
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االثنني   24  رجب   1442 هـ  - املوافق  8  اآذار  2021 م - العدد  5626    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

 اختيار الملك زعيمًا للسالم 
في العالم لعام 2020

االنباط-وكاالت

العمل  الإ�سرائيلي  الحللتللال  بلدية  تللبللداأ 

فعلًيا يف تنفيذ م�سار جديد »للقطار اخلفيف« 

واإجللراء  املحتلة،  القد�س  مدينة  يف  التهويدي 

تغيريات على ترتيبات املرور، وحتديث البنية 

الللتللحللتلليللة، متللهلليللًدا لللربللط غللربللي املللديللنللة مع 

امل�ستوطنات يف �سطرها ال�سرقي

وبللحلل�للسللب بلللللللديلللة الحلللللتلللللال، واللل�للسللركللة 

الإ�سرائيلية الفرن�سية امل�سرتكة، فاإنها ب�سدد 

الللطللريللق اللللتللفللايف »443«  و�للسللع حلللواجلللز يف 

�سرقّي  مقطع  حتى  اأبيب«  »تل  القد�س  غربّي 

املدينة »بيغن«

ويلللاأتلللي ذلللللك �للسللمللن اأعلللملللال تلللدريلللب خط 

اللل�للسللكللة احلللديللديللة »للللللقللطللار اخلللفلليللف« التي 

�سيتم تطبيقها هذا الأ�سبوع يف ترتيبات املرور، 

بهدف الربط بني غربي القد�س وامل�ستوطنات، 

يلللللللوؤدي اإىل متلللزيلللق الأحللللليلللللاء واللللقلللرى  مبللللا 

جحيم،  اإىل  �سكانها  حياة  وحتويل  املقد�سية، 

خدمًة للم�ستوطنني

اأعمال  مد  على  الفرن�سية  ال�سركة  وتعمل 

اإنللل�لللسلللاء �للسللكللة حللديللديللة خللفلليللفللة ملللن اأرا�لللسلللي 

العي�سوية اجلامعة العربية وم�ستوطنة »التلة 

»جفعات  م�ستوطنة  منطقة  اإىل  الفرن�سية« 

مردخاي« »جفعات رام«

ووفق امل�سروع، فاإنه �سيتم ابتداًء من اليوم 

لغر�س  امللللرور  ترتيبات  على  تغيريات  اإجلللراء 

ن�سخ وحتديث البنية التحتية واإقامة ترتيبات 

مرورية.

التفا�صيل �ص »9«

 »الخط األخضر«.. مسار جديد للقطار الخفيف التهويدي بالقدس

مجلس الوزراء يعقد جلسة 
عقب صدور اإلرادة الملكية 

بالموافقة على التعديل الوزاري
االنباط-عمان

ع�سر،  جل�سة  اللللوزراء  جمل�س  عقد   

املل�للس الأحلللللد، بللرئللا�للسللة رئلليلل�للس الللللوزراء 

�سدور  عقب  اخل�ساونة  ب�سر  الللدكللتللور 

على  باملوافقة  ال�سامية  امللكية  الإرادة 

اإجراء تعديل وزاري على احلكومة.

وبللارك رئي�س الللوزراء للوزراء الذين 

امللكية  الثقة  اللللوزاري  بالتعديل  دخلوا 

اللل�للسللاملليللة، مللتللمللنلليللاً للللللفللريللق الللللللوزاري 

اإطار  يف  الوطن  خدمة  يف  التوفيق  »كل 

دومللا  بها  يوجهنا  الللتللي  امللكية  الللروؤيللة 

نكون  واأن  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 

جميعاً عند ثقة جالته واأن نتمكن من 

اإحللداث الفرق املن�سود يف هذه الظروف 

�سواء  بلدنا  بها  ميللر  التي  ال�ستثنائية 

التحديات  اأو  كورونا  بجائحة  يتعلق  ما 

القت�سادية التي تعمقت بفعل اجلائحة 

اأو حتى الظروف الإقليمية املحيطة«.

التفا�صيل �ص »2«

35 وفاة و6302 إصابة 
بفيروس كورونا 

زين كاش تعّزز منظومة الدفع اإللكتروني في 
المملكة وتواكب التغّيرات

 »مالية النواب« تقر مشروع قانون تنظيم 
الموازنة العامة وموازنات الوحدات 

االنباط-عمانالحكومية لسنة 2021

يف  انطاقها  منذ  كا�س  زين  �سركة  واظبت 

على  اإلللكللرتونلليللة  حمفظة  -كللللاأول   2011 الللعللام 

وحتى  اململكة-  م�ستوى  على  الللنللقللال  الللهللاتللف 

الللليلللوم علللللى تلللقلللدمي اأفلل�للسللل خلللدملللات وحلللللول 

الللدفللع الإللللكلللرتوين لللعللمللائللهللا؛ لإجنللللاز كافة 

مللعللامللاتللهللم املللاللليللة بللكللل �للسللهللولللة واأملللللان، من 

اإىل حمفظة  اللللذكلللي  هللاتللفللهللم  خلللال حتللويللل 

مللاللليللة نللّقللالللة تلللوّفلللر عللللليللهللم اللللوقلللت واجلللهللد 

مهماً  دوراً  كللا�للس«  »زيللن  لعبت  فيما  والتكلفة، 

فريو�س  تف�سي  مللع   2020 املا�سي  الللعللام  خللال 

تعزيز  حلليللث  مللن  الأردن،  يف  امل�ستجد  كللورونللا 

مللنللظللومللة الللللدفللللع الإللللللكلللللرتوين ومللواكللبللتللهللا 

للللللتللغللريات مللع تللزايللد الإقلللبلللال علللللى اخلللدمللات 

املالية الإلكرتونية والعتماد عليها ب�سكل كبري 

نظراً للمتغريات التي فر�ستها جائحة كورونا، 

فكانت هذه اخلدمات هي الأبرز للح�سول على 

الللدعللم الللنللقللدي وتلل�للسللديللد الللفللواتللري وحتللويللل 

ماأمونيتها  اإىل  بللالإ�للسللافللة  بللعللد،  عللن  الأمللللوال 

جتّنب  يف  وم�ساهمتها  ال�سحية  الناحية  مللن 

انللتللقللال اللللعلللدوى ملللن خلللال تللقللللليللل الللتللعللامللل 

املحافظ  عدد  لي�سل  النقدية،  الأوراق  وتبادل 

2020 ما  العام  التي مت فتحها خال  اجلديدة 

يقارب 200 األف حمفظة. 

كللا�للس« لعمائها مللن الأفلللراد  وتللوّفللر »زيللن 

مع  اآمللنللة،  دفللع  و�سائل  واملوؤ�س�سات  وال�سركات 

تطبيقها لأق�سى درجات احلماية والأمان .

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-عمان

النيابية م�سروع قانون  املالية  اللجنة  اأقرت 

الللوحللدات  وملللوازنلللات  الللعللامللة  امللللوازنلللة  تنظيم 

2021 بعد اجرائها التعديات  احلكومية ل�سنة 

املللنللا�للسللبللة.  جلللاء ذللللك خلللال اجللتللمللاعللهللا الللذي 

الدكتور  النائب  برئا�سة  الأحلللد  ام�س  عقدته 

منلللر اللل�للسللللليللحللات بللحلل�للسللور ملللديلللر عللللام دائللللرة 

جرى  حيث  ال�سريقي  جمللدي  العامة  املللوازنللة 

ا�ستكمال مناق�سة واقرار مواد م�سروع القانون 

املدرج على جدول اعمالها. 

وبني ال�سليحات ان اللجنة �ستعمل على رفع 

النواب  ملجل�س  القانون  م�سروع  ب�ساأن  قرارها 

لتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنه. 

مللل�لللسلللروع  اأقللللللللرت  اللللللللجلللنلللة  ان  اىل  ولللللفللللت 

التعديات  من  العديد  اجرت  ان  بعد  القانون 

اجلوهرية املنا�سبة على مواده مبا يتنا�سب مع 

العامة.  امل�سلحة 

مناق�ستها  خلللال  قلللررت  اللجنة  ان  وتللابللع 

م�سروع  من   )1٩( املللادة  حللذف  اللللواردة  للمواد 

على  بناء  الللوزراء  »ملجل�س  تن�س  التي  القانون 

تن�سيب الوزير .

التفا�صيل �ص »5«

 معهد اإلدارة العامة يطلق فعاليات 
الفوج األول لبرنامج الحوكمة 

والمهارات القيادية

أورنج األردن ولومينوس يخّرجان 
الدفعة األولى من مختبر

 التصنيع المتنقل

 في يومهن العالمي: النساء يقفن 
في الخطوط األمامية لمواجهة

 جائحة كورونا

 بالقدس.. تغول استيطاني إسرائيلي 
وحرب على السيادة والوجود

االنباط-عمان

املل�للس  اللللعلللاملللة،  الإدارة  مللعللهللد  اأطلللللللق   

الأول  الللللفللللوج  فلللعلللالللليلللات  اأوىل  الأحلللللللللد، 

لللربنللامللج احلللوكللمللة واملللللهللللارات الللقلليللاديللة 

بالتعاون  الللعللام،  القطاع  يف  ال�سباب  لفئة 

وال�سفافية/ للنزاهة  ر�سيد  منظمة  مللع 

الدولية، وبدعم  لل�سفافية  الوطني  الفرع 

من  ومتويل  القانون،  �سيادة  م�سروع  من 

اللللوكلللاللللة الأملللريلللكللليلللة للللللتللنللملليللة الللدوللليللة 

الللربنللامللج  هللللذا  ويللللاأتللللي   .)USAID(

الذي �سارك فيه 50 �سابا و�سابة.

التفا�صيل �ص »7«

 االنباط-عمان

باليوم  الثنني  يوم غد  العامل   يحتفل 

الللللللدويل للللللللملللراأة حتلللت �للسللعللار »املللللللللراأة يف 

من  م�ستقبل  حتقيق  القيادية:  ال�سفوف 

امل�ساواة يف عامل كوفيد-1٩«، اإذ اأن الن�ساء 

يللقللفللن يف اخللللطلللوط الأملللامللليلللة ملللواجللهللة 

بو�سفهن  لها،  والت�سدي  كورونا  جائحة 

عللامللات يف الللرعللايللة اللل�للسللحلليللة وراعلليللات 

ومللبللتللكللرات ونللا�للسللطللات جمللتللمللع ومنللللاذج 

الفاعلة.واأكدت  الوطنية  للقيادات  رائعة 

اجلائحة على مركزية م�ساهمات الن�ساء.

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط-عمان

وجمللمللوعللة  الأردن  اأورجن  احللتللفلللللت 

لومينو�س للتعليم بتخريج الدفعة الأوىل 

من طلبة خمترب الت�سنيع الرقمي املتنقل 

عرب تطبيق زوم   Mobile FabLab
حللفللاظللاً علللللى اإجللللللراءات احللللد مللن تف�سي 

فريو�س كورونا امل�ستجد، بح�سور الرئي�س 

ماريني  تللريي  الأردن  لأورجن  التنفيذي 

لومينو�س  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 

ال�سفدي وجمموعة من  اإبراهيم  للتعليم 

ممثلي و�سائل الإعام.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

ل يكاد يخلو يوًما اإل وتتعر�س مدينة القد�س 

وهجمة  ممنهجة  لعللتللداءات  و�سكانها  املحتلة 

اإ�للسللرائلليللللليللة �للسللر�للسللة، تلللطلللال »الللبلل�للسللر واحلللجللر 

التي  ال�ستيطانية  امل�ساريع  مبللوازاة  وال�سجر«، 

ل تتوقف، بل تت�سارع وتريتها، يف م�سعى خطري 

الأ�سليني،  �سكانها  من  بالكامل  املدينة  لتفريغ 

الإ�سرائيلي للكيان  عا�سمة  وتكري�سها 

وحتلللللللارب �لللسلللللللطلللات الحلللللتلللللال املللقللد�للسلليللني 

حلليللاتللهللم  تللفللا�للسلليللل  اأدق  ويف  اللللو�لللسلللائلللل،  بلل�للسللتللى 

باملقابل  وثقافًيا،  وتعليمًيا  واجتماعًيا  اقت�سادًيا 

تلل�للسللخ مللايللني اللللللللدولرات لللل«�للسللهللر وتللطللويللع« 

الللهللويللة الوطنية  اإلللغللاء وحملللو  بللهللدف  وعلليللهللم، 

القد�س  وتللاريللخ  ح�سارة  وطم�س  الفل�سطينية، 

العريقة

الهجمة  ا�للسللتللدت   ،2021 الللعللام  بللدايللة  ومللنللذ 

وت�سارعت  و�سكانها،  القد�س  على  الإ�سرائيلية 

وترية املداهمات والعتقالت، وعمليات الإخاء 

وتهجريهم،  طردهم  وخمططات  املللنللازل  وهللدم 

نللاهلليللك علللن املللخللالللفللات واللل�للسللرائللب الللبللاهللظللة، 

ال�ستيطانية  وامل�ساريع  امل�ستوطنني،  واعتداءات 

واللللتلللهلللويلللديلللة، اللللتلللي طلللاللللت امللللديلللنلللة املللقللد�للسللة 

وامل�سجد الأق�سى املبارك.ور�سد مركز معلومات 

 20 هدم  املا�سي،  فرباير  �سباط/  يف  حلوة  وادي 

ترخي�س،  دون  البناء  بحجة  القد�س،  يف  من�ساأة 

بلدية الحتال،  ذاتًيا بقرار من  8 منها ُهدمت 

 3٩ بينهم  من  مقد�سًيا،   135 اعتقال  جللرى  كما 

يقف  ال�سر�سة،  الهجمة  هذه  مقابل  قا�سًرا.ويف 

املقد�سيون وحيدين يف �ساحة املواجهة.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عّمان

ت�سجيل  عللن  ال�سحة  وزارة  اأعلللللنللت   

بلللفلللريو�لللس  اإ�للللسللللابللللة  و6302  وفلللللللاة   35

الأحد،  ام�س  اململكة  امل�ستجّد يف  كورونا 

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 4٩35 وفاة 

و427717 اإ�سابة.

وتلللوّزعلللت الإ�لللسلللابلللات اجللللديلللدة على 

3672 حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

 48 اإربللد، منها  605 حللالت يف حمافظة 

536 حالة يف حمافظة  الرمثا،  حالة يف 

البلقاء، 266 حالة يف حمافظة الزرقاء، 

 213 اللللكلللرك،  حمللافللظللة  يف  حلللاللللة   257

1٩5 حالة يف  حالة يف حمافظة العقبة، 

حمافظة جر�س، 181 حالة يف حمافظة 

مللاأدبللا،  حللالللة يف حمافظة   144 املللفللرق، 

٩5 حالة يف حمافظة معان، 87 حالة يف 

حمافظة عجلون، 51 حالة يف حمافظة 

الللطللفلليلللللة. واأ�للللسللللار امللللوجلللز الإعلللاملللي 

ووزارة  اللللللللوزراء  رئلللا�لللسلللة  علللن  الللل�لللسلللادر 

الن�سطة  احللللالت  عللدد  اأن  اإىل  ال�سحة 

بينما  حللالللة،   55467 اإىل  و�للسللل  حللالللّيللاً 

دِخلت اليوم اإىل 
ُ
بلغ عدد احلالت التي اأ

امل�ست�سفيات 332 حالة، فيما غادرت 227 

حالة.

التفا�صيل �ص »2« 2



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

�سدرت االإرادة امللكية ال�سامية، ام�س االأحد، 

باملوافقة على اإجراء تعديل على حكومة الدكتور 

ب�سر هاين اخل�ساونة، وتاليا ن�س االإرادة:

»نييحيين عييبييداهلل الييثيياين ابييين احليي�ييسيين، ملك 

اململكة االأردنية الها�سمية، مبقت�سى املادة )35( 

من الد�ستور، وبناء على تن�سيب رئي�س الوزراء، 

ناأمر مبا هو اآت:

1. يعن معايل املهند�س حممد جميل مو�سى 

النجار وزيرا للمياه والري

2. يعن معايل ال�سيد علي حمدان عبدالقادر 

العايد وزيرا للثقافة

3. يعن معايل املهند�س وجيه طيب عبداهلل 

عزايزة وزيرا للنقل

اأحمد نوري حممد  4. يعن معايل الدكتور 

الزيادات وزيرا للعدل

5. يعن معايل املهند�س خالد مو�سى �سحادة 

احلنيفات وزيرا للزراعة

6. يعن معايل الدكتور »حممد خري« اأحمد 

اأبييييو قييدييي�ييس وزيييييرا لييلييرتبييييية والييتييعييليييييم ووزيييييرا 

للتعليم العايل والبحث العلمي

7. يعن معايل ال�سيد حممود عواد اإ�سماعيل 

اخلراب�سة وزير دولة لل�سوؤون القانونية

8. ييييعييين ميييعيييايل اليييدكيييتيييور ميييعييين ميير�ييسييي 

القطامن وزيرا للعمل

9. يعن معايل املهند�س �سخر مروان دودين 

وزير دولة ل�سوؤون االإعالم

10. يعن معايل ال�سيد مازن عبداهلل هالل 

الفراية وزيرا للداخلية

�سدر عن ق�سرنا رغدان العامر يف 23 رجب 

اآذار  ال�سابع من  املوافق  1442 هجرية،  من �سنة 

�سنة 2021 ميالدية«.

واأدى الوزراء اليمن الد�ستورية اأمام جاللة 

امللك، يف ق�سر ب�سمان الزاهر.

وح�سر اأداء اليمن الد�ستورية رئي�س الوزراء 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة، ورئي�س الديوان امللكي 

الها�سمي يو�سف ح�سن العي�سوي.

اليي�ييسييامييييية  املييلييكييييية  االإرادة  �يييسيييدرت  وكيييانيييت 

التالية  الييييوزراء  ا�ستقالة  قييبييول  على  باملوافقة 

اأ�سماوؤهم اعتبارا من تاريخ 2021/3/7:

1. معايل الدكتور اأمية �سالح طوقان نائب 

رئي�س الوزراء ووزير دولة لل�سوؤون االقت�سادية

2. ميييعيييايل اليي�ييسيييييد حمييمييد حيي�ييسيين �ييسييليييييمييان 

داوودية وزير الزراعة

3. مييعييايل الييدكييتييور تييييي�ييسييري ميينيييييزل اليينييهييار 

النعيمي وزير الرتبية والتعليم

4. مييعييايل اليي�ييسيييييد عييلييي حييمييدان عييبييدالييقييادر 

العايد وزير دولة ل�سوؤون االإعالم

نيييييوري حممد  اأحيييميييد  اليييدكيييتيييور  ميييعيييايل   .5

الزيادات وزير دولة لل�سوؤون القانونية

6. ميييعيييايل اليييدكيييتيييور بييا�ييسييم حمييمييد مييو�ييسييى 

الطوي�سي وزير الثقافة

اأبو  اأحمد  خييري«  »حممد  الدكتور  معايل   .7

قدي�س وزير التعليم العايل والبحث العلمي

اخلراب�سة  عيييواد  حمييمييود  ال�سيد  مييعييايل   .8

وزير دولة

�سليمان  حيينييا  ميييييروان  املييهيينييد�ييس  ميييعيييايل   .9

خيطان وزير النقل

ح�سن  نييايييف  معت�سم  الييدكييتييور  مييعييايل   .10

�سعيدان وزير املياه والري

11. ميييعيييايل املييهيينييد�ييسيية رابيييعييية مييفييلييح عيييودة 

العجارمة وزير دولة لتطوير االأداء املوؤ�س�سي

12. معايل الدكتور معن مر�سي القطامن 

وزير العمل ووزير دولة ل�سوؤون اال�ستثمار

كما كانت قد �سدرت االإرادة امللكية ال�سامية 

الدكتور  مييعييايل  ا�ستقالة  قييبييول  على  باملوافقة 

بيي�ييسييام �ييسييمييري �ييسييحييادة الييتييلييهييوين وزييييير الييعييدل، 

اإبراهيم حممد املبي�سن  ومعايل ال�سيد �سمري 

من  اعييتييبييارا  من�سبيهما،  ميين  الييداخييلييييية  وزيييير 

تاريخ 2021/2/28.

خالل  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  واأعييرب 

االأحد،  اليوم  الزاهر  ب�سمان  ق�سر  يف  ا�ستقباله 

جهودهم  على  �سكره  عيين  امل�ستقيلن،  الييييوزراء 

خالل توليهم حقائبهم الوزارية.

صدور االرادة الملكية بالموافقة على تعديل حكومة الخصاونة 

االثنني    8  /  3  / 2021

االنباط-عمان

 اخييييتييييارت مييوؤ�ييسيي�ييسيية الييييعييييامل يف اأميييريكيييا 

االأمريكية،  مي�سيغان  بييوالييية   )TWIA(

واملييعييهييد اليييييدويل مليييييرتوبييوليييييتييان ديييرتويييت 

)IIMD( وِوحدة ثقافة ال�سالم يف ال�سرق 

االأو�سط )CPU-ME( التابعة لي موؤ�س�سة 

)TWIA( والتي متثل ما يزيد على )100( 

اليييوالييييات املتحدة  اإثيينييييية وطييائييفيية عيياملييييية يف 

وال�سرق االأو�سط جاللة امللك عبداهلل الثاين 

ابن احل�سن زعيماً لل�سالم لعام 2020، وذلك 

بييعييد ر�ييسييد ومييتييابييعيية وتييقييييييييم اجليييهيييود الييتييي 

بييذلييهييا الييعييديييد ميين زعييميياء الييعييامل يف جمييال 

تر�سيخ ال�سالم واال�ستقرار املحلي واالإقليمي 

والدويل، وتعزيز ثقافة ال�سالم.

 The( اأمييييريكييييا الييييعييييامل يف  وميييوؤ�يييسييي�يييسييية 

 )World In America TWIA
تعليم  جمييال  يف  تعمل  اأمريكية  موؤ�س�سة  هي 

وثييقييافيية اليي�ييسييالم، وتييرتاأ�ييسييهييا االأ�ييسييتيياذة نييدى 

 Nada Dalgamouni دليييقيييميييوين 

ُر�سحت  والتي  اأردنية،  اأ�سول  من  االأمريكية 

و   2016 عامي  مرتن  لل�سالم  نوبل  جلييائييزة 

2018، وذلك ب�سبب متيزها يف جمال التعليم 

يف  ال�سالم ملدة تزيد على )54( عاماً  وثقافة 

تعترب  فيما  االأمييريييكييييية.  املييتييحييدة  اليييوالييييات 

ِوحييييدة وثييقييافيية اليي�ييسييالم يف اليي�ييسييرق االأو�ييسييط 

 The Culture of Peace Unit(

in the Middle East CPU-

 ME( )The Culture of Peace
امل�ست�سار  ال�سالم  �سفري  ويرتاأ�سها   Unit
 TWIA حمييمييد امليييليييكييياوي، اأحيييييد بيييراميييج

ال�سرق  منطقة  اليي�ييسييالم  ج�سور  بيينيياء  بييهييدف 

اليييدول العربية ميين جهة ومع  بيين  االأو�ييسييط 

العامل، خا�سة عرب القيادات ال�سبابية املحلية 

واالإقليمية والدولية.

وقيييد اأعييليينييت رئييييي�ييسيية مييوؤ�ييسيي�ييسيية اليييعيييامل يف 

ثقافة  وحييدة  ورئي�س  دلقموين  نييدى  اأمريكا 

ال�سالم  �سفري  االأو�يييسيييط  اليي�ييسييرق  يف  اليي�ييسييالم 

امليي�ييسييتيي�ييسييار حمييمييد املييلييكيياوي بييياأنيييه مت اخييتيييييار 

لل�سالم  زعيماً  الييثيياين  عييبييداهلل  امللك  جاللة 

لعام 2020 بناء على االأ�س�س واملعايري التالية:

والفاعلة  القوية  امللك  جاللة  رمييزييية   .1

اليييعيييادل حملياً  اليي�ييسييالم  اإر�يييسييياء  واملييقيينييعيية يف 

واإقليمياً ودولياً.

والثقة  بيياالحييرتام  املييلييك  2. متتع جييالليية 

والتطلعات  الييييروؤى  توحيد  يف  ت�ساعد  الييتييي 

اجليياد  للعمل  والييدولييييية  واالإقليمية  املحلية 

واملخل�س نحو بناء ج�سور ال�سالم بن الدول 

وبن ال�سعوب.

اليييدائيييم  اليييقيييييييادي  امليييليييك  جييياللييية  دور   .3

ميييع اأطيييييييراف احلييييييروب والييينيييزاعيييات املييحييلييييية 

على  جلو�سها  ل�سمان  والدولية  واالإقليمية 

وحييوار  عالية  مب�سوؤولية  املفاو�سات  طيياوليية 

اإيجابي بّناء، بهدف اإر�ساء ال�سالم ودميومته.

4. حييير�يييس جييياللييية امليييليييك عيييليييى تيير�ييسيييييخ 

العدالة وال�سراكة يف �سناعة القرار يف الدول 

حييروب  ميين  تعاين  التي  خا�سة  واملجتمعات، 

اأهلية وفو�سى وف�سائل مت�سارعة وجماعات 

اإرهابية ومتطّرفة.

5. حر�س جاللة امللك على بناء منظومة 

من  اليييدولييية  لتح�سن  وجمييتييمييعييييية  ر�ييسييمييييية 

االإرهاب والتطّرف.

6. جهود جاللة امللك العملية وامليدانية يف 

حماربة االإرهاب والِفكر املُتطّرف.

حقيقة  تو�سيح  يف  امللك  جاللة  جيييراأة   .7

اجلماعات االإرهابية واملتطّرفة.

الييقيييييادات  توجيه  املييلييك يف  جييالليية  دور   .8

ال�سبابية الفاعلة نحو ثقافة ال�سالم، ورف�س 

اليييتيييّطيييرف واليييعييينيييف، بييهييدف الييتييفييكييري عيياملييييياً 

والت�سرف والعمل حملياً.

9. تييياأكيييييييد جييياللييية امليييليييك عييلييى االأهييمييييية 

الكربى للمراأة يف حماربة االإرهاب والتطّرف 

ملعاجلتهما  ُمييبييكييراً  االأ�يييسيييرة واملييجييتييمييع  داخيييل 

مبكراً، قبل ا�ستفحال خطرهما داخل االأ�سرة 

واملجتمع والدولة واالإقليم والعامل.

امليييحيييافيييل  املييييلييييك  جييييالليييية  ا�يييسيييتيييثيييميييار   .10

االإقييليييييمييييية واليييدولييييييية لييبيييييان حييقيييييقيية دييين 

االإ�سالم الو�سطي واملُتزن، بعيداً عن التكفري 

الذي  الوح�سي  والقتل  والتخوين  واالإق�ساء 

ي�سوه �سورة االإ�سالم املعتدل.

امليييليييك عيييليييى و�ييسييع  تيي�ييسييديييد جييياللييية   .11

ا�ييسييرتاتيييييجيييييات حمييلييييية واإقييليييييمييييية ودولييييييية 

للت�سّدي لالإرهاب والتطرف وتعديلها ب�سكل 

دائيييييم، بييياليييتيييوازي ميييع تييعيياظييم وتيييزاييييد خطر 

االإرهابين واملتطّرفن.

12. اإميان جاللة امللك باأن جيل االأطفال 

ي�ستحق اأن يتم توفري م�ستقبل اآمن له.

13. اإيجابية جاللة امللك يف موا�سلة بناء 

اليي�ييسييالم واالأميييين واال�ييسييتييقييرار رغييم االأخييطييار 

املحلية  وامليي�ييسييوؤوليييييات  والتحديات  والعقبات 

جائحة  مقدمتها  ويف  والدولية  واالإقليمية 

كورونا.

اإرثييييييياً دييينييييياً  14. اميييتيييالك جييياللييية امليييليييك 

وتاريخياً واإن�سانٍياً يف توطيد اأركان ال�سالم.

واأكييييدت دلييقييمييوين املييلييكيياوي بيياأنييه يف �سوء 

ذلييييك خييليي�ييسييت مييوؤ�ييسيي�ييسيية اليييعيييامل يف اأميييريكيييا 

مليرتوبوليتان  الييدويل  واملعهد   )TWIA(

ال�سالم  ديرتويت )IIMD( وِوحييدة ثقافة 

اأن  اإىل   )CPU-ME( االأو�سط ال�سرق  يف 

زعيييييم اليي�ييسييالم لييعييام 2020 هييو: جييالليية امللك 

عييبييداهلل الييثيياين ابييين احُليي�ييسيين مييلييك اململكة 

عبداهلل  امللك  اأن  حيث  الها�سمية،  االأردنييييية 

الييثيياين هييو امييتييداد قيييييادي جليل ميين امللوك 

والزعماء الها�سمين املُعتدلن الذين اأ�س�سوا 

الدولة منذ )100( عام وهم: )امللك عبداهلل 

الذين  احُل�سن(،  وامللك  طالل،  امللك  االأول، 

جدهم  ر�سالة  ميين  انطالقاً  ال�سالم  ر�سخوا 

عليه  اهلل  �سل  حممٍد  الب�سرية  ر�سول  االأول 

و�سلم.

كييمييلييك هييا�ييسييمييي غيييدت اململكة  وبييجييهييوده 

املئوية  اأعتاب  على  وهي  الها�سمية،  االأردنييييية 

االأو�ييسييط  ال�سرق  يف  لل�سالم  موطناً  الثانية 

واليييعيييامل. اإ�ييسييافيية اإىل حيير�ييسييه عييلييى تييرويييج 

االإ�ييييسييييالم كييدييين �ييسييالم وو�ييسييطييييية واعيييتيييدال 

اإ�سافة  جمعاء،  للب�سرية  وتعاي�س  وت�سامح 

اإىل ت�سديه بقوة ترتكز على االإ�سالم احلنيف 

لييالإرهييابييييين واملييتييطييرفيين، اليييذيييين اأ�ييييسيييياوؤوا 

لالإ�سالم واالإن�سانية.

االنباط- عمان

 جيييرت يف قيي�ييسيير بيي�ييسييمييان اليييزاهييير، اميي�ييس 

اأوراق اعتماد عدد من  االأحييد، مرا�سم تقبل 

امللكي  البالط  لييدى  املعينن  الييدول  �سفراء 

الها�سمي.

اعييتييميياد  اأوراق  املييلييك  تييقييبييل جييالليية  فييقييد 

هالل  ال�سيخ  ُعييمييان  �سلطنة  �سفري  ميين  كييل 

بيين مييرهييون بيين �ييسييامل املييعييمييري، وال�سفري 

اإيجور  مارينو  �سان  جلمهورية  املقيم  غري 

�سيمازاكي  اليييييابييان  و�ييسييفييري  بيليت�سياري، 

ال�سعبية  ال�سن  جمهورية  و�سفري  كييياورو، 

تيي�ييسيين تييي�يييسيييوانيييدونيييغ، و�يييسيييفيييري كييوميينييولييث 

اأ�يييسيييرتاليييييييا بييييرينييييارد فييرانيي�ييسييييي�ييس لييييينيي�ييس، 

كو�سوفو  جلمهورية  املقيم  غييري  وال�سفري 

ايييلييري دوغييييويل، و�ييسييفييري جييمييهييورييية بولندا 

املقيم  غييري  وال�سفري  كاربين�سكي،  لييوجيين 

جلمهورية كولومبيا فرناندو حلو.

اليي�ييسييفييراء قيي�ييسيير ب�سمان  ولييييدى و�يييسيييول 

اليييزاهييير، عييزفييت املييو�ييسيييييقييى اليي�ييسييالم امللكي 

االأردين وال�سالم الوطني لكل من بلدانهم.

وقام ال�سفراء بو�سع اأكاليل الزهور على 

اأ�سرحة املغفور لهم، باإذن اهلل، جاللة امللك 

بيين طيييالل، وجييالليية امللك  الييبيياين احل�سن 

املوؤ�س�س عبداهلل بن احل�سن، وجاللة امللك 

طالل بن عبداهلل، طيب اهلل ثراهم.

اعييتييميياد  اأوراق  تييقييبييل  ميييرا�يييسيييم  وحيي�ييسيير 

الها�سمي،  امللكي  الييديييوان  رئي�س  ال�سفراء، 

ونيييائيييب رئييييي�ييس الييييييوزراء ووزيييييير اخلييارجييييية 

و�سوؤون املغرتبن.

 اختيار الملك زعيمًا للسالم في العالم لعام 2020

 الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

االنباط-عمان

ع�سر،  جل�سة  اليييييوزراء  جمل�س  عييقييد   

اميي�ييس االأحييييييد، بييرئييا�ييسيية رئييييي�ييس اليييييوزراء 

الييدكييتييور ب�سر اخليي�ييسيياونيية عييقييب �ييسييدور 

على  بيياملييوافييقيية  ال�سامية  امللكية  االإرادة 

اإجراء تعديل وزاري على احلكومة.

لييلييوزراء الذين  اليييوزراء  وبييارك رئي�س 

امللكية  الثقة  الييييوزاري  بالتعديل  دخييلييوا 

»كل  اليييوزاري  للفريق  متمنياً  ال�سامية، 

التوفيق يف خدمة الوطن يف اإطار الروؤية 

امللكية التي يوجهنا بها دوما جاللة امللك 

عبداهلل الثاين واأن نكون جميعاً عند ثقة 

الفرق  اإحييييداث  ميين  نتمكن  واأن  جاللته 

املن�سود يف هذه الظروف اال�ستثنائية التي 

بجائحة  يتعلق  مييا  �ييسييواء  بلدنا  بها  مييير 

التي  االقت�سادية  التحديات  اأو  كييورونييا 

الظروف  اأو حتى  بفعل اجلائحة  تعمقت 

ال�سكر  عيين  معرباً  املحيطة«،  االإقليمية 

اليييوزراء  بذلها  الييتييي  للجهود  والييتييقييدييير 

الذين خرجوا بالتعديل الوزاري.

واأكد رئي�س الوزراء اأهمية العمل بروح 

الييفييريييق اليييواحيييد ووفييييق اأقيي�ييسييى درجيييات 

التحديات  ملييواجييهيية  والييتيينيياغييم  التنا�سق 

كييورونييا  بجائحة  املتمثلة  امل�سبوقة  غييري 

واآثيييارهيييا الييكييبييرية عييلييى بييلييدنييا، الفييتييا اإىل 

تقت�سر  ال  التحديات  لهذه  املعاجلات  اأن 

ب�سراكة  واإمنييا  الييعييام،  القطاع  على  فقط 

ما  �سيما  اخلييا�ييس،  الييقييطيياع  مييع  حقيقية 

االقت�ساد  تواجه  التي  بالتحديات  يتعلق 

دور  اإىل  م�سرياً  والبطالة،  العمل  و�سوق 

اال�سكاليات  حل  على  العمل  يف  احلكومة 

الييييتييييي تيييييواجيييييه الييييقييييطيييياع اخليييييا�يييييس عييرب 

الييبييريوقييراطييييية  املييعيييييقييات  ميين  التخفيف 

وحتى  لال�ستثمار  املحفزة  البيئة  واإيجاد 

ثيييييورة يف جمييييال اال�ييسييتييثييمييار مبيييا يييييوؤدي 

وتييعييميييييق م�سرية  عييمييل  فيير�ييس  اإىل خييلييق 

التنمية.

امليي�ييسييي مبييجيياالت  اأهييمييييية  ولييفييت اإىل 

االإ�سكاليات  ملعاجلة  ال�سرورية  االإ�سالح 

الييهيييييكييلييييية الييتييي يييعيياين ميينييهييا االقييتيي�ييسيياد 

اخليي�ييسييو�ييس  وجييييه  عييلييى  وميينييهييا  االأردين 

ت�سعف  التي  الكهربائية  الطاقة  تعرفة 

املحلية  الييقييطيياعييات  بع�س  تناف�سية  ميين 

اأمام مثيالتها يف االإقليم مبا يجعل هذه 

اأكرث جاذبية لال�ستثمار،  الدول مقا�سد 

نتيجة الرتفاع كلف االنتاج �سواء الطاقة 

ال�سيا�سات  بفعل  اأو  النقل  اأو  الكهربائية 

اأن  يجب  املييجييال  هييذا  اأن  مييوؤكييداً  املتبعة، 

يحتل اأولوية.

قييدمييت  احلييييكييييوميييية  اأن  اإىل  واأ�ييييييسييييييار 

بييرنيياجمييهييا الييتيينييفيييييذي اليييتييياأ�يييسيييريي اإىل 

جييياللييية امليييليييك يف وقيييييت �يييسيييابيييق، ميييوؤكيييدا 

لييلييدوليية  الييعييمييل االقييتيي�ييسييادييية  اأن خييطيية 

االأردنييييييييييية �ييسييتييكييون نيييتييياج عيييميييل جمييليي�ييس 

اخلا�س  القطاع  مع  وبالت�سبيك  الييوزراء 

ومييوؤ�ييسيي�ييسييات اليييدولييية وجمييليي�ييسييي االأعيييييان 

والييينيييواب وذوي اخليييربة واالخييتيي�ييسييا�ييس، 

�سيكون متاحا  املنتج  اأن هذا  م�سددا على 

للجميع لريى النا�س م�سارات ي�ستطيعوا 

اأداء  عيييليييى  ييييحيييكيييميييوا  اأن  خيييالليييهيييا  ميييين 

احلكومة.

واأكد اخل�ساونة حر�س احلكومة على 

و�سائل  جميع  مييع  واال�ييسييتييبيياك  الييتييعييامييل 

الفتا  معها،  ثقة  عالقات  وبناء  االإعيييالم 

مع  تتعامل  اأنها  تييدرك  احلكومة  اأن  اإىل 

التوا�سل  مبن�سات  يتمثل  جديد  ف�ساء 

االجتماعي والتاأثري الذي حتدثه والذي 

يف  مو�سوعيا  يكون  اأن  بال�سرورة  لي�س 

جميع االأحيان.

اأنيينييا وبييكييل ثقة  و�ييسييدد رئي�س الييييوزراء 

املييئييوييية  االأردن وميييع دخيييوليييه  بيييياأن  نييقييول 

قوية  دوليية  هو  الييدوليية  لتاأ�سي�س  الثانية 

م�ستقرا  نييظيياميينييا  و�ييسيييييبييقييى  ومييتييمييا�ييسييكيية 

ورا�سخا، الفتا اإىل اأهمية اأن نحدث فارقا 

ي�سعر به النا�س يف هذه املئوية.

االنباط- عّمان

و�ييييسييييوؤون  اخلييييارجييييييييية  وزارة  دانييييييت 

الت�سعيد  اليييعيييبيييارات  بيياأ�ييسييد  املييغييرتبيين 

ملي�سيات  قبل  ميين  وامل�ستمر  اخلييطييري 

يف  املدنية  املناطق  با�ستهداف  احلوثي 

ال�سقيقة  اليي�ييسييعييودييية  الييعييربييييية  املييمييلييكيية 

بيييعيييدد كيييبيييري مييين اليييطيييائيييرات امليي�ييسييرية 

واملفخخة بدون طيار.

واأكد الناطق الر�سمي با�سم الوزارة، 

»اإدانيية  الفايز،  علي  اهلل  �سيف  ال�سفري 

وا�ييسييتيينييكييار املييمييلييكيية اليي�ييسييديييدييين لييهييذه 

الذي  االأمر  االإرهابية اجلبانة  االأفعال 

الييدويل  للقانون  �ييسييارخيياً  خييرقيياً  ي�سكل 

االإنيييي�ييييسيييياين وييييتييينييياقييي�يييس مييييع اجليييهيييود 

الييدولييييية امليي�ييسييتييهييدفيية حييل الييينيييزاع وفييق 

املييرجييعيييييات املييعييتييمييدة لييتييحييقيييييق االأمييين 

ال�سعب  طموحات  وتلبية  واال�ييسييتييقييرار 

اليمني ال�سقيق يف النمو واالزدهار«.

اململكة  وقييييوف  عييلييى  الييفييايييز  و�يييسيييدد 

الييعييربييييية  املييمييلييكيية  اإىل جييانييب  بيياملييطييلييق 

ال�سعودية ال�سقيقة يف وجه كل ما يهدد 

مييوؤكييداً  اليي�ييسييقيييييق،  �سعبها  واأمييين  اأميينييهييا 

على موقف اململكة الرا�سخ يف رف�س كل 

اأ�سكال العنف والتطرف واالإرهاب التي 

ت�ستهدف دون متييز اجلميع.

االنباط- عمان

االأردين  امللكي  التوثيق  مركز  عر�س   

الها�سمي وثيقة مرفوعة لرئي�س الوزراء 

الن�سائي  االحتييياد  جمعية  تاأ�سي�س  ب�ساأن 

 ،1945 �سنة  �ييسييبيياط   11 بييتيياريييخ  االأردين 

الييذي  العاملي  امليييراأة  يييوم  وذليييك مبنا�سبة 

ي�سادف يوم غد االثنن.

وتييتيي�ييسييميين الييوثيييييقيية اأ�يييسيييمييياء الييهيييييئيية 

االإدارية للجمعية، برئا�سة �سرفية ل�سمو 

االأمرية م�سباح بنت نا�سر بنت علي والدة 

العاملة  والرئي�سة  طييالل،  االأميييري  �سمو 

�ييسييمييو االأمييييييرية زييييين، وامليي�ييسييتيي�ييسييارة �سمو 

االأمرية  �سمو  وع�سوية  فاطمة،  االأمييرية 

والييييدة �ييسييمييو االأمييييري زيييييد، واليي�ييسييكييرتييرية 

اميييييلييي بييي�يييسيييارات، وكيياتييبيية الييوقييائييع ادميييا 

عقيلة  عييزيييزة  ال�سندوق  واأمينة  ها�سم، 

حيدر �سكري، واملحا�سبة جنال الب�سارات، 

اإبراهيم  عقيلة  �سربية  هييم:  واالأعيي�ييسيياء 

�سكر،  �سليمان  عقيلة  وفييرنييتيييييه  هييا�ييسييم، 

و�سعاد  النابل�سي،  �سليم  عقيلة  ونيياجييييية 

عقيلة �سبحي كحالة.

20

مجلس الوزراء يعقد جلسة عقب 
صدور اإلرادة الملكية بالموافقة 

على التعديل الوزاري

 الخارجية تدين التصعيد الخطير من 
ميليشيات الحوثي ضد السعودية

 عرض وثيقة تأسيس جمعية 
االتحاد النسائي األردني عام 1945
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االنباط- عمان

الدكتور  الأردن��ي��ة،   بحث رئي�س اجلامعة 

ع���ب���د ال����ك����رمي ال���ق�������ض���اة، خ�����ال ل���ق���ائ���ه يف 

مكتبه ام�����س الأح����د، م��ع وف���د م��رك��ز �ضناع 

الرئي�س  برئا�ضة  والتطوير  للتنمية  التغيري 

خليفة،  حممد  الدكتور  للمركز  التنفيذي 

�ضبل تفعيل اأ�ض�س التعاون بني اجلانبني.

