
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يهاتف فتاة حكم عليها 
بإطالة اللسان

 مجلس الوزراء يقر نظام الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص

االنباط-عمان

 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  هاتف 

بال�سجن  عليها  ح��ك��م  ف��ت��اة  الأرب���ع���اء، 

الل�سان. بتهمة اطالة 

وق���ال���ت ال��ف��ت��اة اث�����ار ال���دب���ا����س عرب 

اليوم  »افتخر  في�سبوك  على  �سفحتها 

الأب  �سيدنا  ج��الل��ة  م��ن  مكاملة  بتلقي 

وال��ق��ائ��د وامل��ل��ك ح��ي��ث مت ان�����س��ايف من 

جاللة �سيدنا امللك عبداهلل الثاين ابن 

احل�سني وقال يل بل�سانه« خلي املعنوية 

عالية وانت اخت يل باذن اهلل ».

امللك  بجاللة  افتخر  »ان��ا  واأ�سافت 

كاأب لكل اردين واردنية«.

اأب����ون����ا وق���ائ���دن���ا  وت���اب���ع���ت » وان������ت 

و�سيدنا وتاج فوق روؤو�سنا ودمت ذخرا 

لنا«.

اأث���ارت  ق��د  ال��ف��ت��اة  ق�سية  اأن  ي��ذك��ر 

جدًل عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 

ع��ام  مل���دة  بال�سجن  عليها  احل��ك��م  ب��ع��د 

»اب���وي  ل��ق��ول��ه��ا  ال��ل�����س��ان  اط��ال��ة  ب�سبب 

اح�سن من امللك«.

االنباط- عمان

التي  ال���وزراء يف جل�سته  اق��ّر جمل�س 

ع��ق��ده��ا ام�����س الرب���ع���اء ب��رئ��ا���س��ة رئي�س 

نظام  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء 

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة 

ل�سنة 2021م.

لأحكام  تنفيذاً  النظام  اإق���رار  وي��اأت��ي 

م�������س���روع���ات  ق����ان����ون  م����ن   )20( امل���������اّدة 

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�ّسراكة 

رقم )17( ل�سنة 2020م، ولغايات حتديد 

مراحل م�سروعات ال�سراكة واإجراءاتها، 

وال��ت��زام��ات اجل��ه��ة احل��ك��وم��ّي��ة واجل��ه��ة 

املتعاقدة خالل تلك املراحل.

واإج��راءات  مراحل  النظام  يحّدد  كما 

م�����س��روع��ات ال�����ّس��راك��ة ���س��غ��رة احل��ج��م، 

ال���ت���ي ت���ق���ّل ك��ل��ف��ه��ا ال���راأ����س���م���ال���ّي���ة ع��ن 

امل��ب��ل��غ ال����ذي ي���ح���ّدده جم��ل�����س ال�����وزراء، 

ط��رح عطاءات  اإج���راءات  كذلك  ح  ويو�سّ

م�سروعات ال�ّسراكة، مبا ي�سمن امل�ساواة 

وال�����س��ف��اف��ّي��ة، وو����س���وح وث���ائ���ق ال��ع��ط��اء 

املتعّلقة  املعلومات  واإت��اح��ة  و�سمولّيتها، 

البنود  النظام  ويبنّي  للجميع.  بالعطاء 

وال�������س���روط الأ���س��ا���س��ّي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 

ال�سراكة الذي ُيربم بني  يت�سّمنها عقد 

ويبنّي  امل�سروع،  و�سركة  املتعاقدة  اجلهة 

به،  املتعّلقة  والإج���راءات  الأحكام  كذلك 

املتبادلة،  والتزاماتهم  اأط��راف��ه  وحقوق 

وذلك حفاظاً على املال العام من خالل 

القابلة  الأ�سا�سّية غر  ال�سروط  حتديد 

امل�سروع  �سركة  تلتزم  ال��ت��ي  للتفاو�س، 

بالتقّيد بها طيلة مّدة م�سروع ال�ّسراكة.

التفا�صيل �ص »2«

3 الصحة: 50 وفاة و4085 إصابة بـ »كورونا« 

مفتي القدس يدعو إلنقاذ المسجد 
األقصى من اعتداءات االحتالل

اخلمي�س   3  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  15  ني�سان  2021 م - العدد  5664    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 »إسرائيل« تقر بعجزها في مواجهة 
الطائرات بدون طيار

 نووي وتعذيب وإبادة.. أبرز جرائم االستعمار 
الفرنسي في الجزائر

شركة البوتاس العربية تدشن حفارة الكرامة

االنباط-وكاالت

زال  م����ا  ال����س���ت���ق���الل  م����ن  ����س���ن���ة   59 ب���ع���د 

واع��ت��ذارا من  اع��راف��ا  اجل��زائ��ري��ون ينتظرون 

ال�ستعمار  ارتكبها  التي  اجل��رائ��م  ع��ن  باري�س 

ال�����س��ع��ب  ب���ح���ق   )1962  1830( ال���ف���رن�������س���ي 

اجلزائري املقاوم

الإبادة اجلماعية،  تلك اجلرائم،  اأبرز  وكان 

والتعذيب، والقتل، والتجارب النووية، والنهب 

الذي طال حتى اأر�سيف الوثائق

اإبادة جماعية

م��ار���س ال���س��ت��ع��م��ار ال��ف��رن�����س��ي اأب�����س��ع اأن���واع 

ال��ت��ن��ك��ي��ل وال��ق��ت��ل ���س��د اجل���زائ���ري���ني، وك��ان��ت 

ح�����س��ي��ل��ت��ه��ا ح�����س��ب ال��رئ��ي�����س اجل����زائ����ري عبد 

طيلة  قتيل  ماليني   5 من  اأك��ر  تبون،  املجيد 

قرن وربع القرن

حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  اأم��ا 

الإن�������س���ان )خ���ا����س���ة(، ف��ك�����س��ف��ت يف ت��ق��ري��ر ع��ام 

2017، اأن عدد �سحايا ال�ستعمار الفرن�سي فاق 

10 ماليني �سخ�س

ك��م��ا ا���س��ت��خ��دم��ت ف��رن�����س��ا امل��دن��ي��ني ره��ائ��ن 

التحرير  جي�س  �سد  حربها  يف  ب�سرية  ودروع 

ال��وط��ن��ي اجل��زائ��ري وخ���الل م��واج��ه��ت��ه ث��ورات 

�سعبية منذ دخوله البالد وحتى مغادرتها .

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان

 د���س��ن��ت ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة احل��ف��ارة 

�سركة  �سخ  حمطة  بجانب  اجلديدة«الكرامة« 

البوتا�س احلالية يف البحر امليت برعاية رئي�س 

اأب��و  ���س��ح��ادة  امل��ه��ن��د���س  ال�����س��رك��ة  اأدارة  جم��ل�����س 

لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وبح�سور  هديب 

الن�سور. الدكتور معن 

وق���ال���ت ال�����س��رك��ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ال��ي��وم 

الرب�����ع�����اء، اإن�����ه مت ت�����س��ن��ي��ع وت���ع���دي���ل ح���ف���ارة 

الهولندية   IHC �سركة  قبل  من  »ال��ك��رام��ة« 

وهو  املطلوب  العمل  مع  لتتوائم  قيا�سي  بوقت 

ح��ف��ر ح��و���س ال�����س��خ مل��ح��ط��ة ال�����س��خ اجل��دي��دة 

لل�سركة وتعميق قناة تو�سيل املحلول للمحطة 

من  مرا   32 اإىل  ت�سل  لأعماق  حالياً  القائمة 

البحر. من�سوب 

مليون  5ر1  عن  يزيد  ما  حفر  املتوقع  ومن 

الطينية من  وامل���واد  الأم���الح  م��ن  م��ر مكعب 

قاع البحر امليت لت�سكيل حو�س ال�سخ اجلديد 

ل��ل��ب��دء ب���الأع���م���ال الإن�����س��ائ��ي��ة ملحطة  مت��ه��ي��داً 

ال�سخ اجلديدة وتعميق القناة احلالية ل�سمان 

نظرا  احلالية  املحطة  اإىل  البحر  مياه  و�سول 

ل��راج��ع م��ن�����س��وب ال��ب��ح��ر امل��ي��ت امل�����س��ت��م��ر على 

املا�سية. ال�سنوات  مدار 

و�ستقوم �سركة IHC الهولندية بامل�ساعدة 

يف ت�سغيل و�سيانة احلفارة »الكرامة« وتدريب 

ك�����وادر ال�����س��رك��ة ع��ل��ى احل���ف���ر ب��ت��ق��ن��ي��ة احل��ف��ر 

ال��ع��م��ي��ق ح��ي��ث ي��وج��د ل���دى ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س 

خ����ربة ك���اف���ي���ة ل��ت�����س��غ��ي��ل و����س���ي���ان���ة احل���ف���ارات 

تقنية  تعتمد  وال��ت��ي  لديها  امل��وج��ودة  الأخ���رى 

احل��ف��ر ال�����س��ح��ل يف م���الح���ات ال�����س��رك��ة. وم��ن 

املتوقع النتهاء من كافة اأعمال احلفر الفعلي 

املطلوبة يف البحر امليت يف غ�سون ت�سعة اأ�سهر، 

اإجن��ازات  اإىل  اآخ��را ي�ساف  اإجن��ازا  لي�سكل ذلك 

ال�سركة.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-وكاالت

ن���ا����س���د امل���ف���ت���ي ال����ع����ام ل��ل��ق��د���س وال����دي����ار 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، خ��ط��ي��ب امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 

امل�����ب�����ارك، ال�������س���ي���خ حم���م���د ح�������س���ني، ال�����دول 

العربية والإ�سالمية لوقف عدوان الحتالل 

الإ�سرائيلي على امل�سجد الأق�سى املبارك

وقال »ح�سني«، يف بيان، اليوم الأربعاء: اإن 

�سلطات الحتالل اأقدمت اأم�س الثالثاء على 

املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  م��اآذن  ب��واب��ات  خلع 

وق���ط���ع اأ�����س����الك ال���ك���ه���رب���اء ع��ن��ه��ا مل���ن���ع رف���ع 

الإفطار  وجبات  اإدخ��ال  منع  وكذلك  الأذان، 

ال���ت���ه���دي���دات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ل��ل�����س��ائ��م��ني، 

ب��اق��ت��ح��ام امل�����س��ج��د يف اأواخ�����ر ���س��ه��ر رم�����س��ان 

املبارك

على  تعمل  الح��ت��الل  »�سلطات  واأ���س��اف: 

اأجمع،  ال��ع��امل  يف  امل�سلمني  م�ساعر  ا�ستفزاز 

على  ال��واق��ع  الأم����ر  �سيا�سة  ف��ر���س  وحت����اول 

امل��ب��ارك  الأق�����س��ى  وامل�����س��ج��د  ع��ام��ة،  فل�سطني 

م�ستوطنيها« مل�سلحة  خا�سة، 

الهيكل  »جماعات  بتهديدات  يتعلق  وفيما 

امل��ب��ارك  الأق�����س��ى  امل�سجد  امل��زع��وم« لق��ت��ح��ام 

اأن  »ح�سني«  اأك��د  امل��ب��ارك،  رم�سان  اأواخ���ر  يف 

منيعا  �سدا  �سيبقى  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 

بوجه كل من ت�سول له نف�سه تدني�س �ساحاته 

واأروقته

ودع����ا م��ف��ت��ي ال��ق��د���س، الأم���ت���ني ال��ع��رب��ي��ة 

مبوؤ�س�ساته  ال���دويل  وامل��ج��ت��م��ع  والإ���س��الم��ي��ة 

ال��ع��دوان  ل��رد ه��ذا  اإىل وق��ف��ة حقيقية  ك��اف��ة، 

الآث���م ع��ن امل�سجد الأق�����س��ى امل��ب��ارك، حم��ذرا 

م����ن ال���ت���داع���ي���ات اخل����ط����رة ع���ل���ى امل��ن��ط��ق��ة 

ب��اأ���س��ره��ا ج���راء ال�����س��م��ت ع��ل��ى ه���ذه الأف��ع��ال 

والأع���راف  ال�سماوية  ال�سرائع  تنتهك  التي 

واملواثيق الدولية كافة والتي تعترب الأماكن 

عا�سمة  ال��ق��د���س  م��ن  اأ���س��ي��ال  ج���زءا  املقد�سة 

الفل�سطينية الدولة 

وجدد مفتي القد�س، الدعوة ل�سد الرحال 

ل��ن�����س��رت��ه  امل����ب����ارك،  الأق�������س���ى  امل�����س��ج��د  اإىل 

والذود عنه، يف ظل هذا ال�ستهداف اخلطر 

واملمنهج لوجوده وقدا�سته  .

 السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده 
للرئيس البرتغالي

 وزيرة الصناعة والتجارة تلتقي ممثلي 
االتحاد األردني لشركات التأمين 

أورنج تدعم معرضًا ألعمال الطلبة 
المكفوفين وذوي اإلعاقة البصرية

االنباط-وكاالت

اإّن م��راق��ب  اإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة  ك��ات��ب��ة  ق��ال��ت   

ال���دول���ة ال��ع��ربّي��ة ك�����س��ف ال��ن��ق��اب ع���ن اأّن 

خطط حماية القواعد واملرافق من تهديد 

تنفيذها  ي��ت��م  ط��ّي��ار مل  ب���دون  ال��ط��ائ��رات 

ب��ال�����س��ك��ل امل��ط��ل��وب، اإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، مل 

املجال،  هذا  يف  التنظيم  من  النتهاء  يتم 

ل  ال�سراعية  ال��ط��ائ��رات  ط��ي��اري  ومعظم 

يحتاجون اإىل ت�ساريح للطران

واأ����س���اف���ت ل��ي��ا ���س��ب��ي��ل��ك��ني يف ت��ق��ري��ره��ا 

12 ب��ال��ت��ل��ف��زي��ون  ع���ل���ى م���وق���ع ال���ق���ن���اة ال�������

العربّي، اأن تقرير مراقب الدولة نتنياهو 

ال��ذي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ح��ول  اأنغلمان 

م�ستّعًدا  لي�س  الكيان  اأّن  من  يحذر  ن�سر، 

للتعامل مع تهديد الطائرات امل�سرة من 

اأن  ال��وق��ت ذات���ه اإىل  دون ط��ي��ار ، لِف��ًت��ا يف 

التهديد  هذا  من  الأمنية  املن�ساآت  حماية 

ال��ط��ائ��رات  ه��ذه  واأّن  خا�سة  ك��اف��ًي��ا،  لي�س 

حتلق اأحياًنا بعنا�سر مدنية، ويالحظ اأّنه 

على  الإج���راءات  تنفذ  املجالني مل  يف كال 

املطلوب النحو 

الكاتبة  لفتت  اآنًفا،  ُذِكر  ما  على  عالوًة 

اإىل اأّنه بالإ�سافة اإىل ذلك، ي�سر املراقب 

ن����ران اجل��ي�����س  م��ن��اط��ق  اإىل  ت��ق��ري��ره  يف 

من  العديد  اأّن  لح��ظ  حيث  الإ�سرائيلي، 

املواقع الأثرية قد ت�سررت اأثناء تدريبات 

اجلي�س يف �سمال اإ�سرائيل.

التفا�صيل �ص »9«

ل�صبونة االنباط- 

 قدم ال�سفر الأردين يف �سوي�سرا خالد 

اإىل الرئي�س  اأوراق اعتماده  نايف القا�سي 

ال��ربت��غ��ايل م��ار���س��ي��ل��و روب��ي��ل��و دي ���س��وزا؛ 

مقيم«  »غر  العادة  وفوق  مفو�سا  �سفرا 

لالأردن يف الربتغال.

وخ���الل م��را���س��م الح��ت��ف��ال ال��ت��ي ج��رت 

الربتغالية  بالعا�سمة  الرئا�سي  الق�سر  يف 

ل�����س��ب��ون��ة، ن��ق��ل ال�����س��ف��ر ال��ق��ا���س��ي حت��ي��ات 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ل��ل��رئ��ي�����س 

ال��ربت��غ��ايل  لل�سعب  ومت��ن��ي��ات��ه  ال��ربت��غ��ايل 

ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

لل�سفر  ال���ربت���غ���ايل  ال��رئ��ي�����س  وح��م��ل 

امللك  جل��الل��ة  وت��ق��دي��ره  حتياته  القا�سي 

جاللته  ب�سيا�سة  م�سيدا  الثاين،  عبداهلل 

احلكيمة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 ال��ت��ق��ت وزي������رة ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

ممثلي  مع  علي  مها  املهند�سة  والتموين  

حيث  ال��ت��اأم��ني  ل�سركات  الأردين  الحت���اد 

اط��ل��ع��ت ع��ل��ى واق���ع ال��ق��ط��اع وال�����س��ع��وب��ات 

ال���ت���ي ت���واج���ه���ه و����س���ب���ل الرت�����ق�����اء ب�����س��وق 

التاأمني الأردين  .

وع����ر�����س مم���ث���ل���و الحت��������اد ع�������ددا م��ن 

الق�سايا واملطالب املتعلقة بقطاع التاأمني 

وخ���ا����س���ة م����ا ي��ت��ع��ل��ق  ب��ات��ف��اق��ي��ة ب��ط��اق��ة 

عرب  ال�سيارات  �سر  عن  املوحدة  التاأمني 

الربتقالية(  البطاقة   ( العربية  ال��ب��الد 

ظل  يف  التفاقية  ه��ذه  ملراجعة  واحل��اج��ة 

�سنة  توقيعها  منذ  حدثت  التي  التطورات 

اأط��راف  كافة  م�سلحة  ي�سمن  مب��ا   1975

العالقة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

ملعر�س  دع��م��ه��ا  الأردن  اأورجن  ق��ّدم��ت 

ف��ن��ي لأع���م���ال ال��ط��ل��ب��ة امل��ك��ف��وف��ني وذوي 

اأقيم حتت رعاية رئي�س  الب�سرية  الإعاقة 

عّماري،  �سبيب  د.  ال�سركة،  اإدارة  جمل�س 

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للفن ال��ذي 

الر�سالة  على  تاأكيداً  ني�سان،   15 ي�سادف 

دمج  واأهمية  الفّن  يحملها  التي  ال�سامية 

بكافة  اململكة  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 

والقطاعات. الفعاليات 

امل��ك��ف��وف��ون وذوو  ال��ط��ل��ب��ة  وا���س��ت��خ��دم 

التي  ال��ور���س��ات  خ��الل  الب�سرية،  الإع��اق��ة 

الت�سكيلي  ال��ف��ن��ان  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ع��ق��دت 

األ���وان  ال��ف��ن��ي،  معر�سه  يف  بقاعني  �سهيل 

والأع�ساب  الفواكه  مثل  عطرة  روائح  ذات 

وغرها.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

. وكل  اأوق��ات��ك��م بكل اخل��ر  اأ���س��ع��د اهلل 

ع���ام وال��وط��ن وق��ائ��ده وح��ك��وم��ت��ك��م بالف 

الف�سيل  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  مب��ن��ا���س��ب��ة  خ���ر 

، ال���ذي ج���اء و���س��اب��ق��ه م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي 

ال��ذي  ال��ك��ورون��ا  وب���اء  ب�سبب   ، خمتلفني 

ت��ع��ط��ل��ت ب�����س��ب��ب��ه ال��ك��ث��ر م���ن ال��ق��ط��اع��ات 

الكثر  وت��غ��رت   ، الق��ت�����س��ادي��ة وغ��ره��ا 

م���ن امل��ف��اه��ي��م الإج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

ال�سعيفة  ال��ن��ف��و���س  اأ���س��ح��اب  با�ستثناء   ،

ال�����ذي�����ن ي�����ج�����دون اأن���ف�������س���ه���م وحت���ق���ي���ق 

م�ساحلهم وقت الظروف ال�ستثنائية .

دولة الرئي�س

النا�س ميرون بظروف اقت�سادية �سعبة 

وللعام  رم�سان  �سهر  هو  وه��ا  ج��دا  و�سعبة 

�سعبة  �سحية  ظ��روف  ظل  يف  ياأتي  الثاين 

، ل داعي لذكر الأ�سباب لأن اجلميع  اأي�سا 

ب���ات ي��ع��رف��ه��ا ج��ي��دا . م���ع ه���ذا ك��ل��ه ه��ن��اك 

ف��ئ��ات وج����دت وم���ن خ���الل ه���ذه ال��ظ��روف 

يدخل  م��ن  فنجد   ، فر�ستها  الإ�ستثنائية 

رم�سان  �سهر  دخ��ول  قبل  امل��رك��زي  ال�سوق 

�سياطني  ق��وة  ويلم�س  ي��رى  ال��ي��وم  ول��غ��اي��ة 

ويقومون  احلاجة  ي�ستغلون  الذين  الإن�س 

ب���ال���رف���ع اجل���ن���وين ل���الأ����س���ع���ار حت���ت ح��ج��ج 

العادية  بالأ�سواق  يتجول  من  كما   . واهية 

يرى الب�سائع واملواد الغذائية مكد�سة على 

ال��ت��ج��اري��ة لبيعها  امل��ح��ال  واأم����ام  الأر���س��ف��ة 

���س��ررا  والأ����س���د  الأك����ر  بينما   . ل��ل��م��واط��ن 

الع�سائر غر الطبيعية التي يتم ت�سنيعها 

ب��ط��رق ب��دائ��ي��ة خ��ا���س��ة ب���امل���ن���ازل اأو داخ���ل 

املحال دون رقيب اأو ح�سيب ، وهذا بطبيعة 

احلال غي�س من في�س ويحتاج اىل �سرورة 

تفعيل قانون ال�سحة العامة اأول من خالل 

العالقة  ذات  الت�ساركية بني اجلهات  تعزيز 

املوا�سفات   ، الغذاء والدواء  ومنها موؤ�س�سة 

ال�سناعة  ووزارة  ال�سحة  وزارة   ، واملقايي�س 

وال���ت���ج���ارة ، م���ع ت��ف��ع��ي��ل جل����ان ال�����س��الم��ة 

العامة ب�سكل كبر وم�ستمر .

ث���ان���ي���ا حت���دي���ث اآل�����ي�����ات ال����رق����اب����ة ع��ل��ى 

يتعلق  فيما  ،خ��ا���س��ة  دائ���م  ب�سكل  الأ���س��واق 

���س��واء داخ��ل  ال��ت��ي ت�سنع وت��ب��اع  ب��الأغ��ذي��ة 

املحال اأو على الأر�سفة اأو من خالل الباعة 

املتجولني .

م��ع  ال���رق���اب���ي���ة  الأدوات  ت��ط��وي��ر  ث��ال��ث��ا 

زي����ادة ب��ع��دد امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني ب��امل��ي��دان 

واإحلاقهم  موظفني  اإنتداب  خالل  من  ولو 

ب���امل���وظ���ف���ني ال���رق���اب���ي���ني ل���ت���ك���ون ال���رق���اب���ة 

مع   ، معني  ب��وق��ت  حم���ددة  وغ��ر  م�ستمرة 

فح�س  ليتم  باملحافظات  خم��ت��ربات  وج��ود 

مدى  م��ن  للتاأكد  مبا�سرة  الغذائية  امل���واد 

 . �سالحيتها 

دولة الرئي�س

بات من ال�سروري اأن يكون هناك تفاعل 

ميداين بني وزارات حكومتكم املخت�سة ملنع 

واأن  ، خا�سة  و�سعرية  اأية جت��اوزات �سحية 

ال��ظ��روف الق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��م��واط��ن ب��ات��ت ل 

تق�سي حاجياته اإل بقدر بالكاد يكفي .

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 مجلس الوزراء يقر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شركة البوتاس العربية تدشن حفارة الكرامة

لط  محكمة صلح عمان تعقد جلستها الخامسة للنظر بقضية مستشفى السَّ

 قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

االنباط- عمان

اقّر جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها ام�س االربعاء 

ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة نظام 

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س ل�سنة 2021م.

وياأتي اإقرار النظام تنفيذاً الأحكام املاّدة )20( من قانون 

رقم  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�����ّس��راك��ة  م�سروعات 

م�سروعات  م��راح��ل  حت��دي��د  ول��غ��اي��ات  2020م،  ل�سنة   )17(

واجلهة  احلكومّية  اجلهة  والتزامات  واإجراءاتها،  ال�سراكة 

املتعاقدة خالل تلك املراحل.

كما يحّدد النظام مراحل واإجراءات م�سروعات ال�ّسراكة 

املبلغ  ع��ن  ال��راأ���س��م��ال��ّي��ة  كلفها  ت��ق��ّل  ال��ت��ي  احل��ج��م،  �سغرية 

��ح ك��ذل��ك اإج����راءات  ال���ذي ي��ح��ّدده جمل�س ال�����وزراء، وي��و���سّ

امل�ساواة  ي�سمن  مب��ا  ال�����ّس��راك��ة،  م�سروعات  ع��ط��اءات  ط��رح 

واإت��اح��ة  و�سمولّيتها،  العطاء  وث��ائ��ق  وو���س��وح  وال�سفافّية، 

املتعّلقة بالعطاء للجميع. املعلومات 

ويبنّي النظام البنود وال�سروط االأ�سا�سّية التي يجب اأن 

املتعاقدة  اجلهة  بني  ُي��رم  ال��ذي  ال�سراكة  عقد  يت�سّمنها 

و�سركة امل�سروع، ويبنّي كذلك االأحكام واالإجراءات املتعّلقة 

حفاظاً  وذل��ك  املتبادلة،  والتزاماتهم  اأط��راف��ه  وحقوق  ب��ه، 

ال�سروط االأ�سا�سّية غري  العام من خالل حتديد  املال  على 

بها  بالتقّيد  امل�سروع  �سركة  تلتزم  التي  للتفاو�س،  القابلة 

طيلة مّدة م�سروع ال�ّسراكة.

تنفيذ  و���س��روط  اآل��ّي��ات  تنظيم  لغايات  النظام  ياأتي  كما 

م�سروعات ال�ّسراكة املقّدمة من القطاع اخلا�ّس عن طريق 

يف  املبا�سر  ال��ع��ر���س  م�ساركة  وكيفّية  امل��ب��ا���س��رة،  ال��ع��رو���س 

العطاء، وحقوقه والتزاماته.

ح�ساب  نظام  ال���وزراء  جمل�س  اأق���ّر  مّت�سل،  �سعيد  على 

ل�سنة  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  م�سروعات 

م�سروعات  ق��ان��ون  م��ن   )8( امل���اّدة  الأح��ك��ام  تنفيذاً  2021م، 

ل�سنة   )17( رق��م  واخل��ا���س  العام  القطاعني  بني  ال�ّسراكة 

2020م.

وي���اأت���ي اإق�����رار ال��ن��ظ��ام ل��غ��اي��ات ت��ن��ظ��ي��م ج��م��ي��ع ال�����س��وؤون 

املتعّلقة بح�ساب متويل م�سروعات ال�ّسراكة بني القطاعني 

واالإنفاق  عليه  لالإ�سراف  جلنة  ولت�سكيل  واخلا�س،  العام 

رف، وحتديد مهاّم اللجنة  منه، وفقاً الأوجه االإنفاق وال�سّ

و�سالحّياتها، واعتماد معايري التاأهيل لغايات التمويل من 

احل�ساب، واإجراءات و�سروط التقّدم بطلب الّتمويل منه.

وق�����ّرر امل��ج��ل�����س امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام ال�����س��ج��ّل ال��وط��ن��ي 

2021م.ويهدف  ل�سنة  اال�ستثمارّية  احلكومّية  للم�سروعات 

امل�سروعات  جلميع  �ساملة  بيانات  توفري  اإىل  ال�سجّل  نظام 

احل��ك��وم��ّي��ة اال���س��ت��ث��م��ارّي��ة، واإدراج���ه���ا يف ال�����س��ج��ّل امل��ن�����س��اأ يف 

ه��ذه  وث��ائ��ق  وح��ف��ظ  ال����دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة 

واأر�سفتها  بها،  املتعّلقة  والتقارير  وال��درا���س��ات  امل�سروعات 

واإدارتها، ومراقبة موؤ�ّسرات  اأولوّياتها  وتنظيمها، وحتديد 

اأدائها خالل مراحلها املختلفة؛ حت�سينا جلودة خمرجاتها 

وحتقيقاً الأهدافها االإمنائية؛ وفقاً للكلف املالّية واجلداول 

الزمنية املعتمدة لها حفاظاً على املال العام.

وي���ت���ّم مب���وج���ب ال���ن���ظ���ام ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة ل��ل��م�����س��روع��ات 

التنظيمّية  ال���وح���دة  وحت��دي��د  اال���س��ت��ث��م��ارّي��ة،  احل��ك��وم��ّي��ة 

املعنّية يف وزارة التخطيط والتعاون الدويل باإدارة ال�سجّل 

وحتديث  اال�ستثمارّية،  احلكومّية  للم�سروعات  الوطني 

جمل�س  ق���ّرر  اآخ���ر،  �سعيد  على  عليه.  واالإ����س���راف  بياناته 

مزاولة  ترخي�س  لنظام  ل  معدِّ نظام  على  املوافقة  ال��وزراء 

النظام  وي��اأت��ي  2021م.  ل�سنة  وال��ق��ب��ال��ة  التمري�س  مهنة 

املوؤّقت  املهنة  مزاولة  ت�سريح  منح  �سروط  تعديل  لغايات 

واح��دة،  مل��ّرة  م  للمتقدِّ امتحان  بعقد  وذل��ك  االأردين،  لغري 

على  للحا�سلني  املهنة  مل��زاول��ة  ترخي�س  منح  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ال�سّحي،  وال��ف��رع  التمري�سي  ال��ف��رع  يف  ال��ع��اّم��ة  ال��ث��ان��وي��ة 

اجلامعات  اإح��دى  من  متري�س  �سهادة  على  ح�سولهم  قبل 

واملعاهد.

التنظيم  ن��ظ��ام  امل��واف��ق��ة ع��ل��ى  ال������وزراء  وق����رر جم��ل�����س 

2021م. ل�سنة  ال�سيراين  لالأمن  الوطني  للمركز  االإداري 

مهام  ينّظم  تنظيمي  هيكل  و���س��ع  ل��غ��اي��ات  ال��ن��ظ��ام  وي��اأت��ي 

وي��ح��ّدد  و�سالحّياته،  ال�سيراين  ل��الأم��ن  الوطني  امل��رك��ز 

االت�����س��ال  واأ���س��ال��ي��ب  ف��ي��ه،  التنظيمّية  ال���وح���دات  ارت���ب���اط 

بينها. والتن�سيق فيما 

على  امل��واف��ق��ة  ال�����وزراء  جمل�س  ق���ّرر  اآخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى 

ال�سكانّية  للتجّمعات  الكهربائي  التّيار  اإي�سال  اأ�س�س  تعديل 

يتيح  مبا  ال��ّري��ف،  فل�س  ح�ساب  على  التنظيم  ح��دود  خ��ارج 

املكّونة  ال�سكانّية  التجّمعات  اإىل  الكهربائي  التّيار  اإي�سال 

اأن تكون  اأدنى بداًل من )5(؛ �سريطة  من )3( منازل كحّد 

موؤّقتاً.وياأتي  ت�سديقاً  وم�سّدق  ممّهد  بطريق  خمدومة 

من  امل�ستفيدين  املواطنني  �سريحة  تو�سيع  بهدف  ال��ق��رار 

التّيار  الإي�سال  املتزايدة  الطلبات  وتلبية  الّريف”  “فل�س 
حدود  خ��ارج  م�ساكنهم  الواقعة  املواطنني  من  الكهربائي 

التنظيم.

االنباط- عمان

 د����س���ن���ت ����س���رك���ة ال���ب���وت���ا����س ال��ع��رب��ي��ة 

بجانب  اجلديدة”الكرامة”  احل���ف���ارة 

حم��ط��ة ���س��خ ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س احل��ال��ي��ة 

يف ال��ب��ح��ر امل��ي��ت ب��رع��اي��ة رئ��ي�����س جمل�س 

اأدارة ال�سركة املهند�س �سحادة اأبو هديب 

لل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وب��ح�����س��ور 

الن�سور. الدكتور معن 

اليوم  بيان �سحفي  ال�سركة يف  وقالت 

حفارة  وتعديل  ت�سنيع  مت  اإن��ه  االرب��ع��اء، 

 IHC ���س��رك��ة  ق��ب��ل  م���ن  “الكرامة” 

ال��ه��ول��ن��دي��ة ب��وق��ت ق��ي��ا���س��ي ل��ت��ت��وائ��م مع 

ال�سخ  حو�س  حفر  وهو  املطلوب  العمل 

وتعميق  لل�سركة  اجلديدة  ال�سخ  ملحطة 

القائمة  للمحطة  املحلول  تو�سيل  قناة 

من  م���رتا   32 اإىل  ت�سل  الأع��م��اق  ح��ال��ي��اً 

البحر. من�سوب 

5ر1  وم��ن امل��ت��وق��ع حفر م��ا ي��زي��د ع��ن 

وامل��واد  االأم���الح  م��ن  م��رت مكعب  مليون 

لت�سكيل  امل��ي��ت  البحر  ق��اع  م��ن  الطينية 

ح��و���س ال�����س��خ اجل���دي���د مت��ه��ي��داً ل��ل��ب��دء 

ب����االأع����م����ال االإن�������س���ائ���ي���ة مل��ح��ط��ة ال�����س��خ 

اجلديدة وتعميق القناة احلالية ل�سمان 

احلالية  املحطة  اإىل  البحر  مياه  و�سول 

ن���ظ���را ل���رتاج���ع م��ن�����س��وب ال��ب��ح��ر امل��ي��ت 

امل�ستمر على مدار ال�سنوات املا�سية.

ال��ه��ول��ن��دي��ة   IHC ���س��رك��ة  و���س��ت��ق��وم 

احل��ف��ارة  و�سيانة  ت�سغيل  يف  بامل�ساعدة 

ال�����س��رك��ة  ك����وادر  وت���دري���ب  “الكرامة” 
حيث  العميق  احلفر  بتقنية  احلفر  على 

البوتا�س خرة كافية  يوجد لدى �سركة 

ل��ت�����س��غ��ي��ل و���س��ي��ان��ة احل���ف���ارات االأخ����رى 

تقنية  ت��ع��ت��م��د  وال���ت���ي  ل��دي��ه��ا  امل����وج����ودة 

احلفر ال�سحل يف مالحات ال�سركة.

وم�����ن امل���ت���وق���ع االن����ت����ه����اء م����ن ك��اف��ة 

البحر  يف  املطلوبة  الفعلي  احلفر  اأعمال 

لي�سكل  اأ���س��ه��ر،  ت�سعة  غ�����س��ون  يف  امل��ي��ت 

اإجن���ازات  اإىل  اآخ���را ي�ساف  اإجن���ازا  ذل��ك 

ال�����س��رك��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت ع��ل��ى م����دار 20 

عامليني  حفر  مقاويل  على  املا�سية  عاما 

التخل�س  مت  حيث  ج���داً  باهظة  وبكلف 

م��ن اح��ت��ك��ار ت��ل��ك ال�����س��رك��ات وذل����ك عن 

مملوكة  ح��ف��ارات  و���س��راء  ت�سنيع  طريق 

بوا�سطة  و�سيانتها  وت�سغيلها  لل�سركة 

وتدريبهم  تاأهيلهم  مت  ال��ذي��ن  ك��وادره��ا 

الغاية. لهذه 

وع��ن��د االن��ت��ه��اء م���ن ال��ع��م��ل امل��ط��ل��وب 

يف ال���ب���ح���ر امل���ي���ت ���س��ي��ت��م ن���ق���ل احل���ف���ارة 

للعمل  تعديلها  اإع��ادة  بعد  “الكرامة”، 
م��الح��ات  اإىل  ال�����س��ح��ل،  احل��ف��ر  بتقنية 

احل��ف��ارات  اإىل  لتن�سم  ال�سركة  يف  امل��ل��ح 

ال�ساعة  م��دار  على  تعمل  التي  االأخ���رى 

يف ح��ف��ر االأم����الح امل��رت���س��ب��ة يف م��الح��ات 

20 مليون  ال�سركة حيث يرت�سب حوايل 

طن من االأمالح �سنوياً يف هذه املالحات.

ان االنباط- عَمّ

��ان،  رف�����س��ت حم��ك��م��ة ���س��ل��ح ج����زاء ع��َمّ

بق�سية  املتهمني  م��ن  ع��دد  تكفيل  طلب 

م�ست�سفى  م���ن  االأك�����س��ج��ني  م����ادة  ن���ف���اد 

��ل��ط احل��ك��وم��ي وال��ت��ي ت���ويف ف��ي��ه��ا 7  ال�����َسّ

��ه��ر  م���واط���ن���ني اأردن����ي����ني م��ن��ت�����س��ف ال�����َسّ

املا�سي.

وعقدت املحكمة �سباح، ام�س االأربعاء، 

الق�سية  يف  للَنّظر  اخلام�سة؛  جل�ستها 

بينهم  ��ا،  ���س��خ�����سً  13 ب��ه��ا  ُي��ح��اك��م  ال���ت���ي 

حة. م�سوؤولون من وزارة ال�سِّ

خم�سة  ع��ن  االإف����راج  املحكمة  رت  وق����َرّ

ة ال��ت��وق��ي��ف  م��ت��ه��م��ني ب��ع��د ان��ق�����س��اء م�����َدّ

املقررة ثالثني يوما.

