
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

3 الصحة: 87 وفاة و5205 إصابات بفيروس كورونا 

الأحد   7  �سعبان   1442 هـ  - املوافق  21  اآذار  2021 م - العدد  5639    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

مطاعيم كورونا بين القبول 
والرفض واالشاعة

فاروسي: المطاعيم عامل حماية ووقاية

 في »يوم األم«.. 
ا أسيرًة يعانين مرارة   12  أًُمّ

الحرمان من األبناء

البنك اإلسالمي األردني وقع مذكرة تفاهم  معركة الكرامة نصر مؤزر ومستقبل واعد
االنباط- عمانمع صندوق االئتمان العسكري

الكرامة  املعنوي-   التوجيه  مديرية  اإع��داد 

ي����وم خ���ال���د يف ت���اري���خ �أم���ت���ن���ا، ول���ه���ا يف ن��ف��و���س 

الذكرى  اأعظم  الواحدة  الأردنية  الأ�سرة  اأبناء 

والعتزاز والفخار.

بدمائهم  �ل��ع��رب��ي  �جل��ي�����س  ن�شامى  و���ش��ط��ر 

�لزكية و�أرو�حهم �لنقية �أروع ملحمة بطولية، 

تاريخي على �جلي�س  �أول ن�شر  و�شجلو� بذلك 

�أ�شطورته  فحطمو�  �ملتغطر�س،  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 

و�أذل������و� ك���ري���اءه وغ������روره، ون��ق�����ش��ت �ل��ك��ر�م��ة 

�خلالدة بطولت �جلي�س �لعربي على �شفحات 

�ل��ت��اري��خ �مل�����ش��رق، ف��ع��ان��ق��ت �أجم����اد �أج���د�دن���ا يف 

حطني و�لريموك وعني جالوت، وظل �جلي�س 

�لت�شحية  يف  �ملثل  �ملجيد  تاريخه  عر  �لعربي 

فا�شتحق  وتتباهى  �لأم��ة  به  تفخر  و�لبطولة، 

م��ن��ا �ل��ت��ق��دي��ر و�مل��ه��اب��ة، وم��و�ق��ف��ه �ل��ك��ب��رية يف 

الذود عن حيا�ض الوطن و�سرف الأمة.

وم���ع���رك���ة �ل����ك����ر�م����ة ���ش��ج��ل �مل���ج���د وك���ت���اب 

�خل��ال��دي��ن ���ش��ط��ر خ��ال��ه��ا �ل��ب��و����ش��ل �لأب��ط��ال 

�أن�شع �لبطولت و�أجمل �لنت�شار�ت على ثرى 

ترفرف  �ل�شهد�ء  �أرو�ح  وظلت  �لطهور،  �لأردن 

وغوره  وه�شابه  �شهوله  فوق  �لأردن،  ف�شاء  يف 

وج���ب���ال���ه، وت�����ش��ل��م ع��ل��ى �مل���ر�ب���ط���ني ف���وق ث���ر�ه 

�ل��ط��ه��ور، وي��ت��ف��ت��ح دح��ن��ون غ���ور �ل��ك��ر�م��ة على 

رع�شة  �لعروق  يف  وت�شري  �لزكي،  دمهم  جنيع 

�جلي�س  بهذ�  �لفتخار  ون�شوة  بالن�شر  �لفرح 

�لها�شمي. �لعربي 

لاأر�س  غزوها  من  تهدف  �إ�شر�ئيل  وكانت 

للقو�ت  �لع�شكرية  �ل��ق��در�ت  حتطيم  �لأردن��ي��ة 

بنف�شها  �ل��ث��ق��ة  وزع���زع���ة  �لأردن����ي����ة  و�ل���ق���ي���ادة 

ثابتة  قو�تنا  بقيت  حيث  ح��زي��ر�ن،  ح��رب  بعد 

�لكفاح  على  وت�شميمها  ون�شاطها  بحيويتها 

م��ن �أج���ل �إز�ل���ة �آث���ار �ل��ع��دو�ن، وك��ان��ت �لقيادة 

�لإ�شر�ئيلية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

ت���ن���ف���ي���ذ� ل����ل����م����ب����ادرة �مل���ل���ك���ي���ة �ل�������ش���ام���ي���ة 

ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن �ل��ع�����ش��ك��ري��ني )رف����اق �ل�����ش��اح(، 

و���ش��ن��دوق  �لردين  �ل����ش���ام���ي  �ل��ب��ن��ك  وق����ع 

�لئتمان �لع�شكري مذكرة تفاهم  يقوم �لبنك 

�لإ���ش��ام��ي مب��وج��ب��ه��ا ب��ت��ق��دمي جم��م��وع��ة من 

�مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات �ل��ت��م��وي��ل��ي��ة وف���ق �ح��ك��ام 

للمتقاعدين  �ل���ش��ام��ي��ة  �ل�����ش��ري��ع��ة  وم���ب���ادئ 

متطلباتهم  تلبية  �شاأنها  من  �لع�شكريينو�لتي 

مي�شرة  وي�شروب�شروط  �شهولة  بكل  �لتمويلية 

تف�شيليه. ربح  وبن�شب 

�ل���ش��ام��ي  �ل��ب��ن��ك  �لتفاهمعن  وق��ع��م��ذك��رة 

�مل��دي��ر�ل��ع��ام   / �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �لردين 

�شندوق  وع��ن  �شعيفان  �شعيد  ح�شني  �لدكتور 

لل�شندوق  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل��ع�����ش��ك��ري  �لئ��ت��م��ان 

�أجمدحجازي. �ل�شيد 

�لتفاهمتقدميالتمويل  م��ذك��رة  وتت�شمن 

�ل�������ازم ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن �ل��ع�����ش��ك��ري��ني ل�����ش��ر�ء 

)�ل�������ش���ي���ار�ت، �لأج���ه���زة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، �لث����اث، 

بالإ�شافة �ىل  �لأر����ش��ي  �ل��ب��ن��اء،  م��و�د  �مل��ن��ازل، 

�ل�����ش��ل��ع �لخ����رى( وف���ق �شيغ بيع   �ل��ع��دي��د م��ن 

�لج��ارة  ب�شيغة  �و  �لأخ���رى  �ملر�بحةو�لبيوع  

�لأر��شي(  )�ل�شقق،  ل�شر�ء  بالتمليك  �ملنتهية 

وملدد �شد�د طويلةومنا�شبة وبدون عمولة منح 

�ئتمان �و عمولة تنفيذ �لتمويل.

�ملنا�شبة  و�أعرب �لدكتور ح�شني �شعيد بهذه 

لأبناء  خدمة  �ملذكرة  هذه  بتوقيع  �شعادته  عن 

الوطن.

التفا�صيل �ص »5«

 تعاون أورنج  و Subspace لتوفير 
شبكات ألعاب معّززة لألردن

 مجلس التعليم العالي ُيقر نظام أسس 
تعيين رؤساء الجامعات

 عيد األم في زمن كورونا ال احضان وال 
تقبيل الياديهن الطاهرة

االنباط-وكاالت

و�ملحررين  �لأ�شرى  �شوؤون  هيئة  قالت 

�أ�شريًة  فل�شطينية  ��ا  �أمًّ  12 �إّن  �ل�شبت،  يوم 

�شجني  يف  ي��ق��ب��ع��ن  �أ����ش���رية   39 �أ����ش���ل  م���ن 

�لد�مون وه�شارون، يعانني ق�شوة �ل�شجان 

�لأبناء،  من  �حلرمان  ومر�رة  �لإ�شر�ئيلي 

يف �ليوم �لذي حتتفل به كثري من �شعوب 

�حلادي  يو�فق  �ل��ذي  �لأم«  ب�«عيد  �لأر���س 

و�لع�شرين من مار�س/�آذ�ر كل عام

»�شفا«  و�شل  تقرير  يف  �لهيئة  وبّينت 

�أّن �لأ����ش���ري�ت �لأم���ه���ات ه��ّن  ن�����ش��خ��ة ع��ن��ه 

فدوى  جعابي�س،  �إ�شر�ء  �لأ�شرية  من  كل 

حمامرة،  ح��ل��وة  �حل�شيم،  �أم���اين  ح��م��ادة، 

ن�����ش��ري��ن ح�����ش��ن، �إي���ن���ا����س ع�����ش��اف��رة، �آي���ة 

�ل�شعافني،  ختام  �لأع��ور،  �إميان  �خلطيب، 

�لديك  �أنهار  ج��ر�ر،  خالدة  �لبدن،  �شروق 

�أب��ن��اء  �أّن  �أ����ش���رية ح���ام���ل( ول��ف��ت��ت  )وه����ي 

�لأ�����ش����ري�ت ي��ف��ت��ق��دون �أم���ه���ات���ه���م يف ه��ذ� 

�إذ حتّل  �ل�شنة،  �أيام  �ليوم ويف كل يوم من 

حترم  �لذي  �لوقت  يف  �لأم«  »عيد  منا�شبة 

�أبنائهن  زيارة  �لأ�شري�ت من  �لأمهات  فيه 

تزد�د  كما  و�هية،  �أمنية  بحجج  �لأطفال، 

�لأمور �شعوبة بدعوى �لظرف �لر�هن.

التفا�صيل �ص »10«

 االنباط-عمان

ال�����س��رك��ة   ،Subspace �أع����ل����ن����ت   

�لر�ئدة يف جمال حت�شني �ل�شبكات،موؤخر�ً 

لإح���د�ث  �لأردن  �أورجن  م��ع  �شر�كتها  ع��ن 

�شتتيح  حيث  �ملنطقة.  يف  ر�ئ���دة  ت��ط��ور�ت 

�ل�شر�كة  هذه  خال  من   Subspace
خ��رت��ه��ا ع���ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل��و����ش��ع��ة 

�جل����ودة،  ع��ال��ي��ة  �لأردن  �أورجن  ل�����ش��ب��ك��ات 

و�لت�شال  �لإن��رن��ت  حت�شني  على  لتعمل 

ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري ل���األ���ع���اب ع����ر �لإن����رن����ت 

دول  �ل���اع���ب���ون يف  ي���و�ج���ه  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف 

�ل�������ش���رق �لأو������ش�����ط وم���ن���ه���ا �لأردن���ب���ع�������س 

�لتحديات �لتي قد توؤثر �شلباً على جتارب 

�لأل��ع��اب ع��ر �لإن��رن��ت. وت��ه��دف �شر�كة 

Subspace و�أورجن �لأردن �إىل حتديد 
هذه �ل�شعوبات .

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان

و�فق جمل�س �لتعليم �لعايل يف جل�شته 

يوم �خلمي�س �ملا�شي برئا�شة وزير �لربية 

و�لتعليم و�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 

�ل��دك��ت��ور حم��م��د �أب����و ق��دي�����س ع��ل��ى �إق����ر�ر 

ملجل�س  بها  و�لتن�شيب  �لأنظمة  م��ن  ع��دد 

�ل��������وزر�ء. وب��ح�����ش��ب ب���ي���ان ���ش��ح��ايف �م�����س 

تعيني  �أ���ش�����س  ن��ظ��ام  �ملجل�س  �أق���ر  ل��ل��وز�رة، 

�لذي  �لر�شمية  �لأردنية  �جلامعات  روؤ�شاء 

ي��ت�����ش��م��ن �آل��ي��ة ت��ع��ي��ني روؤ����ش���اء �جل��ام��ع��ات 

�ل��ر���ش��م��ي��ة، ومب���وج���ب ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام ي��ق��وم 

جم��ل�����س �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل ب��ت�����ش��ك��ي��ل جلنة 

��شتقطاب  مهمتها  تكون  و��شتقطاب  بحث 

من�شب  لتويل  مر�شحاً   20 عن  يقل  ل  ما 

رئي�س �جلامعة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

و�لعامل  �لعام  هذ�  �لم  عيد  علينا  مير 

طبيعية  وغ��ري  ��شتثنائية  ظ��روف��ا  ي�شهد 

نتيجة جلائحة كورونا.

و���ش��ط  �ل����ع����ام،  ه����ذ�  �لأم  ع��ي��د  وي����اأت����ي 

�إج�����������ر�ء�ت ���ش��ح��ي��ة �����ش����ارم����ة، م����ا ي��ف��ق��د 

�حلقيقية،  نكهته  �لأم��ه��ات  م��ع  �لإح��ت��ف��ال 

وتقبيل  �ح�����ش��ان  �لم��ه��ات  �شتفتقد  حيث 

�ي���ادي���ه���ن �ل���ط���اه���رة م���ن ق��ب��ل �ب��ن��ائ��ه��ن، 

ع��ل��ى �شحتهن  ع��ل��ي��ه��ن، وح��ر���ش��ا  ح��ف��اظ��ا 

م���ن �ل���ف���ريو����س. �ل��ن��ا���ش��ط��ة �لإج��ت��م��اع��ي��ة 

هيفاء  �لبي�شاء  �لأ�ِشّرة  جمعية  وُموؤ�ِش�شة 

قّيدت  ك��ورون��ا  جائحة  �إن  ت��ق��ول،  �لب�شري 

ل�شيما  عام،  ب�شكل  �لإجتماعية  �لعاقات 

بني �أفر�د �لعائلة �لو�حدة،.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

دياب،  �شالح  �لفل�شطيني  �أم��ام  يوجد  ل 

خ��ي��ار� ���ش��وى �ل���ش��ت��م��ر�ر يف �ل��ت��ظ��اه��ر من 

)جنوب  جر�ح  �ل�شيخ  حي  يف  �شكنه  منطقة 

�ل��ق��د���س �مل��ح��ت��ل��ة(، ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع ت��ه��دي��د 

لع�شر�ت  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���ال  ���ش��ل��ط��ات 

�ل���ع���ائ���ات �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف �حل����ي، ب��ه��دم 

م��ن��ازل��ه��ا و�إخ����ائ����ه����ا، حت���ت ح��ج��ج و�ه��ي��ة 

�أبرزها »عدم ترخي�س �لبناء«

»ق��د���س  �إىل  دي����اب يف ح��دي��ث��ه  وي��و���ش��ح 

�أقامتها  �حتجاجية،  فعالية  عقب  ب��ر���س«، 

عائات فل�شطينية مهددة باإخاء منازلها، 

�أن  �إىل  �شي�شتمر،  �لفل�شطيني  �حل�شد  �أن 

تر�جع حكومة �لحتال عن قر�ر �لهدم

وي�����ش��ي��ف: »م���ا ي��ج��ري �ل��ي��وم �أك����ر من 

م�����ش��روع لإخ��اء  �إن���ه  �مل��ن��ازل،  �شيا�شة ه��دم 

و�إنهاء  �لفل�شطينيني،  من  �ملقد�شة  �ملدينة 

�لفل�شطيني هناك« كامل �لوجود 

تهديد وابتزاز ودولرات

ت��ع��ود م��ع��ان��اة ع��ائ��ل��ة »دي�����اب« �إىل �ل��ع��ام 

ق�����ش��ي��ة يف  �ل��ع��ائ��ل��ة  ف��ت��ح��ت  1972، ح��ي��ن��م��ا 

للبيت. �ملحكمة لإثبات مليكتها 

التفا�صيل �ص »9«

 هدم وإخالء منازل الشيخ جراح في القدس .. »أبارتايد« 
جديد يتهدد أصحاب األرض

دودين: عّمان تستضيف 
اجتماعات اللجنة العليا األردنية 

المصرية المشتركة هذا األسبوع

 الفراية يتفقد سير العمل 
ميدانيا في مستشفيي االمير 

حمزة وعمان الميداني

االنباط- عمان

�أعلن وزي��ر �ل��ّدول��ة ل�شوؤون �لإع��ام   

�ل���ن���اط���ق �ل���ر����ش���م���ي ب���ا����ش���م �حل���ك���وم���ة 

عّمان  ��شت�شافة  دودي��ن  �ملهند�س �شخر 

�ج���ت���م���اع���ات �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �لأردن����ي����ة 

�لتا�شعة  دورت��ه��ا  يف  �مل�شركة  �مل�شرية 

و�لع�شرين هذ� �لأ�شبوع، موؤكد�ً ترحيب 

�ل��وزر�ء �مل�شري  �حلكومة بزيارة رئي�س 

�ل����ذي ي���ر�أ����س وف���د ب����اده �مل�����ش��ارك يف 

�لجتماعات.

ُن�شر  ب��ي��ان �شحفّي  دودي���ن، يف  وق���ال 

�م�س �ل�شبت، �إن �لبلدين �تفقا على عقد 

�جتماعات �للجنة �لعليا �مل�شركة خال 

�لزيارة �لأخرية لرئي�س �لوزر�ء �لدكتور 

�شهر  يف  �ل��ق��اه��رة  �إىل  �خل�����ش��اون��ة  ب�شر 

�مل�شرّي  بنظريه  ولقائه  �ملا�شي  �شباط 

�لدكتور م�شطفى مدبويل.

و�أّكد �أن عقد هذه �لجتماعات، رغم 

�لظروف �ل�شحّية �ل�شتثنائّية �لتي ميّر 

بها �لعامل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 تفقد وزير �لد�خلية ووزير �ل�شحة 

�مل��ك��ل��ف م����ازن �ل���ف���ر�ي���ة، �م�����س �ل�����ش��ب��ت، 

م�شت�شفى �لمري حمزة للوقوف ميد�نيا 

�ل���ذي  �مل�شت�شفى  يف  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري  ع��ل��ى 

على  وي�شتقبلهم  كورونا  م�شابي  ي�شم 

م�شت�شفى  مدير  وق��ال  �شاعة.   24 م��دار 

�ن  ن�شري  �لدكتور ماجد  �لم��ري حمزة 

وزير �ل�شحة �طماأن على و�شع �ملر�شى 

يف �لأق�شام، ل �شيما ق�شم �لطو�رئ �لذي 

بعدد  ووج���ه  ك���ورون���ا،  م��ر���ش��ى  ي�شتقبل 

للنهو�س  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �لإج������ر�ء�ت  م��ن 

مب�شتوى �خلدمات �ملقدمة للمو�طنني.

ن�����ش��ب��ة  �ن  ن�������ش���ري  �ل����دك����ت����ور  وب������ني 

ح��م��زة  �لم����ري  م�شت�شفى  يف  �ل���ش��غ��ال 

�ن  �إىل  م�����ش��ري�  ب��امل��ئ��ة،   75 �إىل  و���ش��ل��ت 

خم�ش�شا  �شرير�   427 ي�شم  �مل�شت�شفى 

على  �لفر�ية  �طلع  كما  ك��ورون��ا.  لعاج 

و�قع �خلدمة �ملقدمة.

التفا�صيل �ص »2« 5



املحلي

قبل ان احت��دث عم� يتم االع��داد للقي�م به يف هذا الت�ريخ وخطورته ف�أنني اري��د ان 

العديد  يف  وا�شتعل  العربي  الربيع  اندلع  عندم�  ال���وراء  اىل  �شنني  ع�شر  ب�لزمن  اع��ود 

من الدول حولن� وخّلف وراءه دم�راً وخراب�ً ال يزال ق�ئم�ً حتى االآن . وقد �شعى بع�ض 

االردنيني لنقل هذا لربيع اىل �شوارعن� وان ك�ن على �شكل م�شريات واعت�ش�م�ت مكوكية 

م� بني امل�شجد احل�شيني وميدان النخيل على االغلب ، �ش�رك فيه� خليط من االردنيني 

بع�شهم ينتمي ايل حركة دينية �شي��شية ك�نت قد ظنت ان الربيع العربي هو فر�شته� 

لتحقق م� ت�شعى لتحقيقه منذ ع�شرات ال�شنني والقفز ملق�عد ال�شلطة ومبب�ركة ا�شح�ب 

نظرية ال�شرق االو�شط اجلديد . وبع�شهم حتت مط�لب اال�شالح ال�شي��شي واالقت�ش�دي 

وحم�ربة الف�ش�د . وبع�شهم رفع �شع�رات ا�شق�ط النظ�م دون ان يكون لديه بدياًل عنه 

وامن� على االغلب لتقليد ال�شع�رات التي رفعت يف مي�دين الربيع العربي االأخرى . اال 

ال��ذي مت�شك  االردين  ال�شعب  ووع��ي  الن�عم  االم��ن  ا�شلوب  وا�شتخدامه  النظ�م  ان وعي 

بقي�دته وا�شتقراره ، وم� اآلت اليه احوال الدول التي اندلع به� هذا الربيع و�شقوط نظ�م 

حكم حممد مر�شي يف م�شر قد اف�شل هذا التحرك ب�لت�يل ف�شل الربيع االردين ، وف�شل 

للوالي�ت  الدميقراطية  االدارة  داعميه عنه وخ��شة  بعد تخلي  العربي مبجمله  الربيع 

املتحدة االمريكية يف ذلك الوقت والتي ك�نت من كب�ر داعمي هذا الربيع . اال ان فكرة 

هذا الربيع مل تب�رح خميلة فر�ش�نه يف انتظ�ر الفر�شة املن��شبة للعودة اىل حراكهم هذا 

. ثم ج�ءت ادارة اجلمهوري دون�لد ترامب والذي �شلك يف �شي��ش�ته ب�ملنطقة م�شلك�ً اخر 

بعيداً عن ا�شلوب الربيع العربي .

اخ��ذت  وعندم�   ، امل��شي  ال��ع���م  نه�ية  يف  االمريكية  ال��راآ���ش��ة  انتخ�ب�ت  اق���راب  وم��ع 

، فقد مت  امل�شهد  اىل �شدارة  الدميقراطية  االدارة  ع��ودة  اىل  ت�شري  ال��راأي  ا�شتطالع�ت 

مالحظة ن�ش�ط�ً وا�شح�ً لبع�ض ان�ش�ر هذا الربيع يف االردن وذلك من خالل تب�شرين� 

بقرب انطالقه من جديد يف جولة رابعة وح��شمة ومهم� ك�ن الثمن ق��شي�ً ومريراً ح�شب 

تعبري بع�ض اقط�بهم .

وعندم� ع�دت هذه االدارة اىل البيت االبي�ض مطلع الع�م احل�يل �شعرت هذه املجموعة 

ب�أن فر�شته� قد الحت وانه� اقربت من حتقيق اهدافه� فزادت من حملته� ودعواته� 

لهذا الربيع . اال ان هذه االدارة الدميقراطية اجلديدة اعطت اولويته� ال�شالح اال�شرار 

التي ت�شببت فيه� ادارة ترامب يف داخل امريك� وخ�رجه� واعطت ا�ش�رات انه� �شوف تتبع 

الو�ش�ئل الدبلوم��شية والدميقراطية لتحقيق غ�ي�ته� يف منطقتن� العربية او على االقل 

هذا م� بدا منه� .

ك�نوا  وال��ذي��ن  ال�ش�بقني  امل�شوؤولني  من  ع��دداً  دعواته�  يف  املجموعة  ه��ذه  �ش�ند  وق��د 

يبحثون عن طريق تعيدهم اىل مق�عدهم ونفوذهم ، واآخرين يبحثون عن من��شب مل 

يدركوه� بعد . .

وقد وجدت هذه املجموع�ت يف وب�ء كورون� وم� نتج عنه من اعالن ق�نون الطوارئ 

واخلدمية  والتج�رية  ال�شن�عية  للمن�شئ�ت  واغ���الق  وجزئية  كلية  اغ��الق���ت  وف��ر���ض 

هذه  خم�لفي  على  غ��رام���ت  وف��ر���ض  اجل�شدي  والتب�عد  الكم�م�ت  ا�شتخدام  وف��ر���ض 

اقت�ش�دية و�شحية �شعبة وبط�لة  او�ش�ع  والتعليم�ت وم� ترتب على ذلك من  االوام��ر 

هذه  ع��ن  امل��واط��ن��ني  م��ن  وا�شعة  �شريحة  ر���ش��ى  ع��دم  لهم ال�شتغالل  فر�شة   ، م��ت��زاي��دة 

االإجراءات وانتق�دهم له� وخ��شة مع ح�الت التخبط احلكومي يف التع�مل مع هذا الوب�ء 

، للتحري�ض على احلكومة والدولة االردنية وحتى على النظ�م .

للق�شية  حلول  لفر�ض  دولية  حترك�ت  ال��وب���ء  وه��ذا  التحرك�ت  ه��ذه  مع  ترافق  كم� 

الفل�شطينية من خالل �شفقة القرن التي وقف منه� االردن وجاللة امللك موقف� راف�ش�ً 

ان يجف عرق ترامب ونتني�هو  النه�ية اىل دفنه� وقبل  ادى يف  لبنوده� مم�  ومع�ر�ش�ً 

من رق�شة الن�شر ع�شية توقيعه� واعالنه� . ونتيجة ا�شرار االردن على دوره يف حم�ية 

نتني�هو  ح���ول  والتي  عليه�  اله��شمية  الو�ش�ية  مبوجب  القد�ض  يف  الدينية  االم���ك��ن 

ا�شتدراج عرو�ض عربية وا�شالمية لكي تقوم بهذا الدور ، ولرف�ض جاللة امللك االلتق�ء 

مع نتني�هو وحتى رف�ض جمرد تلقي مك�ملة ه�تفية منه خالل ال�شنوات الثالث امل��شية ، 

وبنف�ض الوقت فتح قنوات ات�ش�ل مع من�ف�شيه يف حكومته مثل بيني غ�نت�ض وزير دف�عه 

ومن�ف�شه على من�شبه ، وغ�بي ا�شكن�زي وزير خ�رجيته واملع�ر�ض له اي�ش�ً مم� اعتربه 

نتني�هو دعم�ً من جاللة امللك خل�شومة قبل االنتخ�ب�ت الرابعة خالل اقل من �شنتني 

يق�تل يف  نتني�هو  . ولكون  اف�ش�له  ل�ش�لح من�ف�شيه وبهدف  الكي�ن  التي جتري يف هذا 

االدارة  مع  ين�شق  ولكي  حم�كم�ته  من  ينجوا  لكي  االنتخ�ب�ت  ه��ذه  يف  للنج�ح  �شرا�شة 

وال�شعب  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�ش�ب  على  الفل�شطينية  للق�شية  حل  اليج�د  االمريكية 

االردين وخ��شة بعد ان جنح يف اآواخر اي�م والية ترامب بعقد مع�هدات �شلح مع اربٍع 

من ال��دول العربية ب�ال�ش�فة اىل م� اعلنه قبل اي�م من ان اربع دول اخرى يف املنطقة 

بطريقه� لتطبيع عالقته� مع كي�نه ، وخل�شيته من ان يقوم جاللة امللك ب�ف�ش�ل �شعيه 

هذا فقد اأخذ ي�شعى اىل ا�شع�ف املوقف االردين وموقف جاللة امللك ب�لذات من خالل 

خلق امل�ش�عب الداخلية له ورمب� العمل على ازاحته عن طريقه ان امكن .

ولعل و�شع العراقيل ام�م زي�رة �شمو ويل العهد للحرم القد�شي الأحي�ء ليلة اال�شراء 

اغ��الق بع�ض  و  املتفق عليه� م�شبق�ً  الزي�رة  االخ��الل برتيب�ت  واملعراج فيه من خالل 

مداخل القد�ض والطريق رقم ١ وبع�ض مداخل و�ش�ح�ت االق�شى بحجة الدواعي االمنية 

مم� ك�ن �شيرتب على ذلك الت�شيق على امل�شلني املقد�شيني يف القي�م ب�ل�شالة يف امل�شجد 

االق�شى يف تلك الليلة مم� دفع �شموه اىل الغ�ء زي�رته هذه ، االمر الذي رد عليه االردن 

ت�ريخية  بزي�رة  نتني�هو  �شتحمل  ك�نت  التي  للط�ئرة  االأذن  منح  بعدم  الت�يل  اليوم  يف 

ال��زي���رة والتي اعتربت  الغ�ء ه��ذه  املتحدة مم� ح��دا به اىل  العربية  اىل دول��ة االم����رات 

مبث�بة �شفعة يف وجهه ، مم� زاد من حدة املوقف العدائي من قبله اجت�ه االردن واجت�ه 

جاللة امللك . ومن غري امل�شتبعد ان يكون لهذا الكي�ن دوراً يف حت�شيد املع�ر�ش�ت االردنية 

االآخ��ر من خالل اجهزة  الكي�ن وبع�شه�  يف اخل���رج وبع�شه� ال يخفي عالقته مع هذا 

املعلوم�ت  ببع�ض  ك�نت متولهم وتزودهم  والتي  يقيمون فيه�  التي  الدول  املخ�برات يف 

يف  م�ش�ركتهم  ث��م   ، ا�شع�فه  بهدف  االردين  النظ�م  على  حملتهم  يف  منه�  لي�شتفيدوا 

الدعوة للخروج اىل ال�ش�رع ب�لت�ريخ املذكور . ولعل هذا م� ا�ش�ر اليه جاللة امللك من 

خالل حتذيره من ان��ض ب�لداخل واخل���رج يعملون �شد االردن نتيجة �شموده يف وجه 

ال�شغوط�ت التي يتعر�ض له� والتي ت�ش�رك فيه� اطراف�ً عربية ودولية كثرية .

اللواء المتقاعد مروان العمد

 ٢٤ آذار .. بين حرية الرأي 
وحق الحياة »1«

�شلط عد�شة ك�مرية ه�تفك على الب�ركود

لرى االأخب�ر »املحلية« يف املوقع االلكروين

االنباط- عمان

جل�شته  يف  الع�يل  التعليم  جمل�ض  وافق 

يوم اخلمي�ض امل��شي برئ��شة وزير الربية 

العلمي  والبحث  الع�يل  والتعليم  والتعليم 

ال��دك��ت��ور حم��م��د اأب����و ق��دي�����ض ع��ل��ى اإق����رار 

ملجل�ض  به�  والتن�شيب  االأن��ظ��م��ة  م��ن  ع��دد 

الوزراء.

ل��ل��وزارة،  ام�����ض  ���ش��ح���يف  ب��ي���ن  وبح�شب 

اأق����ر امل��ج��ل�����ض ن��ظ���م اأ���ش�����ض ت��ع��ي��ني روؤ����ش����ء 

اجل�����م����ع�����ت االأردن������ي������ة ال���ر����ش���م���ي���ة ال����ذي 

ي��ت�����ش��م��ن اآل���ي���ة ت��ع��ي��ني روؤ����ش����ء اجل���م��ع���ت 

ال��ر���ش��م��ي��ة، ومب���وج���ب ه���ذا ال��ن��ظ���م ي��ق��وم 

جمل�ض التعليم الع�يل بت�شكيل جلنة بحث 

ال  م�  ا�شتقط�ب  مهمته�  تكون  وا�شتقط�ب 

يقل عن 20 مر�شح�ً لتويل من�شب رئي�ض 

اجل���م��ع��ة مم��ن ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م ال�����ش��روط 

ال�������واردة يف ق����ن���ون اجل����م���ع����ت االأردن����ي����ة 

ال��ن���ف��ذ، ب���الإ���ش���ف��ًة اإىل م��ع���ي��ري حم���ددة 

هذه  تقوم  اأن  على  النظ�م  ه��ذا  يت�شمنه� 

من  مر�شحني   10 اأ���ش��م���ء  ب��رف��ع  اللجنة 

جلنة  اإىل  ا�شتقط�بهم  جرى  الذين  العدد 

اأخرى ي�شكله� املجل�ض، وهي جلنة االختي�ر 

رئي�ض  ع�شويته�  يف  ت�شم  التي  واملف��شلة 

امل��ع��ن��ي��ة. واأو���ش��ح  اأم��ن���ء اجل���م��ع��ة  جمل�ض 

واملف��شلة  االختي�ر  جلنة  مهمة  اأن  البي�ن 

درا���ش��ة وت��ق��ي��ي��م ت��ر���ش��ي��ح���ت جل��ن��ة البحث 

واإج����راء  االأوىل(  )ال��ل��ج��ن��ة  واال���ش��ت��ق��ط���ب 

روؤي��ة  ال�شتطالع  املر�شحني  م��ع  مق�بالت 

املر�شح يف مع�جلة ق�ش�ي� اجل�معة الق�ئمة 

املر�شح له�، ووفق�ً ملع�يري حمددة يت�شمنه� 

هذا النظ�م، وتقوم هذه اللجنة بعد انته�ء 

التعليم  عمله� برفع تقرير مف�شل ملجل�ض 

املر�شحني  ب�أ�شم�ء  ك�شف�ً  يت�شمن  ال��ع���يل 

م��رت��ب��ني ت��ن���زل��ي���ً ح�����ش��ب ال���درج����ت ال��ت��ي 

للمق�بلة. ح�شلوا عليه� وفق�ً 

التعليم  جمل�ض  يدعو  البي�ن،  وبح�شب 

على  احل��شلني  الثالثة  املر�شحني  الع�يل 

اأع��ل��ى ال���درج����ت ل��ي��ق��دم ك��ل م��ن��ه��م ع��ر���ش���ً 

يف امل��ح���ور ال��ت��ي ي��ح��دده��� امل��ج��ل�����ض، وبعد 

اأع�ش�ء  يقوم  العر�ض  تقدمي  من  االنته�ء 

جمل�ض التعليم الع�يل ب�لت�شويت الختي�ر 

ح�شب  بتعيينه  والتن�شيب  املن��شب  املر�شح 

االأ�شول.

على  ال��ع���يل  التعليم  جمل�ض  واف��ق  كم� 

اإقرار نظ�م تقييم اأداء القي�دات االأك�دميية 

الع�يل  التعليم  موؤ�ش�ش�ت  يف  وم�ش�ءلته� 

النظ�م  ه��ذا  ومبوجب  الر�شمية،  االأردن��ي��ة 

بت�شكيل  ال���ع����يل  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم��ل�����ض  ي���ق���وم 

موؤ�ش�ش�ت  يف  الرئي�ض  اأداء  لتقييم  جلنة 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع����يل ت���ك���ون م��ه��م��ت��ه��� درا����ش���ة 

اأمن�ء اجل�معة  املقدم من جمل�ض  التقرير 

واملتعلق ب�أداء الرئي�ض والتو�شية للمجل�ض 

وملجل�ض  ب�ش�أنه،  املن��شبة  القرارات  ب�تخ�ذ 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع����يل ب���ن����ًء ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ه��ذه 

ب�إخط�ر  من��شب�ً  ي��راه  م�  يتخذ  اأن  اللجنة 

واملخ�لف�ت  ب���ل��ت��ج���وزات  اجل���م��ع��ة  رئي�ض 

يحدده�  زمنية  مدة  واإمه�له  واملالحظ�ت 

بتقدمي  اإل���زام���ه  م��ع  لت�شويبه�  امل��ج��ل�����ض 

�شيتبعه�  ال��ت��ي  االإج������راءات  ت��و���ش��ح  خ��ط��ة 

امل��خ���ل��ف���ت  اأو  ال��ت��ج���وزات  ت��ل��ك  لت�شويب 

التعليم  ملجل�ض  مي��ك��ن  اأو  امل��الح��ظ���ت،  اأو 

ال��ع���يل اإع���ف����ء ال��رئ��ي�����ض م��ن م��ن�����ش��ب��ه، اأو 

لهذا  تعيينه. كم� ميكن وفق�ً  عدم جتديد 

وجود  ح�ل  يف  احل�جة  اقت�شت  اإذا  النظ�م 

الرئي�ض  م�ش�ءلة  ت�شتدعي  خم�لف�ت  اأي��ة 

بت�شكيل  ال��ع���يل  التعليم  جمل�ض  يقوم  اأن 

للمجل�ض  التق�رير  ورف��ع  للم�ش�ءلة  جلنة 

البي�ن،  يف  وج���ء  من��شب�ً.  ي��راه  م�  التخ�ذ 

جم�ل�ض  على  اأي�����ش���ً  النظ�م  ه��ذا  مب��وج��ب 

تقوم  اأن  الر�شمية  اجل���م��ع���ت  يف  االأم��ن���ء 

اجل�معة  يف  االأك���دمي��ي��ة  ال��ق��ي���دات  بتقييم 

»ن���واب ال��رئ��ي�����ض، وع��م��داء ال��ك��ل��ي���ت« وف��ق���ً 

ال��ت��ي  االأداء  وم���وؤ����ش���رات  ال��ت��ق��ي��ي��م  مل��ع���ي��ري 

ت�شمنه� هذا النظ�م، وملجل�ض االأمن�ء بن�ًء 

وع��م��داء  ال��رئ��ي�����ض  ن���واب  اأداء  تقييم  ع��ل��ى 

ال��رئ��ي�����ض-  تن�شيب  ع��ل��ى  -وب���ن����ًء  ال��ك��ل��ي���ت 

من  من��شب�ً  ي���راه  ال���ذي  ال��ق��رار  يتخذ  اأن 

ح��ي��ث اإع����ف�����ء ن�����واب ال��رئ��ي�����ض وال���ع���م���داء 

تعيينهم.  جت��دي��د  ع��دم  اأو  من�شبهم،  م��ن 

ك��م��� واف����ق جم��ل�����ض ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع����يل على 

االإل��ك��روين يف  التعلم  اإدم����ج  نظ�م  اإق���رار 

يهدف  وال���ذي  ال��ع���يل،  التعليم  موؤ�ش�ش�ت 

لعملية  وت�شريعي  ق�نوين  اإط���ر  و�شع  اإىل 

ال��ت��ع��ل��م االإل���ك���روين ب���أ���ش��ك���ل��ه ك���ف��ة »ع��ن 

بعد« و«املدمج« يف موؤ�ش�ش�ت التعليم الع�يل 

االأردن�����ي�����ة، واإدم��������ج ال��ت��ع��ّل��م االإل���ك���روين 

وم���أ���ش�����ش��ت��ه ل��ي�����ش��ب��ح ج����زءا م���ن امل��ن��ظ��وم��ة 

التعليم  موؤ�ش�ش�ت  يف  التعليمية/التعّلمية 

التعليم  بنوعية  االرت��ق���ء  اأج��ل  من  الع�يل 

فيه� و�شم�ن جودته و�شم�ن حتّقق النقلة 

الع�يل  التعليم  موؤ�ش�ش�ت  اأداء  يف  املن�شودة 

للتطورات  وم��واك��ب��ًة  خم��رج���ت��ه���،  وج���ودة 

الع�ملية يف هذا امل�شم�ر.

