
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

حذروا من الخسارة. أسرى فتح 
يطالبون عباس بتأجيل االنتخابات

اتفاقية تعاون بين البنك العربي 
وشركة الحوسبة الصحية الدولية 

االنباط- عمان

وق���ع���ت ���ص��رك��ة احل��و���ص��ب��ة ال�����ص��ح��ي��ة 

الدولية اتفاقية تعاون مع البنك العربي 

تهدف اإىل تقدمي حلول مبتكرة لإتاحة 

ع��م��ل��ي��ات ال���دف���ع الإل����ك����روين ل��ل��ق��ط��اع 

ال��ط��ب��ي ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ت��وف��ر ب��رام��ج 

مت���وي���ل م��ت��ع��ددة م���ن خ����ال امل��ن��ظ��وم��ة 

ال�صحي  ال��ت��اأم��ن  مل��ط��ال��ب��ات  ال��وط��ن��ي��ة 

ينعك�س  مبا   )Hakeem Claim(

ع��ل��ى م��ق��دم��ي اخل��دم��ة  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل 

الطبية و�صركات التاأمن واملر�صى.  

احلو�صبة  �صركة  عن  التفاقية  ووق��ع 

ال�صحية ال��دول��ي��ة ال��دك��ت��ور رام��ي ف��راج 

ال�صيدة  و  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

جمد �صويكه نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

وال�صيد غ�صان اللحام الرئي�س التنفيذي 

لل�صركة.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

اأظ���ه���رت ر���ص��ال��ة م���ن اأ����ص���رى ح��رك��ة 

ف���ت���ح اط���ل���ع���ت ع��ل��ي��ه��ا »����ص���ف���ا« م���ب���ادرة 

م����ن جم���م���وع���ات م����ن اأ�����ص����رى احل���رك���ة 

بتاأجيل  عبا�س  حممود  الرئي�س  تطالب 

الن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة حلن 

مللمة اأوراق حركة فتح وتوحيد �صفوفها

وج���اء يف ال��ر���ص��ال��ة امل��ذي��ل��ة ب��ع��دد من 

ق��ي��ادات احل��رك��ة يف ال�صجون اق��راح��ات 

عديدة .

التفا�صيل �ص »10«

األردنيون يواصلون احتفاالتهم 
بمئوية الدولة والعلم

الأحد   6  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  18  ني�سان  2021 م - العدد  5667    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 فلسطين تطالب المجتمع الدولي 
بتوفير الحماية لألسرى

شباب كلنا األردن تنظم حوارية بعنوان
 نفحات رمضانية

 وزير العمل يناقش التحديات التي تواجه العمال

االنباط- عمان

ح��واري��ة،  الأردن،  كلنا  �صباب  هيئة  نظمت   

ف�صائل  ب��ع��ن��وان  اجل��م��ع��ة،  زووم،  تطبيق  ع��ر 

�صهر رم�صان املبارك »نفحات رم�صانية«.

وحت����دث خ����ال احل����واري����ة وزي����ر الأوق�����اف 

وال�������ص���وؤون وامل��ق��د���ص��ات الإ���ص��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور 

حم��م��د اخل��اي��ل��ة، ب��ح�����ص��ور م��دي��ر ع���ام هيئة 

�صباب كلنا الردن عبد الرحيم الزواهرة.

اإن �صهر  وقال وزير الوقاف خال اجلل�صة 

رم�����ص��ان ه���ذا ال���ع���ام ي���اأت���ي يف ظ����روف ق��ا���ص��ي��ة 

ونقتنع  ن��ع��ي  واأن  ن��ت��ح��م��ل  ان  ج��م��ي��ع��ا  وع��ل��ي��ن��ا 

اىل  م�صرا  امل�صاجد،  لغاق  ال�صرعي  بامل�صوغ 

ال��ف��ت��اوى اخل��ا���ص��ة ب��ذل��ك، م��ن جم��م��ع الفقة 

ال�صامي ودور الفتاء.

للطاعات  م��و���ص��م  ال�����ص��ه��ر  ه���ذا  ان  واأ����ص���اف 

قد�صية  م��ن  وع��ظ��م��ة  قد�صية  ول��ه  وال��ع��ب��ادات، 

�صلى  حممد  �صيدنا  على  اأن���زل  ال���ذي  ال��ق��راآن 

القران  اأن��زل  عندما  اهلل  واأن  و�صلم،  عليه  اهلل 

الت�صريع  اآيات  اأي قبل  اإقراأ،  اآية وهي  باأول  بداأ 

والحكام، دللة على ان اهلل يريد باأمة حممد 

اأم���ة ع��ل��م، لف��ت��ا اىل ان الي���ات التي  ت��ك��ون  اأن 

نزلت بعد اإقراأ هي اآيات للتفكر والتدبر.

على  وه��و  لان�صان  هداية  ال�صوم  اأن  وب��ن 

عن  ويكون  العموم  �صوم  الأوىل  درج��ات  ثاث 

وال�صراب،. الطعام 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 ب��ح��ث وزي����ر ال��ع��م��ل ي��و���ص��ف ال�����ص��م��ايل مع 

رئي�س واأع�صاء املكتب التنفيذي لاحتاد العام 

ام�س  الحت���اد،  مقر  يف  الأردن  ع��م��ال  لنقابات 

ال�����ص��ب��ت، ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��م��ال بعد 

مرور عام من تداعيات جائحة كورونا.

ح�صره  الذي  اللقاء،  خال  ال�صمايل،  واأكد 

النقابات  املعايطة وروؤ�صاء  رئي�س الحتاد مازن 

فاروق احلديدي،  ال��وزارة  عام  واأمن  العمالية 

العمالية  احلقوق  حماية  على  ال���وزارة  حر�س 

لكا اجلن�صن، واحلفاظ على ا�صتدامة فر�س 

الرامج  خال  من  لاأردنين  احلالية  العمل 

تقدمها. التي 

ق��دم��ت ع���ددا من  اأن احل��ك��وم��ة  اإىل  واأ����ص���ار 

ال���ع���م���ال م���ن بينها  ل���دع���م ورع����اي����ة  ال����رام����ج 

برنامج »ا�صتدامة« بهدف املحافظة على فر�س 

العمل يف القطاع اخلا�س، والذي كان بالأ�صا�س 

اأن  م�صيفاً   ،2021 اأي��ار  �صهر  نهاية  حتى  ميتد 

الرنامج  بهذا  العمل  متديد  ق��ررت  احلكومة 

ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل����ايل ل��ت��م��ك��ن امل��ن�����ص��اآت 

واملن�صاآت  ت�صرراً  الأكرث  القطاعات  يف  العاملة 

غ���ر امل�������ص���رح ل��ه��ا ب��ال��ع��م��ل م���ن دف����ع الأج�����ور 

امل�����ص��ت��ح��ق��ة ل��ع��ام��ل��ي��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن جت���اوز 

املرتبطة باجلائحة. الظروف القت�صادية 

ال���ع���ام���ل���ن  ع������دد  اأن  ال�������ص���م���ايل  واأ�������ص������اف 

حتى  بلغ  »ا�صتدامة«  برنامج  من  امل�صتفيدين 

يعملون  عامل  األ��ف   100 نحو  اآذار  �صهر  نهاية 

يف نحو 6300 من�صاأة، وجمموع املبالغ امل�صروفة 

رعاية  اأن  م��وؤك��داً  دي��ن��ار،  مليون   55 نحو  لهم 

وح��م��اي��ة ال��ع��م��ال دائ���م���ا ع��ل��ى ���ص��ل��م اأول���وي���ات 

اأي�صا  ات��خ��ذت  ال����وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال����وزارة. 

ال���وزراء  جمل�س  وم��واف��ق��ة  تخفيفية  اإج����راءات 

على جدولة ديون 26 األف مقر�س.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- حمافظات

وال�صعبية  ال��ر���ص��م��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وا���ص��ل��ت   

ال�صبت،  ام�����س  امل��م��ل��ك��ة  يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

اح��ت��ف��الت��ه��ا مب��ئ��وي��ة ال��دول��ة وال��ي��وم ال��وط��ن��ي 

للَعلَم.

ف��ف��ي ال����زرق����اء، اف��ت��ت��ح ن��ائ��ب م��دي��ر ت��رب��ي��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�������ص���وؤون  م���دي���ر  الأوىل  ال����زرق����اء 

وال��ف��ن��ي��ة ه��ا���ص��م ال���زي���ود، م��ع��ر���ص��اً ب��ع��ن��وان »ي��ا 

ب���رق���ن���ا ال����ع����ايل« ت�����ص��م��ن ل���وح���ات »ج���داري���ة 

الرايات« و«ب�صمتي هويتي«، كما تخلله عر�س 

لإجنازات املعلمات يف التعليم عن بعد وق�ص�س 

مت��ي��زه��ن. وق��ال��ت م��دي��رة م��در���ص��ة زب��ي��دة بنت 

اإن  ال�����ص��دي��ف��ات،  للبنات لن��ا  ال��ث��ان��وي��ة  احل���ارث 

الحتفال مبئوية الدولة واليوم الوطني للَعلَم 

مئوية  اإىل  امل�صرة  ل�صتمرار  تاأكيد  الأردين 

ثانية حتت ظل القيادة الها�صمية.

وق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ة »جم���د الأ���ص��ق��ر« ل��وح��ات 

رئي�س جمل�س  بري�صتها. وعر�س  وطنية وفنية 

ال��ت��ط��وي��ر ال��رب��وي الأع��ل��ى ع��ام��ر ال��وظ��ائ��ف��ي 

مل�صرة الإعمار والبناء واملنجزات خال املئوية 

الأوىل من عمر الدولة.

التفا�صيل �ص »2«

المدن الصناعية رافعة للصناعة 
االردنية بمئوية الدولة

 تقرير حالة البالد يوصي بإيجاد مظلة 
تنظيمية للقطاع الثقافي

»حملة 100 مليون وجبة« تتعاون مع 
برنامج األغذية العالمي لتوفير الدعم 
الغذائي وفي مخيمات الالجئين في 

المملكة

االنباط-وكاالت

ط��ال��ب��ت ف��ل�����ص��ط��ن امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل، 

الأ�صرى  م�صوؤولياته جتاه  بتحمل  ال�صبت، 

الإ�صرائيلية  ال�صجون  يف  الفل�صطينين 

وتوفر احلماية لهم والعمل على الإفراج 

الفوري عنهم

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ل�����وزارة اخل��ارج��ي��ة 

ي��وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة  الفل�صطينية  وامل��غ��رب��ن 

الأ�صر الذي يحل اليوم 17 اأبريل/ني�صان

ون��ا���ص��د ال��ب��ي��ان امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل مبا 

جنيف  اتفاقيات  على  املوقعة  ال��دول  فيها 

وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال���دول���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة، ب��ت��ح��م��ل 

الفل�صطيني  ال�صعب  جت��اه  م�صوؤولياتهم 

واأ�صراه لتوفر احلماية لهم

الفل�صطيني  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  واأق�����ر 

 1974 17 اإب��ري��ل  خ��ال دورت���ه ال��ع��ادي��ة يف 

لاأ�صرى  للوفاء  وطني  كيوم  التاريخ  هذا 

الإ�صرائيلية ال�صجون  داخل  الفل�صطينين 

اإىل  ال����دويل،  املجتمع  ال��ب��ي��ان  دع��ا  كما 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  �صلطات  م�����ص��اءل��ة 

ع����ن م��ن��ظ��وم��ة ال����ص���ت���ع���م���ار ال��ع��ن�����ص��ري��ة 

ال�����ت�����ي ت���ع���م���ل ع����ل����ى ق����ه����ر وا�����ص����ت����ه����داف 

اأب����ن����اء ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ل��ط��رده��م 

ماكينة  فيها  مبا  اأر�صهم،  من  وت�صريدهم 

على  بالعمل  وط��ال��ب  التع�صفي  الع��ت��ق��ال 

الإف�����راج ال��ف��وري وال��ع��اج��ل ع��ن الأ���ص��رى 

امل�صوؤولية التهرب من  الفل�صطينين بدل 

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان

  �صكلت املدن ال�صناعية منذ انطاقتها 

يف بدايات ثمانينات القرن املا�صي، برعاية 

ملكية �صامية، رافعة و�صندا قويا لل�صناعة 

جاذبا  ومناخا  مكانا  لها  ووفرت  الأردنية، 

لانتاج وتوليد فر�س العمل والت�صغيل.

وت�����ص��ت��ع��د امل������دن ال�������ص���ن���اع���ي���ة، ل���ول���وج 

الثقة  للباد، مبزيد من  املئوية اجلديدة 

وال��ه��م��ة ال��ع��ال��ي��ة، وال��ب��ن��اء امل��ت��وا���ص��ل على 

والدارة  الن�صاء  مبجال  الإجن���از  م�صرة 

الأردن��ي��ة  ال�صناعة  واحت�صان  والت�صويق 

140 �صوقا  اك���رث م��ن  ال��ي��وم  ت��ط��وف  ال��ت��ي 

حول العامل. ومنذ التاأ�صي�س، عملت املدن 

ال�صتثمارية  البيئة  تهيئة  على  ال�صناعية 

وتعزيز مقومات ا�صتقطاب ال�صتثمارات .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

الذي   2020 الباد  حالة  تقرير  خل�س 

والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  ا�صدره 

اأخراً، اإىل اأن وزارة الثقافة يجب اأن تكون 

العقل الناظم لل�صاأن الثقايف باملجمل.

وقال التقرير اإن الوزارة جاهدت خال 

املا�صي واأثبتت وجودها خال فرة  العام 

ما�صية  ك��ورون��ا،  وب��اء  تف�صي  ملنع  احل��ظ��ر 

يف ط���ري���ق و����ص���ع الإط������ار ال���ص��رات��ي��ج��ي 

وطني  فريق  ومب�صاركة  باململكة  للثقافة 

وا���ص��اف  ال��ث��ق��ايف.  بالعمل  ومتخ�ص�صن 

اأعادت جمات كانت حمتجبة،  اأن الوزارة 

الفنون  لتدريب  مركزين  بناء  يف  وم�صت 

يف ع��م��ان واإرب�����د، واأخ�����ذت ب��ع��ن الع��ت��ب��ار 

اأهمية التوثيق الرقمي للراث الوطني.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

تتعاون حملة 100 مليون وجبة، الأكر 

امل��ن��ط��ق��ة لإط���ع���ام ال��ط��ع��ام خ���ال �صهر  يف 

الأغذية  برنامج  دول��ة، مع   20 رم�صان يف 

ال���ع���امل���ي ال���ت���اب���ع ل�����اأمم امل���ت���ح���دة ب��ه��دف 

اىل  ال�صرورية  الغذائية  املعونات  تو�صيل 

ال���اج���ئ���ن يف  ف��ل�����ص��ط��ن واىل خم��ي��م��ات 

الأردن.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- وكاالت

الفل�صطينين  ذاك��رة  تزدحم  ني�صان،  يف 

بقادة �صهداء رحلوا بعد تاريخ من الن�صال 

واملقاومة، على طريق العودة واحلرية

ع��ل��ى  ف��ل�����ص��ط��ن  ك���ان���ت  ن���ي�������ص���ان،   16 يف 

موعد مع اغتيال خليل الوزير »اأبو جهاد«، 

العمل  مار�صوا  الذين  ال��ق��ادة  اأح��د  لتخ�صر 

امليداين والع�صكري واجلماهري، وحتولوا 

اإىل اأيقونة �صعبية خالدة يف ذاكرة ال�صراع

اع�����ت�����ر الح������ت������ال اغ����ت����ي����ال ال�����وزي�����ر 

العمل  من  �صنوات  ا�صتمر  حل�صاب  اإغ��اق��اً 

الع�صكري، الذي اأ�صرف عليه ودعمه، خال 

فتح،  حركة  يف  خمتلفة  م�صوؤوليات  توليه 

والقطاع الغربي فيها حتديداً، امل�صوؤول عن 

املحتلة الأر�س 

�صارك يف الغتيال قوات خا�صة وبحرية 

يف عملية معقدة، ك�صف الحتال جزءاً من 

اأ�صرارها قبل �صنوات قليلة فقط

م��ن��ذ ت��ه��ج��ر ال��ع�����ص��اب��ات ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة 

ال��وزي��ر  اآم���ن  ال��رم��ل��ة،  م��دي��ن��ة  م��ن  لعائلته 

اإىل فل�صطن،  بطريق الكفاح امل�صلح طريقاً 

ن��ف��ذت عمليات  ف��دائ��ي��ة  ون��ظ��م جم��م��وع��ات 

مكان  غزة،  بقطاع  املحيطة  امل�صتوطنات  يف 

جلوء عائلته، قبل اأن ي�صارك مع �صخ�صيات 

اأخرى يف تاأ�صي�س حركة فتح

ع����رف ع���ن ال�����ص��ه��ي��د اه��ت��م��ام��ه ب��ال��ع��م��ل 

امليداين يف فل�صطن املحتلة.

التفا�صيل �ص »9«

 »نيسان الشهداء«: الفلسطينيون يحيون ذكرى قادتهم



املحلي

�أن  خمل�صني  �هلل  نرجو  حيث  �خليير؛  رم�صان  من  �لأو�ئييل  �لع�صر  بد�ية  يف  ونحن 

بع�ض  لنغررّ  �حلاجة  باأم�ض  فاإننا  �لنار؛  من  وعتق  ومغفرة  رحمة  رم�صان  �أيييام  تكون 

�أو مائدته  نيرّة- يتفاخر ب�صفرته  �لت�صرفات عند �لبع�ض؛ حيث �لبع�ض -رمبا ُبح�صن 

وتنوعها يف رم�صان بالت�صوير وو�صعها على و�صائل �لتو��صل �لإجتماعي لر�ها �لنا�ض 

و�إح�صانه  ب�صدقاته  يتفاخر  �لآخيير  و�لبع�ض  �لأذ�ن،  وقبل  �لبيت  �أهييل  ير�ها  �أن  قبل 

باإ�صتعر��ض �صوره مبنرّة على �مل�صاكني؛ فهنالك �إ�صتعر��صات معززة ب�صور  للأقل حظاً 

من  لإنتقا�صها  �لنا�ض  لبع�ض  �صدمة  ل  ي�صكرّ ما  �لإجتماعي  �لتو��صل  �صفحات  عرب 

كر�ماتهم، ورمبا �لبع�ض ل ينتبهو� لكر�مات �لأقل حظاً من �لنا�ض:

�أو  �لأيييتييام  �إفييطييار�ت  يييان  �إبرّ �ملُح�صنني  �لنا�ض  بع�ض  قبل  ميين  �ل�صور  �إ�صتعر��ض   .1

فييور�ً  ومطلوب  �لغلبا؛  هييوؤلء  على  باملنيرّة  توحي  و�مل�صاكني  �لفقر�ء  على  �ل�صدقات 

وقف هكذ� ت�صرفات تهزرّ كر�مات �لنا�ض بالعمق.

�أن �إحدى كامر�ت �لت�صوير �ملر�فقة  ثني �أحدهم عن و�قعة حقيقية حدثت  2. حدرّ

�حل�صنات  ميين  �خليير  برنامج  يوقف  �أن  باملُح�صن  حييد�  ممييا  لت؛  تعطرّ قييد  خيير  حلملة 

باملنرّ  يوحي  ف  �لت�صررّ هذ�  �ألي�ض  تغيرها!  �أو  �لكامر�  �إ�صلح  يتم  ريثما  و�ل�صدقات 

�ملقبول!   و�ل�صوفية و�لإ�صتعر��ض غر 

�ل�صوفية  ز  تعزرّ بل  ل  �لعطاء  لروحية  تفتقد  لأنها  حممودة  غر  عييادة  �لتفاخر   .3

ر عند �ملحرومني ورمبا �حل�صد و�حلقد عند �لبع�ض.  ي نظر�ت �لتح�صُّ و�لرياء، وُتغذرّ

�أ�صحابه،  ويييحييرق  منبوذ  �ييصيييء  �ملييادييية  بييالأمييور  و�لإ�ييصيير�ف  و�لتباهي  �لتفاخر   .4

�صتعر��ض.  جتماعي لغايات �لإ �إن مت من خلل �صور �لتو��صل �لإ وخ�صو�صاً 

�إمتلكنا  و�إن  حتى  �لُزهد  و�لأ�صل  و�لكر�هية،  �لطبقية  جمتمع  ي  ُيغذرّ �لتفاخر   .5

ل يف مو�زين ح�صناتهم رمبا نحتاج  �ملال؛ وهنالك باملقابل حالت زهد لأنا�ض كرث ت�صجرّ

لنظهرها يف قادم �لأيام.

منتلك  �أن  و�لأوىل  �لب�صر،  بني  من  و�ملييحييروم  لل�صائل  معلوم  علينا  حق  هنالك   .6

ذ�كرة عدم ن�صيانهم على �لأقل دون ِمنرّة.

�لعطاء  حقوق  �إخيير�ج  لغايات  رم�صان  يف  رد  وت�صطرّ تتنامى  �أن  يجب  �ل�صدقات   .7

و�ل�صخاء �لربرّاين؛ لكن دون رياء. 

8. �ملطلوب وقف فوري لكل مظاهر �لبذخ و�لإ�صتعر��صات و�ملِنرّة يف رم�صان وغره، 

فالنا�ض �صو��صية و�لأ�صل �صون �لنعمة من �لزو�ل باملحافظة عليها وعطاء �مل�صتحقني 

منها.

كل  يف  و�لتباهي  و�لتفاخر  �لإ�صتعر��ض  �صوب  تتجه  بييد�أت  جمتمعاتنا  ب�صر�حة: 

و�أفعال  وح�صناتنا  ومنا�صباتنا  و�أتر�حنا  و�أفر�حنا  ولبا�صنا  و�صر�بنا  طعامنا  يف  �صيء 

روحية  ت  غييذرّ �لتي  �لإجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  ذلييك  على  ع  و�صجرّ �صيء،  وكييل  �خليير 

�لذي  �ملييال  يف  �هلل  �لنا�ض  يترّقي  �أن  و�ملطلوب  �لبع�ض؛  عند  �لإنت�صار  ب�صرعة  �لتباهي 

قو� دون َمنرّ و�ألرّ ي�صتعر�صو� على بع�صهم �لبع�ض. ميتلكونه وي�صكرو� �هلل عليه ويت�صدرّ

د. محمد طالب عبيدات

 إستعراضات البعض
 في رمضان

�صلط عد�صة كامرة هاتفك على �لباركود

لرتى �لأخبار »�ملحلية« يف �ملوقع �للكرتوين

 61 وفاة و1596 إصابة بفيروس كورونا 

 األردنية تستحدث برنامج الدبلوم المهني في العالج بالفنون

 الصحة: ضرورة اجراء فحوصات لمخالطي الحاالت المؤكدة بكورونا

 األردنيون يواصلون احتفاالتهم بمئوية الدولة والعلم

االنباط-عمان

و1596  وفييياة   61 ت�صجيل  عيين  �ل�صحة  وز�رة  �أعييليينييت   

�ل�صبت،  �م�ض  �ململكة  �مل�صتجد يف  �إ�صابة بفرو�ض كورونا 

لرتفع �لعدد �لإجمايل �إىل 8178 وفاة و683466 �إ�صابة.

510 حييييالت يف  وتيييوزعيييت �لإ�يييصيييابيييات �جليييدييييدة عييلييى 

حييالت   506 �لييرمييثييا،  حيياليية يف   125 منها  �إربيييد،  حمافظة 

حيياليية يف حمافظة   122 يييان،  عيييمرّ �لييعييا�ييصييميية  يف حمييافييظيية 

70 حيياليية يف  �لييييزرقيييياء،  102 حيياليية يف حمييافييظيية  �مليييفيييرق، 

حالة   62 �لكرك،  حمافظة  يف  حالة  �لبلقاء،62  حمافظة 

�لعقبة،47  حمافظة  يف  حالة   49 �لطفيلة،  حمافظة  يف 

ماأدبا،  حمافظة  يف  حالة   41 عجلون،  حمافظة  يف  حالة 

24 حالة يف حمافظة معان، منها حالة و�حدة يف �لبرت�، 

حالة و�حدة يف حمافظة جر�ض.

و�أ�ييصييار �ملييوجييز �لإعييلمييي �ليي�ييصييادر عيين رئا�صة �ليييوزر�ء 

ووز�رة �ل�صحة �إىل �أن عدد �حلالت �لن�صطة حاليرّا و�صل 

دِخييلييت 
ُ
�أ �لتي  �حليييالت  عييدد  بلغ  بينما  حيياليية،   43344 �إىل 

140 حالة،  222 حالة، فيما غادرت  �ليوم �إىل �مل�صت�صفيات 

ييدة �لييتييي تتلقى  يف حييني بلغ �إجييمييايل عييدد �حليييالت �ملييوؤكرّ

2274 حالة. �لعلج يف �مل�صت�صفيات 

�ململكة،  يف  للم�صت�صفيات  �ل�صتيعابية  �لييقييدرة  وحييول 

�إقليم �ل�صمال  ة �لعزل يف  �أ�صررّ �إ�صغال  �أن ن�صبة  بني �ملوجز 

�لعناية  ة  �أ�ييصييررّ �إ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   38 بلغت 

�ض  �حلثيثة 63 باملئة، فيما بلغت ن�صبة �إ�صغال �أجهزة �لتنفرّ

�ل�صطناعي يف �لإقليم ذ�ته 36 باملئة.

�لو�صط  �إقليم  �لعزل يف  ة  �أ�صررّ �إ�صغال  ن�صبة  �أن  و�أ�صاف 

ة �لعناية  بلغت 42 باملئة، يف حني و�صلت ن�صبة �إ�صغال �أ�صررّ

ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   61 �إىل  ذ�ته  �لقليم  يف  �حلثيثة 

35 باملئة. �ض �ل�صطناعي  �إ�صغال �أجهزة �لتنفرّ

�جلنوب  �إقليم  يف  �لعزل  ة  �أ�صررّ �إ�صغال  ن�صبة  بلغت  كما 

�لعناية �حلثيثة  ة  �أ�صررّ �إ�صغال  ن�صبة  بينما بلغت  باملئة،   25

يي�ييض  32 بيياملييئيية، فيييييمييا بييلييغييت نيي�ييصييبيية �إ�ييصييغييال �أجيييهيييزة �لييتيينييفرّ

�ل�صطناعي يف �لإقليم ذ�ته 25 باملئة.

�ليوم  �صفاء  حالة   6032 ت�صجيل  �ىل  �ملوجز  �أ�صار  كما 

حييالت  �إجييمييايل  لي�صل  و�مل�صت�صفيات،  �مليينييزيل  �لييعييزل  يف 

�ل�صفاء �إىل 631944 حالة.

�ليييييوم،  �أجييييري  ييياً  فييحيي�ييصيياً خميييربيرّ  11385 �أن  و�أ�يييصييياف 

6459718 فح�صاً، لفتا  لي�صبح �إجمايل عدد �لفحو�صات 

و�صلت  �ليوم  لهذ�  �لإيجابيرّة  �لفحو�صات  ن�صبة  �أن  �ىل 

�صجلت  �لتي  �لن�صبة  مع  مقارنة  باملئة،  02ر14  قر�بة  �إىل 

يوم �أم�ض و�لتي بلغت 41ر12 باملئة.

االنباط- عمان

 و�فيييق جمل�ض �أميينيياء �جلييامييعيية �لأردنييييية 

يف  �ملهني  �لييدبييلييوم  بييرنييامييج  ��صتحد�ث  على 

و�لت�صميم  �لفنون  بكلية  بالفنون  �لييعييلج 

بد�ية �لعام �جلامعي 2022-2021.

و�أو�صحت �جلامعة يف بيان، �م�ض �ل�صبت، 

�أن �لربنامج ي�صتمل على �لعلج باملو�صيقى 

�لر�صم  مثل  �لب�صرية  و�لييفيينييون  و�ليييدر�ميييا 

و�لنحت و�لت�صكيل �خلزيف.

و�أ�صاف �لبيان �أن كلية �لفنون و�لت�صميم 

عييمييلييت ميييع كييليييييتييي �لييطييب وعيييليييوم �لييتيياأهيييييل 

وميي�ييصييروع �لحتيييياد �لأوروبيييييي )�إييير��ييصييمييو�ييض 

�لييرب�مييج  �ييصييميين  �ليييربنييياميييج  لإدر�ج  بييليي�ييض( 

�لإعيييلن  بانتظار  �لأكييادميييييية يف �جلييامييعيية، 

لحقاً عن �آلية �لت�صجيل.

و�صيقبل يف �لربنامج �لطلبة �لذين �أنهو� 

�لفنون  تخ�ص�صات  يف  �لبكالوريو�ض  درجيية 

وعلم  و�لتمري�ض  �لتاأهيل  وعييلييوم  و�لييطييب 

�لأخرى  �لتخ�ص�صات  �أما  �لرتبوي،  �لنف�ض 

ف�صيجري قبولها وفقا لل�صو�غر �ملتوفرة يف 

كل عام.

�صنة  �لربنامج  �لدر��صة يف  و�صتكون مدة 

للعلج  مهني  دبلوم  على  للح�صول  و�حييدة 

بالفن، ما يتيح للخريج يف تخ�ص�صي �لطب 

وعييلييوم �لييتيياأهيييييل ممييار�ييصيية �لييعييلج بالفن يف 

�أمييييا �خلييريييجييون  مييبييا�ييصيير،  �لييعييييياد�ت ب�صكل 

�لعمل  فيمكنهم  �لأخييرى  �لتخ�ص�صات  من 

م�صاعد� يف عيادة �لعلج �لنف�صي �أو �لتاأهيل.

االنباط- عمان

وم�صاعد  �لأوبيييئييية  ��ييصييتيي�ييصيياري  دعيييا   

�لمني �لعام للرعاية �ل�صحية �لولية 

�ليييدكيييتيييور غيييييازي �ييصييركيي�ييض �ملييو�طيينييني 

�ىل �حلييذر وعييدم �لييركييون �ىل هبوط 

�لوبائي، م�صدد� على �صرورة  �ملنحنى 

جلميع  �ر”  �ييصييي  “بي  فح�ض  �جييير�ء 

�صديدة  �و  موؤكدة  حالت  يخالط  من 

كوفيد  بفرو�ض  لل�صابة  �لحتمال 

19 ومن تظهر لديهم �عر��ض.

و��ييييصييييار �لييييدكييييتييييور �يييصيييركييي�يييض �ميي�ييض 

�ل�صبت، �ن �لفح�ض متوفر عن طريق 

فرق �لتق�صي �جلو�لة و�ملر�كز �لثابتة 

و�ملخترب�ت.  و�مل�صت�صفيات 

ودعيييا كييل ميين حتتمل ��ييصييابييتييه �ىل 

نتيجته  تييظييهيير  �ن  قييبييل  نييفيي�ييصييه  عيييزل 

جتيينييبييا لييعييدوى �لخيييريييين. كييمييا �ييصييدد 

على �صرورة �للتز�م بو�صائل �لوقاية 

و�لت�صجيل على �ملن�صة لتلقي �ملطعوم 

�لتطعيم  مييوعييد  عيين  �لييتييخييلييف  وعيييدم 

على  �لجييير�ء�ت  هييذه  �صت�صاعد  حيث 

ميييزييييد ميييين �ل�يييصيييتيييقييير�ر يف �لييو�ييصييع 

�لوبائي.

االنباط- حمافظات

 و��ييييصييييلييييت �ليييفيييعييياليييييييات �لييير�يييصيييمييييييية 

�ململكة  و�ل�صعبية يف خمتلف حمافظات 

�مييي�يييض �لييي�يييصيييبيييت، �حيييتيييفيييالتيييهيييا مبييئييوييية 

�لدولة و�ليوم �لوطني للَعلَم.

فييفييي �لييييزرقيييياء، �فييتييتييح نيييائيييب مييدييير 

�ليي�ييصييوؤون  مييدييير  �لأوىل  �لييزرقيياء  تربية 

�لييتييعييليييييمييييية و�لييفيينييييية هييا�ييصييم �ليييزييييود، 

�لعايل”  بييرقيينييا  “يا  بييعيينييو�ن  مييعيير�ييصيياً 

�لر�يات”  “جد�رية  ليييوحيييات  تيي�ييصييميين 

عر�ض  تخلله  كما  هويتي”،  و”ب�صمتي 

بعد  عن  �لتعليم  يف  �ملعلمات  لإجنييياز�ت 

متيزهن. وق�ص�ض 

وقييالييت مييديييرة مييدر�ييصيية زبيييييدة بنت 

�حلارث �لثانوية للبنات لنا �ل�صديفات، 

�إن �لحييتييفييال مبييئييوييية �ليييدولييية و�ليييييوم 

�لوطني للَعلَم �لأردين تاأكيد ل�صتمر�ر 

ثييانييييية حتيييت ظل  �إىل مييئييوييية  �مليي�ييصييرة 

�لها�صمية. �لقيادة 

�لأ�صقر”  “جمد  �لييطييالييبيية  وقييدمييت 

لوحات وطنية وفنية بري�صتها. وعر�ض 

رئييييييي�يييض جمييليي�ييض �ليييتيييطيييويييير �ليييرتبيييوي 

�لأعلى عامر �لوظائفي مل�صرة �لإعمار 

�لأوىل  �ملئوية  خلل  و�ملنجز�ت  و�لبناء 

من عمر �لدولة.

مد�ر�ض  جتمع  �صبكة  رئي�صة  وقالت 

�لأمر حممد �نعام �لعطيات �إن جللة 

�لهتمام  �أعييطييى  �لييثيياين  �هلل  عبد  �مللك 

و�لِعْلم  و�ملعرفة  �لتعليم  مل�صرة  �لأكرب 

ملييو�جييهيية �لييتييحييديييات ومييو�كييبيية �ليييدول 

�ملتقدمة.

وتيييخيييليييل �لحييييتييييفييييال كيييليييمييية لييلييجيينيية 

�لييينيييهيييو�يييض �ليييوطييينيييي قييدمييتييهييا �ملييعييلييميية 

مي�صون �لعبد�للت عربت عن �عتز�زها 

قييير�أت  كييمييا  �لأردين،  و�لييَعييلَييم  بييامليي�ييصييرة 

�ملعلمة ن�صرين �أبو �لرب ق�صيدة وطنية 

�ل�صياق،  ويف  علمنا”.  “رفرف  بعنو�ن 

وزعت مديرية ثقافة حمافظة �لزرقاء 

�لثقافية  �لهيئات  على  َعييلَييم،   400 نحو 

�ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  و�جلمعيات 

و�مليييحيييال �لييتييجييارييية، �ييصييميين �حييتييفييالت 

للَعلَم  �لوطني  �ليييييوم  مبنا�صبة  �ململكة 

�لييدوليية  تاأ�صي�ض  على  عييام  مئة  وميييرور 

�لأردنية.