للمتهمني  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  واأ���س��ن��دت 

�سبع مرات،  بالوفاة مكرر  الَتّ�سبب  تهمة 

���ظ���ر يف ال��ق�����س��ي��ة  رت امل��ح��ك��م��ة ال���َنّ وق�������َرّ

ا�سبوعيا. مبعدل جل�ستني 

من  نفدت  االأك�سجني  م��ادة  اأَنّ  ُي��ذك��ر 

احلكومي  لط  ال�َسّ م�ست�سفى  م�ستودعات 

وت�����س��ب��ب��ت  امل��ا���س��ي  اآذار  ���س��ه��ر  م��ن��ت�����س��ف 

النيابة  وحتركت  مواطنني،  �سبعة  بوفاة 

ال���ع���ام���ة، واأن����ه����ت حت��ق��ي��ق��ات��ه��ا، وج���رى 

حتويل امللف اإىل الق�ساء.

االنباط- عمان

موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  جمل�س  واف��ق   

التعليم العايل و�سمان جودتها على اإدراج 

الوطني  االإط��ار  االأهلية يف  عمان  جامعة 

االأردين للموؤهالت.

تراأ�سها  التي  جل�سته  يف  املجل�س  واأق��ر 

ال�سرايرة،  ظافر  الدكتور  الهيئة  رئي�س 

معايري  على  التعديالت  االأرب��ع��اء،  ام�س 

لت�سمل  ومتابعتها  ال��راجم��ي  االع��ت��م��اد 

ال��ع��دي��د م���ن امل���وؤ����س���رات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ج��ودة 

ال����رام����ج وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي واالإي����ف����اد 

وغريها،  واجل���ودة  الطالبية  واخل��دم��ات 

وال���ت���ع���دي���الت ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات وم��ع��اي��ري 

اع��ت��م��اد ال���رام���ج امل�����س��رتك��ة، وت��ع��ل��ي��م��ات 

االع����ت����م����اد ال����ع����ام ل��ل��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة 

االعتماد  ومعايري  وتعليمات  املتو�سطة، 

العام للكليات اجلامعية اخلا�سة.

معايري  اق���رار  على  املجل�س  واف��ق  كما 

ال���ت���دري���ب ل���رن���ام���ج ب���ك���ال���وري���و����س علم 

لرناجمي  املعرفية  واملجاالت  التجميل، 

البيطرية  الرعاية  يف  املتو�سط  الدبلوم 

االعتماد  وا�ستمرارية  الرقمي،  واالإع��الم 

اخلا�س لتخ�س�سي بكالوريو�س العالقات 

ال��دول��ي��ة وال��درا���س��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

اجلامعة الها�سمية، وبكالوريو�س االإذاعة 

والتلفزيون يف جامعة البرتا.

اأقر االعتماد اخلا�س لتخ�س�سات  كما 

دب���ل���وم م��ت��و���س��ط ال��رع��اي��ة و���س��ح��ة ال��ف��م 

واالأ�سنان وخمترات اال�سنان وتكنولوجيا 

االأبنية  وهند�سة  االإل��ك��رتون��ي��ة  االع��م��ال 

الذكية وهند�سة العمارة وهند�سة معاجلة 

امل���ي���اه يف ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 

-2021 التنفيذية  اخلطة  على  واملوافقة 

التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  اع��ت��م��اد  لهيئة   2025

العايل و�سمان جودتها.

الزرقاء تحتفل بمئوية الدولة

 عجلون تحتفل بمناسبة مئوية 
الدولة األردنية

إربد: اتالف كميات من الدجاج 
والعصائر والشطة والمنظفات

 الزراعة: فتح باب االستيراد حال 
استمرار ارتفاع أسعار الدواجن

 اربد: ورشة حول الحد من انتشار 
ظاهرتي التنمر والتعصب

 1ر14% انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين

االنباط- الزرقاء

 اح���ت���ف���ل���ت غ����رف����ة جت��������ارة وب���ل���دي���ات 

حمافظة الزرقاء مبنا�سبة مئوية تاأ�سي�س 

الدولة االأردنية.

ودع����ا رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة ح�����س��ني ���س��رمي، 

ال���ت���ج���ار واأب����ن����اء ال����زرق����اء ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

الغالية  الوطنية  املنا�سبة  بهذه  االحتفال 

االأردن  َع��لَ��م  ورف��ع  االأردن��ي��ني،  قلوب  على 

اليوم  يف  التجارية  وامل��ح��الت  امل��ن��ازل  على 

الوطني للَعلَم الذي ي�سادف يف 16 ني�سان 

اجلاري. كما دعا روؤ�ساء جلان البلديات يف 

واحلالبات  والظليل  والها�سمية  الزرقاء 

وبريين لالحتفال مبئوية تاأ�سي�س الدولة 

االأردن����ي����ة، اإىل ت��زي��ني امل��ب��اين وال�����س��وارع 

الرئي�سة باأعالم الوطن.

االنباط- عجلون

مدار�س  وك�سافة  مر�سدات  وزع��ت   

حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون االأع����الم االأردن���ي���ة 

ع��ل��ى امل���واط���ن���ني و���س��ائ��ق��ي امل��رك��ب��ات 

مب��ن��ا���س��ب��ة م��ئ��وي��ة ال����دول����ة االأردن����ي����ة 

واليوم الوطني للَعلَم.

وقال مدير الرتبية �سامي �سديفات 

العزيزة  املنا�سبة  ب��ه��ذه  االح��ت��ف��ال  اإن 

ت���وؤك���د ���س��الب��ة ال���وط���ن وا����س���ت���ق���راره 

بالغة  وعاملية  اإقليمية  ظ��روف  و�سط 

ال�������س���ع���وب���ة ب��ف�����س��ل ح��ك��م��ة ال���ق���ي���ادة 

الها�سمية،

 مبينا اأن الَعلَم رمز العزة والكرامة 

وال�سيادة واالأ�سالة واملكانة وال�سموخ، 

وله قيمته ورمزيته الوطنية.

االنباط- اإربد

 ن���ف���ذت م��دي��ري��ة ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة 

يف ب��ل��دي��ة اإرب���د ال��ك��رى ب��اال���س��رتاك مع 

ج��ول��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإدارة 

اتلفت  التجارية،  االأ�سواق  على  تفتي�سية 

خ��الل��ه��ا ك��م��ي��ات م���ن ال���دج���اج وال��ع�����س��ار 

واملنظفات. وال�سطة 

وق�����ال م���دي���ر ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة يف 

لوكالة  ال�سياب  حممود  الدكتور  البلدية 

التي  اإن اجلولة  االأردنية )برتا(،  االأنباء 

الرقابية  اجل��والت  تكثيف  اط��ار  يف  تاأتي 

املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  والتفتي�سية 

ما  وك��ل  والتموينية  الغذائية  امل��واد  على 

اف�ست  امل��واط��ن،  و�سحة  ب�سالمة  يتعلق 

الدجاج  من  كيلوجراما   150 ات��الف  اإىل 

)التمر  الع�سائر  م��ن  وك��م��ي��ات  ال��ف��ا���س��د 

)ال�سامبو(  واملنظفات  وال�سطة  الهندي( 

ل���ع���دم ج��ودت��ه��ا واف���ت���ق���اره���ا ل��ل��م��وا���س��ف��ة 

االأردنية.

وامل��ن�����س��اآت  امل���ح���ال  اأغ��ل��ب��ي��ة  اأن  واأك������د 

التجارية ملتزمة باال�سرتاطات ال�سحية 

ومعايري العر�س اأو التخزين، م�سريا اإىل 

وم�ستمرة  مكثفة  الرقابية  اجل��والت  اأن 

على طوال �ساعات عمل املن�ساآت.

لها  امل�سرح  املن�ساآت  ب��اأن  ال�سياب  ون��وه 

بالبيع خالل فرتة احلظر اجلزئي بنظام 

ال��ت��و���س��ي��ل، ت��خ�����س��ع ل��ل��رق��اب��ة م���ن قبل 

مدى  م��ن  للتاأكد  م�سائية  تفتي�س  ف��رق 

ال�سحية. التزامها باال�سرتاطات 

االنباط- عمان

 ق���ال وزي����ر ال���زراع���ة خ��ال��د احل��ن��ي��ف��ات، 

ويف  ال��دواج��ن،  اأ�سعار  ت��راق��ب  احلكومة  اإن 

�ستفتح  اأ���س��ع��اره��ا  ارت���ف���اع  ا���س��ت��م��رار  ح���ال 

االأ�سعار  ا�ستقرار  ل�سمان  اال���س��ت��رياد  ب��اب 

والكميات.

وبح�سب رئي�س غرفة جتارة املفرق ع�سو 

ال��ع��رق��ان،  ال���دواج���ن خ���ريو  م��رب��ي  جمعية 

العر�س  اإىل  ال��دواج��ن  اأ�سعار  ارت��ف��اع  يعود 

اأ���س��ع��ار االأع���الف وال��ذرة  والطلب وارت��ف��اع 

باملئة   40 بلغت  بن�سبة  وال��زي��وت،  وال�سويا 

وت�����س��اع��ف ت��ك��ال��ي��ف ال�����س��ح��ن 10 اأ���س��ع��اف. 

 700 نحو  يوميا  ينتج  االردن  اأن  اإىل  واأ�سار 

األف طري دجاج، يف حني اأن كلفة الكيلو باب 

 40 125 قر�سا بن�سبة ربح  املزرعة ت�سل اإىل 

لي�سل  امل�سوق  اإىل  امل���زارع  من  فقط  قر�سا 

املواطن مبا يقارب 165 قر�سا.

االنباط- اإربد

التابع  ح��وران  �سهل  �سابات  مركز  نظم   

عر  االرب��ع��اء،  ام�����س  اإرب���د،  �سباب  ملديرية 

احل��د من  ح��ول  ور���س��ة عمل  زووم،  تطبيق 

انت�سار ظاهرتي التنمر والتع�سب، حتدثت 

ف��ي��ه��ا ال���دك���ت���ورة رب����ى ال����زغ����ول، ب��ح�����س��ور 

رئي�سة املركز والء قازان، و 20 م�ساركة من 

اأع�ساء املركز.

التنمر  ح��ول مفهوم  ال��زغ��ول  وحت��دث��ت 

التنمر  اأن  مبينة  واأ�سكالهما،  والتع�سب 

حالة يتعر�س فيها الفرد ملحاوالت متكررة 

من ال�سرب اأو الهجوم اجل�سدي واللفظي 

م����ن ق���ب���ل االآخ�����ري�����ن، ح���ي���ث حت�����دث ه���ذه 

�سخ�سا  يهاجم  قوي  �سخ�س  بني  الظاهرة 

الكثري  ي��رتك  الهجوم  وه��ذا  منه،  اأ�سعف 

من العواقب النف�سية ال�سلبية على الفرد.

ك��م��ا مت خ����الل ال���ور����س���ة احل���دي���ث عن 

اأ���س��ب��اب واأن�����واع واآث����ار ال��ت��ن��م��ر ع��ل��ى ال��ف��رد 

اتباعها  الواجب  واملجتمع، وعن اخلطوات 

ل��ع��الج ظ��اه��رت��ي ال��ت��ن��م��ر وال��ت��ع�����س��ب بني 

ال�����س��ب��اب وحم���اول���ة ال���ب���دء ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 

احل���ي���اة ال���ي���وم���ي���ة، وع����ن اأه�����م ال��ن�����س��ائ��ح 

املتنمرين  على  للتغلب  اتباعها  ال��واج��ب 

واحل������د م����ن ان���ت�������س���ار ه�����ذه ال����ظ����واه����ر يف 

املجتمع.

االنباط- عمان

الزراعيني  املنتجني  اأ���س��ع��ار  انخف�ست   

بن�سبة   2021 االأولني من عام  ال�سهرين  يف 

5ر91  ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  و����س���وال  ب��امل��ئ��ة،  1ر14 

 ،2020 املماثلة من عام  الفرتة  مقارنة مع 

والبالغة 5ر106 نقطة.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ه��ري ل���دائ���رة 

االح�����������س�����اءات ال���ع���ام���ة ام���������س االرب�����ع�����اء، 

املنتجني  الأ�سعار  القيا�سي  الرقم  انخف�س 

الزراعيني يف �سهر �سباط من العام احلايل 

النقطة  اإىل  و����س���وال  ب��امل��ئ��ة،  0ر6  ب��ن�����س��ب��ة 

العام  من  �سباط  �سهر  مع  مقارنة  1ر106، 

واأ����س���ار  ن��ق��ط��ة.  8ر112  وال��ب��ال��غ��ة  امل��ا���س��ي 

ل�سهر  القيا�سي  الرقم  ارتفاع  اإىل  التقرير 

���س��ب��اط م���ن ال���ع���ام احل�����ايل ب��ن�����س��ب��ة 9ر37 

مقارنة  1ر106،  النقطة  اإىل  و�سوال  باملئة، 

م��ع ���س��ه��ر ك��ان��ون ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام نف�سه 

والبالغة 9ر76 نقطة.
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االنباط- عّمان

�إ�صابة  و4085  وف��اة   50 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

لريتفع  الأرب��ع��اء،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

العدد الإجمايل اإىل 7987 وفاة و676175 �إ�صابة.

1647 حالة يف حمافظة  على  الإ�سابات اجلديدة  وتوزعت 

العا�سمة عّمان، و669 حالة يف حمافظة اإربد، منها 131 حالة 

يف  حالة  و327  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة  و473  ال��رم��ث��ا،  يف 

حمافظة املفرق، و201 حالة يف حمافظة البلقاء، و159 حالة 

يف حمافظة الكرك، و132 حالة يف حمافظة ماأدبا، و124 حالة 

و100  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة  و112  جر�س،  حمافظة  يف 

حالة يف حمافظة عجلون، و97 حالة يف حمافظة العقبة، و44 

حالة يف حمافظة معان، منها 6 حالت يف البرتا.

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

ال�سحة اإىل اأن عدد احلالت الن�سطة حالّيا و�سل اإىل 51092 

دِخلت اليوم اإىل امل�ست�سفيات 
ُ
حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأ

اإجمايل عدد  بلغ  342 حالة، يف حني  غ��ادرت  218 حالة، فيما 

احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 2431 حالة.

بني  اململكة،  يف  للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 

املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 40 

باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 68 باملئة، 

فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم 

ذاته 44 باملئة.

واأ�ساف اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم الو�سط بلغت 

العناية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  باملئة، يف حني و�سلت   47

يف الإقليم ذاته اإىل 61 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة 

التنّف�س ال�سطناعي 34 باملئة.

 23 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما 

باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 36 باملئة، 

فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم 

ذاته 24 باملئة.

يف  ال��ي��وم  �سفاء  حالة   6482 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، لي�سل اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 

617096 حالة.

ال��ي��وم، لي�سبح  اأج��ري  32296 فح�ساً خم��رّي��اً  اأن  واأ���س��اف 

اإج���م���ايل ع���دد ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء 

الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل  6404559 فح�ساً، لفتاً  الآن  وحتى 

65ر12 باملئة، مقارنة  اإىل قرابة  الإيجابّية لهذا اليوم و�سلت 

مع الن�سبة التي �سجلت يوم اأم�س والتي بلغت 71ر11 باملئة.

 الصحة: 50 وفاة و4085 إصابة بفيروس كورونا  

االنباط-عمان

اأك����د وزي����ر ال�����س��ي��اح��ة والآث�������ار ن��اي��ف 

حميدي الفايز، اإىل اأهمية احلفاظ على 

يعد  الذي  واحل�سري  العمراين  الرتاث 

بني  والتوا�سل  القيم  لنقل  رئي�سة  اأداة 

ثقافة  ودوام  وح��ف��ظ  واحل��ا���س��ر  املا�سي 

وح�������س���ارة امل��ج��ت��م��ع��ات وت��ع��زي��ز اجل���ذب 

ال�سياحي وزيادة الفر�س القت�سادية. 

اجتماعا  ت��روؤ���س��ه  خ��الل  الفايز  وق��ال 

ل���ل���ج���ن���ة ال����وط����ن����ي����ة حل����م����اي����ة ال�������رتاث 

ال���وزارة،  مقر  يف  واحل�����س��ري،  العمراين 

الرتاث  على  احلفاظ  اإن  الأربعاء،  اليوم 

اجلهات  جميع  م��ن  م�سرتكة  م�سوؤولية 

والعمل  التعاون  اجلميع  وعلى  املعنية، 

بت�ساركية حقيقية وال�سري اإىل الأمام.

م�سارين،  على  العمل  “يجب  وا�ساف 

م���وج���ود  ه����و  م����ا  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  الول 

م��ن امل��واق��ع ال��رتاث��ي��ة، وال��ث��اين البحث 

ع���ن م���واق���ع ت��راث��ي��ة ج���دي���دة وت��وث��ي��ق��ه��ا 

عليها”. واحلفاظ 

ف���رق  ت�����س��ك��ي��ل  اأه���م���ي���ة  اإىل  واأ������س�����ار 

ت����دري����ب����ي����ة وت�����وع�����وي�����ة م������ن اخل�������راء 

واأ�سحاب الخت�سا�س يف جمال احلفاظ 

ع���ل���ى ال������رتاث ال���ع���م���راين واحل�������س���ري، 

ل��ت��دري��ب م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ات واجل��ه��ات 

امل��ع��ن��ي��ة الأخ������رى ع��ل��ى اأ���س�����س وم��ع��اي��ري 

حت��دي��د ال���رتاث ال��ع��م��راين واحل�����س��ري، 

وقيمتها،  ال��رتاث��ي��ة  امل��واق��ع  وت�سنيفات 

وكذلك التوعية باأهمية هذا الرتاث من 

خالل التعاون مع املوؤ�س�سات التعليمية.

بدوره، ثمن اأمني عام الوزارة الدكتور 

التي  احلثيثة  اجل��ه��ود  ح��ج��ازي��ن،  ع��م��اد 

ال�سياحة  وزي��ر  برئا�سة  اللجنة  نفذتها 

والآثار، وع�سوية مدير عام دائرة الآثار 

وزارة  ع��ام  ام��ني  الرئي�س،  نائب  العامة 

املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  والآث�����ار،  ال�سياحة 

احل�سري،  والتطوير  لالإ�سكان  العامة 

والبيئة  التخطيط  وزارة  ع��ن  وممثلني 

واملالية والإدارة املحلية والقوات امل�سلحة 

الردن����ي����ة – اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي، واأم���ان���ة 

عمان الكرى، واربعة ا�سخا�س من ذوي 

اخلرة والهتمام بالرتاث العمراين.

م�����س��اب��ق��ة  اإط�����الق  اأن����ه مت  اإىل  ول���ف���ت 

ت����ه����دف ل���ت���وث���ي���ق واإع����������داد ال����درا�����س����ات 

واملخططات للمباين واملعامل الرتاثية يف 

حمافظات اململكة، ودرا�سة طريقة اإعادة 

ا�سرتاتيجيات  �سمن  وت�سغيلها،  تاأهيلها 

العمراين  الرتاث  على  للحفاظ  ال��وزارة 

واحل�سري.

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال م���دي���ر ع����ام دائ����رة 

ال�سامي،  اأحمد  بالوكالة  العامة  الآث���ار 

خ�����رة ط���وي���ل���ة يف  ال�����دائ�����رة مت���ل���ك  اإن 

تاأهيله  واإع����ادة  وال����رتاث،  الآث���ار  توثيق 

عليه. واملحافظة 

م���ن ج��ه��ت��ه��م، اك����د اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة؛ 

ج���دي���ة احل���ك���وم���ة واه���ت���م���ام���ه���ا ال��ك��ب��ري 

ب����احل����ف����اظ ع����ل����ى ال���������رتاث ال����ع����م����راين 

اإق���راره���ا لأ�س�س  واحل�����س��ري م��ن خ��الل 

وم���ع���اي���ري وحت���دي���د ال�����رتاث واحل���ف���اظ 

ال��رتاث  مواقع  توثيق  مقرتحني  عليه، 

واحل�����������س�����ري يف خم��ت��ل��ف  ال�����ع�����م�����راين 

وو�سعها  واأر�سفتها  اململكة،  حمافظات 

يف �سجل.

واف��ق  ال�����وزراء  اأن جم��ل�����س  اإىل  ي�����س��ار 

اأ���س�����س ومعايري  امل��ا���س��ي ع��ل��ى  ���س��ب��اط  يف 

حت��دي��د ال����رتاث ال��ع��م��راين واحل�����س��ري 

واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه، وال���ت���ي ����س���درت عمال 

باأحكام املادة 5 من قانون حماية الرتاث 

بناء   ،2005 ل�سنة  واحل�سري  العمراين 

ع��ل��ى ت��و���س��ي��ة جل��ن��ة اخل���دم���ات وال��ب��ن��ى 

الجتماعية. وال�سوؤون  التحتية 

االنباط- عمان

واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  اأعلنت   

والرقابّية  التفتي�سّية  خطتها  تفعيل  ع��ن 

من  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  خ��الل  ال�ساملة 

خ����الل م��ن��اوب��ت��ني ���س��ب��اح��ي��ة وم�����س��ائ��ي��ة يف 

جميع مناطق اململكة.

املنتجات  الرقابة على  وتت�سمن اخلطة 

الأكرث انت�سارا وتداول وطلبا من امل�ستهلك 

خالل ال�سهر الف�سيل؛ مثل اأحبال الزينة، 

اأجهزة  م��ن  املنزلية  الكهربائية  والأدوات 

الطبخ  واأواين  ال��ط��ع��ام  وخ���الط���ات  ���س��واء 

وحمالت  واجلرانيت”،  ال�سغط  “طناجر 
واحلقائب  والألب�سة  الأط��ف��ال  األ��ع��اب  بيع 

والأحذية، وال�سجاد، ومواد التجميل ومواد 

مطابقتها  م��ن  للتاأكد  املختلفة  التنظيف 

للموا�سفات القيا�سية الردنية.

ك���م���ا ت��ت�����س��م��ن اخل���ط���ة ���س��ح��ب ع��ي��ن��ات 

م��و���س��ع��ة ل��ل��ف��ح�����س م����ن امل�������واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���ل���ت���اأك���د م����ن ال�������وزن واحل���ج���م 

م�سبقا،  املعباأة  العبوات  تعليمات  وتطبيق 

الدورية  اجل��ولت  ا�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة 

ال��رق��اب��ة ع��ل��ى م�سانع وحم��الت  وم��ت��اب��ع��ة 

وحمطات  وامل�سوغات  والتبغ  املع�سل  بيع 

املحروقات ووكالت وموزعي الغاز.

وت���ه���دف اخل��ط��ة اإىل ���س��ب��ط امل��ن��ت��ج��ات 

امل��خ��ال��ف��ة وم��ن��ع ان��ت�����س��اره��ا وم��ن��ع و�سولها 

ال��الزم��ة  الج������راءات  وات���خ���اذ  للم�ستهلك 

ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ني وف��ق��ا ل��ق��ان��ون امل��وؤ���س�����س��ة 

على  التفتي�س  اإىل  بالإ�سافة  والتعليمات، 

باأوامر  الأفراد واملن�ساآت من حيث اللتزام 

الدفاع.

ودعت مدير عام املوؤ�س�سة املهند�سة عبري 

الزهري املفت�سني لتكثيف اجلولت اليومية 

املخالفة  املنتجات  التهاون يف �سبط  وع��دم 

اأو  للم�ستهلك  وخ���داع���اً  غ�سا  ت�سكل  ال��ت��ي 

و���س��الم��ت��ه، وك��ذل��ك  خ��ط��را مي�����س �سحته 

املواطنني لالإبالغ عن اأية منتجات خمالفة 

ال�سكاوى  ووات�����س��اب  ه��ات��ف  ع��ر  مقلدة  اأو 

مالحظاتهم  اإر�سال  اأو   065301243 املوّحد 

���س��ف��ح��ة  اأو  “بخدمتكم”  م��ن�����س��ة  ع����ر 

jsmo.gov.@ في�سبوك  على  املوؤ�س�سة 

https:// الإل��ك��رتويّن  املوقع  اأو   ،  jo
.2O6n3Zq/bit.ly

االنباط-عمان

اأظ���ه���رت درا����س���ة، اأع���ده���ا امل��رك��ز ال��وط��ن��ي 

ال�����س��م��اد  اإ����س���اف���ة  اأن  ال����زراع����ي����ة،  ل��ل��ب��ح��وث 

الت�سميد  تقنية  خ���الل  م��ن  ال��ن��ي��رتوج��ي��ن��ي، 

بالري، “ُي�سهم

اإن��ت��اج وحت�سني نوعية حم�سول  زي���ادة  يف 

مادة البطيخ”.

النيرتوجيني  ال�سماد  ب��اإ���س��اف��ة  واأو����س���ت 

لكل  كيلوغرام  و9   7 ب��ني  م��ا  ي���رتاوح  بحجم 

دومن واح���د م��ن البطيخ، وذل���ك عند زراع��ة 

ه����ذه امل�����ادة م���ن خ����الل م��ي��اه ال�����ري )تقنية 

الت�سميد بالري(.

وقال مدير مديرية بحوث املياه والرتبة 

يف امل���رك���ز، ال��دك��ت��ور اأ���س��ع��د خ�����س��ر، اأن ه��ذه 

الدرا�سة هدفت اإىل حتديد امل�ستوى املنا�سب 

اإىل  ل��ل��و���س��ول  النيرتوجيني  الت�سميد  م��ن 

اإنتاجية عالية من حم�سول البطيخ، وتقييم 

كفاءة ا�ستخدام الري عند امل�ستويات املختلفة 

من الت�سميد النيرتوجيني.

واأ���س��اف اأن��ه مت تنفيذ جتربتني حقليتني 

و2017،   2016 لعامي  النمو  مو�سمي  خ��الل 

ل���درا����س���ة ت����اأث����ري م�����س��ت��وي��ات خم��ت��ل��ف��ة من 

النيرتوجني امل�ساف بطريقة الت�سميد بالري 

على الإنتاجية والنوعية للبطيخ، مو�سًحا اأن 

التجربتني ُنفذتا يف مزرعة خا�سة مبنطقة 

حمافظة  يف  ال�سمالية  ال��ب��ادي��ة   / ال��دف��ي��ان��ة 

اأن  اأظ��ه��رت  النتائج  اأن  واأك���د خ�سر  امل��ف��رق. 

م�ستوى الت�سميد النيرتوجيني يف مياه الري 

كان له تاأثري معنوي على ال�سفات النتاجية 

للمح�سول واملتمثلة يف الإنتاج الكلي، ومعدل 

عدد الثمار الكلي.

وقال اإن النتائج اأظهرت “ارتفاعا ملحوظا 

الغذائية”،  وال��ع��ن��ا���س��ر  ال���رتب���ة  م��ل��وح��ة  يف 

م�سيًفا “هذا اأمر متوقع نتيجة لإ�سافة مياه 

الري والأ�سمدة الع�سوية والكيماوية”.

ُي�سار اإىل اأن امل�ساحة املزروعة مبادة البطيخ 

يف  اأغلبها  ي��رتك��ز  دومن،   6500 ح���وايل  تبلغ 

�سنوًيا  يتم  بينما  الأغ���وار اجلنوبية،  منطقة 

ط��ن من  اآلف  و6  اآلف   5 ب��ني  م��ا  ت�����س��دي��ر 

البطيخ.

االنباط- الكرك

 ق����ال رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة م���وؤت���ة ال��دك��ت��ور 

ع����رف����ات ع�����وج�����ان، ام�������س الأرب������ع������اء، اإن 

اجلامعة منذ بداية جائحة كورونا جنحت 

وكفاءاتها  وخراتها  طاقاتها  ا�ستثمار  يف 

يف ال���ت���ح���ول ب��ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي ب��ك��اف��ة 

والعملية  التدري�سية  معطياته ومتطلباته 

والبحثية عن بعد.

وا����س���اف خ���الل ل��ق��ائ��ه مم��ث��ل��ي و���س��ائ��ل 

اإدارة  اأن  ال���ك���رك،  حم��اف��ظ��ة  يف  الإع������الم 

على  اأ���س��رف��ت  املعنية  والأق�����س��ام  اجل��ام��ع��ة 

ت�����س��ه��ي��ل ال��ع��م��ل��ي��ات وال����رام����ج، مب���ا فيها 

الر�سائل  ومناق�سة  وال��ت��دري��ب  التدري�س 

اجل���ام���ع���ي���ة ل��ط��ل��ب��ة ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا، 

والقبول  الت�سجيل  عملية  اإىل  بالإ�سافة 

وامل����ع����ام����الت اجل���ام���ع���ي���ة الخ�������رى ال��ت��ي 

اأ���س��ب��ح��ت ���س��ه��ل��ة وم��ي�����س��رة، وك��ذل��ك عقد 

املوؤمترات والندوات.

ال���رام���ج  م��ظ��ل��ة  ت��و���س��ي��ع  اإىل  وا�����س����ار 

كورونا  ك�سفت  التي  التخ�س�سية  واملراكز 

ال�سحية  القطاعات  وافتقار  نق�سها  ع��ن 

واملجتمعية لها، لفتا اإىل اإجراء الدرا�سات 

وو�����س����ع اخل����ط����ط ل���ل���ت���و����س���ع مب���ث���ل ه���ذه 

وخا�سة  فيها،  النق�س  وتغطية  ال��رام��ج 

الرعاية  وق��ط��اع  ب��الأوب��ئ��ة  منها  يتعلق  م��ا 

ال�سحية واملخرية ا�سافة لإدارة الأزمات 

واملخاطر.

ل�ستحداث  اجلامعة  توجه  عن  وك�سف 

جم���الت  يف  دورات  ل��ع��ق��د  ت���دري���ب  م��رك��ز 

عدة تخدم اخلريجني وجمتمعهم وت�سهم 

يف رف�����ع ك���ف���اءات���ه���م وم�������س���اع���ف���ة ف��ر���س 

منوها  العمل،  على  للح�سول  مناف�ستهم 

ب���اأن ه���ذه ال�����دورات ت��ع��ق��د ب��ر���س��وم رم��زي��ة 

للمنت�سبني  املعي�سية  ل��الأو���س��اع  م��راع��اة 

واأ�سرهم.

 وزير السياحة: التراث العمراني والحضري جزء رئيس 
في حفظ ودوام ثقافة وحضارة المجتمعات

 المواصفات: خطة شاملة للتفتيش على األسواق

 دراسة:السماد النيتروجيني يحسن ويزيد منتج البطيخ

 جامعة مؤتة: نجحنا في التحول بالتعليم عن بعد

االنباط- اإربد

 ح������ررت ف�����رق ال��ت��ف��ت��ي�����س وال����رق����اب����ة يف 

م��دي��ري��ة ال�����س��ن��اع��ة واجل�����ارة وال��ت��م��وي��ن يف 

وال���ث���اين من  الأول  ال��ي��وم��ني  اإرب�����د خ���الل 

�سهر رم�سان املبارك ثماين خمالفات بحق 

من�ساآت جتارية مل تلتزم باإعالن الأ�سعار يف 

املواد التي تعر�سها للم�ستهلكني.

وق����ال م��دي��ر امل��دي��ري��ة رائ����د اخل�����س��اون��ة 

ب�سكل عام  اإرب���د  اأ���س��واق  اإن  الأرب���ع���اء  ام�����س 

اإق���ب���ال وازدح���ام���ا ع��ل��ى ���س��راء امل���واد  ت�سهد 

وال��رق��اب��ة  التفتي�س  ف���رق  واأن  ال��ت��م��وي��ن��ي��ة، 

يف امل��دي��ري��ة ت��ع��م��ل ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع احل��ك��ام 

الأم��ن��ي��ة على متابعة  الإداري����ني والأج��ه��زة 

م���دى الل���ت���زام ب��ال�����س��ق��وف ال�����س��ع��ري��ة مل���واد 

الدجاج الطازج والنتافات والزيوت النباتية 

وال�سكر.

التموينية متوفرة  امل��واد  اأن جميع  واك��د 

بكميات كافية يف ال�سوق، ول حاجة للتهافت 

والزدحام للح�سول عليها، لفتا اإىل اأن اأية 

ارتفاعات غري مررة يف  يت�سح وجود  مادة 

اإ�سعار الوزارة بذلك لو�سع  اأ�سعارها يجري 

�سقف �سعري لها.

ال��ن��ب��ات��ي��ة  ال���زي���وت  اأ���س��ع��ار  اأن  اإىل  ون��ب��ه 

وال�سكر �سمن ال�سقوف ال�سعرية املحددة.

تكثف  والرقابة  التفتي�س  ف��رق  اإن  وق��ال 

من  للتاأكد  التجارية  املن�ساآت  على  جولتها 

ال�سالمة  معايري  وتطبيقها  التزامها  مدى 

العامة.

الطفيلة االنباط- 

الطفيلة  حمافظة  ثقافة  مديرية  اأنهت 

ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم 

ع�سر  ال�����س��اد���س  يف  الأردين  للَعلَم  ال��وط��ن��ي 

من ال�سهر احلايل، �سمن احتفالت اململكة 

مبئوية الدولة ومبادرة “َعلَمنا عال”.

واأع������دت ح��م��ل��ة ل��ت��وزي��ع ن��ح��و 500 َع��لَ��م 

والبلديات  احلكومية  الدوائر  مع  بالتعاون 

واملبادرات التطوعية يف حمافظة الطفيلة.

وق�����ال م���دي���ر امل���دي���ري���ة ال���دك���ت���ور ���س��امل 

�سرعت  وال��ب��ل��دي��ات  امل��دي��ري��ات  اإن  ال��ف��ق��ري 

بتزين املباين احلكومية التابعة لها، ورفعت 

ال��ب��ل��دي��ات الأع������الم ع��ل��ى اع���م���دة الإن������ارة؛ 

للَعلَم  الوطني  باليوم  لالحتفال  ا�ستعدادا 

املجتمع  م��ن  ك��ب��ري  ت��ف��اع��ل  و���س��ط  الأردين، 

املحلي.

الريادي يف  الثقافة  اإىل دور وزارة  واأ�سار 

مع  بالتزامن  الوطنية  احلملة  ه��ذه  تبني 

مئوية الدولة الأردنية.

االنباط- الزرقاء

اأع�����ل�����ن م����دي����ر م����ه����رج����ان ���س��ي��ف 

ال���زرق���اء امل�����س��رح��ي ال��ع��رب��ي ال��ت��ا���س��ع 

ع�����س��ر، ال��ف��ن��ان خ���ال���د امل�����س��ل��م��اين اأن 

اأيلول  يف  اإلكرتونيا  �سيقام  املهرجان 

ا����س���ت���م���رار ج��ائ��ح��ة  امل���ق���ب���ل يف ح�����ال 

كورونا.

تنوي  التي  الفرق  امل�سلماين  ودع��ا 

اإىل  امل���ه���رج���ان  ب��ف��ع��ال��ي��ات  امل�������س���ارك���ة 

ا�سم  ذكر  مع  امل�ساركة  ا�ستمارة  تعبئة 

ال��دع��وة  ال��ي��ه  �ستوجه  ال��ذي  امل�����س��وؤول 

واأل  الإل��ك��رتوين،  بالريد  واإر�سالها 

ي���زي���د ع�����دد ال���ف���ري���ق امل�������س���رح���ي ع��ن 

اأ�سخا�س. �سبعة 

امل�����س��ارك��ة  ال���ف���رق  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

تتحمل نفقات ال�سفر من واإىل بلدها، 

ون��ف��ق��ات ن��ق��ل ال��دي��ك��ور وم�����س��ت��ل��زم��ات 

املهرجان  اإدارة  اأما  امل�سرحي،  العر�س 

والإقامة  املوا�سالت  بتاأمني  فتتكفل 

والإعا�سة.

وق����ال����ت رئ���ي�������س���ة ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��ي��ا 

اإن  عي�سى  ع��ب��ري  ال��ف��ن��ان��ة  للمهرجان 

لهذا  امل�ساركة  العرو�س  يف  الأول��وي��ة 

ال���ع���ام ���س��ت��م��ن��ح ل��ل��ف��رق ال��ت��ي ���س��ت��ق��دم 

ويتعني  والأط���ف���ال،  ل��ل��ك��ب��ار  ع��ر���س��ني 

للعر�س   DVD اإر�سال  الفرق  على 

ال��راب��ط  ار����س���ال  اأو  امل�����س��رح��ي ك��ام��اًل 

الإل�����ك�����رتوين ع���ل���ى م���وق���ع ي���وت���ي���وب، 

واإر�����س����ال ال��ن�����س امل�����س��رح��ي م��ط��ب��وع��ا 

اإىل  ولفتت  الإلكرتوين.  الريد  على 

ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي  امل�����س��رح��ي��ة  ال���ف���رق  اأن 

املا�سية ميكنها  الدورات  للم�ساركة يف 

ال��ت��ق��دم ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ه���ذه ال����دورة، 

التي  امل�����س��رح��ي��ات  بنف�س  لي�س  ول��ك��ن 

�سابقا. بها  تقدمت 

ال��زرق��اء  فرقة  رئي�س  لفت  ب��دوره، 

لفعاليات  املنظمة  امل�سرحية  للفنون 

اأب���و �سفية،  غ�����س��ان  ال��ف��ن��ان  امل��ه��رج��ان 

�ستتناف�س  امل�����س��ارك��ة  ال���ف���رق  اأن  اإىل 

وه��ن��اك جلنة  امل��ه��رج��ان،  ج��وائ��ز  على 

حت���ك���ي���م مل�������س���رح���ي���ات ال���ك���ب���ار ف���ق���ط، 

اخلتامي. احلفل  يف  النتائج  و�ستعلن 

ل��ق��ب��ول  م���وع���د  اآخ�����ر  اأن  واأو�����س����ح 

امل�����س��ارك��ة ه��و اخل��ام�����س ع�سر  ط��ل��ب��ات 

م��ن ���س��ه��ر ح��زي��ران امل��ق��ب��ل، و���س��ي��ك��ون 

الرد خالل ا�سبوعني من تاريخه، مع 

التي  امل�ساركة  للفرق  الدعوة  توجيه 

امل�ساهدة  جل��ن��ة  م��ن  اخ��ت��ي��اره��ا  ج��رى 

والختيار.

