
 وجه شكره للمرأة األردنية على تأديتها واجبها 
    في خدمة الوطن

 اكد أهمّية تمكين المرأة األردنية وزيادة مشاركتها
    في مختلف القطاعات

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 52 وفاة و7413 إصابة 
»كورونا« ٠٠ قفزة كبيرة بإعداد الوفيات واالصابات ٠٠ 

3وأعالن الحظر  بات وشيكا

الثالثاء   25  رجب   1442 هـ  - املوافق  9  اآذار  2021 م - العدد  5627    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

افخر بالمرأة األردنية في مواقعها كافة

الملك : أنتن مثال للنشميات 
 تنفرد اللواتي يرفعن رأسنا كل يوم

بـ نشر خبر استقالة 
الهياجنة.. والحكومة تؤكد 

والهياجنة يوضح

االنباط-وكاالت

يف زن���ازي���ن ���س��ج��ن »ال����دام����ون« ب��ع��ي��داً عن 

اجل��ام��ع��ة وال��ع��ائ��ل��ة وال�����ص��دي��ق��ات والأم���ه���ات 

يحتجز  ولوعة،  اأمل��اً  قلوبهن  يعت�صرن  اللواتي 

بريزيت،  جامعة  من  طالبات  اأرب��ع  الح��ت��ال 

رفقة ع�صرات الأ�صريات الفل�صطينيات

يف ي���وم امل�����راأة ال��ع��امل��ي، وج��ه��ت الأ����ص���ريات 

ذك��رى  »يف  زمياتهن:  اإىل  ر�صالة  الطالبات 

الثامن من اآذار ن�صدُّ على اأياديكم يف م�صريتكم 

لن�صاء  وامل�����ص��اواة  وال��ع��دال��ة  احل��ري��ة  لتحقيق 

الزنازين  داخ��ل  طلبة  كنا  �صواء  كافة،  العامل 

التميز  �صد  واح���دة،  معركتنا  ف��اإن  وخارجها. 

اأ�صا�س اجلن�س و�صد ال�صتغال الطبقي  على 

و�صد ال�صتعمار الفا�صي، يف مقدمته الحتال 

القابع على اأر�صنا«

جامعتنا،  »ل��زم��ي��ات  ال��ر���ص��ال��ة:  يف  وج���اء 

بقناديلكم  ثقتنا  والتغيري،  ال��ت��ح��دي  طليعة 

واأه���داف  ال��وط��ن  �صماء  ت�صيء  التي  امل�صتعلة 

ن�صالنا  اأن  امياننا  �صعبنا،  ولن�صاء  الطريق. 

الجتماعي، هو جزء اأ�صيل من ن�صال �صعبنا، 

الت�صحيات،  نبذل  والإن�صان  الأر�س  ولتحرير 

منا�صلني ومنا�صات«

ليان: اعتقلت يف طريقها للح�شول 

على ال�شهادة

توجهت   ،2020 اأغ�صط�س  م��ن  ال��ث��ام��ن  يف 

ليان كايد اإىل جامعة بريزيت كي حت�صل على 

�صهادتها.

ينتظران  ووالدتها  والدها  خلفها  وتركت   

نتاج �صربهما، لكن حاجزاً  روؤية  بحب و�صوق 

ح���َول وجهة  ال��ط��ري��ق  الح��ت��ال على  جلي�س 

ليان من اجلامعة اإىل الزنازين

اعتقالها  بداية  يف  ليان  الح��ت��ال  احتجز 

»ل��ُق��د���س  وال���ده���ا  ي��ق��ول  »ال�������ص���ارون«،  ب�صجن 

تعمد  حيث  ماأ�صاوية  ظ��روف  يف  الإخ��ب��اري��ة«، 

مدنيني،  ل�صجناء  جم��اورة  زنازين  يف  و�صعها 

ت��ع��م��دوا ت��وج��ي��ه ال�����ص��ت��ائ��م ال��ن��اب��ي��ة والأل���ف���اظ 

ال�صيئة طوال الوقت، كي يزيدوا من ال�صغط 

النف�صي عليها

وخال التحقيق معها من جانب خمابرات 

الحتال، ملدة يومني، تعر�صت ليان لل�صقوط 

اأر�صاً، وبدًل من م�صاعدتها على النهو�س بداأ 

املحققون بال�صخرية منها

ورغ�����م ك���ل ه����ذه امل���ع���ان���اة وح���رم���ان���ه���ا من 

عائلتها، اإل اأن ليان »حافظت على معنوياتها«، 

ي����وؤك����د وال�����ده�����ا، وي����ق����ول: ن�����ص��ع��ر ب�����ص��ربه��ا 

و�صلتنا  التي  القليلة  الر�صائل  يف  و�صمودها 

منها، وبع�صها �صادرته اإدارة ال�صجن لاأ�صف

ل��ي��ان مل نتمكن  اع��ت��ق��ال  واأ�����ص����اف: م��ن��ذ 

تف�صي  بزعم  فقط،  مرتني  �صوى  زيارتها  من 

املحاكمة ل  وخ��ال جل�صات  ك��ورون��ا،  فريو�س 

ي�صمح لنا بروؤيتها �صوى لدقائق عرب »الفيديو 

كونفرن�س«

زمياتها  م��ع  �صاركت  ليان  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

اجلامعي  للتعليم  ف���رع  اف��ت��ت��اح  يف  ال��ط��ال��ب��ات 

���ص��ج��ون  اإدارة  م�����ص��اي��ق��ات  رغ�����م  ب��ال�����ص��ج��ن، 

الح����ت����ال، ب��الإ���ص��اف��ة ل���ن���اٍد ل���ل���ق���راءة واآخ����ر 

ريا�صي.

التفا�صيل �ص »9«

 أسيرات يحرمهن االحتالل من العائلة والجامعة: »لن يقتلوا الحلم«

االنباط –  خليل النظامي

يف  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  حكومة  اأك��دت 

ت�����ص��ري��ح��ات ر���ص��م��ي��ة خ��رب ا���ص��ت��ق��ال��ة اأم���ني ع��ام 

وائ��ل  ال��ك��ورون��ا  ملف  وم�����ص��وؤول  ال�صحة  وزارة 

ال��ه��ي��اج��ن��ة، وال���ت���ي ان���ف���ردت ب��ح�����ص��ري��ة ن�����ص��ره 

�صحيفة الأنباط ام�س الثنني. 

وكانت »الأنباط« ن�صرت خرب اأكدت فيه من 

اب��رز  اح��د  ا�صتقالة  املطلعة  م�����ص��ادره��ا  خ��ال 

ملف  ادارة  عن  امل�صوؤولة  الطبية  ال�صخ�صيات 

ال�صتقالة  اأن  اىل  احلكومة، لفتة  يف  الكورونا 

���ص��ي��ت��م الع�����ان ع��ن��ه��ا يف الي�����ام الخ�����رية من 

ال�صهر احلايل )اأذار(. 

واأ����ص���اف���ت م���ن خ����ال م���ا اأك���دت���ه امل�����ص��ادر، 

اأن ال���ص��ت��ق��ال��ة ج���اءت ع��ل��ى اث���ر م��ا حل��ق ملف 

والدارة،  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  ���ص��وء  م���ن  ال���ك���ورون���ا 

ا�صافة اىل ما اثري يف الراأي العام حول اعداد 

مطاعيم ولقاحات الكورونا موؤخرا. 

اأكد  الأنباط  ويف وقت لحق وردا على خرب 

احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق  الإعام  وزير 

ال�����ص��ح��ة  وزارة  ع����ام  ام����ني  اأن  دودي�����ن  ���ص��خ��ر 

د.وائ��ل  كورونا  ملف  م�صوؤول  الوب��ئ��ة،  ل�صوؤون 

خال  عمله  م��ن  ا�صتقالته  ق��دم  ق��د  الهياجنة 

وقت �صابق لغاية اللتحاق يف اإحدى اجلامعات 

الأمريكية.

اأن  �صحفية  ت�صريحات  يف  دودي���ن  واأ���ص��اف 

موعد التحاق الهياجنة يف مكان عمله اجلديد 

بتاريخ  �صيكون  الأمريكية  اجلامعات  اإحدى  يف 

1- ني�سان -2021 مثمناً جهود الهياجنة خال 

الأوب��ئ��ة مبا يحمله من درج��ات  ف��رة عمله يف 

علمية.

تاأِت  الهياجنة قدمية ومل  ا�صتقالة  اأن  وبني 

وليدة اللحظة لكونه خمططاً منذ وقت �صابق 

لالتحاق بهذه اجلامعة.

ال�����ص��ح��ة  وزارة  ع����ام  اأم�����ني  ق����ال  ذل����ك  اىل 

ال����دك����ت����ور وم���������ص����وؤول م���ل���ف ال����ك����ورون����ا وائ����ل 

ال�صهر  نهاية  �صيغادر من�صبه مع  اإنه  الهياجنة 

ال�صحة  وزارة  م���ع  ع��ق��ده  اأن  م��ب��ي��ن��ا  احل����ايل، 

لت�صّلم ملف كورونا ينتهي مع الأول من ني�صان 

القادم.

التفا�صيل �ص »3«

هيا خليل ٠٠ قصة نجاح الردنية 
بكرة القدم

اركض لغايات نبيلة ... الجمعية 
االردنية للماراثونات

عوامل نجاح الحياة الزوجية فكرية
 أم عمرية 

الفراية : تطبيق أوامر الدفاع بحزم 
ومنع التجمعات بجميع اشكالها

 االنباط – رهف حممد

 2٦ العمر   البالغة من  بداأت هيا خليل 

200٥ يف مركز  عاماً،  لعب كرة القدم عام 

بعدها  وانتقلت  القدم،  لكرة  علي  الأم��ري 

ل��ل�����ص��ي��دات، لتكمل  ع��م��ان  ن����ادي  ل��ل��ع��ب يف 

املنتخب  يف  ال��ري��ا���ص��ة  ه���ذه  يف  م�����ص��ريت��ه��ا 

الأردين لكرة القدم اىل هذا الوقت. 

قالت  الأن��ب��اط  م��ع  �صحفية  مقابلة  يف 

عمان  حارات  يف  بداأ  للعبة  �صغفها  اأن  هيا، 

الأوىل  ماعبها  هي  �صوارعها  كانت  التي 

فيها  و�صجلت  ك��رة  اول  فيها  رك��ل��ت  ال��ت��ي 

اأه����داف����اً ���ص��غ��رية، وق���اده���ا ح��ل��م��ه��ا مل��رك��ز 

)ال���واع���دات( حت��ت ادارة الأم���ري ع��ل��ي بن 

احل�����ص��ني، ال����ذي اح���رف���ت ب���ه ال��ري��ا���ص��ة 

وخ���ا����ص���ت م���ب���اري���ات ع����دة م���ع م��ن��ت��خ��ب��ات 

خمتلفة. 

التفا�صيل �ص »12«

االنباط : فرح مو�صى

اأيا  الزواج لي�س م�صباح عاء الدين او 

كان ا�صمه ،  الزواج لي�س املارد الذي ي�صكن 

امل�صباح ويقول »�صبيك لبيك«

ي�صمن  ت��ن��اغ��م  و  ان�����ص��ج��ام  ال������زواج     

ملئ  ع��ل��ى  ينعك�س  مم��ا  وال�����ص��ع��ادة  احل���ب 

اأج�����واء امل��ن��زل ب��ال�����ص��ع��ادة وال���وئ���ام وي��وؤث��ر 

ب�����ص��ك��ل اإي����ج����اب����ي ع���ل���ى الأ������ص�����رة يف ���ص��ل 

ال��راح��ة  ال��زوج��ان  ال���ذي يحقق فيه  اط���ار 

ال��ن��ف�����ص��ي��ة واجل�����ص��دي��ة وت��ن�����ص��ا م���ن خ��ال 

احلياة  تنظيم  فيه  ويتم  م�صركة  رواب��ط 

البيولوجية يف �صكل ح�صاري �صامي.  

ار�صاد   �صامه  بني  لطفي  حنان  قالت   

ا���ص��ري ان م��ن اأك��ر الأم���ور ال��ذي ي�صمن 

ال�صتقرار يف احلياة الزوجية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-حنان �صاهني  

رئي�س  اإب��ت��ك��رُه  �صعار  ل���اردن«  »ارك�����س 

ج��م��ع��ي��ة امل����اراث����ون ���ص��م��و الم�����ري ف��را���س 

ل��ي��ك��م��ل م�صرية   2009 ع���ام  م��ن��ذ  رع���د  ب��ن 

زيد ولت�صكيل  �صمو المري رعد بن  والده 

لي�صبح  اململكة  اأر���س  على  م��اراث��ون  اك��رب 

م��ن امل��اراث��ون��ات ال��ع��امل��ي��ة، وق���د ���ص��ارك��ه يف 

ت��اأ���ص��ي�����س م���اراث���ون ع��م��ان ال�����دويل ام��ان��ة 

الربط  على  �صموه  وع��ِم��َل  ال��ك��ربى  ع��م��ان 

ب���ني ج��م��ع��ي��ة امل����اراث����ون وج��م��ع��ي��ة ال��دم��اغ 

والأع���������ص����اب وه����ي م��ن��ظ��م��ة غ���ري رب��ح��ي��ة 

�صل�صلة  تنظيم   يف  ط��وي��ل  ب��ت��اري��خ  تتمتع 

ال�����ص��اح��ي��ة وك���ان جل��ال��ة امللكة  ���ص��ب��اق��ات 

ب��اأح��د  م�صاركتها  يف  دور  ال��ع��ب��داهلل  ران��ي��ا 

ال�صباقات.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 اأك���د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ة اأن 

الدارات  روؤ����ص���اء  وب��اع��ت��ب��اره��م  امل��ح��اف��ظ��ني 

م�صوؤولني   ، اخت�صا�صهم  مناطق  يف  العامة 

العام  بال�صاأن  املتعلقة  الق�صايا  جميع  ع��ن 

واحل�����ي�����اة ال���ي���وم���ي���ة ل���ل���م���واط���ن���ني ، وذل����ك 

ب���ال���ت���ع���اون وال���ت���ن�������ص���ي���ق م����ع اجل����ه����ات ذات 

الخت�صا�س.  

 وق����ال ال���وزي���ر ال���ف���راي���ة خ����ال اج��ت��م��اع 

مع  ال���وزارة،  مبنى  يف   ، الثنني  ام�س  عقده 

حمافظي امليدان عرب تقنية الت�صال املرئي 

وامل�����ص��م��وع » ع��ن ب��ع��د« ، ب��ح�����ص��ور ام���ني ع��ام 

اب���و حمور  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

وعدد من املعنيني ، اأن الردنيني يف خمتلف 

م��واق��ع��ه��م ي�����ص��ت��م��دون ال���ق���درة ع��ل��ى حتقيق 

التوجيهات  من  التحديات  وجت��اوز  الإجن��از 

حتقيق  اإىل  دوم��ا  ال�صاعية  ال�صامية  امللكية 

ال��ق��ان��ون يف �صتى  ���ص��ي��ادة  ال��ع��دال��ة وجت��ذي��ر 

جمالت العمل.

واأوع�����ز وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة اإىل امل��ح��اف��ظ��ني 

وموؤ�ص�صات  ال�صبابية  الهيئات  عمل  بتفعيل 

ك��ورون��ا  جل��ائ��ح��ة  للت�صدي  امل���دين  امل��ج��ت��م��ع 

وب��ث ال��وع��ي ال���ازم يف ه��ذا الط���ار، ا�صافة 

الظروف  مع  الكافية  باملرونة  التعامل  اىل 

وادامة  واجلزئي،  ال�صامل  للحظر  امل�صاحبة 

والتعامل  واخلدمية  احليوية  املن�صاآت  عمل 

مع احلالت الن�صانية .

التفا�صيل �ص »5«

2

 سائقو النقل البري يشرحون معاناتهم 
« وهيئة النقل تبرر ٠٠  لـ »

نحن جهة تنفيذية

 مدرسون: النتائج سلبية للمعلم والطالب ونتائج االمتحان صادمة

اهالي طلبة الصفوف االولى: وضع أبنائنا 
ال يسمح بترفيعهم

االنباط – دالل عمر 

ع���ن غ�صبهم  ال����ربي  ال��ن��ق��ل  ���ص��ائ��ق��ي  ع���رب 

وا���ص��ت��ي��ائ��ه��م ع���ن ق����رار اغ����اق احل����دود وع���دم 

مت��ك��ن��ه��م م��ن امل����رور م��ن احل����دود الردن���ي���ة – 

ال�������ص���ع���ودي���ة وم���ع���ظ���م ال������دول امل����ج����اورة ، م��ن 

الأح��د  اأم�����س  نفذوها  احتجاجية  وقفة  خ��ال 

يف ال��رم��ث��ا. ويف م��ت��اب��ع��ة ل��اأن��ب��اط ع���رب اأح���د 

ال�����ص��ائ��ق��ني ع��ن ال�����ص��رر ال��ك��ب��ري ال���ذي حل��ق به 

وزم���ائ���ه م��ن��ذ ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، ق��ائ��ا :« نحن 

ع���اط���ل���ني ع����ن ال���ع���م���ل م���ن���ذ ع������ام، واحل���ك���وم���ة 

ال�صعودية  م��ع  ف��ت��ح احل���دود  ت��رف�����س  الردن��ي��ة 

اأ�صخا�س من  توا�صلنا مع  بالرغم من  ملرورنا، 

دائ���رة اجل����وازات ال�����ص��ع��ودي��ة وال��ذي��ن ب��دوره��م 

 ، ملرورنا  وم�صاكل  لنا عدم وجود عوائق  اأك��دوا 

مو�صحني ان امل�صكلة من احلكومة الردنية.

ال�����ص��رر  ال�����ص��ائ��ق )ر . ن( ع��ن ح��ج��م  وق����ال 

اأ�صر ال�صائقني العاطلني عن  الذي تعر�صت له 

�صكل  اي  اأنه مل يتم توجيه  ، مو�صحني  العمل 

الردنية  احلكومة  قبل  من  الدعم  ا�صكال  من 

املنا�صبة  احللول  بو�صع  احلكومة  مطالبا  لهم، 

مل�����ص��ك��ل��ت��ه��م ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��و م���ن اك��ت�����ص��اب لقمة 

عي�صهم.

التفا�صيل �ص »3«

 االنباط - هدى دياربكريل 

ي��ع��اين اأه����ايل ط��ل��ب��ة ال�����ص��ف��وف الب��ت��دائ��ي��ة 

اإليه  الأكادميي الذي يوؤول  الو�صع  الأوىل من 

بعد  عن  التعليم  على  عام  م�صي  بعد  اأبنائهم، 

ب���داوِم  امل��ن��ت��ق�����س،  ال��وج��اه��ي  للتعليم  وال���ع���ودة 

التناوب وتقلي�س �صاعات واأيام الدوام. 

ح�صا�صية  والك��ر  اله��م  املرحلة  اأنها  ومب��ا 

يف ال��ت��ع��ل��ي��م ي��و���ص��ح ب��ع�����س الأه�����ايل ان و���ص��ع 

لل�صف  بالرفيع  ي�صمح  ل  الأكادميي  اأبنائهم 

ال���ذي ي��ل��ي��ه لن ذل���ك ظ��ل��ًم��ا ل��ه��م، ا���ص��اف��ة اىل 

تخوفهم من عودة التعليم عن بعد. 

ان  قالت  اأح��د  ام��ر  ولية  ع��زال��دي��ن  مي�صون 

هذا النظام الذي مت اعتماده ل يفيد بالغر�س، 

�ساعات   ٥ ي��اأخ��ذ  ال���ذي  الطفل  ان  اىل  م�صرية 

ي��وم��ي��ا ك��م��ا ك���ان ���ص��اب��ق��ا ل��ي�����س ك��ال��ذي ي��اأخ��ذ ٣ 

�صاعات يوم بعد يوم، مو�صحة اأن الوقت يعطي 

امتحان  عمل  مت  وان���ه  للطالب،  اف�صل  م��دى 

ملادتي  فقط  ابتدائي  الثالث  لل�صف  ت�صخي�صي 

واأن��ه  املن�صة،  ع��رب  الجنليزية  وال��ل��غ��ة  ال��ع��ل��وم 

خ���ال ال٣ ���ص��اع��ات ال��ت��ي ي���اأت���ي ب��ه��ا ال��ط��ال��ب 

للمدر�صة من اين �صياأتي مت�صع الوقت لدرا�صة 

منهاج ٦ .

التفا�صيل �ص »2«
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�حلب، �جلمال، �حلرية، �لرحمة، �لتمرد، �لذكاء �لكتفاء و�لأمومة، �ملر�أة كما ر�أيتم كلمة 

حتمل يف جوفها �لكثري وما تريد من �ملعاين. وعندما �أفكر باملر�أة �أرى �أمي �ملكافحة �لتي جنحت 

على �ل�ضعيدين �ملهني و�لأ�ضري، �لن�ضانة �لتي تدفعني د�ئماً لأبرز �أف�ضل ما لدي وبذل طاقتي 

لتحقيق �لأه��د�ف، وتتز�حم يف خميلتي �ضور �للو�تي يهدبن يزرعن ويعجن ويف روؤية �أخرى 

�ضور بدل ر�ضمية ير�فقها كعب عال يتما�ضى مع خطو�ت و�ثقة نحو �لطموح و�لأحالم لتحقيق 

�لنجاح باأبهى م�ضامينه. 

فقد �أثبتت �مل��ر�أة منذ �لع�ضور �لقدمية دورها يف �ملجتمع باأ�ضكال متعددة ومتنوعة، وعرب 

�لزمان كان �لدور يف حالة تغري م�ضتمرة متا�ضياً مع مطلبات �حلياة وما تفر�ضه من تغري�ت 

ثقافية �و تعليمية �و �قت�ضادية وما نتج عنه من تطور�ت تكنولوجية يف �لع�ضر �حلديث نرى 

�ملر�أة عن�ضر�ً حا�ضر�ً ثابتاً وفعاًل يف كل ما تقوم به وتقدمه. 

 ويف يوم �ملر�أة �لعاملي �لذي يحتفل باجلن�ض �لعظيم �ملكّرم نرف�ض ون�ضتنكر مفهوم �مل�ضاو�ة 

�لذي ل �أ�ضا�ض له ونعي �أهمية �حلقوق و�لعد�لة �ملطالب بها و�لتي وجبت �ضرعا وقانونا، فمن 

�جلميل �أن نلم�ض على �أر���ض �لو�قع ما و�ضلت له جمتمعاتنا من تطور يف فهم �ضوؤون �مل��ر�أة 

ومنحها ما ت�ضتحق من حقوق ومكانة وثقة مكت�ضبة يف �لميان بفكرها وثقافتها، مع رف�ضنا 

�لتام لالأذى �للفظي و�لنف�ضي �لذي ل ز�ل ميار�ض ب�ضكل �و باأخر بال حق على �لن�ضاء و�لنظرة 

�خلاطئة �لتي مت�ض �لأنثى وتثري عالمات �ل�ضتفهام حول كيفية ممار�ضتها حلياتها ورغباتها 

وما تريد. 

ويف هذ� �مل�ضهد �لعام نر�ضد دور �لردن ومو�قفه يف دعم �لن�ضاء �لردنيات وكل من يع�ضن 

د�خل �ململكة مبختلف �لعمار و�لثقافات يف ظل �لقيادة �لها�ضمية �لتي �ضاهمت يف متكني �ملر�أة 

�لت�ضليح  بقدرتهن يف  �إمي��اًن��ا  �ملنا�ضب  �لعديد من  بتقلد  لهن  و�ضمحت  �لقطاعات  مبختلف 

و�لتطوير، حيث كان �لردن ول ز�ل لليوم يخرج نخبا من �لن�ضاء يفاخر بهن �لعامل يف جمالت 

�ل�ضفوف  يف  بوجودها  كفاءتها  �لردن��ي��ة  �مل���ر�أة  فيهم  �أثبتت  وتقنية  مهنية  �أكادميية  علمية، 

�لمامية دوماً. 

هذ� �ليوم يذكرنا د�ئماً بالف�ضول �لربعة �لتي تكمل بع�ضها �لبع�ض، فاملر�أة ت�ضتطيع �ن تكون 

�ملربية مبا حتمل �لكلمة من معنى وتكون �ملعلمة و�لعاملة �لتي ت�ضارك يف جميع جمالت �حلياة 

بعيد� عن كل متطلباتها باحلياة، و�أجمل ما فيها �ل�ضعادة �لتي تبثها لرت�ضم �لبت�ضامة يف وجوه 

من حولها وم�ضاندتها �مل�ضتمرة �لتي تبعث على كل من �ل�ضتقر�ر و�لمتنان �لذي يجب �ن 

تكافئ بهم �أي�ضا، فهي ت�ضتحق �لحرت�م و�لتقدير لكل جمهود تبذله مهما كان حجمه، فاليوم 

نحن نحتفل بكل ن�ضاء �لعامل، �لم �لتي تربي وتر�ضخ �لقيم و�ملبادئ �لأ�ضيلة يف �أبناءها و�لفتاة 

�لتي تدر�ض لتحقق ذ�تها و�ملر�أة �لتي تعمل بكد لتعزز قيمتها وكيانها.

يف يوم �ملر�أة �لعاملي حتية لكل ن�ضاء �لعامل مبختلف �لأعمار.. كل عام وكل �مر�أٍة فينا قوية، 

لكل �مر�أٍة �جتهدت يف �ضنع ذ�تها كل عاٍم و �نِت �نِت جميلة، �ضبورة، �ضامدة، مثابرة وناجحة يف 

جمالك و�ختيار�تك ربة منزل وعاملة.. كل عاٍم و�نِت بخرٍي �أينما حللِت.

نور حتاملة

 عندما نقول مرأة ماذا يخطر 
ببالكم؟ 

�ضلط عد�ضة كامرية هاتفك على �لباركود

لرتى �لأخبار »�ملحلية« يف �ملوقع �للكرتوين

الثالثاء  9 / 3 / 2021 

افخر بالمرأة األردنية في مواقعها كافة

وجه شكره للمرأة األردنية على تأديتها واجبها في خدمة الوطن
الملك : أنتن مثال للنشميات اللواتي يرفعن رأسنا كل يوم

 مؤسسة ولي العهد تعلن تجديد الشراكة بين منصة نوى والبنك األهلي

 مدرسون: النتائج سلبية للمعلم والطالب ونتائج االمتحان صادمة

اهالي طلبة الصفوف االولى: وضع أبنائنا ال يسمح بترفيعهم
مستوى طلبة الصفوف االولى تضرر وساعات الدوام غير منطقي

 إرادتان ملكيتان بقبول استقالة القطامين 
وتكليف المفلح بإدارة وزارة العمل

 القبض على شخص طعن طليقته في الرصيفة

االنباط- عمان

 ح���ّي���ا ج���الل���ة �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �ل��ث��اين 

وذلك  �ملو�قع،  �لأردنية يف خمتلف  �مل��ر�أة 

�ضادف  �لذي  �لعاملي  �مل��ر�أة  يوم  مبنا�ضبة 

�م�������ض، م���ع���رب�ً ع���ن ف��خ��ره ب��ه��ا ����ض���و�ء يف 

�خلا�ض  �لقطاع  �أو  �لر�ضمية  �ملوؤ�ض�ضات 

�أو مع �أ�ضرتها.

و�أع�����رب ج��الل��ت��ه، خ���الل ل��ق��ائ��ه عرب 

ت��ق��ن��ي��ة �لت�����ض��ال �مل���رئ���ي �م�����ض �لث��ن��ني 

���ض��ي��د�ت �أردن����ي����ات ع���ن �ع����ت����ز�زه ب���امل���ر�أة 

للن�ضميات  مثال  “�أننت  قائال  �لأردن��ي��ة، 

�للو�تي يرفعن ر�أ�ضنا كل يوم”.

لل�ضيد�ت  �ل�ضكر  �مللك  جاللة  ووج��ه 

�ل���ل���و�ت���ي ي����وؤدي����ن و�ج���ب���ه���ن ع��ل��ى �أك��م��ل 

�لطبيبة  منهن  �ل��وط��ن،  خدمة  يف  وج��ه 

يجهدن  و�أخ��ري��ات  و�لع�ضكرية،  و�ملعلمة 

م�ضيد�  كورونا،  وباء  وط��اأة  حتت  بالعمل 

�لأجيال  ترّبي  �لتي  �لأردن��ي��ة  �لأم  ب��دور 

وتهيئ �ضبل �لتعلم عن بعد.

�مللقاة  �مل�ضوؤولية  �إىل  جاللته  ول��ف��ت 

ع��ل��ى ع��ات��ق �مل����ر�أة يف ب��ن��اء �ل��وط��ن، وه��ي 

�أهمّية  �لتي متثل ن�ضف �ملجتمع، موؤكد�ً 

وزي��ادة م�ضاركتها  �لأردن��ي��ة  �مل��ر�أة  متكني 

طموحها  لتحقيق  �لقطاعات  خمتلف  يف 

وطموحاتنا.

ب������دوره������ن، �أع�����رب�����ت �ل�������ض���ي���د�ت ع��ن 

�ضكرهن جلاللة �مللك على �للقاء ودعمه 

�لأردن����ي����ة يف خمتلف  ل���ل���م���ر�أة  �مل�����ض��ت��م��ر 

�ملزيد  ب��ذل  �أك��دن �ضرورة  �مل��ج��الت. كما 

�ملجتمع  �مل�����ر�أة يف  ل��ت��م��ك��ني  �جل��ه��ود  م��ن 

يف  خ�ضو�ضا  م�ضاهمتها،  وزي��ادة  �لأردين 

�لقت�ضاد.

وت���ط���رق �حل�����ض��ور �ل����ذي م��ث��ل ن�����ض��اء 

�أردنيات متميز�ت ممن برزن يف قطاعات 

�أو  �خل���ا����ض  �أو  �ل���ع���ام  ����ض���و�ء  خم��ت��ل��ف��ة، 

�أو  �ل��ع��ل��م��ي  �أو  �ل��ع�����ض��ك��ري  �أو  �ل��ت��ن��م��وي 

�لتي  �لإ�ضافية  �لأع��ب��اء  �إىل  �لتطوعي، 

“كورونا”،  �أزم��ة  خ�ضم  يف  �مل��ر�أة  تو�جه 

�لأردن��ي��ة على  �مل��ر�أة  ق��درة  و�لتاأكيد على 

و�لأ���ض��ري،  �ملهني  �جلانبني  بني  �مل��و�زن��ة 

�لعقبات. وتخطي خمتلف 

�مللكي  �ل��دي��و�ن  رئي�ض  �للقاء  وح�ضر 

�ل��ه��ا���ض��م��ي، وم�����ض��ت�����ض��ارة ج���الل���ة �مل��ل��ك 

لل�ضيا�ضات

االنباط- عمان

�م�����ض  �ل���ع���ه���د  �أع���ل���ن���ت م��وؤ���ض�����ض��ة ويل   

ة  من�ضّ بني  �ل�ضر�كة  جتديد  عن  �لثنني، 

ن����وى، م��ب��ادرت��ه��ا �مل��ن��درج��ة ���ض��م��ن حم��ور 

عمل �ملو�طنة، وبني �لبنك �لأهلي �لأردين 

ملّدة ثالث �ضنو�ت.

تاأتي  �ل�ضر�كة  هذه  �أن  �ملوؤ�ض�ضة  و�أك��ّدت 

كبرية من خالل  تنموية  �أه��د�ف  لتحقيق 

�ل��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ض��اع��ف��ة �ل��ع��م��ل �خل���ريي 

وت��ن��م��ي��ة ح�����ض �مل�����ض��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 

�لأردن، وتعد مثاًل لل�ضر�كات �لفاعلة بني 

�لتنموّية. �لقطاع �خلا�ض و�ملوؤ�ض�ضات 

�ل�ضر�كة  �أن  بيان  �ملوؤ�ض�ضة يف  و�أو�ضحت 

م��ع �ل��ب��ن��ك �لأه��ل��ي حققت خ��الل �ل��ف��رتة 

�مل��ا���ض��ي��ة �ل��ع��دي��د م��ن �لإجن������از�ت �مل��ه��ّم��ة، 

�أب���رزه���ا ت��ن��ف��ي��ذ ع�����ض��رة م�����ض��اري��ع خم��ت��ارة 

م����ن خ�����الل �مل���ن�������ض���ة، و�ن���ت���ف���ع م���ن���ه���ا م��ا 

�ملجتمع  �أبناء  من  فرد  �آلف  ع�ضرة  يقارب 

حتقيق  ���ض��ال��ح  يف  ت�ضب  وج����اءت  �مل��ح��ّل��ي، 

�أه�����د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ض��ت��د�م��ة وت��رج��م��ت��ه��ا 

�مل�ضاركة  �إىل  م�ضرية  �ل��و�ق��ع،  �أر����ض  على 

موظفي  قبل  م��ن  �لتطوعية  �لأع��م��ال  يف 

“نحُن” �لتابعة  ة  من�ضّ خالل  من  �لبنك 

�لتنفيذي/  �ل��رئ��ي�����ض  وق���ال  ن���وى.  ملن�ضة 

د�ود  �لأه��ل��ي حم��م��د  للبنك  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 

يتجز�أ  ل  ج��زء  �ملجتمعية  “�مل�ضوؤولية  �إن 

ون�ضعى  �مل��وؤ���ض�����ض��ي��ة،  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا  م���ن 

دع���م  �إىل  �ل���������ض����ر�ك����ة  ه������ذه  خ������الل  م�����ن 

�لتكافل  قيم  وتعزيز  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت 

قيم  لغر�ض  دوم��اً  ن�ضعى  كما  �لجتماعي، 

�لبنك  موظفي  تطوع  خ��الل  م��ن  �لعطاء 

�لأهلي يف هذه �ملبادر�ت و�مل�ضاركة بها”.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

“تعترب  �ل���زع���ب���ي  �أح����م����د  ن������وى،  ���ة  مل���ن�������ضّ

من  �لأردين  �لأه��ل��ي  �لبنك  م��ع  �ضر�كتنا 

�ل�ضر�كات �ملهّمة، و�ضنعمل خالل �ل�ضنو�ت 

حتقيق  على  �أك��رب  ب�ضكل  �لقادمة  �لثالث 

�أثر تنموي متز�يد يف �ملجتمعات �ملحلية”.

م��ع  �ل���ع���م���ل  “�ضر�كة  �أن  و�أ�������ض������اف 

م��وؤ���ض�����ض��ات �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ض ب�����ض��ك��ل ع��ام 

�ميان  لحظنا  حيث  كبرية،  ���ض��رورة  تعد 

�لتنموّية  �ملوؤ�ض�ضات ب�ضرورة دعم �جلهود 

�ملبذولة على خمتلف �ل�ضعد”.

�إح�����دى  ه����ي  ن�����وى  ���ة  م���ن�������ضّ �أن  ي���ذك���ر 

تندرج  �لتي  �لعهد  ويل  موؤ�ض�ضة  مبادر�ت 

���ض��م��ن حم�����ور ع���م���ل �مل����و�ط����ن����ة، وج����رى 

�خلا�ض،  �لقطاع  مع  بال�ضر�كة  �ن�ضاوؤها 

�إل����ك����رتون����ي����ة ت����ه����دف �إىل  وه�����ي م��ن�����ض��ة 

�لجتماعية  �لق�ضايا  ح��ول  �ل��وع��ي  رف��ع 

و�ل��ت��ن��م��وي��ة �مل��ه��م��ة �ل��ت��ي ت�����ض��ه��م يف ب��ن��اء 

�أف�ضل. م�ضتقبل 

 االنباط - هدى دياربكريل 

�لبتد�ئية  �ل�ضفوف  طلبة  �أه��ايل  يعاين 

�لأوىل م��ن �ل��و���ض��ع �لأك��ادمي��ي �ل��ذي ي��وؤول 

�لتعليم  على  ع��ام  م�ضي  بعد  �أبنائهم،  �إل��ي��ه 

عن بعد و�لعودة للتعليم �لوجاهي �ملنتق�ض، 

ب������د�وِم �ل���ت���ن���اوب وت��ق��ل��ي�����ض ����ض���اع���ات و�أي�����ام 

�لدو�م. 

ومبا �أنها �ملرحلة �لهم و�لكرث ح�ضا�ضية 

و�ضع  �ن  �لأه���ايل  بع�ض  يو�ضح  �لتعليم  يف 

�أب���ن���ائ���ه���م �لأك����ادمي����ي ل ي�����ض��م��ح ب��ال��رتف��ي��ع 

ل��ل�����ض��ف �ل����ذي ي��ل��ي��ه لن ذل����ك ظ��ل��ًم��ا ل��ه��م، 

عن  �لتعليم  ع��ودة  من  تخوفهم  �ىل  ��ضافة 

بعد. 

قالت  �أح���د  �م��ر  ول��ي��ة  ع��ز�ل��دي��ن  مي�ضون 

�ع��ت��م��اده ل يفيد  �ل���ذي مت  �ل��ن��ظ��ام  �ن ه���ذ� 

بالغر�ض، م�ضرية �ىل �ن �لطفل �لذي ياأخذ 

كالذي  لي�ض  �ضابقا  كان  يوميا كما  �ضاعات   ٥

ي���اأخ���ذ ٣ ���ض��اع��ات ي����وم ب��ع��د ي�����وم، م��و���ض��ح��ة 

�أن �ل���وق���ت ي��ع��ط��ي م���دى �ف�����ض��ل ل��ل��ط��ال��ب، 

لل�ضف  ت�ضخي�ضي  �م��ت��ح��ان  ع��م��ل  مت  و�ن����ه 

و�للغة  �لعلوم  ملادتي  فقط  �بتد�ئي  �لثالث 

�لجن��ل��ي��زي��ة ع��رب �مل��ن�����ض��ة، و�أن����ه خ���الل �ل٣ 

�ضاعات �لتي ياأتي بها �لطالب للمدر�ضة من 

 ٦ منهاج  لدر��ضة  �لوقت  مت�ضع  �ضياأتي  �ي��ن 

يف  فاتهم  ملا  �لتقوية  ��ضافة  يتم  حتى  م��و�د 

�ل�ضابقة. �لف�ضول 

عدد  �ن  و��ضافت عز �لدين ل�”�لنباط”، 

لكن  فقط،  ط��الب   ٦ �بنها  �ضف  يف  �لطالب 

�إر���ض��ال  ي��وج��د �ه��م��ال وع���دم متابعه وي��ج��ب 

�لتعليم  يف  �لطالب  ع��دد  عن  للرتبية  كتاب 

�أخ����رى ت�ضمح  �ل��وج��اه��ي ل��ي��ت��م ع��م��ل خ��ط��ة 

ي�ضبح  وب��ه��ذ�  �لطلبة،  ع��دد  لقلة  بالتباعد 

دو�م �لطلبة يومي ليزيد �لوقت و�ل�ضتفادة، 

مو�ضحة �نه ومبا �ن �لوز�رة �ضمحت بالدو�م 

يف ظل �لوباء وهذه �لفئة �لعمرية ل تت�ضرر 

بالفريو�ض ملاذ� ل ت�ضمح بدو�م يومي لهم. 

وق��ال��ت �ن �ل��رتب��ي��ة ت��ع��ل��م م���دى �ل�����ض��رر 

�إنقاذ  وعليها  �أكادمييا  �لعمرية  �لفئة  لهذه 

ك�  �نهم  موؤكدة  �لأق��ل،  على  �إنقاذه  ميكن  ما 

�أكادمييا  �أبنائهم  �ضعف  م��ن  يعانون  �أه��ايل 

وع����دم جت��اوب��ه��م ع��ن ب��ع��د وم��ت��خ��وف��ون من 

�لوجاهي  �لتعليم  باإلغاء  �حلكومة  ق���ر�ر�ت 

ل��ه��م، م�����ض��رية �ىل �ن��ه��ا وغ��ريه��ا م��ن �ه��ايل 

�ل��ط��ل��ب��ة ق��ل��ق��ني م���ن و���ض��ع �أب��ن��ائ��ن��ا �حل���ايل 

يلي  �ل���ذي  لل�ضف  ترفيعهم  ن�ضتطيع  ول��ن 

يكت�ضب  مل  �إذ�  ي��در���ض��ون��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����ض��ف��وف 

�ملهار�ت �لتعليميه �لالزمة ملرحلته لن ذلك 

فجوة  لديهم  �ضيكون  �ن��ه  بحيث  لهم  ظلما 

�ملو�كبة.  معرفيه ولن ي�ضتطيعو� 

لل�ضفوف  مدر�ض  ق��ال  �ل�ضياق  نف�ض  ويف 

�ل���ر����ض���د�ن مب��ا  ح�����ض��ام  �لوىل  �لب���ت���د�ئ���ي���ة 

�حلكومية  باملد�ر�ض  �لطالب  باأعد�د  يتعلق 

ح�ضب  تق�ضيمهم  ومت  ك��ث��رية  �ع���د�ده���م  �ن 

ع����دد �مل���ق���اع���د ب��ال�����ض��ف، وب���ال���ت���ن���اوب ول��ك��ن 

�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة ف��ا���ض��ل��ة ب��رم��ت��ه��ا، ف���� ع��دد 

�ل��ط��الب ب��الج��م��ال 1٥ ط��ال��ب ب����د�وم �ح��د 

�مل��ت��ب��ق��ي��ني  ط����ال����ب  و1٥  خ���م���ي�������ض،  ث����الث����اء 

�ل��دو�م  و�رب��ع��اء، هذ� ما ي�ضمى  �ثنني  ب��د�وم 

بالتناوب. 

�ن  “�لنباط”،  م��ع  ل��ه  ح��دي��ث  وت��اب��ع يف 

�ضلبية  و�مل��ع��ل��م؛  للطالب  بالن�ضبة  �ل��ن��ت��ائ��ج 

للطالب بكل معنى �لكلمة؛ لنه يوجد طالب 

يتغيبو� عن �لدو�م،  وغياب �لطالب من ٣-4 

�ضو�ء  �لكادميي  �لتح�ضيل  على  يوؤثر  �ي��ام، 

�لفعلي  �ل��ت��دري�����ض  �و  �حل��رج��ة  ب��ال��ن��ت��اج��ات 

م�ضري�  ج��د�،  ج��د�  �ضعيف  حت�ضيل  �ضيكون 

�ىل �أن �ملعلم يف �لوقت نف�ضه يعي�ض �ملعلم يف 

تخبط وعدم ��ضتقر�ر من نتائج طالبه �ول. 

ومن �ملطلوبات �لورقية �ملرهقة و�لتي تاأخذ 

وقتا حرجا بالن�ضبة للمعلم ثانيا. 