 مجلس التعليم العالي ُيقر نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات

الأحد    21  /  3  / 2021

االنباط- عمان

ب��شم  الر�شمي  الن�طق  االإع��الم  ل�شوؤون  ال��ّدول��ة  وزي��ر  اأعلن   

اجتم�ع�ت  ع��ّم���ن  ا�شت�ش�فة  دودي���ن  �شخر  املهند�ض  احل��ك��وم��ة 

الت��شعة  دورت��ه���  يف  امل�شركة  امل�شرية  االأردن��ي��ة  العلي�  اللجنة 

وال��ع�����ش��ري��ن ه���ذا االأ����ش���ب���وع، م���وؤك���داً ت��رح��ي��ب احل��ك��وم��ة ب��زي���رة 

رئ��ي�����ض ال����وزراء امل�����ش��ري ال���ذي ي��راأ���ض وف��د ب���الده امل�����ش���رك يف 

االجتم�ع�ت.

البلدين  اإن  ال�شبت،  ُن�شر ام�ض  وق�ل دودين، يف بي�ن �شحفّي 

اتفق� على عقد اجتم�ع�ت اللجنة العلي� امل�شركة خالل الزي�رة 

االأخرية لرئي�ض الوزراء الدكتور ب�شر اخل�ش�ونة اإىل الق�هرة يف 

م�شطفى  الدكتور  امل�شرّي  بنظريه  ولق�ئه  امل��شي  �شب�ط  �شهر 

مدبويل.

ال�شحّية  ال��ظ��روف  رغ���م  ه���ذه االج��ت��م���ع���ت،  ع��ق��د  اأن  واأّك����د 

اال���ش��ت��ث��ن���ئ��ّي��ة ال���ت���ي مي����ّر ب��ه��� ال����ع�����مل، ي��ع��ك�����ض ع����زم ال��ب��ل��دي��ن 

العالق�ت  تعزيز  بجهود  اال���ش��ت��م��رار  على  امل��ت��ب���دل  وحر�شهم� 

يف  البيني  ال��ت��ع���ون  م�����ش���ري��ع  وتنفيذ  ب��ه���،  واالرت���ق����ء  ال��ث��ن���ئ��ي��ة 

خمتلف املج�الت، واإدامة التن�شيق الثن�ئي حي�ل كل م� من �ش�أنه 

ال�شقيقني. وال�شعبني  البلدين  خدمة 

وت��ن��ط��ل��ق االج��ت��م���ع���ت ال��ي��وم ال�����ش��ب��ت ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ف��رق 

تن�ول  فيه�  يتم  ي��وم��ني  م���دار  وع��ل��ى  البلدين  ك��ال  م��ن  الفنّية 

ج��دول  على  امل��ط��روح��ة  وال��ق��ط���ع���ت  للملف�ت  الفنية  اجل��وان��ب 

يوم  ال���وزارّي  امل�شتوى  على  �شتعقد  والتي  االجتم�ع�ت،  اأع��م���ل 

ال��ّث��الث���ء  ي��وم  امل�شركة  العلي�  اللجنة  تلتقي  اأن  قبل  االث��ن��ني 

برئ��شة رئي�شّي وزراء البلدين.

و���ش��ه��دت االأ����ش����ب���ي���ع االأخ������رية اج��ت��م���ع���ت حت�����ش��ريي��ة على 

امل�شرية  الع��شمة  ا�شت�ش�فته�  املختلفة،  القط�عية  امل�شتوي�ت 

العلي�  اللجنة  اأع��م���ل  نت�ئج  م��راج��ع��ة  خالله�  ج��رى  ال��ق���ه��رة، 

ال�����ش���ب��ق��ة وت��ق��ي��ي��م م���دى اإجن�����ز اخل���ط���وات وامل�����ش���ري��ع ال��ت��ي مت 

عليه�. التوافق 

يوم  �شت�شت�شيف  اململكة  اإن  دودين  ق�ل  مت�شل،  �شعيٍد  وعلى 

التع�ون  اآلية  �شمن  وتن�شيق  مت�بعة  اجتم�ع�ت  املقبل  االأربع�ء 

التك�مل  ي��ح��ق��ق  ومب����  وال���ع���راق،  وم�����ش��ر  االأردن  ب��ني  ال��ث��الث��ّي 

الق�دة  ل��ق��رارات  تنفيذاً  الثالثة  ال�شقيقة  البلدان  بني  املن�شود 

وخمرج�ت القمم التي عقدوه�.

القط�عي  ال����وزاري  امل�شتوى  على  االج��ت��م���ع���ت  ه��ذه  وت���أت��ي 

ال�ش�بقة  واالجتم�ع�ت  اجلهود  من  ل�شل�شلة  ا�شتمراراً  امل�شرك 

امل��شية وبوترية  االأ�شهر  الثالث خالل  الدول  ا�شت�ش�فته�  التي 

متوا�شلة، والتي ا�شتهدفت تعزيز التك�مل والبن�ء على اجلوامع 

لتكون اأمنوذج�ً يف العمل العربي امل�شرك.

االنباط- عمان

الفراية،  م���زن  املكلف  ال�شحة  ووزي���ر  الداخلية  وزي��ر  تفقد   

ال�شبت، م�شت�شفى االمري حمزة للوقوف ميداني� على �شري  ام�ض 

على  وي�شتقبلهم  كورون�  م�ش�بي  ي�شم  الذي  امل�شت�شفى  يف  العمل 

مدار 24 �ش�عة.

م���ج��د ن�شري  ال��دك��ت��ور  ح��م��زة  االم���ري  م��دي��ر م�شت�شفى  وق����ل 

�شيم�  ال  االأق�ش�م،  يف  املر�شى  و�شع  على  اطم�أن  ال�شحة  وزير  ان 

من  بعدد  ووج��ه  ك��ورون���،  مر�شى  ي�شتقبل  ال��ذي  ال��ط��وارئ  ق�شم 

املقدمة  اخل��دم���ت  مب�شتوى  للنهو�ض  ال��ت��ط��وي��ري��ة  االإج�����راءات 

للمواطنني.

االمري  م�شت�شفى  يف  اال�شغ�ل  ن�شبة  ان  ن�شري  الدكتور  وب��ني 

ي�شم  امل�شت�شفى  ان  اإىل  م�����ش��ريا  ب���مل��ئ��ة،   75 اإىل  و���ش��ل��ت  ح��م��زة 

على  الفراية  اطلع  كم�  ك��ورون���.  لعالج  خم�ش�ش�  �شريرا   427
وم�شتوي�ت  امل��ي��داين  ع��م���ن  م�شت�شفى  يف  املقدمة  اخل��دم��ة  واق��ع 

والتف�عل  التج�وب  اأهمية  موؤكدا  ب�ملر�شى،  اخل��ض  االأك�شجني 

�شبل  جميع  توفري  و���ش��رورة  �شغرية  او  كبرية  مالحظة  اي  م��ع 

الراحة للمقيمني يف احلجر ال�شحي واالجراءات الطبية املقدمة 

الطبي  ال��ك���در  به�  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الدقيقة  امل��خ��ربي��ة  وال��ف��ح��و���ش���ت 

جهوزية  حول  مف�شل  ل�شرح  ال�شحة  وزي��ر  وا�شتمع  املتخ�ش�ض. 

املتخ�ش�شة  الطبية  الكوادر  قبل  من  املقدمة  ال�شحية  اخلدم�ت 

للمقيمني يف غرف العزل.

االنباط-عمان

الكرامة  العطرة ملعركة  الذكرى  تزامن� مع 

، اأع���ل���ن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي االإ����ش���الم���ي ال����دويل 

و����ش���ن���دوق االئ���ت���م����ن ال��ع�����ش��ك��ري ع���ن ت��وق��ي��ع 

م���ذك���رة ت��ف���ه��م  ���ش��م��ن اإط������ر امل���ب����درة امللكية 

ال�شالح(  )رف���ق  الع�شكريني  املتق�عدين  ملن�فع 

املنتج�ت  م��ن  جمموعة  لتقدمي  تهدف  وال��ت��ي 

للمتق�عدين  وامل�����ش��رف��ي��ة  امل���ل��ي��ة  واخل���دم����ت 

امللكية  ال��ت��وج��ي��ه���ت  يحقق  ومب����  الع�شكريني 

ال�ش�مية لدعم املتق�عدين الع�شكريني.

البنك  الع�شلي مدير ع�م  اي�د  ال�شيد  واأ�ش�د 

ال�ش�مية  امللكية  ب���مل��ب���درة  االإ���ش��الم��ي  ال��ع��رب��ي 

للمتق�عدين  وال��ع��رف���ن  ال�����ش��ك��ر  ت��وج��ت  ال��ت��ي 

الع�شكريني الذين ك�نوا وم�زالوا رمز كرامتن� 

رد اجلميل  البنك ومن منطلق  واأن  ومنتعتن�، 

قد ق�م ب�إطالق ب�قة من التمويالت املخ�ش�شة 

مي�شرة  ب�����ش��روط  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  ل��ل��م��ت��ق���ع��دي��ن 

وبن�شب اأرب�ح خمف�شة، واأن التع�ون مع �شندوق 

اإىل  االأول  املق�م  يف  يهدف  الع�شكري  االئتم�ن 

للم�شتفيدين  التمويالت  ه��ذه  و�شول  ت�شهيل 

وب�ل�شكل الذي ي�شمن اإ�شتف�دة اأكرب قدر منهم 

ودون اأي جهد وعن�ء. 

ه��ذا وق��د اأط��ل��ق البنك ال��ع��رب��ي االإ���ش��الم��ي 

ال��ت��م��وي��الت اخل��شعة  ال����دويل جم��م��وع��ة م��ن 

م��ب���درة )رف���ق  البنك  �شمن  ل�شروط واح��ك���م 

ال�شالح( ت�شمل متويل اإج�رة منتهية ب�لتمليك 

�شنوي�   %4.75 ع���ئ��د  بن�شبة  ال��ع��ق���رات  ل�����ش��راء 

وملدة ت�شل اإىل 30 ع�م� ودون احل�جة اإىل دفعة 

م��ق��دم��ة، ومت��وي��ل م��راب��ح��ة ل�����ش��راء م���واد بن�ء 

�شنوي�   %2.5 رب��ح  بن�شبة  �شي�رة  اأو  وت�شطيب�ت 

دفعة  اإىل   احل���ج��ة  دون  دي��ن���ر  األ���ف   20 ح��ت��ى 

بط�قة  اإىل  ب�الإ�ش�فة  �شم�ن�ت،  اأي��ة  اأو  مقدمة 

 ١000 اإئتم�نية مق�شطة )قر�ض ح�شن( ب�شقف 

دين�ر يتم اإ�شداره� جم�ن� لل�شنة االأوىل، واأي�ش� 

 ١2 ١500 دين�ر ي�شدد على  قر�ض ح�شن بقيمة 

�شهرا ،  ب�الإ�ش�فة اإىل عرو�ض مميزة من عدد 

م���ن ال�����ش��رك���ت ل��ت��ق��دمي خ�����ش��وم���ت وع��رو���ض 

�شراء  ت�شمل  الع�شكريني  للمتق�عدين  خ��شة 

وال�����ش��ي���رات مع  واالأث�����ث  الكهرب�ئية  االأج��ه��زة 

امك�نية تق�شيط ثمنه�.

املنت�شرة يف  البنك  هذا وقد مت تهيئة فروع 

امل�شتفيدين  الإ�شتقب�ل  اململكة  حم�فظ�ت  ك�فة 

م�ش�رات  اأكمل وجه من خالل  على  وخدمتهم 

�شريعة خم�ش�شة لهم.  

وم���ن ج���ن��ب��ة ث��م��ن ال�����ش��ي��د اأجم����د ح��ج���زي 

مدير ع�م �شندوق االإئتم�ن الع�شكري، م�ش�همة 

البنك العربي االإ�شالمي الدويل يف دعم جهود 

مب�درة رف�ق ال�شالح من خالل طرح جمموعة 

من املنتج�ت واخلدم�ت امل�شرفية للمتق�عدين 

االأم��ر  مي�شرة،  و���ش��روط  ب���أ���ش��ع���ر  الع�شكريني 

معي�شي  م�����ش��ت��وى  حت��ق��ي��ق  يف  �شي�ش�هم  ال����ذي 

واال�شتثم�ر  التمويل  على  وم�ش�عدتهم  اأف�شل 

لهم  التمويلية  واخلدم�ت  القرو�ض  وتقدمي   ،

م�شتوى  ت���أم��ني  ي�شمن  مب���  مي�شرة،  ب�شروط 

معي�شي يلبي تطلع�تهم واأ�شرهم حلي�ة كرمية.

الحكومة ترحب بزيارة رئيس الوزراء المصري لعّمان

دودين: عّمان تستضيف اجتماعات اللجنة العليا 
األردنية المصرية المشتركة هذا األسبوع

 الفراية يتفقد سير العمل ميدانيا 
في مستشفيي االمير حمزة 

وعمان الميداني

 توقيع مذكرة تعاون بين البنك العربي االسالمي الدولي 
وصندوق االئتمان العسكري

 استجابة لمبادرة »رفاق السالح« 
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ال�سواء  والعاملية على  الأردنية  ال�ساحة  الأب��رز على  التحدي  الإقت�سادي هو  التحدي 

وخ�سو�ساً يف ظل جائحة كورونا وما بعدها؛ وما ُيعانيه �سبابنا املتعطلني عن العمل هو 

موؤ�سر لعدم توّفر فر�ص الت�سغيل املنا�سبة لهم من خالل الإ�ستثمارات التي بات خلقها 

العمل من خالل  ب�سوق  العايل  التعليم  بال�سهل؛  وهنالك حتدي ربط خمرجات  لي�ص 

اإمتالك املهارات الالزمة؛ بالإ�سافة لتحديات الثقافة املجتمعية وثقافة العيب وغريها:

1. نحتاج اليوم قبل الغد ملطبخ اإقت�سادي على غرار املطبخ ال�سيا�سي لغايات اأن يكون 

خاّلقة  حلول  واإق��راح  وحتدياتها  الإقت�سادية  املع�سلة  حل  يف  للم�ساهمة  اأفكار  خ��ّزان 

واإ�سالحية.

لغايات  التكنوقراط  اأن يحوي ذوي اخلربة من  املفرو�ص  الإقت�سادي من  املطبخ   .2

وغريها   الأداء  وموؤ�سرات  والربامج  للتنفيذ  القابلة  واخلطط  الإ�سراتيجيات  تاأطري 

خلطط طويلة ومتو�سطة وق�سرية املدى.

اأن ي�سع �سيا�سات م�ستدامة للحكومات املتعاقبة  3. املطبخ الإقت�سادي من املفرو�ص 

ليكون  امل�سوؤولني  اأو  ال��وزراء  بتغرّي  تتغرّي  ل  ال�سيا�سات  وهذه  الإقت�سادية  امل�سكلة  حلل 

ة. النهج تراكمياً وم�ستداماً  ومراقباً من قبل جلان خمت�سّ

4. املطبخ الإقت�سادي يطرح اأفكاراً قابلة للتطبيق حلل م�سكلة البطالة وت�سغيل �سباب 

الوطن يف املحافظات والألوية يف م�ساريع اإنتاجية  وزراعية وتنموية وغريها حتقق منواً 

اإقت�سادياً وفر�ص عمل من خالل الفر�ص الإقت�سادية ال�سغرية واملتو�سطة.

5. املطبخ الإقت�سادي ل يعمل بالفزعة بل مبوؤ�س�سية ومهنية عالية اجلودة؛ ولذلك 

يخطط ب�سمولية ويتابع برامج الإعتماد على الذات والإ�ستثمارات وفر�ص العمل  والنمو 

الإقت�سادي وال�سادرات وكل ما يخ�ص الإقت�ساد ويتابعها مع احلكومة اأي�ساً. 

6. املطبخ الإقت�سادي يكون عوناً  للروؤى امللكية ال�سامية يف اإيجاد حلول تكاملية على 

الأر�ص بني موؤ�س�سات الوطن املختلفة؛ وبذلك ي�ساهم يف تبني ق�سايا اإقت�سادية وطنية 

كربى. 

اإقت�سادي بعني الإعتبار؛  7. املطبخ الإقت�سادي ياأخذ كل الأبعاد امل�ساحبة لأي قرار 

فهو ياأخذ الأبعاد ال�سيا�سية والإجتماعية والأمنية وغريها عند اإتخاذ اأي قرار اأو ت�سّور 

اأو روؤية.

8. ولذلك مطلوب الإ�سراع بت�سكيل هكذا مطبخ اإقت�سادي لي�سرع بامل�ساهمة يف اإقراح 

حلول خاّلقة مل�ساكلنا الإقت�سادية والتحديات اجل�سام التي تواجه اإقت�سادنا ولي�ساهم يف 

حل م�ساكل البطالة والفقر والنمو الإقت�سادي وغريها.

ب�سراحة: املطبخ الإقت�سادي بات �سرورة ملّحة لغايات اأن ي�سرع يف و�سع الت�سورات 

الأولية وال�سيا�سات واخلطط والربامج وموؤ�سرات الأداء حللول عملية وواقعية وخاّلقة 

مل�سكلتنا الإقت�سادية ولتعظيم دولة الإنتاج والإعتماد على الذات على الأر�ص وامل�ساهمة 

يف ت�سغيل �سبابنا واإيجاد الفر�ص الت�سغيلية املنا�سبة من خالل جلب وحتفيز الإ�ستثمارات 

وو�سع ذلك على �ُسلم الأولويات الوطنية.

د. محمد طالب عبيدات

 مطبخ إقتصادي

االنباط- عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 87 وفاة و5205 اإ�سابات 

لريتفع  ال�سبت،  ام�ص  اململكة  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

العدد الإجمايل اإىل 5788 وفاة و526666 اإ�سابة.

وتوزعت الإ�سابات اجلديدة على 2411 حالة يف حمافظة 

العا�سمة عّمان، و978 حالة يف حمافظة اإربد، منها 95 حالة 

يف  حالة  و298  ال��زرق��اء،  و424 حالة يف حمافظة  الرمثا،  يف 

حمافظة املفرق، و237 حالة يف حمافظة البلقاء، و198 حالة 

العقبة، و178 حالة يف حمافظة عجلون، و149  يف حمافظة 

حالة يف حمافظة ماأدبا، و108 حالت يف حمافظة جر�ص، و91 

الكرك،  حمافظة  يف  حالة  و81  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة 

و52 حالة يف حمافظة معان، منها 9 حالت يف البرا.

واأ�سار املوجز الإعالمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة 

اإىل  و���س��ل  ح��ال��ّي��اً  الن�سطة  احل����الت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة 

دِخلت اليوم اإىل 
ُ
اأ 94124 حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي 

امل�ست�سفيات 398 حالة، فيما غادرت 190 حالة.

امل��وؤّك��دة التي تتلقى  اإج��م��ايل ع��دد احل��الت  اأن  اإىل  ولفت 

اإجمايل  بلغ  3287 حالة، يف حني  بلغ  امل�ست�سفيات  العالج يف 

عدد اأ�سّرة العزل امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت املوؤّكدة 

باملئة،   48 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   2552 اأم�����ص  ليوم  وامل�ستبهة 

اأ�سّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف  اإجمايل عدد  بينما بلغ 

امل�ست�سفيات للحالت املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�ص 729 بن�سبة 

اإ�سغال بلغت 57 باملئة.

ك��م��ا ب��ل��غ اإج���م���ايل ع����دد اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����ص ال���س��ط��ن��اع��ي 

ليوم  وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

اأم�ص 374 جهازا بن�سبة اإ�سغال بلغت 32 باملئة.

يف  اليوم  �سفاء  حالة   6302 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ�سار  كما 

ال�سفاء  ح��الت  اإجمايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل 

لي�سبح  خمربّياً  فح�ساً   27692 واإج��راء  حالة،   426754 اإىل 

ن�سبة  وبلغت  فح�ساً،   5431286 الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل 

الفحو�سات الإيجابّية قرابة 8ر18 باملئة، مقارنة مع الن�سبة 

التي �سجلت يوم اأم�ص التي بلغت 94ر18 باملئة.

االنباط-عمان

انطلقت من  اإب��داع��ي��ة  واأف��ك��ار  م��واه��ب 

اختارها  معرّبة  طريقة  يف  كورونا،  معاناة 

م�ساعر  من  يختلجهم  ما  لإي�سال  الأبناء 

تفي�ص حبا وعرفانا لأمهاتهم، يف عيدهن 

من  والع�سرين  احل��ادي  يف  ي�سادف  ال��ذي 

�سهر اآذار كل عام.

ال��ظ��رف  ه���ذا  اأّن  اأح���ادي���ث  وع�����رّبوا يف 

ت�سل  اإب���داع���ات  ن���وّظ���ف  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ح��ّت��م 

ا�ستنزاف  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ال��ق��ل��ب،  اإىل  �سريعا 

اجليوب يف ظل ا�سراطات �سحية اآمنة.

احلبا�سنة،  متا�سر  الدكتورة  املحامية 

ت��خ��ت��ار يف ه���ذا ال��ي��وم ط��ري��ق��ة ب��ع��ي��دة عن 

ومعطيات  اختلفت  ف��الأم��ور  التجمعات، 

والظرف  احلياة تغريت، بح�سب تعبريها، 

اأوج������ب ع��ل��ي��ن��ا ق����در امل�����س��ت��ط��اع الل���ت���زام 

ب�������س���روط ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة، ف��ا���س��ت��غ��ل��ت 

وعبارات  كلمات  و�ساغت  الأدبية  موهبتها 

م�ساعر  م��ن  يختلجها  عما  ت��ع��رّب  ر�سينة 

فّيا�سة باحلب والمتنان لأغلى الأمهات.

ال��ف��ن��ان��ة ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة امل��ه��ن��د���س��ة ه��دى 

جرادات، جتد يف الفن و�سيلة للتعبري عن 

ذات��ه��ا وع��ن ال��ب��وح مب��ا داخ��ل��ه��ا م��ن حمبة 

تكتنفها لالأم التي �سّحت لأجلها الكثري.

لوحات  ر�سم  على  حر�ست  اأنها  وبينت 

م��وج��ودة  ف����الأم  ال���ي���وم،  ه���ذا  خل�سو�سية 

مبركزية ح�سورها يف حياة كّل مّنا.

اأخ�������س���ائ���ي ع���ل���م الج����ت����م����اع ال���دك���ت���ور 

الثاين  وللعام  اأن��ه  يبني  العورتاين  عامر 

ال���ت���وايل، ي��اأت��ي ي���وم الأم يف ظ��روف  ع��ل��ى 

الوبائية،  احل��ال��ة  طغت  حيث  ا�ستثنائية، 

واأج��������واء ال���رق���ب ال���ت���ي ت���راف���ق���ه���ا، ع��ل��ى 

املجتمع.

العيدية  تقدمي  هو  املطلوب  وي�سيف: 

لالأم ولو بالكلمة الطيبة، مع احلر�ص من 

و�سالمة  �سحة  على  باأ�سره  املجتمع  قبل 

ك��ب��ار ال�����س��ّن م��ن الم��ه��ات، ج���راء ال��ت��زاي��د 

اأع����داد  ارت���ف���اع  يف  الأردن  ي�����س��ه��ده  ال����ذي 

ما  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ص  الإ���س��اب��ات 

بهن،  الوجاهّي  اللقاء  فر�ص  من  �سيحّد 

وجتّمع اأفراد الأ�سرة يف بيت العائلة.

ال��ق��ي��م��ة  اأن  ال���ع���ورت���اين: رغ���م  وي���ق���ول 

يوم  على  تقت�سر  الأّم ل  �سخ�ص  املاثلة يف 

باجلميل  ال��ع��رف��ان  واأّن  ال���ع���ام،  يف  واح����د 

ينبغي اأن يكون �سلوكاً ُمالزماً لالأبناء، اإّل 

ب��الإع��داد  يبداأ  ة  خا�سّ قيمة  الأم  ليوم  اأّن 

التعبري  يريد  ملن  فر�سة  وه��و  ُم��ب��ّك��راً،  له 

اختيارها  يرتبط  رمزية  هدية  خالل  من 

بذوق الأّم غالباً.

ال��دك��ت��ور خليل  ال���س��ت�����س��اري الأ����س���ري 

حقيقيا  اختبارا  اليوم  هذا  يعترب  الزيود، 

حل��ب الأم، وال��ع��م��ل لإ���س��ع��اده��ا، ذل��ك لأن 

ال�سوؤال  يف  يكمن  حلبها  احلقيقي  املعنى 

عنها، وجتنب الختالط والتجمع يف هذا 

اليوم عندها.

وي��ت��اب��ع: ح��ي��ث ت��ن��ط��وي امل��خ��ال��ط��ة على 

خماطر �سحّية خا�سة لكبار ال�سن الذين 

ه��م م��ن اأك����ر ال��ف��ئ��ات ع��ر���س��ة ل��الإ���س��اب��ة 

بالفريو�ص، وفقا لدرا�سات.

يعطي  امل��ع��ن��وي  ال��ت��ك��رمي  اأن  وي�����س��ي��ف 

الث���ر ال��ع��م��ي��ق ال���ذي ي��غ��ن��ي ع��ن ال��ه��داي��ا، 

�سكر  ر�سائل  على  حتتوي  الكلمة  اأن  حيث 

وال��ع��ط��اء  الت�سحية  م��ع��اين  ل��ك��ل  ع��رف��ان 

والعناء التي تكّبدتها الأم.

ا����س���ت�������س���اري ال���ط���ب ال��ن��ف�����س��ي وع����الج 

الإدمان الدكتور عبداهلل اأبو عد�ص، يقول 

م��ن��ا���س��ب��ة  ه���و  ي��وم��ه��ا،  يف  الأم  ت���ك���رمي  اإن 

تقوم  مل��ا  والم��ت��ن��ان  التقدير  ع��ن  للتعبري 

اأزم����ة، جعلتها مت��ار���ص  ب��ه خ��ا���س��ة يف ظ��ل 

اأمناطا جديدة واإجراءات وقائية ووظائف 

ع����ّدة م��ن��ه��ا دور امل��ع��ل��م��ة وامل��م��ر���س��ة ال��ت��ي 

راحة  على  وت�سهر  والآلم  التوتر  تخفف 

ال�سغوطات  م��ن  ب��ال��رغ��م  الأ����س���رة،  اأف����راد 

الأع��ب��اء  وت��ف��اق��م  والج��ت��م��اع��ي��ة  النف�سية 

عليها.

للتذكري  هو  اليوم  ه��ذا  اأن  اإىل  وي�سري 

�سواء  ال��الحم��دود،  وعطائها  بت�سحياتها 

دورها  لبيان  وهو  اأثنائها،  اأو  الأزم��ة  قبل 

ومكانتها. قيمتها  وِعظم 

االنباط- عمان

والعامل  العام  هذا  الم  عيد  علينا  مير 

طبيعية  وغ��ري  ا�ستثنائية  ظ��روف��ا  ي�سهد 

نتيجة جلائحة كورونا.

و���س��ط  ال����ع����ام،  ه����ذا  الأم  ع��ي��د  وي����اأت����ي 

اإج�����������راءات ���س��ح��ي��ة �����س����ارم����ة، م����ا ي��ف��ق��د 

احلقيقية،  نكهته  الأم��ه��ات  م��ع  الإح��ت��ف��ال 

وتقبيل  اح�����س��ان  الم��ه��ات  �ستفتقد  حيث 

اي���ادي���ه���ن ال���ط���اه���رة م���ن ق��ب��ل اب��ن��ائ��ه��ن، 

حفاظا عليهن، وحر�سا على �سحتهن من 

الفريو�ص.

�������س���ة  ال���ن���ا����س���ط���ة الإج���ت���م���اع���ي���ة وُم���وؤ����سِ

الب�سري  هيفاء  البي�ساء  ���ّرة  الأ����سِ جمعية 

العالقات  قّيدت  كورونا  جائحة  اإن  تقول، 

اأفراد  بني  عام، ل�سيما  ب�سكل  الإجتماعية 

والفروع،  الأ�سول  وبني  الواحدة،  العائلة 

ال��دائ��م بني  بالتوا�سل  ال��ع��ادة  ج��رت  حيث 

الأب��ن��اء وال��وال��دي��ن، ويف ال��وق��ت ال��راه��ن، 

ت��ت��م ال��ع��الق��ات ب���ح���دود و���س��واب��ط خ��وف��اً 

هم  ال�سن  كبار  لأّن  لهم،  املر�ص  نقل  من 

الأكر ت�سررا من الوباء.

يبداأ  رائ��ع  �سعور  الأم��وم��ة  ان  وت�سيف 

ال��ط��ف��ل  ولدة  م����ع  الوىل  ال���ل���ح���ظ���ة  يف 

الأي�����ام وازدي�����اد ع��دد  الأول، وي��ن�����س��ج م��ع 

العطاء  درجات  اأعلى  اإىل  ويرتقي  الأبناء، 

والت�سحية، وتعترب عالقة الأم مع الأبناء 

الب�سرية،  العالقات  اأ�سمى  م��ن  واآب��ائ��ه��م، 

التي ل تخ�سع لربح اأو خ�سارة، ول تندرج 

من  تعترب  حيث  امل��ادي��ة،  احل�سابات  حت��ت 

الروحانيات.

ان  يعتربن  المهات  اأن  الب�سري  وتوؤكد 

هو  وعائالتهن  اأبنائهن  و���س��ع��ادة  �سالمة 

الإحتفالت  اما  بهن،  احلقيقي  الحتفال 

واجل����وان����ب الأخ�������رى ف���ت���اأت���ي يف امل��رت��ب��ة 

الإحتفال  ميكن  اأن��ه  اإىل  م�سرية  الثانية، 

ب��ح�����س��ور ي��ح��ق��ق ال��ت��ب��اع��د الإج���ت���م���اع���ي، 

ال�سحي. الربوتوكول  ومتطلبات 

حممد  اأم  ال�سبعينية  ع��ائ��ل��ة  وحت��ت��ف��ل 

بعيد الأم �سنويا باجتماع كل افراد العائلة 

الهدايا  وتقدمي  منها  الر�سا  طلب  ويتم 

�سعيدة  منا�سبة  اليوم  هذا  معتربين  لها، 

الفرح وال�سرور للجميع. ل�ستدعاء 

وت��ق��ول اأم حم��م��د، ان��ن��ا مُن��ر ه��ذا العام 

النظر  علينا  ي��ح��ّت��م  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي،  ب��ظ��روف 

اىل  داعية  الإحتفال،  اآلية  يف  العقل  بعني 

عن  التوا�سل  على  الح��ت��ف��ال  يقت�سر  ان 

بعد، خا�سة اأن اأفراد ال�سرة كبرية، ومنذ 

ذات  يف  كلهم  يجتمعون  ل  اجل��ائ��ح��ة  ب��دء 

الوقت، خ�سية املر�ص ونقل العدوى.

ت�ستطيع  لن  اأنها  اإىل  ام حممد  وت�سري 

منع عائلتها من احل�سور والإحتفال بهذه 

الإكتفاء  ق��ررت  لكنها  ع��ام،  ككل  املنا�سبة 

اأح���ف���اده���ا،  ف��ق��ط دون  اأب��ن��ائ��ه��ا  ب��ح�����س��ور 

اهلل  داع��ي��ة  اجل��م��ي��ع،  �سالمة  على  حفاظا 

ذك��رى  ي�سبح جم��رد  واأن  ال��وب��اء،  اأن مي��ر 

�سيئة، واأن يكون حكاية لالأجيال القادمة، 

ليحمدوا اهلل على نعمة ال�سحة والعافية.

اولد،  و4  ب��ن��ات   7 ل��دي��ه��ا  ان  وت�����س��ي��ف 

 40 ال�  ان لديها من الأحفاد ما يفوق  كما 

عندها  التجمع  ف��ك��رة  يجعل  م��ا  ا،  �سخ�سً

ل��الح��ت��ف��ال ب��ه��ا خ���ط���رية ب�����س��ب��ب ان��ت�����س��ار 

فريو�ص كورونا.

ب���دوره، ي��ق��ول اأ���س��ت��اذ علم الإج��ت��م��اع يف 

جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور يو�سف 

على  اأث��رت  ك��ورون��ا  جائحة  اإن  اخلطايبة، 

خم��ت��ل��ف م��ن��اح��ي احل���ي���اة، م��ن��ه��ا ط��ق��و���ص 

الإحتفاء بعيد الأم.

الأم  ي���وم ع��ي��د  اأن  وي��و���س��ح اخل��ط��اي��ب��ة 

بع�ص  ل��دى  والتقاليد  املو�سات  من  �سكل 

ال����ع����ادات، منها  ب��ع�����ص  مل��م��ار���س��ة  ال���ن���ا����ص 

كتعبري  لمهاتهم،  الهدايا  الأبناء  تقدمي 

واإ�سفاء  الأم  ملكانة  والتقدير  املحبة  ع��ن 

الرت���ي���اح ال��ن��ف�����س��ي وامل�����س��اع��ري ل���دى الم 

اأن  اإىل  لف��ت��ا  اب��ن��ائ��ه��ا،  م��ن  تكرميها  ع��ن��د 

ه���ذه ال��ط��ق��و���ص ت���اأث���رت ب��ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

التباعد  وتطبيق  حظر  م��ن  فر�سته  وم��ا 

الجتماعي.

اأم�����ا م���دي���رة م��در���س��ة لت����ني اجل��ب��ي��ه��ة 

اأم لثالثة  وه���ي  ع��رن��ك��ي،  ال��ث��ان��وي��ة جن���اح 

دور  ول��ه��ا  م��در���س��ة،  الأم  اإن  فتقول  اأب��ن��اء، 

مهم يف توعية وتوجيه ابنائها عن خطورة 

املر�ص والطرق ال�سحيحة ملواجهة الوباء، 

ال�سحية،  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب��الل��ت��زام  وذل����ك 

برك  والآخرين،  النف�ص  على  واملحافظة 

اأدوات  م�����س��ارك��ة  وع����دم  اأم������ان،  م�����س��اف��ات 

وحاجياتهم. الآخرين 

اليوم  بهذا  الحتفال  اأن  وتوؤكد عرنكي 

ه����و جم����رد ت��ع��ب��ري ع����ن حم���ب���ة واح�����رام 

يقت�سر  البناء لمهاتهم، وهو ل  وتقدير 

م�ساعر  يعرفن  فالمهات  يوم معني،  على 

داعية اىل عدم الحتفال يف ظل  اأبنائهن، 

ال���س��اب��ة،  خطر  م��ن  للحد  ال��وب��اء  تف�سي 

وعرب  الهاتفي  بالإت�سال  ذلك  وا�ستبدال 

املتعددة. التوا�سل الجتماعي  و�سائل 

لخذ  الت�سجيل  ���س��رورة  اىل  دع��ت  كما 

جميعا  ونحتفل  باأمان  نعي�ص  حتى  اللقاح 

كاملعتاد. وافراحنا  مبنا�سباتنا 

من جانبه، ي�سري رئي�ص املركز الوطني 

مل��ك��اف��ح��ة الأوب����ئ����ة والأم�����را������ص ال�����س��اري��ة 

الدكتور فرا�ص الهواري، اىل اأن التجمعات 

والح���ت���ف���الت ه���ي ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي يف 

اح��������داث امل�����وج�����ات اجل�����دي�����دة ل���ف���ريو����ص 

يف  عديدة  درا���س��ات  اكدتها  والتي  ك��ورون��ا، 

موا�سم  عقب  وذل��ك  الغربية،  املجتمعات 

العياد والحتفالت بالعام اجلديد وبعيد 

ال�سكر وغريها من املنا�سبات الخرى.

ع��ن  الب���ت���ع���اد  اإىل  ال�����ه�����واري  وي����دع����و 

التجمعات يف ظل ت�ساعد حالت الإ�سابة 

ن�سب  اأن  مو�سحا  املجتمعي،  والإن��ت�����س��ار 

 20 اإىل  ال��ف��ح��و���س��ات الإي��ج��اب��ي��ة، و���س��ل��ت 

ك���ل خم�سة  ب���ني  م���ن  اأن  ي��ع��ن��ي  م���ا  ب��امل��ئ��ة، 

واحد  �سخ�ص  الأقل  على  هناك  اأ�سخا�ص، 

بنقل  و�سيت�سبب  ال��ف��ريو���ص،  ل��ه��ذا  ح��ام��ل 

العدوى وانت�سار املر�ص بني اجلميع.

الم،  ع��ي��د  مبنا�سبة  الإح��ت��ف��ال  وح���ول 

ي�����س��ري ال����ه����واري، اىل ����س���رورة الك��ت��ف��اء 

التجمعات  والبعد عن  الهاتفي،  بالت�سال 

الكبرية، حتى ل توؤدي اىل ا�سابة فرد من 

الوباء،  �سببا يف نقل  العائلة، وتكون  اأفراد 

الك��ر  ولال�سخا�ص  ال�سن  لكبار  خا�سة 

اأن ندخل  وب���دل  ال��ف��ريو���ص،  ت�����س��ررا م��ن 

اأدخلنا  قد  نكون  المهات،  لقلوب  ال�سعادة 

احلزن بنقل املر�ص.

