
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأربعاء   26  رجب   1442 هـ  - املوافق  10  اآذار  2021 م - العدد  5628    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

إجراءات احترازّية وتقييدّية خالل اليومين المقبلين

تعليق التعليم الوجاهي في المدارس 
والجامعات وإغالق مراكز 

التدريب المهني

االنباط-وكاالت

مل مي����ّر االح���ت���ف���ال ال�����ذي ن��ّظ��م��ه »م��رك��ز 

»ن��ادي جبل  مع  بالتعاون  اأم�س،  الطور«  ن�ساء 

ال�سرقية  القد�س  الطور يف  الزيتون« يف قرية 

ب�������س���ام. االح���ت���ف���ال ال���ث���ق���ايف ال�����ذي اأق��ام��ت��ه 

»ي��وم  منا�سبة  يف  الفل�سطينيتان  املوؤ�س�ستان 

امل�����راأة ال��ع��امل��ي« ومب�����س��ارك��ة ع���دد م��ن الن�ساء 

من  اث��ن��ت��ن  ب��اع��ت��ق��ال  ان��ت��ه��ى  الفل�سطينيات، 

امل�����س��ارك��ات ب��ع��دم��ا داه���م���ت ق�����ّوات م���ن جي�س 

االحتال االإ�سرائيلي املكان، حتت ذريعة دعم 

ال�سلطات الفل�سطينية لهذا الن�ساط.

التفا�صيل �ص »8«

 »اسرائيل« تحاصر )يوم( المرأة الفلسطينية 

 59 وفاة و7072 اصابة
بـ »كورونا«  

 االنباط-عمان

وفاة   59 الثاثاء،  االأردن،  يف  �ُسجلت 

بن امل�سابن بفريو�س كورونا امل�ستجد، 

العدد  لي�سل  ج��دي��دة؛  اإ���س��اب��ة   7072 و 

اإىل  اإ�سابتها  املوؤكد  للحاالت  االإجمايل 

ح��ول  اإع���ام���ي  م���وج���ز  وف����ق   ،442202

ال��ف��ريو���س ����س���ادر ع���ن رئ��ا���س��ة ال�����وزراء 

ووزارة ال�سحة.

وارت��ف��ع اإج��م��ايل ع���دد ال��وف��ي��ات بن 

امل�سابن بالفريو�س اإىل 5046، بعد وفاة 

59 م�سابا.

وت����وزع����ت االإ�����س����اب����ات امل��ح��ل��ي��ة على 

ع��ّم��ان،  ال��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف   3702«

492 يف  9 يف الرمثا،  اإرب��د، منها  785 يف 

البلقاء، 702 يف الزرقاء، 262 يف الكرك، 

يف   177 م��اأدب��ا،  يف   232 العقبة،  يف   244

جر�س،  يف   131 عجلون،  يف   144 م��ع��ان، 

125 يف املفرق، 76 يف الطفيلة«.

دِخ����ل����ت 
ُ
وب���ل���غ ع����دد احل������االت ال���ت���ي اأ

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ل���ل���ع���اج يف  ال����ث����اث����اء، 

اإجمايل عدد  ليبلغ  377 حالة؛  املعتمدة 

العاج يف  تتلّقى  التي  امل��وؤك��دة  احل��االت 

امل�ست�سفيات حالّياً 2251 حالة.

وو����س���ل اإج���م���ايل ع���دد اأ����س���ّرة ال��ع��زل 

ل��ل��ح��االت  امل�ست�سفيات  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

باإ�سابتها ليوم االثنن  املوؤّكدة وامل�ستبه 

اإىل 1805، بن�سبة اإ�سغال %35.

التفا�صيل �ص »3«

الحنيطي: االستمرار بتطوير 
منظومة أمن الحدود ورفدها 

بكافة الوسائل الحديثة
االنباط-عمان 

امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  اأك��د   

احلنيطي  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

للقوات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ا���س��ت��م��رار  على 

ال��ع��رب��ي  – اجل��ي�����س  االأردن���ي���ة  امل�سلحة 

ورفدها  احلدود  اأمن  بتطوير منظومة 

ب���ك���اف���ة امل����ع����دات وال���و����س���ائ���ل احل��دي��ث��ة 

واملتطورة، مبا يعزز قدرتها على حماية 

ال��وط��ن وال��دف��اع ع��ن اأم��ن��ه وم��ق��درات��ه، 

القوات  مبنت�سبي  االهتمام  على  ع��اوة 

ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  امل�������س���ل���ح���ة يف اجل�����وان�����ب 

لتمكينهم  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة،  وال��ت��دري��ب��ي��ة 

بكفاءة  وواجباتهم  مهامهم  تنفيذ  من 

واقتدار.

ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة رئي�س هيئة 

اإىل  ال��ث��اث��اء،  ام�س  امل�سرتكة،  االأرك���ان 

قيادة كتيبة حر�س احلدود/8 امللكية.

التفا�صيل �ص »2«

 صحيفة: قرار فصل القدوة جاهز.. 
و48 ساعة مهلة عباس 

لالنصياع لقراراته
االنباط-وكاالت

الثاثاء  ام�س  اإعامية،  م�سادر  ك�سفت 

اأن حماوالت اأخرية يجريها قادة حركة فتح 

م��ع ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة »ف��ت��ح« 

ن��ا���س��ر ال��ق��دوة الإق��ن��اع��ه ب��ال��ع��دول ع��ن ق��رار 

اإمهال  بعد  منفردة،  انتخابية  قائمة  ت�سكيل 

ع�سو  اأم��ه��ل  عبا�س  حممود  ال�سلطة  رئي�س 

اللجنة املركزية حلركة »فتح« نا�سر القدوة 

48 �ساعة لان�سياع لقراراته

نقًا  اجلديد«،  »العربي  ل�سحيفة  ووفقاً 

بعدم  القدوة  اأمهل  عبا�س  ف��اإن  امل�سادر،  عن 

القائمة  خ��ارج  قائمة  اأي  ت�سكيل  اأو  الرت�سح 

الر�سمية حلركة »فتح« واإال �سوف يتم اتخاذ 

االإج����راءات ال��ازم��ة �سد ال��ق��دوة، مب��ا فيها 

الف�سل من احلركة اأو جتميد ع�سويته

واأك������دت امل�������س���ادر، ال���ت���ي ا���س��رتط��ت ع��دم 

نائبه  كلف  عبا�س  »الرئي�س  اأن  ا�سمها،  ذك��ر 

يف ح��رك��ة ف��ت��ح حم��م��ود ال��ع��ال��ول واأم���ن �سر 

ال��رج��وب  ج��ري��ل  للحركة  امل��رك��زي��ة  اللجنة 

ب��احل��دي��ث مل���رة اأخ���رية م��ع ال��ق��دوة واإق��ن��اع��ه 

انتخابية  قائمة  بت�سكيل  قراره  بالعدول عن 

منفردة.«

وك�����ان ال����ق����دوة ق���د ق����رر ت�����س��ك��ي��ل ق��ائ��م��ة 

انتخابية.

التفا�صيل �ص »9«

 وزير السياحة واآلثار يزور المتحف الوطني 
األردني للفنون الجميلة

 القوات المسلحة تضم جامعة الحسين التقنية 
للجامعات المشمولة بالمكرمة الملكية

االنباط- عمان

ال��ت��ق��ت ���س��م��و االأم�����رية وج�����دان ال��ه��ا���س��م��ي، 

ام�س  اجلميلة،  للفنون  امللكية  اجلمعية  رئي�سة 

الفايز،  نايف  واالآث��ار  ال�سياحة  وزير  الثاثاء، 

االأردين  ال��وط��ن��ي  امل��ت��ح��ف  اإىل  زي���ارت���ه  خ���ال 

بح�سور  للجمعية،  ال��ت��اب��ع  اجل��م��ي��ل��ة  ل��ل��ف��ن��ون 

���س��م��و االأم������رية رج����وة ب��ن��ت ع��ل��ي وم���دي���ر ع��ام 

املتحف خالد خري�س.

ال��زي��ارة على �ساالت  ال��ف��اي��ز خ��ال  واط��ل��ع 

الفنية  واالأع���م���ال  ال��ع��ر���س،  وق���اع���ات  امل��ت��ح��ف 

والنحت  الر�سم  ف��ن��ون  تعك�س  ال��ت��ي  املعرو�سة 

واالأع����م����ال ال���ي���دوي���ة مل��ج��م��وع��ة م���ن ال��ف��ن��ان��ن 

العرب وفناين الدول النامية.

الثقافة  ت��ب��ادل  يف  املتحف  دور  اأهمية  واأك��د 

واملتاحف  االردن  بن  املعار�س  وحركة  الفنية 

الفنية  املتاحف  اأن  اإىل  الفتا  العاملية،  الفنية 

ال�سياح  جذب  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  واملعار�س 

اىل اململكة.

واملعار�س  الفنية  املتاحف  »اإن  الفايز  وق��ال 

ال�سابة  املواهب  حتفيز  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم 

الريادية يف جماالت  اأفكارهم  ب��االأردن، وتدعم 

والت�سميم  وال��ت�����س��وي��ر،  ال��ر���س��م  م��ث��ل  ال��ف��ن��ون 

املتحف يف دعم  دور  والنحت واخل��زف«، موؤكدا 

واالإ�سامي،  العربي  وال��ع��امل  ب���االأردن  الفنون 

ب��احل��رك��ة  ال��ن��ام��ي��ة، وال��ت��ع��ري��ف  ال���ع���امل  ودول 

الفنية يف خمتلف قرى وحمافظات اململكة.

ق��ب��ل  م����ن  ت���اأ����س�������س  امل���ت���ح���ف  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

امللكية. اجلمعية 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

وجامعة  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  وّق��ع��ت   

مبادرات  اإح��دى   ،)HTU( التقنية  احل�سن 

موؤ�س�سة ويل العهد، ام�س الثاثاء، يف مديرية 

اتفاقية  الع�سكرية،  والثقافة  والتعليم  الرتبية 

ت��ع��اون ل�����س��م اجل��ام��ع��ة اإىل ق��ائ��م��ة اجل��ام��ع��ات 

ال�سامية  امللكية  باملكرمة  امل�سمولة  االأردن��ي��ة 

الأبناء العاملن واملتقاعدين يف القوات امل�سلحة 

االأمنية. واالأجهزة 

ووّق�������ع االت���ف���اق���ي���ة ع����ن ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة 

االأردن���ي���ة م��دي��ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة 

الدعجة،  الركن علي قبان  العميد  الع�سكرية 

ورئ���ي�������س ج��ام��ع��ة احل�����س��ن ال��ت��ق��ن��ي��ة االأ����س���ت���اذ 

اإ�سماعيل احلنطي. الدكتور 

لدى  الطلبة  ابتعاث  على  االتفاقية  وتن�س 

البكالوريو�س  ملرحلة  التقنية  احل�سن  جامعة 

احلا�سوب  وعلم  الهند�سة  تخ�س�سات  يف  فقط 

امل��ط��روح��ة يف اجل��ام��ع��ة، ك��م��ا وحت����دد ال��ق��وات 

اجلامعة  ل��دى  املبتعثن  الطلبة  ع��دد  امل�سلحة 

ب�����س��ك��ل ����س���ن���وي ع���ل���ى ن���ظ���ام ال���ق���ب���ول امل��ب��ا���س��ر 

ل��ل��ج��ام��ع��ة وح�����س��ب اأ���س�����س وت��ع��ل��ي��م��ات امل��ك��رم��ة 

امللكية ال�سامية املعمول بها، اإ�سافًة اإىل ال�سماح 

نفقة  على  احلكومية  اجلامعات  يف  للمبتعثن 

جامعة  اإىل  باالنتقال  ال�سامية  امللكية  املكرمة 

ال�ساعات  عدد  يزيد  اأال  على  التقنية،  احل�سن 

40 ���س��اع��ة  امل��ق��ط��وع��ة م���ن ق��ب��ل امل��ب��ت��ع��ث ع���ن 

درا�سية يف اجلامعة ال�سابقة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عّمان

با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  االإع����ام  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 

احلكومة املهند�س �سخر دودين عن اإغاق جميع مراكز الّتدريب 

املهني اعتباراً من �سباح يوم غٍد االأربعاء وحتى االأّول من ني�سان 

املقبل.

وزي��ر  م��ع  م�سرتكة  �سحفية  ت�سريحات  يف  دودي���ن  اأع��ل��ن  كما 

الرتبية والتعليم، ووزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور 

ا�ستمرار  ال��ث��اث��اء،  ام�س  ال����وزراء،  رئا�سة  يف  قدي�س،  اأب��و  حمّمد 

عمل احل�سانات مع التاأكيد على �سرورة ت�سديد الرقابة ال�سحّية 

واجلوالت التفتي�سّية عليها، من اأجّل احلفاظ على �سّحة االأطفال 

فيها. والعاملن 

ولفت دودين اإىل اأّن احلكومة ب�سدد اّتخاذ اإجراءات احرتازّية 

وت��ق��ي��ي��دّي��ة اأخ����رى خ���ال جل�سة جم��ل�����س ال�����وزراء امل���ق���ّررة ال��ي��وم 

االأرب����ع����اء، اإ���س��اف��ة اإىل ق�����رارات اأخ����رى ق��د ت�����س��در ي���وم ب��ع��د غ��ٍد 

اخلمي�س؛ منّوهاً اإىل اأّنه �سيتّم االإعان عنها فور اّتخاذها.

دول  من  العديد  ويف  اململكة،  يف  الوبائي  الو�سع  اأن  اإىل  واأ�سار 

اجل����وار وال���ع���امل، ���س��ه��د ت���ط���ّورات مقلقة خ���ال االأّي�����ام امل��ا���س��ي��ة، 

بدليل ارتفاع عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا، ون�سب الفحو�سات 

االإيجابّية، واأعداد الوفيات.

للتعليم  ووزي��ر  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأعلن  اأخ��رى  جهة  من 

تعليق  قدي�س،  اأبو  الدكتور »حممد خري«  العلمي  والبحث  العايل 

الدوام الوجاهي والعودة للتعليم عن ُبعد يف جميع مدار�س اململكة 

من  اعتباراً  االطفال،  ريا�س  فيها  مبا  الدرا�سية،  املراحل  جلميع 

�سباح يوم غد االربعاء وحتى ا�سعار اآخر.

اأعلن الدكتور ابو قدي�س، يف ت�سريحات �سحفية م�سرتكة  كما 

الناطق الر�سمي با�سم احلكومة  مع وزير الدولة ل�سوؤون االإعام 

الهيئتن  دوام  ا�ستمرار  الثاثاء،  ام�س  دودي���ن،  �سخر  املهند�س 

االإدارية والتعليمية يف املدار�س باحلد االأدنى، مبا ي�سمن دميومة 

تقدمي اخلدمة الأبنائنا الطلبة يف التعليم عن ُبعد.

ق��رر  ال��ع��ايل،  التعليم  جمل�س  اإن  ق��دي�����س،  اب��و  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

احل��رم  داخ���ل  ال��وج��اه��ي  التعليم  اأ���س��ك��ال  جميع  يف  العمل  اإي��ق��اف 

وكليات  جامعات  من  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  جلميع  اجلامعي 

جامعية وجلميع امل�ساقات العملية والتطبيقية التي مت ا�ستثناوؤها 

م�سابقات  فيها  مب��ا  ال�����س��اب��ق،  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  ق���رار  م��ن 

واخلام�سة  الرابعة  ال�سريرية  ال�سنوات  يف  الب�سري  الطب  وطلبة 

ال��راب��ع��ة واخل��ام�����س��ة،  وال�����س��اد���س��ة وط��ل��ب��ة ط��ب االأ���س��ن��ان لل�سنتن 

يوم  من  اعتبارا  وذلك  التمري�س،  وطلبة  ال�سيدلة  دكتور  وطلبة 

غد االربعاء ولغاية االأول من �سهر ني�سان املقبل.

التفا�صيل �ص »2«

 توقيع 3 إتفاقيات تمويلية لقطاع 
المياه مع بنك االعمار االلماني

 االقتصاد النيابية تدعو لتأجيل 
األقساط البنكية دون غرامات

 صناعة عمان تبحث تنظيم زيارة 
اقتصادية الى كوسوفو

االنباط- عمان

 وقع وزير املياه والري املهند�س حممد 

االملاين  االعمار  بنك  ونائب مدير  النجار 

ثاث  ال��ث��اث��اء،  ام�س  ال��ع��اروري،  �سو�سن 

ات��ف��اق��ي��ات مت��وي��ل ب��ق��ي��م��ة اج��م��ال��ي��ة تبلغ 

)10،345( مليون يورو.

وقال النجار ان هذه االتفاقيات املمولة 

ت�ستهدف  ك��م��ن��ح،  االمل��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  م��ن 

توفري الدعم الازم لقطاع املياه وتطوير 

موارده يف مواجهة التغري املناخي.

وم�����ن خ���ال  ان احل���ك���وم���ة  وا������س�����اف 

املقبلة  الفرتة  خ��ال  �سرتكز  املياه  قطاع 

ال��ت��م��وي��ل لتنفيذ  امل��زي��د م��ن  ت��اأم��ن  ع��ل��ى 

م�������س���روع���ات م���ائ���ي���ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

امل��م��ل��ك��ة، م���ن خ����ال ال��ع��م��ل م���ع اجل��ه��ات 

املانحة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 ق�����ال رئ���ي�������س غ����رف����ة ����س���ن���اع���ة ع��م��ان 

ال��غ��رف��ة  امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ري، ان 

تبحث تنظيم زيارة لوفد اقت�سادي اأردين 

العاقات  لتعزيز  كو�سوفو  جمهورية  اىل 

البلدين. االقت�سادية بن 

ل��ق��ائ��ه �سفري  وا����س���ار اجل��غ��ب��ري خ����ال 

جمهورية كو�سوفو غري املقيم لدى اململكة 

اإلري دوغويل، اىل ان االأردن ي�سكل منطقة 

خال  م��ن  االجنبية  لا�ستثمارات  ج��ذب 

ال����ذي يجعله  امل��ت��م��ي��ز  م��وق��ع��ه اجل���غ���رايف 

العراقية واخلليجية. لل�سوقن  بوابة 

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة ام�����س 

ال��ث��اث��اء، اك���د امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري ال��ذي 

يراأ�س كذلك غرفة �سناعة االردن .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

دع�����ت جل���ن���ة االق���ت�������س���اد واال���س��ت��ث��م��ار 

البنكية  االأق�����س��اط  ت��اأج��ي��ل  اإىل  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

اأ�سهر  ثاثة  مل��دة  وامل��ن�����س��اآت،  االأف���راد  على 

غ��رام��ات،  اأي  حتميلهم  دون  اأدن����ى،  ك��ح��د 

وك����ذل����ك ت��خ��ف��ي�����س ���س��ع��ر ال���ف���ائ���دة ع��ل��ى 

ال��ق��رو���س. وق��ال��ت اإن االإق����دام ع��ل��ى ه��ذه 

اخلطوة اأ�سبح �سرورة ولي�س ترًفا، موؤكدة 

ملا  االإج����راء،  االإ���س��راع بتنفيذ ه��ذا  اأه��م��ي��ة 

حمفزة  اإيجابية  واآث���ار  انعكا�سات  م��ن  ل��ه 

ل��ل��ق��ط��اع��ات امل���ت�������س���ررة، ومت��ك��ي��ن��ه��ا م��ن 

ينعك�س  اأنه  عن  ف�سًا  والنمو،  اال�ستقرار 

ع��ل��ى زي����ادة ال���ق���درة ال�����س��رائ��ي��ة ل���اأف���راد، 

مب�سلحة  النهاية  يف  ي�سب  ال���ذي  االأم���ر 

الوطني. االقت�ساد 

التفا�صيل �ص »5«



املحلي

و�إىل  باإن�صاف؟  و�صلنا  �أين  ملعرفة  خ��ر  ��آل و�لعامل  بيننا  للمقارنة  �ل�صفر جميلة  جتارب 

�أين ن�صري دون ت�صخيم؟ وما هو �ملطلوب منا �أن نعمله؟ وهل �صرعة �لتطور عندنا مرتبطة 

ر�ض؟ وهل نحن ر��صون عن �أنف�صنا؟  و��إجابات يجب �أن تكون  بالتعليم وطاقاتنا فوق ��أ

بو�صطية و�إعتد�ل دومنا زيادة �أو ُغنب؛ و��صئلة كثرية نطرحها يف هذ� �ل�صياق:

�صري ما ز�لت موجودة وبخري و�إن كانت ترت�جع  1. لنا باأن �لقيم �لعائلية و�لرت�بط ��أ

�أن بع�ض �ل�صباب ما ز�ل � ميتلك روح �ملبادرة  ب�صبب تردي منظومة �لقيم، وعلينا  كثري�ً 

و�جلر�أة ويتكىء على و�لديه مادياً ومعنوياً دومنا �أي مبادر�ت تذكر.

ت  2. لنا باأننا �أّمة �إقر�أ �لعظيمة �لتي نزلت بها �صورة يف �لقر�آلن �لعظيم وخاطبت وخ�صّ

��أ�صف؛ حيث  بالعامل مع  تقر�أ  �أم��ه  �أق��ل  �أ�صبحنا  �أننا  وعلينا  �ل�صالم،  عليه  �صيدنا حممد 

�أ�صارت �آلخر ��إح�صائيات باأننا � نقر�أ �إ� �لنذر �لي�صري �أو ما رحم ربي!

�أيدينا ون�صرتيها مبالنا، وعلينا  �أدو�ت �لع�صر �لتكنولوجية و�لتقنية بني  �إنت�صار  3. لنا 

�أ�صبحنا  �أننا  لدرجة  وحولنا  وعلينا  �أيدينا  بني  ما  وت�صنع  وتبتكر  تخرتع  �أّم��ة  �أق��ل  �أننا 

م�صتخِدمني نهائيني للتكنولوجيا.

وعلينا  �خلاّلبة،  �لطبيعية  مناظرها  وحتى  بتقّدم  �لتحتية  وبنيتنا  �صو�رعنا  �أّن  لنا   .4

ر�صفة �ملخ�ص�صة لذلك؛ ولذلك نحتاج  �أننا ما زلنا من�صي بال�صو�رع مكان �ملركبات ودون ��أ

لتغيري�ت جذرية يف بع�ض �لثقافات �ملجتمعية.

5. لنا �أّن بيئتنا م�صوؤوليتنا وند�فع عنها، وعلينا �أّن �صو�رعنا نحن َمْن ن�صاهم باإت�صاخها 

من خالل رمي �ملخلفات �ل�صلبة فيها؛ فلنتعظ من غرينا من �لدول �لتي � حتتاج لرجا�ت 

�أمن ملتابعة نظافة بيئتها بل �أن كل مو�طن خفري.

ر���ض �  ��أ �لتطبيق على  �أّن  �لنظري متمّيز � بل متمّيز ج��د�ً، وعلينا  �أّن فهمنا  لنا   .6

يتو�ءم مع تنظرينا؛ ف�صتان بني �لنظرية و�لتطبيق.

�أكرب ف�صبقونا!  �أن درجة �صرعة غرينا  باإ�صّطر�د، وعلينا  �لِعْلم و�لتعليم و�لتعّلم  7. لنا 

فالتقدم �لعلمي مذهل و�لكل يف �صباق وعلينا �أن نزيد �صرعتنا وجودتنا.

8. لنا �أن �أمننا و�إ�صتقر�رنا بخري و�حلمد هلل تعاىل، وعلينا �أن �لبع�ض منا � يدرك قيمة 

مان؛ فمطلوب �أن نتقي �هلل يف �أوطاننا ون�صكر �لنا�ض �لقائمني على ��أمن  من و��أ ونعمة ��أ

فمن � ي�صكر �لنا�ض � ي�صكر �هلل تعاىل.

9. لنا �لكثري، وعلينا �أكرث، ومطلوب �أن ن�صاهم جميعا مبو�طنتنا لتطوير بلدنا و�أمتنا 

ب�صرعة وجودة لتتو�ءم مع �لتطور�ت �لعاملية �ملذهلة.

ر���ض لالأمام  ��أ �لتحتية حتت  و�لبنى  ر���ض  ��أ �لب�صرية فوق  بالقوى  ب�صر�حة: تطورنا 

ن�صان  با�إ �صتثمار  ��إ �لرتكيز على  خ��ر، ومطلوب  ��آل �لعامل  باملقارنة مع  ن�صبياً  لكنه بطيء 

�ل�صدد  ه��ذ�  يف  �ل�صامية  �مللكية  و�لتوجيهات  و�أخ��الق��ه،  وعقليته  تعليمه  يف  و�أك���رث  �أك��رث 

متقّدمة وت�صابق �لزمن!

د.محمد طالب عبيدات

 تجارب السفر

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على �لباركود

لرتى ��أخبار »�ملحلية« يف �ملوقع ��لكرتوين

االنباط- عمان

�لها�صمي،  وج��د�ن  ��أم��رية  �صمو  �لتقت 

�جلميلة،  للفنون  �مللكية  �جلمعية  رئي�صة 

�م�����ض �ل��ث��الث��اء، وزي����ر �ل�����ص��ي��اح��ة و��آلث����ار 

�ملتحف  �إىل  زي��ارت��ه  �ل��ف��اي��ز، خ���الل  ن��اي��ف 

�لتابع  �جلميلة  للفنون  ��أردين  �لوطني 

رج��وة  ��أم����رية  �صمو  ب��ح�����ص��ور  للجمعية، 

بنت علي ومدير عام �ملتحف خالد خري�ض.

و�ط���ل���ع �ل���ف���اي���ز خ����الل �ل����زي����ارة ع��ل��ى 

������ص�����ا�ت �مل����ت����ح����ف وق������اع������ات �ل����ع����ر�����ض، 

تعك�ض  �لتي  �ملعرو�صة  �لفنية  و��أع��م��ال 

�ليدوية  و��أعمال  و�لنحت  �لر�صم  فنون 

مل��ج��م��وع��ة م��ن �ل��ف��ن��ان��ني �ل��ع��رب وف��ن��اين 

�لنامية. �لدول 

ت��ب��ادل  �مل��ت��ح��ف يف  دور  �أه���م���ي���ة  و�أك�����د 

�ل��ث��ق��اف��ة �ل��ف��ن��ي��ة وح���رك���ة �مل���ع���ار����ض بني 

�فتا  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لفنية  و�مل��ت��اح��ف  ��ردن 

ت�صاهم  و�ملعار�ض  �لفنية  �ملتاحف  �أن  �إىل 

ب�صكل كبري يف جذب �ل�صياح �ىل �ململكة.

�ل��ف��ن��ي��ة  �مل���ت���اح���ف  »�إن  �ل���ف���اي���ز  وق�����ال 

و�مل�����ع�����ار������ض ت�������ص���اه���م ب�������ص���ك���ل ك����ب����ري يف 

وتدعم  ب���ا�أردن،  �ل�صابة  �مل��و�ه��ب  حتفيز 

�أف��ك��اره��م �ل��ري��ادي��ة يف جم���ا�ت �ل��ف��ن��ون 

م��ث��ل �ل���ر����ص���م و�ل���ت�������ص���وي���ر، و�ل��ت�����ص��م��ي��م 

�ملتحف  دور  م��وؤك��د�  و�خل����زف«،  و�ل��ن��ح��ت 

�لعربي  و�ل��ع��امل  ب���ا�أردن  �لفنون  دع��م  يف 

�ل��ن��ام��ي��ة،  �ل����ع����امل  ودول  و��إ�����ص����الم����ي، 

�ل��ف��ن��ي��ة يف خمتلف  ب��احل��رك��ة  و�ل��ت��ع��ري��ف 

قرى وحمافظات �ململكة.

قبل  م��ن  تاأ�ص�ض  �ملتحف  �أن  �إىل  ي�صار 

عام  يف  �جلميلة  للفنون  �مللكية  �جلمعية 

مميزة  �أع��م��ال  جمموعة  وميتلك   ،1980

ل��ف��ن��ان��ني م��ع��ا���ص��ري��ن يف �ل��ع��امل �ل��ن��ام��ي، 

وه�����و �أح������د �أه������م �مل���ت���اح���ف يف �مل��ن��ط��ق��ة، 

وت�����ص��م جم��م��وع��ت��ه م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 2800 

ع��م��ل ف��ن��ي م��ن ت�����ص��وي��ر وط��ب��اع��ة ونحت 

وخزف  فر�غية  و�إن�صاء�ت  �صوئية  و�صور 

 60 فنان من   900 ومن�صوجات �أكرث من 

�آل�صيا و�فريقيا. دولة، معظمهم من 

 وزير السياحة واآلثار يزور المتحف الوطني األردني 
للفنون الجميلة

الأربعاء    10  /  3  / 2021

االنباط- عّمان

با�صم  �لر�صمي  �لناطق  ��إع���الم  ل�صوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  �أعلن 

�حل��ك��وم��ة �مل��ه��ن��د���ض ���ص��خ��ر دودي����ن ع��ن �إغ����الق ج��م��ي��ع م��ر�ك��ز 

�لّتدريب �ملهني �عتبار�ً من �صباح يوم غٍد ��أربعاء وحتى ��أّول 

من ني�صان �ملقبل.

وزير  ت�صريحات �صحفية م�صرتكة مع  دودي��ن يف  �أعلن  كما 

�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ووزي����ر  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رتب��ي��ة 

�لثالثاء،  �م�ض  �ل���وزر�ء،  رئا�صة  قدي�ض، يف  �أب��و  �لدكتور حمّمد 

����ص��ت��م��ر�ر ع��م��ل �حل�����ص��ان��ات م��ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ���ص��رورة ت�صديد 

�لرقابة �ل�صحّية و�جلو�ت �لتفتي�صّية عليها، من �أجّل �حلفاظ 

على �صّحة ��أطفال و�لعاملني فيها.

�إج������ر�ء�ت  �ّت���خ���اذ  ب�����ص��دد  �أّن �حل��ك��وم��ة  �إىل  ول��ف��ت دودي�����ن 

�حرت�زّية وتقييدّية �أخرى خالل جل�صة جمل�ض �لوزر�ء �ملقّررة 

�ليوم ��أربعاء، �إ�صافة �إىل قر�ر�ت �أخرى قد ت�صدر يوم بعد غٍد 

�خلمي�ض؛ منّوهاً �إىل �أّنه �صيتّم ��إعالن عنها فور �ّتخاذها.

من  �لعديد  ويف  �ململكة،  يف  �ل��وب��ائ��ي  �لو�صع  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 

دول �جل�����و�ر و�ل����ع����امل، ���ص��ه��د ت����ط����ّور�ت م��ق��ل��ق��ة خ����الل ��أّي�����ام 

ون�صب  كورونا،  بفريو�ض  ��إ�صابات  عدد  �رتفاع  بدليل  �ملا�صية، 

�لفحو�صات ��إيجابّية، و�أعد�د �لوفيات.

و�أ����ص���اف دودي����ن �أن ه���ذ� ��أم����ر ي�����ص��ت��دع��ي �حل����ذر، و�ّت��خ��اذ 

�إجر�ء�ت �إ�صافّية م�صّددة، ل�صمان �ل�ّصيطرة على �لوباء، وحماية 

�حلكومة  �أول��وّي��ات  �أوىل  هي  �لتي  و�صالمتهم  �ملو�طنني  �صّحة 

كما يوّجه د�ئماً جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين.

ملكافحة  �لوطنّية  )�للجنة  ة  �ملخت�صّ �للجان  �أن  دودي��ن  وبنّي 

ك��ورون��ا(  وب��اء  م��ع  للتعامل  �لعليا  ��إط��ارّي��ة  و�للجنة  ��أوب��ئ��ة، 

ملناق�صة تطّور�ت �حلالة  �أي��ام  �صبه م�صتمّر منذ  �نعقاد  يف حالة 

�لتو�صيات �لالزمة للتعامل مع هذه �حلالة  �لوبائية، وتقدمي 

�ملنحنى  ت�صطيح  ل�صمان  �لالزمة  ��إج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �حلرجة، 

�لوبائي مّرة �أخرى.

تطبيق  �إىل  �لو�صول  تاأمل  تكن  �أّن �حلكومة مل  على  و�صّدد 

��إجر�ء�ت �مل�صّددة للتعامل مع �لوباء، لكّن �حلفاظ على �صّحة 

��أردنيني وحمايتها م�صوؤولّية وطنّية وو�جب �أخالقي و�إن�صاين، 

لن تّدخر جهد�ً من �أجله.

االنباط- عمان

�ل��ع��ايل  للتعليم  ووزي���ر  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  �أع��ل��ن   

تعليق  قدي�ض،  �أبو  خري«  »حممد  �لدكتور  �لعلمي  و�لبحث 

�ل������دو�م �ل���وج���اه���ي و�ل����ع����ودة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ُب���ع���د يف ج��م��ي��ع 

ريا�ض  فيها  مبا  �لدر��صية،  �ملر�حل  جلميع  �ململكة  مد�ر�ض 

��صعار  وحتى  ��ربعاء  غد  يوم  �صباح  من  �عتبار�ً  ��طفال، 

�آلخر.

�صحفية  ت�صريحات  يف  قدي�ض،  �ب��و  �لدكتور  �أع��ل��ن  كما 

م�صرتكة مع وزير �لدولة ل�صوؤون ��إعالم �لناطق �لر�صمي 

�ل��ث��الث��اء،  �مل��ه��ن��د���ض �صخر دودي����ن، �م�����ض  ب��ا���ص��م �حل��ك��وم��ة 

�مل��د�ر���ض  يف  و�لتعليمية  ��إد�ري���ة  �لهيئتني  دو�م  ��صتمر�ر 

��أدنى، مبا ي�صمن دميومة تقدمي �خلدمة �أبنائنا  باحلد 

ُبعد. عن  �لتعليم  يف  �لطلبة 

�لعايل،  �لتعليم  جمل�ض  �إن  قدي�ض،  �ب��و  �ل��دك��ت��ور  وق��ال 

ق���رر �إي���ق���اف �ل��ع��م��ل يف ج��م��ي��ع �أ���ص��ك��ال �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��وج��اه��ي 

�لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  جلميع  �جل��ام��ع��ي  �حل��رم  د�خ��ل 

�لعملية  �مل�صاقات  وجلميع  جامعية  وك��ل��ي��ات  ج��ام��ع��ات  م��ن 

�لتعليم  جمل�ض  قر�ر  من  ��صتثناوؤها  مت  �لتي  و�لتطبيقية 

�لب�صري  �لطب  وطلبة  م�صابقات  فيها  مبا  �ل�صابق،  �لعايل 

يف �ل�����ص��ن��و�ت �ل�����ص��ري��ري��ة �ل��ر�ب��ع��ة و�خل��ام�����ص��ة و�ل�����ص��اد���ص��ة 

وطلبة  و�خلام�صة،  �لر�بعة  لل�صنتني  ��أ�صنان  طب  وطلبة 

يوم  من  �عتبار�  وذلك  �لتمري�ض،  وطلبة  �ل�صيدلة  دكتور 

�ملقبل. ني�صان  �صهر  ��أول من  ولغاية  ��ربعاء  غد 

وج�����اءت ه���ذه �ل����ق����ر�ر�ت ب��ح�����ص��ب �ل���دك���ت���ور �ب���و ق��دي�����ض 

�لرتبية  ووز�رة  �ل��ع��ايل،  �لتعليم  جمل�ض  ح��ر���ض  �إط���ار  يف 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى ���ص��ح��ة و���ص��الم��ة �ل��ط��ل��ب��ة، و�أع�����ص��اء هيئة 

و�ملد�ر�ض،  �لعايل  �لتعليم  و�لعاملني يف موؤ�ص�صات  �لتدري�ض 

يف ���ص��وء ��رت���ف���اع �مل�����ص��ت��م��ر يف ع���دد ��إ����ص���اب���ات ب��ف��ريو���ض 

�لوباء. وتف�صي  كورونا 

االنباط-عمان

 �أك���د رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة ��أرك�����ان �مل�����ص��رتك��ة 

�للو�ء �لركن يو�صف �أحمد �حلنيطي على 

�مل�صلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  ��صتمر�ر 

��أردن����ي����ة – �جل��ي�����ض �ل���ع���رب���ي ب��ت��ط��وي��ر 

م��ن��ظ��وم��ة �أم����ن �حل�����دود ورف���ده���ا ب��ك��اف��ة 

�مل��ع��د�ت و�ل��و���ص��ائ��ل �حل��دي��ث��ة و�مل��ت��ط��ورة، 

مب���ا ي��ع��زز ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ح��م��اي��ة �ل��وط��ن 

و�ل����دف����اع ع���ن �أم���ن���ه وم���ق���در�ت���ه، ع���الوة 

�مل�صلحة  �لقو�ت  مبنت�صبي  ��هتمام  على 

�ل��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة و�ل��ت��دري��ب��ي��ة  يف �جل����و�ن����ب 

و�ل��ل��وج�����ص��ت��ي��ة، ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن ت��ن��ف��ي��ذ 

و�قتد�ر. بكفاءة  وو�جباتهم  مهامهم 

ج���اء ذل���ك خ���الل زي�����ارة رئ��ي�����ض هيئة 

��أرك����ان �مل�����ص��رتك��ة، �م�����ض �ل��ث��الث��اء، �إىل 

�مللكية  �حلدود/8  ح��ر���ض  ك��ت��ي��ب��ة  ق��ي��ادة 

�إح��������دى وح��������د�ت �مل���ن���ط���ق���ة �ل��ع�����ص��ك��ري��ة 

����ص��ت��ق��ب��ال��ه ق��ائ��د  �جل���ن���وب���ي���ة، وك������ان يف 

�ملنطقة.

و�����ص���ت���م���ع �ل����ل����و�ء �ل����رك����ن �حل��ن��ي��ط��ي 

ب��ح�����ص��ور ع���دد م��ن ك��ب��ار ���ص��ب��اط �ل��ق��و�ت 

�إىل  �لعربي،  – �جلي�ض  ��أردنية  �مل�صلحة 

�إي��ج��از ق��دم��ه ق��ائ��د �ل���وح���دة، ح���ول �صري 

و�لتدريبية  �لعملياتية  و��أمور  �لرب�مج 

بها  �ملناطة  و�لو�جبات  و�ملهام  و��إد�ري��ة، 

و�خل���ط���ط �ل��ت��دري��ب��ي��ة �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة �ل��ت��ي 

. ها �صتنفذ

هيئة  رئي�ض  �لتقى  �لزيارة  نهاية  ويف 

��أرك�������ان �مل�����ص��رتك��ة م���رت���ب���ات �ل���وح���دة، 

��أعلى،  �لقائد  جاللة  حتيات  لهم  ونقل 

و�صلت  �ل���ذي  �ملتميز  بامل�صتوى  م�����ص��ي��د�ً 

�إل����ي����ه م��ن��ت�����ص��ب��وه��ا م����ن ح���ي���ث �ل���ك���ف���اءة 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة و�جل���اه���زي���ة و��ح���رت�ف���ي���ة 

�ل���ع���ال���ي���ة و�ل�����ق�����درة ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ �مل���ه���ام 

بهم �ملناطة 

دودين: إغالق مراكز التدريب المهني وإجراءات احترازّية 
وتقييدّية خالل اليومين المقبلين

تعليق التعليم الوجاهي لجميع المراحل في المدارس والجامعات

الحنيطي: االستمرار بتطوير منظومة أمن الحدود ورفدها 
بكافة الوسائل الحديثة

االنباط- الرمثا

نظم �صندوق �لزكاة يف لو�ء �لرمثا، 

خ��ريي��اً، بح�صور  ي��وم��اً  �ل��ث��الث��اء،  �م�ض 

وزي���ر ��أوق�����اف و�ل�������ص���وؤون و�مل��ق��د���ص��ات 

��إ�صالمية �لدكتور حممد �خلاليلة.

�ن  �لفعالية،  خ��الل  �خلاليلة  وق��ال 

�لزكاة يقوم بتوزيع م�صاعد�ت  �صندوق 

ع��ي��ن��ي��ة ون���ق���دي���ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

م��ن��ط��ل��ق  م����ن  �����ص���ت���ث���ن���اء  دون  �مل���م���ل���ك���ة 

�صرورة دعم ��أ�صر �ملحتاجة و�ملت�صررة 

ب�صبب جائحة كورونا وغريها.

��أوق��اف  مديريات  ��صتمر�رية  و�أك��د 

له يف  �لتابعة  و�للجان  �لزكاة  و�صندوق 

تقدمي �مل�صاعد�ت ملن يطلبها يف خمتلف 

�ل��ظ��روف وب��ق��در ��م��ك��ان��ي��ات �مل��ت��وف��رة 

وعلى �ختالف مناطق تو�جدها.

�ل���ي���وم �خل�����ريي ت��وزي��ع  ومت خ����الل 

م��ن  ت�������ص���رف  ����ص���ر�ئ���ي���ة  ق�����ص��ي��م��ة   400

�ملوجودة  �ملدنية  ���صتهالكية  �ملوؤ�ص�صة 

خ����ريي����ا،  ط��������رد�  و350  �مل����ن����ط����ق����ة،  يف 

دي��ن��ار   100 بقيمة  م��ال��ي��ة  وم�����ص��اع��د�ت 

ف���ق���ري�،  50 ط���ال���ب���ا ج���ام���ع���ي���ا  ���ص��م��ل��ت 

دي��ن��ار   100 بقيمة  م��ال��ي��ة  وم�����ص��اع��د�ت 

بلغت  �جمالية  بقيمة  �أيتام  �أ�صر  �صملت 

40 �لف دينار.

