
  نشر أسماء المنشآت المخالفة وأسماء مالكيها
    في كافة وسائل اإلعالم

  اغالق المنشآت المخالفة فور ثبوت المخالفة واحالة
    مالكها للقضاء

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة
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3الصحة: 19 وفاة و4139 إصابة بـ » كورونا « 

الأربعاء   12  رجب   1442 هـ  - املوافق  24  �شباط  2021 م - العدد  5614    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الوضع الوبائي يتطلب تنفيذ اوامر الدفاع 

وزير الداخلية يتوعد مقيمي 
بيوت العزاء أو األفراح بأشد 

اإلجراءات القانونية 

 صحف قطرية: الشيخ تميم 
يولي اهتماما كبيرا لتطوير 

العالقات مع األردن

االنباط- وكاالت

بللعللد 11 علللاًملللا، حللولللت �للسلللللطللات االحللتللال 

يف  بالعي�ش  عليان  عائلة  اأحلللام  االإ�للسللرائلليلللللي 

اأمللللان وا�للسللتللقللرار داخللللل مللنللازلللهللا الللواقللعللة يف 

املحتلة  القد�ش  �سرقي  �سمال  العي�سوية  بلدة 

بالكامل،  هدمتها  بعدما  و�سراب  كابو�ش  اإىل 

20 فرًدا باتوا بدون ماأوى يقيهم برد  و�سردت 

القار�ش ال�ستاء 

بلللدملللوع االأمل  حللللظلللات ملللريلللرة مملللزوجلللة 

واللللقلللهلللر عللا�للسللتللهللا عللائلللللة عللللليللان اأثللللنللللاء هللدم 

االأربللعللة يف  االحللتللال منازلها  بلدية  جللرافللات 

احلجارة  من  كومة  اإىل  وحتويلها  العي�سوية، 

واالأخ�ساب خال �ساعة ون�سف

التفا�صيل �ص »8«

 أحالم عائلة عليان دفنها االحتالل بين الركام

 رئيس مجلس االعيان يدعو لتعديالت تشريعية 
تنسجم والرؤى الملكية للحياة السياسية

المعايطه : 1600 سفينه أمت ميناء العقبة العام 
الماضي وحجم المناولة وصل 15 مليون طن 

االنباط-عمان

الفايز  في�سل  االأعلليللان  جمل�ش  رئي�ش  اأكلللد 

وجلللللللود �لللسلللللللبللليلللات يف اللللتللل�لللسلللريلللعلللات الللنللاظللمللة 

امللل�للسللرع  تللدخللل  تلل�للسللتللدعللي  اللل�للسلليللا�للسلليللة  للعملية 

للحياة  امللكية  والللروؤى  تن�سجم  تعديات  ل�سن 

ال�سيا�سية يف املئوية الثانية للدولة االأردنية.

)مئة  بللرنللامللج  مللع  اإذاعلليللة  مقابلة  وقلللال يف 

عللام مللن االأمللللن(، اللللذي يللبللث عللر اأثلللر اإذاعلللة 

االأمللللللن الللللعللللام، ويلللقلللدمللله اللللزمللليلللل اللل�للسللحللفللي 

عللللرار اللل�للسلللللول، اإن احلللليلللاة اللل�للسلليللا�للسلليللة حتللتللاج 

واملتو�سطة  الللقلل�للسللرة  االآمللللاد  علللللى  تنمية  اإىل 

�سرورة  مللوؤكللدا  اإ�للسللاحللا،  حتتاج  وال  والبعيدة 

�للسللن قلللانلللون انلللتلللخلللاب جلللديلللد يلل�للسللمللن و�للسللول 

اللللرمللللان  �للسللخلل�للسلليللات وطللنلليللة و�للسلليللا�للسلليللة اىل 

عن  بعيدا  والرقابي  الت�سريعي  الدور  لتكري�ش 

مع  ذاتلله  الوقت  يف  ويتوافق  اخلدماتي،  الللدور 

ما  النواب  اأن  واأ�ساف  االأردين.  املجتمع  ثقافة 

ومناطقية  جهوية  اأ�س�ش  على  ُينتخبون  زالللوا 

وع�سائرية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

�سباح  ال�سادرة  القطرية  ال�سحف  اأفللردت   

لت�سليط  االأوىل  �سفحاتها  عناوين  الللثللاثللاء، 

وزير  الللوزراء  رئي�ش  نائب  لقاءات  على  ال�سوء 

ال�سفدي  اأميلللن  املللغللربللن  اخلللارجلليللة و�للسللوؤون 

اأم�ش االثنن، مع �سمو اأمر قطر ال�سيخ متيم، 

ال�سيخ  اخلللارجلليللة  وزيللر  اللللوزراء  رئي�ش  ونللائللب 

اآل ثاين خال زيارته  حممد بن عبد الرحمن 

القطرية حمادثات  ال�سحف  واأبرزت  الدوحة.  

رئي�ش  ونائب  متيم  ال�سيخ  �سمو  مع  ال�سفدي 

الللللوزراء وزيلللر اخلللارجلليللة الللقللطللري علللللى �سدر 

كبرة  م�ساحات  وخ�س�ست  االأوىل،  �سفحاتها 

لت�سليط ال�سوء على املحادثات

الرئي�ش:  عنوانها  الراية يف  وقالت �سحيفة 

»�للسللاحللب اللل�للسللمللو يلللعلللزز اللللعلللاقلللات الللقللطللريللة 

االأردنية«، م�سرة اإىل اأن �سمو االأمر ا�ستعر�ش 

االإقليمية  االأو�للسللاع  م�ستجدات  ال�سفدي  مللع 

والدولية

مللللن جلللانلللبلللهلللا، قلللاللللت �للسللحلليللفللة الللل�لللسلللرق يف 

ي�ستعر�ش  ال�سمو  »�ساحب  الرئي�ش:  عنوانها 

اتفاق  االأردين..  اخلارجية  وزيللر  مع  العاقات 

الفل�سطينية« امل�ساحلة  اأهمية  على 

وقالت ال�سحيفة يف زاوية راأي ال�سرق الذي 

جاء بعنوان »قطر واالأردن.. مواقف م�سركة«، 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- خليل الفرايه  

وت�سغيل  الإدارة  العقبة  �سركة  عام  مدير  اأكد 

امللللوانلللئ بللالللوكللالللة الللدكللتللور خللالللد املللعللايللطللة اأن  

اأر�للسللفللة ملليللنللاء الللعللقللبللة اجللللديلللد �للسللهللدت الللعللام 

املناولة  حركة  يف  ملحوظا  ن�ساطا   2020 املا�سي 

و  املوا�سي  و  احلبوب  خا�سة  اال�ستراد  وعملية 

جائحة  رغم  وذلك  العامه  والب�سائع  ال�سيارات 

اأن ملليللنللاء الللعللقللبللة  كلللورونلللا وتللداعلليللاتللهللا الفلللتلللا 

يف  والنقل  للتجارة  االأول  املق�سد  ي�سكل  مللازال 

و  الت�سغيلية  كفاءته  و  اجلغرايف  ملوقعه  املنطقة 

اإجراءات ال�سامة العامة التي اتخذتها ال�سركة 

من  العالية  املهنية  اإىل  اإ�سافة  اجلائجة  اأثللنللاء 

القادمة  ال�سفن  مللع  التعامل  يف  كللوادرهللا  كللافللة 

دعم  اأن  على  ملل�للسللددا  الب�سائع  اأنلللواع  وخمتلف 

ال�سركة  اإدارة  جمل�ش  واأع�ساء  رئي�ش  واهتمام 

ون�ساطاته  امليناء  الأعللمللال  امل�ستمرة  ومتابعتهم 

العقبة  ملليللنللاء  وبللقللاء  االإجنللللاز  �للسللاهللم يف حتقيق 

املللاحللة  وخللطللوط  والللبلل�للسللائللع  لل�سفن  مللقلل�للسللدا 

املختلفة.

التفا�صيل �ص »5«

 وزير العدل: النهوض بحالة حقوق 
وابت الوطنية اإلنسان وفقا للثَّ

 قاضي القضاة: اطالق حزمة من 
الخدمات واإلجراءات في المحاكم 

الشرعية

 بين اللد ورفح.. سارة وهاجر سيدتان 
فلسطينيتان تحرمهما إسرائيل 

من لقاء الزوج واألب

 أكاديمية أورنج للبرمجة تخّرج الحاصلين 
على منح »المخترعين الصغار«

االنباط- عّمان

�سياغة  جلنة  رئي�ش  الللعللدل  وزيللر  ناق�ش   

اخلللطللة الللوطللنلليللة اللل�للسللاملللللة حلللقللوق االإنلل�للسللان 

ام�ش  اجتماع  خللال  التلهوين  ام  ب�َسّ الدكتور 

الللثللاثللاء ملللع الللفللريللق الللفللنللي املللكلللللف بللو�للسللع 

واإعللللللداد مللنللهللجلليللة ملللراجللعللة وتللقلليلليللم مللراحللل 

اإجنللللللاز اخللللطلللة الللوطللنلليللة اللل�للسللاملللللة حلللقللوق 

املقبلة. العمل للمرحلة  االن�سان، منهجية 

الوزير  قللال  اللليللوم،  اللللوزارة  بيان  وبح�سب 

تتوىل  اللجنة  اإن  االجللتللمللاع  خللال  التلهوين 

حتللديللث اخلللطللة الللوطللنلليللة اللل�للسللاملللللة حلللقللوق 

ملل�للسللفللوفللة  وفلللللق   2025  –  2016 االإنلللل�للللسللللان 

مرتبطة بجدول زمني وموؤ�سرات اأداء ملعاجلة 

اخللللللللل يف جمللللال الللتلل�للسللريللعللات واللل�للسلليللا�للسللات 

واملللمللار�للسللات؛ بللهللدف الللنللهللو�للش بللحللالللة حقوق 

االإن�سان .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

اأطلللللللقلللت دائلللللللرة قلللا�لللسلللي اللللقللل�لللسلللاة، املل�للش 

اللللثلللاثلللاء، روابلللللط اإللللكلللرونللليلللة لللتللقللدمي عللدد 

مللن اخلللدمللات احللليللويللة للللللمللواطللنللن، وحللزمللة 

الللعللدوى  انت�سار  مللن  للتقليل  االإجلللللراءات  مللن 

واالزدحلللللام يف املللحللاكللم اللل�للسللرعلليللة، تلل�للسللاف اإىل 

خللدمللاتللهللا االإللللكلللرونللليلللة املللتللعلللللقللة بللالللقللبلل�للش 

وال�سرف.

عبد  ال�سيخ  الق�ساة،  قا�سي  �سماحة  وقللال 

احلللافللظ الللربللطللة، اإن اللللدائلللرة اأطلللللقللت عللددا 

ملللن اخللللدملللات االإللللكلللرونللليلللة اجللللديلللدة على 

طلب  منها  والبعيد،  واملتو�سط  القريب  املللدى 

التي  الزواج  باإجراءات عقود  املتعلقة  اخلدمات 

املقبل. ال�سهر  �سيبداأ تطبيقها 

املحاكم  على  التعميم  �سيجري  اأنه  واأ�ساف 

اإقللامللة متلقي  بللاإجللراء عللقللود الللللزواج يف مللكللان 

اخلللللدمللللة )املللللللنللللللازل( مللللن خلللللال امللللللاأذونلللللن؛ 

ا�للسللتللجللابللة للللللظللروف احلللاللليللة اللللتلللي متلللر بها 

اململكة وان�سجاما مع االجراءات الوقائية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - كاالت

هللللاجللللر و�لللللسلللللارة �لللسللليلللدتلللان فللللل�للسللطلليللنلليللتللان 

ولهما  م�سحونن  تاريخين  ا�سمن  حتمان 

يحرمهما  املتوا�سل،  ال�سراع  على  داللللة  رمبللا 

االحللتللال واأبللنللاءهللمللا مللن زوجلليللهللمللا يف قطاع 

الرتقالة  �سطري  يوحد  حا  وتتنظران  غزة 

الواحدة

اأبو جزر )19 عاما( من غزة  مل يلتق حماد 

اأربع �سنوات ومل تراه �سقيقته  والده منذ نحو 

اآمنة )20( منذ عامن ون�سف العام وهم جزء 

من عائلة فل�سطينية قطع االحتال اأو�سالها. 

اأبللو جللزر يف غللزة على بعد  الللوالللد فار�ش  يقيم 

بلدة  يف  كرميته  اإقللامللة  مللكللان  مللن  �سفر  �ساعة 

�ساعتي  بللعللد  وعلللللى  الللنللقللب  يف  اللل�للسللام  �سقيب 

�للسللفللر ملللن ملللكلللان ابلللنللله يف مللديللنللة اللللللللد داخلللل 

اللحم والعظم،  الف�سل بن  48. وياأتي  اأرا�سي 

من  متنع  اإ�سرائيل  الأن  وابنته  وابنه  االأب  بن 

جتللللاوز الللثللمللانلليللة علل�للسللر ملللن عللمللره ملللن زيلللارة 

هذا  ويللذكللر  فيها.  ذويلله  ولللقللاء  املحا�سرة  غللزة 

مزق  الللذي  التاريخي،  برلن  ب�سور  احلللرمللان 

اأملانية بن ال�سطر ال�سرقي. عائات 

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عّمان

طللفللًا   40 ملللوؤخلللراً  االأردن  اأورجن  خلللّرجلللت 

حا�سًا على منح من اأكادمييتها للرجمة بعد 

اأن اأمّتوا تدريبهم املتخ�س�ش يف لغات الرجمة 

هذا  يف  للتقّدم  الازمة  واملهارات  طلباً  االأكرث 

املللجللال اللللواعلللد، كللمللا مّت تللوزيللع اللل�للسللهللادات يف 

باإجراءات فرو�ش  التزاماً  زوم  حفل عقد عر 

الذين تراوح  االأطفال  امل�ستجد. وكان  كورونا 

 12 على  ح�سلوا  قد  عاماً  و13   9 بن  اأعمارهم 

االإنلللرنلللت من  عللر  تللدريللبلليللة جمللانلليللة  جل�سة 

اأكادميية الرجمة من اأورجن قّدمتها مبنا�سبة 

بال�سراكة  ال�سغار،  للمخرعن  العاملي  اليوم 

مع Hello World Kids املتخ�س�سة يف 

من�ستها  خال  من  لاأطفال  الرجمة  تعليم 

التفاعلية هلو كود.

التفا�صيل �ص »2«



املحلي

ال زالت ثقافة العيب تعمي ب�صرية وب�صائر العديد من النا�س، بالرغم من اأن كثريين جتاوزوا 

ثقافة العيب وعملوا يف اأماكن عمل مل يتم قبولها من قبل؛ فالواقع يقول باأن هنالك تكد�س 

خرافية  عمل  فر�س  وج��ود  من  بالرغم  العمل،  عن  العاطلني  من  وم��زي��داً  وطني  يف  لل�صهادات 

ومدرة لدخول مرتفعة يف تخ�ص�صات مهنية وتقنية، وهذا ما اأعتربه �صخ�صياً �صوزوفرينيا عند 

ردنيني؛ ولذلك مطلوب جتاوز ثقافة العيب لت�صاهم يف حل جزء من البطالة املقنعة  بع�س االأ

اأن العاطلني  اأر�س اململكة؛ بيد  اأردين على  وغريها بداًل من وجود اأكرث من مليون عامل غري 

عن العمل ال يتجاوز عددهم ن�صف املليون؛ وهذا ُيوؤ�ّصر لوجود ثقافة عيب و�صرورة جتاوزها:

وكر�صي  طاولة  بها  يوجد  وال  بر�صتيج  تظهر  ال  التي  بالوظيفة  ت�صتحي  زال��ت  ما  النا�س   .1

واأوامر على املروؤو�صني، والبع�س حتى ال يوؤمن �صوى بوظيفة الدولة حتى واإن كانت ذات مدخول 

مايل منخف�س، وال يوؤمن بالعمل يف القطاع اخلا�س حتى واإن فتح اآفاق الدنياء اأمامه.

2. بع�س املهن تدر اأموااًل طائلة هذه االأيام واإن كانت ال تتواءم وتخ�ص�صات حملة ال�صهادات، 

اأمثلة ذلك: مو�صرجي وكهربجي وفني تدفئة وميكانيكي �صيارات وبليط، الخ. فبع�صهم يعمل 

بالدقيقة لقيمة الوقت عنده، و�صاعة العمل عند بع�صهم ال تقل عن خم�صني ديناراً بيد اأن كثري 

من حملة �صهادات ال حت�صل على 300 دينار بال�صهر. 

3. نحتاج لثقافة العمل املهني واملبادرة يف هذا املجال من خالل خلق ثقافة جمتمعية معززة 

لذلك، وبالطبع يحتاج ذلك لت�صافر جهود وت�صاركية بني القطاعات كافة.

�أو  �صرف‹  ›املهنة  �أو  اجلوع‹  يقتلك  اأن  ب��دل  ›اإعمل  مثل  ج��دي��دة  عمل  ل�صعارات  نحتاج   .4

›لنق�صي على ثقافة العيب‹ بداًل من اأن يتكد�س ال�صباب وين�صموا لطوابري العاطلني عن العمل.
5. واقع �صوق العمل يقول باأن هنالك حوايل اأكرث من مليون ›غري اأردين‹ يعملون يف قطاعات 

دي��وان  يف  �صهادات  حلملة  توظيف  طلب  مليون  ن�صف  ح��وايل  هنالك  اأن  بيد  خمتلفة،  اإنتاجية 

ردن.  اخلدمة املدنية. مبعنى اأن قتل البطالة املقنعة �صيحل م�صكلة البطالة يف االأ

مر  6. هنالك مناذج ناجحة يف هذا ال�صدد، وهنالك مبادارت ريادية تطفو على ال�صطح، لكن االأ

مل ي�صل لدرجة الواقعية اأو كبح جماح البطالة على املدى املنظور.

دومنا  العمل  ل�صوق  ال�صباب  ليعود  املقنعة  البطالة  ومنظور  العيب  ثقافة  7. مطلوب جتاوز 

وجل؛ وهذا االأمر يحتاج الإرادة �صبابية الإمتالك اإدارة التغيري لالأف�صل.

8. مطلوب تغيريات جذرية يف ثقافتنا املجتمعية �صوب قبول املهن اأّنى كانت واإحرتام اأ�صحابها 

وتقدير ق�ص�س جناحهم؛ كما مطلوب من احلكومة منك حوافز لهوؤالء ال�صباب الذين ي�صاهمون 

يف الق�صاء على ثقافة العيب؛ و�صرورة زيادة رواتبهم ليكونوا مناذج ناجحة اأمام االآخرين. 

املجازي،  باملعنى  ›احلام�صة‹  واأهليهم  ال�صباب  ›نف�صيات‹  لتغيري  بحاجة  نحن  ب�صراحة: 

للقبول بالعمل يف القطاع اخلا�س يف مهن مدرة للدخل ومطلوبة يف �صوق العمل، واإال �صتتفاقم 

البطالة باأنواعها ويزداد الفقر!

د. محمد طالب عبيدات

ثقافة العيب عند 
الشباب

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

بدرا�صة  النيابية  االإداري����ة  اللجنة  اأو���ص��ت   

العاملني  امل��ي��اوم��ة  ع��م��ال  م��ن  جميع احل���االت 

ال��ك��ربى، ع��رب جلنة حكومية  اأم��ان��ة ع��م��ان  يف 

اإم��ك��ان��ي��ة  ب��ح��ث  ب��ه��دف  ال��غ��اي��ة،  ل��ه��ذه  م�صكلة 

تثبيتهم ثم تعميم نتائجها وحلولها على جميع 

موؤ�ص�صات الدولة.

ج����اء ذل����ك خ����الل اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة ام�����س 

ال����ث����الث����اء، ب���رئ���ا����ص���ة ال���ن���ائ���ب ال���دك���ت���ور ع��ل��ي 

ال���ط���راون���ة، وح�����ص��ور وزي�����ر ال���دول���ة حم��م��ود 

ل��ت��ط��وي��ر االأداء  ال���دول���ة  اخل��راب�����ص��ة، ووزي�����رة 

امل��وؤ���ص�����ص��ي راب���ع���ة ال���ع���ج���ارم���ة، واأم������ني ع��م��ان 

ال�����ص��وارب��ة، واأم���ني ع��ام دي���وان اخلدمة  يو�صف 

املدنية �صامح النا�صر، ونائب نقيب املهند�صني 

ال����زراع����ي����ني ن���ه���اد ال���ع���ل���ي���م���ي، ومم���ث���ل���ني ع��ن 

ب���«االأم��ان��ة«،  العاملني  ال��زراع��ي��ني  املهند�صني 

املهند�صني  تثبيت  اإمكانية  مناق�صة  فيه  ج��رى 

الزراعيني العاملني يف اأمانة عمان.

مذكرة  �صتتبنى  اللجنة  اأن  الطراونة  واأك��د 

يف  العدالة  مبداأ  بتحقيق  فيها  تطالب  نيابية 

العام،  القطاع  يف  املياومة  عمال  تثبيت  عملية 

يف  طويلة  ف���رتات  ق�صوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  �صيما 

اخل���دم���ة، وت��ت��وف��ر ف��ي��ه��م ال�����ص��روط ال��الزم��ة، 

وح��ك��وم��ات  ل��ل��ج��ان  م�صكلتهم  ت��رح��ي��ل  وع����دم 

مقبلة.

ل��ق�����ص��ي��ة  االل���ت���ف���ات  �����ص����رورة  اإىل  واأ������ص�����ار 

امل��ه��ن��د���ص��ني ال��زراع��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني ب���«االأم��ان��ة« 

املياومة  نظام  على  معينني  ي��زال��ون  ما  الذين 

زمالئهم  بباقي  اأ���ص��وة  ومعاملتهم  اأع���وام  منذ 

ال��ع��دال��ة  مل��ب��داأ  اإح��ق��اًق��ا  ال��ذي��ن ج���رى تثبيتهم 

وعدم التحيز لفئة دون االأخرى.

ب����دوره����م، اأك����د ال����ن����واب: اأح���م���د اخل��الي��ل��ة 

العدوان  وناجح  ال��داوود  و�صرار  عيا�س  وهايل 

اأن تكون  وخليل عطية وعبداهلل عواد، �صرورة 

مل�صكلة  احلكومة  قبل  من  جذرية  حلول  هناك 

عمال املياومة يف القطاع العام، وعدم ترحيلها 

للحكومات القادمة، ملا لها من انعكا�صات �صلبية 

على �صري االأداء الوظيفي.

�صاملة  درا�صة  اإىل حلول مبنية على  ودع��وا 

الأو�صاع العاملني باجلهاز احلكومي، مع االأخذ 

بعني االعتبار الن�صو�س الد�صتورية والقوانني 

واالأنظمة التي ُتنظم عملية التعيني.

من جانبه، اأكد اخلراب�صة اأنه جرى اإخ�صاع 

اإىل  عملية التعيني يف جميع موؤ�ص�صات الدولة 

العملية،  ه��ذه  لتنظيم  املدنية  اخلدمة  دي��وان 

امل��وؤ���ص�����ص��ات ذات ا�صتقالل  ت��ل��ك  ل��و ك��ان��ت  ح��ت��ى 

مايل واإداري.

ينطبق  ال  الب�صرية  امل����وارد  ن��ظ��ام  اإن  وق���ال 

العمل الأنهم  واإمن��ا قانون  املياومة،  على عمال 

معينني على بند عمال املياومة.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأو���ص��ح��ت ال��ع��ج��ارم��ة اأن اأي���ة 

ُيعترب  املياومة،  عمال  بتثبيت  تتعلق  تو�صيات 

خمالًفا  ُي��ع��د  م��ا  ال��ت��ع��ي��ني،  عملية  يف  ا�صتثناء 

لالأنظمة والتعليمات املتبعة يف ديوان اخلدمة 

اأن  م�صيفة  ال����وزراء،  جمل�س  وق���رارات  املدنية 

ه��ن��اك جل��ان��ا تبحث وت��ت��اب��ع م��ع اأم��ان��ة ع��م��ان، 

مقدار احتياجاتها من املوظفني.

ال  الق�صية  اأن  ال�����ص��وارب��ة  اأك���د  ناحيته،  م��ن 

واإمن��ا هناك  ب���12 عامل مياومة فقط،  تنح�صر 

400 م�صتخدم كلهم ُمعينون بعقود على  حوايل 

بند عمال املياومة، يطالبون بالتثبيت ما يتطلب 

حتقيق العدالة بني اجلميع دون ا�صتثناء.

واأكد حر�س االأمانة على م�صلحة موظفيها، 

وال�صعي لتثبيت اأكرب عدد من العاملني لديها، 

امل��ت��ب��ع��ة حت��د من  ال��ق��وان��ني واالأن��ظ��م��ة  اأن  اإال 

عامال   13 تثبيت  اإىل  الف��ًت��ا  التثبيت،  عملية 

الفرتة  خ��الل  الزراعية  الهند�صة  تخ�ص�س  يف 

ال�صابقة �صمن ال�صروط واالأ�ص�س املتبعة.

ت��واج��ه »االأم��ان��ة«  اأن ه��ذه امل�صكلة ال  وت��اب��ع 

ف��ق��ط، واإمن�����ا ت���واج���ه ال��ع��دي��د م���ن م��وؤ���ص�����ص��ات 

ال���دول���ة، م���ا ي��دف��ع��ن��ا اإىل ف��ت��ح ه���ذا امل��ل��ف من 

ج���دي���د، واإي����ج����اد احل���ل���ول اجل���ذري���ة امل��ن��ا���ص��ب��ة 

للجميع.

22 من  اأن املادة  اأ�صار النا�صر اإىل  اإىل ذلك، 

»التعيني  اأن:  ع��ل��ى  تن�س  االأردين،  ال��د���ص��ت��ور 

للوظائف العامة من دائمة وموؤقتة يف الدولة 

على  ي��ك��ون  وال��ب��ل��دي��ات  بها  امللحقة  واالإدارات 

اإن هناك  ق��ائ��اًل  وامل��وؤه��الت«،  ال��ك��ف��اءات  اأ�صا�س 

»التفافا« من البع�س على الن�صو�س والقوانني 

ما  اإىل  موؤهالتهم  يخفون  الذين  والتعليمات 

اإم��ا  ب��ع��ده��ا باملطالبة  ل��ي��ق��وم��وا  ال��ت��ع��ي��ني،  ب��ع��د 

اأو  االأوىل  ال��ف��ئ��ات  اإىل  التحويل  اأو  بالتثبيت 

الثانية.

ت�صريعية  منظومة  وفق  نعمل  اأننا  واأ�صاف 

و�صمن م�صميات وا�صحة، بحيث يكون املوظف 

خ��ا���ص��ع��ا ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ون���ظ���ام اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، 

وفق  ا�صتخدامهم  يجري  املياومة  عمال  بينما 

واإخ�صاعهم  موؤ�ص�صة  ل��ك��ل  خ��ا���ص��ة  متطلبات 

امل�صميات  حتويل  اأن  اإىل  الفًتا  العمل،  لقانون 

»حمكوم ب�صروط و�صوابط وا�صحة«.

يتحمل  املدنية«  »اخلدمة  اأن  النا�صر  واأك��د 

عن موؤ�ص�صات الدولة والبلديات �صغوط كبرية 

نتيجة امل�صوؤوليات واالأعباء املرتتبة على عملية 

ت��ن��ظ��ي��م وحت���دي���د اح��ت��ي��اج��ات امل��وؤ���ص�����ص��ات من 

الكوادر الوظيفية.

م��ن ج��ان��ب��ه��م، دع���ا امل��ه��ن��د���ص��ون ال��زراع��ي��ون 

مطالبهم  ت��ب��ن��ي  اإىل  ب�����«االأم����ان����ة«  ال��ع��ام��ل��ون 

املتمثلة بتثبيتهم وفق تخ�ص�صاتهم اأ�صوة ببقية 

اأمانة عمان  اإنهم يعملون يف  زمالئهم، قائلني 

الوظيفي  م�صماهم  ي���زال  وم��ا  ع��اًم��ا،   12 منذ 

»عامل مياومة«، رغم ح�صولهم على موؤهالت 

علمية بتخ�ص�س الهند�صة الزراعية.

ال�صروط  جميع  ا�صتوفوا  اأنهم  اإىل  واأ�صاروا 

والتعليمات املن�صو�س عليها بقانون »االأمانة«، 

وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��م��ل��ي��ة ت��ث��ب��ي��ت��ه��م وحت��وي��ل��ه��م اإىل 

ال�صواغر التي تتنا�صب مع موؤهالتهم العلمية.

 اإلدارية النيابية توصي بدراسة حاالت عمال المياومة باألمانة

الأربعاء    24  /  2  / 2021

االنباط-عمان

الفايز  في�صل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  اأك��د 

وج������ود ����ص���ل���ب���ي���ات يف ال���ت�������ص���ري���ع���ات ال��ن��اظ��م��ة 

امل�����ص��رع  ت��دخ��ل  ت�����ص��ت��دع��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  للعملية 

للحياة  امللكية  والروؤى  تن�صجم  تعديالت  ل�صن 

ال�صيا�صية يف املئوية الثانية للدولة االأردنية.

وق���ال يف م��ق��اب��ل��ة اإذاع���ي���ة م��ع ب��رن��ام��ج )مئة 

ع���ام م��ن االأم�����ن(، ال���ذي ي��ب��ث ع��رب اأث���ري اإذاع���ة 

ع��رار  ال�صحفي  الزميل  ويقدمه  ال��ع��ام،  االأم���ن 

تنمية  اإىل  حتتاج  ال�صيا�صية  احلياة  اإن  ال�صلول، 

وال  والبعيدة  واملتو�صطة  الق�صرية  االآم��اد  على 

حت��ت��اج اإ����ص���الح���ا، م���وؤك���دا ����ص���رورة ���ص��ن ق��ان��ون 

�صخ�صيات وطنية  انتخاب جديد ي�صمن و�صول 

و�صيا�صية اىل الربملان لتكري�س الدور الت�صريعي 

ويتوافق  اخلدماتي،  ال��دور  عن  بعيدا  والرقابي 

يف الوقت ذاته مع ثقافة املجتمع االأردين.

على  ُينتخبون  زال��وا  ما  النواب  اأن  واأ���ص��اف 

مقرتحا  وع�صائرية،  ومناطقية  جهوية  اأ�ص�س 

ت��ع��دي��ل��ني ع��ل��ى ق��ان��ون االن��ت��خ��اب، ع��رب اإت��اح��ة 

ال��ت�����ص��وي��ت ل��ل��ن��اخ��ب��ني وف����ق ق���ان���ون ال�����ص��وت 

منحهم  اأو  وطنية،  قائمة  اإىل  اإ�صافة  ال��واح��د 

واملحافظة  االنتخابية  للدائرة  اأ�صوات  ثالثة 

والوطن على التوايل.

املحافظات،  وجمال�س  الالمركزية  عن  اأم��ا 

التجربة  ه��ذه  من  ك��ان  الهدف  اأن  الفايز،  بني 

توؤت  مل  لكنها  النواب،  عن  العبء  تخفيف  هو 

اأك��ل��ه��ا ك��م��ا ه���و خم��ط��ط ل��ه��ا، م���وؤك���دا ���ص��رورة 

تعديل قانون االإدارة املحلية.

اأنها  الفايز  اأو�صح  ب��االأح��زاب،  يتعلق  وفيما 

غ���ري ق����ادرة ع��ل��ى ال��و���ص��ول اإىل ق��ب��ة ال��ربمل��ان 

اأب���رزه���ا، ك��رثة االأح����زاب وع��دم  اأ���ص��ب��اب  جلملة 

املناطقية  ���ص��ي��ط��رة  ظ��ل  ل��ه��ا يف  ب��رام��ج  وج����ود 

جوانب  خمتلف  على  والع�صائرية  واجل��ه��وي��ة 

احل��ي��اة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، م���وؤك���دا يف 

الوقت ذاته اأهمية الع�صرية كركيزة اأجنبت كل 

القيادات ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية، 

بناء  ويف  ل��ل��دول��ة،  االأوىل  امل��ئ��وي��ة  يف  و�صاهمت 

االأردن احلديث.

واق���رتح ال��ف��اي��ز دم���ج االأح����زاب اإىل اأح���زاب 

اليمني والو�صط والي�صار، مع توحيد جهودها، 

تاأثري،  وذات  جمدية  حزبية  بربامج  واخل��روج 

ومبا يقنع املجتمع بوجهات نظرهم.

واأ�صاف اأن الكتل النيابية تغدو اليوم كنواة 

تطويرها  اأهمية  موؤكدا  ال�صيا�صية،  ل��الأح��زاب 

حتت قبة الربملان لتخو�س االنتخابات.

يجب  وال��ب��ع��ي��دة  املتو�صطة  االآم����اد  اأن  وزاد 

العملية  ع��رب  ح��زب��ي��ة  ث��ق��اف��ة  ب��ن��اء  تت�صمن  اأن 

بتغيري  تبداأ  اأن  يجب  اأنها  مو�صحا  الرتبوية، 

التلقني،  ع��ن  وال��ب��ع��د  الع�صر،  مل��ج��اراة  امل��ن��اه��ج 

املعي�صي،  واقعهم  حت�صني  مع  املعلمني  وتاأهيل 

وغ��ر���س م��ف��اه��ي��م ال��ث��ق��اف��ة احل��زب��ي��ة يف ع��ق��ول 

وال����راأي  ال����راأي  اح����رتام  وتعليمهم  االأط���ف���ال، 

واالن�صباطية. االآخر 

املنازل قبل  اأن ذلك الدور يبداأ من  واأو�صح 

املوؤ�ص�صات التعليمية، موؤكدا �صرورة اأن يتحمل 

الثقافة  ب��ن��اء  م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م يف  االأ����ص���ر  اأرب����اب 

احلزبية.

رئي�س  ق��ال  االأردن���ي���ة،  ال��دول��ة  مئوية  وع��ن 

ك��ل  ق���ه���رت  االأردن�����ي�����ة  ال����دول����ة  اإن  االأع�����ي�����ان، 

ن�صاأتها  منذ  واالإقليم  واجهتها  التي  التحديات 

و�صعبها  احلكيمة  قيادتها  بف�صل   ،1921 عام 

ل��ل��دول��ة  االأوىل  امل��ئ��وي��ة  اأن  م���وؤك���دا  االأ����ص���ي���ل، 

االأردنية تعك�س قوة الدولة ومتانتها.

املئوية  اإىل  العبور  اأي�صا �صرورة  اأكد  الفايز 

ال���دول���ة االأردن���ي���ة بتطوير  ال��ث��ان��ي��ة م��ن ع��م��ر 

يعتمد  وط��ن��ي  اق��ت�����ص��اد  وب��ن��اء  ال��ع��ام��ة  االإدارة 

العام لتح�صني  املوظف  الذات ورفع كفاءة  على 

اخل��دم��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن��ني وال��ق�����ص��اء على 

واملح�صوبية. الوا�صطة 

وقال الفايز اإن االأردن حافظ على اأمنه رغم 

واجتماعية  اقت�صادية  م�صكالت  م��ن  معاناته 

كبرية، وخا�صة بعد عام 2003 بفعل االأزمات 

اأنها عمقت  االإقليمية وموجات اللجوء، موؤكدا 

كما  امل��دي��ون��ي��ة،  وزادت  وال��ط��اق��ة،  امل����وارد  ���ص��ح 

�صاعفت كورونا هذه امل�صاكل.

االج���ت���م���اع���ي���ة  امل�������ص���ك���الت  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

وع��دم  امل���خ���درات  ت��ع��اط��ي  تتمثل يف  امل�����ص��ت��ج��دة 

اح��������رتام ����ص���ي���ادة ال����ق����ان����ون وال���ت���ن���اح���ر ع��ل��ى 

م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وان���ع���دام الثقة 

باحلكومات وارتفاع معدالت اجلرمية وانت�صار 

الكراهية. خطاب 

ان  ي��ج��ب  ال�صابقة  امل�����ص��ك��الت  ح��ل  اإن  وق���ال 

حتقيقه  ميكن  ما  وهو  اقت�صادي،  منو  يرافقه 

ع��رب دع��م اال���ص��ت��ث��م��ار واإزال����ة ال��ع��وائ��ق اأم��ام��ه، 

وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى امل�����ص��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ربى 

احلديد  و�صكة  الوطني  الناقل  م�صاريع  مثل 

م�صددا  ال��ن��ف��اي��ات،  وت��دوي��ر  ال��ب��رتول  وم�صفاة 

على �صرورة تعزيز مبادئ العدالة االجتماعية 

عرب حت�صني االأو�صاع املعي�صية للمواطنني.

واأكد �صرورة امل�صي قدما يف كل االجتاهات 

���ص��ي��ا���ص��ي��ا واق���ت�������ص���ادي���ا واج���ت���م���اع���ي���ا مل��واج��ه��ة 

ك��ل ال��ت��ح��دي��ات ال�����ص��اب��ق��ة، وق���ال اإن االأردن��ي��ني 

ي��ت��ط��ل��ع��ون وه���م ع��ل��ى اأع���ت���اب امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة، 

حم��ذرا  ال��وط��ن،  نه�صة  يف  ���ص��رك��اء  كونهم  اىل 

م���ن م�����ص��ام��ني ت���ب���ث ع���رب م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

اإىل  ت�صعى  االإع��الم  و�صائل  وبع�س  االجتماعي 

اإنها  قائال  االأردن��ي��ني،  �صفوف  بني  الفتنة  زرع 

وتبث  االأردنيني،  عزمية  من  النيل  ت�صتهدف   «

الت�صاوؤم«.

االنباط- عمان

اإلكرتونية  روابط  الثالثاء،  ام�س  الق�صاة،  قا�صي  دائرة  اأطلقت 

ل��ت��ق��دمي ع���دد م��ن اخل���دم���ات احل��ي��وي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، وح��زم��ة من 

املحاكم  واالزدح������ام يف  ال���ع���دوى  ان��ت�����ص��ار  م��ن  للتقليل  االإج������راءات 

بالقب�س  املتعلقة  االإل��ك��رتون��ي��ة  خدماتها  اإىل  ت�صاف  ال�صرعية، 

وال�صرف.

اإن  الربطة،  احلافظ  عبد  ال�صيخ  الق�صاة،  قا�صي  �صماحة  وقال 

الدائرة اأطلقت عددا من اخلدمات االإلكرتونية اجلديدة على املدى 

القريب واملتو�صط والبعيد، منها طلب اخلدمات املتعلقة باإجراءات 

عقود الزواج التي �صيبداأ تطبيقها ال�صهر املقبل.

واأ�صاف اأنه �صيجري التعميم على املحاكم باإجراء عقود الزواج يف 

مكان اإقامة متلقي اخلدمة )املنازل( من خالل املاأذونني؛ ا�صتجابة 

االج��راءات  مع  وان�صجاما  اململكة  بها  متر  التي  احلالية  للظروف 

الوقائية، وحر�صا على �صالمة متلقي اخلدمة واملحامني والق�صاة 

واأعوانهم.

اأخ��رى  خل��دم��ات  رواب���ط  تفعيل  تباعاً  �صيجري  اأن���ه  اإىل  واأ���ص��ار 

املواعيد  اإع��داد نظام حجز  ب��اإج��راءات  والبدء  واالإرث  الطالق  مثل 

االإلكرتوين وتفعيله يف املحاكم ال�صرعية، واعتماد اإجراءات جديدة 

االأ���ص��رة  ق�صايا  ح�صر  تت�صمن  املحاكم،  يف  الق�صايا  ت�صجيل  عند 

ل��دى هيئة  وع��دده��ا  ت�صجيلها  وت��اري��خ  نوعها  تعدد  ال��واح��دة مهما 

ق�صائية واحدة.

