
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يزور السعودية غدا 
ويلتقي بن سلمان

العيسوي : الملك يؤكد باستمرار على 
أهمية دور المرأة األردنية في عملية التنمية 

افتتح مركز تنمية المرأة وتفقد المدينة الصناعية في مأدبا

الصحة: 38 وفاة و3481 إصابة 
بفيروس كورونا 

االنباط-عمان

 ي�صل ج��ال��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين �إىل 

�لعا�صمة �ل�صعودية �لريا�ض يوم غد �الثنني 

، يف زيارة يلتقي خالها ويل �لعهد �ل�صعودي 

�الأم��ر حممد بن �صلمان، وفق وكالة �النباء 

�الملانية.

وقالت م�صادر يف �لعا�صمة �لريا�ض لوكالة 

�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل ورئي�ض  �إن  �الأن���ب���اء �الأمل��ان��ي��ة، 

وويل  يا�صني  �ل��دي��ن  حميي  �ملاليزي  �ل����وزر�ء 

بن  حمد  ب��ن  �صلمان  �الأم����ر  �لبحرين  عهد 

�آل خليفة �صيلتقون كل على ح��ده مع  عي�صى 

ويل �لعهد �ل�صعودي �الأمر حممد بن �صلمان 

�ل�صيا�صية  �مل��و���ص��وع��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ملناق�صة 

بلد�نهم  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  وتعزيز  و�القت�صادية 

و�لريا�ض �إ�صافة �إىل مناق�صة �مل�صتجد�ت على 

�ليمن  ح��رب  ت��ط��ور�ت  مقدمها  ويف  �ل�صاحة 

و�مل�صاعي �لدولية �ملبذولة الإيقافها و�ل�تاأكيد 

الأ�ص�ض  وفقا  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح��ل  على 

وبنود مبادرة �ل�صام �لعربية.

�إن مباحثات  �الأملانية  �الأنباء  وكالة  وقالت 

يا�صني  �لدين  �ملاليزي حميي  �ل���وزر�ء  رئي�ض 

زي��ارة ر�صمية له للريا�ض منذ  �أول  �لتي تعد 

�آذ�ر �لعام �ملا�صي  توليه من�صبه يف �الأول من 

مع ويل �لعهد �ل�صعودي �صرتكز على “تعزيز 

�لبلدين،  �لتجاري و�ال�صتثماري بني  �لتعاون 

مبا يف ذل��ك جم��االت �لنفط و�ل��غ��از و�لطاقة 

ب��احل��ج و�لعمرة  �مل��ت��ج��ددة وك��ذل��ك م��ا يتعلق 

تعزيز  �إىل  مكة”،�إ�صافة  “طريق  وم���ب���ادرة 

�جل���ه���ود مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ف���رو����ض ك���ورون���ا 

�مل�صتجد �مل�صبب ملر�ض “كوفيد-19

االنباط- عمان

 بتوجيهات من جالة �مللك عبد�هلل �لثاين، 

ت�����ص��ّل��م��ت 6 �أ����ص���ر ع��ف��ي��ف��ة يف م��ن��ط��ق��ة �مل��ق��اب��ل��ني 

م�صاكنها  �ل�صبت،  �م�����ض  �لعا�صمة،  مبحافظة 

�جلديدة بعد �صيانتها و�إعادة تاأهيلها، �صمن �إطار 

�ملبادرة �مللكّية الإ�صكان �الأ�صر �لعفيفة، وبالتعاون 

�لها�صمية. وت�صتهدف هذه  �لهيئة �خلرية  مع 

�ملبادرة �لتي �أُطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005، 

و�صملت جميع حمافظات �ململكة، توفر �حلياة 

تعد  �لتي  �مل�صتفيدة  لاأ�صر  و�مل�صتقّرة  �لكرمية 

�الأكرث عوز�ً و��صتحقاقاً، ويجري �ختيارها وفق 

�لتي  و�ل�صفافية  �لعد�لة  حتقيق  ت��ر�ع��ي  �أ�ص�ض 

تعتمدها وز�رة �لتنمية �الجتماعية.

التفا�صيل �ص »2«

االحد   23  رجب   1442 هـ  - املوافق  7  اذار  2021 م - العدد  5625    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 في الجيش أنا لست وليًا للعهد، أنا مالزم أول

شبابنا قد حالهم لكنهم يحتاجون الفرصة

القدس قضية شخصية لدى الهاشميين، وخط أحمر عند كل أردني

االنباط-وكاالت

�أكد �ملكتب �لوطني للدفاع عن �الأر�ض ومقاومة �ال�صتيطان 

�لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أن �الحتال �الإ�صر�ئيلي 

وعمليات  �لفل�صطينيني  �أر�����ص���ي  ع��ل��ى  �ال���ص��ت��ي��اء  ي��و����ص��ل 

�لتهجر �لق�صري يف مدينة �لقد�ض �ملحتلة و�الأغو�ر �ل�صمالية 

�لفل�صطيني وتنفيذ  �لوجود  �لغربية الإفر�غها من  بال�صفة 

خمططاته لتهويدها

و�أفاد �ملكتب يف تقريره �الأ�صبوعي �ل�صادر �ليوم على موقعه 

الإقامة  �أعلنت خمططاً  �صلطات �الحتال  ب��اأن  �الإل��ك��رتوين 

930 وحدة ��صتيطانية جديدة لتو�صيع م�صتوطنتني مقامتني 

على �أر��صي �لفل�صطينيني يف بلد�ت بيت حنينا وحزما وعناتا 

�صمال �صرق �لقد�ض �ملحتلة

�أ�صر  �أن قو�ت �الحتال �أرغمت ثاث  ولفت �لتقرير �إىل 

فل�صطينية على �إخاء منازلها يف حي �ل�صيخ جر�ح بالقد�ض 

على  لا�صتياء  خمططها  تنفيذ  �إط����ار  يف  وذل���ك  �ملحتلة 

ع�صر�ت �ملنازل يف �أحياء �ل�صيخ جر�ح .

التفا�صيل �ص »9«

 االحتالل اإلسرائيلي يواصل االستيالء على أراضي 
الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا في القدس المحتلة و األغوار

السفير التونسي: األردن رمز للصمود بقيادة الهاشميين نفايات كورونا قنبلة موقوتة ٠٠ وتساؤالت حول مصيرها 
االنباط – نعمت اخلورة

 قال �ل�صفر �لتون�صي يف عمان خالد �ل�صهيلي 

�ن م�صتوى �لتبادل �لتجاري بني �الردن وتون�ض 

2020 م�صر�  ع��ام  خ��ال   %8 بن�صبة  �صهد تطور� 

�لتبادل  على  �صلبا  ت��وؤث��ر  مل  ك��ورون��ا  جائحة  �ن 

�ل���ت���ج���اري ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن  و�ن ح���ج���م �ل���ت���ب���ادل 

�لتجاري بلغ ما يقارب 90 مليون دينار .

و��صاف �ل�صهيلي خال موؤمتر �صحفي عقده 

يف مقر �ل�صفارة �الربعاء �ملا�صي �ن على �لبلدين 

�لعمل على حتويل �لتحديات .

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط – كاظم اجلغبري -�صامر نايف عبد الدامي

يف ظ��ل �رت���ف���اع ع���دد �مل�����ص��اب��ني ب��ف��رو���ض 

�لطبية وعلى  �لنفايات  ت��زد�د كميات  كورونا 

وجه �لتحديد �لنفايات �لناجتة عن جائحة 

فرو�ض كورونا، حيث ُتعد �لنفايات �ل�صحية 

جميع �لنفايات �لناجتة عن مر�فق �لرعاية 

�ملنازل  وحتى  �لطبية  و�مل��خ��ت��ر�ت  �ل�صحية 

�لتي مت حتويلها �ىل �أماكن حجر للم�صابني 

ب��ال��ف��رو���ض . ويف ظ���ل �ل���زي���ادة �ل��ك��ب��رة يف 

�لنفايات �لطبية .

التفا�صيل �ص »8«

 تعاون بين سامسونج وأورانج األردن 
لتعزيز مبيعات التجزئة والعروض

 تغيير مسمى عمادة البحث العلمي 
في البلقاء التطبيقية

 تجارة عمان: النافذة الوطنية مشروع 
وطني وعصري

 هل ستصبح حركة حماس برأسين إذا 
ما ُعين مشعل رئيسًا لها في الخارج؟

االنباط- عمان

�إلكرتونيك�ض  “�صام�صوجن  ���ص��رك��ة  وق��ع��ت   

�صركة  م��ع  ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ة  �لعربي”،  �مل�����ص��رق 

“�أور�جن” �الأردن يف جمال �لبيع �ملبا�صر لتعزيز 
�ملقدمة من  �لعرو�ض  و�إث���ر�ء  �لتجزئة  مبيعات 

�لطرفني لزبائنهما.

وبح�صب بيان عن �صركة “�صام�صوجن”، توفر 

�أور�جن �الأردن مبوجب هذ� �لتعاون، يف خمتلف 

�أح���دث  �ململكة  �أن���ح���اء  ع��ل��ى  �مل���وزع���ة  معار�صها 

�مل�صرق  �إلكرتونيك�ض  “�صام�صوجن  به  ترفد  ما 

�لعربي” �ململكة من �بتكار�ت ومنتجات عامة 

�لذكية،  �ل��ه��و�ت��ف  م��ن  �لعاملية  “�صام�صوجن” 
و�الأجهزة �للوحية، و�الأجهزة �لقابلة لارتد�ء، 

و�مللحقات و�الإك�ص�صو�ر�ت مع عرو�ض وخ�صومات 

مميزة على جمموعة من �ملنتجات �ملختارة، مبا 

تف�صيلية  باأ�صعار  لها  �الأردن��ي��ني  �قتناء  ي�صّهل 

و�ال�صتفادة من مز�ياها �ملتطورة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

قال رئي�ض جامعة �لبلقاء �لتطبيقية �الأ�صتاذ 

�لدكتور عبد�هلل �صرور �لزعبي �ن جمل�ض �لتعليم 

ع��ل��ى طلب  �الأخ������رة  و�ف����ق يف جل�صته  �ل���ع���ايل 

�جلامعة يف تغير م�صمى عمادة �لبحث �لعلمي 

يف �جلامعة �إىل عمادة �لبحث �لعلمي و�البتكار.

و�أ���ص��اف �ل��دك��ت��ور �ل��زع��ب��ي �ن �جل��ام��ع��ة تو�كب 

�لتطور�ت �لعاملية يف �لتعليم �لعايل وم�صتجد�ته 

وت�صعى �ىل تعزيز مكانتها �لعلمية �لعاملية ونظر�ً 

لتغر مفاهيم دور �جلامعات عاملياً من �لبحث 

�لعلمي �إىل رعاية �البتكار و�لريادة ومبا ي�صاهم 

يف تعزيز هذ� �ملفهوم �لذي يعد �لهدف �لرئي�ض 

للبحث �لعلمي، ولعك�ض روؤية ور�صالة  �جلامعة 

�لرتكيز  حيث  من  بالعمادة  �ملناطة  �ملهام  على 

ت�صويق  يف  للم�صاهمة  و�الإب������د�ع  �الب��ت��ك��ار  على 

�لتنمية  حتقيق  و  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث  خم��رج��ات 

�مل�صتد�مة و�القت�صاد �لقائم على �ملعرفة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

�إد�رة غرفة جتارة  �ع�صاء من جمل�ض  �ك��د   

�صركات  �أ�صحاب  لنقابة  �لعامة  و�لهيئة  عمان، 

�لتخلي�ض ونقل �لب�صائع، �أن “�لنافذة �لوطنية” 

�الأردنية م�صروع وطني  �لذي تطبقه �جلمارك 

�ح��دث  ��صتخد�م  خ��ال  م��ن  بامتياز  وع�����ص��ري 

على  �لتخلي�ض  �ج���ر�ء�ت  يف  �لعاملية  �ملمار�صات 

�لب�صائع.

وطالبو� خال لقاء مع مدير عام �جلمارك 

�للو�ء �لدكتور عبد �ملجيد �لرحامنة، �ال�صتمر�ر 

من  وتطويرها  �لو�حدة”  “�لنافذة  بتحديث 

خال �ال�صتجابة �ل�صريعة للماحظات �لتي ترد 

من �ل�صركاء بالقطاع �خلا�ض.

وح�����ص��ب ب��ي��ان ���ص��ح��ايف ل��ت��ج��ارة ع��م��ان �م�ض 

�ل�����ص��ب��ت، �أ����ص���اد �أع�����ص��اء �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة لنقابة 

�أ�صحاب �صركات �لتخلي�ض ونقل �لب�صائع �لذين 

�صاركو� باللقاء باالإجر�ء�ت �حلكومية .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

�نتخبت حركة حما�ض جمل�ض �ل�صورى، يف 

كل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�خلارج، 

�صرية،  بقيت  �الن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  نتائج  ول��ك��ن 

�لغربية خ�صية تعر�صهم  �ل�صفة  وخا�صة يف 

للماحقة من قبل �الحتال �ال�صر�ئيلي

�ل��ت��غ��ي��ر�ت مل تكن  �أن  وذك�����رت م�����ص��ادر 

جذرية، رغم �ن نهج �جلناح �لع�صكري حلركة 

حما�ض قد تعمق وجوده، كما ودخل عدد لي�ض 

�ن  �ملتوقع  وم��ن  �ل�صابة  �ل��وج��وه  م��ن  قليا 

تنتخب قيادة حما�ض �ع�صاء مكتبها �ل�صيا�صي 

يف �ال�صبوع �لقادم، مع ماحظة �ن �النتخاب 

�صيكون من قبل جمل�ض �ل�صورى.

التفا�صيل �ص »9«

 ولي العهد :مصلحة المواطن االعتبار 
الوحيد امام اي مسؤول

سمو االمير في حوار يتسم بالبساطة والعفوية ويرتكز على التأصيل الديني والشعبي

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – خليل النظامي 

�صكر� �صيدي على هذ� �للقاء،،،،،

�ل�صعبية  �الو�صاط  من  م�صتوحاة  �صعبية  جملة 

�ردين مل  م��و�ط��ن  ه��ن��اك  �ن  �عتقد  �الردن���ي���ة، وال 

على  به  ن�صتدل  �يل  �الأم��ر  ي�صتخدمها يف حديثه، 

يتحلى  �للتان  و�الح����رت�م  �لتو��صع  �صفتي  حجم 

بهما �صمو �الم��ر، ��صافة �ىل داللتها ومن خال 

�لتحليل على �أن �صموه منخرط باالو�صاط �ل�صعبية 

كونه  ي��وم��ي  �صبه  ب�صكل  ومي��ار���ص��ه��ا  عميق  ب�صكل 

��صتخدمها يف لقاءه �لذي يعتر لقاء ر�صمي.
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  7 / 3 / 2021 

سمو االمير في حوار يتسم بالبساطة والعفوية ويرتكز على التأصيل الديني والشعبي

» في الجيش أنا لست وليًا للعهد، أنا مالزم أول«
 ولي العهد :»مصلحة المواطن االعتبار الوحيد امام اي مسؤول«

العيسوي : الملك يؤكد باستمرار على أهمية دور المرأة األردنية في عملية التنمية 
افتتح مركز تنمية المرأة ويتفقد المدينة الصناعية في مأدبا

 الخارجية تعزي بضحايا تحطم طائرة تركية سّلم مساكن ألسر عفيفة بالعاصمة

 السياحة تنظم دورات خاصة 
بتدابير السالمة والوقاية الصحية

االنباط- عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  من  بتوجيهات   

تيي�ييسييّلييمييت 6 اأ�يييسييير عييفيييييفيية يف ميينييطييقيية املييقييابييليين 

اليي�ييسييبييت، م�ساكنها  الييعييا�ييسييميية، اميي�ييس  مبييحييافييظيية 

اجلديدة بعد �سيانتها واإعادة تاأهيلها، �سمن اإطار 

وبالتعاون  العفيفة،  االأ�سر  الإ�سكان  امللكّية  املبادرة 

مع الهيئة اخلريية الها�سمية.

وت�ستهدف هذه املبادرة التي اأُطلقت بتوجيهات 

2005، و�ييسييمييلييت جييميييييع حمييافييظييات  مييلييكييييية عييييام 

لالأ�سر  وامل�ستقّرة  الكرمية  احلياة  توفري  اململكة، 

وا�ستحقاقاً،  عييييوزاً  االأكيييير  تييعييد  الييتييي  امل�ستفيدة 

وييييجيييري اخييتيييييارهييا وفييييق اأ�ييسيي�ييس تيييراعيييي حتقيق 

التنمية  وزارة  تعتمدها  التي  وال�سفافية  العدالة 

االجتماعية.

رئي�س  الها�سمي،  امللكي  الييديييوان  رئي�س  و�سّلم 

جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة امللك، يو�سف 

العامة  االأ�سغال  وزييير  بح�سور  العي�سوي،  ح�سن 

واالإ�سكان املهند�س يحيى الك�سبي، ووزير التنمية 

االجتماعية اأمين املفلح، مفاتيح امل�ساكن اجلديدة 

لالأ�سر امل�ستفيدة، والتي جرى تاأثيثها وتزويدها 

بجميع االحتياجات.

مبنى  العي�سوي،  افتتح  ميياأدبييا،  حمافظة  ويف 

م جتمع جلان املراأة  مركز تنمية املراأة، والذي ي�سُ

االأردنييييية، خلدمة  امليييراأة  الوطني االأردين واحتييياد 

القطاع الن�سائي ومتكينها يف املحافظة.

وجيييييال الييعييييي�ييسييوي يييرافييقييه الييكيي�ييسييبييي واملييفييلييح 

وحمافظ ماأدبا يف مرافق املركز الذي جاء اإن�ساوؤه 

لقاءاته  خيييالل  املييلييك  جييالليية  لتوجيهات  تنفيذاً 

التوا�سلّية مع اأبناء وبنات املحافظة، حيث ا�ستمعوا 

اإىل �سرح من القائمن على املركز حول الربامج 

والدورات التي يقدمها.

وبييهييذا االإطييييار، يييوؤكييد جييالليية املييلييك با�ستمرار 

على اأهمية الدور الرائد للمراأة االأردنية يف عملية 

املييراأة يف خمتلف  ال�ساملة، و�سرورة دعم  التنمية 

حمييافييظييات وميينيياطييق املييمييلييكيية، وتييعييزيييز قييدراتييهييا 

يوّجه  كما  املجتمع،  يف  فاعل  كعن�سر  واإمكاناتها 

جاللته اإىل �سرورة اأن تت�سمن اخلطط التنموية 

دورها  اأداء  من  ومتكينها  باملراأة  للنهو�س  اأهدافاً 

كاماًل، وتعزيز م�ساركتها يف التنمية امل�ستدامة.

عام  مييدييير  نييائييب  بح�سور  العي�سوي،  وتييفييّقييد 

“مدينة  اليي�ييسيينيياعييييية، ميي�ييسييروع  امليييييدن  مييوؤ�ييسيي�ييسيية 

امل�ستمرة  املتابعة  اإطييار  �سمن  ال�سناعية”،  ماأدبا 

اأر�يييس  عييلييى  الييعييمييل  م�ستوى  وتقييم  للم�ساريع، 

الواقع ومدى تنفيذه وفق االإطار الزمني املحدد، 

وتييذليييييل خمييتييلييف الييتييحييديييات الييتييي قييد تعرت�س 

النهائية.  التنفيذية  امل�سروع خالل مراحله  �سري 

و�سع  ال�سناعية” التي  “املدينة  ويهدف م�سروع 

الييثيياين حجر االأ�ييسييا�ييس لها  جاللة امللك عييبييداهلل 

خالل زيارته للمحافظة يف العام 2016، اإىل جذب 

اال�ستثمارات للمنطقة وتوفري العديد من فر�س 

العمل الأبناء وبنات املحافظة.

واطلع  ال�سناعية،  املدينة  يف  العي�سوي  وجييال 

وا�ستمعوا  فيها،  امل�سانع  بع�س  عمل  اآلييييية  على 

حول  امل�سانع  هييذه  على  القائمن  ميين  �سرح  اإىل 

طبيعة منتجاتهم، واخلدمات املقدمة يف املدينة. 

وتعتمد فل�سفة اإن�ساء املدن ال�سناعية، على االإ�سهام 

مقومات  وتييعييزيييز  اال�ستثمارية  البيئة  تهيئة  يف 

توفري  خييالل  ميين  ال�سناعية  اال�ستثمارات  جييذب 

عيينييا�ييسيير الييبيينييييية الييتييحييتييييية املييتييكييامييليية واخليييدميييات 

الالزمة ال�ستقطاب اال�ستثمارات يف ظل االنفتاح 

اململكة، وتعظيم فر�س  االقت�سادي الذي ت�سهده 

اال�ستفادة من االتفاقيات االإقليمية والدولية التي 

وّقعها االأردن.

وقال العي�سوي لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 

اإن جاللة امللك يوّجه با�ستمرار ب�سرورة العمل 

على ت�سريع وترية التنمية يف املجتمعات املحلية، 

مبا ي�سهم يف حت�سن نوعية حياة املواطنن، اإىل 

الظروف  وحت�سن  املييييراأة،  قطاع  متكن  جانب 

اإذ نعمل جميعاً  االقت�سادية للفئات امل�ستهدفة، 

على ترجمة هذه الروؤية امللكية من خالل خطة 

�ساملة ومنهجّية وا�سحة بالتعاون والتن�سيق مع 

اجلهات املعنية. واأ�ساف، اأنه وبتوجيهات مبا�سرة 

من جاللة امللك، جرى توزيع 6 وحدات �سكنية 

واإعادة تاأهيلها و�سيانتها الأ�سر عفيفة يف منطقة 

مبادرة  اإطييار  يف  العا�سمة،  مبحافظة  املقابلن 

م�ساكن االأ�سر العفيفة التي جت�ّسد اجلهد امللكي 

االأ�ييسيير  لييهييذه  الكرمية  احلييييياة  لتوفري  امل�ستمر 

وحماية ال�سرائح الفقرية ورعاية املحتاجن.

مبنى  افتتاح  جيياء  اأنيييه  اإىل  العي�سوي  واأ�ييسييار 

مركز تنمية املييراأة الذي �سيد يف �سياق املبادرات 

امللكية، تنفيذاً للتوجيهات امللكية لتمكن املراأة، 

وتعزيز دورها املجتمعي والتنموي، الفتاً اإىل اأن 

م�سروع “مدينة ماأدبا ال�سناعية” الذي تت�سارع 

فيه وترية االإجناز، يحظى باهتمام جاللة امللك، 

خا�سة اأنها ُت�سهم يف ت�سغيل اأبناء املنطقة، وجذب 

اال�ستثمارات التي تنعك�س اآثارها االإيجابية على 

املجتمع املحلي.

بييدوره، قال وزير االأ�سغال العامة واالإ�سكان 

اليييوزارة يكمن  اإن دور  الك�سبي،  املهند�س يحيى 

ومتابعتها،  امليي�ييسيياريييع  هيييذا  عييلييى  االإ�ييييسييييراف  يف 

وتذليل  ونييوعيييييتييه،  الييعييمييل  م�ستوى  ومييراقييبيية 

خمييتييلييف اليييتيييحيييدييييات اليييتيييي قيييد تييظييهيير خييالل 

اليييوزارة متكنت من  اأن  التنفيذ، مبيناً  مراحل 

املحدد، ومبا  املوعد  امل�ساريع قبل  تنفيذ بع�س 

يحقق روؤية جاللة امللك يف ت�سريع وترية تنفيذ 

امل�ساريع وت�سغيلها. من جهته، اأكد وزير التنمية 

امللكية  املييبييادرات  اأن  املفلح،  اأميييين  االجتماعية 

اال�ستمرار  يف  االأ�سيل  الها�سمي  النهج  جت�سد 

خمتلف  يف  العفيفة  لالأ�سر  امل�ساعدة  بتقدمي 

اململكة، وحت�سن ظروفها االجتماعية  مناطق 

واالقت�سادية، الفتاً اإىل اأن االأُ�سر امل�ستفيدة من 

اختيارها  جيياء  العفيفة،  االأ�سر  م�ساكن  مبادرة 

وفًقا ملعايري واأ�س�س تعتمدها الوزارة، مثل عدد 

اأفراد االأ�سرة وم�ستوى الدخل واحلالة ال�سحّية 

الأفرادها. وجرى خالل ت�سليم امل�ساكن وافتتاح 

مركز تنمية املراأة واجلولة التفقدية يف املدينة 

ال�سالمة  بقواعد  الكامل  االلييتييزام  ال�سناعية، 

العامة نظًرا للظروف اال�ستثنائية التي متر بها 

اململكة ب�سبب اجلائحة.

الظروف  ورغييم  امللك،  جاللة  اأن  اإىل  ي�سار 

يوجه  كييورونييا،  جائحة  عيين  الناجمة  ال�سعبة 

مييبييادرات  لتنفيذ  اجلييهييود  بتكثيف  بييا�ييسييتييمييرار 

وميي�ييسيياريييع، وفييييق االأوليييييوييييييات الييتيينييمييوييية الييتييي 

والييفييئييات  املحلية  املجتمعات  احييتييييياجييات  تلبي 

امل�ستهدفة، ومتكينها وحتفيز طاقاتها، لتح�سن 

واقعها االجتماعي واالقت�سادي، وتعزيز دورها 

وتنفيذ  املختلفة،  باأبعادها  التنمية  عملية  يف 

والتعاون مع اجلهات  بال�سراكة  املييبييادرات  هييذه 

الر�سمية املعنية.

االنباط – خليل النظامي 

�سكرا �سيدي على هذا اللقاء،،،،،

جييمييليية �ييسييعييبييييية ميي�ييسييتييوحيياة مييين االو�يييسييياط 

ال�سعبية االردنية، وال اعتقد ان هناك مواطن 

االأمييييير  حيييدييييثيييه،  يف  ييي�ييسييتييخييدمييهييا  مل  اردين 

التوا�سع  �سفتي  حييجييم  عييلييى  بييه  ن�ستدل  ايل 

االمييري،  �سمو  بهما  يتحلى  اللتان  واالحييييرتام 

ا�سافة اىل داللتها ومن خالل التحليل على اأن 

�سموه منخرط باالو�ساط ال�سعبية ب�سكل عميق 

وميار�سها ب�سكل �سبه يومي كونه ا�ستخدمها يف 

لقاءه الذي يعترب لقاء ر�سمي.

وا�سافة اىل توا�سعه واحرتامة يت�سح لنا 

من خالل �سياق حديث �سموه، ا�ستناده يف اكر 

من مو�سع وخا�سة افتتاحية اللقاء على اآيات 

من القراآن الكرمي، االأمر الذي ن�ستدل به ان 

�سموه موؤمن بق�ساء اهلل وبقدره وم�ستندا على 

كتاب اهلل يف حياته ال�سخ�سية واملهنية، ومثقف 

دينيا ودنيويا، حيث ا�ست�سهد بقول اهلل تعاىل 

اِحِمَن” من  ْرَحُم الَرّ
َ
 َخرْيٌ َحاِفًظا َوُهَو اأ

ُ َّ
“َفاهلل

�سورة يو�سف عليه ال�سالم.

اىل ذلك انتقل �سمو االأمري يف املحور التايل 

بالقوات  تربطه  الييتييي  العالقة  عيين  للحديث 

ر�سالة  ووجيييه  “اجلي�س”،  االردنييييييية  امل�سلحة 

اأنييه �سواء كييان امييريا او  ب�سكل وا�سح و�سريح 

�ساأنه  مقاتل  وجندي  �سابط  فهو  للعهد  وليا 

�سيئا  ال�سباط ال يختلف عنهم  زمييالءه  �ساأن 

الذين و�سف عالقته معهم بالعالقة التي مل 

يرى مثيال لها يف اأي مكان اخر، االأميير الذي 

ن�ستدل به على وفاء �سموه لرفاقه يف ال�سالح، 

وقييد�ييسييييية عييالقييتييه بييي اجلييييي�ييس اليييذي �ييسيياهييم يف 

واالإنيي�ييسييبيياط،  والييتيي�ييسييحييييية  االإلييييتييييزام  تعليمه 

م�سندا هذا احلب واالحرتام لي جدة رحمه اهلل 

ا�س�س  اورثييه  الييذي  الباين  املغفور له احل�سن 

هذه العالقة املتينة مع اجلي�س. 

الذي  ال�سرف  العهد  ويل  �سمو  ين�سى  ومل 

ناله من جده الراحل احل�سن الباين وهو حمل 

اأ�سمه، الذي قال اأنه ي�سعره بي امل�سوؤولية الكبرية 

واالرتباط القوي الذي يحمله يف داخله جتاه 

االردن واالردنييييين، م�سريا اىل ما تعلمه من 

القيادة والييقييرب من  ا�س�س  جييده احل�سن من 

يف  واال�ستقاللية  واالإلييهييام  ال�سعبية  االو�ساط 

النهج والفكر �سمن الثوابت التي تربى عليها، 

ي�ستذكر  عيينييدنييا  فييخييورا  اليييذي يجعله  االأميييير 

النا�س احل�سن وخطاباته ومواقفه والتي كانت 

�سببا يف �سمود االأردن بالرغم من كل الظروف 

ال�سعبة التي مير بها لغاية االن. 

وتابع �سموه، وا�سفا ما اأكت�سبه من مرافقة 

بن  الييثيياين  عييبييداهلل  املييلييك  جييالليية  “والده” 
للقوات  وتقدير  احيييرتام  ميين  املعظم  احل�سن 

جوالته  يف  جاللته  ملييالمييح  وتتبعه  امل�سلحة، 

ومقابالته لرفاق ال�سالح الذين خدموا معه 

و�سموه  الكبرية  �سعادته  مو�سحا  ال�سابق،  يف 

يتابع احلديث بن جاللته ورفاق ال�سالح عن 

ذكرياتهم اأيام اخلدمة الع�سكرية، امل�سهد الذي 

يو�سح لنا من خالل متابعته العالقة املتينة 

واالرث اجلميل الراقي بن العائلة الها�سمية 

والقوات امل�سلحة االردنية عرب التاريخ.

واعترب �سموه نف�سه حمظوظا يف مرافقته 

لـ “والده” جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم، 

والييتييعييلييم ميينييه كيييييف يييكييون حيييازميييا يف اأ�ييسييعييب 

الظروف، وكيف يكون عطوفا ان�سانيا يف املواقف 

االن�سانية، وكيف يكون هادئا يف االأزمات ليتخذ 

بروية القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب، االأمر 

القادة العظام  الييذي ي�سف لنا هنا موا�سفات 

ا�سعب  والرتكيز يف  بالهدوء  يتميزون  الذين 

الييظييروف واالزميييييات الييتييي متيير بهم ليتخذوا 

القرارات احلكيمة يف االوقات املنا�سبة. 

وممييا يلفت االنييتييبيياه يف حييديييث �سموه عن 

عالقته بجاللة امللك ا�ستخدامه احد االأمثال 

ال�سعبية حيث قال “املجال�س مدار�س”، االأمر 

الذي يوؤكد لنا اأن �سموه منخرط ب�سكل كبري 

يف معظم االو�ساط وال�سرائح ال�سعبية وقريب 

ميينييه ليييدرجييية كيييبيييرية، حيييييث ميييعيييروف ان هييذا 

يتعلم  �سلوكية  اجتماعية  يعترب مدر�سة  املثل 

املواقف  كل  خييالل  وال�سغري من  الكبري  منها 

واحلييكيياوى  واليييرواييييات  واالحييييداث  وال�سماهد 

التي ت�سرد يف املجال�س. 

ومن الدالئل اي�سا على قربة من االو�ساط 

ال�سعبية، ا�ست�سهاده مب�سهد تتحدث به معظم 

كي  واعييتيييييادي  يييومييي  ب�سكل  الب�سيطة  الييفييئييات 

البع�س عن  بع�سهم  الف�سف�سة مع  نييوع من 

همومهم حيث قال “البع�س لديهم اإلتزامات 

ب�سيطة وال ينامون الليل”، االأمر الذي ن�ستدل 

املواطنن  بييياأحيييوال  اطيييالع  على  �سموه  ان  بييه 

انييه جاء  وال�سرائح، خا�سة  الفئات  من جميع 

ا�ييسييتيي�ييسييهيياده بييهييذا امليييثيييال لييو�ييسييف كيييرب وعظم 

حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتق جاللة امللك 

عبداهلل الثاين املعظم الذي يتحمل م�سوؤولية 

بييلييد و�ييسييعييب بيياأكييمييلييه، االمييير اليييذي ن�ستدل به 

وويل  جنله  ب�سفته  للملك  قربه  وميين  اي�سا 

عهده ومطلع على الكثري اأن حجم ال�سغوطات 

واحلمل على جاللة امللك كبري جدا وعظيم. 

وعيييياد �ييسييمييوه وا�ييسييتيينييد يف حييديييثييه عيين وبيياء 

فريو�س الكورونا امل�ستجد اىل اآية من القراآن 

�سابقا  به  يوؤكد ما حتدثنا  االأميير ايل  الكرمي 

عن اميانه املطلق بحكمة اهلل تعاىل يف ت�سيري 

االأمييور مع االأخييذ باال�سباب والتدبر وال�سرب 

عييلييى الييييبييييالء، حيييييث قييييال �ييسييمييوه :” ان من 

ال�سروري اأن ياأخذ جميع املواطنن باالأ�سباب 

مطالبا  الييلييقيياح،  الأخيييذ  بالت�سجيل  ويييقييومييون 

باالآية  م�ست�سهدا  البالء،  على  بال�سرب  اياهم 

�سورة  ميين  ُي�ْسراً”  الُع�ْسِر  َمييَع  اإَنّ   “ الكرمية 

ال�سرح. 

وحيييول الييو�ييسييع االقييتيي�ييسييادي اليييذي متيير به 

متثل  علمية  بفل�سفة  �سموه  حتيييدث  االأردن، 

ال�ساأن  ادارة  يف  اقت�سادية  و�سيا�سة  منهجية 

االقيييتييي�يييسيييادي وعيييالقيييتيييه بيييالييي�يييسيييوؤون االخييييرى 

االيجابية  واثييياره  االقليم  �ييسييوؤون  مع  وربطها 

وال�سلبية، موؤكدا يف الوقت نف�سه على اأن هناك 

والتعلم  اخطاء قد ح�سلت ويجب مراجعتها 

منها، مو�سحا اأن االدارة االقت�سادية يجب ان 

يتم فيها حتديد الهدف وتو�سيحه، ا�سافة اىل 

املاأ�س�سة يف العمل واجلراأة يف اتخاذ القرارات. 

وتابع �سموه، اأن االأهييم هو ان نلم�س نتائج 

على ار�س الواقع، واأن جميع االعتبارات امام 

تكون  ان  يجب  عنه  النظر  بغ�س  م�سوؤول  اي 

باجتاه م�سلحة املواطن اوال، موؤكدا انه ال وقت 

و�سرب لدينا الأي اعتبارات اخرى، االأمر الذي 

املواطن  بحال  �سموه  اهتمام  مييدى  لنا  يف�سر 

االردين واأن ال ت�ساهل وال وقت ملا هو يف غري 

م�سلحة املواطن االردين. 

االأردين،  ال�سباب  �سموه  بها  و�سف  جملة 

وا�ييسيينييدهييا بك�سفه عيين جييوالتييه الييكييثييرية التي 

خمتلف  ميين  االردين  ال�سباب  خاللها  يلتقي 

على  ليييالإطيييالع  ال�سعبية  والييفييئييات  اليي�ييسييرائييح 

بييي جملة  والييتييي حلقها  واأحييوالييهييم،  او�ساعهم 

الييذي  االأمييير  الفر�سة”  يحتاجون  “لكنهم 

يو�سح لنا اأن �سموه على اطالع كامل باأحوال 

املتوفرة  الفر�س  ب�سح  متاما  ويييدرك  ال�سباب 

اىل  الييوقييت  بنف�س  وداعيييييا  االردين،  لل�سباب 

الييرتكيييييز عييلييى تييطييوييير مييهيياراتييهييم ميين خييالل 

التدريب والتاأهيل. 

وادرج �سموه مثال بي موؤ�س�سة ويل العهد التي 

تنت�سر يف معظم املناطق واالطراف يف خمتلف 

حمافظات اململكة، �سعيا لن�سر مفهوم وثقافة 

التعليم التقني من خالل العديد من املبادرات 

لالإنخراط يف  ال�سباب  تاأهيل  ت�ساهم يف  التي 

التعليم التقني ثقافة  �سوق العمل، خا�سة ان 

التطور  املواكبة وال�سري مع  �سيا�سة  تدل على 

العلمي والتكنولوجي. 

اأميييييييا فيييييمييا يييتييعييلييق مبييينييي�يييسيييات اليييتيييوا�يييسيييل 

�ييسييمييوه مبنهجية  االجييتييميياعييي فييقييد حتييييدث 

املواطنن، حيث  لها ويطلبها جميع  يتعط�س 

قال :” اأن من�سات التوا�سل االجتماعي مهمة 

لذلك  الواقع احلقيقي،  تعك�س  لكنها ال  جييدا 

مبا�سر”،  ب�سكل  النا�س  مييع  التوا�سل  احييياول 

وهيييييذه الييفييليي�ييسييفيية او الييثييقييافيية تييذكييرنييا بييجييده 

احل�سن الباين الييذي لطاملا كييان على مقربة 

املييواطيينيين يف خمتلف حمافظات  ميين  كييبييرية 

امللك  جلاللة  اورثييهييا  والتي  اململكة،  ومناطق 

الييثيياين حفظه اهلل، وهييا نحن نراها  عييبييداهلل 

اليوم من ابرز �سفات �سمو ويل العهد احل�سن 

الذي اأكد يف حديثه اأن التوا�سل مع النا�س على 

ار�س الواقع ثقافة وفل�سفة عنده للوقوف على 

احتياجاتهم واحوالهم. 

وتابع �سموه، احلديث حول اجلانب ال�سلبي 

الييتييوا�ييسييل االجييتييميياعييي املختلفة  ليييي ميينيي�ييسييات 

الييذي اأزعييج الكثري من املواطنن خا�سة ن�سر 

االخبار ال�سلبية وغري ال�سحيحة، مو�سحا اأن 

االأ�سل يف اال�سياء “فتبينوا”، م�سري اىل ان ما 

ح�سل معه حول احد االخبار غري ال�سحيحة 

والييتييي حملت خييرب زواجييية يح�سل مييع معظم 

املواطنن. 

يتابع  العهد  �سمو ويل  اأن  لنا  يت�سح  وهنا 

ب�سكل م�ستمر،  التوا�سل االجتماعي  من�سات 

ويييييقييييراأ تييعييليييييقييات امليييواطييينييين ان اتيييييحييت له 

الييفيير�ييسيية، ولييكيينييه يف�سل مييالقيياة املييواطيينيين 

ار�ييس  عييلييى  مييبييا�ييسيير  ب�سكل  والييتييحييدث معهم 

الييواقييع، وداعيييييا املييواطيينيين اىل حتييري الدقة 

يف التفاعل مع االخبار التي حتمل انباء غري 

دقيقة و�سلبية. 

وعلى �سعيد اخر تفاخر �سمو ويل العهد، 

ال�سعيد  على  االأردن  حققه  اليييذي  بيياالجنيياز 

االقليمي من حيث �سمودها وازدهارها يف قلب 

منطقة ملتهبة معزا الف�سل يف هذا االجناز 

ال�سعب  لييييدى  املييطييلييق  االميييييييان  اىل  الييكييبييري 

اىل  ار�ييسييتييه  الييتييي  والييقيييييادة احلكيمة  االردين 

�سواطىء االمان، مو�سحا اأن روؤية االأردن هي 

حماية م�ساحله اال�سرتاتيجية، وموؤكدا على 

اأكييد على ان مواقفنا ثابته جتيياه الق�سايا  ما 

التي  الفل�سطينية  الق�سية  خا�سة  العربية 

تعترب ق�سيتنا املركزية، م�سددا على ان القد�س 

وخط  الها�سمين،  ليييدى  “�سخ�سية  ق�سية 

احمر عند كل اردين«. 

وختم �سمو االأمييري حديثه حييول م�ستقبل 

بالقدرات  زاخييير  بلدنا  اأن   ”: بالقول  االأردن 

للجنوب  ال�سمال  ميين  متحف  وهييو  الب�سرية، 

جميع  ومنتلك  هائلة،  اإبداعية  طاقة  ولدينا 

اأن  اليوم  املطلوب  للتقدم.  االأ�سا�سية  املكونات 

“ن�سّمر عن اإيدينا” ونعمل مع بع�سنا البع�س 
َماَعِة«. ِ َمَع اجْلَ

َّ
بروح واحدة؛ الأن “َيُد اهلل

وهكذا نحن االأردنين، يٌد واحدة باإذن اهلل 

اأنييا متفائل  تييعيياىل، وثابتون حتييت اأي ظييرف. 