وي�سيف ان العائلة الواحدة، هم الذين 

ال���واح���د، م�سريا  امل��ن��زل  ب��ن��ف�����ص  ي�����س��ك��ن��ون 

ي�سكنون  ال��ذي��ن  او الخ��وة  الب��ن��اء  ان  اىل 

مب��ن��زل اآخ����ر، ي��ع��ت��ربون م��ن خ���ارج امل��ن��زل 

وي��ج��ب احل����ذر وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ك����زوار، 

ك��ارت��داء  ال�سحية  ال��وق��اي��ة  �سبل  وات��خ��اذ 

ال��ك��م��ام��ة وال���ت���ب���اع���د اجل�������س���دي، وغ�����س��ل 

ال�سحية. بالتعليمات  الأيدي، واللتزام 

االنباط-عمان

خالد  املهند�ص  ال��زراع��ة  وزي��ر  ت��را���ص 

ال��زراع��ة  وزارة  يف  اج��ت��م��اع��اً  احل��ن��ي��ف��ات 

����س���م ك����ب����ار امل���وظ���ف���ني مل���ن���اق�������س���ة خ��ط��ة 

ال�سالح الداري يف وزارة الزراعة والتي 

ت��ه��دف اىل حت�����س��ني اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

ل���ل���م���زارع���ني وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن وم��ع��اجل��ة 

الرهل الداري. 

حيث نوه احلنيفات اىل �سرورة اجناز 

اعادة هند�سة العمليات جلميع اخلدمات 

الرقمي  القت�ساد  وزارة  مع  وبالتعاون 

وال�����ري�����ادة ب���ه���دف ت��ق��ل��ي��ل زم�����ن اجن����از 

اخلدمات التي تقدمها الوزارة.

ال��وزي��ر على ���س��رورة  اك��د م��ع��ايل  كما 

ال��ب��دء ب���اإع���ادة ال��ن��ظ��ر وم��راج��ع��ة جميع 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��ق��ط��اع ال��زراع��ي 

الفعال  وبالت�سارك   )70( ع��دد  وال��ب��ال��غ 

تب�سيط  القطاع اخلا�ص ومبا يحقق  مع 

التطورات  ويواكب  الج���راءات  وت�سهيل 

وال���ت���غ���ريات امل��ت�����س��ارع��ة خ����الل الزم����ة 

احلالية وان تعمل على تذليل ال�سعوبات 

يف  امل�ستثمرين  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وامل��ع��وق��ات 

ان��ت��اج  ال���زراع���ة دون الخ����الل يف  ق��ط��اع 

وتداول منتجات زراعية �سحية وامنة.

ال��ت��و���س��ع يف  واوع������ز احل��ن��ي��ف��ات اىل  

تفوي�ص ال�سالحيات املمنوحة لالإدارات 

وم������دراء ال����زراع����ة يف امل��ح��اف��ظ��ات ومب��ا 

ي��ح��ق��ق ت��ب�����س��ي��ط الج�������راءات واخ��ت�����س��ار 

وتقليل  املعامالت  لإجن��از  ال��الزم  الوقت 

العبء على املزارعني.

ووجه الوزير بدرا�سة هيكل التكاليف 

يف ال���ق���ط���اع ال����زراع����ي وخ���ا����س���ة ال��ب��ن��ود 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ك��ال��ي��ف م����دخ����الت الن���ت���اج 

ال����زراع����ي ب�����س��ق��ي��ه ال��ن��ب��ات��ي واحل���ي���واين 

وو�سع الليات الفعالة ملعاجلة الفروقات 

ال��وا���س��ع��ة يف ا���س��ع��ار م���دخ���الت الن���ت���اج 

مع  مقارنة  املحلية  ال�سواق  يف  الزراعي 

اىل  يوؤدي  الذي  المر  املجاورة  ال�سواق 

خف�ص تكاليف النتاج الزراعي.

ووجه  اي�سا  اىل البدء بت�سكيل جلان 

مديريات  يف  ال��ك��وادر  وتفعيل  للموائمة 

والفعالية  الكفاءة  يحقق  ومب��ا  ال��زراع��ة 

مع  بالتعاون  العمل  عبء  درا�سة  واجناز 

ديوان اخلدمة املدنية. واكد على اهمية 

التحول اللكروين لمتتة  اجناز خطة 

ت��ق��دم��ه��ا وزارة  ال��ت��ي  ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 

الزراعة. 

تعليمات  و�سع  �سرورة  اىل  ا�سار  كما 

من  اخلا�سة  املختربات  لعتماد  وا�س�ص 

لت�سهيل  الزراعية  املنتجات  فح�ص  اجل 

ان�����س��ي��اب ال�����س��ل��ع وامل���ن���ت���ج���ات ال���زراع���ي���ة 

املمار�سات  مع  يتوافق  ومب��ا  وت�سديرها 

على  التاكيد  م��ع  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملية 

وامتتة  الزراعة  وزارة  خمتربات  تطوير 

وخدماتها. عملياتها 
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اك�����د احت������اد ن���ق���اب���ات ا����س���ح���اب ال��ع��م��ل 

اإن الظرف ال�ستثنائي  التاأ�سي�ص”،  “حتت 
اأزمة  ج��راء  اململكة،  به  ال��ذي متر  الراهن 

ف���ريو����ص ك����ورون����ا ي��ف��ر���ص ع��ل��ى اجل��م��ي��ع 

ال���وع���ي وحت���م���ل امل�����س��وؤول��ي��ة وال��ت�����س��ام��ن 

املواطنني  الأزمة على  تبعات هذه  لتجاوز 

الوطني. والقت�ساد 

40 ن��ق��اب��ة  ودع����ا الحت�����اد ال����ذي ي�����س��م 

اإىل تغليب  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  ع��م��ل،  ا���س��ح��اب 

امل�������س���ل���ح���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���ل���وط���ن، والل�����ت�����زام 

بالقرارات التي ت�سدر عن احلكومة والتي 

ت��دع��و ف��ي��ه��ا اإىل ع���دم اإق���ام���ة ال��ت��ج��م��ع��ات 

باحلظر  التام  واللتزام  اأ�سكالها،  بجميع 

وع������دم ان���ت���ه���اك���ه؛ ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ���س��الم��ة 

املواطنني. و�سحة 

وق�����ال الحت������اد “ل ت��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح���د 

ال�����ت�����ط�����ورات الأخ����������رية ال����ت����ي م������رت ب��ه��ا 

وب��اء  انت�سار  ع���ودة  نتيجة  �سحيا  اململكة 

والوفيات  الإ�سابات  عدد  وارتفاع  كورونا 

رافقها  وم��ا  قيا�سية  اأرق���ام  اإىل  وو�سولها 

اقت�سادية واجتماعية طالت  من تداعيات 

اجلميع”.

وث��م��ن الحت����اد يف ب��ي��ان ا���س��دره ال��ي��وم 

ال�����س��ب��ت، م���واق���ف ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

ال���ث���اين جت����اه ق�����س��اي��ا ال�����س��ع��ب وغ�����س��ب��ه 

بوجه اأي تق�سري من �ساأنه اأن يقلق عي�ص 

الأردن  ب��ن��اء  م�����س��رية  ي��ع��ي��ق  اأو  امل��واط��ن��ني 

احلديث.

ال��ق��ي��ادة  وراء  وق���وف���ه  الحت������اد  واك�����د 

ال��دول��ة  امل��ظ��ف��رة واإىل ج��ان��ب  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

اأية موؤامرة من �ساأنها تعكري م�سرية  �سد 

ال���ب���ن���اء وال���ت���ق���دم ن���ح���و امل���ئ���وي���ة ال��ث��ان��ي��ة 

وم��وا���س��ل��ة الإجن�����ازات ال��ت��ي ب��داأه��ا الآب���اء 

والأج�������داد وب���ذل���وا ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي�����ص يف 

�سبيل ما و�سلنا اإليه من اجنازات”.

ي�سهم  عمل  لكل  رف�سه  الحت��اد  واعلن 

يف زي�������ادة الإ�����س����اب����ات وو�����س����ول ال��و���س��ع 

ال�سحي اإىل ترد اأكرب، جمددا وقوفه اإىل 

جانب الوطن بقيادة جاللة امللك عبداهلل 

الثاين.

“وانطالقا من  بيانه  وق��ال الحت��اد يف 

م�ستقبله  على  واحلر�ص  للوطن  النتماء 

واحلفاظ على منجزاته فاإننا مدركون اأنه 

القيادة  التي تبذلها  وبالرغم من اجلهود 

امل�سلحة  وال���ق���وات  واحل��ك��وم��ة  الها�سمية 

والأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة وال����ك����وادر ال�����س��ح��ي��ة 

وال��ط��ب��ي��ة يف احل����د م���ن ان��ت�����س��ار ال���وب���اء 

امل�ستويات،  خمتلف  على  تبعاته  ومعاجلة 

للنهج  بد من وقفة مراجعة جادة  لكن ل 

وتعزيز  باملوؤ�س�سات  امللفات  اإدارة  يف  املتبع 

التن�سيق بينها وا�ستقاللية القرار وحتمل 

امل�سوؤوليات دون تق�سري”.

الطفيلة االنباط- 

الطفيلة  حمافظة  جمل�ص  رئي�ص  اأك��د 

ال���دك���ت���ور حم��م��د اخل�����س��ب��ة ال��ك��رمي��ي��ني 

مب�ساركة  الطفيلة  حمافظة  جمل�ص  اأن 

متوا�سلة  ج��ه��ودا  ب��ذل��وا  املحافظة  ن��واب 

لتحقيق حزمة من املطالب والحتياجات 

اخل���ا����س���ة ب��ق��ط��اع��ي ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ال��ع��ايل وال�����س��ح��ة، ع��رب ل��ق��اءات م��ع ع��دد 

من الوزراء املعنيني.

اإىل  ال���ك���رمي���ي���ني  ال����دك����ت����ور  وا������س�����ار 

اجل���ه���ود ال���ت���ي ت���وج���ت اأخ������ريا مب��واف��ق��ة 

تفوي�ص  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة 

ق��ط��ع��ة اأر������ص مب�����س��اح��ة ع�����س��رة دومن����ات 

ال��رب��ي��ة مبنطقة  اأرا����س���ي م��دي��ري��ة  م��ن 

والغدد  لل�سكري  مركز  لإقامة  الع�سرية 

اإقليمي ملحافظات اجلنوب،  ال�سم كمركز 

جم��ال  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  اإق��ام��ت��ه  تعترب  اإذ 

خ����دم����ات ال����رع����اي����ة وال�����ع�����الج اخل���ا����ص 

مب��ر���س��ى ال�����س��ك��ري وال���غ���دد ال�����س��م��اء يف 

حم����اف����ظ����ات اجل�����ن�����وب، و����س���م���ن م��ظ��ل��ة 

ال�سماء  والغدد  لل�سكري  الوطني  املركز 

والوراثة.

جمل�ص  اأع�����س��اء  ل���ق���اءات  اأن  وا����س���اف 

امل��ح��اف��ظ��ة م���ع وزي����ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ال����ع����ايل ال���دك���ت���ور حم���م���د اأب������و ق��دي�����ص، 

اإق��ام��ة  على  امل��واف��ق��ة  اإىل  ك��ذل��ك  خل�ست 

م���در����س���ة ل���ل���ذك���ور مب��ن��ط��ق��ة ال��ت��ط��وي��ر 

احل�������س���ري ب��ال��ع��ي�����ص م����ن خ�����الل امل��ن��ح 

اخلارجية.

واأ�سار اإىل انه مت كذلك موافقة وزارة 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ع��ل��ى ف��ت��ح ت��خ�����س�����س��ات 

جلامعة  التابعة  املجتمع  بكلية  ج��دي��دة 

ح��رم  يف  ت��ق��ع  وال��ت��ي  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء 

ج���ام���ع���ة ال��ط��ف��ي��ل��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا ان 

ا�ستحداثها  مت  التي  التخ�س�سات  حزمة 

ك���ال�������س���ك���رت���اري���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة واخل���دم���ة 

والعلوم  الطبية  وال�سجالت  الجتماعية، 

ال�������س���رع���ي���ة، وامل���ح���ا����س���ب���ة، ت���ه���دف ل��ف��ت��ح 

التوجيهي  ل��ط��ل��ب��ة  التعليمية  امل���ج���الت 

الدب������ي ل���س��ت��ك��م��ال درا����س���ت���ه���م يف ك��ل��ي��ة 

املتو�سطة. املجتمع 
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يف اآذار الأمل يغادرنا الّتيه وي�ضحى الرنج�س ربيع قلوبنا و�ضاّلتنا التي مل يعبث بها 

اأكتاف الرتقب، وميتزج  اآذار يتالقى احلب واحل��رب على  ، ويف  ياأبه بها عناد  وجع ومل 

العناد والرماد على اأعتاب �ضربنا، وتخوم �ضمتنا، وهناك فقط ت�ضيق م�ضاحات الود بني 

اآمالنا، وتتال�ضى روائح الورد يف جتليات بوحنا، حتى غدا القادم �ضوب انتظارنا يرجتي 

ا�ضرتاحة عتب يف فناء وجومنا؛ كي يجد على انفا�س الهناء الوطني والإن�ضاين بقية.

اآذار العنيد لنا ومعنا، يختلط الوفاء بالوباء، وميتزج ال�ضفاء بالرجاء، وت�ضتكني  يف 

ارجائنا اجلزع  بفزع، وتبث يف  امل��وت جت��اورن��ا  روائ��ح  غ��دت  بق�ضوة؛ حتى  الأم��ل  مالمح 

يف رواي��ة موؤملة طالت ف�ضولها، وملحمة غ��ادرت كل عناوين الف�ضل والإجن��از من ثنايا 

يف  اأبنائه  وقفة  عن  يبحث  وطن  بالغ�ضب،  مكّلل  وهناء  بالتعب،  مرهق  ع�ضق  ن�ضولها. 

الأمل  قا�ضية تبحث عن م�ضاحات  واأوج��اع  تائهة بني �ضرب وعناد،  حلظة �ضيق، ونخب 

امل�ضّجى بني فجر و�ضواد.

يف اآذار اجلميل؛ انت�ضينا الن�ضر، وعرفنا الكرامة، وخالط النداء اخلالد اأرواحنا حتى 

متلكتنا احلرية يف م�ضتوى النحياز لأيهما من ذاك، ن�ضر جعل منا �ضامة بني اأمم وقد 

حطمنا اأ�ضطورة الذي ل يقهر وغادرتنا الندامة، اأم ذكرى اأمٍّ احرتقت من اأجل ر�ضالة، 

ما خالط  مهاباً  لبناء وطن عزيزاً  اأن هلموا  للدنيا حكاية، حكاية  تكتب  واأ���ض��اءت؛ كي 

الكون؛ كي تكتب بعنفوانها رائحة  ا�ضتباحت مبجدها وو�ضفها كل لغات  ال��دون، وقلعة 

ال�ضمت امل�ضّجى؛ لتخفي بوحاً اأ�ضحى رواية.

يف اآذار، �ضتبقى عمان القلعة �ضنان الرمح يف م�ضك الهوية، ولن يلثم بهاءها م�ضروع 

اغرتاب، اأو ظلم البقية، فالع�ضر الأواخر من اآذار هي ن�ضك املقام، وطهر املقال يف الق�ضم 

امل�ضرع على اأكتاف الأردن احلبيب باأن ل مي�س ا�ضتقرار اأو اأمن يف هذا الوطن ويف رمقنا 

حياة.

ول  الوطن،  منها  يتاأذى  ل  وطنية  مي�ضرة  اإىل حني  موؤجل  احل��ّي  الوطني  والتعبري 

يدفع اأثمانها �ضعب اأرهقته روائح املوت يف كل حدب و�ضوب، وفئات ل تريد للوطن خرياً 

�ضقط عن زعمها ورق التوت.

اأنفا�س نبلها الدافئ، وهي املع�ضوقة التي ل يهداأ  اأم غفى طفلها على  اآذار، رائحة  يف 

ُي���وارى؛ هي  ُي��ب��ارى، وال��وف��اء ال��ذي ل  اأب��د ال��ده��ر؛ هي احلنان ال��ذي ل  ال�ضوق �ضوبها 

القلب الذي ل يغادر الوفاء ول ميكن ان تنكاأ جرح الوطن فيه، ول تخرج عليه يف ق�ضوة 

الوباء، وجفوة الوفاء. يف اآذار نريد اأن نعيد للروح األقها وللوطن هدوءه الذي يقاوم غدر 

اجلائحة ب�ضرٍب وتفان.

يف اآذار، اآن اأوان القول باأن الوطن يعي�س اأدق الظروف والتي ت�ضتدعي توحداً وطنياً 

ال�ضفو  تعكري  ملطالبات  ال�ضتجابة  وع��دم  والخ��ت��الف  اخل��الف  على  والرت��ق��اء  ك��ام��اًل 

اآذار هو عطر احلب ورمز الكرامة وطهر الأم التي يجري فيها  الوطني الذي ل يليق. 

مواجهة هذا الوباء بحزم �ضديد مل يعد ممكناً لأحد ان يدن�س هذا احلر�س فيه باأنتهاك 

ر للرثى والرتاب والن�ضان. م�ضّ

وحمى اهلل وطننا احلبيب من كل �ضوء ..!

د. طالل طلب الشرفات

 آذار: كي ال تكون فرصتنا 
األخيرة

 السفير التونسي: عالقاتنا مع االردن انموذج يحتذى به

االنباط-نعمت اخلوره

عالقة  ان  ال�ضهيلي  خالد  عمان  يف  التون�ضي  ال�ضفري  اأك��د 

ال�ضتني  بالذكرى  �ضنة  منذ  احتفلت  التي  الردن  مع  ب��الده 

لر�ضائها متثل منوذجا يحتذى به، فقد �ضهدت منوا مطردا 

من �ضنة اىل اخرى، وقد توج هذا الزخم برفع البلدين لر�ضوم 

اخلا�ضة  املوؤ�ضرات  م�ضتوى  على  تطورا  وت�ضجيل  التاأ�ضرية 

باملبادلت التجارية بزيادة )%8( خالل عام 2020.

مبنا�ضبة  ع��ق��ده  �ضحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  ال�ضهيلي  واأ���ض��ار 

ا�ضتقاللها  وال�ضتني لعيد  بالذكرى اخلام�ضة  احتفال تون�س 

التون�ضية  الأردن���ي���ة  ال��ع��الق��ات  وم��ت��ان��ة  خ�ضو�ضية  ان  اإىل 

البلدين  لقيادتي  ال�ضيا�ضية  ال���ق���رارات  م��ن  ق��ّوت��ه��ا  ت�ضتمد 

م�ضتوى  اإىل  العالقات  بهذه  الإرت��ق��اء  يف  القوية  ورغبتهما 

على  احلر�س  جانب  اىل  هذا  واملت�ضامنة،  الفاعلة  ال�ضراكة 

تنفيذ  ومتابعة  الثنائي  التعاون  اآليات  انعقاد  وانتظام  دورية 

التو�ضيات املنبثقة من اللجان العليا امل�ضرتكة.

عقد  اىل  نتطلع  نحن  ال�ضياق  ه��ذا  يف  ال�ضهيلي  واأ���ض��اف 

بال�ضافة  بعمان  امل�ضرتكة  العليا  للجنة  ال��ع��ا���ض��رة  ال����دورة 

على  ال�ضيا�ضي  والت�ضاور  التفكري  للجنة  الثالثة  ال��دورة  اىل 

م�ضتوى وزيري خارجية البلدين. 

واأك�����د اأن ال���ف���رتة الأخ������رية ���ض��ه��دت ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

امل�ضرتكة القطاعية يف  اللجان  التاآم  ديناميكية على م�ضتوى 

املطابقة،  ب�ضهادات  املتبادل  الع���رتاف  الع�ضكرية،  امل��ج��الت 

امل�ضتهلك،  ال�ضناعية وال�ضتثمار، حماية  املدن  تهيئة واجناز 

اللجنة  لتو�ضيات  تنفيذا  وذل��ك  والكهرباء  الطاقة  البيئة، 

اجلانبني،  بني  املوقعية  لالتفقايت  وتفعيال  امل�ضرتكة  العليا 

ال���دورة  وان��ع��ق��اد  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ع��دد  توقيع  بال�ضافة اىل 

رج��ال  جمعية  )ك��ون��ك��ت/  امل�����ض��رتك  الع��م��ال  ملجل�س  الثالثة 

الأعمال الأردنيني(، م�ضريا اإىل حت�ضريات لعقد دورة اأخرى 

للمجل�س بني الحتاد التون�ضي للتجارة وال�ضناعة وال�ضناعات 

التقليدية وغرفة جتارة الأردن يف ال�ضاد�س من ني�ضان املقبل.

املنحى  على  اليجابية  امل��وؤ���ض��رات  ه��ذه  ان  ال�ضهيلي  وب��ني 

حر�س  �ضوء  على  �ضيما  ل  الثنائية،  للعالقات  الت�ضاعدي 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين والرئي�س قي�س �ضعيد على تعزيز 

ف�ضال  والقطاعات،  املجالت  �ضتى  يف  البلدين  بني  ال�ضراكة 

عن تطابق املواقف ووجهات النظر حيال الق�ضايا القليمية 

والدولية ذات الهتمام امل�ضرتك، وهو المر الذي من �ضاأنه ان 

ميهد حلقبة مزدهرة من التعاون املثمر بني البلدين اأ�ضا�ضه 

ال�ضراكة الفاعلة ملا فيه خري وم�ضلحة ال�ضعبني ال�ضقيقني.

فر�ضة  ب���الده  ا���ض��ت��ق��الل  ع��ي��د  التون�ضي  ال�ضفري  واع��ت��رب 

التون�ضي  ال�ضعب  قدمها  التي  اجل�ضام  الت�ضحيات  ل�ضتذكار 

منا�ضبة  وك��ذل��ك  �ضيادته  وا���ض��رتج��اع  بحريته  للظفر  الب���ي 

اجل  م��ن  الت�ضحيات  ببذل  احلالية  الج��ي��ال  ال��ت��زام  لتاأكيد 

�ضون املكت�ضبات، موؤكدا موا�ضلة بالده لعب دورها التاريخي 

يف املنطقة كعامل ا�ضتقرار ومنو، وذلك من خالل احت�ضانها 

ل��ع��دي��د م��ن ال��ت��ظ��اه��رات وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال��دول��ي��ة وم���ن اب��رزه��ا 

ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة الليبية ال��ت��ي  ن��ت��ج��ت م��ن رح��م 

تون�س  اأر���س  على  دار  ال��ذي  الليبي  ال�ضيا�ضي  احل��وار  ملتقى 

ال�ضيا�ضية  ل��ل��م��ب��ادرات  وم�ضاندتها   ،2020 ث���اين  ت�ضرين 

ودعمها لآليات الندماج القليمي املغاربي العربي والفريقي 

الأورومتو�ضطي.

الدوليني  �ضركائها  مع  ال�ضهيلي  وفق  تون�س  وت�ضاهم  كما 

يف �ضياغة احللول البناءة وتدعم بكل قوة اجلهود ال�ضادقة 

امل��ب��ذول��ة ع��ل��ى امل�ضتويني ال��ع��رب��ي وال����دويل وذل���ك م��ن اأج��ل 

التو�ضل اإىل حلول �ضيا�ضية وتوافقية لالأزمات التي ت�ضهدها 

عدد من الدول العربية على غرار ليبيا و�ضوريا واليمن.

اأنها  التون�ضي  ال�ضفري  اأك���د  الفل�ضطينية  الق�ضية  وع��ن 

ت��اأك��ي��دات  جم����ددا  م��رك��زي��ة،  ق�ضية  ل��ب��الده  بالن�ضبة  مت��ّث��ل 

ت�ضوية  اي��ج��اد  اأج���ل  م��ن  العمل  مبوا�ضلة  التزامها  تون�ضية 

واملبادرة  الدولتني  حل  اأ�ضا�س  على  وذلك  لها  و�ضاملة  عادلة 

العربية وقرارات ال�ضرعية الدولية، مبا ي�ضمن اقامة الدولة 

الفل�ضطينية امل�ضتقلة وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية على حدود 

حزيران 1967، بال�ضافة اىل �ضون حقوق الالجئني وفق 

مفاو�ضات احلل النهائي.

و�ضدد ال�ضهيلي على تاأكيد تون�س على الو�ضاية الها�ضمية 

على املقد�ضات الدينية بالأق�ضى  واأهميتها، كما توؤكد جتدد 

ال��ت��زام��ه��ا مب��وا���ض��ل��ة دع���م امل���ب���ادرات ال��رام��ي��ة لإح��ي��اء م�ضار 

داعية دوما  الأممية،  القرارات  اأ�ضا�س  ال�ضلمية على  الت�ضوية 

املالئمة  ال��ظ��روف  لتهيئة  وم��وّح��د  ج��ام��ع  دويل  اإىل حت���ّرك 

اإعادة اطالق مفاو�ضات جادة مب�ضاركة الفل�ضطينيني.

 )18( القمة  ت�ضت�ضيف  �ضوف  ب��الده  اأن  ال�ضهيلي  واأعلن 

العام  م��ن  ث��اين  ت�ضرين  و21(   20( ي��وم��ي  للفرنكوفونية 

احلايل 2021، وذلك بح�ضور قادة اأكرث من ثمانني دولة.

كما ك�ضف عن توجه بالده لطالق قمر �ضناعي مبنا�ضبة 

اح��ت��ف��الت��ه��ا بعيد الإ���ض��ت��ق��الل، ل��ي��ك��ون ح��دث��ا ت��اري��خ��ي��ا بهذا 

ال�ضاأن، كون تون�س تعّد رائدة يف هذا املجال العلمي الهام.   

اأنه يف اطار الت�ضجيع على اقامة  واأعلن ال�ضفري التون�ضي 

لالإتفاقيات  تفعيال  وال��ت��ج��اري��ة،  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ظ��اه��رات 

للتو�ضيات  وت��ن��ف��ي��ذا  والأردن  ت��ون�����س  ب��ني  امل��وق��ع��ة  الثنائية 

التون�ضية،   – الأردن��ي��ة  امل�ضرتكة  العليا  اللجنة  عن  املنبثقة 

مكتب  م��ع  بالتن�ضيق  ع��م��ان  يف  التون�ضية  ال�����ض��ف��ارة  �ضتنظم 

النهو�س بال�ضادرات، الدورة الثالثة لأ�ضبوع املنتجات الغذائية 

التون�ضية يف �ضيتي مول عّمان، بداء من يوم غد الإثنني وحتى 

الرابع من ني�ضان املقبل.

 الصندوق التعاوني لالطباء: الغاء العقود 
الفردية مع شركات التأمين

 تجارة االردن تطالب بالغاء الجمارك 
والضرائب عن الزيوت النباتية

النباط- عمان

لالطباء  التعاوين  ال�ضندوق  رئي�س  ق��ال   

الفردية  العقود  ان  التميمي،  ف��الح  الدكتور 

ال�ضابقة املوقعة بني الطباء و�ضركات التاأمني 

باتت ملغاة مبوجب النظام احلايل لل�ضندوق.

ب��ي��ان ام�س  التميمي يف  ال��دك��ت��ور  واو���ض��ح 

و�ضناديق  ال�ضركات  خماطبة  مت  انه  ال�ضبت، 

ال�ضندوق  بنظام  الل��ت��زام  ب�ضرورة  التاأمني 

“العقد  ت��وق��ي��ع  ي��ت��م  ان  ع��ل��ى  ي��ن�����س  ال�����ذي 

املوحد” مع رئي�س ال�ضندوق.

وا�ضار اىل ان احلاجة لل�ضندوق برزت مع 

ازدياد حاجة اأطباء القطاع اخلا�س لتح�ضيل 

حقوقهم من �ضركات التاأمني، وحق املواطنني 

يحتاجونه،  ال����ذي  الطبيب  اخ��ت��ي��ار  ب��ح��ري��ة 

التاأمني  �ضركات  لإي��ق��اف حتكم  م��ع احل��اج��ة 

ب��الأط��ب��اء، م��ن خ��الل ان�ضاء �ضبكات الأط��ب��اء 

املعتمدين وغري املعتمدين.

وا�ضاف ان الأطباء احلا�ضلني على ت�ضريح 

مم��ار���ض��ة م��ه��ن��ة ال��ط��ب م���ن ن��ق��اب��ة الأط���ب���اء 

واملجل�س الطبي الأردين معتمدين لعالج اأي 

اأي  واإذا ثبت  الأردنية،  الأرا�ضي  مواطن على 

اأي طبيب فنقابة الأطباء وحدها  ب��اأداء  خلل 

�ضركات  اإع��ت��م��اده ولي�س  بعدم  لها احل��ق  م��ن 

التاأمني.

وب��ني ان تعومي اإع��ت��م��اد الأط��ب��اء ه��و اأح��د 

اأهداف هذا النظام، وكذلك ا�ضتيفاء الأطباء 

من  املعتمدة  الج��ور  لئحة  ح�ضب  لأتعابهم 

نقابة الأطباء النافذة و�ضارية املفعول.

واكد التميمي ان نظام ال�ضندوق التعاوين 

التاأمني  و�ضركات  والأط��ب��اء  املر�ضى  ين�ضف 

ع��ل��ى ح���د ����ض���واء، وي�����ض��م��ن ال��ت��وزي��ع ال��ع��ادل 

م�ضتوى  ورف���ع  والأج�����ور  والأداء  ل��ل��خ��دم��ات 

العناية الطبية للمواطنني املوؤمنني لأنه لن 

ُيفَر�س عليهم اأي طبيب من اأي �ضبكة معينة.

االنباط- عمان

طالبت غرفة جتارة الردن بالغاء الر�ضوم 

على  املفرو�ضة  املبيعات  و�ضريبة  اجلمركية 

النباتية،  ال���زي���وت  م��ن  اململكة  م�����ض��ت��وردات 

خا�ضة يف ظل ارتفاع ا�ضعارها اخريا بال�ضوق 

املحلية.

واكد ممثل قطاع املواد الغذائية بالغرفة 

رائد حمادة يف ت�ضريح �ضحفي ام�س ال�ضبت، 

النباتية  ال��زي��وت  م��ن  اململكة  م�ضتوردات  ان 

تدفع ر�ضوما جمركية بن�ضب ترتاوح بني 20 

و 30 باملئة بح�ضب النوع، و4 باملئة �ضريبة 

مبيعات، الأمر الذي ي�ضكل كلفا ا�ضافية على 

ال�ضلعة وينعك�س على ا�ضعارها حمليا.

كتابا  وج��ه��ت  الردن  جت����ارة  ان  وا����ض���اف 

ر�ضميا لوزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين، 

اجلمركية  ال��ر���ض��وم  ال��غ��اء  بامكانية  للنظر 

و���ض��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات امل��ف��رو���ض��ة ع��ل��ى ال��زي��وت 

ال��ن��ب��ات��ي��ة، ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ض��ت��ق��رار ال���ض��ع��ار 

وب��خ��ا���ض��ة م���ع ق����رب ح���ل���ول ���ض��ه��ر رم�����ض��ان 

الف�ضيل.

بع�س  ا�ضعار  ارتفاع  ان  اىل  حمادة  وا�ضار 

املواد الغذائية وال�ضا�ضية بال�ضوق املحلية يف 

التي ط��راأت  للزيادة  يعود  الخ���رية،  ال��ف��رتة 

على اثمانها يف بلد املن�ضاأ اىل جانب ت�ضاعف 

كلف ال�ضحن.

النباتية  الزيوت  ت�ضتورد  اململكة  ان  وبني 

م���ن م�������ض���ادر ع�����دة يف م��ق��دم��ت��ه��ا م��ال��ي��زي��ا 

واأوكرانيا ورو�ضيا واأمريكا، موؤكدا ان اأ�ضعارها 

تخ�ضع لبور�ضة عاملية.

وقال انه لي�س من م�ضلحة التاجر زيادة 

الن�ضاط  رك��ود  �ضلعة يف ظل حالة  اي  اأ�ضعار 

ال��ت��ج��اري ج����راء ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي فر�ضتها 

جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد واحلاجة اىل 

املرتتبة  باللتزامات  للوفاء  املالية  ال�ضيولة 

عليه.

وا�ضار اىل ان الغرفة على توا�ضل م�ضتمر 

الغذائية  امل��واد  التجار وم�ضتوردي جتار  مع 

ل�ضمان توفري جميع ال�ضلع ال�ضا�ضية خالل 

الذي  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  وبخا�ضة  العام 

يكون  ان  اىل  داعيا  ال�ضتهالك،  فيه  يرتفع 

ق��ط��اع امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة معفي م��ن ال��ر���ض��وم 

وال�ضرائب لتوفري خمزون ا�ضرتاتيجي من 

الغذاء ومتكني املواطنني من احل�ضول عليه 

با�ضعار تنا�ضب ظروفهم املعي�ضية.

يذكر اأن قطاع امل��واد الغذائية ي�ضكل 30 

باملئة من حجم القطاع التجاري وي�ضم 50 

األف من�ضاأة تعمل يف عموم اململكة.

االنباط- عمان

اإع��������داد م���دي���ري���ة ال���ت���وج���ي���ه امل���ع���ن���وي-  

ال��ك��رام��ة ي��وم خ��ال��د يف ت��اري��خ اأم��ت��ن��ا، ولها 

اأب��ن��اء الأ���ض��رة الأردن��ي��ة الواحدة  يف نفو�س 

اأعظم الذكرى والعتزاز والفخار.

و�����ض����ط����ر ن�������ض���ام���ى اجل����ي���������س ال���ع���رب���ي 

اأروع  النقية  واأرواح���ه���م  ال��زك��ي��ة  بدمائهم 

م��ل��ح��م��ة ب��ط��ول��ي��ة، و���ض��ج��ل��وا ب���ذل���ك اأول 

ن�ضر ت��اري��خ��ي ع��ل��ى اجل��ي�����س الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

امل��ت��غ��ط��ر���س، ف��ح��ط��م��وا اأ���ض��ط��ورت��ه واأذل����وا 

كربياءه وغروره، ونق�ضت الكرامة اخلالدة 

ب��ط��ولت اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ع��ل��ى �ضفحات 

ال��ت��اري��خ امل�����ض��رق، فعانقت اأجم���اد اأج��دادن��ا 

والريموك وعني جالوت، وظل  يف حطني 

املثل  املجيد  تاريخه  عرب  العربي  اجلي�س 

الأم��ة  ب��ه  تفخر  وال��ب��ط��ول��ة،  الت�ضحية  يف 

واملهابة،  التقدير  منا  فا�ضتحق  وتتباهى 

وم��واق��ف��ه ال��ك��ب��رية يف ال����ذود ع��ن حيا�س 

الوطن و�ضرف الأمة.

وم��ع��رك��ة ال��ك��رام��ة �ضجل امل��ج��د وك��ت��اب 

اخلالدين �ضطر خاللها البوا�ضل الأبطال 

اأن�����ض��ع ال���ب���ط���ولت واأج���م���ل الن��ت�����ض��ارات 

اأرواح  وظ��ل��ت  ال��ط��ه��ور،  الأردن  ث��رى  على 

فوق  الأردن،  ف�ضاء  يف  ت��رف��رف  ال�����ض��ه��داء 

وت�ضلم  وج��ب��ال��ه،  وغ���وره  وه�ضابه  �ضهوله 

على املرابطني فوق ثراه الطهور، ويتفتح 

دح���ن���ون غ���ور ال��ك��رام��ة ع��ل��ى جن��ي��ع دم��ه��م 

الفرح  ال��ع��روق رع�ضة  وت�����ض��ري يف  ال��زك��ي، 

اجلي�س  ب��ه��ذا  الف��ت��خ��ار  ون�����ض��وة  بالن�ضر 

العربي الها�ضمي.

وك���ان���ت اإ����ض���رائ���ي���ل ت���ه���دف م���ن غ��زوه��ا 

ل�����الأر������س الأردن������ي������ة حت���ط���ي���م ال����ق����درات 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة ل���ل���ق���وات وال���ق���ي���ادة الأردن����ي����ة 

وزعزعة الثقة بنف�ضها بعد حرب حزيران، 

حيث بقيت قواتنا ثابتة بحيويتها ون�ضاطها 

وت�ضميمها على الكفاح من اأجل اإزالة اآثار 

العدوان، وكانت القيادة الإ�ضرائيلية تعتقد 

اأن اجلي�س الأردين اأ�ضابه الوهن بعد حرب 

القيادة  لأن  التقدير  ف��اأخ��ط��اأت  ح��زي��ران، 

الأردنية عملت على اإعادة التنظيم وب�ضرعة 

فائقة، واحتلت مواقع دفاعية جديدة على 

روح  لتبقى  الأردن،  لنهر  ال�ضرقية  ال�ضفة 

القتال والت�ضميم يف اأعلى درجاتها.

وم���ع اأن ا���ض��رائ��ي��ل اأع��ل��ن��ت اأن���ه���ا ق��ام��ت 

ب��ال��ه��ج��وم ل��ت��دم��ري ق���وة امل��ق��اوم��ني ال��ع��رب 

يف ب��ل��دة ال��ك��رام��ة، اإل اأن ال��ه��دف م��ن هذا 

الإعالن،  لهذا  مغايراً متاماً  كان  العدوان 

ال�ضرقية  املرتفعات  احتالل  كان  فالهدف 

م���ن امل��م��ل��ك��ة )ال���ب���ل���ق���اء(، والق�������رتاب من 

ال��ع��ا���ض��م��ة ع��م��ان ل��ل�����ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ق��ي��ادة 

التي  ال�ضت�ضالم  �ضروط  لقبول  الأردن��ي��ة 

تو�ضيع  على  وال��ع��م��ل  اإ���ض��رائ��ي��ل،  تفر�ضها 

اأج���زاء ج��دي��دة م��ن الأردن  ح��دوده��ا ب�ضم 

اإل���ي���ه، وحم���اول���ة اح���ت���الل اأرا�������س اأردن���ي���ة 

�ضرقي النهر والت�ضبث بها بق�ضد امل�ضاومة 

ع��ل��ي��ه��ا، ن���ظ���راً ل��الأه��م��ي��ة ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

العمق  ول��زي��ادة  الأردن��ي��ة  املرتفعات  ل��ه��ذه 

ال�ضرتاتيجي الإ�ضرائيلي.