و�صفي  �لييزرقيياء  ثقافة  مييدييير  وقيييال 

�لييطييويييل �إن هيييذه �لحييتييفييالييييية تيياأتييي يف 

بالتعاون  �لثقافة  وز�رة  �حتفالت  �طار 

وكافة  �لثقافية  �لهيئات  مع  و�ل�صر�كة 

له  مبا  �لأردين  بالَعلَم  �ملعنية  �جلهات 

�لفخر  من قيمة وطنية عالية ومعاين 

و�لعتز�ز.

�لثقافة  ويف �لكرك، و��صلت مديرية 

للتوعية  �لييثييقييايف  �لأ�ييصييبييوع  مييقييال  ن�صر 

و�ملجتمع  �لكتاب  بني  �لتو��صل  وتعميق 

يف ظل جائحة كورونا.

وقييييالييييت مييييديييييرة �ليييثيييقيييافييية عيييروبييية 

�ليوم ياأتي مبنا�صبة  �إن مقال  �ل�صمايلة 

�لأردين  �لَعلَم  بيوم  �لييوطيين  �حتفالت 

�لييييدوليييية  ومييييئييييوييييية   “ عيييييييال  “علمنا 
�لأردنييييييييية تييياأكيييييييد� لييلأهييمييييية �لييكييربى 

و�ليييرميييزيييية �لييوطيينييييية �لييعييالييييية لييلييَعييلَييم 

نفو�ض  يف  و�لتاريخية  �ملعنوية  باأبعاده 

�لأردنيييييييييني وحيير�ييصييهييم عييلييى �للييتييفيياف 

حيييوليييه. وقيييييال �ليييبييياحيييث �ليييدكيييتيييور بكر 

عييرب �صفحات  مييقييال  �ملييجييايل يف  خيييازر 

�لييَعييلَييم  “يوم  بييعيينييو�ن  �لييثييقييافيية  مييديييرة 

باأنها  �لأردنييييية  �لر�ية  تنفرد  �لأردين” 

�لإ�صلمية  �لعربية  للح�صارة  تلخي�ض 

و�ميييتيييد�دهيييا، فيييرى يف تيي�ييصييميييييم �لييَعييلَييم 

�أليييييييو�ن �لأ�ييييصييييود �لييعييبييا�ييصييي و�لأبييييييي�يييض 

و�لأحمر  �لفاطمي  و�لأخ�صر  �لأميييوي 

�لها�صمي، معرب� عن �لت�صميم و�لإر�دة 

�لكبر  باإرثها  �لعربية  �حل�صارة  لتبقى 

خالدة يف �لنفو�ض.

�ليوم عرب تطبيق  وبييد�أت يف عجلون 

مركز  نظمه  معر�ض  فعاليات  )زووم( 

�لدولة  مئوية  مبنا�صبة  عجلون  �صابات 

و�لَعلَم. �لأردنية 

�لييي�يييصيييبييياب  وز�رة  عييييييام  �أميييييييني  و�كيييييييد 

�لدكتور ح�صني �جلبور �همية �لحتفال 

قلوب  على  �لعزيزة  �لوطنية  باملنا�صبات 

�لأردنيييييييني مبييا �ييصييطييرتييه ميين �إجنيييياز�ت 

كيييبيييرة عيييليييى ميييييدى ميييئييية عيييييام ميي�ييصييت، 

بجلل  تعمر  �لنفو�ض  �أن  �إىل  م�صر� 

�ملنا�صبة وتزهو بتاج �لعز و�لفخار.

ودعيييييا �جليييبيييور �ليي�ييصييبيياب و�ليي�ييصييابييات 

�إىل بيييذل �ملييزيييد ميين �لييعييطيياء و�لييتييقييدم 

لي�صطرو�  �لثانية  �ملييئييوييية  �أعييتيياب  نحو 

�لدولية  �ملحافل  يف  عالياً  �لأردن  ��صم 

و�لعاملية.

و��يييييصيييييارت رئييييي�ييصيية ميييركيييز �ليي�ييصييابييات 

�لحيييتيييفيييالت  �إن  �إىل  �لييقيي�ييصيياة  �ييصييهيير 

�لها�صميني  �إر�دة  توؤكد  �لدولة  مبئوية 

بناء  يف  �مل�صي  على  �لقوية  وعزميتهم 

�لأردن ورفعته.

و��ييييصييييتييييمييييل �مليييييعييييير�يييييض عييييلييييى �يييصيييور 

و�صور  �ملئوية  ب�صعار  تتعلق  ور�صومات 

و�لإجنييياز�ت  و�إجنيياز�تييهييم  �لأردن  ملوك 

�ململكة خلل  �لتي �صهدتها  و�لتطور�ت 

م�صرتها.

كلنا  �صباب  هيئة  �حتفلت  �إربيييد  ويف 

ليي�ييصيينييدوق  �ليي�ييصييبييابييييية  �ليييييييذر�ع  �لأردن 

�إربد  فرع  للتنمية  �لثاين  عبد�هلل  �مللك 

للَعلَم. �لوطني  باليوم 

�لأردن  كلنا  �صباب  هيئة  من�صق  وقال 

�ليوم برفع  �إن �حتفالنا  �صامر مر��صدة 

و�ملييوؤ�ييصيي�ييصييات  �ملييبيياين  فيييوق  عيياليييييا  علمنا 

�إربد،  حمافظة  يف  و�خلا�صة  �حلكومية 

و�ملييحييبيية و�لنييتييميياء  �ليييولء  قيييييم  يج�صد 

للوطن.

يف  حملة  نظمت  �لهيئة  �أن  و�أ�ييصيياف 

�لأردين  �لَعلَم  لتوزيع  �ملحافظة  �إرجيياء 

ليييييبييقييى عييلييميينييا خييفيياقييا �ييصيياخمييا بييالييعييزة 

�ملحافظة،  مباين  جميع  فييوق  و�لفخر 

�لثانية،  �ملئوية  �ململكة  بدخول  �حتفال 

و�ليييتيييي يييجيي�ييصييد مييين خييللييهييا �ليي�ييصييبيياب 

�لوطن  لييهييذ�  �لنييتييميياء  مييعيياين  �لأردين 

�حلكيمة  �لييهييا�ييصييمييييية  بييقيييييادتييه  �ليييغيييايل 

�لوطنية  �لييهييوييية  قيييييم  لييديييهييم  وتييتييعييزز 

�لأردنية.

ر�كني  �صابات  مركز  نفذ  �لكرك  ويف 

�ملنا�صبة  بييهييذه  �حييتييفييال  �ليييييوم  بييالييكييرك 

عرب تطبيق )زووم(.

وقيييال مييدييير �ييصييبيياب �لييكييرك �لييدكييتييور 

مبجل  رمييز  �لَعلَم  �إن  حجازين  يعقوب 

لييلييوطيين و�يييييصيييييوؤدده وجيييلليييه وكيير�مييتييه 

ب�صناء  ويت�صح  �أبنائه،  وعزة  و��صتقلله 

�أليييييو�ن ��ييصييتييمييدت دللتيييهيييا وحيي�ييصييورهييا 

�أ�صالة �لتاريخ. وتو��صلها من 

وحتييييدثييييت �أمييييييياين �لييعيي�ييصييا�ييصييفيية عيين 

تييعيياقييب �لييعييديييد مييين �حلييي�يييصيييار�ت على 

و�لأنيييييبييييياط  �ملييييوؤ�بيييييييييني  ميييثيييل  �لأردن؛ 

�لإ�صلمي،  �حلكم  جاء  حتى  و�لرومان 

و�صهد �لأردن �أحد�ثا تاريخية �إ�صلمية 

تييينييي�يييصيييى؛ ميييثيييل ميييعيييركييية �لييييرمييييوك  ل 

وحطني وعني جالوت و�لكر�مة.

هيام  �ملركز  رئي�صة  �و�صحت  بدورها، 

�جلعافرة �أن �لَعلَم يعد رمز� ل�صتقلل 

�لييييوطيييين وكييير�ميييتيييه مييييا ييييوجيييب تيياأكيييييد 

�هميته يف نفو�ض �ل�صباب تعزيز� للولء 

و�لنتماء للوطن وقيادته.

 الزرقاء: 60 شخصا خالفوا قرار 
الحظر الشامل

 الصناعة والتجارة تحرر 177 
مخالفة تموينية األسبوع الماضي

 وفاة مواطن بحادث سير بالقطرانة

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
الحويطات والمومني وجرار 

االنباط- الزرقاء

 قال حمافظ �لزرقاء حجازي ع�صاف �ن 

عدد �لأ�صخا�ض �لذين خالفو� قر�ر �حلظر 

�ل�صامل يف �ملحافظة بلغ 60 �صخ�صاً .

و�و�يييصيييح عيي�ييصيياف �ن �ليييدورييييات ونييقيياط 

كافة،  �ملحافظة  مناطق  يف  �ملنت�صرة  �لغلق 

�ييصييبييطييت �ل�يييصيييخيييا�يييض �ملييخييالييفييني لأو�مييييير 

�حلييظيير �ليي�ييصييامييل، ومت �تيييخييياذ �لجييييير�ء�ت 

�لر�دعة بحقهم. �لقانونية 

االنباط- عمان

و�ليييتيييجيييارة  �ليي�ييصيينيياعيية  وز�رة  حييييييررت 

177 خمالفة متوينية �لأ�صبوع  و�لتموين 

�ملا�صي يف حمافظات �ململكة كافة.

�م�ض  �صحايف  بيان  يف  �ليييوز�رة  وقييالييت 

عييلييى  ��ييصييتييمييلييت  �مليييخييياليييفيييات  �إن  �ليي�ييصييبييت 

�إعيييييلن �لأ�يييصيييعيييار،  لييعييدم  103 خمييالييفييات 

بال�صقوف  �لليييتيييز�م  لييعييدم  خمييالييفيية  و74 

�ليي�ييصييعييرييية �ملييييحييييددة ليييليييدجييياج و�ليييزييييوت 

و�ل�صكر. �لنباتية 

�لرقابية  �جلييولت  �أن  �لبيان  و��ييصيياف 

�أميياكيين  فيها  مبييا  م�صتمرة  �ملييحييلت  على 

ملتابعة  “�لنتافات”  �حليييي  �لييدجيياج  بيييييع 

�للتز�م بال�صقوف �ل�صعرية وتوفر �ل�صلع 

�لأ�صعار. و��صتقر�ر 

االنباط- الكرك

35 عاما   تويف مو�طن يبلغ من �لعمر 

تييدهييور مركبته يف  �ليي�ييصييبييت، جييير�ء  �ميي�ييض 

�لقطر�نة. منطقة 

وقيييييال رئييييي�ييض قيي�ييصييم �ليييطيييب �ليي�ييصييرعييي 

�لهو�ري  ح�صن  �لدكتور  �جلنوب  لإقليم 

�لوفاة  �صبب  �إن  �لأردنييييية  �لأنييبيياء  لوكالة 

نيييياجت عييين �لييينيييزف �لييييدمييييوي �حلييييياد �أثييير 

�إ�صابات تعر�ض لها �أثناء �نقلب �ملركبة.

االنباط- عمان

�لها�صمي  �مللكي  �لييديييو�ن  رئي�ض  نقل 

جللة  تييعييازي  �لعي�صوي  ح�صن  يييو�ييصييف 

قييبيييييليية  �إىل  �ليييييثييييياين  عيييييبيييييد�هلل  �مليييييليييييك 

معاذ  �ل�صهيد  و�ليييدة  بييوفيياة  �حلييويييطييات 

عيي�ييصييرة  و�إىل  �حلييييويييييطييييات،  �لييييدميييياين 

�ملييوميينييي بييوفيياة وزيييير �لييبييلييديييات �لأ�ييصييبييق 

�آل  و�إىل  �ملييوميينييي،  عي�صى  �أحييمييد  حيي�ييصيين 

جييييير�ر بيييوفييياة عيييبيييد�هلل حمييمييد حمييمييود 

�لييدكييتييور  �لأ�ييصييبييق  �لييوزييير  جييير�ر، �صقيق 

�صلح جر�ر.

و�أعرب �لعي�صوي، يف �ت�صالت هاتفية 

مع �أ�صر �ملرحومني، عن تعازي ومو��صاة 

يتغمدهم  �أن  �هلل  �ييصييائييل  �ملييلييك،  جييلليية 

بو��صع رحمته.
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االنباط- عمان

اخ��ت��ت��م ك���ل م���ن ���س��ن��دوق الأم�����ان مل�����س��ت��ق��ب��ل الأي���ت���ام 

وكارفور، التي متلكها وتديرها �سركة »ماجد الفطيم« 

�سهر  خ���ال  امل��ق��ام��ة  امل�����س��رك��ة  حملتهما  الأردن،  يف 

اجلمعية  لأيتام  التعليمية  امل�سرية  لدعم  املا�سي،  اآذار 

اأف�سل لهم. وتاأمني م�ستقبل 

الأردن  كارفور  عماء  ت�سجيع  على  احلملة  وقامت 

ف��وات��ريه��م م��ن قبل  اإىل  اخ��ت��ي��اري  اإ���س��اف��ة مبلغ  ع��ل��ى 

البالغ  كارفور  ف��روع  كافة  يف  الدفع  �سناديق  موظفي 

عددها 50 يف اململكة، لت�سلم هذه التربعات اإىل جمعية 

ك��ارف��ور يف  ف��رع  انتهاء احلملة يف  م��ع  الأم���ان  �سندوق 

لدعم  احلملة  ه��ذه  ري��ع  تخ�سي�ص  ومت  م��ول«،  »�سيتي 

اأيتام �سندوق الأمان وم�ساعدتهم على حتقيق م�ستقبل 

لهم،  قّيمة  تعليمية  فر�ص  توفري  خ��ال  م��ن  اأف�����س��ل، 

�سواًء من خال التعليم اجلامعي اأو التدريب املهني.

جمل�ص  رئي�ص  ال��ق��ا���س��م،  ليث  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 

ممتنون  »نحن  الأيتام:  مل�ستقبل  الأم��ان  �سندوق  اإدارة 

الأردن،  ك��ارف��ور  م��ع  ال�����س��ن��دوق  جت��م��ع  ال��ت��ي  لل�سراكة 

دع��م  يف  الأردن  ك���ارف���ور  تلعبه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ول���ل���دور 

املجتمع الأردين وجت�سيد مبادئ امل�سوؤولية الجتماعية 

اجلودة  عايل  التعليم  اإتاحة  اأهمية  حول  الوعي  ون�سر 

ل�����س��ب��اب و���س��اب��ات امل��م��ل��ك��ة، ف�����س��ًا ع��ن ت��ر���س��ي��خ معاين 

ال��ع��ط��اء ل���دى ال��ع��م��اء، وذل���ك ب��دع��م ك��ارف��ور الأردن 

ملختلف برامج ال�سندوق التي تهدف اإىل الرتقاء بواقع 

م�سرق  م�ستقبل  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  الأيتام،  ال�سباب 

لهم من خال التعليم والدعم املعنوي والجتماعي«.

وقال  جنيب حداد، املدير الإقليمي لكارفور الأردن 

بنجاح  �سعداء  »نحن  للتجزئة«:  الفطيم  »ماجد  لدى 

الأيتام  ال�سباب  تعليم  ل�سالح  ت�سب  التي  احلملة  هذه 

امل���ب���ادرات  م��ن  امل��زي��د  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  الردن،  يف 

نخدمها  التي  للمجتمعات  الدعم   توفر  التي  الهادفة 

وت�ساهم يف حتقيق النمو امل�ستدام،

ب���دورن���ا يف »م���اج���د ال��ف��ط��ي��م« ن�����س��ع جميع   ون��ح��ن 

نعمل  التي  املجتمعات  يف  ال�ستدامة  لتحقيق  اإمكاناتنا 

فيها، و�سراكتنا مع �سندوق الأمان تعد م�ساهمة قّيمة 

يف حتقيق هذه الغاية«.

اإطار ال�سراكة الوطيدة التي   وتاأتي هذه احلملة يف 

جتمع �سندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام و كارفور الأردن 

2015، والتي عمل الطرفان من خالها على  منذ عام 

اإ�سراك  اإىل  والهادفة  الناجحة،  احلمات  من  العديد 

املجتمع يف توفري التعليم عايل اجلودة ل�سباب و�سابات 

والعملية  ال��ف��ردي��ة  ب��امل��ه��ارات  ال�����س��ن��دوق، وجت��ه��ي��زه��م 

وامل��ه��ن��ي��ة ال���ازم���ة ل���دخ���ول ���س��وق ال��ع��م��ل، اإىل ج��ان��ب 

اإحداث  منتجني وقادرين على  اأفراداً  ليكونوا  تاأهيلهم 

تاأثري اإيجابي يف جمتمعاتهم. 

ال��ذي  الأي���ت���ام«،  مل�ستقبل  الأم���ان  »���س��ن��دوق  وي��ه��دف 

2003 مب���ب���ادرة م���ن ج��ال��ة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا  ت��اأ���س�����ص ع���ام 

الأيتام  وال�سابات  ال�سباب  ومتكني  دعم  اإىل   العبداهلل، 

التعليم  ت��وف��ري  امل��م��ل��ك��ة، م��ن خ���ال  اأن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع 

الأك���ادمي���ي وامل��ه��ن��ي، وخم��ت��ل��ف ب��رام��ج ت��ط��وي��ر ال���ذات، 

وب���ن���اء ال����ق����درات، وال��ع��م��ل وال����ري����ادة، ودع����م امل��ع��ي�����س��ة، 

على  وق��ادري��ن  واإيجابيني،  منتجني  اأف���راداً  لي�سبحوا 

حتقيق  �سبل العي�ص امل�ستدامة.

» األمان لمستقبل األيتام« و«كارفور« يختتمان 
حملة شهر آذار لدعم تعليم الشباب بنجاح

في إطار الشراكة التي تجمع الطرفين 

االنباط-عمان

100 م��ل��ي��ون وج��ب��ة،  ت��ت��ع��اون ح��م��ل��ة 

الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام خال 

برنامج  مع  دول��ة،   20 يف  رم�سان  �سهر 

املتحدة  ل��اأمم  التابع  العاملي  الأغ��ذي��ة 

ب���ه���دف ت��و���س��ي��ل امل���ع���ون���ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

ال�سرورية اىل فل�سطني واىل خميمات 

وبنغادي�ص طوال  الأردن  الاجئني يف 

�سهر  خال  ت�ستمر  التي  احلملة  فرة 

رم�سان. 

وي�����س��ه��م ال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ني اجل��ان��ب��ني 

مليون   100 ح��م��ل��ة  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق  يف 

يف  املحتاجني  مل�ساندة  ال�ساعية  وج��ب��ة 

املجتمعات الأقل دخًا وتقدمي املعونات 

ظل  يف  خا�سة  لهم،  مبا�سرة  الغذائية 

و�سوء  باجلوع  عاملياً  املرتبطة  الأزم��ات 

خطراً،  ارت��ف��اًع��ا  ت�سهد  وال��ت��ي  التغذية 

املناخي،  للتغري  امل��دم��ر  ال��ت��اأث��ري  و�سط 

الق���ت�������س���ادي���ة  ال����ت����داع����ي����ات  ظ�����ل  ويف 

الناجمة عن وباء كوفيد-19. 

�سيقدم  ا�سراتيجي  ك�سريك  وبدوره 

ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي امل�����س��اع��دات 

100 م��ل��ي��ون وج��ب��ة  ك���ج���زء م���ن ح��م��ل��ة 

م�ستفيد     200،000 ال���  ي��ق��ارب  م��ا  اإىل 

ال��اج��ئ��ني  ف��ل�����س��ط��ني ويف خم��ي��م��ات  يف 

خ���ال  م����ن  وب���ن���غ���ادي�������ص  الأردن  يف 

ال��ت��ح��وي��ات وال��ق�����س��ائ��م ال��ن��ق��دي��ة، مل��دة 

تراوح بني �سهر و�سهرين.

وال����ت����ح����دي����ات  ال������ظ������روف  ظ�����ل  ويف 

ال���راه���ن���ة، اأث���ب���ت ا���س��ت��خ��دام ال��ق�����س��ائ��م 

ال���ن���ق���دي���ة امل��������زودة ب��خ��ا���س��ي��ة حت��دي��د 

الهوية البيومرية، اأنه يحقق م�ستوى 

اأع��ل��ى م��ن الأم���ن ال��غ��ذائ��ي ب��ني الف��راد 

وال����ع����ائ����ات امل�������س���ت���ه���دف���ة، م����ن خ���ال 

اإىل  الو�سول  امل�ستفيدين على  م�ساعدة 

ومنحهم  ومغذي،  متنوع  غذائي  نظام 

ذات  الح����ت����ي����اج����ات  اخ����ت����ي����ار  ف���ر����س���ة 

من  كل  اإىل  الفوائد  وتقدمي  الأولوية، 

راأ���ص  �سخ  طريق  عن  وامل�سري  البائع 

املال يف الأ�سواق والقت�سادات املحلية.

���ع���ت ح��م��ل��ة ه����ذا ال���ع���ام ال��ت��ي  وت���و����سَّ

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 

بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 

رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، ع�سرة 

10 مايني  “حملة  اأ�سعاف مقارنة مع 

وجبة” التي ُنفذت بنجاح العام املا�سي 

للمت�سررين  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  ووف���رت 

م���ن ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19 وت��داع��ي��ات��ه��ا 

والقت�سادية. ال�سحية 

وي�سكل اإطعام الطعام وتوفري الدعم 

ال���غ���ذائ���ي ل����اأف����راد ول���اأ����س���ر الأك����ر 

ت�����س��ررا يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ه�����س��ة والأق���ل 

دخ����ًا ق�����س��ي��ة حم���وري���ة حت��م��ل��ه��ا دول���ة 

فيما  ال���دويل،  امل�ستوى  على  الإم����ارات 

ت�����س��اه��م م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 

حملة  يف  �سركائها  م��ع  العاملية  مكتوم 

“100 مليون وجبة”، يف تعزيز اجلهود 
ه��ذه  م��ع  للتعامل  ال��ع��امل��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 

امللّحة.  امل�ساألة 

منوذج يحتذى 

وقال عبد املجيد يحيى، مدير مكتب 

لاأمم  التابع  العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج 

امل���ت���ح���دة يف دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

امل��ت��ح��دة ومم��ث��ل ال��ربن��ام��ج ل���دى دول 

هذه  “تاأتي  اخلليجي:  التعاون  جمل�ص 

املبادرة يف وقت العامل يف اأم�ّص احلاجة 

لها، فاأرقام اجلوع ترتفع ب�سكل ملحوظ 

امل�سلحة  ال��ن��زاع��ات  ب�سبب  ال��ع��امل  ح��ول 

امل��ن��اخ��ي��ة وت��داع��ي��ات جائحة  والأزم�����ات 

ك��وف��ي��د-19. وال��ي��وم، ي��واج��ه اأك���ر من 

270 مليون اإن�سان م�ستويات من اجلوع 

اإىل  ننظر  ونحن  حياتهم.  تهدد  احل��اد 

اأن  وعلينا  اأع��ي��ي��ن��ا  اأم���ام  تتفاقم  ك��ارث��ة 

ناأخذ زمام املبادرة ملواجهتها.« 

ال��ق��ي��ادة  ت��ق��دم  “وجمدداً  واأ����س���اف: 

ل�ساحب  الكرمية  واملبادرة  ال�ستثنائية 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

اأن  وي�سرفنا  للعامل.  يحتذى  من��وذج��اً 

نتعاون مع مبادرات حممد بن را�سد اآل 

القّيمة  احلملة  ه��ذه  يف  العاملية  مكتوم 

ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب����اأن ���س��ع��ب الإم�����ارات 

�سي�سارع ملد يد امل�ساعدة للجوعى خال 

�سهر رم�سان الكرمي.«

�سراكة حيوية 

وت�سكل ال�سراكة مع برنامج الأغذية 

املتحدة �سرورة، ل�سمان  العاملي لاأمم 

100 مليون وجبة” اإىل  “حملة  و�سول 

اأو���س��ع ���س��ري��ح��ة مم��ك��ن��ة واإح�����داث ف��ارق 

امل�ستفيدين  ح��ي��اة  يف  ملمو�ص  اإي��ج��اب��ي 

من احلملة طوال مدتها امل�ستمرة حتى 

نهاية �سهر رم�سان.

م��ل��ي��ون   100“ ح��م��ل��ة  ت�����س��ت��ف��ي��د  ك��م��ا 

ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة  وجبة” م��ن خ���ربات 

ال��ع��امل��ي وع��م��ل��ي��ات��ه امل��ي��دان��ي��ة ون��ط��اق��ات 

عمله على امل�ستوى الدويل لتعزيز زخم 

احل��م��ل��ة، ال��ت��ي ت��و���س��ع ت��ع��اون��ه��ا ال���دويل 

الإق��ل��ي��م��ي��ة  “ال�سبكة  ل��ي�����س��م��ل  اأي�������س���اً 

اجلهات  من  والعديد  الطعام”  لبنوك 

واخلريية  الإن�سانية  واملنظمات  املعنية 

يف ال�������دول ال��ع�����س��ري��ن ال���ت���ي ت��غ��ط��ي��ه��ا 

احلملة.

دور املتربعني

وجبة”  مليون   100 “حملة  وت�سكل 

دع�����وة م��ف��ت��وح��ة ل����اأف����راد وال�����س��رك��ات 

وال���ه���ي���ئ���ات احل���ك���وم���ي���ة، داخ������ل دول����ة 

الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وخ��ارج��ه��ا، 

ل��ل��م�����س��اه��م��ة ب���ت���ق���دمي ق���ي���م���ة وج���ب���ات 

الطرود  تو�سيل  ميكن  بحيث  الطعام 

الغذائية التي حتمل املكونات الأ�سا�سية 

حاجًة  الأك��ر  للفئات  الوجبات  لإع��داد 

يف 20 دولة يف املنطقة العربية واأفريقيا 

واآ�سيا.

طرق التربع

مليون   100 ل�”حملة  ال��ت��ربع  ميكن 

خم��ت��ل��ف��ة:  اآل����ي����ات  اأرب������ع  وجبة” ع���رب 

م��ن خ��ال م��وق��ع احلملة الإل��ك��روين 

100millionmeals. .www
م��رك��ز  م����ع  ال���ت���وا����س���ل  ع����رب  اأو  ae؛ 
الرقم  على  باحلملة  اخلا�ص  الت�سال 

املبلغ  ب��ت��ح��وي��ل  اأو  8004999؛  امل��ج��اين 

اإىل احل�ساب امل�سريف املخ�س�ص للحملة 

 AE08( ب��ن��ك دب���ي الإ����س���ام���ي ل���دى 

عرب  اأو  7815201(؛   2097  0015  0240

 »meal« اأو  “وجبة”  ك��ل��م��ة  اإر����س���ال 

الر�سائل  طريق  عن  الإجنليزية  باللغة 

ال���ق�������س���رية ع���ل���ى اأرق��������ام حم������ددة ع��ل��ى 

يف  “ات�سالت”  اأو  “دو”  ����س���ب���ك���َت���ي 

الإمارات العربية املتحدة.

100 مليون وجبة حملة 

وجبة”  مليون   100 “حملة  وتنظم 

اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  م���ب���ادرات حم��م��د 

الأغذية  برنامج  مع  بالتعاون  العاملية 

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  وموؤ�س�سة  العاملي 

والإن�سانية  اخل��ريي��ة  ل��اأع��م��ال  مكتوم 

وال�����س��ب��ك��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ب��ن��وك ال��ط��ع��ام 

املعنية  واجل��ه��ات  اخل��ريي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 

وتركز  احلملة.  تغطيها  التي  الدول  يف 

احل��م��ل��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي ال���ع���ون ال��غ��ذائ��ي 

للمحتاجني يف �سهر رم�سان يف 20 دولة 

ويف  �سرقاً حتى غانا غرباً  باك�ستان  من 

القلب منها العامل العربي.

االنباط- عمان

 �سمحت وزارة املياه والري/ �سلطة 

امل����ي����اه، ل�����س��ه��اري��ج امل����ي����اه اخل��ا���س��ة 

ب��ال��ت��ن��ق��ل يف اأوق����ات احل��ظ��ر اجل��زئ��ي 

وال�������س���ام���ل، ن���ظ���را ل����ظ����روف ف�����س��ل 

امل��ي��اه  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  وازدي����اد  ال�سيف 

مل��خ��ت��ل��ف ال���س��ت��خ��دام��ات وال��ت�����س��ه��ي��ل 

ع�����ل�����ى امل������واط������ن������ني وال�����ق�����ط�����اع�����ات 

وال�سياحية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

وامل���ن���زل���ي���ة ل���ت���اأم���ني اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

املنزلية. ال�سرب  مياه  من  الإ�سافية 

واأ���س��اف��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ام�����ص 

ال���������س����ب����ت، اأن���������ه ج�������رى ال���ت���و����س���ي���ة 

لاأمن  الوطني  املركز  مع  بالتن�سيق 

اأزمة  اإدارة خلية  اإىل  الزمات  واإدارة 

ك���ورون���ا ال��ت��ي واف��ق��ت ع��ل��ى ال�����س��م��اح 

لأ�����س����ح����اب ال�������س���ه���اري���ج اخل���ا����س���ة 

بالعمل خال اوقات احلظر اجلزئي 

وال�������س���ام���ل م���ن ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة 

����س���ب���اح���ا وح����ت����ى ال����ع����ا�����س����رة م�����س��اء 

احلظر  بتعليمات  الل��ت��زام  �سريطة 

اأو  للتطعيم  املن�سة  على  والت�سجيل 

. تلقيه

الإجراءات  اأن هذه  الوزارة  وبينت 

يف  امل��واط��ن��ني  على  الت�سهيل  هدفها 

ت��اأم��ني اح��ت��ي��اج��ات��ه��م الإ���س��اف��ي��ة من 

القطاعات. خمتلف  يف  املنزلية  املياه 

 »حملة 100 مليون وجبة« تتعاون مع برنامج األغذية العالمي 
لتوفير الدعم الغذائي وفي مخيمات الالجئين في المملكة

 لتوفير الطعام للمحتاجين في شهر رمضان

 المياه: السماح لصهاريج المياه الخاصة بالتنقل في أوقات الحظر

االنباط- عمان

وزارة  امل�ستهلك  حماية  جمعية  طالبت 

يف  فقط  الدجاج  با�سترياد  ال�سماح  ال��زراع��ة 

اأ�سعاره  �سهر رم�سان املبارك، وذلك لرتفاع 

بال�سقوف  الل��ت��زام  وع���دم  م��ل��ح��وظ،  ب�سكل 

ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ري��ة 

وال���ت���ج���ارة وال���ت���م���وي���ن، ول��ك�����س��ر الح��ت��ك��ار 

النق�ص  ول�سد  التجار،  بع�ص  ال��ذي ميار�سه 

احلا�سل من الكميات املنتجة.

وق����ال رئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

ع��ب��ي��دات، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، م�����ص ال�����س��ب��ت، 

م��ئ��ات  امل���ا����س���ي  ال����س���ب���وع  خ����ال  “تلقينا 
ال�سكاوى من جميع حمافظات اململكة تتعلق 

اأن��واع��ه  ال��دج��اج بجميع  ب��ي��ع  �سعر  ب��ارت��ف��اع 

ب�سكل مبالغ فيه ب�سبب عدم التزام حمات 

بيع دجاج النتافات والبقالت وال�سوبرماركت 

واملولت التي تبيع الدجاج الطازج بال�سقوف 

ال�سعرية التي حددتها الوزارة”.

وا�ساف ان ال�سكاوى تركزت على ا�ستغال 

باأ�سعار  وبيعها  ال�سلعة  لهذه  النا�ص  حاجة 

مرتفعة جدا جتاوزت وب�سكل كبري ال�سقوف 

ال�سعرية حيث و�سلت يف بع�ص الأحيان اىل 

م�سريا  ال��واح��د،  للكيلوغرام  دن��ان��ري  ثاثة 

اإىل ان ذلك ل�سعف الرقابة من قبل اجلهات 

ت��وف��ر ه��ذه ال�سلعة يف  ال��ع��اق��ة، وع���دم  ذات 

بع�ص املولت اأو ال�سوبرماركت.

اأو  ن��درك متاما حجم  اأننا  وق��ال عبيدات 

زيادة الطلب على هذه ال�سلعة احليوية التي 

يحتاجها املواطنون يف �سهر رم�سان املبارك 

بيعها ولكن ما  �سعر  رف��ع  ما قد يعمل على 

ارت��ف��اع على �سعر بيعها ف��اق كل  ح��دث م��ن 

الكبري  الرت��ف��اع  اأن  على  م�سددا  التوقعات، 

بال�سعر يجب الت�سدي له من قبل اجلهات 

ممكن  وقت  وباأ�سرع  العاقة،  ذات  الرقابية 

كميات  با�سترياد  ال�سماح  خ��ال  م��ن  وذل��ك 

موائدنا  على  املهة  ال�سلعة  ه��ذه  م��ن  كافية 

تر�سي  عادلة  باأ�سعار  تباع  اأن  ب�سرط  ولكن 

ج��م��ي��ع الأط��������راف وب���ال���ت���ايل ���س��ت��ع��م��ل على 

ال�سعري يف الأ�سواق  التوازن  خلق حالة من 

للمواطنني  ال�سرائية  القدرات  مع  تتنا�سب 

ا�ستثنائية  ظ��روف  من  اأ�سا  يعانون  ال��ذي 

واقت�سادية �سعبة.

واأك�����د ����س���رورة ت��دخ��ل احل��ك��وم��ة ممثلة 

ب����وزارت����ي ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن 

وال������زراع������ة ل��ل��ت�����س��دي جل��م��ي��ع امل����ح����اولت 

وال�����س����ال����ي����ب ال����ت����ي ق�����د ي���ت���خ���ذه���ا ب��ع�����ص 

التي يحتاجها  املحتكرين لل�سلع ال�سرورية 

املواطنون يف هذا ال�سهر الف�سيل وذلك بفتح 

باب الأ�سترياد لأي �سلعة يطراأ عليها ارتفاع 

يف  الن  يحدث  مثلما  احتكار  اأو  م��ربر  غري 

اأ�سعار الدجاج وت�سديد الرقابة واتخاذ جميع 

م��ن يخالف  ك��ل  القانونية بحق  الج����راءات 

العقوبات  ا�سد  وايقاع  والتعليمات  القوانني 

بحقهم.

