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خالل لقائه سمو أمير قطر الشقيقة بالدوحة

الصفدي :الملك حريص على تطوير العالقات
الثنائية بمختلف المجاالت

ولي العهد يزور منزل العوران
الذي بات فيه جده
والملك المؤسس

االنباط -الدوحة

مستعدون لتقديم اي إسناد لقطر في
تنظيم كأس العالم
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»  :حكوماتنا تنظر
طبيشات لـ «
للفن على انه شيء ثانوي
االنباط – فرح مو�سى
مي�ت�ل��ىء ال �ع��امل ب��ال�ع��دي��د م��ن ال�شخ�صيات
امل �� �ش �ه��ورة ال �ت��ي �أح ��دث ��ت ت� ��أث�ي�راً وا� �ض �ح �اً على
امل���س�ت��وى ال�ث�ق��ايف وال�ف�ن��ي وال�ع�ل�م��ي وك�ث�ير من
ال ��دول اف��رزت ا�شخا�ص ا�صبحوا مبثابة َعلَم
يف جم��ال���س�ه��م وذاع ح��دي�ث�ه��م يف االرج� ��اء وم��ن

بني اال�شخا�ص امل�شهورين على م�ستوى االردن
وال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي ال �ف �ن��ان امل �ب��دع ح���س�ين علي
طبي�شات ال��ذي متيز ب�شخ�صية فريدة ومميزة
من نوعها .
العم غافل يف �سطور
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�ين م��ول��د ال �ف �ن��ان ال ��ذي

» :اسماء
الخشمان لـ «
شوارع السلط «مؤقتة» وسنخاطب
لجان العشائر لتزويدنا باألسماء
االنباط – ال�سلط – عبداهلل خري�سات
ا� �ش �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� ��ص ل �ه��م م��ع
�صحيفة االن�ب��اط ح��ول التغيري ال��ذي ح�صل
على ا��س�م��اء بع�ض ��ش��وارع مدينة ال�سلط من
قبل البلدية ،وق�ي��ام االخ�ي�رة بت�سمية �شوارع
اخ��رى ب��أ��س�م��اء اع�ت�بروه��ا ال تنتمي حل�ضارة
وتاريخ وعراقة املدينة و�سكانها ،الأم��ر الذي
اثار غ�ضب وحفيظة العديد منهم.
ال�ن��ا��ش��ط االج�ت�م��اع��ي م��ن م��دي�ن��ة ال�سلط

ه�شام الدبعي قال لـ»االنباط» ان اال�سماء التي
اطلقت على ال���ش��وارع م��ن قبل بلدية ال�سلط
ال متثلنا وال متثل ثقافتنا ،م�شريا اىل انها
تتنافى م��ع قيمنا وع��ادات �ن��ا .وت��اب��ع ،ال�سلط
قدمت الكثري من ال�شهداء وفيها الكثري من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والتاريخية والوطنية،
و�أق ��ل م��ا ميكن فعله تكرميا لهم ه��و ت�سمية
ه ��ذه ال �� �ش ��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.

يعمل االح �ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي ج��اه �دًا على
ط �م ����س ك ��ل �أث� ��ر وم �ع �ل��م �إ� �س�ل�ام��ي يف م��دي�ن��ة
ال �ق��د���س امل �ح �ت �ل��ة ب���ش�ت��ى ال��و� �س��ائ��ل امل �ت �ع��ددة،
باعتبار ذل��ك �أح��د �أدوات ال�صراع على الهوية
والذاكرة الفل�سطينية.
م�ق�برة «م ��أم��ن اهلل» �أو «م��ام�ي�لا» الواقعة
غربي القد�س القدمية على بعد كيلومرتين
م ��ن ب ��اب اخل �ل �ي��ل ،واح � ��دة م ��ن �أب � ��رز امل �ع��امل
الإ�سالمية املقد�سية التي تعر�ضت للت�شويه
والطم�س على م��دار ال�سنوات املا�ضية ،حتى
�أ� �ض �ح��ت � �ش��اه��دة ع �ل��ى اع� �ت ��داءات االح �ت�ل�ال.
وت �ع �ت�بر امل� �ق�ب�رة م ��ن �أع � ��رق م �ق��اب��ر ال �ق��د���س

التفا�صيل �ص «»12

عمان
االنباطّ -
بحث وزيرا املياه والري الدكتور معت�صم
� �س �ع �ي��دان ،وال� ��زراع� ��ة حم �م��د داودي� � ��ة خ�لال
اع �م��ال االج �ت �م��اع امل �� �ش�ترك ،ام ����س االث �ن�ين،
مطالب واحتياجات املزارعني والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك بني الوزارتني.

و�أكربها و�أقدمها عهدًا و�أو�سعها حجمًا ،وتقدر
م�ساحتها بـ  200دومن.
وقد حوّل االحتالل جزءًا كبريًا من املقربة
مل��راك��ز �سياحية وح��دي�ق��ة ع��ام��ة وف �ن��ادق ،ومل
يتبق منها ��س��وى  15دو ً
من ��ا ،ويعتزم حتويلها
ال �ي��وم �إىل «دي � ��زين الن� ��د» وق��اع��ة م ��ؤمت��رات
�ضخمة .ومتثل املقربة �أهمية تاريخية ودينية
لدى امل�سلمني ،كونها ت�ضم رفات و�أ�ضرحة عدد
كبري م��ن �صحابة ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم والتابعني والفقهاء والأدب ��اء والأع�ي��ان
والعلماء ،ومن ال�شهداء الذين �شاركوا يف فتح
بيت املقد�س عام 636م.

التفا�صيل �ص «»9

االنباط -عمان

زار يل العهد الأم�ي�ر احل�سني بن
ع �ب��داهلل ال �ث��اين ،ام����س االث �ن�ين منزل
اب�ن��اء واح�ف��اد ال�شيخ ذي��اب ال�ع��وران يف
الطفيلة.

وم�ن��زل ال �ع��وران ه��و ال��ذي ب��ات فيه
امللك امل�ؤ�س�س عبداهلل الأول وبات فيه
اي�ضا جاللة املغفور له باذن اهلل امللك
احل �� �س�ين ب ��ن ط �ل�ال ع� ��ام  ١٩٦١ح�ين
ح���ض��ر ل�ل�ط�ف�ي�ل��ة الف �ت �ت��اح م�ست�شفى
الطفيلة.

 16وفاة و 4550إصابة

«كورونا»  ٠٠قفزة جديدة بعدد
اإلصابات وارتفاع بالوفيات
االنباط -عمان

�أع �ل �ن��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة  16وف ��اة
و� 4550إ�� �ص ��اب ��ة ب� �ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا
امل���س�ت�ج� ّد يف امل�م�ل�ك��ة ام ����س االث �ن�ين،
ل�يرت�ف��ع ال �ع��دد الإج �م��ايل �إىل 4570

وفاة و� 368278إ�صابة.
وت��و ّزع��ت الإ��ص��اب��ات اجل��دي��دة على
 2953ح��ال��ة يف حم��اف �ظ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة
ع ّمان 565 ،حالة يف حمافظة البلقاء.
التفا�صيل �ص «»3

العودات :واجبنا الوقوف مع أشقائنا
العراقيين لقاء ما قدمه العراق ألمته
من مواقف مشرفة
االنباط-عمان
ا��س�ت�ق�ب��ل رئ �ي ����س جم�ل����س ال� �ن ��واب امل�ح��ام��ي
ع�ب��د امل�ن�ع��م ال� �ع ��ودات يف م�ك�ت�ب��ه ب ��دار جمل�س
ال�ن��واب ام����س الإث �ن�ين ،ال�سفري ال�ع��راق��ي لدى

المياه والزراعة تبحثان احتياجات
المزارعين والقضايا ذات
االهتمام المشترك

التفا�صيل �ص «»5

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

اب��دع يف ا�صعب �صنوف ال�ف��ن وه��ي الكوميديا
وه��و ح�سني علي طبي�شات يف منطقة البارحة
م ��ن حم��اف �ظ��ة ارب � ��د و احل��ا� �ص��ل ع �ل��ى درج ��ة
ال�ب�ك��ال��وري��و���س يف ال �ت��اري��خ وامل �� �س��رح يف جامعة
الريموك لعام (. ) 1989

بحث نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية
و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي خالل لقائه
ام ����س االث �ن�ي�ن يف ق �ط��ر�� ،س�م��و ال �� �ش �ي��خ متيم
ب��ن حمد �آل ث��اين �أم�ير دول��ة قطر ال�شقيقة،
التطورات الإقليمية و�سبل التعامل معها مبا
ي�سهم يف ح��ل �أزم ��ات املنطقة وي�ك��ر���س الأم��ن
واال�ستقرار.
ون� �ق ��ل ال� ��� �ص� �ف ��دي حت� �ي ��ات ج�ل�ال ��ة امل �ل��ك
ع �ب��داهلل ال �ث��اين �إىل ��س�م�وّه وح��ر���ص جاللته
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة يف خمتلف
امل �ج��االت ،مب��ا ينعك�س �إي �ج��اب �اً ع�ل��ى البلدين
ال�شقيقني وي���س�ه��م يف ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل ال�ع��رب��ي
امل�شرتك وخدمة الق�ضايا العربية .وبعث �سمو
ال�شيخ متيم بتحياته �إىل �أخ�ي��ه جاللة امللك
ع�ب��داهلل ال�ث��اين ،م��ؤك��دا �أهمية زي��ادة التعاون
وتعميقه مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ال�شقيقني� .إىل ذلك� ،أجرى ال�صفدي مع نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية يف دولة
قطر ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن �آل ثاين
حم��ادث��ات مو�سعة رك��زت ع�ل��ى زي ��ادة ال�ت�ع��اون
الثنائي وتو�سعة �آفاقه ،خ�صو�صاً االقت�صادية
واال�ستثمارية منها بنا ًء على خمرجات اللقاء
الذي جمع جاللة امللك عبداهلل الثاين و�أخيه
�سمو ال�شيخ متيم ب��ن حمد �آل ث��اين يف ع ّمان
يف �شباط املا�ضي .وعر�ض الوزيران خلطوات
تنفيذ املبادرة القطرية لتوفري � 20ألف فر�صة
عمل للأردنيني يف قطر ،وحزمة اال�ستثمارات.
التي كانت قطر �أعلنت عن تخ�صي�صها.

وق��ال �سعيدان �إن ت��وف�ير البيئة املنا�سبة
ل �ل �م��زارع�ين يف ج�م�ي��ع م �ن��اط��ق امل �م �ل �ك��ة ،مبا
ي���ض�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�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ب ��دع ��م ال ��زراع ��ة
وامل ��زارع�ي�ن وال �ت��زام��ا ب��ال�ن�ه��ج احل �ك��وم��ي هو
هدف ا�سا�سي.

التفا�صيل �ص «»5

اململكة ح�ي��در ال �ع��ذاري ،حيث ج��رى التباحث
يف �سبل تدعيم العالقات الأخوية بني البلدين
ال�شقيقني يف امل �ج��االت ك��اف��ة .و��ش��دد ال�ع��ودات
ع �ل��ى �أن الأردن وال� �ع ��راق جت�م�ع�ه�م��ا م��واق��ف
م�شرتكة وم�صري واح��د ،م�ؤكداً �أننا يف الأردن

خلف قيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين ن�سخر
كل �إمكانياتنا مل�ساندة الأ�شقاء العراقيني ،وزاد
بالقول :واجبنا وواجب �أقطار �أمتنا العربية.

التفا�صيل �ص «»2

النعيمي يشدد على متابعة تطور
مهارات الطلبة بالقراءة والحساب
عمان
االنباطّ -
��ش��دد وزي ��ر ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال��دك�ت��ور
تي�سري النعيمي ع�ل��ى ح��ر���ص ال� ��وزارة على
م�ت��اب�ع��ة م���س�ت��وى ت�ط��ور امل �ه��ارات الأ��س��ا��س�ي��ة
ل ��دى ال �ط �ل �ب��ة ،وم� ��دى م�ط��اب�ق�ت�ه��ا مل�ع��اي�ير
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 ��ؤك��دا �أن ال� �ق ��راءة ه��ي م�ف�ت��اح
التعلم للمعارف جميعها.

ج��اء ذل��ك ،خ�لال ت�ف�ق��ده ،ام����س االث�ن�ين،
�سري العمل يف الربنامج التدريبي للمعلمني
ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى اخ �ت �ب��ار ال� �ق ��راءة واحل���س��اب
لطلبة ال�صفوف املبكرة  ،الذي يعنى بقيا�س
م���س�ت��وى �إت� �ق ��ان ال�ط�ل�ب��ة امل� �ه ��ارات ال �ق��راءة
واحل �� �س��اب ،بح�ضور رئ�ي����س وح ��دة امل�ساءلة
الدكتورة رميا زريقات. ،

التفا�صيل �ص «»2

هواجس فلسطينية من تراجع أبومازن عن إجراء االستحقاق الرئاسي

البرغوثي يتمسك بالترشح للرئاسة رغم إغراءات عباس
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� ��أزق ��ا ح�ق�ي�ق�ي��ا ع �ل��ى � �ض��وء �إ�� �ص ��رار
القيادي الفتحاوي مروان الربغوثي الرت�شح
لالنتخابات الرئا�سية ،حيث يعتربها فر�صة
ذهبية لل�ضغط من �أجل �إطالق �سراحه ،وهو
املحكوم بخم�سة م��ؤب��دات .و�أم��ام ه��ذا الو�ضع
قد يجد عبا�س نف�سه م�ضطرا �إىل الرتاجع
ع��ن اال��س�ت�ح�ق��اق ال��رئ��ا� �س��ي ،ل�ك��ن ت�ب�ق��ى ه��ذه
اخل �ط��وة ره�ي�ن��ة م� ��آالت الأم ��ور بالن�سبة �إىل
االنتخابات الت�شريعية التي ت�سبقها.
وك���ش�ف��ت م �� �ص��ادر فل�سطينية ع��ن مت�سك
ال� �ق� �ي ��ادي ال �ف �ت �ح��اوي امل �ع �ت �ق��ل يف ال �� �س �ج��ون
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة م � ��روان ال�ب�رغ��وث��ي ب��ال�تر��ش��ح

لالنتخابات الرئا�سية ،يف خطوة م��ن �ش�أنها
�أن تبعرث �أوراق الرئي�س عبا�س ال��ذي يطمح
لتجديد �شرعيته يف اال�ستحقاق املقرر �إجرا�ؤه
يف �أغ�سط�س املقبل.
و�أوف� � ��د ع �ب��ا���س ق �ب��ل �أي � ��ام ع �� �ض��و ال�ل�ج�ن��ة
امل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف�ت��ح ح���س�ين ال���ش�ي��خ ،للقاء
الربغوثي وحماولة �إقناعه بالعدول عن فكرة
الرت�شح ،عار�ضا عليه حزمة من املغريات ،مل
ترث كثريا القيادي املحكوم بخم�سة م�ؤبدات
يف �إ�سرائيل .و�أك��د م�صدر فل�سطيني مطلع،
�أن مت�سك الربغوثي بالرت�شح يف االنتخابات
الرئا�سية املقبلة قد يدفع الرئي�س عبا�س �إىل
الرتاجع ون�سف اال�ستحقاق االنتخابي.

التفا�صيل �ص «»10

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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األردن والعراق تجمعهما مواقف مشتركة ومصير واحد

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

االنباط-عمان

ا�ستقبل رئي�س جمل�س النواب املحامي
عبد املنعم العودات يف مكتبه بدار جمل�س
ال �ن��واب ام����س الإث �ن�ي�ن ،ال���س�ف�ير ال�ع��راق��ي
ل��دى اململكة ح�ي��در ال �ع��ذاري ،حيث جرى
التباحث يف �سبل تدعيم العالقات الأخوية
بني البلدين ال�شقيقني يف املجاالت كافة.
و�شدد العودات على �أن الأردن والعراق
جتمعهما مواقف م�شرتكة وم�صري واحد،
م ��ؤك��داً �أن�ن��ا يف الأردن خلف ق�ي��ادة جاللة
امللك عبد اهلل الثاين ن�سخر كل �إمكانياتنا
مل�ساندة الأ�شقاء العراقيني ،وزاد بالقول:
واج�ب�ن��ا وواج ��ب �أق �ط��ار �أم�ت�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة �أن
نقف مع العراق يف عملية البناء والتطوير
ل�ق��اء م��ا ق��دم��ه ال�ع��راق لأم�ت��ه م��ن مواقف
م�شرفة.
و�أكد العودات �أننا معنيون اليوم بالبناء
على خمرجات القمم الثالثية التي جمعت
ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين وال��رئ�ي����س
امل �� �ص��ري ع �ب��دال �ف �ت��اح ال �� �س �ي �� �س��ي ورئ �ي ����س
ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي م���ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي،
مبا يُ�سهم يف تو�سيع التعاون االقت�صادي
وال� �ت� �ج ��اري واال� �س �ت �ث �م��اري ب�ي�ن ال �ب �ل��دان

ال�شقيقة الثالثة ،ومبا يحقق م�صاحلهم
امل�شرتكة ،ويخدم الق�ضايا العربية.
وق��ال ال�ع��ودات �إن��ه م��ن ال���ض��رورة اليوم
ال��ذه��اب نحو �إجن ��از املنطقة االقت�صادية

احل ��دودي ��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،مب��ا مُي �ك��ن �أن
ت��وف��ره م��ن ف��ر���ص ا��س�ت�ث�م��اري��ة م�ت�ب��ادل��ة،
ولتكون بوابة �صناعية يف املنطقة برمتها،
الفتاً �إىل �أهمية الزيارة التي قام بها رئي�س

الوزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة �إىل بغداد
وال��وف��ود املتبادلة املختلفة ب�ين البلدين،
ب� �ن ��ا ًء ع �ل��ى خم ��رج ��ات ال �ق �م��م ال �ث�لاث �ي��ة
الأردنية امل�صرية العراقية.
وتابع العودات� :إن الأردن حري�ص على
ت �ق��دمي خم�ت�ل��ف �أ� �ش �ك��ال ال��دع��م ل�ل�أ��ش�ق��اء
ال �ع��راق �ي�ين ،ول ��ن ن��دخ��ر ج �ه��داً يف �سبيل
ع ��ودة ال �ع��راق ل���س��اب��ق ع �ه��ده ،ع��راق �اً ق��وي�اً
م��وح��داً ،ي�شكل دوراً حم��وري �اً وم ��ؤث��راً يف
املنطقة والإقليم و�سنداً المته وق�ضاياها
امل�صريية.
من جهته �أك��د ال�سفري العراقي تقدير
ب�لاده عالياً للجهود التي يبذلها جاللة
امل �ل��ك دع� �م� �اً ل �ل �ع��راق يف � �ش �ت��ى امل� �ج ��االت،
م�ؤكدا على �أهمية الدور الأردين يف الدفع
بتحقيق الأم ��ن واال� �س �ت �ق��رار يف املنطقة،
ودوره املحوري يف احلرب على الإرهاب.
و�أك� ��د ال���س�ف�ير ال �ع��راق��ي ح��ر���ص ب�لاده
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة بني
البلدين ،وا�صفاً الأردن برئة العراق ،حيث
الأخوة يف �أ�سمى معانيها والتكامل يف �أعلى
درج��ات��ه ،م�شدداً على �أهمية بناء �شراكات
اق �ت �� �ص��ادي��ة ت �� �س �ه��م يف حت �ق �ي��ق م �� �ص��ال��ح
ال�شعبني ال�شقيقني.

وزير األوقاف يرعى اليوم الخيري في لواء القويسمة
االنباط -عمان

ثمن وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
ال��دك �ت��ور حم�م��د اخل�لاي �ل��ة ،دور ��ص�ن��دوق
ال ��زك ��اة يف ت �ق ��دمي امل �� �س ��اع ��دات مب�خ�ت�ل��ف
�أ�شكالها؛ ا�ستجابة ل��دوره الديني وتنفي ًذا
للتوجيهات امللكية ال�سامية ب��دع��م الأ��س��ر
املحتاجة واملت�ضررة جراء جائحة كورونا.
وق � ��ال خ�ل��ال رع ��اي �ت ��ه ال� �ي ��وم اخل�ي�ري
ال��ذي نظمه ال�صندوق يف ل��واء القوي�سمة
بالعا�صمة� ،إن الوزارة من خالل مديريات
الأوق��اف و�صندوق ال��زك��اة وجلانه التابعة
ل� ��ه ،ق ��دم ��ت امل� ��� �س ��اع ��دات ال �ع �ي �ن �ي��ة لأك�ث�ر
م��ن � 4500أ� �س��رة خ�ل�ال املنخف�ض اجل��وي
الأخ�ير ،وج��رى توزيع امل�ساعدات الطارئة
التي جت��اوزت قيمتها � 100أل��ف دينار على
الأ�سر.
و�أك ��د اخل�لاي�ل��ة ا��س�ت�م��راري��ة م��دي��ري��ات
الأوق��اف و�صندوق الزكاة واللجان التابعة
ل��ه يف ت �ق��دمي امل �� �س��اع��دات مل��ن ي�ط�ل�ب�ه��ا يف

خمتلف الظروف �ضمن االمكانات املتوفرة،
الف �ت��ا �إىل �أن ال� � ��وزارة ت �ت �ع��اون يف ت��وزي��ع
امل���س��اع��دات م��ع احل �ك��ام الإداري�ي��ن وم��دراء
الأوقاف.

وا� �ش �ت �م��ل ال� �ي ��وم اخل �ي��ري ع �ل��ى ت��وزي��ع
 400ق�سيمة �شرائية ت�صرف من امل�ؤ�س�سة
اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة امل��دن �ي��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ،و300
طرد خريي ،وم�ساعدات مالية بقيمة 100

دي �ن��ار �شملت  50ط��ال�ب��ا ج��ام�ع�ي��ا حمتاجا
وم�ساعدات مالية بقيمة  100دينار �شملت
�أ��س��ر �أي �ت��ام بقيمة �إج�م��ال�ي��ة بلغت � 40أل��ف
دينار.
وق��ال ال��وزي��ر �إن ج�ه��ود ��ص�ن��دوق ال��زك��اة
التي يعززها ت�برع املح�سنني و�أه��ل اخلري
ت �� �س �ه��م يف حم� ��ارب� ��ة ال� �ف� �ق ��ر وم �� �س ��اع ��دة
املحتاجني ،ويعمل على تو�سعة قاعدة عمله
و�أ��ش�ك��ال��ه ،م���ش�يرا �إىل �أن ��ص�ن��دوق ال��زك��اة
وب��ال �ت �ع��اون م��ع ال��دي��وان امل�ل�ك��ي الها�شمي
العامر� ،سيقوم ببناء وحدات �سكنية للأ�سر
املحتاجة يف جميع املحافظات.
وق� ��ال م�ت���ص��رف ال� �ل ��واء ال��دك �ت��ور رائ��د
اجلعافرة ،من جهته� ،إن اليوم اخلريي يف
املنطقة له �أثر كبري يف نفو�س ال�سكان من
ال�ع��ائ�لات ال�ف�ق�يرة وامل�ح�ت��اج��ة ،ال�سيما يف
ظل جائحة كورونا التي �أثرت على الكثري
من القطاعات.
وح�ضر اليوم اخلريي ،النائبان خري ابو
�صعليك ومغري همالن الدعجة.

الحواتمة يهنئ مالكم المنتخب الوطني واألمن العام عشيش لصدارته بالتصنيف الدولي

االنباط -عمان

هن�أ مدير الأم��ن العام ال�ل��واء الركن
ح�سني احل��وامت��ة ،م�لاك��م الأم ��ن ال�ع��ام
واملنتخب الوطني زياد ع�شي�ش بح�صوله
على امل��رك��ز الأول يف الت�صنيف ال��دويل
للمالكمة ب ��وزن  69ك�غ��م ،لي�صبح �أول
مالكم �أردين ي�صل ل�صدارة الت�صنيف.
و�أ�شاد احلوامتة بالإجناز الذي حققه
ع�شي�ش ،ودعاه هو وزمالءه من مالكمي
الأم � � ��ن ال� �ع ��ام ال ��ذي ��ن ح �ق �ق��وا م��راك��ز
متقدمة يف الت�صنيف� ،إىل اال�ستمرار

يف امل �ث��اب��رة ك�ط��ري��ق لتحقيق الأه� ��داف
البعيدة التي تكون يف متناول اليد ملن
مي�ت�ل��ك ال �ث �ق��ة وي �ع �م��ل ب���ص�بر وع��زمي��ة
و�إ�صرار.
ووف� � � ��ق خ �ب��ر �� � �ص � ��ادر ع � ��ن الإحت� � � ��اد
الريا�ضي لل�شرطة ،ام�س االثنني� ،شكر
احل ��وامت ��ة ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة الأردن� �ي ��ة
برئا�سة �سمو الأمري في�صل بن احل�سني،
والإحتاد الأردين للمالكمة على اجلهود
امل �ب��ذول��ة يف �إع � ��داد وجت �ه �ي��ز ال�لاع�ب�ين
واالرتقاء مب�ستواهم ،م�ؤكداً �أن مديرية
االم ��ن ال �ع��ام م�ستمرة يف ن�ه��ج ال�ت�ع��اون

وال�شراكة مع اللجنة الأوملبية الأردنية
واالحتادات الريا�ضية.
ا ت��اري �خ �ي �اً
و� �ش �ه��د ع� ��ام  2020ت� ��أه�ل� ً
�إىل �أومل � �ب � �ي � ��اد ط ��وك� �ي ��و خل �م �� �س��ة م��ن
م�لاك �م��ي الأم� ��ن ال �ع��ام ��ض�م��ن ��ص�ف��وف
امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي خ�ل��ال ال�ت���ص�ف�ي��ات
التى ا�ست�ضافها الأردن يف �آذار املا�ضي
بتنظيم م��ن اللجنة الأومل�ب�ي��ة الأردن�ي��ة،
ح�ي��ث ت ��أه��ل �إىل ج��ان��ب ع�شي�ش �شقيقه
ح�سني ع�شي�ش ،وحممد ال��وادي ،وعبادة
الك�سبة ،وعدي الهنداوي.
وح � ��اف � ��ظ م�ل�اك� �م ��و الأم� � � � ��ن ال� �ع ��ام

وامل �ن �ت �خ��ب ال ��وط� �ن ��ي امل� �ت� ��أه� �ل ��ون ،ع�ل��ى
ت�صنيف دويل م�ت�ق��دم ��ض�م��ن �أوزان �ه��م،
بعد �أن �أ�صدر االحتاد الدويل للمالكمة،
قائمة الالعبني امل�صنفني على م�ستوى
العامل.
وت�صدر ع�شي�ش ترتيب العبي العامل
ل� ��وزن  69ك �غ��م ،واح �ت��ل ال � ��وادي امل��رك��ز
اخل��ام ����س ع��امل�ي��ا يف وزن  57ك �غ��م ،وح��ل
ح���س�ين ع���ش�ي����ش ب��امل��رك��ز ال���س��اب��ع ع��امل�ي��ا
لوزن  91كغم ،فيما حل الهنداوي باملركز
احل��ادي ع�شر يف وزن  81كغم ،والك�سبة
باملركز الثاين ع�شر يف وزن  63كغم.

األمن يتعامل مع قنبلة قديمة
عثر عليها داخل منزل مهجور
االنباط -عمان

ق��ال ال�ن��اط��ق الإع�ل�ام��ي ب��ا��س��م مديرية
الأمن العام �إن الأجهزة الأمنية تتعامل الآن

م��ع قنبلة ق��دمي��ة ال�صنع يعرتيها ال�صد�أ
يعتقد ب�أنها من خملفات الأم��ن الداخلي،
وعرث عليها داخل منزل (مهجور) مبنطقة
�شارع اخل�ضر مبحافظة البلقاء.

األوقاف تستكمل التصفيات
األولية لمسابقة الحافظ القرآنية
االنباط -عمان

�أن� �ه ��ت وزارة الأوق� � � ��اف وال� ��� �ش� ��ؤون
وامل �ق��د� �س��ات الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،ال�ت���ص�ف�ي��ات
الأولية مل�سابقة احلافظ القر�آنية خالل
املو�سم الأول هذا العام �ضمن ن�شاطات
الوزارة يف ظل جائحة كورونا.
وقال م�ساعد �أمني عام �ش�ؤون الدعوة
والتوجيه الإ��س�لام��ي رئي�س جلنة دور
ال � �ق� ��ر�آن ال� �ك ��رمي ب� ��ال� ��وزارة �إ� �س �م��اع �ي��ل
اخلطبا �إن ع��دد امل�شاركني يف الت�صفية
الأوىل للم�ستويات الثالثة يف امل�سابقة،
ب�ل��غ  441م���ش��ارك��ا ،ت��وزع��ت ع�ل��ى حفظ
القر�آن الكرمي كامال بواقع  82م�شاركا،
وح �ف��ظ  20ج� ��زءا ب��واق��ع  95م���ش��ارك��ا،
وحفظ � 10أجزاء بواقع  264م�شاركا.

و�أ�� � �ش � ��ار اخل �ط �ب��ا �إىل ج� �ه ��ود جل�ن��ة
التحكيم ال�ت��ي ج��رى اخ�ت�ي��اره��ا بعناية
من �أ�صحاب الكفاءة واخلربة والدراية
وامل�ع��رف��ة يف علم ال �ق��راءات والتجويد،
م�ب�ي�ن��ا �أن ال�ت���ص�ف�ي��ات ��ش�م�ل��ت م�ن��اط��ق
اململكة كافة ،و�سط �إج��راءات ال�سالمة
واالحتياطات والتدابري الالزمة يف ظل
انت�شار ف�يرو���س ك��ورون��ا .ول�ف��ت �إىل �أن
اجل��ول��ة الثانية م��ن الت�صفيات �ستبد�أ
الأ� �س �ب ��وع اجل � ��اري ل�ل�م�ت��أه�ل�ين ال�ب��ال��غ
عددهم  323م�شاركا .يذكر �أن ال��وزارة
د�أب � ��ت � �س �ن��وي��ا ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م امل���س��اب�ق��ات
الها�شمية لتالوة وحفظ القر�آن الكرمي
للذكور والإن��اث �ضمن جهود اململكة يف
العناية بالقر�آن الكرمي حفظا وتف�سريا
وفهما.

خلية األزمة تنفي اتخاذ قرار
الحظر الشامل ليومين
االنباط -عمان

نفت خلية �أزمة كورونا باملركز الوطني
لل��أم��ن و�إدارة الأزم� � ��ات ،ام ����س االث �ن�ين،

�صحة م��ا ي�ج��ري ت��داول��ه ع��ن ات�خ��اذ ق��رار
بحظر �شامل ملدة يومني.
و�أكدت اخللية يف ت�صريح �صحايف ،ام�س
�إن ما يجري تداوله هو جمرد �إ�شاعة.

مخالفة مئة منشأة واغالق  11في عمان
االنباط-عمان

ق��ال حم��اف��ظ العا�صمة ال��دك�ت��ور �سعد
�شهاب انه جرى ،الأح��د ،اغالق  11من�ش�أة
يف مناطق خمتلفة من العا�صمة ،وت�سجيل
 101خمالفة بحق من�ش�آت جت��اري��ة ،وذلك
ج��راء خمالفتها لأوام ��ر ال��دف��اع و��ش��روط
ومتطلبات ال�صحة وال�سالمة العامة.
واو�� �ض ��ح امل �ح��اف��ظ ان جل��ان��ا خم�ت���ص��ة

م��ن امل�ح��اف�ظ��ات واالج �ه��زة االم�ن�ي��ة نفذت
جوالت تفتي�شية على املحالت ،حيث تبني
وج ��ود ه��ذه امل�ن���ش��آت امل�خ��ال�ف��ة ومت ات�خ��اذ
الإج� ��راءات القانونية والإداري� ��ة ال�لازم��ة
بحق املخالفني واغ�لاق املحالت وتوقيف
ا�صحاب املقاهي التي تقدم االرجيلة.
و�أك��د �شهاب ان اجل��والت على املحالت
والأ�شخا�ص م�ستمرة للت�أكد من التزامهم
ب�أوامر الدفاع و�شروط ال�صحة العامة.

وزارة الصحة تجدد دعوة المصابين
بكورونا لاللتزام العزل المنزلي
االنباط -عمان

جدد م�ساعد الأمني العام للرعاية
ال���ص�ح�ي��ة الأول� �ي ��ة ال��دك �ت��ور غ ��ازي
�شرك�س دع��وة املواطنني التي تظهر
نتائجهم ايجابية بفريو�س كورونا
وخمالطيهم �إىل اتباع �شروط العزل
امل� �ن ��زيل وع� ��دم اخل � ��روج م ��ن امل �ن��زل
حتت �أي ظ��رف من ال�ظ��روف بهدف
حت���س�ين ال��و� �ض��ع ال��وب��ائ��ي وتناق�ص
�أعداد الإ�صابات.
وق��ال الدكتور �شرك�س �إن ال��وزارة
تتابع حالة املعزولني �صحيا ،وجتيب

على ا�ستف�ساراتهم وتتبعهم حتى 14
يوما بعد ظهور الفح�ص الإيجابي
ل �ل �ت ��أك��د م��ن ��ش�ف��ائ�ه��م ث��م اع�لان�ه��م
� �ض �م��ن ح � ��االت ال �� �ش �ف��اء ،م �ب �ي �ن��ا �أن
االنتكا�سات ميكن ان حت��دث ب�سبب
ال�تراخ��ي يف اق �ب��ال امل�خ��ال�ط�ين على
ال �ف �ح ����ص وع � ��دم االل � �ت� ��زام ال �ك��ام��ل
ب��و� �س��ائ��ل ال ��وق ��اي ��ة وخ ��ا�� �ص ��ة ل�ب����س
الكمامة.
و�أ��ش��ار �إىل �أن امل�صابني بال�ساللة
امل�ت�ح��ورة ي�ج��ري تتبعهم ع��ن طريق
اجل� � �ه � ��ات امل� �خ� �ت� ��� �ص ��ة ل� �ل� �ت� ��أك ��د م��ن
التزامهم بالعزل املنزيل.

النعيمي يشدد على متابعة تطور مهارات الطلبة بالقراءة والحساب
االنباط -عمان

�شدد وزير الرتبية والتعليم الدكتور
تي�سري النعيمي على حر�ص الوزارة على
متابعة م�ستوى تطور املهارات الأ�سا�سية
ل��دى الطلبة ،وم��دى مطابقتها ملعايري
اجل��ودة املتبعة� ،سيما املتعلقة بالقراءة
واحل�ساب ،م�ؤكدا �أن القراءة هي مفتاح
التعلم للمعارف جميعها.
جاء ذلك ،خالل تفقده ،ام�س االثنني،
� �س�ي�ر ال �ع �م��ل يف ال�ب�رن ��ام ��ج ال �ت��دري �ب��ي
للمعلمني القائمني على اختبار القراءة
واحل� ��� �س ��اب ل �ط �ل �ب��ة ال �� �ص �ف��وف امل �ب �ك��رة
 ،ال� ��ذي ي�ع�ن��ى ب �ق �ي��ا���س م �� �س �ت��وى �إت �ق��ان
ال �ط �ل �ب��ة امل � �ه ��ارات ال � �ق ��راءة واحل �� �س��اب،
بح�ضور رئي�س وحدة امل�ساءلة الدكتورة
رمي��ا زري�ق��ات ،ومدير الرتبية والتعليم
لق�صبة عمان الدكتورة نوال �أبو ردن.
واك ��د ال��دك�ت��ور النعيمي �أه�م�ي��ة ه��ذه
االخ �ت �ب��ار ت ��زداد يف ه��ذه ال �ف�ت�رة؛ لأن�ه��ا
ت �� �س �ت �ه��دف ال �� �ص �ف�ين ال� �ث ��اين وال �ث��ال��ث
الأ� �س��ا� �س �ي�ي�ن ،ال �ل��ذي��ن ي �ع �ت�ب�ران �أك�ث�ر
ال�صفوف ت�أثرا بجائحة كورونا ،والأكرث
ح��اج��ة للتعليم ال��وج��اه��ي ،م���ش�يرا �إىل
�أن ه��ذا االخ�ت�ب��ار يعمل جنبا �إىل جنب
مع غريه من االختبارات الوطنية التي
ت���ش�ك��ل م �ن �ظ��وم��ة م �ت �ك��ام �ل��ة م ��ن ��ض�م��ن
�إج� � ��راءات ��ض�ب��ط ج ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م ،ال�ت��ي

حت��ر���ص ال ��وزارة على تنفيذها ،ل��دوره��ا
يف متكني ال��وزارة من تتبع م�ستوى �أداء
الطلبة ع�بر ال�سنوات ،وحت��دي��د الفاقد
التعليمي نتيجة اجلائحة.
وق��ال �إن ه��ذا االختبار ميكن ال��وزارة
وم��دي��ري��ات الرتبية والتعليم وامل��دار���س
م��ن بناء ال�برام��ج العالجية يف مهارات
ال� �ق ��راءة وال��ري��ا� �ض �ي��ات ل ��دى ال�ط�ل�ب��ة،
م��ؤك��دا �أن املعلمني ه��م الأ��س��ا���س يف بناء
هذه الربامج ،والأقدر على تنفيذها.
ودعا النعيمي ،خالل الزيارة ،املعلمني
القائمني على �إجراء االختبار �إىل حتفيز
الطلبة ورفع م�ستوى دافعيتهم وثقتهم
ليقدموا �أف�ضل ما لديهم؛ بحيث تكون
ن�ت��ائ�ج��ه حقيقية تعك�س واق ��ع م�ستوى
مهاراتهم ،مب��ا ي�سهم يف و�ضع اخلطط
ال �ع�لاج �ي��ة امل �ن��ا� �س �ب��ة جل��وان��ب ال���ض�ع��ف
وتعزيز جوانب القوة فيها .يذكر �أن هذا
االختبار من املقرر �أن يبد�أ الأحد القادم،
باختيار عينة ع�شوائية من  133مدر�سة
من مدار�س اململكة ،بواقع  20طالبا من
كل مدر�سة ،حيث يجري تدريب املعلمني
ع�ل��ى �آل �ي��ة اخ �ت �ي��ار ال�ع�ي�ن��ة وف��ق معايري
علمية حتقق �أهداف الدرا�سة.
ويف ذات ال �� �س �ي ��اق ،ت �ف �ق��د ال��دك �ت��ور
ال�ن�ع�ي�م��ي ال �ي ��وم م��در� �س��ة ع�ي�ن ج��ال��وت
الثانوية للبنات التابعة ملديرية الرتبية
والتعليم لق�صبة عمان ،والتقى طالبات

ال �� �ص��ف ال� �ث ��اين ال �ث ��ان ��وي ف �ي �ه��ا ،داع �ي��ا
�إي��اه��ن اىل � �ض��رورة االل �ت��زام مب�ضامني
الربوتوكول ال�صحي �سواء داخل املدر�سة
�أو خارجها حفاظا على �صحة اجلميع.