بامل�ستقبل، واأدعييو اهلل اأن يبقى اجلميع بخري 

واهلل يحمي البلد.

االنباط-عمان

و�يييسيييوؤون  اخلييارجييييية  وزارة  اأعيييربيييت   

و�سادق  التعازي  خال�س  عن  املغرتبن 

امليييوا�يييسييياة حلييكييوميية و�ييسييعييب جييمييهييورييية 

حتطم  حييادث  ب�سحايا  ال�سقيقة  تركيا 

حيث  الييبييالد،  �سرق  ع�سكرية  مروحية 

واإ�ييسييابيية  ع�سكريا   11 مقتل  عيين  اأ�ييسييفيير 

اآخرين. اثنن 

الوزارة،  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأكد 

ال�سفري �سيف اهلل علي الفايز، يف بيان 

اململكة  ت�سامن  ال�سبت،  ام�س  �سحفي، 

ميييع حييكييوميية و�ييسييعييب جييمييهييورييية تركيا 

ال�سقيقة يف هذا امل�ساب االأليم، متمنيا 

للم�سابن. العاجل  ال�سفاء 

اعلنت  الرتكية  الدفاع  وزارة  وكانت 

اميي�ييس اجلييمييعيية، عييين مييقييتييل 11 جيينييدييياً 

بينهم �سابط رفيع امل�ستوى، اإثر حتطم 

مييروحيييييتييهييم الييعيي�ييسييكييرييية و�ييسييط اأحيييوال 

جوية �سيئة يف جنوب �سرق البالد.

االنباط-عمان

واالآثيييار،  ال�سياحة  وزارة  عقدت   

بييياليييتيييعييياون ميييع ميينييظييميية اليي�ييسييييياحيية 

العاملية، وبدعم من البنك االوروبي 

الإعييييييادة االإعييييمييييار والييتيينييمييييية، دورة 

وتدابري  مبعايري  خا�سة  تدريبية 

الييي�يييسيييالمييية والييييوقيييياييييية اليي�ييسييحييييية، 

حديثا،  املييعييتييمييدة  واليييربوتيييوكيييوالت 

ال�سياحي. للقطاع 

بيييييييييان  يف  اليييييييييييييييييييوزارة  وبييييييييييينيييييت 

اليييدورة  اإن  اليي�ييسييبييت،  �سحفي،ام�س 

تطبيق  عرب  اخلمي�س،  عقدت  التي 

مييوظييفييا   80 تيي�ييسييتييهييدف  “زووم”، 
مييين مييركييز الييييييوزارة واملييحييافييظييات، 

عيييدة  ميييين  مييفييتيي�ييسيين  ا�يييسيييافييية اىل 

�سلطتي  ميين  ومييوظييفيين  موؤ�س�سات 

املطاعم  وجمعية  والييبييرتا،  العقبة 

ال�سياحية.

اليييوزارة  اأميين عييام  وقييال م�ساعد 

لييليي�ييسييوؤون االإدارييييية واملييالييييية ومدير 

والرقابة  والتوجيه  التوعية  وحدة 

هيي�ييسييام اليييعيييبيييادي، خييييالل افييتييتيياحييه 

الدورة، اإنها تاأتي كجزء من برنامج 

بالتعاون  كييل  عليه  تعمل  متكامل 

مييييع ميينييظييميية اليي�ييسييييياحيية الييعيياملييييية، 

والييبيينييك االأوروبييييي الإعيييادة االإعييمييار 

ال�سياحي  القطاع  لدعم  والتنمية، 

ملواجهة جائحة كورونا.

من جهتها، اكدت مندوبة منظمة 

ب�سمة  الييدكييتييورة  العاملية  ال�سياحة 

امليمان اأهمية هذه الدورات بتوعية 

امليي�ييسييتييهييدفيين بيييتيييدابيييري اليي�ييسييالميية 

والوقاية ال�سحية، والربوتوكوالت 

بتميز  ميي�ييسيييييدة  حييديييثييا،  املييعييتييمييدة 

املحافظة  الريادي يف  االردن ودوره 

وباجلهود  ال�سياحية،  املن�ساآت  على 

بها  تقوم  التي  والتوعوية  الرقابية 

وزارة ال�سياحة واالآثار.

وبييين ميينييدوب الييبيينييك االأوروبيييييي 

الإعيييييييادة االإعييييمييييار والييتيينييمييييية بيييييال 

�سومان، اأن االردن من اوائل الدول 

خييالل  معها  التن�سيق  جيييرى  الييتييي 

ا�ستمرارية  موؤكدا  كورونا،  جائحة 

الييييتييييعيييياون امليييي�ييييسييييرتك بييييين الييبيينييك 

واململكة.

ا�ستمرارية  اىل  اليييوزارة  وا�ييسييارت 

عقد دورات تدريبية خا�سة مبعايري 

وتييييييدابييييييري اليييي�ييييسييييالميييية والييييوقيييياييييية 

الييي�يييسيييحييييييية ليييليييقيييطييياع الييي�يييسييييييياحيييي، 

والييييتييييدريييييب عيييليييى الييييربوتييييوكييييوالت 

ثالثة  مييدار  على  حديثا،  املعتمدة 

احلييييييايل،  اآذار   11-  9 ميييين  اأيييييييييام 

والنقل  اليي�ييسييييياح،  ادالء  جلييمييعيييييات: 

اليي�ييسييييياحييي، واحلييييرف واليي�ييسيينيياعييات 

التقليدية.

 »شبابنا قد حالهم لكنهم يحتاجون الفرصة«

 القدس قضية شخصية لدى الهاشميين، وخط أحمر عند كل أردني
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�أن�س  �لإعالمي  �لأردين مع  �لتلفزيون  �إبن عبد�هلل على  �لأمري �حل�سني  �سمو  �إطاللة  كانت 

على  �سيعتمد  و�ل��ذي  للم�ستقبل  �لأردنية  �لدولة  لروؤية  توؤ�ّسر  فهي  كثرية؛  معاين  لها  �ملجايل 

حالة  ذلك  و�أن  �جل�سام  �لتحديات  �أم��ام  �لأردن  ل�سمود  وتوؤ�سر  و�لعد�لة؛  و�لإنتاجية  �لكفاءة 

ُتدّر�س؛ وتوؤ�سر للنهج �لها�سمي �حلكيم باحلزم عند �ل�سد�ئد و�لظروف �ل�سعبة و�للني و�لعطف 

�لإجتماعي  �لتو��سل  لغط  من  �حلر�س  ل�سرورة  وتوؤ�سر  �لإن�سانية؛  و�ل��ظ��روف  �ملو�قف  عند 

بل  ل  مدر�سة  فهم  و�إن�سباطيته  �جلي�س  ملوؤ�س�سية  وتوؤ�سر  �حلقائق؛  جت��ايف  �أح��ادي��ث��ه  فمعظم 

جامعة يف �لإن�سباط؛ وتوؤ�سر �إىل �أن �أهم حتدي يو�جه �لأردن هو �لهم �لإقت�سادي؛ وتوؤ�سر �إىل 

�أن �ملجال�س مد�ر�س حقيقية ل�سنع �لرجال؛ فهو من جال�س �حل�سني �لباين رحمه �هلل وعبد�هلل 

فيها؛  عدونا  نعرف  ل  لأننا  م�ستمرة  كورونا  مع  معركتنا  �أن  وتوؤ�سر  تعاىل؛   �هلل  حفظه  �ملعزز 

�أن �لق�سية  وتوؤ�سر للثقة بال�سباب و�أن �مل�ستقبل �لو�عد لهم؛ وتوؤ�سر للتفاوؤل بامل�ستقبل وتوؤ�سر 

و�مل�سيحية  �لإ�سالمية  �ملقد�سات  �لها�سمية على  �لو�ساية  و�أن  �ملركزية  �لفل�سطينية هي ق�سيتنا 

ر��سخة؛ وتوؤ�سر �إىل �إمتالك �سمو �لأمري هّمة �ل�سباب وحكمة �ل�سيوخ:

�ملتفائلة  �لو�قعية  �لروؤية  حيث  من  عميقه  دللت  حتمل  �لعهد  ويل  �سمو  �إطاللة  كانت   .١

و�ملعرفة  �لع�سر  مع  �ملتو�ءم  و�لإنفتاح  �ملّطلعة  �لو�ثقة  و�ل�سخ�سية  �لقومي  �لها�سمي  و�لنهج 

�لر�سينة و�خلربة �لتي حتمل �إرث �لأجد�د و�لقادة من بني ها�سم �لغر �مليامني؛ و�لتي تعطينا 

كاأردنيني ثقة �أكرث للم�ستقبل مبدر�سة �لها�سميني يف �حلكم وباملئوية �لثانية �لدولة �لأردنية.

٢. �ملدر�سة �لها�سمية جعلت من ويل �لعهد �ملتو��سع ي�سدع لالإن�سباط �لع�سكري �لذي عرّب 

ينهل  ز�ل  بالتعليمات وتنفيذها وما  للعهد بل مالزم ثاين ملتزم  ولياً  لي�س  �أنه يف �جلي�س  عنه 

من معني ل ين�سب يف بوتقة �جلي�س �لعربي �مل�سطفوي �لذي يحظى باإحرت�م وتقدير �جلميع؛ 

للزمان  �ل��ق��ادم  �جليل  ُت��رّب��ي  �لتي  �لها�سميني  جامعة  بل  ل  مدر�سة  على  موؤ�سر  لوحده  وه��ذ� 

�لذي ينا�سبه و�أن �جلي�س و�لع�سكر هم بناة هذ� �لوطن وهم مدر�سة وطنية وم�سنع للرجال يف 

�لقيادة و�سناعة و�إتخاذ �لقر�ر وبناء �ل�سخ�سية �لوطنية.

يتبّنى حت�سني ظروف  �ل�ساب  �لأمري  �لعهد  �لتي جعلت ويل  ذ�تها  �لها�سمية هي  �ملدر�سة   .٣

�سامية برنامج  �لع�سكريني وبتوجيهات ملكية  �ملتقاعدين  �لع�سكريني ليطلق يف يوم  �ملتقاعدين 

رفاق �ل�سالح �لذي يعزز مكانتهم وي�سون كر�متهم  ومينحهم �لهيبة و�لوقار �إحرت�ماً ملا�سيهم 

�لتليد وم�ساهمتهم يف �لذود عن حيا�س هذ� �لوطن �لأ�سم.

�ملعزز  �مللك  كاأبيه  ليكون  �ل�ساب  �لأم��ري  منها  �سينهل  �لتي  ذ�تها  هي  �لها�سمية  �ملدر�سة   .٤

�لعليا  و�ل��ق��وم��ي��ة  �لوطنية  و�مل�����س��ال��ح  �لق�سايا  يف  �ل�سعبة  ب��ال��ظ��روف  ح��ازم��اً  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل 

وغريها؛  �لفقر  بوؤر  على  و�لق�ساء  �لإجتماعية  �لتنمية  وق�سايا  �لإن�سانية  �ملو�قف  يف  وعطوفاً 

ظروفه  وتر�عي  و�حدة  مب�سافة  لل�سعب  تتطلع  �لتي  �ملتو�زنة  �لقيادية  �ل�سخ�سية  �سمات  فهذه 

وتدعم خدماته وتعزز مكانته وكر�مته؛ �ل�سخ�سية �لتي تفرح وحتزن متا�سياً مع �أو�ساع �لنا�س 

وت�سدع خلدمتهم؛ ويفيِ ذ�ت �لوقت ل تهادن يف م�ساحله �لوطنية �لبتة.

٥. �ملدر�سة �لها�سمية هي ذ�تها �لتي جعلت من �ملجال�س مد�ر�س؛ وهي ذ�تها �لتي جعلت �سمو 

ويل �لعهد يفخر باأنه يحمل �إ�سم جده �حل�سني �لباين طيب �هلل ثر�ه؛ ما ُيوؤ�ّسر لوفائه للمبادىء 

�أي�ساً  و�لثو�بت �لوطنية و�لبو�سلة �لأردنية �لتي ر�ّسخها �حل�سني  �لباين؛  وعززها مبجال�سته 

لو�لده �مللك �ملعزز عبد�هلل �لثاين ونهل من معينه �لذي ل ين�سب؛ فاإمتلك هّمة �ل�سباب وحكمة 

منقطع  بتفاوؤل  �مل�ستقبل  وي�ست�سرف  �ل�سلبه  �أر�سيته  خالل  من  للم�ستقبل  ليتطلع  �ل�سيوخ؛ 

�لنظري.

٦. �ملدر�سة �لها�سمية هي ذ�تها �لتي جعلت �لأمري �ل�ساب ي�سعر �أمل �لنا�س ووجعهم ومعاناتهم 

�لإقت�سادية و�ملالية و�سيق ذ�ت �ليد كنتيجة جلائحة كورونا؛  فهمنا �لإقت�سادي وتوفري فر�س 

ق�سوى؛  وطنية  و�أول��وي��ة  �سرورة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�مل�ساريع  �لإ�ستثمار  خالل  من  �لعمل 

و�جل��ر�أة  �لأخ��ط��اء  لتفادي  و�لتقييم  �ملر�جعة  ب�سرورة  كبرية  ب��ج��ر�أة  تعرتف  �لتي  ذ�تها  وه��ي 

�ل��روؤى  �إم��ت��الك  �أو �لإرجت���اف؛ وه��ي ذ�تها �لتي توؤ�ّسر ل�سرورة  �ل��رتدد  �ل��ق��ر�ر وع��دم  �إت��خ��اذ  يف 

ذ�تها  وه��ي  �مل�سوؤولني؛  بتغري  ونهجها  �ملوؤ�س�سات  تتغري  ل  بحيث  �لفزعوية  ل  �لإ�سرت�تيجية 

وحت�سينهم  ومتكينهم  �ل�سباب  لرعاية  �لعهد  ويل  موؤ�س�سة  �أن�سطة  يتابع  �سموه  جعلت  �لتي 

�لتعليم  روحها  ع�سرية  ومبادر�ت  مبهار�ت  �مل�ستقبل  طريق  �سوب  �لع�سر  مهار�ت  و�إمتالكهم 

�أل وهي �لبطالة لي�سري �ل�سباب نحو  �لتقني للم�ساهمة يف �لق�ساء على عقدة �ل�سباب �لرئي�سة 

و�أمل. بتفاوؤل  �مل�ستقبل 

�لتاريخ  در���س  �ل��ذي  �ل�ساب  �لأم��ري  �سمو  من  جعلت  �لتي  نف�سها  هي  �لها�سمية  �ملدر�سة   .٧

ومعاناته  �لأردن  �سمود  على  فيوؤكد  �لثانية؛  �ل��دول��ة  مئوية  نعرب  ونحن  �مل�ستقبل  ي�ست�سرف 

�سخ�سية  ق�سية  و�أن��ه��ا  للقد�س  �لها�سميني  رع��اي��ة  ع��ل��ى  وي��وؤك��د  �ل��ت��اري��خ؛  يف  ت��دّر���س  وك��ح��ال��ة 

�لها�سميني وباأن �لق�سية �لفل�سطينية هي �لق�سية �ملركزية �لأوىل لالأردن وهي ثابت ر��سخ من 

ودينية  وقومية  وطنية  �إ�سرت�تيجية  م�سلحة  وذلك  �أ�سيل  يعربي  ها�سمي  كنهج  �لدولة  ثو�بت 

و�إن�سانية.

�لقادمة  �ملرحلة  �لأم���ري  �سمو  فتطلعات  �لع�سر؛  وت��و�ك��ب  متجددة  �لها�سمية  �مل��در���س��ة   .٨

وم�ستقبل �لأردن ب�سرورة بناء جمتمع قومي �أ�سا�سه �لإنتاجية و�لكفاءة و�لعدل؛ وهذه �ملعايري 

�لقانون  لغة  و�إح��رت�م  و�لإب��د�ع  �لتميز  ولغة  و�لتناف�سية  جد�رة  عن  لالإ�ستحقاق  توؤ�ّسر  �لثالث 

على  �لق�ساء  ���س��رورة  يعك�س  م��ا  لأح���د؛  حم��اب��اة  دون  لأ�سحابها  �حل��ق��وق  و�إع��ط��اء  و�ل�سفافية 

م�ساريع  تبني  و�سرورة  �ملنا�سب  باملكان  �ملنا�سب  �لرجل  وو�سع  وجترميها  و�ملح�سوبية  �لو��سطة 

ل  �لأر���س  على  للوطن  �إنتماءهم  و�إثبات  و�لتميز  �لإب��د�ع  يف  فر�سهم  لياأخذو�  لل�سباب  منتجة 

بالتنظري.

�لتو��سل  وم��و�ق��ع  ومن�ساته  ل��الإع��الن  و�مل��ت��اب��ع��ة  �ملطلعة  ذ�ت��ه��ا  ه��ي  �لها�سمية  �مل��در���س��ة   .٩

�ملن�سات  هذه  و�آمالهم؛  وتطلعاتهم  وحديثهم  و�آلمهم  �لنا�س  وجع  حت�س�س  لغايات  �لإجتماعي 

�لتي باتت مرجعية �إعالمية لل�سباب خ�سو�ساً لكنها معظم �لأحيان ل تعك�س �لو�قع �ل�سحيح؛ 

�أكرث؛  �ل�سخ�سيات  و�إغتيال  �لإ�ساعات  من  وفيها  �لكثري؛  �ل�سدقّية  وعدم  �ملغالطات  من  ففيها 

ولذلك ل بّد من مو��سلة �لنهج �لها�سمي بالتو��سل �ملبا�سر مع �لنا�س كما �أعلن �سموه.

�ملعلومات  �إطاللة �سمو ويل �لعهد لربع �ساعة من �لوقت كانت مليئة وغريزه يف  ب�سر�حة: 

باملرحلة  وثقة  وتفاوؤًل  �أماًل  و�أعطت �جلميع  للم�ستقبل؛  و�إ�ست�سر�ف  و�لروؤية  �لنهج  ونوعية يف 

و�لنماء  �لبناء  �أ�سا�سها  �لأردن��ي��ة  للدولة  وع�سرية  ومتجددة  متقدمة  مئوية  �سوب  �لقادمة 

ي��ه��ادن على  �مل��و�ط��ن ول  ي��دع��م  �إرث ها�سمي ر����س��خ  و�ل��ع��ط��اء و�ل��ك��ف��اءة و�ل��ع��دل وم��رت��ك��زه على 

م�سالح �لوطن و�لأمة. 

د.محمد طالب عبيدات

 إطاللة ولي العهد ورؤية 
المستقبل

الأحد  7 / 3 / 2021 

 األردن يشارك في مؤتمر منع الجريمة 
وتعزيز العدالة الجنائية في اليابان

 األمن العام: البحث عن شخص 
قتل ابنتيه في البادية الجنوبية

الصحة: 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس كورونا 

 تسيير طائرات مراقبة جوية في محمية ضانا

 رئيس مجلس االعيان ينعى 
العين االسبق الدكتور نبيل 

الشريف

 وفد من »آل البيت« يشارك بورشة عمل حول تطوير وسط مدينة جرش

مواطنون يشتكون من الطريق الملوكي شمال الكرك

 صحة الطفيلة: إجراءات واشتراطات احترازية للتعامل مع النفايات الطبية

االنباط- عمان

ت�سجيل  ع���ن  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت   

كورونا  بفريو�س  �إ�سابة  و٣٤٨١  وف��اة   ٣٨

�ل�سبت، لريتفع  �م�س  �ململكة  �مل�ستجّد يف 

�لعدد �لإجمايل �إىل ٤٩00 وفاة و٤٢١٤١٥ 

�إ�سابة.

وت����وّزع����ت �لإ����س���اب���ات �جل���دي���دة على 

�لعا�سمة عّمان،  ٢١٩٦ حالة يف حمافظة 

 ١٢ منها  �إرب���د،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و٣٥٢ 

حالة يف �لرمثا، و٣١0 حالت يف حمافظة 

ماأدبا،  حمافظة  يف  حالة  و١٣٨  �لبلقاء، 

و١١٢  �ل��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة  و١٢٤ 

حالة يف حمافظة �لكرك، و١0٩ حالت يف 

حمافظة  يف  حالة  و٤٦  جر�س،  حمافظة 

عجلون،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و٤٤  م��ع��ان، 

و٣٦ حالة يف حمافظة �لعقبة، و١٤ حالة 

يف حمافظة �ملفرق.

و�أ���س��ار �مل��وج��ز �لإع��الم��ي �ل�����س��ادر عن 

�أن  �إىل  �ل�سحة  ووز�رة  �ل����وزر�ء  رئ��ا���س��ة 

�إىل  و�سل  حالّياً  �لن�سطة  �حل��الت  ع��دد 

ب��ل��غ ع���دد �حل���الت  ب��ي��ن��م��ا  ٥٣٧٥0 ح��ال��ة، 

 ٢٨0 �مل�ست�سفيات  �إىل  �ليوم  ��ل��ت  دخيِ
ُ
�أ �لتي 

حالة، فيما غادرت ٨0 حالة. ولفت �إىل �أن 

�إجمايل عدد �حلالت �ملوؤّكدة �لتي تتلقى 

حالة،   ٢0٨٦ بلغ  �مل�ست�سفيات  يف  �ل��ع��الج 

يف ح��ني ب��ل��غ �إج��م��ايل ع���دد �أ����س���ّرة �ل��ع��زل 

�مل�����س��ت��خ��دم��ة يف �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت 

�ملوؤّكدة و�مل�ستبهة ليوم �أم�س ١٥٩٩ بن�سبة 

�إجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   ٣٥ بلغت  �إ�سغال 

عدد �أ�سّرة �لعناية �حلثيثة �مل�ستخدمة يف 

و�مل�ستبهة  �مل��وؤّك��دة  للحالت  �مل�ست�سفيات 

 ٤0 بلغت  �إ�سغال  بن�سبة   ٤١٥ �أم�����س  ليوم 

باملئة.

�لتنّف�س  �أجهزة  ع��دد  �إجمايل  بلغ  كما 

�مل�ست�سفيات  يف  �مل�ستخدمة  �ل�سطناعي 

�أم�س  ل��ي��وم  و�مل�ستبهة  �مل��وؤّك��دة  ل��ل��ح��الت 

٢0 باملئة. ١٩٦ جهاز� بن�سبة �إ�سغال بلغت 

 ٣٩١٧ ت�سجيل  �إىل  �مل��وج��ز  ����س��ار  ك��م��ا 

ح���ال���ة ����س���ف���اء �ل����ي����وم يف �ل����ع����زل �مل���ن���زيل 

و�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، ل��ي�����س��ل �إج���م���ايل ح���الت 

�ل�سفاء �إىل ٣٦٢٧٦٥ حالة.

خم��ربّي��اً،  فح�ساً   ٢٥٩٥٢ �أن  و�أ���س��اف 

ل��ي�����س��ب��ح �إج�����م�����ايل ع������دد �ل���ف���ح���و����س���ات 

ن�سبة  �أن  �إىل  لف��ت��ا  ف��ح�����س��اً،   ٤٨٢٢١٦0

�لفحو�سات �لإيجابّية لهذ� �ليوم و�سلت 

�إىل قر�بة ٤١ر١٣ باملئة.

ودع���ت �ل�����وز�رة �جل��م��ي��ع �إىل �لل��ت��ز�م 

ب���اأو�م���ر �ل���ّدف���اع، و�ّت���ب���اع ���س��ب��ل �ل��وق��اي��ة، 

�إقامة  وعدم  �لكّمامات،  �رتد�ء  خ�سو�ساً 

�إ�سافة  ٢0 �سخ�ساً،  �لتجّمعات لأكرث من 

�ل��ت��ي  �ل��ت��وع��وي��ة  �إىل م��ت��اب��ع��ة �حل���م���الت 

�لوز�ر�ت  بال�سر�كة مع عدد من  �أطلقتها 

و�ل��ه��ي��ئ��ات ل��ل��وق��اي��ة م��ن ع����دوى ك��ورون��ا 

#�إلك_وفيد  و�لت�سجيل لأخذ �ملطعوم: 

#حياتنا_�أهم.

االنباط- �ضانا

 بد�أت �جلمعية �مللكية حلماية �لطبيعة 

�لبيئة  �مللكية حلماية  �لإد�رة  بالتعاون مع 

�م�س  �ل��ع��ام،  �لأم��ن  مديرية  يف  و�ل�سياحة 

جوية  م��ر�ق��ب��ة  ط��ائ��ر�ت  بت�سيري  �ل�����س��ب��ت، 

للمحيط  ���س��ان��ا  حم��م��ي��ت��ي  يف  )�ل�������درون( 

�حليوي و�ملوجب للمحيط �حليوي.

�لحتفال  مبنا�سبة  �خلطوة  هذه  وتاأتي 

مب��ئ��وي��ة ت��اأ���س��ي�����س �ل���دول���ة �لأردن���ي���ة �ل��ت��ي 

�لعمل،  مل��و����س��ل��ة  ف��ر���س��ة  �جلمعية  ت��ع��ده��ا 

وت���ع���زي���ز �لإجن�������از و�إع�������الء ق��ي��م �ل���ري���ادة 

و�لإبد�ع و�لت�ساركية بني موؤ�س�سات �لدولة 

�حليوي  �لتنوع  على  للحفاظ  و�أج��ه��زت��ه��ا 

�لوطنية. و�ملقدر�ت 

وق����ال م��دي��ر �مل��ح��م��ي��ة �مل��ه��ن��د���س ع��ام��ر 

�لرفوع �إن ت�سيري طائر�ت �لدرون للمر�قبة 

بني  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  �سمن  ي��اأت��ي 

حماية  ب��ه��دف  �مل��ل��ك��ي��ة  و�لإد�رة  �جل��م��ع��ي��ة 

وم���ر�ق���ب���ة �ل���ت���ن���وع �حل����ي����وي و�حل������د م��ن 

�ملحميات و�ل�سيد �جلائر  �لعتد�ء�ت على 

�لفنية. �لدر��سات  وتنفيذ 

�مل�����س��رية  �ل����ط����ائ����ر�ت  وج������ود  �أن  وب�����ني 

���س��ي��ع��زز �ل���رق���اب���ة �جل����وي����ة ع���ل���ى م��ن��اط��ق 

تطويع  يف  ي�سهم  ما  �ملحميتني  من  و��سعة 

خلدمة  �حلديثة  و�لتقنيات  �لتكنولوجيا 

�ل��ت��ن��وع �حل��ي��وي و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��ظ��روف 

�لبيئية بكل كفاءة و�قتد�ر.

�سمن  ت��ع��م��ل  �جل��م��ع��ي��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

ف��ل�����س��ف��ة �ل�������س���ر�ك���ة م����ع ج���م���ي���ع �جل���ه���ات 

�لعام  �لأم��ن  مديرية  ر�أ�سها  وعلى  �ملعنية 

للحفاظ على �لتنوع �حليوي ون�سر �لوعي 

فئات  بني  �لطبيعة  حماية  بق�سايا  �لبيئي 

�ملجتمع.

االنباط-عمان

ن��ع��ى رئ��ي�����س جم��ل�����س �لع����ي����ان ف��ي�����س��ل 

�ل���ف���اي���ز �ل���ع���ني �ل����س���ب���ق �ل����دك����ت����ور ن��ب��ي��ل 

�ن���ت���ق���ل �ىل رح���م���ة �هلل  �ل�����ذي  �ل�������س���ري���ف، 

تعاىل،�م�س �ل�سبت .

و����س��اد �ل��ف��اي��ز مب��ن��اق��ب �مل��رح��وم ودوره 

خ���دم���ة  ويف   ، وم���ل���ي���ك���ه  وط����ن����ه  ب���خ���دم���ة 

�ل�����س��ح��اف��ة �لردن���ي���ة ع��ل��ى م��ر ع���دة ع��ق��ود، 

ي��رح��م��ه ويلهم  �ن  �مل����وىل ع��ز وج���ل  د�ع��ي��ا 

ذويه وحمبيه �ل�سرب و�ل�سلو�ن .

املفرق - االنباط - يو�ضف امل�ضاقبة

ن���ظ���م ق�������س���م ه���ن���د����س���ة �ل����ع����م����ارة  ب��ك��ل��ي��ة 

عمل  ور���س��ة  �ل��ب��ي��ت  �ل  ج��ام��ع��ة  يف  �لهند�سة 

ب��ع��ن��و�ن »ت��ط��وي��ر و���س��ط م��دي��ن��ة ج���ر����س« و 

بالتعاون مع بلدية جر�س �لكربى. 

بني  ل��ق��اء  عقد  �ل��ور���س��ة  فعاليات  وخ��الل 

علي  �ل��دك��ت��ور  �ل��ك��ربى  ج��ر���س  بلدية  رئي�س 

�ل  جامعة  يف  �لهند�سة  كلية  ووف���د   ق��وق��زة 

�لعمارة  هند�سة  ق�سم  رئي�س  برئا�سة  �لبيت 

�لدكتور  ر�مي �ل�سو�بكة 

و حت������دث  ق����وق����زه ع����ن روؤي�������ة �ل��ب��ل��دي��ة 

جر�س  مدينة  يف  �ل�سياحي  �لو�سع  لتطوير 

ح�سرية  حلول  �يجاد  �سرورة  �ىل  م�سري�   ،

وم�سار�ت �سياحية تعزز دمج �ملنطقة �لثرية 

زيادة مدة  بهدف  �ملدينة �حلديث  و�سط  مع 

�قامة �ل�سياح وزو�ر �ملدينة وتفعيل �لتو��سل 

ومب�ساركة  �ف�سل  ب�سكل  �ملدينة  جمتمع  مع 

�لدكتور  �ملعنية.   و�جل��ه��ات  �ل�سياحة  وز�رة 

�لعمارة    هند�سة  ق�سم  رئي�س  �ل�سو�بكة  ر�مي 

�أكد من جانبه �همية �لتعاون مابني جامعة 

�ل��ف��ائ��دة  �لتي  �ل��ب��ي��ت وب��ل��دي��ة ج��ر���س و  �ل 

على  �لط��الع  خالل  من  �لطلبة  �سيكت�سبها 

م�ساريع �لبلدية و�لية  تنفيذها. 

�ملدينة  يف  ميد�نية  بجولة  �ل��وف��د  ق��ام  و 

�ط��ل��ع��و� خ��الل��ه��ا  ع��ل��ى و�ق���ع و���س��ط �مل��دي��ن��ة 

�ملعماري و�حل�سري  و�مل�ساريع �لتي تنفذها 

�لبلدية يف �لوقت �حلايل. 

��سرق  �ح��الم  �ل��دك��ت��ورة  �ل��ل��ق��اء    وح�سر 

لنب و�ملهند�سة ��سر�ء �سديفات وطلبة �ل�سنة 

بكلية  �ل��ع��م��ارة  هند�سة  ق�سم  م��ن  �خلام�سة 

�لهند�سة يف �جلامعة.

االأنباط - حممد املعايطة

طالب مو�طنون يف �سمال حمافظة �لكرك 

�لدوله من  �لعامة وموؤ�س�سات  �لأ�سغال  وز�رة 

�لتي  معاناتهم  باإنهاء  �لأنباط  خالل جريدة 

تعد معاناه يوميه ح�سب ما مت �لو�سف

ح��ي��ث ق����ال م���و�ط���ن���ون و���س��ائ��ق��و م��رك��ب��ات 

منطقة  ب���ني  �مل��م��ت��د  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل��ط��ري��ق  �أن 

�سمال  �ل��رب��ه  منطقة  ب��د�ي��ة  وح��ت��ى  �ملن�سيه 

�إ�سمه طريق �ملوت وخا�سة  �أ�سبح يعد  �لكرك 

وجود  وع��دم  �لطريق  �إن��ارة  ع��دم  ب�سبب  لياًل 

�لإر�سادية  و�للوحات  و�لعاك�سات  �ل�سو�خ�س 

وكرثة �ملطبات �لتي ل ترى لياًل و�لتي تلحق 

�أ�����س����ر�ر� مب��رك��ب��ات��ه��م وت���زي���د م���ن �حل����و�دث 

وت���ه���دد ���س��الم��ة �مل��و�ط��ن��ني و�زع�����اج �ل�����س��ك��ان 

و�أ�سحاب �ملحال �لتجاريه 

فوبيا  تعمل  �لطريق  ه��ذه  �أ�سبحت  حيث 

لدى �لكثري من �ل�سائقني كون هذ� �لطريق 

ه����و �مل���ن���ف���ذ �ل��رئ��ي�����س��ي �ل�����ذي ي���رب���ط م��رك��ز 

�ملحافظة يف �سمالها..

يوجد  �لكرك  حمافظة  �سمال  �أن  ويذكر 

ل���و�ئ���ني ف���ق���وع و�ل��ق�����س��ر وق�������س���اء �مل��وج��ب 

و�ل�����ذي مي���ر ح��ت��ى حم��اف��ظ��ة م���اأدب���ا م����رور�ً 

�أي�������س���اآ ح��ي��ث ك��ث��اف��ة  �ل��ع��ا���س��م��ه ع���م���ان  �إىل 

ح��رك��ة �ل�����س��ري ع��ل��ى م���د�ر �ل�����س��اع��ة وناهيك 

�ملن�سيه  مناطق  يف  �ل�سكانية  �لتجمعات  عن 

�لربه  منطقة  وب��د�ي��ة  و�ل��رو���س��ه  و�ل��و���س��ي��ه 

�سماًل

مع  �لأن��ب��اط  جريدة  تو��سلت  جهته  من 

�أ�سغال حمافظة �لكرك �ملهند�س ر�ئد  مدير 

ب�سوره  معبد  �لطريق  �أن  وق��ال  �خلطاطبة 

�لنموذجيه  باملطبات  ت��ع��زي��زه  مت  و  مم��ت��ازه 

تخ�سي�س  ومت  �ل��ع��ام��ه  �ل�����س��الم��ه  وع��ن��ا���س��ر 

�لعام  دي��ن��ار م��ن م��و�زن��ة ه��ذ�  �ل��ف   ٤0 مبلغ 

لنارة جزء منه ونعمل مع جمل�س �ملحافظه 

كافة  لن��ارة  �لالزمه  �ملاليه  �ملناقالت  لعمل 

يف �أ�سرع وقت ممكن 

و�أ������س�����ار �خل���ط���اط���ب���ة �أن������ه ���س��ي��ت��م و���س��ع 

�ل�سو�خ�س و�لإ�سار�ت �لإر�سادية و�لعاك�سات 

خالل �لأ�سابيع �ملقبله وب�سكل فوري

االنباط- الطفيلة

�لطفيلة  يف  �ل�سحية  �ل�����س��وؤون  مدير  نفى   

�لدكتور خالد �خلو�لدة وجود �أي تر�كم ملخلفات 

�لنفايات �لطبية �لناجتة عن خمترب فحو�سات 

�لتجمعات  �أو  �لبقيع  �سحي  وم��رك��ز  ك���ورون���ا 

�ل�سكانية �ملجاورة له.

�إن  �ل�سبت  �م�����س  �سحايف  ت�سريح  يف  وق���ال 

�ملو�طنني  من  �ملديرية  تلقتها  �لتي  �ل�سكاوى 

بهذ� �ل�ساأن، ك�سفت عن وجود عبو�ت كرتونية 

و�كيا�س فارغة يف �حلاويات �لقريبة من مركز 

�سحي �لبقيع �لأويل وخمترب فحو�سات كورونا 

�ملال�سق للمركز.

�ل���ت���ع���ل���ي���م���ات  م�����ن  ح�����زم�����ة  �أن  و�أ��������س�������اف 

و�ل����س���رت�ط���ات �ل�����س��ح��ي��ة �ت��خ��ذت��ه��ا �مل��دي��ري��ة 

�ل��ن��اجت��ة عن  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ن��ف��اي��ات  للتعامل م��ع 

خا�سة  م��ع��د�ت  يف  جمعها  خ���الل  م��ن  �ملخترب 

وتغليفها وتعقيمها ونقلها �إىل �ملحرقة �خلا�سة 

يف م�ست�سفى �مللكة ر�نيا بو�دي موؤ�سى حلرقها يف 

درج��ات ح��ر�رة عالية ت�سل �إىل �أعلى من ١000 

درجة مئوية.

و�و�سح �أن �لطو�قم �لطبية و�لفنية ملتزمة 

ب��دء� من مرحلة  �لوقائية  بال�سروط �ل�سحية 

للمخترب  بنقلها  م���رور�  ك��ورون��ا  عينات  �سحب 

و�إج��������ر�ء �ل��ت��ح��ال��ي��ل و�ل��ف��ح��و���س��ات �مل��خ��ربي��ة 

�لنفايات  ه��ذه  م��ن  �لتخل�س  و�أخ���ري�  �لدقيقة 

بطريقة �سليمة، عالوة على �لإجر�ء�ت �لوقائية 

و�لح����رت�زي����ة مل��ن��ع �ن��ت��ق��ال �ل���ع���دوى ل��الأط��ب��اء 

و�مل��م��ر���س��ني و�ل���ع���م���ال �ل���ذي���ن ي��ت��ع��ام��ل��ون مع 

�لنفايات �لطبية.

�ل�سحة خ�س�ست جزء�  وز�رة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

كمخترب  لتجهيزه  �لبقيع  �سحي  م��رك��ز  م��ن 

ل�ستخر�ج نتائج فح�س عينات كورونا، و�لبالغة 

يوميا حو�يل ٣00 عينة يف �ل�سفت �لو�حد.

للكو�در  �إ�سابة  �أي��ة  ت�سجيل  ع��دم  �إىل  ولفت 

�لطبية وعمال �لنظافة ب�سبب �لنفايات �لطبية.

االنباط- طوكيو

�لأمم  م��وؤمت��ر  يف  �أردين  وف���د  ي�����س��ارك   

�ملتحدة �لر�بع ع�سر ملنع �جلرمية و�لعد�لة 

�جل��ن��ائ��ي��ة يف ك��ي��وت��و �ل��ي��اب��ان��ي��ة؛ �ل��ت��ز�م��ا 

�ملعنية مبنع �جلرمية  باملبادئ و�لإجر�ء�ت 

�لقانون  و�سيادة  �جلنائية  �لعد�لة  وتعزيز 

مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع حت��ق��ي��ق خ��ط��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة 

.٢0٣0 �مل�ستد�مة لعام 

ومي��ث��ل �ل���وف���د �ل����ذي ت���رت�أ����س���ه ���س��ف��رية 

ع��ن��اب، وع�سوية  ل��ي��ن��ا  �ل��ي��اب��ان  �مل��م��ل��ك��ة يف 

رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �ل��ن��ز�ه��ة وم��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����س��اد 

ورئ��ي�����س �ل��ن��ي��اب��ات �ل��ع��ام��ة و���س��ف��رية �لأردن 

دول  �مل��وؤمت��ر  يف  ت�سارك  كما  �لنم�سا.  ل��دى 

ليبيا وفل�سطني وم�سر و�لعر�ق وقطر.

االنباط- عمان

 با�سرت �لأجهزة �لأمنية �لبحث عن 

�سخ�س �قدم على قتل �بنتيه يف �إحدى 

�لبادية �جلنوبية. مناطق 

وق������ال �ل���ن���اط���ق �لإع�����الم�����ي ب��ا���س��م 

ب��الغ��ا ورد  �إن  �ل���ع���ام  �لأم�����ن  م��دي��ري��ة 

مو�ليد  �بنتيه  بقتل  �سخ�س  قيام  حول 

د�خل  ح��ادة  �أد�ة  بو��سطة  و٢0١٩   ٢0١٨

م��ن��زل��ه��م يف �ح�����دى م��ن��اط��ق �ل��ب��ادي��ة 

�جلنوبية.

و�����س���اف �ن���ه ج���رى ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف 

به  �مل�ستبه  عن  ج��ار  و�لبحث  �حل��ادث��ة، 

�لذي تو�رى عن �لأنظار.
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 2 / 26 يف مواجهة وب��اء كورونا وتزايد اع��داد امل�صابني به ، ويف يوم االربعاء املوافق 

اإىل احكام البند )8( من امر  / 2021 ا�صدر دولة رئي�س ال��وزراء البالغ رقم 24 ا�صتناداً 

االأ�صخا�س وجتوالهم يف  تنقل  وال��ذي ين�س على حظر   2021 ل�صنة   )  19  ( الدفاع رقم 

جميع مناطق اململكة من ال�صاعة العا�صرة لياًل من يوم اخلمي�س وحتى ال�صاعة ال�صاد�صة 

�صباحاً من يوم ال�صبت من كل ا�صبوع . كما يحظر تنقل اال�صخا�س وجتوالهم يف مناطق 

اململكة جميعها يف باقي اأيام اال�صبوع من ال�صاعة العا�صرة لياًل وحتى ال�صاد�صة �صباحاً . 