املنتج  حماية  مع  “اأننا  عبيدات  وا���س��اف 

الوطني ولكن ب�سرط اأن ل يتم ا�ستغال هذا 

الأم��ر يف رفع الأ�سعار على امل�ستهلكني، لقد 

وطالبنا  القطاع  ه��ذا  عن  ال�سابق  يف  دافعنا 

ورف�ص  وحمايته  له  ال��ازم  الدعم  بتقدمي 

به  وتلحق  ت��ه��دده  ق��د  ا���س��ت��رياد  عمليات  اأي 

خ�سائر فادحة عندما كانت الكميات املنتجة 

تباع باأ�سعار عادلة وتر�سي جميع الأطراف، 

اأ�سعار  يف  فو�سى  من  الآن  يحدث  ما  ولكن 

ال��زراع��ة  وزارة  م��ن  الطلب  اىل  دع��ان��ا  البيع 

الرتفاع”.  ه���ذا  ج��م��اح  ل��ك��ب��ح  ب��ال���س��ت��رياد 

ال�سماح  ع��دم  حالة  يف  عبيدات  ي�ستبعد  ومل 

ال�سعرية  بال�سقوف  الل��ت��زام  اأو  بال�سترياد 

املحددة م�سبقا دعوة املواطنني اإىل مقاطعة 

مل��دة حم��ددة حتى  الدجاج  وا�ستهاك  �سراء 

بداية  قبل  عليه  كنت  ما  اإىل  الأ�سعار  تعود 

ال�سهر الف�سيل.

االنباط- معان

نفذت بلدية معان الكربى، ام�ص ال�سبت، 

وبالتعاون مع املعهد املروري وق�سم ال�سري يف 

للتخفيف  جديدة  مرورية  خطة  املحافظة، 

م��ن الزدح���ام���ات امل���روري���ة داخ���ل ال�����س��وارع 

خال ال�سهر الف�سيل.

نائب حمافظ معان ورئي�ص جلنة  وق��ال 

اإنه  ال�سبت،  ام�ص  البطو�ص  عاطف  بلديتها 

اأعدتها  ال��ت��ي  ال�سمولية  اخل��ط��ة  �سياق  ويف 

جلنة بلدية معان لتوفري �سروط ال�سامة 

البلدية  جلنة  قامت  املدينة؛  داخ��ل  العامة 

بالتعاون مع اجلهات  بتنفيذ خطة مرورية 

ال�سامة  ���س��روط  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ع��ن��ي��ة؛ وذل����ك 

حدة  من  والتخفيف  امل�ساة  وحماية  العامة 

الزدحامات املرورية يف ال�سوارع الرئي�سة.

العديد  بعمل  قامت  البلدية  اأن  واأ�ساف 

م�����ن ن����ق����اط ال���غ���ل���ق ب���وا����س���ط���ة احل����واج����ز 

ال�سمنتية، وحتديد م�سارب املركبات، لفتا 

ا�ستح�سان  لق���ت  امل���روري���ة  اخل��ط��ة  اأن  اإىل 

تتابع  البلدية  اأن  كما  املحلي،  املجتمع  اأبناء 

ماحظات  تلقي  خ��ال  م��ن  اخلطة  وتقيم 

املواطنني.

اخل���ط���ة  اأن  اإىل  ال����ب����ط����و�����ص  واأ��������س�������ار 

ال�����س��م��ول��ي��ة ت�����س��ت��ه��دف اإزال�������ة ال��ت�����س��وه��ات 

امل�ساة  تعيق مرور  التي  والتجاوزات  البيئية 

واملركبات، وحت�سني ال�سورة البيئية العامة 

للمدينة، واإبرازها ب�سكل ح�ساري.

 حماية المستهلك تطالب وزارة الزراعة 
السماح باستيراد الدجاج في رمضان

 معان: خطة مرورية لتخفيف 
االزدحامات

 من معاناتي ال�سديده التي مررت بها جراء ال�سابه بالكورونا 

بع�ص  م��ن  واتعجب  املطعوم  لأخ��ذ  ط��واب��ري  يف  ال�سطفاف  ع��دم  م��ن  ج��دا  اتعجب 

يف  ي�سككون  ال��ذي��ن  ا�سمعه   ومم��ا  الجتماعي  التوا�سل  ق��ن��وات  ع��رب  النظر  ق�سريي 

القرن  يف  نحن  ه��ل  يتعجب  الجتماعي  التوا�سل  ق��ن��وات  على  يتابع  وم��ن  اللقاحات 

والع�سرين؟ الواحد 

اأع��رف��ه وال��ي��وم بكل  ب���داأت اول با�سرتي ل��ل��ذه��اب ال��ف��وري لأخ���ذ امل��ط��ع��وم وك��ل م��ن 

اأن  منذ  وبنيتها  عليها  تربيت  وال��ت��ي   بها  اأع��ت��ز  وال��ت��ي  يف  اجلميع  وثقة  م�سداقيتي 

واق��ع معاناه  وم��ن  والأك��ادمي��ي  الإع��ام��ي  والعمل  واجل��ام��ع��ه  امل��در���س��ه  كنت طالبا يف 

�سديده جدا وبعد اأن من اهلل علي بعمر جديد  فاإنني ارجو من اجلميع التطعيم فورا 

واآخر  التطعيم  الدكتور  انا طلب مني  ال�سحه وحتى  وزارة  املن�سه يف  على  والت�سجيل 

طلب مني التاأخر لن الج�سام امل�ساده عاليه بعد ال�سابه وبعد الفح�ص وان�سح قبل 

التطعيم الفح�ص من الكورونا 

وارجو من اجلميع اللتزام املطلق بالكمامه والتباعد الجتماعي والتعقيم امل�ستمر

وارجو من احلكومه 

عن  تقل  ل  الكمامه  يلب�ص  ل  مل��ن  املخالفه  ت�سبح  بحيث  ال��دف��اع  اأم��ر  اول(ت��ع��دي��ل 

مائتي دينار اأو األف دينار 

ال�سابعه والتاأكيد على  اإلغاء حظر اجلمعه ودرا�سة الغاء حظر ال�ساعه  ثانيا(درا�سة 

العقوبات بحزم تغليظ 

عند  للعاج  املعتمد  ال�سحي  الربوتوكول  بتحديد  دف��اع  اأم��ر  اإ���س��دار  ثالثا(اقرح 

اجلميع  والدويه املنا�سبه مبا فيها الدواء الردين �ساجنوفري 

تكاليف  بتغطيه  اخلا�سه  التاأمينات  كافة  تقوم  ان  دف��اع  اأم��ر  اإ���س��دار  راب��ع��ا(اق��رح 

الربوتوكول مبا ل يقل عن %90

خام�سا( اقرح اإ�سدار اأمر دفاع ان يكون تامني كافة درجات املوظفني واملتقاعدين 

ح�سب الربوتوكول بثمانني يف املئه يف كافة امل�ست�سفيات 

�ساد�سا(اقرح اإعطاء حوافز للم�ست�سفيات اخلا�سه النموذجيه والأطباء واملمر�سني 

الذين ابدعوا يف العاجات والتعاون ومن خال جتربتي فاإن رئي�ص جمعية امل�ست�سفيات 

اخلا�سه ومدير م�ست�سفى التخ�س�سي الدكتور فوزي احلموري وامل�ست�سفى التخ�س�سي 

وفنيه  واداري��ه  ومتري�سيه  وطبيه  علميه  وق��دره  وتعاونا  كفاءه  منوذجيه  حاله  ميثل 

ادخ��ل يف جتربه  اأعرفها لنني مل  ل  واخل��ا���ص  العام  القطاع  اأخ��رى يف  وهناك من��اذج 

�سحيه مريره معها نتيجة ال�سابه يف الكورونا وهو لي�ص مزحه ويوميا نفقد ع�سرات 

اجتماعيه  تكلفه  ي�سكلون  اأ�سر وكذلك م�سابني  اكر من حرب عامليه وهوؤلء وراءهم 

واقت�ساديه هائله فالو�سع يحتاج اىل اجراءات حازمه جدا وقانونيه 

الأبي�ص  واجلي�ص  المنيه  والأج��ه��زة  واجلي�ص  وال�سعب  الردن  وطننا  اهلل  حمى 

وقيادتنا الها�سميه بقيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�سمو ويل العهد الأمري 

املعظم احل�سني 

د. مصطفى محمد عيروط

 بصراحه عن الكورونا

االحد    18/ 4 / 2021
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 øe  IõªM  Ò`̀eC’G  á«°†b  çGó``̀MC’  á«ª°SôdG  á`̀jGhô`̀dG  ‘  Úµµ°ûŸG  á«ÑdÉZ  â≤∏£fG

 äGAGôbh äÓ«∏– øe á«ÑæLC’G ∞ë°üdG ¬àdhGóJ Éeh äÉeƒ∏©e øe í°TQ ÉŸ º¡∏«∏–

 IQhô°†dÉH  Égóæ°ùj  ’  á«aôX  äÉfQÉ≤eh  äÉLÉàæà°SG  ≈∏Y  É¡q∏L  ‘  äõ`̀µ`̀JQG  ó¡°ûª∏d

 äÉjGhôdG øe ÊOQC’G ΩÉ©dG …CGôdG ∞bƒe ¤EG Ò°ûJ á≤Kƒe …CGQ äÉYÓ£à°SG hCG ≥FÉ≤M

.áØ∏àîŸG

 ájÉ¡ædGh ájGóÑdG á£≤f ¿Éc ÜÓ≤fG ádhÉëÃ ¬Ø«°UƒJ øµÁ ’ ¬fCÉH çóM Ée ó«æØJ 

 ∫GƒMC’G CGƒ°SCG ‘ hCG z»∏NGO ±ÓN{ Oô› hCG zá∏©àØe áeRCG{ ƒg iôL Ée ¿CG ¿hôj øjò∏d

 ô°ûædG ô¶Mh º«à©àdG è¡æd kGô¶f ¬HÉë°UCG  ΩÓj ’ êÉàæà°SG ƒgh ,ziƒb õcGôe ´Gô°U{

 âaÓdG  ¿EÉa ,iôNCG á¡L øeh ,á¡L øe Gòg ,™bGƒdG ¥É«°S êQÉN ká°SQÉ‡ Èà©j …òdG

 ’h Öjôb øe ’ ô°ûJ ⁄ á«µ∏ŸG ádÉ°SôdGh á«ª°SôdG äÉëjô°üàdGh äÉfÉ«ÑdG ¿CG  ô¶æ∏d

 »eôJ ájóL äÉcô– øY kÉë°VGh ∫Gõj Éeh ¿Éc åjó◊G ¿EG πH ÜÓ≤fG ádhÉëŸ ó«©H øe

 á«°û«©ŸG ´É°VhC’G øY ºLÉædG »Ñ©°ûdG Ö°†¨dG ∞«XƒJ ∫ÓN øe QGô≤à°S’G áYõYR ¤EG

 GPEG »©«Ñ£dG ¬dBÉe …òdG ∞«XƒàdG Gòg ,á≤«°†dG á«bƒ≤◊Gh á«°SÉ«°ùdG ¥ÉaB’Gh á≤fÉÿG

 ΩÉ«≤∏d  ΩÉ©dG  •ÉÑME’G  ádÉM ¬«LƒJ  ÉÃQh  ´QÉ°ûdG  ¢û««Œ áª¶àæe  IÒJƒH  ôªà°SG  Ée

 ádhGóàŸG  á«ª°SôdG  á`̀jGhô`̀dG  âë°U  ∫É`̀M  ‘  .ºµ◊G  ΩÉ¶f  ¢†jƒ≤J  É¡fCÉ°T  øe  ∫ÉªYCÉH

 çóM Ée ∞«°UƒJ øµÁ ¬fEÉa ,¿B’G ≈àM záæàØdG ±GôWCG É¡H ΩÉb »àdG äGƒ£ÿG{ ∫ƒM

 ¬≤a ‘ ájÒ°†ëàdG ∫ÉªYC’Gh ,óeC’G Ió«©H ÜÓ≤fG á«∏ª©d ájÒ°†– ∫ÉªYCG ¬fCG kÉ«FÉæL

 ,¿ƒfÉ≤dG ‘ káaƒ°Uƒe káÁôL É¡JGòH πµ°ûJ ⁄ Ée É¡«∏Y ÖbÉ©e ÒZ »FÉæ÷G ¿ƒfÉ≤dG

.ádhódG øeCÉH á°SÉŸG ºFGô÷G ‘ kÉÑdÉZ ≥≤ëàj Ée ƒgh

 ¬àeôH çó◊G ôjƒ°üJh ádCÉ°ùŸG  í«£°ùJ  kGó°üb hCG  áaô©e ΩóY øY ∫hÉM øe áªK 

 QGóJ …òdG Üƒ∏°SCÓd ¬°†aQ øY ìô°U ¬fC’ zÒÑ©àdG ‘ ÒeC’G ájôM{ `d ∑É¡àfG ¬fCG ≈∏Y

 ⁄É¶dG{ `H ºµ◊G ΩÉ¶f â©f äGQÉÑY øe ∂dP ÒZh z¢ü«ÑîàdGzÜ √ÉjEG kÉØ°UGh ádhódG ¬H

 ≥◊G øWGƒe πµdh ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG ‘ º¡FGQBG AGóHEG ájôM áaÉµ∏d ¿CG π°UC’Gh ,z...ó°SÉØdGh

 kÉªé°ùæe ∂dP ¿Éc ≈àe ,ádhódG É¡H QGóJ »àdG Ö«dÉ°SC’Gh äÉ°SÉ«°ùdG ¢VQÉ©j ¿CG ‘ kÉ°†jCG

 ƒg  ¢VQÉ©ŸG  ,iô`̀NCG  IQÉÑ©H  ,Éª¡FÉ°†a ‘ ¢üî°ûdG  ¢VQÉ©j  ¿Gò∏dG  ¿ÉeõdGh  ¿ÉµŸG  ™e

 É¡æY kÉbÉ≤°ûfG É¡æe π«°UCG AõL ƒgh É¡d ¬à°VQÉ©e âfÉµd ’EGh ºµ◊G áeƒ¶æe êQÉN kÉªàM

 kÉ«∏îàe kÉ«ª∏°S ¬H ΩÉbh ¢üî°ûdG √QÉàNG GPEG ´hô°ûe ôeCG ƒgh ,ÉgOGôaC’ ø qéŸG ô¡¶d kÉÑ∏bh

.AÉ°ûj Éªc ¢VQÉ©«d á∏HÉ≤ŸG á¡÷G ¤EG π≤àæ«d ¬àfÉµeh ¬fÉµe øY

 ¢VGÎY’G Öë°ùæj ÚM ‘ PEG ,á°VQÉ©ŸGh ¢VGÎY’G ÚH ™°SÉ°T ¿ƒH áªK ,πHÉ≤ŸG ‘ 

 ;áeÉY á«YÉªàLG hCG á«°SÉ«°S hCG á«°û«©e ´É°VhCG hCG ™°Vh øe AÉ«à°S’ÉH ΩÉ©dG Qƒ©°ûdG ≈∏Y

 äÉHGô°VE’G ÉÃQh äGôgÉ¶ŸGh äÉeÉ°üàY’Gh äÉLÉéàM’G ∫ÓN øe ¬æY ÒÑ©àdG ºàj

 øe á£∏°ùdÉH ôØ¶∏d »©°ùdG »g ¬JÉ°SQÉ‡h á°SÉ«°ùdG º∏Y É¡aô©j Éªc á°VQÉ©ŸG ¿EÉa ,

 ΩÉ¶ædG hCG Üõ◊G AÉ£NCG ó°UôJh ó°UQ ÉgOÉªY á«fƒfÉbh ájQƒà°SO äÉfÉµeh äGhOCG ∫ÓN

.¬H ÚÑNÉædG áÄ«g ´ÉæbEGh ¬≤jƒ°ùJ ºàj èeÉfôH øª°V ∫ƒ∏Mh ìôW Ëó≤Jh ºcÉ◊G

 É¡«∏Y â∏ªà°TG »àdG πFÉ°SôdG ôgÉX ≈∏Y ÒeC’G ¬H ΩÉb Ée ∞«æ°üJh ∞«°UƒJ óªà©j 

 É¡àjÉZh É¡bÉ«°S  ≈∏Yh ,á¡L øe IQƒ°üŸGh  á«Jƒ°üdG  äÉÑjô°ùàdGh  ¬JGOÒ¨Jh ¬JÉHÉ£N

 ≈∏Y ¬£î°Sh ¬fÉé¡à°SG øY áÑ°SÉæe øe ÌcCG ‘ ìô°U ÒeC’Éa .iôNCG á¡L øe É¡J’BÉeh

 kÉeóîà°ùe ,º¡Ñ°†Zh º¡WÉÑMEG ‘ ¢SÉædG ójDƒj ¬fCG Iôe ÒZ  kÉæ∏©e ,É¡à«eƒª©H ´É°VhC’G

 ÒeC’G .z....¢ü«ÑîàdGh äGQó≤ŸG ´É«°Vh ⁄É¶∏d ´ƒ°†ÿG ΩóY{ :πãe Iô°TÉÑe äGQÉÑY

 ∑GQOE’G ΩÉ“ ∑Qój ,ºµ◊G øah á°SÉ«°ùdG ‘ IÈNh áaô©eh º∏Y äGP á«°üî°T ¬Ø°UƒH

 »Ñ©°ûdG Ö°†¨dG è«LCÉJ ¬fCÉ°T øe ;¬àfÉµÃ ¢üî°T øe Ö¡à∏e ¥É«°S ‘ ÜÉ£ÿG Gòg ¿CG

  ,á«ª«∏bEG äÉÑdÉµJh ájOÉ°üàbG ká≤FÉ°Vh káëFÉL OÓÑdG É¡«a ¬LGƒJ ±hôX ‘ ¬°û««Œh

 »àdG áªcÉ◊G áeƒ¶æŸG øY ¥É≤°ûfG ¿ÓYEG áHÉãÃ ƒg ∂∏°ùŸG Gòg ¿ƒc øY kÓ°†a Gòg

 ´hô°ûe Gòg ,iôNCG kIôeh ,á«dÉŸGh á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG ÉgÉjGõÃ ™àªàjh É¡«dEG »ªàæj

 ¤EG  áªcÉ◊G  áÄ«¡dG  áaƒØ°üe  øe  ¬dÉ≤àfG  øY  ø∏YCGh  ¢üî°ûdG  √QÉàNG  ≈àe  ∫ƒÑ≤eh

 ÉÃ ®ÉØàM’G ™e áªcÉ◊G áeƒ¶æŸG øY ¥É≤°ûf’G ∫ƒÑb Ö©°üj å«M ,πHÉ≤ŸG ô£°ûdG

.ájOÉ°üàbGh ájQÉÑàYGh á«°SÉ«°S ÉjGõe øe É¡«dEG ÜÉ°ùàf’G ¬ëæÁ

 øY qÈ`̀Y »àdG  äGƒØ¡dGh  äGƒéØ∏d  Oó`̀ ¢ü«î°ûJ  ≈∏Y Ò`̀eC’G  πFÉ°SQ  pƒ£æJ  ⁄ 

 áæ°S øjô°û©dG hCG Iô°ûY ¢ùªÿG ∫ÓN{ ΩÉ©dG ™°VƒdG ∞°UƒH kÉ«Øàµe ,É¡æY √É°VQ ΩóY

 Gògh ,z¢ü«ÑîJ{ ¬fCÉH ;É©ÑW ¬àd’O ¬d ºbQ ƒgh ,äÉÑjô°ùàdG óMCG ‘ ∫Éb Éªc  zá«°VÉŸG

 ób  ;Ó°UCG  áeRCÉàe  ´É°VhCG  ‘  ±Î  »°SÉ«°S  ¬eóîà°ùj  Éªæ«M  ÜÉ£ÿG  øe  ´ƒædG

 ’ Éªæ«M kÉ°Uƒ°üN á©°SGh ó«jCÉJ IóYÉb ÜÉ°ùàc’ …ƒÑ©°T QÉ«J ™e »gÉ“ ¬fCG ≈∏Y ô q°ùØj

 äQÉKCG »àdG π∏ÿG øWGƒe á÷É©Ÿ á°†jôY •ƒ£îH ƒdh IóæLCG hCG ájDhQ ÜÉ£ÿG Ωó≤j

.§î°ùdG

 GPEG á«WGô≤ÁódG º¶ædG ¿ÉcQCG øe øcQh Ió«ªM á°SQÉ‡h á«ë°U IôgÉX á°VQÉ©ŸG

 ¢VGÎY’G  ÚHh  ,É«°SÉ«°Sh  kÉjQƒà°SO  á«YôŸG  É¡dƒ°UCGh  ÉgóYGƒ≤d  kÉ≤ah  É¡à°SQÉ‡  ”

 í°VhCG  á°SÉ°ùdG óæY ¬æµd áeÉ©dG ÚYCG √ô°üÑJ ’ ób ™«aQ §«N ¥É≤°ûf’Gh á°VQÉ©ŸGh

 äGOó ¿ÉeõdGh ¥É«°ùdGh  ¿ÉµŸGh áfÉµŸG   ¿CG  Éªc kÉeÉ“ ,QÉ¡ædG  í°Vh ‘ ¢ùª°ûdG  øe

ÒÑ©àdG ‘ ÒeC’G ájôM ºµ– á«∏Lh á«°SÉ°SCG

مهند العزة

حرية ا�مير في التعبير

2021 /  4  /  18    óMC’G

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 …òdG  2020  OÓÑdG  ádÉM  ôjô≤J  ¢ü∏N

 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ¢ù∏éŸG  √Qó`̀°`̀UG

 ¿ƒµJ ¿CG  Öéj áaÉ≤ãdG  IQGRh ¿CG  ¤EG  ,kGÒNCG

.πªéŸÉH  ‘É≤ãdG  ¿CÉ°û∏d  ºXÉædG  π≤©dG

 ∫ÓN  äógÉL  IQGRƒ`̀dG  ¿EG  ôjô≤àdG  ∫É`̀bh

 IÎa  ∫Ó`̀N  É`̀gOƒ`̀Lh  âàÑKCGh  »°VÉŸG  ΩÉ©dG

 á«°VÉe ,É``̀fhQƒ``̀c  AÉ```Hh  »`̀°`̀û`̀Ø`̀J  ™`̀æ`̀Ÿ  ô`̀¶`̀◊G

 »``̀é``̀«``̀JGÎ``̀°``̀S’G QÉ```````̀WE’G ™``̀ °``̀Vh ≥``̀jô``̀W ‘

 »æWh  ≥`̀jô`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀Ãh  áµ∏ªŸÉH  áaÉ≤ã∏d

.‘É≤ãdG  πª©dÉH  Ú°ü°üîàeh

 âfÉc äÓ`̀› äOÉ`̀YCG IQGRƒ``dG ¿CG ±É`̀°`̀VGh

 ÖjQóàd  øjõcôe  AÉæH  ‘  â°†eh  ,áÑéà

 Ú`̀©`̀H äò``````̀NCGh ,ó```````̀HQEGh ¿É``̀ª``̀Y ‘ ¿ƒ``̀æ``̀Ø``̀dG

 çGÎ`̀∏`̀d »`̀ª`̀bô`̀dG ≥`̀«`̀Kƒ`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G

 ÉÃ AÉ`̀æ`̀¨`̀dGh ≈`̀≤`̀«`̀°`̀Sƒ`̀ŸG ∫É``̀› ‘ »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ¢`̀Tô`̀L ¿É``̀Lô``̀¡``̀e º``̀°``̀SGƒ``̀e ≥`̀«`̀Kƒ`̀J ∂```̀dP ‘

 äÉ`̀Ø`̀dDƒ`̀eh  Ö`̀à`̀c  Ò`̀aƒ`̀Jh  ¿ƒ`̀æ`̀Ø`̀dGh  áaÉ≤ã∏d

 ‘ ¤hCG äGƒ`̀£`̀N â`̀£`̀Nh ,É`̀«`̀ª`̀bQ á`̀«`̀YGó`̀HEG

 ÈY á`̀«`̀FÉ`̀ª`̀æ`̀«`̀°`̀S ΩÓ```̀aCG êÉ``̀à``̀fEGh º``̀YO ∫É``̀›

 äGƒ``̀£``̀ÿG  √ò```̀g  ¿CGh  ,ΩÓ```̀aCÓ```̀d  ¿É``̀Lô``̀¡``̀e

 ‘ á``̀«``̀eÉ``̀æ``̀jOh §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG á``jƒ``«``M ¢`̀ù`̀µ`̀©`̀J

 á«æH  AÉ°ûfEG  ∫Éªµà°S’  á`̀LÉ`̀◊G  ™`̀e  ,πª©dG

 õ`̀cGô`̀e AÉ``æ``Hh ,á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀e á`̀«`̀à`̀–

.äÉ¶aÉëŸG  ‘  á«aÉ≤K

 á«ª«¶æJ  á∏¶e  OÉéjEÉH  ôjô≤àdG  ≈`̀°`̀UhCGh

 »æWh ¢ù∏éÃ á∏ã‡ ‘É≤ãdG ´É£≤∏d á©°SGh

 ,Ú≤«≤◊G  AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ™`̀ª`̀é`̀j  áaÉ≤ã∏d  ≈`̀∏`̀YCG

 á`̀«`̀é`̀«`̀JGÎ`̀°`̀SG º``̀ °``̀SQ á``̀≤``̀JÉ``̀Y ≈``̀∏``̀Y ò```̀NCÉ```̀ jh

 á«›GôH  §£N  É¡æe  åÑæJ  áaÉ≤ã∏d  á«æWh

 º``Yó``d ¥hó``̀æ``̀ °``̀U ¬``̀æ``̀Y ≥``̀ã``̀Ñ``̀æ``̀jh ,á``̀jò``̀«``̀Ø``̀æ``̀J

 äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ó``̀Mƒ``̀j QÉ`````̀WEG OÉ````é````jEGh ,á``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG

 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀÷G ¿ƒ``fÉ``b ≥``̀ah á`̀∏`̀é`̀°`̀ù`̀ŸG á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

 äGOÉ``̀–G hCG á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG OÉ``̀–G π`̀ã`̀e

.±GógC’G  ‘  ¬HÉ°ûàJ  »àdG  äÉ«©ªé∏d  á«Yƒf

 äÉ``æ``«``Ñ``dG Ió```̀YÉ```̀b õ``̀jõ``̀©``̀à``̀H ≈````̀°````̀UhCG É``̀ª``̀c

 ,IOó``̀©``̀à``̀ŸG á``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀d á``«``aÉ``≤``ã``dG

 ,IóYÉ≤dG  √òg  ójóéàd  º`̀FGO  õcôe  OÉéjEGh

 AÉ```̀HOC’G π`̀ã`̀e ;Ú`̀Yó`̀Ñ`̀ŸG äÉ`̀YÉ`̀£`̀b á`̀°`̀UÉ`̀Nh

 ÜÉÑ°ûdG  ´É£b  AÓ`̀jEGh  ,ºgÒZh  ÚfÉæØdGh

 ´É£≤d  á«é«JGÎ°SG  á`̀jCG  ‘  É°UÉN  ÉeÉªàgG

 ∂«Ñ°ûàdGh  ,ÉgOGóYEG  ‘  º¡cGô°TEGh  áaÉ≤ãdG

 ¢``Vô``Yh É`̀¡`̀©`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh IAGô```̀≤```̀dG á```̀jó```̀fCG ™``̀e

.É¡FÉ°†YCG  ≈∏Y  á«fOQC’G  äÉØdDƒŸG

 èeGÈdG  õjõ©Jh  º`̀YO  ¤EG  ôjô≤àdG  É`̀YOh

 ;IQGRƒ`̀dG  ÉgòØæJ  »àdG  áëLÉædG  ™jQÉ°ûŸGh

 äÉ`̀ª`̀«`̀h ,á```«```fOQC’G Iô``̀°``̀SC’G á`̀Ñ`̀à`̀µ`̀e π`̀ã`̀e

 ájôjó≤àdG  ádhódG  õFGƒLh  ,‘É≤ãdG  ´GóHE’G

 ,á``̀«``̀ fOQC’G á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ¿ó```̀eh ,á`̀«`̀©`̀«`̀é`̀°`̀û`̀à`̀dGh

 ∫É``ª``YC’G êÉ``̀à``̀fEG º```̀YOh ,Ö`̀à`̀µ`̀dG ô`̀°`̀û`̀f º```̀YOh

 ,á``̀«``̀≤``̀FÉ``̀Kƒ``̀dGh á``«``FÉ``ª``æ``«``°``ù``dGh á``̀«``̀Mô``̀°``̀ù``̀ŸG

 ,á`̀ª`̀LÎ`̀dGh ,»```̀YGó```̀HE’G Æô`̀Ø`̀à`̀dG ´hô``°``û``eh

 õcôŸG  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀◊Gh  ,´Gó```̀HE’G  äÉ≤HÉ°ùeh

 á`̀£`̀°`̀û`̀fCÓ`̀d É`̀à`̀«`̀H ¬`̀Ø`̀ °`̀Uƒ`̀H »``̀µ``̀∏``̀ŸG ‘É``̀≤``̀ã``̀dG

 ¥Ó``̀WE’ á`̀°`̀ü`̀æ`̀eh á`̀ª`̀FGó`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀T á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

 ìô°ùª∏d  á`̀«`̀æ`̀Wh  á`̀bô`̀a  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀Jh  ,QÉ``̀µ``̀aC’G

 Ëó`̀≤`̀à`̀d Ú`̀«`̀Mô`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d É``eÉ``Y GQÉ`````WEG ¿ƒ``µ``J

.É¡dÓN  øe  º¡dÉªYCG

 AÉ°†ØdG QÉªãà°SÉH IQGRƒdG ôjô≤àdG ÖdÉWh

 »`̀ª`̀bô`̀dG ∞`̀ë`̀à`̀ŸG ´hô`̀°`̀û`̀e ™`̀°`̀Vhh ,»`̀ª`̀bô`̀dG

 ò«ØæàdG  ™`̀°`̀Vƒ`̀e  ÊOQC’G  »∏«µ°ûàdG  ø`̀Ø`̀∏`̀d

 äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdGh  ,¬`̀d  §£  ƒg  Éªc

 »àdG  áHÉ°ûdG  ÖgGƒŸG  ™e  π°UGƒàdGh  ,á«æ©ŸG

 á`̀÷É`̀©`̀eh ,IQGRƒ`````̀dG äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e ‘ â`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀cG

 º¡FGQBÉH  ΩÉªàg’Gh  ,º¡¡LGƒJ  »àdG  äÓµ°ûŸG

 Iƒ```̀YOh ,ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀∏`̀d á``∏``HÉ``≤``dG º``¡``JÉ``MÎ``≤``eh

 π°UGƒà∏d  äÉ¶aÉëŸG  ‘  áaÉ≤ãdG  äÉ`̀jô`̀jó`̀e

 º`̀¡`̀£`̀à`̀°`̀û`̀fCG á`̀°`̀SQÉ`̀‡ ø``e º`̀¡`̀æ`̀«`̀µ`̀“h º`̀¡`̀©`̀e

 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀eh ,á`̀MÉ`̀à`̀ŸG äÉ``«``fÉ``µ``eE’Gh π`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H

 ‘  â≤∏WCG  »àdG  áëLÉædG  äÉ≤HÉ°ùŸG  AGô``̀LEG

 á≤HÉ°ùe  É`̀ª`̀«`̀°`̀S’h  ,‹õ`̀æ`̀ŸG  ô`̀é`̀◊G  ±hô``̀X

.z»à«H  øe  »àÑgƒe{

 ÚYóÑŸGh  ÚØ≤ãŸÉH  ΩÉªàg’ÉH  ÖdÉW  Éªc

 õaGƒM Ëó≤Jh  º¡æjhÉæY  ô°üMh ,øjô°ù©ŸG

 ∂∏àÁ ’ ø`̀Ÿ »`̀Ñ`̀£`̀dG êÓ`̀©`̀dG Ú`̀eCÉ`̀Jh ,º`̀¡`̀d

 ºYO äÉª«∏©J á©LGôeh ,É«ë°U Éæ«eCÉJ º¡æe

 á«Yƒ°Vƒe  á©LGôe  AGô`̀LEG  ó©H  ÖàµdG  ô°ûf

 ácQÉ°ûeh  ,1994  ΩÉY  äCGóH  »àdG  áHôéà∏d

 øjô°TÉfh  ÜÉ`̀à`̀c  ø`̀e  á`̀aÉ`̀c  á«∏ª©dG  ±Gô``̀WCG

 ™e  ∂«Ñ°ûàdGh  ,á©LGôŸG  √ò`̀g  ‘  Ú`̀YRƒ`̀eh

 »`̀à`̀dG IQGRƒ`````̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀Ã á`̀«`̀æ`̀©`̀ŸG äGQGRƒ`````̀dG

 »JQGRh  á°UÉNh  ,Iójó÷G  ∫É«LC’G  ÖWÉîJ

º«∏©àdGh  á«HÎdGh  ÜÉÑ°ûdG

 تقرير حالة البالد يوصي بإيجاد مظلة تنظيمية للقطاع الثقافي

 سلطة العقبة: إعادة فتح المعابر يزيد الحركة 
السياحة بنسبة ٣٥٪

شباب كلنا ا�ردن تنظم حوارية بعنوان نفحات رمضانية

 اطالق الدورة الثانية من مسابقة تحدي الريادة المجتمعية

áÑ≤©dG ‐•ÉÑf’G

 ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdGh áMÉ«°ùdG ¢VƒØe ócG 

 á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°S  ‘

 ájOhó◊G ôHÉ©ŸG íàa IOÉYEG ¿CG »°VÉe π«ÑMô°T

 ¤EG  á«MÉ«°ùdG  á`̀cô`̀◊G  ójõà°S  áÑ≤©dG  áæjóŸ

.áÄŸÉH 35 ƒëæH áæjóŸG

 ¢`̀ù`̀eG »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U í`̀jô`̀°`̀ü`̀J ‘ »``̀°``̀VÉ``̀e ∫É`````̀bh

 äÉÑ«JôJ  øe  AÉ¡àf’G  πeCÉJ  á£∏°ùdG  ¿EG  âÑ°ùdG

 ô¡°T  ájÉ¡f  πÑb  á``jOhó``◊G  ô`̀HÉ`̀©`̀ŸG  íàa  IOÉ```̀YEG

 ,ó«©°ùdG  ô£ØdG  ó«Y  á`̀jGó`̀Hh  ∑QÉ`̀Ñ`̀ŸG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ

 É¡ëàa  IOÉ`̀YEÉ`̀H  á°üàîŸG  äÉ`̀¡`̀÷G  QGô`̀≤`̀d  Gò«ØæJ

 ≈∏Y ®ÉØ◊G øª°†J á°UÉN ä’ƒcƒJhôH øª°V

 äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdG

.IQhÉéŸG ∫hódGh áµ∏ªŸG ‘ á«æ©ŸG

 ™e  ≥«°ùæàdÉH  π`̀ª`̀©`̀J  á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh

 º«©£àd áÑ≤©dG á¶aÉh áÑ≤©dG áë°U ájôjóe

 É`̀¡`̀fÓ`̀YE’ É``fhQƒ``c ¢`̀ShÒ`̀a ó`̀°`̀V á`̀æ`̀jó`̀ŸG ¿É`̀µ`̀°`̀S

 òØæà°S  Éªc  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  ø`̀e  á«dÉN  á≤£æe  É`̀≤`̀M’

 ,ΩQ …OGh ,áÑ≤©dG{ »ÑgòdG å∏ãŸG ≥jƒ°ùàd á∏ªM

 øe  ÉbÓ£fG  á«∏NGódG  áMÉ«°ùdG  ΩÉ``̀eCG  zGÎ`̀Ñ`̀dG

.≥WÉæŸG á«≤H ¤EG áÑ≤©dG

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ≥«Ñ£J  È`̀Y  ,á`̀jQGƒ`̀M  ,¿OQC’G  Éæ∏c  ÜÉÑ°T  áÄ«g  âª¶f  

 äÉëØf{ ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T πFÉ°†a ¿Gƒæ©H ,á©ª÷G ,ΩhhR

.zá«fÉ°†eQ

 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ±É```````̀bhC’G ô````̀jRh á```̀jQGƒ```̀◊G ∫Ó```̀N çó````̀–h

 Qƒ°†ëH  ,á∏jÓÿG  óª  QƒàcódG  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh

.IôgGhõdG º«MôdG óÑY ¿OQ’G Éæ∏c ÜÉÑ°T áÄ«g ΩÉY ôjóe

 Gòg ¿É°†eQ ô¡°T ¿EG  á°ù∏÷G ∫ÓN ±É`̀bh’G ôjRh ∫Ébh

 ¿CGh  πªëàf  ¿G  É©«ªL  Éæ«∏Yh  á«°SÉb  ±hô`̀X  ‘  »JCÉj  ΩÉ©dG

 ¤G  GÒ°ûe  ,óLÉ°ùŸG  ¥Ó`̀Z’  »Yô°ûdG  Æƒ°ùŸÉH  ™æà≤fh  »©f

 QhOh  »eÓ°S’G  á≤ØdG  ™ª› øe ,∂dòH á°UÉÿG ihÉàØdG

.AÉàa’G

 ¬dh  ,äGOÉÑ©dGh  äÉYÉ£∏d  º°Sƒe  ô¡°ûdG  Gò`̀g  ¿G  ±É`̀°`̀VCGh

 Éfó«°S  ≈∏Y ∫õ`̀fCG  …ò`̀dG  ¿BGô≤dG  á«°Sób øe áª¶Yh á«°Sób

 CGóH ¿Gô≤dG ∫õfCG ÉeóæY ˆG ¿CGh ,º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óª

 ád’O ,ΩÉµM’Gh ™jô°ûàdG äÉ`̀jBG  πÑb …CG ,CGô`̀bEG  »gh ájBG ∫hCÉ`̀H

 ¿G ¤G Éàa’ ,º∏Y áeCG ¿ƒµJ ¿CG óª áeCÉH ójôj ˆG ¿G ≈∏Y

.ôHóàdGh ôµØà∏d äÉjBG »g CGôbEG ó©H âdõf »àdG äÉj’G

 äÉLQO  çÓK ≈∏Y ƒgh  ¿É°ùfÓd ájGóg Ωƒ°üdG  ¿CG  ÚHh

 á«fÉãdGh  ,ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  øY  ¿ƒµjh  Ωƒª©dG  Ωƒ°U  ¤hC’G

 ¬©ª°Sh  ¬MQGƒéH  º∏°ùŸG  Ωƒ°üj  ¿CÉH  ∂dPh  ¢Uƒ°üÿG Ωƒ°U

 øe Üƒ`̀∏`̀£`̀ŸG Ωƒ`̀°`̀ü`̀dG ƒ``gh ø``jô``NB’G …PDƒ``̀j ’ ¿CGh √ô`̀°`̀ü`̀Hh

 ¿CG  …CG  ¢Uƒ°üÿG  ¢Uƒ°üN  Ωƒ°U  áãdÉãdGh  ,º∏°ùŸG  ¿É°ùf’G

.ˆG øY π¨°ûæj ’h IÉ«◊G äÉjô¨e øY Ö∏≤dG Ωƒ°üj

 äGQhO É¡∏c ΩÉ«°üdGh IÓ°üdGh Ωƒ°üdGh è◊G ¿CG ¤EG QÉ°TGh

 ¿É°ùf’G ábÓY ‘ QhO É¡dh ,¿É°ùf’G ∑ƒ∏°S §Ñ°†d á«ÑjQóJ

 ΩôM ∂dòd ,ˆG ™e ¿É°ùf’G ábÓY øe AõL »gh ¿É°ùf’ÉH

 áæ«fCÉª£dG  Oƒ°ùàd  ,πWÉÑdÉH  ¢SÉædG  ∫É`̀e  π``̀cCGh  º∏¶dG  ˆG

.™ªàéŸG ‘ á◊É°U áÄ«H ¿ƒµàdh

 Ωƒ«dG  ÉæfEG  á∏jÓÿG  ∫Éb  ,äGƒ∏°üdG  ¢†©H  π«£©J  ∫ƒ`̀Mh

 äÉ`̀bÓ`̀Z’Gh  ô¶◊ÉH  É¡fƒ¡LGƒj  ⁄É`̀©`̀dGh  ,áëFÉL  ¬`̀LGƒ`̀f

 ¿CGh  äGƒ∏°üdG  ¢†©H  π«£©J  ∂`̀dP  ø`̀eh  ,äÉ©ªéàdG  ™`̀æ`̀eh

 Ö°ùëH º««≤àdGh á°SGQó∏d ´ƒÑ°SG πc ™°†îj ¿OQ’G ‘ ôe’G

 ó≤ædG øY êôNh AÉ°SCG ¢†©ÑdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,»FÉHƒdG ≈ëæŸG

.¬∏ ÒZ ‘ ôeC’G Gƒ∏ªMh »Yƒ°VƒŸG

 Éæ«∏Yh É¡dƒM ∞∏àîf ,á«aÓN πFÉ°ùe ∑Éæg ¿G ±É°VCGh

 ¿CG  ±Ó`̀à`̀N’G ‘ π`̀°`̀UC’G  ¿CGh  ,±Ó``̀ÿG Ohó``̀M ‘ ≈≤Ñf ¿CG

 º∏Y ≈∏Y É«æÑe ô`̀eC’G ¿Éc GPG Éª«°S’ ô`̀NB’G Éæ°†©H ΩÎëf

.í«ë°U »ª∏Y è¡æeh

 ¿CG  í``°``VhCG  ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ¢ùØædG ‘ È`̀°`̀ü`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀J ∫ƒ``̀Mh

 ¿CG  ¿É`̀°`̀ù`̀f’G ≈`̀∏`̀Yh ¿É``̀Á’G ∞°üfh ,»`̀eÓ`̀°`̀SEG  ≥`̀∏`̀ oN È°üdG

 ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ‘ ÉæfCG Éª«°S’h ,È°üdÉH ¬°ùØf øWƒj

.È°üdÉH ≥∏©àj ÉÃ á∏eÉc IQhO ó©j …òdG

 ,â«ŸG ≈∏Y ¿BGô≤dG IAGôb ÜGƒK ∫ƒ°Uh ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ ‘h

 ¿CG ˆG É«YGO ,∂dP Rƒéj ¬fCG iôjh á«aÓN ádCÉ°ùe É¡fCG ÚH

 ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óª Éfó«°S ¿CG å«M ,ôLC’Gh ÜGƒãdG π°üj

.º©f ∫Éb ’EG ‘ƒàª∏d π°üj ÜGƒK øY πÄ o°S Ée ,º∏°Sh

 IQGRh É`̀¡`̀H Ωƒ`̀≤`̀J »`̀à`̀dG Oƒ``̀¡``̀÷G Iô```̀gGhõ```̀dG ø`̀ª`̀K ,√Qhó````̀H

 IƒYódGh »YƒdG ô°ûf ‘ ®ÉYƒdGh áªF’G ∫ÓN øe ±Ébh’G

 ÜÉÑ°û∏d  ‹É`̀©`̀dG  iƒà°ùŸÉH  Gó«°ûe  ,óLÉ°ùŸG  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀◊Gh

 º¡eÉªàgGh á∏Ä°S’G ìôW ∫ÓN øe ájQGƒ◊G ‘ ÚcQÉ°ûŸG

 º¡JÉcQÉ°ûeh á«Yƒ£àdG äÓª◊G ‘ ºgQhOh ,º¡æjO QƒeG ‘

.óLÉ°ùŸG ‘ …ó°ù÷G óYÉÑàdG º«¶æJh º«≤©àdG ‘

 äGAÉ≤d º«¶æJ äCÉJQG ¿OQ’G Éæ∏c ÜÉÑ°T áÄ«g ¿G ¤G QÉ°TCGh

 AÉ≤à°S’ AÉª∏©dG  áaÉ°†à°SGh  áµ∏ªŸG  iƒà°ùe ≈∏Yh Iôªà°ùe

 ô¡°T  á∏«W  ΩÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  π°†a  ∫ƒ``̀M  ,º`̀¡`̀æ`̀e  á«Yô°ûdG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG

.∑QÉÑŸG ¿É°†eQ

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ÊÉ`̀ã`̀dG ˆG ó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ŸG ¥hó`̀æ`̀°`̀U ≥``∏``WCG 

 á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e ø```e á``«``fÉ``ã``dG IQhó``````̀dG ,á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀∏`̀d

 øª°V ∂``̀dPh zá`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ŸG IOÉ``̀jô``̀dG …ó``̀–{
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االنباط-عمان 

اأك������د م���ف��������ض ال�������ش���ي���اح���ة وال���������ش�����ؤون 

العقبة  م��ن��ط��ق��ة  ���س��ل��ط��ة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 

ما�سي،  �سرحبيل  اخل��ا���س��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

�سرتفع  احل��دودي��ة  امل��ع��اب��ر  فتح  اإع����ادة  اأن 

يقل  العقبة مبا ال  اإىل  ال�سياحية  احلركة 

عن )30 – %35(.

وق�����ال م���ا����س���ي، يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي، 

ترتيبات  م��ن  االن��ت��ه��اء  ت��اأم��ل  ال�سلطة  اإن 

اإعادة فتح املعابر قبل نهاية �سهر رم�سان 

املبارك وبداية عيد الفطر ال�سعيد، مبينا 

اإع��ادة  ب�ساأن  اخلا�ص  القرار  اتخاذ  مت  اأن��ه 

اأن�����ه تبقى  ف��ت��ح امل���ع���اب���ر احل����دودي����ة غ���ر 

املتعلقة  ال��دول  بني  ال��روت��وك��والت  و�سع 

ب���اإج���راءات ال�����س��ام��ة اخل��ا���س��ة ب��ف��رو���ص 

كورونا وترتيب احلدود بني الطرفني.

االنباط- عمان

واأع�ساء  رئي�ص  مع  ال�سمايل  يو�سف  العمل  وزي��ر  بحث   

يف  االأردن  عمال  لنقابات  ال��ع��ام  ل��احت��اد  التنفيذي  املكتب 

العمال  تواجه  التي  التحديات  ال�سبت،  ام�ص  االحتاد،  مقر 

بعد مرور عام من تداعيات جائحة كورونا.

واأك�����د ال�����س��م��ايل، خ���ال ال��ل��ق��اء، ال����ذي ح�����س��ره رئ��ي�����ص 

واأم��ني  العمالية  النقابات  وروؤ���س��اء  املعايطة  م��ازن  االحت��اد 

ع��ام ال��وزارة ف��اروق احل��دي��دي، حر�ص ال��وزارة على حماية 

ا�ستدامة  على  واحلفاظ  اجلن�سني،  لكا  العمالية  احلقوق 

التي  الرامج  خال  من  لاأردنيني  احلالية  العمل  فر�ص 

تقدمها.

ال���رام���ج  م���ن  ع�����ددا  ق���دم���ت  اأن احل��ك��وم��ة  اإىل  واأ�����س����ار 

بهدف  »ا�ستدامة«  برنامج  بينها  من  العمال  ورعاية  لدعم 

وال��ذي  اخل��ا���ص،  ال��ق��ط��اع  يف  العمل  ف��ر���ص  على  املحافظة 

م�شيفاً   ،2021 اأي��ار  �سهر  نهاية  حتى  ميتد  باالأ�سا�ص  ك��ان 

اأن احل��ك��وم��ة ق���ررت مت��دي��د ال��ع��م��ل ب��ه��ذا ال��رن��ام��ج حتى 

القطاعات  يف  العاملة  املن�ساآت  لتمكني  احلايل  العام  نهاية 

دفع  من  بالعمل  لها  امل�سرح  غر  واملن�ساآت  ت�سرراً  االأك��ر 

الظروف  جت��اوز  من  ومتكينها  لعامليها  امل�ستحقة  االأج��ور 

باجلائحة. املرتبطة  االقت�سادية 

من  امل�ستفيدين  ال��ع��ام��ل��ني  ع���دد  اأن  ال�����س��م��ايل  واأ����س���اف 

 100 ن��ح��و  اآذار  ن��ه��اي��ة �سهر  ب��ل��غ ح��ت��ى  »ا���س��ت��دام��ة«  ب��رن��ام��ج 

املبالغ  وجمموع  من�ساأة،   6300 نحو  يف  يعملون  عامل  األ��ف 

اأن رع��اي��ة  55 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، م���وؤك���داً  امل�����س��روف��ة ل��ه��م ن��ح��و 

وحماية العمال دائما على �سلم اأولويات الوزارة.

تخفيفية  اإج���راءات  اأي�سا  اتخذت  ال���وزارة  اأن  اإىل  ولفت 

وم���واف���ق���ة جم��ل�����ص ال�������وزراء ع��ل��ى ج���دول���ة دي����ون 26 األ���ف 

اأ�سحاب  مل�ساعدة  والت�سغيل،  التنمية  مقرت�ص من �سندوق 

امل�ساريع على اال�ستمرار يف م�ساريعهم.

»حماية«  من�سة  خال  من  ا�ستقبلت  ال��وزارة  اأن  واأو�سح 

�سكوى عمالية  األ��ف   85 اأك��ر من  ع��ام من اجلائحة  خ��ال 

اإع��ادة  اإىل  م�سراً  اخلدمات،  واإنهاء  االأج��ور  بتاأخر  تتعلق 

9130 اأنهيت خدماتهم،  5698 عاما اإىل عمله من جمموع 

يخالف  ال  قانوين  ب�سكل  عاما   3317 خدمات  انهيت  فيما 

اأوامر الدفاع اأو قانون العمل.

وات���ف���ق ال���وزي���ر م���ع رئ��ي�����ص االحت����اد وروؤ�����س����اء ال��ن��ق��اب��ات 

ال��ع��م��ال��ي��ة ع��ل��ى ع��ق��د ل���ق���اءات دوري�����ة مل��ن��اق�����س��ة ال��ت��ح��دي��ات 

وامل���ط���ال���ب ال���ت���ي ت��خ�����ص ال���ع���م���ال يف خم��ت��ل��ف م��واق��ع��ه��م 

وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��دائ��م ب��ني ال�����وزارة واالحت����اد ل��رع��اي��ة ���س��وؤون 

العمال يف خمتلف القطاعات.

بنهج  العمالية  النقابات  مت�سك  ب��دوره،  املعايطة،  واأك��د 

احلوار االجتماعي الفّعال �سبيا لتجاوز الظروف ال�سعبة 

التي فر�ستها اجلائحة، مثمنا دور الوزارة يف رعاية احلوار 

وقوع  عند  العمل  واأ�سحاب  العمال  ممثلي  بني  االجتماعي 

العمل  ع��اق��ات  يف  ال��ت��وازن  يحقق  م��ا  العمالية،  ال��ن��زاع��ات 

وا�ستمرار عجلة االإنتاج.

مفت�سي  ك��وادر  بزيادة  العمالية  النقابات  روؤ�ساء  وطالب 

ال�����وزارة وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م ل�����س��ب��ط امل��خ��ال��ف��ات ال��ع��م��ال��ي��ة، 

مبا  االجتماعي  احل��وار  موؤ�س�سات  تفعيل  اأهمية  موؤكدين 

لل�سراكة  جت�سيدا  واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�ص  فيها 

بني اأطراف العملية االنتاجية.

االنباط- عمان

 قال رئي�ص غرفة جتارة عمان ونقيب جتار املواد الغذائية 

االأ�سواق يف رم�سان احلايل  اإن مبيعات  خليل احلاج توفيق، 

باملئة   50 بنحو  انخفا�سها  بعد  �سنوات  ع�سر  منذ  االأقل  هي 

عن ا�سهر رم�سان قبل اجلائحة.

اإن  ال�سبت،  ام�����ص  ت�سريحات  يف  توفيق  احل���اج  واأ���س��اف 

�سهر  اأيام  اأول  منذ  املبيعات  ب�سعف  تفاجاأ  التجاري  القطاع 

رم�سان، عازياً ذلك اإىل �ساعات احلظر اجلزئي التي اأرهقت 

وجود  رغ��م  للمواطنني  ال�سرائية  ال��ق��درة  وت��راج��ع  التجار، 

وتخفي�سات  واالأ�سا�سية،  الغذائية  املنتجات  على  ع��رو���ص 

والتموينية  الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  اأن  وب��ني  اأ�سعارها.  على 

ال��دواج��ن  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  با�ستثناء  م�����س��ت��ق��رة،  واالأ���س��ا���س��ي��ة 

االأك��ر  ك��ان��ت  املنتجات  على  ال��ع��رو���ص  اأن  واأو���س��ح  املحلية. 

يف رم�����س��ان احل����ايل، ن��ت��ي��ج��ًة زي����ادة ع���دد امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة، 

وا���س��ت��خ��دام��ه��ا و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف ال��رتوي��ج 

والت�سويق. ولفت اإىل اأن التجار قلقون من ا�ستمرار �ساعات 

احلظر اجلزئي على هذا النحو، مطالبا ال�سماح بالتو�سيل 

امل���ن���زيل ب��ع��د االإف����ط����ار مل���ح���ال امل�����واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة وامل��خ��اب��ز 

وحمطات املياه. 

االنباط-اربد

الدكتور  ال��رم��وك  جامعة  رئي�ص  ق��ال 

ات��ف��ق��ت مع  اإن اجل��ام��ع��ة  ال��ه��ي��ات  ن��ب��ي��ل 

للتكنولوجيا  االأمريكية  فرجينيا  جامعة 

امل�سرتكة  امل�ساقات  م��ن  ع��دد  حت��دي��د  على 

كاملاج�ستر  العليا  الدرا�سات  م�ستوى  على 

وه���ن���د����س���ة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ال���ه���ن���د����س���ة  يف 

احلا�سوب.

ت�������س���ري���ح���ات  ال����ه����ي����ات يف  واأ��������س�������اف 

مع  ال��ت��ع��اون  اأن  ال�����س��ب��ت،  ال��ي��وم  �سحفية، 

جامعة فرجينيا فر�سة لتمكني طلبة كلية 

واأع�ساء  التكنولوجية  للهند�سة  احلجاوي 

هيئتها التدري�سية من تو�سيع اآفاق جديدة 

يف جودة خمرجاتها.

تقنية  ع���ر  ب��ح��ث��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن  وب���ني 

االت�������س���ال امل���رئ���ي م���ع ج���ام���ع���ة ف��رج��ي��ن��ا 

املاج�ستر  ب��رن��ام��ج  يف  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 

اجلامعة  ت�سعى  ال��ذي  ال��واح��دة  بال�سحة 

م���ن خ����ال ك��ل��ي��ات »ال���ع���ل���وم، ال�����س��ي��دل��ة، 

ال���ط���ب« ال���س��ت��ح��داث��ه يف ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 

املقبل.

وتابع كما بحثت مع جامعة كاليفورنيا 

اي����رف����ني ت����وف����ر م���ن���ح درا�����س����ي����ة ل��ط��ل��ب��ة 

ال���دك���ت���وراه يف جم���ال ال��ه��ن��د���س��ة، وك��ذل��ك 

التعاون مع جامعة والية اأريزونا يف التعلم 

الرقمي واالبتكار وريادة االأعمال.

جامعة  م��ع  بحثت  اجل��ام��ع��ة  اأن  وك�سف 

بوردو اإمكانية احل�سول على �سهادة مهنية 

م�����س��رتك��ة يف جم����ال االأم�����ن ال�����س��ي��راين، 

وا�سنطن  ج���ورج  م��ع ج��ام��ع��ت��ي  وت��وا���س��ل��ت 

وبينغامتون الإقامة م�ساريع تعاون.

االنباط-الكورة

مت��ك��ن��ت االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة مبركز 

ال�سبت، من  ام�����ص  ال��ك��ورة  ل��واء  اأم��ن 

�سا  اجنبيني  ني  �سائحَّ على  العثور 

طريقهما داخل غابات برق�ص .

وق���ال م��ت�����س��رف ل���واء ال���ك���ورة بكر 

ال��ك��ع��اب��ن��ة، ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن��ي��ة 

ال��ي��وم  ع�سر  ورد  ب��اغ��اً  اإن  )ب����رتا(، 

ب��وج��ود �سائحني  ال��ك��ورة  اأم���ن  مل��رك��ز 

وه������م������ا رج���������ل ي����ح����م����ل اجل���ن�������س���ي���ة 

اجلن�سية  حتمل  وام����راأة  الفرن�سية، 

بهما  االت�سال  واأنقطع  ال�سوي�سرية، 

اأثر دخولهما يف غابات برق�ص .

واأ�����س����اف اأن�����ه ج����رى ع���ل���ى ال���ف���ور 

ال����ب����ح����ث امل�������ي�������داين ل����ل����ع����ث����ور ع��ل��ى 

ال�سائحني من قبل اأفراد ق�سم االأمن 

العثور  امل��رك��ز، ح��ي��ث مت  ال��وق��ائ��ي يف 

ب�سحة  �ساعتني  من  اأقل  بعد  عليهما 

جيدة.

االنباط-الطفيلة

الطفيلة  زراع����ة  م��دي��ري��ة  اأع��ل��ن��ت 

ا���س��ت��ع��داد ف��رق��ه��ا امل��ي��دان��ي��ة واآل��ي��ات��ه��ا 

اجل���راد؛  ا���س��راب  ملكافحة  وم��ع��دات��ه��ا 

خم��ت��ل��ف  اإىل  و����س���ول���ه���ا  م����ن  م���ن���ع���ا 

املحافظة. مناطق 

وق��������ال م����دي����ر زراع���������ة ال��ط��ف��ي��ل��ة 

امل��ه��ن��د���ص ح�����س��ني ال��ق��ط��ام��ني، ال��ي��وم 

ات��خ��ذت جميع  امل��دي��ري��ة  اإن  ال�����س��ب��ت، 

من  ا�سراب  اأية  ملكافحة  ا�ستعداداتها 

املناطق  اإىل  و�سولها  يحتمل  اجل��راد 

ال���زراع���ي���ة واحل��رج��ي��ة واحل��ق��ل��ي��ة يف 

الطفيلة.

وامل����ع����دات  االآل�����ي�����ات  اأن  وا������س�����اف 

جمهزة،  اجل���راد  مبكافحة  اخل��ا���س��ة 

واال�ستك�ساف  امل�سح  فرق  با�سرت  كما 

ب��ت��ح��دي��د وح�������س���ر م���ن���اط���ق ان��ت�����س��ار 

اجل���راد يف اأي���ة م��واق��ع ب��ال��ت��ع��اون مع 

املعنية. خمتلف االأجهزة 

ال���زراع���ة  م���دي���ري���ات  اأن  واأو�����س����ح 

احل�سا  ول����واءي  ال��ط��ف��ي��ل��ة  ق�سبة  يف 

وب�����������س�����را ات������خ������ذت االإج����������������راءات 

االح�����رتازي�����ة واجل����اه����زي����ة مل��ك��اف��ح��ة 

اجلنوبية  املناطق  يف  اجل��راد  ا���س��راب 

وال���غ���رب���ي���ة م����ن امل���ح���اف���ظ���ة، داع���ي���ا 

انت�سار  اأي���ة  ع��ن  ل��اإب��اغ  امل��واط��ن��ني 

للجراد يف اأرجاء املحافظة.

 وزير العمل يناقش التحديات التي تواجه العمال

 تجارة عمان: مبيعات رمضان الحالي األقل 
منذ 10 سنوات

اليرموك تعقد شراكات ممتدة مع جامعات عالمية

العثور على سائحين تائهين في غابات برقش

زراعة الطفيلة تؤكد استعداداتها لمكافحة اسراب الجراد
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املحلي

محمود الدباس

اهلل يعين الملك..

 برامج دينية وخيرية لمديرية 
أوقاف معان

 المفرق: اتالف مواد غذائية 
منتهية الصالحية

 المياه: مشروع لتحديث شبكات 
مياه فقوع

االنباط- معان

معان  حمافظة  اأوق��اف  مديرية  ب��داأت 

الف�سيل،  رم�سان  �سهر  حلول  ومبنا�سبة 

اإىل  تهدف  وخرية  دينية  برامج  بتنفيذ 

احلميدة  االإ�سامية  بالقيم  الوعي  رف��ع 

منظومة  وتعزيز  االإيجابية،  وال�سلوكات 

االأوق��ات  وا�ستثمار  االجتماعي،  التكافل 

النافع. بالعمل 

وق��������ال م����دي����ر اأوق����������اف م����ع����ان ب���ال 

امل���دي���ري���ة  اإن  ال�������س���ب���ت،  ام�������ص  ال���ب���ح���ري 

وم���ن خ���ال ع���دد م��ن االأئ���م���ة وال��وع��اظ 

الديني؛  ال�ساأن  االخت�سا�ص يف  واأ�سحاب 

ب���داأت ب��ت��ق��دمي ب��رام��ج ال��وع��ظ واالإر���س��اد 

وال��ت��وع��ي��ة م��ن خ���ال و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 

و�سمن  امل�ساجد  خال  ومن  االجتماعي، 

ال�����س��روط االح����رتازي����ة امل��ت��ب��ع��ة، م�����س��را 

تتناول  واالإر���س��اد  ال��وع��ظ  ب��رام��ج  اأن  اإىل 

اأح��ك��ام ال�����س��ي��ام وف��ق��ه ال��ع��ب��ادات ودرو����ص 

تعزيز  �ساأنها  من  التي  والتوعية  الوعظ 

اجلانب الروحي لدى ال�سائمني، وحثهم 

االأع��م��ال  يف  رم�سان  �سهر  ا�ستثمار  على 

ال�ساحلة.

برنامج  حاليا  تنفذ  املديرية  اأن  وبني 

ويت�سمن  ب��امل�����س��اج��د«،  ال��ع��ن��اي��ة  »اأ���س��ب��وع 

وتعقيم  وتنظيف  �سيانة  اأع��م��ال  تنفيذ 

جل���م���ي���ع م�������س���اج���د م�����ع�����ان؛ وذل��������ك م��ن 

بتلك  العاملني  املديرية  موظفي  خ��ال 

اأع���م���ال ال�����س��ي��ان��ة  اأن  امل�����س��اج��د، م�����س��ي��ف��ا 

اإبراز  اإىل  والنظافة م�ستمرة وهي تهدف 

امل�����س��اج��د ب��اأب��ه��ى ���س��ورة وت��وف��ر ���س��روط 

ال�سحية فيها. الوقاية 

ال��زك��اة  اأن جل��ان  اإىل  ال��ب��ح��ري  واأ���س��ار 

الطرود  بتوزيع  قامت  معان  حمافظة  يف 

م�ستحقيها  ع��ل��ى  اخل��ري��ة  وامل�����س��اع��دات 

بهدف  وامل��ح��روم��ة،  الفقرة  الفئات  م��ن 

لقيم  وتعزيزا  املعي�سي،  م�ستواها  حت�سني 

التكافل االجتماعي التي حث عليها ديننا 

احلنيف.

االنباط- املفرق

ات���ل���ف���ت ال����ف����رق ال�����س��ح��ي��ة يف ب��ل��دي��ة 

الرقابية  جوالتها  خ��ال  الكرى  املفرق 

الع�سائر  من  لرت   600 رم�سان  بدء  منذ 

تباع  ال��ت��ي  ال�سحية  ل��ل�����س��روط  امل��خ��ال��ف��ة 

االأر�سفة. على 

واكد رئي�ص جلنة بلدية املفرق الكرى 

اأنه ال تهاون على االإطاق  ح�سن اجلبور 

�سلع  ببيع  يقومون  الذين  املخالفني  مع 

ا�ستمرار  اإىل  م�سراً  ال�ساحية،  منتهية 

ل�سبط  ب��ال��ت��ج��ول  ال���رق���اب���ة  ف����رق  ع��م��ل 

امل��خ��ال��ف��ني ول�����س��م��ان ت��وف��ر اح��ت��ي��اج��ات 

املواطنني من ال�سلع وباالأ�سعار املنا�سبة.

االنباط- عمان

وال��ري،  املياه  وزارة  يف  املياه  �سلطة  وقعت 

ات���ف���اق���ي���ة ط������رح ع����ط����اء ل���ت���اأه���ي���ل خ���دم���ات 

مناطق  يف  احل���ال  واق���ع  ل��درا���س��ة  ا�ست�سارية 

لواء فقوع.

وقالت يف بيان، ام�ص ال�سبت، اإن االتفاقية 

تهدف اإىل اإعداد الدرا�سات اخلا�سة لت�سميم 

وتنفيذ �سبكات مياه جديدة يف مناطق اللواء 

لتح�سني  ال���ك���وري���ة،  ال���وك���ال���ة  م���ن  ب��ت��م��وي��ل 

ال��ت��زوي��د امل���ائ���ي وت��ق��ل��ي��ل ن�����س��ب��ة ال��ف��اق��د من 

األ����ف دوالر   185 ب��ق��ي��م��ة  ال�����س��ب��ك��ات احل��ال��ي��ة 

األف   638 بقيمة  الهند�سية  اخلدمات  وعطاء 

دوالر عطاء التنفيذ.

ملواجهة  ج��اء  امل�����س��روع  اأن  البيان  واأ���س��اف 

املياه  كميات  يف  والنق�ص  امل��ائ��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

املخ�س�سة لهذه املناطق نتيجة قدم ال�سبكات 

جتهيز  اإىل  م�سرا  الطلب،  وازدي��اد  احلالية 

وث���ائ���ق ال���ع���ط���اء ب���ف���رتة ق��ي��ا���س��ي��ة، م��ت��وق��ع��ا 

والت�ساميم  ال��درا���س��ات  اع��م��ال  م��ن  االن��ت��ه��اء 

ب��ح��ل��ول ال���رب���ع االأخ�����ر م���ن ال���ع���ام اجل����اري 

بدايات  مع  ال�سبكات  حتديث  اعمال  وتنفيذ 

التزويد  على  ايجابيا  ينعك�ص  ما  املقبل  العام 

امل��ائ��ي مل��ن��اط��ق وق����رى ل����واء ف��ق��وع. واأ����س���ارت 

ازدي���ادا  ت��واج��ه  املناطق  ه��ذه  اأن  اإىل  ال����وزارة 

ما  عمرانيا،  وتو�سعا  امل�ستخدمني  اع��داد  يف 

دفعها لاإ�سراع بال�سر قدما لتنفيذ امل�سروع، 

م���وؤك���دة اأن احل��ك��وم��ة ت��ع��م��ل ب��ك��ل ام��ك��ان��ات��ه��ا 

وخدمة  واالحتياجات  املطالب  جميع  لتنفيذ 

امل��واط��ن��ني. وث��م��ن��ت ال�����وزارة ج��ه��ود ال��وك��ال��ة 

الكورية وتعاونها ودعمها اجناز هذا امل�سروع 

دورا  ل��ه  �سيكون  ال��ت��ي  امل�ساريع  م��ن  وغ��ره��ا 

م��ه��م��ا يف اإح������داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف اخل��دم��ة 

املقدمة.

ال�ساي  كا�سة  وب�سرب  خدي..  على  كفي  وحاط  �سافن  بكون  مرة  وكل  فرتة..  منذ 

حايل.. مع  واحكي  ا�ساأل  ب�سل  بالنعنع.. 

ه���ل ي��ج��ب ان ي��ت��دخ��ل امل���ل���ك ب�����س��ك م��ب��ا���س��ر يف ك���ل ����س���يء.. ح��ت��ى ي�����س��ر ب��ال�����س��ك��ل 

ال�سحيح؟..

لوقت قريب جدا.. بالذاكرة  نرجع  �سمحتويل  اذا 

لبقينا  التا�ص..  على  والتخفيف  القطاعات  بفتح  التوجيه  يف  امللك  تدخل  فلوال   -

ل��غ��اي��ة االن ن��رتن��ح ب��ني ف��ت��ح واغ�����اق.. ون��ق��ا���س��ات ب��ني اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ات 

البينية.. والتقاطعات  لالغاز  وترجمة  للجان.. 

الوقت  من  كم  اهلل  عند  علمها  لكان  الزرقاء..  فتى  ق�سية  يف  امللك  تدخل  ولوال   -

يف  وحتى  االج��راءات  يف  ع  �سرَّ امللك  تدخل  لكن  الفاعلني..  عن  يبحثون  وهم  احتاجوا 

املجرمني.. حماكمة  ت�سريع 

- ول����وال ت��دخ��ل امل��ل��ك يف ق�����س��ي��ة م�����س��ت�����س��ف��ى ال�����س��ل��ط.. ل��ك��ان��ت ك���ل ج��ه��ة ���س��رتم��ي 

امل�ست�سفيات  كافة  امل�سوؤولني يف  الذي دعى كل  االمر  االأخرى..  بامل�سوؤولية على اجلهة 

اجلاهزية.. درجات  اق�سى  باتخاذ 

فيه..  وال��ب��ارة  املتوفى  وال��ده��ا  احبت  التي  ال��ف��ت��اة   ق�سية  يف  امللك  تدخل  ول��وال   -

وامللك  للوطن  امل��ح��ب  �سف  م��ن  وانتقلت  ح��ني..  بعد  ول��و  حتى  ال�سجن  اىل  لذهبت 

واملقبل على احلياة.. اىل �سف احلاقد والناقم من كل �سيء..