اإىل �ضمان  ت��ه��دف  اإ���ض��رائ��ي��ل  ك��ان��ت  كما 

الأمن والهدوء على طول خط وقف اإطالق 

موؤثرة  �ضربات  وتوجيه  الأردن،  مع  النار 

توفر  كانت  التي  الأردن��ي��ة  للقوات  وق��وي��ة 

للمقاومني  وامل�����ض��ان��دة  وال��دع��م  احل��م��اي��ة 

الأردنيني  لدى  املعنويات  وزعزعة  العرب، 

ال��ق��اط��ن��ني يف م��ن��ط��ق��ة الأغ������وار م���ن اأج���ل 

نزوحهم من اأرا�ضيهم ومزارعهم لي�ضكلوا 

اأع����ب����اء ج���دي���دة ع��ل��ى ال����دول����ة، وح���رم���ان 

املقاومة العربية من وجود قواعد لها بني 

ال�ضكان.

وم����ن ب���ني اه���داف���ه���ا اأي�������ض���ا، امل��ح��اف��ظ��ة 

ع��ل��ى ال�����روح امل��ع��ن��وي��ة ل��ل��ج��ي�����س وال�����ض��ع��ب 

بني  التجان�س  ع���دم  ب�ضبب  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، 

ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م��ن��ه��م يف ال��رتك��ي��ب��ة 

هجرات  �ضكل  على  ج���اءت  ال��ت��ي  ال�ضكانية 

والتخوف  فل�ضطني،  اأر���س  اإىل  �ضهيونية 

م��ن اإح��اط��ة ال��ع��رب ب��ه��م، ف����اأراد ال��ع��دو اأن 

الرعب  ح��ال��ة  لإزال����ة  العملية  ب��ه��ذه  ي��ق��وم 

ال�����ض��ائ��دة ب��ني ق��ط��اع��ات اجل��ي�����س وال�ضعب 

الإ�ضرائيلية  الأط��م��اع  ع��ن  ع��دا  ال��ي��ه��ودي، 

باملرتفعات ال�ضرقية من الناحية الع�ضكرية 

فمناطق  والق��ت�����ض��ادي��ة،  وال�ضرتاتيجية 

والزراعية  املائية  بامل�ضادر  غنية  الأغ���وار 

ا�ضرتاتيجياً  اق��ت�����ض��ادي��اً  م�����ض��دراً  وت�ضكل 

مهماً بالن�ضبة لالأردن.

و�ضف مكان املعركة.

مل���وق���ع م���ع���رك���ة ال���ك���رام���ة اأه���م���ي���ٌة م��ن 

الناحية الدينية، فهي متثل اأر�س الرباط 

ال�ضام،  ب��الد  منطقة  �ضمن  ااهلل  �ضبيل  يف 

عليه  ااهلل  �ضلى  ال��ر���ض��ول  ل��ق��ول  ام��ت��ث��اًل 

ي��وم  اإىل  ال���رب���اط  ال�����ض��ام يف  “بالد  و���ض��ل��م 

من  ع����دد  ل���وج���ود  ب��الإ���ض��اف��ة  القيامة”، 

ااهلل  ر�ضوان  ال�ضحابة  واأ�ضرحة  امل�ضاجد 

عليهم يف منطقة الأغوار، مثل اأبي عبيدة 

ع��ام��ر ب��ن اجل����راح و���ض��رح��ب��ي��ل ب��ن ح�ضنة 

ومعاذ بن جبل.

ك��م��ا ت�����ض��ك��ل ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة اجل��غ��راف��ي��ة 

وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة، ن��ق��ط��ة امل���رك���ز يف قلب 

ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، فهي اأ���ض��ب��ه ب��ب��واب��ة تعرب 

فل�ضطني،  اإىل  ال��ذاه��ب��ة  اجل��ي��و���س  م��ن��ه��ا 

����ض���واء اأك���ان���ت ه����ذه اجل��ي��و���س ق���ادم���ة من 

ال�ضرق اأم من الغرب، وال�ضمال اأم اجلنوب، 

التاريخ  يف  فا�ضلة  ملعارك  م�ضرحاً  وكانت 

الإ����ض���الم���ي، وب���واب���ة ل��الن��ت�����ض��ارات ال��ت��ي 

حققت لالأمة الإ�ضالمية هيبتها وكرامتها 

وم��ك��ان��ت��ه��ا ون�����ض��ر ر���ض��ال��ة احل����ق وال���ع���دل 

والإن�ضانية كمعركة حطني وعني جالوت.

ومنطقة غور الأردن منطقة منخف�ضة 

متنا�ضقتني،  جبليتني  �ضل�ضلتني  بني  تقع 

و�ضل�ضلة  ال��غ��رب��ي��ة  اجل���ب���ال  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ه��م��ا 

اجل���ب���ال ال�����ض��رق��ي��ة، وه���ي غ��ن��ي��ة ب��امل�����ض��ادر 

ال����زراع����ي����ة وامل���ائ���ي���ة والأ�����ض����ج����ار، ف��ت��ن��ت��ج 

اخل�ضراوات والفواكه وهي مناطق رعوية 

جيدة، اأما م�ضادرها املائية فتتمثل يف نهر 

امليت  – ال��ب��ح��ر  – ب��ح��رية ط��ربي��ا  الأردن 

وق��ن��اة ال��غ��ور ال�����ض��رق��ي��ة، اإ���ض��اف��ة اإىل ع��دد 

من العيون املائية والربك والآبار، فالغور 

ع�����ض��ب احل���ي���اة ال���زراع���ي���ة والق��ت�����ض��ادي��ة 

بالن�ضبة لالأردن.

وي��ق��ع يف ال��غ��ور ط��ري��ق ع��ر���ض��اين ميتد 

م��ن احل��م��ة الأردن���ي���ة وح��ت��ى ال��ع��ق��ب��ة، اأم��ا 

ال�ضرقية  املرتفعات  بني  الوا�ضلة  الطرق 

امل��ل��ك  “ج�ضر  اجل�������ض���ور  ف��ه��ي  وال���غ���رب���ي���ة 

ح�ضني، ج�ضر امللك عبدااهلل، ج�ضر الأمري 

حممد”، وتتميز املنطقة ب�ضقيها ال�ضرقي 

وال���غ���رب���ي ب�����ض��ع��وب��ة امل���وا����ض���الت ووع����ورة 

امل�����ض��ال��ك والرت���ف���اع���ات ال�����ض��اه��ق��ة ووج���ود 

امل��ن��ح��درة،  ال�ضخرية  وامل��ق��اط��ع  الأ���ض��ج��ار 

مكامن  حيث  ا�ضرتاتيجية  منطقة  وه��ي 

واإع��اق��ة حركتها يف  الآل��ي��ات  الأف����راد �ضد 

حال اأي تقدم من قوات العدو كما حدث يف 

معركة الكرامة.

 معركة الكرامة نصر مؤزر ومستقبل واعد
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نحن يف حالة حرب مع عدو خفي ) فريو�س كورونا( ويف احلروب �سرتى فئة االبطال 

الذين يقدموا ارواحهم فداء” لوطنهم، وفئة اجلبناء الذين يفرو للمالجىء واملغارات 

واملداخل وهم يجمحون،وفئة الذين يف قلوبهم مر�س و املرجفون)من ين�سر ال�سائعات 

والفنت للتخويف والتخذيل  وك�سر همم ابناء الوطن(وهم ا�سد خطوره من العدو.

انتقي انت من اي فئه  تريد ان تكون.

فاضل الحمود

خاطره

 الضمان: دراسة لتقديم حزم 
تحفيزية مرتبطة بتلقي لقاح كورونا

 بدء االجتماعات الفنية للجنة العليا 
األردنية المصرية المشتركة

 مستشفى الجامعة: مخزون األكسجين 
ممتاز وتجمد األنابيب أمر طبيعي

االنباط- عمان

 اأعلنت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االإجتماعي 

للم�ساهمة  مو�سعة  درا���س��ة  ب��اإج��راء  تقوم  اأن��ه��ا 

�سريحة  لزيادة  الرامية  اجلهود  يف  وامل�ساعدة 

املتلقني للقاح كورونا.

ال�سبت،  ام�س  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 

اأن���ه���ا ���س��ت��ك��ون يف غ��ال��ب��ه��ا م��رت��ب��ط��ة ب��رن��ام��ج 

الت�سهيالت  اأي�سا مزيدا من  ا�ستدامة وت�سمل 

وامل��ن��اف��ع امل��رت��ب��ط��ة ب���رام���ج م�����س��ان��د ومت��ك��ني 

اقت�سادي )2(.

يف  �سركائها  مع  اأي�سا  تعمل  انها  وا�سافت 

تدابري  اتخاذ  على  واخلا�س  العام  القطاعني 

ال��راه��ن،  ال��وب��ائ��ي  ال��ظ��رف  ب��ت��ج��اوز  متكاملة 

م��وؤ���س�����س��ة احل�سني  م���ع  ت��ع��اون��ه��ا  م�����س��رية اىل 

ل��ل�����س��رط��ان ل���ت���ق���دمي ت�����س��ه��ي��الت ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة 

ال�سرطان وبني  رعاية لعالج  بتاأمني  مرتبطة 

تركيزها  اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  واأك�����دت  ال��ل��ق��اح.  تلقي 

جهود  دع��م  على  �سين�سب  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف 

اإيجابا  �سينعك�س  ما  وه��و  االقت�سادي  التعايف 

على القطاع اخلا�س والعاملني فيه و�سينعك�س 

ب��االإي��ج��اب اأي�����س��ا ع��ل��ى ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

ودميومته املالية والتاأمينية.

عمان –االنباط 

ال��ي��وم اج��ت��م��اع��ات اللجنة  ب����داأت يف ع��م��ان 

الفنية للجنة العليا االأردنية امل�سرية امل�سرتكة 

امل��ق��ب��ل يف دورت��ه��ا  ي���وم االأرب���ع���اء  ال��ت��ي �ستلتئم 

التا�سعة والع�سرين. 

وق�����د ت����راأ�����س االج���ت���م���اع���ات ع����ن اجل���ان���ب 

االأردين االأمني العام لوزارة ال�سناعة والتجارة 

وال��ت��م��وي��ن ي��و���س��ف ال�����س��م��ايل وع����ن اجل��ان��ب 

امل�����س��ري ط�����ارق ال�������س���ع���راوي م�����س��ت�����س��ار وزي���ر 

اال�ستثمار والتعاون الدويل.

و���س��ت��ب��ح��ث ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ع���اون يف ع����دد من 

املجاالت بخا�سة التجارة واال�ستثمار والطاقة 

وال����زراع����ة وال��ن��ق��ل وامل���وا����س���ف���ات وامل��ق��اي��ي�����س 

والعمل وغريها.

االتفاقيات  م�ساريع  من  عددا  �ستبحث  كما 

عليها  التوقيع  �سيتم  التي  التفاهم  ومذكرات 

خالل اجتماعات اللجنة العليا التي �ستلتئم يف 

عمان يوم االأربعاء املقبل.

االنباط- عمان

 قال مدير عام م�ست�سفى اجلامعة االأردنية 

وخزاناته  االأك�سجني  اإن  م�ساد  اإ�سالم  الدكتور 

يوم  واأّن ما ح�سل  بو�سع ممتاز،  امل�ست�سفى  يف 

اأنابيب  اأم�س اجلمعة من جتّمد خارجي حول 

م��ن��ظ��م ت���دّف���ق االأك�����س��ج��ني، اأم�����ٌر ط��ب��ي��ع��ّي من 

الناحية العلمية والفيزيائية؛ ناجٌم عن زيادة 

ال�سحب على االأك�سجني الناجت عن ارتفاع عدد 

�سة لكورونا يف  املر�سى املُدخلني لالأ�سّرة املُخ�سّ

امل�ست�سفى.

ما  منذ  امل�ست�سفى  يف  االإ�سغال  ن�سبة  وتبلغ 

يزيد عن اأ�سبوع، 100 باملئة.

واأ�ساف الدكتور م�ساد، يف بيان ام�س ال�سبت، 

ال�ساعة،  م��دار  على  امل��ن��اوب  الفني  الفريق  اأّن 

وال��ذي ي�سم فنيي غ��ازات، تابع ما حدث ليلة 

اأم�س، وقام بتنبيه امل�سوؤولني لُي�سار اإىل تداُرك 

الإذاب��ة  امل��ي��اه  �سخ  على  والعمل  �سريعاً،  االأم���ر 

د، م�سريا اإىل انه ونظراً اإىل تزامن ذلك  التجمُّ

و�سول  و�سعوبة  ال�سامل،  احلظر  �سريان  مع 

التوا�سل  مّت  فقد  امل�ست�سفى،  اإىل  م��ي��اه  تنك 

امل��دين، التي ح�سرت مبا�سرًة  مع فرق الدفاع 

مل�ساندة الكوادر املعنية يف امل�ست�سفى.

على  االإع���الم  و�سائل  م�ساد  ال��دك��ت��ور  ودع���ا 

ون�سر  تناقل  يف  ال��دق��ة  ت��وّخ��ي  اإىل  اختالفها 

امل��ع��ل��وم��ة، واحل�������س���ول ع��ل��ي��ه��ا م���ن م�����س��ادره��ا 

ًة خالل الظروف الوبائية ال�سعبة التي  وخا�سّ

مُتر بها البالد.

يتعلق  فيما  امل�ست�سفى،  يف  العمل  اأن  يذكر 

ب��ق��ي طبيعيا؛ ح��ي��ث مل  االأك�����س��ج��ني،  ب��ت��زوي��د 

يتاأثر املر�سى بذلك.

بلعاوي: لم تثبت وفاة اي شخص بسبب المطاعيم

مطاعيم كورونا بين القبول والرفض واالشاعة
فاروسي: المطاعيم عامل حماية ووقاية

 تعاون أورنج  و Subspace لتوفير شبكات ألعاب معّززة لألردن

البنك اإلسالمي األردني وقع مذكرة تفاهم مع صندوق االئتمان العسكري

االنباط - فرح مو�سى

  

ك��ر احل��دي��ث يف االآون���ة االأخ���رية ع��ن مطاعيم ك��ورون��ا 

التي اأنتجتها �سركات �سناعة االأدوية  املختلفة حول العامل 

انت�سرت بني مواطني العامل ب�سكل  ال�سائعات التي  وكرت 

ال�سائعات  هذه   ، خا�س  ب�سكل  االأردين  ال�سعب  واأبناء  عام 

دول  لها  تطمح  كانت  التي  التعايف  عملية  من  اأبطاأت  التي 

العامل ومنها االأردن فهل هذه ال�سائعات حقيقة اأم خيال ؟  

العلم واالخت�سا�س  اأهل  ب�سوؤال  االأنباط  الأجل ذلك قامت 

حفيظة  اأث��ارت  التي  االأ�سئلة  جميع  عن  االإج��اب��ات  الإي��ج��اد 

ال�سعوب .

ال���دك���ت���ورة وامل�����س��ت�����س��ارة يف امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��غ��ذي��ة 

اإن  ق��ال��ت  ف��ارو���س��ي  يف حديثها معنا  ال�����س��ي��دالن��ي��ة  ط��ي��ب 

الطبيعية  املناعة  ع��ن  امل��واط��ن��ني  ب��ني  امل��ت��داول��ة  املعلومات 

ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ت��ه   ب��ع��د  ال��ت��ي تت�سكل يف ج�����س��م االإن�����س��ان 

كورونا غري دقيقة متاما فاملناعة التي تت�سكل لي�ست دائمة 

اأ�سهر وبعد ذلك  االإن�سان قرابة الثالثة  بل تبقي يف ج�سم 

بفريو�س  ل��الإ���س��اب��ة  اأخ���رى  م��رة  معر�س  االإن�����س��ان  ي�سبح 

اأو  االأوىل  للمرة  م�سابهة  تكون  باأعرا�س  امل�ستجد،  كورونا 

اقل اأو اأكر قوة بقليل .

اأ���س��ارت  امل��ط��اع��ي��م  امل��ن��اع��ة املكت�سبة م��ن خ���الل   ب��ي��ن��م��ا  

خالل  من  الدرا�سة  قيد  اللحظة  هذه  لغاية  اأنها  فارو�سي 

التي  التجارب  خالل  من  ولكن  اللقاحات  ت�سنيع  �سركات 

هذه  اأن  تبني  االأ�سخا�س  بع�س  على  اإج��رائ��ه��ا  ا�ستطاعوا 

اللقاحات قد ت�ستمر على االأقل ملدة �سنة .

قاتلة  وال  ع��الج  لي�ست   اأمل��ط��اع��ي��م  اأن  ف��ارو���س��ي  واأك����دت 

وحماية  وقاية  عامل  عن  عبارة  ولكنها  ك��ورون��ا  لفريو�س 

ال�سخ�س  ي�ساب  اأن  م��ن  اأب���دا  متنع  ال  اأن��ه��ا  يعني  وه���ذا   ،

اإ�سابته  اإمكانية  من  تقلل  حتما  ولكنها  كورونا  بفريو�س 

من جهة ومن جهة اأخرى �ستكون االأعرا�س ملتلقي املطعوم 

غري ظاهرة للعيان اأو خفيفة جدا . 

اأملطاعيم التي اكت�سافها حاليا هي  اأن  واأ�سافت فارو�سي 

االأمريكي  موديرنا   ،  ) اأمريكي_اأملاين   ( بيونتيك  فايزر 

الرو�سي  �سبوتنيك   ، االأمريكي  جون�سون  اأن��د  جون�سون   ،

�سينوفارم  لقاح  هو  انت�سارا  اأ�سهرها  �سينية  لقاحات   4  ،

ال�سني  يف  اإال  عامليا  ا�ستخدامه  ي�����س��ّرح  مل   ( و�سينوفاك 

ا���س��رتازي��ن��ك��ا )  ل��ق��اح  ال�����س��رف االأق�����س��ى (،  وع����دة دول يف 

ال��ل��ق��اح��ات ح�سلت  ه��ذه  ، وجميع   ) ب��ري��ط��اين _���س��وي��دي 

املجالت  يف  عنها  الدرا�سات  ن�سر  ومت  عاملية  موافقات  على 

با�ستخدامها  و�سرحت  العاملية  العلمية  واملراكز  الدورية 

االأدوي����ة  FDA ووك���ال���ة  ال��ع��امل��ي��ة وال  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 

EMA وهي لقاحات اأمنة وجيدة وال فرق يف   االأوروبية  

تلقي لقاح دون االأخر وح�سب املتوفر يف بلد ال�سخ�س. 

ويف حوارنا مع برفو�سور العالج الدوائي ال�سريري 

لالأمرا�س املعدية الدكتور �سرار بلعاوي 

فاأكد على ما يلي  

مناعة  عنده  تت�سكل  ال  ك��ورون��ا  بفريو�س  ي�ساب  ال��ذي 

دائمة واأكد اأي�سا على اأن اأملطاعيم ال تعطينا مناعة عمرية 

مثل فريو�س �سلل االأطفال اأو احل�سبة اأو غريها من التي 

بفريو�س  ي�ساب   ال��ذي  اأن  يعني  وه��ذا   ، االأط��ف��ال  ت�سيب 

اأج�����س��ام  ج�سمه  يف  �ستت�سكل  ���س��ك  اأدن���ى  ب��ال  ف��اأن��ه  ك��ورون��ا 

اأ�سهر  اأن ت�ستقر يف اجل�سم ملدة ثالث  م�سادة وهذه ممكن 

التعايف  بعد  اللقاح   توفر  اإذا  نن�سحه  ولكن  االأدنى  بحدها 

اأ�سيب  ملن  امل�سادة  اأج�سام  تكّون  وبذلك  املطعوم  ياأخذ  اأن  

ال�سخ�س  م��ن  �سعف   10-20 م��ن  اأق��وى  املطعوم  واخ��ذ 

الذي ياخذ جرعتني من اللقاح .

مثل  الكورونا  مطعوم  اأن  البلعاوي   و�سح  اأخ��ر  مبعنى 

وبني   ، مو�سمي  ب�سكل  يعطى  بحيث  االأن��ف��ل��ون��زا   مطعوم 

مطاعيم  �ستة  هي  اللحظة  هذه  حلد  املنتجة  اأملطاعيم  اأن 

هو  االأول  امل��ط��ع��وم  وه���ن   االأردن  امل��وج��ودة يف  منها  ن��ذك��ر 

بتثبيطه  نقوم  ثم  فريو�س  نح�سر  اأننا  مبعنى  الكال�سيكي 

)نقتله( 

 ، ف��ارم  �سانو  االإم��ارات��ي  ال�سيني  املطعوم  عليها  ويعتمد 

الوراثية  ال�سيفرة  على  يعتمد  الذي  هو  الثاين  النوع   اأما 

ناأخذ  اأخ��ر  مبعنى  املر�سال  ال��راب��وزي  MRNAحم�س 
كورونا  لفريو�س  الروتينية   لالأ�سواك  الوراثية  ال�سيفرة 

تقوم  ذل��ك  وبعد  اخللية  فتدخل  االإن�سان  جل�سم  ون�سعها 

اجل�سم  فيعترها  االأ���س��واك  هذا  من  اأج��زاء  ب�سنع  اخللية 

النوع  اأم���ا  م�����س��ادة،  اأج�����س��ام  عليها  ويطلق  غريبة  اأج�����س��ام 

الثالث فهي فريو�سات احلاملة مثل  مطعوم  ا�سرتازينيكا 

امل�سبب   ال��ف��ريو���س  مثل  ف��ريو���س نح�سره  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و 

داخله  ون�سع  بتثبيطه  نقوم  ادميو فريو�س  ي�سمى   للزكام 

اأجزاء جينية من فريو�س كورونا ونعطيه لالإن�سان .

واأع��ط��ت  فعالة  اأمل��ط��اع��ي��م  ه��ذه  اأن جميع  ب��ل��ع��اوي  واأك���د 

ن��ت��ائ��ج مم���ت���ازة وم����رت مب���راح���ل وجت�����ارب ���س��ري��ري��ة اأوىل 

وثانية وال يوجد عليها اأي اإ�سكال ، وما يجب ذكره ان هذه 

املطاعيم جتاوزت ن�سب جناحها 50% .

وو�سح البلعاوي اأن الرتوكول املتبع للتطعيم يف االأردن 

باالأعمار  نبداأ  بحيث  العمر  منها  اأول��وي��ات  ع��دة  على  رك��ز 

ال��ك��ب��رية وال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م��ن اأم���را����س م��زم��ن��ة وم���ن ثم 

ال��ك��وادر  ث��م  اأم��را���س مزمنة وم��ن  ب��دون  االأع��م��ار الكبرية 

. ال�سحية 

ال�سحية ومن ثم االأ�سخا�س الذين يختلطون مع اأعداد 

كبرية من النا�س .

واأكد على انه ال يوجد هناك اأي داعي لفح�س من يريد 

تو�سيات  يوجد  ال  ان��ه  حيث  امل�سادة  لالأج�سام  يتطعم  اأن 

ال��ف��ح��و���س��ات  ي��ج��ري  اأن  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م  ي��رغ��ب  ���س��خ�����س  الآي 

الطبية �سواء قبل اأو بعد اخذ اللقاح .

اأع��را���س  ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه  ���س��خ�����س  اأي  اأن  ال��ب��ل��ع��اوي  وب���ني 

االلتهاب ال نن�سحه باأخذ املطعوم ونخره ب�سرورة العودة 

االأط��ب��اء  تقلق  االأع��را���س  اأك���ر  وان   ، ال�سفاء   بعد  الح��ق��ا 

على  ينطبق  وه��ذا  التطعيم،  متلقي  ح��رارة  درج��ات  ارتفاع 

جميع اللقاحات ولي�س فقط مطعوم كورونا .

امل��زم��ن��ة  اأ���س��ح��اب االأم���را����س  اأن  اإىل  ال��ب��ل��ع��اوي  واأ����س���ار 

اأن  الدرقية  الغدة  واأم��را���س  والكلى   وال�سكري  كال�سغط 

املطعوم امن لهم وال اأعرا�س جانبية توؤثر عليهم .

واالل��ت��زام  ال��ت��ام��ة  ب��ال��وق��اي��ة  ل��الل��ت��زام  ن�سيحته  وق���دم 

ب��ال��ك��م��ام��ة  ح��ت��ى ب��ع��د اخ���ذ ال��ل��ق��اح ل��ك��ي تت�سكل االأج�����س��ام 

من    50% تت�سكل  االأوىل  اجل��رع��ة  ب��ع��د  وان���ه  امل�����س��ادة  

ك��ام��ل  ال��ث��ان��ي��ة تت�سكل  وب��ع��د اجل��رع��ة  امل�����س��ادة  االأج�����س��ام 

املناعة  اأن  ي�ساع عن  البلعاوي ما  ، ونفى  امل�سادة   االج�سام 

ت��ك��ون �سفر وب��ني ان ه��ذه م��ه��ات��رات ال  ال��ل��ق��اح  ب��ع��د تلقي 

التمييز  ن�ستطيع  ال  ان��ه  وق��ال   ، ال�سحة  م��ن  لها  اأ���س��ا���س  

ال��ع��ادي��ة وك��ورون��ا اىل ع��ن طريق فح�س   ب��ني االن��ف��ل��وون��زا 

>PCR

االنباط-عمان

الرائدة  ال�سركة   ،Subspace اأعلنت 

يف جم���ال حت�����س��ني ال�����س��ب��ك��ات،م��وؤخ��راً عن 

الإح������داث  االأردن  اأورجن  م����ع  ����س���راك���ت���ه���ا 

�ستتيح  امل��ن��ط��ق��ة. ح��ي��ث  رائ���دة يف  ت��ط��ورات 

ال�سراكة  ه��ذه  خ��الل  من   Subspace
خ��رت��ه��ا ع���ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��وا���س��ع��ة 

اجل�����ودة،  ع��ال��ي��ة  االأردن  اأورجن  ل�����س��ب��ك��ات 

واالت�����س��ال  االإن��رتن��ت  حت�سني  على  لتعمل 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ل��الأل��ع��اب ع���ر االإن���رتن���ت يف 

املنطقة. 

يواجه الالعبون يف دول ال�سرق االأو�سط 

ومنها االأردنبع�س التحديات التي قد توؤثر 

االإنرتنت.  عر  االأل��ع��اب  جت��ارب  على  �سلباً 

واأورجن   Subspace ���س��راك��ة  وت���ه���دف 

ب�سكل  ال�سعوبات  ه��ذه  حتديد  اإىل  االأردن 

م��ب��ا���س��ر، وح����ّل امل�����س��ك��الت امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��زم��ن 

املح�ّسنة  ال�سبكة  �ست�سكل  حيث  االن��ت��ق��ال، 

االأردن  ل��ي�����س يف  ل��الع��ب��ني،  ه��ام��ة  خ��ط��وة 

فح�سب، بل يف ال�سرق االأو�سط باأكمله.

مع  للتعاون  مبوقعمثايل  االأردن  يتمتع 

اإيجابي  اأثر  الإحداث   Subspace �سبكة 

االأل��ع��اب عر  م��ن حيث جت��ارب  املنطقة  يف 

ال�سريك  االأردن  اأورجن  تعد  اإذ  االإن��رتن��ت، 

االأك����ر ف��ع��ال��ي��ة م���ن ح��ي��ث امل����دى وال��ب��ن��ي��ة 

التحتية. 

جتارب  �ست�سهد  ال�سراكة،  هذه  وبف�سل 

 80% من  اأكر  بن�سبة  انخفا�ساً  االألعاب 

الذي �سيعزز من  االأمر  اأوقات االنتقال،  يف 

جتربة اللعب ب�سكل ملحوظ. 

وق���ال وي��ل��ي��ام ك��ي��ن��ج، ال�����س��ري��ك امل��وؤ���س�����س 

وال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

لتوفري  اجتهنا  “عندما   :Subspace
م��ن�����س��ة ب���رام���ج ���س��ب��ك��ت��ن��ا مل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 

�سريكاً  جند  مل  اأفريقيا،  و�سمال  االأو���س��ط 

البنية  �سبكة  �ستتيح  اإذ  اأورجن،  من  اأف�سل 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ن��ا ت���ق���دمي جت���رب���ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

للعب االإل���ك���رتوين الأك���ر ع��دد مم��ك��ن من 

االأ�سخا�س، كما نحظى بروؤية م�سرتكة مع 

اأورجن مل�ستقبل االت�سال يف املنطقة”. 

التنفيذي  الرئي�س  ماريني،  تريي  واأّكد 

خري  االتفاقية  ه��ذه  “اإن  االأردن:  الأورجن 

ال��ت��ي نقدمها  امل��ع��ززة  ال��ت��ج��ارب  دل��ي��ل على 

اأعدادهم  واأن  �سيما  ال  االأردن،  يف  لالعبني 

وذل��ك  ال�سباب،  وخا�سًة  م�ستمر  ت��زاي��د  يف 

م��ع م��واك��ب��ت��ن��ا ال��ت��ط��ورات ال��ع��امل��ي��ة يف ه��ذا 

�سعينا  اإط��ار  يف  اجلهود  وتاأتي هذه  املجال. 

امل��ت��وا���س��ل ك��ع��الم��ة جت���اري���ة حت��ر���س على 

امل�ستخدمني  واهتمامات  متطلبات  تلبية 

امل��ت��ن��وع��ة ودورن�������ا ال����رائ����د ك���م���زود اأق����وى 

اإنرتنت يف اململكة”.  

االنباط-وكاالت

تنفيذا للمبادرة امللكية ال�سامية للمتقاعدين 

ال��ع�����س��ك��ري��ني )رف������اق ال�������س���الح(، وق����ع ال��ب��ن��ك 

اال�سالمي االردين و�سندوق االئتمان الع�سكري 

مذكرة تفاهم  يقوم البنك االإ�سالمي مبوجبها 

ب��ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م���ن امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة وف�����ق اح����ك����ام وم����ب����ادئ ال�����س��ري��ع��ة 

من  الع�سكريينوالتي  للمتقاعدين  اال�سالمية 

�سهولة  بكل  التمويلية  تلبية متطلباتهم  �ساأنها 

وي�سروب�سروط مي�سرة وبن�سب ربح تف�سيليه.

اال���س��الم��ي  ال��ب��ن��ك  التفاهمعن  وق��ع��م��ذك��رة 

امل���دي���رال���ع���ام   / ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  االردين 

�سندوق  وع��ن  �سعيفان  �سعيد  ح�سني  ال��دك��ت��ور 

االئ��ت��م��ان ال��ع�����س��ك��ري امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل�����س��ن��دوق 

ال�سيد اأجمدحجازي.

التفاهمتقدميالتمويل  م��ذك��رة  وتت�سمن 

ال�������الزم ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني ل�����س��راء 

)ال�������س���ي���ارات، االأج����ه����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، االث����اث، 

امل��ن��ازل، م���واد ال��ب��ن��اء، االأرا���س��ي ب��االإ���س��اف��ة اىل 

ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ل��ع االخ�����رى( وف���ق ���س��ي��غ بيع  

او ب�سيغة االج���ارة  امل��راب��ح��ةوال��ب��ي��وع  االأخ���رى 

االأرا���س��ي(  )ال�سقق،  ل�سراء  بالتمليك  املنتهية 

�سداد طويلةومنا�سبة وبدون عمولة منح  وملدد 

ائتمان او عمولة تنفيذ التمويل.

املنا�سبة  بهذه  �سعيد  الدكتور ح�سني  واأعرب 

ع����ن ����س���ع���ادت���ه ب��ت��وق��ي��ع ه�����ذه امل����ذك����رة خ��دم��ة 

املتقاعدين  ال�����س��الح  ال��وط��ن م��ن رف���اق  الأب��ن��اء 

واع��ت��زاز  ف��خ��ر  م�����س��در  ه��م  ال��ذي��ن  الع�سكريني 

ال�سامية  امللكية  للمبادرة  وا�ستجابة  للجميع 

اال����س���الم���ي االردين  ال���ب���ن���ك  ل������دور  وت����اأك����ي����داً 

االق��ت�����س��ادي��واالج��ت��م��اع��ي ب��ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ةم��ع 

خم��ت��ل��ف م���وؤ����س�������س���ات ال�����دول�����ة وال����ت����ي ت��ه��دف 

االجتماعيوخدمة  التكافل  م��ب��ادئ  اىلحتقيق 

االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

انت�سار  ظ��ل  يف  املختلفة  ال�سعوبات  وم��واج��ه��ة 

جائحة كورونا وتبعاتها ال�سلبية على املواطنني.

وبني الدكتور ح�سني �سعيد انه ميكن لالخوة 

باحل�سول  ال��راغ��ب��ني  الع�سكريني  املتقاعدين 

اأي  م��راج��ع��ة  التمويلية  املنتجات  م��ن  اي  على 

االأردين  االإ���س��الم��ي  البنك  ومكاتب  ف���روع  م��ن 

يبلغ  21/3/2021والتي  تاريخ  من  اعتباراً 

جميع  يف  منت�سرة  ومكتباً  ف��رع��اً  عددها108 

اأنحاء اململكة.

وقال مدير عام �سندوق االئتمان الع�سكري 

اإن ت��وق��ي��ع��ه��ذه امل��ذك��رةي��اأت��ي  اأجم����د ح���ج���ازي، 

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ب��دع��م 

امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني ) رف�����اق ال�������س���الح ( 

االتفاقية  هذه  دوم��ا،م��وؤك��داًاأن  معهم  والوقوف 

من  امل��زاي��اال��ت��ي  م��ن  الكثري  للمتقاعدين  تتيح 

�سهولة  بكل  التمويلية  تلبية متطلباتهم  �ساأنها 

 ، تف�سيليه  ربح  وبن�سب  مي�سرة  وي�سروب�سروط 

بالوقت ذاته يف جهود البنك اال�سالمي  م�سيداً 

االأردين يف دعم املتقاعدين الع�سكريني.

االحد   21 / 3 / 2021
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    21   /  3  / 2021

العربية-وكاالت

خامات  الأ�سعار  قيا�سية  �سعود  موجة  بعد 

النفط العاملية، تتخذ االأ�سعار م�سارا هبوطيا 

مع عمليات بيع من قبل امل�ستثمرين يف وقت 

اأ�سبوعية  تراجعات  النفط  اأ�سعار  فيه  تكبدت 

ت���راج���ع  وت������رية  اأك������ر  6% يف  ب���ن���ح���و  ت����ق����در 

اأكتوبر املا�سي. اأ�سبوعية منذ 

اأ�سعار  بها  منيت  التي  ال��رتاج��ع��ات  ورغ��م 

اخلام يف االآونة االأخرية، يرى بنك اال�ستثمار 

االأ�سعار  هبوط  يف  �ساك�س  غولدمان  العاملي 

فر�سة جيدة لل�سراء، بح�سب ما ذكره تقرير 

ملوقع »ماركت ووت�س«.

وق���ال ب��ن��ك اال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي يف م��ذك��رة 

االأخ��رية  الرتاجعات  اإن  العمالء  اإىل  بحثية 

التي �سهدتها اأ�سعار اخلام ما هي اإال ا�سرتاحة 

اأن  ينتظر  قيا�سية  �سعود  موجة  من  ب�سيطة 

تتوا�سل ف�سولها خالل الفرتة املقبلة.

قيا�سية ارتفاعات 

ال��ت��ي   »Investing« ب��ي��ان��ات  وت�����س��ري 

اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  العربية.نت  عليها  اطلعت 

�سنوي  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى   %126 ن��ح��و  ب��رن��ت  خ���ام 

املا�سي  مار�س  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة 

اأ���س��ع��ار بني  يف ذروة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا وح���رب 

اخلامات  اأ�سعار  كبدت  وال��ت��ي  املنتجني  كبار 

اخلام  مكا�سب  بلغت  فيما  قيا�سية،  تراجعات 

االأمريكي خالل نف�س الفرتة نحو %143.

واأ�����س����اف ال���ب���ن���ك يف م���ذك���رت���ه ال��ب��ح��ث��ي��ة 

اإال  اأ�سعار اخل��ام ما هو  »ال��رتاج��ع االأخ��ري يف 

ت��وق��ف م��وؤق��ت مل��وج��ة ���س��ع��ود ومي��ث��ل فر�سة 

لل�سراء. جيدة 

وت�����س��ري ب��ي��ان��ات »داو ج��ون��ز م��ارك��ت دات���ا« 

اإىل ت��ك��ب��د خ���ام ب��رن��ت ل��رتاج��ع��ات اأ���س��ب��وع��ي��ة 

االأ�سبوع  تعامالت  مدار  على   %7 بنحو  تقدر 

امل���ا����س���ي، وه����ي اأي�������س���ا اأك�����ر وت�����رية ت��راج��ع 

اأكتوبر   30 يف  املنتهي  االأ�سبوع  منذ  اأ�سبوعية 

املا�سي.

موجة  م��ع  النفط  اأ�سعار  هبوط  وت��زام��ن 

اأوروب�����ا وخم����اوف تتعلق  م��ن االإغ���الق���ات يف 

من  موجة  اأثار  ما  اأ�سرتازنكا،  لقاح  ب�سالمة 

الطاقة  على  الطلب  ت��راج��ع  ب�ساأن  امل��خ��اوف 

ب��خ��ت��ام ت�سويات  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار ع��ق��ود  ودف���ع 

اجلمعة الأدنى م�ستوى يف نحو اأ�سبوعني.

ال��رتاج��ع��ات  م��وج��ة  �ساك�س  غ��ول��دم��ان  وع���زا 

االأخ�����رية الأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط اإىل امل���خ���اوف ب�����س��اأن 

ال��ت��ط��ع��ي��م��ات يف االحت������اد االأوروب���������ي وارت����ف����اع 

طفيف  ت��راج��ع  اإىل  باالإ�سافة  االإ���س��اب��ات  اأع���داد 

باالإ�سافة  لل�سلعة  الفعلية  االأ���س��واق  يف  للطلب 

وال��ذي  ال���دوالر  بقوة  تتعلق  اأخ���رى  ع��وام��ل  اإىل 

يقو�س ارتفاعه من جاذبية االأ�سول املقومة به.