و�أع � ��رب ال�ن�ع�ي�م��ي ع��ن ث�ق�ت��ه ال�ع��ال�ي��ة
بالزمالء املعلمني والإدارات املدر�سية ،يف
حتقيق �أعلى م�ستويات االلتزام ال�صحي
يف م ��دار� �س �ن ��ا ،ودور ال �ط �ل �ب��ة و�أول � �ي ��اء

�أمورهم يف امل�ساندة بذلك.
و�أ�� � � �ش � � ��ادت ال � �ط ��ال � �ب ��ات يف ال� �ت� �ط ��ور
الوا�ضح يف ال��درو���س املقدمة م��ن خالل
من�صة در��س��ك للف�صل ال��درا��س��ي الثاين

احلايل� ،سواء يف املحتوى �أو يف الو�سائل
التعليمية �أو باعتماد عنا�صر الت�شويق
والتحفيز التي ت�سهم ب�شكل كبري يف رفع
دافعيتهن للتعلم.

املحلي
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 16وفاة و 4550إصابة

تحزير مهني

«كورونا»  ٠٠قفزة جديدة بعدد اإلصابات وارتفاع بالوفيات
عمان
االنباطّ -

�أعلنت وزارة ال�صحة  16وفاة و4550
�إ� �ص��اب��ة ب �ف�يرو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج� ّد يف
امل�م�ل�ك��ة ام����س االث �ن�ين ،ل�يرت�ف��ع ال�ع��دد
الإج� �م ��ايل �إىل  4570وف� ��اة و368278
�إ�صابة.
وت��و ّزع��ت الإ� �ص��اب��ات اجل��دي��دة على
 2953ح ��ال ��ة يف حم��اف �ظ��ة ال �ع��ا� �ص �م��ة
ع ّمان 565 ،حالة يف حمافظة البلقاء،
 286ح��ال��ة يف حمافظة �إرب ��د ،منها 14
حالة يف الرمثا 251 ،حالة يف حمافظة
ال��زرق��اء 98 ،حالة يف حمافظة الكرك،
 96حالة يف حمافظة املفرق 79 ،حالة يف
حمافظة جر�ش 53 ،حالة يف حمافظة
العقبة 50 ،حالة يف حمافظة م�أدبا44 ،
حالة يف حمافظة معان ،منها  5حاالت
يف البرتا 39 ،حالة يف حمافظة عجلون،
 36حالة يف حمافظة الطفيلة.
و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن
رئا�سة ال ��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن
عدد احلاالت الن�شطة حال ّياً و�صل �إىل
 26349ح��ال��ة ،بينما بلغ ع��دد احل��االت

التي �أُدخِ لت اليوم �إىل امل�ست�شفيات 196
حالة ،فيما غادرت  133حالة.
ولفت �إىل �أن �إج�م��ايل ع��دد احل��االت
امل� � � ��ؤ ّك � � ��دة ال � �ت� ��ي ت� �ت� �ل� �ق ��ى ال� � �ع �ل��اج يف
امل�ست�شفيات بلغ  1028حالة ،يف حني بلغ
�إجمايل عدد �أ�س ّرة العزل امل�ستخدمة يف
امل�ست�شفيات للحاالت امل�ؤكّدة وامل�شتبهة

ل �ي��وم �أم ����س  875بن�سبة �إ� �ش �غ��ال بلغت
 22ب ��امل� �ئ ��ة ،ف �ي �م��ا ب �ل��غ �إج � �م� ��ايل ع��دد
�أ� �س � ّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف
امل�ست�شفيات للحاالت امل�ؤكّدة وامل�شتبهة
ليوم �أم�س  197بن�سبة �إ�شغال بلغت 22
باملئة.
كما بلغ �إجمايل عدد �أجهزة التنفّ�س

اال�صطناعي امل�ستخدمة يف امل�ست�شفيات
للحاالت امل��ؤ ّك��دة وامل�شتبهة ليوم �أم�س
 81جهازاً بن�سبة �إ�شغال بلغت  9باملئة.
كما �أ��ش��ار امل��وج��ز �إىل ت�سجيل 1483
ح��ال��ة � �ش �ف��اء ال �ي ��وم يف ال �ع ��زل امل �ن��زيل
وامل�ست�شفيات ،لي�صل �إج �م��ايل ح��االت
ال�شفاء �إىل  337359حالة.
و�أ� �ض��اف �أن  33846فح�صاً خم�بر ّي�اً
�أج � ��ري ال� �ي ��وم ،ل�ي���ص�ب��ح �إج� �م ��ايل ع��دد
ال �ف �ح��و� �ص��ات ال �ت��ي �أج ��ري ��ت م �ن��ذ ب��دء
ال��وب��اء وح�ت��ى الآن  4405368فح�صاً،
الف � �ت � �اً �إىل �أن ن �� �س �ب��ة ال �ف �ح��و� �ص��ات
الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة
44ر 13باملئة.
ودع��ت ال ��وزارة اجلميع �إىل االل�ت��زام
ب ��أوام��ر ال � ّدف��اع ،وا ّت �ب��اع �سبل ال��وق��اي��ة،
خ �� �ص��و� �ص �اً ارت� � ��داء ال �ك � ّم��ام��ات ،وع ��دم
�إق � ��ام � ��ة ال� �ت� �ج� � ّم� �ع ��ات لأك� �ث ��ر م� ��ن 20
�شخ�صاً ،ومتابعة احل�م�لات التوعوية
ال�ت��ي �أطلقتها بال�شراكة م��ع ع��دد من
ال��وزارات والهيئات للوقاية من عدوى
ك ��ورون ��ا وال �ت �� �س �ج �ي��ل لأخ� ��ذ امل �ط �ع��وم:
�#إلك_وفيد #حياتنا_�أهم.

صناعة األردن تدعو لتوسيع برامج التحفيز والترويج لزيادة الصادرات
االنباط -عمان

دعت غرفة �صناعة الأردن �إىل تو�سيع
برامج حتفيز دعم ال�صادرات ال�صناعية
الأردنية وزيادتها و�ضمان و�صولها �إىل
�أ�سواق جديدة غري تقليدية.
وق��ال نائب رئي�س الغرفة ه��اين �أب��و
ح�سان ،ام�س االثنني� ،إن تو�سيع برامج
ال �ت �ح �ف �ي��ز وال �ت�روي� ��ج م ��ن �أج � ��ل زي� ��ادة
ال �� �ص��ادرات �سي�صب يف دع��م االق�ت���ص��اد
الوطني و�إيجاد املزيد من فر�ص العمل
لأبناء الوطن.
ولفت �أبوح�سان يف ت�صريح �صحايف،
ام�س� ،إىل �ضرورة توفري حزمة حتفيز
اقت�صادية و�إعطاء الأولوية للقطاعات
الأك�ثر ت�ضررا حلمايتها من الرتاجع،
يف م ��وازاة دع��م ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي ت�شكل
رافعة للنمو االقت�صادي لت�سريع عملية
النمو ،وعلى ر�أ�سها القطاع ال�صناعي
الذي ي�صدر مبا قيمته  5مليارات دينار

�سنويا وي�شغل ما يزيد على ربع مليون
عامل وعاملة.
ودع��ا لدرا�سة �أث��ر ال�سيا�سات املالية

البديلة مثل رف��ع ال��ر��س��وم اجلمركية
ع�ل��ى ب�ع����ض ال���س�ل��ع امل �� �س �ت��وردة وات �خ��اذ
�سيا�سات ترفع من احل�صيلة اجلمركية

مثل رفع التخمني ،والعمل على زيادة
االن� �ت ��اج امل �ح �ل��ي مل �� �س��اع��دة االق �ت �� �ص��اد
ب��رف��ع ال��ر� �س��وم ع�ل��ى ال���س�ل��ع امل���س�ت��وردة
التي يوجد لها مثيل �أردين� ،أو فر�ض
�إج� � ��راءات ح �م��اي��ة م��ا ي���س�ه��م يف زي ��ادة
ح �� �ص��ة امل �ن �ت �ج��ات الأردن� � �ي � ��ة ب��ال �� �س��وق
املحلية.
و�أ� � �ش� ��ار �أب� ��و ح �� �س��ان ال� ��ذي يت�ر�أ���س
كذلك غرفة �صناعة ارب��د �إىل �أن �أبرز
معيقات ال�صناعة الأردنية هي ارتفاع
�أ�سعار الطاقة مقارنة ب�أ�سعارها يف دول
اجلوار ،الأمر الذي ي�ضعف تناف�سيتها
حم�ل�ي��ا ويف �أ�� �س ��واق ال �ت �� �ص��دي��ر ،داع �ي��ا
�إىل تخفيف ه��ذه الكلف على القطاع
ال�صناعي لتعزيز تناف�سيته ،وامل�ساعدة
على ت��روي��ج ال���ص��ادرات ال�صناعية من
خ�لال دع��م ��ش��رك��ة “بيت ال�صادرات”
التي ت�أ�س�ست بال�شراكة بني القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص لتمكينها م��ن تطوير
خدماتها بال�سرعة املمكنة.

افتتاح مبنى مجمع الملك المؤسس بجامعة الحسين
االنباط -معان

اف �ت �ت��ح رئ �ي ����س جم �ل ����س �أم� �ن ��اء ج��ام�ع��ة
احل� ��� �س�ي�ن ب � ��ن ط �ل ��ال ال� ��دك � �ت� ��ور حم �م��د
ال��ذن�ي�ب��ات ام ����س االث �ن�ين يف م �ع��ان ،مبنى
جممع قاعات امللك عبداهلل الأول امل�ؤ�س�س
باجلامعة.

وج��اء حفل االفتتاح يف �سياق االحتفال
مب�ن��ا��س�ب��ة م� ��رور م �ئ��ة ع ��ام ع �ل��ى ت��أ��س�ي����س
ال ��دول ��ة الأردن � �ي ��ة ،ك �م��ا اط �ل��ق ا� �س��م امل�ل��ك
امل�ؤ�س�س على مبنى جممع قاعات التدري�س
تخليدا لتلك املنا�سبة ،وا�ستذكارا لإجنازات
الها�شميني عرب قرن من الزمان.
و�أع ��رب ال��دك�ت��ور ال��ذن�ي�ب��ات ع��ن اع�ت��زاز

وفخر كل منت�سبي اجلامعة بهذه الذكرى
ال �ع��زي��زة ع�ل��ى ق�ل��ب ك��ل �أردين ،م�ب�ي�ن��ا �أن
الأردن وخ�ل��ال امل �ئ��وي��ة الأوىل وب �ق �ي��ادة
ال�ه��ا��ش�م�ي�ين� � ،س��ار ن�ح��و ال�ت�ط��ور وال��رف�ع��ة
واملنعة ،و�أ�صبح يف م�صاف الدول املتطورة
التي ي�شار �إليها بالبنان.
و�أك ��د رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور عاطف

اخلراب�شة� ،أن اجلامعة م�ستمرة يف حتقيق
ال ��ر�ؤى امللكية ال��رام�ي��ة لتجويد العملية
الدرا�سية ورفع م�ستواها ،وتخريج �أجيال
ق� ��ادرة ع�ل��ى ح�م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة ،وال�ن�ه��و���ض
بالوطن وال�سري به نحو الرفعة والتقدم.
ويف ال�سياق�� ،ش��ارك احل���ض��ور بغر�س 100
�شجرة قرب بوابة اجلامعة الرئي�سة.

الدفاع المدني يتعامل مع  20حادثة مرتبطة بوسائل التدفئة خالل اسبوع
االنباط -عمان

ت �ع��ام �ل��ت م��دي��ري��ة ال ��دف ��اع امل ��دين
خالل الأ�سبوع املا�ضي مع  20حادثة
مرتبطة بو�سائل التدفئة ،نتج عنها
� 52إ�صابة و 4حاالت وفاة.

وق � ��ال ال �ن��اط��ق الإع �ل�ام� ��ي ب��ا��س��م
م��دي��ري��ة الأم� ��ن ال �ع��ام ان ��ه وب��ال��رغ��م
من التحذيرات ال�صادرة عن مديرية
الأم��ن العام ح��ول اال�ستخدام الآم��ن
لو�سائل التدفئة واخذ جميع و�سائل
ال��وق��اي��ة واحل��ذر عند التعامل معها

�إال ان� ��ه ل��وح��ظ يف الآون� � ��ة الأخ�ي��رة
ازدياد �أعداد احلوادث الناجمة عنها.
ودعا الناطق الإعالمي املواطنني،
�إىل � � �ض� ��رورة الإ� � �س � �ت � �خ� ��دام الآم � ��ن
ل ��و�� �س ��ائ ��ل ال� �ت ��دف� �ئ ��ة ع� �ل ��ى اخ� �ت�ل�اف
�أن��واع�ه��ا وع��دم ت��رك امل��دف ��أة م�شتعلة

�أث �ن��اء ال �ن��وم و�� �ض ��رورة ت�ه��وي��ة امل�ك��ان
م ��ا ب�ي�ن ال� �ف�ت�رة والأخ � � � ��رى وت �ف �ق��د
الأ��س�لاك اخلا�صة مبدافئ الكهرباء
وع��دم حتميل االب��اري��ز ف��وق طاقتها
وت �ف �ق��د اخل ��رط ��وم ال��وا� �ص��ل م ��ا بني
املدف�أة واال�سطوانة.

الغذاء والدواء تطلق دليال للمنشآت الغذائية حول إدارة األزمات الخاصة بكورونا
االنباط -عمان

�أط �ل �ق��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �غ��ذاء
وال��دواء وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل
الدولية  /جمموعة البنك الدويل ،دليال
�إر� �ش��ادي��ا ل�ل�م�ن���ش��آت ال �غ��ذائ �ي��ة وخ��دم��ات
ت� �ق ��دمي الأغ� ��ذي� ��ة ح� ��ول ك �ي �ف �ي��ة اع� ��داد
وتنفيذ ادارة االزم��ات اخلا�صة بفريو�س
كورونا امل�ستجد.
وق � ��ال م ��دي ��رع ��ام امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع��ام��ة

ل �ل �غ��ذاء وال � ��دواء ال��دك �ت��ور ن ��زار حم�م��ود
مهيدات ،يف بيان �صحفي ام�س االثنني،
�إن ال��دل�ي��ل ي ��أت��ي �ضمن ج�ه��ود امل�ؤ�س�سة
يف متابعة وم��واك�ب��ة االر� �ش��ادات العلمية
والعاملية يف املن�ش�آت الغذائية وتقدميها
ل �ل �ج �ه��ات ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ومب � ��ا ي���ض�م��ن
تطبيق تدابري وقائية حلماية العاملني
وامل��وردي��ن وامل�ستهلكني يف جميع مرافق
االنتاج والت�صنيع ومراكز ت�سويق امل��واد
الغذائية م��ن ال�ع��دوى بفريو�س ك��ورون��ا

امل���س�ت�ج��د وال� ��ذي اث� ��رت ت��داع �ي��ات��ه على
الأن���ش�ط��ة االق�ت���ص��ادي��ة مب��ا ف�ي�ه��ا ق�ط��اع
ال � �غ� ��ذاء و� �س�ل�ا� �س��ل االم � � ��داد ال �غ ��ذائ ��ي.
و�أ�� �ض ��اف م �ه �ي��دات �أن ال��دل �ي��ل يت�ضمن
ت �ع �ل �ي �م��ات وت ��و�� �ص� �ي ��ات ع �ل �م �ي��ة حم�ك�م��ة
خ��ا� �ص��ة ب��ال �ق��واع��د ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ينبغي
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا يف ج�م�ي��ع امل �ن �� �ش ��آت ال�غ��ذائ�ي��ة
وخ ��دم ��ات ت �ق ��دمي ال� �ط� �ع ��ام ،وال �ق��واع��د
اخلا�صة ب�شركات خدمات تقدمي الطعام
ال��واج��ب تطبيقها �إىل ج��ان��ب ال�ق��واع��د

ال �ع��ام��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ق��ائ�م��ة للتقييم
ال��ذات��ي وال �ت��ي م��ن امل�م�ك��ن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا
ك �م��ذك��رة ع �ن��د اع � ��داد اخل �ط��ة اخل��ا� �ص��ة
ب ��إدارة �أزم��ة فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد يف
املن�ش�آت الغذائية .وميكن الإط�ل�اع على
ال��دل�ي��ل م��ن خ�ل�ال الرابطhttp://:
/j f d a .j o /E c h o B u s V 3.0
-SystemAssets/f4f1748b
.aa862cafc6e7-490f-ac02-4f8c
-pdf

سلطة العقبة االقتصادية :الغاء حظر الجمعة أنعش الحركة السياحية والتجارية
االنباط -العقبة

ق ��ال م �ف��و���ض ال���س�ي��اح��ة واال��س�ت�ث�م��ار
يف ��س�ل�ط��ة م�ن�ط�ق��ة ال�ع�ق�ب��ة االق�ت���ص��ادي��ة
اخلا�صة �شرحبيل ما�ضي �إن الغاء حظر
ي ��وم اجل �م �ع��ة وت�ق�ل�ي����ص � �س��اع��ات احل�ظ��ر
للأفراد واملن�ش�آت �أ�سهم يف تن�شيط احلركة
ال�سياحية ال��داخ�ل�ي��ة ورف��ع ن�سبة �إ�شغال
الفنادق وال�شقق الفندقية بن�سبة ترتاوح
ب�ي�ن � 10إىل  60ب��امل�ئ��ة ح���س��ب الت�صنيف

املعتمد.
وا� � �ض ��اف م��ا� �ض��ي �أن ا� � �س ��واق امل��دي �ن��ة
� �ش �ه��دت ان �ت �ع��ا� �ش��ا يف احل ��رك ��ة ال �ت �ج��اري��ة
وال�سياحية ب�شكل م�ق�ب��ول ،الف�ت��ا �إىل �أن
ال �� �س �ل �ط��ة حت ��ر� ��ص م ��ن خ�ل��ال دوائ ��ره ��ا
اخل��دم��ات�ي��ة وف��رق ال��رق��اب��ة امل�شرتكة مع
اجل �ه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ع �ل��ى ��ض�ب��ط اال� �س��واق
واحلد من االختالط وتطبيق االجراءات
ال�صحية ال�صارمة يف املن�ش�آت ال�سياحية
وامل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة وامل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي

ل���ض�م��ان ��ص�ح��ة و� �س�لام��ة ال � ��زوار واب �ن��اء
م��دي �ن��ة ال �ع �ق �ب��ة .وب �ي�ن �أن ه �ن��اك جل�ن��ة
مكلفة ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�م�ل�ك��ة ت�ع�م��ل على
و�ضع اال��ش�تراط��ات واالج ��راءات اخلا�صة
بالتعامل مع الزوار يف ظل هذه اجلائحة
والتي على �ضوئها ت�صدر ال�ق��رارات التي
�ستتيح ع��ودة امل�ج�م��وع��ات ال�سياحية �إىل
امل�ث�ل��ث ال��ذه�ب��ي “البرتاء ،ال�ع�ق�ب��ة ،وادي
رم”.
وا�� �ش ��ار �إىل �إع �ل��ان م�ن�ط�ق��ة وادي رم

وجهة �سياحية خالية من كورونا ما ميكن
ال �� �س��ائ��ح م��ن ق �� �ض��اء ع ��دة اي� ��ام يف اج ��واء
�صحية ب�ع�ي��دا ع��ن اي��ة م�ل��وث��ات بيئية او
�صناعية.
يذكر ان احل��رك��ة ال�سياحية يف مدينة
ال�ع�ق�ب��ة ت��راج�ع��ت بن�سبة  70ب��امل�ئ��ة ال�ع��ام
امل��ا� �ض��ي م �ق��ارن��ة م ��ع ع� ��ام  2019ب���س�ب��ب
جائحة ك��ورون��ا فيما �شهد ال�شهر الأول
م��ن ه��ذا ال �ع��ام ارت �ف��اع��ا يف ا��ش�غ��ال ن�سبة
الفنادق وال�شقق الفندقية.

د.محمد طالب عبيدات
معظم �شغل املهنيني يعتمد مبد�أ “التحزير” ،مبعنى �أن اليقني واملعرفة والكفايات
الكاملة غ�ير م��وج��ودة لكنهم يعتمدون على و�ضع �إح�ت�م��االت وتخمينات رمب��ا تكون
غري ممكنة للحلول املطلوبة ،وال�سبب يف ذلك �أن معظمهم ال ميتلك املعرفة العلمية
احلقيقية �أو اخلربة النوعية �أو املهارات وراء العمل الذي يقومون به بل يعتمدوا مبد أ�
“التحزير” �أو “التجربة واخلط�أ”:
 .1كمثال على ذلك؛ معظم ميكانيكيي �أو كهربائيي املركبات يتعاملون مع املركبات
مببد�أ التجربة واخلط�أ لأنهم ال ميتلكون املعرفة �أو املهارات املطلوبة؛ وهذا م�ؤ�شر
على �ضرورة تبني �آفاق التعليم املهني والتقني.
 .2زي��ارة امليكانيكي �أو الكهربائي لت�صليح املركبة تعني حتماً ب ��أن امليكانيكي �أو
الكهربائي �سيجعل من كل التخ�ص�صات من حولة “تت�س ّبب” من خالل “الزبون”،
وك ��أن �ه��م م�ت�ف�ق��ون ع�ل��ى ذل ��ك! مب�ع�ن��ى �أن ��ص��اح��ب امل��رك �ب��ة م���ض�ط��ر ل �ل��ذه��اب ملعظم
الإخت�صا�صيني يف املدينة ال�صناعية.
يتفح�ص امليكانيكي املركبة وفقاً للكاتولوج ويعطي
 .3يف الغرب و�أمريكا حتديداً ّ
فكرة كاملة ل�صاحبها وكيفية الت�صليح والتكلفة وال��وق��ت وغ�ير ذل��ك قبل ال�شروع
بالت�صليح �أو ال�صيانة ،وال�سبب �أن هنالك معرفة ومرجعية علمية ومهارات لديهم.
 .4التعليم املهني والتقني لأ�صحاب املهن ج� ّل مهم لغايات �إجن��از العمل ب�إتقان
�سيح�سن من م�ستوى اخلدمات املقدمة للزبائن،
وجودة وبالوقت املحدد ،وهذا بالطبع
ّ
ولذلك تربز احلاجة املا�سة هذه الأيام ل�ضرورة توجيه ال�شباب للتعليم املهني والتقني
على ال�سواء لي�ساهموا يف رفع �سوية املهن عن معرفة وعلم و�أ�شياء �أخرى.
 .5التدريب امل�ستمر وال��دورات املتوالية واملهارات الالزمة لغايات الإ�ستعداد التام
للمهنة يعزز الثقة بني املهني والزبون ،وهذا ي�ؤكد تواتر اخل�برات وتن ّوعها والبناء
عليها؛ وحتماً يخلق جو من الثقة بني مقدّم اخلدمة والزبون.
 .6املطلوب �أن يكون هنالك تدريب ممنهج للمهنيني لإم�ت�لاك املعرفة واخل�برة
واملهارة ،و�أن ال تتم ممار�سة املهنة �إال برتخي�ص و�شهادات معرتف بها بناء على تقييم
من خرباء؛ وبالتايل ال يجوز �أن يفتح �أحدهم حمل �صيانة دومنا ترخي�ص.
 .7مطلوب �أن يعمل ك��ل مهني ب�إخت�صا�صه ب�ن��اء على ترخي�ص ممنهج وت��دري��ب
مربمج ،وهذا بالطبع يرفع �سوية كل املهن عند ترخي�صهم.
ب�صراحة :ال نعلم ما يقوم به بع�ض املهنيني هل ميكن ت�سميته “عدم معرفة” �أم
“تك�سب مادي” �أم “حتزير” �أم ماذا؟” ،واملطلوب �أن ميتلك املهنيون
“�إبتزاز” �أم
ّ
املهارات واخلربة واملعرفة قبل ال�شروع بالعمل يف �أمالك النا�س! متمنني على اجلهات
املعنية �ضرورة درا�سة واقع املهن وترخي�صها وفق الت�شريعات النافذة.

اربد :المشروع الوطني للقراءة
يحقق نجاحا باهرا وإقباال جماهيريا
االنباط� -إربد

حقق الربنامج الوطني الأردين للقراءة،
الذي �أطلقته وزارة الثقافة� ،ضمن احتفالية
مئوية ت�أ�سي�س الدولة يف حمافظة �إربد ،جناحا
باهرا و�إقباال جماهرييا ملحوظا خالل فرتة
انعقاده ،التي ا�ستمرت ا�سبوعا.
وا�ستطاع ال�برن��ام��ج ب��إ��ص��دارات��ه املتنوعة
الو�صول �إىل الأردن �ي�ين واملقيمني يف جميع
حم��اف�ظ��ات امل�م�ل�ك��ة ،وجن��ح ب��إح�ي��اء حمطات
التاريخ العربي وا ألح��داث املف�صلية يف تاريخ
امل�م�ل�ك��ة الأردن� �ي ��ة ،مب��ا حتمله م��ن �إجن� ��ازات
م�ضيئة ومواقف بطولية ون�ضال وطني قاده
الها�شميون عرب التاريخ.
وق��ال مدير ثقافة �إرب��د عاقل خوالدة �أنه
و��ض�م��ن اح �ت �ف��االت امل�م�ل�ك��ة مب�ئ��وي��ة ال��دول��ة
الأردن � �ي ��ة� ،أط �ل �ق��ت وزارة ال�ث�ق��اف��ة فعاليات
امل �� �ش��روع ال��وط�ن��ي ل �ل �ق��راءة “مكتبة الأ� �س��رة
الأردنية” ،يف دورتها الرابعة ع�شرة وبالتزامن
يف خمتلف حمافظات اململكة ،حيث �أقيمت يف
�إرب��د ثالثة مراكز للبيع �شملت :مكتبة امللك
احل�سني بن طالل يف جامعة الريموك ،وبيت
علي خلقي ال�شرايري “بلدية �إربد” يف و�سط
املدينة ،ومركز �إربد الثقايف .
وب�ي��ن �أن ه� ��ذه امل� ��راك� ��ز ه ��دف ��ت لإت ��اح ��ة
الفر�صة للمهتمني والراغبني ب�إقتناء الكتاب
باحل�صول على ن�سخ جيدة ومتنوعة لقرابة 60
�إ�صدارا متنوعا وب�أ�سعار رمزية بلغت  35قر�شا
للكتب الكبرية و 25قر�شا لكتب الأطفال.
وا�ضاف اخلوالدة انه �صاحب افتتاح مراكز
البيع الثالث ،جملة من الفعاليات كالعزف
املنفرد يف رواق البيع مبكتبة امللك احل�سني بن
طالل يف جامعة الريموك مب�ساهمة من �إدارة
املكتبة ،كما ح�ضر االفتتاح كوكبة من الكتاب
والأدب��اء من �أبناء �إرب��د الذين لهم �إ�صدارات
يف ط��اوالت العر�ض لهذا العام مثل الروائي
ها�شم غرايبة ،وال�شاعر �أمني الربيع ،وال�شاعر
الباحث عارف الهالل.
و�أ�شار �إىل �أن مكتبة الأ�سرة الأردنية لهذا
ال �ع��ام ��ش�ك�ل��ت ح��ال��ة م��ن االح �ت �ف��ال باملنجز
احل�ضاري والثقايف الأردين ،وذلك لإحتوائها
على عدد من العناوين التي تعرب عن الهوية
ال��وط�ن�ي��ة ،وك ��ان منها �إع � ��ادة �إ� �ص ��دار دي ��وان

ع�شيات وادي الياب�س ل�شاعر الأردن “عرار”،
ودي ��وان غيم على العالوك للراحل “حبيب
الزيودي” ،وغ�يره��ا م��ن الإ� � �ص ��دارات التي
�أثرت هذه املنا�سبة وجعلت منها مو�سما ثقافيا
ناجحا وب�إمتياز.
وقال رئي�س رابطة الكتاب الأردنيني ب�إربد
الكاتب امل�ؤلف عبد املجيد جرادات �إن م�شروع
مكتبة الأ��س��رة الأردن�ي��ة قد ت�أ�س�س ع��ام،2007
بتوجيهات من جاللة امللكة رانيا العبداهلل،
وم �ن��ذ ذل ��ك احل�ي�ن وا� �ص �ل��ت وزارة ال�ث�ق��اف��ة
الأردن�ي��ة جهودها لتنظيم معار�ض الكتب يف
جميع حمافظات اململكة.
و أ���ش��ار اىل �أن معار�ض الكتب ويف كل عام
تعر�ض عناوين خمتلفة م��ن الكتب القيمة
وب��أ��س�ع��ار رم��زي��ة وال �ه��دف منها ه��و �أن يكون
يف كل منزل مكتبة؛ لت�شجيع املواطنني على
املطالعة والقراءة التي تعزز خمزون املعرفة،
“واجلميل يف هذه التجربة �أن طواقم عمل
مديريات الثقافة يتفانون يف كل عام من �أجل
�إجناح هذا امل�شروع الوطني الهام”.
وبني املواطن حممد اخلطيب �أن املهرجان
يحتوي على العديد من الكتب ومن خمتلف
حقول املعرفة ،ومن �ضمنها الكتب واملجلدات
االدب� �ي ��ة وال��دي �ن �ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة وال�تراث �ي��ة
والعلمية� ،إ�ضافة اىل كتب وق�ص�ص االطفال
والتي تهدف اىل امل�ساعدة يف تنمية مهارات
ال�ق��راءة ل��دى جميع �أف��راد املجتمع وت�شجيع
ال �ق ��راءة ال��ورق �ي��ة ،وب�خ��ا��ص��ة خ�ل�ال جائحة
كورونا والبقاء لفرتات طويلة يف املنزل.
وا� � �ش� ��ارت امل �ع �ل �م��ة �إمي� � ��ان ب �ن��ي ه� ��اين اىل
اجلهود الكبرية التي تقوم بها وزارة الثقافة
يف �سبيل ن�شر الثقافة وامل�ع��رف��ة ب�ين جميع
�شرائح املجتمع املحلي من خالل �إقامة مثل
هذه املهرجانات ،والتي ت�سهم بنقل وتر�سيخ
مفاهيم ثقافية بني �أفراد املجتمع املحلي� ،آملة
�أن ي�ستفيد منها جميع طالب املدار�س وابناء
املجتمع املحلي.
وبينت الطالبة ه��دى احل �م��وري �أن هذا
املهرجان يهدف اىل ت�أ�سي�س مكتبة �صغرية
يف كل بيت ،ت�ضم كتبا ثقافية للكبار والأطفال
وب�أ�سعار زهيدة يف متناول اجلميع ،ومن �ش�أنها
ن�شر الثقافة مبختلف عنا�صرها ب�ين �أف��راد
املجتمع املحلي.

القطاع الصناعي يدعو للتروي
قبل التوجه لالغالقات
االنباط -عمان

دع��ا ال�ق�ط��اع ال�صناعي احل�ك��وم��ة اىل
ال�تروي قبل التوجه الي ق��رارات تتعلق
باالغالقات وت�شديد ا إلج��راءات املرافقة
للحالة ال��وب��ائ�ي��ة كحظر اي ��ام اجل�م��ع او
زيادة عدد �ساعات احلظر.
واك ��د رئ�ي����س غ��رف�ت��ي ��ص�ن��اع��ة االردن
وع � �م� ��ان امل �ه �ن��د���س ف �ت �ح��ي اجل �غ �ب�ي�ر يف
ت �� �ص��ري��ح � �ص �ح �ف��ي ،ام� �� ��س االث � �ن �ي�ن ،ان
اجلميع ي��درك ح�سا�سية الو�ضع للحالة
ال��وب��ائ�ي��ة يف اململكة ،ال�سيما بعد ارت�ف��اع
�أع��داد الإ��ص��اب��ات بفريو�س ك��ورون��ا ب�شكل

قيا�سي ومقلق.
ول �ف��ت اىل ان ت�ط�ب�ي��ق �أي �إج� � ��راءات
ج��دي��دة ب�سبب ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي �سي�ضع
االقت�صاد والإنتاجية على املحك ،م�شددا
على ان القطاع اخلا�ص مل يعد قادرا على
حتمل املزيد من االغالقات.
ودع��ا املهند�س اجلغبري احلكومة اىل
ت���ش��دي��د الإج � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة ال��رادع��ة
لعدم التزام املواطنني باجراءات ال�سالمة
العامة ،مبينا ان الت�أكد من مدى التزام
اجل�م�ي��ع ب� ��إج ��راءات ال���س�لام��ة وال�ت�ب��اع��د
االج �ت �م��اع��ي ي �ع �ت�بر اف �� �ض��ل ب �ك �ث�ير م��ن
تطبيق �إجراءات احلظر.

املحلي
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خالل لقائه سمو أمير دولة قطر الشقيقة

الصفدي :ال بديل لحل الدولتين سبيال لتحقيق السالم
العادل والشامل
تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي لألزمة السورية

االنباط -الدوحة
بحث نائب رئي�س ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية
و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي خالل لقائه
ام ����س االث� �ن�ي�ن يف ق �ط��ر� � ،س �م��و ال �� �ش �ي��خ متيم
ب��ن حمد �آل ث��اين �أم�ي�ر دول��ة قطر ال�شقيقة،
التطورات الإقليمية و�سبل التعامل معها مبا
ي�سهم يف ح��ل �أزم� ��ات املنطقة وي�ك��ر���س الأم��ن
واال�ستقرار.
ونقل ال�صفدي حتيات جاللة امللك عبداهلل
الثاين �إىل �سموّه وحر�ص جاللته على تطوير
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة يف خم�ت�ل��ف امل �ج ��االت ،مبا
ينعك�س �إيجاباً على البلدين ال�شقيقني وي�سهم
يف ت �ع��زي��ز ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي امل �� �ش�ت�رك وخ��دم��ة
ال�ق���ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة .وب �ع��ث ��س�م��و ال���ش�ي��خ متيم
بتحياته �إىل �أخيه جاللة امللك عبداهلل الثاين،
م�ؤكدا �أهمية زيادة التعاون وتعميقه مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني� .إىل ذلك،
�أجرى ال�صفدي مع نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير اخلارجية يف دولة قطر ال�شيخ حممد بن
عبدالرحمن �آل ث��اين حم��ادث��ات مو�سعة ركزت
ع�ل��ى زي� ��ادة ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي وت��و��س�ع��ة �آف��اق��ه،
خ�صو�صاً االقت�صادية واال�ستثمارية منها بنا ًء
على خمرجات اللقاء ال��ذي جمع جاللة امللك
ع �ب��داهلل ال �ث��اين و�أخ �ي��ه �سمو ال�شيخ مت�ي��م بن
حمد �آل ثاين يف ع ّمان يف �شباط املا�ضي .وعر�ض
ال ��وزي ��ران خل �ط��وات تنفيذ امل �ب ��ادرة القطرية
لتوفري � 20ألف فر�صة عمل للأردنيني يف قطر،
وح��زم��ة اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ت��ي ك��ان��ت قطر �أعلنت
ع��ن تخ�صي�صها لال�ستثمار يف م�شاريع البنى
ال�ت�ح�ت�ي��ة ب��امل�م�ل�ك��ة ب�ق�ي�م��ة  500م�ل�ي��ون دوالر.
و�أك� ��دا ا��س�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�ي�ن ب ��أ� �س��رع وق ��ت مم �ك��ن ،رغ��م
التحديات التي تفر�ضها جائحة كورونا واهمية
الت�ضامن يف مواجهتها وال�ت���ص��دي لتبعاتها.
واتفق الوزيران على ت�سريع العمل لإجناز عدد
من االتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم يف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية والتنموية وغريها،

متهيداً لعقد اللجنة العليا الأردن�ي��ة القطرية
امل�شرتكة التي يرت�أ�سها وزيرا خارجية البلدين
ال�شقيقني .و�أعرب ال�صفدي عن ا�ستعداد اململكة
لتقدمي �أي �إ�سناد حتتاجه دولة قطر يف تنظيم
بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم عام  ،2022مثمنا
الرعاية التي تتلقاها اجلالية الأردنية يف قطر.
ودع��ا ال��وزي��ران �إىل تكثيف اجل�ه��ود ال�ستئناف
مفاو�ضات ج��ادة وفاعلة حل��ل ال�صراع العربي
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ع �ل��ى �أ� �س��ا���س ح��ل ال��دول �ت�ي�ن مبا
ي�ضمن جت�سيد ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقلة
ذات ال�سيادة على خطوط ال��راب��ع من حزيران
 1967وعا�صمتها ال�ق��د���س ال���ش��رق�ي��ة ،لتعي�ش
ب�أمن و�سالم �إىل جانب �إ�سرائيل ،وفقا للقانون
الدويل ومبادرة ال�سالم العربية.
و�أو�ضح ال�صفدي وال�شيخ حممد �أن ال بديل
حلل الدولتني �سبيال لتحقيق ال�سالم العادل
وال�شامل ،و��ش��ددا على ��ض��رورة اتخاذ املجتمع
ال � ��دويل �إج � � ��راءات ف��اع �ل��ة ل��وق��ف الإج� � ��راءات
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ال�ل�ا� �ش��رع �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ق��و� �ض��ه،

وخ�صو�صا بناء امل�ستوطنات وتو�سعتها وم�صادرة
الأرا�� �ض ��ي وه ��دم امل� �ن ��ازل ،و�� �ض ��رورة ال�ت���ص��دي
ل�ل�اع� �ت ��داءات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى امل �ق��د� �س��ات
الإ��س�لام�ي��ة وامل�سيحية يف ال�ق��د���س وحم��اوالت
ت�غ�ي�ير ال��و��ض��ع ال�ت��اري�خ��ي وال �ق��ان��وين ال�ق��ائ��م
فيها .و�شدد ال�شيخ حممد على �أهمية الو�صاية
الها�شمية على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
يف ال�ق��د���س حلمايتها واحل �ف��اظ ع�ل��ى هويتها
العربية الإ�سالمية وامل�سيحية .وبني الوزيران
�أهمية حتقيق امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية
وت��وح �ي��د ال���ص��ف ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،ودع ��م �إج ��راء
االنتخابات الفل�سطينية التي �أعلنت ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية عنها ه��ذا ال�ع��ام .و�شكر
ال�صفدي الأ��ش�ق��اء يف قطر على ال��دع��م امل��ايل
لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأنرووا) مل�ساعدتها على جتاوز
�أزم�ت�ه��ا امل��ال�ي��ة و��ض�م��ان ا��س�ت�م��راره��ا يف تقدمي
خ��دم��ات�ه��ا احل�ي��وي��ة ل�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني،
وفقا لتكليفها الأمم��ي .و�أكد الوزيران �ضرورة
تكثيف اجلهود امل�ستهدفة التو�صل حلل �سيا�سي
للأزمة ال�سورية ،ودع��م املنجزات التي حققها
الأ� �ش �ق��اء ال�ل�ي�ب�ي��ون ع�ل��ى ط��ري��ق �إن �ه��اء الأزم ��ة
الليبية ،م�شددين على دعم كل اجلهود املبذولة
حل ��ل الأزم� � ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ،وك ��ذل ��ك دع� ��م ج�ه��ود
احلكومة العراقية حلماية ال�ع��راق واحلفاظ
ع �ل��ى � �س �ي��ادت��ه وت �ث �ب �ي��ت الأم � ��ن واال� �س �ت �ق��رار،
و�ضرورة �إنهاء التوتر يف منطقة اخلليج العربي
ع�ل��ى �أ��س����س ت�ضمن ع�لاق��ات �إق�ل�ي�م�ي��ة �صحية
قائمة على مبد�أ ح�سن اجل��وار وع��دم التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية .وطالب ال�صفدي وال�شيخ
حم �م��د ب�ت�ف�ع�ي��ل ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي امل �� �ش�ترك يف
مواجهة التحديات امل�شرتكة .و�أك��د ال�صفدي
يف ه��ذا ال�سياق �أهمية خم��رج��ات قمة «ال� ُع�لا»
وامل�صاحلة التي حققتها .واتفق الوزيران على
موا�صلة التن�سيق والت�شاور خ��دم� ًة للم�صالح
امل�شرتكة وتعزيزاً للعمل العربي امل�شرتك.