يلزم  باتخاذ ما  املحاكم  روؤ�صاء  اأنه جرى تفوي�س  الربطة  واأكد 

من تدابري الإنفاذ القرار اخلا�س بدوام احلد االأدنى من املوظفني، 

مب��ا ي�صمن ا���ص��ت��م��رار االأع���م���ال يف امل��ح��اك��م ال�����ص��رع��ي��ة، ب��ع��د ات��خ��اذ 

االإجراءات القانونية بهذا ال�صاأن.

امل�صتجدات  م�صتمر،  وب�صكل  تتابع  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  �صماحته  واأ���ص��ار 

وال�����ص��روري��ة  ال��الزم��ة  ال���ق���رارات  ال��وب��ائ��ي، وتتخذ  للو�صع  وال��ت��ط��ورات 

يتوافق مع  ال�صرعية مبا  املحاكم  العمل وتقدمي اخلدمات يف  ال�صتدامة 

اإجراءات ال�صالمة العامة واأوامر الدفاع.

مع  بالتن�صيق  قدمت  ال��دائ��رة  اأن  �صماحته  اأك��د  اآخ��ر،  �صياق  ويف 

خدمات  من  ع��ددا  ال���وزراء  رئا�صة  يف  املوؤ�ص�صي  االأداء  تطوير  اإدارة 

املحاكم ال�صرعية �صمن خدمات املركز احلكومي املوحد، وتعمل على 

الربط االإلكرتوين مع دائرة االأحوال املدنية واجلوازات للح�صول 

التبليغات  يف  العتمادها  بها  امل�صرح  العناوين  بيانات  قاعدة  على 

الق�صائية باملحاكم ال�صرعية.

اإنفاذ  ومتابعة  اإىل و�صع خطة عمل لال�صتمرار مبراقبة  ولفت 

العامة  وال�صالمة  ال�صحة  بتعليمات  واالل��ت��زام  املتخذة  ال��ق��رارات 

اخلا�صة يف ظل انت�صار فريو�س كورونا من خالل هيئات التفتي�س 

الق�صائي وروؤ�صاء املحاكم وموظفي الرقابة ب�صورة يومية

 رئيس مجلس االعيان يدعو لتعديالت تشريعية تنسجم 
والرؤى الملكية للحياة السياسية

 قاضي القضاة: اطالق حزمة من الخدمات واإلجراءات 
في المحاكم الشرعية

االنباط- عّمان

 اط���ل���ع���ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة واالق���ت�������ص���ادي���ة 

يف جم��ل�����س االأع����ي����ان، ب��رئ��ا���ص��ة ال���ع���ني ج��م��ال 

الثالثاء،  ام�س  اجتماعها،  خ��الل  ال�صرايرة، 

مع وزير ال�صحة الدكتور نذير عبيدات، على 

ال��و���ص��ع ال�����ص��ح��ي واالإم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة لدعم 

القطاع يف ظل جائحة كورونا، وما تبعها من 

حتوالت يف م�صتوى االنت�صار.

الكوادر  دور  اأهمية  ال�صرايرة  العني  واأك��د 

ال�����ص��ح��ي��ة يف خم��ت��ل��ف م��واق��ع��ه��م ب��ال��ت�����ص��دي 

اأن االأردن جنح بجهود  جلائحة كورونا، مبيًنا 

اأزم��ة كورونا  التعامل مع  القطاعات يف  جميع 

بكفاءة عالية.

واأو�صح اأن اللجنة ت�صعى اإىل توفري ال�صبل 

الكفيلة بدعم القطاع ال�صحي، ورفع القدرات 

من  للجائحة  للت�صدي  ال�صحية  واالإم��ك��ان��ات 

خالل االأطر القانونية والت�صريعات والقوانني 

ال���ن���اظ���م���ة ل���الن���ت���ه���اء م����ن االأزم��������ة وح��م��اي��ة 

املواطنني على اأر�س اململكة.

وع���ر����س ال���وزي���ر ع��ب��ي��دات ل���واق���ع ال��و���ص��ع 

لدى  املتاحة  واالإم��ك��ان��ي��ات  وال�صحي  الوبائي 

وزارة ال�صحة وال�صراكة مع موؤ�ص�صات القطاع 

ال�صحي يف اخلدمات الطبية امللكية واجلامعية 

ال�صبل  توفري جميع  وامل�صت�صفيات اخلا�صة يف 

حلماية املواطنني وااللتزام باملعايري ال�صحية 

لكوادرها واملواطنني على حد �صواء.

وبني اأن جميع االإمكانات الطبية والقدرات 

باأحدث  عالية وجمهزة  ال�صحي  القطاع  لدى 

ال��ك��ف��وؤة يف جميع  وال���ك���وادر  الطبية  االأج��ه��زة 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ال��رئ��ي�����ص��ة وامل��ي��دان��ي��ة ����ص���واء يف 

والع�صكرية واجلامعية  امل�صت�صفيات احلكومية 

باأعلى  ال�صحية  اخل��دم��ات  لتقدمي  واخلا�صة 

م�صتوياتها.

االنباط- الزرقاء

 �صبطت كوادر اللجنة االأمنية يف حمافظة 

بفريو�س  م�صابني  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ال���زرق���اء، 

كورونا غري ملتزمني باحلجر املنزيل.

اإن  ال��زرق��اء حجازي ع�صاف  وق��ال حمافظ 

كوادر اللجنة االأمنية خالل جوالتها الرقابية 

وال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة ���ص��ب��ط��ت ���ص��خ�����ص��ني م�����ص��اب��ني 

بفريو�س كورونا خارج احلجر املنزيل، وجرى 

وامل��دع��ي  امل���ي���داين  امل�صت�صفى  اإىل  حتويلهما 

بحقهما،  القانونية  االإج����راءات  الت��خ��اذ  ال��ع��ام 

الكمامة  ارت��داء  لعدم  �صخ�صاً   30 خالفت  كما 

واالل����ت����زام ب��ال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي، و5 م��ن�����ص��اآت 

خم��ال��ف��ة الأوام����ر ال��دف��اع يف ع���دد م��ن مناطق 

املحافظة.

وبني اأن الكوادر االأمنية اأغلقت كذلك حمل 

األعاب يقدم االأرجيلة وحتويل �صاحبه للحاكم 

االإج������راءات  الت���خ���اذ  ال���ع���ام  وامل���دع���ي  االإداري 

اأن اجلوالت  القانونية واالإدارية بحقه، موؤكداً 

واالأ�صخا�س  واملحال  املن�صاآت  على  التفتي�صية 

م�صتمرة للتاأكد من التزامها باأوامر الدفاع

االنباط- الرمثا

 اأجرى ق�صم اجلراحة اخلا�صة يف م�صت�صفى 

امللك املوؤ�ص�س عبد اهلل اجلامعي عملية نوعية 

رخ���وي خبيث  ورم  وج���ود  م��ن  ت��ع��اين  ملري�صة 

لتعر�صها  باالإ�صافة  االأمي��ن،  الفخذ  �صخم يف 

لك�صر يف عظمة الفخذ.

ا�صت�صاري  ب��اإ���ص��راف  ط��ب��ي  ف��ري��ق  واأج�����رى 

مهيدات،  زي��اد  الدكتور  العظام  اأورام  جراحة 

من  وتعد  �صاعات،   6 ا�صتغرقت  التي  العملية 

اأظ��ه��رت  بعدما  وال�صعبة،  امل��ع��ق��دة  العمليات 

ال�����ص��دي��د من  ال����ورم وق��رب��ه  االأ���ص��ع��ة �صخامة 

املغذية  الرئي�صة  واالأع�صاب  الدموية  االأوعية 

لل�صاق.

اإن  الثالثاء،  ام�س  مهيدات  الدكتور  وق��ال 

املري�صة عانت جراء وجود هذا الورم اخلبيث 

ال�صخم، باالإ�صافة لتعر�صها لك�صر اأثناء فرته 

اخلزعة  نتيجة  واظ��ه��رت  ال��ك��ي��م��اوي،  ال��ع��الج 

اخلاليا  م��ن  ح��واف��ه��ا  خلو  امل�صتاأ�صلة  للكتلة 

ا�صتئ�صال  تقرر  ذل��ك  على  وبناء  ال�صرطانية، 

كامل الورم.

وث��م��ن دور ال��ك��ادر الطبي ال���ذي ���ص��ارك يف 

التمري�صي  والكادر  التخدير  واأطباء  العملية 

اأن مثل  اإىل  واالأ�صعة، م�صريا  التخدير  وفنيي 

ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ك��ربى وال��دق��ي��ق��ة ال ميكن 

وم�صت�صفى  موؤهلة  ك��وادر  بوجود  اإال  اإج��راوؤه��ا 

جمهز باأحدث اأنواع االأجهزة واملعدات الطبية.

ت��وا���ص��ل  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  ك������وادر  اأن  واأ�����ص����اف 

اأع��ق��د اجل��راح��ات  ب��اإجن��از  م�صريتها احل��اف��ل��ة 

اإقليمي  اأنواع االأورام، مع دوره كمركز  ملختلف 

لت�صخي�س وعالج املر�صى يف جائحة كورونا.

م���ن ج��ه��ت��ه، ع���رب م���دي���ر ع����ام امل�����ص��ت�����ص��ف��ى، 

الدكتور حممد الغزو، عن اعتزازه بالنجاحات 

للم�صت�صفى  ال��ط��ب��ي  ال����ك����ادر  ي��ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي 

االأك��رث  املر�صية  احل��االت  مع  االأمثل  وتعامله 

الطبية،  االأج��ه��زة  اأح���دث  با�صتخدام  �صعوبة 

املعدات  باأحدث  امل�صت�صفى جمهز  اأن  اإىل  الفتاً 

ال�صرورية الإجراء العمليات كافة.
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ي��ح��دث ع��ن��د الأط���ف���ال ط��ف��ح ج��ل��دي ب�ضبب احل��ف��ا���ض��ات اإم���ا يف اأج����زاء ق��ري��ب��ة من 

ت�ضبب  احلفا�ضات  ف��اإن  ال��ع��ادة  يف  و  ال��ب��ول،  و  ال��راز  نتيجة  امل��وؤخ��رة،  يف  اأو  الفخذين 

تكون  فاإنها  الراز  يف  املوجودة  البكترييا  مع  الرطوبة  هذه  تختلط  فعندما  الرطوبة 

الأمونيا التي ت�ضبب الطفح ،

و  النباتات  و  التجميل  م�ضتح�ضرات  بع�ض  و  املعطرة  املناديل  و  العطور  ب�ضبب  اأو 

اأي�ضا �ضيق احلفا�ضة و الأطفال الذين لديهم ب�ضرة ح�ضا�ضة هم اأكرث الأطفال عر�ضة 

للطفح و ا�ضتخدام بع�ض امل�ضادات احليوية. 

هناك اأعرا�ض خفيفة و �ضديدة لطفح احلفا�ضات و يف العادة تكون :

الأمل ، تق�ضر اجللد، الإحمرار ، حكة، و غريها.

اأما ال�ضديد منها :

التقرحات ، الت�ضلخات اجللدية ، و تر�ضح �ضوائل من الت�ضلخات و التقرحات.

ن�ضائح للأم كي تعتني بطفح احلفا�ضات عند طفلها :

* اإذا كانت احلفا�ضات غري منا�ضبة يجب تغيريها.

*يجب تغيري احلفا�ضة ب�ضكل م�ضتمر و ل تبقى مطول على ج�ضم الطفل.

*تعري�ض موؤخرة الطفل للهواء.

*تغ�ضيل الطفل باملاء اأو مبناديل خالية من العطور و للج�ضم احل�ضا�ض.

*بعد كل تغيري للحفا�ضة يجب و�ضع كرمي للحماية.

ك��رمي��ات ع��دي��دة م��ت��وف��رة يف ال�����ض��ي��دل��ي��ات حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل م��ن ط��ف��ح احل��ف��ا���ض��ات 

املواد  من  جمموعة  اأو  طبيعية،  مكونات  اأو  فيتامينات  هو  ما  منها  خمتلفة  برتكيبات 

التي ت�ضاعد يف حماية جلد الطفل.

 zinc oxide، lanolin، benzyl  ( ف��ي��ه  م��رك��ب  ذل���ك  ع��ل��ى  الأم��ث��ل��ة  و 

م��واد  و   ،benzoate، benzyl alcohol، benzyl cinnamate
النزف  قاب�ضة متنع  مادة  عبارة عن مرطب، ملطف،  املركبات  و هذه  اأخرى(  اإ�ضافية 

اأو الإف������رازات، م�����ض��اد ف��ط��ري و ب��ك��ت��ريي ،م��ط��ه��ر، خم���در م��ت��و���ض��ط، و غ��ريه��ا( مثل 

)Nudocream(

.Bepanthene )panthenol( pro-vitamin5**

 )Zincast )Caster oil، zinc oxide**

و   ، ه�  فيتامني  و  اأ  فيتامني  الأك�ضدة،  م�ضادات  على  **Calmcode)يحتوي 

ال�ضفاء  ت�ضرع  التي  املكونات  من  وغريها  الأ�ضا�ضية  الدهنية  الأحما�ض  من  العديد 

وترطب الب�ضرة لتهدئة الطفح( 

** وغريها من املواد املتوفرة يف ال�ضيدليات باأ�ضماء جتارية خمتلفة.

اإذا كان الطفح اجللدي �ضديد اأو ناجت عن التهاب فطري  يتم اإ�ضتخدام :

**hydrocortisone :ل ي�ضتخدم اأكرث من �ضبعة اأيام.

** م�ضاد فطريات ي�ضتخدم ثلث مرات يف اليوم.

**اأو ا�ضتخدام كل الدوائني مع بع�ضهما.

يعر�ض الطفل امل�ضاب بطفح جلدي على الطبيب عندما :

**اإذا زادت مدة التقرحات و الإن�ضلخات عن �ضبعة اأيام.

** الأمل ال�ضديد و اإفراز ال�ضديد و الدم ، و احلرارة، و ال�ضتفراغ، الإ�ضهال.

حنين عبيدات

 )Diaper rashes( طفح 
الحفاضات

الأربعاء  24 / 2 / 2021 

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي 
والخريسات والحوامدة وخمش والبطوش

الوضع الوبائي يتطلب تنفيذ اوامر الدفاع 

اغالق المنشآت المخالفة فور ثبوت المخالفة واحالة مالكها للقضاء

وزير الداخلية يتوعد مقيمي بيوت العزاء أو األفراح بأشد اإلجراءات القانونية 

الصحة: 19 وفاة و4139 إصابة بـ»كورونا« 

 صحف قطرية: الشيخ تميم يولي اهتماما كبيرا لتطوير العالقات مع األردن

االنباط-عمان

املبي�ضني  �ضمري  الداخلية  وزي��ر  اأك��د 

يف ت��ع��م��ي��م وج���ه���ه ام�������ض ال���ث���لث���اء اىل 

اململكة،  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  امل��ح��اف��ظ��ني 

ع��ل��ى ال���ض��ت��م��رار يف ���ض��ب��ط الأ���ض��خ��ا���ض 

امل��خ��ال��ف��ني لأوام�������ر ال����دف����اع وخم��ال��ف��ة 

او  ت�ضنيفها  كان  مهما  املخالفة  املن�ضاآت 

اخلدمة التي تقدمها

وق�����ال وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة يف ت�����ض��ري��ح 

الج������راء  ه�����ذا  اإن  ال����ث����لث����اء  ���ض��ح��ف��ي 

ي��ه��دف اىل احل���د م��ن م�����ض��ت��وى ان��ت�����ض��ار 

خدمة  كورونا  بفريو�ض  ال�ضابة  عدوى 

لع��ت��ب��ارات ال�����ض��ح��ة وال�����ض��لم��ة ال��ع��ام��ة 

البلد  الوبائي يف  الو�ضع  لتطور  ونظراً 

الم�����ر ال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب م���ن امل��ح��اف��ظ��ني 

الق��ال��ي��م  ق���ادة  م��ع  والتن�ضيق  ب��ال��ت��ع��اون 

وم�������دراء ال�����ض��رط��ة ال��ت�����ض��دد يف ت��ن��ف��ي��ذ 

الأمن  مقت�ضيات  لتحقيق  الدفاع  اوامر 

والنظام و�ضلمة املجتمع الردين

اغلق  املحافظني  من  ال��وزي��ر  وطلب 

امل���ن�������ض���اآت امل���خ���ال���ف���ة ال���ت���ي ت���ق���ع ���ض��م��ن 

واحالة  املخالفة  ثبوت  فور  الخت�ضا�ض 

بعد  حت��وي��ل��ه  واع����ادة   ، للق�ضاء  م��ال��ك��ه��ا 

بكفالة  وربطه  الداري  احلاكم  اىل  ذلك 

ادارياً  عدلية ) عالية القيمة ( وتوقيفه 

اأن��واع  م��راع��اة  مع  الكفالة  تقدمي  حلني 

املخالفات الواردة باأوامر الدفاع .

الجتماعية  باملنا�ضبات  يتعلق  وفيما 

���ض��دد وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى ال���ض��ت��م��رار 

مب���ن���ع اق�����ام�����ة احل�����ف�����لت وامل���ن���ا����ض���ب���ات 

ب����اإع����داد ت���زي���د ع���ن )20(  الج��ت��م��اع��ي��ة 

���ض��خ�����ض��اً ومب����ا ي��ن�����ض��ج��م وال���روت���وك���ول 

ال���ط���ب���ي امل���ع���ت���م���د وال����ت����اأك����د م����ن م���دى 

وال��ك��م��ام��ات  ال��وق��اي��ة  اأدوات  ا���ض��ت��خ��دام 

وال���ت���ب���اع���د الج���ت���م���اع���ي يف ال��ت��ج��م��ع��ات 

فيها عن )20(  امل�ضاركني  يقل عدد  التي 

المنية  املجال�ض  مع  والتن�ضيق  �ضخ�ضاً 

بنية  معلومات  تلقي  ف��ور  املحافظات  يف 

�ضواء  اجتماعية  منا�ضبات  اقامة  البع�ض 

منا�ضبة  اي  اأو  الأف��راح  اأو  العزاء  )بيوت 

القائمني  با�ضتدعاء  اأخ���رى(  اجتماعية 

عليها او املعنيني بها وربطهم بالتعهدات 

اتخاذ  املنا�ضبات  اقامة هذه  ملنع  اللزمة 

ا���ض��د الج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة والداري�����ة 

اللزمة بحق املخالفني .

ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى ن�ضر  ال���وزي���ر يف  واأك����د 

مالكيها  واأ�ضماء  املخالفة  املن�ضاآت  اأ�ضماء 

ك����اف����ة و�����ض����ائ����ل الإع�����������لم وت���ق���دمي  يف 

ال��دع��م وال���ض��ن��اد للجهات  ا���ض��ك��ال  ك��اف��ة 

ال��ر���ض��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة مب���و����ض���وع ال��رق��اب��ة 

عمل  وتفعيل  امل��ن�����ض��اآت  ع��ل��ى  والتفتي�ض 

جلان الرقابة والتفتي�ض امل�ضكلة واملعنية 

ب��ال���ض��خ��ا���ض وامل���ن�������ض���اآت وم��ت��اب��ع��ة م��دة 

التزام املواطنني ب�ضاعات احلظر اجلزئي 

ال�ضخا�ض غري  املخالفات بحق  وحترير 

امللتزمني .

ان
ّ
االنباط- عم

 19 ت�ضجيل  ال�ضحة عن  وزارة  اأعلنت 

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  اإ���ض��اب��ة  وف���اة و4139 

امل�����ض��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�������ض ال���ث���لث���اء، 

4589 وفاة  لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

و372417 اإ�ضابة.

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

2679 حالة يف حمافظة العا�ضمة عّمان، 

 363 ال���زرق���اء،  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة   368

246 حالة يف  حالة يف حمافظة البلقاء، 

حمافظة اإربد، منها 18 حالة يف الرمثا، 

 95 م�����اأدب�����ا،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح�����الت   106

69 ح��ال��ة يف  ال��ك��رك،  ح��ال��ة يف حمافظة 

حمافظة  يف  حالة   66 جر�ض،  حمافظة 

عجلون،  حمافظة  يف  حالة   47 العقبة، 

 9 44 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م���ع���ان، م��ن��ه��ا 

33 حالة يف حمافظة  البرتا،  ح��الت يف 

املفرق، 23 حالة يف حمافظة الطفيلة.

عن  ال�ضادر  الإعلمي  املوجز  واأ�ضار 

اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�ضة 

اإىل  و�ضل  حالّياً  الن�ضطة  احل��الت  عدد 

احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   28614

 238 امل�ضت�ضفيات  اإىل  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 141 حالة.

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

احل����الت امل���وؤّك���دة ال��ت��ي ت��ت��ل��ق��ى ال��ع��لج 

ح�����الت، يف   1106 ب��ل��غ  امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات  يف 

ح���ني ب��ل��غ اإج���م���ايل ع����دد اأ�����ض����ّرة ال��ع��زل 

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

املوؤّكدة وامل�ضتبهة ليوم اأم�ض 885 بن�ضبة 

22 باملئة، فيما بلغ اإجمايل  اإ�ضغال بلغت 

امل�ضتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  عدد 

امل�����وؤّك�����دة  ل����ل����ح����الت  امل�������ض���ت�������ض���ف���ي���ات  يف 

اإ�ضغال  بن�ضبة   202 اأم�ض  وامل�ضتبهة ليوم 

23 باملئة.

التنّف�ض  اأجهزة  اإجمايل عدد  بلغ  كما 

امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة  ال�ضطناعي 

اأم�ض  ليوم  وامل�ضتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت 

9 باملئة. 78 جهازاً بن�ضبة اإ�ضغال بلغت 

 1855 ت�ضجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ض��ار  كما 

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

ح��الت  اإج��م��ايل  لي�ضل  وامل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات، 

ال�ضفاء اإىل 339214 حالة.

خم��رّي��اً  فح�ضاً   34840 اأن  واأ���ض��اف 

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

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

فحو�ضات،   4440208 الآن  وحتى  الوباء 

ال���ف���ح���و����ض���ات  ن�������ض���ب���ة  اأن  اإىل  لف�����ت�����اً 

اإىل قرابة  اليوم و�ضلت  لهذا  الإيجابّية 

88ر11 باملئة.

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

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

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

20 �ضخ�ضاً،  اإقامة التجّمعات لأكرث من 

التوعوية  احلملت  متابعة  اإىل  اإ�ضافة 

ع��دد من  م��ع  ب��ال�����ض��راك��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي 

عدوى  من  للوقاية  والهيئات  ال��وزارات 

ك����ورون����ا وال��ت�����ض��ج��ي��ل لأخ�����ذ امل��ط��ع��وم: 

#حياتنا_اأهم. #اإلك_وفيد 

االنباط-عمان

 اأف�����ردت ال�����ض��ح��ف ال��ق��ط��ري��ة ال�����ض��ادرة 

الأوىل  �ضفحاتها  عناوين  الثلثاء،  �ضباح 

رئي�ض  نائب  لقاءات  على  ال�ضوء  لت�ضليط 

املغرتبني  و�ضوؤون  اخلارجية  وزير  ال��وزراء 

اأمي���ن ال�����ض��ف��دي اأم�����ض الث��ن��ني، م��ع �ضمو 

اأم����ري ق��ط��ر ال�����ض��ي��خ مت��ي��م، ون���ائ���ب رئي�ض 

ال������وزراء وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ض��ي��خ حممد 

ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن اآل ث��اين خ��لل زي��ارت��ه 

الدوحة

حم��ادث��ات  ال��ق��ط��ري��ة  ال�ضحف  واأب����رزت 

ال�����ض��ف��دي م��ع ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ مت��ي��م ون��ائ��ب 

القطري  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�ض 

وخ�ض�ضت  الأوىل،  �ضفحاتها  ���ض��در  على 

م�����ض��اح��ات ك��ب��رية ل��ت�����ض��ل��ي��ط ال�����ض��وء على 

املحادثات

وق���ال���ت ���ض��ح��ي��ف��ة ال����راي����ة يف ع��ن��وان��ه��ا 

العلقات  يعزز  ال�ضمو  “�ضاحب  الرئي�ض: 

�ضمو  اأن  اإىل  م�ضرية  الأردنية”،  القطرية 

ال�ضفدي م�ضتجدات  ا�ضتعر�ض مع  الأمري 

الإقليمية والدولية الأو�ضاع 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت ���ض��ح��ي��ف��ة ال�����ض��رق 

ال�ضمو  “�ضاحب  ال��رئ��ي�����ض:  ع��ن��وان��ه��ا  يف 

اخلارجية  وزي��ر  م��ع  ال��ع��لق��ات  ي�ضتعر�ض 

امل�����ض��احل��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ات���ف���اق  الأردين.. 

الفل�ضطينية”

ال�ضرق  راأي  زاوي��ة  يف  ال�ضحيفة  وقالت 

الذي جاء بعنوان “قطر والأردن.. مواقف 

ي��ت��ب��ن��ي��ان  وق���ط���ر  الأردن  اإن  م�ضرتكة”، 

م����واق����ف م�������ض���رتك���ة ح����ي����ال ال���ع���دي���د م��ن 

ويجمعهما  والدولية،  الإقليمية  الق�ضايا 

اإمي��ان��ه��م��ا ب���دع���م اجل���ه���ود ال���رام���ي���ة حلل 

الأزم�����ات وحت��ق��ي��ق الأم����ن وال���ض��ت��ق��رار يف 

املنطقة وتفعيل العمل العربي امل�ضرتك

ال��ق�����ض��ي��ة  اأن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  واأ�����ض����اف����ت 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ت��ظ��ل يف م��ق��دم��ة اأول���وي���ات 

ال���دول���ت���ني، ح��ي��ث ت��ت��لق��ى وج���ه���ات نظر 

الفل�ضطيني  ال�ضراع  الدوحة وعمان حيال 

- الإ�ضرائيلي، وهما يت�ضاركان نف�ض املوقف 

م���ن ال��ق�����ض��ي��ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، وي��ن��ه�����ض��ان 

ودع��م  الق�ضية  ع��ن  ال��دف��اع  يف  مهم  ب���دور 

الوطنية  لنيل حقوقه  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

امل�����ض��روع��ة واإق���ام���ة دول���ت���ه امل�����ض��ت��ق��ل��ة على 

ال�ضرقية،  القد�ض  وعا�ضمتها   1967 حدود 

ف�ضًل عن دورهما البارز يف توحيد ال�ضف 

دور  وعمان  للدوحة  كان  كما  الفل�ضطيني، 

على  الفل�ضطينية  الأط��راف  توافق  يف  بارز 

اإجراء النتخابات

ا�ضتقبال  اأن  ال�����ض��رق  �ضحيفة  واأك�����دت 

اأم�ض  اآل ثاين،  ال�ضيخ متيم بن حمد  �ضمو 

الث���ن���ني، ل��ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال�������وزراء ووزي����ر 

مبنا�ضبة  امل��غ��رتب��ني،  و����ض���وؤون  اخل��ارج��ي��ة 

زيارته لقطر، يعك�ض ما يوليه �ضمو الأمري 

بني  الثنائية  للعلقات  كبري  اهتمام  م��ن 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����ض��ق��ي��ق��ني و���ض��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا، 

امل�ضتمر  وال��ت�����ض��اور  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ع��ن  ف�����ض��ل 

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

ال�ضاحتني  على  الأو�ضاع  م�ضتجدات  حول 

والدولية الإقليمية 

و�ضددت ال�ضرق على اأن الدعم القطري 

الفل�ضطينية  النتخابات  لإج��راء  الأردين 

ي��اأت��ي ب��اع��ت��ب��اره��ا اأ���ض��ب��ح��ت مت��ث��ل م��دخ��ًل 

وحتقيق  النق�ضام  اإنهاء  يف  قدما  للم�ضي 

ال�������ض���ف  ت����وح����ي����د  اأن  ك����م����ا  امل���������ض����احل����ة، 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي واله���ت���م���ام ب���اإع���ادة وح��دت��ه 

حتقيق  م��ن  ميكنه  ومب��ا  ال��وط��ن��ي،  للعمل 

وال�ضتقلل  امل�ضروعة يف احلرية  تطلعاته 

القد�ض  وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  دولته  وبناء 

ملوقف  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  رك���ي���زًة  ي�ضكل  ال�����ض��رق��ي��ة، 

الدولتني

وق���ال���ت ���ض��ح��ي��ف��ة ال���وط���ن يف ع��ن��وان��ه��ا 

لتفعيل  يدعوان  والأردن  “قطر  الرئي�ض: 

ق��ط��ر  دع�����م  م�����وؤك�����دة  العربي”،  ال���ع���م���ل 

واإج��راء  الفل�ضطينية  للم�ضاحلة  والأردن 

النتخابات

ال����وزراء  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 

ووزي�������ر اخل����ارج����ي����ة ال���ق���ط���ري ب���ح���ث م��ع 

ال�����ض��ف��دي ���ض��ب��ل ت��ط��وي��ر ودع�����م ال��ت��ع��اون 

الق���ت�������ض���ادي وال���ض��ت��ث��م��ار ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

ل�ضقيقني ا

راأي  زاوي�������ة  يف  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  وت���ن���اول���ت 

ثابته”،  “مواقف  ع���ن���وان:  حت��ت  ال��وط��ن 

ا���ض��ت��ق��ب��ال ���ض��م��و اأم����ري ق��ط��ر ل��ل�����ض��ف��دي يف 

م��ك��ت��ب��ه ب���ال���دي���وان الأم�������ريي، م���وؤك���دة اأن 

امل��ق��اب��ل��ة ت��ن��اول��ت ال��ع��لق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����ض��ق��ي��ق��ني و���ض��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا، 

وم�����ض��ت��ج��دات الأو�����ض����اع ع��ل��ى ال�����ض��اح��ت��ني 

والدولية الإقليمية 

ال�ضيخ  م��ع  ال�����ض��ف��دي  ل��ق��اء  اإن  وق��ال��ت 

حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن اآل ث���اين، ن��ائ��ب 

رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

املتميزة  التعاون  علقات  تناول  القطري، 

و�ضبل  ال�ضقيقني،  البلدين  بني  واملتطورة 

دعمها وتطويرها يف املجالت كافة، خا�ضة 

وم�ضتجدات  وال���ض��ت��ث��م��اري��ة،  القت�ضادية 

الفل�ضطينية  ال��ق�����ض��ي��ة  ل���ض��ي��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة، 

املرتقبة الفل�ضطينية  والنتخابات 

و������ض�����دد اجل����ان����ب����ان خ������لل الج���ت���م���اع 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة حت��ق��ي��ق امل�����ض��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة 

الفل�ضطيني،  ال�ضف  وتوحيد  الفل�ضطينية 

م�����وؤك�����دي�����ن دع�������م اإج������������راء الن����ت����خ����اب����ات 

اجل��ه��ود  ت��ك��ث��ي��ف  و����ض���رورة  الفل�ضطينية، 

وال�ضتقرار  الأم��ن  وحتقيق  الأزم��ات  حلل 

يف املنطقة، وتفعيل العمل العربي امل�ضرتك 

امل�ضرتكة التحديات  ملواجهة 

ت���ن���اول���ت���ه  م������ا  اأن  ال������وط������ن  واأك�������������دت 

ول�ضيما  الأردن���ي���ة،  ال��ق��ط��ري��ة  امل��ح��ادث��ات 

الفل�ضطينية  الوطنية  امل�ضاحلة  حتقيق 

النتخابات  اإج��راء  ودع��م  ال�ضف،  وتوحيد 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، م���واق���ف ث��اب��ت��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن 

اجلهود  لتكثيف  ال��دع��وة  واأن  ال�ضقيقني، 

وال�ضتقرار  الأم��ن  وحتقيق  الأزم��ات  حلل 

ال���ع���رب���ي  ال���ع���م���ل  امل���ن���ط���ق���ة، وت���ف���ع���ي���ل  يف 

امل�����ض��رتك مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل�����ض��رتك��ة، 

امل�ضكلت  ملواجهة  ال�ضحيح  املدخل  ت�ضكل 

العديدة يف املنطقة ككل، ما ي�ضتلزم تكثيف 

لتعزيز  وامل�����ض��اورات  واللقاءات  الت�ضالت 

امل�����ض��رتك، ك��و���ض��ي��ل��ة واأداة  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل 

ملواجهة التحديات غري امل�ضبوقة التي متر 

العربية املنطقة  بها 

الق�ضية  اأن  اإىل  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  واأ�����ض����ارت 

ال�����دوام ق�ضية  ع��ل��ى  ك��ان��ت  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 

ال��ق��ط��ري��ة  ال����دع����وة  واأن  الأوىل،  ال���ع���رب 

الأردن����ي����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل�����ض��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة 

اإجراء  ال�ضف، ودعم  الفل�ضطينية وتوحيد 

امل��دخ��ل  ت�ضكل  الفل�ضطينية،  الن��ت��خ��اب��ات 

ال�ضحيح لإعادة هذه الق�ضية اإىل مكانتها 

هذه  حتقيق  على  معقود  والأم��ل  املركزية، 

امل�����ض��احل��ة لإع���ط���اء زخ���م ل��ك��ل ال��ت��ح��رك��ات 

الرامية لإيجاد حل عادل ودائم لها

�ضدر  يف  ال��ع��رب  �ضحيفة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 

مع  ال�����ض��ف��دي  ل���ق���اءات  الأوىل  ���ض��ف��ح��ت��ه��ا 

�ضمو اأمري قطر ونائب رئي�ض الوزراء وزير 

القطري اخلارجية 

وق��ال��ت اإن ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ا���ض��ت��ع��ر���ض 

الأردن  م���ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���لق���ات  ت��ط��وي��ر 

ال�ضفدي ا�ضتقباله  خلل 

الق��ت�����ض��ادي��ة  ل��و���ض��ي��ل  �ضحيفة  واأك����دت 

الأوىل،  �ضفحتها  ���ض��در  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة، 

ل��وزي��ر  ق��ط��ر  اأم���ري  �ضمو  ا�ضتقبال  اأه��م��ي��ة 

ال�ضبل  وبحث  ال�ضفدي،  اأمي��ن  اخلارجية 

الثنائية  العلقات  تطوير  �ضاأنها  من  التي 

بني البلدين يف املجالت كافة

 نشر أسماء المنشآت المخالفة وأسماء مالكيها في كافة وسائل اإلعالم

االنباط- عمان
 

ن���ق���ل رئ���ي�������ض ال�����دي�����وان امل���ل���ك���ي ال��ه��ا���ض��م��ي 

امللك  ج��لل��ة  ت��ع��ازي  العي�ضوي  ح�ضن  يو�ضف 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين اإىل ع�����ض��رية امل���ج���ايل ب��وف��اة 

�ضقيقة  املجايل،  �ضعود  ر�ضمية حممد  احلاجة 

ال��وزي��ر الأ���ض��ب��ق راك���ان امل��ج��ايل، واإىل ع�ضرية 

�ضحادة  عي�ضى  قمر  احلاجة  بوفاة  اخلري�ضات 

والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض  وال����دة 

���ض��ائ��ب اخل��ري�����ض��ات، واإىل ع�����ض��رية احل��وام��دة 

بوفاة القا�ضي يو�ضف اأحمد يو�ضف احلوامدة، 

واإىل اآل خم�ض بوفاة املحافظ ال�ضابق والعميد 

اأم���ني خ��م�����ض، واإىل ع�ضرية  ع��م��ران  امل��ت��ق��اع��د 

البطو�ض بوفاة �ضطام البطو�ض �ضقيق النائب 

ال�ضابق الدكتور ب�ضام البطو�ض.

مع  هاتفية  ات�ضالت  يف  العي�ضوي،  واأع��رب 

جللة  وموا�ضاة  تعازي  عن  املرحومني،  اأ�ضر 

امللك، �ضائل اأن يتغمدهم بوا�ضع رحمته.
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 لقد حملت وزارة الرتبية والتعليم على عاتقها م�ص�ؤولية حتقيق الأهداف التي ت�صب 

مبجملها يف تط�ير العملية الرتب�ية والتعليمية منها؛ اإعادة النظر مب�صارات التعليم، 

واحل�كمة »الت�صريعات الرتب�ية«، والأبنية املدر�صية، وتط�ير امتحان الثان�ية العامة، 

وحتفيزهم  وتدريبهم  وتاأهيلهم  الرتب�ية  والقيادات  املعلمني  واختيار  انتقاء  وطرائق 

وحت�صني اأو�صاعهم، وتط�ير طرائق وو�صائل التعليم، وتط�ير املناهج والكتب املدر�صية 

مبا ين�صجم وم�صتجدات الع�صر والث�رة التكن�ل�جية.

وامليدان  املركز  يف  ك���ادره��ا  بني  كفاءات  من  متتلكه  مبا  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإنَّ 

ا-  قادرة على حتمل اأمانة امل�ص�ؤولية، وتاأدية ر�صالتها ب�صمري  -ومن خالل ال�صركاء اأي�صً

التعليم الآن، والأردن  التي ت�صهدها م�صرية  النه��ض  واأمانة واإخال�ض مل�ا�صلة عملية 

على اأعتاب مئ�يته الثانية ما زال يقدم مناذج حتتذى يف التميز والعطاء، واأثبتت جائحة 

ك�رونا قدرة وزارة الرتبية والتعليم على احلفاظ على حق الطلبة الد�صت�ري والقان�ي 

وحتقيق اأهدافها يف و�ص�ل التعليم اإىل الطلبة بطرائق وو�صائل متعددة عن قرب وعن 

بعد، وب�صكل تقليدي واإلكرتوين ومتمازج.

والآن، وبعد عام من انت�صار جائحة ك�رونا، وحتّ�ل ال�زارة اإىل املمازجة بني التعليم 

اإىل  التعليم  وتقنيات  التكن�ل�جيا  واإدخ���ال  بعد،  ع��ن  التعليم  ا�صتمرار  م��ع  ال�جاهي 

النظام الرتب�ي من اأو�صع اأب�ابه، وتط�يرها لأدواتها ب�صكل دائم لتج�يد املنتج املقدم 

للطلبة  الطبيعي  املكان  اأن  متاًما  ت��درك  ال����زارة  ف��انَّ  واملجتمع،  واملعلمني  الطلبة  اإىل 

اأهمية  ت���يل  وه��ي  اأقرانهم،  وم��ع  املدر�صة  يف  ال�صفية  الغرف  داخ��ل  ه�  التعليم  لتلقي 

ع�دة  يف  خطتها  جناح  ل�صمان  مدار�صهم  يف  ومعلميهم  الطلبة  حماية  ل�صمان  كبرية 

جميع  مع  بالتن�صيق  الأم��ر  لهذا  ا�صتعداداتها  وت�ا�صل  مدار�صهم،  اإىل  الطلبة  جميع 

ال�صركاء، غري اأن هذه الع�دة ارتبطت يف ال�صابق بال��صع ال�بائي يف اململكة وا�صتقراره، 

وعدم تط�ره اإىل م�صت�يات قد ت�صكل خط�رة على �صحة الطلبة والهيئات التدري�صية 

والإدارية، ولذلك و�صعت ال�زارة خطة الع�دة ب�صكل يكفل عدم حدوث اأي نك�صات ميكن 

اأن تعطل قرار الع�دة اإىل التعليم ال�جاهي، واأبقت على املزاوجة بني التعليمني ال�جاهي 

وعن بعد بتط�ير اأدوات املحت�ى الإلكرتوين للتعليم عن ُبعد ومنهجياته ليك�ن داعًما 

ًزا دائًما للتعليم املدر�صي، ولكن الطفرات اجلديدة والنت�صار ال�ا�صع لها يف العامل  ومعزِّ

وانعكا�صه حملًيّا على الأردن، وعدم التزام البع�ض قد يفتح املجال مرة اأخرى للتفكري 

واملعلمني  الطلبة  بقاعدة �صحة  الإخ��الل  دون  التعليم من  اآليات جديدة ل�صتمرار  يف 

واملجتمع.

