
  الفراية: حضور المئات للجنائز واقامة بيوت العزاء بهذه الظروف غير مقبول
  الخاليلة: تعليق صالة الجمعة قرار صعب ولكن فقد االحبة اصعب
  عطا اهلل: اإلبتعاد عن المظاهر السلبية واجب مقدس تجاه االنسانية

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

603 وفاة و 6649 إصابة بـ »كورونا«

اخلمي�س   27  رجب   1442 هـ  - املوافق  11  اآذار  2021 م - العدد  5629    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 عبيدات: عندما يكون الحديث عن حياة االردنيين ليس لنا خيار إال خوض المعركة

 تمديد الحظر الليلي وتعليق صالة الجمعة 
وقداس االحد واغالق قطاعات جديدة

االنباط - جواد اخل�رضي 

دولة الرئي�س

. احتفل  ب��ك��ل اخل���ر  اوق��ات��ك��م  ا���س��ع��د اهلل 

العامل  دول  كباقي  العاملي  امل���راأة  بيوم  االردن 

اجمع لتكون امل��راأة �سريك من خالل متكينها 

 . امل��ج��االت  ك��اف��ة  دوره���ا يف  ولتحقيق  ودعمها 

الكثر  ، فقد حققت  بالن�سبة للمراأة االردنية 

وتقدمت خطوات  عليه  ما ح�سلت  من خالل 

يف م�سرتها منذ عهد املغفور له باإذن اهلل عز 

وج���ل ال��ب��اين احل�����س��ن ب��ن ع��ب��داهلل وال زال��ت 

ال��ث��اين من  ع��ب��داهلل  امل��ع��زز  امللك  بعهد  تتقدم 

خالل التوجيهات امللكية لدعم املراأة .

دولة الرئي�س

املدن الرئي�سة يف اململكة تت�سكل فيها تيارات 

ينادي  خطابا  حتمل  التيارات  وه��ذه   ، ن�سوية 

بحقوق املراأة وتعزيز ح�سورها يف املجال العام 

، تدعو اىل مزيد من التمكن االقت�سادي لها 

، وهذا يف ظاهره يبدو خطابا حقوقيا عادال ، 

لكن اإذا ما تتبعنا خيوط هذه املجموعات التي 

 ، امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  تنطلق من خ��الل 

وتتلقى متويالت خارجية اأو يتم دعم بع�سها 

من قبل املوؤ�س�سات الر�سمية والقطاع اخلا�ص 

. لكن املتتبع بدقة ملجمل اخلطاب املت�سكل يف 

» يلحظ  الن�ساء  » مبظلومية  ي�سمى  ما  �سياق 

التحتية  وامل�سامن  التناق�سات  م��ن  العديد 

م�سلحة  يف  ت�سب  ال  ق��د  اه��داف��ا  تك�سف  التي 

املراأة . 

دولة الرئي�س

ت�����ت�����خ�����ذ ه������������ذه امل�������ج�������م�������وع�������ات ب���ع�������ص 

اال���س��رات��ي��ج��ي��ات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ك��ا���س��ب��ه��ا 

التفاو�ص  م�ساألة  يف  وح�سورها   ، ومتويالتها 

م�ساحلها  ا�ستدامة  ل�سمان   ، احلكومات  مع 

ت�سكل  كما   ، االردن��ي��ات  الن�ساء  م�سالح  ولي�ص 

ح���اج���زا يف ���س��ي��اق ن��خ��ب��وي مي��ن��ع م���ن ت��ط��ور 

املجتمع الن�سوي باملحافظات االأخرى . من هنا 

ينبغي درا�سة مطالب واهداف تلك املجموعات 

وحتتكر   ، الن�ساء  على  الو�ساية  ت��دع��ي  ال��ت��ي 

اخلطاب دون اأن يكون ثمة حوارات وم�ساورات 

مع فئات الن�ساء يف خمتلف القطاعات ، فيتم 

 ، الت�سريعية  اجل��زئ��ي��ات  بع�ص  على  ال��رك��ي��ز 

التي يتم انتقاوؤها بعناية للتدليل على اأن املراأة 

للعنف  وتتعر�ص   ، الظلم  ترزح حتت  االردنية 

والتهمي�ص واالإق�ساء ، لت�سر هذه املجموعات 

يف ال�سياق الذي ذكر .

دولة الرئي�س

خمتلف  يف  االردن���ي���ات  ال��ن�����س��اء  اأن  �سحيح 

الدعم  اىل  يحتجن   ، والقطاعات  املحافظات 

وال��ت��ع��زي��ز وت��ع��م��ي��ق امل�����س��ارك��ة ال��ع��ام��ة ، ���س��واء 

ينادي  م��ا  وه���ذا   ، ال�سيا�سية  اأو  االق��ت�����س��ادي��ة 

ب��ه ج��الل��ة امل��ل��ك وج��الل��ة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ، غر 

اأن احل��ك��وم��ات امل��ت��ع��اق��ب��ة مل جت��د ���س��را من 

 ، ذك��رت  التي  املجموعات  التفاو�سات مع  عقد 

ا�ستق�ساء  على  العمل  عناء  كاهلها  عن  لتلقي 

ظروف الن�ساء املتنوعة ، من خالل موؤ�س�ساتها 

ال��ع��ري��ق��ة وخ��رات��ه��ا امل��راك��م��ة ، وب��ذل��ك ف��اأن 

احل��ك��وم��ات ك���ان ب��اإم��ك��ان��ه��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى بحث 

ق�سايا الن�ساء بعمق ومو�سوعية دون الرجوع 

املجتمع  على  الو�ساية  تدعي  جمموعات  اىل 

اح��دى  االأ���س��ل  يف  وه��ي   ، االردن  يف  الن�سائي 

معيقات التطور . كما نلحظ ه��ذا  االأم��ر من 

خ���الل وج����ود ق���ي���ادات ن�����س��وي��ة م��ن��ذ اك���ر من 

ه��ذا اخل��ط��اب وتت�سلم  ، وه��ي حتتكر  ع��ام   30

اأو منظمات  املنا�سب واملواقع �سواء احلكومية 

املجتمع املدين .

دولة الرئي�س

النظر  اع���ادة  ف���اإن على احل��ك��وم��ة  م��ن هنا 

ب��اال���س��رات��ي��ج��ي��ات امل��ع��م��ول ب��ه��ا جت���اه متكن 

امل��راأة وتعزيز حقوقها ، يكون ذلك من خالل 

ومن   ، املحافظات  بكافة  ن�سائية  قيادات  خلق 

خ���الل م���راك���ز ت��ن��م��وي��ة جت��م��ع ب���ن وظيفتي 

لدى  لي�ص  اإذ   . وامل���دين  االقت�سادي  التمكن 

تلك احلوا�سن التي �ستكون برعاية حكومتكم 

تعبوية مبا  اأو  دعائية  اأو  �سيا�سية  اأية م�سالح 

ن�سمن  وب��ذل��ك   ، االردين  للمجتمع  ي�����س��يء 

خلق قوى ن�سائية حرة وحية تنبع من الواقع 

املطالب  عن  يعر   ، حقيقي  خطاب  وتطرح   ،

واالحتياجات واالولويات كما هي دون تزييف 

اأو حتوير . لذا �سن�سمن انخراط جميع الن�ساء 

بذلك   . و�سهولة  ي�سر  بكل  االن�سطة  تلك  يف 

امللكية  ال���روؤي���ة  حققت  ق��د  احل��ك��وم��ة  �ستكون 

بتعزيز م�ساركة املراأة م�ساركة حقيقية وفاعلة 

، �سمن منظومة القيم العربية االأ�سيلة التي 

والقيادة  للدولة  ال�سيا�سي  النظام  لها  ينتمي 

الها�سمية احلكيمة ..

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

الملك وولي العهد يتلقيان 
برقيات تهنئة بذكرى

 اإلسراء والمعراج
 االنباط-عمان

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك   تلقى ج��الل��ة 

ب���رق���ي���ات ت��ه��ن��ئ��ة م���ن ك���ب���ار امل�����س��وؤول��ن 

ذك��رى  مبنا�سبة  والع�سكرين  املدنين 

االإ�سراء واملعراج ال�سريفن، التي �سادف 

اليوم اخلمي�ص، عر فيها مر�سلوها عن 

بهذه  وال��ت��ري��ك  التهنئة  اآي����ات  اأ���س��دق 

املنا�سبة املباركة.

بن  احل�سن  االأم���ر  �سمو  تلقى  كما 

ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، ب��رق��ي��ات 

تهنئة مماثلة بهذه املنا�سبة.

واأكد مر�سلو الرقيات اأن ذكرى االإ�سراء 

امل��ع��ج��زات، ومتثل  اأع��ظ��م  وامل���ع���راج جت�سد 

حمطة مهمة يف تاريخ الدعوة االإ�سالمية، 

لنبيه  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  م��ن  وت��ك��رمي��ا 

حممد، �سلى اهلل عليه و�سلم.

وع���������روا ع�����ن ف���خ���ره���م ب���ال���ق���ي���ادة 

الطيب  االم��ت��داد  متثل  التي  الها�سمية 

عليه  اهلل  �سلى  حممد،  ل�سيدنا  املبارك 

امل���ح���وري  ال�������دور  اإىل  و����س���ل���م، الف���ت���ن 

جل��الل��ة امل��ل��ك يف رع���اي���ة امل��ق��د���س��ات يف 

القد�ص واإعمارها، من منطلق الو�ساية 

الها�سمية عليها..

العسعس: كورونا تسببت 
في خفض االيرادات المحلية بنحو 

715 مليون دينار
االنباط-عمان 

���س��وؤااًل   11 ال��ن��واب  ن��اق�����ص جمل�ص     

ل��ل��ح��ك��وم��ة، يف ج��ل�����س��ة رق���اب���ي���ة ام�����ص 

االرب���ع���اء ب��رئ��ا���س��ة امل��ح��ام��ي ع��ب��د املنعم 

ال�����ع�����ودات، وح�������س���ور رئ���ي�������ص ال�������وزراء 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة وهيئة الوزارة.

وحّول النائبان خليل عطية، و�سالح 

ا�ستجوابن  اىل  �سوؤاليهما  العرموطي، 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  لوزيرتي 

املعندية  وال���روة  والطاقة  العلي،  مها 

اآث��ار حظر  هالة زوات���ي، ح��ول ق�سيتي: 

ي����وم اجل��م��ع��ة االق��ت�����س��ادي��ة، وم�����س��روع 

ال���ع���ط���ارات، ف��ي��م��ا ارج�����اأ ال��ن��ائ��ب هيثم 

ح�سور  حل��ن  ���س��وؤال��ه  مناق�سة  زي��ادي��ن 

رئي�ص �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية 

ال��ن��ائ��ب خليل عطية،  وا���س��ار  اخل��ا���س��ة. 

اىل ت���ق���دي���رات حت����دد ك��ل��ف��ة ح��ظ��ر ي��وم 

اجلمعة على القطاعات االقت�سادية مبا 

200 مليون دينار، منتقدا عجز  يتجاوز 

احلكومة.

التفا�صيل �ص »6«

الموهبة سالح قوي احمي به نفسي

سارة غرايبة: الرسم طريقي الذي اعبر 
به عن ذاتي

 الملكة رانيا ٠٠ دعم بال حدود للمرأة االردنية

المرأة األردنية تواصل نجاحها وتنافس الرجل 
بكل الميادين

االنباط - فرح مو�صى

احل���ي���اة ه���ي اخ��ت��ب��ار وحم����ن، واالخ���ت���ب���ارات 

ل��ي�����س��ت م���ن امل���ف���ر����ص اب�����داً ان ت���ك���ون ���س��ه��ل��ة، 

اإحدى خياراتنا،  ان يكون  واال�ست�سالم ال يجب 

نتقبل  ان  هي  اال�ست�سالم  ع��دم  خطوات  واوىل 

داخلنا،  من  يبداأ  �سيء  كل  الن  هي  كما  انف�سنا 

فتحها  وقت  حان  التي  بالنوافذ  مليء  وداخلنا 

فاالمال هي من  وي�سيئنا.  االأم��ل   ي�سطع  لكي 

لتحقيق  ال��ط��ري��ق  وت��ك��ون  اال���س��خ��ا���ص  ت�����س��ن��ع 

االحالم، فال حتلم ن�سف حلم وال تتعلق بن�ص 

اي مكان،  اإىل  يو�سلك  لن  اأم��ل، ون�سف طريق 

بعاجز  ل�ست  واأن��ت  عجزك  حلظة  هو  فالن�سف 

اإن�����س��ان وج��دت  اأن���ت  اإن�����س��ان،  الن��ك ل�ست ن�سف 

كي تعي�ص احلياة ولي�ص كي تعي�ص ن�سف حياة، 

خاطئ  اأو  �سحيح  وق��ت  اأو  ظ��رف  هناك  فلي�ص 

اأحالمنا. لل�سعي خلف 

عام   22 منذ  الغرايية  ابراهيم  �سارة  ول��دت 

ثمانية  لعام  ني�سان  من  ال��راب��ع  يف  وبالتحديد 

الها�سمية  منطقة  يف  والف  وت�سعمائة  وت�سعن 

يف حمافظة  عجلون ، ولدت الأ�سرة ب�سيطة وقد 

يجعل  ال��ذي  املكان  ه��ذا  اال�سرة  اف��راد  تو�سطت 

الطفل من ال�سعب ان يتميز بن اخوته .

 « ي�سمى   وه��ي م�سابة مبر�ص  ���س��ارة  ول��دت 

ه�����س��ا���س��ة ال��ع��ظ��ام » مم���ا ي��رت��ب ع��ل��ي��ه��ا اأث��ن��اء 

بحركات  ال��ق��ي��ام  ال��ي��وم��ي��ة  حلياتها  ممار�ستها 

ي��وؤدي  قد  خاطئة  حركة  واي  وحم��ددة  ب�سيطة 

اىل  �سابتها  بك�سر يف اليد او القدم او احلو�ص 

، ه����ذا امل���ر����ص غ���ر م���ن من���ط ح��ي��ات��ه��ا وح��ي��اة 

عر�سة  ع��ظ��ام��ه��ا  اأن  ب�س�سب  وذل����ك   ، ا���س��رت��ه��ا 

للك�سر يف اي حلظة ويف وقت .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط –  دالل عمر 

ا�ستمرت جاللة امللكة رانيا على مر ال�سنن 

يف دعم املراة االردنية يف كافة اال�سكال وال�سعد 

، ال �سيما املراة العاملة ، حيث حتث دوما على 

امل���راة االردن��ي��ة يف �سوق العمل  ان��خ��راط  زي���ادة 

م���ن خ���الل ت��وف��ر ال���ظ���روف امل��ن��ا���س��ب��ة وت���رك 

اأمامها لتقرر، وتاأخذ جاللتها  اخليار مفتوحا 

دوم��اً  االعتبار  بعن  االردن��ي��ة  امل��راة  احتياجات 

واالجتماعية  االأ�سرية  االحتياجات  حيث  من 

اأن  اإىل  ا���س��ارة  يف   ، واالق��ت�����س��ادي��ة  والتعليمية 

يبقى  اأن  ي��ج��ب  ال��ظ��روف  ت��ل��ك  ك��ل  يف  التعليم 

الرئي�ص للعمل.  اخليار 

فلم تعد املهن ال�سعبة احتكارا على ال�سباب 

االردن��ي��ة  امل����راة  ا���س��ت��ط��اع��ت  ح��ي��ث   ، االردن  يف 

ال���دخ���ول ل���ع���امل االع���م���ال ال����ذي ظ���ل ال��رج��ل 

ي�سيطر عليه ، لي�ص من الغريب اأن جند امراة 

عاملة يف مكان عمل ، واأن تكون رئي�سة العمل، 

دعم  م��ن  التاريخ  م��ر  على  االردن  يتوقف  فلم 

واقت�سادًيا  واجتماعياً  �سيا�سًيا  االردنية  امل��راة 

حلقوق  احل��ايل  الت�سغيلي  االإط��ار  �سمل  فقد   ،

االأردين  ال��د���س��ت��ور  م���ن  ك���ل  االردن  يف  امل������راأة 

وق���ان���ون االأح������وال امل��دن��ي��ة وق���ان���ون االأح�����وال 

يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����دويل  وال���ق���ان���ون  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

بحقوق االن�سان .

ال��ن��م��اذج احل��ي��ة وال��ف��اع��ل��ة يف املجتمع  وم��ن 

ال�����س��اب��ة ع��ه��د اجل����رادات ،  ال��ن�����س��وي يف االردن، 

ع�سر  ال�ساد�ص  عامها  منذ  العمل  ب���داأت  ال��ت��ي 

ح���ي���ث ك���ان���ت مت����ار�����ص ن�������س���اط���ات ل���ه���ا ع��الق��ة 

ناحية  م��ن  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  بتنمية  م��ب��ا���س��رة 

والتدريب. التوعية 

التفا�صيل �ص »3«

تٔاثير مواقع التواصل االجتماعي على المستوى 
السياسي واالقتصادي

البطالة المقنعة من نافذة المحلل االقتصادي
مازن ارشيد
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2

3



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأنباط – نور حتاملة

اأن  ار�سيد  م��ازن  االقت�سادي  اخلبري  اأو�سح 

غري  ر�سمًيا  عنها  االع���ان  يتم  التي  البطالة 

معدل  �سدور  مع  تزامناً  دقيقة  وغري  حقيقية 

العامة  االح�����س��اءات  دائ��رة  ع��ن  البطالة  ن�سبة 

٢٠٢٠ وال��ت��ي  ي���وم االث��ن��ن ل��ل��رب��ع ال���راب���ع م��ن 

ال��رب��ع  ٢٣.٩٪ يف  م��ع  م��ق��ارن��ة   ٪٢٤.٧ ب���  ق���درت 

الن�سبة مع  ه���ذه  اح�����س��اء  ي��ت��م  وق���ال  ال�����س��اب��ق، 

اأ�سخا�ص  هي  التي  املقنعة«  »البطالة  ا�ستثناء 

احلد  يف  كانت  وان  اأج���وراً  ويتقا�سون  يعملون 

االأدنى دون انتاج مقابل ولو اأردنا اعتبارهم يف 

االح�ساء قد تتجاوز ن�سبة البطالة ٣٠٪ فعلياً.

له  املقنعة يف حديث  البطالة  ار�سيد  وعّرف 

الت�سكل  ب�  تبداأ  بطالة  اأنها  على  »االنباط«  مع 

كلما كان هناك جزء من قوة العمالة اإما ترك 

ال  بحيث  احلاجة  عن  فائ�ص  اأن��ه  اأو  عمل  دون 

ال��ع��ام��ل يف ج��وه��ره��ا اي قيمة  ان��ت��اج��ي��ة  ت��وؤث��ر 

بذلك  فهم  للدولة،  الكلي  لاقت�ساد  حقيقية 

االإج��م��ال��ي��ة  ل��ل��ب��ط��ال��ة  قليلة  اإ���س��اف��ة  ي�����س��ك��ل��ون 

وب��ال��ت��ايل ي�����س��ن��ف ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت��وظ��ي��ف 

على  خطورة  االأك��ر  وه��ي  »املُقّنعة«  بالبطالة 

هذا  ف��اإن  احل�سرية  املناطق  يف  اأم��ا  االقت�ساد 

يف  غالباً  يتواجد  اأن  ميكن  البطالة  من  النوع 

قطاع اخلدمات.

يف  املقنعة  ال��ب��ط��ال��ة  م��ف��ه��وم  ينت�سر  وت��اب��ع، 

الن�سبة  ي�سكل  ت��واج��ده��ا  لكن  ال��ع��امل  دول  ك��ل 

االك��ر يف دول ال��ع��امل ال��ث��ال��ث الن��ه��ا يف ال��ع��ادة 

اأع����داداً  حكوماتها  وت��وظ��ف  منتجة  غ��ري  دول 

النفقات  ي��رف��ع��ون  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ال  ك��ب��رية م��ن 

االردن ومنطقة  االيرادات، مثل  تراجع  مقابل 

ال�����س��رق االو���س��ط م��ق��ارن��ة م��ع ان��ت��اج��ي��ة ال��دول 

اأ�سخم  واقت�سادها  اأعلى  تكون  التي  املتقدمة 

ومثياتها  وام���ريك���ا  االوروب�����ي  االحت����اد  م��ث��ل 

ال���ت���ي ي���ق���ل ف��ي��ه��ا اأع�������داد امل���وظ���ف���ن وت��رت��ف��ع 

دقيقة  فيها  تكون  البطالة  فن�سبة  اإنتاجيتهم، 

املتقدمة  غ��ري  ال���دول  ان  ح��ن  يف  كبري  ب�سكل 

يف االق��ت�����س��اد ت��ن��ت�����س��ر ف��ي��ه��ا ال��ب��ط��ال��ة امل��ق��ن��ع��ة 

تكون  ال  ع���ام  ب�سكل  ال��ب��ط��ال��ة  ن�سبة  وب��ال��ت��ايل 

العمال.  ه��وؤالء  ن�سب  تت�سمن  ال  النها  دقيقة 

بوظائف  يعملون  الذين  املوظفن  واأ�ساف عن 

قيمة  ت�سيف  وال  انتاجية  اأي  لها  لي�ص  ومهن 

ما  ي�سكلون  االردن  يف  خا�سة  لاقت�ساد  مهمة 

احلكومية  فالدوائر  االداري،  بالرتهل  يعرف 

ال��ذي��ن  ب��ال��ع��م��ال  وال������وزارات مثقلة  ال��ر���س��م��ي��ة 

ميكن خف�ص اأعدادهم الأقل من الن�سف لتكفي 

ي�سيفون  فا  الباقي  ام��ا  االنتاجية  حاجتهم 

االقت�ساد  رفع  يف  ي�ساهمون  وال  لانتاج  قيمة 

الوطني وبالطبع لهذا االمر اأ�سرار كبرية. 

واأ�����س����اف ق���ائ���ا، ان ال��ب��ط��ال��ة امل��ق��ن��ع��ة يف 

االردن تظهر ب�سكل وا�سح الن ن�سبة املوظفن 

من  يعتر  احلكومي  العام  القطاع  يف  والعمال 

توظف  احل��ك��وم��ة  الن  ال��ع��امل  يف  الن�سب  اأع��ل��ى 

االردن  يف  ال��ع��م��ال  م��ن   ٪٣8 م��ن  اأك���ر  تقريبا 

ي�سغل  اأن  اخل��ا���ص  بالقطاع  يفرت�ص  ح��ن  يف 

ترهل  لدينا  لهذا  العمال،  من  االأعلى  الن�سبة 

القطاع  يف  التوظيف  من  عالية  ون�سبة  اإداري 

عليه  ي��رتت��ب  ال���ذي  ال��ع��ام  الر�سمي  احل��ك��وم��ي 

ارت���ف���اع ب��ن�����س��ب��ة ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ب��ط��ال��ة الإن 

ال  املرتهل  احلكومي  القطاع  يف  العمالة  ه��ذه 

اأي انتاجية لاقت�ساد.  يقدمون 

امل��ن��ع��ك�����س��ة على  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ب��ع��ات  ويف 

تكمن  ار���س��ي��د،  ق��ال  االأم���ر  لهذا  نتيجة  االردن 

زي����ادة ���س��واغ��ر ال��ع��م��ال��ة غ��ري امل��ن��ت��ج��ة يف ع��دم 

الوطني  لاقت�ساد  تذكر  قيمة  اأي  اإ�سافتهم 

�سيكلف  ك��م��ا  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  اإج���م���ايل  اىل  وال 

احل��ك��وم��ة اأج���ور روات���ب م��ق��اب��ل ال ���س��يء ترفع 

اجلارية  النفقات  خ�سو�سا  الدولة  نفقات  من 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف  امل��وظ��ف��ن  روات���ب  ومعظمها 

مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه ال�����س��ح��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي واىل 

اآخره. 

م�سادر  لها  لي�ص  االردن  مثل  دولة  واأ�ساف 

ينتج  تقريباً  ال�سرائب  اإي���رادات  غري  اإي���رادات 

اأي  للدولة  العامة  املوازنة  عنه عجز مزمن يف 

وهذا  االي��رادات  اأعلى من  النفقات  اأن جمموع 

ال��ذي يعاين من عجز مزمن ويف  واق��ع االردن 

ت��ف��اق��م م��ن��ذ ع�����س��رات ال�����س��ن��ن ح��ي��ث مل ت�سكل 

ال��ف��وائ�����ص امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��زي��د فيها االي����رادات 

قليلة  �سنوات  اال  عاما   ٦٠ اخر  النفقات يف  عن 

ج����داً م��ق��اب��ل م���ا ي���ق���ارب ٥٠ ع��ام��ا م���ن ال��ع��ج��ز 

منها  عديدة  ا�سباب  على  ي�ستند  ال��ذي  املزمن 

نفقات  ارت��ف��اع  ف��اإن  وبالتايل  املقنعة.  البطالة 

ت�����س��ط��ر اىل  ع����اج����زة  ي���ح���ول���ه���ا اىل  ال����دول����ة 

اال���س��ت��دان��ة م��ن اخل����ارج ل��ت��غ��ط��ي ه���ذا ال��ع��ج��ز، 

االأردن  دول��ة مثل  على  الكبري  االأث��ر  هو  وه��ذا 

يف  الإنها  اأردين  دينار  مليار   ٣٥ ب�  ديونها  تقدر 

كل فرتة حتاول اأن تغطي العجز نتيجة ارتفاع 

ال��ن��ف��ق��ات وت��راج��ع االي�����رادات وه���ي ح��ل��ق��ة من 

�سمن �سل�سلة مرتابطة توؤدي اإىل ف�سل الدولة 

املطاف.  بنهاية 

اأ�سار رئي�ص ديوان اخلدمة  ال�سياق  ويف هذا 

املدنية �سامح النا�سر يف موؤمتر �سحفي عقده 

احل��ك��وم��ي يحتوي  اجل��ه��از  ان  اىل  م���دة،  م��ن��ذ 

ب�سكل من االأ�سكال على  بطالة مقنعة واأو�سح 

احلكومي  اجلهاز  بن�سح  التام  الديوان  التزام 

ل��ي��ك��ون ب��دي��ا ل��ل��ب��ط��ال��ة امل��ق��ن��ع��ة ح��ي��ث ي�سعى 

لتكوين منهجية منظمة يف  با�ستمرار  الديوان 

عملية التخطيط الوظيفي حتت اإدارة الدوائر 

ب��راجم��ه��ا  اأداء  م���ن  احل��ك��وم��ي��ة مب���ا مي��ك��ن��ه��ا 

وقال عن وجود جتارب  وم�ساريعها وخططها. 

تغيري يف الدول االوروبية على اآلية التعين يف 

اأع���داد �سخمة من  اجل��ه��از احل��ك��وم��ي واخ���اء 

اخلطرية  االنعكا�سات  ب�سبب  املقنعة  العمالة 

اأن��ه يف العر�ص  ال��ع��ام��ة، واأ���س��اف  امل��وازن��ة  على 

االأخ������ري ل���ل���م���وازن���ة ال���ع���ام���ة ك���ان���ت ال����روات����ب 

التي  اجل��ان��ب��ي��ة  ال��ن��ف��ق��ات  م��ن �سمن  واالأج�����ور 

ب�سكل  امل��وازن��ة  ه��ذه  من  االأك��ر  الن�سبة  ت�سكل 

عام.
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ب��ح��ث وزي����ر امل���ي���اه وال�����ري امل��ه��ن��د���ص حممد 

ال��ن��ج��ار م���ع ���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة 

�سريف كمال، ام�ص االأربعاء، تعزيز اأوجه التعاون 

خا�سة يف جمال املياه واإعادة اال�ستخدام.

وا���س��ت��ع��ر���ص ال��ن��ج��ار االأو����س���اع امل��ائ��ي��ة التي 

املتزايدة  التنموية  واحتياجاته  االأردن  بها  مير 

وامل���ت���ط���ورة وامل��ت�����س��ارع��ة وم���ا ف��ر���س��ه ذل���ك من 

حتديات على قطاع املياه، خا�سة يف ظل ا�ستمرار 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وك��ذل��ك امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ينوي 

االأردن تنفيذها ملواجهة هذه التحديات، وخا�سة 

عن طريق التحلية وتطوير اأنظمة الري واإعادة 

ا����س���ت���خ���دام امل���ي���اه امل���ع���اجل���ة يف اال���س��ت��خ��دام��ات 

املختلفة و�سبل تعزيز التعاون املائي بن االأردن 

وم�سر، وتبادل اخلرات يف املجاالت املختلفة.

التي  املائية  التحديات  ت��زاي��د  النجار  واأك���د 

املناخية  التغريات  تراجع  ج��راء  االأردن  يعانيها 

وك��م��ي��ات االأم���ط���ار وامل���ت���اح م���ن امل���ي���اه وال��ط��ل��ب 

التي  والهجرات  الطلب  الرتفاع  نتيجة  املتزايد 

امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات  ل��ه��ا االأردن خ���ال  ت��ع��ر���ص 

االأردن من  ال�سورية وما تكبده  االأزم��ة  واآخرها 

وب��االأخ�����ص قطاع  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع��ان��اة يف جميع 

املياه واآثار جائحة كورونا.

تظافر  وبف�سل  ا�ستطاعت،  ال��وزارة  اأن  وبن 

من  م�ستوى  اإىل  الو�سول  م��ن  اجل��ه��ود،  جميع 

اخلدمات املتميزة وحتقيق جناحات متوالية يف 

خمتلف املجاالت املائية وتنفيذ عدد من امل�ساريع 

اال�سرتاتيجية التي جرى اإجناز بع�سها، م�سرياً 

اإىل اأنها توا�سل جهودها الإجناز م�ساريع اأخرى 

على  وكبري  ايجابي  ب�سكل  �سينعك�ص  مما  قريبا 

الواقع املائي.

وقال النجار اإن احلكومة االأردنية ومن خال 

اأ�سكال  باإجناح جميع  وال��ري مهتمة  املياه  وزارة 

التعاون البناء واملثمر مع م�سر يف قطاعي املياه 

وال�����س��رف ال�سحي م��ن خ��ال ت��ب��ادل اخل��رات 

امل��ائ��ي واالآل��ي��ات احلديثة  ال��واق��ع  والتعامل م��ع 

اجل��ان��ب��ن يف  ال��ت��ي حققها  املتقدمة  وال��ت��ج��ارب 

جم���االت اأن��ظ��م��ة ال���ري واع����ادة ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه 

املعاجلة.

وث��م��ن ال�����س��ف��ري ���س��ري��ف ك���م���ال، م���ن جهته، 

ا���س��ت��م��رار ال��ت��ع��اون مل���ا ف��ي��ه م�����س��ل��ح��ة ال��ب��ل��دي��ن 

ال�����س��ق��ي��ق��ن، وا���س��ت��ع��ر���ص ع����ددا م���ن ال��ت��ج��ارب 

امل�����س��ري��ة ال��ن��اج��ح��ة يف جم����االت ال����ري واإع�����ادة 

اال�ستخدام وتنفيذ م�سروعات مائية جديدة.

االإدارة  اإل��ي��ه  و�سلت  ال���ذي  بامل�ستوى  واأ���س��اد 

ال�سعبة  املائية  ال��ظ��روف  رغ��م  االأردن��ي��ة  املائية 

احلكومة  ا�ستعداد  مبديا  االأردن،  بها  مير  التي 

ال��ت��ي ت�سب يف  ل��دع��م جميع اجل��ه��ود  امل�����س��ري��ة 

تطوير التعاون االأردين امل�سري يف جمال املياه 

وتبادل  البلدين  بن  امل�سرتك  التعاون  وتعزير 

اخلرات املتميزة.

النباط- عمان

والبادية  واملياه  الزراعة  جلنة  رئي�ص  قال   

ال��ق��ط��اع  اإن  ال���ع���اق���م���ة،  ال���ن���ي���اب���ي���ة، حم���م���د 

من  مزيد  بذل  اإىل  يحتاج  اململكة  يف  الزراعي 

اجل��ه��ود مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��ي��ق��ات التي 

اأية جمامات على ح�ساب  اأن  تواجهه، موؤكدا 

هذا القطاع �ستوؤدي اإىل نتائج �سلبية.

ت��روؤ���س��ه اج��ت��م��اع��ا للجنة  واأ����س���اف، خ���ال 

ع���ق���دت���ه، ام�������ص االأرب�����ع�����اء، ل��ب��ح��ث ت��و���س��ي��ات 

لدعم  النيابية«  »الزراعة  اأقرتها  ومقرتحات 

اللجنة  اأن  ب���ه،  وال��ن��ه��و���ص  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع 

ناجعة  ح��ل��ول  خلق  جت��اه  �سعيها  يف  م�ستمرة 

للو�سع الزراعي القائم، مو�سًحا »اأن احلكومة 

ما تزال م�ستمرة يف نهجها غري الوا�سح جتاه 

ق�سايا املزارعن وعدم االهتمام مبطالبهم«.

امللك  جالة  توجيهات  اأن  العاقمة  وتابع 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال��داع��م��ة ل��ل��ق��ط��اع ال��زراع��ي، 

حت��ت��م ع��ل��ي��ن��ا درا����س���ة ك���ل م��ط��ال��ب امل���زارع���ن 

اأبرز الق�سايا التي تعيق تطور  والوقوف على 

القطاع، ومبا يكفل حتقيق غايات توفري  هذا 

االأمن الغذائي للمواطن.

خطط  تتبنى  اأن  ل�سرورة  احلكومة  ودع��ا، 

عابرة  املدى  وبعيدة  وا�سرتاتيجيات متو�سطة 

ال��زراع��ي  ال��واق��ع  معاجلة  بهدف  للحكومات، 

ودع����م امل������زارع، ���س��ي��م��ا يف ظ���ل ه���ذه ال��ظ��روف 

االق���ت�������س���ادي���ة ال�����س��ع��ب��ة ال���ن���اجت���ة ع���ن اأزم����ة 

كورونا.

مبتابعة  �ستقوم  اللجنة  اأن  العاقمة  وبن 

امل��ع��ن��ي��ة  واجل���ه���ات  احل��ك��وم��ة  اأداء  وم���راق���ب���ة 

ال��واق��ع،  اأر����ص  على  التو�سيات  ه��ذه  بتطبيق 

ال��رق��اب��ي، م��وؤك��دا حر�ص  انطاقا م��ن دوره���ا 

امل�سرتك مع كل اجلهات  التعاون  اللجنة على 

الداعمة  امللك  جالة  روؤى  حتقيق  �سبيل  يف 

اإىل االأمن الغذائي  للقطاع الزراعي للو�سول 

املن�سود.

واأ�سار اإىل اأن اللجنة �ستتبنى مذكرة نيابية 

»مناق�سة  جل�سة  ب��ع��ق��د  خ��ال��ه��ا  م��ن  ت��ط��ال��ب 

القطاع  بواقع  املتعلقة  الق�سايا  عامة«، لبحث 

الزراعي يف االأردن.

واأكد اأع�ساء اللجنة النواب: ناجح العدوان 

وعبداحلليم احلمود وفادي العدوان وخلدون 

ال�����س��وي��ات، اأه��م��ي��ة االأخ����ذ ب��ال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ي 

ب��واق��ع  للنهو�ص  ال��ن��ي��اب��ي��ة«  »ال���زراع���ة  تبنتها 

ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي، ال����ذي م���ن ���س��اأن��ه حتقيق 

االكتفاء الذاتي الغذائي، م�سريين اإىل اأن من 

الزراعي  التو�سيات: تنظيم القطاع  اأبرز تلك 

وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال���زراع���ات ال��ت�����س��دي��ري��ة ذات 

نظام  وتطبيق  العالية،  االقت�سادية  القيمة 

حل��م��اي��ة امل��ن��ت��ج ال���زراع���ي، وع���دم ا���س��ت��رياد اأي 

حملًيا،  امل��ت��وف��رة  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  م��ن  ن��وع 

واملحافظة على التوازن يف االأ�سواق املحلية.

النظر  اإع��ادة  ب�سرورة  اللجنة  اأو���س��ت  كما 

االإن��ت��اج  م��دخ��ات  على  املفرو�سة  بال�سرائب 

ال��زراع��ي )احل��ي��واين وال��ن��ب��ات��ي(، وال��ن��ظ��ر يف 

ر����س���وم اأم���ان���ة ع��م��ان ال���ك���رى ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات 

واملنتجات  ال�سادرات  �ساحة  واإعفاء  الزراعية، 

املزارعن من  واإعفاء  ر�سوم،  اأي  الزراعية من 

ال��زراع��ي،  االإق��را���ص  موؤ�س�سة  ق��رو���ص  ف��وائ��د 

خ��ا���س��ة ���س��غ��ار امل���زارع���ن وت��اأج��ي��ل االأق�����س��اط 

املرتتبة عليهم، باالإ�سافة اإىل تخفي�ص ر�سوم 

القطاع  يف  ال��واف��دة  للعمالة  العمل  ت�ساريح 

الزراعي وفتح باب اال�ستقدام.

����ا ل���������س����رورة اإع���ف���اء  ودع������ا ال�����ن�����واب اأي���������سً

امل��زارع��ن م��ن خم��ال��ف��ات وزارة امل��ي��اه وال���ري، 

ب��االآب��ار  املتعلقة  التعليمات  يف  النظر  واإع���ادة 

ال��ع��ايل  امل��ج��ل�����ص  دور  وت��ف��ع��ي��ل  االرت�����وازي�����ة، 

ال�سراكة الزراعي، موؤكدين  الزراعي وجمل�ص 

اإي�سال الكهرباء للمزارعن عن طريق  اأهمية 

الوقود  اأ�سعار  ف��رق  بند  وح��ذف  ال��ري��ف  فل�ص 

لغايات  املجفف  احلليب  ا�سترياد  ومنع  عليهم 

االألبان. ت�سنيع 

 وزير المياه يبحث مع السفير المصري تعزيز أوجه التعاون المائي

 الزراعة النيابية تدعو لتبني استراتيجيات وخطط لمعالجة الواقع الزراعي

النباط-عمان

اأع�����������رب ج�����ال�����ة امل�����ل�����ك ع����ب����داهلل 

العبداهلل  رانيا  امللكة  وجالة  الثاين 

ع��ن خ��ال�����ص ت��ع��ازي��ه��م��ا وم��وا���س��ات��ه��م��ا 

ل��ع�����س��رية ال��ع�����س��اي��ل��ة، ب���وف���اة امل��غ��ف��ور 

ل��ه ب����اإذن اهلل امل��ه��ن��د���ص حم��م��د ع��ودة 

اأمن عام وزارة التخطيط  الع�سايلة، 

وال��ت��ع��اون ال����دويل ب��ال��وك��ال��ة، وال���ذي 

من  اأول  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 

اأم�ص االأثنن.

ل���دى  االأردين  ال�������س���ف���ري  واأع��������رب 

ج���م���ه���وري���ة م�������س���ر ال���ع���رب���ي���ة اأجم����د 

ال���ع�������س���اي���ل���ة، ال�������ذي ت���ل���ق���ى ات�������س���ااًل 

م����ن ����س���اح���ب���ي اجل����ال����ة ال���ث���اث���اء، 

ع���ن ام��ت��ن��ان وت��ق��دي��ر اأ����س���رة ال��ف��ق��ي��د 

لهذه  الع�سايلة-الغ�سا�سنة  وع�سرية 

لدن  من  االإن�سانية  الها�سمية  اللفتة 

بغريبة  لي�ست  هي  والتي  جالتيهما، 

االأ���س��رة  م��ع  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ى 

االأردنية الواحدة.

