
  التدابير واالجراءات لتأمين السلع االساسية للمواطنين خالل شهر رمضان
  نراهن على عزيمة األردنيين ومسؤوليتهم على تجاوز كل العقبات 

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
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الخصاونة : »كورونا« طالت 
تداعياتها على المواطن

 دعا القطاع الخاص للتخفيف من انعكاس ارتفاع اسعار السلع عالميا على المواطن

 إسرائيل تغلق الضفة وغزة 
استعدادًا النتخابات مصيرية لنتنياهو

  األردن يرحب بالمبادرة السعودية لحل االزمة 
اليمنية ويؤكد دعمه لها

زين األردن تنوي استثمار 223 مليون دينار 
خالل العام الحالي

االنباط- عمان

 رحبت اململكة، ام�س االثنني، باملبادرة التي 

ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأعلنتها 

اليمنية  االأزم���ة  حل��ل  �شامل  الت��ف��اق  للتو�شل 

واأكدت دعمها الكامل لها.

اخلارجية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  وق��ال 

و���ش��وؤون امل��غ��رب��ني يف ب��ي��ان اأ���ش��درت��ه ال����وزارة، 

التي  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ب��امل��ط��ل��ق  ي��دع��م  االأردن  اإن 

�شيا�شي  التفاق  للتو�شل  متكاماًل  طرحاً  توفر 

الدولية  ال�شرعية  ق��رارات  مع  من�شجم  �شامل 

و�شعبه  ال�شقيق  اليمن  ويحمي  االأزم���ة  ينهي 

االإقليميني.  واال�شتقرار  االأم��ن  ويعزز  العزيز 

اأي�����ش��ا  ت��ع��ك�����س  امل����ب����ادرة  اأن  ال�������ش���ف���دي  واأك������د 

واملنطقة  اليمن  اأم���ن  على  ال�شعودية  ح��ر���س 

جهود  يف  عملية  خطوة  ومتثل  وا�شتقرارهما، 

اإن����ه����اء االأزم�������ة االأم���ن���ي���ة وم���ع���اجل���ة ت��ب��ع��ات��ه��ا 

االإن�����ش��ان��ي��ة ال��ك��ارث��ي��ة. وج���دد ال�����ش��ف��دي اإدان���ة 

االإرهابية  احلوثية  للهجمات  املطلقة  اململكة 

ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة، 

اأية  يف  ال�شعودية  مع  املطلق  االأردن  وت�شامن 

وم�شاحلها،  اأم��ن��ه��ا  حلماية  تتخذها  خ��ط��وات 

م�شدداً على اأن اأمن االأردن وال�شعودية واحد.

وك�����ان ال�����ش��ف��دي ال���ت���ق���ى، ال����ي����وم، امل��ب��ع��وث 

معه  وب��ح��ث  غريفيث  م��ارت��ني  لليمن  االأمم���ي 

�شيا�شي  التفاق  التو�شل  جهود  يف  امل�شتجدات 

ي��ن��ه��ي االأزم����ة ال��ي��م��ن��ي��ة. واأك����د ال�����ش��ف��دي دع��م 

اجل��ه��ود  وك����ل  امل���ت���ح���دة  االأمم  ج���ه���ود  االأردن 

امل�شتهدفة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ن��ي��ت��ه��ا  ع���ن  االأردن،  زي����ن  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت   

223 مليون دينار، خالل العام احلايل  ا�شتثمار 

2021، لرفد اعمالها وتو�شيعها باململكة.

وق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���دائ���رة االإع����الم 

يف  اال���ش��ت��دام��ة  واإدارة  واالب���ت���ك���ار  واالت�������ش���ال 

ال�شركة طارق البيطار لوكالة االنباء االردنية 

خالل  للخزينة  وردت  االردن  زي��ن  ان  )ب���را(، 

لي�شل  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون  4ر114  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 

اىل  تاأ�شي�شها  منذ  ال�شركة  وردت��ه  ما  اإج��م��ايل 

6ر2 مليار دينار.

العام  خ��الل  �شتوا�شل  ال�شركة  ان  وا���ش��اف 

احل���ايل ت��وف��ر ح��ل��ول رق��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، تلبي 

اح��ت��ي��اج��ات امل�����ش��رك��ني م��ن اأف����راد و ق��ط��اع��ات 

التحول  عملية  جهود  لدعم  و�شركات،  اأع��م��ال 

على  للت�شهيل  اململكة  ت�شهدها  التي  الرقمي 

اأفرزتها  التي  اال�شتثنائية  بالظروف  املواطنني 

البيطار ان زين  جائحة فرو�س كورونا. وبني 

ال�شحابية  واحل��ل��ول  اخل��دم��ات  يف  �شت�شتثمر 

ال���ت���ي ���ش��ت��ح��ف��ز خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات، ومت��ن��ح 

تواكب  ا�شتثنائية  خدمات  خاللها  من  ال�شركة 

العاملي من خالل مركز زين االإقليمي  التطور 

ال�����ش��ي��راين  واالأم����ن  ال�شحابية  لال�شت�شافة 

الرقمي  ال��ت��ح��ول  ث���ورة يف جم��ال  ي�شكل  ال���ذي 

التنفيذي  املدير  وا�شار  ال�شحابية.  واخلدمات 

اىل ان املركز جاء تاأ�شي�شه يف اإطار ا�شراتيجية 

زين االردن للتحول الرقمي.

التفا�صيل �ص »6«

 اإلدارية والعمل النيابيتان تدعوان 
للحفاظ على العمال

حياة ريجنسي أيلة العقبة يحتفل 
بعيد األم واليوم العالمي 

لمتالزمة داون

 االقتصاد النيابية تجدد دعوتها 
للحكومة بفتح القطاعات المتوقفة

االنباط-وكاالت

ال�شفة  اإغ���الق  فر�س  اإ�شرائيل  ق��ررت 

ال��ي��وم،  م��ن  اع��ت��ب��اراً  الغربية وق��ط��اع غ��زة 

ت���زام���ن���اً م���ع ان��ت��خ��اب��ات ال��ك��ن��ي�����ش��ت، ال��ت��ي 

رئ��ي�����س  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ح��ا���ش��م��ة  ���ش��ت��ك��ون 

ال��������وزراء احل�����ايل ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، يف 

ظ����ل ت����ق����ارب ال���ن���ت���ائ���ج م����ع م��ن��اف�����ش��ي��ه يف 

الراأي ا�شتطالعات 

وق�����������ال امل�����ت�����ح�����دث ب�����ا������ش�����م اجل���ي�������س 

تغريدة  اأدرع����ي يف  اأف��ي��خ��اي  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

اإنه بناء على  على موقع »توير« االثنني، 

امل�شتوى  وتوجيهات  االأمني  الو�شع  تقييم 

ال�شيا�شي، �شيجري فر�س اإغالق عام على 

قطاع  م��ع  املعابر  اإغ���الق  و�شيتم  ال�شفة، 

غ���زة يف ي���وم االن��ت��خ��اب��ات يف اإ���ش��رائ��ي��ل يف 

الو�شع  تقييم  وف��ق  وذل��ك   ،2021-03-23

اإىل  واأ���ش��ار  املعابر.  عمل  و�شاعات  االأم��ن��ي 

حاالت  بعبور  �شي�شمح  االإغ��الق  خالل  اأنه 

اإن�شانية وطبية وا�شتثنائية، بعد احل�شول 

على موافقة

وي���ت���وج���ه ال���ن���اخ���ب���ون االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ون 

للمرة  االق�����راع  ���ش��ن��ادي��ق  اإىل  ال��ث��الث��اء 

نتائج  فقد حالت  ع��ام��ني،  خ��الل  ال��راب��ع��ة 

االنتخابات ال�شابقة، املتقاربة، واخلالفات 

ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  دون  االأح������������زاب،  ب����ني 

اأكرث  االنتخابات  جلنة  واأع��دت  م�شتقرة. 

من 15 األف مركز اقراع.

التفا�صيل �ص »10«

 االنباط-عمان

 ن��اق�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ت��ان االإداري������ة وال��ع��م��ل 

النيابيتان  وال�شكان  االجتماعية  والتنمية 

خ����الل اج���ت���م���اع م�����ش��رك ام�������س االث��ن��ني 

تخوفات  الطراونة،  علي  الدكتور  برئا�شة 

اجلمل  م�شنعي  يف  الت�شريح  م��ن  العمال 

ال�شناعية  امل��دي��ن��ة  يف  ل��الأل��ب�����ش��ة  وال��ف��ل��ك 

الكرك. مبحافظة 

ودع���ا ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ط��راون��ة، خ��الل 

االج���ت���م���اع ال������ذي ح�������ش���ره رئ���ي�������س جل��ن��ة 

ح�شني  النيابية  وال�شكان  والتنمية  العمل 

ال��ع��م��ل  وزارة  ع����ام  واأم�����ني  احل��را���ش��ي�����س، 

املدن  فاروق احلديدي، ومدير عام �شركة 

ال�شناعية االأردنية عمر جويعد، وممثلون 

عن وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- العقبة

احتفلت اأ�شرة فندق حياة ريجن�شي اأيلة 

ملتالزمة  العاملي  واليوم  االأم،  بعيد  العقبة 

االجتماعية  مل�شاركاتها  ا���ش��ت��م��راراً  داون، 

الدوؤوبة يف كافة املنا�شبات وبهدف تقدمي 

اخلا�شة  الرعاية  ملوؤ�ش�شات  امل�شاندة  �شبل 

مبتالزمة داون.

العقبة  ري��ج��ن�����ش��ي  ح��ي��اة  ف��ن��دق  ون���ّظ���م 

م��ب��ادرة  للتطوير  اي��ل��ة  واح��ة  اأي��ل��ةو���ش��رك��ة 

اح��ت��ف��ال��ي��ة م��ب��ت��ك��رة،ومب��ا ي��ح��ق��ق ���ش��روط 

وال�شوابط  ال�شارمة  االجتماعي  التباعد 

ال�شحية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 ج����ددت جل��ن��ة االق��ت�����ش��اد واال���ش��ت��ث��م��ار 

���ش��ام��ل��ة  اإىل م��راج��ع��ة  ال��ن��ي��اب��ي��ة دع��وت��ه��ا 

االإج��راءات احلكومية خالل فرة  جلميع 

جائحة فرو�س كورونا امل�شتجد، وال�شيما 

املغلقة. االقت�شادية  بالقطاعات  املعنية 

وط���ال���ب���ت احل���ك���وم���ة ب���اإي���ج���اد ال�����ش��ب��ل 

ال��ك��ف��ي��ل��ة ل��ل��ن��ه��و���س ب��االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي 

ع���ر ح��زم��ة م���ن االإج�������راءات وال���ق���رارات 

بالقطاعات  املتعلقة  �شيما  وال  ال�شريعة، 

ومواقيت  معينة  �شوابط  �شمن  املغلقة، 

حم���������ددة، ُب���غ���ي���ة ال���ت���خ���ف���ي���ف م�����ن ح��ج��م 

االأ�����ش����رار واخل�������ش���ائ���ر ال���ت���ي حل��ق��ت ب��ه��ا، 

املعنية  ال�شحية  االإج���راءات  مع  بالتوازي 

مبحاربة جائحة كورونا.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

بعد �شت �شنوات من وقف م�شروع الإقامة 

جم��م��ع ل��ل��ن��ف��اي��ات ع��ل��ى اأرا����ش���ي امل��واط��ن��ني 

ق����رب خم��ي��م ���ش��ع��ف��اط وب���ل���دة ال��ع��ي�����ش��وي��ة 

بلدية  عادت  املحتلة،  القد�س  �شرقي  �شمال 

االح���ت���الل االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ل��ط��رح��ه جم����دًدا، 

متجاهلة كل االعرا�شات على تنفيذه

ملعار�شة  االح��ت��الل  ب��ل��دي��ة  ت��ك��رث  ومل 

واح��ت��ج��اج��ات امل��ق��د���ش��ي��ني، وامل��خ��ت�����ش��ني يف 

�شعفاط  حتويل  على  وُت�شر  البيئة،  �شوؤون 

ال�شلبة  للنفايات  جممع  اإىل  والعي�شوية 

االإ�شرائيلية،  وال�شناعة  البناء  وخملفات 

ما ي�شكل كابو�ًشا وخطًرا كبًرا على البيئة 

واالإن�شان وناق�شت »اللجنة املحلية والبناء« 

والتي  اخلطة،  املا�شي،  االأربعاء  البلدية  يف 

على  ب��ن��اًء   ،2015 ال��ع��ام  يف  جتميدها  ج��رى 

اع����را�����ش����ات االأه�������ايل وج���م���ع���ي���ات م��ع��ن��ي��ة 

البيئة وال�شحة، كما يقول الباحث  ب�شوؤون 

يف �شوؤون القد�س فخري اأبو دياب

وي��و���ش��ح اأب����و دي����اب ل��وك��ال��ة »���ش��ف��ا« اأن 

ال��ل��ج��ن��ة اأع�������ادت ف��ت��ح امل���ل���ف م����رة اأخ�����رى، 

اأرا���ش��ي  على  تنفيذه  الإق���رار  جتميده  بعد 

والعي�شوية  وعناتا  �شعفاط  قرب  املواطنني 

على م�شاحة اأكرث من 50 دومًنا

دف���ن  ي��ت�����ش��م��ن  امل�������ش���روع  اأن  وي�����ش��ي��ف 

البناء  م���واد  وخم��ل��ف��ات  ال�شلبة  ال��ن��ف��اي��ات 

وامل�شت�شفيات،.

التفا�صيل �ص »9«

 مجمع النفايات شمالي القدس.. كابوس ُيهدد حياة المقدسيين

 الصحة: 109 وفيات و9269 إصابة 
بـ »كورونا« 

 الفراية يتفقد سير العمل 
بمستشفى األمير فيصل

االنباط- عمان

ت�شجيل  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ب��ف��رو���س  اإ���ش��اب��ة  و9269  وف��ي��ات   109

االثنني، لرتفع  ام�س  امل�شتجد  كورونا 

وف����اة   5985 اإىل  االإج������م������ايل  ال����ع����دد 

و544724 اإ�شابة.

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

ال��ع��ا���ش��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح����االت   4510

اإرب��د،  حمافظة  يف  حالة  و1151  عّمان، 

و1096  ال���رم���ث���ا،  يف  ح���ال���ة   101 م��ن��ه��ا 

و661  ال�����زرق�����اء،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح���ال���ة 

حالة  و362  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة 

يف  ح���ال���ة  و280  امل����ف����رق،  حم��اف��ظ��ة  يف 

حمافظة ماأدبا، و259 حالة يف حمافظة 

العقبة، و230 حالة يف حمافظة الكرك، 

و223 حالة يف حمافظة عجلون، و212 

حالة  و144  ج��ر���س،  حمافظة  يف  حالة 

ح��ال��ة  و141  ال��ط��ف��ي��ل��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف 

48 ح��ال��ة يف  م��ع��ان، منها  يف حم��اف��ظ��ة 

البرا.

ال�شادر عن  االإعالمي  املوجز  واأ�شار 

اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�شة 

اإىل  و�شل  الن�شطة حالّياً  عدد احلاالت 

احل��االت  ع��دد  بينمابلغ  ح��ال��ة،   97500

دِخلت اليوم اإىل امل�شت�شفيات 440 
ُ
التي اأ

حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ت��ف��ق��د وزي�����ر ال�����ش��ح��ة امل��ك��ل��ف م���ازن 

م�شت�شفى  االثنني،  ام�س  �شباح  الفراية 

االأم�������ر ف��ي�����ش��ل يف ل������واء ال��ر���ش��ي��ف��ة، 

ل���ل���وق���وف م��ي��دان��ي��ا ع��ل��ى واق�����ع ال��ع��م��ل 

واخل�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة ال����ت����ي ي��ق��دم��ه��ا 

امل�شت�شفى للمواطنني واملراجعني.

و���ش��دد ال��ف��راي��ة خ���الل اجل��ول��ة على 

�����ش����رورة ال����ت����زام ك�������وادر امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

ال�شحي  بالروتوكول  الطبية  واملراكز 

ك��ورون��ا  م�����ش��اب��ي  م��ع  للتعامل  امل��ع��ت��م��د 

وخ��ا���ش��ة ارت����داء ال��ك��م��ام��ات، وذل���ك بعد 

ب��ارت��داء  م��ل��ت��زم  غ��ر  طبيبا  م�شاهدته 

مبخالفة  الفراية  اوع��ز  حيث  الكمامة، 

واطماأن  ال��دف��اع.  الأوام��ر  وفقا  الطبيب 

ال�شحية  االج����راءات  �شر  على  ال��وزي��ر 

ك��ورون��ا،  م�شابي  �شيما  ال  بامل�شت�شفى 

وت��ف��ق��د ق�شم ال���ط���وارئ وام��اك��ن اع���داد 

ال����ط����ع����ام، ووج�������ه ب���ات���خ���اذ ج���م���ل���ة م��ن 

اخل����ط����وات ال����الزم����ة ل���رف���ع ج��اه��زي��ة 

والنهو�س  م�شتوى  اأعلى  اإىل  امل�شت�شفى 

مب�شتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.

التفا�صيل �ص »2« 2



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

ام�س  �سباح  الفراية  م��ازن  املكلف  ال�سحة  وزي��ر  تفقد 

ال��ر���س��ي��ف��ة،  ل���واء  يف  في�سل  االأم����ري  م�ست�سفى  االث���ن���ن، 

الطبية  واخل��دم��ات  العمل  واق���ع  على  ميدانيا  ل��ل��وق��وف 

واملراجعن. امل�ست�سفى للمواطنن  التي يقدمها 

و����س���دد ال��ف��راي��ة خ���ال اجل���ول���ة ع��ل��ى ����س���رورة ال��ت��زام 

ال�سحي  بالربوتوكول  الطبية  واملراكز  امل�ست�سفيات  كوادر 

امل��ع��ت��م��د ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع م�����س��اب��ي ك���ورون���ا وخ��ا���س��ة ارت����داء 

الكمامات، وذلك بعد م�ساهدته طبيبا غري ملتزم بارتداء 

وفقا  الطبيب  مبخالفة  ال��ف��راي��ة  اوع���ز  ح��ي��ث  ال��ك��م��ام��ة، 

الأوام����ر ال��دف��اع. واط��م��اأن ال��وزي��ر ع��ل��ى ���س��ري االج����راءات 

وتفقد  ك��ورون��ا،  م�سابي  �سيما  ال  بامل�ست�سفى  ال�سحية 

ق�����س��م ال���ط���وارئ وام���اك���ن اع����داد ال��ط��ع��ام، ووج���ه ب��ات��خ��اذ 

امل�ست�سفى  جاهزية  لرفع  ال��ازم��ة  اخل��ط��وات  م��ن  جملة 

املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  والنهو�س  م�ستوى  اأعلى  اإىل 

للمواطنن.

احتياجات  حتديد  واالأط��ب��اء  املناوب  املدير  من  وطلب 

التمري�سية  او  الطبية  بالكوار  املتعلقة  �سواء  امل�ست�سفى 

اجتماع  عقد  �سيتم  ان��ه  مبينا  االخ���رى،  االح��ت��ي��اج��ات  او 

تزويد  امكانية  ال��وزارة لبحث  الثاثاء، يف مبنى  يوم غد 

مع  بالتن�سيق  ال��ك��وادر،  ه��ذه  م��ن  باحتياجاته  امل�ست�سفى 

واوعز  زمنية حم��ددة.  املدنية �سمن مدة  دي��وان اخلدمة 

تفقدية  ج����والت  ب��ع��م��ل  ال���زرق���اء  حم��اف��ظ  اإىل  ال��ف��راي��ة 

اأع��م��ال  اج����راء  ت��ن��ف��ي��ذ  مل��ت��اب��ع��ة  امل�ست�سفى  ع��ل��ى  م�����س��ت��م��رة 

االجراءات  من  ذلك  وغري  للم�ست�سفى  الازمة  ال�سيانة 

اإىل  اوع���ز  كما  وي�����س��ر.  ب�سهولة  العمل  الدام���ة  ال��ازم��ة، 

باإجراء جوالت  ال�سحة  وزارة  الداخلية يف  الرقابة  مدير 

ك��وادره��ا  ال��ت��زام  م��ن  وال��ت��اأك��د  امل�ست�سفيات  على  ميدانية 

باالجراءات ال�سحية والوقائية املعتمدة. من جهة اخرى، 

اجتماعا  التفقدية،  اجلولة  من  عودته  بعد  الوزير  عقد 

ال�سحة بح�سور امن عام ديوان اخلدمة  يف مبنى وزارة 

الكرك اجلمعة  اإىل م�ست�سفى  نتائج زيارته  ملتابعة  املدنية 

وفقا  ت�سري  للم�ست�سفيات  زياراته  ان  اىل  وا�سار  املا�سية. 

ع��ل��ى واق����ع اخل��دم��ات  خل��ط��ة حم����ددة تت�سمن االط����اع 

ذلك  بعد  لي�سار  امل�ست�سفيات  احتياجات  وحتديد  املقدمة 

اىل درا�ستها وتلبيتها ومتابعة تنفيذها من خال جدول 

زمني حمدد بن مدراء ال�سحة والوزارة.

 الفراية يتفقد سير العمل بمستشفى األمير فيصل
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االنباط- عمان

ت�����راأ������س رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

اخل�ساونة اجتماعا يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

وال��ت��م��وي��ن ام�������س االث���ن���ن، ح�����س��ره ع����دد من 

اخلا�س  القطاع  وممثلي  وامل�����س��وؤول��ن  ال���وزراء 

وامل���واد  وال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 

ا�ستعدادات  اطار  والزراعية؛ وذلك يف  الغذائية 

ل�سهر  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن  وحت�سريات 

رم�سان املبارك.

وق������ال رئ���ي�������س ال���������وزراء خ�����ال االج���ت���م���اع، 

ان��ن��ا ن����درك ان���ه وب��ف��ع��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ط���راأ 

ارت���ف���اع ع��امل��ي ع��ل��ى ا���س��ع��ار ال��ع��دي��د م��ن ال�سلع 

وب�سكل  واالرز  وال�سكر  الزيت  مثل  االأ�سا�سية؛ 

متفاوتة  وبن�سب  املا�سي،  ايلول  منذ  ت�ساعدي 

ال��ع��دي��د م��ن االإج�������راءات، وال��ت��و���س��ع يف  نتيجة 

اال���س��ت��رياد ال��ذي ق��ام��ت ب��ه العديد م��ن ال��دول 

ان  واك��د  والطلب.  العر�س  قواعد  على  اث��ر  ما 

اأن  امل�سرتك؛ حكومة وقطاعا خا�سا، هو  دورنا 

االأ�سا�سية  االحتياجات  لتاأمن  جاهدين  ن�سعى 

ل��ل��م��واط��ن��ن ب��ك��م��ي��ات م��ع��ق��ول��ة وب��اأ���س��ع��ار ت��اأخ��ذ 

باالعتبار ظروف املواطنن وعدم احلاق خ�سائر 

ب��ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال���ذي ي��ع��اين م��ن م�ساعب 

فر�ستها اجلائحة.

و�سدد رئي�س الوزراء على ان احلكومة �ستقوم 

بكل التدابري واالجراءات الكفيلة بتحقيق تاأمن 

ال�سلع اال�سا�سية للمواطنن خال �سهر رم�سان 

اال�ستهاكيتن  للموؤ�س�ستن  و�ستلجاأ  بعده  وما 

املدنية والع�سكرية لتثبيت ا�سعار املواد اال�سا�سية 

اخل�ساونة  وب��ن  امل��واط��ن.  ام���ام  متاحة  لتكون 

اأن احل��ك��وم��ة ���س��ت��ق��وم وع����رب دوائ�����ر اجل���م���ارك 

بت�سهيل  والدواء  والغذاء  واملقايي�س  واملوا�سفات 

وتاأمن ان�سيابية دخول الب�سائع اإىل االردن مع 

واج��راءات  �سروط  من  التحقق  باالعتبار  االخذ 

ال�������س���ام���ة ال���ع���ام���ة، وب���ع���ي���دا ع����ن االج��������راءات 

البريوقراطية التي تزيد من حجم االعباء على 

املواطنن والقطاع اخلا�س.

وقال رئي�س الوزراء »هذه دعوة ومن منطلق 

التي  الوطنية  امل�سوؤولية  لروح  الكامل  االدراك 

ت�سنيفاته  بجميع  اخلا�س  القطاع  بها  يتمتع 

ارت��ف��اع  ان��ع��ك��ا���س  م��ن  بالتخفيف  ي���ب���ادروا  ل��ك��ي 

يف  امل��واط��ن  على  عامليا  االأ�سا�سية  ال�سلع  ا�سعار 

هذه الظروف ال�سعبة التي مير بها«.

ولفت اإىل اأن جائحة كورونا طالت تداعياتها 

العام  القطاعن  يف  ن�سعى  ال��ذي  امل��واط��ن  على 

القطاعات  ا���س��اب��ت  مثلما  خل��دم��ت��ه،  واخل��ا���س 

االقت�سادية املختلفة مب�ساعب وحتديات كربى 

بروح  لها  ينظر  اأن  اإال  من�سف  اأي  ي�ستطيع  ال 

والتحديات  ال�����س��رر  حجم  وت��ق��دي��ر  الت�سامن 

وقفة  وقفت  التي  القطاعات  هذه  ا�سابت  التي 

ع��ي��ن��ي��ه��ا م�سلحة  ن�����س��ب  وو���س��ع��ت  حم���رتم���ة، 

التي  القيم  منظومة  اطار  يف  واملواطن  الوطن 

يوؤ�سر عليها جالة امللك باعتزاز كبري.

وا�ساف »ا�سري بتقدير وعرفان للدور الذي 

كورونا  خ��ال جائحة  اخل��ا���س  القطاع  ب��ه  ق��ام 

والتحديات  ال�سعاب  حلجم  احلكومة  وادراك 

التي واجهته بفعل اجلائحة وتداعياتها ».

العامة  امليزانية  اأن  ال���وزراء  رئي�س  واو���س��ح 

تاأثر  نتيجة  ك��ب��رية  ا���س��رار  بها  حلقت  ل��ل��دول��ة 

التح�سيل  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س  م���ا  االق��ت�����س��اد  ح��ل��ق��ة 

ال�����س��ري��ب��ي وح����رك����ة اال�����س����ت����رياد وال��ت�����س��دي��ر 

وال��ت��ح�����س��ي��ل اجل��م��رك��ي وم���دخ���ات اخل��زي��ن��ة 

العامة التي غالبيتها من م�سادر حملية.

اتخاذ  يف  اجتهدت  احلكومة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الكثري من التدابري واالإجراءات يف ظل احلالة 

ال��وب��ائ��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة ال���ت���ي ن��ع��ي�����س��ه��ا م���ن حيث 

اأع����داد االإ���س��اب��ات وال��وف��ي��ات بفريو�س  ارت��ف��اع 

اال�ستيعابية  ال��ق��درة  وزي���ادة  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 

ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات، م���ع ا���س��ت��ث��ن��اء ال���ذه���اب خل��ي��ار 

ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ال�����س��ام��ل مل���دد ط��وي��ل��ة، وال���ذي 

ال�سبل  ب��ك��ل  لتجنبه  ج��اه��دة  احل��ك��وم��ة  ت�سعى 

تداعياته  ق��ادري��ن على  غ��ري  باأننا  ت��وؤم��ن  الأن��ه��ا 

االقت�سادية والنف�سية.

ب��ع�����س  ات�����خ�����ذت  احل����ك����وم����ة  ان  واأ�������س������اف 

ال�سعة  رفع  واكبها  التي  التقييدية  االإج���راءات 

عملية  يف  والت�سريع  للم�ست�سفيات،  ال�سريرية 

ال�سيف  ب��ح��ل��ول  ل��ل��و���س��ول  امل��واط��ن��ن،  تطعيم 

اجلميع  قبل  م��ن  احلقيقة  وب��ال�����س��راك��ة  املقبل 

ال��وب��ائ��ي وفتح  ال��و���س��ع  ا���س��ت��ق��رار  اإىل م��رح��ل��ة 

احل��ي��اة  دوران  ع��ج��ل��ة  وا����س���ت���ع���ادة  ال���ق���ط���اع���ات 

للحياة  ال��ع��ودة  من  يقرتب  ب�سكل  االقت�سادية 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. واك����د ان احل��ك��وم��ة ت����درك االأث����ر 

النف�سي لاإغاقات، والتعليم عن ُبعد، ووجود 

االأم��ر  ع��ام،  عن  يزيد  ما  منذ  املنازل  يف  اأبنائنا 

بفعل  االقت�سادية  احلركة  تباطوؤ  ت�سبب  ال��ذي 

واحلظر  الليلي،  اجلزئي  احلظر  �ساعات  زي��ادة 

احلكومة  اأن  اإىل  م�سريا  اجل��م��ع،  اأي��ام  ال�سامل 

االإج���راءات  ه��ذه  لفر�س  م�سطرة  نف�سها  جتد 

عدم  ظل  يف  ال�سيما  وطنية،  م�سوؤوليات  بفعل 

اآمنة  واأع��داد  اجل�سدي،  التباعد  على  املحافظة 

وعدم  الت�سوق  واأماكن  العام،  النقل  و�سائط  يف 

ا�ستخدام اأ�ساليب الوقاية الازمة.

وقال اإن هناك م�سوؤولية اأي�ساً على مواطننا 

ال��وب��اء وال  الوقائية من  االإج���راءات  يلتزم  ب��اأن 

ينقل ال��ع��دوى الأف����راد ع��ائ��ل��ت��ه، خ�����س��و���س��اً من 

خطورة  من  تزيد  قد  مزمنة،  اأم��را���س  لديهم 

هذا الوباء عليه وعلى املجتمع. واأكد اخل�ساونة 

ال��ق��درة يف ظ��ل ق��ي��ادة ج��ال��ة امللك  اأن��ن��ا لدينا 

وع��زمي��ت��ه ومراهنته  وع��زم��ه  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د 

وانتمائهم  االأردنين وم�سوؤوليتهم  على عزمية 

ال���وط���ن���ي ال��ع��م��ي��ق وامل���ت���ج���ذر ع��ل��ى جت�����اوز كل 

العقبات وال�سعاب.

���س��ع��ب ����س���اب���ر وم����راب����ط،  اأن����ن����ا  اإىل  ول���ف���ت 

والعزمية  العزم  ي�ستح�سر  اأن  دائ��م��اً  ي�ستطيع 

ل��ي��ت��ج��اوز ك���ل ال�����س��ع��اب واأمن�����اط اال���س��ت��ه��داف 

قومية  مواقف  بفعل  الوطن  لها  يتعر�س  التي 

كالق�سية  مركزية  بق�سايا  ومرتبطة  وم�سرفة 

خلف  ع��ز  وق��ف��ة  دائ��م��اً  يقف  واأن  الفل�سطينية، 

اأمن��اط  لبع�س  الت�سدي  يف  الها�سمية  القيادة 

بالتبادل  يتعلق  فيما  حتى  والت�سييق  احل�سار 

الب�سائع  وان�����س��ي��اب��ي��ة  واالق��ت�����س��ادي  ال��ت��ج��اري 

وتوافر االأ�سواق، ولكننا �سنبقى متم�سكن دائماً 

اأ�سحابها  تتعب  ق��د  ال��ت��ي  امل��ب��ادئ  ه���ذه  بجمر 

ول��ك��ن��ه��ا ال ت��خ��ذل��ه��م. وت���ق���دم رئ��ي�����س ال�����وزراء 

بالتهنئة جلالة امللك عبد اهلل الثاين والقوات 

بقرب  واالأردن��ي��ن  االأم��ن��ي��ة  واالأج��ه��زة  امل�سلحة 

حلول �سهر رم�سان املبارك، كما تقدم بالتهنئة 

مبنا�سبة ذكرى معركة الكرامة التي �سطر فيها 

والفداء  الت�سحية  �سور  ابهى  العربي  جي�سنا 

وو�سع االمة برمتها على درب ا�ستعادة الكرامة 

وال���ع���زة وم��ت��ق��دم��ا ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة اي�����س��ا ل��اأم��ه��ات 

االردنيات مبنا�سبة يوم االأم.

م����ن ج���ه���ت���ه���ا، ع���ر����س���ت وزي��������رة ال�����س��ن��اع��ة 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن م��ه��ا ع��ل��ي خ��ط��ة ال����وزارة 

اأن  امل���ب���ارك، م��وؤك��دة  ا���س��ت��ع��دادا ل�سهر رم�����س��ان 

امل���خ���زون اال���س��رتات��ي��ج��ي م��ن امل����واد اال���س��ا���س��ي��ة 

والزيوت  واالرز  وال�سكر  وال�سعري  القمح  مثل 

خمزون  والبقوليات  املجفف  واحلليب  النباتية 

اآمن ويكفي احتياجات اململكة لفرتات كافية.

وا�سارت اإىل اأن الوزارة ا�سدرت قرارا اخريا 

والبقوليات  واالأرز  ال�سكر  م��واد  ت�سدير  بوقف 

يف  ك��اف��ي��ة  بكميات  ت��وف��ره��ا  ل�سمان  وال��ف��ري��ك��ة 

اال�سواق.

واك�����دت ع��ل��ي اأن ال������وزارة ت��ق��وم م���ن خ��ال 

اال�����س����واق مب��ت��اب��ع��ة حثيثة  م���راق���ب���ة  م���دي���ري���ة 

ل���اأ����س���واق ل��ل��ت��اأك��د م���ن ت���واف���ر امل�����واد وال�����س��ل��ع 

ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة فيما  وت��ط��ب��ي��ق ق���ان���ون 

اية  اخفاء  وع��دم  اال�سعار  عن  ب��االإع��ان  يتعلق 

وجود  ح��ال  ويف  ان��ه  اإىل  م�سرية  ا�سا�سية،  م��ادة 

اال�سا�سية  ل��ل��م��واد  خ��ا���س��ة  االأ���س��ع��ار  يف  م��غ��االة 

وال��غ��ذائ��ي��ة ���س��ت��ق��وم ال������وزارة ب��ت��ف��ع��ي��ل امل�����ادة 7 

ال�ساحية  تعطي  وال��ت��ي  ال�����وزارة  ق��ان��ون  م��ن 

حتديد  اإىل  الفتة  لها،  �سعرية  �سقوف  بتحديد 

���س��ق��ف ���س��ع��ري مل����ادة ال���دج���اج ب��ه��دف ا���س��ت��ق��رار 

���س��ع��ره��ا ق��ب��ل وخ����ال ���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك. 

�سحة  اأن  اخلا�س  القطاع  ممثلو  اكد  بدورهم، 

الغذائية  املواد  احتياجاته من  وتوفري  االإن�سان 

واال�سا�سية اهم من اي اعتبار اآخر، الفتن اإىل 

اأن ارتفاع ا�سعار بع�س املواد اال�سا�سية يف ال�سوق 

ا�سعارها عامليا ف�سا عن  يعود الرتفاع  املحلية 

ارتفاع كلف ال�سحن.

االردن  رئي�س غرفة جتارة  لفت  من جانبه، 

نائل الكباريتي اإىل اجتماع قادم لتجار الزيوت 

ال��ن��ب��ات��ي��ة ال��ذي��ن وع����دوا ب��اإي��ج��اد م��ع��ادل��ة لبيع 

الزيوت التي مت تخزينها �سابقا باأ�سعار اقل وما 

جرى ا�سترياده اأخريا ب�سعر قريب من التكلفة 

ف�سا عن وعد التجار بتخفي�س ا�سعار االرز.

املهند�س  االردن  �سناعة  غرفة  رئي�س  وق��ال 

ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري، ان���ه ويف ظ��ل اجل��ائ��ح��ة التي 

ا�سبحت  احل��اج��ة  ف��اإن  باأجمعه  ال��ع��امل  ت�سرب 

م���ل���ح���ة ل���اع���ت���م���اد ع���ل���ى ال��������ذات يف م���و����س���وع 

ال�سناعات.

ك��م��ا ط���ال���ب مم��ث��ل ق���ط���اع امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

بتو�سيع  ح��م��ادة،  رائ���د  االردن  غ��رف��ة جت���ارة  يف 

حاليا  ب��ه  امل��ع��م��ول  للمنازل  التو�سيل  خ��دم��ات 

احلظر  ظ��ل  يف  واحل��ل��وي��ات  امل��ط��اع��م  لقطاعي 

رم�سان  �سهر  خ���ال  اط���ول  ل�����س��اع��ات  اجل��زئ��ي 

املبارك.

وا�سار رئي�س احتاد املزارعن عودة الروا�سدة، 

اقل من معدلها  �ستبقى  ا�سعار اخل�سار  اأن  اإىل 

يف �سهر رم�سان املبارك يف ظل وجود فائ�س يف 

االنتاج خال اال�سهر املقبلة.