تنكر  ل  املتدرج  ال�جاهي  التعليم  اإىل  ا  جزئيًّ تع�د  وهي  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإنَّ 

مطلًقا وج�د حتديات وعقبات يف التعليم عن بعد، وهي حتديات وعقبات ت�اجهها كل 

دول العامل التي جلاأت اإىل هذا الن�ع من التعليم، وال�زارة �صت�صتمر يف درا�صة حيثيات 

عملية التعليم عن بعد بكل اأبعاده، و�صتعدل وت�ص�ب من �صيا�صاتها واإجراءاتها يف �ص�ء 

ذلك اأّوًل باأول، وتتخذ كل ما ت�صتطيع من اإجراءات من اأجل اإي�صال التعليم لكل الطلبة 

زادت خربات  فقد  ا  اأي�صً ذل��ك  بعد، ويف  وع��ن  ق��رب  بالتعليم عن  ال�طن  م�صاحات  على 

وزارة الرتبية والتعليم يف عملية التعليم عن بعد، و�صتثبت الأيام ن�صجها وكفاءتها يف 

وقت قريب.

والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  راأ���ص��ه��ا  وع��ل��ى  م�ؤ�ص�صاتها  بجميع  الأردن���ي���ة  ال��دول��ة  اإن 

وبت�جيهات مبا�صرة من جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني حفظه اهلل، ومتابعته 

الي�مية اأدركت جيًدا حجم تاأثريات النقطاع عن التعليم ال�جاهي على الطلبة بالرغم 

التعليم عن بعد، فكان قرار وزير الرتبية والتعليم الدكت�ر تي�صري  من وج�د برنامج 

النعيمي بالع�دة املتدرجة اإىل التعليم ال�جاهي واملزاوجة بينه وبني التعليم عن بعد مع 

اإج��راءات ال�قاية وال�صالمة العامة �صمن بروت�ك�ل �صحي، وم�صف�فة  الأخذ بجميع 

اإج��راءات وعدة �صيناري�هات ت�ازن بني مطلبي التعليم وال�صحة؛ لأن الغياب الط�يل 

الأه��م يف هذه  وك��ان  والنف�صية.   الرتب�ية والجتماعية  كلفته  له  املدار�ض  للطلبة عن 

الطلبة  ل�صحة  �صماًنا  امل��دار���ض  يف  ال�صحي  الربوتك�ل  بتطبيق  التام  الل��ت��زام  الع�دة 

واملعلمني والعاملني.

اجلائحة  اأن  تعلم  ال��دول��ة  م�ؤ�ص�صات  وك��ل  واحل��ك���م��ة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اإن 

اإىل م�اجهة وباء ك�رونا اجلامح بكل ال��صائل والطرائق مع  م�صتمرة، وهي م�صطرة 

ل� وقفت  اأكرث ق�ص�ة فيما  مل�صهد قد يك�ن  ا�صتدراًكا  بكل تفا�صيلها  ا�صتمرارية احلياة 

احلك�مة من دون اتخاذ الالزم من اإجراءات وقرارات، ومنها قرار الع�دة اإىل املدار�ض، 

وهي ع�دة �صتبقى رهينة ملدى التزام اجلميع باإجراءات ال�قاية واحلماية ال�صارمة عن 

طريق اللتزام بالربوتك�ل ال�صحي امل�صدد.

اإىل  الإلكرتونية  من�صتها  عرب  علميًّا  حمت�ى  والتعليم  الرتبية  وزارة  وف��رت  لقد 

خا�ض  ب�جه  واملعلمني  امل��دار���ض  وعلى  الدرا�صية،  للمباحث  التلفزي�ين  البث  جانب 

بامل�اجهة  التعليم  مع  بعد  التعلم عن  و�صائل  تفعيل جميع  متابعة  اإىل  الطلبة  ت�جيه 

داخل الغرفة ال�صفية، والتكيف مع املرحلة اجلديدة، فقد اأ�صبح التعليم يف ع�صر الث�رة 

العاملي  العام  ال��صع  ه��ذا  مع  التكيف  وعلينا  وفاعلية،  و�صه�لة  مرونة  اأك��رث  الرابعة 

واملحلي بالرغم من كل التحديات.

اأدواًرا حم�ريًة يف غر�ض ال�عي الفردي  اأن ي�ؤدي  واأخ��رًيا، فاإن املطل�ب من اجلميع 

واجلماعي، وا�صت�قاء املعل�مات من امل�صادر الأمينة امل�ث�قة، ودعم م�صاريع لتجاوز اأزمة 

ال�باء بكل الطرائق وامل�صادر وو�صائل ال�قاية لي�صتمر التعليم. واهلل من وراء الق�صد.

بقلم: زيد أبو زيد
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ب��ح��ث��ت جل��ن��ة ال���ط���اق���ة وال�������رثوة امل��ع��دن��ي��ة 

النيابية خالل اجتماع ام�ض الثالثاء، برئا�صة 

وزي��رة  وح�ص�ر  العت�م،  زي��د  الدكت�ر  النائب 

ع��ددا  زوات���ي،  هالة  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة 

من الق�صايا املتعلقة بقطاعي النقل والطاقة.

م��ص�ع  ناق�صت  اللجنة  اإن  ال��ع��ت���م  وق���ال 

ت�����ص��ج��ي��ع ا����ص���ت���خ���دام و����ص���ائ���ط ال���ن���ق���ل ال���ع���ام 

واخل�����ا������ض ل���ل���ك���ه���رب���اء ب������دل م�����ن ال������ق������د؛ 

املايل  العبء  وتخفيف  البيئة  على  للمحافظة 

الت�ليدية  ال�صتطاعة  وا�صتثمار  امل�اطن،  عن 

ب��دل��ه��ا ل�صركات  ب��دف��ع  ت��ل��ت��زم احل��ك���م��ة  ال��ت��ي 

ي�صتهلك  النقل  قطاع  اأن  اإىل  م�صريا  الت�ليد، 

الأولية. الطاقة  من  باملئة   49
ا�صرتاتيجية  احل��ك���م��ة  ل���دى  اأن  واأ����ص���اف   

بها،  امل��ع��م���ل  غ��ري   2020-2030 ال��ط��اق��ة 

اخل�ص��ض  بهذا  تنفيذية  خط�ات  تتخذ  ومل 

وف��ق��ا مل���ا ن�����ص��ت ع��ل��ي��ه ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ط��اق��ة 

م��دد  وج����د  ع��ن  ف�صال  التنفيذية،  وخطتها 

دقيق،  ب�صكل  ال�صرتاتيجية  يف  حم��ددة  غ��ري 

امل�ج�دة ف�صفا�صة وغري  املدد  اأن  ناهيك عن 

حمكمة.

400 األف وحدة  ولفت اإىل م�صروع تركيب 

ال��ب��ل��دي��ات وفل�ض  م��ن  ب��ت��م���ي��ل   LED اإن����ارة 

الريف لتخفي�ض الكلف املالية على البلديات، 

فل�ض  م���ن  ال��ت��م���ي��ل  ان��ت��ق��دت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإل 

من  امل�اطن  يخدم  بقان�ن  ج��اء  ال��ذي  الريف 

بهدف  ولي�ض  للمنازل  الكهرباء  ت�فري  خالل 

اإنارة ال�ص�ارع، مطالبا ال�زارة بتزويد اللجنة 

للحك�مة  تتيح  التي  القان�نية  بالت�صريعات 

ا�صتفادة البلديات من فل�ض الريف.

ون��اق�����ض اأع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة؛ ال��ن���اب ع��ب��داهلل 

الذيابات  وعبدال�صالم  احل��ي��اري  ن�صال  ع���اد 

وع����م����ر ال����ن����رب وجم����ح����م ال�������ص���ق����ر وف����را�����ض 

ال��ع��ج��ارم��ة، ورئ��ي�����ض جل��ن��ة ال�����ص��ي��اح��ة والآث����ار 

ال��ن��ائ��ب عبيد  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ال��ع��ام��ة  واخل���دم���ات 

بقطاع  املتعلقة  ال��ق�����ص��اي��ا  م��ن  ع���ددا  ي��ا���ص��ني، 

فل�ض  ذل��ك  يف  مب��ا  والكهرباء  والنقل  الطاقة 

حمطات  وتاأ�صي�ض  املتجددة  والطاقة  الريف 

ال��ك��ه��رب��اء  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ارات  �صحن 

باململكة. ال�ق�د  مبحطات 

وحتدث العت�م عن ت�جه الدول املتقدمة يف 

العامل نح� ا�صتخدام الكهرباء يف قطاع النقل 

ويع�د  اخلزينة  على  الكلفة  يخف�ض  ما  العام 

ال�طني، خا�صة يف ظل  بالنفع على القت�صاد 

على  امل�صتحقة  والدي�ن  امل�ازنة  عجز  ارتفاع 

بتح�يل  احلك�مة  اللجنة  وطالبت  ال��دول��ة. 

املباين احلك�مية للعمل على الطاقة املتجددة 

وتخفي�ض  اخل��زي��ن��ة،  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ف  ل��ت��خ��ف��ي��ف 

القت�صادية  القطاعات  على  الطاقة  ف��ات���رة 

والزراعية  وال�صياحية  والتجارية  ال�صناعية 

وغريها جلذب وت�صجيع ال�صتثمار.

اإن ال�زارة  من جهتها، قالت ال�زيرة زواتي 

ت��ل��ق��ت ع��ط��اء مل�����ص��روع ت��خ��زي��ن ال��ك��ه��رب��اء لكن 

ك��ي��ل��� واط،  ق��رو���ض/   8 اإىل  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ارت��ف��اع 

اآلية تخزين من خالل �صد  فر�ض البحث عن 

امل���ج��ب، م�����ص��رية اإىل اإج����راء درا���ص��ات اأع��ط��ت 

العمل حاليا مع وزارة  اإيجابية ويجري  نتائج 

املياه والري لتنفيذ امل�صروع.

املتجددة  الطاقة  على  العتماد  اأن  واأك���دت 

اإذا  اإل  اأمر �صعب حتقيقه  باملئة   100 بن�صبة 

كان هناك ربط للكهرباء مع دول متعددة.

 ،2020-2030 ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وح������ل 

كانت  ال�طنية  ال�صرتاتيجية  اإن  زواتي  قالت 

العام  النقل  قطاع  انتقال  بخ�ص��ض  وا�صحة 

الغاز يف ظل  وا�صتخدام  الكهرباء،  للعمل على 

اأن يتح�ل اإىل  وج�د غاز الري�صة الذي ميكن 

غاز م�صغ�ط بحيث نعتمد على الذات.

ت�صريعات  ل��دي��ن��ا  ي���ج��د  ل  اأن���ه  واأو���ص��ح��ت 

يف ا���ص��ت��خ��دام ال���غ���از ب��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل، وي��ج��ري 

الطاقة  هيئة  ب��ني  والت�ا�صل  التعاون  حاليا 

وه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل ال����ربي ل��ل��ب��ح��ث يف ت�����ص��ري��ع��ات 

العمل على  الهدف، ويجري حاليا  تخدم هذا 

املتعلقة  الأن��ظ��م��ة  بع�ض  تعديل  م��ن  الن��ت��ه��اء 

بالرتاخي�ض.

عددا  �صت�صغل  عمان  اأم��ان��ة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

طاقة  على  العاملة  العام  النقل  حافالت  من 

للبناء  الأردن  يف  مرة  لأول  كتجربة  الكهرباء 

م�صتقبال عليها 

 الطاقة النيابية تبحث تشجيع استخدام الكهرباء في قطاع النقل

 المركز األردني للتصميم والتطوير 
يشارك بمعرض ايدكس 2021 

في أبوظبي
االنباط- عمان

للت�صميم  الأردين  امل���رك���ز  ����ص���ارك   

والتط�ير وجمم�عة الأردن لال�صتثمار 

الدفاع  مبعر�ض  لها  التابعة  وال�صركات 

امل��ن��ع��ق��د يف   »2021 »اي��دك�����ض  ال����دويل 

املتحدة خالل الفرتة  العربية  الم��ارات 

من 21 اإىل 25 �صباط.

ت�ص�يق  بهدف  املركز  م�صاركة  وتاأتي 

م�����ص��اري��ع امل���رك���ز وم��ن��ت��ج��ات ال�����ص��رك��ات 

التابعة له، من خالل جناح ي�صم اأحدث 

وق��درات��ه،  اإم��ك��ان��ي��ات��ه  واإظ��ه��ار  املنتجات 

وج�������ذب ا����ص���ت���ث���م���ارات م�����ن امل�����ص��ن��ع��ني 

لالأنظمة الدفاعية يف العامل.

ال�صتثمارية  املركز وجمم�عته  ويعد 

م���ن امل�����ص��ارك��ني ال���دائ���م���ني يف م��ع��ر���ض 

اي��دك�����ض ال����ذي ي��ع��د م��ل��ت��ق��ى ل��ل��ت���ا���ص��ل 

ال�صناعات  جم��ال  ف�ي  القرار  �صّناع  مع 

اإىل  العامل،  دول  خمتلف  م�ن  الدفاعية 

ج��ان��ب ا���ص��ت��ه��داف ا���ص��ت��ث��م��ارات واإي���ج���اد 

فر�ض جديدة وتعزيز وت��صيع العالقات 

ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت���ي��ني الإق��ل��ي��م��ي 

والدويل.

وي�������ص���م ج����ن����اح امل�����رك�����ز يف اي���دك�������ض 

م��ع��رو���ص��ات مل��ن��ت��ج��ات ع�����ص��ك��ري��ة ع��دي��دة 

املركز  وق����درات  اإم��ك��ان��ي��ات  م��دى  تعك�ض 

يف جم����ال ال�����ص��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة ال��ت��ي 

التقنية والكفاءة  ترتكز على قاعدة من 

بالإ�صافة  امل�ؤهلة،  الب�صرية  واخل���ربات 

اإىل جمم�عة من الأنظمة الدفاعية يف 

جم���الت الأن��ظ��م��ة الأر���ص��ي��ة والأن��ظ��م��ة 

ال���ذك���ي���ة وم����ع����دات اجل���ن���دي وم�����ص��اري��ع 

تكن�ل�جيا املعل�مات من خالل اأكادميية 

املركز الأردين لالأمن ال�صيرباين ومركز 

والذكاء  الفرتا�صي  وال���اق��ع  الت�صفري 

حقيقية  م��ن��ت��ج��ات  منها  ال���ص��ط��ن��اع��ي، 

واأخ�����رى من����اذج م�����ص��غ��رة حت��اك��ي املنتج 

احلقيقي من حيث ال�صكل وامل�ا�صفات.

ك���م���ا ي�����ص��م ج���ن���اح امل����رك����ز م��ن��ت��ج��ات 

الإنتاج  تت�ىل  التي  له  التابعة  ال�صركات 

ومتطلبات  احتياجات  لتحقيق  الكمي، 

�ص�اء  ال��ق��ط��اع��ات  ال��ع��م��الء م��ن خمتلف 

قطاع الآليات وال�صناعات التابعة وقطاع 

الأ����ص���ل���ح���ة وال���ذخ���ائ���ر وق���ط���اع م��ع��دات 

الق�ات وقطاع الب�صريات.

ل��ل��ت�����ص��م��ي��م  الأردين  امل����رك����ز  وي���ع���د 

وال���ت���ط����ي���ر امل�������زود ال���رئ���ي�������ض ل��ل��ق���ات 

امل�����ص��ل��ح��ة الأردن�����ي�����ة/ اجل��ي�����ض ال��ع��رب��ي 

والأجهزة الأمنية يف املجالت الع�صكرية، 

وه������ م���رك���ز رائ������د يف ت���ق���دمي احل���ل����ل 

الأو����ص���ط و�صمال  ال�����ص��رق  ال��دف��اع��ي��ة يف 

اإف��ري��ق��ي��ا، وح����ازت امل��ن��ت��ج��ات واخل��دم��ات 

نظراً  امل�صتخدم  ثقة  على  يقدمها  التي 

والتي  بها  تتمتع  التي  العالية  للتقنية 

اإىل  اإ�صافة  العامل  يف  مثيالتها  ت�صاهي 

اجلدوى القت�صادية.

وابت الوطنية  وزير العدل: النهوض بحالة حقوق اإلنسان وفقا للثَّ

 أكاديمية أورنج للبرمجة تخّرج الحاصلين على منح 
»المخترعين الصغار«

 وزير األشغال يبحث في بغداد التعاون األردني العراقي 
في مجال اإلنشاءات والمقاوالت

ان االنباط- عَمّ

 ن��اق�����ض وزي���ر ال��ع��دل رئ��ي�����ض جل��ن��ة �صياغة 

اخل��ط��ة ال���ط��ن��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة حل��ق���ق الإن�����ص��ان 

ام�ض  اجتماع  خ��الل  التله�ين  ��ام  ب�����َصّ ال��دك��ت���ر 

ال���ث���الث���اء م���ع ال��ف��ري��ق ال��ف��ن��ي امل��ك��ل��ف ب������ص��ع 

واإعداد منهجية ملراجعة وتقييم مراحل اإجناز 

اخل��ط��ة ال���ط��ن��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة حل��ق���ق الن�����ص��ان، 

املقبلة. للمرحلة  العمل  منهجية 

ال���زي��ر  ال��ي���م، ق��ال  ال�����زارة  ب��ي��ان  وبح�صب 

تت�ىل  اللجنة  اإن  الج��ت��م��اع  خ��الل  ال��ت��ل��ه���ين 

حت���دي���ث اخل���ط���ة ال���ط��ن��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة حل��ق���ق 

الإن�صان 2016 – 2025 وفق م�صف�فة مرتبطة 

اخللل  ملعاجلة  اأداء  وم���ؤ���ص��رات  زم��ن��ي  ب��ج��دول 

واملمار�صات؛  وال�صيا�صات  الت�صريعات  جمال  يف 

وفقا  الإن�����ص��ان  ح��ق���ق  بحالة  النه��ض  ب��ه��دف 

اململكة  ال��ت��زام��ات  وم��راع��اة  ال�طنية  للث�ابت 

الت�جيهات  م��ن  وامل�صتمدة  اخل�����ص������ض،  ب��ه��ذا 

العدالة  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  ال�صامية  امللكية 

والرتقاء بحق�ق الإن�صان.

وب��ني اأَنّ الج��ت��م��اع ي��اأت��ي ع��ل��ى ���ص���ء اإع���ادة 

ت�صكيل جلنة �صياغة اخلطة ال�طنية ال�صاملة 

حل���ق����ق الإن�������ص���ان امل��ع��ن��ي��ة مب���راج���ع���ة حم���اور 

اخل��ط��ة، وب�����ص��ك��ل ي��راع��ي امل��ع��اي��ري وال��ت��ط���رات 

ال���دول���ي���ة ك���اف���ة وت��������ص���ي���ات ت���ق���اري���ر ح��ق���ق 

القيا�ض  وم���ؤ���ص��رات  معايري  وو���ص��ع  الن�����ص��ان، 

تعزيز  يف  ال��ع��الق��ة  ذات  امل���ؤ���ص�����ص��ات  لإجن�����ازات 

منظ�مة حق�ق الإن�صان.

واأك��د التله�ين ���ص��رورة م��راع��اة الول���ي��ات 

اإىل خم��رج��ات  ل��ل������ص���ل  امل���ط���ل����ب  وحت���دي���د 

متفقة مع املعايري الدولية حلق�ق الإن�صان.

واأ�صار اإىل اأن اخلطة تت�صمن ثالثة حماور 

رئ��ي�����ص��ة ي��ن��ب��ث��ق ع��ن��ه��ا جم��م���ع��ة م��ن الأه����داف 

والأن�صطة ذات العالقة بتعزيز منظ�مة حق�ق 

الإن�صان والتي ركزت يف م�صامينها على حماور 

احل���ق����ق امل��دن��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

والفئات الأكرث تعر�صاً لالنتهاك يف املجتمع.

لي�ض  الإن�صان  بحق�ق  الهتمام  اأن  واأو�صح 

ب��ج��دي��د ع��ل��ى ال��دول��ة الأردن���ي���ة ال��ت��ي حر�صت 

وكفلها  الإن�����ص��ان  ح��ق���ق  منظ�مة  تعزيز  على 

ال��ن��اظ��م��ة يف  وال��ت�����ص��ري��ع��ات  الأردين  ال��د���ص��ت���ر 

ال�صيا�صات  �صعيد  على  انعك�ض  ما  املجال،  هذا 

وامل����م����ار�����ص����ات والإج���������������راءات ال����ت����ي ت��ن��ف��ذه��ا 

اإعادة ت�صكيل اللجنة؛  اإَنّ قرار  احلك�مة. وقال 

جاء حر�صا من الأردن على ال�صتجابة وال�فاء 

ب��الل��ت��زام��ات ال��دول��ي��ة وت������ص��ي��ات امل���ؤ���ص�����ص��ات 

ال���ط��ن��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��ق���ق الإن�������ص���ان وحت��ق��ي��ق 

امل�صتدامة. التنمية  اأهداف 

االنباط-عمان

خّرجت اأورجن الأردن م�ؤخراً 40 طفاًل حا�صاًل 

على منح من اأكادمييتها للربجمة بعد اأن اأمّت�ا 

الأك��رث  ال��ربجم��ة  لغات  يف  املتخ�ص�ض  تدريبهم 

املجال  ه��ذا  للتقّدم يف  ال��الزم��ة  وامل���ه���ارات  طلباً 

ال�اعد، كما مّت ت�زيع ال�صهادات يف حفل عقد عرب 

زوم التزاماً باإجراءات فريو�ض ك�رونا امل�صتجد.

 وك��ان الأط��ف��ال الذين ت��رتاوح اأعمارهم بني 

تدريبية  12 جل�صة  قد ح�صل�ا على  9 و13 عاماً 

جمانية عرب الإنرتنت من اأكادميية الربجمة من 

اأورجن قّدمتها مبنا�صبة الي�م العاملي للمخرتعني 

 Hello World م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة  ال�����ص��غ��ار، 

Kids املتخ�ص�صة يف تعليم الربجمة لالأطفال 
بهدف  ك���د،  هل�  التفاعلية  خ��الل من�صتها  م��ن 

تعزيز مهاراتهم وحتفيز التميز والبتكار.

ال��ع��ام��ة  ال���ع���الق���ات  اإدارة  م����دي����رة  واأّك���������دت 

وامل�ص�ؤولية الجتماعية والت�صال امل�ؤ�ص�صي لدى 

اأورجن الأردن، املهند�صة رنا الدبابنة، على اأهّمية 

امل�ه�بني وت�صجيع  الأط��ف��ال  دع��م  املنح يف  ه��ذه 

اجل��ان��ب الإب���داع���ي لديهم م��ن خ��الل تزويدهم 

ال�صركة  ال��ت��زام  اإىل  لفتة  ال��الزم��ة،  بالتدريبات 

الجتماعية  للم�ص�ؤولية  ا�صرتاتيجيتها  ع��رب 

واليافعني  ال�صباب  يعّد  ال��ذي  الرقمي  بالتعليم 

ل�ص�ق العمل اأو اإن�صاء م�صاريعهم.

وع������رّبت امل��ه��ن��د���ص��ة ال��دب��اب��ن��ة ع���ن ���ص��ع��ادت��ه��ا 

م��ن  الأط�����ف�����ال  م����ن  اأول جم���م����ع���ة  ب���ت���خ���ري���ج 

الأكادميية والذي جاء بعد عام من تخريج الف�ج 

ملفتاً،  ال��ذي حقق جناحاً  الأكادميية  الأول من 

كما بّينت اأن الف�ج الثاين ي�صتكمل حالياً تدريباته 

وم�صاريعه العملية �صمن دور اأورجن الأردن كاملزّود 

الرقمي الرائد وامل�ص�ؤول.

الأردن  اأورجن  م��ن  ال��ربجم��ة  اأك��ادمي��ي��ة  وتعد 

اأحد اأهم برامج ال�صركة التي ت�صعى لزيادة فر�ض 

ال�صابات وال�صباب الأردنيني يف �ص�ق العمل، حيث 

وعملياً  اأ�صهر تدريباً جمانياً   7 م��دار  تقّدم على 

على لغات واملهارات ال�ظيفية والذاتية الربجمة 

اأج��ل  م��ن  »ال��ت��دري��ب  مفه�مها  �صمن  املطل�بة، 

الت�صغيل«.

االنباط- عمان

 ب��ح��ث وزي����ر الأ����ص���غ���ال ال��ع��ام��ة والإ����ص���ك���ان، 

امل��ه��ن��د���ض ي��ح��ي��ى ال��ك�����ص��ب��ي م��ع وزي����رة الإع��م��ار 

والإ�صكان والبلديات والأ�صغال العامة العراقية 

املهند�صة نازنني حممد و�ص�، ام�ض الثالثاء، يف 

بغداد، �صبل تعزيز العالقات بني الأردن والعراق 

يف قطاع الإن�صاءات واملقاولت والإ�صكان.

والبناء  الإ���ص��ك��ان  ملفات  اجل��ان��ب��ان  وت��ن��اول 

وال���ت�������ص���ي���ي���د، و����ص���ب���ل ال���ت���ع���اون امل�������ص���رتك ب��ني 

ال���زارت��ني وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف ك��ال البلدين، 

وال�صرف  وامل��ب��اين  واجل�ص�ر  ال��ط��رق  يف جم��ال 

ال�صحي والبناء والت�صييد وقطاع الإ�صكان.

تعزيز  �صبل  اللقاء،  خ��الل  الك�صبي  وعر�ض 

عمق  م���ؤك��داً  البلدين،  بني  والتعاون  ال�صراكة 

وم��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

البلدين  قيادة  يعك�صها حر�ض  التي  ال�صقيقني، 

مبا  وامل�صتمر،  املثمر  وال��ت��ع��اون  التن�صيق  على 

ينعك�ض على م�صالح ال�صعبني ال�صقيقني.

اآفاق  لتعزيز  احلك�مة  حر�ض  الك�صبي  واأكد 

التعاون مع العراق ال�صقيق يف جمالت م�صاريع 

ال��ت��ط���ي��ر وال���ب���ن���اء يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ك��اف��ة، 

باجله�د  م�صيداً  ال�صقيق،  ال��ع��راق  وخ�ص��صاً 

ال��ع��راق��ي��ة يف ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات اأم����ام امل��ق��اول��ني 

وامل�صتثمرين الأردنيني.

ك��ب��رية  اأه���م���ي���ة  ت������يل  اأن احل���ك����م���ة  وب�����ني 

ل��ال���ص��ت��ث��م��ار وج���ذب���ه، م�����ص��ي��داً ب��ال���ص��ت��ث��م��ارات 

العراقية يف الأردن التي ت�صهم يف دعم القت�صاد 

الأردين.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك�����دت ال�����زي����رة و���ص��� ح��ر���ض 

والت�صاركية  التعاون  اآف���اق  تعزيز  على  ب��الده��ا 

الأردن  مع  العالقات  لتط�ير  امل�صرتك  والعمل 

يف �صتى املجالت، م�ؤكدة اأن العراق ي�صهد حركة 

تط�ير كبرية.

املقاولني  بكفاءة  العراقية  ال�زيرة  واأ�صادت 

واملهند�صني الأردنيني، معربة عن تطلع بالدها 

الكفاءات واخلربات الأردنية يف  لال�صتفادة من 

جمال املقاولت والإن�صاءات.

وب��ي��ن��ت اأن احل��ك���م��ة ال��ع��راق��ي��ة ت���يل قطاع 

الإ�صكان  م�صاريع  يف  اأول�ية  الأردين  الإن�صاءات 

من  به  يتمتع  ملا  ال��ع��راق،  يف  والبناء  والتط�ير 

خ����ربة وك����ف����اءة، م�����ص��رية اإىل ق���ي���ام احل��ك���م��ة 

ال��ع��راق��ي��ة ب��ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات اأم������ام امل��ق��اول��ني 

امل��ق��اول��ني  م��ع  اخل����ربات  وت��ب��ادل  وامل�صتثمرين 

وامل��ه��ن��د���ص��ني الأردن����ي����ني مب���ا ي�����ص��اه��م يف دع��م 

العراق.

ل��ق��اءات  �صل�صلة  ���ص��م��ن  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  وي���اأت���ي 

يزورها  التي  بغداد  يف  الك�صبي  ال�زير  يجريها 

متابعة  ب��ه��دف  اأردين،  اق��ت�����ص��ادي  وف���د  ���ص��م��ن 

ال��دك��ت���ر ب�صر  ال�����زراء  خم��رج��ات زي���ارة رئي�ض 

اأخرياً،  بغداد  اإىل  ال���زاري  والفريق  اخل�صاونة 

امل�صري  الأردين  التفاق  اإط��ار  يف  ج��اءت  والتي 

العراقي.

وخل�ض الجتماع اإىل ت�صكيل جلنة م�صرتكة 

ل������ص��ع اآل���ي���ة ال��ع��م��ل وم��ت��اب��ع��ة الأم�������ر ك��اف��ة، 

وتقدمي ال�صت�صارات.

وات���ف���ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة امل��ق��اول��ني 

تنفيذ  يف  ال��ع��راق��ي��ني  ل��ل��م��ق��اول��ني  الأردن����ي����ني 

الأردين  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  وت�صجيع  امل�����ص��اري��ع، 

ع��ل��ى ال����ص���رتاك يف م�����ص��اري��ع ال���ع���راق، وزي����ادة 

الإ���ص��ك��ان  م�صاريع  يف  احلك�مية  ال���ص��ت��ث��م��ارات 

والبنية التحتية مع الرتكيز على ملف الطرق 

وت��ع��زي��ز ت���ع���اون ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض يف ال��ب��ل��دي��ن 

مبجال الأبنية.
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من  العديد  اليها  م�ضافا  املت�ضاربة  الت�ضريحات  من  العديد  تن�ضر  متنقلة  اإخبارية  غرف 

الليلية. والكوابي�س  املتوقعة  االخبار 

حالة من عدم اال�ضتقرار ت�ضهدها االأجواء امل�ضحونة باخلوف وترقب ما ميكن حدوثه، جعلت 

املواطن يلعب لعبة فك الكلمات ويبحث عن حل للألغاز املنت�ضرة من االفواه املتحدثة باحثا عن 

احلقيقة، دون اأن يقرر هل مي�ضي خطوة اىل االمام اأم يقف مكانه بانتظار املجهول.

الذي  املواطن  عقل  خليا  من  تبقى  ما  بعرثت  االلكرتوين  الف�ضاء  حدود  تخرتق  �ضائعات 

يبحث عن املعلومة و�ضط بحر هائل من ال�ضائعات ليعلن عجزه يف النهاية ويقرر اأن ي�ضتمع اىل 

اغنية او ي�ضاهد م�ضل�ضَل ويرتك الغد اىل �ضناع ال�ضائعات.

امل�ضدر  املعروفة  غري  املنتظرة  االغلقات  عن  املتناقلة  واالخبار  لل�ضائعات  الوا�ضع  االنت�ضار 

يجعل  ما  وه��ذا  افتتاح،  او  اغ��لق  بني  ال��ق��رارات  لتاأرجح  نظرا  راك��دة  االقت�ضاد  عجلة  �ضيبقي 

�ضاحب العمل جال�ضا ويده على خديه حائرا هل ي�ضع خطط للنطلق ام يبقى كما هو عليه!

القرار  اىل �ضناع  الفي�ضبوك و�ضلت  بها �ضفحات  التي �ضدعت  املواطن  نعلم هل �ضرخة   ال 

من �ضاب يف العقد الثالث ي�ضرخ بحاجته اىل العمل واالبواب ما زالت موؤ�ضدة يف وجهه والتي 

تعترب نقطة يف بحر هذه االأوجاع املرتاكمة يف هذه البقعة من االأر�س.

اأي باب الأي �ضفارة  ال�ضهادات ي�ضطفون منتظرين  ا�ضحاب املهن احلرة باالإ�ضافة اىل حملة 

يفتح لينهالوا عليها هربا من واقع اليم اىل م�ضري جمهول وما زالت احلكومة تنتهج التخبط 

له  ليثبتوا من  ماراثون  �ضباق  وكاأنهم يف  امل�ضوؤولون  عليها  يت�ضابق  التي  الت�ضريحات  ا�ضدار  يف 

االحقية يف بلوغ من�ضب ما، باحثني عن قرار منا�ضب بعيدا عن م�ضلحة و�ضرخة املواطن؟

ويف النهاية يبقى املواطن هو اخلا�ضر الوحيد، واالوهام ما زالت تباع واالأمل ال زال يزداد

جمانة جمال

قرارات تائهة
 بين التصريحات

الآربعاء  24 / 2 / 2021 

 الزرقاء: إغالق 10 محطات تحلية مياه ومطعم

اغالق ومخالفة 18 منشأة بالعاصمة 
لمخالفتها أوامر الدفاع والصحة العامة

 الضمان: بدء استقبال طلبات االستفادة 
من برنامج استدامة للشهر الحالي

 وزير النقل: نسعى إليجاد بدائل تبدد 
معيقات قطاع نقل الشاحنات

 األمن  العام تحذر من حالة عدم 
االستقرار الجوي المتوقعة

73 الف حاويه تم معاينتها في ساحة رقم 4 بمهنية عاليه

المعايطه : 1600 سفينه أمت ميناء العقبة العام الماضي وحجم المناولة وصل 15 مليون طن 

 مذكرة تفاهم بين صندوق األمان وجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

 منتدى االستراتيجيات يؤكد أهمية التعاون مع لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية

االنباط- خليل الفرايه  

الإدارة  العقبة  �ضركة  ع��ام  م��دي��ر  اأك���د 

خالد  الدكتور  بالوكالة  املوانئ  وت�ضغيل 

ال��ع��ق��ب��ة  م��ي��ن��اء  اأر����ض���ف���ة  اأن   امل��ع��اي��ط��ة 

 2020 امل���ا����ض���ي  ال���ع���ام  ���ض��ه��دت  اجل���دي���د 

ن�ضاطا ملحوظا يف حركة املناولة وعملية 

اال����ض���ت���رياد خ��ا���ض��ة احل���ب���وب و امل��وا���ض��ي 

و ال�����ض��ي��ارات وال��ب�����ض��ائ��ع ال��ع��ام��ه وذل��ك 

رغ��م ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا وت��داع��ي��ات��ه��ا الفتا 

املق�ضد  ي�ضكل  م���ازال  العقبة  ميناء  اأن 

ملوقعه  املنطقة  يف  والنقل  للتجارة  االأول 

اجلغرايف و كفاءته الت�ضغيلية و اإجراءات 

ال�ضركة  اتخذتها  التي  العامة  ال�ضلمة 

اأثناء اجلائجة اإ�ضافة اإىل املهنية العالية 

من كافة كوادرها يف التعامل مع ال�ضفن 

اأنواع الب�ضائع م�ضددا  القادمة وخمتلف 

ع��ل��ى اأن دع���م واه��ت��م��ام رئ��ي�����س واأع�����ض��اء 

وم��ت��اب��ع��ت��ه��م  ال�������ض���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������س 

امل�ضتمرة الأعمال امليناء ون�ضاطاته �ضاهم 

العقبة  ميناء  وب��ق��اء  االإجن���از  حتقيق  يف 

م��ق�����ض��دا ل��ل�����ض��ف��ن وال��ب�����ض��ائ��ع وخ��ط��وط 

املختلفة. امللحة 

واأ����ض���اف د. امل��ع��اي��ط��ة خ���لل م��وؤمت��ر 

اأمت ميناء  التي  ال�ضفن  اأن عدد  �ضحفي 

1600 �ضفينة  العقبة العام املا�ضي بلغ     

فيما  الب�ضائع  اأن����واع  مبختلف  حممله 

من  طن  مليون      15 املناولة  حجم  بلغ 

خلل  اال�ضرتاتيجية  الب�ضائع  خمتلف 

ال��ع��ام امل��ا���ض��ي يف ح��ني و���ض��ل��ت اي����رادات 

امل��وان��ئ  وت�����ض��غ��ي��ل  الإدارة  ال��ع��ق��ب��ة  ���ض��رك��ة 

71 مليون دينار  خلل العام املا�ضي اإىل  

مقارنة مع 73 مليونا عام 2019.

العقبة  م��وان��ئ  اإن  املعايطة    واأو���ض��ح 

ا�ضترياد  وعمليات  مناولة  حركة  �ضهدت 

والب�ضائع  وال�ضيارات  واملوا�ضي  للحبوب 

بن�ضبة  األ��ف طن  و200  5 مليني  بحجم 

بلغت  2019، كما  باملئة عن عام   11 زيادة 

العقبة  ميناء  عرب  النفط  مناولة  حركة 

4 مليني  حتى نهاية العام املا�ضي زهاء 

و400 األف طن ومناولة املوانئ ال�ضناعية 

5 مليني طن، وبلغت حركة امل�ضتوردات 

و700  9 مليني  نحو   2020 لعام  املحلية 

األ��ف ط��ن، وم�����ض��ت��وردات ال��رتان��زي��ت 172 

األ���ف ط��ن وح��ج��م ���ض��ادرات و���ض��ل اإىل 4 

مليني و700 األف طن .

يف  وال�ضياحة  ال��رك��اب  حركة  اأن  وب��ني 

املا�ضي  العام  �ضلبيا  تاأثرت  العقبة  ميناء 

ال��رك��اب  ع��دد  م��ا خف�س  ك��ورون��ا،  ب�ضبب 

األ��ف��ا يف   66 2019 اإىل  األ��ف��ا ع��ام   252 م��ن 

 73 ب��ل��غ��ت  ان��خ��ف��ا���س  ب��ن�����ض��ب��ة   2020 ع���ام 

 188 ال�ضياح من  باملئة، فيما تراجع عدد 

العام  �ضائح  اآالف   10 اإىل   2019 عام  األفا 

اإىل  باالإ�ضافة  باملئة،   94 بن�ضبة  املا�ضي 

 70 م��ن  ال�ضياحية  ال�ضفن  ع��دد  ت��راج��ع 

�ضفينة يف 2019 اإىل 11 �ضفينة، الفتا اإىل 

م�ضبقا،  حجزت  قد  كانت  �ضفينة   88 اأن 

ومل ي�ضل منها �ضوى 11 �ضفينة فقط.

زال  م���ا  ال��ع��ق��ب��ة  م��ي��ن��اء  اأن  واو�����ض����ح 

ال��وج��ه��ة امل��ف�����ض��ل��ة ل���ل���دول امل����ج����اورة، اإذ 

ج����رت م���ن���اول���ة 3 م���لي���ني ط���ن ح��ب��وب، 

راأ���س  األ���ف  اإىل م��ل��ي��ون و250  ب��االإ���ض��اف��ة 

من املوا�ضي، ومليون و180 األف طن من 

الب�ضائع املختلفة و116 األف �ضيارة فيما 

يف  معاينتها  مت  التي  احلاويات  عدد  بلغ 

�ضاحة رقم 4 العام املا�ضي 72 الف و 563 

حاوية  .

االنباط- عمان

 وقع �ضندوق االأمان مل�ضتقبل االأيتام، 

مذكرة تفاهم مع جامعة االأمرية �ضمية 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون بني 

ال�ضندوق  دع��م  يخ�س  فيما  ال��ط��رف��ني 

وط��ل��ب��ت��ه امل��ل��ت��ح��ق��ني ب��اجل��ام��ع��ة يف ع��دة 

جم������االت م��ن��ه��ا ال����درا�����ض����ة اجل��ام��ع��ي��ة 

واالبتكار وريادة االأعمال.