املرحوم  اأبناء  �سكر  الع�سايلة  ونقل 

امللكة  وجالة  امللك  جلالة  واأ�سقائه 

على موقفهما النبيل، داعياً املوىل عّز 

وجل اأن يحفظ جالتيهما و�سمو ويل 

وميتعهم  الها�سمية،  والعائلة  العهد 

اهلل بال�سحة والعافية والعمر املديد، 

واأن يحفظ االأردن و�سعبه الويف.

النباط- عمان

 ب�����ارك ن���ائ���ب رئ���ي�������ص ال��������وزراء وزي���ر 

اخل����ارج����ي����ة و������س�����وؤون امل���غ���رتب���ن اأمي����ن 

جمل�ص  منح  ليبيا  يف  لاأ�سقاء  ال�سفدي 

الليبية. الثقة للحكومة  النواب 

وق�������ال يف ت����غ����ري����دة ل�����ه ع���ل���ى م���وق���ع 

طريق  على  رئي�سية  خطوة  اإن��ه��ا  ت��وي��رت، 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة ح��ل 

اأمنها  ال�سقيقة  ليبيا  وا���س��ت��ع��ادة  االزم���ة 

وا�ستقرارها.

الها�سمية  االأردن���ي���ة  اململكة  اأن  واأك���د 

لكل  داعمة  ليبيا  جانب  اإىل  تقف  �ستظل 

ج��ه��ود ال��ت��و���س��ل ل��ل��ح��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ذي 

تطلعات  ويلبي  ومقدراتها  ليبيا  يحمي 

ال�سقيق. الليبي  ال�سعب 

النباط- عمان

اخل��م��ي�����ص،  ال���ي���وم  االأردن  ي�������س���ارك   

مبنا�سبة  االح��ت��ف��ال  االإ���س��ام��ي  ال��ع��امل 

ذك��رى االإ���س��راء وامل��ع��راج والتي تعد من 

امل��ح��ط��ات ال��ف��ارق��ة يف م�����س��رية ال��دع��وة 

ربانية  مكافاأة  ج��اءت  والتي  االإ�سامية 

ل��ل��ن��ب��ي حم��م��د ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م 

وتثبيتا وتعوي�سا له عن االأذى واملعاناة 

التي القاها خال ن�سره للدعوة.

وق������ال م���دي���ر ال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي�����ص 

الدكتور  العام  االإفتاء  دائرة  ال�سرعي يف 

بذكرى  نحتفل  »اإننا  ع�سيبات:  �سفوان 

االإ����س���راء وامل���ع���راج ك��ل ع���ام؛ الرت��ب��اط��ه��ا 

وملا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  بر�سول 

تعتر  والتي  والعر،  العظات  من  فيها 

وامل��ع��ان��اة  ال�����س��ر  ع��ل��ى  م��ك��اف��اأة عظيمة 

مبكة  دعوته  يف  اهلل  ر�سول  عاناها  التي 

ع���ن���دم���ا رج����م����وه و����س���اي���ق���وه وط������ردوه 

منها«.

االإ�سراء  ليلة  اأن  اإىل  ع�سيبات  واأ�سار 

لر�سوله  اهلل  ربانية من  واملعراج مكافاأة 

اأر���س��ي  اأه����ل  ي��ق��ب��ل��ك  اإن مل  م�����س��م��ون��ه��ا 

����س���ري 
ُ
���س��ي��ق��ب��ل��ك اأه����ل ال�����س��م��اء، ح��ي��ث اأ

امل�سجد  اإىل  احل��رام  امل�سجد  من  بالنبي 

فهو  قد�سيه  له  يعتر  وال��ذي  االأق�سى، 

رب��ط  اأن  م��وؤك��داً  للم�سلمن،  قبلة  اأول 

على  ي��دل��ل  االأق�����س��ى  بامل�سجد  االإ����س���راء 

من  الواجب  اأن  وعلى  املكان  هذا  اأهمية 

اإىل  قد�سيته  وعن  عنه  الدفاع  امل�سلمن 

القيامة. يوم 

واأك����������د ع�������س���ي���ب���ات �������س������رورة ت��ق��ب��ل 

االإج��������راءات ال��ت��ي ت�����س��در م���ن اجل��ه��ات 

امل��ع��ن��ي��ة واأ����س���ح���اب ال���ق���رار يف م��واج��ه��ة 

بنف�ص  انت�ساره،  من  للحد  كورونا  وب��اء 

را�سية حتى يعو�سنا اهلل الفرج القريب 

وهو من باب االأخذ باالأ�سباب، الفتاً اإىل 

»ف��ّر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ق��ول 

من املجذوم فرارك من االأ�سد« ومر�ص 

ك���ورون���ا ه���و ���س��ب��ي��ه ب���اجل���ذام، وال���راب���ط 

بينهم هو العدوى.

ب������دوره، ق���ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة 

يف ج��ام��ع��ة ال���ريم���وك ال��دك��ت��ور اأ���س��ام��ة 

اإن ذك����رى االإ�����س����راء وامل���ع���راج  ال��ف��ق��ري، 

وعلى  والعر  الدرو�ص  من  الكثري  فيها 

م��ن��ه��ا،  وي��ت��ع��ل��م  ي�����س��ت��ف��ي��د  اأن  االن�������س���ان 

وخا�سة اإذا كانت تتعلق ب�سخ�سية النبي 

اإىل  الفتاً  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد 

ع��ظ��م��اءه��ا  مت��ج��د  ال��ع��ظ��ي��م��ة  االأمم  اأن 

الإف���راد  ق���دوات  وجتعلهم  بهم  وحتتفل 

واأف��ع��ال��ه��م حتى  اأق���وال���ه���م  امل��ج��ت��م��ع يف 

ي�سبحوا اأمنوذجاً وقدوة يقتدون بهم.

املنا�سبة  ه��ذه  اأن  اإىل  الفقري  واأ���س��ار 

توؤكد اأن االأمر كله بيد اهلل تعاىل.

اأن ح���ادث���ة االإ�����س����راء وامل���ع���راج  وب����ن 

جت��ل��ت ف��ي��ه��ا امل���ع���اين، ح��ي��ث ���س��ل��م النبي 

حم���م���د اأم�������ره هلل ووا������س�����اه رب�����ه ب��ه��ذه 

ث���ب���ات  اأ����س���ه���م���ت يف  امل����ع����ج����زة، وال�����ت�����ي 

ال�سحابة على اإميانهم، ف�سيدنا اأبو بكر 

على  واأ���س��ر  ي��ج��ادل  اأن  رف�����ص  ال�سديق 

�ساأل  وعندما  اهلل  بدين  املطلق  االلتزام 

»اأهو  قال  االإ�سراء،  حادثة  عن  ال�سديق 

قال ذلك فاإن قالها فقد �سدق«.

ودع���ا ال��ف��ق��ري يف ظ��ل ال��ظ��روف التي 

مت���ر ع��ل��ى ال���ع���امل م���ن ان��ت�����س��ار ل��ل��وب��اء 

والتم�سك  ب��اهلل  االإمي���ان  من  املزيد  اإىل 

ب���اهلل م��ع االأخ����ذ ب��االأ���س��ب��اب، واالل���ت���زام 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����س��ح��ي��ة م���ن اأ����س���ح���اب 

ال����ق����رار واجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ح��د م��ن 

املر�ص. انت�سار 

النباط- عمان

 ن��اق�����س��ت جل��ن��ة خ����راء ت��ق��ري��ر حالة 

الدولة  وموؤ�س�سات  وزارات  يف  االأر�سيف 

مركز  يف   ،2020-2021 لعام  العامة 

ال��ه��ا���س��م��ي،  االأردين  امل���ل���ك���ي  ال���ت���وث���ي���ق 

وجم����ري����ات ���س��ري ال��ع��م��ل يف اأر���س��ي��ف��ات 

الوزارات واملوؤ�س�سات.

وقال مركز التوثيق امللكي يف ت�سريح 

ال��ل��ج��ن��ة  اإن  االأرب�����ع�����اء،  ام�������ص  ���س��ح��ف��ي 

ن��اق�����س��ت ت�����س��خ��ي�����ص اأو�����س����اع االأر����س���ي���ف 

ال��دول��ة  ودوائ�����ر  وم��وؤ���س�����س��ات  وزارات  يف 

املختلفة، بناًء على ما قام به املركز خال 

الراهن،  الو�سع  لتحليل  املعّد  الرنامج 

واإمكانية اإيجاد احللول املنا�سبة الإنقاذه، 

ال����ازم مواجهتها  ال��ت��ح��دّي��ات  وحت��دي��د 

ل���ب���ن���اء اأر����س���ي���ف م����وّح����د ي���ح���اف���ظ ع��ل��ى 

اأن االجتماع  واأ�ساف،  الوطنّية.  الذاكرة 

���س��م م��دي��ر ع���ام امل��رك��ز ال��دك��ت��ور مهند 

تكنولوجيا  مديرية  وم��دي��ر  مبي�سن، 

الوزراء  رئا�سة  واالت�ساالت يف  املعلومات 

اأح��م��د ال��دراب��ك��ة، وال��دك��ت��ور رائ��د جميل 

�سليمان من جامعة احل�سن بن طال، 

وال��دك��ت��ور ع��ث��م��ان ع��ب��ي��دات م��ن جامعة 

ورئ��ي�����ص جمعية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة،  ال��ب��ل��ق��اء 

الدكتور  االأردن���ي���ة  وامل��ع��ل��وم��ات  املكتبات 

جنيب ال�سربجي، ومدير وحدة التطوير 

وال����رجم����ة يف م���رك���ز ال��ت��وث��ي��ق امل��ل��ك��ي 

االأردين الها�سمي مارلن العبيد اهلل.

وبن املركز اأن اأهمية التقرير، وذلك 

م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  االأول  ك���ون���ه 

الطرق  توحيد  على  يقوم  ال��ذي  اململكة، 

لتقييم الو�سع العام لاأر�سيف يف جميع 

م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى زي���ادة 

االهتمام والوعي ب�سرورة تطبيق االأطر 

العاقة  ذات  والتنظيمية  الت�سريعية 

باإدارة الوثائق ت�سنيفها واأر�سفتها، ورفع 

والوثائقي  االأر���س��ي��ف��ي  ال��واق��ع  م�ستوى 

امل���رتاك���م، ال����ذي ي��ج��ع��ل م��ن امل�����س��وؤول��ن 

بالواقع  واالإمل���ام  االإح��اط��ة  ع��ن  عاجزين 

نظم  با�ستخدام  وذل��ك  ل���اإدارة،  ال�سليم 

تطوير  يف  احلديثة  والتوثيق  االأر���س��ف��ة 

ال����ق����رارات  وات����خ����اذ  االإدارة  وحت����دي����ث 

املنا�سبة.
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االنباط-عمان

ق���ال وزي���ر الأوق�����اف وال�����س���ؤون وامل��ق��د���س��ات 

ال���س��ام��ي��ة حم��م��د اخل��اي��ل��ة اإن���ه م��ن��ذ ب��داي��ة 

عن  ي�سدر  مب��ا  ال�����زارة  تلتزم  ك���رون��ا  جائحة 

القطاعات الطبية يف الأردن لأنها تريد اخلري 

لكل من ياأتي للم�سجد.

اأن  الأرب��ع��اء،  واأ�ساف خال م�ؤمتر �سحفي 

قرار اغاق امل�ساجد ي�م اجلمعة �سعب، ولكن 

عند  امل�ؤمن  اأي�ساً، وحرمة  اأ�سعب  الأحبة  فقد 

نفقد  واأ�سبحنا  الكعبة،  حرمة  من  اأعظم  اهلل 

اأحبة ونرى م�سابني بهذا املر�ض.

نهاية  حتى  اجلمعة  ���س��اة  تعليق  اأن  وب��ني 

ه��ذا ال�سهر، وق��د مت ذك��ر الأع���ذار من التخلف 

ع��ن ���س��اة اجل��م��ع��ة، ف��امل��ائ��ك��ة ت��ت��اأذى م��ن ما 

يتاأذى منه ابن اآدم.

الأ�سابيع  ه��ذه  حتمل  يجب  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

اهلل  اإىل  والتقرب  البي�ت  يف  واجلل��ض  القليلة 

اأم��ة جعل لها اهلل الأر���ض م�سجداً وهي  فنحن 

طه�رة.

للجمعة  الذهاب  عن  التخلف  اأن  اإىل  واأ�سار 

ن����ؤج���ر ع��ل��ي��ه ب�����س��ب��ب خ���ف��ن��ا م���ن امل���ر����ض، فما 

ال�سهر  نهاية  حتى  اجلمعة  �ساة  عن  يحب�سنا 

احلايل ه� العذر خل�فنا على احبتنا.

االنباط-عمان

الأردن  يف  الكنائ�ض  جمل�ض  رئي�ض  قال 

اإن  اهلل  ع���ط���ا  خ��ري�����س��ت���ف��ر���ض  امل����ط����ران 

هي  الل��ه��ي��ة  وال��ع��ن��اي��ة  م��ق��د���س��ة  الأردن 

مقد�ض  واج��ب  علينا  ولكن  حتميها،  م��ن 

ب��ال��ق��ي��ام ب���دورن���ا جت����اه الن�����س��ان��ي��ة وك��ل 

البتعاد  منا  تتطلب  م��ا  وه��ي  امل���اط��ن��ني، 

يف  راأيناها  التي  ال�سلبية  املظاهر  كل  عن 

املا�سية. الأ�سهر 

واأ�ساف خال م�ؤمتر �سحفي الأربعاء، 

التي  الدولة  اأجهزة  ال�ق�ف مع  علينا  اأن 

اأن  داع��ي��اً  �سحتنا،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ت�سهر 

ن���ك����ن ق����ادري����ن ع��ل��ى ال����ع�����دة ل��ل��م�����س��اج��د 

والكنائ�ض يف نهاية ال�سهر احلايل.

قرر  الكنائ�ض  روؤ���س��اء  جمل�ض  اأن  وب��ني 

ع����دم اق���ام���ة ���س��ات��ي الأح�����د واجل��م��ع��ة، 

الف�سح  عيد  ب�س�م  اأ�سابيع  بعد  ون��دخ��ل 

املجيد، واهلل م�ج�د يف كل مكان.

ي��ك���ن  ال�������س���اة  ق���ب����ل  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

مبحبتنا لأخ�نا الن�سان.

واأ�سار اإىل اأنه لتجنب ايقاف اجلنازات 

يتجاوز  ب��األ  ال��دف��اع  باأمر  الل��ت��زام  يجب 

20 �سخ�ساً، ووقف كل التجمعات. العدد 

االنباط-عمان

ال��دول��ة ل�س�ؤون الع���ام الناطق  اأعلن وزي��ر   

دودي��ن  �سخر  املهند�ض  احلك�مة  با�سم  الر�سمي 

اأنه كان ل بد من اتخاذ اجراءات قا�سية و�سديدة، 

و�سحة امل�اطن هي الأول�ية ولكن رزق الن�سان 

ع��دي��ل ل��روح��ه، وك���ان ل ب��د م��ن ات��خ��اذ اج���راءات 

�سديدة ولكنها مرنة.

اإن  وق����ال خ���ال م����ؤمت���ر �سحفي الأرب����ع����اء، 

م��س�ع احلظر ال�سامل الط�يل غري وارد باملدى 

املنظ�ر الآن، ولن يك�ن هناك حظر كامل و�سامل 

ملدد ط�يلة حالياً.

واأ�����س����اف اأن�����ه مت ت��ق��ل��ي�����ض ���س��اع��ات ال�����س��م��اح 

�سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  لت�سبح  بالتج�ل 

وحتى ال�سابعة م�ساء اعتبارا من ال�سبت، حلركة 

الأف������راد م���ع ال�����س��م��اح ب��ال���س��ت��ف��ادة م���ن خ��دم��ات 

املن�ساآت  اغ���اق  �سيتم  فيما  للمنازل،  الت��سيل 

متام ال�ساعة 6 م�ساء، و�سي�سمح للقطاع الزراعي 

بالعمل اعتبارا من ال�ساعة 5 �سباحاً وحتى ا�سعار 

اآخر.

وبني اأن حظر ي�م اجلمعة �سيك�ن ب�سكل كامل 

اأي �سري على الأق����دام وذل��ك حتى  ول ي�جد ب��ه 

نهاية ال�سهر احل��ايل، و�سيخ�سع القرار للتقييم 

اآن������ذاك، وه���� م���ا ي��ع��ن��ي تعليق ���س��اة اجل��م��ع��ة، 

اأي��ام  كافة  يف  القدا�سات  جميع  تعليق  �سيتم  كما 

الأ�سب�ع.

واأك��د اأن��ه �سيتم تخفي�ض �سعة و�سائط النقل 

اإىل 50%، لغاية نهاية ال�سهر احلايل، و�ستخ�سع 

لعادة التقييم ح�سب ال��سع ال�بائي.

العام  ال��ق��ط��اع  عمل  ���س��اع��ات  تقلي�ض  و�سيتم 

حتى يتمكن امل�اطنني من ق�ساء ح�ائجهم ومت 

اذا  امل���دة  ه��ذه  لتحديد  ال�����زراء  رئي�ض  تف�ي�ض 

كانت �ساعة اأو اأك��ر، وح���ل امل�ظفات يف القطاع 

ال��ع��ام ال��ذي��ن لديهم اأط��ف��ال يف ري��ا���ض الأط��ف��ال 

لهن  ال�سماح  �سيتم  الأوىل  الثاثة  وال�سف�ف 

بالعمل عن بعد، معربا عن اأمله اأن تتم معاملة 

الأمهات بالقطاع اخلا�ض بذات الطريقة.

لنهاية  التالية  القطاعات  اغ��اق  واأع��ل��ن عن 

ال��ن���ادي الليلية، والبارات  ال�سهر احل��ايل وه��ي: 

و�����س����الت ال��دي�����س��ك���، وال���ك���اون���ر ال�����ذي ي��ق��دم 

امل�سروبات الروحية يف املطاعم ال�سياحية، واملراكز 

والأك����ادمي����ي����ات والن����دي����ة ال��ري��ا���س��ي��ة، ون�����ادي 

الفرو�سية، واحلدائق العامة واملحات التجارية 

داخلها، وامل�سابح الداخلية، واحلمامات ال�سرقية.

وق����رر ت��ف���ي�����ض الأم���ان���ة وال��ب��ل��دي��ات باعفاء 

من  ال��دف��اع  اأوام����ر  مبقت�سى  املغلقة  القطاعات 

 2021 للعام  الراخي�ض  ور�س�م  الأبنية  �سريبة 

مبا يتنا�سب مع مدة الغاق.

االنباط-عمان

ن��ذي��ر عبيدات  ال��دك��ت���ر  ق���ال وزي���ر ال�سحة   

الأي��ام بحالة وبائية �سعبة،  الأردن مير هذه  اإن 

�سريع  بانت�سار  تت�سم  ا�ستثنائية  ح��ال��ة  ف��ال���ب��اء 

ل��ل��ف��ريو���ض، م�����س��ب��ب��ا امل���ر����ض لأح���ب���ة ل��ك��م ول��ن��ا، 

ال�سغرية  التجمعات  مع  �سرعة  ي��زداد  وانت�ساره 

والكبرية وب�سرعة اأكرب من ال�سالت التي ن�سرت 

العدوى العام املا�سي.

امل�ست�سفيات  ق��درات  لزيادة  اأن��ه نظرا  واأ�ساف 

ل يزال القطاع ال�سحي قادرا على ال�ق�ف اأمام 

ال��سع ي�ستدعي  الكبري، وهذا  ال�بائي  ال�سغط 

وال���ح��دة يف  العمل معا والت�سامن  من اجلميع 

هذه املعركة مع هذا العدو ال�سر�ض.

وب���ني اأن����ه ي��ت���ج��ب ع��ل��ى امل����اط���ن واحل��ك���م��ة 

خيارا  تعد  �سرورية ومل  باتت  اج���راءات  تطبيق 

النتيجة  �ستك�ن  ال���ق��اي��ة  ب�سبل  الل��ت��زام  ودون 

اأت��ت بعد  واأليمة، والج���راءات احلك�مية  قا�سية 

تعمل  اأن احلك�مة  اإىل  لفائدتها. ولفت  درا�سات 

على ت�فري اأكرب كمية ممكنة من لقاحات ك�رونا 

ومن م�سادر متعددة، م�ؤكدا اأنها �ستت�فر ب�س�رة 

ال�سراع  و�سيتم  القادمة،  الأ�سابيع  خ��ال  اأك��رب 

ب�ترية التطعيم، وال�سيطرة على الفريو�ض يحتاج 

لج��راءات تقييدية، وعلى امل�اطن الت�سلح واأخذ 

اللقاح  ت�فري  اأج��ل  تعمل من  اللقاح، واحلك�مة 

اأن حرب  اإىل  وا�سار  لت�فريه.  �سباق عاملي  و�سط 

فاجلميع  اأنتم،  حربكم  هي  اللقاح  مع  احلك�مة 

معر�ض خلط�رة وباء ك�رونا، فلنعمل لتحقيق كل 

ما فيه خري و�سحة وطننا الغايل واأهله.

االنباط-عمان

اأزم��ة  اإن   ق��ال وزي��ر الداخلية م��ازن الفراية 

امل�����س��ت��م��ر يف طبيعة  ب��ال��ت��غ��ري  ك����رون���ا مت���ي���زت 

ال���ف���ريو����ض وحت�����رات����ه و���س��رع��ت��ه ع��ل��ى ال��ف��ت��ك 

بالب�سر.

واأ���س��اف خ��ال م�ؤمتر �سحفي الأرب��ع��اء، اأن 

الج��راءات  وتخفيف  ت�سديد  يف  الرئي�ض  املعيار 

ه��� ق���درة امل��ن�����س��اآت ال�سحية ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 

اأعداد ال�سابات.

ممار�سات  �سهدت  املا�سية  ال��ف��رة  اأن  وب��ني 

ال�باء، فهل يعقل  انت�سار  �ساهمت يف  جمتمعية 

و�سط هذا ال�باء ح�س�ر مئات امل�اطنني ملرا�سم 

ال��دف��ن وف��ت��ح ب��ي���ت ال��ع��زاء، وت����زاور ال��ع��ائ��ات، 

دقيقة،  بكل  ا�سابات   4 ن�سجل  اأ�سبحنا  بحيث 

ووفاة كل 20 دقيقة.

املري�ض  يحتاج  ملرحلة  دخلنا  اأننا  اإىل  ولفت 

اأن يجد  امل�ست�سفى دون  اأج��ل دخ���ل  ل�سرير من 

دخلنا  لكنا  امليدانية  امل�ست�سفيات  ول���ل  �سريراً، 

هذه املرحلة قبل اأ�سب�ع.

ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى احل��ك��ام  اأن�����ه مت  واأ�����س����ار اإىل 

الداري�������ني ب��ت�����س��دي��د الج��������راءات وم��راق��ب��ت��ه��ا، 

ال���س��اع��ات عن  ن�سر  ع��ن  للكف  امل�اطنني  داع��ي��ا 

ووقف  ال�س�داوية  احلالة  عن  والكف  املطاعيم، 

اأي ممار�سات �سلبية ت�ؤثر على انت�سار ال�باء.

اثر  لها  �سيك�ن  الج�����راءات  اأن  على  و���س��دد 

بفقدان  يقارن  ل  ولكنه  واجتماعي،  اقت�سادي 

الأحباء.

االنباط – رهف حممد 

احلديثة  التكن�ل�جية  ال��ت��ط���رات    ائحدثت 

الت�سال،  ع��امل  يف  حقيقية  ن�عية   وث�رة  نقلة 

وان��ت�����س��رت ���س��ب��ك��ة الن���رن���ت يف ك���اف���ة ائ���رج���اء 

املعم�رة، وربطت ائجزاء العامل بف�سائها ال�ا�سع، 

وم���ه���دت ال��ط��ري��ق ل��ك��اف��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ل��ل��ت��ق��ارب 

وال��ت��ع��ارف وت��ب��ادل الراء والئ��ف��ك��ار وال��رغ��ب��ات، 

وا�ستفاد كل مت�سفح لهذه ال�سبكة من ال��سايئط 

املتعددة املتاحة فيها، وائ�سبحت ائف�سل و�سيلة 

لتحقيق الت�ا�سل بني الئفراد واجلماعات.

ظ���ه���رت امل�����اق����ع الل���ك���رون���ي���ة وامل����دون����ات 

ال�����س��خ�����س��ي��ة و���س��ب��ك��ات امل���ح���ادث���ة، ال���ت���ي غ��ريت 

م�سم�ن و�سكل الع��ام احلديث، وخلقت ن�عاً 

ائتاحت  كما  م�ستخدميها،  ب��ني  ال��ت���ا���س��ل  م��ن 

���س��ب��ك��ات ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي��ة ت��ب��ادل مقاطع 

ال��ف��ي��دي��� وال�����س���ر وم�����س��ارك��ة امل��ل��ف��ات واج����راء 

حيث  املبا�سر،  والتفاعل  والت�ا�سل  امل��ح��ادث��ات، 

تعترب م�اقع الت�ا�سل الجتماعية مثل الفي�ض 

ب�����ك الئ���ك���ر ان��ت�����س��اراً ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة الن��رن��ت 

امل���اق��ع  ع��ن  مت��ي��زه��ا  خ�سائ�ض  م��ن  متتلكه  مل��ا 

اللكرونية، ما �سجع مت�سفحي النرنت من 

كافة ائنحاء العامل على القبال املتزايد عليها.

   ا�ستاذ ال�سحافة والعام والعام الرقمي 

يف ج���ام���ع���ة ال�������س���رق الو�����س����ط ال���دك���ت����ر ع��ب��د 

باقي  الئ����ردن مثل  ائ��ن  ق��ال  الدبي�سي  ال��ك��رمي 

�سبكة  م�ستخدمي  ع��دد  فيه  ازداد  ال��ع��امل،  دول 

ع��دد م�ستخدمي  ازدي���اد يف  الن��رن��ت و�ساحبه 

���س��ب��ك��ات ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، م������س��ح��ا ان��ه 

اأن ن��ه��اي��ة ع���ام 2020 ك��ان  ووف���ق ل��اإح�����س��ائ��ي��ات 

وثمانية  ملياران  للفي�سب�ك  امل�ستخدمني  ع��دد 

ن�سبة عالية  وائ��ن هناك  ال��ع��امل،  مئة ملي�ن يف 

الفي�سب�ك  ي�ستخدم�ن  الئ��ردن��ي��ني  م��ن  ج���داً 

النا�ض  م��ك��ن معظم  ال���ذي  ال���ات�����س��اب، الم���ر  و 

ك�  الجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  م��ن 

من�سات للن�سر، ومن هنا برزت ظاهرة “امل�اطن 

من�سات  ع��ل��ى  ي��ن�����س��ر  ائ��خ��ذ  ال����ذي  ال�سحفي” 

ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ين�سر ائ�����راءُه وائ��ف��ك��اره 

وائحياناً ينقل هذه الئراء والئفكار ، يقرائ من 

معل�مات او اخبار ائ� غريها و يعيد ن�سرها على 

ائ�  متحي�ض  دون  الجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات 

تقدير لدقتها.

“النباط”  وتابع الدبي�سي يف حديث له مع 

�سبكات  الم����ر ج��ع��ل  ه����ذا  اأن  ال��دب��ي�����س��ي،  ائ��ك��د 

الت�ا�سل الجتماعي ح�ا�سن متعددة لائخبار 

مكمن  ه��ذا  ان  وم��سحا  ال�����س��ائ��ع��ات،  و  املظللة 

الجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  خط�رة 

املجتمع  امل�س�ئ�ليه اجت���اه  ب���  ك��ام��ل  ب���دون وع��ي 

والغاية ال�سا�سية، وائنه عند الن�سر يجب التائكد 

من دقة املعل�مات والئخبار .

ببميزات  تت�سف  النرنت  �سبكة  ائ��ن  وق��ال، 

ج��ع��ل��ت م��ن��ه��ا ائ ���س��ري��ع��ة الن���ت�������س���ار وت��غ��ط��ي 

جم��م���ع��ة ك��ب��رية م���ن ال��ن��ا���ض ب��امل��ج��ت��م��ع، ل��ه��ذا 

كبرية  تك�ن  والقت�سادية  ال�سيا�سية  تائثرياتها 

جداً ، وتك�ن و�سطاً خ�سيماً لل�سائعات ال�سيا�سية 

وت�ستهدف  والدولة  املجتمع  ت�ستهدف من  التي 

ال�������س���ائ���ع���ات الق���ت�������س���ادي���ة م����ا ي���رب���ك احل���رك���ة 

ائ�سرار  ل��ه  ويحق  البلد  واقت�ساد  القت�سادية 

كبرية. 

وائ������س��ح ائ���ن ال�����س��ائ��ع��ات خ��ط��ر ك��ب��ري يلحق 

واجتماعية  �سيا�سية  ائ�سرار  ولها  باملجتمعات 

وذكر م��س�ع على ذلك املتعلق بجائحة ك�رونا، 

�سامل  حظر  فر�ض  �سيتم  يق�ل  من  هناك  ائنه 

ي��ق���ل �سيتم ف��ر���ض ح��ظ��ر لثاث  وه��ن��اك م��ن 

ائ���ي���ام، وائ����ن ه���ذا ي��رب��ك ال��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي 

يف  وامل�سالح  امل��ال  وروئ������ض  الن�ساط  لئ�سحاب 

املجتمع وائي�ساً تربك ال�سيا�سة يف الدولة للحد 

ائخذ  منهم  البع�ض  وائ��ن   ، ك�رونا  من جائحة 

ب�سائعات تتعلق بلقاح ك�رونا وغريها، وهي كلها 

لها ائغرا�ض باحلقيقة تنعك�ض بجانب �سلبي على 

املجتمع والن�سان.

النا�ض يف  ائننا بحاجة لاإرتقاء ب�عي  وق��ال 

الت�ا�سل  �سبكات  على  التدوين  ليك�ن  املجتمع 

الجتماعي تدوين ميتاز بقيم ائخاقية ، ويركز 

على ن�سر املعل�مات وما ه� نافع و مفيد ول ي�سر 

بالن�سان واملجتمع، وهذه احلرية الذي ائعطانا 

ائياها النرنت ورفع ا�ستخدام النرنت �سبكات 

، رفعت �سقف احلرية اىل  الت�ا�سل الجتماعي 

وائبناء  املجتمع  على  لن��ك  ج��داً  وا�سعة  مديات 

املجتمع ، لذلك هذه الئيام  جتدين دع�ات على 

م�ست�ى حك�مي واي�ساً على م�ست�ى دار�سني و 

ما  يك�ن هناك تطبيق  ائ��ن  ائنه يجب  املهتمني 

ائجل  م��ن  الع��ام��ي��ة  الربية  بتدري�ض  يتعلق 

وائنه  املدار�ض واجلامعات  ال�سباب يف  خلق وعي 

هناك حقق و ائ�س�ض للحق من هذه الظاهرة. 

م��ن جهته اأك����د ا���س��ت��اذ ال�����س��ح��اف��ة والع����ام 

الذي  التط�ر  اأن  الدليمي  ال��رزاق  الدكت�ر عبد 

�سهده العامل على ال�سعيد التكن�ل�جي والتقني 

يف الفرة املا�سية  يف جمال ا�ستخدام النرنت 

وا�سع حتى  ب�سكل  الجتماعي  الت�ا�سل  وم�اقع 

اأ���س��ب��ح ا���س��ت��خ��دام الن��رن��ت م��ن  بديهيات هذا 

العامل قرية �سغريه ميكن لأي  واأ�سبح  الع�سر 

الآخ���ر بطرق �سريعة  ال��ع��امل  الت�ا�سل م��ع  ف��رد 

وبدون عناء، م�سريا اىل انه قد �ساهم ب�سكل كبري 

يف نقل ثقافة الدول الغربية اإىل الدول العربية، 

وم���ن ه���ذه ال��ث��ق��اف��ات ال��ت��ي ت�����س��رب��ت اإىل داخ���ل 

املجتمعات العربية فكرة الدميقراطية احلقيقية 

ال���اق��ع��ي��ة وح��م��اي��ة احل��ق���ق ال��ع��ام��ة واحل��ري��ات 

القرار  �سنع  عملية  يف  وامل�ساركة  عنها  وال��دف��اع 

ال�سيا�سي ونظريات �سيادة ال�سعب. 

وتابع الدليمي يف حديث له مع “النباط”، 

ان هناك مزايا عديدة منها اإن خدمة النرنت 

باأن�اعها املختلفة ل ميكن لأي حك�مة اأو جهاز 

ما  على  الرقابة  اأو  حمت�ياته  يف  التحكم  امني 

ي���دور داخ���ل ه���ذه امل���اق��ع م��ن اأح����داث و�سه�لة 

للجميع وحجم  م��ت��اح��ة  واإن���ه���ا  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل 

املعل�مات واخلدمات الكبري املت�فرة من خالها 

وجمانية اأو �سبه جمانية هذه امل�اقع بالإ�سافة 

ال�سرية  اإ�سفاء  اإمكانية  الأهم وهي  النقطة  اإىل 

على الأ�سخا�ض والكتابات داخل هذه امل�اقع وقد 

�سيا�سياً  دوراً  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  لعبت 

امل�اقف  وتبني  الأفكار  تك�ين  يف  واأ�سا�سياً  هاماً 

والتنظيم والتن�سيق للقيام يف حركات الحتجاج 

اعت�سامات على  اأو  مل�سريات  والتن�سيق  والث�رات 

تلعب  عندما  يحدث  ه��ذا  وم���ح��د  كبري  �سعيد 

العقبة عن  دور  اأ�سكالها  بكافة  المنية  الأجهزة 

واإق��ام��ة  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  الأف�����راد  حم��اول��ة 

اآرائ���ه���م مب��ا يجري  الج��ت��م��اع��ات والتعبري ع��ن 

يف ب��ل��دان��ه��م م��ن اأح�����داث و���س��ي��ا���س��ات وامل��ط��ال��ب��ة 

بحق�قهم وحت�سني اأو�ساعهم  املعي�سية. 

وقال ان م�اقع الت�ا�سل الجتماعي احدثت 

ت���ط����راً ك��ب��رياً ل��ي�����ض ف��ق��ط يف ت��اري��خ الإع�����ام ، 

ال�سخ�سي  امل�ست�ى  الأف���راد على  واإمن��ا يف حياة 

اأو�ساع  ان  اىل  م�سريا  وال�سيا�سي،  والجتماعي 

احلك�مات  واأح�����ال  امل��ردي��ة  العربية  ال�سع�ب 

هي  املر�سبة  الف�ساد  وظاهرة  املتهالكة  العربية 

اأ�سباب لاحتجاجات العربية التي حدثت م�ؤخراً 

والتي اأ�سقطت بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية، ولي�ست 

كانت  اإمن��ا  ال�سبب  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع 

و�سائل  اأح���د  ه��ي  الجتماعي  الت�ا�سل  و���س��ائ��ل 

الت�ا�سل  هذه الحتجاجات، م��سحا ان م�اقع 

الع�سرين  ال��ق��رن  اأواخ����ر  اإىل  ت��ع���د  الج��ت��م��اع��ي 

جميع  يف  ه��ائ��ل��ة  تكن�ل�جية  ث����رة  �سهد  ال���ذي 

املجالت وعلى جميع الأ�سعدة، وم�اقع الت�ا�سل 

بداأت  التكن�ل�جيا  ان���اع  الجتماعي كغريه من 

الفعال  التاأثري  اإىل  التاأثري  ع��دم  من  تدريجياً 

الذي اأ�سبح ي�سارك ويتفاعل ويعرب فيه اأ�سخا�ض 

من جميع اأنحاء العامل ومن جميع وامل�ست�يات، 

اراء  تعك�ض  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل  و���س��ائ��ل  وان 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  الح���داث  ازاء  ال�سارع 

والجتماعية التي تهمهم فمن خال ما يتداوله 

معرفة  يتم  الجتماعي  الت�ا�سل  م���اق��ع  رواد 

مدى ر�سا اأو رف�ض ال�سارع عما يحدث بني اأروقة 

حك�ماتهم من قرارات اأو �سيا�سات.

االنباط –  دالل عمر 

ال�سنني  امللكة رانيا على مر  ا�ستمرت جالة 

يف دعم املراة الردنية يف كافة ال�سكال وال�سعد 

، ل �سيما امل��راة العاملة ، حيث حتث دوم��ا على 

زي���ادة ان��خ��راط امل���راة الردن��ي��ة يف ���س���ق العمل 

م���ن خ����ال ت����ف���ري ال���ظ���روف امل��ن��ا���س��ب��ة وت���رك 

جالتها  وتاأخذ  لتقرر،  اأمامها  مفت�حا  اخليار 

امل���راة الردن��ي��ة بعني الع��ت��ب��ار دوم��اً  احتياجات 

والجتماعية  الأ���س��ري��ة  الح��ت��ي��اج��ات  حيث  م��ن 

اأن  اإىل  ا����س���ارة  يف   ، والق��ت�����س��ادي��ة  والتعليمية 

يبقى  اأن  ي��ج��ب  ال���ظ���روف  ت��ل��ك  ك��ل  يف  التعليم 

اخليار الرئي�ض للعمل. 

ال�سباب  ال�سعبة احتكارا على  املهن  فلم تعد 

الردن���ي���ة  امل�����راة  ا���س��ت��ط��اع��ت  ح��ي��ث   ، الردن  يف 

ال����دخ�����ل ل���ع���امل الع����م����ال ال�����ذي ظ���ل ال��رج��ل 

ي�سيطر عليه ، لي�ض من الغريب اأن جند امراة 

العمل،  واأن تك�ن رئي�سة   ، عاملة يف مكان عمل 

دعم  م��ن  ال��ت��اري��خ  م��ر  على  الردن  يت�قف  فلم 

واقت�سادًيا  واجتماعياً  �سيا�سًيا  الردن��ي��ة  امل��راة 

حلق�ق  احل��ايل  الت�سغيلي  الإط���ار  �سمل  فقد   ،

املراأة يف الردن كل من الد�ست�ر الأردين وقان�ن 

ال�سخ�سية  امل��دن��ي��ة وق��ان���ن الأح�����ال  الأح�����ال 

والقان�ن الدويل فيما يتعلق بحق�ق الن�سان .

