ان 

النف�سي  احل���اج���ز  ك�����س��رت  ع��ن��دم��ا  امل��ا���س��ي 

ل��ل��دوالر مل��خ��اوف من  3 اآالف ل��رية  ال��ب��ال��غ 

من  اأ�سد  اأمريكية  عقوبات  فر�ش  يزيد  اأن 

حمنة اقت�ساد الباد املتداعي.

غربية  عقوبات  وطاأة  حتت  �سوريا  وتئن 

اأهلية  حرب  اإىل  اإ�سافة  �سنوات،  مدى  على 

طاحنة.

ع�سفت  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  منت�سف  وم��ن��ذ 

����س���غ���وط ك����ب����رية ب�������س���ع���ر �����س����رف ال���ل���رية 

العملة  وتخ�سر  التهاوي  ليوا�سل  الرتكية، 

اأكر من 60% من قيمتها اأمام الدوالر.

وي��ب��ي��ع جت���ار ال��ع��م��ل��ة ال��ل��رية خ��وف��ا من 

»قانون  اإقرار  �سرارتها مع  اندلعت  عقوبات 

ي��ه��دف بح�سب  ال����ذي  االأم���ريك���ي  ق��ي�����س��ر« 

امل��دن��ي��ني  ال�����س��ك��ان  اإىل »ح��م��اي��ة  وا���س��ن��ط��ن 

يف ���س��وري��ا« م���ن خ���ال م��ع��اق��ب��ة ال�����س��رك��ات 

على  �سورية  �سركات  مع  املتعاملة  االأجنبية 

�سلة باحلكومة يف دم�سق.

ح��رك��ة  »اأن  م��ط��ل��ع��ة  م�������س���ادر  وذك�������رت 

االأ�����س����واق اأ���س��ي��ب��ت ب��ال�����س��ل��ل ب��ع��د االرت���ف���اع 

م��ن  ال��ك��ث��ري  واأن  ال��������دوالر،  ���س��ه��ده  ال�����ذي 

املحال التجارية اأغلقت ب�سبب ارتفاع اأ�سعار 

بالدوالر«. ب�سعرها  الب�سائع مقارنة 

وت�������س���ررت امل��ع��ن��وي��ات اأي�����س��ا مب�����س��ادرة 

اأ�����س����ول ����س���وري���ة يف االآون������ة االأخ�������رية، مبا 

يف ذل����ك ف���ن���ادق وب���ن���وك وم�����س��غ��ل خ��دم��ات 

امل��ح��م��ول ���س��ريي��ت��ل، ت��اب��ع��ة ل��رام��ي خملوف 

ابن خال االأ�سد واأحد اأغنى اأغنياء �سوريا.

لارتفاع  الت�سخم  العملة  انهيار  ودف��ع 

ال��ذي يكافح فيه  ال��وق��ت  امل��ع��ان��اة يف  وف��اق��م 

والطاقة  الغذاء  على  للح�سول  ال�سوريون 

اأخرى. واأ�سا�سيات 

منت�سف  م��ن��ذ  ال���ل���رية  ن����زول  وي��ت�����س��ارع 

لبنان  يف  مالية  اأزمة  جففت  عندما  اأكتوبر 

ل��ت��دف��ق��ات النقد  امل���ج���اورة م��ن��ب��ع��ا رئ��ي�����س��ي��اً 

االأجنبي.

�سوريا  �سد  ال��دول��ي��ة  العقوبات  ودف��ع��ت 

وال���دم���ار ال����ذي حل��ق ب��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة يف 

مذعورين  ل�سوريني  اأم���وال  ون���زوح  ال��ب��اد 

ال��ع��م��ل��ة ل��ان��خ��ف��ا���ش ب�����س��ك��ل ح����اد خ���ال 

ال�سراع امل�ستمر منذ ت�سعة اأعوام.

العربية-وكاالت

ا���س��ت��ب��دل��ت اجل����زائ����ر وزي������ر ال���ط���اق���ة يف 

الرئي�ش  ت��ع��ه��د  ح��ي��ث  وزاري،  ت��ع��دي��ل  اإط����ار 

تزايد  م��ع  ال��ه��دوء  ب��اإع��ادة  تبون  املجيد  عبد 

االأزم�����ة االق��ت�����س��ادي��ة لع�سو  اال���س��ت��ي��اء م��ن 

اأوبك.

و���س��ي��خ��ل��ف حم��م��د ع���رق���اب، ���س��اب��ق��ه عبد 

اأ���س��ب��ح وزي����را للطاقة  ال����ذي  امل��ج��ي��د ع��ط��ار 

با�سا  حممد  تعيني  مت  كما   ،2020 منت�سف 

وزي�����را ل��ل�����س��ن��اع��ة ب��ح�����س��ب ب��ي��ان ����س���ادر عن 

اجلزائرية. الرئا�سة 

وياأتي التغيري بعد اأيام من قرار تبون حل 

اأع�ساء  الع�سرات من  �سراح  الرملان واإطاق 

م���ا ي�����س��م��ى ح���رك���ة احل�����راك االح��ت��ج��اج��ي��ة. 

وت��ه��دف ه��ذه اجل��ه��ود اإىل ن��زع فتيل دع��وات 

ل���ت���ظ���اه���رات ح���ا����س���دة يف ال����ذك����رى ال��ث��ان��ي��ة 

الرئي�ش عبد  �سلفه  اأجرت  التي  لانتفا�سة 

اال�ستقالة. بوتفليقة على  العزيز 

اأب��ري��ل  وك���ان ع��رق��اب وزي���را للطاقة م��ن 

2019 حتى حل حمله عطار.

اأي�ساً  اجلزائر  الطاقة يف  �سناعة  وتعاين 

من نق�ش اال�ستثمار، حيث انخف�ست اأحجام 

30% يف ع��ام  ����س���ادرات ال��ن��ف��ط وال��غ��از ب��ن��ح��و 

»ب��ل��وم��رغ«، واطلعت  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��اً   ،2020

»العربية.نت«. عليه 

العربية-وكاالت

ت���ه���دف امل�����س��ت�����س��ارة اأن���غ���ي���ا م���ريك���ل اإىل 

الطريق  متهد  اأن  �ساأنها  م��ن  خطة  تطوير 

اأوروب���ا،  يف  اقت�ساد  الأك���ر  ح��ذر  فتح  الإع���ادة 

حتى مع ارتفاع معدالت االإ�سابة.

املنهك  االأملاين  اجلمهور  �سغط من  حتت 

م���ن ال���وب���اء، اأخ�����رت م��ريك��ل ق���ي���ادة ح��زب��ه��ا 

الدميقراطي امل�سيحي يوم االثنني اأنه يجب 

مزيد  ومع  »بذكاء  التالية  باخلطوات  القيام 

على  مطلع  ل�سخ�ش  وف��ق��اً  االخ��ت��ب��ارات،  م��ن 

املناق�سات«.

3 جم�����االت ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف:  ح�����ددت م���ريك���ل 

ال��ت��ج��م��ع��ات اخل���ا����س���ة، وامل���ط���اع���م وامل���راف���ق 

ال��رتف��ي��ه��ي��ة، وامل���دار����ش - ال��ت��ي ب����داأت اإع���ادة 

ف��ت��ح م��وؤق��ت��ة ام�����ش االث��ن��ني يف ال��ع��دي��د من 

الواليات.

غ���ذت اح��ت��م��االت ف��ك االإغ����اق يف اأمل��ان��ي��ا 

زيادة التفاوؤل بني ال�سركات يف الباد. ارتفع 

مقيا�ش معهد Ifo للتوقعات لاأ�سهر ال�ستة 

 91.5 من  فراير  يف  نقطة   94.2 اإىل  املقبلة 

يف يناير، وفقاً ملا ذكرته »بلومرغ«، واطلعت 

»العربية.نت«. عليه 

اإىل  احل�����االت  ع���دد  ب���زي���ادة  ال��ن��ك�����س��ة  اأدت 

زي������ادة ال���ت���وت���رات يف االئ����ت����اف احل���اك���م يف 

الطفرات  من  متزايدة  خماوف  و�سط  اأملانيا 

انتع�ست احلمات  كما  للفريو�ش.  العدوانية 

الوطنية  االنتخابات  قبل  مبكراً  االنتخابية 

يف �سبتمر.

ح��ت��ى ب���دون ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ب�����س��اأن 

10 م��ن  ال���ط���اب يف  ب��ع�����ش  امل�����دار������ش، ع����اد 

الدرا�سية  الف�سول  اإىل   16 ال��� اأملانيا  والي��ات 

ين�ش  ال�سحة  وزي��ر  وخف�ش  االث��ن��ني،  ام�ش 

�سبان التوقعات من اأن خطوات اأخرى �ستتبع 

وقت  يف  تلفزيونية  مقابلة  يف  قائًا  قريباً، 

�ستحتاج  ال�سلطات  اإن  االأحد  يوم  متاأخر من 

النظر  قبل  التحركات  تاأثري هذه  تقييم  اإىل 

يف اإمكانية تخفيف القيود االأخرى.

 61 اأمل��ان��ي��ا اإىل  ارت��ف��ع م��ع��دل ال��ع��دوى يف 

اإ�سابة لكل 100 األف �سخ�ش على مدار �سبعة 

اأيام يوم االثنني، وهو اأعلى م�ستوى يف اأكر 

اأ�سبوع. من 

للحفاظ  تكافح  التي  لي�ست وحدها  اأملانيا 

على ال�سيطرة على تف�سي املر�ش. يف اجتماع 

اأن  املتوقع  من  االثنني،  ي��وم  ال��وزراء  ملجل�ش 

دراغي  ماريو  االإيطايل  الوزراء  رئي�ش  ميدد 

احل��ظ��ر امل��ف��رو���ش ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ن��ا���ش بني 

املناطق ملدة �سهر اآخر حتى اأواخر مار�ش.

أوبك وشركات النفط تتوقع انتعاشا محدودا 
للخام الصخري
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�سام�سونغ  �سركة  على  �آب��ل  �سركة  تفوقت 

جميع  يف  �لذكية  للهو�تف  بائع  �أك��ر  لت�سبح 

�أن����ح����اء �ل����ع����امل يف �ل����رب����ع �لأخ�������ر م����ن ع���ام 

عام  �آب��ل منذ  �إجن��از مل حتققه  وه��و   ،2020
من  �ل�����س��وق  ل��ب��ي��ان��ات  وف���ًق���ا  وذل����ك   ،2016

جارترن. �سركة 

باعت   ،2020 عام  من  �لأخ��ر  �لربع  ويف 

وكانت  ج��دي��د،  �آي��ف��ون  ج��ه��از  مليون   80 �آب���ل 

ب���اإط���اق  ك��ب��ر  �إىل ح���د  �مل��ب��ي��ع��ات م���دف���وع���ة 

ب��ت��ق��ن��ي��ة »�جل��ي��ل  �آي���ف���ون م����زودة  ���س��ل�����س��ل��ة  �أول 

�خلام�س«.

وم����ي����ز�ت   5G »�إن  ج�����ارت�����رن:  وت�����ق�����ول 

�لعماء  �إق��ن��اع  يف  �ساعدت  �ملح�سنة  �لكامر� 

�ل��رب��ع  يف   12 �آي���ف���ون  �إىل من����اذج  ب��ال��رق��ي��ة 

�لأخر من �لعام«.

�مل�ستهلكني  �أن  م���ن  »ب��ال��رغ��م  و�أ����س���اف���ت: 

�لهو�تف  �سجعت  �لإنفاق،  ب�ساأن  حذرين  ظلو� 

�ل��ذك��ي��ة �ل��د�ع��م��ة ل�����س��ب��ك��ات �جل��ي��ل �خل��ام�����س 

وم��ي��ز�ت �ل��ك��ام��ر� ب��ع�����س �مل�����س��ت��خ��دم��ني على 

ترقية  �أو  �جل��دي��دة  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  ���س��ر�ء 

هو�تفهم �لذكية �حلالية يف هذ� �لربع.

�أك���ر  �آب����ل  ب��اع��ت   ،2019 ب��ع��ام  وم��ق��ارن��ة 

�لربع  �إ�سايف يف  �آيفون  10 مايني جهاز  من 

�لر�بع و�سهدت زيادة ح�ستها يف �سوق �لهو�تف 

تقريباً.  15% بن�سبة  �لعاملية  �لذكية 

و�سهدت �سام�سونغ، �ملناف�س �لأقرب ل�سركة 

بن�سبة  �ل�����س��وق��ي��ة  ح�ستها  يف  �ن��خ��ف��ا���س��اً  �آب����ل، 

وباعت 8 مايني جهاز �أقل مقارنًة   11.8%
�ل�سوق. بعام و�حد فقط، وفقاً لبيانات 

�ل�سوق  يف  �آب��ل  �سركة  ح�سة  زي��ادة  وتتعلق 

�ل��ف��ائ��ق��ة  ب����ال����دورة  ت��ق��ري��ب��اً   15% ب��ن�����س��ب��ة 

للرقية.

�آبل �أكر عدد من ترقيات �آيفون �سهدت 

�سهدت   ،2021 ع��ام  من  �لأول  �لربع  ويف 

�آب���ل �أك���ر ع���دد م��ن ت��رق��ي��ات �آي���ف���ون، وف��ق��اً ملا 

تيم كوك. �لتنفيذي  �لرئي�س  ذكره 

وح��ق��ق��ت �أج���ه���زة �آي���ف���ون وح��ده��ا �إي�����ر�د�ت 

65 مليار دولر يف �لربع �لأول من  تزيد عن 

�لعام.

�نخف�ست  �لأك���ر،  لل�سورة  بالن�سبة  لكن 

بن�سبة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ذك��ي��ة  �ل���ه���و�ت���ف  م��ب��ي��ع��ات 

.2020 عام  يف   12.5%
لت�سنيع  ���س��رك��ات  خ��م�����س  �أك����ر  ب���ني  وم���ن 

و�ساومي  �آب��ل  �سركتا  كانت  �لذكية،  �لهو�تف 

ت����ت����اأث����ر�ن  �ل����ل����ت����ني مل  �ل����وح����ي����دت����ني  ه����م����ا 

�ملبيعات. يف  �لعاملي  بالنخفا�س 

�أن��ه��ا �أطلقت  �آب���ل ب��ال��رغ��م م��ن  وي��اأت��ي من��و 

12 خ����ارج �لإط������ار �ل��زم��ن��ي  ���س��ل�����س��ل��ة �آي���ف���ون 

�ل�سحية  �لأزمة  ب�سبب  �سبتمر  ل�سهر  �ملعتاد 

�لعاملية.

�ملت�سارع  �ل��ن��م��و  �أدى  �مل��ج��الت،  جميع  ويف 

�إىل  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع   5G لع��ت��م��اد 

�ملتو�فقة  �لذكية  �لهو�تف  على  �لطلب  زي��ادة 

مع �جليل �خلام�س.

ويف عام عانى من �سعوبات �قت�سادية، كان 

منخف�سة  ه��و�ت��ف  ع��ن  يبحثون  �مل�ستهلكون 

للجيل  د�ع���م���ة  �ل��ت��ك��ل��ف��ة  وم��ي�����س��ورة  �ل��ت��ك��ل��ف��ة 

�خل���ام�������س، ب����دًل م���ن �ل���ن���م���اذج �ل����ر�ئ����دة ذ�ت 

 1500 �إىل  ت�����س��ل  �ل���ت���ي  �ل��ع��ال��ي��ة  �لأ����س���ع���ار 

دولر.

يكون  �أن  �ملحتمل  م��ن  �ملنطلق،  ه��ذ�  وم��ن 

م��ن  ب���ال���رغ���م   ،iPhone 12 mini
قد  �أد�ئ���ه،  �سعف  ع��ن  تتحدث  �لتي  �لتقارير 

�سكله  بف�سل  �سام�سونغ  �آبل على جتاوز  �ساعد 

ن�سبياً. �ملعقول  و�سعره  �ل�سغر 

بف�سل  دولر  تريليونات   3 �إىل  تتجه  �آب��ل 

12 �آيفون 

وم���ب���ي���ع���ات  ���س��ع��ب��ي��ة  ت�����س��ت��م��ر  ذل�������ك،  �إىل 

ع��ام  ط���و�ل  �لرت���ف���اع  يف   12 �آي���ف���ون  ت�سكيلة 

 Wedbush لتحليل  وفقاً  2021، وذلك 
�أن  ميكن  عامل  وه��و  �ملالية،  �لأور�ق  ل��ت��د�ول 

 3 مي��ن��ح ���س��رك��ة �آب���ل قيمة ���س��وق��ي��ة ت��زي��د ع��ن 

�لعام. نهاية  تريليونات دولر بحلول 

ي�سر  م��ا  و���س��ط  يف   12 �آي��ف��ون  ت�سكيلة  وت��ق��ع 

�إليه �ملحللون على �أنه �لدورة �لفائقة، حيث تتمتع 

�لذكية. �أحدث هو�تفها  �آبل مببيعات عالية من 

ت��ع��ت��ق��د  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن،  م���اح���ظ���ة  ويف 

ي��ت��ف��وق  ق����د  �آب�����ل  �أد�ء  �أن   Wedbush
وول  حمللو  يعتقده  م��ا  ب��امل��ق��ارن��ة  �ل��ع��ام  ه��ذ� 

�سريت.

الصين تجند النملة ورفقاءها لنشر 
عملتها الرقمية

طيران اإلمارات تستأنف رحالتها 
إلى نيوارك عبر أثينا

العربية-وكاالت

 MYBANK ب��ن��ك  م����اي  ���س��ي��ن�����س��م 

�ل��ن��م��ل��ة �إىل جتربة  �مل���دع���وم م��ن جم��م��وع��ة 

�ليو�ن �لرقمي يف �ل�سني، �سمن خطط بنك 

�ل�سعب لطرح نظام عملة �إليكروين ميكنه 

�قتاع م�سهد �ملدفوعات �لرقمية من �لباد 

و�لبالغ حجمه نحو 45 تريليون دولر.

وق��ال��ت م�����س��ادر مطلعة ع��ل��ى �مل��ح��ادث��ات 

ل��وك��ال��ة »ب��ل��وم��رغ«، �إن خ��دم��ات م���اي بنك 

�ل��ي��و�ن  تطبيق  �إىل  ق��ري��ب��اً  تقدميها  �سيتم 

كما  �ل�سيني،  �ل�سعب  لبنك  �لتابع  �لرقمي 

�سي�سارك وي بنك WeBank �ملدعوم من 

»�آن��ت  مناف�سة  �لقاب�سة  تين�سنت  جمموعة 

�لإلكرونية  �ملحافظ  �ستتيح  حيث  غ��روب«، 

م���ن �ل�����س��رك��ت��ني ن��ف�����س وظ���ائ���ف �مل��ق��ر���س��ني 

�ل��ت��ج��ارب،  �سمن  ل��ل��دول��ة  �ململوكني  �ل�ستة 

وفقاً ملا �طلعت عليه »�لعربية.نت«.