الطويسي يبحث مع السفير التركي تنظيم نشاطات
مشتركة في مئوية الدولة
االنباط -عمان
بحث وزير الثقافة الدكتور با�سم الطوي�سي
خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ام ����س االث �ن�ي�ن ال���س�ف�ير ال�ترك��ي
�إ��س�م��اع�ي��ل �أرم � ��از�� ،س�ب��ل ال �ت �ع��اون ال �ث �ق��ايف بني
ال�ب�ل��دي��ن لتنظيم ن���ش��اط��ات م���ش�ترك��ة� ،ضمن
احتفالية مئوية الدولة الأردنية.
واك ��د ال��وزي��ر خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي ج��رى يف
املكتبة الوطنية ،بح�ضور مديرها العام الدكتور
ن�ضال عيا�صرة ،العالقات التاريخية التي تربط

البلدين ،معربا عن تطلعه �إىل تطوير العالقات
الثقافية الأردنية الرتكية.
وقالت ال��وزارة يف بيان �صحايف �إن املباحثات
تناولت تنظيم معر�ض �صور باملكتبة الوطنية
يف الثامن م��ن �آذار املقبل بالتعاون م��ع مركز
ي��ون����س �أم ��رة ال�ث�ق��ايف مبنا�سبة م�ئ��وي��ة ال��دول��ة
الأردنية ،ي�شتمل على جمموعة ق�صر يلدز التي
ت�ضم معامل لعدد من املدن الأردنية ،بالإ�ضافة
�إىل حفل مو�سيقي تركي كال�سيكي على الآالت
ال�شرقية ،ي�شتمل على فقرات غنائية باللغتني

العربية والرتكية.
وي �ت��زام��ن امل �ع��ر���ض م��ع حم��ا� �ض��رة ل �ل �م ��ؤرخ
ال�ت�رك��ي ال�برف �� �س��ور م�ي�ل�ي��ك �أوزي �ت �ي �ج��ن ح��ول
منا�سبة ال���ص��ور ومكانها وط��رق ت�صويرها يف
الفرتة بني � 1890إىل .1900
كما ت�ن��اول اللقاء مناق�شة ترجمة وا��ص��دار
جمموعة من الكتب التي تنوي الوزارة ا�صدارها
بهذه املنا�سبة للغة الرتكية من خالل م�ؤ�س�سات
ودور ن�شر ت��رك�ي��ة ،وتنظيم حلقة نقا�شية عن
ت��اري��خ امل�ن�ط�ق��ة مب���ش��ارك��ة ��ش�خ���ص�ي��ات ت��رك�ي��ة،

وم�ؤرخني �أردنيني.
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أث �ن��ى ال���س�ف�ير ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات
الطيبة والتاريخ امل�شرتك بني البلدين ،م�شريا
�إىل �أهمية تعزيز التعاون والتبادل الثقايف بني
البلدين ومتتني التوا�صل بني مثقفيها ،وتنفيذ
برامج م�شرتكة.
ويف نهاية اللقاء ا�صطحب الوزير الطوي�سي
ال �� �س �ف�ير يف ج ��ول ��ة ع �ل��ى م �ع��ار���ض � �ص ��ور ع��ن
ال �ع�لاق��ات الأردن� �ي ��ة ال�ترك�ي��ة م�ن��ذ �أرب�ع�ي�ن�ي��ات
القرن املا�ضي ،والقد�س ومعركة الكرامة.

شخصا للمحاكمة بعد مخالفتهم
محاكم بداية تطلب 69
ً
الدفاع
أوامر ِّ
االنباط-عمان
طلبت حم��اك��م ب��داي��ة يف حم��اف�ظ��ات ع� َّم��ان
وال��زرق��اء و�إرب ��د وامل�ف��رق � 69شخ�صا ،حل�ضور
جل�سات حماكمتهم ع��ن تهمة خمالفة �أوام��ر
ال � ِّدف��اع رق��م �/7أ وال �ت��ي �أق��ام �ه��ا عليهم احل��ق
العام.
ون �� �ش��رت امل �ح��اك��م امل�خ�ت���ص��ة ب��ال � َّن �ظ��ر ب�ه��ذه
ال � ُّت �ه ��م ،ام ����س االث� �ن�ي�ن� ،أ� �س �م ��اء الأ� �ش �خ��ا���ص
امل�خ��ال�ف�ين ،وم��واع �ي��د ج�ل���س��ات�ه��م يف ال�صحف

ال�ي��وم�ي��ة الأو� �س��ع ان�ت���ش��ارا وه��ي ال�غ��د وال ��ر�أي
والد�ستور.
وب �ي �ن��ت حم ��اك ��م ب ��داي ��ة اجل � � ��زاء� ،أ َّن ع��دد
املطلوبني للمحاكمة بلغ � 69شخ�صا موزعني
ع �ل��ى حم��اف �ظ��ة امل� �ف ��رق � � 32ش �خ �� �ص��ا ،و 20يف
ال �ع��ا� �ص �م��ة ع� � َّم ��ان ،و�� 15ش�خ���ص��ا يف ال ��زرق ��اء،
و�شخ�صني يف حمافظة �إربد.
وق��ال��ت املحاكم يف تبليغها �إ َّن ع��دم ح�ضور
املب َّلغني للجل�سات �سيتم تطبيق امل��ادة  169من
ن�صت
قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية والتي َّ

على �أ َّن��ه �إذا مل يح�ضر ال�شخ�ص �إىل املحكمة
وال�ساعة املعينني يف مذكرة الدَّعوى
يف اليوم َّ
املبلغة له ح�سب الأ�صول فللمحكمة حماكمته
غيابيا ولو كان مكفوال ولها يف مثل هذه احلالة
االخرية �أن ت�صدر مذكرة �ضبط بحقه.
وح � ��رر رج � ��ال الأم� � ��ن ال� �ع ��ام �أم� �� ��س ��ض�م��ن
رقابتهم للت�أكد م��ن ال�ت��زام االف ��راد وتقيدهم
بارتداء ال ِكمامة والتباعد االجتماعي يف املرافق
واالماكن العامة واال��س��واق واملحالت وامل��والت
ال�ت�ج��اري��ة � 19أل�ف��ا و  178خمالفة منذ بداية

اال�سبوع بحق افراد خالفوا �أوامر الدفاع وعدم
ارت��داء الكمامة ،وخمالفة  362من�ش�أة وحم ً
ال
جت��اري �اً مل ي�ل�ت��زم ا��ص�ح��اب�ه��ا وال�ع��ام�ل��ون فيها
ب�أوامر الدفاع.
ُي �� �ش��ار �إىل �أ َّن الأردن ق� � َّرر ال�ع�م��ل ب�ق��ان��ون
الدِّفاع منذ منت�صف �شهر �آذار من العام املا�ضي،
بعد �أن بد�أ انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد يف
ال �ع��امل وو� �ص��ول احل ��االت �إل �ي��ه ،وب ��د�أت �أوام ��ر
الدِّفاع ت�صدر �أوال باول لتنظيم احلياة العامة
وحماية املجتمع من خطر الفريو�س.

مشاركون في احتفالية مئوية الدولة :نفخر بما وصلنا إليه من
نموذج ديمقراطي
االنباط -م�أدبا
رك��زت االحتفالية مبئوية ال��دول��ة و�أ��س�ب��وع الوئام
التي نظمتها حمافظة م�أدبا �أم�س بعنوان «م�أدبا مدينة
ال�سالم واملحبة وال��وئ��ام» على النموذج الدميقراطي
وروح الوئام الذي و�صل اليه الأردن بعد مرور  100عام
من عمر الدولة.
و�أ�شارت الكاتبة والإعالمية روال ال�سماعني يف كلمة
خ�لال االحتفالية �إىل �أن الأردن ا�ستحق لقب «دول��ة
ال �� �س�لام» وح���ص��ل ج�لال��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين على
جوائز �سالم متميزة ومتعددة يف مدة ق�صرية جلهوده
وم�ساعيه امل�ستمرة لتحقيق الأم ��ن واال� �س �ت �ق��رار يف
املنطقة والعامل.
وبينت ال�سماعني �أن احلياة ال�سيا�سية حولنا منذ
ب��داي��ات ن�ش�أة اململكة مل تكن م�ستقرة ب��ل متخبطة،
وال���ض�غ��وط��ات عليها م��ن ك��ل ن��اح�ي��ة ،ول �ك��ن �صمدنا
و�ساندنا �شعوب املنطقة ب�أكملها يف �أوقات ال�ضيق ،و�أعنا
الغريب والقريب و�أطعمنا املحتاج واجلائع و�آوينا كل

من ُ�شرّدوا من بالهم  ،وق�سمنا رغيف خبزنا �إىل �أجزاء
كثرية ،و�صمدنا بالرغم من قلة دخل الفرد ،ولكن ق�صة
االردن باخت�صار هو �أن هذا البلد ال�صغري بامل�ساحة لكنه
ري ب�أهله ،و�شهامتهم وحمبتهم لبع�ضهم وثباتهم
كب ٌ
وحُ ِبهم لرتاب الوطن.
وحول التنوع الديني والت�سامح� ،أو�ضحت ال�سماعني
�أن �أردن �ن��ا اع�ط��ى ال�ع��امل م�ث��اال ُي�ح�ت��ذى ِب��ه يف التنوع
الديني الذي و ّلد حال ًة ن��ادرة من التوازن يف املجتمع،
ونحن ل�سنا غ��رب��اء ع��ن بع�ضنا البع�ض ،ب��ل نعي�ش يف
جمتمع واح��د مت�آلف من�سج ِم ومتكافل ،ن��در�� ُ�س معا
ًونتجاو ُر ونلتقي ون�ضحك معاً ونحرتم اختالفاتنا.
وقالت ال �أظن �أن �أردنياً �س�أل غريباً يوماً عن دينه �أو
طائفته وهو يقدم له ك�أ�س ماء �أو يدله على طريق� ،أو
طرق عليه بابه ب�صحن طعام ،م�شرية �إىل �أن مبادرات
جاللة امللك �أ�سهمت يف حتويل التحديات �إىل فر�ص
لإح�ل�ال ال���س�لام ،وجن��ح يف بناء وق�ي��ادة حتالف عاملي
للدفاع عن �صوت احلق واحلكمة والت�سامح وقبول الآخر
و�إدارة احلوار الذكي ون�شره وكانت النتيجة مبادرة كلمة

�سواء بيننا وبينكم التي هي مبثابة م�صاحلة بني �أتباع
اكرب دينني يف العامل؛ امل�سيحية ن�سبة اتباعها  43باملئة،
والإ��س�لام ن�سبة اتباعه ح��ول العامل  24باملئة .و�أك��دت
ال�سماعني �أن احلديث عن ال�سالم هو كفا ٌح يومي مع
انف�سِ نا واملجتمع ،وامل�س�ؤولية هي جماعية ال تتوقف
ري و�أ�سر ٌة
عند �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سات ،فنحن جمتم ٌع �صغ ٌ
واحد ٌة واجبنا ك�أردنيني �أن نحافظ على كن ِزنا ووحدتِنا
ُ
ونن�شر حمب َتنا وثبا َتنا الذي هو م�صدر مت ِيزنا وقوتِنا.
و�أك ��دت االحتفالية �أن ا�سبوع ال��وئ��ام ال��ذي اطلقه
جاللة امللك هو ر�سالة جلميع �شعوب الأر�ض ب�أن يكونوا
�صفا واحدا �ضد من ي�سعون لتدمري املجتمعات واهانة
كرامتهم م��ن خ�ل�ال اف �ك��ار �ضاللية ت��دع��و للتطرف
والإرهاب.
وب�ي�ن امل�ت�ح��دث��ون يف االحتفالية �أن اج�ت�م��اع اليوم
ي�ؤكد عمق العالقات بني �أبناء الوطن التي ح�ض عليها
الإ� �س�ل�ام ،فعالقة امل�سلم م��ع غ�ي�ره قائمة على ال��ود
والت�سامح ،وال ف��رق بني �أي �شخ�ص بغ�ض النظر عن
دينه ،و�أعطى الإ�سالم حرية اخليار يف الدين ،و�أن حرية

العبادة يف الأردن لي�س جمرد حربا على ورق ،و�إمنا هي
واقع معا�ش؛ فهناك حرية يف بناء امل�ساجد والكنائ�س،
وكانت مبادرات الأردن بقيادة جاللة امللك للوئام بني
الأديان على م�ستوى العامل �أجمع .وا�شتمل االحتفالية
التي نظمها املجل�س املحلي الأمني ال�شرقي بالتعاون
مع ال�شرطة املجتمعية يف م�أدبا مبقر جمعية ال�شابات
امل�سيحيات حت��ت رع��اي��ة حم��اف��ظ م ��أدب��ا علي املا�ضي،
وح�ضور مدير مديرية �شرطة م��أدب��ا حممود العواد
ومفتي م�أدبا يو�سف �أبو ح�سني ورئي�س جمل�س املحافظة
الدكتور يو�سف الغليالت والنائب ال�سابق ال�صحفي
نبيل الغي�شان ،والأب معني احللو ،والإعالمية روىل
ال�سماعني و�أع �� �ض��اء املجل�س الأم �ن��ي ال���ش��رق��ي ،على
ق�صيدة لل�شاعر �إبراهيم الرواحنة وعر�ض فيلم وثائقي
عن مئوية الدولة الأردنية .يذكر �أن اجلمعية العامة
للأمم املتحدة اعتمدت مبادرة الوئام بني الأديان التي
اطلقها جاللة امللك عبداهلل الثاين يف الع�شرين من
ت�شرين االول من عام  2010وجعلت اال�سبوع الأول من
�شهر �شباط من كل عام ا�سبوعا للوئام بني االديان

مضامين رسالة الملك
لمدير المخابرات
العامة «»2
اللواء المتقاعد مروان العمد
هذه املقالة هي م�ضمون القاء ال��ذي مت معي ليلة االم�س يف االذاع��ة االردنية /
برنامج م�ساء اخلري مع االعالمي املميز الدكتور عبد الرحمن وهدان
ومن هذا جند وعلى ل�سان جاللة امللك املعظم ان الدور الذي كانت تقوم به دائرة
املخابرات مل يكن تعدياً على �صالحيات الآخرين ولي�س تغو ًال عليهم وامنا هي انربت
م�شكورة مل��لء الفراغ ال��ذي تركته الكثري من امل�ؤ�س�سات ذات االخت�صا�ص والتي مل
تكن متلك امكانية القيام بواجباتها او انها تخلت عن ذلك  .وانها بذلك قد انقذت
الوطن من خماطر جمة مع ان عملها اال�سا�سي هو عمل ا�ستخباراتي امني  .ومع
ذلك فقد جنحت الدائرة بالقيام بجميع هذه املهام اال�ضافية مما جعلها ت�ستحق �شكر
جاللة امللك وتقديره  ،وبنف�س للوقت ف�أنها جنحت جناحاً كبرياً يف القيام بواجباتها
اال�صلية وكانت وال زالت من اجنح واقوى االجهزة اال�ستخباراتية يف العامل ب�شهادة
االعداء قبل اال�صدقاء  .وجنحت يف حماية البلد من الكثري من العمليات االرهابية
وكان لها دوراً م�شهوداً يف حماربة االرهاب يف املنطقة والعامل مما كان يتطلب منها
املزيد من العمل واجلهد واي�صال الليل بالنهار  .علماً ان بع�ض االن�شطة االقت�صادية
واال�ستثمارية التي كانت تقوم بها الدائرة نتيجة هذه الظروف كانت خارج اجل�سم
اال�ستخباري وال عالقة بينهما اال من النواحي االدارية ومن خالل عطوفة امل�ساعد
لالدارة .
رابعاً  /قال جاللته يف ر�سالته ( اننا وبعد ان دخلنا امل�ؤية الثانية من عمر اململكة
 ،وب�ع��د ان مت اجن��از الكثري م��ن ا��س�ب��اب التمكني مل�ؤ�س�ساتنا �صاحبة االخت�صا�ص
الت�شريعي اال�صيل وخا�صة يف الق�ضايا املرتبطة بالتثبت م��ن �سالمة اال�ستثمار
و�سال�سته و�شرعية م�صادر التمويل وب�ع��د ان مت ا�ستكمال ب�ن��اء م�ؤ�س�سات تر�سخ
النزاهة وحتارب الف�ساد واجنزنا عملية تطوير م�ؤ�س�سات الرقابة املن�صو�ص عليها يف
الد�ستور مثل ديوان املحا�سبة وتطوير منظومتنا الق�ضائية ف�إنه ا�صبح يتعني على
هذه امل�ؤ�س�سات واجلهات �أن تت�صدى الخت�صا�صاتها الد�ستورية والت�شريعية اال�صيلة
لتتحرر دائرة املخابرات العامة من العبء الكبري الذي نه�ضت به م�شكورة ومدفوعة
باحلر�ص العميق على بلدنا الغايل ول�سد الثغرات التي كانت موجودة  ،ولكي تتفرغ
بعد ذلك للعمل اال�ستخباري املحرتف مبفهومه الع�صري ال�شامل يف جمال مكافحة
االرهاب والت�صدي للمخاطر االمنية التي ت�ستهدف بلدنا ولتقدم اف�ضل التقيمات
اال�ستخباراتية يف املجاالت االمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية بعيداً عن الدور الرقابي
والتنظيمي الذي فر�ضته الظروف عليها نتيجة وجود بع�ض جهات االخت�صا�ص التي
مل تكن متتلك و�سائل وادوات ممار�سة اخت�صا�صاتها التنظيمية والرقابية وا�صبحت
اليوم متتلكها ويتعني عليها ان تبا�شرها وتتوالها بالكامل ودون ابطاء).
وم��ن ه��ذا جن��د ان اخل �ط��اب اال��س��ا��س��ي يف ه��ذه ال��ر��س��ال��ة م��وج��ه لبع�ض جهات
االخت�صا�ص والتي مل تكن تقوم بواجباتها على النحو ال�سليم لعدم امتالكها يف
ال�سابق و�سائل التمكني والتي ا�صبحت الآن متلك امكانية ممار�سة �صالحياتها لتقوم
بذلك دون تق�صري او ت�أخري ودون االختباء حتت عبائة املخابرات او عبائة تعليمات
من فوق  .وذلك حتى ن�سري يف االردن مع بداية امل�ؤية الثانية اىل االم��ام وان يقوم
اجلميع بواجباتهم يِ
وف جمال اخت�صا�صهم و لن�صبح دول��ة م�ؤ�س�سات ودول��ة قانون
وت�شريعات و�صالحيات ،و لتتفرغ دائرة املخابرات ملجال عملها حلماية االمن االردين
اخلارجي والداخلي وخا�صة مع زيادة املخاطر االمنية واالرهابية
خام�ساً  /وعاد جاللته للت�أكيد على �ضرورة ان تعمل الدائرة على تطوير نف�سها
لكي تتما�شى مع عمليات التطوير التي جرت يف القوات امل�سلحة االردنية واالجهزة
االمنية لكي تتمكن من القيام بالواجبات املوكولة اليها حيث قال خماطباً عطوفة
مديرها ( انني على ثقة ب�أنك لن تتدخر جهداً يف اال�ستمرار بوترية ا�سرع وخطى
ثابتة يف اجن��از عملية تطوير وحتديث دائ��رة املخابرات لتظل م�ؤ�س�سة ي�شار اليها
بالبنان كعنوان للكفاءة واالقتدار والتميز ومواكبة الع�صر ومتطلباته وتطور امناط
العمل اال�ستخباري وذلك �ضمن االطار التطويري و التحديثي ال�شامل الذي �أجنز ،
وما يزال ينجز يف قواتنا امل�سلحة البا�سلة واال�صالح ال�شامل الذي انتج مديرية االمن
العام لت�ستوعب االمن العام  ،والدرك والدفاع املدين يف �إطار م�ؤ�س�سي واحد  ،وب�أنك
�ستعمل على ان تركز جهودها يف جماالت اخت�صا�صها املهمة واحليوية لأمننا الوطني
و�ستلقى مني كل الدعم وامل�ؤازرة ) .
وجاللة امللك املعظم يف هذا اجلزء من الر�سالة ير�سم مالمح الدور الذي يجب ان تقوم به
دائرة املخابرات بامل�ستقبل لكي تواكب التطورات التي ح�صلت يف القوات امل�سلحة واالمن العام .
�ساد�ساً  /يِ
وف النهاية قال جاللته يف ر�سالته ( و�إنني اذا �أحي من خاللك جميع
منت�سبي دائرة املخابرات العامة وانتم حمل ثقتي الكبرية ومو�ضع التقدير من قبل
بنات و�أبناء �شعبنا الغايل  ،انتم ورفاقنا يف ال�سالح من منت�سبي جي�شنا العربي البا�سل
ومديرية االمن العام لأ�س�أل املوىل عز وجل ان يوفقكم يف خدمة االردن العزيز حتى
يظل كما كان على الدوام  ،حمى منيعاً و�آمناً يليق ب�شعبنا اال�صيل ) .
ومن كل هذا جند ان ر�سالة جاللة امللك هي موجهة جلميع امل�س�ؤولني االردنيني
يف جميع مواقعهم للقيام بواجباتهم بعد ان توفرت لهم امكانية القيام بذلك وليكون
ذل��ك فاحتة خري يف م�ؤية االردن الثانية  .وان��ه لي�س ه��دف الر�سالة حتجيم دائ��رة
املخابرات او انعكا�ساً على عدم ر�ضا جاللته عنها وعن ما تقوم به او العاملني فيها
 ،بل هو دع��م لها اىل ابعد احل��دود لتمار�س العمل ال��ذي ا�س�ست للقيام به  ،ودع��وة
لتطويرها كما جرى تطوير القوات امل�سلحة االردنية واجهزة االمن العام  .و�سيبقى
للدائرة دورها يف اال�شراف واملراقبة على ح�سن اداء العمل وجمع املعلومات وو�ضعها
امام اجلهات املخت�صة من غري ان تتدخل هي مبا�شرة يف االعمال  .و�سيبقى لها دورها
اال�ستخباراتي يف حفظ االمن الداخلي مثل اخلارجي وال��ذي قد يت�شابك يف بع�ض
االحيان مع عمل امل�ؤ�س�سات االخرى حيث ان االخطار املحدقة بنا والتي تهددنا لي�ست
حم�صورة باالعمال التخريبية وامل�سلحة ولكن من املمكن ان تت�سلل الينا من خالل
االعمال االقت�صادية او اال�ستثمارية او من خالل م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين او من
خالل الغزو الفكري والثقايف والديني وهذه االمور تبقى دائرة املخابرات اقدر على
متابعتها ومنع ت�سللها اىل م�ؤ�س�سات الوطن وكياناته ولكن على ان يكون ذلك با�سلوب
جديد ال يخل با�ستقالل هذه امل�ؤ�س�سات ولكنه اي�ضاً ال يخل باالمن الداخلي  .ولتكون
هذه الر�سالة فاحتة نهج جديد يف االدارة الت�شاركية جلميع دوائر وم�ؤ�س�سات الوطن
واجهزته وبحيث يقوم كل منها بواجباته املناطة به من غري تدخل او ا�ستقواء جهة
على اخرى ولكن بعمل تكاملي ميهد الطريق ال�ستكمال ا�صدار القوانني والت�شريعات
التي متكن االردن لأن ي�صبح يف طليعة الدول الدميقراطية .
وال ميكن ف�صل م�ضامني هذا الر�سالة عن اال�شارات التي ا�شار اليها جاللة امللك
املعظم يف حديثه مع وكالة االنباء االردنية بتاريخ  2021 / 1 / 30واقتططف منها
قوله رداً على �س�ؤال فيما اذا حتقق اال�صالح االداري ال��ذي كان جاللته قد حتدث
عن اهميته حيث قال ( ب�صراحة لي�س بعد  ،مت اجنار خطوات عده ولكن بقي الكثري
 ،لذا وجهت احلكومة اىل و�ضع برنامج لتحقيق اجنازات عملية وملمو�سة لتطوير
وحت�سني فعالية جهازنا االداري وتكري�س معايري وا�ضحة للتقيم االداري واالداء
حتفز االبداع والعمل اجلاد وال ت�سمح بالتكا�سل لقلة ال ت�ؤدي دورها او تعيق التقدم
 .ويجب و�ضع برامج تدريب م�ستمرة تنمي الكفاءات ومواكبتها للتطورات  .ويجب
تنقية جهازنا االداري مما علق به من �شوائب مثل الوا�سطة التي هي ظلم وف�ساد
 .ويجب توفري الأمتتة واخل��دم��ات االلكرتونية حلقيق الفعالية يف االداء  .والبد
من تعزيز االدوات الرقابية يف م�ؤ�س�سات الدولة ل�ضمان �آداء فاعل و�شفاف يخدم
الت�شريعات وال�سري نحو االهداف  .وان على كل م�ؤ�س�ساتنا ان تبد�أ اليوم وقبل الغد
بو�ضع برامج لتح�سني �آليات توفري اخلدمة للمواطنني والعدالة يف اي�صالها لتحقيق
خدمة هذه االهداف .
كما قال جاللته يف نف�س اللقاء ب�أنه البد من النظر يف القوانني الناظمة للحياة
ال�سيا�سية كقانون االنتخاب وقانون الإدارة املحلية وال�سعي امل�ستمر ملوا�صلة م�سرية
التنمية ال�سيا�سية للو�صول اىل حياة حزبية براجمية را�سخة متثل فكر االردنيني
وانتماءاتهم وحتمل همومهم وق�ضاياهم الوطنية اجلامعة وتعمل على حتقيق
مطالبهم عرب �إي�صال �صوتها وممثليها اىل قبة الربملان  .كما دعا جاللته احلكومة
والنواب اىل تعزيز عمل جمل�س النواب ال�ستعادة ثقة ال�شعب بامل�ؤ�س�سات وتكري�س
منهج التعاون بني ال�سلطتني .
وبهذا نخل�ص اىل القول ان م�ضامني ر�سالة جاللة امللك لعطوفة مدير املخابرات
العامة هي حلقة يف �سل�سلة من اال�صالحات ال�شاملة التي ي�سعى جاللته ان ندخل اىل
امل�ؤية الثانية ونحن مت�سلحني بها

املحلي
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االهالي يشتكون تسمية الشوارع باسماء ال تنتمي لتاريخ وعراقة المدينة

الخشمان لـ«االنباط» اسماء شوارع السلط «مؤقتة» وسنخاطب لجان العشائر لتزويدنا باألسماء
االنباط – ال�سلط – عبداهلل خري�سات

ا�شتكى ع��دد م��ن اه��ايل املجتمع املحلي
مل��دي�ن��ة ال���س�ل��ط يف ح��دي��ث خ��ا���ص ل�ه��م مع
��ص�ح�ي�ف��ة االن� �ب ��اط ح ��ول ال �ت �غ �ي�ير ال ��ذي
ح���ص��ل ع�ل��ى ا� �س �م��اء ب�ع����ض � �ش��وارع مدينة
ال�سلط م��ن قبل البلدية ،وق�ي��ام االخ�يرة
بت�سمية ��ش��وارع اخ��رى ب�أ�سماء اعتربوها
ال تنتمي حل�ضارة وتاريخ وعراقة املدينة
و�سكانها ،الأمر الذي اثار غ�ضب وحفيظة
العديد منهم.
النا�شط االجتماعي من مدينة ال�سلط
ه�شام الدبعي قال لـ”االنباط” ان اال�سماء
التي اطلقت على ال�شوارع من قبل بلدية
ال�سلط ال متثلنا وال متثل ثقافتنا ،م�شريا
اىل انها تتنافى مع قيمنا وعاداتنا.
وت� ��اب� ��ع ،ال �� �س �ل��ط ق ��دم ��ت ال �ك �ث�ي�ر م��ن
ال���ش�ه��داء وف�ي�ه��ا ال�ك�ث�ير م��ن ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والتاريخية والوطنية ،و�أقل ما
مي�ك��ن فعله ت�ك��رمي��ا ل�ه��م ه��و ت�سمية ه��ذه
ال�شوارع با�سمائهم ،ليتمكن اجليل اجلديد
من معرفة تاريخ اجداده واهايل منطقته.
واتفق الطالب اجلامعي حممد رحاحله
مع ما ذهب اليه الدبعي ،م�ضيفا �أن ا�سماء
ال�شوارع التي ا�صبحت عليه االن ال تعك�س
��ص��ورة ال���ش��ارع ال�سلطي وال تعرب ع��ن اي

عمرالكعابنة

قيمة تاريخية للمنطقة.
بدوره ،اكد رئي�س بلدية ال�سلط الكربى
املهند�س خالد اخل�شمان ،ان اال�سماء التي
�سميت ب�ه��ا � �ش��وارع م��دي�ن��ة ال���س�ل��ط ع�ب��ارة
ع��ن “ا�سماء م�ؤقتة” ،م ��ؤك��دا يف ال��وق��ت
نف�سه على ان البلدية �ستقوم برفع كتاب
خ�ط��ي جلميع جل��ان ال�ع���ش��ائ��ر يف امل��دي�ن��ة،

وال �ب��ال��غ ع��دده��ا ح ��وايل  28جل �ن��ة ب�ه��دف
احل�صول على ا�سماء ال�شخ�صيات الوطنية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �ت��ي ل�ه��ا ت��اري��خ ع��ري��ق من
مدينة ال�سلط لت�سمية �شوارع املدينة بها.
و�أ� � � � �ض� � � ��اف يف ت � �� � �ص ��ري � �ح ��ات خ ��ا�� �ص ��ة
لـ”االنباط” ،ان ك ��وادر ال�ب�ل��دي��ة �ستقوم
ب��و� �ض��ع ا� �س �م��اء ب �ع ����ض ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات م��ن

امل�ج�ت�م��ع امل�ح�ل��ي مل��دي�ن��ة ال���س�ل��ط امل�ع��روف��ة
على م�ستوى الأردن قبل خماطبة جلان
ال�ع���ش��ائ��ر ،حل�ين و� �ص��ول ك���ش��وف��ات ق��وائ��م
ا� �س �م��اء ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات م ��ن ه� ��ذه ال �ل �ج��ان
ل�ل�م�ب��ا��ش��رة يف ت�ث�ب�ي�ت�ه��ا ك ��أ� �س �م��اء ل �� �ش��وارع
املدينة ،مو�ضحا ان هناك حوايل � 600شارع
يف ال�سلط بدون ا�سماء لغاية االن.

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

وج��ه وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة �سمري املبي�ضني
املحافظني ،ام�س االثنني ،باغالق حمالت
ت�ق��دمي االرج�ي�ل��ة وف��ر���ض ك �ف��االت عدلية
بقيمة مئة ال��ف دينار على املخالفني من
ا�صحابها وتوقيفهم اداريا.
وقال وزير الداخلية انه ال زالت حمالت
تقدمي االرجيلة ممنوعة من تقدميها يف
ه��ذه امل��رح�ل��ة ت�ن�ف�ي��ذا لأوام� ��ر ال��دف��اع ،اال
�أن ال�ب�ع����ض م�ن�ه��م ال زال ي�ق��دم�ه��ا ب�شكل
خم��ال��ف ،وم �ت �ح��اي�لا ع �ل��ى �أوام � ��ر ال��دف��اع
ب �ط��رق خم�ت�ل�ف��ة،وه��و االم ��ر ال ��ذي �أوج��ب
اتخاذ هذه االجراءات بحق املخالفني.

المياه والزراعة تبحثان احتياجات المزارعين والقضايا ذات االهتمام المشترك
االنابط -عمان

ب �ح��ث وزي� � ��را امل� �ي ��اه وال� � ��ري ال��دك �ت��ور
معت�صم �سعيدان ،والزراعة حممد داودية
خ�ل�ال اع �م��ال االج �ت �م��اع امل �� �ش�ترك ،ام����س
االث �ن�ي�ن ،م�ط��ال��ب واح �ت �ي��اج��ات امل��زارع�ين
وال �ق �� �ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل �� �ش�ت�رك بني
الوزارتني.
وقال �سعيدان �إن توفري البيئة املنا�سبة
للمزارعني يف جميع مناطق اململكة ،مبا
ي�ضمن تنمية ال��زراع��ة ال��وط�ن�ي��ة ،تنفيذا
ل�ت��وج�ي�ه��ات ج�لال��ة امل �ل��ك ب��دع��م ال��زراع��ة
وامل��زارع�ين والتزاما بالنهج احلكومي هو
هدف ا�سا�سي.
و�أكد ان احلكومة ت�سعى بكل امكانياتها
للت�سهيل على املزارعني واملواطنني وتقدمي
ج�م�ي��ع ال�ت���س�ه�ي�لات امل�م�ك�ن��ة ل�ه��م وب�ه��دف
اجناح جهودهم وحماية الزراعة الوطنية
وخلق كل الظروف املنا�سبة ومتكينهم من
القيام بواجبهم على ال�شكل الأمثل ،كوعد
وال �ت��زام م��ن احل�ك��وم��ة مب��راع��اة امل�صلحة
الوطنية مع اال��س��راع بت�أمني م�صادر من
امل�ي��اه املعاجلة للتعامل ال�سريع وال�ف��وري
م��ع ح��رائ��ق ال�غ��اب��ات يف جميع املناطق مبا
يحافظ على الغابات احلرجية يف اململكة
 .وب�ين �سعيدان ان ال ��وزارة ت�ضع يف �سلم
�أولوياتها تعزيز �شراكتها مع وزارة الزراعة
ل�ت�ح�ق�ي��ق االه � ��داف ال��وط �ن �ي��ة امل ��رج ��وة يف
اي�ج��اد زراع��ة وطنية م�ستدامة ،الفتا اىل
انه �سيتم اعادة درا�سة تقدير االحتياجات

إنفجار الفيروس المتحور
إستهتار ورعونة

يف نهاية �شهر كانون الأول �أعلنت وزارة ال�صحة الأردنية عن ت�سجيل �أول �إ�صابتني
بال�ساللة اجلديدة من الفريو�س كوفيد 19كثاين بلد عربي بعد لبنان ,الإ�صابتان
كانتا قد قدمتا �إىل الأردن من بريطانيا قبيل �إعالن احلكومة �إيقاف حركة الطائرات
القادمة من بريطانيا ك�آجراء احرتازي للت�صدي للفريو�س املتحور .
بعد ذلك التاريخ بقليل �إزدادت �أع��داد الإ�صابات وو�صلت للع�شرات وك��ان الإج��راء
احلكومي وقتها هو العزل املنزيل برقابة م�شددة وبقي على ذل��ك �إىل وقتنا ه��ذا!!،
وك ��أن وزارة ال�صحة مل تعطي الأه�م�ي��ة ال�ك�برى للفريو�س املتحور �أو مل تكن تعلم
نتائجه الوخيمة علينا فقد و�صلت احلاالت اليوم للأالف وا�سمحوا يل هنا �أن �أ�ستدل
على الإ�ستهتار مبدى ت�أثري ال�ساللة اجلديدة على الو�ضع الوبائي يف الأردن بت�صريح
�سابق من وزير ال�صحة احلايل نذير عبيدات لأثري �إذاعة (ميلودي �إف �إم) قال فيه
حرفيا “ال داعي لت�ضخيم مو�ضوع ال�ساللة اجلديدة” هذا الت�صريح املتحور م�شابه
للت�صريح الأ�شهر لوزير ال�صحة ال�سابق �سعد جابر “�أ�سبوعني بن�شف ومبوت” �أو
“ن�شف ومات” ن�شفنا وذهبت �أرواح عديدة �ضحية الفريو�س لكنه بقى و�أ�صبح رطباً
�أكرث .
هذه الرعونة يف مواجهة ال�ساللة اجلديدة من الفريو�س �ستحتم على احلكومة
�إجراء عدة قرارات م�صريية �أبرزها �إعادة حظر اجلمعة وتقليل �ساعات احلظر اجلزئي
ول��رمب��ا �إع ��ادة التفكري ب��إغ�لاق القطاعات ال�ت��ي مت فتحها م�سبقا  ،ه��ذه ال�ق��رارات
وغريها �ست�ضر حتماً باالقت�صاد املحلي املنتهي “ �إكلينيكيا” وال�ضرر الأبرز من تلك
القرارات يكون واقعا على املواطنني بال �أدنى �شك .
العديد من الأ�سئلة جتول يف خاطري مل �أجد لها �إجابات منطقية وجمزية كيف
و�صلت ع��دد احل��االت م��ن حالتني �إىل �أالف احل��االت يف �أق��ل م��ن �شهرين � ،أي��ن كان
اخللل وم��ا هي الأ�سباب التي �أدت �إىل ذل��ك ومل��اذا مل تعطي احلكومة الأهمية لهذا
الفريو�س املتحور ومل��اذا مل حتجر عليهم يف الفنادق �أو برك�سات البحر امليت التي ال
نعلم م�صريها و�أي��ن ذهبت  ،ومل��اذا مل يتم عزل العمارات املتواجدة فيها �إ�صابات كما
فعلنا �سابقا  ،و�إن عجزنا عن كل هذا ملاذا مل ت�ضع الأ�ساور الكرتونية التي ا�ستوردناها
م�سبقاً وذهبت يف مهب الرياح ملراقبة املعزولني منزليا وال�س�ؤال الأبرز ملاذا مل تعزل
غرب عمان املنطقة املوبوءة بالفريو�س املتحور كما فعلت مبدينة �إربد والرمثا وبع�ض
�أحياء عمان ال�شرقية !!
هذه �أ�سئلة لن �أجد لها �إجابات يف قوامي�س اللغة احلكومية وال على حمركات البحث
لديهم لكنني �أعلم علم اليقني ب�أن من �أو�صلنا ملا نحن عليه �سببه الأول والأخري هو
�أننا و�س�أقتب�س هنا من �س�ؤال وجهه الإعالمي عامر الرجوب لغازي �شرك�س م�ساعد
�أمني عام وزارة ال�صحة للرعاية ال�صحية الأولية هل هناك ا�سرتاتيجة لعمل جلنة
الأوبئة �أم �أنها تعمل كنظام فزعات؟  ..و�أنا �أجيبه من منربي هذا ب�أننا نعمل بنظام
الفزعات مئة باملئة ولو �أنه غري ذلك ملا و�صلنا لهذه احلال .