وم���ن ال��ن��م��اذج احل��ي��ة وال��ف��اع��ل��ة يف املجتمع 

الن�س�ي يف الردن، ال�سابة عهد اجلرادات ، التي 

بداأت العمل منذ عامها ال�ساد�ض ع�سر حيث كانت 

مت��ار���ض ن�����س��اط��ات ل��ه��ا ع��اق��ة م��ب��ا���س��رة بتنمية 

والتدريب،  الت�عية  ناحية  من  املحلي  املجتمع 

م��ن خ��ال ع��دة م��ب��ادرات اطلقتها وه��ي يف �سن 

اجتماعية  مبادرات  عدة  اأطلقت  كما  الطف�لة، 

والتدريب”  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  “عهد  ب��ا���س��م  ت���ع���ي��ة 

ان  بعد   201٨ ع��ام  الوىل يف  مبادرتها  وب���داأت   ،

الفعاليات  اأب��رز  ومن  ر�سمياً،  قامت برخي�سها 

التي نظمتها مبادرة عهد يف البداية عدة زيارات 

ل����دور امل�����س��ن��ني ودور الي���ت���ام واط���ف���ال ال��ت���ح��د 

واطفال ال�سم والبكم ، وامل�ساركة بكل الفعاليات 

التي تخ�ض تلك الفئات .

وال�سابة الأنيقة يا�سمني الفاع�ر التي بدات 

تخفيف  ب��ه��دف  ع�سر  ال�سابع  عامها  يف  عملها 

نف�سها  على  والعتماد  والدتها،  على  امل�س�ؤولية 

بعدها  وانتقلت  الق�ساط اجلامعية،  تكاليف  يف 

بيع  يف  املتخ�س�سة  امل��ت��اج��ر  اح����دى  يف  ل��ل��ع��م��ل 

بنف�ض  والتحقت  مبيعات،  م�ظفة  ك���  امل��اب�����ض 

ل���درا����س���ة تخ�س�ض  ال���ب���را  ال����ق���ت يف ج��ام��ع��ة 

ال�����س��ح��اف��ة والع������ام، وب��ف�����س��ل اج��ادت��ه��ا للغة 

الجن��ل��ي��زي��ة واج��ت��ه��اده��ا وط��ري��ق��ة ع��م��ل��ه��ا مع 

مت  لا�ستطاع،  وحبها  ال���دوام  اث��ن��اء  زمائها 

ااري���ة  م�����س���ؤول��ة  من�سب  ل���  ال��ع��م��ل  يف  ترقيتها 

املتجر يف فرة ق�سرية من عملها مندوبة  عن 

م��ب��ي��ع��ات ح��ي��ث اث��ب��ت��ت ج���دارت���ه���ا ب�����س��ك��ل ف��اع��ل 

لع�ساميتها  وال���رف���ي���ع  ال��رق��ي��ة  وا���س��ت��ح��ق��ت 

وح��ن��ك��ت��ه��ا، خ��ا���س��ة ان��ه��ا ا���س��ت��ط��اع��ت ال��ن��ج��اح يف 

تن�سيق وقتها بني عملها ودرا�ستها اجلامعية. 

ويف نف�ض ال�سياق وبح�سب الدرا�سات ت�سدرت 

جميع  من  املائة  يف   62 بن�سبة  املجم�عة  الأردن 

بح�سب  الن�ساء  ت�سغلها  التي  الداري���ة  املنا�سب 

درا�سة تابعة مل�قع )�ستاتي�ستا( للعام 201٩ح�ل 

الدول الكر قابلية لن تك�ن املراأة هي رئي�سة 

الدولية  العمل  منظمة  ان  اىل  ا�سافة  العمل، 

ا�سارت اإىل اأن الن�ساء هن الأكر احتماًل لتقلد 

اأو  اأو الإدارة  امل���ارد الب�سرية  اإداري��ة يف  منا�سب 

وهي   - العامة  العاقات  اأو  الت�س�يق  اأو  املالية 

املجالت التي حتددها املنظمة على اأنها وظائف 

دعم الأعمال. 

امل��ح��ل��ي��ة  ال���ع����ام���ل  اأن  م����ن اجل����دي����ر ذك������ره 

تلعب  امل����راة  بخ�س��ض  وال��ث��ق��اف��ي��ة  التقليدية 

الن�ساء  اع��ت��ب��ار  حت��دي��د  كيفية  يف  ا�سا�سيا  دورا 

الد�ست�ر  يف  كتب  فقد   ، الأردن  يف  ومعاملتهن 

ذكر  �س�اء  الردين  امل�اطن  بخ�س��ض  الردين 

اأو انثى يف املادة 22 “ 1-لكل اردين حق يف ت�يل 

املنا�سب العامة بال�سروط املعينة يف الق�انني اأو 

العامة من  ال�ظائف  التعيني يف   -  2 الأنظمة. 

بها  امللحقة  والإدارات  الدولة  يف  وم�ؤقتة  دائمة 

والبلديات يك�ن على اأ�سا�ض الكفاءة وامل�ؤهات”، 

ويف عام 200٣ مت التعديل على الد�ست�ر الردين 

الردين  ال��ربمل��ان  يف  للمراة  مقاعد  بتخ�سي�ض 

بالعديد  املراة  الردين  العمل  قان�ن  ،كما خ�ض 

من النظمة والت�سريعات ، داعماً اياها حمافظاً 

 ، ال��ع��م��ل  يف  ا�ستمراريتها  ل��دع��م  حق�قها  ع��ل��ى 

14 بند  بحيث يت�اجد يف قان�ن العمل الردين 

العمل  يف  م�ستمر  الردن  ،ويبقى  امل���راأة  يخ�ض 

امل��راة وحت�سني متثيلها يف املنا�سب  على متكني 

املنتخبة .

 تمديد الحظر الليلي وتعليق صالة الجمعة وقداس االحد واغالق قطاعات جديدة

 عبيدات: عندما يكون الحديث عن حياة االردنيين ليس لنا خيار إال خوض المعركة

 الفراية: حضور المئات للجنائز واقامة بيوت العزاء بهذه الظروف غير مقبول

تائثير مواقع التواصل االجتماعي على المستوى السياسي واالقتصادي
الدبيسي: »المواطن الصحفي« ينشر دون تمحيص وتدقيق

 الملكة رانيا ٠٠ دعم بال حدود للمرأة االردنية

المرأة األردنية تواصل نجاحها وتنافس الرجل بكل الميادين

 الخاليلة: تعليق صالة الجمعة قرار 
صعب ولكن فقد االحبة اصعب

 عطا اهلل: االبتعاد عن المظاهر 
السلبية واجب مقدس تجاه االنسانية
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االنباط-عمان

�ُسجلت يف الأردن، الأربعاء، 60 وفاة مل�سابني 

اإ���س��اب��ة   664٩ و  امل�����س��ت��ج��د،  ك����رون���ا  ب��ف��ريو���ض 

جديدة؛ لي�سل العدد الإجمايل للحالت امل�ؤكد 

اإ�سابتها اإىل 44٨٨51، وفق م�جز اإعامي ح�ل 

ال��ف��ريو���ض ���س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة ال������زراء ووزارة 

ال�سحة.

امل�سابني  بني  ال�فيات  عدد  اإجمايل  وارتفع 

بالفريو�ض اإىل 5106، بعد وفاة 60 م�سابا.

“٣211 يف  على  املحلية  الإ���س��اب��ات  وت���زع��ت 

حمافظة العا�سمة عّمان، ٨٨٩ يف الزرقاء، 7٣٣ 

يف اإربد، منها 6٨ يف الرمثا، 54٨ يف البلقاء، 25٨ 

يف الكرك، 212 يف العقبة، 16٨ يف ماأدبا، 157 يف 

٩5 يف  144 يف عجل�ن،  ج��ر���ض،  146 يف  امل��ف��رق، 

معان، منها ٨ يف البرا، ٨٨ يف الطفيلة”.

دِخ���ل���ت الأرب��ع��اء، 
ُ
وب��ل��غ ع��دد احل���الت ال��ت��ي اأ

للعاج يف امل�ست�سفيات املعتمدة 4٣0 حالة؛ ليبلغ 

اإجمايل عدد احلالت امل�ؤكدة التي تتلّقى العاج 

يف امل�ست�سفيات حالّياً 2٣6٩ حالة.

وو�سل اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل امل�ستخدمة 

يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت امل�����ؤّك����دة وامل�����س��ت��ب��ه 

بن�سبة   ،1٨1٩ اإىل  ال��ث��اث��اء  ل��ي���م  ب��اإ���س��اب��ت��ه��ا 

اإ�سغال ٣5%، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العناية 

للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلثيثة 

اإ�سغال  بن�سبة   ،51٩ باإ�سابتها  وامل�ستبه  امل���ؤّك��دة 

.%44

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

ال����س���ط���ن���اع���ي امل�����س��ت��خ��دم��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

ل��ل��ح��الت امل�����ؤّك����دة وامل�����س��ت��ب��ه ب��اإ���س��اب��ت��ه��ا ل��ي���م 

الثاثاء 2٣1 بن�سبة اإ�سغال %22.

امل�ست�سفيات  من  جديدة  حالة   247 وغ��ادرت 

امل��ع��ت��م��دة، وب��ل��غ ع���دد ح���الت ال�����س��ف��اء يف ال��ع��زل 

املنزيل وامل�ست�سفيات ٣٨27 حالة، لي�سل اإجمايل 

يبلغ  فيما  ح��الت،   ٣7٩٣05 اإىل  ال�سفاء  ح��الت 

عدد احلالت الن�سطة حالّيا 64440 حالة.

لي�سبح  خم���ربّي���اً،  ف��ح�����س��اً   445٣0 ج�����ري 
ُ
واأ

فح�سا،   4٩٩٩212 ال��ف��ح������ض  ع����دد  اإج���م���ايل 

وب���ذل���ك ت�����س��ل ن�����س��ب��ة ال��ف��ح������ض الإي���ج���اب���ّي���ة 

الأربعاء اإىل نح� ٩٣.%14.

60 وفاة و 6649 إصابة بـ »كورونا«
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اأك��ر قلب عاطفي وحنون ورحيم وداف��ىء ويتحمل و�صبور و�صادق  م يعترب  ا�أ قلب 

كر يف تنّوع ال�صدمات و�صّدتها ووقعها على النف�س،  م هو ا�أ ومعرّب، ورمبا يكون قلب ا�أ

فتباين �صفاته توجز قيمته وعاطفته ودرجة حتّمله واإميانه بر�صالة ا�أمومة والتن�صئة 

الفرح  ا�أم �صادقة يف م�صاعرها احلقيقية يف  بب�صاطة �أن  والنجاح؛  والرعاية  واملتابعة 

واحلزن على ال�صواء:

مواطناً  ليكون  تربيته  اأم��ل  على  اجلديد  للمولود  و�صعادة  فرحاً  يقطر  م  ا�أ قلب   .1

ن�صانية وموؤمناً بربه ويقوم بكل اأنواع الواجبات املوكولة اإليه باأمانة؛  �صاحلاً للوطن وا�إ

كيف � وهي ت�صطلع مب�صوؤولية الرتبية لتخرج اإن�صاناً واعياً ومدركاً للحياة.

نه  بدي لفلذة كبدها �أ اأملاً وحزناً وينجرح اأي�صاً على الفراق ا�أ م يعت�صر   2. قلب ا�أ

املوقف  ورمب��ا  لل�صفاء؛  يتماثل  ريثما  ا�أب��ن��اء  اأح��د  ملر�س  اأمل��اً  يعت�صر  كما  منها؛  قطعة 

ا�أ�صعب بحياتها هو فقد فلذة كبدها.

م يحزن وي�صتاق لغياب اإبنها اأو اإبنتها ولو كان لفرتة ق�صرية حمدودة؛ �أنه  3. قلب ا�أ

قطعة منها؛ وكذلك احلال �أمها واأبيها �صواء يف فقدهما املوؤقت اأو ا�أبدي.

كر ُخلقاً بني النا�س،  ف�صل وا�أ ميز وا�أ م يتطلع لفلذات كبدها ليكونوا ا�أ 4. قلب ا�أ

م مدر�صة يف الرتبية والتوجيه؛ فهي � ت�صمح �أحد باأن يكون قبل اأو�دها بنجاحهم  فا�أ

و� ت�صمح �أحد ليكون قبلها �صوى اأو�دها.

ميانها ب�صّنة احلياة؛ فهي  م كبري ومدر�صة يف ال�صراء وال�صراء ويتحمل �إ 5. قلب ا�أ

مدر�صة � بل جامعة بال�صرب والتحمل يف احلياة. 

منها؛  حرمانها  اأو  اإبتزازها  اأو  اإ�صتغاللها  وع��دم  م��وم��ة  ا�أ عاطفة  تفّهم  مطلوب   .6

�صوي  تربية جمتمع  لن�صمن  وا�أط����راف  اجل��ه��ات  ك��ل  م��ن  ا�أم��ه��ات  اإن�����ص��اف  ومطلوب 

مل�صتقبل اأف�صل.

7. حتية اإجالل واإكبار لكل ا�أمهات اللواتي يبذلن جهودهم لرتبية هذا اجليل الذي 

باتت كالنق�س يف احلجر؛ وكل ا�إعتزاز با�أمهات اللواتي َبننينْ ويبنني جياًل يعي�س لزمان 

غري  لزمان  خملوقون  فهم  زمانهن  غري  لزمان  اأو�ده���ن  يعّلمن  ولذلك  زم��ان��ه؛  غري 

زمانهن.

بناء وبيئتهم احلا�صنة، ومطلوب  م بحجم بع�س الورد وهو وطن ا�أ ب�صراحة: قلب ا�أ

بناء على جهودها واإخال�صها الدائم،  ومطلوب رّد اجلميل لها من  رد اجلميل لها من ا�أ

كل النا�س بدءاً بزوجها وحميطها وو�صوً� لكل من تتعامل معه �صواء يف العمل اأو غريه؛ 

ومطلوب تفّهم الو�صع النف�صي لالأمهات وفق الزمان واملكان واحلدث فهّن ي�صتحقّن كل 

ا�إحرتام والتقدير.

د.محمد طالب عبيدات

قلوب األمهات
التعليم النيابية توصي بحذف الوحدة األخيرة من مناهج التوجيهي

 ديوان التشريع: قانون حماية البيانات جاهز للعرض على اللجنة الوزارية

 ارتفاع إجمالي مساحة األبنية المرخصة في المملكة 8ر%41

االنباط- عمان

اأو�صت جلنة التعليم وال�صباب النيابية، ب�صرورة حذف   

الوحدة ا�أخرية لكل مواد �صهادة الدرا�صة الثانوية العامة 

ف�صاًل  و2003،   2002 املواليد  للطلبة  )التوجيهي(، 

وا�إجنليزي  الريا�صيات  ملواد  ا�متحانات  اأوقات  زيادة  عن 

العربية. واللغة 

ك��م��ا اأو����ص���ت، خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه، ام�����س ا�أرب���ع���اء، 

ب��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ب���الل امل��وم��ن��ي، 

الراحة  فرتة  وزي��ادة  املبكرة،  ا�متحانات  مواعيد  بتاأخري 

ما بني ا�متحانات، اأي منح 48 �صاعة بني كل امتحان.

املومني، بح�صور وزير الرتبية والتعليم والتعليم  وقال 

التو�صيات  اإن  قدي�س،  اأبو  حممد  العلمي،  والبحث  العايل 

جاء بناء على تغذية راجعة من طلبة “التوجيهي” واأولياء 

اأم���ور، م��وؤك��ًدا ���ص��رورة حت��دي��د ال��وح��دات ال��درا���ص��ي��ة يف كل 

مادة.

واأ�صار اإىل ال�صرر الكبري الذي حلق بطلبة )التوجيهي( 

العام احلايل، جراء جائحة فريو�س كورونا، التي حرمتهم 

ثانوي  ا�أول  الدرا�صيني  لل�صفني  الوجاهي  التعليم  م��ن 

والثاين ثانوي.

وزارة  دع���ت  النيابية”  “التعليم  اأن  امل��وم��ن��ي  واأو����ص���ح 

تتنا�صب مع  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  ���ص��رورة  اإىل  ال��رتب��ي��ة 

م���الح���ظ���ات ال��ط��ل��ب��ة وذوي���ه���م وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه��م يف ظل 

العامة  الثانوية  بتعليمات امتحان  النظر  واإعادة  اجلائحة، 

مع احلفاظ على خمرجات التعليم املطلوبة.

التعليم  اأن  املومني  اأكد  ُبعد،  عن  بالتعليم  يتعلق  وفيما 

ارت��ف��اع  ال��ط��ري��ق��ة ا�أف�����ص��ل للطلبة، ول��ك��ن  ال��وج��اه��ي ه��و 

امل��ن��ح��ى ال��وب��ائ��ي، واخل����وف ع��ل��ى ���ص��ح��ة و���ص��الم��ة الطلبة 

اأوجب علينا العودة اإىل التعليم عن ُبعد، وهو خيار وقائي، 

مع  ين�صجم  مب��ا  امل��ن��اه��ج  بتطوير  ال��رتب��ي��ة  وزارة  مطالًبا 

القادمة. املرحلة 

النواب اأع�صاء اللجنة بدورهم طالبوا بتذليل التحديات 

والتي يرتبط  ُبعد،  التعليم عن  والفنية، يف عملية  التقنية 

اأو ا�إنرتنت يف بع�س  الكهرباء  بع�صها بعدم توفر خدمات 

ا�أم��ور مالًيا  اأول��ي��اء  بع�س  ق��درة  ع��دم  املناطق، ف�صاًل عن 

اأكر  لديه  كان  اإذا  خا�صة  تكنولوجية،  اأجهزة  توفري  على 

ا�متحان،  اأ�صئلة  يف  التنوع  �صرورة  اإىل  داعني  طالب،  من 

بحيث يكون منها جزء مو�صوعي واآخر اإن�صائي.

اأب����و ق��دي�����س م��ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال اإن��ن��ا ن��ت��ط��ل��ع اإىل جت��وي��د 

وزارة  يف  ال��ع��م��ل  �أن  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��ت��ع��ل��م  عملية  وحت�����ص��ني 

الرتبية هو عمل موؤ�ص�صي تراكمي، م�صيفاً اأن قرار التعليم 

الوطنية  اللجنة  م��ن  وتو�صية  درا���ص��ة  بعد  ج��اء  ُب��ع��د  ع��ن 

ملكافحة ا�أوبئة، بغية احلفاظ على �صحة و�صالمة الطلبة.

اأم��ام  �صتو�صع  النيابية”  “التعليم  تو�صيات  اأن  واأك���د 

جمل�س ا�متحان العام، حيث �صيتم درا�صتها بعناية واتخاذ 

املنا�صبة. القرارات 

تلفزيونية  حمطات   3 لدينا  اأن  اإىل  قدي�س  اأب��و  واأ���ص��ار 

ا�أمر  التعليمية، و� يختزل  املادة  لبث  بالكامل  خم�ص�صة 

من  باملئة   25 هناك  اأن  مو�صحا  “در�صك”،  مبن�صة  فقط 

حمتوى املنهاج مطالعة ذاتية.

االنباط- عمان

اأك�����د ال���ن���اط���ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م دي����وان 

ال��ت�����ص��ري��ع وال�������راأي، خ���ل���دون احل��ب��ا���ص��ن��ة، 

البيانات  حماية  قانون  اأن  ا�أربعاء،  ام�س 

ق��ائ��م��ة  ع���ل���ى  ا�آن  م�������درج  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 

اللجنة  على  للعر�س  اجلاهزة  الت�صريعات 

الوزارية. القانونية 

القانون  اأن  �صحفي،  ب��ي��ان  يف  واأ���ص��اف 

�صياغته  واإع��ادة  ومناق�صته  درا�صته  جرت 

ب��ال��ت��واف��ق م��ع اجل��ه��ة املعنية  ال���دي���وان  يف 

لي�صار  ال��وزراء،  ملجل�س  لرفعه  متهيداً  به 

�صاحب  ا�أم���ة  جمل�س  ل��دى  اإي��داع��ه  اإىل 

ا�خت�صا�س ا�أ�صيل با�إقرار.

ال���ق���ان���ون  اأن  اإىل  احل���ب���ا����ص���ن���ة  ول���ف���ت 

ب��ت��اري��خ  ال��ت�����ص��ري��ع وال������راأي  ل���دي���وان  ورد 

للتعليق  عر�صه  وج��رى   ،2020/1/9
على موقع الديوان ا�إلكرتوين التفاعلي 

اأي��ام،  ع�صرة  مل��دة   2020/1/15 بتاريخ 

اإ�صافية  عمل  اأيام  �أربعة  عر�صه  ومتديد 

اأ�صبابه  على  ال��وزراء  جمل�س  موافقة  بعد 

يف  عليه  التعليق  ف��رتة  وان��ت��ه��ت  امل��وج��ب��ة، 

ا�إج�������راءات  ب��ح�����ص��ب   ،2020/1/29
املتبعة.

درا����ص���ة  ت�����وىل  ال�����دي�����وان  اأن  واأ������ص�����اف 

انتهاء فرتة  بعد  �صياغته  واإع��ادة  امل�صروع 

التعليق عليه، م�صرياً اإىل اأن اأهم ا�أ�صباب 

ال���ق���ان���ون، ه���ي حتقيق  مل�������ص���روع  امل���وج���ب���ة 

ن�س  التي  الد�صتورية  واحلريات  احلقوق 

اململكة  ولتكون  ا�أردين،  الد�صتور  عليها 

يف م�����ص��اف ال����دول ال��ت��ي ت��ن��ظ��م ال��ب��ي��ان��ات 

ال�صخ�صية  البيانات  حتمي  التي  الرقمية 

ومت���ن���ع ا�ع�����ت�����داء ع���ل���ى ح����ق امل���واط���ن���ني 

ال�صخ�صية  بياناتهم  حماية  يف  واملقيمني 

اأح��ك��ام  مب��وج��ب  امل���ق���ررة،  وخ�صو�صيتهم 

اأنه  الد�صتور والقوانني ذات العالقة. كما 

املفرو�صة  وال��واج��ب��ات  ا�ل��ت��زام��ات  ي��ح��دد 

ال�صخ�صية  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ن  امل�����ص��وؤول  ع��ل��ى 

املخالفني  على  تفر�س  ال��ت��ي  واجل����زاءات 

م�صروع  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  ال��ق��ان��ون.  �أح��ك��ام 

حلفظ  تنظيميا  اإط�����ارا  ي�����ص��ك��ل  ال��ق��ان��ون 

ال��ب��ي��ان��ات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، واإج�����راء امل��ع��اجل��ة 

وا���ص��ح��ة،  وال��ت��زام��ات  ق��ي��ود  �صمن  عليها 

يف  ال��الزم��ة  الثقة  يعزز  ذل��ك  اأن  مو�صحا 

وت�صجيع  الرقمي  با�قت�صاد  ا�ن��خ��راط 

بيئة  يف  ا�إلكرتونية  واخل��دم��ات  التجارة 

�صيرباين  ف�صاء  �صالمة  لتاأمني  مواتية 

م�صتقر.

االنباط- عمان

 ارتفع اإجمايل م�صاحة ا�أبنية املرخ�صة 

ال��ث��اين لعام  ك��ان��ون  اململكة خ��الل �صهر  يف 

نحو  لتبلغ  باملئة،  8ر41  بن�صبة   ،2021
األف مرت مربع، مقارنة مع الفرتة   662
ذاتها من عام 2020 والبالغة 467 األف 

مرت مربع.

واأ�����ص����ارت دائ������رة ا�إح���������ص����اءات ال��ع��ام��ة 

يف ت��ق��ري��ره��ا، ام�����س ا�أرب���ع���اء، اإىل ارت��ف��اع 

اإج���م���ايل ع����دد رخ�������س ا�أب���ن���ي���ة ال�����ص��ادرة 

لتبلغ  ب��امل��ئ��ة،  7ر46  ب��ن�����ص��ب��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 

354ر2 رخ�صة يف �صهر كانون الثاين من 
العام اجلاري، مقارنة مع 605ر1 رخ�صة 

خالل الفرتة نف�صها من العام املا�صي.

وب��ح�����ص��ب ال��ت��ق��ري��ر، ارت��ف��ع��ت م�����ص��اح��ة 

يف  ال�صكنية  ل��الأغ��را���س  املرخ�صة  ا�أب��ن��ي��ة 

بن�صبة  العام،  ه��ذا  من  الثاين  كانون  �صهر 

1ر55 باملئة، لتبلغ 605 األف مرت مربع، 
األ����ف م��رت مربع  م��ق��ارن��ة م��ع ن��ح��و 390 

لذات الفرتة من العام املا�صي.

املرخ�صة  ا�أب��ن��ي��ة  م�صاحة  وانخف�صت 

كانون  �صهر  يف  ال�صكنية  غ��ري  ل��الأغ��را���س 

ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام احل������ايل، ب��ن�����ص��ب��ة 26 

األ����ف م��رت م��رب��ع،   57 ن��ح��و  ب��امل��ئ��ة، لتبلغ 

مقارنة مع نحو 77 األف مرت مربع لذات 

م�صاحة  و�صكلت  املا�صي.  العام  من  الفرتة 

يف  ال�صكنية  ل��الأغ��را���س  املرخ�صة  ا�أب��ن��ي��ة 

ما  اجل���اري،  العام  من  الثاين  كانون  �صهر 

م�صاحة  اإجمايل  من  باملئة،  4ر91  ن�صبته 

م�صاحة  �صكلت  حني  يف  املرخ�صة،  ا�أبنية 

ال�صكنية  لالأغرا�س غري  املرخ�صة  ا�أبنية 

ما ن�صبته 6ر8 باملئة، من اإجمايل م�صاحة 

ا�أبنية املرخ�صة.

ح�صة  بلغت  ا�أق��ال��ي��م،  م�صتوى  وع��ل��ى 

باملئة،  6ر59  ن�صبته  م��ا  ال��و���ص��ط  اإق��ل��ي��م 

يف  املرخ�صة،  ا�أبنية  م�صاحة  اإجمايل  من 

ن�صبته  ما  ال�صمال  اإقليم  بلغت ح�صة  حني 

ن�صبته  م��ا  اجل��ن��وب  واإقليم  باملئة،  4ر32 
باملئة. 1ر8 

ووفقاً للتقرير، �صكلت امل�صاحة املرخ�صة 

ا�أبنية  على  وا�إ�صافات  اجلديدة  لالأبنية 

ب���امل���ئ���ة، من  8ر51  ن�����ص��ب��ت��ه  م���ا  ال��ق��ائ��م��ة 

�صهر  يف  املرخ�صة  ا�أبنية  م�صاحة  اإجمايل 

ك��ان��ون ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل���ايل، يف حني 

القائمة  لالأبنية  املرخ�صة  امل�صاحة  �صكلت 

ما ن�صبته 2ر48 باملئة.

املرخ�صة  ا�أبنية  م�صاحة  اإجمايل  وبلغ 

ا�أبنية  على  وا�إ�صافات  اجلديدة  لالأبنية 

القائمة نحو 343 األف مرت مربع يف �صهر 

نحو  مقابل  احل���ايل،  للعام  ال��ث��اين  ك��ان��ون 

األف مرت مربع خالل نف�س الفرتة   249
8ر37  ب��ارت��ف��اع ن�صبته  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  م��ن 

باملئة.

 تمديد عقود 520 عاماًل في مشاريع 
المدارس الجاري تنفيذها في الطفيلة

 الكرك: محاضرة عن اجراءات تسجيل 
الجمعيات والهيئات الثقافية

 الجامعة األلمانية األردنية تصدر كتاب 
المواقع التراثية اإلسالمية في األردن

الطفيلة االنباط- 

الطفيلة  رئ��ي�����س جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة  اأع��ل��ن 

متديد  الكرمييني  اخل�صبة  حممد  الدكتور 

امل���دار����س  م�����ص��اري��ع  ع���ام���اًل يف   520 ع���ق���ود 

.9 اجلاري تنفيذها يف الطفيلة وعددها 

اإنه  ا�أربعاء،  ام�س  الدكتور اخل�صبة  وقال 

العاملني  لرواتب  مالية  ر�صد خم�ص�صات  مت 

يف ه�����ذه امل�����دار������س مل�����دة ���ص��ت��ة اأ����ص���ه���ر ���ص��م��ن 

جهود  اإىل  م�صرياً  املحافظة،  جمل�س  موازنة 

العاملني  ع��ق��ود  مت��دي��د  يف  �صاهم  م��ن  جميع 

ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون ظ���روف ال��ب��ط��ال��ة وا�أو����ص���اع 

ال�صعبة. ا�قت�صادية 

ب������دوره، اأك����د ال��ن��ائ��ب ع��ب��د اهلل ع����واد اأن���ه 

جرى التمديد للعاملني يف 9 مدار�س ثانوية 

الطفيلة  ق�صبة  يف  تنفيذها  يجري  واأ�صا�صية 

بعد جملة مطالبات،  وب�صريا  احل�صا  ولواءي 

م����ق����دراً ���ص��رع��ة ا����ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 

البطالة التي يعاين منها القطاع ال�صبابي يف 

الطفيلة.

ج��ه��ود جمل�س  اإىل  ع����واد  ال��ن��ائ��ب  واأ����ص���ار 

حمافظة الطفيلة يف تقدمي كافة الت�صهيالت 

تنفذ  ال��ت��ي  امل��دار���س  ه��ذه  يف  ال��ع��م��ل  لتمديد 

بكلفة  امل��ح��اف��ظ��ة  جمل�س  خم�ص�صات  �صمن 

20 مليون دينار وعلى مدار ثالث  ت�صل اإىل 

�صنوات.

االنباط- الكرك

ن��ظ��م م��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، 

م�����ص��اء ال���ث���الث���اء، حم��ا���ص��رة ح���ول اج�����راءات 

ت�����ص��ج��ي��ل وت��رخ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ات وال��ه��ي��ئ��ات 

الثقايف  احل��وار  قيم  بتعزيز  ودوره��ا  الثقافية 

حقوق  ح��ال��ة  تعزيز  م�صروع  ن�صاطات  �صمن 

ا�ن�صان والف�صاء املدين .

وع��ر���ص��ت م���دي���رة ث��ق��اف��ة ال���ك���رك ع��روب��ة 

ال�����ص��م��اي��ل��ة، خ����الل امل���ح���ا����ص���رة ال���ت���ي ع��ق��دت 

القدمية  ا�ج���راءات   ، “ “زووم  تطبيق  ع��رب 

واحل���دي���ث���ة ل��ت�����ص��ج��ي��ل ال���ه���ي���ئ���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

اتاحة  هو  الت�صجيل  من  الهدف  ان  مو�صحة 

امل��ج��ال ام���ام ك��ل م��ن ي��رغ��ب ب��ت��اأ���ص��ي�����س هيئة 

منظمة،  قانونية  اج���راءات  �صمن  جمعية  او 

ترخي�صها  و���ص��الم��ة  ع��م��ل��ه��ا  ب�����ص��ب��ط  ت�����ص��ه��م 

قانونيا.

من  ت��ت��م  الت�صجيل  عملية  ان  واو���ص��ح��ت 

الر�صمية  وا�وراق  ال��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  خ���الل 

اجلهة  باعتبارها  اخلريية،  اجلمعيات  ل�صجل 

واحل�صول  الرتخي�س  عملية  على  امل�صرفة 

على �صهادة ر�صمية ملزاولة العمل �صمن حدود 

موؤ�ص�صات  دور  م��وؤك��دة  اجل��غ��راف��ي��ة،  املنطقة 

ا�ن�صان  ح��ق��وق  قيم  بتعزيز  امل���دين  املجتمع 

واحل������وار وال��ت��ف��اع��ل وت��ن��م��ي��ة ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل 

التطوعي اجلماعي خلدمة املجتمع .

االنباط-عمان

�صدر حديثا عن اجلامعة ا�أملانية ا�أردنية 

يف  الرتاثية  املواقع  كتاب  من  ا�أوىل  الطبعة 

واخل��ب��ري  ل��ل��ب��اح��ث  ج���غ���رايف،  م��ع��ج��م  ا�أردن 

ا�أمل�������اين ا�أ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ت���وم���ا����س ف��ي��رب 

الدرا�صات  واإعداد طلبة  واملعمار عمار خما�س 

ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ح��ف��اظ امل��ع��م��اري يف ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة 

جمموعة  وم�صاركة  باجلامعة  املبنية  والبيئة 

من املخت�صني يف هذا املجال.

وي��ق��دم ال��ك��ت��اب ال���ذي ���ص��در م��ت��زام��ن��ا مع 

يقارب  م��ا  الثانية  باملئوية  اململكة  احتفا�ت 

ع��ه��د  م���ن  دي���ن���ي���ة  ���ص��ف��ة  ذات  م���وق���ع���ا   450
ا�إمرباطورية  نهاية  اىل  الرا�صدين  اخللفاء 

بدايات  ال�صابع اىل  القرن  العثمانية )بدايات 

هذه  متثل  حيث  امل��ي��الدي(  الع�صرين  ال��ق��رن 

ح��وايل  الباحثني  لتقديرات  وفقا  املجموعة 

املوجودة  امل�صابهة  املواقع  مدمل  من   40%
يف ا�أردن.

يلقي  ال��ك��ت��اب  اأن  اىل  ال��ب��اح��ث��ون  واأ�����ص����ار 

ال���������ص����وء ع���ل���ى ج������زء ����ص���غ���ري م�����ن ال������رتاث 

وي�صمل  ل���الأردن  الغني  التاريخي  ا�إ�صالمي 

ف��ق��ط امل���ع���امل ال��دي��ن��ي��ة وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ���ص��ور 

مرتبة اأبجديا ملواقع امل�صاجد وقبور ال�صحابة 

من  وغ��ريه��ا  املحليني  وال�����ص��ي��وخ  ا�أول���ي���اء  اأو 

ا�أثار التاريخية ا�إ�صالمية يف ا�أردن.

ال�صبب العميق الذي  اأن  الباحثون  واأو�صح 

اأث�����ار ط���الب اجل��ام��ع��ة ل��درا���ص��ة ه���ذه ا�أث����ار 

ا�أثار  انه جزء فقط من هذه  ا�إ�صالمية هو 

حم��ف��وظ ب��اع��ت��ب��اره اأط����الل اأث���ري���ة وال��ك��م��ي��ة 

ا�أكرب تتاألف من املباين وال�صروح التاريخية 

ال���ت���ي ح���اف���ظ���ت ع���ل���ى دمي����وم����ة ا����ص��ت��ع��م��ال 

وال�صيانة من جيل اىل اآخر لعدة قرون.

طباعته  مت  وال��ذي  الكتاب  اأن  اىل  ولفتوا 

بدعم من وزارة اخلارجية ا�أملانية يهدف اىل 

امللونة  الف�صيف�صاء  اىل  مميزة  ق�صة  اإ�صافة 

ملك  الرتاث  وهذا  ا�أردن  الثقايف يف  للرتاث 

لكل �صعب ويجب احلفاظ عليه.

االنباط-البلقاء

ح�صلت ا�أ�صتاذ الدكتوره �صاهره زيتون من كلية الزراعة 

جائزة  على  التطبيقية  البلقاء  جامعة  يف  التكنولوجية 

 Venus ( الباحثة املتميزة من موؤ�ص�صة فينو�س العاملية

للعام   )International Women Awards
2021 وذلك عن حقل العلوم الزراعية / علم احل�صرات .
وموؤ�ص�صة فينو�س هي موؤ�ص�صة عاملية تهدف اإىل ت�صجيع 

بدوره  وال��ذي  العلمي  البحث  زي��ادة  بهدف  والعلماء  العلم 

والزراعية  ال�صناعية  املجا�ت  التقدم يف جميع  اإىل  ي��وؤدي 

وال��ط��ب��ي��ة وال��ه��ن��د���ص��ي��ة وال��ع��ل��وم ا�إن�����ص��ان��ي��ة وغ��ريه��ا من 

املجا�ت .

ومت���ن���ح م��وؤ���ص�����ص��ة ف��ي��ن��و���س ج���ائ���زة ت��ق��دي��ري��ة ل��ت��ك��رمي 

ال��ب��اح��ث��ني ال��ذي��ن ع��م��ل��وا مل���دة ت��زي��د ع��ن ع�صرين ع��ام��ا يف 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  العلمي  وال��ب��ح��ث  التدري�س 

واجلامعات واملوؤ�ص�صات البحثية وكانت لهم اجنازات مميزة 

واإ�صافات بحثية قيمة يف حقول اخت�صا�صاتهم.

جامعة  رئي�س  الزعبي  �صرور  عبداهلل  الدكتور  ا�أ�صتاذ 

ا�جناز  هذا  على  زيتون  الدكتورة  هناأ  التطبيقية  البلقاء 

الذي يعك�س التقدم العلمي الذي و�صلت اإليه جامعاتنا من 

ا�صتطاعوا  اأع�صاء هيئة تدري�س وباحثني متميزين  خالل 

يف  العاملية  اأب���واب  دخ��ول  يف  واإ�صهاماتهم  اأبحاثهم  بف�صل 

كافة املجا�ت .

التطبيقية  البلقاء  جامعة  ان  الزعبي  الدكتور  واأ�صاف 

موازنتها  م��ن   9% تخ�ص�س  ال��ت��وايل  على  الثالث  للعام 

لدعم البحث العلمي لتكون موازنة البحث العلمي ا�أعلى 

ان دعم  م��وؤك��دا  ال��وط��ن��ي��ة،  م��ن اجل��ام��ع��ات  �صقيقاتها  ب��ني 

البحث العلمي لي�س بذخا ولكن �إمياننا العميق باأهميته 

يف رف����د ا�ق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ب��ك��اف��ة م��ك��ون��ات��ه م���ن خ��الل 

ا��صتفادة التي ميكن ان تتمخ�س عن نتائج هذه البحوث 

العلمية وخا�صة ان اجلامعة تركز اأكر على جانب البحوث 

الوطني،  ا�قت�صاد  على  اأثرا  لها  التي  التطبيقية  العلمية 

وكذلك �أهمية البحث العلمي يف رفع �صمعة اجلامعة عامليا 

اأم��ام  امل��ج��ال  وفتح  امل��وؤث��رة  العاملية  الت�صنيفات  خ��الل  م��ن 

العلماء والباحثني يف اجلامعة للتعاون مع موؤ�ص�صات بحثية 

عاملية وا�صتقطاب الدعم للبحوث العلمية.

وحث الدكتور الزعبي كافة الزمالء من اأع�صاء الهيئة 

البحث  موازنة  من  ا��صتفادة  من  والباحثني  التدري�صية 

العاملية  املجالت  والن�صر يف  اجلامعة  توفرها  التي  العلمي 

املحكمة وامل�صنفة ، موؤكدا اأن اجلامعة تقوم بدعم الباحثني 

املتميزين وفق اأ�ص�س ومعايري اأقرتها جمال�س احلاكمية يف 

اجلامعة .

 باحثة في البلقاء التطبيقية تحصل على جائزة الباحثة 
المتميزة من مؤسسة فينوس العالمية
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للنفط رائحة قوية مميزة اال ان رائحة قطاع الطاقة يف االردن مبكونيه النفط والكهرباء تفوح 

منها روائح تزكم االنوف، �شفقات ا�شترياد النفط والغاز وتخزينه ونقله، باخرة العقبة، �شركات توليد 

وم�شاريع  العدو  غاز  و�شفقة  العطارات  م�شاريع  اتفاقيات  يف  الغمو�ض  وتوزيعها،  وبيعها  الكهرباء 

ري االأردنيني ومل تتك�شف  الطاقة املتجددة، ت�شعرية وفرق املحروقات، كلها عناوين متثل األغازاً تحُ

كل حقائقها بعد، تدور حولها عالمات ا�شتفهام كبرية و�شبهات ف�شاد، وهي ا�شد اوجاع املواطن اإيالماً 

واكرث ما ي�شتنزف موارد اخلزينة، وباملجمل ملف الطاقة �شادم ومثقل بالنقاط الغام�شة وال�شوداء 

واال�شئلة املحرية التي ال جتد االجوبة، م�شروع ال�شخر الزيتي والطاقة املتجددة كان حلم االردنيني 

بطاقة رخي�شة تول اإىل كابو�ض للدولة وللنا�ض بعد اأن ا�شبحت تتك�شف كل يوم حقائق جديدة عن 

جدوى هذه امل�شاريع وال�شروط اجلزائية القا�شية والغمو�ض والغنب يف اتفاقياتها، فهل من املعقول 

ان ال ت�شتطيع حكوماتنا وبكل هذا اجلي�ض من خرباء وم�شت�شارين ان ت�شوغ اتفاقيات تفظ حقوقنا 

وتكون من�شفة للطرفني !!