�مل�����س��روع  �إىل  �لبنكني  �إ���س��اف��ة  �ست�ساعد 

على  �ل�����س��ي��ن��ي  �مل���رك���زى  للبنك  �ل��ت��ج��ري��ب��ي 

تو�سيع نفوذه وتغطية �مل�ستخدمني يف �سعيه 

بنك  م��ن  رقمية  وطنية  عملة  �أول  لن�����س��اء 

مركزي.

�ل���ري���د  ع����ر  رد  �ل�������س���رك���ة، يف  وق����ال����ت 

�لإل���ك���روين، �إن م���اي ب��ن��ك، ب��اع��ت��ب��اره �أح��د 

�لأط������ر�ف �مل�����س��ارك��ة يف �ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر 

�لإل���ك���روين جل��م��ه��وري��ة �ل�سني  �مل��رك��ز  يف 

�ل�����س��ع��ب��ي��ة، »���س��ي��ك��ون ج������زء�ً م���ن �مل��ن��ظ��وم��ة 

�لعام  للرتيب  وف��ق��ا  �جل��دي��دة  �لتجريبية 

لبنك �ل�سعب �ل�سيني.

تنت�سر �ملدفعات �لإلكرونية �لقائمة على 

�ل�سني،  �أرج����اء  �ل��ذك��ي��ة يف جميع  �ل��ه��و�ت��ف 

�سيء من ركوب �حلافات  وت�ستخدم يف كل 

و�ل��ت��ب�����س��ع و�أ������س�����و�ق �خل���������س����ر�و�ت، حيث 

و«وي�سات«،  ب��اي«،  »علي  �ل�سركتان  ت�ستحوذ 

على 94% من �سوق �ملدفوعات.

�لعماقة  �لتكنولوجيا  ���س��رك��ات  ت��و�ج��ه 

�سي  �لرئي�س  حكومة  ظل  يف  �أ�سعب  �أوق��ات��اً 

على  �لرقابة  بالفعل  كثفت  �لتي  بينغ،  جني 

�لنقاب  وك�سفت  �ملالية  �لتكنولوجيا  �سناعة 

�لحتكار  ملكافحة  �سر�مة  �أك��ر  ل��و�ئ��ح  ع��ن 

يف جم��ال �لإن���رن���ت. وي��ج��ري ط��رح �ل��ي��و�ن 

�لرقمي يف وقت حتاول فيه �ل�سني �حلد من 

يوجه  قد  مما  �لدفع،  جمال  يف  �لحتكار�ت 

�سربة �إىل منو علي باي، ووي�سات.

للملياردير  �ل��ت��اب��ع��ة  غ����روب«،  »�آن����ت  ت��ع��د 

 ،MYbank يف  م�ساهم  �أك���ر  م���ا،  ج���اك 

�أك��ر  تين�سنت  مت��ت��ل��ك  ف��ي��م��ا   ،%30 بح�سة 

هي   %30 ت��ب��ل��غ   ،WeBank يف  ح�����س��ة 

�لأخرى.

دبي - العربية

�ست�ستاأنف  �أن���ه���ا  �لإم�������ار�ت  ط����ر�ن  �أع��ل��ن��ت 

�أثينا  خدماتها �ليومية �إىل مدينة نيو�رك عر 

�عتبار�ً من 1 يونيو، لت�ساف وجهة جديدة تن�سم 

�ملتحدة  �لإم��ار�ت يف �لوليات  �إىل �سبكة طر�ن 

�خل��دم��ات  ��ستئناف  بعد  وج��ه��ات  ع�سر  �لبالغة 

�إىل �سياتل وبو�سطن و�سيكاغو وهيو�سنت ولو�س 

وو��سنطن  كينيدي  ج��ون  ون��ي��وي��ورك  �أجن��ل��و���س 

و�لأخ��رة  فر�ن�سي�سكو  و�سان  ود�ل���س  �لعا�سمة 

�سيتم ��ستئنافها يف 2 مار�س.

دبي  رحلة  �ستعمل  كارغو«  »�آي��ر  ملوقع  ووفقاً 

-777 ب��ط��ائ��رة بوينج  ن��ي��و�رك ي��وم��ي��اً  �أث��ي��ن��ا -   -

رح��ات  لتكمل  درج�����ات،  ث���اث  ذ�ت   300ER
طر�ن �لإمار�ت �ليومية �ملزدوجة �إىل نيويورك 

�أنحاء  جميع  يف  �لتو�سع  �ل�سركة  تو��سل  حيث 

�أمركا �ل�سمالية، وفقاً ملا �طلعت عليه »�لعربية.

نت«.

���س��ي��وؤدي ����س��ت��ئ��ن��اف �لرت���ب���اط ب��ني �ل��ي��ون��ان 

�إىل فتح �لرحات على مد�ر  �ملتحدة  و�لوليات 

�لعام، وت�سهيل �لتجارة، وتعزيز �ل�سياحة و�إفادة 

�مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني م���ن خ����ال ت���زوي���ده���م ب��الخ��ت��ي��ار 

و�لر�حة.

�إىل  رحاتها  �لإم����ار�ت  ط���ر�ن  �ستزيد  كما 

�لعا�سمة �ليونانية �أثينا، وت�سر رحاتها يومياً 

لدعم �خلدمة �مل�ستاأنفة حديثاً.

 EK209 ستغادر رحلة طر�ن �لإمار�ت رقم�

�ل�ساعة  يف  �أثينا  لت�سل   ،1050 �ل�ساعة  يف  دب��ي 

1500 قبل �أن تغادر مرة �أخرى يف �ل�ساعة 1735 

وت�����س��ل �إىل م��ط��ار ن��ي��و�رك ل��ي��رت��ي �ل����دويل يف 

���س��ت��غ��ادر رحلة  �ل���ي���وم.  ن��ف�����س  2120 يف  �ل�����س��اع��ة 

 ،2355 �ل�ساعة  ن��ي��و�رك يف  EK210 من  �ل��ع��ودة 

�لتايل.  �ل��ي��وم  يف   1605 �ل�ساعة  يف  �أثينا  لت�سل 

�أثينا  من  �أخ��رى  م��رة   EK210 �لرحلة  �ستغادر 

يف �ليوم �لتايل يف �ل�ساعة 1805 متجهة �إىل دبي 

حيث �ست�سل يف �ل�ساعة 2335.

الريا�ض - العربية

�ملالية  �ل�سوق  هيئة  �إد�رة  جمل�س  ق��رر 

 5 خمالفة  يف  �ل�ستباه  �إح��ال��ة  �ل�سعودية، 

و�لأرب��ع��ني  �ل��ت��ا���س��ع��ة  ل��ل��م��ادة  ب��ه��م  م�ستبه 

�لثانية  و�ملادتني  �ملالية،  �ل�سوق  نظام  من 

و�لثامنة من لئحة �سلوكيات �ل�سوق، �إىل 

�لعامة. �لنيابة 

�لثنني،  �م�س  ب��ي��ان،  يف  �لهيئة  وق��ال��ت 

ت��ن��ط��وي  ل��ق��ي��ام��ه��م مب��م��ار���س��ات  ذل����ك  �إن 

�ل�سوق،  تد�ولت  يف  وت�سليل  تاعب  على 

�سر�ء  �أو�م���ر  ب��اإدخ��ال  قيامهم  خ��ال  م��ن 

�ل��ورق��ة  �سعر  على  �ل��ت��اأث��ر  ب��ه��دف  بيع  �أو 

�مل��ال��ي��ة، و�ل����ت����د�ول )�����س����ر�ًء( ع��ل��ى �أ���س��ه��م 

�لرويج  ث��م  �مل��درج��ة،  �ل�سركات  م��ن  ع��دد 

�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي  ع��ل��ى م��وق��ع  لآر�ء 

)ت�������وي�������ر( م�������ن خ��������ال �مل�������ع�������رف )@

وم��ن��ت��دى   ،)abukhalidahmid
خال  م��ن  �ل�سعودية  �ل��ب��ور���س��ة  ه��و�م��ر 

�لتاأثر  بهدف  �لأ�سهم(  )باي�سون  �ملعرف 

ع��ل��ى ���س��ع��ر �ل���ورق���ة �مل���ال���ي���ة، ث���م ق��ي��ام��ه��م 

ب��ال��ت��د�ول )ب��ي��ع��اً( ع��ل��ى �أ���س��ه��م �ل�����س��رك��ات 

�مل���درج���ة �ل���ت���ي ت���اأث���رت ب�������الآر�ء �ل���ت���ي مت 

�لرويج لها.

�سملت  �ل���س��ت��ب��اه  ح���الت  �أن  و�أ���س��اف��ت 

 37 �أ���س��ه��م  �أ���س��ع��ار  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأث��ر  قيامهم 

�ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  �سركة مدرجة يف 

�إىل   2020 ي��ن��اي��ر   20 م���ن  �ل���ف���رة  خ���ال 

.2020 مطلع �أكتوبر 

ذلك  �أن  �ملالية،  �ل�سوق  هيئة  و�أو�سحت 

حماية  يف  م�سوؤولياتها  من  �نطاقاً  ياأتي  

وغر  �لعادلة  غر  �ملمار�سات  من  �ل�سوق 

�ل��ع��د�ل��ة  حتقيق  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل�سليمة، 

�لأور�ق  معامات  يف  و�ل�سفافية  و�لكفاية 

�ملالية. وبناًء على �ملادة �ل�سابعة ع�سرة من 

نظام �ل�سوق �ملالية.

تتو�نى يف  لن  �أنها  �لهيئة على  و�سددت 

�ملالية بر�سد  ماحقة �ملتاعبني بال�سوق 

وفق  �ساحياتها  �إىل  ��ستناًد�  تعاماتهم 

نظام �ل�سوق �ملالية، وما متلكه من و�سائل 

كافة  ر���س��د  م��ن  متكنها  م��ت��ق��دم��ة  تقنية 

�ل��ت��ع��ام��ات وم��ر�ق��ب��ة ح����الت �ل���س��ت��ب��اه، 

و����س���رع���ة �ت���خ���اذ �لإج����������ر�ء�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة 

و�للو�ئح، حتقيًقا  وفقاً لاأنظمة  �لازمة 

�ل�سوق  كفاءة  تعزيز  نحو  �لهيئة  لأه��د�ف 

�مل���ال���ي���ة وح���م���اي���ة �مل���ت���ع���ام���ل���ني ف��ي��ه��ا م��ن 

�مل��م��ار���س��ات غ��ر �مل�����س��روع��ة و���س��م��ان ع��دم 

�أو �لتاعب. تعر�سهم للخد�ع 

للجان  �لعامة  �لأمانة  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 

ُتعلن  �ملالية،  �لأور�ق  منازعات  يف  �لف�سل 

للعموم على موقعها �لإلكروين عن هوية 

نهائية من  ق��ر�ر�ت  �سدور  عند  �ملخالفني 

جلان �لف�سل يف منازعات �لأور�ق �ملالية يف 

من  للمت�سرر  ويحق  �جلز�ئية،  �لدعاوى 

هذه �ملخالفات بعد ثبوتها �أن يرفع دعوى 

�أمام  بالتعوي�س  للمطالبة  �ملخالفني  على 

و�خلم�سني  �ل�سابعة  �ملادة  مبوجب  �للجنة 

�أن ي�سبق  �مل��ال��ي��ة، ع��ل��ى  �ل�����س��وق  ن��ظ��ام  م��ن 

ذلك تقدمي �سكوى للهيئة يف هذ� �ل�ساأن.

وج������اءت ب���ي���ان���ات �ل�������س���رك���ات �مل��ت��اع��ب 

كالتايل: باأ�سهمها 

إحالة 5 أشخاص للنيابة العامة تالعبوا بأسهم 37 شركة 
سعودية مدرجة

نيودلهي - رويرتز

�أظهرت بيانات من م�سادر �أن ح�ستي 

و�رد�ت  يف  �مل���ت���ح���دة  و�ل�����ولي�����ات  ك���ن���د� 

�ل��ن��ف��ط �ل��ه��ن��دي��ة ل�����س��ه��ر ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون 

ق��ي��ا���س��ي  �إىل م�����س��ت��وى  �رت��ف��ع��ت��ا  �ل���ث���اين 

�ل�سرق  ح�ستا  تر�جعت  بينما   ،%11 بلغ 

�جلنوبية. و�أمركا  �لأو�سط 

�آ�سيا  يف  �قت�ساد  �أك��ر  ث��ال��ث  ����س��ت��ورد 

نحو 4.8 مليون برميل يوميا من �لنفط 

 %6 بانخفا�س  �ل��ث��اين،  يناير/كانون  يف 

ع��ن �ل�����س��ه��ر �ل�����س��اب��ق و�أع���ل���ى ق��ل��ي��ا من 

�ل�سابق. �لعام  �لفرة من  نف�س 

ك���ن���د�  م�����ن  �ل���ه���ن���د  و�رد�ت  وز�دت 

تقريبا  مثليها  �إىل  �مل��ت��ح��دة  و�ل��ولي��ات 

�ألف   142 �إىل  من دي�سمر/كانون �لأول 

يوميا  برميل  �أل��ف  و367  يوميا  برميل 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  وب��رزت  �ل��ت��و�يل.  على 

�لإم���ار�ت  بعد  للهند  م��ورد  �أك��ر  ك��ر�ب��ع 

�ملتحدة. �لعربية 

م�ستورد  �أك��ر  ث��ال��ث  �ل��ه��ن��د،  ت�ستورد 

يزيد  م��ا  �ل��ع��امل،  يف  للنفط  وم�ستهلك 

80% م���ن �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م���ن �خل���ام  ع��ل��ى 

وتعول ب�سكل كبر على �ل�سرق �لأو�سط.

�ل�������س���رق  ع���ل���ى  �ع����ت����م����اده����ا  �أن  غ�����ر 

ت��ن��وع  �إذ  �ل����ر�ج����ع  يف  �آخ������ذ  �لأو������س�����ط 

للتحوط  �خلام  م�سادر  �لتكرير  �سركات 

م����ن �����س���ط���ر�ب �لإم����������د�د�ت وت�����س��ري 

لتعزيز  �أخ��رى  �أماكن  من  �أرخ�س  نفطا 

�لهو�م�س.

و�ن���خ���ف�������س���ت ح�������س���ة ن���ف���ط �ل�������س���رق 

�ل��ن��ف��ط��ي��ة  �ل��ه��ن��د  و�رد�ت  يف  �لأو�����س����ط 

يف  لها  م�ستوى  �أدنى  �إىل  �ملا�سي  �ل�سهر 

ثمانية �أ�سهر بنحو 61% ب�سبب �نخفا�س 

�لعربية  و�ململكة  �لعر�ق  من  �لإم��د�د�ت 

ح�سة  �ن��خ��ف�����س��ت  ح���ني  يف  �ل�����س��ع��ودي��ة، 

لها  م�ستوى  �أدنى  �إىل  �لاتينية  �أمركا 

.%6.4 �أ�سهر بنحو  يف �ستة 

وق��ل�����س �ل����ع����ر�ق ���س��ف��ق��ات �إم������د�د�ت 

�ل���ن���ف���ط �ل�����س��ن��وي��ة ل�������س���رك���ات �ل��ت��ك��ري��ر 

وت����ر�ج����ع����ت   .2021 ل�����ع�����ام  �ل����ه����ن����دي����ة 

 %20 �ل�سهر  خال  �ل�سعودية  �لإمد�د�ت 

�لأول. دي�سمر/كانون  عن 

�لو�رد�ت،  �نخفا�س  من  �لرغم  وعلى 

ل��ل��ن��ف��ط للهند  ب��ائ��ع  �أك����ر  �ل���ع���ر�ق  ظ���ل 

�ل�سعودية. تليه  �ملا�سي  �ل�سهر 

م��ن  �لإم���������������د�د�ت  �ن����خ����ف����ا�����س  �أدى 

�إىل  �جلنوبية  و�أمركا  �لأو�سط  �ل�سرق 

و�رد�ت  يف  �أوب���ك  دول  ح�سة  �ن��خ��ف��ا���س 

�إىل  �ل���ن���ف���ط  �ل���ه���ن���د �لإج����م����ال����ي����ة م����ن 

م�ستوى قيا�سي منخف�س يف �لفرة من 

�لثاين. يناير/كانون  �إىل  �أبريل/ني�سان 

زيادة قياسية لحصتي كندا وأميركا في واردات النفط 
الهندية خالل يناير

�ملبكرة  و�مل��وؤ���س��ر�ت  �لعاملية  �لجت��اه��ات  �لقت�سادية  �لقطاعات  خمتلف  عر  �ملوؤ�س�سات  تتابع 

 ،19  - كوفيد  جائحة  �سببتها  �لتي  و�ل�سطر�بات  �لتحديات  من  �لتعايف  وحجم  طبيعة  ملعرفة 

�ل�سفر  طبيعة  �ستتغر  تاأكيد  وبكل  �لتعايف.  هذ�  عليه  ي�ستقر  �أن  ميكن  �لذي  �ل�سكل  �إىل  �إ�سافة 

�إعادة �لنظر  �إىل  �ملوؤ�س�سات يف هذ� �لقطاع �ستحتاج  �أن  و�ل�سيافة م�ستقبًا و�سيعني هذ� �لتغير 

�أي�ساً  �ستحتاج  كما  �لتنظيمي  هيكلها  تغير�ت يف  �إجر�ء  وبالتايل  للعماء،  �ملقدمة  �خلدمات  يف 

�إىل تعزيز قدرتها على �ل�ستجابة ب�سرعة للتغير�ت.

و�ستوؤثر �لعديد من �لعو�مل �خلارجية ب�سكل كبر على �لتغير�ت يف �سلوكيات �مل�ستهلكني يف 

�إيجابية يف  �إحد�ث حتولت  لتلعبه يف  دور حا�سم  للتكنولوجيا  و�سيكون  و�ل�سيافة،  �ل�سفر  قطاع 

جتارب �مل�ستهلكني من خال �مل�ساهمة يف �لرتقاء بكفاءة عمليات �ل�سركات وزيادة ثقة �لعماء. 