ت���ت���ع���اون يف  �ل����������وز�رة  �ن  و�������ص�����اف 

��د�ريني  �حلكام  مع  �مل�صاعد�ت  توزيع 

�جلميع  ليت�صارك  ��وق����اف  وم��دي��ري 

�صندوق  ج��ه��ود  مبينا  �خل���ري،  عمل  يف 

�ملح�صنني  ت���ربع  ي��ع��ززه��ا  �ل��ت��ي  �ل���زك���اة 

ي�����ص��اه��م يف مكلفحة  �خل���ري مب��ا  و�ه���ل 

�ملحتاجني. �لفقر وم�صاعدة 

على  يعمل  �ل�صندوق  �ن  �ىل  و����ص��ار 

حيث  وب��ر�جم��ه،  عمله  ق��اع��دة  تو�صعة 

من �ملقرر �ن يقوم ببناء وحد�ت �صكينة 

لالأ�صر �ملحتاجة يف جميع �ملحافظات.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م��ت�����ص��رف �ل���ل���و�ء 

�ل��دك��ت��ور ف���ر�����ض �ب���و �ل��غ��ن��م �ن �ل��ي��وم 

�خل����ريي يف �مل��ن��ط��ق��ة، ل��ه �ث���ر ك��ب��ري يف 

�لفقرية  �لعائالت  من  �ل�صكان  نفو�ض 

جائحة  ظ��ل  يف  خ�صو�صا  و�مل��ح��ت��اج��ة، 

ك���ورون���ا، �ل��ت��ي �ث����رت ع��ل��ى �ل��ك��ث��ري من 

�لقطاعات.

�لتو��صل  د�ئمة  �ملت�صرفية  �ن  و�ك��د 

م���ع م��دي��ري��ة ��وق�������اف، �ف��ت��ا �ىل �ن 

�حل�صن  با�ثر  يعود  �مل�صاعد�ت  توزيع 

على �لفقر�ء و�ملحتاجني.

االنباط- املفرق

 �أع��ل��ن رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة �مل��ف��رق �ل��ك��ربى 

ع��ام��ر ن��اي��ل �ل��دغ��م��ي ع��ن تعليق �ل���دو�م 

بني  �ي���دون  مبنطقة  �لبلدية  مكاتب  يف 

�إ�صابة  ت�صجيل  بعد  �صاعة   24 مل��دة  ح�صن 

بفريو�ض كورونا بني �ملوظفني.

وق�����ال �ل���دغ���م���ي �م�������ض �ل���ث���الث���اء، �ن 

�ل���ربت���وك���ول �ل�صحي  �ل���ق���ر�ر ج���اء وف���ق 

�أمام  �ملجال  و�ف�صاح  �لغاية  لهذه  �ملعتمد 

ف���رق �ل��ت��ق�����ص��ي �ل��وب��ائ��ي ب���اأخ���ذ �ل��ع��ي��ن��ات 

�ملبنى  وتعقيم  �ملخالطني  م��ن  �ملطلوبة 

للمحافظة على �صحة و�صالمة �ملو�طنني 

و�لعاملني.

ودع����ا �إىل ����ص���رورة �ل��ت��ق��ي��د و��ل���ت���ز�م 

�خل�صو�ض  بهذ�  �ملو�صوعة  بالتعليمات 

تد�عيات  ملو�جهة  و�ح��د  كفريق  و�لعمل 

جائحة كورونا.

االنباط- دير اأبي �سعيد

ح�صلت بلدية دير �أبي �صعيد �جلديدة 

�إرب���د، على  �ل��ك��ورة يف حمافظة  ل���و�ء  يف 

م��ن��ح��ة م��ال��ي��ة م���ن م�������ص���روع �خل���دم���ات 

�ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ت��ك��ي��ف ��ج��ت��م��اع��ي �ل���ذي 

ب��اإ���ص��ر�ف  �مل��ح��ل��ي��ة  ��إد�رة  وز�رة  ت��ن��ف��ذه 

�لبنك �لدويل بقيمة 350 �ألف دينار.

وقال رئي�ض �لبلدية، �بر�هيم ��عيدة 

�أعمال  يف  �ملنحة  ��صتغالل  �صيجري  �إن��ه 

��صفلتية  خ��ل��ط��ات  وتنفيذ  وتعبيد  ف��ت��ح 

لل�صو�رع �ملحتاجة و�لتي جرى حتديدها 

يف خمتلف مناطق �لبلدية.

�ل��ت��ي  �مل�������ص���روع���ات  �خ���ت���ي���ار  �أن  وب����ني 

بالت�صاور  ج��اءت  �ملنحة  تلك  لها  وجهت 

��صتبانات  وت��وزي��ع  �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ت��م��ع  م��ع 

ب���ه���ذ� �خل�������ص���و����ض ل��ت��ح��دي��د �أول����وي����ات 

�لتي تتطلب تنفيذها. �مل�صاريع 

ح�صلت  �صعيد  �أب��ي  دي��ر  بلدية  وكانت 

�مل��ا���ص��ي ع��ل��ى م��ن��ح��ة �صابقة  �ل��ع��ام ق��ب��ل 

�أل�����ف دي���ن���ار م���ن م�����ص��روع   468 ب��ق��ي��م��ة 

ي�صتهدف  �ل����ذي  ��ج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��ك��ي��ف 

�ل��ب��ل��دي��ات �مل��ت��اأث��رة ب��ال��ل��ج��وء �ل�����ص��وري، 

م�صروعات  تنفيذ  يف  ��صتغاللها  وج��رى 

ح���د�ئ���ق وخ���ل���ط���ات ����ص��ف��ل��ت��ي��ة و�أر����ص���ف���ة 

و�أطاريف.
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في الرمثا

 المفرق: تعليق الدوام بمكاتب 
البلدية في ايدون بني حسن

منحة من البنك الدولي لبلدية دير 
أبي سعيد بقيمة 350 ألف دينار
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العادية،  لطالبها يف الظروف  ُتَعد اال�ستقالة حقاً  ال�سيا�سي واملمار�سة الدميقراطية  الفكر  يف 

ال�سليم، وخطاأً عندما تكون غري  اأو م�ساره  الواجب  اأداء  اأو االنحراف عن  التق�سري  عند  وواجباً 

مربرة، وخطيئة يف ظروف الوطن ال�سعبة التي ت�سيف اىل كاهل االأداء العام عبئاً كان الوطن يف 

غنًى عنه يف تلك الظروف، ولعل اخللط الذي ين�ساأ اأحياناً بني اال�ستقالة وتوقيتها ي�ستوجب و�سع 

احلدود الوطنية الفا�سلة لتلك املمار�سات ومبا ال يوؤثر على االأداء العام واخلدمة العامة؛ الأن �ساغل 

الوظيفة هو وكيل واملروءة ال�سيا�سية واملهنية تقت�سي من الوكيل عدم االإ�سرار باملوكل وهو يف هذه 

احلالة املواطن ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

على  واأواف���ق  ال�سريعة  االإقالة  واأتفهم  اخلاطفة،  امل�ساءلة  اأفهم  ال�سعبة  الوطنية  الظروف  يف 

اأن  اال�ستثنائي، ولكني ال ميكن  الوطني  الظرف  زوال  بعد  املمار�سات  املراجعة احلازمة لكل هذه 

اأتفهم التخلي عن اآداء الواجب يف الظرف ال�سعب، ومغادرة املوقع العام العتبارات خا�سة اأو اختالف 

مرحلي اأو فل�سفي على �ساأن من ال�سوؤون العامة اأو اخلا�سة على حٍد �سواء، ومل يكن مالئماً اأن نفتك 

بع�سد الدولة و�سورتها املوجعة اأ�ساًل بني مواطنيها خلالف على موقع اأو راأي اأو وعد جرى تنفيذه 

اأو اآمال كان ُيتوقع حتققها وخاب االأمل حيالها.

اإ�سكاالت النخب يف الدولة االأردنية هو �سعورها املُ�سني بتعاليها على املوقع الذي  اأه��م  اإح��دى 

اإ�سغاله، وتلك �سمة ا�سحت تلت�سق مبعظم تلك النخب، ودون ان تتذكر  ت�سغله بعد حلظات من 

مارثونات الرغبة يف ال�سلطة و�سناعة االأمل املحرتف، واخرتاق ح�سون اجلفاء بذكاء اأو ا�ستدعاء 

االهتمام باأنفعال؛ وال�سبب هو اأن ثقافة امل�سوؤولية العامة تغيب يف ظل حلول ال�سعور املوؤمل بالرغبة 

اجلاحمة بتحقيق اإجناز فردي له عالقة بثاأر اجتماعي اأو مماحكة مهنية اأو قطاعية اأو اإثبات وجود 

الوطنية اجلامعة و�سادت االعتبارات  الهوية  املقيتة على  الفرعية  الهويات  يف جمتمع طغت فيه 

ال�سخ�سية على االعتبارات الوطنية.

قد تكون اال�ستقالة - اي ا�ستقالة - مربرة يف الظروف العادية وقد ال تكون، ولكنها يف الظروف 

اال�ستثنائية وممن اياً كان خطيئة وطنية ت�ستوجب االإدانة اأحياناً، والعتب الثقيل يف اأحايني اأخرى 

واعتبارهم،  النا�س  ثقة  ونالوا  العامة  اأث��ر يف احلياة  لهم  اأ�سخا�س  اذا �سدرت من  االأخ�س  وعلى 

وماأمول منهم اإ�سناد الوطن وموؤ�س�ساته التنفيذية يف الظروف ال�سعبة، واالأخطر عندما يقرتب 

العبث من التقاليد الرا�سخة يف اإ�سغال املوقع العام وطرق اأدائه؛ الأن يف ذلك اإ�سعاف ل�سورة الدولة 

وهيبتها وقدرتها على القيام بواجباتها الوطنية ومهامها الد�ستورية بفاعلية وثقة واقتدار.

الوطن مير هذه االأيام بظروف وبائية خطرية واقت�سادية مقلقة ت�ستدعي من اجلميع التوّحد 

الفوري دون اإبطاء، وت�ستوجب التخلي عن القرارات واالجتهادات الفردية واالآراء اخلا�سة، فال�سعوب 

�س ثغر للوطن اأو ُينال  احليَّة تتخلى عن اعتباراتها املوؤقتة اأمام م�سالح اأوطانها العليا، فتاأنف اأن مُيّ

له ع�سد يف امللمات او يف غريها، وت�ستدعي كل اأوجه االإ�سناد للحكومة واملوؤ�س�سات والق�ساء؛ كي 

ميكن جتاوز الظروف اال�ستثنائية والعودة اإىل احلياة الطبيعية يف ترفها وقواعد جدالها املقبول يف 

ال�ساأن العام، وعندها بالتاأكيد �سيكون لكل حدث حديث.

اليوم - واأكرث من اأي وقت م�سى- نحن مطالبون باإ�سناد الدولة والوقوف يف خندق الوطن، 

متجاوزين كل مفاهيمنا واجتهاداتنا وروؤان��ا: فاملعركة التي نخو�سها مع الوباء �سر�سة وخماطر 

الو�سع االقت�سادي ال تنبئ بخري اإن مل ندرك اأولوياتنا الوطنية بعجل، وراأينا الذي نعلنه يف كل 

اأن يوؤخذ  اأمتنى  اأو ج��رح،  اإىل خد�س  الدولة و�سبل حفظها وا�ستقرارها  حدث تتعر�س فيه هيبة 

على حممل االأمنيات الوطنية ال�سادقة باأن نتجاوز خالفاتنا الهام�سية واأن نرتقي جميعاً ودوماً 

اإىل م�ستوى الثقة الغالية واالإرادة ال�سعبية الناجزة التي ال يجوز العبث بها اأو خد�س م�سامينها 

ال�سامية.

وحمى اهلل وطننا احلبيب وقيادتنا احلكيمة و�سعبنا الطيب من كل �سوء..

د. طالل طلب الشرفات

 عندما تضحي االستقالة 
خطأً أو خطيئة .. !

االنباط- عمان

 عقد مكتب اإيرا�سمو�س بل�س الوطني، ور�سة 

القدرات  بناء  م�ساريع  واإدارة  تنفيذ  ح��ول  عمل 

التعليم العايل والتي مت اختيارها  للعاملني يف 

ع���ام 2020، ب��ه��دف ت��ط��وي��ر اخل��ط��ط وامل��ن��اه��ج 

االأردنية مبا يتواءم مع  الدرا�سية يف اجلامعات 

نظرياتها يف الدول االأوروبية.

واملن�سقة  التعليم  ب��رن��ام��ج  م��دي��رة  واأ����س���ادت 

ل��ربن��ام��ج اإي��را���س��م��و���س ب��ل�����س يف ب��ع��ث��ة االحت���اد 

االأوروب��ي يف االأردن اين�س األفي�س، التي افتتحت 

ال���ور����س���ة، ب��ال��ع��الق��ات االأردن����ي����ة - االأوروب����ي����ة 

مبختلف املجاالت وخ�سو�ساً يف جمال حت�سني 

اأول��وي��ات  اإىل  م�سرية  ال��ع��ايل،  والتعليم  التعليم 

للربامج امل�ستقبلية والتي ت�سمن رقمنة التعليم، 

واالبتكار والريادة باالإ�سافة اىل التعليم التقني 

والدمج االجتماعي للفئات االأقل حظاً.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر ع���ن مكتب 

فقد  الثالثاء،  م�س  الوطني،  بل�س  اإيرا�سمو�س 

ثمنت األ��ف��ي�����س، ب��اجل��ه��د ال���ذي ي��ق��وم ب��ه مكتب 

اإي���را����س���م���و����س ب��ل�����س م���ن ح��ي��ث ت���ق���دمي ال��ع��ون 

على  تنفيذها  ل�سمان  واجل��ام��ع��ات  للم�ساريع 

اأكمل وجه.

امل�����س��اري��ع يف مفو�سية  ق���ال م��دي��ر  ب������دوره، 

االأوروب���ي يف بروك�سل كليفيو كا�سايل،  االحت��اد 

“تعترب االأردن من اأن�سط الدول يف عدد امل�ساريع 
على  االأول  امل��رك��ز  االأردن  احتلت  فقد  املقدمة، 

م�ستوى دول اجلوار كافة من حيث عدد امل�ساريع 

امل��ق��دم��ة وب��واق��ع 98 م�سروعا، وه���ذا ي��دل على 

وك��وادره��ا وقدرتها على كتابة  كفاءة اجلامعات 

واإدارة هذه امل�ساريع ماليا وفنيا”.

من جانبه، ثمن مدير مكتب اإيرا�سمو�س بل�س 

الوطني يف االأردن الدكتور اأحمد اأبو الهيجاء، دور 

جميع امل�ساركني ملا بذلوه من جهد يف كتابة هذه 

اأمام  الفر�سة  اتاحة  �ست�سهم يف  والتي  امل�ساريع 

اأع�ساء الهيئتني االأكادميية واالإدارية باالإ�سافة 

اىل الطلبة يف تطوير معرفتهم ومهارتهم وذلك 

باال�ستفادة من ال�سركاء االأوروبيني امل�ساركني يف 

هذه امل�ساريع.

االنباط- عمان

 افتتحت وزيرة ال�سناعة والتجارة والتموين 

املهند�سة مها علي، ور�سة العمل اخلا�سة بخطة 

املوؤ�س�سات  “دعم  ل��ربن��ام��ج  الت�سغيلية  ال��ع��م��ل 

امل��ي��ك��روي��ة وال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة م���ن اأج���ل 

الت�سغيل” للعام 2021 واملنفذ من قبل الوكالة 

االأملانية للتعاون الدويل.

واو���س��ح��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ام�����س ال��ث��الث��اء، 

ان الور�سة تاأتي بالتزامن مع احتفاالت اململكة 

باليوم  ال��ع��امل  دول  و�سائر  الها�سمية  االأردن��ي��ة 

مكتب  م��دي��رة  الور�سة  وح�سر  ل��ل��م��راأة.  العاملي 

ال��وك��ال��ة االأمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل يف االأردن 

اإليزابيث غريبخ، ورئي�س ق�سم التعاون االإمنائي 

بريند  الدكتور  االأردن  يف  االأمل��ان��ي��ة  ال�سفارة  يف 

كوزميت�س.

التي ح�سرها  ال��ور���س��ة  اأع��م��ال  انعقاد  وج���اء 

اأي�����س��ا االأم����ني ال��ع��ام ل���ل���وزارة ي��و���س��ف ال�سمايل 

بالتزامن مع توقيع الوزيرة علي وغريبخ على 

اتفاقية التعديالت امللحقة التفاقية تنفيذ هذا 

الربنامج  ميزانية  زي����ادة  املت�سمنة  ال��ربن��ام��ج 

 2.8 االأمل��ان��ي��ة مب��ق��دار  احلكومة  م��ن  مب�ساهمة 

مليون يورو.

م��ي��زان��ي��ة  اإج����م����ايل  ان  ال���ب���ي���ان اىل  وا�����س����ار 

لنهاية  ي���ورو  مليون   12.8 ا�سبحت  ال��ربن��ام��ج 

�سهر ني�سان من العام 2024، و�سيتم توجيه هذه 

بتعزيز  املتعلقة  االأن�سطة  نحو  النقدية  الزيادة 

قدرات املوؤ�س�سات امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة 

مع مراعاة النوع االجتماعي يف منهجية العمل 

واالت�����س��االت  ال��غ��ذائ��ي  الت�سنيع  ق��ط��اع��ات  يف 

وال�سياحة التي ي�ستهدفها الربنامج.

وت��ق��دم��ت ال���وزي���رة ع��ل��ي ب��خ��ال�����س ال��ت��ه��اين 

للمراأة االأردنية التي اأثبتت اأنها �سريك اأ�سا�سي يف 

نه�سة االأردن، وذات دور ا�سرتاتيجي يف م�سرية 

تكت�سبها  التي  اخلا�سية  اأهمية  م��وؤك��دة  البناء، 

هذه الفعالية يف ظل االحتفاالت مبئوية الدولة 

االأردنية، حيث يحتفى بهذه املنا�سبة، مب�ساهمات 

امل��راأة االأردنية يف اإجن��ازات الدولة على خمتلف 

االأ�سعدة.واأ�سادت بال�سراكة القائمة مع الوكالة 

تطوير  اإىل  وتطلعها  ال��دويل  للتعاون  االأملانية 

هذه ال�سراكة يف �سوء االتفاق املوقع نحو تعزيز 

دور املراأة يف خمتلف اأن�سطة الربامج. وا�سافت اأن 

دعم امل�سروعات امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة 

ملا  ال�ساأن االقت�سادي  اأول��وي��ات احلكومة يف  من 

تناف�سية  ه��ام يف تعزيز  دور  ال�سركات من  لهذه 

االقت�ساد الوطني. وعر�ست الوزيرة االإجراءات 

التي اتخذتها احلكومة االأردنية لدعم ال�سركات 

امل��ي��ك��روي��ة وال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة وم�����س��اع��دة 

املت�سررة من جائحة فريو�س كورونا  ال�سركات 

ا�ستدامة عملها ومتكينها من  امل�ستجد لغر�س 

التعايف من التحديات االقت�سادية الراهنة، الفتة 

الدعم  تقدمي  با�ستمرار  احلكومي  التوجه  اىل 

الالزم لهذه ال�سركات خالل العام اجلاري.

 االنباط-عمان

�ُسجلت يف االأردن، الثالثاء، 59 وفاة بني 

امل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد، و 7072 

ال��ع��دد االإج��م��ايل  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة؛ لي�سل 

442202، وفق  اإىل  اإ�سابتها  للحاالت املوؤكد 

عن  �سادر  الفريو�س  ح��ول  اإعالمي  موجز 

رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة.

وارت����ف����ع اإج����م����ايل ع�����دد ال���وف���ي���ات ب��ني 

وفاة  بعد   ،5046 اإىل  بالفريو�س  امل�سابني 

59 م�سابا.

 3702“ على  املحلية  االإ�سابات  وتوزعت 

اإربد،  785 يف  عّمان،  العا�سمة  يف حمافظة 

يف   702 البلقاء،  يف   492 الرمثا،  يف   9 منها 

الزرقاء، 262 يف الكرك، 244 يف العقبة، 232 

يف ماأدبا، 177 يف معان، 144 يف عجلون، 131 

يف جر�س، 125 يف املفرق، 76 يف الطفيلة”.

دِخلت الثالثاء، 
ُ
وبلغ عدد احلاالت التي اأ

377 حالة؛  املعتمدة  امل�ست�سفيات  للعالج يف 

اإج��م��ايل ع��دد احل���االت امل��وؤك��دة التي  ليبلغ 

 2251 حالّياً  امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلّقى 

حالة.

وو�����س����ل اإج����م����ايل ع�����دد اأ������س�����ّرة ال���ع���زل 

امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحاالت املوؤّكدة 

 ،1805 وامل�ستبه باإ�سابتها ليوم االثنني اإىل 

اإج��م��ايل  ب��ل��غ  35%، ف��ي��م��ا  اإ����س���غ���ال  ب��ن�����س��ب��ة 

امل�ستخدمة  احل��ث��ي��ث��ة  ال��ع��ن��اي��ة  اأ����س���ّرة  ع���دد 

وامل�ستبه  امل��وؤّك��دة  للحاالت  امل�ست�سفيات  يف 

باإ�سابتها 506، بن�سبة اإ�سغال %43.

وب���ل���غ اإج����م����ايل ع����دد اأج����ه����زة ال��ت��ن��ّف�����س 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال�سطناعي 

ليوم  باإ�سابتها  وامل�ستبه  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

االثنني 270 بن�سبة اإ�سغال %25.

م��ن  ج������دي������دة  ح�����ال�����ة   316 وغ�������������ادرت 

ح��االت  ع���دد  وب��ل��غ  امل��ع��ت��م��دة،  امل�ست�سفيات 

ال�����س��ف��اء يف ال���ع���زل امل���ن���زيل وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

ال�سفاء  اإجمايل حاالت  لي�سل  4024 حالة، 

اإىل 375478 حالة، فيما يبلغ عدد احلاالت 

الن�سطة حالّيا 61678 حالة.

43887 فح�ساً خمربّياً، لي�سبح  جري 
ُ
واأ

فح�سا،   4954682 الفحو�س  ع��دد  اإجمايل 

االإيجابّية  الفحو�س  ن�سبة  ت�سل  وب��ذل��ك 

الثالثاء اإىل نحو %16.11.

االنباط- عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  يف  ع���ق���د   

اجتماعا لالطالع  االثنني،  م�س  والتموين، 

وم��ن��اق�����س��ة ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ق��ط��اع 

احلجر الطبيعي والبالط.

واو�سحت الوزارة يف بيان ام�س الثالثاء، 

والتجارة  ال�سناعة  وزراء  �سم  االجتماع  اأن 

وال��ت��م��وي��ن امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ل��ي واال���س��غ��ال 

الك�سبي  يحيى  املهند�س  واال���س��ك��ان  العامة 

والبيئة نبيل م�ساروة ورئي�س غرفة �سناعة 

االأردن فتحي اجلغبري وممثلي قطاع احلجر 

الطبيعي والبالط. وقالت الوزيرة علي، ان 

القطاعية  اللقاءات  اط��ار  يف  ياأتي  االجتماع 

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ت��ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 

حده  على  �سناعي  قطاع  ك��ل  م��ع  والتموين 

ال��وزارات واجلهات احلكومية  بالتن�سيق مع 

واال�ستماع  ال�سعوبات  حتديد  بهدف  املعنية 

بهدف  القطاعات  ومقرتحات  مطالب  اىل 

خ��الل  ال���وزي���رة  واأك�����دت  درا����س���ة معاجلتها. 

العام لوزارة  االجتماع الذي ح�سره االأم��ني 

ال�����س��ن��اع��ة وال����ت����ج����ارة وال���ت���م���وي���ن ي��و���س��ف 

ال�������س���م���ايل، ح���ر����س احل���ك���وم���ة واه��ت��م��ام��ه��ا 

بق�سايا القطاع ال�سناعي والعمل على تعزيز 

القطاع  م��ع  بت�ساركية  وال��ع��م��ل  تناف�سيته 

اخلا�س با�ستمرار .

م���ن ج���ان���ب���ه، ب���ني ال����وزي����ر ال��ك�����س��ب��ي اأن���ه 

�سيبحث يف اأقرب وقت ممكن احتياجات قطاع 

ال�سناعة من امل�ساريع االإن�سائية بالت�ساور مع 

غرفة �سناعة االردن واالأ�سخا�س املعنيني يف 

اجتماع �سيعقد لهذه الغاية.

تعك�س  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه  ان  الك�سبي  وق���ال 

ال��ت��ن��اغ��م ب���ني االأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة، وت���ربز 

مع  ال�سراكة  على  احلكومي  احلر�س  م��دى 

القطاع اخلا�س و�سعيها لتمكينه من خالل 

للموؤ�س�سات  ممكنة  عمل  بيئة  اأف�سل  توفري 

ال�سناعية والتجارية واخلدمية.

املحلية  ال�����س��ن��اع��ة  دور  ال���وزي���ر  وع��ر���س 

البطالة  مل�سكلة  حلول  واإي��ج��اد  الت�سغيل  يف 

اال���س��غ��ال للقطاع  وال��ف��ق��ر، م�سريا اىل دع��م 

ابنية  م�ساريع  خ��الل  م��ن  ���س��واء  ال�سناعي، 

دعم  يف  ودوره���ا  ا�سكانات  اأو  حتتية  بنية  او 

القطاع ال�سناعي.

نبيل م�ساروة،  البيئة  وزي��ر  ب��دوره، لفت 

االإج�����راءات  جميع  �ستتخذ  ال�����وزارة  اأن  اىل 

الالزمة لت�سربع اجراءات الرتخي�س لقطاع 

احل���ج���ر وال����رخ����ام وال���ب���الط واال���س��ت��ج��اب��ة 

مل��ط��ال��ب��ه��م ال��ت��ي ط��رح��ت خ���الل االج��ت��م��اع. 

هذه  مثل  عقد  ا�ستمرار  اأهمية  اإىل  وا���س��ار 

العالقة  ذات  ال�����وزارات  مب�ساركة  ال��ل��ق��اءات 

بالتن�سيق من خالل وزارة ال�سناعة والتجارة 

ال��وزراء يف  املعنية مع قطاع ال�سناعة. واكد 

الطلبات  درا���س��ة  �سيتم  اأن��ه  االجتماع  نهاية 

واالق���رتاح���ات وال��ت��ع��اط��ي معها مب��ا يحقق 

ال�سالح العام.

احلجر  ق��ط��اع  ممثلو  ق���دم  جهتهم،  م��ن 

وال��رخ��ام والبالط عر�سا عن واق��ع القطاع 

وال�سعوبات التي تواجهه.

االنباط- عمان

 اأك����د م�����س��اع��د االأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��رع��اي��ة 

ال�����س��ح��ة،  وزارة  يف  االأول�����ي�����ة  ال�����س��ح��ي��ة 

املثلى  اأن الطريقة  الدكتور غازي �سرك�س، 

ل��ت��خ��ف��ي�����س امل��ن��ح��ن��ى ال���وب���ائ���ي الإ����س���اب���ات 

ا�ست�سعار  ه��و  امل�����س��ت��ج��د،  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 

اخل���ط���ر وحت���م���ل امل�������س���وؤول���ي���ة واالل����ت����زام 

اأ�ساليبها. بكافة  بالوقاية 

وط�����ال�����ب ال�����دك�����ت�����ور �����س����رك���������س، ام�������س 

ال�����ث�����الث�����اء، امل����واط����ن����ني ب�����االإق�����ب�����ال ع��ل��ى 

االإ�سابة  ب��اأع��را���س  ال�سعور  عند  الفح�س 

خمالطاً،  ال�سخ�س  ك��ان  اإذا  اأو  بالفريو�س 

املنزيل  ال��ع��زل  تعليمات  تطبيق  و���س��رورة 

بحذافريها.

ال��ت�����س��ك��ي��ك  ع����ن  االم����ت����ن����اع  اإىل  ودع�������ا 

ب����������االإج����������راءات احل����ك����وم����ي����ة وم����ق����اوم����ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال�����ق�����رارات، م����وؤك����داً اأه��م��ي��ة 

ا���س��ت��ق��اء امل��ع��ل��وم��ات م��ن امل�����س��ادر امل��وث��وق��ة 

مروجي  ومقاطعة  االخت�سا�س  واأ�سحاب 

االإ�����س����اع����ات وم����ن ي����ّدع����ون االخ��ت�����س��ا���س 

اأك���د الدكتور  امل��ط��اع��ي��م،  واخل���ربة. وح���ول 

ُيتاح  عندما  املطعوم  تلقي  اأهمية  �سرك�س 

وعدم التخلف عن املواعيد املحددة.

االنباط- عجلون

 وق�����ع م�������س���روع ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

 )SEED( االأردن  يف  امل�ستدامة  والطاقة 

الثالثاء،  ام�س  الكربى،  عجلون  بلدية  مع 

ب��ال��ق��ري��ة احل�سرية  االج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة  يف 

ات��ف��اق��ي��ة الإق����ام����ة حم��ط��ة ���س��ح��ن ك��ه��رب��اء 

لل�سيارات مبنحة مقدمة من امل�سروع بقيمة 

120 األف دينار.

وق����ال م��دي��ر امل�����س��روع امل��ه��ن��د���س حممد 

امل�سروع �ساهم بتقدمي خدمات  اإن  رم�سان، 

دير عال على مدار  ول��واء  ملحافظة عجلون 

التدريب  العمل يف جم���االت  م��ن  ���س��ن��وات   4

عن  ف�ساًل  والتاأهيل  والتوعية  للمهند�سني 

والبلديات  وامل��دار���س  ال�سحة  قطاع  خدمة 

واالآث��������ار )اإن��������ارة ق��ل��ع��ة ع��ج��ل��ون ب��ال��ط��اق��ة 

املتجددة( وتوزيع االآالف من وحدات االإنارة 

وال��ع��م��ل م��ع اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة لرتكيب 

اخل����زان����ات ال�����س��م�����س��ي��ة ب���ه���دف ال��ت��وف��ري يف 

فاتورة الطاقة على املواطنني.

ال��ي��وم  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار رم�����س��ان 

وامل�سروع،  البلدية  بني  تعاون  كثمرة  ج��اءت 

ح���ي���ث ����س���ي���ك���ون مل���ح���ط���ة ال�������س���ح���ن االأث������ر 

والت�سغيل  البلدية  على  والفائدة  االإيجابي 

للمهند�سني.

واأك����د رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة، امل��ه��ن��د���س ح�سن 

ال���زغ���ول، اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة وال���ت���ع���اون بني 

ي��دل على تقدمي  ال��ذي  وامل�����س��روع،  البلدية 

اأف�����س��ل اخل���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ني، م��ب��ي��ن��اً اأن 

ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع امل��ح��ط��ة ���س��ي�����س��اه��م يف دف��ع 

عجلة التنمية من خالل توفري فر�س عمل 

الأبناء املحافظة وخدمتهم على اأف�سل وجه.

االنباط-عمان

دع����ا رئ��ي�����س جل��ن��ة ف��ل�����س��ط��ني ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

بواقع  النهو�س  �سرورة  الظهراوي،  حممد 

اخلدمات التي تقدمها وكالة غوث وت�سغيل 

الالجئني الفل�سطينيني )االأونروا(.

وقال اإنه بات من االأهمية تعزيز اخلدمات 

املخيمات  الأبناء  “االأونروا”  تقدمها  التي 

التعليمية  ���س��ي��م��ا  امل���ج���االت  م���ن  ع��دي��د  يف 

“فل�سطني  اأن  م����وؤك����ًدا  م��ن��ه��ا،  وال�����س��ح��ي��ة 

ال��ف��اع��ل��ة  ال����ربام����ج  ك���ل  ت���دع���م  النيابية” 

“االأونروا”،  اليها  ت�سعى  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة 

الوقت  املخيمات وتدعم بذات  خدمة الأبناء 

كل املطالب العادلة التي يطرحها العاملني 

لديها.

اللجنة،  عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

لبحث  ال��ظ��ه��راوي،  برئا�سة  الثالثاء  اليوم 

عدد من املحاور املرتبطة بعمل “االأونروا” 

واأبرز التحديات التي تواجهها �سيما املتعلقة 

بجانب اخلدمات، وتلك املرتبطة بالعاملني 

لديها.

على  ت��ق��ف  اللجنة  اإن  ال��ظ��ه��راوي  وق���ال 

اإدارة “االأونروا” وتدعو  م�سافة واحدة من 

ال�ستمرار تقدمي الدعم لها يف ظل ما متر 

ب��ه ك��ل ع���ام م��ن ت��ه��دي��دات ب��اإي��ق��اف تقدمي 

ال����دع����م، وت���رف�������س ب�����ذات ال���وق���ت امل�����س��ا���س 

بحقوق العاملني.

ل��ق��اءات  �ستنظم  اللجنة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

“االأونروا”  وكالة  يف  املعنيني  من  ع��دد  مع 

و�ستقوم  العالقة،  ذات  احلكومية  واجلهات 

ب���ع���دد م����ن ال�����زي�����ارات امل���ي���دان���ي���ة مل��خ��ي��م��ات 

لالطالع  باململكة  الفل�سطينيني  الالجئني 

على واقع اخلدمات والتحديات التي تواجه 

جل����ان حت�����س��ني امل��خ��ي��م��ات واال����س���ت���م���اع اىل 

مالحظاتهم ومطالبهم بهذا ال�ساأن و�سوال 

معهم اىل �سيغة تر�سي االأطراف كافة.

وتابع الظهراوي ان “فل�سطني النيابية” 

ت���رف�������س ت����راج����ع اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة م��ن 

املقدم  امل���ايل  ال��دع��م  وت��راج��ع  “االأونروا” 
امل��زي��د  يتطلب  م��ا  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا  قبلها  م��ن 

ان  وامل�����راج�����ع�����ة، الف����ت����ا اىل  امل���ت���اب���ع���ة  م����ن 

العاملني  وبواقع  اخلدمات  بواقع  النهو�س 

الق�سية  جت��اه  الثابت  موقفنا  م��ع  ين�سجم 

�سلم  اع��ل��ى  على  ت��رتب��ع  ال��ت��ي  الفل�سطينية 

اأولويات االأردن داخليا وخارجيا.

االنباط -عمان

 ق�����ال وزي������ر ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

وزي������ر ال���ع���م���ل امل���ك���ل���ف اأمي������ن امل���ف���ل���ح اإن 

احل��ك��وم��ة ح��ري�����س��ة ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف 

التي  ال�����س��روط  بكامل  احل�����س��ان��ات  عمل 

ال���وزارة،  قبل  م��ن  وو�سعها  تطبيقها  مت 

هناك  ي��ك��ون  ول��ن  بها  العمل  و�سي�ستمر 

اغالق لها على �سوء الو�سع الوبائي.

اململكة  لقناة  ت�سريحات  يف  واأ���س��اف 

ال��ع��بء  ت��ع��رف  اأن احل��ك��وم��ة  ال���ث���الث���اء، 

على  احل�����س��ان��ات  اغ���الق  �سيرتكه  ال���ذي 

العامالت يف خمتلف القطاعات.

ب��اإغ��الق احل�سانات  اأن��ه ال ق��رار  وب��ني 

وه������ن������اك ا������س�����ت�����م�����رار ب����ع����م����ل ال����ق����ط����اع 

للعامالت  اخلدمات  بتقدمي  لال�ستمرار 

يف القطاع العام واخلا�س، و�سيتم ت�سديد 

ال���رق���اب���ة ع��ل��ي��ه��ا، ول����ن ي��ت��م ال���ت���ه���اون يف 

خمالف  اأي  بحق  ال��دف��اع  اأوام���ر  تطبيق 

داخل احل�سانات.

 59 وفاة و7072 اصابة »كورونا«  

اجتماع في الصناعة والتجارة لبحث قضايا قطاع الحجر والرخام

الصحة: استشعار الخطر وتحمل المسؤولية الطريقة المثلى لتخفيض المنحنى الوبائي

عجلون: 120 ألف دينار منحة إلنشاء محطة شحن كهرباء للسيارات

 فلسطين النيابية تدعو األونروا للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمخيمات

 المفلح: ال قرار بإغالق الحضانات

 ورشة حول إدارة مشاريع بناء القدرات 
في مجال التعليم العالي

 ورشة عمل لدعم المؤسسات الميكروية 
والصغيرة والمتوسطة
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غادرت منزلها مع اأ�سقائها وعلى وجهها براءة الطفولة وابت�سامات تنب�ض باحلياة واحلب 

واالأمل وعينيها متعلقتني بحبها االأول الذي تفتحت عليه وكانت دوما ت�ستاق البت�سامته 

الغائبة وحتن اىل �سدره احلنون.

وبينما  كانت تفكر يف نوع ال�سوكالته التي �سوف تختارها من ال�سوق اأ�سهر يف وجهها 

�سكينه احل��ادة التي مل ترعبها يف بداية االأم��ر بل ظنت اأنه يداعبها  او انه �سيكتب ا�سمه 

اأنها  و�سما  �ساهدا على حبها االول مدى احلياة ، فاقرتبت منه �ساحكة  دون ان ت��درك 

�سكتها االأخرية

حلظات معدودة كانت كافية لتحلق روحها بعيدة عن هذا الكوكب القذر وهذه القلوب 

ال�سيطانية وتلحق بها اأختها بطعنات والدها املجرم الذي حاول اأن يقتل باقي اأخوتها لكن 

العناية االإلهية وجدران �سلبة كانت اأحن من �سدره وقفت اأمام اكمال خطته

�ساد ال�سمت والظالم على املجتمع االردين بعد �سماع وقوع اجلرمية التي تق�سعر لها 

االأبدان اإثر مقتل طفلتني بدم بارد دون اأدنى خوف ال من �سريعة وال من قانون

اإما  اأن ي��درك نوع التربير فالقاتل  اأ�سبح جاهزا وميكن الأي مواطن  تربير اجلرمية 

متعاطي للمخدرات اأو مري�ض نف�سي او حاقد على اأم االأطفال لوجود م�ساكل بينهم ، ورمبا 

يزج بالفقر متهما  رغم براءته من دمائهم .

املرعب يف االآونة االخرية لي�ض كرثة جرائم القتل فح�سب بل تفنن القتلة يف جرائمهم 

ونوعية االأ�ساليب وكاأننا يف نعي�ض اأدوارا يف اأحد افالم الرعب التي ال تنتهي.

 ان هذا االمر طبيعي يف ظل غياب القوانني الرادعة فالقوانني احلالية ال تردع من ت�سول 

له نف�سه بارتكاب اأب�سع اجلرائم والت�سريعات غري كافية حلماية االطفال من عائالتهم يف 

ظل امل�ساكل االأ�سرية التي باتت تع�سف بالكثري من عائالت هذا املجتمع

اإ�سافة لغياب القوانني الرادعة هناك دور مهم تلعبه برجمة العقول على العنف والقتل 

والتي تبداأ من االألعاب االلكرتونية التي ت�سبغ تربية الطفل بالعنف وتوؤهله للقتل والذبح 

واخرتاع اأ�ساليب فنية الرتكاب اجلرائم وهذا ما يقرع جر�ض االإنذار يف منازلنا الأخذ احلذر 

اأوال واملطالبة مبنع هذه االألعاب ثانيا.

الطفلتان الربيئتان لن تكونا اآخر ال�سحايا اإذا مت التعتيم على اجلرمية وخروج االأب 

املجرم بعد عدة �سنوات منت�سرا وكاأنه حاز ميدالية �سرف ونعود نوؤكد اأن احلل يكمن يف 

ت�سريع القوانني الرادعة واإع��ادة هيكلة الرتبية الأبنائنا حتت ا�سراف العائلة ورقابة دولة 

القانون.

جمانه جمال

ضحكات طفلة ذبيحة

 القوات المسلحة تضم جامعة الحسين التقنية للجامعات المشمولة بالمكرمة الملكية

 محافظ البلقاء: ال تهاون مع مخالفي حظر الجمعة

 تنفيذ مشاريع زراعية في معان

 الضمان: تحويل مدرستين إلى مدعي عام عمان لمخالفتهما قانون الدفاع

 توقيع 3 إتفاقيات تمويلية لقطاع المياه مع بنك االعمار االلماني

االنباط- عمان

التقنية  االأردنية وجامعة احل�سني  امل�سلحة  القوات   وّقعت 

ام�����ض  ال��ع��ه��د،  م��وؤ���س�����س��ة ويل  م���ب���ادرات  اإح�����دى   ،)HTU(

الع�سكرية،  والثقافة  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  الثالثاء، 

االأردنية  اجلامعات  قائمة  اإىل  اجلامعة  ل�سم  تعاون  اتفاقية 

امل�سمولة باملكرمة امللكية ال�سامية الأبناء العاملني واملتقاعدين 

يف القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية.

ووّقع االتفاقية عن القوات امل�سلحة االأردنية مدير الرتبية 

قبالن  ع��ل��ي  ال��رك��ن  العميد  الع�سكرية  وال��ث��ق��اف��ة  والتعليم 

الدكتور  االأ�ستاذ  التقنية  احل�سني  جامعة  ورئي�ض  الدعجة، 

اإ�سماعيل احلنطي.