االنباط- اإربد

ب��ن ط��الل  ن��ظ��م��ت مكتبة احل�����س��ني   

ع�سر  الثالث  اللقاء  الريموك  بجامعة 

م��ن ل��ق��اءات “نادي ال��ق��ارئ��ات وال��ق��راء 

املكتبة،  عليه  ت�سرف  ال���ذي  ال�سباب” 

ويديره الروائي ها�سم غرايبة.

ق����ي����م 
ُ
وُخ���������س���������س ال����ل����ق����اء ال��������ذي اأ

عن  امل��رئ��ي  الت�سال  تقنية  با�ستخدام 

متخيلة”  “حياة  رواي���ة  ملناق�سة  ب��ع��د، 

ل��ل��روائ��ي وال�����س��اع��ر الأ����س���رتايل ال��ذي 

ي��ن��ح��در م���ن اأ�����س����ول ل��ب��ن��ان��ي��ة دي��ف��ي��د 

معلوف.

و�سارك يف اللقاء الذي ح�سره مدير 

امل��ك��ت��ب��ة ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال��غ��ول، وعميد 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 

اأمي���ن ح��م��ودة، جمموعة من  ال��دك��ت��ور 

وكفريوبا،  اإرب��د،  مدينة  مدار�س  طلبة 

اإىل  اإ�سافة  �سعيد،  اأب��ي  ودي��ر  ودوق���رة، 

جم��م��وع��ة م��ن ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 

املختلفة.

واأبرزت مالحظات القارئات والقراء 

ال��رواي��ة،  ج��وان��ب خمتلفة يف  ال�����س��ب��اب 

��ل حم����وًرا  اأه��م��ه��ا امل��ن��ف��ى، ال�����ذي ي�����س��كِّ

اأ���س��ا���ًس��ا ف��ي��ه��ا، وم�����س��األ��ة ال��ت��وا���س��ل مع 

اأجنا�سهم،  النظر عن  ب�سرف  الآخرين 

ركزت  الرواية  ولغاتهم لن  واأعراقهم، 

الأ�سا�س يف  الإن�سان هو  اأن جوهر  على 

العالقات الإن�سانية .

ف  ال��رواي��ة تعرِّ اأن  امل�����س��ارك��ون  واأك���د 

ب����ذوات����ه����م، وت���ه���دي���ه���م اإىل  ال���ق���ارئ���ني 

عن  يبتعدوا  واأن  ب��اآرائ��ه��م،  ال�ستقالل 

املوؤلف  بقدرة  م�سيدين  القطيع  ثقافة 

املرتجم  وق��درة  الو�سف،  على  املتميزة 

بجمالياته  ال��ن�����س  ن��ق��ل  ع��ل��ى  ال��ك��ب��رية 

الفنية اإىل العربية.

وخ����ت����م ال������روائ������ي ه���ا����س���م غ���راي���ب���ة 

هو  اخل��ال��د  الأدب  اإن  ب��ق��ول��ه  ال��ن��ق��ا���س 

ك��ي��ن��ون��ة  مي�����س  ال�����ذي  اجل��م��ي��ل  الأدب 

الإن�سان.

االنباط- الكرك

للواء  والتعليم  الرتبية  مديرية  نظمت   

الأغ������وار اجل��ن��وب��ي��ة ام�����س الأرب����ع����اء حملة 

من  جمموعة  على  الأردين  ال��َع��لَ��م  لتوزيع 

ال�سيارات واملارة يف و�سط بلدة ال�سايف.

اإن  الكواليت  �سامي  الرتبية  وق��ال مدير 

الوطن،  رمز  الَعلَم؛  لأهمية  تاأكيد  احلملة 

وه���و ال���راي���ة وال�����س��ع��ار ال���ل���ذان ي��ع��ران عن 

ي�سري  الَعلَم  اأن  موؤكدا  والنتماء،  الوطنية 

اإىل الدولة يف جميع املحافل الدولية، �سواء 

ثابتة  باقية  اأيقونة  اخل���ارج،  اأو  ال��داخ��ل  يف 

ت��ت��ب��دل. م���ن ج��ان��ب��ه��م، عر  ت��ت��غ��ري ول  ل 

الَعلَم  وانتمائهم  وحبهم  فرحهم  عن  امل��ارة 

امل��ب��ادرة  ه��ذه  للمديرية  مثمنني  الأردين، 

واللفتة الكرمية.

 إربد: مخالفة 8 منشآت لعدم 
وضع لوائح األسعار

الطفيلة تستعد للمشاركة 
باليوم الوطني للَعَلم

 البدء باستقبال طلبات المشاركة 
بمهرجان صيف الزرقاء المسرحي

 حوارية في اليرموك تعاين 
رواية حياة متخيلة

 حملة لتوزيع الَعَلم في األغوار الجنوبية
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على قدر اأهل العزم ، كانت عزائم الأردنيني . وعلى قدر الكرام ، كانت مكارمهم ،  

فالها�سمي�ن مبعية القائد امل�ؤ�س�س �سهيد الأق�سى عبد اهلل الأول بن احل�سني ، طيب 

اهلل ثراه ، حل�ا اهال ووطئ�ا �سهاًل ، يف رب�ع حتت�سن مبادئ و قيم الث�رة العربية 

الكربى ، فكانت البداية و امل�سرية اخلرية ، ومل ال�سمل على اأر�س الأردن الغايل ، ويف 

الباين احل�سني بن طالل طيب اهلل  القائد  كان  و  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ظالل 

ثراه هبة الها�سميني لالأردن و هبة الأردن لالأمة العربية ، لريفع و يج�سد �سعار : 

فلنبني هذا ال�طن ، و لنخدم هذه الأمة .

لت�سهد اململكة نه�سة ح�سارية و عمرانية �ساملة ، عربت عنها اجن��ازات احل�سني 

لأكرث من 50 عاماً من البناء و الرخاء فكان الأردن نبع خري و عطاء و م�طن ازدهار 

، و مالذ لالأحرار و ن�سيج وحدة وطنية ل�سعب كرمي من خمتلف املنابت و الأ�س�ل 

و  الهيئات  و  و اجلامعات  وامل��دار���س  املن�ساآت  و  املرافق  و   ، التحتية  البنية  �سهدت  و   ،

امل�ست�سفيات و الطرق و اجل�س�ر و النه�سة العلمية واملزيد من  الإجنازات . 

و لعب الأردن دوراً ق�مياً و عاملياً مرم�قاً و م�سه�داً يف كل املحافل ويف ظل القائد 

الأردن  ي�ا�سل   ، �سلف  بن احل�سني خري خلف خلري  الثاين  اهلل  عبد  ليك�ن   ، امللهم 

الغايل م�سرية البناء و التمكني و يرتبع على مكانة مرم�قة على خارطة العالقات 

املقد�سات يف  الأم��ة و خدمة الأق�سى و  العربي و ن�سرة ق�سايا  الت�سامن  الدولية و 

القد�س ال�سريف . 

فتحية ملائة عام من اأردن العروبة و مملكة اخلري ووطن العزة و و الكرامة و ديار 

املجد و الأجماد

فرج العمري 

 هاشميون : نبني الوطن  
و نخدم األمة 
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االنباط- عمان

الأرب��ع��اء  ام�����س  ال��ن��ق��ل  ن��ظ��م��ت وزارة   

اح����ت����ف����ال مب���ن���ا����س���ب���ة م���ئ����ي���ة ال����دول����ة 

الأردنية.

ال���زارة  مبنى  تزيني  احلفل  وت�سمن 

وت�زيع  املئ�ية،  و�سعار  ال�طن  ب��اأع��الم 

امل�اطنني. على  الأردين  الَعلَم 

اإن  ع��زاي��زة،  النقل وج��ي��ه  وزي��ر  وق��ال 

ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ع���زي���زة ع��ل��ى ك���ل اردين 

غ���ي����ر ع���ل���ى ام����ن وط���ن���ه وا����س���ت���ق���راره، 

م�����س��ت��ذك��را ب��ك��ل م��ع��اين ال��ع��ز وال��ف��خ��ار 

باأرواحهم  �سح�ا  الذين  الردن  �سهداء 

يف ���س��ب��ي��ل رف���ع���ة وق������ة وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل 

المة. وق�سايا 

واأ�����س����اف ان���ن���ا ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ن���ؤك��د 

نبقى  ان  م��ع��اه��دي��ن  والن��ت��م��اء،  ال����لء 

يف خ���دم���ة وط��ن��ن��ا ال��ع��زي��ز ب��ك��ل م��ع��اين 

اإىل جاللة  الخ��ال���س والم��ان��ة، راف��ع��ا 

ع���ه���ده  وويل  ال����ث����اين  ع����ب����داهلل  امل����ل����ك 

والتربيك  التهنئة  اآي��ات  ا�سمى  الأم��ني 

املنا�سبة. بهذه 

ال���زارة  ع��ام  ام��ني  قالت  جانبها،  م��ن 

واعتزاز  بكل فخر  اننا  التهتم�ين  و�سام 

نحتفل  اأن  ك��اأردن��ي��ني  ج��م��ي��ع��اً  ل��ن��ا  ي��ح��ق 

ومنذ  الأردنية،  الدولة  تاأ�سي�س  مبئ�ية 

بقيادتها  ال���دول���ة  وه���ذه  ال��ت��اري��خ  ذل���ك 

تكافح يف احلفاظ  التاريخية،  الها�سمية 

ع���ل���ى ك��ي��ان��ه��ا وم����اط���ن���ي���ه���ا وا����س���ت���ق���رار 

بها. املحيط  اقليمها 

ورف����ع����ت ال���ت���ه���ت���م����ين ا����س���م���ى اآي������ات 

ال���ت���ه���ن���ئ���ة وال����ت����ربي����ك جل����الل����ة امل���ل���ك 

الأم����ني،  ع��ه��ده  ال���ث���اين وويل  ع���ب���داهلل 

الم���ن  ي����دمي  ان  ع���ز وج����ل  داع���ي���ه اهلل 

احلبيب. بلدنا  على  والمان 

وع���رب م���ظ��ف��� ال������زارة ع��ن ف��خ��ره��م 

امل��ن��ا���س��ب��ة مب��ا حتمله  ب��ه��ذه  واع��ت��زازه��م 

م���ن م��ع��ان ل��ه��ا الأث�����ر ع��ل��ى ك���ل ن��ف������س 

ال�سرفاء. الردنيني 

العزايزة  جال  الحتفالية،  نهاية  ويف 

يف م��ع��ر���س ����س����ر ي��ح��ك��ي ق�����س��ة ت��ط���ر 

املا�سية. ال�سن�ات  عرب  النقل  منظ�مة 

 وزارة النقل تحتفل بمئوية الدولة

 السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده للرئيس البرتغالي

 االردن يدين االنتهاكات االسرائيلية لالقصى

 جمعية المركز اإلسالمي تطلق حملة رمضان السنوية

 فلسطين النيابية تدين تعطيل مكبرات الصوت باألقصى

ل�شبونة االنباط- 

 قدم ال�سفري الأردين يف �س�ي�سرا خالد نايف 

الربتغايل  الرئي�س  اإىل  اعتماده  اأوراق  القا�سي 

مار�سيل� روبيل� دي �س�زا؛ �سفريا مف��سا وف�ق 

العادة »غري مقيم« لالأردن يف الربتغال.

وخ�����الل م��را���س��م الح���ت���ف���ال ال���ت���ي ج����رت يف 

الق�سر الرئا�سي بالعا�سمة الربتغالية ل�سب�نة، 

ن��ق��ل ال�����س��ف��ري ال��ق��ا���س��ي حت���ي���ات ج���الل���ة امل��ل��ك 

ومتنياته  ال��ربت��غ��ايل  للرئي�س  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

التقدم  من  املزيد  ال�سديق  الربتغايل  لل�سعب 

والزدهار.

القا�سي  لل�سفري  الربتغايل  الرئي�س  وحمل 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جلاللة  وتقديره  حتياته 

والعالقات  احلكيمة  جاللته  ب�سيا�سة  م�سيدا 

املتميزة التي تربط البلدين، متمنيا مزيداً من 

التقدم والزدهار لالأردن و�سعبه.

والتقى ال�سفري القا�سي عددا من امل�س�ؤولني 

تط�ير  واآف��اق  �سبل  معهم  وبحث  الربتغاليني، 

ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف 

املجالت.

االنباط- عمان

 دانت وزارة اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني 

ا�ستمرار النتهاكات الإ�سرائيلية يف امل�سجد 

الأق�سى املبارك/ احلرم القد�سي ال�سريف، 

م�ساء  الإ�سرائيلية،  ال�سرطة  قيام  واآخرها 

اأم�س، بتخريب اأقفال باب ال�سل�سلة والباب 

الإ���س��الم��ي وقطع  امل��ت��ح��ف  ل�سطح  امل�����ؤدي 

اأ�����س����الك ال�����س��م��اع��ات اخل���ارج���ي���ة ل��ل��ح��رم 

ال�سريف باجلهة الغربية، وكذلك التعر�س 

و����س����ؤون  ال��ق��د���س  اأوق������اف  اإدارة  مل���ظ��ف��ي 

امل�سجد الأق�سى املبارك الأردنية.

واأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال�����زارة 

ت�سرفات  اأن  ال��ف��اي��ز  اهلل  ���س��ي��ف  ال�����س��ف��ري 

وم��دان��ة  مرف��سة  الإ�سرائيلية  ال�سرطة 

وم�����س��ت��ه��ج��ن��ة، ومت���ث���ل ا����س���ت���ف���زازا مل�����س��اع��ر 

امل�سلمني وانتهاكا حلرمة امل�سجد ولل��سع 

القائم القان�ين والتاريخي.

اأن امل�سجد الأق�سى املبارك/  و�سدد على 

م�ساحته  بكامل  ال�سريف  القد�سي  احل��رم 

البالغة 144 دومنا، ه� مكان عبادة خال�س 

للم�سلمني ت�سرف على �س�ؤونه ح�سريا اإدارة 

الأق�سى  امل�سجد  و���س���ؤون  ال��ق��د���س  اأوق����اف 

ال��دويل  القان�ن  الأردن��ي��ة مب�جب  امل��ب��ارك 

وال��سع القائم القان�ين والتاريخي.

الإ�سرائيلية  ال�سلطات  الفايز  وط��ال��ب 

بالتقيد بالتزاماتها كق�ة قائمة بالحتالل 

القان�ن  وف��ق  املحتلة  ال�سرقية  القد�س  يف 

ال��������دويل وال����ك����ف ع����ن ه�����ذه ال��ت�����س��رف��ات 

امل�سجد  ح��رم��ة  واح�����رتام  وال����س���ت���ف���زازات 

اأوق�����اف  اإدارة  و���س��ل��ط��ة  ال��ق��ائ��م  وال��������س���ع 

املبارك  الأق�سى  امل�سجد  و���س���ؤون  القد�س 

الأردنية.

االنباط- عمان

 اأط���ل���ق رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة امل���رك���ز الإ���س��الم��ي 

اخل��ريي��ة ال��دك��ت���ر ج��م��ي��ل ال��ده��ي�����س��ات، حملة 

رم�����س��ان ال�����س��ن���ي��ة ب��ع��ن���ان »رم�������س���ان اخل��ري 

وباخلري جن�د«.

الأربعاء،  ام�س  اجلمعية،  عن  بيان  وبح�سب 

جميع  يف  تنطلق  احلملة  هذه  اإن  دهي�سات  قال 

اململكة  وق��رى  مب��دن  املنت�سرة  اجلمعية  مراكز 

وتقدمي  الفقرية  العائالت  اإىل  لل��س�ل  كافة، 

امل�ساعدة لها ومتكني املتربعني واأ�سحاب اخلري 

اإىل  وال��س�ل  اخلريي  العمل  يف  امل�ساهمة  من 

ذوي احلاجات، من اأيتام واأ�سر فقرية.

ودع����ا ك���ل ك������ادر اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��ع��م��ل لإجن���اح 

احل��م��ل��ة واإجن�����از اأه��داف��ه��ا اخل��ريي��ة ان��ط��الق��ا 

واأ�سار  الت�سامني.  اخلريي  العمل  فل�سفة  من 

العمل يف اجلمعية ه� �س�رة من �س�ر  اأن  اإىل 

ال��ت��ع��ب��ري  واأن  مم��ل��ك��ت��ن��ا،  يف  والإجن�������از  ال��ب��ن��اء 

الأم���ث���ل ع���ن ال����ج���دان ال���ط��ن��ي ن��ح��� م��ئ���ي��ة 

الدولة الأردنية التي نحتفل بها هذه الأيام ه� 

وم�ظف  عامل  كل  ر�سيد  زي��ادة  على  احلر�س 

اإخال�س  على  يحر�س  الذي  املتقن  العمل  من 

النية هلل من اأجل نفع البلد واملجتمع.

اإن امل��ئ���ي��ة ه���ي ���س��ي��اق  وق����ال ال��ده��ي�����س��ات، 

ت��اري��خ��ي ل��ل��دول��ة م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا يف احل���ادي 

بالتحديات  مليء   ،1921 عام  ني�سان  من  ع�سر 

والأردن���ي���ني  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  واج��ه��ت  ال��ت��ي 

ج��م��ي��ع��ا ب������س��ف��ه��م ����س���رك���اء يف ب���ن���اء ال���دول���ة. 

ت��اأ���س��ي�����س��ا  ت��ك��ن  مل  الأوىل  امل��ئ���ي��ة  اأن  واع���ت���رب 

التي  التاأ�سي�س  حلظة  م��ن  انطلقت  ب��ل  فقط، 

ك����اأول  الأول،  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك  ج���الل���ة  اأع��ل��ن��ه��ا 

والإجناز  البناء  اإىل  الها�سمية،  الدوحة  مل�ك 

والتعزيز.

»معا  �سعار  اأطلقت  اجلمعية  اأن  اإىل  ولفت 

لكل  ر�سالة مفت�حة  يت�سمن  الأردن«  اأجل  من 

م�اطن  وك��ل  ال�طنية  وقطاعاتنا  م�ؤ�س�ساتنا 

ب�����اأن ال��ع��م��ل ال����ط���ن���ي م�����س���ؤول��ي��ة ت�����س��ارك��ي��ة، 

ال���روح  ع��رب  اإل  يتحقق  ول���ن  مل  الإجن����از  واأن 

واملجتمعية  امل�ؤ�س�ساتية  وامل�ساهمات  الت�ساركية 

والر�سمية.

االنباط- عمان

الج���راءات  النيابية  فل�سطني  جلنة  دان��ت   

بتعطيل  امل��ت��م��ث��ل��ة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ع��ن�����س��ري��ة 

امل�����س��ج��د الأق�������س���ى اول  ال�������س����ت يف  م���ك���ربات 

اأي����ام ���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك، م����ؤك���دة ان تلك 

م�ساعر  بتاأجيج  �ست�سهم  العدوانية  ال�سيا�سات 

امل�سلمني مبختلف بقاع العامل.

وبح�سب بيان للجنة اأ�سدرته ام�س الأربعاء، 

الظهراوي،  حممد  النائب  اللجنة  رئي�س  قال 

ان قيام �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي بتعطيل 

اأي��ام  اول  الأق�سى  امل�سجد  يف  ال�س�ت  مكربات 

�سهر رم�سان املبارك، حال دون رفع اآذان �سالة 

والرتاويح. الع�ساء 

وا���س��ت��ن��ك��رت ال��ل��ج��ن��ة ج���رائ���م الح���ت���الل يف 

حمذرة  الأق�سى،  امل�سجد  حرمة  على  التعدي 

من ع�اقب تلك ال�سيا�سة العدوانية.

مت��ث��ل  امل���م���ار����س���ات  ت���ل���ك  ان  اىل  واأ������س�����ارت 

وعلى  املقد�سات  حرمة  على  عن�سريا  ع��دوان��ا 

حق�ق  مل�اثيق  �سارخا  وانتهاكا  العبادة،  حرية 

الن�������س���ان ال���ع���امل���ي���ة، داع���ي���ة امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 

اأجل وقف تلك املمار�سات  للتحرك اجلدي من 

املت�ا�سلة على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية 

يف مدينة القد�س املحتلة.

 وزير الخارجية الُعماني يهنئ بمئوية 
الدولة األردنية

 تحويالت مرورية إلنشاء انفاق 
بشارعي الشهيد واالستقالل 

الجمعة

االنباط- عمان

ه��ن��اأ وزي���ر اخل��ارج��ي��ة العماين ب��در بن 

ام�س  فيدي�  ر�سالة  يف  الب��سعيدي  حمد 

و�سعبا  وح��ك���م��ة  ملكا  الأردن؛  الأرب���ع���اء، 

لتاأ�سي�س  الأوىل  املئ�ية  الذكرى  مبنا�سبة 

اململكة.

اأع��رب  اأن  يل  ويطيب  ي�سرفني  وق���ال: 

ب���ا����س���م ���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ق����ي����ادة وح��ك���م��ة 

و�سعبا عن اأبلغ التهاين واأ�سدق الأمنيات 

م��ل��ك��ا وح��ك���م��ة  ال�����س��ق��ي��ق��ة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 

الأوىل  املئ�ية  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  و�سعبا 

اأن البلدين ال�سقيقني  لتاأ�سي�سها، م�سيفا 

املحبة  ت�س�دها  وطيدة  بعالقات  يتمتعان 

وال����ئ���ام وال��ت��ع��اون وال��ت��اآخ��ي ط����ال ه��ذه 

احلقبة املئ�ية من التاريخ التي قدم فيها 

ب��ارزة يف حياة منطقتنا  الأردن م�ساهمات 

التحديات  كافة  م�اجهة  يف  معنا  ووق��ف 

اجل�سيمة بكل اإرادة وت�سميم، واأظهر حتت 

عام  منذ  الأرب��ع��ة  ملل�كه  الر�سيدة  القيادة 

1921 التزامه الدائم بال�سالم والعدالة.

زال  وم��ا  ك��ان  الأردن  »اأن  ال�زير  وتابع 

هذه  تغتنم  التي  لل�سلطنة  عزيزا  �سقيقا 

املنا�سبة لت�سجل بكل فخر اعتزازها بهذه 

ال���ع���الق���ة احل��م��ي��م��ة وت���ق���دي���ره���ا ال���دائ���م 

لالأردن على م�اقفه امل�سرفة وم�ساهماته 

البا�سلة  امل���اق��ف  تن�سى؛  ل  التي  الكبرية 

العماين  التاريخ  يف  حا�سرة  �ستظل  التي 

القت�سادية  التنمية  م�سرية  م��دى  وعلى 

والجتماعية احلديثة لبالدنا«.

االنباط- عمان

 جت��ري اأم��ان��ة ع��م��ان وب��ال��ت��ع��اون مع 

اجلمعة  �سباح  من  اعتباراً  ال�سري  اإدارة 

مرورية  اأنفاق  لإن�ساء  حت�يالت  املقبل 

وال���س��ت��ق��الل،  ال�سهيد  ���س��ارع��ي  ���س��م��ن 

وذل�����ك ا���س��ت��ك��م��اًل ل���الأع���م���ال اخل��ا���س��ة 

ال�سارعني. بالتقاطعات على 

وب����ني م���دي���ر دائ�����رة ع��م��ل��ي��ات امل����رور 

العمال  ان  الفاع�ري  حممد  املهند�س 

يف ����س���ارع ال���س��ت��ق��الل ت��ت��ط��ل��ب حت���ي��ل 

ال�����س��ري ال����ق����ادم م���ن ����س���ارع ال���ريم����ك 

ال�ستقالل  ���س��ارع  ع��رب  اجلي�س  و���س��ارع 

ب���اجت���اه ����س���ارع م�����از ل���ه م��ق��اب��ل دائ����رة 

اأخريا  ا�ستحداثه  مت  ال�سحية  الرقابة 

ثم الع�دة اىل الإ�ستقالل.

واأ�ساف انه لل�سري من دوار الداخلية 

الجت��اه  حت�يل  �سيتم  الق�س�ر  وج�سر 

ال�سري على  اإجتاه  بعك�س  وامل�سري  ي�ساراً 

م�ساره  اىل  الع�دة  ثم  الإ�ستقالل  �سارع 

ال�سحيح عرب ال�سارع .

واأ�سار اإىل ان العمال ب�سارع ال�سهيد 

تتطلب حت�يل ال�سري القادم من طارق 

ب��اجت��اه  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��دي��ن��ة  جت���اه دوار 

����س���ارع ���س��م�����س ال���دي���ن ال��ذه��ب��ي ال���اق��ع 

�سارع الرتبية والنعطاف ي�ساراً  مقابل 

جت���اه ����س���ارع اأدي�����ب اإ���س��ح��اق ث���م ي�����س��اراً 

جت���اه ���س��ارع ال��ت��ربي��زي ث��م ال��ع���دة اىل 

����س���ارع ال�����س��ه��ي��د، اأم����ا ل��ل��ق��ادم م���ن دوار 

�سيتم  ط��ارق  باجتاه  الريا�سية  املدينة 

�سارع  الع�دة اىل  ثم  امل�سار مييناً  اإزاحة 

الكربى  عمان  اأمانة  و�ستق�م  ال�سهيد. 

ال�سالمة  و�سائل  بت�فري  ال�سري  واإدارة 

امل�����روري�����ة وال�������س����اخ�������س الإر�����س����ادي����ة 

وم�سار  الإغ���الق  مب���اق��ع  والتحذيرية 

اإدارة  ك������ادر  ت����اج���د  م���ع  ال��ت��ح���ي��الت 

ال�����س��ري واأع�������ان امل�����رور وال�����س��ري بتلك 

امل�اقع.
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االنباط- الكرك

ال���دول���ة  ان  اك�����د خ������راء ح���ق���وق���ي���ون   

االردن�����ي�����ة ال���ت���ي ن�������ش���اأت ب����داي����ات ال���ق���رن 

د���ش��ات��ر،  ث��اث��ة  ت��ع��اق��ب عليها  ال��ع�����ش��ري��ن 

الد�شتورية،  الدولة  لبناء  و�شعت  جميعها 

ل��ت��وؤط��ر ل��ن��ظ��ام د����ش���ت���وري ي��دخ��ل امل��ئ��وي��ة 

ال��ث��ان��ي��ة، ع���م���اده امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��د���ش��ت��وري��ة 

و�شيادة القانون بحماية ورعاية ها�شمية.

اال�شا�شي  الد�شاترالقانون  اول  وك��ان 

اململكة االردنية  1928، وثانيها د�شتور  عام 

1952 النافذ حاليا. 1946، وثالثها د�شتور 

االردنية  االنباء  لوكالة  اخل��راء  وق��ال 

ال  بانه  الها�شميني  من  اميانا  ان��ه  )ب��را( 

ميكن وجود دولة دميقراطية حديثة دون 

ال��دول��ة ونظام  ي��ح��دد �شكل  د���ش��ت��ور  وج���ود 

واخت�شا�شاتها  العامة  وال�شلطات  احلكم 

وواج��ب��ات  وح��ق��وق  بينها  ف��ي��م��ا  وال��ع��اق��ة 

ع��ل��ى قمة  ال��د���ش��ت��ور  �شما  ل��ذل��ك  االف����راد، 

هرم الت�شريعات الوطنية ك�شامن وحار�س 

للعاقات بني ال�شلطات الثاث يف الدولة، 

موؤكدين انه من هذا االميان حر�س البناة 

ل��ل��دول��ة االردن��ي��ة خ��ال مئويتها  االوائ���ل 

د���ش��ت��وري��ة �شامنة  اي��ج��اد م��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ل��ى 

متثلت  وامنه  وا�شتقراره  الوطن  لنه�شة 

والتنفيذية  الت�شريعية  املوؤ�ش�شات  بتوا�شل 

وال���ق�������ش���ائ���ي���ة مل���م���ار����ش���ة دوره�������ا مب��وج��ب 

ال��د���ش��ات��ر. وق����ال رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ق��ان��ون 

عبدالروؤوف  الدكتور  موؤتة  بجامعة  العام 

بريطانيا  اع��رف��ت  ان  »م��ن��ذ  ال��ك�����ش��ا���ش��ب��ة 

البحث  ب���داأ   1923 ع��ام  االردن  با�شتقال 

ب��و���ش��ع د���ش��ت��ور ل��ل��ب��اد م���ن خ����ال جلنة 

توقيع  بعد  اال  النور  ير  مل  انه  اال  وطنية 

لي�شدر   1928 ع��ام  بريطانيا  م��ع  معاهدة 

اال�شا�شي  ال��ق��ان��ون  ع��ب��داهلل  االم���ر  �شمو 

المارة �شرق االردن والذي و�شعته حكومة 

ح�����ش��ن خ��ال��د م��ت��اأث��را ب����روح امل��ع��اه��دة مع 

م��ادة موزعة   72 وال��ذي جاء يف  بريطانيا، 

على مقدمة و�شبعة ف�شول«، مو�شحا انها 

�شرق  وعا�شمة  القانون  ذلك  ا�شم  تناولت 

ال�����ش��ع��ب واالم���ر  االردن وراي���ت���ه وح��ق��وق 

ما  واالدارة،  والق�شاء  والت�شريع  وحقوقه 

ع�شرية  ل��دول��ة  ال��را���ش��خ��ة  ال��ب��داي��ة  �شكل 

ن��اه�����ش��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة. م���ن ج���ان���ب���ه، او���ش��ح 

موؤتة  بجامعة  الد�شتوري  القانون  دكتور 

���ش��امل ال��ع�����ش��اي��ل��ة ان���ه وجت�����ش��ي��دا الع���ان 

 1946 عام  بريطانيا  عن  التام  اال�شتقال 

وال���ت���ط���ورات االق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

للمملكة  د�شتور  اول  و�شع  مت  وال�شيا�شية، 

اىل  االردن  ���ش��رق  ام����ارة  ان حت��ول��ت  ب��ع��د 

مم��ل��ك��ة، الف���ت���ا اىل ان����ه ج����اء ب��ع��د اق����رار 

امل��ج��ل�����س ال��ت�����ش��ري��ع��ي ا����ش���ت���ق���ال ال���ب���اد 

امللكي  النظام  ا�شا�س  على  تاما  ا�شتقاال 

ال����وراث����ي ال��ن��ي��اب��ي وب��ي��ع��ة ال���راح���ل امل��ل��ك 

عبداهلل االول ملكا على الباد، م�شرا اىل 

79 مادة جاءت يف مقدمة  انه احتوى على 

انه  الع�شايلة  وا���ش��اف  ف�����ش��ول.  وثمانية 

وح��دة  واع��ان  فل�شطني  الح��ت��ال  نتيجة 

ال�شيا�شي اجلديد  الواقع  ال�شفتني تطلب 

و����ش���ع د����ش���ت���ور ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ال���ت���ط���ورات 

االج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة 

 1952 ع�����ام  د����ش���ت���ور  ل���ي�������ش���در  اجل�����دي�����دة 

ليحتوى على 131 مادة موزعة على ع�شرة 

من  اك��ر  ج��دي��دة  باحكام  ومت��ي��زه  ف�شول 

ال�شابقني،  الد�شتورين  يف  وردت  التي  تلك 

ح��ي��ث ق����ام ع��ل��ى ا���ش��ا���س ال��ن��ظ��ام ال��ن��ي��اب��ي 

امل��ل��ك��ي ال���وراث���ي وال����ذي اع��ت��ر ب��اع��راف 

ال��ك��ث��ر م���ن ف��ق��ه��اء ال��ق��ان��ون ال��د���ش��ت��وري 

ع�شري  د�شتور  ان��ه  ال�شيا�شيني  واخل��راء 

الد�شتورية  االنظمة  يحاكي  ودميقراطي 

يف العامل. بدوره، او�شح اخلبر القانوين 

ا�شتجابة  ان���ه  امل��ع��اي��ط��ة  ���ش��ام��ن  ال��دك��ت��ور 

التي  وال�شيا�شية  االقت�شادية  للتطورات 

2011 وانطاقا من  اأملت باملنطقة بعد عام 

مت  والتطوير  للتحديث  الها�شمية  الروؤية 

للد�شتور  تعديل  عملية  م��ن  اك��ر  اج���راء 

ملواكبة التحديات وحتقيق املزيد من مبداأ 

باحلكم. امل�شروعية 

ان�شاء  �شملت  التعديات  اب��رز  ان  وبني 

ه��ي��ئ��ات م�����ش��ت��ق��ل��ة م��ث��ل ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة 

ل���ا����ش���راف ع���ل���ى االن���ت���خ���اب���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 

وال��ب��ل��دي��ة ك�����ش��م��ان��ة دمي��ق��راط��ي��ة ل��ن��زاه��ة 

اىل  ا�شافة  احلكومة،  وح��ي��اد  االنتخابات 

بالرقابة  تخت�س  د�شتورية،  حمكمة  ان�شاء 

النافذة  واالنظمة  القوانني  د�شتورية  على 

تف�شر  وحق  امللك  با�شم  احكامها  وت�شدر 

ن�����ش��و���س ال��د���ش��ت��ور، ا���ش��اف��ة اىل ت��ع��دي��ل 

لتكري�س  ال��د���ش��ت��وري��ة  امل����واد  م��ن  ال��ع��دي��د 

ارت�شاه  الذى  النهج الدميقراطي باحلكم 

الها�شميون لاردن منذ ن�شاأته.

االنباط- عمان  

 ال���ت���ق���ت وزي�������رة ال�����ش��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

ممثلي  م��ع  علي  مها  املهند�شة  والتموين  

حيث  ال��ت��اأم��ني  ل�����ش��رك��ات  االأردين  االحت����اد 

اطلعت على واقع القطاع وال�شعوبات التي 

ت��واج��ه��ه و���ش��ب��ل االرت���ق���اء ب�����ش��وق ال��ت��اأم��ني 

االأردين  .

وع�����ر������س مم���ث���ل���و االحت���������اد ع��������ددا م��ن 

التاأمني  بقطاع  املتعلقة  واملطالب  الق�شايا 

وخا�شة ما يتعلق  باتفاقية بطاقة التاأمني 

امل���وح���دة ع��ن ���ش��ر ال�����ش��ي��ارات ع��ر ال��ب��اد 

واحلاجة  الرتقالية(  البطاقة   ( العربية 

التطورات  ظ��ل  يف  االتفاقية  ه��ذه  ملراجعة 

مبا   1975 �شنة  توقيعها  منذ  حدثت  التي 

ي�شمن م�شلحة كافة اأطراف العاقة.

واأ�شارت الوزيرة خال اللقاء مع ممثلي 

االحتاد » ع�شو جمل�س االإدارة وليد زعرب 

اأنه  ومدير عام االحتاد ماهر احل�شني اىل 

قبل  م��ن  املقدمة  املقرحات  درا���ش��ة  �شيتم 

اطار  يف  التاأمني  ل�شركات  االأردين  االحت��اد 

العامة. امل�شلحة 

االنباط-عمان

مع  تفاهم  م��ذك��رة  ال��ب��را  جامعة  وق��ع��ت 

وحت�ش�س  ح�شا�شية  م��ر���ش��ى  رع��اي��ة  جمعية 

ملر�شى  امل�شاعدة  لتقدمي  اخل��ري��ة،  القمح 

»ح�شا�شية القمح« يف االأردن واملر�شى العرب 

يف اأوروب������ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع احت����اد اجل��م��ع��ي��ات 

االأوروبية.

البرا  جامعة  ع��ن  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة وال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

االأده�����م، وع���ن اجلمعية  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 

القي�شي.  عابدة  رئي�شتها 

النتائج  ت��رج��م��ة  اإىل  االت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 

واحل��ق��ائ��ق االأك���ادمي���ي���ة ع��ل��ى اأر�����س ال��واق��ع 

خال  م��ن  املجتمع  يخدم  ال��ذي  التطبيقي 

التي  والفعاليات  وال��ن��دوات  ال��دورات  اإج��راء 

ملر�شى  وامل�شاعدة  العون  تقدمي  اإىل  تهدف 

والتح�ش�س  ال��ق��م��ح«  »ح�����ش��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ي��ل��ي��اك 

ل��ل��م��ر���ش��ى  ب���االإ����ش���اف���ة  االأردن  يف  ال���غ���ذائ���ي 

ال����ع����رب امل���غ���رب���ني يف ال�������دول االأوروب�����ي�����ة 

االأوروب��ي��ة،  اجلمعيات  احت��اد  م��ع  بالتن�شيق 

ال��ب��ح��ث��ي خل��دم��ة  ال���ت���ع���اون  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

امل�����ش��اب��ني ب���ني اجل��ام��ع��ة واجل��م��ع��ي��ة �شمن 

املتاحة. االإمكانيات 

ح�شا�شية  مر�شى  رعاية  جمعية  اأن  يذكر 

القمح اخلرية تعد اجلمعية العربية االأوىل 

احت��اد  ل���دى  واحل�����ش��ا���ش��ي��ة  ال��ق��م��ح  لتح�ش�س 

ال�شيلياك. االأوروبية ملر�شى  اجلمعيات 

االنباط- عمان

 ع���م���م دي��������وان اخل�����دم�����ة امل����دن����ي����ة ع��ل��ى 

احلكومية،  واملوؤ�ش�شات  وال��دوائ��ر  ال���وزارات 

33 منحة درا�شية ملوظفي اخلدمة املدنية يف 

برنامج كلية الدفاع الوطني امللكية االأردنية 

جامعة  من  املاج�شتر  درجة  على  للح�شول 

موؤتة.