اال�شتثمار  اآخرها  ولي�ض  للبلد  اال�شتثمارات  جلب  يف  امللك  جاللة  جهود  ت�شيع  ان  املوؤ�شف  من 

ال�شيني يف �شركة العطارات والذي ما كان ليتم لوال عالقة جاللة امللك مع الرئي�ض ال�شيني الذي 

امل�شروع، وامتنى ان ال يكون وراء ما يجري �شغوطات ومعيقات من  ال�شيني بتمويل  اوع��ز للبنك 

اخل��ارج لال�شتثمارات ال�شينية يف االردن حتى ال توؤثر على كميات غاز العدو امل�شدرة ل��الردن، واال 

مباذا نف�شر هذه ال�شحوة املفاجئة بعد �شنوات من العمل يف بناء وجتهيز امل�شنع وقد ا�شبح جاهزاً 

لتوليد الكهرباء، ملاذا مل يعرت�ض امل�شت�شارون واخلرباء على الغنب يف ت�شعرية الطاقة املولدة والبالغ 

11 قر�ض للكيلووات الواحد عند توقيع االتفاقية، اين كان جمل�ض النواب وجلنة الطاقة الذي ا�شتفاد 

بع�ض اع�شائه من عقود ومنفعة �شخ�شية مع �شركة العطارات، ملاذا مل تّول احلكومة اىل التحكيم 

الدويل اتفاقيات �شراء الكهرباء مع �شركات اخرى فيها غنب اكرث من تعاقد �شركة العطارات، و�شل 

�شعر الكيلووات فيها اىل 23 قر�ض، وتدفع لها احلكومة ماليني الدنانري �شهرياً بدون اال�شتفادة من 

الكهرباء كونها تزيد عن حاجتنا، واخرياً ملاذا ال تبيع احلكومة الكهرباء الفائ�شة للقطاعات ال�شناعية 

والزراعية باأ�شعار رمزية بعد ان ف�شلت يف بيعها ل�شوريا والعراق وال�شعودية ولبنان ب�شبب ارتفاع �شعرها 

بدل من دفع اثمانها لل�شركات بدون اال�شتفادة منها وهي تعلم ان كلفة الطاقة هي املحدد الرئي�شي 

قبل  الداخلية واخلارجية،  االأ���ش��واق  املناف�شة يف  وال��زراع��ة على  والتجارة  ال�شناعة  لقدرة قطاعات 

اللجوء اىل التحكيم يف ق�شية خا�شرة �شتطالبنا بعدها �شركة العطارات بتعوي�شات كبرية عن العطل 

وال�شرر املفرو�ض اتخاذ قرار جريئ باإجراء تقيق مو�شع بكافة االتفاقيات املجحفة بحق ال�شعب 

االردين وتويل جميع امل�شوؤولني وال�شما�شرة الذين اقروها اىل االدعاء العام مهما كانت منا�شبهم، 

فاإىل متى �شندفع من جيوبنا اثمان ف�شادهم، واىل متى �شتبقى احاجي والغاز ملف الطاقة غام�شة 

ممنوع اخلو�ض فيها، واذا ما و�شلت التحقيقات فيها اىل نقطة معينة ... ينقطع بعدها االأثر !!!

د.عصام الغزاوي

البوست طويل بحجم 
االلم 
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 الضمان تدعو متقاعديها ومشتركيها 
لالستفادة من بطاقة حّياك

 عبيدات يفتتح المؤتمر االفتراصي 
األول لكلية الصيدلة في جامعة جدارا

 زواتي: اجمالي الطاقة المتجددة في المملكة 2063 ميجاوات عام 2020  

 وزير العمل يستمع لمطالب مجموعة من المتعطلين

الموهبة سالح قوي احمي به نفسي

سارة غرايبة: الرسم طريقي الذي اعبر به عن ذاتي

االنباط- عمان

املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزي��رة  قالت   

امل��ه��ن��د���ش��ة ه��ال��ة زوات����ي، ان اال���ش��ت��ط��اع��ات 

امل���رك���ب���ة م���ن م�������ش���ادر ال���ط���اق���ة امل��ت��ج��ددة 

 2063 ب���ل���غ���ت  امل����ا�����ش����ي،  ال�����ع�����ام  ب���ن���ه���اي���ة 

20 ب���امل���ئ���ة م��ن  م����ي����ج����اوات، ت��غ��ط��ي ن���ح���و 

اململكة. امل�شتهلكة يف  الكهربائية  الطاقة 

ت�������ش���ري���ح ����ش���ح���ف���ي ام�������ض  واك��������دت يف 

امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�شاهمة  ان  االرب���ع���اء، 

 2030 ع��ام  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  خليط  يف 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة،   31 ن�شبته  م��ا  �شتبلغ 

 ،2014 ع���ام  ب��امل��ئ��ة يف  ت��ت��ج��اوز1  ن�����ش��ب��ة مل 

املن�شود  والهدف  تتواءم  الن�شب  ه��ذه  وان 

 ،)2030-2020( ال��ط��اق��ة  ا�شرتاتيجية  يف 

ت�شمل  اال���ش��ت��ط��اع��ات  ه���ذه  ان  اىل  الف��ت��ة 

تغطية  لغايات  الكهرباء  توليد  م�شاريع 

اال�شتثمار  وم�شاريع  امل�شرتكني  ا�شتهالك 

يف بيع الكهرباء املولدة ل�شركات الكهرباء.

الطاقة  اأنظمة  ان جمموع  اىل  وا�شارت 

على  ورب��ط��ه��ا  تركيبها  مت  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة 

ل��غ��اي��ات   2020 ن��ه��اي��ة ع���ام  ال�����ش��ب��ك��ة ح��ت��ى 

خمتلف  يف  امل�����ش��رتك��ني  ا���ش��ت��ه��الك  تغطية 

عبادة  ودور  وجامعات  )منازل  القطاعات 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  وم��وؤ���ش�����ش��ات خمتلفة يف 

24400 نظام،  واخلا�ض(، بلغ ما يزيد عن 

723 ميجاوات  اجمالية حوايل  با�شتطاعة 

والنقل  القيا�ض  �شايف  ع��دادات  با�شتخدام 

بالعبور.

امل��رك��ب��ة  اال���ش��ت��ط��اع��ة  ن�شبة  اإن  وق��ال��ت 

مل�����ش��اري��ع ���ش��ايف ال��ق��ي��ا���ض وال���ع���ب���ور، بلغت 

اال�شتطاعة  اإجمايل  من  باملئة   35 ح��وايل 

املركبة مل�شاريع الطاقة املتجددة مع نهاية 

عام 2020.

وب��ح�����ش��ب ال���وزي���رة زوات����ي ب��ل��غ اإج��م��ايل 

اال�شتطاعة املركبة مل�شاريع توليد الكهرباء 

املولدة  الكهرباء  بيع  يف  اال�شتثمار  لغايات 

م�شروعا،  وع��دده��ا31  الكهرباء،  ل�شركات 

من  تنفيذها  مت  م��ي��ج��اوات،   1338 ح��وايل 

ق��ب��ل ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ب��اإ���ش��ل��وب ال��ع��رو���ض 

امل��ب��ا���ش��رة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ب��ع�����ض امل�����ش��اري��ع 

امل��م��ل��وك��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة وامل��م��ول��ة م��ن خ��الل 

املنح.

املتجددة  وقالت ان عدد انظمة الطاقة 

التي مت تركيبها وربطها على ال�شبكة عام 

اختطته  ال��ذي  امل�شار  اأهمية  ت��وؤك��د   2020

على  امل�شاريع  ه��ذه  بتوزيع  الطاقة  وزارة 

اك����رب ع����دد م���ن امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خ��الل 

امل�����ش��ي ق��دم��ا مب��ن��ح ال��رتاخ��ي�����ض ال��الزم��ة 

وال��ت��ي  م���ي���ج���اوات   1 دون  م���ا  ل��ل��م�����ش��اري��ع 

العبادة  ودور  ال�شناعات  احتياجات  تغطي 

وامل���دار����ض وامل���ب���اين احل��ك��وم��ي��ة وال��ف��ن��ادق 

واملزارع واملنازل وغريها.

واكدت زواتي ان الوزارة ملتزمة باإنتاج 

امللتزم  املتجددة  الطاقة  �شركات  م�شاريع 

 100 ب��ه��ا وامل���ت���ع���اق���د ع��ل��ي��ه��ا، وخ�����ش�����ش��ت 

م��ي��ج��اواط ل��ل��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي ال�����ش��غ��ري 

واملتو�شط.

واأ�شارت اىل ان الوزارة تعمل على ن�شر 

وتر�شيد  املتجددة  الطاقة  باأهمية  الوعي 

ا����ش���ت���ه���الك ال����ط����اق����ة، ب���ت���ق���دمي ال���دع���م 

امل��ب��ا���ش��ر ل��ل��م��واط��ن��ني الم���ت���الك اأن��ظ��م��ة 

ل�شد  ل��ل��ك��ه��رب��اء،  م��ول��دة  �شم�شية  خ��الي��ا 

احتياجاتهم من الطاقة وتركيب �شخانات 

���ش��م�����ش��ي��ة م����دع����وم����ة، ت���ق���ل���ل ا����ش���ت���ه���الك 

الكهرباء وتخفي�ض قيم فواتريها.

وزارة  ان  ق���ال���ت  اخل�������ش���و����ض  وب����ه����ذا 

ال��ط��اق��ة وال������رثوة امل��ع��دن��ي��ة ت��وا���ش��ل من 

خالل املبادرة التي اطلقها )فل�ض الريف( 

�شم�شية  طاقة  اأنظمة  تركيب  ال���وزارة،  يف 

مرتبطة مع ال�شبكة لال�شر امل�شتفيدة من 

العفيفة  واال�شر  الوطنية  املعونة  �شندوق 

 5000 بواقع  ا�شرة  الف   100 نحو  وعددها 

�شنويا. ا�شرة 

االنباط- عمان

ا���ش��ت��م��ع وزي����ر ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

وزير العمل املكلف اأمين املفلح، الثالثاء، 

اإىل مطالب جمموعة من املتعطلني عن 

العمل .

واأكد الوزير خالل اللقاء الذي عقده 

ق�����ش��ارى  ���ش��ي��ب��ذل  اأن����ه  ال��ع��م��ل،  وزارة  يف 

للمتعطلني،  عمل  فر�ض  لتوفري  جهده 

وال�شركات،  املوؤ�ش�شات  متطلبات  بح�شب 

ومبا يتنا�شب مع املوؤهالت التي ميتلكها 

احتياجات  م��ع  يتنا�شب  ومب��ا  منهم،  ك��ل 

العمل. �شوق 

ت���وف���ري ف���ر����ض ع��م��ل يف  اأن  واأو�����ش����ح 

ال�شهل،  ب��االأم��ر  لي�ض  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

يف ظ��ل ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي 

باأ�شره. اململكة والعامل  ت�شهدها 

ال��ن��ظ��ر بطلبات  ����ش���رورة  ع��ل��ى  و���ش��دد 

ب��ع�����ض امل��ت��ع��ط��ل��ني ب��خ�����ش��و���ض اإج�����راءات 

���ش��ن��دوق ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����ش��غ��ي��ل ا���ش��ت��ن��اداً 

ي��ت��ع��ل��ق  ، ف���ي���م���ا  ال�������ش���اب���ق���ة  ل�����ل�����ق�����رارات 

كاهل  عن  والتخفيف  القرو�ض  بجدولة 

امل���ق���رت����ش���ني يف ظ����ل ظ�������روف ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

االنباط - فرح مو�سى

واالختبارات  اختبار وحمن،  احلياة هي 

�شهلة،  تكون  ان  اب��داً  املفرت�ض  من  لي�شت 

اإح����دى  ي���ك���ون  ان  ي��ج��ب  واال���ش��ت�����ش��الم ال 

اال�شت�شالم  عدم  خطوات  واوىل  خياراتنا، 

ك��م��ا ه���ي الن كل  ان��ف�����ش��ن��ا  ن��ت��ق��ب��ل  ان  ه���ي 

����ش���يء ي���ب���داأ م���ن داخ���ل���ن���ا، وداخ���ل���ن���ا م��ل��يء 

ب���ال���ن���واف���ذ ال���ت���ي ح����ان وق����ت ف��ت��ح��ه��ا ل��ك��ي 

من  هي  فاالمال  وي�شيئنا.  االأم��ل   ي�شطع 

الطريق لتحقيق  اال�شخا�ض وتكون  ت�شنع 

تتعلق  وال  حلم  ن�شف  تلم  فال  االح��الم، 

اإىل  اأمل، ون�شف طريق لن يو�شلك  بن�ض 

اي مكان، فالن�شف هو حلظة عجزك واأنت 

اأنت  اإن�شان،  ل�شت بعاجز النك ل�شت ن�شف 

كي  ولي�ض  احلياة  تعي�ض  كي  اإن�شان وجدت 

ظ��رف  ه��ن��اك  فلي�ض  ح��ي��اة،  ن�����ش��ف  تعي�ض 

خلف  لل�شعي  خ��اط��ئ  اأو  �شحيح  وق���ت  اأو 

اأحالمنا.

ول����دت ����ش���ارة اب���راه���ي���م ال��غ��راي��ي��ة منذ 

ني�شان  م��ن  ال��راب��ع  يف  وبالتحديد  ع��ام   22

يف  وال��ف  وت�شعمائة  وت�شعني  ثمانية  لعام 

 ، عجلون  حمافظة   يف  الها�شمية  منطقة 

اف��راد  تو�شطت  وق��د  ب�شيطة  الأ�شرة  ول��دت 

املكان الذي يجعل الطفل من  اال�شرة هذا 

ال�شعب ان يتميز بني اخوته .

ولدت �شارة وهي م�شابة مبر�ض ي�شمى  

عليها  ي��رتت��ب  مم��ا   “ ال��ع��ظ��ام  ه�شا�شة   “
القيام  اليومية  حلياتها  ممار�شتها  اأث��ن��اء 

ب�����ش��ي��ط��ة وحم������ددة واي ح��رك��ة  ب���ح���رك���ات 

يف  بك�شر  �شابتها   اىل   ي���وؤدي  ق��د  خاطئة 

اليد او القدم او احلو�ض ، هذا املر�ض غري 

وذل��ك   ، ا�شرتها  وح��ي��اة  حياتها  من��ط  م��ن 

اي  يف  للك�شر  عر�شة  عظامها  اأن  ب�ش�شب 

حلظة ويف وقت .

ع��ن��دم��ا خ��ط��ت ق���دم���اه���ا ع��ل��ى االر�����ض 

فكانت مثل دبيب النمل على االر�ض ، هذا 

ما اأطلقوه عليها  االهل واخلالن واالقارب  

واأمن��ا  الو�شف  بهذا  تقبل  مل  ���ش��ارة  لكن   ،

النها  الفيل  نهيم  مثل  خطواتها  و�شفة 

يف  ان  اكت�شفت  ق��د  كنت  اللحظات  تلك  يف 

داخلها  قوة وا�شرار على التغلب على هذا 

باأنها  و�شفت  التي  اخلطوات  وذات  املر�ض 

دبيب النمل وارادت ان تبنيه رويدا رويدا .

وب��و���ش��ف��ي ����ش���ارة حل��ي��ات��ه��ا ت���ق���ول بعد 

كان الزما  العمر  �شنوات من  م�شي خم�ض 

ع��ل��ي ان اع��ي�����ض ك��م��ا ي��ع��ي�����ض االخ���ري���ن و 

وم�شتقبلي  نف�شي  اخ�شر  ال  اأن  علي  يجب 

فذهبت   ، حملي  عن  عظامي  عجز  ب�شبب 

ل���ل���رو����ش���ة  م���ع خ����وف ي��خ��ي��م ع��ل��ى االه���ل 

واالقارب ، خوفا مربا خوفا من حبهم يل 

ولكني كنت اكره ان يحُنظر ايل بعني العجز 

حافزا  النظرات  تلك  كانت  لكن  وال�شفقة  

اأر�شايل  اهلي    اأ�شطر  ذل��ك  وب�شبب   ، يل  

�شنتني  فيها   فدر�شت  خا�شة  مدر�شة  اىل  

خ��ارج  احل��ي��اة  ع��ن  فكرة  تبلورت عندي  و   ،

على  االم��ر  يتوقف  مل  ولكن  املنزل  ا���ش��وار 

ع��ج��ز ع��ظ��ام��ي ع���ن ح��م��ل��ي وك���ذل���ك عجز 

و  اي�شاحُ   درا�شتي  اهلي يف تمل م�شاريف 

ا�شتمرار تعلمي يف التعليم اخلا�ض  خا�شة 

ن��ق��ل درا���ش��ت��ي ملدر�شة  ،  مم��ا ���ش��ط��رت اىل 

حكومية وبحوزتي  كر�شي متحرك .

رف��ي��ق��ي  ا����ش���ب���ح  ال������ذي  ال���ك���ر����ش���ي  ذاك 

هو  وتعود  عليه  اعتدت  وزميلي  و�شديقي 

اي�����ش��ا ع��ل��ي ف��ا���ش��ب��ح��ت م��ع��ه ات����دى ع��دم  

االعاقة  لذوي  املدر�شة احلكومية  جاهزية 

للطوابق  املدر�شة  درج   �شعود  فكان  مثلي 

نهاية  عند  منه  والنزول  ال�شباح  يف  العليا 

ال�������دوام م���ع���ان���اة اأخ������رى اأع��ي�����ش��ه��ا ي��وم��ي��اً 

و م���ع ك���ل درج����ة ا���ش��ع��ده��ا و ان��زل��ه��ا ك��ان 

وعدد  تلك اخلطوات  لكن   ، هناك ت��دي  

م���رات ال�����ش��ع��ود وال���ن���زول ك��ن��ت اأت��خ��ط��اه��ا 

اىل  ي��ق��ف  ك��ان  م��ن  بف�شل  فيها  اأ���ش��ت��م��ر  و 

ج��ان��ب��ي وي�������ش���اع���دين و ي��ع��ط��ي��ن��ي ب�����ش��م��ة 

االم���ل و ن�����ش��رة اأي��ج��اب��ي��ة اأن��ن��ي ق���ادر على 

“ معلماتي  اأ���ش��ت��م��ر  واأن  م��ع��ان��ات��ي  ت���دي 

و���ش��دي��ق��ات��ي وزم���الئ���ي “  يف امل��در���ش��ة ما 

انفكو يوما يف معاونتي وم�شاعدتي .

رح���م  يف  وع�������ش���ت  ول������دت  والين  ول���ك���ن 

املعاناة يف مرحلة ما قبل الثانوية خ�شعت 

لعمليتني جراحيتني تكللتان بالنجاح ومع 

الطبيعي  وب��ال��ع��الج   وا����ش���راري  ع��زمي��ت��ي 

�شاعدتني  يف  والتي  امل�شي  ق��درة  ع��ادت يل 

املدر�شة لكن وبحمد  درج  ال�شعود لوحدي 

ي��الزم��ن��ي  ك����ان  ال�����ذي  ال���رف���ي���ق  دون  اهلل 

ب��ال�����ش��اب��ق ) ال��ك��ر���ش��ي ( ول���ك���ن ك����ان ذل��ك 

ب�شعوبة و تمل  

المتحان  تقدمت  وبف�شله  اهلل  وبحمد 

بنجاح  اجتزتها   العامة   الثانونية  �شهادة 

اأن يعود ويبقى  ال�شابق ا�شر  ، لكن رفيقي 

اك��ون  م��ع��ه  الين  ح��م��ل��ي  يف  وي�شتمر  م��ع��ي 

عليه  وعتدت  علي  اأعتاد  يكون  وقد  ا�شرع  

فلم ن�شتطع اأن نفارق بع�ض .

كان  املحبطني  و  ال�شلبيني  اال�شخا�ض 

فواجهت  وم��ع��ان��ات��ي  ق�شتي  يف  م��ك��ان  لهم 

هذا النوع  من النا�ض وبداأت تلك اال�شئلة 

التي يطرحونها علي 

ماذا تريدين من اجلامعة ؟ 

وكيف �شتدر�شني وانت عاجزة ؟ 

وهل �شوق العمل �شي�شتقبل عاجزه ! 

وق�شاوتها  حجمها  الكالمات  بكربهذه   

بقدرة اهلل جعله بردا و�شالما على �شدري 

املجال  ودر�شت  اجلامعية   حياتي  فبداأت   ،

“ ، هذا  “ تخ�ش�ض االع���الم  اأح��ب��ه  ال���ذي 

الت�شور  و  ال��ر���ش��ال��ة  ي��و���ش��ل  ال���ذي  امل��ج��ال 

لكل العامل واأنا �شاحبَة ر�شالة �شامية . 

ف��در���ش��ت ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واالع����الن 

ب��ال��ريم��وك ورغ����م ال�����ش��ع��وب��ات و امل��ع��ان��اة 

منها  تخرجت  ي��وم��ي��اً   اأعي�شها  كنت  ال��ت��ي 

نقول  دائماً  لكن   ، ون�شف   �شنوات  بثالث 

�شيء لكن يعطيها  العبد  اأن اهلل ياخذ من 

اأك��ون �شاحبة  ان  ، فقدرين اهلل  األ��ف �شيء 

ابداع و مواهب مل يكن ميتلكها الكثري من 

الفن  موهبة  على  اهلل  ف��ق��درين   ، االف���راد 

والر�شم التي تبلورت معي عندما ا�شرتكت 

امل�شابقة التي نظمها  مب�شابقة متكني تلك 

�شندوق االمم املتحدة وح�شلت على املركز 

االول يف  الر�شم الكاربكاتوري .

اب��ح��ث الج��د نف�شي  ول��ك��ن والن��ن��ي كنت 

واح���ق���ق ذات����ي اخ���رج���ت م���ا ب��ج��ع��ب��ت��ي��ى من 

م��واه��ب واب��داع��ات ح��ب��اين بها اهلل ج��ل يف 

جالريي  بانيلو  موؤ�ش�شة  مع  فعملت  عاله 

وه���ي م��وؤ���ش�����ش��ة ن��ا���ش��ئ��ة يف دع���م امل���واه���ب ، 

والي�����ش��ال ر���ش��ال��ت��ي ب���دات اب��ح��ث ع��ن عمل 

ال��ر���ش��م  م��وه��ب��ة  تنمية  اال���ش��ت��م��رار يف  م��ع 

،وابدعت بر�شم لوحات باالكريلك ووجدت 

االق��ارب  امل��رة دعما غري منقطع من  ه��ذه 

ومن  واخذ طلبات  ار�شم  وب��دات  واالحباب 

عن  مينعني  ل��ن  ال���ذي  م�شروعي  ب��دا  هنا 

العمل يف تخ�ش�شي يف حال ح�شلت عليها .

���ش��ارة م��ث��ااًل ل��ق��وة و اال����ش���رار وق���دوة 

لكل فرد و�شخ�ض فينا ، تعلمنا اأن فقدان 

ن�شرتنا   ، �شيء  كل  فقدان  يعني  ال  �شيء 

اأق��وى  تكون  اأن  يجب  وامل�شتقبل  للحياة 

اأو  نعي�شها  اأن  مم��ك��ن  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة  م��ن 

تكون جزء منا . 

يعطينا  ال����ذي  ل��ك��الم��ك  ����ش���ارة  ���ش��ك��را 

القوة و العزمية و التحدي .

االنباط- عمان

االجتماعي،  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  دع��ت   

من  لال�شتفادة  وم�شرتكيها،  متقاعديها  ك��اف��ة 

اإىل  تهدف  التي  )ح��ّي��اك(  اخل�شم  بطاقة  م��زاي��ا 

تقدمي ميزة خا�شة لهم، تتمثل بتقدمي خ�شم على 

م�شرتياتهم من كافة فروع املوؤ�ش�شة اال�شتهالكية 

الع�شكرية املنت�شرة يف جميع حمافظات اململكة.

واو���ش��ح��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ب��ي��ان �شحفي ام�����ض ، 

على  خ�شم  تقدمي  تت�شمن  )ح��ّي��اك(  بطاقة  اأن 

اإ���ش��داره��ا  يتم  ال��ت��ي  البطاقة  �شمن  امل�����ش��رتي��ات 

بن�شبة 5باملئة على ان ال تتجاوز قيمة امل�شرتيات 

)100( دينار �شهرياً، كما ي�شرتط للح�شول على 

تلك البطاقة اأن ال يكون املتقاعد اأو املوؤمن عليه 

م�شتفيداً من بطاقة رفاق ال�شالح.

ال��راغ��ب  على  يتعني  اأن���ه  املوؤ�ش�شة  واأو���ش��ح��ت 

ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى ب��ط��اق��ة اخل�����ش��وم��ات )ح���ّي���اك(، 

املوؤ�ش�شة  موقع  على  ال�شخ�شي  حل�شابه  الدخول 

والدخول   ،  www.ssc.gov.jo االإلكرتوين 

اإىل خدمة )اإ�شدار بطاقة خ�شم( وتقدمي الطلب، 

ثم ت�شديد ر�شوم بدل ا�شدار البطاقة، وهي دينار 

واحد، من خالل خدمة اأي فواتريكم وتدفع ملرة 

واحدة فقط عن كل بطاقة.

وقالت انه يتم ا�شتالم البطاقة من خالل فرع 

ال�شمان الذي مت تديده من قبل مقدم الطلب 

ع��ن��د و���ش��ول ر���ش��ال��ة ن�����ش��ّي��ة )SMS( ل��ه تفيد 

بجاهزية البطاقة ال�شتالمها من الفرع املعني.

االآن )8641(  لغاية  تقّدم  اأن��ه  املوؤ�ش�شة  واأك��دت 

متقاعداً وم�شرتكاً بال�شمان بطلب اإ�شدار بطاقة 

حّياك، ومت ت�شليم البطاقة جلميع من قام بت�شديد 

اإىل )3720(  اإ�شدارها، حيثحُ و�شل عددهم  ر�شوم 

متقاعداً وم�شرتكا.

االنباط-عمان 

اف��ت��ت��ح رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة ج����دارا م��ع��ايل االأ���ش��ت��اذ 

ال��دك��ت��ور حممد ط��ال��ب ع��ب��ي��دات اأع��م��ال امل��وؤمت��ر 

االفرتا�شي االأول لكلية ال�شيدلة بعنوان” جائحة 

كوفيد 19 :االأبحاث واالراء ال�شيدالنية الطبية” 

مب�شاركه عدد من الباحثني واملهتمني من داخل 

اململكة  وخارجها. ورحب عبيدات يف حفل االفتتاح 

املوؤمتر من  اأن هذا  بامل�شاركني والباحثني موؤكًدا 

�شمن �شل�شلة من املوؤمترات التي تعقدها اجلامعة 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مبئوية  االح��ت��ف��االت  مبنا�شبة 

وي��ه��دف اإىل تطوير و ت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل���ربات 

يف  والبحثي  املوؤ�ش�شي  والت�شبيك  االفكار  وتالقح 

الطبية  واملمار�شة  الر�شني  العلمي  البحث  نهج 

منظومة  وب��روت��وك��والت  املعاجلة  واأ�شاليب  املثلى 

م�شرًيا   . وغ��ريه��ا  واللقاح  والت�شخي�ض  ال�شحة 

اإىل اننا اليوم نواجه اأكرب جائحة  تاريخية والتي 

اأدوات مهمه للتعامل معها  فر�شت علينا تطوير 

على االأ�شعدة كافة. ولفت عبيدات اإىل اأن الكثري 

من القطاعات تاأثرت وتدمرت اإبان جائحة كورونا 

كال�شياحة والطريان والتجاره وال�شناعة وغريها. 

م�شريا اإىل اأن الكثري من �شركات االأدوي��ة ت�شابق 

العاملية،  اجلائحة  ه��ذه  م��ن  اال�شتفادة  يف  ال��زم��ن 

واق��ت�����ش��ادي��ات  االأدوي������ة  ���ش��رك��ات  اأن قطاع   ح��ي��ث 

�شناعة االأدوي��ة كان االأكرث ا�شتفادة من اجلائحة 

م����ن م���ن���ظ���ور م�������ادي وح����ت����ى ع��ل��م��ي يف ال��ب��ح��ث 

باملقابل  ال�شركات  تلك  �شاهمت  فقد  والتطوير،  

يف ال��رتوي��ج ل��الأدوي��ة امل��وج��ودة لديها ويف تطوير 

مطاعيم فعالة للتخفيف من اأعرا�ض الفايرو�ض 

وتطوير اللقاحات الالزمة لال�شتجابة لتف�شي هذا 

الفايرو�ض.  الفًتا اإىل دور ال�شيادلة الذين قدموا 

دوًرا جم��ه��وًدا ك��ب��رًيا يف زم��ن اجل��ائ��ح��ة، وال��ذي��ن 

واملمر�شني  االأط���ب���اء  دور  ف���ربز  اع��الم��ًي��ا  ظلمو 

وال��ك��وادر الطبية االأخ���رى وه��م مت اغفال دوره��م 

املهم يف توفري االأدوية العالجية الالزمة للمر�شى 

وفق الربوتوكل العالجي املعتمد.

وط��ال��ب ع��ب��ي��دات ال��ن��ه��ل م��ن م��ع��ني ال��ب��ح��وث 

ال��ت��ط��ورات يف جمال  العلمية واخ���ر  وال��درا���ش��ات 

ال��دوائ��ي  ال��ع��الج  اإداره  م��ن  ال�شيدالنية  الرعاية 

ال�شيدلة  اإىل عامل  والولوج  الدوائية،  وال�شالمة 

وانعدام   ال��ع��الج��ات  ���ش��رف  دق��ة  ال��ذك��ي��ة لتوخي 

وايجاد  املر�شى،  انتظار  ف��رتات  وتقليل  االخطاء 

مع  وامل��ت��اب��ع��ة  للمنازل  االأدوي�����ة  تو�شيل  خ��دم��ات 

وتقدمي  ال��دوائ��ي  التثقيف  وا�شتمرارية  املر�شى 

اخلدمات ال�شيدالنية طبقاً للمعايري الدولية.

انتم  اليوم  قائاًل  امل�شاركني  عبيدات  وخاطب 

اأمام م�شوؤوليات علمية واخالقيه واإن�شانية وطبية 

لقادة  تتذى  من��اذج  باإعتباركم  ت�شريعية  وحتى 

الراأي ال�شيدالين يف االأردن ويف العامل على ال�شواء. 

ت�شاهم  بتو�شيات  اخل��روج  امل�شاركني  ومتنى على 

يف خلق احلالة الت�شاركية بني عنا�شر منظومتنا 

اجلائحة.   هذه  ال�شحيةملواجة  والرعاية  الطبية 

من جانبه قال عميد كلية ال�شيدلة رئي�ض املوؤمتر 

الدكتور رم�شان �شديفات اأن هذا املوؤمتر ياأتي يف 

هذا الوقت والعامل يعي�ض ازمة حقيقة يف مواجهة 

اإي��ج��اد  اإىل  وحل��اج��ت��ن��ا  امل�شتجد  ك��ورن��ا  ف��ريو���ض 

اإىل ان  حلول ناجعة ملواجهة ه��ذا اخلطر.  الفًتا 

املوؤمتر �شيقام على مدار يومني مب�شاركة العديد 

املتميزين من خمتلف  املتحدثني والباحثني  من 

املجاالت ال�شيدالنية والعلوم الطبية، م�شيًفا اأن 

م��دار يومني بواقع  �شتعقد على  امل��وؤمت��ر  جل�شات 

جل�شتي عمل يف اليوم الواحد بحيث �شيتم مناق�شة 

16 ورقة بحثية علمية قيما يخ�ض جائحة كورونا 

ال�شيدالنية  االأف��ك��ار  ولتبادل   ،19-COVID
واأ�شاليب  امل��ع��رف��ة  وت��ب��ادل  ال�شلة  ذات  والطبية 

ال�شيادلة  نقيب  امل���ر����ض.  ه���ذا  مل��واج��ه��ة  ال��ب��ح��ث 

الدكتور زيد الكيالين اأكد اأن ال�شيادلة هم خط 

دفاع حقيقي يف مواجهة هذه اجلائحة، م�شرًيا اىل 

اأنه يجب اأن نتعاي�ض معها الأن احلل يف مواجهتها 

�شيكون  طويل االأمد .

معرًبا عن اعتزازه مبهنة ال�شيدلة وال�شيادلة 

ودوره�����م يف امل��ج��ت��م��ع ال��ط��ب��ي، م�����ش��رًيا ان قطاع 

ب���رز ذل��ك  اإذ  ك���ورون���ا؛  ت��اأث��ر بجائحة  ال�����ش��ي��ادل��ة 

يحُ�شنف  ال  اأن��ه  من  الرغم  على  بو�شوح،  الت�شرر 

االأك���رث ت�شررا، وت��دث ع��ن دور  م��ن القطاعات 

النقابة يف احلفاظ على تراجع هذا القطاع مبا يف 

ذلك خلق فر�ض عمل جديدة واإبراز دور ال�شيديل 

امل��ط��اع��ي��م، كذلك  ك��اإع��ط��اء  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  يف 

امل�شورات  التي يقدموها وتقدمي  زي��ادة اخلدمات 

املجانية؛ لغايات النهو�ض يف امل�شتوى ال�شحي. 

ب��ع��د ذل���ك ب�����داأت ج��ل�����ش��ات ع��م��ل امل���وؤمت���ر على 

فرتتني �شباحية وم�شائية.



املحلي

 الغذاء والدواء تجيز االستخدام الطارئ للقاح الروسي سبوتنيك

العقبة: بدء اجتماعات اللجنة الفنية األردنية المصرية للنقل البري

االنباط- عمان

نزار  الدكتور  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  اأعلن   

مهيدات، منح االإجازة الطارئة ال�ستخدام اللقاح الرو�سي �سبوتنيك.

و َب���ن ال��دك��ت��ور م��ه��ي��دات ام�����س االرب���ع���اء، ان امل��ط��ع��وم ال��رو���س��ي 

اإج���ازة  بعد  اململكة  يف  امل��ج��از  اخل��ام�����س  امل��ط��ع��وم  ه��و  �سبوتنيك(،   (

ا���س��ت��خ��دام ل��ق��اح اأ���س��رازي��ن��ي��ك��ا وف��اي��زر و���س��ي��ن��وف��ارم وج��ون�����س��ون اآن��د 

جون�سون.

متت  بها  التقدم  مت  التي  اللقاحات  ملفات  جميع  ان  اىل  وا�سار 

معاجلتها وال يوجد اأي ملف عالق يف املوؤ�س�سة.

االنباط- العقبة

الربي  للنقل  امل�سركة  امل�سرية  االأردن��ي��ة  الفنية  اللجنة  ب��داأت   

اجتماعاتها يف مدينة العقبة، يف اإطار تعزيز عالقات النقل القائمة 

بن االأردن وم�سر.

النقل  وزارة  عام  اأمن  االأردين  اجلانب  عن  االجتماعات  وتراأ�س 

جلهاز  التنفيذي  الرئي�س  امل�سري  اجلانب  وعن  التهتموين،  و�سام 

النقل الربي الداخلي والدويل �سيد متويل.

افتتحت  االأربعاء،  ام�س  النقل،  وزارة  عن  �سحفي  بيان  وبح�سب 

ليومن، مثمنة حر�س  ت�ستمر  التي  اللجنة،  اجتماعات  التهتموين 

البلدين على تعزيز عالقات النقل بينها وتذليل ال�سعوبات بهدف 

ا�ستمرارية  ب��دوره،  متويل،  واأك��د  والتجارة.  النقل  عمليات  ت�سهيل 

اللجنة وانتظامها ملا فيه م�سلحة قطاع النقل يف البلدين.

خالل مناقشة مجلس النواب 11 سؤالًا للحكومة

العسعس: كورونا تسببت في خفض االيرادات المحلية بنحو 715 مليون دينار
االنباط- عمان

 ن��اق�����س جم��ل�����س ال���ن���واب 11 ����س���وؤااًل ل��ل��ح��ك��وم��ة، يف 

عبد  امل��ح��ام��ي  برئا�سة  االرب��ع��اء  ام�����س  رق��اب��ي��ة  جل�سة 

ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  وح�سور  العودات،  املنعم 

اخل�ساونة وهيئة الوزارة.

العرموطي،  و�سالح  عطية،  خليل  النائبان  وح��ّول 

���س��وؤال��ي��ه��م��ا اىل ا���س��ت��ج��واب��ن ل���وزي���رت���ي ال�����س��ن��اع��ة 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن م��ه��ا ال��ع��ل��ي، وال��ط��اق��ة وال���روة 

يوم  حظر  اآث���ار  ق�سيتي:  ح��ول  زوات���ي،  هالة  املعندية 

ارجاأ  فيما  العطارات،  وم�سروع  االقت�سادية،  اجلمعة 

ح�سور  حل��ن  ���س��وؤال��ه  مناق�سة  زي��ادي��ن  هيثم  النائب 

اخلا�سة.  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  رئي�س 

كلفة  حتدد  تقديرات  اىل  عطية،  خليل  النائب  وا�سار 

مبا  االقت�سادية  القطاعات  على  اجلمعة  ي��وم  حظر 

دينار، منتقدا عجز احلكومة عن  200 مليون  يتجاوز 

احلظر،  لهذا  االقت�سادي  االثر  حلجم  درا�سة  تقدمي 

واجلدوى ال�سحية منه.

وا����س���ارت وزي����رة ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن، 

االآث��ار  م��ن  للحد  احلكومة  اج���راءات  اىل  العلي،  مها 

“ا�ستدامة”،  برنامج  واهمها،  لكورونا  االقت�سادية 

القطاع  يف  العاملن  اال�سخا�س  ا�ستثناء  اىل  ا�سافة 

ال�سامل،  احلظر  م��ن  عملهم  ام��اك��ن  داخ��ل  ال�سناعي 

ال�ستدامة  وال�ساحنات  ال���ربي  النقل  ح��رك��ة  وك��ذل��ك 

�سال�سل التوريد.

من جانبه اكد وزير املالية حممد الع�سع�س يف رده، 

وتعطيل  العمل  عن  االقت�سادية  القطاعات  توقف  ان 

ت�سبب  كورونا،  نتيجة  ال�سامل  واحلظر  العام  القطاع 

يف انخفا�س االيرادات املحلية بنحو 715 مليون دينار، 

 ، املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  االوىل  �سهرا  ع�سر  االح���د  خ��الل 

مقارنة بنف�س الفرة من عام 2019.