خال  و�ل�سيافة  �ل�سفر  قطاع  يف  �لع��ت��ب��ار  بعني  �أخ��ذه��ا  ميكن  �لتي  �لجت��اه��ات  بع�س  وه��ن��اك 

�ملقبلة: �ملر�حل 

�لبيومرية  و�ل�سو�بط  �لإج��ر�ء�ت  �إىل  ت�ستند  �لتي  �جلديدة  �مل�ستهلكني  جتارب  ت�سبح  رمبا 

يف  ت�ساعد  �لتي  و�لفيديو  �ل�سوت  خدمات  ت�سبح  حيث  �لقادمة،  �لفرة  خ��ال  �نت�سار�ً  �لأك��ر 

�لعتماد  و�سيتم  ��ستخد�ماً،  �لأك��ر  �لتام�س  �أو  �ملبا�سر  �لحتكاك  م��ن  خالية  جت��ارب  توفر 

�ملطلوبة  �لإجر�ء�ت  و�إمتام  �ملعلومات  لتبادل  �ل�سور  �لتعرف على  وتقنيات  �ل�سوت  على خدمات 

و�أمتتة �لعمليات. على �سبيل �ملثال، طورت �سركة Elenium، �لتي ت�ستند عملياتها �إىل �سحابة 

بدون  �ل�سحي  �لفح�س  و�إجر�ء  �لو�سول  لت�سجيل  �أك�ساكاً   ،)AWS( أمازون ويب �سرفي�سز�

حتديد  تقنيات  ذل��ك  يف  مب��ا   AWS خ��دم��ات  م��ن  �لعديد  م��ن  م�ستفيدة  �مل��ط��ار�ت  يف  تام�س 

�أن تكت�سب مثل هذه �حللول و�لتد�بر �هتماماً متز�يد�ً عر قطاعي  �ل�سور و�لفيديو. ونتوقع 

و�ل�سيافة وغرهما. �ل�سفر 

�ملطاعم  �أن�ساأت  حيث  �سريع،  ب�سكل  �جلديدة  �لأعمال  من��اذج  تطورت  �لأخ��رة،  �لآون��ة  خال 

و�ملوؤ�س�سات مناذج جديدة لت�سليم �لزبائن �لوجبات �لتي يطلبونها �أو تو�سيلها لهم �إىل منازلهم. 

تكاليفها  و�نخفا�س  للتطوير  بقابليتها  تتميز  �لتي  �ملرنة  �ل�سحابية  �حللول  ت�ساعد  �أن  وميكن 

�لتطبيقات ومناذج �لأعمال هذه من �لنمو ب�سكل �سريع وتعزيز �لطلب على �خلدمة. على �سبيل 

بتطويرها  و�ملعروفة   )AWS( �سحابة  �إىل  عملياتها  ت�ستند  �لتي   ،LRS �سركة  عملت  �ملثال، 

لأجهزة �لند�ء �لا�سلكي يف �ملطاعم، على م�ساعدة �ملطاعم يف تطوير خدمة �لتو�سيل و�ل�ستام 

وجبات  وتو�سيل  وت�سليم  طلب  عمليات  يف  �لتطور�ت  ه��ذه  مثل  و�ستوؤدي  �لطريق.  جانب  على 

على  ط��ر�أت  �لتي  �لتغر�ت  مع  خا�سًة  �لفر��سية،  �ملطاعم  جمال  يف  �لنمو  تعزيز  �إىل  �لطعام 

�لوجبات  �ختيار�ت قو�ئم  لتوجيه  �ملطاعم  �لتفاعل مع موظفي  و�سي�سهم  �لطعام.  تناول  جتارب 

ثورة يف  �إحد�ث  يف  �لفعلي،  �لوقت  �لتو�فر يف  على  بناًء  �ل�سريعة  �لتغر�ت  �إىل جانب  �فر��سياً 

جمال جتربة قو�ئم �لوجبات �لرقمية.

�سيكون �ل�ستخد�م �ملفيد للبيانات و�لذي ي�ساعد على �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي تعتمد على �لبيانات 

�ملوؤ�س�سات.  �لرتقاء بجميع عمليات وجو�نب  �إىل  توؤدي  �لتي  �ملو��سيع  �أهم  �سريع من بني  ب�سكل 

و�ست�سكل  �لقيمة.  �لأعمال  قر�ر�ت  �تخاذ  عملية  بدوره  للبيانات  �لدقيق  �لتو�فر  هذ�  و�سيح�سن 

جمالت  �أه��م  من  و�ح��د  متباينة  بيانات  م�سادر  من  �مل�ستخل�سة  �ل���روؤى  من  �ل�ستفادة  عملية 

و�سلوكيات  �أمن��اط  حول  بيانات  م�سبقاً  �ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  متتلك  حيث  �لرئي�سية،  �لركيز 

على  يتعني  �أن��ه  �إل  مفيدة،  ت��ز�ل  ل  �لبيانات  م�سادر  �أن  من  �لرغم  وعلى  �ل�سابقني.  عمائها 

�لعماء.  �سلوكيات  يف  �مل�ستقبلية  �لتغير�ت  لفهم  تقدماً  �أكر  حتليلية  حلول  �عتماد  �ملوؤ�س�سات 

و�ل�سلوكيات  �لجت��اه��ات  لتحديد  وديناميكية  ت��ط��ور�ً  �أك��ر  �لتحليلية  �مل��ه��ار�ت  تكون  �أن  ويجب 

�جلديدة، وهنا ميكن �أن ت�سكل �حللول �ل�سحابية �لتي ت�ستند �إىل تقنيات تعلم �لآلة، مثل �لتعلم 

لعو�مل  وفقاً  �لتعلم  على  �مل�ساعدة  �ساأنها  من  تقدماً  �أكر  مناذج  تطوير  على  يقوم  �لذي  �ملعزز 

وتغر�ت �ل�سوق، و�ل�ستجابة يف �لوقت �لفعلي، عو�مل متيز م�ستقبلية.

)AWS( مهند�س رئي�سي للحلول يف �أمازون ويب �سرفي�سز

بقلم: بول أرمسترونج  

دور التكنولوجيا في رحلة 
تعافي قطاع السفر 

والضيافة

آبل تخطت سامسونغ.. وتتجه قيمتها السوقية
 لـ3 تريليونات دوالر



الدويل
90 الثالثاء  23/ 2 / 2021 

 فور عودتي اإىل الوطن بعد اإنهاء درا�صتي اجلامعية الأوىل، يف كلية ال�صحافة جلامعة لينينغراد 

احلكومية ال�صوفييتية )جامعة �صانت بطر�صبورغ احلكومية الرو�صية – حالًيا(، يف عام 1985، �َصدّدُت 

رحايل �صوب ال�صني، �صوًيا مع زوجتي الرو�صية يلينا، لتتكاثر بعدها زياراتي املتالحقة اإليها �صنًة بعد 

اآخرى بدعوات حكومية ر�صمية، ويف اأخرى بخطابات رفاقية راقية من قيادة احلزب ال�صيوعي ال�صيني 

احلليف، الذي ل ُيخطئ بالف�صل يف عالقاته الإ�صرتاتيجية بني الرفاق والأ�صدقاء من الأع��داء، 

الغث من  يتمتعون بحا�صٍة متطورة ج��ًدا يف ف�صل  الرفاق احلزبيني  اأن  اإذ  وامل��ع��ارف من اخل�صوم، 

ال�صمني، وال�صالح من الطالح، فهم َي�صربون اأغوار هوؤلء بعمق، ابتداء من اللحظة الأوىل لتعارفهم 

واإياهم، وي�صتطلعون وجهات نظرهم و�صوًل اإىل اتخاذ قرار وموقف ِحيالهم.. هل هم ُمقّربون، اأم 

جمرد عنا�صر تائهة تبحث عن مواقع مبغامن وقتية و/اأو دائمية!

 يف ال�صنوات الأوىل لزياراتي اإىل ربوع ال�صني �ُصعدُت باملناطق الإ�صالمية اأكرث من غريها. هنالك 

دلفت وبكل حرية اإىل خمتلف امل�صاجد ومنها تلك العاملة يف العا�صمة بكني، والتقيت رجال الدين 

املُ�صلمني بخا�صٍة والعائالت املُ�صلمة يف بيوتها يف �صينجيانغ الويغورية ونينغ�صيا، وحتدثت مع طلبة 

باإعداد رجال  التي تقوم  الإ�صالمية وتلك  العليا، �صمنها  واملعاهد  واأ�صاتذة و”اأ�صتاذات” اجلامعات 

الدين وتدري�صهم العربية. يف ال�صني يعملون على تعليم وتخريج نوابغة يتقنون العربية، وُيعّرفون 

الطلبة والتالميذ والأطفال �صغار ال�ّصن عليها وعلى العادات والتقاليد العربية، لتغدو ج��زًءا من 

يومياتهم، فيتم التج�صري العميق بني الأمتني ال�صينية والعربية.  

تتمتع مبالمح  التي  وال�صا�صعة  الوا�صعة  املناطق اجلنائنية  تلك  َجًما  ُحًبا  اأحببت   يف احلقيقة، 

�صرقية وعربية طاغية يف كل زواياها ونقاطها، ويف طبيعة واأحاديث و�ِصيِم وَحركات وكلمات جميع 

نا�صها، ولحظت يف �صوارعها الكثري من الالفتات الإر�صادية باللغة العربية للزائرين وال�صياح والطلبة 

وغريهم، فهناك اأعداد �صخمة من العرب يعي�صون ويعملون ويدر�صون اأو ين�صطون ب�صالٍم يف الإ�صراف 

على امل�صاهمات العربية والعربية الإ�صالمية يف تلكم املناطق القومية ال�صينية، اإذ اأن الدول العربية 

ومنها  الإ�صالمية،  امل�صاريع  املتوا�صل من  املزيد  توؤ�ِص�س  هناك؛  �صهدت  كما  منها؛  الغنية  وبخا�صة 

الرتفيهية ذات الطابع الإ�صالمي املح�س، واأخرى خا�صة بالأطفال امل�صلمني الأجانب، لأجل جعل 

حياتهم يف تلك الربوع ال�صينية ممتعة ونافعة للعالقات ال�صعبية والر�صمية والتاريخية واحل�صارية 

والتعليمية والعلمية والثقافية العربية ال�صينية.   

 اأزور يف تلك املناطق ال�صينية الإ�صالمية ما مل يزره اإن�صان، واأرى واأتعرف على مواقع واأ�صخا�س 

اأعود  اأ�صل اإىل تلك املناطق  ا، وكلما  اأي�صً اأح��د ِمن َقبِلي، ورمب��ا لن يعرفهم من بعدي  مل يعرفهم 

ل�صتعرا�س تلك الفربكات والغثربات التي، ولالأ�صف، تطلقها و�صائل اإع��الم اأجنبية وعربية، واإىل 

التي  تلك  ويف  ال�صينية  الإ�صالمية  املناطق  يف  الواقع  لت�صويه  الدوليني  ال�صيا�صيني  بع�س  جانبها 

ت�صكنها طوائف وجمموعات ُمَتدّينة تتمتع بكامل احلقوق التي يتمتع بها اأي مواطن �صيني اآخر.

 يف ت�صريحاتي للتلفزيون ال�صيني ووكالة اأنباء �صينخوا والتلفزيون والإعالم ال�صيني وع�صرات 

ال�صحفيني ال�صينيني الذين يتحلقون عادة من حويل ل�صيد ت�صريحاتي املتالحقة، ك�صفت زيف 

احلمالت ال�صاخبة املوجهة �صد ال�صني، فهذه قد باتت “�صيمفونية ُم�صَتهلَكة” للنيل من منطقتي 

العربي  اللقاء  بالإ�صالم منذ عهود  التي تدين  ال�صينية  امل�صاملتني والقوميات  �صينجيانغ ونينغ�صيا 

ل�صرورات  املحتوى  ووا�صحة  اإ���ص��ارة عميقة  غ��دا  ال��ذي  الأول على جانبي طريق احلرير،  ال�صيني 

ت�صييد عالقات عربية �صينية اأكرث جتذًرا وثباًتا وانتاجيًة لالأمتني بكل ما هو ح�صٌن، فالدم ال�صيني 

والدم العربي واحد منذ اختالط الأمتني اللتني اأنتجتا قومية واحدة، لنطلق عليها حتبًبا ت�صمية 

ب�ِ”�صكان اجلبال” الذين �صارت مالمح  بعيد �صحيق  ِينًيا منذ زمن  �صِ ُت�صّمَى  التي  “عرب�صني”؛ 
غالبيتهم �صينية ب�صبب الزواجات املختلطة منذ األفي �صنة ونيف، لكن دمهم وعاداتهم وتقاليدهم 

وعاطفي  اأ�صا�صي  جزء  هم  فهوؤلء  �ُصمعتهم،  ت�صويه  يتم  اأن  كاماًل  ا  رف�صً اأرف�س  �صخ�صًيا،  عربية. 

ونهم وتقدميهم للعامل باأبهى  ووجداين وبالدم )“ِمننِّا نحن”( العرب يف الوطن العربي، وواجبنا �صَ

�صورة كما هم واقًعا ويف يومياتهم واأحالمهم.

 فيا ليت القيادة ال�صينية ت��اأذن يل بالقامة بقية حياتي، التي مل يبق منها الكثري، مع هوؤلء 

“العرب�صينيني”، والعمل واإّياهم ومعهم يف ِجنانهم اخلالبة واحللوة. 
*متخ�ص�س بال�صوؤون ال�صينية والأردنية ال�صينية.

األكاديمي مروان سوداح*

شينجيانغ ونينشغيا.. ِجنان 
واسعة على أرض الصين

االنباط - وكاالت

ن�������ص���رت ���ص��ح��ي��ف��ة ال����ت����امي����ز ت���ق���ري���را 

بعنوان  ك��الغ��ان  لويز  ليبيا  يف  ملرا�صلتها 

ال����ق����ذايف:  رح���ي���ل  ع���ل���ى  ����ص���ن���وات  “ع�صر 
يتح�صرون على خ�صارتهم”. الليبيون 

تبداأ لويز التقرير بر�صم �صورة ل�صيدة 

طفلها  ب��دف��ع  ت��ق��وم  جن���وى  ت��دع��ى  ليبية 

اأمامها يف عربة الأطفال يف �صاحة للخردة 

ابنتها  ت�صبقها  بينما  طرابل�س  مدينة  يف 

بع�س  ل�صتطالع  الثمانية  الأع����وام  ذات 

اأكوام النفايات يف الطريق.

وتو�صح لويز اأن هذا امل�صهد يعك�س حال 

بعدما  املا�صية  اأع���وام  ال��ث��الث��ة  يف  جن��وى 

اأ�صبحت م�صردة دون ماأوى هي واأطفالها 

لذا  الليبية،  الف�صائل  بني  القتال  ب�صبب 

يف  املباين  اأحد  حطام  بني  للعي�س  انتقلت 

العا�صمة،  ت��خ��وم  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

ل��ك��ن ق��ب��ل 10 ���ص��ن��وات ك��ان م��ن امل��م��ك��ن اأن 

تتعر�س للقتل فور مالم�صة اأقدامها هذا 

املكان فقد كان مقر اإقامة العقيد القذايف 

ومي���ت���د ع���ل���ى م�����ص��اح��ة ت���ت���ع���دي ال��ث��الث��ة 

كيلومرتات وكان قبل ذلك قاعدة للقوات 

العاملية  احلرب  خالل  ليبيا  يف  الإيطالية 

الثانية.

“النتفا�صة”  “بعد  اأنه  لويز  وت�صيف 

املوقع وقاموا  القذايف اقتحم الآلف  �صد 

اأط��الل  امل��وق��ع  ليبقى  اأح��رق��وه  ث��م  بنهبه 

ت�صت�صيف عددا من امل�صردين بينما رف�س 

اآخرون يف املدينة مغادرة دورهم حتى بعد 

هدمها فيقيمون يف اأطاللها.

ليبيا حتولت  اأن  اإىل  ال�صحفية  وت�صري 

القوى  ب��ني  بالوكالة  للحرب  �صاحة  اإىل 

ت�صدير  حظر  رغ��م  والإقليمية  ال��دول��ي��ة 

عام  املتحدة  الأمم  اأقرته  ال��ذي  الأ�صلحة 

ب�صكل  يوميا  للخرق  يتعر�س  لكنه   2011

�صخيفة.  مزحة  اإىل  حت��ول  بحيث  وا���ص��ح 

�صدر  املتحدة  ل��الأمم  تقرير  اإىل  واأ���ص��ارت 

الأ�صبوع املا�صي ك�صف عن اأن اأحد منتهكي 

ال�صابق  امل��دي��ر  برين�س  اإري���ك  ه��و  احل��ظ��ر 

لوكالة )بالك ووتر(.

كانوا  الليبيني  من  الكثري  اأن  وت�صيف 

تدر  القذايف  حكم  حتت  وظائف  ميتلكون 

واأ���ص��ره��م  لإع��ال��ت��ه��م  ك��اف��ي��ا  دخ���ال  عليهم 

�صيء  اأي  يعد ميلك  فاأغلبهم مل  الآن  اأما 

ب�صبب الأو�صاع التي تعي�صها البالد.

االنباط - وكاالت

الفل�صطيني  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ط���ال���ب 

حم���م���د ا����ص���ت���ي���ة ام���������س الث����ن����ني ح��رك��ة 

ال��ت��ي  “حما�س”  الإ����ص���الم���ي���ة  امل���ق���اوم���ة 

ت�����ص��ي��ط��ر ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة ب���الإف���راج عن 

لديها. ال�صيا�صيني  املعتقلني 

واأ����ص���اف خ���الل الج��ت��م��اع ال���ص��ب��وع��ي 

املعتقلني  ع���دد  اأن  اهلل  رام  يف  للحكومة 

“اأكرث  ي��ب��ل��غ  غ����زة  ق��ط��اع  ال�����ص��ي��ا���ص��ني يف 

بداية  يف  ا�صتية  وذك���ر  معتقال”   80 م��ن 

الج��ت��م��اع اأن���ه “ل ي��وج��د ل��دى الأج��ه��زة 

الأمنية اأي معتقل �صيا�صي اأو �صاحب راأي 

احلريات  واأن  �صيا�صي  انتماء  �صاحب  اأو 

لل�صلطة  الأ�صا�صي  النظام  ح�صب  م�صانة 

وهذا ما اأكد عليه مر�صوم �صيادة الرئي�س 

)حممود عبا�س(”.

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ن���ف���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن 

اأي  غ������زة، وج������ود  ال���وط���ن���ي يف  والأم��������ن 

م��ع��ت��ق��ل��ني ���ص��ي��ا���ص��ي��ني يف ق����ط����اع غ����زة. 

واأو�صحت الوزارة التابعة حلركة حما�س، 

اأو  م��وق��وف��ون  لديها  ال�صجناء  جميع  اأن 

جنائية  ق�صايا  خلفية  ع��ل��ى  حم��ك��وم��ون 

ب��امل��ق��اوم��ة،  ب��الإ���ص��رار  متعلقة  اأم��ن��ي��ة  اأو 

الق�صاء.  اأمام  منظورة  جميعها  اأن  لفتة 

القانونية  املعاجلة  جُت��ري  اأن��ه��ا  واأ���ص��ارت 

للتوافق  تنفيًذا  الق�صايا  تلك  من  لعدد 

ال��وط��ن��ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، وام���ت���ث���اًل مل���ا مت 

ال����ت����واف����ق ع���ل���ي���ه يف ح���������وارات ال���ق���اه���رة 

ت��ع��زي��ز  يف  وم�����ص��اه��م��ًة   ،)2021 )ف���رباي���ر 

اأجواء احلريات العامة.