ال�ضيناريوهات  بع�س  اجل��ان��ب��ان  ون��اق�����س 

والأن�ضطة  الربامج  لتنفيذ عدد من  املمكنة 

وذل���ك من  بينهما،  ب��ال�����ض��راك��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

خال الت�ضارك ب�ضاأن املحا�ضرات واملوؤمترات 

والدبلومات التدريبية والتبادل الثقايف.

واأك��������د ال���ق�������ض���اة، خ������ال ال����ل����ق����اء، ع��ل��ى 

تعاون  ب��ن��اء  يف  املجتمعية  اجل��ام��ع��ة  وظيفة 

ا�ضرتاتيجي مع موؤ�ض�ضات املجتمع املحلي يف 

العديد من املوا�ضيع ذات الهتمام امل�ضرتك، 

مع  متا�ضيا  والبعيد،  القريب  امل��دي��ني  على 

م�ضلحة الوطن.

الزيارة  ه��ذه  اأن  اإىل  اأ���ض��ار خليفة  ب���دوره، 

ج�����اءت ���ض��م��ن ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل مع 

على  املركز  يحر�س  التي  املتميزة  املوؤ�ض�ضات 

تعزيزها انطاقا من م�ضوؤوليته الجتماعية 

والإن�ضانية لبناء ج�ضور تعاون م�ضرتكة مع 

بالوطن  النهو�س  اأج��ل  من  املوؤ�ض�ضات،  تلك 

اإىل  احلاجة  موؤكدا  ال�ضباب،  اأبنائه  ب�ضواعد 

النغما�س الفعلي يف تطوير وتنمية املجتمع.

و����ض���ّم ال���وف���د م���دي���ر ع����ام امل���رك���ز ره��ف 

للحوكمة  العاملي  املعهد  وم�ضت�ضار  الطباع، 

وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د بني 

عامر.

التغيري  “�ضناع  اأن  اإىل  الإ����ض���ارة  جت���در 

للتنمية والتطوير” مركز يخت�س بالتنمية 

دولة   15 وله فروع يف  امل�ضتدامة واحلوكمة، 

عربية، وي�ضعى لبناء الإن�ضان العربي فكريا، 

وحتفيز طاقاته.

 الجامعة األردنية وصناع التغيير يبحثان 
الشراكة والتبادل الثقافي بينهما

35 وفاة و6302 إصابة بفيروس كورونا 

 األسرة النيابية تدعو لخلق بيئة مناسبة لعمل المرأة

 قانونية النواب تشرع بمناقشة مؤقت مهنة المحاسبة القانونية

 االعلى للسكان: مشاركة المرأة االردنية بمواقع صنع القرار متواضعة

االنباط- عّمان

و6302  وف���اة   35 ت�ضجيل  ع��ن  ال�ضحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

الأحد،  ام�س  اململكة  امل�ضتجّد يف  اإ�ضابة بفريو�س كورونا 

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 4935 وفاة و427717 اإ�ضابة.

3672 ح��ال��ة يف  وت���وّزع���ت الإ����ض���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 

اإربد،  605 حالت يف حمافظة  حمافظة العا�ضمة عّمان، 

536 حالة يف حمافظة البلقاء،  48 حالة يف الرمثا،  منها 

حمافظة  يف  حالة   257 ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة   266

195 ح��ال��ة يف  213 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة،  ال��ك��رك، 

حمافظة جر�س، 181 حالة يف حمافظة املفرق، 144 حالة 

87 حالة  95 حالة يف حمافظة معان،  يف حمافظة ماأدبا، 

يف حمافظة عجلون، 51 حالة يف حمافظة الطفيلة.

ال��وزراء  رئا�ضة  ع��ن  ال�ضادر  الإع��ام��ي  امل��وج��ز  واأ���ض��ار 

ووزارة ال�ضحة اإىل اأن عدد احلالت الن�ضطة حالّياً و�ضل 

دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة،   55467 اإىل 

اليوم اإىل امل�ضت�ضفيات 332 حالة، فيما غادرت 227 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي تتلقى 

العاج يف امل�ضت�ضفيات بلغ 2133 حالة، يف حني بلغ اإجمايل 

للحالت  امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة  ال��ع��زل  اأ���ض��ّرة  ع��دد 

بلغت  اإ�ضغال  بن�ضبة   1720 اأم�س  ليوم  وامل�ضتبهة  املوؤّكدة 

احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   38

وامل�ضتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة 

45 باملئة. 469 بن�ضبة اإ�ضغال بلغت  ليوم اأم�س 

ال�ضطناعي  التنّف�س  اأج��ه��زة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  كما 

وامل�ضتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة 

ليوم اأم�س 215 جهازاً بن�ضبة اإ�ضغال بلغت 22 باملئة.

اليوم  �ضفاء  حالة   4550 ت�ضجيل  اإىل  املوجز  اأ�ضار  كما 

ح��الت  اإج��م��ايل  لي�ضل  وامل�ضت�ضفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف 

ال�ضفاء اإىل 367315 حالة.

ال��ي��وم،  اأج����ري  ف��ح�����ض��اً خم���ربّي���اً   42438 اأن  واأ����ض���اف 

بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�ضات  عدد  اإجمايل  لي�ضبح 

ن�ضبة  اأن  اإىل  لفتاً  فح�ضاً،   4864598 الآن  وحتى  الوباء 

ال��ف��ح��و���ض��ات الإي��ج��اب��ّي��ة ل��ه��ذا ال��ي��وم و���ض��ل��ت اإىل ق��راب��ة 

85ر14 باملئة.

ب��اأوام��ر ال��ّدف��اع،  ودع��ت ال���وزارة اجلميع اإىل الل��ت��زام 

وعدم  الكّمامات،  ارت��داء  خ�ضو�ضاً  الوقاية،  �ضبل  واّتباع 

اإق��ام��ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات لأك���ر م��ن 20 ���ض��خ�����ض��اً، اإ���ض��اف��ة اإىل 

مع  بال�ضراكة  اأطلقتها  التي  التوعوية  احلمات  متابعة 

كورونا  عدوى  من  للوقاية  والهيئات  ال��وزارات  من  عدد 

#حياتنا_ #اإلك_وفيد  امل��ط��ع��وم:  لأخ��ذ  والت�ضجيل 

اأهم.

االنباط- عمان

 دع��ت رئي�ضة جلنة امل��راأة و���ض��وؤون الأ�ضرة 

اأهمية  اإىل  املهند�ضة عبري اجلبور،  النيابية، 

خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���ض��ب��ة وم��ائ��م��ة ل��ع��م��ل امل����راأة 

التنمية  عملية  يف  امل�����ض��اه��م��ة  يف  ومتكينها 

والنهو�س بالواقع القت�ضادي.

واأك������دت، خ���ال الج��ت��م��اع ال����ذي عقدته 

�ضبكة  رئي�ضة  بح�ضور  الأح���د  ام�س  اللجنة 

والتقدم”  ال��ت��ط��وي��ر  يف  ���ض��رك��اء  “الن�ضاء 
ال�ضبكة  م�ضت�ضاري  وع�ضو  جابر  اأب��و  م��ي��ادة 

الدكتورة رمي بدران، ا�ضتعداد اللجنة مازالت 

جميع املعيقات التي تواجه املراأة على �ضعيد 

عمل  ب��واق��ع  املتعلقة  وال��ق��وان��ني  الت�ضريعات 

املراأة وتطويرها ب�ضكل يتما�ضى مع متطلبات 

الع�ضر.

 2025 لعام  اململكة  روؤي���ة  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 

اإىل م�ضتويات عالية من  الو�ضول  ت�ضتهدف 

ال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي وان��خ��ف��ا���س يف م��ع��دلت 

معدلت  وزي���ادة  النتاجية  وتعزيز  البطالة 

ال��ع��ام��ل��ة اإىل 24  ال���ق���وة  امل������راأة يف  م�����ض��ارك��ة 

ل��ن تتحقق  الأه�����داف  اإن ه��ذه  ب��امل��ئ��ة، قائلة 

الأردن���ي���ة  ل��ل��م��راأة  احلقيقية  ب��ال�����ض��راك��ة  اإل 

التي متنعها من  العوائق  واإزال���ة  مع الرجل 

الن�ضمام ل�ضوق العمل.

ال��ن��واب:  اللجنة  اأع�ضاء  اأك���دن  ب��دوره��ن، 

وا���ض��م��اء  ال�����ض��ق��ران  وام����ال  ف��اي��زة ع�ضيبات 

الرواحنة وا�ضام الطب�ضات وهادية ال�ضرحان 

ال�ضطناوي  وحممد  الب�ضري  دينا  والنائبان 

الأردن��ي��ة خطت خطوات وا�ضعة يف  امل���راأة  اأن 

العلمي  التقدم  نتيجة  املجالت  من  العديد 

اأنها ما ت��زال تعاين من  اإل  والفكري لديها، 

تراجع كبري يف عملية امل�ضاركة القت�ضادية، 

ال����ظ����روف، خ�ضو�ضا  م���ن  ال���ع���دي���د  ب�����ض��ب��ب 

املتعلقة ببيئة العمل.

ك��م��ا اأك����دوا اأه��م��ي��ة اإع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��الأط��ر 

املراأة  بتمكني  املتعلقة  والقوانني  الت�ضريعية 

عملية  الع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذ  م��ع  اقت�ضاديا 

التوازن بني كافة اأط��راف العمل �ضواء كانوا 

اأ�ضحاب العمل اأو العاملني من ذكور واإناث.

واأ�ضاروا اإىل هناك بع�س القيود على املراأة 

اأن  من ممار�ضة حقها يف العمل، لفتني اإىل 

الن�ضاء  من  لعدد  ق�ض�س  من  العديد  هناك 

اللواتي ا�ضتطعن حتقيق النجاح يف جمالت 

وقطاعات مهنية و�ضناعية �ضعبة وا�ضتطاعت 

ب��ذل��ك م��ن��اف�����ض��ة ال���رج���ل يف ت��ل��ك امل��ه��ن مما 

يدعو اىل فتح املجال امامهن وتوفري البيئة 

املنا�ضبة لهن .

ابو جابر، من ناحيتها، او�ضحت ان “�ضبكة 

ن�ضاء �ضركاء يف التطوير والتقدم” تهدف اإىل 

تعزيز بيئة اآمنة لاإناث يف العمل، خالية من 

امل�ضايقات والعنف من خال ال�ضغط لتغيري 

مكان  يف  الن�ضاء  على  ت��وؤث��ر  التي  ال�ضيا�ضات 

العمل.

وا�ضارت اىل ان تركيزنا الأ�ضا�ضي مو�ضوع 

يف  امل������راأة  لت�ضجيع  الأردين  ال��ع��م��ل  ق���ان���ون 

دخولها ل�ضوق العمل، قائلة اإن امل��ادة 69 من 

قانون العمل توؤدي اىل تقلي�س عدد الوظائف 

املتاحة امام املراأة، ما يوؤدي اىل ارتفاع وا�ضح 

يف ن�ضب البطالة بني الن�ضاء ب�ضكل اكرب.

ان��ه مت تقدمي  ب���دران، م��ن جانبها، بينت 

ع����دد م���ن ال��ت��و���ض��ي��ات وامل���ق���رتح���ات للجنة 

املتعلقة  النيابية  وال�ضكان  والتنمية  العمل 

بعمل امل��راأة واب��رز الق�ضايا التي تعاين منها 

مثل بيئة العمل و ق�ضايا التحر�س اجلن�ضي 

وغريها من الق�ضايا التي تعيق عمل املراأة.

واأك��دت ب��دران �ضرورة الغاء امل��ادة 69 من 

�ضاعات  بتحديد  تتعلق  والتي  العمل  قانون 

ال��ع��م��ل ل��ل��م��راأة وال��ق��ط��اع��ات امل��ح��ظ��ورة على 

ال��ظ��روف  اأن  اإىل  لف��ت��ة  فيها،  العمل  امل����راأة 

احل��ال��ي��ة وال��ت��ط��ورات الق��ت�����ض��ادي��ة وارت��ف��اع 

ن�����ض��ب ال��ب��ط��ال��ة ب��ني ال��ن�����ض��اء ت��ف��ر���س علينا 

على  الو�ضاية  مو�ضوع  من  التحول  �ضرورة 

امل�����راأة اإىل اإط�����ار احل��م��اي��ة ل��ه��ا و���ض��ول اإىل 

م�ضاهمة حقيقية وفاعلة للمراأة يف دفع عجلة 

القت�ضاد ومنوه.

االنباط- عمان

����ض���رع���ت ال��ل��ج��ن��ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 

مبناق�ضة القانون املوؤقت رقم 73 ل�ضنة 2003 

قانون تنظيم مهنة املحا�ضبة القانونية.

ج���اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه، ام�س 

الأح������د، ب��رئ��ا���ض��ة م��ق��رره��ا ال��ن��ائ��ب ���ض��ال��ح 

املحا�ضبة  دي���وان  رئي�س  وح�����ض��ور  ال��وخ��ي��ان 

الدكتور عا�ضم حداد ومراقب عام ال�ضركات 

ال���دك���ت���ور وائ�����ل ال���ع���رم���وط���ي وم���دي���ر ع��ام 

اأب���و علي  وامل��ب��ي��ع��ات ح�����ض��ام  ال��دخ��ل  �ضريبة 

وم�����ض��اع��د الأم����ني ال��ع��ام ل��ل�����ض��وؤون الإداري����ة 

دي��وان  يف  القانونية  ال�ضوؤون  مدير  واملالية 

الرقابة  وم��دي��رة  امل��دان��ات  �ضامر  املحا�ضبة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  والت�ضريعات  القانونية 

ورئي�س  ملكاوي  رول  والتموين  وال��ت��ج��ارة 

الأردن��ي��ني  ال��ق��ان��ون��ي��ني  املحا�ضبني  جمعية 

هيئة  من  العجلوين  وليث  التاوي  عمران 

الأوراق املالية.

وق���ال ال��وخ��ي��ان ان ه���ذا ال��ق��ان��ون م��وؤق��ت 

ومعمول به حالياً و�ضاري املفعول وُيعد من 

ال��ق��وان��ني امل��ه��م��ة، ال��ت��ي حت��ت��اج اىل نقا�ضات 

م��و���ض��ع��ة م��ع ج��م��ي��ع اجل��ه��ات ذات ال��ع��اق��ة 

الأه��داف  يحقق  �ضامل  ت�ضور  بلورة  بهدف 

والغايات التي جاء من اجلها.

واك������د ال���وخ���ي���ان ح���ر����س ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى 

املاحظات  جميع  اىل  وال�ضتماع  النفتاح 

اجل  م��ن  اخل�ضو�س  ب��ه��ذا  ال����واردة  والآراء 

جتود  �ضيغة  اىل  والتو�ضل  بها  ال�ضتئنا�س 

م���واد ال��ق��ان��ون، لف��ت��اً ب��ه��ذا ال�����ض��دد اىل ان 

بحاجة  وامل�ضطلحات  املفاهيم  بع�س  هناك 

ال��ت�����ض��ري��ع��ات  ل��ت��ت��م��ا���ض��ى م����ع  ت���ع���دي���ل  اىل 

الأخرى.

واأ�ضار الوخيان اىل ان هذا القانون يهدف 

اىل تنظيم مزاولة مهنة املحا�ضبة والرتقاء 

املحا�ضبة  مب��ع��اي��ري  الل���ت���زام  و���ض��م��ان  ب��ه��ا 

وم��ع��اي��ري ت��دق��ي��ق احل�����ض��اب��ات امل��ع��ت��م��دة مبا 

ي�ضاهم يف حماية القت�ضاد الوطني.

م���ن ج��ه��ت��ه��م، اب�����دى ال����ن����واب: ال��دك��ت��ور 

غ�����ازي ال���ذن���ي���ب���ات وامل���ح���ام���ي زي����د ال��ع��ت��وم 

اأب��و  اهلل  وع��ب��د  ال��ق��اب  �ضليمان  وال��دك��ت��ور 

املاحظات  م��ن  جملة  الفايز  وحم��م��د  زي��د 

املتعلقة بن�ضو�س القانون ل �ضيما املرتبطة 

و”جمعية  العليا”  “الهيئة  ب��ت��ع��ري��ف��ات: 

الردنيني”  ال����ق����ان����ون����ي����ني  امل���ح���ا����ض���ب���ني 

و”املهنة”  و”التدقيق”  و”املحا�ضبة” 

و”املحا�ضب القانوين”.

القطاع  هذا  هو خدمة  اإن هدفنا  وقالوا 

ومتكينه من اأداء دوره على اأكمل وجه واإزالة 

جميع املعيقات التي تقف اأمامه مع التاأكيد 

بالقواعد  والل���ت���زام  باملهنة  الرت���ق���اء  ع��ل��ى 

املرتبطة بهذا ال�ضاأن.

بدوره، قال حداد ان هذا القانون موؤقت 

العديد  هناك  ان  حيث  عاماً   18 منذ  و�ضار 

م���ن ال��ن�����ض��و���س وال���ت���ع���اري���ف ب��ح��اج��ة اىل 

العمل  ت��ط��ور  م��ع  لتتنا�ضب  �ضياغة  اإع����ادة 

الرقابي واملعايري الدولية التي تنظم اعمال 

ومدققي احل�ضابات.

بع�س  هنالك  ان  اىل  ال�ضدد  بهذا  واأ�ضار 

املتعلقة  ك��ت��ل��ك  ق��ائ��م��ة  ت��ع��د  مل  امل�����ض��م��ي��ات 

الآن  اأ�ضبحت  العليا، والتي  العدل  مبحكمة 

املحكمة الإدارية، ف�ضًا عن بع�س امل�ضميات 

العليا،  الهيئة  ال��واردة يف ت�ضكيلة  الوظيفية 

وعلى �ضبيل املثال مدير عام هيئة التاأمني.

واكد حداد �ضرورة وجود ن�ضو�س ت�ضرع 

املنبثقة  والرتخي�س  المتحانات  جلنة  دور 

عن الهيئة العليا.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ال���ع���رم���وط���ي ان ه���ذا 

القانون م�ضتقر ومعمول به ويعنى بتنظيم 

اإىل اأنه وبفعل مروره  مهنة املحا�ضبة، لفتاً 

ت��ط��وي��ر  اإىل  ي���ح���ت���اج  ف�����رتة ط���وي���ل���ة  م���ن���ذ 

لتتما�ضى  به  وردت  التي  باملفاهيم  وحتديث 

م���ع امل���م���ار����ض���ات ال��ف�����ض��ل��ى امل��ط��ب��ق��ة ع��امل��ي��اً 

بخ�ضو�س هذه املهنة.

واأ�ضاف اأننا نتطلع اإىل اخلروج بن�ضو�س 

توافقية حتقق الأهداف املرجوة من القانون 

وت�ضهم يف ا�ضتقراره ب�ضكل دائم.

 ،3 امل��ادة  اأن  اأب��و علي  اأو���ض��ح  من ناحيته، 

التي حددت هدف هذا القانون، جتيب على 

احل�ضور،  اثارها  التي  الت�ضاوؤلت  من  كثري 

املهنة  م��زاول��ة  تنظيم  النهاية  يف  وال��ه��دف 

والرت���ق���اء ب��ه��ا و���ض��م��ان الل���ت���زام مبعايري 

املحا�ضبة ومعايري تدقيق احل�ضابات املعتمدة 

مبا ي�ضاهم يف حماية القت�ضاد الوطني.

ويف ن��ه��اي��ة الج���ت���م���اع، ط��ال��ب ال��وخ��ي��ان 

احل�ضور بتزويد اللجنة بجميع اقرتاحاتهم 

درا�ضتها  ليتم  ال��ق��ان��ون  اإزاء  وماحظاتهم 

بعناية واهتمام.

االنباط - عمان

امل���راأة  اإن  لل�ضكان،  الأع��ل��ى  املجل�س  ق���ال 

الأردن������ي������ة ل ت�������زال ت����واج����ه ال���ع���دي���د م��ن 

مواقع  يف  م�ضاركتهّن  ن�ضبة  واأن  التحديات، 

واخلا�س  ال��ع��ام  القطاعني  يف  ال��ق��رار  �ضنع 

متوا�ضعة.

واو����ض���ح امل��ج��ل�����س يف ب��ي��ان ام�����س الأح����د، 

مبنا�ضبة اليوم الدويل للمراأة الذي ُي�ضادف 

ك��ب��رية  ن�����ض��ب��ة  اأن  اآذار،   8 الث���ن���ني  غ���د  ي���وم 

م���ن ال��ن�����ض��اء ه���ّن خ����ارج ���ض��وق ال��ع��م��ل رغ��م 

يتطلب  م��ا  العلمي،  وت��ف��وق��ه��ّن  حت�ضيلهّن 

متكاملة،  حكومية  �ضيا�ضات  تفعيل  �ضرورة 

وت�ضريعات تدعم اجلهود املجتمعية املبذولة 

لتغيري ال�����ض��ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ل����دور امل�����راأة يف 

املجتمع.

وا�ضاف ان �ضعف متكني املراأة القت�ضادي 

وال�����ض��ي��ا���ض��ي وع����دم امل�����ض��اواة ب��ني اجلن�ضني 

اأهم التحديات التي تواجه املراأة  تعترب من 

الردن���ي���ة، خ��ا���ض��ة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

جمتمعات  ل��ب��ن��اء  ح��اف��ز  ه��و  امل�����راأة  فتمكني 

م��ع��دلت  لتحقيق  وو���ض��ي��ل��ة  �ضمولية  اأك���ر 

منو م�ضتدامة، ول ميكن احلديث عن تقدم 

اجتماعياً  اأو  �ضيا�ضيا  اأو  اقت�ضاديا  املجتمع 

بدون م�ضاركة فاعلة للمراأة.

وقالت الأمينة العامة للمجل�س الدكتورة 

هذا  تاأتي  التي  املنا�ضبة  بهذه  عماوي،  عبلة 

العام، حتت �ضعار “املراأة يف القيادة: حتقيق 

اإن  كوفيد-19”،  ع��امل  يف  مت�ضاٍو  م�ضتقبل 

املجل�س يويل هذه املنا�ضبة اهتماماً خا�ضاً.

امل��ج��ل�����س  اأه���������داف  اأن  ع����م����اوي،  وب��ي��ن��ت 

التنمي�ة  ب��اأه�����داف  ت��رت��ب��ط  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

الذي  اخلام�س  الهدف  وخا�ضة  امل�ض�تدامة 

يدعو لتحقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني 

كل الن�ضاء والفتيات، والهدف العا�ضر الذي 

يدعو اإىل احل��ّد م��ن ان��ع��دام امل�����ض��اواة داخ��ل 

ال���ب���ل���دان ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا، اإىل ج��ان��ب اه��ت��م��ام 

اق��ت�����ض��ادي��اً،  امل����راأة  مت��ّك��ني  بق�ضايا  املجل�س 

العمل  ���ض��وق  يف  م�ضاركتها  م�ضتوى  ورف���ع 

لتحقيق  وذل��ك  الإجن��اب��ي��ة  �ضحتها  وتعزيز 

ال�ضتثمار الأمثل للفر�ضة ال�ضكانية.

ن�ضبته  ي�ضكلّن ما  الن�ضاء  اأن  وا�ضارت اىل 

47 باملئة من اإجمايل �ضكان الأردن، وبالرغم 

ما  القت�ضادية  م�ضاركتهّن  اأن  ال  ذلك  من 

الن�ضاط  معدل  بلغ  حيث  منخف�ضة،  زال��ت 

باملئة   14.9 الأردن���ي���ة  ل��ل��م��راأة  الق��ت�����ض��ادي 

بلغ  ح��ني  يف  للذكور،  باملئة   53.1 ب���  مقارنة 

مقارنة  باملئة   33.6 لاإناث  البطالة  معدل 

م�ضح  ح�ضب  وذل���ك  ل��ل��ذك��ور،  باملئة   21.2 ب��� 

عام  م��ن  ال��ث��ال��ث  للربع  وال��ب��ط��ال��ة  العمالة 

الإح�������ض���اءات  دائ������رة  ع���ن  وال�������ض���ادر   2020

العامة.

ال�ضيا�ضية،  امل���راأة  م�ضاركة  �ضعيد  وعلى 

النتخابات  نتائج  حتليل  اإن  ع��م��اوي  قالت 

اأظهر  ع�ضر  التا�ضع  النواب  ملجل�س  النيابية 

تراجعا يف ن�ضبة التمثيل الن�ضائي يف املجل�س 

كبرًيا  غ��ي��اًب��ا  املجل�س  �ضهد  حيث  املُنتخب، 

ح�ضم  ال�����ض��ي��دات  ت�ضتطع  ومل  امل�����راأة،  ل���دور 

التناف�س،  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ال��ربمل��ان  مقعد  اأي 

واكتفني فقط مبقاعد الكوتا البالغ عددها 

 ،2016 عام  انتخابات  عك�س  على  مقعًدا،   15

ح��ي��ث ح�����ض��ل��ت ال��ن�����ض��اء ع��ل��ى 5 م��ق��اع��د عن 

الكوتا  مقاعد  ج��ان��ب  اإىل  التناف�س  ط��ري��ق 

ل��ي��ب��ل��غ امل��ج��م��وع ال��ك��ل��ي مل��ق��اع��د ال��ن�����ض��اء يف 

املجل�س ال�ضابق 20 مقعًدا.

واك�����دت اأن ت���اأث���ري ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ك��ان 

اأكرب على الن�ضاء كونهّن يقفن يف اخلطوط 

يف  كعامات  للجائحة  للت�ضدي  الأم��ام��ي��ة 

اأرقام  ال�ضحية، حيث تظهر  الرعاية  جمال 

ن��ق��اب��ة امل��م��ر���ض��ني الأردن���ي���ني اأن اأك����ر من 

قانونية  وقابلة  وممر�ضة  ممر�س  األ��ف   36

 60 الن�ضاء  ت�ضّكل  ح��ني  يف  اإل��ي��ه��ا،  ينت�ضبون 

التمري�س،  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ات يف  م��ن  ب��امل��ئ��ة 

ح�ضب تقرير حالة التمري�س يف العامل لعام 

.2020

وع���ل���ى م�����ض��ت��وى ت���اأث���ري اجل���ائ���ح���ة على 

عماوي  اأ���ض��ارت  القت�ضادية،  امل��راأة  م�ضاركة 

الق���ت�������ض���ادي  ل��ل��م��ج��ل�����س  درا������ض�����ة  ان  اإىل 

جائحة  “اأثر  بعنوان  الأردين  والجتماعي 

ك�����ورون�����ا يف جم�������الت ال�������ض���ح���ة وال���ع���ن���ف 

النوع  الأردن بح�ضب  الأ�ضري والقت�ضاد يف 

باملئة من   34 اأن  اك��دت   ،”2020 الجتماعي 

الن�ضاء، اأثرت الأعباء املنزلّية على متابعتهّن 

لأعمالهّن عن بعد.

وا�ضافت ان تقرير الفجوة بني اجلن�ضني 

العاملي 2020 ال�ضادر عن املنتدى القت�ضادي 

العاملي، اظهر ان الردن ح�ضل على الدرجة 

يف  درجته  وبلغت  دول��ة،   153 اأ�ضل  من   138

145، ويف  امل�����ض��ارك��ة وال��ف��ر���س الق��ت�����ض��ادي��ة 

كانت  فيما   ،81 التعليمي  التح�ضيل  درج��ة 

التمكني  ويف   ،103 وال��ب��ق��اء  ال�ضحة  درج���ة 

ال�ضيا�ضي 113.

الإعامي  الأردين مع  التلفزيون  على  اإب��ن عبداهلل  الأم��ري احل�ضني  �ضمو  اإطالة  كانت 

اأن�س املجايل لها معاين كثرية؛ فهي توؤ�ّضر لروؤية الدولة الأردنية للم�ضتقبل والذي �ضيعتمد 

اأمام التحديات اجل�ضام واأن ذلك  على الكفاءة والإنتاجية والعدالة؛ وتوؤ�ضر ل�ضمود الأردن 

ال�ضعبة  وال��ظ��روف  ال�ضدائد  عند  ب��احل��زم  احلكيم  الها�ضمي  للنهج  وتوؤ�ضر  ُت��دّر���س؛  حالة 

لغط  م��ن  احل��ر���س  ل�ضرورة  وتوؤ�ضر  الإن�ضانية؛  وال��ظ��روف  امل��واق��ف  عند  والعطف  وال��ل��ني 

التوا�ضل الإجتماعي فمعظم اأحاديثه جتايف احلقائق؛ وتوؤ�ضر ملوؤ�ض�ضية اجلي�س واإن�ضباطيته 

فهم مدر�ضة ل بل جامعة يف الإن�ضباط؛ وتوؤ�ضر اإىل اأن اأهم حتدي يواجه الأردن هو الهم 

الإقت�ضادي؛ وتوؤ�ضر اإىل اأن املجال�س مدار�س حقيقية ل�ضنع الرجال؛ فهو من جال�س احل�ضني 

الباين رحمه اهلل وعبداهلل املعزز حفظه اهلل تعاىل؛ وتوؤ�ضر اأن معركتنا مع كورونا م�ضتمرة 

لأننا ل نعرف عدونا فيها؛ وتوؤ�ضر للثقة بال�ضباب واأن امل�ضتقبل الواعد لهم؛ وتوؤ�ضر للتفاوؤل 

الها�ضمية  الو�ضاية  واأن  املركزية  ق�ضيتنا  هي  الفل�ضطينية  الق�ضية  اأن  وتوؤ�ضر  بامل�ضتقبل 

على املقد�ضات الإ�ضامية وامل�ضيحية را�ضخة؛ وتوؤ�ضر اإىل اإمتاك �ضمو الأمري هّمة ال�ضباب 

وحكمة ال�ضيوخ:

1. كانت اإطالة �ضمو ويل العهد حتمل دللت عميقه من حيث الروؤية الواقعية املتفائلة 

والنهج الها�ضمي القومي وال�ضخ�ضية الواثقة املّطلعة والإنفتاح املتواءم مع الع�ضر واملعرفة 

والتي  امليامني؛  الغر  ها�ضم  بني  من  وال��ق��ادة  الأج���داد  اإرث  حتمل  التي  واخل��ربة  الر�ضينة 

تعطينا كاأردنيني ثقة اأكر للم�ضتقبل مبدر�ضة الها�ضميني يف احلكم وباملئوية الثانية الدولة 

الأردنية.

2. املدر�ضة الها�ضمية جعلت من ويل العهد املتوا�ضع ي�ضدع لاإن�ضباط الع�ضكري الذي 

عرّب عنه اأنه يف اجلي�س لي�س ولياً للعهد بل مازم ثاين ملتزم بالتعليمات وتنفيذها وما زال 

ينهل من معني ل ين�ضب يف بوتقة اجلي�س العربي امل�ضطفوي الذي يحظى باإحرتام وتقدير 

اجلميع؛ وهذا لوحده موؤ�ضر على مدر�ضة ل بل جامعة الها�ضميني التي ُترّبي اجليل القادم 

للزمان الذي ينا�ضبه واأن اجلي�س والع�ضكر هم بناة هذا الوطن وهم مدر�ضة وطنية وم�ضنع 

للرجال يف القيادة و�ضناعة واإتخاذ القرار وبناء ال�ضخ�ضية الوطنية.

حت�ضني  يتبّنى  ال�ضاب  الأم���ري  العهد  ويل  جعلت  التي  ذات��ه��ا  ه��ي  الها�ضمية  امل��در���ض��ة   .3

ملكية  وبتوجيهات  الع�ضكريني  املتقاعدين  ي��وم  يف  ليطلق  الع�ضكريني  املتقاعدين  ظ��روف 

�ضامية برنامج رفاق ال�ضاح الذي يعزز مكانتهم وي�ضون كرامتهم ومينحهم الهيبة والوقار 

اإحرتاماً ملا�ضيهم التليد وم�ضاهمتهم يف الذود عن حيا�س هذا الوطن الأ�ضم.

4. املدر�ضة الها�ضمية هي ذاتها التي �ضينهل منها الأمري ال�ضاب ليكون كاأبيه امللك املعزز 

العليا  والقومية  الوطنية  وامل�ضالح  الق�ضايا  يف  ال�ضعبة  بالظروف  حازماً  الثاين  عبداهلل 

وعطوفاً يف املواقف الإن�ضانية وق�ضايا التنمية الإجتماعية والق�ضاء على بوؤر الفقر وغريها؛ 

فهذه �ضمات ال�ضخ�ضية القيادية املتوازنة التي تتطلع لل�ضعب مب�ضافة واحدة وتراعي ظروفه 

اأو�ضاع  مع  متا�ضياً  وحت��زن  تفرح  التي  ال�ضخ�ضية  وكرامته؛  مكانته  وتعزز  خدماته  وتدعم 

النا�س وت�ضدع خلدمتهم؛ ويِف ذات الوقت ل تهادن يف م�ضاحله الوطنية البتة.

5. املدر�ضة الها�ضمية هي ذاتها التي جعلت من املجال�س مدار�س؛ وهي ذاتها التي جعلت 

�ضمو ويل العهد يفخر باأنه يحمل اإ�ضم جده احل�ضني الباين طيب اهلل ثراه؛ ما ُيوؤ�ّضر لوفائه 

وعززها  ال��ب��اين؛  احل�ضني  ر�ّضخها  التي  الأردن��ي��ة  والبو�ضلة  الوطنية  والثوابت  للمبادىء 

مبجال�ضته اأي�ضاً لوالده امللك املعزز عبداهلل الثاين ونهل من معينه الذي ل ين�ضب؛ فاإمتلك 

وي�ضت�ضرف  ال�ضلبه  اأر�ضيته  خ��ال  من  للم�ضتقبل  ليتطلع  ال�ضيوخ؛  وحكمة  ال�ضباب  هّمة 

امل�ضتقبل بتفاوؤل منقطع النظري.

ووجعهم  النا�س  اأمل  ي�ضعر  ال�ضاب  الأم���ري  جعلت  التي  ذات��ه��ا  ه��ي  الها�ضمية  املدر�ضة   .6

ومعاناتهم الإقت�ضادية واملالية و�ضيق ذات اليد كنتيجة جلائحة كورونا؛ فهمنا الإقت�ضادي 

واأولوية  ال�ضغرية واملتو�ضطة �ضرورة  وامل�ضاريع  الإ�ضتثمار  العمل من خال  وتوفري فر�س 

لتفادي  والتقييم  املراجعة  ب�ضرورة  كبرية  بجراأة  تعرتف  التي  ذاتها  وهي  ق�ضوى؛  وطنية 

الأخطاء واجلراأة يف اإتخاذ القرار وعدم الرتدد اأو الإرجتاف؛ وهي ذاتها التي توؤ�ّضر ل�ضرورة 

بتغري  ونهجها  امل��وؤ���ض�����ض��ات  تتغري  ل  بحيث  ال��ف��زع��وي��ة  ل  الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ال����روؤى  اإم��ت��اك 

ال�ضباب  العهد لرعاية  اأن�ضطة موؤ�ض�ضة ويل  التي جعلت �ضموه يتابع  امل�ضوؤولني؛ وهي ذاتها 

ومتكينهم وحت�ضينهم واإمتاكهم مهارات الع�ضر �ضوب طريق امل�ضتقبل مبهارات ومبادرات 

األ وهي  الرئي�ضة  ال�ضباب  الق�ضاء على عقدة  للم�ضاهمة يف  التقني  التعليم  ع�ضرية روحها 

البطالة لي�ضري ال�ضباب نحو امل�ضتقبل بتفاوؤل واأمل.

7. املدر�ضة الها�ضمية هي نف�ضها التي جعلت من �ضمو الأمري ال�ضاب الذي در�س التاريخ 

ي�ضت�ضرف امل�ضتقبل ونحن نعرب مئوية الدولة الثانية؛ فيوؤكد على �ضمود الأردن ومعاناته 

�ضخ�ضية  ق�ضية  واأنها  للقد�س  الها�ضميني  رعاية  على  ويوؤكد  التاريخ؛  يف  تدّر�س  وكحالة 

الها�ضميني وباأن الق�ضية الفل�ضطينية هي الق�ضية املركزية الأوىل لاأردن وهي ثابت را�ضخ 

اإ�ضرتاتيجية وطنية وقومية  اأ�ضيل وذلك م�ضلحة  من ثوابت الدولة كنهج ها�ضمي يعربي 

ودينية واإن�ضانية.

القادمة  املرحلة  الأم��ري  �ضمو  فتطلعات  الع�ضر؛  وتواكب  متجددة  الها�ضمية  املدر�ضة   .8

وهذه  وال��ع��دل؛  والكفاءة  الإنتاجية  اأ�ضا�ضه  ق��ومي  جمتمع  بناء  ب�ضرورة  الأردن  وم�ضتقبل 

املعايري الثاث توؤ�ّضر لاإ�ضتحقاق عن جدارة والتناف�ضية ولغة التميز والإبداع واإحرتام لغة 

القانون وال�ضفافية واإعطاء احلقوق لأ�ضحابها دون حماباة لأحد؛ ما يعك�س �ضرورة الق�ضاء 

املنا�ضب و�ضرورة تبني  باملكان  املنا�ضب  الرجل  الوا�ضطة واملح�ضوبية وجترميها وو�ضع  على 

اإنتماءهم للوطن على  م�ضاريع منتجة لل�ضباب لياأخذوا فر�ضهم يف الإبداع والتميز واإثبات 

الأر�س ل بالتنظري.

التوا�ضل  ومواقع  ومن�ضاته  لاإعان  واملتابعة  املطلعة  ذاتها  هي  الها�ضمية  املدر�ضة   .9

هذه  واآم��ال��ه��م؛  وتطلعاتهم  وحديثهم  واآلم��ه��م  النا�س  وج��ع  حت�ض�س  لغايات  الإج��ت��م��اع��ي 

تعك�س  ل  الأح��ي��ان  معظم  لكنها  خ�ضو�ضاً  لل�ضباب  اإعامية  مرجعية  باتت  التي  املن�ضات 

الواقع ال�ضحيح؛ ففيها من املغالطات وعدم ال�ضدقّية الكثري؛ وفيها من الإ�ضاعات واإغتيال 

النا�س  املبا�ضر مع  اأكر؛ ولذلك ل بّد من موا�ضلة النهج الها�ضمي بالتوا�ضل  ال�ضخ�ضيات 

كما اأعلن �ضموه.

ب�ضراحة: اإطالة �ضمو ويل العهد لربع �ضاعة من الوقت كانت مليئة وغريزه يف املعلومات 

ونوعية يف النهج والروؤية واإ�ضت�ضراف للم�ضتقبل؛ واأعطت اجلميع اأمًا وتفاوؤًل وثقة باملرحلة 

والنماء  البناء  اأ�ضا�ضها  الأردنية  للدولة  وع�ضرية  ومتجددة  متقدمة  مئوية  �ضوب  القادمة 

على  يهادن  ول  املواطن  يدعم  را�ضخ  ها�ضمي  اإرث  على  ومرتكزه  والعدل  والكفاءة  والعطاء 

م�ضالح الوطن والأمة.

د.محمد طالب عبيدات

إطاللة ولي العهد ورؤية 
المستقبل
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النفط  مبكونيه  االردن  يف  الطاقة  قطاع  رائ��ح��ة  ان  اال  مميزة  قوية  رائ��ح��ة  للنفط 

والكهرباء تفوح منها روائح تزكم االنوف، �سفقات ا�سترياد النفط والغاز وتخزينه ونقله، 

باخرة العقبة، �سركات توليد الكهرباء وبيعها وتوزيعها، الغمو�ض يف اتفاقيات م�ساريع 

العطارات و�سفقة غاز العدو وم�ساريع الطاقة املتجددة، ت�سعرية وفرق املحروقات، كلها 

ري االأردنيني ومل تتك�سف كل حقائقها بعد، تدور حولها عالمات  عناوين متثل األغازاً تحُ

ا�ستفهام كبرية و�سبهات ف�ساد، وهي ا�سد اوجاع املواطن اإيالماً واكرث ما ي�ستنزف موارد 

واال�سئلة  وال�سوداء  الغام�سة  بالنقاط  ومثقل  �سادم  الطاقة  ملف  وباملجمل  اخلزينة، 

امل��ح��رية ال��ت��ي ال جت��د االج��وب��ة، م�����س��روع ال�سخر ال��زي��ت��ي وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ك��ان حلم 

االردنيني بطاقة رخي�سة تول اإىل كابو�ض للدولة وللنا�ض بعد اأن ا�سبحت تتك�سف كل 

والغمو�ض  القا�سية  اجلزائية  وال�سروط  امل�ساريع  هذه  ج��دوى  عن  جديدة  حقائق  يوم 

املعقول ان ال ت�ستطيع حكوماتنا وبكل هذا اجلي�ض من  اتفاقياتها، فهل من  والغنب يف 

خرباء وم�ست�سارين ان ت�سوغ اتفاقيات من�سفة تفظ حقوقنا !!