وقالت وزيرة الطاقة والروة املعدنية هالة زواتي 

يف ردها على �سوؤال النائب العرموطي، ان قرار اللجوء 

العطارات جاء بعد درا�سة  التحكيم حول ق�سيتي  اىل 

اجل��وان��ب  م��ن  ال��ط��اق��ة  ���س��راء  الت��ف��اق��ي��ة  م�ستفي�سة 

ال��ف��ن��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة وامل��ال��ي��ة، الف��ت��ًة اىل ن��وع��ن من 

م�ساريع ال�سخر الزيتي يف االردن هما: توليد الطاقة 

م�سروع  يف  كما  املبا�سر  احل��رق  خالل  من  الكهربائية 

العطارات، واالآخر هي اربعة م�ساريع لتقطري ال�سخر 

الزيتي وانتاج الزيوت.

ك��م��ا اع���ت���ذرت زوات�����ي يف رده����ا ع���ن احل���دي���ث ح��ول 

ق�سيتي “العطارات” كونهما ما زالتا منظورتن امام 

التحكيم، الفتة اىل ان قواعد التحكيم املتبعة تلزمنا 

اج��ت��م��اع��ات  او  م��را���س��الت  اي  ع��ن  للخ�سم  ب��ال��ك�����س��ف 

م��ع جمل�س ال��ن��واب، اذا ت��ن��اول��ت اخل���الف امل��ح��ال اىل 

التحكيم.

العقبة  منطقة  �سلطة  مفو�سي  جمل�س  رد  واو�سح 

اإي���رادات  ان  زي��ادي��ن،  النائب  ���س��وؤال  على  االقت�سادية 

بلغت  ال�ساحنات  وخ��روج  دخ��ول  م�سروع  من  ال�سلطة 

5.6 مليون دينار، منذ ت�سغيل امل�سروع من قبل �سركة 

بلغت  فيما   ،  2008 ع��ام  اللوج�ستية  للخدمات  ن��اف��ذ 

مليون   43 نحو  امل�سروع  الي���رادات  االجمالية  القيمة 

دي��ن��ارم��ن امل�����س��روع ال����ذي ج���اء ب��ع��د ح��ل ن��ظ��ام ال���دور 

)ال��ط��ل��ب��ي��ات( امل��ع��م��ول ب��ه ���س��اب��ق��اً، وت��ع��ومي االأج����ور يف 

ت�سرين الثاين 2005.

ل���ل���خ���دم���ات  ن����اف����ذ  ����س���رك���ة  ال�����������رد،اىل ان  ول����ف����ت 

امل�����س��روع  بت�سغيل   2008 ع���ام  م��ن��ذ  ت��ق��وم  اللوج�ستية 

 15 االي����رادات  يف  م�ساركة  بن�سبة  ال�سلطة  ع��ن  نيابة 

باملئة ل�سالح ال�سلطة، دون حتمل موازنة ال�سلطة اأية 

نفقات ت�سغيلية اأو تطوير وحت�سن مطلوبة، مع اإلزام 

ورواتبهم،  امل�سروع  موظفي  بجميع  امل�سغلة  ال�سركة 

235 موظفاً، م�سريا  والبالغ عددهم عند بدء ت�سغيله 

بداية  مع  املو�سوع  هذا  مع  للتعامل  جديدة  اآلية  اىل 

وذلك  االتفاقية احلالية،  انتهاء  2023 وهو فرة  عام 

يتم  مرجعية  �سروط  وح�سب  للمناف�سة  عطاء  بطرح 

من  والتاأكد  النقل،  منظومة  على  للحفاظ  اع��داده��ا 

�سهادة  بكفاءة عالية، اىل ذلك ك�سفت  امل�سروع  ت�سغيل 

�سركة  ت�سجيل  ع��ن  املرفقة  ال�سركات  مراقبة  دائ���رة 

خا�سة  م�ساهمة  ك�سركة  اللوج�ستية،  للخدمات  نافذ 

دينار،  الف   100 براأ�سمال   2007 حمدودة م�سجلة عام 

ومملوكة ل�سركة نافذ انرنا�سيونال ليمتيد، امل�سجلة 

يف جزر العذراء الربيطانية.

وقال وزير االأ�سغال العامة واالإ�سكان املهند�س يحيى 

العالقمة،  حممد  النائب  �سوؤال  على  رده  يف  الك�سبي 

ان ال������وزارة ���س��ت��ط��رح ع��ط��اء م�����س��روع ت��و���س��ع��ة ط��ري��ق 

ال�سينية  املنحة  ح�ساب  على  �سهرين،  خالل  العار�سة 

دوالر(،وذل���ك  مليون   31( االجمالية  قيمتها  البالغة 

املتعلقة  الدرا�سات  على  ال�سيني  اجلانب  موافقة  بعد 

االغ��وار  عال/  دير  طريق  ادراج  اىل  ا�سافة  بامل�سروع، 

ال�سمالية �سمن عطاء الدرا�سات القليم الو�سط، ليتم 

اولويات  الدرا�سات، و�سمن  انتهاء  بعد  بتنفيذه  البدء 

الوزارة للعام اجلاري.

ك��م��ا او����س���ح ال��ك�����س��ب��ي، ج���واب���اً ع��ل��ى ����س���وؤال ال��ن��ائ��ب 

الدكتور عيد النعيمات، ان اعادة طرح عطاء م�ست�سفى 

العرو�س  اق��ل  قيمة  ان  ب�سبب  ج��اء  الع�سكري،  معان 

يزيد  ال  امل��ر���س��ود  فيما  دي��ن��ار،  مليون   48 نحو  بلغت 

35 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ���س��م��ن االت��ف��اق��ي��ة م��ع �سركة  ع��ل��ى 

ال�سمان للتاأجري التمويلي، اململوكة ملوؤ�س�سة ال�سمان 

املباين  ع��دد  تخفي�س  ج��رى  ان��ه  م�سيفا  االجتماعي، 

اخلدماتية الواردة �سمن العطاء اال�سلي لتكون �سمن 

املبلغ املخ�س�س، علماً انه مت رفع هذه املخ�س�سات اىل 

37.5 مليون دينار، لت�سمل اي�سا عطاء اال�سراف.

ووعد وزير ال�سحة الدكتور نذير عبيدات، بدرا�سة 

اال�س�س  وفق  ماركا  م�ست�سفى جديد يف منطقة  ان�ساء 

رده  يف  وذل��ك  املخ�س�سات،  توفر  حال  ويف  احلكومية، 

نافياً  م��و���س��ى هنط�س،  امل��ه��ن��د���س  ال��ن��ائ��ب  ���س��وؤال  ع��ل��ى 

من  املتبقية  االأر���س  لقطعة  ال�سحة  وزارة  ا�ستمالك 

م�ساحتها  والبالغ  الع�سكري  ماركا  م�ست�سفى  عيادات 

16 دومناً.

واو�سح عبيدات رداً على �سوؤال النائب فواز الزعبي، 

الثالثة  امليدانية  امل�ست�سفيات  وجتهيز  ان�ساء  كلفة  ان 

بلغت حوايل 24 مليون دينار، فيما مت تنفيذ امل�ست�سفى 

امليداين يف العقبة عن طريق منحة من دولة االمارات 

العربية املتحدة.

ويف رده على �سوؤال النائب خالد ال�سلول، قال وزير 

كوفيد  ملطاعيم  امل�سنعة  ال�سركات  جميع  ان  ال�سحة، 

19، وال�����ذي ي��ع��د اخ���راق���ا ع��ل��م��ي��ا ك���ب���رياً، ق���د طلبت 

امل�����س��وؤول��ي��ات  ا���س��ت��ث��ن��اء، حت��م��ل  ال���دول دون  م��ن جميع 

اآثار  ح�سول  امكانية  على  املرتبة  واملالية  العالجية 

جانبية خفيفة او �سديدة او موؤدية اىل الوفاة، وذلك 

بحجة ان هذه ال�سركات قامت بانتاج اللقاحات ب�سعر 

الكلف ودون ارباح، وت�سمنت �سروط ال�سركات تقدمي 

ال�����دول ���س��م��ان��ات ب��ع��الج وت��ع��وي�����س امل��ت�����س��رري��ن من 

املطعوم  بن  ال�سببية  العالقة  ثبتت  اذا  املطعوم  تلقي 

واملت�سرر.

وا���س��ت��ف�����س��ر ال��ن��ائ��ب حم��م��د ال�����س��ع��ودي، ع���ن اوج���ه 

الناجتة عن حرب اخلليج  البيئية  التعوي�سات  �سرف 

دوالر،  مليون   158 ح��وايل  قيمتها  والبالغ   ،2005 عام 

جميع  اأن  م�����س��اروة،  نبيل  البيئة  وزي���ر  او���س��ح  ح��ي��ث 

االمم  يف  للتعوي�سات  احل��اك��م  املجل�س  منحة  مبالغ 

البيئة،  ب��وزارة  خا�س  ح�ساب  يف  حتويلها  مت  املتحدة، 

احلاكم،  املجل�س  مبوافقة  اال  �سيء  منها  ي�سرف  ومل 

وتاأهيل  الإع���ادة  عليها  امل��ت��واف��ق  العمل  خطة  وح�سب 

ارا�سي املراعي يف البادية االردنية، التي �سملت م�ساريع 

�سمن 5 حماور هي: االدارة املتكاملة للم�ساقط املائية، 

االن��ت��اج  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  واجتماعية  اقت�سادية  وح��واف��ز 

احليواين، واالنتاج امل�ستدام لالعالف املروية، وان�ساء 

ا�سافة  االغنام،  ملربي  التعاونية  اجلمعيات  وا�ستدامة 

وامل��ايل  الفني  والتقييم  واملتابعة  الرقابة  حم��ور  اىل 

ملحاور وم�ساريع املنحة، كما ت�سمن رد الوزارة جدواًل 

برنامج  حققها  التي  واالجن���ازات  امل�ساريع  اه��م  يبن 

التعوي�سات البيئية يف البادية االردنية.

وا����س���ارت وزي����رة ال��ط��اق��ة وال�����روة امل��ع��دن��ي��ة ه��ال��ة 

زواتي، رداً على �سوؤال النائب علي الطراونة، اىل منح 

36 رخ�سة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، 

مل�ساريع الطاقة ال�سم�سية لتوليد الكهرباء، وذلك منذ 

م�سروع  الي  م��واف��ق��ة  اع��ط��اء  ي��ت��م  ومل   ،2018 ب��داي��ة 

1 ميجاواط منذ  ا�ستطاعته عن  تزيد  طاقة متجددة 

قرار وقف منح املوافقات بداية 2019.

ال��ن��ائ��ب عمر  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  رد وزارة  وا����س���ار 

العيا�سرة، اىل ان قرار تخفي�س ر�سوم ت�ساريح العمل 

لغري االردنين العاملن يف قطاعي الزراعة واملخابز، 

ي�����س��ه��م يف ���س��ي��ا���س��ة االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال�����ذات م���ن خ��الل 

العمالة  احالل  مفهوم  ويوؤكد  االنتاج،  كلف  تخفي�س 

االردنية.
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االنباط- عمان

والبيئة  ال�سحة  جلنة  ا�ستمعت   

ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ����الل اج���ت���م���اع ع��ق��دت��ه، 

م�����س��ت��ج��دات  اإىل  االأرب������ع������اء،  ام�������س 

الوبائي فيما يتعلق بجائحة  الو�سع 

امل�ستجد. فريو�س كورونا 

وق�������ال م����ق����رر ال���ل���ج���ن���ة، ال���ن���ائ���ب 

اللجنة  اإن  كري�سان،  تي�سري  الدكتور 

ا���س��ت��م��ع��ت م��ن وزي���ر ال�����س��ح��ة، نذير 

عبيدات، اإىل اآخر م�ستجدات الو�سع 

تعامل  وكيفية  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال��وب��ائ��ي 

احلكومة معه.

ودعا النواب خالد ال�سلول وفرا�س 

وعبدالرحيم  عيا�س  وهايل  الق�ساة 

ل�سرورة  ال�سرحان،  وهادية  االأزايدة 

بن  اأك���ر  ت�ساركية  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 

والداخلية،  ال�سحة  ووزارتي  اللجنة 

ف���������س����اًل ع������ن ��������س�������رورة ال���ت���وع���ي���ة 

وطرق  واأعرا�سه  باملر�س  االإعالمية 

الت�سريحات  وتوحيد  منه،  الوقاية 

لتجنب  امل��خ��ت�����س��ن  م��ن  االإع��الم��ي��ة 

يتعلق  فيما  خا�سة  املواطنن،  اإرباك 

باإجراءات االإغالقات واحلظر.

واأك������د ع���ب���ي���دات، م���ن ج���ه���ت���ه، اأن 

م��ن  ث���ان���ي���ة  م���وج���ة  ي�����س��ه��د  االأردن 

ال��وب��اء، حيث و���س��ل ع��دد االإ���س��اب��ات 

م�سرًيا  اآالف،   7 من  الأك��ر  اليومية 

االإ�سابات  اأع��داد  ارتفاع  اإمكانية  اإىل 

يف االأي������ام امل��ق��ب��ل��ة، وك���ذل���ك ارت���ف���اع 

ن�����س��ب��ة االإدخ�������ال ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف 

)ال��ث��ان��ي��ة(، مقارنة  امل��وج��ة احل��ال��ي��ة 

باملوجة االوىل.

ولفت اإىل اإمكانية انخفا�س اأعداد 

االإ����س���اب���ات م��ن��ت�����س��ف ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان 

التي  االإج�����راءات  اإن  ق��ائ��اًل:  امل��ق��ب��ل، 

لت�سطيح  ت��ه��دف  احل��ك��وم��ة  تتخذها 

ي�ستطيع  ول��ك��ي  ال���وب���ائ���ي،  امل��ن��ح��ن��ى 

حاالت  مع  التعامل  ال�سحي  القطاع 

ازدياد اأعداد االإ�سابات.

واأو�سح عبيدات اأن هناك عدداً من 

متعاونة  غ��ري  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

مع الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع 

�ستقوم  الوزارة  اأن  موؤكًدا  الفريو�س، 

ب��ت��ط��ب��ي��ق اأوام������ر ال���دف���اع ع��ل��ى تلك 

امل�ست�سفيات يف حال تعنتها.

زادت  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأن  واأك�������د 

اال�سطناعي،  التنف�س  اأجهزة  اأع��داد 

الطبية  ال���ك���وادر  زي����ادة  ع��ن  ف�����س��اًل 

يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة ل��زي��ادة 

قدرتها على التعامل مع اجلائحة.

وح�����ول االإج���������راءات ال��ت��ق��ي��ي��دي��ة، 

احلكومة،  و�ستتخذها  اتخذتها  التي 

ا�ستبعدت  احلكومة  اإن  عبيدات  قال 

اإجراء حظر �سامل ملدد طويلة، رغم 

ات���خ���ذت مثل  ال�����دول  م���ن  ع�����دداً  اأن 

ت��ل��ك االإج��������راءات، م�����س��دًدا ع��ل��ى اأن 

اأي قرار  احلكومة تراعي عند اتخاذ 

والو�سع  املواطن  �سحة  بن  املوازنة 

للمملكة. االقت�سادي 

واأ�سار اإىل اأن وزارة ال�سحة قامت 

منظمة  مع  بالتعاون  درا�سات،  بعمل 

اك�سفورد،  وجامعة  العاملية  ال�سحة 

اأظ���ه���رت اأن����ه يف ح����ال ب��ق��ي ال��و���س��ع 

يف امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى م��ا ه��و ع��ل��ي��ه )دون 

اإج�������راءات ت��ق��ي��ي��دي��ة(، ف����اإن ال��و���س��ع 

���س��ي��ك��ون خ����ط����رًيا، وم����ن امل��م��ك��ن اأن 

ي��خ��رج ع���ن ال�����س��ي��ط��رة )ق��ب��ل ات��خ��اذ 

قرار حظر يوم اجلمعة(، مو�سًحا يف 

التزام  عدم  هناك  “اأن  نف�سه  الوقت 

ال�سالمة  ب���اإج���راءات  امل��واط��ن��ن  م��ن 

العامة”.

يوجد  التي  املناطق  اإغ��الق  وحول 

ت��زاي��د الأع���داد االإ���س��اب��ات، قال  فيها 

اأث���ب���ت  االإج��������راء  ذل����ك  اإن  ع���ب���ي���دات 

ع��دم ج���دواه الن��ت��ق��ال اأ���س��ح��اب تلك 

اأخ��رى  مناطق  اإىل  املعزولة  املناطق 

يف اململكة.

 صحة النواب تبحث مستجدات الوضع الوبائي
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نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد الطبيب املتقاعد

عدنان سالم عبداهلل العبدالالت
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الثالثاء  املوافق 2021/3/9
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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العربية-وكاالت

ق���ال األ��ك�����س��ن��در ن���وف���اك ن��ائ��ب رئ��ي�����س 

الوزراء الرو�سي ام�س االأربعاء اإن ارتفاع 

ال��ب��ع�����س من  ي�سجع  ق��د  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار 

خ����ارج اأوب�����ك+ ع��ل��ى زي����ادة االإن���ت���اج، واإن 

الطلب النفطي يعود تدريجيا.

متلفزة  ت�سريحات  يف  نوفاك  واأ�ساف 

خالل اجتماع برئا�سة الرئي�س فالدميري 

حاليا،  م�ستقرة  النفط  �سوق  اأن  بوتني 

واأن رو�سيا �ستزيد االإنتاج يف اأبريل نظرا 

لتح�سن و�سع اجلائحة.

ارت���ف���ع���ت اأ����س���ع���ار ال���ن���ف���ط االأرب�����ع�����اء، 

م���دع���وم���ة ب��ت��وق��ع��ات م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

االقت�ساد  لتعايف  والتنمية  االقت�سادي 

ال���ع���امل���ي وق���ي���ود االإن����ت����اج ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا 

االأمريكية  املخزونات  زيادة  لكن  اأوبك+، 

حدت من املكا�سب.

يعادل  �سنتا مبا   34 برنت  خام  و�سعد 

بحلول  للربميل  دوالر   67.86 اإىل   %0.5

و�سعد  غرينت�س،  بتوقيت   1310 ال�ساعة 

االأم��ريك��ي  الو�سيط  تك�سا�س  غ��رب  خ��ام 

51 �سنتا اأو 0.8% ليبلغ 64.52 دوالر.

ق��ال��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي 

العاملي  االقت�ساد  اإن  توقعاتها  اأح��دث  يف 

ه��ذا  �سينتع�س  اجل��ائ��ح��ة  م���ن  امل��ت�����س��رر 

اأربعة  و�سينمو   %5.6 من��و  مبعدل  ال��ع��ام 

توقعاتها  وك��ان��ت  املقبل.  ال��ع��ام  يف  باملئة 

4.2% هذا العام. ال�سابقة لنمو 

وق����ال ���س��ت��ي��ف��ن ب��ري��ن��وك م���ن ب����ي.يف.

االأم����ر  ي��ت��ع��ل��ق  »ع���ن���دم���ا  ل��ل�����س��م�����س��رة  اإم 

ب��رف��ع م��ع��ن��وي��ات ال�����س��وق، ال ي��ك��اد يوجد 

التعايف  )ت��وق��ع��ات(  حت�سني  ي�ساهي  م��ا 

االقت�سادي ملا بعد كوفيد«.

قرار  من  اأي�سا  الدعم  االأ�سعار  ولقت 

اأوبك+ االإبقاء على تخفي�سات االإنتاج يف 

اأبريل دون تغري يذكر.

ارت���ف���ع���ت  امل����ت����ح����دة،  ال������والي������ات  ويف 

يف  برميل  مليون   12.8 اخل��ام  خمزونات 

مار�س  من  اخلام�س  يف  املنتهي  االأ�سبوع 

اإىل بيانات  وفقا مل�سادر جتارية م�ستندة 

م���ن م��ع��ه��د ال���ب���رتول االأم����ريك����ي. وك���ان 

األف   800 بنحو  زي��ادة  يتوقعون  حمللون 

برميل يف ا�ستطالع اأجرته رويرتز.

اإن  ال��ط��اق��ة  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة  وق���ال���ت 

ال��ن��ف��ط االأم����ريك����ي م���ا زال م��ن  اإن����ت����اج 

األف برميل يوميا   160 اأن يهبط  املتوقع 

يف 2021 اإىل 11.15 مليون برميل يوميا، 

لكن ذلك ميثل انخفا�سا اأقل مقارنة مع 

توقع �سهري �سابق لالإدارة برتاجع عند 

290 األف برميل يوميا.

 االنباط-عمان

ب��ح��ث��ت وزي�������رة ال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

وال��ت��م��وي��ن امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ل��ي، ورئ��ي�����س 

فتحي  امل��ه��ن��د���س  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة 

ام�س  الكمامات،  م�سانع  اجلغبري،وممثلو 

االربعاء، مطالب وحتديات امل�سانع.

به  تقوم  الذي  بالدور  الوزيرة  واأ�سادت 

ال�سالمة  وم�ستلزمات  الكمامات  م�سانع 

وال�����س��ح��ة ال���وق���ائ���ي���ة ،وجت���اوب���ه���ا خ��الل 

الطاقة  زي��ادة  ك��ورون��ا، من خ��الل  جائحة 

االإن���ت���اج���ي���ة وت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ال�����س��وق 

لالأ�سواق  الت�سدير  على  وقدرتها  املحلي 

االأخرى.

وا�سارت اىل انه مت االتفاق على ت�سكيل 

جل��ن��ة ب��رئ��ا���س��ة ال�����وزارة وع�����س��وي��ة غ��رف��ة 

للغذاء  العامة  واملوؤ�س�سة  االردن  �سناعة 

واملقايي�س،  املوا�سفات  وموؤ�س�سة  وال��دواء 

ل���درا����س���ة م���ط���ال���ب م�����س��ان��ع ال���ك���م���ام���ات، 

وو�����س����ع امل����ق����رتح����ات ال�����الزم�����ة مل��ع��اجل��ة 

ال�سوق  يف  تناف�سيتها  وزي���ادة  ال�سعوبات 

الت�سديرية. واال�سواق  املحلي 

وح�سر اللقاء اأمني عام الوزارة يو�سف 

ال�سمايل .

 االنباط-عمان

ب���ل���غ ����س���ع���ر ب���ي���ع غ������رام ال����ذه����ب ع��ي��ار 

21 االأك�����ر رغ��ب��ة م���ن امل���واط���ن���ني، ام�����س 

االربعاء، بال�سوق املحلية 35 دينارا لغايات 

���س��راء امل��واط��ن��ني م��ن حم���الت ال�����س��اغ��ة، 

مقابل 33.60 دينار جلهة البيع.

وح�������س���ب ام�����ني ����س���ر ال���ن���ق���اب���ة ال��ع��ام��ة 

احللي  و�سياغة  جتارة  حمالت  الأ�سحاب 

بيع  �سعر  بلغ  ع��الن،  رب��ح��ي  وامل��ج��وه��رات 

24 و18 لغايات  الغرام من الذهب عياري 

42.10 و  ال�����س��راء م��ن حم���الت ال�����س��اغ��ة، 

31.20 دينار على التوايل.

اللرية  �سعر  اإن  اىل  ت�سريح  يف  وا���س��ار 

دينارا،   246 بلغ  7 غرامات  وزن  الر�سادي 

 8 وزن  االإجن��ل��ي��زي  ال��ل��رية  �سعر  بلغ  فيما 

غرامات 281 دينارا.

املحلية  بال�سوق  واكد وجود طلب جيد 

انخفا�س  من  لال�ستفادة  الذهب  ل�سراء 

اال�سعار مقابل عر�س �سعيف.

العربية-وكاالت

ق�����ال ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����س��رك��ة 

اإنها  �ساهني،  اأوغ���ور  بيونتيك،  االأمل��ان��ي��ة 

و���س��ري��ك��ت��ه��ا ف����اي����زر مي��ك��ن��ه��م��ا اإن����ت����اج 3 

مليارات جرعة من لقاح كوفيد-19 العام 

على  متاحة  اللقاحات  يجعل  مما  املقبل، 

نطاق اأو�سع يف جميع اأنحاء العامل.

واأ������س�����اف يف م���ق���اب���ل���ة م����ع ت��ل��ف��زي��ون 

امل��ب��داأ، ميكننا  »ب��ل��وم��ب��ريغ«: »م��ن ح��ي��ث 

اأك��رب«.  ب�سكل  الت�سنيعية  ال��ق��درة  زي���ادة 

على  ويعتمد  الطلب،  على  ذل��ك  »يعتمد 

ك��ان��ت ه��ن��اك حاجة  اإذا  ع��وام��ل م��ث��ل م��ا 

ملا  وفقاً  للتطعيمات«،  اإ�سافية  دفعة  اإىل 

»العربية.نت«. اطلعت عليه 

ل��دي��ه��ا  ال�����س��رك��ة  اأن  ���س��اه��ني  واأو����س���ح 

م��ل��ي��ار   1.3 اإىل  ت�����س��ل  ب��ال��ف��ع��ل  ط��ل��ب��ات 

جرعة.

وبيونتيك،  ف��اي��زر،  �سركتا  وال��ت��زم��ت 

بتقدمي ملياري جرعة من لقاحهما هذا 

ب�سحن  ف��اي��زر  �سركة  وع���دت  كما  ال��ع��ام. 

 300 ثلثي طلبية الواليات املتحدة البالغ 

مليون جرعة بحلول نهاية مايو، ف�ساًل 

عن ما ال يقل عن 500 مليون جرعة اإىل 

االحت���اد االأوروب�����ي ه��ذا ال��ع��ام، م��ع خيار 

100 مليون جرعة اإ�سافية.

اإيراداتها  اأن تبلغ  توقعت �سركة فايزر 

ال��ع��ام من  ه���ذا  م��ل��ي��ار دوالر   15 ح����وايل 

الرئي�س  قال  فيما  كورونا،  لقاح  مبيعات 

التنفيذي األربت بورال اإن �سعر اللقاح قد 

يرتفع.

واأك����د ���س��اه��ني ع��ل��ى ق���درة ال�����س��رك��ة يف 

متاماً  واث��ق  »اأن��ا  قائاًل:  الطلبات،  تلبية 

م���ن اأن���ن���ا ���س��ن��ك��ون ق���ادري���ن ع��ل��ى ت��وف��ري 

املتحدة  اأوروب����ا وال��والي��ات  ال��ل��ق��اح��ات يف 

�سيح�سل  ل��ق��اح  اإىل  ي��ح��ت��اج  م��ن  ك��ل  واأن 

اأال  ب�سرط  ال�سيف،  نهاية  بحلول  عليه 

م�سيفاً  االإن����ت����اج.  يف  خ��ل��ل  ه��ن��اك  ي��ك��ون 

لدينا  يكون  اأن  ناأمل   ،2022 عام  »بحلول 

م����ا ي��ك��ف��ي ل��ل��ت��ط��ع��ي��م يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 

العامل«.

وزيرة الصناعة تبحث مطالب مصنعي الكمامات

35 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

سعر اللقاح قد يرتفع
15 مليار دوالر تقديرات فايزر لمبيعاتها من اللقاح هذا العام

صفقة ضخمة قد تجمع جنرال 
إلكتريك وأكبر منافسيها بقيمة 

30 مليار دوالر

صندوق الثروة التركي يسعى 
إلعادة تمويل قرض قبل 5 أيام 

من استحقاقه

األسهم الصينية تخسر تريليون 
دوالر في 14 يوما!

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 5.5 مليون دينار

العربية-وكاالت

جت�������ري �����س����رك����ة ج��������رال اإل����ك����رتي����ك 

حم����ادث����ات ل��ل��ج��م��ع ب����ني وح������دة ت���اأج���ري 

ال���ط���ائ���رات ال�����س��خ��م��ة اخل��ا���س��ة ب��ه��ا مع 

املناف�سة. القاب�سة  اإيركاب  �سركة 

تاأجري  عمالق  اإيركاب،  �سركة  واأك��دت 

ال��ط��ائ��رات وم��ق��ره��ا اأي��رل��ن��دا، امل��ح��ادث��ات 

 - »وول �سرتيت ج��ورن��ال«  ذك��رت��ه��ا  ال��ت��ي 

من  ح��ذرت  ال�سركة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 

ال�سفقة،  اإمت��ام  �سمان  ت�ستطيع  ال  اأنها 

وفقاً ملا ذكرته �سبكة »CNN«، واطلعت 

»العربية.نت«. عليه 

���س��رتي��ت ج���ورن���ال  ت��ق��ري��ر وول  وك�����ان 

و�سيكة  ب��ات��ت  ال�سفقة  اأن  اإىل  اأ���س��ار  ق��د 

و�ستكون قيمتها اأكر من 30 مليار دوالر.

ومتثل وحدة تاأجري الطائرات التابعة 

ل���� ج�����رال اإل���ك���رتي���ك وامل���ع���روف���ة ب��ا���س��م 

من  تبقى  ما  غالبية  االآن   GECAS
وحدة GE Capital ال�سخمة، والتي 

4 مليارات دوالر من  متثل ما يقرب من 

مليار   7.2 البالغة  االأم  ال�سركة  اإي��رادات 

دوالر يف عام 2020.

ت��ع��ر���س��ت اأع���م���ال ت���اأج���ري ال���ط���ائ���رات 

ل�����س��رب��ة خ��ا���س��ة خ����الل ال���ع���ام امل��ا���س��ي، 

ح��ي��ث واج���ه���ت ���س��رك��ات ال���ط���ريان ال��ت��ي 

اأنحاء  تعاين من �سائقة مالية يف جميع 

العامل م�سكلة يف �سداد املدفوعات ل�سركة 

جيكا�س GECAS - حيث مت دفع %84 

فقط من فواتري الوحدة يف عام 2020.

ويف الوقت نف�سه، تلقت اإيركاب �سربة 

من  اأي�ساً  تاأرجحت  حيث  مماثلة،  مالية 

2019 اإىل خ�سارة  ربح مليار دوالر يف عام 

يف عام 2020.

بن�سبة  اإلكرتيك  اأ�سهم جرال  �سعدت 

4% م�����س��ج��ل��ة اأع���ل���ى اإغ�����الق ل��ه��ا م��ن��ذ ما 

يقرب من 3 �سنوات.

م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال حم���ل���ل ب���ارك���ل���ي���ز، 

اتفاق،  اإذا كان هناك  اإنه  جوليان ميت�سل 

فقد يكون مفيداً لكال ال�سركتني.

العربية-وكاالت

ال�����س��ي��ادي  ال����روة  ���س��ن��دوق  ي�ستطلع 

ال���رتك���ي ال��ب��ن��وك ال��ع��امل��ي��ة ب�����س��اأن اإع����ادة 

مت��وي��ل ق��ر���س��ه امل�����س��رتك ال��وح��ي��د بعد 

هزات كبرية داخل املوؤ�س�سة هذا االأ�سبوع.

ال���������س����ن����دوق،  ي����ج����ري  ذل��������ك،  واإىل 

حم��ادث��ات الإع����ادة مت��وي��ل ق��ر���س قيمته 

مليار يورو )1.2 مليار دوالر( �سحبه يف 

2019 وي�ستحق يف غ�سون خم�سة  مار�س 

اأي������ام، وف���ق���اً الأ���س��خ��ا���س م��ط��ل��ع��ني على 

االأمر.

ومن املرجح اأن ت�ساعد وفرة ال�سيولة 

95% من  ال��ع��امل��ي��ة و���س��م��ان احل��ك��وم��ة ل��� 

يف  ال�سيادي  ل�سندوقها  املمنوح  الت�سهيل 

ل�  ذكرته م�سادر  ملا  وفقاً  ال�سفقة،  اإمتام 

»بلومربغ«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

على  امل�ستثمرين  فعل  رد  يخترب  ق��د 

الرئي�س  اأقال  اأن  بعد  املعنويات  ال�سفقة 

التنفيذي  الرئي�س  اأردوغان،  رجب طيب 

من�سبه  م��ن  �سومنيز  ظافر  لل�سندوق، 

يوم الثالثاء وعني اأردا اإيرموت مكانه.

اأدى القرار اإىل تعميق الهزة يف كربى 

املوؤ�س�سات االقت�سادية التي بداأت برحيل 

االث��ن��ني،  ي��وم  ا�سطنبول  بور�سة  رئي�س 

واململوكة ل�سندوق الروة الرتكي. ومت 

التنفيذيني يف عهد  املديرين  تعيني كال 

اأردوغان الذي كان  بريات البريق، �سهر 

حتى  عامني  ملدة  واملالية  للخزانة  وزيراً 

ا�ستقالته املفاجئة يف نوفمرب.

اأن�������س���اأت ت��رك��ي��ا ���س��ن��دوق��ه��ا ال�����س��ي��ادي 

يف  رائ��د  دور  بلعب  وكلفته   2016 ع��ام  يف 

بالن�سبة  جداً  كبرية  با�ستثمارات  القيام 

للقطاع اخلا�س.

يف مقابلة ال�سهر املا�سي، قال �سومنيز 

اإن ال�سندوق يعتزم اال�ستفادة من اأ�سواق 

من  الثاين  الن�سف  يف  الدولية  ال��دي��ون 

�سندات  بيع  خطة  اأول  تاأجيل  بعد  العام 

ال�سوق  ظ��روف  ب�سبب  اأك��ت��وب��ر  يف  دول��ي��ة 

املعاك�سة.

العربية-وكاالت

حت���ول االرت���ف���اع ال��ه��ائ��ل يف االأ���س��ه��م 

اأكرب تراجع على م�ستوى  اإىل  ال�سينية 

ب�سدة  امل�ستثمرين  ���س��دم  مم��ا  ال��ع��امل، 

الإبطاء  الدولة  جهود  وجتنب  انعكا�سه 

وترية اخل�سائر.

انخف�س  ت���داول،  ي��وم   14 غ�سون  يف 

 %14 300 القيا�سي بن�سبة   CSI موؤ�سر 

ويقارن  عاماً.   13 يف  م�ستوى  اأعلى  من 

3.3% يف  ب��ن�����س��ب��ة  ان��خ��ف��ا���س  م���ع  ذل����ك 

 MSCI العاملي  اأي  �سي  اإ�س  اإم  موؤ�سر 

 All-Country World
.Index

اأك��ر  االأخ��ري على  ال��رتاج��ع  وق�ست 

امل���ال  راأ�������س  م���ن  ت���ري���ل���ي���ون دوالر  م���ن 

امل�ستثمرين  ممتلكات  و�سرب  ال�سوقي، 

االأف���������راد ال����ذي����ن راك����م����وا االأ����س���ه���م يف 

الذروة، وراهنوا على اأن ال�سنة القمرية 

واأدى  �ستكون ميمونة.  للثور،  اجلديدة 

ت��دخ��ل ال��دول��ة ي��وم ال��ث��الث��اء اإىل وقف 

ا�ستئناف  قبل  وج��ي��زة  ل��ف��رتة  االن��ه��ي��ار 

اخل�سائر.

اأ���س��ب��ح��ت ي���د ال���دول���ة اأق����ل و���س��وح��اً 

التقارير  اأف��ادت  عندما   ،2018 عام  منذ 

من  حفنة  بت�سفية  قامت  احلكومة  اأن 

ال�سناديق امل�سرتكة التي �سكلتها قبل 3 

االنهيار،  خالل  االأ�سهم  ل�سراء  �سنوات 

وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه »ب���ل���وم���ربغ«، واط��ل��ع��ت 

»العربية.نت«. عليه 

االأم���������وال امل���دع���وم���ة م����ن ال����دول����ة، 

وامل���ع���روف���ة ب��ا���س��م »ال���ف���ري���ق ال��وط��ن��ي 

ال�����س��ي��ن��ي«، ت��دخ��ل��ت ي��وم ال��ث��الث��اء، من 

اجتماع  خ��الل  اال���س��ت��ق��رار  �سمان  اأج��ل 

امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي ل�����ن�����واب ال�����س��ع��ب 

الأ�سخا�س مطلعني على  ال�سيني، وفقاً 

االأمر.

كونغ،  م��ت��داول مقيم يف هونغ  وق��ال 

يناق�س  وه��و  هويته  عن  الك�سف  رف�س 

املرتبطة  الكيانات  اإن  العمالء،  اأعمال 

ت�سرتي  ك��ان��ت  الرئي�سي  ال��رب  ب��اأم��وال 

ب��ن�����س��اط االأ����س���ه���م م���ن خ����الل رواب����ط 

االأ�سهم مع هونغ كونغ �سباح الثالثاء.

انخفا�سه   300  CSI موؤ�سر  وحم��ا 

ف��ي��م��ا   %0.3 ل��ي��ك�����س��ب   %3.2 ب��ن�����س��ب��ة 

ي��زي��د ق��ل��ي��اًل ع��ن ���س��اع��ة يف ال��ت��ع��ام��الت 

ال�����س��ب��اح��ي��ة. م���ع ذل�����ك، ج����دد امل��وؤ���س��ر 

ليغلق  الظهر  بعد  ما  ف��رتة  يف  تراجعه 

له  م�ستوى  اأدن��ى  عند   %2.2 منخف�ساً 

دي�سمرب. منذ 

االنباط-عمان

 اأغلقت بور�سة عمان، ام�س االربعاء، 

4.7 مليون �سهم،  تعامالتها على تداول 

موزعة على 2686 عقدا، بقيمة تداوالت 

5.5 مليون دينار.  اإجمالية، بلغت 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة   0.08 ب��ن�����س��ب��ة   1753

ال�سابقة.  اغالق اجلل�سة 

40 ���س��رك��ة،  وارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 

�سركة،   24 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

26 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

النفط يصعد بدعم خفض أوبك+ وتحسن التوقعات االقتصادية
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عثمان �سي�ساين 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)62690 ( بتاريخ 2002/3/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

و�سريكه      الزامل  عو�ض  حممد  �سركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

 ) 106977 وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن   حتت الرقم  ) 

بتاريخ 2013/5/6  قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة 

ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل لوؤي 

حممد الزامل و�سركاه .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن وزارة الزراعة
اللجنة التوجيهية للربامج واملشاريع الزراعية

تعلن اللجنة التوجيهية للربامج وامل�ساريع الزراعية يف وزارة الزراعة عن طرح العطاءات التالية :

�سناعة  او  توريد  او  بيع  تخولها  املفعول  �سارية  مهن  رخ�سة  على  واحلا�سلة  املجال  هذا  يف  املخت�سة  ال�سركات  فعلى 

مثل هذه اللوازم وامل�سجلة بال�سجل التجاري مراجعة مديرية العطاءات وامل�سرتيات يف الوزارة للح�سول على وثيقة 

العطاء مقابل الثمن املبني ازاء كل منها .