 دعا القطاع الخاص للتخفيف من انعكاس ارتفاع اسعار السلع عالميا على المواطن

الخصاونة : »كورونا« طالت تداعياتها 
على المواطن

  التدابير واالجراءات لتأمين السلع االساسية للمواطنين خالل شهر رمضان
  نراهن على عزيمة األردنيين ومسؤوليتهم على تجاوز كل العقبات 

االنباط- عمان

ت����ل����ق����ى ج������ال������ة امل������ل������ك ع�����ب�����داهلل 

االثنن،  ام�س  هاتفيا  ات�ساال  ال��ث��اين، 

م�����ن ال���رئ���ي�������س ال���ق���رب����س���ي ن��ي��ك��و���س 

عاقات  خ��ال��ه  بحثا  اأن��ا���س��ت��ا���س��ي��اد���س، 

ال�����س��داق��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن و���س��ب��ل تعزيز 

امل��ج��االت،  خمتلف  يف  بينهما  ال��ت��ع��اون 

واجل���ه���ود امل�����س��رتك��ة مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

امللك، خال االت�سال،  ولفت جالة 

م���ي���زات  جت��م��ع��ه��م��ا  ال���ب���ل���دي���ن  اأن  اإىل 

امل�سي  على  ت�ساعد  م�سرتكة  وم�سالح 

قدما يف تطوير عاقاتهما. من جهته، 

امللك  جالة  القرب�سي،  الرئي�س  هناأ 

مبنا�سبة مئوية الدولة االأردنية.

االنباط- عمان

ط��ال��ب��ت ن��ق��اب��ة االأل��ب�����س��ة واالأق��م�����س��ة 

احلظر  �ساعات  درا�سة  باإعادة  واالأحذية 

بالتوقيت  العمل  بدء  مع  تزامناً  الليلي 

ال�����س��ي��ف��ي اع���ت���ب���اراً م���ن ل��ي��ل��ة اخل��م��ي�����س 

املقبل.

ودع������ت ال���ن���ق���اب���ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ايف، 

التدريجية  ال��ع��ودة  اإىل  االث��ن��ن،  ام�����س 

�ساعتن  الليلي  احلظر  �ساعات  بتقليل 

االأ���س��ب��وع  م���ن  اع���ت���ب���ارا  اأوىل  ك��م��رح��ل��ة 

املقبل، مقرتحة اأن يبداأ ال�ساعة الثامنة 

اجل  من  ل��اأف��راد  والتا�سعة  للمن�ساآت، 

اإت��اح��ة امل��ج��ال اأم���ام ال��ت��ج��ار وامل��واط��ن��ن 

الإنهاء اأعمالهم ال�سرورية دون ازدحام.

يتعر�س  ال��ق��ط��اع  اأن  النقابة  وبينت 

باملبيعات  حاد  وتراجع  كبرية  النتكا�سة 

ج���راء ت��راك��م االل��ت��زام��ات امل��ال��ي��ة ���س��واء 

املوظفن اىل  امل��ح��ال وروات���ب  اي��ج��ارات 

ج���ان���ب ك��ل��ف اأخ������رى و����س���ح ب��ال�����س��ي��ول��ة 

للمواطنن  ال�سرائية  ال��ق��درة  ل��رتاج��ع 

الت�سوق. �ساعات  وتقل�س 

االنباط- عمان

 ر�����س����د امل�����رك�����ز ال����وط����ن����ي حل���ق���وق 

و�سائل  اإحدى  اأجرتها  مقابلة  االإن�سان، 

االإع����ام امل��رئ��ي م��ع اأح���د ن���زالء مراكز 

قتل  بجرمية  متهم  والتاأهيل  االإ�ساح 

اأ�سوله. اأحد 

اأ�سدره،  واأكد املركز يف بيان �سحايف 

اإج����راءات تتخذ  اأي��ة  اأن  ام�����س االث��ن��ن، 

حتفظ  اأن  يجب  ب��ال��ن��زالء  يتعلق  فيما 

عليه  ن�س  ما  وفق  االإن�سانية  كرامتهم 

الد�ستور االأردين �سمن مادته الثامنة، 

وا�ستناًدا اإىل ما كفلته املعايري الدولية 

حل���ق���وق االإن���������س����ان خ���ا����س���ة م����ا ي��ت��ع��ل��ق 

م��ن��ه��ا ب��ح��ق��وق ن���زالء م��راك��ز االإ���س��اح 

ال��ق�����س��ي��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار  وال���ت���اأه���ي���ل. 

م���ا ت����زال ق�����س��ي��ة حت��ق��ي��ق��ي��ة »م��ن��ظ��ورة 

حكم  فيها  ي�سدر  ومل  ال��ق�����س��اء«،  اأم���ام 

جواز  ع��دم  عن  ف�سا  قطعي،  ق�سائي 

اأو �سورته  اأي نزيل  االإف�ساح عن هوية 

اأو  اإج�������راء م���ق���اب���ات م��رئ��ي��ة  يف ح����ال 

م�����س��م��وع��ة الأي غ��اي��ة ك��ان��ت؛ اح��رتاًم��ا 

عائلته. لكرامة 

اأن م��ي��ث��اق ال�����س��رف  واأ����س���اف امل��رك��ز 

ال�����س��ح��ف��ي واالإع����ام����ي وال��ت�����س��ري��ع��ات 

اأك����دت اح����رتام ال��ك��رام��ة  ذات ال��ع��اق��ة 

االإن���������س����ان����ي����ة، وو�����س����ع����ت ال�������س���واب���ط 

ع��دم  ال��ازم��ة مب��ا ي�سمن  وال�����س��روط 

االإعامية  التغطيات  اأثناء  بها  امل�سا�س 

اح�����رتام  ك������ان، ووج�������وب  ف�����رد  اأي  م����ع 

االإع����ام����ي ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات وامل���ع���اه���دات 

ال����دول����ي����ة و����س���رع���ة ح���ق���وق االإن�������س���ان 

اأوج����ب  ال���ع���اق���ة. ك��م��ا  وامل���واث���ي���ق ذات 

املتهم  ب���اأن  االإع���ام���ي  اإدراك  ����س���رورة 

االأخبار  ويبث  اإدانته،  تثبت  بريء حتى 

مع  االأ�سا�س،  هذا  على  بناء  واملعلومات 

واأال  الق�ساء،  ونزاهة  ا�ستقالية  دع��م 

يقوم مبا يوؤثر على �سري العدالة.

االنباط - اربد

 اأ����س���درت حم��ك��م��ة ب��داي��ة ارب����د ي��وم 

حفل  نظم  �سخ�س  ب��ادان��ة  ق���رارا  ام�����س 

زف����اف خ��اف��ا الح���ك���ام ق���ان���ون ال��دف��اع 

واالمور ال�سادرة مبوجبه.

وق����������ررت امل���ح���ك���م���ة احل�����ك�����م ع��ل��ي��ه 

باحلب�س ملدة �ستة �سهور وغرامة مالية 

مقدارها الف دينار.

ك��م��ا ادان������ت امل��ح��ك��م��ة ���س��خ�����س��ا اخ��ر 

عليه  وح��ك��م��ت  احل��ف��ل  بتنظيم  ���س��ارك 

ب��احل��ب�����س مل����دة اأرب���ع���ة ���س��ه��ور وغ��رام��ة 

667 دينارا. مالية مقدارها 

وعلى �سعيد مت�سل ا�سدرت حمكمة 

بداية عجلون ام�س حكما باحلب�س ملدة 

���س��ت��ة ���س��ه��ور وغ��رام��ة م��ال��ي��ة م��ق��داره��ا 

احكام  ملخالفته  �سخ�س  دينار على  الف 

فيما  زفاف  حفل  باقامة  الدفاع  قانون 

���س��ارك معه  اخ���ر  �سح�س  ع��ل��ى  ح��ك��م��ت 

بتنظيم احلفل باحلب�س ثاثة �سهور.

ويذكر ان هذه االحكام تعترب �سادرة 

وجاهيا ونافذة باحلال.

االنباط- عمان

على  القب�س  االأمنية  االأج��ه��زة  القت 

م���ط���ل���وب م�����س��ن��ف ب���اخل���ط���ري وامل�����س��ل��ح 

حمافظة  يف  اأم��ن��ي��اً،  ط��ل��ب��اً   35 وب��ح��ق��ه 

عجلون.

وقال الناطق االإعامي با�سم مديرية 

االمن العام اإن العاملن يف ادارة البحث 

اجلنائي، وبعد جمع املعلومات حول احد 

باخلطر  وامل�سنف  املطلوبن  اال�سخا�س 

وامل�سلح، وبحقه 35 طلباً اأمنياً معظمها 

اأ�سبقية   45 وك��ذل��ك  جنائية،  بق�سايا 

ج��رم��ي��ة ���س��اب��ق��ة، ج����رى حت���دي���د م��ك��ان 

وج�����وده يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، ون��ف��ذت 

مداهمة تكللت باإلقاء القب�س عليه.

ب��ح��وزة املطلوب  ��ب��ط  ان���ه ���سُ واأ����س���اف 

كذلك  القب�س  ل��ق��ي 
ُ
واأ ن��اري��ان،  �ساحان 

اأمنية  4 طلبات  اآخر بحقه  �سخ�س  على 

ك����ان ب���رف���ق���ت���ه، وب���و����س���رت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

معهما.

20

 الملك يتلقى اتصاال هاتفيا من 
القبرصي الرئيس 

 مطالبة بتقليل ساعات الحظر 
بالتزامن مع التوقيت الصيفي

 الوطني لحقوق اإلنسان يرصد 
مقابلة مرئية مع أحد نزالء 

مراكز اإلصالح

احكام بالحبس وغرامات مالية 
لمخالفين لقانون الدفاع 

في اربد وعجلون

 القبض على مطلوب خطير 
ومسلح بعجلون
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االنباط- عمان

افرتا�ضية  ور�ضة  االثنني  ام�س  ب��داأت   

الوطني،  بل�س  اإيرا�سمو�س  مكتب  نظمها 

احل��ادي  القرن  يف  اجلامعات  كفاءة  ح��ول 

ميثلون  �سخ�سا   50 مب�ساركة  والع�سرين، 

20 جامعة اأردنية وهيئة اعتماد موؤ�س�سات 

التعليم العايل و�سمان جودتها.

العايل  التعليم  وزي��ر  م��ن��دوب  وع��ر���س 

والبحث العلمي امني عام الوزارة الدكتور 

ماأمون الدبعي الذي افتتح الور�سة، لقدرة 

حتويل  يف  باململكة  العايل  التعليم  قطاع 

جائحة كورونا اإىل حافز لتوجيه التعليم 

م�سيدا  وامل���دم���ج،  ال��رق��م��ي  التعليم  ن��ح��و 

و�سعيه  بل�س،  اإيرا�سمو�س  مكتب  بجهود 

العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  الفر�س  لإتاحة 

ب���الط���اع ع��ل��ى جت����ارب وال���س��ت��ف��ادة من 

الأوروب��ي��ة،  واجلامعات  املوؤ�س�سات  خ��رات 

التعليم  ���س��ي��ا���س��ات  حت�����س��ني  يف  ي�سهم  م��ا 

العايل باململكة وحت�سني املخرجات.

كما عر�س مدير امل�ساريع يف مفو�سية 

كليفيو  ب��روك�����س��ل  يف  الأوروب�������ي  الحت�����اد 

كا�سايل، لأهمية اجلامعات يف بناء قدرات 

�سوق  يف  ل��ان��خ��راط  وجتهيزهم  الطلبة 

ال�ساحلة،  املواطنة  قيم  وتعليمهم  العمل 

وتطبيق  ال�ستثمار  يف  لا�ستمرار  داعيا 

امل�������س���اري���ع ال���ت���ي ي��دع��م��ه��ا ال���رن���ام���ج مل��ا 

واملجتمع  ال�سباب  فئة  على  بالنفع  يعود 

وت�سلحيهم باملهارات الازمة لا�ستدامة 

وال�ستجابة ملتغريات الع�سر.

وبني مدير مكتب اإيرا�سمو�س الوطني 

الدكتور اأحمد اأبو الهيجاء اأهم خمرجات 

تنفيذها  ج��رى  ال��ت��ي  ال��رن��ام��ج  م�ساريع 

خ���ال الأع�����وام ال�����س��ت��ة امل��ا���س��ي��ة )2015-

ا���س��ت��ح��داث  ع��ل��ى  ا���س��ت��م��ل��ت  2020( وال��ت��ي 

ع����دد م���ن ال���رام���ج وجت��ه��ي��ز امل��خ��ت��رات 

باأحدث الأجهزة وتطوير اأ�ساليب التعليم 

وغريها.

ال��ور���س��ة،  الرئي�س يف  امل��ت��ح��دث  واأط��ل��ع 

رئ��ي�����س وح����دة احل��وك��م��ة وال���س��ت��ق��ال��ي��ة 

الأوروب��ي��ة  اجلامعات  احت��اد  يف  والتمويل 

اأطر  على  امل�ساركني  اي�سرتمان،  توما�س 

بنظام  تتمتع  تعليم  ملوؤ�س�سات  ال�سيا�سة 

م�ستدام وكفوؤ.

و���س��م��ل��ت اجل��ل�����س��ة ت��ف��ا���س��ي��ل خ��ا���س��ة 

مب�����س��ف��وف��ة حت��دي��د اجل��ام��ع��ات وال��ن��ظ��ام 

واأمثلة  بالتعليم،  املعنية  للمن�ساآت  العام 

م���ن اجل��ام��ع��ات الأوروب����ي����ة ال��ت��ي حققت 

ال����س���ت���دام���ة م����ن خ�����ال ت��ط��ب��ي��ق ب��ع�����س 

املمار�سات لتح�سني كفاءتها.

وكفاءة  فاعلية  مدى  احل�سور  وناق�س 

اجل���ام���ع���ات الأردن�����ي�����ة و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا 

بال�ستفادة من جتارب نظرياتها يف الدول 

االأوروبية.

ب��رام��ج  ���س��ارك��ت يف  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ي���ذك���ر 

بل�س”  و”اإيرا�سمو�س  “متبو�س” 
على  ت��زي��د  مل��دة  ال��ع��ايل  التعليم  لتطوير 

خمتلفة  لأف��راد  فر�س  لتقدمي  عاماً،   18

جتربة  خلو�س  التعليمية  املوؤ�س�سات  من 

ال��دول الأوروب��ي��ة، ما ي�سهم يف  التعلم يف 

الأف����راد وحت�سني خمرجات  ق���درات  ب��ن��اء 

ال���ت���ع���ل���ي���م، ورف������د ال���ق���ط���اع���ات ال��ع��ام��ل��ة 

بخريجني ميتلكون الكفاءة املطلوبة.

 ورشة حول كفاءة الجامعات في القرن الحادي والعشرين

االنباط-عمان

اأعلنتها   رح��ب��ت امل��م��ل��ك��ة، ام�����س الث��ن��ني، ب��امل��ب��ادرة ال��ت��ي 

�سامل  لتفاق  للتو�سل  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

حلل الأزمة اليمنية واأكدت دعمها الكامل لها.

وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء وزي����ر اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون 

املغرتبني يف بيان اأ�سدرته الوزارة، اإن الأردن يدعم باملطلق 

لتفاق  للتو�سل  متكامًا  ط��رح��اً  توفر  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

ال��دول��ي��ة  ال�����س��رع��ي��ة  ق����رارات  ���س��ام��ل من�سجم م��ع  ���س��ي��ا���س��ي 

ويعزز  العزيز  و�سعبه  ال�سقيق  اليمن  ويحمي  الأزمة  ينهي 

املبادرة  اأن  ال�سفدي  واأك��د  الإقليميني.  وال�ستقرار  الأم��ن 

واملنطقة  اليمن  اأم��ن  على  ال�سعودية  حر�س  اأي�سا  تعك�س 

الأزمة  اإنهاء  جهود  يف  عملية  خطوة  ومتثل  وا�ستقرارهما، 

الأم��ن��ي��ة وم��ع��اجل��ة ت��ب��ع��ات��ه��ا الإن�����س��ان��ي��ة ال��ك��ارث��ي��ة. وج��دد 

ال�سفدي اإدانة اململكة املطلقة للهجمات احلوثية الإرهابية 

الأردن  وت�سامن  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  على 

املطلق مع ال�سعودية يف اأية خطوات تتخذها حلماية اأمنها 

وم�ساحلها، م�سدداً على اأن اأمن الأردن وال�سعودية واحد.

لليمن  الأمم���ي  امل��ب��ع��وث  ال��ي��وم،  ال��ت��ق��ى،  ال�سفدي  وك���ان 

التو�سل  امل�ستجدات يف جهود  معه  وبحث  مارتني غريفيث 

دعم  ال�سفدي  واأكد  اليمنية.  الأزم��ة  ينهي  �سيا�سي  لتفاق 

اإنهاء  امل�ستهدفة  اجلهود  وكل  املتحدة  الأمم  جهود  الأردن 

الأزمة ووقف ما ت�سببه من معاناة اإن�سانية لل�سعب اليمني 

ال�سقيق وتهديد لاأمن وال�ستقرار.

 و���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة وق���ف اإط����اق ال��ن��ار ب�سكل ف��وري 

يف  اأ�سا�سية  خطوات  وقعت  التي  التفاقات  جميع  وال��ت��زام 

اجلهود  على  ال�سفدي  غريفيث  واأطلع  الأزم��ة.  حل  جهود 

التي تقوم بها البعثة الأممية التي ي�ست�سيف الأردن مقرها 

م��ن اأج���ل ���س��م��ان ال��ت��زام الت��ف��اق��ات ووق���ف ال��ق��ت��ال وان��ه��اء 

غريفيث  و���س��ك��ر  الإن�����س��ان��ي��ة.  الح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  الأزم����ة 

ال�سفدي على ا�ست�سافة الأردن مقر البعثة الأممية ودعمه 

وال�ستقرار  الأمن  تعزز  التي  و�سيا�ساته  مواقفه  وعلى  لها 

الإقليميني.

االنباط- عمان

 109 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  اإ����س���اب���ة  و9269  وف���ي���ات 

امل�����س��ت��ج��د ام�������س الث����ن����ني، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل اإىل 5985 وفاة و544724 اإ�سابة.

 4510 على  اجل��دي��دة  الإ�سابات  وت��وزع��ت 

العا�سمة عّمان، و1151  حالت يف حمافظة 

101 حالة يف  اإرب��د، منها  حالة يف حمافظة 

الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة  و1096  الرمثا، 

و661 حالة يف حمافظة البلقاء، و362 حالة 

يف حمافظة املفرق، و280 حالة يف حمافظة 

ماأدبا، و259 حالة يف حمافظة العقبة، و230 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك، و223 ح��ال��ة يف 

حمافظة  يف  حالة  و212  عجلون،  حمافظة 

الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و144  ج��ر���س، 

و141 حالة يف حمافظة معان، منها 48 حالة 

يف البرتا.

واأ����س���ار امل���وج���ز الإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

 97500 اإىل  و�سل  ح��ال��ّي��اً  الن�سطة  احل���الت 

دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��الت  ع��دد  بينمابلغ  حالة، 

فيما  ح���ال���ة،   440 امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإىل  ال���ي���وم 

اإج���م���ايل  ب��ل��غ  365 ح���ال���ة، يف ح���ني  غ�����ادرت 

عدد احل��الت املوؤّكدة التي تتلقى العاج يف 

امل�ست�سفيات 3277 حالة.

للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  القدرة  وحول 

يف اململكة، بني املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة 

العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 45 باملئة، بينما 

احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت 

اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  فيما  باملئة،   76

 39 ذات���ه  الإق��ل��ي��م  يف  ال�سطناعي  التنّف�س 

باملئة.

العزل يف  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

بلغت  بينما  باملئة،   71 بلغت  الو�سط  اإقليم 

ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 78 باملئة، 

التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  حني  يف 

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 46 باملئة.

ال��ع��زل يف  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  كما 

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   31 اجلنوب  اإقليم 

باملئة،   25 ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال 

ال��ت��ن��ّف�����س  اأج���ه���زة  اإ���س��غ��ال  بلغتن�سبة  ف��ي��م��ا 

ال�سطناعي 21 باملئة.

ت�سجيل  اإىل  الإع��ام��ي  املوجز  اأ�سار  كما 

7072 ح��ال��ة ���س��ف��اء ال��ي��وم يف ال��ع��زل امل��ن��زيل 

وامل�ست�سفيات، لي�سل اإجمايل حالت ال�سفاء 

اإىل 441239 حالة.

واأ�ساف اأن 45933 فح�ساً خمرّياً اأجري 

الفحو�سات  ع���دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ال��ي��وم، 

ن�سبة  اأن  اىل  لف���ت���ا  ف��ح�����س��اً،   5523736

و�سلت  ال��ي��وم  لهذا  الإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�سات 

الن�سبة  باملئة، مقارنة مع  18ر20  اإىل قرابة 

89ر18  بلغت  والتي  اأم�س  ي��وم  �سجلت  التي 

باملئة.

االنباط- عمان

والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزير  اأعلن   

الث��ن��ني،  ام�����س  الك�سبي،  يحيى  املهند�س 

احل�سري  والتطوير  الإ�سكان  موؤ�س�سة  اأن 

ط����رح����ت ع���������دداً م�����ن امل���������س����اري����ع ���س��م��ن 

ذوي  لتمكني  املختلفة؛  اململكة  حمافظات 

احل�سول  م��ن  وامل��ت��دين  املتو�سط  ال��دخ��ل 

على ال�سكن املائم.

وق�������ال يف ب����ي����ان ����س���ح���ايف، ال�����ي�����وم، يف 

فر�ستها  ال��ت��ي  ال�سلبية  ال��ت��داع��ي��ات  ظ��ل 

ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات، 

قرر جمل�س  الإ�سكان،  قطاع  �سمنها  ومن 

التمويلية  ال��ت�����س��ه��ي��ات  ت��ع��دي��ل  ال�����وزراء 

امل�ستفيدين من هذا  املمنوحة للمواطنني 

من  ومت��ك��ي��ن��ه��م  عليهم  للت�سهيل  امل��ح��ور 

ال�ستفادة من الرنامج.

���س��م��ل��ت  ال��ت�����س��ه��ي��ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

 15 م��ن  الأوىل  ال��دف��ع��ة  ق��ي��م��ة  تخفي�س 

اإىل  ال�����س��داد  ف���رتة  ب��امل��ئ��ة، وزي�����ادة   5 اإىل 

قيمة  وتخفي�س   7 م��ن  ب���دل  ���س��ن��وات   10

امل���راب���ح���ة  ي���ع���ادل���ه���ا م���ن  اأو م���ا  ال���ف���ائ���دة 

حم��اف��ظ��ة  يف  ب���امل���ئ���ة   4 اإىل  الإ����س���ام���ي���ة 

3.5 باملئة يف بقية املحافظات.  العا�سمة و 

هي  املطروحة،  امل�ساريع  اأن  الك�سبي  وبني 

اي�����دون يف حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق، وزح�����وم يف 

حمافظة  يف  وال�����س��ي��اء  ال��ك��رك،  حمافظة 

ال��ع��ا���س��م��ة، وامل��ري��غ��ة يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، 

وكر يف حمافظة اربد.

واأكد اأنه جرى طرح م�سروع دبة حانوت 

يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة، ك��م��ا ج����رى اإع����ادة 

الكرك  حمافظة  يف  زح���وم  م�����س��روع  ط��رح 

املفرق، وفقا  ايدون يف حمافظة  وم�سروع 

اإىل  الو�سول  للت�سهيات اجلديدة بهدف 

اأكر �سريحة ممكنة من امل�ستفيدين.

قرار  اإنفاذ  وبعد  الأق�ساط  اأن  واأو���س��ح 

جم��ل�����س ال�������وزراء امل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت�����س��ه��ي��ات 

 18 من  ت��رتاوح  اأ�سبحت  اجلديدة،  املالية 

اإىل 162 دينارا �سهريا يف خمتلف م�ساريع 

اإىل  م�سريا  لاإ�سكان،  الوطني  الرنامج 

للم�ساريع  الأرا����س���ي  ق��ط��ع  م�����س��اح��ات  اأن 

729 م��رتا مربعا يف  اإىل   234 ت��رتاوح بني 

اأن  اإىل  الك�سبي  ولفت  امل�ساريع.  خمتلف 

التحتية  بالبنية  امل�ساريع خمدومة  جميع 

املواطن  وباإمكان  وط��رق(  وكهرباء  )م��اء 

املبا�سر  بالتق�سيط  اأو  نقدا  الثمن  ���س��داد 

والتطوير  ل��اإ���س��ك��ان  ال��ع��ام��ة  للموؤ�س�سة 

احل�سري.

ي�سار اإىل اأن التقدمي �سيكون اإلكرتونياً 

خال  من  كورونا  جائحة  لظروف  نظراً 

املوقع الإلكرتوين 
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االنباط-عمان

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  اأك����د 

الأردنية، �سيف اهلل الفايز، ا�ستمرار العمل 

ل�ستخراج الوثائق املتوفرة لدى املوؤ�س�سات 

الأردن�����ي�����ة ال���ت���ي ت��ث��ب��ت م��ل��ك��ي��ة امل��واط��ن��ني 

ال�سيخ  ح���ي  يف  ل��ل��ع��ق��ارات  الفل�سطينيني 

جراح والحياء الأخرى يف القد�س املحتلة، 

موؤكدا ت�سليم عدد كبري من الوثائق خال 

ال�سنوات املا�سية لدولة فل�سطني وا�ستكمال 

البحث عن وثائق اأخرى

واأ�ساف ام�س الأثنني، باأن الوثائق كانت 

ت�سدرها وزارة التعمري الأردنية يف القد�س 

اىل   1956 ب��ني  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  يف  املحتلة 

1967، واأن الكثري من الوثائق فقدت عقب 

حرب عام 67 واحتال ال�سفة

توفري  على  تعمل  اململكة  ب���اأن  واأو���س��ح 

ملكيتهم  لتثبيت  ل��ل��م��ق��د���س��ي��ني  ال��وث��ائ��ق 

القائم  ال��و���س��ع  تغيري  م��ن  الح��ت��ال  ملنع 

مع  امل�ستمر  والتن�سيق  املحتلة  القد�س  يف 

ال�سلطة الوطنية حلماية حقوق املواطنني 

يف املدينة

االنباط- عمان

اأ�سماء  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت   

للتعيني  امل��ر���س��ح��ني  م���ن  الأوىل  ال��دف��ع��ة 

لديها لعام 2021.

مر�سًحا   2916 ع��ل��ى  ال��دف��ع��ة  وت�����س��ت��م��ل 

ومر�سحًة من خمتلف التخ�س�سات، ح�سب 

تعليمات اختيار وتعيني املوظفني.

مراجعة  اإىل  املر�سحني  ال����وزارة  ودع���ت 

تر�سيحهم يف  ج���رى  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  م��راك��ز 

اجل��دول  وف��ق  والتعليم  الرتبية  مديريات 

لغايات  املديريات  �ستحدده  ال��ذي  الزمني 

اع��ت��ب��اًرا من  التعيني  اإج������راءات  ا���س��ت��ك��م��ال 

�سباح يوم الأحد املقبل.

للعمل  م��ب��ا���س��رة  م��وع��د  اأن  واو���س��ح��ت 

ل��ل��م��ع��ي��ن��ني، ���س��ي��ح��دد ب��ع��د ����س���دور ج���دول 

اأن  موؤكدة   ،2021 لعام  الوظائف  ت�سكيات 

عمله  مركز  مراجعة  ع��ن  يتخلف  م��ن  ك��ل 

حقه  ويفقد  م�ستنكًفا  يعد  يوًما   30 خال 

يف التعيني.

االنباط- عمان

ن����اق���������س ال�����ف�����ري�����ق امل�����ك�����ّل�����ف ب����درا�����س����ة 

ال�ستي�ساحات املوّثقة لدى ديوان املحا�سبة 

اج��ت��م��اع��اً ام�������س الث���ن���ني، ب��رئ��ا���س��ة وزي���ر 

ال���ّدول���ة ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال�����وزراء اإب��راه��ي��م 

اجل�����ازي، امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي ج���رى ر���س��ده��ا 

خال �سهر �سباط املا�سي.

وبنّي اجلازي يف ت�سريحات �سحافّية اأّن 

الديوان  ر�سدها  التي  ال�ستي�ساحات  عدد 

يف ���س��ب��اط امل��ا���س��ي ون��اق�����س��ه��ا ال��ف��ري��ق بلغ 

جم��م��وع��ه��ا 28 ا���س��ت��ي�����س��اح��اً، ج���رى ات��خ��اذ 

واإدارّي��اً  الإج��راءات الازمة قانونّياً  جميع 

لت�سويبها.

ت��ت��ع��ّل��ق  وج������ود خم���ال���ف���ات  اإىل  ول���ف���ت 

بتجاوزات يف اإقرارات �سريبّية وم�ستحّقات 

ج��م��رك��ّي��ة، وم��ن��ح اإع���ف���اءات دون وج��ه ح��ّق، 

وجت���اوزات يف الإج���راءات والكفالت خال 

منحها لبع�س امل�ستثمرين، ووجود خلل يف 

اإحالة بع�س العطاءات اأو ا�ستامها.

مثل  معتادة؛  تكرار خمالفات  اإىل  ون��ّوه 

���س��رف م��ك��اف��اآت وب�����دلت دون وج���ه ح���ّق، 

ووجود فروقات يف الر�سوم واملبالغ امل�ستوفاة 

موّظفني  وتكليف  اخل��دم��ات،  بع�س  ل��ق��اء 

وقيادّية  اإ�سرافّية  ووظ��ائ��ف  اإدارّي����ة  مبهام 

ب�����س��ك��ل خم���ال���ف ل��اأن��ظ��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات، 

التغا�سي عن تنفيذ قرارات  اإىل  بالإ�سافة 

اتخذت وفقاً لأحكام القانون. واأّكد اجلازي 

لت�سويب  �سهرّياً  م�ستمّر  الفريق  عمل  اأّن 

اأّوًل باأّول، و�سي�سار اإىل ت�سويب  املخالفات 

املخالفات التي جرى ر�سدها عن �سهر اآذار 

احلايل فور انتهائه.

االنباط- الزرقاء

 ح�������ررت ك��������وادر م����دي����ري����ة ال�����س��ن��اع��ة 

الزرقاء،  حمافظة  يف  والتموين  والتجارة 

اأم�س  والتفتي�سية،  الرقابية  اأثناء جولتها 

8 خمالفات بحق مواطنني ومن�ساآت جتارية 

ملخالفتها اأوامر الدفاع.

وق���ال م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع��م��اد ال��ب��زور اإن��ه 

مواطنني  ب��ح��ق  خمالفتني  حت��ري��ر  ج���رى 

ل���ع���دم ل��ب�����س ال���ك���م���ام���ات داخ������ل امل��ن�����س��اآت 

ال��ت��ج��اري��ة، و6 خم��ال��ف��ات مل��ن�����س��اآت جت��اري��ة 

املعرو�سة  امل��واد  على  الأ�سعار  اإع��ان  لعدم 

للبيع.

االنباط- عمان

 وقعت وزارة املياه والري اتفاقية ان�ساء 

ومت��دي��د ���س��ب��ك��ات م��ي��اه رئ��ي�����س��ي��ة وف��رع��ي��ة 

مبنطقة هام يف حمافظة اربد بقيمة تزيد 

الوكالة  م��ن  دي��ن��ار، ممولة  ال��ف   231 على 

الملانية للتعاون الدويل.

واو�سحت الوزارة يف بيان ام�س الثنني، 

كافة  املائية  املناطق  احتياجات  تتابع  انها 

وت���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب���ع���د ا���س��ت��ك��م��ال 

اعلى  وف��ق  والتمويلية  الفنية  ال��درا���س��ات 

امل���وا����س���ف���ات مب���ا ي�����س��م��ن خ���دم���ة م��ن��اط��ق 

ال�سحي  وال�سرف  املياه  بخدمات  جديدة 

وتخفيف العباء على املواطنني.

وا����س���ارت اىل ان��ه��ا ت��رك��ز ج��ه��وده��ا على 

ت��اأم��ني ال��ت��م��وي��ل ال����ازم خل��دم��ة امل��ن��اط��ق 

امل��ي��اه وال�سرف  غ��ري امل��خ��دوم��ة ب��خ��دم��ات 

ال�سحي �سمن جهودها ملواجهة التحديات 

ال���ك���ب���رية امل��ت��م��ث��ل��ة ب���ت���زاي���د ح����دة ال��ط��ل��ب 

خا�سة يف املناطق ال�سمالية نتيجة موجات 

�سغوطات  من  خلفه  وما  ال�سوري  اللجوء 

ك��ب��رية ع��ل��ى ق��ط��اع امل��ي��اه وم��ع��اجل��ة ال��ب��وؤر 

ال��ت��ي ���س��ه��دت اخ���ت���الت خ����ال الوق����ات 

املا�سية.

واأ�سافت ان تنفيذ هذا امل�سروع �سيعمل 

على تطوير وحت�سني وتنفيذ �سبكات مياه 

وبالتايل  باملياه  املواطنني  وخدمة  جديدة 

ت��ق��ل��ي��ل ن�����س��ب��ة ال��ف��اق��د وت���وف���ري ال��ك��م��ي��ات 

نف�سها للمواطنني لأغرا�س ال�سرب.

وقالت الوزارة ان امل�سروع الذي �سينفذ 

م���ن ق��ب��ل م���ق���اول حم��ل��ي ي��ت�����س��م��ن تنفيذ 

هام/  منطقة  يف  وفرعية  رئي�سية  �سبكات 

ويت�سمن  التزويد،  انظمة  وحت�سني  ارب��د 

وف��ح�����س وت�سغيل  وت��رك��ي��ب  ت��وري��د  اي�����س��ا 

40 و150  ���س��ي  دك��ت��اي��ل  اأن���اب���ي���ب خ���ط���وط 

م���ل���م���رتا وخ����ط����وط ب�����ويل اي���ث���ل���ني ع���ايل 

الكثافة وخطوط مياه اقطار 125 ملمرتا 

و63 ملمرتا وتوريد وتركيب حماب�س غلق، 

وتنفيذ اعمال احلفر والتمديد والرتكيب 

32 ملمرتا و25  للو�سات املنزلية  اقطار 

وكذلك حماب�س  الو�ساع  واع��ادة  ملمرتا، 

يكفل  مبا  امل�ستلزمات  من  وغريها  تهوية 

منطقة  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال��ت��زوي��د  حت�سني 

هام قبل حلول ال�سيف املقبل.

ال����وزارة ان��ه��ا ت��وا���س��ل جهودها  واأك����دت 

ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى جت����اوز الث�����ار ال��ن��اج��م��ة عن 

زي�����ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل���ي���اه ال����ذي ت�����س��ه��ده 

ج��م��ي��ع م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، وت���ت���اب���ع اجن����از 

امل�ساريع من قبل اجلهات ال�سرافية لديها 

م�ستويات  باأعلى  احلديثة  النظمة  وف��ق 

اجلودة ومبوجب احكام العقود املرمة يف 

املواعيد املحددة.

 استمرار العمل الستخراج الوثائق المتوفرة التي تثبت 
ملكية الفلسطينيين للعقارات بحي الشيخ جراح

 التربية تنشر أسماء المرشحين 
للتعيين لعام 2021

 الجازي: تصويب 28 استيضاحًا خالل 
شباط الماضي

 الزرقاء: تحرير 8 مخالفات لمواطنين 
ومنشآت تجارية

 المياه تنفذ مشروع شبكة جديدة 
بمنطقة هام في اربد
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ال�صحة والعافية متالزمتان للحياة، وهما الأهم يف زمن جائحة كورونا وحتى قبلها 

ن�صان اأو يزيد، ولذلك قيل ال�صحة تاج على روؤو�س  وبعدها؛ فهما يعدلن كل ما ميلك الإل

�صيء  كل  ميتلك  والعقل  اجل�صم  �صحيح  ن  لإل بب�صاطة  ال�صواء،  على  واملر�صى  �صحاء  الأ

وي�صتطع العمل والعطاء بعافية دون تاأمل؛ واملطلوب �صكر اهلل تعاىل على نعمة ال�صحة:

1. كثريون ميتلكون مقومات احلياة كلها من مال وجاه ومنا�صب وغريها ول ميتلكون 

ال�صحة، لكنهم يتمنون اأن يبادلوا كل ما ميلكون بال�صحة والعافية فقط؛ ولذلك �صكر 

اهلل تعاىل على ال�صحة والعافية واجب على اجلميع.

ن ال�صحة لوحدها  2. الغبطة كلها ملن ميتلك ال�صحة حتى واإلن مل ميتلك غريها، لأ

تعني اأن ي�صكر النا�س اهلل تعاىل على هذه النعمة التي ل تقدر بثمن.

3. يق�صي النا�س ن�صف عمرهم يجمعون املال وهم باأمت عافيتهم و�صحتهم، ويق�صون 

تعاىل  اهلل  �صبحان  �صحتهم،  على  جمعوه  ال��ذي  مالهم  ب�صرف  خ��ري  والأ الثاين  ن�صفه 

حكمة ربانية.