وتن�ض االتفاقية على ابتعاث الطلبة لدى جامعة احل�سني 

الهند�سة  تخ�س�سات  يف  فقط  البكالوريو�ض  ملرحلة  التقنية 

وعلم احل��ا���س��وب امل��ط��روح��ة يف اجل��ام��ع��ة، كما وحت��دد القوات 

امل�سلحة عدد الطلبة املبتعثني لدى اجلامعة ب�سكل �سنوي على 

نظام القبول املبا�سر للجامعة وح�سب اأ�س�ض وتعليمات املكرمة 

للمبتعثني  ال�سماح  اإىل  اإ�سافًة  بها،  املعمول  ال�سامية  امللكية 

ال�سامية  امللكية  املكرمة  نفقة  على  احلكومية  اجلامعات  يف 

عدد  يزيد  اأال  على  التقنية،  احل�سني  جامعة  اإىل  باالنتقال 

درا�سية  �ساعة   40 ع��ن  املبتعث  قبل  م��ن  املقطوعة  ال�ساعات 

ومديرية  اجلامعة  موافقة  اأخ��ذ  وبعد  ال�سابقة،  اجلامعة  يف 

الرتبية والتعليم والثقافة الع�سكرية.

وت��ب��ني االت��ف��اق��ي��ة اأن�����ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة ال��راغ��ب��ني 

امللكية  املكرمة  نفقة  على  للدار�سة  االبتعاث  من  باال�ستفادة 

ال�����س��ام��ي��ة يف ج��ام��ع��ة احل�����س��ني التقنية ���س��واء ط��ل��ب��ة ال����دورة 

اال���س��ت��ف��ادة  ب��ط��ل��ب  ال��ت��ق��دم  التكميلية  ال�����دورة  اأو  ال�سيفية 

االإلكرتوين للمكرمة امللكية ال�سامية خالل �سهر اب من كل 

وتعليمات  الأ�س�ض  مطابقتهم  م��ن  ال��ت��اأك��د  يتم  اأن  وبعد  ع���ام، 

املكرمة امللكية ال�سامية املعمول بها.

�سنوية  منحة   20 اجلامعة  �ستقدم  االإت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 

للدرجة التقنية املتو�سطة )مهند�ض تقني( تغطي 25 باملئة 

اأب��ن��اء العاملني  م��ن ر���س��وم ال�����س��اع��ات للطلبة ال��راغ��ب��ني م��ن 

وامل��ت��ق��اع��دي��ن وامل�����س��ت��خ��دم��ني امل��دن��ي��ني م��ن ال���ق���وات امل�سلحة 

واالأجهزة االأمنية، اإ�سافًة اإىل عمل ربط اإلكرتوين وفتح مكتب 

يف  املبتعثني  الطلبة  ���س��وؤون  ملتابعة  ال�سامية  امللكية  للمكرمة 

جامعة احل�سني التقنية يف حرم اجلامعة ملتابعة �سوؤون الطلبة 

املبتعثني.

“اإنه  الع�سكرية:  والثقافة  والتعليم  الرتبية  مدير  وق��ال 

يف اإطار الدور الريادي التعليمي الذي تقدمه كوادر مديرية 

�ست�سرف  املديرية  فاإن  الع�سكرية،  والثقافة  والتعليم  الرتبية 

على تنفيذ املكرمة امللكية ال�سامية الأبناء الع�سكريني العاملني 

واملتقاعدين واأبناء ال�سهداء الذين اأوفدوا على ح�ساب املكرمة 

للمرحلة  اإع��ف��اء  ك��ت��ب  منحهم  متَّ  وال��ذي��ن  ال�سامية  امللكية 

من  التقنية،  احل�سني  جامعة  يف  )البكالوريو�ض(  الدرا�سية 

خ��الل تخ�سي�ض ���س��واغ��ر مب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة، ان��ط��الق��اً من 

ح��ر���ض ج��الل��ة ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ب��االه��ت��م��ام مب��رت��ب��ات ال��ق��وات 

امل�سلحة واأ�سرهم عاملني ومتقاعدين وتوفري كافة الت�سهيالت 

واخلدمات لهم”.

من جهته، اأكد الدكتور احلنطي حر�ض اجلامعة على خدمة 

15مقعداً  بتخ�سي�ض  اجلامعة  تعهدت  فقد  ال�سهداء  اأب��ن��اء 

الأبناء �سهداء القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية لكل عام درا�سي 

ملرحلة البكالوريو�ض، اأ�سوًة بباقي اجلامعات التي يتم االبتعاث 

اإليها من قبل القوات امل�سلحة االأردنية ومبجانية كاملة، م�سرياً 

اإىل اأن اجلامعة جاءت خلدمة ال�سباب االأردين الطامح مل�ستقبل 

اأف�سل وذلك من خالل تقدميها تعليماً تقنياً متميز يوؤهلهم 

وي�سمن لهم فر�ض عمل من خالل �سراكات اجلامعة.

ي�سار اإىل اأن القوات امل�سلحة ترتبط بالعديد من ال�سراكات 

امل��ه��ن��ي��ة واالأك���ادمي���ي���ة م��ع اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة، 

انطالقاً من الدور التنموي الذي تقوم به يف م�ساندة قطاعات 

الت�سهيالت واخل��دم��ات  ك��اف��ة، ومب��ا ي�سهم يف تقدمي  ال��دول��ة 

ملنت�سبيها عاملني ومتقاعدين وعلى خمتلف امل�ستويات.

امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  من  ع��دد  االتفاقية  توقيع  ح�سر 

الدكتور  التقنية  احل�سني  جامعة  يف  الطلبة  ���س��وؤون  وعميد 

عا�سم  اجلامعة  املوؤ�س�سي يف  االإع��الم  ومدير  البطو�ض،  ب�سام 

الدبوبي.

االنباط- ال�سلط

الهدايات،  نايف  البلقاء،  حمافظ  ق��ال   

اإن����ه ل���ن ي��ت��م ال���ت���ه���اون م���ع خم��ال��ف��ي ق���رار 

ليوم  املحافظة  يف  ال�سامل  ال��ت��ج��ول  حظر 

اجلمعة و�سيتم اتخاذ االإج��راءات القانونية 

واالإدارية بحقهم.

�سحفية  ت�سريحات  يف  الهدايات،  وب��ني 

ام�ض الثالثاء، اأن املحطات االأمنية �ستنت�سر 

يف ك��اف��ة م��داخ��ل وخم����ارج امل��ن��اط��ق وامل���دن 

باملحافظة، باالإ�سافة للدوريات املتنقلة بني 

االأحياء ال�سكنية.

ع���دم  اإىل  امل���واط���ن���ني  ال����ه����داي����ات  ودع������ا 

ال��ت��ج��اري��ة املختلفة  امل��ح��ال  ال��ت��ه��اف��ت ع��ل��ى 

واملخابز يوم اخلمي�ض لغايات تخزين املواد 

ال��غ��ذائ��ي��ة حل��ظ��ر ي���وم اجل��م��ع��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن 

واإن  كافية  وبكميات  متوفرة  ال�سلع  جميع 

فرتة احلظر ال�سامل ال تتجاوز ال�36 �ساعة 

فقط، االأمر الذي ال ي�ستدعي من املواطنني 

التهافت على �سراء ال�سلع.

وقال الهدايات اإن حمافظة البلقاء تعمل 

على مدار ال�ساعة من خالل غرفة العمليات 

خل��دم��ة  تفعيلها  ج���رى  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 

امل���واط���ن���ني، داع����ي����اً االأه�������ايل يف حم��اف��ظ��ة 

ال��ب��ل��ق��اء ل��الت�����س��ال م���ع غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

اأو حاجة  اأي ظ���رف ط���ارئ  ح���ال وج���ود  يف 

 3554811( التالية  االأرق��ام  على  ما�سة 

.)3554812، 3554812،

املواطنني  تعاون  �سرورة  الهدايات  واأكد 

وانت�ساره  ك��ورون��ا  فريو�ض  جائحة  ملواجهة 

امل��ج��ت��م��ع��ي م���ن خ����الل االل����ت����زام ب���ارت���داء 

ال��ك��م��ام��ات وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي وع���دم 

امل�ساركة يف اأي منا�سبات اجتماعية من اأفراح 

مع  االخ��ت��الط  تقليل  على  والعمل  وع���زاء، 

املواطنني حفاظا على �سحتهم و�سالمتهم.

للمزارع  دقيقة  متابعة  هنالك  اأن  وب��ني 

ال���ت���ي ي��ت��م ت���اأج���ريه���ا م���ن ق��ب��ل اأ���س��ح��اب��ه��ا 

اإل���ق���اء القب�ض  ���س��ي��ت��م  ل��ل��م��واط��ن��ني، ح��ي��ث 

على اأي خمالفني داخل هذه امل��زارع واإيقاع 

العقوبات القانونية واالإدارية بحق �ساحب 

امل���زرع���ة وال��ق��ائ��م ع��ل��ي��ه��ا و���س��اح��ب احل��ف��ل 

هذه  يف  الت�ساهل  يتم  لن  واإن��ه  املنا�سبة،  او 

الق�سية اخلطرة �سحياً وجمتمعياً.

احلكومية  الدوائر  اأن  الهدايات  واأ�ساف 

االأدن��ى  باحلد  ملتزمة  البلقاء  حمافظة  يف 

تقدمي  ي��ت��م  ال��وق��ت  نف�ض  ويف  للموظفني 

ودون  للمراجعني  كاملعتاد  اخل��دم��ات  كافة 

تام  ال��ت��زام  وم��ع  ت��اأخ��ري  اأو  لها  تعطيل  اأي 

ب���ارت���داء ال��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي 

تقوم  املخت�سة  ال��ف��رق  واأن  امل��راج��ع��ني،  ب��ني 

يف  اال�ستمرار  من  للتاأكد  تفقدية  ب��زي��ارات 

االلتزام بالتعليمات.

االنباط- معان

 ن��ف��ذت م��دي��ري��ة زراع����ة حم��اف��ظ��ة معان 

ع���ددا م��ن امل�����س��اري��ع ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي تهدف 

لتح�سني ال��واق��ع ال��زراع��ي ودع��م امل��زارع��ني 

ومربي املوا�سي.

وق����ال م��دي��ر م��دي��ري��ة زراع����ة حمافظة 

م���ع���ان امل��ه��ن��د���ض اأح���م���د اآل خ���ط���اب ام�����ض 

ال��ث��الث��اء، اإن���ه مت ا���س��ت��الم م�����س��روع املحجر 

ال��زراع��ي يف مركز امل��دورة احل���دودي، الذي 

بلغت تكلفة اإن�سائه 70 األف دينار.

وا�سار اآل خطاب اىل اأن املحجر الزراعي 

ي���ق���دم اخل����دم����ات ال���زراع���ي���ة واجل��م��رك��ي��ة 

اإىل  الواردة  واحليوانية  النباتية  للمنتجات 

اخل��دم��ات،  وت�سمل  عنه،  وال�����س��ادرة  االأردن 

ومتابعة  العينات،  واأخ��ذ  احل�سي،  الفح�ض 

املعامالت اجلمركية على املنتجات الزراعية 

والغذائية.

واأ����س���اف ان���ه مت ا���س��ت��الم م�����س��روع مركز 

 50 تكلفته  بلغت  وال���ذي  ال��زراع��ي  اجل��ف��ر 

األف دينار، ويقدم جميع اخلدمات الزراعية 

امل��وا���س��ي؛ من  وم��رب��ي  للمزارعني  امل��وج��ه��ة 

دفاتر  واإ���س��دار  وترقيم  وتطعيم،  لقاحات 

حت�����س��ي��ل، وخ����دم����ات ع���الج���ي���ة، وخ���دم���ات 

االإر�ساد الزراعي واالآليات واملكائن الزراعية 

ملختلف املناطق التابعة لق�ساء اجلفر.

تاأهيل  اإع��ادة  اأن��ه مت طرح عطاء  واو�سح 

وجتهيز وت�سغيل بئرين زراعيني يف اجلفر، 

ال��واق��ع  حت�سني  يف  االآب����ار  تلك  �ست�سهم  اإذ 

حاليا  العمل  يتم  كما  اجل��ف��ر،  يف  ال��زراع��ي 

على اإعادة تاأهيل حمطة ب�ستنة معان بكلفة 

50 األف دينار، وت�سمل تلك االأعمال، اإن�ساء 
حمافظة  م��ن��اط��ق  خل��دم��ة  م��راع��ي  م�ستل 

معان، وتوفري اأ�ستال املراعي، م�سريا اإىل اأن 

امل�ستل يف حال ت�سغيله �سينتج ما يقارب 50 

األف نبتة رعوية �سنويا، و�سيوفر العديد من 

فر�ض العمل.

اإن املديرية تعمل حاليا  اآل خطاب  وقال 

ع��ل��ى ا���س��ت��غ��الل امل�����س��اح��ات ال��زراع��ي��ة �سمن 

حميطها والتي تبلغ م�ساحتها 200 دومن 

مزروعة باأ�سناف خمتلفة من الزيتون، كما 

�سيتم العمل على اإعادة تاأهيل البئر الرئي�ض 

ري  �سبكة  واإن�ساء  االأر���ض،  لتلك  املخ�س�ض 

م��ي��اه ح��دي��ث��ة، الف��ت��ا اىل اأن ت��ل��ك االأع��م��ال 

للمزارعني  ومتنوعة  رائ��دة  جتربة  �ستقدم 

يف جمال زراعة الزيتون باأ�سنافه املختلفة.

دع��م��ا  ق��دم��ت  ال����زراع����ة  وزارة  اأن  وب����ني 

ل��ل��م��دي��ري��ة، مت��ث��ل ب��اآل��ي��ات ح��دي��ث��ة لتعزيز 

اأ���س��ط��ول االآل���ي���ات امل��ت��واج��د ح��ال��ي��ا وامل��وج��ه 

خل���دم���ة امل�����زارع�����ني يف امل���ن���اط���ق ال��ت��اب��ع��ة 

للمديرية، كما قامت بتنفيذ اأعمال �سيانة 

وتدفئة ملبنى املديرية بكلفة 9 اآالف دينار.

االنباط- عمان

اأع���ل���ن���ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

امل��دار���ض  م��ن  مدر�ستني  اإح��ال��ة  االجتماعي 

املقر  “ا�ستدامة”  ب��رن��ام��ج  م��ن  امل�ستفيدة 

 2020 ل�����س��ن��ة  رق���م )24(  ال���دف���اع  ب���اأم���ر 

من  ب��امل��ئ��ة   15 بتخفي�ض  تعهدها  م��ق��اب��ل 

الطلبة  جلميع  ال�سنوية  املدر�سية  الر�سوم 

اإىل   2021  /2020 ال���درا����س���ي  ل��ل��ع��ام 

مدعي عام عمان.

واأو�سحت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي، ام�ض 

الثالثاء، اأن عدداً من ال�سكاوى وردت اإليها 

من  املقدم  بالتعهد  املدر�ستني  التزام  بعدم 

تبني  عليهما  التفتي�ض  اإج��راء  وبعد  قبلها، 

االأم��ر  ه��ذا  اأن  حيث  ال�سكاوى،  ه��ذه  �سحة 

لن�ض  و���س��ري��ح��ة  وا���س��ح��ة  خم��ال��ف��ة  ي�سكل 

املادة 7/ب من قانون اأمر الدفاع، وعليه قام 

رحاحلة  ح��ازم  الدكتور  املوؤ�س�سة  عام  مدير 

مب��خ��اط��ب��ة م���دع���ي ع�����ام ع���م���ان واإع����الم����ه 

مب�����س��م��ون ال�����س��ك��وى م���ع ك���اف���ة امل��رف��ق��ات 

الالزمة الإجراء املقت�سى القانوين يف مثل 

هذه احلاالت.

التي تعهدت  املدار�ض  اأن  املوؤ�س�سة  وبينت 

ب��ت��ق��دمي خ�����س��م ع��ل��ى ال���ر����س���وم امل��در���س��ي��ة 

موقعها  ع��ل��ى  اأ���س��م��اوؤه��ا  م��درج��ة  ال�سنوية 

االإلكرتوين

 )WWW.SSC.GOV.JO(  

اأم��ور الطلبة االط��الع على  اأولياء  وباإمكان 

قائمة املدار�ض املعتمدة لال�ستفادة من هذه 

اخل�سومات.

امتنعت  ح��ال  يف  اأن��ه  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 

امل��در���س��ة ع��ن ت��ق��دمي اخل�����س��وم��ات للطلبة 

ب���اإم���ك���ان اأول����ي����اء اأم����وره����م ت���ق���دمي ���س��ك��وى 

وزارة  اأو  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان  مل��وؤ���س�����س��ة 

ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م/ م���دي���ري���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

اخلا�ض.

االنباط- عمان

 وق����ع وزي�����ر امل���ي���اه وال�����ري امل��ه��ن��د���ض حممد 

النجار ونائب مدير بنك االعمار االملاين �سو�سن 

العاروري، ام�ض الثالثاء، ثالث اتفاقيات متويل 

بقيمة اجمالية تبلغ )10،345( مليون يورو.

املمولة من  ان هذه االتفاقيات  النجار  وق��ال 

احلكومة االملانية كمنح، ت�ستهدف توفري الدعم 

ال��الزم لقطاع املياه وتطوير م��وارده يف مواجهة 

التغري املناخي.

املياه  وا�ساف ان احلكومة ومن خالل قطاع 

املزيد  تاأمني  املقبلة على  الفرتة  خ��الل  �سرتكز 

من التمويل لتنفيذ م�سروعات مائية يف خمتلف 

اجلهات  م��ع  العمل  خ��الل  م��ن  اململكة،  مناطق 

املانحة والتمويلية لرفع م�ستوى وكفاءة خدمات 

التغري  اآث��ار  للمواطنني ومواجهة  املقدمة  املياه 

املناخي، خ�سو�سا يف ظل جائحة كورونا وتبعات 

اللجوء ال�سوري على املجتمعات امل�ست�سيفة.

اجلهات  مع  التن�سيق  ا�ستمرارية  اىل  واأ���س��ار 

امل��ان��ح��ة، خ��ا���س��ة االحت����اد االوروب������ي واحل��ك��وم��ة 

االملانية من خالل بنك االعمار االمل��اين، جللب 

امل��زي��د م��ن امل�����س��اع��دات وامل��ن��ح ال��دول��ي��ة الهادفة 

وتدعيم  ال�ستدامة  ج��دي��دة  م�سروعات  لتنفيذ 

كفاءة  ب��اأع��ل��ى  وت�سغيلها  امل��ائ��ي��ة  امل�����س��ادر  جميع 

ممكنة يف مواجهة الظروف املختلفة.

امل�ساعدات واملنح والقرو�ض املقدمة  وقال ان 

من بنك االعمار االمل��اين، ت�سهم ب�سكل وا�سح يف 

امل��ي��اه وال�سرف  اح���داث نقلة نوعية يف خ��دم��ات 

ال�سحي.

واك���د ان االت��ف��اق��ي��ة االوىل ال��ت��ي ت��وف��ر 1،5 

مليون يورو، �ستخ�س�ض لدرا�سات جدوى تنفيذ 

م�����س��روع��ات م��ائ��ي��ة ج���دي���دة يف ح���و����ض االزرق 

ن��اق��ل ج��دي��د للمياه بديال  وك��ذل��ك تنفيذ خ��ط 

عن اخلط احلايل من االزرق اىل خو والذي من 

املتوقع ان تبلغ كلفته نحو 50 مليونا ال�ستدامة 

التزويد املائي من هذا اخلط احليوي.

فتتعلق  النجار،  وف��ق  الثانية،  االتفاقية  اأم��ا 

جديدة  مائية  م�سادر  تطوير  ج���دوى  ب��درا���س��ة 

بقيمة )1،475( مليون يورو من خالل حتلية 

امل�سو�ض( يف مناطق وادي االردن  املاحلة )  املياه 

لتوفري نحو )10( ماليني مرت مكعب من املياه 

النقية ال�ساحلة لل�سرب واال�ستفادة منها لغايات 

االتفاقية  فيما  ا�سايف،  املنزيل كم�سدر  التزويد 

الثالثة تخ�ض م�سروع التكيف مع التغري املناخي 

وقيمتها نحو )7،37( مليون يورو ممولة من 

اال�ستثمارات  تطوير  ب��ه��دف  االوروب����ي  االحت���اد 

الزراعية يف مناطق وادي االردن مع التكيف مع 

التغريات املناخية واحلد من اثارها على الزراعة 

يف مناطق ال��وادي وحت�سني ام��دادات مياه الري 

وتعزيز كفاءة �سبكات الري واحلد من الفاقد.

االعمار  بنك  نائب مدير  اك��دت  م��ن جهتها، 

االملاين �سو�سن عاروري حر�ض احلكومة االملانية 

بنك  باالخ�ض  التمويلية  موؤ�س�ساتها  خالل  من 

االعمار االملاين، على متكني االردن من مواجهة 

ب�سح  يتعلق  فيما  خا�سة  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف 

م�سادر املياه.

ي��ق��وم  ب���ن���ك االع�����م�����ار االمل��������اين  اإن  وق����ال����ت 

بالنيابة عن احلكومة االملانية بتمويل عدد من 

املياه  خدمات  حت�سني  على  تركز  التي  امل�ساريع 

وال�سرف ال�سحي بهدف رفع م�ستوى اخلدمات 

داعية  للمواطنني،  املعي�سية  الظروف  وحت�سني 

لتلبية  ل��الردن  امل�ساعدة  املانحة لتقدمي  ال��دول 

االح��ت��ي��اج��ات امل��ت��زاي��دة، خ��ا���س��ة يف جم���ال امل��ي��اه 

وال�سرف ال�سحي.

 تأجيل امتحانات الشامل للدورة 
الربيعية إلى إشعار آخر

 الزرقاء: مخالفة 5 منشآت و19 شخصًا 
لعدم التزامهم باوامر الدفاع

 مستشفى الملك المؤسس يعد برنامجا 
خاصا لتجديد الوصفات الشهرية

 بيئة المفرق تنفذ حملة توزيع الكمامات

االنباط- ال�سلط

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض  ق���رر   

رئ���ي�������ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا الم���ت���ح���ان ال���درج���ة 

اجل��ام��ع��ي��ة امل��ت��و���س��ط��ة )ال�����س��ام��ل(، ال��دك��ت��ور 

ع���ب���داهلل ����س���رور ال���زع���ب���ي، ت���اأج���ي���ل ام��ت��ح��ان 

ب�سقيه   2021 ال��رب��ي��ع��ي��ة  ل���ل���دورة  ال�����س��ام��ل 

اآخ�����ر ن��ظ��راً  اإ����س���ع���ار  ال��ع��م��ل��ي وال���ن���ظ���ري اإىل 

بفريو�ض  اخلا�سة  الوبائية  احلالة  لتطورات 

كورونا.

وق����ال ال��زع��ب��ي يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي، اإن���ه 

�سيتم االإعالن عن املواعيد اجلديدة المتحان 

تقت�سيه  ما  وح�سب  الحقاً،  الربيعية  ال��دورة 

الوبائية. احلالة 

االنباط- الزرقاء

يف  العاملة  والتفتي�ض  ال��رق��اب��ة  ف��رق  خالفت 

 5 املا�سيني،  اليومني  ال��زرق��اء، خ��الل  حمافظة 

ب��اوام��ر  ال��ت��زام��ه��م  ل��ع��دم  �سخ�سا،  و19  من�ساآت 

الدفاع.

وق��ال حمافظ ال��زرق��اء حجازي ع�ساف ام�ض 

ل��غ��اي��ات متابعة  امل�����س��ك��ل��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ال���ث���الث���اء، ان 

املحجورين منزليا من م�سابي كورونا م�ستمرة 

�سباحا  الع�سوائية  التفقدية  ج��والت��ه��ا  بتنفيذ 

وم�ساء، للتاأكد من مدى التزام امل�سابني باحلجر 

املنزيل.

وا�����س����اف ان�����ه مت ���س��ب��ط اأح������د اال���س��خ��ا���ض 

املخالفني للحجر املنزيل، ومت اتخاذ االج��راءات 

االجمايل  العدد  ان  اىل  م�سرياً  بحقه،  ال��الزم��ة 

الذين مت  املنزيل  املخالفني للحجر  لالأ�سخا�ض 

حتويلهم للم�ست�سفى امليداين واتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم بلغ 11 �سخ�ساً.

غرفة  على  لالت�سال  املواطنني  ع�ساف  ودع��ا 

عمليات حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى م��دار 

ال�ساعة خالل احلظر ال�سامل من م�ساء اخلمي�ض 

وحتى ال�ساعة ال�ساد�سة من �سباح يوم ال�سبت من 

كل ا�سبوع، على رقم الهاتف 053982141.

االنباط- الرمثا

اأع�����د م�����س��ت�����س��ف��ى امل���ل���ك امل���وؤ����س�������ض ع��ب��د اهلل 

الو�سفات  لتجديد  خا�سا  برناجما  اجلامعي، 

ال�سهرية ملر�سى الروماتيزم واجللدية وال�سكري 

والقلب وامل�سالك واالطفال وباطني اع�ساب.

وق�������ال م����دي����ر ع������ام امل�����س��ت�����س��ف��ى ال���دك���ت���ور 

امل�ست�سفى  ان  ال���ث���الث���اء،  ام�����ض  ال���غ���زو  حم��م��د 

ن�����س��ر ال��ربن��ام��ج ال���س��ت��الم م��واع��ي��د ال��و���س��ف��ات 

امل��ر���س��ى ع��ل��ى �سفحته على  ل��ع��الج  ال�����س��ه��ري��ة 

على  االج��ت��م��اع��ي  للتوا�سل  الفي�سبوك  م��وق��ع 

https://www.facebook. الرابط 

com/1624526587826807/

./posts/2873625659583554
واأ�ساف، ان جتديد جدول العالجات الدورية 

جاء ب�سبب تطورات الو�سع الوبائي هذه الفرتة 

علما اأنه يوجد عيادة طب اأ�سرة لتجديد العالج 

فقط لالإخت�سا�سات غري امل�سمولة يف اجلدول 

داعيا  �سباحا،   11.30 ولغاية   9 ال�ساعة  من 

امل��راج��ع��ني ل��الل��ت��زام ب��االأي��ام امل��ح��ددة لتجديد 

العالج

االنباط- املفرق

 ق��ام��ت م��دي��ري��ة ب��ي��ئ��ة حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق، 

ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ه��ي��ئ��ه ���س��ب��اب كلنا 

حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االدارة  ومب�����س��ارك��ة  االأردن 

ال��ب��ي��ئ��ة وال�������س���ي���اح���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ح��م��ل��ة ت���وزي���ع 

واملجتمع  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  ع��ل��ى  ال��ك��م��ام��ات 

املحلي.

ارحيل  علي  املهند�ض  البيئة  م��دي��ر  وق���ال 

ال��ت��ي حتمل  ال��ث��الث��اء، ان ه��ذه احلملة  ام�����ض 

“ جاءت �سمن  “ كمامتك ... حمايتك  �سعار 

اجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة ال���رام���ي���ة ل����زي����ادة وع��ي 

للوقاية  احلمامة  ارت���داء  باأهمية  امل��واط��ن��ني 

على  واحلفاظ  كورونا  بفريو�ض  اال�سابة  من 

و�سالمتهم. �سحتهم 

بالتن�سيق  البيئة،  وزارة  ان  ارح��ي��ل  وب��ني 

وال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة ال�����س��رك��اء ت��ب��ذل ج��ه��ودا 

ك���ب���رية ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��اه��م��ي��ة االل�����ت�����زام ب��ك��اف��ة 

الكمامة  ارت��داء  وخا�سة  الوقائية  االج��راءات 

مل��ن��ع ان��ت�����س��ار ه����ذا ال����وب����اء وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

للمواطنني. العامة  وال�سالمة  ال�سحة 

الو�سط  �سملت  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ان  واو���س��ح 

التجاري يف املفرق جاءت �سمن العدد امل�سموح 

للم�ساركني  العامة  ال�سالمة  طرق  واتباع  به 

من ارتداء الكمامة والقفازات والتعقيم.

امل��ف��رق ع��ن تقديرهم  وع��رب م��واط��ن��ون يف 

ل��ل��ج��ه��ود ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة 

و�سائل  ات��ب��اع  باهمية  املواطنني  وع��ي  ل��زي��ادة 

فريو�ض  انت�سار  من  للحد  العالمة  ال�سالمة 

تلك  بكافة  لاللتزام  اقرانهم  داع��ني  كورونا، 

املجتمع  ح��م��اي��ة  ي�����س��اه��م يف  االج������راءات مب���ا 

املحلي من خطر هذا الوباء.

االربعاء   10/ 3 / 2021
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 �سمو ويُل العهِد الأمري 
َ
بدماِء ال�سباِب وعزِمهم واإ�سراِرهم على حتقيِق الأحالم بداأ

بالإرِث  واملت�سّلح  والإطللالع  واملعرفِة  بالعلِم  املُفعم  املُلهم  حديَثه  اهلل  عبد  ابن  احُل�سني 

باأدقِّ تف�سايل املحاوِر  التعّمِق  تُنمُّ عن  ال�سارِب بالتاريِخ ف�سكلْت كلماتُه نوًرا يف �سطوٍر 

التاريخ  باأن َمن علَم  اليقنُي  الأردن وحا�سره وُم�ستقبله ليرت�سَخ هنا  املهمِة يف ما�سي 

اإ�ستطاَع اأن يتعامَل مع احلا�سِر ب�سالبٍة واإ�ستقراٍء للم�ستقبِل بدقة ، فما كان احلديُث 

عن تعريِب قيادة اجلي�ش ومئوية الدولِة الأردنية اإل مبثابِة احلديث عن عزائِم الأجداد 

�س�سُه على ال�سالبِة والِعّزة .
ُ
والآباء الذين حموا الأردَنّ الغايل واإ�ستطاعوا اأن يبنوا اأ

امللك  العظيم  الللراحللل  عن  الكلماُت  كانت  هنا  و   ) ن�سيب  اإ�سمِه  من  العهِد  )لللويل   

احل�سني طيَب اهلل ثراُه الذي �سكَل اإمنوذًجا يف القيادِة الواثقِة احلكيمِة فلَم يكْن ال�سبُه 

بني  اإرُث  كان  فما  بالطبائِع واخل�ساِل  املُتفّرد  بامل�سموِن  كان  بل  وال�سكِل فقط  بالإ�سِم 

باأن ما ورثُه  النا�ِش وهنا نالحظ  الفخاِر واحلكمِة والقرب من  املجِد و  اإرُث  اإل  ها�سٍم 

عمٍل   
ُ
مللبللداأ فكان  العهد  ويل  قلِب  يف  ُزرَع  احل�سني  ابللن  الللثللاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

واأ�سلوُب قيادة. 

 ) اأنا يف اجلي�ِش مالزم اأول ول�سُت ويل عهد( هو التوا�سُع والقناعُة بقد�سيِة اجلي�ِش 

والعالقُة النا�سئُة بنَي منت�سبيِه والتي ُبنيْت على الّزمالِة التي توزاي الإخاء و على عمِل 

واإ�سراِر الزنوِد التي عاهَدْت اهلل على الوفاء .

)املدار�ُش جمال�ش( وُهنا �سّكَل قرُب ويل العهِد من جاللِة امللك عبد اهلل الثاين حالًة 

ال�ساعيِة  و  الع�سكريِة  بخ�سائِل  املُت�سلحة  املثاليِة  ال�سخ�سيِة  وبناِء  الّطباع  اإ�ستلهاِم  من 

اإىل حتقيِق املدنية فكان اأ�سلوب احلزِم بال�سعائِب والعطِف يف احلالت الإن�سانيِة ، فبات 

نهُج امللك عبد اهلل الثاين ي�سري يف دماِء ويل العهد )فمن �سابه اأباُه ما ظلم(.

 خرُي حافًظا /  فاإن مع الع�سِر ي�سرا ( مناهٌج من كتاِب اهلل اإ�ستهَلّ بها ويُل 
ُ
)   َفاهلل

الوا�سِع  والإطللالع  والعلم  الديِن  بنَي  ما  ال�ُسموليِة  عقُد  فاإكتمَل  نقاَط احلديِث  العهد 

الإقت�سادي  الللو�للسللِع  جللانللِب  مللن  �للسللواًء  واملُعيقات  التحديات  ومللعللرفللِة  التفا�سيِل  على 

اللللالزم بكمياٍت  اللقاح  بتوفرِي  احُلللكللومللي اجلللاد  والللعللمللِل  كللورونللا  فللايللرو�للش  وتللداعلليللاِت 

منا�سبة .                                    

الللتللعللامللل معها بطريقٍة  الللتللوا�للسللل الإجللتللمللاعللي و�للسللرورة  ملللواقللِع  )فللتللبلليللنللوا( فللكللاَن 

�سحيحٍة مكاًنا يف حديِث ويل العهد ملا ُت�سكلُه الإ�ساعة من اآفٍة اإجتماعيٍة تنخُر باأ�س�ِش 

الواقَع ب�سورة  اأنها احيانا ل تعك�ُش  اإل  املواقع  اأهمية تلك  ُبنيان الإجناِز فبالرغِم من 

دقيقة.

ال�ساأِن  على  الإ�ساءاُت  فكانت  العهِد  بحديِث ويل  املُتمعُن  مل�سُه  ما  هو  �سطوٍر  نوٌر يف 

املحلي والدويل والتاأكيُد على ثوابِت القوميِة العربية وُعروبيِة القد�ش وبناء امل�ستقبِل 

على  والقدرُة  والأمللُل  التفاوؤُل  يحدوها  التي  الكفاءِة  و  العدِل  و  الإنتاجيِة  اأ�س�ِش  على 

ال�سباِب  العمِل اجلاِد وتفعيِل دور  الإقت�ساديِة والوبائيِة من خالِل  التحديات  جمابهِة 

فكانت عيوُن ويل العهِد َتّتقُد عزًما ي�سابُه الأمطار فاإ�ستورَقْت الآمال واإنبثَق املجُد من 

ابن احل�سني بقلِب ويل  الثاين  امللك عبد اهلل  العِزّ ف�سكَن نهُج جاللة  املجِد والعُزّ من 

عهدِه الأمري احل�سني ابن عبد اهلل.

العين فاضل محمد الحمود

كالُم  سمو ولي العهد
)نوٌر في سطور(

 صناعة عمان تبحث تنظيم زيارة اقتصادية الى كوسوفو

االنباط- عمان

 قلللال رئلليلل�للش غللرفللة �للسللنللاعللة عللمللان املللهللنللد�للش 

زيارة  تنظيم  تبحث  الغرفة  ان  اجلغبري،  فتحي 

كو�سوفو  جمهورية  اىل  اأردين  اقت�سادي  لوفد 

لتعزيز العالقات القت�سادية بني البلدين.

جمهورية  �سفري  لقائه  خالل  اجلغبري  وا�سار 

دوغويل،  اإلري  اململكة  لدى  املقيم  غري  كو�سوفو 

اىل ان الأردن ي�سكل منطقة جذب لال�ستثمارات 

الجللنللبلليللة مللن خلللالل مللوقللعلله اجلللغللرايف املتميز 

اللللللللذي يلللجلللعللللللله بلللللوابلللللة لللللللل�لللسلللوقلللني اللللعلللراقللليلللة 

واخلليجية.

الثالثاء،  ام�ش  للغرفة  �سحفي  بيان  وح�سب 

الذي يراأ�ش كذلك غرفة  املهند�ش اجلغبري  اكد 

التي  التجارة احلرة  اتفاقيات  ان  الردن  �سناعة 

الللعللديللد مللن دول  ا�لللسلللواق  الأردن جتللعللل  وقللعللهللا 

العامل مفتوحة امام ال�سادرات الردنية.

واو�سح ان حجم التبادل التجاري بني البلدين 

اللل�للسللادرات  مللا زال مللتللوا�للسللعللا جلللدا، ملللوؤكلللدا ان 

الردنية اىل كو�سوفو خالل العام املا�سي تركزت 

مبلللادتلللي الللبلللللح واللللرطلللب، ومللثلللللهللا امللل�للسللتللوردات 

املقت�سرة على م�سروبات الطاقة الغازية.

امله  عللن  دوغلللويل  ال�سفري  اعللرب  جهته،  مللن 

البلدين  بني  القت�سادية  العالقات  ت�سهد  بللان 

تللطللورا كللبللريا، مللقللرتحللا تللوقلليللع مللذكللرة تفاهم 

بللني غللرفللتللي �للسللنللاعللة الأردن و�للسللنللاعللة وجتلللارة 

كو�سوفو، وتبادل زيارات الوفود واقامة املعار�ش 

امل�سرتكة.

 وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات 
المبرمجة مسبقا بالملك المؤسس

الصناعة والتجارة: تعليق الدوام في 
مراقبة الشركات والسجل التجاري

 سياحة النواب تشرع بمناقشة معدل 
قانون الطيران المدني

االنباط- الرمثا

اأعلللللللن ملللديلللر عللللام ملل�للسللتلل�للسللفللى امللللللك 

املللوؤ�للسلل�للش علللبلللداهلل اجلللامللعللي الللدكللتللور 

حممد الغزو، اإيقاف العمل يف العيادات 

اخلللارجلليللة بللا�للسللتللثللنللاء عللليلللادات الللعللالج 

واللللعلللالج اللل�للسللوئللي واجلللللراءات الللعلليللون 

واللللغللليلللار والللتللخللطلليللط وقلل�للسللم ال�للسللعللة 

اإ�سعار  وحتى  اخلمي�ش  غد  من  اإعتبارا 

اآخر.

الللقللرار جللاء لتوفري  اإن  الللغللزو  وقلللال 

بفريو�ش  امللل�للسللابللني  للمر�سى  الأ�لللسلللرة 

كللورونللا وحلللمللايللة املللراجللعللني واملللر�للسللى 

والللللكللللادر الللطللبللي وتلللعلللزيلللز الجللللللراءات 

اللللوقلللائللليلللة لزديللللللللاد حللللللالت ال�لللسلللابلللة 

بللالللفللايللرو�للش وحللر�للسللا علللللى اللل�للسللالمللة 

العامة. 

كللللمللللا قلللللللرر اللللللغلللللزو ايلللللقلللللاف جللملليللع 

باإ�ستثناء  م�سبقا،  املللرجمللة  العمليات 

الورام  وعللمللللليللات  اللللطلللارئلللة  احللللللالت 

اإ�سعار  وحتى  املقبل  الأحللد  من  اإعتبارا 

مر�سى  با�ستقبال  ال�ستمرار  مع  اآخللر، 

الللللعللللالج اللللكللليلللملللاوي واللللقلللللللب والللكلللللى 

وحالت الولدة.

االنباط- عمان

والللتللجللارة  اللل�للسللنللاعللة  وزارة  اأعلللللنللت 

دائللرة  اللللدوام يف  والللتللمللويللن عللن تعليق 

ال�سجل  ومللديللريللة  اللل�للسللركللات  مللراقللبللة 

الللللتللللجللللاري اللللليللللوم الأربللللللعللللللاء للللغلللايلللات 

ا�سابة  بعد  التعقيم  عمليات  اجلللراءات 

بع�ش املوظفني بفريو�ش كورونا.

واأ�للللللسللللللارت الللللللللللوزارة يف بلللليللللان املل�للش 

باقي  يف  العمل  ا�ستمرار  اىل  الثالثاء، 

مديريات الوزارة يف املركز واملحافظات.

الإلللكللرتونلليللة  اإن اخللللدملللات  وقلللاللللت 

الللتللي تللقللدم مللن خلللالل دائللللرة مللراقللبللة 

التجاري  ال�سجل  ومللديللريللة  اللل�للسللركللات 

ملللتلللاحلللة للللللللملللواطلللنلللني لإجنللللللللاز بللعلل�للش 

املعامالت.

االنباط-عمان

 �لللسلللرعلللت جللللنلللة اللل�للسلليللاحللة والآثللللللار 

واخللللللدملللللات اللللعلللاملللة، خلللللالل اجللتللمللاع 

النائب  برئا�سة  الثالثاء،  ام�ش  عقدته 

عبيد اليا�سني، مبناق�سة م�سروع معدل 

لقانون الطريان املدين ل�سنة 2020.

وقلللللال الللليلللا�لللسلللني، خلللللالل الجلللتلللملللاع 

الذي ح�سره وزير النقل وجيه عزايزة 

املفو�سني لهيئة تنظيم  ورئي�ش جمل�ش 

الطريان املدين هيثم م�ستو، وعدد من 

املخت�سني، اإن اللجنة و�سعت اخلطوط 

الللعللريلل�للسللة مللل�للسللودة ملل�للسللروع الللقللانللون، 

بالتوافق،  فيه،  املللواد  بع�ش  تعديل  مع 

الهيئة  تر�سيق  �للسللاأنلله  مللن  الللذي  الأملللر 

على  ينعك�ش  مللا  الللنللفللقللات،  وتخفي�ش 

حت�سني الأداء.

الللطللريان مل يعد  اأن قللطللاع  واأ�للسللاف 

الللروافللع  اأحلللد  فللهللو  فللقللط،  نللقللل  و�سيلة 

املللهللمللة الللتللي ُتلل�للسللاهللم يف تللعللزيللز الللنللاجت 

املحلي.