جلالة  اجلميلة  اللفتة  تلك  فكانت  كلماتهم..  انتقاء  يف  الكبار  ع��ادات  هي  وكما 

ويقول  لوالدها  ينازعها حبها  اختي«.. ومل  »انت  لها  قائا  الفتاة..  امللك وهو يحدث 

اإبنتي«.. »انت 

ل��ا���س��ف ك��ن��ا ن��ق��ول م��ن��ذ زم����ن.. ه��ل ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ل��ك ان ي��ت��دخ��ل يف ك��ل ���س��غ��رة 

وكبرة؟!..

القيام  حق  اليهم  املوكولة  بالواجبات  يقومون  جالته  امرة  حتت  يعملون  من  هل 

بق�سمهم؟!.. ويرون 

حول  هم  َمن  ل  ُيو�سِ حتى  �سجيجا  الف�ساء  مناأ  ان  كمواطنني  علينا  يجب  وهل 

امل�سكات؟!.. حل  يف  �سخ�سيا  ويتدخل  له  احلقيقية  ال�سورة  امللك  جالة 

واجبات  من  هي  التي  امل�سكات  لهذه  متابعا  وقته  �سيق�سي  امللك  جالة  ك��ان  ان 

اوقاتهم؟!.. التنفيذيون  يق�سي  فبماذا  التنفيذيني..  و�ساحيات 

الدولة؟!.. موؤ�س�سية  من  نحن  واين 

القيادات.. وذلك على  انا�ص على م�ستوى  بتاأهيل وتدريب  لا�سف نحن مهوو�سون 

ح�ساب ا�سحاب املهارات االدارية التنفيذية.. لذلك جتد ان القرارات ال تنفذ بال�سكل 

املطلوب..

م��ن ميلك  ال��ع��رة يف  لكن  واالدراج..  االرف��ف  ك��ث��رة.. ومت��اأ  وال��ق��رارات  فاالفكار 

توجيه.. دون  التنفيذ  وقدرة  مهارة 

ُكنَت يف حاَجٍة ُمر�ِسًا.. اإِذا 

ِه.. تو�سِ َوال  َحكيًما  ر�ِسل 
َ
َفاأ

واأر�سا.. و�سعبا  االأردن ملكا  حمى اهلل 
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مؤشرات األسهم األميركية

مكررات ربحية مرتفعة جدًا 
على هذه األسهم السعودية

2ر36 دينار سعر غرام الذهب عيار 
21 محليا

العراق: تفجير بئرين نفطيين 
في حقل باي حسن

نيويورك - رويرتز

اأغ���ل���ق���ت م����ؤ����س���رات الأ����س���ه���م الأم���رك���ي���ة 

زي��ادة ي�مية  الثالثة اجلمعة على  الرئي�سية 

�ستاندرد  امل���ؤ���س��ران  اخ��رق  فيما  واأ�سب�عية، 

القيا�سية لهما  امل�ست�يات  وداو  ب��ورز 500  �آن��د 

بيانات  امل�ستثمرون  اعترب  اإذ  الإغ����الق،  عند 

اقت�سادية ق�ية ومكا�سب لقطاع البن�ك من 

امل�ؤ�سرات على زخم النتعا�ش من اجلائحة يف 

ب�رز  اآن��د  �ستاندرد  و�سجل  املتحدة.  ال���لي��ات 

القيادية  لالأ�سهم  ال�سناعي  ج�نز  وداو   500

ال��ت���ايل،  ع��ل��ى  الأ���س��ب���ع��ي��ة  مكا�سبهما  راب����ع 

اأ�سهم  ت�سكل  ال����ذي  ن��ا���س��داك  اأغ��ل��ق  ح��ن  يف 

ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ث��ق��ال ع��ل��ي��ه ع��ن��د م���ا ي��ق��ل عن 

بلغه يف  ال��ذي  الإغ���الق  اأعلى م�ست�ياته عند 

12 فرباير باأقل من نقطة مئ�ية. وبناء على 

ج�نز  داو  امل�ؤ�سر  �سعد  ر�سمية،  غ��ر  بيانات 

 %0.47 ي��ع��ادل  مب��ا  نقطة   159.31 ال�سناعي 

�ستاندرد  امل�ؤ�سر  واأغلق  نقطة،   34195.3 اإىل 

اأو 0.35% اإىل  اآن��د ب���رز مرتفعا 14.39 نقطة 

املجمع  نا�سداك  امل�ؤ�سر  وزاد  نقطة،   4184.81

11.07 نقطة اأو 0.08% اإىل 14049.84 نقطة.

العربية-وكاالت

�سجلت ال�سركات املدرجة يف ال�س�ق املالية 

م��ت���ا���س��ال يف مكرراتها  ارت��ف��اع��ا  ال�����س��ع���دي��ة 

بنهاية جل�سة  35.9 مرة  اإىل  لت�سل  الربحية 

29.2 م��رة  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  امل��ا���س��ي،  الأرب����ع����اء 

بنهاية العام املا�سي 2020، با�ستثناء ال�سركات 

اخلا�سرة، وذلك بح�سب �سحيفة القت�سادية.

ولقد �سجلت 21% من ال�سركات املدرجة اأي 

نحو 39 �سركة من اأ�سل 183 �سركة متداولة 

“با�ستثناء ال�سناديق العقارية ريت” مكررات 
مرتفعة جدا تتجاوز 50 مرة.

اأق��ل من  ت��داول 73 �سركة مبكرر  ويجري 

ال�س�ق، كذلك فاإن 10% من ال�سركات تتداول 

دون مكرر 18 مرة.

وي��اأت��ي ارت��ف��اع م��ك��رر ال�����س���ق بنهاية اآخ��ر 

جل�سة ت��داول مدع�ما بزيادة القيم ال�س�قية 

اإذ  املا�سية،  الفرة  خ��الل  امل��درج��ة  لل�سركات 

�سجلت اأ�سهم عدة م�ست�يات هي الأعلى فيما 

ذل��ك مع  ليتزامن  اأع�����ام،  ي��زي��د على خم�سة 

املا�سي  ال��ع��ام  ال�سركات خ��الل  اأرب����اح  ت��راج��ع 

2020. يف املقابل، هناك نح� 31% من ال�سركات 

تتداول مبكررات “�سالبة”، ويبلغ عددها نح� 

ك�نها  الرئي�سة،  ال�س�ق  �سركة مدرجة يف   57

�سجلت ���س��ايف خ�����س��ارة لإج���م���ايل اآخ����ر اأرب��ع��ة 

ف�س�ل بنهاية الربع الرابع من 2020.

و���س��ج��ل��ت ال�����س��رك��ات امل���درج���ة ت��راج��ع��ا يف 

 2020 املا�سي  ال��ع��ام  ال�سافية خ��الل  اأرب��اح��ه��ا 

41% متاأثرة بنتائج الربع الثاين بفعل  بنح� 

جائحة “ك�رونا”، حيث تراجعت اأرباح الربع 

الثاين باأكرث من %75.

وتاريخيا، تتداول �س�ق الأ�سهم ال�سع�دية 

كاأعلى  م��رة   15.3 ب��ن  مكرر  عند   2010 منذ 

�سن�ي  مت��سط  ك��اأدن��ى  م��رة  و12.2  مت��سط 

حتى نهاية 2017.

ا�ستمر بعد هذه  ال�س�ق  ارتفاع مكرر  لكن 

الفرة وخرج من النطاق، الذي كان يتداول 

 19.5 مكرر  عند   2019 ال�س�ق  لتنهي  ع��ن��ده، 

مرة.

وبح�سب التحليل، ف��اإن 12 قطاعا تتداول 

دون مكرر ال�س�ق فيما ثمانية قطاعات اأخرى 

ال�س�ق، ويعد قطاعا  اأعلى من مكرر  تتداول 

التاأمن والبن�ك اأقل املكررات بن القطاعات، 

مرة  و20.2   19.9 مكرر  عند  ي��ت��داولن  حيث 

على الت�ايل.

�لأ�سا�سية”  “�ملو�د  قطاع  يت�سدر  حن  يف 

املكررات املرتفعة عند مكرر 83 مرة، ب�سغط 

يليه  املرتفعة،  البروكيماويات  مكررات  من 

مكرر  عند  ال�ستهالكية”  “اخلدمات  قطاع 

والتم�يل”  “ال�ستثمار  م��رة، ثم قطاع   39.1

عند 35.8 مرة.

م��ك��رر  ���س��رك��ت��ن دون  اأ����س���ه���م  وت�����ت�����داول 

لالت�سالت”  “عذيب  وه����ي  م������رات،  ع�����س��ر 

���س��رك��ة   73 ���س��م��ن  م���ن  وه����ي  و”البحري”، 

تتداول دون مكرر ال�س�ق، يف حن يجب لفت 

النتباه اإىل اأن اأرباح “عذيب” تت�سمن اأرباحا 

من عقد ت�س�ية ملدي�نية �سابقة.

ويع�د اأعلى مكرر بن ال�سركات املتداولة، 

 4900 جت��اوز  مبكرر  �سابك  �سركة  اأ�سهم  اإىل 

مرة، ثم العمران مبكرر يف�ق 780 مرة، تاله 

“العاملية للتاأمن” ومبكرر يتجاوز 700 مرة.
ومكرر الأرباح “ال�سعر للعائد”، ه� حا�سل 

ق�سمة �سعر ال�سهم على ربحيته، ويعني ذلك 

اإليها مالك ال�سهم  ع��دد الأع����ام التي يحتاج 

لي�ستعيد ما دفعه عند �سراء هذا ال�سهم، وعليه 

فكلما انخف�ش مكرر ربحية �سركة فه� م�ؤ�سر 

اإيجابي، يف حن كلما ارتفع كان م�ؤ�سرا على 

ت�سخم �سعر ال�سهم، مقارنة باأرباحه.

املالية  امل�ؤ�سرات  اأح��د  الربحية”  و”مكرر 

املهمة لتقييم و�سراء الأ�سهم، اإل اأن هناك عددا 

من امل���ؤ���س��رات الأخ���رى املهمة، التي ل ميكن 

ال�ستغناء عنها.

االنباط-عمان

ب��ل��غ ���س��ع��ر ب��ي��ع غ�����رام ال���ذه���ب ع��ي��ار 

امل���اط��ن��ن، ام�ش  21 الأك����رث رغ��ب��ة م��ن 

20ر36  ال�����س��ب��ت، ب��ال�����س���ق امل��ح��ل��ي��ة ع��ن��د 

دي����ن����ار ل���غ���اي���ات �����س����راء امل����اط���ن���ن م��ن 

دينار  70ر34  مقابل  ال�����س��اغ��ة،  حم��الت 

البيع. جلهة 

وح�����س��ب اأم����ن ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 

لأ�����س����ح����اب حم�����الت جت������ارة و���س��ي��اغ��ة 

احل��ل��ي وامل���ج����ه���رات رب��ح��ي ع���الن، بلغ 

 24 عياري  الذهب  من  الغرام  بيع  �سعر 

و18 لغايات ال�سراء من حمالت ال�ساغة 

عند 20ر43 و 40ر32 دينارعلى الت�ايل.

�سعر  اإن  اىل  ت�سريح  يف  ع��الن  وا�سار 

اللرة الر�سادي وزن 7 غرامات بلغ 255 

الإجنليزي  اللرة  �سعر  بلغ  دينارا، فيما 

وزن 8 غرامات 290 دينارا.

بال�س�ق  وال��ع��ر���ش  ال��ط��ل��ب  ان  واك���د 

ب��ح��ال��ة  ال���ذه���ب م���ا زال  امل��ح��ل��ي��ة ع���ل���ى 

ال�سعار  ارتفاع  ملعاودة  وذلك  “�سعف”، 
وح���ل����ل رم�������س���ان ح��ي��ث ت��ت��غ��ر رغ��ب��ات 

ال�سهر  خ���الل  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة  امل���اط��ن��ن 

الف�سيل.

االنباط-برتا

باي  نفطيان يف حقل  ب��ئ��ران  تعر�ش   

ح�سن بالعراق ام�ش ال�سبت، اإىل تفجرين 

بعب�تن نا�سفتن خملفن اأ�سرارا مادية.

وقال م�سدر اأمني عراقي، اإن عنا�سر 

داع�ش الإرهابي فجروا بئرين نفطين يف 

حقل باي ح�سن �سمايل البالد، ما خلف 

اأ�سرارا حمدودة.

من جانبها، اأكدت �سركة نفط ال�سمال، 

وق�ع التفجرين بعب�تن نا�سفتن قرب 

البئرين النفطين، واأحدهما بئر 105 يف 

حقل باي ح�سن، م�سيفة اأن هذه الأعمال 

الإره���اب���ي���ة اجل��ب��ان��ة ل���ن ت���ق��ف اجل��ه���د 

الإنتاجية  العملية  اإدام����ة  ع��ن  ال�طنية 

ودعم القت�ساد ال�طني.

 االنباط-عمان

الدولية  ال�سحية  احل��سبة  �سركة  وق��ع��ت 

اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��رب��ي  البنك  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية 

الدفع  عمليات  لإت��اح��ة  مبتكرة  ح��ل���ل  ت��ق��دمي 

الإل����ك����روين ل��ل��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

ت����ف���ر ب����رام����ج مت����ي���ل م���ت���ع���ددة م����ن خ���الل 

ال�سحي  التاأمن  ملطالبات  ال�طنية  املنظ�مة 

ب�سكل  ينعك�ش  مبا   )Hakeem Claim(

اإيجابي على مقدمي اخلدمة الطبية و�سركات 

واملر�سى.   التاأمن 

ووق������ع الت���ف���اق���ي���ة ع����ن ����س���رك���ة احل������س��ب��ة 

رئي�ش  ف��راج  رام��ي  الدكت�ر  الدولية  ال�سحية 

�س�يكه  جمد  ال�سيدة  و  ال�سركة  اإدارة  جمل�ش 

غ�سان  وال�����س��ي��د  الإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب 

وقعها  وقد  لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�ش  اللحام 

ال�سمه�ري  ول��ي��د  ال�����س��ي��د  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  ع��ن 

مدير منطقة الأردن.   

 )Hakeem Claim( وتعترب منظ�مة

م��ن�����س��ة م����ح���دة وم��ت��ك��ام��ل��ة ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا 

ال��ت��اأم��ن الطبي  ت��ب��ادل م���اف��ق��ات وم��ط��ال��ب��ات 

التاأمن  بن مقدمي اخلدمة الطبية و�سركات 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت���ف��ر م��ل��ف ط��ب��ي اإل��ك��روين 

ل��ك��اف��ة امل��ر���س��ى لتمكن الأط��ب��اء م��ن الط��الع 

كافة  وت�فر  للمراجعن  املر�سي  التاريخ  على 

�سهل  ب�سكل  الطبيب  يحتاجها  التي  املعل�مات 

ب�سجالت  الحتفاظ  اإىل  احلاجة  ودون  وف�ري 

ورق��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل احل���د م��ن ال��ت��داخ��الت 

يعاين  ح�سا�سيات  اأي  ع��ن  والتنبيه  ال��دوائ��ي��ة 

منها املر�سى، كما تتيح املنظ�مة اإدارة امل�اعيد 

لالأطباء واإمكانية تقدمي الرعاية ال�سحية عن 

بعد مع ت�سديد بدل هذه اخلدمات الكرونياً. 

اأ����س���ار  ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة 

منظ�مة  تطبيق  اأن  اإىل  ف��راج  رام��ي  ال��دك��ت���ر 

)Hakeem Claim( �سي�ساهم يف تقدمي 

رعاية �سحية اأف�سل للمراجعن ب�سكل يرجم 

ال�سرعة  يحقق  ال���ذي  ال���س��رات��ي��ج��ي  ال��ت���ج��ه 

وال����دق����ة وال�����س��ف��اف��ي��ة ب���ن ج��م��ي��ع الأط������راف، 

�سيقدمها  ال��ت��ي  امل�����س��رف��ي��ة  احل��ل���ل  واأن  ك��م��ا 

ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي م���ن خ����الل ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة 

���س��ت�����س��ه��ل ع��م��ل��ي��ات ال���دف���ع وال��ت��ح�����س��ي��ل ع��ل��ى 

املعل�مات  اأن  ف���راج  ال��دك��ت���ر  وب���ننَّ  امل��ن��ظ���م��ة. 

ال��دق��ي��ق��ة وال���ف����ري���ة ال��ت��ي ت���ف��ره��ا م��ن��ظ���م��ة 

كذلك  تتيح  �س�ف   )Hakeem Claim(

من  التم�يل  خدمات  على  احل�س�ل  للراغبن 

مما  واأحكامها  �سروطها  ح�سب  العربي  البنك 

واملبنية  املتكاملة  الطبية  اخلدمة  ت�فر  يعزز 

على رحلة متلقي اخلدمة ب�سه�لة وي�سر. واأكد 

ملا لها من ف�ائد وميزات  املنظ�مة  اأهمية  على 

الأخطاء  وتقليل  املر�سى  �سالمة  تعزيز  اأهمها 

زي��ادة  يف  م�ساهمتها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الب�سرية، 

واملطالبات  امل�افقات  م�ظفي  لدى  النتاجية 

وت�سهيل عملهم من خالل العتماد على من�سة 

واإر�سال  التاأمن  �سركات  مع  للت�ا�سل  م�حدة 

امل��ط��ال��ب��ات ال��ك��رون��ي��اً. ووج����ه ال��دك��ت���ر ف��راج 

ك���ادر  م��ع  ت��ع��اون��ه  على  ال��ع��رب��ي  للبنك  ال�سكر 

وم�ساهمته  الدولية  ال�سحية  احل��سبة  �سركة 

اإ�سافية للمنظ�مة.   يف تط�ير ميزات 

ال�سمه�ري  ول��ي��د  ال�����س��ي��د  اأع����رب  بدوره 

احل��سبة  �سركة  م��ع  بالتعاون  اع��ت��زازه  ع��ن 

التفاقية  هذه  خالل  من  الدولية  ال�سحية 

العربي  البنك  حر�ش  اإط��ار  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 

على دعم املبادرات ال�طنية وت�فر احلل�ل 

ال��ع��ال��ي��ة  ال���ك���ف���اءة  امل��ب��ت��ك��رة ذات  امل�����س��رف��ي��ة 

مل��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات احل���ي����ي���ة. واأ�����س����اف 

خالل  وم��ن  ال��ع��رب��ي  البنك  اأن  ال�سمه�ري 

���س��ي��ل��ع��ب دوراً حم����ري���اً يف  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 

ت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ات دف����ع امل��ط��ال��ب��ات ال��ط��ب��ي��ة 

كانت  اإذا  ف����ري  ب�سكل  �ستتم  اأن��ه��ا  ل�سيما 

ح�������س���اب���ات اأط�������راف امل���ع���ام���ل���ة ل�����دى ال��ب��ن��ك 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت���ف��ر فر�ش  ال��ع��رب��ي، ه��ذا 

خمتلف  احتياجات  تنا�سب  رقمية  مت�يلية 

خربة  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  الطبي  القطاع  اأط���راف 

ال��ب��ن��ك ال���ع���رب���ي ال����رائ����دة يف ه����ذا امل���ج���ال. 

اأن ه��ذه احلل�ل  اأي�����س��اً  وم��ن اجل��دي��ر ذك���ره 

مع  مت�افقة  حل�ل  على  ت�ستمل  التم�يلية 

ال�����س��ري��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة م��ق��دم��ة ع���ن ط��ري��ق 

البنك العربي الإ�سالمي الدويل. 

االنباط-عمان

اأطلقت �سركة اأورجن الأردن جمم�عة من 

احتفالت  يف  للم�ساركة  امل��م��ي��زة  الفعاليات 

مئ�ية تاأ�سي�ش الدولة الأردنية.

ام�����ش  ب���ي���ان،  يف  الأردن  اأورجن  واأك�������دت 

ال�سبت، حر�سها على تبني فعاليات متن�عة 

مبئ�ية  لالحتفال  املتكاملة  خطتها  �سمن 

تاأ�سي�ش الدولة الأردنية بحيث حتمل معظم 

الفعاليات فكرة الرقم 100، ملا لهذه املنا�سبة 

م��ن اأه��م��ي��ة ودلل����ة ت��اري��خ��ي��ة واأث����ر معن�ي 

نه�سة  ���س��ه��دوا  ال��ذي��ن  الأردن��ي��ن  نف��ش  يف 

اململكة.

وا�����س����اف����ت ان�����ه حت����ت ����س���ع���ار اح���ت���ف���الت 

امل�سرة”،  “وت�ستمر  املنا�سبة  بهذه  اململكة 

تن�عت فعاليات اأورجن الأردن ما بن و�سائل 

الت�س�يقية  والأن�سطة  الجتماعي  الت�ا�سل 

حيث  ال�سركة،  داخ��ل  والتفاعل  والإعالمية 

وقامت  “ج�100”،  اإىل  �سبكتها  ا�سم  ت  غررّ

اأغنية  ب��اإط��الق  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون 

امل�سرة”  “وت�ستمر  بعن�ان  جديدة  وطنية 

ب�����س���ت ال��ف��ن��ان ع��م��ر ال��ع��ب��دال��الت، اإ���س��اف��ة 

ب����الأع����الم وال��ل���ح��ات  ت��زي��ن م��ب��ان��ي��ه��ا  اإىل 

اخلا�سة ب�سعار هذه املنا�سبة.

وبح�سب البيان فان اأورجن الأردن اتخذت 

العطاء  معاين  لرجمة  فر�سة  املئ�ية  من 

امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  يف  خرية  مب��ب��ادرات 

ة  مب��ا فيها ت���زي��ع م��ئ��ة ط���رد غ��ذائ��ي يف ع��درّ

م��ن��اط��ق، ف�����س��اًل ع���ن م��ب��ادرات��ه��ا ال��داع��م��ة 

للتمكن الرقمي مثل اإطالق ور�سة تدريبية 

يف جم���ال ال��ربجم��ة ل�����م��ئ��ة ط��ف��ل م��ن اأب��ن��اء 

الق�ات امل�سلحة الأردنية يف عيد اجلي�ش.

م��ن  ان���ط���الق���اً  الردن  اورجن  وت���ت���ع���اون 

املحلية  الإدارة  وزارة  م��ع  امل��ئ���ي��ة،  م��ع��اين 

لإع�����ادة ت��اأه��ي��ل 4 ح��دائ��ق يف ك��ل م��ن اإرب����د، 

د  م��ادب��ا، ال��ك��رك ودي���ر ع��ال اجل��دي��دة، لت�ؤكرّ

اأج��ل  م��ن  الفاعلة  و�سراكاتها  دوره���ا  بذلك 

اأنحاء  خمتلف  يف  اإيجابية  تغيرات  اإح��داث 

اململكة.

م�سركيها  الأردن  اأورجن  ���س��ارك��ت  ك��م��ا 

حيث  الح��ت��ف��الت،  ب��ه��ذه  م��ع��ار���س��ه��ا  ار  وزورّ

اأطلقت ن�سخة مميزة من دولب احلظ على 

مت  11 ني�سان قدرّ تطبيق “ماي اأورجن” ي�م 

مئة  لأول  وخ�سماً  جائزة،  مئة  خاللها  من 

فايرب،  خ��دم��ات  م��ن  اأي  على  يح�سل  زب����ن 

ال�”اإيه.دي.اإ�ش. اإنرنت  مكان”،  وين  “نت 
على  الإل����ك����روين  امل��ت��ج��ر  خ����الل  اإل” م���ن 

ل��ل��ع��ام الأول م��ن ال����س���راك، كما  ال��ف��ات���رة 

ل��ل��زب���ن رقم  ال��ه��داي��ا  م��ت جمم�عة م��ن  ق��درّ

مئة يف املعار�ش.

االنباط-برتا

انطالقتها  منذ  ال�سناعية  امل��دن  �سكلت 

برعاية  املا�سي،  القرن  ثمانينات  بدايات  يف 

لل�سناعة  ق�يا  و�سندا  رافعة  �سامية،  ملكية 

جاذبا  ومناخا  مكانا  لها  ووف��رت  الأردن��ي��ة، 

لالنتاج وت�ليد فر�ش العمل والت�سغيل.

املئ�ية  ل�ل�ج  ال�سناعية،  امل��دن  وت�ستعد 

والهمة  الثقة  من  مبزيد  للبالد،  اجلديدة 

ال��ع��ال��ي��ة، وال��ب��ن��اء امل��ت���ا���س��ل ع��ل��ى م�����س��رة 

والت�س�يق  والدارة  الن�ساء  مبجال  الإجناز 

تط�ف  التي  الأردن��ي��ة  ال�سناعة  واحت�سان 

الي�م اكرث من 140 �س�قا ح�ل العامل.

ال�سناعية  امل��دن  عملت  التاأ�سي�ش،  ومنذ 

ع��ل��ى ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة وت��ع��زي��ز 

ال�سناعية،  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  مق�مات 

املتكاملة  التحتية  البنية  ت�فر  خ��الل  من 

واخل������دم������ات ال������الزم������ة و�����س����ط الن����ف����ت����اح 

الق���ت�������س���ادي ل��ل��م��م��ل��ك��ة، وال����س���ت���ف���ادة م��ن 

اقت�سادية  تكتالت  م��ع  امل�قعة  التفاقيات 

دولية.

ال�سناعية  امل��دن  �سركة  ع��ام  مدير  وق��ال 

ال�سناعية،  امل��دن  ان  ج�يعد،  عمر  الردنية 

وبف�سل الرعاية امللكية ال�سامية، ا�ستقطبت 

ا���س��ت��ث��م��ارات ن���ع��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

ت��ن��م��ي��ة  دوره������ا يف  ج���ان���ب  الن���ت���اج���ي���ة، اىل 

وزيادة  التنمية،  مكا�سب  وت�زيع  املحافظات 

ال�سادرات ودعم الناجت املحلي الجمايل.

ل����ك���ال���ة  وا������س�����اف ج����ي���ع���د يف ح����دي����ث 

)ب�����را( ان ف��ك��رة امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة ج���اءت 

منظم  مكان  وج���د  اىل  احلاجة  من  حمليا 

البنية  وم����زود مب��خ��ت��ل��ف خ��دم��ات  وم��ط���ر 

وامتيازات  ح�افز  منح  عن  ف�سال  التحتية 

ل����س���ت���ق���ط���اب ال�����س����ت����ث����م����ارات ال�����س��ن��اع��ي��ة 

���س��ن��اع��ي��ة منظمة  م����دن  داخ����ل  وت���ط��ي��ن��ه��ا 

و�س�ؤونها. ال�سناعة  ترعى 

ال�سناعية  امل���دن  عملت  ال��ب��داي��ات  وم��ن��ذ 

اخلا�ش لرويج  القطاع  بكتف” مع  “كتفا 
لال�ستثمار،  ومتميزة  مالئمة  كبيئة  اململكة 

ب��ال��ع��امل،  ملثيالتها  ال�����س��م���يل  امل��ف��ه���م  وف��ق 

وت�فر  احلديثة  التحتية  البنية  وخدمات 

اأرا��������ش م���ط����رة وم���ب���ان ���س��ن��اع��ي��ة ج��اه��زة 

امل�ستثمرين. خلدمة 

ل��ه  امل����غ����ف�����ر  اف����ت����ت����ح   ،1984 ع�������ام  ويف 

امل��ل��ك احل�����س��ن ب���ن ط����الل، م��دي��ن��ة �سحاب 

ال�����س��ن��اع��ي��ة، ق��ب��ل ان ي��ت��ح���ل ا���س��م��ه��ا ال��ي���م 

باك�رة  لتك�ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  ملدينة 

امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة ت���اله���ا م��دي��ن��ة 

اي��ذان��ا  ارب���د  مبحافظة  ال�سناعية  احل�سن 

بالت��سع الأفقي والعام�دي بفكرتها بعم�م 

املحافظات.

ال�سناعية  املدن  م�سرة  اإن  ج�يعد  وقال 

����س���ه���دت يف ع���ه���د ج����الل����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

ال����ث����اين، حم���ط���ات م�������س���رق���ة، ح���ي���ث اف��ت��ت��ح 

ج���الل���ت���ه م���دي���ن���ة احل�������س���ن ب�����ن ع���ب���داهلل 

لتك�ن   2000 عام  بالكرك  ال�سناعية  الثاين 

اول م��دي��ن��ة ���س��ن��اع��ي��ة ب��اجل��ن���ب، و���س��رح��ا 

باملحافظة. وانتاجيا  تنم�يا  اقت�ساديا 

وت���اب���ع ان ج���الل���ة امل���ل���ك اف��ت��ت��ح ك��ذل��ك 

 2003 مدينة العقبة ال�سناعية الدولية عام 

ال�سناعية  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  ح��ا���س��ن��ة  ل��ت��ك���ن 

ولت�سكل رافعة اقت�سادية وداعمة لالأن�سطة 

باملحافظة، فيما و�سع  القت�سادية الخرى 

ملدينة  الأ���س��ا���ش  ح��ج��ر   2017 ع���ام  ج��الل��ت��ه 

ال�سناعية. مادبا 

امللكية  ال��ت���ج��ي��ه��ات  اىل  ج���ي��ع��د  وا����س���ار 

التي  املتعاقبة  للحك�مات  امل�ستمرة  ال�سامية 

الهتمام  جل  ال�سناعية  املدن  م�سرة  اأولت 

عمل  وت�سهيل  امل�ستثمر  دع���م  �سعيد  ع��ل��ى 

ال�سناعية. ال�ستثمارات 

الردنية  ال�سناعية  امل��دن  �سركة  وتعترب 

ال�سناعية  امل��دن  مل�ؤ�س�سة  القان�ين  اخللف 

1980 ك��اإح��دى  الأردن���ي���ة ال��ت��ي ان�����س��ئ��ت ع���ام 

روافد القت�ساد ال�طني.

باملدن  امل�ستثمرة  ال�سركات  ع��دد  وو���س��ل 

حتى  باململكة  القائمة  الع�سرة  ال�سناعية 

العام املا�سي 850 �سركة مبختلف القطاعات 

ال�سناعية، بحجم ا�ستثمار بلغ 961ر2 مليار 

دينار وفرت 65 الف فر�سة عمل، فيما ت�سل 

مليار  5ر1  م��ن  لأك���رث  ال�سن�ية  ���س��ادرات��ه��ا 

دينار.

 40 على  املحلية  ال�ستثمارات  وت�ستح�ذ 

داخل  املقامة  امل�سروعات  اجمايل  من  باملئة 

الأجنبية  وال���س��ت��ث��م��ارات  ال�سناعية  امل���دن 

والباقي  باملئة   16 والعربية  باملئة،   17 على 

م�سركة. م�سروعات 

وح������ازت ال�������س���رك���ة ع���ل���ى ال���ث���ق���ة ك��م��ط���ر 

خ��ربات  بف�سل  باململكة  ال�سناعية  للمدن 

ك��ر���س��ت ل��ت��ق��دمي الأف�������س���ل وح�����س��ل��ت على 

�سهادة اجل�دة، وذهبية املركز الأول جلائزة 

امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلك�مي 

و�سهادات  ج�ائز  لعدة  ا�سافة  وال�سفافية، 

تقدير حملية ودولية.

ال�سناعية  امل���دن  اإن  اىل  ج���ي��ع��د  وا���س��ار 

ال�سامية  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��روؤى  احل��ا���س��ن��ة  �سكلت 

بخ�س��ش ال�سباب، حيث افتتح جاللة امللك 

مقر  يف   2006 ع���ام  الردين  الإب�����داع  م��رك��ز 

جاء  والذي  ال�سناعية  احل�سن  مدينة  ادارة 

ا�ستجابة لت�جيهات جاللته بايجاد حا�سنة 

البيئة  ورب����ط  وال���ري���ادة  الردين  ل���الب���داع 

بال�سناعية. العلمية 

باملدن  والت��سع  الجناز  ان م�سرة  وبن 

ال�����س��ن��اع��ي��ة الردن���ي���ة مل ت��ت���ق��ف، ح��ي��ث مت 

اف���ت���ت���اح م���دي���ن���ة امل����ق���ر ال�����س��ن��اع��ي��ة ���س��رق 

ام��ت��دادا  وال��ت��ي ج����اءت   2011 ال��ع��ا���س��م��ة يف 

بالكامل  ا�سغالها  الثاين ومت  ملدينة عبداهلل 

ب��ف��ع��ل ال��ط��ل��ب امل��ت��ن��ام��ي ع��ل��ى الإ���س��ت��ث��م��ار، 

امل��ف��رق  اف��ت��ت��اح م��دي��ن��ة   2019 ف��ي��م��ا مت ع���ام 

ال�سناعية.

وقعت  ال�سناعية  املدن  �سركة  ان  واو�سح 

عام 2014 اتفاقية لأقامة اكرب الإ�ستثمارات 

امل�قر  مبدينة  اللب�سة  مبجال  ال�سناعية 

ال�����س��ن��اع��ي��ة م����ع جم���م����ع���ة )رام���ات���ك�������ش( 

دولر، وعلى  35 ملي�ن  بقيمة  ال�سنغاف�رية 

اآلف   9 122 دومنا، وفرت مايقارب  م�ساحة 

فر�سة عمل.

ولفت ج�يعد اىل ان ارتفاع عدد ال�سركات 

عام  ال�سناعية  باملدن  امل�ستثمرة  ال�سناعية 

1999 وحتى الي�م ي�ؤكد مدى ثقة امل�ستثمر 

ب��الم��ن  امل��دع���م��ة  باململكة  الأع��م��ال  ببيئة 

وال�ستقرار ومكانة الردن املرم�قة عامليا.

واو����س���ح ان امل���دن ال�����س��ن��اع��ي��ة ���س��ع��ت اإىل 

املحافظات  على  التنمية  مكت�سبات  ت���زي��ع 

من خالل تعزيز البيئة الإ�ستثمارية وزيادة 

الإ�ستثمارات  لإ�ستقطاب  املحافظة  جاذبية 

ال�����س��ن��اع��ي��ة مب���ا ت����ف���ره امل����دن م���ن م���اق��ع 

خم���دوم���ة ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل���دم���ات 

نح�  امل��ال  راأ���ش  ت�جيه  يتم  بحيث  امل�ساندة 

العمل والأنتاج بدًل من ت�جيهه نح� البناء 

واخلدمات.