ن�صان ي�صتطيع عمل كل �صيء واإلن مل ميتلك اأي �صيء  4. ال�صحة يف احلياة تعني اأن الإل

قل دون اأنني اأو ت�صجر. نتقال من مكان لآخر على الأ نه ي�صتطيع الإل مادي حم�صو�س، لأ

5. ل يعرف النا�س قيمة ال�صحة اإلل اإلذا فقدوها، وفقدانها ل �صمح اهلل تعاىل ل يعني 

يتم عن  وال�صعي لذلك  الأح���وال،  اأحلك  ب��اهلل موجود حتى يف  م��ل  الأ لكن  اأي�صاً  الياأ�س 

�صباب. خذ بالأ طباء وفريقهم الطبي جزاهم اهلل خرياً لغايات الأ طريق الأ

6. ال�صحة النف�صية رمبا تكون مهمة اأي�صاً مبوازات ال�صحة البدنية اإلن مل تكن اأكرث 

ن فيها تذوق لطعم احلياة، ومن حولنا من النا�س ي�صاهمون يف تعزيز �صحتنا النف�صية  لأ

اأو تثبيطها.

ب�صراحة: ثقافة �صكر النعمة على ال�صحة وحتى على املر�س لها اأجر كبري عند اهلل 

ن  ميان لعافيتهم ول�صربهم، لأ تعاىل، والنا�س ال�صاكرون واحلامدون يتذوقون طعم الإل

حد! احلياة ل تكتمل لأ

د.محمد طالب عبيدات

 الصحة والعافية

 وزير الثقافة يطلق الخطِة الوطنية لألرشيِف 
الوطنيِّ ومنصة وثق

 هيئة االستثمار توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ 
مشروع الحلول الجماعية من أجل االبتكار

 بحث تعزيز التعاون االقتصادي بين األردن والبوسنة

االنباط- عمان

 اأط�����ل�����ق وزي�������ر ال���ث���ق���اف���ة ع���ل���ي ال���ع���اي���د 

ام�����س الث��ن��ني يف امل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة اخل��ط��ِة 

)وثق(  ومن�صِة  الوطنيِّ  لالأر�صيِف  الوطنية 

الوثائق  جمع  اإلىل  تهدف  التي  الإللكرتونية 

بو�صفها  منها،  ن�صخ  وحفظ  املواطنني  م��ن 

اإلحدى اأكرث الو�صائل حداثة وفعالية.

وق���ال ال��ع��اي��د اإلن ال��دول��ة الأردن���ي���ة غنية 

ب��ذاك��رت��ه��ا واأر���ص��ي��ف��ه��ا ال��وط��ن��ّي ال���ذي ميثل 

ج���زًءا مهما م��ن ذاك���رة الم���ة، وه��و م��ا دفع 

ال��وزارة بعد مرور مئة عام اإلىل اإلع��ادة توثيق 

مهمة  حمطة  لتكون  الذاكرة  هذه  وتر�صيخ 

اإلع��ادة كتابة تاريخنا و�صرديتنا التي نعتز  يف 

بها.

يتفاعل معها  ب��اأن  اأمله  الوزير عن  وعرب 

ت�صهم  واأن  دائماً،  �صاأنهم  هو  كما  الأردن��ي��ون 

الوثائق  جلمع  امل��ج��ال  فتح  يف  ة  املن�صّ ه��ذه 

اأ�صكالها  بكل  املواطنني  اأي��دي  بني  املنت�صرة 

“ال�صور، الوثائق التاريخية، املواد ال�صوتية 
من  م��ه��م��اً  ج��ان��ب��اً  ��ل  مت��ثِّ ال��ت��ي  واملرئية”، 

بالطابع  يت�ّصُم  وبع�صها  ال��وط��ن��ي،  ال��ت��اري��خ 

خ�صي، لكنها ذات قيمة تاريخية. ال�صَّ

العمل �صمن  توا�صل  ال���وزارة  اأن  واأو���ص��ح 

اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ت��د���ص��ني جم��م��وع��ة من 

اإلطالق  منها  امل�صتدامة،  والربامج  امل�صاريع 

اأن  نطمح  والأر���ص��ف��ة  للتوثيق  وط��ن��ي  جهد 

لها  كان  التي  الوطنية  ملوؤ�ص�صاتنا  فيه  نوّثق 

�صردّية  وبناء  الوطني،  البناء  حركة  يف  دور 

وطنية لالأحداث الوطنية الكربى، وم�صرية 

ال�صفوي،  والرتاث  واملوؤ�ص�صات،  الدولة،  بناء 

وه����و م���ا ي��ع��ن��ي ت��وث��ي��ق ال��ث��ق��اف��ة الأردن����ي����ة 

ال��رتاث  جمع  م�صروع  خ��الل  م��ن  وحفظها، 

يغّطي  ال����ذي  الأردين  ال�����ص��ف��وي  وال���ت���اري���خ 

وامل��ّدون��ات  الر�صمية  الوثائق  تغّطيه  مل  م��ا 

واملخطوطات.

من جهته، قال مدير عام املكتبة الوطنية 

اإلن���ه م��ن خالل  ال��دك��ت��ور ن�صال ال��ع��ي��ا���ص��رة، 

تاأ�صي�س  مئوية  لحتفالية  الوطنية  اخلطة 

ال����دول����ة الردن�����ي�����ة، ج����رى ت��ك��ل��ي��ف امل��ك��ت��ب��ِة 

الوطنيِة بو�صفها اجلهَة امل�صوؤولة ر�صمياً عن 

الوثائق  ق��ان��ون  مب��وج��ب  الر�صمي  التوثيِق 

الوطنية رقم 9 ل�صنة 2017 بتنفيذ خم�صة 

م�صاريع متعلقة بالتوثيق والأر�صفة.

امل�����ص��اري��ع، ه��ي التوثيق  اأن ه��ذه  واأ���ص��اف 

ع��ام،  مئة  يف  العامة  للموؤ�ص�صات  الر�صيفي 

واملوؤ�ص�صات  املجتمع  تطّور  وتوثيق  واأر�صفة 

الأه��ل��ي��ة، واأر���ص��ف��ة وت��وث��ي��ق اأح������داٍث ك��ربى 

وم��ف�����ص��ل��ي��ٍة يف ت����اري����خ ال����دول����ة الأردن�����ي�����ة، 

الفوتوغرافية،  لل�صور  ال��وط��ن��ي  وال�����ص��ج��ُل 

)وثق(  الوطنية  التوثيق  من�صة  اإلىل  اإل�صافة 

ال��ت��ي ج���رى اإلط��الق��ه��ا ال���ي���وم، وه���ي من�صٌة 

ن�صٍخ  املواطنني برفِع  رقميٌة ت�صعى لت�صجيِع 

مع  لديهم  املتوفرِة  الوثائِق  من  اإللكرتونيٍة 

التي  الوثيقة  ح��ول  معلوماٍت  من��وذِج  تعبئِة 

املوظفني  م��ن  جل��ن��ٌة  اأن  مبينا  رفعها،  �صبق 

الوثائِق  من  وتتحقق  �صتدقق  املتخ�ص�صني 

العلمية  املعايري  املن�صة وفق  اإلىل  التي ت�صُل 

واملهنية، وت�صنيفها بح�صب الأهمية والنوع.

ملن�صة  العيا�صرة  عر�س  احلفل،  وخ��الل 

وث�����ق ال���رق���م���ي���ة، وط������رق حت��م��ي��ل ال�����ص��ور 

والوثائق، كما جتول الوزير يف اأرجاء املكتبة.

االنباط-عمان

وقعت هيئة الإل�صتثمار ام�س مذكرة تفاهم 

للتنمية  ال���دول���ي���ون  ال�����رائ�����دون  ���ص��رك��ة  م���ع 

“احللول  م�صروع  تنفيذ  بهدف  القت�صادية 

البتكار” وامل���م���ول من  اأج���ل  م��ن  اجل��م��اع��ي��ة 

اأو�صطية  ال�صرق  الأمريكية  ال�صراكة  مبادرة 

رئ��ي�����ص��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ع����ن  ووق������ع   ،)MEPI(

ب��ال��وك��ال��ة ف��ري��دون ح��رت��وق��ه وع��ن ال��رائ��دون 

الدوليون مديرها العام حمزه ال�صمايلة.

فريدون  بالوكالة  الإل�صتثمار  هيئة  رئي�س 

دور  لها  �صيكون  املذكرة  اأن هذه  اأك��د  حرتوقه 

ك��ب��ري يف ا���ص��ت��ه��داف جم��م��وع��ة م���ن ال���دوائ���ر 

م�صاريع  اإلىل  ب��ال���ص��اف��ة  وال��ر���ص��م��ي��ة  ال��ع��ام��ة 

وال�صراكة بني  ريادية تهدف لتحقيق احل��وار 

الدوائر العامة والر�صمية و 100 ريادي من 

ال�صباب عن طريق احللول اجلماعية املبتكرة 

النمو  عملية  يف  ت�صاهم  اأن  �صاأنها  من  والتي 

القت�صادي. اإل�صافة اإلىل تعزيز وت�صهيل احلوار 

وال��ري��ادي��ني  والر�صمية  العامة  ال��دوائ��ر  ب��ني 

الفر�س  وتو�صيع  البتكار  لت�صجيع  الأردن  يف 

القت�صادية.

معنية  الإل�صتثمار  هيئة  باأن  حرتوقه  وقال 

ب��دع��م ري���ادي الأع��م��ال وت��ق��دمي ك��اف��ة الدعم 

لهم، لأن املزيد من ريادة الأعمال يعني املزيد 

من الوظائف، وبالنتيجة اقت�صاد اأقوى، لذلك 

خا�صة  ق�صم  باإلن�صاء  الإل�صتثمار  هيئة  يف  قمنا 

خلدمة ريادي العمال داخل هيئة ال�صتثمار 

مل�صاعدتهم على ا�صتكمال معامالتهم اخلا�صة 

بامل�صاريع الإل�صتثمارية بكل �صهولة وي�صر.

 م��دي��ر ع���ام ���ص��رك��ة ال����رائ����دون ال��دول��ي��ون 

ق��ال:  ال�صمايلة  ح��م��زه  القت�صادية  للتنمية 

اإلىل  ج��اه��داً  ال��دول��ي��ة  ل��ي��درز  موؤ�ص�صة  ت�صعى 

وال�صراكات  التعاون  اآليات  تعزيز  على  العمل 

مع الوجهات احلكومية، وتعمل من خالل هذا 

امل�صروع املمول من مبادرة ال�صراكة الأمريكية 

ال�صرق اأو�صطية )MEPI( على خلق فر�س 

ل��ت��ق��دمي الح��ت��ي��اج��ات وال��ق�����ص��اي��ا امل��رت��ب��ط��ة 

للمجتمع  ميكن  والتي  الأردن��ي��ة  باحلكومات 

ال����ري����ادي ح��ل��ه��ا م���ن خ����الل ع���ر����س احل��ل��ول 

امل��ب��ت��ك��رة وت�����ص��ه��ي��ل ال��ت��وا���ص��ل ب���ني احل��ك��وم��ة 

الأردنية وجمتمع ريادة الأعمال وذلك خللق 

فر�س اقت�صادية جديدة يف اململكة.

احللول  م�صروع  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 

اجلماعية من اأجل البتكار والنمو القت�صادي 

ال�صراكة  م��ب��ادرة  م��ن  م�صروع  ه��و   الأردن  يف 

 ،  )MEPI( اأو���ص��ط��ي��ة ال�����ص��رق  الأم��ري��ك��ي��ة 

لعر�س  الأردن��ي��ة  للحكومات  الفر�صة  ي��وف��ر 

ملجتمع  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال��ق�����ص��اي��ا  الح���ت���ي���اج���ات 

ال��ري��ادي��ني، وال����ذي ب����دوره ق���ادر ع��ل��ى توفري 

والذي  خمتلفة،  وتكنولوجية  ابداعية  حلول 

النظر  وجهات  تقريب  يف  رئي�صيا  دورا  يلعب 

ب����ني اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة وجم���ت���م���ع ري�����ادة 

الأع��م��ال، و ذلك من خالل عر�س املزيد من 

البتكار  وتعزيز  الريادية،  والفر�س  احللول 

داخل احلكومة الأردنية.

االنباط- اإربد

بحث رئي�صا غرفة جت��ارة اإلرب��د حممد ال�صوحة 

اب���و ح�����ص��ان م��ع �صفري البو�صنة  وال�����ص��ن��اع��ة ه���اين 

والهر�صك يف الأردن ماتو زيكو، الفر�س ال�صتثمارية 

امل��ت��اح��ة يف حم��اف��ظ��ة اإلرب����د لتعزيز وت��ط��وي��ر اآف���اق 

ال��ت��ج��اري وال�صناعي وال���ص��ت��ث��م��اري بني  ال��ت��ع��اون 

البلدين.

وت���دار����س ال��ل��ق��اء اإلم��ك��ان��ي��ة رف���ع ح��ج��م ال��ت��ب��ادل 

التي  التجارية  القطاعات  يف  خ�صو�صا  ال��ت��ج��اري 

ت�صكل فر�صا واعدة لتطوير اآفاق التعاون التجاري، 

ال��ت��ج��اري ل�����ص��ال��ح البو�صنة  امل���ي���زان  ح��ي��ث مي��ي��ل 

ف���الأردن  دولر،  ماليني  خم�صة  ب��ف��ارق  والهر�صك 

ي�صدر لها ب�صائع بقيمة �صتة ماليني دولر بينما 

ي�صتورد منها حوايل 11 مليون دولر.

ارب��د  يف  التجاري  القطاع  رغبة  ال�صوحة  واأك���د 

ب��ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات الق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة مع 

الرتكيز  �صرورة  على  م�صددا  والهر�صك،  البو�صنة 

يف  ال�����ص��ف��ارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ملمو�صة  م�صاريع  على 

امل�صتثمرين  ج��ذب  على  ي�صاعد  م��ا  املقبلة  ال��ف��رتة 

البو�صنيني اإلىل اإلربد وتعزيز التوا�صل بني القطاعني 

التجاريني يف كل منهما.

يتطلع  الأردين  الأع��م��ال  ق��ط��اع  اأن  اإلىل  ول��ف��ت 

اأج��ل  م��ن  البو�صني،  م��ع نظريه  التعاون  م��ن  ملزيد 

زيادة التدفقات التجارية وال�صناعية بني الطرفني 

وتعزيز جميع اآفاق التعاون القت�صادي، معربا عن 

اأمله اأن ت�صهد هذه العالقات تطورا خالل املرحلة 

املقبلة ومن���وا يف ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري. وق��ال 

لتعزيز  ك��ب��رية  اآف��اق��ا  ه��ن��اك  اإلن  البو�صني  ال�صفري 

العالقات القت�صادية بني البلدين، مبينا اأنه تقدم 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  اإلىل  بطلب 

لإلع�����داد م�����ص��ودة اأول��ي��ة لت��ف��اق��ي��ة جت���ارة ح���رة بني 

البلدين، مبا يتنا�صب مع ت�صييق الفجوة يف امليزان 

التجاري بني البلدين مبا ينعك�س على زي��ادة اآفاق 

التعاون والتبادل التجاري بني الطرفني.

واأ�صاف اأن وجود خط جوي مبا�صر بني البو�صنة 

والأردن، �صي�صهم يف تعزيز العالقات بني البلدين يف 

�صتى املجالت ومنها ال�صياحية، خ�صو�صا اأن هناك 

اململكة،  يف  يقيمون  البو�صنة  رع��اي��ا  م��ن   1200
وهناك عدد من الأردنيني اأنهوا درا�صتهم اجلامعية 

يف البو�صنة.

تاأ�صريات الدخول  اأن��ه جرى ت�صهيل منح  وبني 

لالأردنيني اإلىل البو�صنة، بحيث يجري منحها خالل 

فرتة ل تتجاوز 24 �صاعة بدل من 24 يوما. وعرب 

عمل  ل��ق��اءات  بعقد  رغبته  ع��ن  البو�صني  ال�صفري 

ثنائية بني ال�صفارة ورجال الأعمال يف مدينة اربد. 

كما بحث ابو ح�صان مع ال�صفري البو�صني اإلمكانات 

تطوير اآفاق التعاون ال�صتثماري يف جمال ال�صادرات 

ال�صناعية. واأ�صار اأبو ح�صان اإلىل اأهمية زيادة التعاون 

الق��ت�����ص��ادي ب��ني ال��ط��رف��ني م��ن خ���الل ال���زي���ارات 

والط��الع  القت�صادية  القطاعات  ملمثلي  الثنائية 

على فر�س تعزيز ال�صتثمار بني البلدين وعر�س 

بوابة  ب�صفته  اجل��غ��رايف  وم��وق��ع��ه  الأردن  لأه��م��ي��ة 

ال�صناعات  اأه��م  م�صتعر�صاً  املنطقة،  يف  ا�صتثمارية 

القائمة واأهمية جمهورية البو�صنة كوجهة لت�صدير 

ال�صناعات الأردنية اإلىل دول البلقان. ونوه ال�صفري 

ل��الأردن��ي��ني  ال�صماح  قريبا  �صي�صار  اأن���ه  اإلىل  زي��ك��و 

تاأ�صريات  البو�صنة دون احل�صول على  اإلىل  بال�صفر 

�صفر ما ي�صهل تعزيز عالقات التعاون بني البلدين 

ما  والقت�صاديني  الأع��م��ال  رج��ال  حركة  وتي�صري 

ال�صفري،  وب��ني  البلدين.  كال  على  ايجاباً  ينعك�س 

اأنه �صيجري قريبا توقيع اتفاقية تبادل جتاري بني 

اأوا�صر  زي��ادة  اأمله يف  الأردن والبو�صنة، معرباً عن 

التعاون مع الأردن يف خمتلف املجالت.

استطالع .. 36% من األردنيين 
يثقون بمجلس النواب الحالي 

 اعتماد اليوم يومًا مفتوحًا لتطعيم الكوادر الطبية

 استمرار عقد اجتماعات الهيئات العامة 
ومجالس اإلدارة للشركات عن بعد

االنباط- عمان

 اأظ����ه����رت ن���ت���ائ���ج ا����ص���ت���ط���الع اج�������راه م��رك��ز 

الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  ال�صرتاتيجية  ال��درا���ص��ات 

ي��ث��ق��ون مبجل�س  الأردن���ي���ني  م��ن  ب��امل��ئ��ة   36 اأن 

النواب احلايل، و38 باملئة يثقون بنواب دائرتهم 

النتخابية، وهي اأعلى ن�صبة ثقة مبجل�س النواب 

منذ عام 2014.

درا�صات  دائ��رة  نّفذته  الذي  ال�صتطالع  وركز 

�صل�صلة  �صمن  املركز  يف  وامل�صوحات  العام  ال��راأي 

ال�صارع  نب�س  الأردين-  “املوؤ�ّصر  ا�صتطالعات 

الأردين” خالل الفرتة من 15-7 اآذار اجلاري، 

جمل�س  واأداء  الأخ���ري  احل��ك��وم��ي  التعديل  على 

النواب ون�صاطاته.

 61“ الأردن���ي���ني  غالبية  اأن  النتائج  وبينت 

ال��ت��ع��دي��ل احل��ك��وم��ي  باملئة” غ���ري را����ص���ني ع���ن 

يثقون  الأردن���ي���ني  م��ن  باملئة   36 واأن  الأخ����ري، 

مبجل�س النواب احلايل، و38 باملئة يثقون بنواب 

الأردنيني  من  باملئة  و39  النتخابية،  دائرتهم 

 37 و  احل��ايل،  النواب  اأداء جمل�س  را�صون عن 

باملئة را�صون عن اأداء نواب دائرتهم النتخابية.

واف����اد 53 ب��امل��ئ��ة م��ن الأردن���ي���ني ب���اأن رئي�س 

جم��ل�����س ال���ن���واب احل����ايل ك���ان ق�����ادراً ع��ل��ى اإلدارة 

اجلل�صات، و48 باملئة يعتقدون باأن رئي�س املجل�س 

توليه  منذ  م�صوؤولياته  حتمل  على  ق����ادراً  ك��ان 

الأردن��ي��ني  م��ن  باملئة  و44  الآن،  حتى  الرئا�صة 

را�صون عن الظهور الإلعالمي لرئي�س املجل�س.

الهتمام  ت��دين  ا�صتمرار  النتائج  واو���ص��ح��ت 

امل�صاركة  ع��ن  ال��ع��زوف  وا�صتمرار  ال��ع��ام  بال�صاأن 

يتابعون  ل  ب��امل��ئ��ة   70 واأن  ال��ع��ام��ة،  احل��ي��اة  يف 

ن�صاطات جمل�س النواب احلايل، و90 باملئة من 

الأردنيني ل يعرفون عن الكتل النيابية املوجودة، 

و82 باملئة ل يعرفون عن اللجان النيابية التي 

انتخبت يف املجل�س احلايل. وتوقع 58 باملئة من 

تقدمي  النتخابية  دائرتهم  نواب  من  الأردنيني 

اخلدمات وامل�صاعدة يف التعيني والوظائف، فيما 

ي��ت��وق��ع 19 ب��امل��ئ��ة ف��ق��ط منهم ال��ق��ي��ام ب����الأدوار 

ل  باملئة  و34  احل��ك��وم��ة،  وم��راق��ب��ة  الت�صريعية 

يعرفون ا�صم اأي من النواب احلاليني يف جمل�س 

النواب.

االنباط- عمان

واإلدارة  ل��الم��ن  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  اأع���ل���ن   

املو�صوعة  للخطط  ا�صتمراراً  انه  الأزم��ات 

ل��ت��ط��ع��ي��م اأك�����رب ع����دد مم��ك��ن م���ن ال���ك���وادر 

يوماً  الثالثاء  اليوم  اعتماد  تقرر  الطبية، 

���ص��واء  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر  لتطعيم  م��ف��ت��وح��اً 

امل��راك��ز التي  ال��ع��ام او اخل��ا���س يف  ال��ق��ط��اع 

حمافظات  جميع  يف  عنها  الع���الن  �صيتم 

املن�صة  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ���ص��ري��ط��ة  امل��م��ل��ك��ة، 

ال��ل��ق��اح واإلح�����ص��ار بطاقة  ب��ت��ل��ق��ي  اخل��ا���ص��ة 

النقابه وباجة العمل.

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن م���راق���ب ع���ام ال�����ص��رك��ات ال��دك��ت��ور وائ���ل 

الهيئات  اجتماعات  عقد  ا�صتمرار  عن  العرموطي 

العامة وجمال�س الإلدارة وهيئات املديرين لل�صركات 

امل�صاهمة العامة واخلا�صة، وذات امل�صوؤولية املحدودة 

من خالل و�صائل الت�صال املرئي والإللكرتوين عن 

بعد، لل�صنة الثانية على التوايل.

وقال يف بيان �صحايف ام�س الثنني، اإلن تعليمات 

ال�صناعة  وزارة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  الج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د 

 2 البند  لأح��ك��ام  ت�صتند  التي  والتموين  والتجارة 

م��ن الفقرة الثانية م��ن اأم��ر ال��دف��اع رق��م 5 ل�صنة 

الدفاع  قانون  اأحكام  مبقت�صى  وال�صادرة   2020
رقم 13 ل�صنة 1992، ل زالت �صارية املفعول من 

باب ت�صهيل اأعمال ال�صركات امل�صجلة يف اململكة لعقد 

الجتماعات، ومتكينها من اإلمتام التعديالت املالية 

اأو القانونية التي ت�صتلزم عقد الجتماعات العادية 

وغري العادية لل�صركات.

واأ���ص��اف، ت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة اإلمي��ان��اً م��ن دائ��رة 

مراقبة ال�صركات بدعم عمل ال�صركات وال�صتثمار 

يف اململكة وت�صهيل الإلجراءات وتب�صيطها.

واأ���ص��ار اإلىل ان ال��دائ��رة ب��ادرت بتفعيل خدماتها 

الإللكرتونية ل�صتقبال خمرجات هذه الجتماعات 

من حما�صر وتقارير وميزانيات واأية وثائق اأخرى 

من خالل البوابة الإللكرتونية دون احلاجة لزيارة 

موقع الدائرة يف ظل الو�صع الوبائي.

وخ�ص�صت الدائرة اأرقام وات�س اأب، وهي خلدمات 

الت�صجيل 0797774900، خلدمات التعديالت 

خلدمات   ،0799777073 واملالية  القانونية 

واإلمييل   ،0799777083 وال�صطب  الت�صفية 

بوك،  الفي�س  و�صفحة   ،info@ccd.gov.jo
لالإلجابة على ال�صتف�صارات واملالحظات وال�صكاوى 

الواردة.

االنباط- عمان

 تباينت اآراء جتار حول طبيعة وحركة الن�صاط 

التجاري يف ال�صوق املحلية نهاية الأ�صبوع، مقارنة 

مع اأيام عطلة اجلمعة جلهة الإلقبال على �صراء 

املواد الغذائية والأ�صا�صية.

واختلف جتار حتدثوا حول تقديرهم حلجم 

والأ�صا�صية  الغذائية  امل���واد  ���ص��راء  على  الطلب 

نهاية كل اأ�صبوع مقارنة مع اأيام اجلمع، فمنهم 

من يرى اأن مبيعات اخلمي�س تعو�صهم عن اأيام 

اجلمع، واآخرون يوؤكدون �صعوبة تعوي�صها.

الأرب��ع��اء  يومي  ت�صهد  املحلية  ال�صوق  وباتت 

واخلمي�س حركة ت�صوق ن�صطة واكتظاظا باملحال 

واملراكز التجارية واملولت ل�صراء املواد الغذائية 

لتجاوز  اخلبز،  �صمنها  ومن  اأ�صنافها  مبختلف 

فرتة التوقف املوؤقتة عن العمل اأيام اجلمع، فيما 

ي�صتقر الطلب مطلع الأ�صبوع.

وق��ال مدير عام كرمي هايرب ماركت، ار�صيد 

الربابعة، اإلن مبيعات يوم اجلمعة ت�صكل 15 باملئة 

اأن �صيق الوقت  اإلىل  من مبيعات الأ�صبوع، لفتاً 

من  اأ�صعف  فيه،  التجول  للمواطنني  امل�صموح 

املبيعات.

تعو�س  اخلمي�س  اأي����ام  مبيعات  اأن  واأ����ص���اف 

جزئيا مبيعات يوم اجلمعة دون يوم ال�صبت، مبينا 

اأن اليومني معا ل يعو�صانها اأي�صاً ب�صبب اتباع 

الإلج���راءات الوقائية التي تفر�س تباعدا وعدداً 

حمددا من املت�صوقني حفاظا على امل�صافة بينهم.

للمخازن  الهيثم  ���ص��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر  واأ����ص���ار 

مبيعات  اأن  اإلىل  ب���دوره،  عا�صور،  هيثم  التجارية 

اأي��ام  بقية  م��ن  اأف�صل  وال�صبت  اخلمي�س  يومي 

الأ�صبوع بنحو 30 باملئة، فيما كان يوم اجلمعة 

ي�صكل اأف�صل يوم يف الأ�صبوع من حيث املبيعات.

واأ�صاف عا�صور اأن املبيعات عموماً انخف�صت 

بنحو كبري، وزاد من انخفا�صها متديد �صاعات 

احلظر و�صيق الوقت املتاح اأمام املواطنني، لفتا 

ال��وق��ائ��ي��ة مهمة  اأن الإلج������راءات وال��ت��داب��ري  اإلىل 

للوقاية من الفريو�س وانتهاء الوباء.

وقال رائد حبيبه، وهو �صاحب �صوبر ماركت، 

الغذائية  امل���واد  لقطاع  الأ�صبوعية  املبيعات  اإلن 

�صاعات  زي����ادة  بعد  باملئة   30 بنحو  انخف�صت 

وال�صبت  تزيد يومي اخلمي�س  اأنها  اإلىل  احلظر، 

بنحو 10 باملئة، لكنها ل تعو�س مبيعات اجلمعة.

ك��ان��ت متثل  ي���وم اجل��م��ع��ة  اأن مبيعات  وب���ني 

نحو 30 باملئة من مبيعات الأ�صبوع، ول ميكن 

تعوي�صها باأيام اأخرى.

جمال  باجلملة  الغذائية  امل���واد  ت��اج��ر  وق���ال 

اإليجابا، بل  اأو  �صلباً  تتاأثر  اإلن مبيعاته مل  عمرو، 

حم��الت  لأ���ص��ح��اب  يبيع  ك��ون��ه  م�صتقرة  بقيت 

البقالة وال�صوبر ماركت ل للمواطنني.

واأو�صح عمرو اأنه ما قبل اجلائحة كان يعمل 

ح��ت��ى ال�����ص��اع��ة اخل��ام�����ص��ة م�����ص��اء، ي��وم��ي��اً م��ا ع��دا 

اجلمعة.

ن��ائ��ل  الأردن  جت������ارة  غ���رف���ة  رئ���ي�������س  واأك�������د 

الكباريتي، من جهته، عدم وجود معطيات تعطي 

معلومة دقيقة وحمددة حول الفرق بني مبيعات 

اأي����ام اخل��م��ي�����س واجل��م��ع��ة وال�����ص��ب��ت، لأن الأم���ر 

يختلف من قطاع لآخ��ر بح�صب طبيعة ن�صاطه 

التجاري.

واأو����ص���ح اأن امل��ط��اع��م وال���ف���ن���ادق يف امل��ن��اط��ق 

هي  التجارية،  املراكز  داخ��ل  واملحال  ال�صياحية، 

الت�صوق  ���ص��اع��ات  انخفا�س  م��ن  ت�����ص��رراً  الأك���رث 

الأ�صبوعية، مبينا اأن اأيام نهاية الأ�صبوع بالن�صبة 

لهذه القطاعات ميثل ع�صب املبيعات الرئي�س.

املواد  قطاع  مبيعات  اأن  اإلىل  الكباريتي  ولفت 

توقف عن  فيها  التي  ب��الأي��ام  تتاأثر  الغذائية ل 

الأي����ام  ب��اإلم��ك��ان��ه مم��ار���ص��ت��ه يف بقية  ال��ع��م��ل لأن 

ك��امل��ع��ت��اد، م�����ص��ددا ع��ل��ى ���ص��رورة ت��ع��زي��ز ال��رق��اب��ة 

مبختلف  والتجمعات  املنا�صبات  ومنع  ال�صحية 

اأنواعها.

املخابز واحللويات عبد  اأ�صحاب  واأك��د نقيب 

ت�صتد  املخابز  مبيعات  ذروة  اإلن  احل��م��وي،  الإلل���ه 

اأيام الأربعاء واخلمي�س، حيث ي�صرتي املواطنون 

حاجتهم ليومني اأو ثالثة.

ال�صالمة  اج������راءات  ت��ت��ب��ع  امل��خ��اب��ز  اأن  وب���ني 

والوقاية والتباعد الجتماعي، ما يحول الزدحام 

يف كثري من الأحيان للر�صيف اأو لل�صارع ب�صبب 

تنظيم الدور مبا يراعي التدابري ال�صحية.

واأو���ص��ح احل��م��وي اأن زي���ادة ���ص��اع��ات احلظر، 

فاقمت من الزدحام والإلقبال خا�صة اأيام الأربعاء 

واخلمي�س على نحو ملحوظ.

 آراء تجارية متباينة حول حركة التسوق نهاية األسبوع
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ت�ضاوؤلت عدة يطرحها العامة حول تاأثري فريو�ض كورونا على مر�ضى الأمرا�ض املزمنة 

اأمرا�ض نق�ض املناعة ، و  ، التهاب الرئتني املزمن، الربو، ال�ضغط، و  ، القلب  ) ال�ضكري 

ال�ضمنة املفرطة، ال�ضرطان،( و غريها ، و ملاذا يوؤثر الفريو�ض ب�ضكل كبري على هذه الفئة؟ و 

هل جائحة كورونا زادت من ن�ضبة الأمرا�ض املزمنة يف العامل ؟ و ما هي التدابري الالزمة 

حلماية هذه الفئة من املر�ضى؟ و ما هي الن�ضائح املوجهة مل�ضاعدتهم يف مواجهة جائحة 

كورونا؟ كلها ت�ضاوؤلت هامة �ضنجيب عليها يف هذا املقال :

من املعروف اأن فريو�ض كورونا يوؤثر على مر�ضى الأمرا�ض املزمنة ، فن�ضبة الإ�ضابات 

بني هذه الفئة عالية و ن�ضبة الوفيات عالية خ�ضو�ضا يف املراحل املتقدمة من املر�ض ، وذلك 

ب�ضبب �ضعف جهاز املناعة ، الذي ي�ضبح هزيال ل يقوى على مواجهة كل ما يدخل اإىل ج�ضم 

الإن�ضان من اأج�ضام غريبة.

يف حالة مر�ض الربو الذي ي�ضيب الرئتني فاإن اأعرا�ض فريو�ض كورونا تزداد ب�ضدةو 

خ�ضو�ضا اأن فريو�ض كورونا يهاجم الرئتني بناء على حدة احلالة املر�ضية و تكون عادة 

اأخ��رى تهاجم الرئتني، كمر�ض الإن�ضداد الرئوي  )متو�ضطة اإىل ح��ادة( و هناك اأمرا�ض 

املزمن و �ضرطان الرئة و التليف الرئوي، فكلها اأمرا�ض �ضهلة بالن�ضبة لفريو�ض كورونا يف 

مهاجمة اجلهاز املناعي ال�ضعيف.

و من الأمرا�ض املزمنة اأي�ضا التي يوؤثر عليها فريو�ض كورونا هي مر�ض ال�ضكري من 

النوع الثاين و ال�ضمنة و اأمرا�ض القلب ،فيجب على مري�ض ال�ضكري اأن يلتزم باأدويته و 

بنظام غذائي منا�ضب ،و مر�ضى ال�ضمنة يجب اأن يلتزموا بنظام غذائي ي�ضتطيعون من 

خالله التخفيف من ال��وزن مع ممار�ضة للريا�ضة لأن كال املر�ضني ي�ضببان التقليل من 

كفاءة جهاز املناعة.

مع ازدي��اد ن�ضبة ارتفاع الأمرا�ض املزمنة يف العامل ب�ضبب عوامل كثرية منها احلظر 

الكلي و اجلزئي الذي �ضبب م�ضاكل نف�ضية و اأمرا�ض عديدة ب�ضبب بع�ض املمار�ضات التي 

يقوم بها الفرد ، من تغيري يف النظام الغذائي وعدم ممار�ضة الريا�ضة، و م�ضاكل نف�ضية 

عديدة كاخلوف و الهلع و الإكتئاب، و غريها من العوامل التي زادت ن�ضبة الأمرا�ض املزمنة 

لالأفراد.

“” “وح�ضب درا�ضة عاملية ن�ضرت يف جملة لن�ضيت العاملية بينت يف اأن زيادة ن�ضبة الوفيات 
نتيجة الإ�ضابة بفريو�ض كورونا �ضببه زيادة يف ن�ضبة الأمرا�ض املزمنة و �ضمي العلماء هذا 

املر�ض ) وباء مركبا(.

وح�ضب ما جاء فيها “ باأنها درا�ضة حول �ضحة الإن�ضان حتمل عنوان “العبء العاملي 

باأمرا�ض مزمنة مثل  الإ�ضابة  زي��ادة معدلت  العامل يواجه موجة من  لالأمرا�ض” واأن 

ال�ضمنة وال�ضكري واأمرا�ض معدية م�ضتمرة ، وهو ما ت�ضبب يف زيادة معدلت الوفاة خالل 

جائحة كورورنا.”

  وحللت الدرا�ضة 286 �ضببا للوفاة و369 من الأمرا�ض والإ�ضابات و87 عامل خطورة يف 

204 بلدان ومناطق لتقدمي �ضورة للو�ضع ال�ضحي الأ�ضا�ضي ل�ضكان العامل وتاأثري كورونا. 

وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن اأهم اأ�ضباب اعتالل الأ�ضخا�ض يف �ضن اخلم�ضني وما فوقه على 

م�ضتوى العامل هي مر�ض القلب  وال�ضكتات الدماغية وال�ضكري.

العا�ضرة والتا�ضعة والأرب��ع��ني كانت ح��وادث الطرق  الفئات الأ�ضغر عمرا بني  اأم��ا يف   

ومر�ض نق�ض املناعة املكت�ضبة )الإيدز( واأمل اأ�ضفل الظهر وا�ضطرابات الكتئاب هي الأكرث 

�ضيوعا.””

 )CDC( وبناء على مركز ال�ضيطرة على الأمرا�ض و الوقاية منها بالوليات املتحدة 

12 مرة باملر�ضى  ، اأنَّ فريو�ض كورونا امل�ضتجد امل�ضبب ملر�ض “كوفيد-19” كان اأ�ضد فتكاً 

اأ���ض��ح��اب الأم��را���ض امل��زم��ن��ة، مقارنة م��ع الأ���ض��ح��اء، كما اإن ال��ف��ريو���ض ق���ادر على اإ�ضابة 

الأ�ضخا�ض الذين ُيعانون من حالت مر�ضية مزمنة ب�ضتة اأ�ضعاف عن الآخرين.. 

وبناء على ما خلفته اجلائحة من عام اإىل الآن فاإن ن�ضبة مر�ضى املزمن الذين دخلوا 

ال�ضيدليات يف الأردن ل�ضراء العالجات املزمنة زاد بن�ضبة وا�ضحة يف الأعمار من اخلم�ضني 

فما فوق.