وقال ال�ضندوق يف بياٍن �ضحفي ام�س 

تن�ضيق  على  تن�س  املذكرة  ان  الثلثاء، 

بينهما مبا ي�ضمن تقدمي  اجلهود فيما 

و�ضابات  ل�ضباب  مثمرة  تعليمية  جتربة 

اجلامعة،  بربامج  امللتحقني  ال�ضندوق 

وت���ق���دمي خ�����ض��وم��ات ل��ه��م مت��ت��د ط���وال 

فرتة درا�ضتهم.

كما تن�س االتفاقية على اإ�ضراك طلبة 

واالأن�ضطة  الربامج  مبختلف  ال�ضندوق 

التي تقيمها اجلامعة يف جمال االبتكار 

م�ضاحة  وتخ�ضي�س  االأع���م���ال،  وري����ادة 

فعاليات  �ضمن  االأمان  ل�ضندوق  خا�ضة 

ال�ضندوق  ور�ضالة  روؤية  لن�ضر  اجلامعة 

وت�ضجيع الطلبة على التربع.

واأ�������ض������ادت م����دي����رة ال�������ض���ن���دوق ن���ور 

احلمود، بامل�ضتوى التعليمي واالأكادميي 

املتميز وال�ضمعة العاملية التي حتظى بها 

جامعة االأمرية �ضمية للتكنولوجيا، اإىل 

التي  التعليمية  املخرجات  ج��ودة  جانب 

ب��االأب��ح��اث  تتعلق  ك��ان��ت  ���ض��واًء  ت��وف��ره��ا 

املكت�ضبة  واملعرفة  التجربة  اأو  العلمية 

خلريجيها.

ال��ذي  الكبري  ال���دور  احل��م��ود  وثمنت 

االإدارية  تلعبه اجلامعة ممثلًة بهيئتيها 

والتدري�ضية يف امل�ضاهمة يف منح ال�ضباب 

وال�������ض���اب���ات االأي�����ت�����ام ف���ر����س ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

التعليم  اكت�ضاب  م��ن  متكنهم  متكافئة 

�ضوق  يف  للمناف�ضة  ال��لزم��ة  وامل���ه���ارات 

و�ضواًل  املجتمع،  يف  واالن��خ��راط  العمل 

لي�ضبحوا  النف�س  على  االعتماد  ملرحلة 

اأفراداً منتجني وقادرين على �ضنع �ضبل 

امل�ضتدامة. العي�س 

م����ن ج���ه���ت���ه، اأب�������دى رئ���ي�������س ج��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور  للتكنولوجيا  �ضمية  االأم����رية 

م�����ض��ه��ور ال���رف���اع���ي، رغ��ب��ة اجل��ام��ع��ة يف 

وبناء  الطرفني  بني  التعاون  اآف��اق  فتح 

ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع ل����دى ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 

ليكونوا  وتاأهيلهم  ال�ضباب  دور  وتعزيز 

جزءاً من م�ضرية بناء وتطوير املجتمع، 

وذل����ك ���ض��م��ن ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��ام��ع��ة 

منها  وحر�ضاً  االجتماعية  للم�ضوؤولية 

كان  ���ض��واء  املحلي  املجتمع  تنمية  على 

وامل�ضاهمة  االأمان  دعم �ضندوق  ذلك يف 

ن�ضب  من  التقليل  اأو  االأي��ت��ام،  تعليم  يف 

الفقر يف االأردن.

وي��ع��م��ل ����ض���ن���دوق االأم�������ان مل�����ض��ت��ق��ب��ل 

امللكة  موؤ�ض�ضة  مبادرات  اإح��دى  االأي��ت��ام، 

ران���ي���ا ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ن��م��ي��ة، ع��ل��ى دع��م 

االأي���ت���ام يف جميع  وال�����ض��اب��ات  ال�����ض��ب��اب 

التعليم  توفري  خلل  من  اململكة  اأنحاء 

املعي�ضة  وم�ضاريف  واملهني  االأك��ادمي��ي 

ب���االإ����ض���اف���ة اإىل  وال���ت���اأم���ني ال�������ض���ح���ي، 

خ���دم���ات االإر����ض���اد وال��ت��وج��ي��ه وت��ط��وي��ر 

امتداد فرتة  على  القدرات  وبناء  الذات 

الدرا�ضة.

االنباط- عمان

اال�ضرتاتيجيات  منتدى  ا�ضت�ضاف 

من  اأع�ضاء  الثلثاء،  ام�س  االأردين، 

النيابية  واال�ضتثمار  االقت�ضاد  جلنة 

التعاون  يف لقاء حواري، لبحث �ضبل 

مع املنتدى، وتبادل وجهات النظر يف 

ذات  واملوا�ضيع  االقت�ضادية  الق�ضايا 

امل�ضرتك. االهتمام 

املنتدى،  اإدارة  وبني رئي�س جمل�س 

ال��ل��ق��اء  اأن  اخل���ط���ي���ب،  االإل�������ه  ع���ب���د 

املنتدى  جهود  �ضمن  ياأتي  احل��واري 

مع  والت�ضبيك  البناء  احلوار  لتعزيز 

ال��ربمل��ان ح���ول االأم����ور االق��ت�����ض��ادي��ة 

التعاون  تعزيز  اأهمية  موؤكداً  امللحة، 

ب���ني امل���ن���ت���دى وال���ل���ج���ن���ة م���ن خ���لل 

حت��دي��د اآل��ي��ة ع��م��ل م�����ض��رتك��ة بهدف 

يف  اخلا�س  القطاع  م�ضاهمة  تعظيم 

واإيجاد  امل�ضتدامة،  ال�ضاملة  التنمية 

املختلفة،  النظر  وجهات  بني  مقاربة 

وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة حم��ف��زة ل��لأع��م��ال يف 

ال���ظ���روف  ظ����ل  يف  خ���ا����ض���ة  االأردن، 

بها جائحة  األ��ق��ت  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

كورونا على االقت�ضاد الوطني.

م�������ن ج������ان������ب������ه، ع������ر�������س امل�����دي�����ر 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���ن���ت���دى ال����دك����ت����ور 

اال�ضتثمارات  الأهمية  �ضيف،  اإبراهيم 

االقت�ضاد  رفد  يف  املبا�ضرة  االأجنبية 

يف  ال��ف��ع��ال��ة  وم�����ض��اه��م��ت��ه��ا  االأردين 

ب�ضكل  املختلفة  االقت�ضادات  حتويل 

ج����ذري مل���ا ل��ه��ا م���ن دور اأ���ض��ا���ض��ي يف 

م�ضتوى  وحت�����ض��ني  االب��ت��ك��ار  حت��ف��ي��ز 

االإن����ت����اج����ي����ة واإي������ج������اد ال����وظ����ائ����ف، 

يف  البطالة  م��ع��دالت  اأن  اإىل  م�ضريا 

من  حل�ضيلة  نتيجة  ج���اءت  االأردن 

االقت�ضادية  واالإج���راءات  ال�ضيا�ضات 

املوارد  وا�ضرتاتيجيات  واال�ضتثمارية 

االختلالت  جتاهلت  التي  الب�ضرية 

ال���ه���ي���ك���ل���ي���ة ب�����ني ح���ال���ت���ي ال���ع���ر����س 

والطلب يف �ضوق العمل االأردين.

خارطة  و�ضع  �ضرورة  �ضيف  واأك��د 

طريق م�ضرتكة بني القطاع اخلا�س 

واجل������ه������ات احل����ك����وم����ي����ة ل��ت��ن�����ض��ي��ط 

خمتلف  ت�ضمل  ال��وط��ن��ي،  االق��ت�����ض��اد 

ال����ق����ط����اع����ات وج����م����ي����ع ال�������ض���رك���ات 

مب��خ��ت��ل��ف اأح��ج��ام��ه��ا، وال��ع��م��ل على 

ا����ض���ت���ق���رار ال���ق���وان���ني وال��ت�����ض��ري��ع��ات 

وم���رون���ت���ه���ا ب���ه���دف حت�����ض��ني ال��ب��ي��ئ��ة 

وخ��ا���ض��ة  االأردن،  يف  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة 

ملرحلة ما بعد كورونا.

اللجنة  رئ��ي�����س  اأ����ض���ار  م��ن ج��ه��ت��ه، 

اأن  اإىل  اأب����و ح�����ض��ان،  خ���ال���د  ال��ن��ائ��ب 

ال���ل���ج���ن���ة ت�������ض���خ�������س ح����ال����ة ال��ب��ي��ئ��ة 

خ��ا���ض��ة  االأردن،  يف  اال����ض���ت���ث���م���اري���ة 

فاقمت  التي  ك��ورون��ا  بعد  م��ا  ملرحلة 

ال����ت����ح����دي����ات اال����ض���ت���ث���م���اري���ة ال���ت���ي 

مبينا  االأردين،  االقت�ضاد  يواجهها 

به  الذي مير  اال�ضتثنائي  الظرف  اأن 

خا�س،  ب�ضكل  واالأردن  اأجمع  العامل 

التفكري  مبنهجية  ت��غ��ي��رياً  يتطلب 

االآراء  ع���ل���ى  االن����ف����ت����اح  خ�����لل  م����ن 

املراكز  مع  التعاون  وتعزيز  االأخ��رى 

االقت�ضادي  بال�ضاأن  املهتمة  الفكرية 

االأردين.

واأو�ضح اأن التحول الرقمي واأمتتة 

االإجراءات احلكومية �ضت�ضهم بزيادة 

ال��ع��م��ل وت��ط��وي��ر االأداء  ���ض��ري  ك��ف��اءة 

احلكومي من خلل حت�ضني اجلودة 

يف نوعية اال�ضتثمارات وتغيري مناذج 

االأعمال.

االإدارية  الهيئة  رئي�س  نائب  وقال 

�ضاأن  من  اإن  قعوار،  كرمي  للمنتدى، 

االأردن  يف  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  انت�ضار 

ت����وف����ري ف����ر�����س وظ���ي���ف���ي���ة ع����دي����دة، 

الطاقة  تكنولوجيا  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 

امل���ت���ج���ددة ت��ق��ت�����ض��ر ع��ل��ى ا���ض��ت��خ��دام 

املوارد املحلية، ما ي�ضاعد على حماية 

ال�ضدمات اخلارجية  اقت�ضاداتنا من 

فيما يتعّلق باأمن الطاقة.

وناق�س امل�ضاركون مقرتحات حول 

البيئة  على  للحفاظ  املتاحة  ال�ضبل 

كافة  وت�ضهيل  باململكة،  اال�ضتثمارية 

منعة  لتعزيز  امل��رت��ب��ط��ة  االإج�����راءات 

االقت�ضاد االأردين.

االنباط- الزرقاء

 أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء 
مبحافظة  الصحية  الشؤون  مديرية  في 
حتلية  محطات   10 الثالثاء،  امس  الزرقاء، 

مياه.

إن  الرواحنة  خليل  املديرية  مدير  وقال 
سبب اإلغالق يعود لوجود تلوث جرثومي في 
العينات املفحوصة من تلك احملطات، وحتويل 
إغالق  إلى  العام، مشيرا  للمدعي  مالكيها 
مطعم بسبب استخدام مياه غير مطابقة 

لالشتراطات الصحية.

االنباط- عمان
 

 

ال��ع��ا���ض��م��ة ال��دك��ت��ور �ضعد  ق���ال حم��اف��ظ 

18 من�ضاأة يف  انه مت خمالفة واغلق  �ضهاب، 

مناطق خمتلفة من العا�ضمة، اأم�س االثنني، 

ومتطلبات  و�ضروط  الدفاع  اوامر  ملخالفتها 

العامة. وال�ضلمة  ال�ضحة 

الثلثاء،  ام�س  العا�ضمة  حمافظ  وق��ال 

واالج��ه��زة  املحافظة  م��ن  خمت�ضة  جل��ان  ان 

االم����ن����ي����ة، ن���ف���ذت ج������والت ت��ف��ت��ي�����ض��ي��ة ع��ل��ى 

امل���ح���لت، ح��ي��ث ت��ب��ني وج����ود ه����ذه امل��ن�����ض��اآت 

القانونية  االإج�����راءات  ات��خ��اذ  ومت  امل��خ��ال��ف��ة 

املحلت  واغ��لق  بحقها  ال��لزم��ة  واالإداري����ة 

وت����وق����ي����ف ا�����ض����ح����اب امل����ق����اه����ي ال����ت����ي ت��ق��دم 

االأرجيلة.

املحلت  على  اجل���والت  ان  ال�ضهاب  واأك���د 

التزامهم  من  للتاأكد  م�ضتمرة  واالأ�ضخا�س 

باأوامر الدفاع و�ضروط ال�ضحة العامة.

االنباط- عمان

للضمان  العامة  املؤسسة  أعلنت   
طلبات  باستقبال  البدء  عن  االجتماعي، 
برنامج استدامـة عن شهر  االستفادة من 

شباط احلالي اعتباراً من يوم األحد املاضي.
وقالت املؤسسة في بيان صحفي امس 
الراغبة  املنشآت  على  يتوجـب  انه  الثالثاء، 
على  حسابها  على  الدخول  باالستفادة 
وتقدمي  للمؤسسة  اإللكترونية  اخلدمات 

طلب االستفادة من برنامج استدامة.
املشمولة  املنشآت  على  انه  واضافت 

دفع  تضرراً،  األكثر  فئة  ضمن  بالبرنامج 
املساهمة املترتبة عليها بالسرعة املمكنة، 
املبالغ  حتويل  من  املؤسسة  تتمكن  حتى 
لصرفها،  احملدد  املوعد  في  ملستحقيها 
مشيرة إلى أن صرف املستحقات عن شهر 
احلالي  الشهر  نهاية  قبل  سيبدأ  شباط 

وذلك للطلبات املكتملة.
جديدة  فئة  اعتمـاد  املؤسسة  وقررت 
لالستفـادة من البرنامج وهي املنشآت التي 
انخفضـت مبيعاتها في عام 2020 بنسبة 
30 باملئة فأكثر عن مبيعاتها في عام 2019، 

وذلك اعتباراً من بداية الشهر احلالي.

االنباط- عمان

 قال وزير النقل املهندس مروان اخليطان، إن 
األردن يسعى إليجاد بدائل تذلل الصعوبات 
والعقبات التي تواجه قطاع نقل الشاحنات 

على الصعيد احمللي واإلقليمي.
القائم  استقباله  خالل  الوزير  واوضح 
بالوكالة  اللبنانية  السفارة  بأعمال 
أن  الثالثاء،  امس  فاضل،  جورج  املستشار 
الناجعة  احللول  إيجاد  إلى  تسعى  اململكة 
التنقل  حركة  تسهيل  شانها  من  التي 
البرية، مبا ينسجم مع احلالة  على حدودها 

الوبائية في اململكة ودول اجلوار.

االهتمام  ذات  القضايا  اجلانبان،  وبحث 
أمناطه،  بكافة  النقل  مجال  في  املشترك 
خاصة آلية التعامل مع الشاحنات اللبنانية 

على حدود جابر.
وركز املهندس اخليطان خالل اللقاء على 
ضرورة زيادة التعاون بني البلدين الشقيقني، 
مؤكدا استعداد وزارة النقل لوضع خبراتها 
لألشقاء  خدمة  النقل  مجال  في  كافة 

اللبنانيني.
دور  فاضل  املستشار  ثمن  جانبه،  من 
اجلمهورية  جانب  إلى  الوقوف  في  اململكة 
اللبنانية في مختلف األصعدة، خاصة في 

مجال النقل البري.

االنباط- عمان

دع��ت م��دي��ري��ة االأم���ن ال��ع��ام اإىل اأخ���ذ اأق�ضى 

درج�������ات احل���ي���ط���ة واحل�������ذر خ�����لل ف�����رتة ع���دم 

اال�ضتقرار اجلوي املتوقعة.

وا����ض���ار ال��ن��اط��ق االإع���لم���ي يف امل��دي��ري��ة اإىل 

ال�ضيول يف  ت�ضكل  اأم��اك��ن  ع��ن  االب��ت��ع��اد  ���ض��رورة 

املناطق  يف  وخا�ضة  املنخف�ضة،  واملناطق  االأودي��ة 

م�����ض��ددا على  امل��ي��ت،  ال��ب��ح��ر  اجل��ن��وب��ي��ة ومنطقة 

اأهمية اال�ضتخدام االآمن لو�ضائل التدفئة، داعيا 

هاتف  على  باالت�ضال  ال���رتدد  ع��دم  اإىل  اجلميع 

الطوارئ املوحد 911 اإذا دعت احلاجة لذلك.

 الخيرية الهاشمية وجمعية قطر تدشنان مشروع دفء وسالم
االنباط- عمان

د���ض��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل���ريي���ة االأردن���ي���ة 

اخل��ريي��ة،  ق��ط��ر  وجمعية  الها�ضمية، 

امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م�������ض���روع دفء 

م�ضاعدات  توزيع  اإىل  الهادف  و�ضلم، 

����ض���ت���وي���ة و����ض���ح���ي���ة ع���ل���ى ال���لج���ئ���ني 

ال�������ض���وري���ني وال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني وا����ض���ر 

حمافظات  من  ع��دد  يف  عفيفة  اردنية 

اململكة.

�ضحفي  ب��ي��ان  يف  الهيئة  واو���ض��ح��ت 

ام�س الثلثاء، ان املرحلة الثانية من 

حاليا،  تنفيذها  يجرى  التي  احلملة 

 1758 اأك�����رث م���ن  ا����ض���ت���ف���ادة  ت��ت�����ض��م��ن 

من  م�����ض��ت��ف��ي��د   9000 مب���ع���دل  اأ�����ض����رة، 

والفل�ضطينيني  ال�ضوريني  اللجئني 

وا�ضر اردنية عفيفة.

وت�����ه�����دف امل����رح����ل����ة ال����ث����ان����ي����ة م��ن 

ال�ضتاء  احتياجات  توفري  اإىل  امل�ضروع 

ال�ضرورية يف جماالت الغذاء واالإيواء 

والتدفئة، واملواد التي حتتاجها الفئات 

امل�����ض��ت��ه��دف��ة م���ن ال�������ض���لل ال��غ��ذائ��ي��ة 

وامل����لب���������س ال�������ض���ت���وي���ة وال���ب���ط���ان���ي���ات 

النظافة  وم�ضتلزمات  التدفئة  ووق��ود 

وال�ضحة والتعقيم يف ظل االحتياجات 

املتوا�ضلة للوقاية من جائحة كورونا.

وق�����ال م�����ض��اع��د اأم�����ني ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة 

“م�ضتمرون  الكيلين،  نا�ضر  حممد 

ل�ضالح  الت�ضتية  م�����ض��اري��ع  تنفيذ  يف 

والفل�ضطينيني  ال�ضوريني  اللجئني 

خمتلف  يف  العفيفة  االأردن��ي��ة  واالأ���ض��ر 

امل�����ح�����اف�����ظ�����ات وخم�����ي�����م�����ات ال����ل����ج����وء 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي وم�����ن خ�����لل امل��رح��ل��ة 

نلتم�س  ال���ت���ي  امل�������ض���روع  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 

اأثرها الفوري على امل�ضتفيدين”.

من جانبه، اكد مدير ممثلية قطر 

م��ن��ذر  ال���دك���ت���ور  االأردن  يف  اخل���ريي���ة 

�ضتاء  حملة  اإط���لق  ان  ح�ضن،  احل���اج 

حتت   ،2021-2020 لعام  املو�ضم  لهذا 

لتوفري  تهدف  و�ضلم”،  “دفء  �ضعار 

على  م�ضتفيد  الف   200 ل��� االحتياجات 

���ض��ت��م��ت��د لنحو  ال���ت���ي  م�����دار احل���م���ل���ة، 

ث���لث���ة ����ض���ه���ور، ا���ض��ت�����ض��ع��ارا ل��ل��ح��ال��ة 

االإن�ضانية التي يعاين منها اللجئون، 

ت��اأث��رت  ال��ت��ي  العفيفة  ل��لأ���ض��ر  ودع��م��ا 

نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

القطري  ال�ضفري  ع��رب  جهته،  م��ن 

ال  نا�ضر  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  االردن  يف 

ل����لأردن واجلمعية  ���ض��ك��ره  ع��ن  ث���اين، 

اخلريية  والهيئة  اخل��ريي��ة  القطرية 

االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���ض��م��ي��ة ع���ل���ى ع��م��ل��ه��م 

احلكومة  جهود  على  مثنيا  االن�ضاين، 

االأردنية والهيئة بت�ضهيل عمل جمعية 

قطر اخلريية يف اململكة.

االأردن��ي��ة  اخلريية  الهيئة  ان  يذكر 

ال���ه���ا����ض���م���ي���ة وق���ط���ر اخل����ريي����ة ن���ف���ّذا 

من  العديد  ال�ضابقة  ال�ضنوات  خ��لل 

املركز  ت�ضغيل  منها  املثمرة،  امل�ضاريع 

ق��ط��ر اخل���ريي���ة ال�����ض��ح��ي ال�����ض��ام��ل يف 

خم��ي��م ال����زع����رتي، وم�������ض���روع ت��وزي��ع 

كفاالت االأيتام، باالإ�ضافة اىل م�ضاريع 

ال���ت���م���ك���ني االق����ت���������ض����ادي وامل���ع���ي�������ض���ي 

وم�������ض���اري���ع االإغ�����اث�����ة ودع�������م اال����ض���ر 

العفيفة وعلج املر�ضى.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

هناك نوعان من القوى الدافعة االأ�سا�سية:اخلوف واحلب. عندما نخاف ، نرتاجع عن 

احلياة.عندما نكون يف حالة حب ، فاإننا منفتحون على كل ما تقدمه احلياة ب�سغف واإثارة 

مثل  االإيجابية  امل�ساعر  جتربة  هو  احلب  اأواًل.  اأنف�سنا  نحب  اأن  نتعلم  اأن  وعلينا  وقبول. 

ال�سعادة والر�سا والوفاء وال�سالم والفرح. اخلوف هو جتربة امل�ساعر ال�سلبية مثل القلق 

والغ�سب وال�سعور بالذنب والكراهية وغالًبا ما تو�سف باأنها جتارب كاذبة تبدو حقيقية.

اإذا فكرت يف كل االأوقات التي كنت تخ�سى فيها �سيًئا ما ، مقابل االأوقات التي بررت خماوفك 

حدوثها  من  لثثو«اأكثثر  »مثثاذا  طريقة  من  باخلوف  ال�سعور  اإىل  منيل  اأننا  ف�ستفهم   ، فعلًيا 

�ست�ساعدنا  والتي  عليها  طاقتنا  نبذل  اأن  ميكننا  التي  االأ�سياء  من  العديد  هناك  الفعلي. 

على اأن نكون ب�سحة جيدة ، ونفعل اخلري ، متاًما كما اأن هناك العديد من ال�سكوك التي 

اأن  الثثذي يجب  االأول  االأمن.ال�سوؤال  وانعدام  باخلوف  مليئة  برية  رحلة  جتعل عقولنا يف 

اأعاله  اخليارين  واأي   ، اإليها  اأ�سعى  التي  النتيجة  »ما   ، هو  ذلك  بعد  نف�سك  على  تطرحه 

اأ�سا�سية  اأريثثد؟« حب الذات والعناية بالذات ال�سدق مع نف�سك ركيزة  اأكر مما  �سيقربني 

لل�سحة وال�سالمة.

اأف�سل من اأي �سخ�ص اآخر ، واإذا مل تفعل ذلك ، فاطلب  رمبا تفهم احتياجاتك ب�سكل 

واتبع  ب�سالمتك  لثثك.اعثثن  املتاحة  اخلثثدمثثات  من  يح�سى  ال  عثثدد  لوجود  نظًرا  امل�ساعدة 

الربوتوكوالت وقلل التوتر عن طريق تغذية ج�سمك وعقلك وروحك ب�سكل منا�سب. اأنت 

تتحكم يف نف�سك ، لذا حتمل امل�سوؤولية و�سرف طاقتك عليك. ما ال ميكنك التحكم فيه 

هو ما يفعله االآخرون ، مما يجعل التعامل مع اأفعالهم وظروفهم م�سيعة لطاقتك. �سوف 

تدفع نف�سك اإىل اجلنون فقط واأنت حتاول ال�سيطرة على االآخرين عندما ال تكون لديك 

�سلطة عليهم . اعلم اأن اجلميع يخو�ص معركة �سعبة اإن ما تراه يف حياة �سخ�ص ما ي�سبه 

، وافرتا�ساتك جيدة ...  اأي فكرة عما يوجد حتت ال�سطح  قمة جبل اجلليد.لي�ص لديك 

يكافحون مع بع�ص جوانب  النا�ص  اأن جميع  اإدراك  اإن  دقيقة.  تكون غري  اأن  املحتمل  من 

البقاء  وحمثثاولثثة   ، املجهول  من  واخلثثوف   ، فقدوه  ما  على  واحلثثزن   ، اجلديد  م�ستقبلهم 

بثثداًل من اختالق   ، التعاطف معهم  العثور على  ي�ساعدنا يف  اإىل ذلك  ، وما  ب�سحة جيدة 

ق�س�ص غري حقيقية اأو حماولة ملمار�سة ال�سيطرة عليهم. اللطف معدي اأي�سا. تخيل ما 

ميكن اأن يحدث اإذا جعلنا اللطف اأكر انت�ساًرا يف تفاعالتنا مع النا�ص ، يف حمادثاتنا مع 

للعطاء  ؛  تخيلنا  تتجاوز  للخري  اإمكانية  منا  واحد  كل  بداخل  يوجد  اأفكارنا؟  ويف  النا�ص 

الذي ال ي�سعى اإىل مكافاأة ؛ لال�ستماع بدون حكم ؛ للمحبة بال �سروط.

ناديا مصطفى الصمادي 

دعونا نجعل اللطف أكثر 
عدوى التركيز على الحب 

بدال من الخوف 

الأربعاء    24   /  2  / 2021

 االنباط-عمان

وقثثثثعثثثثت الثثث�ثثثسثثثركثثثة املثثثتثثثكثثثامثثثلثثثة لثثتثثنثثمثثيثثة 

املثثث�ثثثسثثثاريثثثع الثثثريثثثاديثثثة » فثثيثثنثثتثث�ثثسثثر اكثثث�ثثثص«، 

وجثثامثثعثثة الثثعثثلثثوم الثثتثثطثثبثثيثثقثثيثثة اخلثثا�ثثسثثة، 

البيئة  تطوير  اىل  تهدف  تفاهم  مذكرة 

الثثثداعثثثمثثثة لثثثثريثثثثادة االأعثثثثمثثثثال يف خمثثتثثلثثف 

القطاعات.

الثالثاء،  بيان ام�ص  ال�سركة يف  وقالت 

لتعاون  ا�سا�سا  �ست�سع  التفاهم  مذكرة  اإن 

مثث�ثثسثثتثثقثثبثثلثثي بثثثن الثثثطثثثرفثثثن يف املثثثجثثثاالت 

الداعمة  بالبيئة  العالقة  ذات  امل�سرتكة 

لثثثريثثثادة االأعثثثثمثثثثال يف جمثثثثال تثثكثثنثثولثثوجثثيثثا 

الثثثزراعثثثة، والثثثثثقثثافثثة واالبثثثثثداع، والثثرعثثايثثة 

الثثث�ثثثسثثثحثثثيثثثة، والثثث�ثثثسثثثيثثثاحثثثة وغثثثثثريهثثثثثا مثثن 

طر التعاون امل�سرتك 
ُ
اأ القطاعات، وتعزيز 

�ستى  والتميز يف  الريادة  تطوير  اآليات  يف 

القطاعات.

»فينت�سر  �سركة  عثثن  االتثثفثثاقثثيثثة  ووّقثثثع 

اك�ص«ال�سريك االداري فيها يو�سف حميد 

التطبيقية  الثثعثثلثثوم  جامعة  وعثثن  الثثديثثن، 

رئي�سها الدكتور حمفوظ جودة.

ووفثثثثقثثثثا ملثثثثذكثثثثرة الثثثتثثثفثثثاهثثثم �ثثسثثيثثتثثعثثاون 

م�سرتكة  فثثعثثالثثيثثات  تثثنثثفثثيثثذ  يف  الثثطثثرفثثان 

بثثريثثادة  املعنية  لثثلثثربامثثج  لثثلثثرتويثثج  تثثهثثدف 

مثثنثثهثثمثثا، وتنفيذ  لثثكثثل  والثثتثثابثثعثثة  االعثثثمثثثال 

ينظمها  التي  والربامج  التوعية  حمالت 

املختلفة،  الثثو�ثثسثثائثثل  بثثا�ثثسثثتثثخثثدام  الثثفثثريثثق 

واملعلومات  اخلثثثربات  وتثثبثثادل  والت�سبيك 

عام،  ب�سكل  االأعثثمثثال  بريادة  العالقة  ذات 

مل�ستفيدي  واالإر�ثثثثسثثثثاد  اخلثثثثربات  وتثثثوفثثثري 

اخلا�سة  االإر�ثثسثثاد  �سبكات  عثثرب  الطرفن 

بكل طرف.

باأهمية  توؤمن  اجلامعة  اإن  جودة  وقال 

او�ساط  ون�سر ثقافتها بن  ريادة االعمال 

الثثثطثثثالب واعثث�ثثسثثاء الثثهثثيثثئثثة الثثتثثدريثث�ثثسثثيثثة، 

م�ساريعهم  تاأ�سي�ص  على  ال�سباب  لتحفيز 

ت�سهم  ان  ميكن  التي  الريادية  االبداعية 

اأن�ساأت  لذلك  االقت�ساد،  ب�سكل حقيقي يف 

اجلثثثامثثثعثثثة مثثنثثذ �ثثثسثثثنثثثوات مثثثركثثثز االبثثتثثكثثار 

والثثثثريثثثثادة الثثثثذي يثثتثثيثثح الثثفثثر�ثثص لثثطثثالب 

وخثثريثثجثثي اجلثثامثثعثثة لثثتثثحثثويثثل اأفثثكثثارهثثم 

االإبثثثداعثثثيثثثة ومثث�ثثسثثاريثثعثثهثثم الثثثريثثثاديثثثة اإىل 

فر�ص عمل حقيقية.

مثثثثثن جثثثهثثثتثثثهثثثا، بثثثيثثثنثثثت مثثثثثديثثثثثرة مثثثركثثثز 

الدكتورة  اجلامعة  يف  واالبثثتثثكثثار  الثثريثثادة 

تثثوجثثهثثات  هثثثنثثثاك  ان  الثثبثث�ثثسثثيثثتثثي،  اميثثثثثثان 

عثثاملثثيثثة واهثثتثثمثثامثثا كثثبثثريا بثثريثثادة االعثثمثثال 

ملثثثا لثثثهثثثذا املثثثفثثثهثثثوم مثثثن اهثثثمثثثيثثثة يف الثثنثثمثثو 

االقثثثثتثثثث�ثثثثسثثثثادي وحثثثثثثل مثثث�ثثثسثثثاكثثثل املثثجثثتثثمثثع 

هذا  اهمية  موؤكدة  االقت�سادية،  وال�سباب 

لال�ستفادة  اك�ص«  فينت�سر   « مع  التعاون 

االعثثمثثال  ت�سريع  جمثثال  يف  خرباتهم  مثثن 

م�ساريع  اىل  الثثريثثاديثثة  امل�ساريع  وحتثثويثثل 

حقيقية. اقت�سادية 

اهمية  اىل  الدين  حميد  اأ�ثثسثثار  بثثثدوره، 

هثثثثذا الثثثتثثثعثثثاون يف اتثثثاحثثثة الثثفثثر�ثثسثثة امثثثام 

م�سرعات  من  لال�ستفادة  اجلامعة  طالب 

اك�ص« يف  فينت�سر   « تديرها  التي  االعمال 

التدريب  برامج  ومن  القطاعات  خمتلف 

امل�ساريع  دعثثم  و  املختلفة،  العمل  وور�ثثثص 

االإبثثثثثداعثثثثثيثثثثثة الثثثثتثثثثي يثثثتثثثم تثثثطثثثويثثثرهثثثا مثثن 

الفريقن  اتثثفثثاق  وح�سب  اجلامعة  طلبة 

املتوفرة. واالإمكانيات 

االنباط-عمان

اأكثثثثثثثثدت وزيثثثثثثثثرة الثثث�ثثثسثثثنثثثاعثثثة والثثثتثثثجثثثارة 

والثثتثثمثثويثثن املثثهثثنثثد�ثثسثثة مثثهثثا عثثثلثثثي، حثثر�ثثص 

التعاون االقت�سادي مع  االأردن على تعزيز 

وتعظيم  املجاالت  كافة  يف  ال�سقيق  العراق 

املتاحة  واملثثجثثاالت  الفر�ص  مثثن  اال�ستفادة 

مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة، ويرتجم روؤى 

البلدين. وتوجيهات قيادتي 

جاء ذلك خالل مباحثات ثنائية اأجرتها 

واملعادن  ال�سناعة  وزير  مع  علي  املهند�سة 

العراقي منهل عزيز اخلباز يف بغداد ام�ص 

لثثدى  االأردين  ال�سفري  بح�سور  الثثثثثالثثثاء 

واالمثثن  العقلة  منت�سر  الثثدكثثتثثور  الثثعثثراق 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  لوزارة  العام 

غثثرفثثة �سناعة  ورئثثيثث�ثثص  الثث�ثثسثثمثثايل  يثثو�ثثسثثف 

احلكومي  والثثوفثثد  اجلغبري  فتحي  االردن 

املرافق.

زيثثارة  بثثداأ  الثثذي  االأردين  الثثوفثثد  وي�سم 

عثثمثثل لثثلثثعثثا�ثثسثثمثثة الثثعثثراقثثيثثة بثثثغثثثداد مثث�ثثسثثاء 

واالإ�سكان  العامة  اال�سغال  وزيثثرا  االثنن، 

املثثثهثثثنثثثد�ثثثص يثثحثثيثثى الثثكثث�ثثسثثبثثى، والثث�ثثسثثنثثاعثثة 

علي،  مها  املهند�سة  والثثتثثمثثويثثن  والثثتثثجثثارة 

وعثثثددا مثثن مثث�ثثسثثوؤويل الثثوزارتثثن وممثلن 

عن القطاع اخلا�ص .

ا�ستكمال  اطثثثار  الثثوفثثد يف  زيثثثارة  وتثثاأتثثي 

املثثبثثاحثثثثثات الثثثثثنثثائثثيثثة الثثهثثادفثثة اىل تثثعثثزيثثز 

الثثثثثتثثثثثعثثثثثاون االقثثثثتثثثث�ثثثثسثثثثادي بثثثثثن الثثثبثثثلثثثديثثثن 

بخا�سة  املثثثجثثثاالت  خمثثتثثلثثف  يف  الثث�ثثسثثقثثيثثقثثن 

متابعة  وذلثثثك  واال�ثثسثثتثثثثثمثثاريثثة،  الثثتثثجثثاريثثة 

لثثثثزيثثثثارة رئثثثيثثث�ثثثص الثثثثثثثثثوزراء الثثثدكثثثتثثثور بثث�ثثسثثر 

اخلثث�ثثسثثاونثثة والثثفثثريثثق الثثثثوزاري اإىل بثثغثثداد 

التجاري  التعاون  جمثثاالت  لبحث  موؤخرا، 

واالقثثثتثثث�ثثثسثثثادي وزيثثثثثثثثارة وزيثثثثثثر الثث�ثثسثثنثثاعثثة 

واملثثثثعثثثثادن الثثثعثثثراقثثثي مثثنثثهثثل عثثثزيثثثز اخلثثبثثاز 

لثثثالأردن االأ�سبوع  املثثرافثثق  لثثثالأردن والثثوفثثد 

املا�سي.

اخلا�ص  القطاع  اطثثالع  اىل  تهدف  كما 

ال�سناعي  للتكامل  املثثتثثاحثثة  الثثفثثر�ثثص  على 

بثثثثثن الثثثبثثثلثثثديثثثن يف عثثثثثثدة قثثثثطثثثثاعثثثثات مثثثثثل 

البيطرية. الدوائية واالدوية  ال�سناعة 

ويثث�ثثسثثم الثثثوفثثثد الثث�ثثسثثنثثاعثثي اأيثث�ثثسثثا عثثثددا 

الدوائية  ال�سناعية  ال�سركات  ممثلي  من 

وجمعية رجال االعمال.

�ثثسثثعثثي االردن  عثثلثثي  املثثهثثنثثد�ثثسثثة  واأكثثثثثثدت 

البلدين  بن  االقت�سادي  التعاون  لتطوير 

يف  ت�سهم  ا�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة  مثث�ثثسثثاريثثع  لي�سمل 

الفر�ص  ويتيح  البلدين،  امكانات  تعظيم 

اخلا�ص  للقطاع  واالقثثتثث�ثثسثثاديثثة  الثثتثثجثثاريثثة 

االأردين والعراقي.

العراقي  ال�سناعة  وزير  قال  جانبه  من 

الثثثتثثثعثثثاون  بثثثتثثثطثثثويثثثر  مثثثهثثثتثثثم  الثثثثثعثثثثثراق  اإن 

املثثجثثاالت  االقثثتثث�ثثسثثادي مثثع االردن يف كثثافثثة 

جمثثاالت  يف  التكامل  حتقيق  على  والعمل 

الدوائية منها. ال�سناعة خا�سة 

املتعلقة  االإجثثثثثثثراءات  الثثثثوزيثثثثران  وتثثثابثثثع 

امل�سرتكة. املدينة االقت�سادية  باإن�ساء 

وعثثثقثثثد عثثلثثى هثثامثث�ثثص الثثثثزيثثثثارة اجثثتثثمثثاع 

البلدين  الثث�ثثسثثنثثاعثثة يف  وزيثثثثرا  �ثثسثثم  مثثو�ثثسثثع 

العراق  لدى  االردين  وال�سفري  ال�سقيقن 

والتجارة  ال�سناعة  لثثثوزارة  العام  واالأمثثثن 

والثثثثتثثثثمثثثثويثثثثن ومثثثث�ثثثثسثثثثوؤولثثثثن مثثثثثن وزارتثثثثثثثثي 

القطاع  ووفثثثد  الثثبثثلثثديثثن  كثثال  يف  ال�سناعة 

القطاعن  الذي �سم ممثلون عن  اخلا�ص 

ال�سناعي والتجاري، وح�سره من اجلانب 

اإدارة  واأعثثث�ثثثسثثثاء جمثثلثث�ثثص  رئثثيثث�ثثص  الثثعثثراقثثي 

�سركات  وممثلو  العراقي  ال�سناعات  احتاد 

�سناعية.

والعراق  االأردن  اأن  اىل  الوزيران  واأ�سار 

تو�سال موؤخرا اىل العديد من التفاهمات 

جماالت  يف  التعاون  زيثثادة  �ساأنها  من  التي 

يتطلب  مثثا  وغثثريهثثا،  واال�ستثمار  الثثتثثجثثارة 

الثثتثثجثثارة  تن�سيط  الأجثثثثل  الثثعثثمثثل  مثثوا�ثثسثثلثثة 

كال  يف  اال�ستثمارات  قيام  وحتفيز  البينية 

البلدين.

الثثفثثر�ثثص  بثثحثثث  ومت خثثثثالل االجثثثتثثثمثثثاع 

املثثثتثثثاحثثثة يف جمثثثثثاالت الثثثتثثثجثثثارة والثثتثثكثثامثثل 

واال�ستثماري. ال�سناعي 

ودعثثثثثا الثثثثثوزيثثثثثران الثثثقثثثطثثثاع اخلثثثا�ثثثص يف 

كثثال الثثبثثلثثديثثن ال�ثثسثثتثثثثثمثثار الثثفثثر�ثثص املثثتثثاحثثة 

والثثنثثتثثائثثج االإيثثجثثابثثيثثة عثثلثثى �ثثسثثعثثيثثد حتفيز 

الثثثتثثثعثثثاون االقثثثتثثث�ثثثسثثثادي بثثيثثنثثهثثمثثا واجلثثثهثثثود 

مثثثعثثثيثثثقثثثات، وو�ثثثسثثثع  املثثثثبثثثثذولثثثثة الإزالثثثثثثثثة اي 

ال�سناعي  الثثقثثطثثاع  بثثن  تثثعثثاون  بثثروتثثوكثثول 

االأردين والعراقي.