اآخرها  ولي�ض  للبلد  اال�ستثمارات  جلب  يف  امللك  جاللة  جهود  ت�سيع  ان  املوؤ�سف  من 

اال�ستثمار ال�سيني يف �سركة العطارات والذي ما كان ليتم لوال عالقة جاللة امللك مع 

الرئي�ض ال�سيني الذي اوعز للبنك ال�سيني بتمويل امل�سروع، وامتنى ان ال يكون وراء ما 

يجري �سغوطات ومعيقات من اخلارج لال�ستثمارات ال�سينية يف االردن حتى ال توؤثر على 

ل��الردن، واال مباذا نف�سر هذه ال�سحوة املفاجئة بعد �سنوات  كميات غاز العدو امل�سدرة 

من العمل يف بناء وجتهيز امل�سنع وقد ا�سبح جاهزاً لتوليد الكهرباء، ملاذا مل يعرت�ض 

امل�ست�سارون واخلرباء على الغنب يف ت�سعرية الطاقة املولدة والبالغ 11 قر�ض للكيلووات 

الواحد عند توقيع االتفاقية، اين كان جمل�ض النواب وجلنة الطاقة الذي ا�ستفاد بع�ض 

مل��اذا مل ت��ّول احلكومة اىل  العطارات،  �سركة  اع�سائه من عقود ومنفعة �سخ�سية مع 

اتفاقيات �سراء الكهرباء مع �سركات اخرى فيها غنب اكرث من تعاقد  التحكيم الدويل 

�سركة العطارات، و�سل �سعر الكيلووات فيها اىل 23 قر�ض، وتدفع لها احلكومة ماليني 

الدنانري �سهرياً بدون اال�ستفادة من الكهرباء كونها تزيد عن حاجتنا، واخرياً ملاذا ال تبيع 

احلكومة الكهرباء الفائ�سة للقطاعات ال�سناعية والزراعية باأ�سعار رمزية بعد ان ف�سلت 

يف بيعها ل�سوريا والعراق وال�سعودية ولبنان ب�سبب ارتفاع �سعرها بدل من دفع اثمانها 

لقدرة  الرئي�سي  املحدد  الطاقة هي  كلفة  ان  تعلم  اال�ستفادة منها وهي  بدون  لل�سركات 

قطاعات ال�سناعة والتجارة والزراعة على املناف�سة يف االأ�سواق الداخلية واخلارجية، قبل 

اللجوء اىل التحكيم يف ق�سية خا�سرة �ستطالبنا بعدها �سركة العطارات بتعوي�سات كبرية 

عن العطل وال�سرر املفرو�ض اتخاذ قرار جريئ باإجراء تقيق مو�سع بكافة االتفاقيات 

املجحفة بحق ال�سعب االردين وتويل جميع امل�سوؤولني وال�سما�سرة الذين اقروها اىل 

االدعاء العام مهما كانت منا�سبهم، فاإىل متى �سندفع من جيوبنا اثمان ف�سادهم، واىل 

واذا ما و�سلت  الطاقة غام�سة ممنوع اخلو�ض فيها،  والغاز ملف  احاجي  �ستبقى  متى 

التحقيقات فيها اىل نقطة معينة ... ينقطع بعدها االأثر !!!

د. عصام الغزاوي

اسئلة في اتفاقيات 
الطاقة 

 االكتظاظ بعيادات مستشفى االميرة بسمة يعيق تطبيق معايير السالمة

 في يومهن العالمي: النساء يقفن في الخطوط 
األمامية لمواجهة جائحة كورونا

االحصاءات العامة تحدث قاعدة البيانات التفاعلية إلحصاءات المرأة األردنية

االنباط- اربد

 ت�سكل عملية االكتظاظ واالزدحام التي تعاين منها عيادات 

االخت�سا�ض اخلارجية يف م�ست�سفى االمرية ب�سمة وتفاقمها 

خالل االيام املا�سية، عائقا كبريا امام تطبيق قواعد ال�سالمة 

العدوى،  و�سبط  اجل�سدي  كالتباعد  املراجعني،  بني  العامة 

بح�سب مدير العيادات الدكتور في�سل املكاحلة.

للعيادات  الراهن  الو�سع  ان  االح��د،  ام�ض  املكاحلة   وق��ال 

ما  ان  مبينا  ك��ورون��ا،  فريو�ض  النت�سار  ب��وؤرة  ي�سكل  ان  ميكن 

يوميا،  ال��ع��ي��ادات  تلك  ي��راج��ع��ون  �سخ�ض   2500 ع��ن  يزيد 

باالإ�سافة اىل املرافقني.

�سغط  من  تعانيه  ما  اىل  باالإ�سافة  العيادات  ان  وا�ساف، 

اك��رث من  توفر  ع��دم  اي�سا من  تعاين  املراجعني،  �سديد من 

نوعا من عالجات االمرا�ض املزمنة، وعدم توفر العالج   50
ال��ب��دي��ل ويف ح��ال ت��وف��ر ال��ع��الج ال��ب��دي��ل ف��ان معظم املر�سى 

كما  البديل،  على  ارتياحهم  لعدم  اال�سيل  بالعالج  يطالبون 

ان هذه العيادات تعاين من نق�ض بالكوادر.

ال��دك��ت��ور حم��م��د بني  امل�ست�سفى  ا���س��ار م��دي��ر  م��ن ج��ه��ت��ه، 

ايجاد  االج����راءات بهدف  م��ن  ع��دد  تنفيذ  ان��ه مت  يا�سني اىل 

حلول ممكنة لتقليل االكتظاظ، بزيادة �ساعات دوام العيادات 

عالجات  ل�سرف  حم���ددة  اوق���ات  وتخ�سي�ض  وال�سيدليات 

االمرا�ض املزمنة، غري ان ذلك مل يخفف من وطاأة االزدحام 

نتيجة توجه معظم املر�سى للعيادات لي�ض يف حمافظة اربد 

فقط بل على م�ستوى اقليم ال�سمال.

وبني ان وجود نق�ض يف عالجات االمرا�ض املزمنة مرتبط 

ب��ت��وق��ي��ت ط���رح ع���ط���اءات ال��ت��زوي��د وه���ي ال مي��ك��ن للمري�ض 

اال�ستغناء عنها باي حال من االحوال، داعيا اىل ا�سافة طابق 

جديد لتوزيع ال�سغط على العيادات.

بدوره، اقرتح مدير مديرية �سحة حمافظة اربد الدكتور 

املزمنة  االم��را���ض  ع��الج��ات  ���س��رف  يتم  ان  ال�سياب،  ري��ا���ض 

ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  جميع  يف  كاملني  ل�سهرين 

العاملة يف امليدان مرحليا بعد توفريه ب�سكل كاف.

من جانبه، قال حمافظ اربد ر�سوان العتوم، خالل زيارته 

خماطبة  اىل  �سي�سار  ان��ه  واق��ع��ه��ا،  على  واالط���الع  للعيادات 

اجلهات املعنية من خالل وزير الداخلية ب�سرورة ايجاد حلول 

مقبولة للو�سع ال�سعب بعيادات م�ست�سفى االمرية ب�سمة.

واكد مواطنون من ا�سحاب االمرا�ض املزمنة انهم راجعوا 

العيادات اكرث من مرة وحتى يف �ساعات امل�ساء لكن عالجاتهم 

مل تكن متوفرة ومل يوجد لها بديل.

االنباط- عمان

 يحتفل العامل يوم غد االثنني باليوم الدويل للمراأة تت 

من  م�ستقبل  تقيق  ال��ق��ي��ادي��ة:  ال�سفوف  يف  “املراأة  �سعار 

اإذ اأن الن�ساء يقفن يف اخلطوط  امل�ساواة يف عامل كوفيد19-”، 

بو�سفهن  لها،  والت�سدي  ك��ورون��ا  جائحة  ملواجهة  االأمامية 

ونا�سطات  ومبتكرات  وراعيات  ال�سحية  الرعاية  يف  عامالت 

جمتمع ومناذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة.

واالأعباء  الن�ساء  واأك��دت اجلائحة على مركزية م�ساهمات 

امللقاة على عاتقهن ب�سورة غري من�سفة، ح�سبما تقول االأمم 

املتحدة.

وم�����س��ت�����س��ارة جمعية معهد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��رئ��ي�����س��ة  وق��ال��ت 

اأ�سمى خ�سر لوكالة االنباء االردنية  ت�سامن الن�ساء االردين 

اليوم ت�سغل منا�سب قيادية يف كل  امل��راأة االأردنية  اإن  )ب��رت(، 

والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية  وال�����س��ل��ط��ات  امل���ج���االت 

مبدعة  وهي  واالإبداعية،  واالإعالمية  واالأكادميية  واالأمنية 

يف العلوم واالآداب والريا�سة والفنون، وحازت اجلوائز العاملية 

وق��دم��ت ل��ل��وط��ن اإجن������ازات، ك��م��ا ان��ه��ا يف االأري�����اف وال���ب���وادي 

االأ���س��رة  م�سوؤوليات  حمل  يف  �سريكة  واحل��وا���س��ر  واملخيمات 

واملجتمع املحلي.

ويف م��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة، ه���ذا ال��ت��ح��دي ال��ك��وين وال��ك��ارث��ة 

االإن�سانية، كما ا�سافت خ�سر، فقد ت�سدت له امل��راأة كحار�سة 

ال�سحي،  القطاع  يف  االأمامية  ال�سفوف  يف  وعاملة  وموجهة 

اأ�سا�سياً يف تعزيز االإج��راءات ال�سحية ويف توفري  ولعبت دوراً 

احلماية الأ�سرتها وتدبري �سوؤونها يف ظل ما فر�سته اجلائحة 

الفتة  ونف�سية،  وتعليمية  واقت�سادية  �سحية  ت��دي��ات  م��ن 

امل��راأة حمت التما�سك املجتمعي وع��ززت �سمود االأ�سر  اأن  اإىل 

و�ساندت �سريكها الرجل يف تمل �سعوبات هذه املرحلة، متاما 

واثبات  ال�سعوبات،  احل��ل��ول وجت���اوز  اج���رتاح  اأب��دع��ت يف  كما 

العامل  ي�سهدها  ا�ستثنائية  ظ���روف  يف  اخ���رى  م��رة  ق��درات��ه��ا 

باأ�سره.

واكدت خ�سر اأن الن�ساء والفتيات ما زلن، ولالأ�سف، يعانني 

اأمناطاً من التمييز ويقعن �سحايا العنف القائم على اأ�سا�ض 

الفر�ض  م��ن  يحرمهن  ت��ي��زاً  وي��واج��ه��ن  االجتماعي،  ال��ن��وع 

ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ويف  واالأج����ور  وال��ع��م��ل  التعليم  يف  املتكافئة 

زال��ت  وال  وزواج��ه��ن،  بحياتهن  املتعلقة  وخا�سة  واخل��ي��ارات 

ان��ع��دام االأم���ن يف بيوتهن  ال��ك��ث��ريات منهن يع�سن ح��ال��ة م��ن 

وي�سعرن بالظلم ويتعر�سن ل�سوء املعاملة.

وما زالت بع�ض الن�سو�ض القانونية واالإجراءات التطبيقية 

التطور  رغ��م  معها،  وتت�سامح  الت�سرفات  ه��ذه  مبثل  ت�سمح 

بح�سب  بلدنا،  يف  تقق  ال��ذي  والثقايف  واملوؤ�س�سي  الت�سريعي 

قول خ�سر.

من جانبها، قالت االأمينة العامة للجنة الوطنية االأردنية 

بيوم  االح��ت��ف��ال  اإن  النم�ض،  �سلمى  ال��دك��ت��ورة  امل����راأة  ل�����س��وؤون 

املراأة العاملي لهذا العام يتزامن مع احتفاالت اململكة مبئوية 

حقوقها  لنيل  �سعت  اململكة  تاأ�سي�ض  فمنذ  االأردن��ي��ة،  ال��دول��ة 

واثبات قدراتها على احداث نقالت نوعية يف م�سرية التنمية 

الوطنية، مع التاأكيد على وجود اإرادة �سيا�سة داعمة يف خمتلف 

املواقع، وبالنظر اإىل ما تقق من اإجن��ازات للمراأة يف االأردن 

العديد  لتذليل  تتابع،  كما  العمل،  فعلينا  م��اأم��ول،  ه��و  وم��ا 

والتي  الن�ساء  منها  تعاين  التي  وال�سعوبات  التحديات  م��ن 

ظهرت جلياً يف جائحة كورونا ويجب اأن يتاح ملزيد من الن�ساء 

الو�سول اإىل مواقع �سنع القرار.

وا���س��اف��ت ال��ن��م�����ض، وم���ع وج����ود ن�����س��ب��ة اأك����رث م���ن ال��ن�����س��اء 

من  تتمكن  كي  واخل��ا���ض  احلكومي  القطاعني  يف  القياديات 

اأداء دورها بفاعلية، ومع م�سي عام على اإقرار اال�سرتاتيجية 

 2020-2025 ل����الأع����وام  االأردن  يف  ل���ل���م���راأة  ال��وط��ن��ي��ة 

التنفيذية  اخلطط  على  اأك��رث  تركيز  هنالك  يكون  اأن  يجب 

لال�سرتاتيجية التي من �ساأنها معاجلة العديد من الفجوات 

والتحديات التي تعاين منها املراأة.

الن�ساء،  جلميع  التهنئة  النم�ض  قدمت  االط���ار،  ه��ذا  ويف 

والعدالة  االجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  امل�ستقبل  يحمل  ان  متمنية 

والتمكني وامل�ساواة واإنهاء كل اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

اىل ذلك، قالت الوزير اال�سبق ل�سوؤون االإع��الم واالت�سال 

جمانة غنيمات، اإنه مع انت�سار الوباء، تعقدت ظروف الن�ساء 

العنف، منها اجل�سدي  ا�سكال  اك��رث، حيث تعر�سن لعدد من 

وكذلك االقت�سادي، وال يدرك البع�ض اأن خمزون العنف الذي 

انت�سار كوفيد19-،  ب�سبب  االإغ��الق  تعر�سن له خالل فرتة 

اأو���س��اع  على  بظالله  و�سيلقي  عليهن،  ك��ب��ريا  اأث���را  �سيرتك 

والنف�سي،  املعي�سي  م�ستواهن  وعلى  رئي�سة،  بدرجة  ا�سرهن 

الذي  االأم��ر  فقدانه،  او  العمل  البقاء يف  على فر�ض  وكذلك 

اأج��ل  م��ن  للن�ساء  املطلوب  ال��دع��م  بتقدمي  امل��ب��ادرة  ي�ستدعي 

تخفيف هذه االنعكا�سات.

�سغوطات  م��ع  ت��زام��ن  وتبعاته  كوفيد19-  اأن  وا���س��اف��ت 

�سابقة تتعلق بالظروف االقت�سادية واملعي�سية، وتدين م�ساركة 

الوباء،  اأن الوجه االأول الأ�سرار  اإىل  املراأة االقت�سادية، الفتة 

يف  م�ساركتهن  ن�سبة  على  وق��ع  ال��ذي  الكبري  بال�سرر  يتمثل 

هذا القطاع، حيث فقدن الكثري من الوظائف، يف وقت تتوقع 

“االإ�سكوا” اأن تخ�سر املنطقة العربية 1.7 مليون وظيفة على 
االأقل يف عام 2020 نتيجة اجلائحة، بينها نحو 700 األف 

وظيفة ت�سغلها الن�ساء.

وتتابع غنيمات، زادت معدالت البطالة خالل العام املا�سي، 

حيث تعد الن�ساء من اأبرز الفئات املت�سررة، وذلك لتمثيلهن 

املرتفع يف قطاعات اخلدمات واأن�سطة القطاع غري الر�سمي، 

منوهة اإىل اأن م�ساركة املراأة االقت�سادية تاأثرت ب�سورة كبرية، 

اذ يتوقع اخلرباء املزيد من االرتفاع يف ن�سب البطالة والفقر 

االأردنية  امل��راأة  اأحوالهن، حيث جاءت  لديهن، ما يعني تردي 

بلغ معدلها  االقت�سادية، حيث  امل�ساركة  تقرير  �سلم  اأدن��ى  يف 

باملئة   53.8 مقابل  اإن��اث  باملئة   14.1 منها  باملئة   34.1
ذكور، وذلك للربع الثاين من العام 2020 مقارنة ب� 34.1 

اإن��اث و53.9 باملئة ذك��ور( للربع الثاين  باملئة )14.5 باملئة 

من 2019.

م��ن ج��ه��ت��ه، ا���س��ار م��دي��ر م��رك��ز ال��رثي��ا ل��ل��درا���س��ات حممد 

يلحظ  البادية  يف  امل��راأة  ودور  لواقع  املتابع  اأن  اإىل  اجلريبيع 

هناك  تقوم  حيث  الفعالة،  امل�ساهمة  ع��ن  غائبا  يكن  مل  اأن��ه 

بدور اأكرب بكثري من االأدوار التي تقوم بها املراأة يف جمتمعات 

اأخرى، ولكنه بقي على الدوام ب�سكل غري منظور وخمفي، اذ 

امل�ساكل  انها �ساهمت م�ساهمة كبرية يف مواجهة العديد من 

احلكيمة  فهي  عديدة،  حلواًل  وقدمت  املجتمع،  واجهت  التي 

و�ساحبة الراأي ال�سديد على الدوام.

وبني اجلرابيع اأن جائحة كورونا اثبتت قدرة املراأة الريفية 

ودوره��ا يف تلبية احتياجات جمتمعها، من خالل موقعها يف 

اجلمعيات اخلريية اأو املجال�ض البلدية اأو جمال�ض املحافظات، 

فا�ستطاعت تلبية احتياجات االأ�سر التي ت�سررت من اجلائحة، 

ونقل تلك االحتياجات الأ�سحاب القرار، فكانت حلقة الو�سل 

ما بني امل�سوؤول واملجتمع املحلي، ف�سال عن قدرتها على حل 

م�ساكل العديد من الن�ساء وتوجيههن للموؤ�س�سات القادرة على 

الق�سايا  العديد من  خدمتهن وتوفري احلماية لهن، وتبني 

بني  وف��اء  ال�سابق  النائب  بينت  جهتها،  من  واجهتهن.  التي 

امل��ه��م ج��دا ان ي��ك��ون هنالك م�����س��اواة بني  اأن���ه م��ن  م�سطفى، 

ين�سئ  والتي  الكاملة،  املواطنة  اأ�سا�ض  على  والن�ساء  الرجال 

يزال  ال  اأن��ه  اإىل  الفتة  والوجبات،  احلقوق  يف  الت�ساوي  عنها 

هناك بع�ض الت�سريعات التي متيز ب�سورة �سلبية �سد الن�ساء.

االنباط-عمان

ح��دث��ت دائ�����رة االح�������س���اءات ال��ع��ام��ة ق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات 

اأدائها  ر�سد  بهدف  االأردن��ي��ة،  امل��راأة  الإح�ساءات  التفاعلية 

التزامات  تقيق  نحو  املحرز  والتقدم  االإجن���ازات  وتقييم 

امل����راأة  ب��ني اجل��ن�����س��ني ومت��ك��ني  امل�����س��اواة  االأردن يف جم���ال 

والفتاة.

التحديات  تديد  يف  للم�ساهمة  اأي�ساً  التحديث  وج��اء 

توفري  نحو  و�سعياً  تواجهها،  التي  واالأول��وي��ات  وال��ع��وائ��ق 

اأح�����دث ال��ب��ي��ان��ات ل��ل��م��وؤ���س��رات امل��رت��ب��ط��ة ب���امل�������س���اواة بني 

اجلن�سني.

االأحد، مبنا�سبة  ام�ض  بيان �سحفي  الدائرة يف  واأ�سارت 

اليوم العاملي للمراأة والذي ي�سادف اليوم، اإىل اأن التحديث 

عملها  وخ��ط��ة  امل�ستدامة  التنمية  الأج��ن��دة  ا�ستجابًة  ج��اء 

مقدار  تقي�ض  التي  املوؤ�سرات  كافة  توفري  على  تن�ض  التي 

 ،2030 امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  تقيق  نحو  التقدم 

تتميز  تفاعلية  بيانات  قاعدة  توفري  على  الدائرة  وعملت 

والتعليمية  واالجتماعية  االقت�سادية  اخل�سائ�ض  ب��اأه��م 

 15 اأعمارهن  الالتي  االأردن��ي��ات  االإن��اث  واق��ع  ت�سف  التي 

البيان  وبح�سب  ال��ت��ط��وي��ر.  ن��ح��و  وك��خ��ط��وة  ف��اأك��رث،  ع��ام��ا 

تف�سيلية  بيانات  ن�سر  على  والأول مرة  الدائرة  فقد عملت 

يعترب  اأ�سرهن، حيث  يراأ�سن  الالتي  االأردنيات  االإناث  عن 

توفري البيانات لهذه الفئة من الن�ساء يف املجتمع االأردين 

املراأة  التي تواجه تقييم وتليل واقع  التحديات  اأهم  اأحد 

يف االأردن واإبراز دورها يف التنمية ال�ساملة.

اإىل م�ساعدة متخذي  القاعدة  وفقا للبيان، تهدف هذه 

القرار والقائمني على ر�سم ال�سيا�سات التنموية من خالل 

عن  با�ستمرار  وحديثة  ومتكاملة  �ساملة  موؤ�سرات  توفري 

واقع املراأة االأردنية من خالل جمموعة من املوؤ�سرات التي 

اإىل  بيانات متتد  ل�سل�سلة  لتوفري مقارنات  متت مواءمتها 

2000، مف�سلة على  ع��ام  ت��ب��داأ م��ن  ع��ام��ا   20 م��ن  اأك��رث 

توثيق  اأج��ل  م��ن  وذل��ك  اململكة،  حمافظات  كافة  م�ستوى 

التغريات التي طراأت على اأو�ساع املراأة االأردنية.

ي�سار اإىل اأن قاعدة البيانات التفاعلية الإح�ساءات املراأة 

امل��وؤ���س��رات الرقمية التي  ك��ب��ريا م��ن  ت��وف��ر ع���ددا  االأردن��ي��ة 

 15 اأع��م��اره��ن  اأو���س��اع ال��ن�����س��اء االأردن���ي���ات ال��الت��ي  تعك�ض 

ال��ع��رب��ي��ة واالإجن��ل��ي��زي��ة، م��ن خ��الل  ع��ام��ا ف��اأك��رث باللغتني 

اخل�سائ�ض  تت�سمن  رئي�سية  جم��م��وع��ات   7 يف  ع��ر���س��ه��ا 

ال��دمي��وغ��راف��ي��ة ل��ل��ن�����س��اء امل�����س��ت��غ��الت، وامل��ت��ع��ط��الت وغ��ري 

الن�سيطات اقت�سادياً، اإ�سافة اإىل معدالت االأمية والبطالة 

االقت�سادي. والن�ساط 

وت�سم كل جمموعة عددا من اجلداول التي ت�سف فيها 

واالقت�سادية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة  اخل�سائ�ض 

على  التفاعلية  القاعدة  بيانات  وتعتمد  االأردنيات،  لالإناث 

االإح�����س��اءات  دائ��رة  تنفذه  وال��ت��ي  والبطالة  العمالة  م�سح 

ن�سر  مع  يتزامن  مبا  �سنوياً  تديثها  ويتم  �سنوياً  العامة 

ودعت  والبطالة.  العمالة  مل�سح  الرئي�سي  التقرير  بيانات 

االح�������س���اءات ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 

الإح�������س���اءات امل������راأة االأردن����ي����ة، م���ن خ���الل زي�����ارة ال��راب��ط 

االلكرتوين:

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/  

.  /population/woman-statistics

 اربد: توقيف عريس ووالده اسبوعا 
لمخالفتهما اوامر الدفاع

 مذكرة تفاهم بين التعاونية األردنية 
والمهندسين الزراعيين

 العقبة الخاصة تنفذ دورة منقذ مائي لـ 60 متدربا

الرصيفة: اغالق عيادات االختصاص في 
مستشفى فيصل اليوم

االنباط- اربد

 قرر مدعي عام اربد ام�ض االحد، توقيف 

عري�ض ووالده ملدة ا�سبوع يف مركز اال�سالح 

باإقامة  ال��دف��اع  اوام���ر  ملخالفتها  والتاأهيل 

حفل عر�ض ح�سره عدد من اال�سخا�ض فوق 

العدد امل�سرح به.

وج�����اء يف ح��ي��ث��ي��ات ق�����رار امل���دع���ي ال��ع��ام 

الدفاع  اوام���ر  خالفوا  ووال���ده  العري�ض  ان 

اكرث  بتجمع  ت�سمح  ال  التي  21و2و3و7 
معايري  تطبيق  �سريطة  �سخ�سا   20 م��ن 

�سبط  بو�سائل  وااللتزام  اجل�سدي  التباعد 

العدوى.

االنباط- عمان

وق��ع��ت امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة االأردن���ي���ة ام�ض 

املهند�سني  ن��ق��اب��ة  ت��ف��اه��م م��ع  االأح�����د، م��ذك��رة 

الزراعيني يف جمال تدريب وتاأهيل املهند�سني 

الزراعيني حديثي التخرج.

وت���ه���دف امل���ذك���رة ال���ت���ي وق��ع��ه��ا م���دي���ر ع��ام 

اآل خ��ط��اب،  امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة ع��ب��دال��ف��ت��اح 

ون���ق���ي���ب امل���ه���ن���د����س���ني ال����زراع����ي����ني امل��ه��ن��د���ض 

ع��ب��دال��ه��ادي ال��ف��الح��ات، اىل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

امل�سرتك القائم بني اجلانبني.

واأكد اآل خطاب اأهمية تعزيز اأوا�سر التعاون 

م��ع ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س��ني ال��زراع��ي��ني؛ م��ن خ��الل 

ت��وف��ري امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة ل��ف��ر���ض ال��ت��دري��ب 

حلديثي التخرج من املهند�سني الزراعيني.

مذكرة  مب��وج��ب  �ستقوم  املوؤ�س�سة  اإن  وق��ال 

التفاهم بتدريب عدد من املهند�سني الزراعيني 

تقل  اأال  لها، على  التابعة  التعاون  يف مديريات 

مدة التدريب عن 4 اأ�سهر.

ب������دوره، اأ����س���اد ال���ف���الح���ات ب����دور امل��وؤ���س�����س��ة 

املهند�سني  وتاأهيل  تدريب  جمال  يف  التعاونية 

توقيع  اأن  التخرج، مو�سحاً  الزراعيني حديثي 

ه���وؤالء  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  �سي�سهم  امل���ذك���رة 

اخلريجني من اأع�ساء النقابة الذين يلتحقون 

بالعمل يف القطاع الزراعي.

االنباط- العقبة

 ب������داأت م���دي���ري���ة ال��ت�����س��غ��ي��ل وال���ت���دري���ب يف 

اخلا�سة  االق��ت�����س��ادي��ة  العقبة  منطقة  �سلطة 

بتنفيذ  ال�سبابية  القيادات  مركز  مع  بالتعاون 

60 متدربا من  ي�سارك فيها  دورة منقذ مائي 

اأبناء حمافظة العقبة بهدف تاأهيلهم للعمل يف 

مدينة  يف  املختلفة  ال�ساطئية  واملواقع  الفنادق 

العقبة.

وق����ال م��دي��ر امل��دي��ري��ة رائ����د ال��ع�����س��ي��ل��ي، ان 

ال�سباب  وتدريب  لتاأهيل  برامج  تنفذ  املديرية 

الباحثني عن العمل يف القطاع اخلا�ض لتوفري 

احتياجات �سوق العمل االردين واحالل العمالة 

امل�ساريع  ان  اىل  الف��ت��ا  ال���واف���دة،  م��ك��ان  املحلية 

اال�ستثمارية يف مدينة العقبة تتاج حاليا اىل 

ال�سلطة بتدريب  منقذا مائيا، حيث تقوم   52
ال�سباب وتاأهيلهم لهذه املهنة.

وبني الع�سيلي ان امل�ساركني يف الدورة يتلقون 

االن��ق��اذ  كيفية  على  وعملية  نظرية  ت��دري��ب��ات 

وال��ت��ع��ام��ل م��ع اال���س��اب��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��غ��رق 

والنزيف  للك�سور  االول��ي��ة  اال�سعافات  وت��ق��دمي 

واجل����روح وال��ت��ن��ف�����ض اال���س��ط��ن��اع��ي وا���س��ت��خ��دام 

و�سائل ال�سالمة العامة اثناء عمليات االنقاذ.

الر�صيفة االنباط- 

يف  في�سل  االم���ري  م�ست�سفى  م��دي��ر  اأع��ل��ن   

ل���واء ال��ر���س��ي��ف��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال���زرق���اء ال��دك��ت��ور 

ن�����س��اأت ف���رح، ام�����ض االح���د، ع��ن اغ���الق ع��ي��ادات 

من  ب��دءا  امل�ست�سفى  يف  اخلارجية  االخت�سا�ض 

اليوم االثنني وحتى اإ�سعار اآخر.

وق�����ال ف����رح ان االغ�����الق ج����اء مت��ا���س��ي��ا مع 

ت���زاي���د ح���االت  ب��ع��د  ال�����س��ح��ة  ت��ع��ل��ي��م��ات وزارة 

امل�ستجد.  ك���ورون���ا  ف��ريو���ض  ب��ع��دوى  اال���س��اب��ة 

العمليات  جميع  الغاء  اي�سا  تقرر  انه  وا�ساف 

ويقت�سر  اآخ���ر  اإ���س��ع��ار  ح��ت��ى  م�سبقا  امل��ربجم��ة 

الطارئة  العمليات  على  العمليات  ق�سم  عمل 

االدوي���ة  ب�سرف  اال���س��ت��م��رار  �سيتم  كما  ف��ق��ط، 

ق�سم  يف  امل���زم���ن���ة  االم����را�����ض  ذوي  ل��ل��م��ر���س��ى 

ال�������س���ي���دل���ي���ة وا����س���ت���ق���ب���ال امل���ر����س���ى يف ق�����س��م 

الطوارىء بامل�ست�سفى.

تفهم  اىل  املواطنني  امل�ست�سفى  مدير  ودع��ا 

امل�ست�سفى  ادارة  م��ع  وال��ت��ع��اون  االج�����راء  ه���ذا 

�سحة  على  حفاظا  العامة  للم�سلحة  تقيقا 

املواطن والكوادر الطبية العاملة.

االثنني   8 / 3 / 2021
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 ب�لن�صبة لعدم وجود درا�صة تثبت ان حظر يوم اجلمعة يقلل فر�ص اال�ص�بة ف�أنه وحتى 

على فر�ص غي�ب هذه الدرا�صة ، ف�أنه من املوؤكد انه كلم� قلت فر�ص التق�ء املواطنني 

مع بع�صهم خ�رج نط�ق من�زلهم قلت فر�صة انتق�ل العدوى بينهم . والتجربة العملية 

اثبتت ذلك حيث انه بعد انخف��ص اعداد اال�ص�ب�ت ورفع حظر جتول يوم اجلمعة يف 

منت�صف �صهر ك�نون الث�ين امل��صي ، م� هي اال اي�م حتى ارتفعت اعداد اال�ص�ب�ت اىل 

درجة كبرية وع�دت لتتج�وز ال�صتة االف ا�ص�بة يومي�ً ، ن�هيك عن ارتف�ع عدد الوفي�ت 

للتج�وز  االإيج�بية  الفحو�ص�ت  ن�صبة  وارتف�ع  يومي�ً  ح�لة  االربعني  حدود  اىل  لي�صل 

اخلم�صة ع�صر ب�مل�ئة من الفحو�ص�ت التي يتم اإجراءه� يومي�ً . وهذه االرق�م هي اف�صل 

درا�صة يتم اإجراءه� يف هذا املج�ل والتي تثبت ان رفع حظر يوم اجلملة قد زاد اال�ص�ب�ت 

وب�ملخ�لفة ف�أن فر�ص احلظر يف هذا اليوم �صوف يخف�صه� .

وب�لن�صبة الجتم�ع الع�ئالت مع بع�صهم يف منزل احدهم خالل اي�م و�ص�ع�ت احلظر 

الن�حية  م��ن  ذل��ك  ل�صعوبة  تذكر  تك�د  ال  قليلة  بن�صبة  يكون  ذل��ك  ح�صل  وان  ف���أن��ه   ،

اورده احدهم على  املواطنني على عك�ص م�  العملية وخ��صة مع �صيق معظم م�ص�كن 

�ص��صة التلفزيون . وب�لن�صبة للقي�م ب�لنزه�ت يف يوم ال�صبت عو�ص�ً عن اجلمعة ف�أنه وان 

ح�صل ذلك يف بع�ص احل�الت ف�أنه لن يح�صل يف كله� الن يوم ال�صبت يبقى يوم عمل 

ب�لن�صبة لالزدح�م�ت م� قبل احلظر وم� بعده  ام�   . العظمى من االردنيني  للغ�لبية 

ف�أنه قد يكون مربراً ان يح�صل يف اليوم االول للحظر ، علم�ً انه ك�ن لدى املواطنني 

لهذا  انه ال مربر حقيقي  ، وعلم�ً  م��واد متوينية  يلزمهم من  للتزود مب�  ك�ماًل  يوم�ً 

االزدح�م ، ف�أن مدة احلظر هي يوم�ً واحداً واحل�جة للمواد التموينية ال�صرورية لهذا 

اليوم ال تربر حجم هذا االزدح�م وخ��صة انن� �صعب يتع�مل بتخزين املواد الغذائية ويفيِ 

كل بيت تقريب�ً ال بد وان جتد بع�ص احلبوب والبقولي�ت واملعلب�ت ب�ال�ص�فة اىل الزيت 

والزيتون والزعرت واملربى واالجب�ن واملقدو�ص وغريه� وغريه� وب�مك�ن اي ا�صرة ان 

تعود نف�صه� على ان تعي�ص هذا اليوم على تلك املواد . او ان تقوم كل ا�صرة ب�عداد طع�م 

يف يوم اخلمي�ص يكفي ليوم اجلمعة اي�ص�ً والذين �صيقولون ان بع�ص املواطنني ال توجد 

لديهم مواد غذائية حمفوظة النهم ال ميلكون ثمنه� ويعي�صون قوتهم بيومهم فعلى 

من لديه هذه املواد ومن لي�صوا بح�جة م��صة له� عدم التك�لب على ال�صراء ان يتيحوا 

ذلك للذين بح�جة للت�صوق ودون ان يزاحمونهم على ابواب وداخل املح�ل ، ام� ب�لن�صبة 

ليجدوا  واجل��ن  االن�����ص  عب�قرة  اجتمع  فلو  ي��وم احلظر  يلي  ال��ذي  ال��ي��وم  للتزاحم يف 

تف�صرياً له فلن يجدوا .

كل هذه �صلوكي�ت �صعبية خ�طئة وغري مربرة وغ�لب�ً م� يكون م�صري املواد التي يتم 

�صمح اهلل ح�صلت عندن�  لو ال  ات�ص�ئل م�ذا  وانني   . اال�صتعم�ل  او عدم  التلف  �صراءه� 

اح��داث جتعل املواطنني يلتزمون من�زلهم لعدة اي�م ؟ م�ذا لو ح�صلت ح�لة حرب او 

فنت او ك��وارث كم� ح�صل يف بع�ص دول اجل��وار ؟ وكيف �صنتدبر امورن� حينه� ونحن 

ال ن�صتطيع ان نفعل ذلك ملدة يوم واحد . وهل ندع هذه ال�صلوكي�ت اخل�طئة هي التي 

تتحكم بن� حتى لو ك�ن ثمنه� �صحتن� وحي�تن� ؟

مم� ال �صك فيه ان و�صعن� االقت�ص�دي ا�صبح �صعب�ً جداً وهو مر�صح الأن ي�صبح اكرث 

�صعوبة يوم�ً بعد يوم . ولكن مم� ال �صك فيه ان و�صعن� ال�صحي واحلي�تي ا�صبح �صعب�ً 

هو اي�ص�ً وهو يزداد �صعوبة يوم�ً بعد يوم . وانه ال بد من اتخ�ذ اإجراءات توائم م� بني 

ال�صعوب�ت التي تواجه اقت�ص�دن� وتلك التي تواجه حي�تن� .

ويفيِ ظل عدم التزام املواطنني بتعليم�ت الوق�ية من الوب�ء كم� يجب ف�أنه البد من 

قرارات حتد من حرية حركتهم وب�لت�يل احلد من فر�ص تنقل الوب�ء بينهم ومن هذا 

املنطلق افهم حظر يوم اجلمعة وان� ك�ره له ولكن م� الذي اجربك على املر غري الذي 

امر منه.

اللواء المتقاعد مروان العمد

الكورونا وحظر يوم الجمعة .. بين 
الرفض والقبول )2(

 »مالية النواب« تقر مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة 
وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021

االنباط-عمان

اأقرت اللجنة امل�لية الني�بية م�صروع ق�نون تنظيم املوازنة 

بعد   2021 ل�صنة  احلكومية  ال��وح��دات  وم��وازن���ت  الع�مة 

اجرائه� التعديالت املن��صبة. 

ج����ء ذل���ك خ���الل اج��ت��م���ع��ه��� ال���ذي ع��ق��دت��ه ام�����ص االأح���د 

ع�م  مدير  بح�صور  ال�صليح�ت  منر  الدكتور  الن�ئب  برئ��صة 

دائرة املوازنة الع�مة جمدي ال�صريقي حيث جرى ا�صتكم�ل 

من�ق�صة واق����رار م���واد م�����ص��روع ال��ق���ن��ون امل���درج على ج��دول 

اعم�له�. 

وبني ال�صليح�ت ان اللجنة �صتعمل على رفع قراره� ب�ص�أن 

م�صروع الق�نون ملجل�ص النواب التخ�ذ القرار املن��صب ب�ص�أنه. 

ولفت اىل ان اللجنة اأقرت م�صروع الق�نون بعد ان اجرت 

مب�  م��واده  على  املن��صبة  اجلوهرية  التعديالت  من  العديد 

يتن��صب مع امل�صلحة الع�مة. 

ال��واردة  للمواد  من�ق�صته�  خ��الل  ق��ررت  اللجنة  ان  وت�بع 

“ملجل�ص  تن�ص  التي  الق�نون  م�صروع  )١٩( من  امل���دة  ح��ذف 

ع��دم �صرف  على  املوافقة  ال��وزي��ر  تن�صيب  على  بن�ء  ال���وزراء 

اأو  الع�مة  امل��وازن��ة  ق���ن��ون  ال����واردة يف  املخ�ص�ص�ت  م��ن  ج��زء 

ق�نون موازن�ت الوحدات احلكومية يف ح�ل اقت�صت امل�صلحة 

الع�مة ذلك”. 

وزاد ال�صليح�ت ان اللجنة حذفت كذلك امل�دة )٢٠( والتي 

وق���ن��ون  ال��ع���م��ة  امل���وازن���ة  ق���ن��ون  يف  خم�ص�ص�ت  “اأي  تن�ص 

اأو االلتزام به�  موازن�ت الوحدات احلكومية مل يتم �صرفه� 

امل�لية،  ال�صنة  انته�ء  عند  ملغ�ة  تعترب  امل�لية  ال�صنة  خ��الل 

ي�صدره�  تعليم�ت  ومبوجب  ال��وزي��ر  مبوافقة  يجوز  ان��ه  اال 

لهذه الغ�ية تدوير املخ�ص�ص�ت التي مت االلتزام به� ومل يتم 

ر�صده� يف موازنة ال�صنة امل�لية الت�لية “. 

وعدلت اللجنة امل�دة)٢٥( لي�ص�ر الن�ص “ ترفع احل�ص�ب�ت 

اخلت�مية ال�صنوية اىل جمل�ص االمة خالل مدة ال تزيد على 

للجمهور  ون�صره�  ال�صنة  تلك  انته�ء  ت�ريخ  من  اأ�صهر  �صتة 

املح��صبة”  دي���وان  تقرير  به�  مرفق�   “ جزئية  حذفه�  بعد 

وذلك الأن تقرير ديوان املح��صبة ن�ص على �صدوره الد�صتور 

وق�نون ديوان املح��صبة ب�صكل وا�صح و�صريح. 

 م���ن ج���ن��ب��ه��م ع��ر���ص اع�����ص���ء ال��ل��ج��ن��ة وج���ه����ت نظرهم 

بتحديد  املتعلقة  �صيم�  امل��واد  من  ع��دد  حي�ل  ومقرتح�تهم 

اجله�ت امل�صوؤولة. 

ك��م��� ع��ر���ص��وا ت�����ص���وؤالت��ه��م ح���ول االه�����داف ال��ع���م��ة ال��ت��ي 

ال��ق���ن��ون لتنفيذه� م��وؤك��دي��ن ���ص��رورة تطبيق  ج���ء م�����ص��روع 

االجراءات ذات العالقة بكل �صف�فية وم�صوؤولية، الفتني اىل 

اأن الهدف الع�م الذي ي�صعون لتحقيقه هو الو�صول لق�نون 

ن�جع يفرز عرب مواده االيج�بي�ت. 

 من ج�نبه اأو�صح ال�صريقي مواد م�صروع الق�نون التي مت 

من�ق�صته� �صيم� املواد التي دار حوله� اجلدل. 

ب��ن��ي عليه� م�صروع  ال��ت��ي  ل���الأه���داف  وق���دم ع��ر���ص��� ع���م��� 

اأهمه� حتديد  م��ن  وال��ت��ي  م����دة   ٣١ ال���ذي يت�صمن  ال��ق���ن��ون 

اإجراءات ومراحل اإعداد املوازنة، وفق� ملنهجية اإعداد موازن�ت 

موجهة ب�لنت�ئج. 

اإع��داد  اآلية  تو�صح  التي  واالإج����راءات  القواعد  اىل  ولفت 

احلكومية  وال���وح���دات  ب���مل��وازن���ت  املتعلقة  امل���ل��ي��ة  ال��ت��ق���ري��ر 

وحتديد امل�صوؤول يف الوزارات عن اإعداد املوازنة. 

وي�����ص���ر اىل ان اال���ص��ب���ب امل��وج��ب��ة مل�����ص��روع ال��ق���ن��ون ت���أت��ي 

امل�ل الع�م، وحتديد م�صوؤولي�ت اجله�ت  اإدارة  لغ�ي�ت تنظيم 

الر�صمّية واأدواره��� يف هذه العملية، ولو�صع االأ�ص�ص الكفيلة 

ب���إع��داد ق���ن��ون امل��وازن��ة ال��ع���م��ة وق���ن��ون م��وازن���ت ال��وح��دات 

احلكومية وتنفيذهم� والرق�بة عليهم�، ب�صكل يراعي االإط�ر 

وتقدمي  امل�يل  اال�صتقرار  وتعزيز  الوطني،  لالقت�ص�د  الكلي 

اخلدم�ت احلكومّية يف جميع املح�فظ�ت بكف�ءة ع�لية.

امل��وازن��ة  يف  ال�صف�فية  مل��راع���ة  الق�نون  م�صروع  ي���أت��ي  كم� 

الق�نونية جلميع مراحل  التغطية  الع�مة، و�صم�ن �صمولية 

الع�ملية،  املم�ر�ص�ت  وفق  عليه�  والرق�بة  وتنفيذه�  اإع��داده��� 

وتو�صيع نط�ق ن�صر البي�ن�ت والتق�رير امل�لية لت�صمل جميع 

املوؤ�ص�ص�ت الع�مة.

 الهاشمية: انطالق البرنامج الوطني 
للقراءة في مركز زها الثقافي

 مشتركة القانونية واإلدارية النيابية 
تنتخب الطراونة رئيسًا والوخيان مقررًا

 تمديد القبول والتسجيل بمعاهد 
مؤسسة التدريب المهني حتى 25 الحالي

االنباط- الزرقاء

 ان��ط��ل��ق��ت ال���ي���وم االأح�����د ف��ع���ل��ي���ت ال��ربن���م��ج 

االأ�صرة”  “مكتبة  للقراءة  ع�صر  ال��راب��ع  الوطني 

“حديقة  اله��صمية  ل���واء  ال��ث��ق���يف يف  زه���  مب��رك��ز 

ال�صهيد مع�ذ الك�ص��صبة”، برع�ية مت�صرف اللواء 

بلدية  رئي�ص  وبح�صور  الهقي�ص  �صخر  الدكتور 

ومدير  العمو�ص  القالب  عبدالرحيم  اله��صمية 

ثق�فة الزرق�ء و�صفي الطويل.