ملل�للسللروع  اإن  عللللزايللللزة  قلللللال  بللللللللدوره، 

اللللللقلللللانلللللون هلللللو جللللللزء ملللللن الللللرنللللامللللج 

وكذلك  بالإ�سالح،  املتعلق  القت�سادي 

جللللللزء مللللن اللللتللل�لللسلللاركللليلللة مللللع اجللللهلللات 

الللنللاظللمللة لللقللطللاع اللللطلللريان، لفللًتللا اإىل 

الناظمة  الت�سريعات  ا�ستقرار  �للسللرورة 

للطريان.

اأن الأردن من  من جانبه، بني م�ستو 

التفاقيات  على  املللوقللعللة  اللللدول  اأوائلللل 

الللدوللليللة للللللطللريان امللللدين، وهللو ملتزم 

املنظمة  اأن  م�سيًفا  التللفللاقلليللات،  بتلك 

الدولية تلزم الدول بالقوانني ال�سادرة 

عنها.

القللتلل�للسللادي  اللللرنلللاملللج  اأن  وتلللابلللع، 

يللهللدف  الإداري،  بلللالإ�لللسلللالح  املللتللعلللللق 

مللفللو�للسللي  هلليللكلللللة جمللللل�للش  اإعلللللللادة  اإىل 

هلليللئللة الللطللريان املللللدين، بللحلليللث يللتللاألللف 

ملللن رئلليلل�للش مللتللفللرغ ومللفللو�للسللني اثللنللني 

ملللتلللفلللرغلللني، اأحللللدهللللم لأملللللن و�للسللالمللة 

والثاين  املالحية،  واخلدمات  الطريان 

القت�سادي. للتنظيم 

 تجارة عمان تحتفل بيوم المرأة وتؤكد دعمها لقطاع سيدات األعمال

 االقتصاد النيابية تدعو لتأجيل األقساط البنكية دون غرامات

 اتفاقية بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وهواوي إلنشاء أكاديمية متخّصصة

االنباط- عمان

غللرفللة جتلللارة عمان،  اإدارة  اأكلللد جمل�ش   

اهللتللمللام الللغللرفللة بللقللطللاع �للسلليللدات الأعلللملللال 

وا�للسللتللعللدادهللا لللتللقللدمي كلللل اللللدعلللم الللللالزم 

لللتللطللويللره وتللنللملليللتلله نللظللرا للللللدوره الكبري 

بالقت�ساد الوطني.

وقللللدم اأعلل�للسللاء املللجللللل�للش خلللالل لللقللاء مع 

الأعللمللال وعللدد من  �سيدات  رئي�سات هيئات 

�سيدات الأعمال، التهنئة لهن مبنا�سبة يوم 

املراأة العاملي، مقدرين اجلهود الكبرية التي 

القطاعات،  الردنية مبختلف  املللراأة  تبذلها 

وبخا�سة القت�سادية.

وحلل�للسللب بللليلللان �للسللحللفللي للللللغللرفللة املل�للش 

يتم  اأن  املجل�ش  اأعلل�للسللاء  اقللللرتح  الللثللالثللاء، 

حتللديللد الللقللطللاعللات الأكلللللر اأهللملليللة والللتللي 

ت�سهد اإقباًل من قبل �سيدات الأعمال ليتم 

اإقلللاملللة ور�لللسلللات عمل  الللرتكلليللز عليها عللنللد 

قطاعية لهن، اىل جانب عقد ور�سة توعوية 

لللتللعللريللفللهللن بللالللقللوانللني والللتللعللللليللمللات الللتللي 

تخ�ش اأعمالهن.

واكللد رئي�ش الغرفة خليل احلللاج توفيق، 

الللغللرفللة على خللدمللة وتنمية قطاع  حللر�للش 

�للسلليللدات الأعللمللال جلللهللوده الللكللبللرية يف رفد 

اأع�ساء  عللدد  اأن  مبينا  الللوطللنللي،  القت�ساد 

املللنلل�للسللاآت امللل�للسللجلللللة للللدى جتللللارة عللمللان بني 

�سيدات  قبل  مللن  مملوكة  و�سركة  موؤ�س�سة 

تبلغ  ك�سريك  فيها  املللللراأة  تللدخللل  اأو  اأعللمللال 

وخدمية  جتارية  بقطاعات  من�ساأة  الف   8

خمتلفة.

وبني اأن الغرفة وانطالقا من هذا الدور 

“جلنة �للسلليللدات  خللرجللت مبلللبلللادرة لإنلل�للسللاء 

غلللرفلللة جتلللللارة عّمان” للللللنللظللر يف  اأعللللمللللال 

اأن  اإل  اأع�سائها من �سيدات الأعمال  �سوؤون 

جائحة فريو�ش كورونا كانت �سبباً يف تاأخري 

اطالقها، موؤكدا بانه �سيتم اطالقها قريبا.

التعاون  وا�سار احلاج توفيق اىل �سرورة 

اللواتي ل ميلكن  الأعللمللال  يف دعللم �سيدات 

اإمكانيات ت�سويقية وحلاجتهن للدعم الفني 

والإداري ل�سمان ا�ستمرارية اأعمالهن.

وا�سارت �سيدات الأعمال خالل اللقاء اىل 

التحديات وال�سعوبات التي تواجه اعمالهن 

وبخا�سة يف ظل تبعات ازمة فريو�ش كورونا 

الللتللي اأثلللللرت �سلبا علللللى جللملليللع الللقللطللاعللات 

وا�سحاب العمل.

واقرتحن اإن�ساء غرفة عمليات بالتعاون 

فيما  لل�سيدات  امل�سورة  لتقدمي  الغرفة  مع 

يتعلق باإجراءات ت�سجيل من�ساآتهن.

ل�سيدات  املللنللزللليللة  امللل�للسللاريللع  ان  واأّكللللللدن 

الأعللللمللللال تلللواجللله ملل�للسللاكللل ملللع مللوؤ�للسلل�للسللات 

التمويل كونها ل تراعي ال�سروط الالزمة 

ملنح القرو�ش لل�سيدات.

�سيدات  ملتقى  رئي�سة  اأ�لللسلللارت  بللدورهللا 

النفي�سي،  تغريد  الأردين  واملللهللن  الأعللمللال 

اأبللرز ال�سعوبات التي تواجه �سيدات  اأن  اإىل 

الأعمال هو عدم متكنهن من احل�سول على 

توفري  على  مقدرتهن  لعدم  بنكية  قرو�ش 

�سمانات كافية.

وبينت ان عدداً كبرياً من املن�ساآت اململوكة 

غلقت وتوقفت عن العمل 
ُ
من �سيدات اأعمال اأ

لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها جراء 

امللتقى  ان  كللورونللا، مو�سحة  ازمللة فريو�ش 

يللقللدم الللدعللم لللللل�للسلليللدات اللللللواتللي ميار�سن 

اأعللمللالللهللن ملللن املللللنللللازل ويلل�للسللاعللدهللن على 

ت�سجيل موؤ�س�ساتهن �سمن املهن املنزلية.

واأو�سحت النفي�سي اأن الكثري من �سيدات 

الأعمال واجهن م�ساكل من م�سروع البا�ش 

يجدن  ومل  املللروريللة  والتحويالت  ال�سريع 

م�ساعدة من اية جهة بهذا اخل�سو�ش.

نادي  رئي�سة جمعية  �سددت  من جانبها، 

العبوة، على  رنللا  واملللهللن  الأعللمللال  �ساحبات 

التي  امل�ساكل  حلل  اجلهود  توحيد  �للسللرورة 

املن�ساآت  ان  مبينة  الأعللمللال،  �سيدات  مت�ش 

ال�سغرية واملتو�سطة والنا�سئة لديها م�ساكل 

كثرية يف بيئة عملها وهي بحاجة للم�ساعدة 

والدعم.

ومت خالل اللقاء التفاق على عقد لقاء 

ل�سيدات العمال حل�سر امل�ساكل والتحديات 

تللواجلله اعمالهن ومبللا ميللّكللن الغرفة  الللتللي 

من متابعتها مع اجلهات املعنية، اىل جانب 

املوؤ�س�سات  مع  للتوا�سل  فريق عمل  ت�سكيل 

اململوكة من �سيدات اأعمال وال�سركات التي 

ودعم  ك�سريك حل�سرها  امللللراأة  فيها  تدخل 

ان�سطتها.

وح�سر اللقاء الذي جاء يف اطار احتفال 

جتللللارة عللمللان بلليللوم امللللللراأة الللعللاملللي، اأعلل�للسللاء 

اإدارتها خطاب البنا وطارق الطباع  جمل�ش 

الأعمال  و�سيدات  بلللدران،  جمال  واملهند�ش 

ايوب  و�سوزي  طلفاح  ومنى  الدجاين  ناديا 

والدكتورة رنا الكحل ونبيله حدادين.

االنباط- عمان

دعلللللت جللللنلللة القلللتللل�لللسلللاد وال�لللسلللتلللثلللملللار 

البنكية  الأقلل�للسللاط  تللاأجلليللل  اإىل  الللنلليللابلليللة، 

اأ�سهر  ثالثة  ملللدة  واملللنلل�للسللاآت،  الأفلللراد  على 

غللرامللات،  اأي  حتميلهم  دون  اأدنللللى،  كللحللد 

وكللللذلللللك تللخللفلليلل�للش �للسللعللر اللللفلللائلللدة علللللى 

القرو�ش.

وقللالللت اإن الإقللللدام علللللى هللذه اخلللطللوة 

اأ�لللسلللبلللح �للللسللللرورة ولللليللل�لللش تللللرًفللللا، ملللوؤكلللدة 

ملا  الإجللللراء،  الإ�للسللراع بتنفيذ هللذا  اأهللملليللة 

حمفزة  اإيجابية  واآثلللار  انعكا�سات  مللن  للله 

للللللللقلللطلللاعلللات امللللتللل�لللسلللررة، ومتللكلليللنللهللا مللن 

ينعك�ش  اأنه  عن  ف�ساًل  والنمو،  ال�ستقرار 

علللللى زيللللادة اللللقلللدرة اللل�للسللرائلليللة للللالأفلللراد، 

مب�سلحة  الللنللهللايللة  يف  ي�سب  اللللذي  الأملللر 

الوطني. القت�ساد 

�سحفي  ت�سريح  يف  اللللللجللنللة،  وطللالللبللت 

علللللى للل�للسللان رئلليلل�للسللهللا اللللنلللائلللب خلللاللللد اأبلللو 

بتحمل  احلكومة  الثالثاء،  ام�ش  ح�سان، 

البدائل  اأف�سل  عن  والبحث  م�سوؤولياتها 

لها  تتعر�ش  التي  املخاطر  ملعاجلة  املمكنة 

املختلفة. القت�سادية  القطاعات 

و�لللسلللدد اأبللللو حلل�للسللان علللللى اأهللملليللة و�للسللع 

تللل�لللسلللورات حلللللل اأزملللللللة فللللريو�للللش كلللورونلللا 

داعًيا  تداعيات،  يخلفها من  وما  امل�ستجد، 

امللل�للسللقللفللات،  بلل�للسللريللبللة  الللنللظللر  اإعللللللادة  اإىل 

الللتللي تلل�للسللكللل 15 بللاملللئللة مللن قلليللمللة عللقللود 

الإيلللجلللار، واإلللغللائللهللا مللللدة حمللللددة، بحيث 

الإنللتللاج  عملية  اإداملللة  مللن  املن�ساآت  تتمكن 

بدل  لديها  املوجود  بالعمالة  والحتفاظ 

ال�ستغناء عنها، كما هو حا�سل حالًيا.

�للسللركللة  اآلف   4 نللحللو  هللنللاك  اإن  وقللللال 

اإ�للللسللللكللللان جللللمللللدت نللل�لللسلللاطلللهلللا، مللللا تلل�للسللبللب 

بللانللعللكللا�للسللات واآثللللللار �للسلللللبلليللة علللللى الللو�للسللع 

نفذتها،  درا�للسللة  اإىل  م�سرًيا  القللتلل�للسللادي، 

اأن  عن  ك�سفت  اخلا�سة،  ال�سركات  اإحللدى 

اإ�سكاين  م�سروع  اأي  كلفة  مللن  باملئة   33
�سكل  علللللى  الللللدولللللة،  خللزيللنللة  اإىل  تلللذهلللب 

�سرائب ور�سوم وبدلت خمتلفة.

واأو�لللسلللح اأبلللو حلل�للسللان اأن حللجللم الللطللاقللة 

املللل�لللسلللتلللخلللدملللة علللللللى املللل�لللسلللتلللوى اللللوطلللنلللي 

الطاقة  اإليها  اأ�سفنا  اإذا  كثرًيا  �سينخف�ش 

اأن  م�سيًفا  والللريللاح،  ال�سم�ش  من  املللولللدة 

فائ�ساً  الأردن  لللدى  اأن  اأثبتت  الللدرا�للسللات 

يوجه  اأن  ميكن  واط،  جيجا   1.5 لل ي�سل 

للللدعلللم اللللقلللطلللاع اللل�للسللنللاعللي والإنلللتلللاجلللي 

اأي  تتكبد احلكومة  اأن  دون  وال�ستثماري، 

تبعات لذلك.

واأكد اأن القطاعات الأكر ت�سرًرا بداأت 

مرنة  خطط  وجللود  عللدم  نتيجة  حتت�سر، 

لللتلل�للسللغلليلللللهللا وتللخللفلليللف الأعللللبللللاء عللنللهللا ويف 

ال�سياحي  القطاع  مقدمتها بع�ش مكونات 

و�سالت الأفراح واملطاعم واملقاهي، داعًيا 

بللللالإجللللراءات  الللتلل�للسللدد  بلللني  امللللواءملللة  اإىل 

ال�سحية ودميومة عمل هذه القطاعات.

االنباط- عمان

وّقلللعلللت جللامللعللة الللعلللللوم والللتللكللنللولللوجلليللا 

الردنللليلللة، املل�للش الللثللالثللاء، اتللفللاقلليللة تللعللاون 

اأكادميية  لإن�ساء  الأردن،  هللواوي  �سركة  مع 

�سة داخل اجلامعة يف جمالت الأمن  متخ�سّ

وتقنيات  ال�سطناعي  والللذكللاء  ال�سيراين 

اجليل اخلام�ش.

طلبة  تلللدريلللب  اىل  التللفللاقلليللة  وتلللهلللدف 

تخ�س�سات تكنولوجيا املعلومات على اأحدث 

التكنولوجيا التي تطبقها هواوي يف خمتلف 

تكنولوجيا  كللللليللة  بلللاأ�لللسلللراف  اللللعلللامل  اأنلللحلللاء 

وتعزيز  اجلامعة،  يف  واملعلومات  احلا�سوب 

مهارات الطلبة ومعارفهم باجليل اخلام�ش 

لللالتلل�للسللالت، واإثللللللراء �للسللوق الللعللمللل املحلي 

والإقليمي والعاملي باخلرات املمّيزة.

ووقلللع التللفللاقلليللة عللن اجلللامللعللة رئي�سها 

الللدكللتللور �للسللائللب خللريلل�للسللات، وعلللن هلللواوي 

جيان  ولبنان  الردن  يف  التنفيذي  مديرها 

وانللللغ )اإيللللثللللان(، بللحلل�للسللور اأمللللني علللام وزارة 

القت�ساد الرقمي والريادة بالوكالة �سمرية 

العايل  التعليم  وزارة  عللام  واملللني  الللزعللبللي، 

الدبعي،  مللاأمللون  الدكتور  العلمي  والبحث 

ت�سوان  ت�سن  عللمللان  يف  ال�سيني  واللل�للسللفللري 

دونغ.

تللوقلليللع  اإن  اللللدكلللتلللور خلللريللل�لللسلللات،  وقلللللال 

امللك  جاللة  لروؤية  تنفيذا  ياأتي  التفاقية 

عبداهلل الثاين يف جعل الأردن مركزا اقليميا 

املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�سالت  ب�سناعة 

موؤكداً حر�ش اجلامعة على رعاية وحتفيز 

اجلامعة  طلبة  لللدى  الإبللداعللي  العمل  بيئة 

بينهم ورفد  التناف�سية  تعزيز  ي�سهم يف  مبا 

بالكفاءات  والإقللللليللمللي  املحلي  العمل  �للسللوق 

الللعلللللملليللة امللللوؤهلللللللة يف جملللللال التللل�لللسلللالت 

الطلبة  كفاءة  ورفع  املعلومات،  وتكنولوجيا 

وتعرفهم على اأحللدث الإ�للسللدارات يف جمال 

الللللذكللللاء ال�لللسلللطلللنلللاعلللي واأملللللللن املللعلللللومللات 

واحلو�سبة ال�سحابية.

واأ�سار اإىل �سعي اجلامعة الدائم اإىل فتح 

قنوات التوا�سل وتعزيز التعاون مع خمتلف 

مللوؤ�للسلل�للسللات و�للسللركللات املللجللتللمللع املللحلللللي مبا 

الأكللادميللي  القطاعني  بللني  ال�سراكة  يحقق 

وال�سناعي.

بلللدوره، اكللد جيان وانللغ )اإيللثللان(، حر�ش 

اللل�للسللركللة علللللى جت�سيد مللبللداأ اللل�للسللراكللة بني 

العام واخلا�ش من خالل تعزيز  القطاعني 

تعاونها مع خمتلف املوؤ�س�سات الوطنية ومع 

خا�ش  ب�سكل  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

متميزة  اأكللادميلليللة  �سمعة  مللن  بلله  تتمتع  ملللا 

وملل�للسللتللوى مللتللملليللز خلللريللجلليللهللا وخللا�للسللة يف 

قطاعي الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات .

خراتها  �ست�سارك  ال�سركة  اأن  وا�للسللاف 

الذين  اجلللامللعللة  طلبة  مللع  امل�ستوى  عالية 

ي�سعون اإىل بناء وتعزيز قدراتهم يف العديد 

مللن امللللجلللالت الللتللكللنللولللوجلليللة، مللا ي�سهم يف 

واخلللرات  بللاملللوؤهللالت  الأردين  ال�سوق  رفللد 

الالزمة يف هذا املجال.

من جهته، اأكد نائب رئي�ش �سركة هواوي 

الت�سال  عر  يل،  �سبي�ش  الأو�للسللط  ال�سرق 

املرئي، التزام �سركة هواوي بتطوير النظام 

والت�سالت  املعلومات  لتقنية  اليكولوجي 

ال�سباب  جلليللل  ملللهلللارات  وتللعللزيللز  الأردن  يف 

لإعداد قادة امل�ستقبل يف هذا املجال احليوي 

وامل�ساهمة يف نقل املعرفة وتبادل اخلرات.

كللمللا اكللللد حلللر�لللش هللللللواوي علللللى تللطللويللر 

وتدريب طالب اجلامعة يف الكادميية التي 

متطورة  تكنولوجيا  تللقللدمي  علللللى  �ستعمل 

يف جملللللالت الأمللللللن الللل�لللسللليلللراين واللللذكلللاء 

التي  وتقنيات اجليل اخلام�ش  ال�سطناعي 

دول  خمتلف  يف  لت�سغيلها  هلللواوي  تتبناها 

مع  التعاون  اتفاقية  اأن  اإىل  م�سريا  العامل، 

اجلامعة تعد احد مبادرات ال�سركة يف جمال 

رعاية املواهب املحلية من خالل العمل مع 

كللافللة اجلللهللات احلللكللوملليللة واخلللا�للسللة لدعم 

جهود التحول الرقمي يف اململكة. اىل ذلك، 

بللني ال�سفري دونلللغ امللل�للسللتللوى الللرفلليللع الللذي 

و�سلت له العالقات ال�سينية الردنية ودور 

العديد  يف  �سحية  بيئة  توفري  يف  احلكومة 

ملللن امللللجلللالت القللتلل�للسللاديللة واللل�للسلليللا�للسلليللة، 

م�سريا اإىل اأهمية التعاون العلمي والثقايف، 

جامعة  يف  هلللواوي  اكادميية  اإن�ساء  واأهمية 

اإ�سافة  �ستكون  والتي  والتكنولوجيا  العلوم 

وتاأهيلهم  اجلامعة  طلبة  تدريب  يف  نوعية 

ليكونوا يف م�ستوى طلبة اعرق اجلامعات.

 200 تدريب  �سيتم  التفاقية  ومبوجب 

اجليل  تقنيات  على  �سنويا  وطالبة  طللالللب 

والبتكار  البللداع  لتعزيز   )5G( اخلام�ش

للللدى الللطلللللبللة، كللمللا �سيتم اإ�لللسلللدار �للسللهللادات 

مللعللرتف بللهللا عللامللليللاً للللللذيللن اجللللتللللازوا هللذه 

تدريبهم  على  اإ�للسللافللًة  التدريبية  الللللدورات 

علللللللى اللللللذكلللللاء ال�لللسلللطلللنلللاعلللي واللللبللليلللانلللات 

ال�سخمة واحلو�سبة ال�سحابية والت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات.

كللمللا تلل�للسللمللنللت التللفللاقلليللة و�لللسلللع خللللوادم 

ال�سطناعي  للذكاء  ت�ستخدم  وبللرجملليللات 

واحلللو�للسللبللة اللل�للسللحللابلليللة واأمللللللن املللعلللللومللات 

الللل�لللسللليلللراين، ومللللوزعللللات واأجللللهللللزة تللدريللب 

وتبادل  اخلللاملل�للش،  اجليل  على  لالت�سالت 

تدريب اأع�ساء هيئة التدري�ش يف ال�سني من 

قبل �سركة هواوي.

اجلامعة  مللن  التللفللاقلليللة  توقيع  وح�سر 

الدكتور  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد 

ا�سماعيل احلميدي ومدير مركز الت�سالت 

واملعلومات الدكتور �سادي اجلوارنة.

االربعاء   10/ 3 / 2021
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بروك�سل - �أ ف ب

االأوروب��ي  املكتب  ك�سفها  اأرق��ام  اأظهرت 

ان��خ��ف��ا���ض  اأن  »ي���ورو����س���ت���ات«  ل���إح�����س��اء 

اإجمايل الناجت الداخلي يف منطقة اليورو 

عام 2020 جاء اأقل بقليل مما كان متوقعا، 

ك��ان��ت   %6,8- م���ع  م���ق���ارن���ة   %-6,6 وب���ل���غ 

اأ�سا�سا. متوقعة 

والرتاجع يف كل دول االحتاد االأوروبي 

وترية  على   %6,2- بلغ  حيث  مماث�،  كان 

�سنة، مقابل -6,4% كانت متوقعة.

الرابع  الف�سل  اأرق���ام  بقيت  املقابل،  يف 

من عام 2020 مقارنة بالف�سل ال�سابق دون 

و-%0,5  اليورو  منطقة  يف   %0,7- تغيري: 

يف االحت�����اد االأوروب��������ي، يف ه����ذا ال��ت��ق��دي��ر 

الثالث الأرقام النمو لهذه الفرتة.

على الرغم من مقاومة اأف�سل مما كان 

متوقعا يف نهاية العام بف�سل االأداء اجليد 

اأ�سواأ  اأوروب���ا  اأداء  ك��ان  االأملانية،  لل�سناعة 

بكثري من مناف�سيها.

ويف ال���ع���ام امل��ا���س��ي ان��خ��ف�����ض اإج��م��ايل 

الواليات  يف   %3,5 بن�سبة  الداخلي  الناجت 

بن�سبة  وارت��ف��ع  رو���س��ي��ا  يف  و%3,1  امل��ت��ح��دة 

2,3% يف ال�سني.

م�سقط - �لعربية

�ستخف�ض  اأنها  عمان  �سلطنة  اأعلنت 

املوؤ�س�سات  على  الدخل  �سريبة  معدل 

 2020 ل��ع��ام��ي  ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة 

طويلة  مل���دد  اإق���ام���ة  و���س��ت��م��ن��ح  و2021، 

للم�ستثمرين االأجانب، بح�سب ما نقل 

العماين«. »التلفزيون 

ي��ظ��ه��ر  ت����وي����رت،  ت���غ���ري���دة ع���ل���ى  ويف 

���س��ل�����س��ل��ة من  اإط�����ار  ي���اأت���ي يف  ذل����ك  اأن 

االإجراءات والتحفيز بهدف دعم النمو 

االقت�سادي.

وت���خ���ط���ط ���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ل��ف��ر���ض 

 2022 ���س��رائ��ب ع��ل��ى ال��دخ��ل يف ال��ع��ام 

لت�سبح اأول دولة خليجية تقوم بفر�ض 

هذا النوع من ال�سريبة.

املالية  ل��وزي��ر  ت�سريحات  وبح�سب 

االقت�سادية  اخلطة  ا�ستعرا�ض  خ���ل 

هذه  فر�ض  يتم  اأن  املتوقع  من   ،2024

ال�����س��ري��ب��ة ع��ل��ى االأف�����راد ذوي ال��دخ��ل 

املرتفع دون حتديد تفا�سيل اإ�سافية.

امل��ب��ادرة بفر�ض  اأن  ال��وزي��ر  واأ���س��اف 

الدرا�سة  قيد  زال��ت  ما  الدخل  �سريبة 

طرق  الإي��ج��اد  ال�سلطنة  تخطط  حيث 

ب��اإق��رار  قامت  وق��د  االقت�ساد،  لتنويع 

بن�سبة  امل�سافة  القيمة  �سريبة  فر�ض 

ابتداء  التنفيذ  تدخل حيز  اأن  على   %5

من اإبريل املقبل.

امل�سافة  القيمة  �سريبة  و�ستفر�ض 

على معظم ال�سلع واخلدمات باالإ�سافة 

ال�سلطنة، مع  اإىل  امل�ستوردة  ال�سلع  اإىل 

بع�ض اال�ستثناءات املحددة يف القانون.

حتقيق  دع����م  اإىل  ال����ق����رار  وي���ه���دف 

على  االعتماد  تقليل  يف  عمان  اأه���داف 

ال��ن��ف��ط وامل��ن��ت��ج��ات ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة 

الإي����رادات  رئي�سية  ك��م�����س��ادر  االأخ����رى 

حت�سني  يف  �ست�ساهم  اأنها  كما  ال��دول��ة، 

وم��وا���س��ل��ة تطوير  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات 

بح�سب  امل�ستقبل،  يف  االأ�سا�سية  البنية 

البيان.

ومب�����وج�����ب ال�����ق�����ان�����ون، ل�����ن ت�����س��م��ل 

ال�سحية  الرعاية  قطاعات  ال�سريبة 

وال��ت��ع��ل��ي��م واخل����دم����ات امل��ال��ي��ة وامل����واد 

ال���غ���ذائ���ي���ة االأ����س���ا����س���ي���ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات 

اخلا�سة بذوي االإعاقة.

�لريا�س - و��س

امل��رت��ب��ة االأوىل  ال�����س��ع��ودي��ة يف  ح��ّل��ت 

النقل البحري  20 عاملًيا يف  عربًيا، وال� 

ال�سنوي  املتحدة  االأمم  موؤمتر  تقرير 

العام  عن  »اأونكتاد«  والتنمية  للتجارة 

.2020

واأع�����رب�����ت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ن��ق��ل 

ال�سعودية يف بيان ن�سرته وكالة االأنباء 

ال�����س��ع��ودي��ة، ع���ن اع���ت���زازه���ا ب��ح�����س��ول 

اململكة على املرتبة االأوىل عربًيا للعام 

ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل وت��ق��دم��ه��ا ث���ث 

الع�سرين  املرتبة  لتحتل  عاملًيا  مراتب 

يف �سناعة النقل البحري.

واأو�سحت اأن حتقيق هذه املكانة جاء 

اال�ستيعابية  الطاقة  جتاوز  خ�ل  من 

البحري  ل�أ�سطول  الطنّية  للحمولة 

13.5 مليون طن. ال�سعودي 

اإط��ار  ويف  اململكة  اأن  الهيئة  واأك���دت 

العمل  توا�سل   2030 الطموحة  روؤيتها 

على اأن ت�سبح منوذجا اإيجابيا يف هذه 

االإجن��از  ه��ذا  واأن  احل��ي��وي��ة،  ال�سناعة 

نقل  يف  للمملكة  املتميزة  املكانة  يوؤكد 

ال���ع���امل ون��ق��ل  اإىل  ال��ن��ف��ط��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى اخ��ت���ف��ه��ا 

التو�سع  ملطلب  مواكًبا  جاء  كما  بحًرا، 

����س���واء ع���ر م���ا ت�������س���دره امل��م��ل��ك��ة اإىل 

العامل اأو ما ت�ستورده كذلك، يف ظل ما 

ا�ستثنائية  ظ��روف  من  العامل  ي�سهده 

تتعلق بجائحة كوفيد-19.

املتوا�سل  العمل  اأن  الهيئة  وبينت 

على حتقيق م�ستهدفات االإ�سرتاتيجية 

اللوج�ستية  واخلدمات  للنقل  الوطنية 

يقت�سي التكامل واملواءمة بني القطاع 

احل����ك����وم����ي واخل������ا�������ض ع�����ر ت��ف��ع��ي��ل 

اخلطط وامل�ساريع القائمة وامل�ستقبلية 

ور����س���د ال��ف��ر���ض اال���س��ت��ث��م��اري��ة ورف���ع 

م�����س��ت��وى ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة االق��ت�����س��اد 

ال��ب��ح��ري وت��ط��وي��ر ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة 

العاملة فيه وتعزيز التعليم والتدريب 

التحتية  البنية  وحت�سني  املتخ�س�ض 

اململكة  يف  وخدماته  البحري  للقطاع 

وب��ن��اء  ب��ال��وق��ود  ال�سفن  ت��زوي��د  وم��ن��ه��ا 

و���س��ي��ان��ة ال�����س��ف��ن، م�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن 

والكفيلة  الهائلة  اال�ستثمارية  الفر�ض 

والدولية،  املحلية  اال�ستثمارات  بجذب 

مقبلة  اململكة  اأن  احل�سبان  يف  اآخذين 

ع��ل��ى ن��ق��ل��ة ك����رى ع���ر جم��م��ع امل��ل��ك 

البحرية  ل��ل�����س��ن��اع��ات  ال��ع��امل��ي  ���س��ل��م��ان 

دعما  خدماتها  تطوير  على  واإقبالها 

البحرية. لل�سياحة 

ون����وه����ت ال��ه��ي��ئ��ة ب���ال���ت���زام امل��م��ل��ك��ة 

الدولية  وامل��واث��ي��ق  امل��ع��اه��دات  بجميع 

ال�سادرة عن املنظمة البحرية الدولية 

ال����دور  ع���ر  ان��ع��ك�����ض  ال�����ذي   IMO
امل�����س��ه��ود ل��ل��م��م��ل��ك��ة يف ت�����س��ه��ي��ل ح��رك��ة 

مرور ال�سفن ودعمها للتحول الرقمي، 

وما تبع ذلك من مبادرة الهيئة العامة 

اإلكرتونية  من�سات  تد�سني  اإىل  للنقل 

ال�����س��ه��ادات  واإ����س���دار  ال�سفن  لت�سجيل 

ال�سفن  مل���ك  يتيح  مم��ا  بها،  اخلا�سة 

االنتهاء من االإجراءات بي�سر و�سهولة.

االأوىل  املرتبة  اململكة يف  ومع حلول 

ياأتي  التوايل،  الثاين على  للعام  عربًيا 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����س��اع��ف��ة امل��ن��ق��ول ب��ح��ًرا 

ب�سائع  من  2020م  و   2019 عامي  بني 

و����س���ل���ع ع���ل���ى اخ���ت����ف���ه���ا م����ن امل��م��ل��ك��ة 

االأ�سطول  ق��درات  اإىل  م���ردوًدا  واإليها، 

لي�سمل  ال��ه��ائ��ل��ة  ال�����س��ع��ودي  ال��ب��ح��ري 

ال�سعودي جميع  ن�ساط النقل البحري 

 %89 ال�����س��ل��ع وال��ب�����س��ائ��ع مب���ا ي��غ��ط��ي 

م���ن اح��ت��ي��اج��ات ال���وط���ن، وم��ع��ه��ا ج��اء 

ك���ف���اءة وج����ودة  ال��ه��ي��ئ��ة مب��راق��ب��ة  دور 

خ���دم���ات ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري، وا���س��ت��م��رار 

ت�����س��ه��ي��ل م��ه��م��ة ���س��م اأك�����ر ال��ن��اق���ت 

وال�����س��ف��ن ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��م���ق��ة حتت 

احل��راك  ه��ذا  لتعزيز  ال�سعودي  العلم 

ال��ت��ج��اري ال���ذي ان��ع��ك�����ض اإي��ج��اًب��ا على 

ت���ن���وي���ع االق����ت���������س����اد ال����وط����ن����ي ورف�����ع 

املحلي. املحتوى 

واأ�سادت الهيئة مبا تتميز به اململكة 

مهيئة  يجعلها  اإ�سرتاتيجي  موقع  من 

لوج�ستية  من�سة  اإىل  للتحول  مت��اًم��ا 

واأفريقيا،  واآ�سيا  اأوروب���ا  تربط  عاملية 

حيث تطل على �سواطئ البحر االأحمر 

من   %13 اأن  مفيدة  العربي،  واخلليج 

حركة التجارة العاملية متر عر البحر 

االأح���م���ر ك��م��ا ي�����س��ه��م ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري 

العامل  ثقة  ا�ستدامة  بتعزيز  ال�سعودي 

يف مده بالطاقة النفطية ال�زمة عر 

م��ا ي�����س��در اإىل ال��ع��امل م��ن ال�����س��واح��ل 

ال�سرقية.

�لعربية - رويرتز

جمل�ض  دول  حت�����س��ل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن 

ال�����ت�����ع�����اون اخل����ل����ي����ج����ي، ال�����ت�����ي واج����ه����ت 

ق�سط  على  ك��ورون��ا،  �سغوط  اقت�ساداتها 

املالية  بالتزاماتها  يتعلق  الراحة فيما  من 

االأ�سبوع  وح��ل��ف��اوؤه��ا  اأوب���ك  اتفقت  اأن  بعد 

تخفي�سات  م��ع��ظ��م  مت��دي��د  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي 

اإنتاج النفط حتى اأبريل.

ق��د  االإن�����ت�����اج  ان���خ���ف���ا����ض  اأن  ح����ني  ويف 

ي�����س��غ��ط ع��ل��ى جم��م��ل ال��ن��م��و يف امل��ن��ط��ق��ة 

اأن ت��ك��ب��ح  ه����ذا ال����ع����ام، ف�����اإن م���ن امل���ت���وق���ع 

امليزانية  يف  العجز  املرتفعة  النفط  اأ�سعار 

ل��ت��ع��زي��ز حمتمل  امل��ج��ال  بع�ض  ي��وف��ر  مم��ا 

من  تتعافى  التي  املجل�ض  دول  القت�سادات 

كوفيد-19. جائحة 

وق��ال��ت م��ون��ي��ك��ا م��ال��ك ك��ب��رية اخل���راء 

التجاري  اأبوظبي  بنك  لدى  االقت�ساديني 

ارت���ف���اع  م���ن  ���س��ت�����س��ت��ف��ي��د  اخل��ل��ي��ج  دول  اإن 

يف  املتوقعة  ال��زي��ادة  اأن  اإذ  النفط  ع��ائ��دات 

اأ�سعار النفط تفوق انخفا�ض االإنتاج.

يف  امل��ل��ح��وظ  »التقل�ض  قائلة  واأ���س��اف��ت 

ال��ع��ج��ز امل���ايل م��ع ارت��ف��اع ع��ائ��دات النفط 

امل��ايل  ال��دع��م  ل��زي��ادة  اأك��ر  يعطي م�ساحة 

االقت�سادات«. لتلك 

اأع����ل����ى  اإىل  ال����ن����ف����ط  اأ������س�����ع�����ار  ق�����ف�����زت 

االأ�سبوع  ع��ام  على  يزيد  فيما  م�ستوياتها 

ال�سعودية  اأوبك+. وقالت  املا�سي بعد قرار 

اإن���ه���ا ���س��ت��م��دد خ��ف�����ض اإن��ت��اج��ه��ا ال��ط��وع��ي 

يوميا  برميل  مليون  مب��ق��دار  النفط  م��ن 

�ستقرر  واإن��ه��ا  ال��ت��وايل  على  الثالث  لل�سهر 

يف االأ�سهر املقبلة التخل�ض التدريجي منه.

واأج�������رى ج��ي��ه ب���ي م����ورغ����ان االأ����س���ب���وع 

ل�سعر  لتوقعاته  �سعوديا  تعدي�  املا�سي 

دوالرات   3 مبقدار  و2022،   2021 يف  برنت 

دوالرا   67 اإىل  ال��رتت��ي��ب،  ع��ل��ى  ودوالري����ن 

و74 دوالرا للرميل.

وارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود االآج���ل���ة خل���ام ب��رن��ت 

ل��ل��م��رة  ل��ل��رم��ي��ل  دوالرا   70 ف����وق  ال���ي���وم 

بعد  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  ب��دء  منذ  االأوىل 

ت��ق��اري��ر ع���ن حم�����اوالت ف��ا���س��ل��ة ل��ه��ج��م��ات 

ارهابية على من�ساآت �سعودية.

وقال جيم�ض ريف كبري االقت�ساديني يف 

توقعاتنا...  »كانت  املالية  �سامبا  جمموعة 

 2020 ع��ام  ملعظم  للرميل  دوالرا   46 عند 

ن���ظ���را ل�����س��ب��اب��ي��ة ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب على 

ال��ن��ف��ط يف م��ع��ظ��م ال��ع��ام امل��ا���س��ي. يف ذل��ك 

الوقت، افرت�سنا اأن ان�سباط اأوبك �سينهار 

���س��ري��ع��ا ج���دا م��ع ت��ع��ايف ال��ط��ل��ب. وب��ال��ت��ايل 

ال�سعودي  االإن��ت��اج  يف  ك��ب��رية  زي���ادة  توقعنا 

لعام 2021، �ستدفع الناجت املحلي االإجمايل 

النفطي ل�رتفاع ب�سكل حاد للغاية«.

املرتفعة  النفط  اأ�سعار  ترجمة  �ستعتمد 

اإىل منو يف نهاية املطاف على كيفية اإعادة 

توزيع عائدات النفط.

ق����ال اإح�������س���ان خ����وم����ان م���دي���ر اأب���ح���اث 

االأ������س�����واق ال��ن��ا���س��ئ��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 

اإم.يو.اإف.جي »�سحيح  االأو�سط لدى بنك 

يف  للرميل  دوالرا   70 ي��ت��ج��اوز  ���س��ع��را  اأن 

�سوق خام برنت �سيدفع منو الناجت املحلي 

االإج��م��ايل اال���س��م��ي اإىل االأم����ام، ل��ك��ن منو 

ال��ذي  احلقيقي  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 

على  يرتفع  لن  االإن��ت��اج  حجم  على  يعتمد 

االأرجح«.

ُعمان تقر تخفيضات ضريبية وإقامات طويلة األمد
 لتحفيز اقتصادها

السعودية األولى عربيا والـ 20 عالميًا بالنقل البحري

ارتياح مالي ينتظر دول الخليج مع خفض إنتاج النفط

التعاون االقتصادي: النمو العالمي 
سيرتفع لـ 5.6% هذا العام

MSCI لعمالت الدول الناشئة 
يسجل أكبر تراجع يومي 

منذ مارس 2020

الصين تؤسس شركة تأمين لسد 
فجوة بـ 1.5 تريليون دوالر

صندوق سيادي صيني يمحو %3.2 
من خسائر األسهم

النفط يعاود الصعود مع تجدد 
االهتمام بشح المعروض

باري�س - فر�ن�س بر�س

وال��ت��ن��م��ي��ة يف  ال��ت��ع��اون  رف��ع��ت منظمة 

ب�سكل  الث�ثاء  ام�ض  االقت�سادي  امليدان 

كبري توقعاتها للنمو العاملي اإىل 5,6% يف 

2021 بعدما كان 4,2% معولة على االآثار 

امل��ت�����س��اف��رة خل��ط��ة االإن��ع��ا���ض االأم��ريك��ي��ة 

التطعيم. ال�سخمة وحم�ت 

ت��وق��ع��ات��ه��ا  امل���ن���ظ���م���ة يف  واأو�����س����ح����ت 

االآفاق  »حت�سنت  الو�سيطة  االقت�سادية 

وا���س��ح يف  ب�سكل  ال��ع��امل��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

اللقاحات  ت��واف��ر  م��ع  االأخ����رية  االأ���س��ه��ر 

ال���ف���ع���ال���ة ب�������س���ك���ل ت����دري����ج����ي واإع��������ن 

اإج���راءات دع��م ج��دي��دة يف بع�ض ال��دول 

يتكيف  االقت�ساد  اأن  تظهر  وم��وؤ���س��رات 

ب�����س��ك��ل اأف�������س���ل مم���ا ك����ان م��ت��وق��ع��ا م��ع 

املفرو�سة. القيود« 

ت�سريع  »اإىل  امل�����س��وؤول��ني  دع��ت  لكنها 

اإن����ت����اج ال���ل���ق���اح���ات« امل�������س���ادة ل��ف��ريو���ض 

كورونا.