وقال رئي�ص غرفة �سناعة االأردن فتحي 

ميثثتثثلثثكثثان  والثثثثعثثثثراق  االأردن  ان  اجلثثغثثبثثري، 

مثثثقثثثومثثثات حتثثقثثيثثق الثثتثثكثثامثثل االقثثتثث�ثثسثثادي 

يف الثثثثعثثثثديثثثثد مثثثثثن املثثثثثجثثثثثاالت مثثثثثا يثثتثثطثثلثثب 

على  اللقاءات  وموا�سلة  اجلهود  م�ساعفة 

لالرتقاء  واخلثثا�ثثص  احلكومي  ال�سعيدين 

التعاون. مبجاالت 

بثث�ثثسثثراكثثة  يثثرتثثبثثط  االأردن  اأن  واأ�ثثثثسثثثثاف 

العراق،  مع  طويلة  �سنوات  منذ  اقت�سادية 

وناأمل اأن يتم معاجلة ال�سعوبات التي حتد 

املقبلة  الفرتة  التجاري خالل  التبادل  من 

اال�ستثمارات،  اإقامة  على  اأي�سا  ي�سجع  ما 

�سناعة  غرفة  بثثن  تثثواأمثثه  اإقثثامثثة  مقرتحا 

االردن واحتاد ال�سناعات العراقي.

العراقي  ال�سناعات  احتثثاد  رئي�ص  وقثثال 

الثثثثدكثثثثتثثثثور اأحثثثثمثثثثد الثثثث�ثثثثسثثثثادق، انثثثثثه �ثثسثثيثثتثثم 

االردن  �ثثسثثنثثاعثثة  غثثثرفثثثة  مثثثع  وبثثالثثتثثنثث�ثثسثثيثثق 

مثثثاأ�ثثثسثثث�ثثثسثثثة اآلثثثثيثثثثات الثثثتثثثعثثثاون بثثثثن الثثقثثطثثاع 

وتثثعثثظثثيثثم  والثثثثعثثثثراق  االردن  يف  الثث�ثثسثثنثثاعثثي 

املتاحة  واملثثجثثاالت  الفر�ص  مثثن  اال�ستفادة 

مبثثثثا يثثثخثثثدم املثثث�ثثثسثثثالثثثح املثثث�ثثثسثثثرتكثثثة مثثرحثثبثثا 

مبقرتح اجلغبري.

كال  يف  اخلا�ص  القطاع  ممثلو  وعر�ص 

لتعزيز  وروؤيثثتثثهثثم  مثثقثثرتحثثاتثثهثثم  الثثبثثلثثديثثن 

وخا�سة  البلدين  بن  االقت�سادي  التعاون 

يف جمايل التجارة واال�ستثمار وال�سعوبات 

تواجههم. التي 

الثثبثثحثثث  هثثيثثئثثة  االأردين  الثثثثوفثثثثد  وزار 

ال�سركات  من  وعثثددا  ال�سناعي  والتطوير 

ال�سناعية يف العراق.

مثثن  بثثثعثثثدد  والثثثثعثثثثراق  االأردن  ويثثثرتثثثبثثثط 

اتثثفثثاقثثيثثات الثثثتثثثعثثثاون يف جمثثثثثاالت الثثطثثاقثثة 

والثثثزراعثثثة والثث�ثثسثثحثثة والثثتثثعثثلثثيثثم والثثتثثجثثارة 

وغريها.

وبثثثلثثثغ حثثثجثثثم الثثثثتثثثثبثثثثادل الثثثثتثثثثجثثثثاري بثثن 

 11 ديثثنثثار خثثثالل  مثثلثثيثثون   448.3 الثثبثثلثثديثثن 

�سهرا االأوىل من العام املا�سي.

ومن املزمع ان يعقد الوفد االردين لقاء 

الثثوزراء  عثثدد من  الثثيثثوم، مع  م�ساء  مو�سعا 

االأردين  الوفد  العراقين، يف حن يوا�سل 

اليوم  االربعاء، لقاءاته وزياراته لعدد من 

العراقية. االقت�سادية  املن�ساآت 

 االنباط-عمان

اأكثثثثثثثد رئثثثيثثث�ثثثص احتثثثثثثثاد رجثثثثثثثال االأعثثثثثمثثثثثال، 

واعدة  العربية  املنطقة  اأن  الطباع،  حمدي 

لثثال�ثثسثثتثثثثثمثثارات الثثثهثثثنثثثديثثثة، وتثث�ثثسثثمثثح بثثنثثفثثاذ 

االأ�ثثسثثواق  مثثن  للعديد  ب�سهولة  �ثثسثثادراتثثهثثا 

العاملية.

الثالثاء،  ام�ص  م�ساركته  خثثالل  واأ�ثثسثثار 

العربي  لثثلثثمثثوؤمتثثر  االفثثتثثتثثاحثثيثثة  اجلل�سة  يف 

التجارة  غثثرف  احتثثاد  نظمه  الثثذي  الهندي 

االتثث�ثثسثثال  الثثهثثنثثديثثة عثثرب تقنية  والثث�ثثسثثنثثاعثثة 

اإمكانات كبرية للتعاون  عن بعد، اإىل وجود 

والهند،  العربية  الثثثدول  بثثن  اال�ثثسثثتثثثثثمثثاري 

خا�سة مع امتالك البلدان العربية للعديد 

مثثثن االتثثثفثثثاقثثثيثثثات الثثثتثثثجثثثاريثثثة مثثثع خمثثتثثلثثف 

العاملية. االقت�سادية  التكتالت 

وحثث�ثثسثثب بثثثيثثثان �ثثسثثحثثايف لثثثالحتثثثاد الثثثذي 

اإن  الطباع  قثثال  لثثه،  مقرا  عمان  مثثن  يتخذ 

الباب  يفتح  العربية  الثثثدول  يف  اال�ستثمار 

االأعثثمثثال  واأ�ثثسثثحثثاب  امل�ستثمرين  لثث�ثثسثثادرات 

دول  ملختلف  نفاذها  اأمثثام  وا�سعا  الهندين، 

خالل  من  العربي  الوطن  فيها  مبا  العامل 

اتفاقية التجارة العربية الكربى.

الثثقثثطثثاع  تثثثثعثثثثاون  اإمثثثكثثثانثثثيثثثة  اإىل  واأ�ثثثثسثثثثار 

العربي  االأعمال  وجمتمع  الهندي  اخلا�ص 

واإيثثثثثجثثثثثاد �ثثثسثثثراكثثثات ا�ثثثسثثثرتاتثثثيثثثجثثثيثثثة تثث�ثثسثثهثثم 

بثثتثثحثثقثثيثثق الثثنثثمثثو االقثثثتثثث�ثثثسثثثادي، خثثا�ثثسثثة يف 

الظروف اال�ستثنائية بفعل جائحة فريو�ص 

ال�سلبية،  االقت�سادية  وانعكا�ساتها  كورونا 

امل�ستوى  عثثلثثى  الثثتثثعثثاون  تثثعثثزيثثز  يتطلب  مثثا 

الدويل لتجاوز اآثارها.

واأكد الطباع الذي يرتاأ�ص كذلك جمعية 

اأن الثثعثثالقثثات  رجثثثثال االأعثثثمثثثال االأردنثثثثيثثثثن، 

الثثهثثنثثديثثة الثثعثثربثثيثثة تثثاريثثخثثيثثة وقثثائثثمثثة على 

اال�ستثمارات  ت�سل  فيما  والتعاون،  التفاهم 

يقارب  مثثا  اإىل  العربي  الثثوطثثن  يف  الهندية 

دوالر  مثثلثثيثثاري  مثثقثثابثثل  دوالر،  مثثلثثيثثارات   6

ا�ستثمارات عربية يف الهند.

اجلثثانثثبثثن  اإىل متثثثتثثثع  الثثثطثثثبثثثاع  واأ�ثثثثثسثثثثثار 

للتعاون  عثثديثثدة  بفر�ص  والثثهثثنثثدي  العربي 

الطاقة،  اأهمها  القطاعات،  من  العديد  يف 

والتعدين  الغذائية،  وال�سناعات  والزراعة، 

املعلومات. وتكنولوجيا 

جمل�ص  اأع�ساء  اجلل�سة  افتتاح  وح�سر 

االأردنثثثيثثثن  االأعثثثمثثثال  رجثثثثال  جثثمثثعثثيثثة  اإدارة 

حمثثثمثثثد الثثثبثثثلثثثبثثثيثثث�ثثثسثثثي ويثثثث�ثثثثسثثثثري طثثثهثثثبثثثوب، 

ومديرها العام طارق حجازي.

الوفد االقتصادي االردني يبحث في بغداد تعزيز التعاون 
المشترك واقامة المدينة االقتصادية

الطباع: المنطقة العربية واعدة لالستثمارات الهندية

الجسور لالستشارات اإلعالمية 
تنشر تقرير األداء الرقمي المحلي 

والعالمي للعام 2020

الضمان يدعو ضباط ارتباط 
المنشآت الستخدام خدماتها 

اإللكترونية

9ر36 دينار سعر غرام الذهب 
عيار 21 محليا

 االنباط-عمان

لال�ست�سارات  اجل�سور  �سركة  اأ�سدرت 

االأول  الرقمي  االأداء  تقرير  االإعثثالمثثيثثة 

مثثعثثطثثيثثات  يثث�ثثسثثمثثل  والثثثثثثثذي  االأردن،  يف 

 2020 للعام  وحملية  عاملية  واإحثث�ثثسثثاءات 

املحاور.  متعددة 

حثثثيثثثث �ثثثسثثثمثثثل الثثثتثثثقثثثريثثثر اإحثثثث�ثثثثسثثثثاءات 

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  مل�ستخدمي 

وتثث�ثثسثثنثثيثثفثثهثثم بثثحثث�ثثسثثب املثثنثث�ثثسثثات والثثوقثثت 

مقارنات  جثثانثثب  اإىل  وغثثريهثثا،  امل�ستغرق 

وحثثقثثائثثق تثثثفثثثرز مثثعثثلثثومثثات وافثثثيثثثة حثثول 

 – الثثتثثقثثنثثيثثة  مل�ستخدمي  املثثئثثويثثة  الثثنثث�ثثسثثب 

وكمبيوتر  لوحية  اأجثثهثثزة  ذكثثيثثة،  هثثواتثثف 

نثثوع نظام  بثثنثثاء على  حمثثمثثول وغثثريهثثا - 

االتثث�ثثسثثال  �سبكات  اإىل  و�ثثسثثواًل  الت�سغيل 

لكل  اال�ستخدام  ون�سب  املعتمدة  املحلية 

منها.

اأهثثم  عثثلثثى ت�سنيف  الثثتثثقثثريثثر  اأتثثثى  كثثمثثا 

املثثثواقثثثع االإلثثكثثرتونثثيثثة املثثحثثلثثيثثة واأكثثرهثثا 

تق�سيم  اإىل  باالإ�سافة  وم�ساهدة،  زيثثارة 

بح�سب  واالإنثثرتنثثت  التقنية  م�ستخدمي 

الثثفثثئثثة الثثعثثمثثريثثة واجلثثثنثثث�ثثثص، ونثث�ثثسثثبثثة كل 

االأردن  ل�سكان  االإجمايل  العدد  من  منها 

باالعتماد على مراكز اإح�ساء عاملية.

وبثثهثثذه املثثنثثا�ثثسثثبثثة؛ عثثلثثق الثث�ثثسثثيثثد »فثثالح 

الثث�ثثسثثغثثري« مثثثديثثثر عثثثثام �ثثسثثركثثة اجلثث�ثثسثثور 

لال�ست�سارات االإعالمية بقوله: »ي�سعدنا 

اليوم يف �سركة اجل�سور اأن نقدم لزبائننا 

وكثثثثثل مثثثثن يثثثبثثثحثثثث عثثثثن الثثثثفثثثثائثثثثدة �ثثثسثثثواء 

االأعمال  اأو  املهارات  لتطوير  ال�سخ�سية 

يف  يثثاأتثثي  والثثثذي  املقت�سب،  التقرير  هثثذا 

وقثثثثت نثثحثثتثثاج فثثيثثه فثثثعثثثاًل لثثثبثثثذل اجلثثهثثود 

الطاقات  ونوظف  معاً  لنتقدم  والتكاتف 

نثثحثثو اال�ثثسثثتثثفثثادة مثثثن الثثتثثحثثول الثثرقثثمثثي 

ب�سكل جلي.«  املرحلة  اأ�سبح عنوان  الذي 

واأ�ثثثسثثثاف بثثثثاأن �ثثسثثركثثات الثثقثثطثثاع اخلثثا�ثثص 

تقدم  اأن  عليها  يتحتم  تخ�س�ساتها  بكل 

مثثن يحتاجها  لثثكثثل  واملثثعثثلثثومثثات  املثث�ثثسثثورة 

مثثثن مثثثبثثثداأ الثثفثثائثثدة املثثتثثبثثادلثثة، وهثثثثذا ما 

ب�سكل  املعني  التقرير  لن�سر  ال�سركة  دفع 

اأن  اإىل  واأ�ثثثسثثثار  للجميع،  ومثثتثثاح  جمثثثاين 

من  جمموعة  على  حالياً  تعمل  ال�سركة 

ن�سرها  �ثثسثثيثثتثثم  الثثتثثي  املثثمثثاثثثلثثة  الثثتثثقثثاريثثر 

م�سادر  على  تعتمد  والثثتثثي  دوري  ب�سكل 

موثوقة ومراكز بحث وتطوير عاملية.

الرقمي  االأداء  تقرير  اأن  اأن  اإىل  ي�سار 

لدرا�سات  انعكا�ساً  ياأتي  اجل�سور  ل�سركة 

وتقارير عاملية �سادرة عن مراكز درا�سات 

واأبثثثحثثثاث متثثتثثلثثك الثثيثثد الثثثطثثثوىل يف هثثذا 

العاملية  اجلهات  اأكثثرب  وتعتمدها  املجال، 

من منظمات و�سركات وغريها.

 االنباط-عمان

اأكثثثثثثثدت املثثثوؤ�ثثثسثثث�ثثثسثثثة الثثثعثثثامثثثة لثثلثث�ثثسثثمثثان 

اخلثثثثثدمثثثثثات  جثثثمثثثيثثثع  ان  االجثثثثثتثثثثثمثثثثثاعثثثثثي، 

متاحة  بثثاملثثنثث�ثثسثثاآت  املتعلقة  االإلثثكثثرتونثثيثثة 

www. االإلثثثثثكثثثثثرتوين  مثثوقثثعثثهثثا  عثثثلثثثى 

ارتباط  �سباط  وباإمكان   ssc.gov.jo
املثثنثث�ثثسثثاآت اال�ثثسثثتثثفثثادة مثثنثثهثثا دون احلثثاجثثة 

ملثثراجثثعثثتثثهثثا اأو مثثراجثثعثثة فثثروعثثهثثا، وذلثثك 

للحد  احلكومية  االإجثثثراءات  مع  متا�سياً 

من انت�سار فريو�ص كورونا وحفاظاً على 

�سالمة اجلميع.

بثثيثثان �سحفي  املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة يف  واو�ثثسثثحثثت 

�ثثسثثبثثاط  بثثثاإمثثثكثثثان  اأن  الثثثثثثثثثالثثثثثاء،  امثثث�ثثثص 

�سعوبات  اأي  واجهتهم  حال  يف  االرتباط 

اأي  اأو  االإلثثثكثثثرتوين  املثثوقثثع  ا�ثثسثثتثثخثثدام  يف 

مثث�ثثسثثاكثثل يف تثثقثثدمي طثثلثثبثثاتثثهثثا الثثتثثوا�ثثسثثل 

املوحد  االتثث�ثثسثثال  مركز  خثثالل  مثثن  معها 

االتثث�ثثسثثال  مثثركثثز  خثثثالل  مثثن  او   117117

مثثدار  عثثلثثى  وذلثثثك   065008080 الثثوطثثنثثي 

ال�ساعة وكافة اأيام االأ�سبوع.

 االنباط-عمان

 21 بثثلثثغ �سعر بثثيثثع غثثثرام الثثذهثثب عثثيثثار 

االأكثثثثثثر رغثثثبثثثة مثثثن املثثثواطثثثنثثثن بثثالثث�ثثسثثوق 

ديثثنثثار  90ر36  الثثثثثالثثثاء،  امثث�ثثص  املثثحثثلثثيثثة، 

لثثثغثثثايثثثات �ثثثسثثثراء املثثثواطثثثنثثثن مثثثن حمثثالت 

جلهة  ديثثثنثثثار  40ر35  مثثقثثابثثل  الثث�ثثسثثاغثثة، 

البيع.

ووفثثثقثثثا الأمثثثثثن �ثثسثثر الثثنثثقثثابثثة الثثعثثامثثة 

الأ�سحاب حمالت جتارة و�سياغة احللي 

بيع  �سعر  بلغ  عثثالن،  ربحي  واملثثجثثوهثثرات 

الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات 

و   44 ال�ساغة عند  مثثن حمثثالت  الثث�ثثسثثراء 

33 دينارا على التوايل.

الثثثلثثثرية  �ثثسثثعثثر  اإن  تثث�ثثسثثريثثح  يف  وقثثثثثثال 

257 دينارا،  7 غرامات بلغ  الر�سادي وزن 

 8 وزن  االإجنليزي  اللرية  �سعر  بلغ  فيما 

غرامات 20 دينارا.

مذكرة تفاهم بين فينتشر إكس والعلوم التطبيقية 
لدعم بيئة ريادة األعمال



املحلي

 مالية األعيان تناقش موازنة وزارة التربية والتعليم
االنباط- عّمان

واالقت�صادية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  ناق�صت 

العني جمال  برئا�صة  االأعيان،  يف جمل�س 

وزارة  موازنة  الثالثاء،  ام�س  ال�صرايرة، 

مناق�صات  اإط����ار  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رب��ي��ة 

م�������ص���روع���ي ق�����ان�����ون امل������وازن������ة ال���ع���ام���ة 

وم����وازن����ات ال����وح����دات احل��ك��وم��ي��ة ل��ع��ام 

.2021

وح�������ص���ر امل���ن���اق�������ص���ة وزي�������ر ال���رب���ي���ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور ت��ي�����ص��ر ال��ن��ع��ي��م��ي، 

واأم����ني ع���ام ال������وزارة ل��ل�����ص��وؤون االإداري�����ة 

واملالية الدكتورة جنوى قبيالت، ومدير 

اإدارة ال�صوؤون املالية، حممد املنا�صر.

دور  واأع�صاوؤها،  اللجنة  رئي�س  وثمن 

ال�������وزارة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ا���ص��ت��م��راري��ة 

توفر  على  وحر�صها  ُب��ع��د،  ع��ن  التعليم 

الطلبة  لعودة  املالئمة  ال�صحية  البيئة 

ال��ت��دري��ج��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال��وج��اه��ي يف ظل 

الظروف التي فر�صتها جائحة كورونا.

واأكدت اللجنة، خالل االجتماع، اأهمية 

دعم الوزارة يف جهودها ال�صتمرار تقدمي 

يف  الطلبة،  الأبنائنا  التعليمية  اخل��دم��ة 

ظل هذه الظروف اال�صتثنائية، لتمكينها 

اأداء ر�صالتها الربوية والتعليمية. من 

بدوره، عر�س الدكتور النعيمي جلهود 

ال�صحية  االإج����راءات  تطبيق  يف  ال���وزارة 

واالآمنة  التدريجية  العودة  ت�صمن  التي 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���وج���اه���ي، وت���وف���ر اخل��دم��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة االإل���ك���رون���ي���ة ع��ل��ى م��ن�����ص��ة 

االأردين،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وق����ن����وات  در����ص���ك 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور امل��ت�����ص��ارع 

اأ�صبحت  التي  العاملية  التعليم  اأنظمة  يف 

اأف�صل.  كخيار  امل��ت��م��ازج  التعليم  تعتمد 

اإىل ح��ر���س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال���دك���ت���ور  واأ�����ص����ار 

ال������وزارة ع��ل��ى ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س وحت��ق��ي��ق 

التعليمية  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  يف  ال��ع��دال��ة 

�صكناهم،  اختالف  على  الطلبة  الأبنائنا 

موؤكدا احلاجة اإىل خطة اإ�صالح للعديد 

م���ن ج���وان���ب ن��ظ��ام��ن��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال���ذي 

ي�صكل املعلم االأردين الركن االأ�صا�س فيه، 

لتحويل التحديات اإىل فر�س.

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال���ق���ط���اع  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال���ع���م���ل���ي���ة  م����ه����م يف  �����ص����ري����ك  اخل�����ا������س 

يف  تتفاوت  اخلا�صة  واملدار�س  التعليمية، 

جاء  وعليه  تقدمها،  التي  اخلدمة  جودة 

مراعيا  اخلا�صة  امل��دار���س  ت�صنيف  نظام 

التفاوت. لهذا 

ج��م��ي��ع  ت���ر����ص���د  ال������������وزارة  اأن  وب������ني 

العملية  ح���ول  ت��رده��ا  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة م�����ن خم���ت���ل���ف امل���������ص����ادر، 

اال�صتف�صارات  عن  االإجابة  على  وحتر�س 

راجعة  كتغذية  واعتمادها  وامل��الح��ظ��ات، 

بعد  ق��رارات��ه��ا  يف  االعتبار  بعني  تاأخذها 

درا���ص��ت��ه��ا م���ن ق��ب��ل م��ت��خ�����ص�����ص��ني يف كل 

املجاالت.
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اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�شركات رقم 

1997 وتعديالته، يعلن مراقب عام ال�سركات يف  ) 22 ( ل�سنة 

احللول  ل�سركة  العامة  الهيئة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  املتحده  التكنولوجيه 

 2004/7/7 بتاريخ   )  8992  ( الرقم  م�سوؤولية حمدودة حتت 

 2021/2/21 العادي  غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حم�سر  قد 

اجلزازي  عبدالرحمن  عبدالرحيم  حممود  عزل  على  املوافقة 

 ، لل�سركة  م�سفيًا  ح�سن  عبدالكرمي  عناد  الكرمي  عبد  وتعيني 

وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع المري �ساكر – عمارة رقم ) 30 ( – مقابل بنك 

ال�سكان – خلوي ) 0799976797 (

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه   رحمه  ابو  عدي  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )20581( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2014/12/22  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عدي ابو رحمه و�سريكه

اإىل �سركة : �سعاد احمد علي هل�سه و�سريكها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء انشاء طابق اول 
ملبنى بلدية منشية بني حسن

للمرة االوىل
من�سية بني ح�سن عن طرح عطاء  بلدية  تعلن  البلدية  بتمويل من �سندوق 

ان�ساء طابق اول ملبنى بلدية من�سية بني ح�سن .

فعلى املقاولني امل�سنفني فئة رابعة او خام�سة / ابنية ان�ساء ابنية الراغبني 

بالتقدم للعطاء مراجعة البلدية ل�سراء ن�سخ العطاء وح�سب ما يلي :

تقدمي كفالة دخول العطاء : 3% من قيمة العر�ض املقدم ) كفالة بنكية ول 

تقبل ال�سيكات ( .

ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( دينار غري م�سرتدة .

مدة العطاء ) 90 ( ت�سعون يوما .

تقدمي �سهادة الت�سنيف .

علما باأن اخر موعد ل�سراء الن�سخ يوم الربعاء املوافق 2021/3/10 ال�ساعة 

الثانية ع�سرا ظهرا اخر موعد ليداع العرو�ض يوم الربعاء 2021/3/17 

احلادي  ال�ساعة  اليوم  بنف�ض  العرو�ض  فتح  �سيتم  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة 

ع�سرة �سباحًا يف مبنى بلدية من�سية بني ح�سن .

رئيس بلدية منشية بني حسن
محمد عبد الكريم الياس الشديفات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ب�سبو�ض  وابراهيم  يو�سف  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )71680( بتاريخ 

2004/6/16  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : يو�سف وابراهيم ب�سبو�ض

اإىل �سركة : يو�سف ب�سبو�ض و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة الطويل وعبيدات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)55656 ( بتاريخ 2000/4/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200038342(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة مطعم حماده وحممد  

 وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1983/2/2 بتاريخ   )12151( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/22 

العتيبي   ع��ارف  عدنان  با�سم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ابو زيد  – بجانب جممع  �سفا بدران   : امل�سفي  باأن عنوان  علما 

احلجاج – عمارة 12 – ت: 0785710733

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء انشاء جدران ساندة واسوار وساحات 
وعبارات للمبنى االستثماري لبلدية منشية بني حسن

للمرة االوىل
من�سية بني ح�سن عن طرح عطاء  بلدية  تعلن  البلدية  بتمويل من �سندوق 

لبلدية  ال�ستثماري  للمبنى  وعبارات  و�ساحات  وا�سوار  �ساندة  جدران  ان�ساء 

من�سية بني ح�سن .

فعلى املقاولني امل�سنفني فئة رابعة او خام�سة / ابنية ان�ساء ابنية الراغبني 

بالتقدم للعطاء مراجعة البلدية ل�سراء ن�سخ العطاء وح�سب ما يلي :

تقدمي كفالة دخول العطاء : 3% من قيمة العر�ض املقدم ) كفالة بنكية ول 

تقبل ال�سيكات ( .

ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( دينار غري م�سرتدة .

مدة العطاء ) 70 ( �سبعون يوما .

تقدمي �سهادة الت�سنيف .

علما باأن اخر موعد ل�سراء الن�سخ يوم الربعاء املوافق 2021/3/10 ال�ساعة 

الثانية ع�سرا ظهرا اخر موعد ليداع العرو�ض يوم الربعاء 2021/3/17 

الثانية  ال�ساعة  اليوم  بنف�ض  العرو�ض  فتح  �سيتم  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة 

ع�سرة ظهرا يف مبنى بلدية من�سية بني ح�سن .

رئيس بلدية منشية بني حسن
محمد عبد الكريم الياس الشديفات

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�شركات رقم ) 22 ( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة 

�سراي  عجلون  ل�سركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  ال�سياحية   للمطاعم 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم ) 39453 ( بتاريخ 2015/2/2 

بتاريخ   املنعقد  عادي  الغري  العامة  الهيئة  اجتماع  حم�سر  قد 

ال�سمادي  حمود  �ساكر  رفاد  عزل  على  املوافقة   2021/2/13

وان   ، لل�سركة  م�سفيًا  احل��داد  حبيب  اهلل  �سيف  عماد  وتعيني 

عنوان امل�سفي هو :

عمان – ال�سمي�ساين – �سارع ال�سريف زيد بن �ساكر – بناية 47 

– هاتف ) 0776093000 (
مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

والتقنية   الهند�سية  للتوريدات  اجا  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 19478 ( بتاريخ ) 2009/8/20(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : فوؤاد قا�سم بال�سمة

والنت�سة  الزامل  جممع   – اجلاردنز   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

التجاري

�ض.ب ) 910888 ( الرمز الربيدي ) 11191 (

خلوي ) 0798962543 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  لال�ست�سارات   الربية  �سركة  باأن 

الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)52949( بتاريخ )2018/11/11( 

قد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 

بتاريخ )2021/2/21(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

امل�سيطي  خليل  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

وحممود ال�سطرات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/9/14 بتاريخ   )  121085(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200102598(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  زيدان   وعامر  احلراح�سه  امني  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2009/4/19 حتت الرقم )94308( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/12/10 

زيدان   عمر  ال��رازق  عبد  عامر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء – الر�سيفة – اجلبل ال�سمايل 

– ت: 07885272004
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العمران  مرمي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/10/13 اعتبارا من تاريخ  )115120 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

واخوانه  الدراي�سة  ابراهيم  علي  ح�سن  �سركة  بان  والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )74511( بتاريخ 

2005/2/23  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ح�سن علي ابراهيم الدراي�سه 

واخوانه

اإىل �سركة : ح�سن علي ابراهيم الدراي�سه و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة منت�سر وحممد العجالني

 )  108750  ( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2014/1/22 اعتبارا 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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سركات  �سجل  يف  و�سريكها  الروا�سده  ملياء  �سركة  بان  والتجارة 

 1996/10/9 بتاريخ   )6987( الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ملياء الروا�سده و�سريكها

اإىل �سركة : حممد البكور و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   والتطوير   لال�ستثمار  باندا  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

 ) 4304 وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 

بتاريخ ) 1996/2/14(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

العال  عبد  �سالح  �سامي  حممد  ال�سيد   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

وال�سيد زيد بول�ض جميل البقاعني

 –  65 – بناية  – �سارع عبداهلل غو�سة  امل�سفي : عمان  عنوان 

الطابق الثاين

خلوي ) 0795517876 ( 

م�سفي ال�سركة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني التالية 

اسماؤهم :
املوظف / عرفات محمد 

عثمان حموده
املوظفة / دانا علي 
يوسف السليحات

املوظفة / ميساء عوده 
احمد الحمد املناصري

نظرا لتغيبكم عن مركز عملكم لدى �سركة 

م�ساهمة  �سركة   / العقارات  لدارة  ارج��ان 

دون  متتالية  ايام  ع�سرة  من  لكرث  خا�سه 

عذر ر�سمي او مربر قانوين .

العودة  ب�سرورة  تنذركم  ال�سركة  فان  لذا 

 )  2 اىل مركز عملكم خالل مده اق�ساها ) 

وبعك�ض  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يومان 

وكافة  لوظائفكم  ف��اق��دون  تعتربون  ذل��ك 

املادة  لحكام  ا�ستنادا  العمالية  حقوقكم 

) 28 ( من قانون العمل والعمال الردين .

املنذره
شركة ارجان الدارة العقارات

الربعاء   23 / 2 / 2021



الدويل
80 االربعاء  24/ 2 / 2021 

ا  ُرَخ�صً الذين يحملون  ال�صّياح  اأدالء  واالآثار طلبها من  ال�صياحة  وزارة   جّددت 

فرتات  عن  املالية  ُم�صتحقاتهم  ليت�صّلموا  مبراجعتها  اأعمالهم،  ملمار�صة  ر�صمية 

اأعمالهم ال�صابقة يف برنامج “اأردننا جنة –  اأردننا بخري«.

 م��ن��ذ ح��ق��ب��ة ط��وي��ل��ة، وب�����ص��ب��ب اج��ت��ي��اح ال��ع��دو ال���ك���وروين ري���اح ال���َع���امل اأج��م��ع، 

واج��ت��ي��ازه��ا احل���دود اجل��غ��راف��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ل��ل��دول، واالإغ���اق���ات ال��ت��ي تلت ذلك 

وهم  ال�صّياح،  الأدالء  تتوافر  مل  االأردن،  حدود  اإقفال  اإىل  بالتايل  واأف�صت  دولًيا، 

اأعمال �صياحية مع �صياح وزوار عرب واأجانب من خارج الباد.  اأية  كثريو العدد، 

الدولة،  خ��ارج  من  املُ�صتقَدمة  ال�صّياحة  بوجه  بالكامل  ُمو�صودة  كانت  فاحلدود 

خ�صيًة من ا�صتقطاب الفريو�س القاتل وتو�ّصع الوباء جغرافًيا وب�صرًيا.

الباد  ُو�صع  ووا�صًعا  ذكًيا  كبرًيا  برناجًما  ال���وزارة  ا�صتحدثت  ال�صبب،  ولهذا   

ومن  جهة،  من  الداخلية  ال�صياحة  لتن�صيط  لاأنظار،  والفًتا  وعر�صها،  بطولها 

“ولو  ال��داف��ق  زخمها  على  ول��اإب��ق��اء  ذات��ه��ا،  بحد  ال�صياحة  الإن��ق��اذ  اأخ���رى  جهة 

وعائاتهم  ال�صياح  اأدالء  جمتمع  ومل�صاعدة  االأردن��ي��ن،  �صياحة  اإط��ار  يف  حملًيا” 

على  يعتمدون  فهوؤال  متوا�صلة،  َعمانية  ت�صغيات  ا�صتحداث  خال  من  مالًيا 

والوبائية،  ال�صيا�صية،  ال��ت��ط��ورات  مبختلف  �صلًبا  ي��ت��اأث��ر  ال��ذي  ال��ي��وم��ي  خبزهم 

والدولية، واالإقليمية، وال تتوافر يف ِجَعابهم اأية اأعماٍل اأخرى. 

ُردود  جّنة”،  “االأردن  وال��وازن  الكبري  ال��وزاري  ال�صياحي  للِحراك  كان  لهذا،   

بَّ يف �صالح جهات جمتمعية عديدة، اأولها املواطنون  اأفعال اإيجابية جًدا، فقد �صَ

الن�صاط  على  وللحفاظ  ال�صياح،  اأدالء  ت�صغيل  ويف  وطبقاتهم،  �صرائحهم  بكل 

ال�صقيقة  العوا�صم  اهتمام  ون��ال  حملًيا  وب���ارًزا  ��ًا  م��ت��وا���صِ اململكة  يف  ال�صياحي 

منها  والتي  لها،  امُلراِفقة  االأن�صطة  وتلك  ال�صياحية  اخلدمات  وفَتَح  وال�صديقة، 

ال�صياحية  واملخيمات  والفنادق،  واملطاعم،  اختافها،  على  ال�صياحية  احلافات 

احَل�صر  ال  املِثال  �صبيل  على  �صمنها  الوطنية،  واملتنزهات  الطبيعية،  واملحميات 

و�صانا،  وعجلون،  رم،  وادي  منها،  اأخ��رى  ومناطق  وم��دن  عّمان  يف  املوجودة  تلك 

�صابهها،  وما  الربية،  للحياة  “املاأوى”  وحممية  وال�صومري،  واالأزرق،  واملوجب، 

الكثري. وغريها 

وعائات.  وجماعات  ُف��رادى  االأردن��ي��ن  املواطنن  بن  ا�صتهر  جّنة”  »االأردن   

واالآث��ار،  ال�صياحة  وزارة  موقع  عن  جادين  العنكبوتية  ال�صبكة  يف  بحثوا  فهوؤالء 

على  واأ�صمل  اأف�صل  ب�صورة  وللتعّرف  اجل��اذب،  الربنامج  هذا  يف  امل�صاركة  بهدف 

الكوروين”،  “الطق�س  اإطار  يف  ولو  اإيجابي  �صٍق  ففي  ومرافقه.  االأردن  جماليات 

اأما  اجلميل.  بالوطن  اأعمق  معرفية  ملُراَكَمة  فراغهم  اأوق��ات  يف  املواطنون  اندفع 

االأردن ح�صارًيا وثقافّيا و�صياحًيا يرتدد يف االإعام وبن  ا�صم  خارجًيا، فقد بقي 

واحلديث  القدمي  التاريخ  االأردنيِة عرب  االأر�ِس  بعراقِة  املهتمن  الَعامل  مواطني 

ر، ولهذا كان الربنامج خطوة ذكية َفَعلت ِفْعلها يف �صّتى املَناحي. واملَُعا�صِ

والعاملن  وللوزارة  واالآث��ار،  ال�صياحة  وزي��ر  الفايز  نايف  ال�صيد  ملعايل  �صكًرا   

ال�صياح  باأدالء  واهتمامهم  املُبِدعة،  ال�صياحية  وبراجمهم  اأعمالهم  لتوا�صل  فيها، 

على  االأردن��ي��ة  ال�صياحة  ترويج  وملتابعتهم  تواجههم،  عدة  م�صكات  من  للتقليل 

الوباء  ظهر  “ق�صم  وننتظر  جديدة،  تطبيقات  اإىل  ب�صغف  ونتطلع  عد،  ال�صُ �صتى 

وا�صتقرار االأو�صاع على كل امل�صتويات. ير”،  ال�ِصِرّ

»املُلحق  ورئي�صة حترير  ردين 
ُ
االأ بالتاريخ  �صة  رو�صية متخ�صّ واإعامية  *كاتبة 

ردين.
ُ
اأ الرو�صي« �صابًقا، ودليل �صياحي 

نيدوغينا يلينا 

 وزارة الّسياحة في خدمة 
األدالء وسياحة األردن

االنباط-وكاالت

بعد 11 عاًما، حولت �صلطات االحتال 

بالعي�س  عليان  عائلة  اأحام  االإ�صرائيلي 

اأمان وا�صتقرار داخل منازلها الواقعة  يف 

القد�س  �صرقي  �صمال  العي�صوية  بلدة  يف 

ب��ع��دم��ا  و�����ص����راب  ك���اب���و����س  اإىل  امل��ح��ت��ل��ة 

باتوا  فرًدا   20 و�صردت  بالكامل،  هدمتها 

بدون ماأوى يقيهم برد ال�صتاء القار�س

االأمل  بدموع  ممزوجة  مريرة  حلظات 

هدم  اأثناء  عليان  عائلة  عا�صتها  والقهر 

جرافات بلدية االحتال منازلها االأربعة 

من  ك��وم��ة  اإىل  وحتويلها  العي�صوية،  يف 

احلجارة واالأخ�صاب خال �صاعة ون�صف

اأمل وقهر

وبكلمات ال تخلو من االأ�صى واحل�صرة، 

ي��ق��ول امل��ق��د���ص��ي ع��ل��ي ع��ل��ي��ان )74 ع��اًم��ا( 

مرتاحن  نعي�س  “كنا  “�صفا”:  لوكالة 

االح��ت��ال  ل��ك��ن  ع��ائ��ات��ن��ا،  م��ع  بيوتنا  يف 

يريد االنتقام منا باأي طريقة، واإخراجنا 

من اأر�صنا ووطننا«

ك�صر  ه��و  الرئي�س  “الهدف  وي�صيف 

امل�صجد  يعمل يف  فادي  ابني  الأن  �صوكتنا، 

اأ�صهر،  االأق�صى، ومنعوه من دخوله عدة 

وجرافات بلدية االحتال هدمت منازلنا 

معتقدة  االحتال،  خمابرات  من  باإيعاز 

بذلك اأنها �صتوجه له �صربة يف ال�صميم«

�صيا�صي  املبنى  ه��دم  ق��رار  اأن  ويو�صح 

بامتياز، الأن خمابرات االحتال ح�صرت 

ل��ل��م��ن��زل وق����ام����ت ب���ت�������ص���وي���ره، ق���ب���ل اأن 

بلدية  من  ه��دم  ان��ذار  اأي  العائلة  تتلقى 

االحتال

»ع���ن���دم���ا ����ص���اه���دت امل����خ����اب����رات ت��ق��وم 

ب��ت�����ص��وي��ر امل��ب��ن��ى، ���ص��األ��ت��ه��ا ع���ن ال�����ص��ب��ب، 

وحت��دث��ت اإل��ي��ه��م ب���اأن ه���ذا االأم����ر يخ�س 

قالوا:  حينها  االحتال،  بلدية  موظفي 

عليان يقول  امل�صاكل”،  تثريون  “اأنتم 
ويتابع “يف اليوم الثاين علقت البلدية 

بكافة  وقمنا  نياأ�س  مل  لكننا  الهدم،  اأم��ر 

االج�������راءات م���ن اأج����ل ت��رخ��ي�����س امل��ب��ن��ى، 

الهيكلية  باخلارطة  املنطقة  هذه  ودخلت 

اجلديدة«

وقبل عامن، فر�صت بلدية االحتال 

على العائلة دفع خمالفة بناء بقيمة 180 

األف �صيكل، وما زالت توا�صل دفع 3 اآالف 

�صيكل كل �صهر ق�صط املخالفة

تفاجاأت  العائلة  اأن  اإىل  عليان  وي�صري 

لدى  املبنى  ه��دم  االح��ت��ال  بلدية  بقرار 

اإباغها من قبل خماتري العي�صوية، الأن 

�صابًقا اأنها  املخاتري  اأبلغ  البلدية  “رئي�س 
لن تهدم منازل يف البلدة«

والإي���ق���اف ق���رار ال���ه���دم، ق���دم حم��ام��ي 

ال��ع��ائ��ل��ة االأح����د امل��ا���ص��ي، ا���ص��ت��ئ��ن��اًف��ا ل��دى 

القا�صي  اأن  اإال  العليا،  االحتال  حمكمة 

رف�س، وباالأم�س ح�صرت قوات االحتال 

برفقة جرافات، و�صرعت يف هدم املبنى

ل����ك����ن رغ�������م ات�����خ�����اذ ال����ع����ائ����ل����ة ك���اف���ة 

ب��ل��دي��ة  اأن  اإال  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  االإج���������راءات 