اربد :حوارية عن مئوية الدولة
األردنية
االنباط� -إربد

نظمت مديرية �شباب �إربد ،ام�س اال
ث�ن�ين ،جل�سة ح��واري��ة ب�ع�ن��وان “مئوية
ال� ��دول� ��ة الأردن� � �ي � ��ة م ��ن ال �ت ��أ� �س �ي ����س �إىل
االزدهار” ،وذل��ك �ضمن �إحتفاالت اململكة
بذكرى مئوية ت�أ�سي�س الدولة الأردنية.
و� � �ش ��ارك ب��اجل �ل �� �س��ة ال �ت ��ي ع �ق ��دت ع�بر
تطبيق زووم � 51شابا و�شابة م��ن خمتلف
املراكز ال�شبابية ،بح�ضور م�ساعد االمني
ال �ع��ام ل �ل �� �ش ��ؤون اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��دك�ت��ور

يا�سني هليل وم��دي��ر �شباب �إرب��د الدكتور
حممد جرادات.
وحت ��دث ج � ��رادات خ�ل�ال اجل�ل���س��ة ،عن
الإجن� � ��ازات ال �ت��ي ح���ص�ل��ت يف ع�ه��د ال �ق��ادة
الها�شميني عرب التاريخ ،ال�سيما �إجن��ازات
ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ،يف تطوير
ال��دول��ة الأردن�ي��ة وتعزيز م�سرية الإزده��ار
والتنمية ،وتر�سيخ م�ب��د�أ ��س�ي��ادة القانون
وال ��دول ��ة امل��دن �ي��ة ،ع��ار� �ض��ا �أه ��م امل�ح�ط��ات
التاريخية للدولة الأردنية منذ الت�أ�سي�س
وحتى يومنا هذا.

اغالق مطعم في البلقاء
لمخالفته أوامر الدفاع
االنباط -البلقاء

ق ��ال حم��اف��ظ ال �ب �ل �ق��اء ن��اي��ف ه ��داي ��ات،
ان ��ه ج ��رى ،ام ����س االح� ��د ،اغ �ل�اق م�ط�ع��م يف
امل�ح��اف�ظ��ة ،ج ��راء خم��ال�ف�ت��ه لأوام� ��ر ال��دف��اع
و�� �ش ��روط وم �ت �ط �ل �ب��ات ال �� �ص �ح��ة وال �� �س�لام��ة
واالثمان واملبالغ امل�ستحقة على املزارعني
وو� �ض��ع �آل �ي��ة اح�ت���س��اب ع��ادل��ة مل �ي��اه ال��ري
بالتعاون مع الزراعة واجلهات املعنية.
واو�ضح انه �سيتم ا�ستكمال جتهيز وحفر
بئر اخلنا�صري وا�ستكمال برامج الرقمنة
ل ��دى وزارة ال ��زراع ��ة ل�ت�ح���س�ين م���س�ت��وى
اخلدمة والتخفيف على املزارعني ،ا�ضافة
اىل اال� � �س� ��راع ب��ا� �س �ت �ك �م��ال ع �م��ل خ��ري�ط��ة
للمواقع املائية املختلفة لتزويد ال�ك��وادر
ال��زراع �ي��ة وك� ��وادر ال��دف��اع امل ��دين ب��امل�ي��اه،
واملياه املعاجلة لتميكنهم من التعامل مع
خم�ت�ل��ف ح ��وادث ح��رائ��ق ال �غ��اب��ات ب�سرعة
وف��اع �ل �ي��ة �� �س ��واء ب��وا� �س �ط��ة اخل� �ط ��وط او

اخلزانات.
من جانبه ،ثمن ال��وزي��ر داودي��ة الدعم
واال�� �س� �ن ��اد م ��ن ق �ب��ل وزارة امل� �ي ��اه وال ��ري
يف ت� �ط ��وي ��ر اع � �م� ��ال ال ��رق� �م� �ن ��ة وال ��رب ��ط
االلكرتوين لدى وزارة الزراعة ،مبينا ان
تعزيز اوجه التعاون مع وزارة املياه والري
وتن�سيق اجل�ه��ود الختيار م��واق��ع احل�صاد
امل��ائ��ي ال �ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا ال ��زراع ��ة يف م�ن��اط��ق
ال �ب��ادي��ة ��س�ي���ش�ك��ل راف� �ع ��ة ه��ام��ة ل�ل�ق�ط��اع
الزراعي.
وا� �ض��اف �إن ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي �سي�شهد
حت �� �س �ن��ا خ �ل��ال امل ��رح� �ل ��ة امل �ق �ب �ل ��ة ن �ظ��را
للدعم الكبري ال��ذي يلقاه القطاع بف�ضل

توجيهات جاللة امللك والدعم احلكومي،
وذل� � ��ك م ��ن خ �ل��ال ت ��وف�ي�ر م �� �س �ت �ل��زم��ات��ه
وت��ذل �ي��ل ال �� �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ت��واج��ه جميع
م��زارع��ي اململكة ،الفتا اىل احل��اج��ة لدعم
االبتكار واالفكار االبداعية وال�سيما خالل
جائحة كورونا.
ول� �ف ��ت داودي � � ��ة اىل ان احل �ك ��وم ��ة ل��ن
تتوانى عن دعم املزارع االردين بكل طاقتها
ملا للزراعة من دور حا�سم يف حتقيق االمن
الغذائي ،م�شريا اىل اهمية اال�سراع بايجاد
احل�ل��ول الناجعة ملع�ضلة ح��رائ��ق الغابات
بالتعاون مع وزارة املياه وال��ري واجلهات
االخرى وتغليظ العقوبات على مرتكبيها.

العامة.
وق� ��ال امل �ح��اف��ظ ان ��ه مت حت��وي��ل ��ص��اح��ب
املطعم للق�ضاء التخاذ الإج��راءات القانونية
ب �ح �ق��ه ،م� ��ؤك ��دا ان اجل � ��والت ع �ل��ى امل �ح�لات
والأ�شخا�ص م�ستمرة للت�أكد م��ن التزامهم
ب�أوامر الدفاع و�شروط ال�صحة العامة.

األمانة 760 :زيارة للتأكد من
االلتزام بأوامر الدفاع
االنباط -عمان

نفذت �أمانة عمان �أم�س الأحد  760زيارة
تفتي�شية على من�ش�آت و�أف��راد للوقوف على
مدى التزامها ب�أوامر الدفاع.
وب�ح���س��ب ال�ت�ق��ري��ر ال �ي��وم��ي ال �� �ص��ادر عن
الأم��ان��ة ،بلغ ع��دد خمالفات الأف ��راد لأوام��ر

ال��دف��اع داخ��ل ال���س��وق امل��رك��زي  38خمالفة،
وع��دد املخالفات والإغ�لاق��ات لال�شرتاطات
ال���ص�ح�ي��ة وامل��دن �ي��ة  125يف خم�ت�ل��ف مناطق
املحافظة.
ودع� � ��ت الأم � ��ان � ��ة �إىل ارت� � � ��داء ال �ك �م��ام��ة
والتباعد اجل�سدي لتجنب الوباء واحلفاظ
على ال�سالمة العامة.

الطاقة وايرينا تطلقان دراسة تقييم جاهزية األردن للطاقة المتجددة
االنباط -عمان

�أط�ل�ق��ت ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة
(اي��ري �ن��ا) ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال�ط��اق��ة وال�ث�روة
املعدنية ،ام�س االث�ن�ين“ ،درا�سة تقييم جاهزية
الأردن للطاقة املتجددة” التي �أعدتها الوكالة
بالتعاون م��ع ال ��وزارة وحت��وي تو�صيات لتطوير
قطاع الطاقة املتجددة يف اململكة وتعظيم �أثرها
االقت�صادي.
و�أكدت وزيرة الطاقة والرثوة املعدنية املهند�سة
هالة زوات��ي ،يف حفل اطالق الدرا�سة الذي جرى
بوا�سطة االت�صال املرئي� ،أهمية الدرا�سة يف دعم
قطاع الطاقة املتجددة يف اململكة ،م�شيدة بالتعاون
القائم بني الأردن و “ايرينا”.
وق��ال��ت �إن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال���ش��ام�ل��ة لقطاع
الطاقة  2030-2020التي جرى اطالقها يف �شهر
مت��وز ع��ام  2020ترتكز على �أربعة حم��اور ،ت�شمل
�أم��ن ال�ت��زود بالطاقة وت��واف��ري��ة الطاقة ب�أ�سعار

مقبولة (خ�ف����ض كلفة ال �ط��اق��ة) ،واال��س�ت��دام��ة،
�إ�ضافة �إىل زي��ادة االعتماد على امل�صادر املحلية،
الفتة �إىل �أن نتائج الدرا�سة التي �أعدتها الوكالة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ت�ت�ط��اب��ق و�أه � ��داف
اال�سرتاتيجية وخطتها التنفيذية.
و�أ� �ش ��ارت �إىل الإجن � ��ازات ال�ت��ي حققها قطاع
الطاقة املتجددة يف اململكة ،قائلة �إن اال�ستطاعات
املركبة من م�صادر الطاقة املتجددة يف الأردن بلغت
 2062ميجاواط بنهاية عام  2020وت�سهم بنحو 20
باملئة من الطاقة الكهربائية املولدة على �أن تبلغ يف
عام  2030ما ن�سبته  31باملئة.
و�أك � ��دت زوات� ��ي �أه�م�ي��ة ال��درا� �س��ة يف ال�ت��أ��ش�ير
ع�ل��ى ال�ت�ح��دي��ات وم��واط��ن ال �ق��وة يف �أداء قطاع
الطاقة املتجددة يف الأردن ،الفتة �إىل �أن ال��وزارة
�ست�أخذ باالعتبار تو�صيات الدرا�سة والنتائج التي
تو�صلت �إليها لال�ستفادة منها عند تنفيذ بنود
اال�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع الطاقة خا�صة ما
يتعلق بالطاقة املتجددة.

م��ن ج��ان �ب��ه� ،أ�� �ش ��اد م��دي��ر ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة
للطاقة املتجددة “ايرينا” فران�شي�سكو ال كامريا،
مب�سرية الأردن يف جمال الطاقة املتجددة و�أهمية
اال�سرتاتيجية التي �أطلقها العام املا�ضي يف تعزيز
م�صادر الطاقة املحلية ،م��ؤك��دا �أهمية ال�شراكة
التي جتمع الوكالة بالأردن واحد ثمارها الدرا�سة
املهمة التي اطلقت اليوم.
وا��س�ت�م�ع��ت ال ��وزي ��رة زوات� ��ي �إىل ع��ر���ض ح��ول
الدرا�سة التي ت�ضمنت ال�سيا�سات والت�شريعات ذات
العالقة يف مو�ضوع اندماج الطاقة املتجددة على
ال�شبكة الكهربائية وكذلك ح��ول اط�لاق ال��وزارة
لال�سرتتيجية اجلديدة ،وج��رى ت�سليط ال�ضوء
على �أب��رز التحديات امل�ستقبلية يف جمال اندماج
الطاقة املتجددة يف ظل جائحة (كورونا).
و�أو� �ص��ت ال��درا� �س��ة ب���ض��رورة ا��س�ت�م��راري��ة منو
م �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة امل �ت �ج ��ددة يف ق �ط��اع ال �ط��اق��ة
والتخطيط ل��دم��ج ح�ص�ص �أع�ل��ى ل�ه��ذه امل�صادر
وع �م �ل �ي��ة حت �ف �ي��ز م� ��� �ص ��ادر ال� �ط ��اق ��ة امل �ت �ج��ددة

ال�ستخدامات ال�ت��دف�ئ��ة /ال�ت�بري��د ودع��م تطوير
م�شاريع التخزين يف اململكة مبختلف �أ�شكالها
وا��س�ت�خ��دام م���ص��ادر ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة يف النقل
بالإ�ضافة �إىل حتفيز اال�ستثمار يف الطاقة املتجددة

وتعزيز �صناعة الطاقة امل�ت�ج��ددة املحلية وخلق
فر�ص العمل.
يذكر �أن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،هي
منظمة حكومية دولية تدعم البلدان يف انتقالها

�إىل م�ستقبل م�ستدام للطاقة ،وتعمل كمن�صة
رئ�ي���س��ة ل�ل�ت�ع��اون ال� ��دويل ،وت���ش�ج��ع ع�ل��ى اعتماد
وا�سع النطاق واال�ستخدام امل�ستدام جلميع �أ�شكال
الطاقة املتجددة.

املحلي
الثالثاء
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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 � �ي� ��رة ب �� �س �م��ة ب� �ن ��ت ع�ل��ي
ح�ف��ل ت��وزي��ع ج��وائ��ز م�سابقة ج��ام�ع��ة البلقاء
ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة لأف �� �ض��ل زي ��ت زي �ت��ون ب�ك��ر مم�ت��از
ل�ل�م��و��س��م  2021/2020وال� ��ذي نظمتها كلية
ال ��زراع ��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع نقابة
�أ�صحاب املعا�صر والزيتون الأردن�ي��ة ،واالحت��اد
العام للمزارعني الأردنيني ،وال�شبكة الن�سائية
الأردنية لزيت الزيتون والتي تقام الول مرة يف
االردن حتت �شعار زيتونة �أردنيه�...أ�صلها ثابت
وعطا�ؤها م�ستمر ك�أول م�سابقة مبعايري دولية
يف مئوية الدولة االردنية الثانية .
رئي�س جامعة البلقاء التطبيقية اال�ستاذ
ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل ��س��رور ال��زع�ب��ي ق��ال يف حفل
توزيع اجلوائز اننا يف جامعة البلقاء التطبيقية
نلتقط اال�شارات والتوجيهات امللكية حيث كان
توجه جالله امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
ب�ضرورة االهتمام والرتكيز على التعليم التقني
والت�شاركية مع القطاع اخلا�ص وحتقيق االمن
الغذائي يف ظل ما واجهته ال��دول م�ؤخرا من
جائحة كورونا ،فعملنا وبالت�شاركية مع القطاع
اخلا�ص على تغيري خططنا الدرا�سية ومناهجه
وخمرجاته ليتالءم مع متغريات الع�صر خللق
فر�ص الت�شغيل ،لأننا ن�ؤمن �أن التكاملية مع
القطاع اخلا�ص هي ال�سبيل الوحيد للنهو�ض
ب�ق�ط��اع التنمية امل���س�ت��دام��ة وحت��ري��ك العجلة
االقت�صادية وت�شغيل ابنائنا اخل��ري�ج�ين كما
ان هذه امل�سابقة التي تقام الول مرة يف االردن
ومبعايري دولية هي ثمار للت�شارك مع القطاع
اخلا�ص وم�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية واالهلية،
و�أ� �ش��ار ال��دك �ت��ور رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة اىل اه�ت�م��ام
اجل��ام �ع��ة ب��ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ح �ي��ث خ�ص�صت
اجلامعة  %9م��ن موازنتها للعام الثالث على
ال �ت��وايل للبحث العلمي لتكون اع�ل��ى م��وازن��ة
للبحث العلمي ب�ين �شقيقاتها م��ن اجلامعات
ال��وط �ن �ي��ة وحت�ف�ي��ز ال�ب��اح�ث�ين ع�ل��ى االه�ت�م��ام
بالبحث العلمي حيث و�ضعت اجلامعة حوافز
مالية للأبحاث املن�شورة يف املجالت العاملية كما
مت تخ�صي�ص مبالغ مالية يف موازنات اجلامعة
لدعم االفكار االبداعية للطلبة .
وب�ي�ن ال��دك�ت��ور رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة ان اهتمام
اجل��ام �ع��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وال ��زراع ��ة
ت�صدرتها للجامعات الأردن�ي��ة
ب��رز من خ�لال
الثنني 2021 / 2 / 22
يف ت �� �ص �ن �ي��ف اجل� ��ام � �ع� ��ات اخل � �� � �ض� ��راء (UI

 )GreenMetricل �ع ��ام  .،2020ح�ي��ث
ح�صلت اجلامعة على الرتتيب الأول حملياً،
وال �ث��اين ع��رب�ي�اً مبينا ان احل��دائ��ق وامل�ساحات
اخل���ض��راء يف اجل��ام�ع��ة ه��ي اك�ثر  40000مرت
مربع .
وقال رئي�س اجلامعة “ :نفتخر ونعتز اننا يف
يف جامعة البلقاء التطبيقية بدئنا ويف مئوية
الدولة الثانية تطبيق م�شروع جامعة البلقاء
التطبيقية التطور الوظيفي يف امل�سارات املهنية
والتقنية ” التج�سري والنفاذية ومنح ال�شهادات
املهنية ” وال��ذي يعترب م�ستقبل قطاع التعليم
التقني واملهني والذي يحقق ر�ؤى جاللة امللك
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني وم�ستقبل ال�شباب
الأردين للولوج �إىل �سوق العمل.
ب��دوره��ا عميد كلية ال��زراع��ة التكنولوجية
ال��دك �ت��وره ام��ل ال�ع�ب��ادي ا� �ش��ارت يف كلمتها �أن
ه��ذه امل�سابقة التي ج��اءت حتت �شعار “زيتونة
�أردنية� ،أ�صلها ثابت وعطا�ؤها م�ستمر”،هدفها
الرئي�س هو ت�سليط ال�ضوء على التطور الذي
ح�صل يف الأردن يف جمال �صناعة زيت الزيتون،
ك�م�ن�ظ��وم��ة م�ت�ك��ام�ل��ة :ك�م�ي� َة �إن� �ت ��اج ،ون��وع �ي � ًة،
ودرج� َة ج��ودة .وكذلك ف�إن امل�سابقة تهدف �إىل
ت�شجيع املزارع وحتفيزه لإنتاج زيت زيتون عايل
اجلودة ،وتعزيز مكانته بني املزارعني الآخرين،
وم�ساعدته يف ت�سويق منتجاته ،حمل ًّيا وعامل ًّيا،
م��ن خ�ل�ال �إب � ��راز ال�ق�ي�م��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة
التي يت�صف بها زي��ت الزيتون الأردين ،وبيان
ال�صفات الأخ ��رى ال�ت��ي مي�ت��از بها ه��ذا الزيت

االعالين

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200176816( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�سركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة
باأن
�سركة ابو كبه وقدوره وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن
حتت الرقم ( )120723بتاريخ  2020/3/12قد تقدمت بطلب
لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/22
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة �سفيان �سعيد عبد الرحمن ابو
كبه م�سفيا لل�سركة .
علما باأن عنوان امل�سفي  :ماركا ال�سمالية – ت0787793750 :
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
الرقم الوطني للمنشأة )200155978( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�سركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن 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 ( )114436بتاريخ  2016/8/30قد تقدمت بطلب
لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/21
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة رمي زيد عبد اخلالق ابو ركبه
م�سفيا لل�سركة .
علما باأن عنوان امل�سفي  :مادبا – ت0772004959 :
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 امل��ادة ( )1/40من قانون ال�سركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�سفية �سركة عامر حموده
ويزيد حممد
وامل�سجلة يف �سجل ���س��رك��ات ت�سامن حت��ت الرقم
( ) 120895بتاريخ  2020/7/12اعتبارا من تاريخ
ن�سر هذا العالن
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرموطي

ب��دورة الرئي�س التنفيذي للمجل�س الدويل
للزيتون لطفي غ��دي��رة ق��دم يف كلمة م�سجلة
ال�شكر جلامعة البلقاء التطبيقية على هذا
اجلهد الكبري يف تنظيم امل�سابقة التي تعترب
االوىل من نوعها على م�ستوى االردن والثانية
عربيا والتي تعتمد املوا�صفات الدولية  ،م�شريا
اىل ان املجل�س الدويل للزيتون ي�ضم  34دولة
من بينها  8دول عربية حيث ي�شكل انتاج الدول
العربية االع�ضاء يف املجل�س من زيت الزيتون
ربع االنتاج العاملي مبينا ان املجل�س يعمل على
حتقيق العديد من االه��داف من خ�لال و�ضع
امل��وا� �ص �ف��ات ال��دول �ي��ة ل��زي��ت ال��زي �ت��ون وت�ق��دمي
ال��دع��م الفني للأع�ضاء باال�ضافة اىل العمل
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر االن �ت��اج ال�ع��امل��ي ل�ل��زي�ت��ون م�شيدا
باملكانة التي يتمتع بها االردن يف ه��ذا املجال
وبالكفاءات واخلربات االردنية املتميزة يف زيت
الزيتون.
ك �م��ا ق ��دم ك ��ل م ��ن رئ �ي ����س جل �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
واللجنة الفنية املهند�س جمال البط�ش وع�ضو
جلنة الفنية والتحكيم الدكتور مراد املعايطة
عر�ض عن ا�س�س تقييم عينات الزيت املقدمة
م��ن امل�شاركني وال�ب��ال��غ ع��دده��م ( )15م�شارك
واملراحل التي مرت بها العينات من قبل جلان
وف� ��رق وخ �ب��راء متخ�ص�صني يف جم ��ال زي��ت
الزيتون.
ويف خ �ت��ام احل �ف��ل ق��ام��ت � �س �م��و االم �ي�رة
ب�سمة بنت علي ب�ت��وزي��ع اجل��وائ��ز وامل�ي��دال�ي��ات
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�شركة
االردن � �ي ��ة احل��دي �ث��ة ل �ل �� �ص �ن��اع��ات ال �غ��ذائ �ي��ة (
املنا�صري) فيما ف��از وت�ضمنت فعاليات حفل
ت��وزي��ع ج��وائ��ز امل�سابقة وال ��ذي ح�ضرها ع��دد
م��ن امل �� �س ��ؤول�ين ال��ر��س�م�ي�ين ومم�ث�ل��ي ال��دوائ��ر
ذات العالقة واال��س��ات��ذه ن��واب رئي�س اجلامعة
،ع��ر���ض فلم وثائقي ع��ن م��راح��ل اع��ادة ت�أهيل
امل�سجد احل�سيني وبناء منرب له يحاكي منرب
�صالح الدين يف امل�سجد االق�صى وذلك تنفيذا
للأوامر امللكية ال�سامية بالإ�ضافة اىل عر�ض
فلم بعنوان “زيتونة يف املئوية االردنية “ وعلى
هام�ش حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز امل�سابقة افتتحت
�سمو االم�يرة معر�ض منتوجات زي��ت الزيتون
ك�م��ا ق��ام��ت ��س�م��وه��ا ي��راف�ق�ه��ا رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة
وامل�شاركني واحل�ضور بزراعة ا�شجار الزيتون
وتوطني �شجرة امللول يف حرم اجلامعة .

ال ��ذي �أ��ص�ب�ح��ت ل��ه �سمعة خ��ا��ص��ة يف خمتلف
الأ�سواق التقليدية منها وغري التقليدية على
حد �سواء.
وا� �ش��ارت ال��دك�ت��ورة ال�ع�ب��ادي �إن�ن��ا ملتزمون
بجميع املعايري الدولية لال�شرتاك مب�سابقة
“جائزة ماريو�سوليني�س” ،ال �ت��ي جت ��ري يف
�إ��س�ب��ان�ي��ا ��س�ن��وي و�أ� �ض��اف��ت ال��دك �ت��ورة ال�ع�ب��ادي
اىل �إن رعاية جامعة البلقاء التطبيقية لهذه
امل�سابقة ،وما مياثلها من ن�شاطات وفعاليات،
لدليل وا�ضح �أكيد على ال��دور املجتمعي الذي
ت�سعى هذه اجلامعة الفتية ،للقيام به ،والعمل
على ت�ع��زي��زه ،بكل م��ا �أوت �ي��ت م��ن ق��وة وك��ل ما
�أعطيت من عزمية ،وكل ما توفر لها من و�سائل
و�إمكانيات.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ال �ع �ب��ادي “ ان �ن��ا يف كلية
الزراعة التكنولوجية ،ندرك �أن الواجب امللقى
على عاتقنا يحتم علينا بذل كل جهد م�ستطاع
لدعم القطاع الزراعي ،وخدمة املجتمع املحلي،
�إ�سهامًا منا يف م�سرية الأردن  ،ف�إننا اليوم لدينا
عدد من امل�شاريع الإنتاجية ،مثل م�شروع انتاج
الفطر ،وم�شروع تربية النحل ،وم�شروع زراعة
نبات االلوفريا ،وحتويله �إىل م�شروع �صناعي
لإنتاج ال�صابون والكرميات وكذلك نركز على
ت �ع��زي��ز ق� ��درات ط�ل�اب ال ��زراع ��ة يف ك��ل كليات
اجل��ام�ع��ة ،م��ن خ�ل�ال م���ش��روع �إن���ش��اء امل�شاتل،
وهو امل�شروع الذي من �ش�أنه تعزيز �إمكانياتهم
وم� �ه ��ارات� �ه ��م وخ�ب�رات� �ه ��م يف جم � ��االت ت�ك�ث�ير
النباتات ،والعناية بها ،وزيادة �إنتاجها.

بين الحق في التعليم وحماية
المجتمع «»1
بقلم :زيد أبو زيد
�صحيح �أ َّن احلديث عن تطوير التعليم هو مدخل �إىل امل�ستقبل ،ومن البدهي �أ َّن على القائمني
على التعليم انطال ًقا من ذلك بناء املوارد الب�شرية املتمكنة والقادرة على املناف�سة يف خمتلف جماالت
تن�ص املادة  26من الإعالن
احلياة ،ولكن الأهم من ذلك هو �أ َّن احلق يف التعليم حق مقد�س؛ حيث ّ
العاملي حلقوق الإن�سان الذي اعتمد يف عام  1948على �أن “لكل �شخ�ص احلق يف التعليم”.
ومنذ ذلك احلني �أُ ِق� َّر احلق يف التعليم يف عدد من املعاهدات الدولية مثل :اتفاقية اليون�سكو
ملكافحة التمييز يف جمال التعليم ( ،)1960والعهد الدويل اخلا�ص بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري ( .)1965وي�أتي هذا الت�أكيد على هذا احلق لت�أثري التعليم البالغ يف �إعمال حقوق الإن�سان
الأخرى ،ولأهمية النتائج املرتتبة عنه يف التطور والنماء االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي ،ومن
ثم انعكا�سه على الدولة بكل مكوناتها وم�ؤ�س�ساتها ،من هنا ومنذ �صدور الإع�لان العاملي حلقوق
الإن�سان يف عام  1948تواىل �صدور م�ؤكدات هذا احلق ،ومن اهمها اتفاقية حقوق الطفل لعام ،1989
وكذلك اعتماد امل�ؤمتر العام لليون�سكو يف  1960 /12/ 14اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم.
وكانت هذه االتفاقية – وال تزال � -أول وثيقة دولية ملزمة على م�ستوى القانون الدويل تهدف �إىل
تنمية مفهوم حق اجلميع يف التعليم ب�أبعاده كلها ،وقد دخلت حيز النفاذ يف  1962 /5/ 22و ُعدَّتْ من
تعب عن املبد�أين الأ�سا�سني املر�سخني يف امليثاق
الركائز املحورية حلركة التعليم للجميع ،كما �أنها رّ
الت�أ�سي�سي لليون�سكو ،واملتمثلني يف عدم التمييز وتكاف�ؤ الفر�ص يف جمال التعليم.
وعلى امل�ستوى الوطني الأردين فقد �أكدت املادة ال�ساد�سة من الد�ستور الأردين يف فقرتها الثالثة
�أن «تكفل الدولة العمل والتعليم �ضمن حدود �إمكاناتها ،وتكفل الطم�أنينة وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع
الأردنيني» .وكر�ست � ً
أي�ضا املادتان التا�سعة ع�شرة والع�شرون من الد�ستور حق املواطنني يف التعليم؛
فقد جاء ن�ص املادة التا�سعة ع�شرة لي�ؤكد �أنه «يحق للجماعات ت�أ�سي�س مدار�سها والقيام عليها لتعليم
�أفرادها على �أن تراعي الأحكام العامة املن�صو�ص عليها يف القانون ،وتخ�ضع لرقابة احلكومة يف
براجمها وتوجيهها»� .أما املادة الع�شرون فتن�ص على �أن “التعليم االبتدائي �إلزامي للأردنيني ،وهو
متمازجا �أم وجاه ًّيا �أم عن
جماين يف مدار�س احلكومة” بغ�ض النظر عن �شكله وطرائقه �سواء �أكان
ً
بعد (تقليديًّا �أم �إلكرتون ًّيا).
ويف �أعقاب �إعادة تنظيم بنية التعليم العام يف الأردن يف �ضوء قرارات امل�ؤمتر الرتبوي الأول (�أيلول
� )1987أ�صبح التعليم الأ�سا�سي تعلي ًما �إلزام ًّيا وجمان ًّيا يف املدار�س احلكومية وفقًا للمادة العا�شرة من
قانون الرتبية والتعليم رقم  3ل�سنة  .1994و�أكد امليثاق الوطني الأردين �أن :نظام الرتبية والتعليم
الأردين نظام متكامل متطور ،تعرب فل�سفته عن فكر الأم��ة وقيمها ،وتقوم على ثوابت العقيدة
الإ�سالمية واملثل العليا للأمة العربية والتجربة الوطنية الأردن�ي��ة .وه��ذا يتطلب تن�شئة الفرد
املتكامل روح ًّيا وج�سم ًّيا ونف�س ًّيا وعقل ًّيا واجتماع ًّيا ،الواعي حلقوقه ،امللتزم بواجباته ،املتمتع بالروح
العلمية والدميقراطية ،امل�ؤمن بحقوق الإن�سان ومبادئ العدل واخلري وامل�ساواة .وجاء به �أي�ضا� :أن
نظام التعليم معني بتنمية التفكري امل�ستقل املبدع ،وذلك بتحريك دوافع العمل واجلدية والإتقان
والتميز ،وتوجيه التعليم نحو �إعداد الإن�سان الأردين للم�ستقبل ،بتنمية معرفته وتطوير قدراته
العقلية والنف�سية ،ملواجهة حتديات امل�ستقبل و�أخطاره ،وبناء منهجية التفكري العلمي والناقد،
بتوجيه التعليم نحو مهارات ا�ستخراج املعرفة وا�ستيعابها ،وحماكمتها حماكمة عقالنية.
وقد انعك�ست هذه امل�ضامني ب�شكل عام على قانون الرتبية والتعليم وتعديالته ،وكل ما �سبق
يف�سر ما حتظى به امل�سرية الرتبوية والتعليمية الأردنية من دعم مبا�شر من قيادتها الها�شمية
التي تقدم لها املبادرة تلو املبادرة ،واملكرمة تلو الأخرى ،وهذا ي�ستدعي من �أبناء الأ�سرة الرتبوية
التفاين والإخال�ص يف العمل عرفا ًنا ،ووالء �صاد ًقا ،لقيادتهم الها�شمية ان�سجامًا مع روح الر�سالة
التي يحملها الرتبويون.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�سركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة ب��ان �سركة
الزعبي والنواجي وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن
حتت الرقم ( )107385بتاريخ  2013/6/30تقدمت
بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة  :الزعبي والنواجي
اإىل �سركة  :النواجي والبلواين
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات
على الرقام 5600260
مراقب عام ال�سركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�سركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة ح�سن
الن�سور ومي�ساء عبداهلل وامل�سجلة يف �سجل �سركات
ت�سامن حتت الرقم ( )60661بتاريخ 2001/7/19
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
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات
على الرقام 5600260

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�سركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة
والتجارة ب��ان �سركة خالد وابراهيم عبد ال�سالم القدومي
وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم ( )80321بتاريخ
 2006/3/30تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة  :خالد وابراهيم عبد ال�سالم
القدومي
اإىل �سركة  :حممد عبد ال�سالم القدومي و�سريكته
لال�ستف�سار يرجى الت�سال ب��دائ��رة مراقبة ال�سركات على
الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات
د  .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�سركات
د  .وائل علي العرموطي
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )13من قانون ال�سركات رق��م()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة
ال�سناعة والتجارة بان �سركة يو�سف ب�ساتوه و�سركاه وامل�سجلة
يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم ( )20021بتاريخ
 2019/1/9تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة  :يو�سف ب�ساتوه و�سركاه
اإىل �سركة  :ايوب املثقال و�سريكه
لال�ستف�سار يرجى الت�سال ب��دائ��رة مراقبة ال�سركات على
الرقام 5600260
مراقب عام ال�سركات
د  .وائل علي العرموطي

الرقم الوطني للمنشأة )200178830( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�سركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن 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 ( )121085بتاريخ  2020/9/14قد تقدمت بطلب
لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/17
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة خليل عبداهلل خليل امل�سيطي
م�سفيا لل�سركة .
علما ب���اأن ع��ن��وان امل�سفي  :ع��م��ان – ���س��ارع اجل��ام��ع��ة – ت:
0795105074
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�سركات
د.وائل علي العرموطي

اعالن
بمقتضى املادة (  / 21ج ) من قانون تطوير وادي االردن
رقم (  ) 19لسنة  1988وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول تقدير قيمة امل�ساحة امل�ستملكة من الوحدة
الزراعية رقم (  ) 349حو�س (  ) 3الطوال من ارا�سي قرية الطوال ال�سمايل لغايات تو�سعة م�سار
قناة الت�سريف .
قد علق يوم الربعاء  2021/2/17على 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
مبلغ ( خم�سة ع�سر )دينار ًا كامانة لالعرتا�س على التقدير عمال باحكام املادة (  / 21و ) من
القانون املذكور .
رئيس لجنة تقدير االراضي

املهندس سامر محمد الدويري

فصل عن العمل
اىل املوظف  :وليد خالد
حسني عبد الغني

حيث انك متغيب عن عملك
منذ تاريخ  2021/2/5ول
زل��ت حتى تاريخ ه��ذا اليوم
متغيب عن العمل وحيث ان
مدة غيابك زادت عن ع�سرة
اي�����ام ف���ان���ه وف���ق���ا لح��ك��ام
قانون العمل الردين مادة
 28ال��ف��ق��رة ه��� ت��ق��رر انهاء
خ��دم��ات��ك ( ف�سلكم ) دون
ا�سعار .
مؤسسة الفريد لالملنيوم

الرقم 2020/62 :
التاريخ 1442/7/5هـ
املوافق 2021/2/17 :م
اعالن تبليغ اعالم
الحكم  /بالنشر
هيئه القاضي محمد
مبارك العثمان
صادر عن محكمه
االزرق الشرعيه
اىل املدعي عليه مروان حممد مقبل �سوري
اجلن�سيه  -جمهول مكان الق��ام��ه حاليا
اخر مكان اقامه له يف اجلمهورية العربيه
ال�سوريه – درعا  -داعل .
اعلمك انه يف الدعوى ا�سا�س ( 2020 / 62
) ومو�سوعها طلب اثبات طالق و املقاومه
عليك م��ن ق��ب��ل زوج��ت��ك ب�سحيح العقد
ال�سرعي املدعية نعمة عقله القا�سم قد
�سدر احلكم عليك مبا يلي  :بثبوت وقوع
طلقه رجعيه اوىل من املدعى عليه مروان
املذكور على زوجته الداخل بها ب�سحيح
العقد ال�سرعي املدعية « نعمه « املذكوره
بقوله لها بتاريخ  ( 2014/8/15انت طالق
) يف بيت الزوجيه لهما الت اىل بائن بينونه
�سغرى لنتهاء عدتها وعدم ارجاعها اىل
ع�سمته وعقد نكاحه اثناء العده ال�سرعيه
التي انتهت بطرقها احلي�س ث��الث مرات
يف ث��الث��ه ا�سهر ب��ت��اري��خ 2014/11/15
ولذلك لنكول املدعى عليه عن حلف اليمني
ال�سرعيه وحلف املدعية اليمني ال�سرعية
على ذل��ك وت�سمني املدعى عليه الر�سوم
وامل�سروفات القانونيه حكما غيابيا قابال
ل��الع��رتا���س وال�ستئناف م��وق��وف النفاذ
على ت�سديقه ا�ستئنافا من قبل حمكمه
ال�ستئناف ال�سرعيه املوقره افهم للمدعية
احل��ا���س��ره علنا حت��ري��را يف الع�سرين من
جمادة الخر ل�سنه الف واربعمائة واثنني
واربعني هجرية املوافق الثاين من �سباط
ل��ع��ام ال��ف��ني وواح����د وع�����س��ري��ن ميالدية
 ، 2021/2/2وق��د �سجل احلكم مبوجب
اعالم حكم
رق��م (  ) 2 / 42 / 5تاريخ 2021/2/2
م وعليه فقط ج��رى تبليغك ذل��ك ح�سب
ال�سول علنا حتريرا يف 1442/7/5ه� وفق
 2020 /2/ 17م .
قا�سي حمكمه الزرق ال�سرعي

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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أورنج األردن تحصد شهادة  COPCاألعلى بالعالم
في مجال خدمة الزبائن

االنباط-عمان

ح�صلت �أورجن الأردن للعام الثاين على
ال �ت��وايل ع�ل��ى � �ش �ه��ادة م��رك��ز م��راق �ب��ة �أداء
عمليات امل�شرتكني الدولية (،)COPC
ال �ت��ي ت�ع��د اجل �ه��ة امل�خ�ت���ص��ة الأوىل ع��امل�ي�اً
يف ترخي�ص وت�شغيل وم��راق�ب��ة م�ستويات
الأداء يف م��راك��ز خ��دم��ة ال��زب��ائ��ن ،ل�ت��ؤك��د
ال�شركة بذلك على مكانتها الرائدة ك�أوىل

ال�شركات التي تطبق معايري هذه ال�شهادة
العاملية يف اململكة.
ّ
وبف�ضل دعم فِرق ال�شركة كافة وخربة
جمموعة �أورجن العاملية يف جم��ال خدمة
الزبائن ،توا�صل �أورجن الأردن �إثراء جتارب
الزبائن وفتح املزيد من القنوات للتوا�صل
معهم وتلبية متطلباتهم ،بالإ�ضافة �إىل
حت��دي��ث امل�ع��ار���ض ب��ا��س�ت�م��رار مب��ا يتنا�سب
مع التحوّل الرقمي ،وعقد ال�شراكات التي

تو�سع جماالت ا�ستفادتهم وتوعيتهم بطرق
التمتع بحلول رقمية �آمنة وم�س�ؤولة.
وق ��ال ��ت امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ت���س��وي��ق
وخ��دم��ات ال��زب��ائ��ن يف �أورجن الأردن ،نائلة
الداود� ،إن ا�سرتاتيجية �أورجن الأردن تويل
اهتماماً كبرياً لتقدمي جميع فِرق ال�شركة
خدمات متميزة وفق معايري الأداء العاملية
وعرب كافة املنافذ ،م�شري ًة �إىل �أن ح�صول
ال�شركة على هذه ال�شهادة يتوّج جناح عدد

من موظفيها يف امتحان املنظمة الدولية
وت ��دري �ب �ه ��م ع �ل��ى امل� �ع ��اي�ي�ر وامل ��وا� �ص �ف ��ات
املطلوبة.
و أ�ك��دت ال��داود على �أن خدمات الزبائن
املتميزة يرافقها حر�ص �أورجن الأردن على
توفري حلول ات�صاالت متطورة وذات جودة
عالية ،ما جعلها تقوم با�ستثمارات �ضخمة
يف �شبكاتها وحت�سينات يف جماالت اجلودة،
ال�سرعة والكفاءة ،الأم��ر ال��ذي م ّكنها من
حتقيق مكانة رائدة و�ضمان ر�ضى الزبائن
من الأفراد وال�شركات.
وبينّ املدير التنفيذي للقطاع امل�ؤ�س�سي
وال �� �ش��رك��ات يف �أورجن الأردن ،امل�ه�ن��د���س
� �س��ام��ي � �س �م�ي�رات� ،أن � � COPCش �ه��ادة
عاملية تربهن على �ضمان ال�شركة لأف�ضل
م�ستويات الأداء يف خدمة الزبائن ،م ؤ� ّكداً
�سعيها امل�ت��وا��ص��ل لإث ��راء جت ��ارب ال��زب��ائ��ن
مبا يف ذلك القطاع امل�ؤ�س�سي ،وذلك لتلبية
م �ت �ط �ل �ب��ات �ه��م وت �ط �ل �ع��ات �ه��م م ��ع احل��ر���ص
ع�ل��ى �إ� �ض �ف��اء ق�ي�م��ة ن��وع�ي��ة ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات
واخلدمات املتطورة التي تقدّمها �أورجن.
ي��ذك��ر �أن م�ؤ�س�سة  COPCالدولية
تع ّد �إح��دى �أب��رز امل�ؤ�س�سات يف جمال و�ضع
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�شركات العاملية ،وتقييم �أداء ال�شركات
وفقاً لهذه املعايري ومنح �شهادات مطابقة
الـ .COPC

مذكرة تفاهم بين الجمارك وشركة «أرامكس»

االنباط-عمان

وقعت اجلمارك الأردنية مذكرة تفاهم
م ��ع � �ش��رك��ة «�أرام � �ك � ��� ��س»� � ،ش��رك��ة ال�ب�ري��د
ال���س��ري��ع واخل��دم��ات اللوج�ستية ال��رائ��دة
بهدف ت�سهيل وتب�سيط �إجراءات التخلي�ص
اجلمركي على االر�ساليات ال��واردة بالنقل
ال �� �س��ري��ع م ��ن خ�ل��ال � �ش��رك��ة «�أرام� �ك� �� ��س»

وتنظيم �إج ��راءات العمل والتخلي�ص على
االر�ساليات طيلة �أيام الأ�سبوع وعلى مدار
ال�ساعة.
ووق� ��ع م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م امل �� �ش�ت�رك من
جانب اجلمارك الأردنية املدير العام اللواء
الدكتور عبد املجيد الرحامنة ،ومن جانب
�شركة �أرام�ك����س م��دي��ر ع��ام ال�شركة ط��ارق
ابوياغي.