عدم  العامة،  الوقاية  بو�ضائل  الإل��ت��زام  امل��زم��ن،  املر�ض  لأ�ضحاب  الن�ضائح  اأه��م  من  و 

الإختالط ووجوب التباعد ،عدم مالم�ضة الأ�ضطح، و عدم �ضيطرة اخلوف من الإ�ضابة 

بالفريو�ض لأن اخلوف و الهلع ي�ضببان �ضعف يف جهاز املناعة، التخل�ض من بع�ض العادات 

التي قد ت�ضبب العدوى ، الإلتزام بنظام غذائي منا�ضب ،و الإلتزام بالأدوية ح�ضب تعليمات 

الطبيب و ال�ضيدلين.

د. حنين عبيدات

 » جائحة كورونا و 
األمراض المزمنة « 

 اربد: حوارية حول الزراعة واألمن الغذائي

مدير دائرة اآلثار العامة يلتقي السفير الجورجي

�النباط- �إربد

 ن��ظ��م م��رك��ز ���ض��ب��اب ح��رث��ا ال��ت��اب��ع مل��دي��ري��ة 

�ضباب حمافظة اإربد ام�ض، وعرب تطبيق زووم، 

الغذائي”،  والأم����ن  “الزراعة  ح��ول  ح��واري��ة 

بح�ضور 30 م�ضاركا من اع�ضاء املركز.

بطاينة  اأح��م��د  ال��زراع��ي  املهند�ض  وحت���دث 

خ��الل ال��ل��ق��اء ع��ن الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وارت��ب��اط��ه 

املكان  واخ��ت��ي��ار  تهيئة  كيفية  وع��ن  ب��ال��زراع��ة، 

ل��ل��زراع��ة وب��خ��ا���ض��ة زراع����ة احلديقة  امل��ن��ا���ض��ب 

باأنواع  امل�ضاركني  تعريف  اىل  اإ�ضافة  املنزلية، 

وط�����رق ال�����زراع�����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة واأن��������واع ال���رب���ة 

الزراعية املنا�ضبة لكل نبتة.

الأ�ضمدة وطرق  اأن��واع  كما مت احلديث عن 

حت�����ض��ريه��ا يف امل��ن��زل م��ن خم��ل��ف��ات ال��ن��ب��ات��ات 

وك��ي��ف��ي��ة ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى ت��رب��ة 

يف  ت���زرع  ال��ت��ي  املحا�ضيل  اأن����واع  وع��ن  خ�ضبة، 

ك��ل م��و���ض��م، وال���وق���ت امل��ن��ا���ض��ب ل���زراع���ة بع�ض 

املحا�ضيل واخل�ضروات والأ�ضتال الورقية.

وهدف اللقاء اإىل رفع م�ضتوى الوعي لدى 

كاإحدى  ال��زراع��ة  باأهمية  امل�ضاركني  الأع�ضاء 

اأدوات الأمن الغذائي والكتفاء الذاتي، وذلك 

اأم��ام  امل��وج��ودة  امل�ضاحات  ا�ضتثمار  خ��الل  م��ن 

وعمل  منا�ضبة  مبحا�ضيل  وزراع��ت��ه��ا  البيوت 

م�ضاريع �ضغرية ت�ضهم بعملية الكتفاء الذاتي 

لالأ�ضر الأردنية، وحتقق مردودا ماديا ي�ضاعد 

املعي�ضية  احل��ي��اة  م�ضاعب  ع��ل��ى  التغلب  ع��ل��ى 

املختلفة.

�النباط- عمان

 اأكد مدير عام دائ��رة الآث��ار العامة بالوكالة 

اأح���م���د ال�����ض��ام��ي، اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ب���ني الأردن 

املواقع  وترميم  بحماية  يتعلق  فيما  وجورجيا 

عام  املوقعة  التفاهم  م��ذك��رة  وتفعيل  الأث��ري��ة، 

2019، بني الدائرة والوكالة الوطنية حلفظ 
الراث الثقايف اجلورجية.

وبح�ضب ب��ي��ان ل��ل��دائ��رة ام�����ض الث��ن��ني، قال 

ال�����ض��ام��ي خ���الل ل��ق��ائ��ه، اأم�����ض الأح�����د، ال�ضفري 

الدائرة  اإن  كانديالكا،  زازا  عمان  يف  اجلورجي 

ا فيما  ت�ضعى لتطوير العمل امل�ضرك وخ�ضو�ضً

يتعلق مبوقع الدير اجلورجي يف منطقة �ضيحان 

مبحافظة الكرك.

من جهته، اأكد ال�ضفري الدور الهام واجلهود 

امل��ب��ذول��ة م��ن دائ����رة الآث������ار، يف ح��م��اي��ة امل��واق��ع 

الأث����ري����ة ودمي���وم���ت���ه���ا وت��ف��ع��ي��ل ال���ت���ع���اون بني 

الطرفني.

ال��ت��ي وقعت  ال��ت��ف��اه��م  اأن م��ذك��رة  اإىل  ي�����ض��ار 

ال��راث  الوطنية حلفظ  ال��دائ��رة والوكالة  بني 

العا�ضمة  يف   ،2019 ع��ام  اجل��ورج��ي��ة  ال��ث��ق��ايف 

اخل��ربات  ت��ب��ادل  تت�ضمن  تبلي�ضي،  اجل��ورج��ي��ة 

الفنية والعلمية يف جمال الآثار، وتنفيذ م�ضروع 

م�ضرك من خالل فريق اأردين جورجي لأعمال 

الأث��ري��ة  امل��ع��امل  وت��وث��ي��ق  وتنقيبات  م�����ض��وح��ات 

يف منطقة ال��دي��ر اجل��ورج��ي وم��ن ث��م ترميمه 

واحلفاظ عليه. 

�النباط- عمان

دعوتها  النيابية  وال�ضتثمار  القت�ضاد  جلنة  ج��ددت   

خالل  احلكومية  الإج���راءات  جلميع  �ضاملة  مراجعة  اإىل 

املعنية  ول�ضيما  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  جائحة  ف��رة 

املغلقة. بالقطاعات القت�ضادية 

للنهو�ض  الكفيلة  ال�ضبل  ب��اإي��ج��اد  احل��ك��وم��ة  وط��ال��ب��ت 

والقرارات  الإج��راءات  الوطني عرب حزمة من  بالقت�ضاد 

�ضمن  املغلقة،  بالقطاعات  املتعلقة  �ضيما  ول  ال�ضريعة، 

من  التخفيف  ُب��غ��ي��ة  حم����ددة،  وم��واق��ي��ت  معينة  ���ض��واب��ط 

مع  بالتوازي  بها،  حلقت  التي  واخل�ضائر  الأ���ض��رار  حجم 

الإجراءات ال�ضحية املعنية مبحاربة جائحة كورونا.

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة، ام�ض الثنني، برئا�ضة 

اأبو ح�ضان، وبح�ضور ممثلني عن القطاعات  النائب خالد 

التجارية وال�ضناعية وال�ضيادلة وقطاع التعليم اخلا�ض.

وقال اأبو ح�ضان اإن اللجنة توؤمن بالت�ضاركية والتن�ضيق 

العالقة،  ذات  الر�ضمية  واجل��ه��ات  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  م��ع 

اأزم��ة  ظ��ل  يف  القت�ضادي  ب��ال��واق��ع  النهو�ض  خطة  لر�ضم 

التي  املنا�ضبة  احل��ل��ول  م��ن  بجملة  اخل���روج  ُبغية  ك��ورون��ا، 

تكفل عودة تلك القطاعات، واإعادة النظر مبو�ضوع احلظر 

اجلزئي وال�ضامل يوم اجلمعة.

ربابعة  جعفر  النواب  اللجنة  اأع�ضاء  دع��ا  جهتهم،  من 

واآم��ال  القوابعة  واأ�ضامة  الفايز  وب�ضام  الب�ضتنجي  وخالد 

ال�ضقران وخلدون حينا وزينب البدول، احلكومة للتعاطي 

بجدية مع كل التحديات واملعيقات التي تواجه القطاعات 

كافة.

اأن  اأه��م��ي��ة  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  اأك���د ممثلو  م��ن جانبهم، 

حلول  لإي��ج��اد  احلكومة  مع  حقيقية  �ضراكة  هناك  يكون 

املغلقة  خا�ضة  الق��ت�����ض��ادي��ة،  القطاعات  ك��ل  جت��اه  ناجعة 

منها.

وع���ر����ض���وا لأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

وامل���رت���ب���ط���ة ب���ع���دم م���������وازاة الغ�������الق ب����اإل����غ����اء ال���ر����ض���وم 

ما  ال�ضيولة  ونق�ض  املن�ضاأة،  على  املفرو�ضة  والراخي�ض 

القطاعات  كافة  وفتح  لطبيعتها  احلياة  اع��ادة  ي�ضتوجب 

وتاأجيل  ال��ع��ام��ة،  لل�ضالمة  ال��الزم��ة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ  م��ع 

البنوك  من  املمنوحة  القرو�ض  على  امل�ضتحقة  الق�ضاط 

دون  وال�����ض��غ��رية  املتو�ضطة  وامل��ن�����ض��اآت  ل��الأف��راد  ال��ت��ج��اري��ة 

الفوائد. احت�ضاب 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ق���رارات اإغ����الق ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة 

على  ال��رك��ي��ز  م��ع  فتحها  ع��ل��ى  للعمل  دع���وا  واخل��دم��ي��ة، 

العالقة  لتعزيز  اجل��ه��ود  وتكثيف  ال�ضحي  ال��وع��ي  ن�ضر 

القطاعني اخلا�ض والعام عرب نهج جديد  الت�ضاركية بني 

لتحقيق التعايف القت�ضادي.

الكبرية  الأ���ض��رار  اإىل  التجاري  القطاع  ممثلو  واأ���ض��ار 

ال��ت��ي حل��ق��ت خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ض��ادي��ة الردن��ي��ة 

ما  واخلدماتي،  وال�ضناعي  التجاري  القطاعان  فيها  مبا 

اختالف  على  ال�ضتثمار  بقطاع  ال�ضرر  احل��اق  يف  ت�ضبب 

م�ضتوياته.

وج�����ددوا ت��اأك��ي��ده��م اأن الأه����م ه��و م��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات 

وجتاوزها وعدم ال�ضتمرارية يف اإغالق القطاعات، داعني 

التي  التحديات  ومعاجلة  قطاع  كل  ت�ضخي�ض  على  للعمل 

ت��واج��ه��ه ول��ي�����ض ا����ض���دار ح��ل��ول ب��ال��و���ض��ف��ة ذات��ه��ا جلميع 

القطاعات.

اأن احلكومة مطالبة  اإىل  ال�ضيادلة  ولفت ممثلو قطاع 

القرارات للخروج  ب�ضراكة حقيقية مع القطاع قبل اتخاذ 

اإيجابا على ال�ضحة  بخطط تنه�ض بقطاعهم مبا ينعك�ض 

ال��دواء  على  امل��ح��ددة  املبيعات  �ضريبة  وتخفي�ض  العامة، 

مر�ضى  يحتاجها  التي  الغذائية  واملكمالت  والفيتامينات 

كورونا.

ايجاد  ���ض��رورة  ال�ضناعي  ال��ق��ط��اع  ممثلو  اأك���د  ح��ني  يف 

�ضراكة حقيقية مع القطاع ال�ضناعي، عرب تنفيذ احلكومة 

لعدد من املتطلبات املرتبطة بالقطاع ال�ضناعي �ضواء على 

برامج  توفري  ومنها  والبعيد،  واملتو�ضط  الق�ضري  امل��دى 

الأك��رث  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للمن�ضاآت  اإ���ض��اف��ي��ة  مت��وي��ل 

اأو  املبيعات،  على  ال��ع��ام��ة  ال�ضريبية  وتخفي�ض  ت�����ض��ررا، 

على الأقل التفكري بطرح برنامج مزدوج ل�ضريبة املبيعات 

امل�ضتوردة خ�ضو�ضا يف  وال�ضلع  ال�ضنع،  ال�ضلع حملية  على 

التجارة  منظومة  على  الزم��ة  رتبتها  التي  التغريات  ظل 

ال��ع��امل��ي��ة ومم��ار���ض��ات��ه��ا، وخ��ف�����ض ك��ل��ف ال��ط��اق��ة م��ن خ��الل 

ال���ض��ت��م��رار ب��اإل��غ��اء ب��ن��د ف���رق ���ض��ع��ر ال���وق���ود م���ن ف��ات��ورة 

على  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ت��ع��رف��ة  اأ���ض��ع��ار  وتخفي�ض  ال��ك��ه��رب��اء، 

قطاع املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، وخف�ض اأجور ال�ضحن 

الداخلي للب�ضائع على حمور العقبة – عمان ، وتخفي�ض 

كلف املناولة والتخزين يف العقبة.

واأك�������دوا ����ض���رورة ت��ع��زي��ز ح�����ض��ة امل��ن��ت��ج��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 

الأف�ضلية  ن�ضبة  رف��ع  خ��الل  م��ن  احل��ك��وم��ي��ة؛  امل�����ض��ري��ات 

اإىل  احلكومية  العطاءات  يف  الأردنية  لل�ضناعات  ال�ضعرية 

او  تخفي�ضات  على  مبنية  دعم  حزم  وتوفري  باملئة،   25
منح حوافز �ضريبية للمن�ضاآت املت�ضررة خالل الأزمة. من 

قطاعهم  ان  اخلا�ضة  املدار�ض  قطاع  ممثلو  قال  جانبهم، 

ميثل �ضلعا اأ�ضيال يف دميومة القت�ضاد والهوية الوطنية.

تتمثل  يواجهونها  ال��ت��ي  احلقيقية  امل�ضكلة  اأن  وبينوا 

وتقدمي  والعطاء  العمل  يف  ال�ضتمرار  على  القدرة  بعدم 

خ��دم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ب�����ض��ب��ب ال���ظ���روف امل��ال��ي��ة ال�����ض��ع��ب��ة ال��ت��ي 

عدم  اإىل  اأدى  ما  وتداعياتها،  اجلائحة  جراء  بهم  تع�ضف 

قدرة الكثري من اأولياء الأمور باللتزام ب�ضداد امل�ضتحقات 

املالية املرتبة عليهم جتاه تلك املدار�ض.

وط��ال��ب��وا ب�����ض��م��ول��ه��م ���ض��م��ن ب��رن��ام��ج ا���ض��ت��دام��ة ال���ذي 

الت�ضكيالت  ك�ضوف  ح�ضب  واملعلمات  املعلمني  ك��ل  ي�ضمل 

وال��ت��ع��ي��ي��ن��ات امل�����ض��ادق ع��ل��ي��ه��ا م��ن ق��ب��ل امل��وؤ���ض�����ض��ة ال��ع��ام��ة 

ك�ضمان  ا�ضتدامة  برنامج  وحتويل  الجتماعي،  لل�ضمان 

املدار�ض  ب�ضمول  البنوك  واإل���زام  البنوك،  ام��ام  للمدار�ض 

امل��ت��ع��رثة وال��ت��ي ه��ي ب��اأم�����ض احل��اج��ة ل��ل��ت��م��وي��ل ب��ربن��ام��ج 

البنك املركزي، واعفاء املدار�ض من ر�ضوم جتديد الرخ�ض 

اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال�����ض��ادرة م��ن وزارة 

مع  وامل��ع��ارف  وامل�ضقفات  املهن  رخ�ضة  ر�ضوم  من  اعفائها 

التاأكيد على تنظيم العالقة بني املالكني وامل�ضتاأجرين.

وكانت جلنة القت�ضاد النيابية دعت اإىل و�ضع ت�ضورات 

التجارية  ال��ق��ط��اع��ات  على  الإي���ج���ارات  لتخفي�ض  عملية 

واخلدمية مقابل تخفي�ض �ضريبة امل�ضقفات ور�ضوم املهن 

و�ضريبة الدخل على املالكني.

 االقتصاد النيابية تجدد دعوتها للحكومة بفتح القطاعات المتوقفة

 اإلدارية والعمل النيابيتان تدعوان للحفاظ على العمال

حياة ريجنسي أيلة العقبة يحتفل بعيد األم واليوم العالمي لمتالزمة داون
 استضاف بالشراكة مع »أيلة« شباب مركز سيدة السالم

�النباط- عمان

 ن��اق�����ض��ت ال��ل��ج��ن��ت��ان الإداري����������ة وال���ع���م���ل وال��ت��ن��م��ي��ة 

م�ضرك  اجتماع  خالل  النيابيتان  وال�ضكان  الجتماعية 

تخوفات  الطراونة،  علي  الدكتور  برئا�ضة  الثنني  ام�ض 

العمال من الت�ضريح يف م�ضنعي اجلمل والفلك لالألب�ضة 

يف املدينة ال�ضناعية مبحافظة الكرك.

الذي  الجتماع  خالل  الطراونة،  علي  الدكتور  ودع��ا 

النيابية  وال�ضكان  والتنمية  العمل  جلنة  رئي�ض  ح�ضره 

ح�����ض��ني احل��را���ض��ي�����ض، واأم����ني ع���ام وزارة ال��ع��م��ل ف���اروق 

الأردنية  ال�ضناعية  امل��دن  �ضركة  عام  ومدير  احلديدي، 

وال��ت��ج��ارة  ال�ضناعة  وزارة  ع��ن  ومم��ث��ل��ون  ج��وي��ع��د،  عمر 

والتموين،اإىل املحافظة على حقوق العمال الأردنيني يف 

اململكة. خمتلف م�ضانع 

اأي ع��ام��ل،  ت�����ض��ري��ح  ن��ق��ب��ل  اإن���ن���ا ل  ال���ط���روان���ة  وق����ال 

التي  ال�ضعبة  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ا  خ�ضو�ضً

كورونا  فريو�ض  انت�ضار  مع  بالتزامن  ال��وط��ن،  بها  مير 

امل�ضتجد، م�ضددا، على �ضرورة اأن يكون قانون ال�ضتثمار 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ن  ف�����ض��اًل  للم�ضتثمر،  ج���اذًب���ا 

امل�ضتثمر.

املو�ضوع  اإننا متابعون لهذا  من جهته، قال احلديدي 

نعقد  اأننا  الآن”، م�ضيًفا  املا�ضي، وحتى  �ضهر متوز  منذ 

لقاءات اأ�ضبوعية مع املعنيني يف هذين امل�ضنعني.

اأن امل�ضنعني من امل�ضانع القدمية والناجحة،  واأو�ضح 

لكن جائحة كورونا اأثرت على معظم ال�ضركات يف العامل، 

نافًيا يف الوقت نف�ضه “ت�ضريح اأي من عمال امل�ضنعني”.

العديد  و�ضعت  العمل  وزارة  اأن  اإىل  احلديدي  واأ�ضار 

م���ن ال��ب��دائ��ل يف ح���ال ت��وق��ف اإن���ت���اج ه���اذي���ن امل�����ض��ن��ع��ني، 

للحفاظ على حقوق العمال فيهما.

ب����دوره، اأك���د ج��وي��ع��د ع���دم ت�����ض��ري��ح اأي ع��ام��ل، ق��ائ��اًل 

لوقف  ط��ل��ب  ب���اأي  ي��ت��ق��دم��ا  مل  امل��ذك��وري��ن  امل�ضنعني  اإن 

اإنتاجهما.

وح�����ض��ر الج��ت��م��اع ال���ن���واب ع��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ات واأ���ض��م��اء 

الرواحنة وروعة الغرابلي.

�النباط- �لعقبة

ريجن�ضي  حياة  فندق  اأ���ض��رة  احتفلت 

العاملي  وال��ي��وم  الأم،  بعيد  العقبة  اأي��ل��ة 

مل�ضاركاتها  ا���ض��ت��م��راراً  داون،  مل��ت��الزم��ة 

املنا�ضبات  كافة  يف  الدوؤوبة  الجتماعية 

ملوؤ�ض�ضات  امل�ضاندة  �ضبل  تقدمي  وبهدف 

الرعاية اخلا�ضة مبتالزمة داون.

العقبة  ريجن�ضي  ح��ي��اة  ف��ن��دق  ون��ّظ��م 

اأي����ل����ةو�����ض����رك����ة واح�������ة اي����ل����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 

م������ب������ادرة اح����ت����ف����ال����ي����ة م����ب����ت����ك����رة،ومب����ا 

ي��ح��ق��ق ����ض���روط ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي 

ال���������ض����ارم����ة وال���������ض����واب����ط ال�����ض��ح��ي��ة 

امل�����ع�����ت�����م�����دة ح�����ك�����وم�����ي�����اً،ح�����ي�����ث ج�����رى 

م��ن  واح������دة  ا�ضت�ضافة7�ضبابوفتاة 

�ضيدة  م��رك��ز  خ��دم��ات  م��ن  امل�ضتفيدين 

ال�ضالم واملخت�ض يف م�ضاعدة الأ�ضخا�ض 

واأمهاتهم  اخل��ا���ض��ة،  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

لالحتفال بهذه املنا�ضبة.

ون����ظ����م ال���ف���ن���دق ن�������ض���اط���اً ت���دري���ب���ي���اً 

يف م����راف����ق خم��ت��ل��ف��ة م���ن���ه ل��ل��م�����ض��اب��ني 

يف  احتياجاتهم  لفهم  داون،  مبتالزمة 

ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وال��ت�����ض��ه��ي��الت ال��ت��ي ميكن 

غ��اي��ة  ويف  م��ه��ام��ه��م  لت�ضهيل  ات��خ��اذه��ا 

ن�ضبة  ورف��ع  ا�ضتقطاب  امكانية  درا���ض��ة 

ذوي الحتياجات اخلا�ضة من العاملني 

يف الفندق. حيث اختار كل منهم اإحدى 

امل����راف����ق ل��ل��ب��دء يف ن�����ض��اط��ه ال��ت��دري��ب��ي 

وب�������ض���ك���ل ي������ت������واءم م�����ع اه���ت���م���ام���ات���ه���م 

ف���ق���رات  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  وق����درات����ه����م.  

لل��ت��ق��اط ال�����ض��ور ال��ت��ذك��اري��ة وت��وزي��ع 

ا���ض��راح��ة  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ال��ق��م�����ض��ان 

غداء.

ح��ي��اة ريجن�ضي  ف��ن��دق  ف��ري��ق  وب��ح��ث 

اأي���ل���ة ال��ع��ق��ب��ة وال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى م��رك��ز 

املركز  مع  التعاون  �ضبل  ال�ضالم،  �ضيدة 

حيث مت ت��ق��دمي ع��ر���ض ل��ربام��ج وروؤي��ة 

للم�ضابني  املوجهة  تلك  وخا�ضة  املركز 

مبتالزمة داون.

وج���م���ع ف���ن���دق ح���ي���اة ري��ج��ن�����ض��ي اأي��ل��ة 

ال��ع��ق��ب��ة ���ض��ب��اب م���رك���ز ���ض��ي��دة ال�����ض��الم 

باأمهاتهم، يف مفاجاأة �ضعيدة، ملعايدتهن 

يف ع��ي��د الأم،ك���م���ا ووزع����ت ���ض��رك��ة واح��ة 

اأي����ل����ة ل���ل���ت���ط���وي���ر، الأج�����ه�����زة ال��ل��وح��ي��ة 

الن��رن��ت،  ب�ضبكة  الت�����ض��ال  وخ��ط��وط 

ع��ل��ى امل�������ض���ارك���ني. ب��ال��ت��زام��ن م���ع حفل 

الأم  عيد  كيك  وت��ق��دمي  خا�ض  كوكتيل 

يف  لهن  تكرمياً  امل�ضاركات  الأمهات  على 

عيدهن.

وق����امل����دي����ر ف����ن����دق ح����ي����اة ري��ج��ن�����ض��ي 

فران�ضوا:”�ضعداء  ج���ون  ال��ع��ق��ب��ة  اي��ل��ة 

با�ضت�ضافة ابناء مركز �ضيدة ال�ضالم من 

ذوي التحديات اخلا�ضة لنعربعن دعمنا 

املخ�ض�ضة  الربامج  يف  النبيلة  لر�ضالته 

ملتالزمة داون، ور�ضم ال�ضعادة على وجوه 

تقديراً  الأم  بعيد  والحتفال  امل�ضاركني، 

امل�ضتمرين  وعطائها  جلهودها  وامتناناً 

امل�ضاهمة  اأو  الأط���ف���ال  تن�ضئة  يف  ���ض��واء 

القطاعات  خمتلف  املجتمعويف  ب��ن��اء  يف 

وباعتبارها م�ضدر اإلهام للجميع”.

واأ�����ض����اف ف��ران�����ض��وان��وا���ض��ل ت��ك��ري�����ض 

براجمنا لتوفري الدعم وتنفيذ مبادرات 

خ���ا����ض���ة مب��خ��ت��ل��ف ال�������ض���رائ���ح ل�����ض��م��ان 

الدائم مع  اأثر فعال، والتوا�ضل  حتقيق 

لت�ضهيل مهمتنا”. املعنية  املوؤ�ض�ضات 

واليوم  الأم  بعيد  الحتفال  ويج�ضد 

ال���ع���امل���ي مل���ت���الزم���ة داون،ب�����رام�����ج ف��ن��دق 

للم�ضوؤولية  العقبة  اأيلة  ريجن�ضي  حياة 

الج��ت��م��اع��ي��ة، و���ض��ع��ي��ه ل��دع��م الأم���ه���ات 

و���ض��رورة  املجتمع،  يف  الفاعل  ل��دوره��ن 

م�ضاندة امل�ضابني مبتالزمة داون وذلك 

تركز  التي  الفندق  ر�ضالة  من  انطالقاً 

وتقدمي  الإيجابي  التغيري  اإح��داث  على 

الفاعلة  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات  ال��ع��ون 

والهادفة مل�ضاندة خمتلف فئات املجتمع.

الثالثاء   23 / 3 / 2021
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االنباط- عمان

نيتها  عن  الأردن،  زين  �شركة  اأعلنت   

العام  خالل  دينار،  مليون   223 ا�ستثمار 

وتو�شيعها  اعمالها  لرفد   ،2021 احلايل 

ململكة. با

وقال املدير التنفيذي لدائرة الإعالم 

ال�شتدامة  واإدارة  والب��ت��ك��ار  والت�����ش��ال 

يف ال�شركة طارق البيطار لوكالة النباء 

وردت  الردن  زي��ن  ان  )ب���را(،  الردن��ي��ة 

4ر114  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام  ل��ل��خ��زي��ن��ة خ���الل 

وردت��ه  م��ا  اإج��م��ايل  لي�شل  دي��ن��ار،  مليون 

مليار  6ر2  اىل  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  ال�����ش��رك��ة 

دينار.

خالل  �شتوا�شل  ال�شركة  ان  وا���ش��اف 

ال����ع����ام احل�������ايل ت����وف����ر ح����ل����ول رق��م��ي��ة 

م��ت��ك��ام��ل��ة، ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات امل�����ش��رك��ن 

م��ن اأف���راد و ق��ط��اع��ات اأع��م��ال و���ش��رك��ات، 

ل��دع��م ج��ه��ود ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 

ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا امل��م��ل��ك��ة ل��ل��ت�����ش��ه��ي��ل على 

التي  ال�شتثنائية  ب��ال��ظ��روف  امل��واط��ن��ن 

كورونا. فرو�س  جائحة  اأفرزتها 

���ش��ت�����ش��ت��ث��م��ر  زي����ن  ان  ال��ب��ي��ط��ار  وب����ن 

التي  ال�شحابية  واحل��ل��ول  اخل��دم��ات  يف 

���ش��ت��ح��ف��ز خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات، ومت��ن��ح 

ا�شتثنائية  خدمات  خاللها  من  ال�شركة 

مركز  خالل  من  العاملي  التطور  تواكب 

ال�شحابية  لال�شت�شافة  الإق��ل��ي��م��ي  زي��ن 

ث��ورة  ي�شكل  ال���ذي  ال�����ش��ي��راين  والأم����ن 

يف جم���ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي واخل��دم��ات 

ال�شحابية.

املركز  ان  اىل  التنفيذي  املدير  وا�شار 

زين  ا�شراتيجية  اإط��ار  يف  تاأ�شي�شه  جاء 

ت�شعى  ال����ذي  ال��رق��م��ي  ل��ل��ت��ح��ول  الردن 

مزود  تكون  اأن  اإىل  خاللها  من  ال�شركة 

خ��دم��ات رق��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل ي��وف��ر احل��ل��ول 

الت�شالت  خدمات  جانب  اإىل  الرقمية 

املتنوعة.

يف  الردن  زي��ن  باهتمام  يتعلق  وفيما 

او�شح  اخلام�س،  اجليل  خ��دم��ات  ادخ��ال 

للح�شول  تتطلع  ال�����ش��رك��ة  ان  ال��ب��ي��ط��ار 

اىل  م�شرا  اخل��دم��ة،  ه��ذه  ت���رددات  على 

قطاع  تنظيم  هيئة  مع  مناق�شات  وج��ود 

اخل�شو�س. بهذا  الت�شالت 

واك����د ان ال�����ش��رك��ة ت��ت��اب��ع م��الح��ظ��ات 

امل���������ش����رك����ن امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ع����دم ت��غ��ط��ي��ة 

معها  وتتعامل  باململكة،  املناطق  بع�س 

املالحظات  غالبية  ان  مبينا  ملعاجلتها، 

ام���ت���داد ع��م��راين  اأو  ب���ن���اء  ب��ف��ع��ل  ت���ك���ون 

التغطية. يحجب  جديد 

تقوم  الردن  زين  ان  البيطار  واو�شح 

املقّدمة  اخلدمة  ج��ودة  حت�شن  وبهدف 

ل���ل���م���واط���ن���ن ب���ع���م���وم م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة 

حمطة   200 اىل   150 ي��ق��ارب  م��ا  باإن�شاء 

ج���دي���دة ���ش��ن��وي��اً ل��ل��ت��غ��ّل��ب ع��ل��ى ال��ع��وائ��ق 

يف  امل�شركن  وخدمة  بال�شبكة  املتعلقة 

. مواقعهم 

منذ  ع��م��ل��ت  ال�����ش��رك��ة  ان  اىل  وا����ش���ار 

ال�شبكة  ن��ط��اق  ت��و���ش��ي��ع  ع��ل��ى  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 

يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، ل�����ش��م��ان 

ع���ال���ي���ة  ج��������ودة  ذات  خ�����دم�����ات  ت����ق����دمي 

املتزايدة  احتياجاتهم  وتلبية  مل�شركيها 

ع��ل��ى اخل����دم����ة، م��ب��ي��ن��ا ان زي����ن مت��ت��ل��ك 

ح��ال��ي��ا اأك���ر ع��دد م��ن امل��واق��ع والأب����راج، 

ما  الراديوية  ال��رددات  من  �شعة  واأعلى 

ب��امل��ئ��ة من  5ر99  ت��ت��ج��اوز  ت��غ��ط��ي��ة  ي��وف��ر 

بال�شكان. املاأهولة  املناطق 

ال���ع���ام  خ������الل  زادت  زي������ن  ان  واك�������د 

مبا  ال��راب��ع  اجليل  ت���رددات  �شعة  املا�شي 

50 ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل���واق���ع،  ن�����ش��ب��ت��ه 

التي  للخدمات  اإ�شافية  �شعات  وّف��ر  م��ا 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى الإن���رن���ت، ورف���ع ال�����ش��رع��ة 

ال���ق�������ش���وى ال����ت����ي مي���ك���ن ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم 

رفع  جانب  اىل  عليها،  احل�شول  الواحد 

���ش��ع��ات ال���رب���ط ال��ب��ي��ن��ي جل��م��ي��ع امل��واق��ع 

مع  يتما�شى  ومبا  ال�شبكة  �شعات  لزيادة 

ال���رددات  �شعة  ع��ل��ى  ال��زي��ادة احل��ا���ش��ل��ة 

الراديوية.

ي��ت��ح��م��ل  ال���ق���ط���اع  ال��ب��ي��ط��ار ان  وق����ال 

ع��ب��ئ��اً ���ش��ري��ب��ي��اً ي��ع��د م���ن الأع����ل����ى ع��ل��ى 

اخلا�شة  ال�شريبة  وهي  العامل،  م�شتوى 

ب��امل��ئ��ة   10 ون�����ش��ب��ة  ال����دخ����ل،  و����ش���ري���ب���ة 

اخلا�شة  وال�شريبة  بالعوائد  م�شاركة 

اأ�شعار  وارت��ف��اع  ال�شوتية،  امل��ك��امل��ات  على 

ارتفاع  عن  عدا  ال��رددي  الطيف  حيازة 

الت�شالت،  قطاع  على  الكهرباء  اأ�شعار 

وع������دم ا����ش���ت���ق���رار ال���ب���ي���ئ���ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

وال�����ش��ري��ب��ي��ة، وع����دم م���رون���ة ال��ق��وان��ن 

بال�شتثمار. تتعلق  التي  والت�شريعات 

زي���ن  م�����ش��رك��ي  ع����دد  ان  اىل  ول���ف���ت 

ب��خ��ط��وط اخل���ل���وي و����ش���ل خ����الل ال��ع��ام 

م�������ش���رك،  م���ل���ي���ون   3,4 اإىل  امل����ا�����ش����ي 

املزيد  �شخ  �شتوا�شل  ال�شركة  ان  موؤكدا 

الأردين،  ال�����ش��وق  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  م���ن 

العرو�س  اأح��دث  تقدمي  يف  وال�شتمرار 

واخل������دم������ات مل�������ش���رك���ي���ه���ا، ب���ال����ش���اف���ة 

ال���دف���ع  خ����دم����ات  وت���ع���زي���ز  ت���ط���وي���ر  اىل 

الإل�����ك�����روين م���ن خ����الل خ���دم���ة »زي���ن 

كا�س«.

وا�����ش����اف ان�����ه ���ش��ي��ت��م ت���ط���وي���ر خ���دم���ات 

اجل���ي���ل ال����راب����ع واإن����رن����ت الأ����ش���ي���اء ال��ت��ي 

ا�شافة  الإنرنت  اأ�شا�شي على  ب�شكل  تعتمد 

اىل ال�شتمرار يف اإطالق وتنفيذ املزيد من 

الجتماعية،  امل�شوؤولية  وب��رام��ج  م��ب��ادرات 

والإب�������داع  ال�����ري�����ادة  دع�����م  ب���ال����ش���اف���ة اىل 

لالإبداع. زين  ة  من�شّ وال�شباب من خالل 

قال  فاير،  زين  ب�شبكة  يتعلق  وفيما 

البيطار ان زين تعمل على تغطية املزيد 

ن�شبته  اخل��دم��ة مب��ا  ب��ه��ذه  امل��ن��اط��ق  م��ن 

امل��ا���ش��ي��ة،  ب���الأع���وام  ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ًة   200

لي�شل عدد املناطق املغطاة باخلدمة اإىل 

عّمان  العا�شمة  ب��ن  ت��ت��ّوزع  منطقة،   55

الزرقاء  وحمافظتي  الر�شيفة  ومدينة 

احلايل  العام  خالل  و�شنوا�شل  والعقبة، 

���ع ن���ح���و امل����زي����د م����ن امل���ن���اط���ق يف  ال���ت���و����شّ

واملحافظات. عّمان  العا�شمة 

م��ن ج��ه��ة اخ���رى، او���ش��ح ال��ب��ي��ط��ار ان 

زي���ن ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى م��واك��ب��ة ك��ل ج��دي��د 

ال��ذي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  وت��ع��زي��ز مفهوم 

خ��الل  م��ن  اأع����وام  م��ن��ذ  بتطبيقه  ب���داأن���ا 

كخدمة  لزبائننا  نقّدمها  التي  اخلدمات 

امل��ح��ف��ظ��ة امل��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��ه��ات��ف ال��ن��ّق��ال 

نوا�شل تطوير اخلدمة  كا�س« كما  »زين 

ل��ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ال���دف���ع الإل���ك���روين 

م��ن خ���الل ا���ش��ت��ح��داث خ��دم��ات ج��دي��دة 

ت���ت���ن���ا����ش���ب م�����ع اح����ت����ي����اج����ات ال����زب����ائ����ن 

ومتطلباتهم.