وي���ع���ق���د ال���رن���ام���ج خ�����ال ال����ف����رة م��ن 

على  الكلية  يف   9/6/2022 اإىل   13/6/2021

– اجلي�س  االأردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  نفقة 

العربي.

وق����ال رئ��ي�����س ال����دي����وان ���ش��ام��ح ال��ن��ا���ش��ر 

واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  م��ن  طلب  التعميم  اإن 

مر�شحني  ثاثة  باأ�شماء  تزويده  احلكومية 

اأو  فقط �شمن ال�شروط الواردة يف التعميم 

يوم  دوام  نهاية  قبل  الر�شيح  عن  االعتذار 

اأي  يقبل  ول��ن  اجل���اري،  ني�شان   28 االأرب��ع��اء 

املحدد،  وامل��وع��د  لل�شروط  خمالف  تر�شيح 

منحة   14 يت�شمن  الرنامج  اأن  اإىل  م�شرا 

ال��ت��ط��رف  م���واج���ه���ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ات يف  يف 

والدرا�شات  االإدارة  يف  منحة  و19  واالره��اب 

اال�شراتيجية.

ون�����ش��ر ال����دي����ون ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى م��وق��ع��ه 

االإلكروين

 www.csb.gov.jo /

http://csb.gov.jo/web/

index.php?option=com_

-4215:2021=view=item&id&k2

-22-08-14-04

.lang=ar&464=Itemid&49
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 حقوقيون: االردن دولة نظامها 
دستوري بحماية هاشمية منذ مئة عام

املحلي

فرح موسى

 األردن الذي ننشده

 التربية: التقدم الختبار التقييم االول 
على منصة درسك إجباري

 لجميع الطلبة

 الصناعة والتجارة: الدجاج متوفر باألسواق و83 مخالفة 
لتجاوز السقوف السعرية

االنباط- عمان

اأنَّ  والتعليم،  ال��رب��ي��ِة  وزارُة  اأّك���دت   

فوف  ل لل�شُّ التقدَم الختبار التقييم االأوَّ

م���ن ال���ث���اين االأ���ش��ا���ش��ي ول��غ��اي��ة ال��ث��اين 

وم��دار���س  احلكومية،  امل��دار���س  يف  ع�شر 

اإج��ب��اري  واالأوق����اف  الع�شكرية  الثقافة 

جلميع الطلبة على من�شة در�شك.

ب��ي��ان �شحفي  ال����وزارة يف  واأو���ش��ح��ت 

ام�����س االأرب��ع��اء، اأنَّ االخ��ت��ب��اَر ال��ذي ب��داأ 

املن�شة  على  متاح  املا�شي،  االثنني  ي��وم 

التعّلم  اأدوات  ميتلكون  ال��ذي��ن  للطلبة 

��ا���ش��ع��ة ���ش��ب��اًح��ا ولغاية  ُب��ع��د م��ن ال��تَّ ع��ن 

م�شاًء. التا�شعة 

ميتلكون  ال  الذين  الطلبة  اأن  وبينت 

التقدم  ميكنهم  ُبعد،  عن  التعّلم  اأدواِت 

التي  مدار�شهم  خمترات  يف  لاختبار 

���ش��ت��ك��ون م���ف���ت���وح���ًة ل���ه���م م����ن ال�����ش��اع��ة 

ال��ت��ا���ش��ع��ة ���ش��ب��اًح��ا ول��غ��اي��ة ال��ث��ان��ي��ة بعد 

مدار�شهم  ملراجعة  اإياهم  داعية  الظهر، 

فيها  �شيتقدمون  التي  املدر�شة  ملعرفة 

ال�������وزارة على  َدت  ل���اخ���ت���ب���ارات. و�����ش����دَّ

ال�شحي  ب��ال��رت��وك��ول  االل��ت��زام  اأه��م��ي��ة 

داخ�����ل امل���خ���ت���رات وارت��������داء ال��ك��م��ام��ة 

وا�شتخدام  االأم���ان  مب�شافات  واالل��ت��زام 

املعقمات.

االنباط- عمان

اأكدت وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين 

توفر الدجاج يف جميع اأ�شواق اململكة حيث مت 

الرتيب  بناء على  املطروحة  الكميات  زي��ادة 

الذي مت مع كبار املنتجني لتعوي�س النق�س 

بيوم  املبارك  رم�شان  �شهر  قبل  حدث  ال��ذي 

واحد.

ام�س  �شحفي  ت�شريح  يف  ال���وزارة  وقالت 

االأربعاء اإنه مت عقد لقاءات مكثفة مع منتجي 

الدجاج خال االأيام القليلة املا�شية للتاأكيد 

يف  املطروحة  الكميات  ا�شتقرار  اأهمية  على 

املباع من  ال�شوق من الدجاج الطازج واحلي 

خال النتافات وااللتزام بال�شقوف ال�شعرية 

اأن���ه مت حت��ري��ر 83  امل��ح��ددة ل��ل��دج��اج. وبينت 

ال�شعرية  بال�شقوف  االل��ت��زام  لعدم  خمالفة 

من  والع�شرين  ال��ث��اين  منذ  وذل���ك  ل��ل��دج��اج 

���ش��ب��اط امل��ا���ش��ي وح��ت��ى ي����وم اأم�������س، ك��م��ا مت 

حت��ري��ر ع���دد م��ن امل��خ��ال��ف��ات ل��ع��دم االل��ت��زام 

بال�شقوف ال�شعرية لل�شكر والزيوت النباتية. 

والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  وكانت 

حددت �شقوفا �شعرية للدجاج الطازج بواقع 

دينارين للكيلو وللنتافات 165 قر�شا للكيلو.

ال��رق��اب��ة  عمليات  �شتوا�شل  اأن��ه��ا  وق��ال��ت 

املكثفة على االأ�شواق و�شتقوم بتحديد �شقوف 

اأ�شعارها  ترتفع  اأ�شا�شية  �شلعة  الأي  �شعرية 

بدون مرر.

بالتفكر  فهم  معنيون  االأر�س  �شعوب  كل  �شاأن  �شاأنهم  االأردنيون   اأن    ال�شك 

بعزائم  ك��ب��ر  ل��ك��ن��ه   مب���وارده  �شحيح  مب�شاحته  �شغر  ب��ل��د  ف����االأردن  ب��ل��ده��م  يف 

م�شتعل  لهيب  و�شط  املحوري  بدوره  وعظيم  بتاريخه  وعريق  بقدراتهم  و  اأبنائه 

، فخارطة الطريق اأمامه ينبغي اأن تكون وا�شحة ومقروءة واأ�شواأ ما تعاين منه 

ال�شطور  اأم�شى يف هذه  �شوف  لذلك  امل�شتقبل،  لبو�شلة  الو�شول  هو عدم  االأمم 

اإىل غد مليء باالأمل  اإىل م�شتقبل الوطن الذي نريده والتطلع  التطلع  ملحاولة 

وال�شعادة يف اآن واحد . 

اإن اأهم ما يعنينا جميعا هو حماربة الف�شاد واملف�شدين الن البلد ال يحتمل     

�شيء  اأي  ي�شتوعب  وال  وال��غ��رب  ال�شرق  ب��ني  م��رك��زي  بلد  ان��ه  كما  ���ش��راع��ات  اأي 

من  اأرك��ان��ه  وتطهر  البيت  اأو���ش��اع  ترتيب  اإع��ادة  ه��و  نحتاجه  م��ا  ك��ل  لنا  ي�شيء 

الوطن  حامية  هي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأن  يف  حلظه  ا�شك  ،وال  الف�شاد  مظاهر 

لهذا  االأم���ان  �شياج  ال��وط��ن  ار���س  على  جميعا  ون��ح��ن  مل�شتقبله  االأم���ان  و���ش��م��ام 

ننتمي  ها�شمية   وقيادة  به  نعتز  ،وطن  على ظهره  وولدنا  اأحببناه  الذي  الوطن 

ليها. اإ

والبد   ، تطبيقها  و�شامة  الدميقراطية  �شامة  على  الركيز  يجب  انه  ثم     

وعلى  للبلد  الناظمة  واالأنظمة  للقوانني  البلد  وان�شياع  الد�شتور  اح��رام  من 

اجل��م��ي��ع دون مت��ي��ي��ز ب��ي��ن��ه��م ، وان ي��ك��ون اخ��ت��ي��ار امل�����ش��ئ��ول��ني م��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ك��ف��اءة 

والنزاهة والرغبة يف خدمة الوطن وان يكون امل�شئول قادرا على حتمل امل�شوؤولية 

اأو املوؤ�ش�شات  اإدارة االأحزاب  اإدارة الوطن تختلف عن  اأن  وتبعاتها وان يتذكر دائما 

. اأن واحد  والقلب يف  العقل  ي�شيطر على  ال�شركات فالوطن مع�شوق فريد  اأو 

  وبالرغم من اأننا ندخل كل  اأربع �شنوات يف انتخابات نيابية وبلدية واأ�شبحت 

اأو  بالتزوير  ���ش��واءاً  واالنتقادات  االتهامات  تبادل  االنتخابات  ه��ذه  طقو�س  من 

اتفق مع احلق  لكنني  اختلف  اأو  البع�س  اتفق مع   ، الذمم   �شراء  اأو يف  التخوين 

ال�شعب بجميع مكوناته وطبقاته  االنتخابات �شرورة حتمية ذلك الن  وان  العام 

. ال�شلطات  م�شدر  انه 

باملعروف  واالأم��ر  اأملعروفه  بالدعوة  املجتمع  يف  الدين  دور  تاأهيل  من  والب��د 

ال�شحيحة  االأ���ش��ي��ل��ة  القيم  على  وال�����ش��ب��اب  الن�شىء  وت��رب��ي��ة  املنكر  ع��ن  وال��ن��ه��ي 

التي  االأوراق  خلط  من  ب��دال  مواطنيه  �شاأن  من  وترفع  الوطن  قيمة  تعلو  كي 

من  حالة  اإىل  يدفعهم  نحو  على  والتوتر  ب��االإح��ب��اط  القادمة  االأج��ي��ال  ت�شيب 

واىل  وادع  وجل  عز  اهلل  مع  �شامل  �شلح  اجل  من  اطرحها  االأفكار  ال�شياع،هذه 

والعمالية  املهنية  الكوادر  لربية  مدار�س  ت�شبح  لكي  االأح��زاب  تقوية  �شرورة 

م�شيئة  مراكز  لت�شبح  اجلامعات  ودعم  كافة  النقابات  تقوية  �شرورة  واىل  وادع 

تت�شم  اأن  املطلوب يجب  فان احلوار  التكنولوجي لذلك  والتقدم  العلمي  بالبحث 

. الهاوية  نحو  ننزلق  ال  والو�شطية  حتى  وباملو�شوعية  باالعتدال 

اأو�شاعها وخدماتها املقدمة للمواطنني من  ثم ادعوا كافة البلديات لتح�شني 

الطرقات  يف   االأزم��ة  م�شكلة  وحل  امل��دن   نظافة  على  والركيز  الطرق  حت�شني  

طريق  بناء ج�شور و انفاق .



املحلي

قلبت هذه  �إذ  ك��ورون��ا  وج��ائ��ح��ة  ي��ت��ز�م��ن  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين  للعام  رم�����ض��ان  �ضهر 

خ�ضو�ضية  �أن  ورغ��م  ُب��ع��د؛  ع��ن  لت�ضبح  �لإجتماعية  وع��اد�ت��ن��ا  طقو�ضنا  ك��ل  �جلائحة 

�ضهر�ً  منه  جتعل  فيه  �خل��ر  و�أف��ع��ال  ج���ِره 
َ
و�أ وطاعاته  وروحانياته  و�ضهر�ته  رم�ضان 

لدرجة  �هلل؛  �إىل  وتقّربنا  وعباد�ته  روحانيته  ذلك  باب  يف  ويدخل  غره،  عن  خمتلفاً 

�ل�ضهر  هذ�  ن�ضتذكر يف  لكننا  للآخر،  �لعام  �أحّر من �جلمر من  على  ننتظرة  بتنا  �أننا 

�لرم�ضان �حلزين  �إفطارنا وح�ضورهم معنا يف هذ�  �أنا�س غو�يل علينا ل ي�ضاطروننا 

عن  �لأرح��ام  �ضلة  وحتى  �لإجتماعي  وتو��ضلنا  �لرم�ضانية  �ضهر�تنا  من  يخلو  �ل��ذي 

وتيمز  زووم  برجميات  فلول  �ملرئي؛  �لتو��ضل  برجميات  عرب  كلها  باتت  و�لتي  ُق��رب 

ما  �لذكية  و�ل��ه��و�ت��ف  وغ��ره��ا  و�لوت�ضاب  ب��وك  و�لفي�س  تاميز  وفي�س  ميت  وج��وج��ل 

�خلر  رم�ضان  م�ضهد  عن  و�أع��ّزه��م  �لنا�س  �أغلى  غياب  ظل  يف  �أب��د�ً  طعم  للحياة  ك��ان 

�إقت�ضرت �ليوم على �لعزل �ملنزل و�حلظر �لليلي و�لتباعد �لإجتماعي  وفعالياته �لتي 

�لتي باتت �ضمة ل ميكن �لتخّلي عنها �إل يف غياب فايرو�س كورونا عن �لأفق:

ب�ضبب فايرو�س كورونا؛ هذ�  �لعام  �لذين ق�ضو� هذ�  ن�ضتذكر يف رم�ضان �خلر   .1

�لفايرو�س �لذي هاجم �لعامل كله وخّلف باإ�ضطر�د ع�ضر�ت �لآلف من �ملوتى كنتيجة 

�لتاأخر  �أو  �لعلج  وج��ود  وع��دم  طفرته  ب�ضبب  �لبلد�ن  بع�س  يف  عليه  �ل�ضيطرة  لعدم 

�لإّت��ع��اظ و�لإمي��ان وتعظيم  لغايات  ُج��ّل مهم  �أم��ر  �ل��لزم لذلك؛ ويف ذلك  �ملطعوم  يف 

جرعتنا �لروحانية لغايات تر�ضيخ مفهوم �حلياة �لفانية.  

ونحن  ت��ع��اىل،  �هلل  وت��وّف��اه��م  �ل��غ��و�يل  م��ن  رم�ضان  يف  معنا  ك��ان��و�  َم��ْن  ن�ضتذكر   .٢

بالفردو�س  بهم  يجمعنا  �أن  تعاىل  وندعوه  �إليه  ون�ضرع  وق��دره  �هلل  بق�ضاء  موؤمنون 

�لأعلى من �جلّنة؛ ويف ذلك �أ�ضتذكر و�لدي �لغايل و�إخو�ن كرث �أعز�ء على قلبي و�أدعوه 

خمل�ضاً �أن نر�هم يف �لفردو�س �لأعلى مع �ل�ضهد�ء و�لأنبياء و�ل�ضديقني؛ �آمني.

�لدر��ضة  �أو  �لعمل  وظ���روف  �ل��غ��و�يل  م��ن  رم�ضان  يف  معنا  ك��ان��و�  َم��ْن  ن�ضتذكر   .٣

�أن نلقاهم عن قريب؛ وهوؤلء �لأخو�ت و�لإخوة  عّنا، ونتطلع  بالُغربة موؤقتاً  �أبعدتهم 

و�ل�ضباب منعهم فايرو�س كورونا من �حل�ضور لوطنهم.

٤. ن�ضتذكر َمْن كانو� معنا يف رم�ضان �ملا�ضي من �لغو�يل و�ألزمهم �ملر�س �لفر��س 

يف �ملنزل �أو �مل�ضت�ضفى، وهوؤلء لهم يف ذلك رحمة من �هلل تعاىل لأنهم يعانون �لأمّرين 

على �ضبيل �ل�ضفاء؛ وي�ضرعون �إىل �هلل تعاىل �أن ي�ضفيهم ويخفف عنهم �لأمل و�ل�ضهر 

�لق�ضري و�لتعب و�ملعاناة؛ ونحن بدورنا ندعو لهم بال�ضفاء �لعاجل بحول �هلل تعاىل.

٥. ن�ضتذكر �ليوم َمْن كانو� معنا يف رم�ضان �ملا�ضي من �لغو�يل وبنو� ُع�ّس زوجيتهم 

قلوبهم  يف  لكن  لزو�جهم  �ضعادتهم  قمة  يف  �ليوم  وه��م  �أهليهم،  بيوت  عن  لينف�ضلو� 

��ة يف ب��ع��ده��م ع��ن �أه��ل��ي��ه��م وذوي��ه��م ب�ضبب �حل��ج��ر �مل��ن��زيل و�حل��ظ��ر ح��ف��اظ��اً على  غ�����ضّ

�ضلمتهم و�ضحة �جلميع؛ وندعو لهم بال�ضعادة و�لرفاه و�لبنني.

�ل��غ��و�يل وظ���روف �حل��ي��اة وف��اي��رو���س  ك��ان��و� معنا يف رم�����ض��ان م��ن  َم���ْن  ٦. ن�ضتذكر 

�أمهات و�آباء كبار  �أو �لإلتقاء بهم، ومن هوؤلء  �أو �لإجتماع  كورونا يحول دون روؤياهم 

�ل�ضن ل نلتقي بهم �ضوى من خلل �لهاتف خوفاً عليهم و�إلتز�ماً باحلظر و�لقو�نني 

�ملرعية وخ�ضو�ضاً قانون �لدفاع؛ و�أخ�س هنا و�لدتي �لغالية �لتي تئن حالياً كنتيجة 

لإ�ضابتها بفايرو�س كورونا؛ وندعو �هلل خمل�ضني �أن يجمعنا بهم جميعاً عن قريب.

ة لكن �لإميان  ٧. ن�ضتذكر �جلميع ويف �لقلب غ�ضّ

باهلل تعاىل و�ُضّنة �حلياة يجعلنا نتعاي�س مع �أيام رم�ضان يف هذه �لأيام �لع�ضيبة يف 

زمن وباء فايرو�س كورونا و�لتي حجرت �جلميع ق�ضر�ً طلباً لل�ضحة و�ل�ضلمة �لعامة 

�لكرمية  باحلياة  للجميع  بالدعاء  ونلهج  �لطبيعية  �حلياة  لتعود  ونتطلع  و�حل��ي��اة؛ 

�لعي�س.  ورغد 

�لبا�ضلة  �مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت  �أب��ن��اء  ك��ورون��ا؛ وحيث  زم��ن  �لأي���ام يف  ه��ذه  ن�ضتذكر يف   .٨

ن�ضتذكر  و�ل��وط��ن؛  للمو�طن  حماية  �لأح��ي��اء  ك��ل  ويف  حولنا  م��ن  �لأم��ن��ي��ة  و�أجهزتنا 

باأرو�حهم رخي�ضة فد�ء  �لوطن و�ضّحو�  �ضبيل هذ�  �لذين ق�ضو� يف  �لأبطال  �ل�ضهد�ء 

�لقلوب؛ كما ن�ضتذكر  و�أبناءهم فهم يف �ضويد�ء  �أ�ضرهم  كل �لأردنيني؛ ولهذ� ن�ضتذكر 

وهم  جميعاً  يحموننا  �لذين  و�لأم��ن  �لع�ضكر  رج��الت  كل  وبنات  و�أبناء  �أ�ضر  باإحرت�م 

بعيدون عنهم يف هذه �لظروف �ل�ضعبة يف رم�ضان �خلر.

�أب��ن��اء  م��ن  �ملخل�ضني  ك��ل  ك��ورون��ا  جائحة  زم��ن  يف  �خل��ر  رم�����ض��ان  يف  ون�ضتذكر   .٩

ممن  وغرهم  و�خلدمية  و�لتعليمية  �لطبية  �لأبي�س  �جلي�س  كو�در  من  �لوطن  هذ� 

على  وح��ف��اط��اً  رفعته  �ضبيل  و�مل��و�ط��ن يف  للوطن  خ��دم��ة  ُب��ع��د  وع��ن  ُق��رب  ع��ن  يعملون 

�ضلمة و�ضحة �لنا�س و�لبناء على تقّدمهم ورفعتهم. 

ميان بق�ضاء �هلل وقدره  �لإ 1٠. مطلوب يف رم�ضان �خلر ويف زمن جائحة كورونا 

وقات �أقوى من �إر�دتنا. لنم�ضي باحلياة قدماً دون منغ�ضات ف�ضنة �حلياة معظم �لأ

كانو�  �أّن���ى  �ل��غ��و�يل  �إ���ض��ت��ذك��ار  م��ن �جلميع  تتطلب  �حل��ي��اة  و���ُض��ّن��ة  دورة  ب�����ض��ر�ح��ة: 

و�لإميان مبكان وجودهم و�لدعاء لهم من �لقلب حتى و�إن كانو� لي�ضو� معنا يف زمن 

رم�ضان كورونا هذ�؛ فحكمة �هلل تعاىل تتطلب ذلك؛ وقّدر ما �ضاء فعل؛ ومطلوب من 

�جلميع �لإميان بق�ضاء �هلل وقدره �لعادل

د. محمد طالب عبيدات

إستذكارات رمضان الخير 
في زمن كورونا أورنج تدعم معرضًا ألعمال الطلبة المكفوفين وذوي اإلعاقة البصرية

 قانونية األعيان ُتقّر ُمعّدل صندوق شهداء القوات المسلحة

 مختصون يؤكدون فوائد ممارسة الرياضة خالل نهار رمضان

 صناعة األردن تدعو للتنسيق مع السفارة 
العراقية لتسهيل انسياب الصادرات

 العقبة: انطالق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا

 بمناسبة اليوم العالمي للفن

االنباط-عمان 

�لطلبة  لأعمال  فني  ملعر�س  دعمها  �لأردن  �أورجن  قّدمت 

رئي�س  رعاية  حتت  �أقيم  �لب�ضرية  �لإعاقة  وذوي  �ملكفوفني 

�ليوم  بالتز�من مع  د. �ضبيب عّماري،  �ل�ضركة،  �إد�رة  جمل�س 

�لر�ضالة  على  تاأكيد�ً  ني�ضان،   1٥ ي�ضادف  �لذي  للفن  �لعاملي 

ذوي  �لأ�ضخا�س  دم��ج  و�أهمية  �لفّن  يحملها  �لتي  �ل�ضامية 

�لإعاقة يف �ململكة بكافة �لفعاليات و�لقطاعات.

�لب�ضرية،  �لإع��اق��ة  وذوو  �مل��ك��ف��وف��ون  �لطلبة  و����ض��ت��خ��دم 

�لت�ضكيلي  �لفنان  مع  بالتعاون  عقدت  �لتي  �لور�ضات  خلل 

عطرة  رو�ئ���ح  ذ�ت  �أل���و�ن  �لفني،  معر�ضه  يف  بقاعني  �ضهيل 

ت�ضكيل  على  لت�ضاعدهم  وغ��ره��ا،  و�لأع�����ض��اب  �لفو�كه  مثل 

لوحات فنية تنب�س باحلياة وتعزز جتربتهم وت�ضّجعهم على 

تبني و�ضائل مبتكرة لإنتاج �أعمال فنية جميلة.

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  عرّب  �للوحات،  على  �طلعه  وخ��لل 

�أورجن �لأردن، د. �ضبيب عّماري، عن فخره و�ضعادته بجمال 

وذوي  �ملكفوفني  �لطلبة  �أيدي  ر�ضمتها  �لتي  �لفنية  �لأعمال 

بقاعني  �ضهيل  �ل��ف��ن��ان  ب��ج��ه��ود  م�����ض��ي��د�ً  �ل��ب�����ض��ري��ة،  �لإع��اق��ة 

و�ضمول  �لدمج  ر�ضالة  تر�ضيخ  �أج��ل  من  �مل�ضرتك  و�لتعاون 

�لفن للجميع، �لأمر �لذي يتما�ضى مع روؤية �أورجن ومظلتها 

�إمكانياتنا  ولكن  خمتلفة  “قدر�تنا  �لغاية  لهذه  �ملخ�ض�ضة 

�أكيدة”.

�هتمام  م��دى  جت�ضد  �ملعر�س  رع��اي��ة  �أن  ع��ّم��اري  د.  و�أّك���د 

ما  �ملجتمع،  يف  و�لإب���د�ع  �لفني  �حل�����ّس  بن�ضر  �لأردن  �أورجن 

للفن، لفتاً  �لعاملي  �ليوم  وخا�ضة مبنا�ضبة  دوماً  توؤّكد عليه 

�إىل �أن �ل��ف��ن ب��ك��اف��ة �أ���ض��ك��ال��ه ل��ط��امل��ا ك��ان ل��ه دور �أ���ض��ا���ض��ي يف 

�لتاريخ �حل�ضاري و�لإن�ضاين، �ضو�ًء عرب �لرتقاء بالعنا�ضر 

بالرت�ث  و�لحتفاء  نبيلة  ر�ضائل  عن  �لتعبر  �أو  �جلمالية 

�ملجتمعات. وتقريب 

وتاأتي هذه �خلطوة يف �إطار بر�مج �أورجن �لأردن �لتي تعزز 

م�ضاركة �لأ�ضخا�س ذوي �لإعاقة يف �ملجتمع ودورهم �لفاعل 

مبا يف ذلك �ملبادر�ت �لفّنية، حيث قامت �ل�ضركة �ضابقاً بدعم 

مهار�تهم  لتنمية  �ل�ضمعية  �لإعاقة  ذوي  للطلبة  عمل  ور�س 

وت�ضجيعهم على �إطلق �لعنان لإبد�عاتهم.

االنباط- عّمان

�ل��ق��ان��ون��ي��ة يف جمل�س  �ل��ل��ج��ن��ة  �أق�����رت   

�لأع����ي����ان خ����لل �ج���ت���م���اع ع���ق���دت���ه، �م�����س 

�أح��م��د طبي�ضات،  �ل��ع��ني  ب��رئ��ا���ض��ة  �لأرب���ع���اء 

ل��ق��ان��ون �ضندوق  �مل��ع��دل  �ل��ق��ان��ون  م�����ض��روع 

�ضهد�ء �لقو�ت �مل�ضلحة �لأردنية – �جلي�س 

٢٠٢1، كما  �لعربي و�لأجهزة �لمنية ل�ضنة 

ورد من جمل�س �لنو�ب.

لأ�ضبابه  وف��ًق��ا  �ل��ق��ان��ون،  م�ضروع  وي��اأت��ي 

�لذي طر�أ على  �لتعديل،  �ملوجبة، يف �ضوء 

 ،1٩٦٥ ل�ضنة   )٣٨( رقم  �لعام  �لأمن  قانون 

ل�ضنة   )1٤( رقم  �ملعدل  �لقانون  مبقت�ضى 

مديرّية  مبقت�ضاه  �أ�ضبحت  و�ل��ذي   ،٢٠٢٠

�لأم����ن �ل��ع��ام �خل��ل��ف �ل��ق��ان��وين و�ل��و�ق��ع��ي 

ل��ك��ّل م��ن �مل��دي��رّي��ة �ل��ع��اّم��ة ل��ل��ّدف��اع �مل��دين 

و�ملديرّية �لعاّمة لقّو�ت �لدرك.

وي���اأت���ي �مل�����ض��روع ك��ذل��ك له��م��ي��ة �إع����ادة 

ت�����ض��ك��ي��ل �ل��ل��ج��ن��ة �ل���ع�������ض���ك���رّي���ة �مل�����ض��رتك��ة 

�مل�ضّلحة  �لقّو�ت  �ضهد�ء  ب�ضندوق  ة  �خلا�ضّ

�لأردن����ّي����ة – �جل��ي�����س �ل��ع��رب��ي و�لأج���ه���زة 

�لأم����ن����ّي����ة، ل��ت�����ض��ب��ح ب��رئ��ا���ض��ة ���ض��اب��ط م��ن 

�أربعة  وع�ضوية  �لأردن��ي��ة،  �مل�ضلحة  �لقو�ت 

�لأردنية  �مل�ضلحة  �لقو�ت  ميثلون  �ضباط، 

وم��دي��ري��ة �لأم���ن �ل��ع��ام ود�ئ����رة �مل��خ��اب��ر�ت 

�لعامة.

االنباط- عمان

و�للياقة  �لريا�ضة  يف  متخ�ض�ضون  �أكد   

خلل  �لريا�ضة  ممار�ضة  �أهمية  �لبدنية، 

مل��ا لها م��ن دور يف �حلفاظ  ن��ه��ار رم�����ض��ان، 

ع���ل���ى ح���ي���وي���ة �جل�������ض���م و�ل���ت���خ���ل�������س م��ن 

�لدهون.

ون�ضحو� �ل�ضخ�س �لعادي غر �ملحرتف 

�حلفاظ على �لن�ضاط �لبدين خا�ضة خلل 

تعوي�س  ل�ضمان  �لفطار،  قبل  ما  �ضاعات 

�ل�ضو�ئل خلل فرتة ق�ضرة عند �لفطار.

)برت�(،  �لردنية  �لأنباء  لوكالة  وقالو� 

ب�ضرورة  �لبع�س،  عند  �ع��ت��ق��اد�  ه��ن��اك  �إن 

�خل�����ض��وع ل���ض��رت�ح��ة ك��ام��ل��ة خ���لل ن��ه��ار 

رم�ضان، وعدم ممار�ضة �لريا�ضات �خلفيفة 

م��ث��ل �مل�����ض��ي و�ل���ه���رول���ة ورك����وب �ل���درج���ات 

يتما�ضى  ل  خاطئ  �عتقاد  لكنه  �لهو�ئية، 

ملمار�ضة  تدعو  �لتي  �لعلمية  �حلقائق  م��ع 

�أ�ض�س  و�ضمن  �لأوق��ات،  جميع  يف  �لريا�ضة 

معروفة حتفظ �ضحة �جل�ضم.

وق��������ال رئ���ي�������س ق�������ض���م ع����ل����وم �حل���رك���ة 

و�ل���ت���دري���ب �ل���ري���ا����ض���ي يف ك��ل��ي��ة �ل��رتب��ي��ة 

�ل��ري��ا���ض��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة �لأردن���ي���ة �ل��دك��ت��ور 

�ل��ري��ا���ض��ة  �إن مم���ار����ض���ة  �مل��ن�����ض��ي،  ت��ي�����ض��ر 

ومطلوب،  حيوي  �أم��ر  رم�ضان  نهار  خلل 

وي��ن��ع��ك�����س �ي���ج���اب���ا ع��ل��ى ن�����ض��اط وح��ي��وي��ة 

�جل�ضم.

و�أ�������ض������اف: ي���ج���ب ت��ق�����ض��ي��م �ل�����ض��خ�����س 

�إىل  �ملمار�س للريا�ضة خلل �ضهر رم�ضان 

�ل��ذي  �مل��ح��رتف  �لريا�ضي  �لأول  ق�ضمني، 

ويحتاج  ق��وي��ة،  ر���ض��م��ي��ة  مل��ن��اف�����ض��ات  ي�ضتعد 

ل��ت��م��اري��ن ق��وي��ة وق��ا���ض��ي��ة، �أم���ا �ل��ث��اين فهو 

�ل�����ض��خ�����س �مل����و�ط����ن �ل�����ذي ي��ح��ر���س على 

على  للحفاظ  ك��ه��و�ي��ة  �ل��ري��ا���ض��ة  مم��ار���ض��ة 

ج�ضمه، بعيد� عن متارين �لقوة.

ون�ضح �ملن�ضي �ل�ضخ�س �لذي �عتاد على 

مبمار�ضتها  ك��ه��و�ي��ة،  �ل��ري��ا���ض��ة  مم��ار���ض��ة 

خ����لل ن��ه��ار رم�������ض���ان، ول��ك��ن ق��ب��ل م��وع��د 

�لفطار ب�ضاعة �أو �ضاعة ون�ضف، ليتمكن يف 

�أ�ضرع وقت من تعوي�س �ل�ضو�ئل و�لأملح 

�ل��ت��ي ف��ق��ده��ا خ���لل مم��ار���ض��ة �ل��ري��ا���ض��ة، 

�لكبد  مثل  �جل�ضم  وظائف  على  للحفاظ 

�لريا�ضة  ممار�ضة  �أن  �إىل  م�ضر�  و�لكلى، 

�ضاعات  عن  وبعيد�  �لنهار،  منت�ضف  خلل 

�لفطار، قد يكون موؤذيا، ويعر�س �جل�ضم 

ل  �لتي  �ل�ضو�ئل  وف��ق��د�ن  �جلفاف  خلطر 

طويلة  ���ض��اع��ات  ب��ع��د  �إل  تعوي�ضها  مي��ك��ن 

حلني حلول موعد �لفطار.

�لذي  �ملحرتف  �لريا�ضي  �أن  �إىل  ولفت 

ي��ح��ت��اج ل��ت��م��اري��ن �ل��ق��وة و�ل��ل��ي��اق��ة �ملجهدة 

و�مل��ت��ع��ب��ة، ع��ل��ي��ه مم��ار���ض��ة �ل��ري��ا���ض��ة بعد 

�لفطار بثلث �إىل �أربع �ضاعات لكي يكون 

�جل�ضم قادر� على حتمل �ملجهود.

غ��ازي  �ل��دك��ت��ور  �لبدنية  �للياقة  خبر 

�لكيلين �لذي �ضبق �أن �أ�ضرف على تدريب 

�ل�ضخا�س  ن�ضح  و�أندية،  منتخبات وطنية 

رم�ضان،  ن��ه��ار  خ��لل  �ل��ري��ا���ض��ة  مبمار�ضة 

�أو  ب�ضاعة  �لفطار  ولكن قبل حلول موعد 

�ضاعتني.

ريا�ضية  مت��اري��ن  ه��ن��اك  �أن  �إىل  و�أ����ض���ار 

خ��ف��ي��ف��ة م���ث���ل �مل�������ض���ي و�ل����ه����رول����ة ورك�����وب 

�لهو�ئية، ين�ضح مبمار�ضتها قبل  �لدرجات 

�لفطار لكي يتمكن �لريا�ضي من تعوي�س 

�ل�ضو�ئل.

�لفطار  قبل  مفيدة  �لريا�ضة  و�أ�ضاف: 

�لدهون،  من  �جل�ضم  تخل�س  فهي  بقليل، 

�ل��دم��وي��ة،  �ل����دورة  تن�ضيط  ع��ل��ى  وت�����ض��اع��د 

ما  �ذ�  �جل�ضم  وزن  تخفي�س  يف  ت�ضهم  كما 

�أن  �إىل  م�ضر�  بانتظام،  ممار�ضتها  ج��رت 

جهد  �إىل  يحتاج  �ل��ذي  �ملحرتف  �لريا�ضي 

كبر، يجب عليه تاأجيل ممار�ضة �لريا�ضة 

����ض���اع���ات، لأن  ب��ع��د  ب��ع��د �لف���ط���ار  �إىل م���ا 

ملتطلبات  يحتاج  �لعايل  �لريا�ضي  �ملجهود 

غذ�ئية جيدة.

و��ضتغرب �ملعالج �مين �بو دلو �لذي عمل 

مع �لكثر من �لأندية، دعوة �لبع�س لعدم 

�ل�ضيام،  �ضاعات  خ��لل  �لريا�ضة  ممار�ضة 

�ل�ضخا�س  م��ن  �ل��ك��ث��ر  ه��ن��اك  �أن  م��ع��ت��رب� 

�لذين يوؤمنون بهذه �لفكرة �خلاطئة �لتي 

حتتاج للت�ضويب و�لت�ضحيح.

�مل�ضي  ريا�ضة  ممار�ضة  �أن  دلو  �بو  وبني 

�ضاعتني،  �أو  ب�ضاعة  �لفطار  و�لهرولة قبل 

يعد �أمر� مفيد� جد� للج�ضم، وي�ضاعد على 

�لوقت  يف  م�ضدد�  �ل��ده��ون،  م��ن  �لتخل�س 

ن��ف�����ض��ه ع��ل��ى ����ض���رورة �لإ�����ض����ر�ع ب��ت��ع��وي�����س 

�ل�������ض���و�ئ���ل �مل���ف���ق���ودة ع��ن��د �لف����ط����ار �ل���ذي 

ممار�ضة  من  قريبا  موعده  يكون  �أن  يجب 

�لريا�ضة.

االنباط- عمان

�لأردن  ����ض���ن���اع���ة  غ���رف���ة  رئ���ي�������س  دع�����ا   

ت��ع��زي��ز  �إىل  �جل���غ���ب���ر،  ف��ت��ح��ي  �مل���ه���ن���د����س 

�لعر�قية  �ل�ضفارة  مع  و�لتن�ضيق  �ل�ضر�كة 

�ل�ضادر�ت  �ن�ضياب  لت�ضهيل  �ململكة،  ل��دى 

�لأردنية لل�ضوق �لعر�قية.