دبي-�لعربية

و���س��ط ارت���ف���اع ال��ع��وائ��د ع��ل��ى ���س��ن��دات 

اخل��زان��ة االأم��ريك��ي��ة وم��ك��ا���س��ب ال���دوالر، 

ت��ق��ل�����س��ت ���س��ه��ي��ة اال���س��ت��ث��م��ار يف ع��م���ت 

النا�سئة. الدول 

وت����راج����ع م���وؤ����س���ر م����ورغ����ان ���س��ت��ان��ل��ي 

م�ستوياته  اأدن���ى  اإىل  النا�سئة  ل���أ���س��واق 

يوم   %0.8 تراجعه  بعد  اأ�سهر،  ث�ثة  يف 

تراجع يومي منذ  اأكر  االول وهو  اأم�ض 

انت�سار جائحة كورونا يف مار�ض املا�سي.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه، خ��ف�����ض ب��ن��ك م���ورغ���ان 

���س��ت��ان��ل��ي ن��ظ��رت��ه امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ع��م���ت 

الثانية  للمرة  النا�سئة  االأ�سواق  و�سندات 

يف اأ�سبوعني، متوقعا اأن ترتاجع العم�ت 

بني 4 و5% واأن تعود اإىل م�ستويات اأوائل 

املا�سي. نوفمر 

���س��اك�����ض فين�سح  ب��ن��ك ج��ول��دم��ان  اأم���ا 

ب��االح��ت��ف��اظ ب��ع��م���ت ال������دول ال��ن��ا���س��ئ��ة 

املرتبطة بال�سلع مثل الروبل الرو�سي.

�لعربية-وكاالت

ت���خ���ط���ط ال���������س����ني الإن���������س����اء ����س���رك���ة 

م���ع���ا����س���ات ت���ق���اع���دي���ة ج����دي����دة مم��ل��وك��ة 

حيث  �سخمة  متويل  فجوة  ل�سد  للدولة 

العامل  يف  ال�سكان  م��ن  ع��دد  اأك��ر  يكافح 

عقود  من  الرغم  على  التقاعد  لتمويل 

من النمو االقت�سادي.

وت������در�������ض جل����ن����ة ت���ن���ظ���ي���م ال���ب���ن���وك 

اإن�ساء �سركة معا�سات  والتاأمني ال�سينية 

وط��ن��ي��ة م���ع ال��ب��ن��وك امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة 

و����س���رك���ات ال���ت���اأم���ني ك��م�����س��اه��م��ني، وف��ق��اً 

الأ���س��خ��ا���ض م��ط��ل��ع��ني ع��ل��ى امل��ن��اق�����س��ات. 

امللكية  هيكل  م��ث��ل  تفا�سيل  اإن  وق��ال��وا 

االإع��داد،  قيد  ت��زال  ال  اال�ستثمار  وحجم 

وفقاً ملا ذكرته »بلومرغ«، واطلعت عليه 

»العربية.نت«.

تو�سيع  اإىل  ال�سينية  ال�سلطات  ت�سعى 

لتكملة  ال��ت��ق��اع��دي��ة  امل��ع��ا���س��ات  ���س��ن��اع��ة 

وتكوين  ال��دول��ة  تقودها  ال��ت��ي  التغطية 

امل��زي��د م��ن ال��ت��م��وي��ل ط��وي��ل االأج����ل مع 

اأ���س��واق  ال��وق��ت نف�سه م��ن  اال���س��ت��ف��ادة يف 

راأ�ض املال.

عن  نوفمر  يف  ���س��در  لتقرير  ووف��ق��اً 

ي�سل  ف��ق��د  ال�سينية،  ال��ت��اأم��ني  جمعية 

مليون   300 اإىل  ال�سني  يف  امل�سنني  ع��دد 

ت�سل  وق����د   ،2025 ع����ام  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول 

 10 اإىل  ال��ت��ق��اع��د  م���دخ���رات  ال��ف��ج��وة يف 

تريليونات يوان )1.5 تريليون دوالر( يف 

غ�سون عقد.

اإدارة  جم�����ل�����������ض  رئ�����ي�����������ض  وق�������������ال 

موؤمتر  يف  ت�سينغ،  �سو  قوه   ،CBIRC
»اإن  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع  ب��ك��ني  يف  �سحفي 

حتدياً  بالفعل  متثل  ال�سكان  �سيخوخة 

كبرياً للغاية، ونحن ندر�ض بن�ساط �سبل 

مواجهتها، دون اخلو�ض يف التفا�سيل.

���س��رك��ة  اإن  م���������س����ادر،  ق����ال����ت  ف���ي���م���ا 

جزء  ه��ي  املقرتحة  احلكومية  املعا�سات 

الثالثة  »ال��رك��ي��زة  ي�سمى  مل��ا  خطط  م��ن 

ال�سني،  يف  التقاعدية  امل��ع��ا���س��ات  لنظام 

جتارية  خيارات  توفري  اإىل  ت�سعى  والتي 

للتقاعد«. ل�أفراد ل��ستعداد 

ن��ظ��ام��اً  اأق����ام����ت  ال�����س��ني  اأن  ح���ني  يف 

التقاعد  م��زاي��ا  ل��ت��وف��ري  ال��دول��ة  ت��ق��وده 

االأ���س��ا���س��ي��ة مل��ا ي��ق��رب م��ن م��ل��ي��ار �سخ�ض 

 58 لل�سركات  ال�سنوية  املعا�سات  وتغطي 

يف  ت��زال  ال  الثالثة  الركيزة  ف��اإن  مليوناً، 

امل��وارد  وزي��ر  نائب  ق��ال  ح�سبما  مهدها، 

ال�سهر  لل�سحفيني  ج��ون،  ي��و  الب�سرية، 

املا�سي.

�لعربية-وكاالت

ال�سيني  ال�����س��ي��ادي  ال�����س��ن��دوق  ق���ام 

���س��راء  بعمليات  احل��ك��وم��ة  م��ن  امل��دع��وم 

وا���س��ع��ة يف ال�����س��وق امل��ال��ي��ة وذل���ك لدعم 

اأ�سعار االأ�سهم املرتاجعة.

وذكرت وكالة بلومبريغ اأن ال�سندوق 

 CHINA›S امل�������س���م���ى  ال�������س���ي���ادي 

 NATIONAL TEAM

���س��وق االأ���س��ه��م �سباح  ب��ال��ت��دخ��ل يف  ق���ام 

خ�ل  االأ�سعار  ا�ستقرار  لي�سمن  اليوم 

ونتج  احلكومية،  لل�سيا�سة  هام  اجتماع 

عن ذلك حمو خ�سائر و�سلت اإىل %3.2 

على املوؤ�سر العام.

ال��ت��ي  االأوىل  امل������رة  ل��ي�����س��ت  وه������ذه 

�سناديقها  اأح��د  اأو  احلكومة  بها  تقوم 

ب���ال���ت���دخ���ل يف االأ������س�����واق وذل������ك دع��م��ا 

ل�أ�سعار.

�سنغافورة - رويرتز

الث�ثاء  ام�ض  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 

امل�ستثمرين  تركيز  مع  دوالرا   69 �سوب 

على احتمال �سح االإم��دادات بعد متديد 

متزايدة  اآمال  و�سط  االإنتاج  قيود  اأوبك 

الطلب. بتعايف 

كانت االأ�سعار ارتفعت الأعلى م�ستوى 

منذ بدء اجلائحة االثنني بعد حماوالت 

ف��ا���س��ل��ة ل��ه��ج��م��ات اره��اب��ي��ة ع��ل��ى م��واق��ع 

���س��ع��ودي��ة االأح�����د. وق���ال���ت امل��م��ل��ك��ة اإن��ه��ا 

مع  االأ���س��ع��ار  لتنزل  الهجمات،  اأحبطت 

تراجع املخاوف حيال االإمدادات.

و�سعد خام برنت دوالرا للرميل اإىل 

االأم��ريك��ي  اخل��ام  زاد  كما  دوالر،   69.24

34 ���س��ن��ت��ا اإىل  غ���رب ت��ك�����س��ا���ض ال��و���س��ي��ط 

65.39 دوالر للرميل.

وق������ال ت���ام���ا����ض ف����ارج����ا م����ن ب�����ي.يف.

االآون����ة  يف  االن��خ��ف��ا���س��ات  »اع����ُت����رت  اإم 

اأوبك+  االأخرية فر�سا لل�سراء.. اجتماع 

اأن يتجه ميزان  املا�سي ي�سمن  االأ�سبوع 

يف  �سحا  اأك��ر  �سوق  نحو  العاملي  النفط 

املنظور«. امل�ستقبل 

ك���ان ب��رن��ت ارت���ف���ع ي���وم االث���ن���ني اإىل 

منذ  م�����س��ت��وى  اأع��ل��ى  وه���و  دوالر   71.38

�سجل  بينما   ،2020 ي��ن��اي��ر  م��ن  ال��ث��ام��ن 

وه���و  دوالر   67.98 االأم����ريك����ي  اخل�����ام 

االأعلى منذ اأكتوبر 2018.

ويف ه��ذا ال�����س��ي��اق، ق��ال ك��ب��ري حمللي 

»اأ���س��ع��ار  اإدوارد م��وي��ا،  اأوان����دا  ال�����س��وق يف 

اخلام تهبط يف ظل تعام�ت ب� هوادة 

على اأ�سا�ض دوالر قوي. التحفيز ال�سخم 

الذي يو�سك اأن ُيقر يف الواليات املتحدة 

ما  وه��و  الت�سخم  توقعات  يرفع  �سيظل 

الق�سري  امل��دى  اأق��وى يف  دوالر  اأن  يعني 

ال�سلع االأولية«. �سي�سغط على 

تراجع الناتج الداخلي في منطقة اليورو لـ -%6.6
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8 مار�س  فى اطار احتفاالت العامل باليوم العاملى للمراأة والذى يواكب يوم 

من كل عام ، ذلك اليوم الذى نحتفل فيه جميعا حول االجنازات االجتماعية 

واالقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية للمراأة ، ومن اهم هذه االجنازات هى دور 

املراأة فى الت�سدى االكرب جلائحة كوفيد-19 .

امل��راأة هذا العام وقفت ام��ام حتديات  ب��اأن  اك��دت ذل��ك  الكاتبة �سارة :   حيث 

ا���س��رت��ه��ا واوالده����ا م��ن ف��رو���س ك��ورون��ا  ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �سحة  ك��ث��رة وعميقة 

امل�ستجد كوفيد -19 

املراأة فى اخلطوط  فهى ) االم والدكتورة واملعلمة واملمر�سة ( حيث وقفت 

اال���س��ا���س��ى فى  ال��ع��ام��ل  ل��ه��ذه اجل��ائ��ح��ة  بو�سفها  ال��ت�����س��دى  االم��ام��ي��ة جلبهة 

جماالت الرعاية ال�سحية من خالل خدمة جمتمعها ب�سكل قيادى ن�سط .

العام ملو�سوع  املتحدة هذا  التى رفعته االمم  بال�سعار   : ال�سهيل  وا�ست�سهدت 

امل�ساواة  من  م�ستقبل  لتحقيق  القيادية  ال�سفوف  يف  وهو’’املراأة  االحتفالية 

يف عامل كوفيد - 19‘‘

التى  اجل��ه��ود  بكافة  االحتفال  ب��ه  ي��راد  ال��ع��ام  ه��ذا  اأن مو�سوع  اىل  وا���س��ارت 

تنعم  م�ستقبل  ت�سكيل  اجل  من  احلياة  وجم��االت  نواحى  كل  فى  امل��راأة  بذلتها 

ب��ه امل����راأة وا���س��رت��ه��ا وجمتمعها مب��زي��د م��ن امل�����س��اواة وال��ت��ع��اف��ى االأف�����س��ل من 

الالزمة  ال�سحية  والرعاية  اخلدمات  وتي�سر   ) كوفيد19   ( املميته  اجلائحة 

 . الحتياجاتها 

وتكمن اجنازاتها من خالل  م�ساركتها داخل املجتمع ، النها امل�سئولة االوىل  

اأي�سا  وهى   ، االأي��دى  وغ�سل  ال�سخ�سية  النظافة  باأهمية  والتذكر  احلث  عن 

التى ت�ساهم فى رفع مناعة اأفراد اأ�سرتها بتقدمي الغذاء ال�سحى املنا�سب لهم 

، كما اأنها القادرة على توفر عوامل اجلذب التى ت�سجع على اأفراد االأ�سرة على 

االلتزام بالبقاء يف املنزل اأثناء الفرتة املفرو�سة لعدم التنقل.

 سارة السهيل

العالم بأكمله يحتفى بالمرأة كخط دفاع 
مركزى لكوفيد – 19 لحماية مجتمعها

 الجامعة األردنية تبحث التعاون مع 
السفارة اإليرلندية بمجاالت التعليم العالي

االنباط- عمان

 بحثت نائب رئي�س اجلامعة االأردنية، 

مكتبها  يف  اجل��م��ع��اين،  ك��ف��اح  ال��دك��ت��ورة 

االإيرلندي  ال�سفر  مع  الثالثاء،  ام�س 

وال��وف��د  اأون��ي��ل  فين�سينت  االأردن  ل���دى 

امل���راف���ق ل���ه، ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون يف جم��االت 

ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل، خ�����س��ي�����س��ا ال���ط���ب 

الب�سري.

تعزيز  اآل��ي��ات  اإىل  اجل��ان��ب��ان  وت��ط��ّرق 

التعاون امل�سرتك يف املجاالت االأكادميية، 

االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  واإم��ك��ان��ي��ة تطوير 

وال��ب��ح��ث��ي��ة امل�����س��رتك��ة وب���رام���ج ال��ت��ب��ادل 

بني  التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء  الطالبي 

االإيرلندية. اجلامعة واجلامعات 

وا�ستعر�ست اجلمعاين، خالل اللقاء، 

م�����س��رة اجل��ام��ع��ة واإجن���ازات���ه���ا وامل��ك��ان��ة 

وعاملياً،  حملياً  اأحرزتها  التي  الريادية 

جتمع  التي  العالقات  عمق  اإىل  م�سرة 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني، ���س��ي��م��ا يف ق��ط��اع 

من  عديد  ح�سل  حيث  العايل،  التعليم 

العليا  درج��ات��ه��م  على  اجل��ام��ع��ة  اأ���س��ت��اذة 

من جامعات اإيرلندا املرموقة.

ب������دوره، اأع������رب ال�����س��ف��ر اأون���ي���ل عن 

����س���ع���ادت���ه ب�����زي�����ارة اجل����ام����ع����ة، م�����س��ي��داً 

ب��ال�����ّس��م��ع��ة االأك���ادمي���ي���ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي 

معرباً  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  ب��ه��ا  تتمتع 

ع���ن اأم���ل���ه ب��ت��وط��ي��د ع���الق���ات ال��ت��ع��اون 

يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  وبني  بينها 

اإيرلندا.

اجلامعة  يف  الطب  كلية  عميد  واأ�سار 

مد  اإمكانية  اإىل  ال��ري��ان  يا�سر  الدكتور 

ج�سور للتعاون مع كلية الطب يف جامعة 

اجل����راح����ني  وك���ل���ي���ة   ،UCC ك�������ورك 

مراحل  يف   RCSI اإي��رل��ن��دا  يف  امللكية 

وما  العايل  واالخت�سا�س  البكالوري�س 

بعد االخت�سا�س العايل.

ح�سر اللقاء م�ساعد الرئي�س ل�سوؤون 

ال��ربن��ام��ج ال���دويل وال��ت�����س��وي��ق ال��دك��ت��ور 

زي���د ع��ب��ي��دات، ون��ائ��ب ال��ع��م��ي��د ل�����س��وؤون 

ال��ك��ل��ي��ة وال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 

العلمي الدكتور منار اللواما.

 وزير الشباب يؤكد أهمية االلتزام باإلجراءات الصحية والوقائية

 كلنا األردن دور مساند في دعم الجهود الوطنية لمواجهة كورونا

اطالق دراسة تقييم االحتياجات الصحية لكبار السن في األردن

االنباط-عمان 

االلتزام  �سرورة  النابل�سي  حممد  ال�سباب  وزي��ر  اأك��د   

ب������االإج������راءات ال�����س��ح��ي��ة وال���وق���ائ���ي���ة و����س���م���ان ت��ط��ب��ي��ق 

ال����ربوت����وك����والت ال�����س��ح��ي��ة واالإب�����ق�����اء ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ات 

درع  بطولة  يف  مطبق  ه��و  كما  جماهر  دون  الريا�سية 

االحتاد التي تقام حالياً، امتثااًل الأوامر الدفاع.

جاء ذلك خالل زيارته التفقدية ام�س الثالثاء ملدينة 

االأمر حممد لل�سباب ومديرية �سباب الزرقاء، لالطالع 

املحافظة،  يف  وامل��راف��ق  وامل��راك��ز  املن�ساآت  عمل  واق��ع  على 

يف  واالح��رتازي��ة  ال�سحية  ب��االإج��راءات  التزامها  وم��دى 

ظل احلالة الوبائية التي ت�سهدها اململكة.

ك���م���ا ت��ف��ق��د ال��ن��اب��ل�����س��ي م���رك���ز ال��ت��ط��ع��ي��م ال������ذي مت 

االأم���ر حم��م��د لل�سباب،  ا���س��ت��ح��داث��ه م��وؤخ��راً يف م��دي��ن��ة 

املتطوعون  يبذلها  التي  التنظيمية  اجلهود  على  مطلعا 

ال�سباب من عمليات التنظيم وم�ساعدة كبار ال�سن وذوي 

م�ساندة  امل��ط��ع��وم،  على  للح�سول  بالت�سجيل  احل��اج��ة، 

للجهود الوطنية يف مكافحة وباء كورونا.

املوظفني  من  الريا�سي  الر�سيفة  جممع  يف  وا�ستمع 

اأبرز احتياجات ومتطلبات املجمع الريا�سي ل�سمان  اإىل 

ل��ي��ك��ون ج��اه��زاً ال�ستقبال  ا���س��ت��م��راري��ة ودمي��وم��ة ع��م��ل��ه، 

ال�سباب حال �سماح الو�سع الوبائي بذلك.

اإىل م��رك��ز �سباب  زي��ارت��ه  ال��ن��اب��ل�����س��ي، خ���الل  و���س��ارك 

و����س���اب���ات ح���ي االأم�����ر حم���م���د، ع���رب و����س���ائ���ل االت�����س��ال 

بني  بال�سراكة  يقام  ال��ذي  مهاراتي  برنامج  يف  الرقمي 

“اليوني�سيف”  املتحدة  االأمم  ومنظمة  ال�سباب  وزارة 

الدعم  جميع  تقدمي  على  موؤكداً  ال�سالم،  اأجيال  وهيئة 

التي  واالأن�سطة  بالربامج  تزويدهم  خالل  من  لل�سباب 

احلياتية  مهاراتهم  و�سقل  تنمية  على  وتعمل  تهمهم 

والرباجمية.

االنباط- عمان

االأردن  ك��ل��ن��ا  ���س��ب��اب  ه��ي��ئ��ة  ���س��اه��م��ت   

امللك عبد اهلل  ال�سبابي ل�سندوق  الذراع 

الثاين للتنمية يف م�ساندة ودعم اجلهود 

ال��وط��ن��ي��ة يف م��واج��ه��ة ت��ف�����س��ي ف��رو���س 

ك����ورون����ا، خ�����س��و���س��اً يف جم����ال ت��وع��ي��ة 

امل��واط��ن��ني يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����س��الم��ة 

العامة، وتقدمي اخلدمات االإن�سانية.

واأو�����س����ح ال�������س���ن���دوق يف ب���ي���ان ام�����س 

ال���ث���الث���اء، اأن�����ه وت��ط��ب��ي��ق��اً ل���ه���ذا ال����دور 

امل���ح���وري ت���واج���دت ال��ه��ي��ئ��ة يف امل���ي���دان 

مل�ساندة  موؤهلني  متطوعني  خ��الل  م��ن 

ال���ك���وادر ال�����س��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة واالأم��ن��ي��ة 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع احل����ك����ام االإداري���������ني يف 

لتطبيق  امل��ع��ن��ي��ة  واجل���ه���ات  امل��ح��اف��ظ��ات 

العامة. ال�سالمة  اأ�س�س 

ع��ل��ى  االع���ت���م���اد  مت  اأن�����ه  اإىل  واأ�����س����ار 

ال��ت�����س��ارك��ي��ة وال��ت�����س��ب��ي��ك يف تقدمي  ن��ه��ج 

اخل����دم����ات ال��ت��ط��وع��ي��ة يف ظ���ل االأزم�����ة 

واالأدوي���ة  وال��ط��رود  امل�ساعدات  الإي�سال 

م��واق��ع��ه��م  يف  امل�����س��ت��ه��دف��ة  االأ�����س����ر  اإىل 

����س���م���ن م����ع����اي����ر ال���������س����الم����ة ال���ع���ام���ة 

واالإجراءات االحرتازية، وتنظيم عملية 

وو�سع  التجارية  املحال  يف  اال�سطفاف 

بني  التباعد  ل�سمان  الدائرية  احللقات 

والكنائ�س،  امل�ساجد  وتعقيم  املت�سوقني، 

ل��ل��دورة  ال��ع��ام��ة  الثانوية  طلبة  واإر���س��اد 

يف  وال����ت����واج����د   2020 ل���ع���ام  ال�����س��ي��ف��ي��ة 

النيابية،  االنتخابات  االقرتاع يف  مراكز 

ال�سالمة  ب���اإج���راءات  االل���ت���زام  ل�����س��م��ان 

العامة والوقاية االحرتازية.

ب��رز  ق��د  امل��ت��ط��وع��ني  وا����س���اف ان دور 

يف م�����س��ان��دة ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة يف م��راك��ز 

ال��ت��ط��ع��ي��م الإر����س���اد امل���واط���ن���ني وت��ن��ظ��ي��م 

التطعيم. عملية 

ما  االردن  كلنا  ���س��ب��اب  هيئة  وث��م��ن��ت 

باأهمية  الداخلية  وزي��ر  ح��دي��ث  يف  ج��اء 

املجتمع  موؤ�س�سات  به  تقوم  الذي  ال��دور 

للتخفيف  ال�سبابية  واملوؤ�س�سات  امل��دين 

م��ن وط����اأة ان��ت�����س��ار وب���اء ك��ورون��ا وت��وؤك��د 

ا���س��ت��م��راره��ا وج��اه��زي��ت��ه��ا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

ت��ن��ف��ي��ذ اأي خ��ط��ط وب���رام���ج وط��ن��ي��ة من 

هذا  انت�سار  من  واحلد  ال�سيطرة  �ساأنها 

ال���وب���اء يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت وح��ر���س��ه��ا 

ال�سباب  دور  تفعيل  يف  اال���س��ت��م��رار  على 

ك�����س��ري��ك ح��ق��ي��ق��ي وم����وؤث����ر يف احل���ي���اة 

العامة.

االنباط- عمان

ان��رتن��ا���س��ون��ال،  اإي����ج  اأط��ل��ق��ت منظمة ه��ل��ب   

االحتياجات  تقييم  ح��ول  درا�سة  الثالثاء  ام�س 

ال�سحية لكبار ال�سن يف االأردن.

وت��ه��دف ال��درا���س��ة ال��ت��ي اطلقت خ��الل حفل 

نظمته املنظمة، مب�ساركة ممثلني عن موؤ�س�سات 

والوطنية  املحلية  وامل��ن��ظ��م��ات  امل���دين  املجتمع 

وال��دول��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س، اإىل امل�����س��اع��دة يف 

حتقيق فهم اأو�سع ورفع الوعي حول االحتياجات 

ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة ل��ك��ب��ار ال�����س��ن ال�����س��وري��ني 

واالأردنيني البالغة اعمارهم 60 عاما فما فوق.

ال��درا���س��ة،  ه���ذه  االأردن  امل��ن��ظ��م��ة يف  ون��ف��ذت 

اال�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون 

يف اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة، الط���الع ال�����س��رك��اء على 

امل�����س��ت��وي��ني احل���ك���وم���ي واالإن���������س����اين ع���ن اأب����رز 

الفئة  ه���ذه  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�سحية  ال��ت��ح��دي��ات 

املهم�سة.

كبار  مقابالت  خالل  من  الدرا�سة  واظهرت 

اإىل  ال��و���س��ول  �سهولة  ت��ن��اول��ه��ا،  مت  ال��ت��ي  ال�سن 

النف�سية والتغذية  ال�سحية وال�سحة  اخلدمات 

وت�سور  اليومية  وال��وظ��ائ��ف  وال��ع��ج��ز/االإع��اق��ة 

ال�سحة العامة.

الو�سع  ال��درا���س��ة يف حم��ور  نتائج  واظ��ه��رت 

االقت�سادي ان 33 باملئة من اإجمايل امل�ستجيبني 

ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل�����س��وؤون 

ب��امل��ئ��ة منهم   63 ل��ل��دخ��ل،  ال��الج��ئ��ني ك��م�����س��در 

�سوريون و 18باملئة اأردنيون.

وفيما يتعلق بان�سطة احلياة اليومية اظهرت 

رعاية  م��ق��دم  اىل  بحاجة  باملئة   28 ان  النتائج 

منزلية، من بينهم 74 باملئة بحاجة اإىل م�ساعدة 

يومية يف جميع اأن�سطة احلياة، و84 باملئة لي�س 

لديهم القدرة املالية للح�سول على مقدم رعاية 

منزلية، فيما يعتمد 91 باملئة على افراد اال�سرة.

الدرا�سة  بينت  ال�سحي،  التاأمني  حمور  ويف 

ان 48 باملئة من امل�ستجيبني لي�س لديهم تاأمني 

�سحي، فيما اظهر التقرير ان 71 باملئة م�سابون 

مبر�س مزمن واحد على االأقل يحتاج اإىل عالج 

على  ق��ادري��ن  غر  باملئة   35 بينهم  من  منتظم، 

منهم  بانتظام،  يحتاجونها  التي  االدوي��ة  �سراء 

50 باملئة، �سوريون، و20 باملئة اردنيون.

بينت  النف�سية،  ال�سحة  بنتائج  يتعلق  وفيما 

االأردنيني  امل�ستجيبني  من  باملئة   43 ان  النتائج 

نف�سية  با�سطرابات  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��ر  هم 

حادة مقارنة ب� 59 باملئة من ال�سوريني، اأما فيما 

باملئة   98 ان  النتائج  او�سحت  باالعاقات،  يتعلق 

 2 و  االإع��اق��ات  ن��وع م��ن  امل�ستجيبني لديهم  م��ن 

باملئة فقط لي�س لديهم اإعاقات.

التنمية  وزارة  عن  ممثلون  الدرا�سة  وناق�س 

الوطني  واملجل�س  ال�سحة  ووزارة  االجتماعية 

اإيج  هلب  منظمة  اىل  باالإ�سافة  االأ���س��رة  ل�سوؤن 

انرتنا�سونال، كما دار حوار وا�سع حول الدرا�سة 

احل�سور  قبل  من  تناولها  مت  التي  والتفا�سيل 

واللجنة املمثلة.

واأو�سى امل�ساركون با�ستمرار اجلهود املبذولة 

للرتويج حلقوق كبار ال�سن يف االأردن ولرتويج 

حقوقهم،  على  املحافظة  تدعم  التي  ال�سيا�سات 

ورفاهيتهم.

اأن�سطة  �سمن  ُتنفذ  الفعالية  ه��ذه  اأن  يذكر 

“م�سروع عدم ترك اأحد خلفنا املرحلة الثانية” 
املمول من احلكومة االأملانية من خالل “مركز 

املعرفة وامل�سادر” يف االأردن التابع ملنظمة هلب 

تنفيذ  على  يحر�س  ال���ذي  ان��رتن��ا���س��ون��ال،  اإي���ج 

ودع����م امل����ب����ادرات ال�����س��ام��ل��ة يف جم���ال ال�����س��م��ود 

وال��ت��م��ا���س��ك االج��ت��م��اع��ي ل��ت��ع��زي��ز ال���ق���درة على 

توفرها  التي  للعمر  ال�ساملة  والتكامل  التكيف 

املنظمات املحلية والوطنية والدولية ومنظمات 

القطاع اخلا�س واحلكومة.

االربعاء   10/ 3 / 2021

االعالين
08

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

�سركة ورثة �سائب حممد  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  عن 

عبداهلل زهران  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2015/2/24 بتاريخ   )  18258(

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
الرقم الوطني للمنشأة : )200156809(

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�سريكه   حرب  فار�س  حرب  من�سور  �سركة  ب��اأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114976( بتاريخ 2016/10/4 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/7 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  من�سور حرب فار�س حرب  م�سفيا 

لل�سركة .

 – ال�سمايل  – احلي  ال�سمايل  : الزرق  امل�سفي  باأن عنوان  علما 

قرب م�سجد �سحابه ر�سول اهلل – ت: 0795670805

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء عروض تصميم مشروع السوق الشعبي
صادر عن بلدية الخالدية / محافظة املفرق

عطاء رقم 2021/2
تعلن بلدية اخلالدية عن طرح عطاء عرو�س » اعداد الدرا�سات والت�ساميم واملخططات الهند�سية ووثائق عطاء مل�سروع ال�سوق ال�سعبي » حيث �سيقام على قطعة الر�س رقم 196 من حو�س 5 البلد من 

ارا�سي اخلالدية مب�ساحة 10000م2 ع�سرة الف مرت مربع » فعلى املكاتب وال�سركات الهند�سية ال�ست�سارية وامل�سنفة لدى نقابة املهند�سني واملوؤهلة لدى دائرة العطاءات احلكومية يف جمال البنية / 

هند�سة ان�سائية ت�سنيف اوىل )اأ( / ثانية )ب(  الراغبني يف امل�ساركة بهذا املناق�سة مراجعة بلدية اخلالدية ق�سم العطاءات للح�سول على ن�سخة املناق�سة ، �سمن ال�سروط التالية : .

ابراز �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول .

ابراز �سهادة تاأهيل معتمدة من دائرة العطاءات احلكومية .

ابراز رخ�سة مهن �سارية املفعول + �سجل جتاري .

على املتقدمني ومن م�سوؤوليتهم التاأكد من ا�ستالم كافة وثائق العطاء وجميع املالحق اخلا�سة به ان وجدت .

ل ت�سلم وثائق املناق�سة ال ل�ساحب ال�سركة او من ينتدبه مبوجب تفوي�س خطي موقع وخمتوم .

على املتقدم ان يرفق بعر�سه �سيك م�سدق او كفالة بنكية )3%( من قيمة العر�س املقدم وتكون مبغلف منف�سل وتت�سمن معلومات ا�سم ورقم العطاء وا�سم ال�سركة او املكتب .

�سروط احالة العطاء ح�سب املعادلة الو�سطية والبلدية غري ملزمة باأقل ال�سعار .

يتم البدء ببيع ن�سخ العطاء ابتداءا من يوم الربعاء املوافق 2021/3/10 .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2021/3/23 .

اخر موعد ليداع العرو�س يوم الحد املوافق 2021/3/30 ال�ساعة 11:00 �سباحا بحيث ت�سلم بظرف مغلق وتودع يف �سندوق العطاءات املوجود لدى ق�سم العطاءات ولن يقبل اي عر�س بعد املوعد املحدد .

فتح العرو�س يوم الحد املوافق 2021/3/30 ال�ساعة 11:00 �سباحا يف قاعة الجتماعات – الطابق الول – يف مبنى البلدية .

ر�سوم العالن يف ال�سحف على من ير�سو عليه العطاء ومهما تكرر .

يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء ال�سباب وبدون ان يرتتب على هذا اللغاء اية مطالبة مادية او قانونية .

اخر موعد لتقدمي ال�ستف�سارات اخلطية يوم اخلمي�س املوافق 2021/3/25 .

اخر موعد للرد على ا�ستف�سارات املناق�سني اخلطية امل�ساركني بالعطاء يوم الحد املوافق 2021/3/28 .

موعد الزيارة امليدانية للموقع يوم الربعاء املوافق 2021/3/24 ال�ساعة 11:00 �سباحًا .

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية – ق�سم العطاءات – وذلك خالل �ساعات الدوام الر�سمي .

رئيس بلدية الخالدية  /فرج ناصر العزازمة

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( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سعاده  ار�سيد  اب��و  �سركة  ب��ان  والتجارة 

  2010/9/22 بتاريخ   )99491( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ابو ار�سيد و�سعاده

اإىل �سركة : تايه و الربغوثي

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 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�س هو ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س املوافق 2021/4/1 .

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ر�سيد العبد واوله  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )58467 ( 

بتاريخ 2001/1/24 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 احمد وحممود حمزه  

 )  77463( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2005/9/8 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
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 : )200152089(

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 ه�سام عموره و�سائد �سالح  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )113146( بتاريخ 2016/1/20 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سائد انياز عبداهلل �سالح  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الر�سيفة - ياجوز – ت: 0790151458

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�س عليه مراجعة كاتب عدل حمكمه ال�سلط خالل ثمانية ايام من تاريخه.

اخلمي�س   4 / 3 / 2021

شيك مصدق او كفالة نوع العملرقم العطاء
بنكية لدخول المناقصة

ثمن نسخة العطاء 
) غير مستردة (

مدة 
العمل

غرامة 
التأخير

2021/ 2
اعداد الدراسات والتصاميم 

والمخططات الهندسية 
ووثائق عطاء لمشروع 

السوق الشعبي
) 10 ( دينار ) 3 % (

عشرة دنانير فقط
يوما30ً 

15 دينار 
عن كل يوم
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 �َشّكل دخول الأمري عبد اهلل الأول اإىل الأردن يف عام 1921، وال�سروع بت�أ�سي�س 

عملية  يف  الثانية  املرحلة  الأردن،  �شرقي  اإم���ارة  ُم�شّمى  حت��ت  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة 

الت�شلط والهيمنة  اأ�شكال  واإن�شانها من كل  الأر�ض  طويلة ونوعية لتحرير هذه 

الكيان  تاأ�شي�ض  ولأج��ل  وق�شًرا،  جرًبا  وا�شتوطنتها  بها  َع�شفت  التي  التاريخية 

ال�شيا�شي الأردين بق�شماته املتميزة واألوانه اخلا�شة به.

يها  َيحِرُثها وَيحميها وُينمِّ ملَن  اأبًدا، فالأر�ض حتتاج  البدايات �شهلة    مل تكن 

َرة واملخِل�شني بالذات، والقيادة حتتاج هي الأخرى اإىل اإمكانات  من اأبنائها الرَبَ

م��ال��ي��ة وت��وظ��ي��ف��ات اق��ت�����ش��ادي��ة وك����وادر ب�����ش��ري��ة ك��ث��رية م��وؤه��ل��ة يف ك��ل احل��ق��ول، 

الداخل..  وخ�شوم  اخلارجي  العدو  من  والعباد  البالد  حلماية  و�شرطة  وجي�ض 

ال��روؤى  واأ���ش��ح��اب  والنفعيني  النتهازيني  و�ِشلل  دوًم��ا  املنهزمني  جماعات  ِم��ن 

والثقافات املرتبطة بقوى اخلارج، وما اأكرثهم!

مل   العالية  والعقبات  واملخاطر  عاب  ال�شِ م��ن  العديد  وغ��ريه  ذل��ك  ك��ل  لكن   

ِد  املوؤ�ش�ض الها�شمي واأجيال زعماء الأمة الها�شميني، الذين متتعوا  َتُفَتّ يف َع�شُ

بال�شالبة يف قرارهم ال�شيا�شي وثباته املبدئي على هدفهم ال�شامي الذي مّيزهم 

عن غريهم، من خالل �شعيهم الدوؤوب نحو ال�شتقاللية التامة، و�شوب حتقيق 

ال�شراعات  م��ن  ال��وط��ن  واإن��ق��اذ  وازده��اره��ا،  والقومية  الوطنية  ال�شيادة  كمال 

عانت  ال��ذي  حتديًدا،  اأوروب��ي  الغرب  العاملي  التو�ّشع  نهم  عن  واإب��ع��اِدِه  الدولية، 

منه غالبية الدول والأمم، وبع�شها ما زال لالآن ُمنك�ِشًرا اأمامه ُيعاين منه ومن 

الدموية. تباعاته 

من  احل�شني،  اب��ن  الأول  عبداهلل  الأم��ري  تزعمها  التي  امل�شرية  بداية  كانت   

بعد  معان  من  وبالذات  الأردين،  اجلنوب  من  احلجازية..  الديار  من  منطلقه 

القبائل  واأبناء  املجاهدين  جحافل  ان�شوت  فهناك  بالعقبة،  التحريري  م��روره 

حتت رايته لقتال الأجنبي، ما دفع لندن للم�شارعة اإىل التفاق معه وموافقتها 

1923 على تاأ�شي�ض حكومة وطنية م�شتقلة لكن حتت انتدابها  اأيار   25 ر�شمًيا يف 

لأحكام  ا�شتناًدا  �شدر  ال��ذي  املتحدة(  الأمم  )ع�شبة  ق��رار  مبوجب  الإجنليزي، 

مب�شاعدة  ُملََزمة  املنتدبة  ال��دول  اأن  على  ين�ض  وال��ذي  ميثاقها،  من   22 امل��ادة 

ما  وه��و  الناجز،  ا�شتقاللها  نيل  نحو  قدًما  لل�شري  لنتدابها  اخلا�شعة  ال��دول 

�شيادته على  الأردن لنيل  اأوىل متطلبات ال�شتقالل ومرامي  ُيلبي  اعُترب ن�شًرا 

قدم امل�شاواة مع الدول الأخرى التي نف�شت اأثقال ال�شتعمار ومن ثم النتدابية 

عن كوهلها، بعدما راوغت بريطانيا طوياًل باخلروج من تلك الدول ومن الأردن 

كرف�شهم  اخلارجية،  الهيمنة   1946 ع��ام  حتى  مواطنوه  رف�ض  ال��ذي  امل�شتقل 

الها�شمية  الدولة  لتنطلق  1928؛  ل�شنة  الربيطانية  الأردن��ي��ة  للمعاهدة  التام 

اململكة  ال��ي��وم  بها  تتميز  ال��ت��ي  اأرك��ان��ه��ا  ��م��ًة  م��دعِّ امل�شتقلة،  ذات��ه��ا  نحو  اجل��دي��دة 

الأردنية الها�شمية بقيادة جاللة �شيدي امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني �شليل 

الكرمية. الها�شمية  العائلة 

  لقد جنح وطننا بف�شل قيادته الها�شمية وملوكه الأفذاذ يف جتاوز منعطفاٍت 

ُبنيانه  ت�شييد  من  الآخر  بعد  واأح��ًدا  موؤ�ش�شوه  متّكن  كما  جًدا،  خطرة  تاريخية 

املجيد، جمي�شنَي بعنفوان ال�شباب لتجديد هيئة الأردن وملواكبة التطور العاملي 

تاأ�شي�ض  عن  الن�شر  يتوا�شل  اأن  �شرورة  اأرى  ولذا،  والتقني وغريه.  القت�شادي 

والأجنبية على حد  والعربية  املحلية منها  القدمية  املراجع  والبحث يف  اململكة، 

�شواء، لتعزيز معلوماتنا باملزيد منها عن بالدنا وعن كل ما واكبها من اأحداث، 

الأجيال  اأم��ام  ولو�شعها  والِعرب،  الدرو�ض  ل�شتخال�ض  �شيا�شًيا  حتليلها  ول��زوم 

املُقِبلة لال�شتفادة منها.