وعلى اثر ذلك ا�صتعلت مواقع التوا�صل االجتماعي يف احلديث عن هذا البالغ وتوزعت 

نتفق عليها وقد  له ال�صباب قد  لهذا احلظر وم�صتنكرة  راف�صة  اغلبية  املواقف ما بني 

نختلف واقلية موؤيدة وداعمة لهذا القرار .

وانا وبحكم انني كنت احد م�صابي هذا الوباء قبل ثالثة ا�صهر والذي كاد ان يفتك بي 

لوال عناية اهلل ولطفه . وانا ولكوين من الفئة العمرية االكرث تعر�صاً للخطر من وراء 

هذا الفريو�س والتي يعتربها البع�س ثمناً مقبواًل دفعه من خالل تقليلهم من خطره 

هي  احلياة  ان  من  بالرغم  فقط  امل�صتع�صية  االمرا�س  وا�صحاب  بال�صن  بكبار  وح�صره 

نف�س احلياة للجميع وهي غالية على ا�صحابها مهما بلغوا من العمر . وبالرغم من ان 

بع�س من يقولون ذلك هم من نف�س الفئة العمرية او كادوا ان ي�صبحوا منها ، وبالرغم 

من ان هذا الوباء قد ح�صد الكثري ممن هم يف �صن ال�صباب وحتى االطفال . والأن هذا 

الوباء قد و�صل اىل الكثري من افراد عائلتي واقاربي وا�صدقائي ، وملا ا�صمعه يومياً من 

ا�صابات تعد باالآالف ووفيات بالع�صرات من ابناء وطني وكلها تبعث على اال�صف واال�صى ، 

فاأن كل هذا يعطيني حقاً يف ان اقول ما يجول يف خاطري حوله و�صيكون كالمي �صريحاً 

ومبا�صراً اجتاه بع�س االفكار والنظريات التي مت تداولها راجياً من حملتها ان ال يعتربوا 

ذلك هجوماً �صخ�صياً عليهم فهم يف ذواتهم حمل احرتام وتقدير من قبلي ولكن خاليف 

هو مع بع�س مواقفهم وافكارهم .

وبداية كنت اف�صل ان التعود احلكومة لفر�س حظر التجول حتى لو كان ليوم واحد . 

وكنت اف�صل لو ان املواطنني جميعهم التزموا بتعليمات الوقاية من انت�صار الوباء االمر 

الذي مل يحدث مما فتح املجال للعودة ال�صلوب حظر التجول للحد من انت�صاره وعلى 

قاعدة اآخر العالج هو الكي . ولكني �صوف اتعر�س حلجج بع�س معار�صي احلظر وابدي 

وجهة نظري بها .

واول هذه احلجج ان احلظر �صوف ي�صرب احلركة التجارية يف هذا اليوم ، ومنذ متى 

ابوابها  به  تفتح  التي  املحال  كانت عدد  ؟ وكم  التجاري  للن�صاط  يوماً  يوم اجلمعة  كان 

واىل اي �صاعة ؟ . وكم كنا نحن كمواطنني نذهب للت�صوق يف هذا اليوم ؟ انه يوم االجازة 

التنزه  وي���وم  وال��والئ��م  والتجمعات  واالع��را���س  واجل��اه��ات  املنا�صبات  وي���وم  اال�صبوعية 

اليوم  ذلك  يف  يعملون  ال  واملهنيون  املياومة  عمال  حتى   ، الليلية  وال�صهرات  والرحالت 

واملطاعم  الفنادق  اعماله يف ظل احلظر هو قطاع  وتعطلت  يعمل  ك��ان  ال��ذي  القطاع   .

هذا  ومعظم   . بها  والعاملني  واملنا�صبات  االح��ت��ف��االت  وق��اع��ات  واملقاهي  �صوب  وال��ك��ويف 

القطاع والعاملني فيه متوقفة اعمالهم مبوجب اومر الدفاع منذ بداية انت�صار الوباء 

�صعبة  وظ��روف  �صروط  وحت��ت  طاقتهم  وبن�صف  اجلزئي  بالعمل  لهم  �صمح  البقية  و   .

وارزاق��ه��م كانت قد توقفت وتقطعت من دون  اعمالهم  ان  اي   . ول�صاعات حم��ددة  ج��داً 

حظر اجلمعة والذي زاد و�صعهم �صوءاً ، وهم الذين من حقهم ان يعرت�صوا وان يحتجوا 

وان ي�صكوا وان يطالبوا بالتعوي�س ، يف حني ان الذين قاموا بهذه املهمة عنهم و�صكبوا 

لها  زبائن  انهم  حيث  من  اال  املت�صررة  القطاعات  بهذه  لهم  عالقة  ال  عليهم  ال��دم��وع 

يذهبون اليها لغاية املتعة وتدخني االرجيلة فقط .

البع�س ذهب يف اعرتا�صاته على حظر التجول يف يوم اجلمعة على عدة حجج مثل 

القول بعدم وجود درا�صات تثبت ان هذا احلظر يخفف اال�صابات . والبع�س قال ان هذا 

�صوف يجعل االقارب يتجمعون يف منزل احدهم من م�صاء يوم اخلمي�س اىل �صباح يوم 

ال�صبت وبذلك تزيد ن�صبة االختالط . والبع�س قال ان حظر التجول يوم اجلمعة �صوف 

يجعل املواطنني يقومون بطقو�س هذا اليوم يف يوم ال�صبت . والبع�س قال ان هذا احلظر 

اليوم  يف  واملخابز  الغذائية  امل��واد  ت�صوق  اماكن  على  يتزاحمون  املواطنني  يجعل  �صوف 

ال�صابق واليوم الالحق لهذا اليوم وبهذا يتحقق املزيد من اختالط املواطنني وان احلظر 

�صوف يزيد من فر�س اختالط املواطنني . ومن النظرة االوىل لهذه االعرتا�صات قد 

يبدو فيها بع�س ال�صحة ، ولكن املدقق فيها وبحيادية �صوف يجد عك�س ذلك .

اللواء المتقاعد مروان العمد

الكورونا وحظر يوم الجمعة 
.. بين الرفض والقبول)1(
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 فلسطين النيابية تشيد بحديث ولي 
العهد تجاه القضية الفلسطينية

 حوارية عن دور العقبة التاريخي 
في نشأة الدولة االردنية

 تجارة عمان: النافذة الوطنية مشروع وطني وعصري

 الصحة: إغالق العيادات الخارجية بمستشفيات في المحافظات

 87 مليون دوالر صادرات إربد الشهر الماضي

 شراكة بين أورنج األردن وبلدية مأدبا لتقديم خدمة الفايبر

االنباط- عمان

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  من  اع�صاء  اك��د   

�صركات  اأ�صحاب  لنقابة  العامة  والهيئة  عمان، 

“النافذة  اأن  ال���ب�������ص���ائ���ع،  ون���ق���ل  ال��ت��خ��ل��ي�����س 

االأردن���ي���ة  اجل���م���ارك  ت��ط��ب��ق��ه  الوطنية” ال����ذي 

م�����ص��روع وط��ن��ي وع�����ص��ري ب��ام��ت��ي��از م���ن خ��الل 

اجراءات  يف  العاملية  املمار�صات  احدث  ا�صتخدام 

الب�صائع. على  التخلي�س 

وطالبوا خالل لقاء مع مدير عام اجلمارك 

اللواء الدكتور عبد املجيد الرحامنة، اال�صتمرار 

من  وتطويرها  الواحدة”  “النافذة  بتحديث 

التي  للمالحظات  ال�صريعة  اال�صتجابة  خ��الل 

ترد من ال�صركاء بالقطاع اخلا�س.

وح�����ص��ب ب��ي��ان ���ص��ح��ايف ل��ت��ج��ارة ع��م��ان ام�س 

ال��ع��ام��ة لنقابة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����ص��اء  اأ����ص���اد  ال�����ص��ب��ت، 

اأ���ص��ح��اب ���ص��رك��ات ال��ت��خ��ل��ي�����س ون��ق��ل ال��ب�����ص��ائ��ع 

احلكومية  ب��االإج��راءات  باللقاء  �صاركوا  ال��ذي��ن 

ت�صهيل  اإىل  الهادفة  للتجارة  الوطنية  والنافذة 

ال���ت���ج���ارة وت��خ��ف��ي�����س ال��ك��ل��ف وال����وق����ت ال����الزم 

لالإفراج عن الب�صائع.

وب��ي��ن��وا اأن امل�����ص��روع ا���ص��ه��م يف ح��ل ا���ص��ك��االت 

ك����ث����رية و������ص�����ّرع يف اإجن��������از ال���ب���ي���ان���ات وازال�������ة 

الرقابية  ال��دوائ��ر  مع  وازدواجيتها  التقاطعات 

والت�صدير،  اال�صترياد  بعملية  عالقة  لها  التي 

ت��ن��اف�����ص��ي��ة ت�صهيل  اي��ج��اب��اً ع��ل��ى رف���ع  وال��ت��اأث��ري 

التجارة يف املوؤ�صرات االقت�صادية العاملية.

و������ص�����ددوا ع���ل���ى ال�������ص���راك���ة احل���ق���ي���ق���ي���ة م��ع 

ت�صهيل  على  دائما  تعمل  التي  اجل��م��ارك  دائ��رة 

ملتلقي  املقدمة  اجلمركية  االإج���راءات  وتب�صيط 

اخلدمة وكذلك التطوير والتحديث امل�صتمر يف 

االإلكرتونية. انظمتها  جميع 

نبيل  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�س  نائب  وق��ال 

اخل��ط��ي��ب اإن ال��ع��الق��ة ب��ني ال��غ��رف��ة واجل��م��ارك 

ت��ت��م��ي��ز ب���ال�������ص���راك���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ���ص��م��ن االأط�����ر 

جرى  اأنه  مبينا  الوطنية،  وامل�صلحة  القانونية 

التي  الغرفة  مالحظات  من  للكثري  اال�صتجابة 

ترد من الهيئة العامة اأو التي يطرحها جمل�س 

الوطنية  بالنافذة  يتعلق  م��ا  وخا�صة  اإدارت��ه��ا، 

والعقبة والقيمة وغريها.

ع���دة  ع����ق����دت  ع����م����ان  جت�������ارة  اأن  واأو�������ص������ح 

وم�صاعديه  اجلمارك  عام  مدير  مع  اجتماعات 

وم���دراء امل��دي��ري��ات واالأق�����ص��ام وروؤ���ص��اء اللجان 

ت�صفر  اأن  م��ت��وق��ع��ا  امل��الح��ظ��ات،  ج��م��ي��ع  ل��ب��ح��ث 

اإيجابية يف القريب العاجل  عن نتائج وقرارات 

تعالج كل املالحظات التي طرحتها الغرفة.

خطاب  الغرفة  �صندوق  اأم��ني  اأ���ص��ار  ب���دوره، 

اجلمارك  دائ��رة  مع  العمل  حجم  اأن  اإىل  البنا، 

م��الح��ظ��ات  وج���ود  الطبيعي  وم���ن  ج���دا،  ك��ب��ري 

ع��ل��ى ب��ع�����س االإج��������راءات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ول��ك��ن��ه��ا 

ل��ل��ح��ل، وه��ي اق��ل من  لي�صت ج��وه��ري��ة وق��اب��ل��ة 

ال�صابق جراء ت�صهيل االإجراءات و�صيا�صة الباب 

تنتهجها. التي  املفتوح 

ق��دم��ت  دائ�������رة اجل����م����ارك  اأن  ال���ب���ن���ا  واك������د 

فريو�س  ظهور  بداية  للم�صتوردين  ت�صهيالت 

ال�صحن  يف  عاملي  ارب��اك  �صببه من  وم��ا  ك��ورون��ا 

وال���ت���ن���ق���ل وت�����اأم�����ني امل�������ص���ت���ن���دات م�����ن خ���الل 

اأزمة  خلية  بت�صكيل  الغرفة  ملبادرة  ا�صتجابتها 

التزويد  �صال�صل  ا�صتمرار  ل�صمان  ا�صتباقية 

وع�����دم ح�����دوث ان���ق���ط���اع الأي�����ة ���ص��ل��ع��ة ب��ال�����ص��وق 

املحلية.

اأبواب اجلمارك  اأن  اإىل ذلك، اكد الرحامنة 

مفتوحة دائمة للم�صتثمرين والقطاع اخلا�س، 

احلقيقية  ال�صراكة  تفعيل  اهمية  من  انطالقا 

ب���ني ال��ق��ط��اع��ني وت�����ص��ج��ي��ع اال���ص��ت��ث��م��ار ودع���م 

االإجراءات وال�صرعة  ا�صحاب االعمال وت�صهيل 

يف اجن���از امل��ع��ام��الت وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب ومب��ا 

يحقق العدالة ويحمي امللتزمني بالقانون.

باأية  ترحب  اجل��م��ارك  دائ���رة  اأن  اإىل  وا���ص��ار 

ال�������ص���رك���اء يف  اق����رتاح����ات م���ن  اأو  م���الح���ظ���ات 

االأداء وحت�صينه  القطاع اخلا�س بهدف تطوير 

وت�صجيع  لال�صتثمار  جاذبة  بيئة  االأردن  وجعل 

جتارة الرتانزيت ورفع تناف�صية ميناء العقبة.

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن وزي�����ر ال�����ص��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

يف  اخلارجية  العيادات  اإغ��الق  عن  عبيدات، 

التوتنجي،  وج��م��ي��ل  ال��ب�����ص��ري،  م�صت�صفيات 

وال�����ص��ل��ط اجل���دي���د، واحل�������ص���ني، وال���زرق���اء 

احلكومي اجلديد، واالأمري في�صل، والندمي 

ال���ت���اب���ع���ة ل��������وزارة ال�����ص��ح��ة يف حم��اف��ظ��ات 

اعتبارا  وماأدبا  والزرقاء  والبلقاء  العا�صمة 

من يوم غد االأحد حتى اإ�صعار اآخر.

ام�س  ال��وزارة  من  �صحايف  بيان  وبح�صب 

املقدمة  ال�صحية  �صتقت�صر اخلدمة  ال�صبت، 

ل���ل���م���واط���ن���ني يف ه�����ذه امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ع��ل��ى 

االأدوية  و�صرف  الطارئة  احلاالت  ا�صتقبال 

ال�صهرية لالأمرا�س املزمنة فقط.

العمليات  ال��ب��ي��ان-  -ب��ح�����ص��ب  ت��ل��غ��ى  ك��م��ا 

امل��ربجم��ة ن��ظ��را ل��ل��و���ص��ع ال��وب��ائ��ي وارت��ف��اع 

االإ����ص���اب���ات ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا، وا���ص��ت��ئ��ن��اف 

ال��وب��ائ��ي.  للو�صع  وف��ق��ا  تعديله  اأو  ال��ق��رار 

التعاون  ح�صن  باملواطنني  ال���وزارة  واه��اب��ت 

وت���ف���ه���م ال���و����ص���ع ال���وب���ائ���ي ال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب 

العامة.  للم�صلحة  احلر�س حتقيقا 

االنباط- اإربد

املن�صاأ  ل�صهادات  الكلية  القيمة  بلغت   

اإرب���د خالل  غ��رف��ة �صناعة  م��ن  ال�����ص��ادرة 

�صهر �صباط املا�صي نحو 87 مليون دوالر، 

ل�صهر  ال�صادرة  املن�صاأ  �صهادات  مقارنة مع 

 94.8 ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي   2020 ���ص��ب��اط م��ن ع���ام 

بلغت  ان��خ��ف��ا���س  ب��ن�����ص��ب��ة  دوالر،  م��ل��ي��ون 

املماثلة من  الفرتة  باملئة عن   8.2 حوايل 

املا�صي. العام 

وب��ح�����ص��ب ب���ي���ان ���ص��ح��ايف ع���ن ال��غ��رف��ة 

ام�������س ال�����ص��ب��ت، اح��ت��ل��ت م��دي��ن��ة احل�����ص��ن 

�صادرات  بحجم  االأوىل  املرتبة  ال�صناعية 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   81 ب��ل��غ��ت  للمحافظة  ك��ل��ي 

ب�����ص��ادرات  �صيتي  ال�����ص��اي��رب  م��دي��ن��ة  تلتها 

ق��ي��م��ت��ه��ا 4 م��الي��ني دي���ن���ار، ف��ي��م��ا ت��وزع��ت 

ب��ق��ي��ة ال���������ص����ادرات ع��ل��ى ف�����روع اإن��ت��اج��ي��ة 

يف  املوؤهلة  ال�صناعية  امل��دن  خ��ارج  مل�صانع 

املحافظة.

و���ص��ك��ل��ت ال�������ص���ادرات ب��ح�����ص��ب ات��ف��اق��ي��ة 

م��ن جممل  �صبعة ماليني  ح��وايل  ال��دول 

املحافظة. �صادرات 

واح��ت��ف��ظ ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة 

ال�����ص��ادرات  ب��ال��ري��ادة يف حجم  وامل��ح��ي��ك��ات 

ت�����اله ق��ط��اع  77 م���ل���ي���ون دي����ن����ار  ب��ق��ي��م��ة 

ال��ع��الج��ي��ة وال��دوائ��ي��ة بقيمة  ال�����ص��ن��اع��ات 

5ر4 مليون دوالر ثم ال�صناعات التموينية 

6ر2 مليون دوالر. والغذائية بقيمة 

على قطاعات  ال�صادرات  بقية  وتوزعت 

وال�صناعات  والكرتون  والتغليف  التعبئة 

ال��ه��ن��د���ص��ي��ة وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال��ت��ع��دي��ن��ي��ة 

والكيماوية. واالإن�صائية  والبال�صتيكية 

احلجم  االأمريكية  ال�صوق  وا�صتقطبت 

االأكرب من �صادرات املحافظة �صهر �صباط 

املا�صي بقيمة و�صلت اإىل 71 مليون دوالر، 

مليون  7ر4  بقيمة  العربية  اال�صواق  تلتها 

4ر5  دوالر، ودول االحتاد االوروبي بقيمة 

ا�صتوعبت  الكندية  وال�صوق  دوالر،  مليون 

�صادرات  من  دوالر  مليون  3ر1  قيمته  ما 

املحافظة.

هاين  اإرب��د  �صناعة  غرفة  رئي�س  وع��زا 

اب���و ح�����ص��ان ان��خ��ف��ا���س ق��ي��م��ة ال�����ص��ادرات 

خ���الل ���ص��ه��ر ���ص��ب��اط امل��ا���ص��ي م��ق��ارن��ة مع 

ل��ت��داع��ي��ات   2020 ال�����ص��ه��ر ذات����ه م���ن ع����ام 

جائحة كورونا، واثرها املبا�صر على حركة 

بخف�س  االإن��ت��اج  ت��اأث��ر  على  ع���الوة  النقل 

التزاما  ف���رتات  على  وت��دوي��ره��ا  العمالة 

باإجراءات ال�صالمة والتباعد اجل�صدي.

االنباط- عمان

وب��ل��دي��ة  االأردن  اأورجن  ���ص��رك��ة  وق��ع��ت   

م��اأدب��ا ال��ك��ربى ،ات��ف��اق��ي��ة ���ص��راك��ة الإن�����ص��اء 

ومت�����دي�����د ����ص���ب���ك���ة االأل������ي������اف ال�����ص��وئ��ي��ة 

)ال���ف���اي���رب( امل���ن���زيل وال���ت���ج���اري وت��زوي��د 

مناطق املحافظة بهذه اخلدمة.

مب���وج���ب  االأردن  اأورجن  و����ص���ت���ق���وم 

البلدية  م��واق��ع  جميع  ب��رب��ط  االت��ف��اق��ي��ة 

الرئي�صي  ال��ب��ل��دي��ة  م��وق��ع  م��ع  امل��ن��ت�����ص��رة، 

البيانات  لنقل  حديثة  ات�����ص��االت  ب�صبكة 

ت��ق��دمي خدمات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  واالإن��رتن��ت، 

ال���ه���ات���ف اخل���ل���وي واالإن�����رتن�����ت مل��وظ��ف��ي 

والعاملني فيها. البلدية 

ال�صبت،  ال�صركة،ام�س  عن  بيان  ووف��ق 

اأورجن  اإط��ار جهود  ه��ذه اخلطوة يف  تاأتي 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة،  ال���رق���م���ي  ال�����ص��ري��ك  االأردن، 

ل���ت���ع���زي���ز ال�������ص���م���ول ال���رق���م���ي وت��و���ص��ع��ة 

امل�صتخدمني  من  للمزيد  لتتيح  التغطية 

التقنية  احل��ل��ول  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  ف��ر���ص��ة 

التي تقّدمها. املتقدمة واملتكاملة 

وق�����ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة م���ادب���ا ال��ك��ربى 

املهند�س اأحمد �صالمة االأزايدة، اإن تزويد 

مب�صتوى  ���ص��ريت��ق��ي  ب��ال��ف��اي��رب،  ال��ب��ل��دي��ة 

مع  يتما�صى  مب��ا  ك��ب��ري،  ب�صكل  اخل��دم��ات 

التحول الرقمي، ف�صاًل عن اأهمية اإتاحة 

و�صركاتها  املحافظة  ل�صكان  اخلدمة  هذه 

لتزويدهم باإنرتنت قوي و�صريع .

امل��ب��ي��ع��ات  اإدارة  م��دي��ر  اأ����ص���اد   ، ب�����دوره 

اخل��ط��ي��ب  ع���ب���د  اأورجن  يف  ال����ت����ج����اري����ة 

ب��ال�����ص��راك��ة اجل����دي����دة م���ع ب��ل��دي��ة م��ادب��ا 

وجت��اري��اً  �صكنياً  م��رك��زاً  ك��ون��ه��ا  ال��ك��ربى، 

هاماً يف اململكة.

ت��ع��ك�����س ح��ر���س  وق�����ال ان االت���ف���اق���ي���ة 

ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى ات���خ���اذ ج��م��ي��ع اخل���ط���وات 

ال�����الزم�����ة ل���ت���م���دي���د ����ص���ب���ك���ات االأل�����ي�����اف 

التي  ال��ف��اي��رب  خ��دم��ة  وت��وف��ري  ال�صوئية 

���ص��ت��م��ّك��ن ال��ب��ل��دي��ة وخم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

يف امل��ح��اف��ظ��ة م��ن االع��ت��م��اد ع��ل��ى خ��دم��ة 

الكفاءة  بتعزيز  �صت�صهم  و�صريعة  موثوقة 

ب�صكل  فيها  الرقمية  املنظومة  وتطوير 

عام.

االنباط- عمان

مبا  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  فل�صطني  جل��ن��ة  اأ����ص���ادت   

االأم���ري  ال��ع��ه��د  ويل  ���ص��م��و  ح��دي��ث  ت�صمنه 

احل�صني بن عبداهلل الثاين، خالل مقابلته 

مع التلفزيون االأردين حول مواقف اململكة 

وال�صيما  العربية،  الق�صايا  جت��اه  الثابتة 

والقد�س  الفل�صطينية  بالق�صية  يتعلق  ما 

وامل�صيحية. االإ�صالمية  واملقد�صات 

وق�����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال���ن���ائ���ب حم��م��د 

ال�صبت،  ام�س  �صحايف،  بيان  يف  الظهراوي 

اإن م���وق���ف امل��م��ل��ك��ة ث���اب���ت ورا����ص���خ ب��ق��ي��ادة 

الدفاع عن  الثاين يف  امللك عبداهلل  جاللة 

ووقوفه  واملقد�صات،  الفل�صطينية  الق�صية 

ال�صقيق  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  ج��ان��ب  اإىل 

ال���ذي ي��ع��اين م��ن��ذ ع��ق��ود ب�صبب االح��ت��الل 

اال�صرائيلي.

جاللة  جهود  اأن  اإىل  الظهراوي  واأ���ص��ار 

امل��ل��ك ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا اأع������ادت ال���زخ���م جت��اه 

املحافل  جميع  يف  الفل�صطينية  الق�صية 

والعربية والدولية، وجتد التقدير والدعم 

على  م�صددا  والدولية،  العربية  وامل�صاندة 

على  التاريخية  الها�صمية  الو�صاية  اأهمية 

القد�س  وامل�صيحية يف  االإ�صالمية  املقد�صات 

ال�������ص���ري���ف ول�����ن ن��ح��ي��د ع��ن��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا 

اإىل  املقد�صة.وا�صار  املدينة  لهوية  احلافظ 

تغب  ووج��دان��ه ومل  القد�س  ت��واأم  اأن عمان 

واالأردن���ي���ني،  الها�صميني  ق��ل��وب  ع��ن  ي��وم��ا 

جمددا رف�س اللجنة ل�صيا�صات وممار�صات 

االح����ت����الل االإ����ص���رائ���ي���ل���ي ال���غ���ا����ص���م جت���اه 

ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ال�����ص��ق��ي��ق، وج��م��ي��ع 

االإج������راءات اأح���ادي���ة اجل��ان��ب م��ن خ��ط��وات 

مت�����س امل��ق��د���ص��ات االإ���ص��الم��ي��ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة 

ت�صكل  والتي  الفل�صطيني  ال�صعب  وحقوق 

ال�صرعية  وق��رارات  ال��دويل  للقانون  �صربا 

الدولية ومواثيق حقوق االإن�صان

االنباط- العقبة

يف  االأردن  ك��ل��ن��ا  ����ص���ب���اب  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت   

العقبة- الذراع ال�صبابي ل�صندوق امللك عبد 

جل�صة  ال�����ص��ب��ت،  م�����س  للتنمية،  ال��ث��اين  اهلل 

“ دور ال��ع��ق��ب��ة ال��ت��اري��خ��ي  ح���واري���ة ب��ع��ن��وان 

يف ن�����ص��اأة ال���دول���ة االأردن����ي����ة، ق��دم��ه��ا امل����وؤرخ 

والباحث عبد اهلل منزالوي يا�صني.

و�صلطت الور�صة، التي عقدت عرب تطبيق 

للعقبة  التاريخي  ال��دور  على  ال�صوء  زووم، 

واأه��ل��ه��ا يف اب����رز امل��ح��ط��ات امل��ف�����ص��ل��ي��ة ال��ت��ي 

تاأ�صي�صها. �صهدتها الدولة االأردنية منذ 

امل���ح���وري  ال��ع��ق��ب��ة  م����ن����زالوي دور  واأك������د 

وموقعها  الكربى  العربية  الثورة  يف  والهام 

توا�صل بني احلجاز  اال�صرتاتيجي كمحطة 

بن  احل�صني  لل�صريف  واحت�صانها  وال�����ص��ام 

اىل  الف���ت���ا  االول،  اهلل  ع��ب��د  واالم�����ري  ع��ل��ي 

ت�صكيل  بدايات  يف  للمدينة  الرئي�صي  الدور 

امل��واق��ع الرتاثية  ال��دول��ة االردن��ي��ة واأه��م��ي��ة 

والتاريخية التي توؤكد جذر املدينة ال�صارب 

يف التاريخ اال�صالمي .

و����ص���دد ع��ل��ى ����ص���رورة ت��ف��ع��ي��ل امل���ب���ادرات 

املدينة  تاريخ  لتوثيق  امل�صتدامة  واخلطط 

وال���ت���ع���ري���ف ب���ال���ب���ع���د ال���ث���ق���ايف وال����رتاث����ي 

والتاريخي لها .

وقال من�صق الهيئة يف العقبة عمر حربي 

غمرة  يف  ت��اأت��ي  اجلل�صة  ه��ذه  اإن  الع�صو�س، 

ون�صر  االأردن��ي��ة  الدولة  ملئوية  الهيئة  خطة 

املعرفة والوعي بدور مدينة العقبة يف ن�صاأة 

التاريخية  املحطات  واأب��رز  االأردنية  الدولة 

يف  الهامة  املفا�صل  يف  املدينة  �صهدتها  التي 

التاريخ االأردين .

تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س  اىل  ول��ف��ت 

امل����ب����ادرات واالأن�����ص��ط��ة ال��ه��ام��ة يف جم���االت 

التعلم  ت��ق��ن��ي��ات  ع���رب  احل���واري���ة  اجل��ل�����ص��ات 

ع���ن ب��ع��د واالأع�����م�����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة وب���رام���ج 

القدرات  وبناء  والتدريب  الوبائي  التطوع 

االلكرتوين.



االنباط- عمان

“�سام�سوجن  ������س�����رك�����ة  وق�������ع�������ت   

اتفاقية  العربي”،  امل�سرق  اإلكرتونيك�س 

يف  الأردن  “اأوراجن”  ���س��رك��ة  م��ع  ت��ع��اون 

ل��ت��ع��زي��ز مبيعات  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ب��ي��ع  جم���ال 

امل��ق��دم��ة من  ال��ع��رو���ض  واإث����راء  التجزئة 

الطرفني لزبائنهما.

وبح�سب بيان عن �سركة “�سام�سوجن”، 

توفر اأوراجن الأردن مبوجب هذا التعاون، 

اأنحاء  على  املوزعة  معار�شها  خمتلف  يف 

“�سام�سوجن  ب��ه  ترفد  م��ا  اأح���دث  اململكة 

اإلكرتونيك�س امل�سرق العربي” اململكة من 

“�سام�سوجن”  ابتكارات ومنتجات عالمة 

والأجهزة  الذكية،  الهواتف  من  العاملية 

ل��الرت��داء،  القابلة  والأج���ه���زة  ال��ل��وح��ي��ة، 

وامل��ل��ح��ق��ات والإك�����ش�����ش��وارات م��ع ع��رو���ض 

وخ���������ش����وم����ات مم����ي����زة ع���ل���ى جم��م��وع��ة 

م����ن امل���ن���ت���ج���ات امل����خ����ت����ارة، مب����ا ي�����ش��ّه��ل 

تف�شيلية  باأ�شعار  لها  الأردن��ي��ني  اقتناء 

وال�شتفادة من مزاياها املتطورة.

العربي”  امل�سرق  “�سام�سوجن  و�ستتيح 

اأجهزة  م��ن  ت�شكيلة  الأردن  اأوراجن  اأم���ام 

ال��ت��ل��ف��از، وال�����ش��ا���ش��ات ال���ت���ي ت��ت��ن��وع بني 

ال���ع���ر����ض احل���ائ���ط���ي، وف���ائ���ق���ة ال��ق��ي��ا���ض 

وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وال��ل��م�����ش��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

دي”،  ���ش��ي  “اإل  ل�����ش��ا���ش��ات  ب���الإ����ش���اف���ة 

و����ش���ا����ش���ات الأل�����ع�����اب ل����ش���ت���خ���دام���ه���ا يف 

عليها  تعمل  التي  واملناق�شات  م�شاريعها 

اأو بحمالتها املختلفة.

وق����ال م��دي��ر ق�����ش��م ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة 

اإل��ك��رتون��ي��ك�����س  “�سام�سوجن  ���س��رك��ة  يف 

اإن  ال��ع��ق��رب��اوي،  معتز  العربي”  امل�سرق 

ه����ذا ال���ت���ع���اون ي���ع���زز م���ن ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة يف 

اخل��دم��ات وال��ع��رو���ض امل��ق��دم��ة م��ن قبل 

كل من عالمة “�سام�سوجن” و”اأوراجن” 

ويرتقي بها اأكرث من اأي وقت م�شى، ما 

يعرب عن اللتزام ال�شديد بتقدمي جتربة 

ل ت�شاهى تنعك�ض بالإيجاب على حت�شني 

حياة الزبائن.

للت�شويق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وق���ال���ت 

الأردن  “اأوراجن”  يف  ال��زب��ائ��ن  وخ��دم��ات 

مع  ب�شراكتنا  “فخورون  ال�����داود  ن��ائ��ل��ة 

الأجهزة  اأح��دث  لتوفري  “�سام�سوجن”، 
ب�����اأول،  اأوًل  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  وامل���ل���ح���ق���ات 

ات�شال  على  زبائننا  اإب��ق��اء  على  ح��ر���ش��اً 

على  ح�شولهم  و�شمان  يهمهم  م��ا  بكل 

البتكارات التي حتاكي التطورات العاملية 

يف جمالت الرقمنة املتنوعة”.

 تعاون بين سامسونج وأورانج األردن 
لتعزيز مبيعات التجزئة والعروض
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إغالق عيادات االختصاص الخارجية 
في مستشفى الزرقاء  

 اقتصار عمل طوارئ مستشفيات 
البشير على الحاالت الطارئة

االنباط- الزرقاء

احلكومي  الزرقاء  م�شت�شفى  مدير  اأعلن 

ال�شبت،  ام�ض  ال�شريحني،  م��ربوك  الدكتور 

عن اإغالق عيادات الخت�شا�ض اخلارجية يف 

املربجمة  العمليات  جميع  واإلغاء  امل�شت�شفى، 

بدءا من يوم غد الأحد وحتى اإ�شعار اآخر.

اإغ����الق  اإن  ����ش���ح���ايف،  ت�����ش��ري��ح  وق�����ال يف 

العيادات جاء ب�شبب الو�شع الوبائي الراهن، 

احل���الت  ي�شتقبل  امل�شت�شفى  اأن  اإىل  لف��ت��اً 

اإىل �شرف الأدوية  الطارئة فقط، بالإ�شافة 

ال�شهرية لالأمرا�ض املزمنة.

ودع�����ا ال���دك���ت���ور ال�����ش��ري��ح��ني امل��واط��ن��ني 

حتقيقاً  وال��ت��ع��اون  الإج�����راء،  ه��ذا  تفهم  اإىل 

ل��ل��م�����ش��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة ب��ع��د ت���زاي���د الإ����ش���اب���ات 

بفريو�ض كورونا.

االنباط- عمان

 قرر وزير ال�شحة  الدكتور نذير عبيدات، 

مب�شت�شفيات  ال��ط��وارئ  اأق�شام  عمل  اقت�شار 

الب�شري على ا�شتقبال احلالت الطارئة.

م�شت�شفيات  اإىل  كتاب  يف  ال��وزي��ر  وطالب 

الب�شري، ام�ض ال�شبت، باقت�شار عمل العيادات 

اخلارجية على �شرف الأدوية للمر�شى ذوي 

اأق�����ش��ام العمليات  الأم���را����ض امل��زم��ن��ة، وع��م��ل 

اأن  اإىل  الطارئة، لفتا  العمليات  اإج��راء  على 

العمليات غري الطارئة توؤجل اإىل اإ�شعار اآخر.

كرثت يف ال�شنتني املا�شيتني جمموعات الوات�ض اآب والتي يتعامل افرادها فيما بينهم على ا�شا�ض 

العائلة الواحدة.. والتي يجمعها يف الغالب عادات او ثقافات او خربات معينة.. وتت�شكل وتنمو هذه 

تتوافق مع  انها  عليها  القائمون  يتوقع  �شخ�شيات  ا�شتقطاب  العائالت عن طريق  او  املجموعات 

اع�شاء املجموعة من حيث طبيعتهم..

وبعد ان يتجراأ الفرد اجلديد يف التعاطي مع هذه العائلة.. بار�شال بع�ض امل�شاركات التي يعتقد 

الفعل ممن هم  املجتمع الفرتا�شي.. ويبداأ يف ر�شد ردات  باأنها ترثي وت�شاعد يف حتريك هذا 

حوله.. فبني ممتع�ض وم�شرور.. وبني مناكف وموؤيد.. يجد الفرد نف�شه قد بداأ بالتفاعل اجلدي 

مع اع�شاء عائلته الفرتا�شية اجلديدة..

النظر.. واختالف يف  الواقعي.. ل بد من وج��ود اختالف يف وجهات  املجتمع  وك��اأي عائلة يف 

منطية التعاطي مع اي مو�شوع.. واختالف يف ردات الفعل اليجابية او ال�شلبية جتاه اي ق�شية.. 

فنجد ان العائلة الفرتا�شية �شبيهة حلد كبري يف ذلك..

ولال�شف ال�شديد كثريا ما نالحظ ان الختالف يف ال��راأي.. يتحول اىل اختالفات ذات طابع 

�شخ�شي.. وذلك لن ال�شخا�ض املختلفني يريد كل واحد منهم اثبات نف�شه امام اع�شاء العائلة 

اجلديدة.. والتي ل يعرف ماهية نظرتهم ملن يفر�ض راأيه اكان باحلطة واملنطق او بالتنمر..

ومن هنا جند ان كثريا من ال�شور التي ل ترقى مل�شتوى اف��راد املجموعة.. اكانت الفكرية او 

العلمية او الجتماعية تظهر ب�شكل تنمر من قبل �شخ�ض او جمموعة من ال�شخا�ض جتاه احد 

الفراد او جمموعة اخرى من نف�ض العائلة..

ن يحملون درجات علمية ُعليا ل يقبلون راأي من هم اقل منهم درجة.. وجتد  َ فن�شاهد بع�شا مممِ

ن هم  َ بع�شاً ممن هم متخ�ش�شون يف جمال معني.. ل ي�شت�شيغون اي طرح يف جمال تخ�ش�شهم مممِ

لي�شوا من نف�ض التخ�ش�ض..

وعلى �شبيل املثال ل احل�شر.. يف هذه الونة الكل يتحدث يف مو�شوع الع�شر.. ال وهو العدو 

املاكر كورونا.. والكل يديل بدلوه ويخرج ما يف مكنونات نف�شه.. فتجد كثريا من الطباء هم من 

يتنطحون لكل الراء ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية اخلا�شة بهذه اجلائحة.. مهما كانت 

حتليالتهم مبنية على قرائن او م�شاهدات او موؤلفات قدمية او نظريات بداأ العامل ي�شري عليها او 

ا�شرتاتيجيات انظمة عاملية.. وحتى انهم ل يقبلون راأي َمن هم قريبون منهم يف املجال الطبي.. 

ينعتونهم  بع�شا من الطباء  الطبية.. وجتد  املختربات  او  ال�شيدلة  او  الدقيقة  الأحياء  كعلماء 

بنعوتات تنمريية كثرية.. 

وهنا اردت ان او�شح التي..

بع�ض  فتجد  للجميع..  وباملجان  املتوفرة  باملعلومات  مليئاً  ا�شبح  الف��رتا���ش��ي  ال��ع��امل  اإن   -

املتحاورين ينقل معلومات دقيقة من م�شادر مرموقة ول يذكرها ويناق�شك فيها.. ولن الرنج�شية 

تطغى على كثري منا يف نقا�شاته.. فتكون هذه املعلومات غري �شحيحة من وجهة نظره لنها من 

فالن الذي هو غري متخ�ش�ض..

- ا�شف اىل ذلك ان الكثري من املتحاورين ل يعرفون بع�شهم البع�ض يف العامل الواقعي.. فقد 

يكون نظريك يف احلوار من غري جمال تخ�ش�شك.. ولكنه من بيئة تفوقك علما ودراية يف جمال 

تخ�ش�شك.. وهو ي�شرت�شد باآرائهم ويناق�شك بعلمهم وعلى ل�شانه هو.. 

ول نن�شى ونحن يف غمرة نقا�شاتنا.. احرتام بع�شنا البع�ض يف هذه العائالت الفرتا�شية.. كما 

وكاأننا نعي�ض يف عائلة واقعية..

اها وَمتَّنها وا�شفى عليها بريقا واخرج منها عبريا فواحا.. فالحرتام ما دخل يف اي عالقة ال قوَّ

وما خرج من اي عالقة ال واف�شدها.. 

# فهذه دعوة من حمٍب لكم.. متع�شماً اخلري الكثري يف خطابكم.. الراجي لكم عظيم املحبة 
األفاظكم..  وَتزنوا  كم..  ُمفرداتمِ تنتقوا  باأن  العقول..  القلوبمِ قبل  الراقي يف  والوقع  النفو�ض..  يف 

كاتبها..  ن�شج  تعك�ض  واخلاطرة  قائلها..  عقل  م��راآة  فالكلمة  منازلهم..  ُتخاطبون  من  لوا  وُتنزمِ

وخطاب النقد قامو�ض فكر كاتبه.. حمى اهلل الأردن ملكا و�شعبا واأر�شا..

محمود الدباس

عائالت »الواتس آب« 
وخالفاتهم على المأل..

نعمل مع المملكة على تحويل تحديات »كورونا« إلى فرص

السفير التونسي: األردن رمز للصمود بقيادة الهاشميين

 لمواكبة التغيرات العالمية في التعليم العالي 

 تغيير مسمى عمادة البحث العلمي في البلقاء التطبيقية

االنباط – نعمت اخلورة

 قال ال�شفري التون�شي يف عمان خالد ال�شهيلي ان م�شتوى 

بن�شبة  ت��ط��ورا  �شهد  وت��ون�����ض  الردن  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

2020 م�شريا ان جائحة كورونا مل توؤثر  %8 خالل عام 
التبادل  البلدين  وان حجم  بني  التجاري  التبادل  على  �شلبا 

التجاري بلغ ما يقارب 90 مليون دينار .