وق� ��ال ال��رح��ام �ن��ة �أن م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م
وقعت لغايات �إيجاد منطقة خا�صة للربيد
ال�سريع يف م�ط��ار ال�شحن اجل��وي لت�صبح
مركزاً لوج�ستياً تابع لل�شركة داخل �ساحات
احلرم اجلمركي ملركز جمرك مطار امللكة
ع �ل �ي��اء ال��دويل-ال �ت �خ �ل �ي ����ص م� ��ؤك ��داً على
ا�ستعداد اجلمارك لتقدمي كافة املعلومات
واخل�ب�رات املطلوبة ويف ك��ل امل�ج��االت التي

تخدم العمل اجلمركي امل�شرتك.
ون���ص��ت ب�ن��ود االت�ف��اق�ي��ة ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام
��ش�ب�ك��ة رب ��ط ل�ت�را� �س��ل وت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات
وال�ب�ي��ان��ات ال�ك�ترون�ي�اً فيما بينهما وذل��ك
لت�سهيل الإج � ��راءات وال���س��رع��ة يف تقدمي
اخل� ��دم� ��ة وو� � �ض� ��ع �إط� � � ��ار ع� �م ��ل ل �ل �ت �ع��اون
امل �� �ش�ترك ب�ي�ن ك��ل م��ن اجل �م ��ارك و��ش��رك��ة
«�أرام� �ك� �� ��س» وال �� �س �م��اح ل �ل �� �ش��رك��ة ب�ت�ق��دمي
ال� �ب� �ي ��ان ��ات اجل� �م ��رك� �ي ��ة م� ��ن خ �ل��ال ق �ن��اة
الأع �م��ال االل�ك�ترون�ي��ة ال�ت��ي ت��وف��ر العديد
م��ن امل��زاي��ا وال �ف��وائ��د م�ن�ه��ا تقليل ال��وق��ت
الالزم لإدخال هذه البيانات وتقليل اجلهد
وكلفة الت�شغيل يف �إطار من ال�سرية التامة
واحلماية لبيانات ال�شركة.
ومن جانبه �أك��د ابوياغي �سعي ال�شركة
ل�ب�ن��اء م��راك��ز م�ت�ك��ام�ل��ة للنقل واخل��دم��ات
اللوج�ستية وب��اخل��دم��ات املتميزة املقدمة
م��ن اجل�م��ارك الأردن �ي��ة للعمالء وتعاونها
ال��دائ��م معهم ع�ل��ى م��دار ال�ع��ام م��ن خ�لال
تطوير وت�ق��دمي �أح��دث اخل��دم��ات ،م�شريا
اىل �أن نظام ال�شحن الإل�ك�تروين اجلديد
يقدم �صورة كاملة ووا�ضحة عن م�ستقبل
قطاع ال�شحن اجلوي يف املنطقة.
و�أ�� �ض ��اف ان ��ه ن �ظ��را ل�ل�م��وق��ع اجل �غ��رايف
اال�سرتاتيجي وحجم �أعمال �أرامك�س ف�إن
قناة الأعمال االلكرتونية �سرتتقي بنوعية
اخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها لعمالئها وتنمو
بحجم �أعمالها بالنظر �إىل املزايا العديدة
التي توفرها ويف مقدمتها توفري الوقت
واجلهد والكلفة.

أوبك وشركات النفط تتوقع انتعاشا محدودا
للخام الصخري

هيو�سنت  -رويرتز
ت � ��رى م �ن �ظ �م��ة �أوب � � ��ك و�� �ش ��رك ��ات ال �ن �ف��ط
الأمريكية �أن انتعا�ش الإم��دادات من �صناعة
النفط ال�صخري �سيكون حمدودا هذا العام،
�إذ يعمل كبار املنتجني الأمريكيني على تثبيت
الإنتاج رغم ارتفاع الأ�سعار وهو قرار �سيفيد
منظمة �أوبك وحلفاءها.
وخ�ل�ال ال�شهر اجل ��اري ،خف�ضت منظمة
ال�ب�ل��دان امل���ص��درة للبرتول «�أوب ��ك» توقعاتها
للخام املحكم الأمريكي لعام  ،2021و�أ�صبحت
ت�ت��وق��ع �أن ينخف�ض الإن �ت��اج ب��واق��ع � 140أل��ف

برميل يوميا �إىل  7.16مليون برميل يف اليوم.
وت �ت��وق��ع احل �ك��وم��ة الأم�ي�رك �ي��ة ان�خ�ف��ا���ض
�إنتاج اخلام ال�صخري يف مار�س �آذار بنحو 78
�أل��ف برميل يف ال�ي��وم لي�صل �إىل  7.5مليون
برميل يوميا.
وق ��د � �ص��درت ت��وق �ع��ات �أوب� ��ك ق �ب��ل م��وج��ة
ال�برد القار�س التي اجتاحت والي��ة تك�سا�س،
م�صدر  %40م��ن الإن�ت��اج النفطي الأم�يرك��ي،
و�أغ �ل �ق��ت �آب� ��ارا وق�ل���ص��ت ال�ط�ل��ب م��ن م�صايف
التكرير يف املنطقة.
وق��ال��ت م���ص��ادر يف منظمة �أوب ��ك �إن ع��دم
زي ��ادة الإم � ��دادات م��ن ال�ن�ف��ط ال���ص�خ��ري قد

تي�سر مهمة �أوبك وحلفائها يف توجيه ال�سوق.
بينما �أف��اد �أح��د م�صادر �أوب��ك طالبا عدم
ال �ك �� �ش��ف يف ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ع ��ن ه��وي �ت��ه «م��ن
املنتظر �أن ي�ك��ون ه��ذا ه��و احل ��ال .غ�ير �أن�ن��ي
ال �أع �ت �ق��د �أن ه��ذا ال �ع��ام��ل ��س�ت�ك��ون ل��ه �صفة
الدوام».
ورغ � ��م �أن ب �ع ����ض ال �� �ش��رك��ات الأم�ي�رك �ي��ة
�أقدمت على زيادة �أعمال احلفر ،فمن املتوقع
�أن يبقى الإنتاج حتت �ضغط يف وقت تخف�ض
فيه ال�شركات الإن�ف��اق لتقليل ديونها وزي��ادة
عوائد م�ساهميها.
وك��ذل��ك يخ�شى منتجو النفط ال�صخري

�أن تواجه �أوبك زيادة الإنتاج بخطوات �سريعة
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ل ��زي ��ادة امل �ع��رو���ض ال �ن �ف �ط��ي يف
الأ�سواق.
�سعر  60دوالرا مربح
وعادة ما ي�ستجيب �إنتاج النفط ال�صخري
ب���س��رع��ة ل�ت�ح��رك��ات الأ� �س �ع��ار ،وق ��د ب�ل��غ �سعر
اخل��ام الأمريكي هذا ال�شهر �أعلى م�ستوياته
منذ يناير ك��ان��ون ال�ث��اين  2020م�ت�ج��اوزا 60
دوالرا للربميل.
ورغم �أن �شركات النفط ال�صخري �أ�ضافت
امل��زي��د م��ن احل �ف��ارات يف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ�ي�رة
ف ��إن انتعا�شا ف��ات��را يف الطلب و�ضغوطا من
امل���س�ت�ث�م��ري��ن ل�ت�ق�ل�ي����ص ال��دي��ون م�ن�ع��ت ه��ذه
ال���ش��رك��ات م��ن االن��دف��اع �إىل ا��س�ت�ك�م��ال حفر
الآبار اجلديدة.
ويف هذا ال�سياق ،قال �ستيفن برينوك من
�شركة الو�ساطة ب��ي.يف�.إم� .أوي��ل �أ�سو�شييت�س
«عند هذا امل�ستوى ال�سعري ،يحقق �أي �إنتاج
نفطي رب�ح��ا وال �سيما ال�شريحة ال�صخرية
الأمريكية مرتفعة التكاليف ن�سبيا».
و�أ� �ض��اف «م��ع ذل��ك ورغ ��م ه��ذه امل ��ؤ� �ش��رات
الإيجابية على النمو ف�إن �إنتاج النفط املحكم
الأم�يرك��ي �أبعد ما يكون عن املظهر ال�ساحر
الذي اكت�سى به قبل جائحة كوفيد».
ويف الآونة الأخرية ،قال الرئي�س التنفيذي
ل�شركة نات�شورال ري�سور�سيز �سكوت �شيفيلد
�إن��ه يتوقع �أن تزيد �شركات �صغرية �إنتاجها
غري �أن �إجمايل الإنتاج الأمريكي �سيظل بني
اال�ستقرار والزيادة بن�سبة  %1حتى عند �سعر
 60دوالرا للربميل.

تعديل السقوف السعرية لدجاج
النتافات الى  165قرشا للكيلو
االنباط-عمان

ق � ��ررت وزي � ��رة ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
وال �ت �م��وي��ن امل�ه�ن��د��س��ة م�ه��ا ع�ل��ي تعديل
ال���س�ق��ف ال���س�ع��ري ل�ل��دج��اج احل��ي امل�ب��اع
م��ن خ�لال النتافات لي�صبح  165قر�شا
للكيلو بدال من  155قر�شا ،اعتبارا من
ام�س االثنني ب�ضوء ارتفاع كلف الإنتاج
اخ�يرا ،يف ح�ين مت الإب�ق��اء على ال�سقف
ال�سعري للدجاج الطازج بواقع دينارين
للكيلو.
وع �ق��د يف وزارة ال���ص�ن��اع��ة وال�ت�ج��ارة
والتموين ام�س اجتماع بح�ضور رئي�س
االحت��اد النوعي مل��رب��ي ال��دواج��ن فار�س
ح � �م ��ودة ،وع � ��دد م ��ن امل� ��زارع�ي��ن م��رب��ي
الدواجن مت خالله ا�ستعرا�ض ومناق�شة
كلف امل ��واد االول �ي��ة وال�ك�ل��ف الت�شغيلية
لأ��س�ع��ار حل��وم ال��دج��اج وانعكا�سها على
م ��ؤ� �ش ��رات ا� �س �ع��ار حل ��وم ال ��دج ��اج ،كما
اط �ل �ع��ت ال� � ��وزارة ع �ل��ى ف��وات�ي�ر ال �� �ش��راء
للمواد الأول�ي��ة التي مت طلبها من قبل

املزارعني.
وج��اء ال�ق��رار يف ��ض��وء امل��راج�ع��ة التي
ق��ام��ت ب �ه��ا وزارة ال���ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
وال�ت�م��وي��ن لل�سقوف ال�سعرية للدجاج
الطازج ،والدجاج احلي املباع من خالل
ال �ن �ت��اف��ات ال �ت��ي مت حت��دي��ده��ا الأرب �ع��اء
املا�ضي ،حيث تبني وجود ارتفاع يف كلف
الإن �ت��اج ب�سبب ال��زي��ادة يف �أ��س�ع��ار امل��واد
الأول� �ي ��ة ك ��الأع�ل�اف و�أ� �س �ع��ار ال���ص��و���ص
وك�ل��ف التدفئة ن�ظ��را ل�ل�أح��وال اجلوية
وال�ك�ل��ف الت�شغيلية وذل ��ك خ�ل�ال �شهر
� �ش �ب��اط احل � ��ايل م �ق��ارن��ة م ��ع الأ� �س �ع��ار
وال�ك�ل��ف خ�لال ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال�ع��ام
املا�ضي.
واو�ضحت ال��وزارة �أنه �سيتم مراجعة
كلف ان�ت��اج ال��دواج��ن حمليا وم��ؤ��ش��رات
الأ� � �س � �ع � ��ار ل � �ل ��دج ��اج احل� � ��ي وال � �ط � ��ازج
با�ستمرار بحيث يتم تخفي�ض �أو الغاء
ال�سقوف ال�سعرية تبعا للمتغريات التي
ت �ط ��ر�أ ع �ل��ى ك �ل��ف االن� �ت ��اج ومب ��ا يحقق
م�صلحة املنتج وامل�ستهلك.

العملة السورية تهوي 3450 ..ليرة
لكل دوالر خارج البنوك
العربية -رويرتز
�أك��د متعاملون وم�صرفيون �أن اللرية
ال�سورية هوت �إىل م�ستوى قيا�سي جديد،
م��ع التدافع ل�شراء ال��دوالر يف بلد ت�ضرر
ب�شدة م��ن ال�ع�ق��وب��ات ،وي��واج��ه نق�صا ح��ادا
يف النقد الأجنبي ،بح�سب وكالة «رويرتز».
وق� ��ال م�ت�ع��ام�ل��ون �إن ��س�ع��ر ال � ��دوالر يف
ال���س��وق ال �� �س��وداء ب�ل��غ  3450ل�ي�رة بال�سوق
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���ش�ه��ر امل��ا��ض��ي ب ��أك�ثر من
.%18
وك��ان �آخ��ر هبوط �سريع للرية ال�صيف
امل��ا� �ض��ي ع �ن��دم��ا ك �� �س��رت احل��اج��ز النف�سي
ال�ب��ال��غ � 3آالف ل�يرة ل �ل��دوالر مل �خ��اوف من
�أن يزيد فر�ض عقوبات �أمريكية �أ�شد من
حمنة اقت�صاد البالد املتداعي.
وتئن �سوريا حتت وط�أة عقوبات غربية
على مدى �سنوات� ،إ�ضافة �إىل حرب �أهلية
طاحنة.
وم�ن��ذ منت�صف ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،ع�صفت
�� �ض� �غ ��وط ك � �ب �ي�رة ب �� �س �ع��ر � � �ص ��رف ال� �ل�ي�رة
الرتكية ،ليوا�صل التهاوي وتخ�سر العملة
�أكرث من  %60من قيمتها �أمام الدوالر.
وي�ب�ي��ع جت ��ار ال�ع�م�ل��ة ال �ل�يرة خ��وف��ا من
عقوبات اندلعت �شرارتها مع �إقرار «قانون
ق�ي���ص��ر» الأم�ي�رك ��ي ال ��ذي ي �ه��دف بح�سب

وا� �ش �ن �ط��ن �إىل «ح �م��اي��ة ال �� �س �ك��ان امل��دن�ي�ين
يف � �س��وري��ا» م��ن خ�ل�ال م�ع��اق�ب��ة ال���ش��رك��ات
الأجنبية املتعاملة مع �شركات �سورية على
�صلة باحلكومة يف دم�شق.
وذك� � ��رت م� ��� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة «�أن ح��رك��ة
الأ�� �س ��واق �أ� �ص �ي �ب��ت ب��ال���ش�ل��ل ب �ع��د االرت �ف��اع
ال � ��ذي � �ش �ه��ده ال � � ��دوالر ،و�أن ال �ك �ث�ير م��ن
املحال التجارية �أغلقت ب�سبب ارتفاع �أ�سعار
الب�ضائع مقارنة ب�سعرها بالدوالر».
وت �� �ض��ررت امل �ع �ن��وي��ات �أي �� �ض��ا مب �� �ص��ادرة
�أ�� �ص ��ول � �س��وري��ة يف الآون� � ��ة الأخ� �ي ��رة ،مبا
يف ذل ��ك ف �ن��ادق وب �ن��وك وم���ش�غ��ل خ��دم��ات
امل�ح�م��ول ��س�يري�ت��ل ،ت��اب�ع��ة ل��رام��ي خملوف
ابن خال الأ�سد و�أحد �أغنى �أغنياء �سوريا.
ودف��ع انهيار العملة الت�ضخم لالرتفاع
وف��اق��م امل�ع��ان��اة يف ال��وق��ت ال��ذي يكافح فيه
ال�سوريون للح�صول على الغذاء والطاقة
و�أ�سا�سيات �أخرى.
وي �ت �� �س��ارع ن� ��زول ال �ل�ي�رة م �ن��ذ منت�صف
�أكتوبر عندما جففت �أزمة مالية يف لبنان
امل �ج ��اورة م�ن�ب�ع��ا رئ�ي���س�ي�اً ل�ت��دف�ق��ات النقد
الأجنبي.
ودف�ع��ت العقوبات ال��دول�ي��ة �ضد �سوريا
وال��دم��ار ال ��ذي حل��ق ب�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ة يف
ال�ب�لاد ون��زوح �أم��وال ل�سوريني مذعورين
ال �ع �م �ل��ة ل�لان �خ �ف��ا���ض ب �� �ش �ك��ل ح� ��اد خ�ل�ال
ال�صراع امل�ستمر منذ ت�سعة �أعوام.

الجزائر تستبدل وزير النفط مع تنامي
االستياء من االقتصاد
العربية-وكاالت
ا� �س �ت �ب��دل��ت اجل� ��زائ� ��ر وزي � ��ر ال �ط ��اق ��ة يف
�إط ��ار ت�ع��دي��ل وزاري ،ح�ي��ث ت�ع�ه��د الرئي�س
عبد املجيد تبون ب��إع��ادة ال�ه��دوء م��ع تزايد
اال� �س �ت �ي��اء م��ن الأزم� ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة لع�ضو
�أوبك.
و��س�ي�خ�ل��ف حم�م��د ع��رق��اب�� ،س��اب�ق��ه عبد
امل�ج�ي��د ع �ط��ار ال ��ذي �أ� �ص �ب��ح وزي ��را للطاقة
منت�صف  ،2020كما مت تعيني حممد با�شا
وزي� ��را ل�ل���ص�ن��اع��ة ب�ح���س��ب ب �ي��ان � �ص��ادر عن
الرئا�سة اجلزائرية.
وي�أتي التغيري بعد �أيام من قرار تبون حل

الربملان و�إطالق �سراح الع�شرات من �أع�ضاء
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 �إىل ن��زع فتيل دع��وات
ل �ت �ظ��اه��رات ح��ا� �ش��دة يف ال ��ذك ��رى ال �ث��ان �ي��ة
لالنتفا�ضة التي �أجربت �سلفه الرئي�س عبد
العزيز بوتفليقة على اال�ستقالة.
وك��ان ع��رق��اب وزي ��را للطاقة م��ن �أب��ري��ل
 2019حتى حل حمله عطار.
وتعاين �صناعة الطاقة يف اجلزائر �أي�ضاً
من نق�ص اال�ستثمار ،حيث انخف�ضت �أحجام
� �ص��ادرات ال�ن�ف��ط وال �غ��از ب�ن�ح��و  %30يف ع��ام
 ،2020وف�ق�اً مل��ا ذك��رت��ه «ب�ل��وم�برغ» ،واطلعت
عليه «العربية.نت».

ألمانيا تستهدف إعادة فتح
االقتصاد بحذر مع تفاقم
تفشي كورونا
العربية-وكاالت
ت �ه��دف امل �� �س �ت �� �ش��ارة �أن �غ �ي�ل�ا م�ي�رك��ل �إىل
تطوير خطة م��ن �ش�أنها �أن متهد الطريق
لإع ��ادة فتح ح��ذر لأك�ب�ر اقت�صاد يف �أوروب ��ا،
حتى مع ارتفاع معدالت الإ�صابة.
حتت �ضغط من اجلمهور الأملاين املنهك
م��ن ال ��وب ��اء� ،أخ�ب��رت م�يرك��ل ق �ي��ادة ح��زب�ه��ا
الدميقراطي امل�سيحي يوم االثنني �أنه يجب
القيام باخلطوات التالية «بذكاء ومع مزيد
م��ن االخ�ت�ب��ارات ،وف�ق�اً ل�شخ�ص مطلع على
املناق�شات».
ح� ��ددت م�ي�رك��ل  3جم� ��االت ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف:
ال �ت �ج �م �ع��ات اخل��ا� �ص��ة ،وامل �ط��اع��م وامل ��راف ��ق
ال�ترف�ي�ه�ي��ة ،وامل��دار���س  -ال�ت��ي ب ��د�أت �إع ��ادة
ف�ت��ح م ��ؤق �ت��ة ام ����س االث �ن�ين يف ال �ع��دي��د من
الواليات.
غ��ذت اح �ت �م��االت ف��ك الإغ �ل�اق يف �أمل��ان�ي��ا
زيادة التفا�ؤل بني ال�شركات يف البالد .ارتفع
مقيا�س معهد  Ifoللتوقعات للأ�شهر ال�ستة
املقبلة �إىل  94.2نقطة يف فرباير من 91.5
يف يناير ،وفقاً ملا ذكرته «بلومربغ» ،واطلعت
عليه «العربية.نت».
�أدت ال�ن�ك���س��ة ب��زي��ادة ع ��دد احل� ��االت �إىل

زي � ��ادة ال� �ت ��وت ��رات يف االئ� �ت�ل�اف احل ��اك ��م يف
�أملانيا و�سط خماوف متزايدة من الطفرات
العدوانية للفريو�س .كما انتع�شت احلمالت
االنتخابية مبكراً قبل االنتخابات الوطنية
يف �سبتمرب.
ح�ت��ى ب ��دون ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وط�ن�ي��ة ب���ش��أن
امل� ��دار�� ��س ،ع ��اد ب �ع ����ض ال� �ط�ل�اب يف  10م��ن
والي��ات �أملانيا ال �ـ� 16إىل الف�صول الدرا�سية
ام�س االث�ن�ين ،وخف�ض وزي��ر ال�صحة ين�س
�سبان التوقعات من �أن خطوات �أخرى �ستتبع
قريباً ،قائ ً
ال يف مقابلة تلفزيونية يف وقت
مت�أخر من يوم الأحد �إن ال�سلطات �ستحتاج
�إىل تقييم ت�أثري هذه التحركات قبل النظر
يف �إمكانية تخفيف القيود الأخرى.
ارت �ف��ع م�ع��دل ال �ع��دوى يف �أمل��ان �ي��ا �إىل 61
�إ�صابة لكل � 100ألف �شخ�ص على مدار �سبعة
�أيام يوم االثنني ،وهو �أعلى م�ستوى يف �أكرث
من �أ�سبوع.
�أملانيا لي�ست وحدها التي تكافح للحفاظ
على ال�سيطرة على تف�شي املر�ض .يف اجتماع
ملجل�س ال��وزراء ي��وم االثنني ،من املتوقع �أن
ميدد رئي�س الوزراء الإيطايل ماريو دراغي
احل �ظ��ر امل �ف��رو���ض ع �ل��ى ح��رك��ة ال �ن��ا���س بني
املناطق ملدة �شهر �آخر حتى �أواخر مار�س.

االقت�صادي
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إحالة  5أشخاص للنيابة العامة تالعبوا بأسهم  37شركة
سعودية مدرجة

الريا�ض  -العربية

ق��رر جمل�س �إدارة هيئة ال�سوق املالية
ال�سعودية� ،إح��ال��ة اال�شتباه يف خمالفة 5
م�شتبه ب�ه��م ل�ل�م��ادة ال�ت��ا��س�ع��ة والأرب �ع�ين
من نظام ال�سوق املالية ،واملادتني الثانية
والثامنة من الئحة �سلوكيات ال�سوق� ،إىل
النيابة العامة.
وق��ال��ت الهيئة يف ب�ي��ان ،ام�س االثنني،
�إن ذل ��ك ل�ق�ي��ام�ه��م مب �م��ار� �س��ات ت�ن�ط��وي

على تالعب وت�ضليل يف تداوالت ال�سوق،
م��ن خ�لال قيامهم ب ��إدخ��ال �أوام ��ر �شراء
�أو بيع ب�ه��دف ال�ت��أث�ير على �سعر ال��ورق��ة
امل��ال �ي��ة ،وال� �ت ��داول (�� �ش ��راءً) ع �ل��ى �أ��س�ه��م
ع��دد م��ن ال�شركات امل��درج��ة ،ث��م الرتويج
لآراء ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي
(ت � � ��وي� �ت ��ر) م� � ��ن خ � �ل ��ال امل � � �ع� � ��رف (@
 ،)abukhalidahmidوم�ن�ت��دى
ه��وام�ير ال�ب��ور��ص��ة ال�سعودية م��ن خالل
املعرف (باي�سون الأ�سهم) بهدف الت�أثري

ع �ل��ى ��س�ع��ر ال ��ورق ��ة امل��ال �ي��ة ،ث��م ق�ي��ام�ه��م
ب��ال �ت��داول (ب �ي �ع �اً) ع�ل��ى �أ��س�ه��م ال���ش��رك��ات
امل ��درج ��ة ال �ت��ي ت� ��أث ��رت ب � � ��الآراء ال �ت��ي مت
الرتويج لها.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ح ��االت اال��ش�ت�ب��اه �شملت
قيامهم ب��ال�ت��أث�ير ع�ل��ى �أ��س�ع��ار �أ��س�ه��م 37
�شركة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م��ن  20ي �ن��اي��ر � 2020إىل
مطلع �أكتوبر .2020
و�أو�ضحت هيئة ال�سوق املالية� ،أن ذلك

ي�أتي انطالقاً من م�س�ؤولياتها يف حماية
ال�سوق من املمار�سات غري العادلة وغري
ال�سليمة ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى حتقيق ال�ع��دال��ة
والكفاية وال�شفافية يف معامالت الأوراق
املالية .وبنا ًء على املادة ال�سابعة ع�شرة من
نظام ال�سوق املالية.
و�شددت الهيئة على �أنها لن تتوانى يف
مالحقة املتالعبني بال�سوق املالية بر�صد
تعامالتهم ا�ستنادًا �إىل �صالحياتها وفق
نظام ال�سوق املالية ،وما متلكه من و�سائل
تقنية م�ت�ق��دم��ة متكنها م��ن ر� �ص��د كافة
ال �ت �ع��ام�لات وم��راق �ب��ة ح ��االت اال��ش�ت�ب��اه،
و� �س��رع��ة ات� �خ ��اذ الإج � � � ��راءات ال�ن�ظ��ام�ي��ة
الالزمة وفقاً للأنظمة واللوائح ،حتقيقًا
لأه��داف الهيئة نحو تعزيز كفاءة ال�سوق
امل ��ال �ي ��ة وح �م ��اي ��ة امل �ت �ع��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا م��ن
امل�م��ار��س��ات غ�ير امل���ش��روع��ة و��ض�م��ان ع��دم
تعر�ضهم للخداع �أو التالعب.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن الأمانة العامة للجان
الف�صل يف منازعات الأوراق املاليةُ ،تعلن
للعموم على موقعها الإلكرتوين عن هوية
املخالفني عند �صدور ق��رارات نهائية من
جلان الف�صل يف منازعات الأوراق املالية يف
الدعاوى اجلزائية ،ويحق للمت�ضرر من
هذه املخالفات بعد ثبوتها �أن يرفع دعوى
على املخالفني للمطالبة بالتعوي�ض �أمام
اللجنة مبوجب املادة ال�سابعة واخلم�سني
م��ن ن�ظ��ام ال���س��وق امل��ال�ي��ة ،ع�ل��ى �أن ي�سبق
ذلك تقدمي �شكوى للهيئة يف هذا ال�ش�أن.
وج � ��اءت ب �ي��ان��ات ال �� �ش��رك��ات امل �ت�لاع��ب
ب�أ�سهمها كالتايل:

زيادة قياسية لحصتي كندا وأميركا في واردات النفط
الهندية خالل يناير

نيودلهي  -رويرتز

�أظهرت بيانات من م�صادر �أن ح�صتي
ك� �ن ��دا وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة يف واردات
ال�ن�ف��ط ال�ه�ن��دي��ة ل���ش�ه��ر ي�ن��اي��ر/ك��ان��ون
ال �ث��اين ارت �ف �ع �ت��ا �إىل م���س�ت��وى ق�ي��ا��س��ي
بلغ  ،%11بينما تراجعت ح�صتا ال�شرق
الأو�سط و�أمريكا اجلنوبية.

ا��س�ت��ورد ث��ال��ث �أك�بر اقت�صاد يف �آ�سيا
نحو  4.8مليون برميل يوميا من النفط
يف يناير/كانون ال�ث��اين ،بانخفا�ض %6
ع��ن ال���ش�ه��ر ال���س��اب��ق و�أع �ل��ى ق�ل�ي�لا من
نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وزادت واردات ال� �ه� �ن ��د م� ��ن ك �ن��دا
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إىل مثليها تقريبا
من دي�سمرب/كانون الأول �إىل � 142ألف

برميل يوميا و� 367أل��ف برميل يوميا
على ال�ت��وايل .وب��رزت ال��والي��ات املتحدة
ك��راب��ع �أك�بر م��ورد للهند بعد الإم��ارات
العربية املتحدة.
ت�ستورد ال�ه�ن��د ،ث��ال��ث �أك�بر م�ستورد
وم�ستهلك للنفط يف ال �ع��امل ،م��ا يزيد
ع�ل��ى  %80م��ن اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا م��ن اخل��ام
وتعول ب�شكل كبري على ال�شرق الأو�سط.

غ�ي��ر �أن اع� �ت� �م ��اده ��ا ع� �ل ��ى ال �� �ش��رق
الأو� � �س� ��ط �آخ � ��ذ يف ال �ت�راج� ��ع �إذ ت �ن��وع
�شركات التكرير م�صادر اخلام للتحوط
م ��ن ا�� �ض� �ط ��راب الإم � � � ��دادات وت �� �ش�تري
نفطا �أرخ�ص من �أماكن �أخ��رى لتعزيز
الهوام�ش.
وان �خ �ف �� �ض��ت ح �� �ص��ة ن� �ف ��ط ال �� �ش��رق
الأو�� �س ��ط يف واردات ال �ه �ن��د ال�ن�ف�ط�ي��ة
ال�شهر املا�ضي �إىل �أدنى م�ستوى لها يف
ثمانية �أ�شهر بنحو  %61ب�سبب انخفا�ض
الإم��دادات من العراق واململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ،يف ح�ي�ن ان�خ�ف���ض��ت ح�صة
�أمريكا الالتينية �إىل �أدنى م�ستوى لها
يف �ستة �أ�شهر بنحو .%6.4
وق �ل ����ص ال� �ع ��راق � �ص �ف �ق��ات �إم� � ��دادات
ال �ن �ف��ط ال �� �س �ن��وي��ة ل �� �ش��رك��ات ال �ت �ك��ري��ر
ال� �ه� �ن ��دي ��ة ل � �ع� ��ام  .2021وت ��راج� �ع ��ت
الإمدادات ال�سعودية خالل ال�شهر %20
عن دي�سمرب/كانون الأول.
وعلى الرغم من انخفا�ض الواردات،
ظ��ل ال �ع��راق �أك�ب�ر ب��ائ��ع ل�ل�ن�ف��ط للهند
ال�شهر املا�ضي تليه ال�سعودية.
�أدى ان� �خ� �ف ��ا� ��ض الإم � � � � � � ��دادات م��ن
ال�شرق الأو�سط و�أمريكا اجلنوبية �إىل
ان�خ�ف��ا���ض ح�صة دول �أوب ��ك يف واردات
ال� �ه� �ن ��د الإج� �م ��ال� �ي ��ة م� ��ن ال� �ن� �ف ��ط �إىل
م�ستوى قيا�سي منخف�ض يف الفرتة من
�أبريل/ني�سان �إىل يناير/كانون الثاين.

آبل تخطت سامسونغ ..وتتجه قيمتها السوقية
لـ 3تريليونات دوالر
دبي  -البوابة العربية للأخبار التقنية
تفوقت �شركة �آب��ل على �شركة �سام�سونغ
لت�صبح �أك�بر بائع للهواتف الذكية يف جميع
�أن � �ح ��اء ال� �ع ��امل يف ال ��رب ��ع الأخ �ي ��ر م ��ن ع��ام
 ،2020وه��و �إجن��از مل حتققه �آب��ل منذ عام
 ،2016وذل ��ك وف � ًق��ا ل �ب �ي��ان��ات ال �� �س��وق من
�شركة جارترن.
ويف الربع الأخ�ير من عام  ،2020باعت
�آب��ل  80مليون ج�ه��از �آي�ف��ون ج��دي��د ،وكانت
امل �ب �ي �ع��ات م��دف��وع��ة �إىل ح ��د ك �ب�ير ب ��إط�ل�اق
�أول ��س�ل���س�ل��ة �آي �ف��ون م� ��زودة ب�ت�ق�ن�ي��ة «اجل�ي��ل
اخلام�س».
وت � �ق� ��ول ج � ��ارت �ن��ر�« :إن  5Gوم � �ي ��زات
الكامريا املح�سنة �ساعدت يف �إق�ن��اع العمالء
ب��ال�ترق �ي��ة �إىل من ��اذج �آي �ف ��ون  12يف ال��رب��ع
الأخري من العام».
و�أ� �ض��اف��ت« :ب��ال��رغ��م م��ن �أن امل�ستهلكني
ظلوا حذرين ب�ش�أن الإنفاق� ،شجعت الهواتف
ال��ذك �ي��ة ال��داع �م��ة ل���ش�ب�ك��ات اجل �ي��ل اخل��ام����س
وم �ي��زات ال �ك��ام�يرا ب�ع����ض امل���س�ت�خ��دم�ين على
� �ش��راء ال �ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة اجل��دي��دة �أو ترقية
هواتفهم الذكية احلالية يف هذا الربع.
وم �ق��ارن��ة ب �ع��ام  ،2019ب��اع��ت �آب ��ل �أك�ث�ر
من  10ماليني جهاز �آيفون �إ�ضايف يف الربع
الرابع و�شهدت زيادة ح�صتها يف �سوق الهواتف
الذكية العاملية بن�سبة  15%تقريباً.

و�شهدت �سام�سونغ ،املناف�س الأقرب ل�شركة
�آب ��ل ،ان�خ�ف��ا��ض�اً يف ح�صتها ال���س��وق�ي��ة بن�سبة
 11.8%وباعت  8ماليني جهاز �أقل مقارن ًة
بعام واحد فقط ،وفقاً لبيانات ال�سوق.
وتتعلق زي��ادة ح�صة �شركة �آب��ل يف ال�سوق
ب�ن���س�ب��ة  15%ت �ق��ري �ب �اً ب ��ال ��دورة ال�ف��ائ�ق��ة
للرتقية.
�شهدت �آبل �أكرب عدد من ترقيات �آيفون
ويف الربع الأول من ع��ام � ،2021شهدت
�آب��ل �أك�ب�ر ع��دد م��ن ت��رق�ي��ات �آي �ف��ون ،وف �ق �اً ملا
ذكره الرئي�س التنفيذي تيم كوك.
وح�ق�ق��ت �أج �ه��زة �آي �ف��ون وح��ده��ا �إي� ��رادات
تزيد عن  65مليار دوالر يف الربع الأول من
العام.

لكن بالن�سبة لل�صورة الأك�ب�ر ،انخف�ضت
م�ب�ي�ع��ات ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة بن�سبة
 12.5%يف عام .2020
وم ��ن ب�ي�ن �أك�ب�ر خ�م����س � �ش��رك��ات لت�صنيع
الهواتف الذكية ،كانت �شركتا �آب��ل و�شاومي
ه� �م ��ا ال� ��وح � �ي� ��دت �ي�ن ال� �ل� �ت�ي�ن مل ت � �ت � ��أث� ��ران
باالنخفا�ض العاملي يف املبيعات.
وي ��أت��ي من��و �آب��ل ب��ال��رغ��م م��ن �أن�ه��ا �أطلقت
��س�ل���س�ل��ة �آي� �ف ��ون  12خ� ��ارج الإط � ��ار ال��زم�ن��ي
املعتاد ل�شهر �سبتمرب ب�سبب الأزمة ال�صحية
العاملية.
ويف جميع امل �ج��االت� ،أدى ال�ن�م��و املت�سارع
الع �ت �م��اد  5Gيف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل �إىل
زي��ادة الطلب على الهواتف الذكية املتوافقة

مع اجليل اخلام�س.
ويف عام عانى من �صعوبات اقت�صادية ،كان
امل�ستهلكون يبحثون ع��ن ه��وات��ف منخف�ضة
ال�ت�ك�ل�ف��ة وم �ي �� �س��ورة ال�ت�ك�ل�ف��ة داع �م��ة للجيل
اخل��ام ����س ،ب� ��د ًال م��ن ال �ن �م��اذج ال ��رائ ��دة ذات
الأ� �س �ع��ار ال �ع��ال �ي��ة ال �ت��ي ت���ص��ل �إىل 1500
دوالر.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،م��ن املحتمل �أن يكون
 ،iPhone 12 miniب ��ال ��رغ ��م م��ن
التقارير التي تتحدث ع��ن �ضعف �أدائ ��ه ،قد
�ساعد �آبل على جتاوز �سام�سونغ بف�ضل �شكله
ال�صغري و�سعره املعقول ن�سبياً.
�آب��ل تتجه �إىل  3تريليونات دوالر بف�ضل
�آيفون 12
�إىل ذل� � ��ك ،ت �� �س �ت �م��ر � �ش �ع �ب �ي��ة وم �ب �ي �ع��ات
ت�شكيلة �آي �ف��ون  12يف االرت �ف��اع ط ��وال ع��ام
 ،2021وذلك وفقاً لتحليل Wedbush
ل�ت��داول الأوراق املالية ،وه��و عامل ميكن �أن
مي�ن��ح ��ش��رك��ة �آب��ل قيمة ��س��وق�ي��ة ت��زي��د ع��ن 3
تريليونات دوالر بحلول نهاية العام.
وت�ق��ع ت�شكيلة �آي �ف��ون  12يف و��س��ط م��ا ي�شري
�إليه املحللون على �أنه الدورة الفائقة ،حيث تتمتع
�آبل مببيعات عالية من �أحدث هواتفها الذكية.
ويف م�ل�اح� �ظ ��ة ل �ل �م �� �س �ت �ث �م��ري��ن ،ت�ع�ت�ق��د
� Wedbushأن �أداء �آب � ��ل ق ��د ي�ت�ف��وق
ه��ذا ال�ع��ام ب��امل�ق��ارن��ة م��ا يعتقده حمللو وول
�سرتيت.