توازن �سريع

يعود  اأن  العاملي  اال�ستثمار  بنك  ويتوقع 

ال�سهور  خ��الل  ال�����س��وق  اإىل  �سريعا  ال��ت��وازن 

املقبلة. القليلة 

اأ����س���واق ال��ن��ف��ط ال ت��زال  وق���ال ال��ب��ن��ك اإن 

املعرو�س  �سعيد  على  ك��ب��رية  عجز  ح��ال��ة  يف 

منذ  يوميا  برميل  مليون   2.5 بنحو  ت��ق��در 

ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي ح��ت��ى م���ع ق��ف��زة يف ����س���ادرات 

النفط االإيراين والتي و�سلت حتى اليوم اإىل 

700 األف برميل يوميا. م�ستويات 

املعاك�سة  الرياح  اأن  حني  »يف  البنك  وتابع 

م���ن ال���ط���ل���ب االأوروب���������ي واإم����������دادات اإي�����ران 

الربع  يف  ال�سوق  اإىل  ال��ت��وازن  اإع��ادة  �ستبطئ 

ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل����اري ب��ن��ح��و 750 األ��ف 

اأن  اإىل  ت�سري  التوقعات  اأن  اإال  يوميا،  برميل 

هذا  �ستعو�س  وح��ل��ف��اءه��ا  اأوب���ك  تخفي�سات 

االأمر يف �سوء عالمات على عدم وجود فورة 

نحو  اأوب��ك  و�سعى  ال�سخري  النفط  اإنتاج  يف 

العر�س  جانبي  على  للنفط  م��ت��وازن��ة  ���س��وق 

والطلب«.

تقبل  اأن  العاملي  اال�ستثمار  بنك  ويتوقع 

مليون   2.8 بنحو  االإن��ت��اج  رف��ع  ع��ل��ى  اأوب����ك+ 

ولكن  املقبل.  اأغ�سط�س  بحلول  يوميا  برميل 

يف  كبرية  خماطر  ي��رى  ال  �ساك�س  غولدمان 

رف���ع االإن���ت���اج م��ن ق��ب��ل ك��ب��ار امل��ن��ت��ج��ني داخ��ل 

وق��ال  ال�سلعة.  اأ���س��ع��ار  على  وخ��ارج��ه��ا  اأوب���ك 

خماطر  االإن��ت��اج  رف��ع  توجهات  »متثل  البنك 

اأ�سعار اخلام«. متوا�سعة على 

اأ����س���ع���ار م��ن  ت���رت���ف���ع  اأن  ال���ب���ن���ك  وت����وق����ع 

اجل��اري  مار�س  يف  دوالرا   65 تبلغ  م�ستويات 

و���س��ط  ال�����س��ي��ف،  ه����ذا  دوالرا   80 ن��ح��و  اإىل 

م���وؤ����س���رات ع��ل��ى ارت����ف����اع ال��ط��ل��ب م���ع زي����ادة 

معدالت التطعيم �سد كورونا.

لندن - اأ ف ب

ال�����س��ب��ع  جم���م���وع���ة  يف  امل������ال  وزراء  اأع�������رب 

اململكة  برعاية  االإنرتنت،  اجتمعوا عر  الذين 

املتحدة، عن دعمهم لتقدمي م�ساعدات جديدة 

م���ن خ���الل ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل ل��ل��ب��ل��دان 

لبيان �سادر  الوباء، وفقا  اأ�سعفها  التي  االأفقر 

عن وزارة اخلزانة الريطانية.

الريطاين  اخل��زان��ة  وزي��ر  اإن  البيان  وق��ال 

ال�سبع  جمموعة  م��ال  و«وزراء  �سوناك  ري�سي 

ات���ف���ق���وا ع��ل��ى دع����م ت��خ�����س��ي�����س ح���ق���وق �سحب 

خ��ا���س��ة ج���دي���دة وك���ب���رية م���ن ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د 

جتاوز  على  ال�سعيفة  البلدان  مل�ساعدة  الدويل 

االأزمة احلالية«.

اأن هذا �سيكون االإ�سدار االأول منذ  واأو�سح 

االأزمة املالية للعام 2009 لهذه احلقوق املعادلة 

لالأ�سول »لتوفري ال�سيولة« للدول املعنية.

املعنية  ال��دول  متكني  اإىل  العملية  وت��ه��دف 

من »حترير املوارد لتمويل احلاجات االأ�سا�سية 

مثل اللقاحات واملواد الغذائية امل�سدرة اإ�سافة 

البلدان  يف  ال�سدمات  امت�سا�س  حت�سني  اإىل 

النا�سئة اأو ذات الدخل املنخف�س«.

وح���ق���وق ال�����س��ح��ب اخل��ا���س��ة ال��ت��ي اأن�����س��اأه��ا 

لتكملة   1969 العام  يف  ال��دويل  النقد  �سندوق 

االأع�ساء،  للبلدان  االأجنبي  النقد  احتياطات 

مي��ك��ن ا���س��ت��ب��دال��ه��ا م��ق��اب��ل ع���م���الت اأج��ن��ب��ي��ة. 

وت�����س��ت��ن��د ق��ي��م��ت��ه��ا اإىل خ��م�����س ع��م��الت دول��ي��ة 

االأع�����س��اء  ال���دول  على  توزيعها  وي��ت��م  رئي�سية 

ح�س�سها. ح�سب 

وهذا االتفاق »ي�سع االأ�س�س التفاق حمتمل 

اأب���ري���ل مل��ج��م��وع��ة  يف االج��ت��م��اع��ات امل���ق���ررة يف 

حتى  الدويل«  النقد  �سندوق  وجلنة  الع�سرين 

ال��ت��ع��ايف  ال���رك���ب يف  ع���ن  اأي دول����ة  ت��ت��خ��ل��ف  »ال 

االق��ت�����س��ادي ب��ع��د ف��ريو���س ك���ورون���ا« ك��م��ا ق��ال 

�سوناك يف البيان.

وفرن�سا  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  وزراء  ات��ف��ق  ك��م��ا 

واأمل��ان��ي��ا واإي��ط��ال��ي��ا وك��ن��دا وال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

ال�����س��ب��ع  ال�����دول  اأن جم��م��وع��ة  وال���ي���اب���ان ع��ل��ى 

اأج��ل  م��ن  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق  م��ع  �ستعمل 

حت�����س��ني »ال�����س��ف��اف��ي��ة ب�����س��اأن ا���س��ت��خ��دام ح��ق��وق 

ال�����س��ح��ب اخل���ا����س���ة ح��ت��ى ي�����س��ب��ح م���ن امل��م��ك��ن 

امل�ستفيدة منها«. البلدان  حما�سبة 

موؤمتر  ت�ست�سيف  املتحدة  اململكة  اأن  وعلما 

االأط�������راف ال�����س��اد���س وال��ع�����س��ري��ن يف ن��وف��م��ر 

»با�ستمرار  اأي�����س��ا  ���س��ون��اك  رّح���ب  غال�سكو،  يف 

التعاون بني وزراء دول جمموعة ال�سبع جلعل 

ن�سر  خ�سو�سا  اإليهم  بالن�سبة  اأول��وي��ة«  امل��ن��اخ 

واالأث��ر  باال�ستدامة  املتعلقة  املالية  املعلومات 

االأخ�سر. والتمويل  البيئي 

واأ�����س����ادت م���دي���رة ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 

امل��ث��م��ر«  »ب��االج��ت��م��اع  ج��ورج��ي��ي��ف��ا  كري�ستالينا 

البلدان  دع��م  »�سيوا�سل  ال�����س��ن��دوق  اإن  قائلة 

ال�سعيفة«. االأع�ساء 

وح���ك���وم���ات  دول  روؤ������س�����اء  ق���م���ة  و���س��ت��ع��ق��د 

 13 اإىل   11 م���ن  ال���ف���رتة  ال�����س��ب��ع يف  جم��م��وع��ة 

يونيو يف كورنوال )جنوب غرب اإجنلرتا(.

غولدمان ساكس: هبوط أسعار النفط استراحة محارب

مجموعة السبع تدعم تقديم مساعدات جديدة للبلدان الفقيرة
الدوالر يواصل تراجعه الطفيف

 أمام الليرة اللبنانية

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي

�سكاي نيوز عربية - بريوت

ي���وا����س���ل ال�������دوالر االأم����ريك����ي ت��راج��ع��ه 

الطفيف اأمام اللرية اللبنانية لليوم الثالث 

ع��ل��ى ال����ت����وايل، ح��ي��ث ���س��ج��ل ���س��ع��ر ���س��رف 

ل��رية بعدما  األ��ف   11 ال��واح��د نحو  ال���دوالر 

قفز عن 15100 لرية قبل اأيام.

وع�����زا ال��ب��ع�����س ه����ذا االن���ح�������س���ار ب�����س��ع��ر 

�سرف الدوالر اإىل االجتماع الذي انعقد يف 

الذي  لبنان  م�سرف  حاكم  مع  بعبدا  ق�سر 

يف  من�سة  وا�ستحداث  اإج����راءات،  ع��ن  اأع��ل��ن 

امل�������س���ارف يف حم���اول���ة ل��ل��ج��م االن���ف���الت يف 

ال�سرف. اأ�سعار 

ال��ت��ف��اوت  اأن  ي���ع���ت���رون  م��ت��اب��ع��ني  ل��ك��ن 

�سيا�سي  ���س��ب��ب��ه  ال�����س��رف  اأ���س��ع��ار  يف  ال��ك��ب��ري 

ال�سوق  يف  تالعبا  يجري  ما  واأن  ومق�سود، 

ال�������س���وداء م���ن ق��ب��ل ال�����س��ي��ارف��ة وامل�����س��ارف 

املركزي. وامل�سرف 

واأدى انهيار اللرية اإىل م�ستويات قيا�سية 

اأيام اإىل ارتفاع جنوين باالأ�سعار، حيث  قبل 

رف��ع��ت امل��ت��اج��ر اأ���س��ع��ار ال�����س��ل��ع واخل���دم���ات، 

بعد  جم��ددا  تخفي�سها  اإىل  تعمد  مل  لكنها 

15 اإلفا  انخفا�س الدوالر مقابل اللرية من 

اإىل 11 األف.

وت�������س���ت���م���ر االأزم���������ة االق���ت�������س���ادي���ة غ��ري 

امل�����س��ب��وق��ة، ع��ل��ى وق���ع حت��رك��ات يف ال�����س��ارع، 

يف  حكومة  ت�سكيل  م�ساألة  يف  وا�سح  وت�ساوؤم 

البالد.

العربية-وكاالت

رئا�سي،  ب��ق��رار  تعيينه  على  اأ�سهر   5 بعد 

اأردوغ��ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  اأق��ال 

ام�������س ال�������س���ب���ت، حم���اف���ظ ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 

الرتكي، ناجي اأغبال، وعنّي بداًل منه �ساهب 

اأوغلو. كافجي 

بعد  اأغ��ب��ال  اأردوغ���ان  اأق��ال  التفا�سيل،  يف 

اأي��ام م��ن ق��رار البنك امل��رك��زي ال��رتك��ي، رفع 

 200 ال��ت��وق��ع��ات مب��ق��دار  ف���وق  ال��ف��ائ��دة  �سعر 

تاأكيد  مع   ،%19 اإىل   %17 من  اأ�سا�س،  نقطة 

اإجراء ت�سديد نقدي قوي اإ�سايف بالنظر اإىل 

قبل  عينه  بعدما  وذل��ك  ال�ساعدة،  املخاطر 

»ال��ع��الج��ات  اأوي�����س��ال �سمن  اأ���س��ه��ر م��ك��ان   5

ال�����س��ع��ب��ة« ال��ت��ي وع���د ب��ه��ا الإ����س���الح ال��و���س��ع 

االق���ت�������س���ادي، ع��ق��ب ه���ب���وط ق��ي��ا���س��ي ل��ل��رية 

الرتكية اأمام الدوالر بلغ 8.58.

واأت���ى ق���رار االإق��ال��ة ه��ذا يف وق��ت ي��ح��اول 

ال��رئ��ي�����س اإن��ق��اذ االق��ت�����س��اد امل��ت��ده��ور وال���ذي 

اأردوغ�����ان يف  اإىل ه��زمي��ة  اأدت  ف��ج��ر م�����س��اك��ل 

يف  واإ�سطنبول  اأنقرة  يف  البلدية  االنتخابات 

.2019

الثالث باأقل من عامني

يف  الثالث  فيعتر  اجل��دي��د،  املحافظ  اأم��ا 

اأغبال  بعد  الرئي�س  وعّينه  عامني،  من  اأق��ل 

وقبله مراد اأوي�سال، وهو من معار�سي رفع 

الفائدة. اأ�سعار 

وك��ان كتب يف ف��راي��ر/���س��ب��اط امل��ا���س��ي يف 

ي�سر  اأن  ينبغي  »ال  ���س��ف��ق«:  »ي��ن��ي  �سحيفة 

الفائدة  اأ�سعار  �سيا�سة  على  امل��رك��زي  البنك 

امل��رت��ف��ع��ة، ارت��ف��اع اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ي���وؤدي اإىل 

حدوث ت�سخم ب�سكل غري مبا�سر«.

ع��ام  م��ن��ذ  ت���واج���ه  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

�سيما  ال  �سخمة  اقت�سادية  �سعوبات   2016

تاأكيد  و�سط  اللرية،  قيمة  وتراجع  الت�سخم 

اإىل  امل�ساكل تعود  اأن هذه  خراء اقت�ساديني 

�سوء اإدارة االأزمات.

م�ستوى  ع��ن��د  م�سنفة  ال��ب��الد  واأ���س��ح��ت 

مرتفع املخاطر من جانب وكاالت الت�سنيف 

الرئي�سية. الثالث  االئتماين 
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سهم فيسبوك يقفز.. زوكربيرغ 
يغير لعبة اإلعالنات مع أبل

بخطوة مفاجئة.. روسيا ترفع 
أسعار الفائدة 

تراجع مكافأة رئيس غولدمان 
ساكس 3 % لـ 24 مليون دوالر

العربية-وكاالت

ف��وق   %4 م��ن  ب���أك��ر  في�سبوك  �سهم  ق��ف��ز 

م�ستوى 290 دوالرا لل�سهم بعد التعليق�ت التي 

التنفيذي م���رك زوكربريغ  الرئي�س  اأدىل به� 

ب�س�أن  نظره  وجهة  يف  حت��ول  اإىل  ت�سري  التي 

اأب��ل  اأج��ه��زة  م�ستخدمي  خ�سو�سية  حت��دي��ث 

الذي قد ي�سعف اإعالن�ت ال�سبكة االجتم�عية.

ح�����رب زوك���رب���ريغ م��ع ���س��رك��ة اآب����ل ب�سبب 

على  املخ�س�سة  االإع���الن����ت  اأن  م��ن  خم����وف 

Facebook قد تت�سرر من حتديث نظ�م 
الأج��ه��زة   14  iOS ب��سم  امل��ع��روف  الت�سغيل 

.iPad و   Apple iPhone
اأطلق  امل������س��ي��ة،  القليلة  االأ���س���ب��ي��ع  خ���الل 

عن  للدف�ع  اإعالنية  حملة   Facebook
االإع��الن���ت  اإن  وتقول  املخ�س�سة.  االإع��الن���ت 

امل�ستهدفة هي مفت�ح جن�ح ال�سرك�ت ال�سغرية.

لكن زوك��رب��ريغ غ��ري موقفه اأث��ن���ء اإج���راء 

 .Clubhouse تطبيق  على  معه  مق�بلة 

ق����ل:   ،  Apple ���س��رك��ة  ���س��ئ��ل ع���ن  ع��ن��دم��� 

واث���ق م��ن اأن��ن��� �سنكون  اأن��ن��ي  ه��ي  “احلقيقة 
ب�سكل جيد  امل��وق��ف  ه���ذا  اإدارة  ع��ل��ى  ق���دري��ن 

م��وق��ع  و����س���ع جيد” ب��ح�����س��ب  و����س���ن���ك���ون يف 

.investors
اأن نكون  اأن��ه من املمكن  “اأعتقد  واأ�س�ف: 

 Apple يف و�سع اأقوى اإذا �سجعت تغيريات

امل���زي���د م���ن ال�����س��رك���ت ع��ل��ى اإج������راء ال��ت��ج���رة 

االإلكرتونية على من�س�تن�«.

 iPad و   iPhone ج��ه���ز  ك��ل  يحتوي 

وي�سمح   .IDFA ي�سمى  فريد  معّرف  على 

 Apple م���ن  ال����ق�����دم   14  iOS حت���دي���ث 

على  التطبيق  ق��درة  بتعطيل  للم�ستخدمني 

تتبع اأن�سطتهم.

ال��ذي��ن  واالآخ���ري���ن   Facebook ل��ك��ن 

يعتمدون  املحمول  اله�تف  اإع��الن���ت  يبيعون 

ع���ل���ى ه�����ذا امل����ع����رف ل��ل��م�����س���ع��دة يف ت��وج��ي��ه 

االإع����الن  مي��ث��ل  للم�ستخدمني.  االإع���الن����ت 

.Facebook حوايل 98% من ع�ئدات

مو�سكو - اأ ف ب

رف����ع امل�������س���رف امل����رك����زي ال���رو����س���ي، 

يف   %4،5 اإىل  الرئي�سي  ال��ف���ئ��دة  م��ع��ّدل 

ت�سعى  ب��ي��ن��م���  ت����أت���ي  م��ف���ج��ئ��ة،  خ���ط���وة 

اأ���س��ع���ر  ال�����س��ل��ط���ت اإىل اح���ت���واء ارت���ف����ع 

االأف��ق  ت��ل��وح يف  الغذائية يف ح��ني  امل���واد 

عقوب�ت غربية جديدة.

االأخ��رية  االأ�سهر  يف  رو�سي�  و�سهدت 

ل�سعر  وتراجع�  الت�سّخم  ملعّدل  ارتف�ع� 

�سرف الروبل، يف ظل �سغوط تواجهه� 

امل���واد  اأ���س��ع���ر  ارت��ف���ع  ب�سبب  ال�����س��ل��ط���ت 

الغذائية خالل اجل�ئحة.

اأن  املركزي  للم�سرف  بي�ن  يف  وج���ء 

وارت��ف���ع  للطلب  ال�سريع  “االنتع��س 
العودة  ب�جت�ه  يدفع�ن  الت�سخم  معّدل 

متوّقع�  حم�يدة”،  نقدية  �سي��سة  اإىل 

موا�سلة رفع معّدل الف�ئدة.

وي����أت���ي رف���ع م���ع���ّدل ال��ف���ئ��دة ب��واق��ع 

اخل���ط���وة  وه�����ي  م���ئ���وي���ة،  ن��ق��ط��ة   0،25

ال��ع���م  اأواخ�����ر  ن��وع��ه��� م��ن��ذ  االأوىل م���ن 

2018، مف�جئ� للخرباء.

ت�تي�ن�  االقت�س�دية  اخلبرية  وق�لت 

الف�ئدة  م��ع��ّدل  رف��ع  اإن  اإيفدوكيموف�، 

ي����أت���ي ردا ع��ل��ى ارت���ف����ع ل��ل��ت�����س��خ��م ف���ق 

التوقع�ت.

اخلبري  اآ�س  تيموثي  ق�ل  جهته،  من 

م�ن�جمنت”،  اآ�سيت  “بلوب�ي  مركز  يف 

اإن����ه ت���وّق���ع رف���ع م���ع���ّدل ال��ف���ئ��دة ن��ظ��را 

لتزايد املخ�طر اجليو�سي��سية والتلويح 

بفر�س عقوب�ت غربية جديدة.

وب������داأت اأ����س���ع����ر امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف 

اآذار/م���ر���س  من  اعتب�را  ترتفع  رو�سي� 

النفط  اأ�سع�ر  برتاجع  مدفوعة   ،2020

اأ�سهر من  بعد  الروبل  وانخف��س قيمة 

تراجع الت�سّخم اإىل م�ستوي�ت قي��سية.

العربية-وكاالت

الرئي�س  اإجم�يل تعوي�س�ت  انخف�س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك غ���ول���دم����ن ���س���ك�����س، 

اأق��ل  اإىل   %3 بن�سبة  �سولومون،  ديفيد 

من 24 مليون دوالر يف ع�م 2020.

ح�����س��ل ���س��ول��وم��ون ع��ل��ى اأم����وال اأق��ل 

م��ق���رن��ة   2020 ع�����م  يف   %2.9 ب��ن�����س��ب��ة 

م�  يجني  ي��زال  ال  لكنه  ال�س�بق،  ب�لع�م 

24 مليون دوالر. وفًق� لبي�ن  يقرب من 

البنك.

وب��ل��غ اإج���م����يل ت��ع��وي�����س ���س��ول��وم��ون 

دوالر،  مليون   23.94 امل������س��ي  ال��ع���م  يف 

يف  دوالر  مليون   24.66 م��ن   � انخف��سً

ع�م 2019.

رات��ب��ه مل يتغري  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 

اأن  اإال   ،2020 عند مليوين دوالر يف ع�م 

ك�نت  ل�سولومون  “البون�س”  مك�ف�أة 

مق�رنة   2020 يف  دوالر  ماليني   3 عند 

مع 4.65 مليون دوالر ع�م 2019 بح�سب 

marketwatch موقع

االأ�سهم  ارت��ف��ع��ت ح��واف��ز  االأث��ن���ء،  يف 

 17.04 اإىل  دوالر  م��ل��ي��ون   2.3 مب��ق��دار 

ج��م��ي��ع  وان���خ���ف�������س���ت   ، دوالر  م���ل���ي���ون 

قلياًل  ي��زي��د  مب���  االأخ���رى  التعوي�س�ت 

عن 29000 دوالر اإىل 254190 دوالًرا.

االأخ���رى  التعوي�س�ت  جميع  ت�سمل 

خ����دم�����ت اال����س���ت�������س����رات ال�����س��ري��ب��ي��ة، 

والت�أمني  ال�سحي،  ال��ت���أم��ني  واأق�����س���ط 

املكتب  داخ��ل  وال��وج��ب���ت  ال�سرقة،  �سد 

وخدم�ت االأمن.

ي���أت��ي ال���رتاج���ع يف ال��ت��ع��وي�����س���ت مع 

بن�سبة   Goldman ���س��ه��م  ارت���ف����ع 

14.7% يف ع�م 2020 بعد ارتف�عه بن�سبة 

37.6% يف ع�م 2019.

وب������مل�����ق������رن�����ة، ان����خ����ف���������س م����وؤ�����س����ر 

 SPDR Financial Select
Sector ETF XLF بن�سبة %4.2 
جونز  داو  موؤ�سر  رب��ح  بينم�   2020 ع���م 

.%7.3 DJIA بن�سبة  ال�سن�عي 

العربية-وكاالت 

الطريان  ل�سرك�ت  ا�ستثن�ئي  ع�م  بعد 

اجل�ئحة،  تبع�ت  بفعل   2020 يف  الع�ملية 

ت��ت���أه��ب ال�����س��رك���ت ل��ف��ورة يف احل��ج��وزات 

خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة م��ن ط���رق اأب����واب 

اأ�سواق  يف  اأ�سهمه�  طرح  اأو  الدين  اأ�سواق 

الالزمة  ال�سيولة  توفري  اأج��ل  م��ن  امل���ل 

بعد  ال�سرك�ت  تلك  على  الطلب  الرتف�ع 

جت�وز االأ�سواأ من ج�ئحة كورون�.

 British« ������س�����رك�����ة  وج�����م�����ع�����ت 

جنيه  م��ل��ي���ر   1.2 ن��ح��و   »Airways
اإ���س��رتل��ي��ن��ي م���ن ب��ي��ع ���س��ن��دات ت��ق��ل��ي��دي��ة 

االأ�سبوع امل��سي يف وقت اجتهت فيه بع�س 

 Sun Country ال�سرك�ت على غرار

“وول  يف  اأ���س��ه��م��ه���  ل���ط���رح  االأم���ريك���ي���ة 

امل�ستقبلية  احتي�ج�ته�  لتلبية  �سرتيت” 

ل�سحيفة  تقرير  بح�سب  ال�سيولة،  م��ن 

الربيط�نية. ت�ميز”  “ف�ينن�س�ل 
وي���ت���زام���ن جل����وء ����س���رك����ت ال���ط���ريان 

اجت������ه  اإىل  االأ��������س�������واق  اإىل  ال����ع�����مل����ي����ة 

امل�������س���ت���ث���م���ري���ن ن���ح���و ع���م���ل���ي����ت ت���دوي���ر 

ا�ستف�دت  التي  االأ�سهم  من  ا�ستثم�راتهم 

م��ن اجل���ئ��ح��ة ع��ل��ى غ���رار اأ���س��ه��م �سرك�ت 

اال�ستثم�رية  االأدوات  اإىل  الفيديو  األع�ب 

ل��ل�����س��رك���ت ال���ت���ي ت�������س���ررت م����ن ت��ب��ع���ت 

ك��ورون��� م��ع م��وؤ���س��رات على ع���ودة احلي�ة 

الطلب  يف  متوقع  وارت��ف���ع  طبيعته�  اإىل 

على منتج�ت تلك ال�سرك�ت جمددا.

اأ���س��ه��م  الأداء  ت������روى  ق�����س��ة  وه����ن�����ك 

ق�����ط������ع ال�������ط�������ريان االأم��������ريك��������ي م���ن���ذ 

م��ط��ل��ع ال��ع���م اجل�����ري، اإذ ت�����س��ري ب��ي���ن���ت 

عليه�  اط��ل��ع��ت  ال��ت��ي   »Investing«

 S&P ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت اإىل ارت��ف���ع م��وؤ���س��ر 

الأ�سهم �سرك�ت الطريان االأمريكية بنحو 

33% منذ مطلع الع�م اجل�ري فيم� بلغت 

املك��سب ال�سنوية للموؤ�سر نحو 125% مع 

ارتف�ع االأ�سهم من ق�ع هبوطه� يف م�ر�س 

اإج��راءات االإغ��الق التي  امل��سي يف خ�سم 

ات���خ���ذت���ه���� احل���ك���وم����ت مل���واج���ه���ة ت��ب��ع���ت 

اجل�ئحة.

وارت���ف���ع���ت اأ����س���ه���م ����س���رك����ت ال���ط���ريان 

االأمريكية الكربى على غرار Delta و

اأكتوبر  منذ   %60 من  ب�أكرث   United
امل������س��ي م���ع ال���رف���ع ال��ت��دري��ج��ي ل��ل��ق��ي��ود 

اأك��رب  يف  ال��ط��ريان  حركة  على  املفرو�سة 

ب�لع�مل. اقت�س�د 

����س���رك����ت  ع���ل���ى  االأم��������ر  ي��ق��ت�����س��ر  وال 

اإذ ت�����س��ري ب��ي���ن���ت  ال���ط���ريان االأم���ريك���ي���ة، 

م��وؤ���س��ر  ارت����ف�����ع  اإىل  ���س��ت���ن��ل��ي  م����ورغ�����ن 

ال��ع���مل��ي��ة  ال���ط���ريان  ل�����س��رك���ت   MSCI
الع�م اجل�ري بعد  20% منذ مطلع  بنحو 

امل��سي  الع�م  خ��الل   %60 لنحو  خ�س�رته 

يف ذروة انت�س�ر اجل�ئحة.

فورة  الف�ئدة  اأ�سع�ر  انخف��س  ويغذي 

اإ�����س����دارات ل�����س��ن��دات ���س��رك���ت ال��ط��ريان 

ال��ع���مل��ي��ة م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ع����م اجل������ري، اإذ 

ب��ل��وغ  اإىل  “ريفنيتيف”  ب��ي���ن���ت  ت�����س��ري 

14 ملي�ر  ن��ح��و  االإ�����س����دارات  ت��ل��ك  ح��ج��م 

ال���ع����م اجل������ري وه��و  دوالر م��ن��ذ م��ط��ل��ع 

نحو  من  ارتف�ع�  جديد  قي��سي  م�ستوى 

5 ملي�رات دوالر يف 2020 ب�أكمله�.

العربية-وكاالت

ال ي�����س��ع��ى م��ت��داول��و ���س��ن��دات اخل��زان��ة 

ك���ن��ت  اإذا  م����  م��ع��رف��ة  اإىل  االأم���ريك���ي���ة، 

�سوق  تفيد  ال��ت��ي  التنظيمية  االإع��ف���ءات 

دوالر  ت���ري���ل���ي���ون   21 ال���ب����ل���غ  اخل�����زان�����ة 

فهم  ال�سهر،  هذا  نه�ية  يف  ال  اأم  �ستنتهي 

يخرجون من ال�سوق ب�سكل جم�عي.

ان��خ��ف�����س��ت ح����ي�����زات اخل����زان����ة ل���دى 

 16.1 االأ���س������س��ي��ني مب���ق���دار  امل��ت��ع���م��ل��ني 

املنتهي  االأ���س��ب��وع  يف  اأخ���رى  دوالر  ملي�ر 

قي��سًي�   � انخف��سً لتوا�سل  م�ر�س،   10 يف 

االأ����س���ب���وع  يف  دوالر  م��ل��ي���ر   64.7 ق�����دره 

االحتي�طي  بنك  لبي�ن�ت  وفًق�  ال�س�بق، 

ال�س�درة اخلمي�س. الفيدرايل 

ان��خ��ف�����س��ت  “بلومربغ”  وب���ح�������س���ب 

منذ  م�����س��ت��وي���ت��ه���  اأدن�����ى  اإىل  احل����ي�����زات 

ملنحنى  ان��خ��ف������س���ت  م��ع   ،2018 �أك��ت��وب��ر 

اإىل   7 اال�ستحق�ق من  اآج���ل  ذات  �سندات 

11 ع�ًم�.

ق������م ب���ن���ك االح���ت���ي����ط���ي ال���ف���ي���درايل 

بتعديل احدى �سوابط ت�سنيف ال�سندات 

اأب��ري��ل  يف  ليمنح  ال��ب��ن��وك،  م��ي��زان��ي���ت  يف 

واأر���س��دة  اخل��زان��ة  �سندات  اإع��ف���ء  امل��سي 

االحتي�طي�ت يف البنك املركزي من ن�سب 

للمقر�سني. اله�م�س 

واحدة  امل�سرفية،  الق�عدة  تلك  وتعد 

اآث�ر  الدعم ملواجهة  من عدد من تدابري 

ج���ئ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���� ع��ل��ى ال��ق��ط���ع 

امل��������يل. ���س��م��ح ذل�����ك ل��ل��ب��ن��وك ب��ت��و���س��ي��ع 

�سراء  خ��الل  م��ن  العمومية  ميزاني�ته� 

وزي����دة  االأم��ريك��ي��ة  احلكومية  ال�����س��ن��دات 

فيم�  �سيم�  ال  اخل��زان��ة،  �سندات  ج�ذبية 

يتعلق ب�ملق�ي�س�ت يف االأدوات امل�لية.

ك���ت���ب اخل�����ب�����ريان االق����ت���������س�����دي�����ن يف 

ج���ي���ف���ري���ز ت����وم����������س ����س���ي���م���ون���ز واأن���ي���ت���� 

متداولو  يكون  اأن  يف  “ن�سك  م�ركو�سك�: 

من  مب��سر  ب�سكل  م��دف��وع��ني  ال�����س��ن��دات 

قبل ال��ب��ن��وك امل��ت�����س��ررة ال��ت��ي حت��ت���ج اإىل 

راأ�س  ن�سب  لتعديل  اخلزانة  �سندات  بيع 

م� يح�سل يف  اأن  املرجح  ولكن من  امل���ل، 

حمتملة  لتقلب�ت  ا���س��ت��ع��داد  ه��و  ال�����س��وق 

بحلول 31 م�ر�س«.

وج������دل ب��ع�����س اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني ب����أن 

ن��ه���ي��ة ف���رتة االإع���ف����ء ه���ذه ���س��ت��وؤدي اإىل 

�سندات اخلزانة،  �سوق  تن�وب كبري خ�رج 

ت�أثري  له�  �سيكون  اإن��ه  اآخ��رون  ق�ل  بينم� 

طفيف على �سوق ال�سندات.

م��ن   Zoltan Pozsar ق��������ل 

 Credit Suisse Group AG
الفو�سى  يخ�سى  اأن  ينبغي  ال  ال�سوق  اإن 

منه  الفوائد  اأن  ملجرد  االإعف�ء  انتهى  اإذا 

املق�م  الدرام�تيكية يف  اأبًدا بهذه  مل تكن 

االأول.

ي���ت���خ����رج ح����م���ل���و ال�������س���ن���دات م��ن��ه���، 

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن رئ��ي�����س االح��ت��ي���ط��ي 

�سئل  ب�ول ق�ل عندم�  الفيدرايل جريوم 

ع���ن ان��ت��ه���ء ���س��الح��ي��ة ه����ذا االإع����ف�����ء، : 

االأي�م  عنه يف  نعلن  �سيء  لدين�  “�سيكون 
املقبلة«.

ولقد �س�عد اآخر موؤمتر �سح�يف لب�ول 

يف نقل ر�س�لة �س�عدت يف حتفيز عملي�ت 

مع  اخل��زان��ة،  ���س��ن��دات  يف  العميقة  البيع 

ارت��ف���ع ع���ئ��د ���س��ن��دات ال��� 10 ���س��ن��وات اإىل 

اأع��ل��ى  وه����و  امل��������س���ي،  اخل��م��ي�����س   %1.75

م�����س��ت��وى يف اأك���ر م��ن ع����م. ك����ن ال��ع���ئ��د 

ال�سب�حية  التع�مالت  يف   %1.69 ح��وايل 

اجلمعة امل��سية يف نيويورك.

العربية-وكاالت

ت�����س��درت ال�����س��ع��ودي��ة م��وؤ���س��ر ال�����س��ع���دة 

لت�أتي  ع��رب��ي  بلد  ك�أ�سعد   2021 ع���م  ع��ن 

االإم������رات يف  تليه�  ع���مل��ي���ً،   21 امل��رك��ز  يف 

الع�مل،  على  و27  اإقليمي�ً  الث�نية  املرتبة 

 ،35 املركز  يف  �سنفت  التي  البحرين  ثم 

بح�سب تقرير �سنوي �سدر برع�ية االأمم 

املتحدة.

ومت��ك��ن��ت ف��ن��ل��ن��دا، م��ن امل��ح���ف��ظ��ة على 

لل�سنة  الع�مل”  يف  ب��ل��د  “اأ�سعد  ل��ق��ب 

ال���راب���ع���ة ع��ل��ى ال����ت����وايل، م��ت��ق��دم��ة على 

ال�����دمن������رك و����س���وي�������س���را واأي�������س���ل���ن���دا، يف 

ل��ب��ل��دان  م��ف���ج��ئ���  ت��ق��دم���  ع��ك�����س  ت�سنيف 

خ��الل  ال�سع�دة”  “موؤ�سر  ع��ل��ى  ع����دة 

اجل�ئحة.

ت�سنيف  على  بو�سوح  اأوروب���  وتهيمن 

الق�ئمة،  على  االأوائ���ل  الع�سرة  ال��ب��ل��دان 

وال����ذي ي�����س��م اأي�����س��� ه��ول��ن��دا وال��روي��ج 

اإ�س�فة  والنم�س�،  ولوك�سمبورغ  وال�سويد 

اإىل بلد وحيد خ�رج الق�رة االأوروبية هو 

نيوزيالندا.

ترع�ه�  التي  الدرا�سة  معدو  وي�ستند 

منذ  ���س��ن��وي���  وامل��ن�����س��ورة  امل��ت��ح��دة  االأمم 

م��ن  راأي  ا����س���ت���ط���الع����ت  اإىل   ،2012

ال�سك�ن  ف��ي��ه���  ي��ج��ي��ب  “غ�لوب”  م��ع��ه��د 

ع���ن ا���س��ت��ب��ي���ن���ت ب�����س���أن درج����ة ال�����س��ع���دة 

البي�ن�ت  ه��ذه  مق�رنة  وتتم  ال�سخ�سية. 

م���ع اإج���م����يل ال���ن����جت امل��ح��ل��ي وم��وؤ���س��رات 

وال��ف�����س���د،  ال��ف��ردي��ة  واحل��ري��ة  الت�س�من 

لو�سع درجة نه�ئية على 10.

الع�سرين،  امل��رت��ب��ة  يف  بلجيك�  وح��ل��ت 

املركزين  واإيط�لي�  اإ�سب�ني�  احتلت  فيم� 

27 و28.

“االأقل �سع�دة يف الع�مل”  البلدان  اأم� 

اأفغ�ن�ست�ن  فت�سّدرته�  الت�سنيف  بح�سب 

2،52 نقطة، تلته� زميب�بوي ورواندا  مع 

ولي�سوتو. وبوت�سوان� 

وح���ق���ق���ت ال���ه���ن���د اأ������س�����واأ م���رت���ب���ة ب��ني 

ال��ب��ل��دان ال��ك��ربى يف ال��ع���مل، اإذ ح��ل��ت يف 

املركز 139.

مع   2020 بي�ن�ت  مق�رنة  خ��الل  وم��ن 

اجل�ئحة،  اأث��ر  لتبي�ن  ال�س�بقة  ال�سنوات 

يف  كبريا  “ازدي�دا  الدرا�سة  معدو  الحظ 

وترية امل�س�عر ال�سلبية” يف م� يقرب من 

البلدان. ثلث 

ب��ل��دا على   22 ت��ق��دم  امل��ق���ب��ل،  ل��ك��ن يف 

م���ف����ج����أة  و”�ُسجلت  ال�������س���ع����دة  م���وؤ����س���ر 

ال��رخ���ء يف  ت��راج��ع معدل  متثلت يف ع��دم 

وفق جون  االأ�سخ��س حلي�تهم”،  تقومي 

هيليويل اأحد معدي الدرا�سة.

“التف�سري  اأن  اإىل  ه��ي��ل��ي��وي��ل  واأ����س����ر 

املحتمل هو اأن الن��س يرون يف كوفيد-19 

تهديدا م�سرتك� وخ�رجي� ي�سر ب�جلميع 

ال��ت�����س���م��ن  ح�����س  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأدى  وق����د 

والتع�طف«.