وا�صتمل املعر�ص، الذي نظمته مديرية ثق�فة 

الزرق�ء ب�لتع�ون مع مركز زه� الثق�يف وي�صتمر ملدة 

ثالثة اأي���م، على جمموعة متنوعة من اإ�صدارات 

للكب�ر  املتخ�ص�صة  ال��ك��ت��ب  م���ن  ال��ث��ق���ف��ة  وزارة 

وال�صغ�ر.

وتبلغ اأ�صع�ر الكتب 35 قر�ص�ً للكب�ر و25 قر�ص�ً 

لالأطف�ل، مع �صرورة الت�أكيد على االلتزام بلب�ص 

الكم�مة واحلف�ظ على التب�عد االجتم�عي.

وبني الطويل، اأن االإ�صدارات هذا الع�م تت�صمن 

ف��ري��دة وم��ت��م��ي��زة وم��ت��ن��وع��ة يف م�ص�مينه�  ك��ت��ب���ً 

جلميع الفئ�ت العمرية يف املجتمع، حيث ان هذا 

اقتن�ء  امل��واط��ن��ني على  ل��ل��ق��راءة يحفز  ال��ربن���م��ج 

الكتب وت�أ�صي�ص مكتب�ت اأ�صرية لدى كل ع�ئلة.

م��ن جهته�، ق�لت م��دي��رة م��راك��ز زه��� الثق�يف 

اإنه  راني� �صبيح لوك�لة االأن��ب���ء االأردن��ي��ة )ب���رتا(، 

مت اختي�ر مركز يف لواء اله��صمية بهدف الو�صول 

للفئ�ت امل�صتهدفة من اأطف�ل املنطقة، لبث الربامج 

الرامية اإىل تنمية اأفك�ر واإبداع�ت اأولئك االأطف�ل، 

وم��واه��ب  م��ه���رات  بتنمية  االه��ت��م���م  اإىل  م�صرية 

اجليل الن��صئ من خالل برامج ون�ص�ط�ت ت�صهم 

اآمنة  بيئة  توفري  و  واإبداع�تهم  مواهبهم  ب�صقل 

لالأطف�ل من عمر3 - 16 �صنة.

االأط��ف���ل  اأف��ك���ر  تنمية  اأن  اإىل  �صبيح  ولفتت 

اأف��ك���ره  ع��ن  التعبري  على  ق����در  جيل  اإىل  �صي�صل 

ب�أ�ص�ليب خالقة ومعربة عن رغب�ته ومواهبه ومب� 

ي�صل اإىل �صقل �صخ�صي�ت االأطف�ل وتنمية و�ص�ئل 

االت�ص�ل وامل��ه���رات واالط���الع على جت���رب الغري 

بهدف التوا�صل واالندم�ج.

االنباط- عمان

 ان��ت��خ��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ي���ب��ي��ة امل�����ص��رتك��ة 

الن�ئبني  ب�لتزكية  واالإداري�����ة(  )الق�نونية 

ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال���ط���راون���ة رئ��ي�����ص���ً و���ص���ل��ح 

الوخي�ن مقرراً.

ج���ء ذل��ك خ��الل اج��ت��م���ع ع��ق��دت��ه، ام�ص 

االأح������د، ل���ه���ذه ال��غ���ي��ة ب���ه���دف ال�������ص���روع يف 

ل�صنة  عم�ن  اأم���ن��ة  ق�نون  م�صروع  من�ق�صة 

.2020

الق�نون  هذا  اإن  الطراونة  الن�ئب  وق���ل 

وح���وارات  نق��ص�ت  اإىل  وي��ح��ت���ج  ج���داً  مهم 

ال��ع��الق��ة،  ذات  اجل��ه���ت  جميع  م��ع  مو�صعة 

م�����وؤك�����داً ح���ر����ص ال��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى االن���ف���ت����ح 

واالآراء  امل��الح��ظ���ت  جميع  اإىل  واال���ص��ت��م���ع 

ال���واردة بهذا اخل�صو�ص وال��ت��ي ه��ي حمط 

اهتم�م وتقدير.

م����ن ج��ه��ت��ه��م، اأب�������دى اأع�������ص����ء ال��ل��ج��ن��ة 

امل�صرتكة ا�صتعدادهم املطلق للعمل امل�صرتك 

والتع�ون مب� يحقق امل�صلحة الع�مة.

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن���ت م��وؤ���ص�����ص��ة ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي 

ال��ق��ب��ول وال��ت�����ص��ج��ي��ل لغ�ية  ع��ن مت��دي��د 

ب�اللتح�ق  للراغبني  احل���يل  اذار   25
اأن  م��ق��ررا  ك���ن  حيث  املوؤ�ص�صة،  مبع�هد 

11 من  ي��ن��ت��ه��ي ي���وم اخل��م��ي�����ص امل���واف���ق 

ال�صهر احل�يل.

واكدت املوؤ�ص�صة يف بي�ن �صحفي ام�ص 

الكرتوني�ً  �صيكون  الت�صجيل  ان  االح��د، 

عن طريق الرابط االلكرتوين 

.Reg.vtc.gov.jo

االنباط- عمان

لالأعوام  اال�صرتاتيجية  خطته  املح��صبة،  دي��وان  اأطلق   

قي��ص  وموؤ�صرات  الت�صغيلية  واخلطة   )2021-2023(

االأداء املنبثقة عنه� �صمن احتف�الت اململكة مبئوية الت�أ�صي�ص 

وتنفيذاً للروؤى امللكية ال�ص�مية.

وق�ل رئي�ص ديوان املح��صبة ع��صم حداد يف بي�ن �صحفي، 

ام�����ص االح�����د، ان اط����الق ه����ذه اخل��ط��ة ي����أت���ي ت���زام���ن����ً مع 

االحتف�الت الر�صمية وال�صعبية مبئوية الت�أ�صي�ص، وا�صتج�بة 

لروؤى جاللة امللك عبداهلل الث�ين، �صمن االأوراق النق��صية 

ال��ت��ي رك���زت ع��ل��ى ���ص��رورة  ال�����ص���د���ص��ة منه�  امللكية وخ������ص��ة 

الف�ص�د  ا�صك�ل  جميع  وحم�ربة  الدولة  اأجهزة  اداء  حت�صني 

للحف�ظ على امل�ل الع�م.

اأول  اإن�ص�ء  92 ع�م�ً على  كم� انه� ج�ءت مبن��صبة مرور 

ع�م  ومنذ  الحق�ً  اأ�صبحت  والتي  احل�ص�ب�ت  ملراجعة  دائ��رة 

من   119 امل���دة  الأحك�م  وفق�ً  د�صتورية  موؤ�ص�صة   1952
الد�صتور.

تتكون من ثالثة حم�ور  التي  اأن اخلطة  ح��داد  واو�صح 

املهنية  والقيم  والر�ص�لة  الروؤية  من  تنطلق  ا�صرتاتيجية، 

االأجهزة  املن�صجمة مع متطلب�ت  املح��صبة  اخل��صة بديوان 

العلي� للرق�بة وفق�ً الأف�صل املم�ر�ص�ت الدولية، حيث حتتوي 

فرعية  اأه���داف  وت�صعة  رئي�صة  اأه���داف  ثالثة  على  اخلطة 

و26 م�صروع�ً ومب�درة.

القدرات  بن�ء  �صتعزز  اال�صرتاتيجية  اخلطة  ان  وا�ص�ف 

ثقة  تعزيز  اىل  اإ���ص���ف��ة  ال��دي��وان  اأداء  وت��ط��وي��ر  املوؤ�ص�صية 

املواطنني ب�لدور الرق�بي الذي يوؤديه الديوان يف احلف�ظ 

على امل�ل الع�م وحم�يته من الهدر وال�صي�ع وحت�صني كف�ءة 

القي�م مبم�ر�صة مه�مهم بكف�ءة وف�علية  موظفيه ل�صم�ن 

م��ن خ���الل اع�����دة ت��رت��ي��ب ال��ب��ي��ت ال��داخ��ل��ي واإع������دة هند�صة 

العملي�ت الرق�بية مب� ي�صمن حتقيق اأهدافه.

وبني حداد ان م� مييز هذه اخلطة هو و�صوح االهداف 

الرق�بية  وامل��خ��رج���ت  ال��ع��م��ل��ي���ت  ج���ودة  بتح�صني  املتمثلة 

وال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ص�����ص��ي م��ن خ���الل حم���ك���ة اف�����ص��ل امل��م���ر���ص���ت 

ال��دي��وان  دور  وتعزيز  والتدقيق،  ال��رق���ب��ة  علم  يف  ال��دول��ي��ة 

كبيت للخربة من خالل توطيد العالقة مع االأطراف ذات 

العالقة �صواء ك�ن ذلك على النط�ق املحلي او االقليمي او 

الدويل.

لكل هدف  اه��داف��� فرعية  و�صعت  ان اخلطة  اىل  وا���ص���ر 

ا�صرتاتيجي، على ان تكون حمددة مبواقيت معينة وحتديد 

اجلهة املكلفة ب�لتنفيذ وذلك حتى يتم التقييم ب�صكل علمي 

احللول  واإي��ج���د  ح�صلت  اإن  االنحراف�ت  ولتحديد  ووا�صح 

املن��صبة له� واتخ�ذ االإجراءات الت�صحيحية اأواًل ب�أول.

وق����ل ان��ه مت حت��دي��د امل��دي��ري���ت امل�����ص��وؤول��ة ع��ن تنفيذه� 

واوق�ت تنفيذه� ومراجعته� الدورية بهدف التح�صني حيث 

الفعلي،  ال��دي��وان  واق��ع  لتالئم  نق��ص�ت مطولة  بعد  ج���ءت 

تنمية  وذلك من خالل  الب�صري  العن�صر  اهمية  تغفل  ومل 

حتفيزه  اىل  ا�ص�فة  املدقق  ميتلكه�  التي  واملع�رف  امله�رات 

املث�يل ومك�ف�أته يف ح�ل  للموظف  ايج�د ج�ئزة  من خالل 

حتقيقه اجن�زات مميزة اأو حتقيقه وفورات م�لية.

ولفت حداد اىل ان هذه اال�صرتاتيجية تعد خ�رطة طريق 

لعمل الديوان خالل ال�صنوات الثالث الق�دمة، فقد ت�صمنت 

م�ص�ريع طموحة تتن��صب مع تطور الدولة االأردنية.

ال��رق��م��ي  “التحول  م�����ص��روع  ع��ل��ى  ا���ص��ت��م��ل��ت  ان��ه���  واك����د 

400 جه�ز  ت�أمني  على  التع�قد  �صيتم  االإلكرتوين” حيث 

ح��صوب حممول جلميع املدققني وتدريبهم على برجمي�ت 

ال��ت��دق��ي��ق امل��ح��و���ص��ب��ة ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب�������إدارة م��ل��ف���ت ال��ت��دق��ي��ق 

املحو�صبة، لتتم��صى مع خطة احلكومة يف اإعداد بيئة خ�لية 

ال��ط��وارئ  العمل يف ظ��ل ح����الت  وا���ص��ت��م��راري��ة  االأوراق  م��ن 

والكوارث. وا�ص�ف ان الديوان يعمل على م�صروع تواأمة مع 

اإح��دى دول االحت���د االأوروب��ي االأم��ر الذي �صي�ص�هم يف رفع 

�صوية كوادر الديوان وفق�ً الأف�صل املم�ر�ص�ت الدولية.

و���ص��دد ع��ل��ى ان ه���ذه اخل��ط��ة ت��ه��دف اي�����ص���ً اىل ا���ص��دار 

ت��ق���ري��ر رق���ب��ي��ة مهنية ع���ل��ي��ة اجل����ودة م��ن خ���الل تطبيق 

احلديثة  التدقيق  منهجي�ت  وا�صتخدام  الدولية  املع�يري 

وتفعيل دور ق�صم التدقيق على االأنظمة املحو�صبة، وتدريب 

القط�ع  الدولية يف  املح��صبة  مع�يري  على  الديوان  مدققي 

احلكومي والتي تعرف ب��)اآي بي اأ�ص اأي اأ�ص(. كم� ا�ص�ر اإىل 

واإع��داد  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  على  االأداء  رق�بة  تعزيز 

خالل  م��ن  ال��دي��وان  يف  احلوكمة  منظومة  لتقييم  تق�رير 

مو�صح�ً  ال��دول��ي��ة،  امل��ع���ي��ري  وف��ق  معتمد  من���وذج  ا�صتخدام 

يف  ح�لي�ً  املنظور  املح��صبة  دي��وان  ق�نون  تعديل  م�صروع  اأن 

جمل�ص النواب يعطي الديوان املزيد من اال�صتقاللية امل�لية 

التي  التدقيق  وم��ه���م  �صالحي�ت  نط�ق  ويو�صع  واالإداري����ة 

ينفذه� ح�لي�ً وت�أتي تلبية للمتطلب�ت الدولية يف ا�صتقاللية 

اجله�ز االأعلى للرق�بة.

ونوه حداد اىل ان للديوان م�صوؤولية جمتمعية تتمثل يف 

امل�ص�عدة على رفع كف�ءة موظفي اجله�ت اخل��صعة لرق�بة 

امل�لية واالإداري��ة ب�عتب�ر  امل�صورة  الديوان، من حيث تقدمي 

اأن فل�صفة الديوان يف هذا املج�ل تتمثل )ب�أنن� �صرك�ء ول�صن� 

رقب�ء( مع موؤ�ص�ص�ت الدولة وال نهدف اىل ت�صيد االأخط�ء 

النزاهة  وتوطيد  االأداء  وحت�صني  امل���يل  االن�صب�ط  واإمن���� 

وال�صف�فية يف القط�ع الع�م وامل�ص�همة برفع قدرات وحدات 

ال��رق���ب��ة ال��داخ��ل��ي��ة م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر من����ذج تقييم تلك 

الوحدات لتحديد مواطن التح�صني وتقويته� مب� يتن��صب 

الديوان  ك��وادر  وتدريب  الدولية  املع�يري  وف��ق  مك�نته�  مع 

رئي�ص  تعميم  ���ص��دور  بعد  ال��وح��دات  تلك  تقييم  اآل��ي��ة  على 

الوزراء ب�عتم�د املع�يري اجلديدة اعتب�راً من الع�م احل�يل.

وق�ل ان املواطنني واالعالم �صريك�ن مهم�ن للديوان يف 

اأداء مه�مه، وذلك عرب التحديث امل�صتمر لبي�ن�ت ومعلوم�ت 

موقع الديوان االلكرتوين، ون�صر اخب�ر ون�ص�ط�ت الديوان 

التوا�صل االجتم�عي املختلفة  عرب و�ص�ئل االعالم ومواقع 

العالقة  وتعزيز  ومت�بعته�  امل��واط��ن��ني  �صك�وى  وا�صتقب�ل 

املتب�دلة مع اجله�ت امل�نحة واملوؤ�ص�ص�ت الرق�بية يف الدولة، 

ا�ص�فة اىل ال�صريك اال�ص��صي للديوان جمل�ص االمة ب�صقيه 

للحف�ظ  املعلوم�ت  وتب�دل  التوا�صل  بغية  والنواب  االأعي�ن 

على امل�ل الع�م وحم�ربة ك�فة ا�صك�ل الف�ص�د .

وا�ص�د حداد ب�لعالقة البن�ءة مع جمل�ص النواب والتع�ون 

امل��ج��ل�����ص، وح��ر���ص  وال��ت��ن�����ص��ي��ق امل�صتمر م��ع خم��ت��ل��ف جل����ن 

والتق�رير  البي�ن�ت  بجميع  املجل�ص  ت��زوي��د  على  ال��دي��وان 

خمتلف  مع  الرق�بية  تق�ريره  ملن�ق�صة  ال��الزم��ة  وامل��ع��ززات 

اللج�ن احلكومية يف االوق�ت التي يطلبه�.

 ديوان المحاسبة يطلق استراتيجيته لألعوام 2023-2021

 قانونية االعيان تقر معدل االتجار بالبشر
االنباط- عّمان

ال��ق���ن��ون��ي��ة يف جمل�ص  ال��ل��ج��ن��ة  اأق������رت 

االعي�ن م�صروع الق�نون املعدل لق�نون منع 

االجت�ر ب�لب�صر ل�صنة 2019، كم� ورد من 

جمل�ص النواب.

اللجنة  ذل��ك خ��الل اجتم�ع عقدته  ج���ء 

ام�ص االحد، برئ��صة العني احمد طبي�ص�ت 

امين  االجتم�عية  التنمية  وزي���ر  وح�صور 

زي�د  العدل  وزارة  وام��ني ع�م  املفلح،  ري��ص 

ال�����ص��م��ور، وال��ن���ئ��ب ال��ع���م ال��دك��ت��ور ح�صن 

اجلن�ئي  البحث  ادارة  ومدير  العبدالالت، 

ال��ع��ق��ي��د ح���ي���در ال�������ص���ب���ول، وال��ع��ق��ي��د علي 

ال�صديف�ت من مديرية الق�ص�ء يف مديرية 

من  امل�صيني  علي  وال��ق������ص��ي  ال��ع���م،  االم���ن 

للجنة  ال��ع���م  واالم����ني  ال��ق�����ص���ئ��ي،  املجل�ص 

الدكتورة  امل���راأة  ل�صوؤون  االأردن��ي��ة  الوطنية 

�صلمى النم�ص.

وج�ءت االأ�صب�ب املوجبة مل�صروع الق�نون 

م��رت��ك��ب��ي ج��رائ��م  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب���ت  لتغليظ 

االجت������ر ب���ل��ب�����ص��ر مب���� ي��ح��ق��ق ال�����ردع ال��ع���م 

واخل��ص وي�صمن حتقيق العدالة، ولتقدمي 

من  واملت�صررين  عليهم  للمجني  احلم�ية 

املن��صبة  ال���ظ���روف  وت��ه��ي��ئ��ة  ت��ل��ك اجل���رائ���م 

مل�ص�عدتهم ورع�يتهم واإن�ص�ء �صندوق خ��ص 

مل�ص�عدة �صح�ي� االجت�ر ب�لب�صر وتعوي�صهم 

عن اال�صرار التي تلحق بهم.

االثنني   8 / 3 / 2021



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    8   /  3  / 2021

العربية-وكاالت

ال�سم�س  التي تخرتقها  امل�ساحات  جتعل 

ون�����س��ي��م ال��ب��ح��ر االأح���م���ر ال��ث��اب��ت، ال��ط��رف 

ال�����س��م��ايل ال��غ��رب��ي م���ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية ما تاأمل اململكة اأن ي�سبح مركزاً 

االأخ�سر. للهيدروجني  عاملياً 

ومع بحث احلكومات وال�سناعات عاملياً 

للهيدروكربونات،  تلويثاً  اأق��ل  ب��دائ��ل  ع��ن 

العامل  يف  اخل��ام  للنفط  م�سدر  اأك��ر  ف��اإن 

الهيدروجني  اأع��م��ال  عن  التخلي  يريد  ال 

اأ���س��رتال��ي��ا،  اأو  اأوروب����ا  اأو  لل�سني  امل��زده��رة 

بقيمة  لبناء م�سنع  ال�سعودية  ت�سعى  حيث 

5 مليارات دوالر مدعوم بالكامل بال�سم�س 

اأك���ر �سانعي  وال���ري���اح و���س��ي��ك��ون م��ن ب��ني 

ال��ع��امل عندما  االأخ�����س��ر يف  ال��ه��ي��دروج��ني 

ال�سخمة  ن��ي��وم  م��دي��ن��ة  يف  اف��ت��ت��اح��ه  ي��ت��م 

املخطط لها يف عام 2025.

وتقع مهمة حتويل رقعة من ال�سحراء 

بالطاقة  تعمل  مدينة  اإىل  بلجيكا  بحجم 

الرئي�س  املتجددة على عاتق بيرت ترييوم، 

اإي  اآر دب��ل��ي��و  ل�����س��رك��ة  ال�����س��اب��ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

اأمل��ان��ي��ا،  يف  م��رف��ق  اأك���ر   ،RWE AG
التابعة   Innogy SE اإن��وج��ي  و�سركة 

النظيفة. للطاقة 

من جانبه قال ترييوم: »ال يوجد �سيء 

اأو  راأيته اأو �سمعته من قبل عن هذا البعد 

التحدي«.

حتول  على  ال�سعودية  خ��ط��وات  تعتمد 

متخ�س�س  طاقة  م�سدر  من  الهيدروجني 

واأ�سلحة  و���س��واري��خ  منطاد  يف  ي�ستخدم   -

ن��ووي��ة - اإىل اأع��م��ال جت��اري��ة ك��ب��رية، حيث 

 500 التزم االحت��اد االأوروب��ي وح��ده مببلغ 

مليار دوالر لتو�سيع نطاق بنيته التحتية.

ف���ي���م���ا ي���ظ���ه���ر االه����ت����م����ام ال����ع����امل����ي، يف 

10 م�����س��اري��ع  ا���س��ت�����س��اف��ة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

ل��ت��دف��ئ��ة امل���ب���اين ب���ال���غ���از، وت��ن�����س��ر ال�����س��ني 

ومركبات  ال��وق��ود  بخاليا  تعمل  ح��اف��الت 

الغاز  ال�ستخدام  اليابان  وتخطط  جتارية، 

يف ���س��ن��اع��ة ال�����س��ل��ب، ف��ي��م��ا ح���ث امل��ب��ع��وث 

ال��رئ��ا���س��ي االأم���ريك���ي ل��ل��م��ن��اخ ج���ون ك��ريي 

تبني  على  املحلية  وال��غ��از  النفط  �سناعة 

للهيدروجني. الهائلة«  »الفر�س 

لعمالء  كمرادف  التحركات  تلك  وتاأتي 

حمتملني للم�سنع امل�سمى هيليو�س غرين 

 ،Helios Green Fuels ف���ول���ز 

م��ل��ي��ار   700 اإىل  ح��ج��م��ه  ي�����س��ل  ����س���وق  يف 

لتقديرات  وف��ق��اً   ،2050 ع��ام  بحلول  دوالر 

عليها  اطلعت  والتي  اإف،  اإي  اإن  بلومبريغ 

»العربية.نت«.

تناف�سية ميزة 

ميزة  ال�سعودية  العربية  اململكة  متتلك 

والرياح  الدائم  ال�سم�س  �سوء  يف  تناف�سية 

وم�����س��اح��ات ���س��ا���س��ع��ة م���ن االأرا�����س����ي غري 

تكاليف  ت��ك��ون  اأن  امل��رج��ح  م��ن  امل�����س��ت��غ��ل��ة. 

التكاليف  اأدن���ى  ب��ني  م��ن  هيليو�س  ���س��رك��ة 

 1.50 اإىل  ت�سل  وق��د  العامل  م�ستوى  على 

دوالر للكيلوغرام بحلول عام 2030.

املتجددة  الطاقة  اإن��ت��اج  اإن  ترييوم  ق��ال 

يتجاوز  اأن  ويجب  تكلفة،  اأك��ر  اأوروب���ا  يف 

خطتها  تنفيذ  اأثناء  للقارة  املتوقع  الطلب 

اخل�����س��راء ح��ج��م امل��ع��رو���س اخل��ا���س ب��ه��ا، 

تزيد  التي  التحفيز  حزمة  ت�ستهدف  حيث 

القارة  جعل  دوالر  تريليون   1 عن  قيمتها 

للكربون. حمايدة 

ب��اأي حال  اأ���س��اف: »ل��ن يكونوا ق��ادري��ن 

الهيدروجني  ك��ل  اإن��ت��اج  االأح���وال على  م��ن 

»لي�س هناك ما يكفي من بحر  باأنف�سهم«. 

لال�ستخدام  ال�����س��احل��ة  امل��ي��اه  اأو  ال�����س��م��ال 

البحرية«. للرياح 

التنفيذ اآلية 

ب��اور،  اأك��وا  �سركة  مع  احلكومة  تتعاون 

وه����ي ���س��رك��ة م���ط���ورة ل��ل��ط��اق��ة وم��ق��ره��ا 

ال���ري���ا����س، و����س���رك���ة اإي�����ر ب���رودك���ت�������س اأن���د 

 58 قيمتها  ت��ب��ل��غ  ���س��رك��ة  وه���ي  ك��ي��م��ي��ك��ال��ز، 

ب��والي��ة  األ��ي��ن��ت��اون  وم��ق��ره��ا  م��ل��ي��ار دوالر 

ب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا، ل��ب��ن��اء م�����س��ن��ع ال��ه��ي��دروج��ني 

االأخ�سر.

م��ن  ط�����ن�����اً   650 ه���ي���ل���ي���و����س  ����س���ت���ن���ت���ج 

التحليل  ي��وم��ي��اً ع��ن ط��ري��ق  ال��ه��ي��دروج��ني 

ما  وه��و   - ج��ي��ج��اوات   4 ب��ق��درة  الكهربائي 

من  �سنوياً  طن  مليون   1.2 لتحويل  يكفي 

�سركة  ت��ق��وم  اأن  على  اخل�����س��راء،  االأم��ون��ي��ا 

اإير برودكت�س ب�سراء االأمونيا، التي ي�سهل 

اأو  ال�سائل  الهيدروجني  من  اأك��ر  �سحنها 

الغازي، وحتولها مرة اأخرى عند ت�سليمها 

للعمالء.

اإن����ت����اج م���ا ي��ك��ف��ي  وم����ن امل���ق���رر اأن ي��ت��م 

مدينة  يف  �ستعمل  حافلة   20000 لت�سغيل 

ن���ي���وم، ف��ي��م��ا اأك�����د ن���ائ���ب رئ��ي�����س ع��الق��ات 

ه��ن��اك  اأن  م�����ور،  ����س���امي���ون  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 

تعمل يف جميع  ح��اف��ل��ة  م��الي��ني   3 ح���وايل 

برودكت�س  اإير  �سركة  وتريد  العامل،  اأنحاء 

اأن تكون الدعامة االأ�سا�سية يف امل�ستودعات 

التي تتحول اإىل الهيدروجني.

ت�سغيل  ي��ب��داأ  ح��ت��ى  ننتظر  »ل���ن  وق����ال: 

2025 للتفكري يف �سعة  هذا امل�سروع يف عام 

اإ�سافية«.

�سيكلف  الهيدروجني  اأن  م��ور،  واأو���س��ح 

لكن  البداية،  يف  امللوثة  البدائل  من  اأك��ر 

وال�سركات  احلكومات  من  يكفي  ما  وج��ود 

التي تواجه اأهدافاً �سارمة للكربون حتتاج 

دولة   13 اأنهت  حيث  بها،  للوفاء  الغاز  اإىل 

بها،  اخلا�سة  الهيدروجني  ا�سرتاتيجيات 

11 دولة اأخرى ا�سرتاتيجياتها. فيما ُتعد 

اإىل  اإن��ه��ا بحاجة  اأمل��ان��ي��ا  ب��دوره��ا، ق��ال��ت 

كميات »هائلة« من الهيدروجني االأخ�سر، 

وتاأمل اأن ت�سبح اململكة العربية ال�سعودية 

داً لها. موِرّ

الطاقة  وزارة  با�سم  متحدث  ذكر  فيما 

العربية  اململكة  به  الذي حظيت  »االهتمام 

ال�����س��ع��ودي��ة م��ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ي��ق��ودن��ا اإىل 

االعتقاد باأن هناك حجة اقت�سادية �سليمة 

للهيدروجني حتى باالأ�سعار احلالية«.

االنباط-عمان

ق���ط���اع  ت���ن���ظ���ي���م  ه���ي���ئ���ة  م���ب���ن���ى  يف  مت 

جتديد  اتفاقية  توقيع  ام�س  االت�ساالت 

رخ�������س���ة االت���������س����االت ال���ع���ام���ة ال��ف��ئ��وي��ة 

ل�سركة �سما لالت�ساالت، ووقع االتفاقية 

ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��ف��و���س��ني 

ومدير  اجل��ب��ور  غ��ازي  املهند�س  الدكتور 

ع���ام ���س��رك��ة ���س��م��ا ل��الت�����س��االت امل��ه��ن��د���س 

�سدام �سماوي.

ا�ستنادا الأحكام  وجاء توقيع االتفاقية 

رقم  االت�ساالت  قانون  من  12/اأ/4  املادة 

والأح��ك��ام  وت��ع��دي��الت��ه،   1995 ل�سنة   )13(

ت��ع��ل��ي��م��ات جت���دي���د رخ�������س االت�������س���االت 

العامة ال�سادرة عن الهيئة مبوجب املادة 

)38( من قانون االت�ساالت. 

وا����س���ار ال���دك���ت���ور اجل���ب���ور ان ال��ه��ي��ئ��ة 

ت�سعى دائما لتقدمي الت�سهيالت الالزمة 

االردين  ال�����س��وق  ال��ع��ام��ل��ة يف  ل��ل�����س��رك��ات 

وذل����ك ل��ل��ن��ه��و���س ب��ق��ط��اع االت�������س���االت يف 

اململكة ومبا ي�سمن حماية حقوق جميع 

اإىل  ب��اال���س��اف��ة  ال��ع��الق��ة،  االط����راف ذات 

مت��ك��ني ال�����س��رك��ات امل��رخ�����س��ة ل��دي��ه��ا من 

ت���ق���دمي جم��م��وع��ة ك���ب���رية م���ن خ��دم��ات 

االت�������س���االت امل��ت��ن��وع��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، مبا 

قطاع  اإىل  اال���س��ت��ث��م��ارات  ج��ذب  يف  ي�سهم 

االت�������س���االت وت�����س��غ��ي��ل االي�����دي ال��ع��ام��ل��ة 

املوؤهلة واملدربة.

من جانبه، عر مدير عام �سركة �سما 

عن  �سماوي  �سدام  املهند�س  لالت�ساالت 

تنظيم  يف  الهيئة  ودور  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ره 

ومراقبة �سوق االت�ساالت يف اململكة وذلك 

م���ن خ����الل م��ن��ح ال���رتاخ���ي�������س ال���الزم���ة  

ومتلقي  ال�سركات  بني  العالقة  وتنظيم 

اخل���دم���ة وم���راق���ب���ة ال�������س���وق واال����س���ع���ار، 

االتفاقية  بتجديد  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  م��ع��رب��اً 

هو  ما  كل  تقدمي  لل�سركة  �ستتيح  والتي 

جديد يف �سوق خدمات االت�ساالت ب�سكل 

ق��ان��وين وحت��ت مظلة رق��اب��ي��ة وذل���ك من 

االمي�����ان امل��ط��ل��ق ب����اأن ���س��وق االت�����س��االت 

جتديد  وان  واع���د،  ���س��وق  ي��ع��د  االردن  يف 

�ستمكن  االت�����س��االت  ه��ي��ئ��ة  م��ع  ال��ع��الق��ة 

ال�سوق  يف  اخلدمات  تقدمي  من  ال�سركة 

االردين.

منحت  الهيئة  اأن  ذك��ره  اجلدير  وم��ن 

 ،2020 ال��ع��ام  يف   )1( ع��دد  فئوية  رخ�سة 

لرخ�س  ال��ك��ل��ي  امل��ج��م��وع  ي�سبح  وب��ذل��ك 

الهيئة  ق��ب��ل  م���ن  امل��م��ن��وح��ة  االت�������س���االت 

 )40( م��ن��ه��ا  ات���������س����االت،  رخ�������س���ة   )65(

رخ�سة فئوية و )25( رخ�سة فردية.

االنباط-عمان

وجم��م��وع��ة  االأردن  اأورجن  اح��ت��ف��ل��ت 

ل��وم��ي��ن��و���س ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب��ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة 

ال��ت�����س��ن��ي��ع  خم���ت���ر  ط���ل���ب���ة  م����ن  االأوىل 

 Mobile FabLab املتنقل  الرقمي 

اإج����راءات  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  زوم  تطبيق  ع��ر 

احلد من تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، 

الأورجن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  ب��ح�����س��ور 

التنفيذي  االأردن تريي ماريني والرئي�س 

مل��ج��م��وع��ة ل��وم��ي��ن��و���س ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اإب��راه��ي��م 

و�سائل  ممثلي  م��ن  وجمموعة  ال�سفدي 

االإعالم.

نوعه  م��ن  االأول  امل��خ��ت��ر  م��ن  وت��خ��ّرج 

ان�سموا  قد  كانوا  طالب  ت�سعة  اململكة  يف 

م��رك��ز  يف  حم��ط��ات��ه  اأوىل  يف  ل��ل��رن��ام��ج 

ال�سم�سية  االأملاين للطاقة  التميز االأردين 

ب����امل����ف����رق، ح���ي���ث ح�������س���ل���وا ع���ل���ى ت���دري���ب 

م��دار  على  ال��رق��م��ي  الت�سنيع  يف  جم��اين 

رحلته  املختر  ي�ستكمل  اأن  قبل  �سهرين 

اإىل حمافظة جر�س.

بنية  لتوفري  املتنقل  املختر  وي��ه��دف 

حت��ت��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة يف ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات 

اأح��دث  على  امل�ستفيدين  وتدريب  لتعليم 

جم��ال  يف  وال��رام��ج  واالأدوات  االأج���ه���زة، 

ال��وي��ب،  ت��ط��وي��ر  م��ث��ل  ال��رق��م��ي  الت�سنيع 

بالتكنولوجيا،  املدّعم  والق�س  الت�سميم 

االأبعاد،  ثالثية  والطباعة  ال�سوئي  امل�سح 

االإل��ك��رتون��ي��ة  االأل�����واح  وت�سنيع  ت�سميم 

والرجمة.

امل��ت��ن��ق��ل  ال��ت�����س��ن��ي��ع  ب���ن���اء خم��ت��ر  ومت 

“فاب  الرقمي  الت�سنيع  خمتر  ليحاكي 

ل��وم��ي��ن��و���س  اأن�������س���اأت���ه  ال�����ذي  اإربد”  الب 

امل���وارد  لتوفري   2016 ع��ام  ���س��ت��ارت  �سمال 

االأردن،  ���س��م��ال  يف  ل��ل��ط��م��وح��ني  ال���الزم���ة 

ب���ه���دف حت���وي���ل اأف���ك���اره���م ال����واع����دة اإىل 

مناذج حقيقية تخدم جمتمعاتهم املحلية 

وت�سهم يف تطوير ال�سناعات.

ويعّد فاب الب اإربد اأول خمتر ت�سنيع 

 20 اأك����ر  م���ن  وواح������داً  االأردن  يف  رق��م��ي 

خمتراً تابعاً ل�سبكة فاب الب العاملية، كما 

اإمكانياتهم  اإطالق  على  املبتكرين  ي�سجع 

االإبداعية واإنتاج اأي �سيء تقريباً.

ودعمت اأورجن االأردن انطالقة املختر 

امل���ت���ن���ق���ل وث������م غ���ط���ت ت���ك���ال���ي���ف ت���دري���ب 

املختر  اأن  علماً  اخلريجني،  من  خم�سة 

�سمن  اأورجن  موؤ�س�سة  م��ن  بدعم  يحظى 

 Solidarity FabLab برناجمها 

الداعم ملا يقارب 90 خمتراً يف 16 دولة.

واأكد الرئي�س التنفيذي الأورجن االأردن 

املتنقل  املختر  اأهمية  على  ماريني  تريي 

املجاين  الرقمي  التعليم  دائرة  تو�سيع  يف 

امل��م��ل��ك��ة يف  ل�����س��ب��اب  اأورجن  ت��ق��ّدم��ه  ال����ذي 

تعزيز  يف  ي�سهم  اإذ  امل��ح��اف��ظ��ات،  خمتلف 

ف���ر����س اإن�����س��ائ��ه��م م�����س��اري��ع م��ب��ت��ك��رة اأو 

التي  املهارات  بف�سل  عمل  على  احل�سول 

يتم تزويدهم بها.

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

مل��ج��م��وع��ة ل��وم��ي��ن��و���س ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اإب��راه��ي��م 

االح��ت��ف��ال  ال���ي���وم  “ي�سعدنا  ال�����س��ف��دي: 

بثمار �سراكتنا مع اأورجن االأردن يف املختر 

املتنقل الذي يعد خطوة هاّمة وا�ستباقية 

الأعداد  بالو�سول  التقني  التعليم  لتعزيز 

اأك����ر م���ن ال�����س��ب��اب يف حم��اف��ظ��ات ع����ّدة، 

جمموعة  ل��ت��ط��وي��ره  ت�سعى  ال���ذي  االأم����ر 

متوا�سل”. ب�سكل  لومينو�س 

توقيع اتفاقية تجديد رخصة اتصاالت فئوية عامة
 لشركة سما لالتصاالت

أورنج األردن ولومينوس يخّرجان الدفعة األولى 
من مختبر التصنيع المتنقل

أسعار الذهب تتراجع 2% في أسبوع 
مع ارتفاع السندات األميركية

فضيحة مالية تجبر رئيس أكبر بنك 
استثماري أيرلندي على االستقالة

كوبانغ الكورية تعتزم جمع
 3.6 مليار دوالر من طرح أسهمها

شركات الشيك على بياض تزدهر 
في أسواق آسيا بعد فورة 

طروحات في أميركا

دبي -العربية

ت��راج��ع��ت اأ���س��ع��ر ال��ذه��ب 2% خ���الل االأ���س��ب��وع 

املا�سي، لت�سل اإىل اأدنى م�ستوياتها منذ 9 اأ�سهر.

وي���اأت���ي ذل���ك ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ارت���ف���اع ع��وائ��د 

نتيجة  وال��دوالر  االأمريكية  اخلزانة  �سندات 

ل����زي����ادة ال���وظ���ائ���ف االأم���ريك���ي���ة ب���اأك���ر من 

املتوقع يف فراير.

االحتياطي  رئي�س  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

ال���ف���ي���درايل ج����ريوم ب����اول اإن رف���ع م��ع��دالت 

احل��ال��ي��ة  امل��ت��دن��ي��ة  م�ستوياتها  ع��ن  ال��ف��ائ��دة 

الكامل،  للتوظيف  الو�سول  قبل  يحدث  لن 

االأم������ر ال�����ذي خ��ي��ب اآم������ال امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 

يتخذ  اأن  ي��ت��اأم��ل��ون  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  ال���ذه���ب 

ب��ال��ت��زام��ن م��ع االرت��ف��اع��ات لعوائد  خ��ط��وات 

�سندات اخلزانة االأمريكية.

العربية-وكاالت

ا�ستقال بريان ماكرينان، الرئي�س التنفيذي 

اأوراق  �سركة  اأك��ر   -  Davy »دي��ف��ي«  ل�سركة 

مالية اإيرلندية، بعد اأن اتهم املنظمون ال�سركة 

ب��� »االف��ت��ق��ار اإىل ال�����س��ف��اف��ي��ة« يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

واحدة من اأ�سواأ الف�سائح التي �سربت جمتمع 

�سم�سرة االأ�سهم يف دبلن منذ �سنوات.

من جانبها قالت ال�سركة التي يقع مقرها 

يف دبلن يف بيان اإن جمل�س االإدارة قبل اأي�ساً 

ا�ستقالة كريان ماكلولني كنائب غري تنفيذي 

لرئي�س جمل�س االإدارة وباري ناجنل كرئي�س 

ل��ل�����س��ن��دات. مت ت��ع��ي��ني ب���رن���ارد ب����رين، ن��ائ��ب 

الرئي�س التنفيذي، كرئي�س تنفيذي موؤقت.

جون  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 

ن��ف��ك��ر يف حت��ق��ي��ق البنك  »ب��ي��ن��م��ا  ك���وري���غ���ان: 

املركزي، فاإن اأولويتنا االآن هي ا�ستعادة الثقة 

وثقافتنا«،  ال��رق��اب��ي��ة  بيئتنا  وق���وة  ن��زاه��ة  يف 

وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه »ب��ل��وم��ب��ريغ«، واط��ل��ع��ت عليه 

»العربية.نت«.

البنك  ق��ال  اأن  وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة بعد 

املركزي االأيرلندي هذا االأ�سبوع اإن ديفي قدم 

�سفقة  يف  حتقيق  خ��الل  م�سللة«  »تفا�سيل 

�سارك فيها 16 موظفاً، من بينهم بع�س كبار 

املركزي  البنك  وقال  التنفيذيني.  امل�سوؤولني 

اإن الق�سية �سملت حتالف موظفني ي�سرتون 

دون  ال�سخ�سية،  ب�سفتهم  عميل  من  �سندات 

اأن يعلم العميل اأنهم امل�سرتون.

»اإنني  �سخ�سي:  بيان  يف  ماكرينان  وق��ال 

اآ�سف  2014، واأن��ا  اآ�سف ل��دوري يف �سفقة عام 

ج����داً ل��ل�����س��رر ال����ذي ���س��ب��ب��ت��ه ل�����س��م��ع��ة دي��ف��ي 

واأفرادها«. »لقد قررت التنحي عن دوري الأن 

تواجدي امل�ستمر يف �سوء التعليق املو�سع على 

تلك االأحداث ي�سر بال�سركة وزمالئي«.

وغرمت الهيئة املنظمة ديفي 4.13 مليون 

يورو )4.9 مليون دوالر(.

يف ال��ب��داي��ة، ح��اول ديفي جت��اوز احل��ادث��ة، 

االأي��ام  ذل��ك، يف  عميقاً«. وم��ع  »ن��دم��اً  مقدماً 

االأخرية، ازداد ال�سغط على ال�سركة.

بدورها دعت احلكومة اإىل اإبداء الو�سوح، 

واأب�����دى ال��ع��م��الء ال��رئ��ي�����س��ي��ون، مب��ا يف ذل��ك 

مكتب الدين الوطني وجمموعة بنك اأيرلندا 

غروب بي اإل �سي، خماوفهم علناً.

ك���ان���ت ����س���رك���ة »دي�����ف�����ي«، م���دي���ر ال���ط���رح 

امل�����س��رتك يف ���س��ف��ق��ة ب��ي��ع جم��م��ع��ة ل��ل��دي��ون 

يناير  يف  ي���ورو  مليار   5.5 بقيمة  احلكومية 

اأي�ساً  كما عملت  يونيو.  يورو يف  مليارات  و6 

من  جلزء  احلكومة  بيع  ب�ساأن  عاملي  كمن�سق 

عام  يف   AIB Group Plc يف  ح�ستها 

2017، والتي جمعت حوايل 3.4 مليار يورو.