�لت�ضخي�ضي  �لمتحان  نتائج  �ىل  و�أ���ض��ار 

�ل���ذي مت ع��م��ل��ه ب��د�ي��ة �ل�����دو�م، ح��ي��ث كانت 

�لطالب  �ن  ���ض��ادم��ة ج���د� ؛خ��ا���ض��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج 

بخ�ضو�ض  �مل��ع��اك�����ض  ب��الجت��اه  ي�ضري  ����ض��ب��ح 

ذلك  مع  �نه  �ىل  م�ضري�  �لتعليمية،  �لعملية 

�ل�ضعاف  للطالب  عالجية  خطط  و�ضع  مت 

�ل��ت��ي  ب�����اأن �خل���ط���ة  �ن����ه مت �لك���ت�������ض���اف  �ل 

من   ٪80 ل�����  وت�����ض��ت��خ��دم  ت��خ��دم  و���ض��ع��ه��ا  مت 

ما  �حلرجة،  �ملفاهيم  وبخ�ضو�ض  �لطالب، 

يتم  �لت�ضخي�ضي  �لختبار  على  تطبيقة  مت 

مفهومها  و�ل��ت��ي  �حل��رج��ة  �ملفاهيم  تطبيق 

لطالبه،  �ملعلم  معرفة  على  ويعتمد  م��ع��وم 

وتطبيقه يتز�من مع �ل�ضري باملنهاج. و�لذي 

�دخل �ملعلم يف “حي�ض بي�ض”. 

�ليه  و�ضل  �ل��ذي  للم�ضتوى  بالن�ضبة  �م��ا 

�ل���ط���الب يف ظ���ل �ل����ظ����روف و�ل��������دو�م غ��ري 

و�ضلو�  �لطالب  �ن  �لر�ضد�ن،  ق��ال  �ملنطقي 

�ىل م�����ض��ت��وى م��ره��ق ب��ال��ع��الق��ة م���ع �له���ل 

�ك��ت�����ض��ب ف��ي��م��ا  �ل���ط���ال���ب  و�مل���ع���ل���م.ح���ي���ث �ن 

ي�����ض��م��ى �ل��ع��ت��ه �مل���ع���ريف ) م��ع��ت��وه( ، و�ل����ذي 

يتم  �لتي  �حلديثة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  �ضببه 

و�ن  �ل�ضحيح،  غ��ري  �مل��ج��ال  يف  ��ضتخد�مها 

�ل��ط��ال��ب يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة ف��ق��د �ل��ك��ث��ري من 

�مل���ه���ار�ت �ل��ل��غ��وي��ة و�ل��ري��ا���ض��ي��ة �ل��ت��ي تخدم 

�ملرحلة �لتي هو فيها. 

هناك  �ن  �لطلبة  ��ضتجابة  ح��ول  وت��اب��ع 

��ضتجابة فعلية ولكن �حيانا نرجع بالطالب 

بن�ضبة  م�����ض��ت��و�ه �حل����ايل  م���ن  �ق���ل  مل�����ض��ت��وى 

����ض��ت��در�ج��ه ل�ضتقبال  ي��ت��م  ك��ي  ع��ال��ي��ه ج���د� 

�مل��ع��ل��وم��ة �جل���دي���دة �و م���ا مت �خ�����ذه، و�ن���ه 

�ل���ذي ي�ضتطيع  ه��و  �ل��ن��اج��ح  �مل��ع��ل��م  �ن  ي��رى 

حت��ق��ي��ق ن��ت��ي��ج��ة ع���ن���د ط���الب���ه ب����اأق����ل وق���ت 

باخلطة  و�ضعه  مت  م��ا  م��ع  باملقارنة  قيا�ضي 

�لعالجية،موؤكد� �ن �لنتائج �ضتكون �يجابية 

�لتحول  يتم  مل  م��ا  �هلل  ب���اذن  ق�ضري  ب��وق��ت 

ب��ال��دو�م  �ل��ت��ن��اوب  ول��ك��ن  ب��ع��د،  ع��ن  للتعليم 

�ضيوؤخر �لتقدم بع�ض �ل�ضيء، ود�ئما نو�ضي 

حيث  بالقليل؛  ولو  �لطالب  مبتابعة  �له��ل 

كانو�  �ملا�ضية  ب��ال��ف��رتة  �له���ايل  غالبية  �ن 

يتابعو� �نف�ضهم  ولي�ض �بناءهم.

وع��ن �ل��رتف��ي��ع م��ن ع��دم��ه ق��ال، �ن��ا ل�ضت 

م���ع �له����ل ف��ه��ذه ن��ق��ط��ة ح��رج��ة وح�����ض��ا���ض��ة 

عن�ضر  ع��ل��ى  �ل��ق�����ض��اء  و���ض��ي��ت��م  للطفل  ج���د� 

�كت�ضف  �ذ�  �ل  لبع�ضهم،  و�لتقدم  �لت�ضويق 

�لرتفيع  ع��دم  ت�ضتدعي  ج��د�  حرجة  ح��الت 

�ل�����ض��رع��ة ب��احل��ك��م ع��ل��ى �ل��رتف��ي��ع م��ن عدمه 

قليال   �له��ل  ليتاأنو�  �لطالب،  ب�ضالح  لي�ض 

و�ضتتغري �لنتائج باذن �هلل.

وتابع �لر�ضد�ن قوله �ن �ل�ضفوف �لوىل 

�نها  وخ�ضو�ضا  ج��د�،  ومهمة  ج��د�  ح�ضا�ضة 

فيها  �ل��ط��ال��ب  يتجرع  �ل��ت��ي  �لوىل  �مل��رح��ل��ة 

�ملعرفة و�ملهارة، و�حلل �لوحيد لهذه �ملرحلة 

ه���و �ن ي�����ض��ت��ق��ي��م �ل�����دو�م ل��ل��ج��م��ي��ع، وب��وق��ت 

يوؤثر  ل  �لكورونا  مو�ضوع  �ن  موؤكد�  و�ح��د، 

�لفئة ما يدعي بع�ضهم، و�لهايل  على عذه 

مثلما  بالدو�م  �بناءهم  ل�ضتمر�ر  يتعط�ضون 

باملا�ضي. كان 

م��ن ج��ه��ت��ه �و���ض��ح �ل��ن��اط��ق �لإع���الم���ي ل� 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم عبد �لغفور �لقرعان 

يف  �ل��ق��در�ت  لتح�ضيل  �متحان  عمل  مت  �ن��ه 

�ملن�ضة،  �لأوىل عرب  �لف�ضل لل�ضفوف  بد�ية 

و�لمتحان  �حلرجة  للمفاهيم  خطة  وو�ضع 

�ل��ت�����ض��خ��ي�����ض��ي مت ع��م��ل��ه مل��ر�ج��ع��ة �مل��ف��اه��ي��م 

خالل  �ل�ضابقة  �لف�ضول  يف  �أخذها  مت  �لتي 

نتائج  على  ب��ن��اء  ث��م  وم��ن  ب��ع��د،  ع��ن  �لتعليم 

ت��ق��وي��ة خ���الل �لف�ضل  ي��ت��م ع��م��ل  �ل��ت��ق��ي��ي��م، 

�لقادم،  للف�ضل  م�ضتعدين  ليكونو�  �لدر��ضي 

و�أن �لمتحان �لت�ضخي�ضي �ضيتم عمله �أي�ضا 

و�ضعهم  وتقييم  �ل�ضفوف  باقي  ع��ودة  عند 

�لأكادميي عند حت�ضن �لو�ضع �لوبائي. 

وت����اب����ع، �ن ع����دد �ل��ط��ل��ب��ة �مل��ل��ت��زم��ني يف 

�ي  و�ن  حاله  على  م��از�ل  �لوجاهي  �ل���دو�م 

�لأهل  يوقع  بعد مل  للتعليم عن  عاد  طالب 

�لطلبة  ن�ضبة  لز�ل  ل��ذ�  ح�ضوره  ع��دم  على 

 ٪1٧ �ل��وز�رة  لدى  بعد  للتعليم عن  �ملتلقني 

�لتعليم  حتول  .و�ن  جديدة  ن�ضبة  يوجد  ل 

باحلالة  مربوط  �لأوىل  لل�ضفوف  بعد  عن 

�ل��وب��ائ��ي��ة وب���اإل���ت���ز�م �مل���د�ر����ض ب����الإج����ر�ء�ت 

�لوقائية.

االنباط- عمان

�ضدرت �لإر�دة �مللكية �ل�ضامية باملو�فقة على 

ق��ب��ول ����ض��ت��ق��ال��ة م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور م��ع��ن مر�ضي 

ع��ب��د�هلل �ل��ق��ط��ام��ني وزي���ر �ل��ع��م��ل، م��ن من�ضبه 

�عتبار� من تاريخ 8/٣/2021.

باملو�فقة  �ل�ضامية  �مللكية  �لإر�دة  كما �ضدرت 

�ضعيد  ري��ا���ض  �أمي��ن  �ل�ضيد  معايل  تكليف  على 

وز�رة  ب���اإد�رة  �لجتماعية،  �لتنمية  وزي��ر  �ملفلح 

�لعمل، �عتبار� من تاريخ 8/٣/2021.

االنباط- عمان

 �ل���ق���ت �لأج����ه����زة �لأم���ن���ي���ة، �م�������ض �لث���ن���ني، 

�لقب�ض على �ضخ�ض طعن طليقته يف �لر�ضيفة.

وق�����ال �ل���ن���اط���ق �لإع����الم����ي ب��ا���ض��م م��دي��ري��ة 

�إن �ضخ�ضا �قدم على طعن طليقته  �لأمن �لعام 

�لر�ضيفة  حمكمة  د�خ���ل  )م��ق�����ض(  ح���ادة  ب����اأد�ة 

�إىل  ��ضعافها  وج���رى  �ل��ي��وم،  ���ض��ب��اح  �ل�����ض��رع��ي��ة، 

م�����ض��ت�����ض��ف��ى �لأم�����ري ف��ي�����ض��ل، وو���ض��ف��ت ح��ال��ت��ه��ا 

باملتو�ضطة. �لعامة 

�لزوج  على  �لقب�ض  �إلقاء  جرى  �أن��ه  و�أ�ضاف 

وفتح حتقيق باحلادثة.

اكد أهمّية 
المرأة  تمكين 

األردنية وزيادة 
مشاركتها 
في مختلف 
»القطاعات
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ي�شادف اليوم االثنني الثامنمن �شهراذار يوم املراأة العاملي، اليوم الذي يحتفل به اجلميع على 

حد �شواء يف كل عام مبا حققته املراة من اإجنازات يف ال�شيا�شة واالقت�شاد على مر العقود، و كفاح 

ال�شيدة العظيمة من اجل تعزيز حقوق الن�شاء واملطالبة بالعدالةو حمو التمييزيف العامل اأجمع. 

و يف االأردن هنا، ا�شبح للمراأة دور فعال يف املجتمع من خالل توليهن للمنا�شب والدخول يف 

من  االأردنية  ال�شيدة  كافحت  فقد  فقط،  للرجال  حكًرا  القدم   كانتفي  التي  املجاالت  من  العديد 

اجل جعل �شدى �شوتها م�شموًعا للعامة.

اإذ يف البداية، مرت املراأة االأردنية بالعديد من العقابات و ال�شعامبن اأجل احل�شول على العدالة 

و جعل �شوتها م�شموًعا، فقد تعر�شت لال�شطهاد والرف�ض، ومع كل هذا ال�شقاء والرف�ض اال انها 

مل تفقد اإميانها واأملها، بل عاندت و قاومت لت�شل اإىل ما تريد من احرتام و تقدير مكانة املراأة 

يف املجتمع. 

يف  ا�شمها  تر�شيخ  و  نف�شها  �شنع  يف  االأردن��ي��ة  ال�شيدة  جنحت  االأخ����رة،  االأع����وام  خ��الل  ففي 

املجتمع، و اثبات انه لديها القدرة على تويل املنا�شب الكبرة و القيادة يف االأردن وانها اأهاًل لها 

الن�شاءتويل منا�شب يف احلكومات  ا�شتطعن  و خارجها، فقد  االأردن  داخل حدود  واثبات جدارتها 

االأردنية و م�شاركتهن يف الن�شاطات ال�شيا�شية واالقت�شادية.

١٩٧٤و  عام  االنتخاب  قانون  فيتعديل  جنحت  اإذ  املجتمع،  يف  كبًرا  دوًرا  االردنية  امل��راأة  وتلعب 

 ١٩٨٩ اأ�شبحت قادرة على ممار�شة حقها االنتخابي يف الرت�شيح واالقرتاع، فقد ا�شتطاعت يف عام 

الرت�شح لالنتخابات ومت تر�شيح ١٢ �شيدة من بني ٦٤٧مر�شًحا ولكن مل تفز اأي منهن يف ع�شوية 

جمل�ض النواب، وكان ذلك ب�شبب عدم وجود املعرفة و الوعي الكايف للمراة يف اأهمية م�شاركتها يف 

الربملان، ولكن يف عام١٩٣٣و رغم ان عدد املر�شحات كان قليل فقد تر�شحت ٣ �شيدات من بني ٥٣٤، 

اال ان ا�شتطاعت ال�شيدة توجان في�شل بالفوز يف احل�شول على مقعد يف جمل�ض النواب. وفازت ٦ 

�شيدات باالنتخابات يف عام ٢٠٠٣.

١٩٧٩ ا�شتطاعت اول امرة يف الو�شل اىل من�شب وزاري، فقد كانت ال�شيدة  والأول مرة يف عام 

ل��الع��الم،  وزي���رة  ���ش��رف  ليلى  ال�شيدة  ُعينت  الح��ًق��ا  و  االجتماعية،  للتنمية  وزي���رة  املفتي  ان��ع��ام 

اأي�شا يف  وال�شيدة متام الغول وزيرة لل�شناعة، وال�شيدة رميا خلف وزيرة للتخطيط.وقد �شاركت 

تقت�شر  فلم  التطوعية،  والهيئات  املهنية  والنقابات  الق�شاء   و  ال�شفارات  ال�شيا�شيةو  االأح��زاب  يف 

فقط على املنا�شب فيالوزارة و جمل�ض النواب. 

فال ن�شتطيع االغفال عن اأهمية املراة و دورها الكبر يف املجتمع، فهي �شيدة املجتمع وعماده و 

مربية لالأجيال، وكل ما يحتجن اليه االن هو فقط القليل من الثقة واالميان بقدراتهم، وانهن 

ي�شتطعن الو�شول اىل ما يريدن باال�شرار والعزمية، فالطرق مفتوحة امامهن. 

وقد ا�شبح املجتمع االن اكرث مرونة يف التعامل مع املراة و تقديرها وتقبلها يف جماالت احلياة 

العلم  على  االن  املبنية  اجل�شدية  و  العقلية  قدراتها  و  وغرها،  وموؤ�ش�شات  �شركات  من  املختلفة 

والفهم واملعرفة يف توليهاللمنا�شب و قيادتها، واثبات وجهة نظرها والثبات على قرارتها. 

ان  فعليها  مطالبها،  وحتقيق  الرجل  و  امل��راة  بني  العدل  تطبيق  يف  امل��راة  جنحت  النهاية،  ويف 

تفتخر وتعتز مبا ا�شتطاعت الو�شول اليه من اإجنازات وابداعات رغم التحديات التي واجهتها، و 

ان تطمح لتحقيق املزيد من االإجنازات فلم يعد هنالك ما يخيفها او يعيق طريقها من الو�شول.

اية موسى 

 المراة االردنية نجحت في 
تطبيق العدل بين المراة 
و الرجل وتحقيق مطالبها

الثالثاء    9  /  3  / 2021

االنباط-عمان

املحامي  النواب  رئي�ض جمل�ض  بحث   

عبد املنعم العودات خالل لقائه يف مكتبه 

ب�����دار جم��ل�����ض ال����ن����واب، ام�������ض االث���ن���ني، 

�شفري الربازيل وكو�شوفو، �شبل تعزيز 

التعاون  تعزيز  واآف��اق  الثنائية  العالقات 

الربملاين امل�شرتك.

وخالل اللقاءين، اأكد العودات الثوابت 

الفل�شطينية  ال��ق�����ش��ي��ة  جت���اه  االأردن���ي���ة 

وحق ال�شعب الفل�شطيني يف اإقامة دولته 

م��وؤك��داً  ال��ق��د���ض،  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا  امل�شتقلة 

مرهوناً  ب��ات  املنطقة  واأم��ن  ا�شتقرار  اأن 

االأ�شقاء  نيل  ي�شمن  وع��ادل  �شامل  بحل 

الفل�شطينيني حلقوقهم امل�شروعة.

ولدى لقائه ال�شفر الربازيلي املعتمد 

اأك��د  اآم���رال،  بات�شيكو  روي  اململكة  ل��دى 

التعاون  عالقات  تنمية  اأهمية  ال��ع��ودات 

يف امل���ج���االت ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة 

وال�شياحية والثقافية والربملانية.

ال��ربازي��ل��ي  وال�شفر  ال��ع��ودات  و���ش��دد 

على اأهمية اإزالة اأية معيقات حتول دون 

تطوير العالقات الثنائية خدمة مل�شالح 

على  التاأكيد  م��ع  ال�شديقني،  ال�شعبني 

اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ربمل��ان��ي��ة يف 

عالقات  لتطوير  امل�شرتك  ال�شعي  اط��ار 

البلدين مبختلف املجاالت.

�شفر كو�شوفو  لقاء منف�شل مع  ويف 

اي���ل���ر دوغ������ويل، اأك�����د ال����ع����ودات ح��ر���ض 

م��ع  ال����ع����الق����ات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  االأردن 

ك���و����ش���وف���و يف خم��ت��ل��ف  يف  االأ������ش�����دق�����اء 

املجاالت، وموا�شلة الت�شاور بني برملايّن 

وتطلعات  م�شالح  يحقق  مب��ا  البلدين 

ال�شعبني ال�شديقني.

االنباط- عّمان

ت�شجيل  ع��ن  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

كورونا  بفرو�ض  اإ�شابة  و٧٤١٣  وفاة   ٥٢

امل�������ش���ت���ج���ّد يف امل���م���ل���ك���ة ام�������ض االث���ن���ني، 

وفاة   ٤٩٨٧ اإىل  االإجمايل  العدد  لرتفع 

و٤٣٥١٣٠ اإ�شابة.

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

٣٩٢٩ حالة يف حمافظة العا�شمة عّمان، 

 ٦٩ منها  اإرب���د،  حمافظة  يف  حالة  و٧٦٠ 

حالة يف الرمثا، و٧١٤ حالة يف حمافظة 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح����ال����ة  و٦١٩  ال������زرق������اء، 

ماأدبا،  حمافظة  يف  حالة  و٢٥٠  البلقاء، 

و٢١١  ال���ك���رك،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة   ٢٤٢

حالة يف حمافظة العقبة، و٢٠٠ حالة يف 

حمافظة املفرق، و١٧٦ حالة يف حمافظة 

عجلون، و١٢٥ حالة يف حمافظة جر�ض، 

و١٠٢ حالة يف حمافظة معان،و٨٥ حالة 

يف حمافظة الطفيلة.

عن  ال�شادر  االإع��الم��ي  املوجز  واأ���ش��ار 

اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���ش��ة 

اإىل  و�شل  حالّياً  الن�شطة  احل��االت  ع��دد 

ب��ل��غ ع���دد احل���االت  ف��ي��م��ا  ٥٨٦٨٩ ح��ال��ة، 

 ٤٣٢ امل�شت�شفيات  اإىل  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت ٢٦٢ حالة.

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

املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 

بلغ ٢٢٤٨ حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد 

امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  العزل  اأ�شّرة 

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

٣٨ باملئة، فيما  ١٧٤٣ بن�شبة اإ�شغال بلغت 

احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  عدد  اإجمايل  بلغ 

امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ل��ل��ح��االت 

بن�شبة   ٤٦٩ اأم�ض  ليوم  وامل�شتبهة  املوؤّكدة 

٤٥ باملئة. اإ�شغال بلغت 

التنّف�ض  اأجهزة  عدد  اإجمايل  بلغ  كما 

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

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

٢١ باملئة. ٢٠٩ بن�شبة اإ�شغال بلغت 

 ٤١٣٩ ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ش��ار  كما 

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

وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، ل��ي�����ش��ل اإج���م���ايل ح��االت 

ال�شفاء اإىل ٣٧١٤٥٤ حالة.

خم��ربّي��اً  فح�شاً   ٤٦١٩٧ اأن  واأ����ش���اف 

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

الفحو�شات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

اإىل  الفتاً  فح�شاً،   ٤٩١٠٧٩٥ االآن  وحتى 

لهذا  االإي��ج��اب��ّي��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات  ن�شبة  اأن 

اليوم و�شلت اإىل قرابة ٠٥ر١٦ باملئة.

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

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

اإقامة  وعدم  الكّمامات،  ارتداء  خ�شو�شاً 

٢٠ �شخ�شاً، اإ�شافة  التجّمعات الأكرث من 

اإىل م��ت��اب��ع��ة احل��م��الت ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي 

اأطلقتها بال�شراكة مع عدد من الوزارات 

وال��ه��ي��ئ��ات ل��ل��وق��اي��ة م��ن ع���دوى ك��ورون��ا 
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رئيس مجلس النواب يلتقي 
سفيري البرازيل وكوسوفو

 52 وفاة و7413 إصابة 
»كورونا« ٠٠ قفزة كبيرة بإعداد 

الوفيات واالصابات ٠٠ وأعالن 
الحظر  بات وشيكا

االنباط –  خليل النظامي

اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  حكومة  اأكدت 

اأمني  ا�شتقالة  خرب  ر�شمية  ت�شريحات  يف 

عام وزارة ال�شحة وم�شوؤول ملف الكورونا 

بح�شرية  انفردت  والتي  الهياجنة،  وائ��ل 

ن�شره �شحيفة االأنباط ام�ض االثنني. 

وكانت »االأنباط« ن�شرت خرب اأكدت فيه 

من خالل م�شادرها املطلعة ا�شتقالة احد 

عن  امل�����ش��وؤول��ة  الطبية  ال�شخ�شيات  اب���رز 

الفتة  احل��ك��وم��ة،  يف  ال��ك��ورون��ا  ملف  ادارة 

يف  عنها  االع��الن  �شيتم  اال�شتقالة  اأن  اىل 

االيام االخرة من ال�شهر احلايل )اأذار(. 

امل�شادر،  اأكدته  ما  خالل  من  واأ�شافت 

اأن اال�شتقالة جاءت على اثر ما حلق ملف 

واالدارة،  التخطيط  يف  �شوء  من  الكورونا 

ال��ع��ام حول  ال���راأي  اث��ر يف  ا�شافة اىل م��ا 

اعداد مطاعيم ولقاحات الكورونا موؤخرا. 

ويف وقت الحق وردا على خرب االأنباط 

با�شم  الر�شمي  الناطق  االإع��الم  وزي��ر  اأك��د 

احلكومة �شخر دودين اأن امني عام وزارة 

ال�����ش��ح��ة ل�����ش��وؤون االوب���ئ���ة، م�����ش��وؤول ملف 

كورونا د.وائل الهياجنة قد قدم ا�شتقالته 

م�����ن ع���م���ل���ه خ������الل وق������ت ����ش���اب���ق ل��غ��اي��ة 

االلتحاق يف اإحدى اجلامعات االأمريكية.

�شحفية  ت�شريحات  يف  دودي��ن  واأ�شاف 

الهياجنة يف مكان عمله  التحاق  اأن موعد 

االأمريكية  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى  يف  اجل��دي��د 

مثمناً   ٢٠٢١- ني�شان   -١ ب��ت��اري��خ  �شيكون 

ج���ه���ود ال��ه��ي��اج��ن��ة خ����الل ف����رتة ع��م��ل��ه يف 

االأوبئة مبا يحمله من درجات علمية.

الهياجنة قدمية ومل  ا�شتقالة  اأن  وبني 

منذ  خمططاً  لكونه  اللحظة  ول��ي��دة  ت��اأِت 

وقت �شابق لاللتحاق بهذه اجلامعة.

اأم��ني ع��ام وزارة ال�شحة  ق��ال  اىل ذل��ك 

ال��دك��ت��ور وم�����ش��وؤول م��ل��ف ال��ك��ورون��ا وائ��ل 

نهاية  م��ع  من�شبه  �شيغادر  اإن��ه  الهياجنة 

وزارة  مع  عقده  اأن  مبينا  احل��ايل،  ال�شهر 

مع  ينتهي  ك��ورون��ا  م��ل��ف  لت�شّلم  ال�شحة 

االأول من ني�شان القادم.

الهياجنة يف ت�شريحات �شحفية  واأ�شار 

اإط���ار ات��ف��اق مع  اأن م��غ��ادرت��ه ت��اأت��ي يف  اإىل 

املرجعيات كافة، ب�شبب التزامه مع اإحدى 

�شيلتحق  وال���ت���ي  االأم��ري��ك��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 

املوعد  يف  مهامه  انتهاء  بعد  مبا�شرة  بها 

املذكور.

���ش��ح��ي��ف��ة  اأن  ذك����������ره،  اجل�����دي�����ر  م�����ن 

»االأن����ب����اط« ك���ان���ت ق���د ن�����ش��رت ع����دة م���واد 

االدارة  ����ش���وء  ح�����ول  ���ش��ح��ف��ي��ة  وت���ق���اري���ر 

وال���ت���ن���ف���ي���ذ،  ال���ت���خ���ط���ي���ط  وال���ت���خ���ب���ط يف 

من  ع��دد  ل��دى  الت�شريحات  يف  وت�����ش��ارب 

م�������ش���وؤويل م��ل��ف ال���ك���ورون���ا، االأم�����ر ال���ذي 

ال�شيا�شية  االو���ش��اط  يف  وا�شعا  ج��دال  اث��ار 

من  ع��دد  عن  وك�شف  املختلفة،  وال�شعبية 

الق�شايا املتعلقة بالكورونا امل�شتجد والتي 

مل تكن وا�شحة امام املواطنني.

االنباط – دالل عمر 

ع����رب ���ش��ائ��ق��ي ال���ن���ق���ل ال�����ربي ع����ن غ�����ش��ب��ه��م 

وا���ش��ت��ي��ائ��ه��م ع���ن ق�����رار اغ�����الق احل������دود وع���دم 

مت��ك��ن��ه��م م���ن امل�����رور م���ن احل�����دود االردن����ي����ة – 

خالل  من   ، امل��ج��اورة  ال��دول  ومعظم  ال�شعودية 

وقفة احتجاجية نفذوها اأم�ض االأحد يف الرمثا.

ال�شائقني عن  اأحد  ويف متابعة لالأنباط عرب 

ال�شرر الكبر الذي حلق به وزمالئه منذ العام 

منذ  العمل  عن  عاطلني  نحن   »: قائال  املا�شي، 

احل��دود  االردن��ي��ة ترف�ض فتح  واحل��ك��وم��ة  ع���ام، 

مع  توا�شلنا  من  بالرغم  ملرورنا،  ال�شعودية  مع 

ال�شعودية والذين  دائرة اجلوازات  اأ�شخا�ض من 

اأك���دوا لنا ع��دم وج��ود ع��وائ��ق وم�شاكل  ب��دوره��م 

مل���رورن���ا ، م��و���ش��ح��ني ان امل�����ش��ك��ل��ة م��ن احل��ك��وم��ة 

االردنية.

وقال ال�شائق )ر . ن( عن حجم ال�شرر الذي 

تعر�شت له اأ�شر ال�شائقني العاطلني عن العمل ، 

مو�شحني اأنه مل يتم توجيه اي �شكل من ا�شكال 

مطالبا  لهم،  االردنية  احلكومة  قبل  من  الدعم 

حتى  مل�شكلتهم  املنا�شبة  احللول  بو�شع  احلكومة 

اىل  م�شر  عي�شهم،  لقمة  اكت�شاب  م��ن  يتمكنو 

احتجاجية  وقفة  بتنفيذ  ال�شابق  يف  قاموا  اأنهم 

يف حمافظة الزرقاء نا�شدوا ومل ي�شتجاب اليهم.

ب��دوره��ا ق��ال��ت م��دي��رة االع���الم واالت�����ش��ال يف 

اأن االردن  النقل الربي عبلة و�شاح  هيئة تنظيم 

ي���ح���رتم ال����ق����رارات ال���دول���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���دول 

م��رت��ب��ط  اأم�����ر  ه����ذا  ان  م�����ش��رة اىل  امل�����ج�����اورة، 

بالظرف احلايل الذي يعي�شه العامل، وباالو�شاع 

وعليه   ، امل��ج��اورة  وال��ب��ل��دان  االردن  يف  الوبائية 

ترتب االتفاق على اعادة تنظيم النقل يف جائحة 

اخلارجية  ال�شفريات  �شيارات  حركة  يف  ك��ورون��ا 

واحلافالت واغالق املعابر واحلدود.

ت�������ش���ري���ح���ات خ���ا����ش���ة  وت����اب����ع����ت و������ش�����اح يف 

اىل  ت�شل  االردن���ي���ة  احل��اف��الت  اأن  ل���«االن��ب��اط« 

وتقوم  ال�شعودية  احل���دود  على  معينة  منطقة 

ال����رك����اب اىل احل����اف����الت وال�����ش��ل��ط��ات  ب��ت�����ش��ل��ي��م 

ال�������ش���ع���ودي���ة وامل���ت���اب���ع���ة م����ن خ�����الل احل���اف���الت 

ال�����ش��ع��ودي��ة، ردا ع��ل��ى م��ا حت���دث ب��ه ال�����ش��ائ��ق��ون 

تعرب  التي  االردنية  احلافالت  حول  ل�«االنباط« 

احلدود حمملة ٣٠ �شخ�شا ، وقدموا اعرتا�شهم 

وت�شاوؤالتهم عن كيفية عدم نقل العدوى يف تلك 

اأ���ش��خ��ا���ض  خم�شة  ن��ن��ق��ل  ه��م  بينما   ، احل��اف��الت 

فقط وينقلون العدوى. 

واأو�شحت، اأن احلافالت االردنية تعود فارغة 

بدون الدخول اىل االرا�شي ال�شعودية بناءاً على 

اتفاق بني الدولتني.

كامل  ا�شتعداد  على  الهيئة  اأن  و�شاح،  واأك��دت 

انها  اىل  م�شرة   ، ودرا�شتها  طلباتهم  ال�شتقبال 

ت��ن��ف��ذ ال���ق���رارات ال�����ش��ادرة م��ن خ���الل ال�����ش��ف��ارة 

ال�شعودية والعراقية وال�شورية املرتبطة بالدول 

تنظيم  هيئة  اأن  على  م��وؤك��دة  ل���الردن،  امل��ج��اورة 

النقل الربي جهة منفذة للقرارات ال�شادرة من 

ووزارة  وزارة اخلارجية  ال��وزراء وكل من  رئا�شة 

ال���ربي عرب  ال��ن��ق��ل  ب��ح��رك��ة  ف��ي��م��ا يتعلق  ال��ن��ق��ل 

املعابر واحلدود الربية .

االنباط-حنان �شاهني  

اإب���ت���ك���رُه رئي�ض  »ارك�������ض ل�����الردن« ���ش��ع��ار 

جمعية املاراثون �شمو االمر فرا�ض بن رعد 

�شمو  وال���ده  م�شرة  ليكمل   ٢٠٠٩ ع��ام  منذ 

االمر رعد بن زيد ولت�شكيل اكرب ماراثون 

امل��اراث��ون��ات  م��ن  لي�شبح  اململكة  اأر����ض  على 

م��اراث��ون  تاأ�شي�ض  يف  ���ش��ارك��ه  وق���د  ال��ع��امل��ي��ة، 

ع��م��ان ال���دويل ام��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ربى وع��ِم��َل 

���ش��م��وه ع��ل��ى ال���رب���ط ب���ني ج��م��ع��ي��ة امل���اراث���ون 

منظمة  وه���ي  واالأع�����ش��اب  ال��دم��اغ  وجمعية 

تنظيم   يف  طويل  بتاريخ  تتمتع  ربحية  غر 

جلاللة  وك����ان  ال�����ش��اح��ي��ة  ���ش��ب��اق��ات  �شل�شلة 

باأحد  امللكة رانيا العبداهلل دور يف م�شاركتها 

كان  املاراثون  فكرة  ان  ياأكد  وه��ذا  ال�شباقات 

دارج���اً يف اململكة ، وم��ن اب��رزه��ا امل��اراث��ون��ات 

امليت ون�شف ماراثون  البحر  األرتا ماراثون 

البحر االحمر ...

وتلقى ماراثون عمان يف بداية مراثوناته 

بروت  ماراثون  جمعية  لعبته  ال��ذي  الدعم 

يف اإقامة اول �شباق ماراثون يف مدينة عمان 

.وبعد ان م�شت اربع �شنوات على تنظيم هذا 

املاراثون يف العا�شمة االردنية ارتاأى موؤ�ش�شو 

م��اراث��ون ع��م��ان ال���دويل ان��ه م��ن ال�����ش��روري 

عمان  هيكلةماراثون  االإع���ادة  خطوة  ات��خ��اذ 

لي�شبح يف �شيغته اجلديدة جمعية  ال��دويل 

”Run Jordan
»االنباط« لالطالع على جمعية  توجهت 

ماراثون عمان وارتقينا باملدير العام جلمعية 

ل��ي��ن��ا ال���ك���رد ل��ت��ط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى اه����م م��ن��ج��زات 

اب��داع��ات  م��ن  ال��ي��ه  واإىل ماتو�شل  امل��اراث��ون 

عمان  اأم��ان��ة  م��ن  ؛وب��دع��م  للوطن  ومفخرة 

وتعاون مع االحت��اد االردين عملت اجلمعية 

امليت وماراثون  البحر  ت�شكيل ماراثون  على 

العقبة ،ومن هنا كان انطالق اول ماراثون يف 

االردن ،لي�شلح لالردن دور يف مواكبة الدول 

عملت   ٢٠١٠ ع��ام  ،ويف  باملاراثونات  العريقة 

اإدارة اجلمعية للماراثون بتعاون مع االحتاد 

الدويل واالحتاد االردين على تطوير وتاأهيل 

�شوارع عمان لت�شبح تنا�شب معاير و�شروط 

االحت������اد ال������دويل ل���ل���م���اراث���ون���ات ول��ي��ت��م��ك��ن 

امل�شاركني من الرك�ض فيها ،وبف�شل وجهود 

واملتطوعني  واالداري���ني  فرا�ض  االم��ر  �شمو 

على  واحل�شول  عمان  م��اراث��ون  تطوير  مت  

االعتماد االحتاد الدويل للماراثونات العاملية 

و�شهادة الربونز ليبيل.

»ل��الن��ب��اط« ويف ظل  ال��ك��رد  لينا  وذك����رت 

،عملت  العامل  على  التي حلت  ك��ورون��ا  ازم��ة 

واإدارت����ه����ا على  امل���اراث���ون االردن���ي���ة   جمعية 

ان�شاء تتبيق اإلكرتوين الإطالق اول  ماراثون 

على  ال���ك���رد  وع��م��ل��ت  االردن  يف  اف���رتا����ش���ي 

تطويره مع فريق االعداد واع�شاء اجلمعية 

ل��ي��ك��ون ف��ع��ال ع��ل��ى ار����ض ال���واق���ع  وليتمكن 

وان�شطتهم  امل�شاركون من ممار�شة هوياتهم 

اجل�شدية يف ظل هذِه االزمة الوبائيه. 

ح��ي��ث اآل��ي��ة ع��م��ل ه���ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق بح�شب 

امل�����ش��ارك  ال��ت��ي قطعها  امل�����ش��اف��ة واخل���ط���وات 

ا�شرتاك  وبر�شوم  املحمول  هاتفه  باأ�شتخدام 

امل�����ش��ارك��ني  م���ن  ع���دد  اك���رب  رم���زي���ه ليتمكن 

ب��دخ��ول ه���ذا ال�����ش��ب��اق االف��رتا���ش��ي ول��ت��اأك��د 

م��ن امل�����ش��داق��ي��ة ���ش��ارك ف��ي��ه ع���دد ك��ب��ر من 

،وت��ل��ق��ت  وخ����ارج����ه����ا  االردن  م����ن  االف���������راد 

اجلمعية االردنية للماراثون الدعم لتطوير 

ال��ت��ط��ب��ي��ق م���ن ���ش��واع��د اردن���ي���ة ،ومت اع���داد 

اجلري  ريا�شة  ملمار�شة  تثقيفية  فيديوهات 

ه��ذِه اجلمعية  تبقى  لكي  واخل���ارج  املنزل  يف 

واملحرتفني  االعبني  وق��درات  تدعم مهارات 

لو�شولهم اىل العامليه وحتفيز العدائني على 

التي  العامليه  ه��ذِه االزم��ه  ا�شتمراهم يف ظل 

يعاين منها العامل. 

وت��رت��ق��ي اجل��م��ع��ي��ة ب���دوره���ا ب��دع��م امل���راآة 

اول  ت�شكيل  على  عملت  حيث  خ��ا���ض  ب�شكل 

الن�شاء  لت�شجيع   ٢٠١٩ بعام  ل�شيدات  �شباق 

ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف امل����اراث����ون وك�����ش��ر ح��اج��ز 

اخلوف وتطوير قدراتهم ولياقتهم البدنيه 

العديد من  دف��ع  ما  وه��ذا  لديهم  وتنميتها  

ال��ن�����ش��اء ب��امل�����ش��ارك��ة يف امل���اراث���ون���ات ال��ك��ب��ره 

والو�شول اىل العاملية .

امليت  البحر  ال���رتا   م��اراث��ون  وا�شتقطب 

م�شاركني من داخل وخارج اململكة للم�شاركة 

امل���ي���ت يعترب  ال��ب��ح��ر  امل�����اراث�����ون، ول���ك���ون  يف 

اخف�ض بقعة يف العامل الذي �شاعد على دعم 

والريا�شية  وال��دي��ن��ي��ة  العالجية  ال�شياحة 

ال�شياحة  تن�شيط  رئي�ض هيئة  بتعاون من    ،

الدكتور عبد الرزاق عربيات مت االعالن عن 

اكرب  لي�شتقطب  عاملياً  امليت  البحر  ماراثون 

البحر  اآل��رتا مراثون  يف  امل�شاركني  عدد من 

امليت االذي عقد يف عام  ٢٠١٧

وي���ع���ت���رب م�����اراث�����ون ع���م���ان م����ن ا���ش��ع��ب 

املاراثونات كون ت�شاري�ض �شوارع اململكة غر 

م�شتويه ،ومت ت�شكيل جموعة من املتطوعني 

ك��ان  م��ت��ط��وع  بخم�شني   ٢٠١٢ ب����  ال��دائ��م��ني 

لديهم دور وتطور ملحوظ ، ومت اال�شتعانه 

منا�شبة  كانت  ان  الطرق  لتجريب  مبدربني 

قبل ب��دء امل��اراث��ون ،وب��ق��دوم مندوب االحت��اد 

ال�����دويل ل��و���ش��ع امل��ع��اي��ر امل��ن��ا���ش��ب��ة الع��ت��م��اد 

ليبل  على«  وللح�شول  عاملياً  عمان  ماراثون 

» للماراثونات.

وك���م���ا ذك������رت ال����ك����رد ان ال����واف����ر امل����ايل 

ل��ل��م��اراث��ون��ات ت��ع��ود اىل ب��رن��ام��ج ال��ع��دائ��ني 

ال���������ش����غ����ار ال��������ذي ي���ع���م���ل ع����ل����ى ت���دري���ب���ه���م 

اه���م اجن������ازات اجلمعية  جم���ان���اً،وم���ن اح���د 

االعاقة  ذوي  فئة  ادخال  للماراثون  االردنية 

واملقعدين  جزئي  او  كلي  مكفوف  كان  �شواء 

والعديد من ذوي االحتياجات اخلا�شة.

وعملت اجلمعية االردنية للماراثون على 

ثقة  على  واحل�شول  االطفال  �شباق  تطوير 

االه��ل ك��ون ان رج��ال االم��ن ال��ع��ام واجلهات 

ال��ط��ب��ي��ة وال�����درك م�����ش��ارك��ون وم��ت��واج��دون 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �شالمة  ال�����ش��ب��اق��ات  يف ه����ذِه 

ال�شغار  العدائني  برنامج  ،وي�شم  االط��ف��ال 

لتاأهيل  وتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 

االطفال اىل االحرتافية ودعم املبدعني .

ل������ذى ع���م���ل���ت اجل���م���ع���ي���ة ع���ل���ى ت���دري���ب 

للح�شول  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ر  على  منظمينها 

وتاأهيل  تنظيم  وعلى  ليبل«  »ال��ربون��ز  على 

ال���ط���رق ل��ت��ط��اب��ق وت��ن��ا���ش��ب م��ع��اي��ر االحت���اد 

ال������دويل واحل�������ش���ول ع��ل��ى ����ش���ه���ادة االحت����اد 

الدويل للماراثون  مدتها خم�ض �شنني .

 Run وب�����ش��ك��ل خ���ا����ض ت���ق���وم ج��م��ع��ي��ة

االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ب����دع����م    Jordan
اخل��ا���ش��ة ب�����ش��ك��ٍل خ��ا���ض م��ن خ���الل امل��ع��دات 

ودع���م���ه���م ب��ت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م وم��ه��ارات��ه��م 

ب�����ش��ك��ل دوري وم�����ش��اع��دت��ه��م يف  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م 

احل�شل على الدعم النف�شي واملادي واتاحت 

خارج  الدولية  ال�شباقات  يف  امل�شاركة  جم��ال 

اململكة. 

وبالرغم من ان اجلمعية غر ربحيه اال 

مالية  ج��وائ��ز  مل�شاركيها،  ج��وائ��ز  ت��ق��دم  ان��ه��ا 

على  لتحفزهم  وم��ي��دل��ي��ات  وك���وؤو����ض  وادرع 

اال���ش��ت��م��رار ب��امل�����ش��ارك��ة وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م 

وتقوم  والعاملية،  االح���رتاف  اىل  وال��و���ش��ول 

وذوي  واالط����ف����ال  امل������راأه  دور  ب���دع���م  اي�����ش��ا 

تطوير  من  لتمكينهم  اخلا�شه  االحتياجات 

واالب��داع  التطور  ملواكبة  وتاأهيلهم  انف�شهم 

امل�شاركة  على  اجل�شدية  ق��درات��ه��م  وحتفيز 

التي  ال�شعوبات  ب��رغ��م  للعاملية  وال��و���ش��ول 

تواجهها اجلمعية اىل انها حققت جناح كبر 

واملعتمدة  العاملية  امل��اراث��ون��ات  من  وا�شبحة 

ع��ن��د ارا���ش��ي��ف امل���اراث���ون���ات ال��ع��امل��ي��ة وي��ع��ود 

الف�شل ل�شمو االمر فرا�ض بن رعد والهيئه 

االدارية جلمعية ماراثون عمان وامانة عمان 

الكربى واملتطوعني وامل�شاركني.