االحتال اأ�صرت على هدم منزلها املكون 

مرًتا   370 م�صاحتهما  تبلغ  طابقن  من 

م��راد  الثاثة  والأوالده  ل��ه  تعود  م��رب��ًع��ا، 

وفادي وحممد وعائاتهم

حق تاريخي

منازلهم،  هدم  رغم  اأن��ه  عليان  ويوؤكد 

اأر�صهم،  يف  وثابتون  متجذرون  اأنهم  اإال 

نعي�س  واأج����دادن����ا  اآب���ائن���ا  اأر�����س  “هذه 
ون��ح��ي��ا ف��ي��ه��ا، الأن��ه��ا حقنا ال��ت��اري��خ��ي، ال 

اأر�صنا  م��ن  ينزعنا  غ��ريه��ا  اأو  اإ���ص��رائ��ي��ل 

ح��ت��ى من����وت ف��ي��ه��ا، ه���م ال���ذي���ن اح��ت��ل��وا 

اأرا�صينا، ونحن هنا قبلهم«

نفديه  االأق�����ص��ى  “امل�صجد  وي�����ص��ي��ف 

بدمنا، وكنت عملت فيه 20 عاًما، اإال اأنها 

تفتقد حلقوق  االحتال عن�صرية،  دولة 

لذلك  �صعب،  ب��دون  اأر�صا  تريد  االن�صان 

يهدمون منازل ال�صكان وي�صردوهم«

ك��ب��ار  قائًا:” ن��ح��ن  ح��دي��ث��ه  وي��ك��م��ل 

من  حياتنا  ل��ن��ب��داأ  ���ص��ب��اًب��ا  ل�صنا  ب��ال�����ص��ن، 

وال  �صفقة  وال  يوجد ال رحمة  جديد، ال 

اإن�صانية� وال حقوق ان�صان اأو دميقراطية 

لدى االحتال«

العائلة  الباردة، ن�صبت  االأجواء  ورغم 

هدمته  ال��ذي  منزلها،  رك��ام  ف��وق  خيمة 

ال��ب��ن��اء دون  االح��ت��ال، بحجة  ج��راف��ات 

ترخي�س

ق��وات  اع��ت��داء  ال��ه��دم،  وت��خ��ل��ل عملية 

عائلة  على  وال��دف��ع  بال�صرب  االح��ت��ال 

بجانب  تواجدوا  الذين  وال�صكان  عليان 

قنابل  واأطلقت  ال�صكنية،  البناية  اأنقا�س 

ال�����ص��وت واالأع������رية امل��ط��اط��ي��ة ن��ح��وه��م، 

املتابعة  جلنة  ع�صو  اإ�صابة  اإىل  اأدى  م��ا 

بطنه،  يف  م��ط��اط��ي  ب��ع��ي��ار  العي�صوية  يف 

للم�صت�صفى  اال����ص���ع���اف  ���ص��ي��ارة  ون��ق��ل��ت��ه 

للعاج

وان�صحاب  الهدم  عملية  انتهاء  وعقب 

املكان  القتحام  ع��ادت  املكان،  من  القوات 

الفل�صطينية  االأع��ام  و���ص��ادرت  جم��دًدا، 

التي علقت على ركام البناية

بلدة  يف  �صبابية  جم��م��وع��ات  واأط��ل��ق��ت 

ل�صالح  مالية  تربعات  حملة  العي�صوية 

ونا�صدت  عليان،  عائلة  بناية  بناء  اإع��ادة 

ب�صرورة  ال��ب��ل��دة  و���ص��ك��ان  اأه���ايل  احلملة 

الوقوف مع العائلة يف م�صابهم

االنباط-وكاالت

فل�صطينيتان  ���ص��ي��دت��ان  و���ص��ارة  ه��اج��ر 

م�صحونن  ت��اري��خ��ي��ن  ا���ص��م��ن  حت��م��ان 

ولهما رمبا داللة على ال�صراع املتوا�صل، 

ي��ح��رم��ه��م��ا االح����ت����ال واأب���ن���اءه���م���ا م��ن 

حا  وتتنظران  غ��زة  قطاع  يف  زوجيهما 

يوحد �صطري الربتقالة الواحدة

اأب����و ج���زر )19 ع��ام��ا(  مل ي��ل��ت��ق ح��م��اد 

م��ن غ���زة وال����ده م��ن��ذ ن��ح��و اأرب����ع ���ص��ن��وات 

م��ن��ذ   )20( اآم����ن����ة  ���ص��ق��ي��ق��ت��ه  ت������راه  ومل 

عامن ون�صف العام وهم جزء من عائلة 

اأو���ص��ال��ه��ا.  االح���ت���ال  ق��ط��ع  فل�صطينية 

اأبو جزر يف غزة على  الوالد فار�س  يقيم 

اإقامة كرميته  �صفر من مكان  �صاعة  بعد 

وعلى  النقب  يف  ال�صام  �صقيب  ب��ل��دة  يف 

بعد �صاعتي �صفر من مكان ابنه يف مدينة 

اللد داخل اأرا�صي 48. وياأتي الف�صل بن 

وابنته  واب��ن��ه  االأب  ب��ن  وال��ع��ظ��م،  اللحم 

الثمانية  جت��اوز  من  متنع  اإ�صرائيل  الأن 

ع�صر من عمره من زيارة غزة املحا�صرة 

ولقاء ذويه فيها

وي���ذك���ر ه���ذا احل���رم���ان ب�����ص��ور ب��رل��ن 

التاريخي، الذي مزق عائات اأملانية بن 

الغربي الأملانيا  وال�صطر  ال�صرقي  ال�صطر 

ال��ك��وري��ت��ن  ب���ن  ال���ي���وم  ي���ج���ري  اأو ك��م��ا 

اأبنائهم خلف  لقاء  االآباء من  حيث مينع 

م�صلك  اجلدار. وح�صب معطيات جمعية 

احل��ق��وق��ي��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ه���ن���اك م��ئ��ات 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن مم���ن م��زق��ت اأو���ص��ال��ه��م 

اإج��������راءات االح����ت����ال وت��ب��ق��ى م��اآ���ص��ي��ه��م 

بعيدة عن االهتمام

اآمنة  و�صقيقته  حل��م��اد  بالن�صبة  لكن 

اأب������و ج�����زر ف������اإن ح���رم���ان���ه���م���ا م����ن ل��ق��اء 

وال��ده��م��ا ي��ع��ذب��ه��م��ا وي��ه��ز ك��ي��ان��ه��م��ا من 

االأع����م����اق. وك���ان���ت اآم���ن���ة ق���د ت���زوج���ت يف 

وال��ده��ا  م�����ص��ارك��ة  ودون  ال�����ص��ام  �صقيب 

يلتق  مل  االآن  حتى  وه��و  زفافها  حفل  يف 

يوما زوجها. كذلك ميار�س حماد حياته 

اأب الذي يحتفظ بالتوا�صل  يف اللد دون 

م��ع��ه ع��رب ال��ه��ات��ف ف��ق��ط. وي��ق��ي��م ح��م��اد 

حيث  ال��ل��د  مدينة  داخ���ل  املحطة  ح��ي  يف 

ت�صود �صروط حياتية قا�صية وبنى حتتية 

الرئي�صي  ال�صارع  زال  وما  معدومة  �صبه 

املدينة  احتل  مب��ن  يذكر  اللد  مدينة  يف 

اإ���ص��ح��ق راب���ن،   ،1948 اأه��ل��ه��ا ع���ام  وط���رد 

ويتقاطع ال�صارع مع �صوارع اأخرى حتمل 

ك��اأن��ور  املحطة  ح��ي  داخ���ل  عربية  اأ���ص��م��اء 

الدين  �صاح  حمفوظ،  جنيب  ال�صادات، 

وامللك حممد اخلام�س

حمرومون من املدر�صة اأي�صا

اأب���و ج��زر  ي�صكن ح��م��اد  ه���ذا احل���ي  يف 

يف ال��ل��د م��ع ج��دت��ه ح��م��دة )65( امل��ول��ودة 

ع��ام��ا   50 م��ن��ذ  ال���ل���د  وت��ق��ي��م يف  غ����زة  يف 

اأي�����ص��ا حم��روم��ون  وعمته واأب��ن��ائ��ه��ا وه��م 

م��ن وال��ده��م يف غ���زة. ال��وال��د ف��ار���س اأب��و 

وزوجته  رف��ح  م��ن  فل�صطيني   )43( ج��زر 

ه��اج��ر )42( م��ن ال��ل��د وق���د ���ص��اف��رت مع 

�صهر  قبل  القطاع  اإىل  اأطفالها  من  �صتة 

اأ�صابيع  ع��دة  وبعد  ال��وال��د  ال���زوج-  للقاء 

يفرت�س بهم العودة اإىل اللد

ب������ن رف��������ح وال������ل������د ط�����ري�����ق ال����وج����ع 

واحلرمان

اأب��و ج��زر حار�صا  ف��ار���س  يف رف��ح يعمل 

االنتفا�صة  ان��دالع  حتى  وكان  مدر�صة  يف 

الثانية عام 2000 اأقام يف بئر ال�صبع حيث 

تقطعت  وقتها  وم��ن  زوج��ت��ه  على  تعرف 

وت�صتت  ال��واح��دة  العائلة  ب��اأب��ن��اء  ال�صبل 

اللد  للتنقل بن  االأبناء  �صملهم وي�صطر 

وب���ن غ���زة ك���ل ع���دة ���ص��ه��ور وحت���ت���اج كل 

تبلغ  م�صنية  واإج��راءات  لرتتيبات  زي��ارة 

العليا التما�صات للمحكمة  اأحيانا تقدمي 

وت��ن��ت��ه��ي ك��ل زي����ارة ب��امل��زي��د م��ن االأمل 

زوجها  من  الزوجة  ف��راق  ال��ف��راق،  بفعل 

21 ���ص��ن��ة ع��ل��ى  واالأب�����ن�����اء م����ن وال����ده����م 

التوايل. وبالن�صبة حلماد واآمنة فالوجع 

اأك�����رب ف��ه��م��ا حم����روم����ان م���ن م��ث��ل ه��ذه 

به  امل�صموح  العمر  جتاوزا  الأنهما  الزيارة 

طفولتهما  اأم�صيا  بعدما  القطاع  لزيارة 

متنقلن بن اللد ورفح. وحتظر �صلطات 

االأف���راح  يف  بابنيه  االأب  ل��ق��اء  االح��ت��ال 

ال��ل��د وه��ن��اك يف رفح  االأت����راح هنا يف  ويف 

وك��ان اللقاء االأخ��ري مع وال��ده قد مت يف 

2016 وب�صبب الظروف العائلية حرم من 

املدر�صة  من  ت�صرب  فقد  تعلمه  موا�صلة 

وك����ان م�صطرا  ال���راب���ع  ال�����ص��ف  يف  وه���و 

ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف اإع���ال���ة اأ����ص���رت���ه ف��ع��م��ل يف 

االأليمنيوم  ت��رك��ي��ب  يف  خ��ال��ه  م��ع  ال��ن��ه��ار 

ويف الليل بالنظافة يف حمطة القطار يف 

تل اأبيب

زواج اآمنة

من  عامن  قبل  اآمنة  االبنة  وتزوجت 

ال�صام يف  �صقيب  بلدة  اأردين من  �صام، 

النقب وهو �صائق جرار وتقيم معه داخل 

مبنى متوا�صع من الزينك وهي حتن اإىل 

لوالدها  م�صتاقة  وباالأ�صا�س  ولرفح  اللد 

ومنعت  زفافها  يوم  يف  منه  حرمت  الذي 

امل�صت�صفى  يف  م��ك��ث  ع��ن��دم��ا  زي���ارت���ه  م��ن 

ورف�����ص��ت  قلبية  بجلطة  اإ���ص��اب��ت��ه  ج���راء 

حمكمة اإ�صرائيلية طلبها بزيارته مرتن

وي��و���ص��ح امل��رك��ز حل��م��اي��ة ال��ف��رد ال��ذي 

 2009 منذ  ج��زر  اأب��و  عائلة  ماأ�صاة  يعالج 

وااللتما�صات  املكاتبات  بع�صرات  ق��ام  اأن��ه 

م���ن اأج�����ل مل ���ص��م��ل ال���ع���ائ���ل���ة وت��ط��ال��ب 

ل��ه��ا لانتقال  ب��ال�����ص��م��اح  ال��ي��وم  ال���زوج���ة 

واأبناءها اإىل رفح لكن �صلطات االحتال 

لذلك  ونتيجة  بعد  طلبها  على  ت��رد  مل 

يتعلمون  اأنهم  علما  ذل��ك،  من  يحرمون 

قبل  اأبوابها  فتحت  التي  رفح  مدار�س  يف 

فرتة

الفرد  حماية  اأج��ل  من  املركز  ويعالج 

ع��ائ��ل��ة  ل150  م�����ص��اب��ه��ة  م���ل���ف���ات  ال����ي����وم 

ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ق��ط��ع االح���ت���ال اأو���ص��ال��ه��ا 

ع���������اوة ع����ل����ى م�����ئ�����ات م������ن ال����ع����ائ����ات 

الفل�صطينية التي تواجه املاأ�صاة ذاتها وال 

املركز ق�صاياها يتابع 

اال�صتياق للجد واجلدة

وت��ق��ول م��دي��رة امل��رك��ز حل��م��اي��ة ال��ف��رد 

عائلة  ملف  تتابع  اإنها  مونتيل  جي�صيكا 

لتاأمن  2009 يف حم��اول��ة  منذ  ج��زر  اأب��و 

احل������د االأدن���������ى م����ن احل����ي����اة االأ�����ص����ري����ة 

مبنع  العن�صري  القانون  رغم  الطبيعية 

املفرو�س على غزة،  ال�صمل واحل�صار  مل 

�صهور  �صتة  ك��ل  م��رة  تتوجه  اأن��ه��ا  منوهة 

ل�����ص��ل��ط��ات ج��ي�����س االح���ت���ال ال���ص��ت�����ص��دار 

ت�����ص��ري��ح ل����اأم ه��اج��ر واأب��ن��ائ��ه��ا ل��زي��ارة 

الزوج- الوالد يف رفح

وت����وؤك����د اأي�������ص���ا اإه����م����ال ال���ك���ث���ري م��ن 

ط��ل��ب��ات��ه��ا مم���ا ي�����ص��ط��ر امل���رك���ز ل��ل��ت��وج��ه 

ل���ل���م���ح���اك���م وت�������ص���ي���ف ه������ذه ال���ع���ائ���ات 

على  م�صلط  �صيف  م��ع  تعي�س  املن�صطرة 

عاما   18 االب��ن  يبلغ  عندما  الأن��ه  رقابها 

وال���ده ورمب��ا  ع��ن  االف���رتاق  عليه  ينبغي 

وح�صية.  اإ�صرائيلية  �صيا�صة  وهذه  لاأبد 

اأن حترم  الإ�صرائيل  وتت�صاءل كيف ميكن 

والدها وهو  روؤية  18 عاما من  ابنة  فتاة 

على قيد احلياة؟

ت�����ص��ف��ع  ال  االأوروب�����ي�����ة  االأب  ج��ن�����ص��ي��ة 

للزوجة واالأبناء

�صقيقة  ����ص���ارة  اأن  اإىل  ت�����ص��ري  ك��ذل��ك 

فهي  م�صابهة  حمنة  تكابد   )41( هاجر 

ت��ق��ي��م يف ال��ل��د م���ع خ��م�����ص��ة م���ن اأب��ن��ائ��ه��ا 

ب��ي��ن��م��ا زوج���ه���ا م��ن�����ص��ور امل���ول���ود يف رف��ح 

)تران�صيلفانيا(  فولكان  مدينة  يف  مقيم 

تره  ومل  روم��ان��ي��ة  جن�صية  �صاحب  وه��و 

منذ عام، يعي�س يف غزة ومينع من زيارة 

ال���ب���اد وه����ي غ���ري ق������ادرة ع��ل��ى ال�����ص��ف��ر 

ملاقاته يف رومانيا

من  من�صور  الزوج  عاد  �صهرين  وقبل 

رومانيا اإىل رفح و�صار على بعد �صاعتن 

�صفر من اأ�صرته لكن مل �صمله معها بات 

اأكرث �صعوبة يف ظل اإجراءات االحتال. 

وح��ال��ي��ا ت��ق��وم ال���زوج���ة ���ص��ارة ع��ل��ى اأم��ل 

االبن  اأن مينع  يعقل  وت�صاأل كيف  اللقاء 

من اأبيه يف 2021؟

وردا على �صوؤال القد�س العربي يقول 

ح��م��اد اأب���و ج���زر اإن اأك���رث م��ا ي�����ص��ت��اق له 

يف رف��ح ه��و ل��ق��اء ج��دي��ه ح��ام��د واآم��ن��ة يف 

اأ�صموين  75 عاما(. وي�صيف  و  رفح )92 

على  �صقيقتي  واآم���ن���ة  ج���دي  ا���ص��م  ع��ل��ى 

ا�صم جدتي لكننا ال نلتقي �صوى باال�صم 

ب�صبب  لاأبد  منهما  �صنحرم  اأننا  ويبدو 

هذا احل�صار الظامل على قطاع غزة

 أحالم عائلة عليان دفنها االحتالل بين الركام

 بين اللد ورفح.. سارة وهاجر سيدتان فلسطينيتان تحرمهما إسرائيل من لقاء الزوج واألب

االنباط-وكاالت

االأ���ص��رى  ���ص��وؤون  ق��ال حمامي هيئة 

وامل�����ح�����رري�����ن، ج���م���ي���ل �����ص����ع����ادة، ي���وم 

اع��م��ر  ن�����ص��ال  االأ����ص���ري  اإّن  ال���ث���اث���اء، 

معتقل  وهو  اأمرا�س،  عدة  ي�صتكي من 

ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت���ع���ر����س   ،2013 ع����ام  م��ن��ذ 

قا�صي وظروف حجز �صعبة

من  يعاين  اعمر  اأّن  �صعادة،  واأو�صح 

�صغط  يف  وارت����ف����اع  ال�����ص��ك��ري  م���ر����س 

االحتال  �صلطات  متاطل  فيما  ال��دم، 

يف تقدمي العاج له

داخ��ل  االأ���ص��رى  ب��ع��زل  يتعلق  وفيما 

ال�����ص��ج��ون ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة، ق���ال ���ص��ع��ادة: 

اأن��ه��ى االح���ت���ال ع��زل  االث��ن��ن  “يوم 
االأ�صريتن فدوى حمادة ونوال فتحية 

علًما  الدامون،  �صجن  داخل  القابعتن 

 3 اأّن حمادة معزولة منذ ما يزيد عن 

اأ�صهر وفتيحة ما يزيد عن �صهر

ال��ع��زل �صواء  اأّن ظ��روف  اإىل  واأ���ص��ار 

اأو ج��م��اع��ي ه��ي ظ���روف �صعبة  ف���ردي 

اخلارجي  العامل  عن  االنقطاع  ب�صبب 

اأن  اإىل  الفًتا  العائلية،  الزيارات  ومنع 

ال��ع��زل م��ا يزيد  بع�س االأ���ص��رى داخ��ل 

�صجون  اإدارة  وم��ازال��ت  �صنوات،   5 ع��ن 

اأ���ص��رى م��ن بينهم   7 ت��ع��زل  االح��ت��ال 

االأ�صري عمر خرواط

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ظ����روف االأ�����ص����ري 

اإىل  يحتاج  اإنه  قال  نخلة،  اأمل  الطفل 

طبيعية  ب�صبب  خ��ا���ص��ة  ط��ب��ي��ة  رع��اي��ة 

م��ر���ص��ه، وه���و م��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ 3 اأ���ص��ه��ر، 

و�صدر بحقه قرار اعتقايل اإداري

داخ��ل  االأ���ص��رى  بتطعيم  يتعلق  ويف 

ع��م��ل��ي��ة  قال:”و�صلت  ال���������ص����ج����ون، 

اإىل  االحتال  �صجون  داخ��ل  التطعيم 

عملية  وم��ات��زال  ال��ث��اين،  الطعم  تلقي 

التطعيم جارية حتى هذه اللحظة«

ويف ختام كامه لفت اإىل اأّن االأ�صري 

ال�صحي  و�صعه  م��ازال  م�صاملة  ح�صن 

����ص���ع���ب ل���ل���غ���اي���ة، وج�������رى ن���ق���ل���ه م��ن 

اإىل هدا�صا، ومازال  �صوروكا  م�صت�صفى 

يخ�صع للعاج يف ق�صم العناية املكثفة

االنباط-وكاالت

ت����ويف ام�������س ال���ث���اث���اء، وزي�����ر ال���ب���رتول 

ال�����ص��ع��ودي ال�����ص��اب��ق، اأح��م��د زك��ي مي���اين، عن 

عمر ناهز ال�91 عاما، و�صيتم مواراة جثمانه 

املكرمة، وفقا  املعاة مبكة  الرثى يف مقابر 

ل�صحيفة “عكاظ” ال�صعودية

اأن اأحمد زك��ي مياين  جت��در االإ���ص��ارة اإىل 

ال��ب��رتول  وزارة  وت����وىل   ،1930 ع���ام  يف  ول���د 

من   ،1975 العام  يف  اختطافه  ومت   ،1962 يف 

ق��ب��ل جم��م��وع��ة ال�����ص��ه��ري ك���ارل���و����س، امل��ل��ق��ب 

ال��دول  ملنظمة  اجتماع  خ��ال  ب�”الثعلب”، 

العا�صمة  يف  “اأوبك”،  ل��ل��ب��رتول  امل�����ص��درة 

النم�صاوية فيينا

ودر�������س اأح���م���د زك����ي مي����اين احل���ق���وق يف 

جامعة القاهرة، وتخرج من جامعة هارفارد، 

عمل  نفط،  ك��وزي��ر  من�صبه  يتوىل  اأن  وقبل 

ووزي���ر  ال�����وزراء،  ملجل�س  ق��ان��ون��ي��ا  م�صت�صارا 

 ،1960 ع��ام  يف  وزراء  جمل�س  وع�صو  دول���ة، 

اأن��ه ك��ان اأول اأم��ن ع��ام ملنظمة ال��دول  حيث 

ورئي�س  وموؤ�ص�س  “اأوبك”،  للنفط  امل�صدرة 

مركز درا�صات الطاقة العاملي

 محامي: ظروف العزل داخل 
السجون اإلسرائيلية صعبة للغاية

 اختطفه »الثعلب« وكان أول أمين عام 
ل»أوبك«.. وفاة السعودي أحمد زكي يماني
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االنباط-وكاالت

جت����ري يف ه����ذه الأوق�������ات و����س���اط���ات من 

اإنهاء  بهدف  واإقليمية،  عربية  جهات  ع��دة 

اخل���اف ب��ن ح��رك��ت��ي ف��ت��ح وح��م��ا���س، ح��ول 

ملف احلريات العامة، والذي ي�سمل اإطاق 

املعتقلن ال�سيا�سين، كخطوة مهمة، باجتاه 

الفل�سطينية،  ال��رمل��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  عقد 

التي جرت  التفاهمات  اأي عقبات، وفق  دون 

موؤخرا يف العا�سمة امل�سرية القاهرة

وح�����س��ب م�������س���وؤول يف اأح�����د ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

الفل�سطينية التي �ساركت موؤخرا يف حوارات 

وثيقة،  تبنى  خالها  جرى  والتي  القاهرة، 

من 15 بندا، لعقد النتخابات الفل�سطينية 

دون اأي م�ساكل، فقد اأكد ل� القد�س العربي ، 

اأن ال�ساعات ال� 24 املا�سية، �سهدت تدخات 

م��ن ب��ع�����س اجل��ه��ات ال��ت��ي اأع��ت��م��د اأن تكون 

���س��ام��ن��ة ل��ع��ق��د الن���ت���خ���اب���ات، ب��ه��دف اإن��ه��اء 

 ، ال�سيا�سي  الع��ت��ق��ال  م��ل��ف  اخل���اف ح���ول 

وذلك بعد نفي الطرفن يف ال�سفة الغربية 

يف  معتقل  اأي  هناك  يكون  اأن  غ��زة،  وق��ط��اع 

���س��ج��ون��ه��م، م���وج���ود ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة الن��ت��م��اء 

ال�سيا�سي اأو الراأي

وتعد كل من م�سر وقطر وتركيا ورو�سيا، 

تابعوا  م��ن  وه��م  لانتخابات،  �سامنة  ج��ه��ات 

امللف من بدايته، وتو�سطوا يف بن فتح وحما�س، 

على  التوافق  �سيغة  اإىل  الو�سول  يف  وجنحوا 

عقد النتخابات الفل�سطينية بالتتايل

اجلهات  من  احلالية  الت�سالت  وت�سمل 

�سريع،  ل��ت��واف��ق  اأي�����س��ا  التو�سل  ال�سامنة، 

ي�سمل البدء باإطاق �سراح مواطنن تقول 

اأج��ه��زة حما�س يف  ل��دى  معتقلن  اأنهم  فتح 

غزة على خلفية النتماء ال�سيا�سي، واآخرين 

ع��ل��ى خلفية  معتقلن  اأن��ه��م  ح��م��ا���س  ت��ق��ول 

الأم���ن يف  اأج��ه��زة  ل��دى  ال�سيا�سي  الن��ت��م��اء 

ال�سفة التي تخ�سع ل�سيطرة حركة فتح

مدخا  ذل��ك  يكون  اأن  الو�سطاء،  ويريد 

الأمنية،  لاأجهزة  دور  اأي  لتحييد  عمليا، 

حلماية  ال��ت��دخ��ل  يف  ال�����س��رط��ة،  ج��ه��از  دون 

ي��ت��وق��ع يف ح��ال  الن��ت��خ��اب��ات، ح��ي��ث  عملية 

����س���ارت الأم������ور وف����ق الت�������س���الت اجل��اري��ة 

حاليا، اأن ي�سار اإىل تنفيذ ذلك، ب�سكل �سريع

ومن املتوقع اأن يتم التنفيذ على مراحل، 

بحيث يطلق �سراح ه��وؤلء، الذين اأعدت كل 

باأ�سمائهم، و�سلمت  من فتح وحما�س قوائم 

للو�سطاء

الفل�سطيني حممد  ال��وزراء  رئي�س  وك��ان 

�سراح  باإطاق  حما�س  حركة  طالب  ا�ستية، 

امل��ر���س��وم  م��ع  متا�سيا  �سيا�سيا،  معتقا   85

العامة،  الرئا�سي اخلا�س باإطاق احلريات 

وال�����ذي ج����اء يف اإط�����ار ال��ت��ح�����س��ر لإج�����راء 

يف  واأع��ل��ن  القادمة،  الت�سريعية  النتخابات 

الوقت ذاته اأنه ل يوجد اأي معتقل �سيا�سي، 

�سيا�سي،  انتماء  �ساحب  اأو  راأي،  �ساحب  اأو 

م��وج��ود ل��دى الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة يف ال�سفة 

ال��غ��رب��ي��ة، وق����ال: احل���ري���ات م�����س��ان��ة ح�سب 

النظام الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية

التي  غ��زة  الداخلية يف  وزارة  ذل��ك  ودف��ع 

نفت  بيان،  لإ���س��دار  حما�س،  حركة  تديرها 

غزة،  يف  �سيا�سين  معتقلن  اأي��ة  وج��ود  فيه 

موقوفون  لديها  ال�سجناء  جميع  اإن  وقالت 

اأو حمكومون على خلفية ق�سايا جنائية، اأو 

اأمنية متعلقة بالإ�سرار باملقاومة

اإن  ���س��ح��ايف  ت�سريح  ال�����وزارة، يف  وق��ال��ت 

اأم��ام  منظورة  هي  امل��ذك��ورة  الق�سايا  جميع 

الق�ساء الفل�سطيني ، لكنها قالت اإنه برغم 

لعدد  القانونية  املعاجلة  ري  فاإنها جتجُ ذلك، 

الوطني  للتوافق  تنفيًذا  الق�سايا  تلك  من 

الفل�سطيني

واأو����س���ح���ت ال��داخ��ل��ي��ة اأن ه���ذا الإج�����راء 

ياأتي امتثاًل ملا مت التوافق عليه يف حوارات 

2021(، وم�ساهمًة  القاهرة )فراير/�سباط 

وقالت   ، العامة  احل��ري��ات  اأج���واء  تعزيز  يف 

��ان��ة وحم��ف��وظ��ة،  �����سَ اإن احل��ري��ات ال��ع��ام��ة مجُ

مكونات  جميع  ق��ب��ل  م��ن  عملياً  ومم��ار���س��ة 

العمل الفل�سطيني؛ وفقاً للقانون الأ�سا�سي

اإىل  ت�����س��ري��ح��ه��ا،  ال���داخ���ل���ي���ة يف  ودع�����ت 

التطبيق الأمن ملا ورد يف املر�سوم الرئا�سي 

ح��ول م��و���س��وع احل��ري��ات، واإ���س��اع��ة الأج���واء 

غزة  وق��ط��اع  الغربية  ال�سفة  يف  وامل��ن��اخ��ات 

ع��ل��ى ح��د ����س���واء؛ م��ن اأج���ل اإجن����اح العملية 

الدميقراطية املرتقبة يف 22 مايو املقبل

فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  لكن 

�سري �سيدم، قال اإن الت�سريحات الأخرة 

التي �سدرت يف قطاع غزة حول عدم وجود 

�سجون حما�س متثل  �سيا�سين يف  معتقلن 

انتكا�سة كبرة

وطالب �سيدم حركة حما�س باإعادة النظر 

يف مثل هذه الت�سريحات، موؤكدا وجود ع�سرا 

ت املعتقلن ال�سيا�سين يف �سجون غزة، و�سدد 

�سيدم على �سرورة اأن تبداأ حما�س مبراجعة 

ذات��ه��ا يف ه���ذا ال�����س��اأن، واأن ت��اأخ��ذ اخل��ط��وات 

املنا�سبة باإطاق �سراحهم

وك����ان ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س ق���د اأ����س���در قبل 

ي���وم���ن م��ر���س��وم��ا رئ���ا����س���ي���ا، ب�������س���اأن ت��ع��زي��ز 

احل����ري����ات ال���ع���ام���ة، اأك�����د ف��ي��ه ع��ل��ى ت��وف��ر 

اأن يكون  ال��ع��ام��ة، ع��ل��ى  م��ن��اخ��ات احل���ري���ات 

اأرا���س��ي  ل��اأط��راف كافة يف  امل��ر���س��وم ملزما 

بناء على  املر�سوم  وقد جاء  فل�سطن،  دول��ة 

يف  الفل�سطينية  الف�سائل  عليه  اتفقت  م��ا 

ج��رى  ال���ذي  ب��ال��ق��اه��رة،  الأخ����ر  اجتماعها 

برعاية م�سرية

ي�سار اإىل اأنه قبل �سدور املر�سوم، اتفقت 

 9 ي���وم  وحت���دي���دا  الفل�سطينية،  ال��ف�����س��ائ��ل 

ف��راي��ر اجل�����اري، ع��ل��ى ع���دة ب��ن��ود لت�سهيل 

الن��ت��خ��اب��ات، م���ن ب��ي��ن��ه��ا اإط�����اق احل��ري��ات 

ال�سيا�سية،  احل��ري��ة  اأج���واء  واإ���س��اع��ة  العامة 

والإف������راج ال���ف���وري ع��ن ك��ل امل��ع��ت��ق��ل��ن على 

بحرية  تتعلق  لأ�سباب  اأو  ف�سائلية  خلفية 

الراأي

الكاملة  احل��ري��ة  ت��وف��ر  �سمان  وك��ذل��ك 

ل��ل��دع��اي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ن�����س��ر وال��ط��ب��اع��ة 

والنتخابية  ال�سيا�سية  الجتماعات  وعقد 

النتخابات  بقانون  ورد  مل��ا  وف��ق��اً  ومتويلها 

دون م�سايقة

الأجهزة  حيادية  �سمان  على  اتفقت  كما 

يف  تدخلها  وع��دم  وغ��زة  ال�سفة  يف  الأمنية 

النتخابات اأو الدعاية النتخابية لأي طرف

كان  النتخابات،  عن  احلديث  �سباق  ويف 

اأع�����س��اء جلنة الن��ت��خ��اب��ات امل��رك��زي��ة، اأق���روا 

الت�سريعية  لانتخابات  الرت�سح  اإج���راءات 

املقررة يوم 22 مايو القادم، وجاء ذلك خال 

اج��ت��م��اع اأع�����س��اء جل��ن��ة الن��ت��خ��اب��ات باملقر 

الربط  تقنية  البرة، وعر  العام يف مدينة 

اأع�سائها  مع  كونفرن�س  فيديو  اللكرتوين 

يف مدينة غزة

اأق���ر الأع�����س��اء  ووف���ق ب��ي��ان للجنة، ف��ق��د 

اإج��������راءات ال���رت����س���ح وال���ن���م���اذج وامل���رف���ق���ات 

للقوائم  الرت�سح  طلب  يف  توفرها  الواجب 

وم��ر���س��ح��ي��ه��ا يف الن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، 

القادمة  الأي����ام  خ��ال  �ستقوم  اإن��ه��ا  وق��ال��ت 

بن�سرها للجمهور

ال���رت����س���ح  ب�����اب  ي���ف���ت���ح  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 

لانتخابات الت�سريعية يفتح يوم ال�سبت 20 

مار�س املقبل ويقفل يف 31 من ذات ال�سهر

ك����ذل����ك ب���ح���ث���ت ال���ل���ج���ن���ة يف الج���ت���م���اع 

التطورات املتعلقة بالنتخابات الفل�سطينية 

الناخبن  ت�سجيل  عملية  وتفا�سيل   ،2021

ال���ت���ي ان���ت���ه���ت م��ن��ت�����س��ف ال�����س��ه��ر اجل������اري، 

الن�سر  ملرحلة  وال���س��ت��ع��دادات  والإج�����راءات 

الأول من  اأن تنطلق يف  املقرر  والع��رتا���س 

اآذار املقبل، وما يعقبها من فتح باب الرت�سح

ك��م��ا اط��ل��ع اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى نتائج 

رئي�س  يجريها  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اءات  وخم��رج��ات 

الف�سائل  م��ع  التنفيذية  والإدارة  اللجنة 

ال���وط���ن���ي���ة وم���وؤ����س�������س���ات امل���ج���ت���م���ع امل����دين 

دولة  لدى  املعتمدين  وال�سفراء  والقنا�سل 

فل�سطن

االنباط-وكاالت

ال�سابق  اأفريقيا  جنوب  رئي�س  حماكمة  تبداأ  اأن  املقرر  من 

جاكوب زوما، بتهم الف�ساد وغ�سل الأموال يف 17 مايو ) اآيار( 

املقبل، بعد رف�س املحاكم طلباته املتكررة ب�سطب الق�سية

واأكدت وكالة بلومرغ لاأنباء ا�ستئناف ال�ستماع للق�سية 

�سد زوما يف املحكمة العليا يف بيرتمارتزبورجغ اليوم الثاثاء، 

و حتديد موعد املحاكمة

ويذكر اأن زوما ا�ستبعد من من�سب نائب الرئي�س يف 2005، 

بعد اتهامات بالر�سوة من �سركات اأ�سلحة، منها �سركة تالي�س 

ا�س ايه الفرن�سية

حزب  برئا�سة  وال��ف��وز  ال�سيا�سية  ال��ع��ودة  من  زوم��ا  ومتكن 

املوؤمتر الأفريقي احلاكم يف 2007، وقاد الباد 9 اأعوام، �سابتها 

ف�سائح الف�ساد، حتى اأجره احلزب على ال�ستقالة يف مطلع 

2018 بعد خ�سارة الدعم النتخابي

اأم��ام  ب�سهادته  الدلء  لرف�سه  جنائياً  تهماً  زوم��ا  ويواجه 

جلنة ق�سائية، حتقق يف الف�ساد اأثناء حكمه

تحركات إلنهاء الخالف بين فتح وحماس حول ملف »االعتقال السياسي«

 تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما إلى 17 مايو المقبل

 إنهاء عزل األسيرتين المقدسيتين 
فدوى حمادة ونوال فتيحة

 نادي األسير: تفاقم الوضع الصحي 
لألسير إيهاب الحجوج

 الجهاد تدرس المشاركة 
باالنتخابات بالتصويت فقط

 صيدم: التصريحات حول عدم وجود معتقلين 
سياسيين في سجون حماس انتكاسة كبيرة

 العراق يؤكد ضرورة إعادة سوريا إلى 
مقعدها في جامعة الدول العربية

االنباط-وكاالت

 قالت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، 

الإ�سرائيلية  الح��ت��ال  �سجون  اإدارة  اإن 

فدوى  املقد�سيتن  الأ�سرتن  عزل  اأنهت 

ح���م���ادة ون�����وال ف��ت��ي��ح��ة ب��ع��د اأن م��ك��ث��ت��ا يف 

العزل لفرتة طويلة

اأن  ل����ه����ا،  ب����ي����ان  ال���ه���ي���ئ���ة، يف  وب���ي���ن���ت 

�سجن  ع��زل  داخ���ل  القابعتان  الأ���س��رت��ن 

اإدارة  م��ع  لت��ف��اق  تو�سلتا  “الدامون”، 
املتوا�سل  عزلهما  باإنهاء  يق�سي  ال�سجن 

الأ���س��رة حمادة  بحق  اأي���ام   105 نحو  منذ 

و30 يوما بحق الأ�سرة فتيحة

تعانيان  كانتا  الأ���س��رت��ن  اأن  وذك���رت، 

داخ��ل زن��ازي��ن ال��ع��زل الن��ف��رادي ال�سيقة 

ل  التي  الكريهة،  الرائحة  وذات  والعتمة 

�سوء  اإىل  اإ�سافة  الآدم��ي��ة،  للحياة  ت�سلح 

الطعام املقدم لهما كماً ونوعاً

حمادة  فدوى  املقد�سية  الأ�سرة  وتبلغ 

م���ن ال��ع��م��ر )34 ع����اًم����ا(، وه����ي م���ن ب��ل��دة 

املحتلة،  القد�س  باهر جنوب مدينة  �سور 

واعتجُقلت  اأطفال،  خم�سة  ولديها  متزوجة 

ع��ام  اأغ�����س��ط�����س  اآب/  م��ن  ع�سر  ال��ث��اين  يف 

2017

االنباط-وكاالت

اإن  ن��ادي الأ���س��ر، ام�س الثاثاء،   ق��ال 

تفاقًما طراأ على الو�سع ال�سحي لاأ�سر 

بني  بلدة  ع��اًم��ا( من  اإي��ه��اب احلجوج )33 

نعيم يف اخلليل، جّراء الظروف العتقالية 

اإدارة  ومماطلة  يواجهها،  ال��ت��ي  القا�سية 

�سجون الحتال يف تقدمي العاج الازم 

له

واأو����س���ح ال���ن���ادي يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، اأن 