دبي - العربية

ق�لت هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي 

ي�ب�ني�  فرن�سي�  حت�لف�  اإن  ال�سبت  ام�����س 

 542( دوالر  مليون   147 قيمته  بعقد  ف���ز 

مليون درهم( لت�سغيل و�سي�نة مرتو دبي 

وت�سغيل ترام دبي.

وي�����س��ري ال��ع��ق��د مل���دة 15 ���س��ن��ة، وه���ي 9 

�سنوات اأ�س��سية و6 �سنوات ق�بلة للتجديد، 

2021، ت�سبقه�  اعتب�را من �سبتمرب  وذلك 

ت�سليم  عملية  فيه�  يتم  حت�سريية  ف��رتة 

االأ�سول واالأنظمة من امل�سغل احل�يل اإىل 

االآمن  الت�سغيل  ل�سم�ن  اجلديد،  امل�سغل 

الر�سمي  ف��ور اال�ستالم  دب��ي،  وت��رام  مل��رتو 

للمه�م.

وي�������س���م ال���ت���ح����ل���ف ����س���رك���ة ك��ي��ول��ي�����س 

و�����س����رك����ة م���ي���ت�������س���وب���ي�������س���ي ل���ل�������س���ن����ع����ت 

ميت�سوبي�سي  و�سركة  الثقيلة  الهند�سية 

اإن  ب��ي���ن  الهيئة يف  وق���ل��ت  ك��ورب��وري�����س��ن. 

من�ق�سة  طرحه�  بعد  ت�أتي  العقد  تر�سية 

ع�مة.

ووف���ق���� ل��ل��م��ك��ت��ب االإع����الم����ي حل��ك��وم��ة 

من�ق�سة  بعد  الرت�سية  ج��رت  فقد  دب���ي، 

ع���م��ة ط��رح��ت��ه��� ال��ه��ي��ئ��ة، ���س���رك��ت ف��ي��ه��� 4 

يف  متخ�س�سة  ع�ملية  و���س��رك���ت  حت���ل��ف���ت 

حتليل  وبعد  القط�رات،  و�سي�نة  ت�سغيل 

على  العقد  تر�سية  مت  املقدمة  العرو�س 

لتقدميه  ال��ي���ب���ين،  الفرن�سي  ال��ت��ح���ل��ف 

اأف�سل العرو�س الفنية وامل�لية.

وق���ع ال��ع��ق��د م��ن ج���ن��ب ال��ه��ي��ئ��ة، مطر 

حممد الط�ير املدير الع�م ورئي�س جمل�س 

املديرين لهيئة الطرق واملوا�سالت، وعن 

ال���ت���ح����ل���ف، م������ري اجن دي���ب���ون ال��رئ��ي�����س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ك��ي��ول��ي�����س، واك����ي 

واخلدم�ت  اال�ستثم�ر  مدير  نوزاك�  هيكو 

ل��ل�����س��ن���ع���ت  ����س���رك���ة م��ي��ت�����س��وب��ي��ت�����س��ي  يف 

ن�ئب  كيمورا  وت���ورو  الثقيلة،  الهند�سية 

مدير ع�م البنية التحتية للموا�سالت.

���س��ي��ق��وم  ال��ت��ح���ل��ف،  اإن  ال��ط���ي��ر  وق�����ل 

الت�سغيل  خدم�ت  بتوفري  العقد  مبوجب 

وال�����س��ي���ن��ة مل����رتو دب����ي ب��خ��ط��ي��ه االأح���م���ر 

اإ�س�فة   )2020 )م�س�ر  وكذلك  واالأخ�سر، 

وجميع  دب���ي،  ت���رام  ت�سغيل  خ��دم���ت  اإىل 

االأ���س��ول ال��ت���ب��ع��ة ل��ن��ظ���م امل���رتو وال���رتام، 

���س���م��ال ال����ق����ط�����رات، وم����راك����ز ال��ت��ح��ك��م، 

له�،  الت�بعة  التحتية  والبنية  واملحط�ت 

على  الرك�ب  نقل  خدم�ت  توفري  وكذلك 

م�����س��ت��وى ع�����ل وم���ت���واف���ق م���ع امل��ت��ط��ل��ب���ت 

املتغرية يومي�ً يف اأعداد الرك�ب على �سبكة 

املرتو والرتام.

شركات الطيران العالمية تتأهب الرتفاع الحجوزات

تحالف فرنسي ياباني يفوز بعقد تشغيل وصيانة مترو دبي

نجم سندات الخزانة األميركية يخفت.. تسييل 80 مليار دوالر بأسبوعين

السعوديون األكثر سعادة عربيًا.. وفنلندا األولى عالميًا

الأحد  21 /3/ 2021 



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ذ.م.م    ) معفاة   ( العامه  للتجارة  الرافدين  ان��وار  �سركة  ب��اأن 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت 

الرقم )53852( بتاريخ )2014/2/4( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/3/14(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة الريان واملغربي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تقدمت    2009/7/1 بتاريخ   )95128( الرقم  حتت  ت�سامن 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : الريان واملغربي

اإىل �سركة : الء الدبا�س و�سريكها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200057589(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  بكدا�س   وامل  ال�سروجيه  �سيخ  حممد  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2000/7/20 حتت الرقم )56732( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/18 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد ابراهيم �سيخ ال�سروجية  

م�سفيا لل�سركة .

 – – �سارع �سليمان النابل�سي  علما باأن عنوان امل�سفي : العبديل 

ت: 0776060194

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 : )200137091(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  �سحاده   واحمد  �سمره  حممد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2013/10/28 بتاريخ   )108217( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/14 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد عبد الفتاح �سالح �سحاده  

م�سفيا لل�سركة .

 – هيا  الم��رية  �ساحية   – الزرقاء   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

بقرب �سوبر ماركت �ساره – ت: 0799315523

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ال�سافعي  يو�سف  جهاد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

 )  120306( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/11/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  �سحاده  ومو�سى  ف�سل  �سركة  بان  والتجارة 

  2015/8/26 بتاريخ   )112409( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ف�سل ومو�سى �سحاده

اإىل �سركة : ف�سل �سحاده و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200170337(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   البلوي  �سالمه  فرا�س  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118997( بتاريخ 2018/12/2  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فرا�س �سالمه علي الهريف البلوي  

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  اجل��ن��دي  – ح��ي  ال��زرق��اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795155544

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 : )200074747(

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 حممد �سيخ ال�سروجيه و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )31237( بتاريخ 1992/11/8  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/18 

�سيخ  احمد  ابراهيم  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ال�سروجية  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العبديل – ت: 0776060194

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  الروا�سده  وعدي  الدلكي  احمد  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )120516( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2020/1/21  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد الدلكي وعدي الروا�سده

اإىل �سركة : عدي الروا�سده و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة ا�سامه يو�سف احلمدان و�سريكه وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )19679( بتاريخ 

2018/1/24  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ا�سامه يو�سف احلمدان و�سريكه

اإىل �سركة : حنان عطيه و�سركائها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة  والتموين باأن ال�سم التجاري

) مركز التوكل لتعليم ال�سواقه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )76090( 

با�سم ) ن�سال عبد الكرمي م�سعود يدك  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) و�سام عبد الكرمي 

م�سعود يدك ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

فقدان الوظيفة
اىل املوظف : نسيم 

بسام سالمه السليحات

ن��ظ��را ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن م��رك��ز 

ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  عملك 

ت��اري��خ  اىل   2021/3/7

تزيد  ومل��دة   2021/3/18

عن ) 10( ايام .

لع����الم����ك ب����اأن����ك ف��اق��د 

تاريخ  من  اعتبارا  لوظيفتك 

ح�سب  وذل���ك   2021/3/7

قانون العمل والعمال .

محطة مرج الحمام

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200023585(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة عماد عبد العزيز حممود ال�سريف

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد عبد الفتاح وعماد ال�سريف

بتاريخ   )85350( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2007/4/2

وقام   2021/3/14 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/14

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200124134(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة رندا عبد العزيز حممد الطويل

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سهى جوهر ورندا الطويل

بتاريخ   )103592( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2012/2/12

وقام   2021/3/17 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/18

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200007691(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة ايه �سامي �ساهر الر�سق

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سهري عبد الروؤوف جنم الدين و�سريكتها

 )6113( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1995/5/17

وقام   2021/3/17 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/18

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الحد   21 / 3 / 2021



الدويل
90 الأحد  21/ 3 / 2021 

  عيد الَنّْوُروز َيهل علينا �سوًيا مع عيد الأم لنقتب�س منه ُمرغمني ابت�سامًة وا�سعة، 

قد تكون واحدة ووحيدة على م�ساحة �سنتني يف عامل كورونا احلايل. نحتفل بالعيد 

لتحل  ال�سقيع  واإزاح���ة  ال�ستاء  ف�سل  زوال  بعد  احلياة  دورة  جت��ّدد  َيعني  لأن��ه  ا  اأي�سً

�سريعة  قفزة  بها  ُنحّقق  حقيقية،  حرارة  وبيوتنا  اأج�سادنا  متنح  �ساطعة  �سم�ٌس  حمله 

جوارها  واإىل  اجلميلة،  اأزه��اره��ا  َب��َراِع��م  تتفتق  التي  والنباتات  الأ�سجار  مع  تتزامن 

يت�سابي “َنّبوْت” ال�َسَحارى واجلبال الأردنية العالية و�سهول بالدنا الو�سيعة. 

 اأوطان و�سعوب كثرية حتتفل بهذا اليوم اجلميل ومبا يليه من اأيام واأ�سابيع ت�سطع 

بائ�ًسا  ي  املنق�سَ عامنا  ك��ان  واإن  اخل��الئ��ق  على  ح��الوة  لُت�سفي  ال��ك��ون،  �سمو�س  فيها 

كرواية “البوؤ�ساء” َوراويَها، وُمغلًقا باأ�سفاد فولذية على حوا�سنا وعواطفنا، وخالية 

من م�ساعر يف زمن املوت هذا.

اأخ��رى يف  اأو���س��اع  دول��ة لأخ��رى، فهنالك  الحتفال يختلف من  لكن،  واأل��ف  لكن،   

عوا�سم عديدة تن�سط �سعوبها يف الحتفاء مبئات ماليينها بالَنّْوُروز، وبع�سها ت�سميه 

املوافق  الربيعي”،  الع��ت��دال  “يوم  اأو  اجلديدة”،  ال�سنة  راأ���س  “عيد  كونه  وُز،  ��رْيُ ال��َنّ

للحادي والع�سرين من اآذار/مار�س. وبهذه الت�سميات وغريها حتتفل وحتتفي �سعوب 

الذي  العيد  بهذا  قومية  الأردن حتتفل جمموعات  ق��ارات عديدة. يف  ودول كثرية يف 

يتداخل باحتفالت عيد الأم وعيد الربيع وغريه من الأعياد املاِلح. ولهذا، ل بد يل 

فيها مادة  اأدرجت  ن�سخة/ �سفحة  اأ�سدرت  التي  الغراء،  )الأنباط(  ب�سحيفة  الإ�سادة 

م�سّورة غنية عن الَنّْوُروز، وبالتايل ُت�سارك بن�ساط اإعالمي وعملي بالعيد، اإىل جانب 

َمن يحتفلون به يف اأو�ساط �سعبنا وال�سعوب ال�سقيقة الأخرى، التي منها اأذربيجان.  

بالعيد  الحتفال  يرتقي  احل�سر،  ل  املِ��ث��ال  �سبيل  على  ال��ن��ار،  ب��الد  اأذرب��ي��ج��ان،  يف   

التي  باأكلمها،  والدولة  الكرمية،  املِقدامة  وعائلته  اإلهام علييف  الرئي�س  اإىل م�ستوى 

الأرميني  الح��ت��الل  م��ن  ع��ق��ود  ث��الث��ة  نحو  بعد  املُ��ح��َررة  اأرا���س��ي��ه��ا  اإىل  رحالها  ت�سد 

و�سباب  وعمال  ومدنيي  وريفيي  وفالحي  مزارعي  بحق  الدامية  ويومياته  املتوا�سل 

عليها  َي��ه��ُل  ال��ذي  العيد  م��ع  بالتزامن  حت���ّررت  ال��ت��ي  ب��اغ،  ق��ره  وم�سيحيي  وم�سلمي 

مب�ستقبل  والثقة  والهناء  ال�سعادة  بكل  ديارهم  اإىل  العائدين  مواطنيها  على  لينعم 

را�سخ الأ�سا�سات، والآمن على امل�ستقبل الأذري التحّرري وقيادته الرئا�سية الكفاحية 

يف  مثيل  لها  َي�سبق  مل  ��ْوُروز،  ال��َنّ �ساملة  احتفاءات  نّظمت  التي  الَعلِييفّية،  �سرة 
ُ
لالأ

والقيادة  املَكني  وال�سالح  الأق��وى  والدفاع  والأم��ن  التحرير  احتفالية  فهي  التاريخ. 

باثنتني،  والب��ت�����س��ام��ة  بعيدين،  العيد  ف��غ��دا  ح��ول��ه��ا،  م��ن  امللتف  وال�سعب  املنت�سرة 

وع�سر الن�سر بع�سرين دخال اأجندة التاريخ وَثَبَتا فيها. بكلمات عميقة املعنى، يقول 

ا�ستقاللنا  ربيع  دخلنا  اأننا  “ُي�سعدين  املنا�سبة،  بهذه  علييف  اإلهام  الرئي�س  فخامة 

هذا بانت�سار رائع �سيبقى اإىل الأبد يف تاريخ دولتنا باأحرف من ذهب ومينح اإجنازات 

جديدة حلياتنا.. توحدنا ِمثل قب�سة اليد يف حلظة املحنة مع القوة الأخالقية التي 

يف  العيد  ه��ذا  َيحل  اأن  اأج��ل  وم��ن  الربيعي،  امل��زاج  جميًعا  لنا  ليتمنى  لها”،  مثيل  ل 

منازلكم ومواقدكم بالوفرة والزدهار!

نيدوغينا  يلينا 

 النَّْوُروز..  شمس الَجمال 
والّدفء والعطاء

االنباط-وكاالت

اللبنانية،  “الأخبار”  �سحيفة  قالت 

مناقرتاح  الرغم  على  اإن��ه  ال�سبت،  ام�س 

مع  م�سرتكة  قائمة  ت�سكيل  “حما�س” 
اأن  اإّل  ال��ق��اه��رة،  ح���وارات  خ��الل  “فتح” 
احلركتني  لدى  ال�سعبية  القواعد  �سغط 

بعيدة  الفكرة  جعل  املعاك�س  الجت���اه  يف 

يف  ال�سا�سع  ال��ب��ون  ظ��ّل  يف  خا�سة  امل��ن��ال، 

ت�سكيل  من  الطرفني  ف  وتخوُّ الربامج، 

“امل�سرتكة”،  ب���خ���الف  م���وازي���ة  ق���وائ���م 

ف���������س����اًل ع�����ن حت����ذي����ر ال������ع������دو، وق���ب���ل���ه 

الأم��ريك��ي��ني، رام اهلل، م��ن خ��ط��ورة مثل 

هذه اخلطوة

التي  الفكرة  فاإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 

“حما�س” “القائمة امل�سرتكة”  طرحتها 

لق�����ت اع����رتا�����س����اً وا�����س����ع����اً م����ن ق���واع���د 

منها  وا�سعة  فئات  ت�سغط  التي  احلركة، 

مع  خال�سة  »حم�ساوية«  قائمة  اجّت��اه  يف 

ثانية  وبدرجة  املقاومة احلليفة،  ف�سائل 

وم�ستقّلة وطنية  �سخ�سيات 

“القائمة  اأن  امل���ع���رت����س���ون  وي�������رى 

غ��ال��ب��ي��ة  “فتح”  ���س��ت��ع��ط��ي  امل�سرتكة” 

ك��ون  امل��ق��ب��ل،  الت�سريعي”  “املجل�س  يف 

اأقل من ن�سف مقاعد  الأخ��رية لن تقبل 

عن  امل��ن�����س��ّق��ون  �سيح�سل  فيما  ال��ق��ائ��م��ة، 

ل  م��ا  وه��و  اأخ���رى،  مقاعد  على  “فتح” 

“حما�س” ي�سّب يف م�سلحة 

ومل ي��خ��ت��ل��ف امل���وق���ف ل����دى ال��ق��واع��د 

وف���ق  اإذ  »ال����ف����ت����ح����اوي����ة«؛  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

ال�ست�سارية  »املجموعة  اأجرته  ا�ستطالع 

لبحوث ال��راأي والإع��الم«، فاإن »92% من 

امل�سرتكة«،  القائمة  ترف�س  فتح  قواعد 

الأم��ر  حما�س«،  قواعد  من   %77« مقابل 

جربيل  فتح«،  »مركزية  ع�سو  دفع  الذي 

ال���رّد على مقرتح  ت��اأج��ي��ل  اإىل  ال��رج��وب، 

اجتماع  اإىل  واإحالته  اأي��ام،  قبل  »حما�س« 

اأم�س »املركزية« 

»ف��ت��ح«، خا�سة  داخ��ل  اأط��راف  وتخ�سى 

ع��زام  نف�سها  اللجنة  ع�سو  م��ن  امل��ق��رب��ة 

القائمة  »ح��م��ا���س«  ت�ستغّل  اأن  الأح���م���د، 

م�سّميات  حتت  لها  تابعة  بقوائم  للدفع 

م�ستقلّة مبا يزيد من عدد مقاعدها

رف�����س��اً  »امل�������س���رتك���ة«  ف���ك���رة  ت��ل��ق��ى  واإذ 

داخ��ل��ي��اً، ف���اإن ال�����س��غ��وط اخل��ارج��ي��ة على 

عبا�س يف �ساأنها مل تتوّقف اأي�ساً

االنباط-وكاالت

ب��ع��ث اث���ن���ا ع�����س��ر م���ن اأع�������س���اء جم��ل�����س 

النواب بر�سالة اإىل وزير اخلارجية اأنتوين 

ب��اي��دن  اإدارة  ف��ي��ه��ا  ي��ط��ال��ب��ون   ، ب��ل��ي��ن��ك��ني 

حقوق  “تدعم  خارجية  ب�سيا�سة  باللتزام 

الفل�سطيني” لل�سعب  والكرامة  الإن�سان 

ت���وؤك���د ال���ر����س���ال���ة ال���ت���ي اأر����س���ل���ت ل��وزي��ر 

اآذار   16 ال��ث��الث��اء  ي��وم  بلينكني  اخل��ارج��ي��ة 

على �سرورة معار�سة بايدن جلميع اأ�سكال 

الفل�سطينية  لالأرا�سي  الإ�سرائيلي  ال�سم 

الرئي�س  خطة  يلغي  اأن  و�سرورة   ، املحتلة 

ال�����س��اب��ق دون���ال���د ت���رام���ب امل���ع���روف���ة ب��ا���س��م 

البيت  يف  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  القرن”  “�سفقة 
التي   2020 الثاين  كانون   28 ي��وم  الأبي�س 

األأرا�سي  اإ�سافية من   %30 اإ�سرائيل  تعطي 

الر�سالة  وتدعو  كما   ، املحتلة  الفل�سطينية 

اللقاح �سد كوفيد-19  اإىل توفري  اإ�سرائيل 

الذين  الفل�سطينيني  جلميع   COVID
يعي�سون حتت الحتالل

“ال�ستعمار  اأن  ال����ر�����س����ال����ة  وت�����ق�����ول 

ب�����اأي ���س��ك��ل - مب���ا يف ذل���ك  ال����س���ت���ي���ط���اين 

ال��ق��د���س  امل�����س��ت��وط��ن��ات الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة يف 

قانوين  غري   - الغربية  وال�سفة  ال�سرقية 

مبوجب القانون الدويل ولن يتم الت�سامح 

معه”

و������س�����اغ ال����ر�����س����ال����ة ك�����ل م�����ن ال���ن���ائ���ب���ة 

)عن  طليب  ر�سيدة   ، الأ�سل  الفل�سطينية 

ولي���ة م��ي�����س��ي��غ��ان( وال��ن��ائ��ب م���ارك ب��وك��ان 

)دميقراطي عن ولية وي�سكون�سن(. ووقع 

)دميقراطي  ماكجفرن  جيم  النائب  عليها 

عن ولية ما�سات�سو�ست�س( ، والنائب هانك 

جون�سون )دميقراطي عن ولية جورجيا( 

، ال��ن��ائ��ب اأن���دري���ه ك��ار���س��ون )دمي��ق��راط��ي 

م��ن ولي���ة اإن��دي��ان��ا( ، وال��ن��ائ��ب��ة م��ن اأ���س��ل 

���س��وم��ايل اإل���ه���ان ع��م��ر )دمي���ق���راط���ي عن 

األك�ساندريا  والنائبة   ، ميني�سوتا(  ولي��ة 

اأوك����ا�����س����ي����و- ك���ورت���ي���ز )دمي����ق����راط����ي م��ن 

ن����ي����وي����ورك( وال���ن���ائ���ب���ة ����س���ي���ل���ي ب��ي��ن��غ��ري 

والنائبة   ، م��ني(  م��ن ولي���ة  )دمي��ق��راط��ي��ة 

م����اري ن��ي��وم��ان )دمي��ق��راط��ي��ة اإل��ي��ن��وي��ز( ، 

من  )دمي��ق��راط��ي��ة  بري�سلي  اآي��ان��ا  والنائبة 

وال��ن��ائ��ب��ة بيتي   ، م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س(  ولي���ة 

م���اك���ول���وم )دمي���ق���راط���ي���ة - م��ي��ن��ي�����س��وت��ا( ، 

ولي���ة  )م���ن  ج��ري��ج��ال��ف��ا  راوؤول  وال��ن��ائ��ب 

اأريزونا(

ف��خ��ور  “اأنا  ت��غ��ري��د  يف  ط��ل��ي��ب  وق���ال���ت 

ب��الن�����س��م��ام اإىل ال��ن��ائ��ب م����ارك ب���وك���ان و 

اآخ����ري����ن م���ن زم���الئ���ي يف دع�����وة وزي���ر   10

اخل���ارج���ي���ة الأم�����ريك�����ي اآن����ت����وين ب��ل��ي��ن��ك��ن 

واإ�سرائيل  الفل�سطينيني  م��ع  ل��الن��خ��راط 

وف����ق م��ع��اي��ري ال���ق���ان���ون ال������دويل وح��ق��وق 

فيه  ت�سببت  ال��ذي  ال�سرر  واإل��غ��اء  الإن�سان 

اإدارة ترامب”

اأن تعار�س  وتوؤكد الر�سالة على �سرورة 

وال��ه��دم  ال�����س��م  امل��ت��ح��دة عمليات  ال��ولي��ات 

النائب  اأحل���ق  فيما  اإ���س��رائ��ي��ل،  ج��ان��ب  م��ن 

اإ�سرائيل  بوكان الر�سالة بتغريدات مطالبا 

ب��ت��ل��ق��ي��ح ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني حت���ت الح���ت���الل 

وع��ل��ى ����س���رورة ت��رك��ي��ز ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

عند  الإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  على 

اأنه  التعامل مع فل�سطني واإ�سرائيل موؤكدا 

ت�سبب  ال��ذي  ال�سرر  “عك�س”  املمكن  م��ن 

فيه الرئي�س ال�سابق ترامب

حقوق  وج��م��اع��ات  الن�سطاء  رح��ب  وق��د 

بلينكني  للوزير  املر�سلة  بالر�سالة  الإن�سان 

“منظمة  ���س��م��ي��ة ع��و���س م��ن  ح��ي��ث غ���ردت 

ع�����س��وة  ت���ق���ود  “عندما  ق���ائ���ل���ة  عدالة” 

ع�����س��رة  فل�سطيني  اأ����س���ل  م���ن  ال��ك��ون��غ��ر���س 

اإنهاء  اإىل  �سراحة  الدعوة  يف  زمالئها  من 

فاأننا   ، الإ�سرائيلي  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 

نعلم ونرى اأن هناك �سيء قيد التغيري”

ك��م��ا اأو���س��ح��ت احل��م��ل��ة الأم��ريك��ي��ة من 

 )USCPR( الفل�سطينيني  حقوق  اأج��ل 

ك���ي���ف ����س���اع���د امل���ن���ظ���م���ون يف ال���ت���اأك���د ع��ل��ى 

“واإنهاء  الر�سالة  التم�سك بفحوى  �سرورة 

ال��ت��م��وي��ل ال��ع�����س��ك��ري لإ���س��رائ��ي��ل ل�����س��م��ان 

اأن  تعلمنا  ول��ق��د   ، الفل�سطينية  احل��ري��ات 

يجرب  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل  ب��احل��ق��ي��ق��ة  ال��ت��ح��دث 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ني يف ال��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى ق���ول م��ا هو 

�سحيح”

املدير   ، فوك�س  �ستيفاين  قالت  ب��دوره��ا 

اليهودية  “الأ�سوات  ل�منظمة  التنفيذي 

م��ن  م��ن��ظ��م��ة  وه�����ي  ال�سالم”  اأج������ل  م����ن 

باإنهاء  الذين يطالبون  اليهود الأمريكيني 

“هذه  ب���ي���ان:  الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف  الح���ت���الل 

باأننا  بايدن  اإدارة  اإىل  اإ���س��ارة  هي  الر�سالة 

يو�سح  الراهن، حيث  الو�سع  اإىل  نعود  لن 

اإذا كنت  اأن����ه  ه����وؤلء  ال��ك��وجن��ر���س  اأع�����س��اء 

يجب  املتحدة  ال��ولي��ات  �سيا�سة  اأن  تعتقد 

فال   ، الإن�سان  حقوق  يف  متجذرة  تكون  اأن 

ا���س��ت��ث��ن��اءات - مبا  ي��ك��ون ه��ن��اك  اأن  مي��ك��ن 

اأع�����س��اء  للفل�سطينيني.  بالن�سبة  ذل��ك  يف 

حقوق  عن  للدفاع  م�ستعدون  الكوجنر�س 

ق��وة  ول��دي��ه��م   ، وك��رام��ت��ه��م  الفل�سطينيني 

احلركة العاملية التي تقف وراءهم “

االنباط-وكاالت

دي���اب،  ���س��ال��ح  الفل�سطيني  اأم����ام  ي��وج��د  ل 

خ���ي���ارا ����س���وى ال����س���ت���م���رار يف ال���ت���ظ���اه���ر م��ن 

)ج��ن��وب  ج���راح  ال�����س��ي��خ  ح��ي  يف  �سكنه  منطقة 

ال���ق���د����س امل���ح���ت���ل���ة(، ب���ال���ت���زام���ن م����ع ت��ه��دي��د 

���س��ل��ط��ات الح����ت����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي ل��ع�����س��رات 

العائالت الفل�سطينية يف احلي، بهدم منازلها 

واإخ��الئ��ه��ا، حت��ت ح��ج��ج واه��ي��ة اأب��رزه��ا “عدم 

البناء” ترخي�س 

“قد�س  اإىل  ح���دي���ث���ه  يف  دي������اب  وي���و����س���ح 

اأق��ام��ت��ه��ا  اح��ت��ج��اج��ي��ة،  ف��ع��ال��ي��ة  ع��ق��ب  بر�س”، 

عائالت فل�سطينية مهددة باإخالء منازلها، اأن 

اأن ترتاجع  اإىل  �سي�ستمر،  الفل�سطيني  احل�سد 

حكومة الحتالل عن قرار الهدم

اأك�����رب م��ن  ال���ي���وم  ي���ج���ري  “ما  وي�����س��ي��ف: 

���س��ي��ا���س��ة ه����دم امل����ن����ازل، اإن����ه م�����س��روع لإخ����الء 

واإن��ه��اء  الفل�سطينيني،  م��ن  امل��ق��د���س��ة  امل��دي��ن��ة 

الفل�سطيني هناك” كامل الوجود 

تهديد وابتزاز ودولرات

تعود معاناة عائلة “دياب” اإىل العام 1972، 

حينما فتحت العائلة ق�سية يف املحكمة لإثبات 

اإ�سرائيلية  جماعة  ادع��اء  بعد  للبيت،  مليكتها 

اأح��ق��ي��ة ع��ائ��ل��ة دي���اب بالبيت،  ب��ع��دم  م��ت��ط��رف��ة 

وعر�ست عليهم املال مقابل التخلي عن البيت

طويلة  ���س��ن��وات  “منذ  “دياب”:  واأو����س���ح 

اأن  اإىل  الإ�سرائيلية،  املحاكم  يف  نعاين  ونحن 

الرف�س  عن  التعبري  وق��ررت   ،2009 ع��ام  ج��اء 

من خالل التظاهر”

ومئات  الأر�����س،  م��ن  م��رتا   60“ وي�سيف: 

ما قدمته جماعات  ال��دولرات، خال�سة  اآلف 

وم��ا  ال��ب��ي��ت،  ع��ن  م��ق��اب��ل تخلينا  ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

الهوية  والتم�سك  الرف�س  �سريبة  ندفع  نزال 

املقد�سية”

حي  ق�سية  باتت  �سنوات   10 “منذ  وت��اب��ع: 

ال�����س��ي��خ ج����راح م��ك�����س��وف��ة اإىل ال��ع��امل ال��ع��رب��ي 

ت��ت��ف��اق��م دون حل  ال��ل��ح��ظ��ة  وال���غ���رب���ي، وح��ت��ى 

قانوين اأو اإن�ساين، اأو حتى و�سع حد ل�سيا�سات 

الحتالل”

اأن الحتالل يعكف يف  “دياب” اإىل  ويلفت 

بعد  بيت،   100 ه��دم  ق��رار  احل��ايل على  الوقت 

اإخالء 750 عائلة يف الوقت نف�سه

وف��ق��ا  ال���ي���وم  ي�����س��ري  “الحتالل  وي����وؤك����د: 

البيوت  ل��ه��دم  املخ�س�س   ،2020 ع��ام  ملخطط 

ب��ن��اء وح����دات �سكينة  وال�����س��روع يف  امل��ق��د���س��ي��ة، 

اإ�سرائيلية، حيث كانت البداية من حي ال�سيخ 

جراح، واليوم و�سلت اإىل حي الب�ستان، ناهيك 

وت�سييق  الفل�سطينية  ال��ه��وي��ات  ���س��ح��ب  ع��ن 

اخلناق اأكرث على ال�سكان”

ن�سر  ع��ل��ى  الح���ت���الل  “�سيعمل  واأو����س���ح: 

امل�����س��ت��وط��ن��ني الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، داخ����ل ���س��اح��ات 

اآذار/  27 م��ن  ب��دءا  امل��ب��ارك،  الأق�����س��ى  امل�سجد 

م����ار�����س اجل��������اري، ك���ن���وع م����ن ال�����س��غ��ط ع��ل��ى 

وابتزازهم” الفل�سطينيني 

ه��ي  امل����ظ����اه����رات،  اأن  “دياب”  وي���ع���ت���ق���د 

الفل�سطيني  اأم���ام  امل��ت��اح��ة  ال��وح��ي��دة  الو�سيلة 

على  والت�سالت  املنا�سدات  مئات  رغم  حاليا، 

والدولية، و”التي  والعربية  املحلية  امل�ستويات 

مل تلق اآذانا �ساغية حتى اللحظة”

خمطط قدمي لتزوير التاريخ

ب�����دوره، ق���ال ال��ب��اح��ث امل��خ��ت�����س يف ���س��وؤون 

“اإن الح���ت���الل  اأب����و ذي�����اب:  ف���خ���ري  ال��ق��د���س 

ب����اإج����راءات����ه الأخ��������رية يف م��ن��ط��ق��ت��ي ال�����س��ي��خ 

ج������راح وح�����ي ال���ب�������س���ت���ان، ي���ري���د ح�����س��م م��ل��ف 

وتنفيذ  ال�سيطرة  من  مبزيد  املحتلة  القد�س 

تهويدية” خمططات 

جلب  على  يعمل  الح��ت��الل،  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اأح��ي��اء  األ����ف م�����س��ت��وط��ن داخ����ل  م��ل��ي��ون و200 

اإب��ع��اد  “ما ي��ع��ن��ي  امل��دي��ن��ة يف ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، 

املواطنني وتفريغ املناطق من �سكانها”

واأو���س��ح ال��ب��اح��ث اأب���و ذي���اب، يف ح��دي��ث اإىل 

القد�س  يف  ي��ج��ري  م��ا  “اأن  بر�س”:  “قد�س 
امل��ح��ت��ل��ة و����س���واح���ي���ه���ا، ع���ب���ارة ع���ن ج����زء م��ن 

ال��ت��وازن  يف  خلل  لإح���داث  اإ�سرائيلي  خمطط 

امل�ستوطنني” ل�سالح  الدميغرايف 

�سد  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  “الهجمة  واأ�����س����اف: 

ال���ع���ائ���الت ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ق���د ت���اأخ���ذ اأ���س��ك��ال 

وهدم  الهويات،  و�سحب  الإب��ع��اد،  اأب��رزه��ا  ع��دة 

البيوت”

وب���ني اأب����و ذي�����اب، اأن الح���ت���الل ي��ط��م��ع يف 

اآل��ي��ات  تنفيذ  ب��ال���س��ت��م��رار يف  احل���ايل  ال��وق��ت 

القد�س”،  “اأور�سليم  ي�سمى  ق���دمي  م�����س��روع 

وال����ذي ي��ق��ام ع��ل��ى اأرا������س ���س��ادرت��ه��ا ح��ك��وم��ة 

عام  بالكامل  القد�س  اح��ت��الل  بعد  الح��ت��الل 

اأنها  بينها  من  خمتلفة،  وذرائ��ع  بحجج   1967

املنفعة،  اأو حق  اإرث يهودي  اأو  اأرا���س حكومية 

اإىل تزييف  ب���الأوىل  ب��ال��درج��ة  ي��ه��دف  وال���ذي 

بامل�سجد  حتيط  التي  القدمية  القد�س  �سورة 

الأق�����س��ى امل���ب���ارك، وت�����س��م اأ����س���واق���ا وك��ن��ائ�����س 

ملئات  بع�سها  تاريخ  يعود  وم��دار���س،  وم�ساجد 

ال�سنني

ي��ه��دف  اأن الح����ت����الل  ذي������اب،  اأب�����و  وي�����رى 

يف ال��وق��ت احل���ايل اإىل ر���س��م خ��ري��ط��ة وب��ائ��ي��ة 

م��ن امل�����س��ت��وط��ن��ني يف اأح���ي���اء م��دي��ن��ة ال��ق��د���س، 

ه��و  اجل����م����اه����ريي،  “التحرك  م�������س���ت���درك���ا: 

ل��ل��وق��وف �سد  الآن؛  ال��ق��د���س  اأه���ل  م��ا مي��ل��ك��ه 

ال�����س��ي��ا���س��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ال��ت��ه��وي��د وامل��ن��ع 

والإبعاد وهدم املنازل”

غياب الدعم

ال��رتاخ��ي يف دع��م  اأن  اإىل  اأب���و ذي����اب،  ون���وه 

وعربيا  حمليا  املحتلة  ال��ق��د���س  اأه���ل  واإ���س��ن��اد 

املا�سية،  القليلة  الأ���س��ه��ر  يف  ل�سيما  ودول��ي��ا، 

وبالتزامن مع موجات التطبيع العربي، جعل 

الحتالل يتمادي يف �سيا�ساته التهويدية بحق 

ال�ستيطان  دائ��رة  وتو�سيع  املقد�سية،  الأحياء 

يف مدن ال�سفة املحتلة اأي�سا، واإعطائه ال�سوء 

الأخ�سر يف هدم املنازل والعتقالت

والقت�سادي  ال�سيا�سي  “ال�سغط  واأردف: 

لأه����ل م��دي��ن��ة ال���ق���د����س، ق���د ي���ن���ذر ب��ان��ط��الق 

الفرتة  خالل  الحتالل،  �سد  جديدة  �سرارة 

املقبلة”

وال��ت��ط��ه��ري  “الطرد  ���س��ي��ا���س��ة  وت��ن��ق�����س��م 

الح�����ت�����الل  ي���ن���ت���ه���ج���ه���ا  ال�����ت�����ي  العرقي”، 

ثالث  اإىل  والقد�س،  فل�سطني  يف  الإ�سرائيلي 

مراحل، الأوىل: اإخالء ال�سكان الفل�سطينيني 

م��ن اأرا���س��ي��ه��م، ع��ن ط��ري��ق ال��ق��ت��ل اجل��م��اع��ي 

واإزال���ة  حم��و  وال��ث��ان��ي��ة:  الق�سري،  والتهجري 

ك��ل م��ا ي��ث��ب��ت ال���وج���ود اجل�����س��دي وال��ت��اري��خ��ي 

وبذلك  املهجر،  الفل�سطيني  لل�سعب  والثقايف 

بينما  املنطقة،  م��ن  ال��ث��ق��ايف  تاريخهم  متحو 

الأخرية تكمن يف �سمان اأن ال�سعب امل�ستهدف 

الذي ُرحل، لن يتمكن من العودة اإىل املنطقة 

التي هجر منها عنوة
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اأن  ال��رو���س��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ك�سفت 