�سغل ماكرينان من�سب الرئي�س التنفيذي 

عام  يف  »دي��ف��ي«  اإىل  وان�سم   .2015 ع��ام  منذ 

ل��وح��دة العمالء  اإداري�����اً  1989 وُع����نِيّ م��دي��راً 

اخلا�سة يف عام 2001.

العربية-وكاالت

ال��ك��وري��ة للتجارة  ك��وب��ان��غ  ���س��رك��ة  ت��ع��ت��زم 

كحد  دوالر  م��ل��ي��ار   3.6 ج��م��ع  االإل��ك��رتون��ي��ة 

يف  العام  لالكتتاب  اأ�سهمها  طرح  عند  اأق�سى 

ال�سركة  يقّيم  الذي  االأمر  نيويورك،  بور�سة 

باأكر من 50 مليار دوالر.

وت��ع��د ك��وب��ان��غ ���س��رك��ة م��دع��وم��ة م��ن قبل 

اختيار  اأ�سباب  وتعود  بنك،  �سوفت  جمموعة 

من  ب���داًل  اأ�سهمها  الإدراج  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 

متنح  نيويورك  بور�سة  الأن  اجلنوية،  كوريا 

اإ�سدار كبرية، وتتوفر لديها �سيولة  عالوات 

مرتفعة.

اأنها ت�سمح للت�سويت بن�سب متفاوتة  كما 

مقارنة مع ح�س�س امللكية يف ال�سركة، االأمر 

الذي يعطي موؤ�س�س ال�سركة حقوق االأكرية 

للت�سويت.

وف��ق��ا ل��ه��ذه امل���ع���اي���ري، ���س��ي��ت��م��ت��ع م��وؤ���س�����س 

الت�سويت  ح��ق��وق  م��ن   %77 بن�سبة  ك��وب��ان��غ 

امتالكه  م��ن  ال��رغ��م  وذل��ك على  ال�سركة،  يف 

حل�سة 10% من االأ�سهم فقط.

العربية-وكاالت

ب��ع��د ف�����ورة م���ن ال���ط���روح���ات االأول����ي����ة يف 

االأ�����س����واق االأم���ريك���ي���ة ل�����س��رك��ات اال���س��ت��ح��واذ 

�سركات  اأو   SPACs اخلا�س  الغر�س  ذات 

ال�سيك على بيا�س، ت�سهد اأ�سواق اآ�سيا ازدهارا 

لذلك النوع من ال�سركات و�سط اإقبال قيا�سي 

اأ�سهم  يف  االكتتاب  على  امل�ستثمرين  قبل  من 

تلك ال�سركات.

وب������ات ����س���وق امل������ال االإن���دون���ي�������س���ي ث��ال��ث 

ذلك  فيها  يزدهر  التي  االآ�سيوية  البور�سات 

النوع من ال�سركات بعد بور�ستي هونغ كونغ 

قيا�سية  تدفقات  �سهدتا  اللتني  و�سنغافورا 

تقرير  بح�سب  اجل�����اري،  ال��ع��ام  م��ط��ل��ع  م��ن��ذ 

ل�سحيفة »فاينن�سال تاميز«.

دوالر  مليارات   3 نحو  امل�ستثمرون  و�سخ 

الغر�س  ذات  اال���س��ت��ح��واذ  ���س��رك��ات  اأ���س��ه��م  يف 

اخلا�س االآ�سيوية منذ مطلع العام اجلاري ما 

يوازي �سعف ما مت �سخه خالل العام املا�سي 

التي   Dealogic بيانات  بح�سب  باأكمله، 

اأوردتها ال�سحيفة.

خماوف يف اأو�ساط امل�ستثمرين

وي��ث��ري ازده����ار ذل���ك ال��ن��وع م��ن ال�سركات 

املخاوف  من  حالة  االآ�سيوية  امل��ال  اأ���س��واق  يف 

طبيعة  اإىل  ن��ظ��را  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  اأو����س���اط  يف 

امل��خ��اط��ر امل��رت��ب��ط��ة ب��ت��ل��ك ال�����س��رك��ات وق���درة 

االآ�سيوية  املال  اأ�سواق  التنظيمية يف  القواعد 

على التعامل مع تلك ال�سركات على غرار ما 

يحدث يف اأ�سواق املال االأمريكية.

باأ�سرها  االآ���س��ي��وي��ة  االأ����س���واق  ت�سهد  ومل 

ال���ع���ام امل��ا���س��ي ���س��وى ���س��ف��ق��ة واح�����دة ل��ط��رح 

مل  فيما  خا�س  غر�س  ذات  ا�ستحواذ  �سركة 

على  اإبرامها  مت  التي  ال�سفقات  عدد  يتخط 

خم�س  �سوى  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  مدار 

�سفقات فقط.

وت����اأت����ي ت��ل��ك ال����ف����ورة ل���ذل���ك ال���ن���وع من 

ال�������س���رك���ات يف االأ�������س������واق االآ�����س����ي����وي����ة رغ���م 

التنظيمية  التي تتخذها اجلهات  االإج��راءات 

يف بور�سات اآ�سيا ملنع ا�ستخدامها كباب خلفي 

للطروحات االأولية، بح�سب ما ذكره حمللون 

لل�سحيفة الريطانية.

عام ا�ستثنائي

و�سخ امل�ستثمرون نحو 100 مليار دوالر يف 

�سركات اال�ستحواذ ذات الغر�س اخلا�س العام 

الطروحات منذ  توا�سلت فورة  املا�سي، فيما 

مطلع العام اجلاري يف اأ�سواق املال االأمريكية 

اإذ جمعت ال�سركات نحو  على وجه التحديد، 

خالل  من  العام  مطلع  منذ  دوالر  مليار   58

طرح 188 �سركة.

واجتذبت �سركات اال�ستحواذ ذات الغر�س 

اخل���ا����س ع�����ددا م���ن ع��م��ال��ق��ة اال���س��ت��ث��م��ار يف 

كني  على  العام  مطلع  منذ  االآ�سيوية  ال��ق��ارة 

اال�ستثمار  بنك  اأع��م��ال  ي��دي��ر  ال���ذي  هيت�سر 

االآ�سيوية  القارة  يف  �ساك�س  غولدمان  العاملي 

م��ع ا���س��ت��ه��داف ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف قطاع 

التكنولوجيا.

�سركات اال�ستحواذ ذات الغر�س اخلا�س

الغر�س  ذات  اال�ستحواذ  �سركات  وت��ع��رف 

على  اإن�سائها  يتم  �سركات  اأنها  على  اخلا�س 

اإذ  امل��ال  اأ���س��واق  التحديد لال�ستثمار يف  وج��ه 

�سوق  يف  م��درج��ا  كيانا  ال�سركات  تلك  تعتر 

املال من اأجل اال�ستحواذ على �سركات اأخرى 

يوجد  وال  للم�ستثمرين،  اأ���س��ه��م��ه��ا  واإت���اح���ة 

وجتمع  جتارية  عمليات  ال�سركات  تلك  لدى 

ال��ط��روح��ات،  بالكامل م��ن خ��الل  راأ���س��م��ال��ه��ا 

.Investopedia بح�سب موقع

 Blank ويطلق على تلك ال�سركات اأي�سا

�سركات  اأو   Cheque Companies
»ال�����س��ي��ك ع��ل��ى ب���ي���ا����س« وي���ع���ود ه����ذا االأم����ر 

على  امل�ستثمرين  اإط���الع  ع��دم  اإىل  باالأ�سا�س 

عدم  وب��ال��ت��ايل  لل�سركة  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط 

يعادل  م��ا  اأم��وال��ه��م  ا�ستثمار  كيفية  معرفة 

منح تلك ال�سركات �سيكا على بيا�س من قبل 

امل�ستثمر يف اإ�سارة اإىل املخاطر التي تت�سمنها 

عمليات اال�ستثمار يف تلك ال�سركات.

بقوة يف  ال�سركات  النوع من  ه��ذا  وازده���ر 

ثمانينات القرن املا�سي ولكنه عاد للظهور يف 

االآون��ة االأخ��رية مع �سيولة قيا�سية باالأ�سواق 

البنوك  اتخذتها  ال��ت��ي  التحفيز  ح��زم  بفعل 

املركزية الكرى حول العامل

السعودية تخطط للسيطرة على سوق طاقة جديد 
بـ700 مليار دوالر
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ع�سنا حياة ب�سيطة يف طفولتنا كلها حب وطيبة. كان يتواجد بني النا�س من هو �سيء، 

لكن ل�سده وكرثة احلب واخلري مل يرى اأحد �سرهم الأنهم االأ�سعف. توا�سل ال ينقطع بني 

االأهل واالأقارب واالأ�سدقاء، �سعور براحة البال والود والرحمة. وعلى ب�ساطة احلياة اآن ذاك، 

اجلميع ميدون اأيدي العود ملن يحتاج اأي �سيء. ومن اأجمل طرق التوا�سل كانت ترك ورقه 

على الباب عند زيارة من هم خارج منزلهم  

) اأتينا لزيارتكم ومل جندكم(  كمية من ال�سدق يف هذه العبارة اجلميلة تعرب عن م�ساعر 

ال�سوق الأهل البيت ، احرتام ، قيم، ومبادئ. جمال يف كل �سيء حتى يف اللعب بال�سارع وات�ساخ 

مالب�س االأطفال من اللعب ،   �ُسميَّ هذا الزمن بالزمن اجلميل وكاأن مالك كان يحوم حولنا 

لين�سر احلب واخلري بني النا�س.  زمن الطيبني الذي مر علينا ب�سرعة. اأخد معه طفولتنا 

واأعمارنا وغاب. غاب الأن �سجيجاً قد حل علينا و اأزعجه. �سجيج كان �سارق لرباءة االأطفال  

ب�سا�سات �سغرية منعهم من اللعب باخلارج وا�ستن�ساق الهواء  واحلركة، ليجل�سوا ل�ساعات 

و�ساعات خلف �سا�سة �سغرية. ال توا�سل بالزيارات، بل اأ�سبح من خالل الهاتف و من خالل 

ر�سالة ن�سية ال ُحب فيها وال م�ساعر. الت�سمع �سوت اأحد من خاللها لتعرف اأهو بخري فعاًل 

اأم اأنه يتظاهر ذالك. �ُسميَّ بزمن التكنولوجيا ال�سريع  وكاأنه رجل خبيث جاء لين�سر ال�سر. 

لعن الكثري من النا�س هذا الزمن ومل يعلم اأحد باأن مابعده اأب�سع واأ�سعب، موؤمل حلد 

الهالك.  دخل حياتنا ُعنوة واحتل العامل وال يريد الذهاب اأبداً. مت�سبث وكاأنه �سيطان عنيد 

ذو عيون حمراء اللون، قاتل مدمر �ُسميَّ بزمن كورونا. اأ�سغل النا�س باأنف�سهم من �سدة اخلوف 

واالإكتئاب اليوجد توا�سل وال �سعادة، �سرق حتى االإبت�سامة عندما طلب منا وجود الكمامه. 

هو اأي�ساً من �سرق اأك��رث من 225 مليون �سخ�س وظيفته، ج��وع، فقر، وح��زن، �سعور بعدم 

القدرة على الرتكيز. اأ�سبح العامل غري قادر على التحمل واملتابعة. هل هي �ساعة الغفلة؟ 

اأم نعي�س ماال ي�ستوعبه العقل الب�سري ليتوقف عن التفكري وكاأننا داخل لعبه اإلكرتونية 

حديثة دخلها العامل عنوًة عنه، نتعارك بداخلها  اإما اأن منوت واإما اأن ن�سل للنهاية وننت�سر .

ايمان فاروق 

لعبة الحياة 

 الضمان: إعفاء المنشآت واألفراد المدينين 
من الفوائد والغرامات بنسبة %50

االنباط-عمان

االجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  دع��ت   

الذين ترّتبت  القطاع اخلا�س  االأف��راد ومن�ساآت 

عليهم مديونية للموؤ�س�سة ب�سرورة اال�ستفادة من 

البالغ رقم )22( ل�سنة 2021 املت�سمن تق�سيط اأو 

امل�ستحقة عليهم واإعفائهم  املبالغ  اإع��ادة جدولة 

من الفوائد والغرامات واملبالغ االإ�سافية بن�سبة 

50 باملئة وبفائدة تق�سيط 1 باملئة �سنوياً.

وا�سارت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي ام�س االحد، 

 50 بن�سبة  وال��غ��رام��ات  الفوائد  اإع��ف��اءات  اأن  اىل 

خالل  املقدمة  التق�سيط  طلبات  ت�سمل  باملئة، 

الفرتة املمتدة من بداية �سهر كانون االأول 2020 

وحتى نهاية �سهر حزيران 2021.

امل�ستحقة  املبالغ  اأن تق�سيط  املوؤ�س�سة  واأك��دت 

املدينة يتم تق�سيطها لفرتة ت�سل  املن�ساآت  على 

اإىل 120 ق�سطاً بحد اأعلى، اأما املبالغ املدينة التي 

تبلغ قيمتها 500 األف دينار فاأكرث فيتم تق�سيطها 

على اأق�ساط ال يتجاوز عددها 180 ق�سطاً.

ودعت املوؤ�س�سة يف بيانها جميع املن�ساآت املدينة 

نهاية  قبل  الت�سهيالت  ه��ذه  من  اال�ستفادة  اإىل 

�سهر حزيران من العام احلايل 2021، مو�سحًة اأن 

تقدمي طلب اال�ستفادة من االإعفاءات من خالل 

دخول �سابط االرتباط حل�ساب املن�ساأة على موقع 

 www.ssc.gov.jo االإل��ك��رتوين  املوؤ�س�سة 

االإع��ف��اءات(  م��ن  اال�ستفادة  )طلب  خدمة  وم��ن 

تقدمي الطلب وار�ساله.

 معهد اإلدارة العامة يطلق فعاليات الفوج األول لبرنامج الحوكمة والمهارات القيادية

 اتفاقية لتطوير مركز البيانات بشركة جو بترول

االنباط- عمان

الفوج  فعاليات  اأوىل  االأح���د،  ام�س  العامة،  االإدارة  معهد  اأطلق   

االأول لربنامج احلوكمة واملهارات القيادية لفئة ال�سباب يف القطاع 

العام، بالتعاون مع منظمة ر�سيد للنزاهة وال�سفافية/الفرع الوطني 

لل�سفافية الدولية، وبدعم من م�سروع �سيادة القانون، ومتويل من 

.)USAID( الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية

وياأتي هذا الربنامج الذي �سارك فيه 50 �سابا و�سابة من موظفي 

واال�ستثمار،  باملال  املعنية  احلكومية  والدوائر  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات 

اإىل  الهادفة  ال�سامية  امللكية  والتوجهات  للروئ  وحتقيقاً  ا�ستجابة 

امل��ج��ال لتحقيق االإجن���از واإح����داث التغيري  متكني ال�سباب واإف�����س��اح 

عام  مدير  م�ساعد  واأو�سح  العام.  القطاع  موؤ�س�سات  اأداء  يف  املن�سود 

معهد االإدارة العامة، املهند�س فايز النهار، اأن منظمة ر�سيد للنزاهة 

وال�سفافية تنفذ هذا امل�سروع حتت اإ�سراف مركز القيادات احلكومية 

املن�ساأ يف املعهد، �سمن اإط��ار اتفاقية التعاون املوقعة بني الطرفني، 

اأن��ه مت اال�ستعانة بنخبة من املدربني واملخت�سني يف هذا  اإىل  الفتا 

املجال، وبحقائب تدريبية حديثة طّورت خ�سي�سا لهذه الغاية وفق 

واإدارة تطوير  املعهد  فنية مكونة من  مّت من خ��الل جلنة  ت�سميم 

االأداء املوؤ�س�سي وال�سيا�سات/ رئا�سة الوزراء، وهيئة النزاهة ومكافحة 

الف�ساد، وديوان اخلدمة املدنية، ومنظمة ر�سيد. واأ�ساف اأن تخ�سي�س 

برامج خا�سة بفئة ال�سباب ممن يعملون يف القطاع العام، جاء بهدف 

ا�ستثمار الطاقات اليافعة وحثها لت�سكيل عنا�سر وحمركات للتغيري 

والتطوير يف موؤ�س�ساتهم، ليكونوا قادرين على التاأثري يف االآخرين 

وقيادة فرق العمل وامل�ساريع التطويرية، وموؤهلني للتناف�س الإ�سغال 

بتزويد  العمل  اإىل  واأ����س���ار  م�ستقباًل.  وق��ي��ادي��ة  اإ���س��راف��ي��ة  وظ��ائ��ف 

بالوظائف  الالزمة  وامل��ه��ارات واالجت��اه��ات  املعارف  بكافة  امل�ساركني 

اأ�سا�سيا يف  القيادية مقرونة مببادئ احلوكمة لتكون �سابطا وركنا 

اأدائهم ملهامهم الوظيفية ونهج اإدارة يف خمتلف مواقعهم الوظيفية.

وقال النهار، اإن الربنامج ي�ستهدف موظفي القطاع العام ممن ال 

ي�سغلون اأي وظائف اإ�سرافية اأو قيادية، وتقل اأعمارهم عن 30 عاما، 

وال تزيد خدمتهم الوظيفية عن 5 اأعوام، م�سرياً اإىل اأنه مت االإعالن 

للمعهد  الر�سمية  ال�سفحات  على  الربنامج  لهذا  االأول  الفوج  عن 

بتعبئة  ب��ه  بااللتحاق  ال��راغ��ب��ون  ق��ام  املا�سية، حيث  ال�سهور  خ��الل 

اآلية تقييم  طلب امل�ساركة، ومت اإج��راء مفا�سلة بني املتقدمني وفق 

اأن  وب��ني  �سخ�سية.  ومقابالت  متنوعة  اختبارات  ت�سمنت  معتمدة 

الربنامج ينفذ على 3 مراحل بواقع 180 �ساعة تدريبية، ومتتد فرتة 

تنفيذه لكل فوج ل�� )6( اأ�سهر، ويت�سكل كل فوج من 50 م�ساركا من 

الدوائر احلكومية، وبواقع فوجني لكل عام، وتركز املرحلة االأوىل 

املرحلة  وتركز  القيادية،  املهارات  على  التدريب  على  الربنامج  من 

الثانية على تر�سيخ مبادئ احلوكمة الت�سعة، واملرحلة الثالثة تت�سمن 

م�سروع تخرج يكلف كل م�سارك وم�ساركة باإعداده مبا يحاكي الواقع 

العملي ملوؤ�س�ستهم ويحقق قيمة م�سافة تطويرية على �سعيد االأداء 

املوؤ�س�سي.

من جانبها، قالت املديرة التنفيذية ل�” منظمة ر�سيد” املهند�سة 

عبري مدانات، اإن هذا التعاون هو جزء من تعاون املنظمة مع العديد 

اأهدافها يف تقوية  املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية، انطالقا من  من 

وامل�ساءلة  والنزاهة  ال�سفافية  على  وامل�ستند  الر�سيد  احلكم  دعائم 

يف  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  مب�ستوى  واالرت��ق��اء  القانون،  و�سيادة 

القطاع العام.

واأو�سحت اأن ذلك �سينعك�س بدوره م�ستقباًل على ترتيب االأردن 

ال��ذي يقي�س انطباعات املخت�سني عن  الف�ساد  على موؤ�سر مدركات 

الف�ساد يف القطاع العام، اإ�سافة اإىل تعزيز الوعي مب�سامني احلوكمة 

الر�سيدة من اأجل حتقيق روؤيتنا املتمثلة باأردن متما�سك بنظام نزاهة 

وطني.

وي�سار اإىل اأن هذا الربنامج ينطلق من م�سامني الورقة النقا�سية 

ال�ساد�سة، التي ركزت على حتقيق مبادئ احلوكمة املتمثلة يف �سيادة 

القانون والعدالة وامل�ساواة وال�سفافية وتكافوؤ الفر�س والق�ساء على 

احل�سيفة.  واالإدارة  املدنية  للدولة  كاأ�سا�س  واملح�سوبية،  الوا�سطة 

املبدع بت�سافر اجلهود من خمتلف  ال�سباب  اإىل متكني  كما يهدف 

موؤ�س�سات الدولة لتطوير عمليات االإدارة فيها واإر�ساء مفهوم �سيادة 

ال��ق��ان��ون، واإف�����س��اح امل��ج��ال للقيادات االإداري�����ة ال��ق��ادرة على االإجن���از 

واإحداث التغيري العاجل وال�سروري.

االنباط- عمان

اإ������س، املتخ�س�سة  اإ�����س ت��ي  وق��ع��ت ���س��رك��ة 

اتفاقية  ال��رق��م��ي،  التحول  حلول  تقدمي  يف 

م�����س��روع جت��دي��د ل��ت��ط��وي��ر م��رك��ز ال��ب��ي��ان��ات 

الرئي�سي ل�سركة ت�سويق املنتجات البرتولية 

االأردين “جو برتول”.

االح��د،  ام�س  بيان  يف  ال�سركة  واو�سحت 

املنتجات  ت�سويق  ل�سركة  يتيح  امل�����س��روع  ان 

ال��ب��رتول��ي��ة ت���وف���ري ال��ك��ل��ف وحت�����س��ني �سري 

توظيف  م��ن  ومتكينها  الداخلية،  العمليات 

تطبيقات ذكية، وحتويل العديد من خدماتها 

يف جميع اأف��رع��ه��ا وحم��ط��ات ت��زوي��د ال��وق��ود 

اخل��ا���س��ة ب��ه��ا رق���م���ي���اً، وت��ق��دمي��ه��ا للعمالء 

الوقت  توفري  بغر�س  ومطور  جديد  ب�سكل 

اخلدمات  على  للح�سول  الالزمني  واجلهد 

واال���س��ت��ف��ادة منها، االأم���ر ال���ذي ���س��ي��وؤدي اإىل 

ت��ق��دمي جت��رب��ة ع��م��الء م��ت��ط��ورة وحم�سنة. 

وا�سارت اىل ان امل�سروع يت�سمن تطوير البنية 

التحتية ملركز البيانات الرئي�سي لل�سركة، من 

خ��وادم ووح��دات ملعاجلة البيانات وتخزينها، 

وتزويد ال�سركة بربجميات ت�سغيلية متطورة 

م��ق��دم��ة م���ن ����س���رك���ات ع���امل���ي���ة، م��ث��ل ���س��رك��ة 

مايكرو�سوفت، و�سركة ديل اي ام �سي، و�سركة 

فورتينت العاملية، لتهيئة البنية التحتية ملركز 

البيانات لت�سبح قادرة على ا�ست�سافة جميع 

االأنظمة والتطبيقات يف مكان واحد، كاأنظمة 

واالأنظمة  املوؤ�س�سة  م���وارد  وادارة  تخطيط 

وغريها،  الفواتري  اإع���داد  ونظام  املحا�سبية، 

ما ي�سهم بتخفي�س الكلف الت�سغيلية وزيادة 

االن��ت��اج��ي��ة وت�����س��ري��ع وق����ت احل�����س��ول على 

اخلدمات مبختلف اأنواعها.

وي��اأت��ي ت��وج��ه �سركة اإ����س ت��ي اإ����س لتزويد 

لتبني  منها  ا�ستمراراً  النوعية،  هذه احللول 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، وال��ت��زام��اً 

منها ب�سرورة توظيف تكنولوجيا املعلومات 

واحللول املتقدمة لدعم املوؤ�س�سات وال�سركات 

يف اململكة.

يف  التجاري  القطاع  مبيعات  مدير  وق��ال 

�سركة اإ���س تي اإ���س، حممد جرب، اإن ال�سركة 

وخطط  روؤي����ة  جت�سيد  يف  مهماً  دوراً  لعبت 

���س��رك��ة ت�سويق امل��ن��ت��ج��ات ال��ب��رتول��ي��ة، ودع��م 

م�سرية االبداع واعتماد التقنية املتطورة.

دائ���رة تكنولوجيا  ب��ني م��دي��ر  م��ن جهته، 

امل���ع���ل���وم���ات يف ����س���رك���ة ت�������س���وي���ق امل��ن��ت��ج��ات 

ال��ب��رتول��ي��ة، زي����دون خ�����س��اون��ة، ان امل�����س��روع 

يهدف لرفع كفاءة االنتاج وتعظيم الربحية 

امل�ستوى  ع��ل��ى  عملياتها  يف  ال�����س��رك��ة  ل���دى 

االإقليمي.

االثنني   8 / 3 / 2021

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   فار�س  فواز  �سركة  بان  والتجارة 

  2007/1/8 بتاريخ   )83850( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : فواز فار�س و�سريكه

اإىل �سركة : فواز فار�س و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سامي احلناينه 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2012/11/7 بتاريخ   )  105701(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
 / ال��ق��وق��ازي  ال��ن��ادي  ادارة  تعلن 

ال��زرق��اء ع��ن ف��ق��دان دف��ر �سند 

قب�س من رقم 4501 – 4550 .

 –  4501 م��ن  الرق����ام  ب��ان  علما 

من  الرق��ام  وان   ، م�ستعمل   4515

4516 – 4550 غري م�ستعمل .

الت�سال  ال��دف��ر  يجد  مل��ن  رج��اء 

على رقم الهاتف :

  0772164155

مع جزيل ال�سكر

ادارة النادي القوقازي

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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وامل�سجلة  و�سريكته   زرزور  عقل  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )16765( بتاريخ 

2012/6/25  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عقل زرزور و�سريكته

اإىل �سركة : عقل زرزور و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن بلدية حوشا الجديدة
 للمرة الثانية

تعلن بلدية حو�سا اجلديدة عن طرح عطاء تو�سعة ابنية قائمة عدد ) 2 ( يف بلدية 

حو�سا اجلديدة فعلى املقاولني الراغبني بدخول العطاء مراجعة البلدية / منطقة 

�سهادة  واح�سار  العطاء  ن�سخة  على  للح�سول  الر�سمي  ال��دوام  �ساعات  خالل  حو�سا 

ت�سنيف �سارية املفعول مع مراعاة ال�سروط التالية :

ان يكون ت�سنيف املقاول فئة رابعة او خام�سة ابنية .

مدة العمل ) 60  يوم (  وغرامة التاخري ) 50 دينار ( عن كل يوم تاأخري .

كفالة دخول العطاء كفالة  بنكية او �سيك م�سدق  بقيمة ) 1000 دينار ( منف�سلة 

عن العر�س .

ثمن ن�سخة العطاء ) 50 دينار ( غري م�سردة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

الزيارة امليدانية يوم الربعاء املوافق ) 2021/3/17 ( ال�ساعة العا�سرة

 ) 10 �سباحًا (.

اخر موعد ل�سراء ن�سخ العطاء نهاية دوام يوم الربعاء املوافق 2021/3/24

ال�ساعة   )  2021/3/28  ( املوافق  العرو�س وفتحها يوم الحد  *اخر موعد ليداع 

 / اجلديدة  حو�سا  بلدية  �سندوق  يف  العرو�س  تودع  حيث   ) �سباحًا   10  ( العا�سرة 

منطقة حو�سا .

لال�ستف�سار على الرقم 0790133072

خالد طه القا�سي 

رئي�س بلدية حو�سا اجلديدة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

 22  ( رقم  ال�سركات  قانون  من   )  215  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   )

باأن �سركة اجمد يو�سف و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل  والتجارة 

�سركات ت�سامن حتت الرقم ) 115975 ( بتاريخ 2017/1/25 

قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة ت�سامن اىل �سركة 

تو�سية ب�سيطة .

يرجى ممن له اعرا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200135561(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة ها�سم “ ن�سر الدين “ ها�سم بيرب�س

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ن�سر الدين بيرب�س و�سركاه

بتاريخ   )107676( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2013/8/18

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/3/4 وقام باإبالغ 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/4

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية 

من 5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، 

اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الع���الين   للت�سويق  ج��ارام��ا  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 33272 ( 

بتاريخ ) 2013/7/10(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : فرا�س “ حممد ماجد “ حممود عالن و/اأو 

ال�سيد حممود عمر امني ابراهيم

عنوان امل�سفي : عمان – جبل عمان – �سارع املتنبي – عمارة 4 – 

الطابق 3 – �س.ب) 840087 (– الرمز الربيدي) 11181( – 

هاتف) 4610047 ( – فاك�س) 4610074(  

خلوي )  0795042306 ، 0790636920  (

م�سفي ال�سركة

الن بيع مخبز و اعالن بيع محل ذبح دواجن وتنظيفها
انا عبد الوهاب عليان كرمي النعيمات  ارغب ببيع خمبز  عبد الوهاب النعيمات احلجري  يحمل 

رقم ال�سجل التجاري 471886 

و الرقم الوطني للمن�ساأه 100925918   و الكائن يف عمان منطقة تالع العلي.

 وارغب ببيع حمل عبد الوهاب النعيمات لذبح الدواجن وتنظيفها و التي حتمل  رقم ال�سجل 

التجاري  15825 

اي  لديه  فمن  النعيمات  كرمي  عليان  حممد  ال�سيد  اىل  ال�سبيحي  منطقة  البلقاء  يف  الكائن   و 

اعرا�س عليه مراجعة كاتب عدل حمكمه ال�سلط خالل ثمانية ايام من تاريخه.

اخلمي�س   4 / 3 / 2021
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 ح�سن حممد البخ، جاري، �ساب ممتلئ باحليوية، َو�سيم وَبهي الّطلعة، طّيب 

اإذا ُطلب منه ذلك.  اإال  َيَتَحّدث الأحٍد  اأحًدا، وال  ُث  املَع�سر. ال ُيحدِّ القلب ومليح 

ال�سحراء،  و�سكان  القرية  اأهل  ب�ساطة  وب�سيط  الطلعة  وبهّي  وب�سو�ش  ُموت  �سَ

ُت�سّهل  فهي  جعبته،  يف  والكثرية  املِللاح  واحلياتية  املهنية  االأ�للسللرار  يحمل  لكنه 

لقد  بللالللكللدر.  واملمتلئة  ال�سعبة  احللليللاة  هللذه  يف  يومياتهم  غللريه  وعلللللى  عليه 

الديني  والتزامه  �سخ�سيته،  بخا�سٍة ال�ستقامة  الإ�سعاد غريه  اهلل موهبًة  منحه 

“زمن  يف  عليه  تعّرفُت  الللذي  االأح�سن  احَل�سن  هو  َح�سن  احلميدة.  و�سلوكياته 

كورنا”، واأدركت اأنني اأ�سبت ال�سداقة معه، فهو حامل للم�ساق يف �سهول احلياة 

“َجمل املََحامل الثقيلة«. وجبالها ال�ساقة، وينطبق عليه املَثل القائل 

التجوال الر�سمي يف �سوارع ُمدننا وُقرانا، فتنقلنا   تعّرفُت عليه خال حظر 

ببع�سنا  معرفتنا  لننمي  احلكومية،  بالتعليمات  مللّنللا  الللتللزاًمللا  بيوتاتنا  داخللل 

البع�ش، فتعمقت، اإىل اأن انتقلنا بت�سارع اإىل مرحلة االأخّوة والت�سامن والعطاء 

اأمام هذه ال�سداقات التي توّلدها  يف كل �سغرية وكبرية. اأحياًنا كورونا َت�سعف 

عاب، واملذللني للعقبات، والقادرين على  املحن، ويحمُل االأ�سخا�ش املقاِتِلني لل�سِ

املَبدئيني”  “املت�سائمني  الإقناع  العالية،  وِقيمها  ُنبلها  جلوارهم  ال�سعادة  منح 

التي  الَعفنة  واملادة  الزائل  الرتاب  اأح�سن من هذا  باأن يف احلياة ما هو  اأمثايل، 

وتكّث  ولاآخرين،  لنا  ال�سعادة  التي متنح  الروحية  ال�سداقة  اإنها  بها،  نتم�سك 

اخلري يف االأخيار، بل وتكت�سب اجُلُدد اإىل جادة ال�سواب وحقول االأزهار. 

يف  باحُل�سن  يتمتعون  اأنللا�للًسللا  هناك  اأن  عللن  قللراأتللُه  مللا  لنا  يللوؤكللد  َح�سن  ِمللثللال   

ُيللخللّلللدون  رائللعللة،  م�ساعر  اأعللمللاقللنللا  يف  ينحتون  واالأحللا�للسلليلل�للش،  والللعللقللل  التعامل 

ال�ّسرف  ولنا  بُحّبهم،  الفخر  ولنا  روؤيللاهللم،  اإىل  نتلّهف  مُتللَحللى،  ال  ذكللرى  فينا 

هي  َكم  فيه..  احلب  بيننا  ولُيدم  خطاهم،  ولُي�سدد  اهلل  فلَيحفظهم  حبتهم،  ب�سُ

يف  معنا  ي�سري  للن  ِبَ نلتقي  عندما  ذلللك  ِمللن  واالأجللَمللل  الُعمر،  حمللطللاُت  جميلٌة 

ن جتِلَب لنا الفرح اأو 
َ
اإِّما اأ َدف يف حياِتنا،  د الكثري ِمن ال�سُ طريِق واحد. َقد َنِ

دف واإن كانت يف زمن كورونا  جَمل ال�سُ
َ
احُلزن، وَلكن �سدَفتي َمّرت، وكانت ِمن اأ

ن�سبًيا. ب�سببها،  اأو 

 يف احلقيقة، لقد خّفف االأخ “ح�سن” عن كاهلّي الكثري من االأثقال اجِل�سام، 

التي لو بقيت ماثلة اأمامي ومرتبعًة على زوايا راأ�سي االأربع، لكانت قد اندلعت 

�للَسللرًرا يِف كلليللاين ُيللدّمللُر بيتي واأركللللاين ووجللللودي حللتللى، فلليللا هلل مللا اأحلل�للسللن هللذا 

املواطن امل�سري احَل�سن، الذي “ينطبق ا�سمه على ِج�سمِه” بكل االآيات اجلميلة 

واملفردات اجلاذبة والباعثة على الراحة والطماأنينة يف النف�ش والعقل والنوايا.

 كثريون ين�سجون �سداقات عن طريق الَعاَل االفرتا�سي، الذي مينح اجلميع 

الُقدرة على انتقاء االأفراد، لكن هذا االأمر لي�ش بواقعي، فامل�سافات البعيدة التي 

املعرفة.  الغو�ش يف كيانهم ومعرفتهم حق  ال�سعب  النا�ش جتعل من  ُتفّرُق بني 

ل�سمان  اآلية  وخري  باالآخر،  للوثوق  و�سيلة  خري  املبا�سر  التعارف  يكون  لذلك، 

االآخللريللن  وحمللبللة  الللتللعللامللل،  مثاليات  فيه  وتتج�سد  وُمللللل�للش  للدوق  �للسَ للديللق  �للسَ

وتكث  العاقات  تزدهر  َح�َسن  فمع  احَل�سن”.  “هذا  مثل  اإفادتهم  يف  والرغبة 

ال�سيا�سة  االأحاديث وتت�سعب احلكايات، وتتعمق ال�سداقة لتغزو كل جمال، عدا 

واأ�سحابها، فهي لي�ست لنا، بل لغرينا كما يراها �سديقي امل�سري البهي حفظه 

اهلل واأدامه خلدمة الب�سر يف االأردن وم�سر وكل عاملنا العربي.

األكاديمي مروان سوداح

صداقات أخوية في زمن 
كورونا

االنباط-وكاالت

الفل�سطينية،  اخلللارجلليللة  وزارة  قللالللت   

بحق  املللتللوا�للسلللللة  امل�ستوطنني  جللرائللم  اإن 

وممتلكاته،  واأر�للسلله  الفل�سطيني  ال�سعب 

االحللتللال  حللمللايللة  يللحللاولللون  مللن  تف�سح 

االإ�للللسللللرائلللليلللليللللل، مللللن حتلللقللليلللقلللات حمللكللمللة 

الدولية اجلنايات 

�سحفي،  بيان  يف  اخلارجية  واأو�سحت 

اعللللتللللداءات  يف  حلللللاد  ارتللللفللللاًعللللا  هلللنلللاك  اأن 

الللبلللللدات  يف  املللواطللنللني  �للسللد  امل�ستوطنني 

�ساعة   24 الللل خللال  الفل�سطينية  والللقللرى 

املا�سية، وان تلك االعتداءات تتم يف و�سح 

وحركة  تنقل  يف  ال�سهولة  وتعك�ش  النهار 

واحلرية  االرهابية،  امل�ستوطنني  عنا�سر 

التخطيط  �سواء يف مراحل  لهم  املمنوحة 

و�سواًل  لل�سحايا،  ور�سدهم  العتداءاتهم 

اإىل تنفيذ جرائمهم باأريحية كاملة

احلقوقية  الللتللقللاريللر  اأن  اإىل  واأ�لللسلللارت 

و�لللسلللهلللادات اللل�للسللحللايللا وو�لللسلللائلللل االعللللام 

املختلفة با فيها و�سائل اعام ا�سرائيلية، 

جتمع اأن كافة االعتداء العنيفة تتم حتت 

اأنلللظلللار وحللمللايللة ودعللللم قللللوات االحلللتلللال 

وا�لللسلللنلللادهلللا، �للللسللللواء مللللن خلللللال مللراقللبللة 

اعللتللداءاتللهللم،  تنفيذ  خلللال  امللل�للسللتللوطللنللني 

الن�سحابهم  الللغللطللاء  لتوفري  الللتللدخللل  اأو 

الفل�سطينية  للبلدات  عنيف  اقتحام  عرب 

املهمة  وا�ستكمال  الغاز  بقنابل  واغراقها 

يف  امل�ستوطنني  ميلي�سيات  بللداأتللهللا  الللتللي 

بهدف  الفل�سطينيني  املللواطللنللني  تللفللريللق 

منعهم من حماية ممتلكاتهم

واأدانللللللللللللت اخللللللارجللللليلللللة، االإنللللتللللهللللاكللللات 

االرهللاب  عنا�سر  ترتكبها  التي  واجلرائم 

الللليلللهلللودي املللنللتلل�للسللرة يف تلللللال وهلل�للسللاب 

وجلللبلللال االر�لللللش الللفللللل�للسللطلليللنلليللة املللحللتلللللة، 

ال�سورة  ومكونات هذه  عنا�سر  اأن  واكدت 

االحتالية االحالية العن�سرية وا�سحة 

او  اخللفللائللهللا  كللللان  طللللرف  الأي  ميللكللن  وال 

جتلللاهلللللللهلللا، خلللا�لللسلللة مللللن حللليلللث اللللو�لللسلللوح 

اال�سرائيلية  املوؤ�س�سة  لب�سمات  ال�سديد 

واالمنية،  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الر�سمية 

الللللتللللي قللللامللللت بلللللزراعلللللة بلللللللذور االرهلللللللاب 

املحتلة  الفل�سطينية  االر�للش  يف  اليهودي 

وا�سرفت وما تزال على رعايتها وتغذيتها 

وتقوم  واأمنيا،  وقانونيا  ماليا  وحمايتها 

يف  امليلي�سيات  تلللللك  مللع  االأدوار  بتقا�سم 

املزيد  على  لل�سيطرة  اعللتللداءاتللهللا  تنفيذ 

وتخ�سي�سها  الفل�سطينية  االأر�للللش  مللن 

اال�ستيطان ل�سالح 

“هذا  بلليللانللهللا،  يف  اخللللارجللليلللة  وقلللاللللت 

املللل�لللسلللهلللد امللللللتلللللكلللللرر، يللللجللللب علللكللل�لللسللله عللرب 

قللللرارات اأمملليللة تللديللن االحللتللال وارهلللاب 

اأجمع  العال  اطللاع  ويجب  م�ستوطنيه، 

علللللى فللظللائللع هللللذا امللل�للسللهللد للليللتلل�للسللح لهم 

حللقلليللقللة وجلللله االحللللتللللال، خللا�للسللة لتلك 

الللللدول الللتللي انللللربت وتلللنلللربي دفلللاعلللا عن 

واخاقياته،  االحللتللال  جي�ش  �سلوكيات 

القانون،  فوق  االحتال  دولللة  اأن  باعتبار 

املحا�سبة وميكنها  اأو  للم�ساءلة  ال تخ�سع 

االفلللللات ملللن الللعللقللاب نللتلليللجللة للللللحللمللايللة، 

العظمى  الدولة  قبل  من  لها  تتوفر  التي 

ومن دار يف فلكها

االنباط-وكاالت

اخلللللرطللللوم تللو�للسللل الللل�لللسلللودان وملل�للسللر 

م�سالح  تخدم  مللوحللدة  روؤيلللة  اإىل  ال�سبت 

�سّد  بلف  يتعلق  فيما  خا�سة  ال�سعبني 

امللللللللف ميللر  اأن  علللللللى  الللنللهلل�للسللة مللتللفللقللني 

بللرحلللللة دقلليللقللة تللتللطلللللب اأعلللللللى درجللللات 

لتن�سيق ا

االنتقايل  ال�سيادة  جمل�ش  رئي�ش  وقال 

اللللل�للللسللللودان  اإن  الللللللربهللللللان،  علللبلللداللللفلللتلللاح 

تخدم  مللوحللدة  روؤيلللة  اإىل  تو�سا  وم�سر 

تللقللدم وتلللطلللور ومنللللاء اللل�للسللعللبللني امللل�للسللري 

وال�سوداين وت�ساهم يف ا�ستقرار الدولتني

ذلللك خللال موؤمتر �سحايف عقب  جللاء 

الرئي�ش  مللع  امللل�للسللرتكللة  املللبللاحللثللات  جل�سة 

اأدى  الللذي  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امللل�للسللري 

للخرطوم  للله  ر�سمية  زيلللارة  اأول  ال�سبت 

اللل�للسللوداين،  ال�سيادة  جمل�ش  ت�سكيل  بعد 

البلدين وتكثيف  التعاون بني  لبحث دعم 

اللل�للسللغللوط علللللى اإثلليللوبلليللا والللتللاأكلليللد على 

ملف  يف  ال�سوداين  امل�سري  املوقف  وحللدة 

النه�سة �سد 

الثاين  املللللء  بللدء  على  اإثلليللوبلليللا  وت�سر 

بينما  املللقللبللل،  يللوللليللو  الللنللهلل�للسللة، يف  للل�للسللد 

بالتو�سل  والللقللاهللرة  اخلللرطللوم  تتم�سك 

علللللى  حلللفلللاظلللا  ثللللاثللللي،  اتللللفللللاق  اإىل  اأوال 

النيل،  نهر  مياه  مللن  ال�سنوية  ح�ستهما 

و�للسللط تللعللث مللفللاو�للسللات يللقللودهللا االحتلللاد 

اأ�سهر االأفريقي منذ 

ووفللللق بلليللان املللجللللل�للش االنللتللقللايل اتللفللق 

اللللللربهلللللان والللل�لللسللليللل�لللسلللي علللللللى رفلللل�للللش اأي 

اإجراءات اأحادية ب�ساأن �سّد النه�سة تهدف 

لللفللر�للش االأملللللر اللللواقلللع وتللعللزيللز اجلللهللود 

للتو�سل  والللدوللليللة  واالإقليمية  الثنائية 

التفاق �سامل يكون ملزما قانونيا

واتفق البلدان على اأن املرحلة الدقيقة 

النه�سة  �سد  ملف  بها  مير  التي  احلالية 

م�سر  بني  التن�سيق  درجللات  اأعلى  تتطلب 

اللتني  امل�سب  دولتي  بو�سفهما  وال�سودان 

ال�سد �ستتاأثران ب�سكل مبا�سر بهذا 

كللمللا اأكلللد اجلللانللبللان علللللى دعلللم املللقللرتح 

ت�سمل  دوللليللة  رباعية  لت�سكيل  اللل�للسللوداين 

رئلللا�لللسلللة االحتللللللاد االأفلللريلللقلللي والللللواليللللات 

املتحدة واالحتاد االأوروبي واالأمم املتحدة 

للتو�سط يف هذا امللف

اللل�للسلليلل�للسللي  زيللللللارة  اأن  الللللربهللللان  واأكللللللد 

لل�سودان متثل دعما حقيقيا و�سندا لثورة 

الزيارة  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سوداين،  ال�سعب 

ت�سهم يف تقوية وتعزيز روابط االأخوة بني 

جمللريللات  علللللى  �سينعك�ش  ممللا  الللدولللتللني 

بالباد االنتقال 

اأعلللللنللت م�سر  املللا�للسللي،  فللربايللر   24 ويف 

و�ساطة  بت�سكيل  اللل�للسللودان  مقرتح  تاأييد 

�سد  مللفللاو�للسللات  حللحلة  دوللليللة،  ربللاعلليللة 

 10 مللدار  على  املتعثة  االإثيوبي  النه�سة 

�سنوات

املباحثات  تطرقت  مت�سل،  �سياق  ويف 

التحركات  اإىل  واللللربهلللان  ال�سي�سي  بللني 

الدولة  �سيادة  لب�سط  االأخللرية  ال�سودانية 

الإثيوبيا  املتاخمة  ال�سرقية  حدودها  على 

الدولية  لاتفاقيات  احللرتامللهللا  اإطلللار  يف 

و�للسللعلليللهللا اللللدائلللم لللتللاأكلليللد �للسلليللادة الللدولللة 

ب�سكل �سلمي ودون اللجوء للعنف

ال�سودانية  احلدود  ت�سهد  اأ�سهر،  ومنذ 

اخلرطوم  اإعللان  بعد  توترات،  االإثيوبية 

يف  لها  اأرا�للٍش  على  ال�سيطرة   2020 نهاية 

اأبللابللا، و�سط  اأديلل�للش  مللع  منطقة حللدوديللة 

تللاأكلليللد اإثللليلللوبلللي علللللى اال�للسللتلليللاء علللللى 9 

تابعة لها مع�سكرات 

ولفت رئي�ش جمل�ش ال�سيادة ال�سوداين 

تللاأتللي يف  امللل�للسللري  اأن زيللللارة الللرئلليلل�للش  اإىل 

ال�سودانية برحلة  الدولة  فيه  وقت متر 

انلللتلللقلللال تلللواجللله الللكللثللري ملللن امللل�للسللاعللب، 

م�سرفة  م�سر  “مواقف  اأن  اإىل  ملل�للسللريا 

حكومة  ت�ساند  فهي  لل�سودان”،  وداعمة  

اللللفلللرتة االنللتللقللاللليللة يف �للسللبلليللل تللاأ�للسلليلل�للش 

وتوطيد دعائم احلكم الدميقراطي الذي 

فللرتة  اإللليلله يف  للللللو�للسللول  اللل�للسللودان  ي�سعى 

�سليمة انتقالية 

وتلللاأتلللي زيللللارة اللل�للسلليلل�للسللي و�للسللط حلللراك 

دبلللللللوملللا�لللسلللي وعللل�لللسلللكلللري  بلللني الللبلللللديللن، 

اجلاري  مار�ش  من  الثاين  يف  وّقعا،  حيث 

بها  قللام  زيلللارة  خللال  ع�سكرية  اتللفللاقلليللات 

رئلليلل�للش االأركللللللان امللل�للسللري اإىل اللل�للسللودان، 

ملللوؤكلللديلللن اأنلللهلللملللا يلللواجلللهلللان تلللهلللديلللدات 

م�سرتكة

االنباط-وكاالت

مدينة  وتتعر�ش  اإال  يوًما  يخلو  يكاد  ال 

اللللقلللد�لللش امللللحلللتلللللللة و�لللسلللكلللانلللهلللا العلللللتلللللداءات 

تطال  �سر�سة،  اإ�سرائيلية  وهجمة  ممنهجة 

بلللللوازاة  وال�سجر”،  واحللللجلللر  “الب�سر 
بل  تتوقف،  ال  التي  اال�ستيطانية  امل�ساريع 