مقر  يف  ع��ق��ده  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  ال�شهيلي  وا���ش��اف 

ال�شفارة الربعاء املا�شي ان على البلدين العمل على حتويل 

و�شراكة  تعاون  اىل فر�ض  افرزتها اجلائحة  التي  التحديات 

ال���روؤى  تغيري  ���ش��رورة  اجل��ائ��ح��ة  اثبتت  حيث  البلدين  ب��ني 

وتطوير جمالت التعاون وتنويعها  خا�شة يف املجال ال�شحي 

اإمكانية دخول  والدوائي وتكنولوجيا الت�شالت م�شريا اىل 

البلدين   من خالل هذه ال�شراكة اىل ا�شواق جديدة  تتمثل 

ب��دخ��ول الردن ا���ش��واق ج��ن��وب ال�����ش��ح��راوي يف اف��ري��ق��ا كون 

الفريقية  ال�شواق  اىل  للدخول  بوابة لالردن  تعترب  تون�ض 

ودخول تون�ض وتقوقعه   يف  ال�شواق  املجاوره للمملكة  .

وا�شار اىل ان الت�شالت مع امل�شوؤولني الردنيني تركز  على 

متطلبات  املرحلة  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م  م��ن  ب��د  ل  و  ه���ذا  الجت���اه 

ب��ني  م�����ش��رتك��ة  ارادة  امل�شركة  لوجود  امل��ن��ف��ع��ه  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

اطار  يف  ومرتابطة  فعالة  �شراكة  ار���ش��اء  اج��ل  البلدين  من 

التكامل ولي�ض التناف�ض.

�شيعقد  الردين  التون�شي  الع��م��ال  جمل�ض  ان  اىل  ولفت 

الدورة الثالثة بني جمعية رجال العمال الردنيني وموؤ�ش�شة 

املجل�ض    ان��ه  ا�شافة  اجل��اري  ال�شهر  من  العا�شر  يف  كونكت 

�شيعقد بني غرفتي  �شناعة الردن   وجتارة الردن والحتاد 

التون�شي للتجارة وال�شناعة يف ال�شاد�ض من ابريل املقبل

ال�شهيلي  قال  البلدين  الثقايف بني  بالتعاون  يتعلق  وفيما 

ان هناك تعاون ثقايف مهم للغاية بني البلدين يتمثل  بزيارات 

توؤمن  ان  ان  تون�ض  م�شريا  البلدين  بني  ومكثفة  متبادلة 

الفعل الثقايف هو  اليطار والداة للتوا�شل بني ال�شعوب من 

اجل اثراء عالقات احلوار والت�شامح بني تون�ض والردن .

اململكة مبنا�شبة مئوية  املوؤمتر  ال�شهيلي خالل   كما هنئ 

الدولة  الردنية  م�شيفا ان الردن بقيادة جاللة امللك عبد 

اهلل الثاين  ا�شبح منارة يف العطاء والتميز وال�شتقرار رغم 

بقيادة  لل�شمود  انه  رمزا  كما  ا�شطرابات  من  به  يحيط  ما 

لل�شيا�شة احلكيمة واملتزنة واملعتدلة  الها�شميني وذلك يعود 

را�شها  وعلى  ال��دويل  امل�شتوى  على  الردنية  املواقف  وثوابت 

الق�شية الفل�شطينية  الذي حر�ض ان تكون  االفل�شطينية يف 

طليعة الجندة الردنية حيث ا�شبحت م�شلحة عليا اردنية

ت�شوية  اىل  كبري   للتو�شل  حر�ض  لديه  الردن  ان  وق��ال 

وق��رارات  الدولتني  حل  ا�شا�ض  على  ودائ��م��ة  عادله  �شيا�شية 

العربية وكذلك لرت�شيخ  ال�شالم  الدولية ومبادرة  ال�شرعية 

المن وال�شتقرار واهمية الو�شاية الها�شمية للحفاظ على 

املقد�شات يف القد�ض امل�شيحية وال�شالمية ثم ابقاء الق�شية 

بابعادها  الدولية  ال�شيا�شية  اجندات  على  حيه  الفل�شطينة 

القانونية والخالقية وال�شيا�شية.

عام  يناير  �شهر  المن خالل  ملجل�ض  تون�ض  رئا�شة  وحول 

يناير  �شهر  طيلة  تراأ�شت  تون�ض  ان  ال�شهيلي  2021  قال 
جم��ل�����ض الم����ن وجن��ح��ت يف حت��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��ه��ام��ة بكل 

اقتدار مما مثل ا�شافة جديدة للن�شاط املثمر للدبلوما�شية 

التون�شية خالل ع�شوية تون�ض غري الدائمة ملدة �شنتني .

4 اج��ت��م��اع��ات  وا�����ش����ار  اىل ان ت��ون�����ض جن��ح��ت يف ت��ن��ظ��ي��م 

على  حر�شها  وت��رج��م��ت  اول��وي��ات��ه��ا  عك�شت  امل�شتوى  رفيعة 

ال�شهام الفاعل  يف حفظ ال�شلم والمن الدوليني والتزامها 

اجلماعية  ال�شتجابة  ودع��م  والفريقية  العربية  للق�شايا 

للتحديات   العاملية اجلديدة

ح��ول  متثلت  باجتماع  الج��ت��م��اع��ات  ه���ذه  وا����ش���اف  اىل 

ال�شياقات  يف  ال��دول��ي��ني  والم����ن  ال�شلم  ح��ف��ظ  حت��دي��ات   “
“ع�شرون عاما على  بعنوان  نقا�ض  اله�شة  ا�شافة اىل جل�شة 

اعتماد القرار 1373 وان�شاء جلنة مكافحة الرهاب  وجل�شة 

حول “ التعاون بني جمل�ض المن وجامعة الدول العربي يف 

جمال حفظ ال�شلم والمن الدوليني “  كما �شاركت يف جل�شة 

ت��اث��ريات  ح��ول   2532 ال��ق��رار  تنفيذ  ح��ول متابعة  اح��اط��ة 

. الدوليني  والمن  ال�شلم  على  جائحة كوفيد 19- 

ال�شهيلي اىل ان تون�ض بادرت بعقد جل�شة  ولفت  ال�شفري 

مبا  الو�شط  ال�شرق  يف  “ الو�شع  بند  حول  املفتوح  للنقا�ض 

يف ذلك الق�شية الفل�شطينية على امل�شتوى الوزاري يوم 26 

دعمها  كلمتها  خالل  اك��دت  تون�ض  ان  م�شريا   2021 يناير 

امل�شروعه  حقوقه  ا���ش��رتج��اع  اج��ل  م��ن  الفل�شطيني  لل�شعب 

 1967 ح���دود  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ادة  ذات  امل�شتقلة  دول��ت��ه  واق��ام��ة 

ج��ددت  ت��ون�����ض  ان  ال�شرقية  م�شيفا  ال��ق��د���ض  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا 

م�شار  اح��ي��اء  اىل  الرامية  امل��ب��ادرات  دع��م  الل��ت��زام مبوا�شلة 

القرارات  ا�شا�ض  على  الو�شط  ال�شرق  يف  ال�شلمية  الت�شوية 

جامع  وموحد  لتهيئة  دويل  حت���رك  اىل  داع���ي���ة  المم���ي���ة 

مب�شاركة  ج��ادة  مفاو�شات  اط��الق  لع��ادة  املالئمة  الظروف 

الفل�شطينني .

كانت  التي  اله��داف  تون�ض تو�شلت اىل حتقيق  ان  وقال 

مقاربتها  اب����راز  خا�شة  منها  ملجل�ض  ل��رئ��ا���ش��ت��ه��ا  ر�شمتها 

وال��دف��اع  ال��دول��ي��ني  والم���ن  ال�شلم  حفظ  مل�شالة  ال�شاملة 

ع��ن ال��ق�����ش��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة والف��ري��ق��ي��ة ا���ش��اف��ة اىل ل��ع��ب دور 

ب��ن��اء واي��ج��اب��ي ���ش��ل��ب مل��ج��ل�����ض ت��ع��زي��زا ل��وح��دت��ه وجن��اع��ت��ه 

. وم�شداقيته 

االنباط-عمان

الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�ض  ق��ال 

ع���ب���داهلل ����ش���رور ال��زع��ب��ي ان جم��ل�����ض ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل واف���ق 

م�شمى  تغيري  يف  اجل��ام��ع��ة  ط��ل��ب  ع��ل��ى  الأخ�����رية  جل�شته  يف 

العلمي  البحث  اإىل عمادة  العلمي يف اجلامعة  البحث  عمادة 

والبتكار.

التطورات  ت��واك��ب  اجلامعة  ان  الزعبي  الدكتور  واأ���ش��اف 

تعزيز  اىل  وت�شعى  وم�شتجداته  ال��ع��ايل  التعليم  يف  العاملية 

مكانتها العلمية العاملية ونظراً لتغري مفاهيم دور اجلامعات 

ومبا  وال��ري��ادة  البتكار  رعاية  اإىل  العلمي  البحث  من  عاملياً 

الرئي�ض  ال��ه��دف  ي��ع��د  ال���ذي  امل��ف��ه��وم  ه���ذا  ت��ع��زي��ز  ي�شاهم يف 

املهام  على  اجلامعة  ور�شالة   روؤي��ة  ولعك�ض  العلمي،  للبحث 

والإب���داع  الب��ت��ك��ار  على  الرتكيز  حيث  م��ن  بالعمادة  املناطة 

حتقيق  و  العلمي  البحث  خم��رج��ات  ت�شويق  يف  للم�شاهمة 

التنمية امل�شتدامة والقت�شاد القائم على املعرفة.

البحث  ع��م��ادة  هيكلة  اإع���ادة  اإىل  الزعبي  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��ار 

العلمي والبتكار ومبا يتنا�شب مع الروؤية والر�شالة اجلديدة 

واملركز  والإب���داع  وال��ري��ادة  البتكار  على مركز  لت�شمل  لها   

ال����دويل ل��ب��ح��وث امل��ي��اه وال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��اق��ة وم��ك��ت��ب ال��ت��ع��اون 

والعالقات الدولية.

العلمي  البحث  عمادة  موازنة  ان  الزعبي  الدكتور  واأ���ش��ار 

%9 من موازنة اجلامعة وللعام  بلغت  العام  والبتكار لهذا 

يف  العلمي  للبحث  الأعلى  الن�شبة  وهي  التوايل  على  الثالث 

الباحثني  تقوم اجلامعة بدعم  الوطنية كما  كافة اجلامعات 

ودع��م   ، املتميزين  للباحثني  تقدم  مالية  ح��واف��ز  خ��الل  م��ن 

الن�شر العلمي يف املجالت العاملية املحكمة واملفهر�شة يف قواعد 

البيانات العاملية داعيا الباحثني اإىل اغتنام هذه الفر�ض التي 

من  وال�شتفادة  والبتكار  العلمي  للبحث  اجلامعة  توفرها 

تكوينها  اجلامعة  ا�شتطاعت  التي  الدولية  العالقات  �شبكة 

خالل ال�شنوات الأخرية 

 وع��الق��ت��ه��ا م��ع اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات البحثية 

العاملية واملوؤ�ش�شات الدولية املانحة.

*  التبادل التجاري بين بلدينا تطور بنسبة ٨٪ في ٢٠٢٠
* تونس تعتبر بوابة األردن لألسواق االفريقية

االحد   7 / 3 / 2021

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد الركن املتقاعد 

احمد عزام فنيخر البدارنة
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الجمعه  املوافق 2021/3/5
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون



االقت�صادي

رئيس بوينغ يحصل على 21 
مليون دوالر عن عام الجائحة

بعد خسارة 10%.. مؤشر 
ناسداك ينتعش من جديد

الدوالر يعادل 1.8 مليون بوليفار.. 
فنزويال تصدر 3 أوراق نقدية جديدة

العربية-وكاالت

بوينغ  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ح�شل 

تعوي�شات  ع��ل��ى   Dave Calhoun
21 مليون دوالر عن عمله  اإجمالية قدرها 

مليون   3.6 عن  تخلى  لكنه  املا�شي،  العام 

اأن �شربت  الراتب واملكافاآت بعد  دوالر من 

الطريان  �شناعة  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة 

ودمرت جزءا كبريا منها.

لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ولقد ح�شل 

األ��ف   269.231 ع��ل��ى  ل��ل��ط��ائ��رات،  امل�شنعة 

دوالر  مليون   1.4 ال��ب��ال��غ  رات��ب��ه  م��ن  دوالر 

للعام.

ت�����ت�����ك�����ون غ�����ال�����ب�����ي�����ة ح������زم������ة روات����������ب 

Calhoun التي مت الك�شف عنها عندما 
 2020 يناير  يف  التنفيذي  الرئي�س  اأ�شبح 

الوقت  مب��رور  ُت�شتثمر  التي  االأ�شهم  من   ،

وت�شتند اإىل اأهداف اأداء ال�شركة ومقايي�س 

اأخرى.

م��ن�����ش��ب  يف   Calhoun ت��ع��ي��ن  مت 

جمل�س  اأط���اح  اأن  بعد  التنفيذي  الرئي�س 

ال�شابق  التنفيذي  بالرئي�س  بوينغ  اإدارة 

دي��ن��ي�����س م��وي��ل��ي��ن��ب��ورغ ب�����ش��ب��ب ت��ع��ام��ل��ه مع 

حادثن مميتن لطائرة بوينغ 737 ماك�س، 

الطائرة االأكرث مبيًعا لل�شركة.

تهز  اأن  قبل   Calhoun تعين  ج��اء 

العاملي،  االق��ت�����ش��اد   19-Covid جائحة 

مما اأثر ب�شدة على �شناعة الطريان.

�شنوية قيا�شية  اأعلنت بوينغ عن خ�شارة 

دوالر،  مليار   12 قرابة  بلغت  املا�شي  للعام 

االإل���غ���اء مبيعات  ع��م��ل��ي��ات  ح��ي��ث جت�����اوزت 

الطائرات اجلديدة، مما اأدى اإىل تخفي�س 

اآالف الوظائف.

 Calhoun ي�شمل اإجمايل تعوي�شات

احلوافز التي مت الك�شف عنها عندما توىل 

ما  ذل��ك  يف  مب��ا  امل��ا���ش��ي،  يناير  يف  املن�شب 

7 مالين دوالر من االأ�شهم  قيمته حوايل 

اإذا حققت ال�شركة معامل بارزة مبا يف ذلك 

اإىل اخل���دم���ة، ودخ���ول  م��اك�����س   737 اإع�����ادة 

للخدمة،  انتظاره  طال  الذي   777X طراز

يتم  االأ�شهم مل  اأخ��رى، لكن هذه  واأه��داف 

حتديدها.

م����الي����ن   10 امل��������ك��������اف��������اآت  وت�����������ش�����م�����ل 

يف  وظ���ي���ف���ت���ه  ت�����رك  ع����ن  ت���ع���وي�������ش���ا  دوالر 

ل���ت���ويل   Blackstone Group
املن�شب االأعلى يف �شركة ت�شنيع الطائرات 

3.5 مليون دوالر اأخرى يف  العام املا�شي، و 

�شكل حوافز طويلة االأجل مل يتم منحها.

نيويورك - رويرتز

ارتفاع كبري  �شرتيت على  وول  اأغلقت 

اإذ انتع�س نا�شداك يف  بعد جل�شة متقلبة، 

بنحو  ن��زول��ه  توا�شل  �شهد  اأ���ش��ب��وع  خ��ت��ام 

ب��ل��غ��ه��ا يف وق��ت  ق��ي��ا���ش��ي��ة  ق��م��ة  10% ع���ن 

ر�شمية،  غ��ري  ب��ي��ان��ات  على  وب��ن��اء  ���ش��اب��ق. 

 %1.86 ال�شناعي  جونز  داو  املوؤ�شر  �شعد 

امل��وؤ���ش��ر  واأغ���ل���ق  ن��ق��ط��ة،   31497.94 اإىل 

 %1.95 مرتفعا   500 ب��ورز  اآن��د  �شتاندرد 

اإىل 3841.78 نقطة، وزاد املوؤ�شر نا�شداك 

املجمع 1.55% اإىل 12920.15 نقطة.

اأن  االأم���ريك���ي���ة  ال��ع��م��ل  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

الواليات  يف  اأحدثت  التي  الوظائف  عدد 

�شباط/ يف  كبريا  ارتفاعا  �شجل  املتحدة 

وامل��ط��اع��م  احل��ان��ات  يف  معظمها  ف��راي��ر 

ملكافحة  املفرو�شة  القيود  ب�شبب تخفيف 

اقت�شادية  طفرة  وقبل  كوفيد-19  وب��اء 

�شغرية متوقعة يف الربيع.

وقالت الوزارة اإنه مت اإحداث 379 األف 

ب�شعف  اأي  ���ش��ب��اط/ف��راي��ر  يف  وظ��ي��ف��ة 

م��ع��دل  الن��خ��ف��ا���س  اأدى  م���ا  ال���ت���وق���ع���ات 

البطالة ب�شكل طفيف اإىل 6،2% بدال من 

6،3% يف كانون الثاين/يناير.

خا�س  ب�شكل  ال��وظ��ائ��ف  ه��ذه  خلق  مت 

اأي�شا  يف قطاعات احلانات واملطاعم لكن 

يف اأن�����ش��ط��ة اأخ�����رى م��رت��ق��ب��ة ب��ال��رتف��ي��ه 

اأغ��ل��ق��ت  اأول م���ن  ال��ت��ي ك��ان��ت  وال�����ش��ك��ن، 

املرتبطة  القيود  تطبيق  بدء  مع  اأبوابها 

ب��ال��وب��اء ق��ب��ل ن��ح��و ع����ام. وه���و م���ا ميثل 

اإ���ش��ارة ع��ل��ى ب��دء ت��ع��ايف اأك���ر اق��ت�����ش��اد يف 

العامل.

كراكا�س - اأ ف ب

اأع���ل���ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ف��ن��زوي��ل��ي اأن���ه 

اإ�شدار  خ��الل  من  النقدي  نظامه  �شيو�ّشع 

بينها  م���ن  ج���دي���دة  ن��ق��دي��ة  اأوراق  ث����الث 

واح��دة تبلغ قيمتها مليون بوليفار، يف ظل 

الت�شخم اجلامح.

وهذه االأوراق النقدية اجلديدة التي تبلغ 

قيمتها 200 األف و500 األف ومليون بوليفار 

“�شيبداأ التداول بها تدريجيا اعتبارا من 8 
اآذار/مار�س 2021” من اأجل “تلبية حاجات 

ق��ال��ت اجلهة  االق��ت�����ش��اد الوطني” وف��ق م��ا 

امل�شدرة يف بيان.

ما  متثل  ال  جمتمعة  االأوراق  ه��ذه  لكن 

حاليا  ي�شتبدل  الذي  اأمريكيا  دوالرا  يعادل 

ب�1،88 مليون بوليفار.

وي��ب��ل��غ ���ش��ع��ر ك��ي��ل��وغ��رام م���ن ال��ط��م��اط��م 

وث��م��اين ق��ط��ع خ��ب��ز و250 م��ّل��ل��رت ���ش��ودا اأو 

م��ل��ي��ون  ح�����واىل  ال���ن���وع���ي���ة،  رديء  ����ش���اب���ون 

لل�شنة  يعاين  فنزويلي  اقت�شاد  يف  بوليفار 

ال��ذي و�شل  امل��ف��رط  ال��راب��ع��ة م��ن الت�شخم 

اإىل نحو 3000% يف 2020.

بالدوالر  عمليا  البوليفار  ا�شتبدال  ومت 

فنزويال.  يف  الفعلية  العملة  اأ���ش��ب��ح  ال���ذي 

ويتم  ب��ال��دوالر  االأ�شعار  تعر�س  املتاجر،  يف 

الدفع بالعمالت االأجنبية.

وم�����ن اأج������ل ال����دف����ع ب��ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة، 

ي�����ش��ت��خ��دم ال�����ش��ك��ان امل��ح��ل��ي��ون ع����ادة بطاقة 

ائتمان اأو يجرون حتويال م�شرفيا.

يف  ال��ورق��ي  البوليفار  غالبية  وت�شتخدم 

و�شائل النقل العام. وكان النظام النقدي قد 

مت تو�شيعه �شابقا يف حزيران/يونيو 2019.

الخارجية األميركية: تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان غير صحيحة

هبوط سهم تسال يمحو 267 مليار دوالر من قيمتها السوقية

بيتكوين ستتخطى 100 ألف دوالر في األشهر الـ 12 المقبلة

أميركا توفر 379 ألف وظيفة خالل فبراير.. ضعف المتوقع

دبي - العربية

االأم���ريك���ي���ة  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ق����ال����ت 

معاقبة  ت��ق��اري��ر  اإن   English للعربية 

حم���اف���ظ م�������ش���رف ل���ب���ن���ان امل����رك����زي غ��ري 

�شحيحة.

كانت تقارير قد حتدثت عن توجه وزارة 

اخلزانة االأمريكية اإىل فر�س عقوبات على 

بجرم  �شالمة،  ريا�س  لبنان  م�شرف  حاكم 

املالية  التحويالت  مبلف  املرتبط  الف�شاد 

الذي ُيحقق فيه الق�شاء ال�شوي�شري.

حاكم  على  العقوبات  اأن  امل�شادر  وذك��رت 

امل�������ش���رف امل����رك����زي ���ش��ت�����ش��در وف����ق ق��ان��ون 

مّتهمة  �شخ�شيات  يطال  الذي  ماغنيت�شكي 

بالف�شاد وانتهاك حقوق االإن�شان.

ي���ذك���ر اأن�����ه م��ن��ذ اأك�����رث م���ن ���ش��ه��ر، ق���ّدم 

لبنان  يف  التمييزي  ال��ع��ام  للنائب  �شالمة 

ال��ق��ا���ش��ي غ�����ش��ان ع����وي����دات االأج����وب����ة ع��ن 

االأ�شئلة التي حملها باالأ�شالة كما بالنيابة 

عن املدعي العام ال�شوي�شري.

وقال ريا�س �شالمة، بعد هذا التحقيق اإن 

االأرقام املتداولة يف بع�س و�شائل االإعالم وعلى 

مواقع التوا�شل االجتماعي املرتبطة بتحقيق 

ال�شوي�شرية يف مزاعم عن  ال�شلطات  جتريه 

غ�شل اأموال واختال�س “م�شخمة«.

وكان حمققون �شوي�شريون قد اأفادوا يف 

املزاعم  اأمر  يف  ينظرون  اأنهم  املا�شي  يناير 

املرتبطة مب�شرف لبنان املركزي.

ومل يذكر مكتب املدعي العام ال�شوي�شري 

ومل  ال،  اأم  ب��ه  م�شتبها  �شالمة  ك��ان  اإذا  م��ا 

يقدم اأي تفا�شيل اأخرى عن الق�شية.

ع��ل��ى  م���ط���ل���ع  م�������ش���در  ق�����ال  ذل�������ك،  اإىل 

من  طلبت  �شوي�شرا  اإن  ل��روي��رتز،  الق�شية 

ال�����ش��ل��ط��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ن خ���الل ال�����ش��ف��ارة 

و�شقيقه  ل�شالمة  “اأ�شئلة حمددة”  توجيه 

جرت  للخارج  حتويالت  ب�شاأن  وم�شاعدته 

 350 نحو  اإىل  ت�شل  االأخ����رية  ال�����ش��ن��وات  يف 

مليون دوالر.

كان �شالمة قد نفى ما مت تداوله، قائاًل 

امل��ت��داول��ة يف بع�س  “كل االأخ��ب��ار واالأرق����ام 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  وعلى  االإعالم 

م�شخمة جدا وال متت اإىل الواقع ب�شلة«.

واأجاب �شالمة الذي يقود م�شرف لبنان 

عام  مل��دع��ي  اأ�شئلة  ع��ن   1993 منذ  امل��رك��زي 

التمييز اللبناين اخلمي�س.

ت��دق��ي��ق بعد  ���ش��الم��ة حم��ل  اأداء  واأ���ش��ب��ح 

ان��ه��ي��ار ال��ن��ظ��ام امل���ايل يف لبنان خ��الل اأزم��ة 

غري م�شبوقة يف عام 2019 ت�شببت يف تهاوي 

�شداد  عن  والتخلف  اللبنانية  اللرية  قيمة 

دين �شيادي.

لبناين  حكومي  م�����ش��وؤول  ق��ال  ح��ن  ويف 

ال�����ش��وي�����ش��ري��ة  ال�������ش���ل���ط���ات  اإن  ل�����روي�����رتز، 

حت���ق���ق ب�������ش���اأن حت����وي����الت م���ال���ي���ة ت��خ�����س 

ومعاونته،  �شقيقه  اأي�شا  وت��ت��ن��اول  �شالمة 

تلك  مثل  ب�����ش��اأن  ادع����اءات  اأي  �شالمة  نفى 

التحويالت وا�شفا اإياها “بالفركات«.

العربية-وكاالت

�شهم  ���ش��ع��ر  يف  احل�����اد  االن��خ��ف��ا���س  اأدى 

على  ال��ق�����ش��اء  اإىل   Tesla ت�����ش��ال  ���ش��رك��ة 

م��ل��ي��ار   193( دوالر  م��ل��ي��ار   250 م���ن  اأك�����رث 

جنيه اإ�شرتليني( من قيمة �شركة ال�شيارات 

الكهربائية، وخف�س قيمة �شندوق اال�شتثمار 

اأك���ر الداعمن  اأح���د  ال���ذي يعد  اإدن����رة  يف 

.Tesla ل�شركة

يف   %7.5 ب��ن�����ش��ب��ة  االأ�����ش����ه����م  ت����راج����ع����ت 

ال��ت��ع��ام��الت امل��ب��ك��رة يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

يف  جعلها  مم���ا   - دوالرا   575 اإىل  اجل��م��ع��ة 

طريقها لالإغالق بخ�شارة 16% هذا االأ�شبوع 

و 35% اأقل من ذروتها القيا�شية البالغة 883 

دوالرا يف 26 يناير.

267 مليار  اإىل خف�س  الرتاجع  اأدى هذا 

دوالر من القيمة ال�شوقية ل�شركة ت�شال من 

 567 ح���وايل  اإىل  يناير  يف  دوالر  مليار   834

مليار دوالر. كما ق�شى االنهيار على املليارات 

التنفيذي،  الرئي�س  ما�شك،  اإيلون  ثروة  من 

الذي ميتلك حوايل 20% من االأ�شهم.

���ش��ه��د م��ا���ش��ك، ال�����ذي ف��ق��د ل��ق��ب��ه ل��ف��رتة 

ال�شهر  ال���ع���امل  ���ش��خ�����س يف  ك��اأغ��ن��ى  وج���ي���زة 

ا يف ثروته الورقية مبقدار  املا�شي، انخفا�شً

7.5 مليار دوالر حتى االآن هذا العام اإىل ما 

يقدر بنحو 162 مليار دوالر.

ب�شدة  ال��ري��ط��ان��ي��ون  امل�����ش��ت��ث��م��رون  �شعر 

Tesla يف  ���ش��رك��ة  اأ���ش��ه��م  ب��االن��خ��ف��ا���س يف 

العقاري  لال�شتثمار  اال�شكتلندي  ال�شندوق 

 Baillie Gifford و�شناديق )SMT(

االأخرى، والتي تعد من كبار امل�شتثمرين يف 

.Tesla

العربية-وكاالت

ك���������ش����ف ب�����ن�����ك غ�������ول�������دم�������ان ����ش���اك�������س 

ا���ش��ت��ط��الع  يف   Goldman Sachs
اأن  ي��ت��وق��ع��ون  22% م��ن ع��م��الئ��ه  اأن  ح��دي��ث 

اإىل  بيتكوين  امل�����ش��ف��رة  العملة  �شعر  ي�شل 

100 األف دوالر على االأق��ل يف االأ�شهر ال� 12 

املقبلة.

ك��م��ا ي��ت��وق��ع 54% م��ن ع��م��الء ال��ب��ن��ك اأن 

األ��ف   40 ب��ن  امل�شفرة  العملة  �شعر  ي���رتاوح 

ال��ف��رتة،  نف�س  يف  دوالر  األ���ف   100 و  دوالر 

بح�شب موقع “بيزن�س اإن�شايدر«.

وُن�����ش��ر ا���ش��ت��ط��الع ال��ب��ن��ك يف 3 م���ار����س، 

م�������ش���ارًك���ا ح���ول   280 ب����ه  �����ش����ارك  وال��������ذي 

تعر�شهم لالأ�شول الرقمية ووجهة نظرهم 

وتوقعاتهم.

اأن  اآراوؤه�����م  امل�شتطلعة  م��ن   %57 يعتقد 

املوؤ�ش�شي  اال�شتثمار  مثل  االإيجابية  االأخبار 

اأدت اإىل ارتفاع االأ�شعار للعمالت امل�شفرة.

يف ف����راي����ر، األ���ق���ت ال�������ش���رك���ات ال��ك��رى 

ذل����ك  يف  مب�����ا  ب���ي���ت���ك���وي���ن،  وراء  ب���ث���ق���ل���ه���ا 

ب��ي��ن��م��ا   MasterCard و   Tesla
من  م��ت��ج��دًدا  دع��ًم��ا  امل�شفرة  العملة  �شهدت 

.MicroStrategy
من   %34 يعتقد  امل�شتقبل،  اإىل  بالنظر 

عقبة  اأك����ر  اأن  اال���ش��ت��ط��الع  يف  امل�����ش��ارك��ن 

الرقمية  ل��الأ���ش��ول  االأم�����وال  تخ�شي�س  يف 

 %24 ي��رى  بينما  وال��ق��وان��ن،  التنظيم  ه��ي 

والقابلة  املنظمة  االأ���ش��ول  اإىل  االفتقار  اأن 

لال�شتثمار هو اأكر عقبة.

وا�شنطن - ف ب

عدد  اأن  االأم��ريك��ي��ة  العمل  وزارة  اأعلنت 

املتحدة  الواليات  اأحدثت يف  التي  الوظائف 

���ش��ج��ل ارت���ف���اع���ا ك��ب��ريا يف ���ش��ب��اط/ف��راي��ر 

م��ع��ظ��م��ه��ا يف احل����ان����ات وامل���ط���اع���م ب�����ش��ب��ب 

ت��خ��ف��ي��ف ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���ش��ة مل��ك��اف��ح��ة وب���اء 

�شغرية  اقت�شادية  طفرة  وقبل  كوفيد-19 

متوقعة يف الربيع.

وق��ال��ت ال���وزارة اإن��ه مت اإح���داث 379 األ��ف 

ب�����ش��ع��ف  اأي  ����ش���ب���اط/ف���راي���ر  يف  وظ���ي���ف���ة 

التوقعات ما اأدى النخفا�س معدل البطالة 

يف   %6،3 م��ن  ب��دال   %6،2 اإىل  طفيف  ب�شكل 

كانون الثاين/يناير.

ب�شكل خا�س يف  ال��وظ��ائ��ف  ه��ذه  مت خلق 

ق��ط��اع��ات احل��ان��ات وامل��ط��اع��م لكن اأي�����ش��ا يف 

وال�شكن،  بالرتفيه  مرتقبة  اأخ��رى  اأن�شطة 

بدء  مع  اأبوابها  اأغلقت  من  اأول  كانت  التي 

نحو  قبل  بالوباء  املرتبطة  القيود  تطبيق 

عام. وهو ما ميثل اإ�شارة على بدء تعايف اأكر 

اقت�شاد يف العامل.

لكن ال يزال االقت�شاد االأمريكي بحاجة 

ل��ت��وف��ري 9،5 م��ل��ي��ون ف��ر���ش��ة ع��م��ل م��ق��ارن��ة 

الوباء،  2020 قبل تداعيات  ب�شباط/فراير 

على ما ذكر التقرير.

وق����ال ب��اي��دن اإّن االرق�����ام ت���رز احل��اج��ة 

لتمرير الكونغر�س خطته ال�شخمة النعا�س 

دوالر،  تريليون   1،9 نحو  البالغة  االقت�شاد 

ال�شرعة  اأّن  اإىل  م�شت�شاريه  كبار  اأ�شار  فيما 

اأّن البالد  احلالية ال�شتعادة الوظائف تعني 

بحاجة لعامن للتعايف.

واأفاد بايدن يف البيت االأبي�س “ال ميكن 

اأن من�شي خطوة واحدة لالمام وخطوتن 

وتابع اأّن “خطة االإنقاذ �شرورية  للخلف”، 

للغاية لتجاوز هذه النقطة«.

و�شتكون خطة بايدن ثالث خطة حتفيز 

ك��ب��رية مل�����ش��اع��دة االق��ت�����ش��اد االأم���ريك���ي على 

اأزمة كورونا، وتت�شمن عدة تدابري  تخطي 

ال�شغرية  لل�شركات  امل�شاعدات  تو�شعة  منها 

ال��ع��م��ل وك���ذل���ك �شرت�شل  وال��ع��اط��ل��ن ع���ن 

لالمريكين �شيكات م�شاعدة جديدة بقيمة 

1400 دوالر.

املقرتح  ت��رى  اجلمهورية  املعار�شة  لكّن 

م��ك��ل��ف��ا ج������دا، م����ا ي��ج��ع��ل ف���ر����س مت���ري���ره 

مبواجهة هام�س �شئيل يف الكونغر�س حيث 

يبداأ النواب اجلمعة عملية ادخال تعديالت 

ع���ل���ى ال���ن�������س ب���ع���دم���ا ط���ل���ب اأح������د ال���ن���واب 

 628 م��ن  امل��ك��ّون  الن�س  ق���راءة  اجلمهورين 

 11 ح��وايل  ا�شتغرق  ما  ع��ال  ب�شوت  �شفحة 

�شاعة.

توظيف قوي يف املطاعم

�شكل  البطالة منخف�شة يف  ن�شبة  وكانت 

الوباء  املتحدة قبل بدء  الواليات  قيا�شي يف 

ني�شان/ابريل  يف   %14،7 اإىل  ارتفعت  لكّنها 

الفائت بعد فر�س القيود.

بوترية  لكن  البطالة  ت��راج��ع��ت  وم���ذاك 

بطيئة يف �شكل متزايد، ويرى االقت�شاديون 

يف ب��ي��ان��ات ك��ان��ون االأول/دي�����ش��م��ر وك��ان��ون 

تعايف  يف  جمود  على  م��وؤ���ش��را  الثاين/يناير 

التوظيف.

و���ش��ك��ل��ت ب��ي��ان��ات ���ش��ه��ر ���ش��ب��اط/ف��راي��ر 

من  داك��و  غريغوري  ل��دى  للتفاوؤل  م�شدرا 

بانها  وو�شفها  اك�شفورد،  يف  االقت�شاد  كلية 

“ازدهار مبكر للتوظيف«.
ل��ك��ن ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ت��وظ��ي��ف ال���ق���وي يف 

اأخ��رى  قطاعات  �شهدت  واحل��ان��ات،  املطاعم 

اخل��دم��ات  اأ���ش��اف��ت  مكا�شب حم���دودة حيث 

والرعاية  وظيفة  األ��ف   53 املوؤقتة  ال�شحية 

األ��ف   46 االجتماعية  وامل�شاعدات  ال�شحية 

وظيفة.

وق����ال ك��ب��ري االق��ت�����ش��ادي��ن يف م��وؤ���ش�����ش��ة 

بانثيون ماكرو اإكونوميك�س اإيان �شيفرد�شون 

اإّن “الق�شة الرئي�شية هنا هي اأّن اإعادة فتح 

ق��ط��اع اخل���دم���ات ���ش��ي��ك��ون ال��ع��ام��ل املهيمن 

يف اأع���داد ال��وظ��ائ��ف خ��الل االأ���ش��ه��ر القليلة 

متوقعا اأن ي�شهد اآذار/مار�س زيادة  املقبلة”، 

نحو مليون وظيفة.

املرتبطة  الوظائف  تراجعت  املقابل،  يف 

ان  اإال  املنجمي.  والن�شاط  والبناء  بالتعليم 

كل  ت�شتفد منها  ه��ذه مل  االن��ت��ع��ا���س  ب��داي��ة 

يف  زي��ادة  �شهدوا  ال�شود  العمال  الأن  الفئات 

معدل البطالة لديهم، من 9،2% اىل %9،9. 

االآ���ش��ي��وي��ن  ب��ن  ال��ب��ط��ال��ة  انخف�شت  فيما 

لتبلغ %5،1.

ومتت مراجعة االأرقام اأي�شا ل�شهر كانون 

ال��غ��اء وظائف  ال���ذي �شهد  االأول/دي�����ش��م��ر 

للمرة االأوىل منذ ني�شان/ابريل 2020 و�شهر 

اأكر  اأظهر تراجعا  كانون الثاين/يناير، ما 

يف وظ��ائ��ف ك��ان��ون االأول/دي�����ش��م��ر وزي���ادة 

�شافية  بزيادة  الثاين/يناير  كانون  يف  اأكر 

بلغت 38 األف وظيفة.

عملية تعاف طويلة

ل��ي��غ��ري  ال���ك���ث���ري  ال���ت���ق���ري���ر  ي����ق����دم  ومل 

ال��ك��ون��غ��ر���س، حيث وا���ش��ل زعيم  ال��و���ش��ع يف 

مقرتح  لتمرير  ال�شغط  الدميوقراطين 

بايدن م�شريا اإىل اأن االقت�شاد االأمريكي ال 

يزال يواجه ك�شادا كبريا.

“اإذا نظرمت لرقم كبري، �شتقولون  وقال 

تابع  لكّنه  قليل”،  ب�شكل  يتح�شن  �شيء  كل 

“لي�س للن�شف االدنى من االأمريكين«.
ملجل�س  الدميوقراطية  الرئي�س  واأعربت 

النواب نان�شي بيلو�شي عن ثقتها باأن كتلتها 

الرملانية �شتقر خطة االنعا�س.

الوظائف  “تقرير  اأّن  وكتبت على تويرت 

يف ����ش���ب���اط/ف���راي���ر واع������د ل���ك���ّن م��الي��ن 

البطالة  ي��واج��ه��ون  ي��زال��وا  االأم��ريك��ي��ن ال 

بات  حا�شم  ت�شرف  االقت�شادية.  واالزم���ات 

حتميا«.

ون������دد زع���ي���م اجل���م���ه���وري���ن يف جم��ل�����س 

ال�شيوخ ميت�س ماكونيل بامل�شروع الذي عّده 

وقال اإّن  “ا�شتعرا�شا للم�شاريع الي�شارية”، 
النتعا�س  بالفعل  م�شتعد  ب��الدن��ا  “اقت�شاد 
الفدرايل  اأعلن رئي�س االحتياطي  و  هائل«. 

االأم����ريك����ي ج����ريوم ب����اول اأن ���ش��وق ال��ع��م��ل 

طويال  تعافيا  ي��واج��ه  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

من  االأق�شى  “احلد  االقت�شاد  ي�شهد  ول��ن 

التوظيف” هذا العام.

“وول  ن���دوة نظمتها  خ���الل  ب���اول  وق���ال 

من  لي�س  اأن��ه  “اأعتقد  جورنال”،  �شرتيت 

امل��رج��ح ع��ل��ى االإط����الق ال��و���ش��ول اإىل احل��د 

االأق�شى من التوظيف هذا العام. اعتقد ان 

االأمر �شي�شتغرق بع�س الوقت للو�شول اإىل 

هناك«.
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االقت�صادي

تصريحات باول تهوي بالذهب 
ألدنى مستوى في 9 أشهر

منصة Robinhood تختار ناسداك لالكتتاب العام

التجارة السعودية: منح 100 ألف 
سجل تجاري لسيدات

العربية-وكاالت

نزل �لذهب �إىل �أدنى م�ستوى يف 9 �أ�شهر 

للأ�سبوع  �النخفا�ض  �سوب  ويتجه  تقريبا 

�لثالث على �لتو�يل، �إذ �رتفع �لدوالر وعو�ئد 

�لفيدر�يل  رئي�ض  ت�سريحات  بعد  �ل�سند�ت 

جريوم باول باأن �لزيادة يف �لعو�ئد ال تخل 

بالنظام.

وت��ر�ج��ع �ل��ذه��ب يف �مل��ع��ام��لت �ل��ف��وري��ة 

1692.13 دوالر للأون�سة بحلول  �إىل   %0.3

�أن  بعد  غرينت�ض،  بتوقيت   05:15 �ل�ساعة 

نزل الأدن��ى م�ستوى منذ �لثامن من يونيو 

بد�ية  ومنذ  دوالر.   1686.40 عند  ح��زي��ر�ن 

�الأ�سبوع، تر�جع �لذهب %2.3.