احلجوج بداأ يعاين موؤخًرا من ظهور كتلة 

يف اإحدى خا�سرتيه، علًما اأنه ومنذ تاريخ 

ي���زال من  وم��ا  ع��ان��ى   ،2014 ع��ام  اعتقاله 

الرقبة والظهر، و�سعوبة  اأوج��اع ح��ادة يف 

لل�سّرب  يف احلركة، نتجت ج��ّراء تعر�سه 

ولتحقيٍق  اع��ت��ق��ال��ه،  عملية  خ��ال  امل���ّرح 

قا�ٍس، ا�ستمر يف حينه قرابة ال�سهرين

كافة  احل��ج��وج  الأ���س��ر  عائلة  وطالبت 

ال�سغط  ب�������س���رورة  الخ��ت�����س��ا���س  ج��ه��ات 

اأج��ل  ���س��ج��ون الح���ت���ال، م��ن  اإدارة  ع��ل��ى 

تقدمي العاج الازم له، ومتابعة اأو�ساعه 

ال�سحية

الأ���س��ر  اأن  اإىل  الأ����س���ر  ن����ادي  ول��ف��ت 

�سنوات،  ع�سر  بال�ّسجن  حمكوم  احل��ج��وج 

وهو متزوج واأب لطفلن

ومطلع  املا�سي،  العام  خال  اأن��ه  يذكر 

اأع���داد الأ���س��رى  ال��ع��ام اجل���اري، ت�ساعدت 

امل���ر����س���ى، ع��ل��ًم��ا اأن����ه وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

امل��ا���س��ي، بلغ ع��دد الأ���س��رى امل��ر���س��ى نحو 

ا  700، منهم نحو 300 اأ�سر يعانون اأمرا�سً

اعتقالية  اأو����س���اًع���ا  وي���واج���ه���ون  م��زم��ن��ة، 

���س��ي��ا���س��ة الإه���م���ال  اإىل  اإ����س���اف���ة  ���س��ع��ب��ة، 

والتي  البطيء(،  )القتل  املمنهجة  الطبي 

املزيد  ت�سجيل  يف  اأ�سا�سي،  ب�سكٍل  �ساهمت 

اأو�ساعهم  وتفاقم  املر�سية،  احل��الت  من 

ال�سحية، وارتقاء عدد منهم �سهداء

ورغم  الح��ت��ال  �سلطات  اأن  اإىل  �سار  يجُ

يف  ا�ستمرت  ال���)ك��ورون��ا(،  انت�سار  ا�ستمرار 

بحّق  ال��ي��وم��ي��ة  الع��ت��ق��ال  عمليات  تنفيذ 

امل��واط��ن��ن، ح��ي��ث بلغت ح���الت الع��ت��ق��ال 

م��ن��ذ ب���داي���ة ان��ت�����س��ار ال���وب���اء، ح��ت��ى نهاية 

ك��ان��ون ال��ث��اين/ يناير امل��ا���س��ي، اأك���ر من 

وكبار  مر�سى  بينها  م��ن  ح��ال��ة،   )4000(

�ّسن، واأطفال ون�ساء

االنباط-وكاالت

“القد�س”  ����س���ح���ي���ف���ة  ق�����ال�����ت   

الإ�سامي  اجلهاد  حركة  اإن  املحلية، 

ل ت����زال ت���در����س اإم��ك��ان��ي��ة امل�����س��ارك��ة 

يف الن���ت���خ���اب���ات م����ن خ�����ال ع��م��ل��ي��ة 

ال��ت�����س��وي��ت ول���ي�������س ت��ر���س��ي��ح ق��ائ��م��ة 

عنها ممثلة 

يف  م�����س��ادر  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 

احل���رك���ة، ق��ول��ه��ا، “ احل���رك���ة ورغ���م 

ق��راره��ا ال��وا���س��ح ب��ع��دم امل�����س��ارك��ة قد 

ت���ت���واف���ق داخ���ل���ًي���ا ع���ل���ى دع����م ق��ائ��م��ة 

لكن  امل��ق��ب��ل��ة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  معينة 

ه����ذا ال���ق���رار ل ي�����زال ق��ي��د ال��ب��ح��ث، 

ل���ه، خا�سًة  وه��ن��اك م��ع��ار���س��ة ك��ب��رة 

اجلماهرية  ال��ق��اع��دة  م�ستوى  على 

وكوادرها« ون�سطائها  للحركة 

ال���ق���رار  اأن  اإىل  امل�������س���در  واأ������س�����ار 

بع�س  اأن  اإىل  م�سًرا  قريًبا،  �سيتخذ 

على  احل��رك��ة  ق��ي��ادة  ح��ث��ت  الف�سائل 

بعد  ب��الن��ت��خ��اب��ات  ت�سويًتا  امل�����س��ارك��ة 

ق���راره���ا ب��ع��دم امل�����س��ارك��ة. ف��ي��م��ا ق��ال 

اإن املوقف �سبابي، ولكن  اآخر  م�سدر 

والأغ��ل��ب��ي��ة  امل��ق��ب��ل،  ال�����س��ه��ر  �سيح�سم 

ترف�س مثل هذا اخليار

وك�����ان زي�����اد ال���ن���خ���ال���ة، اأم�����ن ع��ام 

ح��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��ام��ي، ق���ال ي��وم 

اجلمعة املا�سي خال مقابلة متلفزة 

تقرر  مل  اللحظة  “حتى  حركته  اإن 

ومل توجه اأع�ساءها يف اأي اجتاه تريد 

النتخابات”،  ب�����س��اأن  اإل��ي��ه  ال���ذه���اب 

لرتجيح كفة على اأخرى

االناط-وكاالت

حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  قال 

الت�سريحات  اإن  �سيدم  ���س��ري  فتح 

الأخ����رة ال��ت��ي ���س��درت يف ق��ط��اع غ��زة 

�سيا�سين  معتقلن  وج��ود  ع��دم  ح��ول 

يف �سجون حما�س انتكا�سة كبرة

وط�����ال�����ب ����س���ي���دم يف ح����دي����ث م��ع 

حركة  الليلة،  الف�سائية،  ع��ودة  قناة 

ح��م��ا���س ب���اإع���ادة ال��ن��ظ��ر يف م��ث��ل ه��ذه 

ه��ن��اك ما  اأن  خ��ا���س��ة  ال��ت�����س��ري��ح��ات، 

عتقلة  مجُ اأن��ه��ا  ثبتة  مجُ ا���س��م��اً   80 ي��ق��ارب 

على  القطاع  يف  حما�س  �سجون  ل��دى 

�سيا�سية خلفية 

تبداأ  اأن  �سرورة  على  �سيدم  و�سدد 

حما�س مبراجعة ذاتها يف هذا ال�ساأن، 

باإطاق  املنا�سبة  اخلطوات  تاأخذ  واأن 

�سراحهم

االنباط-وكاالت

فوؤاد  العراقي،  اخلارجية  وزير  اأكد 

ح�����س��ن، �����س����رورة اإع�������ادة ����س���وري���ا اإىل 

م��ق��ع��ده��ا يف ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، 

م��ب��داأ  يحقق  ذل���ك  اأن  اإىل  اأ���س��ار  فيما 

التكامل يف العمل والتن�سيق العربي

لقاء  خال  العراقي  الوزير  واأعرب 

خليجين  م�سوؤولن  مبجموعة  جمعه 

ت�����س��ه��ده  مب���ا  “�سعادته  ع���ن  الث���ن���ن، 

ال�����س��ع��ودي��ة  ال���ع���راق���ي���ة -  ال���ع���اق���ات 

م��ن ت�����س��اع��د وت��ن��ام يف ح��ج��م ال��ت��ع��اون 

الثنائي«

الثاثية  ب�”الآلية  ح�����س��ن  واأ����س���اد 

بن العراق والأردن وم�سر«

وت��ط��رق وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي 

خال اللقاء اإىل الإجتماعات الأخرة 

امل�ستوى  على  العربية  ال��دول  جلامعة 

العمل  اآليات  تفعيل  و�سرورة  ال��وزاري 

العربي �سمن اجلامعة

���س��وري��ا  اإع�����ادة  واأ����س���ار اإىل ����س���رورة 

مل���ق���ع���ده���ا ���س��م��ن اجل���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق م����ب����داأ ال���ت���ك���ام���ل يف ال��ع��م��ل 

العربي والتن�سيق 

االنباط-وكاالت

 قال رئي�س حزب اأمل جديد الإ�سرائيلي جدعون �ساعر 

يوم الإثنن، اإن “الفل�سطينين رف�سوا كل اقرتاحات “حل 

الدولتن” يف ال�سابق؛ لأنهم يرغبون يف اإبادة اإ�سرائيل.«

اف��رتا���س��ي نظمه  اأث��ن��اء م�ساركته يف م��وؤمت��ر  ج��اء ذل��ك 

معهد بروكينغز الأمريكي للبحوث، حيث اأعلن رف�سه حل 

الدولتن لإنهاء ال�سراع بن الفل�سطينين والإ�سرائيلين

�ساعر،  ع��ن   ، ك��ان  الر�سمية  العرية  البث  هيئة  ونقلت 

قوله: الفل�سطينيون رف�سوا كل القرتاحات من هذا النوع 

يف املا�سي؛ لأنهم يرغبون باإبادة اإ�سرائيل، بدل من التو�سل 

حلل معها ، ح�سب قوله

وقام  احل��اك��م،  الليكود  ح��زب  عن  �ساعر  جدعون  وان�سق 

الذي   ، جديد  اأم��ل  ا�سم  عليه  اأطلق  جديد  ح��زب  بتاأ�سي�س 

ي�سجع ال�ستيطان يف ال�سفة الغربية واجلولن

الإ�سرائيلي يف  الكني�ست  انتخابات  �ساعر خو�س  ويعتزم 

حزب  عن  ر�سميا  ان�سقاقه  اإع��ان  بعد  املقبلة،  النتخابات 

الليكود برئا�سة نتنياهو

وت��اأت��ي الن��ت��خ��اب��ات يف ظ��ل ت��غ��ي��رات ج��ذري��ة يف املوقف 

انتخابات  ب��اي��دن يف  ج��و  الدميقراطي  ف��وز  بعد  الأم��ري��ك��ي 

الرئا�سة الأمريكية

بايدن  ج��و  الرئي�س  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  واأع��ل��ن��ت 

النزاع  يف  لا�ستمرار  القابلة  ال��وح��ي��دة  الت�سوية  اأن  ي��رى 

�سكك  لكنه   ، الدولتن  ح��ل  ه��ي  الفل�سطيني-الإ�سرائيلي 

باإمكان اإجناز هذا احلل على املدى الق�سر

داعما  ترامب  دون��ال��د  ال�سابق  الأم��رك��ي  الرئي�س  وك��ان 

كبرا لإ�سرائيل

الرئي�س  يظن  ال�����س��ي��وخ:  جمل�س  اأم���ام  بلينكن  واأو���س��ح 

واأنا �سخ�سيا اأن ال�سبيل الوحيد ل�سمان م�ستقبل اإ�سرائيل 

دولة  الفل�سطينين  اإعطاء  مع  دميقراطية  يهودية  كدولة 

يحق لهم بها، هو عر حل الدولتن ، لكن واقعيا اأظن اأنه 

ال�سعيد يف  �سيء على هذا  اأي  ال�سعب حتقيق  �سيكون من 

املدى الق�سر

 عودة للفكر العنصري.. ساعر: الفلسطينيون يريدون 
»إبادة« إسرائيل
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

ال�صنغايل يف �صفوف   اكد املحرتف 

ن��داي  العزيز  عبد  املهاجم  ال��وح��دات 

الفريق  تدريبات  التحاقه يف  تاأخر  اأن 

اإج�����راءات  ب��ط��ىء  ب�سبب  ي��ع��ود  الأول 

فرن�سا”.  يف  ال�����س��ف��ر  ج�����واز  جت���دي���د 

امل���رك���ز  اإىل  ح���دي���ث���ه  يف  ن������داي  وب�����ن 

لأ�سباب  و���س��ويل  ت��اأخ��ر  الإعالمي:” 

خ��ارج��ة ع��ن اإرادت�����ي، وان��ت��ظ��ر و���س��ول 

اإىل  ف��ورا  ال�سفر  بهدف  ال�سفر  ج��واز 

ال��ت��دري��ب��ات  ن��ح��و  وال���ت���وج���ه  الأردن 

ب����ه����دف امل���������س����ارك����ة م�����ع ال����ف����ري����ق يف 

يفتقد  ان��ه  ن��داي  واأ���س��ار  املباريات”. 

الفني  ال���وح���دات واجل��ه��از  جل��م��اه��ر 

اأنه  اإل  الالعبن،  واإخ��وان��ه  والإداري 

�سراهم جميعا يف اأقرب وقت – على 

حد تعبره-.

01

 تأخر نداي بسبب الجواز 

قنديل يواصل مشواره مع الجزيرة 

أياكس يهنئ بعيد ميالد ميدو 

االنباط - عمان 

لعبه  اإقناع  يف  اجلزيرة  ن��ادي  جنح 

ع���م���ر ق���ن���دي���ل ل���ت���ج���دي���د ع���ق���ده ح��ت��ى 

ن��ه��اي��ة امل��و���س��م امل��ق��ب��ل. ك��ان ق��ن��دي��ل قد 

قادما  للجزيرة  املا�سي  املو�سم  انتقل 

فيه  ترعرع  ال��ذي  الوحدات  فريق  من 

 وم���ث���ل يف ع����دة ا���س��ت��ح��ق��اق��ات م�����س��ت.

للجزيرة  مهما  مك�سبا  قنديل  ويعترب 

ا������س�����ت�����ن�����ادا ل�����ل�����واج�����ب�����ات ال����دف����اع����ي����ة 

وينتظر  بها.  ميتاز  التي  والهجومية 

اأن يقوم اجلزيرة باإقناع حممد البا�سا 

وح�����س��ن ع��ب��ي��دات وخ�����س��ر احل���اج على 

النادي  اأن  �سيما  ول  عقودهم  جتديد 

���س��ع��ب��ة. ويفتتح  م��ال��ي��ة  ب��ظ��روف  مي��ر 

اجل����زي����رة م��و���س��م��ه ال����ك����روي اجل��دي��د 

بلقاء يجمعه  اليوم الأربعاء مع �سباب 

الأردن يف بطولة درع الحتاد.

القاهرة - وكاالت 

وج�����ه ن������ادي اأي���اك�������س ال��ه��ول��ن��دي 

ال��ت��ه��ن��ئ��ة ل��الع��ب��ه امل�����س��ري الأ���س��ب��ق 

اأح���م���د ح�����س��ام م��ي��دو مب��ن��ا���س��ب��ة عيد 

ام�������س  ال�������ذي ح�����ل   38 ال�������  م�����ي�����الده 

الر�سمي  احل�����س��اب  وك��ت��ب  ال��ث��الث��اء. 

“عيد  “تويرت”:  عرب  اأياك�س  لنادي 

احلقيقي  م�سر  ملك   ، �سعيد  ميالد 

م����ي����دو«. ول���ع���ب م���ي���دو يف ���س��ف��وف 

اإىل   2001 بن  الفرتة  خ��الل  اأياك�س 

2003 قادماً من جينت البلجيكي كما 

مو�سم  هولندا  عمالق  ل�سفوف  عاد 

اأن لعب ميدو  – 2011. و�سبق   2010

اأوروبية خالل  اأندية  يف �سفوف عدة 

على  اع��ت��زال��ه  قبل  ك��الع��ب  م�سرته 

وميدل�سربه  وويجان  توتنهام  راأ�سها 

وو���س��ت ه���ام وب��ران�����س��ل��ي يف اإجن��ل��رتا 

ومار�سيليا الفرن�سي وروما الإيطايل 

الإ�سباين. و�سيلتا فيجو 

االنباط – عمان 

ف������از ف����ري����ق ال������وح������دات ع���ل���ى ���س��ح��اب 

جمعت  التي  املباراة  يف  مقابل  دون  بهدف 

ال���ث���الث���اء ع��ل��ى ملعب  ال��ف��ري��ق��ن م�����س��اء 

افتتاح  ال��زرق��اء يف  الم��ر حممد يف  �ستاد 

القدم  لكرة  الحت��اد  درع  بطولة  مباريات 

و����س���ه���دت امل����ب����اراة ال���ك���ث���ر م����ن ال��ف��ر���س 

ال�����س��ائ��ع��ة م��ن جن���وم ال��ف��ري��ق��ن ال��ت��ي مل 

ت���رتج���م اىل اه�������داف ح���ت���ى مت���ك���ن جن��م 

من  اجلوابره  ابراهيم  الالعب  الوحدات 

86 من  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ف��وز يف  ه���دف  حتقيق 

زمن املباراة .. وفر�س الوحدات �سيطرته 

وعمل  ال��ع��م��ل��ي��ات،  منطقة  ع��ل��ى  الن�سبية 

خما�سي خط الو�سط فادي عو�س ورجائي 

زريق،  واأحمد  وثلجي  رات��ب  و�سالح  عايد 

تقود  منوذجية،  خيارات  عن  البحث  على 

لتهديد مرمى  راأ�س احلربة خالد ع�سام، 

�سحاب  وتعامل  الدين.  عز  ربيع  احلار�س 

هجومًيا  يغامر  ومل  بواقعية  امل��ب��اراة  م��ع 

على  ال�سغط  خ��الل  م��ن  دفاعًيا  وحتفظ 

ال���الع���ب امل�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى ال����ك����رة، وغ��ل��ق 

واعتمد  ال��ل��ع��ب.  مفاتيح  اأم���ام  امل�����س��اح��ات 

ان��ط��الق��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء هجماته  ���س��ح��اب يف 

���س��ن��د امل��ح��ارم��ة وم��ع��ت�����س��م ب���اهلل وال���زي���ود 

وعفانة، اإىل جانب املهاجم يزن النعيمات. 

وب����ه����ذا ال����ف����وز ي��ت�����س��در ال�����وح�����دات ف���رق 

املجموعة الوىل بر�سيد 3 نقاط ..ويذكر 

ان بطل كل جمموعة �سوف يتاهل مبا�سرة 

اىل الدور قبل النهائي .

االنباط - وكاالت 

الأردين  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  ق��رر 

ل��ك��رة ال�����س��ل��ة ال���ث���الث���اء، جت��م��ي��د ك��اف��ة 

ت�سمل  والتي  حالياً،  القائمة  الن�ساطات 

والنا�سئن.  النا�سئات  دوري  بطولتي 

وتقرر كذلك تاأجيل انطالق البطولت 

اإىل  م������ار�������س/اآذار  ���س��ه��ر  امل���ج���دول���ة يف 

الحت��اد  من  حر�ساً  وذل��ك  اآخ��ر،  ا�سعار 

انت�سار  م��ن  وال��الع��ب��ات  الالعبن  على 

ف����رو�����س ك������ورون������ا. وك�������س���ف الحت������اد 

ال��ق��رار ج��اء اح��رتازي��اً  اأن ه��ذا  الأردين 

بعد ارت��ف��اع اأع���داد الإ���س��اب��ات يف الأي��ام 

امل��ا���س��ي��ة. ومت���ن���ى الحت�����اد م���ن جميع 

ال�سلة  كرة  واأ�سرة  والالعبات  الالعبن 

ت��ف��ه��م ه����ذا ال���ق���رار مب���ا ي��ح��اف��ظ على 

اللعبة. �سالمة منظومة 

االنباط - عمان 

مناف�سات  الرب���ع���اء  ال��ي��وم  م�����س��اء  ت��خ��ت��ت��م 

لكرة  الحت��اد  درع  الوىل من بطولة  اجلولة 

�ستاد  كافة مناف�ساتها على  تقام  والتي  القدم 

�سباب  يلتقي  حيث  بالزرقاء..  حممد  الأمر 

ع�����س��را،  ال��ث��ال��ث��ة  ع��ن��د  اجل���زي���رة  م���ع  الأردن 

م�ساء.  ال�����س��اد���س��ة  ع��ن��د  ال�سلط  م��ع  واجل��ل��ي��ل 

الأردن  ���س��ب��اب  ي��ل��ت��ق��ي  الول   ال��ل��ق��اء  يف   ..

يكون  لن  وقوية  م��ب��اراة مثرة  واجل��زي��رة يف 

ف��ي��ه��ا حت��ق��ي��ق ال��ف��وز ���س��ه��اًل ع��ل��ى ال��ط��رف��ن. 

وميتلك الفريقان عنا�سر مميزة وقادرة على 

ا�ستناداً  اللعب  جمريات  على  اإيقاعها  فر�س 

ل��ل��م��واه��ب ال�����س��اب��ة ال��ت��ي ت��ع��ج ب�����س��ف��وف��ه��م��ا. 

ال��ف��وز يف هذه  اأن حتقيق  ال��ف��ري��ق��ان  وي���درك 

املباراة �سيعزز من تطلعاتهما يف املناف�سة على 

ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل ال��وح��ي��دة.وي��ع��ت��م��د اجل��زي��رة 

يف امل���ب���اراة ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ع��ن��ا���س��ر امل��وؤث��رة 

ي��ت��ق��دم��ه��ا ن���ور ال����رواب����دة واإب���راه���ي���م ���س��ع��ادة 

وع��ل��ي ع��ل��وان وع���ب���داهلل ال��ع��ط��ار ف��ي��م��ا ي��ربز 

ال��ق��زع��ة وحم��م��د  ���س��وق��ي  الأردن  ���س��ب��اب  م��ن 

ذي���ب وو���س��ي��م ال���ري���الت وخ���ال���در ال������دردور.

ول���ه���ذا ���س��ت��ك��ون ق����وى ال��ف��ري��ق��ن م��ت��ك��اف��ئ��ة 

 وال����ف����وز ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى ت���وف���ي���ق ال���الع���ب���ن .

اجل���ل���ي���ل  ي���������س����ع����ى  ال�����ث�����ان�����ي�����ة  امل���������ب���������اراة  يف 

ال����ع����ائ����د م�����ن ج����دي����د ل���ي���ظ���ه���ر يف ب���ط���ولت 

 الأن������دي������ة امل����ح����رتف����ة ب����ع����د غ����ي����اب ط����وي����ل، 

اإىل و�سع ب�سمة قوية منذ البداية من خالل 

ال�سلط.  فريق  اأم��ام  ايجابية  نتيجة  حتقيق 

و�سيكون   .. ال��ن��ج��وم  م��ن  واف��ر  ب��ع��دد  املت�سلح 

املباراة  الفوز يف  بتحقيق  ال�سلط الأوفر حظاً 

ا����س���ت���ن���اداً ل����ف����ارق اخل�������ربات ب����ن ال��الع��ب��ن 

�سفوفه  ب��ت��ع��زي��ز  ق���ام  ال�����س��ل��ط  اأن  ج��ان��ب  اىل 

ب��ك��وك��ب��ة م���وؤث���رة ح��ي��ث ي��ع��ول ع��ل��ى جمموعة 

م���ن ال��الع��ب��ن امل��م��ي��زي��ن اأم���ث���ال زي���د ج��م��ال 

وع��ب��ي��دة ال�����س��م��ارن��ة وحم��م��د م�����س��ط��ف��ى اإىل 

والوافد  يا�سن.  معتز  املرمى  حار�س  جانب 

ال��ت��ون�����س��ي اجل��دي��د ب���الل اخل��ف��ي��ف��ي وه���و ما 

لهذا  ف��وز  ب��اول  باخلروج  الفريق  كفة  يرجح 

املو�صم .

الوحدات يفوز على سحاب في افتتاح بطولة الدرع 

تجميد نشاطات السلة بسبب كورونا 

الجزيرة يواجه الشباب والسلط مع الجليل بالدرع 

مع  الفي�سلي  النادي  ادارة  تعاقد  عن  الخبار  وتطالعك  ال  واحد  يوم  مير  ل  يكاد 

العدد  و�سل  ..ح��ت��ى  اجل��دي��د  للمو�سم  ال��ك��روي  فريقها  �سفوف  لتعزيز  جديد  لع��ب 

املعروف ح�سام  ال�سوري  املدرب  التعاقد مع  الع�سرة لعبن ..اىل جانب  اىل ما يقارب 

الخرى  الندية  من  غره  عن  الكرب  بالعدد  يتفرد  ان  الفي�سلي  يكاد  ..حتى  ال�سيد 

ابداه  .. التي قامت هي الخرى با�ستقطاب الالعبن لكن لي�س مبثل الهتمام الذي 

الفي�سلي يف هذا اجلانب .. وهو ما يف�سر حالة احلراك الن�سطة التي قامت بها الدارة 

املا�سي  املو�سم  يف  الفريق  عليه  ظهر  الذي  املتوا�سع  ال�سكل  بتغير  الكبر  والهتمام 

اىل نحو اف�سل بكل تاأكيد ..!!

عندما نتحدث عن الفي�سلي باهتمام فاأننا نتحدث عن فريق اعتدنا على م�ساهدته 

اداء  يرتاجع  ان  املعقول  غر  ...وم��ن  البطولت  القاب  على  ..ويناف�س  القمة  يحتل 

غياب  ..لن  الويف  تابعها جمهوره  التي  بال�سورة  املا�سي  املو�سم  كما ح�سل يف  الفريق 

من  املناف�سة  عن  وغرها  واجلزيرة  والرمثا  والوحدات  الفي�سلي  مثل  املوؤثرة  الفرق 

ابتعاد  عند  مل�سناه  م��ا  ..وه���ذا  املناف�سة  منظومة  يف  اخللل  م��ن  نوعا  يوجد  ان  �ساأنه 

يف  ال�سا�سع  ال��ف��ارق  ب��ان  ..ح��ي��ث  املقدمة  كوكبة  ف��رق  ع��ن  املا�سي  املو�سم  يف  الفي�سلي 

امل�ستوى الفني ما بن املت�سدر الوحدات والفرق الخرى بدليل هذا الفارق الكبر يف 

النقاط ما بينه والفرق الخرى  ..!!

امل�سبوق  غ��ر  الن�ساط  ه��ذا  مبثل  ه��ذا  الفي�سلي  ح��راك  ب��اأن  متاما  ن��درك  كنا  وان 

ال��ك��روي والدارة م��ع اجلماهر  ال��ف��ري��ق  ب��ن  امل��ف��ق��ودة م��ا  ال��ث��ق��ة  ..ي��رم��ي اىل اع���ادة 

املو�سم  الفريق يف  التي حققها  املتوا�سعة  النتائج  ..بعد  املخل�سة  الكبرة  الفي�سالويه 

ان  نتمناه  م��ا  ..ف���اأن  الدارة  على  الكبر  غ�سبها  ترمي  اجلماهر  ..وجعلت  املا�سي 

ترغب  ال��ذي  للفريق  اجلديد  ال�سكل  مع  ا�ستقطابها  مت  التي  ال�سماء  تلك  تتنا�سب 

الدارة بتقدميه للجماهر ..بحيث يلم�س املتابع تطورا كبرا على م�ستوى الفي�سلي 

يف البطولت اجلديدة للمو�سم الكروي احلايل ..اذا ما علمنا بان الفريق �سي�سارك يف 

بطولة كاأ�س الحتاد ال�سيوي ومن غر املقبول دخوله املناف�سه دون ان يكون مر�سحا 

ذكريات  تلك  بالبطولة  تربطه  الزرق  وان  �سيما  ..ل  املقدمة  مراكز  على  للمناف�سة 

اثرة من خالل فوزه باللقب مرتن ..!!

الردنية  الكرة  جماهر  من  وا�سع  قطاع  ل��دى  الع�سق  من  حالة  ي�سكل  الفي�سلي 

الداء  تراجع  ان  اجلماهر  قبل  من  الغ�سب  حد  ي�سل  الذي  الحتجاج  جتد  ..ولهذا 

من  الو�سع  بتغير  الخرة  الفرتة  يف  قامت  النادي  ادارة  ..ولن  النت�سارات  وغابت 

اجلماهر  من  املطلوب  ..ف��ان  للفريق  ال��روح  اع��ادة  بهدف  العديدة  تعاقدتها  خ��الل 

والالعبن  الفني  اجلهاز  على  واحلكم  النتائج  ا�ستعجال  وعدم  الفريق  خلف  الوقوف 

لن  ال�سرب  ..مطلوب  ن�سابها  اىل  الم��ور  لع��ادة  كافية  تكون  ل  قد  ق�سرة  فرتة  يف 

الفي�سلي قادمة لكنها حتتاج لوقفة جماهرية مطلوبة  التي يريدها جمهور  النتائج 

الن اكرث من اي وقت م�سى  ..!!

عوني فريج

                                                  
هل يعود الفيصلي   !!

منافسات دوري سلة الجيش تتواصل 
االنباط - عمان 

 انطلقت يوم ام�س الثالثاء، مناف�سات دوري القوات امل�سلحة الأردنية 

الريا�سي  ال�سلة، بتنظيم من مديرية الحت��اد  العربي لكرة  - اجلي�س 

الع�سكري. و�سهدت �سالة الأمر حمزة مبدينة احل�سن لل�سباب ام�س 

ال�سمالية على فريق  مباراتن، فاز يف الأوىل فريق املنطقة الع�سكرية 

املنطقة الع�سكرية ال�سرقية بنتيجة 74-60، فيما فاز فريق �سالح املدفعية 

على فريق �سالح اجلو بنتيجة 67-54. وتتوا�سل املناف�سات اليوم الأربعاء، 

املنطقة  الأم��ر حمزة، وجتمع فريقي  واح��دة يف �سالة  باإقامة مباراة 

الحت��اد  وي�سعى  ال�سرقية.  الع�سكرية  واملنطقة  الو�سطى  الع�سكرية 

الريا�سي الع�سكري، لتنظيم 14 بطولة يف خمتلف الألعاب خالل العام 

اجلاري.
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السومة يتحدث عن وضع االهلي المأساوي 

الصعاب تواجه الريال امام اتالنتا 

سواريز محبط من معاملة برشلونة 

حضور جماهيري لبطولة ويمبلدون 

جدة - وكاالت 

وج���ه ع��م��ر �ل�����س��وم��ة م��ه��اج��م �أه���ل���ي ج���دة، 

خ�����س��ارة فريقه  ن��ادي��ه عقب  ر���س��ال��ة جلماهري 

�أمل��ح  �ل�سباب،  ي��د  على  نظيفة  �أه����د�ف  بثالثة 

فيها �إىل �أن فريقه لي�س موؤهاًل للفوز باللقب . 

تلفزيونية عقب  ت�سريحات  �ل�سومة يف  وق��ال 

�ملبار�ة: “�لفوز بالدوري يحتاج مهر�ً، وما هو 

مل يقدمه �الأهلي وال حتى ربعه، ويجب على 

�جلماهري �أن تدرك ذلك حتى ال تغ�سب ب�سبب 

�لفريق”.  ل��ه��ا  يتعر�س  �ل��ت��ي  �خل�����س��ائ��ر  ه���ذه 

تتطلب  �ل��������دوري  ع���ل���ى  “�ملناف�سة  وت����اب����ع: 

�سيئاً،  منها  �الأهلي  مقومات خا�سة، ال ميلك 

بل �إن �لو�سع ماأ�ساوي بالنادي، وكل ما يحققه 

�لفريق بجهود �لالعبني و�ملدرب فقط”. و�سدد 

�ل�سومة على �أن��ه ال يريد �لكالم عن �أح��د، بل 

ما يجب �أن يعرفه �جلميع، �أن �لنادي �الأهلي 

يعاين من تق�سري كبري وال يوجد حتفيز وال 

�أي �سيء. وز�د: “هذ� لي�س �لنادي �لذي قدمت 

�إل��ي��ه، فهناك ف���ارق كبري ب��ني �الأه��ل��ي �حل��ايل 

�سنو�ت”.  منذ  معه  ت��ع��اق��دت  �ل���ذي  و�الأه���ل���ي 

و�أردف: “لو كان �الأهلي ي�ستحق �لدوري، كان 

ي�ستحق ذلك”. وو��سل:  لكنه ال  �إلينا  �سياأتي 

“ال �أريد �حلديث عن �ملدرب و�لالعبني فنحن 
نلعب ب�سكل جيد، ولكن قدر �هلل وما �ساء فعل، 

ومل يتبق لنا �سوى �لبطولة �الآ�سيوية و�سنقاتل 

فيها”. وختم �ل�سومة: “�ل�سباب يلعب كرة قدم 

ب�سكل �سحيح، ومربوك له �لفوز وهو ي�ستحقه 

�لليلة”.

مدريد - وكاالت 

ي���و�ج���ه ف��ري��ق ري����ال م���دري���د �أت��االن��ت��ا 

ل���دوري   16 �ل����  دور  ذه����اب  �الي���ط���ايل يف 

ويحظى   ، �الأرب��ع��اء  �ليوم  �أوروب���ا،  �أبطال 

�لفرق  على  باأف�سلية  �الإ�سباين  �لفريق 

�الإيطالية يف �الآونة �الأخرية يف �مل�سابقات 

�الأوروب�����ي�����ة. وف����از �ل��ف��ري��ق �الأب���ي�������س يف 

11 م��ب��ار�ة �الأخ����رية يف دوري  �ل����� 10 م��ن 

�الأب����ط����ال، وخ�����س��ر م���ب���ار�ة و�ح�����دة فقط 

�أمام  �لنهائي  �إياب ربع  بنتيجة )3-1( يف 

�لهزمية ريال  يوفنتو�س. ومل متنع هذه 

مو�سم  �لنهائي  �إىل  �لو�سول  من  مدريد 

لتفوق  نظر�  ك��اردي��ف،  يف   )2017-2018(

�لريال يف مبار�ة �لذهاب بثالثية نظيفة. 

مباريات،   5 �آخر  يف  �مللكي  فاز  �لو�قع،  يف 

مايو/�آذ�ر   5 منذ  �إيطاليا  يف  يخ�سر  ومل 

2015، حيث خ�سر �أمام يوفنتو�س يف ذهاب 

وتعادل  لهدفني.   بهدف  �لنهائي  ن�سف 

�سانتياجو  يف  �الإي����اب  م��ب��ار�ة  يف  �ل��ري��ال 

ب���رن���اب���ي���و ب���ه���دف مل��ث��ل��ه ل���ي���خ���رج ح��ام��ل 

�ل��ل��ق��ب م���ن �ل��ب��ط��ول��ة، وك����ان ذل���ك �آخ���ر 

�إي��ط��ايل. ف��ري��ق  ي��د  على  للملكي   �إق�����س��اء 

م��و�ج��ه��ة  �أول  �الأرب����ع����اء  ل��ق��اء  و���س��ي��ك��ون 

�أق�سي  �لذي  و�أتاالنتا،  مدريد  ريال  بني 

و�سيحاول  �ملا�سي،  �لعام  بالفعل  فالن�سيا 

�ل��ف��رن�����س��ي زي���ن �ل��دي��ن زي����د�ن، �حل��ف��اظ 

على تفوق فريقه على �لفرق �الإيطالية. 

م���ب���ار�ة )يف   76 �مل��ل��ك��ي خ��ا���س  �أن  ي��ذك��ر 

�إيطالية،  ف��رق  مع  �لر�سمية(  �مل�سابقات 

ت��ع��ادل و26 خ�����س��ارة،  ف���وز� و11   39 ح��ق��ق 

.93 122 هدفا و�سكنت �سباكه  و�سجل 

و�أبرز تقرير �سحفي كتالوين، �حلالة 

قبل  مدريد،  ريال  يعي�سها  �لتي  �ل�سعبة 

�أتاالنتا  م�سيفه  �أم���ام  �ملرتقبة  م��ب��ار�ت��ه 

�سحيفة “�سبورت« �أن  وذكرت  �الإيطايل  

���س��ي�����س��اف��ر �إىل ب��ريج��ام��و  ري����ال م���دري���د، 

�أ�سباب،  �ملبار�ة، وذلك لعدة  متوج�ًسا من 

ع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا �الإ���س��اب��ات، ح��ي��ث ي�سري كل 

زي��د�ن،  �ل��دي��ن  زي��ن  �مل���درب  �أن  �سيء �إىل 

ل����ن ي�����س��ت��ع��ي��د �أي������ا م����ن �مل�������س���اب���ني ق��ب��ل 

�ل��ل��ق��اء. وب��ال��ت��ايل ���س��ي��ك��ون �أم���ام���ه فقط 

�لفريق  م��ن  10 الع��ب��ني،  ع��ل��ى  �الع��ت��م��اد 

�ل��ت��ع��زي��ز�ت  ل��ب��ع�����س  ب���االإ����س���اف���ة  �الأول، 

م���ن �ل��ك��ا���س��ت��ي��ا. وق���ال���ت �ل�����س��ح��ي��ف��ة �إن 

�مل��ريي��ن��ج��ي، ���س��ي��ك��ون ه��دف��ه �ل��ت��ع��ادل يف 

م���ب���ار�ة �ل���ذه���اب، م���ن �أج����ل �إب���ق���اء �آم���ال 

�لتاأهل للدور �لتايل، من خالل مو�جهة 

�الإياب �لتي �ستقام يف مدريد، حيث ياأمل 

�مل�سابني.  �ل��الع��ب��ني  بع�س  ����س��ت��ع��ادة  يف 

���س��ج��ل  �أن  و�أ�سارت “�سبورت« �إىل 

�لبطوالت  يف  موؤخًر�،  �الإ�سبانية  �الأندية 

�الأوروب����ي����ة، ي��خ��ي��ف ري����ال م���دري���د. فقد 

�سان  باري�س  �أم��ام   )1-4( خ�سر بر�سلونة 

يد  على  �إ�سبيلية  �سقط  بينما  ج��ريم��ان، 

دورمتوند )3-2(، يف دوري �الأبطال، كما 

�سو�سيد�د للهزمية برباعية  تعر�س ريال 

�أم������ام م��ان�����س�����س��ر ي���ون���اي���ت���د، ب����ال����دوري 

�الأوروبي.

مدريد -وكاالت 

�أتلتيكو  مهاجم  �سو�ريز،  لوي�س  ي��رى 

مدريد، �أن �إد�رة ناديه �ل�سابق مل حترمه 

�سفوف  ع��ن  رحيله  قبل  �ل��ك��ايف،  ب��ال��ق��در 

وقال  �جلاري.  �ملو�سم  بد�ية  قبل  �لفريق 

�سو�ريز يف حو�ر �أجرته معه جملة فر�ن�س 

كثري�،  و�أحبطني  �أزعجني  فوتبول: “ما 

تقدمت  باأنني  �أبلغتني  بر�سلونة  �إد�رة  �أن 

خل��و���س  م����وؤه����ال  �أع������د  ومل  �ل�������س���ن،  يف 

و�أ���س��اف:  ع���ال«.  ع��ل��ى م�ستوى  م��ب��اري��ات 

من  م��زي��د�  �أ�ستحق  كنت  �أن��ن��ي  “�أعتقد 
�الح������ر�م، ف����اإذ� مل ي��ك��ن يل ب�����س��م��ة مع 

�ال�ستغناء  قر�ر  متاما  لتفهمت  بر�سلونة، 

عن خدماتي، لكنني �سجلت 20 هدفا على 

�الأقل يف كل مو�سم، وكانت �أرقامي جيدة 

ليونيل  ���س��وى  ع��ل��ي  ي��ت��ف��وق  ل��ل��غ��اي��ة، ومل 

�الأوروجوياين:  �ملهاجم  و�أ�ساف  مي�سي«. 

�سفقات بر�سلونة مل حتقق  من  “�لكثري 
مل�ستويات  و�سلت  فقد  �أن��ا  �أم��ا  �لتوقعات، 

م��ت��م��ي��زة م���ع �ل��ب��ار���س��ا، وق���دم���ت م���ا ك��ان 

ه���ذه  م���ث���ل  “يف  وز�د:  م����ن����ي«.  م��ت��وق��ع��ا 

�ل���ظ���روف �ل�����س��ع��ب��ة، ك���ان ل��ز�م��ا ع��ل��ي �أن 

قادر  �أنني  الإثبات  �لذهنية،  بالقوة  �أت�سم 

�أ�ست�سلم  �ملوقف، مل  على جتاوز مثل هذ� 

مررت  �لتي  �لع�سيبة  �لظروف  �أمام  �أبد� 

دفعتني  �سخ�سيتي  “قوة  وت��اب��ع:  ب��ه��ا«. 