وق������ال ق���م���ن���ا ب����داي����ة ال����ع����ام امل���ا����ش���ي 

لإتاحة  الإلكروين  زين  متجر  باإطالق 

اخل��دم��ات  جميع  على  للح�شول  امل��ج��ال 

اأي مكان  اأي وقت ومن  التي نقّدمها، يف 

ال�شركة  معار�س  ل��زي��ارة  احل��اج��ة  ودون 

الوقت واجلهد. يوفر  ما 

وان  �شبق  زين  ان  اىل  البيطار  وا�شار 

لتخزين  الإقليمي  زي��ن  م��رك��ز  افتتحت 

ال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل���وم���ات وال����ت����ع����ايف م��ن 

الكوارث، حيث يعد الأول من نوعه على 

بخ�شائ�س  وي��ت��م��ت��ع  امل��ن��ط��ق��ة،  م�����ش��ت��وى 

وي�شمن  للبيانات  مثاليا  مركزا  جعلته 

امل�شتويات  باأعلى  البيانات  واأمان  حماية 

وح�����ش��ب امل���ع���اي���ر ال���ع���امل���ي���ة، م���ن خ��الل 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وج���اه���زي���ة اخل���دم���ة 

التح�شن  ون��ظ��ام  ال�����ش��اع��ة،  م���دار  ع��ل��ى 

معمول  هو  ما  ي�شاهي  ال��ذي  واحلماية 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة، مم���ا يحفز  امل��ن�����ش��اآت  ب���ه يف 

اململكة من خالل  يف  ال�شتثمارية  البيئة 

املوؤ�ش�شات  جلميع  مبتكرة  حلول  توفر 

القطاعات. خمتلف  ومن  وال�شركات 

مظلة  حت���ت  ت��ع��م��ل  زي���ن  ان  وا����ش���اف 

»زين اأعمال« على تقدمي اأف�شل خدمات 

وح����ل����ول الأع�����م�����ال ال���ت���ي ت���خ���دم ك���رى 

ومظلة  اململكة،  يف  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 

»زي���ن ع��م��ل��ي��ات��ي« ال��ت��ي ت��ع��د واح����دة من 

نقدمها  والتي  املتكاملة،  الأعمال  حلول 

اأي�����ش��اً،  اململكة  م�شتوى  ع��ل��ى  م��رة  لأول 

يف  امليدانية  الأعمال  اإدارة  على  وت�شاعد 

اأي وقت ومن اأي مكان من خالل تطبيق 

خ��ا���س ب��اخل��دم��ة ي��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ه��وات��ف 

ال��ذك��ي��ة، اأو اأج��ه��زة احل��ا���ش��وب والأج��ه��زة 

الإلكرونية،  البوابة  ع��ر  اأو  اللوحية، 

ك��م��ا ت���وّف���ر زي����ن ع���ر ت��ق��ن��ي��ة احل��و���ش��ب��ة 

امل��وارد  لإدارة  »ك��ف��اءة«  خدمة  ال�شحابية 

م��ن  ب���اق���ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ب�������ش���ري���ة، 

املتقدمة. الأ�شياء  اإنرنت  خدمات 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���دور ال�����ش��رك��ة يف دع��م 

الب����������داع وري����������ادة الع�����م�����ال وجت�������ش���ر 

وامل�شتثمرين،  ال��ري��ادي��ن  ب��ن  ال��ع��الق��ة 

���ش��ب��ق  الأردن  زي�����ن  ان  ال���ب���ي���ط���ار  ق�����ال 

��ة زي��ن ل��الإب��داع )زي��ن��ك(  وا���ش�����ش��ت م��ن�����شّ

ب���ه���دف دع����م ق���ط���اع ري������ادة الأع����م����ال يف 

ام��ت��داد  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب  وخ��دم��ة  الأردن، 

م�������ش���اح���ة امل���م���ل���ك���ة، وف���ت���ح امل����ج����ال ل��ه��م 

ل���ل���ن���ه���و����س ب����اأف����ك����اره����م واإب����داع����ات����ه����م 

لت�شبح  م��ل��م��و���س،  واق���ع  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 

الأعمال  حا�شنات  اأهم  من  واحدة  اليوم 

اأول  امل��م��ل��ك��ة، وخ���ي���اراً  ن�����ش��ئ��ت يف 
ُ
اأ ال��ت��ي 

املن�شة  ان  وب���ن  وال���ري���ادي���ن.  ل��ل�����ش��ب��اب 

لتطوير  يلزمهم  م��ا  ك��ل  ل��رّواده��ا  ت��ق��ّدم 

م���ه���ارات���ه���م وم�������ش���اري���ع���ه���م وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، 

عمل  وور����س  دورات  عقد  على  وحت��ر���س 

وتقدمي  خمتلفة،  وموا�شيع  جمالت  يف 

مع  والت�شبيك  والتوجيه،  ال�شت�شارات 

وامل�شتثمرين  ال�شراتيجين  �شركائها 

الريادية،  وامل�شاريع  الأف��ك��ار  لحت�شان 

ك����م����ا ت�����واظ�����ب ع����ل����ى اإط���������الق ب���رن���ام���ج 

»زي����ن امل����ب����ادرة« ���ش��ن��وي��اً ل��دع��م ال�����ش��ب��اب 

وال���ري���ادي���ن وق��ط��اع ري����ادة الأع���م���ال يف 

امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ت��ع��م��ل امل��ن�����ش��ة م��ن خ��الل 

ال����رن����ام����ج ع���ل���ى ت���ب���ّن���ي ه�����ذه الأف����ك����ار 

نا�شئة  �شركات  اإىل  وحتويلها  وامل�شاريع 

ت���ع���ود ع���ل���ى اأ����ش���ح���اب���ه���ا وامل���ج���ت���م���ع ك��ك��ل 

. والفائدة  بالنفع 

ان���ه مت م���وؤخ���راً الإع����الن  وا����ش���ار اىل 

ع����ن اإط�������الق ال��ن�����ش��خ��ة اخل���ام�������ش���ة م��ن 

ملواكبة  ال��ع��ام  ه��ذا  وامل�شممة  ال��رن��ام��ج 

ال���ظ���روف ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي مي���ر ب��ه��ا 

ك��ورون��ا،  جائحة  ب�شبب  وال��ع��امل  الأردن 

ب���ه���دف م�������ش���ان���دة ال�������ش���رك���ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة 

واآث��اره��ا  اجلائحة  ب�شبب  ت�����ش��ّررت  التي 

الق��ت�����ش��ادي��ة، ودع����م اأ����ش���ح���اب الأف���ك���ار 

اأن  �شاأنها  من  التي  البتكارية  واحللول 

حُت���دث ت��غ��ي��راً يف امل��ج��ت��م��ع، م�����ش��را اىل 

لل�شركات  م��ادي��اً  دع��م��اً  ���ش��ت��ق��ّدم  زي��ن  ان 

يف  ي�شل  اختيارها  �شيتم  التي  والأف��ك��ار 

جانب  اإىل  دينار  األف   148 اإىل  جمموعه 

ال�شركات  اإىل  لتن�شم  اللوج�شتي،  الدعم 

ة  املن�شّ م��ن  بدعم  حتظى  التي  النا�شئة 

192 �سركة. اإىل  والتي و�شل عددها 

اأكر  اإىل  الو�شول  بهدف  انه  وا�شاف 

 8 ع���دد مم��ك��ن م��ن ال�����ش��ب��اب؛ مت اف��ت��ت��اح 

ف�����روع ل��ل��م��ن�����ش��ة يف ج���ام���ع���ات الأردن���ي���ة 

وال�������رم�������وك، وم������وؤت������ة، وال���ه���ا����ش���م���ي���ة، 

ف��رع  اىل  ا���ش��اف��ة  التطبيقية،  وال��ب��ل��ق��اء 

جم��م��ع امل��ل��ك احل�����ش��ن ل��الع��م��ال وداخ��ل 

امل��ق��ر ال��رئ��ي�����ش��ي ل�����ش��رك��ة زي���ن وم��در���ش��ة 

امل�شرق الدولية، كما قامت زين بالتعاون 

مركز  بتاأ�شي�س  العام  الأمن  مديرية  مع 

ا�شتجابة  املديرية،  والتطوير يف  البتكار 

ل��ط��ل��ب م��دي��ري��ة الأم�����ن ال���ع���ام يف اإط���ار 

التطويرية. خططها 

وق����ال ان���ه م���ع ت���ط���ّور ق��ط��اع الأل���ع���اب 

الريا�شية  من�شتنا  اأطلقنا  الإلكرونية، 

- م��رك��ز زي���ن ل��ل��ري��ا���ش��ات الإل��ك��رون��ي��ة 

ل���الأع���م���ال،  امل���ل���ك احل�������ش���ن  يف جم���م���ع 

للريا�شات  الأردن  �شركة  مع  وبالتعاون 

اإىل  خالله  من  نهدف  وال��ذي  الرقمية، 

الألعاب  قطاع  يف  ال�شباب  مهارات  تنمية 

الإل��ك��رون��ي��ة، وت��اأه��ي��ل ج��ي��ل ج��دي��د من 

ال��الع��ب��ن الأردن��ي��ن امل��ح��رف��ن يف هذا 

ال��ق��ط��اع احل���ي���وي وت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��م 

والدويل. الإقليمي  ال�شعيدين  على 

لتقدمي  زين«  »ا�شتوديو  افتتحنا  كما 

خ���دم���ات ت�����ش��وي��ر ال��ف��ي��دي��و وال��ت�����ش��وي��ر 

لرياديي  وامل��ون��ت��اج جم��ان��اً  ال��ف��وت��وغ��رايف 

النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  واأ���ش��ح��اب  الأع���م���ال 

وامل���������ش����م����م����ن مم������ن ت����دع����م����ه����م زي�����ن 

��ت��ه��ا ل���الإب���داع ب��ه��دف  حت���ت م��ظ��ل��ة م��ن�����شّ

م�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ت�����ش��وي��ق م��ن��ت��ج��ات��ه��م 

والإع������الن ع��ن��ه��ا ع���ر و���ش��ائ��ل الإع����الم 

املختلفة  الجتماعي  التوا�شل  ومن�شات 

منتجاتهم  يرز  وحمتوى  مثايل  ب�شكل 

احرافية. بطريقة 

وعن م�شاهمة �شركة زين يف الت�شدي 

لن���ت�������ش���ار ف����رو�����س ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��د، 

ق��ال ان زي��ن ق��ام��ت خ��الل اأزم���ة ك��ورون��ا 

ب����دور ك��ب��ر يف اإط����ار اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة 

امل��ب��ذول��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن وط�����اأة الأزم����ة 

ون���ف���ذت ال���ع���دي���د م���ن امل�����ب�����ادرات؛ م��ن��ه��ا 

امللك  مل�شت�شفى  طبياً  �شريراً   24 تقدمي 

امل���وؤ����ش�������س ع���ب���داهلل اجل���ام���ع���ي، وت��ق��دمي 

ق�شم  لإن�����ش��اء وجت��ه��ي��ز  دي��ن��ار  األ���ف   146

مدينة  يف  املتخ�ش�س  ال��ع��الج��ي  ل��ل��ع��زل 

احل�����ش��ن ال��ط��ب��ي��ة ، ك��م��ا ح��رك��ن��ا ع��ي��ادة 

امليت  ال��ب��ح��ر  منطقة  اإىل  املُ��ت��ن��ق��ل��ة  زي���ن 

وو����ش���ع���ن���اه���ا حت����ت ت�������ش���ّرف اخل���دم���ات 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، وا����ش���ت���م���رت م���ب���ادرات 

الجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  جم��ال  يف  ال�����ش��رك��ة 

ظل  يف  اأك��ر  اإليها  احل��اج��ة  كانت  وال��ت��ي 

التي  ال�شعبة  القت�شادية  الظروف  هذه 

العفيفة،  الأ�شر  من  العديد  منها  عانت 

يف  غ���ذائ���ي  ط����رد  اآلف   10 ت���وزي���ع  ف��ت��م 

خم��ت��ل��ف حم���اف���ظ���ات امل���م���ل���ك���ة، وق���دم���ت 

اخلر. حل�شاب  دعماً 

ملن�شة  امل��ج��اين  ال��ت�����ش��ّف��ح  ات��اح��ت  ك��م��ا 

طالب  مليوين  حوايل  ليتمكن  »در�شك« 

امل�����دار������س احل���ك���وم���ي���ة م��ن  وط���ال���ب���ة يف 

اأي  تكبد  دون  بعد  عن  تعليمهم  موا�شلة 

ال��ظ��روف،  ه��ذه  ظ��ل  يف  اإ�شافية  تكاليف 

ك��م��ا ق���ام���ت ب���دع���م امل���ح���ت���وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

ل��ل��م��ن�����ش��ة وم��ن��ح ح���زم اإن���رن���ت جم��ان��ي��ة 

من  ابتداء  احلكومية  اجلامعات  لطلبة 

2020 ولغاية حزيران  الأول  �شهر كانون 

لتكية  الدعم  جتديد  اىل  ا�شافة   ،  2021

م�شتفيدة  �شرة 
ُ
اأ األف   30 خلدمة  علي  اأم 

الأط��ف��ال  ق��رى  وجلمعية  خ��دم��ات��ه��ا  م��ن 

75 األ���ف دي���ن���ار، ودع��م  الأردن���ي���ة ب��ق��ي��م��ة 

)م��وه��ب��ت��ي من  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م�����ش��اب��ق��ة 

ب���ي���ت���ي(، وم�����ش��اع��ف��ة ����ش���ع���ات الإن���رن���ت 

امل��ع��ت��م��دة  ال����ف����ن����ادق  جم����ان����اً يف ج���م���ي���ع 

ل��ل��ح��ج��ر ال�����ش��ح��ي يف امل��م��ل��ك��ة وامل������زّودة 

ب��خ��دم��ة الإن����رن����ت م���ن زي�����ن، وت��وف��ر 

وتقدمي  ال�شكنية،  الأح��ي��اء  يف  اخلدمات 

العائدين  للمواطنن  جمانية  خطوط 

اأر�س الوطن. اإىل 

 حريصون على مواكبة كل جديد وتعزيز مفهوم التحول الرقم

اسهمنا بدور كبير في إطار الجهود الوطنية المبذولة للتخفيف من وطأة »كورونا«

زين األردن تنوي استثمار 223 مليون دينار 
خالل العام الحالي
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مصّنع قطع غيار سيارات أوروبي 
يرحب بسيارة »أبل«

أسهم اليابان تهوي بعد حريق بمصنع 
رقائق وشركات السيارات تتراجع

الذهب يتراجع وهبوط الليرة 
يدفع الدوالر للصعود

العربية-وكاالت

“�أبل”  ����ش���رك���ة  دخ������ول  ي����ك����ون  ق����د 

�ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  �ل���������ش����ي����ار�ت  ����ش���ب���اق  يف 

ن�����ع�����م�����ة ل���������وح���������دة ن������ق������ل �حل������رك������ة 

 Vitesco ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز  ف��ي��ت��ي�����ش��ك��و 

ل�شركة  �لتابعة   Technologies
ك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال �أي�����ه ج����ي، ح��ي��ث حت���اول 

�النتقال بعيد�ً عن حمركات �الحرت�ق 

�لد�خلي.

�أثارت �لتقارير �لتي تفيد باأن �شركة 

ذ�تية  كهربائية  �شيارة  على  تعمل  �أب��ل 

متابعة  كيفية  ح���ول  ت��ك��ه��ن��ات  �ل��ق��ي��ادة 

�خلطة.  هذه  ملثل  �لتكنولوجيا  عمالق 

ف��ي��م��ا ف�����ش��ل��ت �مل���ح���ادث���ات م���ع ���ش��رك��ات 

�شركة  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�����ش��ي��ار�ت  �شناعة 

�الإحجام  ب�شبب  رمبا  موتور،  هيوند�ي 

ع��ن م�����ش��اع��دة م��ن��اف�����س ج��دي��د م��زع��ج. 

ول���ك���ن ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل������وردي ق���ط���ع غ��ي��ار 

�لعنان  الإط���الق  �ملتحم�شني  �ل�شيار�ت 

ف�شيكون  ج���دي���دة،  �إي�����ر�د�ت  ل��ت��دف��ق��ات 

ذلك عماًل مت�س �حلاجة �إليه.

ق����ال �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة 

يف  وول������ف  �أن�����دري�����ا������س   ،Vitesco
بالتاأكيد  �أب��ل  �شيارة  “�شتكون  مقابلة: 

ع���دد  ز�د  “كلما  مثري�ً”.  ت�����ط�����ور�ً 

�أف�شل،  ذلك  كان  �لكهربائية،  �ملركبات 

و�طلعت  “بلومربغ”،  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��اً 

“�لعربية.نت«. عليه 

ي����ت����ع����ر�����س �����ش����ان����ع����و ق����ط����ع غ���ي���ار 

�ل�شيار�ت ل�شغوط مع حتول �ل�شناعة 

�لتي تعمل بالبطاريات،  �ل�شيار�ت  نحو 

و�لتي تتطلب �أجز�ء �أقل من �ل�شيار�ت 

�لتي تعمل بالبنزين و�لديزل.

�لقدمية �الأ�شول 

وحددت فيتي�شكو مبيعات بقيمة 2.5 

مليار يورو - ��شتناد�ً �إىل �إير�د�ت 2018 

�ل�شاحن  مثل  �أج��ز�ء  ب�شنع  مرتبطة   -

�ل��ع��ث��ور  �إن  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي، وق����ال وول����ف 

�شيكون  �ملنتجات  لهذه  م�شرتين  على 

يوم  �مل�شتثمرين  من  �إيجاز  قبل  �شعباً 

�خلمي�س.

فيتي�شكو  �إن  �لتنفيذي  �لرئي�س  قال 

مبيعاتها  ثلث  ح��و�يل  لتحويل  ت�شعى 

ب��ال��ه��ج��ني  ي�������ش���م���ى  مل�����ا  م����ك����ون����ات  �إىل 

بالكهرباء  �ملو�شولة  �ملعتدل، و�لهجينة 

خالل  بالكامل  �لكهربائية  و�ل�شيار�ت 

�ملقبلة.  �خلم�س  �إىل  �لثالث  �ل�شنو�ت 

�لعديد من  ن�شر  �أي�شاً  �إنه ميكن  وقال 

�لتحكم  �أدو�ت  مثل  �حلالية،  منتجاتها 

يف �ملحرك، يف �ملركبات �لكهربائية.

�ل��ن��ظ��ر  “بغ�س  وول��������ف:  �أ������ش�����اف 

كاملة  جمموعة  لدينا  ق���ادم،  ه��و  عما 

م����ن �مل���ن���ت���ج���ات �ل��ه��ج��ي��ن��ة و�مل���رك���ب���ات 

�ل����ك����ه����رب����ائ����ي����ة، وه��������ذه ه�����ي م���ي���زت���ن���ا 

تقنية  ع��ل��ى  ن��رك��ز  ال  ن��ح��ن  �لكبرية”. 

و�ح�������دة ف���ق���ط ول��ك��ن��ن��ا ن��غ��ط��ي ج��م��ي��ع 

�خليار�ت.

طوكيو - رويرتز

ه������وت �الأ�����ش����ه����م �ل���ي���اب���ان���ي���ة �م�������س 

�شناعة  ���ش��رك��ات  ت�����ش��ررت  �إذ  �الث���ن���ني 

م�شنع  يف  حريق  �ن��دالع  بعد  �ل�شيار�ت 

�ملو�شالت  �أ�شباه  توريد  ل�شركة  مملوك 

ري��ن��ي�����ش��ا���س �إل��ك��رتون��ي��ك�����س، مم���ا �أوق���د 

����ش���ر�رة خم�����اوف ب�������ش���اأن ت�����ش��رر �إن���ت���اج 

�لنق�س  �ملزيد من  �ملركبات جر�ء وقوع 

يف �إمد�د�ت �لرقائق.

م�شتوى  دون  �أد�ءه  ن��ي��ك��ي  وو�����ش���ل 

�أن قال بنك  �ل�شوق �الأو�شع نطاقا، بعد 

�ل��ي��اب��ان �مل��رك��زي ي���وم �جل��م��ع��ة �إن���ه لن 

�ملوؤ�شر�ت  �شناديق  يف  �الآن  بعد  ي�شرتي 

بنيكي. �ملربوطة 

عند  ل��ي��غ��ل��ق   %2.07 ن��ي��ك��ي  وت���ر�ج���ع 

�نخفا�س  �أك��رب  وه��و  نقطة   29174.15

و�أن��ه��ى  �آذ�ر.  م���ار����س  م���ن  �ل���ر�ب���ع  م��ن��ذ 

�شل�شلة  نطاقا  �الأو���ش��ع  توبك�س  �ملوؤ�شر 

وتر�جع  �أي��ام،  ثمانية  ��شتمرت  مكا�شب 

1.09% ليغلق عند 1990.18 نقطة.

و�ن���خ���ف�������س ����ش���ه���م ري���ن���ي�������ش���ا����س مب��ا 

�شركة  ق��ال��ت  �أن  بعد   %4.89 �إىل  ي�شل 

لقطاع  �لكبرية  �ملو�شالت  �أ�شباه  توريد 

�لذي  م�شنعها  يف  �الإنتاج  �إن  �ل�شيار�ت 

ال  م��ا  �شي�شتغرق  �حل��ري��ق  بفعل  ت�شرر 

�شركات  و�إن  ال�شتئنافه،  �شهر  عن  يقل 

من  �لت�شرر  �شتبد�أ  �ل�شيار�ت  �شناعة 

نق�س �لو�رد�ت يف نحو �شهر.

و���ش��ج��ل م��وؤ���ش��ر م��ع��د�ت �ل��ن��ق��ل �أك��رب 

تر�جع يف �ل�شوق وتاله قطاع �لتاأمني. 

بينما   %3.63 موتور  هوند�  �شهم  ون��زل 

وفقد   .%3.7 موتور  ني�شان  �شهم  خ�شر 

�شهم دين�شو ل�شناعة مكونات �ل�شيار�ت 

م��وت��ور  ت��وي��وت��ا  ���ش��ه��م  وت���ر�ج���ع   %4.94

.%3.26

�أوز�ن  ل��ه��ا  �ل��ت��ي  �الأ���ش��ه��م  وو����ش��ل��ت 

ج��ر�ء  �ملعاناة  نيكي  �ملوؤ�شر  على  كبرية 

�ل�����ش��ر�ء يف �شناديق  �ل��ي��اب��ان  بنك  ق��ر�ر 

�ملوؤ�شر�ت �ملربوطة بتوبك�س فقط.

وتر�جع �شهم فا�شت للتجزئة %4.54 

ونزل �شهم د�يكن %4.02.

العربية-رويرتز

�ن��خ��ف�����ش��ت �أ�����ش����ع����ار �ل����ذه����ب �م�����س 

�أ�شول  م�شتثمرين  تف�شيل  مع  �الثنني 

�مل�����الذ �الآم������ن �ل��ب��دي��ل��ة م��ث��ل �ل�����دوالر 

تركيا  ق��ر�ر  بعد  و�ل�����ش��ن��د�ت  �الأم��ريك��ي 

للبنك  جديد  حمافظ  بتعيني  �ملفاجئ 

�مل����رك����زي ُع�����رف ع��ن��ه �ن���ت���ق���اده �أ���ش��ع��ار 

ل�شبابية  �أدى  مم��ا  �مل��رت��ف��ع��ة،  �ل��ف��ائ��دة 

�ملالية. �ل�شيا�شة  �إز�ء 

ون����زل �ل���ذه���ب يف �ل�����ش��وق �ل��ف��وري��ة 

ل��الأوق��ي��ة  دوالر   1736.71 �إىل   %0.5

�ل�شباحية،  �لتعامالت  يف  )�الأون�����ش��ة( 

�شابق من  وق��ت  0.7% يف  وك��ان قد فقد 

�لتعامالت  يف  �لذهب  وهبط  �جلل�شة. 

�إىل   %0.2 �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �الآج��ل��ة 

1738.80 دوالر لالأوقية.

ك���ان �ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رج���ب طيب 

�ملركزي  �لبنك  �أقال حمافظ  �أردوغ��ان، 

�لنقدية  �ل�شيا�شة  ت�شديد  يوؤيد  �ل��ذي 

�ل�شيا�شات  ل��ه��ذه  م��ع��ار���س  حمله  وح��ل 

�أث���ارت  مفاجئة  خ��ط��وة  يف  �ل�شبت  ي��وم 

�أ�شو�ق  على  ذل��ك  تاأثري  حيال  خم��اوف 

�ملال ودعمت �لدوالر كعملة مالذ �آمن.

ب��ال��دوالر،  �مل�شعر  �ل��ذه��ب،  فقد  كما 

ت����دف����ق����ات م������الذ �آم�������ن ل�������ش���ال���ح �ل���ني 

و�ل���������ش����ن����د�ت. وع����ل����ى ���ش��ع��ي��د �مل����ع����ادن 

�ل��ن��ف��ي�����ش��ة �الأخ������رى، ���ش��ع��د �ل��ب��الدي��وم 

ون���زل���ت  دوالر،   2639.92 �إىل   %0.2

وكذلك  دوالر   25.60 �إىل   %2.5 �لف�شة 

 1181.30 �إىل   %1.3 �ل���ب���الت���ني  ف��ق��د 

دوالر.

العربية-وكاالت

ت���������ش����ع����ى �����ش����رك����ة ت����و�����ش����ي����ل �ل����ط����ع����ام 

 Deliveroo دي��ل��ي��ف��رو  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

مليار   8.8 �إىل  ي�شل  تقييم  على  للح�شول 

يف  دوالر(  م��ل��ي��ار   12.2( �إ���ش��رتل��ي��ن��ي  جنيه 

طرحها �لعام �الأويل �لقادم يف لندن.

�أم���ازون،  تدعمها  �لتي  �ل�شركة،  ح��ددت 

و4.60   3.90 ب��ني  ي����رت�وح  ���ش��ع��ري��اً  ن��ط��اق��اً 

�لعام  لالكتتاب  لل�شهم  �إ�شرتليني  جنيه 

�ل�����ش��وق��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  �أن  ي��ع��ن��ي  مم���ا  �الأويل، 

م���ل���ي���ار ج��ن��ي��ه   7.6 ب����ني  ت�������رت�وح  �مل����ق����درة 

�إ�شرتليني،  جنيه  مليار  و8.8  �إ�شرتليني 

ملا ذكرته »CNBC«، و�طلعت عليه  وفقاً 

“�لعربية.نت«.
ديليفرو  ل�شركة  �ل��ع��ام  �الك��ت��ت��اب  ي��اأت��ي 

�ملتحدة  �ململكة  يف  �لطروحات  �أك��رب  كاأحد 

م���ن���ذ �����ش����ن����و�ت، ك���م���ا مي���ن���ح �����ش����وق �مل�����ايل 

�ل��ربي��ط��اين م��ك�����ش��ب��اً ج���دي���د�ً خ��ا���ش��ًة بعد 

خ��روج��ه��ا م��ن �الحت����اد �الأوروب�����ي وت��ر�ج��ع 

�أم�شرتد�م. ترتيبها خلف بور�شة 

�حلكومة  م��ن  م��دع��وم��ة  م��ر�ج��ع��ة  حثت 

ل��ن��ظ��ام �الإدر�ج يف  �إ���ش��الح��ات  �إج����ر�ء  ع��ل��ى 

�أ�شهم  �إدر�ج  لندن، مبا يف ذلك �لقدرة على 

�لفئة. مزدوجة 

�خ���ت���ارت دي��ل��ي��ف��رو ����ش��ت��خ��د�م �الإ���ش��الح 

�لفئة  مزدوج  لطرح  ت�شعى  حيث  �جلديدة، 

الأ�شهمها ميكن رئي�شها �لتنفيذي و�ملوؤ�ش�س 

وي����ل ���ش��و، ح��ق��وق ت�����ش��وي��ت م���ع���ززة، حيث 

فيما  �شهم،  لكل  �شوتاً   20 على  �شيح�شل 

�لعادية على �شوت و�حد  �الأ�شهم  �شتح�شل 

لكل �شهم.

�الثنني  يوم  بيان  �شو يف  من جانبه قال 

لندن،  �إدر�جنا يف  يتم  باأن  “نحن فخورون 
�ملدينة �لتي بد�أت فيها ديليفرو«.

“�أن ن�شبح �شركة عامة �شيمكننا  �أ�شاف 

م����ن م���و�����ش���ل���ة �ال����ش���ت���ث���م���ار يف �الب���ت���ك���ار، 

وتطوير �أدو�ت تقنية جديدة لدعم �ملطاعم 

وحمالت �لبقالة، وتوفري �ملزيد من �لعمل 

للم�شتهلكني،  �خل��ي��ار�ت  وتو�شيع  ل��ل��رك��اب 

وتقدمي �لطعام �لذي يحبونه من مطاعم 

�أكرث من �أي وقت م�شى«.

عائد�ت  ديليفرو  �شت�شتخدم  جانبها  من 

و�ل��دف��ع  من�شتها  لتعزيز  �ل��ع��ام  �الك��ت��ت��اب 

ب�شكل �أعمق يف عمليات ت�شليم �لبقالة عند 

كبري من  ب�شكل  ����ش��ت��ف��ادت  و�ل��ت��ي  �ل��ط��ل��ب، 

جائحة فريو�س كورونا.

ديليفرو  قالت  �الث��ن��ني،  ي��وم  حتديث  يف 

�إن �ل��ق��ي��م��ة �الإج��م��ال��ي��ة ل��ل��م��ع��ام��الت �ل��ت��ي 

تقوم مبعاجلتها ز�دت باأكرث من �ل�شعف يف 

�ل�شهرين �الأولني من �لعام، و�لتي عززتها 

م���وج���ة �الإغ����الق����ات �جل����دي����دة يف �مل��م��ل��ك��ة 

منت  حيث  كورونا،  فريو�س  ب�شبب  �ملتحدة 

�شنوي  �أ�شا�س  على   %130 بن�شبة  �الأح��ج��ام 

يف  منت  بينما  و�أيرلند�،  �ملتحدة  �ململكة  يف 

.%112 �الأ�شو�ق �الأخرى بن�شبة 

حت���ول���ت دي��ل��ي��ف��رو م���ن �ل��ف�����ش��ل يف ع��ام 

ن��ه��اي��ة  يف  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  رب���ح���ي���ة  �إىل   ،2020

تطبيقات  على  �لطلب  زي��ادة  بف�شل  �لعام 

ب�شبب  �الإن��رتن��ت  عرب  �خلارجية  �لطلبات 

�لوباء.

قال �شو: “لقد �شهدنا بد�ية قوية حتى 

عام 2021، وما زلنا يف بد�ية رحلة مثرية يف 

�لطعام  لتو�شيل  �لنمو  و�شريع  كبري  �شوق 

�الإن��رتن��ت، مع وج��ود فر�شة هائلة يف  عرب 

�مل�شتقبل«.

الريا�ض-العربية

وّق����ع����ت �ل���ه���ي���ئ���ة �مل���ل���ك���ي���ة مل���دي���ن���ة م��ك��ة 

�ل�شركة  م��ع  �مل��ق��د���ش��ة  و�مل�����ش��اع��ر  �مل��ك��رم��ة 

“�شار”،  �حلديدية  للخطوط  �ل�شعودية 

�إ���ش��ن��اد عمليات  �ت��ف��اق��ي��ة  �الث���ن���ني،  �م�����س 

ت��ق��دمي �خل���دم���ة و�ل�����ش��ي��ان��ة و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل 

هيئة  مب�شاركة  �ملقد�شة،  �مل�شاعر  لقطار 

تطوير منطقة مكة �ملكرمة ووز�رة �ملالية 

�أطر�فا �شمن �التفاقية. بو�شفهم 

ون�شت �التفاقية على �أن تقوم �ل�شركة 

“�شار”  �حل��دي��دي��ة  للخطوط  �ل�شعودية 

�أعمال  بتقدمي جميع  �شنو�ت  وملدة خم�س 

�خل���دم���ة و�ل�����ش��ي��ان��ة و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل ل��ق��ط��ار 

تنظيم  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ملقد�شة،  �مل�شاعر 

و�إد�رة �حل�شود و�حلر��شات �الأمنية، و�إد�رة 

�الأ����ش���ول �ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��ط��ار م���ن حم��ط��ات 

وغري  ت�شغيل،  و�أنظمة  ومعد�ت  ومر�فق 

ذلك من �لتجهيز�ت �لتابعة له.

�لتنفيذي  �لرئي�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة �مل��ل��ك��ي��ة �مل��ه��ن��د���س ع��ب��د�ل��رح��م��ن 

ب���ن ف�����اروق ع���د�����س، �إن �الت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي 

ت��ن��ف��ي��ًذ� ل��ت��وج��ي��ه �مل��ق��ام �ل�����ش��ام��ي ب��ات��خ��اذ 

م���ا ي��ل��زم ل���الرت���ق���اء ب���اخل���دم���ات �مل��ق��دم��ة 

ت�شغيل  ك��ف��اءة  ورف���ع  �ل��رح��م��ن  ل�����ش��ي��وف 

�الأ���ش��ول و�مل���ر�ف���ق، كما �أن��ه��ا ت��ت��و�ف��ق مع 

����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ه��ي��ئ��ة �مل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر 

كد�نة  �شركة  خ��الل  من  �ملقد�شة  �مل�شاعر 

م�شروعاً  تقدم  �لتي  و�لتطوير  للتنمية 

����ش���ام���اًل وم���ت���ك���ام���اًل ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ش��اع��ر 

�مل��ق��د���ش��ة مب�����ش��ارك��ة �ل��ق��ط��اع��ني �خل��ا���س 

وغ��ري �ل��رب��ح��ي، ن��ق��اًل ع��ن وك��ال��ة �الأن��ب��اء 

“و��س«. �ل�شعودية 

وق�����ال �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��رك��ة 

“�شار”  �حل��دي��دي��ة  للخطوط  �ل�شعودية 

�ل�شركة  �إن  �ملالك  �لدكتور ب�شار بن خالد 

 1440 عام  ت�شغيله يف  �أعمال  توليها  ومنذ 

ه� تعمل من �أجل حتقيق �لتطوير �مل�شتمر 

�لهدف، م�شدد�ً  للخدمات مبا يحقق هذ� 

�ملرحلة  خ��الل  ذل��ك  �شتو��شل  �أن��ه��ا  على 

�مل��ق��ب��ل��ة وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �ل��ه��ي��ئ��ة �مل��ل��ك��ي��ة 

ملدينة مكة �ملكرمة و�مل�شاعر �ملقد�شة.

وبني �لدكتور �ملالك �أن روؤية “�شار” 

�شبكات  ت�شغيل  م�شوؤولية  تتوىل  �لتي 

�ململكة  م��دن  بني  �حلديدية  �خلطوط 

متميزة  نقل  خدمات  تقدمي  يف  تتمثل 

عالية  جودة  ذ�ت  �حلديدية  باخلطوط 

وموثوقة.

بخف�س  �شتقوم  �ل�شركة  �أن  و�أو���ش��ح 

تدريجًيا  و�ل�شيانة  �لت�شغيل  تكاليف 

�ل��ع��م��ل  م����ع   %35 �إىل  ت�������ش���ل  ب��ن�����ش��ب��ة 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �مل��ح��ت��وى �مل��ح��ل��ي وت��وط��ني 

ت�����ش��غ��ي��ل  �أن  ع���ل���ى  م���������ش����دد�ً  �ل���ت���ق���ن���ي���ة، 

�مل��و����ش��ف��ات  وف���ق  �شيتم  �مل�����ش��اع��ر  ق��ط��ار 

و�ل�شالمة،  �الأد�ء  يف  �لعاملية  و�ملقايي�س 

كما مت ت�شنيفها �شمن �أف�شل 3 �شركات 

�الأم��ان  موؤ�شر  يف  �حلديدية  للخطوط 

عن  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ط��ار�ت  مل�شغلي  �لعاملي 

�حلديدية  للخطوط  �ل���دويل  �الحت���اد 

.)UIC(

العربية-وكاالت

�أ���ش��در م��رك��ز ���ش��ك��اوى ج��ر�ئ��م �الإن��رتن��ت 

�لفيدر�يل  �لتحقيقات  ملكتب  �لتابع   )IC3(

 2020 لعام  �الإنرتنت  )FBI( تقرير جر�ئم 

قيا�شياً  عاماً  كان   2020 عام  �أن  وجد  و�ل��ذي 

ل��ك��ل م��ن ���ش��ح��اي��ا ج��ر�ئ��م �الإن���رتن���ت وحجم 

�خل�شائر بالدوالر يف �لواليات �ملتحدة.

�شكوى   791790 ت�شجيل  �لتقرير  و�أظهر 

من قبل IC3 يف �ل�شنة �ملا�شية وبلغ �إجمايل 

ج��ر�ئ��م  ك��ان��ت  دوالر.  م��ل��ي��ار   4.2 �خل�����ش��ائ��ر 

ت�شجيلها  مت  �لتي  �شيوعاً  �الأك��ثر  �الإنرتنت 

وع��دم  �الح��ت��ي��ال  عمليات  ه��ي   2020 ع��ام  يف 

�لت�شليم و�البتز�ز. فيما كانت  �لدفع / عدم 

خمططات �مل�شاومة على �لربيد �الإلكرتوين 

�ملا�شي  �لعام  يف  تكلفة  �الأك��رث  هي  لالأعمال 

دوالر،  مليار   1.8 بلغت  معدلة  خ�شائر  م��ع 

 ،»Statista« جمعتها  �لتي  للبيانات  وفقاً 

“�لعربية.نت«. عليها  و�طلعت 

ظ���ه���ور  يف  م���ل���ح���وظ���اً   2020 ع������ام  ك������ان 

مع  ك��وف��ي��د-19  ج��ائ��ح��ة  ت�شتغل  خم��ط��ط��ات 

�����ش���ت���ه���د�ف ك���ل م���ن �الأف��������ر�د و�ل�������ش���رك���ات. 

ت��ت��ع��ل��ق  ����ش���ك���وى   28500 ح������و�يل  ت��ل��ق��ي  مت 

ت�شتهدف  م��ع��ظ��م��ه��ا  �جل��ائ��ح��ة  ح���ول  ب��ح��ي��ل 

�أم����و�ل ق��ان��ون �مل�����ش��اع��دة و�الإغ���اث���ة و�الأم���ن 

�القت�شادي.