دور التكنولوجيا في رحلة
تعافي قطاع السفر
والضيافة
بقلم :بول أرمسترونج
تتابع امل�ؤ�س�سات عرب خمتلف القطاعات االقت�صادية االجت��اه��ات العاملية وامل��ؤ��ش��رات املبكرة
ملعرفة طبيعة وحجم التعايف من التحديات واال�ضطرابات التي �سببتها جائحة كوفيد ،19 -
�إ�ضافة �إىل ال�شكل الذي ميكن �أن ي�ستقر عليه هذا التعايف .وبكل ت�أكيد �ستتغري طبيعة ال�سفر
وال�ضيافة م�ستقب ً
ال و�سيعني هذا التغيري �أن امل�ؤ�س�سات يف هذا القطاع �ستحتاج �إىل �إعادة النظر
يف اخلدمات املقدمة للعمالء ،وبالتايل �إجراء تغيريات يف هيكلها التنظيمي كما �ستحتاج �أي�ضاً
�إىل تعزيز قدرتها على اال�ستجابة ب�سرعة للتغيريات.
و�ست�ؤثر العديد من العوامل اخلارجية ب�شكل كبري على التغيريات يف �سلوكيات امل�ستهلكني يف
قطاع ال�سفر وال�ضيافة ،و�سيكون للتكنولوجيا دور حا�سم لتلعبه يف �إحداث حتوالت �إيجابية يف
جتارب امل�ستهلكني من خالل امل�ساهمة يف االرتقاء بكفاءة عمليات ال�شركات وزيادة ثقة العمالء.
وه�ن��اك بع�ض االجت��اه��ات التي ميكن �أخ��ذه��ا بعني االع�ت�ب��ار يف قطاع ال�سفر وال�ضيافة خالل
املراحل املقبلة:
رمبا ت�صبح جتارب امل�ستهلكني اجلديدة التي ت�ستند �إىل الإج��راءات وال�ضوابط البيومرتية
الأك�ثر انت�شاراً خ�لال الفرتة القادمة ،حيث ت�صبح خدمات ال�صوت والفيديو التي ت�ساعد يف
توفري جت��ارب خالية م��ن االحتكاك املبا�شر �أو التالم�س الأك�ثر ا�ستخداماً ،و�سيتم االعتماد
على خدمات ال�صوت وتقنيات التعرف على ال�صور لتبادل املعلومات و�إمتام الإجراءات املطلوبة
و�أمتتة العمليات .على �سبيل املثال ،طورت �شركة  ،Eleniumالتي ت�ستند عملياتها �إىل �سحابة
�أمازون ويب �سريفي�سز (� ،)AWSأك�شاكاً لت�سجيل الو�صول و�إجراء الفح�ص ال�صحي بدون
تالم�س يف امل �ط��ارات م�ستفيدة م��ن العديد م��ن خ��دم��ات  AWSمب��ا يف ذل��ك تقنيات حتديد
ال�صور والفيديو .ونتوقع �أن تكت�سب مثل هذه احللول والتدابري اهتماماً متزايداً عرب قطاعي
ال�سفر وال�ضيافة وغريهما.
خالل الآون��ة الأخ�يرة ،تطورت من��اذج الأعمال اجلديدة ب�شكل �سريع ،حيث �أن�ش�أت املطاعم
وامل�ؤ�س�سات مناذج جديدة لت�سليم الزبائن الوجبات التي يطلبونها �أو تو�صيلها لهم �إىل منازلهم.
وميكن �أن ت�ساعد احللول ال�سحابية املرنة التي تتميز بقابليتها للتطوير وانخفا�ض تكاليفها
التطبيقات ومناذج الأعمال هذه من النمو ب�شكل �سريع وتعزيز الطلب على اخلدمة .على �سبيل
املثال ،عملت �شركة  ،LRSالتي ت�ستند عملياتها �إىل �سحابة ( )AWSواملعروفة بتطويرها
لأجهزة النداء الال�سلكي يف املطاعم ،على م�ساعدة املطاعم يف تطوير خدمة التو�صيل واال�ستالم
على جانب الطريق .و�ست�ؤدي مثل ه��ذه التطورات يف عمليات طلب وت�سليم وتو�صيل وجبات
الطعام �إىل تعزيز النمو يف جمال املطاعم االفرتا�ضية ،خا�ص ًة مع التغريات التي ط��ر�أت على
جتارب تناول الطعام .و�سي�سهم التفاعل مع موظفي املطاعم لتوجيه اختيارات قوائم الوجبات
افرتا�ضياً �إىل جانب التغريات ال�سريعة بنا ًء على التوافر يف الوقت الفعلي ،يف �إحداث ثورة يف
جمال جتربة قوائم الوجبات الرقمية.
�سيكون اال�ستخدام املفيد للبيانات والذي ي�ساعد على اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات
ب�شكل �سريع من بني �أهم املوا�ضيع التي ت�ؤدي �إىل االرتقاء بجميع عمليات وجوانب امل�ؤ�س�سات.
و�سيح�سن هذا التوافر الدقيق للبيانات بدوره عملية اتخاذ قرارات الأعمال القيمة .و�ست�شكل
عملية اال�ستفادة من ال��ر�ؤى امل�ستخل�صة من م�صادر بيانات متباينة واح��د من �أه��م جماالت
الرتكيز الرئي�سية ،حيث متتلك العديد من امل�ؤ�س�سات م�سبقاً بيانات حول �أمن��اط و�سلوكيات
عمالئها ال�سابقني .وعلى الرغم من �أن م�صادر البيانات ال ت��زال مفيدة� ،إال �أن��ه يتعني على
امل�ؤ�س�سات اعتماد حلول حتليلية �أكرث تقدماً لفهم التغيريات امل�ستقبلية يف �سلوكيات العمالء.
ويجب �أن تكون امل�ه��ارات التحليلية �أك�ثر ت�ط��وراً وديناميكية لتحديد االجت��اه��ات وال�سلوكيات
اجلديدة ،وهنا ميكن �أن ت�شكل احللول ال�سحابية التي ت�ستند �إىل تقنيات تعلم الآلة ،مثل التعلم
املعزز الذي يقوم على تطوير مناذج �أكرث تقدماً من �ش�أنها امل�ساعدة على التعلم وفقاً لعوامل
وتغريات ال�سوق ،واال�ستجابة يف الوقت الفعلي ،عوامل متيز م�ستقبلية.
مهند�س رئي�سي للحلول يف �أمازون ويب �سريفي�سز ()AWS

الصين تجند النملة ورفقاءها لنشر
عملتها الرقمية
العربية-وكاالت
��س�ي�ن���ض��م م� ��اي ب �ن��ك MYBANK
امل��دع��وم م��ن جم�م��وع��ة ال�ن�م�ل��ة �إىل جتربة
اليوان الرقمي يف ال�صني� ،ضمن خطط بنك
ال�شعب لطرح نظام عملة �إليكرتوين ميكنه
اقتالع م�شهد املدفوعات الرقمية من البالد
والبالغ حجمه نحو  45تريليون دوالر.
وق��ال��ت م���ص��ادر مطلعة ع�ل��ى امل�ح��ادث��ات
ل��وك��ال��ة «ب �ل��وم�برغ»� ،إن خ��دم��ات م��اي بنك
�سيتم تقدميها ق��ري�ب�اً �إىل تطبيق ال�ي��وان
الرقمي التابع لبنك ال�شعب ال�صيني ،كما
�سي�شارك وي بنك  WeBankاملدعوم من
جمموعة تين�سنت القاب�ضة مناف�سة «�آن��ت
غ��روب» ،حيث �ستتيح املحافظ الإلكرتونية
م��ن ال���ش��رك�ت�ين ن�ف����س وظ��ائ��ف امل�ق��ر��ض�ين
ال�ستة اململوكني ل�ل��دول��ة �ضمن ال�ت�ج��ارب،
وفقاً ملا اطلعت عليه «العربية.نت».
�ست�ساعد �إ��ض��اف��ة البنكني �إىل امل���ش��روع
ال�ت�ج��ري�ب��ي للبنك امل��رك��زى ال���ص�ي�ن��ي على
تو�سيع نفوذه وتغطية امل�ستخدمني يف �سعيه
الن���ش��اء �أول عملة وطنية رقمية م��ن بنك
مركزي.
وق ��ال ��ت ال �� �ش ��رك ��ة ،يف رد ع�ب�ر ال�ب�ري��د
الإل �ك�ت�روين� ،إن م��اي ب�ن��ك ،ب��اع�ت�ب��اره �أح��د

الأط � ��راف امل �� �ش��ارك��ة يف ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر
يف امل��رك��ز الإل� �ك�ت�روين جل�م�ه��وري��ة ال�صني
ال���ش�ع�ب�ي��ة� �« ،س �ي �ك��ون ج � ��زءاً م ��ن امل�ن�ظ��وم��ة
التجريبية اجل��دي��دة وف�ق��ا للرتتيب العام
لبنك ال�شعب ال�صيني.
تنت�شر املدفعات الإلكرتونية القائمة على
ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة يف جميع �أرج ��اء ال�صني،
وت�ستخدم يف كل �شيء من ركوب احلافالت
وال �ت �ب �� �ض��ع و�أ� � �س� ��واق اخل � �� � �ض ��راوات ،حيث
ت�ستحوذ ال�شركتان «علي ب��اي» ،و»وي�شات»،
على  %94من �سوق املدفوعات.
ت��واج��ه ��ش��رك��ات التكنولوجيا العمالقة
�أوق��ات�اً �أ�صعب يف ظل حكومة الرئي�س �شي
جني بينغ ،التي كثفت بالفعل الرقابة على
�صناعة التكنولوجيا املالية وك�شفت النقاب
ع��ن ل��وائ��ح �أك�ثر �صرامة ملكافحة االحتكار
يف جم��ال الإن�ت�رن��ت .وي�ج��ري ط��رح ال�ي��وان
الرقمي يف وقت حتاول فيه ال�صني احلد من
االحتكارات يف جمال الدفع ،مما قد يوجه
�ضربة �إىل منو علي باي ،ووي�شات.
ت�ع��د «�آن ��ت غ ��روب» ،ال�ت��اب�ع��ة للملياردير
ج��اك م��ا� ،أك�ب�ر م�ساهم يف ،MYbank
بح�صة  ،%30ف�ي�م��ا مت�ت�ل��ك تين�سنت �أك�بر
ح �� �ص��ة يف  ،WeBankت �ب �ل��غ  %30هي
الأخرى.

طيران اإلمارات تستأنف رحالتها
إلى نيوارك عبر أثينا
دبي  -العربية
�أع �ل �ن��ت ط �ي�ران الإم � � ��ارات �أن �ه��ا �ست�ست�أنف
خدماتها اليومية �إىل مدينة نيوارك عرب �أثينا
اعتباراً من  1يونيو ،لت�ضاف وجهة جديدة تن�ضم
�إىل �شبكة طريان الإم��ارات يف الواليات املتحدة
البالغة ع�شر وج�ه��ات بعد ا�ستئناف اخل��دم��ات
�إىل �سياتل وبو�سطن و�شيكاغو وهيو�سنت ولو�س
�أجن�ل��و���س ون�ي��وي��ورك ج��ون كينيدي ووا�شنطن
العا�صمة وداال���س و�سان فران�سي�سكو والأخ�يرة
�سيتم ا�ستئنافها يف  2مار�س.
ووفقاً ملوقع «�آي��ر كارغو» �ستعمل رحلة دبي
 �أث�ي�ن��ا  -ن �ي��وارك ي��وم�ي�اً ب�ط��ائ��رة بوينج -777 300ERذات ث�ل�اث درج� ��ات ،لتكمل رح�لات
طريان الإمارات اليومية املزدوجة �إىل نيويورك
حيث توا�صل ال�شركة التو�سع يف جميع �أنحاء
�أمريكا ال�شمالية ،وفقاً ملا اطلعت عليه «العربية.
نت».

� �س �ي ��ؤدي ا��س�ت�ئ�ن��اف االرت �ب ��اط ب�ين ال�ي��ون��ان
والواليات املتحدة �إىل فتح الرحالت على مدار
العام ،وت�سهيل التجارة ،وتعزيز ال�سياحة و�إفادة
امل���س�ت�ه�ل�ك�ين م��ن خ�ل�ال ت��زوي��ده��م ب��االخ�ت�ي��ار
والراحة.
كما �ستزيد ط�ي�ران الإم ��ارات رحالتها �إىل
العا�صمة اليونانية �أثينا ،وت�سري رحالتها يومياً
لدعم اخلدمة امل�ست�أنفة حديثاً.
�ستغادر رحلة طريان الإمارات رقم EK209
دب��ي يف ال�ساعة  ،1050لت�صل �أثينا يف ال�ساعة
 1500قبل �أن تغادر مرة �أخرى يف ال�ساعة 1735
وت���ص��ل �إىل م�ط��ار ن �ي��وارك ل�ي�برت��ي ال ��دويل يف
ال���س��اع��ة  2120يف ن�ف����س ال �ي��وم�� .س�ت�غ��ادر رحلة
ال�ع��ودة  EK210من ن�ي��وارك يف ال�ساعة ،2355
لت�صل �أثينا يف ال�ساعة  1605يف ال�ي��وم التايل.
�ستغادر الرحلة  EK210م��رة �أخ��رى من �أثينا
يف اليوم التايل يف ال�ساعة  1805متجهة �إىل دبي
حيث �ست�صل يف ال�ساعة .2335

الدويل
الثالثاء

09

2021 / 2 /23

 10سنوات على رحيل القذافي ..الليبيون يتحسرون
االنباط  -وكاالت

ن� ��� �ش ��رت � �ص �ح �ي �ف��ة ال� �ت ��امي ��ز ت �ق��ري��را
ملرا�سلتها يف ليبيا لويز ك��االغ��ان بعنوان
“ع�شر � �س �ن ��وات ع �ل��ى رح� �ي ��ل ال� �ق ��ذايف:
الليبيون يتح�سرون على خ�سارتهم”.
تبد�أ لويز التقرير بر�سم �صورة ل�سيدة
ليبية ت��دع��ى جن��وى ت�ق��وم ب��دف��ع طفلها
�أمامها يف عربة الأطفال يف �ساحة للخردة
يف مدينة طرابل�س بينما ت�سبقها ابنتها
ذات الأع ��وام الثمانية ال�ستطالع بع�ض
�أكوام النفايات يف الطريق.
وتو�ضح لويز �أن هذا امل�شهد يعك�س حال
جن��وى يف ال�ث�لاث��ة �أع ��وام املا�ضية بعدما
�أ�صبحت م�شردة دون م�أوى هي و�أطفالها
ب�سبب القتال بني الف�صائل الليبية ،لذا
انتقلت للعي�ش بني حطام �أحد املباين يف
امل�ن�ط�ق��ة ال��واق �ع��ة ع�ل��ى ت�خ��وم العا�صمة،
ل�ك��ن ق�ب��ل �� 10س�ن��وات ك��ان م��ن امل�م�ك��ن �أن
تتعر�ض للقتل فور مالم�سة �أقدامها هذا

املكان فقد كان مقر �إقامة العقيد القذايف
ومي �ت ��د ع �ل��ى م �� �س��اح��ة ت �ت �ع��دي ال �ث�لاث��ة
كيلومرتات وكان قبل ذلك قاعدة للقوات

الإيطالية يف ليبيا خالل احلرب العاملية
الثانية.
وت�ضيف لويز �أنه “بعد “االنتفا�ضة”

�ضد القذايف اقتحم الآالف املوقع وقاموا
بنهبه ث��م �أح��رق��وه ليبقى امل��وق��ع �أط�لاال
ت�ست�ضيف عددا من امل�شردين بينما رف�ض
�آخرون يف املدينة مغادرة دورهم حتى بعد
هدمها فيقيمون يف �أطاللها.
وت�شري ال�صحفية �إىل �أن ليبيا حتولت
�إىل �ساحة للحرب بالوكالة ب�ين القوى
ال��دول�ي��ة والإقليمية رغ��م حظر ت�صدير
الأ�سلحة ال��ذي �أقرته الأمم املتحدة عام
 2011لكنه يتعر�ض للخرق يوميا ب�شكل
وا��ض��ح بحيث حت��ول �إىل مزحة �سخيفة.
و�أ��ش��ارت �إىل تقرير ل�ل�أمم املتحدة �صدر
الأ�سبوع املا�ضي ك�شف عن �أن �أحد منتهكي
احل�ظ��ر ه��و �إري��ك برين�س امل��دي��ر ال�سابق
لوكالة (بالك ووتر).
وت�ضيف �أن الكثري من الليبيني كانوا
ميتلكون وظائف حتت حكم القذايف تدر
عليهم دخ�ل�ا ك��اف�ي��ا لإع��ال�ت�ه��م و�أ��س��ره��م
�أما الآن ف�أغلبهم مل يعد ميلك �أي �شيء
ب�سبب الأو�ضاع التي تعي�شها البالد.

اشتية يطالب «حماس» باإلفراج عن المعتقلين السياسيين و«الحركة» تنفي
االنباط  -وكاالت

ط��ال��ب رئ �ي ����س ال� � ��وزراء الفل�سطيني
حم �م ��د ا� �ش �ت �ي��ة ام� �� ��س االث � �ن �ي�ن ح��رك��ة
امل �ق��اوم��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة “حما�س” ال�ت��ي
ت���س�ي�ط��ر ع�ل��ى ق �ط��اع غ ��زة ب ��الإف ��راج عن
املعتقلني ال�سيا�سيني لديها.
و�أ� �ض��اف خ�ل�ال االج �ت �م��اع اال��س�ب��وع��ي
للحكومة يف رام اهلل �أن ع��دد املعتقلني
ال���س�ي��ا��س�ين يف ق �ط��اع غ ��زة ي�ب�ل��غ “�أكرث
م��ن  80معتقال” وذك��ر ا�شتية يف بداية
االج�ت�م��اع �أن��ه “ال ي��وج��د ل��دى الأج�ه��زة

الأمنية �أي معتقل �سيا�سي �أو �صاحب ر�أي
�أو �صاحب انتماء �سيا�سي و�أن احلريات
م�صانة ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�سلطة
وهذا ما �أكد عليه مر�سوم �سيادة الرئي�س
(حممود عبا�س)”.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ن �ف��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
والأم� � � ��ن ال ��وط� �ن ��ي يف غ� � ��زة ،وج� � ��ود �أي
م �ع �ت �ق �ل�ين � �س �ي��ا� �س �ي�ين يف ق� �ط ��اع غ� ��زة.
و�أو�ضحت الوزارة التابعة حلركة حما�س،
�أن جميع ال�سجناء لديها م��وق��وف��ون �أو
حم�ك��وم��ون ع�ل��ى خلفية ق�ضايا جنائية
�أو �أم�ن�ي��ة متعلقة ب��الإ� �ض��رار ب��امل�ق��اوم��ة،

الفتة �أن جميعها منظورة �أمام الق�ضاء.
و�أ� �ش��ارت �أن�ه��ا تجُ ��ري املعاجلة القانونية
لعدد من تلك الق�ضايا تنفيذًا للتوافق
ال��وط �ن��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وام �ت �ث� اً�ال مل��ا مت
ال� �ت ��واف ��ق ع �ل �ي��ه يف ح� � � ��وارات ال �ق ��اه ��رة
(ف�ب�راي��ر  ،)2021وم���س��اه�م� ًة يف ت�ع��زي��ز
�أجواء احلريات العامة.
و� �ش��ددت ع�ل��ى �أن احل��ري��ات ال�ع��ام��ة يف
قطاع غزة ُم َ�صانة وحمفوظة ،وممُ ار�سة
ع�م�ل�ي�اً م��ن ق�ب��ل ج�م�ي��ع م �ك��ون��ات ال�ع�م��ل
الفل�سطيني؛ وف �ق �اً ل�ل�ق��ان��ون الأ��س��ا��س��ي
الفل�سطيني .وب ّينت �أن املطلوب التطبيق

الأم�ين ملا ورد يف املر�سوم الرئا�سي حول
م��و� �ض��وع احل ��ري ��ات ،و�إ�� �ش ��اع ��ة الأج � ��واء
وامل�ن��اخ��ات يف ال�ضفة وال�ق�ط��اع على حد
� �س��واء لإجن � ��اح ال�ع�م�ل�ي��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة
املرتقبة يف  22مايو املقبل.
و�أ�صدر عبا�س ال�سبت مر�سوما رئا�سيا
ب �� �ش ��أن ت�ع��زي��ز احل��ري��ات ال �ع��ام��ة ت�ضمن
ال��دع��وة �إىل “�إطالق ��س��راح املحتجزين
وامل��وق��وف�ين وامل�ع�ت�ق�ل�ين وال���س�ج�ن��اء على
خلفية ال ��ر�أي �أو االن�ت�م��اء ال�سيا�سي �أو
لأ� �س �ب��اب ح��زب �ي��ة �أو ف���ص��ائ�ل�ي��ة ك��اف��ة يف
�أرا�ضي دولة فل�سطني

فصائل تستهجن رسالة السلطة لواشنطن« :فلسطين ليست أراضي  67فقط»
االنباط  -وكاالت

ا�ستهجنت ف�صائل فل�سطينية ،ام�س
الإث � �ن �ي�ن ،م ��ا ج� ��اء يف ر� �س��ال��ة ال���س�ل�ط��ة
الفل�سطينية �إىل الإدارة الأمريكية ب�ش�أن
“اقت�صار فل�سطني على الأرا�ضي املحتلة
ع��ام  ،1967وع��دم االع�ت�راف بحق �شعبنا
مبقاومة االحتالل الإ�سرائيلي”.
و�أك � � ��دت اجل �ب �ه��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة ل�ت�ح��ري��ر
فل�سطني ،وحركتا “املقاومة ال�شعبية”
و”الأحرار” ،يف ب�ي��ان��ات منف�صلة� ،أن��ه
“ال يحق لأحد التفريط بجزء من �أر�ض
فل�سطني التاريخية».
و� �ش ��ددت اجل �ب �ه��ة ع �ل��ى �أن ��ه “ال يحق
لأي �أح��د �إ� �ص��دار م��واق��ف با�سم املجموع
الوطني يفهم منها التنازل عن �أي جزء
من ت��راب فل�سطني التاريخ ّية» .وقالت،
�إن “الهدف املرحلي الذي حتدد بالدولة
والعودة وتقرير امل�صري ال يعني بالن�سبة
ل�ه��ا ب� ��أي ح ��ال م��ن الأح � ��وال جت ��اوز حق
ال���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف �أر� �ض��ه ك��ام�ل��ة،
ب�ح��دوده��ا التاريخية م��ن بحرها جنو ًبا
�إىل ن�ه��ره��ا � �ش��ر ًق��ا» .و�أك ��دت �أن “ن�ضال
�شعبنا وكفاحه الوطني؛ �سي�ستمر �إىل �أن
يحقق كامل �أهدافه الوطنية يف احلرية
وال � �ع� ��ودة واال� �س �ت �ق�ل�ال و�إق� ��ام� ��ة دول �ت��ه
الفل�سطينية امل�ستقلة على كامل ترابه
الوطني وعا�صمتها القد�س».
�أم��ا ح��رك��ة امل�ق��اوم��ة ال�شعبية فقالت،
�إن “فل�سطني ال�ت��اري�خ�ي��ة �أر� �ض �ن��ا ال�ت��ي
ن�ق��ات��ل االح �ت�ل�ال م��ن �أج ��ل ا��س�ت�ع��ادت�ه��ا،
وال نعرتف ب ��أي جهة �أو �شخ�ص يتنازل

شينجيانغ ونينشغياِ ..جنان
واسعة على أرض الصين
األكاديمي مروان سوداح*
فور عودتي �إىل الوطن بعد �إنهاء درا�ستي اجلامعية الأوىل ،يف كلية ال�صحافة جلامعة لينينغراد
احلكومية ال�سوفييتية (جامعة �سانت بطر�سبورغ احلكومية الرو�سية – حاليًا) ،يف عام �َ ،1985شدد ُّت
رحايل �صوب ال�صني� ،سويًا مع زوجتي الرو�سية يلينا ،لتتكاثر بعدها زياراتي املتالحقة �إليها �سن ًة بعد
�آخرى بدعوات حكومية ر�سمية ،ويف �أخرى بخطابات رفاقية راقية من قيادة احلزب ال�شيوعي ال�صيني
احلليف ،الذي ال يُخطئ بالف�صل يف عالقاته الإ�سرتاتيجية بني الرفاق والأ�صدقاء من الأع��داء،
وامل�ع��ارف من اخل�صوم� ،إذ �أن الرفاق احلزبيني يتمتعون بحا�س ٍة متطورة ج�دًا يف ف�صل الغث من
ال�سمني ،وال�صالح من الطالح ،فهم يَ�سربون �أغوار ه�ؤالء بعمق ،ابتداء من اللحظة الأوىل لتعارفهم
و�إياهم ،وي�ستطلعون وجهات نظرهم اً
و�صول �إىل اتخاذ قرار وموقف حِ يالهم ..هل هم مُق ّربون� ،أم
جمرد عنا�صر تائهة تبحث عن مواقع مبغامن وقتية و�/أو دائمية!
يف ال�سنوات الأوىل لزياراتي �إىل ربوع ال�صني �سُ ُ
عدت باملناطق الإ�سالمية �أكرث من غريها .هنالك
دلفت وبكل حرية �إىل خمتلف امل�ساجد ومنها تلك العاملة يف العا�صمة بكني ،والتقيت رجال الدين
املُ�سلمني بخا�ص ٍة والعائالت املُ�سلمة يف بيوتها يف �شينجيانغ الويغورية ونينغ�شيا ،وحتدثت مع طلبة
و�أ�ساتذة و”�أ�ستاذات” اجلامعات واملعاهد العليا� ،ضمنها الإ�سالمية وتلك التي تقوم ب�إعداد رجال
الدين وتدري�سهم العربية .يف ال�صني يعملون على تعليم وتخريج نوابغة يتقنون العربية ،ويُع ّرفون
الطلبة والتالميذ والأطفال �صغار ال�سّ ن عليها وعلى العادات والتقاليد العربية ،لتغدو ج��زءًا من
يومياتهم ،فيتم التج�سري العميق بني الأمتني ال�صينية والعربية.
يف احلقيقة� ،أحببت حُ بًا جَ مًا تلك املناطق اجلنائنية الوا�سعة وال�شا�سعة التي تتمتع مبالمح
�شرقية وعربية طاغية يف كل زواياها ونقاطها ،ويف طبيعة و�أحاديث و�شِ ي ِم وحَ ركات وكلمات جميع
نا�سها ،والحظت يف �شوارعها الكثري من الالفتات الإر�شادية باللغة العربية للزائرين وال�سياح والطلبة
وغريهم ،فهناك �أعداد �ضخمة من العرب يعي�شون ويعملون ويدر�سون �أو ين�شطون ب�سال ٍم يف الإ�شراف
على امل�ساهمات العربية والعربية الإ�سالمية يف تلكم املناطق القومية ال�صينية� ،إذ �أن الدول العربية
وبخا�صة الغنية منها؛ كما �شهدت هناك؛ ت�ؤ�سِ �س املزيد املتوا�صل من امل�شاريع الإ�سالمية ،ومنها
الرتفيهية ذات الطابع الإ�سالمي املح�ض ،و�أخرى خا�صة بالأطفال امل�سلمني الأجانب ،لأجل جعل
حياتهم يف تلك الربوع ال�صينية ممتعة ونافعة للعالقات ال�شعبية والر�سمية والتاريخية واحل�ضارية
والتعليمية والعلمية والثقافية العربية ال�صينية.
�أزور يف تلك املناطق ال�صينية الإ�سالمية ما مل يزره �إن�سان ،و�أرى و�أتعرف على مواقع و�أ�شخا�ص
مل يعرفهم �أح��د مِ ن َقبلِي ،ورمب��ا لن يعرفهم من بعدي � ً
أي�ضا ،وكلما �أ�صل �إىل تلك املناطق �أعود
ال�ستعرا�ض تلك الفربكات والغثربات التي ،وللأ�سف ،تطلقها و�سائل �إع�لام �أجنبية وعربية ،و�إىل
جانبها بع�ض ال�سيا�سيني الدوليني لت�شويه الواقع يف املناطق الإ�سالمية ال�صينية ويف تلك التي
ت�سكنها طوائف وجمموعات ُم َتديّنة تتمتع بكامل احلقوق التي يتمتع بها �أي مواطن �صيني �آخر.
يف ت�صريحاتي للتلفزيون ال�صيني ووكالة �أنباء �شينخوا والتلفزيون والإعالم ال�صيني وع�شرات
ال�صحفيني ال�صينيني الذين يتحلقون عادة من حويل ل�صيد ت�صريحاتي املتالحقة ،ك�شفت زيف
احلمالت ال�صاخبة املوجهة �ضد ال�صني ،فهذه قد باتت “�سيمفونية مُ�س َتهلَكة” للنيل من منطقتي
�شينجيانغ ونينغ�شيا امل�ساملتني والقوميات ال�صينية التي تدين بالإ�سالم منذ عهود اللقاء العربي
ال�صيني الأول على جانبي طريق احلرير ،ال��ذي غ��دا �إ��ش��ارة عميقة ووا�ضحة املحتوى ل�ضرورات
ت�شييد عالقات عربية �صينية �أكرث جتذرًا وثبا ًتا وانتاجي ًة للأمتني بكل ما هو ٌ
ح�سن ،فالدم ال�صيني
والدم العربي واحد منذ اختالط الأمتني اللتني �أنتجتا قومية واحدة ،لنطلق عليها حتببًا ت�سمية
“عرب�صني”؛ التي ُت�س ّم َى ِ�ص ِينيًا منذ زمن بعيد �سحيق بـ ِ”�سكان اجلبال” الذين �صارت مالمح
غالبيتهم �صينية ب�سبب الزواجات املختلطة منذ �ألفي �سنة ونيف ،لكن دمهم وعاداتهم وتقاليدهم
عربية� .شخ�صيًا� ،أرف�ض ً
رف�ضا كاملاً �أن يتم ت�شويه �سُ معتهم ،فه�ؤالء هم جزء �أ�سا�سي وعاطفي
ووجداين وبالدم (“مِ ن ِّنا نحن”) العرب يف الوطن العربي ،وواجبنا �صَ ونهم وتقدميهم للعامل ب�أبهى
�صورة كما هم واقعًا ويف يومياتهم و�أحالمهم.
فيا ليت القيادة ال�صينية ت��أذن يل باالقامة بقية حياتي ،التي مل يبق منها الكثري ،مع ه�ؤالء
“العرب�صينيني” ،والعمل و�إيّاهم ومعهم يف جِ نانهم اخلالبة واحللوة.
*متخ�ص�ص بال�ش�ؤون ال�صينية والأردنية ال�صينية.

أوضاع صحية قاسية يواجهها
األسير اعمر داخل سجون االحتالل
االنباط  -كاالت

ع ��ن � �ش�بر واح� ��د م ��ن �أر� �ض �ن��ا امل �ق��د� �س��ة،
وال م �ك��ان ل�لاح �ت�لال ف��وق �أر� �ض �ن��ا ،ومل
ن�خ��ول �أح �دًا للتحدث با�سمنا للتفريط
ب�أر�ض فل�سطني» .ودع��ت الف�صائل التي
�شاركت يف اجتماع القاهرة �إىل تو�ضيح
موقفها ب�شكل وا�ضح و�صريح من “هذه
امل�س�ألة اخلطرية التي حتدثت الر�سالة
�أن �ه��ا مت �ث �ل �ه��م» .واع� �ت�ب�رت �أن ا��س�ت�م��رار
جتاهل ف�صائل املقاومة من امل�شاركة يف
اج�ت�م��اع��ات الف�صائل ي�ه��دف اىل مترير
هذه “الأجندة اخلطرية».
ح��رك��ة “الأحرار” ،ر�أت �أن الر�سالة
“تعك�س �إ��ص��رار ال�سلطة على �سيا�ستها

ال�لاوط �ن �ي��ة امل�ق�ي�ت��ة ل�ن�ي��ل وك �� �س��ب ر��ض��ا
الإدارة الأم��ري �ك �ي��ة ع�ل��ى ح���س��اب �شعبنا
وح � �ق� ��وق� ��ه» .و�أك � � � ��دت� ،أن “�شعبنا مل
يفو�ض ال�سلطة �أو �أي جهة فل�سطينية
�أو عربية للتنازل عن �أر�ضه وحقوقه �أو
ط��رح �أي �صيغة تنتق�ص منهما» .ودع��ت
ال�سلطة �إىل “التوقف عن هذه ال�سيا�سة
ال �ع �ق �ي �م��ة ال �ت ��ي ت �ع �ك��ر الأج� � � ��واء وت��وت��ر
ال�ساحة الداخلية» .وطالبت بـ”التوجه
احلقيقي الح�ترام �إرادة �شعبنا وتوحيد
��ص�ف��وف��ه وت�ق��وي��ة جبهته ال��داخ�ل�ي��ة من
خالل قطع العالقة مع االحتالل ولفظ
اتفاقية �أو�سلو املقيتة ،ووقف الرهان على

الإدارات الأمريكية التي لن تعطي �شعبنا
�شي ًئا؛ بل ت�سهم يف تعزيز وجود االحتالل
يف املنطقة وموا�صلة م�شاريعه التهويدية
واال�ستيطانية».
وك��ان��ت و� �س��ائ��ل �إع�ل��ام زع �م��ت الأح ��د
�أنّ ال�سلطة �أر��س�ل��ت م ��ؤخ � ًرا ر��س��ال��ة �إىل
�إدارة ال��رئ �ي ����س الأم��ري �ك��ي ج��و ب��اي��دن،
ت�ع� ّه��دت فيها ب� ��أن ت�ق��وم ال�ف���ص��ائ��ل كافة
ب��اح�ت�رام ال �ق��ان��ون ال � ��دويل .وذك� ��رت �أنّ
الر�سالة جاءت على خلفية املرا�سيم التي
�أ�صدرها الرئي�س حممود عبا�س ب�إجراء
االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية لأول
مرة منذ �أكرث من � 16سنة.

ق� ��ال� ��ت ه� �ي� �ئ ��ة � � � �ش � � ��ؤون الأ�� � �س � ��رى
وامل �ح��رري��ن� ،إن الأ� �س�ير ن���ض��ال اعمر
م��ن قرية بيت ام�ين جنوب قلقيلية،
ي� ��واج� ��ه �أو� � �ض� ��اع� ��ا � �ص �ح �ي��ة ق��ا� �س �ي��ة
ومقلقة.
وب�ي�ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة ام ����س� ،أن الأ� �س�ير
اعمر القابع حاليا يف معتقل “�شطة”،
مل يكن ي�ع��اين قبل اعتقاله م��ن �أي��ة
�أمرا�ض ،لكن نتيجة تعر�ضه لتحقيق
ق ��ا� ��س ،ت��راج �ع��ت ح��ال �ت��ه ال �� �ص �ح �ي��ة،
و�أ�صبح يعاين من �أمرا�ض :ال�سكري،
وال�ضغط ،وارتفاع ن�سبة الكول�سرتول
يف ال � ��دم ،وو� �ض �ع��ه ي���س�ت��دع��ي ع�لاج��ا
دائما ومنتظما .و�أ�ضافت �أن الأ�سري
اعمر ي�شتكي من م�شاكل بالكبد بعد

خو�ضه �إ�ضراب احلرية والكرامة عام
 ،2017ولديه انتفاخ باجلانب الأمين
م��ن ج���س��ده ،ورغ��م �آالم��ه ال ت�ق��دم له
�إدارة املعتقل �أي ع�لاج ،ويقوم بعالج
نف�سه ذاتيا ،بو�ضع كمادات ماء �ساخن
م�ك��ان االن�ت�ف��اخ .ولفتت �إىل �أن��ه منذ
فرتة تدهور الو�ضع ال�صحي للأ�سري،
وعلى �إثرها جرى نقله �إىل م�ست�شفى
“�سوروكا” الإ�سرائيلي ،لكن الأطباء
ا ّدع� ��وا ع��دم ق��درت�ه��م ع�ل��ى ت�شخي�ص
احلالة ،واكتفوا بتزويده بدواء ي�ؤدي
�إىل ارت� �خ ��اء ع �� �ض�ل�ات ج �� �س��ده دون
عالجه ب�شكل ناجع.
جت��در اال� �ش��ارة �أن الأ� �س�ي�ر ن�ضال
اعمر معتقل منذ عام  ،2013وحمكوم
بال�سجن امل�ؤبد و 20عاما ،وله �شقيقان
يقبعان داخل �سجون االحتالل.