اركض لغايات نبيلة ... الجمعية االردنية للماراثونات

 تنفرد بـ نشر خبر استقالة الهياجنة.. 
والحكومة تؤكد والهياجنة يوضح

 »  سائقو النقل البري يشرحون معاناتهم لـ »
وهيئة النقل تبرر ٠٠ نحن جهة تنفيذية
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واأكادميي م�شرتك بني جامعة جدارا  تدريبي  تعاون  اإتفاقية  اأوّقع  اأن  ُقّدر يل 

العام  مديرها  عنها  وقعها  والتي  امللكية  الطبية  اخلدمات  ومديرية  لها  كرئي�س 

للإتفاقية  العام  والإط���ار  عمي�س؛  فندي  عبداهلل  الطبيب  العميد  الأخ  عطوفة 

جاء لغايات تدريب طلبة تخ�ش�س التحاليل الطبية يف كلية ال�شيدلة يف مرافق 

اخلربات  من  للإ�شتفادة  طبية  ومراكز  م�شت�شفيات  من  امللكية  الطبية  اخلدمات 

والت�شاركية  الت�شبيك  �شبيل  وعلى  املتميزة؛  الطبية  ال�����ش��روح  لهذه  امل��رتاك��م��ة 

وال��ت��دري��ب  ك��امل��وؤمت��رات  اأ���ش��ع��ده  ع���دة  م�����ش��رتك يف  ت��ع��اون م�شتقبلي  لإن��ط��لق��ة 

والبحث العلمي وغريها؛ وهذه الروؤية الع�شرية للخدمات الطبية توؤ�ّشر لتكون 

ال�شحية  والرعاية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف  متخ�ش�س  ودويل  اإقليمي  مركز 

اخلربات  ولتنعك�س  وعائلتهم  الع�شكريني  واملتقاعدين  امل�شلحة  القوات  لأبناء 

موؤ�ش�شات  على  بت�شاركية  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  الطبية  امل��ج��الت  ك��ل  يف  النوعية 

املنطقة  لأبناء  خدماتها  لتمتد  وكذلك  وغريها؛  والأكادميية  ال�شحية  الوطن 

ووفق  الطبية  اخلدمات  تكون  اأن  على  ُيوؤ�ّشر  ما  برّمته؛  الأو�شط  ال�شرق  واإقليم 

ويعاود  بالبنان  له  ي�شار  متخ�ش�شاً  اإقليمياً  طبياً  مركزاً  ال�شامية  امللكية  ال��روؤى 

األقه �شوب العاملية:

احل�شني  ملدينة  التليد  املا�شي  ن�شتذكر  امللكية  الطبية  اخلدمات  ح�شرة  يف   .١

اأن�شاأها  التي  العريقة  الطبية  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  لها؛  التابعة  وامل�شت�شفيات  الطبية 

ت�شاهم يف  زالت  وما  �شاهمت  والتي  ثراه  اهلل  الباين طيب  امللك احل�شني  الراحل 

ال�شياحة  خلل  من  الوافدين  وبع�س  الأردنيني  من  ٤٠٪  عن  يقل  ل  ما  علج 

العلجية؛ والتي اأ�شبحت حمجاً وم�شفاً ومزاراً ملا ل يقل عن ٧٠ األفاً من الإردنيني 

وبيئة  فريدة  وكوادر طبية  نوعية ومتخ�ش�شة  والتي حوت مراكز طبية   يومياً؛ 

طبية ذات جودة وبنية حتتية عريقة وجتهيزات ولوج�شتيات ع�شرية.

٢. يف مدينة احل�شني الطبية نرى الإهتمام امللكي من لدن امللك املعزز عبداهلل 

الطبية  اخلدمات  �شوية  لرفع  اأوج��ه  على  ورع��اه  اهلل  حفظه  احل�شني  اإب��ن  الثاين 

على  وم�شتمرة  ديناميكية  والتطوير  التحديث  فعملية  اخلدمة؛  ملتلقي  املقدمة 

اإقليمياً للخدمات  اأن تكون مركزاً  مدار ال�شاعة؛ والروؤية امللكية للمدينة الطبية 

الطبية على الإطلق يف اخلدمات الطبية واجلراحية وال�شيدلنية والتمري�شية 

ومتكاملة  متميزة  الطبية  اخل��دم��ات  ول��ت��ك��ون  وغ��ريه��ا؛  وال�شنية  والإ���ش��ع��اع��ي��ة 

وتواكب التقدم الطبي العاملي.

الطبية  اخل��دم��ة  ن��رى  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  وم��راك��ز  م�شت�شفيات  يف   .٣

املتميزة والآمنة ذات اجلودة والكلفة �شبه املجانية ملتلقي اخلدمة؛ ونرى اجلهود 

الإهتمام  ون��رى  الوطنية؛  ال�شحية  الرعاية  م�شتوى  لرفع  املخل�شة  الوطنية 

والإبتكار  الإب��داع  مراكز  ونرى  الإهتمام؛  فهم حمور  املر�شى  النظري يف  منقطع 

الطبية؛  والرعاية  اخلدمة  تقدمي  يف  امل�شداقية  ون��رى  واملتخ�ش�شة؛  النوعية 

الفردية  اجلهود  ونرى  اأوجه؛  على  امل�شتمر  والتعليم  املجتمعية  امل�شوؤولية  ونرى 

والتعليم  وال���دورات  وال��ور���س  العلمي  البحث  يف  للم�شاهمة  امل��رتادف��ة  واجلمعية 

امل�شتمر؛ ونرى الكثري الكثري من القيم واأخلقيات املهن الطبية.

٤. العنوان العري�س لعمل القوى الب�شرية والطبية يف اخلدمات الطبية امللكية 

ال�شبط والربط الع�شكري والإحرتام املتبادل والقيام بالواجب والتقيد بالأوامر 

ديدن  والواجب  بامل�شوؤول  والإلتزام  الوقت  واإدارة  الإن�شباط  فرنى  والتعليمات؛ 

ك��ل م�����ش��وؤول وم���روؤو����س؛ ون���رى م��ب��داأ ال��رق��اب��ة وامل�����ش��اءل��ة ال��ذات��ي��ة عند اجلميع؛ 

ونرى  الكل ي�شدع للقانون والتعليمات دومنا جتاوز اأو متييز؛ ونرى العمل بروح 

الفريق والإلتزام باأخلقيات املهنة.

٥. يف اخلدمات الطبية امللكية ن�شاهد الع�شكر اأ�شحاب اجلباه ال�ُشمر والهامات 

اآباءنا واإخواننا الذين خدموا  املرفوعة والرقاب املُ�شرئّبة؛ هوؤلء الذين ي�شبهون 

ومن��اءه؛   وتقدمه  حمايته  ���ش��وب  ال��وط��ن  �شبيل  يف  و���ش��ّح��وا  وق��ّدم��وا  اجلي�س  يف 

والكرامة واجلولن؛  القد�س  واأ�شوار  الواد  وباب  اللطرون  اأبطال معارك  اجلي�س 

ال���ذي يح�شى  اأم��ره��ا؛ اجلي�س  امل��غ��ل��وب على  ال���دول  ال�����ش��لم يف  واأب��ط��ال م��ع��ارك 

يف  وهو  ل  كيف  الأردنيني؛  لكل  اأعظماً  م�شرتكاً  قا�شماً  وي�شكل  اجلميع  باإحرتام 

كل بيت وعمارة وحي و�شارع وموؤ�ش�شة.

٦. روؤية اخلدمات الطبية امللكية الع�شرية تقوم على الإنفتاح على كل املوؤ�ش�شات 

الطبية  الوطن  موؤ�ش�شات  بني  وت�شبيك  وبت�شاركية  والإ�شتفادة  للإفادة  الوطنية 

التي  ر�شالتها  حتقيق  �شوب  والتطوير  التحديث  م�شرية  يف  ُقدماً  امل�شي  لغايات 

تقوم على رفع م�شتوى الرعاية الطبية؛ وهذه الروؤية متجددة وتخدم املوؤ�ش�شات 

الوطنية بالإ�شافة ملتلقي اخلدمة من املر�شى واملراجعني واملواطنني.

وم��روؤو���ش��ني  ق��ي��ادة  فالكل  ب��الأري��ح��ي��ة  ت�شعر  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  يف   .٧

واأطباوؤهم  التطّلع؛  ورائ��دي  اخلطوة  وواث��ق��ي  احلديث  ووّدي��ي  اللقاء  حميمني 

الطبية  ق��ادت��ه��م مي��ار���ش��ون مهنهم  وح��ت��ى  ال��ط��ب��ي��ة؛   امل��م��ار���ش��ة  و�شليعي  خ���رباء 

روؤ�شاء  لي�شوا  فهم  وج��ه؛  اأكمل  على  الطبي  بالواجب  والقيام  العمليات  باإجراء 

كرا�شي بل روؤ�شاء عمل وتنفيذ ومهنة؛ فبوركت جهودهم الوطنية املخل�شة ومن 

القلب.

اإ���ش��ت��ث��م��رت بتعليم وت��دري��ب  ب��ي��ت خ���ربة ط��ب��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ٨. اخل��دم��ات 

طواقمها ال�شحية والطبية ليكونوا اأ�شمى نوع؛ و�شّخت للقطاع اخلا�س خربات 

واملراكز  امل�شت�شفيات  اأف�شل  بتاأ�شي�س  يبادروا  جعلتهم  منهم   و�شليعة  مرتاكمة 

الطبية؛ فاأينما تذهب جتدهم من �شمن اجلي�س الأبي�س يف امليدان؛ فاخلدمات 

اإف��ادة  �شبيل  على  وال�شحية  الطبية  واخل��ربات  للرجال  وم�شنع  وّلدة  الطبية 

خا�شة  برامج  فاإيجاد  ذلك  ومع  احلقيقية؛  الت�شاركية  �شوب  الوطن  موؤ�ش�شات 

ب��ح��اج��ة ل��درا���ش��ة  امل��ت��ق��اع��دي��ن وخ��ربات��ه��م يف اخل��دم��ات نف�شها  ل��لإ���ش��ت��ف��ادة م��ن 

ومتخ�ش�شة. متعمقة 

موؤ�ش�شات  جميع  على  منفتحة  اجلديدة  وقيادتها  الطبية  احل�شني  مدينة   .٩

الوطن؛ وبحاجة لدعمنا جميعاً؛ فموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س عليها تبني الكثري 

يف  للم�شاهمة  الوطني  والواجب  الوقف  �شبيل  على  فيها  الريادية  امل�شاريع  من 

بحاجة  متخ�ش�شة  ملراكز  امل�شاريع  من  الكثري  وهنالك  الأر����س؛  على  املواطنة 

فموازنة  املتقدمة؛  ال��دول  يف  عمله  يتم  ما  غ��رار  على  نوعية  وم�شاهمة  لرعاية 

خلدمة  ال��ري��ادي��ة  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  تطلعاتها  لتنفيذ  تكفي  ل  ل��وح��ده��ا  اخل��دم��ات 

الأردنيني.

مراكز  ففيها  امللكية  الطبية  باخلدمات  القلب  وم��ن  ونعتز  نفخر  ب�شراحة: 

ط��ب��ي��ة رائ�����دة؛ وه���ي حت��ظ��ى ب���اإح���رتام اجل��م��ي��ع وت�����ش��ّك��ل ق��ا���ش��م م�����ش��رتك اأع��ظ��م 

زمن  يف  تطلعاتها  و  النظري  منقطع  الطبية  بالكوادر  واإ�شتثمارها  للأردنيني؛ 

الأل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��ري��ة؛ وم��ط��ل��وب م��ن��ا ج��م��ي��ع��اً اإك��ب��ار دوره����ا ال��وط��ن��ي ودع��م 

الكربى  م�شاريعها  رع��اي��ة  اخل��ا���س  القطاع  م��ن  ومطلوب  وخططها؛  براجمها 

ال�شامية. امللكية  الروؤية  لتحقيق تطلعاتهم وفق 
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االنباط- عمان

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  بحث 

الحت��اد  �شفرية  م��ع  ال��ع��ودات  املنعم  عبد 

هادجيثيو  م��اري��ا  اململكة  ل��دى  الأوروب���ي 

دو�����ش����ي����و، ����ش���ب���ل ت���ط���وي���ر ال����ع����لق����ات يف 

املجالت كافة ول �شيما الربملانية.

واأك���������د ال������ع������ودات ل������دى ا����ش���ت���ق���ب���ال���ه 

الأردن  تقدير  الث��ن��ني،  ام�س  هادجيثيو 

ع���ال���ي���اً ل���ل���دع���م ال������ذي ي���ق���دم���ه الحت�����اد 

اأهمية  على  م�����ش��دداً  للمملكة،  الأوروب����ي 

يحقق  مب��ا  امل�شرتك  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 

الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.

ب��ق��ي��ادة  ن�����ش��ري  الأردن  يف  اإن���ن���ا  وق�����ال 

ال���ث���اين بخطى  اهلل  ع��ب��د  امل���ل���ك  ج���لل���ة 

ث��اب��ت��ة ن��ح��و ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر م�����ش��ريت��ن��ا 

الإ���ش��لح��ي��ة، وع���ازم���ون ع��ل��ى م��راج��ع��ة 

وت���ط���وي���ر ال���ق���وان���ني ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��ح��ي��اة 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ه���دف���اً وم��ق�����ش��داً ب��ت��و���ش��ي��ع 

القرار  اتخاذ  ال�شعبية يف  امل�شاركة  قاعدة 

وال��و���ش��ول اإىل ح��ي��اة ح��زب��ي��ة ب��راجم��ي��ة 

را�شخة.

ت��ق��دي��ر جمل�س  ال����ع����ودات ع���ن  وع����رب 

الأوروب���ي على مواقفه  ل��لحت��اد  ال��ن��واب 

الداعمة للحقوق الفل�شطينية امل�شروعة، 

م��وؤك��داً يف ه��ذا الإط���ار الثوابت الأردن��ي��ة 

واأن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  ال��ق�����ش��ي��ة  م��ل��ف  يف 

اأم����ن وا���ش��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة ب���ات م��ره��ون��اً 

الأ�شقاء  نيل  ي�شمن  وع��ادل  �شامل  بحل 

على  امل�شروعة  حلقوقهم  الفل�شطينيني 

اإعلن قيام  راأ�شها  ترابهم الوطني وعلى 

الفل�شطينية. الدولة 

وعر�س رئي�س جمل�س النواب للجهود 

ملف  يف  الأردن  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

ال���لج���ئ���ني، ب��خ��ا���ش��ة ال��ل��ج��وء ال�����ش��وري 

عن  نيابة  اململكة  حتملتها  التي  والأعباء 

املجتمع الدويل، معرباً عن تقدير الأردن 

الكبري للجهود واخلطوات الداعمة التي 

ي��ق��دم��ه��ا الحت����اد الأورب�����ي يف ه���ذا امللف 

والعديد من امل�شاريع التنموية.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأك������دت ����ش���ف���رية الحت����اد 

الأوروب������ي ت��ق��دي��ر ب��لده��ا ع��ال��ي��اً ل��ل��دور 

عبد  امللك  جللة  بقيادة  الكبري  الأردين 

ل��ت��ح��ق��ي��ق الأم���ن  ال�����ش��ع��ي  ال���ث���اين يف  اهلل 

امل��ن��ط��ق��ة، وك��ذل��ك جهود  وال���ش��ت��ق��رار يف 

اململكة يف رعاية اللجئني.

وق��ال��ت اإن ���ش��راك��ة الحت����اد الأوروب����ي 

يقدم  والأردن  ا�شرتاتيجية،  الأردن  م��ع 

من���وذج���ا يف الأم�����ن وال����ش���ت���ق���رار و���ش��ط 

حم���ي���ط م�������ش���ط���رب، ون�����وؤم�����ن ب��اأه��م��ي��ة 

تو�شيع قاعدة ال�شراكة يف املجالت كافة، 

م���وؤك���دة ح��ر���س الحت����اد الأوروب������ي على 

ال��ت��ع��اون مع  م�����ش��اري��ع  م��ن  م��زي��د  تنفيذ 

الأردن يف خمتلف املجالت.

االنباط- عمان

)القانونية  امل�شرتكة  اللجنة  ا�شتمعت   

الإداري������ة( ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ���لل اج��ت��م��اع ام�س 

حول  وملحظات  مقرتحات  اإىل  الثنني، 

 ،٢٠٢٠ ل�شنة  ع��ّم��ان  اأم��ان��ة  ق��ان��ون  م�����ش��روع 

الذي اأقرته احلكومة اخريا.

النائب  امل�شرتكة،  اللجنة  رئي�س  وق��ال 

الجتماع  خ��لل  ال��ط��راون��ة،  ال��دك��ت��ور علي 

الذي ح�شره وزير دولة لل�شوؤون القانونية 

حم��م��ود اخل��راب�����ش��ة وام����ني ع��م��ان ي��و���ش��ف 

ال�شواربة، اإن م�شروع القانون من القوانني 

من  الرئي�س  امل��رك��ز  ه��ي  ع��م��ان  لأن  املهمة 

ح��ي��ث ع���دد ال�����ش��ك��ان وال�����ش��ن��اع��ات امل��رتك��زة 

القانون  ُيراعي م�شروع  اأن  اإىل  داعًيا  فيها، 

وامل��واط��ن  ال��وط��ن  وي��خ��دم  العليا  امل�����ش��ال��ح 

العا�شمة  يف  احلا�شلة  التطورات  ويواكب 

واقع  لتح�شني  ت�شريعي  خلل  اأي  ومعاجلة 

اخلدمات.

واأ����ش���اف اأن����ه ول��ت��ع��زي��ز م��ب��داأ ال�����ش��راك��ة 

�شتطلق اللجنة حواًرا وطنًيا مع املخت�شني 

املجتمع  وموؤ�ش�شات  ال�شعبية  والفعاليات 

امل���دين وال��ن��ق��اب��ات ح���ول م�����ش��روع ال��ق��ان��ون 

للخروج بقانون توافقي.

النيابية  اللجنة  اأع�شاء  دع��ا  ذل��ك،  اإىل 

درا�شة  يف  الكايف  الوقت  اأخ��ذ  اإىل  امل�شرتكة 

م�����ش��روع ال���ق���ان���ون ح�����ش��ب��م��ا ي����راه م��ن��ا���ش��ًب��ا 

جم��ل�����س ال���ن���واب، والأخ�����ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار 

العمل  م��ع  ي��ت��واءم  لكي  ال�شمولية  النظرة 

ال����ب����ل����دي وت����ع����زي����ز وم������راع������اة اجل����وان����ب 

احل�����ش��ري��ة وجت��وي��د ح��ي��اة ال�����ش��اك��ن��ني من 

خلل وجود موؤ�ش�شة قادرة على خدمتهم.

م�����ش��روع  اإن  ق����ال  ب�������دوره،  اخل���راب�������ش���ة، 

عمان  لأم��ان��ة  نوعية  نقلة  ي�شكل  ال��ق��ان��ون 

م�شروع  اأن  اإىل  لفتا  وم�شتقبلها،  وعملها 

“اأم  ك���ون���ه���ا  “الأمانة”،  م���ي���ز  ال���ق���ان���ون 

بقية  حتذو  اأن  �شرورة  موؤكًدا  البلديات”، 

ب��ل��دي��ات امل��م��ل��ك��ة ح���ذوه���ا ل��غ��اي��ات ت��ط��وي��ر 

جانبه،  م��ن  ملواطنيها.  املقدمة  اخل��دم��ات 

امل��ل��ك  ج���لل���ة  اأن  اإىل  ال�������ش���وارب���ة  اأ�����ش����ار 

بتح�شني  عمان  اأمانة  كلف  الثاين  عبداهلل 

اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن م���ن خ��لل 

قائًل  الإل��ك��رتوين،  والتحول  “الأمتتة” 
املوؤ�ش�شة  وهي  بذلك،  “الأمانة” قامت  اإن 

الإل���ك���رتوين  ب��ال��ت��ح��ول  امل��م��ل��ك��ة  يف  الأوىل 

وت��وف��ري  وال��ت�����ش��ري��ع  الأدوات  ب��ني  ل��ل��رب��ط 

الف�شاد  وحم��ارب��ة  لل�شتثمار  ج��اذب��ة  بيئة 

ال�شلبية. والبريوقراطية 

االنباط : فرح مو�سى

ال��زواج لي�س م�شباح علء الدين او اأي��ا كان 

ا�شمه ،  ال��زواج لي�س امل��ارد ال��ذي ي�شكن امل�شباح 

ويقول “�شبيك لبيك”

   ال�����زواج ان�����ش��ج��ام و ت��ن��اغ��م ي�شمن احل��ب 

املنزل  اأج����واء  ملئ  على  ينعك�س  مم��ا  وال�شعادة 

على  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  وي��وؤث��ر  وال��وئ��ام  بال�شعادة 

الأ�شرة يف �شل اط��ار ال��ذي يحقق فيه الزوجان 

خلل  من  وتن�شا  واجل�شدية  النف�شية  ال��راح��ة 

رواب������ط م�����ش��رتك��ة وي���ت���م ف��ي��ه ت��ن��ظ��ي��م احل��ي��اة 

البيولوجية يف �شكل ح�شاري �شامي.  

 قالت حنان لطفي بني �شلمه ار�شاد  ا�شري 

ان من اأكرث الأم��ور الذي ي�شمن ال�شتقرار يف 

احلياة الزوجية هو  تبادل الآراء والتوافق بينهم 

يف الآراء املطروحة وت�شارك بالهوايات والأمور 

اخلا�شه لكل ال��ط��رف��ني  ، و ع��دم وج���ود ح��وار 

اح���داث فجوه  ي���وؤدي ايل  الأزواج  ب��ني  م�شرتك 

يف العلقه الزوجيه  ومنها ايل خلق الكثري من 

امل�شاكل ال�شريه التي تنعك�س بدورها على تن�شئة 

الأطفال بجو ا�شري يفقده املوده وال�شكينة.

الفكري  التقارب  يعد  �شلمه  بنى  وا�شافت 

من اهم ال�شروط عند اختيار �شريك احلياه اذ 

ي�شاعد على بناء الرتابط الزوجي ا�شا�شه احلب 

وال�شعاده والحرتام بني الزواج اذا نرى الزواج 

امل��ت��ق��ارب��ني ف��ك��ري��ا ل��دي��ه��م ق����درة ع��ل��ى م�شاركه 

ال��ط��رف الخ���ر ب��الف��ك��ار وامل�����ش��اع��ر فيتبادلون 

ي�شفقون  فرتاهم  معا  م�شتقبلهم  لبناء  الراء 

كلهما لبناء حياه ا�شريه متكاتفه . مما ي�شاعد 

على متانة الرتباط البدي لينعك�س على تربية 

البناء تربية �شليمه وخاليه من الهموم وامل�شاكل 

وينظرون ايل احلياة بنظرة تفائل.

“ النباط  ل  حديث  يف  �شلمه  بني  وبينت 

الفكري   بني الزواج من  الرت��ب��اط   “ يعترب 
ا�شا�شيات احلياه الزوجيه اذ له تاثري كبري على 

والرتابط  التفاهم  ا�شا�س  ال�شريه لنه  احلياة 

بني الزواج ، فالزواج هو موؤ�ش�شه م�شرتكه بني 

العن�شر  الطرفني يف احلياة وعند جتاهل هذا 

يوؤدي ايل خلق فجوة فكريةبينهما لتباعد الراء 

الفكري   التكافو  فينعدم  النقا�س  يف  وال�شجر 

التفكك  اىل  الح��ي��ان  بع�س  يف  لي�شل  بينهما 

ال�شري

علم  يف  متخ�ش�س  خويله  حممد  ال��دك��ت��ور 

الجتماع قال ميكننا ان نلخ�س ال��زواج الناجح 

بثلثة كلمات املودة والرحمة وال�شكينة م�شداقا 

لقوله تعاىل

) ومن اياته ان خلق لكم من انف�شكم ازواجا 

لت�شكنوا  اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان يف 

ذلك ليات لقوم يتفكرون(

هذه ا�شرار جناح الزواج الذي ا�شبح مهددا يف 

ع�شرنا احلا�شر ب�شبب التطورات التكنولوجية 

م��ن حياة  ج���زءا  ا�شبحت  وال��ت��ي  ن�شهدها  التي 

املجتمعات .

وا�شاف خويله العلقة الزوجية هي ارتباط 

مقد�س ا�شا�شه الحرتام املتبادل واحلب وال�شدق 

الزوجني  ب��ني  ال�شادقة  ’فالعاطفة  والتفاهم 

بناء  خللها  م��ن  ميكن  ناجح  زواج  عنها  ينتج 

ا�شرة �شوية وعائلة مبنية على احلب والود فاذا 

م�شتقرة  ناجحة  ال��زوج��ني  ب��ني  ال�شراكة  كانت 

ميكن تربية البناء ال�شويني الذين �شي�شاهمون 

يف بناء جمتمعاتهم باملقابل اذا كان الزواج فا�شل 

البناء  تهديد جيل من  �شي�شاهم يف  ذل��ك  ف��ان 

وتزيد امل�شكلت الجتماعية يف املجتمع .

“ من  “النباط  ل  ح��دي��ث  وب��ني خويله يف 

اهم ا�شرار الزواج الناجح الحرتام املتبادل واذا 

توفر ذلك ميكن جتاوز اخللفات التي تن�شاأ بني 

الزوجني وت�شاهم يف تقريب وجهات النظر  

وهنا  مطلوب من الزوجة ان يكون لها القدرة  

على دعمه نف�شيا وماديا اذا كانت تعمل فالزواج 

�شراكة بني الزوجني يكمل احدهما الخر .

ومن ا�شباب جناح العلقة الزوجية هو وجود 

التكافوؤ بني الزواج فكريا وهذا ي�شهل عليهم 

التعامل مع بع�شهم فاذا كانت افكارهم قريبة 

من بع�س وتن�شاأ بينهم لغة حوار م�شرتكة ول 

ي�شعر اي منهما بانه �شريكة يتعاىل عليه او انه 

من م�شمتوى اف�شل او من م�شتوى اجتماعي 

ارقى وت�شبح لغة التفاهم ال�شائدة بينهما

ال�شتاذ يف علم النف�س حممد عيد الدهون 

ق���ال ب��ال��رغ��م  اأن ق����رار ال�����زواج يخ�س ط��ريف 

الرت����ب����اط وح��ده��م��ا و احل���دي���ث ع���ن ال����زواج 

مو�شع    لوقت  يحتاج  وف�شله  جناحه  وا�شباب  

وم�شببات  ال���زواج  جن��اح  دعائم  بع�س  ملناق�شة 

ف�شله  ومن هذه ال�شباب التي توؤثر  فيه تاأثريا 

ق��وي��ا  ال��ت��واف��ق ال��ف��ك��ري وال��ت��ق��ارب ال��ع��م��ري. 

ف��ه��ن��اك م��ن ي��ق��ول ان ت��ق��ارب الع���م���ار ي���وؤدي 

يجد  املجتمع  يف  الفكار.والناظر  توافق  اىل 

ان اع���داد ح���الت ال��ط��لق ق��د ارت��ف��ع��ت ب�شكل 

ملحوظ  ويعود ال�شبب لل�شروف التي نعي�شها 

حاليا ف��ان اخل��لف��ات امل��ادي��ة م��ن اب��رز ا�شباب 

امل�����ش��اح��ن��ات ب��ني ال���زوج���ني.ف���ان ال�����زوج ال��ذي 

والح��ب��اط  ال�شخط  م�شاعر  ينتابه  يعمل  ل 

الحتياجات  تلبية  على  قدرته  لعدم  والتوتر 

ن�شوب  اىل  ذل��ك  يف�شي  وق��د  لعائلته  امل��ادي��ة 

�شجارات بني الزوجني

يوؤكد الدكتور اأحمد ع�شكر، ا�شت�شاري الطب 

التفاهم  لعن�شر  الزوجني  افتقاد  اأن  النف�شي، 

ي��ع��ّد اأح���د نتائج ال��ف��ارق ال��ع��م��ري، مم��ا ي��وؤدي 

اإىل عدم قدرة كل من الطرفني على ا�شتيعاب 

الآخر. 

ونتيجة لذلك قد يلجاأ اأحد الأط��راف اإىل 

التفاهم  معه  يحّقق  ثالث  ط��رف  ع��ن  البحث 

مما يخلق امل�شاكل بني الزوجني لن احدهما 

يعترب ذلك خيانه للرابطه الزوجيه مما يدفع 

به للطلق وف�شخ الرابطه الزوجيه.

االنباط-عمان

يف  تو�شعها  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اعلنت   

ت���ق���دمي خ���دم���ات امل�������ش���ورة والق������لع عن 

 ١٥ ال��ت��دخ��ني وال���ع���لج���ات ال����لزم����ة، يف 

ال�شمال  اأقاليم  يف  م��وزع��ة  �شحيا  م��رك��زا 

والو�شط واجلنوب، لتقدم خدماتها ب�شكل 

جماين، ا�شافة اىل ٥ مراكز �شحية تقدم 

هذه اخلدمات.

ام�س  �شحفي  ب��ي��ان  يف  ال����وزارة  وبينت 

ال��و���ش��ط  اق��ل��ي��م  امل����راك����ز يف  ان  الث����ن����ني، 

ماركا،  �شحي  ومركز  ال�شامل  عمان  هي: 

وم��رك��ز  احل��ج��ر  ووادي  الويل  وال�����ش��ل��ط 

���ش��ح��ي خ����ادم احل���رم���ني، وم���رك���ز �شحي 

ال��ر���ش��ي��د و���ش��م��ال م���ادب���ا وم���رك���ز �شحي 

زي ال�����ش��ام��ل. ويف ال�����ش��م��ال ت��ق��دم م��راك��ز 

ال�شريح وجر�س واملفرق ال�شامل وعجلون 

ومركز  وحنينا  ال�شامل  وال��رازي  ال�شامل 

عن  والق��لع  امل�شورة  خدمات  قم،  �شحي 

التدخني.

و���ش��م��ل��ت امل����راك����ز ال�����ش��ح��ي��ة يف اق��ل��ي��م 

الويل،  امل�����رج  ���ش��ح��ي  م���رك���ز  اجل����ن����وب: 

وال��ط��ف��ي��ل��ة، وم���ع���ان، وال����ب����رتاء، وم��رك��ز 

�شحي طلل .

 الدهون :  المشاكل المادية ابرز اسباب المشاكل بين االزواج
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“احلقيقي” االأول حلكومة الدكتور اخل�ص�ونة ال بد من وقفة ت�أمل  ب�الإنته�ء من التعديل 

ومراجعة وحم��صبة مل� مت لغ�ية اللحظة وعن م� يحمل من مع�ن للمرحلة الالحقة، كي نتفق 

على اآلية �صحيحة لهذه املراجعة ال بد اأن نكون متفقني على م�هية “امل�صطرة” اأو وحدة القي��س 

التي يجب اأن نقي�س به� درج�ت النج�ح اأو الف�صل، رغم اأنه واإن اأردن� احلديث مبو�صوعية ودون 

اأي تع�صب ف�إن فرتة احلكومة الكلية لن تعط اأبداً املوؤ�صرات ال�صحيحة لكل ذلك.

على  يف  ال��وزراء  رئي�س  ورد  احلكومة  لهذه  ال�ص�مي  التكليف  خط�ب  هو  للقي��س  م�صطرتن� 

مالحظ�ت  على  ورده  الثقة  على  للح�صول  النواب  جمل�س  يف  وكلم�ته  ال�ص�مي  التكليف  خط�ب 

ال�ص�دة النواب وجميعه� حددت التحدي�ت التي على احلكومة مواجهته� اأي�ص�ً يف املرحلة املقبلة، 

م�لذي مت اإجن�زه وم� هو بطور االإجن�ز؟

للمر�س  بتعر�صن�  فقط  لي�س  يومي�ً  يط�ردن�  وال��ذي  ال��وب���ء  ه��ذا  �صبح  هو  االأك��ر  التحدي 

واأي�ص�ً  لن�  ب�لن�صبة  ميثلوه  م�  وك��ل  كب�رن�  وخ��صًة  علين�  االأع���زاء  من  الكثري  اأرواح  خطف  اأو 

اأرواح �صب�ب بعمر الورد وهذه ال �صك هي اخل�ص�رة االأكر والتحدي�ت االأخرى والتي هي نتيجة 

التعليمي  وال��و���ص��ع  االإجتم�عية  االإقت�ص�دية  التحدي�ت  هن�  واأخ�����س  ال��وب���ئ��ي  للو�صع  حتمية 

والو�صع امل�يل للدولة االأردنية واأخرياً حتدي االإ�صالح ال�صي��صي والذي طفى على ال�ص�حة بعد 

الني�بية االآخرية. االإنتخ�ب�ت 

ولقدر �صعوبته� ال يح�صد  االأخرى  اأ�صعب من  واحدة  التحدي�ت وهي  ب�لت�أكيد جميع هذه 

الرئي�س على الو�صع الذي هو به فعلي�ً، لكن كيف واجه الرئي�س هذه التحدي�ت وكيف اإنعك�صت 

على تعديله االآخري؟

اأعطى ثقًة كبرية للفريق ال�صحي ووا�صح من هذا  يف م� يخ�س التحدي الوب�ئي، الرئي�س 

التعديل اأنه قد منح اأحد جنوم مواجهة الوب�ء حقيبًة ثقيلة ممثلًة بوزارة الداخلية وهذا اإن دل 

على �صيء ف�إمن� يدل على درجة الثقة املوجودة لدى الرئي�س جت�ه هذا الفريق رغم كل امل�ص�كل 

التي تتمثل ب�ملرحلة احل�لية بتوفر اللق�ح وعدد االأردنيني الذين ح�صلوا عليه؟

التحدي اأو التحدي�ت االأخرى التي جنمت عن التحدي االأول والتي ب�لنه�ية ال تقل اأهمية 

هل واجهه� الرئي�س بنف�س الثقة اأو بقدر مواٍز، الفريق االإقت�ص�دي، تخلى الرئي�س عن رئي�صه 

وال يظهر وا�صح�ً من �صيتوىل رئ��صة هذا الفريق؟ وهذا بحد ذاته �صيزيد من �صعوب�ت املرحلة 

و�صلت  البط�لة  االأردنية،  لدولتن�  وامل�يل  االإجتم�عي  االإقت�ص�دي  الو�صع  مواجهة  يف  وخ��صًة 

لدرج�ت ع�لية واالأرق�م التي اأعلن عنه� رئي�س ديوان اخلدمة املدنية هي ال �صك اأرق�م مرعبة 

ويجب مواجهته� الأنه� تنذر مب� هو اأ�صواأ )�ص�أفرد لهذه االأرق�م مق�اًل منف�صاًل(، يف هذا املج�ل 

اأعتقد اأنه ك�ن اإيج�بي�ً تفرغ وزير العمل لهذه الوزارة وحده� مل� حتمله هذه الوزارة من اأهمية 

بقوة  يهجم  والفقر  �صوًء  يزداد  لالأردنيني  املعي�صي  الو�صع  االإجتم�عي،  االإقت�ص�دي  التوازن  يف 

اأو�صع ب�ملجتمع االأردين، ال�صراكة مع القط�ع اخل��س اأين و�صلت  وي�صيطر على م�ص�ح�ت دائم�ً 

وم� هي خطط احلكومة لهذه ال�صراكة والتي يجب اأن تبنى على اأ�ص�س متينة؟

الو�صع امل�يل واأم�م االإلتزام�ت الداخلية والدولية و�صح امل�ص�عدات الدولية يع�ين االأمرين 

وهو ب�الأ�صل ك�ن مرهق�ً لكنه ب�لت�أكيد مع هذا الوب�ء يزداد �صوًء، ن�هيك عن الو�صع التعليمي 

الع�ئالت  التي تعي�صه  ال�صعوب�ت  املج�ل ويف ظل كل  والرتبوي الذي منر به، مل يفهم يف هذا 

ورغبته  الرئي�س  نواي�  اأن  اإعتق�دي  الع�يل،  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارت��ي  دمج  االأردن��ي��ة 

برت�صيق فريقه ك�ن من الواجب تال�صيه� يف هذا املج�ل ب�لذات يف الوقت احل�يل.

اأم�م كل ذلك يبدو االإ�صالح ال�صي��صي اأمر لي�س ذات اأهمية، لكن لكل م� قيل لهذه اللحظة 

اأن تت�ح لالإردنيني فر�صة  اأن ن�صل لقن�عة ب�أنه يجب  منذ االإنتخ�ب�ت الني�بة وب�إخت�ص�ر ال بد 

اإدارة خمتلف  يكونوا على مقدرة من  اأن  والذين يجب  النواب  داخل جمل�س  من ميثلهم بحق 

اأه��م  م��ن  ي�صبح  ب�لت�يل  وال���ذي  االإ���ص��الح  ه��ذا  اأهمية  تكمن  وهن�  عنه�  حتدثت  التي  امللف�ت 

التحدي�ت.

اأكتفي بهذه التحدي�ت الداخلية واإنعك��ص�ته� ودالالته� على هذا التعديل.

م. عدنان السواعير

التعديل والتحديات 
المستمرة

الثالثاء  9 / 3 / 2021 

 »اطباء معان« النائب ذنيبات 
اساء للجسم الطبي كامال

 مياه العقبة وعالم إيجابي 
تحتفالن بمئوية االردن

 خالل لقائه مع محافظي الميدان

تفعيل عمل الهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لكورونا 

الفراية : تطبيق أوامر الدفاع بحزم ومنع التجمعات بجميع اشكالها

إدارية النواب تبحث مطالب العاملين على شاحنات الفوسفات

دعت إلى دعم ومساندة القوات المسلحة

عمان لحوارات المستقبل: بلدنا مستهدف وكل مواطن غفير 

 خالل االحتفاالت في كلية الطب 

 الزعبي : الجامعة تعمل دائما لتحقيق الرؤى الملكية في طرح المشاريع الريادية 

االنباط- عمان

 اأكد وزير الداخلية م�زن الفراية اأن املح�فظني 

من�طق  ال��ع���م��ة يف  االدارات  روؤ���ص���ء  وب���ع��ت��ب���ره��م 

الق�ص�ي�  جميع  ع��ن  م�����ص��وؤول��ني   ، اخت�ص��صهم 

املتعلقة ب�ل�ص�أن الع�م واحلي�ة اليومية للمواطنني 

، وذل����ك ب���ل��ت��ع���ون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع اجل���ه����ت ذات 

االخت�ص��س.  

 وق�ل الوزير الفراية خالل اجتم�ع عقده ام�س 

امليدان  ال���وزارة، مع حم�فظي  ، يف مبنى  االثنني 

عر تقنية االت�ص�ل املرئي وامل�صموع “ عن بعد” ، 

بح�صور امني ع�م وزارة الداخلية الدكتور خ�لد ابو 

حمور وعدد من املعنيني ، اأن االردنيني يف خمتلف 

االإجن���ز  القدرة على حتقيق  ي�صتمدون  مواقعهم 

وجت�وز التحدي�ت من التوجيه�ت امللكية ال�ص�مية 

ال�ص�عية دوم� اإىل حتقيق العدالة وجتذير �صي�دة 

الق�نون يف �صتى جم�الت العمل.

اإىل املح�فظني بتفعيل  واأوع��ز وزي��ر الداخلية 

عمل الهيئ�ت ال�صب�بية وموؤ�ص�ص�ت املجتمع املدين 

ال���الزم يف  للت�صدي جل�ئحة ك��ورون��� وب��ث الوعي 

هذا االط���ر، ا�ص�فة اىل التع�مل ب�ملرونة الك�فية 

مع الظروف امل�ص�حبة للحظر ال�ص�مل واجلزئي، 

وادامة عمل املن�ص�آت احليوية واخلدمية والتع�مل 

مع احل�الت االن�ص�نية ، من خالل غرف العملي�ت 

املوجودة ب�ملح�فظ�ت على وجه ال�صرعة.   

وا�ص�ر اىل �صرورة اال�صتمرار يف تكثيف اجلهود 

الالزمة للحد من املم�ر�ص�ت التي توؤدي اىل انت�ص�ر 

ال�صحية  ب���الج��راءات  والتقيد   ، ك��ورون���  فريو�س 

واالحرتازية وفق� للروتوكول ال�صحي املعتمد ، 

اتخ�ذ  اال�صتثن�ئية تتطلب  الظروف  ان  اإىل  الفت� 

اجراءات ا�صتثن�ئية للتع�مل معه� بف�علية.

وجدد الوزير الت�أكيد على تطبيق اأوامر الدف�ع 

بحزم ، ومنع اق�مة التجمع�ت بجميع ا�صك�له� واي� 

�صيم� يف ظل تطورات  اأو غ�يته�، وال  ك���ن هدفه� 

الو�صع الوب�ئي،  وتزايد اعداد اال�ص�ب�ت بفريو�س 

كورون� ، التي �صتوؤدي اىل نت�ئج �صلبية على �صحة 

املواطن و�صالمته وللحيلولة دون انت�ص�ر العدوى.

و�صدد وزير الداخلية على �صرورة توقع احلدث 

للتع�مل  ال��الزم��ة  الرتتيب�ت  وو�صع  وقوعه  قبل 

م��ع��ه  وذل����ك م��ن خ���الل تفعيل غ���رف العملي�ت 

االمنية  اخل��ط��ط  وتفعيل  ب�ملح�فظ�ت  امل��وج��ودة 

املو�صوعة ب�لتع�ون والتن�صيق مع املج�ل�س املعنية 

اأن  م��وؤك��دا   ، االجتم�ع�ت  وتكثيف  املح�فظ�ت  يف 

املح�فظ�ت،   يف  املعنية  واالجهزة   ، املح�فظني  دور 

يجب ان يرتكز على تقييم الواقع ومت�بعة ق�ص�ي� 

ال�ص�أن الع�م ، وت�صخي�س التحدي�ت ومن ثم و�صع 

التو�صي�ت واخلطط امل�صتقبلية .

اأك��د الوزير  وفيم� يتعلق ب�ملحجورين منزلي�، 

ان���ه ي��ج��ب اال���ص��ت��م��رار يف ب���ذل اجل��ه��ود ال��الزم��ة 

ملت�بعتهم ، وتكثيف اجلوالت امليدانية والتفتي�صية 

عليهم، وذلك  للت�أكد من التزامهم ب�أوامر الدف�ع 

هذه  يف  اال�صتهت�ر  الن  الع�مة  ال�صحة  و���ص��روط 

االج������راءات يعيق اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة امل��ب��ذول��ة يف 

حم�ربة اجل�ئحة. 