و����ش��ت��ه��دف��ت �جل����ر�ئ����م ب�����ش��ك��ل �أ���ش��ا���ش��ي 

و�لت�شيد  و�ل��ق��رو���س  �مل��ن��ح  ع��ل��ى  �الح��ت��ي��ال 

�الحتيايل للح�شول على معلومات �لتعريف 

�ل�شخ�شية.

ويف كثري من �حلاالت، مل يدرك �ل�شحايا 

تقدمي  حاولو�  حتى  م�شتهدفني  كانو�  �أنهم 

مز�يا  على  للح�شول  �مل�شروعة  مطالباتهم 

�لتاأمني �شد �لبطالة.

م��ت��ن��ام��ي��ة يف  �أخ����رى  ك��م��ا ظ��ه��رت م�شكلة 

�ملجرمني  �نتحال  وهي  �لوباء  �أنحاء  جميع 

�لهاتف  ع��رب  �حل��ك��وم��ة  ممثلي  ل�شخ�شيات 

وع����رب �ل���ربي���د �الإل����ك����رتوين وع����رب و���ش��ائ��ل 

�الجتماعي. �لتو��شل 

ظهرت عمليات �الحتيال �أي�شاً مع ت�شارع 

�الأ�شخا�س  من  ُطلب  حيث  �لتطعيم  وت��رية 

�ل��دف��ع م��ق��اب��ل �حل�����ش��ول ع��ل��ى ل��ق��اح��ات من 

جيوبهم �أو تقدمي معلومات �شخ�شية مقابل 

�ملو�عيد.

العربية-وكاالت

�م�س  ر�شمياً  �ليابانيون  �مل��دع��ون  �تهم 

�الإث�����ن�����ني �أم����ريك����ي����ني �ث����ن����ني مب�������ش���اع���دة 

م��وت��ور،  ني�شان  ل�شركة  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س 

كارلو�س غ�شن، على �لهروب من �ملحاكمة 

يف �ليابان منذ �أكرث من عام.

وق�����ال مم��ث��ل��و �الدع�������اء يف ب���ي���ان �م�����س 

وبيرت  عاماً،   60 تيلور،  مايكل  �إن  �الثنني 

تايلور، 28 عاماً، �شاعد� غ�شن على مغادرة 

دي�شمرب  ق��ان��وين يف  غ��ري  ب�����ش��ك��ل  �ل��ي��اب��ان 

ب�شوء  �ت��ه��ام��ات  ي��و�ج��ه  ك���ان  ح��ي��ث   ،2019

�أخفيا  �لرجلني  �إن  وق��اال  �مل���ايل.  �ل�شلوك 

ط��ائ��رة خا�شة  م��ن  ع��ل��ى  وح��م��اله  غ�شن 

ذكرته  مل��ا  وف��ق��اً  بعد.  فيما  �ليابان  غ��ادرت 

“�لعربية. عليه  و�ط��ل��ع��ت  “بلومربغ”، 
نت«.

�إىل  و�الب�����ن  �الأب  �ل��ث��ن��ائ��ي  ت�����ش��ل��ي��م  مت 

�ل��دول��ة �الآ���ش��ي��وي��ة يف وق��ت �شابق م��ن هذ� 

�ل�شهر يف فوز نادر للحكومة �ليابانية. ويف 

حال �إد�نتهم، يو�جهون حكماً بال�شجن ملدة 

جمرم  �إي��و�ء  بتهمة  �أق�شى  كحد  �شنو�ت   3

�أو متكينه من �لفر�ر.

مت �ح��ت��ج��از �الث��ن��ني يف م��رك��ز �ح��ت��ج��از 

يف ����ش���و�ح���ي ط���وك���ي���و، وه����و ن��ف�����س �مل��ك��ان 

�ل�����ذي �ح��ت��ج��ز ف��ي��ه غ�����ش��ن ق��ب��ل ع��ام��ني. 

و��شتجوبهم �الدعاء دون ح�شور حمام.

ت���اي���ل���ور، �الب���ن  م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رودي 

و�أخ������اه  �أب�������اه  �إن  ت���اي���ل���ور،  مل���اي���ك���ل  �الآخ�������ر 

على  رد�ً  �ليابان  يف  جيد  ب�شكل  “يعامالن 
�ملا�شي. �الأ�شبوع  طلب للتعليق 

ويف �ل���ي���اب���ان، مي��ك��ن �ح��ت��ج��از �مل�����ش��ت��ب��ه 

توجيه  دون  ي��وم��اً   23 �إىل  ت�شل  مل��دة  ب��ه��م 

�تهامات ر�شمية. كانت عقارب �ل�شاعة تدق 

كانت  �لفرتة  تلك  الأن  �لعامني  للمدعني 

�شتنتهي يف وقت الحق من هذ� �الأ�شبوع.

طرح ديليفرو المدعومة من أمازون يسعى لـ 12 مليار دوالر

تهم رسمية من محكمة يابانية لشركاء كارلوس غصن

إسناد صيانة وتشغيل قطار المشاعر المقدسة لشركة »سار«

الواليات المتحدة يخسر 4.2 مليار دوالر بسبب جرائم اإلنترنت

الثالثاء  23 /3/ 2021 



االعالين
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200107528(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه   اجلبايل  املجيد  عبد  �سادق  �سركة  باأن  

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )15134( بتاريخ 2009/12/10 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/22 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سادق عبد املجيد عبد الرحمن 

اجلبايل  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – احل��زام  �سارع   – علندا  اب��و   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795199965

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 : )200164668(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  الع�ساف  وي��زن  عبداهلل  مهند  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2017/11/13 بتاريخ   )117489( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/22 

غاليه   ابو  �سامل  احمد  ا�سراء  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ���س��ق��ره  وادي   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796190240

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 : )200169572(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ح�سن ال�سراونه و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )118816( بتاريخ 2018/10/7 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/21 

زوان��ه  ح�سني  حممد  ح�سن  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ال�سراونه  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة – املنطقة ال�سكنية العا�سرة – 

ت: 0795220494

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

وامل�سجلة  ومن�سور      العطار  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

بتاريخ   )  75434  ( ال��رق��م   حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف 

�سركة  من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2005/4/14

ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل ورثة 

حممد عبد العزيز �سامل العطار و�سريكهم .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن 
عطاء اقنية تصريف مياه االمطار 

يف بلدية ام الجمال الجديدة
املرة االوىل

تعلن بلديه ام اجلمال اجلديده عن طرح عطاء اقنية ت�سريف مياه المطار 

يف بلدية ام اجلمال اجلديدة املرة الوىل وح�سب ال�سروط واملتطلبات الفنية 

ان�ساء  ثالثة  او  – رابعة �سرف �سحي  ثالثة  املقاولني ت�سنيف  ال�سادة  فعلى 

و�سيانة طرق اخت�سا�ض عبارات وت�سريف مراجعة حما�سب البلدية خالل 

غري  دينار   )250( مقابل  عطاء  ن�سخة  ل�سراء  وذلك  الر�سمي  الدوام  اوقات 

م�سرتدة م�سطحبني معهم �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول مع مالحظة ما يلي :

ان تكون غرامة التاأخري )400( دينار / يوم تاأخري .

مدة العمل )150( يوم تقوميي .

اخر يوم ايداع الت�سميم يف البلدية ال�ساعة )11( �سباحا يوم الثنني املوافق 

2021/4/12 م.

والوقت  التاريخ  وح�سب  العرو�ض  اي��داع  بعد  مبا�سرة  العرو�ض  فتح  موعد 

املحدد اعاله .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

حسن فهد الرحيبه 
رئيس بلديه ام جمال الجديدة

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

التجارية بالرقم )201986(  الزراعية ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء  ال�سباب  ) موؤ�س�سة 

با�سم ) ماهر حممد حمد اهلل زبن الن�سور ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) هرون عمر 

عبداهلل الرحيل ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

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

) �ستوديو الوفياء ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )253874( با�سم 

) ر�ساب مهند م�سلح الفواعري ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) مهند م�سلح حممد الفواعري (

 وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة علياء عبداهلل و�سريكها وامل�سجلة يف �سجل 

  2010/8/24 بتاريخ   )99281( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : علياء عبداهلل و�سريكها

اإىل �سركة : علياء عبداهلل و�سريكتها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سالمه  فرا�ض  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

البلوي و�سريكه

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/12/2 بتاريخ   )  118997(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وامل�سجلة  و�سركاه  الزايد  �سمري  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )20617( بتاريخ 

2020/5/12  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سمري الزايد و�سركاه

اإىل �سركة : �سمري الزايد 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

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة علي احمد و�سركاه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2006/7/17 بتاريخ   )  12333(

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�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة عدنان العالوين وبكر ابو يا�سني وامل�سجلة 

بتاريخ   )119736( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2019/6/18  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عدنان العالوين وبكر ابو يا�سني

اإىل �سركة : عدنان العالوين و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200082793(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الثوابته   ونبيل  مو�سى  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )74331( بتاريخ 2005/2/13  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/22 

قطا�ض   �سليمان  عبداهلل  خالد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان - القوي�سمه – ت: 0795936601

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 : )200018119(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكهم   والطراونه  ن��ريوخ  �سركة  ب��اأن 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2005/4/11 حتت الرقم )75368( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/16 

حمفوظ   عبداهلل  عبا�ض  كفاح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ج��ب��ل ال��ت��اج  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0788596144

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 : )200052698(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   م��راد  حممد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1996/1/3 بتاريخ   )41931( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/11 

الطراونه   احمد  ام��ني  �سند  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ام اذينه – ت: 0791752245

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

www.facebook.com/jordanssc Üƒ«Jƒj / ÊOQC’G »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG

00962 6 500 80 80
0800 22025

00962 6 550 18 80: ÊhÎµdE’G ójÈdGwebmaster@ssc.gov.jo

»eÓYE’G õcôŸG 
»YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG

رسالة الضمان
إلى أصحاب المنشآت غير المشمولة بالضمان

الضمان.. حماية وأمان

بادر .. بالشمول

 ,2020 ‹É◊G ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb »YÉªàL’G ¿Éª°†dÉH ºµjód Ú∏eÉ©dGh ºµJBÉ°ûæe ∫ƒª°ûH GhQOÉH
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اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)   HEMATOLOGY & SPECIAL COAGULATION (  B / 2021 /37 رقم �ض

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

اخلمي�ض  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2021/3/25 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ض ول تقبل على 

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

الثالثاء   23 / 3 / 2021

قـــرر جمل�ش اإدارة �سركة جممع ال�سليل ال�سناعي العقاري �ش. م. ع دعوتكـم حل�سور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادية الذي �سيعقد يف متام ال�ساعة 11 

من �سباح يوم الحد املوافق 2021/4/4 ويليه مبا�سرة اجتماع الهيئة العامة الغري عادي  وذلك بوا�سطة و�سيلة الت�سال املرئي والإلكرتوين عماًل 

باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�سنة 2020 والإجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين 

بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقته بتاريخ 2021/3/10 على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادية والغري العادي لل�سركة 

الإلكرتوين  املوقع  املن�سور على  اأعمال الجتماعني  املدرجة على جدول  الأمور  للنظر يف   ،)zoom(املرئي والإلكرتوين و�سيلة الت�سال  بوا�سطة 

لل�سركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�سركات.

يرجى من ح�سرات امل�ساهمني ح�سور الجتماعني املذكورين يف املوعد املعني بوا�سطة و�سيلة الت�سال املرئي والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين

)https://zoom.us/webinar/register/WN-Og2kLsvMQ6Cp5lvnDJoqhg( 

 املن�سور على املوقع الإلكرتوين لل�سركة www.addulayl.comواملت�سمن اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�سجيل احل�سور اأو اإر�سال التوكيل 

meeting@dleil.com لهذا  الجتماعني على الربيد الإلكرتوين

يجب اأن تر�سل ق�سائم التوكيل و/اأو التفوي�ش على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماعني.

اإعــــــالن اإلى م�ساهمي 
�سركة جممع ال�سليل ال�سناعي العقاري  �ش م ع

ال�صحف: انباط  12*4الثالثاء  23/3/2021

)ح�سور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع و الع�سرون ( واجتماع الهيئة الغري عادي 

رئي�ش جمل�ش الدارة 
الدكتور اأحمد الرقيبات 
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 تعلن النقابة العامة 
 

 للعاملين في البناء باألردن 
   
 

 

 

 عن فتح باب الترشيح 
 

2026-2120للدورة  عامةالنقابة اللإلنتخابات   
لكافة هيئاتها     

 

 

 

   

اعتباراو الموافق    ذلك  الثالثاء  يوم  صباح  الموافق    23/03/2021من  السبت  يوم  دوام  نهاية  وتنتهي 

طلبات الترشيح لرئيس النقابة العامة  تقدم  بحيث ساعة الثانية ظهرا خالل الدوام الرسمي  ال  27/03/2021

  الحسين عمان منطقة الرابية شارع ضاحية  الكائن في    ألردنبافي مقر النقابة العامة للعاملين في البناء  
    الطابق األول 14عمارة رقم 



الدويل
90 الثالثاء  23/ 3 / 2021 

 الن�سر املوؤزر الكبري الذي اجرتحته قيادُتنا ال�سيا�سية وقواُتنا امل�سلحة البا�سلة / اجلي�ش العربي 

و�سعبنا الواِحد املُوّحد، يف احلادي والع�سرين من اآذار 1968، على اأر�ش الكرامة خالل ال�ساعات 

الأوىل لليوم الأول يف املواجهة التاريخية، التي قادها املغفور له جاللة امللك احل�سني بن طالل 

رحمه اهلل وطيب ثراه، وتعاُظم الوعي الوطني ومتانة الُلحمة الوطنية لل�سعب الواحد، واإ�سناد 

الأم��ة للجي�ش، عّزز �سمود جبهة جنودنا و�سباطنا وقواتنا والأْه��ُل��وَن وا�ستب�سالهم يف مواقعهم 

اأجمع بدوله  اأك��د للعامل  املُقّد�ش عن الوطن وال�سعب لكن�ِش العدو من ترابنا الطهور،  بالدفاع 

املواطن الأردين  واأن كرامة  ل��الأردن وباأ�سه و�سالَدته،  العظيمة  القوة  و�سعوبه وجيو�سه عوامل 

والعربي هي فوق كل �سيء يف هذا الكون الف�سيح، واأن َمن يحاول اأن ُيِر�ش اأر�سنا بفريو�ساته 

وال�ستيطاِنيني  واملُ�ستعِمرين  املُحَتلني  لكل  ِع��رًة  يكون  موؤكد،  �سريع  مبوت  ُه  ُنِر�سُ الدخيلة، 

الأجانب اأ�سياع جهنم على مدار التاريخ. 

 اأذكر يف ذاك اليوم، كيف َعال �سوت مذيع اإذاعة اململكة الأردنية الها�سمية ُمعلًنا الن�سر الكامل 

على جحافل العدو ال�سهيوين الذي تثلمت اأ�سلحته فتم دحره وتكبيده خ�سائر ج�سيمة على اأر�ش 

املعركة، وهربت فلوله ع�سوائًيا �سوب نحورها كقطعان اأغنام متفحمة ومرتعدة من دنو موت موؤكد 

ُيلِحُق بقاياهم بزمالئهم ال�ّسُراق الذين ا�ستاأجروا جهنم وطًنا اأبدًيا. 

 )الكرامة( اأر�ش اأردنية عربية قح، وهي لنا ولي�ست لغرينا. والأردن بلد عروبي وها�سمي ل 

يطيق ال�سهيونية الإجرامية املَف�سوحة دولًيا وتاريخًيا. ولهذا، تكتل �سعبنا لإحلاق هزية كرى 

اْن��َه��َزم �سريًعا يف مواجهة مقاتلينا الأ�ساو�ش، فتقهقر �ستاتهم يف الأر���ش  ال��ذي  ُم��رِع��دة بالعدو 

تاركني  املعركة،  اأر���ش  على  �سوكتهم  وانك�سرت  فتفّتتوا،  وَتّطموا،  فُقِهروا،  اإِْنَغلَبوا  و  باأكملها 

وراءهم ولأول مرة، خ�سائرهم وقتالهم دون اأن يتمكنوا من �سحبها معهم، وتركوا خلفهم اآلياتهم 

احلربية واأ�سلحتهم املختلفة وقتالهم املَُمَزقني اإرًبا اإرًبا، ما حال دون تقيق الكيان ال�سهيوين 

لأهدافه التاريخية الهيمنية التو�سعية، التي ترى يف الأردن والأوط��ان العربية الأخرى ُم�ستقًرا 

للم�ستوِطنني املُ�ستوَردين من بقاِع العامل، ونقطة انطالق ل�ستعمار اأرا�ٍش عربية جديدة جماورة 

للمملكة. بالتايل، ُيعتر الن�سر الأردين َفاَلًحا وَفْوًزاع�سكرًيا عربًيا بامتياز، وَظفًرا وَفْوَرًة لقوى 

التحرر العاملية، �سارك فيه ُجند العرب لتعظيم َمنعة الأوطان العربية يف �سِدّ اأيديولوجية تو�سعية 

�ساذجة ومتجددة، درج على فركتها وانتاجها اأيديولوجيو العنو�سة ال�سهيونية املتاأ�سلني يف �ستى 

الدول الغربية واأمريكا.

ا، ولن اأن�سى ما حييت، كيف ا�سطحبني املرحوم والدي مو�سى �سامل �سوداح معه لو�سط   اأذكراأي�سً

عّمان، وكان عمري اأنذاك )10( �سنوات فقط، اإىل حيث ما تزال قائمة �ساحة مكتبة اأمانة عّمان 

الكرى، وطلب مني الت�سلق اإىل اأعلى برج دبابة �سهيونية من جمموع دبابات واآليات اإ�سرائيلية 

كثرية، �سحبها اجلي�ش العربي البطل من �ساحة املعركة اإىل �ساحة الأمانة، لعر�سها على �سكان 

العا�سمة اْحِتَفاًء بالن�سر العظيم. اآنذاك، نظرُت من “الرج” اإىل جوف اإحدى الدبابات، فراأيت 

املُنتهية،  اإىل هيكل دبابتهم  اأج�سادهم ومقيدين بال�سال�سل احلديدية  جنوًدا �سهاينة متفحمًة 

و�سبب ذلك اأن القيادة ال�سيا�سية ال�سهيونية قّيدتهم اإىل حديدها املتهالك خ�سية هروبهم من 

اأر�ش الوغى، فهي ُتدرك اأن اجلندي ال�سهيوين املَُرّفه حياتًيا، القادم من دول اأوروبية، مل ُيفكر 

يوًما بالهجرة ناحية الكيان الغا�سب ليقاتل ويوت لأجل م�سالح زعماء طارئني يف تاريخ الكرة 

الأر�سية، �سّكلوا قيادة تو�سعية ل�سو�سية ودولة طارئة ُملَحقة باأجندة ال�ستعمار العاملي كجزء 

وظيفي َعمالين لالإمريالية الدولية يف املنطقة العربية وما ُيَجاورها من دوٍل واأمٍم، بل ليعي�ش 

يف ظروف مادية اأف�سل مما كانت عليه حياته يف وطنه م�سقط راأ�سه البعيد، وليتقا�سى راتًبا اأعلى 

ومكا�سب اأكرث يف )تل اأبيب(، التي هي يف الأ�سل واملكانة مدينة )يافا( وقراها الفل�سطينية ال�سليبة 

املُحَتلة. 

 بالتايل، يرى اأف��راد العدو، اأنه ل معنى ملوتهم من اأجل قادة ل يهتمون مب�سريهم وم�سري 

اأولدهم وعائالتهم، فزعماء ال�سهيونية اأثرياء واأ�سحاب اأطيان واأموال وجتارة دولية مزدهرة، 

وبالتايل لن ي�ستذكر هوؤلء اأبًدا موت م�سلح  يهودي واحد ول حتى جي�ش يهوذي اإ�سرائيلي برمته، 

ا، واأن يدفنوا يف مقرة الأرقام ال�سهيونية! ن�ِسًيّ فمكتوب على ع�سكرهم اأن ُي�سِبْحوا َمَواًتا وَن�ْسًيا َمّ

األكاديمي مروان سوداح

نصر الكرامة.. كرامتنا 
بأعظم تجلياتها

االنباط-وكاالت

ام�ش  البيئة،  املياه وجودة  �سلطة  قالت 

الث��ن��ني، اإن ال��واق��ع امل��ائ��ي يف ق��ط��اع غ��زة 

ي���واج���ه م��ن��ذ ع���ق���ود، اأزم�����ة ك���ب���رية ج����ّراء 

الإ�سرائيلية �سلطات الحتالل  �سيا�سات 

البنا”،  ل�”مازن  ك��ل��م��ة،  يف  ذل���ك  ج���اء 

بغزة،  املياه  �سلطة  رئي�ش  باأعمال  القائم 

وزارة  مبقر  عقده  �سحفي  موؤمتر  خ��الل 

الإع�������الم، مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم امل���ي���اه ال��ع��امل��ي، 

املوافق 22 مار�ش/ اآذار من كل عام

من  باملئة   97 م��ن  اأك��رث  اإن  البنا  وق��ال 

مياهها  جودة  تتوافق  “ل  اجلوفية  الآبار 

م���ع م���ع���اي���ري م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

اخلا�سة مبياه ال�سرب”

اأن م��ت��و���س��ط ن�����س��ب��ة امل��ل��وح��ة يف  وذك����ر 

امل���ي���اه )املُ�����س��ت��خ��رج��ة م���ن الآب�������ار(، ت�سل 

ال���واح���د،  ال���ل���رت  يف  م��ل��ي��ج��رام  األ�����ف  اإىل 

وه���و رق���م م��رت��ف��ع ج���دا، م��ق��ارن��ة باملعيار 

 250 الدويل باحلد الأق�سى والذي يقّدر ب�

مليجرام، للرت الواحد

واأرجع “البنا” ذلك اإىل العجز ال�سنوي 

والذي  للخزان اجلويف؛  املائية  املوازنة  يف 

يقّدر بحوايل 120 130مليون مرت مكعب

من  ال��واح��د  ال��ف��رد  “ن�سيب  اأن  وب���نّي 

املياه لالأغرا�ش املنزلية ي�سل اإىل 85 لرت 

م��ق��ارن��ة  منخف�ش  رق���م  وه���و  اليوم”،  يف 

ب��احل��د الأدن�����ى ل��ل��م��ع��ي��ار ال�����دويل وال���ذي 

يقّدر ب� 100-150 لرت للفرد يف اليوم

وع���ن م�����س��ادر امل���ي���اه يف ال���ق���ط���اع، ق��ال 

البنا اإن غزة تعتمد على “اخلزان اجلويف 

التي  وامل��ي��اه  ب��امل��ئ��ة،   92 بن�سبة  ال�ساحلي 

باملئة،   6 بن�سبة  اإ�سرائيل  من  �سرائها  يتم 

2 باملئة” وتلية مياه البحر بن�سبة 

التمويل” يف  “�سعف  اأن  البنا  واأو�سح 

قطاع املياه، اأثر ب�سكل �سلبي على “�سرعة 

باملياه  املتعلقة  وامل��راف��ق  امل�����س��اري��ع  اإجن���از 

التحلية” وحمطات 

ال�����س��ي��ا���س��ي  “احل�سار  اأن  ذك�����ر  ك���م���ا 

والق���ت�������س���ادي امل���ف���رو����ش ع��ل��ى غ����زة اأّث����ر 

وال��دع��م  التمويل  ت��ق��دمي  على  الآخ���ر  ه��و 

املادي لإجناز واإن�ساء مرافق املياه وتوفري 

الكهربائية” الطاقة  م�سادر 

ال��و���س��ع  اأدى  “كما  ق��ائ��ال  وا���س��ت��ك��م��ل 

اإىل  للمواطن  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����س��ادي 

ان���ع���دام ق��درت��ه ع��ل��ى ���س��داد ف��وات��ري امل��ي��اه 

اخلدمة  على  اأث��ر  ما  ال�سحي،  وال�سرف 

بت�سغيل  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ��ا���س��ة  املُ���ق���ّدم���ة 

و�سيانة مرافق املياه”

“بحرمان  اإ����س���رائ���ي���ل  ال���ب���ن���ا  وات����ه����م 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن م�������س���ادره���م امل��ائ��ي��ة 

بهدف  وتعط�سيهم  وال�سطحية،  اجلوفية 

اأرا�سيهم” تهجريهم من 

ب�”ال�سغط  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  وط��ال��ب 

غ��زة،  ع��ن  ح�سارها  ل��رف��ع  اإ���س��رائ��ي��ل  على 

وت���ق���دمي ال���دع���م امل����ايل امل��ط��ل��وب لإجن���از 

امل�����س��اري��ع ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ن حم��ط��ات 

البحر  م��ي��اه  لتحلية  وحم��ط��ات  م��ع��اجل��ة 

م�سادر  لتوفري  الطاقة  توليد  وحمطات 

مياه جديدة”

على  ح�����س��ارا  “اإ�سرائيل”  وت��ف��ر���ش 

���س��ك��ان غ����زة، ال��ذي��ن ت��زي��د اأع���داده���م عن 

الثاين  كانون  يناير/  منذ  ن�سمة،  مليوين 

2006

االنباط- وكاالت

الرئي�ش  ع��ن  اإع��الم��ي��ة  و���س��ائ��ل  نقلت 

اللبناين مي�سال عون اأنه لن يتنازل عن 

املكلف  لرئي�ش احلكومة  الداخلية  وزارة 

�سعد احلريري

ف��ب��ح�����س��ب م���وق���ع ج����ري����دة الأخ����ب����ار 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، اأك����د ع���ون اأن����ه ل م�����س��اوم��ة 

عن  يتنازل  ولن  الداخلية،  حقيبة  على 

بها التم�سك 

اللبناين  ال��رئ��ي�����ش  اأو���س��ح  امل��ق��اب��ل  يف 

اأنه ل مانع لديه من مناق�سة ما يت�سل 

منفتح  اأن��ه  اإىل  م�سريا   ، العدل  بحقيبة 

ع��ل��ى ال��ت��خ��ّل��ي ع��ن ح��ق��ي��ب��ة الت�����س��الت، 

وه����ي ح��ق��ائ��ب ح��م��ل��ه��ا اإل���ي���ه احل���ري���ري 

دي�سمر/كانون   23 م�����س��ّودة  يف  بنف�سه 

الأول

اأح��د يفر�ش  اأن��ه ل  و���س��دد ع��ون على 

املعايري  عن  التنازل  الدولة  رئي�ش  على 

ل��ت��األ��ي��ف حكومة  ال��د���س��ت��وري��ة احل��ت��م��ي��ة 

متوازنة، ح�سب تعبريه

ال�سلطة  بناء  على  موؤمتن  اأن��ا  وق��ال: 

النيابية  ال�ست�سارات  جري 
ُ
اأ الإجرائية، 

اأ�سارك  املكلف،  الرئي�ش  اأ�سّمي  امللزمة، 

ال����ت����األ����ي����ف م�����ن خ������الل م���راج���ع���ت���ي  يف 

ال�����س��ي��غ��ة احل��ك��وم��ي��ة امل���ق���رتح���ة ع��ل��ّي، 

رئي�ش  ا�ستقالة  اأقبل  مرا�سيمها،  اأ�سدر 

احلكومة واأوّقع اإقالة الوزير

و�����س����دد: ���س��ت��ك��ون ح��ق��ي��ب��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

الداخلية  حقيبتا  تكون  عندما  عندنا، 

وال���ع���دل ع��ن��د رئ��ي�����ش احل��ك��وم��ة، اأ���س��ف 

فذلك  التمييزي،  ال��ع��ام  امل��دع��ي  اإليهما 

عهدته،  يف  والق�ساء  الأم��ن  و�سع  يعني 

وُيطفئه  ي�����س��اء  ���س��اع��ة  ال���زر  ع��ل��ى  يكب�ش 

ي�ساء �ساعة 

واأكد رئي�ش اجلمهورية ما اأعاده على 

احلريري  �سعد  املكلف  احلكومة  رئي�ش 

اأن تاأليف احلكومة لي�ش �سغلتي،  مراراً، 

اذهب اإىل روؤ�ساء الكتل واحِك معهم، ثم 

فيها،  اأدّق��ق  اأراجعها،  مب�سّودة.  اإيّل  ائ��ِت 

اأناق�سها وزيراً وزيراً ثم اأوّقع اأو ل

ال��ت��ق��ى  ق���د  ك����ان  ع����ون  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

اأن  دون  امل��ا���س��ي،  احل���ري���ري، اخل��م��ي�����ش 

على  اتفقا  لكنهما  كبريا،  تقدما  يحرزا 

ع��ق��د ل���ق���اء اآخ����ر ال���ي���وم الث���ن���ني، فيما 

ق��ال��ت و���س��ائ��ل اإع����الم م��ق��رب��ة م��ن ق�سر 

بالن�سبة  فا�سال  �سيكون  اللقاء  اإن  بعبدا 

للحريري، فاإما التفاق، واإما املواجهة

االنباط-وكاالت

واملحررين،  الأ���س��رى  ���س��وؤون  هيئة  قالت 

�سكان  عاماً(   52( الأق��رع  ناه�ش  الأ�سري  اأن 

يواجه  اهلل،  ب���رام  مبدينة  الأم��ع��ري  خميم 

اأو����س���اع���ا ���س��ح��ي��ة ق��ا���س��ي��ة داخ����ل م���ا ي�سمى 

الرملة” “م�ست�سفى 
واأو���س��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة، يف ت��ق��ري��ر اأ���س��درت��ه 

ام�����ش الإث���ن���ني، اأن الأ����س���ري الأق�����رع ج��رى 

زجه  وبعد  مبتورة،  قدميه  واإحدى  اعتقاله 

طبيبا،  اهماله  مت  الح��ت��الل  �سجون  داخ��ل 

بالغرغرينا،  الأخرى  �ساقه  لإ�سابة  اأدى  ما 

لعملية  الأق���رع  الأ���س��ري  خ�سع  اإث��ره��ا  وعلى 

“اآ�ساف  م�ست�سفى  يف  �ساقه  لبرت  جراحية 

حتى  ي�ستكي  الأ�سري  ي��زال  ول  هروفيه”، 

اأوجاع حادة يف كلتا قدميه ويف  اللحظة من 

الرملة  عيادة  وتكتفي  ج�سده،  اأن��ح��اء  كافة 

عالجه  ب��دون  ل��ه  القوية  امل�سكنات  بتقدمي 

ال�سحيح بال�سكل 

موؤخرا  ب��ات  الأق��رع  الأ���س��ري  اأن  واأ�سافت 

املتوقع  ومن  الرئتني  يف  م�ساكل  من  يعاين 

ويعتر  دائ���م،  ب�سكل  الأك�����س��ج��ني  يتلقى  اأن 

م���ن احل�����الت امل��ر���س��ي��ة الأ����س���ع���ب ال��ق��اب��ع��ة 

داخ���ل م��ع��ت��ق��الت الح���ت���الل، وي��ق��ب��ع ب�سكل 

“الرملة” دائم داخل م�ست�سفى 

حاليا  القابعني  الأ�سرى  اأن  اإىل  واأ�سارت 

ال�ساوي�ش،  )خالد  م��ن:  كل  هم  بامل�ست�سفى 

و�سالح  رداد،  ومعت�سم  م��وق��دة،  ومن�سور 

����س���ال���ح، وحم���م���د ط��ق��اط��ق��ة، ون�������س���ال اأب���و 

اأبو �سليم، وباهر ع�سة، ونور  عاهور، وناظم 

اأ�سري م�سرب  بيطاوي، وعماد بطران، وهو 

عن الطعام منذ قرابة ال�سهر(، لفتة اإىل اأن 

ملتابعة  ما�سة  بحاجة  الأ�سرى  ه��وؤلء  جميع 

تتعمد  امل�ست�سفى  اإدارة  لكن  حثيثة،  طبية 

العالج  بتقدمي  املماطلة  اأ�سلوب  ا�ستخدام 

الفحو�سات  اإج���راء  ع��ن  تتقاع�ش  كما  لهم، 

الالزمة لهم، وت�ستهرت بحياتهم

م���ن اجل���دي���ر ذك����ره اأن الأ����س���ري الأق����رع 

بال�سجن  وحمكوم   ،2007 العام  منذ  معتقل 

ثالثة موؤبدات، وهو اأب لأربعة اأبناء

االنباط-وكاالت

لإقامة  �سنوات من وقف م�سروع  �ست  بعد 

جم��م��ع ل��ل��ن��ف��اي��ات ع��ل��ى اأرا�����س����ي امل��واط��ن��ني 

�سمال  العي�سوية  وبلدة  �سعفاط  خميم  ق��رب 

�سرقي القد�ش املحتلة، عادت بلدية الحتالل 

كل  متجاهلة  جم���دًدا،  لطرحه  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

العرتا�سات على تنفيذه

ومل ت���ك���رتث ب��ل��دي��ة الح���ت���الل مل��ع��ار���س��ة 

واح���ت���ج���اج���ات امل��ق��د���س��ي��ني، وامل��خ��ت�����س��ني يف 

�سعفاط  ت��وي��ل  على  وُت�����س��ر  البيئة،  ���س��وؤون 

ال�سلبة  ل��ل��ن��ف��اي��ات  جم��م��ع  اإىل  وال��ع��ي�����س��وي��ة 

وخم��ل��ف��ات ال��ب��ن��اء وال�����س��ن��اع��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

البيئة  على  كبرًيا  وخطًرا  كابو�ًسا  ي�سكل  ما 

والإن�سان

يف  والبناء”  امل��ح��ل��ي��ة  “اللجنة  ون��اق�����س��ت 

البلدية الأربعاء املا�سي، اخلطة، والتي جرى 

جتميدها يف العام 2015، بناًء على اعرتا�سات 

البيئة  ب�����س��وؤون  م��ع��ن��ي��ة  وج��م��ع��ي��ات  الأه�����ايل 

وال�سحة، كما يقول الباحث يف �سوؤون القد�ش 

فخري اأبو دياب

“�سفا” اأن  ل��وك��ال��ة  دي����اب  اأب����و  وي��و���س��ح 

ال��ل��ج��ن��ة اأع����ادت ف��ت��ح امل��ل��ف م���رة اأخ����رى، بعد 

جتميده لإقرار تنفيذه على اأرا�سي املواطنني 

قرب �سعفاط وعناتا والعي�سوية على م�ساحة 

اأكرث من 50 دوًنا

اآثار كارثية

وي�سيف اأن امل�سروع يت�سمن دفن النفايات 

وامل�ست�سفيات،  البناء  مواد  وخملفات  ال�سلبة 

املنطقة  يف  وغريها  الكيماوية  امل��واد  وكذلك 

البيئة  على  كبري  ب�سكل  يوؤثر  ما  امل�ستهدفة، 

واملياه اجلوفية

اإق��ام��ة ه��ذا امل��ك��ب ح��ي��اة املواطنني  وي��ه��دد 

الكريهة  ال��روائ��ح  انبعاث  ب�سبب  و�سحتهم، 

والغازات ال�سامة منه، والتي ت�سبب الأمرا�ش 

البيئي والأوبئة، والتلوث 

ووفًقا للخطة، �سيتم التخل�ش من الرتبة 

�ست�سل  وال��ت��ي  ال��ن��ف��اي��ات،  جممع  يف  ال��زائ��دة 

من  الأه��ايل  يخ�سى  فيما  بال�ساحنات،  يومًيا 

ه��واء  وي��ل��وث  بيئًيا  خ��ط��ًرا  املجمع  ي�سبح  اأن 

املنطقة

وينبه اأبو دياب اإىل خطورة تنفيذ امل�سروع 

ك��ارث��ي��ة �سلبية  اآث����ار  ل���ه م���ن  مل���ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

الح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات  اأن  م����وؤك����ًدا  وخ����ط����رية، 

من  بالقرب  امل�ساريع  هذه  مثل  اإقامة  تتعمد 

ال��ت��ج��م��ع��ات ال�����س��ك��ان��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، لأج��ل 

املناطق  وج��ع��ل  البيئة،  وت��ل��وث  امل��ي��اه  ت�سميم 

غري قابلة للعي�ش واحلياة الكرية

ووف����ق م���ا ي��ق��ول ف����اإن ���س��ل��ط��ات الح��ت��الل 

جممع  اإىل  للقد�ش  ال�سرقية  املنطقة  حولت 

الأمرا�ش وحالت  اأدى لنت�سار  ما  للنفايات، 

ال��ت�����س��م��م، وت����ل����وث امل����ي����اه، وت�������س���رر ال����رثوة 

ال�سكان  اأن  خ��ا���س��ة  وامل���زروع���ات،  احل��ي��وان��ي��ة 

ورعي  الزراعة  على  يعتمدون  املدينة  �سرقي 

املوا�سي

وم����وؤخ����ًرا، واف��ق��ت ب��ل��دي��ة الح���ت���الل على 

البدء بتنفيذ خمطط لإقامة مكب للنفايات، 

وم�������س���ن���ع لإع��������ادة ت����دوي����ره����ا ع���ل���ى اأرا�����س����ي 

“معاليه  م�ستوطنة  ب��ني  خا�سة  فل�سطينية 

“مي�سور  ال�����س��ن��اع��ي��ة  وامل��ن��ط��ق��ة  اأدوميم” 