لقائه،  خلل  �جلغبر،  �ملهند�س  و�أ�ضار 

�م�����س �لأرب����ع����اء، �ل�����ض��ف��ر �ل���ع���ر�ق���ي ل��دى 

�لعر�ق يعد  �أن  �إىل  �لعذ�ري،  �ململكة حيدر 

�لأردنية،  �ل�ضناعات  ملنتجات  رئي�ضا  �ضوقا 

م���ا ي��ت��ط��ل��ب زي�����ادة �ل��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع �جل��ان��ب 

�لتي  و�لتحديات  �ملعيقات  لبحث  �لعر�قي 

تو�جهها.

وح�����ض��ب ب���ي���ان ���ض��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة، �أك���د 

�مل��ه��ن��د���س �جل��غ��ب��ر �ل�����ذي ي���ر�أ����س ك��ذل��ك 

�لتحديات  بحث  �أن  ع��م��ان،  �ضناعة  غرفة 

�إىل  �لت�ضدير  مع  �مل�ضتثمرين  تو�جه  �لتي 

مع  ومكثف  د�ئ���م  ب�ضكل  �لعر�قية  �ل�����ض��وق 

�إيجاد حلول بناءة  �ل�ضفارة �لعر�قية يدعم 

و�أكرث �ضرعة.

�إىل  �لوطنية  �ل�����ض��ادر�ت  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 

�لعر�ق بلغت �لعام �ملا�ضي نحو ٦٢٧ مليون 

مقارنة  باملئة  ٥ر٤  ن�ضبته  ب��ارت��ف��اع  دولر، 

دولر  م��ل��ي��ون   1٧ م��ق��اب��ل   ،٢٠1٩ ع���ام  م���ع 

م�ضتورد�ت.

�لإج��ر�ء�ت  �إىل  ب��دوره،  �لعذ�ري،  و�أ�ضار 

�ل���ت���ي �ت���خ���ذت ب��خ�����ض��و���س م��ن��ح ت��اأ���ض��رة 

لت�ضهيل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  ل���لأر�����ض���ي  �ل���دخ���ول 

موؤكد�  و�مل�ضتثمرين،  �لتجار  حركة  حرية 

�ل����ض���ت���ع���د�د ل���زي���ادة �ل��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع غ��رف��ة 

تو�جه  معيقات  �أي��ة  لبحث  �لأردن  �ضناعة 

جتارة �لبلدين.

االنباط- العقبة

�م�����س �لرب���ع���اء، يف حمافظة  �ن��ط��ل��ق��ت   

�ل���ع���ق���ب���ة، ح���م���ل���ة ت��ط��ع��ي��م ����ض���د ف���رو����س 

�ل�ضركات  و�لعاملني يف  للمو�طنني  كورونا 

ت�ضرف  �ضاملة  حملة  �ضمن  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات، 

�لقت�ضادية  �لعقبة  منطقة  �ضلطة  عليها 

�خلا�ضة.

�لرفايعة،  حممد  �لعقبة  حمافظ  وقال 

يف ت�ضريح �ضحايف �إن �حلملة �نطلقت من 

متخ�ض�ضة  تطعيم  م��ر�ك��ز  ثمانية  خ��لل 

�ل�����ض��ح��ي  �ل��ع��ق��ب��ة  م���رك���ز  �إىل  ب���الإ����ض���اف���ة 

مع  بالتعاون  طبية  بكو�در  معززة  �ل�ضامل 

مديرية �ضحة �ملحافظة.

خلل  �ضت�ضتمر  �حلملة  �أن  �إىل  و����ض��ار 

�لأ����ض���اب���ي���ع �مل��ق��ب��ل��ة ح��ت��ى ت��غ��ط��ي��ة م��دي��ن��ة 

�لتابعة لها يف و�دي عربة  �لعقبة و�ملناطق 

و�لقويرة و�لدي�ضي و�دي رم.

بدوره، بني مفو�س �ل�ضياحة و�لقت�ضاد 

�حلملة  �أن  م��ا���ض��ي  �ضرحبيل  �ل�ضلطة  يف 

منظومة  يف  �لعاملني  بتطعيم  �ليوم  بد�أت 

�إىل  �لو�ضول  حتى  م�ضتمرة  وه��ي  �مل��و�ن��ئ، 

م��دي��ن��ة خ��ال��ي��ة و�آم��ن��ة م��ن ك���ورون���ا، مبينا 

�ضت�ضهم  �لعقبة  يف  �لتطعيم  ن�ضبة  رفع  �أن 

ب��ع��ودة �ل��ق��ط��اع��ات �ل�����ض��ي��اح��ي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة 

عليه  ك��ان��ت  م��ا  �إىل  �ملدينة  يف  و�ل�ضناعية 

قبل �أزمة كورونا.
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بيتكوين تواصل اختراق مستويات 
قياسية جديدة فوق 64 ألف دوالر

المركزي الكويتي يوجه البنوك بتعيين 
كويتيين في الوظائف القيادية

أول رد فعل من شركة تأمين »إيفر غيفن« 
على قرار مصر التحفظ على السفينة

العربية-وكاالت

تخطت عملة “بيتكوين” حاجز 64 �ألف 

دولر للمرة �لأوىل على �لإطالق، بح�سب 

 ،CoinMarketCap ب���ي���ان���ات 

لتو��سل �سل�سلة مكا�سبها يف 2021 وتبلغ 

�لأويل  �لعام  �لطرح  يوم  ذروة جديدة يف 

ملن�سة “كوينبي�س«.

�أم��رك��ي��ة  من�سة  �أك����ر  �إدر�ج  ي��ع��ت��ر 

نا�سد�ك  م��وؤ���س��ر  على  �مل�سفرة  للعمالت 

�ليوم �لأربعاء، �نت�سار� تاريخيا ملنا�سري 

�لعمالت �مل�سفرة.

وق������ال حم���ل���ل �لأ������س�����و�ق �ل���ع���امل���ي���ة يف 

يف  م���ك���ارم،  و�ئ����ل   ICM Capital
�لت�سخم  �أن  “�لعربية”  م���ع  م��ق��اب��ل��ة 

�لأمركي ما ز�ل حتت �ل�سيطرة، و�لذي 

يعد من �أكر �ملوؤثر�ت على �أ�سعار �لأ�سول 

�ملالية �لتقليدية �لأمركية.

و�رت��ف��ع��ت �أك���ر �ل��ع��م��الت �مل�����س��ف��رة يف 

�لعامل، �لتي يتنامى قبولها لدى �لقطاع 

�ملايل �لتقليدي باعتبارها �أد�ة لال�ستثمار 

�ليوم.  �إىل %5  وو�سيلة للدفع، مبا ي�سل 

كما بلغت مناف�ستها �لأ�سغر �إيرثيوم ذروة 

عند 2305 دولر�ت.

وكانت �سركات كرى قد �أبدت قبولها 

للعمالت �مل�سفرة �أو ��ستثمرت فيها، منها 

بي.�إن.و�ي ميلون وما�سرتكارد وت�سال.

وجتاوزت بيتكوين حاجز 60 �ألف دولر 

ب��دع��م م��ن �سر�ء  �مل��ا���س��ي،  �ل�سهر  �أو�ئ����ل 

مليار   1.5 بقيمة  م�سفرة  عمالت  ت�سال 

نطاق  وك��ان  �لعمومية.  مليز�نيتها  دولر 

ت��د�ول��ه��ا �سيقا ع��ل��ى م����د�ر �لأ���س��ب��وع��ن 

�لأخرين.

وموؤخر�ً، لقت بيتكوين، رو�جاً كبر�ً 

�لعام  �ل��وب��اء  �نت�سار  منذ  �ملوؤ�س�سات  ب��ن 

كطريقة  “ت�سال”  قبلتها  حيث  �ملا�سي، 

دفع، و�سمتها “باي بال” �أخ��ر�ً للقبول 

�سمن �سبكة و��سعة من �لتجار.

�لطباع  ط��الل  ق��ال  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 

�ل�سريك �ملوؤ�س�س يف CoinMena، يف 

 coinbase مقابلة مع “�لعربية”، �إن

�سركة  و�أك�����ر  ت�����د�ول  �أك����ر من�سة  ه���ي 

عمالت رقمية يف �أمركا حالياً.

 10 �أول  يف  �أن�����ه  �إىل  �أ����س���ار  ح���ن  ويف 

�سنو�ت قد يحتاج �ملتد�ولون �إىل و�ساطة 

�لبنوك �ملركزية و�ملن�سات �ملركزية ل�سر�ء 

�لعمالت �لرقمية مبا فيها بيتكوين، غر 

�أن��ه ق��ال: “حن ت�سل �لعمالت �لرقمية 

�إىل مرحلة �لإقبال �لو��سع و�لكايف حينها 

 coinbase �إىل  �حل���اج���ة  �ستختفي 

وغ��ره��ا م��ن �مل��ن�����س��ات �مل��رك��زي��ة، ليحل 

مكانها من�سات �لتد�ول �لالمركزية«.

الكويت العربية

قال بنك �لكويت �ملركزي �م�س �لأربعاء 

�إنه وجه �لبنوك  على موقعه �لإلكرتوين 

“�لوظائف  يف  كويتين  بتعين  �ملحلية 

خللق  م�سعى  �إط���ار  يف  وذل���ك  �لقيادية”، 

�ملزيد من فر�س �لعمل ملو�طني �لبالد.

و�أ���س��اف �لبنك يف بيان له �أن��ه يف �إط��ار 

تعزيز ح�سور  نحو  �ل�سرت�تيجي  �ل�سعي 

�لكفاء�ت �لوطنية يف �لقطاع �مل�سريف وعلى 

و�هتمامه  �لوظيفية،  �مل�ستويات  جميع 

�لد�ئم بتنمية �لفر�س �لوظيفية للكو�در 

�ل��ك��وي��ت��ي��ة، وه���و �لأم�����ر �ل����ذي ك���ان د�ئ��م��ا 

م��و���س��ع م��ت��اب��ع��ة حثيثة م��ن �ل��ب��ن��ك فقد 

�ملحلية  �لبنوك  جميع  �إىل  تعميًما  �أ�سدر 

يف  �لوظائف  توطن  �أهمية  على  للتاأكيد 

�جلهود  وب��ذل  و�لو�سطى،  �لعليا  �لإد�ر�ت 

�لالزمة لتحقيق ذلك.

ج����اء ذل����ك يف ت�����س��ري��ح مل��ح��اف��ظ بنك 

يو�سف  �ل��دك��ت��ور حممد  �مل��رك��زي  �لكويت 

�لكويت  ب��ن��ك  �أن  �إىل  ف��ي��ه  �أ����س���ار  �ل��ه��ا���س��ل 

�مل���رك���زي ق��د �أ����س���در يف ت��اري��خ 13 �أب��ري��ل 

تاأهيل  �أه��م��ي��ة  ف��ي��ه  ي��وؤك��د  تعميًما   2021

يف  �لأول��وي��ة  و�إعطائها  �لوطنية  �ل��ك��و�در 

�أو  �لفنية  �سو�ء  �لقيادية،  �لوظائف  �سغل 

�لإد�ري�������ة، وذل����ك ع��ر �ت��خ��اذ �لإج�����ر�ء�ت 

�لكفيلة بتدريب �لكو�در �لوطنية وتاأهيلها 

ل�سغل تلك �لوظائف.

�لتعميم  �أن  �إىل  �مل��ح��اف��ظ  �أ����س���ار  ك��م��ا 

هذ�  يف  �ملركزي  �لكويت  بنك  عن  �ل�سادر 

�ل�ساأن يلزم �لبنوك باأن ت�سل ن�سبة توطن 

�لوظائف يف �لإد�ر�ت �لعليا و�لو�سطى �إىل 

�ملقررة  �لن�سبة  وه��ي   ،%70 يقل عن  ما ل 

من جمل�س �ل��وزر�ء للقطاع �مل�سريف ككل، 

م�سدًد� على �أن يكون تعين غر �لكويتين 

يف �لوظائف �لقيادية لفرتة حمدودة و�أن 

�لكويتية  �لكفاء�ت  بتاأهيل  يكون مرتبًطا 

ل�����س��غ��ل ت��ل��ك �ل���وظ���ائ���ف يف �إط������ار خطط 

�لتطوير �لوظيفي و�لإحالل �ملطلوب.

تقدمي  �لبنوك  على  �أن  �لها�سل  و�أك���د 

خ��ط��ط��ه��ا يف ه����ذ� �ل�������س���اأن م��ع��ت��م��دة من 

جمال�س �إد�ر�تها �إىل بنك �لكويت �ملركزي 

ع��ل��ى ن��ح��و ي��و���س��ح �مل�����س��ار �ل����ذي �ستتبعه 

لتحقيق ه��ذ� �لإح����الل يف �إط���ار زم��ن��ي ل 

يتجاوز نهاية عام 2023.

و�ختتم �لها�سل بالتنويه �إىل �أن �لقطاع 

�مل�سريف يعد �أكر موظف للعمالة �لوطنية 

يف �لقطاع �خلا�س، وقد بادر بنك �لكويت 

�مل��رك��زي يف ه��ذ� �ل�����س��اأن �إىل ت��اأه��ي��ل �أك��ر 

ق���در م��ن �ل��ك��ف��اء�ت �ل��وط��ن��ي��ة ل��رف��د بها 

على  وع��م��ل  �مل�����س��ريف،  �لقطاع  �حتياجات 

�لقطاع  ل��ه��ذ�  �لب�سري  �مل���ال  ر�أ�����س  تنمية 

�حليوي عر جمموعة من �ملبادر�ت ياأتي 

ع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا م��ب��ادرة ك��ف��اءة �ل��ت��ي �أطلقها 

�ل��ب��ن��ك �مل����رك����زي ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ل��ب��ن��وك 

�لكويت  �حت��اد م�سارف  وب���اإد�رة  �لكويتية 

جمموعة  ع��ر  �لوطنية  �ل��ك��و�در  لتاأهيل 

�لتدريبية  و�مل�ساقات  �لر�مج  من  و��سعة 

�ملوجهة جلميع �مل�ستويات بدًء� من حديثي 

�لتخرج، و�سول �إىل �لقياد�ت �لتنفيذية.

القاهره - العربية

�أم���ر  ����س���دور  ع��ل��ى  ف��ع��ل  رد  �أول  يف 

�ل�سفينة  ب��اح��ت��ج��از  م�����س��ر  يف  ق�����س��ائ��ي 

�ملالحة  تعطيلها  بعد  غيفن”  “�إيفر 
نادي  �أي��ام، قال   6 ملدة  �ل�سوي�س  يف قناة 

و�لتعوي�س  للحماية  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 

عقد  �ساحبة  �ل�سركة  كلوب”  كيه  “يو 
ت�سعر  �إن���ه���ا  �ل�����س��ف��ي��ن��ة،  ع��ل��ى  �ل���ت���اأم���ن 

�ل�سفينة،  �ح��ت��ج��از  ب�سبب  �أم���ل  بخيبة 

و�أنها �سوف حتجز حتى دفع �لتعوي�س، 

مغادرتها  م��ن  يتمكن  ل��ن  طاقمها  و�إن 

خالل هذ� �لوقت.

�ل�سركة  مع  بالتعاون  �أنها  و�أ�سافت 

 12 يف  قدمو�  لل�سفينة  �ملالكة  �ليابانية 

ومدرو�ساً  �سخياً  عر�ساً  �جلاري،  �أبريل 

لت�سوية  �ل�سوي�س  ق��ن��اة  لهيئة  بعناية 

مطالبتها، �إل �أن �ل�سفينة قيد �لتحفظ 

ب���ن ق��ن��اة  �ت���ف���اق  �إىل  �ل��ت��و���س��ل  ح��ت��ى 

�ملالكة. و�ل�سركة  �ل�سوي�س 

وب���ي���ن���م���ا مل ت��ف�����س��ح �ل�������س���رك���ة ع��ن 

�أنها  �ل�سركة  ذك��رت  �لعر�س،  تفا�سيل 

غيفن  �إيفر  �سفينة  مع  �لتعامل  تبحث 

ب�سكل منف�سل عن حمولتها.

و�أق�����������رت حم���ك���م���ة �لإ����س���م���اع���ي���ل���ي���ة 

طلباً  �ملا�سي،  �لثنن  يوم  �لقت�سادية، 

لتوقيع  �ل�����س��وي�����س  ق��ن��اة  ه��ي��ئ��ة  ق��دم��ت��ه 

حلن  �ل�سفينة  على  �لتحفظي  �حلجز 

دولر  مليون   900 م��ق��د�ره  مبلغ  ���س��د�د 

مت��ث��ل ج��م��ل��ة �مل���ب���ال���غ �مل����ق����درة ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

حيث  لل�سفينة،  �مل�سغلة  �ل�سركة  ل��دى 

مي���ث���ل ذل�����ك �مل���ب���ل���غ م���ق���اب���ل �إج��������ر�ء�ت 

طو�قم  �أجرتها  �لتي  و�ل�سيانة  �لإنقاذ 

�ل��ه��ي��ئ��ة ل��ل�����س��ف��ي��ن��ة وت��ك��ال��ي��ف ت��ع��ط��ي��ل 

قبل  من  �ل�سوي�س  بقناة  �ملالحة  حركة 

ت�ستند  و�لتي  عليها،  �ملتحفظ  �ل�سفينة 

يف  �ل��و�ردة  للر�سوم  تقديرها  يف  �لهيئة 

هيئة  د�خل  بها  �ملعمول  �لإر�ساد  لئحة 

�ل�سوي�س. قناة 

مطالبة  �ل��ت��اأم��ن،  ���س��رك��ة  وو���س��ف��ت 

�لقناة  هيئة  و�أن  ب�”�ل�سخمة”،  �لهيئة 

مل تقدم ترير�ً مف�ساًل لتلك �ملطالبة، 

تلوث  عن  ي�سفر  مل  �جلنوح  �أن  ل�سيما 

����س��ت��ئ��ن��اف  �إ����س���اب���ات، وج����رى  �أو وق����وع 

�ل�سفينة عقب  بعد تعومي  �ملالحة فور�ً 

6 �أيام من جنوحها.

ل  �مل��ط��ال��ب��ة  م��ب��ل��غ  �أن  �إىل  و�أ�����س����ارت 

ي�سمل حقوق �سركة �لإنقاذ �ملتخ�س�سة، 

�إنقاذ �ل�سفينة. �مل�ساركة يف 

و�أ�����س����اف����ت �أن����ه����ا ت��ع��م��ل م����ع ج��م��ي��ع 

�لأطر�ف �ملعنية للو�سول �إىل حل عادل 

عن  �لإف��ر�ج  ل�سمان  للمطالبة  و�سريع 

�ل�سفينة و�لب�سائع وطاقمها �ملكون من 

25 �سخ�ساً.

�مل�سري،  �لق�سائي  �لأم��ر  ومبوجب 

ق�سائياً  �ل�سفينة  على  �لتحفظ  �سيتم 

ب��و���س��ع��ه��ا حت���ت ���س��ل��ط��ة �مل��ح��ك��م��ة وم��ن��ع 

�ل�����س��رك��ة �مل�����س��غ��ل��ة ل��ه��ا م���ن �ل��ت�����س��رف 

هيئة  مب�ستحقات  ي�سر  ت�����س��رف��اً  فيها 

ق��ن��اة �ل�����س��وي�����س ل��دي��ه��ا، وم��ن��ع��ه��ا �أي�����س��اً 

م��ادي  �أو  ق��ان��وين  ب��اأي عمل  �لقيام  م��ن 

م���ن ���س��اأن��ه �إخ�����ر�ج �ل�����س��ف��ي��ن��ة م���ن حتت 

���س��ل��ط��ة �ل��ه��ي��ئ��ة حل��ن ���س��د�د م��ا عليها 

م���ن م�����س��ت��ح��ق��ات، ن���ق���اًل ع���ن ���س��ح��ي��ف��ة 

�مل�سرية. “�ل�سروق” 
�ل�سفينة  �أن  �لتاأمن،  �سركة  وذك��رت 

�إىل  ت��ت��ح��رك  ����س���وف  غيفن”  “�إيفر 
بور�سعيد لإجر�ء �ملزيد من �لفح�س.

يف  حالياً  تتو�جد  �ل�سفينة  �أن  يذكر 

منطقة �لبحر�ت �ملرة.

العربية-وكاالت

�جت�����ه �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ون ح�����ول �ل����ع����امل �إىل 

�لإن���رتن���ت ل�����س��ر�ء م��ع��ظ��م م�����س��ت��ل��زم��ات��ه��م، 

م�ستلزمات  �إىل  �ل���س��ت��ه��الك��ي��ة  �مل����و�د  م��ن 

�لب�ستنة، نتيجة بقائهم يف �ملنزل مع تف�سي 

وباء كوفيد-19.

م��ا���س��رتك��ارد  �أ���س��درت��ه  ت��ق��ري��ر  وبح�سب 

موؤخًر� حول روؤى �لنتعا�س، فقد �أدى ذلك 

على  �إ�سافية  دولر  مليار   900 �إن��ف��اق  �إىل 

متاجر �لتجزئة عر �لإنرتنت حول �لعامل 

�إنفاق  �آخ��ر، فقد مت  2020. ومبعنى  يف عام 

�لإلكرتونية من  �لتجارة  على  و�حد  دولر 

�إن��ف��اق��ه��ا ع��ل��ى جت��ارة  5 دولر�ت ج��رى  ك��ل 

ب��دولر  مقارنة  �ملا�سي،  �لعام  يف  �لتجزئة 

�إنفاقها يف  دولر�ت ج��رى   7 كل  و�ح��د من 

عام 2019.

و�سّكلت �لقدرة على �لبيع عر �لإنرتنت 

�لتجزئة  ل��ت��ج��ار  بالن�سبة  �حل��ي��اة  ���س��ري��ان 

و�مل���ط���اع���م و�ل�������س���رك���ات �لأخ������رى �ل��ك��ب��رة 

�لتي  �ل��ت��غ��ر�ت  م��ع  �سيما  ل  و�ل�����س��غ��رة، 

�ل�ستهالكي  �لإنفاق  م�ستوى  على  حدثت 

�ل�سخ�سي.

تطور  �لنتعا�س:  “روؤى  تقرير  ويتوقع 

�لتجارة �لإلكرتونية” باأن ما بن 20% �إىل 

�لرقمي  �لعامل  �إىل  �لتحّول  هذ�  من   %30

ن��ت��ي��ج��ة ت����د�ع����ي����ات ك����وف����ي����د-19 ���س��ي��ب��ق��ى 

وي�ستند  �لعامل.  �أنحاء  وي�ستمر يف خمتلف 

�مل��ج��م��ع��ة  �مل��ب��ي��ع��ات  ن�����س��اط  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر 

ما�سرتكارد،  �سبكة  عر  �مل�سدر  وجمهولة 

ما�سرتكارد  معهد  قبل  من  �مللكية  وحتليل 

ل���الق���ت�������س���اد. وي��ت��ع��م��ق �ل��ت��ح��ل��ي��ل يف ه���ذ� 

�ل�����س��دد ب��ح�����س��ب �ل��ب��ل��د و�ل���ق���ط���اع، وع��ل��ى 

م�����س��ت��وى �ل�����س��ل��ع و�خل���دم���ات ���س��و�ء �سمن 

�لبلد�ن �أو خارج حدودها.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل���دول���ة �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 

�ل������زي������ادة يف �لإن�����ف�����اق  ك����ان����ت  �مل�����ت�����ح�����دة، 

�ل����س���ت���ه���الك���ي ع����ر �لإن�����رتن�����ت م��دف��وع��ة 

 %21 بن�سبة  كبر  ب��ارت��ف��اع  �أ���س��ا���س��ي  ب�سكل 

ع��ل��ى �أ���س��ا���س ���س��ن��وي يف ع���دد �مل��ت��اج��ر عر 

�سنوية  زي����ادة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لإن���رتن���ت، 

كبرة يف عدد �سركاء �لتجارة �لإلكرتونية 

�لكبار بن�سبة 44% بن عامي 2019 و2020.

وقال بريكلن دو�ير، كبر �لقت�سادين 

ما�سرتكارد  معهد  ورئي�س  ما�سرتكارد  يف 

ب���ق���اء  م�����ن  �ل�����رغ�����م  “على  ل���الق���ت�������س���اد: 

�مل�ستهلكن يف منازلهم، فاإن �أمو�لهم بقيت 

تتحّرك بف�سل �لتجارة �لإلكرتونية. وكان 

لهذ� �لأمر �آثار كبرة مع ��ستمر�ر �لبلد�ن 

للتقنيات  �لأولوية  �أعطت  �لتي  و�ل�سركات 

�ل��رق��م��ي��ة يف ج��ن��ي ث���م���ار ه����ذه �خل���ط���وة. 

وي��ك�����س��ف ه���ذ� �ل��ت��ح��ل��ي��ل ب��اأن��ه ح��ت��ى �أ���س��غ��ر 

تتحول  عندما  �ملكا�سب  �ستجني  �ل�سركات 

�إىل �لعامل �لرقمي«.

االنباط-عمان

عاملياً  �ل��ر�ئ��دة  “ت�سب”  ���س��رك��ة  ك�سفت 

�مل�ستد�مة  �للوج�ستية  �خلدمات  جمال  يف 

�لعاملية  �أهد�فها  عن  �لد�ئري،  و�لقت�ساد 

تاأتي مبثابة  2025، و�لتي  لال�ستد�مة لعام 

خ���ارط���ة ط���ري���ق ت��ع��ت��زم �ل�����س��رك��ة �ت��ب��اع��ه��ا 

�ساأنها  م��ن  متجددة  ت��وري��د  �سال�سل  لبناء 

حلقت  �لتي  �لأ���س��ر�ر  �إ���س��الح  يف  �مل�ساهمة 

بالكوكب.

ق���ال���ت م��ي��غ��ي�����س��ن��ي  �ل�������س���ي���اق،  ه�����ذ�  ويف 

�ل��ع��ام �لإق��ل��ي��م��ي ل�سركة  �مل��دي��ر  �أرت�����س��اري. 

�أف��ري��ق��ي��ا:  �ل�����س��رق �لأو���س��ط و���س��م��ال  ت�سب 

�لتحرك  ب�سرورة  �إمياننا  من  “�نطالقاً 
�ل����ف����وري ل��ت��غ��ي��ر ط��ري��ق��ة ن��ق��ل �مل��ن��ت��ج��ات 

�ل���ع���امل، تطمح  ل��ل��ن��ا���س ح����ول  و�إي�����س��ال��ه��ا 

على  �ل�سّباقة  تكون  �أن  �إىل  ’ت�سب‘  �سركة 

م�ستوى �لعامل �إىل توفر �سال�سل �لتوريد 

�لعامل م�ستقباًل«. �لتي يحتاجها 

�ل����ري����ادة يف  �أن  م��ي��غ��ي�����س��ن��ي  و�أو����س���ح���ت 

جم���ال ���س��ال���س��ل �ل��ت��وري��د �مل��ت��ج��ددة تعني 

ب��ن �ل���س��ت��ه��الك و�لأ����س���ر�ر  ك�سر �حل��ل��ق��ة 

ليتن�سى  و�مل��ج��ت��م��ع،  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ل��ح��ق  �ل��ت��ي 

للمجتمع  �لقيمة  وجتديد  ��ستعادة  بذلك 

و�ل��ب��ي��ئ��ة، مب���ع���دلت ت���ف���وق �ل��ق��ي��م��ة �ل��ت��ي 

�ل�سركات. ت�ستهلكها 

�ل��ت��غ��ي��ر   ه����ذ�  “ي�ستدعي  و�أ�����س����اف����ت: 

نتبعه  �ل����ذي  �ل���س��ت��د�م��ة  ت��ط��وي��ر من����وذج 

حالياً، حيث �ن�سب تركيزنا يف �ملا�سي على 

�لتوريد  ل�سال�سل  �ل�سلبية  �لآث��ار  تقلي�س 

ل��ك��ن��ن��ا م���ن �لآن  �ن��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا.  وحت�����س��ن 

توريد  �سال�سل  بناء  على  �سنعمل  ف�ساعد�ً 

�لأ���س��ر�ر  م��ن  �أك��رث  مبنافع  تعود  متجددة 

بكثر، وحتويلها �إىل �أمناط �إيجابية«.

وت���ن�������س �لأه��������د�ف �ل���ع���امل���ي���ة �جل���دي���دة 

و�سعتها  و�ل���ت���ي   2025 ل��ع��ام  ل��ال���س��ت��د�م��ة 

“ت�سب”  ل�سركة  �لأم  �ل�سركة  “بر�مبلز” 
للتغر  و�لت�سدي  �لطبيعة  ��ستعادة  على 

�مل���ن���اخ���ي وحت���ق���ي���ق �ل��ق��ي��م��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 

بتجديد  �ل�سركة  �لتزمت  وق��د  �مل�سرتكة. 

ت��اأث��ر  و�إح�����د�ث  ت�ستخدمها  �ل��ت��ي  �مل����و�رد 

ل�سالح  جمتمعاتها  خ���ارج  �إي��ج��اب��ي��ة  �أك���رث 

�مل�ستقبلية. �لأجيال 

وت����ت����األ����ف �إ����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل����س���ت���د�م���ة 

يلي:  مم��ا  “ت�سب”  �سركة  تعتمدها  �ل��ت��ي 

�إيجابية”،  و”�أعمال  �إيجابي”‘  “كوكب 
�إيجابية«. و”جمتمعات 

�إيجابي”  “كوكب  �أه����د�ف  تقت�سر  ول 

�حل�سول  ب�سمان  �لتعهد�ت  على  �لعاملية 

لأج��ل   %100 بن�سبة   م�ستد�م  خ�سب  على 

�ل�سركة يف  غر م�سمى، وهو هدف حققته 

غر�س  ت�سمل  بل   ،2020 لعام  �أهد�فها  �إطار 

���س��ج��رت��ن م��ق��اب��ل ك��ل ���س��ج��رة ُت�����س��ت��خ��دم يف 

من�سات �لتحميل، مما ي�سيف �ملالين من 

�لأ�سجار �جلديدة بحلول عام 2030.

و�أع��ل��ن��ت �ل�����س��رك��ة �أي�����س��اً ع��ن �ل��ت��ز�م��ه��ا 

�مل��ت��ج��ددة  �لكهربائية  �ل��ط��اق��ة  ب��ا���س��ت��خ��د�م 

�إىل  و�لتحول  �لعاملية،  عملياتها  جميع  يف 

ومن   .2025 ع��ام  بحلول  �لكربون  حيادية 

�لأخرى: �سمان عدم  �لعاملية  �أهد�فها  بن 

باملنتجات  �ل�سلة  ذ�ت  �مل��و�د  من  �أي  �إر�سال 

�ل��ن��ف��اي��ات وت���ق���دمي م��ن��ت��ج��ات  �إىل م��ك��ّب��ات 

 %30 با�ستخد�م  �ملتكرر  لال�ستعمال  قابلة 

�أو  �ملُعاد تدويرها  �لبال�ستيك  من خملفات 

تطويرها.

�إيجابية”  “�أعمال  �أه������د�ف  وت�����س��م��ل 

 250 من  �لعمالء  تعاون  م�ساعفة  �لعاملية 

من   %40 ع��ن  يقل  ل  م��ا  وتعين   ،500 �إىل 

معدلت  وتقليل  �إد�ري��ة  منا�سب  يف  �لن�ساء 

.%25 تكر�ر �إ�سابات �لعمل بن�سبة 

�إيجابية”  “جمتمعات  �أهد�ف  وتت�سمن 

�لتي ت�سمل جميع عمليات �ل�سركة �لعاملية: 

�لتعاون مع بنوك �لطعام لتقدمي �لأطعمة 

�ل�ساحلة لالأكل و�لتي مت جمعها بدًل من 

�سخ�س،  مليون  �إىل  �لنفايات،  يف  �إلقائها 

لي�سبحو�  �سخ�س  م��ل��ي��ون  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأث��ر 

رو�د�ً للتغير يف جمال �لقت�ساد �لد�ئري.

حتقيق  �أن  �سك  “ل  ميغي�سني:  وتابعت 

�ل��ت��ح��ول �ل����الزم ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذه �لأه����د�ف 

�لعاملية لن يكون �سهاًل، ولن يتحقق �أ�سا�ساً 

�إل بتعاوننا وعملنا يف �سف و�حد. غر �أننا 

�ل�سعبة  ب��الإجن��از�ت  حافاًل  �سجاًل  منتلك 

ثقة  على  وكلنا  ب��ال���س��ت��د�م��ة،  يتعلق  فيما 

من قدرتنا يف �لنجاح من جديد«.

م��ن  ج��������زء�ً  “ت�سب”  ع����الم����ة  وت����ع����د 

جم���م���وع���ة ب���ر�م���ب���ل���ز، ����س���رك���ة �خل����دم����ات 

�ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة ل�����س��ال���س��ل �ل���ت���وري���د، و�ل��ت��ي 

تز�ول ن�ساطها يف �أكرث من 60 بلد�ً. وتندرج 

تقرير  �سمن  �جلديدة  �ل�ستد�مة  �أه��د�ف 

ملجموعة   2020 ل��ع��ام  �ل���س��ت��د�م��ة  مر�جعة 

خالل  �ملُحرز  �لتقدم  يعك�س  �لذي  بر�مبلز 

�ملا�سية. �ل�سنو�ت �خلم�س 

ت�سب  ل�سركة  �جل��دي��دة  �ل��روؤي��ة  وت��اأت��ي 

متا�سياً  �ملتجددة”  �لتوريد  “�سل�سلة  ب�ساأن 

لأه���د�ف  �لعمل”  م��ن  “ِعقد  م���ب���ادرة  م��ع 

�ملتحدة. �مل�ستد�مة لالأمم  �لتنمية 

طوكيو - اأ ف ب

�أع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة ت��و���س��ي��ب��ا �ل��ي��اب��ان��ي��ة �م�����س 

�لأربعاء، �أن رئي�سها نوبو�كي كوروماتاين ��ستقال 

من من�سبه، و�سط تقارير عن م�ساكل د�خلية �إثر 

عر�س �سر�ء من �سندوق �أ�سهم �خلا�سة.

ج�����اءت �ل���س��ت��ق��ال��ة ف��ي��م��ا �أف�������ادت ت���ق���اري���ر �أن 

عرو�سهما  ت��ق��دمي  ي��در���س��ان  �آخ��ري��ن  �سندوقن 

من  يزيد  ق��د  م��ا  �ليابانية،  للمجموعة  �خلا�سة 

حدة �ملو�جهة.

وذكرت تو�سيبا يف بيان �أّن جمل�س �لإد�رة قبل 

��ستقالة كوروماتاين من دون �إعطاء تفا�سيل عن 

�سبب طلبه �لتنحي. وقالت �إن �ساتو�سي ت�سوناكاو� 

�سيخلفه.

تاأتي هذه �خلطوة يف �لوقت �لذي يطرح فيه 

عر�س  ح���ول  ت�����س��اوؤلت  �لإد�رة  جمل�س  �أع�����س��اء 

��ستحو�ذ من “�سي يف �سي كابيتال بارترنز” �لتي 

ي��ر�أ���س �سابًقا ف��رع عملياته يف  ك��ان ك��وروم��ات��اين 

�ليابان.

وذكرت و�سائل �إعالم �أّن �سركة �لأ�سهم �خلا�سة 

20 مليار دولر، م�سرة  تعر�س �سفقة تزيد عن 

�إىل �أّن �لبع�س يف تو�سيبا يرون �أن هذ� �ملبلغ �سئيل 

للغاية.

�إن  �لأرب��ع��اء  تاميز  فاينن�سال  �سحيفة  وقالت 

�سندوق �أ�سهم خا�س �آخر “كيه كيه �آر” يخطط 

لتقدمي عر�س �سر�ء �أكر.

بروكفيلد  �سركة  �أن  بلومبورغ  �سبكة  وذك���رت 

�لتقدم  �أي�����س��ا  ت��در���س  �لأ����س���ول  لإد�رة  �ل��ك��ن��دي��ة 

بعر�س.

و�أكدت تو�سيبا �لأ�سبوع �ملا�سي �أنها تلقت عر�سا 

من �سركة “�سي يف �سي كابيتال بارترنز” من �ساأنه 

�أن ي�ستحوذ تو�سيبا كفرع خا�س. وميكن �أن يوؤدي 

�تخاذ  �إىل  �لأ�سهم  �سوق  يف  �ملجموعة  �إدر�ج  �إلغاء 

قر�ر�ت �أ�سرع من قبل �إد�رة تو�سيبا �لتي دخلت يف 

خالفات �أخر� مع �مل�ساهمن.

�لعمالقة  للمجموعة  ي�سمح  �أن  مي��ك��ن  ك��م��ا 

و�لأعمال  �ملتجددة  �لطاقات  على  �مل���و�رد  برتكيز 

�لأ�سا�سية �لأخرى. وترتبط تو�سيبا و�سركة “�سي 

يف �سي” بعالقات وثيقة.

وع��م��ل ك��وروم��ات��اين يف �ل�����س��ن��دوق ب��ن عامي 

2017 و 2018، حيث �سغل من�سبا تنفيذيا كبر�، 

وهو ي�سغل حاليا من�سب �ملدير �خلارجي ملجل�س 

�إد�رة تو�سيبا.

وذكرت و�سائل �إعالم �أّن هذ� �لتقارب �أثار قلقا. 

�لآ�سيوية يف  �لأب��ح��اث  وق��ال جا�ستن تانغ رئي�س 

يونايتد فر�ست بارترنز �إن رحيل كوروماتاين من 

�ساأنه �أن “يزيل عدم �ليقن ب�ساأن ت�سارب �مل�سالح 

�ملحتمل«.