اىل  املح�فظني  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وا�صتمع 

�صرح عن واقع العمل اليومي يف من�طقهم وخ��صة 

امل�صت�صفي�ت  اع�����داد  ال��وب���ئ��ي م��ن ح��ي��ث  ال��و���ص��ع 

واالج��راءات  كورون�  بفريو�س  وامل�ص�بني  واالأ�صرة 

املج�ل  ه��ذه  يف  م��وؤك��دا  معهم  التع�مل  يف  املتبعة 

���ص��رورة االل���ت���زام ال��ت���م بتطبيق اوام����ر ال��دف���ع ، 

وخ������ص��ة االل���ت���زام ب���حل��ظ��ر ال�����ص���م��ل واجل���زئ���ي ، 

والتب�عد االجتم�عي وارتداء الكم�م�ت .

االنباط- عمان

خالل  الني�بية  االإداري���ة  اللجنة  بحثت   

املوظفني  مط�لب  االث��ن��ني،  ام�����س  اج��ت��م���ع 

ال��ع���م��ل��ني ع��ل��ى ���ص���ح��ن���ت ���ص��رك��ة م��ن���ج��م 

االأردنية. الفو�صف�ت 

وق����ل رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ن���ئ��ب ال��دك��ت��ور 

علي الطراونة، خالل تروؤ�صه االجتم�ع، اإن 

جراء  املت�صررين  من  كبرية  اأع���داًدا  هن�ك 

الفو�صف�ت،  ���ص��رك��ة  اأح���ل��ت��ه  ال���ذي  ال��ع��ط���ء 

عليه  ت�صري  ال��ذي  الطريق  اأن  اإىل  م�صرًيا 

الع�مة م�  لل�صالمة  ال�ص�حن�ت غري مالئم 

انعك�س �صلًب� على االأو�ص�ع امل�دية الأ�صرهم.

املهند�س  النقل  وزي��ر  بح�صور  واأ���ص���ف، 

النقل  تنظيم  هيئة  ورئي�س  عزايزة،  وجيه 

من  وع��دد  ال��ل��وزي  �صالح  املهند�س  ال��ري 

قدمية  امل�صكلة  هذه  اأن  ال�ص�حن�ت،  �ص�ئقي 

ح��دي��ث��ة، داع��ًي��� الإي��ج���د ح��ل ج���ذري نه�ئي 

له�.

وق�����ل ع���زاي���زة، م��ن ج��ه��ت��ه، اإن ال����وزارة 

ُب��غ��ي��ة  ال��ف��و���ص��ف���ت،  اإدارة  م���ع  ���ص��ت��ت��وا���ص��ل 

ال���و����ص���ول حل����ل ت���واف���ق���ي ي���ر����ص���ي ج��م��ي��ع 

االأطراف.

����ص���رك���ة  اأن  ب�����������دوره،  ال������ل������وزي،  وب������ني 

اخل��صة  ال�صرك�ت  من  وغريه�  الفو�صف�ت 

ت��ط��رح ع��ط���ءات��ه���، ل��ك��ن ال��ه��ي��ئ��ة األ��زم��ت��ه��� 

ب�الإ�صراف على تلك العط�ءات.

وك�������ن ع�����دد م����ن ����ص����ئ���ق���ي ال�������ص����ح���ن����ت 

ا�صتعر�صوا اأبرز م�ص�كلهم والتحدي�ت التي 

يف  الع�مة  ال�صالمة  توفر  كعدم  تواجههم، 

اخللوية،  للهواتف  ار���ص���ل  و�صبكة  املن�طق 

ف�����ص��ال ع���ن ���ص��ع��وب��ة امل�����ص��ري ع��ل��ى ال��ط��رق 

الع�مة،  ال�صالمة  �صروط  مراع�ته�  لعدم 

ب�حلوادث  الت�أمني  �صرك�ت  اع��رتاف  وع��دم 

التي حت�صل على تلك الطرق.

وم��ن��ه��� اأي�����ص���، ت��ق��ل��ي��ل ع���دد ال�����ص���ح��ن���ت 

ال�����ص��رك��ة �ص�حبة  وت��غ��ول  ب���ل��ن��ق��ل،  امل��ع��ن��ي��ة 

ال���ع���ط����ء ع���ل���ى ط���ري���ق���ة ال���ت���ع����م���ل امل������دي 

ب��خ�����ص��و���س ن��ق��ل ال��ف��و���ص��ف���ت م���ن امل��ن��ج��م 

ال��ف��وارق  اأن  اإىل  م�صريين  العقبة،  وح��ت��ى 

امل�دية بني املن�طق و�صعر النقل قد تنعك�س 

العمل  بوقف  مط�لبني  امل�دي،  املردود  على 

ب����ل���ع���ط����ء احل�������يل حل����ني ال���ب���ت يف احل���ل 

الدائم الذي ير�صي جميع االأطراف.

االنباط-عمان

امل�صتقبل  حل������وارات  ع��م���ن  ج��م���ع��ة  دع���ت    

امل�صلحة ودعمه�  اإىل م�ص�ندة قواتن�  االأردنيني، 

تنظيم�ت  م��ن  ال��ظ��الم  ق��وى  م��ع  مواجهته�  يف 

االإره�ب التي ت�صتهدف اأمن االأردن واالأردنيني، 

م���ن خ����الل حم����والت���ه���� امل�����ص��ت��م��ي��ت��ة الخ����رتاق 

وال�صرقية،  ال�صم�لية  الواجهتني  على  حدودن� 

وال��ت�����ص��ل��ل ع��ر ح���دودن���� ل��ت��ه��ري��ب  امل��خ��رب��ني و 

اإ���ص��ع���ف جبهتن�  ب��ه��دف  االأ���ص��ل��ح��ة وامل���خ���درات، 

الفو�صى  دوام���ة  ب��ل��دن��� يف  واإغ����راق  ال��داخ��ل��ي��ة، 

التي اأجت�حت الكثري من بلدان املنطقة.

ام�س:  اأ�صدرته  بي�ن  يف  اجلم�عة  وق�لت     

ل��ق��د حت��ط��م��ت ك��ل حم�����والت اخ����رتاق ح��دودن��� 

امل�صلحة،  ق��وات��ن���  وي��ق��ظ��ة  ع��ل��ى ���ص��خ��رة ���ص��م��ود 

اأف���راده���� ���ص��ه��ره��م ع��ل��ى حم�ية  ال��ت��ي ي��وا���ص��ل 

عن��صر  بكل  دعمهم  قي�دتهم  وتوا�صل  احلدود 

جاللة  لتوجيه�ت  تنفيذاً  وال�صمود،  الت�صدي 

اأن  ي��وج��ب علين� ج��م��ي��ع���ً  ال��ق���ئ��د االأع���ل���ى، مم��� 

نكون الرديف القوي لقواتن� امل�صلحة واأجهزتن� 

“مواطن  كل  �صع�ر  ترجمة  االأمنية، من خالل 

غفري” اإىل واقع عملي ملمو�س، ب�أن يتحلى كل 

ا�ص��صي�  �صالح�ً  ي�صكل  ال��ذي  ب�لوعي  من�  ف��رد 

يف م��ع��رك��ت��ن��� م���ع ال��ت��ط��رف واالإره���������ب، ال���ذي 

ج�نب  اإىل  واملخدرات  االإ�ص�ع�ت  ي�صتخدم  �ص�ر 

االأ�صلحة واملتفجرات، مم� يفر�س على كل فرد 

من� اأن يدقق يف كل معلومة اأو خر ي�صل اإليه، 

التي  االجتم�عي  التوا�صل  و�ص�ئل  عر  خ��صة 

والتغرير  االإ�ص�ع�ت  لن�صر  رئي�ص�ً  منفذاً  �ص�رت 

ت�رة  املخدرات  م�صتنقع  اإىل  وجرهم  ب�ل�صب�ب، 

واإىل م�صتنقع�ت التطرف ت�رة اأخرى.

مم���  اإن  ب���ي����ن���ه����:  يف  اجل���م����ع���ة  وق�����ل����ت     

الكثري  اأن  والوعي  احل��ذر  م�ص�عفة  ي�صتوجب 

م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م���ت واالأح�������زاب ال��ت��ي ت�����ص��ع��ى اإىل 

ن�صر الفو�صى يف بلدن�، كم� فعلت يف غريه من 

براقة  �صع�رات  وراء  تت�صرت  اأنه�  املنطقة،  بلدان 

مق�ومة  بع�صه�  يزعم  مثلم�  ديني،  ط�بع  ذات 

العدو  اأعم�له  تخدم  بينم�  واالحتالل  العدوان 

واملحتل.

    وق�لت اجلم�عة: اأنن� يف الوقت الذي نثق 

وجهوزيته�،  امل�صلحة  قواتن�  ويقظة  بوعي  ب��ه 

تعزيزه�  االأخ���رية  االأي����م  يف  مت  اأن  بعد  خ��صة 

بقوات  وال�صرقية  ال�صم�لية  ال��واج��ه��ت��ني  على 

�صالح  ط�ئرات  وب�إ�صن�د  �صريع  رد  وق��وة  خ��صة 

يت�صرفوا  ب�أن  االأردنيني  كل  ندعو  ف�إنن�  اجلو، 

اأ���ص������س اأن ب��ل��ده��م يف دائ����رة اال���ص��ت��ه��داف  ع��ل��ى 

اال�صتهداف  اأقله�  خمتلفة،  �صوراً  ي�أخذ  ال��ذي 

ال��ع�����ص��ك��ري امل���ب��������ص���ر، ال������ذي ���ص��ي��ت��ح��ط��م ع��ل��ى 

من  اأخ��ط��ر  ه��و  م���  الأن  امل�صلحة  قواتن�  �صخرة 

اإ���ص��ع���ف جبهتن�  ه��و  ال��ع�����ص��ك��ري،  اال���ص��ت��ه��داف 

ب�ملخدرات  �صب�بن�  اإغ��راق  خالل  من  الداخلية، 

واجه�تن�  على  تهريبه�  حم���والت  تن�صط  التي 

احل���دودي���ة، مم���� ي�����ص��ت��دع��ي م��ن��� اأع���ل���ى درج����ت 

اأه��م��ي��ة م��راق��ب��ة �صلوك  احل��ي��ط��ة واحل����ذر، م��ع 

هذه  ب��راث��ني  يف  ال��وق��وع  م��ن  حلم�يتهم  �صب�بن� 

االآف������ة ك��م��� ت��خ��ط��ط ال���ق���وى ال���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف 

االأردن.

تفعله  بي�نه�مم�  وح��ذرت اجلم�عة يف         

لالإ�ص�ع�ت  ون�صر  فركة  م��ن  ال�����ص��وداء  ال��غ��رف 

منجز  بكل  الت�صكيك  بهدف  وح��ول��ه،  بلدن�  يف 

االأردن��ي��ني،  ب��ني  االإح��ب���ط  ن�صر  وب��ه��دف  اأردين 

الرتكيز  خ��الل  م��ن  ب��وط��ن��ه��م،  ثقتهم  ه��ز  ب��ع��د 

ع��ل��ى ال�����ص��ل��ب��ي���ت واإب����رازه�����، وك��ل��ه��� ح��ل��ق���ت يف 

اأن نق�ومه�  موؤامرة ا�صتهداف بلدن� التي يجب 

وب�لتالحم. ب�لوعي 

    ويف خ���ت����م ب��ي���ن��ه��� ح���ّي���ت ج��م���ع��ة ع��م���ن 

واأجهزتن�  امل�صلحة  قواتن�  امل�صتقبل  حل���وارات 

االأمنية عني الوطن التي ال تن�م.

االنباط-عمان

 اكد اال���ص��ت���ذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ���ص��رور الزعبي 

االتف�قية  ان  التطبيقية  البلق�ء  ج�معة  رئي�س 

ال�صحة  وزارة  مع  موخرا  اجل�معة  وقعته�  التي 

الت�أ�صي�س  بذكرى مئوية  اململكة  احتف�الت  �صمن 

ال�صلط اجلديد بكل م�  لرفد م�صت�صفى احل�صني 

يحت�جه من التخ�ص�ص�ت الطبية الدقيقة متثل 

الت�ص�ركية احلقيقية بني موؤ�ص�ص�ت الدولة املختلفة 

والتي يدعو  اليه� جالله امللك عبداهلل الث�ين ابن 

النظ�م  يف  ك��ب��رية  نوعية  نقلة  لت�صكل  احل�����ص��ني  

املقدمة  ال�صحية  واخل��دم���ت  االردن  يف  ال�صحي 

للمواطن ، وا�ص�ف الدكتور الزعبي خالل لق�ئه  

ب�أع�ص�ء الهيئة التدري�صية يف كلية الطب بح�صور 

اجل�معة  ان  اىل  اجل�معة  رئي�س  ن��واب  اال���ص���ت��ذه 

يف  ال�ص�مية  امللكية  ال����روؤى  لتحقيق  دائ��م���  تعمل 

طرح امل�ص�ريع الري�دية التي تر�صخ مبداأ الت�ص�ركية 

م� بني موؤ�ص�ص�ت الدولة موؤكدا ب�ن ال�صراكة التي 

جت�صيدا  اإال  ه��ي  م���  ؛  ال�صحة  وزارة  م��ع  جتمعن� 

حقيقي� للجهود الدوؤوبة واملتوا�صلة التي نتبن�ه� 

حتقيق  اإىل  �صعي�ً  التطبيقية  البلق�ء  ج�معة  يف 

قيمًة م�ص�فة خلدم�ت الرع�ية ال�صحية املتقدمة 

االأردين،  للمواطن  ال�صحة  وزارة  تقدمه�  التي 

وذل��ك من خالل رفد م�صت�صفى ال�صلط احل�صني 

الطبية  التخ�ص�ص�ت  فريدة من  بحزمة  اجلديد 

ال��دق��ي��ق��ة م��ن اأ���ص���ت��ذة كلية ال��ط��ب ف��ى اجل�معة 

تقدمي  فى  عملهم  ج�نب  اىل  �صيقومون  والذين 

الطب  طلبة  على  ب���ال���ص��راف  ال�صحيه  ال��رع���ي��ة 

والزم�لة  االق���م��ه  برامج  املتدربني فى  واالط��ب���ء 

اإىل م�صي ج�معة  لت�أهيل اأطب�ء امل�صتقبل ، الفت�ً 

ال��ب��ل��ق���ء يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع���ون م��ع خمتلف اجل��ه���ت 

على  ب�لنفع  تعود  التي  الف�علة  ال�صراك�ت  وعقد 

وطنن� العزيز الذي نحتفل جميع� بذكرى مئوية 

ت�أ�صي�صه .

ال��دك��ت��ور رئي�س اجل���م��ع��ة ع��ن اع��ت��زازه   وعر 

وف��خ��ره ب���ال���ص���ت��ذه يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب م���وؤك���دا انن� 

نراهن على  املحلي   املجتمع  واب��ن���ء  فى اجل�معه 

كلية الطب ب�ن تكون من��وذج  يحتذى بني كلي�ت 

الطب يف االردن يف تقدمي رع�ية �صحية متقدمة 

م��ت��م��ي��زة الأب��ن���ئ��ن���  ل��ل��م��واط��ن وخ���دم����ت تعليمية 

الطلبة .

 واو����ص���ح ال��دك��ت��ور ال��زع��ب��ي اىل ان اجل���م��ع��ة  

�صتعمل على ا�صتقط�ب مزيد من الزمالء اال�ص�تذه 

املخت�صني لتقدم اخلدمة الأبن�ئن�  الطلبة وتقدمي 

للمواطن  امل��م��ي��زة  ال�صحية  وال��رع���ي��ة  اخل��دم���ت 

االردين يف اإقليم الو�صط وخ��صة حم�فظة البلق�ء 

اجل�معة  ان  اىل  اي�����ص���  م�����ص��ريا  ال�صلط  وم��دي��ن��ة 

���ص��ت��ق��وم ب��ت��وف��ري وجت��ه��ي��ز م��ب��ن��ى ك��ل��ي��ة ال��ط��ب يف 

التجهيزات  ب���ح��دث  اجل��دي��د  ال�صلط  م�صت�صفى 

الطبية ومببلغ ي�صل  اىل )3(  مليون دين�ر م�صريا 

اىل  م�صت�صفى ال�صلط اجلديد �صيكون م�صت�صفى 

والتخ�ص�س  االق����م���ة  ل��رام��ج  م��ت��ق��دم   تعليمي 

الدرا�ص�ت العلي� م�صتقبال.

كم� �صكر الدكتور الزعبي مع�يل وزير ال�صحه 

وال���ط����ق���م ال�����ذي ع��م��ل ع��ل��ى ���ص��ي���غ��ة االت��ف���ق��ي��ة 

للو�صول به� اإىل التنفيذ موؤكدا على الدور الكبري 

ال��ذي ينعك�س  ملع�يل وزي��ر ال�صحه لهذا االجن����ز 

ايج�ب� على الوطن.

االنباط - جواد اخل�رضي

ب��ن���ءا ع��ل��ى م��� ذك����ره ال��ن���ئ��ب غ�����زي ذن��ي��ب���ت 

م�صت�صفى  ح��ول  حديث  من  تقريب�  ا�صبوع  قبل 

نذير  د  ال�صحة  وزي��ر  وبح�صور  امل��ي��داين  مع�ن 

ع��ب��ي��دات واأم�������م ج��م��ع اع���ت���ره ال�����ص���رع امل��ع���ين 

ل�ص�ن  ت�صدر على  ان  تليق  ا���ص���ءة ال  ع���م  ب�صكل 

منطقته  ميثل  ن���ئ��ب  ك��ون��ه  اعتب�رية  �صخ�صية 

والوطن ب�صكل ع�م مم� اأ�صعل �صفح�ت التوا�صل 

االجتم�عي ب�لنقد املوجه للن�ئب ذنيب�ت . بينم� 

اعتر اطب�ء حم�فظة مع�ن ان م� ج�ء بحديث 

الن�ئب يعتر ا�ص�ءة وا�صحة للج�صم الطبي على 

م�صتوى اململكة ، وهذا االأم��ر يعد م�صتنكرا من 

ن�ئب ، مع العلم ان اجل�صم الطبي االردين ي�صهد 

االقليمي  امل�صتويني  على  وال���داين  الق��صي  ل��ه 

لنق�بة  الفرعية  اللجنة  ق���م��ت  ل��ذا   . وال����دويل 

االط���ب����ء مب��ح���ف��ظ��ة م��ع���ن ب���ل��دع��وة الج��ت��م���ع 

ط���ريء عقد ط���ريء م�ص�ء اأم�س االح��د ، تقرر 

فيه دعوة الهيئة االدارية للجنة الفرعية للبحث 

حول م� ح�صل .

رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة ل��ل��ن��ق���ب��ة د غ����زي 

“ ق�ئال  “ االنب�ط  الطع�منه حتدث ل�صحيفة 

: اأن م� ق�له الن�ئب ذنيب�ت خالل لق�ء ح�صره 

وزي��ر ال�صحة د نذير عبيدات وه��و يعتر راأ���س 

الهرم الطبي ونقيب� لالطب�ء وعدد ممن ك�نوا 

االردين  الطبي  للج�صم  ا�ص�ءة  يعتر  ح��صرين 

ك���م��ال . ل���ذا مت ا����ص���دار دع����وة م��وج��ه��ة لنق�بة 

ات��خ���ذه من  �صيتم  م���  ح���ول  للتب�حث  االط��ب���ء 

اجراءات ادارية وق�نونية مع �صرورة عقد اجتم�ع 

للهيئة االداري�����ة وجل����ن امل��ح���ف��ظ���ت . واأ���ص���ف 

الطع�منه ان هذه اال�ص�ءة مل تط�ل اهل مدينة 

املح�فظ�ت  جميع  اىل  ام��ت��دت  ب��ل  خ��صة  مع�ن 

االخرى .

متخ�صت  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ل  ردود  ب������أن  واأو�����ص����ح 

بت�أنيب  زال���ت تط�لب  وم���  املال�صنة  ه��ذه  ج���راء 

ب���الع��ت��ذار  منه  اجلميع  ومط�لبة  ال��ن���ئ��ب  ه��ذا 

واهله�  ملدينة مع�ن  الرمل�ن  قبة  العلني وحت��ت 

والكوادر الطبية االردنية ك�فة ، ب�لرغم من اأنه 

ق��دم االع��ت��ذارات م��ن خ��الل �صفح�ت التوا�صل 

من  بحق  ك�فية  غ��ري  تعتر  وال��ت��ي  االجتم�عي 

متت اال�ص�ءة اليهم .

وبن�ءا على م� �صبق ، اتخذت اللجنة الفرعية 

الطب�ء حم�فظة مع�ن قرارين هم� :

اأوال - دعوة الهيئة االداري��ة الق�ئمة بت�صيري 

برئ��صة  االردن��ي��ة  االط��ب���ء  نق�بة  اعم�ل جمل�س 

وزير ال�صحة د نذير عبيدات ، وذلك لعقد اجتم�ع 

مو�صع مع روؤ�ص�ء اللج�ن الفرعية لنق�بة االطب�ء 

املو�صوع  لتدار�س   ، اململكة  يف  حم�فظة  كل  من 

الذي ا�صبح يخ�س جميع الكوادر الطبية ع�مة .

ث�ني� - اإح�لة قرار رفع الدعوىاملن�صبة بحق 

الن�ئب اىل جلنة نق�بة االطب�ء االأم ، التخ�ذ م� 

يرونه من��صب� جت�ه الن�ئب غ�زي ذنيب�ت .

االنباط -والء ال�سعودي

اث���ن���ى م���دي���ر ع������م ����ص���رك���ة م���ي����ه ال��ع��ق��ب��ة 

مب�درة  جهود  على  العبيديني  خ�لد  املهند�س 

ع����مل اي��ج���ب��ي يف ال��ع��ق��ب��ة وال��ت��ي ت��رك��ت اث����را 

العقبة  يف  املنفذة  مب�دراته�  خالل  من  مهمة 

ل�ص�لح خدمة املجتمع املحلي .

وث����م����ن امل���ه���ن���د����س ال���ع���ب���ي���دي���ني امل�����ب������درة 

اي��ج���ب��ي  “ع�مل  ن��ف��ذت��ه���  ال���ت���ي  ال��ت�����ص���رك��ي��ة 

ع��ر  ال��ع��ق��ب��ة  م���ي����ه  ����ص���رك���ة  م���ع  “ب�لتع�ون 
ق���ي����م���ه���م مب�������ص����رك���ة ����ص���رك���ة م����ي�����ه ال��ع��ق��ب��ة 

ب�الحتف�ل مبئوية الدولة االردنية.

ج�����ء ذل����ك خ����الل ا���ص��ت��ق��ب���ل ال��ع��ب��ي��دي��ني 

الق�ئمني على املب�درة يف مكتبه ام�س .

وك�ن امل�ص�ركون يف املب�درة قد ق�موا بر�صم 

الوطن يف  لوح�ت جدارية تعر عن منجزات 

ل�صركة  ت�بعة  مواقع  عدة  يف  و  االوىل  موؤيته 

العقبة. مي�ه 

رب�ع  خلدون  املب�درة  من�صق  ق�ل  جهته  من 

مي�ه  �صركة  مع  الق�ئم  ب�لتع�ون  �صعداء  نحن 

العقبة والتي حتر�س على القي�م مب�صوؤوليته� 

املجتمعية يف العقبة على اكمل وجه كم� ثمن 

الرب�ع  ومتطعو املب�درة بهذه اللفته الكرميه 

من �صركة العقبة بتكرمي املب�دره .

نوب�ر  املب�درة  من�صق  ن�ئب  عر  ج�نبه  من 

دم��رج��ي���ن ع��ن اع���ت���زازه وف��خ��ره مب��وؤ���ص�����ص���ت 

ال��ت��ي ت��دع��م دائ��م��� ج��ه��ود املتطوعني  ال��دول��ه 

ال��ذي��ن يقدمون  امل��ت��ط��وع��ني  ال��وط��ن  وب���ب��ن���ء 

ل��وط��ن��ه��م ك���ل ج��م��ي��ل ل��ي��ب��ق��ى دائ���م���� االإب���ه���ى 

واالجمل 

ويذكر ان �صركة مي�ه العقبة حتر�س على 

امل�����ص���رك��ة يف امل��ن������ص��ب���ت ال��وط��ن��ي��ة ك��م��� ت��دع��م 

اإيج�ب�  اآث�ره�  تعك�س  التي  املجتمعية  املب�درات 

اأبن�ء املجتمع املحلي. على 
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االنباط-عمان

���س��ب��ط��ت دوري�������ات م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب 

�ساحنة  العامة  اجل��م��ارك  ل��دائ��رة  التابعة 

�سيني،  من�ساأها  حذاء  الف   20 نحو   حوت 

وط���ن ك��ا���س��و و���س��ا���س��ات وك���ام���ريات خا�سة 

بال�سيارات متجهة اإىل عمان.

وق����ال ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ل���ل���دائ���رة يف 

تنظيم  ج��رى  االثنني،  ام�س  �سحايف  بيان 

حم�سر �سبط ا�سويل باملهربات والتحفظ 

عليها وعلى املهربني حلني اجراء املقت�سى 

اأن دائ���رة اجل��م��ارك  اإىل  ي�����س��ار  ال��ق��ان��وين. 

مكافحة  عمليات  لغرفة  هواتف  خ�س�ست 

تهريب،  عملية  اأي��ة  عن  لاإباغ  التهريب 

وعرب   ،  0780323298  ،0780323297 وهي 

الوات�س اأب 0780381381.

االنباط-عمان

الربع  خ��ال  البطالة  معدل  ارت��ف��ع 

االأخري من عام 2020 بن�سبة 7ر5 باملئة 

7ر24 باملئة. م�سجا 

يف  العامة  االإح�ساءات  دائ��رة  وقالت 

البطالة  معدل  حول  الربعي  تقريرها 

اإن م��ع��دل  ام�����س االث���ن���ني،  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

االأخ��ري  ال��رب��ع  خ��ال  للذكور  البطالة 

مقابل  باملئة،  6ر22  بلغ   2020 ع��ام  من 

8ر32 باملئة لاإناث، مو�سحة اأن معدل 

ال��ب��ط��ال��ة ل��ل��ذك��ور ارت��ف��ع مب��ق��دار 9ر4 

7ر8  ول���اإن���اث مب��ق��دار  م��ئ��وي��ة،  نقطة 

االأخ��ري  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ة  مئوية  نقطة 

من عام 2019.

واأ������س�����اف�����ت، اأن�������ه مب���ق���ارن���ة م��ع��دل 

ال���ب���ط���ال���ة ل���ل���رب���ع االأخ������ري م���ع ال���رب���ع 

الثالث لعام 2020 ارتفع اإىل 8ر0 نقطة 

نقطة  4ر1  مب���ق���دار  ل��ل��ذك��ور  م��ئ��وي��ة، 

8ر0  مبقدار  انخف�س  ولاإناث  مئوية، 

نقطة مئوية.

بني  ارتفاعاً  البطالة  معدل  و�سجل 

)االأف����راد  ال�����س��ه��ادات اجل��ام��ع��ي��ة  حملة 

امل���ت���ع���ط���ل���ون مم�����ن ي���ح���م���ل���ون م���وؤه���ل 

قوة  على  مق�سوماً  فاأعلى  بكالوريو�س 

وبلغ  ال��ع��ل��م��ي(،  امل��وؤه��ل  لنف�س  ال��ع��م��ل 

امل�����س��ت��وي��ات  م���ع  م���ق���ارن���ة  ب��امل��ئ��ة  8ر27 

االأخرى. التعليمية 

باملئة  1ر51  اأن  اإىل  النتائج  واأ���س��ارت 

م��ن حملة  ه��م  املتعطلني  اإج��م��ايل  م��ن 

9ر48  واأن  ف��اأع��ل��ى،  ال��ث��ان��وي��ة  ال�����س��ه��ادة 

ب��امل��ئ��ة م���ن اإج���م���ايل امل��ت��ع��ط��ل��ني ك��ان��ت 

موؤهاتهم التعليمية اأقل من الثانوي.

امل��ت��ع��ط��ل��ني بح�سب  ن�����س��ب��ة  وت��ب��اي��ن��ت 

وبلغت  واجل��ن�����س،  التعليمي  امل�����س��ت��وى 

للذكور من حملة البكالوريو�س فاأعلى 

5ر24 باملئة، مقابل 8ر75 باملئة لاإناث، 

�سنة   19-15 العمريتني  الفئتني  ويف 

باملئة  و9ر47  باملئة  1ر62  �سنة  و24-20 

لكل منهما.

فكان  املحافظات،  م�ستوى  على  اأم��ا 

اأع���ل���ى م���ع���دل ل��ل��ب��ط��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

واأدن���ى  ب��امل��ئ��ة،  2ر26  بن�سبة  ال��ط��ف��ي��ل��ة 

عجلون  حم��اف��ظ��ة  يف  للبطالة  م��ع��دل 

2ر17 باملئة. بن�سبة 

ك���م���ا ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة امل�����س��ت��غ��ل��ني م��ن 

1ر25  فاأكرث  �سنة   15 ال�سكان  جمموع 

3ر59 باملئة من امل�ستغلني  باملئة، وتركز 

�سنة،   39-20 العمرية  الفئة  الذكور يف 

يف حني بلغت ن�سبة االإناث 0ر61 باملئة.

واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج ت��ف��اوت��اً وا���س��ح��اً 

امل�ستوى  بح�سب  العمل  ق��وة  ت��وزي��ع  يف 

4ر58  اأن  واظ��ه��ر  واجل��ن�����س،  التعليمي 

الذكور  العمل  ق��وة  جمموع  م��ن  باملئة 

ك���ان���ت م�����س��ت��وي��ات��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة دون 

9ر9 باملئة لاإناث. الثانوية مقابل 

باملئة  9ر70  اأن  اإىل  النتائج  ولفتت 

من جمموع قوة العمل من االإناث كان 

م�ستواهّن التعليمي بكالوريو�س فاأعلى 

مقارنة مع 7ر24 باملئة، بني الذكور.

ال��ع��م��ل  ق�����وة  م�����س��ح  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

بلغ  ع��ي��ن��ة  ���س��م��ل  اجل���دي���دة  مبنهجيته 

اأ���س��رة موزعة  األ��ف   16 ح��وايل  حجمها 

وممثلة  اململكة،  حمافظات  جميع  على 

اأن  كما  واملحافظات،  والريف  للح�سر 

كل  منت�سف  يف  ينفذ  العمل  قوة  م�سح 

تعك�س  ب��ي��ان��ات  وي��ق��دم  ال�سنة  م��ن  رب��ع 

واق����ع ال���رب���ع ك���ام���ًا، وي���ج���ري ����س���وؤال 

خال  عمل  ع��ن  بحث  اإذا  فيما  ال��ف��رد 

املقابلة  ال�سابقة ليوم  االأربعة  االأ�سابيع 

املعتمدة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��و���س��ي��ات  بح�سب 

باململكة.

 االنباط-عمان

النفطية  امل�ستقات  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 

اآذار  �سهر  من  االأول  االأ�سبوع  يف  عاملياً 

اأ�سعارها  معدالت  مع  مقارنة  احل��ايل، 

بيانات  بح�سب  امل��ا���س��ي  ���س��ب��اط  ل�سهر 

وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.

ام�س  اعلنت،  التي  للبيانات  ووف��ق��ا 

االث��ن��ني، ���س��ج��ل ال��ب��ن��زي��ن اأوك���ت���ان 90، 

مقارنة  للطن،  دوالر   595.4 بلغ  �سعرا 

م����ع ����س���ع���ره يف ���س��ه��ر ����س���ب���اط امل��ا���س��ي 

ارت��ف��اع  وب��ن�����س��ب��ة   ،  563.4 ب��ل��غ  وال����ذي 

البنزين  �سعر  وارتفع  5.7باملئة،  بلغت 

للطن،  دوالر   579.4 م��ن   ،  95 اأوك��ت��ان 

بلغت  ارتفاع  بن�سبة  دوالر،   611.6 اإىل 

5.6باملئة.

 500.2 م��ن  ال��دي��زل  �سعر  ارت��ف��ع  كما 

وبن�سبة  دوالر   519.8 اىل  للطن،  دوالر 

3.9باملئة، فيما ارتفع �سعر  ارتفاع بلغت 

الكاز من 513.9 دوالر للطن اىل 532.7 

3.7باملئة. دوالر، وبن�سبة ارتفاع بلغت 

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، ارت��ف��ع ���س��ع��ر زي��ت 

ال�سهر  م��ن  االول  االأ���س��ب��وع  ال��وق��ود يف 

احلايل اىل 373.6 دوالر للطن، مقابل 

املا�سي  ���س��ب��اط  �سهر  يف  دوالر   359.8

3.8باملئة. وبن�سبة ارتفاع بلغت 

امل�سال  البرتويل  الغاز  �سعر  وارتفع 

للطن،  دوالر   602.5 اإىل  اآذار  �سهر  يف 

امل�����س��ج��ل يف �سهر  ���س��ع��ره  م���ع  م��ق��ارن��ة 

دوالرا   590 بلغ  وال��ذي  املا�سي  �سباط 

2.1باملئة . وبن�سبة ارتفاع بلغت 

وك���ان ���س��ع��ر خ���ام ب��رن��ت يف االأ���س��ب��وع 

 66.1 ال�سهر احلايل قد بلغ  االول من 

مت  دوالر   62.2 مقابل  للربميل،  دوالر 

ت�سجيله يف �سهر �سباط املا�سي.

 االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

االجتماعي،عن توفري خدمتي اإلغاء تعليق 

ت���اأم���ني ال�����س��ي��خ��وخ��ة، ومت���ك���ني اق��ت�����س��ادي 

ت��اأم��ني  ا���س��رتاك��ات  بتخفي�س  املتعلق   )1(

اإلكرتونياً من خال موقعها. ال�سيخوخة، 

واو�سحت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي،ام�س 

املن�ساأة  ارتباط  باإمكان �سابط  اأنه  االثنني، 

ال�����دخ�����ول حل�������س���اب امل���ن�������س���اأة ع���ل���ى م��وق��ع 

www.ssc. االإل�����ك�����رتوين  امل���وؤ����س�������س���ة 

gov.jo واإلغاء تاأمني تعليق ال�سيخوخة، 

اأو  كل  عن   ،)1( اقت�سادي  متكني  الغاء  اأو 

احلاجة  دون  املن�ساأة،  لدى  العاملني  بع�س 

نهائياً. املوؤ�س�سة  ملراجعة 

ودع��������ت امل����وؤ�����س���������س����ة �����س����ب����اط ارت����ب����اط 

م���ن اخل���دم���ات  اال����س���ت���ف���ادة  اإىل  امل���ن�������س���اآت 

االإل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��وّف��رة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا دون 

وقت  ب��اأي  اأن��ه  م�سيفًة  ملراجعتها،  احلاجة 

االأ�سبوع  اأي���ام  وطيلة  ال�ساعة  م��دار  وع��ل��ى 

باإمكانهم التوا�سل الأي ا�ستف�سار على رقم 

اأو من  امل��وح��د )117117(  االت�����س��ال  م��رك��ز 

الرقم  على  الوطني  االت�سال  مركز  خال 

.065008080

ارتفاع معدل البطالة خالل الربع األخير من عام 2020 الى7ر24 %

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في األسبوع
 األول من آذار 

الضمان: إلغاء تعليق تأمين الشيخوخة وتمكين 
اقتصادي 1 إلكترونيًا

جلسة حوارية عن تأمين السرطان 
وتطلعات المواطنين

اتفاقية بين نقابة المواد الغذائية 
ومجلس الحاصالت الزراعية المصري

اتحاد العمال يطلق حملة معا نحو 
بيئة عمل آمنة وعادلة

 االنباط-عمان

 

املعريف  اأب��وغ��زال��ة  ط��ال  ملتقى  نظم 

جل�سة  »الفي�سبوك«،  على  �سفحته  عرب 

حوارية رقمية بعنوان »تاأمني ال�سرطان، 

االجتماعية   ل��ل��ح��م��اي��ة  ���س��م��ويل   مفهوم 

وتطلعات  املواطنني«. يتما�سى 

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ايف ع���ن امل��ل��ت��ق��ى، 

ام�������س االث����ن����ني، ج������اءت اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي 

ال��ع��ام  امل��دي��ر  خ��ال��ه��ا  امللتقى  ا���س��ت�����س��اف 

مل��وؤ���س�����س��ة احل�����س��ني ال�������س���رط���ان ن�����س��ري��ن 

العامة  املوؤ�س�سة  ع��ام  وم��دي��ر  قطام�س، 

ل��ل�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي ال���دك���ت���ور ح���ازم 

ال���رح���اح���ل���ة، مب��ن��ا���س��ب��ة ال����ي����وم ال��ع��امل��ي 

لل�سرطان.

ع���اج  ت����اأم����ني  اإن  ق���ط���ام�������س  وق����ال����ت 

ال�������س���رط���ان اأول����وي����ة وط��ن��ي��ة وح����ق ل��ك��ل 

التي  التنموية  التحديات  رغ��م  مواطن، 

زيادة كلف عاج  االأردن يف ظل  يواجهها 

�سنويا،  ع��دد ح��االت��ه  وت��زاي��د  ال�����س��رط��ان 

تاأ�سي�سه  منذ  ا�ستقبل  املركز  اأن  مو�سحة 

ب���ال�������س���رط���ان،  م�������س���اب���ة  األ������ف ح���ال���ة   65

واالأرق�������ام يف ت���زاي���د، ووف����ر ل��ه��م اأف�����س��ل 

ب���رام���ج ال���ع���اج ال�����ذي ي�����س��اه��ي اأف�����س��ل 

مراكز العاج بالعامل، كما يجري �سنوياً 

و800  اأردين  مري�س  اآالف   6 ت�سخي�س 

من غري االأردنيني مبر�س ال�سرطان.

�ستت�ساعف  االأرق�����ام  ه���ذه  اأن  وب��ي��ن��ت 

م��وؤ���س��رات  ب��ح�����س��ب   ،2030 ���س��ن��ة  ب��ح��ل��ول 

م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، م���وؤك���دة اأن 

ب���رن���ام���ج ت����اأم����ني »رع�����اي�����ة« ه����و خ��ط��وة 

البناء  ميكن  املوؤ�س�سة  اتخذتها  حقيقية 

عليها يف اجتاه حتقيق التغطية ال�سحية 

ال�ساملة.

ال���ت���ع���اون بني  ات��ف��اق��ي��ة  اإىل  واأ�����س����ارت 

وال�سمان  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�ستي 

ال��ت��خ��ف��ي��ف من  اإىل  ب��ه��دف  االج��ت��م��اع��ي، 

ع���بء ال�����س��رط��ان ع��ل��ى امل��ر���س��ى وذوي��ه��م 

ي�سمن  ت�ساركي  من��وذج  تبني  خ��ال  من 

ال���ع���دال���ة يف ت���وزي���ع امل������وارد واحل�����س��ول 

ال��ع��ال��ي��ة،  ع��ل��ى اخل����دم����ات ذات اجل������ودة 

ال��ازم  التمويل  ت��وف��ري  يف  واال���س��ت��دام��ة 

ال�سرطان. لعاج 

واأك���������د ال����دك����ت����ور ال����رح����اح����ل����ة، م��ن 

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  ج��ان��ب��ه، 

دور  تتبنى  تاأ�سي�سها،  م��ن��ذ  االج��ت��م��اع��ي 

احل���م���اي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة ل���ل���م���واط���ن يف 

للتعاون  دع��اه��ا  م��ا  االجت���اه���ات،  خمتلف 

لتوفري  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�سة  مع 

ت���اأم���ني »رع����اي����ة« مل�����س��رتك��ي وم��ت��ق��اع��دي 

اأن املوؤ�س�سة وّفرت من�سة  ال�سمان، مبيناً 

www.ssc.gov.( اإل����ك����رتون����ي����ة 

خا�سة  االإل��ك��رتوين  موقعها  (ع��ل��ى   jo
بالتاأمني لتقدمي طلبات اال�سرتاك.

واأ����س���اد ال��رح��اح��ل��ة ب��ج��ه��ود امل���رك���ز يف 

ودول  االأردن  يف  ال�������س���رط���ان  حم����ارب����ة 

خمتلف  ب��ني  ال�����س��راك��ة  وت��ع��زي��ز  املنطقة، 

الوطنية  وال�سركات  والهيئات  املوؤ�س�سات 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا االإن�������س���ان���ي���ة، الف��ت��ا 

اإعامية  حملة  املوؤ�س�ستني  اإط���اق  اإىل 

مللتقى  ك��ان  »رع��اي��ة«،  ب��ت��اأم��ني  وتعريفية 

طال اأبوغزالة املعريف دور كبري خالها 

والتثقيفية  التعريفية  اجل��ه��ود  بتعزيز 

للمواطنني.

فادي  للملتقى  التنفيذي  املدير  وقال 

الرقمية هي  اإن ه��ذه احل���وارات  ال���داوود 

املعنيني  اإىل  للو�سول  االأم��ث��ل  الو�سيلة 

ب�����س��ه��ول��ة، وف��ر���س��ة مل�����س��ارك��ة اأك����رب ق��در 

اأن  ب��ع��د، م�����س��ريا اإىل  م���ن امل��ه��ت��م��ني ع���ن 

ال�����س��راك��ات امل��وؤ���س�����س��ي��ة ل��ه��ا دور ك��ب��ري يف 

ال���ت���ح���دي���ات،  مل���واج���ه���ة  االأدوار  ت���ك���ام���ل 

وتعزيز �سبل احلماية االجتماعية.

 االنباط-عمان

وق���ع���ت ال��ن��ق��اب��ة ال���ع���ام���ة جت����ار امل����واد 

تعاون  اتفاقية  االح���د،  م�ساء  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

م���ع امل��ج��ل�����س ال��ت�����س��دي��ري ل��ل��ح��ا���س��ات 

ال�����زراع�����ي�����ة امل�����������س�����ري، ب����ه����دف ت���ع���زي���ز 

ال��ع��اق��ات ب��ني امل�����س��دري��ن وامل�����س��ت��وردي��ن 

للمواد الغذائية يف البلدين.

وت�����ه�����دف االت����ف����اق����ي����ة ال����ت����ي وق���ع���ه���ا 

النقابة  ع��ام  مدير  امل�سرية،  بالعا�سمة 

للمجل�س  التنفيذي  واملدير  ح��رب  زه��ري 

حول  املعلومات  تبادل  اىل  ح�سني،  هاين 

التي  واال�ستثمار  والت�سدير  اال���س��ت��رياد 

ت��خ�����س ق��ط��اع احل��ا���س��ات ال��زراع��ي��ة يف 

البلدين.