ت��ع��ت��ران  وال��ل��ت��ان  ال��ق��د���ش،  اأدميم” ���س��رق��ي 

اأكر م�سدر للنفايات اخلطرية

ترحيل طوعي

اأن  ال���ق���د����ش  �����س����وؤون  ال���ب���اح���ث يف  وي���ب���ني 

مق�سودة  اإ�سرائيلية  �سيا�سية  توجهات  هناك 

خميم  يف  وخا�سة  الفل�سطينيني،  ت�ستهدف 

التجمعات  اأك����ر  م��ن  ي��ع��ت��ر  ال����ذي  ���س��ع��ف��اط 

القد�ش �سرقي  ال�سكانية 

وت�������س���ع���ى ����س���ل���ط���ات الح�����ت�����الل لإخ�������راج 

املخيم خارج مركز  �سكان  الآلف من  ع�سرات 

ت�سنها  التي  ال�سعواء  احل��رب  �سمن  املدينة، 

العرقي  التطهري  و�سيا�سة  املقد�سيني،  على 

املتوا�سلة

ويوؤكد اأن اإقامة مكبات النفايات يف القد�ش 

املمنهجة  “اإ�سرائيل”  �سيا�سة  من  ج��زًءا  يعد 

وال���ه���ادف���ة ل���ط���رد ال�����س��ك��ان ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

وجعلها  حياتهم  وت�سويه  ق�سرًيا،  وترحيلهم 

الو�سع  تغيري  وك��ذل��ك  واآم���ن���ة،  �سليمة  غ��ري 

ليكون جزًءا من م�ساريع تهويدية

تعري  الح��ت��الل ل  ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  وي��ل��ف��ت 

املقد�سي وحياته، يف  الإن�سان  اهتماًما ل�سحة 

ب�سحة  ت�سر  م�ساريع  اأي  اإقامة  متنع  املقابل 

امل�ستوطنني

ب��ل��دي��ة  م���ه���ن���د����ش  ادع�������ى  ال�������س���ي���اق،  ويف 

الح����ت����الل ي���وئ���ي���ل اي���ف���ني خ�����الل م��ن��اق�����س��ة 

�سكان  ل�����س��ال��ح  ي��ق��ام  اأن” امل�����س��روع  اخل��ط��ة، 

املحلي” املنطقة ولتعزيز القت�ساد 

وق�����ال: “ل ي��وج��د ح��ال��ًي��ا داخ����ل م��دي��ن��ة 

القد�ش موقع منظم دائم لمت�سا�ش فائ�ش 

ال���رتب���ة ال���ن���اجت ع���ن ب��ن��اء امل�����س��اك��ن وال��ب��ن��ي��ة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، ف��ي�����س��ط��ر امل���ط���ورون وامل���ق���اول���ون 

لنقلها اإىل مناطق نائية، وهذا العائق”

من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  “اإلقاء  اأن  واأ�����س����اف 

بجميع  مفتوحة  مناطق  يف  ال��زائ��دة  ال��رتب��ة 

����س���رق���ه���ا ع���ل���ى وج���ه  امل����دي����ن����ة، ويف  اأن�����ح�����اء 

امل�ساكل  اأخ��ط��ر  م��ن  الآن  اأ�سبح  اخل�سو�ش، 

الظاهرة  ه��ذه  وت��ط��ورت  القد�ش،  يف  البيئية 

يف ال�����س��ن��وات الأخ������رية ل��ع��دم ت��وف��ر امل��وق��ع، 

لدفن  وقانوين  منظم  موقع  اإن�ساء  وبالتايل 

زع��م  ح�سب  للبلدة”،  م��ه��م  ال��زائ��دة  ال��رتب��ة 

اللجنة

ال��ل��ج��ن��ة، ع�سو  اأم����ا م��ع��ار���ش اخل��ط��ة يف 

اأن  “اأعتقد  ف��ق��ال:  هابيليو،  يو�سي  املجل�ش 

ل�سكان  ���س��دي��ًدا  اإزع���اًج���ا  ي�سبب  ���س��وف  امل��ك��ب 

ويحظر  والعي�سوية،  واملخيم  البلد  �سعفاط 

ب��ن��اء م��ك��ب ن��ف��اي��ات ق��ري��ب ج���ًدا م��ن الأح��ي��اء 

ق�سارى  و�ساأبذل  ذلك  اأعار�ش  اأنا  ال�سكنية، 

جهدي ملنع اإن�ساء املكب يف املكان”

 في يوم المياه.. االحتالل يتسبب بأزمة في الواقع المائي بغزة منذ عقود

 األزمة اللبنانية تتعقد ومشاورات الحكومة في مهب الريح.. عون يؤكد عدم التنازل عن الداخلية والحريري يسابق الزمن لتشكيل حكومته رغم العقبات

 األسير ناهض األقرع يواجه أوضاعا صحية قاسية في »سجن الرملة«

 مجمع النفايات شمالي القدس.. كابوس ُيهدد حياة المقدسيين

االنباط-وكاالت

امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ح�����ذرت 

يون�سكو  والثقافة  وال��ع��ل��م  للرتبية 

 2030 ���س��ي��واج��ه ع���ام  ال��ع��امل  اأن  م��ن 

دول  اأن  اإىل  م�����س��رية  ب��امل��ي��اه  ن��ق�����س��ا 

ك��اف��ي��ة  ت����ب����ذل ج�����ه�����وداً  ال�����ع�����امل ل 

للحفاظ على املوارد املائية

وق��ال��ت امل��ن��ظ��م��ة يف ت��ق��ري��ر ال��ي��وم 

ال��ع��امل��ي نقله  امل���ي���اه  ي����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 

ال���ع���امل  اإن  ال����ي����وم  رو����س���ي���ا  م����وق����ع 

نق�سا   2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ���س��ي��واج��ه 

ب��امل��ئ��ة   40 ب��ن�����س��ب��ة  امل����ي����اه  يف  ع���ام���ا 

م�ساكل  ب�سبب  ال��و���س��ع  و�سيتفاقم 

ع��امل��ي��ة اأخ����رى مب���ا يف ذل���ك ع��واق��ب 

وباء كورونا

اأن  ويوؤكد القائمون على التقرير 

باملياه  الأر���ش  �سكان  تزويد  م�سكلة 

ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ال�����س��ح��ي��ة يف 

�سوء اأزمة ال�سرف ال�سحي احلالية 

وقت  اأي  من  اإحل��اح��اً  اأك��رث  اأ�سبحت 

املياه  تكلفة  اأن  م�سى م�سددين على 

انطالقا  فقط  لي�ش  تقا�ش  اأن  يجب 

من �سعرها ال�سوقي ولكن اأي�سا من 

تتاأتى  اأن  يكن  التي  الفوائد  حيث 

من توزيعها

 اليونسكو: العالم سيواجه نقصًا 
ب المياه بنسبة 40% عام 2030
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االنباط-وكاالت

ق��ال��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�مل��غ��رب��ن، �إن��ه 

من  يطلب  �أن  �ل��دويل  �ملجتمع  على  يجب 

ببنود  �لإل��ت��ز�م  غابري  بن  نتنياهو  �إئتالف 

�لرباعية �لدولية �خلا�سة بتحقيق �ل�سالم

و�أو����س���ح���ت �ل�������وز�رة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، 

“دنيا �لوطن” ن�سخة  �م�س �لثنني، و�سل 

يتالعب  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ه��و  نتنياهو  ب���اأن  ع��ن��ه، 

�يديلوجيته  لت�سويق  و�لل��ف��اظ  بالكلمات 

�ل���س��ت��ع��م��اري��ة �ل��ي��م��ي��ن��ي��ة �مل��ت��ط��رف��ة �ل��ت��ي 

�لتي  م��و�ق��ف��ه  وحقيقة  ج��وه��ره  ع��ن  ت��ع��ر 

يعي�س  نتنياهو  �ن  �لو��سح  ومن  تتغري،  ل 

ح��ال��ة �رت��ب��اك وع���دم ت���و�زن يف ظ��ل �لد�رة 

يتعلق  م��ا  �جل��دي��دة، خا�سة يف  �لم��ريك��ي��ة 

�ل�سر�ع  ملف  مقدمتها  ويف  �مللفات  بعديد 

�لإ�سر�ئيلي �لفل�سطيني 

ون���وه �إىل �أن���ه ب��الأم�����س ���س��رح ل��الإع��الم 

�لإ�سر�ئيلي �ن �سم �ل�سفة �لغربية لن يتم 

دون مو�فقة بايدن و�ليوم يتفاخر بتم�سكه 

من  �ملمتدة  �ملنطقة  على  �لأمنية  بال�سيادة 

�لنهر �ىل �لبحر حتت حجج وذر�ئع و�هية 

تكون  �أن  يجب  )�إ���س��ر�ئ��ي��ل  �أن  على  م��وؤك��د� 

على  لنحافظ  �ملنطقة  يف  �لأق���وى  �ل��دول��ة 

وجودنا(

و�أ�سارت �لوز�رة يف بيانها �إىل �أن نتنياهو 

ي���ع���رف ب��ت��ه��م��ي�����س �ل���ط���رف �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ويوحي بعدم وجود �سرورة للتفاو�س معه، 

متذرعا باتفاقيات �ل�سالم �لتي يعقدها مع 

�لفل�سطينيني،  مع  ولي�س  �لعربية  �ل��دول 

�ليهودية  �لح��ز�ب  �ك��ر  مع  حتالفا  وعقد 

ت��ط��رف��ا و�أك����ره����ا �ن���ت���م���اء ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني 

�مل��ت��ه��م��ني ب��ال��ع��ن��ف ����س���د �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

و�لذين ي�ستلهمون �فكار �حلاخام �ملتطرف 

�ل�سم  ثقافة  ول��ت��ري��ر  �لعن�سرية،  كهانا 

�لغربية  لل�سفة  �لعن�سرية  �ل�ستعمارية 

�سيطرة  بامكانية  نتنياهو  ي��ت��ذرع  �ملحتلة 

ح��م��ا���س ع��ل��ى ت��ق��ال��ي��د �لأم������ور يف �ل�����س��ف��ة 

يتم�سك  نتنياهو  �ن  و�ل��ن��ت��ي��ج��ة  �ل��غ��رب��ي��ة، 

�ل���س��ت��ع��م��اري  وم�����س��روع��ه  �ل��ق��وة  بعنجهية 

�لتهويدي لل�سفة �لغربية �ملحتلة، وي�سرح 

بذلك علنا وعلى ب�سر و�سمع �لعامل �جمع

وطالبت �لوز�رة �ملجتمع �لدويل و�لدول 

للتحالف  �ملطلوب  �لهتمام  باإعطاء  كافة 

�ملتطرف” �يتمار  مع  نتنياهو  عقده  �لذي 

بن غبري” �لذي يدعو �ىل طرد �لعرب من 

�ملحتلة،  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�سفة  و���س��م  �إ���س��ر�ئ��ي��ل 

خا�سة ما قد يرتب على ذلك من دخوله 

�حلكومي  لالإئتالف  و�ن�سمامه  للكني�ست 

�سرورة  موؤكدة  نتنياهو،  بنيامني  برئا�سة 

ت��ط��ب��ي��ق ب���ن���ود �ل���رب���اع���ي���ة �مل���ط���ل���وب���ة م��ن 

�حل��ك��وم��ي  �لإئ���ت���الف  ع��ل��ى  �لفل�سطينيني 

�إ����س���ر�ئ���ي���ل، مب���ا ي��ع��ر ع���ن قلق  �ل���ق���ادم يف 

دخ��ول حزب عن�سري  �ل��دويل من  �ملجتمع 

�ىل  و�ن�����س��م��ام��ه  للكني�ست  �ره��اب��ي  ف��ا���س��ي 

على  خ�سيته  وع��ن  �ل�سر�ئيلية،  �حلكومة 

فر�س حتقيق �ل�سالم على ��سا�س مبد�أ حل 

�لدولتني

ع��ل��ى وج���وب مطالبة  �ل�����وز�رة  و����س���ددت 

�لقادمة  �ل�سر�ئيلية  �حلكومة  �لعامل  دول 

�لإل�����ت�����ز�م ب�������س���روط �ل���رب���اع���ي���ة �ل���دول���ي���ة 

�لكتفاء  وع��دم  �ل�سالم  بتحقيق  �خلا�سة 

ب���ت���ق���ري���ر و�����س���ن���ط���ن ب���و����س���ت ع����ن حت��ال��ف 

نتنياهو مع �تباع “مئري كهانا”

االنباط-وكاالت

قبها،  و�سفي  حما�س  يف  �لقيادي  �عتر 

�أن �لن��ت��خ��اب��ات ل���ن ت���ك���ون، ب����اأي ح���ال من 

�لأحو�ل، �ملدخل �ل�سحيح لإنهاء �لنق�سام، 

�لأو�ساع  ُتفّجر  ذ�ت��ه من  �لوقت  حم��ذًر� يف 

�لنتخابية �لعملية  عقب 

في�سبوك  عر  له  تدوينة  يف  قبها  وق��ال 

�لأو���س��اع،  ُتفّجر  ق��د  �ل�سائكة  �مللفات  �إن   :

وتقلب �لأمور ر�أ�ًسا على عقب بعد �لعملية 

على  �لندم  �أ�سابع  نع�س  وق��د  �لنتخابية، 

�إجر�ئها

يف  حما�س  جمهور  غالبية  �أن  �إىل  ولفت 

خا�سة  قائمة  ت�سكيل  مع  �لغربية  �ل�سفة 

�أ�سحاب  �سخ�سيات من  ت�ستقطب  باحلركة 

مع  و�ل��ن��ه��ج،  للفكرة  �حل��دي��دي��ة  �ل����ولء�ت 

من  و�زن���ة  ب�سخ�سيات  بتطعيمها  �لقبول 

باأنه  ذلك  م��رًر�   ، و�ملتعاطفني  �ملنا�سرين 

�نعكا�س للو�قع �لذي يعي�سونه

ح��رك��ة  م��ن  �ق����ر�ب  �أي  �أن  ق��ب��ه��ا  ور�أى 

ف��ت��ح ي��ع��ت��ره �ل��ن��ا���س �ق���ر�ًب���ا م��ن ب��رن��ام��ج 

�أو�سلو، و�عر�ًفا �سريًحا من حما�س بخطاأ 

خاللها  من  حملت  �لتي  �ل�سابقة  مو�قفها 

ع���ل���ى ح���رك���ة ف���ت���ح، و�ع����ت����رت ب��رن��اجم��ه��ا 

ومو�قفها �ل�سيا�سية يف �إطار �أو�سلو تفريًطا

و�أك����م����ل ق����ائ����اًل: �لق�������ر�ب م���ن ح��رك��ة 

ف��ت��ح ه��و ت��ن��اق�����س م��ع �ل����ذ�ت �حل��م�����س��اوي��ة، 

من  �ل��ك��ث��ري  �ستخ�سر  ف��احل��رك��ة  وب��ال��ت��ايل 

���س��و�ًء  ف��ت��ح،  م��ع  ت��و�ف��ق��ت  �إذ�  م�سد�قيتها 

عر �لر�سح يف قائمة ثنائية �أو عر جبهة 

على  �ل��ت��و�ف��ق  يعتر  م��ن  وه��ن��اك  عري�سة، 

لولية  رئي�ًسا  عبا�س  حممود  �لرئي�س  دعم 

�أخرى مبثابة �نتحار ، وفق و�سفه

ي���خ���ل���و �لأم��������ر م����ن رد�ت  ل����ن  وت�����اب�����ع: 

ف��ع��ل ح���ادة ق��د ت��دف��ع �ل��ب��ع�����س، خ��ا���س��ة من 

موقف  �تخاذ  �إىل  و�ملتعاطفني،  �ملنا�سرين 

���س��ل��ب��ي م��ن خ���الل ع���دم �ل��ت�����س��وي��ت، بينما 

ي��ذه��ب �ل��ب��ع�����س �لآخ����ر مل��ن��ح ���س��وت��ه لكتلة 

م���ن �مل�����س��ت��ق��ل��ني، ويف ك���ال �حل��ال��ت��ني ي��ك��ون 

�لجتهاد �سخ�سًيا، ووفق ح�سابات قد تكون 

تفهمها �سحيحة وميكن 

�لنتخابية  قائمتها  حما�س  ت��ق��ّدم  ومل 

بالدخول  ف�سلت  حيث  �للحظة،  هذه  حتى 

�أنها  �أك��دت  �لتي  فتح  حركة  م��ع  حتالف  يف 

ل���ن ت��ت��ح��ال��ف م���ع ح��م��ا���س، و���س��ت��ذه��ب �إىل 

�لنتخابات بقائمة فتحاوية منفردة

االنباط-وكاالت

قررت �إ�سر�ئيل فر�س �إغالق �ل�سفة �لغربية 

وقطاع غزة �عتبار�ً من �ليوم، تز�مناً مع �نتخابات 

�لكني�ست، �لتي �ستكون حا�سمة بالن�سبة �إىل رئي�س 

�ل��وزر�ء �حلايل بنيامني نتنياهو، يف ظل تقارب 

�لنتائج مع مناف�سيه يف ��ستطالعات �لر�أي

وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م �جل��ي�����س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

»توير«  موقع  على  تغريدة  يف  �أدرع���ي  �أفيخاي 

�لث��ن��ني، �إن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى تقييم �ل��و���س��ع �لأم��ن��ي 

فر�س  �سيجري  �ل�سيا�سي،  �مل�ستوى  وتوجيهات 

�ملعابر  �إغ���الق  و�سيتم  �ل�سفة،  ع��ام على  �إغ���الق 

مع قطاع غزة يف يوم �لنتخابات يف �إ�سر�ئيل يف 

23-03-2021، وذلك وفق تقييم �لو�سع �لأمني 

و���س��اع��ات ع��م��ل �مل��ع��اب��ر. و�أ����س���ار �إىل �أن����ه خ��الل 

�إن�سانية وطبية  �لإغ��الق �سي�سمح بعبور ح��الت 

و��ستثنائية، بعد �حل�سول على مو�فقة

�لثالثاء  �لإ�سر�ئيليون  �لناخبون  ويتوجه 

�إىل ���س��ن��ادي��ق �لق�����ر�ع ل��ل��م��رة �ل��ر�ب��ع��ة خ��الل 

�ل�سابقة،  �لنتخابات  نتائج  حالت  فقد  عامني، 

�ملتقاربة، و�خلالفات بني �لأح��ز�ب، دون ت�سكيل 

حكومة م�ستقرة. و�أعدت جلنة �لنتخابات �أكر 

من 15 �أل��ف مركز �ق��ر�ع، مقابل 11 �ألفاً كانت 

جترى من خاللها عمليات �لقر�ع يف �ل�سنو�ت 

�ملا�سية. كما مت ن�سر �أكر من 20 �ألف عن�سر �أمن 

لتاأمني �لقر�ع

دعاية و��سعة

يف غ�سون ذلك، �أعلن رئي�س �لوزر�ء بنيامني 

نتنياهو �لنت�سار على مر�س كوفيد-19 بجعل 

�أن هذ� �لإجن��از  �إ�سر�ئيل »دول��ة �لتطعيم«، غري 

كماماتهم  �لناخبون  ي�سع  عندما  يكفي  ل  ق��د 

�لإل��ز�م��ي��ة وي��ت��وج��ه��ون �إىل ���س��ن��ادي��ق �لق���ر�ع 

لالإدلء باأ�سو�تهم يف �لنتخابات �لثالثاء

تقييما  فيه  ط���رح  بت�سريح  نتنياهو  و�أدىل 

�أ�سارت  �أن  بعد  �لنتخابات  يف  لفر�سه  حم�سوباً 

�أحدث ��ستطالعات �لر�أي �إىل تقارب �ملتناف�سني. 

وقال لر�ديو �جلي�س �لإ�سر�ئيلي �لأحد »مازلت 

�أفتقد مقعد�ً )برملانياً( �أو �ثنني لت�سكيل حكومة 

�رت��ف��اع��اً  �ل����ر�أي  ��ستطالعات  وت��ب��ني  م�ستقرة« 

طفيفاً ل�سالح تكتل ليكود يف �جلزء �لأخري من 

حملة �لدعاية مبا مينح �ئتالفاً يقوده نتنياهو 

م���ن �لأح������ز�ب �مل��ح��اف��ظ��ة و�لأح�������ز�ب �ل��ي��ه��ودي��ة 

ل��ن ميلك  �أن���ه  �أي  م��ق��ع��د�ً   60 ح���و�يل  �ملتطرفة 

�أغلبية يف �لرملان �ملوؤلف من 120 مقعد�ً، غري �أن 

�ل�ستطالعات �أ�سارت �إىل �أن �ئتالفاً حمتماًل و�إن 

كان م�ستبعد�ً من �أحز�ب �لي�سار و�لو�سط وفئات 

»هناك  ح��زب  زعيم  لبيد  يائري  بقيادة  ميينية 

م�ستقبل« �لو�سطي �سيح�سل �أي�ساً على نحو 60 

مقعد�ً

�لفوز ل يكفي ومل ي�سبق �أن فاز حزب و�حد 

باأغلبية برملانية مطلقة متكنه وحده من ت�سكيل 

�سباق  �إ�سر�ئيلية. ويف  �نتخابات  �أي  �حلكومة يف 

نتائج  �ملتناف�سني رمبا تكون  تتقارب فيه مر�كز 

�أن  ب��د�ي��ة ع��ل��ى  ليلة �لن��ت��خ��اب��ات جم���رد نقطة 

�ل��غ��رف  يف  �لئ��ت��الف  ت�سكيل  حت�سم حم��ادث��ات 

عاماً(   71( نتنياهو  ك��ان  �إذ�  ما  م�ساألة  �خللفية 

�لذي ��ستهر بلقب »�مللك بيبي« �سيظل يف �حلكم

و�ختفت يف حملة �لدعاية هذه �ملرة �للوحات 

وهو  نتنياهو  ت�سور  �لتي  �لعمالقة  �لإع��الن��ي��ة 

ي�����س��اف��ح حليفه دون���ال���د ت��ر�م��ب �ل����ذي ه���زم يف 

�نتخابات �لرئا�سة �لأمريكية يف نوفمر/ ت�سرين 

�لثاين �ملا�سي

ومع وجود �لرئي�س �لدميقر�طي جو بايدن 

يف �لبيت �لأبي�س ل يوجد �حتمال يذكر �أن ت�سهم 

فر�س  تعزيز  يف  �أمريكية  دبلوما�سية  حت��رك��ات 

نتنياهو يف �لنتخابات

�ن��ت��خ��اب��ات خ��ام�����س��ة حم��ت��م��ل��ة وب���ع���د ث��الث��ة 

�ن��ت��خ��اب��ات غ���ري ح��ا���س��م��ة ك����ان ل����دى �ل��ن��اخ��ب��ني 

لتحديد  يكفي  مب��ا  ط��وي��ل  وق��ت  �لإ�سر�ئيليني 

�ل��ت��ي جت��ري  ر�أي��ه��م يف نتنياهو يف �لن��ت��خ��اب��ات 

بعد ح��و�يل رب��ع ق��رن م��ن ف��وزه بوليته �لأوىل 

�لبقاء  نتنياهو  ��ستطاع  وق��د  �ل���وزر�ء  رئا�سة  يف 

مم�سكاً بالدفة يف �إ�سر�ئيل رغم �تهامات �لف�ساد 

�لتي ينفيها و�حتجاجات �ل�سو�رع �لأ�سبوعية على 

�لتهم �ملوجهة له و�ملحاكمة �لتي ينتظر �أن تت�سارع 

وترية جل�ساتها بعد �لنتخابات ورغم �لنتخابات 

�لتي �أجريت يف �إبريل/ ني�سان و�سبتمر/ �أيلول 

2019 ويف مار�س/ �آذ�ر من �لعام �ملا�سي

ورمب��ا يتوقف �لكثري ه��ذه �مل��رة على نفتايل 

بينيت �لذي ير�أ�س حزب يامينا حزب �لقوميني 

�ملتطرفني و�ل��ذي ك��ان وزي��ر�ً للدفاع يف حكومة 

نتنياهو يف وقت من �لأوقات

وتبني ��ستطالعات �لر�أي �أنه دون دعم بينيت 

حتالف  �أو  نتنياهو  ب��ق��ي��ادة  �ئ��ت��الف  يتمكن  ل��ن 

مناه�س له من �حل�سول على مقاعد كافية يف 

�لرملان لتحقيق �أغلبية حاكمة

ورمب���ا ي��رج��ح �ل��ن��اخ��ب��ون �ل��ع��رب كفة �مل��ي��ز�ن 

�أي�ساً، وذل��ك بعد �ست �سنو�ت من قول نتنياهو 

يف ي����وم �ل��ت�����س��وي��ت يف �ن��ت��خ��اب��ات ���س��اب��ق��ة �إن��ه��م 

�لت�سويت«  م��ر�ك��ز  على  كبرية  ب��اأع��د�د  »يقبلون 

ميينية  حكومة  ت�سكيل  يف  فر�سه  على  للق�ساء 

مما �أثار �تهامات بالعن�سرية �أما �لآن فهو يطل 

�لعربية كما  باللغة  �لليكود  �إعالنات حلزب  من 

�لدعاية يف ع��دة م��دن عربية.  �أن�سطة  �سارك يف 

يرون  وهم  �لإ�سر�ئيليني  من  كثريون  ويت�ساءل 

حالة �لبلبلة �ل�سيا�سية عما �إذ� كانو� �سي�سهدون 

�نتخابات ملرة خام�سة

 »الخارجية«: على المجتمع الدولي أن يطلب من ائتالف نتنياهو بن غابير االلتزام ببنود الرباعية

 أول قيادي في حماس يرفض االنتخابات: قد نعض أصابعنا ندًما

 إسرائيل تغلق الضفة وغزة استعدادًا النتخابات مصيرية لنتنياهو

االنباط-وكاالت

�أطلق عدد من �لن�سطاء و�أهايل بلدة بيتا 

�لغربية  �ل�سفة  �سمال  نابل�س  جنوب مدينة 

�ملحتلة دع��و�ت للت�سدي للم�ستوطنني �لذي 

�لُعرمة”  “جبل  منطقة  لقتحام  ي�ستعدون 

�سرق �لبلدة

و���س��دد �لأه�����ايل ع��ل��ى ����س���رورة �لت�سدي 

جل���ر�ئ���م �لح����ت����الل �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي ودع�����و�ت 

لل�سيطرة  ي�����س��ت��ع��دون  �ل���ذي���ن  م�����س��ت��وط��ن��ي��ه 

خمططات  �أن  على  م��وؤك��دي��ن  �ملنطقة،  على 

�ستف�سل  �جل��ب��ل  على  لال�ستيالء  �لح��ت��الل 

ب���ف�������س���ل �ل���ت�������س���دي �ل�������س���ع���ب���ي و�ل�������س���م���ود 

�لفل�سطيني على �لأر�س

وي�ستعد م�ستوطنون متطرفون مّدعمون 

�ليوم  �سباح  ر�سمية  ��ستيطانية  مبوؤ�س�سات 

�ل��ث��الث��اء لق��ت��ح��ام ج��ب��ل �ل��ع��رم��ة وحم��اول��ة 

�ل�سيطرة عليه

بيتا �لعز

�أح��د �سكان  �لنا�سط فيا�س دويكات  و�أك��د 

ك��ام��ل ل�سد  ����س��ت��ع��د�د  �لأه����ايل على  �أن  بيتا 

�قتحامات �مل�ستوطنني

وق���ال دوي��ك��ات �إن �لح��ت��الل ل��ه مطامع 

منطقة  ويف  �لفل�سطينية،  �لأر�����س���ي  ك��ل  يف 

خا�سة كونها  �أه��د�ف  له  “�لُعرمة” بالذ�ت 
�مل��ن��ط��ق��ة �جل��غ��ر�ف��ي��ة �ل���وح���ي���دة يف �ل��وط��ن 

�خلالية من �أر��سي �مل�ستوطنات

�أه��ل بيتا نتعز مبنطقة  “نحن  و�أ���س��اف: 

�سياحية،  �أث��ري��ة  منطقة  ونعترها  �ل��ُع��رم��ة 

و�سند�فع عنها بكل �لو�سائل، و�آمل �أل يحدث 

خ�سائر يف �سفوف �ملو�طنني”

و�أ�سار �إىل �أن �ملناطق �لتي باتت مهددة من 

�ل�ستيطان يف بيتا هي، منطقة جبل �سبيح 

وجبل �لُعرمة

و���س��ه��دت �ل�����س��ن��و�ت �لأخ������رية حم����اولت 

على  �ل�سيطرة  �أج���ل  م��ن  لالحتالل  حثيثة 

هذه �ملنطقة، �إل �أن ت�سدى �لأهايل حال دون 

ذلك

ومن �جلدير ذكره �أنه يف 11 مار�س 2020، 

حمايل  �لكرمي  عبد  حممد  �لفتى  ��ست�سهد 

)15 عاما(، بر�سا�س �لحتالل خالل ت�سدي 

�ملو�طنني لقتحام جبل �لعرمة جنوب نابل�س

االنباط-وكاالت

�أغ��ل��ق��ت ق����و�ت �لح���ت���الل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، 

�لر�بطة  �لرئي�سي  �لطريق  �لثنني،  �م�س 

بني قرية بيت �ك�سا ومدينة �لقد�س

�لحتالل  ق��و�ت  ب��اأن  عيان،  �سهود  و�أف��اد 

�أغلقت �لطريق بالأ�سالك �ل�سائكة، ومنعت 

ح��ت��ى �مل���و�ط���ن���ني م���ن �ل��ت��ن��ق��ل م�����س��ي��ا على 

�لأقد�م، علما �أنها مغلقة �أمام �ملركبات منذ 

�لعام 2006

وحُت���ا����س���ر ق��ري��ة ب��ي��ت �إك�����س��ا حم��ا���س��رة 

قر�بة  ويقطنها  �لعن�سري،  �لف�سل  بجد�ر 

�أل��ف��ي ن�����س��م��ة، وحت����اول ���س��ل��ط��ات �لح��ت��الل 

�أر��سيها �ل�ستيالء على 

االنباط-وكاالت

�أعربت رو�سيا عن �أ�سفها لعدم قبول �أمريكا 

عر�سها يف �إج��ر�ء ح��و�ر مفتوح معها م�سرية 

�إىل �أن و��سنطن �أ�ساعت بذلك فر�سة جديدة 

لإ�سالح �لعالقات �لرو�سية �لأمريكية  وقالت 

�ليوم:  لها  بيان  �لرو�سية يف  وز�رة �خلارجية 

م���ن دو�ع�����ي �لأ����س���ف �أن �جل���ان���ب �لأم��ري��ك��ي 

مل ي��ت��ج��اوب م���ع ع��ر���س �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���س��ي 

فالدميري بوتني �إجر�ء حمادثة مفتوحة عر 

نظام �لفيديو كونفر�ن�س مع رئي�س �لوليات 

�أو �ل� 22 من  �ملتحدة جو بايدن يف يوم �ل� 19 

يف  �ملر�كمة  �مل�سكالت  ملناق�سة  �جل���اري  �آذ�ر 

�لعالقات �لثنائية وكذلك �ملو�سوعات �ملتعلقة 

ب��ال���س��ت��ق��ر�ر �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي و�أك����د �ل��ب��ي��ان �أن 

�جلانب �لأمريكي �أ�ساع بذلك فر�سة جديدة 

للبحث عن خمرج من �ملاأزق �لذي وقعت فيه 

�ل��ع��الق��ات �ل��رو���س��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة و�ل���ذي ن�ساأ 

�إن �مل�سوؤولية  ب�سبب �أخطاء و��سنطن م�سيفاً 

عن ذلك تقع كليا على �لوليات �ملتحدة وكان 

�لرئي�س  على  �ملا�سي  �لأ�سبوع  عر�س  بوتني 

مبا�سرة  �لهو�ء  على  حمادثات  �إج���ر�ء  بايدن 

على  فيها  تهجم  ل��الأخ��ري  ت�سريحات  عقب 

�لرئي�س �لرو�سي ونعته ب�سفة قاتل

االنباط-وكاالت

دع����ا وزي�����ر �ل�����ري و�مل�������و�رد �مل��ائ��ي��ة 

�لثنني  �م�س  عبا�س  يا�سر  �ل�سود�ين  

�ل��و���س��اط��ة  �إىل ق��ب��ول  �إث��ي��وب��ي��ا  دول����ة 

�ل���رب���اع���ي���ة ل���ل���و����س���ول لت����ف����اق ع����ادل 

ب�ساأن  �لثالث  �لدول  ير�سي  وقانوين 

�لنه�سة �سد 

ت�������س���ري���ح���ات   يف  ع����ب����ا�����س،  و�أك����������د 

�ل��ي��وم �أوردت���ه���ا  �ل��وك��ال��ة �ل�����س��ود�ن��ي��ة 

ل���الأن���ب���اء)����س���ون���ا( خ�����الل �لح���ت���ف���ال 

ي�سادف  �ل��ذي  للمياه   �لعاملي  باليوم 

�أهمية   ، �آذ�ر/م���ار����س م��ن ك��ل ع��ام   22

تقريب  يف  تتمثل  �لرباعية  �لو�ساطة 

�لنظر، معربا عن ده�سته من  وجهات 

�لرباعية  للو�ساطة  �ثيوبيا  �عر��س 

�مل��ت��ح��دة و�لحت����اد  ت�����س��م �لأمم  �ل��ت��ي 

�لوروبي و�مريكا و�لحتاد �لأفريقي

�ل��ع��ام  �ل�������س���ود�ن م��ن��ذ  �أن  و�أو�����س����ح 

خلر�ء  فر�سة  باإعطاء  طالب  �ملا�سي 

�لحت����اد �لأف��ري��ق��ي ل��ت��ق��ري��ب وج��ه��ات 

�لنظر ولكن دولة �ثيوبيا رف�ست هذ� 

�ملقرح

�أن وز�رة  ع��ب��ا���س  �ل���وزي���ر  و�أو����س���ح  

�لري  مياه  توفري  �لري حري�سة على 

ل���ل���زر�ع���ة ع���ر ت���اأه���ي���ل ق���ن���و�ت �ل���ري 

�أهمية  بامل�ساريع �ملختلفة، موؤكد�ً على 

 %1 حاليا  و�لبالغة  �ملياه  ر�سوم  زي��ادة 

ت�سغيل  لتح�سني  �ل��زر�ع��ة  تكلفة  م��ن 

مياه �لزر�عة

يذكر �أن وز�رة �ملياه و�لري و�لطاقة 

�لإث��ي��وب��ي��ة،  �أع��ل��ن��ت �أن �مل����لء �ل��ث��اين 

له  خم��ط��ط  ه��و  ك��م��ا  �سيم�سي  لل�سد 

و�سل  �لإثيوبي  �لنه�سة  �سد  بناء  و�أن 

�إىل 79??

و�ل�������س���ود�ن  م�����س��ر  �أن  �إىل  ي�������س���ار 

ب�ساأن  وملزم  قانوين  باتفاق  تطالبان 

ملء وت�سغيل �سد �لنه�سة

 دعوات شعبية للتصدي القتحام االحتالل 
والمستوطنين جبل العرمة اليوم

 سلطات االحتالل تغلق الطريق الرابطة 
بين بيت اكسا والقدس باألسالك الشائكة

 موسكو: واشنطن أضاعت 
فرصة جديدة إلصالح العالقات

 وزير الري السوداني يدعو إثيوبيا لقبول الوساطة 
الرباعية للوصول التفاق عادل بشأن سد النهضة
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الـريـا�ضي

روما – وكاالت 

ال�شديد،  التوتر  من  بحالة  مير يوفنتو�س 

رد  دون  بهدف  بينيفنتو،  �أم���ام  �خل�����س��ارة  عقب 

�لأحد، �سمن �جلولة �ل�28 من الدوري الإيطايل. 

�سحيفة »ل�ستامبا« �لإيطالية،  وذك�������رت 

بالغ�سب  ي�سعر  د�خل يوفنتو�س  �أن �جلميع 

و�مل���������ر�رة، ب��ع��د �لن��ت��ك��ا���س��ة �ل���ت���ي ت��ع��ر���س لها 

�لفريق على ملعبه. و�أ�سافت �أنه عقب �ملبار�ة، 

كانت هناك �سيحات و�ستائم قادمة من غرفة 

م�ستوى  لرت��ف��اع  تاأكيد  يف  يوفنتو�س،  مالب�س 

و�أ�سارت  �لبيانكونريي.  �سفوف  د�خ��ل  �لتوتر، 

�أندريا  بني  ونقا�س،  حدوث مو�جهة  �إىل  �أي�سا 

�أنييلي رئي�س �لنادي، و�أندريا بريلو �ملدير �لفني 

�سحيفة »توتو  ق��ال��ت  جانبها،  وم���ن  للفريق. 

خ��الل  �سيجري تقييمه  ب��ريل��و،  �سبورت« �إن 

لليويف حتمل  �ملتبقية، حيث ل ميكن  �ملباريات 

�نتكا�سة جديدة، مو�سحَةً �أن وظيفة �ملدرب يف 

يوفنتو�س،  م��درب  بريلو،  �أندريا  و�أ�سر  خطر. 