و�أف��ادت وكالة فر�ن�س بر�س �أّن ذلك “�سيجر 

�ملجل�س �أي�سا على �لبحث عن عرو�س �أخرى ت�سب 

يف م�سلحة �مل�ساهمن”. وتابع �أّنه “و�سع �سعب 

للغاية يف �لوقت �حلا�سر«.

العربية-وكاالت

�سوي�س غروب  قامت جمموعة كريديه 

�لأ�سهم  من  دولر  ملياري  حو�يل  بتفريغ 

وفقاً  كابيتال،  �أركيغو�س  بانهيار  �ملرتبطة 

لأ�سخا�س مطلعن على �لأمر.

يف  ح�س�سا  �لأ�سهم  ع��رو���س  وت�سمنت 

 ،Discovery Inc دي�سكفري  �سركة 

و�إيكي Iqiyi، تتبعها �سياًل من �ملعامالت 

�ملماثلة �لتي �أدت بالفعل �إىل حمو حو�يل 

�ل�سوقية  �ل��ق��ي��م��ة  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار   194

ح��ي��ث ق��ام��ت �ل��ب��ن��وك م���ن ن��ي��وي��ورك �إىل 

زي����ورخ وط��وك��ي��و ب��اإل��غ��اء ره��ان��ات �لأ���س��ه��م 

ذ�ت �ل���ر�ف���ع���ة �مل��ال��ي��ة م���ن ق��ب��ل ���س��ن��دوق 

هو�نغ”،  ل�”بيل  �لتابع  كابيتال،  �أركيغو�س 

“بلومرغ”، و�طلعت عليه  ملا ذكرته  وفقاً 

“�لعربية.نت«.
ي����اأت����ي ذل�����ك ف��ي��م��ا �أ����س���ب���ح���ت ���س��رك��ت��ه 

من  لو�حدة  مركز�ً  �خلا�سة  �ل�ستثمارية 

�أكر عمليات �لبيع �لق�سري على �لإطالق 

و�ح��دة  ومثلت  �مل��ا���س��ي،  �ل�سهر  �أو�خ���ر  يف 

من �أكرث �لإخفاقات �إثارة يف �إد�رة �ملخاطر 

و�ل����رق����اب����ة يف �ل�����ذ�ك�����رة �حل���دي���ث���ة. ق���ال 

�أركيغو�س  �إن �نهيار  �ملحللون هذ� �لأ�سبوع 

م��ل��ي��ار�ت   10 بقيمة  خ�سائر  �إىل  ���س��ي��وؤدي 

جي  يف  للمحللن  وف���ق���اً  ل��ل��ب��ن��وك،  دولر 

�ل��ك��ارث��ة  ب��ي م��ورغ��ان ت�س�س، وق��د جت��ذب 

ت���دق���ي���ق���اً ت��ن��ظ��ي��م��ي��اً وغ����ر�م����ات حم��ت��م��ل��ة 

�ملعنية. للبنوك 

�أحد �لأ�سخا�س، �لذي طلب عدم  وقال 

م�ساألة  مناق�سة  �أثناء  هويته  عن  �لك�سف 

خ��ا���س��ة، �إن ���س��ف��ق��ات �ل�����س��خ��م��ة �ل��ت��ي مت 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ي���وم �ل��ث��الث��اء، وب��ي��ع��ت �لأ���س��ه��م 

�ل�سعرية  �لنطاقات  من  �لأدنى  �حلد  عند 

يف  �أ  �لفئة  من  �سهم  مليون   19 ت�سمنت   -

دولر،   38.40 ب�سعر  بيعها  مت  دي�سكفري 

بالإ�سافة �إىل ذلك، مت بيع 22 مليون �سهم 

 32.35 ب�سعر  دي�سكفري  يف  ج  �ل��ف��ئ��ة  م��ن 

35 مليون �سهم  دولر�ً، يف حن باع �لبنك 

يف �سركة �إيكي مقابل 15.85 دولر.

ي��اأت��ي ذل���ك، ب��ع��د �أن ب���اع ب��ن��ك ك��ري��دي��ه 

 2.3 قيمته  م��ا  �مل��ا���س��ي  �لأ���س��ب��وع  ���س��وي�����س 

�أي�ساً  �ملرتبطة  �لأ���س��ه��م  م��ن  دولر  مليار 

ب���ال���ك���ارث���ة. ك���م���ا ي��خ��ط��ط �ل���ب���ن���ك �أي�������س���اً 

�لتحوط  �سناديق  لأعمال  �سامل  لإ�سالح 

�خل��ا���س��ة ب��ه يف �أع��ق��اب �ن��ه��ي��ار �أرك��ي��غ��و���س، 

4.7 مليار دولر يف  �لذي ت�سبب يف �سطب 

�لبنك.

900 مليار دوالر زيادة في اإلنفاق عبر اإلنترنت حول العالم في 2020

استكمااًل لالنهيار.. كريديه سويس يبيع أسهمًا بقيمة ملياري دوالر

»تشب« تكشف عن أهدافها العالمية لالستدامة لعام 2025 وطموحاتها

استقالة رئيس عمالق إلكترونيات عالمية.. 20 مليار دوالر غير كافية!

اخلمي�س  15 /4/ 2021 
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200160053(

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997 ل�سنة 

والتجارة باأن 

�شركة البا�ش وابو حميد    وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116245( بتاريخ 2017/3/1 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/5/15

البا�ش   ح�سني  �سليم  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان- املنارة – ت: 0799994150

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عادل ابو ح�سني 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   1993/1/19 بتاريخ   )  31823(

ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200092816(

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997 ل�سنة 

والتجارة باأن 

�شركة �سمري وعماد القنه   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/2/4 حتت الرقم )89035( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/14 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سمري عمر حممد الفنه  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان طرببور – ت: 0795154255

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
رقم  ال�شركات  قانون  من  )264/ب(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  املن�سيه لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

 ( بتاريخ   )  27964  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة 

)2012/3/14

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي عبدالفتاح حممد احلمران 

عنوان امل�سفي : عمان – وادي �سقره - �سارع المري حممد مبنى 4 

خلوي ) 0799903199 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

بان �سركة مرمر للعناية بالب�سرة ذ.م.م  

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة 

ب��ت��اري��خ   )  50201( ال���رق���م  حت���ت    / امل���ح���دودة 

 2018/1/16

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  م��ن  �سطبها  تقرر 

املحدودة بتاريخ 2021/4/14 

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200152836(

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997 ل�سنة 

والتجارة باأن  �سركة �سعيد خليل وا�سماعيل �سالح   وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/2/29 بتاريخ   )113376( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/14 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مي�ساء عاطف القا�سم  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – خلف م�ست�سفى ال�سمي�ساين 

– ت: 0799574933
على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة  ل�سنة 

�سليمان  عيال  اجريد  جربيل  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

الرقم  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه 

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2021/2/9 بتاريخ   )121469(

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  جربيل اجريد عيال �سليمان 

و�سريكه

اإىل �سركة : جربيل اجريد عيال �سليمان و�سريكته 

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
رقم  ال�شركات  قانون  من  )264/ب(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ال�سيارات  لكهرباء  الخ�سر  البلد  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

ولوازمها  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 37792 ( بتاريخ ) 2014/8/20(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سام حممود عبداهلل العابودي 

عنوان امل�سفي : عمان – املقابلني – جممع موؤته الطابق الرابع 

خلوي ) 0796909242 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )1/40( من قانون ال�شركات رقم)22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة جمال وزيد النوفل 

 )98378( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2010/5/13  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ل�سنة  ال�شركات رقم)22(  املادة )1/40( من قانون  ا�ستنادا لأحكام 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة منري يعقوب الريان و �سريكته 

بتاريخ   )94366( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2009/4/23  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي 

إعالن صادر عن مراقب شركة
رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

املن�سيه  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

لال�سكان 

املحدودة   امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة   

حتت الرقم  ) 27964 ( بتاريخ ) 2012/3/14(

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2021/1/31 

وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة 

املحامي عبدالفتاح حممد احلمران م�سفيا لل�سركة وان عنوان 

امل�سفي هو :

4  هاتف  – مبنى  – �سارع المري حممد  – وادي �سقره  عمان 

0799903199-

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعماد  امري  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

قنديل  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2003/7/14 بتاريخ   )  67558(

ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200159618(

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997 ل�سنة 

والتجارة باأن 

�شركة امين البدو و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2017/2/12 بتاريخ   )116079( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/5/31 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  امين ر�سيد ذيب البدو  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – مع�سوم  ح��ي   – ال��زرق��اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0785403617

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اخلمي�ش   15/ 4 / 2021



الدويل
90 اخلمي�س  15/ 4 / 2021 

ومتخ�ص�صيه  وخ��رائ��ه  ب��دول��ه  ال��ع��امل  ب��داأ  ال�صنني،  م��ن  واح��د  نحو عقد  منذ   

اأ�صحاب  من  كثريون  الأوىل.  القت�صادية  املَكانة  يف  ال�صني  حلول  بقرب  ُيب�ّصرون 

اأو لآخر املَعزوفة  الروؤو�س احلامية رف�صوا هذا ال�صتنتاج واأنكروه، وكرروا ل�صبب 

الأمريكية  الوليات  بداأت  الأر�س،  لكن على  الو�صع!”.  “ا�صتحالة هذا  القدمية: 

دولًة  لل�صني  طوًعا  املجد  تاج  وت�صليم  القت�صادية،  زعامتها  عن  مرغمًة  التخلي 

ال�صني  اأن  املتاأكدين علمًيا من  زاد عدد  ال�صهور وال�صنني،  وقيادًة و�صعًبا. بتالحق 

املتحدة  ال��ولي��ات  “حمل  احللول  من  بكني  متّكنت  عندما  الأوىل  املكانة  �صتتبواأ 

كاأكر �صريك جتاري لكل دولة من الدول الرئي�صية تقريباً، وبالذات عندما �صارت 

حمورياً  دوراً  لعبت  التي  الوجه  اأقنعة  ذلك  يف  “مبا  العامل”،  “م�صنع  منازع  بال 

خالل اأزمة كورونا”، كما توؤكد يف حتليلها املو�صوعي “العربية نت” ال�صهرية.

 راهنا، مُيكننا القول ا�صتنادا للوقائع، اإن ال�صني حّلت حمل القت�صاد الأمريكي، 

العقد  ت�صكيل  بداية  على  تاريخي  عيان  �صاهد  اإىل  الدول  كل  ومتكنت من حتويل 

قبل  عاملياً.  الأق���وى  القت�صادية  ال��رواف��ع  وا�صنطن  فيه  متتلك  ل��ن  ال��ذي  الأول 

على  منازع،  ودون  واحد  طرف  من  تهيمن  املتحدة  الوليات  ظلت  الع�صرية،  هذه 

املركز الأول على مدار العقود الأربعة ال�صابقة، التي �صهدت منًوا اقت�صادًيا للدولة 

تريليوناً   20 ال��� َيفوق  ما  اإىل   ،1980 ع��ام  يف  دولر  تريليون   2.86 من  الأمريكية، 

حالياً.

وال�صيا�صية  والقت�صادية  الإع��الم��ي��ة  اجل��ه��ات  اأع���داد  ال��ي��وم،  با�صطراد  ت���زداد   

ا�صتناًدا  عاملًيا،  الأوىل  ومكانتها  القت�صادية  ال�صني  بريادية  تعرتف  التي  والدول 

اإىل الأرقام والوقائع امليدانية. يف العام املا�صي، فجرت “العربية نت” قنبلة مدوية 

اأولوية القت�صاد ال�صيني و�َصغِله املكانة الأعلى دولًيا برغم جائحة  بتاأكيدها على 

هو  م�صبوق  غري  واق��ع   على  “�صي�صتيقظ  ُتب�صر  عني  له  َمن  باأن  وَب�ّصرت  كورونا، 

“العربية”  واأ�صافت  منازع!”.  بال  جديدة  ُعظمى  اقت�صادية  كقوة  ال�صني  �صعود 

اأعلن �صندوق النقد  “قبل �صهرين فقط   :2020 06 كانون الأول  باحلرف؛ بتاريخ 

ملحة  ق��ّدم  حيث   ،2020 لعام  العاملي  القت�صاد  اآف��اق  عن  ال�صنوي  تقريره  ال��دويل 

عامة عن القت�صاد والتحديات املُقبلة.. لكن بني �صطور التقرير ذي 200 �صفحة، 

ب��اًل،  لها  يلق  مل  ال���دويل  الإع���الم  اإن  ب��ل  �صماعها،  الأم��ري��ك��ي��ون  ي��ري��د  ل  حقيقة 

اأكر اقت�صاد يف العامل”.  اأزاحت بالفعل الوليات املتحدة لت�صبح  اأن ال�صني  وهي 

وزادت: “َي�صتند تقرير �صندوق النقد الدويل اإىل املِعيار الأكرث دقة الذي َيعتره 

كل من IMF ووكالة ال�صتخبارات املركزية CIA اأف�صل مقيا�س منفرد ملقارنة 

الِعملة  فروق  عو�س   )PPP( القت�صادات الوطنية، وهو َتَعاُدُل القدرة ال�صرائية

التي كان َمعموًل بها يف ال�صابق.. وقد اأظهر التقرير، اأن اقت�صاد ال�صني بات اأكر 

3 تريليونات ون�صف الرتيليون  من اقت�صاد اأمريكا بفارق لي�س بهني.. اإنه حوايل 

الأرب��اع  يف  ال�صني  اقت�صاد   ،)IMF( ال��دويل  النقد  �صندوق  ح��ّدد  لقد  دولر.. 

ب�  مقارنة  اأمريكي،  دولر  تريليون   24.2 عند  املن�صرم(  العام  الأوىل )من  الثالثة 

20.8 تريليون دولر لقت�صاد اأمريكا«.

اأقوى اقت�صاد  اإنها الآن  اإنكار قوة ال�صني الُعظمى..   مل َيعد باإمكان املتع�صبني 

على �صطح كرتنا الأر�صية.  لقد كان �صعود التنني اإىل القمة حتمياً، لكن رمبا مل 

يتوقع اأحد اأن يتم ذلك بهذه ال�صرعة. ويبقى من املفارقات اأن جائحة كورونا التي 

البوؤرة  كانت  اأنها  املفارقات  تلك  اأكر  ولعل  اأق��وى.  ال�صني  جعلت  العامل  اأ�صعفت 

الأوىل التي �صهدت النفجار الكبري للفريو�س القاتل.

م���ادة مدوية  امل��ع��روف  “يورونيوز” ال��غ��رب��ي  م��وق��ع  ن�صر  ف���راي���ر2021،   16 يف   

الأول  التجاري  ال�صريك  وت�صبح  اأمريكا  ُتبِعد  “ال�صني  هو  معهود  غري  بعنوان 

التجاري  ال�صريك   2020 ع��ام  يف  “اأ�صبحت  بكني  اأن  واأك��دت  الأوروبي”،  لالحتاد 

الأول لالحتاد الأوروبي للمرة الوىل، متجاوزة الوليات املتحدة، بف�صل النتعا�س 

ال�صريع لالقت�صاد ال�صيني “الأقل تاأثًرا بوباء كوفيد/19 من اقت�صادات ال�صركاء 

العك�س �صحيًحا، اأي اأن  فيها  يكون  التي  الأوىل  املرة  وزادت: هذه هي  الغربيني”، 

ال�صني �صبقت الوليات املتحدة يف حجم املبادلت التجارية مع اأوروبا«.

 اأكتفي اليوم بهذا القدر يف اإلقاء ال�صوء على اأهمية القت�صاد ال�صيني وقياديته 

العاملية وتطوره ب�صرعة ال�صوء وال�صوت، فال يّت�صع احلّيز املحدود يف هذه املقالة 

واخل��راء  املتخ�ص�صني  ودرا���ص��ات  الغربية  الإع��الم  لو�صائل  اأو�صع  ا�صتعرا�ٍس  اإىل 

غري ال�صينيني الذين هم بالذات َمن ي�صهدون ويوؤكدون انتهاء الع�صر القت�صادي 

اأفلوله ل�صالح ال�صني. وال�صيا�صي الأمريكي، وبداية 

ال�صني. ب�صوؤون  *متخ�ص�س 

األكاديمي مروان سوداح 

 اقتصاد الصين األول 
عالمًيا

االنباط-وكاالت

 قالت كاتبة اإ�صرائيلّية اإّن مراقب الدولة 

العرّية ك�صف النقاب عن اأّن خطط حماية 

ال��ق��واع��د وامل���راف���ق م��ن ت��ه��دي��د ال��ط��ائ��رات 

ب������دون ط����ّي����ار مل ي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ال�����ص��ك��ل 

النتهاء  يتم  مل  ذلك،  اإىل  اإ�صافة  املطلوب، 

من التنظيم يف هذا املجال، ومعظم طياري 

اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال�����ص��راع��ي��ة ل  ال���ط���ائ���رات 

للطريان ت�صاريح 

على  تقريرها  يف  �صبيلكني  ليا  واأ�صافت 

اأن  العرّي،  بالتلفزيون   12 ال��� القناة  موقع 

ت��ق��ري��ر م��راق��ب ال���دول���ة ن��ت��ن��ي��اه��و اأن��غ��ل��م��ان 

يحذر  ن�صر،  الذي  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  حول 

مع  للتعامل  م�صتّعًدا  لي�س  الكيان  اأّن  م��ن 

 ، طيار  دون  م��ن  امل�صرية  ال��ط��ائ��رات  تهديد 

املن�صاآت  اأن حماية  اإىل  ذاته  الوقت  لِفًتا يف 

الأمنية من هذا التهديد لي�س كافًيا، خا�صة 

بعنا�صر  اأحياًنا  حتلق  الطائرات  ه��ذه  واأّن 

م��دن��ي��ة، وي��الح��ظ اأّن���ه يف ك��ال امل��ج��ال��ني مل 

تنفذ الإجراءات على النحو املطلوب

الكاتبة  لفتت  اآن��ًف��ا،  ُذِك��ر  م��ا  ع��الوًة على 

املراقب  ي�صري  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة  اأّن��ه  اإىل 

اجل��ي�����س  ن�����ريان  م���ن���اط���ق  اإىل  ت���ق���ري���ره  يف 

ال��ع��دي��د من  اأّن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، حيث لح��ظ 

تدريبات  اأثناء  ت�صررت  قد  الأثرية  املواقع 

اجل��ي�����س يف ���ص��م��ال اإ����ص���رائ���ي���ل، ك��م��ا ان��ت��ق��د 

التنفيذيني يف هيئة  املدراء  اإجراءات تعيني 

ال��ت��اأه��ب  اأّن  م��و���ص��ًح��ا   ، ال���ط���ريان  ���ص��ن��اع��ة 

الطائرات  تهديد  �صد  للدفاع  الإ�صرائيلي 

باتت  وب��ال��ت��ايل  ينبغي،  كما  لي�صت  امل�صرية 

هذه الطائرة ت�صنف على اأنها تهديد اأمني 

للطريان املدين الإ�صرائيلي

الدولة  رغ��م حتذير مراقب  اأن��ه  واأك��دت 

اأّي  ي��وج��د ح��ال��ًي��ا  اأّن����ه ل  2017 م��ن  يف ع���ام 

مل�صكلة  املنا�صب  العالج  على  اإ�صرائيل  يف  ردٍّ 

و�صلطة  ال�صرطة  اأّن  اإّل  امل�صرية،  الطائرات 

كما  امل�صكلة  يح�صموا  مل  امل���دين  ال��ط��ريان 

تقم  مل  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�صافة  مطلوب،  هو 

هذه  مع  للتعامل  قدرات  ب�صياغة  ال�صرطة 

الطائرات، يف ظل التهديد الذي قد ت�صكله 

، على  كجزء من احلوادث الأمنية املفاجئة 

حّد قولها

اأن��������ه مت جت���ه���ي���ز اجل��ي�����س  واأو������ص�����ح�����ت 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ب��اأن��ظ��م��ة م�����ص��ادة ل��ل��ط��ائ��رات 

امل�صرية باأقل من ربع املبلغ املطلوب حلماية 

الإ�صرائيلي،  اجلي�س  وم��ن�����ص��اآت  مع�صكرات 

مقارنة باحلاجة املقدمة يف ق�صم العمليات، 

اأن  امل��راق��ب  ت��ق��ري��ر  ل��ذل��ك، ي�صري  ون��ت��ي��ج��ة 

هناك خوًفا من اأنه يف حالة تهديد الطائرة 

للجي�س  ت��اب��ع��ة  م��ن�����ص��اأة  اأو  ملع�صكر  امل�����ص��رية 

من  الأم��ن  اأطقم  تتمكن  فلن  الإ�صرائيلي، 

اإ�صرائيل ب�صكل �صحيح الدفاع عن 

انتقد  امل��راق��ب  ت��ق��ري��ر  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

ا�صتثمار  رغم  الأمنية،  احلدود  تن�صيق  عدم 

ال���ص��ت��ج��اب��ة  خ���ط���ة  ���ص��ي��ك��ل يف  م���ل���ي���ون   87

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ل��ت��ه��دي��د ال���ط���ائ���رات ب���دون 

املخططة  الأولية  امليزانية  اأن  ورغم  طيار، 

مل  لكن  �صيكل،  مليون   150 كانت  للق�صية 

واإجراءات  للتهديد،  ا�صتجابة  اخلطة  تقدم 

احل��م��اي��ة الأم��ن��ي��ة، لأن م��ا ه��و ق��ائ��م ال��ي��وم 

ل ي��ت��واف��ق م��ع ت��و���ص��ي��ات ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي 

اإدارة  ال��ط��ائ��رات يف  ت��ه��دي��د  ل��ل��ح��م��اي��ة م��ن 

القوات اجلوية

وخ���ت���م���ت ب���ال���ق���ول اإن�����ه ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 

اجلوية  القوات  بني  اخلالف  وب�صبب  ذلك، 

و���ص��ل��ط��ة ال���ط���ريان امل����دين، ت��اأخ��ر الإج����راء 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ت�����ص��غ��ي��ل ال���ط���ائ���رات امل�����ص��رية، 

يونيو  يف  خا�صة  امل��راج��ع��ة،  نهاية  وبحلول 

غري  ال���ط���ائ���رات  م��ع��ظ��م  اأن  ات�����ص��ح   ،2020

ومعظم  م�صجلة،  غري  اإ�صرائيل  يف  امل�صرية 

على  باحل�صول  مطالبني  لي�صوا  طياريها 

الأج��واء  يف  طائراتهم  لإط��الق  ت�صريح  اأي 

الإ�صرائيلية

االنباط-وكاالت

 وج��ه��ت ال�����ص��ني ان��ت��ق��ادات ل��ل��ولي��ات 

ل��وف��د م��ن م�صوؤولني  امل��ت��ح��دة لإر���ص��ال��ه��ا 

قائلة  ت���اي���وان،  اإىل  ���ص��اب��ق��ني  اأم��ري��ك��ي��ني 

زيادة  اإىل  اإل  ت��وؤدي  اإن هذه اخلطوة لن 

املت�صاعدة التوترات 

وو�������ص������ل ن����ائ����ب����ا وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 

اأرميتاج  ريت�صارد  ال�صابقان  الأمريكيان 

ال�صابق  وال�صيناتور  �صتاينرج،  وجيم�س 

كري�صتوفر دود اإىل تايبيه اليوم الأربعاء 

مبنا�صبة  الأب��ي�����س  ل��ل��ب��ي��ت  وف���د  ���ص��م��ن 

م��ع  ال����ع����الق����ات  ل���ق���ان���ون   42 ال�����ذك�����رى 

ت��اي��وان، وه��و ال��ق��ان��ون الأم��ري��ك��ي ال��ذي 

الر�صمية  غ��ري  وا���ص��ن��ط��ن  ع��الق��ة  يحكم 

تايبيه مع 

و����ص���وف ي��ل��ت��ق��ي ال�����زوار الأم��ري��ك��ي��ون 

رئي�صة تايوان، ت�صاي اإجن ون، وم�صوؤويل 

اأم���ن ق��وم��ي ب��ارزي��ن يف اجل��زي��رة خ��الل 

زيارتهم التي ت�صتغرق ثالثة اأيام

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ب��ل��وم��رج ل��الأن��ب��اء عن 

م��ا ���ص��ي��اوج��واجن امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م مكتب 

احلكم  ذات  ب�صوؤون اجلزيرة  املعني  بكني 

لي�س  الجتماع  هذا  مثل  الدميقراطي: 

امل�صيق  ع��ر  العالقات  لتح�صني  مفيدا 

وحت��ق��ي��ق ال����ص���ت���ق���رار يف امل��ن��ط��ق��ة ع��ر 

امل�صيق

اإل اإىل زي��ادة  اإن ه��ذا لن ي��وؤدي  وق��ال 

ال��ت��وت��رات. ب��ال��ط��ب��ع، ل مي��ك��ن مل��ث��ل ه��ذا 

الجتماع اأن يغري حقيقة اأن تايوان جزء 

من ال�صني

ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن����ب����اء امل���رك���زي���ة يف 

القيادة  مركز  با�صم  املتحدث  عن  تايبيه 

جني  ت�صواجن  الأوب��ئ��ة  ملكافحة  املركزية 

ه�صياجن، قوله اإنه تعني خ�صوع لفحو�س 

قبل  ب��ك��ورون��ا  الإ���ص��اب��ة  لك�صف  م��ت��ع��ددة 

يتعني  و�صوف  تايوان،  اإىل  و�صوله  وبعد 

الجتماعي  التباعد  على  احلفاظ  عليه 

وارتداء الكمامات يف جميع الأوقات

ال���ف���ق���اع���ة  ه�����ي  ه������ذه  اإن  ق������ال  ك����م����ا 

ا�صتخدمت  ال��ت��ي  نف�صها  الدبلوما�صية 

خ���الل زي����ارة وزي���ر ال�����ص��ح��ة واخل��دم��ات 

الإن�������ص���ان���ي���ة الأم���ري���ك���ي األ��ي��ك�����س ع����ازار 

لتايوان يف اآب/اأغ�صط�س املا�صي

ال�صني  �صعدت  اأن  بعد  الزيارة  وتاأتي 

م���ن ت��ره��ي��ب��ه��ا ال��ع�����ص��ك��ري ل��ل��ح��ك��وم��ة يف 

تايبيه باإر�صال 25 مقاتلة وقاذفات قنابل 

اجلنوبي  ال��ق�����ص��م  اإىل  اأخ����رى  وط���ائ���رات 

ال���غ���رب���ي م����ن م��ن��ط��ق��ة ال����دف����اع اجل����وي 

التايوانية يوم الثنني

االنباط-وكاالت

اإ����ص���رائ���ي���ل���ّي ���ص��اب��ق يف جي�س  اأ����ص���ع���ل ج���ن���دي 

الحتالل نف�صه بالنار اأمام مكاتب �صعبة التاأهيل 

التابعة لوزارة احلرب الإ�صرائيلية يف مدينة بيتاح 

تكفا، الواقعة يف مركز الدولة العرّية

موقع  اأورده����ا  التي  التفا�صيل  بح�صب  وت��ب��نّي 

اإيت�صيك  ال�صهيوين  اجلندي  اأّن   WALLA
ُم�صاًبا  كان  عاًما،   26 العمر  البالغ من  �صعيديان 

ال��ع��دوان على  ب�صدمة نف�صية ج��راء م�صاركته يف 

ق��ط��اع غ���زة ع���ام 2014 )اجل����رف ال�����ص��ل��ب(. وم��ن 

اجل���در ب��ال��ذك��ر اأّن ج��ن��دّي الح��ت��الل ُي��ع��اين من 

 Post( ا�صم  علمًيا  عليه  ُيطلَق  نف�صاينٍّ  مر�ٍس 

رئي�س  حتدث  عينه،  ال�صياق  ويف    )Trauma
اأرك��ان جي�س الحتالل اأفيف كوخايف �صباح اليوم 

مع �صقيقة �صعيديان، وقال بني جنودنا وعنا�صر 

روؤيتها  ميكن  ل  اإ�صاباتهم  م��ن  هناك  احتياطنا 

وهم يحملون ندوب املعركة منذ �صنوات عديدة . 

ويف وقٍت لحٍق قام اجلرنال كوخايف بزيارة جندّي 

الحتالل يف املُ�صت�صفى الذي ُيعاَلج فيه

به  �صعيديان معرتف  اأن   WALLA واأف���اد 

من قبل وزارة الأمن كم�صاب جي�س ب�صبب �صدمة 

اأن���ه مبوجب  ي��ع��اين منها، م�صيًفا  ال��ت��ي  امل��ع��رك��ة 

خ��دم��ت��ه يف ل���واء غ���ولين وم�����ص��ارك��ت��ه يف اجل��رف 

ال�صلب ع��ام 2014 ، قاتل مقابل ق��وات حما�س يف 

معارك يف حي ال�صجاعية بغزة. وبعد ت�صريحه، جلاأ 

اإىل وزارة احلرب وهناك اعرتف امل�صوؤولون بن�صبة 

منخف�صة ن�صبًيا من الإعاقة )الإ�صابة(، وقد �صعى 

من اأجل العرتاف بن�صبة اأكر

وقال م�صوؤول الق�صم الطبّي الذي ُي�صِرف على 

التلفزيون  ال�����13 يف  للقانة  ق��ال  اجل��ن��دّي،  ع��الج 

ال��ع��رّي،  اإّن حالته حرجة  ج��ًدا، لِفًتا يف الوقت 

واأّن  للغاية  ال�صحّية خطرية  اأّن حالته  اإىل  عينه 

هناك خطًرا حقيقًيا على حياته، على حّد تعبريه

االنباط-وكاالت

ب��ع��د 59 �صنة م��ن ال���ص��ت��ق��الل م��ا زال 

واعتذارا  اعرتافا  ينتظرون  اجلزائريون 

م��ن ب��اري�����س ع��ن اجل���رائ���م ال��ت��ي ارتكبها 

بحق   )1962  1830( الفرن�صي  ال�صتعمار 

ال�صعب اجلزائري املقاوم

وك������ان اأب�������رز ت��ل��ك اجل����رائ����م، الإب�������ادة 

اجلماعية، والتعذيب، والقتل، والتجارب 

النووية، والنهب الذي طال حتى اأر�صيف 

الوثائق

اإبادة جماعية

مار�س ال�صتعمار الفرن�صي اأب�صع اأنواع 

والقتل �صد اجلزائريني، وكانت  التنكيل 

ح�صيلتها ح�صب الرئي�س اجلزائري عبد 

املجيد ت��ب��ون، اأك���رث م��ن 5 م��الي��ني قتيل 

طيلة قرن وربع القرن

اأم���ا ال��راب��ط��ة اجل��زائ��ري��ة ل��ل��دف��اع عن 

الإن�������ص���ان )خ���ا����ص���ة(، فك�صفت يف  ح��ق��وق 

تقرير عام 2017، اأن عدد �صحايا ال�صتعمار 

الفرن�صي فاق 10 ماليني �صخ�س

كما ا�صتخدمت فرن�صا املدنيني رهائن 

جي�س  ���ص��د  ح��رب��ه��ا  يف  ب�����ص��ري��ة  ودروع 

التحرير الوطني اجلزائري

وخ�������الل م���واج���ه���ت���ه ث��������ورات ���ص��ع��ب��ي��ة 

قام  مغادرتها  وحتى  ال��ب��الد  دخ��ول��ه  منذ 

باأكملها  قرى  باإبادة  الفرن�صي  ال�صتعمار 

الكهربائي،  ال�صعق  اأ�صاليب  ع��ن  ف�صاًل 

واأل��ق��ى  �صجوًنا،  امل��ائ��ي��ة  الآب����ار  وا�صتخدم 

املعتقلني من املروحيات، وفق موؤرخني

جماجم املقاومني

األ��ف   18 ب���  ال��ي��وم  اإىل  فرن�صا  حتتفظ 

الإن�����ص��ان  متحف  يف  حم��ف��وظ��ة  جمجمة 

بباري�س، منها 500 فقط مت التعرف على 

ه��وي��ات اأ���ص��ح��اب��ه��ا، وف���ق م��ا ك�صفت عنه 

و�صائل اإعالم فرن�صية عام 2016

ا���ص��ت��ع��ادت   2020 مت�����وز  ي���ول���ي���و/  ويف 

اجل���زائ���ر 24 ج��م��ج��م��ة ت��ع��ود ل���ق���ادة من 

م���ق���اوم���ة اجل����زائ����ر )ق���ب���ل ان������دلع ث���ورة 

نوفمر/ت�صرين الثاين 1954(، قتلوا ثم 

قطعت روؤو�صهم من قبل قوات ال�صتعمار 

الفرن�صي منت�صف القرن 19

وت����ق����ول ال�������ص���ل���ط���ات اجل����زائ����ري����ة اإن 

جماجم  ل�صرتجاع  متوا�صلة  املفاو�صات 

اأخ�����رى )مل ي��ح��دد ع���دده���ا(، وت���وؤك���د اأن 

ف��رن�����ص��ا و���ص��ع��ت ق��ان��ون��ا ي��ج��ع��ل م��ن ه��ذه 

الرفات حممية �صمن الرتاث الفرن�صي

جمزرة 8 مايو

اأك����ر واأب�����ص��ع جم����زرة ترتكبها  ك��ان��ت 

ي���وم واح����د، ح��ي��ث خ���رج مئات  فرن�صا يف 

الآلف م��ن اجل��زائ��ري��ني يف 8 م��اي��و/اأي��ار 

العاملية  احل��رب  بنهاية  لالحتفال   ،1945

فرن�صا  وملطالبة   ،)1945  1939( الثانية 

بالوفاء بوعدها مبنحهم ال�صتقالل

ل��ك��ن ق�����وات ال���ص��ت��ع��م��ار ا���ص��ت��خ��دم��ت 

ال��ر���ص��ا���س احل����ي، وق��ت��ل��ت 45 األ���ف���ا من 

ال����ع����زل، يف ج���رمي���ة �صد  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 

الإن�صانية

جرمية نهر ال�صني

 ،1957 الأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����ص��ري��ن   17 يف 

خرج ح��وايل 60 األ��ف جزائري يف فرن�صا؛ 

للتظاهر �صد ا�صتعمار بلدهم

وواجهت ال�صلطات الفرن�صية املحتجني 

بالر�صا�س احلي واألقت الكثري منهم يف 

نهر ال�صني، وبلغت احل�صيلة 1500 قتيل، 

و800 مفقود، اإ�صافة اإىل اآلف املعتقلني

جتارب نووية

اأج���������رت ال�������ص���ل���ط���ات ال����ص���ت���ع���م���اري���ة 

وفوق  حتت  نووية  جتربة   17 الفرن�صية 

 1960 العامني  ال�صحراء اجلزائرية بني 

و1966

 42 مبقتل  النووية  التجارب  وت�صببت 

األف جزائري واإحداث عاهات م�صتدامة؛ 

تزال  ل  التي  النووية  الإ�صعاعات  ب�صبب 

تلوث املكان حتى اليوم

وما زالت ال�صلطات اجلزائرية تطالب 

خرائط  بت�صليمها  الفرن�صية  نظريتها 

دفن نفايات هذه التجارب حلماية ال�صكان 

من اإ�صعاعاتها لكن باري�س متاطل يف ذلك

نهب الأر�صيف

تقول ال�صلطات اجلزائرية وموؤرخون، 

اإن القوات ال�صتعمارية رحّلت اإىل فرن�صا 

 )1962  -1830( الحتالل  مرحلة  خالل 

يعود  ما  منها  الوثائق  من  الآلف  مئات 

اإىل احلقبة العثمانية )1518 1830(

منذ  اجل��زائ��ري��ة  ال�صلطات  وت��ط��ال��ب 

الأر�صيف، لكن  با�صتعادة هذا  ال�صتقالل 

فرن�صا ترد يف كل مرة باأنه خا�صع لقوانني 

جتعله �صرًيا واأن به وثائق مدرجة حتت 

بند اأ�صرار الدفاع الوطني

 »إسرائيل« تقر بعجزها في مواجهة الطائرات بدون طيار

 الصين: زيارة الوفد األمريكي لتايوان تزيد التوترات بشأن الجزيرة

 عدوان غزة يفّرغ مرضى نفسيين في جيش االحتالل

 نووي وتعذيب وإبادة.. أبرز جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر

االنباط-وكاالت

احل���ري���ات  ع����ن  ال����دف����اع  م���رك���ز  اأدان 

ق�����رارات  “حريات”  امل��دن��ي��ة  واحل���ق���وق 

الإب���ع���اد امل��ت��الح��ق��ة ل�����ص��ل��ط��ات الح��ت��الل 

املقد�صيني  امل��واط��ن��ني  بحق  الإ�صرائيلي 

املقد�صة باإبعادهم عن مدينتهم 

اإبعاد  اإن  الأرب��ع��اء  للمركز  بيان  وق��ال 

املقد�صيني عن القد�س حماولة لإفراغها 

م����ن ���ص��ك��ان��ه��ا ل���ت���م���ري���ر ال�������ص���ق امل��ت��ع��ل��ق 

ب��ه��ا يف ���ص��ف��ق��ة ال���ق���رن وح��رم��ان��ه��م من 

وطنهم  يف  الإق��ام��ة  يف  الطبيعي  حقهم 

�صد  ومقد�صاتهم  مدينتهم  عن  والدفاع 

ال�صتيطان  وجمابهة  والأ�صرلة  التهويد 

والت�صدي جلرائم الحتالل اليومية

ت��رح��ي��ل  ق������رار  اأن  ال���ب���ي���ان  واأ������ص�����اف 

ال�صيخ  منطقة  يف  امل��ق��د���ص��ي��ة  ال��ع��ائ��الت 

ج���راح و���ص��ل��وان وغ��ريه��م��ا ج��رمي��ة حرب 

منفذيها  وحما�صبة  لها  الت�صدي  ينبغي 

م����ن امل�������ص���ت���وى ال�����ص��ي��ا���ص��ي وال��ع�����ص��ك��ري 

الإ�صرائيلي والق�صائي 

العتقال  “حريات” �صيا�صة  اأدان  كما 

امل���ن���زيل خ��ا���ص��ة ل���الأط���ف���ال، والإق���ام���ات 

اجل���ري���ة والإب�����ع�����اد ال���داخ���ل���ي، واإب���ع���اد 

واأحمد  عبيد  اأن��ور  املقد�صيني  املواطنني 

دربا�س للمرة الثالثة عن مكان اإقامتهما 

الت�صال  وحظر  العي�صاوية  بلدتهما  يف 

واأ�صدقائهم بعائالتهم 

ال���دويل،  املجتمع  ال��ب��ي��ان  ط��ال��ب  ك��م��ا 

وخ��ا���ص��ة الأم����ني ال���ع���ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة 

والحت�����اد الأوروب������ي وال�����ص��ني ورو���ص��ي��ا، 

�صلطات  على  وال�صغط  العاجل  للتدخل 

جرائمها  وقف  على  لإجبارها  الحتالل 

والرتاجع عن هذه ال�صيا�صة

 مركز حقوقي: إبعاد المقدسيين 
عن مدينتهم جريمة حرب
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االنباط-وكاالت

اأك�����د امل����ط����ران ع��ط��ا اهلل ح���ن���ا، رئ��ي�����س 

الأرث���وذك�������س،  ل��ل��روم  �سب�سطية  اأ���س��اق��ف��ة 

اأن   2021 ن��ي�����س��ان   14 الأرب�����ع�����اء،  ال���ي���وم 

موعدها  يف  جت��ري  اأن  يجب  الن��ت��خ��اب��ات 

ول يجوز تاأجيلها

واأ�������س������اف ح���ن���ا يف ت�������س���ري���ح ���س��ح��ايف 

ب��ت��اأج��ي��ل  ال��ت��ل��م��ي��ح  “نرف�س  ع��ن��ه  ����س���ادر 

النتخابات لأن هذه �ستكون انتكا�سة غري 

م�سبوقة وما هو مطلوب منا هو التحدي 

وفق  القد�س  يف  النتخاب  ح��ق  وممار�سة 

الفل�سطينيون  عليها  يتفق  وط��رق  اآل��ي��ات 

حفاظاً على حقهم يف الت�سويت يف املدينة 

املقد�سة”

النتخابات  اإج���راء  ���س��رورة  اإىل  واأ���س��ار 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال���رئ���ا����س���ي���ة يف م��وع��ده��ا 

امل���ح���دد وامل��ع��ل��ن ع��ن��ه واإج���رائ���ه���ا يف ك��اف��ة 

يف  وخ��ا���س��ة  الفل�سطينية  الأر�����س  اأرج����اء 

م��دي��ن��ة ال��ق��د���س، م��وؤك��داً اأن���ه ل ي��ج��وز اأن 

اإذ  النتخابات،  هذه  من  القد�س  ُت�ستثنى 

يف  حقهم  ميار�سوا  اأن  للمقد�سيني  “يحق 
وموقفهم  راأيهم  عن  والتعبري  الت�سويت 

لفل�سطني  ال�سيا�سية  اخل��ارط��ة  ر�سم  من 

تنادي  ت�سريحات  اأية  راف�ساً  م�ستقباًل”، 

النتخابات باإلغاء 

وتابع: “فالنتخابات يجب اأن تتم مبا 

اعتبار  ويجب  القد�س  مدينة  يف  ذل��ك  يف 

والن�سال  للوحدة  عنوانا  القد�س  مدينة 

�سيا�سات  اأو  ممار�سات  اأي  ورف�س  والكفاح 

يف  النتخابات  لإف�����س��ال  ه��ادف��ة  احتاللية 

القد�س”

املوؤ�س�سات  جميع  حنا  امل��ط��ران  وطالب 

امل���ق���د����س���ي���ة وال�������س���خ�������س���ي���ات ال���وط���ن���ي���ة 

والعتبارية باأن تقوم بدورها الهادف اإىل 

اإجراء النتخابات يف القد�س باأية طريقة 

ال�سلطات  اإليه  ت�سعى  ما  ورف�س  ممكنة، 

الحتاللية من اإف�سال واإلغاء لالنتخابات

“ندرك جيًدا مدى التحديات  واأردف: 

وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا م��دي��ن��ة 

اأن  الوقت نرف�س  القد�س ولكننا يف نف�س 

لإلغاء  ذريعة  املمار�سات  ه��ذه  مثل  تتخذ 

و�سع  اإىل  ���س��ي��وؤدي  ه���ذا  لأن  الن��ت��خ��اب��ات 

اأ�سوء مما نحن فيه اليوم”

االنباطوكاالت

 اأف����ادت م�����س��ادر اإع��الم��ي��ة اإي��ران��ي��ة، 

ع���ن ا����س���ت���ه���داف م���رك���ز جت�����س�����س ت��اب��ع 

جلهاز “املو�ساد” الإ�سرائيلي، يف �سمال 

العراق، يوم اأم�س

“فار�س”  اأن�����ب�����اء  وك�����ال�����ة  وق�����ال�����ت 

“مل  م�����س��ادر  ع���ن  ن���ق���اًل  الإيرانية”، 

“جمهولة  جم���م���وع���ة  اأن  ت�سمها” 

ا�ستهدفت  ل��و���س��ف��ه��ا،  وف��ق��اً  الهوية”، 

اخلا�سة  والعمليات  للتج�س�س  م��رك��زاً 

“للمو�ساد”، �سمال العراق تابعاً 

اأ���س��ف��رت عن  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  واأ���س��اف��ت 

�سفوف  يف  القتلى  م��ن  ع��دد  “�سقوط 
الإ�سرائيلية” القوات 

ط���ب���ي���ع���ة  ال������وك������ال������ة  ت����و�����س����ح  ومل 

ال����س���ت���ه���داف ال������ذي ج�����رى ل��ل��م��رك��ز، 

اإ�سافية  تفا�سيل  “وجود  اإىل  واأ���س��ارت 

العملية �سنت�سر لحقاً” عن 

وت�����س��اع��دت ال��ت��ه��دي��دات الإي��ران��ي��ة 

ل��دول��ة الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي، خ��الل 

ال���ي���وم���ني امل���ا����س���ي���ني، ع���ق���ب ال��ه��ج��وم 

“نطنز”  م��ن�����س��اأة  ل���ه  ت��ع��ر���س��ت  ال�����ذي 

اإي��ران  وحتميل  اليورانيوم،  لتخ�سيب 

امل�سوؤولية  الإ�سرائيلية  ال�ستخبارات 

عنها

تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  وكانت 

ا�ستخباراتية  م�سادر  ع��ن  ن��ق��اًل  اأك���دت 

ال��ع��م��ل��ي��ة،  ع���ن  “املو�ساد”  م�����س��وؤول��ي��ة 

طريق  ع��ن  للم�سادر  وف��ق��اً  مت��ت  ال��ت��ي 

نا�سفة عبوة 

ق��ن��اة  اأع���ل���ن���ت  م���ت�������س���ل،  ����س���ي���اق  ويف 

�سفينة  ا����س���ت���ه���داف  ع���ن  “امليادين” 
يوم  ال��ف��ج��رية،  اإم���ارة  ق��رب  اإ�سرائيلية 

امل�ستهدفة  ال�سفينة  اإن  وق��ال��ت  اأم�����س، 

الرقم  وحتمل   ”pcc“ ل�سركة  تابعة 

9690559

ورجحت م�سادر اإ�سرائيلية، اأن يكون 

مت  ال�سفينة  له  تعر�ست  الذي  الهجوم 

اأو  �سفينة  اأطلق من  عن طريق �ساروخ 

طائرة دون طيار

ال��ث��ال��ث خالل  ال��ه��ج��وم  ه��ذا  ويعترب 

اأ����س���اب���ي���ع، ب���ع���د ا����س���ت���ه���داف ���س��ف��ي��ن��ت��ني 

الأح����م����ر،  ال���ب���ح���ر  اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ت���ني يف 

لإي���ران  امل�����س��وؤول��ي��ة  الح��ت��الل  وحتميل 

الهجومني عن 

ورجحت م�سادر اإ�سرائيلية، اأن يكون 

مت  ال�سفينة  له  تعر�ست  الذي  الهجوم 

اأو  �سفينة  اأطلق من  عن طريق �ساروخ 

طائرة دون طيار

االنباط-وكاالت

 ح�����ذر ن���ائ���ب م���دي���ر ع�����ام الأوق�������اف 

الإ����س���الم���ي���ة ب���ال���ق���د����س ال�����س��ي��خ ن��اج��ح 

ب��ك��ريات م��ن خم��اط��ر ف��ر���س الح��ت��الل 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ����س���ي���ادت���ه ع���ل���ى امل�����س��ج��د 

الأق���������س����ى امل�����ب�����ارك، وت���غ���ي���ري ال���و����س���ع 

ال���ت���اري���خ���ي وال����ق����ان����وين وال����دي����ن����ي يف 

امل�����س��ج��د، م�����س��ت��غ��اًل ال����ظ����روف امل��ح��ل��ي��ة 

“كورونا” والإقليمية، ووباء 

وقال بكريات يف ت�سريح خا�س لوكالة 

اإقدام �سرطة  اإن  الأربعاء،  يوم  “�سفا” 
بامل�سجد  م���اآذن  اق��ت��ح��ام  على  الح��ت��الل 

ال�����س��وت يف  م��ك��ربات  وتعطيل  الأق�����س��ى 

املبارك،  رم�سان  �سهر  من  الأول  اليوم 

دل��ي��ل وا���س��ح ع��ل��ى ت��دخ��ل الح���ت���الل يف 

ينذر بخطورة  ما  امل�سجد،  واإدارة  �سوؤون 

بامل�سجد الراهن  الو�سع 

الأح����ي����ان  م����ن  ك���ث���ري  “يف  واأ������س�����اف 

املحلية  الظروف  من  الحتالل  ي�ستفيد 

على  يتغول  ك��ي  وال��وب��ائ��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

�سيادته  الأق�سى، حماوًل فر�س  امل�سجد 

املطلقة عليه، والتدخل يف �سوؤونه”

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��ع��رك��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

مل  الأق�����س��ى  يف  والإدارة  ال�����س��ي��ادة  ع��ل��ى 

حماولة  واأي   ،1967 ال��ع��ام  منذ  تتوقف 

ل����الأوق����اف الإ����س���الم���ي���ة اإج������راء اأع���م���ال 

اإ���س��الح  اأو  امل�سجد،  يف  وت��رم��ي��م  �سيانة 

�سهر  ترتيبات  واإج��راء  ال�سوت  مكربات 

رم�����س��ان جن��د الح��ت��الل ي��ح��اول فر�س 

وجوده وتدخله يف �سوؤون امل�سجد

اأن الحتالل ي�سعى من  واأكد بكريات 

امل�سجد  على  امل�ستمرة  اع��ت��داءات��ه  وراء 

الأق�����س��ى، اإىل ف��ر���س واق���ع ج��دي��د فيه، 

وت���غ���ي���ري ال���و����س���ع ال���ت���اري���خ���ي ال���ق���ائ���م، 

و”جعله مكاًنا مقد�ًسا لليهود”

الح���ت���الل مل  ���س��رط��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

بحيث  الف�سيل،  ال�سهر  ح��رم��ة  حت��رم 

���س��م��ح��ت ب���الأم�������س لأع�������داد ك���ب���رية م��ن 

امل�سجد  باقتحام  املتطرفني  امل�ستوطنني 

وتدني�سه، كي تر�سل ر�سائل وا�سحة باأن 

ت��زال  ل  والإدارة  ال�����س��ي��ادة  على  امل��ع��رك��ة 

قائمة

الأق�����س��ى  امل�����س��ج��د  اإع����م����ار  اأن  وب����ني 

القد�س والرباط فيه  اأهل  بامل�سلني من 

اإىل  �سرطة الحتالل، ما يدفعها  يغيظ 

ال��ت��غ��ول اأك����ر ع��ل��ى امل�����س��ج��د، وحم��اول��ة 

فر�س وجودها فيه

الح����ت����الل  ت����غ����ول  “مهما  وت�����اب�����ع 

ت����غ����ول ب���امل�������س���ج���د الأق�����������س�����ى، وح������اول 

���س��ي��ادت��ه، وت��غ��ي��ري ه��وي��ة القد�س  ف��ر���س 

الإ����س���الم���ي���ة، وم����ار�����س م���ن اع����ت����داءات 

ممنهجة اإل اأن املقد�سيني �سيت�سدون له 

برباطهم ووجودهم الدائم يف امل�سجد”

وط���ال���ب ب���ك���ريات ال���ع���امل الإ���س��الم��ي 

ب���ال���ت���دخ���ل ال����ع����اج����ل ل����وق����ف ال���ت���غ���ول 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ����س���د الأق���������س����ى، وع����دم 

ال�����س��ك��وت ع��ل��ى ج��رائ��م��ه، وال��ع��م��ل على 

جرمية  اأي  على  وحما�سبته  حماكمته 

الغربية،  ال�سفة  اأو  القد�س  يف  ينتهكها 

وال��ت��ح��رك ال�����س��ري��ع ���س��د اأي ت��غ��ي��ري قد 

بالأق�سى يحدث 

وحذر من خطورة الدعوات اليهودية 

الهيكل”  “جماعات  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي 

امل���زع���وم ل��ت��ن��ظ��ي��م اق��ت��ح��ام��ات ج��م��اع��ي��ة 

فيما  رم�سان   28 يف  الأق�سى  للم�سجد 

ي�سمى ب�”يوم القد�س” العربي

وقال نائب مدير الأوقاف: “علينا اأن 

ندرك حجم املخاطر املحدقة بالأق�سى، 

وم���ا ت��خ��ط��ط ل��ه م��ن��ظ��م��ات ال��ه��ي��ك��ل من 

فيه،  والديني  التاريخي  للواقع  تغيري 

اأن تفيق وتتحرك  الأوان لالأمة  اآن  لقد 

لأج��������ل ن���������س����رة الأق�����������س�����ى وحم���اك���م���ة 

الحتالل وحما�سرته”

رم�����س��ان،  �سهر  م��ن  الأول  ال��ي��وم  ويف 

م��اآذن  بالقوة  الح��ت��الل  ق��وات  اقتحمت 

امل�سجد الأق�سى بعد ق�س اأقفال الأبواب 

امل��اآذن  اأ�سالك  وقطعت  خا�سة،  مبعدات 

الرئي�سة، ما حال دون رفع اآذان �سالتي 

الع�ساء والراويح عرب مكربات ال�سوت

و�����س����الة  ال����ع���������س����اء  اآذان  وت������زام������ن 

احتفالت  مع  الثالثاء،  م�ساء  الراويح 

ال���غ���رب���ي  ال���������رباق اجل���������دار  ����س���اح���ة  يف 

قتلى  ذكرى”  يف  الأق�������س���ى،  ل��ل��م�����س��ج��د 

جي�س الحتالل”

اأن ����س���ادرت ق����وات الح��ت��الل  و���س��ب��ق 

منطقة  يف  ال�����س��ائ��م��ني  اإف���ط���ار  وج���ب���ات 

التواجد  م��ن  ومنعتهم  الأ���س��ب��اط،  ب��اب 

اآذان  ب��امل��ن��ط��ق��ة ق��ب��ل حل��ظ��ات م���ن رف����ع 

املغرب

بدوره، ا�ستنكر الناطق با�سم الرئا�سة 

نبيل اأبو ردينة، هذه اجلرمية العن�سرية 

ال���ت���ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا ���س��رط��ة الح����ت����الل يف 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى، حم����ذًرا م��ن ع��واق��ب 

ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��دوان��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ذر 

دي��ن��ي��ة  ح�����رب  اإىل  ال���������س����راع  ب���ت���ح���وي���ل 

والأم��ن  ال�سلم  ارك���ان  تقو�س  مفتوحة 

م�سوؤوليته  تتحمل  م��ا  وه��و  ال��دول��ي��ني، 

حكومة الحتالل ب�سكل كامل

املمار�سات  هذه  ردينة  اأب��و  واعترب 

ع�������دواًن�������ا ع���ن�������س���رًي���ا ع����ل����ى ح���رم���ة 

امل���ق���د����س���ات وع���ل���ى ح���ري���ة ال���ع���ب���ادة، 

وان���ت���ه���اًك���ا ����س���ارًخ���ا مل���واث���ي���ق ح��ق��وق 

العاملية الن�سان 

للتحرك  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ودع����ا 

العدوان  اأج��ل وقف هذا  اجل��دي من 

املقد�سات  على  املتوا�سل  الإ�سرائيلي 

الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س

العليا  الإ���س��الم��ي��ة  الهيئة  وك��ان��ت 

وه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��م��اء وال���دع���اة ب��ال��ق��د���س، 

امل�����س��ج��د  اإىل  ال����رح����ال  ل�����س��د  دع���ت���ا 

الأق�����س��ى وت��ك��ث��ي��ف ال��رب��اط ف��ي��ه مع 

على  واحلفاظ  رم�سان،  �سهر  حلول 

ح��رم��ت��ه واآداب����ه ون��ظ��اف��ت��ه، وم��راع��اة 

ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل ال��وق��اي��ة ال��الزم��ة 

للحد من انت�سار وباء “كورونا”

 المطران حنا: االنتخابات يجب أن تجري في موعدها وال يجوز تأجيلها

 وسائل إعالم إيرانية: استهداف مركز للموساد شمال العراق

 »مساع لجعله مكانا مقدسا لليهود« ٠٠ بكيرات: نحذر من تغيير الوضع التاريخي لألقصى

االنباط-وكاالت

طالب الربملان العربي، املجتمع الدويل 

التي  النتهاكات  العاجل، لوقف  بالتحرك 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  �سلطات  ترتكبها 

واآخ��ره��ا  امل��ب��ارك،  الأق�����س��ى  امل�سجد  ب��ح��ق 

ق���ط���ع اأ������س�����الك م�����ك�����ربات ال���������س����وت ع��ن 

الع�ساء  �سالتي  خ��الل  عطلها  م��ا  م��اآذن��ه، 

والراويح

الع�سومي،  عادل  الربملان  رئي�س  واأدان 

يف ب��ي��ان ل���ه، ام�����س الأرب���ع���اء، الن��ت��ه��اك��ات 

القائمة  القوة  )اإ�سرائيل(  بها  تقوم  التي 

ب��الح��ت��الل يف امل�����س��ج��د الأق�����س��ى، م��وؤك��دا 

اأنها متثل انتهاكا �سارخا لقواعد القانون 

الدولية  ال�سرعية  ق��رارات  وكافة  ال��دويل 

ال���ت���ي ت���وؤك���د ع��ل��ى ال��و���س��ع��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 

الدينية  للمقد�سات  اخلا�سة  والقانونية 

اأو  بها  امل�سا�س  وجُت��رم  فل�سطني،  دول��ة  يف 

حرمتها انتهاك 

الحتالل  اإق��دام  اأن  الع�سومي  واعترب 

اأول  ب���ه���ذه الع�����ت�����داءات يف  ال���ق���ي���ام  ع��ل��ى 

يكت�سب  ال��ذي  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  اأي��ام 

ي�سكل  الإ�سالمي،  العامل  لدى  خ�سو�سية 

مل�ساعر املاليني من  ا�ستفزازا غري مقبول 

امل�����س��ل��م��ني، حم��م��ال الح���ت���الل امل�����س��وؤول��ي��ة 

ال��ك��ام��ل��ة ع��ن ال��ت��ب��ع��ات امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ه��ذه 

االعتداءات

وط���ال���ب امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ب��ال��ت��دخ��ل 

ال���ع���اج���ل، وات����خ����اذ الإج���������راءات ال��ع��م��ل��ي��ة 

ال�سرورية لإلزام �سلطات الحتالل بوقف 

ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا امل�����س��ت��م��رة حل��رم��ة امل��ق��د���س��ات 

ال��دي��ن��ي��ة، وت��وف��ري احل��م��اي��ة ال��الزم��ة لها 

اإعمال للقانون الدويل وقرارات ال�سرعية 

الدولية ذات ال�سلة، وكافة مواثيق حقوق 

العبادة  حرية  توؤكد  التي  العاملية  الإن�سان 

واحرام املقد�سات الدينية

االنباط-وكاالت

رتل  يف  الأرب��ع��اء،  نا�سفة،  عبوة  انفجرت 

�ساحنات تابع لقوات التحالف الدويل جنوبي 

ال��ع��راق، يف ث��اين هجوم من نوعه خ��الل 24 

�ساعة

وقال �سابط �سرطة، لالأنا�سول، اإن العبوة 

كانت مزروعة على جانب الطريق الرئي�س يف 

مدينة النا�سرية عا�سمة حمافظة ذي قار، 

وان��ف��ج��رت ل��دى م���رور رت��ل �ساحنات حتمل 

معدات لوج�ستية تابعة لقوات التحالف

واأو����س���ح امل�����س��در، ال���ذي طلب ع���دم ن�سر 

ا�سمه كونه غري خمول بالت�سريح لالإعالم، 

م��ادي��ة  اأ����س���رار  ب���اإحل���اق  ت�سبب  ال��ه��ج��وم  اأن 

باإحدى املركبات الرتل، دون خ�سائر ب�سرية

ومل ي�سدر اأي تعقيب من قوات التحالف 

ال���دويل ح��ول احل��ادث��ة حتى ال�ساعة 11:00 

)ت.غ(

والهجوم هو الثاين من نوعه خالل ال�24 

نا�سفة  ع��ب��وة  ا�ستهدفت  اإذ  املا�سية؛  �ساعة 

رتل �ساحنات ينقل معدات للتحالف الدويل 

)تقوده الوليات املتحدة( يف حمافظة املثنى، 

ظهر الثالثاء

وت��رية  ت�ساعدت  املا�سية،  الأ�سابيع  ويف 

الأمريكية  القوات  ت�ستهدف  التي  الهجمات 

التحالف  اأخ����رى يف  دول  وم�����س��ال��ح  وق����وات 

تقع  الهجمات  باتت  اإذ  ؛  داع�����س  ل���  املناه�س 

ب�سورة �سبه يومية

عن  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  ج��ه��ة  اأي  ت��ع��ل��ن  ومل 

ف�سائل  تتهم  وا�سنطن  اأن  اإل  التفجريات، 

بالوقوف  ب��اإي��ران  مرتبطة  م�سلحة  عراقية 

وراء الهجمات

وت��ت��ه��م وا���س��ن��ط��ن ال��ف�����س��ائ��ل امل�����س��ل��ح��ة 

وراء  ب��ال��وق��وف  اإي����ران  م��ن  املقربة  ال�سيعية 

الهجمات التي ت�ستهدف م�ساحلها يف املدن 

العراقية

االنباط-وكاالت

اليوم”  “اإ�سرائيل  �سحيفة  ق��ال��ت   

اأيف  ال��ك��ن��ي�����س��ت  اأع�������س���اء  اإن  ال���ع���ربي���ة 

واأوريت �سروك قاموا بتقدمي  ديخر 

اجلن�سية  ل�سحب  جديد  قانون  مقرح 

الأ���س��رى  م��ن  الإ�سرائيلية  الإق��ام��ة  اأو 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ���س��ج��ون الح���ت���الل 

من  �سهري  رات��ب  على  يح�سلون  مم��ن 

. الفل�سطينية  ال�سلطة 

ع�سو   42 اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 

اآخرين من اأحزاب الإئتالف واملعار�سة 

يف الح����ت����الل ق����ام����وا ب���دع���م م�����س��روع 

ي��ح�����س��ل  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  ال���ق���ان���ون، 

ال���ق���ان���ون ع���ل���ى دع�����م م��ع��ظ��م اأع�������س���اء 

الكني�ست يف ال حتالل

�سحب  على  القانون  مقرح  وين�س 

اأي  من  املقد�سية  الإق��ام��ة  اأو  اجلن�سية 

اأ�سري فل�سطيني يوافق على تلقي راتب 

من ال�سلطة الفل�سطينية ب�سكل مبا�سر 

اأو غري مبا�سر

وب��ح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة ال��ع��ربي��ة ف���اإن 

م���ق���رح ال���ق���ان���ون ي��ن�����س اأي�������س���اً ع��ل��ى 

ال�سفة  مب��ن��اط��ق  لل�سكن  الأ���س��ري  ن��ق��ل 

�سجون  م��ن  عنه  الإف���راج  بعد  الغربية 

الإقامة  اأو  اجلن�سية  و�سحب  الحتالل 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة م���ن���ه، ول�����ن ي�����س��م��ح ل��ه 

اأو  املحتل  ال��داخ��ل  يف  لل�سكن  ب��ال��ع��ودة 

ال���ق���د����س، و���س��ي�����س��م��ح ل���ه ب���ال���ع���ودة اإىل 

منزله يف حال قرر وقف تلقي راتب من 

الفل�سطينية ال�سلطة 

 »البرلمان العربي« يطالب المجتمع الدولي 
بالتحرك لوقف انتهاكات االحتالل بحق األقصى

 بعبوة ناسفة.. أضرار تصيب 
رتًلا للتحالف جنوبي العراق

 مشروع قرار إسرائيلي لسحب الجنسية 
أو اإلقامة من أسرى الداخل والقدس
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الـريـا�ضي

برلني - وكاالت 

ي������رى ه����ان����ز ف���ل���ي���ك، م�������درب ب���اي���رن 

ال����ط����رف  ك��������ان  ف����ري����ق����ه  اأن  م�����ي�����ون�����خ، 

دوري  نهائي  رب��ع  مواجهتي  يف  الأف�ضل 

 الأب����ط����ال ���ض��د ب��اري�����س ���ض��ان ج��رم��ان.

على  التغلب  البافاري  الفريق  وا�ضتطاع 

لكن   ،)0-1( معقله  يف  الفرن�ضي  نظره 

لتعوي�س  ك��اف��ًي��ا  يكن  مل  الن��ت�����ض��ار  ه��ذا 

بجولة  ميونخ  يف   )3-2( ذه��اًب��ا  خ�ضارته 

ال������ذه������اب. واأب���������رز م����وق����ع »�����ض����ب����ورت1« 

ت�����ض��ري��ح��ات ف��ل��ي��ك ع��ق��ب امل���ب���اراة، حيث 

اأهداًفا كافية يف جولة  “مل ن�ضجل  قال: 

اإىل كلتا املباراتني،  الذهاب، لكن بالنظر 

ف��اإن��ن��ا ك��ن��ا ال��ف��ري��ق الأف�����ض��ل«. واأ���ض��اف: 

ميلكها  التي  اجلودة  مدى  اليوم  “راأينا 
باري�س يف خط هجومه، لكن يتحتم علّي 

كثًرا  حاولوا  لأنهم  فريقي،  على  الثناء 

وك��ان��وا على اأع��ل��ى درج��ة م��ن ال��رك��ي��ز«. 

����ض���وء حظ  اإىل  الأمل������اين  امل�����درب  واأ�����ض����ار 

اأن  اإل  الإ����ض���اب���ات،  ك���رة  ب�ضبب  ف��ري��ق��ه 

�ضان  ب��اري�����س  تهنئة  م��ن  مينعه  مل  ذل��ك 

النهائي.  لن�ضف  ال��ت��اأه��ل  على  ج��رم��ان 

يحالفنا  ب���اأن  فقط  اآم���ل  “كنت  واأردف: 

احل���ظ ق��ل��ي��ً�، خ��ا���ض��ة يف ف��ر���ض��ة ���ض��اين 

مميز،  ف���ردي  بعمل  ق��ام  حيث  الأخ����رة، 

ل��ك��ن��ه اخ���ت���ار اإر����ض���ال ع��ر���ض��ي��ة زاح���ف���ة«. 

اأن فريقه افتقد للم�ضة  واأكد هانز فليك 

“الفريق  م�ضيًفا:  املرمى،  اأمام  الأخرة 

تقبل  علينا  ويجب  �ضيء،  كل  فعل  ح��اول 

ما حدث«.
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الحظ يتخلى عن بايرن ميونخ 

الشناوي قد يشارك امام الزمالك 

نيمار لن يغادر حديقة االمراء 

يوفنتوس يدخل على خط أجويرو 

القاهرة - وكاالت 

ق����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ب��الأه��ل��ي 

امل�ضري، حممد �ضوقي، اإن حممد ال�ضناوي، 

�ضيب بكورونا لكن 
ُ
اأ حار�س مرمى الفريق، 

�ضوقي،  كبرا.واأو�ضح  لي�س  الإ�ضابة  حجم 

هناك  اأن  �ضبورت�س(،  ت��امي  )اأون  قناة  ع��ر 

ال�ضناوي  تعايف  باإمكانية  التفاوؤل  حالة من 

الزمالك،  مع  القمة  بلقاء  وحلاقه  �ضريعا، 

امل��ق��رر الأح����د امل��ق��ب��ل، يف ال�����دوري امل�ضري 

لي�ضت هناك وعود  “لكن  واأ���ض��اف:  املمتاز. 

ع��ل��ى الإط��������ق ب��خ�����ض��و���س ه����ذا الأم������ر«. 

واأو�ضح اأن ال�ضناوي �ضيخ�ضع مل�ضحة طبية، 

بعد مواجهة الن�ضر يف كاأ�س م�ضر، لتحديد 

م���دى اإم��ك��ان��ي��ة حل��اق��ه مب���ب���اراة ال��زم��ال��ك.

وب�ضاأن يا�ضر اإبراهيم، مدافع الفريق، قال: 

زالت  وم��ا  حلالته،  يومية  متابعة  “هناك 
هناك فر�ضة مل�ضاركته يف القمة«.واأكد �ضوقي 

غياب الثنائي، حممد هاين وجونيور اأجاي، 

عن الفريق ملدة �ضهر على اأقل تقدير، ب�ضبب 

الإ�ضابة، م�ضرا اإىل اأن حمدي فتحي اأمامه 

6 اأ�ضابيع للعودة اإىل امل�عب.

باري�س - وكاالت 

زف نيمار دا �ضيلفا، جنم باري�س �ضان جرمان، 

بايرن  اإق�����ض��اء  بعد  ن��ادي��ه  لإدارة  ���ض��ارة  ب�ضرى 

 ميونخ من دور الثمانية لدوري اأبطال اأوروبا.

�ضبكة ESPN الرازيلية  عر  نيمار  و�ضرح 

متديد  ج��رم��ان،  ���ض��ان  ب��اري�����س  يف  “�ضاأبقى 
ت��ع��اق��دي مل ي��ع��د اأزم������ة، م���ن ال���وا����ض���ح اأن��ن��ي 

واأ�ضعر  بيتي،  يف  وك���اأين  ك��ب��رة،  ب��راح��ة  اأ�ضعر 

وب�ضوؤاله  ���ض��اب��ق«.  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���ر  ب�ضعادة 

ال��ف��ارق بني زميله احل��ايل كيليان مبابي،  عن 

وال�ضابق ليونيل مي�ضي، رد ال�عب الرازيلي 

لكل منهما اأ�ضلوب  مبي�ضي،  يقارن  ل  “مبابي 
اأبرزتها  ت�ضريحات  يف  وتابع  للغاية«  خمتلف 

لع��ب  اأف�������ض���ل  ه���و  �ضحيفة ماركا »مي�ضي 

اأف�ضل  اأح��د  راأيته، وكيليان يف طريقه لي�ضبح 

ال���ع��ب��ني«. ووا����ض���ل ن��ي��م��ار الإ����ض���ادة بزميله 

اللعب  تكن ح��ذرا عند  “اإذا مل  بقوله  كيليان، 

بجوار لعبي كبار، فاإنك تفقد التوا�ضل معهم 

يف جزء من الثانية، مبابي �ضريع جدا، لذا يجب 

اأن اأكون منتبها اإليه طوال الوقت«. وا�ضتدرك 

اأو مي�ضي  اإنيي�ضتا  “لكن الأم��ر كان كذلك مع 
ال��دويل ت�ضريحاته  اأو �ضواريز«. واأمت ال�عب 

باري�س  يف  �ضعادتي  من  بالكثر  مدين  “اأنا 
�ضان جرمان ملبابي، لقد �ضاعدين يف التعرف 

اأو�ضح يل  على طريقة احلياة الفرن�ضية، وقد 

العقلية الفرن�ضية، وهو ما �ضاعدين كثرا على 

التاأقلم«.

روما – وكاالت 

الأربعاء،  اإ�ضباين،  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 

مع  قوية  مناف�ضة  يوفنتو�س يف  دخ��ول  عن 

�ضرجيو  الأرجنتيني  �ضم  على  بر�ضلونة 

اأج�����وي�����رو، م��ه��اج��م م��ان�����ض�����ض��ر ���ض��ي��ت��ي، يف 

�ضيتي  مان�ض�ضر  واأع��ل��ن  املقبل.   ال�ضيف 

رح��ي��ل اأج���وي���رو م���ع ان��ت��ه��اء ع��ق��ده بنهاية 

املو�ضم اجل��اري، عقب 10 �ضنوات ق�ضاها يف 

ملعب الحتاد. وبح�ضب �ضحيفة “�ضبورت” 

ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة، ف����اإن ال��ن��ادي��ني الأك�����ر رغبة 

بر�ضلونة  ه��م  الأرجنتيني  املهاجم  �ضم  يف 

اأن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة،  واأ����ض���اف���ت  ويوفنتو�س.  

�ضوء  يف  اأج���وي���رو  ل�����ض��م  ي�ضعى  ب��ر���ض��ل��ون��ة 

ينا�ضب  كبر  ا���ض��م  �ضاحب  ملهاجم  حاجته 

و�ضعيته املالية، يف ظل الظروف القت�ضادية 

ال�ضعبة التي مير بها النادي. ولكن �ضيكون 

من امل�ضتحيل على بر�ضلونة دفع نف�س الراتب 

الذي يتقا�ضاه اأجويرو يف مان�ض�ضر �ضيتي 

املفر�س  وم��ن  ي����ورو(،  مليون   12( ح��ال��ًي��ا 

اأن يقدم راتبا اأقل مع �ضل�ضلة من املكافاآت. 

�ضيلقى  بر�ضلونة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر،  واأ���ض��ار 

الذي  �ضر�ضة من جانب يوفنتو�س  مناف�ضة 

ي�ضعى هو الآخر جللب مهاجم جديد. واأكد 

التقرير، اأن يوفنتو�س يعمل حالًيا على بيع 

رون��ال��دو، من  كري�ضتيانو  الرتغايل  جنمه 

والتعاقد مع مهاجمني  راتبه،  توفر  اأج��ل 

جديدين، �ضيكون اأحدهما اأجويرو.  وكانت 

تقارير قد ترددت يف وقٍت �ضابق عن اعتماد 

ليونيل  الأرجنتيني  جنمه  على  بر�ضلونة 

اأجويرو، خا�ضة واأن الثنائي  مي�ضي يف �ضم 

يرتبط بع�قة �ضداقة قوية.