لتفريغ  خطري  م�سعى  يف  وتريتها،  تت�سارع 

املللديللنللة بللالللكللامللل ملللن �للسللكللانللهللا االأ�للسللللليللني، 

االإ�سرائيلي للكيان  عا�سمة  وتكري�سها 

املقد�سيني  االحللتللال  �للسلللللطللات  وحتللللارب 

حياتهم  تفا�سيل  اأدق  ويف  الو�سائل،  ب�ستى 

وثللقللافللًيللا،  وتعليمًيا  واجللتللمللاعللًيللا  اقللتلل�للسللادًيللا 

لل”�سهر  اللللدوالرات  مايني  ت�سخ  باملقابل 

وحمللو  اإلللللغللللاء  بلللهلللدف  وعللليلللهلللم،  وتطويع” 

الللهللويللة الللوطللنلليللة الللفللللل�للسللطلليللنلليللة، وطللملل�للش 

ح�سارة وتاريخ القد�ش العريقة

2021، ا�ستدت الهجمة  ومنذ بداية العام 

االإ�لللسلللرائللليللللللليلللة علللللللى اللللقلللد�لللش و�للسللكللانللهللا، 

وتلل�للسللارعللت وتلللرية املللداهللمللات واالعللتللقللاالت، 

املنازل ومططات  االإخاء وهدم  وعمليات 

املخالفات  عن  ناهيك  وتهجريهم،  طردهم 

والللللل�لللللسلللللرائلللللب اللللللبلللللاهلللللظلللللة، واعللللللللتللللللللداءات 

امللل�للسللتللوطللنللني، واملللل�لللسلللاريلللع اال�للسللتلليللطللانلليللة 

املقد�سة  املللديللنللة  الللتللي طللالللت  والللتللهللويللديللة، 

املبارك وامل�سجد االأق�سى 

ور�للسللد مللركللز مللعلللللومللات وادي حلللللوة يف 

يف  من�ساأة   20 هدم  املا�سي،  فرباير  �سباط/ 

القد�ش، بحجة البناء دون ترخي�ش، 8 منها 

ُهدمت ذاتًيا بقرار من بلدية االحتال، كما 

 39 بينهم  من  مقد�سًيا،   135 اعتقال  جللرى 

قا�سًرا

يقف  ال�سر�سة،  الهجمة  هللذه  مقابل  ويف 

املللقللد�للسلليللون وحلليللديللن يف �للسللاحللة املللواجللهللة، 

يكرتثون  ال  وال�سمود،  بلللاالإرادة  مت�سلحني 

�سبيل  يف  وعن�سريته،  االحتال  باعتداءات 

وعللدم  مدينتهم،  يف  بقائهم  علللللى  احلللفللاظ 

للللللملل�للسللتللوطللنللني  �سائغة”  “لقمة  تلللركلللهلللا 

املتطرفني واليهود 

اإ�سرائيلي تغول 

عمرو  جمال  القد�ش  �للسللوؤون  يف  املخت�ش 

�للسلللللطللات  اإن”  “�سفا”:  للللوكلللاللللة  يلللقلللول 

وفعلية  عملية  بللخللطللوات  بللللداأت  االحللتللال 

داخللل  الللقللد�للش  االأر�لللش الأجللل حت�سري  على 

جدار الف�سل العن�سري وخارجه، الأن تكون 

عا�سمة عماقة للكيان االإ�سرائيلي وحده”

ويلل�للسلليللف اأن املللديللنللة تلل�للسللهللد مللنللذ بللدايللة 

اللللعلللام اجللللللاري تلللغلللواًل اإ�للسللرائلليلللللًيللا وهللجللمللة 

ا�ستيطانية خطرية تت�ساعد يومًيا، وقد بداأ 

جلعل  االأمللام،  اإىل  خطوة  بتنفيذ  االحتال 

للفل�سطينيني،  ال  لليهود،  عا�سمة  املدينة 

ال�سفة  م�ساحة  مللن  فقط   %10 تكون  والأن 

الغربية

ف�سل  اإىل  ي�سعى  االحللتللال  اأن  ويللو�للسللح 

ملللديلللنلللة اللللقلللد�لللش عللللن الللل�لللسلللفلللة، وملللنلللع اأي 

وكللذلللك  بينهما،  جللغللرايف  تللوا�للسللل  اأو  متللدد 

يوا�سل  لذلك  جللزاأيللن،  اإىل  ال�سفة  تق�سيم 

التطهري  وعللمللللليللات  املللمللنللهللجللة،  اعلللتلللداءاتللله 

املقد�سيني العرقي بحق 

وبللحلل�للسللب عللللمللللرو، فللللللاإن االحللللتللللال بللللداأ 

امل�ساريع  اأ�سخم  تنفيذ  خال  من  يتدحرج 

وال�سوارع  االأنفاق  وبناء  باملدينة  التهويدية 

ال�ساعة،  مللدار  على  والللطللرقللات  العن�سرية 

“القد�ش الكربى”،  متهيًدا لتنفيذ م�سروع 

على  واالإ�للسللامللي  العاملي  ال�سمت  م�ستغًا 

كل ما يجري

وي�سري اإىل اأن االحتال عمل على تدمري 

وجتريفها،  املقابر  وهدم  االإ�سامية،  االآثار 

العقارات  على  واال�ستياء  معاملها،  وطم�ش 

بالقد�ش، وتهجري العائات الفل�سطينية يف 

حي ال�سيخ جراح وغريها، يف حماولة الإلغاء 

الوطنية الهوية 

اإ�للسللرائلليللللليللة  حللالللة  اأملللللام  “نحن  ويللتللابللع 

ه�ستريية تهدف الإزالة الوجود الفل�سطيني 

يف اللللقلللد�لللش، وتللغلليللري احلللل�لللسلللارة الللعللربلليللة 

االإ�سامية، الإحال تاريخ وح�سارة يهودية 

م�سطنعة”

اإال  االعلللتلللداءات واالآالم،  كللل هللذه  ورغلللم 

املللقللد�للسلليللني �للسللامللديللن، ملل�للسللتللمللرون يف  اأن 

الدفاع عن مدينتهم ووجودهم بكل عزمية 

ب�ساأن  االإنللازات  عديد  حققوا  وقد  واإرادة، 

االأ�سباط  )بللابللي  هبتي  يف  ح�سل  كما  ذلللك، 

والرحمة(

حرب على ال�سيادة

واأمللللا الللكللاتللب املللقللد�للسللي را�للسللم عللبلليللدات، 

تللللدور على  الللقللد�للش  احلللللرب يف  اإن  فلليللقللول 

بحيث  الللفللللل�للسللطلليللنللي،  والللللوجللللود  الللل�لللسللليلللادة 

يلل�للسللتللخللدم االحلللتلللال كللل اأجللهللزتلله االأمللنلليللة 

وامللللدنللليلللة الأجلللللل اإلللللغللللاء وجلللللود املللقللد�للسلليللني 

واحتال حيزهم املكاين

اأن  لللللله،  ملللقلللاللللة  علللبللليلللدات يف  ويلللو�لللسلللح 

يف  ت�سري  خطة  تنفيذ  على  يعمل  االحتال 

منازل  هللدم  يف  يتمثل  مللتللوازيللني،  م�سارين 

املقد�سيني، وتكثيف اال�ستيطان و”ت�سمني” 

ال�سهر  اأن  اإىل  الفللًتللا  القائمة،  امل�ستوطنات 

املللا�للسللي �للسللهللد تللكللثلليللًفللا يف عللمللللليللات الللقللمللع 

املقد�سيني بحق  والتنكيل 

واالإخطارات  الهدم  عمليات  تتوقف  ول 

بللالللهللدم يف املللديللنللة، وعلللللى مللللدار اللل�للسللاعللة، 

مرتافقة مع اال�ستيطان، بل ت�سهد عمليات 

تللطللهللري علللرقلللي تللرتللقللي اإىل جلللرائلللم حللرب 

يف حللي بطن الللهللوى يف بلللللدة �للسلللللوان، وكللرم 

املفتي بحي ال�سيخ جراح، وغريها

ت�سريع  مططات  هناك  عبيدات،  ووفق 

للللللملل�للسللاريللع الأجللللل تللو�للسللعللة امللل�للسللتللوطللنللات يف 

خلطة  والللرتويللج  وجنوبها،  القد�ش  �سمال 

ا�للسللرتاتلليللجلليللة لللتللعللزيللز عللللدة ملل�للسللتللوطللنللات، 

يعزل  ا�ستيطاين  حللزام  خلق  اإىل  باالإ�سافة 

�سمال املدينة عن مركزها

على حتطيم  يعمل  االحللتللال  اأن  ويللوؤكللد 

القد�ش،  اأبناء  لللدى  الوعي  جللدار  واخللرتاق 

وخللا�للسللة الللفللئللات اللل�للسللابللة، علللرب مللوؤ�للسلل�للسللات 

اإ�لللسلللرائللليللللللليلللة مللتللخلل�للسلل�للسللة بللللذلللللك، تللغلل�للسللل 

على  وُت�سيطر  قناعاتهم  وُتللغللري  اأدمللغللتللهللم 

ذاكللرتللهللم اجلللمللعلليللة، وتللغللر�للش يف اأذهللانللهللم 

الرواية  بدل  والتوراتية،  التلمودية  روايتها 

الفل�سطينية العربية 

اأ�للسللرلللتلله  يلللجلللري  الللتللعللللليللم  اأن  ويلل�للسلليللف 

االإ�سرائيلي  التعليمي  املللنللهللاج  اإحلللال  عللرب 

املللراكللز  واإحللللال  الفل�سطيني،  املللنللهللاج  بللدل 

اجللللملللاهلللرييلللة بللللدل االأنللللديللللة واملللوؤ�للسلل�للسللات 

“كي”  ي�سمن  وبا  الفل�سطينية،  ال�سبابية 

و”�سهر” وعي املقد�سيني

القد�ش،  واإنللقللاذ  حماية  اأن  على  وي�سدد 

الللقللد�للش حللا�للسللرة يف كل  تللكللون  يللحللتللاج الأن 

وال�سلطة  املنظمة  وموؤ�س�سات  هيئات  عمل 

تدعم  ممنهجة  خللطللة  واإىل  الفل�سطينية، 

املللقللد�للسلليللني، وخا�سة  وُتللعللزز �للسللمللود وبللقللاء 

يف قللطللاعللات الللتللعللللليللم واالإ�لللسلللكلللان واللل�للسللحللة 

التجاري والقطاع 

 الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين تفضح من يحاولون حماية االحتالل من تحقيقات الجنائية

 الخرطوم والقاهرة تجددان رفض أي إجراءات أحادية بشأن سّد النهضة 

 بالقدس.. تغول استيطاني إسرائيلي وحرب على السيادة والوجود

االنباط-وكاالت

االإ�سرائيلي  االحتال  �سلطات  اأ�للسللدرت 

دومًنللا   658 على  لا�ستياء  ع�سكرًيا  اأملللًرا 

من اأرا�سي بلدة العبيدية �سمايل بيت حلم 

املحتلة الغربية  ال�سفة  جنوبي 

واأفلللللللللاد ملللعلللهلللد االأبلللللحلللللاث الللتللطللبلليللقلليللة 

اأ�للسللدرت  االحللتللال  �للسلللللطللات  بلللاأن  “اأريج” 
دومًنللا   )658،345( على  باال�ستياء  قلللراًرا 

جممع  الإقامة  العبيدية،  بلدة  اأرا�للسللي  من 

منطقتي  يف  امل�ستوطنات  ال�للسللتللخللدام  ملليللاه 

االأغوار والبحر امليت

االحتال  اأن  له  بياٍن  يف  املعهد  واأو�للسللح 

لتغيري   ،2019 عللللام  علل�للسللكللرًيللا  اأمللللللًرا  نلل�للسللر 

امللل�للسللار الللطللبلليللعللي خللللط واد اللللنلللار للللللملليللاه 

ياأتي �سمن  القرار  اأن  اإىل  العادمة، م�سرية 

على  االحتال  ب�سيطرة  املتعلقة  الللقللرارات 

با�ستغال  الفل�سطينية  الطبيعية  امللللوارد 

يف  ال�ستخدامها  ومعاجلتها  العادمة  املياه 

الزراعية االأغرا�ش 

واأفلللللللاد ملللديلللر هلليللئللة ملللقلللاوملللة اجللللللدار 

بريجية  ح�سن  حلللم  بلليللت  يف  واال�للسللتلليللطللان 

االحلللتلللال  قللللللوات  بللللللاأن  “�سفا”  للللوكلللاللللة 

اأ�لللسلللدرت الللقللرار قللبللل ثللاثللة اأعلللللوام، لبناء 

�للسللبللكللة لللتلل�للسللريللف امللللليللللاه الللللعللللادمللللة، تللتللبللع 

االحتال مل�ستوطنات 

االنباط-وكاالت

يي  واجن  ال�سيني،  وزير اخلارجية  ذكر   

اأن العاقات بني ال�سني واالإحتاد االأوروبي 

علللللى ملللدار الللعللام املللا�للسللي، اأظللهللرت مللرونللة 

وحيوية

واأ�ساف واجن على هام�ش موؤمتر ال�سعب 

ال�سنوية  الللربملللانلليللة  اجلللللل�للسللة  يف  الللوطللنللي، 

بكني  اختتمت  الللذي  اال�ستثمار،  اتللفللاق  اأن 

اأول/ كانون  ب�ساأنه يف  املفاو�سات  وبروك�سل 

دي�سمرب املا�سي يخدم احتياجات الطرفني

وقال واجن يف �سوء االأزمات والتحديات، 

اأظلللهلللرت الللعللاقللات بللني اللل�للسللني واالإحتللللاد 

االأوروبي مرونة وحيوية

مع  التعاون  يف  ترغب  ال�سني  اأن  وتابع 

التعايف  االإحتلللاد االأوروبلللي يف جمللاالت مثل 

من  املللزيللد  وبلللللوغ  املللنللاخ  وتغري  االقت�سادي 

اال�ستقرار يف العاقات الدولية

 االحتالل يستولي على 658 
دونًما من أراضي بيت لحم

 وزير الخارجية الصيني: العالقات
 مع اإلتحاد األوروبي تظهر مرونة وحيوية
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االنباط-وكاالت

 قال ع�ضو املجل�س الثوري حلركة فتح 

 7 الأح��د،  اليوم  ال��ق��ادر، م�ضاء  ح��امت عبد 

2021، اإن اللجنة املركزية للحركة  مار�س 

الأ�ضري  على  اللحظة  حتى  بالرد  تقم  مل 

القائمة  يخ�س  فيما  ال��رغ��وث��ي  م���روان 

املوحدة للحركة واملعايري التي و�ضعها

قد�س”  “�ضبكة  ل�  القادر  عبد  واأ�ضاف 

اأن����ه مل ي��ت��م ل�����آن ح�����ض��م ه���ذا امل��ل��ف من 

ق���ب���ل ال���ل���ج���ن���ة امل����رك����زي����ة حل����رك����ة ف��ت��ح، 

مع  ال���رغ���وث���ي  م�����روان  “الأخ  م��ت��اب��ع��اً: 

وح���دة ال��ق��ائ��م��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة حل��رك��ة فتح 

القائمة معرة عن  تكون  اأن  ب�ضرط  لكن 

الآن  والكرة  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  طموح 

يف ملعب اللجنة املركزية”

ا�ضتجابت  اإذا   ”: ال���ق���ادر  ع��ب��د  وت��اب��ع 

ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة ل��ل��م��ع��اي��ري وال�����ض��روط 

ال��رغ��وث��ي  م������روان  الأخ  ح���دده���ا  ال���ت���ي 

ف��ب��ك��ل ت���اأك���ي���د ���ض��ت��ح�����ض��ل ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 

ح�ضب  القائمة  هذه  تكن  مل  واإذا  تاأييده، 

هناك  �ضيكون  حددها  التي  املعايري  ه��ذه 

الرغوثي  اأن  اإىل  اأخرى”، لفتاً  خيارات 

لن ي�ضتطيع دعم قائمة ل حتظى بقبول 

ال�ضارع

و�ضدد عبد القادر على عدم وجود اأي رد 

من قبل اللجنة املركزية على الرغوثي، 

رداً  هناك  يكون  اأن  ياأملون  اأن��ه��م  م��وؤك��داً 

اإي��ج��اب��ي��اً خ����ل الأ���ض��ب��وع ال���ق���ادم، بحيث 

ت���ك���ون ه���ن���اك ق��ائ��م��ة ف��ت��ح��اوي��ة م��وح��دة 

ال��ر���ض��ح  ق����رار  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  واح������دة، 

ل�نتخابات الرئا�ضية للرغوثي ما يزال 

قائماً

وع����ن اإم���ك���ان���ي���ة ال��ت��ح��ال��ف م���ع ع�����ض��و 

القدوة،  نا�ضر  للحركة  املركزية  اللجنة 

ح���اورن���ا  :”نحن  ال����ق����ادر  ع���ب���د  اأو�����ض����ح 

حاور  الرغوثي  وم��روان  ال��ق��دوة،  نا�ضر 

قائمة  ت�ضكيل  القدوة يريد  لكن  اجلميع، 

ول��دي��ه  الفل�ضطيني  امل���دين  املجتمع  م��ن 

ب���اأن التغيري ي��ت��م م��ن خ���ل ه��ذا  ق��ن��اع��ة 

اأن نتيجة احلوار معه مل ت�ضل  اإل  املكون 

لأي نتيجة”

اأن���ه مع  ن��ع��ت��ق��د  “نحن  ق���ائ���ً�:  وت��اب��ع 

تكون  اأن  واأه��م��ي��ة  امل��دين  املجتمع  اأهمية 

ال��ق��ائ��م��ة ال��ف��ت��ح��اوي��ة ت�����ض��م ك��ل م��ك��ون��ات 

اأن  مي��ك��ن  ل  ل��ك��ن  الفل�ضطيني،  ال�����ض��ع��ب 

ن���راه���ن ع��ل��ى ق����درة امل��ج��ت��م��ع امل����دين ب���اأن 

تتقاطع  فقد  التغيري،  حربة  راأ���س  يكون 

اآلية  ي�ضكلوا  ول  ال�ضلطة  مع  م�ضاحلهم 

الف�ضاد” للتغيري ومكافحة  حقيقية 

�ضكل  ت��ت�����ض��ح  اأن  ال���ق���ادر  ع��ب��د  وت���وق���ع 

ال��ت��ح��ال��ف��ات وال����رد ع��ل��ى امل��ط��ال��ب خ���ل 

الأ����ض���ب���وع امل��ق��ب��ل م���ع اق�����راب ف��ت��ح ب��اب 

املقبل الت�ضريعية  الر�ضح ل�نتخابات 

االنباط-وكاالت

ك�ضفت م�ضادر �ضحفية، عن ف�ضل قادة 

الو�ضول  يف  الفل�ضطيني،  الي�ضار  ف�ضائل 

اإىل ق��ائ��م��ة م��وح��دة  ل��ل��و���ض��ول  لت���ف���اق، 

للدخول يف النتخابات الت�ضريعية املقبلة

جمريات  على  مطلعة  م�ضادر  واأك��دت 

امل�ضاورات ، ف�ضل اللقاء الأخري بني قوى 

واأن  ال�ضبت،  يوم  والذي مت عقده  الي�ضار 

انتخابية واحدة قد ل  وحدتها يف قائمة 

احل��ادة  اخل���ف��ات  ب�ضبب  نهائيا  تت�ضكل 

والت�ضدد يف املواقف فيما بينها

اأن  املقرر  من  كان  اإنه  امل�ضادر،  وقالت 

ت��خ��رج ال��ف�����ض��ائ��ل ال��ي�����ض��اري��ة )اجل��ب��ه��ت��ان 

ال�����ض��ع��ب��ي��ة وال���دمي���ق���راط���ي���ة، ف����دا، ح��زب 

من  باتفاق  الوطنية(،  وامل��ب��ادرة  ال�ضعب 

اجل��اري،  مار�س   2 يف  عقده  ُق��رر  اجتماع 

ولكن ذلك مل يتم ب�ضبب اخل�فات

ال�ضعبية  اجلبهة  اأن  من  الرغم  وعلى 

حزب  وزراء  ا�ضتقالة  ا�ضرطتا  وامل��ب��ادرة 

اأن هذه امل�ضاألة  اإل  ال�ضعب من احلكومة، 

اخل�فات  فجرت  التي  النقطة  تكن  مل 

بينهم

اأخرى  خ�فات  اأن  امل�ضادر  واأو�ضحت 

مت����ح����ورت ح�����ول ال���رن���ام���ج ال�����ض��ي��ا���ض��ي 

امل�ضرك الذي ل تزال بع�س النقاط فيه 

واأي�ضا  التفاق عليها،  تراوح مكانها دون 

النتخابية،  القائمة  يف  امل��ق��اع��د  ترتيب 

�ضتة  اأول  ال�ضعبية  اجل��ب��ه��ة  طلبت  ف��ق��د 

م���ق���اع���د، وه����و م���ا اأث������ار ح��ف��ي��ظ��ة ب��ع�����س 

القبول  عليها  اقرحت  التي  الف�ضائل، 

رف�ضت.  لكنها  و���ض��ط  كحل  ث���ث��ة  ب���اأول 

اجل���وه���ري  اخل�������ف  اأن  اإىل  واأ������ض�����ارت 

وترتيبها،  القائمة  طبيعة  حول  يتمحور 

وهو ما ي�ضعب على قوى الي�ضار التو�ضل 

لتفاق

ب�ضام  ال�ضعب  ح��زب  ع��ام  اأم��ني  ورف�س 

ت�ضكيل  اإىل  �ضابقا  دع��ا  ال��ذي  ال�ضاحلي 

م���وح���دة  دمي���ق���راط���ي���ة  ���ض��ع��ب��ي��ة  “كتلة 
على  ال��ت��ع��ل��ي��ق  الي�ضار”،  ق���وى  م��رك��زه��ا 

اإن هناك  هذه املعلومات، مكتفيا بالقول، 

قائمة  ت�ضكيل  اأج���ل  م��ن  ج���ادة  ح�����وارات 

دميقراطية مركزها الي�ضار الفل�ضطيني، 

اأعلنت بهذا  التي  الدعوات  اإىل  بال�ضتناد 

ال��ي�����ض��ار، ب�ضكل  ق����وى  ال�������ض���اأن م���ن ق��ب��ل 

منفرد اأو ب�ضكل جماعي

االنباط-وكاالت

�ضرح وزير اخلارجية ال�ضيني وانغ 

اأثناء  تقومان  وال�ضني  رو�ضيا  اأن  يي، 

لي�س مبكافحة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  وب��اء 

امل������ر�������س ف����ح���������ض����ب، ب������ل وم���ك���اف���ح���ة 

ت��زالن  ول  ال�ضيا�ضي”،  “الفريو�س 
�ضنداً لل�ض�م وال�ضتقرار على الأر�س

ي��ي يف م��وؤمت��ر �ضحفي  وق���ال وان���غ 

“رو�ضيا  اإن  الأحد  اليوم  كبري،  �ضنوي 

م����واج����ه����ة  ظ����������روف  ويف  وال�����������ض�����ني 

اإىل جنب  ت��ق��ف��ان ج��ن��ب��اً  ال���ق���رن  وب����اء 

م�ضيفاً  وثيق”،  ب�����ض��ك��ل  وت��ت��ع��اون��ان 

م�ضرك،  ب�ضكل  كورونا  نكافح  “نحن 
كما نواجه الفريو�س ال�ضيا�ضي بجهود 

م�ضركة”

وح����ث وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال�����ض��ي��ن��ي 

الكف  على  املتحدة  ال��ولي��ات  يي  وان��غ 

ع���ن ال��ت��دخ��ل يف ال�������ض���وؤون ال��داخ��ل��ي��ة 

واح�����د من  “يف  الأ����ض���ي���وي���ة،  ل���ل���دول���ة 

لوا�ضنطن  املوجهة  ال��ت��ه��دي��دات  اأك��ر 

الرئي�س  ت��ويل  ب��ك��ني، منذ  م��ن ج��ان��ب 

طبقاً  الأمريكي جو بايدن ال�ضلطة”، 

ل�أنباء  “بلومرغ”  وكالة  ذكرته  ملا 

اليوم الأحد

ال�����ض��ني  اإدراك  اأن  وان�����غ  واأ�����ض����اف 

تتمتع  التي  بتايوان  ع�قتها  لطبيعة 

بحكم ذاتي، املعروفة ب�ضيا�ضة “ال�ضني 

ينبغي  ل  اأحمر”  “خط  هو  واحدة” 

جت����اوزه م��ن ق��ب��ل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 

لفتاً اإىل اأن احلكومة ال�ضينية “لي�س 

اأو التنازل  لديها جمال للحل الو�ضط 

ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم����ر ب��ت��اي��وان، ال��ت��ي 

من�ضقاً” �ضينياً  اإقليماً  تعترها بكني 

ال�ضحايف  م��وؤمت��ره  يف  وان��غ  وانتقد 

ال�������ض���ن���وي ال����ي����وم الأح��������د ال����ولي����ات 

يف  ع���م���داً  “تدخلها  ب�����ض��ب��ب  امل��ت��ح��دة 

با�ضم  اأخرى،  لدول  الداخلية  ال�ضوؤون 

الإن�ضان” الدميقراطية وحقوق 

واألقى باللوم على تلك ال�ضيا�ضات يف 

“اإثارة الكثري من امل�ضك�ت يف العامل، 
ب��ع�����س احل�������الت، ال����ض���ط���راب���ات  ويف 

وال�ضراع”

ت��ع��رف  اأن  امل����ه����م  “من  وت�����اب�����ع: 

اأقرب وقت  املتحدة بذلك يف  الوليات 

عن  بعيداً  العامل  �ضيبقى  واإل  ممكن، 

الهدوء”

وزي�����ر  اأك��������د  ن���ف�������ض���ه،  ال�����وق�����ت  ويف 

ا�ضتعداد  جم���دداً  ال�ضيني  اخل��ارج��ي��ة 

املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  للعمل  ال�ضني 

ل��ت��ب��دي��د امل����خ����اوف امل�������ض���رك���ة ب�����ض��اأن 

العاملي واملناخ القت�ضاد 

االنباط-وكاالت

تبداأ بلدية الحت�ل الإ�ضرائيلي العمل 

“للقطار  ج��دي��د  م�����ض��ار  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ف��ع��ل��ًي��ا 

القد�س  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��ه��وي��دي  اخلفيف” 

ترتيبات  على  ت��غ��ي��ريات  واإج����راء  املحتلة، 

متهيًدا  التحتية،  البنية  وحتديث  امل��رور، 

يف  امل�ضتوطنات  م��ع  امل��دي��ن��ة  غ��رب��ي  ل��رب��ط 

ال�ضرقي �ضطرها 

وب��ح�����ض��ب ب��ل��دي��ة الح���ت����ل، وال�����ض��رك��ة 

فاإنها  امل�ضركة،  الفرن�ضية  الإ�ضرائيلية 

اللتفايف  الطريق  يف  حواجز  و�ضع  ب�ضدد 

حتى  اأبيب”  “تل  القد�س  غربّي   ”443“
“بيغن” مقطع �ضرقّي املدينة 

اأع��م��ال تدريب خط  ذل��ك �ضمن  وي��اأت��ي 

اخلفيف”  “للقطار  احل��دي��دي��ة  ال�����ض��ك��ة 

ال��ت��ي ���ض��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ه����ذا الأ����ض���ب���وع يف 

ت���رت���ي���ب���ات امل���������رور، ب����ه����دف ال����رب����ط ب��ني 

غ��رب��ي ال��ق��د���س وامل�����ض��ت��وط��ن��ات، مب��ا ي��وؤدي 

اإىل مت��زي��ق الأح���ي���اء وال���ق���رى امل��ق��د���ض��ي��ة، 

خدمًة  جحيم،  اإىل  �ضكانها  حياة  وحتويل 

طنني للم�ضتو

وت��ع��م��ل ال�����ض��رك��ة ال��ف��رن�����ض��ي��ة ع��ل��ى مد 

من  خفيفة  ح��دي��دي��ة  �ضكة  اإن�����ض��اء  اأع��م��ال 

اأرا�����ض����ي ال��ع��ي�����ض��وي��ة اجل���ام���ع���ة ال��ع��ري��ة 

اإىل  الفرن�ضية”  “التلة  وم�����ض��ت��وط��ن��ة 

مردخاي”  “جفعات  م�ضتوطنة  منطقة 

رام” “جفعات 
ووف��ق امل�����ض��روع، ف��اإن��ه �ضيتم اب��ت��داًء من 

املرور  ترتيبات  تغيريات على  اإجراء  اليوم 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وحت��دي��ث  ن�����ض��خ  ل��غ��ر���س 

واإق���ام���ة ت��رت��ي��ب��ات م���روري���ة ل��رب��ط فرعي 

ب�ضطريها  ال��ق��د���س  يف  ال��ع��ري��ة  اجل��ام��ع��ة 

الرتيب  اإن�ضاء  واأثناء  وال�ضرقي،  الغربي 

اجلديد

اإىل  املو�ضل  ال�����ض��ارع  اإغ����ق  �ضيتم  كما 

اأم��ام  اجل��ام��ع��ي  للحرم  اجلنوبية  ال��ب��واب��ة 

اعتباًرا  تقريًبا  �ضاعة   48 ملدة  املرور  حركة 

ي�ضمى  م��ا  لبناء  اأع��م��ال  ال��ي��وم، �ضمن  م��ن 

احل��دي��دي��ة  لل�ضكك  الأخ�ضر”  “اخلط 
اخل���ف���ي���ف���ة ال����ت����ي ����ض���رب���ط م�����ض��ت��وط��ن��ة 

امل�ضارف  جبل  وح��رم  الفرن�ضية”  “التلة 
امل��دي��ن��ة  ���ض��م��ال  يف  العرية”  “اجلامعة 

“جيلو” جنوبي القد�س مب�ضتوطنة 

“القطار  ت���و����ض���ي���ع  م�������ض���روع  وي���ع���ت���ر 

التهويدية  امل�ضاريع  اأه��م  من  اخلفيف” 

ا�ضتكماًل  الح��ت���ل،  بلدية  تنفذها  التي 

مل��خ��ط��ط ت���ه���وي���د ال���ق���د����س، وجت�����ض��ي��د م��ا 

“القد�س املوحدة ي�ضمى م�ضروع 

م�ضاريع خطرية

وي����ق����ول ال���ب���اح���ث يف �����ض����وؤون ال��ق��د���س 

فخري اأبو دياب لوكالة “�ضفا” اإن بلدية 

م�ضاريعها  بتج�ضيد  فعلًيا  بداأت  الحت�ل 

اأر����س ال��واق��ع يف مدينة  ال��ت��ه��وي��دي��ة ع��ل��ى 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذ  ال��ق��د���س، م���ن خ����ل 

“اخلط الأخ�ضر” للقطار اخلفيف  م�ضار 

التهويدي

الأخ�ضر”  “اخلط  م�����ض��ار  اأن  وي��و���ض��ح 

ي���ب���داأ م���ن ب���ل���دة ال��ع��ي�����ض��وي��ة وم�����ض��ت��وط��ن��ة 

العرية،  واجل��ام��ع��ة  الفرن�ضية”  “التلة 
حتى  القد�س،  من  الغربي  للجزء  و�ضوًل 

“جيلو”  م�ضتوطنة 

وب��ح�����ض��ب اأب����و دي����اب، ف����اإن ط���ول اخل��ط 

 47 و�ضتقام  ك��م،   21 م�ضافة  على  �ضيمتد 

حم���ط���ة ل��ت�����ض��ه��ي��ل و�����ض����ول امل�����ض��ت��وط��ن��ني 

والإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني ل�����ض��رق��ي ال��ق��د���س، وم��ن 

املتوقع اأن ي�ضل عدد الرح�ت على اخلط 

اإىل 160 األف رحلة يف اليوم

ال��ق��ط��ار اجل��دي��د  اأن م�����ض��ار  وي�����ض��ي��ف 

 )443( و�ضارع  حنينا،  بيت  بلدة  �ضيخرق 

الفل�ضطيني،  لل�ضاحل  القد�س  من  املو�ضل 

و�ضيتقاطع مع القطار العادي و�ضوًل اإىل 

وغ��ريه��ا،  واجلليل  عكا  ي��اف��ا،  حيفا،  م��دن 

عر ربطه ب�ضبكة �ضخمة من املوا�ض�ت

ولهذا امل�ضروع، تاأثري كبري على القد�س 

املدينة  هوية  ُيغري  بحيث  والفل�ضطينيني، 

الإ�ض�مية ووجها احل�ضاري ب�ضكل كامل، 

منف�ضلة  اأج������زاء  اإىل  اأح��ي��ائ��ه��ا  وي��ق��ط��ع 

على  ال���ض��ت��ي���ء  ع��ن  ناهيك  بع�ضها،  ع��ن 

يف  املقد�ضيني  اأرا�ضي  من  الدومنات  مئات 

التي �ضيخرقها القطار املناطق 

�ضيوؤثر  امل�����ض��روع  اأن  دي���اب  اأب���و  وي��ت��اب��ع 

اق���ت�������ض���ادًي���ا ع���ل���ى امل���ق���د����ض���ي���ني، و���ض��ب��ك��ة 

املوا�ض�ت، ملا �ضيتخلله من تغيري مل�ضارات 

ال�ضوارع والأحياء املقد�ضية، وحركة املرور

ت��ه��وي��د املدينة  وي��ع��م��ل الح��ت���ل ع��ل��ى 

وت��غ��ي��ري ط��اب��ع��ه��ا ال���ع���رب���ي حت���ت م�����ض��م��ى 

وباطنها  ظاهرها  يف  لكن  “التطوير”، 
ك��ل��ه��ا م�������ض���اري���ع ت���ه���وي���دي���ة خ���ط���رية ذات 

�ضبغة �ضيا�ضية اأيدلوجية. وفق اأبو دياب

م�ضح  اإىل  “اإ�ضرائيل” ت�ضعى  اأن  ويبني 

لأجل  نهائي،  واإزالة خط “67و48” ب�ضكل 

الوحدة”،  “القد�س  ي�ضمى  م��ا  ت��ك��ري�����س 

بالإ�ضافة  الكاملة،  �ضيادتها  حتت  وجعلها 

املدينة  �ضرقي  امل�ضتوطنني  عدد  زيادة  اإىل 

لي�ضل اإىل مليون و200 األف م�ضتوطن

ب��ل��دي��ة الح���ت����ل حت���اول  اأن  وي��و���ض��ح 

ت��روي��ج ث��ق��اف��ة ت��ل��م��ودي��ة ي��ه��ودي��ة م��غ��اي��رة 

العرية  باللغة  اإع�نات  ومزورة، عر بث 

داخل القطار وحميطه

وك��ان��ت بلدية الح��ت���ل ق��ال��ت م��وؤخ��ًرا 

اإن���ه���ا ب�����ض��دد اإجن�����از ه����ذا اخل����ط اجل��دي��د 

����ض���اأن���ه  م����ن  لأن  وق������ت مم����ك����ن،  ب����اأ�����ض����رع 

ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة احل��ك��وم��ة اخل��ا���ض��ة ب��رب��ط 

امل�ضتوطنات، متوقعة اأنه بحلول عام 2023 

م�ضتوطنة  يف  امل�ضتوطنني  جميع  يكون  اأن 

“القطار  ل���ض��ت��خ��دام  م��وؤه��ل��ني  “جيلو” 
اخلفيف”

 عبد القادر :اللجنة المركزية لفتح لم ترد على مطالب مروان البرغوثي

 اليسار الفلسطيني يفشل في االتفاق وخيار القائمة الموحدة تالشى

 الصين : روسيا تتعاون معنا بشكل وثيق لمكافحة كورونا والفيروس السياسي

 »الخط األخضر«.. مسار جديد للقطار الخفيف التهويدي بالقدس

االنباط-وكاالت

���ض��ل��ط��ات  اإن  الأ�����ض����ري،  ن�����ادي  ق����ال 

الح����ت�����ل الإ����ض���رائ���ي���ل���ي ت��ع��ت��ق��ل يف 

�ضجونها 35 اأ�ضرية، بينهن 11 اأّما

واأ�����ض����اف ن����ادي الأ�����ض����ري، يف ب��ي��ان 

الأح����د، مبنا�ضبة  ال��ي��وم  ع��ن��ه،  ���ض��در 

ي��وم امل���راأة ال��ع��امل��ي، ال��ذي ي�ضادف يف 

الثامن من اآذار/ مار�س، اإن “من بني 

اأحكاما  26 �ضدرت بحقهن  الأ�ضريات 

ل��ف��رات م��ت��ف��اوت��ة، اأع����ه���ا م���دة 16 

دويات  �ضروق  الأ�ضريتني  بحّق  عاما، 

م���ن ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، و���ض��ات��ي��� اأب���و 