وزير الزراعة
رئيس اللجنة التوجيهية للربامج واملشاريع الزراعية
املهندس خالد الحنيفات

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

مظفر يوسف محمد القضاه

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

امل�سانده خلدمات ال�سناد و مراكز 

الت�����س��ال ب����دون ���س��ب��ب م�����س��روع 

ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي  ع��ذر  او 

فورا  عملك  اىل  بالعودة  تنذرك 

لديها  خدماتك  انهاء  �سيتم  ال  و 

من  28/ه����  امل���ادة  لح��ك��ام  �سندا 

قانون العمل رقم 8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

والت�سدير   لال�سترياد  املق�سودة  ح��دود  �سركة  ب��اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )41513( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2015/8/31(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/3/2(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200080259(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكته   ال�سراري  نا�سر  حممد  �سركة  ب��اأن   والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2001/4/19 بتاريخ   )59645( الرقم  حتت 

بتاريخ  اخ��ت��ي��اري��ة  ت�سفية  ال�����س��رك��ة  لت�سفية  بطلب 

 2019/12/29

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد نا�سر حممد ال�سراري  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء اجلديدة – دوار بادي – 

ت: 0786684059

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 : )200093018(

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 فواز الكعابنه و�سريكه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2008/2/11 بتاريخ   )89138( الرقم  حتت 

بتاريخ  اخ��ت��ي��اري��ة  ت�سفية  ال�����س��رك��ة  لت�سفية  بطلب 

 2021/3/10

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فواز �سليمان عايد الكعابنة  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سرقي  احلي   – مادبا   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0770538287

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة لحزب العون الوطني االردني
املوافق  ال�سبت  ي��وم  للحزب  ال�ساد�ض  العام  املوؤمتر  عقد  الردين  الوطني  العون  ح��زب  ق��رر 

عدد  حيث  من  الدفاع  باوامر  الخذ  �سيتم  الراهنة  الوبائية  للظروف  ونظرا   2021/3/27

احل�سور والتقيد بارتداء الكمامات والتباعد وذلك لبحث البنود التالية :

اول : التقرير الداري لعام 2020

ثانيا : التقرير املايل لعام 2020

ثالثا : اختيار مدقق ح�سابات احلزب لعام 2021

رابعا : اقرار خطة عمل احلزب لعام 2021

المني العام / املحامي في�سل العور

مديرية االمن العام
اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن اعادة  طرح عطاء �سراء بدلة عمل �سكني مموه كمية ) 35000 ( بدلة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ض ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر 

جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ض من ال�سركة للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/4/5م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/4/6م ول تقبل بعد هذا املوعد على ان 

يتم تقدمي عر�ض فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�ض املايل ولن ينظر باأي عر�ض من اي �سركة تخالف 

ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 300 ( دينارًا غري م�سرتدة.

العطاءات  امل�سرتيات /  ادارة   / )   www.psd.gov.jo  ( �سبكة النرتنت  امل�سرتيات على  ادارة  العام /  موقع مديرية المن 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

ال�سكري ولوازمها مقابل تقدمي اجهزة  �سرائح فح�ض  �سراء  اتفاقية   ( 1 / 2021 /37 رقم �ض 

جمانًا (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

2021/4/4 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ض ول تقبل على الطالق 

اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اخلمي�ض   11 / 3 / 2021

إعــــــالن
إىل مساهمي شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية  ش م ع
















https://us04web.zoom.us/j/79570234451?pwd=NXU5VnVoSDNkQVpzYkVTbUZORDhiZz09









www.vegoils.net 

vegoil@vegoils.net




Zoom

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

الخميس 2021/4/1االربعاء 2021/3/31) 100 ( دينارشراء وحدة هايدرويونك8/2021
الخميس 2021/4/1االربعاء 2021/3/31) 100 ( دينارشراء ماعز شامي9/2021

 2/2021
اعادة

االثنين 2021/3/22االحد 2021/3/21) 25 ( دينارتضمين بوفيه وزارة الزراعة

إعــــــالن إىل مساهمي الشركة العربية 
لصناعة املواسري املعدنية م.ع.م

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
السابع والعشرين للعام /2020

الذي  العادية  العام�ة  اجتم�اع الهيئ�ة  حل�سور  دعوتك�م  ع  م  �ض  املعدنية  املوا�سيري  ل�سناعة  العربية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  ق���رر 

�سيعقد يف متام ال�ساعة  الثانية ع�سر من ظهر يوم الحد املوافق 2021/3/21 وذلك بوا�سطة و�سيلة الت�سال املرئي والإلكرتوين 

وزير  معايل  عن  ال�سادرة  والإج��راءات   2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  واأمر   1992 ل�سنة   )13( رقم  الدفاع  قانون  باأحكام  عماًل 

ال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله،  على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية  لل�سركة 

على  املن�سور  الجتماع   اأعمال  جدول  على  املدرجة  الأمور  يف  للنظر   )ZOOM(والإلكرتوين املرئي  الت�سال  و�سيلة  بوا�سطة 

املوقع الإلكرتوين لل�سركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�سركات.

خالل  من  والإلكرتوين  املرئي  الت�سال  و�سيلة  بوا�سطة  املعني  املوعد  يف  املذكور  الجتماع  ح�سور  امل�ساهمني  ح�سرات  من  يرجى 

 http://www.asp-jo.com/shareholdersالرابط الإلكرتوين

  املن�سور على املوقع الإلكرتوين لل�سركة  http://www.asp-jo.com واملت�سمن اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�سجيل 

.shareholders@asp-jo.com احل�سور اأو اإر�سال التوكيل لهذا الجتماع على الربيد الإلكرتوين

يجب اأن تر�سل ق�سائم التوكيل و/اأو التفوي�ض على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع.  

   رئيس مجلـس اإلدارة
موسى شحادة



الدويل
90 اخلمي�س   11 / 3 / 2021

الدويل
90 اخلمي�س  11/ 1 / 2021 

االنباط - وكاالت

عن  ت��ق��ري��را  ال��ت��ل��ي��غ��راف  �صحيفة  ن�����ص��رت 

االن��ت��خ��اب��ات ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة واإع������ان ن��ا���ص��ر 

يا�صر  ال��راح��ل  الرئي�س  �صقيقة  اب��ن  ال��ق��دوة، 

ع���رف���ات، حت��دي��ه ل��ل��رئ��ي�����س احل����ايل حم��م��ود 

عبا�س اأبو مازن.

ودع������ا ال�����ق�����دوة يف ت�������ص���ري���ح���ات مل���را����ص���ل 

ال�����ص��ح��ي��ف��ة يف ال�����ص��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة ج��ي��م�����س 

روث���وي���ل، اإىل ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ال��ف�����ص��اد وو���ص��ع 

ق��ي��ود ���ص��ارم��ة ع��ل��ى ف����رات ال��رئ��ا���ص��ة، وه��و 

ملحمود  ن���ادرا  حتديا  ال�صحيفة  اعتربته  م��ا 

ع���ب���ا����س، و���ص��ي��ت�����ص��ب��ب يف �����ص����داع ل��ل��رئ��ي�����س 

قبل  عاما،   85 العمر  من  البالغ  الفل�صطيني 

منذ  الفل�صطينية  االأرا�صي  يف  انتخابات  اأول 

15 عاما.

يجري  اإن��ه  املخ�صرم  الدبلوما�صي  وق��ال 

تاأمل  جديدة  �صيا�صية  حركة  حول  حمادثات 

م����روان  ج���ان���ب  اإىل  االن���ت���خ���اب���ات  خ���و����س  يف 

امل�صجون  الفل�صطيني  ال��ق��ائ��د  ال��ربغ��وث��ي، 

“يف  القدوة:  واأ�صاف  باملوؤبد.  اإ�صرائيل  لدى 

الربغوثي،  م���روان  تر�صح  اإذا  املرحلة،  ه��ذه 

ف�صاأدعمه”.

ول���ط���امل���ا ك����ان ال����ق����دوة وال���ربغ���وث���ي م��ن 

امل��ح��ت��م��ل��ن خل��اف��ة عبا�س  امل��ر���ص��ح��ن  اأب����رز 

حركة  يف  االآن  يفكران  لكنهما  الرئا�صة،  يف 

تهديدا  ت�صكل  اأن  ميكن  انف�صالية  �صيا�صية 

حل�����زب ف���ت���ح ال�������ذي ي���ت���زع���م���ه ال���رئ���ي�������س يف 

انتخابات هذا ال�صيف.

ويعد القدوة ع�صوا قدميا بارزا يف اللجنة 

�صابق،  خارجية  ووزي��ر  فتح  حلركة  املركزية 

وخال الفرة التي ق�صاها يف االأمم املتحدة 

كويف  م��ن  مقربا  اأ�صبح  فل�صطيني  كمراقب 

عنان، االأمن العام ال�صابق لاأمم املتحدة.

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة،  ال�������ص���ل���ط���ة  ت���ن���ظ���م  ومل 

 2006 م��ن��ذ  رئ��ا���ص��ي��ة  اأو  ت�صريعية  ان��ت��خ��اب��ات 

التوترات  اإىل  جزئيا  ذل��ك  وي��رج��ع   ،2005 و 

امل���ري���رة م���ع ح��رك��ة ح��م��ا���س امل��ن��اف�����ص��ة، ال��ت��ي 

ت�صيطر على قطاع غزة.

وقال القدوة اإن خاله الزعيم الفل�صطيني 

عرفات،  يا�صر  فتح  حركة  وموؤ�ص�س  ال��راح��ل 

اإقامة  عدم  من  جدا”  “غا�صبا  �صيكون  كان 

احلياة  قيد  على  كان  اإذا  دميقراطية  عملية 

اليوم.

اأن  اإىل  ال���������راأي  ا����ص���ت���ط���اع���ات  وت�������ص���ر 

يف  م���ه���م���ا  دورا  ل���ع���ب  ال�������ذي  ال�����ربغ�����وث�����ي، 

االن��ت��ف��ا���ص��ة ال��ث��ان��ي��ة، ي��ت��م��ت��ع ب�����ص��ع��ب��ي��ة بن 

الفل�صطينين وميكن اأن يكون لديه ما يكفي 

من الدعم لهزمية عبا�س.

�صقيقة  اب����ن  ف��ك��ون��ه  ل��ل��ق��دوة  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 

القومية  باأبو  امل��ع��روف  الفل�صطيني  الزعيم 

عدد  على  ي�صتحوذ  اأن  ميكن  الفل�صطينية، 

ك���ب���ر م����ن االأ������ص�����وات ال���ت���ي ���ص��ت��ذه��ب اإىل 

عبا�س. مر�صحي 

اإىل  ي��ح��ت��اج  �صيء”  “كل  ال���ق���دوة  وق����ال 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، وال  ال��ت��غ��ي��ر يف االأرا������ص�����ي 

والتعليم  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  اأن��ظ��م��ة  �صيما 

الرئي�صية  االأول��وي��ات  اإح��دى  اإن  وق��ال  فيها. 

بجدية”  الف�صاد  “حماربة  �صتكون  للحركة 

الفل�صطينية. االأرا�صي  يف 

ال���ق���دوة  ا���ص��ت�����ص��اف  اأن  ب��ع��د  ي���اأت���ي ذل����ك 

 250 م��ع  االإن���رن���ت  ع��رب  لل�صيا�صة  م��ن��ت��دى 

خطط  ون��اق�����س  اأ���ص��ب��وع��ن،  ق��ب��ل  فل�صطينيا 

احلركة االنف�صالية املحتملة عن فتح، والتي 

مل يتم ت�صميتها بعد.

امل��اي��ن  اأ����ص���ح���اب  ع����دد  “كم  واأ�����ص����اف: 

ل��دي��ن��ا؟ م��ا ه����ذا؟ م����اذا ي��ح��دث ل��ل��غ��از ال��ذي 

منلكه؟ ملاذا ندفع هذا املبلغ مقابل للمكاملات 

ال��ه��ات��ف��ي��ة، االأ����ص���ع���ار ال ت��ع��رب ع���ن ال��و���ص��ع 

احلايل؟”

اأن ت��ت��م�����ص��ك اأي  ك��م��ا ���ص��دد ع��ل��ى ����ص���رورة 

زمنية  بفرة  م�صتقبلية  فل�صطينية  �صلطة 

حم���ددة م��دت��ه��ا اأرب���ع ���ص��ن��وات، وب��ع��ده��ا تقام 

تاأجيل  من  ال�صكان  �صئم  “لقد  االنتخابات، 

االنتخابات مرارا وتكرارا”.

االنباط - وكاالت

اأ�صبوعن  م��ن  اأق���ل  ���ص��وى  يتبق  مل   

، وت�����ص��ر  23 م���ار����س  ان��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى 

ا����ص���ت���ط���اع���ات ال����������راأي االأخ����������رة يف 

االجت�����اه�����ات  ب���ع�������س  اإىل  ا�����ص����رائ����ي����ل 

امل���ث���رة ل��اه��ت��م��ام. ع��ل��ى ال���رغ���م من 

نتنياهو  حم��ل  �صتحل  التي  الكتلة  اأن 

معظم  يف  م��ق��ع��ًدا   61 وتتخطى  تتعزز 

من  اأحزاب  ثاثة  فاإن  اال�صتطاعات، 

ي�����ص��ار ال��و���ص��ط ق��ري��ب��ة ج���ًدا م��ن ن�صبة 

احل�صم واأزرق واأبي�س، مرت�س وراعم.

يف نف�س الوقت على اجلانب االأمين 

م���ن اخل���ري���ط���ة، ي�����ص��ت��م��ر اأم�����ل ج��دي��د 

ب���ق���ي���ادة ج���دع���ون ���ص��اع��ر يف ال�����ص��ع��ف 

مقاعد. ويخ�صر 

التلفزيون  يف  ال�صيا�صي  املعلق  وقال 

ن��ت��وق��ع  اأن  “يجب  �صيغل”:  اأم���ي���ت 

االأ�صبوعن  يف  للغاية  كبرة  تغيرات 

على  االأر������س  اأن  “اأ�صعر  املقبلن”. 

اأي مبنى  اأع����رف  ال   . االه���ت���زاز  و���ص��ك 

 ، ت���دم���ره  ���ص��ي��ت��م  ���ص��ي��ق��ف واأي م��ب��ن��ى 

ل��ك��ن ه���ن���اك ���ص��ع��ور ب�����اأن ال��ن��ت��ائ��ج ل��ن 

يف  ن��راه  مل��ا  �صيء  اأي  يف  م�صابهة  تكون 

“ح�صب  ».وا���ص��ت��ط��رد:  اال�صتطاعات 

 ،13 اأم���������س ع���ل���ى ال���ق���ن���اة  ا����ص���ت���ط���اع 

حت�����ص��ل اأرب����ع����ة اأح�������زاب ع��ل��ى م���ا ب��ن 

 17 اأربعة وخم�صة مقاعد. وهذا يعادل 

تابع،  دراماتيكي”،  رق��م  وه��و  مقعًدا، 

وهو ما يكفي ل�صقوط قائمتن وفجاأة 

اإىل  م��ك��ان  م��ن  تنتقل  م��ق��اع��د  ثمانية 

اآخر. . »

ح�صل  االوىل،  اجلولة  “يف  وا�صاف 

اال�صتطاع  يف  مقعدا   26 على  الليكود 

االنتخابات  ي��وم  ارت��ف��ع  لكنه  االخ���ر، 

اىل 35.

بقيادة  جديد  امل  حلزب  وبالن�صبة 

كبر  ان��خ��ف��ا���س  “هناك  ق����ال  ���ص��اع��ر 

اإىل  واإذا نظرت  بالن�صبة للمقاعد  جدا 

املا�صين،  لل�صهرين  ال��ب��ي��اين  ال��ر���ص��م 

ا�صتطاع  ويف  م��ق��ع��ًدا   21 ل��دي��ه��ا  ك���ان 

اأم�س ح�صل على ت�صعة. وبينيت يتفوق 

عليه اأو ي�صاويه يف كل اال�صتطاعات«.

رئي�ًصا  ي�صبح  اأن  يف  بينيت  ف��ر���س 

اال�صتطاعات  يف  يظهر  »ما  ل��ل��وزراء؟ 

اختيار  ميكنه  اأن��ه  هو  بينيت  خيال  اأن 

ما اإذا كان �صي�صكل حكومة مع نتنياهو 

اأو ت�صكيل حكومة بدونه...رمبا خياله 

لن ي�صبح حقيقة ويرا�س احلكومة.

ويف هذه احلالة ما هو القرار الذي 

من املحتمل اأن يتخذه؟

ير�صلهم  مل���ن  اجل��م��ه��ور  ي��غ��ف��ر  »ل���ن 

االن��ت��خ��اب��ات اخل��ام�����ص��ة ومب��ج��رد  اإىل 

العرب  الكني�صت  اأع�����ص��اء  يتناف�س  اأن 

ي�صاركون عادة يف احلكومات  الذين ال 

ث��م��ان��ي��ة كما  12 م��ق��ع��ًدا ول��ي�����س  ع��ل��ى 

ه����و احل�����ال يف اال����ص���ت���ط���اع���ات، ف����اإن 

 61 ف��ر���س ك���ا ال��ط��رف��ن يف حت��ق��ي��ق 

م��ق��ع��دا ت��ك��ون م��ن��خ��ف�����ص��ة. اأع��ت��ق��د اأن 

اأن  عليه  االنتخابات  انتهاء  بعد  بينيت 

اأي���ن يتجه.  اإىل  ي��ك��ون وا���ص��ًح��ا مت��اًم��ا 

ل��ب��ي��د و���ص��اع��ر  اإم���ا ي�صكل ح��ك��وم��ة م��ع 

ومرت�س واأزرق واأبي�س، اأو ين�صم اإىل 

نتنياهو ويكون لديه 61 مقعدا .

االنباط - وكاالت

اأك����د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ص��ع��ودي، 

ف��ي�����ص��ل ب���ن ف���رح���ان، اأه��م��ي��ة اإي��ج��اد 

ت�����ص��وي��ة  اإىل  ي�����وؤدي  ���ص��ي��ا���ص��ي  م�����ص��ار 

وا�صتقرار الو�صع يف �صوريا، وبالتايل 

عودتها اإىل احل�صن العربي.

وق��������ال خ������ال م�����وؤمت�����ر ���ص��ح��ف��ي 

م���������ص����رك م������ع ن�����ظ�����ره ال����رو�����ص����ي 

اململكة  “توؤكد  الف�����روف:  ���ص��رغ��ي 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���ص��ت��م��رار دع���م اجل��ه��ود 

ال��رام��ي��ة حل��ل االأزم����ة ال�����ص��وري��ة مبا 

ويحميه  ال�صوري  ال�صعب  اأمن  يكفل 

وامليلي�صيات  االإرهابية  املنظمات  من 

اإىل  الو�صول  تعطل  والتي  الطائفية 

حلول حقيقية تخدم ال�صعب ال�صوري 

االأزم��ة يف  اأن حل  واأو���ص��ح  ال�صقيق«. 

اأط���راف  ب��ن  ت��واف��ق��ا  ���ص��وري��ا يتطلب 

االأزمة من معار�صة وحكومة.

اأ�صدقائنا  مع  “متفقون  واأ�صاف: 

ال���رو����س ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإي���ج���اد م�����ص��ار 

وا�صتقرار  ت�صوية  اإىل  يوؤدي  �صيا�صي 

الو�صع يف �صوريا الأنه ال وجود حلل 

لاأزمة ال�صورية اإال من خال امل�صار 

ال�صيا�صي«.

ي���اأت���ي ذل����ك ت��زام��ن��ا م���ع م���ا اأك����ده 

اآل ن��ه��ي��ان، وزي��ر  ع��ب��د اهلل ب��ن زاي���د 

اخل���ارج���ي���ة االإم�����ارات�����ي، يف م��وؤمت��ر 

���ص��رورة  على  الف���روف،  م��ع  �صحفي 

م�صرا  االإق��ل��ي��م��ي،  والعمل  ال��ت��ع��اون 

���ص��وري��ا  ع���ودة  م�����ص��وار  “بدء  اأن  اإىل 

م���ن���ه،  ب�����د  ال  اأم��������ر  حم���ي���ط���ه���ا  اإىل 

اأو ال  ي��ت��ع��ل��ق مب���ن ي��ري��د  واالأم�����ر ال 

امل�صلحة  م�صاألة  هي  فامل�صاألة  يريد، 

وم�صلحة  �صوريا  م�صلحة  العامة.. 

املنطقة«.

االنباط - وكاالت

اأرا���ص��ي  ع��ن  ال��دف��اع  ك�صف ع�صو جلنة 

���ص��ل��وان ف��خ��ري اأب���و دي���اب ع��ن ن��ي��ة بلدية 

املحتلة  القد�س  يف  االإ�صرائيلي  االحتال 

بعدما  جم��دًدا،  باأكمله  الب�صتان  حي  هدم 

األ��غ��ت ك��ل االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة م��ع �صكان 

الهند�صية،  امل��خ��ط��ط��ات  ورف�����ص��ت  احل���ي، 

وجتميد اأوامر الهدم.

وق���ال اأب���و دي����اب، اإن ب��ل��دي��ة االح��ت��ال 

كل  باإلغاء  احلي،  وحمامي  اللجنة  اأبلغت 

ال��ب�����ص��ت��ان، ورف�صها  م��ع ح��ي  االت��ف��اق��ي��ات 

من  طلبتها  ال��ت��ي  الهند�صية  املخططات 

ال�������ص���ك���ان ك��م��خ��ط��ط ب���دي���ل ع����ن ال���ه���دم. 

اأن حم��ك��م��ة االح���ت���ال رف�����ص��ت  واأو�����ص����ح 

اإعطاء متديد بتجميد اأوامر الهدم، التي 

وزعتها على �صكان احلي موؤخًرا، وبالتايل 

���ص��ت��ق��وم ال��ب��ل��دي��ة ب���ه���دم ل��ك��اف��ة امل���ن���ازل، 

متهيًدا الإقامة “حديقة وطنية توراتية«. 

واأ�صار اإىل اأن �صكان احلي قدموا �صابًقا كل 

االحتال،  لبلدية  الهند�صية  املخططات 

وقف  الأج��ل  الازمة  ال�صروط  وا�صتوفوا 

جتميد  ي��ت��م  م���رة  ك��ل  ويف  ال��ه��دم،  عملية 

بتن�صل  ت��ف��اج��اأن��ا  ال��ي��وم  “لكن  االأوام������ر، 

ال��ب��ل��دي��ة م��ن ك��اف��ة االت��ف��اق��ي��ات، وعزمها 

ل��ه��ذا  “نتيجة  واأ����ص���اف  ال���ه���دم«.  ت��ن��ف��ي��ذ 

ال���ق���رار واإ�����ص����رار ب��ل��دي��ة االح���ت���ال على 

ت��ن��ف��ي��ذ خم���ط���ط���ه���ا، ف������اإن م����ن����ازل احل���ي 

مهب  ويف  ق��ان��وين،  غطاء  ب��دون  اأ�صبحت 

الريح«.

مر   300 بعد  على  الب�صتان  حي  ويقع 

االأق�صى،  للم�صجد  اجلنوبي  ال�صور  م��ن 

70 دومًن������ا، ي��دع��ي  ومي��ت��د ع��ل��ى م�����ص��اح��ة 

ح�����ص��ارًي��ا  “اإرًثا  مي���ث���ل  اأن�����ه  االح����ت����ال 

عمل  لذلك  اليهودي”،  لل�صعب  تاريخًيا 

“حديقة  اإىل  وحتويله  ا�صمه  تهويد  على 

امللك داوود«. وتعود ق�صة احلي اإىل العام 

االح��ت��ال  ب��ل��دي��ة  اأ���ص��درت  حينما   ،2005

اأوامر الهدم  قراًرا بهدمه، وبداأت بتوزيع 

بحجة   ،1550 عددهم  البالغ  �صكانه  على 

البناء دون ترخي�س، رغم اأن اأرا�صيه ذات 

ملكية فل�صطينية خا�صة، ووقف اإ�صامي.

وب���ع���دم���ا رف�������ص���ت ب���ل���دي���ة االح����ت����ال 

امل����خ����ط����ط����ات ال����ه����ن����د�����ص����ي����ة وت���ن�������ص���ل���ت 

ل��ات��ف��اق��ي��ات، ي��ت��خ��وف ال�����ص��ك��ان م��ن ه��دم 

حلظة،  ب��اأي   ،100 عددها  البالغ  منازلهم 

ال�صنوات،  مّر  وعلى  بالعراء.  وت�صريدهم 

اأج���زاء  لبع�س  هيكلّية  خ��رائ��ط  ��ّدق��ت  ���صُ

ت��وف��ر منطقة  اأن��ه��ا مل  اإال  ���ص��ل��وان،  ب��ل��دة 

م��ن حقوق  ت��زد  احل��ي ومل  لتو�ّصع  الزم��ة 

ال���ب���ن���اء ف���ي���ه، وم�����ع ت���ع���اظ���م االك���ت���ظ���اظ 

ب��ال��ب��ل��دة، ب����داأ ���ص��ك��ان��ه ب��ال��ب��ن��اء م���ن دون 

ت��رخ��ي�����س ح��ت��ى ب���ات���وا ي���واج���ه���ون خ��ط��ر 

منازل  اأن  واأ���ص��اف  وال��رح��ي��ل.  الت�صريد 

بالهدم  وم��ه��ددة  خطر  يف  اأ�صبحت  احل��ي 

اأي وق��ت، وه��ن��اك خم��اوف �صديدة من  يف 

املقد�صين.  ال�صكان  م��ن  االآالف  ت�صريد 

�صكان  من   %65 واالأطفال  الن�صاء  وي�صكل 

احل�����ي، وب��ع�����س امل����ن����ازل ُب��ن��ي��ت ق��ب��ل ع��ام 

واعترب   .1967 قبل  ُبنى  ما  ومنها   ،1948

�صابقة  ت�صكل  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  دي��اب  اأب��و 

خ��ط��رة يف ت��اري��خ ال��ق��د���س، وب��داي��ة لهدم 

بهدف  باأكملها،  اأح��ي��اء  وترحيل  جماعي 

ت��ف��ري��غ امل��دي��ن��ة م���ن ���ص��ك��ان��ه��ا االأ���ص��ل��ن. 

اخلطوة،  بهذه  االح��ت��ال  بلدية  اأن  واأك��د 

تتحدى القانون الدويل واملجتمع الدويل 

وحمكمة اجلنايات الدولية، وحتى االإدارة 

االأمريكية، وتريد اإبعاد خط الدفاع االأول 

الوقت نف�صه من  عن االأق�صى، حمذًرا يف 

عملية  اأكرب  تنفيذ  على  اإقدامها  خماطر 

ت��ه��ج��ر ق�������ص���ري ل��ل��م��ق��د���ص��ي��ن م����ن ح��ي 

الب�صتان.

على  باتت  القد�س  “مدينة  اإن  وق��ال: 

انتهاكات  ت�صاعد  نتيجة  �صاخن  �صفيح 

املقد�صين،  ع��ل��ى  واع���ت���داءات���ه  االح��ت��ال 

مب����ا ف��ي��ه��ا ع��م��ل��ي��ات ال����ه����دم، وال��ت��ه��ج��ر 

امل�صاريع  اإقامة  بهدف  لل�صكان،  الق�صري 

والتهويدية«. اال�صتيطانية 

وح���������ول اخل������ط������وات امل���ق���ب���ل���ة ل���وق���ف 

ال�����ه�����دم، ق�����ال اأب������و دي��������اب: ق���م���ن���ا خ���ال 

اخلطوات  من  بالكثر  املا�صية  ال�صنوات 

االح���ت���ج���اج���ي���ة واحل������راك������ات ال�����ص��ع��ب��ي��ة 

ال����دويل، ومتكنا  وال�����ص��غ��ط  وال��ق��ان��ون��ي��ة، 

على  و�صنعمل  ال��ه��دم،  اأوام���ر  جتميد  م��ن 

ت�����ص��ع��ي��د ت��ل��ك االح���ت���ج���اج���ات«. واأ����ص���اف 

خيمة  يف  و���ص��م��ودن��ا  ت��واج��دن��ا  “�صنعزز 
ملواجهة  ال�صكان  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  االعت�صام 

املوؤ�ص�صات  اإىل  و�صنتوجه  الهدم،  خمطط 

احل���ق���وق���ي���ة وال����دول����ي����ة، الأج������ل ح��م��اي��ة 

فاإن  احل��ي،  ه��دم  مت  “اإذا  وتابع  منازلنا«. 

تداعيات وخماطر كبرة  له  �صيكون  ذلك 

ع��ل��ى امل��ق��د���ص��ي��ن، ب��ح��ي��ث ���ص��ي��ت��ب��ع��ه ه��دم 

على  االنق�صا�س  ب��ه��دف  اأخ���رى،  الأح��ي��اء 

االأق�صى«.

ون��ا���ص��د امل��ج��ت��م��ع ال����دويل وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

احل��ق��وق��ي��ة وال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ن ل��ل��ت��ح��رك 

االح��ت��ال  بلدية  على  وال�صغط  العاجل 

ل��وق��ف ه���دم م��ن��ازل ح��ي ال��ب�����ص��ت��ان وط��رد 

ال�صكان.

ابن شقيقة ياسر عرفات يقود تمردا ضد »أبومازن«

قبل 12 يوًما من انتخابات »الكنيست«..هل تكون النتائج مخالفة الستطالعات الرأي

العودة إلى الحضن العربي... السعودية تدعم التسوية السياسية في سوريا              

سابقة خطيرة.. االحتالل يهدد بهدم حي البستان المالصق لألقصى 

االنباط - وكاالت

اأحرنوت”  “يديعوت  �صحيفة  قالت 

ن���زار ع��و���س ه��و رج��ل الظل  اإّن  ام�����س، 

يحيى  ب��اإزاح��ة  ت�صبب  ال��ذي  حما�س  يف 

ال�صنوار عن قيادة احلركة.

واأكدت ال�صحيفة العربية، اأّن عو�س 

64 عاماً، اعتقلته اإ�صرائيل يف �صجونها، 

ومت ق�صف منزله اأي�صاَ خال احلروب، 

ت��ت��م م��ق��اب��ل��ت��ه ع��رب �صا�صات  م��ا  ون�����ادراً 

ظ��ه��ور  ع����دم  اأّن  واأ����ص���اف���ت،  ال��ت��ل��ف��زة. 

ع��و���س ع��رب ���ص��ا���ص��ات ال��ت��ل��ف��زة ال يقلل 

من قدراته وات�صاالته وراء الكوالي�س، 

وي��ع��ت��رب اأك�����ر اع����ت����دااًل ومت��ث��ي��ًا من 

ال�������ص���ن���وار، و����ص���ي���واج���ه االث���ن���ن وج��ه��ا 

ال��راب��ع��ة. واأو���ص��ح��ت،  لوجه يف اجل��ول��ة 

ال��ق��ي��ادة  ج��ي��ل  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  ع���و����س  اأّن 

مرات  عدة  و�صغل  حما�س،  يف  املخ�صرم 

م��ن�����ص��ب ع�����ص��و يف امل��ك��ت��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س  من�صب  و�صغل 

اإ���ص��م��اع��ي��ل هنية  ���ص��غ��ل  ب��ي��ن��م��ا  غ����زة  يف 

ويعترب  ح��م��ا���س،  وزراء  رئي�س  من�صب 

م���ن م��وؤ���ص�����ص��ي احل���رك���ة ، ب���ل اإن����ه ك��ان 

ال��روح��ي للتنظيم  ال��زع��ي��م  م��ق��رًب��ا م��ن 

يا�صن. اأحمد  وموؤ�ص�صها 

وت���اب���ع���ت، ي��خ��و���س ع���و����س اجل��ول��ة 

ال�صنوار  م��ع  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ال��راب��ع��ة 

اأي مر�صح  ع��دم ح�����ص��ول  ت��ب��ن  اأن  ب��ع��د 

50% م���ن االأ�����ص����وات.  اأك�����ر م���ن  ع��ل��ى 

معروف  غ��ر  ع��و���س  اأّن  اإىل  واأ����ص���ارت، 

دائ��رة  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  يظل  الأن���ه  للجمهور 

يف  اآخ��ري��ن  اأع�صاء  عك�س  على  ال�صوء، 

من  يقلل  ال  وه��ذا  بغزة،  حما�س  قيادة 

ق���درات���ه وات�����ص��االت��ه يف احل���رك���ة ال��ت��ي 

ت��ن��ع��ك�����س خ��ل��ف ال��ك��وال��ي�����س ب��ع��ي��ًدا عن 

والكامرات. امليكروفونات 

االنباط - وكاالت

تامر  ال�صابق  املو�صاد  رئي�س  قال 

واإي��ران  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  ب���اردو، 

االتفاق  اإىل  االأرج���ح  على  �صتعودان 

معار�صة  ع��ن  النظر  بغ�س  ال��ن��ووي 

االإ�صرائيلية. احلكومة 

م�صرك  م��وؤمت��ر  يف  ح��دي��ث��ه  ويف 

ب�����ن ق��������ادة االأم���������ن االإ�����ص����رائ����ي����ل����ي 

�صئل  عندما  “هاآرت�س”،  و�صحيفة 

عما اإذا كان �صيكون هناك اتفاق، قال 

معرفة  ج���ًدا  ال�����ص��ع��ب  “من  ب����اردو، 

ذلك على وجه اليقن. اأفر�س نعم 

وال�صوؤال متى، وكم عدد االختافات 

متر حتى ن�صل اإىل هناك ».

اأن  “اأفر�س  �����ا:  اأي�����������صً وق�������ال 

ينبغي  ك��م��ا  ���ص��ت��ت�����ص��رف  اإ����ص���رائ���ي���ل 

اأن  م�صيفا  حلجمها”،  ]وفًقاه   ...

القوى  م��ع  تلعب  اأال  يجب  ال��ق��د���س 

“قدرات،  لديها  الأن  ن��ظ��ًرا  االأك���رب، 

لكن ]همه هيه قدرات دولة �صغرة 

ال��ت��ع��رف  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة حت��ت��اج  - ويف 

على مكانتها ».

بنيامن  ال��وزراء  رئي�س  ذك��ر  دون 

اإليه  االإ�صارة  ولكن  باال�صم،  نتنياهو 

بو�صوح، حذر من اأنه اإذا �صرخ القادة 

�صيت�صرفون  ب��اأن��ه��م  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون 

مبفردهم �صد اجلميع، فلن حت�صل 

يتعلق  فيما  �صيء  اأي  على  اإ�صرائيل 

بالتاأثر على التطورات.

االأم��ن  رئ��ي�����س جمل�س  واع��ر���س 

جاكوب  لنتنياهو،  ال�صابق  القومي 

ن����اج����ل، ع���ل���ى ت�������ص���ري���ح���ات ب�������اردو، 

اإىل  “بالعودة  يتعلق  فيما  اإنه  قائًا 

بالقلق  اأ���ص��ع��ر  ال��ق��دمي��ة،  ال�����ص��ف��ق��ة 

نحوها  توقف  ب��ا  نتحرك  اأن��ن��ا  م��ن 

..�صتكون هذه كارثة اإذا حدثت.

اإحباط  اأقدر من ميكنه  كنت  »اإذا 

كنت  اإذا  االإي��ران��ي��ون.  ف�صيكون  ه��ذا، 

بكل  ذل��ك  لتحقيق  ي��دف��ع  م��ن  اأق���در 

طاقته، ف�صيكون بع�س االإ�صرائيلين 

منا�صب  ي�صغلون  ال��ذي��ن  ول��ي�����س   -

ر���ص��م��ي��ة - وم���ن ال��وا���ص��ح احل��ك��وم��ة 

االأمريكية اجلديدة .

مكتب  رئي�صة  �صاين،  �صيما  ميا 

تقول،  ال�صابقة  االإي��ران��ي��ة  املو�صاد 

مهتمان  اجلانبن  كا  اأن  “اأعتقد 
الأنهما  نظًرا  اتفاق.  اإىل  بالتو�صل 

مهتمان، يبدو اأنهما �صي�صان اإىل 

ه��ن��اك. ول��ك��ن ه��ن��اك ع����دًدا قليًا 

ال��ع��ق��ب��ات ع��ل��ى ط���ول الطريق  م��ن 

... ولكن يف النهاية، كاهما يريد 

احل�صول على �صفقة ».

واأك�����دت اح��ت��م��ال ال��ت��و���ص��ل اإىل 

بتخفي�س  م��وؤق��ت��ة  ج��زئ��ي��ة  �صفقة 

ج����زئ����ي ل���ل���ع���ق���وب���ات االأم���ري���ك���ي���ة 

خلف�س جزئي لانتهاكات النووية 

من  الرغم  على  وقالت  االإيرانية. 

ف���اإن  م���وؤق���ت حم��ت��م��ل،  ات���ف���اق  اأي 

ن��ق��ط��ة ال��ن��ه��اي��ة ���ص��ت��ك��ون االإزال������ة 

للقيود  للعودة  للعقوبات  الكاملة 

النووية.

»عوض« رجل الظل بـ»حماس« 
الذي جعل السنوار يتصبب عرقًا

دون اهتمام لموقف إسرائيل

رئيس الموساد السابق: أمريكا 
ستعود لصفقة »النووي اإليراني«
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 كانت ت�سريحات وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي �سمن اأجندته الأ�سا�سية ويف �سياق الدورة الرابعة 

للمجل�س الوطني الثالث ع�سر لنواب ال�سعب ال�سيني، التي بداأت اأعمالها يوم اجلمعة املا�سية لفتة 

حفي الذي َعقده بعد  جًدا لو�سائل الإعللام العربية �سمنها اخلليجية والعاملية. ففي املوؤمتر ال�سُ

يومني من افتتاح اجتماعات “املجل�س”، تناول الوزير بكل �سراحة و�سفافية ومبا�سرة عاقات باده 

اتها الدولية. مع الدول العربية، و�سيا�سات باده اخلارجية و�سِ

 رف�س وانغ يي بكل حزم �سيا�سات و�سفها بلِ”الهيمنة والتنمر يف العامل والتدخل يف �سوؤون ال�سني 

الداخلية..”، واأكد: “�سيادة ال�سني ل ُي�سمح بانتهاكها وكرامة الأمة ال�سينية ل ُي�سمح بت�سويهها، ول 

بد من حماية حقوق وم�سالح ال�سعب ال�سيني.. ال�سني تهتم بال�سداقة، وتتميز بال�سمود، وتلتزم 

باملبادئ، وتتحمل امل�سوؤولية، و�ستنقل للعامل املزيد من الدفء والأمل، وت�سخ املزيد من الثقة والقوة 

للتنمية امل�سرتكة جلميع الدول«.

ومن رحابة ال�سيا�سة العاملية انطلق الوزير اإىل حديث طويل عن الُبنيان ال�سيني العربي، الذي 

يعود بنا اإىل حقبة موغلة يف الِقدم )منذ األللوف ال�سنني(، فاأكد تطابق عاقات بكني مع العوا�سم 

واأغ�سانها  الوفاء  جذورها  �سجرة  “ال�سداقة  القائل:  ال�سهري  العربي  املَثل  ُم�ستح�سًرا  العربية، 

الِوداد”.. ُم�سيًفا اأن ال�سني م�ستعدة لبذل اجلهود مع اجلانب العربي من اأجل الت�سامن والتقدم 

امل�سرتك وحت�سري القمة ال�سينية العربية ب�سكل جيد، و�سخ م�سامني اأكرث لل�سراكة الإ�سرتاتيجية 

ال�سينية العربية، وحتقيق نتائج يف بناء جمتمع امل�سري امل�سرتك ال�سيني العربي«.