امل��درج  الن�سرة  جبهة  تنظيم  اإره��اب��ي��ي 

على لئحة الإرهاب الدولية املنت�سرين 

ب��ري��ف اإدل����ب ي��ح�����س��رون ل���س��ت��ف��زازات 

ب��ا���س��ت��خ��دام ال�����س��الح ال��ك��ي��م��اوي لت��ه��ام 

ال�سوري اجلي�س العربي 

التن�سيق  مركز  رئي�س  نائب  واأعلن  

ال���رو����س���ي ال��ع��ق��ي��د األ��ك�����س��ن��در ك��ارب��وف 

ال��ن�����س��رة  ت��ن��ظ��ي��م ج��ب��ه��ة  اإره���اب���ي���ي  اأن 

ي��ح�����س��رون ل����س���ت���ف���زازات ب��ا���س��ت��خ��دام 

اإدلب  مواد �سامة �سمال �سرق حمافظة 

ال�سورية

توفرت  معلومات  اأن  ك��ارب��وف  وب��ني 

حت�سري  ع��ن  ال��رو���س��ي  التن�سيق  مل��رك��ز 

ت���ن���ظ���ي���م ج���ب���ه���ة ال���ن�������س���رة الإره�����اب�����ي 

ل���س��ت��ف��زاز ب��ا���س��ت��خ��دام امل�����واد ال�����س��ام��ة 

���س��م��ال ���س��رق حم��اف��ظ��ة اإدل����ب مل��ح��اك��اة 

ه����ج����وم ك���ي���م���ي���ائ���ي لت�����ه�����ام اجل���ي�������س 

الأ�سلحة  با�ستخدام  ال�����س��وري  العربي 

املدنيني الكيميائية �سد 

ال��رو���س��ي��ة  ال����دف����اع  وزارة  وك�����س��ف��ت 

من  ع��دد  ع��ن  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 

اأعدتها  مل�سرحيات  والإع��داد  الفربكات 

التنظيمات الإرهابية ول �سيما اإرهابيو 

ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة ب��ا���س��ت��خ��دام ال�����س��الح 

ال��ك��ي��م��اوي يف ع���دة م��ن��اط��ق يف ���س��وري��ة 

وذلك  ال�سوري  العربي  اجلي�س  لتهام 

البي�ساء  اخل��وذ  تنظيم  م��ع  بالتن�سيق 

الإره����اب����ي ودع����م اأج���ه���زة ا���س��ت��خ��ب��ارات 

غربية

االنباط-وكاالت

ُي�����س��ت��دل م��ن اآخ���ر ا���س��ت��ط��الع ل��ل��راأي 

12( الإ�سرائيلية،  العام، ن�سرته )القناة 

اأن����ه م��ع ق���رب م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات ي��وم 

)ليكود(  حزب  يوا�سل  املقبل،  الثالثاء 

مقعدا،   32 على  ليح�سل  قوته  تعزيز 

18 مقعداً يليه )هناك م�ستقبل( ب� 

موؤيدي  كتلة  اأن  اإىل  النتائج  وت�سري 

رئ��ي�����س ال���������وزراء، ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، 

املعار�سة  والكتلة  مقعداً،   56 ب�  حتظى 

51، مم���ا ي��ع��ن��ي ع���دم مت��ك��ن��ه من  ل���ه ب���� 

حكومة ت�سكيل 

وفق  امل�سرتكة(  )القائمة  وحت�سل 

ال�����س����ت����ط����الع، ع���ل���ى ث���م���ان���ي���ة م��ق��اع��د 

و)القائمة العربية املوحدة( على اأربعة 

م��ق��اع��د، ف��ي��م��ا ت���راج���ع ح��زب��ا )مي��ي��ن��ا( 

جديد(  و)اأم��ل  بينت،  نفتايل  برئا�سة، 

ت�سعة  اإىل  ���س��اع��ر  غ���دع���ون  ب��رئ��ا���س��ة، 

مقاعد لكل منهما، وفق ما نقلت هيئة 

الإ�سرائيلية )مكان( البث 

ثمانية  على  )�سا�س(  ح��زب  وح�سل 

�سبعة،  على  هتوراة(  و)يهودت  مقاعد، 

وح�����زب )ال���ع���م���ل( ع��ل��ى ���س��ت��ة م��ق��اع��د، 

ت��ت��ج��اوز ن�سبة  اأح�����زاب  اأرب���ع���ة  وه���ن���اك 

احل�سم بقليل، ولكل منها اأربعة مقاعد 

و)امل�����وح�����دة(  اأب����ي���������س(،  )اأزرق  وه�����ي 

املتدينة( و)ال�سهيونية  و)مريت�س( 
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االنباط-وكاالت

 حّمل نادي االأ�سري �سلطات االحتالل 

امل�������س����ؤول���ي���ة ال��ك��ام��ل��ة ع���ن ح���ي���اة ال��ف��ت��ى 

بلدة  اأحمد فلنة )17 عاًما( من  اجلريح 

اُع��ت��ق��ل يف  وال����ذي  رام اهلل،  غ���رب  ���س��ف��ا 

املا�سي،  �سباط  من  والع�سرين  ال�ساد�س 

ب��ع��د اأن اأط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه ق�����ات االح��ت��الل 

ال���ر����س���ا����س احل�����ي، واأ����س���اب���ت���ه ب��خ��م�����س 

ر�سا�سات يف ج�سده، ونّكلت به

اأّن  ن����ادي االأ����س���ري، يف ب��ي��ان،  واأو����س���ح 

االأول  ال�سف  يف  طالب  وه�  فلنة  الفتى 

و���س��ع��ا �سحيا  ي����اج���ه  وال�����ذي  ث���ان����ي، 

“جمدو”  �سجن  م�ؤخرا من  ُنقل  �سعبا، 

االإ�سرائيلي،  “العف�لة”  م�ست�سفى  اإىل 

وذل��ك  ج��دي��دة،  جراحية  عملية  الإج���راء 

ب��ع��د ع����دة ع��م��ل��ي��ات ���س��اب��ق��ة اأج����راه����ا يف 

علما  اعتقاله،  بعد  “هدا�سا”  م�ست�سفى 

ق��د متت  ل��ه��ا  ال��ت��ي خ�سع  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن 

بدون اإطالع العائلة، رغم اأنه قا�سر

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن و���س��ع��ه ال�����س��ح��ي 

���ع���ب، وح���اج���ت���ه امل���ا����س���ة ل��ل��ب��ق��اء يف  ال�������سّ

االحتالل  �سج�ن  اإدارة  ف��اإّن  امل�ست�سفى، 

وب��ع��د اأرب��ع��ة اأي���ام م��ن اإ���س��اب��ت��ه، ومك�ثه 

يف  م���ق���ي���ًدا  “هدا�سا”  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف 

ال�سرير، نقلته اإىل �سجن “جمدو”. كما 

للتحقيق،  االح��ت��الل  �سلطات  اأخ�سعته 

اأدن���ى  دون  امل�ست�سفى،  يف  وج�����ده  اأث��ن��اء 

عب ال�سّ ال�سحي  اعتبار ل��سعه 

وعقدت لالأ�سري فلنة جل�ستي حمكمة 

م��ن��ذ اع���ت���ق���ال���ه، ومت خ��الل��ه��م��ا مت��دي��د 

اع��ت��ق��ال��ه، و���س��ت��ع��ق��د ل���ه ج��ل�����س��ة ج��دي��دة 

االأربعاء املقبل امل�افق 24 اآذار

واع���ت���ر ن����ادي االأ����س���ري، اأن م���ا ج��رى 

وي���ا���س��ل  “جرمية”،  ف��ل��ن��ة  ال��ف��ت��ى  م���ع 

وح��رم��ان  باعتقاله  تنفيذها  االح��ت��الل 

ع��ائ��ل��ت��ه م���ن زي���ارت���ه، وه���ي ُت�����س��اف اإىل 

ُتنفذ  ال��ت��ي  اجل��رائ��م  م��ن  ط�يلة  قائمة 

ب����ح����ّق امل���ع���ت���ق���ل���ن واالأ��������س�������رى، وم��ن��ه��م 

االأطفال

وت���ع���ي�������س ع���ائ���ل���ت���ه ح���ال���ة م����ن ال��ق��ل��ق 

اأن رف�س االحتالل  ة بعد  ال�سديد، خا�سّ

املبا�سر  واالط���الع  بزيارته،  لها  ال�ّسماح 

عائلته  وتطالب  ه��ذا  جنلها،  و�سع  على 

ال�سليب  راأ�سها  وعلى  املخت�سة،  اجلهات 

االأح����م����ر ال��������دويل، ب�������س���رورة ال��ت��دخ��ل 

لها  لل�سماح  االح��ت��الل،  ع��ل��ى  وال�����س��غ��ط 

بزيارته

تنتهج  االح��ت��الل  ق����ات  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 

املعتقلن  الر�سا�س على  اإطالق  عمليات 

االأ�سري  ي�اجه  والح��ًق��ا  اعتقالهم،  اأث��ن��اء 

اجل����ري����ح، ع�����دا ع����ن ال����ظ����رف ال�����س��ح��ي 

����س���ج����ن  اإدارة  ����س���ي���ا����س���ات  ال���������س����ع����ب، 

و�سعه  متابعة  يف  واملماطلة  االح��ت��الل، 

ال�سحي، وال ُي�ستثنى االأطفال من ذلك

�سباط/  �سهر  نهاية  وحتى  اأن��ه،  يذكر 

فراير 2021، بلغ عدد االأ�سرى االأطفال 

طفاًل،   )140( نح�  االحتالل  �سج�ن  يف 

م�زعن على �سج�ن “ع�فر، والدام�ن، 

وجمدو”

االنباط-وكاالت

 ا����س���ت���اأن���ف م��ع��ار���س��� االن����ق����الب يف م��ي��امن��ار 

ت��زاي��د ال�سغط  ال�سبت م��ع  ام�����س  االح��ت��ج��اج��ات 

الدويل على املجل�س الع�سكري ل�قف قمعه مل�ؤيدي 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة، م��ع ان�����س��م��ام ال�����دول االآ���س��ي���ي��ة 

ا�ستخدام  اإدان����ة  يف  الغربية  ال���دول  اإىل  امل��ج��اورة 

الق�ة املميتة

واأف�������ادت ب����اب���ة م��ي��امن��ار ن����او االإخ���ب���اري���ة اأن 

النار  اأطلق جن�د  عندما  لقيا حتفهما  �سخ�سن 

خالل الليل يف بلدة م�ج�ك يف �سمال البالد

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ انقالب االأول 

من فراير �سباط اإىل 237 وذلك طبقا الإح�ساء 

جلمعية م�ساعدة ال�سجناء ال�سيا�سين

ومل ت�ؤد اإراقة الدماء اإىل تهدئة الغ�سب ب�ساأن 

زعيمتها  واحتجاز  املنتخبة  باحلك�مة  االإط��اح��ة 

اأن بع�س  ، على الرغم من  اأوجن �سان �س� ت�سي   ،

تعديل  عليهم  اإن  يق�ل�ن  االحتجاجات  منظمي 

اأ�ساليبهم

اأنط�ني�  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  االأم���ن  واأدان 

ج�تريي�س ي�م اجلمعة ما و�سفه با�ستمرار العنف 

ال�ح�سي للجي�س. ونقل املتحدث با�سمه عنه ق�له 

اإن هناك حاجة ما�سة اإىل رد دويل حازم وم�حد

وطالب مقرر االأمم املتحدة ت�م اأندروز بفر�س 

ع��ق���ب��ات ع��ل��ى م���ا و���س��ف��ه ب��ه��ج��م��ات اجل����راالت 

ال�ح�سية على النا�س

وقال على ت�يرت يجب على العامل اأن يرد مبنع 

ح�س�لهم على املال وال�سالح. االآن

قان�ن  االأمريكي على  ال��ن���اب  وواف���ق جمل�س 

يدين االنقالب وانتقد الن�اب االأ�ساليب ال�سارمة 

على نح� متزايد �سد املتظاهرين

و�����س����ددت ال�����س��ل��ط��ات ال���ق���ي����د ع���ل���ى خ���دم���ات 

االإن����رتن����ت مم���ا زاد م���ن ���س��ع���ب��ة ال��ت��ح��ق��ق من 

املعل�مات كما فر�ست قي�دا على و�سائل االإعالم 

اخلا�سة

ب��سفه  العنف  الغربية  ال���دول  �سفراء  واأدان 

غري اأخالقي وال ميكن تريره يف منطقة هلينج 

ياجن�ن  التجارية  بالعا�سمة  ال�سناعية  ث��اري��ار 

حيث قتل الع�سرات على مدى عدة اأيام بعد اإحراق 

م�سانع مالب�س ممل�كة لل�سن يف نهاية االأ�سب�ع 

املا�سي

وق��ال���ا يف ب��ي��ان ي���م اجلمعة قطع االإن��رتن��ت 

وقمع و�سائل االإعالم لن يخفي ت�سرفات اجلي�س 

البغي�سة

وحثت الدول املجاورة ،والتي تلتزم منذ �سن�ات 

لبع�سها  الداخلية  امل�ساكل  انتقاد  ع��دم  مب��دون��ة 

البع�س ، ال�سلطات يف ميامنار على وقف العنف

وقال الرئي�س االإندوني�سي ج�ك� ويدودو ، يف 

اأق���ى التعليقات حتى االآن من قبل زعيم  بع�س 

اإن��ه �سيطلب من �سلطان بروناي ح�سن  اإقليمي ، 

اآ�سيا  ���س��رق  ج��ن���ب  دول  راب��ط��ة  رئي�س   ، البلقية 

)اآ�سيان( ، الدع�ة اإىل عقد اجتماع عاجل

واأ�ساف ج�ك� يف كلمة افرتا�سية اأن اإندوني�سيا 

حتث على وقف ا�ستخدام العنف يف ميامنار على 

الف�ر حتى ال ي�سقط مزيد من ال�سحايا

وق����ال رئ��ي�����س ال�������زراء امل��ال��ي��زي حم��ي ال��دي��ن 

اإن��ه ي�سعر بالفزع من اال�ستخدام امل�ستمر  يا�سن 

للعنف الدامي �سد املدنين العزل وذلك يف تاأييده 

لدع�ة اإندوني�سيا لعقد اجتماع

وق�����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ت���ي����دورو 

ل�ك�سن اإن على اآ�سيان اتخاذ اجراءات

كما انتقدت �سنغاف�رة اأعمال العنف واالنقالب 

الذي ت�سبب يف ذلك ، ودعت اإىل اإطالق �سراح �س� 

ت�سي

لكن اجلي�س مل ُيظهر اأي عالمة على التخلي 

ال�سلطة  على  ا�ستيالئه  ع��ن  وداف����ع  م�قفه  ع��ن 

والذي عرقل االنتقال البطيء اإىل الدميقراطية 

يف ب���ل���د ح��ك��م��ه اجل���ي�������س م��ع��ظ��م ت���اري���خ���ه ب��ع��د 

اال�ستقالل

ويق�ل اإن االنتخابات التي جرت يف الثامن من 

الرابطة  ح��زب  بها  وف��از  الثاين  ت�سرين  ن�فمر 

ال�طنية من اأجل الدميقراطية بزعامة �س� ت�سي 

زورت واإن مف��سية االنتخابات جتاهلت �سك�اه . 

ووعد املجل�س الع�سكري باإجراء انتخابات جديدة 

لكنه مل يحدد م�عدا لها

وت�اجه �س� ت�سي)75 عاما( اتهامات بالر�س�ة 

وجرائم اأخ��رى قد ت���ؤدي اإىل منعها من ممار�سة 

ال�سيا�سة و�سجنها يف حالة اإدانتها

االنباط-وكاالت

رام اهلل )االأرا�سي الفل�سطينية( تعي�س ف�سائل 

الي�سار الفل�سطيني خما�سا ع�سريا، لت�سكيل قائمة 

الت�سريعية  ب��ه��ا يف االن��ت��خ��اب��ات  ت�����س��ارك  م���ح��دة 

القادمة وبداأت جلنة االنتخابات املركزية، ال�سبت، 

خل��س  املر�سحن  ق�ائم  ت�سجيل  ي�ماً   12 ومل��دة 

الختيار  �ستجري  ال��ت��ي  الت�سريعية،  االن��ت��خ��اب��ات 

132 نائبا ي�م 22 ماي�، وفق نظام التمثيل الن�سبي 

ال��ك��ام��ل )ق����ائ���م( واع��ت��ب��ار ال���ط��ن ك��ام��ال دائ���رة 

انتخابية واحدة

ويق�ل قادة يف الي�سار الفل�سطيني، اإن احل�ارات 

مراقبن  لكن  م���ح��دة،  قائمة  لت�سكيل  م�ستمرة 

ي��رون اأن عقبات ج��ّدي��ة حت���ل دون ه��ذا االحت��اد، 

قائمتن  اإىل  الي�سار  انق�سام  احتمال  ُيرجح  مما 

على االأقل

التي جتري  الفل�سطيني  الي�سار  ف�سائل  ومن 

من�س�ية  وجميعها  بينها،  فيما  داخلية  ح����ارات 

ال�سعبية  اجلبهة  التحرير:  منظمة  اإط���ار  حت��ت 

ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����س��ط��ن )ك�����رى ف�����س��ائ��ل ال��ي�����س��ار(، 

الفل�سطيني، اجلبهة الدميقراطية  ال�سعب  حزب 

حركة  اإىل  اإ�سافة  ف��دا،  ح��زب  فل�سطن،  لتحرير 

املبادرة، مع اأنها ال تعتر نف�سها من الي�سار

املت�قعة  التحالفات  تفرز  اأن  املحلل�ن  ويت�قع 

عن قائمة واحدة لكافة ف�سائل الي�سار اأو قائمتن 

امل��ب��ادرة،  وح��رك��ة  ال�سعبية  اجلبهة  ت�سم  واح����دة 

م�ستقلن  ت�سم  وق���د  الف�سائل،  لباقي  واأخ����رى 

اأكر  ال�سعبية  واجلبهة  ف�سائلية  غري  وجتمعات 

���س��ن���ات يتعر�س عنا�سرها  ال��ي�����س��ار، وم��ن��ذ  ق���ى 

للمالحقات االإ�سرائيلية على خلفية م�ساركة اأفراد 

اتفاق  وت��ع��ار���س  اإ���س��رائ��ي��ل،  �سد  عمليات  منها يف 

اأو�سل� )للت�س�ية بن اإ�سرائيل ومنظمة التحرير( 

وامل�ساركة يف احلك�مات الفل�سطينية

ال�سيا�سي  املكتب  ع�س�  �ساهن،  فهمي  ويق�ل 

حلزب ال�سعب الفل�سطيني، اإن احل�ارات مت�ا�سلة 

الي�سار،  ن�اتها  دميقراطية  �سعبية  كتلة  لت�سكيل 

ت�����س��ارك م����ح���دة ع��ل��ى اأ����س���ا����س ب��رن��ام��ج �سيا�سي 

واجتماعي ودميقراطي واحد

لكنه اأكد اأنه حتى االآن مل نخرج بالنتيجة التي 

نريدها، ومل ت�ستنفذ املحاوالت

اأه���م داف���ع لتلك امل��ح��اوالت  اإن  وي��ق���ل �ساهن 

حلمل  الكتلة  لهذه  م��س�عية  حاجة  وج����د  ه��� 

الهم�م االجتماعية والدميقراطية ل�سعبنا، ولي�س 

فقط مل�اجهة حالة اال�ستقطاب الثنائي يف ال�ساحة 

الفل�سطينية )فتح وحما�س(

واأ�سار اإىل اأن احل�ارات اجلارية، ال تقت�سر على 

الق�ى ال�سيا�سية فقط، كاجلبهة ال�سعبية واجلبهة 

الدميقراطية وحزب ال�سعب وحزب فدا، بل ت�سمل 

م�ستقلة  و�سخ�سيات  �سعبية  واإط�����ارات  حت��رك��ات 

ودميقراطية

وخل�س اإىل الق�ل ال نزال نبذل جهدا من اأجل 

تتكلل اجله�د  التحالف، ويف ح��ال مل  ه��ذا  جن��اح 

يتحمل  م��ن  �سعبنا  جل��م��اه��ري  �سنعلن  ب��ال��ن��ج��اح 

م�س�ؤولية هذا الف�سل

االنباط-وكاالت

ي�م  واملحررين  االأ���س��رى  �س�ؤون  هيئة  قالت 

اأ�سل  اأ�سريًة من  فل�سطينية  ��ا  اأمًّ  12 اإّن  ال�سبت، 

39 اأ�سرية يقبعن يف �سجني الدام�ن وه�سارون، 

ي��ع��ان��ن ق�����س���ة ال�����س��ج��ان االإ���س��رائ��ي��ل��ي وم����رارة 

احل��رم��ان م��ن االأب���ن���اء، يف ال��ي���م ال���ذي حتتفل 

به كثري من �سع�ب االأر�س ب�”عيد االأم” الذي 

م��ار���س/اآذار كل  ي�افق احل��ادي والع�سرين من 

عام

وبّينت الهيئة يف تقرير و�سل “�سفا” ن�سخة 

عنه اأّن االأ�سريات االأمهات هّن كل من االأ�سرية 

اإ�سراء جعابي�س، فدوى حمادة، اأماين احل�سيم، 

حل�ة حمامرة، ن�سرين ح�سن، اإينا�س ع�سافرة، 

ال�سعافن،  ختام  االأع����ر،  اإمي��ان  اخلطيب،  اآي��ة 

�سروق البدن، خالدة جرار، اأنهار الديك )وهي 

اأ�سرية حامل(

ولفتت اأّن اأبناء االأ�سريات يفتقدون اأمهاتهم 

يف هذا الي�م ويف كل ي�م من اأيام ال�سنة، اإذ حتّل 

منا�سبة “عيد االأم” يف ال�قت الذي حترم فيه 

االأمهات االأ�سريات من زيارة اأبنائهن االأطفال، 

ت��زداد االأم���ر �سع�بة  اأمنية واهية، كما  بحجج 

ب���االإج���راءات  ال��راه��ن املتعلق  ال��ظ��رف  ب��دع���ى 

ومنها  امل�ستجد،  “ك�رونا”  بفريو�س  اخلا�سة 

ت�قف زيارات العائالت

وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر اأّن االأ����س���ريات االأم���ه���ات يف 

نف�سيًة  اأح�����ااًل  يع�سن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سج�ن 

�سعبًة، نتيجة القلق ال�سديد والت�تر، والتفكري 

امل�ستمر يف اأح�ال اأبنائهن وكيفية �سري حياتهم 

بدون اأمهاتهم، واالأكرث ق�س�ًة بالن�سبة لالأ�سرية 

يعي�س  حيث  اأي�ساً،  اأ�سرياً  زوجها  يك�ن  اأن  االأم 

اأطفالهما دون رعاية االأب�ين

اأّن االأ����س���ريات ي��ت��ع��ر���س��ن الأ���س��ك��ال  واأو����س���ح 

ال�سغط واالإجراءات التع�سفية امل�سددة كافة من 

قبل ال�سجانن، �س�اء من حيث االإهمال الطبي 

العق�بات  وف��ر���س  غرفهن  اقتحام  �سيا�سة  اأو 

ع��ل��ي��ه��ن، وي��ع�����س��ن ظ���روف���ا ح��ي��ات��ي��ة واع��ت��ق��ال��ي��ة 

�سعبة وقا�سية. 

واأ�سارت اإىل اأّن �سلطات االحتالل اعتقلت 

اأكرث من 17 األف امراأة فل�سطينية منذ عام 

والن�سايل  ال�طني  ال��دور  اىل  الفتًة   ،1967

ال��ك��ب��ري ل���ل���م���راأة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف حت��ّم��ل 

م�س�ؤولياتها يف م�اجهة االحتالل اإىل جانب 

الرجل الفل�سطيني

ودع����ت ال��ه��ي��ئ��ة امل��ج��ت��م��ع ال����دويل للعمل 

الفل�سطينية،  وامل���راأة  االأم  حترير  اأج��ل  م��ن 

وت���ف��ري ال��دع��م ال��ك��ايف م��ن اأج����ل حمايتها 

واأب��ن��ائ��ه��ا م��ن غطر�سة االح��ت��الل و���س��رورة 

عنهن  لالإفراج  امل�ست�يات  كافة  على  العمل 

االح��ت��الل  ���س��ج���ن  داخ���ل  ووق���ف معاناتهن 

االإ�سرائيلية

 نادي األسير ُيحّمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة الفتى الجريح أحمد فلنة
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ا أسيرًة يعانين مرارة الحرمان من األبناء  في »يوم األم«.. 12 أًُمّ

االنباط-وكاالت

اأعلنت جلنة االنتخابات املركزية عن بدء 

ا�ستقبال طلبات الرت�سح النتخابات املجل�س 

من  اب��ت��داًء   ،2021 الفل�سطيني  الت�سريعي 

�سباح ي�م ال�سبت وحتى م�ساء ي�م االأربعاء 

امل�افق 2021/3/31

“�سفا”  واأو�سحت اللجنة يف بيان تلقت 

ا���س��ت��ق��ب��ال  اأن  ال�������س���ب���ت،  ي������م  ن�����س��خ��ة ع���ن���ه 

البرية  مبدينة  لها  ال��ع��ام  املقر  يف  الطلبات 

واملقر االإقليمي يف مدينة غزة، وي�سمل اأيام 

العطل الر�سمية

وب��ّي��ن��ت اأن ال��رت���س��ح م���ن خ����الل ق���ائ��م 

الن�سبي  ال��ت��م��ث��ي��ل  اأ����س���ا����س  ع��ل��ى  ان��ت��خ��اب��ي��ة 

الفردية،  الرت�سح  طلبات  ُتقبل  وال  الكامل 

بحيث ال يقل عدد مر�سحي القائمة عن 16 

وال يزيد عن 132 مر�سًحا

واأكدت �سرورة التزام الق�ائم ومر�سحيها 

ال��ق��رار  ال��ت��ي ن�س عليها  ال��رت���س��ح  ب�����س��روط 

بقان�ن رقم )1( ل�سنة 2007 وتعديالته، واأن 

الالزمة  النماذج  وفق  الطلبات  تقدمي  يتم 

امل���ت����ف���رة يف امل���ق���ر ال���ع���ام مب��دي��ن��ة ال��ب��رية 

خالل  ومن  غزة  مدينة  يف  االإقليمي  واملقر 

م��ك��ات��ب امل��ن��اط��ق االن��ت��خ��اب��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات 

اللجنة  م���ق��ع  خ���الل  وم���ن  الفل�سطينية، 

)www.elections.ps( االإلكرتوين

ولفتت جلنة االنتخابات اإىل ما قامت به 

اأثناء  الرت�سح  من  الق�ائم  متكن  ل�سمان 

اإجراءات االإغالق

طلبات  بدرا�سة  �ستق�م  اأنها  اإىل  واأ�سارت 

ال���رت����س���ح خ����الل خ��م�����س��ة اأي������ام م���ن ت��اري��خ 

لل�سروط  ا�ستيفائها  م��ن  للتاأكد  تقدميها 

بناًء عليه قرارها بقب�ل  القان�نية، لت�سدر 

ومف��س  من�سق  وتبليغ  ال��ط��ل��ب  رف�����س  اأو 

القائمة ر�سمياً بذلك

حتتاج  التي  الق�ائم  �ستمنح  اأنها  ولفتت 

فرتة  �سمن  لذلك  وقتاً  طلباتها  لت�س�يب 

ي�م  م�ساء  تنتهي  التي  القان�نية  الرت�سح 

االأربعاء 2021/3/31

وك����ان ال��رئ��ي�����س حم��م���د ع��ب��ا���س اأ���س��در 

انتخابات  اإىل  ب��ال��دع���ة  رئ��ا���س��ًي��ا  م��ر���س���ًم��ا 

 31 يف  ورئا�سية  م��اي���/اأي��ار   22 يف  ت�سريعية 

الف�سائل  مع  بالت�افق  املقبل  ي�لي�/مت�ز 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي خ��ا���س��ت ح��������ارات يف 

القاهرة

الت�سريعية االأوىل  وهذه هي االنتخابات 

منذ العام 2006 والرئا�سية االأوىل منذ العام 

2005

االنباط-وكاالت

اخلرط�م بداأت وزيرة اخلارجية ال�س�دانية 

مرمي ال�سادق املهدي، اجلمعة، ج�لة اأفريقية 

ل�سحذ اجل��ه���د ال��داع��م��ة مل���ق��ف ب��الده��ا من 

اأزمة �سّد النه�سة

الزيارة  ب��اأن  ال�س�دانية  ال�سلطات  واأف���ادت 

ل�سرح م�قف  اأفريقية  ج���ل��ة  اإط���ار  ت��اأت��ي يف 

ال�������س����دان ح����ل ����س���رورة اإب�����رام ات���ف���اق ملزم 

من  والتحذير  النه�سة  �سد  ح���ل  وق��ان���ين 

عملية امللء الثاين وخط�رته على ال�س�دان

وو���س��ل��ت ال����زي���رة اجل��م��ع��ة، اإىل م����روين 

عا�سمة دول��ة ج��زر القمر، �سمن ج���ل��ة، مل 

ت��سح ال�س�دان الدول االأخرى التي �ست�سملها

واأجرت املهدي مباحثات مع وزير خارجية 

ال��ك��م��ال، ح���ل جممل  ج��زر القمر ظهري ذو 

ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن و���س��ب��ل 

تط�يرها يف كافة املجاالت

و�ستلتقي ال�زيرة رئي�س جزر القمر غزايل 

عثماين، الذي متثل بالده دول �سرق اأفريقيا 

يف جمل�س االحتاد االأفريقي الراعي ملفاو�سات 

رئي�س  ر�سالة من  معها  النه�سة، حاملة  �سد 

جمل�س ال�زراء ال�س�داين، عبد اهلل حمدوك، 

اإىل  االأف��ري��ق��ي  االحت���اد  فيها  يدع�  عثماين، 

اأحادية  اإج����راءات  اأي  وق��ف  على  اإثي�بيا  حث 

اجلانب متعلقة مبلء �سد النه�سة

وقال عثماين، اإن بالده �ستجري ات�ساالت 

وا�سعة يف االحتاد الإعمال احلكمة االأفريقية 

يف ال��س�ل اإىل اتفاق ح�ل �سد النه�سة

وك��ان��ت اخل��رط���م اأط��ل��ق��ت م��ن��ذ منت�سف 

م�قفها،  لت��سيح  دبل�ما�سية  حملة  يناير 

�سملت دول م�سر وال�سع�دية وقطر والك�نغ� 

وجيب�تي وكينيا، ب�ساأن مفاو�سات �سد النه�سة 

االإثي�بي التي ت�اجه جم�دا

وت���ت���ع���رث م���ف���او����س���ات ي���ق����ده���ا االحت�����اد 

منذ  انعقادها  وت�قف  اأ�سهر،  منذ  االأفريقي 

يناير املا�سي، عقب مطالبة �س�دانية بتغيري 

منهجية التفاو�س مقابل حتفظ اإثي�بي

واالأ�����س����ب�����ع امل����ا�����س����ي، ات���ف���ق���ت ال���ق���اه���رة 

واخلرط�م على تعزيز االت�ساالت مع اأطراف 

اإقليمية ودولية لتفعيل مقرتح ت�سكيل و�ساطة 

رباعية يف مفاو�سات �سد النه�سة االإثي�بي

اأق��ر يف وق��ت �سابق حت�يل  وك��ان ال�س�دان 

اآل��ي��ة امل��ف��او���س��ات احل��ال��ي��ة اإىل م�سار رب��اع��ي، 

املتحدة  واالأمم  االأفريقي  االحت��اد  فيه  ميثل 

واالحت���اد االأوروب���ي وال���الي��ات املتحدة، ودعا 

فريق التفاو�س اإىل امل�سي قدما يف الت�ا�سل 

االأرب��ع��ة، ل�سرح فكرة  الدولية  االأط����راف  م��ع 

ال��ساطة الدولية الرباعية ح�ل �سد النه�سة

ويف 9 م��ار���س اجل�����اري، رف�����س��ت اإث��ي���ب��ي��ا، 

امل��ق��رتح ال�����س���داين حللحلة م��ف��او���س��ات �سد 

النه�سة املتعرثة على مدار 10 �سن�ات

اأب��اب��ا على م��لء ال�سد حتى  اأدي�����س  وت�سر 

القاهرة  ب�ساأنه مع  اتفاق  اإىل  ل� مل تت��سل 

واخل����رط�����م، ف��ي��م��ا ت�����س��ر االأخ����ريت����ان على 

ث��الث��ي،  ات���ف���اق  اإىل  اأوال  ال��ت������س��ل  ����س���رورة 

ل�سمان عدم تاأثر ح�ستهما ال�سن�ية من مياه 

نهر النيل

وكانت اأدي�����س اأب��اب��ا ب���داأت يف م��لء اخل��زان 

خلف ال�سد بعد هط�ل اأمطار ال�سيف العام 

امل��ا���س��ي. واأع���ل���ن ال�����س���دان حينها ت��ع��ط��ل 7 

التي  بالعا�سمة  ال�سرب  ملياه  نيلية  حمطات 

يقطنها اأكرث من 8 مالين ن�سمة، مما ت�سبب 

يف اأزمة مياه خانقة

 فتح باب الترشح النتخابات المجلس التشريعي 2021

 الخرطوم تضغط عبر أفريقيا إلبرام 
اتفاق ملزم حول السد اإلثيوبي 
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الـريـا�ضي

روما – وكاالت 

ت�������وج ال�����رت�����غ�����ايل ك���ري�������س���ت���ي���ان���و 

رون����ال����دو، جن���م وه����داف ي��وف��ن��ت��و���س، 

ب���ج���ائ���زة اأف�������ض���ل الع����ب يف ال�����دوري 

املا�سي )2019- املو�سم  الإيطايل عن 

ج��وائ��ز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل  خ����ال   ،)2020

ج�����ران ج����اال دي����ل ك��ال��ت�����ض��ي��و. وق����ال 

رون����ال����دو خ����ال ت�����ض��ري��ح��ات��ه ل��ق��ن��اة 

�سنة  »كانت  اإيطاليا«:  �سبورت  »�سكاي 

لكن  اأح����د،  ي��ري��ده��ا  �ضنة مل  غ��ري��ب��ة، 

واجلماعي،  ال�ضخ�ضي  امل�ضتوى  على 

ك����ان����ت ����ض���ن���ة اإي���ج���اب���ي���ة الأن����ن����ا ف��زن��ا 

ب���ال���دوري االإي����ط����ايل«. واأ����ض���اف “يف 

ال���ب���داي���ة، ال��ل��ع��ب يف م��اع��ب ف��ارغ��ة 

اأم������ر ����ض���ع���ب، ل���ك���ن ك�����ان ه���دف���ن���ا ه��و 

فاتنا  لقد  وفعلناها.  بالبطولة  الفوز 

دوري االأبطال لكن هذه كرة القدم«. 

اإيجابية  �ضنة  “كانت  رون��ال��دو  وتابع 

اأم��ام  ه��ديف  ال��وق��ت.  نف�س  وغريبة يف 

بكل  االأف�ضل  الهدف  كان  �ضامبدوريا 

الأنه  لزمائي،  “�ضكًرا  وزاد  تاأكيد«. 

املمكن احل�ضول  يكن من  بدونهم مل 

���ض��ك��را لاعبني  ع��ل��ى ه���ذه اجل���ائ���زة، 

اأ�ضعر  يل،  بالت�ضويت  ق��ام��وا  ال��ذي��ن 

الدون  واأو�ضح  ج��ًدا«.  حمظوظ  اأنني 

وال�ضغف  واملثابرة  الثقة  اأن  “اأعتقد 
ه���ي ���س��ر ال����س���ت���م���رار يف ال���س��ت��م��ت��اع 

القدم، وهذا هو اجلانب االأكرث  بكرة 

متحفز  باأنني  “اأ�ضعر  واأمت  اأه��م��ي��ة«. 

وهذه العنا�ضر يجب اأن تتواجد، واإال 

فلن يكون من املمكن اللعب على هذا 

اأو   35 ال� �ضن  تكون يف  امل�ضتوى عندما 

36 اأو 37 اأو حتى 40«.
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رونالدو االفضل في الدوري االيطالي 

هاالند على رادار برشلونه 

الوحدة يستغني عن خدمات مدربنا الحديد 

سارا الى نصف نهائي مونتيري للتنس 

مدريد – وكاالت 

ات�����خ�����ذ خ���������وان الب�������ورت�������ا، رئ���ي�������س 

بر�ضلونة، اخلطوة االأوىل نحو التعاقد 

مع الرنويجي اإيرلينج هاالند، مهاجم 

العديد  وزع��م��ت  دورمت��ون��د.  بورو�ضيا 

من التقارير اأن البورتا ي�ضتهدف ح�ضم 

ليونيل  القائد  الإقناع  هاالند،  �ضفقة 

بر�ضلونة.  م��ع  ع��ق��ده  بتجديد  مي�ضي 

“�سبورت” الإ�سبانية،  ووفًقا ل�ضحيفة 

فاإن البورتا ات�ضل مبينو رايوال، وكيل 

ه���االن���د، واأب��ل��غ��ه ب��اه��ت��م��ام ب��ر���ض��ل��ون��ة. 