اليوم  للنقابة  �سحفي،  بيان  وح�سب 

االث���ن���ني، ت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة ك��ذل��ك اىل 

ت���ط���وي���ر اخل����دم����ات ل��ل��م�����س��در امل�����س��ري 

وامل�ستورد االأردين واإمكانية اإيجاد فر�س 

مبختلف  ال��ت��ع��اون  ج��ان��ب  اىل  جت���اري���ة، 

احد  ينفذها  ال��ت��ي  التجارية  الفعاليات 

الطرفني.

ت�سكيل وفود  اإمكانية  االتفاقية  وتتيح 

ت�سهيل  و�سمان  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  جت��اري��ة 

ال����ل����ق����اءات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني امل�����س��ت��وردي��ن 

وامل�����س��دري��ن ورع��اي��ت��ه��ا وال��ت��ع��م��ي��م على 

اإيجاد  ح��ال  يف  واملجل�س  النقابة  اع�ساء 

فر�س جتارية متبادلة.

���س��ي��ك��ون مكتب  االت��ف��اق��ي��ة  ومب���وج���ب 

ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ت��ج��اري ب��ال�����س��ف��ارة امل�����س��ري��ة 

النقابة  بني  باملرا�سات  طرفا  باململكة، 

واملجل�س.

امل��واد  لتجار  العامة  النقابة  ان  يذكر 

يف  وت�سم   ،1973 ع��ام  تاأ�س�ست  الغذائية 

ع�����س��وي��ت��ه��ا م�����س��ت��وردي وم�����س��ن��ع��ي امل���واد 

وال��ت��ج��زئ��ة من  ال��غ��ذائ��ي��ة وجت���ار اجلملة 

اململكة. خمتلف حمافظات 

وت����اأ�����س���������س امل����ج����ل���������س ال���ت�������س���دي���رى 

للحا�سات الزراعية امل�سري، عام 1997، 

ويعمل على زيادة ال�سادرات امل�سرية من 

العاملية  ب��اال���س��واق  ال��زراع��ي��ة  احلا�سات 

وعلميا. تكنولوجيا  املنتجني  وتنمية 

 االنباط-عمان

اط��ل��ق��ت جل��ن��ة امل����راأة ب��االحت��اد ال��ع��ام 

االث��ن��ني،  ام�����س  االأردن،  ع��م��ال  لنقابات 

ح��م��ل��ة ب���ع���ن���وان »م���ع���ا ن��ح��و ب��ي��ئ��ة عمل 

اآم��ن��ة وع��ادل��ة« ، ت��زام��ن��ا م��ع ي��وم امل���راأة 

النقابية  ال��وك��ال��ة  م��ن  وب��دع��ٍم  ال��ع��امل��ي، 

للتعاون االإمنائي. الدمناركية 

املعايطه،  مازن  االحت��اد  رئي�س  وقال 

عقدت  ال��ت��ي  احلملة  اإط���اق  جل�سة  يف 

ه��ذه  اإن  امل���رئ���ي،  االت�����س��ال  تقنية  ع��رب 

بها  توؤمن  التي  امل��ب��ادئ  جت�سد  احلملة 

باأهمية  وال��ع��م��ال��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ي��ة  احل��رك��ة 

ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل االآم���ن���ة ل��ل��م��راأة ال��ع��ام��ل��ة، 

واإزال���������ة ك���اف���ة ال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي حت���ول 

ال��ك��ام��ل��ة يف احل��ق��وق بني  امل�����س��اوة  دون 

اجل���ن�������س���ني. م�������س���ي���دا ب���دع���م ال���وك���ال���ة 

وم�ستوى  للحملة  الدمناركية  النقابية 

امل�سرتك. التن�سيق 

انتي  ال��وك��ال��ة،  يف  امل�ست�سارة  وبينت 

الر�سن، اأهمية احلملة ومدى ارتباطها 

ب���ات���ف���اق���ي���ة م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة 

ال��ع��ن��ف  امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ك��اف��ح��ة  رق����م 190 

التعاون  مب�ستوى  م�سيدة  والتحر�س، 

باحتاد  الوكالة  يجمع  ال��ذي  والتن�سيق 

امل�����راأة، اإىل ج��ان��ب دور  ال��ع��م��ال وجل��ن��ة 

���س��ب��ك��ة امل�����راأة ال��ع��رب��ي��ة ال��دمن��ارك��ي��ة يف 

تبادل اخلربات ومعاجلة الق�سايا التي 

تعاين منها املراأة العربية.

واأو����س���ح���ت رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة امل������راأة يف 

اأن احل��م��ل��ة  ل���وح���ه،  اأب�����و  رن����ا  االحت������اد 

جمموعة  وتت�سمن  �سهر  مل��دة  ت�ستمر 

م���ن االأن�����س��ط��ة وال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، 

اللجنة  الأن�سطة  ال��وك��ال��ة  دع��م  مثمنة 

وب��راجم��ه��ا ال��ه��ادف��ة اإىل مت��ك��ني امل���راأة 

وتعزيز م�ساركاتها االقت�سادية .

وع����ر�����س ال���ب���اح���ث وم����دق����ق ال���ن���وع 

االج����ت����م����اع����ي، حم����م����ود ����س���م���ح���ان، يف 

اجل��ل�����س��ة، ن��ت��ائ��ج درا���س��ة ق���ام ب��اإع��داده��ا 

م��رك��ز م����اآل ل��ا���س��ت�����س��ارات وال��ت��دري��ب 

العنف  ظاهرة  حول  الب�سرية  والتنمية 

وال���ت���ح���ر����س يف ب��ي��ئ��ة ال���ع���م���ل، م�����س��ريا 

للظاهرة  اأع��م��ق  ف��ه��م��ا  ت��ق��دم  اأن��ه��ا  اإىل 

ومعاجلة االأ�سباب التي تقف خلفها.

الجمارك تضبط كميات كبيرة من البضائع الممنوعة
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اأ������ص�����در م����ط����ار ه����ي����رو وال���ع���م���ال 

الأر�صية  املناولة  وموظفو  النقابيون 

اململكة  وزراء  لرئي�س  م�����ص��رك��اً  ن���داء 

للح�صول  ج��ون�����ص��ون  ب��وري�����س  امل��ت��ح��دة 

ع��ل��ى م���زي���د م���ن ال��ت��م��وي��ل احل��ك��وم��ي 

البقاء  على  الطريان  �صناعة  مل�صاعدة 

ال�صفر  ق��ي��ود  ب�صبب  احل��ي��اة  قيد  على 

امل���رت���ب���ط���ة ب���ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا وال���ت���ي 

2% ف���ق���ط م��ن  و����ص���ع���ت ال���ط���ل���ب ع���ن���د 

املعتاد. م�صتواه 

 New ت�����ص��ري ت��ق��دي��رات م��وؤ���ص�����ص��ة

 Economics Foundation
وظيفة   124000 اأن  اإىل  يونيو  ل�صهر 

اأخ������رى يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة م��ع��ر���ص��ة 

ال������ط������ريان  �����ص����ن����اع����ة  يف  ل����ل����خ����ط����ر 

اإىل  بالإ�صافة  املرتبطة،  وال�صناعات 

بالفعل،  اأماكنهم  الذين فقدوا  العمال 

»ب��ل��وم��رغ«، واطلعت  مل��ا ذك��رت��ه  وف��ق��اً 

»العربية.نت«. عليه 

موؤمتر  من  م�صركة  دع��وة  تطالب 

�صوي�صبورت  و���ص��رك��ة  ال��ت��ج��ارة،  احت���اد 

اإن��رن��ا���ص��ون��ال، و���ص��رك��ة م��ط��ار هيرو 

من  الأم���ور  م��ن  مبجموعة  القاب�صة، 

العمال،  لتكاليف  كامل  حتمل  بينها، 

بالكامل،  الإج���ازات  نظام  ذل��ك  يف  مب��ا 

ف�����ص��ًا ع���ن حت��م��ل داف���ع���ي ال�����ص��رائ��ب 

اأث��ن��اء  امل��ط��ار  ت�صغيل  ت��ك��ال��ي��ف  تغطية 

الإغاق.

ك���م���ا ط���ال���ب���وا ب���ق���رو����س ح��ك��وم��ي��ة 

ال�صداد،  ف��رات  متديد  م��ع  لل�صناعة 

����ص���ه���راً   12 مل�����دة  اإج���������ازة  ف�������ص���ًا ع����ن 

الركاب  خدمات  مقدمي  يف  للعاملني 

يف املطار.

وق�����ال ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ط��ار 

ه���ي���رو، ج���ون ه���ولن���د ك����اي، يف ب��ي��ان 

»لقد  الإل��ك��روين:  الريد  عر  اأر�صل 

ك���ان ال��ط��ريان حم��رك��اً خل��ل��ق وظ��ائ��ف 

مبثابة  و�صيكون  اجل��ودة  عالية  ماهرة 

بعد  القت�صادي  لازدهار  مهم  حمفز 

كوفيد«.

بدوره قال متحدث با�صم احلكومة، 

يف رد عر الريد الإلكروين، »حددت 

امل��ي��زان��ي��ة امل��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة م��ن ال��دع��م 

ذل��ك متديد  - مب��ا يف  لل�صركات  امل��ت��اح 

ال���ق���رو����س امل���دع���وم���ة م����ن احل��ك��وم��ة 

وم����دف����وع����ات الإج����������ازة، وال����ت����ي ت��ب��ل��غ 

 9.7( جنيه  مليارات   7 ح��وايل  قيمتها 

ال�����ذي مت  ال���دع���م  م���ن  دولر(  م��ل��ي��ار 

ال��ت��ع��ه��د ب��ه ب��ال��ف��ع��ل ل��ق��ط��اع ال��ط��ريان 

منذ بداية الوباء«.

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م 

مكماهون  جيم  املعار�س  العمال  حزب 

يف ر���ص��ال��ة ب��ال��ري��د الإل��ك��روين »لقد 

ال���وزراء  وع��د  اأن  منذ  تقريبا  ع��ام  م��ر 

ب���ح���زم���ة دع�����م خ���ا����ص���ة ب���ق���ط���اع م��ع��ني 

تتحقق  مل  لكنها  ال��ط��ريان،  ل�صناعة 

احلكومة  ف�صل  اأن  الوا�صح  »من  بعد«. 

الوظائف«. يكلف 

100 امرأة يصنعن بصماتهن 
في عالم المال

»في إف إس غلوبال« تحتفل بيوم 
المرأة عبر تمكين السيدات 

من اإلشراف على كافة العمليات 
في أحد المراكز التابعة لها

العربية-وكاالت

خ��ط��ت امل����راأة خ��ط��وات وا���ص��ع��ة يف ال��ع��ام 

اأمريكا  انتخبت  ال��ع��ام.  القطاع  يف  املا�صي 

يف  ه��اري�����س،  ك��ام��ال  ل��ه��ا،  رئي�س  نائبة  اأول 

ن��وف��م��ر. ك��م��ا ت�����ص��غ��ل ج��ان��ي��ت ي��ل��ني الآن 

من�صب اأول وزيرة خزانة يف الباد، وي�صم 

رق��م��اً   117 رق����م  الأم����ريك����ي  ال��ك��ون��غ��ر���س 

27% من اإجمايل  143 امراأة، اأو  قيا�صياً بلغ 

اأع�صائه.

ونفوذاً  بارزة  مكانة  اأي�صاً  الن�صاء  حتقق 

اأكر يف القطاع اخلا�س، ول �صيما يف عامل 

الرئي�س  فريزر،  جني  اأ�صبحت  حيث  امل��ال، 

امراأة  اأول  غروب،  �صيتي  ل�صركة  التنفيذي 

ت��ق��ود ب��ن��ك��اً اأم��ريك��ي��اً رئ��ي�����ص��ي��اً. مت م��وؤخ��راً 

ت��ع��ي��ني ث���ا����ص���ون���دا ب������راون دوك����ي����ت، امل��دي��ر 

رئي�صاً  مورغان،  بي  جي  ل�صركة  التنفيذي 

تنفيذياً ل�صركة TIAA، �صركة اخلدمات 

تريليون   1.3 اأ���ص��ول��ه��ا  ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 

بور�صة  كننغهام  �صتاي�صي  وتراأ�س  دولر. 

ن��ي��وي��ورك، ب��ي��ن��م��ا ت�����ص��غ��ل اأدي���ن���ا ف��ري��دم��ان 

م���ن�������ص���ب ال���رئ���ي�������س وامل�����دي�����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال��ت��ي   ،)NDAQ( ن��ا���ص��داك  ل��ب��ور���ص��ة 

الرئي�صية  الأم���ريك���ي���ة  ال��ب��ور���ص��ة  مت��ت��ل��ك 

الأخرى.

فريزر، وداكيت، وكوننغهام، وفريدمان، 

وي��ل��ني ه��م جم���رد ع���دد ق��ل��ي��ل م��ن ال��ن�����ص��اء 

ك��ب��رياً ورائ����دات يف  ال��ائ��ي حققن جن��اح��اً 

قائمة  يف  ت�صميتهن  مت  ال��ائ��ي  الطليعة 

ام��راأة   100 لأك��ر  الثانية  ال�صنوية  ب���ارون 

تاأثرياً يف التمويل الأمريكي، والتي اطلعت 

»العربية.نت«. عليها 

28 ا�صماً جديداً،  ت�صم قائمة هذا العام 

مبا يف ذلك دوكيت؛ وفينوكني، وكاثي وود، 

ال�صتثمار  ق�صم  ورئي�س  التنفيذي  الرئي�س 

جيم�س،  واإريكا  اإنف�صتمنت؛  اأرك  �صركة  يف 

تراأ�س   - ملون  �صخ�س  واأول   - ام���راأة  اأول 

مدر�صة وارتون يف جامعة بن�صلفانيا.

ب��ري��ن��ارد،  اأ���ص��اف��ت قائمة »ب����ارون« لي��ل 

ع�������ص���و جم���ل�������س حم���اف���ظ���ي الح���ت���ي���اط���ي 

مراقبي  بع�س  يعتره  وال��ذي  الفيدرايل، 

بنك الحتياطي الفيدرايل بديًا حمتمًا 

ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س الح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل 

ال��ع��ام  ب���اول ع��ن��دم��ا تنتهي ولي��ت��ه  ج���ريوم 

امل���ق���ب���ل. اجل����دي����د اأي�������ص���اً ه����ي ال�����ص��ن��ات��ور 

اإل���ي���زاب���ي���ث واري�������ن، ال���ت���ي ت��ع��م��ل يف جل��ن��ة 

جم��ل�����س ال�����ص��ي��وخ ل��ل�����ص��وؤون امل��ال��ي��ة وجل��ن��ة 

احل�صرية،  وال�����ص��وؤون  والإ���ص��ك��ان  ال��ب��ن��وك 

وه��ي واح���دة م��ن اأك���ر امل��داف��ع��ني �صراحة 

املالية للم�صتهلك. عن احلماية 

م�صكلة  ل��ي�����س  اجل��ن�����ص��ني  ب���ني  ال��ت��ك��اف��وؤ 

يف ���ص��ن��اع��ة اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة، ح��ي��ث متثل 

العاملة.  القوة  من   %50 من  اأك��ر  الن�صاء 

القيادية  املنا�صب  امل��راأة يف  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 

ه��ي م�����ص��األ��ة اأخ����رى. وف��ق��اً ل��ت��ق��ري��ر ���ص��ارك 

و  لا�صت�صارات،  ديلويت  �صركة  تاأليفه  يف 

Women in Finance، وهي   100

 %21.9 ال��ن�����ص��اء  �صغلت  ���ص��ن��اع��ي��ة.  جمعية 

القيادية يف �صركات اخلدمات  املنا�صب  من 

تنمو  اأن  املتوقع  ومن   .2019 عام  يف  املالية 

هذه الن�صبة اإىل 31% بحلول عام 2030.

ل��ق��د اأو���ص��ح��ت درا����ص���ات ع���دي���دة م��زاي��ا 

ال�صركات.  ق��ي��ادة  يف  اجلن�صني  ب��ني  التنوع 

وف���ق���اً ل��ب��ح��ث اأج�������راه ا���ص��ت�����ص��اري ت��ط��وي��ر 

فولكمان  وج���وزي���ف  زي��ن��غ��ر  ج���اك  ال��ق��ي��ادة 

ريفيو،  بيزن�س  ه��ارف��ارد  جملة  يف  املن�صور 

تفوقت الن�صاء على الرجال يف 17 من اأ�صل 

القادة  عن  املمتازين  القادة  متيز  ق��درة   19

ع��ل��ى حتليل  ب���ن���اًء  ال���ف���ق���راء،  اأو  ال��ع��ادي��ني 

لآلف املراجعات �صملت جميع النواحي.

وح�����ص��ل��ت ال��ن�����ص��اء ع��ل��ى درج�����ات ع��ال��ي��ة 

ب�صكل خا�س يف جمالت مثل »اأخذ املبادرة« 

و »املرونة« و »ممار�صة التنمية الذاتية«.

ترى رئي�صة بنك الحتياطي الفيدرايل 

وال��ت��ي  دايل،  م���اري  فران�صي�صكو،  ���ص��ان  يف 

ت��ع��د اإ���ص��اف��ة ج��دي��دة اإىل ال��ق��ائ��م��ة، »اأه���م 

ومنفتحاً  ذات��ي��اً،  متاأمًا  تظل  اأن  هو  �صيء 

على  دائماً  »ركز  النقدية«.  التعليقات  على 

باأنهم جزء من  النا�س  التاأثري، حتى ي�صعر 

�صاعدت  اإذا  احل���ل.  �صحايا  ول��ي�����س  احل���ل، 

ال��ن��ا���س ع��ل��ى ال�����ص��ع��ور ب���امل���ح���اذاة، ف�����ص��وف 

يتبعون ذلك. لقد �صمعت اأ�صواتهم«.

اأي�صا جزء ل يتجزاأ  التقييم الذاتي هو 

هناك  »�صتكون  ت��ق��ول:  دوك��ي��ت.  م��ن جن��اح 

دائ��م��اً ف���رات جن���اح واإخ��ف��اق��ات يف امل��ه��ن��ة، 

كل  م��ن  التعلم  على  ق��ادر  اأن��ك  طاملا  ولكن 

يف  الثقة  تعميق  يف  ت�صتمر  ف�صوف  جتربة، 

قدراتك«.

الريا�ض-االنباط

اأك��ر  غ��ل��وب��ال«،  اإ���س  اإف  »يف  اأعلنت 

التعهيد  خدمات  يف  متخ�ص�صة  �صركة 

ال����ت����اأ�����ص����ريات واخل����دم����ات  يف جم�����ال 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات وال��ب��ع��ث��ات 

العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الدبلوما�صية 

ع���ن الح���ت���ف���اء ب���ال�������ص���ي���دات، ت��ق��دي��راً 

وم�صاهمتهن  واإجن��ازات��ه��ن  ملرونتهن 

ب����ن����اء ع������امل م�������ص���ت���دام.  امل����ذه����ل����ة يف 

اأعلنت  ال��ع��امل��ي،  امل����راأة  ب��ي��وم  واح��ت��ف��اًل 

ع��ن  غ����ل����وب����ال«،  اإ�������س  اإف  »يف  ����ص���رك���ة 

ط��ل��ب��ات  م���رك���ز  ع��م��ل��ي��ات  ك���اف���ة  اإدارة 

الهدا  مبكتب  ت��اأ���ص��رية  على  احل�صول 

الريا�س، من  ال�صعودية-  العا�صمة  يف 

قبل املوظفات ح�صراً.

امل��ب��ادرة الفريدة،  وك��ج��زء م��ن ه��ذه 

ال�صيدات  �صيقوم فريق متخ�ص�س من 

ح�����ص��راً، مب��ع��اجل��ة ط��ل��ب��ات احل�����ص��ول 

28 دول��ة مبا يف  ل�  تاأ�صرية دخ��ول  على 

والبلدان  املتحدة  واململكة  كندا  ذل��ك 

ال�����واق�����ع�����ة حت������ت م���ن���ط���ق���ة ����ص���ن���غ���ن. 

ال�صيدات  ت��ول��ت  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

الأم��ن  عمليات  اإدارة  العمل،  فريق  يف 

نقل  وك��ذل��ك  التحكم،  غ��رف  وت�صغيل 

اأو  ال�������ص���ف���ارات  اإىل  ال�����ص��ف��ر  ج�������وازات 

املخت�صة. البعثات 

ق����ال ���ص��وم��ان��ث ك���اب���ور، رئ��ي�����س »يف 

العربية  اململكة  يف  غ��ل��وب��ال«  اإ����س  اإف 

اإف  »يف  »تفخر  والبحرين:  ال�صعودية 

احتفالت  يف  بامل�صاركة  غ��ل��وب��ال«  اإ����س 

تخ�صي�س  ع���ر  ال���ع���امل���ي،  امل������راأة  ي����وم 

ي���وم ك��ام��ل ل��ل�����ص��ي��دات ل��ا���ص��راف على 

تكرمياً  الهدا،  مركز  يف  الأعمال  كافة 

والقت�صادية  الجتماعية  لاإجنازات 

العربية  اململكة  يف  للمراأة  والثقافية 

ال�����ص��ع��ودي��ة وح���ول ال��ع��امل. ك��م��ا ميثل 

ت�صريع  اأج���ل  م��ن  للعمل  دع���وة  ال��ي��وم 

بني  امل�صاواة  لتحقيق  الهادفة  اجلهود 

ملتزمون  نحن  لذلك  والرجل،  امل��راأة 

ب���ت���م���ك���ني ف���رق���ن���ا ب����خ����ط����وات ع��م��ل��ي��ة 

وامل��ه��ن��ي  ال�صخ�صي  ال��ن��ج��اح  لتحقيق 

والتنظيمي يف اململكة وخارجها«.

مت���ا����ص���ي���اً م����ع روؤي�������ة مت���ك���ني امل������راأة 

غلوبال«  اإ�س  اإف  »يف  عززت  ال�صعودية، 

اإط����ار ال�����ص��م��ول وال��ت��ن��وع. وق���د توجت 

بن�صبة  عمل  فريق  تكوين  يف  جهودها 

العربية  اململكة  يف  ال�صيدات  من   %40

م���واط���ن���ات  م��ن��ه��ن   %90 ال�������ص���ع���ودي���ة، 

املوظفات  جن�صيات  وتتوزع  �صعوديات. 

الأخريات بني الفلبني واإثيوبيا والهند 

وب��اك�����ص��ت��ان وب��ن��غ��ادي�����س و���ص��ري��ان��ك��ا 

وق��ريغ��ي��ز���ص��ت��ان وامل���غ���رب وف��ل�����ص��ط��ني 

ت�صكل  العامل،  م�صتوى  وعلى  واليمن. 

عر  املوظفني  ن�صبة  من   %58 الن�صاء 

جميع عملياتها يف اأكر من 140 دولة.

 االنباط-عمان

مب��ن��ا���ص��ب��ة ي����وم امل�������راأة ال���ع���امل���ي وال����ذي 

كّرم  عام،  كل  من  اآذار  من  الثامن  ي�صادف 

ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي جم��م��وع��ة م���ن م��وظ��ف��ات��ه 

ي���ت���واج���د  ال����ت����ي  ال����ب����ل����دان  ال����ع����ام����ات يف 

ب��ه��ا ال��ب��ن��ك ع���ر امل��ن��ط��ق��ة وذل����ك ت��ق��دي��راً 

جل���ه���وده���ن وا���ص��ه��ام��ات��ه��ن ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف 

ل��ق��اء  ال���ت���ك���رمي يف  ال���ب���ن���ك. ومت  م�������ص���رية 

بوا�صطة  بعد  ع��ن  الإج��ت��م��اع  بتقنية  ج��رى 

الإن���رن���ت وج��م��ع امل��وظ��ف��ات امل��ك��ّرم��ات مع 

نائب املدير العام التنفيذي للبنك العربي، 

الآن�صة رندة ال�صادق.

موظفات  من  جمموعة  التكرمي  و�صمل 

ي��اأت��ي ذل��ك يف  البنك الأق���دم خ��دم��ة، حيث 

على  املتوا�صل  العربي  البنك  حر�س  اإط��ار 

وت�صليط  الن�صائية  ك����وادره  ج��ه��ود  تقدير 

ال�����ص��وء ع��ل��ى م�����ص��اه��م��ات��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة عر 

ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف حتقيق  امل�����ص��ت��وي��ات  خم��ت��ل��ف 

الإ�صراتيجية عر  وتوجهاته  البنك  روؤية 

واإقليمياً. �صبكته، حملياً 

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ق���ال���ت الآن�������ص���ة رن���دة 

ال�صادق، نائب املدير العام التنفيذي للبنك 

العربي: »يوا�صل البنك العربي العمل على 

عر  الن�صائية  ك��وادره  قدرات  وتطوير  بناء 

اإنطاقاً  بها  يتواجد  التي  البلدان  خمتلف 

م��ن اإمي��ان��ه ب��اأه��م��ي��ة مت��ك��ني امل����راأة ودوره���ا 

امل�صتدامة  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  امل��ح��وري 

وحتقيق الإجنازات على خمتلف الأ�صعدة«. 

على  البنك  »يحر�س  ال�����ص��ادق:  واأ���ص��اف��ت  

خمتلف  يف  موظفاته  لكل  الفر�صة  اإت��اح��ة 

يف  والإرت��ق��اء  للتطور  والقطاعات  ال��دوائ��ر 

اإ�صتناداً  امل�صتويات  لأعلى  الوظيفي  ال�صلم 

الفر�س و�صمن معايرياملهنية  ت�صاوي  ملبداأ 

والكفاءة والإجناز«.  

اللقاء مداخات من موظفات  وت�صمن 

ال����ب����ن����ك ع�������رن خ����ال����ه����ا ع�����ن ����ص���ك���ره���ن 

امل��ت��وا���ص��ل  دع��م��ه  ع��ل��ى  للبنك  وت��ق��دي��ره��ن 

ل����ه����ن م�����ن خ�������ال ال�����ت�����دري�����ب وال����ت����ط����ور 

ال��وظ��ي��ف��ي وال��رك��ي��ز ع��ل��ى ب��ن��اء ال���ق���درات 

اأح��دث  وف��ق  الوظيفية  مهاراتهن  و�صقل 

العاملية. واملمار�صات  الأ�صاليب 

بمناسبة »يوم المرأة العالمي« 
البنك العربي يكّرم موظفاته األقدم خدمة عبر شبكته اإلقليمية 

دبي - العربية

اأكد اخلبري النفطي كامل احلرمي اأن 

الذي  هم  النفطية  بالأ�صواق  امل�صاربني 

اإىل  النفط  اأ�صعار  ارت��ف��اع  فتيل  ي�صعلون 

اأعلى. م�صتويات 

ت���اأت���ي ه����ذه ال��ت�����ص��ري��ح��ات ب��ع��د ع���ودة 

 71 اخراقها  بعد  النفط  لأ�صعار  الهدوء 

دولرا �صباحا.

اأن��ه رغ��م املخاطر  اإىل  واأ���ص��ار احلرمي 

امل���وج���ودة ول��ك��ن ه��ن��اك ط��اق��ات اإن��ت��اج��ي��ة 

الإم����ارات  ال��ع��راق  ل���دى  للنفط  ف��ائ�����ص��ة 

والكويت، قد حتل نوعا ما مكان الكميات 

والإم����������دادات ال���ت���ي ت�������ص���ررت ل���و ح��دث 

ت��ن��ورة واأرام��ك��و  �صيئا م��ا يف م��ي��ن��اء راأ����س 

ال�صعودية، وهذا الذي مل يحدث.

موا�سلة ارتفاع الأ�سعار

ام�س  النفط  اأ�صعار  وا�صلت  ذلك،  اإىل 

الثنني، ارتفاعاتها القوية، بعد ال�صعود 

ال��ق��وي ي��وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ص��ي��ة ب��ع��د اإب��ق��اء 

م�صتوياتها  ع��ن��د  ب��ل�����س  اأوب����ك  تخفي�س 

احلالية مع ا�صتثناء رو�صيا واأذربيجان.

وارت���ف���ع خ����ام ب��رن��ت ال��ق��ي��ا���ص��ي ال��ي��وم 

دولر   70.75 اإىل  ل��ي�����ص��ل   %2 ب��ن�����ص��ب��ة 

يناير  منذ  م�صتوى  اأعلى  وه��و  للرميل 

تك�صا�س  غ���رب  خ���ام  ���ص��ع��د  ف��ي��م��ا   ،2020

الأم����ريك����ي ب��ن��ف�����س ال��ن�����ص��ب��ة ل��ي�����ص��ل اإىل 

67.42 دولر.

وك���ان���ت اأ����ص���ع���ار ال��ن��ف��ط ق���د ارت��ف��ع��ت 

املكا�صب  لتوا�صل   ،%3.9 بن�صبة  اجلمعة 

التي حققتها يف اجلل�صة ال�صابقة، بعد اأن 

زي��ادة  ع��دم  على  وحلفاوؤها  اأوب��ك  اتفقت 

اإذ يرقبون  اأبريل/ني�صان،  الإمدادات يف 

اأك�����ر ل��ل��ط��ل��ب يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة  ت���ع���اف���ي���اً 

فريو�س كورونا.

ب��رن��ت  خل����ام  الآج����ل����ة  ال���ع���ق���ود  وزادت 

ت�����ص��ل��ي��م م���اي���و/اأي���ار م���ا ي��زي��د ع���ن دولر 

ارتفعت  69.57 دولر للرميل، فيما  اإىل 

ال���ع���ق���ود الآج����ل����ة خل�����ام غ�����رب ت��ك�����ص��ا���س 

 66.29 اإىل   ،%3.85 الأم��ريك��ي  الو�صيط 

دولر.

بتمديد  الأ���ص��واق  ال�صعودية  وف��اج��اأت 

مبليون  النفط  لإنتاج  الطوعي  اخلف�س 

برميل يومياً يف اأبريل، فيما قرر حتالف 

ال�صابقة  التخفي�صات  اإب��ق��اء  بل�س  اأوب��ك 

ا���ص��ت��ث��ن��اء لرو�صيا  ع��ل��ى ح��ال��ه��ا، م��ع م��ن��ح 

األف   150 ب�  الإن��ت��اج  ل��زي��ادة  وكازاخ�صتان 

م���ن مطلع  ب��رم��ي��ل جم��ت��م��ع��ني اع���ت���ب���اراً 

اأبريل.

م�صوؤول  م�صدر  �صّرح  الآخ��ر،  باملقلب 

اإح��دى  اأن  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف 

ال��ب��رول��ي��ة يف ميناء  ���ص��اح��ات اخل���زان���ات 

الذي  ال�صرقية،  املنطقة  يف  ت��ن��ورة،  راأ���س 

اأك��ر م��وان��ئ �صحن ال��ب��رول يف  ُيعد م��ن 

ال��ي��وم، لهجوٍم  ت��ع��ر���ص��ت، ���ص��ب��اح  ال��ع��امل 

ب��ط��ائ��رة ُم�����ص��رية دون ط��ي��ار، ق��ادم��ة من 

عن  ينتج  مل  اأن���ه  مو�صحاً  ال��ب��ح��ر،  جهة 

اأي  حم��اول��ة ال���ص��ت��ه��داف، وهلل احل��م��د، 

اإ�صابات اأو خ�صائر يف الأرواح اأو املمتلكات.

ُمتعمدة  حم��اول��ٍة  اإىل  امل�����ص��در  واأ���ص��ار 

اأخ������رى ل���اع���ت���داء ع��ل��ى م���راف���ق ���ص��رك��ة 

�صقطت،�صظايا  حيث  ال�صعودية،  اأرامكو 

�����ص����اروخ ب��ال��ي�����ص��ت��ي ب���ال���ق���رب م���ن احل��ي 

ال�صعودية  اأرامكو  ل�صركة  التابع  ال�صكني 

الآلف  ي�صكنه  الذي  الظهران،  يف مدينة 

م��ن م��وظ��ف��ي ال�����ص��رك��ة وع��ائ��ات��ه��م، من 

خمتلفة. جن�صيات 

خبير: مضاربون بأسواق النفط يشعلون فتيل ارتفاع األسعار!

صناعة الطيران في بريطانيا تستغيث برئيس الوزراء

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة : )٢٠٠١٦٤٣٠١(

يعلن   ،  1997 ل�سنة  رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركة ن�سال عو�ض املذبوح وحممد قرعاوي يف �سجل �سركات ت�سامن

لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2٠17/1٠/23 بتاريخ   )117392  ( الرقم  حتت 

ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2٠21/2/21

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد اإدري�ض ابراهيم قرعاوي  م�سفيا لل�سركة .

بن  �سعد  م�سجد  -خلف  ح�سن  المري  جبل   - الزرقاء   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

معاذ– ت: ٠791321٦2٦

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم 5٦٠٠2٦٠

مراقب عام الشركات

د.وائل علي العرموطي
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 الضمان: خدمات جديدة من الكتب 
الرسمية االلكترونية للمنشآت

االنباط- عمان

اأع���ل���ن���ت امل����ؤ����ض�������ض���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ض��م��ان 

االج���ت���م���اع���ي ع����ن اإط����اق����ه����ا جم��م���ع��ة 

ج���دي���دة م���ن خ���دم���ات ال��ك��ت��ب ال��ر���ض��م��ي��ة 

اخلا�ضة باملن�ضاآت اإلكرتونياً على م�قعها.

ومت���ث���ل���ت اخل�����دم�����ات ب���ك���ت���ب ر���ض��م��ي��ة 

لرتخي�ص املركبة اأو ت�ضجيلها اأو �ضطبها اأو 

نقل ملكيتها لدى دائرة الرتخي�ص،وكتب 

ر���ض��م��ي��ة ل���دائ���رة ال��رتخ��ي�����ص ل��ل��م��دار���ص 

اخلا�ضة وملديرية التعليم اخلا�ص.

و اأفادت امل�ؤ�ض�ضة يف بيان �ضحفي، ام�ص 

ارتباط  �ضابط  على  يتعينّ  باأنه  االثني، 

ب��احل�����ض���ل ع��ل��ى الكتب  ال���راغ���ب  امل��ن�����ض��اأة 

ال��ر���ض��م��ي��ة، ال���دخ����ل اإىل ح�����ض��اب امل��ن�����ض��اأة 

www. على م�قع امل�ؤ�ض�ضة االإلكرتوين

ssc.gov.jo، ومن ثم اىل خدمة كتاب 
مل���ن ي��ه��م��ه االأم������ر، وحت���دي���د ن�����ع ال��ك��ت��اب 

رمز  طلب  ثم  املطل�بة،  البيانات  وتعبئة 

ا�ضتعام اإلكرتوين للح�ض�ل على الكتاب، 

اال�ضتعام  ب��رم��ز  املعنية  اجل��ه��ة  وت��زوي��د 

االل����ك����رتوين ل���اط���اع ع��ل��ى ال���ك���ت���اب اأو 

ط���ب���اع���ت���ه م����ن اخل����دم����ات االإل���ك���رتون���ي���ة 

باإدخال رقم �ضمان املن�ضاأة.

اأن�����اع  اأن ج��م��ي��ع  امل���ؤ���ض�����ض��ة  واأ����ض���اف���ت 

ال��ك��ت��ب ال��ر���ض��م��ي��ة ل��ل��م��ن�����ض��اآت اإل��ك��رتون��ي��ة 

االإلكرتوين  م�قعها  خال  من  واإلزامية 

ب���ك���اف���ة اأن�����اع����ه����ا �����ض�����اء ك����ان����ت ل���غ���اي���ات 

ال��رتخ��ي�����ص اأو ك��ت��اب ���ض��ق��ط ���ض��ه���اً ال��ذي 

املر�ضلة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ع��دي��ل  للمن�ضاأة  يتيح 

خ��ط��اأ  ورود  ح�����ال  يف  ل��ل��م���ؤ���ض�����ض��ة  م��ن��ه��ا 

الة  مل��ن�����ض��اأة فعنّ ب����راءة ذم���ة  ك��ت��اب  اأو  ف��ي��ه��ا، 

كتاب  اأو  ال��ن�����ض��اط،  مغلقة  اأو  م���ق���ف��ة  اأو 

والتي  اخلا�ص  القطاع  ملن�ضاآت  ذمة  ب��راءة 

يف  املعامات  لبع�ص  للتقدم  متطلباً  تعد 

العامة واخلا�ضة امل�ؤ�ض�ضات 

الوطني لحقوق اإلنسان يستعرض تشريعات 
حقوق المرأة في يومها العالمي

االنباط- عمان

الت�ضريعات  االإن�ضان  حلق�ق  ال�طني  املركز  ا�ضتعر�ص 

امل�����راأة، مبنا�ضبة  ال�����ض��ام��ن��ة حل��ق���ق  ال���ط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة 

اأر����ص  ع��ل��ى  بتطبيقها  االل���ت���زام  وم����دى  ال��ع��امل��ي،  ي���م��ه��ا 

الت�ضريعية  االأطر  بع�ص  تعديل  ب�ضرورة  م��ضيا  ال�اقع، 

وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��� ال��ك��ف��ي��ل ب��ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى جميع 

اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة.

واأو�ضح املركز يف بيان اأ�ضدره، ام�ص االثني، اأن العامل 

يحتفل يف الثامن من �ضهر اآذار من كل عام بالي�م العاملي 

للمراأة، وهي فر�ضة لتاأكيد االإجنازات التي حتققت للمراأة 

يف خمتلف املجاالت، وت�ضليط ال�ض�ء على اأبرز التحديات 

االجتماعية واالقت�ضادية التي ما زالت ت�اجهها.

االأردين،  الد�ضت�ر  ال�ضاد�ضة من  املادة  اإىل  املركز  واأ�ضار 

ال  ال��ق��ان���ن،  اأم���ام  ���ض���اء  “االأردنيي  اأن  على  تن�ص  ال��ت��ي 

يف  اخ��ت��ل��ف���ا  واإن  وال����اج���ب���ات،  احل��ق���ق  يف  بينهم  مت��ي��ي��ز 

العرق اأو اللغة اأو الدين”، الفتا اإىل اأن االأردن �ضادق على 

امل��راأة،  �ضد  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  الق�ضاء  اتفاقية 

ون�ضرها يف اجلريدة الر�ضمية عام 2007.

التي  القان�نية  الن�ض��ص  من  العديد  تعديل  مت  كما 

ت�ؤكد حق�ق املراأة املت�ضاوية مع الرجل، ف�ضا عن تنظيم 

من  العنف،  من  وحمايتها  امل��راأة  بحق�ق  الت�عية  برامج 

قبل امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية وم�ؤ�ض�ضات املجتمع املدين.

متيز  التي  القان�نية  الن�ض��ص  تعديل  ���ض��رورة  واأك��د 

���ض��د امل����راأة مل���اءم��ت��ه��ا م��ع ال��د���ض��ت���ر وامل��ع��اي��ر ال��دول��ي��ة، 

اإدارة  يف  م�����ض��ارك��ت��ه��ا  ن�ضبة  ل��زي��ادة  وط��ن��ي��ة  خ��ط��ة  وو���ض��ع 

العليا يف  القيادية  امل�اقع  اإعدادها يف  العام، وزيادة  ال�ضاأن 

املراأة  العنف �ضد  املعنيي مل�اجهة  الدولة، وتكاثف جه�د 

والثقافية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ق��ان���ن��ي��ة  ال������ض��ائ��ل  مبختلف 

ل�ضمان حمايتها من العنف، وحتقيق حياة اآمنة لها.

واأو���ض��ى امل��رك��ز ب�����ض��رورة تبني م���ازن��ات ت��راع��ي الن�ع 

وت�فر  واجتماعياً،  اقت�ضادياً  املراأة  ومتكي  االجتماعي، 

ف��ر���ص ع��م��ل ل��ه��ا، وت��ط���ي��ر م��ه��ارات��ه��ا مب���ا ي��ت��ن��ا���ض��ب مع 

احتياجات ال�ض�ق من االأيدي العاملة وحتديداً يف املناطق 

النائية. كما اأو�ضى باإ�ضدار نظام العاملي والعامات يف 

الزراعة، 

مب��ا ي�����ض��م��ن ح��ق���ق ال��ع��ام��ل��ي وال��ع��ام��ات واأ���ض��ح��اب 

ال��ع��م��ل، م���ع ت���ف��ر م��ع��اي��ر ال�����ض��ام��ة وال��ع��م��ل ال��ائ��ق 

للعامات يف الزراعة، ومن �ضمنها االلتزام باحلد االأدنى 

لاأج�ر وت�فر و�ضائل نقل اآمنة، وغرها من ال�ضمانات 

وغر  احلك�مية  امل�ؤ�ض�ضات  ودعا  وال�ضحية.  االجتماعية 

احلك�مية اإىل اإعمال وتفعيل حق�ق املراأة الريفية ودرا�ضة 

ال��ق��رى، مبا  اأو���ض��اع��ه��ا، وحت�����ض��ي م�ضت�ى اخل��دم��ات يف 

يكفل تعزيز التنمية املحلية لتمتع املراأة بكامل حق�قها.

الثالثاء   9 / 3 / 2021

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة فريحات و�سالح 

ورجا  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)91815 ( بتاريخ 2008/8/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200131870(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكها   م�سعود  ح�سن  م�سعود  هند  �سركة  ب��اأن  

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2013/2/24 حتت الرقم )17123( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/8 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد ال�سالم حممد خطاب  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ام نواره – ت: 0796300800

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عبداهلل  نا�سر  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاوؤه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)19953 ( بتاريخ 2018/11/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

احلراح�سه  امني  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

وعامر زيدان  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )94308 ( 

بتاريخ 2009/4/19 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

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة 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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وج��رار   قطي�ش  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )119490( 

التغيريات  لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2019/4/7 بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : قطي�ش وجرار

اإىل �سركة : حممد ن�سال علي قطي�ش و�سريكته

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة ابو �سمهدانه ومقابلة  وامل�سجلة 

بتاريخ   )  105827  ( الرقم   حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف 

�سركة  من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2012/12/2

ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل كوثر 

الطيب و�سريكها .