العربية  ال�سينية  العاقات  اإن  عاملًيا،  وال�سهري  املخ�سرم  الللوزيللر  قللال  التف�سيات،  بع�س  ويف   

العاهل  “جالة  اأن  واأ�للسللاف،  حيوية وفتحت ف�سًا جديًدا”.  واأظللهللرت  الللوبللاء  ظل  يف  “تقدمت 
اأول قائد اأجنبي بعث برقية اإىل الرئي�س �سي جني بينغ للتعبري عن دعم ال�سني يف  ال�سعودي هو 

مكافحة الوباء، بينما كانت الإمارات العربية املتحدة اأول دولة قِبلت جتربة املرحلة الثالثة من اللقاح 

ال�سيني خارج ال�سني”. ونّوه، اإىل اأن هذه التطورات الافتة اإمنا “ُت�سّكل منوذًجا جديًدا للت�سامن 

ال�سيني العربي يف مكافحة الوباء”، وا�ستطرد قائًا: بلغ حجم التجارة ال�سينية العربية العام املا�سي 

240 مليار دولر اأمريكي، وتر�سخت مكانة ال�سني كاأكرب �سريك جتاري للدول العربية، وتطور العمل 

والإنتاج للم�ساريع ال�سينية العربية يف اإطار مبادرة احلزام والطريق، وت�سارع التعاون يف التكنولوجيا 

احلديثة مثل اجليل اخلام�س من الت�سالت، والذكاء ال�سطناعي، والطريان والف�ساء... ودخل 

التعاون ال�سيني العربي العملي مرحلة جديدة.«

 يف التعّمق باأبعاد ت�سريحات الوزير وانغ يي، ُناحظ اهتماًما بالًغا من لدن القيادة احلكومية 

ال�سينية بالعامل العربي ككل، ذلك اأنه ُيربز على وجه التحديد، اأهم املحطات يف عاقات باده بدول 

اخلليج، وهذا الأمر مفهوم جًدا، فهذه الدول تتمتع بثقٍل مايل واقت�سادي وا�ستثماري كبري وتاأثري 

عاملي واآ�سيوي يف ف�ساءات ل حدود لها. ولهذا تعمل عوا�سم اخلليج على تعميق وتو�سيع عاقاتها 

ات بكل الروافع املطلوبة، فامل�ساريع  عمودًيا واأُفقًيا بال�سني، ولديها كل الإمكانات لتعمري هذه ال�سِ

املُقّرة بني اجلانبني اخلليجي وال�سيني فلكية بكل املعاين والأبعاد.

-   متخ�س�س ب�سوؤون ال�سني ورو�سيا واآ�سيا.

األكاديمي مروان سوداح*

وانغ يي و.. العرب

االنباط - وكاالت

�سعبة  وافلللقلللت  ملل�للسللبللوقللة  غلللري  يف خللطللوة 

الللعلل�للسللكللرّيللة  الأبلللللحلللللاث يف ال�لللسلللتلللخلللبلللارات 

الأمللني  )بللروفللايللل(  ن�سر  على  الإ�سرائيلّية 

اهلل،  ن�سر  ح�سن  اللبنايّن،  اهلل  حلزب  العام 

منذ  تللقللوم  ال�سعبة  اأّن  عللن  الللنللقللاب  وك�سفت 

وت�سّرفات  حتللرّكللات  بتعّقب  عللديللدٍة  �سنواٍت 

كللمللا ك�سفت  اللل�للسللاعللة،  نلل�للسللر اهلل علللللى ملللدار 

اأحرونوت( العربّية. �سحيفة )يديعوت 

وقلللللال املللل�لللسلللوؤوللللون علللن ملللّللللف نلل�للسللر اهلل 

ال�سرّية  املعلومات  جمعوا  اإّنللهللم  لل�سحيفة 

عللللن �للسللخلل�للسلليللتلله، بلللهلللدف حمللللاولللللة فللهللملله، 

وحتللللليللل اخللللطلللوات الللتللي قللد يللقللوم بللهللا، يف 

م�سعى منهم ل�سباقه. ويف هذا ال�سياق قالت 

د. التي اأ�سري ل�سمها باحلرف )كاف(، وهي 

اهلل  ن�سر  اإّن  لل�سحيفة  اإ�سرتاتيجّية  باحثة 

مبتابعتها  ويقوم  العربّية،  بال�سحافة  مولع 

لو�سٍع  و�للسللل  اأّنللله  حتى  ال�ساعة،  مللدار  على 

وال�سحافيني  واملحللني  اخلرباء  فيه  يعرف 

وذلللك  الأحلللللداث،  بتغطية  يللقللومللون  الللذيللن 

بللهللدف الللتللعللّرف اأكلللرث فللاأكللرث علللللى مللا يللدور 

الإ�سرائيلّي. املجتمع  داخل 

ال�سخ�سّية،  الللنللاحلليللة  مللن  اإّنلللله  وتللابللعللت، 

مللّرٍة  لأّول  تن�سر  الللتللي  املللعلللللومللات  فبح�سب 

ُيللرّكللز جميع  فللاإّن احلللديللث يجري عللن رجللٍل 

لأحٍد  ي�سمح  ول  يديه،  يف  والق�سايا  الأمللور 

يف  ي�ُسّك  لأّنلله  وذلللك  املعلومات،  ُي�ساركه  اأْن 

كّل املحيطني به، على حّد زعمها. كما لفتت 

الهاتف  جهاز  ي�ستخِدم  ل  اهلل  ن�سر  اأّن  اإىل 

الذكّي ب�سبب احل�سا�سّية الأمنّية وخوًفا من 

ُيجريها،  التي  للمحادثات  اإ�سرائيل  التقاط 

بتوجيه  يقوم  اأّنه  على  الباحثة،  �سّدّدت  لذا، 

نائبه  عللرب  واخلللارجللّيللة  الللداخلللللّيللة  الر�سائل 

اإىل  اللللللجللوء  دون  لللوجلله  وجللًهللا  قللا�للسللم  نعيم 

الهواتف اأْو و�سائل الت�سال الأخرى.

“ك�سفها”  �للسلليللاق  يف  اللل�للسللحلليللفللة  ولللفللتللت 

بللداأ  عللاًمللا(   60( اهلل  ن�سر  اأّن  اإىل  احل�سرّي 

واأّنه   ،1992 العام  الّعام يف  يف من�سب الأمني 

الت�سمية  )بح�سب  الثانية  لبنان  حللرب  منذ 

يقوم   2006 الللعللام  �للسلليللف  يف  الإ�للسللرائلليلللللّيللة( 

باإدارة �سوؤون املنظمة “الإرهابّية” من داخل 

البونكر الذي يعي�س فيه.

�سعبة  اأعلللاه، زعمت  ُذِكللر  مللا  عللاوًة على 

الرغم  على  اأّنلله  الحللتللال  جي�س  يف  البحث 

يف  هللو  عللاًمللا  ال�ستني  ابللن  اهلل  ن�سر  اأّن  مللن 

جمللمللوعللة املللعللّر�للسللني لللاإ�للسللابللة بللفللريو�للس 

)كلللورونلللا( اإّل اأّنللله رفلل�للس تلللللّقللي لللقللاح فللايللزر 

اأْن  دون   ، اأمريكيٍّ اإنتاٍج  من  اآخللر  لقاٍح  اأّي  اأْو 

ُت�سري اإىل نوع اللقاح الذي تلّقاه اأْو اإذا تلّقى 

اأ�سًا. اللقاح 

كللمللا ادّعللللت اأّنلللله مللنللذ اغللتلليللال قللائللد فيلق 

اللللقلللد�لللس يف احلللللر�للللس اللللللثلللللورّي الإيلللللللللرايّن، 

اجلللللرال قللا�للسللم �للسللللليللمللاين، يللتلل�للسللّرف ن�سر 

وكقائد  للدفاع،  وكوزير  دولللة،  كرئي�س  اهلل 

مللنللطللقللة علل�للسللكللرّيللة، واأّنللللله بلللات يللعللتللمللد على 

اأّقلللللل اأ�للسللخللا�للٍس مللقللارنللة بللاملللا�للسللي، وميللتللنللع 

يف  احلللزب  مللن  اأ�سخا�ٍس  بتعيني  القيام  عللن 

على  ع�سكرّيٍة،  اأْو  �سيا�سّيٍة  قيادّيٍة  منا�سب 

ن�سر  اأّن  ال�سعبة  اأقللّرت  ذلك  زعمها. مع  حّد 

اهلل هو من اأّلد اأعداء اإ�سرائيل، واأّنه ُي�سيِطر 

على  الللقللادرة  ال�سواريخ  اآلف  ع�سرات  على 

الدولة  عمق  داخللل  وهللدٍف  بقعٍة  اأّي  اإ�سابة 

العربّية.

ُعاوة على ذلك، قال امل�سوؤولون عن مّلف 

ن�سر اهلل يف �سعبة ال�ستخبارات اإّن ن�سر اهلل 

وهو  �سهيًدا،  هللادي  البكر  ابنه  كللون  ي�ستّغل 

الذي �سقط يف مواجهٍة مع جي�س الحتال 

�سفقٍة  اإعللادة جثثه يف  ومّتللت   1997 العام  يف 

بللني اإ�للسللرائلليللل وحللللزب اهلل بللوا�للسللطللة طللرٍف 

ثالٍث، كما اأّكدوا.

الكثري  ُيللري  ابنه جللواد  اأّن  للا  اأيلل�للسً وزعللمللت 

الن�ساط  ُقللِتللل  وعندما  لللوالللده،  امل�ساكل  مللن 

ن�سر  �سليم،  املعار�س للحزب لقمان  اللبنايّن 

اإّن  وقللال  )تويرت(  على  تغريدًة  جللواد  البللن 

جتِلب  اللبنايّن  امل�سهد  من  اأ�سخا�س  اختفاء 

ب�سطب  قللام  اأ�سافت،  الن�سر،  وبعد  الللراحللة، 

الللتللغللريللدة، بللعللد حللللظلللاٍت، رمّبللللا لأّنلللله تلّقى 

مكاملًة هاتفيًة �سعّبًة.

احلرب  اإطللار  يف  املّلف  هللذا  ك�سف  ويدخل 

اهلل،  وحزب  اإ�سرائيل  بني  املُ�ستعّرة  النف�سّية 

ُيللللللدَرج علللللى لئللحللة الأعلللللداء  الللللذي ملللا زال 

اخلطريين للدولة العربّية منذ �سنواٍت بعد 

اإيران، ويف املكان الثالث حركة حما�س.

االنباط - وكاالت

الأ�للسللرية  م�سمع  على  تقع  اأن  مبللجللرد 

املللللللحللللللررة عللل�لللسلللملللت اأبللللللللو �للللسللللاع كلللللللملللات 

ت�سيق  واللل�للسللجللن  واحلللبلل�للس  كللالعللتللقللال 

ذاكرتها  وتعيدها  بغ�سة،  وت�سعر  روحها، 

اإىل ثلللاث �للسللنللوات ونلل�للسللف اأملل�للسللتللهللا يف 

�سجون الحتال، يف الت�سعينيات.

كلللبلللاقلللي الأ�لللللسلللللريات اللللللللواتلللي خلل�للسللن 

جتلللللارب العلللتلللقلللال، تللعللر�للسللت اأبلللللو �للسللاع 

ال�سجن  اأن  وقا�سية، غري  لظروف �سعبة 

على  اأقللللوى  وجللعلللللهللا  �سخ�سيتها  �للسللقللل 

مواجهة ظروف احلياة بعد احلرية.

منحى  غللرّي  “الأ�سر  �للسللاع:  اأبللو  تقول 

حياتي، فكما هو نقي�س احلرية وا�ستاب 

والقهر  احلللرمللان  مللرادفللات  وكللل  الإرادة 

واملعاناة، اإل اأنه �سكل بذات الوقت عاما 

لل�سرب واجللد وقوة التحمل والعزمية«.

اأبو �ساع التي خا�ست جتربة العتقال 

كانت  عندما   ،1992 عللام  الأوىل  مللرتللني، 

طالبة يف جامعة النجاح الوطنية، وحكم 

اعتقالها  ليعاد  عللامللني،  بال�سجن  عليها 

اأخللرى وت�سجن مللدة عام  1994 مللرة  عللام 

ون�سف.

»الحتال ل يفرق يف ممار�سة تعذيبه 

يقع  من  فكل  و�سغري،  كبري  بني  املمنهج 

بتعر�س  واأ�للسللريات  اأ�للسللرى  من  يديه  بني 

للللللتللعللذيللب، واللل�للسللبللح علللللى كللر�للسللي مثبت 

باملو�سيقى  �للسللجلليللج  واإحلللللداث  بلللالأر�لللس، 

ب�سريط  مع�سوبة  والللعلليللون  اللل�للسللاخللبللة، 

اأ�للللسللللود، ملللع تللقلليلليللد الللليلللديلللن والأرجلللللللل، 

والللل�لللسلللتلللم بللللالألللللفللللاظ اللللنلللابللليلللة واللللركلللل 

بالأرجل، وهذا كان ي�ستمر اأياما طويلة” 

ا�ستطاعت  وتوؤكد:”  �للسللاع.  اأبلللو  ت�سيف 

املللللللراأة الأ�للللسللللرية اأن تلل�للسللنللع ملللن ظلللروف 

ال�سجن البائ�سة، جمتمعا منظما حتكمه 

�سرحا  يكون  واأن  وال�سوابط،  القوانني 

ال�سماء  جدرانه  وحولت  وثقافيا،  علميا 

اإبداعية«. للوحة 

وتلل�للسللتللذكللر اأبلللللو �لللسلللاع اأحلللللد امللللواقلللف 

و�سفتها  الللتللي  الأ�لللسلللريات  زمياتها  مللع 

بامل�سيئة يف �سجل تاريخ احلركة الأ�سرية 

مللوقللف  “اأتذكر  وتلللللقلللللول:  اللللنللل�لللسلللويلللة، 

التفاقيات  اإحللدى  تنفيذ  بعد  الأ�للسللريات 

بند  ا�للسللرائلليللل، وت�سمن  مللع  وقللعللت  الللتللي 

مللن بللنللوده الإفلللراج عللن كافة الأ�للسللريات، 

خم�س  ا�للسللتللثللنللى  الحلللتلللال  اأن  لللنللتللفللاجللاأ 

منهن  بالرف�س  قللوبللل  مللا  وهللو  اأ�للسللريات 

دون  ال�سجن  من  اخلللروج  عن  والمتناع 

البقية، واعت�سمن داخل الزنازين«.

اأرادت  اإذا  الفل�سطينية  املللراأة  اأن  وراأت  

�سنعت، واإذا قررت اأجنزت، وهي قادرة اأن 

اإذا  التغيري  قادرة على  تخلق حالة، وهي 

واأتيحت  ال�سحيح  مكانها  يف  و�سعت  ما 

لها الظروف وال�سبل.

وتعود بها الذاكرة اإىل زمياتها ممن 

ال�سخ�سي  امللل�للسللتللوى  علللللى  بللهللن  تلللاأثلللرت 

مللليللاء  وهلللللن  “تلموند”،  �للسللجللن  داخللللللل 

ملللعلللروف وو�للسللفللتللهللا بلللاأنلللهلللا ملللدر�لللسلللة يف 

الإرادة وال�سمود والقوة، وزهرة قرعو�س 

وكللللان لللهللا الللفلل�للسللل يف �للسللحللن الأ�لللسلللريات 

بكل معاين ال�سرب، وهي الأم التي تركت 

12 عاما،  اأبناءها يف طفولتهم على مدار 

�سجن  يف  والأ�سبال  الزهرات  فاحت�سنت 

قالت  والتي  الغ�سني  ومي  “ه�سارون”، 
ال�سفافة. اأنها الإن�سانة الفنانة  عنها 

“اأبو  ملللن  جللعلللللت  العلللتلللقلللال  جتلللربلللة 

بللاللل�للسللرب  مللتلل�للسلللللحللة  �للسللخلل�للسلليللة  �ساع”، 

الأمل  تللخللطللي  مللن  مكنتها  واللل�للسللجللاعللة، 

قوة،  بكل  الإفللراج  بعد  ال�سعاب  وواجهت 

الللدعللم مللن والللديللهللا عندما  وا�للسللتللمللدت 

اأكللملللللت درا�ستها  كللانللا علللللى قلليللد احللليللاة. 

لتلتحق  الإجنليزية،  اللغة  تخ�س�س  يف 

الللعللام  الللتللخللرج بالعمل مللع الحتلللاد  بللعللد 

ثم  �سنوات،  لثاث  الفل�سطينية  للمراأة 

الأ�للسللرى  �للسللوؤون  هيئة  يف  للعمل  انتقلت 

واملحررين، و�سغلت من�سب مدير مكتبها 

اأ�سبحت  ثللم  �للسللنللوات،  لللثللاث  �سلفيت  يف 

مديرة للهيئة يف طولكرم عام 2011.

هللنللاك  علللملللللللي  خللللللال  “من  تللللقللللول: 

اأمللهللات  تخطها  جلللدا،  بللهللا  اعللتللز  م�ساهد 

واأخواتهم،  وبناتهم  وزوجاتهم  الأ�للسللرى 

فلديهن جميعا قدرات يف تاأدية ر�سالتهن، 

وجنحن يف العتناء بعائاتهن وبيوتهن، 

كما هي يف حياتهن العملية يف املوؤ�س�سات، 

ويف كللافللة مللنللاحللي احلللليلللاة، وانللللا اأ�للسللتللمللد 

منهن القوة والعزمية.

 )35( الحللللتللللال  �للسللجللون  يف  وتللقللبللع 

بحّقهن  �لللسلللدرت   )26( بلليللنللهللن  اأ�لللسلللرية، 

اأحللكللامللا لللفللرتات مللتللفللاوتللة اأعلللاهلللا ملللدة 

العتقال  �سمن  اأ�سريات  و3  عاما،   )16(

جللريللحللات   )8( جلللانلللب  اإىل  الإداري، 

 ،2015 علللللام  بلللعلللد  �لللللسلللللن 
ُ
اأ غلللاللللبللليلللتلللهلللّن 

اعتقلهن  اللواتي  عللدد  وبلغ  اأمللا،  و)11( 

 )8( احلللايل  العام  مطلع  منذ  الحتال 

ن�ساء.

االنباط - وكاالت

التطبيقية  الأبللحللاث  معهد  ك�سف   

“الإدارة املدنية  ُت�سمى  “اأريج” اأن ما 
الإ�سرائيلية” ا�ستولت على 601 موقع 

اأثلللللري يف اللل�للسللفللة الللغللربلليللة املللحللتلللللة، 

قللوانللني  �سل�سلة  اإىل  ا�للسللتللنللاًدا  وذلللللك 

خا�سة  اإ�سرائيلية  عن�سرية  واأواملللر 

الفل�سطينيني. اأرا�سي  مب�سادرة 

وجتري العادة يف مثل هذه احلالت 

الللفللللل�للسللطلليللنلليللني  اإعلللللللام  يلللتلللم  ل  اأن 

امللللتللل�لللسلللرريلللن مبللللوعللللد نللل�لللسلللر اأواملللللللر 

ي�سمح  حتى  ول  ال�ستياء،  وقللرارات 

وذلللك  بللالطللاع على حمللتللواهللا  لهم 

لتجنب املاحقة القانونية يف املحاكم 

عليها  العرتا�س  اإمكانية  لتجنب  اأو 

يف الفرتات املخ�س�سة لاعرتا�س.

“اأريج”  ي�سري  تنفيذها،  اآلية  وعن 

اإىل اأنللله علللادة مللا تللعللمللم هلللذه امللللللفللات 

ذات  الإ�لللسلللرائللليللللللليلللة  علللللللى اجللللللهلللللات 

الللعللاقللة والخللتلل�للسللا�للس للللللمللبللا�للسللرة 

رئي�س  مكتب  مثل  امللل�للسللادرة،  باأجندة 

ت�سمى  ملللا  الللتللحللتلليللة يف  الللبللنلليللة  فللللرع 

الإ�سرائيلية”  امللللدنللليلللة  “الإدارة 
ومللكللاتللب املللجللاللل�للس الإقللللليللملليللة الللتللي 

ال�سفة،  يف  م�ستوطنة  كللل  لللهللا  تتبع 

بكل  اخلللا�للس  املحلية  اللجنة  ومكتب 

حتى  بالتو�سع  م�ستهدفة  م�ستوطنة 

يت�سنى لها متابعة الأمور املتعلقة بها 

من م�سادرة لاأرا�سي.

وبلللحللل�لللسلللب حتللللليللل للللللمللعللهللد، فللللاإن 

الأوامللللللللر الإ�لللسلللرائللليللللللليلللة الللعلل�للسللكللريللة 

تلللللّركلللللزت علللللللى قلللللوانلللللني عللنلل�للسللريللة، 

الإ�سرائيلي  الع�سكري  الأمر  اأبرزها: 

يللخللول  الللللذي   1969 للللللعللام   363 رقلللم 

الإ�سرائيلية”  امللللدنللليلللة  “الإدارة 
ال�سفة  يف  منطقة  اأّى  عللن  بللالإعللان 

طبيعية”  مللنللطللقللة  اأو  “كمحمية 
مبلللوجلللب اأواملللللللر تللل�لللسلللدرهلللا. وعللللللادًة، 

البناء  على  �سارمة  قيود  فر�س  يتم 

وا�ستخدام الأرا�سي على هذه املناطق 

اأن  قللبللل  الللبلليللئللة،  بللحللمللايللة  للمطالبة 

التو�سع  اأو  البناء  اإ�سرائيلًيا يف  ت�ستغل 

ال�ستيطاين.

اأن  املللعللهللد  اأكللللد  اللل�للسلليللاق،  ويف هلللذا 

ثاثة  خ�س�ست  الحلللتلللال  �للسلللللطللات 

حمميات  اأنها  على  ال�سفة  يف  مواقع 

“ناحال  حمللملليللة  ولهللللللا: 
ُ
اأ طللبلليللعلليللة، 

م�ساحة  جممل  على  املمتدة  ترت�سا” 

5808 دومناً من الأرا�سي الفل�سطينية 

م�ستوطنة  من  ال�سرقي  ال�سمال  اإىل 

اللللفلللارعلللة،  وادي  مللنللطللقللة  يف  ملل�للسللوع 

على  املمتدة  اأريللحللا  عرفوت  وحممية 

�سمال  دومنللللاً   4010 ملل�للسللاحللة  جمللمللل 

املللليلللت، وثللالللثللهللا هلللي حممية  الللبللحللر 

“رومت م�سكيوت” املمتدة على اأرا�سي 
م�ساحة  مبللجللمللل  طللوبللا�للس  حمللافللظللة 

م�ساحات  جممل  لتبلغ  دومنلللاً،   2062

11880 دومًنا. املحميات الطبيعية 

املللتللعلللللقللة  اللللللذرائلللللع  اإىل  اإ�للللسللللافللللة 

الع�سكري  الأواملللر  تتوزع  باملحميات، 

الآثار  قانون  “اأريج” لت�سمل  بح�سب 

القدمية والذي مت مبوجبه ال�ستياء 

ال�سفة على  اأثري يف  601 موقع  على 

وجللاء  اإ�سرائيلية.  اأثللريللة  مللواقللع  اأنللهللا 

كللل من  الع�سكرية يف  الأواملللر  تللوزيللع 

بيت حلم )بواقع 20 موقعا( والقد�س 

32( واأريحا )219( ورام اهلل )117(   (

واخلليل   )117( ونابل�س   )8  ( وجنني 

 46 )بواقع  قلقيلية  وحمافظة   )11(

موقعاً(.

نلل�للسللرت   ،2020 حلللزيلللران   23 ويف 

على  ملللقلللاًل  “هاآرت�س”  �للسللحلليللفللة 

ناقو�س  يدق  اللكرتونية  �سفحتها 

اخللللللطلللللر بللل�لللسلللبلللب قللللليلللللام �لللسلللللللطلللات 

الحللللللتللللللال بللللا�للللسللللتللللهللللداف املللللنللللازل 

ال�سفة  يف  الفل�سطينية  واملللنلل�للسللاآت 

بلللاللللهلللدم بلللذريلللعلللة اأنلللهلللا ُبللنلليللت علللللى 

اأنها  على  اإ�سرائيل  �سنفتها  مواقع 

وبح�سب  اإ�سرائيلية،  اأثللريللة  مللواقللع 

 2019 عللللللام  يف  فلللللاإنللللله  الللل�لللسلللحللليلللفلللة 

اأمر   118 �سلطات الحتال  اأ�سدرت 

هللللدم، وميللثللل هلللذا اللللرقلللم ارتللفللاًعللا 

بن�سبة 162 باملائة يف غ�سون عامني، 

45 اأملللللر هللللدم عللام  حلليللث اأ�للللسللللدرت 

يف  اأمللللر   61 اإىل  يف  لللريتللفللع   ،2017

�سلطات  اأن  واأكللد  يليه.  الللذي  الللعللام 

الحللللللتللللللال تلللتلللخلللذ ملللللن الأوامللللللللللر 

على  لل�سيطرة  و�للسلليلللللة  الللعلل�للسللكللريللة 

وم�سادرتها  الفل�سطينية  الأرا�للسللي 

اأغللرا�للس  كللثللرية ،منها:  حتللت ذرائلللع 

غائبني”،  “اأماك  عللل�لللسلللكلللريلللة، 

العامة،  امل�سلحة  لغاية  ا�ستماك 

طبيعية،  وحللدائللق  ملحميات  اإعلللان 

املللواقللع  على  ال�سيطرة  اإىل  اإ�للسللافللة 

الأثرية.

أخطر أعداء الكيان…

 االحتالل يكِشف )بروفايل( نصر اهلل: مولٌع جًدا بالصحافة العبرّية ويعيش وحيًدا وال يِثق بأقرب الُمقربين 

المحررة عصمت أبو صاع.. ما قبل األسر وبعده

االحتالل يستولي على 601 موقع أثری في الضفة

 االنباط - وكاالت

اأمريكي معني بر�سد ن�ساط  ك�سف موقع 

�للسللركللات اللل�للسللغللط واللللدعلللايلللة )اللللللللوبلللي( يف 

الوليات املتحدة، عن ا�ستعانة جي�س ميامنار 

ب�سركة يراأ�سها م�سوؤول ا�ستخباراتي اإ�سرائيلي 

عقب  عامليا  ميامنار  �للسللورة  لتح�سني  �سابق، 

النلللقلللاب الللعلل�للسللكللري الللللذي �للسللهللدتلله مطلع 

�سباط املا�سي.

وزيلللر  اأّن  لوبي”  “فورين  مللوقللع  وذكللللر 

ميا  مللليللامنللار،  الع�سكري  املجل�س  يف  اللللدفلللاع 

ال�سابق  الإ�سرائيلي  “امل�سوؤول  عللنّي  اأو،  تللون 

وماد�سون  ديكنز  و�سركته  مينا�سي  بن  بلللاآري 

يف مونرتيال، لل�سغط على الوليات املتحدة 

وحكومات اأخرى”. واأو�سح اأن مهمة ال�سركة 

تلخ�ست فيما �سماه جي�س ميامنار “امل�ساعدة 

يف �سرح الو�سع احلقيقي يف ميامنار”، للحد 

من ردود الفعل الدولية العنيفة على خلفية 

النقاب الع�سكري الذي وقع ال�سهر املا�سي. 

واأ�سار اأنه مت تكليف ال�سركة، مبوجب اتفاق مت 

ال�سغط  مبمار�سة  املا�سي،  اخلمي�س  توقيعه 

الرئي�س  واإدارة  الأمللريللكللي،  الكونغر�س  على 

بللايللدن وحللكللومللات ال�سعودية والإمللللارات  جللو 

ورو�سيا، بالإ�سافة اإىل الأمم املتحدة والحتاد 

الإفريقي واملنظمات الدولية واملنظمات غري 

احلكومية الأخرى. ويف ال�سياق، نقل “فورين 

لوبي” عن بن مينا�سي قوله اإن التفاق املربم 

 2“ بني �سركته وجي�س ميامنار بلغت قيمته 

اأمريكي”. وجلاأ جي�س ميامنار  مليون دولر 

اإعان  “اللوبي” عقب  ال�سغط  �سركات  اإىل 

املللتللحللدة  اللللوليلللات  بينها  وجلللهلللات  دول  علللدة 

وبريطانيا والحتللاد الأوروبلللي عزمها فر�س 

تنديدا  اجلي�س،  يف  م�سوؤولني  على  عقوبات 

بالنقاب الع�سكري.

جيش ميانمار يستعين بشركة 
إسرائيلية لتحسين صورته
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الـريـا�ضي

روما - وكاالت 

مان�س�سرت  جن��م  ف��ردي��ن��ان��د،  ري��و  انتقد 

بيرو،  دي��ل  واألي�ساندرو  ال�سابق،  يونايتد 

م��ه��اج��م ي��وف��ن��ت��و���س ���س��اب��ق��ا، ك��ري�����س��ت��ي��ان��و 

رون�����ال�����دو م���ه���اج���م ال���ب���ي���ان���ك���ون���ري ب��ع��د 

بورتو   يد  الأبطال على  دوري  الإق�ساء من 

ملعبه  على  اإي��اب��ا  ف���وزه  رغ��م  يوفنتو�س   ..

باأليانز �ستاديوم، بنتيجة )3-2(، اإل اأنه ودع 

خارج  هدفني  بورتو  �سجل  بعدما  امل�سابقة 

بنتيجة  الذهاب  بالإ�سافة لفوزه يف  ملعبه، 

ل��ب��ورت��و من  ال��ث��اين  ال��ه��دف  )2-1(. وج���اء 

الذي  الب�سري  كرة مرت من حتت احلائط 

ك���ان رون���ال���دو ب��ه وه���و ال��ه��دف ال����ذي قتل 

امل��ب��اراة. وق��ال ري��و ف��ردي��ن��ان��د، يف ت�سريح 

“الالعبون   :”BT sports“ قناة عرب 

يتحملون  احلائط  يف  كانوا  الذين  الثالثة 

ل��ل��ك��رة  ظ��ه��ره��م  اأداروا  ل��ق��د  امل�������س���وؤول���ي���ة، 

وقفزوا«. اأما األي�ساندرو ديل بيرو، مهاجم 

اإذا ك��ان  ف�����س��ئ��ل ع��م��ا  ال�����س��اب��ق،  ي��وف��ن��ت��و���س 

“نعم،  رونالدو قد خان اليويف، ورد قائال: 

ت�سريحاته  يف  وت��اب��ع  وح����ده«.  ل��ي�����س  ل��ك��ن 

ل�������س���ب���ك���ة »�����س����ك����اي �����س����ب����ورت اإي����ط����ال����ي����ا«: 

قائد  لأن���ه  امل�����س��وؤول��ي��ة  يتحمل  »ال��ربت��غ��ايل 

يوفنتو�س  وح���ده،  لي�س  لكن  ال��ف��ري��ق  ه��ذا 

بعد  لعب  باأف�سلية  �ساعة  من  لأك��ر  لعب 

ال��وق��ت، كان  ب��ورت��و، ويف ه��ذا  ط��رد مهاجم 

كابيلو،  فابيو  كان  املزيد«.  �سنع  باإمكانهم 

امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ال�����س��اب��ق امل��خ�����س��رم، ق��د وج��ه 

موؤكدا  حتديدا،  لرونالدو  لذع��ة  انتقادات 

وال��ذي و�سفه  الثاين  الهدف  اأخ��ط��اأ يف  اأن��ه 

باأنه خطاأ ل يغتفر.
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االنتقادات توجه للنجم رونالدو 

النصر ال يفكر بكهربا 

أبو سعدة يواصل مشواره مع سحاب 

جابر تتأهل في دبي للتنس 

الريا�ض - وكاالت 

الن�سر  يف  م�����س��وؤول  م�����س��در  ك�����س��ف 

ال�������س���ع���ودي ح��ق��ي��ق��ة اه���ت���م���ام ال���ن���ادي، 

امل�����س��ري، حممود  الأه��ل��ي  ب�سم لع��ب 

بفرتة  كهربا  كهربا. ومير  عبداملنعم 

���س��ع��ب��ة م���وؤخ���راً م��ع الأه���ل���ي امل�����س��ري، 

بي�ستو  مدربه  م�سافحة  رف�سه  ب�سبب 

مو�سيماين، عقب لقاء طالئع اجلي�س، 

ا على عدم م�ساركته اأ�سا�سًيا يف  اعرتا�سً

اإيقافه ملدة �سهر بجانب  اللقاء ليتقرر 

األ����ف ج��ن��ي��ه(.  امل��ال��ي��ة )200  ال��غ��رام��ة 

واأك����د امل�����س��در اأن����ه ل ���س��ح��ة له��ت��م��ام 

ن�����ادي ال��ن�����س��ر ب��ال��ت��ع��اق��د م���ع ك��ه��رب��ا. 

وقال: “لي�ست هناك اأي ات�سالت بهذا 

“غر  ذات��ه:  امل�سدر  واأو�سح  ال�ساأن«.  

اأن وكيل كهربا عر�س الالعب  �سحيح 

مع  اأي حمادثات  هناك  تكن  علينا، مل 

املو�سوع.«   ه��ذا  بخ�سو�س  ط��رف  اأي 

الن�سر  رب��ط��ت  ال��ت��ي  “الأخبار  واأمت: 

الإع��الم  و�سائل  يف  بها  �سمعنا  بكهربا 

وكهربا  منها،  الهدف  نعلم  ول  فقط، 

لع�����ب ك���ب���ر ل��ك��ن��ه ل ي���دخ���ل ���س��م��ن 

النادي«. خمططات 

االنباط - عمان 

اأب���و �سعدة  ي��وا���س��ل ال��الع��ب ح�����س��ام 

م�������س���واره م���ع ف���ري���ق ���س��ح��اب ب��ع��د ان 

جددت اإدارة �سحاب عقد املدافع  ليمثل 

ف��ري��ق ك��رة ال��ق��دم ح��ت��ى ن��ه��اي��ة املو�سم 

احل�����ايل. وي��ع��ت��رب اأب����و ���س��ع��دة اإ���س��اف��ة 

يتمتع  ما  ظل  يف  �سحاب  لفريق  مهمة 

به من قدرات دفاعية مميزة. وبداأ اأبو 

���س��ع��دة م�����س��رت��ه م��ع ف��ري��ق ال��وح��دات 

قبل  الفي�سلي  ل�سفوف  لعب  وك��ذل��ك 

بالذكر  جدير  �سحاب.  م��ع  ي�ستقر  اأن 

اأن �سحاب قد اأنهى م�ساركته يف بطولة 

دور  م����ن  خ�����رج  ح���ي���ث  الحت���������اد،  درع 

املجموعات بعد خ�سارته اأمام الوحدات 

بهدف وتعادله مع معان بدون اأهداف.

دبي - وكاالت 

ت����اأه����ل����ت ال���ت���ون�������س���ي���ة اأن�����������س ج���اب���ر 

املفتوحة  دب���ي  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ث��ال��ث  ل��ل��دور 

 23 امل�سنفة  ع��ل��ى  ف��وزه��ا  ب��ع��د  للتن�س، 

ريباكينا،  اإيلينا  عامليا الكازاخ�ستانية 

 6-7“ بنتيجة  دقيقة  و18  �ساعتني  بعد 

و4-6 و6-2«. وقدمت البطلة التون�سية 

التي  ريباكينا  من  لتثاأر  كبرة  م��ب��اراة 

ال�سينية  يوهان  بطولة  يف  عليها  فازت 

مل��ج��م��وع��ة.  مب��ج��م��وع��ت��ني   2019 ل�����س��ن��ة 

ال���ت���ي  الأوىل  امل����ج����م����وع����ة  و�����س����ه����دت 

ما  كبرا  تناف�سا  دقيقة   58 ا�ستغرقت 

ف��ر���س ع��ل��ى ال��الع��ب��ت��ني خ��و���س ال��ت��اي 

ب���ري���ك مل��ع��رف��ة ال���ف���ائ���ز، ب��ع��د ال��ت��ع��ادل 

تقدمت  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف   .6-6

ع����ادت  لكن اإيلينا   3-4 ج���اب���ر  اأن���������س 

متتالية  اأ����س���واط   3 وك�����س��ب��ت  بعيد  م��ن 

فازت  ثم  لأن�س  اإر���س��ال  خاللها  ك�سرت 

الثالثة،  املجموعة  ويف   .4-6 باملجموعة 

�سيطرت النجمة التون�سية على جمرى 

تك�سر  اأن  ق��ب��ل   ،2-3 وت��ق��دم��ت  امل���ب���اراة 

مفتوح  طريق  يف  لإيلينا وت�سر  اإر�سال 

.2-6 للفوز 

االنباط - عمان 

تنطلق م�ساء اليوم  اخلمي�س على ملعبي 

املرحلة  لل�سباب،  احل�����س��ني  مب��دي��ن��ة  ال��ب��ول��و 

ت  ال��ن��ا���س��ئ��ات  دوري  م��ن��اف�����س��ات  م���ن  الأوىل 
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ال��درج��ات الأخ����رى، ت��ق��ام 4 م��ب��اري��ات، حيث 

يلتقي العروبة مع البرتاء عند الثانية ع�سرة 

ظهرا، وهو ذات التوقيت الذي ي�سهد مواجهة 

الثالثة  عند  ت��ق��ام  فيما  الن�سر،  م��ع  ي���ارد   6

الراية،  مع  �سي  اف  عمان  مواجهتي  ع�سراً 

وال���زرق���اء م��ع ع��ج��ل��ون. وت��ت��وا���س��ل امل��ب��اري��ات 

ع��ن��د ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء حل�����س��اب جم��م��وع��ة 

مع  الأرثوذك�سي  فيلتقي  املحرتفات،  اأن��دي��ة 

وح�سب  القاد�سية.  م��ع  وع��م��ان  ال���س��ت��ق��الل، 

تعليمات البطولة، مت و�سع اأندية املحرتفات 

اأول  يتاأهل  واح��دة، بحيث  ال5، يف جمموعة 

4 فرق للدور الثاين. على الطرف الآخر، مت 

 ،10 اأندية الدرجات الأخرى، وعددها  توزيع 

على جمموعتني، بحيث يتاأهل اأول وثاين كل 

اأدوار  جميع  وتقام  ال��ث��اين،  للدور  جمموعة 

م��ن مرحلة  امل��ج��زاأ  ال���دوري  بنظام  البطولة 

واح����دة. وي��ق��ام ال����دور ال��ث��اين والأخ����ر من 

البطولة، خالل الفرتة من 20 اأيار ولغاية 1 

متوز، مب�ساركة الأندية الثمانية املتاأهلة من 

النظام  بنف�س  املباريات  وتلعب  الأول،  ال��دور 

املتبع - مرحلة واحدة-، بحيث يتوج باللقب 

الفريق احلا�سل على اأكرب عدد من النقاط. 

دون  ت���ق���ام  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  اأن  ي���ذك���ر 

�سحي  بروتوكول  تطبيق  وو�سط  جماهر، 

والتي  العامة،  ال�سالمة  على  حفاظا  م�سدد 

ت�سكل اأولوية رئي�سية لدى الحتاد.