ال�����س��ن��اع��ي��ة عملت  امل���دن  ان  اىل  وا����س���ار 

والعمرانية  التجارية  احلركة  تن�سيط  على 

واخلدمية باملحافظات لت�سكل مع الربامج 

لتحقيق  ق���ي��ة  راف��ع��ة  الأخ���رى  احلك�مية 

العمل  ف��ر���ش  وت���ف��ر  امل�ستدامة  التنمية 

وتطبيقاً  ال��ب��ط��ال��ة  م��ن  ل��ل��ح��د  ل��الردن��ي��ن 

و�س�ًل  الت�ظيف  ب��دل  الت�سغيل  ل�سيا�سة 

اإىل دولة الإنتاج والعتماد على الذات.

ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل�����دن  ����س���رك���ة  واو�����س����ح ان 

ال��ب��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ت���ع���زي���ز  ويف اط������ار 

ت�فر  ع��ل��ى  تعمل  ال�سناعية  امل���دن  داخ���ل 

اهمها  ال�سا�سية  اخل��دم��ات  م��ن  جمم�عة 

وال�سرف  املياه  و�سبكة  والكهرباء  الطرق 

ال�����س��ح��ي، ا���س��اف��ة اىل اخل��دم��ات امل�����س��ان��دة 

مثل الدفاع املدين والبن�ك و�سركات النقل 

والتخلي�ش.

�سيبقى  الإجن��از  اإن طريق  واك��د ج�يعد 

القت�ساد  لدعم  امل�سئية  باملحطات  مليئا 

لالردنين  العمل  فر�ش  وت�فر  ال�طني 

ارت��ف��اع  ان  اىل  م�سرا  ال�����س��ادرات،  وزي����ادة 

ع����دد امل�����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة م���ن م��دي��ن��ت��ن يف 

ب��ال���ق��ت احل���ايل، يعترب   10 ال��ب��داي��ات اىل 

م����ؤ����س���را ع��ل��ى ال���ن���ج���اح ال�����ذي حت��ق��ق ع��رب 

والإقت�سادية. التنم�ية  م�سرتها 

اتفاقية تعاون بين البنك العربي وشركة الحوسبة الصحية الدولية 

المدن الصناعية رافعة للصناعة االردنية بمئوية الدولة

أورنج األردن تشارك باحتفاالت مئوية الدولة
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وا�شنطن-ا ف ب

عن  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  تراجعت 

اتهام يعود اإىل عهد الرئي�س ال�سابق دونالد 

ترمب ل�سوي�سرا وفيتنام بالتالعب باأ�سعار 

على  احل�سول  اأج��ل  من  عملتيهما  �سرف 

ميزة جتارية تناف�سية، م�سرية اجلمعة اإىل 

عدم وجود “اأدلة كافية” ب�ساأن االتهام.

وبينما نزعت الوزارة �سمة التالعب عن 

ي�ستوفيان  ي���زاالن  ال  اأن��ه��م��ا  اإال  ال��ب��ل��دي��ن، 

امل����ع����اي����ري ال����ت����ي ت�������س���ت���دع���ي ال���ت���دق���ي���ق يف 

���س��ي��ا���س��ات��ه��م��ا ال��ن��ق��دي��ة، واأ���س��ي��ف��ت ت��اي��وان 

�سنوي رفعته  اإليهما، بح�سب تقرير ن�سف 

الكونغر�س. اإىل 

“قائمة  ع���ل���ى  ال�������س���ن  ت������زال  ال  ك���م���ا 

اخل��زان��ة  وزارة  ت�����س��ع��ه��ا  ال��ت��ي  الرقابة” 

بعدما �سطبت من �سفوف الدول املتالعبة 

 ،2020 الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  بالعمالت 

ق��ب��ل ف����رة وج���ي���زة م���ن ت��وق��ي��ع ال��رئ��ي�����س 

اآن����ذاك دون��ال��د ت��رم��ب ع��ل��ى ات��ف��اق جت��اري 

اأويل مع بكن.

ول����ط����امل����ا ا����س���ٌت���ه���دف���ت ب���ك���ن ب���ت���داب���ري 

اتهمت  بينما  التقرير،  مبوجب  التدقيق 

اأ���س��ع��ار  ب��اإب��ق��اء  حكومتها  م���رارا  وا���س��ن��ط��ن 

ال���������س����رف خم���ّف�������س���ة ب�������س���ك���ل م�����س��ط��ن��ع 

ب���ا����س���ت���خ���دام خم���زون���ات���ه���ا ال�����س��خ��م��ة م��ن 

الدوالرات االأمريكية.

ت  ح�سّ اخلزانة،  لوزارة  تقرير  اآخر  ويف 

ال�سفافية  “حت�سن  على  ال�سن  االأخ��رية 

ب�سعر  التدخل  يف  باأن�سطتها  يتعلق  م��ا  يف 

ال�سرف االأجنبي” وال�سيا�سات.

ك��م��ا ت�����س��م��ل ق��ائ��م��ة ال�����دول اخل��ا���س��ع��ة 

واإيطاليا  واأملانيا  وك��وري��ا  اليابان  للرقابة 

وال��ه��ن��د وم��ال��ي��زي��ا و���س��ن��غ��اف��ورة وت��اي��الن��د 

واملك�سيك. واإيرلندا 

واأف������ادت وزي����رة اخل���زان���ة ج��ان��ي��ت يلن 

دوؤوب  ب�سكل  “تعمل  وزارت��ه��ا  اإن  ب��ي��ان  يف 

اأجنبية  اقت�سادات  حم��اوالت  مع  للتعامل 

عمالتها  قيم  يف  م�سطنع  ب�سكل  التالعب 

ما ي�سع العمال االأمريكين يف و�سع غري 

من�سف«.

ي�سدر  حتليل  اإىل  الكونغر�س  ويحتاج 

ال��ت��ي قد  ال���دول  م��ّرت��ن ك��ل ع��ام لتحديد 

اأ���س��ع��ف من  اإب��ق��اء عمالتها  ت��ك��ون حت���اول 

ن�����س��ط، وه���و م���ا يخف�س  ب�����س��ك��ل  ال������دوالر 

اأ�سعار �سادراتها بينما يرفع ثمن املنتجات 

الأمريكية.

التقرير رمزية بدرجة  ا�ستنتاجات  لكن 

كبرية وال يتم فر�س عقوبات على اأ�سا�سها.

���س��ري��ك��ا جت���اري���ا   20 ال���ت���ق���ري���ر  ودر�������س 

بينه  الب�سائع  جت��ارة  حجم  يبلغ  اأ�سا�سيا 

40 م��ل��ي��ار دوالر  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وب���ن 

ال��دول  �سنويا ع��ل��ى االأق����ل. وت�����س��اه��م ه��ذه 

املنتجات االأمريكية،  80% من جتارة  بنحو 

اإىل  اخلزانة حتّدث  وزارة  م�سوؤول يف  وفق 

ال�سحافين.

م��ع��اي��ري ت�سمل  ع��ل��ى  ال���دار����س���ة  وت���ق���وم 

املتحدة،  الواليات  مع  كبريا  جتاريا  عجزا 

واأدل��ة  اجل��اري،  احل�ساب  كبريا يف  وفائ�سا 

واحد” يف  جانب  وم��ن  دائ��م  “تدّخل  على 

اأ�سواق العمالت االأجنبية.

اأن  م��ن وزارة اخل���زان���ة  امل�����س��وؤول  وذك���ر 

�سوي�سرا وتايوان وفيتنام جتاوزت جميعها 

العتبات املحددة بهوام�س كبرية.

يطالب  ال��ك��ون��غ��ر���س  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 

“م�ساورات  يف  باالنخراط  اخل��زان��ة  وزارة 

احل�س  “ت�سمل  ال���دول  ه��ذه  معززة” م��ع 

ع���ل���ى ت���ط���وي���ر خ���ط���ة ب���خ���ط���وات حم����ددة 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع االأ����س���ب���اب ال��ك��ام��ن��ة خلف�س 

ق���ي���م���ة ال���ع���م���ل���ة واخ�������ت�������الالت امل�����وازي�����ن 

اخلارجية«.

ال�سوي�سري  الوطني  البنك  اأن  وي��ذك��ر 

اح���ت���ج يف ك����ان����ون االأول/دي���������س����م����ر ع��ل��ى 

باأ�سعار  تتالعب  اأنها  على  البالد  ت�سنيف 

ال�����س��رف واأ����س���در ب��ي��ان��ا ج���دي���دا اجل��م��ع��ة 

لتاأكيد نفيه اأي اأن�سطة غري منا�سبة.

العربية-وكاالت

ظ��ه��رت م��زي��د م���ن ال��ع��ي��وب ال��ف��ن��ي��ة يف 

يف  ان��ت�����س��اراً  “بوينغ” االأو����س���ع  ط���ائ���رات 

يف  �سريع  هبوط  اإىل  اأدى  ما  وهو  العامل، 

واحد  من  باأكرث  االأمريكية  ال�سركة  �سهم 

ب��امل��ئ��ة خ���الل ت�����داوالت اجل��م��ع��ة يف “وول 

�سريت«.

ع��ي��وب ج��دي��دة بعد  الك�سف ع��ن  وي��اأت��ي 

اأيام قليلة من اكت�ساف عيوب مماثلة مما 

ال�����س��رك��ة يف  اإدخ����ال  اإىل  ي����وؤدي  اأن  ي��ت��وق��ع 

وذلك  االأ�سواق،  يف  جديدة  م�ساكل  موجة 

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ع��ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة ل�سوق 

ال��ط��ريان وال�����س��ف��ر يف اأع��ق��اب االإغ��الق��ات 

جائحة  ب�سبب  عام  من  اأكرث  منذ  املتكررة 

كبرية  بنك�سة  ت�سببت  والتي  “كورونا”، 
لقطاع الطريان.

م�سادر  “رويرز” ع��ن  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 

العاملن  املهند�سن  اأن  تاأكيدها  مطلعة 

العيوب  من  م��زي��داً  اكت�سفوا  “بوينغ”  يف 

 737 “بوينغ  طراز  من  طائرات  يف  الفنية 

اإىل تعطيل الع�سرات من  اأدى  ماك�س” ما 

هذه الطائرات ووقفها عن العمل فوراً.

و���س��ح��ب��ت ����س���رك���ات اخل���ط���وط اجل��وي��ة 

الع�سرات من طائرات ماك�س من اخلدمة 

قبل اأ�سبوع بعد اأن حذرت �سركة “بوينغ” 

التحكم  وح���دة  يف  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  م�سكلة  م��ن 

قمرة  يف  املوجودة  االحتياطية  الطاقة  يف 

ال���ق���ي���ادة يف ب��ع�����س ال����ط����ائ����رات ال���ت���ي مت 

اإنتاجها موؤخراً.

وقالت امل�سادر اإنه منذ ذلك احلن، مت 

العثور على م�سكالت اأر�سية م�ستبه بها يف 

مكانن اآخرين على �سطح الطائرة.

ويت�سمن ذلك رف التخزين، حيث يتم 

ولوحة  املتاأثرة  التحكم  بوحدة  االحتفاظ 

بح�سب  الطيارين،  تواجه  التي  ال��ع��دادات 

اطلعت  ت��ق��ري��ر  يف  “رويرز”  اأوردت  م��ا 

“العربية.نت«. عليه 

ومل  “بوينغ” ال�سمت  �سركة  والتزمت 

تعلق على امل�ساكل والعيوب املكت�سفة، فيما 

اجلمعة،  ت��داوالت  يف  ال�سركة  ب�سهم  هوى 

وهو اآخر اأيام االأ�سبوع، ليغلق على خ�سائر 

باأكرث من %1.2.

الذي  اخللل،  اإن  غربية  تقارير  وقالت 

ماك�س  ط��ائ��رات  ُخم�س  ح��وايل  على  ي��وؤث��ر 

ال��ع��ام��ل��ة يف ال�����س��وق ال���ع���امل���ي، ه���و اأح����دث 

الطائرات  من  الطراز  هذا  تواجه  م�سكلة 

“بوينغ”،  اإن��ت��اج  م��ن  مبيعاً  االأك���رث  وه���و 

التي  الت�سميم  مب�ساكل  يتعلق  ال  ولكنه 

20 �سهراً  �ساهمت يف حظر اأمان عاملي ملدة 

يف اأعقاب حادثن كبريين �سابقاً.

“بوينغ” ن�سرات  اأن ت�سع  املتوقع  ومن 

اإ���س��الح  بكيفية  ال��ط��ريان  ���س��رك��ات  تن�سح 

الكهربائية  امل�سارات  اأو  املكت�سفة،  امل�ساكل 

حالة  يف  ال�سالمة  على  للحفاظ  امل�سممة 

حدوث ارتفاع يف اجلهد.

يقولون  امل��ح��ل��ل��ن  معظم  اأن  ح��ن  ويف 

مبا�سرا  يكون  اأن  املتوقع  من  االإ�سالح  اإن 

الفور  على  تفا�سيل  اأي  تتوفر  مل  ن�سبياً، 

ح���ول ت��وق��ي��ت ن�����س��رات االإ����س���الح ال��الزم��ة 

لبدء العمل على حوايل 90 طائرة متاأثرة 

حتى االآن بتعليق العمل والطريان.

اأبلغت  الطائرات  �سناعة  �سركة  وكانت 

االإ�سالح  اأن  البداية  يف  الطريان  �سركات 

لكل  اأي���ام  ب�سعة  اأو  ���س��اع��ات  ي�ستغرق  ق��د 

ط���ائ���رة، وف��ق��ا الإخ���ط���ار اأر���س��ل��ت��ه ال�����س��رك��ة 

التعليق  ع��ن  االإع����الن  مت  ع��ن��دم��ا  املنتجة 

اجلزئي الأول مرة.

يف  ال��ت��غ��ي��ري  اإىل  امل�����س��ك��ل��ة  اإرج�������اع  ومت 

 737 اإن��ت��اج  ا�ستئناف  امل���واد مب��ج��رد  ط��الء 

ت�سنيع  مت  ك��م��ا  امل���ا����س���ي.  ال���ع���ام  م��اك�����س 

قبل  تقريبا  امل��ت�����س��ررة  ال��ط��ائ��رات  جميع 

يف   )MAX( ط��ائ��رات  ت�سليم  ا�ستئناف 

دي�����س��م��ر امل��ا���س��ي، ب��ع��د وق���ت ق�����س��ري من 

رف���ع امل��ن��ظ��م��ن االأم��ريك��ي��ن احل��ظ��ر على 

م�����س��ت��وى االأ���س��ط��ول ال��ن��اج��م ع��ن ح���وادث 

2018 و2019.

لرفع  تخطط  اإن��ه��ا  “بوينغ”  وق��ال��ت 

ماك�س”   737“ ط����ائ����رات  م���ن  اإن���ت���اج���ه���ا 

ح��ايل  منخف�س”  “معدل  م��ن  ت��دري��ج��ي��اً 

�سهرياً  ط��ائ��رة   31 ه��دف  اإىل  غ��ري حم��دد 

م�سادر  وت��ق��در   .2022 ع��ام  اأوائ���ل  بحلول 

ال�����س��ن��اع��ة اأن��ه��ا ت��ن��ت��ج ح��ال��ي��اً ح���وايل اأرب���ع 

اأوردت  م����ا  ب��ح�����س��ب  ����س���ه���ري���اً،  ط�����ائ�����رات 

“رويرز«.

العربية-وكاالت

قطب  اإع���دام  على  اأ�سبوعاً   11 نحو  م�سى 

ك��ان  ال���ذي  ���س��ي��وم��ان،  الي  ال�سيني  االأع���م���ال 

يلقب يوما ما باإله الرثوة، يف مدينة تياجنن 

ال�����س��ن ب��ع��د ات��ه��ام��ه يف اأح�����د اأك�����ر ق�����س��اي��ا 

�سركة  قلبها  يف  يقع  والتي  ال�سن  يف  الف�ساد 

ت�سيطر  التي  االأ�سول  الإدارة   Huarong
ال�سينية. احلكومة  عليها 

اأحد  على  يخيم  يزال  الرجل ال  ولكن ظل 

املزيد  وتثري  ال�سن  يف  الف�ساد  ق�سايا  اأك��ر 

امل�ستثمرين  اأو����س���اط  يف  وال��ق��ل��ق  ال��ت��وت��ر  م��ن 

ح���ول ال��ع��امل م��ن ه��ون��غ ك��ون��غ اإىل ل��ن��دن، اإذ 

ت�سدد  بهل  املتعلقة  املحرية  االأ�سئلة  تتوا�سل 

23.2 مليار دوالر من  احلكومة ال�سينية نحو 

اأم  �سيومان  اقر�سها  التي  ال�سندات  اأم���وال 

اخل�سائر  يعانقون  امل�ستثمرين  �سترك  اأنها 

وحدهم؟

���س��ت��ك��ون ل������ردة ال���ف���ع���ل ال���ت���ي ���س��ت��ت��خ��ذه��ا 

احل����ك����وم����ة ال�������س���ي���ن���ي���ة ت���ب���ع���ات ه���ائ���ل���ة ع��ل��ى 

تعرث  اإن  اإذ  الدولية،  االأ���س��واق  يف  موثوقيتها 

دي��ون��ه��ا  �����س����داد  Huarongعن  ����س���رك���ة 

اال�سراتيجيات  الأحد  قا�سمة  �سربة  �سيوجه 

ال�سينية  احلكومة  تنتهجها  التي  االأ�سا�سية 

وه�������ي ال������دع������م ال���������ذي ت����ق����دم����ه احل���ك���وم���ة 

لها. التابعة  للموؤ�س�سات 

فا�سلة حلظة 

وي����ق����ول حم���ل���ل���ون ل���وك���ال���ة ب���ل���وم���رغ اإن 

ديونها  ���س��داد  ع��ن  ال�سينية  ال�����س��رك��ة  تخلف 

اأ�سواق  تاريخ  �سيكون مبثابة حلظة فا�سلة يف 

االئ���ت���م���ان يف اآ����س���ي���ا وال�������س���ن. وق�����ال رئ��ي�����س 

ا�سراتيجيات االئتمان لدى بنوك اال�ستثمار 

م�سبوق  غ��ري  اأم��ر  “اإنه  للوكالة  االأ���س��رال��ي��ة 

غرار  على  للحكومة  �سركة مملوكة  تتعرث  اأن 

ديونها«. �سداد  عن   Huarong
�سربت  التي  الطاحنة  املالية  االأزمة  ومنذ 

االأ�سواق االآ�سيوية يف ت�سعينات القرن املا�سي، 

يحدث  ملا  �سبيهة  اأزمة  ال�سطح  على  يطُف  مل 

ب��ال��وق��ت احل��ايل،   Huarong ���س��ن��دات  م��ع 

وهي  لل�سركة،  التابعة  ال�سندات  �سعر  بلغ  اإذ 

ب�سركات  املرتبطة  التابعة  ال�سندات  اأكرث  اأحد 

احل���ك���وم���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ان���ت�������س���ارا يف اأو�����س����اط 

قيا�سية  م�����س��ت��وي��ات  ال��دول��ي��ن،  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

متدنية حول م�ستوى 52 �سنتا لل�سند الواحد.

خماوف متنامية

وي����وم اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي اأع��ل��ن��ت ال�����س��رك��ة 

مدفوعات  ل�����س��داد  ا���س��ت��ع��داده��ا  ع��ن  ال�سينية 

الإح�����دى  دوالر  م���ل���ي���ون   450 ب���ن���ح���و  دي�������ون 

اأبريل   27 يف  ت�ستحق  التي  �سنداتها  اإ�سدارات 

اجلاري، يف وقت قال فيه اأحد امل�سادر لوكالة 

بلومرغ اإن ال�سركة تخطط ل�سداد املدفوعات 

بحلول تاريخ يوم اال�ستحقاق دون تاأخري.

ال�سداد  عن  بالتعرث  املتعلق  املخاوف  ولكن 

ال�سينية  ال�سركة  ت��دي��ن  اإذ  م�ستمر،  ت��ن��ام  يف 

ب�سندات  واخل����ارج  ال��داخ��ل  يف  للم�ستثمرين 

وقت  يف  دوالر،  مليار   42 بنحو  قيمتها  تقدر 

ي��ب��ل��غ ف��ي��ه ح��ج��م امل���دف���وع���ات امل�����س��ت��ح��ق��ة على 

مليار   17.1 نحو  ال�سندات  تلك  من  ال�سركة 

دوالر بنهاية 2022.

انحراف عن امل�سار

ل�سركة  ل��ه��ا  ك��م��ا خ��ط��ط  االأم�����ور  مل جت���ر 

يف  اأن�����س��ئ��ت  وال���ت���ي  ال�����س��ي��ن��ي��ة   Huarong
االأ�سواق  انهيار  بعد  املا�سي  القرن  ت�سعينيات 

االآ�سيوية اإذ مت تاأ�سي�س ال�سركة بهدف احتواء 

اأزم��ة ج��دي��دة كما ج��رى يف  اأزم��ة ولي�س خلق 

الوقت احلايل.

ك���ان ال��ه��دف م��ن اإن�����س��اء ال�����س��رك��ة يف ذل��ك 

ال���ت���وق���ي���ت ه����و اح����ت����واء ال���ق���رو����س ال���ردي���ئ���ة 

امل�سريف  ال��ق��ط��اع  م�ستقبل  ت��ه��دد  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

ح��ي��ن��ه مبثابة  ال�����س��رك��ة يف  ك��ان��ت  اإذ  ال�����س��ي��ن��ي 

ح�سلت  باملليارات  متعرثة  لقرو�س  م�ستودع 

احلكومة  ل�سيطرة  التابعة  ال�سركات  عليها 

ال�سينية.

وم��ن��ذ ت���ويل الي ���س��وم��ان ق��ي��ادة ال�����س��رك��ة 

على  للركيز  دفتها  حت��ول��ت   ،2012 ال��ع��ام  يف 

دورا فعاال  والعقارات ولعبت  اال�ستثمار  بنوك 

حجم  تقدر  والذي  ال�سينية  املايل  القطاع  يف 

اأ�سوله بنحو 54 تريليون دوالر.

كونغ  بور�سة هونغ  ال�سركة يف  وقبل طرح 

بالعام 2015، باعت ح�س�سا فيها ملجموعة من 

العاملي  اال�ستثمار  بنك  بينهم  امل�ستثمرين من 

دوالر.  م��ل��ي��ار   2.4 ب��ن��ح��و  ���س��اك�����س  غ��ول��دم��ان 

ال�سينية  ال�سركة  �سهم  تراجع  االإدراج  ومنذ 

.%67 بنحو 

القامتة احلقيقة 

ن��ح��و طبيعي  ت�����س��ري ع��ل��ى  االأم������ور  ك���ان���ت 

قليلة  اأ�سهر  قبل  �سيومان،  الي  اإىل  بالن�سبة 

ت�سمح  اأن  ي��ت��وق��ع  اأح����د  ي��ك��ن  ف��ل��م  االآن  م���ن 

اأذرعها  اأه��م  اأح��د  بانهيار  ال�سينية  احلكومة 

اال�ستثمارية على االإطالق.

وك����ان ال���رج���ل ال����ذي ك���ان ي��وم��ا م���ا رم���زا 

خطته  مي����ول  واح����د  اآن  يف  وال���ق���وة  ل���ل���رثوة 

ال����ط����م����وح ل���ل���ت���و����س���ع يف وق�������ت حت�������ول ف��ي��ه 

يعطي  ب��ن��ك��ا  ي�سبه  م��ا  اإىل   Huarong
تلبية  ت�ستطيع  ال  التي  لل�سركات  ال��ق��رو���س 

����س���روط ال��ب��ن��وك ال�����س��ي��ن��ي��ة ل��ل��ح�����س��ول على 

التمويل.

اإن  اإذ  ���س��وداء،  ك��ان��ت  االأم���ر  ول��ك��ن حقيقة 

تراِع  القرو�س مل  العظمى من تلك  الغالبية 

���س��روط االئ��ت��م��ان ال��ت��ي حت��دده��ا ال�����س��ل��ط��ات 

ال�سينية ما ت�سبب يف نهاية املطاف يف انهيار 

الذي القاه  املاأ�ساوي  Huarong وامل�سري 
�سيومان باملوت على من�سات االإعدام.
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ان��ت��ه��ى ق�����س��ر م��ه��ج��ور ي��ق��ع يف ح���ي خ��ا���س 

اأخ��رياً  البيع  اإىل  لندن  الريطانية  بالعا�سمة 

بعد معركة �سر�سة خا�سها عدد من امل�سرين 

ا�ستثمارية  ف��ر���س��ة  ك��ون��ه  ب�سبب  امل��ح��ت��م��ل��ن، 

الق�سر  اإن  تقارير �سحافية  ن��ادرة، فيما قالت 

بيع اأخرياً ب�سعر مناف�س ومغٍر، لكنه اأعلى من 

ال�سعر الذي كان مطلوباً.

وب��ي��ع امل��ن��زل امل��ه��ج��ور يف واح�����دة م��ن اأك��رث 

االأحياء متيزاً يف لندن مقابل 5.75 مليون جنيه 

وهو  اأم���ريك���ي(،  دوالر  م��الي��ن   8( اإ�سرليني 

اأع��ل��ى م��ن املبلغ ال��ذي ك��ان مطلوباً بنحو 500 

األف جنيه اإ�سرليني )700 األف دوالر اأمريكي 

تقريباً(، وذلك بعد “حرب مزايدة �سر�سة بن 

التقارير  و�سفت  م��ا  بح�سب  عائالت”،  ث��الث 

التي اطلعت عليها “العربية.نت«.

 St( منطقة  قلب  يف  املهجور  الق�سر  يقع 

John’s Wood(، وهو حي مرغوب فيه 
ري��ه��ان��ا وروب����ي ويليامز،  امل��ط��رب��ت��ان  ب��ه  ي�سكن 

لوي�س  دام��ي��ان  التمثيل  جنمي  اإىل  باالإ�سافة 

وهيلن ماكروري، اإال اأن املنزل املكون من ثماين 

غرف نوم يحتاج اإىل جتديد كامل، وال ي�سلح 

حالياً لال�ستخدام.

وت��ع��ي�����س ال��ع��ائ��الت ال���ث���الث ال��ت��ي تقدمت 

ل�سركة  وفقاً  امل��ج��اورة،  املنطقة  يف  بالعطاءات 

“اأ�ستون ت�سي�س” العقارية التي متكنت من بيعه 
اأخرياً للمتقدم باأعلى �سعر.

ومتكن امل�سري من اال�ستحواذ على املنزل 

األ��ف   500 ق���دره  م��ذه��اًل  ع��ر���س مبلغاً  اأن  بعد 

جنيه اإ�سرليني فوق ال�سعر املطلوب من املالك، 

على اأنه من املقرر اأن ي�سرع امل�سري الفائز يف 

م�سروع خا�س به يف املكان وياأمل اإم��ا بتجديد 

م��ن��زل جديد  وب��ن��اء  بالكامل  ه��دم��ه  اأو  امل��ن��زل 

ا�ستكمال  مت  ح��ال  ويف  مكانه.  يف  طابقن  م��ن 

�سيكون  ال��ه��دم  تكاليف  م��ع  ف��اإن��ه  البيع  عملية 

اأك��رث من 6 مالين جنيه  امل�سرون قد دفعوا 

اإ�سرليني مقابل قطعة االأر�س فقط.ورغم اأن 

بع�س اخلراء والتقارير و�سفت عملية ال�سراء 

باأنها “حماقة”، فاإن تقريراً اآخر اطلعت عليه 

يظل اأقل بكثري  العقار  اإن  “العربية.نت” قال 
من االأ�سعار التي تفر�سها املنازل على بعد اأقل 

من ميل واحد، حيث يوجد اأغلى �سارع يف لندن، 

 30.5 املا�سي  العام  فيه  االأ�سعار  متو�سط  وبلغ 

مليون جنيه اإ�سرليني.

وي�سم الق�سر املهجور بوابات خلفية لالأمن 

وحت��ي��ط ب��ه ح��دي��ق��ة ك��ب��رية ب��ط��ول 80 ق��دم��اً، 

باالإ�سافة اإىل ثماين غرف نوم و�ستة حمامات، 

كما يحتوي اأي�ساً على �سبع غرف ا�ستقبال وقبو 

وا�ستوديو للفنانن.

العربية-وكاالت

يف ع��م��ر 33 ع���ام���ا، ي��ع��ي�����س م����ت����داول ال�����س��ل��ع 

للغاية،  “نغ يو زهي” حياة مرفة  ال�سنغافوري 

اإذ ميتلك املتداول ال�ساب فيال فارهة مكونة من 

3 طوابق يف اأحد اأرقى اأحياء �سنغافورة، باالإ�سافة 

 Pagani ط���راز  م��ن  الثمن  باهظة  �سيارة  اإىل 

مالين   5 ن��ح��و  �سعرها  يتخطى   Huayra
دولر.

اأث����ارت احل��ي��اة امل��رف��ه��ة ال��ت��ي يعي�سها حفيظة 

اجلهات الرقابية يف �سنغافورة والتي بداأت �سل�سلة 

وا�سعة من التحقيقات ب�ساأن طبيعة عمل ال�ساب 

لتتك�سف جمموعة من احلقائق مفادها تكوين نغ 

لرثوة باهظة بفعل عمليات احتيال غري م�سبوقة 

داخ��ل املدينة التي تعد اأح��د اأك��ر م��راك��ز ت��داول 

ال�سلع بالعامل، بح�سب ما ذكرته وكالة بلومرغ.

واتهمت حمكمة �سنغافورية نغ ال�سهر املا�سي 

ما  وج��م��ع  باالحتيال  جميعها  تتعلق  تهم  ب��اأرب��ع 

يربو على مليار دوالر �سنغافوري اأو ما يوازي نحو 

اأج��ل  م��ن  �سلع  م�ستثمري  م��ن  دوالر  مليون   740

جمموعة من ال�سفقات التي مل يكن لها اأي وجود 

على االإطالق.

ورغ��م الغمو�س ال��ذي يكتنف طبيعة عمليات 

من  �سل�سلة  اأن  اإال  ن���غ  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي  االح��ت��ي��ال 

امل�ستثمرين  من  ع��دد  مع  واملقابالت  التحقيقات 

ك�����س��ف��ت ع���ن االأ����س���ل���وب ال�����ذي جن���ح م���ن خ��الل��ه 

امل�ستثمر ال�ساب يف جمع تلك املبالغ الطائلة من 

خالل اإغراء امل�ستثمرين بعوائد ف�سلية ت�سل اإىل 

ت�سعه يف م�ساف  قيا�سية  وه��ي عوائد   %15 نحو 

اأف�سل �سناديق اال�ستثمار يف العامل.

و�سنفت عملية االحتيال التي قام بها نغ كاأحد 

�سهدت  التي  �سنغافورة  يف  املالية  الف�سائح  اأك��ر 

اح��ت��ي��ال على نطاق  االأخ����رية عمليات  االآون����ة  يف 

وا�سع يف وقت ت�سخمت فيه حجم االأ�سول املدارة 

داخل املدينة اإىل نحو 4 تريليونات دوالر بف�سل 

التدفقات االأجنبية ال�سخية من قبل االأجانب.

ومل يت�سح بعد من اأوراق املحاكمة اإذا كان نغ قد 

ا�ستاأنف على احلكم ال�سادر �سده، يف وقت ت�سري 

فيه تقارير حملية اإىل اإطالق �سراحه بكفالة تقدر 

املراقبة  و�سعه حتت  مع  دوالر  مليون   1.5 بنحو 

االإلكرونية حلن ا�ستكمال اإجراءات املحاكمة.

وت��ت��ع��ل��ق م����زاع����م االح����ت����ي����ال ����س���د ن����غ ح���ول 

 Envy Asset ����س���رك���ت���ي  يف  ت����ع����ام����الت����ه 

 Envy Global و   Management
للم�ستثمر  تابعتان  �سركتان  وهما   Trading
ال�����س��غ��ري، ح��ي��ث ج���رى حت��وي��ل ن��ح��و 300 مليون 

دوالر �سنغافوري على نحو مفاجئ اإىل ح�ساب نغ 

اأخ��رى  200 مليون  يبقى م�سري  ال�سخ�سي فيما 

جمهولة حتى االآن بح�سب ال�سلطات املحلية.

ويف اأحد املعامالت امل�سبوهة، جمع نغ االأموال 

من امل�ستثمرين بحجة �سراء �سلعة النيكل من اأحد 

املناجم يف اأ�سراليا وهي املعاملة التي مل يكن لها 

اأي وجود على االإطالق بح�سب حتقيقات ال�سلطات 

املحلية.

القاهرة - العربية

اأكد وزير املالية امل�سري، حممد معيط يف بيان 

�سحايف ام�س ال�سبت، اأن م�سر مت�سي بخطوات 

ثابتة نحو االإ�سالح االقت�سادي، على نحو ي�سهم 

الدولية،  املالية  املوؤ�س�سات  ل��دى  الثقة  تعزيز  يف 

امل��ايل  بال�سوق  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثماري  واملجتمع 

امل�سري ويجذب املزيد من امل�ستثمرين االأجانب 

اإىل اأدوات الدين امل�سرية بالعملة املحلية.

ب��ي. مورغان«  »ج��ي.  اأعلنت موؤ�س�سة  ب��دوره��ا 

ان�سمام م�سر لقائمة املراقبة يف موؤ�سر »جي. بي. 

مورغان« لل�سندات احلكومية لالأ�سواق النا�سئة؛ 

متهيًدا الن�سمام اأدوات الدين احلكومية امل�سرية 

 6 اأق�ساها  املوؤ�سر خالل مدة  املحلية يف  بالعملة 

اأ�سهر.

واأ�سار وزير املالية اإىل اأنه من املتوقع اأن تدخل 

م�سر للموؤ�سر ب� 14 اإ�سداًرا بقيمة اإجمالية حوايل 

املوؤ�سر %1.78،  24 مليار دوالر ويكون ن�سبتها يف 

الدولتن  اأفريقيا  وج��ن��وب  م�سر  تكون  وب��ذل��ك 

واأفريقيا  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  فقط  الوحيدتن 

املن�سمتن لهذا املوؤ�سر.