االنباط - عمان 

الثانية  الن�ضخة  لن��ط���ق  التنازيل  العد  ب��داأ 

ال�ضيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة  م��ن  والث�ثني 

والتي ت�ضت�ضيفها العا�ضمة اليابانية طوكيو خ�ل 

الفرة من 23 يوليو اإىل ٨ اأغ�ضط�س املقبلني حيث 

اأك��ر  ان��ط���ق  ي��وم على   100 ال��ي��وم بقاء  ي�ضادف 

حدث ريا�ضي على م�ضتوى العامل. ورغم تاأجيلها 

اإل  ك��ورون��ا  انت�ضار فرو�س  مل��دة ع��اٍم كامل ب�ضبب 

اأن اأوملبياد طوكيو �ضت�ضكل حمطة هامة يف تاريخ 

اأول  �ضتكون  باعتبارها  الأوملبية  الألعاب  ال��دورات 

جتمع ريا�ضي ودويل كبر بعد الظروف ال�ضعبة 

التي عا�ضها العامل ككل ب�ضبب اجلائحة و�ضتكون 

مبثابة الأمل لكافة الريا�ضيني الذين جنحوا يف 

التاأهل اإىل الن�ضخة الأوملبية املقبلة. وعر الأمني 

العام للجنة الأوملبية الأردنية ، نا�ضر املجايل ، عن 

اعجابه الكبر بالتح�ضرات املكثفة وال�ضتعدادات 

ال��ك��ب��رة لن��ط���ق الأومل��ب��ي��اد م��ن خ����ل اللجنة 

الأوملبية الدولية واللجنة املنظمة املحلية لأوملبياد 

بطريقة  الأل��ع��اب  اق��ام��ة  على  وحر�ضها  طوكيو 

اآمنة واتخاذ كافة الإج��راءات الوقائية وال�ضحية 

ملواجهة فرو�س كورونا. وقال الأمني العام للجنة 

ت��اأك��ي��د نحن ك��ج��زء م��ن عائلة  الأومل��ب��ي��ة :” بكل 

التي  باجلهود  نفتخر  الدولية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

تبذلها اللجنة الأوملبية الدولية واللجنة املنظمة 

املحلية لإقامة الألعاب باأعلى م�ضتوى من التجهيز 

لتكون دورة اآمنة ل�ضيما مع ظروف جائحة كورونا 

احلالية ، ويف الأردن نثق باأن اأوملبياد طوكيو �ضتكون 

مم��ي��زة ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د ال��ت��ح�����ض��رات وال��رت��ي��ب��ات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة«. واأ����ض���اف امل���ج���ايل :” ال���ف���وز الكبر 

باأوملبياد طوكيو �ضيكون باقامتها بعد تاأجيلها ملدة 

عام ، وهذا النت�ضار �ضيكون للعامل ككل واملجتمع 

هي  الريا�ضة  اأن  على  للتاأكيد  العاملي  الريا�ضي 

دائماً ما ت�ضكل م�ضدر الأم��ل والل��ه��ام والتكاتف 

وه���ذا م��ا �ضي�ضعر ب��ه ال��ع��امل خ����ل ف���رة اإق��ام��ة 

منتخباتنا  وت��وا���ض��ل  املقبلة«.  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب 

الت�ضفيات  يف  للم�ضاركة  ا�ضتعداداتها  الوطنية 

بطاقات  وح��ج��ز   2020 طوكيو  لأومل��ب��ي��اد  امل��وؤه��ل��ة 

ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ب��ن��ج��وم  والل���ت���ح���اق  ال���ت���اأه���ل 

الك�ضبة  ، ح�ضني وزي��اد ع�ضي�س وعبادة  للم�كمة 

وحممد الوادي وعدي الهنداوي ، والذين تاأهلوا 

اإىل الأل��ع��اب الأوملبية املقبلة من خ���ل ت�ضفيات 

العا�ضمة  ا�ضت�ضافتها  وال��ت��ي  واأقيانو�ضيا  اآ���ض��ي��ا 

الأردنية عمان اإىل جانب فار�ضنا ، ابراهيم ب�ضارات 

اأوملبياد  اإىل  الأردنيني  املتاأهلني  اأول  وال��ذي كان   ،

طوكيو ، ليب�ضم على م�ضاركته التاريخية الرابعة 

وبهذا  اأردين.  قيا�ضي  ك��رق��م  الأومل��ب��ي  املحفل  يف 

ال�ضدد قال املجايل :” تبذل منتخباتنا الوطنية 

ُق�����ض��ارى ج��ه��ده��ا م��ن اأج���ل ال��ت��اأه��ل اإىل اأومل��ب��ي��اد 

 ، اجلميع  على  �ضعباً  ك��ان  املا�ضي  العام   . طوكيو 

ولكن اأبطالنا وبط�تنا وا�ضلوا تدريباتهم بكافة 

واملتابعة  الفنية  اأجهزتهم  جهود  بف�ضل  ال��ط��رق 

امل�ضتمرة من ِقبل احتاداتهم الريا�ضية ، وناأمل اأن 

الأوملبياد«.  اإىل  الريا�ضيني  اأك��ر عدد من  يتاأهل 

طوكيو  اأوملبياد  انط�ق  على  ي��وم   100 بقاء  وم��ع 

والتي �ضت�ضهد م�ضاركة اأكر من 11 األف ريا�ضي 

وريا�ضية ميثلون 206 دولة حتتفي اللجنة الأوملبية 

بهذا  املختلفة  الإع�مية  الأردنية عر من�ضاتها 

احل����دث ال��ري��ا���ض��ي وال�����دويل ال��ك��ب��ر م��ن خ���ل 

تقدمي حمتوى يخ�س الأومل��ب��ي��اد واط����ق حملة 

تاريخ  �ضت�ضتعر�س  والتي  #100معلومة_اأوملبية 
الألعاب الأوملبية منذ انط�قتها يف اأثينا عام 1٨٩6 

واأب���رز الأرق����ام والأح����داث التي راف��ق��ت الأومل��ب��ي��اد 

ط�����وال ت��اري��خ��ه��ا وال���ت���ط���رق ك���ذل���ك ل����إجن���ازات 

كذلك  والركيز  الأوملبياد  العربية يف  وامل�ضاركات 

اأول  ب��اإح��راز  تكللت  والتي  الأردن��ي��ة  امل�ضاركة  على 

ميدالية اأردنية عندما نال بطل التايكواندو ، اأحمد 

اأبو غو�س ، ذهبية وزن حتت 6٨ كغم ، يف اأوملبياد ريو 

لتح�ضرات  امل�ضتمرة  املواكبة  جانب  اإىل   ،  2016

منتخباتنا الوطنية التي ت�ضتعد خلو�س الت�ضفيات 

التاأهيلية اإىل جانب متابعة ا�ضتعدادات منتخباتنا 

املتاأهلة لأوملبياد طوكيو 2020.

عوا�صم - وكاالت 

اقرب مان�ض�ضر يونايتد من التاأهل لن�ضف 

اأن���ه �ضي�ضطر  نهائي ال����دوري الأوروب�����ي، رغ��م 

ل�نتظار حتى اخلمي�س املقبل حل�ضم و�ضوله 

اإىل املرحلة قبل الأخرة من النهائي. ومل يح�ضم 

اليونايتد  اأن  اأي �ضيء بعد يف يوروبا ليج رغ��م 

يف  على غرناطة  ب��ف��وزه  ال��ت��اأه��ل  تقريبا  �ضمن 

عقر داره 0-2 ويحتاج الفريق الإ�ضباين ملباراة 

يوا�ضل م�ضرته.  ترافورد كي  اأول��د  مثالية يف 

وتلقى غرناطة �ضربة موؤملة بال�ضقوط يف ملعبه، 

�ضول�ضكاير  ج��ون��ار  اأويل  امل�����درب  لع��ب��ي  ل��ك��ن 

تفوقوا بف�ضل اخلرة. اإل اأن املدرب الرنويجي 

املثالية. النتيجة  ب��ع��د  ح��ت��ى  التحفظ   ف�ضل 

وي��ع��د ه���ذا ه��و ال��ل��ق��اء ال��وح��ي��د ال����ذي ح�ضمت 

الأخ���رى  باملواجهات  مقارنة  م��ا  نوعا  نتيجته 

التي مل ت�ضهد تفوقا موؤكدا، ويحاول فياريال 

النهائي،  ن�ضف  نحو  الطريق  ا�ضتكمال  وروم��ا 

اإل اأن الو�ضع احلايل وغياب اجلمهور وامل�عب 

متوقعة  غ��ر  بنتائج  للتكهن  ت��دف��ع  اخل��اوي��ة 

ورمبا مفاجاآت مده�ضة. وفاز فياريال يف زغرب 

على دينامو 1-0، ويتمتع باأف�ضلية ن�ضبية على 

اأق�����ض��ى توتنهام، لذا  ال��ف��ري��ق ال��ك��روات��ي ال���ذي 

�ضيحاول ال�ضتفادة من هذا التفوق كي يوا�ضل 

اأون��اي  وج��ود  م��ع  البطولة خا�ضة  م�ضرته يف 

اإمي��ري امل��درب املخ�ضرم يف يوروبا ليج. ويبدو 

حقيقة  رغ��م  للتاأهل  اأق���رب  الإ���ض��ب��اين  الفريق 

اإق�ضاء دينامو زغرب لرجال املدرب الرتغايل 

ال�ضابق. من جانبه،  ال��دور  جوزيه مورينيو يف 

يوهان  ملعب  جنبات  على  كلمته  روم���ا  فر�س 

البداية كي  اأياك�س يف  تقدم  اأرينا رغم  كرويف 

يحيي اآماله يف ال�ضتمرار داخل دائرة املناف�ضة، 

ويخو�س لقاء الإياب مت�ضلحا باأنه مل يهزم على 

بلوغ  �ض�فيا  ي�ضتطيع  كما  الأوليمبي.  امللعب 

ن�ضف النهائي بعد تعادله يف لندن مع اآر�ضنال 

يندري�س  الت�ضيكي  امل���درب  اع��رف  حيث   ،1-1

املهمة  لإن��ه��اء  فر�ضة  “هناك  تربي�ضوف�ضكي 

مبلعبنا”، رغم اأن مايكل اأرتيتا ولعبيه يدركون 

دوري  اإىل  ل��ل��ع��ودة  فر�ضة  ه��ي  ليج  ي��وروب��ا  اأن 

الأبطال، حيث ك�ضف املدرب الإ�ضباين “الفكرة 

اأن  هي الفوز باملباراة. هذه هي العقلية. يجب 

ن�ضجل«.

االنباط - عمان 

اتفاقية  ال��رم��ث��ا   ن���ادي  ادارة  وق��ع��ت 

الدعم  لتوفر  اأمنية،  �ضركة  رعاية مع 

تاأخر  يعاين من  الذي  للفريق،  ال���زم 

ال�ضهرية  امل�����ض��ت��ح��ق��ات  ع��ل��ى  احل�����ض��ول 

اأو���ض��ح ع��ر ح�ضابه  ال��رم��ث��ا  ل���ع��ب��ني. 

ع���ل���ى م���وق���ع ال���ت���وا����ض���ل ف��ي�����س ب����وك، 

�ضركة  م���ع  وق��ع��ت  امل��وؤق��ت��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  يف  مم��ث��ل��ة  اأم��ن��ي��ة، 

عامني.  مل��دة  رع��اي��ة  عقد  �ضطارة،  زي��اد 

و���ض��ت��ق��وم ال�����ض��رك��ة ال��راع��ي��ة ب��اإي��داع 50 

األف دينار يف ح�ضاب نادي الرمثا خ�ل 

الأي����ام امل��ق��ب��ل��ة، ع��ل��ى اأن ي��ت��م ب��ع��د ذل��ك 

ال��ك�����ض��ف ع���ن ت��ف��ا���ض��ي��ل خ���ط الت�����ض��ال 

اخلا�س بنادي الرمثا وخط النرنت، 

وق��ال  اإ���ض��اف��ًي��ا.  دع��ًم��ا  �ضي�ضك�ن  حيث 

زي����اد ���ض��ط��ارة، اإن ال�����ض��راك��ة م���ع ن���ادي 

ال��رم��ث��ا، ج���زء م��ن ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة دع��م 

ال���ري���ا����ض���ة، م���ن اأج�����ل ال��ن��ه��و���س ب��ه��ا. 

املوؤقتة  اللجنة  واأع�ضاء  رئي�س  واأع��رب 

لنادي الرمثا، عن �ضعادتهم واعتزازهم 

بهذه الرعاية، موؤكدين �ضرورة توطيد 

الع�قة مع القطاع اخلا�س.

بدء العد التنازلي النطالق أولمبياد طوكيو 

مواجهات حاسمة في الدوري األوروبي 

الرمثا يوقع اتفاقية رعاية مع أمنية 
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االنباط-عمان

البطانية،  م���راد  ال�����س��ي��دة، الن��ا  اأع��ل��ن��ت 

وه�����ي واح��������دة م����ن حم����ارب����ي ال��ت�����س��ل��ب 

وه���و   ،»ALS« ال�������س���م���وري  اجل���ان���ب���ي 

يت�سبب  ال���ذي  احل��رك��ي  الع�سبي  امل��ر���ض 

ال�������س���ي���ط���رة ع����ل����ى ح����رك����ات  ف�����ق�����دان  يف 

مذكرات  اإ�سدار  عن  االإرادي��ة،  الع�سالت 

رح��ل��ة ح��ي��ات��ه��ا يف ك��ت��اب ان��ت��ق��ت ل���ه ا���س��م 

 ،»Choosing Love »اختيار احلب 

»اأو�سنت  الدولية  الن�سر  دار  مع  بالتعاون 

ماكويل«. 

اإ�سدار  فكرة  البطاينة  ا�ستلهمت  وقد 

يف  ال�سخ�سية  جتربتها  م��ن  م��ذك��رات��ه��ا، 

حم���ارب���ة امل���ر����ض واحل���ي���اة يف اإط�����ار ه��ذه 

لديها  امل��ر���ض  ت�سخي�ض  مت  اإذ  التجربة، 

م��ن  ال���ع���دي���د  اأن  ح���ت���ى  ع����ام����اً،   16 ق���ب���ل 

ال��وق��ت باأنها  اأخ��روه��ا يف ذل��ك  االأط��ب��اء 

تتجاوز  ال  �سنني  ب�سع  ���س��وى  متتلك  ال 

اخل��م�����س��ة ل���ل���ح���ي���اة، وب���اأن���ه���ا يف غ�����س��ون 

�ستفقد  الق�سرية  الزمنية  ال��ف��رة  ه��ذه 

ع�سالت  م���ن  اأي  حت��ري��ك  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 

بقاء  مقابل  عليها،  وال�سيطرة  ج�سدها 

وعلى  ا�ستطاعت  اأنها  اإال  �سليماً،  الدماغ 

ع��ك�����ض اأي���ة ت��وق��ع��ات، اأن ت��ره��ن ع��ل��ى اأن 

متكني  ع��ل��ى  ق���ادرت���ان  وال��ع��زمي��ة  االإرادة 

قد  ما  حتقيق  من  فقط  لي�ض  �ساحبهما 

ومن  ب��ل  م�ستحيل،  حتقيقه  ب���اأن  يعتقد 

ت�����س��ج��ي��ل االإجن��������ازات، ح��ي��ث مت��ك��ن��ت من 

ت��رب��ي��ة ورع���اي���ة اأب��ن��ائ��ه��ا ال��ث��الث��ة ال��ذي��ن 

ك��ان��ت ���س��اه��دة ع��ل��ى ت��خ��رج��ه��م ب��ع��د عقد 

ون�سف من ت�سخي�ض مر�سها، وعلى زواج 

اأحدهم ووالدة حفيدها االأول، ف�ساًل عن 

اإ�سدار مذكراتها. 

يف  ال��ق��راء  كتابها  يف  البطاينة  وت��اأخ��ذ 

رحلة يتعرفون خاللها على كيفية تغلبها 

ال��ت��ي يواجهها  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 

م��ري�����ض ال��ت�����س��ل��ب اجل��ان��ب��ي ال�����س��م��وري، 

اأق�سى  لبلوغ  اتبعته  ال���ذي  النهج  وع��ل��ى 

قوة  على  باالعتماد  داخلية،  وق��وة  طاقة 

مثااًل  بحكايتها  البطاينة  احلب. وجت�سد 

كانت،  مهما  بال�سعاب  مي��ر  �سخ�ض  لكل 

فبف�سل احلب الرا�سخ يف النفو�ض والذي 

على  وق���ادرة  كامنة  ق��وة  طياته  يف  يحمل 

حتقيق  للمرء  ميكن  االإي��ج��اب��ي،  التغيري 

عي�ض  اختيار  �سوى  عليه  ولي�ض  االأف�سل، 

حياته بهذا احلب.

 »Loofy« وي�ستند الكتاب اإىل مدونة

االإل��ك��رون��ي��ة ال��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا ال��ب��ط��اي��ن��ة، 

باأحب  تيمناً  اال���س��م  بهذا  اأ�سمتها  وال��ت��ي 

ال��ذي  اللقب  وه��و  لنف�سها،  لها  االأل��ق��اب 

اأطلقتها  وال��ت��ي  اأوالده�����ا،  عليها  اأط��ل��ق��ه 

اأفكارها،  مل�ساركة  كمن�سة   2016 العام  يف 

م��ك��ت�����س��ب��ة خ����الل ف����رة ق��ي��ا���س��ي��ة ���س��ع��ب��ي��ًة 

م��ع عدد  وا���س��ع،  عاملي  على نطاق  وزخ��م��اً 

زي�����ارات وق�����راءات ع����اٍل ي��ت��ج��اوز ع�����س��رات 

كانت  التي  ور�سائلها  ملن�سوراتها  االآالف 

اإلهام للكثريين. �سبب 

وق����د اع���ت���م���دت ال��ب��ط��ان��ي��ة يف حت��وي��ل 

جهاز  على  للقراءة  جاهز  لكتاب  امل��دون��ة 

Eye- ي���ق���وم ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ة ت��ت��ب��ع ال���ع���ني 

من  م��ك��ن��ت��ه��ا  وال���ت���ي  امل���ت���ط���ورة،   gaze
ت���األ���ي���ف ال���ك���ت���اب ع���ر ال��ن��ظ��ر ل���الأح���رف 

ال��ت��ي حت��م��ل��ه��ا ل��وح��ة امل��ف��ات��ي��ح ال��رق��م��ي��ة 

ال���ت���ي ي��ت�����س��م��ن��ه��ا اجل����ه����از ال����ق����ادر ع��ل��ى 

ال���ت���ق���اط ال��ك��ل��م��ات ال�����س��ف��ه��ي��ة ب��وا���س��ط��ة 

بالعني،  لها  ي�سار  التي  الليزرية  االأ�سعة 

ك��ل��م��ات مكتوبة  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  وجت�����س��ي��ده��ا 

ع��ل��ى ال�����س��ا���س��ة، وه���و نف�ض اجل��ه��از ال��ذي 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه يف ال��ت��وا���س��ل م���ع اأف���راده���ا 

ال��رع��اي��ة  وم��ق��دم��ي  واالأ���س��دق��اء  عائلتها 

لها ومتابعي مدونتها.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ت��ق��ول ال��ك��ات��ب��ة الن��ا 

مليئة  اإن�سان  كل  »حياة  البطاينة:  م��راد 

ب��ال��ل��ح��ظ��ات اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ع��ل��ي��ه اأن 

وهبني  لقد  لها.  �ساكراً  ويكون  يغتنمها 

ال���ق���درة على  ك��م��ا م��ن��ح��ن��ي  اهلل احل���ي���اة، 

ال���ع���ي�������ض، االأم�������ر ال������ذي اأ����س���ع���ر جت��اه��ه 

بتحقيق  وب��االل��ت��زام  ال�سديد،  باالمتنان 

اختيار  خالل  ومن  منه.  ا�ستفادة  اأق�سى 

اأمتنى  التي  ال�سعادة  احلب، فقد اخترت 

كما  باأنف�سهم،  النا�ض  جميع  يخترها  اأن 

اأمت��ن��ى اأن ي���درك���ون اأن��ه��ا مم��ك��ن��ة ال��ب��ل��وغ 

مل����ن ي���خ���ت���ار ال���ب���ح���ث ع��ن��ه��ا يف اأم���اك���ن���ه���ا 

ال�سحيحة.«

ن�سبة  تخ�سي�ض  �سيتم  اأن��ه  اإىل  وي�سار 

م��ئ��وي��ة م���ن ع����ائ����دات م��ب��ي��ع��ات ال��ك��ت��اب، 

التي  اخلريية  اجلمعيات  ل�سالح  تر�سد 

اجلانبي  الت�سلب  مر�سى  برعاية  ُتعنى 

بتمويل  تقوم  كما  وعائالتهم،  ال�سموري 

املتعلقة بتطوير عالج للمر�ض.  االأبحاث 

و�سيتم االإعالن عن هذا ال�ساأن يف حينه.

وه������ذا ومي���ك���ن ل���ل���راغ���ب���ني يف ق�����راءة 

واالإل���ك���روين،  ال���ورق���ي  ب�سكليه  ال��ك��ت��اب 

احل���������س����ول ع���ل���ي���ه و�����س����رائ����ه م����ن خ���الل 

www. االإل�����ك�����روين:  امل����وق����ع  زي������ارة 

a u s t i n m a c a u l e y . a e /

كما   ،/books/choosing-love
من  عليه  احل�سول  باالإمكان  �سيكون  اأنه 

خ��الل اأم����ازون، وج��م��ل��ون، ون��ي��ل وف���رات، 

وال����ع����دي����د م����ن امل���ك���ت���ب���ات االإل���ك���رون���ي���ة 

املختارة يف امل�ستقبل القريب.

الملهمة النا البطاينة تواصل تحديها للصعاب وتصدر مذكراتها في كتاب »اختيار الحب«

   دبي  -رويرتز

ال��ي��اب��ان��ي��ة  ���س��ب��ي�����ض  اآي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

اأنها �ستنقل مركبة  للف�ساء ام�ض االأربعاء 

اإماراتية اإىل القمر عام 2022.

ين�ض  االت���ف���اق  اإن  ���س��ب��ي�����ض  اآي  وق���ال���ت 

اأي�سا على اأن تزود ال�سركة بعثة االإمارات 

وال��ك��ه��رب��اء  ال�سلكية  ب��االت�����س��االت  للقمر 

الال�سلكية  وب��االت�����س��االت  ال��رح��ل��ة  خ��الل 

على �سطح القمر.

وح��ق��ق��ت االإم�����ارات جن��اح��ات اأخ����رى يف 

الف�سائي.  برناجمها  يف  االأخ���رية  االآون���ة 

ف���ف���ي ����س���ه���ر ف����راي����ر امل����ا�����س����ي، و���س��ع��ت 

االإم��ارات م�سبارها »االأم��ل« يف مدار حول 

املريخ، وذلك الأول مرة يف العامل العربي.

و���س��ع  ال���دول���ة يف  ت���اأم���ل   ،2024 ع���ام  يف 

�سطح  على  ماأهولة  غ��ري  ف�سائية  مركبة 

ال���ق���م���ر. ك��م��ا ح�����ددت االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

م�ستعمرة  ل��ب��ن��اء  ط��م��وح��ا  ه��دف��ا  امل��ت��ح��دة 

ب�سرية على �سطح املريخ بحلول عام 2117.

ال�����س��ب��ت  االإم��������ارات  اخ����ت����ارت  ذل����ك  اإىل 

امل���ا����س���ي، رائ������دي ال���ف�������س���اء ال���ت���ال���ي���ني يف 

ب��رن��اجم��ه��ا ال��ف�����س��ائ��ي، م���ن ب��ي��ن��ه��م��ا اأول 

رائدة ف�ساء يف البالد.

واأع����ل����ن ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 

ونائب  االإم��ارات��ي  ال���وزراء  رئي�ض  مكتوم، 

رئ��ي�����ض ال���دول���ة وح���اك���م دب����ي، ع���ن ا���س��م��ي 

رائدي الف�ساء يف من�سور على »توير«.

اأنها  امل��ط��رو���س��ي على  ن���ورة  وع���ّرف ع��ن 

اأم���ا اال���س��م  اأول رائ����دة ف�����س��اء اإم���ارات���ي���ة. 

ال���ث���اين ال����ذي وق����ع ع��ل��ي��ه االخ���ت���ي���ار فهو 

حممد املال.

مت اخ��ت��ي��ار امل��ط��رو���س��ي وامل����ال م��ن بني 

اأكرث من 4000 متقدم يف االإمارات.

للتدريب  االثنان  يخ�سع  اأن  املقرر  من 

لوكالة  التابع  للف�ساء  جون�سون  مركز  يف 

نا�سا يف هيو�سنت بوالية تك�سا�ض.

يف عام 2019، اأ�سبح هزاع املن�سوري اأول 

الف�ساء،  اإىل  ي�سافر  اإم��ارات��ي  ف�ساء  رائ��د 

على  مهمة  يف  اأي���ام  ثمانية  اأم�����س��ى  ح��ي��ث 

منت حمطة الف�ساء الدولية.

اتفاق بين اإلمارات وآي سبيس اليابانية إلرسال مركبة للقمر عام 2022

باري�س - فران�س بر�س

ت��رت��ب��ط ق��ّل��ة مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة ب��زي��ادة 

درج�����ة ح�����ّدة االإ�����س����اب����ة ب���ف���ريو����ض ك���ورون���ا 

اأظهرت  الوفاة منه، وفق ما  وبالتايل خطر 

مري�ض،  األ��ف   50 نحو  على  اأج��ري��ت  درا���س��ة 

االأربعاء. ُن�سرت 

 48440 �سملت  التي  الدرا�سة،  واأو�سحت 

الثاين/ كانون  بالفريو�ض بني  بالًغا م�ساباً 

2020 يف  االأول/اأك����ت����وب����ر  وت�����س��ري��ن  ي��ن��اي��ر 

الواليات املتحدة وُن�سرت يف جملة »بريتي�ض 

اأن  م��ي��دي�����س��ني«،  ���س��ب��ورت�����ض  اأوف  ج���ورن���ال 

االأ�سخا�ض الذين كانوا غري ن�سيطني بدنياً 

ملدة عامني على االأقل قبل الوباء كانوا عند 

لدخول  عر�سة  اأك��رث  بالفريو�ض  اإ�سابتهم 

امل�����س��ت�����س��ف��ى ول��ل��ب��ق��اء حت��ت ال��ع��ن��اي��ة امل��رك��زة 

وب���ال���ت���ايل ل���ل���وف���اة ب�����س��ب��ب ك���وف���ي���د-19 من 

الن�سائح  با�ستمرار  اتبعوا  ال��ذي��ن  املر�سى 

البدين. الن�ساط  مبمار�سة 

وبّينت الدرا�سة اأن »اخلمول البدين �سّكل 

باملقارنة  النتائج«،  ك��ل  يف  خطر  عامل  اأه��م 

م���ع ع���وام���ل اخل���ط���ر االأخ�������رى ك��ال��ت��دخ��ني 

وال�����س��م��ن��ة وارت���ف���اع ���س��غ��ط ال����دم واأم���را����ض 

القلب واالأوعية الدموية اأو ال�سرطان.

ويعتر التقدم يف ال�سن والذكورة وبع�ض 

االأم�����را������ض امل����وج����ودة م�����س��ب��ق��اً ك��ال�����س��ك��ري 

وال�سمنة واأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 

عدة  بارتفاع  ارتباًطا  االأكرث  عوامل اخلطر 

االإ�سابة بفريو�ض كورونا.

وب���ل���غ م���ت���و����س���ط ع���م���ر م���ر����س���ى ال��ع��ي��ن��ة 

تقريباً  ثلثاهم  �سنة،   47 بالدرا�سة  امل�سمولة 

ك��ان   ، امل��ت��و���س��ط  ويف   .)%62( ال��ن�����س��اء  م���ن 

اأع��ل��ى  اأي   ،31 ل��دي��ه��م  م��وؤ���س��ر ك��ت��ل��ة اجل�����س��م 

بقليل من عتبة ال�سمنة.

اأمرا�ض  اية  ن�سفهم  نحو  لدى  تكن  ومل 

���س��اب��ق��ة م���ث���ل ال�������س���ك���ري واأم�����را������ض ال���رئ���ة 

والكلى  الدموية  واالأوع��ي��ة  والقلب  املزمنة 

وال�سرطان، يف حني اأن نحو 20% كان لديهم 

اأحد عوامل اخلطر هذه ونحو الثلث )%32( 

لديهم اثنان اأو اأكرث.

واأب���ل���غ اجل��م��ي��ع ع���ن م�����س��ت��وى ن�����س��اط��ه��م 

االأقل بني  املنتظم ثالث مرات على  البدين 

2020 خالل  واآذار/مار�ض   2018 اآذار/مار�ض 

للعيادات اخلارجية. زياراتهم 

باأنهم  اأنف�سهم  ه���وؤالء  م��ن   %15 وو���س��ف 

دق��ائ��ق من   10 اإىل   0 ن�����س��ي��ط��ني )م���ن  غ��ري 

ال��ن�����س��اط ال��ب��دين يف االأ����س���ب���وع(، ف��ي��م��ا اأك��د 

اأن���ه���م ي��ل��ت��زم��ون االإر������س�����ادات ال�����س��ح��ي��ة   %7

يف  االأق���ل  على  دقيقة   150( منهجي  ب�سكل 

»بع�ض  ف��ي��م��ار���س��ون  البقية  اأم���ا  االأ���س��ب��وع(. 

الن�ساط« )11-149 دقيقة / اأ�سبوع(.

9% من املجموع اإىل امل�ست�سفى  وُنِقَل نحو 

وتويف 2% منهم.

العمر  ب�سبب  االخ��ت��الف��ات  م��راع��اة  ب��ع��د 

وال���ع���رق واالأم����را�����ض امل�����س��اح��ب��ة ، ت��ب��نّي اأن 

االأ���س��خ��ا���ض اخل��ام��ل��ني م��ن امل�����س��اب��ني ك��ان��وا 

باأكرث  امل�ست�سفى  اإىل  لالإدخال  عر�سة  اأكرث 

من ال�سعف مقارنة باالأكرث ن�ساطاً.

ك���م���ا ك���ان���وا اأك�����رث ع���ر����س���ة ب��ن�����س��ب��ة %73 

للحاجة اإىل االإنعا�ض و2,5 مرة اأكرث عر�سة 

ب�سبب كوفيد-19. للوفاة 

وم��ع ذل��ك ال ت��ق��دم ال��درا���س��ة دل��ي��اًل على 

وج�����ود ���س��ل��ة م��ب��ا���س��رة ب���ني ع����دم مم��ار���س��ة 

اأ�سفرت عنها. الريا�سة والنتائج التي 

الكسل يفاقم خطورة الوفاة بفيروس كورونا

عقوبات ومكافآت لحض الصينيين 
على تلقي لقاح كورونا

وداعا لكلمة المرور.. مستقبل جديد 
لألمن اإللكتروني

بكني - فران�س بر�س

ال�سغوط  من  مزيج  خ��الل  من 

على  ال�سينيون  ع  ي�سَجّ واملكافاآت، 

ت��ل��ق��ي ال���ل���ق���اح امل�������س���اد ل��ف��ريو���ض 

ُيقدم  عليه  كورونا... فمن يح�سل 

له البي�ض الطازج وبطاقات دخول 

اأم���اك���ن ج����ذب ���س��ي��اح��ي��ة، اأم�����ا من 

على  عالمة  فُتثبت  ذل��ك،  يرف�ض 

مدخل مبناه.

فيها  ظهر  التي  ال�سني  وتكافح 

متكنت  دول����ة  اأول  وك���ان���ت  ال���وب���اء 

�سكانها  الإق��ن��اع  عليه،  الق�ساء  من 

اللقاح. باحل�سول على 

ال���ذي  ال��ب��ل��د  ق����ّدم  االآن،  وح��ت��ى 

ي�����س��م اأك����ر ع���دد م���ن ال�����س��ك��ان يف 

»فقط«  جرعة  مليون   140 ال��ع��امل 

اللقاحات  معظم  تتطلب  )بينما 

 %10 ي�سكل  مل��ا  ج��رع��ت��ني(،  امل��ت��اح��ة 

ال�سني  وت�سعى  �سكانه.  م��ن  فقط 

م���واط���ن���ي���ه���ا  م�����ن   %40 ل���ت���ط���ع���ي���م 

بحلول يونيو املقبل.

اإىل  احل������ي������اة  ع����������ادت  وف����ي����م����ا 

ال�سني،  يف  كبري  حد  اإىل  طبيعتها 

م���ع االإع������الن ع���ن ع����دد ق��ل��ي��ل من 

االإ���س��اب��ات اجل���دي���دة ب��ك��ورون��ا كل 

حاجة  ال�سكان  بع�ض  يرى  ال  ي��وم، 

م��ل��ح��ة ل��ت��ل��ق��ي ال���ل���ق���اح. ون��ت��ي��ج��ة 

املحلية  ال�سلطات  تتناف�ض  لذلك، 

يف ابتكار طرق الإقناعهم.

مك�ف�آت

يف �سواحي بكني، تقدم مقاطعة 

الذين  لالأ�سخا�ض  ق�سائم  دا�سينغ 

ح�سلوا على اجلرعتني.

ال�سلطات  وع��دت  اآخ���ر،  ح��ي  ويف 

بتقدمي �سندوقني من البي�ض ملن 

�سيح�سلون  الذي  ال�ستني  فوق  هم 

ع���ل���ى ال���ل���ق���اح ك���م���ا ي���ج���ب. ك��ذل��ك 

يح�سل اآخرون على تذاكر جمانية 

ل���زي���ارة م��ع��ب��د ي��ون��غ��ي وه���و م��وق��ع 

ويبلغ  ال��ع��ا���س��م��ة.  يف  �سهري  ب���وذي 

املكان  ه��ذا  ل��دخ��ول  ال��ت��ذك��رة  �سعر 

25 يوان )3.8 دوالر).

ف��ق��ط  ال���������س����ني  يف  وت�����ت�����واف�����ر 

ال��ل��ق��اح��ات امل��ن��ت��ج��ة حم��ل��ي��اً. وم��ع 

زخ��م��اً،  التح�سني  ح��م��ل��ة  اك��ت�����س��اب 

طبي  مركز  اأم��ام  ال�سكان  ي�سطف 

يف منطقة ت�ساويانغ يف بكني.

ينتظر  ك��ان  ال���ذي  ت�سانغ  وق���ال 

كنت  »ل��ق��د  اجل��رع��ة:  لتلقي  دوره 

ال��ل��ق��اح  الأن  ف�����رة  ق���ب���ل  م��������ردداً 

عدد  تطعيم  يتم  االآن  لكن  جديد 

متزايد من االأ�سخا�ض«.

عقوبات

و�سط  يف  ت�سيت�سنغ  منطقة  ويف 

امل��ن��ازل  عتبات  على  ��ع��ت  و���سِ ب��ك��ني، 

عالمة ملونة حتدد الن�سبة املئوية 

امل���ك���ان  يف  ال���ع���ام���ل���ني  اأو  ل��ل�����س��ك��ان 

الذين تلقوا اللقاح.

مت  اإذا  خ�سراء  العالمة  وتكون 

ال�سكان  من   %80 من  اأكرث  تطعيم 

الن�سبة  كانت  اإذا  و�سفراء  املعنيني 

وح��م��راء  و%80   %40 ب��ني  ت����راوح 

من  اأق��ل  املطّعمني  ن�سبة  كانت  اإذا 

.%40

��ع��ت  وق��ال��ت وان���غ ي��ن��غ ال��ت��ي و���سِ

ع��الم��ة ح��م��راء ع��ل��ى امل��ق��ه��ى ال��ت��ي 

تعمل فيه: »اأجد ذلك غريباً بع�ض 

ال��ت��ط��ع��ي��م  اأن  اع���ت���ق���دت  ال�������س���يء. 

باأنه  االآن  اأ���س��ع��ر  لكنني  اخ��ت��ي��اري، 

ي��ت��وج��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع احل�����س��ول 

عليه«.

حول  �سكوكاً  باأن  النادلة  واأقرت 

راودتها،  املتاحة  اللقاحات  �سالمة 

يف  ���س��ري���س��خ��ون  وزم���الءه���ا  لكنها 

وتابعت:  ال��واق��ع.  ل��الأم��ر  النهاية 

»يف جم���ال االأغ���ذي���ة وامل�����س��روب��ات، 

اجلميع  �سيجعل  بذلك  القيام  فاإن 

اأكرث راحة«.

اللقاح  اأن  احلكومة  توؤكد  وفيما 

احل��االت  بع�ض  يبدو يف  اخ��ت��ي��اري، 

اأن الرف�ض لي�ض خياراً.

وع���ل���ى احل�������دود م����ع م���ي���امن���ار، 

ت���ع���ه���دت ب���ل���دة روي����ل����ي ال�����س��غ��رية 

�سكانها  ب��ت��ط��ع��ي��م  غ����رب(  )ج���ن���وب 

اأي���ام،  خم�سة  غ�����س��ون  يف  ب��ال��ك��ام��ل 

االأ�سبوع  للوباء  ب��وؤرة  اكت�ساف  بعد 

اإذا  ي��ت��م حت��دي��د م���ا  امل��ا���س��ي. ومل 

كان من املمكن عدم احل�سول على 

اللقاح.

العربية-وكاالت

عن  �سيكيور  �سي�سكو  �سركة  ك�سفت 

للأمن  والفعالية  بالب�ساطة  يت�سم  م�ستقبل 

 Duo الإلكرتوين ويرتكز على نظام من 

حتتية  بنية  عرب  البيانات  �سحة  لعتماد 

حمايدة ودون احلاجة لكلمة مرور.

يندمج  النظام  هذا  اإن  ال�سركة  وقالت 

ب�سل�سة مع النظام احلايل لعتماد �سحة 

ت�ستخدمه  ال���ذي   Duo م��ن  البيانات 

م�ستوى  على  موؤ�س�سة  األ��ف   25 من  اأك��ر 

العامل.

 Duo م��ن  اجل��دي��د  النظام  و�سيتيح 

Security لعتماد �سحة البيانات دون 
احلاجة لكلمة املرور مل�ستخدمي املوؤ�س�سات 

بت�سجيل دخول  والقيام  املرور  تخطي كلمة 

اآمن اإىل التطبيقات ال�سحابية عرب مفاتيح 

البيولوجي  ال�ستدلل  خيارات  اأو  الأم��ان 

املحمولة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  يف  امل�سمنة 

والهواتف الذكية احلديثة.

واجلميع يعلم عواقب ا�ستخدام كلمات 

املرور. فمن املمكن اخرتاقها ب�سهولة كما 

يكلف  ال��ذي  الأم��ر  اإدارت��ه��ا،  ي�سعب  اأن��ه 

�سنويًا.  ال����دولرات  مليارات  املوؤ�س�سات 

ك���رة كلمات  م��ن  امل�����س��ت��خ��دم��ون  وي��ع��اين 

واملهنية.  ال�سخ�سية  حياتهم  يف  امل���رور 

كما ت�سكل طلبات اإعادة تعيني كلمة املرور 

ج����زءًا ك��ب��رًا م��ن م��ه��ام م��ك��ات��ب ال��دع��م 

امل�ستخدمني  اإنتاجية  ينق�ص  مما  التقني، 

ويرفع تكاليف الدعم التقني للأعمال.