يرجى ممن له اعرتا�ش 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

اعالن دعوة العطاء رقم 2021/1
صادر عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

وفقًا  واحبار  قرطا�سية  ل�سراء  حاجتها  عن  الت�سالت  قطاع  تنظيم  هيئة  تعلن 

ال�سركات  فعلى   ، العطاء  بدعوة  املرفقة  واخلا�سة  العامة  وال�سروط  للموا�سفات 

املخت�سة التي ترغب بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة ق�سم اللوازم يف مبنى الهيئة 

الكائن يف منطقة وادي ال�سري ، حي دير غبار ، امتداد �سارع ال�سهيد حممد الزغول 

التجاري  وال�سجل  املهن  رخ�سة  عن  �سورة  معهم  م�سطحبني   ،  )  13  ( رقم  بناية   ،

�ساريتي املفعول وذلك للح�سول على ن�سخة العطاء مقابل دفع مبلغ مقداره

على  للح�سول  موعد  اخر  باأن  علما  م�سرتده،  غري  دينارًا  وع�سرون  خم�سة   )  25  (  

لتقدمي  موعد  واخ��ر   2021/3/28 املوافق  الح��د  يوم  هو  العطاء  دع��وة  ن�سخة 

العرو�ش هو ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�ش املوافق 2021/4/1 .

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة خالد وابراهيم 

اجلمال  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)57178 ( بتاريخ 2000/9/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   مهيار  �سخر  �سركة  بان  والتجارة 

  1992/10/13 بتاريخ   )31040( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سخر مهيار و�سريكه

اإىل �سركة : �سخر مهيار و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200013652(

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

حممد فرج حممد الدرد�ساوي

احمد فرج حممد الدرد�ساوي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ا�سرف الدرد�ساوي و�سركاه

 )12821( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2007/2/20

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/3/7 وقام باإبالغ 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/7

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 مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ابو  اح�سان  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

حلوان و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)93520 ( بتاريخ 2009/2/15 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200068196(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة مهند بني ار�سيد و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2005/7/4 بتاريخ   )76599( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/15 

او  ار�سيد  بني  حممد  مهند  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

عبداهلل احمد حممد بني �سالمه  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اربد - ال�سرفيه – ت: 0795724510

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200074306(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  اخلطيب   وهاين  ح�سن  �سركة  باأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1994/8/6 بتاريخ   )37407( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/8 

اخلطيب  زه��دي  حممد  هاين  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

التميمي  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة – جتارية اوىل – �سارع زهران 

– ت: 0795979748
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200152836(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  �سالح   وا�سماعيل  خليل  �سعيد  �سركة  ب��اأن 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )113376( بتاريخ 2016/2/29 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/15 

قر�سي   عبداهلل  عي�سى  هديل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

م�ست�سفى  بجانب   – ال�سمي�ساين   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

ال�سمي�ساين

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن 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.

ال�سجل  رقم  التي حتمل   و  الدواجن وتنظيفها  لذبح  النعيمات  الوهاب  ببيع حمل عبد  وارغب 

التجاري  15825

اي  لديه  فمن  النعيمات  كرمي  عليان  حممد  ال�سيد  اىل  ال�سبيحي  منطقة  البلقاء  يف  الكائن   و 

اعرتا�ش عليه مراجعة كاتب عدل حمكمه ال�سلط خالل ثمانية ايام من تاريخه.

اخلمي�ش   4 / 3 / 2021
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االنباط-واكالت

انتخابات  االثيينيين،  ام�س  حما�س  حركة  يف  م�س�ؤول  انتقد   

احلركة الداخلية وغياب مبداأ امل�ساواة يف �سابقة تعد نادرة على 

م�ست�ى احلركة

وتفر�س حما�س، التي ت�سيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، 

تعتيما كامال على اآليات انتخابات قيادتها وهيئاتها التنظيمية 

ويعد من النادر ت�جيه انتقادات علنية من م�سئ�لن فيها

يحيى  الت�سريعي  املجل�س  يف  حما�س  عيين  اليينييائييب  اأن  غيير 

م��سى قال على ح�سابه مب�قع الت�ا�سل االجتماعي في�سب�ك 

اإن االنتخابات الف�سائلية تفتقد اإىل النزاهة وال�سفافية، وذلك 

ب�سبب غياب مبداأ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�س بن االأع�ساء، وعدم 

حيادية امل�ؤ�س�سة اأو بع�س اأجزائها

ويف اإ�سارة انتقاد �سريحة النتخابات حما�س، طالب م��سى 

والدعاية  الرت�سح  حق  حيث  من  للحركة،  كاملة  دمقرطة  بي 

االنتخابية  والتحالفات  الييقيي�ائييم  وت�سكيل  الييرامييج  وتييقييدمي 

والن�سر واالعرتا�س والطع�ن

العام  امل�ؤمتر  اإىل تبني فكرة  بي االنتقال  كما طالب حما�س 

ت�سعيد  يتم  واأن  للحركة،  العم�مية  اجلمعية  ميثل  واليييذي 

اأع�ساء امل�ؤمتر عن طريق قطاعات احلركة املتن�عة، وحتديد 

ن�سبة كل قطاع يف امل�ؤمتر العام

اإعالمية يف حركة حما�س  اأو�ساط  ياأتي ذلك فيما حتدثت 

لرئا�سة  االأوىل  املرحلة  انتخابات  نتائج  �سهدتها  مفاجاأة  عن 

احلركة يف قطاع غزة التي بداأت منت�سف ال�سهر املا�سي

وذكرت م�سادر يف حما�س اأن انتخاباتها اأفرزت تناف�س ع�س� 

من�سب  على  بق�ة  اهلل  ع��س  نييزار  للحركة  ال�سيا�سي  املكتب 

رئي�س احلركة يف غزة الذي ي�سغله يحيى ال�سن�ار

رئا�سة  النتخابات  االأوىل  املرحلة  فيياإن   ، امليي�ييسييادر  وبح�سب 

حما�س يف غزة انتهت بح�سر التناف�س بن ع��س اهلل وال�سن�ار 

اأخييرى بينهم القيادي التاريخي يف احلركة  مع ثالثة قيادات 

حمم�د الزهار

االنتخابي حلما�س يف قطاع  النظام  التعديالت على  ووفق 

االأوىل  املرحلة  االأ�ييسيي�ات يف  اأعلى  يعد احلا�سل على  غييزة، ال 

فائزاً ب�سكل نهائي قبل اإجراء ت�س�يت اأو�سع، ي�سارك فيه جميع 

اأع�ساء جمال�س �س�رى احلركة مبحافظات قطاع غزة البالغة 

�ست مناطق تنظيمية

اأ�سب�عن  قبل  حلما�س  الر�سمي  االإلييكييرتوين  امل�قع  ون�سر 

الداخلية  االنتخابات  ميين  االأوىل  للمرحلة  �ييسيي�ًرا  مييرة  الأول 

ممن  عنا�سرها  ميين  االآالف  مب�ساركة  غييزة  قطاع  يف  للحركة 

يحّق لهم االقرتاع والرت�ّسح

ثييان/ كييانيي�ن  �سهر  منت�سف  ك�سف  وكييان م�سدر يف حما�س 

يناير املا�سي عن ت�افقات داخلية ب�ساأن ح�سم املنا�سب القيادية 

يف انتخابات احلركة

)د.ب.اأ(،  االأملييانييييية  االأنييبيياء  ل�كالة  حينه  يف   ، امل�سدر  وقييال 

اإطييار  يف  اإليها  الت��سل  مت  باحلا�سمة  و�سفت  حت�سرات  اإن 

ب�سكل  قريبا  تييبييداأ  اأن  املييقييرر  حما�س  النتخابات  اال�ييسييتييعييدادات 

الغربية  وال�سفة  غييزة  قطاع  ت�سمل  اأقاليم  ثالثة  يف  منف�سل 

واخلارج على اأن ت�ستمر لعدة اأ�سابيع

بعدة  متر  حلما�س  الداخلية  االنتخابات  اأن  امل�سدر  وذكيير 

اإىل جمل�س �س�رى احلركة  املناطق  مراحل �سرية من ممثلي 

الذي يت�ىل بدوره انتخاب اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي للحركة

وبح�سب امل�سدر، فاإن رئا�سة املكتب ال�سيا�سي يتناف�س عليها 

اإ�سماعيل  ثالثة مر�سحن هم رئي�س املكتب ال�سيا�سي احلايل 

ال�سابق  ال�سيا�سي  العاروري ورئي�س املكتب  هنية ونائبه �سالح 

خالد م�سعل

وكان هنية قائد حما�س �سابقا يف قطاع غزة انتخب رئي�سا 

عن  امييتيينييع  اليييذي  مل�سعل  خلفا   2007 عيييام  ال�سيا�سي  للمكتب 

الرت�سح يف حينه بح�سب ق�انن ول�ائح احلركة الداخلية التي 

متنع تر�سحه ل�الية ثالثة

غر اأن م�سعل عاد بق�ة يف �س�رة الدورة اجلديدة النتخابات 

حما�س و�سكل مناف�سا بارزا لهنية علما اأن كالهما يقيمان يف 

قطر مع عدد من قيادات حما�س يف اخلارج

بن  ال�سيما  متييت  م�سبقة  ت�افقات  اأن  عيين  امل�سدر  وك�سف 

قيادات حما�س يف قطاع غزة وال�سفة الغربية تق�سي بانتخاب 

هنية لدورة ثانية يف رئا�سة املكتب ال�سيا�سي للحركة

واأو�سح اأنه �سيتم يف املقابل اإ�سناد قيادة حما�س يف اخلارج اإىل 

م�سعل وا�ستمرار العاروري يف االإ�سراف على احلركة يف ال�سفة 

املكتب  رئي�س  نييائييب  من�سب  يف  ا�ييسييتييمييراره  وبييالييتييايل  الغربية 

ال�سيا�سي وفق نظام الداخلي للحركة

�سعيا  الداخلية  انتخاباتها  اإجنيياز  لت�سريع  حما�س  وتتطلع 

اأ�سدر  التي  الت�سريعية  للتفرغ للتح�سر خل��س االنتخابات 

مر�س�ما  �ييسييهيير  قييبييل  عييبييا�ييس  حمييميي�د  الفل�سطيني  الييرئييييي�ييس 

باإجرائها يف 22 اأيار/ماي� املقبل

ومل حتيييدد حييمييا�ييس ميي�قييفييا ر�ييسييميييييا مييين احييتييمييال خ��سها 

املقبل  31 مت�ز/ي�لي�  �ستجري يف  التي  الرئا�سية  االنتخابات 

علما اأن احلركة فازت بغالبية مقاعد اأخر انتخابات للمجل�س 

الت�سريعي عام .2006

 2007 عييام  منت�سف  منذ  غييزة  قطاع  على  حما�س  وت�سيطر 

ذلك  منذ  النطاق  وا�سعة  ع�سكرية  م�اجهات  ثييالث  وخا�ست 

ال�قت مع اإ�سرائيل وع�سرات من اجل�الت املتقطعة

وفيير�ييسييت اإ�ييسييرائيييييل حيي�ييسييارا ميي�ييسييددا عييلييى قييطيياع غيييزة منذ 

�سيطرة حما�س على االأو�ساع فيه وه� ما اأثر ب�سدة على حياة 

رئي�سيا  حتديا  و�سكل  القطاع  يقطن�ن  ن�سمة  ملي�ين  زهييياء 

ل�سعبية احلركة ط�ال ال�سن�ات املا�سية

االنباط-وكاالت

االإ�سرائيلي،  الق�ساء  يف  م�س�ؤول�ن  احتج 

عيييليييى دعيييييييي�ة رئييييييي�يييس حيييكييي�مييية االحييييتييييالل 

للتظاهر  نييتيينييييياهيي�،  بيينييييياميين  اال�ييسييرائيييييلييي 

مقابل مقر وزارة الق�ساء، بادعاء اأن امل�ست�سار 

اأفيحاي مندلبليت، يعرقل تنفيذ  الق�سائي 

خطته االقت�سادية

اإ�ييسييرائيييييلييييية، ام�س  اإعيييالم  ونقلت و�ييسييائييل 

االإثييينييين، عيين امليي�ييسيي�ؤوليين قيي�لييهييم اإن دعيي�ة 

اإىل  مييتييظيياهييرييين  بيييدعييي�ة  “تذّكر  نييتيينييييياهيي� 

حما�سرة الكابيت�ل” يف اإ�سارة اإىل مهاجمة 

دونالد  ال�سابق  االأمييركييي  الرئي�س  ميي�ؤيييدي 

ترمب، مقر الك�نغر�س

اأثيينيياء لقائه مع  وكيييان نتنياه� قييد ادعيييى 

اأ�يييسيييحييياب ميي�ييسييالييح جتييييارييييية، خييييالل جيي�ليية 

انتخابية، اأن مندلبليت مينع امل�سادقة على 

خييطيية ميينييح هيييبيييات، بيي�ييسييبييب تيي�قيييييتييهييا ع�سية 

االنتخابات. وقال نتنياه� الأحد املت�اجدين 

اإىل  اأ�سدقائك  جميع  مييع  “تعال  اللقاء  يف 

وزارة الق�ساء”

اأحرون�ت”  “يديع�ت  �سحيفة  ونييقييلييت 

عن نتنياه� ق�له ل�ساحب املقهى “يق�ل�ن 

اإن هذا اقت�ساد انتخابات. باأي وقاحة هم ال 

يعط�ننا هذا؟”

لييتييحييفيييييز  خيييطييية  “لدينا  اأن  واأ�يييييسييييياف 

امل�ست�سارون  العمل،  اإىل  الع�دة  عاملن على 

الييقيي�ييسييائييييي�ن والييغييانييتيي�ييسييييي�ن )نيي�ييسييبيية لبيني 

بتنفيذ  ي�سمح�ن  ال  اأ�سكالهم  على  غانت�س( 

ذلك”

ونقلت “يديع�ت اأحرون�ت” عن م�س�ؤول 

ق�سائي ق�له اإنه “يف جميع االأح�ال، الهدف 

و�سُت�س�ر  مندلبليت.  �سد  التحري�س  هيي� 

اأجزاء من اخلطة التي �سيتم �سطبها الأ�سباب 

نتنياه�  جانب  من  رغبة  اأنها  على  قان�نية 

لييتييقييدمي ميينييفييعيية لييليي�ييسييعييب، بييييينييمييا �ييسييُييي�ييسيي�ر 

نرى  اأال  وي�سعب  �ييسييرييير.  كييرجييل  امل�ست�سار 

امل�ست�سار  �سد  التحري�س  ميين  جيييزءا  بييذلييك 

يف  االإثييبيياتييات  مرحلة  ع�سية  الق�ساء  وجهاز 

حماكمة رئي�س احلك�مة”

 مسؤول في حماس ينتقد انتخابات الحركة الداخلية وغياب مبدأ المساواة

 »يديعوت«: دعوة نتنياهو للتظاهر أمام مقر »القضاء« تذّكر بالدعوة القتحام الكونغرس

 الخارجية الفلسطينية تدين التهجير القسري 
للمواطنين: إمعان اسرائيلي في تنفيذ الضم التدريجي

 وزير إسرائيلي: سنضم أجزاًء 
من الضفة الغربية

االنباط-وكاالت

واملييغييرتبيين،  اخلييارجييييية  وزارة  اأدانيييييت   

اال�ييسييتييعييمييار اال�ييسييتيييييطيياين الييتيي��ييسييعييي يف 

اأ�ييسييكييالييه،  بييجييميييييع  الفل�سطينية  االأر�ييييييس 

وعييمييليييييات الييتييطييهيير الييعييرقييي والييتييهييجيير 

كما  الفل�سطينين  للم�اطنن  الق�سري 

ييييحيييدث يف اليييقيييد�يييس املييحييتييليية واالأغيييييييي�ار، 

تنفيذ  اإ�ييسييرائيييييليييييا يف  اإمييعييانييا  واعييتييرتييه 

وا�سعة  الأجييزاء  التدريجي  ال�سم  عمليات 

من ال�سفة الغربية املحتلة

وقييييالييييت يف بيييييييان �ييييسييييادر عيينييهييا اميي�ييس 

االثنن، اإن اال�ستعمار اال�سرائيلي ي�ا�سل 

يف  الفل�سطيني  ال�ج�د  مق�مات  مطاردة 

امليينييازل  هيييدم  “ج” عيير  امل�سنفة  امليينيياطييق 

وتييدميير وتخريب  االنيي�ييسيياء  وامليينييازل قيد 

الي�م  املياه، كما حدث هذا  اآبييار وخط�ط 

اخلليل،  مدينة  �ييسييرق  نعيم  بني  بييلييدة  يف 

امل�ستهدفة  الفل�سطينية  املناطق  وحرمان 

امل�اطنن  ارا�سي  الكهرباء، وجتريف  من 

منها  وطييردهييم  مراعيهم  من  وحرمانهم 

كييمييا ييييحيييدث يف ميي�ييسييافيير يييطييا واالأغييييييي�ار، 

وال�سيطرة على ينابيع املياه واأ�سرلتها كما 

حدث يف عن احلل�ة يف االغ�ار ال�سمالية، 

ما ي�ؤدي اإىل حرمان امل�اطنن وم�ا�سيهم 

من هذا امل�سدر الهام للمياه

واأكييييييدت اليييييي�زارة اأن اليي�ييسييمييت اليييدويل 

االحتالل  وجييرائييم  انتهاكات  على  املييريييب 

مع  الت�اط�ؤ  مل�ست�ى  يرتقي  وامل�ست�طنن 

ومتريرها  عليها  والتغطية  اجلرائم  تلك 

او م�اقف تتنا�سب مع  اية ردود فعل  دون 

حجم تلك اجلرائم

املييدعييييية  قيييييرار  اأن  اليييييييي�زارة  واعييييتييييرت 

حتقيق  فييتييح  الييدولييييية  للجنائية  الييعيياميية 

وامل�ست�طنن  االحييتييالل  جلييرائييم  ر�ييسييمييي 

الفل�سطيني  لل�سعب  اأمييييل  بييارقيية  ي�سكل 

االإ�سرائيلي  لال�ستعمار  املبا�سرة  ال�سحية 

االإحاليل

االنباط-وكاالت

قييييييييال وزييييييييييير �يييييييسييييييي�ؤون اال�ييييسييييتيييييييييطييييان 

حك�مته  اإن  هنغبي،  ت�ساحي  االإ�سرائيلي، 

�ست�سم اأجزاًء من ال�سفة الغربية

لييقيينيياة  ييييحيييدد هيينييغييبييي يف حييديييثييه  ومل 

اإ�ييسييرائيييييل 24 الييتييلييفييزييي�نييييية )حييكيي�مييييية(، 

االإثنن، م�عدا لتنفيذ عملية ال�سم

احلييالييييية  االأميييرييييكييييييية  االإدارة  وكيييانيييت 

معار�ستها  اأعلنت  قد  بايدن،  ج�  برئا�سة 

االأرا�ييسييي  وميي�ييسييادرة  وال�سم  لال�ستيطان 

وهدم املنازل الفل�سطينية

لل�سفة  الت�راتي  التعبر  وُم�ستخدما 

انيييه من  اأعييتييقييد  قيييال هنغبي ال  الييغييربييييية، 

املنطقي اأن ن�سف ملي�ن يعي�س�ن يف يه�دا 

وال�سامرة، ال ميكنهم العي�س وفقا للقان�ن 

مرتفعات  يف  بهذا  قمنا  لقد  اال�سرائيلي، 

اجل�الن، و�سنق�م بهذا هناك

وكييييان الييفييليي�ييسييطييييينييييي�ن والييغييالييبييييية من 

الدول العربية واالإ�سالمية والدولية، قد 

اأجييزاًء من  اإ�سرائيل  ل�سم  اأعلن�ا رف�سهم 

ال�سفة الغربية

ومن جهة ثانية، قال هنغبي ال ميكنني 

تيي�ييسيي�ر ميي�ييسييتييقييبييل تيييطييي�ر اليييعيييالقيييات مع 

تك�ينه  ميكن  حتالف  لكنه  اخلليج،  دول 

االتفاقيات  اأي�سا،  ال�سع�ب  لقرارات  وفقا 

اجلديدة �ستغر االم�ر

مع  م�سرتكة  م�سالح  لييدييينييا  واأ�يييسييياف 

�سلطنة ُعمان بطريقة غر ر�سمية، وناأمل 

اأن تت��سع العالقات مع ال�سع�دية

دول عربية قد وقعت م�ؤخرا   4 وكانت 

اإ�سرائيل،  مع  عالقاتها  لتطبيع  اتفاقيات 

وهييييييي االإمييييييييييييارات واليييبيييحيييريييين واملييييغييييرب 

وال�س�دان

االنباط-وكاالت

يف زنازين �سجن “الدام�ن” بعيداً عن 

واالأمهات  وال�سديقات  والعائلة  اجلامعة 

الييليي�اتييي يييعييتيي�ييسييرن قييليي�بييهيين اأملييييياً وليي�عيية، 

يييحييتييجييز االحييييتييييالل اأربيييييييع طييياليييبيييات ميين 

االأ�ييسييرات  ع�سرات  رفقة  بييرزيييت،  جامعة 

الفل�سطينيات

امليييراأة العاملي، وجهت االأ�ييسييرات  ييي�م  يف 

“يف  اإىل زميييييالتييهيين:  الييطييالييبييات ر�ييسيياليية 

اأياديكم  على  ن�سدُّ  اآذار  من  الثامن  ذكييرى 

والييعييداليية  احلييرييية  لتحقيق  م�سرتكم  يف 

وامل�ساواة لن�ساء العامل كافة، �س�اء كنا طلبة 

داخيييل الييزنييازييين وخييارجييهييا. فييياإن معركتنا 

اجلن�س  اأ�ييسييا�ييس  على  التميز  �سد  واحييييدة، 

و�سد اال�ستغالل الطبقي و�سد اال�ستعمار 

الفا�سي، يف مقدمته االحتالل القابع على 

اأر�سنا”

وجاء يف الر�سالة: “لزميالت جامعتنا، 

طليعة التحدي والتغير، ثقتنا بقناديلكم 

امل�ستعلة التي ت�سيء �سماء ال�طن واأهداف 

الطريق. ولن�ساء �سعبنا، امياننا اأن ن�سالنا 

االجييتييميياعييي، هيي� جيييزء اأ�ييسيييييل ميين ن�سال 

نبذل  واالإنيي�ييسييان  االأر�يييس  ولتحرير  �سعبنا، 

الت�سحيات، منا�سلن ومنا�سالت”

ليان: اعتقلت يف طريقها للح�س�ل 

على ال�سهادة

يف الثامن من اأغ�سط�س 2020، ت�جهت 

ليان كايد اإىل جامعة برزيت كي حت�سل 

عييلييى �ييسييهييادتييهييا، وتيييركيييت خييلييفييهييا واليييدهيييا 

ووالدتها ينتظران بحب و�س�ق روؤييية نتاج 

االحييتييالل  جلي�س  حيياجييزاً  لكن  �سرهما، 

على الطريق حَ�ل وجهة ليان من اجلامعة 

اإىل الزنازين

احتجز االحتالل ليان يف بداية اعتقالها 

يق�ل والدها “لُقد�س  ب�سجن “ال�سارون”، 

حيث  ميياأ�ييسيياوييية  ظييييروف  يف  االإخبارية”، 

ل�سجناء  جميياورة  زنازين  يف  و�سعها  تعمد 

النابية  ال�ستائم  ت�جيه  تعمدوا  مدنين، 

واالألفاظ ال�سيئة ط�ال ال�قت، كي يزيدوا 

من ال�سغط النف�سي عليها

وخييييييالل الييتييحييقيييييق مييعييهييا ميييين جييانييب 

تعر�ست  ي�من،  ملدة  االحتالل،  خمابرات 

ليان لل�سق�ط اأر�ساً، وبداًل من م�ساعدتها 

بال�سخرية  املحقق�ن  بيييداأ  النه��س  على 

منها

ورغييييييم كييييل هيييييذه املييييعييييانيييياة وحييرمييانييهييا 

على  “حافظت  ليييييان  اأن  اإال  عائلتها،  ميين 

ن�سعر  ي�ؤكد والدها، ويق�ل:  معن�ياتها”، 

القليلة  الر�سائل  يف  و�سم�دها  ب�سرها 

اإدارة  التي و�سلتنا منها، وبع�سها �سادرته 

ال�سجن لالأ�سف

واأ�ساف: منذ اعتقال ليان مل نتمكن من 

تف�سي  بزعم  فقط،  مرتن  �س�ى  زيارتها 

املحاكمة  وخييالل جل�سات  ك�رونا،  فرو�س 

عر  لدقائق  �س�ى  بروؤيتها  لنا  ي�سمح  ال 

“الفيدي� ك�نفرن�س”
واأ�سار اإىل اأن ليان �ساركت مع زميالتها 

الطالبات يف افتتاح فرع للتعليم اجلامعي 

�سج�ن  اإدارة  ميي�ييسييايييقييات  رغيييم  بيياليي�ييسييجيين، 

لييلييقييراءة واآخيير  ليينيياٍد  االحييتييالل، باالإ�سافة 

ريا�سي

وح�ل ر�سالته يف هذا الي�م، يق�ل: املراأة 

من  م�سيء  جزء  اأنها  اأثبتت  الفل�سطينية 

ال�ساحات  الفل�سطيني، يف كل  تاريخ �سعبنا 

وامل�اقع، لذلك واجب علينا اأن نلتف ح�ل 

ن�ساهم  واأن  واالأ�يييسيييرات  االأ�يييسيييرى  ق�سية 

بييتييحييقيييييق امليييييييراأة حلييقيي�قييهييا ومليييكيييانييية تليق 

بت�سحياتها

�سذى الط�يل: 4 �سه�ر دون زيارات

يييقيي�ل واليييييد االأ�ييييسييييرة �ييسييذى الييطيي�يييل 

من  حرمتهم  االحييتييالل  �سج�ن  اإدارة  اإن 

زيارتها، منذ 4 �سه�ر، بزعم تف�سي فرو�س 

ك�رونا

من  تتمكن  ال  الييعييائييليية  اأن  اإىل  وييي�ييسيير 

لييدقييائييق قليلة فقط،  �ييسيي�ى  �ييسييذى  روؤييييية 

املحاكمة  جل�سة  يف  وي�سيف:  املحكمة،  يف 

اأ�ييسييابيينييي  �ييسيياهييدتييهييا متعبة وقيييد  املييا�ييسييييية 

قلق كبر عليها، فبحثت عن اأي حماٍم له 

“الدام�ن”  م�عد زيييارة قريب اإىل �سجن 

اأن �سبب  اأخيييرين  وو�سلت الأحييدهييم، وقييد 

تعبها ه� اأعرا�س جرعة لقاح ك�رونا

اعييتييقييلييت قيييي�ات االحيييتيييالل �ييسييذى عقب 

اقتحام منزل عائلتها، يف مدينة البرة، يف 

2 ن�فمر العام املا�سي، بعد اأن خلعت باب 

املنزل

تييلييك  اإىل  بييييذاكييييرتييييه  والييييييدهييييييا  يييييعيييي�د 

املنزل  باب  اأن خلع اجلن�د  بعد  اللحظات: 

�ساأل�نا عن اأ�سمائنا وه�ياتنا، ثم طلب�ا من 

�سذى اأن تذهب معهم، وهذه كانت �سدمة 

الأن االعييتييقييال لييدى االحييتييالل اأميير �سعب 

وخا�سة اأنها فتاة وطالبة

�سذى طالبة يف ق�سم الكمبي�تر بجامعة 

برزيت، وي�ؤكد والدها اأن االعتقال يرتك 

االأكييادميييي،  م�ستقبلها  على  �سلبية  اآثييييياراً 

نظراً اإىل اأن م�اد تخ�س�سها بحاجة ملتابعة 

م�ستمرة من قبل الطالب كي يبقى مرتبطاً 

ومطلعاً على التخ�س�س وال ينقطع عنه

يطالب والد �سذى االأطراف وامل�ؤ�س�سات 

لييالإفييراج  الييتييدخييل  واالإنيي�ييسييانييييية  احلق�قية 

عيين �ييسييذى وبقية االأ�يييسيييرات، وجلييم دوليية 

الفل�سطينين  تييعييتييقييل  اليييتيييي  االحييييتييييالل 

وتعتدي عليهم

اإيلياء اأب� حجلة: من يعيدها لعائلتها؟

اإيييلييييياء  يف ييي�لييييي� 2020 كييانييت الييطييالييبيية 

لدى  االعتقال  مييع  م�عد  على  حجلة  اأبيي� 

االحتالل، بعد اأن اقتحمت ق�ة من اجلي�س 

رام  الطرة مبدينة  عائلتها يف حي  منزل 

اهلل

بكلية  الييرابييعيية  ال�سنة  يف  طالبة  اإيييلييييياء 

احليييقييي�ق يف جييامييعيية بييييرزيييييت، وحييرمييهييا 

ق�سراً  واأجييل  التخرج  فرحة  من  االعتقال 

امل�عد الذي انتظرته عائلتها ط�ياًل

اإن االحييتييالل يحرمهم  تييقيي�ل والييدتييهييا 

ميين اليييزييييارة ميينييذ �سهر نيي�فييميير املييا�ييسييي، 

بحجة انت�سار ك�رونا، وبعد اأن حكم عليها 

العائلة  تتمكن  مل  �سهراً   11 ملييدة  بال�سجن 

من روؤيتها

ربا عا�سي: تنكيل وحرمان من 

اجلامعة

 9 يف  عائلتها  ميينييزل  ميين  اعتقالها  بعد 

مت�ز املا�سي، تعر�ست الطالبة ربا عا�سي 

لتنكيل واعتداء من جانب جن�د االحتالل، 

الذين اقتحم�ا منزل عائلتها يف رام اهلل

ك�سفت ربا ملحامي هيئة �س�ؤون االأ�سرى، 

اأن جيينيي�د االحيييتيييالل و�ييسييعيي�ا كييميياميية على 

عينها واأخرى فمها، واأجروها على البقاء 

طييي�ال  “القرف�ساء”  بيي��ييسييعييييية  جيياليي�ييسيية 

الطريق، بجانب معداتهم الع�سكرية التي 

كانت ترتطم بها

اأحيييييييد ميييعييي�يييسيييكيييرات جييييي�ييس  �يييسييياحييية  ويف 

و�سحبها  بجرها  جمندة  قامت  االحتالل، 

بييعيينييف وهيييي مييقيييييدة اليييييدييين والييقييدميين، 

وب�سبب القي�د اأ�سيبت بنزيف يف قدميها

ربا طالبة “علم االجتماع”، كتبت قبل 

“ي�لد الفرح من عمق  اأيام من اعتقالها: 

االأمل، و ت�سدح الكلمات من عمق ال�سمت”

 أسيرات يحرمهن االحتالل من العائلة والجامعة: »لن يقتلوا الحلم«
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م�شاريع  �أن  ذلك  حالًيا،  �لأ�شعب  هي  �لب�شرية  تو�جه  �لتي  �لَفقر  م�شكلة   

�لُفقر�ء  عدد  هو  فها  كلها، 
ُ
�أ َي��اأِت  مل  �لعامل  يف  �ملُدقع  و�لَفقر  �لَفقر  مكافحة 

�ملتطورة،  �لكربى  �لر�أ�شمالية  �ل��دول  يف  حتى  با�شطر�د  يتز�يد  و�ملُهّم�شني 

 ،)2018( �ل��دويل  �لبنك  �أجن��زه  لتقرير  �شبق  وقد  منهم.  �ملوتى  عدد  ويتز�يد 

3.4 مليار ن�شمة، يعانون من �لَفقر،  �أن ن�شف �شكان �ملَعمورة، زهاء  ك�شف عن 

ِعلًما باأن تو�شيف “�لَفقر” هو كل فرد َيعي�ش باأقل من 3.20 دولر يف �ليوم يف 

�لبلد�ن متو�شطة �لدخل. �أما �شفة “�لَفقر �ملُدقع”، فتنطبق على َمن َيعي�ش 

على �أقل من 1.90 دولر للفرد يف �ليوم.

�لعامل  ُفقر�ء  �أن ن�شف  �إىل  �أ�شار  �لبنك )2019(،  �آخر لذ�ت   وهناك تقرير 

يعي�شون يف 5 بلد�ن “فقط”، و�أن ن�شبة 85% من �ملعوزين يعي�شون يف منطقتي 

2015، كان  جنوب �آ�شيا و�أفريقيا، جنوب �ل�شحر�ء، و�أ�شاف �لتقرير: “يف عام 

736 مليون ن�شمة. ن�شف �لُفقر�ء يعي�شون َفقًر� ُمدقًعا يف �لدنيا”، وعددهم 

 �لأرقام و�لأبحاث عن �لَفقر ب�شورة عامة كثرية وموؤملة. ففي حني يت�شابق 

وتخليق �حلروب  �لدولر�ت،  �لفتاكة مبليار�ت  �لأ�شلحة  �أحدث  ل�شر�ء  �لَعامَل 

�لحتكارية  �ل�شركات  بعدها  تنتقل  �ملجاعات،  و��شتدعاء  و�لإقليمية  �ل�شاملة 

و�لنهيار�ت  و�لأر�م���ل  و�لثكاىل  �ملوتى  ح�شاب  على  �لأرب���اح  جلني  �لعمالقة 

و�شع  يف  ذلك  كل  يجري  و�ل��دول.  لل�شعوب  و�لجتماعية  و�ملالية  �لقت�شادية 

و�إىل  مرة  �لفقر  �آف��ة  ��شتئ�شال  ت�شمن  �لتي  �جل��ادة  �خلطط  عن  بعيًد�  خمٍز 

�لأبد من خالل توظيفات مالية و�قعية وِفعلية يف �لعامل.

�أيام خرب �إعالن �ل�شني عن    ومبا يت�شل بالَفقر و�آفته، لفت �نتباهي قبل 

“�نت�شارها �لكامل” يف معركتها �شد �لَفقر، وبدء �إر�شاء قو�عد متنع �شيناريو 
على  �ملُخّطط  هذ�  يوؤ�شر  ُم��ّدًد�.  �لَفقر  �إىل  لديها  �ل�شابقني  �لُفقر�ء  �نزلق 

مقدمتها  ويف  �لجتماعية  �لأمر��ش  من  للتخل�ش  مدرو�ش  علمي  نهج  وجود 

2021، لفت �لنتباه ت�شريح �لرئي�ش  25 �شباط  باأ�شكاله �ملختلفة. ففي  �لَفقر 

�ل�شيني �شي جني بينغ، عن �أن �ل�شني حّققت �نت�شاًر� كاماًل يف معركتها �شد 

“توطيد �إجناز�ت �لتخل�ش من   �لَفقر، وباأن �خلطوة �ل�شينية �لتالية �شتكون 

�لريف  و�إح��ي��اء  �لَفقر  من  �لتخل�ش  ب��ني   �لع�شوي  �لرت��ب��اط  وتعزيز  �لَفقر 

للتحرك نحو �لزدهار �مل�شرتك”.

ت�شيانغ،  ك��ه  يل  �ل�شيني  �ل��دول��ة  مل�ش  لرئي�ش  ق��ر�أت  �ملِ�شمار  ه��ذ�  ويف   

�ملر�قبة  �آلية  بتح�شني  �ل�شني  �شروع  “�شرورة  عن  وَجلِيلة  هامة  ت�شريحات 

مدًد�”،  �لَفقر  �إىل  �لنا�ش  �نزلق  �شيناريو  لتحا�شي  �لديناميكية  و�مل�شاعدة 

�لعامة”  و�خلدمات  �لتحتية  �لُبنية  مالت  يف  �مل�شاريع  دعم  “زيادة  �شمنها 

كتوظيف  ث��اب��ت��ة  مكا�شب  ح��ك��وم��ًي��ا  ت�شمن  �ل��ت��ي  �لأع��م��ال  ت��ل��ك  م��ن  وغ��ريه��ا 

�إخ��ر�ج��ه��م منها،  د�ئ��م��ة ل يحق لأح��د  �أ���ش��غ��ال  �ل��ُف��ق��ر�ء وتر�شيخ وج��وده��م يف 

و��شتقطاب  فو�ئد،  بدون  و�لقرو�ش  �ملنخِف�ش،  �لدخل  على  �لتاأمني  وتوفري 

و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت  وتعظيم  �ل��ف��ق��ر�ء،  و�شكن  َمعي�شة  لأم��اك��ن  �ل�شتثمار�ت 

�ل�شياحة ومو�قعها يف مناطق  �ل�شياحي من خالل تطوير  �لتعاونية و�جلذب 

من  �ملزيد  تقدمي  بهدف  وري��ف،  قرية  كل  خ�شائ�ش  بح�شب  بالذ�ت،  �لُفقر�ء 

�ل�شغرية  �لقوميات  ملناطق  �لذ�تية  �لتنموية  �ل��ق��درة  وتعزيز  �لعمل  فر�ش 

“�ملكتب �حلكومي لإحياء �لريف” �لذي  �أن  و�ملتو�شطة وغريه. زد على ذلك، 

�أ�ش�ش ر�شمًيا موؤخًر�، �شار ُيوّفر �شماًنا قوًيا للتخفيف من حدة �لَفقر ولتو�شيع 

�ملهني  �لتدريب  زيادة  �لَفقر، مع  �لتي تخل�شت من  �ملناطق  �لتحتية يف  �لُبنى 

�ملجاين ملَن يعانون من �لَفقر.