�الأم��ريك��ي��ة  �الآج��ل��ة  �ل��ع��ق��ود  و�نخف�ست 

للذهب 0.6% �إىل 1690.40 دوالر، بح�سب ما 

ورد يف “رويرتز«.

وكرر باول تعهده باإبقاء �الئتمان مي�سر�، 

ق��ائ��ل �إن����ه ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �ل���زي���ادة يف 

�لعو�ئد كانت “ملحوظة” �إال �أنه ال يعتقد 

�أن �ملركزي �الأمريكي �سيتعني عليه �لتدخل 

خلف�سها.

ويف هذ� �الإطار، قال كبري حمللي �ل�سوق 

لدى �أو�ن��د� جيفري حايل “من �لو��سح �أن 

ب�سكل  �لنقدي  �لتي�سري  �إىل  مي��ل  مل  ب���اول 

كاٍف بالن�سبة للأ�سو�ق �أم�ض، وبطريقة ما، 

�أكرب  الرت��ف��اع  �الأخ�سر  �ل�سوء  �أعطى  فاإنه 

للعو�ئد �الأمريكية بقوله �إنه مرتاح لذلك.

»جميع �ملوؤ�سر�ت ت�سري �إىل ��ستمر�ر فورة 

�أن  �أنه يبدو من �ملحتم  �ل�سند�ت”، م�سيفا 

و�أن  �حل��ال��ي��ة  �مل�ستويات  ع��ن  �ل��ذه��ب  ي��ن��زل 

ي�سجل خ�سائر �أكرب �إىل نطاق 1600 دوالر.

ومتا�سكت �لعو�ئد �الأمريكية الأجل ع�سر 

�ل����دوالر  �رت��ف��ع  بينما   ،%1.5 ف���وق  ���س��ن��و�ت 

الأعلى م�ستوى يف ثلثة �أ�سهر. ويزيد �رتفاع 

�ل��ع��و�ئ��د تكلفة �ل��ف��ر���س��ة �ل��ب��دي��ل��ة حل��ي��ازة 

�ملعدن �الأ�سفر �لذي ال يدر عائد�.

�الأخ����رى،  �لنفي�سة  ل��ل��م��ع��ادن  وبالن�سبة 

دوالر   25.17 �إىل   %0.5 �لف�سة  ت��ر�ج��ع��ت 

�الأ���س��ب��وع، يف  5% يف  ل��لأون�����س��ة، و�نخف�ست 

�أ�سو�أ �أد�ء منذ �أو�خر نوفمرب ت�سرين �لثاين.

دوالر�   2334 �إىل   %0.2 �لبلديوم  ون��زل 

وتر�جع �لبلتني 0.6% �إىل 1119.53 دوالر.

العربية-وكاالت

ب��ور���س��ة   Robinhood �خ����ت����ارت 

�لنهائي،  �الأويل  �ل��ع��ام  لطرحها  ن��ا���س��د�ك 

ب��ح�����س��ب م���������س����ادر م��ط��ل��ع��ة وف����ق����ا مل��وق��ع 

ر�سميا  تتقدم  مل  �ل�سركة  لكن   CNBC
للإدر�ج حتى �الآن.

لقد قلل تطبيق تد�ول �الأ�سهم �ملعروف 

با�سم Robinhood من �حلو�جز �أمام 

�إىل  �الأف�����ر�د  �مل�ستثمرين  م��لي��ني  دخ���ول 

من  لو�حد  �لطريق  مهد  مما  �لبور�سات، 

�أكرب �لظهور �لعام الأول مرة يف �لعام.

ما  �لو��سح  غري  من  �إن��ه  م�سادر  قالت 

�خ��ت��ارت  ق��د   Robinhood ك��ان��ت  �إذ� 

تقليديا.  �أول��ي��ا  ط��رح��ا  �أم  مبا�سر�  �إدر�ج����ا 

ب���غ�������ض �ل���ن���ظ���ر ع����ن �ل���ط���ري���ق���ة ���س��ت��ق��دم 

Robinhood منوذج �لطرح �إىل جلنة 
�الأور�ق �ملالية و�لبور�سات.

ع������ادًة ي�����س��ت��غ��رق �الأم������ر م���ن ���س��ه��ر �إىل 

مرة  الأول  �ل�سركات  تطرح  حتى  �سهرين 

�الأور�ق  جلنة  �إىل  ملفها  ت��ق��دمي  مب��ج��رد 

�ملالية و�لبور�سات.

ي��ق��دم ب��ن��ك غ��ول��دم��ان ���س��اك�����ض �مل�����س��ورة 

.Robinhood ب�ساأن �الكتتاب �لعام يف

�لتي   -  Robinhood �إىل  ُي��ن��ظ��ر 

�إ�سفاء  يف  �الأم��د  �لطويلة  مهمتها  تتمثل 

�ل��ط��اب��ع �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ع��ل��ى �ال���س��ت��ث��م��ار - 

للم�ستثمرين  �لرئي�سية  �لبو�بة  �أنها  على 

�ل�سباب للو�سول �إىل �الأ�سو�ق �ملالية.

الريا�ض - العربية

عدد  �أن  �ل�سعودية  �لتجارة  وز�رة  ك�سفت 

�ل�����س��ج��لت �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ن�����س��ائ��ي��ة �ل�����س��ادرة 

�ألف  �أك��ر من 100  خ��لل ع��ام 2020، بلغت 

�سجل جتاري ل�سيد�ت، تركزت يف تفا�سيلها 

على عدة �أن�سطة يف مقدمتها جتارة �جلملة 

�ملحركات  ذ�ت  �ملركبات  و�إ�سلح  و�لتجزئة، 

و�لدر�جات �لنارية، و�أن�سطة خدمات �الإقامة 

و�لطعام، و�لت�سييد.

و�أو�����س����ح����ت �ل����������وز�رة ب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل��� 

على  �حل�سول  ���س��روط  �أن  “�لعربية.نت” 
�سجل جتاري للن�ساء و�الأور�ق �ملطلوبة، هي 

ذ�تها �لتي تتبع عند �إ�سد�ر �سجلت للرجال، 

�مل�����س��اري��ع  ب����دء  ت�سهيل  �إج��������ر�ء�ت  �إط�����ار  يف 

�أه���د�ف  م��ع  �لن�سائية �جل���دي���دة، ومت��ا���س��ي��ا 

“روؤية �ململكة 2030«.
وت�سمل �سروط �إ�سد�ر �سجل جتاري، �أال 

و�أال  ع��ام��اً،   18 ع��ن  �لطلب  يقل عمر مقدم 

�مل��ال  ر�أ����ض  يقل  و�أال  حكومياً  موظفاً  يكون 

عن 5 �آالف ري��ال، �إ�سافة �إىل تفعيل خدمة 

�لر�سوم  وحتت�سب  �الإل��ك��رتون��ي��ة  “�أب�سر”، 
ب��� 200 ري����ال ل��ل��ع��ام، وت�����س��اف �إل��ي��ه��ا ر���س��وم 

�لغرفة �لتجارية ح�سب نوع �لن�ساط لل�سجل 

�لتجاري و�لدرجة لكل عام.

�الإلكرتوين  �لربط  �أن  �ل���وز�رة  و�أ�سافت 

 5 �أ�سهم يف ���س��دور  ب��ني �جل��ه��ات �حلكومية 

خ��دم��ات �إل��ك��رتون��ي��ة يف خ��ط��وة و�ح����دة، مع 

“��سرت�ك  ه��ي  �ل��ت��ج��اري،  �ل�سجل  �إ����س���د�ر 

�ل���زك���اة و�ل����دخ����ل، �الن��ت�����س��اب �إىل �ل��غ��رف��ة 

�لعمل  وز�رة  ل���دى  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  �ل��ت��ج��اري��ة، 

�ملوحد  �ملن�ساآت  رق��م  �الجتماعية،  و�لتنمية 

�لعامة  �مل��وؤ���س�����س��ة  ل���دى  و�لت�سجيل   ،1700

للتاأمينات �الجتماعية.

ًما جديًد�  يذكر �أن �ل�سعودية حّققت، تقُدّ

للعام �لثاين على �لتو�يل يف تقرير “�ملر�أة، 

�ل�سادر   ”2021 و�لقانون  �الأع��م��ال  �أن�سطة 

عن جمموعة �لبنك �ل���دويل، �ل��ذي يهدف 

�الأنظمة  يف  �لتمييز  م�ستوى  ُم��ق��ارن��ة  �إىل 

بني �جلن�سني يف جمال �لتنمية �القت�سادية 

وريادة �الأعمال بني 190 دولة، حيث �سّجلت 

�ململكة 80 درجة من �أ�سل 100، ُمتقّدمة عن 

�لدرجة �لتي حّققتها يف نتائج تقرير �لعام 

�ملا�سي �لبالغة 70.6 درجة، لرتتقي برتتيبها 

�سمن �لدول �ملت�سدرة على م�ستوى �ل�سرق 

�الأو�سط و�سمال �أفريقيا.

إيلون ماسك يخسر 27 مليار دوالر.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية

أسهم التكنولوجيا العالمية تفقد 1.6 تريليون دوالر

البنك الدولي يمول مصر بـ 440 مليون دوالر لتطوير السكك الحديدية

العدل األميركية تتهم مكافي باالحتيال بشأن العملة المشفرة

العربية-وكاالت

����س���ج���ل �ل���رئ���ي�������ض �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����س��رك��ة 

�لكهربائية،  �ل�سيار�ت  ل�سناعة  “ت�سل” 
�إيلون ما�سك، �أرقاما قيا�سية غري م�سبوقة 

من �لرو�ت يف �لعام �ملا�سي، لكن �النحد�ر 

�أي�سا. نحو �خل�سائر باغته ب�سرعة 

27 مليار دوالر، منذ  خ�سر �إيلون ما�سك 

�الثنني �ملا�سي، حيث تر�جعت �أ�سهم �سركة 

�أ�سهم  ب��ي��ع  �ل�����س��ي��ار�ت يف ع��م��ل��ي��ات  ���س��ن��اع��ة 

�لتكنولوجيا.

�لبالغة  ث��روت��ه  ي��ز�ل �سايف  وم��ع ه��ذ� ال 

156.9 مليار دوالر ي�سعه يف �ملرتبة �لثانية 

على موؤ�سر بلومربغ للملياردير�ت.

دوالر  مليار   20 بنحو  متاأخر  �الآن  لكنه 

ع��ن جيف ب��ي��زو���ض، �ل��ذي ت�����س��ّدر �الأ���س��ب��وع 

ي��وؤك��د  �ل��ع��امل.  �سخ�ض يف  ك��اأغ��ن��ى  �مل��ا���س��ي 

�سرعة  على  نف�سه،  �لوقت  يف  ما�سك  تعر 

�سعوده �لتي ي�سعب فهمها.

 %743 بن�سبة  ت�سل  �سركة  �أ�سهم  �رتفعت 

وفتح  ح�سته  قيمة  عزز  مما   ،2020 عام  يف 

خ���ي���ار�ت مب��ل��ي��ار�ت �ل������دوالر�ت م��ن خ��لل 

 »moonshot« ت���ع���وي�������س���ات  ح����زم����ة 

�لتاريخية �خلا�سة به.

ت�����س��ارع��ت م��ك��ا���س��ب��ه يف �ل���ع���ام �جل��دي��د. 

�أغنى  باعتباره  ببيزو�ض  �أط��اح   ، يناير  ويف 

�سخ�ض يف �لعامل.

بلغت ثروة ما�سك ذروتها يف وقت الحق 

دوالر،  مليار�ت   210 عند  �ل�سهر  ذل��ك  من 

الأغنى  ت�سنيف  وه��و  بلومربغ  ملوؤ�سر  وفًقا 

500 �سخ�ض يف �لعامل.

ب���اي���دن  ج����و  �ل���رئ���ي�������ض  ع���ه���د  �أدى  وق�����د 

�ل�����د�ع�����م ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ن��ظ��ي��ف��ة وح���م���ا����ض 

ت��ع��زي��ز ���س��ع��ود  �إىل  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن �الأف������ر�د 

ت�سل، ولكن بالن�سبة للبع�ض، كان تقييمها 

يف  �مل�ستد�مة  غري  للفقاعة  رمز�  �ملت�سخم 

�لتكنولوجيا.

الأ�سهم   100 ن��ا���س��د�ك  م��وؤ���س��ر  �ن��خ��ف�����ض 

�لتو�يل  �لثالث على  �لتكنولوجيا للأ�سبوع 

�جلمعة، يف �أطول �سل�سلة �نخفا�ض له منذ 

�سبتمرب.

�لبيتكوين ��ستثمار 

مل ت��ك��ن ث�����روة م��ا���س��ك خ��ا���س��ع��ة ف��ق��ط 

�لتكنولوجيا،  �سناعة  على  �مل��وؤث��رة  للقوى 

و�نخف�ست  �ل�سافية  ث��روت��ه  �رتفعت  فقد 

�مل�سفرة  �لعملة  �سعر  م��ع  ج��ن��ب  �إىل  جنبا 

بيتكوين.

�أن��ه��ا  �مل��ا���س��ي  �ل�����س��ه��ر   Tesla ك�����س��ف��ت 

�ل��ع��م��ل��ة  م����ن  دوالر  م���ل���ي���ار   1.5 �أ����س���اف���ت 

ح�سلت  �لعمومية.  ميز�نيتها  �إىل  �مل�سفرة 

بعد  دوالر  م��ل��ي��ار   15 ع��ل��ى  م��ا���س��ك  ث�����روة 

�أ�سبوعني بعد �أن كتب على تويرت �أن �أ�سعار 

�ل��ب��ي��ت��ك��وي��ن و�ل��ع��م��لت �مل�����س��ف��رة �الأخ����رى 

بالفعل«. مرتفعة  “تبدو 
�إىل  �ل�������س���دي���دة  �ل���ت���ق���ل���ب���ات  �أدت  ل���ق���د 

����س��ط��ر�ب �ل��ع��دي��د م��ن �أك����رب �ل�����رو�ت يف 

�أغ��ن��ى �سخ�ض يف  �ل���ع���ام. ك���ان  �ل��ع��امل ه���ذ� 

ت�سونغ  �ل�سيني  �مل��ع��ب��اأة  �مل��ي��اه  قطب  �آ���س��ي��ا، 

للملياردير  �للقب  عن  تخلى  قد  �سان�سان، 

�ملا�سي  �ل�����س��ه��ر  �أم��ب��اين  �ل��ه��ن��دي م��وك��ي�����ض 

يف  دوالر  مليار   22 من  �أك��ر  خ�سر  �أن  بعد 

�أيام. غ�سون 

�إد�رة  رئي�ض جمل�ض  ثروة  �رتفعت �سايف 

د�ن   Quicken Loans Inc �سركة 

�الثنني  دوالر  مليار   25 مب��ق��د�ر  جيلربت 

�أن ق��ي��ل �إن م��ق��ر���ض �ل��ره��ن �ل��ع��ق��اري  ب��ع��د 

���س��ي��ك��ون   Rocket Cos ب���ه  �خل���ا����ض 

 Reddit مل������ت������د�ويل  �ل�����ت�����ايل  �ل�����ه�����دف 

�ليوميني.

بنحو  �حل��ني  ذل��ك  منذ  ثروته  تر�جعت 

 Alphabet موؤ�س�سا  دوالر.  مليار   24

من  هما  بيدج  والري  برين  �سريجي   Inc
�لعام.  �ملوؤ�سر هذ�  �أكرب �لر�بحني على  بني 

مليار   13 من  �أك��ر  منهما  كل  �أ���س��اف  لقد 

ي��ن��اي��ر  م���ن  �الأول  م��ن��ذ  ث���روت���ه  �إىل  دوالر 

�ملا�سي.

العربية-وكاالت

للأ�سبوع   100 ن��ا���س��د�ك  م��وؤ���س��ر  و����س��ل 

�ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل��ت��و�يل �الن��خ��ف��ا���س��ات �لتي 

�لقيمة  يف  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   1.6 ح�����س��دت 

عالية  �لتكنولوجيا  �أ���س��ه��م  م��ن  �ل�سوقية 

�الرت���ف���اع و���س��ط ���س��ع��ود يف ع��و�ئ��د �سند�ت 

�خلز�نة �الأمريكية.

�ملوؤ�سر  �رت��ف��ع  حيث  �الأد�ء  ت��ب��اط��وؤ  خ��ف 

 500 ب��ورز  �آن��د  �ستاندرد  موؤ�سر  جانب  �إىل 

موؤ�سر  �أن��ه��ى  فقد  ذل��ك  وم��ع   %1.6 بن�سبة 

م�سجًل   %1.9 خ��ا���س��ر�  �الأ���س��ب��وع  ن��ا���س��د�ك 

�سبتمرب  م��ن��ذ  ت���ر�ج���ع���ات  ���س��ل�����س��ل��ة  �أط�����ول 

�ملا�سي.

ق��������ال م��������ات م����������ايل، ك����ب����ري �مل���ح���ل���ل���ني 

 Miller،« ل�������دى  �ال�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ني 

�أ���س��ع��ار  “�رتفاع  �إن   »Tabak + Co
�سر�مة  �أك���ر  �لتقييمات  يجعل  �ل��ف��ائ��دة 

به  باأ�ض  ال  ه��ذ�  لكن  �لتكنولوجيا،  الأ�سهم 

�أي  على  مفرطة  �أ�سبحت  �لتقييمات  الأن 

حال، ولقد حان �لوقت، فل ميكن �ل�سعود 

و�الرتفاع �إىل �الأبد«.

تز�ل  ال  �لبيع،  عمليات  من  �لرغم  على 

فوق  حت��وم  �لتكنولوجيا  �أ���س��ه��م  تقييمات 

�مل�ستويات �ملتو�سطة. تبلغ ن�سبة �ل�سعر �إىل 

�الأرباح )مكرر �لربحية( يف موؤ�سر نا�سد�ك 

�أعلى بكثري من  27 مرة، وهي  100 حو�يل 

عاًما.   21 �لبالغ  �سنو�ت  �خلم�ض  متو�سط   

يف ذروتها يف عام 2020، كانت 30 مرة.

 Okta �ل����ربجم����ي����ات  ����س���رك���ت���ا  ك���ان���ت 

بني  م��ن   DocuSign Inc و   Inc

�أك������رب �خل���ا����س���ري���ن، ح���ي���ث �ن���خ���ف�������ض ك��ل 

20% يف �الأ�سابيع �لثلثة  منهما باأكر من 

�ملكونات  ��ا  �أي�����سً �نخف�ست  بينما  �ملا�سية، 

 Nasdaq ملوؤ�سر  �لتقنية  غري  �الأخ��رى 

 Peloton و   Tesla Inc م��ث��ل   100

.Interactive Inc
�سند�ت  عو�ئد  يف  �ملفاجئ  �الرتفاع  �أدى 

�خل����ز�ن����ة �الأم����ريك����ي����ة و�ح���ت���م���ال �رت���ف���اع 

و�ساعد  �الأ�سهم  �سوق  زعزعة  �إىل  �لت�سخم 

يف �إط����لق ع��م��ل��ي��ات ب��ي��ع يف �مل��وؤ���س��ر، �ل��ذي 

�سعد بنحو 50% يف عام 2020.

نائب  ف��ري��دري��ك،  ر�ن���دي  �إىل  بالن�سبة 

رئ��ي�����ض �ل����ت����د�ول و�مل�����س��ت��ق��ات يف ت�����س��ارل��ز 

�لنمو الأ�سهم  �آفاق  �أن  فاإنه يف حني  �سو�ب، 

�إىل  ت��غ��ي��ري  دون  ت�����ز�ل  ال  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ح��د ك��ب��ري، ك���ان �حل�����س��اب ط��وي��ًل يف ط��ور 

�لتكوين.

�أ���س��ه��م  ك��ان��ت  “لقد  ف���ري���دري���ك:  وق����ال 

�ل��ر�ئ��د  �ل��ق��ط��اع  �الأ���س��ا���ض  يف  �لتكنولوجيا 

���س��ك يبدو  �ل���زم���ان، وم���ن دون  ل��ع��ق��د م��ن 

�لقطاع مت�سخًما، وكان لديه �أكرب م�ساحة 

�أ�سبح  �أن  ب��ع��د  �الآن  خ��ا���س��ة  لل�ست�سلم، 

�لنا�ض قلقني ب�ساأن �لت�سخم«.

كبري  �إمي��ان��وي��ل،  جوليان  �عترب  ب���دوره 

�إن   BTIG يف  و�مل�ستقات  �الأ�سهم  خ��رب�ء 

�لرت�جع يف �أ�سهم �لتكنولوجيا يف �الأ�سابيع 

�لقيمة  �إىل  �لتحول  �الأخ��رية هو جزء من 

�لنمو  �لقيمة  تقود  �أن  متوقعا  �لنمو،  من 

نا�سد�ك  موؤ�سر  �أن  ويرى   2021 عام  طو�ل 

�أو  �ل�سوق  �أد�ء  مع  يتما�سى  مبا  يعمل   100

يتخلف عنه ب�سكل متو��سع.

القاهرة - العربية

�أع���ل���ن���ت وزي��������رة �ل����ت����ع����اون �ل��������دويل يف 

�مل�������س���اط، م���و�ف���ق���ة جمل�ض  م�����س��ر، ر�ن���ي���ا 

على  �ل��دويل  للبنك  �لتنفيذيني  �ملديرين 

دوالر،  مليون   440 بقيمة  تنموي  مت��وي��ل 

ي���ت���م ت���وج���ي���ه���ه ل���ت���ط���وي���ر ق���ط���اع �ل�����س��ك��ك 

عامل  حت�سني  م�سروع  ومتويل  �حلديدية 

�ل�سكك  بخدمات  �لت�سغيل  وكفاءة  �الأم��ان 

�حلديدية يف م�سر.

وق��ال��ت �مل�����س��اط يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف �م�ض 

�ل�����س��ب��ت، �إن ه���ذ� �ل��ت��م��وي��ل ي��اأت��ي يف �إط���ار 

�لدويل  �لبنك  �ال�سرت�تيجية مع  �ل�سر�كة 

ملختلف  �لتنموية  �ل��ت��م��وي��لت  ت��وف��ر  �ل��ت��ي 

�لقطاعات يف م�سر.

�ل��ذي  �لتنموي  �لتمويل  �أن  و�أو���س��ح��ت 

و�ف����ق ع��ل��ي��ه �ل��ب��ن��ك �ل����دويل مي��ث��ل ح��اف��ًز� 

قطاع  لتطوير  �لدولة  ال�سرت�تيجية  هاًما 

�لهادفة لتحقيق  �لنقل، كما يدفع �جلهود 

�أن  �إىل  م�سرًي�  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أه��د�ف 

�ل��ث��ال��ث من  �مل��ب��د�أ  �إط���ار  ي��اأت��ي يف  �لتمويل 

م��ب��ادئ �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �الق��ت�����س��ادي��ة، وه��و 

ت�ستهدف  �ل��ذي  �لدولية،  �ل�سر�كات  �سرد 

للق�س�ض  �ل���رتوي���ج  خ��لل��ه  م���ن  �ل������وز�رة 

�ل��ت��ن��م��وي��ة و�ل�����س��ر�ك��ات �ل��دول��ي��ة يف �إط���ار 

ثلثة عو�مل هي �ملو�طن حمور �الهتمام 

و�مل�����س��روع��ات �جل��اري��ة و�ل��ه��دف ه��و �ل��ق��وة 

�لد�فعة.

و�أ�سافت �أنه يف ظل عامل يتميز بارتفاع 

�لتغري�ت  وو���س��ط  �ل�سكاين،  �لنمو  وت���رية 

�لر�بعة،  �ل�سناعية  �لثورة  بفعل  �ملت�سارعة 

ت����ربز �أه��م��ي��ة �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �مل��ت��ط��ورة 

�قت�سادي  �نتعا�ض  لتحقيق  و�مل�����س��ت��د�م��ة، 

�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  عليه  ي��ق��وم  �أخ�����س��ر 

و�خلا�ض.

�ل��ت��م��وي��ل  حم��ف��ظ��ة  �أن  �إىل  و�أ������س�����ارت 

�ل��دويل  �لتعاون  ل��وز�رة  �جلارية  �لتنموي 

مليار   13 ت��ت��ج��اوز  بقيمة  مت��وي��لت  ت�سم 

�ل��ت��ح��ت��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ي��ة  ت��وج��ي��ه��ه��ا  ي���ت���م  دوالر 

�مل�ستد�مة مبا فيها م�سروعات �لنقل.

�سكك  و�سلمة  تطوير  م�سروع  ويهدف 

�الإ�سار�ت  �أنظمة  حتديث  �إىل  م�سر  حديد 

بطول  �حلديدية  �ل�سكك  ق�سبان  وجتديد 

خ��ط �ل��ق��اه��رة – ب��ن��ي ���س��وي��ف �إ���س��اف��ة �إىل 

�إعادة هيكلة هيئة  �أعمال م�سروع  ��ستكمال 

�سكك حديد م�سر على خطي �الإ�سكندرية 

ح��م��ادي  �سويف– جن��ع  وب��ن��ي  �ل��ق��اه��رة   -

باإجمايل �أطو�ل 763 كم.

دبي - وابة العربية للأخبار التقنية

قالت وز�رة �لعدل �الأمريكية �إنها وجهت �إىل جون 

مكافحة  ب��ر�م��ج  ر�ئ���د   ،John McAfee م��ك��ايف 

�لفريو�سات �لذي ال تز�ل �سركته �ل�سابقة حتمل ��سمه، 

تهمة �الحتيال يف �الأور�ق �ملالية ب�ساأن خمطط �ل�سخ 

و�لتفريغ للعملة �مل�سفرة.

و�تهمت �ل�سلطات جون مكايف وم�ست�ساره �لتنفيذي 

 Jimmy )وحار�سه �ل�سخ�سي )جيمي جيل و�ت�سون

عرب  مكايف  ح�ساب  با�ستغلل   ،Gale Watson
تويرت من �أجل ت�سخيم �أ�سعار �لعملت ب�سكل م�سطنع 

و�إخفاء  و�لتفريغ،  �ل�سخ  ي�سمى بخطة  من خ��لل ما 

�لنا�سئة  �ل�سركات  م��ن  مكايف  تلقاها  �لتي  �مل��دف��وع��ات 

للرتويج لعرو�ض �لعملت �الأولية.

وو�ت�سون  مكايف  �سد  �لق�سية  عن  �مل��دع��ون  وك�سف 

مدعني �أنهما قد ربحا �أك��ر من 13 مليون دوالر من 

هذه �ملخططات، مبا يف ذلك 2 مليون دوالر من خلل 

حث متابعي تويرت على �ال�ستثمار يف �لعملت �مل�سفرة، 

مثل: Reddcoin و Dogecoin، ومن ثم بيع 

ما ميلكونه مع �رتفاع �ل�سعر.

���س��رت�و���ض(  )�أودري  �الأم���ريك���ي���ة  �مل��دع��ي��ة  وق���ال���ت 

مكايف  ����س��ت��غ��ل  ب���ي���ان:  يف   Audrey Strauss
وو�ت�سون من�سة �لتو��سل �الجتماعي �مل�ستخدمة على 

نطاق و��سع و�حلما�ض بني �مل�ستثمرين يف �سوق �لعملت 

�الأكاذيب  خ��لل  من  �ملليني  لك�سب  �لنا�سئة  �مل�سفرة 

و�خلد�ع«.

��ستخدما ح�ساب  �ملدعى عليها  �أن  ُيزعم  و�أ�سافت: 

مكايف عرب تويرت لن�سر ر�سائل ملئات �الآالف من متابعيه 

عرب �ملن�سة من �أجل �لرتويج ملختلف �لعملت �مل�سفرة 

م��ن خ���لل ب��ي��ان��ات ك��اذب��ة وم�سللة الإخ��ف��اء �ل��دو�ف��ع 

�حلقيقية.

وُيزعم �أن مكايف وو�ت�سون �أد�ر� خمططهما يف �لفرتة 

ما بني �سهر دي�سمرب 2017 �إىل �سهر �أكتوبر 2018.

و��ستخدم مكايف ح�ساب تويرت �لذي مت �لتحقق منه، 

�لذي ي�سم حالًيا نحو مليون متابع، للتو�سية بعملة 

�ليوم �أو عملة �الأ�سبوع.

وتقول الئحة �التهام: �إن مكايف زعم �أنه ال ميلك �أي 

ح�سة يف هذه �لعملت، لكنه كان ي�سرتي كميات كبرية 

�سابًقا با�ستخد�م بيتكوين، ومن ثم يبيعها بعد �رتفاع 

�ل�سعر، مما يقلل من �سعر �لعملة ويت�سبب باخل�سارة 

للم�ستثمرين.

وي���و�ج���ه م��ك��ايف وو�ت�����س��ون ���س��ب��ع ت��ه��م، ت�����رت�وح كل 

وت�سمل  �ل�سجن،  ع��اًم��ا يف   20 و   5 ب��ني  م��ا  تهمة منها 

�لتهم �جلنائية �الحتيال �الإلكرتوين و�لتاآمر الرتكاب 

و�ل��ت��اآم��ر  �مل��ال��ي��ة  و�الأور�ق  �ل�سلع  يف  �ح��ت��ي��ال  عمليات 

الرتكاب عمليات غ�سيل �أمو�ل.

ومت �لقب�ض على مكايف – �ملعروف بتاأ�سي�ض �سركة 

�لعام  يف   – ��سمه  حتمل  �ل��ت��ي  �ل��ف��ريو���س��ات  مكافحة 

�ملا�سي بتهم تهرب �سريبي منف�سلة.

دع��وى  و�ل��ب��ور���س��ات  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  ورف��ع��ت جلنة 

�الحتيايل  لرتويجه  �أك��ت��وب��ر  �سهر  يف  ���س��ده  ق�سائية 

�الأويل  �لطرح  عمليات  �أو  �الأول��ي��ة  �لعملت  لعرو�ض 

.ICO للعملت

نف�سه كخبري  ق���دم  م��ك��ايف  �إن  �ل�����س��ل��ط��ات:  وق��ال��ت 

�ل�����س��ي��رب�ين و�ل��ع��م��لت �مل�سفرة م��ن خلل  يف �الأم����ن 

ل�سركة  تنفيذي  كرئي�ض  ودوره  وخطاباته  تغريد�ته 

عملت رقمية متد�ولة علًنا.
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 نفايات كورونا قنبلة موقوتة ٠٠ وتساؤالت حول مصيرها 
البيئة: نحن غير معنيين بالتخلص من نفايات كورونا

اإلدارة المحلية تتعامل مع النفايات الطبية على أساس منزلية

الأنباط – كاظم اجلغبري -�سامر نايف عبد الدامي

يف ظ��ل ارت���ف���اع ع���دد امل�����ص��اب��ن ب��ف��رو���س 

وعلى  الطبية  النفايات  كميات  ت��زداد  ك��ورون��ا 

الناجتة عن جائحة  النفايات  التحديد  وج��ه 

فرو�س كورونا، حيث ُتعد النفايات ال�صحية 

الرعاية  مرافق  عن  الناجتة  النفايات  جميع 

امل��ن��ازل  وح��ت��ى  الطبية  وامل��خ��ت��رات  ال�صحية 

التي مت حتويلها اىل اأماكن حجر للم�صابن 

ب��ال��ف��رو���س . ويف ظ���ل ال����زي����ادة ال��ك��ب��رة يف 

اأه��م��ي��ة التخل�س  ت�����زداد  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ن��ف��اي��ات 

ال�صحيح. لأنها ت�صكل خماطر  بال�صكل  منها 

ب�صبب  الثانوية  الأم��را���س  لنتقال  ج�صيمة 

ال��ت��ع��ر���س ل��ل��ع��وام��ل امل��ع��دي��ة ب���ن ال��ع��م��ال يف 

جمال النفايات، والعاملن يف املجال ال�صحي، 

واملر�صى، واملجتمع ب�صكل عام.

 وزارة البيئة .. وظروف ا�صتثنائية 

كافة  اإىل  احل���ايل نحن بحاجة  ال��وق��ت  يف 

اجلهود املمكنة للخروج من هذه الأزمة ب�صالم، 

واملوؤ�ص�صات  ال���وزارات  اأن يكون دور  واملفرت�س 

واأن  للجميع  وا���ص��ح  البيئة  بحفظ  املخت�صة 

ملواجهة  التخطيط  يف  اأ�صا�صي  دور  لها  يكون 

الأزمات واإدارة الطوارئ بالتن�صيق مع خمتلف 

اجلهات امل�صوؤولة يف الدولة..

 (الأن��ب��اط( بدورها طرحت جمموعة من 

الأ�صئلة على مدير مديرية الت�صال والتوعية 

البيئة  وزارة  يف  الإع��الم��ي  والناطق  البيئية 

الدكتور احمد عبيدات حول كيفية التخل�س 

من نفايات كورنا؟ وكيف تتم معاجلة النفايات 

ال��ط��ب��ي��ة داخ�����ل م���ن���ازل امل�����ص��اب��ن ب��ط��ري��ق��ة 

�صحيحة؟ وما هي الإج��راءات واخلطط التي 

تعمل على تنفيذها لتجنب نقل العدوى من 

خالل النفايات؟

ح��ي��ث اأو����ص���ح ال��دك��ت��ور ع���ب���ي���دات... ح��ول 

ك��ورون��ا  بجائحة  املتعلقة  الطبية  ال��ن��ف��اي��ات 

ب��اأن��ه يف ب��داي��ات جائحة ك��ورون��ا ال��ع��ام املا�صي 

اأماكن  وفتح  اجلائحة  من  الأوىل  وباملرحلة 

وع��م��ان،  امل��ي��ت  البحر  ف��ن��ادق  حجر �صحي يف 

ك��ان��ت ال��ن��ف��اي��ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ول��دة ع���ن تلك 

ت�صرف  البيئة  وزارة  اخت�صا�س  من  الأماكن، 

على عملية جمعها و نقلها واإي�صالها للمحارق 

الطبية بطرق �صليمة واآمنة، من خالل �صركات 

خا�صة تعاقدت معها وزارة البيئة،  والتعامل 

معها  كنفايات خطرة، ثم بعد ذلك وحتديدا 

اأ�صبحت  اأماكن احلجر ال�صحي،  اإغ��الق  بعد 

وزارة البيئة غر معنية بعملية التخل�س من 

النفايات الطبية، حيث اأ�صبحت من اخت�صا�س 

ونقل  بعملية جمع  تقوم  التي  ال�صحة،  وزارة 

امل��ت��ول��دة  من  والتخل�س م��ن  ه��ذه النفايات 

امل�صت�صفيات احلكومية والتخل�س منها بطرق 

�صليمة واآمنة، وتعد وزارة البيئة جهة رقابية 

تقوم مبراقبة ال�صركات اخلا�صة  التي يتم من 

خاللها حرق تلك النفايات  الطبية وحتديدا 

املتولدة من امل�صت�صفيات اخلا�صة، والتاأكد من 

التخل�س منها بطريقة اآمنة و�صليمة.

وزارة  دور  اأن  ع��ب��ي��دات..  الدكتور  واأ���ص��اف 

البيئة رقابي وتوعوي يف كافة  املجالت منها 

ال�صحة، املياه، والطاقة وغرها من املجالت 

الطبية  ب��ال��ن��ف��اي��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا  الأخ������رى، 

فعملية  مبنازلهم   املحجورين  م��ن  امل��ت��ول��دة 

منها،  والتخل�س  النفايات  ه��ذه  ون��ق��ل  جمع 

املحلية،  الدارة  وزارة  اخت�صا�س  م��ن  اأ�صبح 

اأنها تعد من  اأ�صا�س  التعامل معها على  ويتم 

وال��غ��ر  ال��ع��ادي��ة  ال�صلبة  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ن��ف��اي��ات 

خطرة، وهذا ل يعني  بالتاأكيد عدم التعامل 

معها والتخل�س منها بحذر �صديد.

ال���ت���زام وزارة  اأك�����د ع��ب��ي��دات .. ع��ل��ى  ك��م��ا 

ال��ب��ي��ئ��ة ب���دوره���ا  ال���ت���وع���وي  اجت����اه م��و���ص��وع 

النفايات الطبية ب�صكل عام، من خالل مواقع  

الر�صمية، وال��ت��ي تتم ع��ن طريق بث  ال����وزارة 

املختلفة   وال��ن�����ص��رات  التوعوية  الفيديوهات 

التي تو�صح كيفية التعامل مع هذه النفايات، 

بالإ�صافة اإىل اإطالق حمالت توعوية لتوزيع 

الأكيا�س اخلا�صة بجمع الكمامات والقفازات 

وال�صيدليات  الكبرة  التجارية  امل��ح��ال  على 

يرتادها  التي  الأم��اك��ن  من  وغرها  واملخابز 

اأعداد كبرة من املواطنن...                     

نفايات كورونا .. و غمو�س التخل�س منها

اخل��ط��رة  وال���ن���ف���اي���ات  امل������واد  اإدارة  ت��ع��ت��ر 

ب��داأت  الأردن، حيث  بيئية حقيقية يف  م�صكلة 

تاأخذ اهتماماً اأكرث فاأكرث من قبل احلكومة. 

وقد اأ�صدر الأردن قوانن وت�صريعات لالإدارة 

وال�صيطرة ال�صليمة على املواد اخلطرة، حيث 

حددت القوانن الأردنية اخلطوط الرئي�صية 

التوجيهات  اإن  النفايات اخلطرة، غر  لإدارة 

لتنفيذ تلك القوانن والت�صريعات يف الأردن ما 

زالت غر مفعلة ب�صكل كامل وميكن و�صفها 

ق�صية  م��ع  التعامل  طريقة  يف  بالع�صوائية 

النفايات اخلطرة وال�صامة .

زي���ادة ع��دد الإ���ص��اب��ات بفرو�س كورنا نتج 

اخلطرة  الطبية  النفايات  معدل  ارتفاع  عنه 

، وطريقة التخل�س  ويف فرتة زمنية ق�صرة 

من  حقيقية  خم��اوف  و�صط  )غام�س(  منها 

الإ�صابات  زي��ادة عدد  النفايات يف  ت�صبب تلك 

واخل��ط��ورة على �صحة الإن�����ص��ان ن��ظ��راً لعدم 

وجود معاجلة �صحيحة!!

م���ن ����ص���الت امل���ه���م���الت اىل اأي�������دي ع��م��ال 

نفايات  م��ن  التخل�س  رح��ل��ة  ت��ب��داأ  ال��ن��ظ��اف��ة 

كورونا الطبية دون وجود خطط اأو بروتوكول 

يو�صح الطرق ال�صحيحة وال�صليمة يف نقل اأو 

، والعتماد على  النفايات  تلك  التخل�س من 

�صركات ل نعلم اذا كانت موؤهله للعمل مع هذه 

النفايات اخلطرة اأو مرخ�صة ولديها الكوادر 

�صحيحة  بطريقة  منها  التخل�س  يف  امل��درب��ة 

ت�����ص��م��ن ال���وق���اي���ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى املجتمع 

والبيئة ؟؟

وزارة البيئة .. ومعاجلة النفايات اخلطرة

تقرير ديوان املحا�صبة للعام 2019 ك�صف 

ادارة  اأداء  تقييم  بعد  التجاوزات  من  العديد 

النفايات اخلطرة يف وزارة البيئة ابرزها عدم 

النفايات اخلطرة  وجود نظام متكامل لإدارة 

)ال�صناعية والطبية( يحدد من خالله اأدوار 

التن�صيق  وال��ي��ة  العالقة  ذات  اجل��ه��ات  جميع 

والرامج  العامة  ال�صيا�صات  لتنفيذ  واملتابعة 

التنفيذية التي من �صاأنها زيادة فاعلية تنظيم 

تهديداً  ي�صكل  النفايات اخلطرة حيث  واإدارة 

حتقيق  على  وي��وؤث��ر  احليوية  والنظم  للبيئة 

الأه�����داف ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل���ل���وزارة وال��ق��ط��اع 

البيئي .

يف  م��ت��وا���ص��ع  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  دور  ل��الأ���ص��ف 

القطاعات  ومتابعة  والتفتي�س  الرقابة  نظام 

امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��خ��ل�����س م���ن ال��ن��ف��اي��ات اخل��ط��رة 

الت�صريعات  تفعيل  يتم  ول  الأ����ص���ول  ح�صب 

املتعلقة بالنفايات اخلطرة خا�صًة فيما يتعلق 

ب��ال��ع��ق��وب��ات وامل��خ��ال��ف��ات ع��ل��ى م���ول���دي ه��ذه 

النفايات بالأخ�س املتعلقة بال�صركات التي ل 

ت�صتفيد من الإعفاءات ال�صريبية .