األكاديمي مروان سوداح

 مئوية االستقالل 
والتحرر األردنية االنباط-وكاالت

الثالثاء،  �شدر  اإ�شرائيلي،  تقرير  ك�شف 

الغربية  بال�شفة  امل�����ش��ت��وط��ن��ني  اأع����داد  اأن 

ازدادت  ال�شرقية(،  القد�ض  )ب��دون  املحتلة 

بن�شبة 42% مقارنة مع العام 2010

جاء هذا يف تقرير اأعده مركز املعلومات 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي حل��ق��وق الإن�����ش��ان ب��الأرا���ش��ي 

وه��م��ا   ، ن��اب��وت  ك���ريم  و   ، بت�شيلم  امل��ح��ت��ل��ة 

م��ن��ظ��م��ت��ان اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ت��ان ح��ق��وق��ي��ت��ان غري 

حكوميتان، حمل ا�شم هذه لنا، وهذه اأي�شاً 

يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي  ال���ش��ت��ي��ط��ان  �شيا�شة  ل��ن��ا: 

الغربّية ال�شفة 

الكبرية،  الزيادة  هذه  اإن  التقرير  وقال 

ال��ت��ي متنحها  الم���ت���ي���ازات  ب�����ش��ب��ب  ج����اءت 

امل�شتوطنات ل�شكان  الدولة، 

امل�����ش��ت��وط��ن��ات  ���ش��ّك��ان  اإن ع����دد  واأ�����ش����اف 

زي��ادة  وه��ي  ن�شمة،   441،619 اليوم  ي��ع��ّدون 

ال��ع��ق��د  ب���داي���ة  42% م���ق���ارن���ة م���ع  ب��ن�����ش��ب��ة 

)2010(

امل�����ش��ت��وط��ن��ات يف  ال��ت��ق��ري��ر  ي�����ش��م��ل  ول 

م��دي��ن��ة ال��ق��د���ض ال�����ش��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة ال��ت��ي 

األف   220 نحو  فيها  امل�شتوطنني  يقدر عدد 

ل� بت�شيلم �شخ�ض، بح�شب تقرير �شابق 

طرق  اإ�شرائيل  ُت�شّخر  التقرير  يف  وجاء 

لت�شجيع  ر�شمية،  وغ��ري  ر�شمية  خمتلفة، 

يف  لل�شكن  النتقال  على  اليهود  مواطنيها 

اقت�شادّية  مبادرات  وتطوير  امل�شتوطنات، 

داخلها وحولها

الدولة  تقّدم  املثال  �شبيل  على  واأ���ش��اف 

الإ�شكان،  جمال  يف  امتيازات  للم�شتوطنني 

تتيح حتى لالأ�شر التي تعدم الإمكانّيات اأن 

تقتني منزًل يف امل�شتوطنات

واأكمل التقرير يف ال�ّشنة املا�شية وحدها 

ال�شنوّية  امل�شتوطنني  ت��زاُي��د  ن�شبة  بلغت 

تزايد  ن�شبة  اأّن  ننّوه  املقارنة  ولأج��ل   %3.2

يف  بلغت  اإ�شرائيل  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 

الزيادة  اأّن  اأي  فقط،   %1.9 املا�شية  ال�ّشنة 

%68 ال�شّكانّية يف امل�شتوطنات كانت اأعلى ب� 

ال�شّكايّن  التزاُيد  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

ك������ان ����ش���ري���ع���اً ع���ل���ى الأخ�������������ضّ يف ك��ت��ل��ت��ي 

امل�شتوطنني  مدينتا  الأكربين،  امل�شتوطنات 

عيليت  موديعني  )احلريدمي(  الأرثوذك�ض 

و بيتار عيليت

وقال يف نهاية العام 2020 بلغ عدد �شّكان 

ُي��ق��ارب  م��ا  اأي  ن�شمة   140،053 امل��دي��ن��ت��ني 

الغربّية،  ال�شفة  يف  امل�شتوطنني  عدد  ُثلث 

العام  مع  مقارنة   %435 بن�شبة  زي��ادة  اإّن��ه��ا 

2000 حيث كان عدد �شّكان املدينتني اآنذاك 

32،200 ن�شمة

الدولة  ت��ق��ّدم  ذل��ك  اإىل  اإ�شافة  واأ���ش��اف 

ال�شناعّية  للمناطق  وحم��ّف��زات  ام��ت��ي��ازات 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ّي���ة يف ال�����ش��ف��ة ال���غ���رب���ّي���ة ع��رب 

ت�شغيل  ودع���م  الأرا����ش���ي  اأ���ش��ع��ار  تخفي�ض 

وتلعب  ه��ن��اك،  امل�شانع  يف  العاملة  ال��ق��وى 

يف  حا�شماً  دوراً  واملحّفزات  المتيازات  هذه 

الزيادة املتوا�شلة لعدد امل�شانع

امل���ح���ّف���زات  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  واأ������ش�����ار 

ال�ّشلطات  خمتلف  تقّدمها  ال��ت��ي  الأخ���رى 

ت�����ش��ّج��ع امل�����ش��ت��وط��ن��ني ع��ل��ى ن��ه��ب الأرا����ش���ي 

والرعوّية الزراعّية  الفل�شطينّية 

وق����ال اأق��ي��م��ت خ���الل ال��ع��ق��د امل��ا���ش��ي يف 

مزرعة  اأربعني  نحو  الغربّية  ال�شفة  اأنحاء 

اأغنام واأبقار ا�شتوىل امل�شتوطنون فيها على 

ال���دومن���ات وم��ن��ع��وا و���ش��ول  ع�����ش��رات اآلف 

الفل�شطينّيني اإليها قطعّياً اأو اإىل حّد كبري

وذكر التقرير اأن الوجه الثاين للن�شاط 

ال���ش��ت��ي��ط��اين ه��و ت��غ��ي��ري ت�����ش��اري�����ض امل��ك��ان 

تقطعان  ا�شتيطانيتني  كتلتني  ب��وا���ش��ط��ة 

كتلة  ه��ي  الأوىل  ع��ْر���ش��اً:  الغربّية  ال�شفة 

م�����ش��ت��وط��ن��ات م��ن��ط��ق��ة ب��ي��ت حل���م وت�����ش��م��ل 

وم�شتوطنات  و)اإف������رات(  ع��ي��ل��ي��ت(  )ب��ي��ت��ار 

جم���ل�������ض اإق���ل���ي���م���ي )غ����و�����ض ع���ت�������ش���ي���ون(؛ 

ال�شفة  و���ش��ط  م�شتوطنات  كتلة  وال��ث��ان��ي��ة 

وعيلي  ورحليم  )اأري��ئ��ي��ل  وت�شمل  الغربّية 

ال��ب��وؤر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  و�شيلو(  لبونه  ومعليه 

بها املحيطة  ال�شتيطانّية 

امل�شتوطنات  كتلتي  يف  اليوم  يقيم  وق��ال 

املذكورتني نحو 121 األف م�شتوطن وهناك 

خم��ّط��ط��ات ل��ت��و���ش��ي��ع��ه��ا مب���ا ي��ت��ي��ح اإ���ش��ك��ان 

امل�شتوطنني اآلف  ع�شرات 

الكتلتني  ت��اأث��ري  اأن  اإىل  التقرير  ول��ف��ت 

ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ت��ني ي���ت���ج���اوز ب��ك��ث��ري ت���اأث���ري 

وع��دد  للم�شتوطنات  ال��ع��م��ران��ّي��ة  امل�����ش��اح��ة 

فيها امل�شتوطنني 

حلم  بيت  جنوب  م�شتوطنات  كتلة  وقال 

بني  املمتّدة  الفل�شطينّية  الأرا���ش��ي  تقطع 

بيت حلم واخلليل وتقطع مدينة بيت حلم 

عن ريف بيت حلم

واأ����ش���اف اأّم����ا ك��ت��ل��ة م�����ش��ت��وط��ن��ات و���ش��ط 

ال�شفة الغربّية فت�شيطر على ريف ال�شفة 

الزراعّية يف  الأرا�شي  اأخ�شب  الغربّية وهو 

قلبها

امل�شتوطنات  كتلتا  ت�شيطر  كذلك  وتابع 

ع���ل���ى ال���������ش����وارع ال���ط���ول���ّي���ة وال���ع���ر����ش���ّي���ة 

ال��رئ��ي�����ش��ّي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ف��ت��ق��ّط��ع اأو����ش���ال 

م��ع��ازل  اإىل  ال���غ���رب���ّي���ة وحت���ول���ه���ا  ال�����ش��ف��ة 

بع�شها منف�شلة عن 

���ش��ي��ا���ش��ة  اأن  ع����ل����ى  ال����ت����ق����ري����ر  و������ش�����دد 

ال�����ش��ف��ة  الإ�����ش����رائ����ي����ل����ّي يف  ال����ش���ت���ي���ط���ان 

الأبارتهايد  نظام  بو�شوح  جت�ّشد  الغربّية 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ال���ذي ي�����ش��ع��ى ب�����ش��ّت��ى ال��ط��رق 

اإىل حت��ق��ي��ق واإدام�����ة ت��ف��ّوق جم��م��وع��ة من 

ال��ب�����ش��ر )ال���ي���ه���ود( ع��ل��ى جم��م��وع��ة اأخ���رى 

املمتّدة  الأرا�شي  كاّفة  يف  )الفل�شطينّيون( 

بني النهر والبحر

تر�شدها  التي  الهائلة  امليزانّيات  وق��ال 

ال�شتيطان  م�شروع  يف  للم�شّي  اإ���ش��رائ��ي��ل 

ت��ث��ّب��ت اأق�����دام ال���دول���ة يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ّي��ة 

الأه������������داف  ي���������ش����ر  غ�����ط�����اء  ُت����ب����ق����ي  ول 

ب��ع��ي��دة امل����دى ال���ت���ي ي���رم���ي اإل��ي��ه��ا ال��ن��ظ��ام 

تكري�ض مكانة ماليني  وت�شمل  الإ�شرائيلّي 

احل��ق��وق  م�شلوبي  ك��رع��اي��ا  الفل�شطينّيني 

وجم���ّردي���ن م��ن اأّي����ة ح��م��اي��ة ع��اج��زي��ن عن 

التاأثري يف م�شتقبلهم

واأ�شاف بت�شليم مع انتهاء العقد الثاين 

م�شّرة  اإ�شرائيل  اأّن  يبدو   21 ال��� القرن  من 

اأكرب  بعزم  القادمة  العقود  يف  امل�شّي  على 

ع��ل��ى ت��ك��ري�����ض وت��ر���ش��ي��خ ن���ظ���ام )ال��ف�����ش��ل 

الأرا�شي  جميع  يف  الأبارتهايد  العن�شري( 

الواقعة حتت �شيطرتها

وت��وؤك��د ق����رارات جمل�ض الأم���ن ال��دويل 

واجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة، على 

على  املقامة  الإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  اأن 

غري  ه��ي  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي 

�شرعية وغري قانونية، وجرمية حرب

وك��ان الحت���اد الأوروب����ي، ال��ذي يرف�ض 

و�سم   ،2015 العام  يف  ق��رر  قد  ال�شتيطان، 

م��ن��ت��ج��ات امل�����ش��ت��وط��ن��ات، ب���ه���دف مت��ي��ي��زه��ا 

اإ�شرائيل اأثار غ�شب  للم�شتهلكني، وهو ما 

االنباط-وكاالت

 اأ������ش�����درت ���ش��ب��ك��ة امل���ن���ظ���م���ات الأه���ل���ي���ة 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، ي����وم ال���ث���الث���اء، ع��ري�����ش��ة 

اأهلية  منظمة   120 من  اأكرث  توقيع  حتمل 

فل�شطينية، ُتطالب الرئي�ض حممود عبا�ض 

الفل�شطينية  الن��ت��خ��اب��ات  ق��ان��ون  بتعديل 

املواطنني  لكل  الأو���ش��ع  امل�����ش��ارك��ة  ل�شمان 

و�شمان حت�شني النتخابات جمتمعياً، من 

على  املفرو�شة  ال��ق��ي��ود  ك��اف��ة  اإل��غ��اء  خ��الل 

الر�شح يف انتخابات املجل�ض الت�شريعي

وط���ال���ب���ت ال���ع���ري�������ش���ة، ع���ب���ا����ض ب���اإل���غ���اء 

لروؤ�شاء  ال�شتقالة  بقبول  املتعلق  ال�شرط 

وغ��ريه��ا من  الأه��ل��ي��ة  املنظمات  وم��وظ��ف��ي 

�شن  تخفي�ض  وك��ذل��ك  ال��ع��ام��ة،  ال��ه��ي��ئ��ات 

ال���ر����ش���ح ل��ع�����ش��وي��ة امل��ج��ل�����ض ال��ت�����ش��ري��ع��ي 

الكوتا  ورف���ع  ع��ام��اً،  وع�����ش��ري��ن  ث��الث��ة  اإىل 

ال��ن�����ش��وي��ة، وت��خ��ف��ي�����ض ر����ش���وم ال��ت�����ش��ج��ي��ل 

والتاأمني، وحل ق�شية املحكوميات

الفل�شطينية  وال��ق��وى  الف�شائل  ودع��ت 

ع��ل��ى  ل��ل��م�����ش��ادق��ة  ع��م��ل��ه��ا  م���وا����ش���ل���ة  اإىل 

ال��ت��و���ش��ي��ات ال��ت��ي اأج��م��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا، خ��الل 

�شباط  من  التا�شع  يف  القاهرة  اجتماعات 

2021

وفيما يلي ن�ض العري�شة:

الرئي�ض/ حممود عبا�ض..املحرم،

حتية واحراماً،

املوقعة  الأهلية  املنظمات  اإليكم  تتوجه 

على هذا النداء بفائق الحرام والتقدير، 

باملر�شوم  خرياً  ا�شتب�شرت  اأنها  اإىل  وت�شري 

ال�����ش��ادر يف اخل��ام�����ض ع�شر من  ال��رئ��ا���ش��ي 

النتخابات  ب��اإج��راء  املا�شي  الثاين  كانون 

وال��رئ��ا���ش��ي��ة،  الت�شريعية  ب�شقيها  ال��ع��ام��ة 

الفل�شطينية  ال��ف�����ش��ائ��ل  ب��ات��ف��اق  وك��ذل��ك 

التا�شع من  القاهرة يف  برعاية م�شرية يف 

�شباط، والذي ت�شمن الكثري من الق�شايا 

وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا جم���م���وع���ة م����ن ال��ت��و���ش��ي��ات 

وملنظمات  ل��ن��ا  م��ه��م��ا  م��ط��ل��ب��اً  �شكلت  ال��ت��ي 

حت�شني  اأج��ل  من  وغريها  امل��دين  املجتمع 

من  اأو���ش��ع  م�شاركة  و���ش��م��ان  الن��ت��خ��اب��ات، 

ه��ذه  يف  الفل�شطيني  جمتمعنا  ق��ط��اع��ات 

يعزز  ومبا  وتر�شيحا،  ت�شويتا  النتخابات 

حقها يف امل�شاركة ال�شيا�شية. وخا�شة اإلغاء 

لروؤ�شاء  ال�شتقالة  بقبول  املتعلق  ال�شرط 

وغ��ريه��ا من  الأه��ل��ي��ة  املنظمات  وم��وظ��ف��ي 

�شن  تخفي�ض  وك��ذل��ك  ال��ع��ام��ة،  ال��ه��ي��ئ��ات 

اإىل  الت�شريعي  املجل�ض  لع�شوية  الر�شح 

ثالثة وع�شرين عاما ورفع الكوتا الن�شوية 

وحل  والتاأمني  الت�شجيل  ر�شوم  وتخفي�ض 

املحكوميات ق�شية 

على  بامل�شادقة  مر�شوم  اإ�شدار  عدم  اإن 

ل��الإج��م��اع  ال��ت��و���ش��ي��ات ي�شكل جت����اوزاً  ه��ذه 

الف�شائل  اتفاق  عليه  اأكد  والذي  الوطني، 

متثلت  التي  املجتمعية  والإرادة  بالقاهرة 

ال�����ش��ج��ل  امل�����ش��ج��ل��ني يف  ع�����دد  ارت�����ف�����اع  يف 

اإىل  واأي�����ش��ا   ،%93 ن�����ش��ب��ة  اإىل  الن��ت��خ��اب��ي 

حرمان مئات الآلف من اأبناء �شعبنا �شواء 

وا�شعة  قطاعات  وكذلك  والن�شاء  ال�شباب 

من  وال��ذي��ن  امل��دين  املجتمع  منظمات  م��ن 

ل��الن��ت��خ��اب��ات وغ��ريه��ا،  ال��ر���ش��ح  حقهم يف 

قطاع  ارب��اك  على  �شيعمل  اأن��ه  اىل  اإ�شافة 

ال��ن��اخ��ب��ني وت��ع��م��ي��ق ح��ال��ة ال��ت��ه��م��ي�����ض لهم 

اأكرب ب�شكل 

اإن���ن���ا ن��ط��ال��ب ال��رئ��ي�����ض حم��م��ود ع��ب��ا���ض 

لتعديل  رئا�شي  مر�شوم  اإ���ش��دار  ب�����ش��رورة 

ب�شاأن   2007 ل��ل��ع��ام   1 رق��م  ب��ق��ان��ون  ال��ق��رار 

الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة مب���ا ي�����ش��م��ن حتقيق 

ال��ت��و���ش��ي��ات ال������واردة يف ات���ف���اق ال��ف�����ش��ائ��ل 

ال�شمانات  اإح��دى  ت�شكل  والتي  بالقاهرة، 

احل��ق��ي��ق��ي��ة لح��ت�����ش��ان ه����ذه الن��ت��خ��اب��ات 

اأو�شع قطاعات �شعبنا فيها وم�شاركة 

الفل�شطينية  والقوى  الف�شائل  وندعو 

ع��ل��ى  ل��ل��م�����ش��ادق��ة  ع��م��ل��ه��ا  م���وا����ش���ل���ة  اإىل 

قطاعات  جميع  متتع  ل�شمان  تو�شياتها 

ال�شيا�شية امل�شاركة  �شعبنا بحقهم يف 

�شعبنا  قطاعات  م�شاركة  اإىل  ندعو  كما 

وب��خ��ا���ش��ة ال�����ش��ب��اب وال��ن�����ش��اء وال��ع��ام��ل��ني 

من  وغ��ريه��ا  امل���دين  املجتمع  منظمات  يف 

ال��ه��ي��ئ��ات امل��ت�����ش��ررة م���ن اأج�����ل امل�����ش��اه��م��ة 

وامل�شاركة الفاعلة باملطالبة بتعديل قانون 

املهمة  التو�شيات  هذه  وتبني  النتخابات، 

والتي متثل حقا لهم

وت���ف�������ش���ل���وا ب���ق���ب���ول ف����ائ����ق الح�������رام 

والتقدير

امل����ن����ظ����م����ات الأه�����ل�����ي�����ة امل�����وق�����ع�����ة ع��ل��ى 

العري�شة:

االنباط-وكاالت

»مركز  نّظمه  ال��ذي  الحتفال  مي��ّر  مل 

»ن��ادي  م��ع  بالتعاون  اأم�����ض،  ال��ط��ور«  ن�شاء 

القد�ض  الطور يف  الزيتون« يف قرية  جبل 

الذي  الثقايف  الحتفال  ب�شالم.  ال�شرقية 

اأق��ام��ت��ه امل��وؤ���ش�����ش��ت��ان ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ت��ان يف 

منا�شبة »يوم املراأة العاملي« ومب�شاركة عدد 

باعتقال  انتهى  الفل�شطينيات،  الن�شاء  من 

اثنتني من امل�شاركات بعدما داهمت قّوات 

املكان،  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  جي�ض  م��ن 

الفل�شطينية  ال�شلطات  دع��م  ذريعة  حتت 

ل��ه��ذا ال��ن�����ش��اط. امل��ع��ت��ق��ل��ت��ان ه��م��ا م��دي��رة 

»م��رك��ز ن�����ش��اء ال���ط���ور« اإخ���ال����ض ال�����ش��ي��اد 

وم�شممة الزياء منال اأبو �شبيتان اللتني 

العتداء  بعد  الحتالل،  ق��ّوات  اقتادتهما 

على امل�����ش��ارك��ات يف احل���دث ال��ث��ق��ايف ال��ذي 

وا���ش��ه��ام��ات��ه��ا يف  امل����راأة  ب���اإجن���ازات  يحتفي 

عر�ض  خ��الل  م��ن  الفل�شطينية  ال��ث��ق��اف��ة 

م���ن���ت���وج���ات ���ش��ن��ع��ت ي�����دوي�����اً، ب���الإ����ش���اف���ة 

ال��ت��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الأث���������واب  ب��ع�����ض  اإىل 

امل�����ش��ارك��ات.  بع�ض  اأي�����ش��اً  ت��رت��دي��ه��ا  ك��ان��ت 

ال��ت��دم��ري  امل���داه���م���ة ع���ل���ى  ت��ق��ت�����ش��ر  ومل 

فل�شطينية  م�شادر  نقلت  اذ  والعتقالت، 

������ش�����ادروا  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني  اجل�����ن�����ود  اأن 

من  امل��ع��رو���ش��ة،  الثمينة  املقتنيات  بع�ض 

وقد  تقليدية.  الف�شاتني  بع�ض  �شمنها 

ان��ت�����ش��رت ف��ي��دي��وه��ات م��واج��ه��ة م��ب��ا���ش��رة 

ل��ب��ع�����ض ال��ن�����ش��وة ال���ل���وات���ي وق���ف���ن ب��وج��ه 

ا�شما  اأ�شيف  وق��د  الإ�شرائيليني.  اجلنود 

قّوات  اقتادتهن  35 معتقلة  اإىل  املعتقلتني 

�شجن  اإىل  الأخ����رية  الأي����ام  الح��ت��الل يف 

وم�شّنات كما  اأماً   11 بينهن  الدامون، من 

معاناة  احلقوقية.  املنّظمات  بع�ض  اأ�شارت 

الأ�����ش����ريات ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ات، وظ��روف��ه��ن 

من  حرمانهن  اأم���ام  املعتقل  يف  القا�شية 

كاّفة حقوقهن، اأعادها اإىل الواجهة اأم�ض 

الأ����ش���رى« يف  ل��درا���ش��ات  فل�شطني  »م��رك��ز 

م��ن��ا���ش��ب��ة »ي���وم امل����راأة ال��ع��امل��ي«، م���ذّك���راً ب� 

الن�شاء  ا�شتهدفت  اعتقال  حالة  األ��ف   16

1967 الفل�شطينيات منذ عام 

 تقرير: أعداد المستوطنين بالضفة ازدادت بنسبة 42% منذ عام 2010

 120 منظمة أهلية تطالب بإلغاء القيود المفروضة على الترشح باالنتخابات التشريعية الفلسطينية

 »اسرائيل« تحاصر )يوم( المرأة الفلسطينية 

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت اإي��������ران ال����ث����الث����اء، ا���ش��ت��ع��داده��ا 

املتحدة  الوليات  مع  ال�شجناء  لتبادل جميع 

اأظ��ه��رت  اأن  اأن��ه��ا �شبق  الأم��ري��ك��ي��ة، م�����ش��ريًة 

موقفها بهذا اخل�شو�ض

وق���ال متحدث احل��ك��وم��ة الإي��ران��ي��ة علي 

ربيعي، يف ت�شريح �شحايف، اإن وزير اخلارجية 

حم��م��د ج����واد ظ��ري��ف، اأع��ل��ن يف وق���ت �شابق 

م���وق���ف ط���ه���ران م���ن ت���ب���ادل ال�����ش��ج��ن��اء مع 

وا�شنطن، بح�شب وكالة الأنباء الر�شمية اإيرنا

ملبادلة  م�شتعدون  نحن  ربيعي:  واأ���ش��اف 

جميع ال�شجناء، وعدم حتقيق ذلك حتى الآن 

يعود اإىل عدم ا�شتعداد الإدارة الأمريكية

تعر�ض  اإىل  احل��ك��وم��ة  م��ت��ح��دث  واأ�����ش����ار 

اإىل الع��ت��ق��ال حول  الإي��ران��ي��ني  العديد م��ن 

العامل نتيجة ل�شغوط اأمريكية

وحتتجز كل من الوليات املتحدة واإي��ران 

تتوفر  اأن  الآخ����ر دون  ال��ب��ل��د  م��ن  م��واط��ن��ني 

معلومات دقيقة عن اأعدادهم، ودعت البلدان 

موؤخًرا اإىل الإف��راج عنهم ب�شبب تف�شي وباء 

كورونا

وحول التفاق النووي، جدد ربيعي دعوته 

لالإدارة الأمريكية، اإىل رفع العقوبات والعودة 

لالتفاق النووي دون �شروط

ويف وق���ت ���ش��اب��ق اخل��م��ي�����ض، ق���ال الرئي�ض 

الإي���راين ح�شن روح���اين، اإن ب��الده لن تقبل 

ب����اأي ت��غ��ي��ري ع��ل��ى الت���ف���اق ال����ن����ووي، م��وؤك��دا 

�شرورة رفع العقوبات من اأجل حل الق�شايا 

بالطرق الدبلوما�شية

ويف يناير/ كانون الثاين 2020 اأعلنت اإيران 

ردا  بالتفاق،  ال���واردة  تعهداتها  تعليق جميع 

باأيام قائد فيلق  على اغتيال وا�شنطن قبلها 

القد�ض قا�شم �شليماين، بغارة جوية يف بغداد

وا�شنطن  ان�شحبت   ،2018 اأي��ار  مايو/  ويف 

2015 بني  امل���وق���ع يف  ال���ن���ووي  الت���ف���اق  م���ن 

رو�شيا  ت�شم  التي   ،)1+5( وجمموعة  اإي���ران 

وب��ري��ط��ان��ي��ا وال�������ش���ني وال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 

وفرن�شا واأملانيا، وفر�شت على طهران عقوبات 

اقت�شادية

وي���ن�������ض الت����ف����اق ع���ل���ى ال����ت����زام ط���ه���ران 

بالتخلي، ملدة ل تقل عن 10 �شنوات، عن اأجزاء 

حيوية من برناجمها النووي، وتقييده ب�شكل 

كبري، بهدف منعها من امتالك القدرة على 

العقوبات  رف��ع  مقابل  نووية،  اأ�شلحة  تطوير 

عنها

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت اإث���ي���وب���ي���ا، ال����ث����الث����اء، رف�����ش��ه��ا 

اقرحتها  التي  الرباعية  للو�شاطة  الكامل 

اآلية  القائمة على تطوير  م�شر وال�شودان، 

دولية  رباعية  جلنة  ت�شكيل  عرب  التفاو�ض 

الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  تقودها 

ب�������ش���ف���ت���ه���ا ال����رئ����ي���������ض احل��������ايل ل����الحت����اد 

الإفريقي

ب��ا���ش��م وزارة اخل��ارج��ي��ة  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

الإثيوبية، دينا مفتي، خالل اإفادة �شحفية، 

ب�شاأن  الإثيوبي  املوقف  يف  ت�شعيدا  حملت 

ال��و���ش��اط��ة يف ح���ل ق�����ش��ي��ة ���ش��د ال��ن��ه�����ش��ة ، 

التي  باملفاو�شات  تتم�شك  اأب��اب��ا  اأدي�����ض  اإّن 

يرعاها الحتاد الإفريقي فقط

النه�شة  �شد  واأ�شاف: ميكن حل ق�شية 

م���ن خ����الل امل���ف���او����ش���ات اجل����اري����ة ب��ق��ي��ادة 

الحتاد الإفريقي والتي ل تتطلب م�شاركة 

طرف اآخر يف الق�شية كو�شيط

ب��اإم��ك��ان��ي��ة حل  ت��وؤم��ن  ب���الده  اأّن  وت��اب��ع 

امل�����ش��ك��الت الإف��ري��ق��ي��ة م��ن خ���الل احل��ل��ول 

الإفريقي  الحت��اد  اأن  م�شريا   ، الإفريقية 

والكونغو الدميقراطية قادران متاًما على 

التو�شل اإىل حلول مربحة للجميع

يف ال�����ش��ي��اق، ج���دد م��ف��ت��ي ال��ت��اأك��ي��د على 

والقانوين  الطبيعي  احلق  لها  اإثيوبيا  اأن 

ع��ادل  ب�شكل  املائية  م��وارده��ا  ا�شتخدام  يف 

ومن�شف دون الت�شبب يف �شرر كبري لدول 

امل�شب

واأو������ش�����ح اأن������ه مت����ت م���ع���اجل���ة م�����ش��ائ��ل 

���ش��الم��ة ال�����ش��دود وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات التي 

مالئم  ب�شكل  ال�����ش��وداين  اجل��ان��ب  اأث���اره���ا 

على  لل�شكوى  اأ�شباًبا  تكون  اأن  ميكن  ول 

الإطالق

التم�شك  اإىل  امل��ي��ل  اأن  اإىل  ل��ف��ت  ك��م��ا 

ب���ال���و����ش���ع ال����راه����ن لت���ف���اق���ي���ات احل��ق��ب��ة 

اإىل  ال��ت��و���ش��ل  م�شمى  حت��ت  ال���ش��ت��ع��م��اري��ة 

اتفاقيات ملزمة اأمر غري مقبول

 إيران تعلن استعدادها لمبادلة 
جميع السجناء مع واشنطن

 اقترحتها مصر والسودان.. أديس 
أبابا ترفض الوساطة الرباعية



الدويل
90 الأربعاء  10/ 3 / 2021 

االنباط-وكاالت

ك�����ص��ف��ت م�������ص���ادر اإع����ام����ي����ة، ام�����س 

يجريها  �أخ���رة  حم���اوالت  �أن  �ل��ث��اث��اء 

ق������ادة ح���رك���ة ف���ت���ح م����ع ع�����ض��و �ل��ل��ج��ن��ة 

�لقدوة  نا�ضر  “فتح”  حلركة  �ملركزية 

ت�ضكيل  ق�����ر�ر  ع���ن  ب���ال���ع���دول  الإق���ن���اع���ه 

ق��ائ��م��ة �ن��ت��خ��اب��ي��ة م��ن��ف��ردة، ب��ع��د �إم��ه��ال 

رئ��ي�����س �ل�����ض��ل��ط��ة حم��م��ود ع��ب��ا���س �أم��ه��ل 

“فتح”  حلركة  �مل��رك��زي��ة  �للجنة  ع�ضو 

48 ���ض��اع��ة ل��ان�����ض��ي��اع  �ل����ق����دوة  ن��ا���ض��ر 

لقر�ر�ته

�جلديد”،  “�لعربي  ل�ضحيفة  ووفقاً 

ن��ق��ًا ع���ن �مل�������ض���ادر، ف����اإن ع��ب��ا���س �أم��ه��ل 

�أي  ت�����ض��ك��ي��ل  �أو  �ل��ر���ض��ح  ب��ع��دم  �ل���ق���دوة 

حلركة  �لر�ضمية  �لقائمة  خ��ارج  قائمة 

“فتح” و�إال �ضوف يتم �تخاذ �الإجر�ء�ت 
�لف�ضل  فيها  مبا  �لقدوة،  �ضد  �لازمة 

من �حلركة �أو جتميد ع�ضويته

عدم  ��ضرطت  �لتي  �مل�ضادر،  و�أك��دت 

كلف  عبا�س  “�لرئي�س  �أن  ��ضمها،  ذك��ر 

ن��ائ��ب��ه يف ح��رك��ة ف��ت��ح حم��م��ود �ل��ع��ال��ول 

للحركة  �مل��رك��زي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ���ض��ر  و�أم����ن 

�أخ��رة  مل��رة  �ل��رج��وب باحلديث  ج��ري��ل 

بالعدول عن قر�ره  و�إقناعه  �لقدوة  مع 

�نتخابية منفردة.” قائمة  بت�ضكيل 

وك��������ان �ل������ق������دوة ق�����د ق�������رر ت�����ض��ك��ي��ل 

ق��ائ��م��ة �ن��ت��خ��اب��ي��ة م��ن �مل��ل��ت��ق��ى �ل��وط��ن��ي 

مع  م��وؤخ��ر�ً  �ضكله  �ل���ذي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

�ل��ع�����ض��ر�ت م���ن �ل�����ض��ب��اب و�الأك���ادمي���ي���ن 

و�مل��ث��ق��ف��ن وم��ن��ظ��م��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل���دين 

�لفل�ضطيني،  �ل�ضعب  �أط��ي��اف  وخمتلف 

�����ض���ت���ع���د�د�ً ل��ت�����ض��ك��ي��ل ق��ائ��م��ة �ن��ت��خ��اب��ي��ة 

�مل��ج��ل�����س  �ن����ت����خ����اب����ات  ل���ل���م�������ض���ارك���ة يف 

�لت�ضريعي يف مايو/ �أيار �لقادم”

ف�����ض��ل  ق�����ر�ر  �مل�ضادر:”  و�أ����ض���اف���ت 

�ملحاولة  نتائج  وينتظر  ج��اه��ز  �ل��ق��دوة 

�الأخرة للحديث معه”

االنباط-وكاالت

�أكد وزير �خلارجية �الإمار�تي، �ل�ضيخ عبد�هلل 

بن ز�يد �آل نهيان، �لثاثاء �إن عودة �ضوريا للعمل 

�الإقليمي مع حميطها �لعربي �أمر البد منه

وق���ال �ل��وزي��ر �الإم���ار�ت���ي يف م��وؤمت��ر �ضحايف 

�إن قانون  مع نظره �لرو�ضي �ضرغي الفروف، 

�لعمل  يو�جه  �ل��ذي  �الأك��ر  �لتحدي  هو  قي�ضر 

�مل�ضرك مع �ضوريا

رو�ضيا ترحب  �إن  ق��ال الف��روف  وم��ن جانبه، 

بتطبيع �لعاقات بن �لدول �لعربية و�إ�ضر�ئيل، 

ب���اده للم�ضاعدة يف حل  ����ض��ت��ع��د�د  م��ع��رب��ا ع���ن  

�ل�ضر�ع �لفل�ضطيني �الإ�ضر�ئيلي

وزي��ر  م��ع  مباحثاته  �أن  �إىل  الف���روف  و�أ���ض��ار 

�خلارجية �الإمار�تي تناولت �لتطور�ت يف �خلليج 

و��ضتقر�ر �الأمن فيه، الفتا �إىل �أن  حجم �لتعاون 

�لتجاري مع �الإمار�ت و�ضل �إىل 3 مليار�ت دوالر

�ليوم  زي���ارة  �لرو�ضي  �خلارجية  وزي��ر  وب���د�أ 

�إط��ار جولة خليجية ت�ضمل  لدولة �الإم��ار�ت يف 

�أي�ضا �ل�ضعودية وقطر

�أن  ذك��رت  �لرو�ضية  �خلارجية  وز�رة  وكانت 

�أب��و  ع��ه��د  ويل  �الإم������ار�ت  يف  �ضيلتقي  الف����روف 

نهيان، ووزير  �آل  ز�يد  بن  �ل�ضيخ حممد  ظبي، 

�خلارجية

بتعزيز  �ملتعلقة  �مل�ضائل  �أن  �ل��وز�رة  و�أ�ضافت 

مكانة  �ضتتخذ  و�القت�ضادي  �لتجاري  �لتعاون 

�أج��ن��دة جولة الف���روف �ل��ق��ادم��ة، مع  خا�ضة يف 

�ضابقا  �ملرمة  �التفاقات  تطبيق  على  �لركيز 

على �أعلى �مل�ضتويات

االنباط-وكاالت

 ح������ذر ب���ي���ن���ي غ���ان���ت�������س وزي�������ر �جل��ي�����س 

�الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي، �م�����س �ل��ث��اث��اء، م��ن خطورة 

حكومته  رئي�س  ينتهجه  �ل���ذي  �لتحري�س 

�لقانوين  �مل�ضت�ضار  �ضد  نتنياهو  بنيامن 

ي�ضكل  م��ا  ماندلبليت،  �أف��ي��ح��اي  للحكومة 

تهديًد� على حياته

وقال غانت�س يف �ملوؤمتر �خلا�س بقناة 12 

لي�س  �أن ماندلبليت  �إنه منزع من  �لعرية، 

لديه ما يكفي من حر��س �الأمن، حمذًر� من 

تكر�ر ما جرى يف و��ضنطن

على  خ��ط��ًر�  ه��ن��اك  �أن  “�أعتقد  و�أ���ض��اف 

ح���ي���اة م��ان��دل��ب��ل��ي��ت الأن���ن���ي �أع��ت��ق��د �أن ه��ذ� 

حماوالت  وهناك  عليه،  �ضيوؤثر  �لتحري�س 

�أن  ب��اع��ت��ق��ادي   .. �ل��ع��د�ل��ة  ن��ظ��ام  لتقوي�س 

ل��اأذى حتى لو مل  ماندلبليت قد يتعر�س 

لي�س  ل��ك��ن  ذل���ك،  ب��ح��دوث  نتنياهو  ي��رغ��ب 

لديه �لقدرة على �لتحكم فيما �ضيحدث”

وب�����ض��اأن �إم��ك��ان��ي��ة �ن�����ض��م��ام ح���زب �أزرق - 

برئا�ضة  ح��ك��وم��ة  يف  يتزعمه  �ل���ذي  �أب��ي�����س 

كيف  �ضرى  �إن��ه  غانت�س،  ق��ال  يائر البيد، 

�ضتنتهي �النتخابات وحينها �ضيقرر

�لقدرة  لديه  �أن  يظهر يل  “من  و�أ�ضاف 

على ت�ضكيل حكومة من 61 مقعًد�، وميكنني 

�أع��ي�����س م��ع م��ب��ادئ��ه م��ن حيث �خلطوط  �أن 

فاأنا   ، و�الجتماعية  و�القت�ضادية  �ل�ضيا�ضية 

ال �أ�ضتبعده”

االنباط-وكاالت

باك�ضتان  يف  �لقاعدة  تنظيم  �ضعف  عندما 

و�أفغان�ضتان يف �ل�ضنو�ت �الأخرة و هزم تنظيم 

د�ع�����س يف �ل���ع���ر�ق و���ض��وري��ا، ت��ن��ب��اأ �ل��ع��دي��د من 

�إىل  �الإره������اب  ���ض��ب��ك��ات  ب��ان��ت��ق��ال  �ملتخ�ض�ضن 

مناطق �أخ���رى يف �ل��ع��امل. وم��ع ع���ودة ف�ضائل 

يف  خا�ضة  �أفريقيا  دول  يف  وظهورها  �لقاعدة 

�ل�ضومال ومايل ونيجريا، �أ�ضار �ملر�قبون �إىل 

�أن �أفريقيا �ضوف ت�ضبح م�ضتقبا �أر�س �جليل 

�لثالث لاإرهاب

�لرئي�س  �إد�رة  ت�ضتعر�س  بينما   - و��ضنطن 

�لتحّديات  بايدن جمموعة من  �الأمركي جو 

�لتي تو�جه �ضيا�ضتها �خلارجية، �إير�ن و�ل�ضن 

�ملثال ال  �ضبيل  �ل�ضمالية، على  وكوريا  ورو�ضيا 

�حل�ضر، من �ملحتمل �أن تقع مكافحة �الإرهاب 

يف �أف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب �ل�����ض��ح��ر�ء �ل��ك��رى خ��ارج 

�أولوياتها �لق�ضوى

وخال �إد�رة �لرئي�س �ل�ضابق دونالد تر�مب، 

ك��ان��ت ه��ن��اك مناق�ضات رف��ي��ع��ة �مل�����ض��ت��وى ح��ول 

�إع��ادة �نت�ضار �لقو�ت، و�أف�ضل �ل�ضبل لانتقال 

�أجل  �الإره���اب من  بعيد� عن عمليات مكافحة 

من  ك��ان  �لعظمى.  �ل��ق��وى  ملناف�ضة  �ال�ضتعد�د 

هذه  �النت�ضار  �إع���ادة  عمليات  ُتنقل  �أن  �ملتوقع 

�إىل منطقة �أفريقيا جنوب �ل�ضحر�ء �أكرث من 

�أي منطقة �أخ��رى، على �لرغم من �أن �ملنطقة 

�جلهادية  للجماعات  خ�ضبة  �أر���ض��ا  �أ�ضبحت 

�لتابعة لتنظيم �لدولة �الإ�ضامية و�لقاعدة

مكا�ضب يف �ضاحات �ملعركة

المباالة �أمركية بت�ضاعد �لتهديد

بان�ضحاب  ت��ر�م��ب  �أم���ر   ،2020 دي�ضمر  يف 

�لقو�ت �الأمركية من �ل�ضومال، و�لذي �كتمل 

على  كينيا،  �إىل  �نتقلت  عندما   2021 يناير  يف 

�أفريقيا  �الأم��رك��ي��ة يف  �لقيادة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م 

�ل�ضباب  )�أف��ري��ك��وم( ح��ذرت م��ن �ضمود حركة 

�لتابعة لتنظيم �لقاعدة وقدرتها على �لتكيف 

يف مو�جهة عمليات مكافحة �الإرهاب �الأمركية

وظلت حركة �ل�ضباب عدو�نية، مما يدل على 

قدرتها على �ضن هجمات مذهلة، مبا يف ذلك 

عملية �ضد قاعدة �أمركية يف كينيا حيث كانت 

عملية �لنقل جارية، مما �أ�ضفر عن مقتل ثاثة 

من �أفر�د وز�رة �لدفاع �الأمركية

ك��م��ا ���ض��ك��ك �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ض��ي �إمي��ان��وي��ل 

ب��االإب��ق��اء على  �ل��ت��ز�م فرن�ضا  م��اك��رون علنا يف 

قو�ت يف غرب �أفريقيا، حيث حتافظ منذ فرة 

طويلة على وجود ع�ضكري كبر. وتوقيت هذه 

�لقر�ر�ت ال ميكن �أن يكون �أ�ضو�أ

�لع�ضكرية  �ل���ق���و�ت  ب�����ض��ح��ب  �اله��ت��م��ام  �إن 

خال  �ل�ضحر�ء  جنوب  �أفريقيا  من  �لغربية 

ن�ضاط  ف��ي��ه  �زد�د  وق���ت  يف  ي��ح��دث   ،2021 ع���ام 

�ل��ع��دي��د م��ن �جل��م��اع��ات �جل��ه��ادي��ة يف منطقة 

�ل�����ض��اح��ل و�ل���ق���رن �الأف��ري��ق��ي وج��ن��وب وو���ض��ط 

�أفريقيا، كما يت�ضح ذلك من وت��رة هجماتها 

�الأر����ض��ي،  �مل��ت��ز�ي��دة على  �مل��ت��ز�ي��دة و�ل�ضيطرة 

�ل�ضوء  ت�ضلط  و�إ���ض��د�ر مقاطع فيديو دعائية 

على �ملكا�ضب يف �ضاحة �ملعركة

�الأمركية يف  �الأمني  �لتعاون  بر�مج  وتعد 

�لقو�ت  ق��در�ت  لبناء  ت�ضاد �ضرورية  دول مثل 

�ل�ضريكة �ملكلفة بعمليات مكافحة �الإره��اب يف 

�ملنطقة. ولكن بعد ما يقرب من عقدين من 

�لبنتاغون  ف���اإن  �مل�ضتمرة،  �الن��ت�����ض��ار  عمليات 

ب�ضاأن  �الآن  تكافح  �الأم��رك��ي��ة(  �ل��دف��اع  )وز�رة 

كيفية ومكان �إعادة تخ�ضي�س �ملو�رد، وال ُينظر 

�إىل �أفريقيا جنوب �ل�ضحر�ء على �أنها �ضرورية

�مل�ضاعدة  م��ن  عالية  م�ضتويات  دون  وم���ن 

�ل���غ���رب���ي���ة، مب���ا يف ذل����ك دع����م �ال���ض��ت��خ��ب��ار�ت 

قو�ت  �لعديد من  فاإن  و�ال�ضتطاع،  و�ملر�قبة 

�الأمن �لعاملة يف منطقة �ل�ضاحل تو�جه خطر 

�الإد�رة،  و�ضوء  �خر�قها،  ي�ضهل  �لتي  �حل��دود 

عو�مل  وهي  �مل�ضروع،  غر  �القت�ضاد  و�نت�ضار 

هيكلية يف �ضالح �لفاعلن �لعنيفن من غر 

�لدول

وحتى عندما مت �إحر�ز تقدم �ضد �جلماعات 

ق�ضرة  �ملكا�ضب  كانت  �أفريقيا،  يف  �الإره��اب��ي��ة 

�الأجل ويف �لكثر من �الأحيان �ضعيفة وميكن 

عك�ضها ب�ضهولة
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االنباط-وكاالت

ت�����ض��ت��م��ّر �الح���ت���ج���اج���ات يف خم��ت��ل��ف   

�مل�����ن�����اط�����ق �ل����ل����ب����ن����ان����ي����ة، ل���ل���ت���ع���ب���ر ع��ن 

�ملعي�ضية  �أو���ض��اع��ه��م  ت���رّدي  م��ن  غ�ضبهم 

و�إ�ضعال  �لطرق  قطع  عر  و�القت�ضادية، 

�الإطار�ت

�جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين، �أع�����اد ���ض��ب��اح ي��وم 

�لثاثاء، فتح �ل�ضر على �أوتو�ضر�د جل 

�لقوى  عملت  حيث  باالجتاهن،  �لديب 

�الأم��ن��ي��ة ب��االت��ف��اق م��ع �مل��ت��ظ��اه��ري��ن على 

�إز�لة �لعو�ئق للتخفيف من زحمة �ل�ضر

�أم�س  لبنان  �ضهد  �أن  بعد  ذلك،  وياأتي 

ت��ز�م��ن م��ع ك��ام  �إث��ن��ن �لغ�ضب و�ل���ذي 

�لذي  عون  جوزيف  �لعماد  �جلي�س  قائد 

�أّكد �أّن �جلي�س مع حرية �لتعبر �ل�ضلمي 

�لدولية  و�ملو�ثيق  �لد�ضتور  يرعاها  �لتي 

�لعامة  �الأم���اك  على  �لتعدي  دون  لكن 

و�خل��ا���ض��ة، م�����ض��دد�ً ع��ل��ى �أن �جل��ي�����س لن 

�الأهلي  و�ل�ضلم  باال�ضتقر�ر  بامل�س  ي�ضمح 

�لتحكم  غ��رف��ة  �أف�����ادت  �ل�����ض��اأن،  ه���ذ�  ويف 

���ض��م��ن  �ل����ط����رق����ات  ج��م��ي��ع  �أن  �مل��������روري 

منطقة بروت �ضالكة

�الث��ن��ن،  �أغ��ل��ق��و�  ق��د  �ملحتجن  وك���ان 

�ل���ل���رة  ����ض���ع���ر  ه������وى  �أن  م���ن���ذ  �ل����ط����رق 

جديد  منخف�س  م�ضتوى  �إىل  �للبنانية 

 85 �لعملة  فقدت  حيث  �ملا�ضي  �الأ�ضبوع 

باملئة من قيمتها

مي�ضال  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل��رئ��ي�����س  �أّن  ي��ذك��ر، 

عون، دعا �إىل فتح �لطرق يف جميع �أنحاء 

�مل�ضوؤولن،  كبار  مع  �جتماع  بعد  �لباد 

يف ح����ن ع���ق���د ق���ائ���د �جل���ي�������س �ج��ت��م��اع��ا 

���ض��دد  �ل��ع�����ض��ك��ري��ن  �ل���ق���ادة  م��ع  منف�ضا 

ف��ي��ه ع��ل��ى �حل����ق يف �ل��ت��ظ��اه��ر �ل�����ض��ل��م��ي 

�لعماد جوزيف عون،  �نتقد قائد �جلي�س 

ل��ب��ن��ان  يف  “�لطائفين”  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ن 

ع��دم  م��ن  �الأزم����ة، حم���ذر�  م��ع  لتعاملهم 

����ض��ت��ق��ر�ر �ل��و���ض��ع �الأم���ن���ي، م�����ض��ي��ف��ا �أن 

�ملجتمع  م��ن  ج��زء  �لع�ضكرين  �ل�ضباط 

�ل���ل���ب���ن���اين �ل������ذي ي���ع���اين م����ن ���ض��ع��وب��ات 

يعانون  “�لع�ضكريون  وق��ال  �قت�ضادية. 