اأن  اإىل  االإ�ضبانية  ال�ضحيفة  واأ���ض��ارت 

ال�ضفقة معقدة، لكن البورتا يبذل كل 

لرب�ضلونة  مميز  تعاقد  الإبرام  جهوده، 

اأن  واأو�����ض����ح����ت  امل���ق���ب���ل.  ال�������ض���ي���ف  يف 

مع  ج��ًدا  جيدة  بعاقة  يتمتع  الب��ورت��ا 

رايوال، لكن هاالند من �ضيتخذ القرار 

�ضينتقل  ال��ذي  ال��ن��ادي  ب�ضاأن  النهائي 

اإليه. وذكرت اأن هاالند يخطط ل�ضماع 

اتخاذ  قبل  املريكاتو،  يف  العرو�س  كل 

“�سبورت”  وق���ال���ت  ال��ن��ه��ائ��ي.  ق�����راره 

�ضيتي  وم��ان�����ض�����ض��ر  م���دري���د  ري����ال  اإن 

ه��االن��د،  �ضم  على  بر�ضلونة  يناف�ضان 

ولديهما اأموال جاهزة الإ�ضفاء الطابع 

ال�ضفقة. الر�ضمي على 

الريا�ض - وكاالت

���ض��ت��ك��ون م���ب���اراة ال���ع���ني م���ع ال���وح���دة 

االأخرية ملدربنا الوطني حممد احلديد، 

امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق ال���وح���دة، ب��ع��د اأن 

مع  التعاقد  على  ال��ن��ادي  اإدارة  ا�ضتقرت 

فريق  وي�ضت�ضيف  اأج��ن��ب��ي.  ف��ن��ي  م��دي��ر 

ال���ع���ني ن���ظ���ريه ال����وح����دة ال����ي����وم االأح�����د 

ك��اأ���س  دوري  م���ن   24 اجل���ول���ة  خ���ت���ام  يف 

للمحرفني.  �ضلمان  بن  حممد  االأم��ري 

ال���ف���رة  يف  ال����وح����دة  اإدارة  وت���ع���ر����ض���ت 

امل��ا���ض��ي��ة، ل�����ض��غ��وط ع��ال��ي��ة ب��ع��د ت��راج��ع 

لكن  احلديد،  قيادة  حتت  الفريق  نتائج 

تتح�ضن  اأن  ع�ضى  ت��ري��ث،  كانت  االإدارة 

ال��ن��ت��ائ��ج.وا���ض��ت��ق��ر ال����وح����داوي����ون ع��ل��ى 

اأوروبيا،  التعاقد مع جهاز فني قد يكون 

اأن تكون فرة توقف الدوري، التي  على 

ب�ضبب   24 ال��� اجلولة  نهاية  عقب  �ضتبداأ 

اأيام الفيفا، فر�ضة للمدرب ليتعرف على 

ال��اع��ب��ني. وت��راج��ع ف��ري��ق ال��وح��دة اإىل 

واأ�ضبح  نقطة،   27 بر�ضيد   14 ال���� امل��رك��ز 

عقب  احلديد،  وت��وىل  بالهبوط.  مهددا 

ف��ي��ريا يف �ضهر  اإي���ف���و  ال��ربت��غ��ايل  اإق���ال���ة 

ف��رباي��ر/���ض��ب��اط امل���ا����ض���ي، ب�����ض��ب��ب ���ض��وء 

ال��ن��ت��ائ��ج، ح��ي��ث ك���ان م�����ض��اع��دا ل��ل��م��درب 

الوحدة  فريق  احلديد  وق��اد  الربتغايل. 

يف 7 م��ب��اري��ات ب��ال��دوري ال�����ض��ع��ودي، ف��از 

5 م��ب��اري��ات، منها  يف م��ب��ارات��ني، وخ�����ض��ر 

4 خ�����ض��ائ��ر م��ت��ت��ال��ي��ة يف اجل����والت االأرب���ع 

االخرية.

املك�سيك – وكاالت 

تاأهلت االإ�ضبانية �ضارا �ضوريبي�س، لن�ضف 

نهائي بطولة مونتريي املفتوحة للتن�س، على 

�ضميدلوفا.  كاورلينا  اآنا  ال�ضلوفاكية  ح�ضاب 

وتغلبت �ضاحبة ال� 24 عاًما، على �ضميدلوفا 

للمربع  ب��ذل��ك  لت�ضعد  و5-7،   3-6 بنتيجة 

الذهبي بالبطولة املقامة يف املك�ضيك. وعقب 

ان��ت��ه��اء ال��ل��ق��اء، ق��ال��ت ال��اع��ب��ة ال��ت��ي توجت 

املك�ضيكية  �ضابوبان  ببطولة  املا�ضي  االأ�ضبوع 

“كانت مباراة �ضعبة وطويلة«. وتابعت “لقد 
عن  را���ض��ي��ة  ج��ي��د،  ب�ضكل  �ضميدلوفا  لعبت 

مل��اذا ت�ضري  اأعلم  بها، ال  األعب  التي  الطريقة 

االأمور معي ب�ضكل جيد يف املك�ضيك. واأ�ضافت 

اجلواكامويل«.  �ضل�ضة  تكون  “رمبا  مازحة 

بطاقة  على  االإ�ضبانية  الاعبة  و�ضتناف�س 

ع���ب���وره���ا ل��ل��ن��ه��ائ��ي اأم��������ام ال���ك���ن���دي���ة ل��ي��ل��ى 

ال�ضلوفاكية  على  تغلبت  ال��ت��ي  ف��رين��ان��دي��ث، 

و3-6.   5-7 ب����واق����ع  ك���وزم���وف���ا  ف��ي��ك��ت��وري��ا 

الثانية، بني  النهائي  و�ضتجمع مباراة ن�ضف 

فيكتوريا  وال�����ض��وي�����ض��ري��ة  اآن  يل  االأم��ري��ك��ي��ة 

االأمريكية، ن�ضف  جلوبيت�س.وبلغت الاعبة 

النهائي، بعدما اأطاحت مبناف�ضتها ال�ضينية 

ت�ضاجن �ضاي �ضاي، بواقع 7-5 و1-6.

االنباط –دبي 

مع  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  تعادل 

ال�ضبت،  م�ضاء  اأه��داف  ب��دون  منتخب عمان 

يف ال��ت��ج��رب��ة ال��ودي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي اأقيمت 

يف  را���ض��د  ب��ن  مكتوم  ب�ضتاد  املنتخبني،  ب��ني 

ال��ذي  ال��ت��دري��ب��ي  املع�ضكر  �ضمن  االإم�����ارات، 

ي��ق��ي��م��ه م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ويف اط������ار حت�����ض��ريات 

مونديال  اإىل  املوؤهلة  للت�ضفيات  املنتخبني 

2022 وكاأ�س اآ�ضيا 2023. �ضهدت اأول 10 دقائق 

من املباراة هدوًءا من جانب املنتخبني، مع 

اأف�ضلية لعمان يف ال�ضيطرة على الكرة دون 

عمان  منتخب  وح�����ض��ل  حقيقية.  خ��ط��ورة 

10 من خطاأ  على اأوىل الفر�س يف الدقيقة 

منتخبنا  دف��اع  لكن  ج��وه��ر،  حم�ضن  �ضوبه 

كان له باملر�ضاد. ورد عليه منتخبنا بفر�ضة 

خطرة عن طريق ت�ضويبة حممود مر�ضي 

يف الدقيقة 14، لكن مرت ب�ضام على مرمى 

عمان. ويف الدقيقة 21 �ضوب حم�ضن جوهر 

كرة قوية نحو مرمى منتخبنا لكن دفاعنا 

اأب��ع��ده��ا. ت��وغ��ل ال��غ��ي��اين يف ال��دق��ي��ق��ة 26 

�ضكل خطورة  ال��ذي  البو�ضعيدي،  اإىل  وم��رر 

ت�����ض��دي��دت��ه مل  ل��ك��ن  م��رم��ى منتخبنا  ع��ل��ى 

ت���ع���رف ط���ري���ق امل����رم����ى. وب���ع���ده���ا ب��دق��ي��ق��ة 

واح��دة عاد حممود مر�ضي لي�ضكل خطورة 

ع��ل��ى م��رم��ى ع���م���ان، ل��ك��ن ف��اي��ز ال��ر���ض��ي��دي 

يح�ضن  ومل  اأردين.  ه��دف  من  مرماه  اأنقذ 

مع  التعامل  �ضمري  اأحمد  منتخبنا  مهاجم 

التمريرة اجلميلة التي تلقاها، يف الدقيقة 

منتخبنا  ع��ل��ى  اأخ�����رى  ف��ر���ض��ة  واأ����ض���اع   31 

وك��ان  ب��ق��وة  ال��ث��اين  ال�����ض��وط  ب����داأ منتخبنا 

ال�ضوط  م��ن  االأوىل  ال��دق��ائ��ق  يف  االأف�����ض��ل 

ي�ضتغل حممود مر�ضى فر�ضة  الثاين، ومل 

ثمينة الفتتاح الت�ضجيل يف الدقيقة 59. ومل 

ي�ضتغل حمزة الدردور خطاأ مدافعي عمان يف 

الدقيقة 66 وهو اأمام مرمى فايز الر�ضيدي، 

 ل��ك��ن��ه مل ي��ح�����ض��ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ف��ر���ض��ة.

بدقيقة  ب��ع��ده��ا  ع��م��ان  م��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ي��ه  ورد 

واحدة من متريرة البو�ضعيدي اإىل البديل 

زاهر االأغربي، الذي كاد اأن يفتتح الت�ضجيل 

م���ن اأول مل�����ض��ة ل����ه، ل��ك��ن ت�����ض��دي��دت��ه م��رت 

اأخرى  واأ�ضاع فر�ضة  االأغ��ربي  ب�ضام  عاد 

كرة  ال��غ��اف��ري  ه��ي��اأ  عندما   ،79 الدقيقة  يف 

ثمينة له اأمام مرمى منتخبنا لكنه �ضددها 

خارج اخل�ضبات الثاث. ومن هجمة عك�ضية 

���ض��وب اأح���م���د ال��ع��ر���ض��ان ك����رة خ��ط��رة نحو 

مرمى العماين، لكن الر�ضيدي تدخل واأنقذ 

م��رم��اه م��ن ه���دف يف ال��دق��ي��ق��ة 85. وم��رت 

الدقائق االأخرية، دون اأن يتمكن اأي منتخب 

التجربة  لتنتهي  ال��ف��وز،  ه��دف  ت�ضجيل  يف 

الودية املفيدة بالتعادل ال�ضلبي.

مدريد – وكاالت 

اأك���د ال��ه��ول��ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان امل��دي��ر الفني 

لرب�ضلونة، جاهزية فريقه خلو�س مواجهة ريال 

�ضو�ضييداد، اليوم االأحد، يف اإطار مناف�ضات اجلولة 

28 من الليجا. وقال كومان يف املوؤمتر ال�ضحفي 

“اإنها املباراة الثالثة التي �ضنلعبها �ضد �ضو�ضييداد، 
اخل�ضم قوي، واأحد اأف�ضل فرق الليجا«. واأ�ضاف 

املناف�س،  وال�ضغط على  البناء  يريد  “�ضو�ضييداد 
املواجهتني  املثرية يف  االأ�ضياء  العديد من  وجدنا 

�ضتكون مباراة معقدة«. وتابع  املا�ضيتني �ضدهم، 

واالآن ميكننا  رئي�س،  لدينا  يكون  اأن  املهم  “من 
الداخل  النادي يف  �ضخ�س ميثل  وج��ود  التحدث، 

واخل���ارج اأم��ر يجعل لدينا راح��ة ب��ال، نحن دورن��ا 

ال��ل��ع��ب وال���ف���وز، ل��ك��ن ب��ال��ت��اأك��ي��د م��ن امل��ه��م وج��ود 

البورتا«. وعن ر�ضالة الثقة من البورتا، علق “من 

املهم ت�ضليط ال�ضوء على عملنا، اأخ��ربين بالفعل 

اأنه  الطائرة  منت  على  ونحن  باري�س  مباراة  بعد 

اإذا مل ت��ك��ن هناك  ي��ث��ق ب���ي، ل��ك��ن ه���ذا ق��د يتغري 

نتائج، علينا موا�ضلة العمل، وا�ضتمرار االنت�ضارات 

رئي�س  تو�ضكيت�س  “دعم  ون����وه  ط���وي���ل«.  ل��وق��ت 

عدة  اأعرفه جيًدا، وحتدثنا عن  ال�ضابق؟  اللجنة 

ا م�ضاألة الرواتب،  اأ�ضياء يف االآون��ة االأخ��رية واأي�ضً

ك���ان علينا تفهم ال��و���ض��ع االق��ت�����ض��ادي«. واأو���ض��ح 

ا�ضتعداد  النادي، كنت على  “ب�ضفتي �ضخ�س من 
اأنا ال اأعمل من اأجل البقاء  للم�ضاعدة باأي �ضكل، 

طويًا، ولكن من اأجل اأن يكون الكتالونيون �ضعداء 

بالفريق، وبالن�ضبة يل هذا اأهم �ضيء«. واأردف “ل 

اأحب احلديث عن الثنائية، االأمور تتغري ب�ضرعة 

�ضيئني ومل يكن  ف��رة طويلة كنا  ك��ب��رية، وم��ن��ذ 

العمل،  موا�ضلة  علينا  لذلك  جيد،  �ضيء  هناك 

م��ت��اأخ��رون ب��� 4 ن��ق��اط يف ال��ل��ي��ج��ا وج����دول زمني 

لنقطعه«. ط��وي��ل  ط��ري��ق  اأم��ام��ن��ا  للغاية،   �ضعب 

ك�ضف  اأنويتا حا�ضًما،  يف  االنت�ضار  ك��ان  ما  وح��ول 

اأعتقد اأنها �ضتكون املباراة االأكرث ح�ضًما، لكن  “ال 
الكثري،  تكلفنا  اأن  بها ميكن  ن��ف��وز  ال  م��ب��اراة  ك��ل 

جيد،  ب�ضكل  يلعب  خ�ضم  �ضد  ُمعقد  ملعب  ه��و 

التكتيكية«.  الناحية  م��ن  مثري  م���درب  ول��دي��ه��م 

وا�ضتكمل “مي�ضي ودي يوجن على ُبعد مباراة من 

االإيقاف؟ اآمل اأن يتمكنا من اال�ضتمرار يف اللعب 

وعدم االإيقاف، واإذا ح�ضل اأيا منهما على البطاقة 

اخل��ام�����ض��ة ���ض��ي�����ض��ارك ب����دال م��ن��ه��م��ا الع����ب اآخ����ر، 

مهمة«. الغد  م��ب��اراة  لكن  ال��ف��ارق،  ي�ضنع   مي�ضي 

وع������ن حت����دي����ه مل��ي�����ض��ي يف ال�����رك�����ات احل�������رة يف 

املاعب،  يف  وقتي  ق�ضيت  “لقد  علق  التدريبات، 

ال ميكن مقارنتي مبي�ضي، فهو اأع�ضر واأن��ا اأمين، 

�ضجلنا اأهدافا يف مباريات مهمة، واآمل اأن يوا�ضل 

مي�ضي ت�ضجيل املزيد«.  ووا�ضل “بعد مباراة اليوم 

، هناك فرة توقف، �ضيكون لدينا الوقت للحديث 

عن م�ضتقبل الفريق مع البورتا، وعن الاعبني 

اأن�ضو  حالة  عن  باحلديث  واختتم  وال��ت��ع��اق��دات«. 

الريا�ضية،  االأل���ع���اب  �ضالة  يف  يعمل  “اإنه  ف��ات��ي 

و�ضي�ضتمر يف االأ�ضابيع املقبلة، فهو �ضاب ومن املهم 

اأن يتعافى ب�ضكل جيد«.

الكويت – وكاالت  

ي���ن���ت���ظ���ر االحت���������اد ال���ك���وي���ت���ي ل���ك���رة 

طلب  على  امل�ضوؤولة  اجلهات  رد  القدم، 

باالأندية  الدوليني  املحرفني  ا�ضتثناء 

ملنتخبات  االن�ضمام  اأج��ل  م��ن  املحلية، 

جديد،  من  بعودتهم  وال�ضماح  بادهم 

اأ����ض���وة  ل���ف���رة احل���ج���ر،  دون اخل�����ض��وع 

ب���اع���ب���ي م��ن��ت��خ��ب ال����ك����وي����ت. وت�����ض��م 

العديد من الاعبني  الكويتية  االأندية 

ان�ضمامهم ملنتخبات  املطلوب  الدوليني 

ب�����اده�����م. وت�������ض���م ال���ق���ائ���م���ة ك����ا م��ن 

الرحمن  عبد  وب��ه��اء  ال�ضيفي  “عدي 

ال�ضالح وعبد  اأحمد  )منتخب االأردن(، 

)منتخب  ال���دايل  وع���اء  ال�����ض��ام��ي  اهلل 

����ض���وري���ا(، ل���وران�������س ت��را���ض��ي )م��ن��ت��خ��ب 

األ��ب��ان��ي��ا(، اأح���م���د ال���رب���ي وال�����ض��ن��و���ض��ي 

�ضعيد  جمعة  ليبيا(،  )منتخب  الهادي 

ح�ضم  وينتظر  العاج(.  �ضاحل  )منتخب 

يتثني  ح��ت��ى  ���ض��اع��ة،   24 خ����ال  االأم�����ر 

ل���احت���اد ال��ك��وي��ت��ي ال����رد ع��ل��ى االحت���اد 

الكويتي  لاحتاد  اأر�ضل  ال��ذي  ال��دويل، 

عودة  عقب  احلجر،  م��دة  عن  ي�ضتف�ضر 

ال���دويل  االحت�����اد  وي�����ض��م��ح  الاعبني.  

اإذا  ب���اع���ب���ي���ه  االح����ت����ف����اظ  ل����اأن����دي����ة 

جتاوزت فرة احلجر 5 اأيام.

منتخب النشامى يتعادل مع عمان وديا 

كومان يهمه الفوز على سوسييداد 

نجومنا في الكويت بانتظار قرار المغادرة  

سوداني يدخل قائمة الجزائر 
اجلزائر – وكاالت 

الفتح  ال�ضبت، الع��ب  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ا�ضتدعى االحت���اد اجل��زائ��ري 

ال�ضعودي، العربي هال �ضوداين، لان�ضمام اإىل املنتخب الوطني. 

ويخو�س منتخب اجل��زائ��ر، ي��وم 25 م���ار����س/اآذار احل���ايل، مواجهة 

مهمة على اأر�س زامبيا، �ضمن اجلولة اخلام�ضة ملباريات املجموعة 

الثامنة، من ت�ضفيات كاأ�س اأمم اإفريقيا. ويعود بعدها اإىل اجلزائر 

اجل��ول��ة  حل�����ض��اب  م��ار���س،   29 ي���وم  ب��وت�����ض��وان��ا،  منتخب  ال�ضت�ضافة 

ال�ضاد�ضة واالأخ��رية. يذكر اأن منتخب اخل�ضر، ال��ذي يقوده املدرب 

جمال بلما�ضي، �ضي�ضافر اإىل زامبيا الثاثاء املقبل، على منت طائرة 

خا�ضة، على اأن يعود للجزائر مبا�ضرة بعد نهاية املواجهة. ويحتل 

حماربو ال�ضحراء �ضدارة املجموعة، بر�ضيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط 

عن �ضاحب املركز الثاين، منتخب زميبابوي.
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ترجمات - �أبوظبي

الأ�شخا�ص  اأن  ح��دي��ث��ة،  طبية  درا���ش��ة  ك�شفت 

م�����ش��ت��وى فيتامني  ان��خ��ف��ا���ش��ا يف  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 

للإ�شابة  اأكرث عر�شة  يكونون  اأج�شامهم،  يف  »د« 

بفريو�ص كورونا امل�شتجد »كوفيد 19«.

و�أوردت �لدر��سة �لتي �أجريت من قبل باحثني 

املنخف�ص  امل�شتوى  ذوي  اأن  �شيكاغو،  جامعة  يف 

بعدوى  �إ�سابتهم  �حتمال  يزد�د  »د«  فيتامني  من 

كورونا بن�شبة 7 يف املئة.

�لأ������س�����ول  ذوي  �أن  �ل����ب����اح����ث����ون،  و�أو�������س������ح 

م�ستوى  �نخفا�ض  من  يعانون  ممن  �لإفريقية، 

اإ�شابة  خلطر  تعر�شوا  لديهم،  الفيتامني  ه��ذا 

�أكرب بو�قع 2.6 مرة.

ول تعني هذه �لدر��سة �أن فيتامني »د« يحمي 

دورا  ي��وؤدي  لكنه  ك��ورون��ا،  بفريو�ص  الإ�شابة  من 

مهما يف عمل �جلهاز �ملناعي وت�سديه للعدوى.

الب�شرة  وذوي  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

م�����س��ت��وى منخف�ض من  ل��دي��ه��م  ي��ك��ون  �ل�����س��م��ر�ء 

فيتامني »د«، وهاتان �ل�سريحتان تو�جهان خطر� 

امل�شتجد. مرتفعا للإ�شابة بفريو�ص كورونا 

وي��و���س��ف ف��ي��ت��ام��ني »د« ب��ف��ي��ت��ام��ني �ل�����س��م�����ض، 

وي���ح�������س���ل ع���ل���ي���ه ج�������س���م �لإن���������س����ان م����ن خ���ال 

�مت�سا�سه عرب �جللد.

�شيكاغو،  يف   4368 من  عينة  �لدر��سة  و�سملت 

م�ستوى  عندهم  يقل  م��ن  �أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 

اأك��رث  ي��ك��ون��ون   ng/mL  40 ع��ن  »د«  فيتامني 

عر�شة ب�7.2 يف املئة للإ�شابة بفريو�ص كورونا.

وي���خ���ت���ل���ف �خل��������رب�ء ح�����ول �مل�������س���ت���وى �ل����ذي 

يحتاجه ج�سم �لإن�سان من فيتامني »د«، وترت�وح 

.ng/ml 40هذه �حلادة بني 30 و

لكن �حل�سول على فيتامني »د« يرتبط باملكان 

يق�سيه  �لذي  و�لوقت  �لإن�سان  فيه  يعي�ض  �لذي 

يف �خلارج، كما يختلف �لأمر من عرق �إىل �آخر.

ب��اق��ي  ع����ن  ك����ث����ر�  »د«  ف���ي���ت���ام���ني  وي���خ���ت���ل���ف 

�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات �ل���ت���ي ن��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ��ال 

�لتي نتبعها. �لغذ�ئية  �لأنظمة 

تويتر تعيد النظر في سياستهامفعول سحري.. باحثون يكشفون ما يفعله فيتامين »د« بكورونا
 تجاه قادة العالم

كويكب يقترب من األرض.. 
و »ناسا« تكشف درجة خطورته

حارس ريال مدريد البديل يحتفل 
بزفافه بزي »غريب«

وكاالت - �أبوظبي

�أعلنت �سركة »تويرت”، اإ�شدار درا�شة 

دول���ي���ة مل�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا ب�������س���اأن �ل��ق��و�ع��د 

�لعامليني  �لزعماء  مع  تطبيقها  �لو�جب 

�ل�سبكة. عرب 

�ست�ست�سر  �أن��ه��ا  �إىل  �ل�سبكة  ولفتت 

خ����رب�ء يف ح��ق��وق �لإن�������س���ان وم��ن��ظ��م��ات 

و�أ���س��ات��ذة جامعيني  �مل���دين  �مل��ج��ت��م��ع  يف 

للدفع يف �جتاه تطوير قو�عدها يف هذ� 

ال�شاأن.

تعليق  ب��ع��د  �لإع����ان����ات  ه����ذه  ت���اأت���ي 

ت��وي��رت م��ع م��ن�����س��ات �إل��ك��رتون��ي��ة ك��ربى 

�أخرى ح�ساب �لرئي�ض �لأمركي �ل�سابق 

�أن�ساره  بتحري�ض  �ملتهم  تر�مب  دونالد 

يف  و��سنطن  يف  �لكابيتول  �قتحام  على 

يناير.

و�أث������ار ه����ذ� �ل��ت��دب��ر �ن���ت���ق���اد�ت من 

�أن�سار تر�مب، فيما �عترب معار�سوه �أن 

تويرت تاأخرت يف �تخاذه.

�سوؤون  �ملكلف  تويرت  فريق  و�أو���س��ح   

�أن  �ل�������س���ام���ة يف م���ق���ال���ة ع���رب م���دون���ة 

خالها  م��ن  ي�ستخدم  �ل��ت��ي  »�ل��ط��ري��ق��ة 

و�حلكوميون«  �ل�سيا�سيون  �مل�����س��وؤول��ون 

با�ستمر�ر«. �ل�سبكة »تتطور  هذه 

�سيا�ساتنا  تبقى  �أن  »ن��ري��د  و����س��اف 

�خل���ط���اب  ط��ب��ي��ع��ة  ظ����ل  يف  م���غ���زى  ذ�ت 

تويرت  على  با�ستمر�ر  �ملتغرة  �ل�سيا�سي 

�لنقا�ض  يف  �ل�سليم  �ل��ت��و�زن  حتمي  و�أن 

�ل�سيا�سي«.

�لفرن�سية  �ل�سحافة  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 

ا�شرتاتيجيتنا  نراجع  »لهذا  تويرت  عن 

�إز�ء �لقادة �لعامليني ونرغب يف �حل�سول 

م�ساهمتكم«. على 

وم���ن �مل��ق��رر �أن جت���رى �ل��در����س��ة يف 

و�لإ���س��ب��ان��ي��ة  �لإجن��ل��ي��زي��ة  بينها  ل��غ��ة   14

و�ل���ف���رن�������س���ي���ة و�ل���ع���رب���ي���ة و�ل�����س��ي��ن��ي��ة 

�أبريل.  12 و�لرو�سية، و�ست�ستمر حتى 

نريد  عامة،  »ب�سورة  تويرت  وتابعت 

ي��رون  العامة  اأف���راد  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة 

للقو�عد  �لعامليني  �لقادة  �إخ�ساع  وجوب 

عينها على تويرت �أم ل«، و�أي�سا »معرفة 

�نتهك  �مل��ائ��م��ة يف ح���ال  �ل��ع��ق��وب��ة  ن���وع 

زعيم عاملي قاعدة ما«.

�أبوظبي ترجمات- 

ط����م����اأن ع���ل���م���اء ب���وك���ال���ة �ل����ط����ر�ن 

و�لف�ساء �لأمريكية »نا�سا« �سكان كوكب 

كويكب هذ�  �أكرب  �قرت�ب  ب�ساأن  �لأر�ض 

نقطة من  �أقرب  �لأحد من  �ليوم  �لعام 

الأر�ص.

�أي  ي�سكل  ل  ذل���ك  �أن  �إىل  و�أ����س���ارو� 

تهديد.

وذكرت »نا�سا« �أن قطر �لكويكب وهو 

باحثون  عليها  يطلق  عماقة،  �سخرة 

مئات  ع���دة  ي��ب��ل��غ   »32 اأو  اإف   –  2001«

�لأر�ض على  �لأمتار و�سيقرتب من  من 

م�سافة حو�يل مليوين كيلومرت.

من  مر�ت  خم�ض  �أكرب  �مل�سافة  وتلك 

�مل�سافة بني كوكب �لأر�ض و�لقمر.

وق����ال دي��ت��ل��ي��ف ك��و���س��ن��ي، وه����و �أح���د 

خ����رب�ء �ل��ك��وي��ك��ب��ات يف وك���ال���ة �ل��ف�����س��اء 

اإن��ه  الأوروب��ي��ة لوكالة الأن��ب��اء الأمل��ان��ي��ة 

)�ل��ك��وي��ك��ب( م�����س��ت��ق��ر، ل��ي�����ض يف م�����س��ار 

باملخاطر«. حمفوف 

�سيكون  �ل�سماوي  �أن �جل�سم  و�أ�ساف 

م��ت��اح��ا ل��ل��روؤي��ة م��ن ق��ب��ل ع��ل��م��اء �لفلك 

�ملنا�سبة. باملعد�ت  �لهو�ة 

مركز  مدير  �سود��ض،  بول  قال  فيما 

�لأر�ض«  �لقريبة من  �لأج�سام  »در��سات 

�ل���ذي ي��دي��ره خم��ت��رب »�ل��دف��ع �ل��ن��ف��اث« 

لنا�سا يف جنوب كاليفورنيا »نحن نعرف 

اأو  اإف   2001( للكويكب  �مل���د�ري  �مل�سار 

نظر�  �سديدة،  بدقة  �ل�سم�ض  حول   )32

ع��ام��ا ويتم   20 ق��ب��ل  �ك��ت�����س��اف��ه  لأن���ه مت 

تعقبه منذ ذلك �حلني«.

�لذي يدور  �لكويكب،  و�سينطلق هذ� 

�أيام،   810 �ل�سم�ض مرة و�حدة كل  حول 

 124 بالقرب من �لأر�ض ب�سرعة حو�يل 

�ألف كيلومرت يف �ل�ساعة.

�سيو��سل  �لكويكب  �إن  »نا�سا«  وقالت 

رح��ل��ت��ه، ول���ن ي��ق��رتب م��ن �لأر�����ض م��رة 

�أخرى حتى عام 2052 .

وي���ع���ت���زم �ل���ع���ل���م���اء �ن���ت���ه���از ف��ر���س��ة 

لدر��سته  �لأر���ض  من  �لكويكب  �ق��رت�ب 

عن كثب.

ترجمات - �أبوظبي

ن�����س��ر ح���ار����ض م���رم���ى ري�����ال م���دري���د، 

�أندري لومني، �سور� لزفافه على موقع 

�لعرو�ض،  »�إن�ستغر�م«، حيث ظهر برفقة 

وهما يرتديان ماب�ض ريا�سية.

لومني  ن�سرها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ور  و�أث����ارت 

ج�����دل و�����س���ع���ا ع���ل���ى م����و�ق����ع �ل��ت��و����س��ل 

وهو  زفافه،  حفل  يف  »�لغريب«  بظهوره 

يرتدي زيا ريا�سيا.

و�أق�����ي�����م زف������اف ل���وم���ني �ل���ب���ال���غ م��ن 

يف  تامازوفا،  و�أن�ستا�سيا  عاما،   22 �لعمر 

�لإ�سبانية مدريد. �لعا�سمة 

ق��ال  �ل�����س��ور مبن�سور  ل��وم��ني  و�أرف����ق 

ف��ي��ه: »ت���زوج���ت يف م���دري���د.. ي���وم مهم 

وخا�ض يف حياتنا.. �أحبك«.

�لعرو�سني  �ل�����س��ور  �إح���دى  و�أظ��ه��رت 

�ل������زو�ج، ح�سبما  ب��ع��ق��د  وه��م��ا مي�����س��ك��ان 

ذكرت �سحيفة »ديلي �ستار« �لربيطانية.

ول يعد لومني حار�ض �ملرمى �لوحيد 

�ل���ذي ت���زوج وه���و ي��رت��دي م��اب�����ض غر 

�إيفرتون،  مرمى  حار�ض  عقد  �إذ  ر�سمية، 

ج�������ورد�ن ب���ي���ك���ف���ورد، زف����اف����ه يف م���ار����ض 

�ملا�سي وهو يرتدي �سرو�ل جينز ممزقا، 

وو�سع على ر�أ�سه قبعة بي�سبول.

ي��ح��ت��ل  ل����وم����ني  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج����دي����ر 

م���ن�������س���ب �ل�����ب�����دي�����ل حل������ار�������ض م���رم���ى 

يف  ي�سارك  ومل  كورتو�،  تيبو  »�ملرينغي«، 

بالدوري  �لأول  �لفريق  مع  مباريات  �أي 

الإ�شباين.

�أبوظبي ترجمات- 

ف��ي��م��ا �أع�����ادت �مل��ت��اح��ف �لإي��ط��ال��ي��ة �إغ���اق 

�ل�����س��ارع  �أب��و�ب��ه��ا ب�سبب �جل��ائ��ح��ة، ق��دم ف��ن��ان 

ل��ل��ج��م��ه��ور  �جل���م���ع���ة،  �آر«،  »ج�����ي  �ل��ف��رن�����س��ي 

م��ن�����س��اأة ب�سرية  �ل��ف��ن��ي��ة  ل��اأع��م��ال  �مل��ت��ع��ط�����ض 

�أم��ام  �أن��ه��م  للمارة  ت��وح��ي  فلورن�سا  مدينة  يف 

متحف مفتوح.

وي��ح��م��ل ه����ذ� �ل��ع��م��ل �ل��ت��ج��ه��ي��زي ع��ن��و�ن 

ب�سرية  خ��دع��ة  وه���ي  ف��ري��ت��ا« )�جل�����رح(،  »ل 

جد�رية �سخمة بالأبي�ض و�لأ�سود متثل ثقباً 

»بالت�سو  ق�سر  و�ج��ه��ة  يف  م��ف��ت��وح��اً  ع��ري�����س��اً 

15 وال�16  �سرتوت�سي« �مل�سيد خال �لقرنني �ل�

�ملعا�سر. و�ملعروف با�ست�سافته معار�ض للفن 

للمارة  ميكن  �لوهمية،  �لفجوة  هذه  وعرب 

روؤي����ة �ث��ن��ني م���ن �أ���س��ه��ر �لأع���م���ال يف �مل��دي��ن��ة 

�لإي��ط��ال��ي��ة مب��ق��اط��ع��ة ت��و���س��ك��ان��ا ه��م��ا »ولدة 

�لرخامية  و�مل��ن��ح��وت��ة  لبوتيت�سيلي  فينو�ض« 

د�  جلوفاين  �ل�سابينيات«  »�غت�ساب  �ل�سهرة 

بولونيا.

ب��ر���ض«  ل��وك��ال��ة »ف���ر�ن�������ض  �آر«  وق����ال »ج���ي 

ت�سل  ر�سالة  »هذه  �لعمل:  عن  �لك�سف  خال 

�إىل  �ملتاحف«، لفتاً  �فتتاح  �إىل  يف عز �حلاجة 

بانتظار  متنف�ساً  ت�سكل  ق��د  �ل�سارع  فنون  �أن 

»�إعادة فتح �ملتاحف فعلياً«.

وُيعرف �لفنان »جي �آر« مبن�ساآته �لفنية يف 

�لكولج  باأعمال  ��سُتهر  وقد  �لعامة،  �لأماكن 

�لعماقة من �ل�سور �لفوتوغر�فية �لتي كان 

جانرو  دي  ري��و  يف  �لبوؤ�ض  �أح��ي��اء  يف  ينجزها 

ونيبال. ونيويورك  و�سنغهاي 

على  �ملفرو�سة  �مل�سددة  �لقيود  تنجح  ومل 

م��ن��اط��ق و����س��ع��ة يف �ل���ع���امل م��ن��ذ ع���ام يف كبح 

�إبد�ع �لفنان �لذي �نطلق كر�سام جد�ريات يف 

ل  �ملنزيل  »�حلجر  ب��اأن  يقر  �أن��ه  رغ��م  باري�ض، 

ميكن �أن يلهم �أحد�ً با �سك«.

�جلديد  عمله  ي�سهم  �أن  يف  �آر  ج��ي  وي��اأم��ل 

�ل����ذي �أجن����زه ب��ط��ل��ب م���ن م��وؤ���س�����س��ة ب��الت�����س��و 

�آب  �أغ�سط�ض/   22 حتى  و�سُيعر�ض  �سرتوت�سي 

يف »�إ�سر�ك �لنا�ض يف عملية �لإبد�ع«.

جالن�سينو:  �أرت���ورو  �ملوؤ�س�سة  مدير  وق��ال 

كان  �لثقافة،  �إىل  �لنفاذ  فيه  يتعذر  وق��ت  »يف 

و�ل�ساحات  �ل�����س��و�رع  �إىل  �لتوجه  و�جبنا  م��ن 

حلمل �لثقافة �إىل خارج �ملتحف يف ظل �إغاق 

�ملوقع«.

فنان يتحدى »إغالق كورونا«.. خدعة بصرية تنقل 
الجمهور إلى داخل متحف إيطالي

وكاالت - �أبوظبي

در����س��ت��ه��ا  ع��ن  »�إن�����س��ت��غ��ر�م«  من�سة  ك�سفت 

����س��ت��ح��د�ث ن�����س��خ��ة خم�����س�����س��ة ل������اأولد من 

ومقاطع  �ل�سور  م�ساركة  تتيح  �لتي  خدمتها 

الفيديو.

ه��ذ�  م��و���س��ري،  �آدم  �ل�سبكة  رئ��ي�����ض  و�أك����د 

�مل�سروع م�ساء �خلمي�ض، يف تغريدة عّقب فيها 

على معلومة ك�سفها موقع »بازفيد«.

وكتب مو�سري: »�لأطفال يطلبون ب�سورة 

�إذ� كان يف ��ستطاعتهم  متز�يدة من �أهلهم ما 

�لن�سمام �إىل تطبيقات ت�ساعدهم على �لبقاء 

على �ت�سال مع �أ�سدقائهم«.

�إن�ساء  يف  �لبحث  �سدد  يف  »نحن  و�أ���س��اف: 

�إن�ستغر�م تتيح لاأهل �لإبقاء على  ن�سخة من 

�لتحكم كما فعلنا مع م�سنجر كيدز«، ح�سبما 

نقلت »فر�ن�ض بر�ض«.

عن  عرفت  لاإنرتنت  م�ستخدمة  وعلقت 

�سيء  �أي  نعطي  »ل  قائلة  »�أم«  ب��اأن��ه��ا  نف�سها 

»ل  يريدونه«، م�سيفة:  �أنهم  لاأطفال ملجرد 

�للعب  ب���اأدو�ت خ��ط��رة ميكنهم  �لأط��ف��ال  من��د 

�أنف�سهم مل يجدو� و�سيلة  فيها فيما �لبالغون 

جلعل هذه �لأدو�ت �آمنة«.

لفي�سبوك  �لتابعة  »�إن�����س��ت��غ��ر�م«  وت�سرتط 

�سن  �أمّت���و�  ق��د  ي��ك��ون��و�  �أن  م�ستخدميها  على 

�ل��ث��ال��ث��ة ع�����س��رة ع��ل��ى �لأق����ل، غ��ر �أن �أط��ف��ال 

�ل�سبكة  ي�ستخدمون  �ل�سن  هذه  دون  كثرين 

من خال تقدمي تاريخ مياد كاذب.

و�أع���ل���ن���ت �مل��ن�����س��ة ���س��ل�����س��ل��ة ت���د�ب���ر ت��رم��ي 

���س��ن��ا، بينها  �لأ���س��غ��ر  �مل�����س��ت��خ��دم��ني  حل��م��اي��ة 

�ل���س��ط��ن��اع��ي  ب��ال��ذك��اء  ت�ستعني  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�حلقيقية  بال�سن  للتكهن  �لتلقائي  و�لتلقني 

للم�ستخدمني.

ك��ذل��ك �أع��ل��ن��ت »�إن�������س���ت���غ���ر�م« ع��زم��ه��ا منع 

�لبالغني من �إر�سال ر�سائل لأي قا�سر ل يتابع 

ح�سابهم تفاديا لأي تو��سل غر م�ستحب.

�إ�سعار�ت  ر  �لق�سّ �مل�ستخدمون  �سيتلقى  كما 

ب�������س���اأن �ل���ب���ال���غ���ني �ل���ذي���ن �أظ����ه����رو� »���س��ل��وك��ا 

م�سبوها حمتما«، بهدف �حلد من �لتو��سل 

معهم.

خبر مهم لألهالي.. »إنستغرام« تدرس إطالق نسخة آمنة لألوالد