�ل���ذي  م���دري���د  �أت��ل��ت��ي��ك��و  �إىل  ل��الن��ت��ق��ال 

للتاأكيد  �ل��ك��ب��رية،  �الأل��ق��اب  ع��ل��ى  يناف�س 

م�ستويات  يف  �للعب  على  ق��ادر  �أنني  على 

ذ�تي  عن  بحثت  مفيد�..  زلت  وما  قوية، 

 ب��ع��د ك���ل ه����ذه �ل�����س��ن��و�ت يف ب��ر���س��ل��ون��ة«.

عن  رح��ي��ل��ي  ب��ف��ك��رة  “رحبت  و����س��ت��ط��رد: 

ب��ر���س��ل��ون��ة، الأن���ن���ي ال �أح����ب �ل���ت���و�ج���د يف 

هو  �سعبا  ك��ان  ما  لكن  يريدين،  ال  مكان 

�عتياد �أ�سرتي على �لعي�س يف هذه �ملدينة 

مع  للحديث  و����س��ط��ررت  ���س��ن��و�ت،  ل�ست 

لالبتعاد  �ل��وق��ت  ح��ان  �أن���ه  ب�����س��اأن  �أوالدي 

ع��ن �أ���س��دق��ائ��ه��م و�ل��ت��خ��ل��ي ع��ن ع��اد�ت��ه��م 

�أم��ر�  ك��ان  “لقد  و�أردف:  ب��ر���س��ل��ون��ة«.  يف 

���س��ع��وب��ت��ه يف ظل  وز�دت  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ع��ق��د� 

ظ�����روف �ل����وب����اء، ف���ف���ي م���دري���د ي�����س��ع��ب 

�أن�سطة �أخرى مع �أطفايل بعيد�  ممار�سة 

�أ�سدقائهم  يفتقدون  فهم  در��ستهم،  عن 

وي���ف���ت���ق���دون �أي�������س���ا ع���ائ���ل���ة زوج����ت����ي يف 

�أ����س���رت���ي  �أن  �الأه������م  وي���ب���ق���ى  ب���ر����س���ل���ون���ة، 

و�سدد:  �لوقت �حلايل«.  �سعيد� يف  تر�ين 

ف��ه��و  ك���ث���ري�،  م��ي�����س��ي  �أف���ت���ق���د  “بالطبع 
�سديقي ب�سرف �لنظر عن �لالعب �لذي 

يوميا  مناف�ساتنا  �أفتقد  �جلميع..  يعرفه 

يف ك���رة �ل��ق��دم وك��اف��ة �الأم����ور �حل��ي��ات��ي��ة، 

�لعائلتني،  بني  �أ���س��ري  تر�بط  هناك  ك��ان 

�ل��ب��ع�����س،  بع�سهم  ي��ف��ت��ق��دون  و�الأط���ف���ال 

�لتغيري قادمة  �أن حلظة  كنا نعلم جميعا 

لها«.  ن�ستعد  �أن  ويجب  �أع��م��ارن��ا،  ب�سبب 

وب�������س���وؤ�ل���ه ه���ل م��ي�����س��ي ي��ف��ت��ق��دك، �أج����اب 

لوي�س �سو�ريز يف ختام ت�سريحاته: “هذ� 

عام  وب�سكل  ل��ي��و..  عليه  يجيب  �ل�����س��وؤ�ل 

ف��اإن �مل���درب رون��ال��د ك��وم��ان مل يفتقدين 

�أما  رحيلي،  بقر�ر  �سعيد  باأنه  �سرح  الأن��ه 

الأن��ن��ي �سديقه  ي��ف��ت��ق��دين  م��ي�����س��ي، رمب���ا 

�ليومي«.

لندن - وكاالت 

ال ت����ز�ل �ل��ق��ي��ود �ل�����س��ح��ي��ة �مل��ف��رو���س��ة 

�سكل  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب 

و�أن  �سيما  ال  للتن�س،  ومي��ب��ل��دون  ب��ط��ول��ة 

رغ��م  م�����س��ددة،  �إج�����ر�ء�ت  تتخذ  بريطانيا 

�إقامة  �حتمالية  �إىل  ت�سري  �لتوقعات  �أن 

يونيو/حزير�ن  ب�سكل طبيعي يف  �لبطولة 

�مل��ق��ب��ل. وو���س��ع��ت �حل��ك��وم��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

نوعا  �الإج�����ر�ء�ت  تخفيف  تت�سمن  خطة 

�آالف �سخ�س بحد   10 ما لل�سماح بح�سور 

�أق�سى �إىل مالعب كرة �لقدم، �عتبار� من 

17 مايو/�آيار �ملقبل، بينما لن تعود �الأمور 

�أي  يونيو/حزير�ن،   21 قبل  طبيعتها  �إىل 

ق��ب��ل �أ���س��ب��وع م��ن �ن��ط��الق ث��ال��ث ب��ط��والت 

)ج��ر�ن��د ���س��الم( م��ن �ل��ع��ام. ورغ���م ذل��ك، 

يف  فر�سها  ت�ستك�سف  ومي��ب��ل��دون  ت���ز�ل  ال 

وتلقى  �ملتاحة.  �خليار�ت  وجميع  �لتنظيم 

�الأوىل من  �الأق��ل �جلرعة  18 مليون على 

بريطانيا.  يف  �الآن  حتى  كوفيد-19  م�سل 

�لوحيدة  �لبطولة  هي  وميبلدون  وكانت 

�أل��غ��ي��ت �ملو�سم  م��ن )ج��ر�ن��د ���س��الم( �ل��ت��ي 

�لعاملية  �ملا�سي، للمرة �الأوىل منذ �حلرب 

�لثانية.

مدريد - وكاالت 

تعر�س �لرب�زيلي فيليب كوتينيو، العب 

�ستوؤجل  جديدة  النتكا�سة  بر�سلونة،  و�سط 

تعر�س  كوتينيو  وك��ان  �ملالعب.  �إىل  عودته 

مو�جهة  خ��الل  �لي�سرى  ركبته  يف  الإ�سابة 

�ل��ل��ي��ج��ا. وق���ال  16 م���ن  �إي����ب����ار يف �جل���ول���ة 

�إن �لالعب �أجرى  بر�سلونة، عقب �الإ�سابة، 

�لثاين  كانون  يناير/   2 يوم  ناجحة  جر�حة 

�خل��ارج��ي  �ملف�سلي  �ل��غ�����س��روف  يف  �مل��ا���س��ي 

3 �أ�سهر. ووفقا  للركبة، ومدة غيابه �ستكون 

�الإ�سبانية،  ديبورتيفو”  “موندو  ل�سحيفة 

�أثناء  فاإن كوتينيو تعر�س النتكا�سة جديدة 

ي��ز�ل  حيث ال  �الإ���س��اب��ة،  م��ن  �لتعايف  عملية 

�إىل �أن  و�أ�سارت  �لركبة.  يف  ت��ورم  من  يعاين 

قد  كوتينيو  غياب  م��دة  �سيجعل  �الأم��ر  ه��ذ� 

�ل��الع��ب  �أ���س��ه��ر، و�أك����د ممثلو   3 ت��زي��د ع��ل��ى 

يعد  �أن بيدري  وذك���رت  �الأم����ر.  ه��ذ�  �سحة 

�أك������رب �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن غ���ي���اب ك��وت��ي��ن��ي��و 

�مل��درب  منحه  بعدما  بر�سلونة،  عن  موؤخر� 

ي�سبح  كي  فر�سة  كومان  رونالد  �لهولندي 

�أ�سا�سيا.

روما - وكاالت 

رون��ال��دو،  كري�ستيانو  �لربتغايل  وج��ه 

جن��م ي��وف��ن��ت��و���س، ر���س��ال��ة �إىل زم��الئ��ه يف 

���س��ف��وف �ل�����س��ي��دة �ل��ع��ج��وز ع��ق��ب م��ب��ار�ة 

ك���روت���وين. وك���ان رون���ال���د ���س��ج��ل ه��دف��ني 

بنتيجة  ك��روت��وين  على  �الن��ت�����س��ار  خ��الل 

3-0، �الإثنني، �سمن مناف�سات �جلولة 23 

�ل���دوري �الإي��ط��ايل. ون�سر رون��ال��دو،  م��ن 

�لتو��سل  مب��وق��ع  �ل��ر���س��م��ي  ح�سابه  ع��ل��ى 

�الح��ت��ف��ال  “توير” ���س��ور  �الج��ت��م��اع��ي 

ب����اأه����د�ف����ه يف �مل������ب������ار�ة، وك����ت����ب ع��ل��ي��ه��ا: 

�ساعدت  الأن��ن��ي  �سعيد  م��ه��م!  “�نت�سار 
يا  �الأد�ء  ه���ذ�  ع��ل��ى  ����س��ت��م��رو�  �ل��ف��ري��ق! 

 18 �إىل  و�سل  رون��ال��دو  �أن  يذكر  �سباب«. 

هدفا يف �سد�رة هد�يف �لدوري �الإيطايل، 

روميلو  �لبلجيكي  ع��ل��ى  ب��ه��دف  م��ت��ف��وًق��ا 

لوكاكو، مهاجم �إنر ميالن.

مدريد - وكاالت 

�مل��غ��رب��ي يا�سني  �أ���س��ه��م ح��ار���س �مل��رم��ى 

يف  �إ�سبيلية  ناديه  حظوظ  تعزيز  يف  بونو 

�نت�ساره  بعد  �لليجا  لقب  على  �ملناف�سة 

�ل�����س��اد���س ت��و�ل��ي��ا ع��ل��ى �أو����س���ا����س���ون���ا 0-2 

ب��ر���س��ل��ون��ة.  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  ليقتن�س 

�أ�سبح  ب��ع��دم��ا  قيا�سيا  رق��م��ا  ب��ون��و  وح��ق��ق 

�سباكه  نظافة  على  يحافظ  حار�س  �أك��ر 

517 دقيقة،  بو�قع  �الأندل�سي،  �لفريق  مع 

�سباكه  على  �أو�سا�سونا  �أم��ام  حافظ  حيث 

ل��ل��م��ب��ار�ة �خل��ام�����س��ة ت��و�ل��ي��ا. ومل ي��دخ��ل 

ي��ن��اي��ر/   19 �أي ه���دف م��ن��ذ  ب��ون��و  م��رم��ى 

ك���ان���ون �ل���ث���اين �مل���ا����س���ي، ح��ي��ن��م��ا �ه��ت��زت 

���س��ب��اك��ه ب���ه���دف الإدج�������ار م���ي���ن���دي، الع��ب 

�لرقم  عن  بدقيقة  بونو  وتفوق  �أالفي�س. 

�حلار�س  با�سم  �مل�سجل  �ل�سابق  �لقيا�سي 

 2015-2014 م��و���س��م  يف  ب��ي��ت��و  �ل��ربت��غ��ايل 

�أندري بالوب يف عام  6 دقائق عن رقم  وب� 

. 2008

اصابة جديدة للنجم كوتينيو 

رونالدو يحفز نجوم اليوفي 

أنجاز جديد للحارس المغربي 
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القول الفصل

تطمح  احلكومة  الدنيا،  احل��دود  يف  كورونا  لقاح  على  للح�صول  امل�صجلون 

االردن��ن  من   %  60 من  اأك��ر  ت�صمن  اأن  تريد  فهي  بكثري  ذل��ك  من  اأك��ر  اإىل 

االنت�صار  من  احل��د  يف  ي�صاهم  اأن  �صاأنه  من  ال��ذي  التطعيم  على  ح�صلوا  وق��د 

كورونا. لفريو�س  الكبري 

كليا،  ف��االأم��ر خمتلفا  ال��واق��ع  اأر����س  ع��ل��ى  ل��ك��ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة.  ال��ن��ظ��ري��ة  اإن��ه��ا 

اأغلبهم  كورونا،  ملطعوم  املخ�ص�صة  املن�صة  يف  للت�صجيل  يذهبون  ال  املواطنن 

يف  وجت��را.  عندا  عليه  يح�صل  اأن  يريد  ال  منهم  كبري  وعدد  باللقاح،  م�صكك 

وموعد  عدمه،  من  املطعوم  توفر  بخ�صو�س  وا�صحن  غري  امل�صوؤولن  املقابل 

ونوعه. اململكة،  اإىل  و�صوله 

فتارة  اإلينا،  طريقه  يف  املطعوم  اأن  عن  تتحدث  التي  الت�صريحات  ع�صرات 

ن�صمع  ومرة  اللقاحات،  من  املالين  عن  اأخرى  وتارة  االألوف  مئات  عن  ن�صمع 

لغاية هذه  املح�صلة  الرو�صي، ويف  ال�صيني، وثالثة عن  واأخرى عن  فايزر،  عن 

اللحظة ما نزال ننتظر. ال يوجد مطعوم، واملواطن غري مقبل على الت�صجيل.

التفا�صيل  ك��اف��ة  ل��ن��ا  ل��ي��و���ص��ح  واح���د  م�����ص��وؤول  ي��خ��رج  مل  وذاك،  ه���ذا  وب���ن 

عليه.  للح�صول  اللقاح، هل فعال منتلك فر�صة  �صي�صل  ب�صفافية وو�صوح. هل 

اللقاح والنا�س  اإذا توفر  البديلة  اأخذه، وما هي اخلطة  النا�س على  ما �صنجر 

عليه.  تقدم على احل�صول  مل 

وهل  اجلميع؟،  منها  يعاين  عاملية  انها  اأم  اأردن��ي��ة،  اأزم��ة  اللقاح  نق�س  ه��ل 

املحدد؟،  بالوقت  و�صوله  ل�صمان  املنتجة  ال�صركات  مع  اأردنية  مباحثات  هناك 

اإجابة من  وهل بالفعل هناك لقاح قادم بالطريق، ومتى؟. االأردنيون يريدون 

و�صفافة. املعامل  وا�صحة  اإجابة  احلكومة. 

دول  جنحت  ال��ذي  وال��ل��ق��اح  بو�صلة،  ب��ال  احل��اف��ة،  على  يقف  اجلميع  ال��ي��وم 

عديدة يف تاأمينه الأغلب مواطنيها، ما نزال غري قادرين على فك لغزه، وتركنا 

كورونا،  اأزمة  ملف  اإدارة  جتاه  �صكوكه  من  يزيد  الن  للمواطن  وا�صعة  م�صاحة 

اأكر  البع�س  بع�صهم  من  يتاأثرون  املواطنن  فاليوم  جديد،  خطري  اأمر  وهذا 

بتعهداتها. بوعودها وال  يثقون  التي ال  تاأثرهم من احلكومات  من 

وترتب  خطابها،  توحد  واأن  ال�صارع،  اإىل  باخلروج  ت�صارع  اأن  احلكومة  على 

�صيكون متعاونا ولرمبا يقدم على  اإجابة وعندها  املواطن يريد  اأمورها جيدا. 

املو�صوع فاإن  الغمو�س يلف  ا�صتمر  اذا  اأما  املن�صة للح�صول عليه،  الت�صجيل يف 

مزدوجة. اخل�صارة 

واأن  امل�صوؤولية،  حتمل  اأن  اأي�صا  مطالبة  النا�س  ف��اإن  االآخ���ر،  ال��ط��رف  على 

ت��ك��ون اأك���ر ت��ع��اون��ا ع��ر االل���ت���زام ب���اإج���راءات ال�����ص��الم��ة وال��ت��ب��اع��د احل���د من 

و�صحة  �صحتهم،  عن  االأول  الدفاع  خط  هو  هذا  الأن  مكان،  كل  يف  االختالط 

فيه  يح�صل  ال��ذي  ال��ي��وم  ي��اأت��ي  حتى  االأه��م��ي��ة  غاية  يف  وه��ذا  حولهم،  ه��م  م��ن 

اللقاح. على  اجلميع 

يجب اأن ال ندير ظهرنا لتطورات انت�صار الفايرو�س، علينا اال�صتعداد ملا هو 

ومنهج  واأ�ص�س  قواعد  ووفق  وعملية،  علمية  ب�صورة  اأوراقنا  ترتيب  عر  قادم 

و�صليم. وا�صح 

الجغبير حسين 

أصغر رائدة فضاء أمريكية.. تنضم لرحلة 
»سبيس إكس« االفتتاحية

اخلليج-وكاالت

اأع����ل����ن م�����ص��ت�����ص��ف��ى ����ص���ان���ت ج�����ود الأب���ح���اث 

ال�����ص��اب��ق��ة وال��ن��اج��ي��ة  امل��ري�����ص��ة  اأن  االأط����ف����ال، 

�صتن�صم  اأر�صينو  هايلي  ال��ع��ظ��ام  ���ص��رط��ان  م��ن 

رحلة  اأول  يف  اإي��زاك��م��ان  ج��اري��د  امللياردير  اإىل 

ماأهولة ل�»�صبي�س اإك�س« يف وقت الحق من هذا 

العام.

يف ����ص���ن ال��ت��ا���ص��ع��ة وال���ع�������ص���ري���ن، ���ص��ت�����ص��ب��ح 

�صخ�س  واأول  اأمريكي،  �صخ�س  اأ�صغر  اأر�صينو 

اإىل  يذهب  ج�صمه،  من  ا�صطناعي  جزء  لديه 

الف�صاء.

م�صاعد  االآن  تعمل  ال��ت��ي  اأر���ص��ي��ن��و،  وق��ال��ت 

ط��ب��ي��ب يف م�����ص��ت�����ص��ف��ى ����ص���ان���ت ج�����ود، ل��وك��ال��ة 

اأ���ص��و���ص��ي��ت��د ب���ر����س: »م��ع��رك��ت��ي م���ع ال�����ص��رط��ان 

واأ�صافت:  الف�صاء«.  اإىل  لل�صفر  حًقا  هياأتني 

»ل��ق��د ع��ل��م��ن��ي امل��ر���س ح��ًق��ا ت��وق��ع م��ا ه��و غري 

متوقع وامل�صي قدًما يف الرحلة.«

ن�����ص��اأت اأر���ص��ي��ن��و يف ل��وي��زي��ان��ا، وح��ل��م��ت ب��اأن 

ت�صبح رائدة ف�صاء عندما �صافرت عائلتها اإىل 

نا�صا  لوكالة  التابع  للف�صاء  جون�صون  مركز 

بعد  �صنوات.   9 يف هيو�صنت عندما كان عمرها 

اأخ��ب��ارا  ال��زي��ارة، تلقت  ف��رة وج��ي��زة م��ن تلك 

اإ�صابتها  ت�صخي�س  مت  عندما  حياتها  غ��ريت 

ب�����ص��رط��ان ال��ع��ظ��ام يف ال��ع��ا���ص��رة م���ن ع��م��ره��ا. 

وك��ج��زء م��ن ع��الج��ه��ا، ا���ص��ط��رت اأر���ص��ي��ن��و اإىل 

�صانت  م�صت�صفى  يف  ج��راح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  اإج�����راء 

جود ال�صتبدال ركبتها واحل�صول على ق�صيب 

معدين يف عظم فخذها االأي�صر.

مت اخ���ت���ي���ار ال�������ص���اب���ة ك����واح����د م����ن اأرب���ع���ة 

اإي���زاك���م���ان، ال��ط��ي��ار  اأ���ص��خ��ا���س ي��ن�����ص��م��ون اإىل 

مهمته  يف  مدفوعات،  معاجلة  �صركة  وموؤ�ص�س 

وقت  يف  املهمة  عن  اإيزاكمان  واأعلن  اخلريية. 

200 مليون  العام، بتعهده جمع  �صابق من هذا 

م��ك��اف��ح��ة  ل��ل��م�����ص��اع��دة يف  ج����ود  ل�����ص��ان��ت  دوالر 

االأطفال. �صرطان 

البالغ  االأعمال  رجل  خ�ص�س  فقد  وبالفعل 

 2.3 38 ع��ام��ا، وال����ذي ت��ب��ل��غ ث��روت��ه ال�����ص��اف��ي��ة 

مليار دوالر، مبلغ 100 مليون دوالر من اأمواله 

الق�صية. اخلا�صة لهذه 

ويف ت��غ��ري��دة االإث���ن���ن، ق���ال اإي���زاك���م���ان اإن���ه 

الف�صاء  يف  اإل��ي��ه  اأر���ص��ي��ن��و  الن�����ص��م��ام  متحم�س 

اإلهام للنا�س يف  اأنها �صتكون »م�صدر  وهو يعلم 

جميع اأنحاء العامل«.

املقاعد  م��لء  �صيتم  اأر�صينو،  اإىل  باالإ�صافة 

بفائز يتم اختياره  اإيزاكمان  االأخرى يف مهمة 

االأم���وال  جتمع  التي  اليان�صيب  م�صابقة  م��ن 

ل�صانت جود ومن قبل رائد االأعمال الذي يفوز 

فور  »�صيفت  اإيزاكمان  �صركة  برعاية  مب�صابقة 

بامينت�س«. ومن املتوقع اأن يعلن اإيزاكمان عن 

الفائزين يف مار�س.

يف الوقت احلايل، من املقرر انطالق املهمة 

التابع  للف�صاء  كينيدي  م��رك��ز  يف  اأك��ت��وب��ر  يف 

اأربعة  اإىل  يومن  من  الرحلة  وت�صتمر  لنا�صا، 

اأيام.

ي���ق���ول اإي����زاك����م����ان، ال�����ذي ا����ص���رى اإط����الق 

 SpaceX اإيلون ما�صك  ال�صاروخ من �صركة 

مقابل مبلغ مل يك�صف عنه، اإنه يعتقد اأن هذه 

ميكن  ع��امل  نحو  االأوىل  اخل��ط��وة  »ه��ي  املهمة 

للجميع الذهاب اإليه واملغامرة بن النجوم«.

واأ�صاف: »اأعلم اأن االأموال التي يتم جمعها 

والوعي الذي يتم رفعه من هذه املهمة �صيغري 

يل  بالن�صبة  الكثري  يعني  وه��ذا  النا�س..  حياة 

اأننا  اأع���رف  اأن  االآن  وم��وظ��ف  �صابق  كمري�س 

���ص��ن��ك��ون ق���ادري���ن ع��ل��ى م�����ص��اع��دة ال��ك��ث��ري من 

االأطفال ب�صبب هذه املهمة«.

دبي - العربية

و�صوؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  اأطلقت 

االأج���ان���ب يف دب���ي، ر���ص��م��ي��اً، م�����ص��روع »رح��ل��ة 

امل�����ص��اف��ر ال���ذك���ي���ة«، ال���ت���ي ت��خ��ت�����ص��ر رح��ل��ة 

امل�صافر اإىل خم�س ثواٍن، با�صتخدام ب�صمتي 

�صل�صة،  اإج���راءات  وال��وج��ه من خ��الل  العن 

وف��ع��ل��ت اخل��دم��ة ع��ل��ى 122 ب��واب��ة ذك��ي��ة يف 

�صاالت الدخول واملغادرة يف مطارات دبي.

حلظة  منذ  الذكية،  امل�صافر  رحلة  وتبداأ 

احل�������ص���ول ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ���ص��ع��ود ال��ط��ائ��رة 

وال��ت�����ص��ج��ي��ل امل�����ص��ب��ق وم���ن ث���م ال��ع��ب��ور عر 

�صمن  امل��غ��ادرة،  �صالة  يف  الذكية  ال��ب��واب��ات 

خ����دم����ة ت���ع���د االأك��������ر ت�����ط�����وراً يف ال���ع���امل 

لت�صهيل  اال���ص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  ب��ا���ص��ت��خ��دام 

وت�������ص���ري���ع ع���م���ل���ي���ات امل�������رور ع����ر م��ن��ط��ق��ة 

اجلوازات وخلق جتربة �صفر �صل�صة.

ال��ل��واء حممد  االإدارة،  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 

الو�صائل  ملمثلي  جولة  جولة  خ��الل  امل��ري، 

 ،3 ال���دويل مبنى  دب��ي  االإع��الم��ي��ة يف مطار 

االبتكار  على  االعتماد  يف  �صباقة  االإدارة  اإن 

وتعزيز  الذكية،  وم�صروعاتها  خدماتها  يف 

دورها الريادي على امل�صتوى املحلي والعاملي 

جتعل  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء 

ومبا  و�صريعة  �صل�صة  املتعامل  جت��رب��ة  م��ن 

يتما�صى مع روؤية القيادة بجعل دبي مدينة 

»االإمارات  نقاًل عن �صحيفة  بالكامل،  ذكية 

اليوم«.

اإق����ام����ة دب����ي ���ص��م��ن  اأن  امل�����ري  واأ�����ص����اف 

لتطوير  اال���ص��ت��ب��اق��ي  ال��ع��م��ل  يف  م�����ص��ريت��ه��ا 

خ���دم���ات���ه���ا، ا���ص��ت��خ��دم��ت ال��ن��ظ��م احل��ي��وي��ة 

وت���ق���ن���ي���ات ال����ذك����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي ل��ت��وف��ري 

الوجه  ب�صمة  با�صتخدام  ذكية  �صفر  جتربة 

البوابات  خدمة  وتاأتي  خدماتها،  بع�س  يف 

وجتربته  درا�صته  مت  م�صروع  �صمن  الذكية 

بف�صل  وحت��ق��ق  ال��واق��ع  اأر����س  ع��ل��ى  م�صبقاً 

ج��ه��ود وم�����ص��اع��ي ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال����ذي نفذ 

امل�صروع باإخال�س وتفاٍن.

وق������ال م�����ص��اع��د امل����دي����ر ال����ع����ام ل�������ص���وؤون 

ط��الل  العميد  االإدارة،  يف  اجل��وي��ة  امل��ن��اف��ذ 

الذكية  البوابات  اإنه مت تطوير  ال�صنقيطي، 

امل��غ��ادري��ن  ب��واب��ة يف ���ص��االت   122 وع���دده���ا 

وال����ق����ادم����ن يف م����ط����ارات دب������ي، وحت���دي���ث 

اأن���ظ���م���ت���ه���ا، ب���ح���ي���ث مي���ك���ن ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن 

عرها  امل���رور  ال��ن��ظ��ام  يف  م�صبقاً  امل�صجلن 

م���ن خ����الل ب�����ص��م��ت��ي ال���ع���ن وال����وج����ه دون 

ال�صفر  م�����ص��ت��ن��دات  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل  احل��اج��ة 

النقطة  عند  ال�صا�صة  يف  النظر  خ��الل  م��ن 

التعرف  البوابة ليتم  اخل�صراء املوجودة يف 

تتجاوز  ف��رة ال  م��ن خ��الل ب�صمة يف  اإل��ي��ه 

خم�س ثواٍن.

ولفت اإىل اأن اإقامة دبي �صباقة يف تطبيق 

اخلدمة  اأن  وذك��ر  النوعية،  اخل��دم��ات  ه��ذه 

الذكية تعزز االإجراءات والتدابري الوقائية 

مل��واج��ه��ة ان��ت��ق��ال ع����دوى ك���ورون���ا، ح��ي��ث ال 

ا�صتخدام يديه يف املطار  اإىل  امل�صافر  يحتاج 

حتى بلوغ الطائرة.

خالل  اخلطاأ  ن�صبة  اأن  ال�صنقيطي  واأك��د 

حيث  »�صفر«  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  ا�صتخدام 

ي��ت��م ت�����ص��ج��ي��ل ب���ي���ان���ات ال���ق���ادم���ن ل��ل��دول��ة 

ب�صمتي  اأخ��ذ  عن  ف�صاًل  و�صولهم،  مبجرد 

الوجه والعن.

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  وق��ال 

مطارات دبي، جمال احلاي، اإنه من املتوقع 

�صهر  خ���الل  دب���ي  م��ط��ارات  ع��ر  ي�صافر  اأن 

كما  م�صافر،  مليوين  نحو  اجل��اري  فراير 

اأع���داد  يف  ارت��ف��اع��اً  املقبلة  ال��ف��رة  �صت�صهد 

امل�صافرين مع دخول اأ�صهر ال�صيف والنجاح 

عاملياً يف احلد من تداعيات »كوفيد-19«.

دبي تختصر رحلة المسافر ببصمتي العين والوجه إلى 5 ثواٍن

نواب لبنان »لهفوا«اللقاح.. ضجة 
وتغريدات من البنك الدولي

هيفاء وهبي تنتصر.. الحكم على 
مدير أعمالها بالحبس 5 سنوات

بريوت- العربية

اأثار خر تلقي عدد من النواب يف لبنان 

الرملان  يف  املوظفن  بع�س  اإىل  باالإ�صافة 

ال��ي��وم ال��ث��الث��اء م��وج��ة ج��دل على مواقع 

التوا�صل بعد اأن تناقلت ح�صابات اأن بع�س 

التطعيم  ه��وؤالء غري م�صجل على ج��داول 

����ص���روط  ي�����ص��ت��ويف  ال  اأو  االأ������ص�����ول،  وف�����ق 

االأولوية املطلوبة، لكنهم »لهفوا اللقاح«.

 1٧ اأن  للعربية  م�صادر  اأف���ادت  ح��ن  يف 

يف  موظفا   23 اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  فقط  ن��ائ��ب��اً 

جمل�س ال��ن��واب مم��ن ه��م ف��وق ال����٧٥ عاماً 

ويعانون من اأمرا�س مزمنة اأخذوا اللقاح 

اليوم .

 اإال اأن امللفت كان دخول املدير االإقليمي 

�صاروج  االأو���ص��ط  ال�صرق  ال��دويل يف  للبنك 

كومار على خط هذا اجلدل، مهددا ب�صيف 

العقاب.

انتظروا دوركم

الذين  املغردين  اأح��د  على  معلقا  وق��ال 

للقاحات  النواب  عدد من  اأخذ  اإىل  اأ�صاروا 

اأن  ال���ك���ام���ريات ودون  اأ����ص���واء  ع���ن  ب��ع��ي��دا 

»ه��ذا  االأ����ص���ول:  وف���ق  اأ���ص��م��اءه��م  ي�صجلوا 

االأم�����ر ال ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة 

امل��ت��ف��ق عليها م��ع ال��ب��ن��ك ال����دويل و���ص��وف 

املتفق  واالأح��ك��ام  لل�صروط  انتهاًكا  ن�صجل 

على  وامل��ن�����ص��ف.  ال���ع���ادل  للتطعيم  عليها 

اجلميع الت�صجيل وانتظار دورهم!«

كما اأ�صاف »عند تاأكيد االنتهاك، يجوز 

ال��ل��ق��اح��ات  مت��وي��ل  تعليق  ال����دويل  للبنك 

ودع���م ا���ص��ت��ج��اب��ة ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا يف ك��ّل 

اأن���ح���اء ل��ب��ن��ان، واأن���ا����ص���د اجل��م��ي��ع، واأع��ن��ي 

اجل���م���ي���ع، ب���غ�������س ال���ن���ظ���ر ع����ن امل��ن�����ص��ب، 

الت�صجيل وانتظار دوركم.«

#ال_للوا�صطة
اإىل ذلك، ذكر يف �صل�صلة تغريدات على 

ح�صابه الر�صمي اأنه » خالل اللقاء مع وزير 

اأك���د على  ب��االأم�����س،  ال�����ص��ح��ة ح��م��د ح�صن 

من  وطلب  ال��ل��ق��اح،  حملة  �صفافية  اأهمية 

املتعّلقة  املعلومات  تكون  اأن  ال�صحة  وزارة 

ب��ت��خ�����ص��ي�����س ال��ل��ق��اح ل��ل��م��واط��ن��ن م��ت��اح��ة 

ال��دويل، جلمعيات  ملراقبي االحتاد  م�صبقاً 

ال�����ص��ل��ي��ب االأح����م����ر وال����ه����الل االأح����م����ر يف 

والذين  اإفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق 

ميكنهم التحقق ب�صكل م�صتقل يف املراكز.«، 

واأرفق التغريدة بو�صم #ال_للوا�صطة.

تلويح باال�صتقالة

الوطنية  اللجنة  من جهته، لوح رئي�س 

ل��ل��ق��اح ك����ورون����ا ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 

البزري، باال�صتقالة على خلفية تلقيح عدد 

من النواب من دون موافقة اللجنة.

واأكد يف حديث لقناة »LBCI« املحلية 

�صحفي  موؤمتر  يف  ا�صتقالته  »�صيعلن  اأن��ه 

اليوم«.

القاهرة -العربية

امل���ع���رك���ة  م������ن  االأوىل  اجل������ول������ة  يف 

اللبنانية  الفنانة  بن  الدائرة  الق�صائية 

اأع��م��ال��ه��ا ال�صابق  ه��ي��ف��اء وه��ب��ي، وم��دي��ر 

ان��ت��ه��ت االأم�����ور ل�صالح  حم��م��د وزي�����ري، 

الفنانة اللبنانية.

وق�������ص���ت حم���ك���م���ة م�������ص���ري���ة ب��ح��ب�����س 

وزي�����ري ٥ ���ص��ن��وات يف ق�����ص��ي��ت��ي ال��ن�����ص��ب 

اأعلنت عنه  واال�صتيالء، وهو االأمر الذي 

ال�����ص��ك��ر للق�صاء  ه��ي��ف��اء وه��ب��ي، م��وج��ه��ة 

امل�صري العادل.

واأكدت الفنانة عر ح�صاباتها الر�صمية 

ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، اأن 

حم��ك��م��ة ج��ن��ح زاي�����د ب���ال���ق���اه���رة، ق�صت 

ب��ح��ب�����س وزي������ري ٥ ����ص���ن���وات م���ع ال�����ص��غ��ل 

مع  واال�صتيالء  الن�صب  بتهمة  وال��ن��ف��اذ، 

ال��ت��ع��وي�����س امل����دين واإل���زام���ه ب��امل�����ص��اري��ف 

واأت���ع���اب امل��ح��ام��اة، وال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى كافة 

اأمواله وممتلكاته.

حمكمة  اإىل  وزي�����ري  اإح���ال���ة  مت  ك��م��ا 

اجلنايات يف جرمية غ�صيل االأموال، وهو 

ما تنتظر الفنانة نتيجة الف�صل فيه.

املحامن  فريق  وهبي  هيفاء  و�صكرت 

الذين يتولون متابعة الق�صية.

واخ��ت��ت��م��ت ق��ائ��ل��ة: »ه����ذه ق�����ص��ي��ة من 

���ص��م��ن جم��م��وع��ة ق�����ص��اي��ا اأخ����رى ننتظر 

م��ن عند اهلل  اإال  الن�صر  وم��ا  اأح��ك��ام��ه��ا.. 

واحلمد هلل«، لي�صدل ال�صتار على الف�صل 

االأول يف االأزمة.

اأن��ه متزوج من هيفاء،  وادع��ى وزي��ري 

وه����و م���ا ن��ف��ت��ه االأخ������رية وات��ه��م��ت��ه ب��ع��دة 

ات���ه���ام���ات، م���ازال���ت حم���ل م���داول���ة اأم����ام 

املحاكم امل�صرية.

العربية-وكاالت

االأب��رز  ال�صمة  ه��ي  الكمامة  باتت  ح��ن  يف 

الأغلب �صكان الكرة االأر�صية يف هذا العام مع 

هذا  اأن  اإال  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  تف�صي  ت��وا���ص��ل 

 ،2022 القناع على ما يبدو �صيكمل معنا حتى 

اأ�صهر اأطباء اأمريكا. بح�صب 

بايدن  الرئي�س  م�صت�صاري  كبري  قال  فقد 

االأم��ريك��ي  الوطني  املعهد  وم��دي��ر  الطبين، 

ل��ل��ح�����ص��ا���ص��ي��ة واالأم�����را������س امل���ع���دي���ة اأن���ت���وين 

فاوت�صي، اإن من املحتمل اأن يظل االأمريكيون 

حتى   2022 ع��ام  يف  الكمامات  لو�صع  بحاجة 

ملكافحة  مفرو�صة  اأخ���رى  ق��ي��ود  تخفيف  م��ع 

كوفيد19.

عالمة تاريخية فارقة

 )CNN( واأو�صح خالل مقابلة مع �صبكة

اأن ح�صيلة الوفيات التي تقرب منها البالد 

مت��ث��ل »ع���الم���ة ف���ارق���ة ت��اري��خ��ي��ة م���روع���ة يف 

تاريخ هذا البلد«.

اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ك����ان  اإذا  ع��م��ا  ���ص��ئ��ل  وع���ن���دم���ا 

لو�صع  بحاجة  يظلوا  اأن  االأمريكيون  يتوقع 

ال��ك��م��ام��ات ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، ق���ال ف��اوت�����ص��ي »م��ن 

اأن  م�صيفا  هكذا«،  الو�صع  يكون  اأن  املحتمل 

انت�صار الفريو�س يف  هذا يعتمد على م�صتوى 

املحتملة. املختلفة و�صالالته  املناطق 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي  االن��ق�����ص��ام  اإن  اإىل  اأ����ص���ار  ك��م��ا 

وفيات  ح�صيلة  يف  �صاهم  املتحدة  ب��ال��والي��ات 

»املذهلة«. كورونا 

اأن  واأو�صح يف مقابلة مع وكالة »روي��رز«، 

وباء كورونا ظهر يف وقت عانت فيه الواليات 

م�صيفا  ال�صيا�صية،  االنق�صامات  من  املتحدة 

�صيا�صية  ر�صالة  »اأ�صبح  قناع  ارتداء  اأن جمرد 

اأك�����ر م���ن ك���ون���ه اإج������راء ل��ل�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة«، 

املتحدة  للواليات  ينبغي  ك��ان  ما  اأن��ه  م�صيفاً 

اأن ت�صجل ن�صف مليون وفاة  »الدولة الغنية« 

بالفريو�س.

القطيع مناعة 

اأن  ب��اإم��ك��ان��ه  التطعيم  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  ك��م��ا 

»مناعة  حتقيق  يف  املتحدة  الواليات  ي�صاعد 

وح��االت  ال��وف��ي��ات  م��ن  واحل��م��اي��ة  القطيع«، 

امل���ر����س ال�����ص��دي��دة ال���ت���ي ي�����ص��ب��ب��ه��ا ف��ريو���س 

كورونا.

ويف مقابلة منف�صلة مع برنامج )فوك�س 

اللقاحات  اإن  فاوت�صي،  ق��ال  �صنداي(  نيوز 

املتاحة حاليا تقي على ما يبدو من ال�صاللة 

ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ب��ري��ط��ان��ي��ا وال���ت���ي ظ��ه��رت 

يف اأن���ح���اء ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ل��ك��ن��ه��ا ت��ب��دو 

جنوب  �صاللة  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  فاعلية  اأق���ل 

يف  االآن  حتى  ���ص��ائ��دة  لي�صت  وه��ي  اإف��ري��ق��ي��ا، 

البالد.

هذا وتت�صدر الواليات املتحدة االأمريكية 

تف�صي  ج���راء  ت�����ص��ررا  االأك���ر  ال���دول  قائمة 

ن�صف  االآن  ح��ت��ى  و���ص��ج��ل��ت  ك����ورون����ا،  وب����اء 

مليون حالة وفاة.

اأن ما يزيد على  واأظهر اإح�صاء لرويرز 

بفريو�س  ���ص��ي��ب��وا 
ُ
اأ �صخ�س  مليون   111.61

ال��ع��امل، يف  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  امل�صتجد  ك��ورون��ا 

ح��ن و���ص��ل اإج��م��ايل ع��دد ال��وف��ي��ات الناجتة 

عن الفريو�س اإىل مليونن و٥٧48٧٧.

هل ستستمر معنا الكمامة حتى 2022؟.. فاوتشي يجيب