ويجوعون مثل �ل�ضعب”

“�إىل  للم�ضوؤولن قائا  ووجه حديثه 

�أين نحن ذ�هبون، ماذ� تنوون �أن تفعلو�، 

ل��ق��د ح��ذرن��ا �أك���رث م��ن م���رة م��ن خ��ط��ورة 

�لو�ضع و�إمكان �نفجاره”

االنباط-وكاالت

ن�ضرت �ضحيفة “معاريف” �لعرية 

للر�أي  ��ضتطاعاً  �لثاثاء،  يوم  �ضباح 

�لقادمة �الإ�ضر�ئيلية  حول �النتخابات 

وق����ال����ت �ل�����ض��ح��ي��ف��ة �ل���ع���ري���ة ع��ر 

�ال�ضتطاع  �إّن  �الإل���ك���روين،  موقعها 

�ل��������ذي �أج�����������ر�ه م���ع���ه���د �ل�������ض���ي���ا����ض���ات 

الز�ر”،  “مناحيم  برئا�ضة  �ل�ضيا�ضية 

يف  �الجت���اه  يف  تغير  ت�ضجيل  مت  ح��ي��ُث 

بينيت  “نفتايل  �لثالث:  �ملركز  معركة 

وي�ضان  مقاعدهما  ي��ع��زز�ن  وييما” 

�إىل 12 مقعًد�

ي��اأت��ي  ���ض��اع��ر  ج���دع���ون  �أّن  و�أك�������دت، 

�الأم��ل �جلديد ج��اء� بعد بينت،  وح��زب 

�للذين ي�ضغان 11 مقعًد� هذ� �الأ�ضبوع 

، وهو تر�جع منذ ت�ضكيل �حلزب

ويف �ال�ضتطاع ح�ضل كٍل من:

28 مقعد�ً �لليكود 

ي�س عتيد 20

12 تكفاه حد�ضاه 

11 ميينا 

8 �لقائمة �لعربية 

8 ي�ضر�ئيل بيتنا 

8 �ضا�س 

يهدوت هتور�ة 6

6 �لعمل 

كحول لفان 5

4 مرت�س 

4 مقاعد �لدينية  �ل�ضهيونية 

االنباط-وكاالت

عون  مي�ضال  �للبناين  �لرئي�س  �أك��د 

�ل���ث���اث���اء، مت�����ض��ك ب�����اده ب��ال��ت��ع��وي�����س 

ج����ر�ء �الأ�����ض����ر�ر �ل��ن��اج��م��ة ع���ن ت�����ض��رب 

�إىل  �الإ�ضر�ئيلية  �ل�ضو�طىء  من  �لنفط 

لبنان �ضو�طئ 

بيان  يف  �للبنانية  �ل��رئ��ا���ض��ة  وذك���رت 

ع���ر ح�����ض��اب��ه��ا ع���ل���ى م���وق���ع �ل��ت��و����ض��ل 

�الج��ت��م��اع��ي ت��وي��ر �ل��ث��اث��اء، �أن ذل��ك 

�لرئي�س  ع��ق��ده��ا  م��ب��اح��ث��ات  ج���اء خ���ال 

ل��اأمم  �ملن�ضق �خل��ا���س  ن��ائ��ب��ة  ع��ون م��ع 

تناولت  ر�ضدي،  جناة  لبنان،  يف  �ملتحدة 

�ل���ت���ط���ور�ت �ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ر�ه��ن��ة وع��م��ل 

�ملنظمات �لدولية يف لبنان

�أن ذل��ك ج��اء  �إىل  �ل��رئ��ا���ض��ة  و�أ����ض���ارت 

عن  تقرير�ً  �ملتحدة  �الأمم  �إ�ضد�ر  قبيل 

�لو�ضع يف لبنان

�ل��رئ��ي�����س ع��ون  “�ضلم  �ل��ب��ي��ان،  ووف���ق 

�الأويل  �ل���ت���ق���ري���ر  م���ن  ن�����ض��خ��ة  ر����ض���دي 

من  �لنفطية  �مل��و�د  ت�ضرب  م�ضاألة  حول 

�ل�ضو�طئ  �إىل  �ملحتلة  فل�ضطن  �ضو�طئ 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، �ل����ذي �أودع�����ه ل��ب��ن��ان �الأمم 

�لبيئية  �لرثوة  يف  �الأ�ضر�ر  عن  �ملتحدة 

و�مل��ائ��ي��ة ب��ع��د �مل�����ض��ح �مل���ي���د�ين و�جل���وي 

�ل�������ذي �أج��������ري ل���ل���م���ي���اه و�ل�������ض���و�ط���ىء 

�للبنانية”

ي��ت��م�����ض��ك  “ ل���ب���ن���ان  �أن  ع�����ون  و�أك�������د 

ب��ح��ق��وق��ه يف �ل��ت��ع��وي�����س ع���ن �الأ����ض���ر�ر 

�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�الق��ت�����ض��ادي��ة، ال���ض��ي��م��ا و�أن���ه 

�لبقعة  ت��د�ع��ي��ات  ي��ع��اين م���ن  ي����ز�ل  م���ا 

�ل��ن��ف��ط��ي��ة �ل���ت���ي ن��ت��ج��ت ع����ن �ل��ق�����ض��ف 

�الإ�ضر�ئيلي يف حرب 2006”

وط����ل����ب �ل���رئ���ي�������س م�����ن �مل�������ض���وؤول���ة 

�الأمم����ي����ة “ ت�����ض��م��ن �ل���ت���ق���ري���ر �ل����ذي 

مار�س   18 يف  �الأم���ن  جمل�س  �ضيناق�ضه 

 ،1701 �ل����ق����ر�ر  ح����ول  �جل������اري  )�آذ�ر( 

م�������ض���األ���ة ت�������ض���رب �مل�������و�د �ل��ن��ف��ط��ي��ة م��ن 

�ل�ضو�طئ  �إىل  �ملحتلة  فل�ضطن  �ضو�طئ 

�لتي  �الأ����ض���ر�ر  و�أن  ال���ض��ي��م��ا  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

نتجت عنه كبرة”

�ل���ت���ق���ري���ر  “ ت�������ض���م���ن  ك����م����ا ط����ل����ب 

لل�ضيادة  �ملتكررة  �الإ�ضر�ئيلية  �خلروقات 

�للبنانية بر�ً وبحر�ً وجو�ً و�لتي �زد�دت 

وترتها يف �الآونة �الأخرة”

وب���ح���ث �ل���رئ���ي�������س ع����ون م����ع ر����ض���دي 

�ل�����ض��وري��ن يف  �ل���ن���ازح���ن  “ م���و����ض���وع 
�ملتحدة  �الأمم  م�ضاعدة  و�ضرورة  لبنان 

لت�ضهيل عودتهم �إىل بادهم”

ت��اأث��ر  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل�����ض��اح��ل  �أن  ي���ذك���ر 

�لذي  �لنفطي  بالت�ضرب  مبا�ضر  ب�ضكل 

يف  �الإ�ضر�ئيلية  �ل�ضو�حل  قبالة  ح�ضل 

�ضهر فر�ير )�ضباط( �ملا�ضي حيث �أدت 

�لتيار�ت و�الأمو�ج و�جتاهات �لرياح �إىل 

دفع كميات من �لنفط �لعائم على �ضكل 

قطر�ن نحو �ل�ضاحل �للبناين

 لبنان: احتجاجات مستمّرة.. طرق مقطوعة 
وإشعال إطارت وقائد الجيش ينتقد السياسيين

معاريف: تراجع لمقاعد »ساعر« وبينت يسجل 
مقاعد جديدة والليكود يواصل انخفاضه

 لبنان يتمسك بالتعويض جراء 
تسرب النفط من إسرائيل
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الـريـا�ضي

طوكيو - وكاالت 

ق�����ال االحت��������اد ال��������دويل ل��ل��ج��م��ب��از 

ال��ث��اث��اء اإن���ه األ��غ��ى ك��اأ���س ال��ع��امل لكل 

االأجهزة يف طوكيو، التي كانت مبثابة 

اإع�����داد الأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و ه���ذا ال��ع��ام، 

ب�����ص��ب��ب ���ص��ع��وب��ات م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ج��ائ��ح��ة 

ف����رو�����س ك����ورون����ا.وك����ان����ت م�����ص��اب��ق��ة 

اجل���م���ب���از ال���ف���ن���ي، ال���ت���ي ك�����ان م��ق��رر 

�صتختتم  اأي����ار،  م��اي��و/   4 يف  اإق��ام��ت��ه��ا 

���ص��ل�����ص��ل��ة ب���ط���والت ك���ل االأج����ه����زة ه��ذا 

للجمباز  ال��دويل  االحت��اد  العام.وقال 

وقت  يف  م�صابقتني  اإل��غ��اء  اإن  ب��ي��ان  يف 

ال�صل�صلة  اعتبار  ع��دم  اإىل  اأدى  �صابق 

م��وؤه��ل��ة ل��األ��ع��اب االأومل��ب��ي��ة. واأ���ص��اف 

االحتاد الدويل: “لهذا ال�صبب، اتخذ 

ق���رار اإل��غ��اء ك��اأ���س ال��ع��امل يف ال��ي��اب��ان، 

خا�صة يف ظل القيود املفرو�صة حاليا 

ع��ل��ى ال�����ص��ف��ر وال�������ص���ع���وب���ات ال��ع��امل��ي��ة 

ال��ت��ي  االإج������������راءات  اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة 

اتخذتها ال�صلطات اليابانية للحد من 

الباد قبل  انت�صار فرو�س كورونا يف 

منف�صل،  بيان  ويف  االأوملبية«.  االألعاب 

 2020 الأوملبياد  املنظمة  اللجنة  قالت 

وطنية  ج��م��ب��از  ب��ط��ول��ة  �صتنظم  اإن��ه��ا 

اأن ال يوجد  اأيار، م�صيفة  4 مايو/  يف 

تغير ب�صاأن م�صابقة اإعدادية للجمباز 

االإيقاعي مقررة يف 8 مايو/ اأيار.

01

ألغاء كأس العالم لألجهزة 

ابو رياش يعود لصفوف الشباب 

منتخب السيدات يستعد للتصفيات االسيوية 

منتخب لبنان يباشر االعداد 

االنباط - عمان 

ا�صتعاد نادي �صباب االأردن خدمات 

فريق  ليمثل  ريا�س  اأب��و  خالد  العبه 

ك��رة ال��ق��دم يف املو�صم احل��ايل. ووق��ع 

�صباب  ن��ادي  ريا�س عقده يف مقر  اأب��و 

و�صيم  الفني  املدير  وبح�صور  االأردن 

ال��ف��ري��ق وائ���ل البنا. ال��ب��زور وم��دي��ر 

وك����ان اأب����و ري���ا����س ب����داأ م�����ص��رت��ه مع 

مع  ي��ح��رف  اأن  ق��ب��ل  االأردن  ���ص��ب��اب 

ال�����ص��ع��ودي، ث��م ع��اد املو�صم  ال��ع��روب��ة 

امل���ا����ص���ي ل��ي��ل��ع��ب ب�����ص��ف��وف االأه���ل���ي 

االأردين. وجاء التعاقد مع اأبو ريا�س 

االأردن لاعبني  �صباب  يف ظل حاجة 

ي��ت��م��ت��ع��ون ب���اخل���رة وال����ق����درة ع��ل��ى 

االألعاب. �صناعة 

االنباط - عمان 

تدريباته  الن�صميات  منتخب  وا�صل 

الت�صفيات  خلو�س  ا�صتعدادا  اليومية، 

املدرب  بقيادة  املقبل،  اأيلول  االآ�صيوية 

نا�صيمينتو.واأجرى  ديفيد  الرتغايل 

البولو يف  ، تدريباً على ملعب  املنتخب 

خاله  رك��ز  لل�صباب،  احل�صني  مدينة 

اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م�����ص��ت��وى 

ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة، وت��دع��ي��م اجل��وان��ب 

وك���ان���ت احل�صة  وال��ف��ن��ي��ة.  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 

ب����داأت مب��ح��ا���ص��رة نظرية،  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

الن�صميات  م���درب  خ��ال��ه��ا  ا���ص��ت��ع��ر���س 

عليها  للعمل  الفنية  النقاط  من  عدداً 

خ����ال ال���ف���رة ال���ق���ادم���ة. يف امل��ق��اب��ل، 

ام�س  �صباح  الن�صميات  منتخب  خ�صع 

ل��ف��ح��و���ص��ات ط��ب��ي��ة ���ص��ام��ل��ة، ب��اإ���ص��راف 

مدالب”  خم������ت������رات  “جمموعة 
امل��خ��ت��رات ال��ط��ب��ي��ة ال��ر���ص��م��ي��ة الحت��اد 

�صامة  على  لاطمئنان  ال��ق��دم،  ك��رة 

واالإداري،  ال��ف��ن��ي  وال���ك���ادر  ال��اع��ب��ات 

يف اإط����ار روؤي����ة االحت����اد ل��ل��ح��ف��اظ على 

ت�صكل  والتي  الأركانه،  العامة  ال�صامة 

الرئي�صية. اأولويته 

لبنان - وكاالت 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ل��ب��ن��ان  اأجرى منتخب 

م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  االأول   اجل���م���اع���ي  م���ران���ه 

تخفيف  بعد  امل��ه��ن��ي،  ح�صن  بئر  جم��ّم��ع 

وباء  تف�صي  للحّد من  االإقفال  اإج��راءات 

االأن�صطة  با�صتئناف  وال�صماح  ك��ورون��ا، 

يف ال����ه����واء ال���ط���ل���ق. واأج����ري����ت احل�����ص��ة 

ال���ت���دري���ب���ي���ة، ���ص��م��ن ال���رن���ام���ج امل���ع���ّد، 

مو�صدة،  اأب����واب  خلف  امل��ق��رر  وال��ت��ج��ّم��ع 

املحددة.  ال�صحية  ال�صروط  مراعاة  مع 

يف ح�صة  باملنتخب،  و�صيلتحق الاعبون 

مبدئيا قبل  االأخ�����رة  و���ص��ت��ك��ون  اإع�����داد 

 21 ي����وم  االإم����������ارات،  البعثة اإىل  ���ص��ف��ر 

اآذار/م����ار�����س، خل��و���س ودي��ت��ني اأم���ام كل 

وال��ك��وي��ت  اجل�����اري،   24 يف  االأردن،  م���ن 

اال���ص��ت��ع��دادات  وذلك �صمن  م��ن��ه   29 يف 

ل��ل��م��ب��اري��ات امل���وؤج���ل���ة، م���ن ال��ت�����ص��ف��ي��ات 

وكاأ�س   ”2022 “قطر  املزدوجة ملونديال 

.»2023 اآ�صيا “ال�صني 

االنباط – عمان 

ال��ت��اأه��ل اىل  ال���وح���دات بطاقة  خطف ف��ري��ق 

..بعد  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االحت����اد  درع  بطولة  نهائي 

ف�����وزه ع��ل��ى ال��ف��ي�����ص��ل��ي ب���ه���دف دون م��ق��اب��ل يف 

ملعب  على  الفريقني  ب��ني  اقيمت  التي  امل��ب��اراة 

الثاثاء  ال��زرق��اء م�صاء  �صتاد االم��ر حممد يف 

اللقاء  من  الفائز  الفريق  الوحدات  ..و�صيواجه 

ال��ث��اين ال���ذي اق��ي��م يف �صاعة م��ت��اخ��رة م��ن ليلة 

م�صاء  وذل��ك  واجلليل  اجلزيرة  وجمع  الثاثاء 

فر�س  الفي�صلي  ان  ..ورغ���م  املقبل  ال�صبت  ي��وم 

اف�صليته يف ال�صوط االول وتعددت الفر�س امام 

اه����دروا فر�س  ال��وح��دات اال ان العبيه  م��رم��ى 

الت�صجيل برعونة وخ�صو�صا املحرف اللبناين 

احللوة ..يف املقابل ا�صتثمر الوحدات اف�صليته يف 

اول فر�صة متكن مدافعه  الثاين ومن  ال�صوط 

الثمني  الفوز  ه��دف  ت�صجيل  ط��ارق خطاب من 

كفيلة  ك��ان��ت   59 ال��دق��ي��ق��ة  يف  جميلة  ب��را���ص��ي��ة 

بخروج فريقه بالفوز والتاهل اىل النهائي رغم 

الدراك  الفي�صلي  ل��ه��ج��وم  ال��ع��دي��دة  امل���ح���اوالت 

الوحدات  ..وتعامل  املباراة  اىل  والعودة  التعادل 

الأي  جتنبا  �صديد،  بحذر  املباراة  مع  والفي�صلي 

وتطلعاتهما  ح�صاباتهما  تربك  مبكرة  مفاجاآت 

يف ال��و���ص��ول ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة. وج����اءت اأوىل 

املحاوالت عن طريق الفي�صلي من �صربة حرة 

مبا�صرة نفذها العر�صان، فمرت من فوق مرمى 

ال�صتار، فيما ت�صدى بني عطية لت�صويبة  عبد 

زريق. وجنح الفي�صلي يف فر�س نف�صه يف منطقة 

خ��ط ال��و���ص��ط وال�����ص��غ��ط ع��ل��ى الع��ب��ي املناف�س، 

وك��ان االأك��ر ا�صتحواذا بيد اأن��ه وجد �صعوبة يف 

عمليات االخ��راق.وجن��ح ال��وح��دات يف ت�صجيل 

هدف ال�صبق بعد �صربة ركنية نفذها العو�صات، 

ل��ي��دك��ه��ا ط����ارق خ��ط��اب ب��راأ���ص��ه ع��ل��ى ي�����ص��ار بني 

عطية. واجتهد الفي�صلي يف البحث عن خيارات 

للعر�صان  فر�صة  و�صنحت  التعديل،  من  متكنه 

فارتطمت  بقوة  ف�صددها  اجل��زاء  داخ��ل منطقة 

اأحمد  خ��رج  الدقيقة )89(  خ��ط��اب.ويف  باملدافع 

���ص��م��ر ب��ال��ب��ط��اق��ة احل���م���راء ب��ع��دم��ا ع��رق��ل اأب���و 

جلبو�س، لي�صتكمل الوحدات املباراة ب�10 العبني 

اال ان الفي�صلي ف�صل يف ا�صتثمار الو�صع ليفوز 

الوحدات بلقاء القمة .

االنباط - عمان 

اأعلن االحتاد االأردين للتايكواندو 

املنتخب  م�صاركة  اإلغاء  عن  الثاثاء 

ال��دول��ي��ة. وك�صف  ت��رك��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 

�صحفية  ن�صره  يف  االأردين  االحت���اد 

�صادرة عنه اأن وفد املنتخب قد و�صل 

اإ���ص��ط��ن��ب��ول  ال��رك��ي��ة  ال��ع��ا���ص��م��ة  اإىل 

الدولية  تركيا  بطولة  يف  للم�صاركة 

امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو ق���ادم���ا م��ن 

يف  م�صاركته  اأن��ه��ى  اأن  بعد  ب��ل��غ��اري��ا، 

توج  ال��ت��ي  املفتوحة  �صوفيا  بطولة 

اأنه  التايكوندو  احتاد  واأ�صار  بلقبها. 

املتبع  ال�صحي  ل��ل��روت��وك��ول  ووف��ق��ا 

ل���دى ال�����ص��ل��ط��ات ال��رك��ي��ة، ف��ق��د مت 

اأع�صاء  اإجراء فح�س كورونا جلميع 

ال���وف���د. واأظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح�����س 

ال�صرباتي  �صالح  الاعبني:  ا�صابة 

وحممود الطرايرة؛ على الرغم من 

عند  اج����راوؤه  مت  ال���ذي  الفح�س  اأن 

�صلبية  نتائجه  كانت  �صوفيا  مغادرة 

االحتاد  واأكد  الوفد.  اع�صاء  جلميع 

التعليمات  ع��ل��ى  وب��ن��اء  اأن���ه  االأردين 

ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ف������اإن ال���وف���د 

اأ�صابة   اأي  اأف���راده  ب��ني  تظهر  ال��ذي 

م�صاركته  ت��ل��غ��ى  ك���ورون���ا،  ب��ف��رو���س 

وينتظر  ك��ام��ل.  ب�صكل  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

جميع  الإع���ادة  الرتيبات  جت��ري  اأن 

ع��م��ان  اإىل  واالإداري����������ني  ال���اع���ب���ني 

م�����ص��اء ام�������س ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء ال��اع��ب��ني 

امل�����ص��اب��ني ال���ط���راي���رة وال�����ص��رب��ات��ي 

و����ص���ي���ب���ق���ى م���ع���ال���ج امل���ن���ت���خ���ب ل����وؤي 

مبرافقتهما. املرايات 

االنباط - عمان 

احت��اد  يف  ال��ت��اأدي��ب��ي��ة  اللجنة  فر�صت 

ك��رة ال��ق��دم، ع��ق��وب��ات وغ��رام��ات مالية 

والرمثا  الفي�صلي  فريقي  اإداري��ي  بحق 

عاقولة،  اب��و  وحممد  احل���وراين  �صامر 

الرمثا  ب��ح��ق الع���ب  ع��ق��وب��ة  ج��ان��ب  اإىل 

ه����ادي احل������وراين. وج����اءت ال��ع��ق��وب��ات، 

االداري���ون  ارتكبها  خمالفات  على  بناء 

الرمثا  فريقي  مباراة  خال  والاعب، 

املا�صي.  اال�صبوع  التي جرت  والفي�صلي 

وج����اء يف ق�����رارات ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��اأدي��ب��ي��ة ، 

والتي مت ا�صدارها ، ايقاف العب فريق 

ال��رم��ث��ا ه����ادي احل�����وراين 4 م��ب��اري��ات، 

اللجنة  وق���ررت  دي��ن��ار.   2000 وتغرميه 

اأم���ني ���ص��ر ن���ادي الرمثا  ك��ذل��ك اي��ق��اف 

اإىل  م��ب��اري��ات،  �صت  عاقولة  اب��و  حممد 

 2500 ج��ان��ب غ��رام��ة م��ال��ي��ة م��ق��داره��ا 

دي���ن���ار، ك��م��ا مت اي���ق���اف اأم����ني ���ص��ن��دوق 

�صت  احل��وراين  �صامر  الفي�صلي  النادي 

م��ال��ي��ة  غ���رام���ة  اإىل ج���ان���ب  م���ب���اري���ات، 

مقدارها 2500 دينار.

الوحدات يفوز على الفيصلي ويتأهل لنهائي الدرع 

كورونا تلغي مشاركة التايكواندو في تركيا 

غرامات مالية تطال 
والرمثا  الفيصلي 

السرحان يمثل كرة الجليل 
االنباط - عمان 

ال�صرحان  الثاثاء مع الاعب هذال  تعاقد نادي اجلليل 

لي�صارك مع الفريق يف املو�صم احلايل. ويعتر ال�صرحان من 

ي�صكل  اأن  يتوقع  حيث  الو�صط،  خط  يف  املميزين  الاعبني 

االأندية  مل�صاف  ال�صاعد حديثا  لفريق اجلليل  اإ�صافة مهمة 

االأردن  �صباب  لفريق  لعب  اأن  لل�صرحان  و�صبق  امل��ح��رف��ة. 

بالذكر  جدير  اإرب��د.  واحل�صني  وال�صلط  والرموك  و�صحاب 

ال��ن��ه��ائ��ي لبطولة درع  ق��ب��ل  ال���دور  ب��ل��وغ  اأن اجل��ل��ي��ل جن��ح يف 

االحتاد.
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راشفورد يغيب عن مواجهة ميالن 

برشلونة يحلم بريمونتادا وليفربول يخشى اليبزيج 

لوف ينهي مشواره مع المانيا 

تيم يستهدف النيل من نادال 

لندن - وكاالت 

العبيه  �أح���د  يونايتد  مان�س�سرت  خ�سر 

�خلمي�س  م���ي���ان،  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل���ب���ارزي���ن 

امل���ق���ب���ل، يف ذه������اب ث���م���ن ن���ه���ائ���ي ال������دوري 

الأوروب���������ي.وك���������ان امل���ه���اج���م الإجن���ل���ي���زي 

م���ارك���و����س را����ش���ف���ورد، م��ه��اج��م ي��ون��اي��ت��د، 

غ�����ادر م���ب���اراة ال���دي���رب���ي ���ش��د م��ان�����ش�����ش��ر 

ب�����ش��ب��ب الإ���ش��اب��ة.   73 ���ش��ي��ت��ي يف ال��دق��ي��ق��ة 

ف��اإن  �شبورت�س”،  “�شكاي  ل�شبكة  ووف��ق��ا 

اأنه  اأثبتت  لرا�شفورد  الطبية  الفحو�شات 

ال��رك��ب��ة.  اأرب���ط���ة  ب����اأي �شرر يف  ي�����ش��اب  مل 

ف��ق��ط  ي����ع����اين  را�����ش����ف����ورد  اإىل  واأ�������ش������ارت 

ال��ك��اح��ل،  ح���ول  وت����ورم  ك��دم��ات  من وجود 

اأن يكون �شمن قائمة  لذا من غري املرجح 

مان�ش�شر يونايتد يف مباراة ميالن. يذكر 

ال��ن��ج��م  اأي�������ش���ا ج���ه���ود  اأن م���ي���الن ي��خ�����ش��ر 

ال���������ش����وي����دي زلت���������ان اإب���راه���ي���م���وف���ي���ت�������س 

احل������م������ر. ال�������������ش������ي������اط������ن  م������وق������ع������ة   يف 

عوا�صم - وكاالت 

بر�شلونة  م�شتوى  ك��ان  م��وا���ش��م،   4 قبل 

تقدمي  على  �شاعدته  التي  للدرجة  رائ��ع��ا 

رمي��ون��ت��ادا ت��اري��خ��ي��ة يف م��واج��ه��ة ب��اري�����س 

���ش��ان ج��ريم��ان ال��ف��رن�����ش��ي ب����دوري اأب��ط��ال 

تقدمي  اإىل  الفريق  يحتاج  اأوروب������ا.والآن، 

اأراد  اإذا  ال��ف��ري��ق  نف�س  اأم����ام  الأداء  نف�س 

اأبطال  دوري  بطولة  يف  الثمانية  دور  بلوغ 

اأوروبا. وكان بر�شلونة خ�شر 0-4 اأمام �شان 

16 مو�شم  جريمان يف فرن�شا بذهاب دور ال�

ال��ك��ت��ال��وين  ال���ف���ري���ق  ل��ك��ن   ،2017-2016

“كامب  �شتاد  على  ج��ريم��ان  ���ش��ان  اأ���ش��ق��ط 

6-1 ليعرب الفريق اإىل دور  نو” يف الإي��اب 

لبذل  يحتاج  رمب��ا  الفريق  لكن  الثمانية. 

جهد اأكرب حاليا اإذا اأراد اجتياز عقبة �شان 

جريمان يف هذا الدور وبلوغ دور الثمانية 

انتهت  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  اأن  �شيما  ل  اأي�����ش��ا 

بر�شلونة  نو” بهزمية  “كامب  ملعب  على 

1-4 ليكون الفريق مطالبا بالفوز برباعية 

كما  الأرب���ع���اء.  ال��ي��وم  ملعبه  خ���ارج  نظيفة 

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ل��ي��ف��رب��ول الإجن���ل���ي���زي ف��ري��ق 

ليبزيج الأملاين اليوم  يف العا�شمة املجرية 

املفرو�شة  ال�شفر  ق��ي��ود  ب�شبب  ب��وداب�����ش��ت 

ب���اأمل���ان���ي���ا يف ظ���ل ا����ش���ت���م���رار اأزم������ة ت��ف�����ش��ي 

امل�شتجد. “كورونا”  بفريو�س   الإ���ش��اب��ات 

اأمام �شان جريمان  وكانت مباراة بر�شلونة 

النتيجة  يف  ع����ودة  اأك����رب  ���ش��ه��دت   2017 يف 

احلديث  التاريخ  �شهدها  رميونتادا  واأب��رز 

لدوري اأبطال اأوروبا. لكن ال�شيناريو هذه 

بداأ   ،2017 ويف  للغاية.  خمتلفا  يبدو  امل��رة 

الربازيلي نيمار �شمن الت�شكيلة الأ�شا�شية 

ل��رب���ش��ل��ون��ة و���ش��ج��ل ه��دف��ن م��ن الأه����داف 

والآن  الإي��اب،  مباراة  يف  لرب�شلونة  ال�شتة 

ن��ي��م��ار ي��ن�����ش��ط ح��ال��ي��ا يف ���ش��ف��وف ب��اري�����س 

���ش��ان ج��ريم��ان واإن ح��رم��ت��ه الإ���ش��اب��ة من 

م��ب��اراة ال��ذه��اب وق���د حت��رم��ه م��ن م��ب��اراة 

من  للعالج  نيمار  وخ�شع   . ال��ي��وم  الإي���اب 

�شارك  لكنه  ال�شامة،  الع�شلة  يف  اإ���ش��اب��ة 

يف ت��دري��ب��ات ال��ف��ري��ق ب���داي���ة م���ن الأح����د. 

رئي�شا  الأحد  انتخاب خوان لبورتا  واأعيد 

لرب�شلونة، وقال لبورتا يف كلماته الأوىل: 

اإذا  ما  ولرنى  باري�س،  اإىل  �شنذهب  “الآن 
ل�����ش��احل��ن��ا«.  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ق��ل��ب  ن�شتطيع  ك��ن��ا 

كومان  رونالد  الهولندي  كان  املقابل،  ويف 

املدير الفني لرب�شلونة اأكرث حذرا وحتفظا 

يف ت�����ش��ري��ح��ات��ه ع���ن م���ب���اراة الإي�����اب اأم���ام 

�أن  �أري��د  “ال  كومان:  وقال  �شان جريمان. 

�شنذهب  لكننا  م�شتحيلة،  مهمة  اإنها  اأقول 

ج���ي���دة«.  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب���اري�������س  اإىل 

وي��خ��و���س ب��ر���ش��ل��ون��ة م���ب���اراة ال���ي���وم  دون 

ورونالد  بيكيه  جريارد  البارزين  مدافعيه 

الفريق يفتقد جهود  يزال  اأراوخ��و، كما ل 

ف��ي��ل��ي��ب ك��وت��ي��ن��ي��و واأن�����ش��و ف��ات��ي و���ش��ريج��ي 

 روب����رت����و امل�������ش���اب���ن م���ن���ذ ف�����رة ط��وي��ل��ة.

ي��ل��ت��ق��ي   ، ال����ي����وم  الأخ���������رى  امل������ب������اراة  ويف 

ل��ي��ف��رب��ول ولي��ب��زي��ج يف ب��وداب�����ش��ت و���ش��ط 

ظ����روف م��ت��ب��اي��ن��ة ل��ل��ف��ري��ق��ن. ويف ال��وق��ت 

منطقيا  ليفربول  اآم��ال  فيه  تبددت  ال��ذي 

يف ال��دف��اع ع��ن لقب ال���دوري الإجن��ل��ي��زي، 

امل��ن��اف�����ش��ة بقوة  دائ����رة  زال لي��ب��زي��ج يف  م��ا 

)بوند�شليجا(  الأمل��اين  ال��دوري  لقب  على 

ليبزيج  ويحتل  اأملانيا.  كاأ�س  لقب  وكذلك 

امل���رك���ز ال���ث���اين يف ال��ب��ون��د���ش��ل��ي��ج��ا ب��ف��ارق 

نقطتن فقط خلف بايرن ميونخ املت�شدر، 

ليفربول  اأمام  قوية  اإىل عودة  يحتاج  لكنه 

ال��ت��ي  ال���ذه���اب  2-0 يف م���ب���اراة  ال����ذي ف���از 

اأق��ي��م��ت يف ب��وداب�����ش��ت اأي�����ش��ا. ويف امل��ق��اب��ل، 

ي���ع���اين ل���ي���ف���رب���ول الأم����ري����ن يف ال�����دوري 

الإجنليزي الذي يحمل لقبه حيث تراجع 

22 نقطة  اإىل املركز الثامن بفارق  الفريق 

عن املت�شدر مان�ش�شر �شيتي وذلك بعدما 

7 مباريات  اآخر  6 هزائم يف  ب�  مني الفريق 

خا�شها بامل�شابقة، وكان اآخرها اأمام �شيفه 

ك��روت�����ش��ه  م���ارك���و����س  وق����ال   .1-0 ف��ول��ه��ام 

“كل �شيء ممكن يف دوري  مدير ليبزيج: 

ليفربول  على  ال��ف��وز  يف  ن��رغ��ب  الأب��ط��ال. 

وال��ت��اأه��ل ل���دور ال��ث��م��ان��ي��ة«. وق���ال الأمل���اين 

ي��ورج��ن ك��ل��وب امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ي��ف��رب��ول: 

يجب  امل��ب��اري��ات.  يف  ال��ف��وز  علينا  “يتعن 
مفيدا.  �شيكون  ه��ذا  لأن  م��ب��اراة  يف  ال��ف��وز 

وب����ع����ده����ا، �����ش����رنى م�����ا ي����ح����دث يف ب���اق���ي 

املباريات«.

برلني - وكاالت 

اأع��ل��ن الحت����اد الأمل�����اين ل��ك��رة ال��ق��دم 

الثالثاء اأن املدرب يواخيم لوف �شيرك 

الأملاين  للمنتخب  الفني  املدير  من�شب 

الأوروبية  الأمم  كاأ�س  بعد  )مان�شافت( 

امل����ق����ررة م��ن��ت�����ش��ف ه�����ذا ال����ع����ام. وذك����ر 

اإعفائه  طلب  ل��وف  اأن  ب��ي��ان  يف  الحت���اد 

من ا�شتكمال مدة عقده، الذي كان من 

العامل  كاأ�س  حتى  ي�شتمر  اأن  املفر�س 

املقررة  الأوروب��ي��ة  البطولة  بعد   ،2022

مت���وز/ و11  ح���زي���ر�ن/ي���ون���ي���و   11 ب���ن 

ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل��ن. وت����وىل ل���وف ت��دري��ب 

2006 وقاد الفريق  املنتخب الأملاين عام 

للتتويج بكاأ�س العامل 2014 يف الربازيل، 

نتائج  تراجع  بعد  انتقادات  واج��ه  لكنه 

الفرة الأخرية. وقال لوف  املنتخب يف 

“اأتخذ  بالبيان:  ن�شرت  ت�شريحات  يف 

ه����ذه اخل���ط���وة ب���وع���ي ����ش���دي���د، وم��ل��يء 

بفخر وامتنان هائلن، ويف الوقت نف�شه 

البطولة  اإزاء  للغاية  متحم�شا  �شاأظل 

“متكنت  واأ���ش��اف:  املقبلة.«  الأوروب��ي��ة 

القدم  اأف�شل لعبي كرة  العمل مع  من 

17 ع��ام��ا، ودعمتهم يف  ب��الدن��ا ط��وال  يف 

م�شوار تطورهم. حققت اإجنازات هائلة 

ولكن  م��وؤمل��ة،  بهزائم  م��ررن��ا  كما  معهم 

بالعديد من  �شويا  اأننا مررنا  الأهم هو 

وال�����ش��اح��رة، ولي�س  ال��رائ��ع��ة  ال��ل��ح��ظ��ات 

�صيدين - وكاالت 

اأمريكا  بطل  ت��ي��م،  دومينيك  ي�شتهدف 

اإحراز لقب بطولة فرن�شا  املفتوحة للتن�س، 

يود  اإن��ه  النم�شاوي  الالعب  وق��ال  املفتوحة 

الأرا����ش���ي  “ملك  ن�����ادال  رف��ائ��ي��ل  اإ����ش���ق���اط 

امل�شرية.  ه��ذه  خ��الل  عر�شه  الرملية” ع��ن 

وي��ف��ر���س ن����ادال ���ش��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى الأرا����ش���ي 

ال��رم��ل��ي��ة يف ب��اري�����س واأح�����رز ال��ع��ام امل��ا���ش��ي 

فيدرر  روج���ر  رق��م  ل��ي��ع��ادل  ه��ن��اك   13 لقبه 

الأرب�����ع  ال���ب���ط���ولت  ل��ق��ب��ا يف   20 ح�����ش��د  يف 

ال���ك���ربى. وح�����ش��د ن�����ادال ل��ق��ب��ن م���ن بن 

ه��ذه الأل��ق��اب يف رولن ج��ارو���س بعد الفوز 

الأول  لقبه  ن��ال  ال��ذي  تيم  على  النهائي  يف 

الكربى عندما توج يف  الأربع  البطولت  يف 

فال�شينج ميدوز العام املا�شي. وقال تيم يف 

“بالن�شبة  الريا�شية  لوريو�س  جوائز  حفل 

نتائج  فيها  حققت  بطولة  اأف�شل  ه��ذه  يل، 

يف  الأول  بلقبي  الفوز  بعد  ل��ذا  ال�شابق.  يف 

ال���ب���ط���ولت الأرب������ع ال���ك���ربى، ���ش��ت��ك��ون هي 

اأكرب اأهدايف وهذا ما اأريد حقا اأن اأحققه«. 