و���ص��ددت ع��ل��ى اأن احل��ري��ات ال��ع��ام��ة يف 

ومُمار�صة  وحمفوظة،  ُم�َصانة  غزة  قطاع 

ع��م��ل��ي��اً م���ن ق��ب��ل ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات ال��ع��م��ل 

الأ���ص��ا���ص��ي  ل��ل��ق��ان��ون  وف��ق��اً  الفل�صطيني؛ 

التطبيق  املطلوب  اأن  وبّينت  الفل�صطيني. 

حول  الرئا�صي  املر�صوم  يف  ورد  ملا  الأم��ني 

م���و����ص���وع احل����ري����ات، واإ����ص���اع���ة الأج������واء 

حد  على  وال��ق��ط��اع  ال�صفة  يف  وامل��ن��اخ��ات 

����ص���واء لإجن�����اح ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

املرتقبة يف 22 مايو املقبل.

رئا�صيا  ال�صبت مر�صوما  واأ�صدر عبا�س 

ال��ع��ام��ة ت�صمن  ت��ع��زي��ز احل���ري���ات  ب�����ص��اأن 

املحتجزين  ���ص��راح  “اإطالق  اإىل  ال��دع��وة 

وامل��وق��وف��ني وامل��ع��ت��ق��ل��ني وال�����ص��ج��ن��اء على 

اأو  ال�صيا�صي  الن��ت��م��اء  اأو  ال����راأي  خلفية 

اأو ف�����ص��ائ��ل��ي��ة ك���اف���ة يف  لأ����ص���ب���اب ح��زب��ي��ة 

اأرا�صي دولة فل�صطني

االنباط - وكاالت

ام�س  فل�صطينية،  ف�صائل  ا�صتهجنت 

الإث����ن����ني، م���ا ج����اء يف ر����ص���ال���ة ال�����ص��ل��ط��ة 

ب�صاأن  الأمريكية  الإدارة  اإىل  الفل�صطينية 

الأرا�صي املحتلة  على  فل�صطني  “اقت�صار 
�صعبنا  بحق  الع���رتاف  وع��دم   ،1967 ع��ام 

الإ�صرائيلي”. مبقاومة الحتالل 

واأك�������دت اجل��ب��ه��ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر 

ال�صعبية”  “املقاومة  وحركتا  فل�صطني، 

اأن��ه  منف�صلة،  ب��ي��ان��ات  يف  و”الأحرار”، 

التفريط بجزء من اأر�س  “ل يحق لأحد 
التاريخية«. فل�صطني 

“ل يحق  اأن����ه  و����ص���ددت اجل��ب��ه��ة ع��ل��ى 

املجموع  با�صم  م��واق��ف  اإ���ص��دار  اأح��د  لأي 

جزء  اأي  عن  التنازل  منها  يفهم  الوطني 

وقالت،  التاريخّية«.  فل�صطني  ت��راب  من 

اإن “الهدف املرحلي الذي حتدد بالدولة 

بالن�صبة  يعني  امل�صري ل  وتقرير  والعودة 

ل��ه��ا ب����اأي ح���ال م��ن الأح������وال جت����اوز حق 

ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف اأر����ص���ه ك��ام��ل��ة، 

جنوًبا  بحرها  م��ن  التاريخية  ب��ح��دوده��ا 

“ن�صال  اأن  واأك����دت  ���ص��رًق��ا«.  ن��ه��ره��ا  اإىل 

اأن  اإىل  �صعبنا وكفاحه الوطني؛ �صي�صتمر 

احلرية  يف  الوطنية  اأهدافه  كامل  يحقق 

وال����ع����ودة وال����ص���ت���ق���الل واإق����ام����ة دول��ت��ه 

ترابه  كامل  على  امل�صتقلة  الفل�صطينية 

القد�س«. وعا�صمتها  الوطني 

فقالت،  ال�صعبية  امل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  اأم���ا 

ال��ت��ي  اأر���ص��ن��ا  ال��ت��اري��خ��ي��ة  “فل�صطني  اإن 

ن��ق��ات��ل الح���ت���الل م��ن اأج����ل ا���ص��ت��ع��ادت��ه��ا، 

يتنازل  �صخ�س  اأو  جهة  ب��اأي  نعرتف  ول 

ع���ن ���ص��رب واح�����د م���ن اأر����ص���ن���ا امل��ق��د���ص��ة، 

ول م��ك��ان ل��الح��ت��الل ف���وق اأر���ص��ن��ا، ومل 

للتفريط  با�صمنا  للتحدث  اأح���ًدا  ن��خ��ول 

التي  الف�صائل  ودع��ت  فل�صطني«.  باأر�س 

تو�صيح  اإىل  القاهرة  اجتماع  يف  �صاركت 

“هذه  من  و�صريح  وا�صح  ب�صكل  موقفها 

الر�صالة  حتدثت  التي  اخلطرية  امل�صاألة 

ا���ص��ت��م��رار  اأن  اأن���ه���ا مت��ث��ل��ه��م«. واع���ت���ربت 

يف  امل�صاركة  من  املقاومة  ف�صائل  جتاهل 

مترير  اىل  ي��ه��دف  الف�صائل  اج��ت��م��اع��ات 

هذه “الأجندة اخلطرية«.

الر�صالة  اأن  راأت  “الأحرار”،  ح��رك��ة 

�صيا�صتها  على  ال�صلطة  اإ���ص��رار  “تعك�س 

ال��الوط��ن��ي��ة امل��ق��ي��ت��ة ل��ن��ي��ل وك�����ص��ب ر���ص��ا 

�صعبنا  ح�����ص��اب  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة 

مل  “�صعبنا  اأن  واأك����������دت،  وح����ق����وق����ه«. 

فل�صطينية  جهة  اأي  اأو  ال�صلطة  يفو�س 

اأو  وحقوقه  اأر�صه  عن  للتنازل  عربية  اأو 

ودع��ت  منهما«.  تنتق�س  �صيغة  اأي  ط��رح 

ال�صيا�صة  “التوقف عن هذه  اإىل  ال�صلطة 

ال��ع��ق��ي��م��ة ال���ت���ي ت��ع��ك��ر الأج��������واء وت���وت���ر 

ب�”التوجه  وطالبت  الداخلية«.  ال�صاحة 

وتوحيد  �صعبنا  اإرادة  لح��رتام  احلقيقي 

من  ال��داخ��ل��ي��ة  جبهته  وت��ق��وي��ة  ���ص��ف��وف��ه 

خالل قطع العالقة مع الحتالل ولفظ 

اتفاقية اأو�صلو املقيتة، ووقف الرهان على 

الإدارات الأمريكية التي لن تعطي �صعبنا 

�صيًئا؛ بل ت�صهم يف تعزيز وجود الحتالل 

يف املنطقة وموا�صلة م�صاريعه التهويدية 

وال�صتيطانية«.

وك���ان���ت و���ص��ائ��ل اإع�����الم زع��م��ت الأح���د 

اإىل  ر���ص��ال��ة  م��وؤخ��ًرا  اأر���ص��ل��ت  ال�صلطة  اأّن 

ب���اي���دن،  ج���و  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة 

كافة  ال��ف�����ص��ائ��ل  ت��ق��وم  ب���اأن  فيها  ت��ع��ّه��دت 

ب���اح���رتام ال��ق��ان��ون ال�����دويل. وذك����رت اأّن 

الر�صالة جاءت على خلفية املرا�صيم التي 

باإجراء  عبا�س  حممود  الرئي�س  اأ�صدرها 

لأول  والرئا�صية  الت�صريعية  النتخابات 

مرة منذ اأكرث من 16 �صنة.

االنباط - كاالت

على  الإ�صرائيلي جاهًدا  الحتالل  يعمل 

اإ�صالمي يف مدينة  اأثر ومعلم  طم�س كل 

املتعددة،  الو�صائل  ب�صتى  املحتلة  القد�س 

على  ال�����ص��راع  اأدوات  اأح���د  ذل��ك  باعتبار 

الفل�صطينية. والذاكرة  الهوية 

“ماميال”  اأو  اهلل”  “ماأمن  م��ق��ربة 

ال��واق��ع��ة غ��رب��ي ال��ق��د���س ال��ق��دمي��ة على 

بعد كيلومرتين من باب اخلليل، واحدة 

املقد�صية  الإ���ص��الم��ي��ة  امل��ع��امل  اأب����رز  م��ن 

على  والطم�س  للت�صويه  تعر�صت  ال��ت��ي 

م���دار ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة، ح��ت��ى اأ���ص��ح��ت 

�صاهدة على اعتداءات الحتالل. وتعترب 

املقربة من اأعرق مقابر القد�س واأكربها 

وتقدر  حجًما،  واأو�صعها  عهًدا  واأقدمها 

م�صاحتها ب� 200 دومن.

وقد ح��ّول الحتالل ج��زًءا كبرًيا من 

عامة  وح��دي��ق��ة  �صياحية  مل��راك��ز  امل��ق��ربة 

15 دومًنا،  وفنادق، ومل يتبق منها �صوى 

ويعتزم حتويلها اليوم اإىل “ديزين لند” 

املقربة  وقاعة موؤمترات �صخمة. ومتثل 

امل�صلمني،  ل��دى  ودينية  تاريخية  اأهمية 

كبري  ع��دد  واأ���ص��رح��ة  رف��ات  ت�صم  كونها 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول  �صحابة  م��ن 

و���ص��ل��م وال��ت��اب��ع��ني وال��ف��ق��ه��اء والأدب������اء 

والأعيان والعلماء، ومن ال�صهداء الذين 

�صاركوا يف فتح بيت املقد�س عام 636م.

 1948 ال��ع��ام  امل��ق��ربة م��ن��ذ  ت�����ص��ل��م  ومل 

م���ن اع����ت����داءات الح���ت���الل، وان��ت��ه��اك��ات��ه 

العظيمة،  ومكانتها  لقد�صيتها  ال�صارخة 

وق������د ع���م���ل ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذ خم��ط��ط��ات��ه 

معاملها  تغيري  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ت��ه��وي��دي��ة 

ُيدلل  فيها  اأث��ر  ك��ل  وطم�س  الإ�صالمية 

ع��ل��ى ه��وي��ة ال��ق��د���س وع��روب��ت��ه��ا. وع��م��ل 

الح���ت���الل ع��ل��ى م����دار ���ص��ن��وات ���ص��اب��ق��ة، 

املوتى  عظام  ونب�س  القبور  جتريف  على 

وحت��ط��ي��م ���ص��واه��ده��ا، وك��ت��اب��ة ���ص��ع��ارات 

عربية م�صيئة على جدرانها. وحّول %70 

عليها  اأط��ل��ق  حديقة  اإىل  م�صاحتها  م��ن 

على  اأق���ام  كما  ال�صتقالل”،  “حديقة 
جزء منها فندقا �صخما وموقف �صيارات، 

الت�صامح”،  “متحف  ب�����  ي�����ص��م��ى  وم�����ا 

اإ���ص��اف��ة اإىل م��در���ص��ة وح��م��ام��ات ع��ام��ة. 

بذلك،  تكتف  مل  الحتالل  �صلطات  لكن 

تهويدية  م�صاريع  تنفيذ  اإىل  بل تخطط 

تبقى  ما  على  للق�صاء  املقربة  يف  اأخ��رى 

م�صاحتها. من 

وي���ق���ول ال��ب��اح��ث يف ����ص���وؤون ال��ق��د���س 

ف��خ��ري اأب����و دي����اب اإن ب��ل��دي��ة الح��ت��الل 

اإقامة قاعة موؤمترات و�صالة  اإىل  ت�صعى 

ل��ل��رف��اه��ي��ة، وال��ل��ع��ب ع��ل��ى م��ا ت��ب��ق��ى من 

وحتويلها  اهلل”،  “ماأمن  مقربة  م�صاحة 

وي�صيف  ال���ق���د����س«.  لن���د  “ديزين  اإىل 

اأن ب��ل��دي��ة الح��ت��الل ���ص��ادق��ت ع��ل��ى ه��ذا 

الت�صامح”  “متحف  لتحويل  امل��خ��ط��ط 

نب�صها،  بعد  امل��ق��ربة  اأن��ق��ا���س  على  امل��ق��ام 

اإىل م��دي��ن��ة م��اله��ي واأل���ع���اب وم��ط��اع��م 

انتهاك وا�صح حلرمة  لالإ�صرائيليني، يف 

وقد�صيتها. املقربة 

تنفيذ  دي������اب،  اأب�����و  وف����ق  و����ص���ي���ج���ري، 

امل���خ���ط���ط ب���ت���م���وي���ل ودع������م خ����ا�����س م��ن 

ع���ائ���ل���ة امل���ل���ي���اردي���ر ال���ي���ه���ودي ال���راح���ل 

اأك����رب  م����ن  ي���ع���د  ال������ذي  “اأري�صون”، 
اأن  وي��و���ص��ح  ل�”اإ�صرائيل«.  ال��داع��م��ني 

املقابر  ك��ل  ت�صتهدف  الح��ت��الل  �صلطات 

مقربتي  فيها  مبا  بالقد�س،  الإ�صالمية 

ب����اب ال���رح���م���ة وال��ي��و���ص��ف��ي��ة، وت��وا���ص��ل 

تهويد  بهدف  الأم��وات؛  على  اعتداءاتها 

التاريخ  املقابر وطم�س معاملها ملحو  تلك 

وي�صري  الإ�صالمية.  والهوية  واحل�صارة 

اإىل اأن الحتالل عمل على نب�س وطم�س 

قبورها  وم�صح  امل��ق��ربة،  معامل  من   %95

ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل، رغ����م اأن���ه���ا اأر�������س وق���ف 

م�صاعر  ل�صتفزاز  حماولة  يف  اإ�صالمي، 

امل�صلمني، نظًرا لقد�صية املقابر ومكانتها 

لديهم. اخلا�صة 

الإ�صالمية  الأوق���اف  مدير  نائب  اأم��ا 

فيقول  ب��ك��ريات،  ن��اج��ح  ال�صيخ  بالقد�س 

منذ  تتعر�س  اهلل”  “ماأمن  م��ق��ربة  اإن 

اأك����رث م��ن ق���رن لع���ت���داءات اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

ممنهجة ولعمليات هدم واإبادة لقبورها، 

ويو�صح  التاريخي.  وجودها  اإنهاء  لأجل 

�صواهد  بتك�صري  يكتف  مل  الح��ت��الل  اأن 

الت�صامح” على  “متحف  واإقامة  القبور 

يريد  بل  امل��وت��ى،  وعظام  املقربة  اأنقا�س 

حتويلها اإىل “ديزين لند«.

وي�����ص��ك��ل الع���ت���داء ع��ل��ى امل��ق��ربة-وف��ق 

ب���ك���ريات-ا����ص���ت���ه���داًف���ا وا����ص���ًح���ا ل��ع��ق��ي��دة 

امل�����ص��ل��م��ني والأم�������ة ج���م���ع���اء، وان���ت���ه���اًك���ا 

���ص��ارًخ��ا ل��ك��ل ال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة ال��ت��ي 

ن�صت على حرمة نب�س القبور والعتداء 

“اإ�صرائيل”  اإن  وي���ق���ول  امل���وت���ى.  ع��ل��ى 

الدولية،  التفاقيات  لكل  ظهرها  اأدارت 

اأم����الك وق��ف��ي��ة ل ميكن  واع���ت���دت ع��ل��ى 

امل�������ص���ا����س ب���ه���ا اإط�����الًق�����ا، م�����ص��ي��ًف��ا اأن���ه���ا 

وان�صغال  الإقليمية،  الأو�صاع  “ت�صتغل 
ال��ع��امل مب��واج��ه��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا لكي 

ومقابرنا  مقد�صاتنا  �صد  ت�صاء  ما  تفعل 

مقربة  ا  وخ�صو�صً بالقد�س،  الإ�صالمية 

ماأمن اهلل«.

ت��ل��ك الع���ت���داءات، يطالب  ومل��واج��ه��ة 

بكريات بال�صغط على الحتالل لل�صماح 

ل��ل��م��ق��د���ص��ي��ني ب����دف����ن م���وت���اه���م داخ����ل 

امل���ق���ربة، ورف����ع دع����اوي ق�����ص��ائ��ي��ة ل��وق��ف 

الع���ت���داء الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ي��ه��ا. وي�����ص��ري 

ع��دة  ���ص��اب��ًق��ا  ن��ظ��م��وا  امل��ق��د���ص��ي��ني  اأن  اإىل 

اح��ت��ج��اج��ات وم��ظ��اه��رات ���ص��د الع��ت��داء 

ا  اأي�صً مطالبون  “واليوم  امل��ق��ربة،  على 

احل��ف��اظ  لأج���ل  ك��ب��ري  اح��ت��ج��اج  بتنظيم 

ع��ل��ى ���ص��ي��ادت��ن��ا وم���ق���د����ص���ات���ن���ا«. وي��دع��و 

 ،48 الأه�����ايل يف الأرا����ص���ي امل��ح��ت��ل��ة ع���ام 

�صوتهم  ي�صموا  لأن  الإ�صالمي  والعامل 

اأجل حماكمة  املقد�صيني، من  اإىل �صوت 

بحق  جرائمه  على  ومعاقبته  الحتالل 

هذه  مبثل  القيام  من  ومنعه  املقد�صات، 

مقربة  ت�صتهدف  التي  امل�صينة،  الأعمال 

اهلل«. “ماأمن 

10  سنوات على رحيل القذافي.. الليبيون يتحسرون

اشتية يطالب »حماس« باإلفراج عن المعتقلين السياسيين و»الحركة« تنفي

فصائل تستهجن رسالة السلطة لواشنطن: »فلسطين ليست أراضي 67 فقط«

»مأمن اهلل«.. االحتالل يعتزم تحويل أعرق مقابر القدس إلى »ديزني الند«
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ق����ال����ت ه���ي���ئ���ة �������ص������وؤون الأ������ص�����رى 

ن�����ص��ال اعمر  الأ���ص��ري  اإن  وامل��ح��رري��ن، 

قلقيلية،  جنوب  ام��ني  بيت  قرية  م��ن 

ي�����واج�����ه اأو������ص�����اع�����ا ����ص���ح���ي���ة ق��ا���ص��ي��ة 

ومقلقة.