عياد من داخل اأرا�ضي العام 1948.«

واأو����ض���ح اأن م��ن ب��ني الأ����ض���ريات 3 

ختام  وه��ن:  الإداري  الع��ت��ق��ال  ّره��ن 

و�ضروق  الطويل،  وب�ضرى  ال�ضعافني، 

ال���ب���دن، ف��ي��م��ا ي��ب��ل��غ ع���دد الأ����ض���ريات 

بعد  اأ���ض��ن  غالبيتهن   8 اجل��ري��ح��ات 

اأم���ل  الأ����ض���رية  اأق��دم��ه��ن   ،2015 ع���ام 

ط��ق��اط��ق��ة م���ن ب��ي��ت حل���م، وامل��ع��ت��ق��ل��ة 

 ،2014 دي�ضمر  الأول/  ك��ان��ون  م��ن��ذ 

7 �ضنوات وحمكومة بال�ضجن ملدة 

وذك��ر ال��ن��ادي الأ���ض��ريات الأم��ه��ات 

ه�����ن: اإ������ض�����راء ج���ع���اب���ي�������س، وف�����دوى 

ح����م����ادة، واأم������اين احل�����ض��ي��م، وح��ل��وة 

ح��م��ام��رة، ون�����ض��ري��ن ح�����ض��ن، واإي��ن��ا���س 

ع�������ض���اف���رة، وخ�����ال�����دة ج��������رار، واآي�����ة 

اخل��ط��ي��ب، واإمي������ان الأع������ور، وخ��ت��ام 

ال�ضعافني، و�ضروق البدن

ي��ت��ع��ر���ض��ن  الأ������ض�����ريات  اأن  واأّك�������د 

بدءاً  والتعذيب،  التنكيل  اأنواع  لكافة 

م��ن ع��م��ل��ي��ات الع��ت��ق��ال م��ن امل��ن��ازل، 

وح��ت��ى ال��ن��ق��ل اإىل م��راك��ز ال��ت��وق��ي��ف 

وال��ت��ح��ق��ي��ق، ولح��ق��ا اح��ت��ج��ازه��ن يف 

ال�ضجون

االنباط-وكاالت

م�ضاء  الإ�ضرائيليني،  اآلف  نظم 

ال�����ض��ب��ت، اح��ت��ج��اج��ات يف م��ن��اط��ق 

�ضد  الحت�ل،  مدن  من  خمتلفة 

بنيامني  الحت�ل  حكومة  رئي�س 

وباء  ملف  يف  و�ضيا�ضاته  نتنياهو، 

“كورونا” واإدارة ق�ضايا القت�ضاد 
با�ضتقالته  طالبوا  كما  والبطالة، 

3 ق�����ض��اي��ا  ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ات��ه��ام��ه ب�����

ال�ضابع  ل�أ�ضبوع  خمتلفة؛  ف�ضاد 

والث�ثني على التوايل

ون��ظ��م��ت ت��ظ��اه��رت��ان ك��ب��ريت��ان 

يف  لنتنياهو  ال��ر���ض��م��ي  امل��ق��ر  اأم����ام 

القد�س املحتلة، واأمام مقر اإقامته 

ق��ي�����ض��اري��ة  م���دي���ن���ة  اخل����ا�����ض����ة يف 

)و�����ض����ط ف��ل�����ض��ط��ني امل���ح���ت���ل���ة ع���ام 

اآخ��ر من  ع��دد  فيما جتمع   ،)1948

وعند  اجل�����ض��ور،  على  املتظاهرين 

الب�د  اأنحاء  التقاطعات يف جميع 

ي��ح��م��ل��ون الأع�������م الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

كتبت  ولفتات  ال�ضوداء،  والأع���م 

لنتنياهو عليها عبارات مناه�ضة 

نت”  “واي  م������وق������ع  وذك�����������ر 

اإ�ضرائيلية  متظاهرة  اأن  ال��ع��ري 

اأ����ض���ي���ب���ت ب����ج����روح ط���ف���ي���ف���ة، ب��ع��د 

مي��ي��ن��ي��ة  جم����م����وع����ات  ق����ام����ت  اأن 

على  ب��الع��ت��داء  لنتنياهو  م��وؤي��دة 

املتظاهرين

ي�ضمى  م��ا  اأع��ل��ن��ت  ال�����ض��ي��اق،  ويف 

امل��ح��ك��م��ة امل���رك���زي���ة الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال�ضتماع  اأن  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��ق��د���س  يف 

ن��ت��ن��ي��اه��و،  ل��ل�����ض��ه��ود يف حم���اك���م���ة 

5 اأبريل/ ني�ضان املقبل �ضيبداأ يف 

ويف اأوائل عام 2020، وجهت اإىل 

والح��ت��ي��ال  ال��ر���ض��وة  تهم  نتنياهو 

الأمانة وخيانة 

ي��زال  ل  ال��ذي  نتنياهو  ويعتر 

اأن   ،2009 ال��ع��ام  م��ن��ذ  من�ضبه  يف 

رفعها  وال��ت��ي  اإل��ي��ه  املوجهة  التهم 

اإىل  وتهدف  “ملفقة  العام  النائب 

الإطاحة به”

االنباط- وكاالت

اأق����ر رئ��ي�����س ح���زب م��ريت�����س ال��ي�����ض��اري 

ب��اأن  ه��وروف��ي��ت�����س،  نيت�ضان  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، 

ق����رار امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة فتح 

حتقيق يف جرائم حرب اإ�ضرائيلية ارتكبت 

يف الأرا�ضي الفل�ضطينية كان مررا

وت���ع���ر����س ه���وروف���ي���ت�������س ال������ذي ت��ع��ود 

حل����زب����ه خ��م�����ض��ة م���ق���اع���د يف ال��ك��ن��ي�����ض��ت 

احل����ايل، لن��ت��ق��ادات وا���ض��ع��ة ال��ن��ط��اق من 

اع��رف  بعدما  اليمينية،  الأو���ض��اط  قبل 

 13 يف م��ق��اب��ل��ة اأج���رت���ه���ا م��ع��ه ال���ق���ن���اة ال�����

اأر�ضية  بوجود  ال�ضبت  اأم�س  الإ�ضرائيلية 

التي  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  املحكمة  ل��ق��رار 

تتخذ من لهاي مقرا لها

وذك������ر رئ���ي�������س م���ريت�������س : ي���ق���ول ل��ن��ا 

اأمام  اإ�ضرائيل  متثل  اأن  نريد  اإننا  النا�س 

)حمكمة( لهاي. ل اأريد ذلك، لكن لدى 

اأي�ضا م�ضوؤوليات حمددة اإ�ضرائيل 

اأق�����ول ب��ح��زن ب��ال��غ اإن ه��ن��اك  وت���اب���ع: 

اأر����ض���ي���ة ل���ه���ذا ال����ق����رار )ق������رار امل��ح��ك��م��ة 

اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة(. ل اأري���د اأن ت��واج��ه 

اإ���ض��رائ��ي��ل م��ث��ل ه���ذا ال��و���ض��ع، ل��ك��ن على 

الذي  ما  ب�ضاأن  نف�ضها  ت�ضاأل  اأن  اإ�ضرائيل 

حتتاج اإليه لتفادي ذلك

وح����������ث ه�����وروف�����ي�����ت�����������س احل�����ك�����وم�����ة 

ال��ت��ع��اون م��ع املحكمة  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى 

احلل  اأن  على  م�ضددا  الدولية،  اجلنائية 

حمكمة  و�ضف  يف  ل  لإ�ضرائيل  بالن�ضبة 

لهاي معادية لل�ضامية ، كما فعله رئي�س 

الدخول  يف  بل  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء 

اأج��ل  م��ن  الفل�ضطينيني  م��ع  مبفاو�ضات 

ملثل  �ضبب  هناك  يكون  ل  كي  ح��ل،  اإيجاد 

هذا التحقيق الدويل

واأعرب رئي�س مريت�س عن قناعته باأن 

قرار  �ضدور  يف  ت�ضبب  من  هي  اإ�ضرائيل 

التفاو�س  رف�ضها  خ���ل  م��ن  امل��ح��ك��م��ة، 

م����ع ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني و م���وا����ض���ل���ة ب��ن��اء 

يوم  هناك  لي�س  اأن  ل��و  كما  امل�ضتوطنات 

غد

واأق���������ر ه���وروف���ي���ت�������س ب��������اأن اجل���ي�������س 

 2014 ع��ام  غ��زة  الإ�ضرائيلي خ���ل ح��رب 

م�ضيفا:   ، فعلها  ينبغي  ل  اأم����ورا  ف��ع��ل 

املدنيني،  بال�ضكان  هائلة  اأ���ض��رار  حلقت 

وتريد املحكمة )الدولية( فح�س ذلك

خلفية  ع��ل��ى  ه��وروف��ي��ت�����س  وت���ع���ر����س 

���ض��دي��دة اللهجة  ك���م��ه ه��ذا لن��ت��ق��ادات 

م���ن ك���ب���ار امل�������ض���وؤول���ني يف ال����ب�����د، ع��ل��ى 

رئي�س  اتهم  الذي  نف�ضه،  نتنياهو  راأ�ضهم 

ب���� ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ج��ن��ود اجلي�س  م��ريت�����س 

ي��داف��ع��ون عنه وعنا  ال��ذي��ن  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

جميعا

 في يوم المرأة العالمي: 35 أسيرة 
في سجون االحتالل بينهن 11 أّما 

 تواصل المظاهرات ضد نتنياهو 
لألسبوع السابع والثالثين

 ألول مرة.. مسؤول إسرائيلي يقر بشرعية 
تحقيق الجنائية الدولية في فلسطين



االثنني   8/ 3 /  2021

الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

اأع����ل����ن ح�������س���ام ال�����ب�����دري م����درب 

م��ن��ت��خ��ب م�����س��ر، ا���س��ت��ب��ع��اد حم��م��ود 

الع����ب  “كهربا”  امل����ن����ع����م  ع����ب����د 

االأه����ل����ي م����ن م��ع�����س��ك��ر ال���ف���راع���ن���ة، 

20 م��ار���س/ امل���ق���رر ان��ط��اق��ه ي����وم 

مل��واج��ه��ت��ي  ا���س��ت��ع��داًدا  اجل����اري  اأذار 

ك��ي��ن��ي��ا، وج����زر ال��ق��م��ر، ب��اجل��ول��ت��ن 

ت�سفيات  م��ن  وال�ساد�سة  اخلام�سة 

اإقامتها  امل��ق��رر  اأفريقيا،  اأمم  ك��اأ���س 

ال����ع����ام امل���ق���ب���ل. وق������ال ال����ب����دري يف 

لي�ست  اإن��ه  تليفزيونية  ت�سريحات 

لديه معلومة بتفا�سيل ما بدر من 

ت�سرًفا  هناك  اأن  ُيقال  لكن  كهربا، 

ب��در م��ن��ه، م�����س��ًرا اإىل  غ��ر مقبول 

م�سر.  منتخب  اإىل  ين�سم  ل��ن  اأن��ه 

وتابع: “ال ي�سح اأن ي�سم للمنتخب 

ناديه”،  م��ن ج��ان��ب  م��ع��اق��ب  الع���ب 

م�سًرا اإىل اأن االأمر يختلف اإذا كان 

اأن��ه  مبعنى  ف��ق��ط،  بالفنيات  يتعلق 

لديه ح�سابات خا�سة يف �سم العب 

ال ي�سارك ب�سفة اأ�سا�سية مع فريقه 

من عدمه .

01

البدري يستبعد كهربا من المنتخب 

وفاة الدراج السعودي الشمري 

جماهير الوحدات تدعم النادي 

مبابي جاهز للقاء برشلونه 

الريا�ض - وكاالت 

لل�سيارات  ال�سعودي  االحتاد  اأعلن 

وال����دراج����ات ال���ن���اري���ة  وف����اة ال����دراج 

ال�������س���ع���ودي ري���ا����س ال�������س���م���ري، ب��ع��د 

االأخ��رة  املرحلة  يف  حل��ادث  تعر�سه 

احل�ساب  وك��ت��ب  ال�سرقية.  رايل  م��ن 

ال�����س��خ�����س��ي ل����احت����اد امل���ح���ل���ي ع��ل��ى 

االأ�سى واحلزن،  “ببالغ  موقع تويرت 

لل�سيارات  ال�����س��ع��ودي  االحت����اد  ينعى 

والدراجات النارية، الدّراج ال�سعودي 

تعر�س  ح��ادث  اإث��ر  ال�سمري،  ري��ا���س 

ل��ه خ��ال املرحلة االأخ���رة م��ن رايل 

ال�����س��رق��ي��ة ت��وي��وت��ا ال�����دويل«.  وت��اب��ع 

القدير، اأن يتغمد  العلي  اهلل  “ن�ساأل 
يلهم  واأن  رح��م��ت��ه،  ب��وا���س��ع  ال��ف��ق��ي��د 

اأه���ل���ه وذوي������ه ال�����س��ر وال�������س���ل���وان«. 

تركي  بن  العزيز  عبد  االأم��ر  وكتب 

ال�سعودي،  الريا�سة  وزي��ر  الفي�سل، 

اأت��ق��دم  االأ����س���ى  “ببالغ  ت��وي��رت  ع��ل��ى 

باأحر التعازي و�سادق املوا�ساة الأ�سرة 

ال��ف��ق��ي��د ري���ا����س ال�������س���م���ري«. وت��اب��ع 

والأ���س��رة  امل��ت�����س��اب��ق��ن  ل��ك��ل  “العزاء 
واأ�سكنه  الفقيد  اهلل  رح��م  ال����رايل.. 

ف�����س��ي��ح ج���ن���ات���ه.. اإن�����ا هلل واإن������ا اإل��ي��ه 

راجعون«.

االنباط - عمان 

�سخي  دع��م  ال��وح��دات  ن��ادي  ت�سلم 

امركا  يف  الوفية  جماهره  قدمته 

الف   2٨ مببلغ  بورتوريكو  ال�سمالية 

دينار  على  دينار  حملة  �سمن  دوالر، 

حمبو  اطلقها  التي  امل�سوار  نكمل  رح 

ب��ه��دف دع���م خزينة  ال���ن���ادي م���وؤخ���را 

ال��ن��ادي. وق��دم وج��ي��ه ع��زاي��زة رئي�س 

درع  للنادي  امل��وؤق��ت��ه  االداري���ة  الهيئة 

ال����ن����ادي ل��ل�����س��ي��د ع��ي�����س��ى ���س��ال��ح اب��و 

جميل القادم من بورتوريكو بح�سور 

نائب الرئي�س يا�سن ابو عواد وامن 

ال�����س��ر ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال���ك���وز واع�����س��اء 

واب��و  ال�����س��ريف  �سعيد  ال��دع��م  جل��ن��ة 

ال��ن��اج��ي  اب����و  ج���م���ال االال وحم���م���ود 

وامي�������ن ع���ل���ي���ان وج�����ه�����اد ال���ق���ري���ن���ي 

الكيايل. وحممد 

باري�ض - وكاالت 

باري�س  مهاجم  مبابي،  كيليان  ب��دا 

����س���ان ج���رم���ان واث���ق���ا ق��ب��ل م��واج��ه��ة 

ب��ر���س��ل��ون��ة، ي����وم االأرب����ع����اء امل���ق���ب���ل، يف 

اأوروب��ا. 16 ل��دوري اأبطال   اإي��اب دور ال���

 �����س����رح م���ب���اب���ي ع�����ر ق���ن���اة ف���ران�������س 

وع�����ادي  ط��ب��ي��ع��ي  ب�����س��ك��ل  2 »ن�ستعد 

مل��واج��ه��ة ب��ر���س��ل��ون��ة، واالأه����م م��ن ذل��ك 

ب��ك��ل ه����دوء ك��م��ا ه���و م���ع���ت���اد«. وت��ف��وق 

نو  ك��ام��ب  يف  ذه��اب��ا  الباري�سي  ال��ف��ري��ق 

بري�ست  على  الفوز  وع��ن   .1-4 بالفوز 

بثاثية يف كاأ�س فرن�سا، اأ�ساف كيليان 

فريق  اأم���ام  بالتاأهل  هدفنا  “حققنا 
ف��ري��ق ممتع،  اإن���ه  م��ل��ع��ب��ه،  ع��ل��ى  �سعب 

اأب�����ارك ل��ه��م ع��ل��ى ال��ل��ع��ب ب��ك��ل حما�س 

يف  ن�����س��ب��ي��ا  “عانينا  واأ����س���ار  وج���دي���ة«. 

الدقائق االأخرة بال�سوط االأول، لكننا 

ال��ث��اين، مما  ال��ه��دف  اإح���راز  جنحنا يف 

اأفادنا كثرا«.

االنباط - عمان 

���س��ح��ب��ت ي����وم ام�������س االأح������د يف م��ق��ر االحت����اد 

االأردين لكرة القدم، قرعة بطولة دوري النا�سئات 

يوم  مبارياته  تنطلق  وال���ذي   ،2021 ملو�سم   17 ت 

واأقيمت مرا�سم  ن��ادي��اً.   15 11 اجل���اري، مب�ساركة 

ال��ق��رع��ة ع��ن ُب��ع��د ونقلت ع��ر ق��ن��اة االحت���اد على 

يوتيوب، بغياب ممثلي االأندية وو�سائل االإعام، يف 

اإطار �سل�سلة االإجراءات الوقائية املتبعة، للحفاظ 

ع��ل��ى ال�����س��ام��ة ال���ع���ام���ة، يف ظ���ل ت��ط��ور ال��و���س��ع 

جميع  تقام  التعليمات،  وح�سب  باململكة.  الوبائي 

امل��ج��زاأ من  ال���دوري  بنظام  االأول  ال���دور  مباريات 

االأوىل  املرحلة  واح��دة وتنطلق مناف�سات  مرحلة 

املقبل.  ني�سان   ٨ ول��غ��اي��ة  اجل�����اري،   11 اخلمي�س 

وج����اءت اأن��دي��ة امل��ح��رتف��ات وه���ي ع��م��ان، االأه��ل��ي، 

ذات  �سمن  والقاد�سية  االأرثوذك�سي،  اال�ستقال، 

املجموعة ح�سب نظام البطولة، حيث يتاأهل اأول 

4 ف��رق ل��ل��دور ال��ث��اين. ويلتقي يف االأ���س��ب��وع االأول 

االأرثوذك�سي مع اال�ستقال، وعمان مع القاد�سية. 

على الطرف االآخ��ر، �سهدت القرعة توزيع الفرق 

االأخرى، وعددها 10، على جمموعتن، يف االأوىل 

الن�سر،  احل�سن،  ي���ارد،   6 العروبة،  اأن��دي��ة:  حلت 

اف  عمان  تواجد  الثانية  �سهدت  فيما  وال��ب��رتاء، 

�سي، الزرقاء، �سباب ب�سرى، عجلون، والراية بحيث 

يتاأهل اأول وثاين كل جمموعة للدور الثاين. ويقام 

الدور الثاين واالأخر من البطولة، خال الفرتة 

اأي����ار ول��غ��اي��ة 1 مت���وز، مب�ساركة االأن��دي��ة  م��ن 20 

الثمانية املتاأهلة من الدور االأول، وتلعب املباريات 

بحيث  واح�����دة-،  مرحلة   - املتبع  ال��ن��ظ��ام  بنف�س 

يتوج باللقب الفريق احلا�سل على اأكر عدد من 

النقاط. و�سيتم اإ�سدر اجلدول النهائي للبطولة 

مت�سمناً املاعب ومواعيد املباريات  الحقاً. يذكر 

اإق��ام��ة ن�سخة ه��ذا العام من  اأن احت��اد الكرة ق��رر 

ع��ام��ا، على عك�س   17 ت  دون  م��ا  ملواليد  البطولة 

ما كانت تقام �سابقا ت16، وذلك لتقلي�س الفارق 

ال�سني بن بطوالت النا�سئات وال�سابات وال�سيدات، 

وفتح املجال اأم��ام اأك��ر عدد ممكن من الاعبات 

للم�ساركة، ما يعزز م�ستوى الكرة الن�سوية والتي 

�سهدت تطوراً كبراً بال�سنوات املا�سية.

االنباط - عمان 

ب������داأت امل����وج����ات اجل����دي����دة وامل��ت��اح��ق��ة من 

ف��رو���س ك��ورون��ا و���س��االت��ه، ال��ت��ي ت�سرب دول 

العامل مبا فيها االأردن، تثر خماوف الريا�سة 

العام  �سيناريو  تكرار  تخ�سى من  التي  االأردن��ي��ة 

امل��ا���س��ي ال���ذي �سهد ت��اأج��ي��ل وال��غ��اء الكثر من 

االأن�سطة والبطوالت املحلية واخلارجية، ب�سبب 

حديثهم  يف  ريا�سيون  ال��وب��ائ��ي.وي��رى  ال��و���س��ع 

يف  يلوح  ب��داأ  املا�سي،  العام  �سيناريو  اأن  )ب���رتا(، 

االأن�سطة  وجت��م��ي��د  ال��غ��اء  ق�����رارات  واأن  االأف�����ق، 

اإال يف حال  واق��ع��ة ال حم��ال��ة،  املقبلة  املرحلة  يف 

الذي  الوباء  ال�سيطرة على هذا  العامل يف  جنح 

�سرب خمتلف مناحي احلياة مبا فيها اجلانب 

التايكواندو  احت��اد  �سر  اأم��ن  وي��وؤك��د  الريا�سي. 

في�سل العبدالات، اأن املنتخب الوطني يوا�سل 

ا�ستعدادا  اخل��ارج��ي��ة،  وم�����س��ارك��ات��ه  حت�سراته 

للبطوالت الر�سمية املقبلة، رغم الو�سع الوبائي 

غر امل�ستقر الذي يهدد بتوقف احلركة الريا�سية 

ا�سطر  املا�سي،  العام  وي�سيف: يف  وق��ت.  اي  يف 

االأن�سطة،  العديد من  التايكواندو الإلغاء  احتاد 

يحدث  ال  اأن  ونتمنى  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب 

ال��ذي ت�ستعد فيه االردن  العام احل��ايل  ذل��ك يف 

ال�ست�سافة الت�سفيات االآ�سيوية خال �سهر ايار 

املقبل، واملوؤهلة الأوملبياد طوكيو.. وي�سر رئي�س 

اأن  اإىل  املن�سي،  تي�سر  الدكتور  اليد  ك��رة  احت��اد 

االحتاد حقق جناحا يف املو�سم املا�سي، من خال 

احلفاظ على ان�سطته وم�سابقاته ب�سكل مقبول 

اأن اجلائحة اثرت  رغم جائحة كورونا، معرتفا 

اأك��ر  لن�ساطات  ك��ان ي�سعى  ال���ذي  على االحت���اد 

اأن فرو�س  �سك  “ال  وي��ق��ول  وخ��ارج��ي��ا.  حمليا 

اث��ر على جميع القطاعات يف العامل يف  ك��ورون��ا 

العام املا�سي، ويبدو اأن ال�ساالت املتاحقة التي 

ب��داأت تظهر يف االي��ام احلالية، �ست�سكل تهديدا 

يثر  ما  احل��ايل،  العام  يف  الريا�سية  لاأن�سطة 

خماوف الريا�سين من تعرث انتظام امل�سابقات 

كما هو خمطط لها«. بدوره يبدي املدير الفني 

لفريق معان لكرة القدم ديان �سالح، تخوفه من 

تعرث انتظام مناف�سات دوري املحرتفن، ب�سبب 

جائحة كورونا، متمنيا اأن مين اهلل على العامل 

بزوال هذه اجلائحة، لتعود احلياة اإىل طبيعتها. 

ويقول ان اأندية املحرتفن لديها تخوف من عدم 

انتظام م�سابقة ال��دوري يف املو�سم احل��ايل، كما 

ح�سل يف املو�سم املا�سي، وهذا كفيل باإثارة القلق 

عند املدربن والاعبن الذين ال يجدون بدا من 

االنتظام بالتدريبات، على اأمل اأن ت�سهد املرحلة 

انتظام  وب��ال��ت��ايل  ان��ف��راج��ا يف اجل��ائ��ح��ة،  املقبلة 

 امل�سابقات الريا�سية مبا فيها دوري املحرتفن.

القدم م�سعب  لكرة  الرمثا  فريق  ويوؤكد العب 

وكرة  ع��ام،  ب�سكل  االردن��ي��ة  الريا�سة  اأن  اللحام، 

القدم ب�سكل خا�س، تاأثرت �سلبا بجائحة كورونا 

يف املو�سم املا�سي، نتيجة عدم انتظام امل�سابقات، 

تخوفه  ع��ن  اللحام  بع�سها.ويك�سف  وال��غ��اء  ب��ل 

اره��ق  ال��ذي  املا�سي  املو�سم  �سيناريو  ت��ك��رار  م��ن 

الاعبن واملدربن واالأندية واحتاد كرة القدم، 

متمنيا اأن ي�سهد االردن يف االيام املقبلة ا�ستقرارا 

انتظام  على  ي�ساعد  ال���ذي  ال��وب��ائ��ي،  الو�سع  يف 

االن�سطة مبا فيها االأن�سطة الريا�سية.

االنباط - عمان 

اك���د ال���ن���ادي ال��ف��ي�����س��ل��ي ان���ه لن 

ال��وق��ت  يف  الع���ب  اي  ع��ن  ي�ستغني 

ذل��ك عر ت�سريحات  احل��ايل ج��اء 

ال�������س���ي���د ث����ام����ر ال������ع������دوان امل���دي���ر 

ق���ال  وال��������ذي  ل���ل���ف���ري���ق  االإداري 

امل��ت��داول��ة  ل���اأخ���ب���ار  ���س��ح��ة  ال  اأن 

ح�����ول اال����س���ت���غ���ن���اء ع����ن ع�����دد م��ن 

ال��اع��ب��ن امل��ح��ل��ي��ن ���س��واء ب��اإن��ه��اء 

ال��ع��دوان  وب��ن  االإع����ارة.  اأو  العقد 

االإع��ام��ي  للمركز  ت�سريحات  يف 

الفني  املدير  اأن  الفي�سلي،  للنادي 

للفريق االأول لكرة القدم ال�سوري 

انتهاء  وبعد  �سيقوم  ال�سيد  ح�سام 

ب��ط��ول��ة ال������درع ب��ت�����س��ل��ي��م ت��ق��ري��ره 

امل��ت�����س��م��ن  االإدارة  مل��ج��ل�����س  ال��ف��ن��ي 

ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م��ن ال��اع��ب��ن 

اأن  اأك��د  كما  واملحرتفن.  املحلين 

ال�����س��اح��ي��ات امل��ط��ل��ق��ة يف اخ��ت��ي��ار 

ال��اع��ب��ن امل��ح��ل��ي��ن وامل��ح��رتف��ن 

الفني  اجل��ه��از  يف  فقط  حم�����س��ورة 

ب���ق���ي���ادة ال�����س��ي��د.وي�����س��ت��ع��د ف��ري��ق 

ال���ف���ي�������س���ل���ي مل����واج����ه����ة ال�����وح�����دات 

ن�سف  ال�����دور  امل��ق��ب��ل يف  ال��ث��اث��اء 

النهائي لبطولة الدرع.

سحب قرعة بطولة دوري الناشئات الكروي 

كورونا تهدد تواصل البطوالت الرياضية 

الفيصلي يمنح السيد صالحيات اختيار الالعبين 

حمد اهلل يطالب بفسخ عقده 
الريا�ض - وكاالت 

ك�����س��ف م�����س��در م��ق��رب م��ن ال��ن�����س��ر ال�����س��ع��ودي اأن امل��غ��رب��ي ع��ب��د ال����رزاق 

ع��ق��ده. بف�سخ  م���وؤخ���را  ال���ن���ادي  اإدارة  الفريق، طالب  م��ه��اج��م  اهلل،   ح��م��د 

النادي �سهدت فتورا غر م�سبوق،  ب��اإدارة  “عاقة حمد اهلل  امل�سدر:   وقال 

نهاية  االأخ�����رة، يف  االإج�����ازة  عودته من  خ�سو�سا بعد  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رتة  يف 

طالب  االآن،  اأ�سبوع من  من  اأك��رث  “قبل  وتابع:  ثان املا�سي«.  يناير/كانون 

الاعب بف�سخ عقده، لكن االإدارة رف�ست، وتدخل العديد من م�سوؤويل النادي 

م��وق��ف��ه��ا،  ع��ل��ى  اأ�����س����رت  االإدارة  اأن  ك��م��ا  ق��������راره،  ع����ن  اهلل  الإث���ن���اء ح���م���د 

اأن تكون  املتوقع  “من  املتاأخرة«. واأمت:  خ�سو�سا بعدما �سلمته اأغلب رواتبه 

االأ�سابيع القليلة القادمة، حا�سمة يف هذا املو�سوع، وهناك رغبة كبرة من 

قبل اإدارة النادي، يف حت�سن العاقة مع حمد اهلل«.
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هاالند يتفوق على ميسي ورونالدو 

كومان.. برشلونة يستحق الفوز 

التبديالت تمنح يوفنتوس انتصارا ثمينا 

االهلي والزمالك يواجهان خطر الخروج 

برلني - وكاالت 

�أمت �لرنويجي �إيرلينج هاالند، مهاجم 

�لتهديفية  مئويته  دورمت��ون��د،  بورو�سيا 

وذل��ك  االح���راف���ي���ة،  م�����س��رت��ه  يف  االأوىل 

خ���ال م��واج��ه��ة ب��اي��رن م��ي��ون��خ، ال�����س��ب��ت، 

24 م���ن �ل�����دوري �الأمل�����اين.   يف اجل���ول���ة ال������

20 ع����اًم����ا ���س��ج��ل ث��ن��ائ��ي��ة يف  ����س���اح���ب ال��������

لكن  امل����ب����اراة،  م���ن  االأوىل   9 ال����� ال��دق��ائ��ق 

ف��ري��ق��ه ف�����س��ل يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ت��ق��دم��ه، 

�سبكة  واأ�سارت  النهاية.  يف   )4-2( ليخ�سر 

»���س��ك��اي ���س��ب��ورت اأمل��ان��ي��ا« ل��و���س��ول ال��دويل 

م�����س��رت��ه  يف  ه���دف   100 اإىل  ال���روي���ج���ي 

االح���راف���ي���ة، وذل���ك خ���ال م�����س��ارك��ت��ه يف 

146 مباراة فقط. واأكدت اأن هاالند تفوق 

كرة  عظماء  على  التهديفي  ال�سجل  بهذا 

ال����ق����دم، اأم����ث����ال ال���رت���غ���ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و 

واالأرجنتيني  يوفنتو�س،  جن��م  رون��ال��دو، 

واح��ت��اج  ب��ر���س��ل��ون��ة.  ق��ائ��د  ل��ي��ون��ي��ل مي�سي 

رونالدو اإىل 301 مباراة من اأجل الو�سول 

فيما  االأوىل،  ال��ت��ه��دي��ف��ي��ة  م��ئ��وي��ت��ه  اإىل 

لت�سجيل  م���ب���اري���ات   210 م��ي�����س��ي  ان��ت��ظ��ر 

مبابي  كيليان  الفرن�سي  اأم��ا  ه��دف.   100

م���ه���اج���م ب���اري�������س ����س���ان ج����رم����ان، ف��ق��د 

 180 ال���� 100 يف م��ب��ارات��ه  ال����� ال��ه��دف  �سجل 

اإىل  و�سوله  ومنذ  االحرافية.  مب�سرته 

 45 ت�سجيل  من  هاالند  متكن  دورمتوند، 

 29 46 مباراة ر�سمية، فيما اأحرز  هدًفا يف 

ال�سابق  27 مباراة مع فريقه  هدًفا خال 

بداية  النم�ساوي. ويف  �سالزبورج  بول  ريد 

20 هدًفا  م�سرته بالرويج، اأحرز هاالند 

66 مباراة مع براين ومولده، فيما  خال 

م�ساركات   7 دولية خال  اأه��داف   6 �سجل 

مع منتخب باده.

مدريد - وكاالت 

اأعرب الهولندي رونالد كومان، املدير 

الفني لر�سلونة، عن �سعادته باالنت�سار 

على اأو�سا�سونا )2-0(، يف اجلولة 26 من 

ت�سريحات  خال  كومان،  وقال  الليجا. 

�الإ���س��ب��ان��ي��ة:  “ماركا”  �سحيفة  نقلتها 

وال��ي��وم  االن��ت�����س��ارات،  ملوا�سلة  “نحتاج 
مل ت��ك��ن اأف�����س��ل م���ب���اراة ل��ن��ا، ل��ك��ن��ن��ا كنا 

�سعيد  واأن�����ا  ال���ف���وز،  ون�����س��ت��ح��ق  ج��ي��دي��ن 

موا�سلة  ون��اأم��ل  االن��ت�����س��ارات،  ب�سل�سلة 

“لقد  واأ���س��اف:  امل�����س��ار«.  ه��ذا  ال�سر يف 

بذلنا الكثر من الطاقة، وكنا مرهقني، 

و�سجلنا هدفني  كانت جادة،  املباراة  لكن 

رائ����ع����ني«. وع����ن ال�������س���اب م���وري���ب���ا ال���ذي 

���س��ارك ك��ب��دي��ل و���س��ج��ل ال��ه��دف ال��ث��اين، 

ع��ل��ق: “حني ي��دخ��ل امل��ل��ع��ب ف��اإن��ه دائ��ًم��ا 

و�سجل  للفريق،  اإ�سافًيا  �سيًئا  يعطي  ما 

وبدنًيا  جيد بالكرة،  وه��و  رائ��ًع��ا،  ه��دًف��ا 

مع  تواجده  فر�س  من  ويزيد  ق��وي،  هو 

بني  “�لديربي  وت��اب��ع:  االأول«.  الفريق 

ال���ري���ال واأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د؟ ن��ح��ن نعلم 

النقاط  م��ن  الكثر  اأم��ام��ن��ا  زال  م��ا  اأن���ه 

اللعب  طريقة  تغير  وحول  حل�سدها«. 

بني ال�سوطني، اأو�سح: “لقد كان تغيًرا 

اأوم��ت��ي��ت��ي  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  تكتيكًيا، 

مل  اأننا  واأعتقد  بطاقة،  ا  اأي�سً لديه  كان 

نكن يف و�سع جيد، ومع تغير الطريقة 

باحلديث  وختم  نريد«.  ما  على  ح�سلنا 

كنا  “لقد  ال��رئ��ا���س��ي��ة:  االن��ت��خ��اب��ات  ع��ن 

دون رئ��ي�����س ل��ف��رة ط��وي��ل��ة، وم���ن امل��ه��م 

اجلميع،  اإىل  ويتحدث  اأح��ده��م  ياأتي  اأن 

�سيقرره  وما   ، �سيحدث  ما  نرى  ودعونا 

االأع�ساء«.

روما - وكاالت 

����س���دد اأن�����دري�����ا ب����رل����و، امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

دوًرا  لعبت  تبدياته  اأن  على  ليوفنتو�س، 

�سبيزيا،  على   0-3 ال��ف��وز  حتقيق  يف  ب���ارًزا 

الكالت�سيو.  م��ن   25 اجل��ول��ة  يف  ال��ث��اث��اء، 

ل�سبكة �سكاي  ت�سريحات  يف  ب��رل��و  وق��ال 

كانت  البطيئة  اإيطاليا »البداية  �سبورت 

نف�سية،  كونها  م��ن  اأك���ر  ج�سدًيا  مرهقة 

تلعب  ع��ن��دم��ا  ي���ح���دث  اأن  م���ا مي��ك��ن  وه����و 

متتالية«.  مباريات  عدة  الاعبني،  بنف�س 

امل��ب��اراة،  على  ال�سيطرة  “حاولنا  واأ���س��اف 

ح��دة مع  اأك��ر  كنا  ال��ب��دالء،  �سارك  عندما 

التقدم  امل��ه��م  م��ن  ك��ان  ال��ف��ر���س،  ا�ستغال 

م��ن خ��ط ال��و���س��ط وا���س��ت��غ��ال امل�����س��اح��ات«. 

ف��ردي��ة على  م��واق��ف  ���س��ن��ع  “نريد  وت��اب��ع 

داخ����ل منطقة  ال���ك���رة  االأج��ن��ح��ة ومت���ري���ر 

اجل�����زاء، من��ت��ل��ك الع��ب��ني مي��ك��ن��ه��م اإحل���اق 

“برناردي�سكي  ون���وه  ب��اخل�����س��م«.  ال�����س��رر 

ل���دي���ه م���ا ي���ل���زم ل��ي�����س��غ��ل م���رك���ز ال��ظ��ه��ر، 

اإر�سال  وميكنه  جيدة،  حتمل  ق��درة  ولديه 

للتح�سن  ب��ح��اج��ة  اأن����ه  رغ���م  ال��ع��ر���س��ي��ات، 

رائ��ع،  فريق  “لدينا  برلو  وزاد  دف��اع��ًي��ا«. 

ل��ك��ن ل�����س��وء احل���ظ مل اأمت��ك��ن م��ن اإج���راء 

ميكننا  اأردت،  كما  التبديات  من  العديد 

القيام مبزيد من العمل من خال �سيا�سة 

ال��اع��ب  ه��و  “موراتا  واأو���س��ح  ال��ت��ن��اوب«. 

�سغل  ميكنه  �سفاته،  ب�سبب  اأردن���اه  ال��ذي 

مع  واللعب  االأه���داف  وت�سجيل  امل�ساحات 

الفريق، فقدناه موؤخًرا، لكن نتمنى عودته 

عما  برلو  و�سئل  �سريًعا«.  لياقته  لكامل 

تف�سل  التي  الفجوة  �سد  باإمكانه  ك��ان  اإذا 

بني يوفنتو�س واإنر، لرد قائًا “�لفجوة 

يف النقاط فقط، نعلم اأنها �ستكون مطاردة 

مع  عامني  ملدة  لعب  “اإنر  واأمت  طويلة«. 

نهج مدرو�س جيًدا،  ولديهم  الفريق  نف�س 

اأما نحن بداأنا من هذا املو�سم، لكننا نعتزم 

اأن نختم امل�سوار يف املقدمة«.

القاهرة - وكاالت 

الثالثة  اجل��ول��ة  وال��زم��ال��ك يف  االأه��ل��ي  تعر 

اأفريقيا،  اأبطال  لدور املجموعات ببطولة دوري 

الكونغويل  كلوب  فيتا  مع  االأهلي  تعادل  بعدما 

بينما  الدويل،  القاهرة  �ستاد  )2/2( على ملعب 

 )1/3( التون�سي  الرجي  اأم��ام  الزمالك  خ�سر 

الثالث  املركز  يحتل  االأهلي  راد���س.  ملعب  على 

يف جمموعته بر�سيد 4 نقاط، مت�ساوًيا مع فيتا 

التنزاين  �سيمبا  خلف  الو�سافة،  �ساحب  كلوب 

مت�سدر املجموعة بر�سيد 7 نقاط. اأما الزمالك 

نقطتني،  بر�سيد  ا  اأي�سً الثالث  امل��رك��ز  فيحتل 

 5 ب��ر���س��ي��د  ال��و���س��اف��ة  امل��ول��ودي��ة يف  ي��ح��ل  بينما 

بر�سيد  املجموعة  الرجي  يت�سدر  فيما  نقاط، 

الفوز  وال��زم��ال��ك، يف  االأه��ل��ي  ن��ق��اط. ويحتاج   7

ب��امل��ب��اري��ات �ل�����3 امل��ت��ب��ق��ي��ة ل��ك��ل ف���ري���ق، االأح��م��ر 

اأم���ام فيتا  ال��دي��ار  خ���ارج  م��واج��ه��ت��ني  ل��ه  يتبقى 

�سيمبا  ي�ست�سيف  ثم  ال�سوداين،  واملريخ  كلوب 

ي�ست�سيف  بينما  االأخ��رة.  اجلولة  يف  التنزاين 

ال��رج��ي يف اجل��ول��ة الرابعة،  ن��ظ��ره  ال��زم��ال��ك 

ملعبه،  يف  اجلزائر  مولودية  ملواجهة  يخرج  ثم 

على  �سيفا  ال�����س��ن��غ��ايل  ت��وجن��ي��ث  ي��ح��ل  واأخ�����ًرا 

لاأهلي  واالأف�سل  القاهرة.  يف  االأبي�س  الفريق 

لهما  املبا�سر  املناف�س  على  الفوز  هو  والزمالك 

على  االأح��م��ر  ي��ف��وز  اأن  مبعنى  املجموعتني،  يف 

مولودية  على  وال��زم��ال��ك  حت��دي��ًدا،  ك��ل��وب  فيتا 

اجل�����زائ�����ر، ب���ج���ان���ب ال����ف����وز يف م����ب����اراة اأخ�����رى 

الوقت  اأقل تقدير.ويف  الثالثة على  والتعادل يف 

لقاء  اأي  يف  الزمالك  اأو  لاأهلي  تعر  اأي  ذات��ه، 

اإىل  ال�����س��ع��ود  اأن  يعني  املتبقية،  امل��ب��اري��ات  م��ن 

�سينتظران  الأنهما  �سعوبة  �سيزداد  النهائي  ربع 

املناف�سني. هدايا 

مدريد - وكاالت 

قائد  مي�سي،  ليونيل  االأرجنتيني  ظهر 

الكتالوين  ال��ن��ادي  انتخابات  يف  بر�سلونة، 

ل��ل��ب��ار���س��ا. وينتهي  رئ��ي�����س ج��دي��د  الخ��ت��ي��ار 

عقد مي�سي مع بر�سلونة يف ال�سيف املقبل، 

الطرفني  بني  حالًيا  مفاو�سات  توجد  وال 

م����ن اأج������ل ال���ت���ج���دي���د. ووف����ًق����ا ل�����س��ح��ي��ف��ة 

مي�سي  فاإن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 

ظ���ه���ر يف م���ق���ر االن���ت���خ���اب���ات رف���ق���ة جن��ل��ه 

الرئي�س  الخ��ت��ي��ار  ب�����س��وت��ه  واأدىل  ت��ي��اج��و، 

اجل����دي����د. وب��������داأت ان���ت���خ���اب���ات ب��ر���س��ل��ون��ة 

الختيار رئي�س جديد خلفا جلو�سيب ماريا 

 2 خمتلفة،  م��ق��رات   6 يف  ام�����س،  بارتوميو، 

منها يف من�ساآت النادي، والباقي يف جرونا 

 وي���ي���دا وت���اراج���ون���ا وت���ورت���و����س���ا واأن�������دورا.

وان��ط��ل��ق��ت ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��وي��ت يف ال�����س��اع��ة 

 8:00( اإ���س��ب��ان��ي��ا  ب��ت��وق��ي��ت  ���س��ب��اح��ا   9:00

ال�ساعة  بتوقيت جرينت�س( و�ست�ستمر حتى 

اأن ُيعرف ا�سم  التا�سعة م�ساء، ومن املتوقع 

بحوايل  الليل  منت�سف  قبل  الفائز  املر�سح 

االنتخابات  ويتناف�س يف هذه  �ساعة.  ن�سف 

وفيكتور  ثاثة مر�سحني هم توين فري�سا 

من  اأي  ف���از  واإذا  الب���ورت���ا،  وخ����وان  ف��ون��ت 

 41 ال��� الرئي�س  �سي�سبح  فريت�سا،  اأو  فونت 

املقابل �سبق  النادي، يف  الذي يتوىل رئا�سة 

لابورتا تويل رئا�سة النادي من 2003 اإىل 

.2010

جدة - وكاالت 

وا�سل اأهلي جدة نتائجه ال�سيئة وتلقى 

بثاثة  �سمك،  �سيفه  من  جديدة  هزمية 

اأه�������داف م���ق���اب���ل ه�����دف، م�������س���اء ال�����س��ب��ت، 

باجلولة 22 من دوري كاأ�س االأمر حممد 

اأهلي جدة ثاين فريق  بن �سلمان. واأ�سبح 

ي��ت��ل��ق��ى ال��ه��زمي��ة م���ن ���س��م��ك يف م��ب��ارت��ي 

ل�سمك  ي�سبق  مل  حيث  واالإي���اب،  الذهاب 

حت��ق��ي��ق ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ���س��وى ���س��د ف��ري��ق 

واحد، وهو االحتاد يف مو�سم 2020-2019. 