لهذا  كانت من�سمة  اأن م�سر  ال��وزي��ر،  اأ�ساف 

املوؤ�سر، ولكنها خرجت منه يف يونيو 2011 لعدم 

الوفاء مبتطلبات موؤ�س�سة »جي. بي. مورغان«.

واأو�سح اأن وزارة املالية بداأت منذ حوايل عامن 

ون�سف ال�سعي الإع��ادة ان�سمام م�سر اإيل موؤ�سر 

»جي. بي. مورغان« من خالل حتقيق متطلبات 

ال��ب��ن��ك، وم��ن��ه��ا: اإط���ال���ة ع��م��ر ال��دي��ن احلكومي 

وتعديل منحنى العائد »Yield curve« ورفع 

االأدوات  يف  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين  م�ساركة  ن�سبة 

املالية احلكومية مع زيادة حجم كل اإ�سدار.

واأ�سار معيط اإىل اأن هذه اخلطوة تعك�س اجلهود 

املتوا�سلة لوزارة املالية خلف�س تكلفة الدين العام 

كجزء من حزمة االإجراءات التي تتخذها الدولة 

لالإ�سالحات االقت�سادية، واإعمااًل ال�سراتيجية 

خا�سة  املتو�سط  امل��دى  على  العام  الدين  خف�س 

االإ�سافية لتعجيل م�سار خف�س دين  املقرحات 

االأوراق  �سوق  تن�سيط  طريق  عن  املوازنة  اأجهزة 

املالية لتوفري ال�سيولة وتعزيز الطلب على اأدوات 

الدين احلكومية وبالتايل خف�س تكلفتها، الفًتا 

اأن��ه مع انتقال م�سر من قائمة املراقبة اإيل  اإىل 

املوؤ�سر الفعلي �سيتم �سخ حوايل 4.4 مليار دوالر 

االأوراق  �سوق  داخل  اإ�سافية جديدة  كا�ستثمارات 

امل��ال��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة امل�����س��ري��ة م��ن اأذون و���س��ن��دات 

خزانة وبالتايل حتقيق ا�سراتيجية اإدارة الدين 

يف خف�س التكلفة.

من جانبه اأكد نائب الوزير لل�سيا�سات املالية 

ان�سمام  اأن  كجوك،  اأحمد  املوؤ�س�سي،  والتطوير 

ا�ستباقية  امل��راق��ب��ة ه���ي خ��ط��وة  ل��ق��ائ��م��ة  م�����س��ر 

لالن�سمام للموؤ�سر مما يعك�س اجلهود املتوا�سلة 

ل�����وزارة امل��ال��ي��ة ل��رف��ع ك��ف��اءة اإدارة ال��دي��ن ال��ع��ام 

اإج��راءات  وتخفي�س تكلفة خدمته �سمن حزمة 

اإيل  ال��دول��ة،  تنفذها  التي  االقت�سادي  االإ���س��الح 

جانب تطبيق اال�سراتيجية التي و�سعتها وزارة 

امل��ال��ي��ة خلف�س ح��ج��م ال��دي��ن ال��ع��ام ع��ل��ى امل��دى 

م�سار  لتعجيل  مقرحات  ت�سمن  التي  املتو�سط 

خف�س دي��ن اأج��ه��زة امل��وازن��ة ع��ن طريق تن�سيط 

ال�سيولة  م�ستويات  ل��زي��ادة  املالية  االأوراق  �سوق 

احلكومية  ال���دي���ن  اأدوات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  وزي������ادة 

وبالتايل خف�س تكلفتها.

الخزانة األميركية تتراجع عن اتهام خطير.. أمام فيتنام وسويسرا

يهوي الشركة  وسهم  »بوينغ«..  طائرات  تالحق  جديدة  عيوب 

قصة فساد تهز هذه األسواق.. 11 أسبوعًا على إعدام الملياردير المفلس

معركة بين 3 عائالت على قصر 
مهجور في لندن.. 

جمع 740 مليون دوالر في سن 33 عاما

مصر تتوقع دخول مؤشر »جي.بي.مورغان« 
عبر 14 إصدارا بـ 24 مليار دوالر

الأحد   18 / 4/ 2021 

االقت�صادي



االعالين
08

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بقرارها رقم ) 52 ( تاريخ 2021/2/3 الموافقة على اعادة ايداع المخطط 
 : المتضمن   ) السوق  خريبة   /2020/597/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
 4 ( رقم  ( حوض   31 ( رقم  القطعة  استحداث شارع ضمن  الموافقة على 
المخطط  العالقة االطالع على  زعروره حيث يمكن لذوي  المستندات وام   )
الدوام  اثناء   ) السوق  )خريبة  لمنطقة  المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب 
الرسمي ولمدة شهر من تاريخ  نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين 
اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض  يوجب  ما  اذا كان هناك  محليتين حتى 
الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطللالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
ايداع  على  الموافقة  تاريخ 2021/3/7   )  116 ( رقم  بقرارها  قررت 
 ) صويلح   /2021/577/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط 
المتضمن : الموافقة على الغاء جزء من شارع ضمن الحوض )6( البلد 
وكما هو موضح على نسخة المخطط  حيث يمكن لذوي العالقة 
اللجنة المحلية لمنطقة  االطالع على المخطط المذكور في مكتب 
) صويلح ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن 
في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب 
المكان  في  المحلية  اللجنة  الى  اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض 

المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على  الموافقة   2021/3/17 تاريخ   )  146  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2021/532/ زهران ( المتضمن : الموافقة 
على تغير صفة استعمال القطعة رقم )1686( حوض )22( الملفوف الشرقي 
أ ( باحكام خاصة / االرتفاع )17م(  من سكن )أ( الى مكاتب ضمن سكن ) 
والقرار  تاريخ 2020/9/6   )  1511 ( رقم  ابنية  اللوائية/  اللجنة  قرار  وحسب 
على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن  حيث   2019/11/3 تاريخ   )2765( رقم 
المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة )زهران ( اثناء الدوام 
الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ  نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين 
اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض  يوجب  ما  اذا كان هناك  محليتين حتى 
الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطللالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بقرارها رقم ) 94 ( تاريخ 2021/2/24 الموافقة على اعادة ايداع المخطط 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2003/105/ النصر ( المتضمن : الموافقة على 
تغيير صفة استعمال مجموعة من القطع ضمن حوض ) 9 ( برقع من سكن 
)ج( الى تجاري محلي ضمن سكن ) ج ( بارتداد امامي )5(م ومن سكن )د( الى 
تجاري محلي ضمن سكن )د( بارتداد امامي )5(م وفرض تعويض بواقع ) 6 
بالمخطط باستثناء  الواحد من مساحة القطع المشمولة  ( ستة دنانير /م2 
القطع المحولة الى تجاري ومستوفي عنها التعويض سابقا باالستناد للمادة 
التنظيم  حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط  )47( من قانون 
الرسمي  الدوام  اثناء  النصر(   ( لمنطقة  المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب 
وجريدتين  الرسمية  الجريدة  في  نشراالعالن  تاريخ   من  واحد  شهر  ولمدة 
اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض  يوجب  ما  اذا كان هناك  محليتين حتى 
الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطللالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 51 ( تاريخ 2021/2/3 الموافقة على المخطط 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/854/ القويسمه ( المتضمن 
: الموافقة على الغاء شوارع وتحويل صفة استعمال مجموعة من 
الشحيمينيات   )3( المستندات وام زعرورة و   )4( القطع ضمن حوض 
)أ( الى مباني عامة وكما هو موضح على المخطط في  من سكن 
منطقة )القويسمه( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة 
) 6 ( من المادة  ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 

79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايللداع  على  الموافقة   2021/2/24 تاريخ   )  98  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2021/46/ المدينة ( المتضمن : الموافقة 
القلعة  جبل   )4( حي  المدينة   )33( حوض  ضمن  شارع  من  جزء  الغاء  على 
وكما هو موضح على نسخة المخطط  حيث يمكن لذوي العالقة االطالع 
على المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة )المدينة ( اثناء 
الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ  نشر االعالن في الجريدة الرسمية 
تقديم  عليه  االعتراض  يوجب  ما  هناك  كان  اذا  حتى  محليتين  وجريدتين 
المدة  خالل  اعاله  الية  المشار  المكان  في  المحلية  اللجنة  الى  اعتراضاتهم 

السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطللالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
الكبرى بأنها قررت بقرارها رقم ) 2 ( تاريخ 2021/1/13 
المتضمن : الموافقة على الغاء بدل التعويض المفروض 
 ( رقللم  التعديلي  بالمخطط  المشمولة  القطع  على 

أع/2009/351/ المقابلين ( .
امين عمان / الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايللداع  على  الموافقة   2021/2/17 تاريخ   )  78  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2021/576/ صويلح ( المتضمن : الموافقة 
من  المنش   )11( ) 1103( حوض  رقم  القطعة  استعمال  تغيير صفة  على 
سكن )ب( الى معارض تجارية باحكام خاصة احكام شارع خير الدين المعاني 
شريطة التوحيد مع القطعة رقم )1104( من نفس الحوض وحسب قرارات 
اللجنة اللوائية / ابنية رقم ) 2020-1418 / 2019-1651 / 2019-2118 (   
حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة 
المحلية لمنطقة ) صويلح ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر 
االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب 
االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية 

اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطللالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايللداع  على  الموافقة   2021/3/7 تاريخ   )  117  ( رقم  بقرارها 
الموافقة   : المتضمن   ) النصر  أ ع /2020/354/   ( التنظيمي رقم  التعديلي 
حي  البلد  جدار   )26( حوض   )72( رقم  للقطعة  خاصة  احكام  اعطاء  على 
تعويض  بدل  وفرض  المخطط  نسخة  على  موضح  هو  وكما  المبرك   )1(
بواقع)4( اربعة دنانير/م2 الواحد من مساحة القطعة باالستناد للمادة )47( 
العالقة االطالع على  التصديق حيث يمكن لذوي  التنظيم وقبل  من قانون 
الدوام  اثناء  )النصر(  لمنطقة  المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب  المخطط 
الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ  نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين 
اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض  يوجب  ما  اذا كان هناك  محليتين حتى 
الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطللالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

استئجار مبنى بديل ملبنى 
محكمة صلح بصريا

ومبوا�صفات  ب�صريا  �صبح  ملبنى  بديل  مبنى  با�صتئجار  العدل   وزارة  ترغب 

وال�صروط التالية :

ان يقع املبنى يف حمافظة الطفيلة / لواء ب�صريا .

م�صاحة البناء ال تقل عن 400 م2 .

توفري مواقف لل�صيارات .

توفري خدمة التدفئة املركزية او مكيفات ح�صب حاجة املبنى .

توفر ا�صرتاك ماء م�صتقل .

ا�صرتاك كهرباء 3 فاز ال يقل عن 300 امبري .

نفقته  العدل كاملة وعلى  وزارة  املالك بتجهيز متطلبات و�صروط  يلتزم  ان 

اخلا�صة .

اخلدمات  كامل  وتوفر   ،  ) ومتديد  تا�صي�س   ( حا�صوب  ب�صبكة  املبنى  جتهيز 

يف املنطقة .

حتمل قيمة ن�صر االعالن على ح�صاب مالك العقار الذي يتم ا�صتئجار عقاره .

تقدم الطلبات بظرف خمتوم يف مبنى مت�صرفية لواء ب�صريا وخالل ا�صبوعني 

من تاريخ ن�صر االعالن يف ال�صحف اليومية .

وزير العدل
د. احمد الزيادات

إعالن صادر عن قائم باعمال مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200139390(

رق��م)22(  ال�صركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�صتنادا 

ل�صنة 1997 ، يعلن قائم باعمال مراقب عام ال�صركات يف وزارة 

ال�صناعة والتجارة باأن 

�صركة ا�صحق الدويك ووفاء �صرحان  وامل�صجلة يف �صجل �صركات 

ت�صامن 

حتت الرقم )108950( بتاريخ 2014/2/17 قد تقدمت بطلب 

لت�صفية ال�صركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2015/3/5 

وقد مت تعيني ال�صيد /ال�صيدة  عالء ا�صحق ر�صاد الدويك  م�صفيا 

لل�صركة .

علما باأن عنوان امل�صفي : عمان - طرببور – ت: 0795959360

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

قائم باعمال مراقب عام ال�صركات

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200141697(

ا�صتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة 

باأن  �صركة م�صطفى ريحان وعاطف الغويري  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن 

حتت الرقم )109727( بتاريخ 2014/5/28 قد تقدمت بطلب 

لت�صفية ال�صركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/4/7 

وقد مت تعيني ال�صيد /ال�صيدة  م�صطفى ح�صن عبداهلل ريحان  

م�صفيا لل�صركة .

الدفاع  قرب  طارق  – جبل  الزرقاء   : امل�صفي  عنوان  باأن  علما 

املدين – ت: 0799345957

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

MF-J00709 : عبري نهار مطر الغياث   الرقم الوظيفي
MF-J00548 : مها احمد حمدان العبيثه  الرقم الوظيفي

MF-J00528 : االء اشتيوي عايد السرحان  الرقم الوظيفي
MF-J00613 : اسيل حسني اليف السرحان  الرقم الوظيفي
MF-J00621 : شادية سالم رافع القبوص  الرقم الوظيفي
MF-J00648 : رحمة معال مطر السرحان  الرقم الوظيفي

MF-J00649 : اسماء محمد موسى العبيد  الرقم الوظيفي
MF-J00650 : هيا محمد موسى العبيد   الرقم الوظيفي
MF-J00408 : رايه حسني اليف السرحان  الرقم الوظيفي

MF-J00387 : اخالص جهاد خليف السرحان  الرقم الوظيفي
MF-J00673 : دعاء محمد صالح السقار  الرقم الوظيفي

MF-J00443 : الغاليه شاهر طرقي السرحان   الرقم الوظيفي
MF-J00545 : فريال محيسن حمد الشمري  الرقم الوظيفي

حيث انكم منقطعني عن عملكم يف �صركة حرفة االبرة ل�صناعة االلب�صة اجلاهزة / فرع مغري 

ال�صرحان  وملدة تزيد عن ع�صرين يوما متقطعة  ومل تعودوا اىل مقر عملكم لغاية تاريخ هذا 

االنذار دون اجازة قانونية او عذر م�صروع . لذا فاننا ننذركم بالعودة اىل عملكم خالل مدة 3 

ايام من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال �صوف تعتربوا فاقدين لوظيفتكم وجميع حقوقكم العمالية 

مع  وتعديالته   1996 ل�صنة   )  8  ( رقم  االردين  العمل  قانون  من  ه�   /  28 املادة  باأحكام  عمال 

احتفاظ املوؤ�ص�صة بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة حرفة االبرة لصناعة االلبسة الجاهزة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

 )22( رقم  ال�صركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�صنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�صناعة 

حتت  ذ.م.م  ك�صركة   لدينا  امل�صجلة  للهند�صة  ا�صا�س  لل�صركة 

الرقم )25505( بتاريخ )2011/7/14( قد قررت باجتماعها 

غري العادي املنعقد بتاريخ )2021/3/1 ( املوافقة على تخفي�س 

راأ�صمال ال�صركة من )140،000( دينار اردين لي�صبح )5.000( 

دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  االعرتا�س  ال�صركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�صركة  راأ�صمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�صركات 

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

النا عدنان محمد الكردي

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

ايام متتالية لدى �صركة  عن ع�صرة 

مراكز  و  اال�صناد  خلدمات  امل�صانده 

او  م�����ص��روع  �صبب  ب���دون  االت�����ص��ال 

عذر ر�صمي لذا فان ال�صركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �صيتم 

الحكام  �صندا  لديها  خدماتك  انهاء 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�صنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

محمد محمود 
صالح موسى

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

ايام متتالية لدى �صركة  عن ع�صرة 

مراكز  و  اال�صناد  خلدمات  امل�صانده 

او  م�����ص��روع  �صبب  ب���دون  االت�����ص��ال 

عذر ر�صمي لذا فان ال�صركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �صيتم 

الحكام  �صندا  لديها  خدماتك  انهاء 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�صنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

عمر فوزي ابو جويد
تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

ايام متتالية لدى �صركة  عن ع�صرة 

مراكز  و  اال�صناد  خلدمات  امل�صانده 

او  م�����ص��روع  �صبب  ب���دون  االت�����ص��ال 

عذر ر�صمي لذا فان ال�صركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �صيتم 

الحكام  �صندا  لديها  خدماتك  انهاء 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�صنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار عودة اىل العمل
اىل املوظف

مصعب عماد صبحي جرب

يف  عملكم  مركز  عن  لتغيبكم  نظرًا 

�صركة جميل ب�صطامي واوالده منذ 

تاريخ 2021/3/27 وملدة تزيد عن 

ع�صرة ايام متتالية وعليه وا�صتنادا 

االردين  ال��ع��م��ل  ق���ان���ون  الح���ك���ام 

اىل  العودة  ب�صرورة  انذركم  فانني 

خ��الل  او   / و  ف���ورا  عملكم  م��رك��ز 

تاريخه  من  �صاعة   24 اق�صاها  مدة 

وخ����الف ذل���ك ي��ت��م ات���خ���اذ ك��اف��ة 

االجراءات القانونية بحقك .

شركة جميل البسطامي واوالده

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

لينا ابراهيم يوسف الخطيب   
الرقم الوطني : 9822025892

حيث انك منقطعة عن عملك يف �صركة 

اجلاهزة   االلب�صة  ل�صناعة  الفيل  ناب 

ومل  متتالية   اي��ام   10 عن  تزيد  ومل��دة 

تاريخ  لغاية  عملك  مقر  اىل  ت��ع��ودي 

هذا االنذار دون اجازة قانونية او عذر 

اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا  لذا   . م�صروع 

3 ايام من تاريخ ن�صر  عملكم خالل مدة 

فاقدة  تعتربي  �صوف  واال  االعالن  هذا 

العمالية  حقوقك  وجميع  لوظيفتك 

قانون  من  ه�   /  28 امل��ادة  باأحكام  عمال 

 1996 ل�صنة   )  8  ( رقم  االردين  العمل 

ال�صركة بكامل  وتعديالته مع احتفاظ 

حقوقها جتاهكم .

شركة ناب الفيل لصناعة 
االلبسة الجاهزة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

براءه مفضي عبيد السليم  
CW-J03928 : الرقم الوظيفي

حيث انك منقطعة عن عملك يف �صركة 

االزياء العملية ل�صناعة االلب�صة  وملدة 

ايام متتالية  ومل تعودي   10 تزيد عن 

اىل مقر عملك لغاية تاريخ هذا االنذار 

دون اجازة قانونية او عذر م�صروع . لذا 

خالل  عملكم  اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا 

ايام من تاريخ ن�صر هذا االعالن   3 مدة 

لوظيفتك  ف��اق��دة  تعتربي  �صوف  واال 

وجميع حقوقك العمالية عمال باأحكام 

28 / ه� من قانون العمل االردين  املادة 

وتعديالته   1996 ل�صنة   )  8  ( رق��م 

حقوقها  بكامل  ال�صركة  احتفاظ  مع 

جتاهكم .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

مربوك للفائزين

من شركة ركن بغداد للتسويق

حملة اقشط واربح

ا�صتالم جوائزهم للحملة الرتويجية احلا�صلة على موافقة وزارة 

ال�صناعة والتجارة رقم 6883/28/2/4 تاريخ 2021/2/28 .

 ، عماره  فريد  �صحى   ، العجارمه  �صليمان   ، يو�صف  ح�صني  مراد 

خديجة ال�صهوان ، احمد حممود �صكر ، فاطمة العنيزات ، حممد 

املجايل ، اروى الطيب ، ا�صحق اال�صقر ، حممد خليل التعمري

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200006872(

ا�صتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة 

�صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  امل�صري   وعيد  ا�صرف  �صركة  ب��اأن  

ت�صامن 

حتت الرقم )83320( بتاريخ 2006/11/16 قد تقدمت بطلب 

لت�صفية ال�صركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/2/26 

وقد مت تعيني ال�صيد /ال�صيدة  عيد راجي حممد امل�صري  م�صفيا 

لل�صركة .

علما باأن عنوان امل�صفي : �صحاب – ت: 0798013203

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�صركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�صتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�صنة  رق��م)22( 

ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة

البطاط  �صركة مو�صى  ا�صتكمال اجراءات ت�صفية  عن 

و�صركاه  

الرقم  حت��ت  ت�صامن   ���ص��رك��ات  �صجل  يف  وامل�صجلة 

)34535 ( بتاريخ 1993/10/4 اعتبارا من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن

ال�صركات  مراقبة  بدائرة  االت�صال  يرجى  لال�صتف�صار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200053873(

ا�صتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة 

باأن �صركة ال�صرحان والزغول  وامل�صجلة يف �صجل �صركات ت�صامن 

قد تقدمت بطلب   1998/2/18 حتت الرقم )48710( بتاريخ 

لت�صفية ال�صركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/2/23 

وقد مت تعيني ال�صيد /ال�صيدة  زيد ناجح احمد الزغول  م�صفيا 

لل�صركة .

م�صجر  مقابل   – عنجرة   – عجلون   : امل�صفي  عنوان  باأن  علما 

املثنى – ت: 0791493960

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د.وائل علي العرموطي

االحد    18/ 4 / 2021



الدويل
90 الأحد  18/ 4 / 2021 

حني  بني  راق���ب 
ُ
واأ �شاهد 

ُ
اأ اليوم،  واإىل  اململكة،  يف  كورونا  فريو�س  تف�شي  ب��دء  منذ   

13 و14  و  �شنوات   9 اأعمارهم ما بني  ن ترتواح  ّ الأطفال، ممِ �َشاَبات من  وعمِ ُزمر  واآخر 

�شنة تقريًبا، يت�شللون اإىل حدائق البيوت، ويراقبون ال�شاكنني من خالل نوافذ املنازل 

دون خجل اأو رادع!

اأو  اأو مالحقتهم  اأو تَقريَع هوؤلء الأطفال  ّد  اأو �شَ َرْدع  اأو  َزْجر   بالطبع ل َيحق يل 

بدون  الآخ��ر  هو  بال�شرطة  وتهديدهم  بذلك.  يل  َي�شمح  قانون  يوجد  فال  تعنيفهم، 

حدائقها  يف  وما  املنازل  اأ�شجار  ثمار  َي�شرقون  غار  ال�شمِ النهار  ل�شو�س  اأن  ذلك  فائدة، 

من متاع خفيف احلمل بلمح الب�شر. اإ�شافة اإىل ذلك، التحرك �شدهم قد يقودهم اإىل 

كاأطفال احلرية.  ال�شجن، وم�شريهم  واملوبقات، فيكون م�شريي  الُتَهم  ب�شتى  اّتهامي 

ارتكاب الذنوب واخلطايا.  يف تكتيكاتهم  اأذكياء جًدا، فهم يوظفون ذكاءهم يف  هوؤلء 

والنهب  املراقبة  اأعمال  تق�ّشم  ف��ة،  ُم��رتمِ جمموعات  �شكل  على  ينت�شرون  كيف  راأي��ت 

فيما بينها: �شخ�شان ملراقبة ال�شارع / ال�شوارع وحتركات املركبات والنا�س فيها، واآخر 

يراقب اأية حتركات داخل املنزل املُ�شتهَدف، وثالث يت�شلق اإىل احلديقة املنزلية لينهب 

ا، ورابع ينتظر يف ال�شارع ليتناول امل�شروقات  ما فيها ورمبا يدخل اإىل َحَرم البيت اأي�شً

من الطفل الثالث، ويجمعها خارج املنزل املَنهوب!

 ل اأعتقد اأن الطفل / الأطفال هوؤلء يف حاجة اإىل املال، ول هم بفقراَء. يبدو يل من 

اأن مهنة  املَفتولة،  القوية  ال�شحية، وع�شالتهم  وُبنيتهم اجل�شدية  مالب�شهم اجليدة، 

م�شل�شالت  ت�شّميه  مبا  َتثاًل  ُقدراتهم،  لعر�س  منهم  ماولة  جمرد  هي  الل�شو�شية 

دون  وينجحون  الكبار،  بالل�شو�س  ُيناط  بدور  يقومون  اإنهم  مِ”القب�شايات”.  ب� عربية 

م�شاءلة، فال يجروؤ اأحٌد على املَ�شا�س بهم باأي �شوء اأو اإلقاء القب�س عليهم، لكون املهام 

الأمنية مناطة برجال الأمن ح�شًرا. 

 ذات مرة �شرخت على هوؤلء من اجلانب الآخر من ال�شارع العام، وقمت بت�شويرهم 

اأ�شجار  ثمار  ب�شرقة  وا�شتمروا  يل،  ياأبهوا  ومل  علي  كثرًيا  �شحكوا  اأنهم  اإل  باملوبايل، 

ّماتهم  يف اإح���دى احل��دائ��ق وب��راح��ة ب��ال وه���دوء واب��ت�����ش��ام��ات ك��ث��رية، وب��ع��د ان��ت��ه��اء ُمهمِ

الل�شو�شية، توجهوا ببطء و�شكينة وقهقهات اإىل موقع اآخر!

ثال، �شاهدُت �شابني، يبدو اأن اأعمارهما حول ال�شابعة والثامنة   يف حادثة اأخرى، كممِ

ع�شرة، َي�شرقان يف و�شح النهار كامل ب�شتان اأحد املنازل، وقد جَمَعا كل ثمار الأ�شجار 

انتهاء  وبعد  جفن”!،  لهما  ف  َي��رمِ “مل  يل،  م�شاهدتهما  وبرغم  كبرية،  اأكيا�س  عدة  يف 

مهمتهما غري املقد�شة، غادرا مكان اجلرمية بهدوء بالغ! 

 م�شاهداتي “يف جمال ال�شرقات” عديدة واأ�شحت توؤّرقني! وهو ما دفعني للحر�س 

وَحر�شته  مراقبة،  كامريات  بعدة  ال�شخ�شي  ح�شابي  على  فجهزته  بيتي،  على  ال�شديد 

ال�شهري عنها،  “�شوبرمان”  ال�شيد  اأبواب خارجية وداخلية حديدية قوية، ت�شد  بعدة 

لُتف�ّشل اإمكانية دخوله اإىل منزيل  وا�شرتاقه النظر اإىل داخله من ُخرم اإبرة حتى!

األكاديمي مروان سوداح

 أطفال ولصوص شوارع!

االنباط-وكاالت

ال�شبت،  ال���دويل،  املجتمع  فل�شطني  طالبت 

الفل�شطينيني  الأ�شرى  م�شوؤولياته جتاه  بتحمل 

لهم  احلماية  وتوفري  الإ�شرائيلية  ال�شجون  يف 

والعمل على الإفراج الفوري عنهم

جاء ذلك يف بيان لوزارة اخلارجية واملغرتبني 

يحل  ال��ذي  الأ���ش��ري  ي��وم  مبنا�شبة  الفل�شطينية 

اأبريل/ني�شان  17 اليوم 

ون��ا���ش��د ال��ب��ي��ان امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل مب���ا فيها 

واملوؤ�ش�شات  جنيف  اتفاقيات  على  املوقعة  الدول 

ال��دول��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة، ب��ت��ح��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م جت��اه 

احلماية  لتوفري  واأ���ش��راه  الفل�شطيني  ال�شعب 

لهم

خ��الل  الفل�شطيني  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  واأق����ر 

التاريخ  1974 ه��ذا  اإب��ري��ل   17 ال��ع��ادي��ة يف  دورت���ه 

الفل�شطينيني  ل��الأ���ش��رى  ل��ل��وف��اء  وط��ن��ي  ك��ي��وم 

الإ�شرائيلية ال�شجون  داخل 

اإىل م�شاءلة  الدويل،  البيان املجتمع  كما دعا 

ع��ن منظومة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح���ت���الل  ���ش��ل��ط��ات 

ال���ش��ت��ع��م��ار ال��ع��ن�����ش��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى قهر 

لطردهم  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  وا�شتهداف 

وت�����ش��ري��ده��م م���ن اأر����ش���ه���م، مب���ا ف��ي��ه��ا م��اك��ي��ن��ة 

التع�شفي العتقال 

وطالب بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل 

من  ال��ت��ه��رب  ب���دل  الفل�شطينيني  الأ����ش���رى  ع��ن 

امل�شوؤولية

اتفاقيات  الأع�����ش��اء يف  ال���دول  ال��ب��ي��ان  وذّك���ر 

املحاكم  ب��اأن  املعنية،  الدولية  واملوؤ�ش�شات  جنيف 

اأداة  ه��ي  الإ�شرائيلية  ال�شتعمارية  الع�شكرية 

ل����الإدان����ة وال���ق���م���ع، ول ت��ف��ي ب��امل��ع��اي��ري ال��دن��ي��ا 

ل�����الإج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���واج���ب���ة وامل��ح��اك��م��ة 

العادلة

 21 يف  التنفيذ  حيز  جنيف  اتفاقيات  ودخلت 

الت�شديق  وا�شتمر   1950 الأول  اأكتوبر/ت�شرين 

ع��ل��ي��ه��ا ط�����وال ع���ق���ود ح��ت��ى و����ش���ل ع����دد ال����دول 

اتفاقيات جنيف  194 لتكون بذلك  اإىل  الأع�شاء 

اأكرث التفاقيات الواجبة التطبيق يف العامل

الأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  وبح�شب 

ت��وف��ر ات��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف احل��م��اي��ة ل��الأ���ش��خ��ا���س 

ال��ع��دائ��ي��ة  الأع�����م�����ال  ي�������ش���ارك���ون يف  ال����ذي����ن ل 

)امل���دن���ي���ون وع���م���ال ال�����ش��ح��ة وع���م���ال الإغ���اث���ة( 

وال��ذي��ن ت��وق��ف��وا ع��ن امل�����ش��ارك��ة فيها )اجل��رح��ى 

واملر�شى وجنود ال�شفن الغارقة واأ�شرى احلرب(

ال�شتعمارية  املحاكم  اأثبتت  البيان:  واأردف 

ال�شيا�شي  ل��ال���ش��ط��ه��اد  اأداة  اأن��ه��ا  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

والعرقي وذات دوافع �شيا�شية

نظام  عن  ال�شادرة  الأحكام  اأن  البيان،  وتابع 

الهجوم  من  يتجزاأ  ل  جزٌء  الإ�شرائيلية  املحاكم 

املدنيني  ال�شكان  �شد  ال��ن��ط��اق  ووا���ش��ع  املنهجي 

لفل�شطينيني ا

وقال اإن �شمت املجتمع الدويل مكن �شلطات 

الح����ت����الل م����ن م���وا����ش���ل���ة ���ش��ي��ا���ش��ة الع���ت���ق���ال 

ال��ت��ع�����ش��ف��ي مب���ا ي�����ش��م��ل الأط����ف����ال، وان��ت��ه��اك��ات��ه��ا 

الفل�شطينيني وعائالتهم  الأ�شرى  املنهجية �شد 

وحقوقهم

وت���ع���ه���دت اخل���ارج���ي���ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، وف���ق 

القانوين  ال�شعيد  على  العمل  مبوا�شلة  البيان، 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ل��ل��دف��اع ع��ن ع��دال��ة 

الأ�شرى ق�شية 

ال�شبت، موؤ�ش�شات  ن�شرتها،  وبح�شب معطيات 

 4500 اإ�شرائيل  تعتقل  الأ�شرى  ب�شوؤون  خمت�شة 

توقيف وحتقيق،  �شجنا ومركز   23 فل�شطيني يف 

معتقال  و440  ق��ا���ش��را،  و140  ���ش��ي��دة،   41 بينهم 

اإداريا )دون ماكمة(

االنباط-وكاالت

 

ال�شيوعي  احل��زب  موؤتر  انعقاد  مبنا�شبة   

�شرية  وثائق  ُن�شرت   ،18 ال���� ن�شخته  يف  الكوبي 

ل��وك��ال��ة  م���ع���روف���ة  اأق�������دم م����اول����ة  اأن  ع���ن���ه، 

ال�شتخبارات املركزية )�شي اآي ايه( الأمريكية 

اإىل  تعود  الكوبية،  ال��ث��ورة  ق��ادة  اأح��د  لغتيال 

عام 1960

معروفة  ماولة  اأق��دم  اأن  الوثائق  واأك���دت 

 ،1960 اإىل  ت��ع��ود  ك���ا����ش���رتو،  راوؤول  لغ��ت��ي��ال 

عندما عر�س عميل لها ع�شرة اآلف دولر على 

ح��ادث يف طريق عودته  ترتيب  اأج��ل  طيار من 

وكالة  ذك��رت  م��ا  بح�شب  هافانا،  اإىل  ب��راغ  م��ن 

ال�شوي�شرية  swissinfo
الأمن  اأر�شيف  ن�شرها  التي  الوثائق  وتفيد 

راوؤول  الذي يدعى خو�شيه  الطيار  اأن  القومي 

ال���ش��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة  ج��ن��دت��ه  ال���ذي  مارتينيز 

ال��ولي��ات  تتكفل  اأن  املقابل  يف  طلب  امل��رك��زي��ة، 

م��ات  اإذا  لنجليه  اجل��ام��ع��ي  بالتعليم  امل��ت��ح��دة 

العملية اأثناء 

ذلك،  على  ال�شتخبارات  وكالة  وافقت  وقد 

ح�����ش��ب وث���ائ���ق م��ع��ه��د اأب���ح���اث اأر���ش��ي��ف الأم���ن 

له،  م��ق��را  وا�شنطن  م��ن  يتخذ  ال���ذي  ال��ق��وم��ي 

الوكالة بح�شب 

هافانا  يف  اي��ه  اآي  �شي  ال���  مكتب  تلقى  لكن 

ي��ت��م��ك��ن من  اأن  امل��ه��م��ة م��ن دون  ب��اإل��غ��اء  اأم����را 

الطيار  اأ�شار  عودته،  وعند  بالطيار.  الت�شال 

اإىل اأنه مل يتمكن من ترتيب احلادث الذي مت 

البحث فيه

راوؤول  ي�شتعد  بينما  املعلومات  وك�شفت هذه 

ك��ا���ش��رتو )89 ع���ام���ا( ���ش��ق��ي��ق ف��ي��دل ك��ا���ش��رتو 

عن  بتخليه  الكوبية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  ملغادرة 