روما - وكاالت 

م���درب يوفنتو�س  ب��رل��و  اأن��دري��ا  ق��ال 

اإن م�سروعه مع ناديه ل يزال يف بدايته 

و���س��ي�����س��ت��م��ر يف م�����س��رت��ه رغ����م اخل����روج 

املبكر من دور ال�ستة ع�سر بدوري اأبطال 

اأوروبا لكرة القدم ب�سبب قاعدة اأف�سلية 

ال����ه����دف خ������ارج الأر����������س اأم�������ام ع�����س��رة 

لع��ب��ني م��ن ب��ورت��و ي��وم ال��ث��الث��اء. وف��از 

الليلة  اإ���س��ايف  وق��ت  بعد   2-3 يوفنتو�س 

امل��ا���س��ي��ة، ل��ك��ن��ه خ���رج م��ن امل�����س��اب��ق��ة من 

املو�سم  خروجه  �سهد  ال��ذي  ال��دور  نف�س 

4-4 يف جمموع  ال��ت��ع��ادل  ع��ق��ب  امل��ا���س��ي 

امل���ب���ارات���ني. وح�����دث ذل����ك رغ����م ال��ل��ع��ب 

لفرتات  ب��ورت��و  م��ن  لعبني  ع�سرة  اأم���ام 

ط��وي��ل��ة ح��ي��ث ت��ع��ر���س م���ه���دي ط��ارم��ي 

الإخفاق  وياأتي   .54 الدقيقة  يف  للطرد 

بنف�س  ال��ث��م��ان��ي��ة،  دور  اإىل  ال��و���س��ول  يف 

ط��ري��ق��ة امل��و���س��م امل���ا����س���ي، ع��ن��دم��ا خ��رج 

اأمام  الأر�س  الهدف خارج  قاعدة  ب�سبب 

ماوري�سيو  امل��درب  واأقيل  ليون،  اأوملبيك 

لقب  اإح��راز  رغم  املو�سم  نهاية  �ساري يف 

ال������دوري الإي����ط����ايل ل��ل��م��و���س��م ال��ت��ا���س��ع 

املحلية  ال�سيطرة  ورغ��م  ال��ت��وايل.  على 

ال���وا����س���ح���ة، اأح������رز ي��وف��ن��ت��و���س ال��ل��ق��ب 

الأوروب�������ي م���رت���ني م��ق��اب��ل ���س��ب��ع م���رات 

النادي  ويحتاج  ميالن.  املحلي  لغرميه 

ل��ك��ن برلو  امل��ج��د الأوروب�����ي  اإىل  ب�����س��دة 

ي�����س��ر اأن����ه ل ي����زال يف ب���داي���ة م�����س��رت��ه 

ه����ن����اك. وق������ال ب���رل���و ل�����س��ب��ك��ة ���س��ك��اي 

�سبورت اإيطاليا “ل اأعرف اإذا كان �ساري 

اأب��ط��ال  دوري  م��ن  اخل���روج  ب�سبب  اأق��ي��ل 

الوقت  يف  يوفنتو�س  م��درب  اأن��ا  اأوروب���ا. 

احل�����ايل و���س��اأع��م��ل ع��ل��ى م�����س��روع اأك���رب 

املو�سم«. هذا  بعد  ما  على  ذلك   وي�سري 

بداية  جم��رد  ه��و  املو�سم  “هذا  واأ���س��اف 

ل���ه���ذا امل�������س���روع. من��ل��ك لع���ب���ني ���س��ب��ان 

يتطور م�ستواهم من مباراة اإىل اأخرى. 

وباإنكار  برغبة  ال�سبان  ال��الع��ب��ون  اأدى 

لهم  �سيء  اأي  نقول  اأن  للذات ول ميكن 

ول��ق��د ف��ع��ل��وا ك��ل ����س���يء«. وب��ع��د ال��ت��اأخ��ر 

ب��ه��دف ���س��رج��ي��و اأول��ي��ف��را يف ال�����س��وط 

ف��ي��دري��ك��و  ب��ه��ديف  ي��وف��ن��ت��و���س  رد  الأول، 

ك��ي��ي��زا، ق��ب��ل وب��ع��د ط���رد ط���ارم���ي، وب��دا 

التاأهل  نحو  طريقه  �سي�سق  الفريق  اأن 

الثالث  ال��ه��دف  ت�سجيل  يف  اأخ��ف��ق  لكنه 

يف ال���وق���ت الأ����س���ل���ي. وا���س��ت��م��ر ���س��غ��ط 

فريق برلو يف الوقت الإ�سايف لكن من 

دفاعي،  حائط  وج��ود  ورغ��م  ح��رة،  ركلة 

اأن  قبل  لبورتو،  جمددا  اأوليفرا  �سجل 

غر  الثالث  الهدف  رابيو  اأدري��ان  يحرز 

النهاية.  ق��رب  الأر����س  لأ���س��ح��اب  املفيد 

و�سترتك هذه الهزمية يوفنتو�س يقاتل 

لكنه  الإيطايل  ال��دوري  لقب  على  فقط 

بع�سر  يتاأخر  حيث  �سعبة  مهمة  يواجه 

اإن��رت م��ي��الن املت�سدر. وق��ال  ن��ق��اط ع��ن 

لأ�سابيع  بالعمل  �سعيدا  “ل�ست  ب��رل��و 

كنت  اأوروب����ي����ة.  م���ب���اري���ات  دون  ع���دي���دة 

ال��ت��اأه��ل وال���س��ت��م��رار يف دوري  اأف�����س��ل 

ه��ذا  نن�سى  “حتى  واأ����س���اف  الأب���ط���ال«. 

اأيام، لكن بعد  اخلروج �سنحتاج اإىل عدة 

وحماولة  قدما  امل�سي  علينا  يجب  ذلك 

التقدم يف جدول الرتتيب. نحن ل نزال 

يف مار�س/ اأذار«.

االنباط - عمان 

للكراتيه  ال��وط��ن��ي  املنتخب  غ���ادر 

ع����م����ان، ام�������س الرب�����ع�����اء، م��ت��وج��ه��ا 

ال���رتك���ي���ة،  ا���س��ط��ن��ب��ول  م���دي���ن���ة  اإىل 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م��ن��اف�����س��ات ال�����دوري 

اليوم  فعالياتها  تنطلق  التي  العاملي 

اجل���م���ع���ة .وت���ع���ت���رب ه�����ذه امل�������س���ارك���ة 

بدء  منذ  الكراتيه  ملنتخبات  الأوىل 

احت��اد  ي��ه��دف  حيث  ك��ورون��ا،  جائحة 

العاملي  الت�سنيف  حت�سني  اىل  اللعبة 

ل��الع��ب��ني، ا���س��ت��ع��دادا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

اأومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و. واأ����س���ارت ال��ن��اط��ق 

ال��ر���س��م��ي ل���الحت���اد ورئ��ي�����س��ة ال��وف��د 

امل���غ���ادر اإىل ت��رك��ي��ا، م��ن��ار ���س��ع��ث، يف 

الوفد ي�سم  اأن  ت�سريح اعالمي اىل 

احل���ك���م ال������دويل اب���راه���ي���م ال��دق�����س 

وامل�����دي�����ر ال���ف���ن���ي حم���م���د اب���راه���ي���م 

وامل����درب حم��م��د ف��ت��ي��ان، ا���س��اف��ة اىل 

ال���الع���ب���ني:ع���ب���داهلل ح���م���اد وع��ف��ي��ف 

غ��ي��ث وع���م���ر ���س��ق��رة وع��ب��دال��رح��م��ن 

بالل  واحمد  الوهر  ويزن  م�سافطة 

ال�سجان  وحم��م��ود  اجلعيدي  وم��ازن 

وب�سار النجار ورهف ابو غو�س.

انطالق دوري الناشئات الكروي اليوم 

بيرلو يواصل مشواره رغم خسارة اليوفي 

الكراتيه الى الدوري العالمي في تركيا 

تحديد مواعيد بطوالت الكرة والضاحية لفرق الجيش 
االنباط - وكاالت 

 حدد الحتاد الريا�سي الع�سكري، موعد انطالق بطولتي اخرتاق ال�ساحية 

اجلي�س  الردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ت�سكيالت  ملختلف  املخ�س�سة  ال��ق��دم،  وك���رة 

العربي. وعقد يف مقر الحت��اد الريا�سي الع�سكري الربعاء، اجتماعا تن�سيقيا 

الت��ف��اق على حتديد  خ��الل��ه  الأردن���ي���ة، مت  امل�سلحة  ال��ق��وات  ت�سكيالت  ملختلف 

الغباوي  ال�ساحية يف منطقة  اخ���رتاق  �سباق  لق��ام��ة  م��وع��دا  احل���ايل،  اذار   17

بالرزقاء، حيث ي�ستمل ال�سباق على م�سافة 12 كم و5 كم، و5 كم لل�سباط. واأ�سار 

الناطق العالمي لالحتاد النقيب حممد املنا�سر اىل اأن الجتماع التن�سيقي 

ال��ذي عقد �سهد حتديد الفرتة من 21 ال�سهر احل��ايل وحتى 11 ني�سان املقبل، 

ال��ق��وات امل�سلحة ومب�ساركة 8 ف��رق. ل��ف��رق  ال��ق��دم   م��وع��دا لق��ام��ة بطولة ك��رة 

وبني املنا�سر اأن الفرق امل�ساركة يف بطولة كرة القدم مت توزيعها على جمموعتني، 

�سمت الأوىل فرق : املنطقة الع�سكرية ال�سرقية، املنطقة الع�سكرية الو�سطى، 

�سالح املدفعية، �سالح البحرية، فيما �سمت املجموعة الثانية فرق احلر�س امللكي 

اخلا�س، املنطقة الع�سكرية اجلنوبية، �سالح اجلو ، املنطقة الع�سكرية ال�سمالية. 
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العربية- رويرتز

يف ت��ط��ور خ��ط��ر، اأع��ل��ن ب��اح��ث��ون ام�����س 

الإ�صابة  جراء  الوفيات  معدل  اأن  الأربعاء، 

ب�����ص��ال��ة م���ت���ح���ورة ����ص���دي���دة ال����ع����دوى م��ن 

ال��ع��امل  اأن���ح���اء  يف  تنت�صر  ك���ورون���ا  ف��رو���س 

بريطانيا  يف  الأوىل  للمرة  اكت�صافها  منذ 

100% عن  30 اإىل  اأواخر العام املا�صي يزيد 

ال�صابقة. ال�صالت 

ويف درا���ص��ة ق��ارن��ت م��ع��دلت ال��وف��اة بني 

بريطانيا،  يف  اجلديدة  بال�صالة  امل�صابني 

وامل��ع��روف��ة ب��ا���ص��م )ب�������ي.7.1.1(، وب���ني من 

اأ���ص��ي��ب��وا ب�����ص��الت اأخ������رى، ق����ال ال��ع��ل��م��اء 

ال�����ص��ال��ة  ب��ك��ث��ر« يف  »اأع���ل���ى  ال���وف���ي���ات  اإن 

اجلديدة.

ك��ان��ت  )ب����������ي.7.1.1(  ���ص��ال��ة  اأن  ي���ذك���ر 

يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ُر�����ص����دت 

احلني  ذلك  منذ  واكُت�صفت   ،2020 �صبتمرب 

يف اأكرث من 100 دولة.

ك��م��ا ل���دى ه���ذه ال�����ص��ال��ة 23 حت����وراً يف 

ن�صبياً،  كبر  ع��دد  وه��و  اجلينية،  �صفرتها 

انت�صارها.  التحورات من  و�صهل بع�س هذه 

وي����ق����ول ال���ع���ل���م���اء اإن����ه����ا اأك������رث ق������درة ع��ل��ى 

العدوى بن�صبة ترتاوح بني 40 اإىل 70% من 

ال�صالت ال�صائدة الأخرى.

تهديد جدي

ُن�صرت  التي  ال��درا���ص��ة  اأظ��ه��رت  ذل��ك  اإىل 

اأن  الأربعاء،  الربيطانية،  الطبية  املجلة  يف 

 227 اإىل  اأدت  اجلديدة  بال�صالة  الإ�صابة 

مر�صى  م��ن   54906 ت�صمل  ع��ي��ن��ة  يف  وف���اة 

كوفيد-19 مقارنة مع 141 بني نف�س العدد 

من امل�صابني ب�صالت اأخرى.

واأو�����ص����ح روب�����رت ت�����ص��ال��ني، ال���ب���اح���ث يف 

لفريق  امل�صارك  والرئي�س  اإك�صرت،  جامعة 

على  ق���درت���ه���ا  اإىل  »اإ����ص���اف���ة  اأن�����ه  ال���ب���ح���ث، 

الن��ت�����ص��ار ���ص��ري��ع��اً، ه���ذا ي��ج��ع��ل ب�����ي.7.1.1 

تهديداً يجب اأخذه على حممل اجلد«.

نتائج  ب���اأن  م�صتقلون  خ���رباء  اأف����اد  ك��م��ا 

�صابقة  اأول��ي��ة  دلئ���ل  اإىل  ت�صيف  ال��درا���ص��ة 

بزيادة  ب���ي.7.1.1  ب�صالة  الإ���ص��اب��ة  تربط 

خطر الوفاة جراء كوفيد-19.

العربية-وكاالت

كورونا  فرو�س  اأ�صل  عن  البحث  ي��زال  ل  فيما 

من  اأكرث  مرور  رغم  هذا  يومنا  حتى  لغزاً  اجلديد 

معلومات  يوم  بعد  يوما  تتك�صف  التف�صي،  على  عام 

ح����ول م�����ص��ار ال���ف���رو����س ال�����ذي خ����رج م���ن ووه����ان 

ال�صينية.

امل��اي��ني،  اأ���ص��اب  ال��ذي  ال��وب��اء  ويف ج��دي��د من�صاأ 

اأواخر  يف  بكني  �صفارة  يف  اأمركيون  م�صوؤولون  نبه 

لعلم  ووه��ان  خمترب  علماء  اأن  اإىل  وا�صنطن،   2017

يف  خطر  »نق�س  عن  اأبلغوا  اخلفافي�س  فرو�صات 

لت�صغيل  الفنيني واملحققني املدربني تدريباً منا�صباً 

برقيتهم  جتاهل  مت  اأن��ه  م�صرين  ب��اأم��ان«،  املخترب 

ال�صرية، وفق ما ك�صفت �صحيفة »بوليتيكو«.

علماء  �صمعوا  عندما  �صدمتهم  عن  ع��ربوا  كما 

م��ع��ه��د ووه����ان، ي��خ��ربون��ه��م اأن��ه��م ل��ي�����س ل��دي��ه��م ما 

لت�صغيل  �صحيح  ب�صكل  املدربني  الفنيني  من  يكفي 

ليعمل  الدعم  من  مبزيد  مطالبني  باأمان،  املخترب 

املخترب �صمن اأعلى املعاير.

اإىل  برقيتني  الأمركيون  الدبلوما�صيون  وكتب 

مطالبني  ووه��ان،  ملخترب  زياراتهم  ح��ول  وا�صنطن 

ب��ب��ذل امل���زي���د مل�����ص��اع��دة امل��خ��ت��رب ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة اأع��ل��ى 

املعهد  باحثي  اأن  من  حذروا  كما  ال�صامة،  معاير 

ميكن  اخلفافي�س  يف  كورونا  فرو�صات  اأن  اكت�صفوا 

اأن ت�صيب اخلايا الب�صرية ب�صهولة.

دليل لدى املخابرات الأمركية

وزارة  اأن  ال�������ص���ح���ي���ف���ة،  ت���ق���ري���ر  وك�������ص���ف  ه�����ذا 

دونالد  الرئي�س  اإدارة  اأث��ن��اء  الأم��رك��ي��ة  اخلارجية 

بيانا يت�صمن معلومات جدية حول  اأ�صدرت  ترمب 

اأ�صول اجلائحة.

ال�صتخبارات  لدى  دليا  هناك  اإن  البيان  وقال 

الباحثني يف معهد  العديد من  اأن  يوؤكد  الأمركية 

»ووه�����ان« اأ���ص��ي��ب��وا ب��اأع��را���س ت�����ص��ب��ه ك��وف��ي��د 19 يف 

قد  ال�صينية  احلكومة  اأن  يعني  ، مما   2019 خريف 

لعدة  امل��ر���س  تف�صي  ح��ول  مهمة  م��ع��ل��وم��ات  اأخ��ف��ت 

اأ�صهر.

ويف ربيع 2020، بداأ بع�س امل�صوؤولني الأمركيني 

ورمب��ا  خمتلفة،  نظرية  على  اأدل���ة  وج��م��ع  روؤي���ة  يف 

اأكرث اإثارة للقلق - مفادها اأن تف�صي املر�س كان له 

اأبحاث  املخت�صة يف  املختربات يف ووهان  باأحد  �صلة 

حول فرو�صات اخلفافي�س.

احلكومة  اأن  اإىل  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأ���ص��ارت  ك��م��ا 

قام  �صرية  بحثية  م�صاريع  على  ت�صرتت  ال�صينية 

اأن  م��وؤك��داً  ال�صيني،  اجلي�س  م��ع  ووه��ان  معهد  بها 

التي  املعلومات احليوية  اليوم حجب  »بكني توا�صل 

يحتاجها العلماء حلماية العامل من هذا الفرو�س 

القاتل، وحتوراته القادمة«.

طلقة حتذير قبل فوات الأوان

ولفتت اإىل اأن وجود جمموعة فرو�صات خطرة 

عالية،  اأم��ان  ملعاير  يفتقر  خمترب  يف  درا�صتها  يتم 

اأزم���ة �صحية عامة  ت��ك��ون ج��ر���س حت��ذي��ر ح��ول  ق��د 

حمتملة قد ت�صرب الدول.

الربقية طلقة  »ك��ان��ت  اأم��رك��ي:  م�����ص��وؤول  وق��ال 

ملا  ينتبهوا  اأن  النا�س  م��ن  يتو�صلون  ك��ان��وا  حت��ذي��ر، 

يحدث قبل فوات الأوان«.

ال��ف��رو���س ت�����ص��رب م��ن ووه���ان ول��ي�����س م��ن �صوق 

املاأكولت

»احل��ك��وم��ة  اأن  اآخ�����ر  م�������ص���وؤول  اأك�����د  ذل�����ك،  اإىل 

خمترب  من  ت�صرب  الفرو�س  اأن  تعتقد  الأمركية 

�صوق  يف  لاإن�صان  احليوان  من  ينتقل  ومل  ووه��ان، 

امل���اأك���ولت ال��ب��ح��ري��ة يف ووه����ان اأو ب��ع�����س الأم��اك��ن 

الطبيعية، كما ادعت احلكومة ال�صينية.

ه���ذا وك��ان��ت ب��ك��ني اأع��ل��ن��ت يف ب��داي��ة الأزم�����ة اأن 

الوباء انت�صر من �صوق املاأكولت البحرية يف ووهان، 

املا�صي،  ال�صتاء  اأواخر  الرواية خال  ليظهر �صعف 

كما اعرتفت املراكز ال�صينية ملكافحة الأمرا�س باأن 

املر�س،  تف�صي  بدء  كيفية  فكرة عن  اأي  لديها  لي�س 

لتتحول الأزمة اإىل ق�صية عاملية.

الت�صرت على الوباء

ال��ع��امل، زاد  اأن��ح��اء  ال��وب��اء يف جميع  انت�صار  وم��ع 

اإذا  وا�صنطن حول ما  الداخلي يف  اجلدل احلكومي 

من  امل��زي��د  ن�صر  املتحدة  ال��ولي��ات  على  ينبغي  ك��ان 

امل��ع��ل��وم��ات ح���ول م��ا ت��ع��رف��ه ع��ن امل��خ��ت��رب وع��اق��ت��ه 

املر�س. بتف�صي  املحتملة 

بالت�صرت  ال�صني  الأمركية  اخلارجية  واتهمت 

ع��ل��ى اأ���ص��ل ال���وب���اء. وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ّي��ة م��اي��ك 

ب��وم��ب��ي��و اإن اأم��را���ص��ا م�����ص��اب��ه��ة ل��ك��وف��ي��د-19 ك��ان��ت 

2019 بني موظفي  العام  بالفعل يف خريف  منت�صرة 

معهد ووهان.

العاملية  ال�صحة  منظمة  فريق  بومبيو  دعا  كما 

اإىل »ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ال�����ص��ني« ب�����ص��اأن ه��ذه 

املعلومات  ه��ذه  اأن  واع��ت��رب  اجل��دي��دة«.  »امل��ع��ل��وم��ات 

املعهد  اأًي��ا من موّظفي  ب��اأّن  تتناق�س مع الدع��اءات 

مل ُي�صب بكوفيد-19 اأو بفرو�س م�صابه.

اإىل ذلك، راأى اأن »بكني توا�صل حجب معلومات 

هذا  م��ن  ال��ع��امل  حلماية  العلماء  يحتاجها  حيوية 

الفرو�س القاتل« وما قد ياأتي بعده.

ف��ري��ق ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة يف ووه����ان - اأر���ص��ي��ف��ي��ة 

فران�س بر�س

ف��ري��ق ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة يف ووه����ان - اأر���ص��ي��ف��ي��ة 

فران�س بر�س

تقرير حول اأ�صل اجلائحة بعد اأيام يرى النور

ي���اأت���ي ذل����ك ق��ب��ل اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة م���ن ن�����ص��ر ت��ق��ري��ر 

 15 اأو   14 يف  ال�����ص��ني  يف  ك��ورون��ا  اأ���ص��ل  يف  التحقيق 

ال�صحة  منظمة  اأع��ل��ن��ت��ه  م��ا  وف���ق  اجل����اري،  م��ار���س 

العاملية.

ط��ال��ب��وا منظمة  ع���دة،  دول  م��ن  ع��امل��اً   26 وك���ان 

ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب����اإط����اق حت��ق��ي��ق ج���دي���د ح��ول 

ف��رو���س ك��ورون��ا بعد الإع���ان ع��ن ت��راج��ع يف ن�صر 

وفق  الوباء،  اأ�صل  يف  التحقيق  نتائج  حول  التقرير 

�صحيفة وول �صرتيت جورنال الأمركية.

ال�صحة  ف��ري��ق  زي����ارة  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ه����وؤلء  واأك����د 

اأن  معتربين  نتائج،  عن  ت�صفر  مل  لووهان  العاملية 

جهود ال�صحة العاملية لي�صت مف�صلية و�صفافة حتى 

الآن.

ون��ق��ل��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ع���ن رئ��ي�����س ف��ري��ق ال�����ص��ح��ة 

نتائج  خا�صة  لن�صر  تخطط  املنظمة  اأن  العاملية 

التحقيقات مع التقرير النهائي يف الأ�صابيع املقبلة.

ت��ق��وده  ال�����ذي  امل��ح��ق��ق��ني،  ف���ري���ق  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

فرباير/ اأوائل  و�صل  كان  العاملية،  ال�صحة  منظمة 

���ص��ب��اط اجل�����اري اإىل م��ن�����ص��اأة ل��ل��ط��ب ال��ب��ي��ط��ري يف 

اأدلة ب�صاأن  مدينة ووهان يف و�صط ال�صني بحثا عن 

من�صاأ جائحة كوفيد-19.

وط���ل���ب ال���ف���ري���ق »ب���ي���ان���ات م��ف�����ص��ل��ة« وخ��ط��ط��ا 

امل��ر���س  ت��ع��ام��ل��وا م��ع  ال��ذي��ن  للحديث م��ع الأط���ب���اء 

وعدد من اأوائل املر�صى الذين تعافوا من كورونا.

تطور خطير.. كورونا البريطاني المتحور أشد فتكا من القديم

جديد صادم عن منشأ كورونا.. تحذير في 2018 من مختبر ووهان

العربية-وكاالت

الواقية اجلديدة للجي�س  للنظارات  ميكن 

الأم���رك���ي اأن ت�����ص��اع��د اجل��ن��ود ع��ل��ى ال��روؤي��ة 

القتالية،  املركبات  مبا�صرة من خال جدران 

وعي  لديها  �صيكون  امل�صاة  قوات  اأن  يعني  مما 

غر م�صبوق باملوقف املحيط بها يف اأي �صاحة 

قتال.

الر�ؤية يف الظالم

 Popular جم��ل��ة  ن�صرته  م��ا  فبح�صب 

الأمركي  اجلي�س  طلب   ،Mechanics
ل�����ص��راء  دولر  م��ل��ي��ار   1.1 م��ب��ل��غ  ت��خ�����ص��ي�����س 

امل��ع��زز  ال���روؤي���ة  ب��ن��ظ��ام  ت��ع��م��ل  ن��ظ��ارة   40.000

.IAVS املتكامل 

ن����ظ����ارات  ن�������ص���ر  ي���ت���م  اأن  امل����ت����وق����ع  وم������ن 

يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال���ق���وات  اأف�����راد  ع��ل��ى   IAVS
اخل���ط���وط الأم����ام����ي����ة، مب���ا ي�����ص��م��ل ال���ق���وات 

ال��راك��ب��ة وال��راج��ل��ة، وب��خ��ا���ص��ة ق���وات امل�����ص��اة. 

اجلنود  اجلديدة  النظارات  ت�صاعد  اأن  ميكن 

والتحقق  الظام  الروؤية يف  الأمركيني على 

الرقمية  اخلرائط  عر�س  وحتى  الزوايا  من 

والبيانات الأخرى على العد�صات.

من داخل املركبات املدرعة

 IAVS ن��ظ��ارات  اإىل  اللقطات  وت��و���ص��ل 

عرب كامرات متعددة الجتاهات يتم تثبيتها 

ع��ل��ى ال��ه��ي��ك��ل اخل��ارج��ي ل��ل��م��رك��ب��ات امل��درع��ة، 

اأي فرقة مكونة من �صتة جنود  وبالتايل فاإن 

ب���اأم���ان يف اجل�����زء اخل��ل��ف��ي  اأن مت��ك��ث  مي��ك��ن 

م��ن م��رك��ب��ة امل�����ص��اة امل��درع��ة ط���راز ب���راديل اأو 

���ص��رتاي��ك��ر، ومي��ك��ن��ه��ا »ال����روؤي����ة« ع��رب ج���دران 

ال�صيارة مع احل�صول على �صورة وا�صحة لكل 

املحيطة. البيئة 

حماية الأر�اح

بارتل،  فيليب  الرقيب  ذك��ره  م��ا  وبح�صب 

1-2 �صرتايكر باجلي�س  من فريق لواء قتايل 

امل�صاة  قوات  اأفراد  يحتاج  لن  فاإنه  الأمركي، 

امل���واق���ف  امل���رك���ب���ات يف  »خ������ارج  ال���ت���ح���رك  اإىل 

يدور  م��اذا  ملعرفة  بحاجة  كانوا  اإذا  اخلطرة« 

ح��ول��ه��م. واأ����ص���اف ب��ارت��ل ق��ائ��ًا اإن ن��ظ��ارات 

املناورة  على  »القيادة  �صت�صاعد  املعزز  الواقع 

معلومات  اأي  ع��ل��ى  حت�����ص��ل  واأن  ب��ع��ن��ا���ص��ره��ا 

احل��اج��ة  دون  م��ع��ادي  ه���دف  لأي  ل��ق��ط��ات  اأو 

ترجلهم  ل��ع��دم  الأف����راد  ب�صامة  للمخاطرة 

العنا�صر  مناورة  اإن  امل��درع��ة.  مركباتهم  من 

�صتقلل  املعلومات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  با�صتخدام 

م���ن اخل�����ص��ائ��ر و���ص��ت��غ��ر ب�����ص��ك��ل ع���ام ط��ري��ق��ة 

�صاحة  يف  فعاليتها  م��ن  وت��زي��د  ال��ق��وات  عمل 

املعركة«.

بديل عملي مرن

 IAVS اجلي�س الأمركي �صمم نظارات 

ل��ت��ع��م��ل ب��ط��ري��ق��ة مم��اث��ل��ة ل�����ص��ا���ص��ات ال��ع��ر���س 

الراأ�صية HUD يف الطائرات املقاتلة، حيث 

ميكن اأن تعر�س اخلرائط والفيديو والروؤية 

للجنود  ال���ع���ادة،  يف  ت��ت��اح،  مل��رت��دي��ه��ا.  الليلية 

ف��ر���ص��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا ال��ن��وع من 

ال��ب��ي��ان��ات ع��ن ط��ري��ق اخل��رائ��ط امل��ط��ب��وع��ة يف 

املحمولة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  حتى  اأو  املا�صي 

 IAVS اللوحي، لكن نظارات  الكمبيوتر  اأو 

ال���ف���وري  ال���و����ص���ول  اإم��ك��ان��ي��ة  الآن  مت��ن��ح��ه��م 

اأيديهم  و�صع  اإىل  احلاجة  دون  القتال،  اأثناء 

اأو  مغلفة  ورق��ي��ة  خ��ري��ط��ة  لفتح  جيوبهم  يف 

للجنود  ميكن  كمبيوتر،  �صا�صة  على  البحث 

نظارة  على  ب�صرعة  رقمية  خريطة  ا�صتدعاء 

اإبعاد اأعينهم عن الهدف. دون   IAVS
حماية من نران العدو

���ا  اأي�������صً  IAVS ل����ن����ظ����ارات  مي���ك���ن  ك���م���ا 

ا�صتخدام نطاق روؤية ليلية للت�صوير احلراري 

ُمثَبّت على بندقية لإبراز حميط اجلنود عرب 

اأن يوجه  ل��ل��ج��ن��دي  روؤي��ت��ه��م. ومي��ك��ن  جم���ال 

اأو  �صاتر لراقب  اأو  بندقيته من خلف غطاء 

IAVS، مبا يوفر  ي�صوب من خال منظار 

له احلماية من التعر�س لنران العدو.

روسيا والصين تعمقان العالقات 
على سطح القمر!

جديد فيسبوك.. »إنستغرام اليت« 
وهذه مميزاته!

منصة ألعاب شهيرة توسع صراعها 
مع »غوغل« و »أبل«

العربية-وكاالت

ت���خ���ط���ط رو����ص���ي���ا وال�������ص���ني ل��ت��ع��زي��ز 

يف  امل��رة  ه��ذه  اجليو�صيا�صية،  عاقتهما 

الف�صاء ببناء حمطة قمرية جديدة.

وق��ع��ت وك��ال��ت��ا ال��ف�����ص��اء يف ال��ب��ل��دي��ن، 

الف�صاء  واإدارة  الرو�صية  رو�صكوزمو�س 

ال��وط��ن��ي��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة، »م���ذك���رة ت��ف��اه��م« 

اإىل  ي�صر  مم��ا  حكومتيهما،  ع��ن  ن��ي��اب��ة 

جديدة  ف�صاء  حمطة  باإن�صاء  التزامهما 

على �صطح القمر.

ال��ق��م��ر  اأب����ح����اث  اإن حم��ط��ة  وق����ال����وا، 

علمية  جت��ارب  »ق��اع��دة  �صتكون  ال��دول��ي��ة 

الذاتي  الت�صغيل  على  القدرة  لها  �صاملة 

القمر،  �صطح  على  مبنية  امل���دى،  طويل 

نقلته  لبيان  وف��ق��اً  القمر،  م��دار  على  اأو 

»العربية. عليه  واط��ل��ع��ت   ،»CNBC«

نت«.

بحث  اأن�صطة  �صيجري  اأن��ه  واأ���ص��اف��وا 

وم��ت��ع��ددة  التخ�ص�صات  »م��ت��ع��ددة  علمي 

الأه�������������داف« م���ث���ل ا����ص���ت���ك�������ص���اف ال��ق��م��ر 

القائمة على  واملراقبة  و«ال�صتفادة منه« 

العلمية. والتجارب  القمر 

���ص��ي��ع��م��ل ك�����ا ال���ب���ل���دي���ن م����ع����اً ع��ل��ى 

وت�صغيل  وت��ط��وي��ر  وت�����ص��م��ي��م  ت��خ��ط��ي��ط 

امل���ح���ط���ة. مل ي��ت��م حت���دي���د م���وع���د ل��ب��دء 

اأو اكتماله. امل�صروع 

ويف الوقت نف�صه، مل تنح�صر املناف�صة 

يف جمال الف�صاء منذ ما ي�صمى ب� »�صباق 

الع�صرين،  ال��ق��رن  منت�صف  يف  الف�صاء« 

وال���������ذي ����ص���ه���د ت���ن���اف�������ص���اً ب�����ني الحت������اد 

مهمات  يف  املتحدة  والوليات  ال�صوفيتي 

لإط����اق ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ف�����ص��اء وامل��ع��رف��ة 

وتطويرهما.

وي�������ص���ه���د ����ص���ب���اق ال���ف�������ص���اء ق���ادم���ني 

�صبي�س  مثل  جت��اري  منظور  ع��رب  ج��ددا، 

والتي  م�����ص��اك«،  »اإي��ل��ون  ل���  التابعة  اإك�����س 

ال��ف�����ص��اء  حم��ط��ة  اإىل  رح���ل���ة   23 ن���ف���ذت 

من  وغرها  نا�صا  وكالة  ل�صالح  الدولية 

املنظمات.

العربية-وكاالت

ك�صفت �صركة في�صبوك ام�س الأربعاء، 

التطبيقات، معلنة  عن جديدها يف عامل 

تطبيق  »م�صغرة« من  ن�صخة  اإطاق  عن 

دولة   170 يف  »اإن�صتغرام«  ال�صهر  ال�صور 

ت��ت��ي��ح مل����ن ي���واج���ه���ون ���ص��ع��ف الت�������ص���ال 

ب���الإن���رتن���ت ا����ص���ت���خ���دام ت��ط��ب��ي��ق ت���ب���ادل 

ال�صور واملقاطع امل�صورة.

)اإن�����ص��ت��غ��رام لي���ت( متاحة  و���ص��ي��ك��ون 

ل��ل��ه��وات��ف ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام ت�����ص��غ��ي��ل 

من  اأق��ل  تردديا  نطاقا  وحتتاج  اأن��دروي��د 

التقليدية. الن�صخة 

مل�صاحة  امل�صغرة  الن�صخة  حتتاج  كما 

اث���ن���ني م��ي��غ��اب��اي��ت ف��ح�����ص��ب م��ق��ارن��ة مع 

وميكن  الأ�صلي  للتطبيق  ميغابايت   30

الثاين  �صبكات اجليل  على  ت�صغيلها حتى 

الأب�����ط�����اأ، الأم������ر ال�����ذي ي��ت��ي��ح ل��ل��ع��م��اء 

يف اأن���ح���اء م���ن ال��ه��ن��د واأف��ري��ق��ي��ا واآ���ص��ي��ا 

التحتية  البنية  الاتينية، حيث  واأمريكا 

لاإنرتنت متقادمة، ا�صتخدام اخلدمة.

اأقل بيانات 

الإنتاج  اإدارة  مدير  ه��دار  ت�صاح  وق��ال 

يف ف��ي�����ص��ب��وك ب���ت���ل اأب����ي����ب، ح���ي���ث ج���رى 

التطبيق،  م��ن  الأك����رب  اجل��ان��ب  ت��ط��وي��ر 

ت�صتد  التي  الأ���ص��واق  هي  »ه��ذه  لرويرتز 

فيها احلاجة )لهذه الن�صخة(«.

اأق��ل  ب��ي��ان��ات  ت�صتخدم  »اإن��ه��ا  واأ���ص��اف 

بيانات  باقة  اإذا كنت متلك  بكثر، لذلك 

ا�صتخدامك  عند  تنفد  لن  فاإنها  �صغرة 

اأن نوفر حجم  الهدف هو  اخلدمة. لكن 

اإن�صتجرام«. اخلدمة نف�صه الذي يتيحه 

ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإط�����اق  اأن  اأو����ص���ح���ت  ك��م��ا 

���ص��وى »خ��ط��وة على  ل��ي�����س  دول����ة   170 يف 

الطريق«.

ن�صخة  اأطلقت  في�صبوك  �صركة  وكانت 

ال�صم  الذي يحمل  خمففة من موقعها، 

خم�صة  قبل  العامل  م�صتوى  على  نف�صه، 

اأعوام.

العربية-وكاالت

 Epic اإي���ب���ك غ��ي��م��ز  رف���ع���ت ���ص��رك��ة 

�صركة  �صد  ق�صائية  دع��وى   Games
اإىل تو�صيع  اأدى  اأ�صرتاليا، مما  غوغل يف 

التكنولوجيا  عماق  �صد  املعركة  نطاق 

امل��ف��رو���ص��ة يف متجر  ال���ع���م���ولت  ب�����ص��اأن 

لها. التابع  التطبيقات 

 Google اأن  غ��ي��م��ز  اإي��ب��ك  وت��زع��م 

ق���د اأ�����ص����اءت ا���ص��ت��خ��دام ���ص��ي��ط��رت��ه��ا على 

اإجبار  اأندرويد من خال  الت�صغيل  نظام 

الدفع  اأنظمة  ا�صتخدام  على  امل��ط��وري��ن 

اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا، وف���ق���اً ل��ب��ي��ان ع��ل��ى م��وق��ع 

الأربعاء. يوم   Epic
اإن غ���وغ���ل جت��ع��ل من  ال���ب���ي���ان  وق�����ال 

تنزيل  امل�صتهلكني  على  للغاية  ال�صعب 

اأن��دروي��د،  اأج��ه��زة  على  مبا�صرة  ال��ربام��ج 

مم����ا ي���ج���رب ال���غ���ال���ب���ي���ة ال���ع���ظ���م���ى ع��ل��ى 

احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات م���ن خ��ال 

 ،Google Play متجر غوغل باي 

»بلومربغ«، واطلعت عليه  ملا ذكرته  وفقاً 

»العربية.نت«.

ورفعت اإيبك عدة دعاوى قانونية �صد 

التي تدير متجر  واأب���ل،  ك��ل م��ن غ��وغ��ل، 

اأيفون،  لأجهزة  بها  اخلا�س  التطبيقات 

ال�صهرة  ال��ف��ي��دي��و  ل��ع��ب��ة  اأزال���ت���ا  اأن  ب��ع��د 

Fortnite من من�صاتها العام املا�صي 
يف نزاع حول العمولت.

وحت�����ص��ل ك���ل م���ن غ���وغ���ل واأب�����ل على 

داخل  املدفوعات  من   %30 بن�صبة  عمولة 

تقدمي   Epic ح��اول��ت  فيما  التطبيق، 

خيار الدفع املبا�صر اخلا�س بها للتحايل 

الر�صوم. على 

بدوره، قال املوؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي 

ل��� »اإي��ب��ك غ��ي��م��ز« ت��ي��م ���ص��وي��ن��ي: »ال��ع��وائ��ق 

الت�صغيل  ن��ظ��ام  على  غ��وغ��ل  ت�صعها  ال��ت��ي 

للم�صتهلكني  اأن  »نعتقد  حقيقية.  اأندرويد 

امل�����ص��ادر  م��ن  التطبيقات  تثبيت  يف  احل���ق 

يف  احل��ق  للمطورين  واأن  يختارونها  التي 

املناف�صة يف �صوق عادلة.

ت���اأت���ي امل��ط��ال��ب��ة الأخ������رة ع��ل��ى راأ�����س 

املرفوعة  ال�صابقة  الق�صائية  ال��دع��اوى 

يف الوليات املتحدة واململكة املتحدة �صد 

دع��وى   Epic رفعت  كما  واأب���ل،  غ��وغ��ل، 

الحت���اد  يف  اأي��ف��ون  ���ص��ان��ع  ���ص��د  ق�صائية 

الأوروبي.

نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظالم!