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

االنباط  -كاالت

يعمل االحتالل الإ�سرائيلي جاهدًا على
طم�س كل �أثر ومعلم �إ�سالمي يف مدينة
القد�س املحتلة ب�شتى الو�سائل املتعددة،
باعتبار ذل��ك �أح��د �أدوات ال���ص��راع على
الهوية والذاكرة الفل�سطينية.
م�ق�برة “م�أمن اهلل” �أو “ماميال”
ال��واق �ع��ة غ��رب��ي ال�ق��د���س ال�ق��دمي��ة على
بعد كيلومرتين من باب اخلليل ،واحدة
م��ن �أب ��رز امل �ع��امل الإ��س�لام�ي��ة املقد�سية
ال�ت��ي تعر�ضت للت�شويه والطم�س على
م ��دار ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ،ح�ت��ى �أ��ض�ح��ت
�شاهدة على اعتداءات االحتالل .وتعترب
املقربة من �أعرق مقابر القد�س و�أكربها
و�أقدمها عهدًا و�أو�سعها حج ًما ،وتقدر
م�ساحتها بـ  200دومن.
ريا من
وقد ح� ّول االحتالل ج��ز ًءا كب ً
امل �ق�برة مل��راك��ز �سياحية وح��دي�ق��ة عامة
وفنادق ،ومل يتبق منها �سوى  15دومنًا،
ويعتزم حتويلها اليوم �إىل “ديزين الند”
وقاعة م�ؤمترات �ضخمة .ومتثل املقربة
�أهمية تاريخية ودينية ل��دى امل�سلمني،
كونها ت�ضم رف��ات و�أ��ض��رح��ة ع��دد كبري

م��ن �صحابة ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و� �س �ل��م وال �ت��اب �ع�ين وال �ف �ق �ه��اء والأدب� � ��اء
والأعيان والعلماء ،ومن ال�شهداء الذين
�شاركوا يف فتح بيت املقد�س عام 636م.
ومل ت���س�ل��م امل �ق�برة م�ن��ذ ال �ع��ام 1948
م��ن اع� �ت ��داءات االح� �ت�ل�ال ،وان�ت�ه��اك��ات��ه
ال�صارخة لقد�سيتها ومكانتها العظيمة،
وق� � ��د ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ خم �ط �ط��ات��ه
ال�ت�ه��وي��دي��ة ال�ه��ادف��ة �إىل تغيري معاملها
الإ�سالمية وطم�س ك��ل �أث��ر فيها ُيدلل
ع�ل��ى ه��وي��ة ال �ق��د���س وع��روب �ت �ه��ا .وع�م��ل

االح� �ت�ل�ال ع �ل��ى م� ��دار � �س �ن��وات ��س��اب�ق��ة،
على جتريف القبور ونب�ش عظام املوتى
وحت �ط �ي��م � �ش��واه��ده��ا ،وك �ت��اب��ة � �ش �ع��ارات
عربية م�سيئة على جدرانها .وح ّول %70
م��ن م�ساحتها �إىل حديقة �أط�ل��ق عليها
“حديقة اال�ستقالل” ،كما �أق ��ام على
جزء منها فندقا �ضخما وموقف �سيارات،
وم� ��ا ي �� �س �م��ى ب� �ـ “متحف الت�سامح”،
�إ� �ض��اف��ة �إىل م��در��س��ة وح �م��ام��ات ع��ام��ة.
لكن �سلطات االحتالل مل تكتف بذلك،
بل تخطط �إىل تنفيذ م�شاريع تهويدية

�أخ��رى يف املقربة للق�ضاء على ما تبقى
من م�ساحتها.
وي �ق��ول ال �ب��اح��ث يف �� �ش� ��ؤون ال�ق��د���س
ف �خ��ري �أب ��و دي ��اب �إن ب�ل��دي��ة االح �ت�لال
ت�سعى �إىل �إقامة قاعة م�ؤمترات و�صالة
ل�ل��رف��اه�ي��ة ،وال �ل �ع��ب ع�ل��ى م��ا ت�ب�ق��ى من
م�ساحة مقربة “م�أمن اهلل” ،وحتويلها
�إىل “ديزين الن ��د ال �ق��د���س» .وي�ضيف
�أن ب�ل��دي��ة االح �ت�لال ��ص��ادق��ت ع�ل��ى ه��ذا
امل�خ�ط��ط لتحويل “متحف الت�سامح”
امل�ق��ام على �أن�ق��ا���ض امل�ق�برة بعد نب�شها،
�إىل م��دي �ن��ة م�لاه��ي و�أل� �ع ��اب وم�ط��اع��م
للإ�سرائيليني ،يف انتهاك وا�ضح حلرمة
املقربة وقد�سيتها.
و� �س �ي �ج��ري ،وف ��ق �أب� ��و دي � ��اب ،تنفيذ
امل �خ �ط ��ط ب �ت �م��وي��ل ودع� � ��م خ ��ا� ��ص م��ن
ع��ائ �ل��ة امل� �ل� �ي ��اردي ��ر ال� �ي� �ه ��ودي ال ��راح ��ل
“�أري�سون” ،ال� � ��ذي ي �ع��د م ��ن �أك �ب�ر
ال��داع �م�ين لـ”�إ�سرائيل» .وي��و� �ض��ح �أن
�سلطات االح�ت�لال ت�ستهدف ك��ل املقابر
الإ�سالمية بالقد�س ،مبا فيها مقربتي
ب� ��اب ال��رح �م��ة وال �ي��و� �س �ف �ي��ة ،وت��وا� �ص��ل
اعتداءاتها على الأم��وات؛ بهدف تهويد
تلك املقابر وطم�س معاملها ملحو التاريخ

واحل�ضارة والهوية الإ�سالمية .وي�شري
�إىل �أن االحتالل عمل على نب�ش وطم�س
 %95من معامل امل�ق�برة ،وم�سح قبورها
ب �� �ش �ك��ل ك ��ام ��ل ،رغ� ��م �أن� �ه ��ا �أر�� � ��ض وق��ف
�إ�سالمي ،يف حماولة ال�ستفزاز م�شاعر
امل�سلمني ،نظ ًرا لقد�سية املقابر ومكانتها
اخلا�صة لديهم.
�أم��ا نائب مدير الأوق��اف الإ�سالمية
بالقد�س ال�شيخ ن��اج��ح ب�ك�يرات ،فيقول
�إن م�ق�برة “م�أمن اهلل” تتعر�ض منذ
�أك�ث�ر م��ن ق ��رن الع� �ت ��داءات �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة
ممنهجة ولعمليات هدم و�إبادة لقبورها،
لأجل �إنهاء وجودها التاريخي .ويو�ضح
�أن االح�ت�لال مل يكتف بتك�سري �شواهد
القبور و�إقامة “متحف الت�سامح” على
�أنقا�ض املقربة وعظام امل��وت��ى ،بل يريد
حتويلها �إىل “ديزين الند».
وي���ش�ك��ل االع �ت��داء ع�ل��ى امل �ق�برة-وف��ق
ب �ك�ي�رات-ا� �س �ت �ه��دا ًف��ا وا� �ض� ً�ح��ا ل�ع�ق�ي��دة
امل �� �س �ل �م�ين والأم � � ��ة ج �م �ع��اء ،وان �ت �ه��ا ًك��ا
� �ص��ارخً ��ا ل �ك��ل ال �ق��وان�ين ال��دول �ي��ة ال�ت��ي
ن�صت على حرمة نب�ش القبور واالعتداء
ع �ل��ى امل ��وت ��ى .وي �ق��ول �إن “�إ�سرائيل”
�أدارت ظهرها لكل االتفاقيات الدولية،

واع �ت��دت ع�ل��ى �أم �ل�اك وق�ف�ي��ة ال ميكن
امل �� �س��ا���س ب �ه��ا �إط �ل��ا ًق � ��ا ،م �� �ض �ي � ًف��ا �أن �ه��ا
“ت�ستغل الأو�ضاع الإقليمية ،وان�شغال
ال �ع��امل مب��واج�ه��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا لكي
تفعل ما ت�شاء �ضد مقد�ساتنا ومقابرنا
وخ�صو�صا مقربة
الإ�سالمية بالقد�س،
ً
م�أمن اهلل».
ومل��واج�ه��ة ت�ل��ك االع� �ت ��داءات ،يطالب
بكريات بال�ضغط على االحتالل لل�سماح
ل �ل �م �ق��د� �س �ي�ين ب ��دف ��ن م ��وت ��اه ��م داخ� ��ل
امل �ق�ب�رة ،ورف ��ع دع� ��اوي ق���ض��ائ�ي��ة ل��وق��ف
االع� �ت ��داء الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ع�ل�ي�ه��ا .وي���ش�ير
�إىل �أن امل�ق��د��س�ي�ين ن�ظ�م��وا ��س��اب� ًق��ا ع��دة
اح�ت�ج��اج��ات وم �ظ��اه��رات ��ض��د االع �ت��داء
على امل�ق�برة“ ،واليوم مطالبون � ً
أي�ضا
بتنظيم اح�ت�ج��اج ك�ب�ير لأج ��ل احل�ف��اظ
ع �ل��ى � �س �ي��ادت �ن��ا وم �ق��د� �س��ات �ن��ا» .وي��دع��و
الأه� ��ايل يف الأرا�� �ض ��ي امل�ح�ت�ل��ة ع ��ام ،48
والعامل الإ�سالمي لأن ي�ضموا �صوتهم
�إىل �صوت املقد�سيني ،من �أجل حماكمة
االحتالل ومعاقبته على جرائمه بحق
املقد�سات ،ومنعه من القيام مبثل هذه
الأعمال امل�شينة ،التي ت�ستهدف مقربة
“م�أمن اهلل».

الدويل
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هواجس فلسطينية من تراجع أبومازن عن إجراء االستحقاق الرئاسي.

البرغوثي يتمسك بالترشح للرئاسة رغم إغراءات عباس

االنباط  -وكاالت

ي��واج��ه ال��رئ�ي����س الفل�سطيني حم�م��ود
ع�ب��ا���س م ��أزق��ا حقيقيا ع�ل��ى ��ض��وء �إ� �ص��رار
ال �ق �ي��ادي ال �ف �ت �ح��اوي م � ��روان ال�برغ��وث��ي
ال�تر� �ش��ح ل�لان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة ،حيث
يعتربها فر�صة ذهبية لل�ضغط م��ن �أج��ل

�إط �ل��اق � �س��راح��ه ،وه ��و امل �ح �ك��وم بخم�سة
م � ��ؤب� ��دات .و�أم� � ��ام ه ��ذا ال��و� �ض��ع ق ��د يجد
ع�ب��ا���س نف�سه م���ض�ط��را �إىل ال�تراج��ع عن
اال� �س �ت �ح �ق��اق ال��رئ��ا� �س��ي ،ل �ك��ن ت�ب�ق��ى ه��ذه
اخلطوة رهينة م�آالت الأمور بالن�سبة �إىل
االنتخابات الت�شريعية التي ت�سبقها.
وك�شفت م�صادر فل�سطينية عن مت�سك

ال �ق �ي��ادي ال�ف�ت�ح��اوي امل�ع�ت�ق��ل يف ال�سجون
الإ�سرائيلية م��روان ال�برغ��وث��ي بالرت�شح
لالنتخابات الرئا�سية ،يف خطوة من �ش�أنها
�أن ت�ب�ع�ثر �أوراق ال��رئ �ي ����س ع �ب��ا���س ال��ذي
ي�ط�م��ح ل�ت�ج��دي��د ��ش��رع�ي�ت��ه يف اال��س�ت�ح�ق��اق
املقرر �إجرا�ؤه يف �أغ�سط�س املقبل.
و�أوف� ��د ع�ب��ا���س ق�ب��ل �أي ��ام ع�ضو اللجنة

املركزية حلركة فتح ح�سني ال�شيخ ،للقاء
الربغوثي وحماولة �إقناعه بالعدول عن
ف �ك��رة ال�تر� �ش��ح ،ع��ار� �ض��ا ع�ل�ي��ه ح��زم��ة من
امل�غ��ري��ات ،مل ت�ثر ك�ث�يرا ال�ق�ي��ادي املحكوم
بخم�سة م�ؤبدات يف �إ�سرائيل.
و�أك � ��د م �� �ص��در ف�ل���س�ط�ي�ن��ي م �ط �ل��ع� ،أن
مت�سك الربغوثي بالرت�شح يف االنتخابات
ال��رئ��ا� �س �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة ق ��د ي ��دف ��ع ال��رئ �ي ����س
ع�ب��ا���س �إىل ال�ت�راج��ع ون���س��ف اال��س�ت�ح�ق��اق
االنتخابي ،حال �شعوره ب�إمكانية اخل�سارة
ال���ش�خ���ص�ي��ة واخل � ��روج م��ن امل�ن���ص��ب ،وه��و
�أكرث ما يثري خماوف ال�شارع الفل�سطيني
يف الوقت ال��راه��ن .و�أ��ض��اف �أن الربغوثي
ي��رى �أن جناحه يف انتخابات الرئا�سة هو
ال�سبيل الوحيد خلروجه من املعتقل الذي
يحتجز فيه منذ ح��وايل  18عاما ،وحينها
�سيتم الإفراج عنه ب�ضغوط دولية.
ول� �ف ��ت امل� ��� �ص ��در ذات � � ��ه� ،إىل �أن ل��دي��ه
“معلومات م��وث �ق��ة ع��ن ق �ي��ام �أب ��وم ��ازن
بعر�ض بع�ض الإغ� ��راءات على الربغوثي
ل �ي�تراج��ع ع��ن ف �ك��رة ال�تر� �ش��ح ل�ل��رئ��ا��س��ة،
بينها �أن ي�ت��م اخ�ت�ي��اره رئ�ي���س��ا لكتلة فتح
يف ال�ب�رمل ��ان امل �ق �ب��ل ،ل �ك��ن م � ��روان رف ����ض
ذل ��ك ومت���س��ك مبوقفه” .وق ��ال “نتيجة
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة يف م��اي��و امل�ق�ب��ل
�ستح�سم حتركات عبا�س جتاه اال�ستحقاق
ال��رئ��ا��س��ي ال �ت��ايل ل�ه��ا ،ف� ��إذا ت�ع��ر��ض��ت فتح
خل���س��ارة ف��ادح��ة يف ال�برمل��ان ع�ل��ى ي��د تيار
الإ� �ص�ل�اح ب�ق�ي��ادة حم�م��د دح�ل�ان ،وال�ت�ي��ار
املح�سوب على ال�برغ��وث��ي داخ��ل احل��رك��ة،
فلن يكون �أمام الرئي�س الفل�سطيني �سوى
تعطيل �إج��راء االنتخابات الرئا�سية التي
قد يفوز بها الربغوثي عن ج��دارة ،وهذا

االحتالل يهدم خربة حمصة للمرة السادسة على التوالي
االنباط  -وكاالت

هدمت جرافات االحتالل الإ�سرائيلي
ام � ��� ��س االث� � �ن �ي��ن ،خ� ��رب� ��ة ح �م �� �ص��ة ب �ع��د
اق �ت �ح��ام �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ق � ��وات االح� �ت�ل�ال
الإ�سرائيلي يف االغوار .
وق� ��ال م �ع �ت��ز ب �� �ش��ارات م �� �س ��ؤول ملف
اال� �س �ت �ي �ط��ان يف االغ� � � ��وار� ،أن ج ��راف ��ات
و�آل�ي��ات ع�سكرية اقتحموا خربة حم�صة
منذ ��س��اع��ات ال�صباح و��ش��رع��وا بعمليات
ه ��دم وم �� �ص��ادرة ل�ل�م�م�ت�ل�ك��ات امل��واط �ن�ين
ب �� �ص��ورة ه�م�ج�ي��ة ل �ل �م��رة ال �� �س��اد� �س��ة على
ال �ت��وايل ب�ع��د �أن ق��ام��ت ق ��وات االح�ت�لال
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ب �ف��ر���ض امل �ن �ط �ق��ة منطقة
ع�سكرية مغلقة �أمام املواطنني يف عملية
ع�سكرية ا�ستمرت لعدة �ساعات.
وا�ضاف ب�شارات ان اال�ضرار كانت على
النحو التايل:

( )1عبد الغني العواودة و�أبنائه معاذ

وان ����س .ه ��دم وم �� �ص��ادرة خ�ي��م �سكن ع��دد

 3م �ق��دم��ه م��ن ال �ه�ل�ال االح �م��ر .وه ��دم
وم� ��� �ص ��ادرة خ �ي �م��ة اغ� �ن ��ام م �ق��دم��ه م��ن
االحتاد الأوروبي
( )2وليد �سليمان اف��ري��ج اب��و لكبا�ش
واخ ��وان ��ه ،خ�ي��م ��س�ك��ن ع ��دد  4ث�ل�اث من
ال � �ه �ل�ال االح � �م ��ر وخ �ي �م��ه واح � � ��ده م��ن
االحتاد الأوروبي� .صهاريج مياه جمروره
ع��دد . 2وح�ظ��ائ��ر اغ�ن��ام مفتوحه ع��دد 2
امل�ساحه الكليه  500مرت .
( )3ا�سماعيل اف��ري��ج و�أب�ن��ائ��ه ،تنكات
مياه جم��روره ع��دد  2وخ��زان��ات بال�ستك
ع � ��دد  .4وخ� �ي ��م غ� �ن ��م ع � ��دد  2االحت � ��اد
الأوروب � � ��ي وخ �ي��م ��س�ك��ن ع ��دد  3ال �ه�لال
االح �م ��ر وح �ظ�ي�رة اغ �ن ��ام م �� �س��اح��ه 250
مرتا.
( )4يا�سر حم�م��ود اب��و لكبا�ش واب�ن��ه،
هدم خيمة �سكن عدد  2الهالل االحمر،
حظرية اغنام مفتوحة م�ساحة  200مرت

االحتالل يزعم تدمير سفينة في بحر خانيونس
االنباط  -وكاالت

�أع�ل��ن جي�ش االح�ت�لال “الإ�سرائيلي”
ام�س الإثنني عن �إحباطه تهديدا ل�سفنه
ال�ب�ح��ري��ة يف ع��ر���ض ال�ب�ح��ر ق�ب��ال��ة �ساحل
قطاع غزة.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م اجل �ي ����ش وف��ق
�صحيفة “يديعوت �أحرونوت” ،ح��ددت
ً
ن�شاطا بحر ًيا
قوة بحرية تابعة للجي�ش
ميثل تهديدًا حمتم ً
ال لل�سفن البحرية،
م �� �ش�يراً اىل ان ق��وات��ه ح � ��ددوا ال�ت�ه��دي��د

و�أحبطوه.
وق��ال مرا�سل ال�صحيفة ي��و�آف زيتون
�إن��ه بعد حتديد التهديد وتتبعه لدقائق
قام اجلي�ش ب�إزالته يف بحر خانيون�س.
وك�شفت القناة  13العربية �أن التهديد
ال��ذي دم��رت��ه البحرية الإ�سرائيلية كان
ع �ب��ارة ع��ن ��س�ف�ي�ن��ة غ�ير م ��أه��ول��ة ب��رك��اب
و�صلت من �ساحل قطاع غ��زة .و�أو�ضحت
�أن��ه بعد حت��دي��د التهديد غ ��ادرت �سفينة
ل�ل�ب�ح��ري��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ق��اع��دة �أ� �س��دود
وو�صلت �إىل عر�ض البحر ودمرته.

يتعلق بملياردير إسرائيلي ...إدارة بايدن تحقق بقرار «غريب» اتخذه ترامب قبل مغادرته
االنباط  -وكاالت

حتقق �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف قرار ُو�صف
ب��أن��ه ا�ستثنائي ،ات�خ��ذه الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ت��رام��ب يف
�أيامه الأخرية باملن�صب.
وق��ال��ت ق�ن��اة “كان” الإ�سرائيلية الر�سمية �إن احلديث
ي��دور ع��ن رف��ع ت��رام��ب العقوبات املفرو�ضة على امللياردير
الإ�سرائيلي دان غريتلر ب�سبب مزاعم بالف�ساد يف �أعماله
بالكونغو .و�أ� �ش��ارت �إىل �أن حتقيقا وا��س��ع النطاق ك�شف يف
�صحيفة نيويورك تاميز �أن غريتلر ا�ستخدم �أح��د �أع�ضاء
ج�م��اع��ة ��ض�غ��ط لإق �ن��اع ت��رام��ب ب��رف��ع ال �ع �ق��وب��ات ع�ن��ه قبل
مغادرته البيت الأبي�ض.
وق ��ام امل�ل�ي��اردي��ر الإ��س��رائ�ي�ل��ي ال ��ذي ي�ستثمر يف مناجم
الذهب بالكونغو بتوظيف املحامي �آالن دير�شويتز املقرب
من ترامب ومن رئي�س مكتب التحقيقات الفيدرايل ال�سابق
لوي�س ب�يري .ويف نهاية الأم ��ر ،تو�صل غريتلر �إىل اتفاق
م��ع ال�سلطات ب��أن��ه �سيوافق على الإ� �ش��راف اخل��ارج��ي على
�أعماله يف الكونغو مل��دة ع��ام ،مقابل �إع�ف��اءه م��ن العقوبات،
والتي ت�ضمنت جتميد جميع ح�ساباته يف الواليات املتحدة.
و�صنفت م�صادر يف وزارتي اخلارجية واملالية االتفاق ،الذي
مت بدون علم املتخ�ص�صني وبدون وثائق ،ب�أنه غري تقليدي
وغري م�سبوق.
ووف �ق��ا ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ،ا��س�ت�خ��دم غ�يرت�ل��ر �أي �� �ض��ا ع�ن��ا��ص��ر يف

متوقع وبقوة ،يف ظل ت�شرذم فتح وتراجع
��ش�ع�ب�ي��ة م��ر��ش�ح�ي�ه��ا م�ق��اب��ل ارت �ف��اع �أ��س�ه��م
خ�صوم القيادة احلالية”.
وكانت �شخ�صيات فل�سطينية قد �أب��دت
ت�أييدها ودعمها لرت�شح الربغوثي ،ي�أتي
ذل��ك م��ن واق��ع قناعة ب ��أن الرئي�س عبا�س
مل يعد ميلك القدرة على تقدمي الإ�ضافة
يف وق��ت ت�ب��دو الق�ضية الفل�سطينية ككل
ع�ل��ى امل �ح��ك .وه��اج�م��ت ت�ل��ك ال�شخ�صيات
بينها ع�ضو م��رك��زي��ة فتح نا�صر ال�ق��دوة،
م ��ؤخ��را م��ا اع �ت�بروه��ا �صفقة ب�ين عبا�س
وح ��رك ��ة ح �م��ا���س ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى م���ص��ال��ح
ف��ردي��ة .و�شدد ال�ق��دوة يف ن��دوة افرتا�ضية
ع�ب�ر ات �� �ص��ال ف �ي��دي��و ،ب �ع �ن��وان “امل�ؤمتر
ال��دويل :تداعيات تغري الإدارة الأمريكية
ع �ل��ى ال �� �ش ��ؤون الدولية” ،ع �ل��ى � �ض��رورة
اخل��روج من الثنائية القائمة “و�أن ن�أخذ
ت�ن�ظ�ي��م ف �ت��ح �إىل م���ص��اف��ه ال�ط�ب�ي�ع��ي من
خ�ل�ال م��وق��ف ��س�ي��ا��س��ي حم�ت�رم وم�ف�ه��وم
ومقبول من ال�شارع ،واالنفتاح على القوى
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة امل���س�ت�ق�ل��ة وال �ي �� �س��ار ورج ��ال
الأع �م��ال واملجتمع املدين” .ودع��ا �إىل �أن
“يكون الربغوثي جزءا �أ�سا�سيا من هذا
امل��و��ض��وع ،حيث ال ي�ستطيع �أن ي�ه��رب من
ه� ��ذه امل �� �س ��ؤول �ي��ة حت ��ت ع� �ن ��وان ات��رك��وين
للرئا�سة” ،مو�ضحا ب��أن��ه “�إذا ك��ان يريد
الرئا�سة فنحن معه وموافقون ،لكنه يجب
�أن يكون جزءا �أ�سا�سيا من هذه العملية”.
ور�أى ط��ارق فهمي الباحث املتخ�ص�ص
يف ال� ��� �ش� ��ؤون ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة� ،أن مت���س��ك
ال�ب�رغ ��وث ��ي ب �خ ��و� ��ض االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،م��ن
امل�ؤكد �أن��ه يربك �أوراق فتح وحما�س معا،
فهو ي��رغ��ب يف ف��ر���ض ا�سمه على ال�ساحة

الفل�سطينية ،م�ستغال وج ��ود �أن �� �ص��ار له
يعملون حل�سابه على الأر� ��ض ،وي��روج��ون
بقوة �إىل �أنه �سيكون حا�ضرا يف اال�ستحقاق
االنتخابي .و�أو��ض��ح� ،أن تر�شح الربغوثي
يف االنتخابات الرئا�سية املقبلة مل يُح�سم
ب�ع��د ب�شكل ن�ه��ائ��ي ،وق��د تتغري الأم ��ور يف
�أي حل�ظ��ة ،ل�ك��ن جم��رد ط��رح ا��س�م��ه جعل
ال�سلطة الوطنية ورئي�سها يتخوفان من
تقلبات �شديدة يف امل�شهد الراهن.
وي �ق��ول م��راق �ب��ون� ،إن زي� ��ادة حت��رك��ات
حملة ال�برغ��وث��ي يف ق�ط��اع غ��زة حت��دي��دا،
رمبا تكون حماولة تهدف �إىل �إرب��اك فتح
وح �م��ا���س ،ك��ي ال ي �ت �ع��ام�لان ب��اع�ت�ب��اره�م��ا
�أك�بر ق��وت�ين على ال�ساحة ،ب��ل عليهما �أن
ي�ضعا يف ح�ساباتهما وج��ود مناف�س قوي
داخ� ��ل ال �� �س �ج��ن يف �إ� �س��رائ �ي��ل .و�أ�� �ش ��ار �أن
حما�س تتعامل م��ع وج��ود �أب��وم��ازن وح��ده
يف امل �� �ش �ه��د ،ب��اع �ت �ب��اره ي �خ��دم م���ص��احل�ه��ا،
وي�ضيف �إىل ر�صيدها ب���ص��ورة �أو �أخ��رى،
لذلك فطرح ا�سم الربغوثي يقلب موازين
الأمور بالن�سبة لها ،وهو نف�س الأمر عند
ال�سلطة التي وجدت نف�سها يف م�أزق حيال
�إمكانية مناف�سته بقوة لعبا�س ،ما يفر�ض
على ال�سلطة البحث عن بدائل حتول دون
خفوت �أ�سهم الرئي�س احلايل يف املناف�سة.
وك��ان��ت ق �ن��اة  12الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ك�شفت
يف وق ��ت ��س��اب��ق �أن ال��رئ�ي����س الفل�سطيني
عر�ض على القيادي املعتقل جمموعة من
املزايا مقابل التخلي عن طموح الرئا�سة.
وذكرت �أنه مت تقدمي العر�ض خالل زيارة
ال�شيخ� ،إىل �سجن هدرمي حيث يق�ضي فيه
الربغوثي حمكومية من خم�سة م�ؤبدات
و 40عاما.

مقتل السفير اإليطالي في الكونغو
بهجوم على قافلة أممية
االنباط  -وكاالت
ُق�ت��ل �سفري �إيطاليا ل��دى كين�شا�سا ام�س
ب��ال��ر��ص��ا���ص خ�ل�ال 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 �أث �ن��اء زي��ارة
ق� ��رب غ ��وم ��ا يف �� �ش ��رق ج �م �ه��وري��ة ال �ك��ون �غ��و
الدميقراطية.
وق��ال م�صدر دبلوما�سي �إن ال�سفري لوكا
�أتانازيو “�أ�صيب بطلق ن��اري يف البطن نقل
على �إث��ره �إىل م�ست�شفى يف غوما لكنه تويف
مت�أثرا ب�إ�صابته» .و�أكد كاريل نزانزو كا�سيفيتا
ح��اك��م �إق�ل�ي��م ��ش�م��ال كيفو �أن ��س��ائ��ق ال�سفري
وح��ار��س��ه ال�شخ�صي قتال �أي���ض��ا يف الهجوم،
م �� �ش�يرا �إىل �أن ح ��را� ��س احل ��دي �ق ��ة ،ال��ذي��ن
ك��ان��وا يقومون ب��دوري��ة ،ت�صدوا للمهاجمني
امل �ج �ه��ول�ين .وق� ��ال اجل �ي ����ش ال �ك��ون �غ��ويل �إن
“القوات امل�سلحة الكونغولية تبحث ملعرفة
املهاجمني».

ووقع الهجوم على قافلة برنامج الأغذية
ال�ع��امل��ي ��ش�م��ال غ��وم��ا ،عا�صمة �إق�ل�ي��م �شمال
كيفو ،التي ابتليت بالعنف من قبل اجلماعات
امل�سلحة لأكرث من  25عاما .وتعد هذه املنطقة
موطن ملنتزه فريونغا الوطني ،وهي جوهرة
طبيعية و�سياحية ،وتعد م�سرحا لل�صراعات
يف هذه املنطقة من �شمال كيفو ،حيث تتناف�س
جماعات م�سلحة لل�سيطرة على ثروة الرتبة
وباطن الرتبة.
ومت �إن�شاء حديقة فريونغا الوطنية عام
 ،1925وه��ي م��درج��ة كموقع ل�ل�تراث العاملي
لليون�سكو .وتغطي ه��ذه املحمية  7769كلم
مربع ،من غوما �إىل �إقليم بني ،بني اجلبال
وال �غ��اب��ات .وت�ن���ش��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
الروانديني النا�شطني �ضمن تنظيم “القوات
الدميقراطية لتحرير رواندا».

غوتيريش يحذر من حركات تفوق
العرق األبيض والنازية الجديدة

االنباط  -وكاالت

حذر الأمني العام للأمم املتحدة� ،أنطونيو
غوتريي�ش ،م��ن �أن احل��رك��ات امل��ؤم�ن��ة بفكرة
ت �ف��وق ال �ع��رق الأب �ي ����ض وال �ن��ازي��ة اجل��دي��دة
ت�ت�ح��ول �إىل “تهديد ع��اب��ر ل �ل �ح��دود» .وق��ال
خماطبا جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
املتحدة ،ام�س� ،إن “خطر اجلماعات املدفوعة
بالكراهية يزيد يوما بعد يوم».
و�أ� �ض��اف“ :حركات تفوق ال�ع��رق الأبي�ض
والنازية اجلديدة لي�ست جمرد تهديد �إرهابي
حملي� ،إنها تتحول �إىل تهديد عابر للحدود».
وت��اب��ع �”:أ�صبحت ه��ذه احل��رك��ات املتطرفة
متثل التهديد الأول للأمن الداخلي يف عدة
دول» .و�أ�شار �إىل �أن “كثريا جدا ما ي�شيد �أفراد
يف مواقع امل�س�ؤولية بجماعات الكراهية تلك

ب�شكل كان ال ميكن ت�صوره قبل وقت قريب”.
وتابع “نحتاج �إىل حترك دويل من�سق للتغلب
على هذا اخلطر ال�شديد املتنامي».
وات �ه��م ك��ذل��ك ال�سلطات يف بع�ض ال��دول
با�ستغالل جائحة كورونا لفر�ض “�إجراءات
�أم �ن �ي��ة م �� �ش��ددة و�إج� � � ��راءات ط � ��وارئ ل�سحق
املعار�ضة» .وح��ذر من ق��وة املن�صات الرقمية
و�سوء ا�ستغالل البيانات.
ويف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،اعتملت التوترات
العرقية خ�لال ف�ترة حكم الرئي�س دون��ال��د
ترامب التي ا�ستمرت � 4سنوات .وقال الرئي�س
اجل��دي��د ج��و ب��اي��دن �إن هجوم �أن���ص��ار ترامب
على مبنى الكونغر�س يوم ال�ساد�س من يناير،
ن �ف��ذه “بلطجية وم� �ت� �م ��ردون وم �ت �ط��رف��ون
�سيا�سيون و�أن�صار تفوق العرق الأبي�ض».

األول منذ المصالحة ...وفدان من
اإلمارات وقطر يجتمعان بالكويت

االنباط  -وكاالت

�إ� �س��رائ �ي��ل لل�ضغط م��ن �أج �ل��ه ،مب��ا يف ذل��ك امل�ح��ام��ي بوعز
ب��ن ت���س��ور� ،أح��د حم��ام��ي رئي�س ال ��وزراء بنيامني نتنياهو،
وال�سفري الأمريكي ال�سابق لدى �إ�سرائيل ديفيد فريدمان.
ولدى تف�سري قرار رفع العقوبات عن امللياردير الإ�سرائيلي،
ُزعم �أن �أعماله تنطوي على قيمة للأمن القومي الأمريكي،
ل�ك��ن دون ذك��ر �أي ت�ف��ا��ص�ي��ل ع��ن ذل ��ك .وي�ك���ش��ف التحقيق

�أن��ه يف ع��ام � ،2002أر��س��ل الزعيم الكونغويل �آن ��ذاك ،ل��وران
كابيال ،ر�سالة �إىل الرئي�س الأمريكي يف حينها جورج دبليو
بو�ش� ،أعلن فيها تعيني غريتلر كممثل له يف املحادثات مع
الإدارة الأمريكية .واتهمت جلان التحقيق الدولية غريتلر
بالتوقيع مع كابيال �صفقات جتارية غري نزيهة يف الكونغو،
والتي �سلبت �سكان البالد الكثري من مواردهم الطبيعية.

التقى وفدان �إماراتي وقطري ،ام�س الإثنني،
يف دولة عربية يف �أول اجتماع يعقد بني اجلانبني
ملتابعة بيان قمة العال ،التي �أ�سدلت ال�ستار على
الأزمة اخلليجية.
وق��ال��ت وك��ال��ة الأن �ب��اء الإم��ارات �ي��ة الر�سمية
(وام)� ،إن وف��دي��ن ر��س�م�ي�ين مي �ث�لان ك�ل�ا من
الإم ��ارات وقطر التقيا يف دول��ة الكويت ملتابعة
ب �ي��ان “العُال» .وب �ح��ث ال ��وف ��دان الإم ��ارات ��ي
والقطري “الآليات والإجراءات امل�شرتكة لتنفيذ
بيان العُال» .كما �أكد “على �أهمية املحافظة على
اللحمة اخلليجية وت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل اخلليجي
امل�شرتك مبا يحقق م�صلحة دول جمل�س التعاون
ومواطنيها ،وحتقيق اال��س�ت�ق��رار واالزده� ��ار يف

املنطقة» .وبح�سب امل�صدر ذات��ه ،ثمن اجلانبان
جهود ال�سعودية يف ا�ست�ضافة القمة اخلليجية
الأخرية التي �أ�سفر عنها التو�صل �إىل بيان العال.
وتوجه اجلانبان بال�شكر �إىل �أمري الكويت نواف
الأحمد على “امل�ساعي الثمينة التي بذلتها دولة
الكويت يف ر�أب ال�صدع ويف دعم م�سرية جمل�س
التعاون اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافتها
لالجتماع الأول بني الدولتني».
وا��س�ت���ض��اف��ت م��دي�ن��ة ال�ع�لا ال���س�ع��ودي��ة يف 5
يناير/كانون الثاين املا�ضي ،قمة دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وال�ت��ي �أ�سدلت ال�ستار على
الأزم ��ة اخلليجية ،التي ا�ستمرت منذ يونيو/
حزيران � 2017إث��ر �إع�لان ال�سعودية والبحرين
والإمارات وم�صر ،مقاطعة قطر.

الـريـا�ضي

رشيد يحرس مرمى معان
االنباط  -عمان

�أعلن معان التعاقد ر�سميا مع حار�س املرمى ر�شيد
رفيد ،لين�ضم ل�صفوف فريق كرة القدم يف املو�سم اجلديد.
وانتهى عقد ر�شيد رف��ي��د م��ع �شباب الأردن حيث مثله

ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة وق����دم م�����س��ت��وي��ات مم��ي��زة دف��ع��ت م��ع��ان
ال�ستقطابه .وك��ان معان �أعلن يف وقت �سابق عن تعيني
اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق ب��ق��ي��ادة دي���ان ���ص��ال��ح .وي�����ش��ارك
معان للمرة الثانية على ال��ت��وايل يف م�سابقات الأندية
املحرتفة.
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بطولة درع االتحاد تنطلق بظروف صعبة

االنباط  -عمان

تفتتح م�ساء اليوم الثالثاء مناف�سات املو�سم
الكروي اجلديد  ،2021باقامة بطولة درع االحتاد
ال��ت��ي تعترب ب���اك���ورة م��ن��اف�����س��ات امل��و���س��م اجل��دي��د
و���س��ت��ق��ام ب��ط��ول��ة درع االحت������اد ،يف ظ���ل ظ���روف

�صعبة تعاين منها الأن��دي��ة املحرتفة ،والتي مل
تكد تلتقط �أنفا�سها مع انتهاء املو�سم الأط��ول يف
تاريخ الكرة الأردن��ي��ة ،حتى وج��دت نف�سها تقف
ع��ل��ى �أع��ت��اب م��و���س��م ج��دي��د .وت��ك��م��ن ال�صعوبات
التي �ستواجه الأن��دي��ة ،يف ظروفها املالية ب�سبب
ك��ورون��ا ،و�إق��ام��ة امل��ب��اري��ات دون ج��م��اه�ير ،وع��دم

وج���ود �شركة راع��ي��ة ك�برى للم�سابقات املحلية.
و�ستقام اليوم مباراتني حيث يلتقي فريقا �سحاب
والوحدات عند ال�ساعة الثالثة م�ساء ،فيما يلتقي
فريقا البقعة والرمثا عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء،
علما ان جميع مباريات البطولة تقام على ملعب
الأم�ير حممد بالزرقاء .وجتري مباريات الدور

الأول لبطولة ال���درع بنظام ال���دوري امل��ج��ز�أ من
مرحلة واحدة ،على �أن يت�أهل بطل كل جمموعة
�إىل الدور قبل النهائي مبا�شرة ،فيما مت حتديد
يوم � 13آذار املقبل موعداً للمباراة النهائية .وجاء
توزيع الفرق يف بطولة الدرع على اربع جمموعات
وعلى النحو ال��ت��ايل :الأوىل :ال��وح��دات ،معان،
���س��ح��اب ،وال��ث��ان��ي��ة :ال��رم��ث��ا ،الفي�صلي ،البقعة،
وال��ث��ال��ث��ـ��ة :اجل���زي���رة ،احل�����س�ين��� ،ش��ب��اب الأردن،
والرابعة :ال�سلط� ،شباب العقبة ،اجلليل.
يف اللقاء االول ي�سعى الوحدات بطل الدوري
الن��ط�لاق��ة ق��وي��ة يتوجها ب��ال��ف��وز ال �سيما وان
الفريق ميتلك اال�ستقرار بعد ان ا�ستعاد معظم
الع��ب��ي��ه بالتعاقد معهم م��ن ج��دي��د اىل جانب
تعزيز الفريق باملحرتف اللبناين حممد زريق
وب��ات ينتظر البطولة م��ن اج��ل اك�ساب الفريق
املزيد من اخلربة قبل الدخول يف املناف�سات االهم
ومنها بطولة الدوري ودوري ابطال ا�سيا ..فيما
ال ي��ب��دو ان �سحاب �سيكون ق����ادرا على جم���اراة
مناف�سه باعتباره �سيخو�ض املناف�سات بالفريق
الرديف لعدم قدرته على جتهيز الفريق االول
بعد ...ويف اللقاء الثاين يبد أ� البقعة م�شواره مع
الكبار الول مرة بعد �صعوده اىل دوري املحرتفني
ويطمح ان يظهر بال�صورة التي يريدها ع�شاقه
ال �سيما وان ادارة النادي قامت با�ستقطاب عدد
م��ن ال�لاع��ب�ين لتعزيز �صفوف ال��ف��ري��ق ..فيما
ي��درك الرمثا ان توا�صل املري الفني وجمموعة
الالعبني �سيوفر للفريق اال�ستقرار والرغبة يف
املناف�سة على القاب البطوالت وهو يطمح باجتياز
عقبة البقعة واملناف�سة على اللقب رغم الظروف
ال�صعبة التي واجهها النادي يف مو�ضوع التعاقد
مع الالعبني .