املدى  على  اأه��داف��ا  اأ�شع  اأن  “اأريد  و�أ���س��اف 

ببطولة  ال��ف��وز  لكن  اأك���رب،  ب�شكل  الق�شري 

ك��ب��ريا. ه��ذا  امل��ف��ت��وح��ة مي��ث��ل �شيئا  ف��رن�����ش��ا 

ه���ديف خ���الل م�����ش��ريت��ي. اإن���ه���ا اأك����رب ه��دف 

واأكد  العام«.  هذا  خالل  اأي�شا  يل  بالن�شبة 

اأن التفوق على نادال يف بطولة فرن�شا  تيم 

تيم  وق��ال  �شخما.  حتديا  �شيمثل  املفتوحة 

العام  يف  اأنه  “اأعتقد  عاما   27 عمره  البالغ 

بالفعل  عاما   34 عمره  ك��ان  عندما  املا�شي 

قدم تقريبا واحدة من اأف�شل بطولته على 

الأك���رب. امل��ر���ش��ح  ل���ذا �شيكون ه��و   الإط����الق 

الريا�شة  يف  التحديات  اأك��رب  ذل��ك  �شيمثل   

ل���ل���ت���ف���وق ع���ل���ى ه������ذا ال�����الع�����ب يف امل��ل��ع��ب 

ذلك  اأح��ق��ق  اأن  اأود  ال�شبب  ل��ذا  الرئي�شي، 

خالل م�شريته باملالعب«.

مدريد - وكاالت 

ي��ب��داأ خ����وان لب���ورت���ا، ال��رئ��ي�����س اجل��دي��د 

لرب�شلونة، التحرك على اأر�س الواقع لإقناع 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي، ق��ائ��د ال��ب��ار���ش��ا، ب��ت��ج��دي��د 

بر�شلونة  م��ع  مي�شي  ع��ق��د  وينتهي  ع��ق��ده. 

الربغوث  ي�شتطيع  ل��ذا  املقبل،  ال�شيف  يف 

التوقيع مع اأي ناٍد جماًنا يف الوقت احلايل. 

الإ�شباين،  “ال�شريجنيتو”  لربنامج  ووفًقا 

ملناق�شة  ولب��ورت��ا  مي�شي  بن  لقاء  اأول  ف��اإن 

اأثناء  باري�س،  يف  �شيكون  ال��ربغ��وث  م�شري 

م��واج��ه��ة ال��ب��ار���ش��ا ل�����ش��ان ج��ريم��ان يف اإي���اب 

اأب���ط���ال اأوروب������ا. واأ���ش��ار  ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري 

لبورتا  عر�س  اأن  اإىل  الإ���ش��ب��اين  الربنامج 

راتبه  ن�شف  على  احل�شول  �شيكون  ملي�شي، 

اإ�شبانية  تقارير  وك��ان��ت  ال�شنة.  يف  احل��ايل 

بر�شلونة،  م��ع  احل���ايل  مي�شي  ع��ق��د  ���ش��رب��ت 

وك�شفت اأن الالعب يح�شل على 138 مليون 

“ال�شريجنيتو” �أن  واأو���ش��ح  ���ش��ن��وًي��ا.  ي���ورو 

بر�شلونة  مع  للبقاء  اأق��رب  الآن  بات  مي�شي 

اأكرث من  النتخابات  عقب جناح لبورتا يف 

اأي وقت م�شى.

باري�س - وكاالت 

ال��ث��الث��اء،  ���ش��ان ج��ريم��ان،  ب��اري�����س  ك�شف 

يف ب��ي��ان ر���ش��م��ي، م��وق��ف جن��م��ه ال��ربازي��ل��ي 

ن��ي��م��ار ج���ون���ي���ور ع���ن م���واج���ه���ة ب��ر���ش��ل��ون��ة، 

16 ل���دوري  ال��ي��وم الأرب���ع���اء، يف اإي���اب دور ال����

اإن  الباري�شي،  ال��ن��ادي  وق��ال  اأوروب���ا.  اأب��ط��ال 

للمباراة  متاحا  يكون  لن  الربازيلي  النجم 

يوا�شل  ال��ذي  ب��رين��ات  خ��وان  الثنائي  رف��ق��ة 

اإ�شابته  من  التعايف  بعد  التاأهيلي  برناجمه 

والإي���ط���ايل موي�س  ال�����ش��ل��ي��ب��ي،  ال���رب���اط  يف 

ال�شحي  احلجر  بروتوكول  ينفذ  الذي  كن 

البيان  واأو�شح  كورونا.  فريو�س  من  للتعايف 

ال��ت��دري��ب��ات  ����ش���ارك يف ج����زء م���ن  ن��ي��م��ار  اأن 

برناجمه  �شيوا�شل  لكنه  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع 

بيان  اإ�شدار  و�شيتم  ف��ردي،  ب�شكل  التاأهيلي 

اأن  اإىل  اأي�شا  اأيام. ولفت  اآخر بحالته خالل 

حار�س املرمى الإ�شباين �شريجيو ريكو، غاب 

ع��ن م���ران ال��ف��ري��ق ���ش��ب��اح الإث��ن��ن لأ���ش��ب��اب 

ع�شلية  اإ�شابة  من  نيمار  ويتعافى  خا�شة. 

يوم  فرن�شا  بكاأ�س  كان  مباراة  يف  لها  تعر�س 

10 ف���رباي���ر/ ���ش��ب��اط امل��ا���ش��ي، وت�����ش��ب��ب��ت يف 

غيابه عن الفوز العري�س يف معقل بر�شلونة 

.1-4 بنتيجة 

القاهرة - وكاالت 

اأك��د ال��ربازي��ل��ي روب��رت��و ك��ارل��و���س جن��م ري��ال 

اأنه يتابع الدوري امل�شري جيدا  ال�شابق  مدريد 

وي����راه م��ن اأف�����ش��ل امل�����ش��اب��ق��ات. وق���ال ك��ارل��و���س 

الالعبن  اأف�����ش��ل  “اأخرج  امل�����ش��ري  ال���دوري  اإن 

اأن  اإىل  م�����ش��ريا  العامل”،  ف����رق  اأف�������ش���ل  اإىل 

ال��ف��رة  اأك����رث م���ن لع����ب يف  “حدث م���ع  ذل����ك 

الأخرية«. واأ�شاف يف ت�شريحات لقناة اأون تامي 

�شبورت�س : »اأمتنى و�شول منتخب م�شر لكاأ�س 

اأن  ك��ارل��و���س  واع��ت��رب  قطر”.  يف   2022 ال��ع��امل 

العامل  اأف�شل الالعبن يف  اأحد  “حممد �شالح 
“لو  ق��ائ��ال:  وا�شتطرد  ف��ق��ط«.  م�شر  يف  ولي�س 

اأنه  اأعتقد  ليفربول  عن  الرحيل  يف  �شالح  فكر 

وعن  م��دري��د«.  ري��ال  اأو  بر�شلونة  اإىل  �شينتقل 

اإن  ق��ال  احلالية  وبر�شلونة  م��دري��د  ري��ال  اأزم���ة 

مهما  ال��ق��دم  ك��رة  يف  الأع��ظ��م  ه��و  “الكال�شيكو 
يف  الأهم  اللقاء  و�شيبقى  النادين  م�شتوى  كان 

واأ�شاد بتجربة كري�شتيانو رونالدو مع  العامل«. 

“مل  الربتغايل  النجم  اأن  م��وؤك��دا  مدريد  ري��ال 

امللكي«.  م��ع  وج���وده  خ��الل  ���ش��يء  اأي  يف  يق�شر 

وعن اأف�شل لعب يف العامل حاليا، قال: “نيمار 

واختتم  جريمان.  �شان  باري�س  �شيلفا” جنم  دا 

و�شعبها  مب�شر  م�شيدا  ت�شريحاته  ك��ارل��و���س 

البلد  زي���ارة  متمنيا  القدم”،  ل��ك��رة  “العا�شق 
العربي جمددا بعد نهاية اأزمة فريو�س كورونا.

تحرك القناع ميسي بالبقاء 

نيمار يغيب عن القمة 

كارلوس يشيد بمستوى صالح 
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ماذا ينتظر الخصاونة؟

القول الفصل

اأم��ر اخل��ط��اب الإع��ام��ي الأردين، وحت��دي��دا وق��ت الأزم���ات حيث  غ��ري��ب 

حدب  كل  من  يظهرون  االخت�صا�ص  واأ�صحاب  ومطلقيها،  الروايات،  تتنوع 

و���ص��وب، وي��ت��وه امل��واط��ن يف غ��ي��اه��ب اجل���ب، ال ي��ف��ه��م ���ص��يء، وال ي��ق��ف على 

اأو توجه حكومي. اأي قرار  االأخذ بجدية  بالتايل  الواقع، وي�صعب  حقيقة 

بزغت  التي  الت�صريحات  من  كبري  عدد  والثالثاء،  االثنني  يومي  خالل 

يخرج  اأحيانا  في�ص،  من  بع�ص  اليومني  هاذين  يف  حدث  وما  ال�صطح،  على 

ا�صبوعني،  عن  يتحدث  واآخ��ر  ا�صبوع،  مل��دة  �صامل  حظر  هناك  اأن  يقول  من 

يف  اجلمعة  ي��وم  اإىل  �صينظم  ال�صبت  ي��وم  اأن  وي��ق��ول  ثالث  يخرج  االأث��ن��اء  يف 

ال�صبت  يو  التحرك  النا�ص  با�صتطاعة  اأنه  الحقا  يو�صح  من  لنجد  احلظر، 

االأقدام. على  م�صيا 

للتعليم  للعودة  قرار  اأم�ص  ذلك.  كل  لينفي  االعالم  وزير  يخرج  الليل  يف 

ع��ن ب��ع��د يف امل���دار����ص واجل��ام��ع��ات. اأم���ا ال��ي��وم االأرب���ع���اء ف��ه��ن��اك امل��زي��د من 

تتعلق  اأنها  يقولون  واآخرون  القا�صية،  بالقرارات  ي�صفها  البع�ص  القرارات. 

الت�صديد. وبع�ص  القطاعات  ببع�ص 

والتجارية  االقت�صادية  والقطاعات  كبري،  تيه  يف  فالنا�ص  الواقع  يف  اأما 

اأن  ت�صتطيع  لن  املقبلة،  املرحلة  مع  تتعامل  كيف  الهاوية،  حافة  على  باتت 

ي�صتقون  واح��د  خطاب  يوجد  ال  االأم��ر.  يف  و�صوح  ال  الأن  احتياطاتها  تاأخذ 

من  اأكرث  مع  التعامل  يتم  اأن  جدا  ال�صعب  فمن  وبالتايل  معلوماتهم،  منه 

ف��اإن  وعليه  االآخ��ري��ن،  ع��ن  خمتلفة  زاوي��ة  م��ن  يتحدث  م�صدر  وك��ل  م�صدر 

املواطن  وال  االإعالمية  ر�صالتها  يف  ناجحة  احلكومة  ال  النهائية  املح�صلة 

اأو من بعيد. التعاطي مع حميطه ال من قريب  قادر على 

املعني  الفريق  وعلى  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور  حكومة  على  �صعبا  لي�ص 

اأن ي��وح��د خ��ط��اب��ه، حت��ت طائلة  ب��ال�����ص��اأن ال�����ص��ح��ي، وحت��دي��دا م��ل��ف ك��ورون��ا 

له  م�����ص��رح  امل��ل��ف وغ���ري  ب��ه��ذا  ي��ع��م��ل  اأن �صخ�ص  ي��ح��ا���ص��ب  مل��ا ال  امل�����ص��وؤول��ي��ة، 

�صاكنا له. اأن نحرك  الدمار االإعالمي دون  ن�صاهد هذا  ملاذا  باحلديث، 

واه����م م���ن ي��ع��ت��ق��د اأن ت��وح��ي��د اخل���ط���اب االإع����الم����ي، وت��وح��ي��د م��رج��ع��ي��ة 

فاملعلومة  كورونا،  جائحة  على  احلرب  يف  اأهمية  بال  �صالح  املعلومة  اأعطاء 

من  التقليل  ميكن  ال  املنا�صب  ب��ال��وق��ت  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  وال�صحيحة  الدقيقة 

والقطاعات  النا�ص،  ثم  وم��ن  نف�صها،  احلكومة  م�صاعدة  يف  احليوي  دوره��ا 

باأقل  اخل��روج  وبالتايل  ق��ادم،  هو  ما  واإدراك  اأوراق��ه��ا  برتتيب  االقت�صادية 

املمكنة. اخل�صائر 

ال���زم���الء كتبة  ال��ع��دي��د م��ن  ب��ه��ذا االأم�����ر، ف��ه��ن��اك  ي��ك��ت��ب  اأول م��ن  ل�����ص��ت 

املقاالت عرجوا اإىل هذه الزاوية وتناولوها با�صتفا�صة، واأ�صاروا اإىل �صرورة 

اعيد  الأن  يدفعني  الذي  اجلديد  ما  لها.  علمي  حل  واإيجاد  اإليها  االلتفات 

احلكومة  ه��و  االأول  اث��ن��ني،  ب�صببني  يتعلق  االأم���ر  امل��و���ص��وع.  ب��ذات  الكتابة 

بهذا  اأوراقها  ترتيب  اإع��ادة  اإىل  تلجاأ  ومل  اللحظة  لهذه  اأحد  من  ت�صمع  مل 

ب�صيطة  وغري  م�صبوقة  غري  ملرحلة  و�صل  الوبائي  الو�صع  اأن  وثانيا  ال�صاأن، 

جديدا  عبئا  �صت�صكل  وا�صحة،  اأو  م�صللة  تكون  قد  ب�صاأنه  معلومة  اأي  واأن 

باأكمله. املجتمع  وتربك  الوباء،  يحارب هذا  على من 

لي�ص  الأن  وقت،  باأ�صرع  عليها  االإقدام  على احلكومة  الذات،  مع  وقفة  هي 

بهذا  اإي��ج��اب��ي��ة  خ��ط��وة  ننتظر  ال��ي��وم.  عليها  ال��رتك��ي��ز  يجب  اأول��وي��ات  ه��ن��اك 

االجتاه.

الجغبير حسين 

وكاالت - �أبوظبي

ه���زت ال��ع��دي��د م��ن االأزم�����ات وال��ف�����ص��ائ��ح 

����ص���ورة ال��ع��ائ��ل��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة، ب��دء 

االأزم��ة  اإىل  الثامن  اإدوارد  امللك  تنحي  من 

وزوج��ت��ه ميغان  ه��اري  االأم���ري  م��ع  احلالية 

ماركل.

م�����ص��ل�����ص��ل ال��ف�����ص��ائ��ح اخل���ا����ص ب��ال��ع��ائ��ل��ة 

والذي  الثامن،  اإدوارد  امللك  مع  بدء  امللكية 

 326 ب��ع��د   1936 ���ص��ن��ة  ال��ع��ر���ص  ع���ن  ت��ن��ح��ى 

ال���زواج من  يوما م��ن احل��ك��م، وذل��ك بهدف 

غري  من  اأمريكية  وه��ي  �صيمب�صون  والي�ص 

طبقة النبالء ومطّلقة مرتني ومنبوذة من 

لها  رئي�صا  ك��ان  التي  االأنغليكانية  الكني�صة 

الريطانية. ال�صيا�صية  املنظومة  ومن 

ال�صقيقة  مارغاريت،  االأمرية  �صيت  وذاع 

التي  ال��ث��ان��ي��ة،  اإل��ي��زاب��ي��ث  للملكة  ال�صغرى 

ك���ان���ت ت��و���ص��ف ب���ال����«م���ت���م���ردة«، خ�����ص��و���ص��ا 

تخرج  ال��ت��ي  ال�صاخبة  العاطفية  بحياتها 

عن املعايري ال�صائدة يف العائلة امللكية.

م�صور   1960 �صنة  م��ارغ��اري��ت  وت��زوج��ت 

بعدما  جونز،  اأرم�صرتونغ  اأنطوين  املو�صة 

ا�صطرت للتخلي عن حبها للطيار يف �صالح 

اجلو بيرت تاون�صند وهو رجل مطّلق.

1978 بعد ف�صيحة  وتطلق الزوجان �صنة 

خيانة جديدة اأ�صيفت اإىل �صل�صلة الف�صائح 

امل�����ص��اب��ه��ة ال��ت��ي ���ص��ل��ط��ت ع��ل��ي��ه��ا ال�����ص��ح��اف��ة 

ال�صوء.

حيث  للملكة  �صعبة  �صنة   1992 وك��ان��ت 

واج�����ه�����ت خ����الل����ه����ا م�������ص���ك���الت م���رت���ب���ط���ة 

اأبنائها  م��ن  لثالثة  الفو�صوية  بالزيجات 

االأربعة.

وكانت االأزمة االأقوى مع انف�صال وريث 

ال��ع��ر���ص االأم����ري ت�����ص��ارل��ز واالأم�����رية دي��ان��ا، 

عاما  ع�صر  اأحد  ا�صتمر  م�صطرب  زواج  بعد 

وانتهى بالطالق النهائي يف 1996.

ويف ال��ع��ام ذات����ه، ان��ف�����ص��ل االأم����ري اأن���درو 

ث���اين اأب���ن���اء امل��ل��ك��ة اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة، عن 

����ص���ارة ف��رغ��و���ص��ون اإث����ر ت�����ص��وي��ره��ا ع��اري��ة 

ال�صدر يف م�صبح يف جنوب فرن�صا اإىل جانب 

املايل. م�صت�صارها 

1996، حافظ الزوجان  ورغم الطالق يف 

ع��ل��ى ع��الق��ة ج��ي��دة وال ت����زال دوق����ة ي���ورك 

ال�����ص��اب��ق، ح�صبما  زوج��ه��ا  م��ن��زل  ت��ع��ي�����ص يف 

ذكرت »فران�ص بر�ص«.

للملكة  ال��وح��ي��دة  االب��ن��ة  اآن  تطلقت  كما 

مارك  االأول  زوجها  من  الثانية،  اإليزابيث 

انف�صالهما  من  �صنوات  ثالث  بعد  فيليب�ص 

يف 1989.

وفاة الأمرية ديانا

وواجهت امللكة اإليزابيث الثانية انتقادات 

وفاة  التفاعل مع  نق�صا يف  اعُتر  ما  ب�صبب 

االأمرية ديانا املاأ�صوية �صنة 1997 اإثر حادث 

مروري يف باري�ص.

حزنا  ال�صعب«  »اأم��رية  رحيل  اأث��ار  وفيما 

ك��ب��ريا ل���دى ال��ري��ط��ان��ي��ني ال��ذي��ن و���ص��ع��وا 

ماليني االأزهار اأمام �صياج ق�صري باكينغهام 

وكين�صينغتون، الزم االأمري ت�صارلز ووالدته 

دارتهما يف باملورال اال�صكتلندية، ومل تخرج 

من  الت�صييع،  ع�صية  اإال  �صمتها  ع��ن  امللكة 

خالل كلمة تلفزيونية.  

�صداقات اأندرو اخلا�صة

ت�صببت �صداقة االأمري اأندرو مع جيفري 

اإب�������ص���ت���ني ب���ات���ه���ام���ات خ���ط���رة ب���ع���د ان��ت��ح��ار 

اتهامه  اإث��ر  ال�صجن  يف  االأمريكي  امل�صتثمر 

باالعتداء اجلن�صي على قا�صرات.

اأن  واأكدت االأمريكية فريجينيا روبرت�ص 

جن�صية  عالقة  اإقامة  على  اأرغمها  اإب�صتني 

معه فيما كانت ال تزال قا�صرة.

ودافع االأمري عن نف�صه عر »بي بي �صي« 

مقنعة،  غ��ري  ب��اأن��ه��ا  و�صفت  حججا  مقدما 

���ص��ح��اي��ا  م���ع  ت��ع��اط��ف  اأي  اإظ���ه���ار  دون  م���ن 

اإب�صتني.

احلياة  م��ن  االن�����ص��ح��اب  اإىل  ا�صطر  وق��د 

ال����ع����ام����ة ب���ع���دم���ا ت���خ���ل���ت ع���ن���ه ال�������ص���رك���ات 

واجلامعات التي كان يتعاون معها.

اإن�صحاب هاري وميغن

ف����اج����اأ االأم������ري ه�����اري وزوج����ت����ه م��ي��غ��ان 

م��ارك��ل ال��ع��امل م��ع اإع��الن��ه��م��ا ال��ت��خ��ل��ي عن 

م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م��ا يف ال��ع��ائ��ل��ة امل��ل��ك��ي��ة واإن��ه��اء 

مار�ص   31 من  اعتبارا  ر�صميا  فيها  دورهما 

.2020

و����ص���اد ال���ت���وت���ر ال���ع���الق���ة ب���ني ال���زوج���ني 

وق�������ص���ر وي���ن���د����ص���ور، ع���ل���ى وق�����ع ات���ه���ام���ات 

امللكية  للعائلة  م��ارك��ل  ميغان  م��ن  متبادلة 

وال�صبهات  ب�����ص��اأن��ه��ا  ل����«اأك���اذي���ب«  ب��ال��رتوي��ج 

اأف��راد  حق  يف  »م�صايقات«  ميغان  مبمار�صة 

من طاقم العمل يف الق�صر.

للعي�ص  انتقال  اللذان  ال��زوج��ان  وحت��دث 

ماليا،  م�صتقلني  وباتا  املتحدة  الواليات  يف 

ب��اإ���ص��ه��اب ع���ن ح��ي��ات��ه��م��ا يف ال��ق�����ص��ر خ��الل 

ا�ص«  »�صي بي  مقابلة مطولة عر�صتها قناة 

االأمريكية يف ال�صابع من مار�ص 2021.

يف  االنتحار  يف  فكرت  اإنها  ميغان  وقالت 

على  للح�صول  طلبها  قوبل  كما  باكينغهام 

االإ�صرار  عدم  بذريعة  بالرف�ص  نف�صي  دعم 

امللكية. العائلة  ب�صورة 

اأبي�ص  الأب  املولودة  ميغان  ك�صفت  كذلك 

من  زوجها  به  تبلغ  »قلق«  عن  �صمراء،  واأم 

ب�صاأن  امللكية  العائلة  يف  ي�صّمهم  مل  اأف���راد 

عامه  �صيبلغ  ال���ذي  اب��ن��ه��م��ا  ���ص��واد«  »درج����ة 

الثاين يف مايو، حني كانت حامال به.

�لعربية-وكاالت

زووم  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  ت��رع 

ب��اأك��رث من  ي���وان،  اإري���ك  ال��ف��ي��دي��و،  ملن�صات 

ثلث ح�صته وفقاً الإف�صاحات ال�صركة.

18 م���ل���ي���ون ���ص��ه��م  اأه������دى ح�����وايل  ف���ق���د 

االأ�صبوع  امل��وؤمت��رات  تكنولوجيا  �صركة  من 

االإي��داع��ات متلقي  فيما مل حت��دد  امل��ا���ص��ي، 

االأ����ص���ه���م، ال���ت���ي ك���ان���ت مم��ل��وك��ة ل�����ص��ن��دوق 

يعتر  وال��ذي  للمانح،  به  املحتفظ  املعا�ص 

يوان و�صياً عليه.

دوالر  مليارات   6 بنحو  االأ�صهم  وقيمت 

بناء على �صعر اإغالق اجلمعة.

اأغنى االأ�صخا�ص قائمة 

وين�صم يوان، البالغ من العمر 51 عاماً، 

اإىل اأع�صاء اآخرين من اأثرياء العامل الذين 

ترع  حيث  م��وؤخ��راً،  االأ�صهم  ينقلون  كانوا 

ج��ي��ف ب��ي��زو���ص، اأغ��ن��ى ���ص��خ�����ص يف ال��ع��امل، 

 10 بقيمة  تعهد  ل��دع��م  اأم����ازون  يف  باأ�صهم 

تغري  ملكافحة  املا�صي  العام  دوالر  مليارات 

املناخ.

ف��ي��م��ا اأ����ص���ب���ح ي�����وان واح�������داً م���ن اأغ��ن��ى 

الطلب  ارتفع  حيث  ال��ع��امل،  يف  االأ�صخا�ص 

على من�صة Zoom خالل الوباء، و�صعد 

لكنه  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام   %400 ق��راب��ة  ال�����ص��ه��م 

انخف�ص بن�صبة 7.8% يف 2021.

اأغ��ن��ى  ق��ائ��م��ة  130 يف  امل���رت���ب���ة  وي��ح��ت��ل 

االأ���ص��خ��ا���ص يف ال��ع��امل، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت �صاف 

م��ل��ي��ار دوالر،   15.1 ال��ت��ح��وي��ل  ق��ب��ل  ث��روت��ه 

وفقاً ملوؤ�صر بلومبريغ للمليارديرات، بزيادة 

9.2 مليار دوالر منذ مار�ص املا�صي، وفقاً ملا 

»العربية.نت«. اطلعت عليه 

ُول�����د ي�����وان يف ال�������ص���ني، وُرف���������ص ط��ل��ب��ه 

املتحدة  ل��ل��والي��ات  ت��اأ���ص��رية  على  للح�صول 

ثماين مرات قبل اأن ينتقل اأخرياً اإىل وادي 

ال�صيليكون.

 WebEx جمموعة  يف  �صابقاً  وع��م��ل 

املتخ�ص�صة   Communications
 Zoom يف موؤمترات الفيديو، وقد اأ�ص�ص

يف عام 2011، م�صتوحى جزئياً من حتديات 

عندما  امل��دى  طويلة  عالقة  على  احل��ف��اظ 

كان يف الكلية.

آخرها تصريحات هاري وميغان.. مسلسل فضائح العائلة الملكية

مؤسس »زووم« يتبرع بثلث ثروته 

�لعني �الخبارية-وكاالت

االأعمال،  كل  و�صرهن  بجدهن  اقتحمن 

على  مق�صورة  قريب  لوقت  كانت  التي  حتى 

الرجال، مثل كرة القدم، لعبا اأو اإدارة اأو بيعا 

و�صراء.

»العني  التقت  ل��ل��م��راأة،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ويف 

العبة  العي�صوي،  ن��ور  بامل�صرية  الريا�صية« 

وكيلة  اأ�صهر  باتت  والتي  ال�صابقة،  القدم  كرة 

ال��ع��امل العربي  الع��ب��ني يف ب��الده��ا، ورمب���ا يف 

باأجمعه.

م�صريتها  م��ن  مقتطفات  روت  العي�صوي 

ال��ق�����ص��رية م��ع م��ه��ن��ة امل��ت��اع��ب، وحت��دث��ت عن 

ال��ت��ي تعر�صت  امل��واق��ف وال�����ص��ع��وب��ات  اأط����رف 

اإ�صابة  بعد  القدم،  كرة  لعبة  تركت  منذ  لها، 

قا�صية.

وكيلة العبني بال�صدفة

قالت  ع��ام��ا،   22 ال���� �صاحبة  العي�صوي  ن��ور 

اإنها اأول وكيلة العبني يف الوطن العربي، واإن 

االأمر كان جمرد �صدفة بحتة، فبعد اعتزالها 

ك�����رة ال����ق����دم ت���ع���رف���ت ع���ل���ى اأح������د ال��الع��ب��ني 

ل��دي��ه م�صكلة ك��ب��رية يف  ال���ذي ك��ان  االأج��ان��ب 

م�����ص��ر، و���ص��اع��دت��ه ب��ع��الق��ات��ه��ا يف االن�����ص��م��ام 

للتوقيع  لزمالئه  لري�صحها  االأن��دي��ة،  الأح��د 

معها.

وتقول عن ذلك: »وجدت ات�صاالت كثرية، 

املهنة  ب��درا���ص��ة  اهلل  رح��م��ه  وال���دي  فن�صحني 

فيها«. والتقدم 

كلية  يف  الت�صويق  بق�صم  تدر�ص  اأنها  ورغم 

االإع����الم ب��ج��ام��ع��ة ال�����ص��روق امل�����ص��ري��ة، ف��اإن��ه��ا 

وتقول  الالعبني،  وك��الء  مهنة  درا�صة  ق��ررت 

ع����ن ذل�����ك: »خ�������ص���ت اخ����ت����ب����ارات يف االحت����اد 

االعتماد  على  وح�صلت  القدم،  لكرة  ال��دويل 

الالزم، واأ�صبحت وكيلة العبني معتمدة«.

وت�صيف: »كالعبة كرة قدم �صابقة، اأمتلك 

ال��ع��ني اخل��ب��رية الن��ت��ق��اء ال��الع��ب��ني، وه���و ما 

ثقة  اكت�صبت  حيث  ان��ط��الق��ت��ي،  يف  ���ص��اع��دين 

االأن��دي��ة ب��ك��ف��اءة وج���ودة ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن مت 

التعاقد معهم من خاليل«.

�صفقة والرت بواليا

وتقول نور اإنها باتت وكيلة لعدد كبري من 

بينهم عمرو  العرب واالأجانب، من  الالعبني 

ر�صا العب ال�صارقة االإماراتي ال�صابق واأ�صوان 

احل��ايل، وحممد ط��ارق الع��ب االأه��ل��ي، وعلي 

وعبداهلل  النم�صاوي،  وول��ف��ورت  الع��ب  �صامل 

خوخا  وخ��ريي  امل�صري،  زد  ن��ادي  الع��ب  بيكا 

الرتغايل، وعمرو مرعي العب  بورتو  العب 

ب��ريام��ي��دز امل�����ص��ري، وحم���م���ود ح�����ص��ن الع��ب 

الزمالك، واأديلي العب املريخ ال�صوداين.

اأب����رز ال�����ص��ف��ق��ات ال��ت��ي ع��م��ل��ت عليها  وم���ن 

ال��ك��ون��غ��ويل وال����رت ب��وال��ي��ا م��ه��اج��م اجل��ون��ة 

ال�����ص��اب��ق، وال����ذي ان��ت��ق��ل ال�����ص��ت��اء امل��ا���ص��ي اإىل 

االأه��ل��ي ب��ع��دم��ا ت�����ص��در ج���دول ت��رت��ي��ب ه��دايف 

الدوري امل�صري حينها.

بواليا  على  االع��رتا���ص  »مت  ن���ور:  وت��ق��ول 

فور قدومه اإىل م�صر، بعدما قمت باكت�صافه، 

مل يكن يلعب �صوى 7 اأو 8 دقائق يف نهاية كل 

حينها  للجونة  اجل��دي��د  امل���درب  لكن  م��ب��اراة، 

هدافا  لي�صبح  الفر�صة  منحه  �صحاتة  ر�صا 

االن��ت��ق��ال  ق��ب��ل  االأوىل  ج���والت���ه  يف  ل���ل���دوري 

لالأهلي«.

الح����ق����ا، مل ت�����ص��ب��ح ن�����ور وك���ي���ل���ة ل��الع��ب 

حيث  وبينه،  بينها  اأزم���ة  ب�صبب  ال��ك��ون��غ��ويل، 

ك���ان ق��ري��ب��ا م���ن ب���ريام���ي���دز ق��ب��ل م��ف��اج��اأت��ه��ا 

بالتوقيع لالأهلي، بح�صب قولها.

مواقف وطرائف

وحت���ك���ي ن����ور ال��ع��ي�����ص��وي ع���ن ال�����ص��ع��وب��ات 

ال�صوق يحتكرها  »هذه  قائلة:  تواجهها،  التي 

ال��ع��رب��ي، ك��ان من  ال��رج��ال خا�صة يف ال��وط��ن 

ال�صعب الدخول فيها، واأي�صا غري مفهوم يف 

املجتمع اأن جتد فتاة تعمل كوكيلة العبني«.

»ال��ع��م��ر ل��ي�����ص ل��ه ارت��ب��اط ب��ع��ق��ل االإن�����ص��ان 

اأو ه��دف��ه وط��م��وح��ه«، ه��ذا م��ا ت��وؤم��ن ب��ه ن��ور، 

ال��ت��ي مل ي��غ��ب ح��ل��م��ه��ا، رغ���م اع��ت��زال��ه��ا املبكر 

الرباط  يف  بقطع  اإ�صابتها  اإث��ر  ال��ق��دم،  لكرة 

ال�صليبي، يف عام 2019.

وب������داأت ن���ور م�����ص��ريت��ه��ا ك��الع��ب��ة يف ن���ادي 

ال�����ط�����ريان امل���������ص����ري، ث�����م ان���ت���ق���ل���ت ل���ن���ادي 

والدتها  رفقة  تعي�ص  كانت  حيث  كازابالنكا، 

االنتقال  قبل  روي��ال  لنادي  وع��ادت  املغربية، 

ل����وادي دج��ل��ة ال����ذي ت��األ��ق��ت م��ع��ه، وان�����ص��م��ت 

م�صر. ملنتخب 

ال�صعوبات  اأب��رز  من  اإن  العي�صوي  وتقول 

بع�ص  من  والغرية  العن�صرية  تواجهها،  التي 

الرتحال،  كرثة  عن  ف�صال  الرجال،  الوكالء 

كوكيلة  فيها  عملت  التي  الفرتة  ق�صر  فرغم 

ال�صنغال ونيجرييا  اإىل  �صافرت  فاإنها  العبني 

و�صوي�صرا. وال�صعودية  واالإمارات 

تتعلق  التي  ال�صعوبات  على  ن��ور  وتغلبت 

اأفريقيا،  يف  امل��واه��ب  وتتبع  ل��روؤي��ة  باالنتقال 

بتدريب م�صاعدين لها يف عدة بلدان، وو�صع 

الالعب،  يف  وج��وده��ا  يجب  اأ�صا�صية  عنا�صر 

ع��ل��ى اأن ي��ق��وم��وا ب����دور ال��ك�����ص��اف��ني وت��ر���ص��ي��ح 

املواهب لها، قبل اخلطوة االأخرية.

وتقول اإن اللغة من ال�صعاب التي يجب اأن 

بينها  االتفاقات  خلطورة  نظرا  عليها،  تتغلب 

وبني وكالئها، لذا جتيد 4 لغات غري العربية، 

ف�صال  واالأملانية،  والفرن�صية  االإجنليزية  هي 

ال�«يوربا« التي ت�صتخدمها بع�ص البلدان  عن 

االأفريقية.

املواقف تقول: »كنت  اأطرف واأ�صعب  وعن 

وك��ي��ل��ة الأح���د ال��الع��ب��ني، ال���ذي ات��ف��ق م��ع ن��اد 

عربي، وعند مقابلة رئي�ص النادي فوجئ باأن 

الأن  نظرا  رج��ال،  ولي�صت  فتاة  العي�صوي  ن��ور 

اال�صم يحمل املعنيني«.

وت���اب���ع���ت: »ب���اع���ت���ب���اري اأن���ث���ى ف����اإن ه����ذا ال 

عك�ص  على  االأن��دي��ة،  م�����ص��وؤويل  لبع�ص  ي��روق 

التعامل  يف  الراحة  يجدون  الذين  الالعبني 

معي، وكانت هناك اإحدى ال�صفقات ال�صخمة 

التي رف�ص اأحد االأندية امل�صرية اإمتامها بعد 

اأنثى«. معرفته باأن الوكيلة 

االإي���ط���ايل مينو  ت���رى يف  ال��ع��ي�����ص��وي  ن���ور 

راي����وال، وك��ي��ل ال��الع��ب��ني االأ���ص��ه��ر يف ال��ع��امل، 

م��ث��ال اأع��ل��ى ل��ه��ا، وحت��ل��م ب��ال��و���ص��ول ل��ل��دوري 

ه��ن��اك،  �صخمة  �صفقات  وع��م��ل  االإجن��ل��ي��زي، 

لكنها تتذكر �صاحكة اأول اأموال تقا�صتها من 

اآالف   10 تبلغ  »كانت  قائلة:  اجل��دي��د،  عملها 

دوالر تقريبا، وكان الالعب من ليبرييا«.

 5 ك����ي����ف ت�������ص���ب���ح���ني وك����ي����ل����ة الع����ب����ني يف 

خطوات؟

الن�صائح  ب��ع�����ص  ال��ع��ي�����ص��وي  ن���ور  وق��دم��ت 

ل��ل��ف��ت��ي��ات ال���الت���ي ي��رغ��ن يف ال��ع��م��ل مب��ج��ال 

وكالة الالعبني، على النحو التايل:

كوكيلة  العمل  وحب  الكرة،  وحب  ال�صغف 

الع���ب���ني، الأن ال�����ص��غ��ف ه���و م���ا ي���ه���ون اإره����اق 

ال���ع���م���ل، وال�������ص���ف���ر، يف وق����ت ق���د ت��ف�����ص��ل ف��ي��ه 

ال�صفقة يف اللحظة االأخرية.

ال��ت��ي تقتل  ع���دم اال���ص��ت��م��اع ل��الن��ت��ق��ادات 

ال��ع��زمي��ة، ف��ق��د ت��ت��ح��ط��م امل��ع��ن��وي��ات م��ن اأول 

حلظة.

املختلفة  اللغات  �صواء  بالدرا�صة،  االهتمام 

حلماية ال�صفقات واأ�صرار الالعبني، اأو درا�صة 

ال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة وق��ان��ون ال��ع��م��ل وق��وان��ني 

فبند  وال��واج��ب��ات،  احلقوق  كل  ملعرفة  الفيفا 

واح����د م���ن امل��م��ك��ن اأن ي��ن��ه��ي م�����ص��رية الع���ب، 

وثغرة قد توؤمن م�صتقبله.

كتم االأ���ص��رار، واالن��ف��راد ب��ال��ق��رارات، رغم 

اأن العالقات مهمة لوظيفة وكيلة الالعبني، 

اآخ��ر  حتى  ال�صفقات  على  التكتم  يجب  لكن 

اإف�صادها. حلظة، ل�صمان عدم 

اإبرازها  املهم  ومن  مهمة،  ال�صخ�صية  قوة 

ف�صال  والنادي،  الالعب  املعادلة،  طريف  اأمام 

عن قوة التحمل والثقة يف النف�ص.

نور العي�صوي ا�صتغلت اليوم العاملي للمراأة، 

لتوجيه ر�صالة لكل فتيات العرب، قائلة: »كن 

قويات، ل�صنا ن�صف املجتمع بل �صبب وجوده، 

طموحاتنا  ولت�صل  لعائالتنا،  فخرا  فلنكن 

لل�صماء، بال خجل، فنحن ن�صتطيع«.

نور العيسوي.. أول وكيلة العبين مصرية.. اكتشفت بواليا وتحلم بالبريميرليج

صدفة نادرة.. اشترى قطعة 
بسكويت ففاز بآالف الدوالرات

ترجمات - �أبوظبي

ق��������ادت ال���������ص����دف����ة رج������ال م�����ن والي�����ة 

بجائرة  للفوز  موؤخرا،  ال�صمالية  كارولينا 

مالية كبرية يف اليان�صيب بقيمة 250 األف 

دوالر اأمريكي.

و�صاحب احلظ ال�صعيد هو كيفن فون، 

اإن���ه وزم��ي��ل��ه ك��ان��ا يف طريقهما  ال���ذي ق��ال 

اخل��ط��اأ يف  ط��ري��ق  ع��ن  ق���ادا  للعمل عندما 

�صغري  مطعم  اإىل  قادتهم  اأخ��رى،  طريق 

يف �صونفيل، فتوقفا لتناول الطعام.

وطلب كيفن قطعة ب�صكويت، وا�صرتى 

خالل تواجده يف املكان بطاقتي يان�صيب، 

5 دوالرات، ليح�صل  الواحدة منهما  قيمة 

على جائزة فورية بقيمة 10 دولرات.

وح�����ص��ب��م��ا ن��ق��ل��ت وك���ال���ة »ي����و ب���ي اآي« 

10 دولرات  لالأنباء، فاإن كيفن ا�صرتى بال�

ب��ط��اق��ت��ي ي��ان�����ص��ي��ب جم���ددا اأث���ن���اء ت��ن��اول��ه 

250 األ���ف  ال��ب�����ص��ك��وي��ت، ل��ي��ك��ت�����ص��ف ف����وزه ب������

دوالر بعدما قام بخد�ص اإحدى البطاقات.

للفوز  حمظوظا  نف�صه  كيفن  واع��ت��ر 

ب����ه����ذه اجل�����ائ�����زة امل���ال���ي���ة ال���ك���ب���رية ال��ت��ي 

�صت�صاعده يف �صداد فواتريه، واإيجاد منزل 

اأكر لعائلته، وفق ت�صريحاته.

األ������ف دوالر   250 ب��������� ال���ف���ائ���ز  وو�����ص����ف 

االأ�صهى  كان  باأنه  تناوله  الذي  الب�صكويت 

»ب�صكويت  ا�صم  عليه  مطلقا  حياته،  طيلة 

احلظ اجليد«.