اأن الأ���ص��ري  وب��ي��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ام�������س، 

اعمر القابع حاليا يف معتقل “�صطة”، 

اأي��ة  م��ن  اعتقاله  قبل  ي��ع��اين  يكن  مل 

لتحقيق  تعر�صه  نتيجة  لكن  اأمرا�س، 

ق����ا�����س، ت���راج���ع���ت ح���ال���ت���ه ال�����ص��ح��ي��ة، 

ال�صكري،  اأمرا�س:  يعاين من  واأ�صبح 

وال�صغط، وارتفاع ن�صبة الكول�صرتول 

يف ال�����دم، وو���ص��ع��ه ي�����ص��ت��دع��ي ع��الج��ا 

الأ�صري  اأن  واأ�صافت  ومنتظما.  دائما 

بعد  بالكبد  م�صاكل  من  ي�صتكي  اعمر 

عام  والكرامة  اإ�صراب احلرية  خو�صه 

الأمين  باجلانب  انتفاخ  ولديه   ،2017

م��ن ج�����ص��ده، ورغ���م اآلم���ه ل ت��ق��دم له 

بعالج  ويقوم  ع��الج،  اأي  املعتقل  اإدارة 

نف�صه ذاتيا، بو�صع كمادات ماء �صاخن 

منذ  اأن���ه  اإىل  ولفتت  الن��ت��ف��اخ.  م��ك��ان 

فرتة تدهور الو�صع ال�صحي لالأ�صري، 

اإىل م�صت�صفى  اإثرها جرى نقله  وعلى 

الأطباء  لكن  “�صوروكا” الإ�صرائيلي، 
ت�صخي�س  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  ع���دم  اّدع�����وا 

يوؤدي  بدواء  بتزويده  واكتفوا  احلالة، 

دون  ج�������ص���ده  ع�������ص���الت  ارت����خ����اء  اإىل 

عالجه ب�صكل ناجع.

ن�صال  الأ����ص���ري  اأن  ال����ص���ارة  جت���در 

2013، وحمكوم  اعمر معتقل منذ عام 

بال�صجن املوؤبد و20 عاما، وله �صقيقان 

يقبعان داخل �صجون الحتالل.

أوضاع صحية قاسية يواجهها 
األسير اعمر داخل سجون االحتالل
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الإ�سرائيلي  الحتالل  جرافات  هدمت 

ام���������س الث������ن������ن، خ����رب����ة ح���م�������س���ة ب��ع��د 

اق���ت���ح���ام���ه���ا م����ن ق���ب���ل ق������وات الح���ت���الل 

الإ�سرائيلي يف الغوار .

وق�����ال م��ع��ت��ز ب�������س���ارات م�������س���وؤول ملف 

ج���راف���ات  اأن  الغ��������وار،  يف  ال����س���ت���ي���ط���ان 

حم�سة  خربة  اقتحموا  ع�سكرية  واآل��ي��ات 

بعمليات  و���س��رع��وا  ال�سباح  ���س��اع��ات  منذ 

ه����دم وم�������س���ادرة ل��ل��م��م��ت��ل��ك��ات امل��واط��ن��ن 

ب�����س��ورة ه��م��ج��ي��ة ل��ل��م��رة ال�����س��اد���س��ة على 

ال��ت��وايل ب��ع��د اأن ق��ام��ت ق���وات الح��ت��الل 

منطقة  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ف��ر���س  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

عملية  يف  املواطنن  اأمام  مغلقة  ع�سكرية 

ا�ستمرت لعدة �ساعات. ع�سكرية 

وا�ساف ب�سارات ان ال�سرار كانت على 

التايل: وان�����س .ه���دم وم�����س��ادرة خ��ي��م �سكن ع��دد  )1( عبد الغني العواودة واأبنائه معاذ النحو 

3 م��ق��دم��ه م���ن ال���ه���الل الح���م���ر .وه���دم 

وم���������س����ادرة خ��ي��م��ة اغ����ن����ام م���ق���دم���ه م��ن 

الحتاد الأوروبي

لكبا�س  اب��و  اف��ري��ج  �سليمان  وليد   )2(

واخ���وان���ه، خ��ي��م ���س��ك��ن ع���دد 4 ث���الث من 

ال����ه����الل الح����م����ر وخ���ي���م���ه واح�������ده م��ن 

الحتاد الأوروبي. �سهاريج مياه جمروره 

 2 2 .وح��ظ��ائ��ر اغ��ن��ام مفتوحه ع��دد  ع��دد 

امل�ساحه الكليه 500 مرت .

تنكات  واأب��ن��ائ��ه،  اف��ري��ج  ا�سماعيل   )3(

2 وخ��زان��ات بال�ستك  مياه جم��روره ع��دد 

الحت������اد   2 ع������دد  غ���ن���م  وخ����ي����م   .4 ع������دد 

الأوروب��������ي وخ���ي���م ���س��ك��ن ع����دد 3 ال��ه��الل 

الح���م���ر وح���ظ���رة اغ���ن���ام م�����س��اح��ه 250 

مرتا.

واب��ن��ه،  لكبا�س  اب��و  حم��م��ود  يا�سر   )4(

الحمر،  الهالل   2 عدد  �سكن  خيمة  هدم 

200 مرت  حظرة اغنام مفتوحة م�ساحة 

االنباط - وكاالت

“الإ�سرائيلي”  الح��ت��الل  جي�س  اأع��ل��ن 

ل�سفنه  تهديدا  اإحباطه  عن  الإثنن  ام�س 

ال��ب��ح��ر ق��ب��ال��ة �ساحل  ال��ب��ح��ري��ة يف ع��ر���س 

قطاع غزة.

وق������ال امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م اجل���ي�������س وف���ق 

ح��ددت  اأحرونوت”،  “يديعوت  �سحيفة 

بحرًيا  ن�ساًطا  للجي�س   تابعة  بحرية  قوة 

البحرية،  لل�سفن  حمتماًل  تهديًدا  ميثل 

ال��ت��ه��دي��د  ق���وات���ه ح�����ددوا  ان  اىل  م�����س��راً 

واأحبطوه.

زيتون  ي���واآف  ال�سحيفة  مرا�سل  وق��ال 

لدقائق  وتتبعه  التهديد  حتديد  بعد  اإن��ه 

قام اجلي�س باإزالته يف بحر خانيون�س.

التهديد  اأن  العربية   13 القناة  وك�سفت 

كان  الإ�سرائيلية  البحرية  دم��رت��ه  ال���ذي 

ع��ب��ارة ع��ن ���س��ف��ي��ن��ة غ��ر م��اأه��ول��ة ب��رك��اب 

واأو�سحت  غ��زة.  قطاع  �ساحل  من  و�سلت 

�سفينة  غ���ادرت  التهديد  حت��دي��د  بعد  اأن���ه 

ل��ل��ب��ح��ري��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ق���اع���دة اأ����س���دود 

وو�سلت اإىل عر�س البحر ودمرته.

االنباط - وكاالت

ُو�سف  قرار  يف  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  حتقق 

يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�سابق  الرئي�س  ات��خ��ذه  ا�ستثنائي،  ب��اأن��ه 

اأيامه الأخرة باملن�سب.

احلديث  اإن  الر�سمية  الإ�سرائيلية  “كان”  ق��ن��اة  وق��ال��ت 

امللياردير  على  املفرو�سة  العقوبات  ت��رام��ب  رف��ع  ع��ن  ي��دور 

اأعماله  يف  بالف�ساد  مزاعم  ب�سبب  غرتلر  دان  الإ�سرائيلي 

يف  ك�سف  النطاق  وا���س��ع  حتقيقا  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  بالكونغو. 

اأع�ساء  اأح��د  ا�ستخدم  غرتلر  اأن  تاميز  نيويورك  �سحيفة 

ج��م��اع��ة ���س��غ��ط لإق���ن���اع ت��رام��ب ب��رف��ع ال��ع��ق��وب��ات ع��ن��ه قبل 

مغادرته البيت الأبي�س.

مناجم  يف  ي�ستثمر  ال���ذي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  امل��ل��ي��اردي��ر  وق���ام 

املقرب  دير�سويتز  اآلن  املحامي  بتوظيف  بالكونغو  الذهب 

من ترامب ومن رئي�س مكتب التحقيقات الفيدرايل ال�سابق 

اتفاق  اإىل  غرتلر  تو�سل  الأم���ر،  نهاية  ويف  ب��ري.  لوي�س 

على  اخل��ارج��ي  الإ���س��راف  على  �سيوافق  ب��اأن��ه  ال�سلطات  م��ع 

العقوبات،  م��ن  اإع��ف��اءه  مقابل  ع��ام،  مل��دة  الكونغو  يف  اأعماله 

املتحدة.  الوليات  ت�سمنت جتميد جميع ح�ساباته يف  والتي 

و�سنفت م�سادر يف وزارتي اخلارجية واملالية التفاق، الذي 

تقليدي  باأنه غر  وثائق،  املتخ�س�سن وبدون  مت بدون علم 

وغر م�سبوق.

ووف���ق���ا ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق، ا���س��ت��خ��دم غ��رت��ل��ر اأي�����س��ا ع��ن��ا���س��ر يف 

بوعز  امل��ح��ام��ي  ذل���ك  اأج���ل���ه، مب��ا يف  م��ن  لل�سغط  اإ���س��رائ��ي��ل 

نتنياهو،  بنيامن  ال����وزراء  رئي�س  حم��ام��ي  اأح���د  ت�����س��ور،  ب��ن 

فريدمان.  ديفيد  اإ�سرائيل  لدى  ال�سابق  الأمريكي  وال�سفر 

ولدى تف�سر قرار رفع العقوبات عن امللياردير الإ�سرائيلي، 

ُزعم اأن اأعماله تنطوي على قيمة لالأمن القومي الأمريكي، 

التحقيق  وي��ك�����س��ف  ذل����ك.  ع��ن  ت��ف��ا���س��ي��ل  اأي  ذك���ر  دون  ل��ك��ن 

ل��وران  اآن���ذاك،  الكونغويل  الزعيم  اأر���س��ل   ،2002 ع��ام  يف  اأن��ه 

دبليو  الأمريكي يف حينها جورج  الرئي�س  اإىل  ر�سالة  كابيال، 

املحادثات مع  له يف  تعين غرتلر كممثل  فيها  اأعلن  بو�س، 

الدولية غرتلر  التحقيق  واتهمت جلان  الأمريكية.  الإدارة 

بالتوقيع مع كابيال �سفقات جتارية غر نزيهة يف الكونغو، 

والتي �سلبت �سكان البالد الكثر من مواردهم الطبيعية.

االحتالل يهدم خربة حمصة للمرة السادسة على التوالي 

االحتالل يزعم تدمير سفينة في بحر خانيونس

يتعلق بملياردير إسرائيلي... إدارة بايدن تحقق بقرار »غريب« اتخذه ترامب قبل مغادرته

االنباط - وكاالت

حم��م��ود  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  ي��واج��ه 

اإ���س��رار  ���س��وء  ع��ل��ى  م��اأزق��ا حقيقيا  ع��ب��ا���س 

ال���ق���ي���ادي ال��ف��ت��ح��اوي م�����روان ال��ربغ��وث��ي 

ال��رت���س��ح ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة، حيث 

اأج��ل  م��ن  لل�سغط  ذهبية  فر�سة  يعتربها 

بخم�سة  امل���ح���ك���وم  وه����و  ����س���راح���ه،  اإط������الق 

م����وؤب����دات. واأم�������ام ه����ذا ال���و����س���ع ق���د يجد 

عن  ال��رتاج��ع  اإىل  م�����س��ط��را  نف�سه  ع��ب��ا���س 

ال���س��ت��ح��ق��اق ال���رئ���ا����س���ي، ل��ك��ن ت��ب��ق��ى ه��ذه 

اإىل  بالن�سبة  الأمور  ماآلت  رهينة  اخلطوة 

ت�سبقها. التي  الت�سريعية  النتخابات 

مت�سك  عن  فل�سطينية  م�سادر  وك�سفت 

ال�سجون  يف  امل��ع��ت��ق��ل  ال��ف��ت��ح��اوي  ال��ق��ي��ادي 

بالرت�سح  ال��ربغ��وث��ي  م���روان  الإ�سرائيلية 

لالنتخابات الرئا�سية، يف خطوة من �ساأنها 

ال���ذي  ع��ب��ا���س  ال��رئ��ي�����س  اأوراق  ت��ب��ع��ر  اأن 

ي��ط��م��ح ل��ت��ج��دي��د ���س��رع��ي��ت��ه يف ال���س��ت��ح��ق��اق 

املقرر اإجراوؤه يف اأغ�سط�س املقبل.

اللجنة  ع�سو  اأي����ام  ق��ب��ل  ع��ب��ا���س  واأوف����د 

للقاء  ال�سيخ،  ح�سن  فتح  حلركة  املركزية 

عن  بالعدول  اإقناعه  وحماولة  الربغوثي 

ف��ك��رة ال��رت���س��ح، ع��ار���س��ا ع��ل��ي��ه ح��زم��ة من 

ال��ق��ي��ادي املحكوم  امل��غ��ري��ات، مل ت��ر ك��ث��را 

اإ�سرائيل. بخم�سة موؤبدات يف 

واأك������د م�����س��در ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م��ط��ل��ع، اأن 

النتخابات  يف  بالرت�سح  الربغوثي  مت�سك 

ال���رئ���ا����س���ي���ة امل���ق���ب���ل���ة ق����د ي���دف���ع ال��رئ��ي�����س 

ع��ب��ا���س اإىل ال���رتاج���ع ون�����س��ف ال���س��ت��ح��ق��اق 

اخل�سارة  باإمكانية  �سعوره  حال  النتخابي، 

ال�����س��خ�����س��ي��ة واخل�����روج م���ن امل��ن�����س��ب، وه��و 

الفل�سطيني  ال�سارع  خماوف  يثر  ما  اأكر 

الربغوثي  اأن  واأ���س��اف  ال��راه��ن.  الوقت  يف 

هو  الرئا�سة  انتخابات  يف  جناحه  اأن  ي��رى 

ال�سبيل الوحيد خلروجه من املعتقل الذي 

وحينها  عاما،   18 ح��وايل  منذ  فيه  يحتجز 

�سيتم الإفراج عنه ب�سغوط دولية.

ل��دي��ه  اأن  اإىل  ذات��������ه،  امل�������س���در  ول����ف����ت 

اأب���وم���ازن  ق��ي��ام  ع���ن  م��وث��ق��ة  “معلومات 
الربغوثي  على  الإغ����راءات  بع�س  بعر�س 

ل��ي��رتاج��ع ع���ن ف���ك���رة ال��رت���س��ح ل��ل��رئ��ا���س��ة، 

فتح  لكتلة  رئ��ي�����س��ا  اخ��ت��ي��اره  ي��ت��م  اأن  بينها 

يف ال����ربمل����ان امل���ق���ب���ل، ل��ك��ن م������روان رف�����س 

“نتيجة  وق����ال  مبوقفه”.  ومت�����س��ك  ذل���ك 

الن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة يف م��اي��و امل��ق��ب��ل 

ال�ستحقاق  جتاه  عبا�س  حتركات  �ستح�سم 

ال��رئ��ا���س��ي ال��ت��ايل ل��ه��ا، ف����اإذا ت��ع��ر���س��ت فتح 

خل�����س��ارة ف��ادح��ة يف ال��ربمل��ان ع��ل��ى ي��د تيار 

الإ����س���الح ب��ق��ي��ادة حم��م��د دح���الن، وال��ت��ي��ار 

احل��رك��ة،  داخ���ل  ال��ربغ��وث��ي  على  املح�سوب 

�سوى  الفل�سطيني  الرئي�س  اأمام  يكون  فلن 

التي  الرئا�سية  النتخابات  اإج��راء  تعطيل 

وهذا  ج��دارة،  عن  الربغوثي  بها  يفوز  قد 

وتراجع  فتح  ت�سرذم  ظل  يف  وبقوة،  متوقع 

���س��ع��ب��ي��ة م��ر���س��ح��ي��ه��ا م��ق��اب��ل ارت���ف���اع اأ���س��ه��م 

خ�سوم القيادة احلالية”.

اأب��دت  قد  فل�سطينية  �سخ�سيات  وكانت 

ياأتي  الربغوثي،  لرت�سح  ودعمها  تاأييدها 

عبا�س  الرئي�س  ب��اأن  قناعة  واق��ع  م��ن  ذل��ك 

مل يعد ميلك القدرة على تقدمي الإ�سافة 

ككل  الفل�سطينية  الق�سية  ت��ب��دو  وق��ت  يف 

ال�سخ�سيات  ت��ل��ك  وه��اج��م��ت  امل��ح��ك.  ع��ل��ى 

ال��ق��دوة،  نا�سر  فتح  م��رك��زي��ة  ع�سو  بينها 

عبا�س  ب��ن  �سفقة  اع��ت��ربوه��ا  م��ا  م���وؤخ���را 

وح���رك���ة ح��م��ا���س ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م�����س��ال��ح 

افرتا�سية  ن��دوة  ال��ق��دوة يف  و�سدد  ف��ردي��ة. 

“املوؤمتر  ب���ع���ن���وان  ف���ي���دي���و،  ات�������س���ال  ع���رب 

الأمركية  الإدارة  تغر  تداعيات  ال��دويل: 

����س���رورة  ع��ل��ى  الدولية”،  ال�������س���وؤون  ع��ل��ى 

ناأخذ  “واأن  القائمة  الثنائية  من  اخل��روج 

ال��ط��ب��ي��ع��ي من  اإىل م�����س��اف��ه  ف��ت��ح  ت��ن��ظ��ي��م 

خ����الل م��وق��ف ���س��ي��ا���س��ي حم����رتم وم��ف��ه��وم 

ومقبول من ال�سارع، والنفتاح على القوى 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة وال��ي�����س��ار ورج���ال 

اأن  اإىل  ودع���ا  املدين”.  واملجتمع  الأع��م��ال 

هذا  من  اأ�سا�سيا  جزءا  الربغوثي  “يكون 
من  ي��ه��رب  اأن  ي�ستطيع  ل  حيث  امل��و���س��وع، 

ه����ذه امل�������س���وؤول���ي���ة حت���ت ع���ن���وان ات���رك���وين 

يريد  ك��ان  “اإذا  ب��اأن��ه  مو�سحا  للرئا�سة”، 

الرئا�سة فنحن معه وموافقون، لكنه يجب 

اأن يكون جزءا اأ�سا�سيا من هذه العملية”.