منتخبنا يلتقي نظيره
العماني وديا

االنباط  -عمان

�أع���ل���ن االحت�����اد ال��ع��م��اين ل��ك��رة ال��ق��دم،
الربنامج التح�ضريي اجلديد للمنتخب
العماين ،ا�ستعدادا لال�ستحقاقات الدولية
املقبلة �أب��رزه��ا ت�صفيات مونديال .2022
و���س��ي��خ��و���ض امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��م��اين جتربتني
ودي��ت�ين �أم���ام الأردن ي��وم  20م��ار���س�/آذار
امل��ق��ب��ل ،وال��ت��ج��رب��ة ال��ث��ان��ي��ة ���س��ت��ك��ون �أم���ام
ال��ه��ن��د ي���وم  25م���ن ال�����ش��ه��ر ذات�����ه .وت��ق��ام

�أك���������د اجل������ن������وب �أف�����ري�����ق�����ي ب��ي��ت�����س��و
م���و����س���ي���م���اين ،امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل�ل�أه��ل��ي
امل�صري� ،أن��ه ي�سعى لتحقيق الفوز على
ح�ساب �سيمبا التنزاين ،باجلولة الثانية
م��ن م��رح��ل��ة امل��ج��م��وع��ات ببطولة دوري
�أبطال �أفريقيا م�ساء اليوم الثالثاء وقال
مو�سيماين يف امل�ؤمتر ال�صحفي اخلا�ص
باللقاء« :الأه��ل��ي ت�أثر كثريا باملباريات
ال�صعبة يف ك�أ�س العامل للأندية ،وهذا
ما ت�سبب يف وجود غيابات للإ�صابة بعد
البطولة؛ لأن��ن��ا خ�ضنا  3مباريات يف 9
�أي��ام ،لكن اخل�برات التي اكت�سبناها من
امل�شاركة �ستفيدنا كثريا وك�شف املدير
ال��ف��ن��ي ل�ل��أه���ل���ي« :ل��دي��ن��ا ت��رك��ي��ز ك��ام��ل
الآن على مباراة الغد �أم��ام �سيمبا ،وما
ن�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه يف ال��ب��ط��ول��ة ول��ي�����س
التفكري يف املا�ضي و�شدد« :ننظر جلدول
املجموعات ه��ذا املو�سم ب�شكل خمتلف،

االنباط  -عمان

ح����ق����ق ف�����ار������س امل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي
لل�شباب ون��ادي اجل��واد العربي حمزة
ال��ك�����س��واين امل���رك���ز ال���ث���اين للن�سخة
ال��ث��ام��ن��ة م��ن ك���أ���س �أك��ادمي��ي��ة فاطمة
بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز،
وت����أل���ق ال���ف���ار����س ال�����ش��اب ال��ك�����س��واين
���ض��م��ن م��ن��اف�����س��ات ال�����ش��ب��اب اق����ل من
����25س���ن���ة .ون������ال �����ص����دارة م��ن��اف�����س��ات
الفر�سان �أقل من � 25سنة ،من جولة
واح������دة ،ب���ارت���ف���اع ��� 130س��م ال��ف��ار���س
االماراتي عمر عبد العزيز املرزوقي

بالفر�س «ك��ورال بيت�ش زد» يف 53.56
ث��ان��ي��ة ،وح��ق��ق امل��رك��ز ال��ث��اين الأردين
حمزة حممود الك�سواين مع الفر�س
«ه��اب��ي��ن�����س» يف  54.44ث���ان���ي���ة ،ي��ل��ي��ه
فار�سنا علي حمد الكربي مع اجلواد
«�أوك���������س����م����ول» يف زم�����ن ب���ل���غ 56.52
ثانية� ،شارك يف املناف�سات  38فار�ساً
وف��ار���س��ة ،وجن��ح  14ف��ار���س��اً يف �إك��م��ال
اجلولة دون �أخطاء ويذكر ان الفار�س
الك�سواين حقق امل��رك��ز االول مرتني
يف بطولة ال�شارقة الدولية ،ويعترب
من الفر�سان ال�شباب و�سبق ان ت�أهل
لك�أ�س العامل لل�شباب .

موناكو ينصح برشلونه بسخرية

امل��ب��ارات��ان يف دول��ة الإم����ارات ،وحت��دي��دا يف
�إم����ارة دب���ي ،ع��ل�� ًم��ا ب����أن امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��م��اين
���س��ي��خ��و���ض م��ع�����س��ك��را ت���دري���ب���ي���ا يف دب���ي
خ�لال ال��ف�ترة م��ن  10وح��ت��ى  25م��ار���س/
�آذار املقبل ،وي�سبقه جتمع يف م�سقط يف
ال��ث��ام��ن م��ن ال�شهر نف�سه .ي�����ش��ار �إىل �أن
امل���درب ال��ك��روات��ي برانكو يخو�ض مهمته
ال��دول��ي��ة الأوىل م���ع ع���م���ان ،م��ن��ذ ت��ول��ي��ه
قيادته يف �شهر يناير/كانون ال��ث��اين من
العام .2020

االهلي بمواجهة صعبة امام سيمبا
القاهرة  -وكاالت

الفارس الكسواني يتألق في الشارقة

ون�سعى حل�سم الت�أهل مبكرا على عك�س
امل��و���س��م امل��ا���ض��ي ،ال���ذي ح�سمنا ال��ت���أه��ل
ف��ي��ه ع��ل��ى ح�����س��اب ال��ه�لال ال�����س��وداين يف
اجل��ول��ة الأخ�ي�رة و�أ���ض��اف« :لي�س لدينا
ت��غ��ي�يرات فنية تتعلق ب��ال��ط��ق�����س ،ولكن
�إذا حدثت تغيريات يف اخلطة �أو طريقة
ال��ل��ع��ب��� ،س��ت��ك��ون م���ن �أج�����ل ال���ف���وز على
�سيمبا هنا ووا���ص��ل مو�سيماين« :ه��ذه
م��ب��اراة ك��رة ق��دم نتعامل معها بحر�ص،
ون���ح�ت�رم ���س��ي��م��ب��ا ول���ك���ن دون م��ب��ال��غ��ة؛
لأن��ه��م �أي�����ض��ا ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ن��ف�����س ال��رغ��ب��ة
يف ال���ف���وز وزاد امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل�ل�أه��ل��ي:
«���س��ي��م��ب��ا مم��ي��ز ،ل��ك��ن��ن��ا مل ن�����أت ه��ن��ا �إال
�سعيا لتحقيق ال��ف��وز ،الفريق التنزاين
م���ن���اف�������س ق������وي وي���ت���م���ت���ع ب���ج���م���اه�ي�ره
و���ش��ع��ب��ي��ة ك��ب�يرة ه��ن��ا و�أردف« :در���س��ت
�سيمبا جيدا ،وهو ميلك عنا�صر جيدة،
خ�صو�صا املوزمبيقي لوي�س الذي �أعرفه
حينما كنت م��درب��ا ل�صن داون���ز ،ف�ضال
ع���ن امل��ه��اج��م رق���م  7وال�ل�اع���ب رق���م 14

باري�س  -وكاالت

���س��خ��ر م��ون��اك��و م��ن ب��ر���ش��ل��ون��ة ،بعد
ف��وز �أب��ن��اء الإم����ارة الفرن�سية (،)0-2
ع���ل���ى ب���اري�������س ����س���ان ج��ي�رم����ان� ،أم�������س
الأح�����د ،ع��ل��ى م��ل��ع��ب ح��دي��ق��ة الأم����راء
يف مناف�سات اجل��ول��ة  26م��ن ال���دوري
ال��ف��رن�����س��ي وي�����س��ت��ع��د ب��ر���ش��ل��ون��ة ملهمة
���ص��ع��ب��ة �أم�����ام ب��اري�����س ���س��ان ج�يرم��ان،
داخ����ل ح��دي��ق��ة الأم������راء ،يف �إي����اب دور
ال��ـ 16من دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا ،بعدما

خ�����س��رت ك��ت��ي��ب��ة ال���ب���ار����س���ا ذه����ا ًب����ا على
كامب نو ( 1-4وعقب مباراة ال��دوري
ال��ف��رن�����س��ي��� ،س��خ��ر احل�����س��اب ال��ر���س��م��ي
ل��ن��ادي م��ون��اك��و ع�بر م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل
االج��ت��م��اع��ي «ت���وي�ت�ر» ،م���ن ب��ر���ش��ل��ون��ة
م�����غ�����ردًا« :ف����زن����ا ع���ل���ى ب���اري�������س ���س��ان
جريمان ذه��ا ًب��ا و�إي��ا ًب��ا ..بر�شلونة� ،إذا
كنتم بحاجة �إىل الن�صيحة فرا�سلونا
ي�شار �إىل �أن موناكو ف��از على باري�س
يف ل�����ق�����اء ال������ذه������اب مب���ل���ع���ب ل���وي�������س
ال��ث��اين ب��اجل��ول��ة ال���ـ ،11بنتيجة (2-3

تراجع جابر وقفزة لميار في التنس العالمي

كونتي سعيد ويخشى القادم
روم�������������������������ا  -وك��������������������االت

�أ�� �ش ��اد �أن �ط��ون �ي��و ك��ون �ت��ي ،م � ��درب �إن�ت�ر
م��ي�لان ،بالعبيه ع��ق��ب ال��ف��وز ال��ك��ب�ير على
ال����غ����رمي م���ي�ل�ان ( ،)0-3الأح � � ��د�� ،ض�م��ن
اجل����ول����ة ال��������ـ 23م����ن ال���������دوري الإي����ط����ايل
وقال كونتي ،يف ت�صريحات ل�شبكة «DAZ
الع���ب���و ف���ري���ق���ي ي�����س��ت��ح��ق��ون ال���ث���ن���اء ،ل��ق��د
ا�ستعددنا جيدًا للمباراة ،والالعبون كانوا
الأب����ط����ال احل��ق��ي��ق��ي�ين ع��ل��ى �أر�������ض امل��ل��ع��ب
و�أ����ض���اف« :ل��ق��د ك��ان��ت م��ب��اراة جميلة ،ك��ان
دي���رب���ي ب���ه ال��ك��ث�ير م���ن ال�����ض��غ��ط ،لأن كال
الفريقني يف مقدمة ج��دول الرتتيب� ..أنا
�سعيد لأن��ن��ا كنا جيدين يف حتقيق �أق�صى
ا���س��ت��ف��ادة م���ن ال���ف���ر����ص��� ،ض��د ف���ري���ق ق��وي
ووا�صل« :ميالن وبيويل ي�ستحقان الثناء،
وج��م��اه�يرن��ا رح��ب��ت بنا قبل دخ���ول امللعب،

وه����و م���ا �أ����ص���اب���ن���ا ب��ال��ق�����ش��ع��ري��رة ،وح��م��ل��ن��ا
امل���زي���د م���ن امل�����س���ؤول��ي��ة وح����ول م���ا �إذا ك��ان
�إن�تر ه��و املر�شح الآن للفوز باال�سكوديتو،
ق���ال ك��ون��ت��ي�« :أخ�����ش��ى امل��ب��ارات�ين املقبلتني
�أم��ام جنوى وب��ارم��ا ..ه��ذا هو الوقت الذي
يجب �أن نثبت فيه �أننا قمنا بخطوة �أخرى،
للبقاء يف �صدارة اجلدول� ..ستخربنا هاتان
امل���ب���ارات���ان ب��ال��ك��ث�ير ع��م��ا مي��ك��ن��ن��ا حتقيقه
و�أردف« :ي���زداد اح�ترام��ن��ا لأنف�سنا عندما
ت��ه��زم امل��ن��اف�����س�ين امل��ب��ا���ش��ري��ن ،وف����وز ال��ي��وم
�أك��د �أننا نتح�سن ..يجب �أن ن�ستمر يف هذا
امل�سار ،والنتائج اجليدة ت�ساعدنا� ..أعتقد
�أن املدرب يجب �أن يطور اجلميع ،ويدعهم
يفهمون �أف��ك��اره ،نحن فريق ولدينا �أفكار
وا���ض��ح��ة وت��اب��ع امل���درب الإي���ط���ايل« :حت�سن
ب�يري�����س��ي��ت�����ش و�إري��ك�����س��ن ي��ج��ع��ل��ن��ي ف���خ���ورًا،
ب��اري�لا و�صل �إىل �إن�تر وت���أق��ل��م ب�شكل جيد

باري�س  -وكاالت

على الفور ..الالعبون الآخ��رون يحتاجون
ل��ل��م��زي��د م��ن ال���وق���ت ،ك��م��ا اح��ت��اج �إري��ك�����س��ن

ل��وق��ت �أي���� ً���ض���ا ،ل��ق��د ف��ه��م �أف���ك���ارن���ا ،ون��ف�����س
ال�شيء ينطبق على بريي�سيت�ش .

خ�سرت جنمة التن�س التون�سي �أن�س
ج����اب����ر ،م����رك����زا يف ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي
اجل���دي���د ل�ل�اع���ب���ات امل���ح�ت�رف���ات ،ال���ذي
���ص��در ال��ي��وم ،حيث احتلت امل��رت��ب��ة .31
ي���رج���ع ذل����ك خل�����روج ج���اب���ر م���ن ال����دور
الثالث لبطولة �أ�سرتاليا املفتوحة ،بعد
�أن �أدرك��ت ال��دور رب��ع النهائي يف ن�سخة
العام املا�ضي .فيما حققت امل�صرية ميار
ال�شريف �أف�ضل ترتيب يف م�سريتها ويف

ت��اري��خ التن�س امل�����ص��ري ،ب��ع��د �أن ك�سبت
17م��رك��زا حيث �أ�صبحت حتتل املرتبة
 114عامليا ،بف�ضل الو�صول للدور الثاين
ل��ل��ج��دول ال��رئ��ي�����س��ي لبطولة �أ���س�ترال��ي��ا
امل��ف��ت��وح��ة ،ق��ادم��ة م��ن الت�صفيات .ويف
الت�صنيف العاملي للرجال توا�صل هبوط
الالعب التون�سي مالك اجلزيري الذي
خ�سر  9مراكز و�أ�صبح يحتل املرتبة 264
ع��امل��ي��ا ،كما خ�سر جن��م التن�س امل�صري
حم���م���د ����ص���ف���وت  3م����راك����ز ل���ي�ت�راج���ع
للمرتبة .153
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«العم غافل» فنان اإلبداع ومحبوب الجماهير

»  :حكوماتنا تنظر للفن على انه شيء ثانوي

طبيشات لـ «
االنباط – فرح مو�سى

ما هي �شخ�صية العم غافل
�شخ�صية العم غافل هو رجل كبري ال�سن
بلبا�س رث وج��اءت م��ن خ�لال م�سريته يف
جامعة الريموك حيث طلب منه ان يقدم
م�����س��رح��ي��ة ب�شخ�صيه رج���ل ك��ب�ير بال�سن
ح��ي��ث واج���ه �صعوبة يف متثيل ه��ذا ال��دور
ومتكن من اداءه من مقابلته لرجل كبري
يف ال�����س��ن يف اح����دى ا����س���واق م��دي��ن��ة ارب���د
(�سوق اجلواعد) حيث قدم هذا الدور لأول
مرة يف جامعة الريموك .

ميتلىء العامل بالعديد من ال�شخ�صيات
امل�شهورة التي �أحدثت ت�أثرياً وا�ضحاً على
امل�ستوى الثقايف والفني والعلمي وكثري من
ال���دول اف���رزت ا�شخا�ص ا�صبحوا مبثابة
َعلَم يف جمال�سهم وذاع حديثهم يف االرجاء
وم�����ن ب��ي�ن اال����ش���خ���ا����ص امل�������ش���ه���وري���ن ع��ل��ى
م�ستوى االردن وال��وط��ن ال��ع��رب��ي الفنان
امل���ب���دع ح�����س�ين ع��ل��ي ط��ب��ي�����ش��ات ال����ذي متيز
ب�شخ�صية فريدة ومميزة من نوعها .
العم غافل يف �سطور
ك���ان ال��ث��ال��ث م��ن ك��ان��ون االول م��ن ع��ام
ال��ف وت�سمئة و�سبع و�ستني مولد الفنان
ال���ذي اب���دع يف ا���ص��ع��ب ���ص��ن��وف ال��ف��ن وه��ي
ال��ك��وم��ي��دي��ا وه����و ح�����س�ين ع��ل��ي ط��ب��ي�����ش��ات
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ارح��ة م���ن حم��اف��ظ��ة ارب���د
و احل��ا���ص��ل ع��ل��ى درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف
التاريخ وامل�سرح يف جامعة الريموك لعام
( ) 1989و���س��ط��ع جن��م ال��ف��ن��ان وه��و على
عتبات امل�سرح اجلامعي وال��ذي ح��ا َز على
لقب العم غافل يف الدرامة االردنية حيث
�ش ّكل مع املمثل االردين الكوميدي الراحل
حم��م��ود ���ص��امي��ة ال����ذي ا���ش��ت��ه��ر ه��و االخ��ر
ب�شخ�صية (ح���م���دي) ث��ن��ائ��ي ج��ع��ل منهما
فاكهة الدراما االردنية .

ب����د�أ ال��ع��م غ��اف��ل م�����ش��واره ال��ف��ن��ي بعمر
اخلم�س �سنوات حيث انظم لفرقة ا�ضواء
ال�شمال يف اربد و�شارك معهم يف مع�سكرات
احل�سني وب��د�أ العمل بالعرو�ض امل�سرحية
وا����س���ت���م���ر يف ج���ام���ع���ة ال��ي�رم����وك وب��ع��ده��ا
ت��ع�ين يف م���ؤ���س�����س��ة االذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون
ك��م��خ��رج يف ق�����س��م ال�ب�رام���ج وع���ر����ض على
ط��ب��ي�����ش��ات ان ي���ق���دم ع��م��ل م�����س��رح��ي على
م�ستوى االحرتاف هي م�سرحية (حاميها
حراميها) وبعدها م�سرحية (العلم نور)
وبعدها ب��د�أ مبمار�سة االع��م��ال امل�سرحية
والتلفزيونيه

العم غافل ي�صرح
ان اق��ام��ة ال���ت���وازن ب�ي�ن ال��ف��ن وامل�����س��رح
والزواج من وجهة نظره �صعبة جدا فالفن
ع��امل اخ��ر خمتلف ع��ن ال��ن��ا���س والطبيعة
وال��ع��ادات لذلك واج��ه��ت �صعوبات عديدة
حتى ا�ستطعت اجناح هذه العالقة وال�شكر
الكبري لزوجتي التي مل تقف يوما اال مع
ان نكون ا�سرة ناجحة وان اكون فنان مبدع
وال��ت��ي ب��دون��ه��ا مل اك���ن الح��ق��ق م��ا و�صلت
اليه .

حياته ال�شخ�صية
ح�����س�ين ع��ل��ي ط��ب��ي�����ش��ات (ال���ع���م غ��اف��ل)
م��ت��زوج م��ن ال�����س��ي��دة ع��ب�ير طبي�شات ول��ه
ثالثة ابناء عرين �سنة اوىل جامعة تدر�س
اللغات ونارمني يف املرحلة الثانوية وعون
يف ال�صف ال�سابع .

متى بد�أ العم غافل الفن

ماذا يقرتح العم غافل لتطوير
احلركة الفنية يف االردن
اقرتح طبي�شات لتطوير احلركة الفنية
يجب ان يكون هناك اهتمام حكومي اكرث
يف االردن احلبيب الن حكوماتنا لال�سف
تنظر للفن ع��ل��ى ان��ه ���ش��يء ث��ان��وي ( على
الرف ) غري معرتف به.
وا�����ض����اف ال ي���وج���د ه���ن���اك دع����م كبقية
ال���دول العربية والعاملية ه��ي ع��ب��ارة فقط
ع��ن ج��ه��ود �شخ�صية ،ال�شخ�ص بعالقاته
وبانتاجه ف�شخ�صية العم غافل كانت من
ان��ت��اج ح�سني طبي�شات نف�سه ،امل�����س��رح هو
م���ر�أة البلد «ال���درام���ة» ال ي��ج��وز اهمالها
يف االردن لال�سف لي�س لديها اي اهتمام
ن��ه��ائ��ي��ا يف احل��رك��ة ال��ف��ن��ي��ه وال��ث��ق��اف��ي��ه هي
عباره عن ا�شياء ب�سيطة «نتاتيف» تقدمها
وزارة الثقافه حيث وزارة الثقافة ال متتلك
القوة املالية الكبرية لأنتاج اعمال اردنيه
تليق ب��ال��ف��ن��ان�ين االردن���ي�ي�ن وم�ستوياتهم
املبدعة.
حاليا نقابة الفنانني تعاين من ظروف
اقت�صادية �صعبة لكن طبي�شات مل يت�أثر
ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ح��ي��ث ق����دم االع�ل�ان���ات
والتوعيه من خالل االذاعة والتلفزة

ق�صة لقب العم غافل
ان ه����ذا ال���ل���ق���ب ال�����ذي ا���س��ت��م��ر معي
وجن��ح��ت ب��ه وظ���ه���رلأول م����رة يف مرحلة
االح�تراف يف م�سل�سل العلم نور بن�سخته
ال���ث���ان���ي���ة ،يف ���ش��خ�����ص��ي��ة ط���ال���ب (ن���ائ���م يف
ال�������ص���ف) اي غ���اف���ل ع���ن احل�������ص���ه وه���ك���ذا
ا�شتهر اال���س��م ,حيث ا�ستطعت ان اب��دع يف
ه��ذه ال�شخ�صية ,والن��ن��ي كنت على قناعة
ان ل��ه��ذا اللقب م�ستقبل كبري وان���ه ق��ادر
على تقدمي من خالله الكثري من االدوار
االبداعية ا�ستمررت بعمل االدوار املتنوعة
وامل��خ��ت��ل��ف��ة وال��ت��ي الق���ت جن���اح ك��ب�ير وهلل
احلمد والف�ضل .
ماذا تعني �شخ�صية العم غافل
حل�سني طبي�شات؟
���ش��خ�����ص��ي��ة ال���ع���م غ���اف���ل حت��م��ل ال��ع��دي��د
م����ن امل����ع����اين ل��ط��ب��ي�����ش��ات ف���ه���ي ا���ص��ب��ح��ت
ج���زء ال ي��ت��ج��زء م���ن ���ش��خ�����ص��ي��ت��ه ب��ط��ري��ق��ة
حمببة للكثري فهي ك��ان��ت �سبب ل�شهرته
حيث ا�ستخدم ايل جانب التمثيل الغناء
والرق�ص لت�سلية جمهوره بطريقه مميزه
ع��ن غ�يره حيث تقبلها اجلمهور االردين
بكل حب .

ماذا تعني لطبي�شات حمافظه اربد
حم��اف��ظ��ه ارب���د تعني لطبي�شات الكثري
حيث انها م�سقط ر�أ�سه ؛ بيته ،وعزوته ،كل
زاوي��ة و�شارع يعني له الكثري ولها ذكريات
جميلة يف حياته ع�شق هذه املدينه م�ستحيل
انه ي�ؤثر فيها ال�سفر واال�ستقرار بعمان.
اخ���ت���ي���ارات���ه ك���ان���ت م���ت���ع���ددة ح���ي���ث ق���دم
جمموعه كبرية من االع��م��ال التلفزيونيه
ب�شخ�صيات خمتلفه غ�ير ع��ن ال��ع��م غافل

 18شهرا من المفاجآت ..ديزني
تستعد الحتفالية الذكرى
الـ 50لتأسيسها

 3رسائل بخط يد األميرة ديانا في مزاد
اخلليج-وكاالت

ت���ع���ر����ض  3ر����س���ائ���ل ب���خ���ط ي���د الأم��ي��رة
الربيطانية ال��راح��ل��ة دي��ان��ا� ،أر�سلتها �إىل
�أ���ص��دق��ائ��ه��ا امل��ق��رب�ين ال��ذي��ن ���س��اع��دوه��ا يف
ف�ترة انف�صالها عن الأم�ير ت�شارلز للبيع
يف م���زاد ع��ل��ن��ي يف ك���ورن���وال (ج��ن��وب غ��رب
�إجن��ل�ترا) يف  18م��ار���س�/آذار املقبل ,ب�سعر
يرتاوح بني  800و 1500جنيه �إ�سرتليني.
وت�����س��ل��ط ر���س��ائ��ل الأم��ي��رة ال�����ض��وء على
الأه���م���ي���ة ال��ت��ي �أول���ت���ه���ا لأ���ص��دق��ائ��ه��ا ،مبا
يف ذل���ك ر���س��ال��ة م��ر���س��ل��ة ل���زوج���ة ال�����س��ف�ير
الربازيلي يف اململكة املتحدة ،لو�سيا فلي�شا
دي ليما.
و�صفت دي��ان��ا لو�سيا بعد لقائهما لأول
م��رة يف �إب��ري��ل  1991ب���أن��ه��ا «���س��ي��دة رائ��ع��ة»
و�أنه كان لها ت�أثري كبري يف حياتها .وكتبت
دي���ان���ا ر���س��ال��ة �أخ�����رى يف م���اي���و � 1992إىل
�صديقها روج��ر برامبل عمدة و�ستمن�سرت
ال�������س���اب���ق حت����دث����ت خ�ل�ال���ه���ا ع����ن وج���ب���ات
ال��غ��داء وال�����ش��راب ال��ت��ي اع��ت��ادوا اال�ستمتاع
بها ،وت�شري الر�سالة الثالثة �إىل طفليها
الأمريين وليام وهاري ،حيث ا�صطحبتهما

العني الإخبارية-وكاالت
ي�شهد ع��امل وال��ت دي��زين يف فلوريدا
احتفالية �ضخمة ملدة � 18شهرا مبنا�سبة
ال��ذك��رى الـخم�سني لإن�����ش��اء �أك�بر متنزه
ترفيهي يف العامل بدءا من � 1أكتوبر.
و َّ
مت اف��ت��ت��اح احل��دي��ق��ة لأول م����رة يف
الأول من �أكتوبر  ،1971وفق �صحيفة «ذا
�صن» الربيطانية.
وي���������ص����ادف ال����ع����ام احل������ايل ال���ذك���رى
اخلم�سني ،التي ت�شهد مفاج�آت كبرية يف
االحتفالية التي ت�ستمر � 18شهراً.
وت��ظ��ه��ر جميع امل��ت��ن��زه��ات الرتفيهية
الأرب����ع����ة يف امل��ن��ت��ج��ع ب��ح��ل��ل ج���دي���دة� ،إذ
�ستت�ألق بع�ض امل��ب��اين الأك�ث�ر �شهرة مع
ومي�ض  EARidescentجديد مثل
 Beacons of Magicك��ل ليلة،

ل��ت��ن��اول ال���غ���داء يف ق��اع��ة االح���ت���ف���االت مع
لو�سيا وروجر اللذين تلقيا و�سام «ال�صليب

اجلنوبي» من ويليام يف �أكتوبر .1993
وك���ت���ب���ت دي����ان����ا« :ك�����ان الأوالد ���س��ع��داء

لإدراج���ه���م يف حم���ادث���ة ال��ك��ب��ار ه����ذه� ،إن��ه��ا
ذكرى ال متحى �أبداً».

ون��وه �إىل �أن ال��ب��واب��ات الذكية ه��ي نف�س
الأنظمة التي ا�ستخدمت على املمر الذكي
وب��ذل��ك ن��ق��ل��ل ال���وق���ت ،لأن����ه مت اال���س��ت��غ��ن��اء
عن اجل��واز والبورد بالنظر للكامريا �أثناء
دخ��ول امل�سافر ل��ل��ط��ائ��رة ..و�أ���ص��ب��ح امل�سافر
«معرفا» يف �شركة الطريان.

دبي-العني الإخبارية

ق��ال العميد ط�لال ال�شنقيطي م�ساعد
املدير العام ل�ش�ؤون املنافذ اجلوية ب�إقامة
دب���ي �إن ت��د���ش�ين ال��ب��واب��ات ال��ذك��ي��ة (رح��ل��ة
امل�����س��اف��ر ال��ذك��ي) يف م��ط��ارات دب��ي تخت�صر
رحلة امل�سافر اىل الن�صف مقارنة بالفرتة

ال�سابقة.
و�أك�������د �أن������ه مت حت���دي���ث الأن���ظ���م���ة ع��ل��ى
البوابات الذكية ال�سابقة بحيث يكون نف�س
امل��م��ر ال��ذك��ي ب���دون ا���س��ت��خ��دم ج���واز ال�سفر
االعتماد على ب�صمة الوجه وب�صمة العني.
و�أو����ض���ح ال�شنقيطي �أن����ه مت اال���س��ت��غ��ن��اء
عن مو�ضوع الأوراق وم��ن �ضمنها ج��وازات

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ -عمارة 66

و�أ�����ش����ار �إىل �أن يف ه����ذه ال��رح��ل��ة ك��ام��ل��ة
ل��ن يتم ا�ستخدام �أي �أوراق ثبوتية ،فقط
يتم االع��ت��م��اد على ال��وج��ه وال��ع�ين كب�صمه
رئي�سية.
�أم���ا بالن�سبة لتحديث ب��واب��ات ال��دخ��ول
ف�����س��ي��ت��م ع����ن ط���ري���ق �إل����غ����اء «ال�������ش���ي���ك ان»
م��ب��ا���ش��رة م���ن ب��ع��د ال����ن����زول م���ن ال��ط��ائ��رة
فيتوجهون مبا�شره نحو البوابات ومن ثم
�سري احلقائب.
ووف���ق���ا ل���وك���ال���ة �أن����ب����اء الإم����������ارات ،ذك���ر
ال�شنقيطي ان عدد البوابات يف ح��دود 122
بوابة �سواء للدخول �أو اخلروج.
و�أك�����د �أن ال���ب���واب���ات م��ت��اح��ه ال���س��ت��خ��دام
جميع امل�����س��اف��ري��ن م��ن درج���ة الأع���م���ال �إىل
درجة ال�سياحة ،وي�ستطيع الركاب من �سن
 18و�صاعداً ا�ستخدام البوابه الذكية.
و�أف��اد ب�أنه «يف طور الدرا�سة لزيادة عدد
ال��ب��واب��ات وتقلي�ص ع��دد ال��ك��ون�ترات وذل��ك
لأن ال���ب���واب���ات ال��ذك��ي��ة ح��ل��ت حم���ل �أن��ظ��م��ة
املمرات الذكية» .

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير المسؤول

الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

فارس شرعان

و�ستكون ال��ع��رو���ض ال�ضوئية ج���زءا من
االحتفال.
وح�صلت قلعة «�سندريال» يف «اململكة
ال�سحرية» على حت��ول ملكي م��ن خالل
زينة جديدة.
و�����س����ي���������ش����اه����د اجل�����م�����ه�����ور يف ف���ن���دق
«ه��ول��ي��وود ت��اور» با�ستوديوات «هوليوود
دي�����زين» ق��ائ��م��ة لأف�������ض���ل الأف���ل��ام ال��ت��ي
ت�ستح�ضر الع�صر الذهبي لل�سينما.
و���س��ي��ت��زي��ن م��ت��ن��زه «�إب�����ك�����وت» ال��ت��اب��ع
ل��ع��امل دي����زين ب����أ����ض���واء ج���دي���دة ت�سطع
عرب الألواح العاك�سة ل�سفينة الف�ضاء يف
املتنزه.
وم��ن امل��ق��رر �أن يعر�ض ميكي وميني
�أزياء جديدة� ،إذ يرتديان مالب�س جديدة
كاملة مع مزيد من الأقم�شة ذات الألوان
الزاهية املطرزة لقلعة «�سندريال».

بكلفة  400ألف دوالر ..نقل منزل على
«عربة» في أمريكا
اخلليج-وكاالت

 10ثوان مدة إجراءات السفر في مطارات دبي

ال�سفر والبورد .
و�أ�شار ال�شنقيطي �إىل �أن وقت ا�ستغراق
�إن��ه��اء �إج����راءات رح��ل��ة ال�سفر م��ن التدقيق
ع���ل���ى اجل���������واز اىل م�������أم������وري اجل���������وازات
وال��دخ��ول ال���س�تراح��ة ال��رك��اب �إىل ال��ب��واب��ة
الأخ��ي�رة وه���ي رك���وب ال��ط��ائ��رة ال ت�ستغرق
�أكرث من  10ثوان.

ح��ي��ث ق����دم م�����س��ل�����س��ل «جن���م���ة واال����س���ت���اذ» ،
م�سل�سل «���س��احم��ون��ا م��ن��ح��ب��ك��وا»  ،م�سل�سل
«ن��ق��ط��ه و���س��ط��ر ج��دي��د» وجم��م��وع��ه ك��ب�يرة
م����ن ه�����ذه االع����م����ال ل���ك���ن ���ش��خ�����ص��ي��ة ال��ع��م
غافل احبها العديد من النا�س �سواء كانت
م�سرحياً او تلفزيونياً وك��ان��ت مطلب من
قبل اجلماهري �سواء م�سرحياً او من خالل
ع��رو���ض م�����س��رح��ي��ة يف اوروب�����ا او يف ال���دول
العربيه كانوا يطلبوا �شخ�صية العم غافل.
م���ار����س م��ه��ن��ة االخ�������راج يف ال��ت��ل��ف��زي��ون
االردين م��ن � 28سنه وم��ا زال مي��ار���س هذه
امل��ه��ن��ه يف م�ؤ�س�سة االذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون يف
ادارة امل���ؤ���س�����س��ة اغلبية االع��م��ال امل�سرحية
م��ن اخ���راج���ه ق���دم جم��م��وع��ة م��ن االع��م��ال
التلفزيونية لي�ست درامياً النه ال ميلك اي
ميول لأخراج االعمال الدرامية.
ق����دم ح�����س�ين ط��ب��ي�����ش��ات ع��م��ل ك��وم��ي��دي
وه��و م��ت���أث��ر ب��وف��اة وال��دت��ه منذ ث�لاث��ة اي��ام
و�أُ�ضطر لل�صعود على خ�شبة امل�سرح ومرة
اخرى تعر�ض لك�سر قدمه وا�ضطر لل�صعود
وال��ت��م��ث��ي��ل يف اف��ت��ت��اح م��ه��رج��ان الفحي�ص
وق��دم��ه وه���و ع��ل��ى ال��ع��رب��اي ه���ذا ي��ع��ن��ي ان
ال��ف��ن��ان ي��واج��ه ���ض��روف �صعبه يف االع��م��ال
امل�سرحية حتديدا.
خ���ت���ام���ا امل�������س�ي�رة ال���ت���ي ق���دم���ه���ا ح�����س�ين
ط���ب���ي�������ش���ات ن���اج���ح���ه ج������دا وق�������دم اغ��ل��ب��ي��ة
اع��م��ال��ه ���س��واء ك��ان��ت االع��م��ال امل�سرحية او
التلفزيونيه فيها ر�سائل مهمه جدا قدمتها
�سواء للوطن للنا�س لأبناءنا حتى االطفال
كانت ر�سائل مهمه ج��دا وال��ف��ن��ان يجب ان
يحمل ر�ساله الن��ه الفنان هو م��ر�آة الواقع
ال���ذي يعي�ش ف��ي��ه وك���ان يحمل ال��ك��ث�ير من
الق�ضايا على املنرب الثقايف خا�صه الق�ضايا
العربيه بالذات على خ�شبة امل�سرح.

ع��ادة ما ن�سمع عن نقل الأ�شياء من
مكان �إىل آ�خ��ر ،فرتد �إىل �أذهاننا �أفكار
وا�ضحة ،مثل نقل الأثاث �أو مواد للعمل
�أو ال��ب��ن��اء ،ل��ك��ن يف ه���ذه امل�����رة ،ب���آل��ي��ات
خ��ا���ص��ةُ ،ن��ق��ل م��ن��زل م��ك��ون م��ن طابقني
ع��ل��ى ع��رب��ة ،م��ن م��وق��ع��ه الأ���س��ا���س��ي �إىل
م��وق��ع ج��دي��د ،بعد  139ع��ام��اً ،يف والي��ة
���س��ان فران�سي�سكو الأم��ري��ك��ي��ة ،وف��ق ما
ذكرت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
و�أ�����ض����ح����ت ال�������ص���ح���ي���ف���ة ن����ق��ل� ً
ا ع��ن
ال�سلطات املحلية� ،أن عملية نقل املنزل

ك��ان��ت يف م���راح���ل ال��ت��خ��ط��ي��ط ل�����س��ن��وات
ع������دة ،وت���ع�ي�ن ع���ل���ى ال�������ش���رك���ة ال��ن��اق��ل��ة
احل�����ص��ول ع��ل��ى ت�����ص��اري��ح م��ن �أك�ث�ر من
 15م�ؤ�س�سة .و�أ�ضافت �أن �إجمايل الكلفة
ع��ل��ى ت��ي��م ب�����راون ،م��ال��ك امل���ن���زل امل��ك��ون
م��ن ���س��ت غ��رف ن���وم ،بلغت ح���وايل 400
�أل���ف دوالر ك��ر���س��وم وت��ك��ال��ي��ف ن��ق��ل ه��ذا
امل��ع��ل��م ال��ت��اري��خ��ي ال����ذي ي��ع��ود للع�صر
الربيطاين الفيكتوري .و�أ�شارت «ديلي
م��ي��ل» �إىل �أن���ه تعني على امل�����س���ؤول�ين يف
الوالية �إخالء الطرق وتقليم الأ�شجار،
ون��ق��ل الف���ت���ات امل�����رور ال��ت��ي ت��ع��ي��ق �سري
عربة النقل.

هاتف أمريكي جديد يغزو أسواق
العالم ..السعر اقتصادي
العني الإخبارية-وكاالت
�أطلقت �شركة ترياكيوب الأمريكية،
هاتفها ال��ذك��ي  2eاجل��دي��د ب�سعر يبلغ
 199دوالرا.
و�أو����ض���ح���ت ال�����ش��رك��ة الأم��ري��ك��ي��ة �أن
ال��ه��ات��ف اجل��دي��د ي���أت��ي م����زودا ب�شا�شة
 IPSقيا�س  6.1بو�صة بدقة و�ضوح
 720 × 1560بيك�سل.
ي���ن���ب�������ض ب�����داخ�����ل ال����ه����ات����ف امل���ع���ال���ج
،MediaTek Helio A25
م���دع���وم���ا ب�����ذاك�����رة و�����ص����ول ع�����ش��وائ��ي
��� RAMس��ع��ة  4ج��ي��ج��اب��اي��ت وذاك����رة
داخلية �سعة  64جيجابايت مع �إمكانية

زيادتها بوا�سطة بطاقة .microSD
وي�شتمل الهاتف الذكي على كامريا
بدقة  13و�أخ��رى  8ميجابيك�سل مثبتة
يف اخل��ل��ف ،م��ع ك��ام�يرا �أم��ام��ي��ة ب��دق��ة 8
ميجابيك�سل .وي��دع��م الهاتف بطاقتي
 ،SIMوتقنيات  LTEو  WiFiو
 Bluetoothو  NFCوم�ست�شعر
ب�صمة.
ومت جت����ه����ي����ز ال�����ه�����ات�����ف اجل�����دي�����د
ببطارية �سعة  4000مللي �أمبري ميكن
ا�ستبدالها .وي�أتي الهاتف الذكي ب�أبعاد
 73.3 ×155.2ملم ،بينما يبلغ �سمكه
 10.1ملم ووزن��ه  109ج��رام��ات ،ويعمل
بنظام .10.0 Android
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