األكاديمي مروان سوداح

 تجذير ركائز القضاء 
على الَفقر

االنباط-وكاالت

ت��رت��ك��ز ح��م��ا���ش يف ح��م��ل��ت��ه��ا �لن��ت��خ��اب��ي��ة 

ب���د�أت م��ب��ك��ر� ع��ل��ى خ��ط��اب �ملظلومية  �ل��ت��ي 

�نتخابات  �آخ��ر  �أكله يف  �آت��ى  و�أن  �شبق  �ل��ذي 

كثريين  ل��ك��ن   ،2006 �ل��ع��ام  يف  فل�شطينية 

�ملرة  ه��ذه  �لنجاح  على  قدرتها  يف  ي�شككون 

 14 حيث �أن حكم �حلركة لقطاع غزة لنحو 

لي�ش  �لفل�شطينيني  على  ك��ارث��ة  ك��ان  �شنة 

فقط جلهة تكري�ش �لنق�شام، بل و�أي�شا ما 

�آل �إليه و�شع �لقطاع

م�شاع  لوجود  حما�ش  حركة  ت��رّوج  غ��زة- 

يف  �ل��ف��وز  م��ن  منعها  ت�شتهدف  �إ�شر�ئيلية 

وتذهب  �ملقبلة،  �لفل�شطينية  �لن��ت��خ��اب��ات 

�ل�شلطة بقيادة  �إىل تو�طوؤ  �لتلميح  �إىل حد 

�لرئي�ش حممود عبا�ش يف ذلك، يف ��شتيالد 

خلطاب �ملظلومية �لذي لطاملا ر�هنت عليه 

�إليها �لفل�شطيني  �لع�شب  �حلركة ل�شد 

وحت�����اول ح��م��ا���ش �ل��ت��ي ن���ّف���ذت يف �ل��ع��ام 

2007 �نقالبا على �ل�شلطة �ل�شرعية يف غزة 

�لقطاع،  على  فعليا  حاكما  نف�شها  وفر�شت 

لتحقيق  و�لأ�شاليب  �لأدو�ت  كل  ��شتخد�م 

مو�زين  وقلب  �لعامة،  �لنتخابات  يف  ف��وز 

�لقوى ل�شاحلها م�شتغلة �لت�شتت و�ل�شعف 

�للذين ينخر�ن غرميتها حركة فتح

�شيا�شاتها  �شاهمت  �لتي  �حلركة  وتعتمد 

���ش��ك��ان غ����زة ويف ح�����ش��ار  يف زي�����ادة م���ع���ان���اة 

�ل��ق��ط��اع ل�����ش��ن��و�ت، �ل��ي��وم وب�����ش��ك��ل �أ���ش��ا���ش��ي 

ع��ل��ى خ���ط���اب �مل��ظ��ل��وم��ي��ة ل��ك�����ش��ب ت��ع��اط��ف 

مل  �لذين  �ملرتددين  ل�شيما  �لفل�شطينيني، 

�ل��ذي  �ل��ط��رف  م��ن  موقفهم  بعد  يح�شمو� 

�لتي  �لثالثة  �ل�شتحقاقات  يف  �شيدعمونه 

جتري تباعا �نطالقا من مايو �ملقبل

هو  ذلك  لتحقيق  �ملثلى  �لذريعة  وتبقى 

�لت�شويق لوجود �أجندة �إ�شر�ئيلية ترمي �إىل 

يدعمها  �لنتخابات،  يف  م�شاركتها  عرقلة 

وت�شريحات  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لإع���الم  ذل��ك  يف 

نتنياهو  بنيامني  حكومة  م�����ش��وؤويل  بع�ش 

�لذين ل يتو�نون عن �لتحذير من خطورة 

فوز �حلركة يف �ل�شتحقاقات �لنتخابية

�ل�����ش��ي��ا���ش��ي حلما�ش  �مل��ك��ت��ب  وق���ال ع�����ش��و 

حتر�ش  �إ�شر�ئيل  �إن  م��وؤخ��ر�  ب��در�ن  ح�شام 

ع���ل���ى ع�����دم ف�����وز �حل����رك����ة يف �لن���ت���خ���اب���ات 

لقاء  خالل  ذلك  جاء  �ملقبلة.  �لفل�شطينية 

نظمته  زووم  ت��ط��ب��ي��ق  ع��رب  �إع��الم��ي��ني  م��ع 

)�جتماعية  �لفل�شطيني  �حل��و�ر  مموعة 

غري حكومية( حول �لنتخابات �ملقبلة

قياد�ت  ح��ذرت  �إ�شر�ئيل  �أن  ب��در�ن  وذك��ر 

ح��م��ا���ش يف �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة م���ن خ��و���ش 

و�عتقلت  �ملقبلة،  �لفل�شطينية  �لنتخابات 

�آخ��ري��ن )مل ي��ح��دد ع��دده��م( ح��ر���ش��ا منها 

على عدم فوز �حلركة

و�أ�������ش������اف ج������رت �ت���������ش����الت م�����ن ق��ب��ل 

�مل��خ��اب��ر�ت �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ب��ق��ي��اد�ت ورم���وز 

حلثهم  تهديدهم  ومت  �ل�شفة،  يف  �حلركة 

�مل�شاركة  �أو  لالنتخابات  �لرت�شح  عدم  على 

فيها �أو دعم �أي قائمة �نتخابية

وتابع بدر�ن �إ�شر�ئيل حري�شة جد� على 

عدم فوز حركة حما�ش وف�شائل �ملقاومة يف 

�لنتخابات كونها ل تعرتف بها، ول توؤمن 

ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق �لأم���ن���ي ول ت��ق��ب��ل ب��ال��ت��ف��او���ش 

�ع��ت��ق��ل  �لح���ت���الل  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار   . م��ع��ه��ا 

�نتخابات  خ��الل  حما�ش  م��ن  ق��ي��ادي   1500

�نتخابات  يريد  ل  �أن��ه  يوؤكد  ما   ،2006 عام 

ب���ل ي���رغ���ب يف ����ش��ت��م��ر�ر ح���ال���ة �لن��ق�����ش��ام 

لفل�شطيني �

و�أ�����ش����در �ل���رئ���ي�������ش حم���م���ود ع���ب���ا����ش يف 

م��ن��ت�����ش��ف ي��ن��اي��ر �مل���ا����ش���ي م��ر���ش��وم��ا ح��دد 

�لت�شريعية يف  �لنتخابات  مبوجبه مو�عيد 

31 يوليو، و�ملجل�ش  22 مايو، و�لرئا�شية يف 

31 �أغ�شط�ش �لوطني يف 

ومل ت��ع��ل��ن �حل���رك���ة ب���ع���د ع���ن ق���ر�ره���ا 

ب�����ش��اأن ك��ي��ف��ي��ة م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف �لن��ت��خ��اب��ات 

�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، �إن ك���ان ذل���ك ���ش��م��ن ق��ائ��م��ة 

قائمة  �أم  فل�شطينية  ف�شائل  مع  م�شرتكة 

م�شتقلة، كما �أنها تتحفظ على �لإدلء باأي 

وعما  �لرئا�شي،  �ل�شتحقاق  حيال  موقف 

يف  �شخ�شية  لرت�شيح  نو�يا  لديها  كانت  �إذ� 

�حلركة  �أن  ب��د�  م��ا  يف  للمن�شب  �شفوفها 

�إىل  تنتظر ما �شت�شفر عنه �لأمور بالن�شبة 

�لت�شريعية

وت�شكل �لنتخابات فر�شة كبرية حلركة 

ح���م���ا����ش ل�����ش��م��ان مت��ث��ي��ل ل���ه���ا يف �ل��ن��ظ��ام 

على  �حل�شول  ويف   ، �ل�شرعي  �لفل�شطيني 

لفر�ش  �ملجال  لها  تفتح  دولية  م�شروعية 

�مل��ع��ادل��ة  رق��م��ا ل مي��ك��ن جت���اوزه يف  نف�شها 

لفل�شطينية �

�أن حم���اول���ة ح��م��ا���ش  م��ت��اب��ع��ون  وي�����رى 

�ل���ت�������ش���وي���ق ل����وج����ود م�������ش���اع ل��ع��رق��ل��ت��ه��ا يف 

�أم������ر� م��ت��وق��ع��ا، و���ش��ب��ق و�أن  �لن���ت���خ���اب���ات 

�عتمدت مثل هذ� �خلطاب يف �آخر �نتخابات 

2006، وقد لقي حينها  �لعام  فل�شطينية يف 

�شدى يف �ل�شارع �لفل�شطيني

�ليوم  �لو�شع  �أن  �إىل  �ملتابعون  وي�شري 

يف  ذري��ع��ا  ف�شال  ف�شلت  ف��احل��رك��ة  خمتلف، 

عقب  عليه  �شيطرت  �لذي  غزة  قطاع  �إد�رة 

ت��ل��ك �لن��ت��خ��اب��ات ب��ق��وة �ل�����ش��الح، وه���و ما 

�ل��ي��وم  ت�شعى  �ل��ت��ي  �شعبيتها  ع��ل��ى  �نعك�ش 

لرتميمها عرب تدفق �لدعم �لقطري

بال�شفة  خا�شا  �هتماما  ت��ب��دي  حما�ش 

�شمن  نف�شها  لفر�ش  ت�شعى  حيث  �لغربية، 

�مل��ع��ادل��ة يف ت��ل��ك �ل��رق��ع��ة �جل��غ��ر�ف��ي��ة �لتي 

ت�شيطر عليها حركة فتح

غ��ري��ب��ة؛  م���ف���ارق���ة  �إىل  ه������وؤلء  وي��ل��ف��ت 

ف��اإ���ش��ر�ئ��ي��ل �ل���ت���ي ت��ت��ه��م��ه��ا ح��م��ا���ش �ل��ي��وم 

بال�شعي لعرقلتها يف �لنتخابات هي نف�شها 

من ف�شحت �ملجال موؤخر� �أمام عودة تدفق 

�ملال �لقطري �إىل �حلركة

املاضي عن  الشهر  الدوحة  وأعلنت 
 360 بقيمة  مالية  منحة  تخصيص 
صرفها  يتم  غزة  لدعم  دوالر  مليون 
ال  خطوة  في   ،2021 عام  مدار  على 
وأكدت  انتخابية،  اعتبارات  من  تخلو 
حكومة نتنياهو أنه مت التنسيق معها 
أثار  ما  وهو  القطرية،  املنحة  بشأن 

ضجة داخل إسرائيل
وي������رى ن�������ش���ط���اء م���ع���ار����ش���ون حل��م��ا���ش 

تلميع  �حلركة  حم��اولت  �أن  �لقطاع  د�خ��ل 

�شورتها لن تنجح، حيث �أن �لغزيني �شاقو� 

على  �لقطاع  �إد�رة  يف  �شيا�شاتها  م��ن  ذرع��ا 

�إذ يعاين معظمهم  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  مدى 

�إىل  �إ���ش��اف��ة  و�خل�شا�شة  �لفقر  م��ن  �ل��ي��وم 

ت�شييقات �لأجهزة �لأمنية �لتابعة حلما�ش

�لأدو�ت  ك��ل  ����ش��ت��خ��د�م  ح��م��ا���ش حت����اول 

�لن��ت��خ��اب��ات  يف  ف���وز  لتحقيق  و�لأ���ش��ال��ي��ب 

�ل��ق��وى ل�شاحلها  م��و�زي��ن  وق��ل��ب  �ل��ع��ام��ة، 

ينخر�ن  �للذين  و�ل�شعف  �لت�شتت  م�شتغلة 

غرميتها حركة فتح

ي��ح��دث  م���ا  �أن  �إىل  �ل��ن�����ش��ط��اء  وي��ل��ف��ت 

م��و�ق��ف  ع��ل��ى  ���ش��ك  دون  �شينعك�ش  غ���زة  يف 

يجازفو�  لن  �لذين  �لغربية  �ل�شفة  �شكان 

�لكثرية  حتفظاتهم  رغ���م  �حل��رك��ة،  ب��دع��م 

�لفل�شطينية  �ل�شلطة  ت�شيري  طريقة  على 

�لقائمة للو�شع يف مناطقهم

بال�شفة  خا�شا  �هتماما  حما�ش  وتبدي 

�شمن  نف�شها  لفر�ش  ت�شعى  حيث  �لغربية، 

�مل��ع��ادل��ة يف ت��ل��ك �ل��رق��ع��ة �جل��غ��ر�ف��ي��ة �لتي 

ت�شيطر عليها حركة فتح. ويقول مر�قبون 

ذلك  من  قلقة  فعال  تكون  قد  �إ�شر�ئيل  �إن 

باأمنها،  مبا�شرة  �ل�شفة  لرت��ب��اط  بالنظر 

لكن تل �أبيب تعي �أن �لت�شييق على �حلركة 

هناك قد يقود �إىل نتائج عك�شية

االنباط-وكاالت

�ت����ه����م م����رك����ز ف��ل�����ش��ط��ني ل����در������ش����ات 

�ل�شرى، �ملوؤ�ش�شات �لدولية باأنها ل تعباأ 

تتعر�ش  �لتي  �لفل�شطينية  �مل��ر�أة  ملعاناه 

لكل �أ�شكال �لتنكيل و�ل�شطهاد من قبل 

مقدمتهم  وف��ى  �لإ�شر�ئيلي،  �لح��ت��الل 

�لأ�شري�ت د�خل �ل�شجون حيث تت�شاعف 

م��ع��ان��ات��ه��م ج�����ر�ء ���ش��ي��ا���ش��ات �لح���ت���الل 

�لعن�شرية

“ريا�ش  �ل����ب����اح����ث  �مل�����رك�����ز  م����دي����ر 

مب��ن��ا���ش��ب��ة  ت���ق���ري���ر  يف  ق�����ال  �لأ�شقر” 

ي�����ش��ادف  �ل����ذي  �لعاملي”  �مل������ر�أة  “يوم 
�ل��ث��ام��ن م���ن م���ار����ش م���ن ك���ل ع����ام، ب���اأن 

مت��ام��اً  ي��غ��ن  �لفل�شطينيات  �لأ����ش���ري�ت 

�لعديد  �أق��ر  �ل��ذى  �لقانوين  �مل�شهد  عن 

وحمايتها،  �مل��ر�أة  لتكرمي  �لن�شو�ش  من 

�لظلم  م��ن  و�إن�����ش��اف��ه��ا  حقوقها  و���ش��ون 

لإج��ر�ء�ت  يتعر�شن  حيث  و�ل�شطهاد، 

ق��م��ع��ي��ة م���ت���ع���ددة، وي���ح���رم���ن م���ن ك��اف��ة 

�لإن�شانية حقوقهن 

ي���ج���رى  م����ا  ،�أن  �ل�����ش����ق����ر  و�أ�������ش������اف 

تعذيب  م��ن  �لفل�شطينيات  ل��الأ���ش��ري�ت 

و�أح��ك��ام  �حل��ق��وق  م��ن  وح��رم��ان  وتنكيل 

دون  �ملعاناة  �شروب  من  وغريها  قا�شية 

ت��دخ��ل م���ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل���دول���ي���ة ي��دل��ل 

ب�شكل قاطع �أن �شعار�ت حقوق �ملر�أة �لتي 

يتغنى بها �ملجتمع �لدويل ما هي مرد 

�أكاذيب، و�شعار�ت فارغة �مل�شمون

ح�����الت  �أن  “�لأ�شقر”،  و�أو�������ش������ح 

�لع����ت����ق����ال �ل����ت����ي �����ش���ت���ه���دف���ت �ل��ن�����ش��اء 

1967 و�شلت �ىل  �لفل�شطينيات منذ عام 

م��ا ي��زي��د ع��ن )16 �أل���ف( ح��ال��ة �ع��ت��ق��ال، 

يف  ��شرية   35 يعتقل  �لحتالل  ي��ز�ل  ول 

،وم�شنات  �أم��اً   11 بينهن  �لد�مون  �شجن 

حلملة  يتعر�شن  وجميعهن  ومري�شات، 

ق���م���ع م���ن���ظ���م���ة، وي����ح����رم����ن م�����ن ك���اف���ة 

�شعبة  ظ��روف  م��ن  يعانني  و  حقوقهن، 

وق���ا����ش���ي���ة، وي�������ش���ت���ك���ون م����ن ع�����دم ت��وف��ر 

�خل�شو�شية يف �شجون �لحتالل

�لأ���ش��ري�ت  �أن  “�لأ�شقر” ،�إىل  و�أ���ش��ار 

�ىل  ي���ف���ت���ق���دن  �لح������ت������الل  ����ش���ج���ون  يف 

�خل�����ش��و���ش��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة وج�����ود ك���ام���ري�ت 

م��ر�ق��ب��ة ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��اع��ة و���ش��ع��ت��ه��ا 

�إد�رة �ل�شجن يف ممر�ت �ل�شجن و �شاحة 

�ل���ف���ورة، ك��ذل��ك و���ش��ع �حل��م��ام��ات خ��ارج 

�أوق��ات  يف  با�شتخد�مها  وي�شمح  �ل��غ��رف 

حم���ددة ف��ق��ط خ��الل ف��رتة �خل���روج �ىل 

�لفورة

ك��م��ا ت���ع���اين �لأ������ش�����ري�ت م���ن �ل��ت��ن��ق��ل 

�لحتالل  يتعمد  �لبو�شطة حيث  ب�شيارة 

�إذلل���ه���ن ب��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ن��ق��ل وذل����ك عرب 

ف�����رت�ت  �مل����ح����اك����م يف  ع����ل����ى  ع���ر����ش���ه���ن 

م��ت��ق��ارب��ة وم��ت��ك��ررة ل��ف��ر���ش م��زي��د من 

�إخر�ج  يتم  لهن، حيث  �لتع�شفي  �لتنكيل 

�لر�بعة  �ل�شاعة  �ل�شجن  من  �لأ���ش��ري�ت 

ف���ج���ر�، وت���ع���ود م�����ش��اء م���ن ن��ف�����ش �ل��ي��وم، 

�جل�شدي  �لتعب  لها  ي�شبب  �ل��ذي  �لأم��ر 

�ل�شفر  و�لنف�شي و�لإرهاق، وطو�ل فرتة 

ي��ت��م ت��ق��ي��ي��ده��ن ب��ال�����ش��ال���ش��ل �حل��دي��دي��ة 

بالأيدي و�لأرجل

�مل��الب�����ش  �ف��ت��ق��اره��ن �ىل  �إ���ش��اف��ة �ىل 

للكنتني،  و�غ��ر����ش  �ل�شتوية  و�لأغطية 

ويتعر�شن  و�ل�����ش��ح��ي،  �ل��ك��ايف  و�ل��ط��ع��ام 

�شو�ء  �ملتعمد  �لطبي  �لإه��م��ال  ل�شيا�شة 

ل���ل���ح���الت �مل��ر���ش��ي��ة ب���ني �لأ������ش�����ري�ت �و 

بالر�شا�ش  �أ���ش��ن  �ل��ل��و�ت��ي  �جل��ري��ح��ات 

�لأ���ش��ري�ت  ت�شتكى  ك��م��ا  �لع��ت��ق��ال،  ح��ني 

م���ن���ذ ����ش���ن���و�ت ط���وي���ل���ة م���ن ع����دم وج���ود 

طبيبة ن�شائية يف عيادة �ل�شجون لرعاية 

منا�شبة  �أدوي���ة  وع��دم �شرف  �لأ���ش��ري�ت، 

بينهن �ملر�شية  للحالت 

�لأ�����ش����ري�ت  ب�����اأن  “�لأ�شقر”،  وب�����ني 

وفر�ش  �حل��ي��اة،  م��ق��وم��ات  لكل  يفتقدن 

مبالغ  �أح���ك���ام  بع�شهن  ع��ل��ى  �لح���ت���الل 

ف��ي��ه��ا ب��ح��ج��ج و�ه�����ي�����ة، ح���ي���ث ت���وج���د 8 

مل��دة  بال�شجن  �ح��ك��م��اً  يق�شني  �أ����ش���ري�ت 

ت��زي��د ع��ن 10 ���ش��ن��و�ت، وك��ل ذل��ك يحدث 

دون ت��دخ��ل م���ن ت��ل��ك �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ي 

ت��ت��غ��ن��ى وحت��ت��ف��ي ب��ح��ق��وق �مل�����ر�أة، يف ي��وم 

�مل�����ر�أة �ل��ع��امل��ي، ل��رت���ش��خ م��ب��د�أ �لن��ح��ي��از 

مبادئ  كل  على  يدو�ش  �لذى  لالحتالل 

حقوق �ملر�أة و�لإن�شان

�ملجتمع  فل�شطني”  “مركز  ون��ا���ش��د 

�ملختلفة،  �حلقوقية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدويل، 

وخ��ا���ش��ة �مل���د�ف���ع���ني ع���ن ح���ق���وق �مل�����ر�أة، 

تتعامل  و�ن  م�شئولياتها،  �أم��ام  �لتوقف 

بحيادية جتاه ق�شايا �ملر�أة �لفل�شطينية، 

�لأ������ش�����ري�ت  ل�������ش���رخ���ات  ت�����ش��ت��م��ع  و�أن 

حد  لو�شع  تتدخل  و�أن  �لفل�شطينيات، 

�ملتفاقمة ملعاناتهن 

ك��م��ا ط���ال���ب، يف �ل���وق���ت ذ�ت����ه و���ش��ائ��ل 

�أك��رب  ب�����ش��ك��ل  �ل�����ش��وء  بت�شليط  �لإع�����الم 

على معاناة �لأ�شري�ت وف�شح �لنتهاكات 

�لحتالل،  �شجون  يف  لها  يتعر�شن  �لتي 

و����ش��ت��ه��ت��اره ب��ح��ي��ات��ه��ن، وح��رم��ان��ه��ن من 

�ملو�ثيق  عليها  ن�شت  �ل��ت��ي  �حل��ق��وق  ك��ل 

�لن�������ش���ان���ي���ة، وخ���ا����ش���ة �مل���ري�������ش���ات وف��ى 

“��شر�ء  �ملقد�شية  �ل���ش��رية  مقدمتهن 

�جلعابي�ش” و”ن�شرين ح�شن«

االنباط-وكاالت

�أح��رق متظاهرون �إط��ار�ت لإغ��الق �لطرق 

�لرئي�شية يف خمتلف �أرجاء لبنان لليوم �ل�شابع 

على �لتو�يل �لثنني نتيجة �لغ�شب من �لأزمة 

�لقت�شادية �لتي ت�شهدها �لبالد منذ �أكرث من 

عام و�جلمود �ل�شيا�شي �مل�شتمر منذ �شبعة �أ�شهر

وقالت با�شكال نهر�، وهي متظاهرة يف جل 

�إنه  “قلنا ع��دة م��ر�ت و�شرنجع نعيد  �ل��دي��ب، 

�شيكون هناك ت�شعيد لأن �لدولة ما عم حت�ش 

على دمها )ل تفعل �شيئا(...م�شهد 17 �أكتوبر 

يجب �أن يتكرر ونحن �شنبقى بال�شارع و�ليوم 

�شتكون مفتوحة”

وكانت �لحتجاجات يف بد�ية �لأزمة �ملالية 

ق��د دف��ع��ت مب��ئ��ات �لآلف   2019 يف لبنان ع��ام 

للخروج لل�شو�رع لإ�شقاط �حلكومة

ث���الث���ة ط����رق رئي�شية  غ���ل���ق���ت 
ٌ
�أ و�لث����ن����ني 

ت��وؤدي �إىل �لعا�شمة ب��ريوت جنوبا من �ل��زوق 

وجل �لديب و�ل��دورة. ويف بريوت نف�شها �أغلق 

�أم��ام م�شرف لبنان  �ملحتجون طريقا رئي�شيا 

�ملركزي

ويف �شور ح��اول رج��ل �إح���ر�ق نف�شه بعدما 

�شكب �لبنزين على ج�شمه لكن �لدفاع �ملدين 

�أوقفه يف �لوقت �ملنا�شب وفقا ملا ن�شرته �لوكالة 

�لوطنية لالإعالم �لر�شمية

ويتز�من قطع �لطرق و�إغالقها مع دخول 

ل��ب��ن��ان �مل��رح��ل��ة �لأخ������رية م���ن ت��خ��ف��ي��ف ق��ي��ود 

�لإغالق �مل�شدد �ملفرو�ش منذ منت�شف �ل�شهر 

�ملا�شي يف حماولة للحد من �لتف�شي �ملتز�يد 

لفايرو�ش كورونا

ون���ا����ش���دت ���ش��رك��ة ك����ربى ل��الأوك�����ش��ج��ني يف 

لبنان �ملو�طنني “ت�شهيل مرور �شاحناتها على 

�مل�شت�شفيات  ح��اج��ة  لتلبية  �ل��ط��رق��ات  جميع 

ل��الأك�����ش��ي��ج��ني �ل��ط��ب��ي ل��ل�����ش��رورة �لإن�����ش��ان��ي��ة 

تكافح  �لتي  خ�شو�شاً خالل جائحة كورونا” 

�ل�شلطات للحّد من تد�عياتها

�لغذ�ئية حو�دث  �مل��و�د  بيع  و�شهدت حمال 

�لتهافت على  �لأخ���رية، مع  �لأي���ام  �شادمة يف 

�شد�مات،  دون  مت��ر  مل  مدعومة،  �شلع  ���ش��ر�ء 

يف بلد يعي�ش �أكرث من ن�شف �شكانه حتت خط 

�لفقر وترتفع فيه معدلت �لبطالة تدريجياً

وحّذر مر�شد �لأزمة يف �جلامعة �لأمريكية 

يف بريوت، وهو مبادرة بحثية تهدف �إىل در��شة 

ت��د�ع��ي��ات �لأزم�����ات �مل��ت��ع��ددة يف ل��ب��ن��ان وط��رق 

م��ق��ارب��ت��ه��ا، يف ت��ق��ري��ر �لث��ن��ني م��ن �أن���ه و”�إن 

يف  جلياً  �للرية  قيمة  �نهيار  تد�عيات  ظهرت 

و�ملقيمني  للبنانيني  �ل�شر�ئية  �لقدرة  تدهور 

يف لبنان، وما ير�فق ذلك من تناف�ش حمموم 

و�أحياناً عنيف على ما يعر�ش من �شلع وب�شائع 

م��دع��وم��ة يف بع�ش �مل��ح��الت، ف���اإن �لأ����ش���و�أ مل 

يحدث بعد”

ب�شبب  وظ��ائ��ف��ه��م  �لآلف  ع�����ش��ر�ت  وف��ق��د 

�حل�شابات  لتجميد  �أي�����ش��ا  �أدت  �ل��ت��ي  �لأزم����ة 

�مل�شرفية وبد�أ كثريون يعانون من �جلوع

وبعد �نفجار دمر مناطق باأكملها يف بريوت 

رئي�ش  لكن  �حلكومة.  ��شتقالت  �أغ�شط�ش  يف 

�ل��وزر�ء �ملكلف �شعد �حلريري على خالف مع 

ت�شكيل  �لرئي�ش مي�شال عون ومل يتمكن من 

�ملطلوبة  �لإ���ش��الح��ات  تنفذ  ج��دي��دة  حكومة 

ل�شرف م�شاعد�ت دولية مبليار�ت �لدولر�ت

�إىل  �للبنانية  �ل��ل��رية  قيمة  ت��ر�ج��ع  وم��ن��ذ 

يغلق  �ملا�شي  �لثالثاء  جديد  قيا�شي  م�شتوى 

�ملحتجون �لطرق �لرئي�شية يوميا

وه��دد ح�شان دي��اب رئي�ش حكومة ت�شريف 

من  على  �ل�شغط  لزيادة  بال�شتقالة  �لأعمال 

يعطلون ت�شكيل حكومة جديدة

وذك��رت �لوكالة �لوطنية لالإعالم �إن دياب 

وزر�ء  م��ن  وع���دد  ع��ون  �لرئي�ش  م��ع  �شيجتمع 

حكومة ت�شريف �لأعمال وحاكم م�شرف لبنان 

و�مل�شوؤولني �ملاليني و�لأمنيني �لثنني

ب�شارة بطر�ش  �مل��اروين  �لبطريرك  و�نتقد 

�ل����ر�ع����ي �ل�����ش��ا���ش��ة يف ع��ظ��ت��ه �لأح�������د ق��ائ��ال 

�أّيها �مل�شوؤولون مع �ل�شيا�شة، ومع  “ت�شاحلو� 
�ل�شعب �لذي بّددمت ماله و�آماله... ومل يعد له 

�شوى �ل�شارع. فنزل ُيطالُب بحقوِقه”

و�أ�شاف �لر�عي “كيف ل يثوُر هذ� �ل�شعُب 

وقد �أخذ �شعر �شرِف �ل��دولر �لو�حد يتجاوز 

10000 لرية لبنانّية بني ليلٍة و�شحاها؟ كيف 

ل يثور ه��ذ� �ل�شعُب وق��د َه��ب��َط �حل��دُّ �لأدن��ى 

لالأجوِر �إىل 70 دولر�ً”

ودعا �لر�عي �إىل عقد موؤمتر دويل برعاية 

�لأمم �ملتحدة مل�شاعدة لبنان

 سوء إدارة حماس لقطاع غزة يضعف من رصيدها في الضفة 

في يوم المرأة العالمي االحتالل اعتقل 16 ألف امرأة منذ عام 67

االنباط-وكاالت ثورة جياع تطرق أبواب لبنان 

�إ�شابة  �ل�شورية،  �لرئا�شة  �أعلنت 

�ل���رئ���ي�������ش ب�������ش���ار �لأ�����ش����د وزوج���ت���ه 

ب��ف��ريو���ش ك���ورون���ا، وف��ًق��ا مل��ا ذك��رت��ه 

ق��ن��اة »���ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة« يف ن��ب��اأ 

عاجل.

�أن  �ل�شورية  �لرئا�شة  و�أو���ش��ح��ت 

�لرئي�ش ب�شار �لأ�شد وزوجته ب�شحة 

جيدة وحالتهما م�شتقرة.

ون�شرت �شفحة رئا�شة �جلمهورية 

ع��ل��ى »ف��ي�����ش ب������وك«، وف���ق���ا ل��وك��ال��ة 

�لأن���ب���اء �ل�����ش��وري��ة، �أن����ه ب��ع��د ���ش��ع��ور 

خفيفة  ب��اأع��ر����ش  وزوج��ت��ه  �لرئي�ش 

ت�����ش��ب��ه �أع���ر�����ش �لإ���ش��اب��ة ب��ك��ورون��ا، 

و�أ�شماء  �لأ�شد  ب�شار  �لرئي�ش  �أجرى 

و�أظهرت   ،PCR �ل���  فح�ش  �لأ���ش��د 

بالفريو�ش. �إ�شابتهما  �لنتيجة 

وزوج��ت��ه  �ل��رئ��ي�����ش  �أن  و�أ����ش���اف���ت 

م�شتقرة،  وحالتهما  ج��ي��دة  ب�شحة 

ق�شائهما  خالل  عملهما  و�شيتابعان 

�لتي  �مل��ن��زيل  �ل�شحي  �حلجر  ف��رتة 

ثالثة  �أو  �أ���ش��ب��وع��ني  �إىل  �شت�شتمر 

�أ�شابيع.

االنباط-وكاالت

ه��دم��ت ق��و�ت �لح��ت��الل م��ن��زًل قيد 

�لن�شاء، وبئر�ً جلمع �ملياه يف بلدة بني 

نعيم �شرق �خلليل، �م�ش

ق���و�ت  �إن  وق���ال���ت م�����ش��ادر حم��ل��ي��ة، 

�لح��ت��الل ه��دم��ت م��ن��زًل قيد �لإن�����ش��اء 

نعيم،  بني  �شرق  �لوردة  يف منطقة خلة 

500 مرت مربع وتبلغ م�شاحته 

كما هدمت بئر�ً جلمع مياه �لأمطار 

ملكيته  وتعود  مكعب،  مرت   200 ب�شعة 

جلود�ت حممد عبد �حلميد �لرجبي

�لفل�شطينيني  م�����ش��اك��ن  وت��ت��ع��ر���ش 

 ”c“ �مل�������ش���ن���ف���ة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  خ���ا����ش���ة 

ب���ال�������ش���ف���ة �مل���ح���ت���ل���ة، ل���ع���م���ل���ي���ات ه���دم 

بهدف  �لح��ت��الل،  جانب  م��ن  م�شتمرة 

تهجريهم

 إصابة الرئيس السوري بشار 
األسد وزوجته بفيروس كورونا

 االحتالل يهدم منزاًل قيد 
اإلنشاء في بني نعيم
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

 ك���ج���زء م���ن ���ش��ع��ي��ه��ا ل��ل��ت��م��ّي��ز واالن��ت�����ش��ار 

ال�����دويل، ج����ددت راب��ط��ة ال�����دوري االإ���ش��ب��اين 

غرب  احت��اد  مع  تعاونها  اتفاقية  “الليغا” 
اآ�شيا لكرة القدم بهدف تعزيز النمو امل�شتدام 

لكرة القدم يف اإ�شبانيا وغرب اآ�شيا. و�شت�شهد 

للمعلومات  املوؤ�ش�شتني  تبادل  ال�شراكة  ه��ذه 

وال��ت��ع��اون يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ج���االت لتعزيز 

تطويرها. كما �شيعمل كل من الليغا واحتاد 

غرب اآ�شيا مًعا لتح�شني كرة القدم الن�شائية 

لتنمية  ون���دوات  ب��رام��ج  وتنظيم  املنطقة،  يف 

اإىل  باالإ�شافة  القر�شنة،  ومكافحة  ال�شباب، 

بنود اأخرى يف االتفاقية التي جرى توقيعها 

تركز  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ٢٠٢٣. ويف  ال��ع��ام  ح��ت��ى 

لعبة  تطوير  على  امل��ج��ّددة  التفاهم  م��ذك��رة 

ال�شيدات، حيث يعمل كال الطرفني يف العديد 

م�شتوى  على  التنوع  تعزز  التي  امل�شاريع  من 

القاعدة ال�شعبية من خالل القيم الريا�شية، 

امل�شاريع يف تطوير كرة  ت�شاعد ه��ذه  وبحيث 

اإىل جنب مع احت��ادات  لل�شيدات جنًبا  القدم 

ال��ع��راق،  )البحرين،  ال��ق��دم  لكرة  اآ�شيا  غ��رب 

فل�شطني،  ع��م��ان،  ل��ب��ن��ان،  ال��ك��وي��ت،  االأردن، 

���ش��وري��ا،  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  ق��ط��ر، اململكة 

وتغطي  واليمن(.  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

للتعاون، من  اأخ��رى  اأي�شاً جم��االت  الوثيقة 

تنظيم ن��دوات يف منطقة غرب اآ�شيا وتنظيم 

برامج تنمية ال�شباب اإىل مكافحة العن�شرية 

والتمييز واالإبعاد الق�شري يف عامل الريا�شة. 

وق���ال���ت م���دي���رة الل��ي��غ��ا يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا مايتي فينتورا: “يف 

كرة  تطوير  بدعم  ق��وي  التزام  لدينا  الليغا، 

القدم لل�شيدات لي�س فقط يف اإ�شبانيا، ولكن 

يت�شح من  كما  ال���دويل،  ال�شعيد  على  اأي�شاً 

اتفاقيات مثل هذه متاًما. نحن نتفهم القوة 

ونعتقد  عامليا  القدم  ك��رة  لل�شيدات  املتزايدة 

لكال  فوائد كبرية  �شتحقق  ال�شراكة  اأن هذه 

اأم��ني ع��ام احتاد  اأك��د  الطرفني«. من جهته، 

غرب اآ�شيا لكرة القدم خليل ال�شامل: “مهمتنا 

القدم  وك���رة  املنطقة،  يف  اللعبة  تطوير  ه��ي 

مع  ال�شراكة  اأولوياتنا.  راأ����س  على  الن�شائية 

الليغا، كمنظمة رائدة يف جماالت التنمية، هي 

م�شاهمة كبرية يف ذلك«. حول الليغا منظمة 

عاملية، مبتكرة وم�شوؤولة اجتماعًيا، رائدة يف 

ريا�شي  احت��اد  هو  والت�شلية.  الرتفيه  قطاع 

 LaLiga »ن��ادًي��ا يف ي��ت��األ��ف م��ن ٢٠  خ��ا���س 

 LaLiga« يف  نادًيا  و٢٢   »Santander
SmartBank«، وهو امل�شوؤول عن تنظيم 
امل�شابقات الوطنية لكرة القدم للمحرتفني. 

“الليغا” اإىل  ٢٠١٩/٢٠١٨، و�شلت  يف مو�شم 

جمهور كبري يزيد عن ٢.٧ مليار �شخ�س على 

م�شتوى العامل. 
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الليغا واتحاد غرب آسيا لتطوير كرة القدم النسائية 

زيزو رحيلي لالهلي اشاعة اطفال 

البورتا سيقنع ميسي بالبقاء في البرشا 

تايلور يدير لقاء برشلونة وسان جيرمان 

القاهرة - وكاالت 

ن��ادي  زي���زو، جناح  اأح��م��د �شيد  وج��ه 

ح�شابه  عرب  غا�شبة  ر�شالة  الزمالك، 

ذلك رًدا  ياأتي  اإن�شتجرام.  موقع  على 

ع���ل���ى ال���ت�������ش���ري���ح���ات ال����ت����ي اأط���ل���ق���ه���ا 

االأ�شبق،  االأهلي  جنم  يون�س  م�شطفى 

اأعتاب  على  احلمراء  القلعة  اإدارة  ب��اأن 

املو�شم  يف  للتوقيع  زي���زو  م��ع  االت��ف��اق 

اأع�����رف ما  “ال  اجل���دي���د. وق����ال زي����زو 

ال�شائعات  عن  احلديث  ومل��اذا  امل�شلحة 

على  لي�س  العيب  الوقت؟  هذا  مثل  يف 

اجلمهور  على  العيب  ب��ل  حت���دث،  م��ن 

وي�����ش��دق��ه«. ك��الم��ه  وراء  ي�شري   ال���ذي 

�شاحب  ه��و  ال��زم��ال��ك  “نادي  واأ���ش��اف 

الف�شل فيما و�شلت له، اأنا تربيت على 

االأ���ش��ول ومل اأع�����س ي��وًم��ا، ال��ي��د التي 

و�شيناريو  يل،  الف�شل  �شاحبة  ت��ك��ون 

االأطفال«.  ي�شدقه  ال  لالأهلي  رحيلي 

اأق�����ش��ر،  ول���ن  ي���وًم���ا  اأق�����ش��ر  “مل  وزاد 

اأحت���ام���ل  ب��ال��ع��ك�����س  ب���ل  اأمت����ار�����س  وال 

ع��ل��ى االإ����ش���اب���ة ك���ث���رًيا ل��ل��م�����ش��ارك��ة مع 

اأك��د زي��زو عرب   ، ال��ف��ري��ق«. م��ن جانبه 

موقع ناديه اأنه العب حمرتف وملتزم 

البع�س  اأن  الفريق مو�شحاً  بعقده مع 

ي�شعى الإثارة اجلماهري �شد الالعبني 

الإ�شقاط الفريق وهو اأمر غري مقبول. 

بعدم  الزمالك  جماهري  زي��زو  وطالب 

يرددها  التي  ال�شائعات  االن�شياع خلف 

البع�س للتاأثري على م�شرية الفريق .

مدريد - وكاالت 

بفوزه  �شعادته  =اأعرب خوان البورتا، عن 

مب��ن�����ش��ب رئ��ي�����س ن����ادي ب��ر���ش��ل��ون��ة، م��ت��ف��وًق��ا 

يف االن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ف��ي��ك��ت��ور ف��ون��ت وت��وين 

اأول خ��ط��اب له  ف��ري�����ش��ك��ا. وق���ال الب���ورت���ا، يف 

هذه  جميًعا،  لكم  “�شكًرا  ف��وزه:  اإع��الن  بعد 

االنتخابات جتعلنا اأكرث من جمرد ناد، وهي 

االأهم يف التاريخ ب�شبب الظروف التي اأقيمت 

حياتنا«.  غري  ال��ذي  الوباء  لهذا  نظًرا  فيها 

ل��ن��ا، ول��ك��ل من  مل��ن ���ش��وت  “�شكًرا  واأ����ش���اف: 

����ش���ارك، ول���ك���ل م���ن ج��ع��ل ه����ذه االن��ت��خ��اب��ات 

مم���ك���ن���ة، وال����ت����ي ك���ان���ت اح���ت���ف���اال جل��م��اه��ري 

)يق�شد  زمالئي  “هوؤالء  وتابع:  بر�شلونة«. 

جم��ل�����ش��ه(، ل����وال ه����ذا ال��ف��ري��ق مل���ا ك����ان ذل��ك 

ك��روي��ف  ل��ي��وه��ان  الت�شفيق  واأط��ل��ب  مم��ك��ًن��ا، 

��ا  ال����ذي األ��ه��م��ن��ا يف ج��م��ي��ع ق���رارات���ن���ا، واأي�����شً

اأول���ئ���ك ال���ذي���ن مل ي���ك���ون���وا م��ع��ن��ا، وال���ذي���ن 

�شاعدونا كثرًيا«. واأردف: “اأ�شكر كل العبينا، 

اليوم  وح�شروا  �شيء،  كل  ي�شتحقون  الذين 

ا االإعالم  للم�شاركة يف هذه االنتخابات، واأي�شً

اليوم  هذا  مثل  “يف  واأو�شح:  تغطيته«.  على 

كطفل  م��رة  الأول  مي�شي  ظهر  عاما   ٢٠ قبل 

وه��ذا  للت�شويت،  ج��اء  وال��ي��وم  بر�شلونة،  يف 

�شنقنعه  وم���ًع���ا  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  ي��ح��ب  اأن����ه  ي��ع��ن��ي 

“نحن  وا�شتكمل:  ملي�شي«.  �شفقوا  بالبقاء، 

ف�شنحقق  معا  ذهبنا  اإذا  وب��ال��ت��اأك��ي��د  ع��ائ��ل��ة، 

الأنف�شنا،  و�شعناها  ال��ت��ي  التحديات  جميع 

و�شنجعل  ب�شجاعة،  ال��ك��وارث  م��ن  وال��ه��روب 

بر�شلونة قوًيا اقت�شادًيا مرة اأخرى، و�شيظل 

اأع�شاء بر�شلونة هم اأ�شحاب النادي«. واأمت: 

فري�شكا  وت���وين  ف��ون��ت  لفيكتور  “�شفقوا 
نتكاتف،  اأن  جميًعا  وعلينا  عملهما،  وف���رق 

واأن نحب بر�شلونة اأكرث من اأي وقت م�شى، 

يقدمه  اأن  ميكن  ال��ذي  ما  نف�شك  ت�شاأل  وال 

لك بر�شلونة، عليك اأن ت�شاأل ماذا ميكنك اأن 

وجميع  الب��ورت��ا  وارت���دى  لرب�شلونة«.  تفعل 

اأقنعة  ب��االن��ت��خ��اب��ات،  ال��ف��ائ��ز  فريقه  اأع�����ش��اء 

وج���ه حت��م��ل ال��رق��م ١4، وه���و رق���م اأ���ش��ط��ورة 

بر�شلونة الهولندي الراحل يوهان كرويف.

لندن - وكاالت 

ُي���دي���ر احل���ك���م االإجن���ل���ي���زي اأن���ت���وين 

جريمان  �شان  باري�س  مواجهة  تايلور، 

املقبل،  االأرب��ع��اء  لها  املقرر  وبر�شلونة، 

اإي��اب  ع��ل��ى ملعب ح��دي��ق��ة االأم����راء، يف 

اأوروب�������ا.  اأب����ط����ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن 

بفوز  انتهت  الذهاب  مواجهة  اأن  يذكر 

يف   )١-4( بنتيجة  الباري�شي  ال��ف��ري��ق 

م��ل��ع��ب ك���ام���ب ن����و. و���ش��ي��ع��اون ت��ي��ل��ور، 

ع��ل��ى  م����ن   ،٢٠١٣ ع�����ام  م���ن���ذ  ال�������دويل 

اخل���ط���وط، ك���ل م���ن م��واط��ن��ي��ه ج���اري 

اآخ��ر،  ج��ان��ب  نان. على  واآدم  بي�شويك 

ُيدير الفرن�شي كليمو توربني، مواجهة 

و�شيعاون كليمو  والي��ب��زي��ج.  ليفربول 

نيكوال  اخل���ط���وط،  ع��ل��ى  توربني، من 

فرن�شا  من  جراجنور  و�شرييل  دانو�س 

ا. اأي�شً

االنباط - عمان 

تنطلق م�شاء اليوم الثالثاء على �شتاد االأمري 

بطولة  نهائي  ن�شف  مناف�شات  بالزرقاء  حممد 

درع االحت��اد لكرة القدم باقامة مباراتني جتمع 

عند  وال��وح��دات  الفي�شلي  القطبني  ب��ي  االوىل 

ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��راً، فيما ي��واج��ه اجل���زي���رة نظريه 

اجلليل عند ال�شاد�شة م�شاء، حيث يتاأهل الفائزين 

اإىل نهائي البطولة الذي يقام ال�شبت املقبل ١٣ 

اجلاري. وح�شب التعليمات، تقام مباراتي الدور 

ن�شف النهائي وفق نظام خروج املغلوب من مرة 

واحدة، ويف حال انتهاء الوقت االأ�شلي بالتعادل، 

يتم اللجوء اإىل الركالت الرتجيحية مبا�شرة.

يف ال��ل��ق��اء ال���ث���اين  ت��ت��ج��ه ان���ظ���ار اجل��م��اه��ري 

تكت�شب  ال��ت��ي  وال���وح���دات  الفي�شلي  ق��م��ة  ن��ح��و 

االهتمام االأكرب ا�شتناداً لقاعدتيهما اجلماهريية 

التاأهل يعني  امل��ب��اراة وح�شم  وال��ف��وز يف  الكبرية، 

االأل��ق��اب.  اأول  على  املناف�شة  يف  الفر�شة  تعزيز 

وك��ان ال��وح��دات ق��د ت��اأه��ل ل��ل��دور ن�شف النهائي 

على  ف��از  حيث  االأوىل  املجموعة  ت�شدر  بعدما 

ويعاين   .»٠-4“ معان  ثم  وم��ن   ”١-٠“ �شحاب 

ال���وح���دات م���ن غ��ي��اب��ات م���وؤث���رة تتمثل ب��ه��داف 

العزيز  عبد  ال�شنغايل  املا�شي  للمو�شم  ال���دوري 

ب�شبب جتديد جواز  بالعودة  تاأخر  ال��ذي  ان��داي 

�شفره، اإىل جانب حار�شه عبداهلل الفاخوري الذي 

يعاين من ا�شابة. وميتلك عبداهلل اأبو زمع مدرب 

الغيابات،  �شد  له  تكفل  التي  اخليارات  الوحدات 

حيث يتوقع اأن يدفع يف املباراة باحلار�س الدويل 

اأحمد عبد ال�شتار، فيما �شيتوىل تغطية ال�شواتر 

ال��دف��اع��ي��ة ط���ارق خ��ط��اب وي���زن ال��ع��رب وف��را���س 

�شلباية وحممد ال��دم��ريي. ويعول ال��وح��دات يف 

املقدمة على اأحمد اإليا�س واأحمد �شمري و�شالح 

اللبناين  امل��ل��ع��ب  اأط������راف  �شي�شغل  ف��ي��م��ا  رات����ب 

اأح���م���د زري����ق وي����زن ث��ل��ج��ي، و���ش��ي��ل��ع��ب اإب��راه��ي��م 

الفوز هاج�س  و�شيكون  ك��راأ���س حربة  اجل��واب��ري 

.. باللقب  امل�شوار واالحتفاظ  ملوا�شلة   الوحدات 

ب�����دوره ف����اإن ال��ف��ي�����ش��ل��ي  ت��اأه��ل ل��ه��ذا ال�����دور عن 

امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب���ف���ارق ه����دف ع���ن ال��رم��ث��ا، 

ف��از  ح��ي��ث ت���ع���ادل م���ع االأخ�����ري “٢-٢” وق��ب��ل��ه��ا 

الفي�شلي  وي��اأم��ل  نظيفة.  بثالثية  البقعة  على 

باجتياز الوحدات وبلوغ املباراة النهائية مل�شاحلة 

التتويج.  ملن�شات  ال��ع��ودة  خ��الل  م��ن  جماهريه 

حممد  مهاجمه  غ��ي��اب  م��ن  الفي�شلي  وي��ع��اين 

العك�س والعبه ال�شاب اأدهم الرفاعي الإ�شابتهما 

ال�شوري  ي��دف��ع  اأن  وينتظر  ك���ورون���ا.  ب��ف��ريو���س 

ح�شام ال�شيد مدرب الفي�شلي بت�شكيلة ت�شم نور 

بني عطية بحرا�شة املرمى، ويتوىل قيادة الدفاع 

�شامل العجالني وحممد اأبو زريق وابراهيم دلدوم 

وورد ال��ربي. و�شيتوىل قيادة هجمات الفي�شلي 

اأبو جبلو�س  اأن�س جبارات وخالد زكريا ويو�شف 

واأحمد العر�شان حممد بني عطية فيما �شيلعب 

عبداهلل عو�س اأو اللبناين هالل احللوة و�شيكون 

عانى  ال��ذي  للفي�شلي  الفوز مطلب جماهريي 

امل�شتوى  ت��راج��ع  ج��راء  املا�شي  املو�شم  يف  كثريا 

ال  التتويج  من�شات  ع��ن  وغيابه  للفريق  الفني 

معنويات  لتعزيز  ي�شعى  الفي�شلي  وان  �شيما 

 ال��ف��ري��ق ق��ب��ل م�����ش��ارك��ت��ه اال���ش��ي��وي��ة ال��ق��ادم��ة .