خطة طوارئ باإدارة النفايات اخلطرة

عدم قيام وزارة البيئة بخطة طوارئ تتعلق 

ب��اإدارة النفايات اخلطرة وكذلك عدم قيامها 

للنفايات  املنتجن   ( امل�صتهدفة  الفئة  ب��اإل��زام 

اخلطرة( بعمل خطط  طوارئ وذلك ما ك�صفه 

حيث   2019 للعام  املحا�صبة  دي���وان  تقرير 

يرتتب على عدم العمل بهذا الإجراء ح�صول 

كارثة بيئية يف حال ت�صرب مواد خطرة وكذلك 

اخللل يف التخزين لكل امل���واد ق��د  ي���وؤدي اإىل 

اإىل �صعف  . بالإ�صافة  اإ�صابات وح��الت وف��اة 

ال�����ص��راك��ة م���ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف امل��ج��الت 

البيئية املختلفة ، وعدم وجود برامج توعوية 

ب��ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة م���ن حيث  ف��ي��م��ا يتعلق 

معها  التعامل  وكيفية  خطورتها  و  اأن��واع��ه��ا 

، وع��دم اأخ��ذ اأب��ع��اد التنمية امل�صتدامة وج��ودة 

وغ��ي��اب اخلطط   ، وم��ب��ا���ص��رة  وط��ي��دة  البيئة 

والت�صور ال�صامل للتقنيات واأنظمة  املعلومات 

مما  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  اأع���م���ال  يف  الإل���ك���رتون���ي���ة 

اأم��ام تطوير ال���وزارة ملنظوماتها  ي�صكل عائقا 

الإلكرتونية والتقنية ب�صكل مدرو�س و�صامل 

ومتكامل يف ه��ذا امل��ج��ال وت��واج��د كميات من 

ال�صكنية  ال��ت��ج��م��ع��ات  يف  اخل���ط���رة  ال��ن��ف��اي��ات 

وال�صناعية ل يتم اتخاذ الإج���راءات الالزمة 

من حيث ح�صرها واإتالفها حيث تكتفي وزارة 

البيئة بالنفايات امل�صرح عنها واملوردة من قبل 

ال�صركات ذات العالقة ، ووجود تزايد م�صتمر 

املنقولة واملخزنة  النفايات اخلطرة  يف توليد 

يف مكب �صواقة حيث ُقدرت يف عام 2014 ما 

يعادل 4000 طن بينما ق��درت عام 2018 

ما يعادل 8000 طن ، ويتم اإر�صال النفايات 

اخلطرة من قطاعن فقط ) �صناعي وطبي( 

اخلطرة  للنفايات  امل��ول��دة  القطاعات  وب��اق��ي 

غر ملتزمة لعدم وجود نظام خا�س للعقوبات 

يت�صمن عقوبات مالية جزائية حتد من ذلك .

االحد   7 / 3 / 2021

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200135561(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة ها�سم “ ن�سر الدين “ ها�سم بيرب�ص

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ن�سر الدين بيرب�ص و�سركاه

بتاريخ   )107676( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2013/8/18

باإبالغ  وق��ام   2021/3/4 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/4

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  الت�سال  يرجى  *لال�ستف�سار 

5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني

يعلن البنك املركزي الردين عن طرح العطاء التايل :

فعلى املناق�سني الراغبني يف ال�سرتاك بالعطاء اعاله مراجعة ق�سم ادارة العطاءات يف البنك املركزي الردين / �سارع 

امللك ح�سني م�سطحبني معهم �سورة عن رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سهادة غرفة التجارة وال�سجل التجاري للح�سول 

على ن�سخة من وثائق دعوة العطاء ، على ان يكون املناق�ص ) �سركة التاأمني ( حا�سل على فروع واجازات اعمال التاأمني 

الوارده ادناه :

اجازة التامني من احلريق وال�سرار الخرى للممتلكات / فرع تامني ال�سرار الخرى للممتلكات.

اجازة التاأمني من امل�سوؤولية فرع تامني امل�سوؤولية العامة .

اجازة التاأمني البحري والنقل / فرع تاأمني الب�سائع اثناء النقل .

اجازة فرع تاأمني اخل�سائر املالية املختلفة .

البنك املركزي االدرني

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف /  سلمان 
احمد سلمان السويلم

لقد تغيبت عن مركز عملك يف �سركة 

عن  تزيد  ملدة  القاب�سة  التخ�سي�ص 

ع�سرة ايام متوا�سلة دون عذر او اذن 

العودة  ب�سرورة  ننذرك  لذا   ، م�سبق 

اي��ام  ثالثة  خ��الل  عملك  مركز  اىل 

ه��ذا الع���الن وال تعترب  ت��اري��خ  م��ن 

القانونية  وحقوقك  لوظيفتك  فاقدا 

وال��ع��م��ال��ي��ة ك��اف��ة وذل����ك ا���س��ت��ن��ادًا 

( فقره )ه���( من   28  ( امل��ادة  لحكام 

قانون العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 

من   )  66  ( وامل��ادة  1966 وتعديالته 

�سركة  يف  به  املعمول  املوظفني  نظام 

العمل  وعقد  القاب�سة  التخ�سي�ص 

املربم معك .

شركة التخصيص 
القابضة - االردن

انذار بالعوده اىل العمل

 اىل املوظف عالء محمد 

ابراهيم مصالحة 
ل�سناعه  ال����راوي  ���س��رك��ه  امل��ن��ذر 

ال�سالك والكوابل الردنية

 نظرا  لتغيبك عن العمل ملده تزيد 

�سبب  دون  متتاليه  اي��ام   10 ع��ن 

بفقدانك  نعلمك    فاننا  م�سروع 

يوم  لي  تغيبك  حاله  يف  للعمل 

من  اعتبارا  م�سروع  عذر  دون  اخر 

تاريخه .

 شركه الراوي 

لصناعه االسالك 

والكوابل االردنية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  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 الكيالين وابو رمان

 )  121140  ( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2020/9/30 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

إشعار بالعودة إىل العمل

املوظف : فارس خالد فواز الدغمي.

الرقم الوطني ٩٨0105٤2٩٨
اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

تعترب فاقد لوظيفتك وحقوقك ا�ستنادًا لأحكام املادة 

) 28( الفقرة )ه�( من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 

وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )2001751٨1(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  ال�سافعي  يو�سف  جهاد  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2019/11/25 بتاريخ   )120306( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/4 

ال�سافعي   حمد  يو�سف  جهاد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

قرب   – احل�سني  حي   – الر�سيفة   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

مدر�سة الوكالة – ت: 0788385417

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

ان جمل�ص التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 2/19 ( 

تاريخ 2021/1/12 عدم املوافقة على خمطط  تغيري 

�سمن  حملي  جتاري  اىل  )ج(  �سكن  من  ا�ستعمال  �سفة 

احلو�ص رقم )4( املفرق اجلنوبي من ارا�سي املفرق .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

فرح   ( با�سم   )228113( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) كرمي  رو�سة   (

�سالمه اجلهالني(  ) عائ�سة احمد  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  ( جرى عليه  الزعبي   خالد احمد 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن طرح عطاء للمرة األوىل
صادر عن بلدية املفرق الكربى

عملية الشراء/العطاء رقم )2021/2( الخاص بإنشاء
مبنى بلدية املفرق الكربى

1. يدعى املقاولون الأردنيون لال�سرتاك يف العطاء مو�سوع البحث وكما يلي :

اأ - املقاولون الأردنيون امل�سنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية يف جمال الأبنية/ اخت�سا�ص اإن�ساء اأبنية  بالفئة الأوىل اأو الثانية ولديهم 

اأي�سا ت�سنيف يف جمال الكهروميكانيك اأو الطاقة املتجددة بالفئة الأوىل اأو الثانية. 

ب - املقاولون الأردنيون امل�سنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية يف جمال الأبنية /اخت�سا�ص اإن�ساء اأبنية بالفئة الأوىل اأو الثانية بالئتالف 

مع املقاولني امل�سنفني يف جمال الكهروميكانيك والطاقة املتجددة بالفئة الأوىل اأو الثانية.

ج - ي�سمح بالئتالف بني �سركتني كحد اأق�سى لتحقيق �سروط العطاء ول ي�سمح لأي �سركة امل�ساركة يف اأكرث من ائتالف.

2. يف حال التقدم كائتالف يكون املقاول امل�سنف يف جمال الأبنية ) اخت�سا�ص اإن�ساء اأبنية( هو )رئي�ص الئتالف(.

3. وعلى املقاولني الأردنيني الراغبني يف ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ) بلدية املفرق الكربى/ مديرية اخلدمات الهند�سية( اعتبارا من 

اخلمي�ص املوافق 2021/3/4 من قبل �سخ�ص يحمل تفوي�ص ر�سمي )اأ�سل اأو �سورة م�سدقة( للح�سول على وثائق العطاء. وعلى املناق�ص التاأكد 

من ا�ستالم كافة وثائق العطاء.

اأردين غري م�سرتدة، وعلى املقاولني تقدمي �سورة م�سدقة عن �سهادة الت�سنيف ال�سارية  4. ثمن ن�سخة وثائق ال�سراء الواحدة )500( دينار 

طريف  من  موقعة  مبدئية  ائتالف  وثيقة  تقدمي  املوؤتلفة  ال�سركات  وعلى  العطاء،  وثائق  �سراء  لدى  املهن  ورخ�سة  التجاري  وال�سجل  املفعول، 

الئتالف لدى �سراء وثائق ال�سراء.

والواجهات  امل�سلحة  اخلر�سانة  من  مكون  مربع  مرت   7000 تقريبية  مب�ساحة  طوابق   4 و  واحدة  ت�سوية  من  مكون  مبنى   : امل�سروع  و�سف   .5

احلجرية، والواجهة الأمامية زجاجية، مع نظام تكييف مركزي AC والت�سطيبات، وال�ساحات اخلارجية ومواقف �سيارات واأ�سوار. كما ي�سمل 

امل�سروع على هدم واإزالة مباين قدمية واأعمال �سيانة وتاأهيل ملباين اأخرى.

6. مت حتديد موعد زيارة ميدانية لل�سركات امل�ساركة بعملية ال�سراء ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا يوم اخلمي�ص املوافق 2021/3/11، حيث 

�سيكون التجمع يف مديرية اخلدمات الهند�سية يف بلدية املفرق.

7. اآخر موعد ل�ستقبال ال�ستف�سارات حول وثائق العطاء هو نهاية الدوام الر�سمي ليوم الثنني املوافق 2021/3/15 وتر�سل ال�ستف�سارات اإىل 

مديرية العطاءات على المييل التايل : azharolimat@hotmail.com تلفون:  0797702710.

8. تقدمي تامني دخول العطاء يف مغلف منف�سل ح�سب ال�سيغة املرفقة على �سكل كفالة بنكية غري م�سروطة اأو �سيك م�سدق بقيمة )80000( 

دينار اأردين �سارية املفعول ملدة 120 يوم من تاريخ اآخر موعد لتقدمي العرو�ص با�سم رئي�ص بلدية املفرق الكربى بالإ�سافة لوظيفته. يجب اأن 

يكون )تامني دخول العطاء( يف حال الئتالف با�سم اأع�ساء الئتالف جميعهم وح�سب �سهادة الت�سنيف. ول يقبل تامني دخول اإذا كان با�سم 

احد اأطراف الئتالف.

9. يف حال ان�سحاب احد اأع�ساء الئتالف من ال�سركات املوؤتلفة املتقدمة للعطاء قبل اإحالة العطاء يعترب عر�ص املناق�ص )الئتالف( لغيا 

ويتم ت�سييل تامني دخول العطاء املقدم من الئتالف.

املطلوبة )اأ�سل و�سورة خمتومة(  الوثائق  الفني مع  العر�ص  العرو�ص )يف ثالث مغلفات مغلقة وخمتومة ومنف�سلة، الأول يت�سمن  10. تقدم 

ويكتب عليه العر�ص الفني وا�سم العطاء وا�سم املناق�ص، واملغلف الثاين يت�سمن العر�ص املايل )اأ�سل و�سورة خمتومة( ويكتب عليه العر�ص املايل 

وا�سم العطاء وا�سم املناق�ص، واملغلف الثالث يت�سمن تامني دخول العطاء ويكتب عليه تامني دخول العطاء وا�سم العطاء وا�سم املناق�ص، ويتم 

و�سع املغلفات الثالثة يف مغلف رابع خمتوم ومغلق ويكتب على هذا املغلف ا�سم املناق�ص وا�سم العطاء ورقم العطاء.)اأ�س�ص التقييم للعر�ص الفني 

مدرجة �سمن ال�سروط اخلا�سة للعطاء(.

11. على املناق�سني متابعة موقع البلدية على �سبكة النرتنت للح�سول على املالحق التي قد ت�سدر على العطاء. وعلى املناق�سني تقدمي المييل 

الر�سمي لل�سركة وتلفون املندوب عند �سراء وثائق ال�سراء من اجل التوا�سل معها واإر�سال املالحق والإجابة على ال�ستف�سارات واأية م�ستجدات 

حول عملية ال�سراء.

12. يحق للجنة ال�سراء اأو اجلهة امل�سرتية اإلغاء العطاء / عملية ال�سراء دون اإبداء الأ�سباب وبدون اأن يرتتب عن هذا الإلغاء اأية مطالبة 

مالية اأو قانونية.

13. تودع العرو�ص لعملية ال�سراء /العطاء يف �سندوق العطاءات لدى بلدية املفرق يف الطابق الأول، يف موعد اأق�ساه ال�ساعة احلادية ع�سر يوم 

اخلمي�ص املوافق 2021/3/25 حيث �سيتم فتح العرو�ص الفنية يف نف�ص ال�ساعة.

14. �سيتم اإعادة العرو�ص املالية مغلقة اإىل ال�سركات املناق�سة التي ل حتقق التاأهيل الفني وكما هو مف�سل يف وثيقة العطاء/عملية ال�سراء.

15. كلف الإعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر.

 رئيس بلدية املفرق الكربى 

عامر نايل الدغمي   
Ameraldoughmi@yahoo.com
07٩1666675

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) ٨٤/7 ( تاريخ 2020/12/15

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت 

بقرارها رقم ) 84/7 ( بتاريخ 2020/12/15 واملوافقة على قرار اللجنة 

املحلية ملنطقة املفرق رقم ) 88 ( تاريخ 2020/11/18 .

واملت�سمن املوافقة على تعديالت تنظيمية بحيث يتم الغاء �سارع �سعة )10( 

مع  (م   10  ( ال�سعة  بنف�ص  �سارع تنظيمي  وا�ستحداث  املغلقة  النهاية  مع  م 

املفرق   )4( رقم  احلو�ص  من  رق��م)22(  القطعة  من  مقتطعة  مغلقة  نهاية 

اجلنوبي وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم وذلك لرفع ال�سرر عن البنية 

وكما هو مبني بتقرير امل�ساح املرفق – �سمن منطقة املفرق ، وكما هو مبني 

باملخطط املرفق املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ص 

العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية  باجلريدة  �سهر  ملدة 

الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية 

، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ص خالل املدة القانونية 

لالعرتا�ص .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعالن 
صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه

بخصوص طرح عطاءات
تعلن �سلطة املياه عن طرح العطاءات التالية ادناه :

على املهتمني من ذوي الخت�سا�ص والراغبني بامل�ساركة بالعطاء ادناه مراجعة مديرية العطاءات وامل�سرتيات يف مبنى �سلطة 

املياه الرئي�سي بعمان الطابق ال�ساد�ص / ال�سمي�ساين لالطالع واحل�سول على ن�سخة العطاء مقابل املبالغ غري امل�سرتدة املبينة 

ازاءها على النحو التايل :

تقدمي تامني دخول العطاء بكفالة ولن تقبل اي �سيكات م�سدقة .

اخر موعد ل�ستالم العرو�ص وايدعها �سندوق العطاءات يف �سلطة املياه ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من 

التاريخ املبني اعاله .

يتم حتميل كلفة ن�سر العالن على اجلهة املحال عليها العطاء .

لل�ساعة  البيع  �سيكون  الخري  اليوم  عدا  ما  الظهر  بعد  الثانية  ال�ساعة  لغاية  اليام  جلميع  البيع  �ساعات 

الواحدة ظهرا.

اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة املهن عند ال�سراء على ان تكون �سارية املفعول  .

يتم ايداع العرو�ص يف �سندوق العطاءات يف الطابق الول / مبنى �سلطة املياه – ال�سمي�ساين .

 www.mwi.gov.jo ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع اللكرتوين ل�سلطة املياه

امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة الشراء الرئيسية
املهندس احمد علي العليمات

اخلمي�ص   4 / 3 / 2021

ثمن النسخة موضوع العطاءرقم العطاء
الواحدة

اخر تاريخ 
لبيع النسخ

اخر تاريخ 
لالستفسار

تاريخ استالم 
العروض 

االربعاء 100 دينارتوريد وحدات ضخ سطحية1 / لوازم / 2021
2021/3/10

االربعاء 
2021/3/10

 االربعاء
2021/3/17

توريد لوحات تشغيل 2 / لوازم / 2021
) soft starter (  كهربائية

االربعاء 50 دينار
2021/3/10

االربعاء 
2021/3/10

 االربعاء
2021/3/17

ثمن نسخة موضوع العطاءرقم العطاء
العطاء )غير 

مستردة (

اخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اخر موعد لتقديم 
االستفسارات

اخر موعد لتقديم 
العروض

التامين على ر/2021/6
االموال التي 

يتعامل بها البنك 
المركزي االردني

  ) 50 (
خمسون  

دينار

الساعة الواحدة من 
بعد ظهر يوم االحد 
الموافق 14/3/2021

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
االحد الموافق 
21/3/2021

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
االحد الموافق 

4/4/2021



الدويل
90 الأحد  7/ 3 / 2021 

ال�صيني،  ال�صيوعي  احلزب  مبئوية  احتفاالتها  ال�صني  بداأت  العام  هذا  بداية  منذ   

الذي ُيعترب بحق اأكرب اأحزاب العامل عدًدا وتاأثرًيا ون�صاًطا.

وبعد   1949 ع��ام  ويف  �صنغهاي،  مدينة  يف   1921 مت��وز  م��ن  االأول  يف  احل��زب  تاأ�ص�س   

احلزب  ت�صّلم  ال�صينية،  االأر�س  عن  االأجنبية  االحتالالت  ِلَكن�ِس  وعنيد  طويل  ن�صال 

يف  �َصغلت  ا�صرتاكية  دولة  تونغ  ماوت�صي  الراحل  الزعيم  واأق��ام  �صعبي،  بدعم  ال�صلطة 

لعي  اأواخر القرن الع�صرين املكانة االأوىل يف االقت�صاد العاملي وال�صادرات واالإنتاج ال�صِّ

االأ�صا�صيات  يف  وكرمية  رغيدة  حلياة  ال�صمانات  من  الكثري  ل�صعبها  وقّدمت  والعلوم، 

م��اأم��ون  وا�صتجمام  النظيف،  واملَ�����ص��رب  ال��ك��ام��ل،  وامل��اأك��ل  ال�����ص��ام��ل،  ال��ع��الج  منها  ال��ت��ي 

ومتعدد االإفادات.

 اْزَداَد عدد اأع�صاء احلزب عند تاأ�صي�صه من 50 ع�صًوا، اإىل اأكرث من مئة مليون فرد 

ا، ِعلًما باأن الع�صوية فيه غري اإلزامية الأحد من ال�صينيني. وُت�صري امل�صادر  ُمنّظم َهَرِمًيّ

والت�صعينيات  الثمانينيات  يف  ُوِل���دوا  احل��زب  اأع�صاء  ثلث  من  اأك��رث  اأن  اإىل  ال�صينية، 

املن�صرمة، فيما َيحمل قرابة ن�صف اأع�صاء احلزب �صهادات جامعية اأو اأعلى.

االأو���ص��اط  �صعبية احل���زب يف  �صبب  ع��ن  ال��غ��رب،  ب��خ��ا���ص��ة يف  ي��ت�����ص��اءل��ون،  ك��ث��ريون   

ال�صينية. ال�صر يكمن يف اإِْحرازه طفرة وا�صعة وغري م�صبوقة يف م�صرية التقدم التقني 

والعلمي واالقت�صادي، وجناحه بفعالية بتجّنب انهياره رغم تفّكك املع�صكر اال�صرتاكي 

الكاتبة  �صعيد كاب،  ُت�صري فايزة  ال�صياق  العامل. يف هذا  املارك�صية يف  النظرية  وتراجع 

�صة يف ال�صوؤون ال�صينية، اإىل اأن البع�س اأْرَجَع مَت�صك ال�صني باحلزب  واخلبرية املتخ�صّ

الإحرازه ُمعجزة اقت�صادية خالل فرتة ق�صرية باملقارنة مع الدول االأخرى، بينما يرى 

البع�س االآخر اأن اال�صرتاكية ذات اخل�صائ�س ال�صينية حّققت جناًحا كبرًيا.

اأرى يف ال�صني دولًة و�صعًبا ومنًطا عقلًيا يتميز باال�صتقرار تاريخًيا، وهو   �صخ�صًيا 

اأثبت احلزب قدرته على الوجود يف  ما يجعلها تنجح يف توفري االأمان ل�صعبها، بحيث 

مواجهة التحديات الدولية واالإقليمية التي ت�صتهدفه، واأف�صل موؤامراتها على �صخرة 

�صالبته التنظيمية ور�صوخ عقيدته، يف حني اأن احلزب ال�صيوعي ال�صوفييتي الذي كان 

ُيَفاِخر بعظمته و�صالبته، هوى ب�صهولة و�صرعة باإ�صارات قليلة من الزمرة االنقالبية 

ال�����ص��راع��ات  اأ���ص��ك��ال  خمتلف  ب��ان��ه��ي��اره  ا���ص��ت��ول��دت  ال��ت��ي  الغرب�صهيونية،  االن��ت��ه��ازي��ة 

واالقتتاالت الداخلية التي مزقته اإرًبا. 

التي  الواقعية  نظريته  م��ن  وج���وده  مقومات  ال�صيني  ال�صيوعي  احل��زب  َي�صتمد   

“االأحزاب  م��ن  جمموعة  اأدب��ي��ات��ه��ا  يف  ت��رع��اه  ال���ذي  الدونكي�صوتي  اخل��ي��ال  ت��ع��رف  ال 

اإفادات  اإىل تقدمي  اإميان االأع�صاء به  الراق�صة”. ويحر�س احلزب من خالل �صالبة 

املعي�صي  بو�صعه  لالرتقاء  ال�صيني  ال�صعب  وقوميات  فئات  ملختلف  يومًيا  ملمو�صة 

اإىل  حتتاج  التي  املناطق  االأوىل  بالدرجة  االإف���ادات  ه��ذه  وت�صيب  وال��روح��ي،  وامل���ادي 

ملواطنيها. ت�صغيلية  وتوظيفات  تطوير 

التعاون  على  يقوم  نظاًما  ال�صني  تتبنى  ال�صيني،  ال�صعب  وحدة  تعزيز  اأجل  ومن   

اأجنز  ال��ذي  ال�صيني  ال�صيوعي  احل��زب  قيادة  حتت  االأح��زاب،  بني  ال�صيا�صي  والت�صاور 

ولي�س  واالزده���ار،  والتطور  والتنمية  واال�صتقاللية  التحرر  نقالت  الذاتية  بجهوده 

نظاًما متعدد االأحزاب على الطراز الغربي الذي ت�صل االأحزاب فيه لل�صلطة من خالل 

اإ�صرتاتيجية  ُمكت�صبات  حتقيق  على  اجلميع  يعمل  ال�صيني  النظام  فبهذا  االنتخابات. 

يتفقون عليها من خالل درا�صات م�صبقة، لكونها تعبرًيا عن م�صالح االأمة برّمتها.

املئوية،  التاأ�صي�س  بذكرى  بينغ،  جني  �صي  ال�صديق  للحزب،  العام  لالأمني  نبارك   

ونتمنى لل�صني حزًبا ودولًة و�صعًبا مزيًدا من اخلري والنجاحات املتجددة يف م�صريتهم 

الِعمالقة. احل�صارية 

األكاديمي مروان سوداح

 في مئويته األولى: 
»الصيني« أكبر أحزاب العالم 

االنباط-وكاالت

يف  ال�صورى،  جمل�س  حما�س  حركة  انتخبت 

ك��ل م��ن ال�صفة الغربية وق��ط��اع غ��زة واخل���ارج، 

ول��ك��ن ن��ت��ائ��ج ه����ذه االن��ت��خ��اب��ات ب��ق��ي��ت ���ص��ري��ة، 

تعر�صهم  خ�صية  ال��غ��رب��ي��ة  ال�صفة  يف  وخ��ا���ص��ة 

للمالحقة من قبل االحتالل اال�صرائيلي

وذكرت م�صادر اأن التغيريات مل تكن جذرية، 

رغم ان نهج اجلناح الع�صكري حلركة حما�س قد 

تعمق وج���وده، كما ودخ��ل ع��دد لي�س قليال من 

الوجوه ال�صابة

وم�����ن امل���ت���وق���ع ان ت��ن��ت��خ��ب ق����ي����ادة ح��م��ا���س 

اع�صاء مكتبها ال�صيا�صي يف اال�صبوع القادم، مع 

مالحظة ان االنتخاب �صيكون من قبل جمل�س 

من  ال�صيا�صي  املكتب  اع�صاء  وي��ك��ون  ال�����ص��ورى، 

داخله

ان  ال�صورى  انتخابات  يف  ح�صل  كما  ويرجح 

ال حت�صل تغريات دراماتيكية، وان يتم التجديد 

ال�صماعيل هنية كرئي�س للحركة، على اأن يكون 

خالد م�صعل رئي�صا للحركة يف اخلارج

واذا ح�صل هذا بالفعل فانه �صي�صبح للحركة 

راأ�����ص����ان، ب��ح�����ص��ب م��راق��ب��ني، وم���ن اأج����ل اي��ج��اد 

ال���ت���وازن ب��ني ت���ي���ارات احل��رك��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، فمن 

املتوقع ان ينتخب �صالح العاروري نائبا لرئي�س 

قطاع  يف  لها  رئي�صا  ال�صنوار  ويحيى  احل��رك��ة، 

من  بالتاكيد  �صتعزز  الق�صام  كتائب  وان  غ���زة، 

مواقعها يف هذه الهيئة

وبح�صب متابعني ل�صوؤون حما�س التنظيمية، 

اأعلى �صلطة يف  العام وهو  ال�صورى  فان جمل�س 

العامة  ال�صيا�صات  و�صع  عن  وامل�صئول  حما�س، 

واإق�����رار اخل��ط��ط وامل����وازن����ات، ح��ي��ث يعتقد اأن��ه 

ع�����ص��وا من   90 اأو رمب���ا   70 اإىل   50 م��ن  ي��ت��ك��ون 

وال�صفة،  غ��زة،  يف  احل��رك��ة  م��ن  ممثلون  بينهم 

وال�صجون االإ�صرائيلية، والقيادة يف اخلارج

وي��ج��ت��م��ع جم��ل�����س ال�������ص���ورى م����رة ك���ل ع��ام 

ت���ق���ري���ب���ا، وي�������ص���ارك يف ل���ق���اءات���ه ق����ي����ادات م��ن 

اللجان  املقربني للحركة، وينبثق عنه عدد من 

وا�صعة  جمموعة  على  االإ���ص��راف  ع��ن  امل�صئولة 

من الن�صاطات، من العالقات العامة والرتتيب 

اإىل العمليات الع�صكرية، كما  مع �صائل االإعالم 

تخ�صع “جلان �صورى” حملية )جمل�س �صورى 

الغربية،  وال�صفة  غ��زة  ق��ط��اع  يف  منطقة  لكل 

لل�صفة،  واآخ���ر  للقطاع  ع��ام  ���ص��ورى  ث��م جمل�س 

هي  تتمتع  التي  ال�صجون  داخ��ل  نف�صه  واحل���ال 

االأخ�����رى ب��ل��ج��ان ���ص��وري��ة خ��ا���ص��ة ب��ه��ا( ل�صلطة 

املجل�س املركزي، وتلتزم بتنفيذ قراراته

ال�صورى  اأع�صاء جمل�س  اأن من بني  ويعتقد 

ال�����ص��ورى  “جمل�س  اأع�������ص���اء  ف����رز  ي��ت��م  ال���ع���ام 

ع�صوا،   25 اإىل  ع��دده��م  ي�صل  امل�صغر” ال��ذي��ن 

وامل��ال��ك  ال�صيا�صية حل��م��ا���س  ال��ق��ي��ادة  ي��ع��د  وه���و 

اأع�صائه يتم  لزمام قرارها ال�صيا�صي، ومن بني 

لذلك  اأنف�صهم،  ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء  اختيار 

ب��اأن��ه  ال��ع��ام  ال�����ص��ورى  م��ن��ت��ق��دون جمل�س  ي�صف 

حالة  فيه  يرون  حيث  حما�س”،  كبار  “جمل�س 
رمزية اأكرث منها قيادية، معتقدين اأن اأع�صاءه 

يراها  التي  ال��ق��رارات  لتمرير  اإال  يجتمعون  ال 

اإىل  وبالنظر  �صلفا.  ويقرها  ال�صيا�صي  املكتب 

ال�صرية التي تغلف عمل احلركة ال تبدي حما�س 

اأي ا�صتعداد يف تقدمي معلومات ب�صاأن جمل�صها 

ال�صوري �صواء تتعلق بالعدد الفعلي الأع�صائه اأو 

اجتماعهم،  ومكان  وهويتهم،  انتخابهم،  كيفية 

واآليات املداوالت، واأماكن تواجدهم وغريها من 

جمل�س  انعقاد  ف��اإن  االأ���ص��ب��اب  لهذه  التفا�صيل، 

التعقيد  اأمر غاية يف  القرارات  ال�صورى التخاذ 

وال�����ص��ع��وب��ة، ل��ذل��ك ك��ان م��ن ال�����ص��روري اإي��ج��اد 

هيئة تنظيمية اأخرى اأقل عددا ت�صتطيع اتخاذ 

اأن  دون  احل��رك��ة  تهم  وع��اج��ل��ة  �صريعة  ق����رارات 

تنالها يد )اإ�صرائيل(، ومتثل هذه الهيئة ما بات 

يعرف با�صم املكتب ال�صيا�صي

قيادية  هيئة  اأع��ل��ى  وه��و  ال�صيا�صي  واملكتب 

تنظيمية يف احلركة،  �صلطة  وث��اين  يف حما�س، 

عن  اإال  مب�صريها  يتعلق  ه���ام  ق���رار  ي�����ص��در  ال 

الداخل  قطاعات  جميع  فيه  وتتمثل  طريقه، 

اأع�صاء تقريبا،   9 اأع�صائه  واخلارج، ويبلغ عدد 

 13 اأك��رث م��ن ذل��ك ب��ني  لكن البع�س يقول ه��م 

و15 ع�صوا، اثنان منهم اأو رمبا اأكرث اأ�صماوؤهم 

ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء  ينتخب  معلنة.  غ��ري 

رئي�س  ي�صمون  الذين  وه��م  �صنوات،   4 كل  م��رة 

املكتب بالتوافق، حيث كان رئي�س املكتب يتوىل 

اأن��ه  ل��ف��رتت��ني ف��ق��ط، غ��ري  ال�����ص��اب��ق  املن�صب يف 

ج��رى تعديل م��وؤخ��را اأع��ط��اه احل��ق يف الرت�صح 

على  يح�صل  ط��امل��ا  املن�صب  يف  ي�صتمر  اأن  على 

ال��ق��ب��ول يف االن��ت��خ��اب��ات ال�����ص��ري��ة ال��ت��ي جت��رى 

لذلك، فال يكون هناك �صقف زمني ال�صتمراره 

اأعلى  يح�صد  طاملا  متاح  فاملن�صب  موقعه،  يف 

االأ�صوات

ويحدد املكتب ال�صيا�صي بالت�صاور مع جمل�س 

جميع  جتاه  للحركة  العامة  ال�صيا�صة  ال�صورى 

الق�صايا، ومن اأبرز م�صئولياته: متثيل حما�س 

املنظمات  اأو  احل��ك��وم��ات  اأم����ام  ���ص��واء  خ��ارج��ي��ا 

احلركة  بني  الو�صل  حلقة  يعد  اإذ  والف�صائل، 

ي�صرف  كما  االأخ���رى،  الفل�صطينية  والف�صائل 

ال�صيا�صية  اللجنة  خ��الل  من  ال�صيا�صي  املكتب 

التي  املكاتب  اخلارجية” -وه��ي  “املكاتب  على 

مت��ث��ل احل���رك���ة ل���دى ال�����دول امل��خ��ت��ل��ف��ة- حيث 

تتمتع حما�س بعدد من املكاتب التي ت�صت�صيفها 

دول ع��رب��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة اأب����رزه����ا: ق��ط��ر اإي����ران 

ول��ب��ن��ان وال��ي��م��ن وال�����ص��ودان واجل��زائ��ر وتون�س 

العام  يف  ازمتها  ان��دالع  قبل  �صوريا  ذل��ك  وقبل 

فيها،  ت��واج��د حلما�س  اك��رب  ك��ان  ان  بعد   2011

م�صلحة  جمموعات  يف  بامل�صاركة  اتهمت  حيث 

انتظمت �صد النظام و�صاندت ف�صائل املعار�صة، 

وعلى را�صها حركة االخوان امل�صلمني يف �صوريا، 

فيما  احل��رك��ة  با�صم  ال��ت��ف��او���س  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

وامل�صاحلة،  كالتهدئة، واحل��وار،  يتعلق بق�صايا 

ال�صئون  من  وغريها  االأ���ص��رى،  تبادل  و�صفقة 

ال�صيا�صية، اإىل جانب اإدارة املوارد املالية، والبت 

يف ق�����رارات ال��ع��م��ل ال��ع�����ص��ك��ري وا���ص��ت��م��راره اأو 

التوقف عنه وحتديد اأهدافه ب�صورة اإجمالية؛ 

ال�صيا�صية  ال��ق��ي��ادة  اأن  امل��راق��ب��ون  ي���رى  ل��ذل��ك 

اإ���ص��اف��ات  للحركة  اأ���ص��اف��ت  اخل���ارج  يف  حلما�س 

احلركة  اأداء  تطوير  على  انعك�س  مم��ا  نوعية، 

وعالقاتها، فوفرت لها غطاء �صيا�صيا واإعالميا 

ب��دون��ه.  اال���ص��ت��م��رار  وم��ال��ي��ا ال مي��ك��ن للحركة 

املتنوعة  الن�صاطات  ال�صيا�صي  املكتب  وي��راق��ب 

حل��م��ا���س ب��وا���ص��ط��ة ع���دد م��ن ال��ل��ج��ان اأب���رزه���ا: 

وال�صئون  واملالية،  والدعوة،  ال�صيا�صية،  اللجنة 

الداخلية، باالإ�صافة اإىل اجلهاز االإداري

االنباط-وكاالت

اأك�����د امل��ك��ت��ب ال���وط���ن���ي ل���ل���دف���اع ع���ن االأر������س 

التحرير  ملنظمة  ال��ت��اب��ع  اال�صتيطان  وم��ق��اوم��ة 

يوا�صل  االإ�صرائيلي  االح��ت��الل  اأن  الفل�صطينية 

وعمليات  الفل�صطينيني  اأرا���ص��ي  على  اال�صتيالء 

ال��ت��ه��ج��ري ال��ق�����ص��ري يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س املحتلة 

واالأغوار ال�صمالية بال�صفة الغربية الإفراغها من 

الوجود الفل�صطيني وتنفيذ خمططاته لتهويدها

واأفاد املكتب يف تقريره االأ�صبوعي ال�صادر اليوم 

ب��اأن �صلطات االحتالل  على موقعه االإل��ك��رتوين 

ا�صتيطانية  وح��دة   930 الإق��ام��ة  خمططاً  اأعلنت 

على  م��ق��ام��ت��ني  م�صتوطنتني  لتو�صيع  ج��دي��دة 

اأرا�صي الفل�صطينيني يف بلدات بيت حنينا وحزما 

وعناتا �صمال �صرق القد�س املحتلة

ولفت التقرير اإىل اأن قوات االحتالل اأرغمت 

يف  منازلها  اإخ���الء  على  فل�صطينية  اأ���ص��ر  ث��الث 

حي ال�صيخ جراح بالقد�س املحتلة وذلك يف اإطار 

تنفيذ خمططها لال�صتيالء على ع�صرات املنازل 

يف اأحياء ال�صيخ جراح وبطن الهوى ووادي اجلوز 

يف القد�س املحتلة لتو�صيع عمليات اال�صتيطان ما 

يهدد بتهجري مئات الفل�صطينيني

واأ�صار التقرير اإىل اأن خرباء يف جمل�س حقوق 

االإن�����ص��ان ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة دع����وا �صلطات 

االح���ت���الل اإىل وق����ف ع��م��ل��ي��ات ال���ه���دم يف ق��ري��ة 

حم�صة البقيع يف االأغوار ال�صمالية كما اأكد املقرر 

االأر���س  االإن�صان يف  املعني بحالة حقوق  اخلا�س 

تدمري  اأن  لينك  م��اي��ك��ل  املحتلة  الفل�صطينية 

املمتلكات  وم�صادرة  للمنازل  امل�صتمر  )اإ�صرائيل( 

مبا يف ذلك امل�صاعدات االإن�صانية يف حم�صة البقيع 

يت�صبب يف معاناة كبرية ل� 60 فل�صطينياً بينهم 35 

اخلا�س  املتحدة  االأمم  مقرر  �صدد  بينما  طفاًل 

راجاجوبال  باالأكري�صنان  الالئق  بال�صكن  املعني 

انتهاك  �صلطات االح��ت��الل  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  اأن  على 

وا���ص��ح حل��ق��وق االإن�����ص��ان واأن�����ه ال مي��ك��ن تربير 

الق�صري  والتهجري  للممتلكات  اجلائر  التدمري 

لل�صكان الواقعني حتت االحتالل

اإط����ار  االح���ت���الل ويف  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو�����ص����ح 

خمططاته لتهويد احلرم االإبراهيمي ال�صريف يف 

اخلليل وتغيري مالحمه التاريخية واحل�صارية 

300 مرت مربع  على  لال�صتيالء  اأعلن خمططاً 

من م�صاحة احلرم لتو�صيع عمليات اال�صتيطان

وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر اأن ق����وات االح���ت���الل هدمت 

بلدة  اآخرين يف  منزاًل يف خميم �صعفاط واثنني 

�صلوان وعدة من�صاآت جتارية وزراعية يف العي�صوية 

بالقد�س املحتلة وثالثة منازل وعدة من�صاآت يف 

بلدة م�صافر يطا يف مدينة اخلليل وا�صتولت على 

يف  الفل�صطينيني  اأرا�صي  من  الدومنات  ع�صرات 

قرية بريين جنوب املدينة

وب����ني ال��ت��ق��ري��ر اأن امل�����ص��ت��وط��ن��ني ي��وا���ص��ل��ون 

الغربية  ال�صفة  وب��ل��دات  م��دن  على  اعتداءاتهم 

بحماية ق��وات االح��ت��الل حيث اع��ت��دوا على دير 

واأ�صعلوا  املحتلة  القد�س  يف  الرومانية  الكني�صة 

النار يف مدخله ما اأدى اإىل ت�صرر بابه الرئي�صي 

ال��زراع��ي��ة  الفل�صطينيني  اأرا���ص��ي  اقتحموا  كما 

ومنعوا  اهلل  رام  غ��رب  �صمال  نظام  دي��ر  قرية  يف 

اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول  م���ن  الفل�صطينيني  امل���زارع���ني 