الفرة  كبر يف  ب�سكل  ج��دة  اأه��ل��ي  وع��ان��ى 

ف��ق��ط من  االأخ����رة، ح��ي��ث ح��ق��ق نقطتني 

ب���ال���دوري،  5 م��ب��اري��ات  اآخ���ر  15، يف  اأ���س��ل 

 35 ل��ي��راج��ع اإىل امل��رك��ز ال��راب��ع ب��ر���س��ي��د 

ال�سومة  عمر  ال�سوري  وا�سل  كما  نقطة. 

الت�سجيل  ع��ن  وع��ج��ز  ال�����س��ل��ب��ي��ة،  اأرق���ام���ه 

ل��ل��م��ب��اراة اخل��ام�����س��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل، وه��ي 

ال�����س��وم��ة  ف��ي��ه��ا  ي��ف�����س��ل  ال��ت��ي  امل����رة االأوىل 

امل��ب��اري��ات،  م��ن  ال��ع��دد  ه���ذا  يف  بالت�سجيل 

 .2014 مو�سم  يف  لاأهلي  ان�سمامه  منذ 

ملحوظ  ب�سكل  ال�سومة  م�ستوى  وتراجع 

بت�سجيل  اكتفى  حيث  املو�سم،  ه��ذا  خ��ال 

اإه���داره لركلتي ج���زاء، بعد  اأه���داف م��ع   9

م����رور 22 ج��ول��ة م��ن م��ن��اف�����س��ات ال����دوري 

للمحرفني. ال�سعودي 

الدوحة - وكاالت 

ت����ّوج����ت ال���اع���ب���ة ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة ب���را 

للتن�س،  الدوحة  بطولة  بلقب  كفيتوفا، 

ب��ع��د ف���وزه���ا ال�����س��ب��ت ع��ل��ى االإ���س��ب��ان��ي��ة 

بواقع  النهائي،  يف  م��وج��وروزا  جاربيني 

جمموعتني دون رد، وهو ما حدث اأي�سا 

البطولة  ن�سخة  يف  مواجهتهما  خ��ال 

 30( ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة  واح��ت��اج��ت   .2018 ع���ام 

67 دقيقة للفوز على االإ�سبانية،  ل� عاما( 

جاربيني  تفز  ومل  و1-6.   2-6 بنتيجة 

باأية  األقاب-   7 جعبتها  يف  متتلك  -التي 

مونتري  ببطولة  ف��وزه��ا  منذ  بطولة 

جعبة  اأن  يذكر   .2019 عام  يف  املك�سيكية 

كل واحدة من الاعبتني ت�سم بطولتي 

ج��ران��د ���س��ام، ح��ي��ث ف����ازت م���وج���وروزا 

وروالن   )2017( ومي���ب���ل���دون  ب��ب��ط��ول��ة 

كفيتوفا  حققت  بينما   ،)2015( جارو�س 

 2011( ع���ام���ي  يف  ومي���ب���ل���دون  ب���ط���ول���ة 

و2014(.

ميسي ونجله في انتخابات البرشا 

أرقام سلبية لالهلي والسومة 

كفيتوفا تحصد لقب الدوحة للتنس 



21
االثنني   8   /  3  / 2021

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

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

االنباط-عمان

واظ��ب��ت ���ش��رك��ة زي���ن ك��ا���ش م��ن��ذ ان��ط��اق��ه��ا يف 

على  �إل���ك���رون���ي���ة  حم��ف��ظ��ة  -ك�������أول   2011 �ل���ع����م 

�ل��ه���ت��ف �ل��ن��ق���ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل��م��ل��ك��ة- وح��ت��ى 

�لدفع  وحلول  خدم�ت  �أف�سل  تقدمي  على  �ليوم 

مع�مالتهم  ك�فة  لإجن���ز  لعمالئه�؛  �لإلكروين 

�مل���ل��ي��ة ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة و�أم�������ن، م���ن خ���الل حت��وي��ل 

توّفر  نّق�لة  م�لية  حمفظة  �إىل  �ل��ذك��ي  ه�تفهم 

ع��ل��ي��ه��م �ل���وق���ت و�جل���ه���د و�ل��ت��ك��ل��ف��ة، ف��ي��م��� لعبت 

 2020 �مل��سي  �لع�م  مهم�ً خالل  دور�ً  ك��ش«  »زين 

�لأردن،  يف  �مل�ستجد  ك��ورون���  ف��رو���ش  تف�سي  م��ع 

م��ن ح��ي��ث ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة �ل��دف��ع �لإل���ك���روين 

وم��و�ك��ب��ت��ه��� ل��ل��ت��غ��ر�ت م���ع ت���ز�ي���د �لإق���ب����ل على 

�خل��دم���ت �مل���ل��ي��ة �لإل��ك��رون��ي��ة و�لع��ت��م���د عليه� 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ر ن���ظ���ر�ً ل��ل��م��ت��غ��ر�ت �ل��ت��ي ف��ر���س��ت��ه��� 

ج����ئ���ح���ة ك�����ورون������، ف���ك����ن���ت ه�����ذه �خل����دم�����ت ه��ي 

وت�سديد  �ل��ن��ق��دي  �ل��دع��م  على  للح�سول  �لأب���رز 

�لفو�تر وحتويل �لأمو�ل عن بعد، ب�لإ�س�فة �إىل 

يف  وم�س�همته�  �ل�سحية  �لن�حية  من  م�أمونيته� 

�لتع�مل  تقليل  خالل  من  �لعدوى  �نتق�ل  جتّنب 

�ملح�فظ  ع��دد  لي�سل  �ل��ن��ق��دي��ة،  �لأور�ق  وت��ب���دل 

ما   2020 �ل��ع���م  �ل��ت��ي مت فتحه� خ��الل  �جل��دي��دة 

يق�رب 200 �ألف حمفظة. 

وت���وّف���ر »زي����ن ك��������ش« ل��ع��م��الئ��ه��� م���ن �لأف�����ر�د 

و�ل�����س��رك���ت و�مل��وؤ���س�����س���ت و���س���ئ��ل دف���ع �آم���ن���ة، مع 

ووفق�ً  و�لأم�ن  درج�ت �حلم�ية  لأق�سى  تطبيقه� 

و�ل��روت��وك��ولت  �ملعلوم�ت  �أم��ن  تقني�ت  لأح���دث 

�مل���ع���ت���م���دة ع����مل���ي����ً، ل��ي��ت��م��ّك��ن��و� م����ن ت��ن��ف��ي��ذ ك���ف��ة 

م��ع���م��الت��ه��م �مل���ل��ي��ة ب�����س��ك��ل م��ث���يل ي�����س��م��ن لهم 

جت���رب���ة مم���ي���زة، ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ع��م��الئ��ه��� �ل��ق��ي���م 

وُي�سر  �سهولة  بكل  �مل�لية  �لعملي�ت  من  ب�لعديد 

و�لإي��د�ع،  �ل�سحب  كخدم�ت  �لنق�ل  �له�تف  عر 

خطوط  فو�تر  وت�سديد  �سحن،  بط�ق�ت  و�سر�ء 

و�خل��سة  �لع�مة  و�خلدم�ت  و�لإن��رن��ت  �له�تف 

و�ل��ت�����س��ّوق  ف���و�ت���رك���م«،  »�إي  ب��خ��دم��ة  �مل�����س��م��ول��ة 

ع��ر �لإن��رن��ت حملي�ً ودول��ي���ً، وحت��وي��ل �لأم��و�ل 

�ل��ب��ط���ق���ت  �أخ�������رى، و�����س����ر�ء  �إىل  م���ن حم��ف��ظ��ة 

مثل  �مل�لية  �لتحويالت  و��ستقب�ل  �لإلكرونية، 

ج�نب  �إىل  �حلكومي،  �لنقدي  و�ل��دع��م  �ل��رو�ت��ب 

لل�سرك�ت  ك��ش  زين  توفره�  �لتي  �حللول  �أف�سل 

و�ملوؤ�س�س�ت ك�سرف �لرو�تب و��ستقب�ل �ملدفوع�ت 

جميع  �إد�رة  م��ي��زة  لعمالئه�  تتيح  كم�  وغ��ره���، 

�مل�لية  حرك�تهم  �سجل  على  و�لط���الع  نفق�تهم 

من  �سهولة  وبكل  و�ح��د  مك�ن  من  ل  مف�سّ ب�سكل 

خالل تطبيق »زين ك��ش« على �لهو�تف �لذكية.

�لعديد من �خلدم�ت  و��ستحدثت »زين ك��ش« 

�جلديدة لتعزيز منظومة �لدفع �لإلكروين، كم� 

و��سلت تطويره� خلدم�ته� �ملتنوعة ومو�كبة كل 

م� هو جديد، لتوفر �أف�سل جتربة لعمالئه� مب� 

يتن��سب مع تطلع�تهم ويلّبي �حتي�ج�تهم وي�سّهل 

بتطوير  ق���م��ت م���وؤخ���ر�ً  ع��ل��ي��ه��م ح��ي���ت��ه��م، ح��ي��ث 

منظومة �لدفع من خالل خدمة رمز �ل�ستج�بة 

من  مت��ّك��ن��ت  و�ل��ت��ي   ،”QR Code“ �ل�����س��ري��ع 

�لتج�ر من  �أكر من  �سريحة  خالله� من تغطية 

�لعمالء  ب�إمك�ن  �أ�سبح  حيث  �لقط�ع�ت،  خمتلف 

�أي ت���ج��ر و�ل��دف��ع م��ن خالل  �ل��ي��وم �ل��ت��وج��ه �إىل 

وميكنهم  تالم�ش،  �أي  ودون   ”QR Code“
ك������ش بكل  ف��ق��ط م��ن خ���الل تطبيق زي���ن  �ل��دف��ع 

�سهولة و�سرعة من خالل م�سح �لرمز �ملخ�س�ش، 

�لالتالم�سية  �ملتعددة  �لدفع  خي�ر�ت  ج�نب  �إىل 

�ل��ت��ي ت��وف��ره��� »زي���ن ك������ش«، وم��ن��ه��� م��ي��زة �ل��دف��ع 

زي��ن ك��ش  ب��ط���ق��ة  NFC(( ع��ر  �ل��الت��الم�����س��ي 

حيث  ك��ش،  زي��ن  و�سو�ر  ومل�سق  ك���رد«،  »�مل��سر 

�س�همت من خالل هذه �خلي�ر�ت �ملتعددة يف زي�دة 

عليه�  و�لعتم�د  �خلدمة  ��ستخد�م  على  �لإقب�ل 

�ل��ر�ه��ن��ة  �ل��ظ��روف  خ���الل  �سيم�  ل  ك��ب��ر،  ب�سكل 

�لدفع  و���س���ئ��ل  وجت��ّن��ب  �سالمتهم  على  للحف�ظ 

�ل��ت��ي ت�����س���ه��م يف ن��ق��ل �ل���ع���دوى، ب���لإ���س���ف��ة �إىل 

�ململكة،  يف  �مل����يل  �ل�سمول  تعزيز  يف  م�س�همته� 

�لأردين  �ملركزي  �لبنك  ل�سر�كته� مع  وذلك وفق�ً 

للدفع  �لوطنية  �ل��ب��د�ل��ة  نظ�م  على  �ل��رب��ط  ع��ر 

�أطلقه  �ل��ذي   )JoMoPay( �لنق�ل  ب�له�تف 

و�لإ���س��ر�ف  ت�سغيله  على  وي��ق��وم  �مل��رك��زي  �لبنك 

عليه.

على  دوري  وب�سكل  ك������ش«  »زي���ن  حت��ر���ش  كم� 

ت��وف��ر �أف�����س��ل ع��رو���ش �ل�����س��ر�ء ع��ر �لإن��رن��ت 

م��ن »م������س��رك���رد« ل��ع��م��الئ��ه���، وذل���ك م��ن خ��الل 

عملية  يف  م��سرك�رد  ك��ش  زين  بط�قة  ��ستخد�م 

�ل���دف���ع، ح��ي��ث مي��ك��ن��ه��م �ل���س��ت��م��ت���ع ب��خ�����س��وم���ت 

من  و�ل���س��ت��ف���دة  م�سري�تهم  قيمة  على  مم��ي��زة 

�ل��ع��رو���ش �ل��ت��ي ت��ق��ّدم��ه���، �إىل ج���ن��ب �مل��ف���ج���آت 

و�جل�����و�ئ�����ز و�حل����م����الت �مل���م���ي���ّزة �ل���ت���ي ت��ق��ي��م��ه��� 

م�ستمر.   ب�سكل  لعمالئه� 

وخ����الل �ل���ف���رة �مل������س��ي��ة و�لأزم�������ة �ل���ت���ي مر 

»زي��ن  عملت  ك��ورون���،  ج�ئحة  ب�سبب  �لأردن  به� 

�أطلقته�  �لتي  �ملب�در�ت و�لر�مج  ك��ش« على دعم 

�ملت�سررين  �ملو�طنني  م�س�عدة  بهدف  �حلكومة 

خ����الل ه����ذه �لأزم�������ة ل����س���ت���الم �ل���دع���م �ل��ن��ق��دي 

�إىل حم���ف��ظ��ه��م  �ل���دف���ع����ت  م����ن خ�����الل حت���وي���ل 

�لتكميلي،  �ل��دع��م  ب��رن���م��ج  ومنه�  �لإل��ك��رون��ي��ة، 

و�مل����ع����ون�����ت �ل�������س���ه���ري���ة، ودع������م ع���م����ل �مل���ي����وم���ة 

و�ل�سم�ن  �لط�رئة،  و�ملعون�ت  �ملت�سررة،  و�لأ�سر 

�لج��ت��م���ع��ي، ك��م��� مت �ل��ت��ع���ق��د م���ع �ل��ع��دي��د من 

�لرو�تب  لتحويل  و�ملوؤ�س�س�ت  و�ل�سرك�ت  �مل�س�نع 

للموظفني ممن ل ميتلكون ح�س�ب�ت بنكية.

وع���م���ل���ت زي�����ن ك��������ش خ�����الل ف�����رة �جل���ئ��ح��ة 

حيث  للم�سركني،  ت�سهيالت  ع��دة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

ق��ّدم��ت -ب��ت��وج��ي��ه���ت ودع����م م��ن �ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي 

�خللوية  �لهو�تف  م�ستخدمي  جلميع  �لأردين- 

حمفظة  ف��ت��ح  �إم��ك���ن��ي��ة  �سبك�تهم  �خ��ت��الف  ع��ل��ى 

وُمي�ّسرة  �سهلة  بطريقة  من�زلهم  من  ك��ش  زي��ن 

للحف�ظ  �ل�سركة  مع�ر�ش  لزي�رة  �حل�جة  ودون 

�حل��د  �حل��ك��وم��ة يف  ج��ه��ود  ودع���م  �سالمتهم  ع��ل��ى 

من �لتنقل، وذلك من خالل تطبيق »زين ك��ش«، 

للم�سركني  تو�سيحي  فيديو  بن�سر  ق�مت  حيث 

ع����ن �آل����ي����ة ت�����س��ج��ي��ل �ل���ب���ي����ن����ت وف���ت���ح �مل��ح��ف��ظ��ة 

ع���ر ���س��ف��ح���ت �ل�����س��رك��ة ع��ل��ى م���و�ق���ع �ل��ت��و����س��ل 

�لجتم�عي. 

وخالل فر�ت �حلظر و�لإغالق �لع�م �مل��سي؛ 

ب��دون  �ل�سحب  خدمة  لعمالئه�  �ل�سركة  ق��ّدم��ت 

بط�قة من خالل �أجهزة �ل�سّر�ف �لآيل لدى بنك 

�لق�هرة عم�ن، و�لبنك �لأردين �لكويتي، و�لبنك 

�لعربي، و�ملوزعة يف جميع �أنح�ء �ململكة، و�لتي م� 

ز�لت مت�حة حتى �ليوم، كم� وّفرت موؤخر�ً خدمة 

»زين  تطبيق  خ��الل  بط�قة من  دون  �لإي���د�ع من 

وتعمل  نف�سه�،  �لآيل  �ل�����س��ّر�ف  و�أج���ه���زة  ك������ش« 

لدى  �خل��دم���ت  ه��ذه  ت��وف��ر  على  ح�لي�ً  �ل�سركة 

�لوكالء  خدم�ت  بتعزيز  ق�مت  كم�  �أخرى،  بنوك 

�مل��ع��ت��م��دي��ن �ل���ذي���ن ي��ق��دم��ون خ���دم����ت �ل�����س��ح��ب 

بهدف  ع��دده��م؛  م�س�عفة  خ��الل  م��ن  و�لإي�����د�ع، 

�ل��ت��وزي��ع و�لن��ت�����س���ر وزي������دة ع��دد  ت��و���س��ي��ع �سبكة 

�ململكة، ولتلبية  مو�قع �ل�ستف�دة من �خلدمة يف 

عر  مو�قعهم  �أ�س�فت  كم�  عمالئه�،  �حتي�ج�ت 

�إل��ي��ه��م،  �ل��و���س��ول  لت�سهيل  ك������ش«  »زي���ن  تطبيق 

على  و�لتج�ر  �لوكالء  هوؤلء  م�س�عدة  ج�نب  �إىل 

لتمكينهم  �لرقمي  �لدفع  و�أنظمة  حلول  �متالك 

من تقدمي خدم�ت متنّوعة.

تطبيقه�  ع��ر  لعمالئه�  ك������ش«  »زي���ن  وت��وّف��ر 

و�جلمعي�ت  للموؤ�س�س�ت  �ل��ت��ّرع  �إم��ك���ن��ي��ة  �أي�����س���ً 

�خل���ري���ة ك��م��رك��ز �حل�����س��ني ل��ل�����س��رط���ن، وق���رى 

مل�ستقبل  �لأم�����ن  و���س��ن��دوق   ،)SOS( �لأط���ف����ل 

�لأيت�م وغره�.

�إىل  �ل��و���س��ول  �ل��ي��وم  ك������ش«  »زي��ن  و��ستط�عت 

لأن �خل��دم��ة  ن��ظ��ر�ً  �ل�����س��ب���ب  م��ن  ك��ب��رة  �سريحة 

ت��ت��و�ف��ق م��ع ت��وج��ه���ت��ه��م وم��ت��ط��ل��ب���ت��ه��م �حل���ل��ي��ة، 

ح���ي���ث ت���ع���د ف���ئ���ة �ل�������س���ب����ب م�����ن �أك�������ر �ل���ف���ئ����ت 

�مل�����س��ت��خ��دم��ة خل����دم�����ت �ل����دف����ع ع����ر �لإن����رن����ت 

لذ�  �لإلكرونية،  و�لألع�ب  �لإلكروين  و�لت�سّوق 

ع��رو���ش مميزة  توفر  على  ك������ش«  »زي��ن  حتر�ش 

مثل  فئ�ته�  مبختلف  �لإلكرونية  �لق�س�ئم  على 

�لت�سوق  وبط�ق�ت  �لإلكرونية،  �لألع�ب  بط�ق�ت 

وغره� ب�سكل د�ئم من خالل تطبيق زين ك��ش، 

�إىل ج���ن��ب �مل���ف����ج����آت و�جل����و�ئ����ز �ل��ت��ي ت��ق��ّدم��ه��� 

����س��ت��خ��د�م رم���وز ترويجية  ب������س��ت��م��ر�ر ع��ر  ل��ه��م 

و�لتي  تطبيقه�،  على   )Promo Codes(

يتم �لإعالن عنه� ب�سكل دوري.

�لأم��ور  لأول��ي���ء  ك��ش«  »زي��ن  خدمة  توّفر  كم� 

م�سروف  يف  �لتحكم  م��ن  متّكنهم  مم��ّي��زة  م��ز�ي��� 

بط�ق�ت   7 �إ�سد�ر  ميزة  لهم  تتيح  حيث  �أبن�ئهم، 

�خل��سة  �مل�لية  �ملحفظة  نف�ش  على  م��سرك�رد 

ك��ش«  »زين  �سركة  عقدت  �ل�سي�ق؛  ذ�ت  ويف  بهم، 

وج�مع�ت  مد�ر�ش  عدة  مع  ��سر�تيجية  �سر�ك�ت 

نحو  �ل��ط��ل��ب��ة  ت��وج��ي��ه  يف  للم�س�همة  �مل��م��ل��ك��ة،  يف 

حوله،  �لوعي  وزي���دة  �لإلكروين  �لدفع  خدم�ت 

وي��ج��در ب���ل��ذك��ر �أن ه��ذه �مل��د�ر���ش ل ي��ت��م ت��د�ول 

مع�مالت  وجميع  نه�ئي�ً  د�خله�  �لنقدية  �لأور�ق 

�لطاّلب �مل�لية تتم من خالل خدمة »زين ك��ش«. 

ك��م��� ���س���ه��م��ت »زي�����ن ك��������ش« يف دع����م ومت��ك��ني 

مفهوم  تعزيز  خالل  من  �ملحّلي،  �ملجتمع  �سيد�ت 

�ل��رق��م��ي لديهن،  �ل��دف��ع �لإل���ك���روين و�ل��ت��ح��ّول 

عقدته�  �لتي  �ل�سر�تيجية  �ل�سر�كة  خالل  من 

م�����س��ب��ق���ً م���ع ���س��ن��دوق م�����س���ري��ع �مل������ر�أة �ل��ع��رب��ي��ة 

�ل��دخ��ل  ذوي  م��ن  �ل��ن�����س���ء  لتمكني   )AWEF(

�مل���ح���دود وزي������دة م�����س���رك��ت��ه��ن يف �لأ�����س����و�ق، كم� 

ت��وع��وي��ة لل�سيد�ت  ع��م��ل��ت ع��ل��ى ع��ق��د ع���دة ور����ش 

م���ن ���س���ح��ب���ت �مل�����س���ري��ع �مل��ت��و���س��ط��ة و�ل�����س��غ��رة 

�لأمرة  وموؤ�س�سة  ع�لية،  �لأمرة  »موؤ�س�سة  لدى 

كيفية  ح��ول  خ��الل��ه���  م��ن  تعريفهن  مت  ت��غ��ري��د«، 

يف  منه�  و�ل���س��ت��ف���دة  ك��ش  زي��ن  خدمة  ��ستخد�م 

يتو�جدن  �للو�تي  خ�سو�س�ً  وعملهن،  م�س�ريعهن 

يف �مل��ن���ط��ق �ل��ري��ف��ي��ة ح��ي��ث ي��و�ج��ه��ن حت��دي���ت يف 

�ل��ق��ن��و�ت  نق�ش  ب�سبب  �مل���ل��ي��ة  �مل��ع���م��الت  �إج����ر�ء 

�مل�سكالت  �إىل  ب�لإ�س�فة  من�طقهن،  يف  �مل�سرفية 

�لتي تو�جههن يف حت�سيل دفع�تهن من �لزب�ئن، 

حيث �س�همت »زين ك��ش« وب�سكل كبر يف توفر 

�أف�سل �حللول وو�سع حد لهذه �لعقب�ت.

و����س���ت���و�����س���ل »زي�����ن ك����������ش« دوره������� يف ت��ع��زي��ز 

وق��ي���دة  �ململكة،  يف  �لإل��ك��روين  �ل��دف��ع  منظومة 

�أف�سل  �لرقمي، وتقدمي  �لدفع  �لإب��د�ع يف جم�ل 

م�  كل  ومو�كبته�  لعمالئه�،  و�خل��دم���ت  �حللول 

هو جديد يف هذ� �ملج�ل مب� يعزز مفهوم �لتحول 

�حلديث  �لع�سر  متطلب�ت  مع  ويتم��سى  �لرقمي 

��ستكم�له�  خالل  من  �جلديد،  �جليل  وتوجه�ت 

و�ملوؤ�س�س�ت  �ل�سرك�ت  م��ع  ع��دي��دة  �سر�ك�ت  لعقد 

�حل��ك��وم��ي��ة وغ��ر �حل��ك��وم��ي��ة، وم��و����س��ل��ة تو�سيع 

عدد  زي���دة  خ��الل  من  �ململكة  يف  �نت�س�ره�  �سبكة 

�ل���وك���الء �مل��ع��ت��م��دي��ن، ك��م��� ���س��ت�����س��ت��م��ر يف ت��ق��دمي 

تطبيق  عر  لعمالئه�  مميزة  ومف�ج�آت  عرو�ش 

»زين ك��ش«.

لم يتجاوز األربعين.. وراتبه سيتخطى زين كاش تعّزز منظومة الدفع اإللكتروني في المملكة وتواكب التغّيرات
مليون دوالر يوميًا

دواء يعالج كورونا في 5 أيام.. يؤخذ 
عن طريق الفم

أفضل طرق التعامل مع الطفل 
المتمرد

العربية-وكاالت

�مل�سفرة  �لعمالت  جن��م  �سطوع  م��ع 

�مل�ستثمرين  قبل  م��ن  قي��سي  و�إق��ب���ل 

�سركة  موؤ�س�ش  ي�ستعد  �مل��سي،  �لع�م 

ب��ري���ن   Coinbase Global
�رم�����س��رون��غ ل��ن��ي��ل ر�ت���ب ق��ي������س��ي قد 

ي����ك����ون م����ن ب����ني �لأع�����ل�����ى يف رو�ت�����ب 

�ل���روؤ����س����ء �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ل��ل�����س��رك���ت يف 

�ملتحدة. �لولي�ت 

و�أظهرت م�ستند�ت تنظيمية لطرح 

�ل�����س��رك��ة يف �أ����س���و�ق �مل����ل �لأم��رك��ي��ة، 

نحو  ع��ل��ى  �سيح�سل  �أرم�����س��رون��غ  �أن 

�ل�سنو�ت  م��د�ر  على  دولر  ملي�ر�ت   3

مليون  نحو  ي��و�زي  م���  �ملقبلة  �لع�سر 

دولر يومي� لكل يوم عمل، بح�سب م� 

ذكرته وك�لة بلومرغ.

ومت���ث���ل �جل������ئ�����زة �ل��ف��ل��ك��ي��ة �ل��ت��ي 

�أح��دث  �رم�����س��رون��غ  عليه�  �سيح�سل 

عليه�  يح�سل  �ل��ت��ي  �مل��ن��ح  ع��ل��ى  م��ث���ل 

من  خالف�  عليه�  �ل�سرك�ت  موؤ�س�سو 

بيع ح�س�سهم يف عملية �لطرح و�لتي 

وهو  �أي�س�  �ل��دولر�ت  مبلي�ر�ت  تقدر 

تلك  �إد�ر�ت  جم���ل�����ش  ت��ت��خ��ذه  ت��وج��ه 

�ل�����س��رك���ت ل��ل��ح��ف���ظ ع��ل��ى �مل��وؤ���س�����س��ني 

�ل�سركة. و�أعم�ل 

وق�����ل����ت �ل�������س���رك���ة �ل����ت����ي ت�����س��ت��ع��د 

ل���������الإدر�ج يف ����س���وق �مل�������ل �لأم����رك����ي 

�ل��ر�ت��ب  �إن ح��زم��ة  ���س���ب��ق  �ف�����س���ح  يف 

تتن��سب  مبوؤ�س�سه�  �خل��سة  و�ملك�ف�آت 

ب�����س��دة م���ع �مل�����س���ه��م��ني �لآخ����ري����ن، يف 

للتحول  �ل�����س��رك��ة  ف��ي��ه  وق���ت جن��ح��ت 

نحو �لربحية �لع�م �مل��سي مع حتقيق 

322 م��ل��ي��ون  ���س���يف رب���ح ي��ق��در ب��ن��ح��و 

دولر.

 38 �لعمر  م��ن  �رم�����س��رون��غ  ويبلغ 

ع�م� وق�م بت�أ�سي�ش Coinbase يف 

�لعمالت  لتد�ول  كمن�سة   2012 �لع�م 

�أع��د�د  �رت��ف���ع م��ط��رد يف  م��ع  �لرقمية 

�لوقت  يف  و�سل  و�ل��ذي  �مل�ستخدمني 

م�ستخدم  مليون   43 نحو  �إىل  �حل�يل 

ح����ول �ل���ع����مل م���ع �إم��ك���ن��ي��ة �ل���ت���د�ول 

40 �أ����س���ال م���ن �لأ����س���ول  ع���ل���ى ن���ح���و 

�لبيتكوين  �لرقمية �ملختلفة مب� فيه� 

و�لإي�����ري�����وم وغ���ره���� م���ن �لأ����س���ول 

�لأخرى

ت��ل��ق��ى  �مل����������س����ي،  �أغ�������س���ط�������ش  ويف 

�سهم  م��ل��ي��ون   9.3 ن��ح��و  �رم�����س��رون��غ 

�ل�سركة  �أ�سهم  م��ن   ٪3.8 نحو  ت��ع���دل 

23.49 دولر لل�سهم. ب�سعر بلغ نحو 

بر�س العربية-فران�س 

�لعمالقة  �لأدوي����ة  �سركة  �أع��ل��ن��ت 

»م����رك« وخم��ت��ر �أم���رك���ي، �إح���ر�ز 

م�������س����ّد  دو�ء  ت����ط����وي����ر  يف  ت�����ق�����ّدم 

�لفم،  طريق  عن  يوؤخذ  لكوفيد-19 

قيد  ز�ل  م�  �لذي  �لعق�ر  �أظهر  وقد 

تخفيف  يف  �إيج�بية  �آث����ًر�  �لتجربة، 

�لفرو�سّية. �حلمولة 

ك����ن���ت »م�������رك« �أوق�����ف�����ت ن��ه���ي��ة 

ك�������ن������ون �ل�����ث������ين/ي�����ن������ي�����ر ع��م��ل��ه��� 

ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ل���ق����َح���ني حم��ت��م��ل��ني 

�أبح�ثه�  ُتو��سل  لكّنه�  لكوفيد-19، 

ح����ول ع���الَج���ني �آخ����ري����ن ل��ل��م��ر���ش، 

�أحدهم� عق�ر »مولنوبر�فر« �لذي 

ُت���ط���ّوره ب���ل�����س��ر�ك��ة م��ع »ري��دج��ب���ك 

ب�يو« �لأمركّية.

�سني  متخ�سّ م��ع  �جتم�ع  وخ��الل 

مطّورو  �أ���س���ر  �ملعدية،  �لأم��ر����ش  يف 

�إىل حد  ق��ّل��ل  �ل��ع��ق���ر  �أن  �إىل  �ل���دو�ء 

�لفرو�سّية لدى  كبر من �حلمولة 

�ملر�سى بعد خم�سة �أي�م من �لعالج.

وق���ل��ت ك��ب��رة م�����س��وؤويل �لأدوي���ة 

ب���ي��و« وي��ن��دي بينر،  يف »ري��دج��ب���ك 

�إّن »هن�ك ح�جة للعالج�ت  بي�ن،  يف 

ل��� ���س���ر���ش-ك��وف-2 مل تتّم  �مل�����س���ّدة 

ت��ل��ب��ي��ت��ه���. ه�����ذه �ل���ن���ت����ئ���ج �لأول����ي����ة 

ُت�سّجعن�«.

ك��م��� ت��ع��م��ل »م�����رك« ع��ل��ى ع��الج 

وق����ل���ت  ك�������������ي-711«.  »�إم  ُي�������س���ّم���ى 

�مل��ج��م��وع��ة ن��ه���ي��ة ك����ن���ون �ل���ث����ين/

للتج�رب  �لأوىل  �ل��ن��ت���ئ��ج  �إّن  ي��ن���ي��ر 

 ���� �ل���������س����ري����رّي����ة ُت����ظ����ه����ر �ن���خ���ف��������سً

�ل���وف����ة  خ��ط��ر  50 ٪ يف  م���ن  ب����أك���ر 

ل���دى  �ل��ت��ن��ف�����س��ي  �جل����ه�����ز  ف�����س��ل  �أو 

�مل��ر���س��ى يف �مل�����س��ت�����س��ف��ي���ت �مل�����س���ب��ني 

من  ���س��دي��دة  �إىل  متو�ّسطة  ب���أ���س��ك���ل 

كوفيد-19.

االنباط-عمان

يو�جه �لآب�ء و�لأمه�ت يف كل مرحلة 

يكون  �أوق���ت  �أطف�لهم  منو  مر�حل  من 

ع�سبي�  �أو  عنيًد�  �أو  ث�ئًر�  فيه�  �لطفل 

�لأك��ر �سعوبة هي ح�لة  �لأم��ر  ، ولعل 

مرحلة  يف  ذروت��ه���  تبلغ  و�ل��ت��ي  �ل��ت��م��رد 

�أي  ل���ذل���ك ع���ن���د م���و�ج���ه���ة   ، �مل���ر�ه���ق���ة 

ب��د�ي��ة-  �لأخ���ذ يف  �لآب����ء-  م�سكلة على 

م�ستقل  �سخ�ش  �ل��ط��ف��ل  �أن  �حل�����س��ب���ن 

وي��خ��ت��ل��ف ع���ن �لآخ����ري����ن يف م�����س���ع��ره 

�أف��ع���ل��ه.. و�لتي رمب��� ل  و�أف��ك���ره وردود 

وم�س�عر  �أف��ك���ر  مع  د�ئ��م  ب�سكل  تتو�فق 

و�ل���دي���ه، م��ن ه��ن��� ي��ج��د �لآب�����ء �سعوبة  

�ملتمرد  �ل��ط��ف��ل  م��ع  �ل��ت��ع���م��ل  كيفية  يف 

تخطيه�..معن�  على  م�س�عدته  وط��رق 

خ��ب��رة �ل��رب��ي��ة �ل���دك���ت���ورة �آم�����ل عبد 

�لفت�ح �لأ�ست�ذة بكلية �لربية

�أول..تعديل �سلوك �لآب�ء

وجه طفلك �ملتمرد مبفرد�ت ب�سيطة 

يفهمه�

�عتب�رهم�  �لأب��و�ن يف  �أن ي�سع  يجب 

مع  �لتع�مل  يكون  فرمب�  �لطفل  عمر 

ولكن  بع�مة،  �سعًب�  �أم���ًر�  متمرد  طفل 

�أ�سلوبهم� تعديل  عليهم� 

�لأط��ف���ل  م��ع  �مل��ح���دث���ت  ميكن جعل 

�لأ����س���غ���ر ���س��ًن��� ح����ول �ل�����س��ل��وك �مل��ت��م��رد 

�أق�����س��ر ؛ مب��ع��ن��ى ..�ل��ت��وج��ي��ه مب��ف��رد�ت 

�ل�سغ�ر. يفهمه�  ب�سيطة 

�أن  م��ث��اًل  ب�سيطة  حم���ي��دة  ع���ب����ر�ت 

ب�سيق،  ت�سعر  �أن���ك  "�أتفهم  ل��ه:  ت��ق��ول 

ل��ك��ن��ن��� ل ن��رم��ي �أل��ع���ب��ن��� مل��ج��رد �أن����ه ل 

مي��ك��ن��ن��� �حل�����س��ول ع��ل��ى ح��ج��ر ب��ط���ري��ة 

جديد"

�لتحكم يف �لعو�طف

؛ لأن  ب�سكل خ��ش  �أم��ر �سعب  وه��ذ� 

يف  م��ل��ح��ة  م�سلحة  ل��دي��ه��م���  �ل��و�ل��دي��ن 

�ملتمردة كبح ت�سرف�ت طفلهم� 

�حل���دة   �لع�طفية  �لن��ف��ع���لت  ل��ك��ن   

�سلبي  �سكل  ت�سع  �لطفل  �سلوك  �أم����م 

لأي تف�عالت من ج�نبهم�

منهم�  �أي  على  �ل�سعب  ويجعل من   

�جل����ذري حل�لة  �ل�����س��ب��ب  �إىل  �ل��و���س��ول 

�لتمرد

ل للت�سلط وفر�ش �ل�سيطرة

�م��ن��ح��ي ط��ف��ل��ك �مل��ت��م��رد م���زي���د من 

�حلرية

�لأبوة  �لآب���ء مع  �أن يتع�مل  ل يجب 

حيث  ديكت�تورية،  �أنه�  على  و�لأم��وم��ة 

�لأط��ف���ل  يح�سل  �أن  �لطبيعي  م��ن  �أن��ه 

�ل�سغ�ر على خي�ر �أو خي�رين كل يوم

العربية-وكاالت

�لريد  بر�مج  على  متطور  هجوم  حتول 

�لإلكروين �لتج�رية �مل�ستخدمة على نط�ق 

�إىل   Microsoft Corp ل�سركة  و��سع 

يت�س�بق  حيث  ع�ملية،  �إل��ك��روين  �أم��ن  �أزم���ة 

�مل��ت�����س��ل��ل��ون لإ���س���ب��ة �أك����ر ع���دد مم��ك��ن من 

�ل�����س��رك���ت من  ت��ت��م��ك��ن  �أن  ق��ب��ل  �ل�����س��ح���ي��� 

�أنظمة �لكمبيوتر �خل��سة بهم. ت�أمني 

�ل���ه���ج���وم، �ل�����ذي ق����ل���ت م���ي��ك��رو���س��وف��ت 

�إن���ه ب���د�أ مب��ج��م��وع��ة ق��ر���س��ن��ة م��دع��وم��ة من 

�أ���س��ف��ر ح��ت��ى �لآن عن  �ل�����س��ي��ن��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة 

�إ�س�بة 60 �ألف �سحية معروفة على م�ستوى 

�أم��رك��ي كبر �س�بق  مل�����س��وؤول  �ل��ع���مل، وف��ق���ً 

�لتحقيق. مطلع على 

وت�سمل �ل�سح�ي�، بنوك� ومقدمي �لكهرب�ء، 

�آي�ش  و�سركة  �ل�سن  كب�ر  من�زل  �إىل  ب�لإ�س�فة 

�ل��ت��ي   ،Huntress ل�����س��رك��ة  وف���ق����ً  ك����رمي، 

مدونة  على  من�سور  يف  �لعمالء،  �أم��ن  تر�قب 

ي����وم �جل��م��ع��ة، وف���ق����ً مل���� ذك���رت���ه »ب���ل���وم���رغ«، 

»�لعربية.نت«. و�طلعت عليه 

�أث�������ر �ل���ه���ج���وم �مل��ت�����س���ع��د ب�����س��رع��ة ق��ل��ق 

م�سوؤويل �لأمن �لقومي يف �لولي�ت �ملتحدة، 

�إىل �أن �ملت�سللني متكنو�  ويرجع ذلك جزئي�ً 

م���ن �إ����س����ب���ة �ل��ع��دي��د م���ن �ل�����س��ح���ي��� ب��ه��ذه 

�ل�����س��رع��ة. ي��ق��ول �ل��ب���ح��ث��ون �إن���ه يف �مل��ر�ح��ل 

قد  �ملت�سللني  �أن  ب��د�  �لهجوم،  من  �لأخ���رة 

من  �لآلف  ع�سر�ت  وجمعو�  �لعملية،  �أمتو� 

�ل��ع���مل يف غ�سون  �ل�����س��ح���ي��� �جل����دد ح���ول 

�أي�م.

ب���دوره ك��ت��ب م�����س��وؤول يف �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ش 

�ل�سبت:  يوم  �لإلكروين  ب�لريد  ر�س�لة  يف 

ومع�جلة  لتقييم  ك�مل  حكومي  برد  »نتعهد 

�لت�أثر«. »هذ� تهديد ن�سط ل يز�ل يتطور 

�أخذه�  على  �ل�سبك�ت  م�سغلي  نحث  ونحن 

على حممل �جلد«.

اإنذارات يف البيت االأبي�ض

�ل�سينية،  �لقر�سنة  جمموعة  �أن  ي��ب��دو 

ب��سم  م���ي��ك��رو���س��وف��ت  ���س��رك��ة  ت�سميه�  �ل��ت��ي 

�خ���رق���ت  ق����د   ،Hafnium ه����ف���ن���ي���وم 

من  و�حلكومية  �خل��سة  �لكمبيوتر  �سبك�ت 

�ل�سهر  �لإل��ك��روين  �لريد  برن�مج  خالل 

من  لعدد  لل�سركة  �لت�بع   Exchange
�لأ�سهر، و��ستهدفت يف �لبد�ية عدد�ً �سغر�ً 

ل��رئ��ي�����ش �سركة  ف��ق��ط م��ن �ل�����س��ح���ي���، وف��ق���ً 

�لتي  �ل�سركة  وهي  �أدير.  �ستيفن  فولك�ستي، 

�س�عد م�يكرو�سوفت يف حتديد �لعيوب �لتي 

عمالق  �أ�سدر  و�لتي  �ملت�سللون  ي�ستخدمه� 

�لرجمي�ت �إ�سالح�ً له� يوم �لثالث�ء.

ب��ت�����س��غ��ي��ل  ت���ق���وم  ك���ن���ت  »�إذ�  �أدي��������ر:  ق������ل 

�لأرج���ح  على  ف���أن��ت   ،Exchange خ����دم 

�سحية«.

 Huntress من  ب�حثون  فح�ش  فيم� 

���س��ب��ك���ت  3000 خ�����دم ���س��ع��ي��ف ع��ل��ى  ح����و�يل 

�سرك�ئه� ووجدو� حو�يل 350 �إ�س�بة - �أو م� 

يزيد قلياًل عن ٪10.

رد �سيني

م��ن ج���ن��ب��ه���، ق����ل م��ت��ح��دث ب������س��م وز�رة 

�خل�����رج����ي����ة �ل�����س��ي��ن��ي��ة ي�����وم �لأرب������ع�������ء �إن 

�لهجم�ت  وت��ك���ف��ح  ب�����س��دة  »ت��ع���ر���ش  �ل��ب��الد 

بجميع  �لإلكرونية  و�ل�سرقة  �لإلكرونية 

�أ�سك�له�« و�أ�س�ر �إىل �أن �إلق�ء �للوم على دولة 

معينة هو »ق�سية �سي��سية ح�س��سة للغ�ية«.

�لأبي�ش على مر�جعة  �لبيت  �سدد  بدوره 

�لأنظمة ب�سكل دوري.

اختراق صيني لخوادم »مايكروسوفت« يثير ذعرًا عالميًا