ال��ت��غ��ل��ب على  ي���اأم���ل اجل���زي���رة  ال��ل��ق��اء االول  يف 

ظ���روف���ه امل��ال��ي��ة واالإداري���������ة ال�����ش��ع��ب��ة، وت��اأك��ي��د 

ح�����ش��وره ال��ق��وي م��ن خ���الل ال��و���ش��ول للمباراة 

يف  قدمها  التي  القوية  العرو�س  بعد  النهائية 

تاأكيد  اإىل  ب��دوره  .وي�شعى اجلليل  االول  ال��دور 

ال��ذي �شعد حديثاً مل�شاف  ح�شوره �شريعاً وهو 

االأن����دي����ة امل��ح��رتف��ة وذل�����ك م���ن خ����الل اج��ت��ي��از 

وك��ان  النهائية.  امل��ب��اراة  وب��ل��وغ  مناف�شه  حمطة 

اجلزيرة تاأهل لهذا ال��دور بعد فوزه على �شباب 

-٢“ ارب����د  احل�����ش��ني  ع��ل��ى  ث��م   ”٣-١“ االأردن 

على  ف���وزه  بعد  اجلليل  ت��اأه��ل  ج��اء  فيما   ،”٠

.»١-٠“ النتيجة  ب���ذات  العقبة  و�شباب   ال�شلط 

قدم  ال���ذي  اجل��زي��رة  ل�شالح  االأف�شلية  ومت��ي��ل 

كوكبة  الفريق  ميتلك  حيث  مم��ي��زة  م�شتويات 

م��ن ال��الع��ب��ني م��ن ا���ش��ح��اب اخل���ربة وال�شباب 

وي�������ربز م��ن��ه��م ع���ل���ي ع����ل����وان ون�������ور ال�����رواب�����دة 

���ش��ع��ادة اإىل ج��ان��ب ع��ب��داهلل العطار.  واإب��راه��ي��م 

اأ�شحاب اخلربة  ع��دد من  ويعتمد اجلليل على 

اأمثال ق�شي منر وخلدون خزامي و�شريف  من 

�شهابات  و���ش��دام  زم���ع  اأب���و  و�شليمان  النواي�شة 

وف���ار����س غ��ط��ا���ش��ة اإىل ج��ان��ب حم��م��د ال���ع���دوان 

اىل  بالو�شول  جديدة  مفاجاأة  احتقيق  وي�شعى 

نهائي البطولة .

عوا�صم - وكاالت 

اإي����اب ثمن  ال��رمي��ون��ت��ادا على  اأج����واء  تخيم 

اإ���ش��رار الفرق  اأب��ط��ال اأوروب����ا، مع  نهائي دوري 

و�شهدت  النهائي.  رب��ع  ال���دور  اإىل  التاأهل  على 

مواجهات الذهاب هيمنة وا�شحة للفرق الزائرة، 

اأنهت دور املجموعات يف ال�شدارة ويبدو  والتي 

ب�شبب اجلائحة حيث  امل��األ��وف  الو�شع غري  اأن 

املدرجات اخلاوية، وحرمان اأ�شحاب االأر�س من 

عامل اجلمهور الذي كان مينحها اأف�شلية. لذا 

�شت�شعى الفرق التي خ�شرت ذهابا على اأر�شها، 

اإيابا  تلعب  ح��ني  العوامل  نف�س  ا�شتغالل  اإىل 

يف عقر دار مناف�شيها بدون جمهورهم، خا�شة 

اأتلتيكو  حالة  يف  كبرية  تكن  مل  اخل�����ش��ارة  واأن 

مدريد واإ�شبيلية واأتاالنتا، والتي انهزمت نعم 

لكن لي�س بنتيجة حا�شمة. يف املقابل، �شيحاول 

مدريد  وري���ال  دورمت��ون��د  وبورو�شيا  ت�شيل�شي 

حم���اوالت  اأي  وواأد  ب��ال��ت��اأه��ل  اأحقيتهم  ت��اأك��ي��د 

النتيجة وتوديع البطولة من مالعبهم  لقلب 

وت��ق��ام يوما  اأي�����ش��ا.  ب��ال جمهور  �شتكون  ال��ت��ي 

الثالثاء واالأربعاء من هذا االأ�شبوع اأربع لقاءات 

متاأهلني  اأرب��ع��ة  اأول  ع��ن  نهايتها  يف  �شتك�شف 

اإىل  فاإ�شافة  الت�شامبيونزليج.  نهائي  ربع  اإىل 

زيارة اإ�شبيلية اإىل دورمتوند بعد الهزمية ٢-٣ 

مبلعب �شان�شيز بيثخوان، يتواجه ليفربول مع 

اليبزيج يف ملعب “بو�شكا�س اأرينا” املحايد يف 

الذي  الذهاب  لقاء  ا�شت�شاف  وال��ذي  بوداب�شت 

٠-٢، فيما يحل بر�شلونة �شيفا  فاز به الريدز 

االأم���راء  حديقة  يف  جريمان  �شان  باري�س  على 

ن��و.وك��ان  ك��ام��ب  يف   4-١ الثقيلة  هزميته  بعد 

م��ب��اراة  ال���ذي خ�شر يف  ال��وح��ي��د  ه��و  يوفنتو�س 

التي  الثمان  املواجهات  الذهاب خارج ملعبه يف 

اأجريت يف ذهاب دور ال�١6. وبوغت العبو اليويف 

بهزمية مفاجئة على يد بورتو ٢-١.لكن الهدف 

امل��درب  اأثلج �شدر  اأح���رزه فدريكو كييزا  ال��ذي 

اأن��دري��ا ب��ريل��و وم��ن��ح )ال�شيدة ال��ع��ج��وز( اآم��اال 

 اأكرب يف التعوي�س اأثناء مباراة االإياب بتورينو.

فيما يبدو بورو�شيا دورمتوند يف اأزهى حاالته 

ب��ع��د ت���األ���ق جن��م��ه ال���واع���د اإرل���ي���ن���ج ه���االن���د يف 

على  �شيعمل  ل���ذا  االأوىل،  اإ�شبيلية  م��واج��ه��ة 

تاأكيد جدارته بالتاأهل لربع النهائي من ملعب 

�شيخلو  ال���ذي  الرهيب  ب���ارك  اإي��دون��ا  �شيجنال 

ك��ذل��ك م��ن اجل��م��ه��ور، وه��و االأم���ر ال���ذي يعول 

عليه الفريق االأندل�شي من اأجل حتقيق نتيجة 

اإيجابية يعو�س بها خ�شارته على اأر�شه ذهابا. 

مبلعب  ع�شيبة  مهمة  فب�شدد  بر�شلونة  اأم���ا 

ح��دي��ق��ة االأم������راء ح��ي��ث ي��واج��ه ال��ب��ي اإ�����س جي 

م��ن موقعة كامب   4-١ ب��ف��وز كبري  ع���اد  ال���ذي 

نو، اإال اأن رونالد كومان ورجاله ميرون بحالة 

طيبة موؤخرا لذا فال �شيء م�شتبعد.. وتختتم 

بلقاء  االأ�شبوع  ليجهذا  الت�شامبيونز  مباريات 

بل  اأنفيلد  يف  يقام  ل��ن  ال��ذي  واليبزيج  الليفر 

مبلعب بو�شكا�س اأرينا يف بوداب�شت مع اأف�شلية 

ال��ذي ف��از ذهابا ٠-٢ بعد ا�شتغالله  ل��ل���)ري��دز( 

حت�شن  التي  ناجل�شمان  جوليان  كتيبة  اأخطاء 

البوند�شليجا،  قمة  على  االآن  وتناف�س  اأداوؤه����ا 

عالوة على �شوء نتائج ليفربول الذي خ�شر اآخر 

خم�س جوالت له على اأر�شه يف الربميريليج.

االنباط - عمان 

حقق منتخبنا الوطني للتايكواندو ، ٧ ميداليات 

٣ ذهبيات و٣ ف�شيات وبرونزية  بينها  ملونة من 

واح��دة ، اليوم االأح��د ، يف ختام م�شاركته ببطولة 

 G١ الواحدة  النجمة  �شوفيا وامل�شنفة من عيار 

والتي �شهدت م�شاركة ما يقارب ٧٠٠ العب والعبة. 

باملجموع  االأول  امل��رك��ز  يف  الوطني  املنتخب  وح��ل 

العام خالل البطولة بف�شل امليداليات التي حققها 

م���ن ب���ني 4٠ دول����ة ���ش��ارك��ت يف ال��ب��ط��ول��ة وج���اءت 

: جوليانا  خ��الل  الثالث من  الذهبية  امليداليات 

ال�شادق )وزن حتت ٦٧ كغم( وزيد احللواين )وزن 

 ٨٠ حتت  )وزن  ال�شرباتي  و�شالح  كغم(   ٥٨ حتت 

كغم( ، فيما جاءت امليداليات الف�شية الثالث من 

خالل ، اأنوار الزيود )ورن حتت 46 كغم( وحممود 

الطرايرة )وزن حتت ٥4 كغم( وزيد م�شطفى )وزن 

ال�شادق  اأن�س  الالعب  حقق  فيما  كغم(   6٨ حتت 

امليدالية الربونزية. وجنحت جوليانا ال�شادق يف 

حتقيق امليدالية الذهبية بعد فوزها يف ٣ نزاالت 

وان�شحاب مناف�شتها يف النزال النهائي. فيما توج 

زيد احللواين بامليدالية الذهبية ، بعد الفوز يف ٣ 

ن��زاالت اأي�شاً ، حيث ف��از يف ال��دور ن�شف النهائي 

برونزية  حامل   - �شتاينك  نوفاك  ال�شربي  على 

ان�شحب  النهائي  ويف   - االأخ����رية  ال��ع��امل  بطولة 

باملركز  ك��ذل��ك  ال�����ش��رب��ات��ي  ���ش��ال��ح  وف����از  خ�شمه. 

نزاالته  يف  ال��ف��وز  بعد  الذهبية  وامليدالية  االأول 

االأربعة ، حيث فاز يف النهائي على امل�شري �شيف 

عي�شى املتاأهل اإىل اأوملبياد طوكيو بعد فوزه بذهبية 

الت�شفيات االأفريقية. ونالت اأنوار الزيود امليدالية 

الف�شية ، حيث ف��ازت يف ٣ ن��زاالت قبل اأن تخ�شر 

الالعبة الهولندية  دينا  اأم����ام  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ن��زال 

ال��الع��ب  ن���ال  وك���ذل���ك   .٢-٥ بنتيجة  ب��وري��ن��و���س 

الفوز  بعد  الف�شية  امليدالية  ال��ط��راي��رة  حممود 

بالنقطة  النهائي  ال��ن��زال  وخ�شارته  ن���زاالت   4 يف 

الذهبية بعد التعادل اأمام االإيراين ح�شني لطفي. 

وح�شد الالعب زيد م�شطفى - �شاحب برونزية 

لفئة  الف�شية  امليدالية   -  ٢٠١٨ ال�شباب  اأومل��ب��ي��اد 

وزن��ه حيث ف��از يف 4 ن��زاالت قبل اأن يخ�شر نزاله 

النهائي اأمام بطل العامل واملتاأهل الأوملبياد طوكيو 

ال�شادق  اأن�س  ب��راديل. وحقق  �شيندن  الربيطاين 

امليدالية الربونزية لفئة وزنه حيث فاز يف نزاليه 

النهائي تعر�س لالإ�شابة  ال��دور ن�شف  ن��زال  ويف 

وا�شطر لالن�شحاب قبل دقيقة على نهاية نزاله 

اأم��ام الربازيلي ميغيل مارتينيز )�شاحب ف�شية 

كان  ال�����ش��ادق  اأن  علماً  االأخ�����رية(  ال��ع��امل  بطولة 

العبي  نتائج  ب��اق��ي  ويف   .١-٠ بالنتيجة  متقدماً 

املنتخب الوطني ، خ�شرت الالعبة نتايل احلميدي 

نزالها الثاين )دور ال� ١6( من مناف�شات وزن حتت 

٥٧ كغم ، وكذلك االأم��ر بالن�شبة لالعبة راما اأبو 

الرب )وزن حتت ٧٣ كغم( فيما خ�شر الالعب لوؤي 

حميدان نزاله يف دور ال� ١6 من مناف�شات وزن حتت 

٥4 كغم.

مواجهات حاسمة لبلوغ نهائي درع االتحاد 

التعويض طموح الفرق في ابطال أوروبا 

حصيلة مميزة للتايكواندو في بطولة صوفيا 

تتويج المنطقة الوسطى بلقب دوري سلة الجيش 
االنباط - عمان 

القوات  دوري  بلقب  الو�شطى،  الع�شكرية  املنطقة  فريق  ظفر 

على  ف��وزه  بعد  ال�شلة،  لكرة  العربي  اجلي�س  االأردن��ي��ة-  امل�شلحة 

امل��ب��اراة  يف   64-٨٨ بنتيجة  ال�شمالية  الع�شكرية  املنطقة  ف��ري��ق 

مبدينة  ح��م��زة  االأم���ري  �شالة  يف  االث��ن��ني،  اقيمت  ال��ت��ي  النهائية 

احل�شني لل�شباب. وتوج مدير االحتاد الريا�شي الع�شكري، العميد 

الو�شطى بكا�س البطولة  املباراة، فريق  جهاد قطي�شات بعد نهاية 

وامل��ي��دال��ي��ات ال��ذه��ب��ي��ة، ف��ي��م��ا ن���ال الع��ب��و ال�����ش��م��ال��ي��ة امل��ي��دال��ي��ات 

الع�شكري،  الريا�شي  االحت��اد  مديرية  تعقد  ذل��ك  اإىل  الف�شية.. 

يوم االربعاء املقبل، اجتماعا تن�شيقيا، لبحث تنظيم بطولتي كرة 

القدم وال�شاحية خالل ال�شهر احلايل.
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االنباط – رهف حممد

 ٢٦ ب���داأت ه��ي��ا خليل ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر  

٢٠٠٥ يف مركز  ال��ق��دم ع��ام  ك��رة  ع��ام��اً،  لعب 

االم����ر ع��ل��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، وان��ت��ق��ل��ت بعدها 

ل��ل��ع��ب يف ن������ادي ع���م���ان ل���ل�������س���ي���دات، ل��ت��ك��م��ل 

امل��ن��ت��خ��ب  ال���ري���ا����س���ة يف  م�����س��رت��ه��ا يف ه����ذه 

االردين لكرة القدم اىل هذا الوقت. 

يف مقابلة �سحفية مع االنباط قالت هيا، 

التي  ع��م��ان  ح���ارات  يف  ب���داأ  للعبة  �سغفها  ان 

التي  االأوىل  م��اع��ب��ه��ا  ه��ي  ���س��وارع��ه��ا  ك��ان��ت 

اأه��داف��اً  فيها  و�سجلت  ك���رة  اول  فيها  رك��ل��ت 

مل��رك��ز )ال���واع���دات(  ���س��غ��رة، وق��اده��ا حلمها 

ال��ذي  ب��ن احل�����س��ن،  ادارة االأم���ر علي  حت��ت 

الريا�سة وخا�ست مباريات عدة  به  احرتفت 

م���ع م��ن��ت��خ��ب��ات خم��ت��ل��ف��ة. وح����ول اجن��ازات��ه��ا 

ب��ط��ول��ة  يف  االول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  ه���ي���ا  ح������ازت 

ح�سولها  اىل  باال�سافة  االردن��ي��ة  اجلامعات 

للمحرتفات  اردين  دوري  م���رات  ارب���ع  ع��ل��ى 

وح��ق��ق��ت الع��ب��ه دول��ي��ه يف ل��ب��ن��ان مل��ده عامن 

ابو ظبي  ٢٠١٦، كما لعبت يف بطولة  و   ٢٠١٥

مع نادي الب�سره العراقي.

ال�سعوبات  ل�)االنباط( عن   وحتدثت هيا 

والعوائق التي واجهتها يف م�سرتها، واأهمها 

لعب  تتقبل  ال  التي  ال�سلبية  املجتمع  نظرة 

ال��ف��ت��ي��ات ل���ك���رة ال���ق���دم  االأم�����ر ال�����ذي �سكل 

بالن�سبة لها كفتاة تخالف هذه  حتديا كبرا 

لي�ست  القدم  ك��رة  لعبة  ان  وتابعت  ال��ع��ادات، 

حكرا على الذكور فقط بل ت�ستطيع الفتيات 

على املواكبة واللحاق باجلن�س االخر يف مهن 

وريا�سات كثرة وقد يحققن اأحيانا اجنازات 

اأكرب. كما اأثر عدم التفرغ يف بداية م�سرتها 

التق�سر  ب�سبب  ع���ام  ب�سكل  درا���س��ت��ه��ا  ع��ل��ى 

ال�����س��خ�����س��ي م���ن���ه���ا وال��������ذي حل����ق ت��ع��ل��ي��م��ه��ا 

وال�سفر  التدريبات  كثافة  ب�سبب  االك��ادمي��ي 

خارج الباد، االأمر الذي مل جتد فيه تعونا 

وتقديرا من جهة املدار�س واجلامعة. 

وق���ال���ت ه��ي��ا ع���ن ط��م��وح��ه��ا يف ل��ع��ب��ة ك��رة 

ال���ق���دم، ت��رغ��ب ب�����س��دة  ان ي��ت��اأه��ل امل��ن��ت��خ��ب 

تريد  االع��ت��زال  وبعد  ال��ع��امل  لكاأ�س  االردين 

اإك���م���ال ح��ب��ه��ا يف ال���ك���رة ب����اأن ت�����س��ب��ح م��درب��ة 

يتبعها  ال��ذي  للجيل  خربتها  تك�سب  ر�سمية 

ع��ال��ي��ة.  م��ه��ن��ي��ة  وذات  م����ط����ورة  ب���ت���دري���ب���ات 

الريا�سة  ب��ه��ذه  املعجبن  الفتيات  و�سجعت 

وااللتزام  بالدرا�سه  بااللتزام  اياهم  نا�سحة 

ت��ق�����س��ر يف  اي  دون  ال���ق���دم  ك����ره  ب��ت��م��اري��ن 

وان  ح��ي��ات��ه��م  يف  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  اجل��ه��ت��ن 

ي��ت��ب��ع��وا خ��ط��ى م���ن ���س��ب��ق��ه��ن م���ن الع���ب���ات يف 

مل�ستوى  وال��و���س��ول  منهن  للتعلم  اخل���ربات 

امل�ستقبل. متقدم يف 

ال�����س��ك��ر  االول اىل  ن��ه��اي��ه ح��دي��ث��ه��ا ق��دم��ت  يف 

ثم  وم���ن  امل�ستمر   ودع��م��ه��م  مل�ساندتهم  عائلتها  

�سكرت نادي عمان ومدربينها وزمياتها الاعبات 

يف املنتخب االردين على دعمهم امل�ستمر لها.

العربية-وكاالت

ال�سابقة  ال��زوج��ة  ���س��ك��وت،  م��اك��ي��ن��زي  ت��زوج��ت 

الأغ��ن��ى رج��ل يف ال��ع��امل م��وؤ���س�����س ���س��رك��ة اأم����ازون، 

ج��ي��ف ب���ي���زو����س، م���ن م���در����س ع���ل���وم ي���دع���ى دان 

جيويت.

وك�������س���ف ج���ي���وي���ت، يف م���ن�������س���ور ع���ل���ى امل���وق���ع 

 The Giving االإلكرتوين للمنظمة اخلرية

عن الزواج، حيث قال اإنه �سيوقع على   Pledge
التزام »�سكوت« بالتخلي عن معظم ثروتها.

اأغنى  ٥٠ عاماً، هي  العمر  البالغة من  �سكوت، 

�سيدة يف العامل، ويف املرتبة ٢٢ عاملياً برثوة تقدر 

بنحو ٥3 مليار دوالر، وفقاً ل� »فورب�س«.

٢٠١9 من جيف بيزو�س  تركها طاقها يف عام 

بعد ٢٥ عاماً من الزواج مع ح�سة تقدر بنحو %4 

ب��ال��ت��ربع مبعظم  وت��ع��ه��دت  »اأم�����ازون«،  �سركة  م��ن 

ثروتها الأعمال اخلر.

باأكرث  تربعت  اإن��ه��ا  �سكوت  قالت  دي�سمرب،  يف 

ال�سابقة  االأربعة  االأ�سهر  يف  دوالر  مليار   4.١ من 

ل��ب��ن��وك ال����غ����ذاء و����س���ن���ادي���ق االإغ����اث����ة يف ح���االت 

�سبقها  ك���وف���ي���د-١9.  ج��ائ��ح��ة  و����س���ط  ال����ط����وارئ 

امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  م��ل��ي��ار دوالر   ١.7 ب��ن��ح��و  ت���ربع���ات 

العامة  وال�سحة  العرقية  امل�ساواة  ت�سمل  الأ�سباب 

وتغر املناخ.

اأك���رث  امل��ن�����س��ور: »اأن�����س��م اإىل  ق���ال ج��ي��وي��ت يف 

للم�سي  تفكراً  واالأك���رث  قابلته  لطيف  �سخ�س 

قدماً يف هذا التعهد، ممتناً لامتياز اال�ستثنائي 

الذي �ستتمتع به ال�سراكة يف التخلي عن االأ�سول 

م���ع اإم��ك��ان��ي��ة ال���ق���ي���ام ب��ال��ك��ث��ر م���ن اخل����ر عند 

 Times« �سحيفة  ذكرته  ملا  وفقاً  م�ساركتها«، 

عليه »العربية.نت«. واطلعت   ،»of India
يف   Giving Pledge ح��م��ل��ة  اإط����اق  مت 

٢٠١٠ من قبل رجل االأعمال االأمركي وارن  عام 

ل�سركة  امل�����س��ارك  املوؤ�س�س  غيت�س  بيل  م��ع  بافيت 

مايكرو�سوفت وزوجته ميليندا لت�سجيع االأثرياء 

الأعمال  ثرواتهم  مبعظم  ال��ت��ربع  على  ال��ع��امل  يف 

خرية.

هيا خليل ٠٠ قصة نجاح الردنية بكرة القدم

53 مليار دوالر حجم ثروتها

تعهد بمساعدتها في التخلص من ثروتها.. طليقة بيزوس
 تتزوج مدرس علوم

قريبًا تجربة علمية مذهلة تقلب 
الموازين وتغّير واقع الحال

خرائط غوغل تفضح المستور.. صورة 
غير متوقعة لفتاة بالشارع!

راغب عالمة يعترف: »عملت 
بوتوكس.. وانضربت بالنار«

لندن -العربية

ق���د ي���ب���داأ ال���ع���امل ب��ح��ب�����س اأن��ف��ا���س��ه 

رائ��دة،  علمية  لتجربة  انتظاراً  قريباً، 

احلال  واق��ع  وتغررّ  امل��وازي��ن  تقلب  قد 

يف معظم املعمورة اإذا حدث ما يتوقعه 

و���س��ارك��ت  ت��ك��ات��ف��ت  ع����دة  ع��ل��م��اء دول 

مب�����س��روع ال��ت��ج��رب��ة ال����ذي ك��ل��ف ل��اآن 

اأكرث من ٢7 مليار دوالر، وهو اأن توؤدي 

رخي�سة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ط��اق��ة  اإن���ت���اج  اإىل 

ونظيفة  تن�سب  ال  للجميع،  وم��ت��اح��ة 

كلياً وبا حدود.

يف ي��ون��ي��و امل���ق���ب���ل، ���س��ي��ق��وم ع��ل��م��اء 

 Culham Centre for مركز 

الأب����ح����اث   Fusion Energy
وجت��������ارب ال����دم����ج ال�����ن�����ووي، وم���ق���ره 

ق�����ري�����ة ري����ف����ي����ة �����س����غ����رة مب���ق���اط���ع���ة 

Oxfordshire يف جنوب اإجنلرتا، 
ال���ذرات  ل��ع��امل  اخ����رتاق  ب��اأك��رب عملية 

وتتحطم  ت��ت�����س��ادم  جلعلها  ون��ظ��ام��ه��ا، 

تزيد  االإن�سان،  �سنع  من  حرارة  و�سط 

 ١٠ اأو  ١٥٠ م��ل��ي��ون درج���ة م��ئ��وي��ة،  ع��ن 

اأ�سعاف حرارة مركز ال�سم�س، وفق ما 

»العربية. تعر�سه  فيديو  م��ن  يت�سح 

ن��ت« اأدن����اه، وف��ي��ه جن��د اأن ٥ ث���واٍن من 

األ����ف����اً من   ٢٠ د  ي������زورّ ب�����س��ي��ط،  ان����دم����اج 

ك��ه��رب��اء،  م��ن  يحتاجونه  مب��ا  ال�����س��ك��ان 

فيما قال اأحد العلماء، اإن ٥٠ ميغاواط 

تنتج  ال���ذرات،  لدمج  ا�ستخدامها  يتم 

١٠ اأ�سعافها، اأي ما يلبي حاجة مدينة 

مدينة  �سكان  بعدد  �سكانها  بريطانية 

تقريباً. ال�سعودية  »تبوك« 

تاأ�س�س  ال���ذي  امل��رك��ز  وامل��ع��روف ع��ن 

ال��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة  واف��ت��ت��ح��ت��ه   ١984 يف 

خم��ت��ل��ف  م����ن  ع���ل���م���اءه  اأن  ال���ث���ان���ي���ة، 

وب��ا  ب�سمت  وي��ح��اول��ون  اجل��ن�����س��ي��ات، 

ما  اإىل  ال��ي��ق��ظ��ة  ال��ت��و���س��ل يف  ت���وق���ف، 

ي���زال ح��ل��م��اً م��ن��ذ زم���ن بعيد،  ك���ان وال 

ال�����س��م�����س  يف  ي����ح����دث  م����ا  ت��ق��ل��ي��د  اأي 

تفكك  من  طاقة  تتحرر  حيث  نف�سها، 

اأن  اإال  واندماجها،  وت�سادمها  ال��ذرات 

جت��ارب��ه��م ت�����س��ت��م��ر ث����واين ق��ل��ي��ل��ة عرب 

اآل����ة ���س��خ��م��ة، ل��ك��ن��ه��ا ق���دمي���ة، وت��ذك��ر 

ما  اأن  الربيطانية،  »التاميز«  �سحيفة 

يقومون بتلك االآلة من جتارب يومية، 

 ٦٠ البعيدة   Culham قرية  ل  يحورّ

مكان  اأك��رث  »اإىل  ل��ن��دن  ع��ن  كيلومرتاً 

كله«  ال�سم�سي  النظام  يف  وح��ار  �ساخن 

وفق تعبرها.

كهرباء نووية بعد ٢٠ اأو ٢٥ �سنة

ف�ستكون  املقبل،  يونيو  جت��رب��ة  اأم��ا 

اأك�����رب ع��م��ل��ي��ة دم����ج ي��ج��رون��ه��ا ب���االآل���ة 

فرن�سا  يف  تطويرها  مت  التي  اجلديدة 

ب��ا���س��م م��ع��ن��اه »ال���ط���ري���ق« ب��ال��ات��ي��ن��ي، 

»م���ف���اع���ل  ا�����س����م  امل���ل���خ�������س   Iter اأو 

وه��و  ح�����راري جت��ري��ب��ي دويل«  ن�����ووي 

 Joint اخلاطف لاأ�سواء يف م�سروع 

»احللقة  اأو   European Torus
امل�سرتكة« وتكاتفت لتمويله  االأوروبية 

بينها  ال��ف��ي��دي��و،  يف  جن��ده��ا  دول����ة،   3٥

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال�����س��ن وال��ي��اب��ان 

معظم  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ه��ن��د،  ورو���س��ي��ا 

 Iter وبا�ستخدام  االأوروب��ي��ة،  ال���دول 

ال  ق��د  بتجربة  القيام  �سيتم  امل��رت��ق��ب، 

تعقيداته،  لكرثة  �سعبياً،  خربها  يكون 

ل��ك��ه��رب��اء  ال���ط���ري���ق  ���س��ت��ع��ب��د  اأن���ه���ا  اإال 

ج��دي��دة ال ع��ه��د ل��اإن�����س��ان ب��ن��وع��ه��ا يف 

تاريخه.

كهرباء تلبي مدينة �سكانها ٢٠ األفا، 

بدمج نووي مدته ٥ ثوان فقط

كهرباء تلبي مدينة �سكانها ٢٠ األفا، 

بدمج نووي مدته ٥ ثوان فقط

����س���ت���ج���ري يف  ال����ت����ي  ال���ت���ج���رب���ة  يف 

اجل��ن��وب ال��ف��رن�����س��ي، ���س��ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام 

م��زي��ج وق��ود ق��وي، مل ي��ح��اول العلماء 

لهم  وم��ع��روف  عقود،  منذ  ا�ستخدامه 

 Deuterium ب��ا���س��م   ١973 م��ن��ذ 

مع  مزجه  �سيتم  ثقيل  هيدروجن  اأو 

مثله،  للهيدروجن  وم�سع  ن��ادر  نظر 

ذرت��ه  املحتوية   Tritium ي�سمونه 

بح�سب  ون���ي���وت���رون���ن،  ب���روت���ون  ع��ل��ى 

م����ا ق�������راأت »ال����ع����رب����ي����ة.ن����ت« ب�����س��رت��ه 

من  م���رات   3 اأك���رث  وزن���ه  اأن  املت�سمنة 

وم��زج��ه  ال����ع����ادي،  ال��ه��ي��دروج��ن  وزن 

ال�سم�س  يف  يجري  ملا  اأر�سي  تقليد  هو 

طبيعي،  نووي  مفاعل  باأنها  املو�سوفة 

الهيدروجن،  من  ذرت��ان  تندمج  حيث 

منت�سرة  كيميائية  م��ادة  اأك��رث  املعترب 

واأثناء  هيليوم،  ذرة  فتتكون  الكون،  يف 

تكونها تنطلق حزمة من الطاقة.

ال�سم�س يحدث  اأن ما يجري يف  اال 

ب��ت��اأث��ر ج��اذب��ي��ت��ه��ا ال��ه��ائ��ل��ة، والأن�����ه ال 

االأر�س،  تلك اجلاذبية على  ملثل  وجود 

ف����اإن احل���ل واح����د ف��ق��ط، وه���ي ح���رارة 

����س���دي���دة ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا م����رك����ز ق��ري��ة 

٢٠ مرة باليوم،  Culham اأكرث من 
بتن�سيط  ال��ه��ي��دروج��ن  ت�سخن  ع��رب 

وك��ه��رب��ة واإط�����اق ال�����ذرات يف امل��زي��ج، 

بقوة  الت�سخن  مت  ف���اإذا  تندمج،  حتى 

قوتها  طاقة  اإنتاج  �سيتم  ميغاواط،   ٥٠

٥٠٠ ميغاواط »وهو ما قد يلبي �سكان 

مدينة بحجم ليفربول« وفق ما نقلت 

 Ian »ال���ت���امي���ز« ع���ن ال���ربوف���ي�������س���ور 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س   Chapman
ل��ه��ي��ئ��ة ال���ط���اق���ة ال����ذري����ة يف امل��م��ل��ك��ة 

جت��ارب  تكتمل  ب��اأن  واملتفائل  املتحدة، 

»ت��ظ��ه��ر  اأع������وام   ٥ غ�����س��ون  يف   Iter
جديدة  كهرباء  ت�سع  حمطات  بعدها 

ع��ل��ى ���س��ب��ك��ات��ه��ا ل��ا���س��ت��ه��اك ب���اأوائ���ل 

االأربعينات« بعد ٢٥ �سنة على االأكرث.

دبي - العربية

خ������رائ������ط »غ������وغ������ل« ق������د ت���ك���ون 

خم�������س�������س���ة ل����ا�����س����ت����خ����دام ك��������اأداة 

ت��ع��ت��رب  اأي�������س���ا  اأن���ه���ا  اإال  ج���غ���راف���ي���ة، 

م�����س��درا الق��ت��ن��ا���س ال�����س��ور امل��ث��رة 

التي جتلب اهتمام امل�ساهدين.

وغ�����ال�����ب�����ا م������ا ي����ظ����ه����ر ال����ت����ج����ول 

االف���رتا����س���ي يف خ���رائ���ط »غ���وغ���ل« 

اأث��ن��اء مم��ار���س��ة حياتهم  االأ���س��خ��ا���س 

امل�ساهد  معظم  اأن  حن  يف  اليومية، 

البع�س  اأن  اإال  م���ا،  ح��د  اإىل  ع��ادي��ة 

من  حالة  يف  امل�ساهدين  يرتك  منها 

ال��رع��ب،  اأو  ال�����س��ح��ك  اأو  ال�����س��دم��ة 

رادار  التقطها  فتاة  مثلما ح�سل مع 

على  لطيفة  غر  حلظة  يف  »غوغل« 

االإطاق.

خدمة  التقطتها  �سورة  واأظهرت 

االإن��رتن��ت هذه  على  اخل��رائ��ط  ر�سم 

ال��ف��ت��اة وه���ي ت��ت��ع��رث ب�����س��ك��ل حم���رج، 

ك��ام��را  اأن  ل���اإع���ج���اب  امل��ث��ر  وم����ن 

املنا�سب  التوقيت  اخ��ت��ارت  »غ��وغ��ل« 

مت����ام����ا الل����ت����ق����اط ال�����������س�����ورة، ف��ت��م 

جت��م��ي��ده��ا يف ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب حن 

ك��ان��ت ال��ف��ت��اة ع��ل��ى و���س��ك ال�����س��ق��وط 

على وجهها.

ومي���ك���ن روؤي�������ة ل�����وح ت���زل���ج خ��ل��ف 

ال���ف���ت���اة، مم����ا ي���دف���ع امل�������س���اه���د اإىل 

اإىل  اأدت  ق���د  ال��ل��ع��ب��ة  اأن  اف���رتا����س 

�سقوطها.

ب�سكل  ���س��ي��ئ  ال�����س��ق��وط  اأن  ي��ب��دو 

ف��ق��ط  ت���رت���دي  ال���ف���ت���اة  خ���ا����س، الأن 

اأن  ومب��ا  ق�����س��را،  و���س��رواال  قمي�سا 

االأمل  فتوقعوا  ع��اري��ة  ك��ان��ت  ركبتها 

الذي اأح�ست به حن الم�ست االأر�س 

ال�سقوط. اأثناء 

العني االخبارية-وكاالت

ك�������س���ف ال���ف���ن���ان ال���ل���ب���ن���اين راغ����ب 

عامة عن جتربة خطرة تعر�س لها 

حياته  يفقد  اأن  ك��اد  حيث   ،١998 ع��ام 

ب�سبب عاقة عاطفية.

اأوىل حلقات  ظهر راغب عامة يف 

االإعامية  تقدمي  ليك«  »يوم  برنامج 

�سمر ي�سري على قناة احلياة، وحتدث 

م��ن حياته  ع��ن ج��وان��ب  ع��ف��وي  ب�سكل 

ق���ائ���ا: »ع���اق���ة ع��اط��ف��ي��ة ك�����ادت اأن 

ت���دم���رين وت��ق�����س��ي ع���ل���ي، ان�����س��رب��ت 

اأتهم  ال  التجربة،  ه��ذه  ب�سبب  بالنار 

ال��ع��اط��ف��ي��ة  ال����دائ����رة  ه����ذه  اإال  اأح������دا 

اخلطرة«.

واأكد راغب عامة اأن هذه التجربة 

اأكرث حذرا يف عاقاته بعدها،  جعلته 

تنبيه  وتعمد  ب�سرعة،  للزواج  ودفعته 

ابنيه خالد ولوؤي لها.

واأ�سار املطرب اللبناين اإىل ان�سغاله 

باملوت قائا اإن »املوت هو الفوبيا التي 

الزم��ت��ه ط��ول ح��ي��ات��ه«، وه��و ال يخاف 

من موته ولكن من موت من يحبهم، 

ال���ذي  امل�����روع  احل�����ادث  اأن  اإىل  الف���ت���ا 

ت��ع��ر���س ل��ه اب��ن��ه »خ���ال���د« ك���ان ب�سبب 

غلطة منه، واإ�سراعه بال�سيارة.

»راي������ا وال���ت���ن���ن االأخ������ر« ي��ت�����س��در 

اإيرادات ال�سينما يف اأمريكا

للحديث  ح��واره  وتطرق عامة يف 

ع���ن ح��ال��ت��ه ال�����س��ح��ي��ة وح��ر���س��ه على 

لياقته قائا: »عملت بوتوك�س خفيف 

اأزعل  اأنا يف مرحلة من حياتي  جدا.. 

كتر لو خ�سرت ال�سعور باأنني موجود 

لياقتي و�سبابي حتى لو �سرت  بكامل 

اأح��اف��ظ  رق���م،  م�س  العمر  خم�سيني، 

دائ��م��ا ع��ل��ى ل��ي��اق��ت��ي، واأف��ع��ل ك��ل �سيء 

وت��ن��اول  ال��ن��وم  م��ث��ل  �سحية  بطريقة 

الطعام«.

مدريد – اأ ف ب

اأعلنت منظمة ال�سياحة العاملية التابعة 

اأن ثلث  االث���ن���ن،  ام�����س  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم 

الوجهات يف العامل مغلقة متاماً يف الوقت 

االأج��ان��ب، خا�سة يف  ال�سياح  اأم��ام  احل��ايل 

اآ�سيا واأوروبا.

وذكرت املنظمة، التي تتخذ من مدريد 

مقراً لها، يف تقرير اأنه مع بدء احلكومات 

يف ت��خ��ف��ي��ف ق��ي��ود ال�����س��ف��ر ال��ع��ام امل��ا���س��ي، 

الفرو�س«  من  جديدة  ن�سخ  »ظهور  اأدى 

خطراً«  يزال  ال  الذي  الوبائي  و«الو�سع 

اإىل قلب املوازين.

اإغ���اق  ب���داي���ة ���س��ب��اط/ف��رباي��ر، مت  يف 

اأي  ال���ع���امل،  ٢١7 وج��ه��ة يف  اأ���س��ل  م��ن   ٦9

ال�سياح  اأم����ام  ت���ام  ب�سكل   ،%3٢ ي��ع��ادل  م��ا 

اآ����س���ي���ا وامل��ح��ي��ط  3٠ يف  ب��ي��ن��ه��ا  االأج����ان����ب، 

الهادئ و١٥ يف اأوروبا و١١ يف اإفريقيا.

بالنظر  انخفا�ساً  الن�سبة  هذه  و�سجلت 

يف  �ُسجلت  التي  احل��دود  اإغ��اق  ذروة  اإىل 

 %7٥ اإغ���اق  مت  عندما   ،٢٠٢٠ اأي��ار/م��اي��و 

م���ن ال���وج���ه���ات يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل 

ت�سرين  م��ع��دل  ع��ن  ت��زي��د  ولكنها  مت��ام��اً، 

 %٢7 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب، ع��ن��دم��ا مت اإغ���اق 

فقط من الوجهات.

اإىل  العاملية  ال�سياحة  منظمة  واأ���س��ارت 

االأدل��ة  اإىل  ي�ستند  دق��ة  اأك��رث  »نهج  وج��ود 

مثل  ال�سفر،  بتدابر  املتعلقة  واملخاطر«، 

اختبار  نتيجة  بتقدمي  امل�سافرين  اإل���زام 

توؤكد عدم اإ�سابتهم بالوباء عند الو�سول.

العاملية  الوجهات  ثلث  نحو  واأ�سبحت 

بي  »اخ��ت��ب��ار  ت��ق��دمي  االآن  تتطلب   )%3٢(

�سي اأر اأو امل�ست�ساد« عند الو�سول، وغالباً 

ب��اخل�����س��وع للحجر  م�����س��ح��وب��اً  ي��ك��ون  م���ا 

ال�سحي.

ال�سياحة  �سدد مدير منظمة  ذلك،  اإىل 

بيان،  يف  بولوليكا�سفيلي،  زوراب  العاملية 

ا���س��ت��خ��دم��ت على  ال�����س��ف��ر  »ق��ي��ود  اأن  ع��ل��ى 

ن��ط��اق وا����س���ع ل��وق��ف ان��ت�����س��ار ال��ف��رو���س. 

ال�سياحة،  ال�ستئناف  �سعينا  اأن  بعد  واالآن 

علينا اأن نقر باأن القيود لي�ست �سوى جزء 

من احلل«.

ت���اري���خ  يف  ع�����ام  »اأ�������س������واأ   ٢٠٢٠ وك�������ان 

ال�����س��ي��اح��ة« ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل حيث 

ان��خ��ف�����س ع����دد امل�����س��اف��ري��ن ب��ن�����س��ب��ة %74 

مقارنة بعام ٢٠١9، اأي ما يقرب من مليار 

ال�سياحة  منظمة  لتقديرات  وفقاً  �سائح، 

العاملية يف كانون الثاين/يناير.

 ١3٠٠ ب��ل��غ��ت  خ�����س��ائ��ر  اإىل  ال���وب���اء  اأدى 

 ١١ اأي ما ميثل  مليار دوالر العام املا�سي، 

٢٠٠9، خال  �سعف العجز امل�سجل يف عام 

االأزمة املالية العاملية.

شبح كورونا يشل ثلث الوجهات السياحية بالعالم!