على �أن �آم��ال فريقه يف لقب �ل��دوري �لإيطايل 

�ملفاجئة )0-1(  رغم �خل�سارة  قائمة،  ز�ل��ت  ما 

�أم��ام بينيفنتو �ملتعرث و�أه��دى �آرث��ر ميلو �لفوز 

لبينيفنتو، عندما مرر كرة با�ستهتار لت�سل �إىل 

�أدولفو جايت�س، �لذي هز �ل�سباك. وقال بريلو 

نو��سل  �أن  “يجب  �إيطاليا”:  “�سكاي  ل�سبكة 

�لإميان باإمكانية حتقيق �للقب، و�لقيام بعملنا، 

وهدفنا مل يتغري.. يجب علينا تغيري عقليتنا، 

نرتدي قمي�سا كبري� وعلينا �حرت�مه« وتابع: 

�أف�سل،  ب�سكل  �للعب  للفوز، عرب  نتطلع  “كنا 
يتعلق  �سيئ، فيما  بيوم  ذل��ك مررنا  وب��دل من 

بنهجنا و�لأمور �لفنية«.
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بيرلو في خطر بعد الخسارة 

صالح افضل العب في ليفربول 

المعيدي يتعافى من مضاعفات »كورونا«

ليلى تتوج بلقب مونتيري للتنس 

وك��������������������االت   –  ل�������������ن�������������دن 

ح�سد �لدويل �مل�سري حممد �سالح، جنم 

ليفربول، جائزة جديدة، ليو��سل نيل �جلو�ئز 

�لر�سمي  للح�ساب  ووف��ًق��ا  �ل��ري��دز.  بقمي�س 

ل����ن����ادي ل���ي���ف���رب���ول ع����رب م����وق����ع �ل���ت���و�����س���ل 

�لجتماعي “تويرت”، فاإن �سالح فاز بجائزة 

�أف�سل لعب يف ليفربول خالل �سهر فرب�ير/

�أن  �مل�سري  �لنجم  و��ستطاع  �ملا�سي.  �سباط 

�سهر  م��د�ر  على  لليفربول  �أه���د�ف   3 ي�سجل 

�لثالثة  �أهد�فه  ج��اءت  حيث  فرب�ير/�سباط، 

يف ���س��ب��اك ك���ل م���ن لي��ب��زي��ج ب�����دوري �أب��ط��ال 

�أوروب��ا، و�أمام مان�س�سرت �سيتي ولي�سرت �سيتي 

بالدوري �لإجنليزي. وقال �سالح عقب فوزه 

باجلائزة يف ت�سريحات ملوقع ناديه �لر�سمي: 

�أخ��رى،  بها مرة  تفوز  �أن  جميل  �سعور  “�إنه 
�لأخ����رية،  بنتائجنا  �سعيد  و�أن����ا  ج��ي��د  ���س��ع��ور 

ل���ذل���ك �آم�����ل �أن ن���و�����س���ل �ل����ف����وز«. و�أ����س���اف 

�ل��ذي  �ل��و���س��ع  ب�سبب  علينا  �سعب  “�لأمر 
م��ررن��ا ب��ه وم��وق��ع��ن��ا يف �ل�����دوري �لإجن��ل��ي��زي 

�مل��م��ت��از، لكنني �أع��ت��ق��د �أن����ه ���س��ي��ك��ون �أف�����س��ل. 

جيد«. بعمل  نقوم  نحن  �لأب��ط��ال  دوري   ويف 

وتابع “ل �أري��د �أن �أحت��دث فقط عن مو�سمي 

�إن���ه مو�سم  �أق���ول  ل��ذل��ك  لأن��ن��ا نلعب كفريق، 

�سعب علينا جميًعا ونحتاج فقط لال�ستمر�ر 

وحماولة �لفوز باملباريات«. و�أمت �سالح “�أريد 

فقط �أن �أقول �سكًر� لكل من قام بالت�سويت يل، 

نحن �سنبذل ق�سارى جهدنا للفوز باملباريات 

�ملقبلة، وناأمل �أن نتمكن من فعل ذلك و�لقيام 

ا يف دوري �لأبطال«.  بعمل جيد �أي�سً

االنباط – عمان  

ط����م����اأن �لإع�����الم�����ي و�مل���ع���ل���ق �ل���ري���ا����س���ي 

�لإعالمية  �لأ���س��رة  �ملعيدي  حممد  �لزميل 

و�ل��ري��ا���س��ي��ة وك���اف���ة حم��ب��ي��ه ع��ل��ى ���س��الم��ت��ه 

و���س��ح��ت��ه وه����و ي���رق���د ع��ل��ى ���س��ري��ر �ل�����س��ف��اء 

م���ع���ان���ي���اً م����ن م���ت���اع���ب ���س��ح��ي��ة م���ن���ذ ق���ر�ب���ة 

�إ���س��اب��ت��ه  م�����س��اع��ف��ات  ب�سبب  �أ���س��اب��ي��ع  ث��الث��ة 

ب����ف����ريو�����س ك������ورون������ا.  وم������ن خ������الل �حت�����اد 

�لإع�������الم �ل���ري���ا����س���ي وج����ه �ل���زم���ي���ل حم��م��د 

�مل��ع��ي��دي ر���س��ال��ة ���س��ك��ر وت��ق��دي��ر �إىل ك��ل من 

�ل�سحية  حالته  ع��ن  و��ستف�سر  حوله  �لتف 

ومقدر�ً  مثمناً  �ملا�سية،  �لقليلة  �لأيام  خالل 

�جل���ه���ود �ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا �حل��ك��وم��ة 

ب�سر �خل�ساونة يف مو�جهة  �لدكتور  برئا�سة 

�ل�سحي  و�ي����الء �جل��ان��ب  �ن��ت�����س��ار �جل��ائ��ح��ة 

و�لدعم.  وثمن  و�ل���رع���اي���ة  �له���ت���م���ام  ك���ل 

�ل��زم��ي��ل �مل��ع��ي��دي وق��ف��ة ودور �حت���اد �لإع���الم 

�أجم��د  �لزميل  رئي�سه  خ��الل  م��ن  �لريا�سي 

�ملوؤ�س�سات  كافة  يف  �لعاملني  وك��اف��ة  �مل��ج��ايل 

�لكم  ك��ذل��ك  يثمن  �أن���ه  م�سيفاً  �لإع��الم��ي��ة، 

�ل��ك��ب��ري م���ن �لت�������س���الت �ل���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا من 

�ل��د�خ��ل  يف  و�لإع��الم��ي��ة  �لريا�سية  �لأ���س��رة 

�ملا�سيني.  بدوره  �ل��ي��وم��ني  خ��الل  و�خل���ارج 

�أك����د �ل��زم��ي��ل �أجم����د �مل���ج���ايل رئ��ي�����س �حت���اد 

�لإع��������الم �ل���ري���ا����س���ي ع���ل���ى �أه���م���ي���ة ت��ع��زي��ز 

مع  بالتو��سل  لالحتاد  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية 

ك��اف��ة �ل��زم��الء �ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع �لإع���الم 

�لإعالمية..  �ملوؤ�س�سات  كافة  ويف  �لريا�سي 

�أن �حت����اد �لإع������الم �ل��ري��ا���س��ي ق��ام  م����وؤك����د�ً 

بالوقوف  ب��ه،  �ل��ق��ي��ام  �ل���ذي يجب  ب��ال��و�ج��ب 

�إىل جانب �لزميل �ملعيدي متمنياً له �ل�سفاء 

�ل���ع���اج���ل م���ن ف���ريو����س ك����ورون����ا.   وب��ح�����س��ب 

�ل��زم��ي��ل حم��م��د ق����دري ح�����س��ن �آم����ني �ل�����س��ر 

�لريا�سي  �لإعالم  لحتاد  �لإعالمي  �لناطق 

مع  ومبا�سر  د�ئ��م  تو��سل  على  �لحت��اد  ف��اإن 

كافة  �لحت��اد  و�سع  موؤكد�ً  �ملعيدي،  �لزميل 

�ملعيدي  �لزميل  بت�سرف  وعالقاته  �إمكاناته 

�ل���ذي يعترب م��ن �أرك����ان �لحت���اد م��ن خ��الل 

عديد �ملنا�سب �لتي تولها على �متد�د عدة 

مل�سة  من  �أكرث  �جلميع  من  وي�ستحق  �سنو�ت 

عمل  �ملعيدي  �لزميل  �أن  �إىل  وفاء.   وي�سار 

يف  �لريا�سية  للرب�مج  مدير�ً  طويلة  لفرتة 

من  �لكثري  على  ومعلقاً  �لأردين  �لتلفزيون 

وعربياً  حملياً  �لكربى  �لريا�سية  �لأح��د�ث 

وقارياً و�أوملبياً .

وك���������االت   –  امل����ك���������س����ي����ك 

بلقب  فرنانديز  ليلى  �لكندية  توجت 

�ملفتوحة  �ملك�سيكية  مونتريي  بطولة 

�لتن�س  ر�بطة  يف  �ألقابها  �أول  للتن�س، 

�مل�ستحق  ف��وزه��ا  ع��ق��ب  ل��ل��م��ح��رتف��ات، 

على �ل�سوي�سرية فيكتوريا جولوبيت�س 

�ستدخل  هذ�  وبانت�سارها  و4-6.   1-6

�ل��الع��ب��ة �ل��ك��ن��دي��ة ق��ائ��م��ة �أف�����س��ل 65 

�لأوىل. ل���ل���م���رة  �ل���ع���امل  يف   م�����س��ن��ف��ة 

وب���ع���دم���ا �أط�����اح�����ت يف �ل�������دور ن�����س��ف 

�سوريبي�س،  �سار�  بالإ�سبانية  �لنهائي 

�لكندية  و����س��ل��ت   ، و5-7   5-7 ب��و�ق��ع 

18 ع��ام��ا ت��األ��ق��ه��ا  �ل�����س��اب��ة ���س��اح��ب��ة �ل������

���س��اح��ق يف  ب�سكل  ل��ت��ت��ف��وق  �ل��ن��ه��ائ��ي  يف 

�إحل���اق  يف  وت��ن��ج��ح  �لأوىل،  �مل��ج��م��وع��ة 

�ل���ه���زمي���ة مب��ن��اف�����س��ت��ه��ا �ل�����س��وي�����س��ري��ة 

28 عاما. �ساحبة �ل�

االنباط – عمان 

ت��غ��ل��ب ف���ري���ق �ل����وح����د�ت ع��ل��ى ن���ظ���ريه ف��ري��ق 

�سحاب بنتيجة 1-0، �سجله خالد ع�سام يف �ملبار�ة 

�لكر�مة مبدينة �حل�سني  �لتي ج��رت على ملعب 

ل��ل�����س��ب��اب، وذل�����ك يف �إط������ار حت�����س��ري�ت��ه خل��و���س 

�ل�ستحقاقات �ملحلية، ومالقاة �جلزيرة على لقب 

كاأ�س �لكوؤو�س يف �ملبار�ة �لتي جتري يف �لر�بع من 

ني�سان �ملقبل. وبح�سب �ملكلف ب��اإد�رة �سوؤون فريق 

�لوقوف  �لفني  �ملدير  �لكرة حممد جمال:” �أر�د 

�ملحرتف  و�سارك  �لالعبني،  جميع  م�ستوى  على 

�ل�سنغايل عبد�لعزيز رفاقه بعد غياب، وكذلك مت 

�ملبار�ة �لتي كانت  �أبوعمارة، يف  �ل��زج بورقة منذر 

مغلقة �أم��ام و�سائل �لإع��الم، بح�سب طلب مدينة 

قبل  م��ن  �إغ��الق��ه��ا  ل��ق��ر�ر  تبعا  لل�سباب  �حل�سني 

�للجنة �لوملبية، وه��و �لأم��ر �ل��ذي ين�سحب على 

�ل�سلط ظهر  �أم��ام  �ملقررة  �لثانية،  �لفريق  مبار�ة 

يوم �خلمي�س �ملقبل على ذ�ت �مللعب، حيث يختتم 

�لفريق لقاء�ته �لودية مبو�جهة �ملنتخب �لرديف 

�ل�سوق  خريبة  ملعب  على  �ملقبل  �لإث��ن��ني  ظهر 

وجاو�”.

مدريد – وكاالت 

ك��وم��ان،  رون��ال��د  �لهولندي  �أع���رب 

�سعادته  عن  لرب�سلونة،  �لفني  �ملدير 

ع��ل��ى   )1-6( �ل���ك���ا����س���ح  ب���الن���ت�������س���ار 

ري�����ال ���س��و���س��ي��د�د �لأح�������د، يف �إط����ار 

28 م���ن �ل���ل���ي���ج���ا. وق���ال  �جل���ول���ة �ل�������

نقلتها  ت�����س��ري��ح��ات  خ���الل  ك���وم���ان، 

»لقد  �سحيفة »ماركا« �لإ�سبانية: 

لعبنا مبار�ة ر�ئعة.. كان من �ل�سعب 

لكن  �لأول،  �ل��ه��دف  ت�سجيل  علينا 

بعد �لهدف �لثاين كان لدينا �لكثري 

“�لفاعلية  و�أ�ساف:  �لفاعلية«.  من 

على  �خل�سم  جت��رب  فهي  م��ه��م،  �أم���ر 

وحققنا  عاقبناهم،  وقد  �ملزيد،  فعل 

على  دل��ي��ل  و�لنتيجة  ر�ئ��ع��ة،  نتيجة 

�أننا نعمل من �أجل كل �سيء«. وتابع: 

ع��ل��ى  ����س���اع���دت���ن���ا  �ل���ل���ع���ب  “طريقة 
هجومنا  بتح�سني  وق��م��ن��ا  �ل�����س��غ��ط، 

بالن�سبة  �مل��ه��م  وم���ن  �ل���ك���رة،  ب����دون 

�ل�سحيح،  �مل�����س��ار  ع��ل��ى  ن��ك��ون  �أن  ل��ن��ا 

و�لفريق و�ثق وقوي بدنًيا«. و�أردف: 

معقدة  مبار�ة  �أي  مدريد؟  “�أتلتيكو 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ا ول��ه��م، وري����ال م��دري��د 

و�ستكون  �ملناف�سة،  يف  ا  �أي�سً موجود 

�ملو�سم«.  نهاية  حتى  م��ث��رية  �لأم���ور 

�أف�����س��ل حلظة  ه���ذه  ك��ان��ت  �إذ�  وع��م��ا 

ل��رب���س��ل��ون��ة، خ���الل �مل��و���س��م �جل���اري، 

�أجاب: “ل �أعرف، لقد حت�سنا كثرًي� 

�ل���ع���دي���د م��ن  م����وؤخ����ًر�، ومل ن��خ�����س��ر 

�أتلتيكو  �ملباريات، لكننا ما زلنا خلف 

وعلينا  ا،  �أي�سً حت�سنو�  وهم  مدريد، 

معركة  ه��ن��اك  و�ستكون  ن��و����س��ل،  �أن 

ح��ت��ى �ل���ن���ه���اي���ة«. وو������س����ل ك���وم���ان: 

�ل��الع��ب��ني  ج��م��ي��ع  ي���ع���ود  �أن  “�آمل 
�لتوقف،  فرتة  بعد  بخري،  �لدوليني 

هدية  �ل��ي��وم  يل  ق��دم��و�  جميًعا  فهم 

“ل�ست  عيد ميالد ر�ئعة«.و��ستكمل: 

م��ق��ت��ن��ًع��ا ب���اأن���ن���ا ل���ن ن��خ�����س��ر، ف��ه��ن��اك 

م���ب���اري���ات ���س��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة، و�أف�����س��ل 

م���ا مي��ك��ن��ن��ا ف��ع��ل��ه ه���و �ل�����س��ري ه��ك��ذ�، 

�سديد«.  برتكيز  �ملباريات  نبد�أ  و�أن 

�أن  “نعلم  �ل��ه��ول��ن��دي:  �مل���درب  و�أمت 

���س��و���س��ي��د�د ف��ري��ق ق��وي ل��ل��غ��اي��ة، فهو 

كنت  و�إذ�  �لليجا،  ف��رق  �أف�����س��ل  �أح���د 

ت�����س��ت��ح��ق �ل����ف����وز، وح���ق���ق���ت ن��ت��ي��ج��ة 

قمت  �أن���ك  يعني  ف��ه��ذ�   ،)1-6( م��ث��ل 

ب�سكل جيد«. بالأ�سياء 

االنباط – عمان 

ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  جن��م  ع��رب 

�ل����ق����دم �ل����الع����ب م���و����س���ى �ل���ت���ع���م���ري 

حمرتف �آود هيفريل لوفني �لبلجيكي 

عن فخره وفرحته بخو�س 100 مبار�ة 

�لتعمري  وب��د�أ  �لأوروب��ي��ة.  �ملالعب  يف 

م�����س��ريت��ه �لح���رت�ف���ي���ة يف �أوروب������ا من 

قبل  �لقرب�سي،  نيقو�سيا  �أبويل  بو�بة 

ل��وف��ني  ه��ي��ف��ريل  �أود  �إىل  ي��ن��ت��ق��ل  �أن 

�ل���ب���ل���ج���ي���ك���ي. وك����ت����ب �ل���ت���ع���م���ري ع��رب 

 100“ ب��وك  في�س  م��وق��ع  ع��ل��ى  ح�سابه 

م���ب���ار�ة يف �أوروب������ا ب��ع��ي��ًد� ع���ن �ل��وط��ن 

 100“ و�لأه������ل و�لأ�����س����دق����اء«. وت���اب���ع 

�لأردين  �أوروب����ا و�جل��م��ه��ور  م��ب��ار�ة يف 

�ل�����س��ن��د«. و�أ����س���اف  �ل���ر�ئ���ع ل ز�ل ه���و 

�أوروب��ا لتحقيق �حللم  “100 مبار�ة يف 
عهدناه،  كما  عالًيا  �لأردن  ��سم  ورف��ع 

مليئة  ك���ان���ت  �أوروب�������ا  يف  م���ب���ار�ة   100

ما  ي��وًم��ا  �سنكون  وك��رم��ه،  �هلل  بتوفيق 

ن��ري��د.. ل �ل��رح��ل��ُة �ب��ت��د�أت ول �ل��درُب 

�لتعمري  يلتحق  �أن  وينتظر  �ن��ت��ه��ى«. 

ب��ت��دري��ب��ات م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل���وط���ن���ي �ل���ذي 

على  ويلتقي  دبي،  يف  مع�سكًر�  يخو�س 

ودي  لقاء  يف  �للبناين  نظريه  هام�سه 

يقام غد �لأربعاء. 

الوحدات يفوز على سحاب ويلتقي السلط 

انتصار كاسح يؤكد رغبة برشلونة بالمنافسة 

التعمري فخور بأنجازه 
االوروبي 

عالمة جديد نادي معان 
االنباط – عمان 

ت��ع��اق��د ن����ادي م���ع���ان ر���س��م��ي��اً، م���ع �ل���الع���ب �ل�����س��اب��ق ب�����س��ف��وف 

�ل��ف��ي�����س��ل��ي م��ه��دي ع���الم���ة، ل��ي��م��ث��ل ف��ري��ق ك���رة �ل���ق���دم يف �مل��و���س��م 

�حل����ايل. و�ل��ت��ح��ق م��ه��دي ع��الم��ة ب��ت��دري��ب��ات ف��ري��ق م��ع��ان �ل���ذي 

ي���ق���وده �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي دي����ان ���س��ال��ح ح��ي��ث ي��ت��ط��ل��ع ل��رف��ع ج��اه��زي��ة 

�مل��ح��رتف��ني. ب��ط��ول��ة دوري  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  �����س���ت���ع���د�د�ً   �ل��الع��ب��ني 

�لتعاقد مع عالمة يف ظل حاجة فريق معان لالعب خربة  وجاء 

حيث  �ملميزين  �لالعبني  من  عالمة  ويعترب  �مللعب.  منت�سف  يف 

لعب لنحو 5 مو��سم للفي�سلي بعدما مت �سر�ء عقده من �جلزيرة.
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االنباط-عمان

جت��دي��د  ع���ن  الأردن  زي����ن  ���ش��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 

 SOS دعمها جلمعية ُقرى الأطفال الأردنية

م��ن خالل  وذل���ك  ال��ت��وايل،  على   22 ال���  للعام 

التي تتبناها  جتديد كفالتها للبيوت اخلم�شة 

يف اجلمعية يف كل من عّمان واإربد والعقبة.

ق��رى  زي���ن جلمعية  ���ش��رك��ة  وي��ت��م��ّث��ل دع���م 

مبلغ  ب��ت��ق��دمي   ،SOS الأردن����ي����ة  الأط����ف����ال 

على  موّزع  اأردين  دينار  األف   75 بقيمة  نقدي 

ال��ب��ي��وت اخل��م�����ش��ة ب��ال��ت�����ش��اوي، وذل���ك ب��ه��دف 

النبيلة  مهمتها  اأداء  يف  اجل��م��ع��ي��ة  م�����ش��ان��دة 

بتوفري  املتمثلة  ال�شامية  اأه��داف��ه��ا  وحتقيق 

����ش���ر ال��ب��دي��ل��ة ل���الأط���ف���ال وم��ن��ح��ه��م 
ُ
ن��ظ��ام الأ

والجتماعية  والنف�شية  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 

اآم��ن��ة  م�شتقرة  بيئة  يف  للعي�ش  والتعليمية 

فاعلني  اأف��راداً  لي�شبحوا  تكوينهم  يف  ت�شاهم 

يف جمتمعهم.

الأطفال  ُق��رى  جلمعية  زي��ن  دع��م  ويندرج 

ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اإط������ار  يف  SOS؛  الأردن�����ي�����ة 

املحلي  امل��ج��ت��م��ع  دع���م  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�����ش��رك��ة 

وت��ن��م��ي��ت��ه، ومت���ا����ش���ي���اً م���ع اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 

املُ�������ش���ت���دام���ة ال���ت���ي ُت��ط��ب��ق��ه��ا ال�������ش���رك���ة ع��ر 

اإدارة  ب��راجم��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا يف جم���ال  ك��اف��ة 

يف  بيتني  اليوم  زين  تتكّفل  حيث  الإ�شتدامة، 

يف  وبيتني  اإرب���د،  حمافظة  يف  الأط��ف��ال  قرية 

اأطفال  قرية  يف  وبيت  العقبة،  اأط��ف��ال  قرية 

عّمان.

ل  ُيذكر باأن �شركة زين تقوم بتغطية وحتمُّ

على  املرتبة  وامل�����ش��اري��ف  النفقات  م��ن  ج��زء 

وتقوم  كما  تتكّفلها،  ال��ت��ي  اخلم�شة  ال��ب��ي��وت 

فيها،  املقيمني  الأط��ف��ال  م�شتلزمات  بتوفري 

العديد  يف  خا�شة  فعاليات  تنظيم  جانب  اإىل 

وتوزيع  والجتماعية  الدينية  املنا�شبات  من 

اإىل  وال��ف��رح  البهجة  لإدخ���ال  عليهم  الهدايا 

قلوبهم ور�شم الب�شمة على وجوههم.

االنباط-عمان

احتفلت  املميزة،  ومل�شتها  باأ�شلوبها اجلذاب 

اأبنائهن  الأمهات مع  بجمع  الأم،  بعيد   LG
 LGشا�شات� ع����ر  امل����غ����رب����ني،  وب���ن���ات���ه���ن 

اأي�شاً  الفعلي  الواقع  ويف  الرقمية،  وحلولها 

بعد توفري �شبل �شفرهم وا�شتقبالهم.

ومب����ب����ادرة م��ب��ت��ك��رة، وف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا 

جرى التح�شري لها على مدار اأ�شابيع طويلة 

 LGبالتعاون مع املخرج عالء حمدان، اأعدت

الأمهات  ول�شتقبال  للت�شوير،  خا�شة  مواقع 

وبناتهن  لأب��ن��ائ��ه��ن  م�����ش��ورة  ر���ش��ائ��ل  مل��ت��اب��ع��ة 

ج����رى حت�����ش��ريه��ا يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 

»�شت  ملعايدة  والعراق،  لبنان،  �شوريا،  الأردن، 

احلبايب » مبنا�شبة عيد الأم.

LG الأم����ه����ات، ك��ان  وخ����الل ا���ش��ت�����ش��اف��ة 

الأب��ن��اء م��وج��ودي��ن يف ال��ك��وال��ي�����ش ب��ع��د اإع���داد 

اخل��ارج،  من  باإح�شارهم  اخلا�شة  الرتيبات 

وبناتهن  اأبنائهن  مع  الأمهات  بذلك  لتجمع 

امل�شاعر  م��ن  في�ش  و���ش��ط  الفعلي  ال��واق��ع  يف 

الإن���������ش����ان����ي����ة، وح����ال����ة م����ن ال����ف����رح ال��ع��م��ي��ق 

والبهجة.

وع����ق����ب ع���ق���د ال�����ل�����ق�����اءات اخل����ا�����ش����ة ب��ني 

الأمهات واأ�شرهن، ا�شتقبلتLG الأمهات مع 

عائالتهن وقدمت لهن هدايا عيد الأم، و�شط 

اأجواء احتفالية خا�شة. حيث قدمت الأمهات 

يف  الحتفالية  امل��ب��ادرة  يف  امل�شاركني  والأ���ش��ر 

على   »LG« يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ال�����ش��ك��ر  الأم  ع��ي��د 

حر�شها الدائم يف التوا�شل املجتمعي وتعزيز 

املجتمعي. التكافل  قيم 

LG قدراتها التقنية املتقدمة يف  وت�شّخر 

متنوعة  وباقة  القيمة،  عالية  منتجات  توفري 

ت��ر���ش��ي ���ش��غ��ف واح��ت��ي��اج��ات الأم���ه���ات وك��اف��ة 

اإب��ق��اء اجلميع  ل��ل��م�����ش��اع��دة يف  اأف����راد الأ����ش���رة 

على ات�شال دائم، بالإ�شافة اإىل توفري اأجواء 

ال���راح���ة و���ش��ب��ل احل���ي���اة ال��رغ��ي��دة وال�����ش��ل�����ش��ة 

والكبار. لل�شغار 

يف  املجتمع  م�شاركة  على   LG وحت��ر���ش 

�شل�شلة من  خ��الل  م��ن  ال�����ش��ع��ي��دة،  امل��ن��ا���ش��ب��ات 

لتخليد  واملبتكرة  القيمة  والعرو�ش  املبادرات 

اللحظات. اأجمل 

الأردن  مكتب  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  وق���ال 

ن��وؤم��ن   LG ال�����ش��ي��د ���ش��ام��ي ن�����ش��ر »ن��ح��ن يف 

يف  الإيجابية  وب�شمته  واأث��ره  العطاء  باأهمية 

يوم يف  نعّر عنه كل  الآخ��ري��ن، وهو ما  حياة 

توا�شلنا مع اجلميع، بالإ�شافة اإىل ما نقدمه 

من تقنيات ومنتجات وخدمات، وكلها اأحجار 

النا�ش يف  على حياة  الت�شهيل  �شبيل  زاوي��ة يف 

مواقعهم«. �شتى 

م���دار  وع���ل���ى   LG خ��ط��ط  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

�����ش����ن����وات ط���وي���ل���ة ت����ق����وم يف ج����وه����ره����ا ع��ل��ى 

يف  وم�شاركتهم  املجتمع  مع  البناء  التوا�شل 

مبنا�شباتهم،  والح��ت��ف��ال  ال��ظ��روف  خمتلف 

من  متنامية  جمموعة  ت��وف��ري  م��ع  بالتناغم 

باأدق  تهتم  التي  الرفيعة  املزايا  ذات  املنتجات 

اليومية. التفا�شيل 

االأنباط - العقبة 

اأيلة  ريجن�شي  ح��ي��اة  ف��ن��دق  اأ���ش��رة  احتفلت 

مل��ت��الزم��ة  ال��ع��امل��ي  ب��ع��ي��د الأم، وال���ي���وم  ال��ع��ق��ب��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة  مل�����ش��ارك��ات��ه��ا  ا����ش���ت���م���راراً  داون، 

ال���دوؤوب���ة يف ك��اف��ة امل��ن��ا���ش��ب��ات وب��ه��دف تقدمي 

���ش��ب��ل امل�����ش��ان��دة مل��وؤ���ش�����ش��ات ال��رع��اي��ة اخل��ا���ش��ة 

ريجن�شي  حياة  فندق  ونّظم  داون.  مبتالزمة 

ايلة للتطوير مبادرة  اأيلةو�شركة واحة  العقبة 

التباعد  �شروط  يحقق  مبتكرة،ومبا  احتفالية 

ال�شحية  وال�����ش��واب��ط  ال�����ش��ارم��ة  الج��ت��م��اع��ي 

ا�شت�شافة7�شباب  جرى  حكومياً،حيث  املعتمدة 

وف��ت��اة واح����دة م��ن امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م��ن خ��دم��ات 

م�شاعدة  وامل��خ��ت�����ش يف  ال�����ش��الم  ���ش��ي��دة  م��رك��ز 

اخل���ا����ش���ة،  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  الأ����ش���خ���ا����ش 

املنا�شبة.  واأمهاتهم لالحتفال بهذه 

مرافق  يف  ت��دري��ب��ي��اً  ن�شاطاً  ال��ف��ن��دق  ون��ظ��م 

ل��ل��م�����ش��اب��ني مب���ت���الزم���ة داون،  خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه 

والت�شهيالت  العمل  بيئة  احتياجاتهم يف  لفهم 

ويف  م��ه��ام��ه��م  لت�شهيل  ات��خ��اذه��ا  مي��ك��ن  ال��ت��ي 

ن�شبة  ورف���ع  ا�شتقطاب  امكانية  درا���ش��ة  غ��اي��ة 

ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف 

املرافق  اإح��دى  منهم  كل  اختار  حيث  الفندق. 

مع  يتواءم  وب�شكل  التدريبي  ن�شاطه  يف  للبدء 

اإىل فقرات  بالإ�شافة  اهتماماتهم وقدراتهم.  

القم�شان  وتوزيع  التذكارية  ال�شور  للتقاط 

فريق  وبحث  غ���داء.  ا���ش��راح��ة  اإىل  بالإ�شافة 

والقائمون  العقبة  اأيلة  ريجن�شي  حياة  فندق 

مع  ال��ت��ع��اون  �شبل  ال�����ش��الم،  �شيدة  م��رك��ز  على 

وروؤي��ة  ل��رام��ج  امل��رك��ز حيث مت تقدمي عر�ش 

امل����رك����ز وخ���ا����ش���ة ت���ل���ك امل���وج���ه���ة ل��ل��م�����ش��اب��ني 

ريجن�شي  حياة  فندق  وجمع  داون.  مبتالزمة 

اأي����ل����ة ال��ع��ق��ب��ة ����ش���ب���اب م���رك���ز ����ش���ي���دة ال�����ش��الم 

ب��اأم��ه��ات��ه��م، يف م���ف���اج���اأة ���ش��ع��ي��دة، مل��ع��اي��دت��ه��ن 

يف ع��ي��د الأم،ك����م����ا ووزع�����ت ���ش��رك��ة واح����ة اأي��ل��ة 

للتطوير، الأجهزة اللوحية وخطوط الت�شال 

بالتزامن  امل�����ش��ارك��ني.  على  الن��رن��ت،  ب�شبكة 

م��ع ح��ف��ل ك��وك��ت��ي��ل خ��ا���ش وت��ق��دمي ك��ي��ك عيد 

يف  لهن  تكرمياً  امل�شاركات  الأم��ه��ات  على  الأم 

عيدهن.

 وق����ال م��دي��ر ف��ن��دق ح��ي��اة ري��ج��ن�����ش��ي اي��ل��ة 

با�شت�شافة  ف��ران�����ش��وا:«���ش��ع��داء  ج���ون  ال��ع��ق��ب��ة 

التحديات  ذوي  من  ال�شالم  �شيدة  مركز  ابناء 

النبيلة  ل��ر���ش��ال��ت��ه  دع��م��ن��ا  ل��ن��ع��رع��ن  اخل��ا���ش��ة 

ور�شم  داون،  ملتالزمة  املخ�ش�شة  ال��رام��ج  يف 

ال�����ش��ع��ادة ع��ل��ى وج����وه امل�����ش��ارك��ني، والح��ت��ف��ال 

وعطائها  جلهودها  وامتناناً  تقديراً  الأم  بعيد 

اأو  الأط�����ف�����ال  ت��ن�����ش��ئ��ة  �����ش����واء يف  امل�����ش��ت��م��ري��ن 

امل�شاهمة يف بناء املجتمعويف خمتلف القطاعات 

واأ���ش��اف  للجميع«.  اإل��ه��ام  م�شدر  وباعتبارها 

ف��ران�����ش��وان��وا���ش��ل ت��ك��ري�����ش ب��راجم��ن��ا ل��ت��وف��ري 

ال���دع���م وت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرات خ��ا���ش��ة مب��خ��ت��ل��ف 

والتوا�شل  فعال،  اأثر  ل�شمان حتقيق  ال�شرائح 

لت�شهيل مهمتنا«.  املعنية  املوؤ�ش�شات  الدائم مع 

العاملي  وال��ي��وم  الأم  بعيد  الح��ت��ف��ال  ويج�شد 

ريجن�شي  ح��ي��اة  ف��ن��دق  داون،ب���رام���ج  مل��ت��الزم��ة 

و�شعيه  الجتماعية،  للم�شوؤولية  العقبة  اأيلة 

املجتمع،  يف  الفاعل  ل��دوره��ن  الأم��ه��ات  ل��دع��م 

و���ش��رورة م�����ش��ان��دة امل�����ش��اب��ني مب��ت��الزم��ة داون 

تركز  التي  الفندق  ر�شالة  من  انطالقاً  وذل��ك 

العون  وتقدمي  الإيجابي  التغيري  اإحداث  على 

الفاعلة والهادفة مل�شاندة  للموؤ�ش�شات الوطنية 

خمتلف فئات املجتمع.

زين ُتواصل تقديم دعمها لخمسة بيوت في 
SOS جمعية ُقرى األطفال األردنية

LG تجمع األمهات مع عائالتهن في عيد
 ست الحبايب

حياة ريجنسي أيلة العقبة يحتفل بعيد األم 
واليوم العالمي لمتالزمة داون

  االخباري24 - د ب اأ

ه��ي مو�شوع  ع�شر  ال�����ش��اب��ع  ال��ق��رن  روائ���ح 

معر�ش جديد بعنوان »رائحة الفن: عابرة - 

األ��وان« يف متحف ماوريت�شهو�ش يف  روائ��ح يف 

واحلياة  الفن  على  اآث��اره��ا  على  يركز  له��اي 

اليومية.

قبل  اختفت  روائ���ح  ثماين  ت�شكيل  واأع��ي��د 

اأم���ام  ب��خ��اخ��ات  يف  و�شعها  ط��وي��ل��ة ومت  ف���رة 

الأعمال الفنية، وهذا يعني اأنه ل ميكن روؤية 

فن الع�شر الذهبي فح�شب ولكن اأي�شاً �شمه.

ك����ان »ازده��������ار« اجل���م���ه���وري���ة ال��ه��ول��ن��دي��ة 

ال��ق��ن��وات  ال��رائ��ح��ة: ح��ي��ث ك��ان��ت  ف���رة �شيئة 

وبقايا  الكيميائية  واملخلفات  بالغائط  مليئة 

املدينة  ن��اه��ي��ك ع��ن احل��ي��وان��ات يف  امل��خ��ل��ف��ات 

واملهن النتنة مثل دباغة اجللود.

فكانت  مت��ام��اً.  �شيئاً  الأم��ر  يكن  مل  ولكن 

���ش��ف��ن ال���ت���ج���ار جت��ل��ب ك���ل اأن�������واع ال���ب���ه���ارات 

»املثرية« مثل القرفة وجوزة الطيب والفلفل 

الأ�����ش����ود وامل�����ش��ه��ي��ات م��ث��ل ال��ق��ه��وة وال�����ش��اي 

وال��ت��ب��غ. وام��ت��زج��ت ه���ذه ال���روائ���ح اأي�����ش��ا يف 

املكان.

ال��ق��ائ��م��ة  �شوت�شتلن  ف���ان  اأري�����ان  وت��و���ش��ح 

مكاناً  عمداً  الر�شامون  »اأعطى  متحف:  على 

لإل��ق��اء  اجل��دي��دة  وال�����ش��ف��ات  الب�شائع  لتلك 

واأرادوا جعل  التجربة احل�شية«.  على  ال�شوء 

م�شرحاً  اللوحات  واأ�شبحت  مرئية  الرائحة 

لالإدراك احل�شي.

ال��زوار  اأم��ام  مغلق  ماوريت�شهو�ش  متحف 

من  جمموعة  طلب  املمكن  من  ولكن  حالياً، 

اأرب����ع روائ����ح ع��ر الإن���رن���ت وال��ق��ي��ام برحلة 

رائحة  ذل��ك  يف  مب��ا  ع�شر  ال�شابع  ال��ق��رن  اإىل 

القنوات.

متحف هولندي يقدم نفحة من 
أمستردام في القرن الـ17