املتخ�س�س  الباحث  فهمي  ط��ارق  وراأى 

مت�����س��ك  اأن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ال���������س����وؤون  يف 

ال����ربغ����وث����ي ب���خ���و����س الن����ت����خ����اب����ات، م��ن 

معا،  وحما�س  فتح  اأوراق  يربك  اأن��ه  املوؤكد 

ال�ساحة  على  ا�سمه  ف��ر���س  يف  ي��رغ��ب  فهو 

له  اأن�����س��ار  وج���ود  م�ستغال  الفل�سطينية، 

وي��روج��ون  الأر����س،  على  حل�سابه  يعملون 

بقوة اإىل اأنه �سيكون حا�سرا يف ال�ستحقاق 

الربغوثي  تر�سح  اأن  واأو���س��ح،  النتخابي. 

ُيح�سم  مل  املقبلة  الرئا�سية  النتخابات  يف 

الأم����ور يف  تتغر  وق���د  ن��ه��ائ��ي،  ب�سكل  ب��ع��د 

اأي حل��ظ��ة، ل��ك��ن جم���رد ط���رح ا���س��م��ه جعل 

من  يتخوفان  ورئي�سها  الوطنية  ال�سلطة 

تقلبات �سديدة يف امل�سهد الراهن.

اإن زي�����ادة حت��رك��ات  وي���ق���ول م���راق���ب���ون، 

ق��ط��اع غ���زة حت��دي��دا،  ال��ربغ��وث��ي يف  حملة 

فتح  اإرب��اك  اإىل  تهدف  حماولة  تكون  رمبا 

وح���م���ا����س، ك���ي ل ي��ت��ع��ام��الن ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 

اأن  عليهما  ب��ل  ال�ساحة،  على  ق��وت��ن  اأك��رب 

قوي  مناف�س  وج��ود  ح�ساباتهما  يف  ي�سعا 

اأن  اإ����س���رائ���ي���ل. واأ�����س����ار  ال�����س��ج��ن يف  داخ�����ل 

وح��ده  اأب��وم��ازن  وج��ود  م��ع  تتعامل  حما�س 

يف امل�����س��ه��د، ب��اع��ت��ب��اره ي���خ���دم م�����س��احل��ه��ا، 

اأخ��رى،  اأو  ب�����س��ورة  ر�سيدها  اإىل  وي�سيف 

لذلك فطرح ا�سم الربغوثي يقلب موازين 

عند  الأمر  نف�س  وهو  لها،  بالن�سبة  الأمور 

التي وجدت نف�سها يف ماأزق حيال  ال�سلطة 

يفر�س  ما  لعبا�س،  بقوة  مناف�سته  اإمكانية 

على ال�سلطة البحث عن بدائل حتول دون 

خفوت اأ�سهم الرئي�س احلايل يف املناف�سة.

ك�سفت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة   12 ق��ن��اة  وك���ان���ت 

الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  اأن  ���س��اب��ق  وق���ت  يف 

من  جمموعة  املعتقل  القيادي  على  عر�س 

الرئا�سة.  طموح  عن  التخلي  مقابل  املزايا 

العر�س خالل زيارة  اأنه مت تقدمي  وذكرت 

ال�سيخ، اإىل �سجن هدرمي حيث يق�سي فيه 

موؤبدات  خم�سة  من  حمكومية  الربغوثي 

و40 عاما.

هواجس فلسطينية من تراجع أبومازن عن إجراء االستحقاق الرئاسي.

البرغوثي يتمسك بالترشح للرئاسة رغم إغراءات عباس

مقتل السفير اإليطالي في الكونغو 
بهجوم على قافلة أممية

غوتيريش يحذر من حركات تفوق 
العرق األبيض والنازية الجديدة

األول منذ المصالحة... وفدان من 
اإلمارات وقطر يجتمعان بالكويت 

االنباط - وكاالت

ام�س  كين�سا�سا  ل��دى  اإيطاليا  �سفر  ُق��ت��ل 

ب��ال��ر���س��ا���س خ���الل ه��ج��وم م�����س��ّل��ح ا���س��ت��ه��دف 

م��وك��ب ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي اأث��ن��اء زي��ارة 

ق�����رب غ���وم���ا يف ����س���رق ج���م���ه���وري���ة ال��ك��ون��غ��و 

الدميقراطية.

لوكا  ال�سفر  اإن  دبلوما�سي  م�سدر  وق��ال 

نقل  البطن  يف  ن��اري  بطلق  “اأ�سيب  اأتانازيو 

تويف  لكنه  غوما  يف  م�ست�سفى  اإىل  اإث���ره  على 

متاأثرا باإ�سابته«. واأكد كاريل نزانزو كا�سيفيتا 

ال�سفر  ���س��ائ��ق  اأن  كيفو  ���س��م��ال  اإق��ل��ي��م  ح��اك��م 

الهجوم،  يف  اأي�����س��ا  قتال  ال�سخ�سي  وح��ار���س��ه 

ال��ذي��ن  احل���دي���ق���ة،  ح���را����س  اأن  اإىل  م�����س��را 

للمهاجمن  ت�سدوا  ب��دوري��ة،  يقومون  ك��ان��وا 

امل��ج��ه��ول��ن. وق�����ال اجل��ي�����س ال��ك��ون��غ��ويل اإن 

ملعرفة  تبحث  الكونغولية  امل�سلحة  “القوات 
املهاجمن«.

الأغذية  الهجوم على قافلة برنامج  ووقع 

�سمال  اإق��ل��ي��م  عا�سمة  غ��وم��ا،  ���س��م��ال  ال��ع��امل��ي 

كيفو، التي ابتليت بالعنف من قبل اجلماعات 

امل�سلحة لأكر من 25 عاما. وتعد هذه املنطقة 

وهي جوهرة  الوطني،  ملنتزه فرونغا  موطن 

لل�سراعات  م�سرحا  وتعد  و�سياحية،  طبيعية 

يف هذه املنطقة من �سمال كيفو، حيث تتناف�س 

جماعات م�سلحة لل�سيطرة على ثروة الرتبة 

وباطن الرتبة.

عام  الوطنية  فرونغا  حديقة  اإن�ساء  ومت 

العاملي  ل��ل��رتاث  كموقع  م��درج��ة  وه��ي   ،1925

كلم   7769 املحمية  ه��ذه  وتغطي  لليون�سكو. 

اجلبال  بن  بني،  اإقليم  اإىل  غوما  من  مربع، 

وال���غ���اب���ات. وت��ن�����س��ط ع���دة ج��م��اع��ات م�سلحة 

يف امل��ن��ط��ق��ة، ع��ل��ى غ�����رار امل��ت��م��ردي��ن ال��ه��وت��و 

الرواندين النا�سطن �سمن تنظيم “القوات 

الدميقراطية لتحرير رواندا«.

االنباط - وكاالت

حذر الأمن العام لالأمم املتحدة، اأنطونيو 

بفكرة  امل��وؤم��ن��ة  احل��رك��ات  اأن  م��ن  غوتري�س، 

ت���ف���وق ال���ع���رق الأب���ي�������س وال���ن���ازي���ة اجل���دي���دة 

وق��ال  ل��ل��ح��دود«.  ع��اب��ر  “تهديد  اإىل  ت��ت��ح��ول 

خماطبا جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم 

املتحدة، ام�س، اإن “خطر اجلماعات املدفوعة 

بالكراهية يزيد يوما بعد يوم«.

الأبي�س  ال��ع��رق  تفوق  “حركات  واأ���س��اف: 

والنازية اجلديدة لي�ست جمرد تهديد اإرهابي 

حملي، اإنها تتحول اإىل تهديد عابر للحدود«. 

املتطرفة  احل��رك��ات  ه���ذه  :”اأ�سبحت  وت��اب��ع 

التهديد الأول لالأمن الداخلي يف عدة  متثل 

دول«. واأ�سار اإىل اأن “كثرا جدا ما ي�سيد اأفراد 

تلك  الكراهية  بجماعات  امل�سوؤولية  مواقع  يف 

ب�سكل كان ل ميكن ت�سوره قبل وقت قريب”. 

وتابع “نحتاج اإىل حترك دويل من�سق للتغلب 

على هذا اخلطر ال�سديد املتنامي«.

ال���دول  بع�س  يف  ال�سلطات  ك��ذل��ك  وات��ه��م 

“اإجراءات  لفر�س  كورونا  جائحة  با�ستغالل 

اأم��ن��ي��ة م�����س��ددة واإج���������راءات ط�����وارئ ل�سحق 

الرقمية  املن�سات  ق��وة  من  وح��ذر  املعار�سة«. 

و�سوء ا�ستغالل البيانات.

التوترات  اعتملت  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  ويف 

دون��ال��د  الرئي�س  حكم  ف��رتة  خ��الل  العرقية 

ترامب التي ا�ستمرت 4 �سنوات. وقال الرئي�س 

اأن�����س��ار ترامب  اإن هجوم  ب��اي��دن  اجل��دي��د ج��و 

على مبنى الكونغر�س يوم ال�ساد�س من يناير، 

وم��ت��ط��رف��ون  وم���ت���م���ردون  “بلطجية  ن���ف���ذه 

�سيا�سيون واأن�سار تفوق العرق الأبي�س«.

االنباط - وكاالت

التقى وفدان اإماراتي وقطري، ام�س الإثنن، 

يف دولة عربية يف اأول اجتماع يعقد بن اجلانبن 

ملتابعة بيان قمة العال، التي اأ�سدلت ال�ستار على 

الأزمة اخلليجية.

وق��ال��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء الإم��ارات��ي��ة الر�سمية 

من  ك���ال  مي��ث��الن  ر���س��م��ي��ن  وف���دي���ن  اإن  )وام(، 

ملتابعة  الكويت  دول��ة  التقيا يف  الإم����ارات وقطر 

الإم����ارات����ي  ال����وف����دان  وب���ح���ث  “الُعال«.   ب���ي���ان 

والقطري “الآليات والإجراءات امل�سرتكة لتنفيذ 

بيان الُعال«. كما اأكد “على اأهمية املحافظة على 

اخلليجي  ال��ع��م��ل  وت��ط��وي��ر  اخلليجية  اللحمة 

امل�سرتك مبا يحقق م�سلحة دول جمل�س التعاون 

يف  والزده�����ار  ال���س��ت��ق��رار  وحتقيق  ومواطنيها، 

اجلانبان  ثمن  ذات��ه،  امل�سدر  وبح�سب  املنطقة«. 

اخلليجية  القمة  ا�ست�سافة  يف  ال�سعودية  جهود 

الأخرة التي اأ�سفر عنها التو�سل اإىل بيان العال. 

وتوجه اجلانبان بال�سكر اإىل اأمر الكويت نواف 

الأحمد على “امل�ساعي الثمينة التي بذلتها دولة 

الكويت يف راأب ال�سدع ويف دعم م�سرة جمل�س 

ا�ست�سافتها  اإىل  بالإ�سافة  اخلليجي،  التعاون 

لالجتماع الأول بن الدولتن«.

وا���س��ت�����س��اف��ت م��دي��ن��ة ال��ع��ال ال�����س��ع��ودي��ة يف 5 

جمل�س  دول  قمة  املا�سي،  الثاين  يناير/كانون 

على  ال�ستار  اأ�سدلت  وال��ت��ي  اخلليجي،  التعاون 

يونيو/ منذ  ا�ستمرت  التي  اخلليجية،  الأزم���ة 

ال�سعودية والبحرين  اإع��الن  اإث��ر   2017 حزيران 

والإمارات وم�سر، مقاطعة قطر.
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الـريـا�ضي

وك��������������������االت   -  روم�������������������������ا 

�أ�����ش����اد �أن���ط���ون���ي���و ك���ون���ت���ي، م�����درب �إن���ر 

الييكييبيير على  الييفييوز  عييقييب  ميييييالن، بالعبيه 

���ش��م��ن  �لأح��������د،   ،)0-3( ميييييييالن  الييييغييييرمي 

23 ميييين اليييييييييدوري الإيييييطييييايل  اجلييييوليييية الييييييييي

 DAZ« وقال كونتي، يف ت�شريحات ل�شبكة

لعيييبيييو فيييرييييقيييي ييي�ييشييتييحييقييون اليييثييينييياء، لييقييد 

كانوا  والالعبون  للمباراة،  جيًدا  ا�شتعددنا 

الأبييييطييييال احلييقيييييقييييين عييلييى اأر�ييييييض املييلييعييب 

كييان  مييبيياراة جميلة،  كييانييت  »لييقييد  واأ�يييشييياف: 

دييييربيييي بيييه الييكييثيير مييين اليي�ييشييغييط، لأن كال 

اأنا  الرتتيب..  جييدول  مقدمة  يف  الفريقن 

اأق�شى  حتقيق  يف  جيدين  كنا  لأنيينييا  �شعيد 

ا�ييشييتييفييادة مييين اليييفييير�يييض، �ييشييد فيييرييييق قييوي 

الثناء،  ي�شتحقان  وبيويل  »ميالن  ووا�شل: 

امللعب،  دخيييول  قبل  بنا  رحييبييت  وجييميياهييرنييا 

وهييييو ميييا اأ�يييشيييابييينيييا بييالييقيي�ييشييعييريييرة، وحييمييليينييا 

اإذا كييان  امليييزييييد مييين امليي�ييشييوؤولييييية وحييييول ميييا 

بال�شكوديتو،  للفوز  الآن  املر�شح  هييو  اإنييرت 

املقبلتن  املييبيياراتيين  »اأخيي�ييشييى  كييونييتييي:  قيييال 

الذي  الوقت  وبييارمييا.. هييذا هو  اأمييام جنوى 

يجب اأن نثبت فيه اأننا قمنا بخطوة اأخرى، 

للبقاء يف �شدارة اجلدول.. �شتخربنا هاتان 

عييمييا ميييكيينيينييا حتقيقه بييالييكييثيير   امليييبييياراتيييان 

عندما  لأنف�شنا  احييرتاميينييا  »ييييزداد  واأردف: 

تييهييزم امليينييافيي�ييشيين املييبييا�ييشييرييين، وفييييوز اليييييوم 

هذا  يف  ن�شتمر  اأن  يجب  نتح�شن..  اأننا  اأكييد 

اأعتقد  ت�شاعدنا..  اجليدة  والنتائج  امل�شار، 

ويدعهم  اأن يطور اجلميع،  املدرب يجب  اأن 

اأفكار  ولدينا  فريق  نحن  اأفييكيياره،  يفهمون 

وا�ييشييحيية وتييابييع امليييدرب الإييييطيييايل: »حت�شن 

بييرييي�ييشيييييتيي�ييض واإريييكيي�ييشيين يييجييعييليينييي فيييخيييوًرا، 

جيد  ب�شكل  وتيياأقييلييم  اإنييرت  اإىل  و�شل  بيياريييال 

يحتاجون  الآخييرون  الالعبون  الفور..  على 

لييلييمييزيييد ميين اليييوقيييت، كييمييا احييتيياج اإريييكيي�ييشيين 

يييا، لييقييد فييهييم اأفيييكيييارنيييا، ونييفيي�ييض  لييوقييت اأيييي�يييشً

ال�شيء ينطبق على بري�شيت�ض .