وخ��رب��وا �صبكات ال���ري يف اأرا����ص���ي ب��ل��دة ق��ري��وت 

القبلية  ع�صرية  بلدة  يف  الرئي�صي  املياه  وخ��زان 

يف مدينة نابل�س واقتحموا بلدتي حوارة وجالود 

ج��ن��وب امل��دي��ن��ة واع��ت��دوا على م��ن��ازل وممتلكات 

الفل�صطينيني وهدموا من�صاأة زراعية يف بلدة كفر 

الديك يف �صلفيت

اقتحموا  م�صتوطنني  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 

واع��ت��دوا على  املحتلة  القد�س  العي�صوية يف  بلدة 

اأدى  فتى فل�صطيني يبلغ من العمر 17 عاماً ما 

يف  �صاباً  م�صتوطن  ده�س  بينما  بجروح  الإ�صابته 

قلقيلية ما اأدى الإ�صابته بجروح وك�صور

االنباط-وكاالت

قي�صر،  اأ�صد  الباك�صتاين  الربملان  رئي�س  اأعلن 

ال�صبت، فوز رئي�س الوزراء عمران خان يف ت�صويت 

على الثقة يف الغرفة الثانية للربملان

الوطني  املجل�س  ���ص��وًت��ا يف   178 ب���  خ���ان  وف���از 

ال��ب��اك�����ص��ت��اين امل��ك��ون م��ن 341 م��ق��ع��ًدا، م��ت��ج��اوزا 

احلد االأدن��ى املطلوب للفوز بثقة املجل�س والبالغ 

172�صوتا

واأع��ل��ن خ��ان، االأرب��ع��اء ، اأن��ه ي�صعى اإىل اق��رتاع 

الثقة يف الربملان بعد هزمية حزبه غري املتوقعة 

على مقعد رئي�صي يف جمل�س ال�صيوخ، عن العا�صمة 

اإ�صالم اأباد

احلاكم،  احل���زب  ومر�صح  املالية  وزي���ر  وخ�صر 

عبد احلفيظ �صيخ، مقعده يف جمل�س ال�صيوخ عن 

االأ�صبق واملر�صح  ال���وزراء  اأم��ام رئي�س  اآب���اد،  اإ�صالم 

امل�صرتك لتحالف املعار�صة، يو�صف ر�صا كيالين

ويربز كيالين حاليا كاأقوى املر�صحني لرئا�صة 

جمل�س ال�صيوخ

ويرى حمللون �صيا�صيون اأن خ�صارة هذا املقعد 

يف جمل�س ال�صيوخ رغ��م دع��م رئي�س ال���وزراء خان 

يتلقاها  كبرية  �صربة  مبثابة  تعد  ل�صيخ،  الفعال 

احلزب احلاكم

ويختار اأع�صاء املجل�س الوطني اأع�صاء جمل�س 

ال�صيوخ م��ن اإ���ص��الم اأب���اد مل��دة 6 �صنوات يف اق��رتاع 

�صري

ح���زب حركة  ر�صمية، جن��ح  غ��ري  نتائج  ووف���ق 

االإن�صاف الباك�صتانية احلاكم يف احل�صول على 18 

مقعدا من اأ�صل 48 يف جمل�س ال�صيوخ، فيما ح�صل 

حزب ال�صعب الباك�صتاين املعار�س على 8 مقاعد، 

وحزب الرابطة االإ�صالمية الباك�صتانية )جناح نواز 

�صريف ( على 5 مقاعد

االنباط-وكاالت

ال���داخ���ل  م���ن  امل���واط���ن���ني  اآالف  ����ص���د 

منذ  1948م،  ع���ام  امل��ح��ت��ل  الفل�صطيني 

امل�صجد  اإىل  رحالهم  ال�صبت،  ام�س  فجر 

االأق�صى املبارك اإحياء لعبادة الرباط

�صاحات  اأن  مقد�صية  م�صادر  واأف���ادت 

االأق�������ص���ى واأ������ص�����واق ال���ب���ل���دة ال��ق��دمي��ة 

الذين  املحتل  ال��داخ��ل  ب��اأه��ايل  ام��ت��الأت 

القد�س  من  وت�صوقوا  امل�صجد  يف  �صلوا 

رغم انت�صار قوات االحتالل التي اأوقفت 

البع�س  ه���وي���ات  يف  ودق���ق���ت  امل��واط��ن��ني 

منهم

قوافل  �صدت  ال�صباح  �صاعات  ومنذ   

االأق���������ص����ى رح����ال����ه����ا الإع�����م�����ار ال���ق���د����س 

ب��ل��دات:  م��ن  امل��ب��ارك  االأق�����ص��ى  وامل�صجد 

امل�����ص��ه��د وال���زرن���وق وال��ن��ق��ب وال��ن��ا���ص��رة 

وب��ئ��ر امل��ك�����ص��ور وب��ط��ني ال��ن��ق��ب ودب��وري��ة 

البلدات،  من  وغريها  قرع  كفر  وطمرة 

م��رك��ب��ات��ه��م  ق���دم���وا يف  م���ن  ج���ان���ب  اإىل 

اخلا�صة

وج����دد ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون يف االأرا����ص���ي 

ملدينة  املنا�صرة  حمالت   48 عام  املحتلة 

خالل  م��ن  االأق�صى  وللم�صجد  القد�س 

انطالقاً  االأق�صى  ق��واف��ل  ت�صيري  اإع���ادة 

االأخ��رية  االأ�صابيع  ال��داخ��ل يف  م��دن  من 

املا�صية

وتت�صمن القوافل االعتكاف يف اأروقة 

االأق�صى وخا�صة يومي اجلمعة وال�صبت 

كاأحد اأ�صكال الوفاء له والدفاع عنه

دعوات  املقد�صيني  العديد من  واأطلق 

امل�����ص��ج��د  اإىل  ال����رح����ال  ����ص���د  ب�������ص���رورة 

الطريق  وقطع  فيه  والتواجد  االأق�صى 

ع��ل��ى االح���ت���الل وامل�����ص��ت��وط��ن��ني ال��ذي��ن 

يحاولون اال�صتفراد فيه

اإىل عدة  االأق�صى  قوافل  فكرة  وتعود 

االإ�صالمية  احلركة  عكفت  حيث  �صنوات 

عموما  املحتل  ال��داخ��ل  واأه���ايل  خا�صة 

ع��ل��ى ت�����ص��ي��ري ت��ل��ك ال���ق���واف���ل يف ���ص��ب��ي��ل 

ال��ع��رب��ي واالإ���ص��الم��ي يف  ال��وج��ود  تعزيز 

ا�صتفراد االحتالل  القد�س ومنع  مدينة 

على  بال�صيطرة  حم��اوالت��ه  واإب��ط��ال  بها 

�صائغة  ل��ق��م��ة  وج��ع��ل��ه  ال��ق��د���ص��ي  احل����رم 

اال�صتيطانية املجموعات  لدى 

وجن���ح امل��راب��ط��ون اأك����رث م��ن م���رة يف 

الرتاجع  على  االح��ت��الل  حكومة  اإج��ب��ار 

كن�صب  ب��االأق�����ص��ى  متعلقة  ق���رارات  ع��ن 

ال���ب���واب���ات االل���ك���رتون���ي���ة واإغ�������الق ب��اب 

الرحمة وغريها

اأّن  )حما�س(،  حركة  اأّك��دت  اأن  و�صبق 

ال���رب���اط يف امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى امل���ب���ارك، 

وال����دف����اع ع���ن ب��ق��ي��ة امل�����ص��اج��د امل���ه���ددة 

ودينية؛  وطنية  اأول��وي��ة  ي��ع��دُّ  بالتهويد 

الأن احل��ف��اظ ع��ل��ى امل��ق��د���ص��ات ج���زء من 

معركة احلفاظ على هوية االأر�س ومنع 

تهويدها

ودع����������ت احل������رك������ة ل����ل����ح����ف����اظ ع��ل��ى 

م���ق���د����ص���ات���ن���ا وال���ت�������ص���دي ل���ت���ه���وي���ده���ا، 

وال���دع���اء  ال�������ص���الة  اأداء  يف  وامل�������ص���ارك���ة 

واملرابطني لالأق�صى 

 هل ستصبح حركة حماس برأسين إذا ما ُعين مشعل رئيسًا لها في الخارج؟

 االحتالل اإلسرائيلي يواصل االستيالء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا في القدس المحتلة و األغوار

البرلمان الباكستاني يجدد الثقة بعمران خان

 اآلالف من أهالي الداخل المحتل يشدون الرحال إلى األقصى إحياًء للرباط
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 ق����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ����ص���وؤون االأ����ص���رى 

وامل��ح��رري��ن ق���دري اأب���و ب��ك��ر، ���ص��ب��اح ي��وم 

“عوفر”  �صجن  يف  االأ���ص��رى  اإّن  ال�صبت، 

نظراً  ت�صعيدّية  خ��ط��وات  خ��و���س  ق���رروا 

للغاية،  �صيئة  اأو���ص��اًع��ا  يعي�صون  الأن��ه��م 

اال�صتجابة  ال�صجون  اإدارة  رف�س  وب�صبب 

ملطالبهم”

ب��ك��ر، يف ح��دي��ث ل�صوت  اأب���و  واأ����ص���اف 

هو معتقل  “عوفر”  اأّن �صجن  فل�صطني، 

ك��اأك��رب �صجن من  ك��ب��ري وي��اأت��ي  م��رك��زي 

ُم�صرياً  حيث التعداد بعد �صجن النقب”، 

“عوفر”  يف  االأ�����ص����رى  ظ����روف  اأّن  اإىل 

�صيئة للغاية وخا�صة مبا يخ�س االأكل

ج�����والت  ع�������ّدة  ه����ن����اك  اأّن  واأو�������ص������ح 

م���ن امل���ف���او����ص���ات ب���ني مم��ث��ل��ي االأ����ص���رى 

اأم�س  ي��وم  اآخ��ره��ا  ك��ان��ت  ال�صجن  واإدارة 

ال�صجن  اإدارة  خاللها  ورف�صت  اجلمعة، 

االأ�صرى اال�صتجابة ملطالب 

االإدارة  اأب��ل��غ��وا  االأ���ص��رى  “اإّن  وت��اب��ع: 

تبداأ  جدّية  ت�صعيدية  ب��اإج��راءات  بالبدء 

االأ���ص��ري  اأّن  اإىل  ُم���ن���وه���اً  االأحد”،  ي���وم 

للعناية  نقله  مت  م�صاملة  ح�صني  امل��ح��رر 

امل��ك��ث��ف��ة ب��ع��د ت���ده���ور ح��ال��ت��ه ال�����ص��ح��ي��ة 

للغاية وو�صعه �صعب 

 أبو بكر: أسرى »عوفر« يقررون 
خطوات تصعيدية
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ط���ال���ب م���وظ���ف���ون ع��ي��ن��ت��ه��م ال�����س��ل��ط��ة 

 ،2005 ع���ام  ق��ط��اع غ���زة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف 

املالية ال�سبت، ب�سرف كامل م�ستحقاتهم 

 12 نحو  الفل�سطينية  ال�سلطة  وعينت 

األ���ف م��وظ��ف �سمن الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة يف 

ت�سجيلهم  ا�ستكمال  دون   2005 ع��ام  غ��زة 

العام، ما حرمهم على  املوظفني  يف ديوان 

مدار �سنوات من عالواتهم املالية

روات���ب  ع��ل��ى   2005 م��وظ��ف��و  وي��ح�����س��ل 

 450 )ن���ح���و  ���س��ي��ق��ل   1500 ت��ب��ل��غ  ���س��ه��ري��ة 

مالية  ع��الوة  اأي  اإ�سافة  يتم  ومل  دولر(، 

ل���ه���م م���ن���ذ ت��ع��ي��ي��ن��ه��م، ع���ل���ى ع��ك�����س ب��ق��ي��ة 

ال�سلطة بغزة موظفي 

ب��اأي  حاليا  امل��وظ��ف��ني  ه���وؤلء  يعمل  ول 

ال�سلطة  بقية موظفي  مثل  جهة حكومية 

عن  ا�ستنكفوا  الذين  غزة  يف  الفل�سطينية 

القطاع،  على  حما�س  �سيطرة  بعد  العمل 

اآنذاك ا�ستجابة لطلب من ال�سلطة، 

املوظفني،  هوؤلء  من  الع�سرات  و�سارك 

ظهر ال�سبت، يف م�سرية احتجاجية مبدينة 

املالية غزة، للمطالبة بكامل م�ستحقاتهم 

وق�������ال اأده��������م خ����ل����ف، ن����ائ����ب م�������س���وؤول 

على   ،  2005 تعيينات  ل���  الوطنية  اللجنة 

اإن هذه  الأنا�سول،  ملرا�سل  امل�سرية  هام�س 

كاملة،  باحلقوق  للمطالبة  تاأتي  الفعالية 

ال�سلطة  يف  ر�سميني  كموظفني  واإن�سافنا 

الوطنية

الحتجاجية  الفعاليات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ج������اءت ب���ع���د ع�����دة م�����ب�����ادرات ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 

اإل���ي���ه���ا  ب����احل����ق����وق، وال����ت����ي مل ت�����س��ت��ج��ب 

احلكومة .??????

ودعا احلكومة اإىل التعامل مع موظفي 

من  احلقوق،  كافة  لهم  موظفني  ك�   2005

وت��اأم��ني  وع���الوات وظيفية،  ك��ام��ل،  رات���ب 

�سحي

وت���ق���ول احل��ك��وم��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، اإن���ه 

ب�����س��ب��ب اأح�������داث الن���ق�������س���ام ال���ت���ي ان��ت��ه��ت 

غ��زة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ح��م��ا���س  ب�سيطرة ح��رك��ة 

اإج������راءات  ا���س��ت��ك��م��ال  ي��ت��م  مل   ،2007 ع���ام 

ت�سجيلهم يف ديوان املوظفني العام

1 ف��راي��ر/ ���س��ب��اط امل��ا���س��ي، اأع��ل��ن  ويف 

ا�ستية،  حممد  الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س 

اع����ت����زام ح��ك��وم��ت��ه ب����دء م��ع��اجل��ة ق�����س��اي��ا 

2005 ، وا�ستيعابهم بالتدريج تعيينات 

اليوم،  القرار حتى  تنفيذ هذا  يتم  ومل 

2005 بح�سب موظفي 

االنباط-وكاالت

اأك����د ع�����س��و امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي حل��رك��ة 

اجل����ه����اد الإ�����س����الم����ي، حم���م���د ال���ه���ن���دي، 

انتخابات  اإىل  “بالذهاب  حركته  مت�سك 

امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي، ب���اع���ت���ب���اره���ا امل��م��ث��ل 

ال�سرعي للكل الفل�سطيني، واأن النت�سار 

بداية م�سروع جديد”، ح�سب  فيها ميثل 

و�سفه

وقال اإن اجلهاد �سيذهب اإىل الجتماع 

يف ال���ق���اه���رة، م��ن��ت�����س��ف ال�����س��ه��ر احل���ايل، 

الوطني،  املجل�س  بانتخابات  “للتم�سك 
والت�سديد  الوطنية  الوحدة  اأ�سا�س  على 

تاأ�سي�س و�سع فل�سطيني متما�سك” على 

“ت�سب  اأن  يجب  النتخابات  اأن  واأك��د 

واأن  فل�سطينية،  مرجعية  بناء  �سالح  يف 

ال�سعبية” املقاومة  يتم تفعيل 

ت���ك���ون  اأن  اإ�������س������رار  ه����ن����اك  وت������اب������ع: 

فقط،  الت�سريعي  للمجل�س  الن��ت��خ��اب��ات 

ولن  الدائرة،  نف�س  يف  �سنغو�س  وبالتايل 

تكون هناك جدية لإعادة املرجعية لكافة 

الفل�سطينية املوؤ�س�سات 

ه���ذا  ت�����رك  اجل����ه����اد  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

ل��الإق��ل��ي��م،  “ا�ستجابة  لأن������ه  الت�����ف�����اق؛ 

ال����ذي مل ي���راع���ي اإع������ادة ب��ن��اء امل��رج��ع��ي��ة 

التحرير”،  م��ن��ظ��م��ة  ب��ن��اء  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة 

وقال:”انتخابات ال�سلطة متثل جزءاً من 

الوطني  املجل�س  اأما  الفل�سطيني،  ال�سعب 

الفل�سطيني” للكل 

2005 ذهبت حركة اجلهاد  واأ�ساف: يف 

كانت  تهدئة،  اتفاق  واأعطت  القاهرة  اإىل 

الرئي�س  غياب  بعد  اإليه  بحاجة  ال�سلطة 

بنود، منها:  يا�سر عرفات، ي�سمن ثماين 

اأ�س�س  على  التحرير  منظمة  ب��ن��اء  اإع���ادة 

م��ت��واف��ق ع��ل��ي��ه��ا، واأن ي��ك��ون ه��ن��اك ق��ي��ادة 

“مل يتحقق منها  اأنه  موؤقتة لها، واعتر 

�سيء �سوى الهدنة”

ال���ق���رن هو  اأن م�����س��روع ���س��ف��ق��ة  واأك�����د 

الطاولة”،  ع���ل���ى  امل����ط����روح  “الوحيد 
“الكيان  اأن  واأو����س���ح  ع��رب��ي��ة.  مب�����س��ارك��ة 

الدول  ومعهما  املتحدة  والوليات  املحتل 

الفل�سطيني  لل�سعب  يعطوا  لن  الغربية، 

مل  واإن  منها،  ج���زًءا  ال�سفة  تكون  دول���ة، 

اأي �سيء من  اأقوياء لن نح�سل على  نكن 

قرارات المم املتحدة”

واأ�ساف: “م�سروع ال�سلطة كان مبثابة 

اإ�سرائيل ومنظمة  املتبادل بني  العرتاف 

ال���ت���ح���ري���ر، وع���ل���ى ه����ذا الأ����س���ا����س رت��ب��ت 

يف  �سريًكا  الح��ت��الل  ليكون  الت��ف��اق  ه��ذا 

املفاو�سات ب�ساأن ال�سفة غزة، وما يفر�س 

ذلك هو ميزان القوى”

والتجمعات  معزولة  ال�سفة  اأن  واأك��د 

ومل  بامل�ستوطنات  حماطة  الفل�سطينية 

ي��ك��ن ه��ن��اك اأي ات���ف���اق ي��ن�����س ع��ل��ى دول���ة 

فر�س  بينما  وغزة،  ال�سفة  يف  فل�سطينية 

وزرعت  الأر�س  وقائع على  املحتل  الكيان 

امل�ستوطنات

“تخلت  العربية  الأن��ظ��م��ة  اأن  واع��ت��ر 

عن ال�سلطة وانتهب ببناء حتالف �سيا�سي 

اإ�سرائيل لبناء �سرق  اأمني واقت�سادي مع 

دور  “انتهاء  اأن  واعتر  اأو�سطي جديد”، 

ال�سلطة يف املفاو�سات”
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بريطانيا  اأن  م�سربة  وثيقة  ك�سفت 

لبع�س  م�ساعداتها  لتقلي�س  تخطط 

م���ن دول ال���ع���امل ال��ت��ي ت�����س��ه��د ن��زاع��ات 

بن�سبة ت�سل اإىل الثلثني

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����س��ب 

ال���������ذي ح�������س���ل ع���ل���ي���ه م�����وق�����ع اأوب�������ن 

�سيجري  الإن��رتن��ت،  على  دمي��وك��را���س��ي 

�سوريا  اإىل  املقدمة  امل�ساعدات  تقلي�س 

اإىل  امل��ق��دم��ة  وامل�����س��اع��دات   %  67 بن�سبة 

بن�سبة  وال�����س��وم��ال   ،%63 بن�سبة  ليبيا 

60% ، وجنوب ال�سودان بن�سبة %59

التخفي�سات  اإن  العمال  ح��زب  وق��ال 

دم���ارا  �ست�سبب  عنها  الك�سف  مت  ال��ت��ي 

لبع�س من اأكرث النا�س �سعفا يف العامل، 

وفقا ل� وكالة الأنباء الريطانية بي ايه 

ميديا

الظل  وزي��رة  كور جيل،  بريت  وقالت 

للتنمية الدولية اإن التخفي�سات يف دعم 

متعددة  اإن�سانية  اأزم����ات  و���س��ط  ال���دول 

اإىل  �سوف تت�سبب يف دمار، مما �سيوؤدي 

جتويع بع�س من اأكرث النا�س �سعفاً يف 

العامل وانهيار اأنظمة الرعاية ال�سحية 

وتوقف الو�سول اإىل املياه النظيفة

وتابعت تاأكدوا اأن النا�س �سيموتون

مثل  قا�سية  تخفي�سات  اأن  واأ�سافت 

امل�����س��رح  ت���راج���ع ع��ل��ى  اإىل  ت�����س��ري  ه����ذه 

العاملي و�ستجعلنا جميًعا اأقل اأمنا. هذه 

العاملية. بريطانيا  لي�ست 

وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة اإن 

امل���زي���د م���ن ال�����ق�����رارات ب�������س���اأن ب���رام���ج 

الفردية �سيتم اتخاذها امل�ساعدات 

التاأثري  اأجرنا  لقد  املتحدث:  وقال 

الزلزايل للجائحة على اقت�ساد اململكة 

ق������رارات �سعبة  ات���خ���اذ  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة 

ولكن �سرورية، مبا يف ذلك التخفي�س 

ننفقه  ال��ذي  الإج��م��ايل  للمبلغ  امل��وؤق��ت 

امل�ساعدات على 

واأ�������س������اف م�����ا زل����ن����ا م���ان���ح���ا رائ������دا 

ل��ل��م�����س��اع��دات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، 

و���س��ن��ن��ف��ق اأك����رث م���ن 10 م��ل��ي��ارات ه��ذا 

ال��ع��ام مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر وم��ع��اجل��ة تغري 

املناخ ، وحت�سني ال�سحة العاملية.

وقد اأدى ال�سرر القت�سادي الناجم 

عن  احلكومة  تخلي  اإىل  اجلائحة  ع��ن 

7ر0  التزامها يف بيانها الر�سمي باإنفاق 

امل�ساعدات  على  القومي  الدخل  من   %

اخل��ارج��ي��ة وخ��ف�����س ه���ذه ال��ن�����س��ب��ة اإىل 

5ر0 %

االنباط-وكاالت

�سربة  ل�سن  املتحدة  الوليات  خططت 

ن���ووي���ة ���س��د م��و���س��ك��و ب��ا���س��ت��خ��دام ط��ائ��رة 

نات�سونال  جملة  ذك��رت  ح�سبما  م�سرية، 

الأمريكية اإنرت�ست 

اأنه  �سو�سيو،  بيرت  املقال،  كاتب  يتذكر 

الباردة، كان  الأي��ام الأوىل من احل��رب  يف 

اجلي�س الأمريكي يبحث عن طرق جديدة 

لإي�����س��ال راأ�����س ح��رب��ي ن���ووي اإىل ه��دف. 

ك��ان��ت اإح����دى ه���ذه امل��ن�����س��ات ه��ي ���س��اروخ 

اأر�������س-  Navaho  64-SM ك������روز 

 5-RTV-A اأر�����س، ث��م ظ��ه��ر م�����س��روع 

الت�سنيف   على  النهاية  يف  ح�سل  وال��ذي 

10-X

ك���ان م���ن امل��ف��رت���س اأن ي��ك��ون ن��اف��اه��و 

����س���اروخ ك����روز ع��اب��ر ل��ل��ق��ارات اأ����س���رع من 

نووية  اأ�سلحة  اإي�سال  على  ق��ادرا  ال�سوت 

ق���واع���د  م����ن  ال�������س���وف���ي���ت���ي  الحت��������اد  اإىل 

يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ال���ق���اري���ة، وي��ح��ل��ق 

األ��ف مرت   20 ارتفاع  وعلى  م��اخ   3 ب�سرعة 

ت��ق��ري��ب��ا. ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، ك��ان��ت الأه����داف 

الرئي�سية للق�سف النووي تقع يف مو�سكو 

ولينينغراد

وف���ًق���ا ل��ب��ي��ان��ات رف���ع���ت ع��ن��ه��ا ال�����س��ري��ة 

يف  الأمريكي  القومي  الأم��ن  اأر�سيف  من 

جامعة جورج وا�سنطن، خططت الوليات 

املتحدة يف اخلم�سينيات من القرن املا�سي 

ع�سكرية  من�ساأة   1100 على  �سربات  ل�سن 

يف  نظرت  كما  ال�سوفيتي،  لالحتاد  تابعة 

ومدن  �سناعية  جممعات  تدمري  اإمكانية 

ك��ان  ال�سوفيتية،  العا�سمة  يف  ب��اأك��م��ل��ه��ا. 

 179 ل��ت��دم��ري  ي�ستعد  الأم��ري��ك��ي  اجل��ي�����س 

موقعاً

الأمريكيني  اأن  �سو�سيو  بيرت  يالحظ 

 10-X 13 ط��ائ��رة م��ن ط��راز  ق��ام��وا ببناء 

ا���س��ت��خ��دام ع�����س��رة م��ن��ه��ا يف رح���الت  ، مت 

جتريبية، مت اأولها يف اأكتوبر 1953. كانت 

X-10 عبارة عن طائرة جتريبية م�سرية 
ت���ن���درج حت���ت ب��ع�����س م��ع��اي��ري ال��ط��ائ��رات 

ال��ن��ف��اث��ة. ك��ان��ت م��دع��وم��ة مب��ح��رك��ني من 

 ،  Westinghouse XJ40 ط���راز 

كما مت جتهيزها بطيار اآيل من اأجل رحلة 

م�ستقرة دون تدخل الطيار

اأنها  اأث��ب��ت   10-X اأن  الكاتب  ي��الح��ظ 

يلفت  وقتها.  يف  ما  حد  اإىل  فعالة  من�سة 

كانت  اأنه  اإىل  القراء  انتباه  �سو�سيو  بيرت 

يف الواقع اأ�سرع طائرة لفرتة ق�سرية

ك���ان ال��رن��ام��ج ن��اج��ح��ا وا���س��ت��م��ر حتى 

الإط����الق  ع��م��ل��ي��ات  ل��ك��ن   ،1956 ن��وف��م��ر 

بالف�سل،  انتهت   10-X ل���  الأوىل  الع�سر 

ب��ي��ن��م��ا ا���س��ت��غ��رق��ت ال��رح��ل��ت��ان ال��ت��ال��ي��ت��ان 

ف��ق��ط. كانت  دق��ائ��ق ون�سف  اأرب���ع  ح���وايل 

امل�����س��ك��ل��ة الأك����ر ه���ي اأن����ه ب��ح��ل��ول ال��وق��ت 

اإىل مرحلة  ال��رن��ام��ج  ف��ي��ه  و���س��ل  ال���ذي 

عابر  بالي�ستي  �ساروخ  اأول  كان  الختبار، 

للقارات اأطل�س قد بداأ اختبارات الطريان 

اإلغاء  نتيجة لذلك، مت  اأك��رث.  واع��د  وب��دا 

م�������س���روع  وم���ع���ه   Navaho ب���رن���ام���ج 

10-X

 غزة.. موظفون يطالبون السلطة الفلسطينية بصرف مستحقاتهم المالية

 الجهاد: متمسكون بالذهاب إلى انتخابات المجلس الوطني

 وثيقة مسربة: بريطانيا تخطط لتقليص المساعدات للدول التي مزقتها الحروب

 ناتشونال إنترست: الواليات المتحدة كانت تخطط لتدمير موسكو بطائرة مسيرة نووية

االنباط-وكاالت

قال رئي�س حكومة ت�سريف الأعمال 

ال�سبت،  ام�����س  دي���اب،  ح�سان  اللبنانية 

اإن��������ه ل مي����ك����ن حل���ك���وم���ت���ه م���واج���ه���ة 

“الإ�سراع  م����ن  ب����د  ول  ال���ت���ح���دي���ات 

ق��اع��دة  ع��ل��ى  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة  بت�سكيل 

الإ�سالحية« اخلطة 

اإىل  وجهها  كلمة  يف  دي���اب  وت�����س��اءل 

حتى  امل��واط��ن��ني  ذن��ب  “ما  اللبنانيني: 

لقد  ال�سيا�سية؟  الأطماع  ثمن  يدفعوا 

بلغ لبنان حافة النفجار بعد النهيار«

واأ�ساف: “هل املطلوب حتلل الدولة 

اأ���س��ب��ح��ت احل��ل��ق��ة الأ���س��ع��ف؟  اأن  ب��ع��د 

الأزم�������ة احل���ال���ي���ة م��ر���س��ح��ة ل��ل��ت��ف��اق��م 

ي�سكل  احلليب  على  الت�سابق  وم�سهد 

حافزا للتعايل وت�سكيل حكومة«

اأم��ام��ي  ي��ط��رح  ق��د  “الو�سع  وت��اب��ع: 

خ��ي��ار الع��ت��ك��اف وق���د اأجل����اأ اإل��ي��ه رغ��م 

ي�ستطيع  وم���ن  ق��ن��اع��ات��ي،  ي��خ��ال��ف  اأن���ه 

ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال���ت���داع���ي���ات اخل���ط���رية 

الآتية واملزيد من معاناة النا�س؟«

املالية  لالأزمة  حل  ل  اأنه  اإىل  ولفت 

دون  م��ن  ح��ال��ي��ا  ال��ب��الد  تعي�سها  ال��ت��ي 

مفاو�سات مع البنك الدويل

اأزمة مالية منذ  ويواجه لبنان اأكر 

ن��ه��اي��ة احل����رب الأه���ل���ي���ة، ح��ي��ث ف��ق��دت 

قيمتها  من  باملئة   80 اللبنانية  اللرية 

م��ق��اب��ل ال������دولر، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 

ب��ع�����س امل���ع���ام���الت ال��ر���س��م��ي��ة ل ت���زال 

اللبنانية الر�سمية  جترى ب�سعر اللرية 

ل��ل��دولر،  1500 ل��رية  قبل الأزم���ة وه��و 

ب��ي��ن��م��ا ان��خ��ف�����س��ت ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة 

للعملة اإىل اأكرث من 9000 لرية

االنباط- وكاالت

اأ�سدرت حمكمة يف ولية كاليفورنيا قرارا 

نفال  �سهري  الفل�سطينية  النا�سطة  ل�سالح 

املجندة  بها  تقدمت  ق�سائية  دع��وى  برف�س 

ال�سابقة يف جي�س الحتالل الإ�سرائيلي ريبيكا 

رام لإ�سكاتها واتهامها بالت�سهري بها

وك���ان���ت ن��ف��ال ن�����س��رت ����س���ورة ع���ر م��وق��ع 

ال�سهيدة  فيها  جمعت   2018 ع��ام  الفي�سبوك 

ا���س��ت�����س��ه��دت  ال���ت���ي  ال���ن���ج���ار  رزان  امل�����س��ع��ف��ة 

ب��ر���س��ا���س ج��ن��ود الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف 

التي  رام  واملجندة  الطبي،  بزيها  غ��زة  قطاع 

رف�سها جلرائم  واأعربت عن  ال�سالح،  حتمل 

الحتالل الإ�سرائيلي �سد اأبناء �سعبنا

وح��ك��م ال��ق��ا���س��ي الأم��ري��ك��ي ���س��د املجندة 

قانون  �سمن  ال��دع��وى  برف�س  الإ�سرائيلية 

يعاقب على انتقاد اإ�سرائيل بال�سجن ملدة عام، 

ورف�س التعوي�س امل��ادي الذي طالبت به رام 

وي�سل اإىل 6 ماليني دولر اأمريكي

مقاطعة  ح��رك��ة  يف  نا�سطة  ن��ف��ال  وتعتر 

 )BDS( اإ�سرائيل و�سحب ال�ستثمارات منها

يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم���ريك���ي���ة، وه���ي من 

اجلامعات  م�ستوى  على  الن�سطة  احل��رك��ات 

من  الكثري  وحققت  الأم��ريك��ي��ة  وال�����س��رك��ات 

الإجنازات ل�سالح الق�سية الفل�سطينية خالل 

الأعوام املا�سية، ما دفع العديد من الوليات 

اإىل ���س��ن ق����وان����ني خ��ا���س��ة جت�����رم م��ق��اط��ع��ة 

اأ�سبحت  حتى   ،  BDS�ال دع��م  اأو  اإ�سرائيل 

�سمن �سروط بع�س الوظائف املهمة، خا�سة 

املعلمني واأ�ساتذة اجلامعات

االنباط-وكاالت

قطع م�ستوطنون، ام�س ال�سبت، عددا من 

اأ�سجار الزيتون املعمرة، يف ارا�سي بيت حلم

واأف���اد مدير مكتب هيئة مقاومة اجل��دار 

اإن  بريجية،  بيت حلم ح�سن  وال�ستيطان يف 

زيتون معمرة  �سجرة   15 م�ستوطنني قطعوا 

وتعود  حل��م،  بيت  يف  “ع�سيون”  منطقة  يف 

للمواطن جمال عبد اهلل اإ�سماعيل من قرية 

اأرطا�س

 دياب: حكومتي عاجزة وقد ألجأ إلى االعتكاف

 قاِض أمريكي يحكم لصالح ناشطة 
فلسطينية ضد محاوالت إسكاتها سياسيا

 مستوطنون يقطعون 15 شجرة 
زيتون معمرة جنوب بيت لحم
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الـريـا�ضي

الريا�ض – وكاالت 

اأرجع الأردين حممود احلديد، املدير 

خط  يف  م�ساحات  وج��ود  للوحدة،  الفني 

الثاين من  ال�سوط  دف��اع��ه، وحت��دي��دا يف 

مباراته اأمام احتاد جدة، اإىل رغبة لعبيه 

الحت���اد  ت��ق��دم  ب��ع��د  ال���ت���ع���ادل،  اإدراك  يف 

ب��ه��دف م��ن رك��ل��ة ج���زاء. وت��ل��ق��ى ال��وح��دة 

اخل�سارة الثالثة على التوايل، بال�سقوط 

اأم���ام احت���اد ج���دة، م�����س��اء  اجل��م��ع��ة، )4-

 22 ب��اجل��ول��ة  ال��ف��ري��ق��ن  م���ب���اراة  2(، يف 

م��ن ال����دوري ال�����س��ع��ودي. وق���ال احل��دي��د، 

يف ح���دي���ث ت���ل���ف���زي���وين ع���ق���ب امل����ب����اراة: 

عن  ك��ث��را  تختلف  ل  ب��ه��دف  “اخل�سارة 
امل��درب  اأه����داف، يجب على   4 ب��� اخل�����س��ارة 

اأن ميتلك احللول يف مثل هذه املواقف«. 

ال��ف��ارق،  تقلي�ص  “ا�ستطعنا  واأ����س���اف: 

م��وج��ودة«.  الفردية  الأخ��ط��اء  ظلت  لكن 

م��ث��ال��ي��ا يف  اأداء  ق���دم  ف��ري��ق��ه  اأن  واأو����س���ح 

داخل  التنظيم  حيث  من  الأول،  ال�سوط 

اخلطوط.  جميع  م�ستوى  وعلى  امللعب، 

هجومية،  �سرا�سة  اأظهر  “الفريق  وزاد: 

ونتيجة املباراة ل تعك�ص ما قدمه لعبو 

و�سوء  ال��ف��ردي��ة  الأخ��ط��اء  لكن  ال��وح��دة، 

احل����ظ ك��ل��ف��ون��ا ه����ذه اخل�������س���ارة وب���ه���ذه 

عالج  على  “�ساأعكف  وخ��ت��م:  النتيجة«. 

اأثار  اأي  اأخطاء الالعبن وانت�سالهم من 

�سلبية بعد اخل�سارة الثالثة على التوايل، 

على جتاوز هذه  الفريق  بقدرة  ومتفائل 

املرحلة«.

11

الحديد يبرر خسارة 
الوحدة السعودي 

الزعبي جديد شباب االردن 

نداي لن يشارك امام الفيصلي 

الرياضة في زمن كورونا

االنباط – عمان 

الأردن  ���س��ب��اب  ن����ادي  ادارة  اجن����زت 

الزعبي  مو�سى  ال��الع��ب  م��ع  تعاقدها 

املرحلة  خالل  فريقه،  �سفوف  لتعزيز 

امل��ق��ب��ل��ة. وج����اء ال��ت��ع��اق��د م���ع ال��زع��ب��ي 

والهجومية  الدفاعية  ا�ستناًدا لقدراته 

فريق  يفتقد  حيث  خربته  جانب  اإىل 

يف  خربة  عنا�سر  لوجود  الأردن  �سباب 

م�ساركته  خ��الل  ات�سح  وه��ذا  �سفوفه 

يف ب��ط��ول��ة ال����درع. و���س��ب��ق ل��ل��زع��ب��ي اأن 

مّثل �سباب الأردن لعدة �سنوات، قبل اأن 

الرمثا  �سفوف  يف  للعب  بعدها  ينتقل 

والأه����ل����ي وال�����س��ل��ط و����س���ح���اب. ج��دي��ر 

من  خ����رج  الأردن  ���س��ب��اب  اأن  ب��ال��ذك��ر 

مباراتيه  خ�سر  بعدما  ال��درع  م�سابقة 

اإربد  واحل�سن   ”3-1“ اجلزيرة  اأم��ام 

.»3-0“

االنباط – عمان 

الفني  املدير  زم��ع  اأب��و  اأك��د عبد اهلل 

مع  يومي  توا�سل  على  اأن��ه  للوحدات، 

نداي،  العزيز  عبد  ال�سنغايل  املحرتف 

الذي تاأخر التحاقه بتدريبات الفريق. 

وق����ال اأب����و زم����ع يف ت�����س��ري��ح��ات مل��وق��ع 

من  م�ستاء  نف�سه  “نداي  ال���وح���دات: 

تاأخر و�سوله اإىل الأردن، لكن الأمور 

على  احل�سول  ينتظر  هو  بيده،  لي�ست 

الفرن�سية  ال�����س��ف��ارة  م��ن  ���س��ف��ره  ج���واز 

املعامالت  اإجن��از  تاأخًرا يف  هناك  لكن 

اأب��و  واأو���س��ح  ال��وب��ائ��ي«.  الو�سع  ب�سبب 

ال�����س��ف��ر  ت���ذك���رة  ب��ح��ج��ز  “قمنا  زم�����ع: 

3 م����رات ل��ك��ن��ه مل ي��ت��م��ك��ن من  ل��ن��داي 

جل��واز  ت�سلمه  ت��اأخ��ر  ب�سبب  احل�����س��ور 

ن���داي  اأن  “اأعتقد  واأ�����س����اف:  ���س��ف��ره« 

الأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة  يف  الأردن  ���س��ي�����س��ل 

الوحدات  احلايل«. و�سيغيب نداي عن 

يف ب���ط���ول���ة ال�������درع، ح���ي���ث ���س��ي��خ��و���ص 

قوية  مواجهة  املقبل  الثالثاء  الفريق 

الفي�سلي. اأمام 

االنباط – عمان 

اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  خ�����س�����ص   -

الأردن����ي����ة ل��ل��ث��ق��اف��ة ال��ري��ا���س��ي��ة اجل��ان��ب 

برئا�سة  عقدت  التي  جل�سته  من  الأك��رب 

ال�����س��ي��د ح�����س��ن م�����س��ع��ود مل��ن��اق�����س��ة واق���ع 

وم�����س��ت��ق��ب��ل اأن�������س���ط���ة اجل��م��ع��ي��ة يف ظ��ل 

على  بظاللها  القت  التي  كورونا  جائحة 

كافة الأجواء ويف كافة املجالت و�سددت 

اجلمعية على اأهمية م�ساعفة اجلهود يف 

فرو�ص  حتدي  ملواجهة  القادمة  املرحلة 

بع�ص  اأقامة  امكانية  اإىل  منوهة  كورونا 

 ، »زووم«  املرئي  التطبيق  عرب  الأن�سطة 

ق��رارا  اجلمعية  اتخذت  ال�سدد  ه��ذا  ويف 

وذل��ك  »زووم«  ع��رب  مفتوحة  ن��دوة  بعقد 

اجل����اري  19-اآذار  اجل��م��ع��ة  ي����وم  م�����س��اء 

للجمعية  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����ص  وت��ف��وي�����ص 

ال��ن��دوة،  ه��ذه  ب���اإدارة  روي�سان  عاطف  د. 

وحتديد حماورها حتت عنوان )الأردنية 

الريا�سية.. �سحة واآمان( للثقافة 

 وث����م����ن����ت اجل���م���ع���ي���ة م������ب������ادرة م��ه��ا 

الباراملبية  اللجنة  ع��ام  اأم��ن  الربغوثي 

الثقافية  اجلمعية  اإدراة  جمل�ص  ع�سو 

الإدارة  جم��ل�����ص  اج���ت���م���اع  ب��اإ���س��ت�����س��اف��ة 

ال����ذي ي��ج�����س��د ال�����س��راك��ة الإ���س��رتات��ي��ج��ة 

وجمعية  الريا�سية  الثقافة  جمعية  بن 

الباراملبية اللجنة 

الأردن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  ان  اإىل  ي�����س��ار   .

 2019 ع���ام  اأ���س��ه��رت  ال��ري��ا���س��ي��ة  للثقافة 

للثقافة  العربي  لالحتاد  منت�سبة  وه��ي 

القاهرة مقرا  التي يتخذ من  الريا�سية 

له .