11

كونتي سعيد ويخشى القادم 

موناكو ينصح برشلونه بسخرية

الفارس الكسواني يتألق في الشارقة 

تراجع جابر وقفزة لميار في التنس العالمي

باري�س - وكاالت 

�ييشييخيير مييونيياكييو ميين بيير�ييشييلييونيية، بعد 

 ،)0-2( الفرن�شية  الإمييييارة  اأبيينيياء  فييوز 

عيييليييى بييياريييي�يييض �يييشيييان جييييرمييييان، اأمييي�يييض 

الأحيييييد، عييلييى مييلييعييب حييديييقيية الأمييييراء 

اليييدوري  ميين   26 اجلييوليية  مناف�شات  يف 

بيير�ييشييلييونيية ملهمة  وييي�ييشييتييعييد  الييفييرنيي�ييشييي 

�ييشييعييبيية اأميييييام بييارييي�ييض �ييشييان جييرمييان، 

داخييييل حييديييقيية الأمييييييراء، يف اإييييياب دور 

اأوروبيييا، بعدما  اأبييطييال  16 من دوري  الييي

خيي�ييشييرت كييتيييييبيية اليييبيييار�يييشيييا ذهيييياًبييييا على 

الييدوري  مباراة  وعقب   1-4( نو  كامب 

الييفييرنيي�ييشييي، �ييشييخيير احليي�ييشيياب اليير�ييشييمييي 

ليينييادي مييونيياكييو عييرب مييوقييع الييتييوا�ييشييل 

الجييتييميياعييي »تيييوييييرت«، مييين بيير�ييشييلييونيية 

ميييييغيييييرًدا: »فييييزنييييا عيييليييى بييياريييي�يييض �ييشييان 

اإذا  بر�شلونة،  واإييياًبييا..  ذهيياًبييا  جرمان 

فرا�شلونا الن�شيحة  اإىل  بحاجة   كنتم 

باري�ض  على  فيياز  موناكو  اأن  اإىل  ي�شار 

ليييويييي�يييض  الييييييذهيييييياب مبيييليييعيييب  ليييييقييييياء  يف 

2-3( بنتيجة   ،11 اليييي بيياجلييوليية   الييثيياين 

االنباط - عمان 

حييييقييييق فيييييار�يييييض املييينيييتيييخيييب اليييوطييينيييي 

حمزة  العربي  اجلييواد  ونييادي  لل�شباب 

للن�شخة  اليييثييياين  امليييركيييز  الييكيي�ييشييواين 

اأكييادميييييية فاطمة  الييثيياميينيية ميين كيياأ�ييض 

احلواجز،  لقفز  الدولية  مبارك  بنت 

وتييياأليييق اليييفيييار�يييض اليي�ييشيياب الييكيي�ييشييواين 

�ييشييميين ميينييافيي�ييشييات اليي�ييشييبيياب اقييييل من 

25�يييشييينييية. ونييييييال �ييييشييييدارة ميينييافيي�ييشييات 

�شنة، من جولة   25 اأقل من  الفر�شان 

الييفييار�ييض  �ييشييم   130 بيييارتيييفييياع  واحييييييدة، 

املرزوقي  العزيز  عبد  عمر  الماراتي 

 53.56 يف  زد«  بيت�ض  »كييورال  بالفر�ض 

ثييانييييية، وحييقييق املييركييز الييثيياين الأردين 

الفر�ض  مع  الك�شواين  حممود  حمزة 

يييليييييه  ثيييانييييييية،   54.44 يف  »هييابييييينيي�ييض« 

اجلواد  مع  الكربي  حمد  علي  فار�شنا 

 56.52 بيييليييغ  زمييييين  يف  »اأوكيييي�ييييشييييمييييول« 

فار�شاً   38 املناف�شات  يف  �شارك  ثانية، 

14 فييار�ييشيياً يف اإكييمييال  وفييار�ييشيية، وجنييح 

اجلولة دون اأخطاء ويذكر ان الفار�ض 

مرتن  الول  املييركييز  حقق  الك�شواين 

،ويعترب  الدولية  ال�شارقة  بطولة  يف 

تاأهل  ان  و�شبق  ال�شباب  الفر�شان  من 

لل�شباب . العامل  لكاأ�ض 

باري�س - وكاالت   

اأن�ض  التون�شي  التن�ض  جنمة  خ�شرت 

جييييابيييير، مييييركييييزا يف الييتيي�ييشيينيييييف الييعيياملييي 

اجليييدييييد ليييالعيييبيييات امليييحيييرتفيييات، اليييذي 

  .31 املييرتييبيية  احتلت  حيث  اليييييوم،  �ييشييدر 

ييييرجيييع ذلييييك خليييييروج جيييابييير مييين الييييدور 

بعد  املفتوحة،  اأ�شرتاليا  لبطولة  الثالث 

ن�شخة  النهائي يف  ربييع  الييدور  اأدركييت  اأن 

العام املا�شي.  فيما حققت امل�شرية ميار 

اأف�شل ترتيب يف م�شرتها ويف  ال�شريف 

ك�شبت  اأن  بييعييد  امليي�ييشييري،  التن�ض  تيياريييخ 

املرتبة  حتتل  اأ�شبحت  حيث  17مييركييزا 

114 عامليا، بف�شل الو�شول للدور الثاين 

اأ�ييشييرتاليييييا  لبطولة  الييرئييييي�ييشييي  لييلييجييدول 

ويف  الت�شفيات.   ميين  قييادميية  املييفييتييوحيية، 

الت�شنيف العاملي للرجال توا�شل هبوط 

الذي  التون�شي مالك اجلزيري  الالعب 

خ�شر 9 مراكز واأ�شبح يحتل املرتبة 264 

امل�شري  التن�ض  جنييم  خ�شر  كما  عييامليييييا، 

ليييييييرتاجيييع  3 مييييراكييييز  حميييميييد �يييشيييفيييوت 

.153 للمرتبة 

االنباط - عمان 

املو�شم  مناف�شات  الثالثاء  اليوم  م�شاء  تفتتح 

الكروي اجلديد 2021، باقامة بطولة درع الحتاد 

الييتييي تعترب بييياكيييورة ميينييافيي�ييشييات املييو�ييشييم اجلييديييد 

و�ييشييتييقييام بييطييوليية درع الحتيييييياد، يف ظيييل ظيييروف 

مل  والتي  املحرتفة،  الأنييدييية  منها  تعاين  �شعبة 

تكد تلتقط اأنفا�شها مع انتهاء املو�شم الأطييول يف 

الأردنييييية، حتى وجييدت نف�شها تقف  الكرة  تاريخ 

عييلييى اأعييتيياب مييو�ييشييم جييديييد. وتييكييميين ال�شعوبات 

املالية ب�شبب  التي �شتواجه الأنييدييية، يف ظروفها 

كييورونييا، واإقيياميية املييبيياريييات دون جييميياهيير، وعييدم 

املحلية. للم�شابقات  كييربى  راعييييية  �شركة   وجيييود 

و�شتقام اليوم مباراتن حيث يلتقي فريقا �شحاب 

والوحدات عند ال�شاعة الثالثة م�شاء، فيما يلتقي 

فريقا البقعة والرمثا عند ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء، 

علما ان جميع مباريات البطولة تقام على ملعب 

الأميير حممد بالزرقاء. وجتري مباريات الدور 

املييجييزاأ من  اليييدوري  اليييدرع بنظام  الأول لبطولة 

مرحلة واحدة، على اأن يتاأهل بطل كل جمموعة 

اإىل الدور قبل النهائي مبا�شرة، فيما مت حتديد 

يوم 13 اآذار املقبل موعداً للمباراة النهائية. وجاء 

توزيع الفرق يف بطولة الدرع على اربع جمموعات 

معان،  الييوحييدات،  الأوىل:  الييتييايل:  النحو  وعلى 

البقعة،  الفي�شلي،  الييرمييثييا،  والييثييانييييية:  �ييشييحيياب، 

�ييشييبيياب الأردن،  والييثييالييثييييية: اجليييزييييرة، احليي�ييشيين، 

والرابعة: ال�شلط، �شباب العقبة، اجلليل. 

يف اللقاء الول ي�شعى الوحدات بطل الدوري 

وان  �شيما  ل  بييالييفييوز  يتوجها  قييوييية  لنييطييالقيية 

الفريق ميتلك ال�شتقرار بعد ان ا�شتعاد معظم 

جانب  اىل  جييديييد  ميين  معهم  بالتعاقد  لعييبيييييه 

زريق  حممد  اللبناين  باملحرتف  الفريق  تعزيز 

الفريق  اك�شاب  اجييل  ميين  البطولة  ينتظر  وبييات 

املزيد من اخلربة قبل الدخول يف املناف�شات الهم 

ومنها بطولة الدوري ودوري ابطال ا�شيا ..فيما 

جمييياراة  على  قييييادرا  �شيكون  �شحاب  ان  يييبييدو  ل 

بالفريق  املناف�شات  �شيخو�ض  باعتباره  مناف�شه 

الول  الفريق  جتهيز  على  قدرته  لعدم  الرديف 

بعد ...ويف اللقاء الثاين يبداأ البقعة م�شواره مع 

الكبار لول مرة بعد �شعوده اىل دوري املحرتفن 

ويطمح ان يظهر بال�شورة التي يريدها ع�شاقه 

ل �شيما وان ادارة النادي قامت با�شتقطاب عدد 

..فيما  الييفييريييق  �شفوف  لتعزيز  الييالعييبيين  ميين 

الفني وجمموعة  يييدرك الرمثا ان توا�شل املر 

الالعبن �شيوفر للفريق ال�شتقرار والرغبة يف 

املناف�شة على القاب البطولت وهو يطمح باجتياز 

عقبة البقعة واملناف�شة على اللقب رغم الظروف 

ال�شعبة التي واجهها النادي يف مو�شوع التعاقد 

مع الالعبن . 

القاهرة - وكاالت 

اأكيييييييييد اجليييييينييييييوب اأفيييييرييييييقيييييي بيييييتيي�ييشييو 

ميييو�يييشيييييييمييياين، املييييدييييير اليييفييينيييي لييالأهييلييي 

على  الفوز  لتحقيق  ي�شعى  اأنييه  امل�شري، 

الثانية  التنزاين، باجلولة  ح�شاب �شيمبا 

دوري  ببطولة  املييجييمييوعييات  مييرحييليية  ميين 

اأبطال اأفريقيا م�شاء اليوم الثالثاء وقال 

ال�شحفي اخلا�ض  املوؤمتر  مو�شيماين يف 

باملباريات  كثرا  تاأثر  »الأهييلييي  باللقاء: 

وهذا  لالأندية،  العامل  كاأ�ض  يف  ال�شعبة 

ما ت�شبب يف وجود غيابات لالإ�شابة بعد 

 9 يف  مباريات   3 خ�شنا  لأنيينييا  البطولة؛ 

من  اكت�شبناها  التي  اخلييربات  لكن  اأيييام، 

املدير  وك�شف  كثرا  �شتفيدنا  امل�شاركة 

الييفيينييي ليييالأهيييليييي: »لييدييينييا تييركيييييز كييامييل 

وما  �شيمبا،  اأمييام  الغد  مباراة  على  الآن 

نيي�ييشييعييى لييتييحييقيييييقييه يف الييبييطييوليية ولييييي�ييض 

التفكر يف املا�شي و�شدد: »ننظر جلدول 

خمتلف،  ب�شكل  املو�شم  هييذا  املجموعات 

عك�ض  على  مبكرا  التاأهل  حل�شم  ون�شعى 

الييتيياأهييل  ح�شمنا  اليييذي  املييا�ييشييي،  املييو�ييشييم 

فيييييه عييلييى حيي�ييشيياب الييهييالل اليي�ييشييوداين يف 

لدينا  »لي�ض  واأ�ييشيياف:  الأخيييرة  اجلييوليية 

ولكن  بييالييطييقيي�ييض،  تتعلق  فنية  تييغيييييرات 

اإذا حدثت تغيرات يف اخلطة اأو طريقة 

الييلييعييب، �ييشييتييكييون مييين اأجيييييل اليييفيييوز على 

»هييذه  مو�شيماين:  ووا�ييشييل  هنا  �شيمبا 

بحر�ض،  معها  نتعامل  قييدم  كييرة  مييبيياراة 

مييبييالييغيية؛  وليييكييين دون  �ييشيييييمييبييا  ونيييحيييرتم 

لأنييهييم اأييي�ييشييا يييتييمييتييعييون بيينييفيي�ييض الييرغييبيية 

لييالأهييلييي:  الييفيينييي  امليييديييير  وزاد  اليييفيييوز  يف 

»�ييشيييييمييبييا مميييييز، لييكيينيينييا مل نيييياأت هيينييا اإل 

التنزاين  الفريق  الييفييوز،  لتحقيق  �شعيا 

مييينيييافييي�يييض قييييييوي وييييتيييميييتيييع بيييجيييمييياهيييره 

»در�ييشييت  واأردف:  هيينييا   كييبييرة  و�ييشييعييبييييية 

جيدة،  عنا�شر  ميلك  وهو  جيدا،  �شيمبا 

خ�شو�شا املوزمبيقي لوي�ض الذي اأعرفه 

ف�شال  داونيييز،  ل�شن  مييدربييا  كنت  حينما 

 عييين املييهيياجييم رقيييم 7 واليييالعيييب رقيييم 14

االنباط - عمان 

اأعيييلييين الحتييييياد الييعييميياين لييكييرة الييقييدم، 

للمنتخب  اجلديد  التح�شري  الربنامج 

العماين، ا�شتعدادا لال�شتحقاقات الدولية 

 .2022 مونديال  ت�شفيات  اأبييرزهييا  املقبلة 

الييعييميياين جتربتن  امليينييتييخييب  و�ييشيييييخييو�ييض 

20 مييار�ييض/اآذار  يييوم  اأميييام الأردن  وديييتيين 

املييقييبييل، والييتييجييربيية الييثييانييييية �ييشييتييكييون اأميييام 

الييهيينييد ييييوم 25 مييين اليي�ييشييهيير ذاتيييييه. وتييقييام 

املييبيياراتييان يف دوليية الإمييييارات، وحتييديييدا يف 

اإمييييارة دبيييي، عييلييًمييا بييياأن امليينييتييخييب الييعييميياين 

�ييشيييييخييو�ييض مييعيي�ييشييكييرا تيييدرييييبيييييييا يف دبيييي 

خييالل الييفييرتة ميين 10 وحييتييى 25 مييار�ييض/

يف  م�شقط  يف  جتمع  وي�شبقه  املقبل،  اآذار 

اأن  اإىل  ييي�ييشييار  نف�شه.  ال�شهر  ميين  الييثيياميين 

مهمته  يخو�ض  برانكو  الييكييرواتييي  امليييدرب 

تييوليييييه  عيييميييان، ميينييذ  الييدولييييية الأوىل ميييع 

من  الييثيياين  يناير/كانون  �شهر  يف  قيادته 

العام 2020.

بطولة درع االتحاد تنطلق بظروف صعبة 

االهلي بمواجهة صعبة امام سيمبا 

منتخبنا يلتقي نظيره 
العماني وديا 

رشيد يحرس مرمى معان 
االنباط - عمان 

ر�شيد  املرمى  حار�ض  مع  ر�شميا  التعاقد  معان  اأعلن 

 رفيد، لين�شم ل�شفوف فريق كرة القدم يف املو�شم اجلديد.

مثله  حيث  الأردن  �شباب  مييع  رفيييييد  ر�شيد  عقد  وانتهى 

ليي�ييشيينييوات طييويييليية وقييييدم ميي�ييشييتييويييات مميييييزة دفييعييت مييعييان 

تعين  عن  �شابق  وقت  يف  اأعلن  معان  وكييان  ل�شتقطابه. 

اجلييهيياز الييفيينييي لييلييفييريييق بييقيييييادة دييييان �ييشييالييح. وييي�ييشييارك 

الأندية  م�شابقات  يف  الييتييوايل  على  الثانية  للمرة  معان 

املحرتفة.
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10 ثوان مدة إجراءات السفر في مطارات دبي

الإخبارية دبي-العني 

م�ساعد  ال�سنقيطي  طللال  العميد  قللال 

باإقامة  اجلوية  املنافذ  ل�سوؤون  العام  املدير 

دبلللي اإن تللد�للسللن الللبللوابللات الللذكلليللة )رحلللللة 

دبللي تخت�سر  الللذكللي( يف مللطللارات  امللل�للسللافللر 

بالفرتة  مقارنة  الن�سف  اىل  امل�سافر  رحلة 

ال�سابقة.

واأكلللللللد اأنلللللله مت حتلللديلللث الأنلللظلللملللة علللللى 

نف�س  يكون  ال�سابقة بحيث  الذكية  البوابات 

بلللدون ا�للسللتللخللدم جلللواز ال�سفر  املللمللر الللذكللي 

العتماد على ب�سمة الوجه وب�سمة العن.

ال�للسللتللغللنللاء  مت  اأنلللله  ال�سنقيطي  واأو�لللسلللح 

جللوازات  �سمنها  ومللن  الأوراق  مو�سوع  عن 

ال�سفر والبورد .

ا�ستغراق  وقت  اأن  اإىل  ال�سنقيطي  واأ�سار 

التدقيق  مللن  ال�سفر  رحلللللة  اإجللللراءات  اإنللهللاء 

اجللللللللللوازات  مللللللاأمللللللوري  اىل  اجللللللللللواز  علللللللى 

والللدخللول ل�للسللرتاحللة الللركللاب اإىل الللبللوابللة 

ت�ستغرق  الللطللائللرة ل  ركلللوب  وهلللي  الأخللللرة 

اأكرث من 10 ثوان.

نف�س  هللي  الذكية  الللبللوابللات  اأن  اإىل  ونللوه 

الذكي  املمر  على  ا�ستخدمت  التي  الأنظمة 

وبللذلللك نللقلللللل اللللوقلللت، لأنلللله مت ال�للسللتللغللنللاء 

اأثناء  للكامرا  بالنظر  والبورد  اجلللواز  عن 

امل�سافر  واأ�للسللبللح  للللللطللائللرة..  امل�سافر  دخللول 

»معرفا« يف �سركة الطران.

كللاملللللة  الللرحلللللة  هللللذه  يف  اأن  اإىل  واأ�للللسللللار 

فقط  ثبوتية،  اأوراق  اأي  ا�ستخدام  يتم  لللن 

كب�سمه  والللعللن  الللوجلله  على  العللتللمللاد  يتم 

رئي�سية.

الللدخللول  بللوابللات  لتحديث  بالن�سبة  اأملللا 

فلل�للسلليللتللم عللللن طلللريلللق اإلللللغللللاء »الللل�لللسللليلللك ان« 

مللبللا�للسللرة ملللن بللعللد الللللنللللزول ملللن الللطللائللرة 

ثم  ومن  البوابات  نحو  مبا�سره  فيتوجهون 

�سر احلقائب.

ووفلللقلللا للللوكلللاللللة اأنللللبللللاء الإمللللللللللارات، ذكلللر 

 122 حللدود  يف  البوابات  عدد  ان  ال�سنقيطي 

بوابة �سواء للدخول اأو اخلروج.

اللللبلللوابلللات مللتللاحلله ل�للسللتللخللدام  اأن  واأكلللللد 

اإىل  امللل�للسللافللريللن مللن درجلللة الأعلللملللال  جميع 

�سن  من  الركاب  وي�ستطيع  ال�سياحة،  درجة 

18 و�ساعداً ا�ستخدام البوابه الذكية.

لزيادة عدد  الدرا�سة  باأنه »يف طور  واأفللاد 

وذلللك  الللكللونللرتات  عللدد  وتقلي�س  الللبللوابللات 

لأن اللللبلللوابلللات الللذكلليللة حلللللت حملللل اأنللظللمللة 

املمرات الذكية« .

النباط – فرح مو�سى                               

ال�سخ�سيات  بالعديد من  العامل  ميتلىء 

على  وا�سحاً  تاأثراً  اأحدثت  التي  امل�سهورة 

امل�ستوى الثقايف والفني والعلمي وكثر من 

مبثابة  ا�سبحوا  ا�سخا�س  افلللرزت  اللللدول  

َعلَم يف جمال�سهم وذاع حديثهم يف الرجاء 

وملللللن بللللن ال�لللسلللخلللا�لللس املللل�لللسلللهلللوريلللن علللللى 

الفنان  الللعللربللي  والللوطللن  الردن   م�ستوى 

امللللبلللدع حلل�للسللن علللللي طللبلليلل�للسللات الللللذي متيز 

ب�سخ�سية فريدة ومميزة من نوعها  .

العم غافل يف �سطور

كلللان الللثللالللث مللن كللانللون الول مللن عللام 

الفنان  مولد  و�ستن  و�سبع  وت�سمئة  الللف 

اللللذي ابلللدع يف ا�للسللعللب �للسللنللوف الللفللن وهللي 

الللكللوملليللديللا وهللللو  حلل�للسللن علللللي طللبلليلل�للسللات  

يف مللنللطللقللة الللبللارحللة ملللن حمللافللظللة  اربلللد 

و احلللا�للسللل علللللى درجلللة الللبللكللالللوريللو�للس يف 

لعام  الرموك  جامعة  يف  وامل�سرح  التاريخ 

الللفللنللان  وهللو على  )1989 (  و�للسللطللع جنللم 

على  حللاَز  والللذي  اجلامعي   امل�سرح  عتبات 

لقب العم غافل يف الدرامة الردنية  حيث 

�سّكل مع املمثل الردين الكوميدي الراحل 

حمللمللود �للسللاميللة الللللذي ا�للسللتللهللر هللو الخللر 

منهما  جللعللل  ثللنللائللي  )حلللملللدي(  ب�سخ�سية 

فاكهة الدراما الردنية .

ال�صخ�صية  حياته 

حلل�للسللن علللللي طللبلليلل�للسللات )اللللعلللم غللافللل( 

عللبللر طبي�سات وللله  اللل�للسلليللدة   مللتللزوج مللن 

ثاثة ابناء عرين �سنة اوىل جامعة تدر�س 

وعون  الثانوية  املرحلة  يف  ونارمن  اللغات 

يف ال�سف ال�سابع .

العم غافل ي�سرح 

ان اقللامللة اللللتلللوازن بلللن  الللفللن وامللل�للسللرح 

والزواج من وجهة نظره �سعبة جدا فالفن 

والطبيعة  الللنللا�للس  عللن  خمتلف  اخللر  عللامل 

عديدة  �سعوبات  واجللهللت  لذلك  والللعللادات 

حتى ا�ستطعت اجناح هذه العاقة وال�سكر 

التي مل تقف يوما ال مع  الكبر لزوجتي 

ان نكون ا�سرة ناجحة وان اكون فنان مبدع 

والللتللي بللدونللهللا مل اكلللن لحللقللق مللا و�سلت 

اليه .