االنباط – عمان 

اإىل  امل��ت��اأه��ل��ة  الأرب���ع���ة،  ال��ف��رق  اكتمل عقد 

ال����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي، ل��ب��ط��ول��ة درع الحت���اد 

مل��و���س��م 2021، ب��ع��د اخ��ت��ت��ام امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة، 

والأخ����رة م��ن دور امل��ج��م��وع��ات. وج���اء تاأهل 

للمجموعات  �سدارتها  �سمنت  اأن  بعد  الفرق 

ال��ف��ي�����س��ل��ي  “الأوىل”،  ال�����وح�����دات  وه�������ي: 

واجلليل  “الثالثة”،  اجل��زي��رة  “الثانية”، 
الذي  النهائي  قبل  الدور  وي�سهد  “الرابعة« 
اآذار، على �ستاد الأمر   9 يقام الثالثاء املقبل 

حم��م��د ب����ال����زرق����اء، م���واج���ه���ة ال����وح����دات مع 

يلتقي  فيما  ع�����س��راً،  الثالثة  عند  الفي�سلي 

ال�ساد�سة م�ساء،  اجلزيرة نظره اجلليل عند 

وتقام املباراتن بنظام خروج املغلوب من مرة 

واحدة. وكانت اجلولة الأخرة التى انطلقت 

اخل��م��ي�����ص ���س��ه��دت ف���وز ال���وح���دات ع��ل��ى معان 

4-0 ع��رب اإب��راه��ي��م اجل��واب��ري، اأح��م��د �سمر، 

مهند اأبو طه، وخالد ع�سام، لرفع الوحدات 

ر�سيده اإىل 6 نقاط ب�سدارة املجموعة الوىل. 

�سجل   ،2-2 الرمثا  م��ع  الفي�سلي  ت��ع��ادل  كما 

العطار،  وجم���دي  زري��ق��ات  حممد  للفي�سلي 

وللرمثا حمزة الدردور من ركلة جزاء، وهادي 

الثانية  املجموعة  �سدارة  لتذهب  احل��وراين، 

ن��ق��اط، وب��ف��ارق الأه����داف عن   4 للفي�سلي ب 

الرمثا. وتغلب اجلزيرة على احل�سن بهدفن 

ليرتبع  �سعادة،  اإب��راه��ي��م  اإم�ساء  م��ن  رد  دون 

على �سدارة املجموعة الثالثة ب 6 نقاط، ويف 

للمجموعة  التاأهل  ح�سابات  خ��ارج  ك��ان  لقاء 

الرابعة التى ح�سمها اجلليل ل�ساحله، تعادل 

يذكر  اأه���داف.  دون  العقبة  �سباب  مع  ال�سلط 

اأن مباريات الدور الأول اأقيمت بنظام الدوري 

املجزاأ من مرحلة واح��دة، بحيث يتاأهل بطل 

كل جمموعة اإىل الدور قبل النهائي مبا�سرة، 

املغلوب من مباراة  خ��روج  بنظام  يقام  وال��ذي 

اآذار اجل��اري   13 ي��وم  واح��دة، فيما مت حتديد 

موعداً للمباراة النهائية.

لندن – وكاالت 

ت�����ع�����ادل اآر������س�����ن�����ال م�����ع م�������س���ي���ف���ه ب���رن���ل���ي، 

اجلولة  بافتتاح  ال�سبت،  م�ساء   ،)1-1( بنتيجة 

ال�����س��اب��ع��ة وال��ع�����س��ري��ن م��ن ال�����دوري الإجن��ل��ي��زي 

ب��ي��ر  ع�����رب  اأول  اأر������س�����ن�����ال  وت�����ق�����دم  امل�����م�����ت�����از. 

اإمي���ري���ك اأوب���ام���ي���اجن يف ال��دق��ي��ق��ة ال�����س��اد���س��ة، 

وود  ك���ري�������ص  ال���ن���ي���وزي���ل���ن���دي  ي�����س��ج��ل  اأن  ق���ب���ل 

ال��دق��ي��ق��ة )39(. ل��ب��رن��ل��ي يف  ال���ت���ع���ادل   ه����دف 

 وارتفع ر�سيد اآر�سنال بهذا التعادل اإىل 38 نقطة 

اإىل  ر�سيده  برنلي  رفع  فيما  العا�سر،  املركز  يف 

30 نقطة يف املركز اخلام�ص ع�سر. وبعد مرور 6 

عرب  الت�سجيل  افتتاح  من  اآر�سنال  متكن  دقائق، 

الأي�سر  القائم  نحو  ك��رة  �سدد  ال��ذي  اأوب��ام��ي��اجن 

اإب��ع��اده��ا. يف  ب��وب  نيك  احل��ار���ص  ف�سل   للمرمى، 

ومت��ك��ن ب��رن��ل��ي م��ن ت�سجيل ه���دف ال��ت��ع��ادل يف 

الدقيقة )39(، عندما حاول ت�ساكا ت�ستيت الكرة 

من اأمام مرمى فريقه، لرتتد من وود اإىل داخل 

فيدر  ق��ام  الأول،  ال�سوط  نهاية  ال�سباك.وقبل 

بانطالقة جيدة قبل اأن ميرر اإىل ماكنيل، ف�سدد 

ت��األ��ق احل��ار���ص الأمل���اين  الأخ����ر ك���رة منخف�سة 

برند لينو يف اإبعادها. انطلق اآر�سنال يف ال�سوط 

�ساكا  ف�سدد  تقدمه،  ا�ستعادته  عن  باحثا  الثاين 

لرتتد من املدافع مي، وت�سل اإىل اأوديجارد الذي 

وتوا�سلت  اإبعادها.  يف  ب��وب  جنح  ت�سديدة  اأطلق 

عندما  الأخ�����رة،  ال��دق��ائ��ق  يف  ب��رن��ل��ي  اأف�سلية 

تبادل وود الكرة مع فيدرا، لينفرد باحلار�ص لينو 

الذي تاألق يف الت�سدي ملحاولته بالدقيقة )79(. 

رودري��ج��ي��ز فر�ستن  بديل برنلي ج��اي  واأه���در 

قبل  الأخ����رة،  اللحظات  يف  لفريقه  خطرتن 

اأوب��ام��ي��اجن.ث��م  ملحاولة  م��ي  امل��داف��ع  يت�سدى  اأن 

الفوز يف  ت�سجيل هدف  اآر�سنال من  القائم  حرم 

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ال�سائع، بعدما 

ارتدت منه ت�سديدة البديل داين �سيبايو�ص.

االنباط - عمان

اأح���رز ال��ف��ار���ص الومل��ب��ي اب��راه��ي��م 

هاين ب�سارات املركز الول يف ال�سوط 

ال��ت��اأه��ي��ل��ي ل��ل��ج��ائ��زة ال���ك���ربى ال��ت��ي 

بطولة  ام�����ص  مناف�ساتها  ان��ط��ل��ق��ت 

ال��دول��ي��ة لقفز احل��واج��ز من  ال��ع��ن 

»العن  ميادين  على  النجمتن  فئة 

بن  زايد  ال�سيخ  برعاية  للفرو�سية«، 

رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  ح��م��دان  ب��ن  حمد 

للفرو�سية  العن  نادي  اإدارة  جمل�ص 

وال���رم���اي���ة وال���غ���ول���ف، وب��ال��ت��ع��اون 

م���ع احت�����اد ال��ف��رو���س��ي��ة، وب���اإ����س���راف 

وبدعم  للفرو�سية،  ال��دويل  الحت��اد 

الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�ص  ورعاية 

و������س�����رك�����ة ل������وجن������ن،وح������ل ث���ان���ي���ا 

الم���ارات���ي ال��ف��ار���ص ع��ب��داهلل حميد 

من  تامي  جرجيو  املهري،والثالث 

�ست  على  ت�ستمل  وال��ت��ي  بريطانيا. 

عليها  ي��ت��ن��اف�����ص  دول���ي���ة،  م��ن��اف�����س��ات 

ق��ف��ز  وف���ار����س���ات  ف���ر����س���ان  م���ن   100

دول���ة عربية   18 احل���واج���ز مي��ث��ل��ون 

واأوروب�����ي�����ة وغ����ره����ا، وب�����س��ح��ب��ت��ه��م 

خ��ي��اًل   85 اإىل  اإ���س��اف��ة  خ���ي���اًل،   170

م����ن اأن�����دي�����ة وم�����راك�����ز ال���ف���رو����س���ي���ة 

نخبة  الم���ارات،وم�������س���ارك���ة  ب���دول���ة 

لب�سارات  و�سبق  الردن.  فر�سان  من 

امل���ت���اأه���ل لومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و ان ن��ال 

امل��رك��ز ال��ث��اين يف ب��ط��ول��ة ال�����س��ارق��ة 

ي�ستعد  ،وت��ع��ت��رب حم��ط��ات  ال��دول��ي��ة 

ب��ه��ا ف��ار���س��ن��ا ب�������س���ارات ،ب���ع���د ت��وق��ف 

العديد من ن�ساطات .

مواجهات حاسمة في نصف نهائي بطولة الدرع 

ارسنال يتعثر امام بيرنلي 

بشارات يتوج بلقب بطولة فروسية العين الدولية

تيم يطمح بلقب دبي للتنس 
دبي – وكاالت 

يطمح دومينيك تيم، من خالل م�ساركته يف بطولة �سوق دبي احلرة 

اأول  يكون  اأن  اإىل  القادم،  الأ�سبوع  فعالياتها مطلع  تنطلق  التي  للتن�ص، 

يف  مو�سرت  توما�ص  مواطنه  منذ  البطولة،  بلقب  يفوز  من�ساوي  لع��ب 

عام 1997. ويعد تيم، حامل اللقب احلايل لبطولة اأمريكا املفتوحة، اأبرز 

املر�سحن حل�سد اللقب، وياأمل اأن ي�سر على خطى مواطنه الأ�سطوري، 

الذي متكن من جتاوز ج��وران اإيفاني�سيفي�ص، يف مباراة نهائية م�سوقة. 

ويقول كومل ماكلولن، النائب التنفيذي لرئي�ص جمل�ص الإدارة، والرئي�ص 

التنفيذي ل�سوق دبي احلرة: “�سبق لدومينيك تيم، اأن اأثبت جدارته بو�سع 

ا�سمه اإىل جانب اأ�ساطر التن�ص، مبن فيهم توما�ص مو�سرت، �سمن اأعظم 

لعبي التن�ص يف النم�سا على الإطالق، خا�سة خالل املو�سمن املا�سين، 

ولذا نتطلع للرتحيب به يف دبي جمددا«.
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الخصاونة أمام فرصة لن تتكرر

القول الفصل

ت�شكيلة  ت�شهد  �أن  يت�شرح  حيث  �حل��ك��وم��ي،  �لتعديل  ع��ن  يعلن  �أن  �ل��ي��وم  �ملتوقع  م��ن 

�لعدد  �أن  �إىل  ت�شريبات  ت�شري  فيما  كبري�،  تغيري�  �خل�شاونة  ب�شر  �ل��وزر�ء  رئي�س  حكومة 

�أكرث  قبل  بهم �خل�شاونة عمله  ب��د�أ  وزي��ر�   31 �أ�شل  وزي��ر�، من   25 بحدود  �شيكون  �لكلي 

من �أربع �أ�شهر.

�أي تعديل، يجب �أن يكون قائما على �إحد�ث حتول يف عمل �حلكومة �لتي �أخذ عنها �أن 

�شكل  �ملعايل مما  �أ�شحاب  ب�شفينتها عدد كبري من  و�أنها حتمل  و��شح،  بان�شجام  تعمل  ال 

عائق �أمام �شريها، وهذ� يعني �أن �لهدف �الأ�شمى �لذي يجب �أن يتطلع �إليه �خل�شاونة هو 

تر�شيق �لعدد �لكلي الأع�شاء �حلكومة.

م��ن ث��م �خل�����ش��اون��ة م��دع��و �ل��ي��وم الإث��ب��ات م��ا حت��دث عنه م��ن �أن���ه عمد خ��ال �لفرتة 

�أم�شى  ومن  يعمل  من  للجميع  جد�  �لو��شح  ومن  حكومته،  �أع�شاء  تقييم  على  �ملا�شية 

وقته حبي�س مكتبه، لذ� �ملو�طنني �شري�قبون نتيجة هذ� �لتغيري، وحقيقة �أنه �عتمد على 

تقييم �الأد�ء، �أم �أنه �شيكون غيري� من �أجل �لتغيري لي�س �أكرث.

مو�قع  على  �الر�ء  �الف  تقدير  �ب��ع��د  على  غ��د�  �أو  �ل��ي��وم  يتوقع  �أن  �خل�����ش��اون��ة  على 

�جلو�نب،  خمتلف  من  �ل��وز�ري  �لتغيري  قر�ءة  �إىل  �شيلجاأون  ممن  �الجتماعي،  �لتو��شل 

�لعدل  وزي��ري  �خ��ر�ج  ب��اأن  موؤمنا  �شيكون  �ل��ذي  �ل�شارع،  ويك�شب  �لرئي�س  ينجح  �أن  فاإما 

�أي قر�ر�ت يتخذها  �أم يف�شل وبالتايل فاإنه ي�شع  و�لد�خلية هو منهج ثابت ملن ال يلتزم، 

الحقا، �أو �أي �إجر�ء�ت على حمك �لثقة من جديد، وهي ثقة غري موجودة باالأ�شا�س.

ال يريد �ل�شارع تغيري� بالوجوه و�لذو�ت، فهو يبحث عن تغيري يف �الأد�ء و�لعمل، يريد 

وزر�ء ميد�ن، يقفون على هموم �ملو�طنني، وحاجاتهم، ي�شتبكون مع ق�شاياهم، ي�شتمعون 

�إىل �أناتهم، فامل�شوؤول �لذي ال يحتك باملو�طنني يف �ل�شارع، حتما لن يدرك �لتحديات �لتي 

بحياة  و��شر  و�القت�شادي،  �ملايل  و�شعهم  على  كورونا  فايرو�س  �أتى  �لذين  بهوالء  تعبث 

و�الجتماعية. �لتعليمية  �بنائهم 

�أن  يعك�س  وه��ذ�  و�خل��ارج��ني،  �لد�خلني  ب�شاأن  �للحظة،  ه��ذه  حتى  �أ�شماء  تت�شرح  مل 

�لرئي�س جنح يف �إبقاء �الأمر يف د�ئرة �شيقة جد�، و�شاهم بالتايل يف �حلد من �لتاأثري عليه 

يف �تخاذ �لقر�ر، �أو �لتاأثر مبا �شيقوله �لنا�س و�ل�شيا�شني كانطباع م�شبق. على �خل�شاونة 

�أن يخرج لنا باقة من �لورد، با �شوك، وهذ� �أ�شلم له و�أنفع للبلد.

ويف  ك��ورون��ا،  م��ن  ت��ع��اين  بلد  يف  يو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �ل�شعوبات  ���ش��وء  ويف  �الأردن 

منطقة م�شطربة، ويف ظل �شيا�شات عاملية متحولة، يحتاج �إىل رجال يجاهدون ويبذلون 

جتاوز  على  و�ملو�طن  �لوطن  ي�شاعدو�  �أن  �أج��ل  ومن  �لعام،  �ل�شالح  �أج��ل  من  وقتهم  كل 

�ملحنة، و�لنهو�س باململكة، فا وقت �أمامنا الأن ي�شيع، وال جمال الأن جنرب �شخو�شا هم 

يف �الأ�شل جمربني. �إنها فر�شة �خل�شاونة، رمبا �الأخرية.

الجغبير حسين 

السيسي يشتري فاكهة من بائع متجول ويمازحه: »نقي كويس«

سي بي إس دفعت نحو 7 ماليين دوالر إلجراء مقابلة دوقي ساسكس

رضاعات أطفال بالقهوة تثير الجدل.. واقتصادية دبي ترد

العربية-وكاالت

�لعامل حماربة فريو�س كورونا  يو��شل 

�ل�����ذي �أن���ه���ك �ل��ب�����ش��ري��ة الأك�����رث م���ن ع��ام 

�الآن جمرب� كثري�  م�شجًا موجتني حتى 

م��ن �ل��ب��اد ع��ل��ى �الإغ�����اق وم��ن��ع �ل�شفر، 

ت�شل  مل   19 ك��وف��ي��د  م���وج���ات  �أن  وي���ب���دو 

لنهاياتها حتى يف 2021.

�لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  ح���ذرت  ف��ق��د 

�جل���م���ع���ة، م���ن �ح���ت���م���ال م���و�ج���ه���ة �ل��ع��امل 

موجتني ثالثة ور�بعة من �جلائحة يف حال 

عدم �تخاذ �إجر�ء�ت �حرت�زية �شرورية.

خطر فقد�ن �لرتكيز

و�����ش����دد م���دي���ر ب���رن���ام���ج �ل�����ط�����و�رئ يف 

�مل���ن���ظ���م���ة، م���اي���ك ر�ي��������ان، خ�����ال م���وؤمت���ر 

�ل��ل��ق��اح��ات �شد  �أن ظ��ه��ور  ���ش��ح��ف��ي، ع��ل��ى 

حكومات  ي�شجع  �أال  يجب  كورونا  فريو�س 

ملكافحة  �جلهود  تخفيف  على  �لعامل  دول 

“فقد�ن  خ��ط��ر  �إىل  م�����ش��ري�  �جل���ائ���ح���ة، 

�لرتكيز«.

هذ�  �أن��ن��ا جت��اوزن��ا  “�عتقدنا  ق���ال:  كما 

�لو�شع، لكنه لي�س كذلك... �لدول �شتنجر 

ح��ال عدم  ر�بعة يف  بل  ثالثة  �إىل موجتني 

�لتوخي باحلذر«.

�أن هناك  م��ن  ع��ن قلقه  ر�ي����ان  و�أع����رب 

�أن جائحة  ت��ع��ت��رب  و���ش��خ�����ش��ي��ات  ح��ك��وم��ات 

ف���ريو����س ك���ورون���ا �أ���ش��ب��ح��ت م���ن �مل��ا���ش��ي، 

ل��ي�����س م��ن��ا���ش��ب��ا  �ل����وق����ت  �أن ه�����ذ�  م����وؤك����د� 

“كوفيد-19”،  �إجر�ء�ت مكافحة  لتخفيف 

مبا يف ذلك يف �لرب�زيل، �لتي ت�شهد �أعد�د� 

كبرية لاإ�شابات و�لوفيات.

من جانبه، �عترب �ملدير �لعام للمنظمة، 

ت��ي��درو���س �أده���ن���وم غ��ي��ربي�����ش��و���س، �أن �أث���ر 

ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا �ل��ن��ف�����ش��ي �أك���رب 

حتى من تد�عيات �حلرب �لعاملية �لثانية، 

م�شدد� على �أنه �شيبقى م�شتمر� على مدى 

�شنو�ت طو�ل.

ه������ذ� وي�����و�ج�����ه �ل�����ع�����امل، م���ن���ذ ي��ن��اي��ر 

عن  ن��اج��م��ة  م��زم��ن��ة  �شحية  �أزم����ة   ،2020

�مل�شتجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ع����دوى  تف�شي 

»COVID-19«، �لذي بد�أ �نت�شاره من 

خ�شائر  �إىل  و�أدى  �ل�شينية  ووه��ان  مدينة 

�القت�شاد  ق��ط��اع��ات  م��ن  ك��ث��ري  يف  �شخمة 

خا�شة �لنقل و�ل�شياحة و�ملجال �لرتفيهي، 

هبوط  وت�شارع  �لعاملية  �لبور�شات  و�نهيار 

�أ�شو�ق �لطاقة.

هذ�  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  و�شنفت 

�ل��ت��ف�����ش��ي ج��ائ��ح��ة ي����وم 11 م���ار����س �ل��ع��ام 

�أكرث  �الآن  �لفريو�س حتى  و�أ�شاب  �ملا�شي، 

�أنحاء  خمتلف  يف  �شخ�س  مليون   115 من 

�لعامل و�أودى بحياة نحو 2.5 مليون منهم.

القاهرة -العني االإخباريةا

ت��وق��ف �ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري ع��ب��د�ل��ف��ت��اح 

�ل�����ش��ي�����ش��ي �أم�����ام �أح����د �ل��ب��اع��ة �جل��ائ��ل��ني 

�لقاهرة،  �شرقي  ن�شر،  مدينة  مبنطقة 

�مل�شري  �لرئي�س  وم��ازح  �لفاكهة،  ل�شر�ء 

�لبائع وقال له: “نقي كوي�س«.

وت�شري �جلملة �لتي يقولها �مل�شريون 

و�خل�شر  �لفاكهة  ي�شرتون  عندما  ع��ادة 

من �لبائع، �إىل طلبهم باأن تكون �لفاكهة 

�حل���ب���ات  �ل���ب���ائ���ع  ي���خ���ت���ار  و�أن  ط����ازج����ة، 

�ملمتازة.

والح�����ظ �ل�����ش��ي�����ش��ي يف �أث����ن����اء ت��وق��ف��ه 

معه  وحت���دث  �ل��ب��ائ��ع،  ح��رك��ة  يف  �شعوبة 

�أع�شاب  يف  �شحية  م�شاكل  بوجود  وعلم 

�أن  �مل�شري  للرئي�س  �لبائع  و�أك��د  �لقدم، 

�لوحيد،  دخ��ل��ه  م�شدر  ه��و  �لفاكهة  بيع 

ولي�س له �شكن م�شتقل.

و�أمر �لرئي�س �مل�شري بتوفري �لرعاية 

بتحمل  ووج��ه  للبائع  �ل��ازم��ة  �ل�شحية 

كافة نفقات عاجه.

�شيارة  �مل�شرية  �ل�شحة  وز�رة  ووف��رت 

�إ�شعاف جمهزة لنقل �لبائع �إىل م�شت�شفى 

�ل��ف��ح��و���ش��ات  ك���ل  �ل�����ش��ف��اء الإج�������ر�ء  د�ر 

�ل��ت�����ش��ام��ن  وز�رة  �أج����رت  ك��م��ا  �ل���ازم���ة، 

وع��ن  ع��ن��ه،  �جتماعيا  بحثا  �الج��ت��م��اع��ي 

�أي�شا  وجودهما  ت�شادف  �آخرين  بائعني 

ومت �تخاذ �لازم.

24االخباري - وكاالت

�شبعة  من  �أكرث  �إ�س” �لتلفزيونية  بي  “�شي  �شبكة  دفعت 

مع  �حل�شرية  وينفري  �أوب���ر�  مقابلة  نظري  دوالر  م��اي��ني 

دوقي �شا�شك�س، �الأمري هاري وزوجته ميغان ماركل، وفقاً ملا 

ن�شرته �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” �جلمعة.

بث  حقوق  فاإن  �ليومية،  �القت�شادية  �ل�شحيفة  وبح�شب 

م�شاء  �شتعر�س  و�لتي  �شاعتني،  ��شتمرت  �لتي  �ملقابلة  تلك 

�الأح���د يف وق��ت �ل���ذروة ب��ال��والي��ات �ملتحدة وي��وم �الث��ن��ني يف 

�ململكة �ملتحدة، تكلفت ما بني 7 و9 مايني دوالر.

مب�شادر  جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة  و��شت�شهدت 

�ل�شبكة  �أن  �لرغم من  �ملقابلة، على  �التفاق على  مقربة من 

�لتلفزيونية مل توؤكد يف �لوقت �حلايل �ملبلغ �لذي مت دفعه.

�ملقابلة  م��ن  عنه  �لك�شف  مت  �ل���ذي  �ل��وح��ي��د  �جل���زء  وك���ان 

�مللكي  �لق�شر  م��ارك��ل  ف��ي��ه  تتهم  �ل���ذي  ذل��ك  ه��و  �الآن  ح��ت��ى 

زوجها  ح��ول  �الأكاذيب”  �خ��ت��اق  “مو��شلة  ب���  �ل��ربي��ط��اين 

�الأمري هاري.

هو  “ما  ث��ان��ي��ة،   30 م��دت��ه  مقتطف  يف  وي��ن��ف��ري  وت�����ش��األ 

�شعورك و�أنت تعلمني �أن ق�شر باكنغهام �شي�شمع رو�يتك؟”. 

كل  بعد  ياأملو�،  �أن  ميكنهم  كيف  �أع��رف  “ال  ماركل  و�أجابت 

دور�ً  للق�شر  كان  �إذ�  بب�شاطة  �ل�شمت  نلتزم  �أن  �لوقت،  هذ� 

ن�شطاً يف ��شتمر�ر �الأكاذيب عنا«.

من ناحية �أخرى، �أكد ق�شر باكنغهام �الأ�شبوع �ملا�شي �أنه 

قيام  �إىل  وت�شري  �ل�شحف  يف  ُن�شرت  �لتي  �مل��ز�ع��م  يف  يحقق 

�لتي كانت  �لفرتة  ماركل مب�شايقة بع�س م�شاعديها خال 

فيها مع �لعائلة �ملالكة يف بريطانيا قبل �أن يتخلى �لزوجان 

عن مهامهما و�لرحيل عن �ململكة ثم �النتقال �إىل �لواليات 

�ملتحدة �لعام �ملا�شي.

دبي – العربية

�أثار �نت�شار �شور لر�شاعات �أطفال  بعدما 

�ل��ق��ه��وة، �لكثري م��ن �جل��دل  حت��وي م�شروب 

يف �الإم���ار�ت، خرجت �قت�شادية دبي، �ل�شبت، 

لتنهي �جلدل ومتنع ذلك.

وغردت عرب ح�شابها على “تويرت”، قائلة 

يف  �مل�شروبات  تقدمي  متنع  دب��ي  “�قت�شادية 
كوفيد  �نت�شار  م��ن  للحد  �الأط��ف��ال  ر�شاعات 

ولكونه خمالفاً للعاد�ت و�لتقاليد«.

وقد قامت فرق �لتفتي�س باقت�شادية دبي 

باتخاذ �الج��ر�ء�ت �لازمة على �ملقاهي �لتي 

ر�شمياً  و����ش��ت��دع��ائ��ه��م  �لعملية  ب��ه��ذه  ق��ام��ت 

و�شيتم �لت�شدي لهذه �لظاهرة �ل�شلبية �لتي 

�نت�شرت بحثاً عن �ل�شهرة عرب و�شائل �لتو��شل 

�الجتماعي، ولا�شر�ر �لتي قد ت�شببها لعدم 

معرفة م�شدر �ملر��شع وحمتوياتها .

كما �أو�شحت �أن فرق �لتفتي�س قامت باتخاذ 

�الإج���ر�ء�ت �لازمة على �ملقاهي �لتي قامت 

و�شيتم  ر�شمياً  و��شتدعائهم  �لعملية  ب��ه��ذه 

�لت�شدي لهذه �لظاهرة �ل�شلبية �لتي �نت�شرت 

ب��ح��ث��اً ع���ن �ل�����ش��ه��رة ع���رب و���ش��ائ��ل �ل��ت��و����ش��ل 

�الجتماعي، ولاأ�شر�ر �لتي قد ت�شببها لعدم 

معرفة م�شدر �ملر��شع وحمتوياتها.

ووج���ه ق��ط��اع �ل��رق��اب��ة �ل��ت��ج��اري��ة وحماية 

�مل��ق��اه��ي مبنع  دب���ي  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �مل�شتهلك يف 

تقدمي �مل�شروبات يف ر�شاعات �الأطفال، وذلك 

بعد �أن تبني باأن رو�د �ملقاهي هم من يقومون 

بجلب �لر�شاعات للمقاهي لتعبئتها بالقهوة 

يكون  قد  مما  و�ل�شاخنة  �ل��ب��اردة  و�مل�شروبات 

�شبباً يف �نت�شار فريو�س كوفيد 19.

ي��اأت��ي ذل���ك، ب��ع��د �أن ت���د�ول���ت ���ش��ورة عرب 

تطبيق “�شناب �شات” ل�شيدة جلبت ر�شاعات 

وكتبت  �شاخن  مب�����ش��روب  لتعبئتها  �أطفالها 

ت���د�ول  ل��ي��ت��م  زمن”،  �آخ����ر  “�أطفال  ت��ع��ل��ي��ق 

�ل�����ش��ورة ب�شكل ك��ب��ري، حم��دث��ة �ل��ك��ث��ري من 

�ل�شجة ب�شبب رف�س �لكثريين للفكرة.

�الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  ت��د�ول  وبعد 

�ل�شورة قامت بع�س �ملقاهي با�شتخد�م �لفكرة 

للرتويج مل�شروباتها، فيما �أعلنت مقاٍه �أخرى 

�الأك���و�ب  �شوى  تقدم  �أن��ه��ا ال  ع��رب �شفحاتها 

فقط وال ر�شاعات لديها.

خبر مخيب.. الصحة العالمية تحذر من موجتين ثالثة ورابعة

لماذا نقول: »عفوًا« لمن قال لنا: شكرًا
دبي-العربية

ع��ن ق�شة تخاطب �شهرية، يف  يكرث �حل��دي��ث 

�للغة �لعربية، يرّد فيها �مل�شكور، على خري فعله �أو 

ت�شبب به، بكلمة “عفو�ً” وما �إذ� كان لهذ� �لتعبري، 

�أ�شٌل يف �لعربية: �شكر�ً، عفو�ً.

�شبق،  ما  يغلب عليها، يف  و”�شكر�ً” �جل��اري��ة، 

�ل�شكر هلل. فيقال: “�شكر�ً، هلل” ثم �ن�شحب �الأمر، 

على �لنا�س، و�شارت �شكر�ً، على �أي �شنيع قّدم لك 

�أو عون �أو دعم �أو م�شاعدة، من �أي �أحد. ثم �َشرت يف 

�لعربية، لتكون �أدبيات تخاطب �شهرية.

ك ْ �لعفُو يف �أ�شله هو �لرَتّ

ك، وم��ن��ه �لعفو  و�ل��ع��ف��و، يف �الأ���ش��ل، ه��و �ل�����رَتّْ

ت��رك  يعني  �ل���ذي  �ل��ق��ان��وين،  �أو  �ل��دي��ن��ي  باملعنى 

�أ�شول  من  كغريها  �لعفو،  كلمة  �أن  �إال  �لعقوبة. 

�لعربية، حتمل �لعديد من �لدالالت، بح�شب مكان 

�ال�شتعمال وتاريخه: “عفا �ملنزل، يعفو، فهو عاٍف، 

�إذ� در�س. وعفا �َشعُره، �إذ� كرث. فكاأنه عندهم من 

�الأ�شد�د” يقول �بن دريد يف جمهرته.

وياأتي �لعفو، مبعنى �لزيادة، ومبعنى �لف�شل، 

ومب��ع��ن��ى �ل�����ش��ف��ح، و���ش��ور ع��دي��دة �أخ�����رى، �إال �أن 

هو  باالأ�شل،  و�رتباطاً  ��شتقر�ر�ً  و�الأك��رث  �الأ�شهر 

ترك  يعني  �ل��ذي  �لعفو  ومنه  �ل���رتك،  �لعفو،  �أن 

�لعقوبة.

كلمة  ع��ل��ى  رد�  نقولها  �ل��ت��ي  “عفو�ً”  وت��اأت��ي 

�أعطيتك  �أن��ن��ي  �أي  �ل���زي���ادة،  مبعنى  “�شكر�ً” 
وب�شهولة وي�شر، مما يزيد عن حاجتي، فلم �أت�شرر 

مبا منحتك �إي��اه. وهو معنى غري بعيد عن �شياق 

�ال���ش��ت��ع��م��ال، خ��ا���ش��ة ب��ال��ع��ودة �إىل ���ش��ي��اق �ل��ق��ر�آن 

�لكرمي: “وي�شاألونك ماذ� ينفقون قل �لعفو” �أي 

“�لف�شل” و�لزيادة، ما يف�شل عن حاجة �ل�شخ�س 
�أو ح��اج��ة �أه��ل��ه، و�ل��ع��ف��و ه��ن��ا، �ل��ف�����ش��ل، و�الأخ���ري 

�لعاميات  يف  و�رد�  �ملعنى  ه��ذ�  ي���ز�ل  وال  �ل��زي��ادة، 

�لعربيات، فيقال يف �مل�شرية “�إيه �للي فا�شل” �أي 

ما �لذي تبقى؟ ويف �ل�شورية “فا�شّلك كذ� وكذ�” 

�أي بقي لك، كذ� وكذ�.

ياأتيك خريه، عفو�ً، قبل �ل�شوؤ�ل

ويرد �لعفو مبعنى �لعطاء دون �أن يقع �ملرء يف 

ذّل �ل�شوؤ�ل! وهو مما يكمن يف “عفو�ً” �لتي تاأتي 

رد�ً على �شكر�ً:

هو �جَلو�ُد �لذي يعطيك نائله

لُم عفو�ً، ويظلم �أحياناً فيَظّ

ميدح زهري بن �أبي �شلمى يف هذ� �لبيت، رجًا 

�أن  دون  �أو  قبل  “عفو�ً” ب�شهولة،  يعطي  ك��رمي��اً، 

�شرح  يف  ف���ريد  �ل�������ش���وؤ�ل.  �إىل  �ل�شخ�س  ي�شطر 

تعب”  �أو  مطل  ب��ا  يعطيك  �أي  “عفو�ً،  �لبيت: 

ويقال: “�أعطيته عفو �ملال، يعني بغري م�شاألة”. 

عفو�ً،  خ��ريه،  “ياأتيك  �لعرو�س”:  “تاج  وي�شيف 

قبل �ل�شوؤ�ل” ويوؤكد “�أل�شني” �لعربية �ل�شهري، 

�بن فار�س، يف مقايي�شه: “�أعطيته �ملاَل، عفو�ً، �أي 

عن غري م�شاألة«.

�لعفو و�لكَرم جتتمعان معاً يف �لعربية

�أو �لعطاُء، عفو�ً، بات �شمة  �لَكرُم،  �أو  و�جُل��وُد، 

�ملنح،  تعني  �أنها  ذل��ك  �ل��ك��ر�م،  �شمات  حا�شمة من 

دون طلب ودون �شوؤ�ل بل دون �لتما�س، �أي�شاً. ورد 

“�أهناأ �لنعم �شرباً، و�أمرعها  “يتيمة �لدهر”:  يف 

�شعباً، ما جاء عفو�ً، من غري �لتما�س«.

يف �ل�شياق، جتتمع كلمتا �جلود و�لعفو، كثري� 

يف �ملنقوالت �لعربية، ذلك �أن �لعطاء بدون �شوؤ�ل، 

�أو قبل �لطلب، معّول عليها، �أكرث من ق�شة �لعطاء 

مما يزيد عن �حلاجة. فكيف �شيكون كرماً، �إذ� كان 

ما �أعطاه، هو جمرد ما ز�د عن حاجته؟ و�لف�شيلة 

هنا، للعطاء دون �شوؤ�ل. ويورد ياقوت �حلموي يف 

معجمه: “ومل �أر مثل �لدهر م�شدي نعمة/ يجود 

بها، ع��ف��و�ً، وي��اأخ��ذه��ا غ�شبا” وه��ي هنا، تزيد يف 

معنى �لر�شى و�لقبول، �أي�شاً.

عفو�ً.. ال يظهر على من �أنفقه!

�شياق  يف  �مل�شهور،  تف�شريه  يف  �لطربي  ولفت 

نقله الأكرث من تف�شري لاآية �لقر�آنية �لكرمية: 

معنى  �لعفو” �إىل  قل  ينفقون  ماذ�  “وي�شاألونك 
يقرتب من �أ�شل “عفو�ً” يف عدم �ل�شوؤ�ل، فيو�شح 

ب��ع��دم��ا ي��ن��ق��ل �ل��ت��ف�����ش��ري �مل�����ش��ه��ور و�مل��ت��ف��ق عليه 

للكلمة: “معنى ذل��ك، ما كان عفو�ً، ال يبني على 

من �أنفقه، �أو ت�شّدق به!«.

وتكون “عفو�ً” رد�ً على “�شكر�ً” حاملة معنيي 

�لعطاء.  و�لتكبِد، يف  �مل�شقة  �ل�����ش��وؤ�ل، وع��دم  ع��دم 

�أعطيتك  �أن ما  �لق�شد  فلّما يقال: عفو�ً، فيكون 

�إي����اه، مل �أت��ك��ل��ف ب��ه م�شقة ت��ذك��ر، وه��و �أم���ر ملحه 

�شاحب “تكملة �ملعاجم �لعربية: “�أتعبتك، عفو�ً، 

ملا �أحدثته لك من م�شقة. و�شكر�ً تقال ملن �أجهد 

نف�شه من �أجلك«.

د �ل�شيء نعتذر ب�”عفو�ً” �أي مل نتعَمّ

“عفو�ً” �ملعا�شرة، كاعتذ�ر، عن  يف حني تاأتي 

�أن��ن��ي مل  فعل �ل�شيء، وي��ك��ون حمتوى �الع��ت��ذ�ر، 

�أتق�شد فعل ذلك، بل جاء، عفو�ً، من غري تعّمد، 

ومنه “يقول �ل�شعر، عفو�ً، عن بديهة«.

وك��ذل��ك، ف��اإن ما �أخ��ذت��ه مّني، مل يكن ب�شوؤ�ل 

منك، بل مّني، عفو�ً، جاء، وعفو�ً ُمِنح �إليك، ومل 

حتفظ  هنا،  ع��ف��و�ً،  �أن  �أي  لل�شوؤ�ل.  �أم��ام��ي  تقف 

ُمِنح دون طلب، دون م�شاألة.  باأنه  �ملمنوح،  كر�مة 

وه���ي م��ن �أدب���ي���ات �ل��ت��خ��اط��ب �ل��رف��ي��ع��ة، ذل���ك �أن��ه 

�شوؤ�ل من  بعد  �ملانح، ال ق�شد�ً  ع��ط��ي، عفو�ً من 
ُ
�أ

�ملمنوح.

عفو�ً.. با م�شقة وال �شوؤ�ل

�أخذته  وم��ا  م�شقة،  تكّبد  بعدم  عفو�ً،  ومعنيا، 

�ملو�شوع  طبيعة  تفر�شهما  منك،  طلب  دون  ك��ان 

�مل�شكور. ذلك �أن �شكر �ل�شخ�س على حمل �أمتعة 

�أو حفره حفرة، مثًا، يختلف عن �شكر �ل�شخ�س 

�ل���ذي �أع��ط��ى م���ااًل. ف����االأول، �أ���ش��ا، فيه، م�شقة. 

فتكون عفو�، هنا، مل �أتكّبد م�شقة، تو��شعاً �أو �أدباً 

�أو تخفيفاً.

و�أين هو تكّبد �مل�شقة، يف منح �ملال؟ �أو تقدمي 

�أي م�شاعدة؟ هنا، ال م�شقة تذكر، بل  �أو  معونة؟ 

���ش��وؤ�ل، منك،  ب��دون  ك��ان  فعلته،  ما  �أي  “عفو�ً” 
ويجعل  �ملمنوح،  على  يخفف  ما  وه��و  طلب.  دون 

�إذ مل يطلب، مل ي�شاأل،  ت��دخ��ل م��ن��ه،  ب��ا  �الأم����ر، 

ففي �لعربية “ذل �ل�شوؤ�ل” وهو من �ملكروه �لذي 

ُيَتجّنب، باملنح، عفو�ً.

�أوال/  �ل����وز�رة،  متّنته  “وزير  �ل�شاعر:  يقول 

ي�شعى  �أن  ب��دون  ع��ف��و�ً، بغري طاب” �أي  وثانية، 

�إليها �أو يطلبها.

و�آخ��ر: وما ��شتجديت �إال جئت عفو�ً/ بفي�س 

�لبحر �أو �شوب �لغماِم

وغريه: و�لرزق لو مل تاأته/ الأتاك، عفو�ً، عن 

كثب.

بذل ما ملك عفو�ً

�شائلَُه/  �مل���ال  �أم��ّي��ُة يعطي  �أم�����ش��ى  و�مل�����ش��ه��ور: 

عفو�ً، �إذ� �شّن باملال �ملباخيُل. وهذ� �لبيت �الأكرث 

تو�شيحاً للمعنى، فعلى �لرغم من �أنه �ُشئَل �ملال، 

فقد �أعطاه، عفو�ً، باأي�شر ما ميكن، وكما لو �أنه مل 

ي�شاأل.

و�شاعر: “و�أبذل عفو�ً ما ملكت تكرماً”. وو�حد 

ون��ال��ه  بغيته/  ب��احل��ر���س  ي��ن��ل  “طالب مل  �آخ����ر: 

غريه، عفو�ً، وما حر�شا«.

هكذ�، عفو�ً، لرد على �ل�شكر، مبعنى مل �أتكبد 

�إذ� كان �ملو�شوع �مل�شكور عليه، فيه م�شقة  م�شقة، 

�ل��ت��ي ت��ق��ال، رد� على �شكر منح  ت��ذك��ر. �أم���ا ع��ف��و�ً 

وعطاء وتقدمة وك��رم، فهي تعني، �أعطيتك، دون 

طلب. وهي حتفظ كر�مة �ملمنوح، فقد �أَخذ دون �أن 

ي�شاأل، الأن من �أعطاه، فعل ذلك، عفو�ً.

االحد    7  /  3  / 2021