متى بداأ العم غافل الفن 

بللللداأ الللعللم غللافللل ملل�للسللواره الللفللنللي بعمر 

ا�سواء  لفرقة  انظم  حيث  �سنوات  اخلم�س 

ال�سمال يف اربد و�سارك معهم يف مع�سكرات 

امل�سرحية  بالعرو�س  العمل  وبللداأ  احل�سن 

وا�لللسلللتلللملللر يف جلللاملللعلللة الللللرمللللوك وبللعللدهللا 

تللعللن يف مللوؤ�للسلل�للسللة الذاعللللللة والللتلللللفللزيللون 

اللللراملللج وعلللر�لللس على  كللمللخللرج يف قلل�للسللم 

ملل�للسللرحللي على  عللمللل  يلللقلللدم  ان  طللبلليلل�للسللات 

م�ستوى الحرتاف هي م�سرحية )حاميها 

نور(  )العلم  م�سرحية  وبعدها  حراميها( 

امل�سرحية  العللمللال  مبمار�سة  بللداأ  وبعدها 

والتلفزيونيه 

ما هي �سخ�سية العم غافل

�سخ�سية العم غافل هو رجل كبر ال�سن 

م�سرته يف  خللال  مللن  وجللاءت  رث  بلبا�س 

يقدم  ان  منه  الرموك حيث طلب  جامعة 

بال�سن  كللبللر  رجلللل  ب�سخ�سيه  ملل�للسللرحلليللة 

الللدور  هللذا  متثيل  يف  �سعوبة  واجللله  حلليللث 

كبر  لرجل  مقابلته  من  اداءه  من  ومتكن 

يف اللل�للسللن يف احللللدى ا�لللسلللواق مللديللنللة اربلللد 

)�سوق اجلواعد( حيث قدم هذا الدور لأول 

مرة يف جامعة الرموك .

ق�سة لقب العم غافل 

ا�للسللتللمللر  معي   اللللللذي  اللللللللقلللب    ان هللللذا 

بلله وظلللهلللرلأول مللللرة  يف مرحلة   وجنللحللت 

بن�سخته  نور  العلم  م�سل�سل  يف  الحللرتاف  

اللللثلللانللليلللة، يف �للسللخلل�للسلليللة طلللاللللب )نلللائلللم يف 

الللل�لللسلللف( اي غلللافلللل علللن احلللل�لللسللله وهلللكلللذا 

يف  ابللدع  ان  ا�ستطعت  حيث  ال�للسللم،  ا�ستهر 

قناعة  على  كنت  ولنللنللي  ال�سخ�سية،  هللذه 

قللادر  وانللله  كبر  م�ستقبل  اللقب  لللهللذا  ان 

الدوار  الكثر من  على تقدمي من خاله 

املتنوعة  الدوار  بعمل  ا�ستمررت  البداعية 

واملللخللتلللللفللة  والللتللي لقلللت جنلللاح كللبللر وهلل 

احلمد والف�سل .  

ماذا تعني �سخ�سية العم غافل 

طبي�سات؟ حل�سني 

�للسللخلل�للسلليللة اللللعلللم غلللافلللل حتللمللل الللعللديللد 

مللللن املللللعللللاين لللطللبلليلل�للسللات فلللهلللي ا�للسللبللحللت 

جلللزء ل يللتللجللزء ملللن �للسللخلل�للسلليللتلله بللطللريللقللة 

ل�سهرته  �سبب  كللانللت  فهي  للكثر  حمببة 

الغناء  التمثيل  جانب  ايل  ا�ستخدم  حيث 

مميزه  بطريقه  جمهوره  لت�سلية  والرق�س 

الردين  اجلمهور  تقبلها  حيث  غللره  عللن 

بكل حب  .

ماذا يقرتح العم غافل لتطوير 

احلركة الفنية يف االردن 

الفنية  اقرتح طبي�سات لتطوير احلركة 

اكرث  اهتمام حكومي  هناك  يكون  ان  يجب 

لا�سف  حكوماتنا  لن  احلبيب  الردن  يف 

على   ( ثللانللوي  �للسلليء  انلله  علللللى  للفن  تنظر 

الرف ( غر معرتف به. 

كبقية  دعللللم  هلللنلللاك  يلللوجلللد  ل  وا�للللسللللاف 

فقط  عللبللارة  هللي  والعاملية  العربية  اللللدول 

بعاقاته  ال�سخ�س  �سخ�سية،  جللهللود  عللن 

من  كانت  غافل  العم  ف�سخ�سية  وبانتاجه 

هو  امللل�للسللرح  نف�سه،  طبي�سات  ح�سن  انللتللاج 

اهمالها  يللجللوز  ل  »اللللدراملللة«  البلد  ملللراأة  

اهتمام  اي  لديها  لي�س  لا�سف  الردن  يف 

نللهللائلليللا يف احلللركللة الللفللنلليلله والللثللقللافلليلله هي 

تقدمها  »نتاتيف«  ب�سيطة  ا�سياء  عباره عن 

وزارة الثقافه حيث وزارة الثقافة ل متتلك 

اردنيه  اعمال  لأنتاج  الكبرة  املالية  القوة 

وم�ستوياتهم  الردنللليلللن  بللالللفللنللانللن  تليق 

املبدعة. 

الفنانن تعاين من ظروف  حاليا نقابة 

يتاأثر  مل  طبي�سات  لكن  �سعبة  اقت�سادية 

بللجللائللحللة كللللورونللللا حلليللث قللللدم العلللانلللات 

والتوعيه من خال الذاعة والتلفزة 

ماذا تعني لطبي�سات حمافظه اربد

الكثر  لطبي�سات  تعني  اربلللد  حمللافللظلله 

حيث انها م�سقط راأ�سه ؛ بيته، وعزوته، كل 

ذكريات  ولها  الكثر  له  يعني  و�سارع  زاويللة 

جميلة يف حياته ع�سق هذه املدينه م�ستحيل 

انه يوؤثر فيها ال�سفر وال�ستقرار بعمان.  

اخلللتللليلللاراتللله كلللانلللت ملللتلللعلللددة حللليلللث قلللدم 

التلفزيونيه  العللمللال  من  كبرة  جمموعه 

غافل  الللعللم  عللن  غللر  خمتلفه  ب�سخ�سيات 

حلليللث قللللدم ملل�للسللللل�للسللل »جنلللملللة وال�لللسلللتلللاذ« ، 

م�سل�سل   ، مللنللحللبللكللوا«  »�للسللاحمللونللا  م�سل�سل 

»نللقللطلله و�للسللطللر جللديللد« وجمللمللوعلله كللبللرة 

مللللن هلللللذه العللللمللللال للللكلللن �للسللخلل�للسلليللة الللعللم 

كانت  �سواء  النا�س  من  العديد  احبها  غافل 

من  مطلب  وكللانللت  تلفزيونياً  او  م�سرحياً 

او من خال  قبل اجلماهر �سواء م�سرحياً 

اللللدول  عللرو�للس ملل�للسللرحلليللة يف اوروبلللللا او يف 

العربيه كانوا يطلبوا �سخ�سية العم غافل. 

ملللار�لللس مللهللنللة الخلللللللراج يف الللتلللللفللزيللون 

زال ميللار�للس هذه  ومللا  �سنه   28 مللن  الردين 

يف  والللتلللللفللزيللون  الذاعللللة  موؤ�س�سة  يف  املللهللنلله 

امل�سرحية  العللمللال  اغلبية  املللوؤ�للسلل�للسللة  ادارة 

مللن اخلللراجللله قلللدم جمللمللوعللة مللن العللمللال 

اي  درامياً لنه ل ميلك  لي�ست  التلفزيونية 

ميول لأخراج العمال الدرامية. 

قللللدم حلل�للسللن طللبلليلل�للسللات عللمللل كللوملليللدي 

وهللو مللتللاأثللر بللوفللاة والللدتلله منذ ثللاثللة ايللام 

ومرة  امل�سرح  خ�سبة  على  لل�سعود  �سطر 
ُ
واأ

اخرى تعر�س لك�سر قدمه وا�سطر لل�سعود 

الفحي�س  مللهللرجللان   افللتللتللاح  يف  والللتللمللثلليللل 

وقللدملله وهلللو علللللى الللعللربللاي هلللذا يللعللنللي ان 

�للسللروف �سعبه يف العللمللال  يللواجلله  الللفللنللان 

حتديدا. امل�سرحية 

خلللتلللاملللا املللل�لللسلللرة اللللتلللي قلللدملللهلللا حلل�للسللن 

طلللبللليللل�لللسلللات نلللاجلللحللله جللللللدا وقلللللللدم اغلللللبلليللة 

او  امل�سرحية  العللمللال  كللانللت  �للسللواء  اعللمللاللله 

التلفزيونيه فيها ر�سائل مهمه جدا قدمتها 

الطفال  حتى  لأبناءنا  للنا�س  للوطن  �سواء 

ان  يجب  والللفللنللان  جللدا  مهمه  ر�سائل  كانت 

الواقع  مللراآة  هو  الفنان  لنلله  ر�ساله  يحمل 

الللكللثللر من  يحمل  وكلللان  فلليلله  يعي�س  اللللذي 

الق�سايا  الثقايف خا�سه  املنر  الق�سايا على 

العربيه بالذات على خ�سبة امل�سرح.

»العم غافل« فنان اإلبداع ومحبوب الجماهير 
« : حكوماتنا تنظر للفن على انه شيء ثانوي طبيشات لـ » 

18 شهرا من المفاجآت.. ديزني 
تستعد الحتفالية الذكرى

 الـ50 لتأسيسها

بكلفة 400 ألف دوالر.. نقل منزل على 
»عربة« في أمريكا

هاتف أمريكي جديد يغزو أسواق 
العالم.. السعر اقتصادي

الإخبارية-وكالت العني 

فلوريدا  يف  ديللزين  والللت  عللامل  ي�سهد 

مبنا�سبة  �سهرا   18 ملدة  �سخمة  احتفالية 

متنزه  اأكللر  لإنلل�للسللاء  اللخم�سن  الللذكللرى 

ترفيهي يف العامل بدءا من 1 اأكتوبر.

يف  مللللرة  لأول  احلللديللقللة  افللتللتللاح  ومتَّ 

الأول من اأكتوبر 1971، وفق �سحيفة »ذا 

الريطانية. �سن« 

ويلللل�للللسللللادف الللللعللللام احلللللللايل اللللذكلللرى 

ت�سهد مفاجاآت كبرة يف  التي  اخلم�سن، 

18 �سهراً. الحتفالية التي ت�ستمر 

الرتفيهية  املللتللنللزهللات  جميع  وتللظللهللر 

اإذ  املللنللتللجللع بللحلللللل جلللديلللدة،  الأربللللعللللة يف 

مع  �سهرة  الأكلللرث  املللبللاين  بع�س  �ستتاألق 

EARidescent جديد مثل  ومي�س 

ليلة،  كللل   Beacons of Magic

من  جلللزءا  ال�سوئية  الللعللرو�للس  و�ستكون 

الحتفال.

»اململكة  يف  »�سندريا«  قلعة  وح�سلت 

خال  مللن  ملكي  حتللول  على  ال�سحرية« 

زينة جديدة.

فلللنلللدق  يف  اجللللللملللللهلللللور  و�للللسلللليلللل�للللسللللاهللللد 

»هوليوود  با�ستوديوات  تللاور«  »هللوللليللوود 

ديلللللزين« قللائللمللة لأفللل�لللسلللل الأفللللللام الللتللي 

لل�سينما. الذهبي  الع�سر  ت�ستح�سر 

و�للسلليللتللزيللن مللتللنللزه »اإبلللللكلللللوت« الللتللابللع 

ت�سطع  بلللاأ�لللسلللواء جلللديلللدة  ديللللزين  لللعللامل 

يف  الف�ساء  ل�سفينة  العاك�سة  الألواح  عر 

املتنزه.

وميني  ميكي  يعر�س  اأن  املللقللرر  ومللن 

اأزياء جديدة، اإذ يرتديان ماب�س جديدة 

كاملة مع مزيد من الأقم�سة ذات الألوان 

الزاهية املطرزة لقلعة »�سندريا«.

اخلليج-وكالت

من  الأ�سياء  نقل  عن  ن�سمع  ما  عللادة 

اأفكار  اأذهاننا  اإىل  فرتد  اآخللر،  اإىل  مكان 

وا�سحة، مثل نقل الأثاث اأو مواد للعمل 

بللاآللليللات  امللللللرة،  لللكللن يف هلللذه  الللبللنللاء،  اأو 

خللا�للسللة، ُنللقللل مللنللزل مللكللون مللن طابقن 

علللللى عللربللة، مللن مللوقللعلله الأ�للسللا�للسللي اإىل 

139 عللامللاً، يف وليللة  مللوقللع جللديللد، بعد 

ما  وفللق  الأمللريللكلليللة،  فران�سي�سكو  �للسللان 

ذكرت �سحيفة »ديلي ميل« الريطانية.

 واأ�للللسللللحللللت الللل�لللسلللحللليلللفلللة نللللقللللًا عللن 

املنزل  نقل  عملية  اأن  املحلية،  ال�سلطات 

كللانللت يف ملللراحلللل الللتللخللطلليللط للل�للسللنللوات 

عللللللدة، وتلللعلللن علللللللى الللل�لللسلللركلللة الللنللاقلللللة 

احللل�للسللول علللللى تلل�للسللاريللح مللن اأكلللرث من 

15 موؤ�س�سة. واأ�سافت اأن اإجمايل الكلفة 

علللللى تلليللم بلللللراون، مللالللك امللللنلللزل املللكللون 

 400 مللن �للسللت غللرف نلللوم، بلغت حلللوايل 

األلللف دولر كللر�للسللوم وتللكللاللليللف نللقللل هللذا 

للع�سر  يللعللود  الللللذي  الللتللاريللخللي  املللعلللللم 

»ديلي  واأ�سارت  الفيكتوري.  الريطاين 

امللل�للسللوؤولللن يف  اأنللله تعن على  اإىل  ملليللل« 

الأ�سجار،  الطرق وتقليم  اإخاء  الولية 

ونللقللل لفلللتلللات امللللللرور الللتللي تللعلليللق �سر 

النقل. عربة 

الإخبارية-وكالت العني 

الأمريكية،  تراكيوب  �سركة  اأطلقت 

يبلغ  ب�سعر  اجلللديللد   2e الللذكللي  هاتفها 

199 دولرا.

واأو�لللسلللحلللت اللل�للسللركللة الأمللريللكلليللة اأن 

ب�سا�سة  مللللزودا  يللاأتللي  اجلللديللد  الللهللاتللف 

و�سوح  بدقة  بو�سة   6.1 قيا�س   IPS
1560 × 720 بيك�سل.

يلللنلللبللل�لللس بلللللداخلللللل الللللهللللاتللللف امللللعلللاللللج 

 ،MediaTek Helio A25

ملللدعلللوملللا بلللللذاكلللللرة و�للللسللللول علل�للسللوائللي 

وذاكللللرة  جلليللجللابللايللت   4 �للسللعللة   RAM
اإمكانية  مع  جيجابايت   64 �سعة  داخلية 

.microSD زيادتها بوا�سطة بطاقة 

كامرا  على  الذكي  الهاتف  وي�ستمل 

مثبتة  ميجابيك�سل   8 واأخللرى   13 بدقة 

يف اخللللللف، مللع كللامللرا اأمللاملليللة بللدقللة 8 

بطاقتي  الهاتف  ويللدعللم  ميجابيك�سل. 

و  WiFi و   LTE وتقنيات   ،SIM
وم�ست�سعر   NFC و   Bluetooth

ب�سمة.

اجللللللديلللللد  اللللللهلللللاتلللللف  جتللللهلللليللللز  ومت 

ميكن  اأمبر  مللي   4000 �سعة  ببطارية 

باأبعاد  الذكي  الهاتف  وياأتي  ا�ستبدالها. 

�سمكه  يبلغ  بينما  ملم،   73.3  ×155.2

ويعمل  جللرامللات،   109 ووزنلله  ملم   10.1

.10.0 Android بنظام

اخلليج-وكالت

تلللعلللر�لللس 3 ر�لللسلللائلللل بلللخلللط يلللد الأملللللرة 

اإىل  اأر�سلتها   ديللانللا،  الللراحلللللة  الريطانية 

اأ�للسللدقللائللهللا املللقللربللن الللذيللن �للسللاعللدوهللا يف 

للبيع  ت�سارلز  الأمللر  عن  انف�سالها  فللرتة 

يف ملللزاد علللللنللي يف كلللورنلللوال )جللنللوب غللرب 

ب�سعر  املقبل،  مللار�للس/اآذار   18 يف  اإجنلللللرتا( 

يرتاوح بن 800 و1500 جنيه اإ�سرتليني.

وتلل�للسلللللط ر�للسللائللل الأملللللرة اللل�للسللوء على 

الأهلللمللليلللة الللتللي اأوللللتلللهلللا لأ�للسللدقللائللهللا، مبا 

يف ذللللك ر�للسللالللة مللر�للسلللللة للللزوجلللة اللل�للسللفللر 

فلي�سا  لو�سيا  املتحدة،  اململكة  يف  الرازيلي 

دي ليما.

لأول  لقائهما  بعد  لو�سيا  ديللانللا  و�سفت 

1991 بللاأنللهللا »�للسلليللدة رائللعللة«  مللرة يف اإبللريللل 

واأنه كان لها تاأثر كبر يف حياتها. وكتبت 

اإىل   1992 ملللايلللو  يف  اأخلللللرى  ر�للسللالللة  ديلللانلللا 

و�ستمن�سرت  عمدة  برامبل  روجللر  �سديقها 

الللل�لللسلللابلللق حتللللدثللللت خلللاللللهلللا عللللن وجلللبلللات 

ال�ستمتاع  اعللتللادوا  الللتللي  واللل�للسللراب  الللغللداء 

طفليها  اإىل  الثالثة  الر�سالة  وت�سر  بها، 

الأمرين وليام وهاري، حيث ا�سطحبتهما 

لللتللنللاول اللللغلللداء يف قللاعللة الحلللتلللفلللالت مع 

لو�سيا وروجر اللذين تلقيا و�سام »ال�سليب 

اجلنوبي« من ويليام يف اأكتوبر 1993. 

�للسللعللداء  الأولد  »كلللللان  ديللللانللللا:  وكلللتلللبلللت 

لإدراجلللهلللم يف حملللادثلللة الللكللبللار هللللذه، اإنللهللا 

ذكرى ل متحى اأبداً«.

3 رسائل بخط يد األميرة ديانا في مزاد