قيادة احلزب ال�شيوعي الكوبي

وقال املحلل يف اأر�شيف الأمن القومي بيرت 

كورنبلو لوكالة فران�س بر�س ، اإن هذه الوثائق 

العمليات  يف  وم�����ش��وؤوم  مظلم  بف�شل  ت��ذك��رن��ا 

بح�شب   ، ال��ك��وب��ي��ة  ال����ث����ورة  ���ش��د  الأم���ري���ك���ي���ة 

الوكالة

كا�شرتو  حقبة  نهاية  اق��رتاب  مع  واأ���ش��اف: 

فر�شة  الأمريكيني  ال�شيا�شيني  ل��دى  ر�شميا، 

م�شتقبل  وامل�شاركة يف  املا�شي  للتخلي عن هذا 

كوبا ما بعد كا�شرتو

ك��ا���ش��رتو  ف��ي��دل  اأن  اإىل  ال��وك��ال��ة  واأ�����ش����ارت 

1959 حتدى اأحد ع�شر  الذي توىل ال�شلطة يف 

رئي�شا اأمريكيا، وجنا من العديد من املوؤامرات 

638 ماولة ح�شب مو�شوعة غيني�س  لغتياله 

فا�شلة  ماولة  من  وكذلك  القيا�شية  لالأرقام 

وكالة  املنفى مدعومني من  كوبيني يف  لإن��زال 

امل��رك��زي��ة يف خليج اخل��ن��ازي��ر يف  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 

جنوب اجلزيرة يف ني�شان/اأبريل 1961

االنباط-وكاالت

اأعلن مكتب اإعالم الأ�شرى �شباح يوم ال�شبت، 

اأع���داد الأ���ش��رى داخ��ل �شجون الحتالل  ح�شيلة 

الإ�شرائيلي، وذلك يف يوم الأ�شري الفل�شطيني

 )23( يف  يقبعون  اأ���ش��ري/ة   )4500( اإّن  وق���ال، 

�شجن ومركز توقيف وحتقيق، بينهم )41( اأ�شرية 

“الدامون”، و)140(  يقبعن غالبيتهّن يف �شجن 

ط��ف��اًل وق��ا���ش��راً، م��وزع��ني على �شجون )ع��وف��ر، 

وجمدو، والدامون(

واأكد، اأّن الأ�شرى القدامى املعتقلون قبل توقيع 

اأقدمهم  اأ����ش���رياً،   )25( ع��دده��م  اأو���ش��ل��و،  اتفاقية 

املعتقالن  يون�س  يون�س، وماهر  الأ���ش��ريان كرمي 

اإىل  وبالإ�شافة   ،1983 ع��ام  منذ  متوا�شل  ب�شكٍل 

ذل��ك ف���اإّن هناك ع��دد م��ن الأ���ش��رى امل��ح��رري��ن يف 

�شفقة )وف����اء الأح�����رار( ال��ذي��ن اأع����اد الح��ت��الل 

اع��ت��ق��ال��ه��م وه���م م��ن ق��دام��ى الأ����ش���رى، اأب��رزه��م 

الأ�شري نائل الربغوثي الذي يق�شي اأطول فرتة 

اعتقال يف تاريخ احلركة الأ�شرية، والتي و�شلت ما 

جمموعها اإىل )41( عاماً، ق�شى منها )34( عاماً 

ب�شكٍل متوا�شٍل، اإ�شافة اإىل جمموعة من رفاقه 

نذكر منهم عالء البازيان، ون�شال زلوم، و�شامر 

املحروم

و���ش��دد، اأّن ع���دد الأ����ش���رى ال��ذي��ن جت���اوز على 

اعتقالهم )20( عاماً ب�شكٍل متوا�شل )62( اأ�شرياً 

وهم ما يعرفوا بعمداء الأ�شرى

وتابع، اأّن عدد الأ�شرى الذين �شدرت بحّقهم 

اأحكاًما بال�ّشجن املوؤبد )543( اأ�شرياً، واأعلى حكم 

اأ���ش��ري م��ن بينهم الأ����ش���ري ع��ب��د اهلل ال��ربغ��وث��ي 

ومدته )67( موؤبداً

ونوه، اإىل اأّن �شهداء احلركة الأ�شرية: بلغ عدد 

وذل��ك  �شهيداً،   )226( الأ���ش��رية  احل��رك��ة  �شهداء 

منذ عام 1967، بالإ�شافة اإىل مئات من الأ�شرى 

اُ���ش��ت�����ش��ه��دوا ب��ع��د حت��رره��م م��ت��اأث��ري��ن ب��اأم��را���س 

الأ�شرى  ال�شهداء  ال�شجون، من بني  ورثوها عن 

العمد، و)73(  للقتل  نتيجة  ارت��ق��وا  اأ���ش��رًيا   )75(

اُ�شت�شهدوا جّراء التعذيب، و)7( بعد اإطالق النار 

الإهمال  ل�شيا�شة  نتيجة  و)71(  مبا�شرة،  عليهم 

املن�شرم  العام  وخ��الل  البطيء(،  )القتل  الطبي 

اأ�شرى �شهداء داخل ال�شجون  اأربعة  2020، ارتقى 

جّراء الإهمال الطبي، والتعذيب وهم: نور الدين 

اخلطيب،  وداوود  الغرابلي،  و�شعدي  الربغوثي، 

وكمال اأبو وعر

امل��ح��ت��ج��زة  ال�����ش��ه��داء  اأّن الأ�����ش����رى  واأو�����ش����ح، 

اأني�س دولة  اأ�شرى �شهداء وهم:  جثامينهم: )7( 

الذي اُ�شت�شهد يف �شجن ع�شقالن عام 1980، وعزيز 

ون�شار  ب���ارود،  وف��ار���س   ،2018 ع��ام  عوي�شات منذ 

اُ�شت�شهدوا  وثالثتهم  ال�شايح  وب�شام  طقاطقة، 

اأبو  وكمال  الغرابلي،  و�شعدي   ،2019 ع��ام  خ��الل 

وعر خالل العام املن�شرم 2020

اأّن الأ���ش��رى امل��ر���ش��ى ق��راب��ة )550(  واأ����ش���اف، 

اأ�شرًيا يعانون من اأمرا�س بدرجات خمتلفة وهم 

بحاجة اإىل متابعة ورعاية �شحية حثيثة، وعلى 

بال�شرطان،  م�شابون  اأ�شرى  ع�شرة  هناك  الأق��ل 

وباأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأ�شري فوؤاد 

ال�شوبكي )82( عاماً، وهو اأكرب الأ�شرى �شّنا

واأ�شار، اإىل اأّن املعتقلون الإداري��ون بلغ عددهم 

قرابة )440( معتقاًل اإدارياً

االنباط-وكاالت

اأكد مركز فل�شطني لدرا�شات ال�شرى 

الحتالل  �شلطات  اأن  ال�شبت،  يوم  �شباح 

تعتقل 63 ا�شرياً فل�شطينياً منذ ما يزيد 

اأم�شوا ما  عن 20 عاماً، بينهم 13 ا�شرياً 

يزيد عن 30 عاماً خلف الق�شبان ب�شكل 

متوا�شل اأقدمهم الأ�شري “كرمي يون�س”

الأ�شقر”  “ريا�س  ال��ب��اح��ث  واأو����ش���ح 

م���دي���ر امل����رك����ز ب������اأن الأ������ش�����رى ال��ث��الث��ة 

والبطولة،  ال�����ش��رف  قائمة  �شمن  ع�شر 

ورغ���م م���رور م��ا ي��زي��د م��ن 3 ع��ق��ود على 

اعتقالهم ال اأنهم ل زالوا يتمتعون بروح 

ال�شماء، ومل  تعانق عنان  معنوية عالية، 

�شوكتهم  يك�شر  ان  الح��ت��الل  ي�شتطيع 

يف  الياأ�س  ي���زرع  اأو  عزائمهم،  ي�شعف  او 

نفو�شهم، فمنهم من ح�شل على �شهادات 

الدرا�شات العليا، ومنهم من األف الروايات 

والق�ش�س وغريها

الأ���ش��رى  ه����وؤلء  الأ�شقر” ب���اأن  وب���ني 

اأك���رث م��ن غ��ريه��م للخطر يف  معر�شني 

ظل خطر جائحة كورونا، كذلك يف ظل 

ا�شتمرار �شيا�شة الإهمال الطبي بحقهم 

ع�شرات  وام�����ش��وا  ال�شن،  يف  كبار  كونهم 

ال�����ش��ن��ني داخ����ل ال�����ش��ج��ون م���ا اث���ر على 

ال�شحية لهم وغالبيتهم يعانون  احلالة 

من اأمرا�س خمتلفة دون رعاية او عالج 

حقيقي ما ي�شكل خطر على حياتهم

واأ�شار، اىل ان هذه الفئة من الأ�شرى 

ال�شوء عليها  ت�شليط  تاأخذ حقها يف  مل 

من قبل و�شائل الإعالم فلكل اأ�شري منهم 

بقية  ع��ن  خمتلفة  وم��ع��ان��اة  اأمل،  حكاية 

الأ�شرى ، فمنهم من فقد اأحد والديه او 

كالهما، او ابناً او اأخاً او عزيزاً على قلبه، 

نظرة  اإل��ق��اء  م��ن  ح��ت��ى  يتمكنوا  ان  دون 

الوداع الأخرية عليهم

اأب���ن���ائ���ه  ك����رب  م����ن  اأّن م��ن��ه��م  وت����اب����ع، 

وت��خ��رج��وا م��ن اجل��ام��ع��ات واأ���ش��ب��ح لهم 

اأن كانوا اطفاًل حني  زوج��ات واأبناء بعد 

اع��ت��ق��ال��ه، وح����رم م���ن امل�����ش��ارك��ة يف ه��ذه 

ت��زوج��ت  املنا�شبة اخل��ا���ش��ة، وم��ن��ه��م م��ن 

بناته ومل ي�شتطع ان يهنئها او ي�شارك يف 

حفل زفافها ما ترك ح�شرة يف قلبه

الفئة من  ه��ذه  “الأ�شقر” اأن  واعترب 

ونتغنى  نذكرهم  ان  ي�شتحقون  الأ���ش��رى 

ببطولتهم على مدار اأيام ال�شنة، ولي�س 

حيث  فقط،  الفل�شطيني  ال�شري  ي��وم  يف 

تخطت اعمار بع�شهم ال�شتني عاماً، بعد 

ان جتاوزتهم كل ال�شفقات، بينما يعاين 

غالبيتهم يعانون ظروف �شحية �شيئة

ال���ق���دام���ى وه��م  اإن الأ�����ش����رى  وق������ال، 

امل��ع��ت��ق��ل��ني م��ن��ذ م���ا ق��ب��ل ات���ف���اق اأو���ش��ل��و 

وع����دده����م 25 ا�����ش����رياً ي��ع��ي�����ش��ون م��ع��ان��اة 

م�شاعفة كونهم اأم�شوا ع�شرات ال�شنني 

خ��ل��ف ال��ق�����ش��ب��ان، واأو����ش���اع���ه���م ظ���روف 

���ش��ح��ي��ة ���ش��ي��ئ��ة ن��ت��ي��ج��ة ف����رتة الع��ت��ق��ال 

الأ�شرى  يعي�شها  التي  ال�شيئة  والظروف 

داخل ال�شجون، كما يعانون من عدم اإجراء 

منتظم  ب�شكل  لهم  ال���دوري���ة  الفحو�س 

اأج�شادهم  الأم��را���س يف  وذل��ك لكت�شاف 

والتنقالت  �شنهم،  لكرب  ا�شتفحالها  قبل 

كبقية  الحتالل  يعاملهم  كما  امل�شتمرة، 

�شنوات  ي��راع��ى  الأ����ش���رى الخ���ري���ن، ول 

اعتقالهم الطويلة اأو كرب �شنهم

وبني، باأن اأ�شريين من القدامى كانوا 

املا�شيني  العامني  خ��الل  �شهداء  ارت��ق��وا 

بحقهم،  املتعمد  الطبي  الإه��م��ال  نتيجة 

وهما الأ�شري “فار�س بارود” من مدينة 

اأن ام�����ش��ى 28 ع��ام��اً  ب��ع��د  ، وذل����ك  غ����زة 

والأ�شري  الحتالل،  �شجون  يف  متوا�شلة 

ان  ب��ع��د  غ����زة  م���ن  الغرابلى”  “�شعدى 
اأم�شى 26 عاماً يف �شجون الحتالل، بينما 

حترر قبل ايام ال�شري “ر�شدي اأبو مخ” 

من الداخل الفل�شطيني بعد ان اأم�شى 35 

عاماً متتالية يف �شجون الحتالل

وطالب، ب�شرورة اطالق �شراح هوؤلء 

الأ���ش��رى، ال��ذي��ن ق�شوا اأك��رث م��ن ن�شف 

املعيب  فمن  الق�شبان،  خلف  اأع��م��اره��م 

ان ي�شتمر اعتقال  ال��دويل  بحق املجتمع 

هوؤلء تلك ال�شنوات الطويلة، وخا�شة ان 

هناك اتفاق �شابق باإطالق �شراحهم جرى 

والح��ت��الل  ال�شلطة  ب��ني  �شنوات   8 منذ 

لإط���الق ���ش��راح ك��اف��ة الأ���ش��رى القدامى 

على 4 دفعات، حيث اأطلق الحتالل �شراح 

3 دف���ع���ات، واأوق�����ف الإف�����راج ع��ن الدفعة 

الرابعة بعد تعرث املفاو�شات

كما دعا و�شائل العالم بت�شليط ال�شوء 

على هذه الفئة من الأ�شرى التي اأم�شت 

ع�شرات ال�شنني خلف الق�شبان من اجل 

حرية وكرامة ال�شعب الفل�شطيني

 فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لألسرى

الكشف ألول مرة عن تفاصيل أول محاولة أمريكية الغتيال كاسترو

 بينهم 41 أسيرة.. )4500( أسيرًا فلسطينيًا يقبعون في 23 سجن ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي

 مركز فلسطين: )13( أسيرًا أمضوا أكثر من 3 عقود في سجون االحتالل

االنباط-وكاالت

 

 اأف����ادت و���ش��ائ��ل اإع���الم ع��ربي��ة ب��اأن 

اإىل  حتذيرا  وجهت  املتحدة  الوليات 

ال��ذي  احل���ادث  خلفية  على  اإ���ش��رائ��ي��ل 

املا�شي يف من�شاأة  الأ�شبوع  اأواخر  وقع 

نطنز النووية باإيران

الإ�شرائيلية   12 ال���� ال��ق��ن��اة  وذك���رت 

اأم�����س اجل��م��ع��ة اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

�شلمت موؤخرا عرب عدة قنوات ر�شالة 

اإىل اإ�شرائيل اأ�شارت فيها ب�شكل وا�شح 

ل�”الدرد�شة”  حد  و�شع  ���ش��رورة  اإىل 

املحتمل  العربية  الدولة  تورط  ب�شاأن 

بالنفجار يف من�شاأة نطنز

اإىل  القناة،  الر�شالة، ح�شب  ولفتت 

اأم���را  الدع�����اءات مي��ث��ل  ه���ذه  ن�شر  اأن 

الرئي�س  اإدارة  وي�شع  وم�شرا  خطريا 

الأمريكي جو بايدن يف موقف مرج، 

املباحثات  يف  وا�شنطن  ت�����ش��ارك  فيما 

اجلارية بني طهران والقوى الكربى 

يف ف��ي��ي��ن��ا مب��ح��اول��ة لإح���ي���اء الت��ف��اق 

النووي املربم عام 2015

ك��م��ا ن��ق��ل��ت ال��ق��ن��اة ع���ن م�����ش��وؤول��ني 

اأم��ن��ي��ني اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني ت��ع��ب��ريه��م عن 

درج��ة  اإىل  بلدهم  �شماح  اإزاء  قلقهم 

غري عادية بربطه باحلادث يف من�شاأة 

كانت  اإذا  م��ا  ب�شاأن  مت�شائلني  نطنز، 

هذه ال�شجة خطوة تهدف اإىل التاأثري 

على مباحثات فيينا، اأم ماولة من 

بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س 

نتنياهو ل�شتغالل امللف الإيراين من 

اأجل حل م�شاكله الداخلية

ر���ش��م��ي��ا  اإ����ش���رائ���ي���ل  ت���ع���رتف  ومل 

لكن  ن��ط��ن��ز،  ح���ادث���ة  وراء  ب��وق��وف��ه��ا 

العديد من و�شائل الإعالم يف الدولة 

ال��ع��ربي��ة اأك���دت ه��ذا الأم���ر نقال عن 

م�شادر يف الأجهزة الأمنية، ما ميثل 

م�شوؤولون  لوح  كما  ع��ادي،  اأم��را غري 

اإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ون رف���ي���ع���و امل�������ش���ت���وى، 

ع��ل��ى راأ���ش��ه��م ن��ت��ن��ي��اه��و ن��ف�����ش��ه، ب��ه��ذه 

الإمكانية

الواليات المتحدة تحذر »إسرائيل« 
على خلفية حادث مفاعل نظنز
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فر�س اهلل تعاىل علينا ال�سيام فري�سة وركن من اأركان االإ�سالم اخلم�س، نقوم بااللتزام 

بها كل عام بغية التقرب اإىل اهلل عز وجل؛ ملا لها من اأجر وثواب عند اهلل تعاىل يف الدار 

االآخرة ،بل ال تقت�سر على ذلك فلها العديد من الفوائد على ال�سحة اجل�سمية والعقلية 

اأن ال�سيام يرفع م�ستوى املناعة لل�سعف ، ويطهر  وتطهري اجل�سم من االأمرا�س، حيث 

الكربى  البالعات  ط��ري��ق  ع��ن  والعفن  وال��ف��ريو���س��ات  وامل��ي��ك��روب��ات  البكترييا  م��ن  اجل�سم 

،فال�سيام يعمل على زيادة حتفيزها باجل�سم ويرفع م�ستوى االأوتوفاجي 300%وهي عملية 

التهام الربوتينات التالفة والقدمية يف جميع اأجزاء اجل�سم مبا يف ذلك الرت�سبات الن�سوائية 

يف الدماغ ويحولها اإىل بروتينات جديدة، وبالتايل مينع م�سببات االأمرا�س مبا يف ذلك 

ال�سرطان.

كما اأن ال�سيام يعمل على زي��ادة حتفيز اإنتاج هرمون النمو 2000% الذي يعد هرمون 

م�ساد لل�سيخوخة ويعمل على حرق الدهون ويرتبط ب�سفاء االأربطة وتكوين الربوتينات 

و�سناعة بروتينات جديدة.

كما اأن يف ال�ساعات االأخرية من ال�سيام ي�ستنفذ اجل�سم خمازن الطاقة املوجودة باجل�سم 

،فيلجاأ اإىل ال�سكر املوجود بالدم ويف الع�سالت وبعد ا�ستنفادها ينتقل اإىل  اجلاليكوجني 

املخزن يف الكبد ثم يلجاأ اإىل  الدهون امل�سبعة مبا يف ذلك دهون الكبد ويحولها اإىل كيتونات 

االأن�سولني  اإف��راز هرمون  التخفيف من  العملية �سوف تعمل على  م�سدر للطاقة ،فهذه 

،وتنظيف الكبد من الدهون ،وزي��ادة خمزون م�سادات االأك�سدة و خمزون االأك�سجني ،ويف 

املقابل ينخف�س معدل ثاين اأك�سيد الكربون يف اجل�سم والأن فاعلية الكيتونات اأف�سل من 

اجللوكوز ف�سوف يعود مردود ذلك على كفاءة القلب ووظائفه.  

كما اأنها تخف�س االلتهابات يف اجل�سم بالتقليل من ن�سبة ال�سيتوكينات املرتبط زيادتها 

بحدوث التهابات يف اجل�سم.

 وللجانب النف�سي جزء من فوائد ال�سيام حيث يعمل على التقليل من ال�سغط النف�سي 

والتوتر فيعزز اجل�سم على اإف��رازه مادة ال�سريوتونني والتقليل من اإف��راز هرمون التوتر 

)الكورتيزول( عن طريق حرق الدهون امل�سبعة يف اجل�سم . 

كما اأن مادة   -

)bdnf(  -

عامل التغذية الع�سبي امل�ستمد من الدماغ  -

اخلاليا  جتديد  على  ي�ساعد  باأنه  مهامه  اأب���رز  وم��ن   %400 بن�سبة  يرتفع  �سوف  حيث 

الدماغية وزيادة التو�سيل وحت�سني الذاكرة، وزيادة ن�ساط املخ ومقاومة اخلاليا الع�سبية 

يف املخ الأي خلل وظيفي ونق�س هذه املادة يوؤدي اإىل االكتئاب 

كما اأن ممار�سة الريا�سة يف رم�سان �سوف تعود باجل�سم بالعديد من الفوائد، ويعترب 

اأف�سل وقت ملمار�سة الريا�سة هو قبل االإفطار يف اآخر �ساعة من ال�سيام؛ حيث اأن اجل�سم 

يكون ا�ستنفذ جميع م�سادر الطاقة من ال�سكر واملخزون اجلاليكوجيني فبالتايل �سوف 

يلجاأ للدهون امل�سبعه لتوفري الطاقة للج�سم اأوممكن ممار�سة الريا�سة بعد وجبة الفطور 

ب3-5 �ساعات. 

والكثري من الدرا�سات تو�سح باأن هناك تباين يف نتائج �سيام رم�سان ويعود ذلك لطبيعة 

االأكل والطريقة التي ناأكل فيها اأثناء االإفطار ووجبة ال�سحور، وهذا يحدد مدى احل�سول 

على النتائج املرجوة من ذلك. 

والدهون  والربوتينات  واملعادن  بالفيتامينات  والغنية  املفيدة  االأطعمة  تناول    فيجب 

غري امل�سبعة ولو طبقت حمية الكيتو �سوف تكون منا�سبة جدا ملا لها من فوائد �سحية على 

اجل�سم مع ال�سيام ،ويف املقابل يجب االبتعاد عن الوجبات ال�سريعة والكربوهيدرات املكررة 

واحللويات اأو التخفيف منها قدر االإمكان .

عوض ابو مازن 

الصيام والرياضة
٠٠ فوائد مذهلة

االنباط-وكاالت

يف ني�سان، تزدحم ذاكرة الفل�سطينيني بقادة �سهداء رحلوا بعد 

تاريخ من الن�سال واملقاومة، على طريق العودة واحلرية

يف 16 ني�سان، كانت فل�سطني على موعد مع اغتيال خليل الوزير 

امليداين  العمل  مار�سوا  الذين  القادة  اأح��د  لتخ�سر  جهاد”،  “اأبو 
يف  خالدة  �سعبية  اأيقونة  اإىل  وحت��ول��وا  واجلماهريي،  والع�سكري 

ذاكرة ال�سراع

�سنوات  ا�ستمر  حل�ساب  اإغالقاً  الوزير  اغتيال  االحتالل  اعترب 

توليه  خ��الل  ودع��م��ه،  عليه  اأ���س��رف  ال���ذي  الع�سكري،  العمل  م��ن 

م�سوؤوليات خمتلفة يف حركة فتح، والقطاع الغربي فيها حتديداً، 

امل�سوؤول عن االأر�س املحتلة

�سارك يف االغتيال قوات خا�سة وبحرية يف عملية معقدة، ك�سف 

االحتالل جزءاً من اأ�سرارها قبل �سنوات قليلة فقط

الرملة،  لعائلته من مدينة  ال�سهيونية  الع�سابات  منذ تهجري 

ونظم  فل�سطني،  اإىل  طريقاً  امل�سلح  الكفاح  بطريق  ال��وزي��ر  اآم���ن 

بقطاع  املحيطة  امل�ستوطنات  يف  عمليات  نفذت  فدائية  جمموعات 

اأخ��رى يف  اأن ي�سارك مع �سخ�سيات  غ��زة، مكان جلوء عائلته، قبل 

تاأ�سي�س حركة فتح

عرف عن ال�سهيد اهتمامه بالعمل امليداين يف فل�سطني املحتلة، 

ودعمه للعمل الع�سكري بكل قوة، وعالقاته الوا�سعة مع احلركات 

الوطنية والثورية يف الوطن العربي واالإ�سالمي والعامل

ال�سهيد  ب���ادر  االأوىل،  االنتفا�سة  الن���دالع  االأوىل  االأي����ام  وم��ع 

لرعايته ودعمها من خالل التوا�سل مع ن�سطاء احلركة يف االأر�س 

املحتلة، ورفع �سعار “ال �سوت يعلو فوق �سوت االنتفا�سة”

ال�سهداء  �سمت  فتح  حركة  من  جمموعة  نفذت  اغتياله،  قبل 

اهلل  وعبد  احل�سيني،  ال��ق��ادر  عبد  وحممد  احلنفي،  خليل  حممد 

“دميونا” جنوب فل�سطني  عبد املجيد كالب، عملية قرب مفاعل 

ما  وهو  الوزير،  ال�سهيد خليل  بتخطيط   ،1988 اآذار   7 يف  املحتلة، 

اعتربها املحللون العملية التي عجلت بتنفيذ خطة االغتيال

ويف 17 ني�سان 2004 اغتال جي�س االحتالل الدكتور عبد العزيز 

غزة،  ���س��وارع  يف  ي�ستقلها  ك��ان  التي  املركبة  ق�سف  بعد  الرنتي�سي، 

بعدة �سواريخ من طائرة “اأبات�سي”

ال��ق��ادة  ع�����س��رات  رف��ق��ة  الرنتي�سي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  �سكل 

الطويل  ال�سراع  خالل  االحتالل  اغتالهم  الذين  الفل�سطينيني، 

منذ عقود، اأيقونة مقاومة يف تاريخ ال�سعب الفل�سطيني، وما زالت 

مواقفه و�سريته الن�سالية تلهم اأجيااًل الحقة على ا�ست�سهاده

اغتيال الرنتي�سي جاء بعد اأقل من �سهر من ا�ست�سهاد رفيق دربه 

ال�سيخ اأحمد يا�سني، وتوليه زعامة حركة حما�س يف قطاع غزة

و�سارك  املوؤ�س�س يف حركة حما�س،  الرنتي�سي من اجليل  يعترب 

امل�سلمني يف غ��زة، وق��د عمل  االإخ���وان  يف خمتلف ن�ساطات جماعة 

حما�سراً يف اجلامعة االإ�سالمية منذ اإقامتها

االح��ت��الل،  �سجون  يف  م��رات  ع��دة  لالعتقال  الدكتور  وتعر�س 

واأم�سى اأكرث من 7 �سنوات فيها، وكان �سمن املجموعة من قيادات 

اإىل  االحتالل  اأبعدهم  الذين  االإ�سالمي  واجلهاد  حما�س  حركتي 

مرج الزهور يف جنوب لبنان، بتاريخ 17 دي�سمرب 1992

جمع الدكتور يف مواقفه بني ال�سخ�سية ال�سيا�سية والع�سكرية 

انتفا�سة  ان���دالع  امل��ق��اوم��ة ح��ا���س��رة، وب��ع��د  ب��اإب��ق��اء ج���ذوة  امل�سغولة 

االأق�سى يف �سبتمرب 2000، برز الرنتي�سي خطيباً و�سيا�سياً ومقاوماً 

بارزاً فيها

وتعر�س ملحاوالت اغتيال خالل االنتفا�سة، بينها ق�سف مركبته 

من طائرات االحتالل يف حزيران 2003، مما اأدى ال�ست�سهاد مرافقه 

وطفلة كانت ت�سري يف ال�سارع، واإ�سابة جنله بجروح خطرية

اجلماهري  الإ�سعال  م�سدراً  االنتفا�سة  يف  ال�سهيد  خطب  كانت 

الفل�سطينية باملقاومة التي كانت ت�سرب االحتالل، يف كل فل�سطني، 

�سارون”،  يا  �سننت�سر  بو�س  يا  “�سننت�سر  واأ�سبحت مقوالته مثل 

“واإن  احلراب”،  لغة  ه��ي  واح����دة،  لغة  اإال  يفهم  ال  ع��دون��ا  و”اإن 

األفي قذيفة من كالم ال ت�ساوي قذيفة من حديد”، “اإن الطريق 

الوحيد الذي يفهمه العدو هو طريق الر�سا�س”

االع���رتاف  ع��دم  ق��اع��دة  على  الوطنية  ب��ال��وح��دة  ال�سهيد  اآم���ن 

على  ال�سراع  يف  ثابتة  كا�سرتاتيجية  وامل��ق��اوم��ة  االح��ت��الل  ب��دول��ة 

طريق احلرية

فيلم  يف  ي��روي  كما  ���س��دي��داً  ف��ق��راً  طفولته  يف  الرنتي�سي  عا�س 

قرية  من  عائلته  ال�سهيونية  الع�سابات  هجرت  اأن  بعد  وثائقي، 

الفل�سطينيني، وبقي موؤمناً  الالجئني  اآالف  مئات  كحال  “يبنا”، 
طوال حياته الن�سالية باأن العودة ال بد واأن تتحقق

االنباط-وكاالت

اأظ�����ه�����رت ر����س���ال���ة م����ن اأ������س�����رى ح��رك��ة 

“�سفا” م���ب���ادرة من  ع��ل��ي��ه��ا  اط��ل��ع��ت  ف��ت��ح 

جم��م��وع��ات م���ن اأ����س���رى احل���رك���ة ت��ط��ال��ب 

الرئي�س حممود عبا�س بتاأجيل االنتخابات 

اأوراق حركة  مللمة  املقبلة حلني  الت�سريعية 

فتح وتوحيد �سفوفها

وج�����اء يف ال���ر����س���ال���ة امل���ذي���ل���ة ب���ع���دد من 

ق���ي���ادات احل���رك���ة يف ال�����س��ج��ون اق���رتاح���ات 

م��روان  القيادي  ت�سكيل  اأزم��ة  حلل  عديدة 

الربغوثي لكتلة م�ستقلة يف االنتخابات

ومت��ث��ل��ت يف ت��غ��ي��ري ن���ظ���ام االن��ت��خ��اب��ات 

ال���رئ���ا����س���ي���ة ب��ح��ي��ث ي�����س��ب��ح م���ث���ل ال��ن��ظ��ام 

ال��رئ��ي�����س ون��ائ��ب  االأم��ري��ك��ي ح��ي��ث ينتخب 

الرئي�س معا يف ورقة واحدة وبالتايل يكون 

ونائبه  عبا�س  حممود  هو  املر�سح  الرئي�س 

مروان الربغوثي

االنتخابات  تاأجيل  اأن  االأ���س��رى  واعترب 

تخ�سر يف ظل  �سوف  احل��رك��ة  الأن  ���س��رورة 

الو�سع الراهن، م�سريين لي�س فقط لتعدد 

كتل فتح، بل الأنهم ح�سب قولهم يوجد 15 

قائمة م�ستقلة تدور يف فلك فتح وتاأكل من 

احلركة  خ�سارة  يف  �سي�سهم  وه��ذا  اأ�سواتها 

تاأجيل  ي��ت��وج��ب  وع��ل��ي��ه  م��ق��اع��د   10-7 ب��ني 

االنتخابات الإقناع هذه الكتل باالن�سحاب

ومم�����ا ل���ف���ت يف ال���ر����س���ال���ة م��ط��ال��ب��ت��ه��م 

القد�س  م��و���س��وع  م��ن  يتخذ  ب���اأن  ال��رئ��ي�����س 

املدرجة  االأ�سباب  اأن  علما  للتاأجيل،  ذريعة 

مرتبطة بو�سع حركة فتح الداخلي

تفا�سيل  العربي”  “القد�س  نقلت  كما 

بعودة  ت�سمح  املبادرة  اأن  مو�سحة  اإ�سافية، 

ن��ا���س��ر ال���ق���دوة وم������روان ال���ربغ���وث���ي اإىل 

احلركة باإلغاء قائمة “احلرية”

ون��ق��ل��ت ع��ن ع�����س��و يف ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة 

ل��ف��ت��ح ت��اأك��ي��ده و���س��ول ه���ذه ال��ر���س��ال��ة اإىل 

اللجنة والرئي�س

لكن ع�سو مركزية فتح الذي مل تك�سف 

الر�سالة  “هذه  اأن  اأك���د  ا���س��م��ه  ال�سحيفة 

ن�����س��ف  ح�����وايل  الأن  اأه���م���ي���ة،  ذات  ل��ي�����س��ت 

اإن��ه��ا مل  امل��وق��ع��ة عليها ق��ال��ت لنا  االأ���س��م��اء 

توقع”

وذك������رت ال�����س��ح��ي��ف��ة اأن�����ه ب��ع��د دي��ب��اج��ة 

طويلة يقول املوقعون على الر�سالة ومنهم 

امل�سري  ماجد  بينهم  ال�سجون،  يف  قيادات 

ونا�سر عوي�س، تقدم االأ�سرى مببادرة من 

خم�س نقاط لراأب ال�سدع

ل��ه��ا  اال���س��ت��ج��اب��ة  اأن  “نعتقد  وق����ال����وا 

���س��ي��ح��م��ي��ن��ا وط���ن���ي���ا وت��ن��ظ��ي��م��ي��ا، وي�����س��ون 

ت�����س��ح��ي��ات ���س��ه��دائ��ن��ا واأ����س���ران���ا وج��رح��ان��ا، 

ويحمي تاريخ وحا�سر وم�ستقبل حركتنا”

اأي��ة  “كل ذل���ك ب��ع��ي��دا ع��ن  اأن  واأ���س��اف��وا 

اعتبارات اأو ح�سابات �سخ�سية”

تاأجيل  على  العمل  النقاط  ه��ذه  واأوىل 

بوابة  من  انطالقا  الت�سريعية  االنتخابات 

ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���واق���ع  واأن  ال���ق���د����س، خ��ا���س��ة 

ب��اإج��رائ��ه��ا يف ظل  ي�سمح  ل��ن  اال���س��رائ��ي��ل��ي 

ال�����س��راع��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة يف ه��ذه 

امل��رح��ل��ة داخ����ل ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ك��ي��ان 

االح����ت����الل ال�����ذي ي��ت��ج��ه ن��ح��و ان��ت��خ��اب��ات 

خام�سة

اإ���س��دار مر�سوم  اأن��ه يتبع ذل��ك  واأو���س��ح 

الفر�سة  يتيح   )38( امل��ادة  بتعديل  رئا�سي 

الأي مواطن فل�سطيني تنطبق عليه �سروط 

الرت�سح اأن ير�سح نف�سه ملن�سب الرئا�سة

وذك���ر االأ����س���رى يف ر���س��ال��ت��ه��م اأن���ه “بعد 

قائمة  �سحب  ع��ن  يعلن  الرئا�سي  املر�سوم 

دمج  بهدف  ال��ق��دوة  يراأ�سها  التي  احل��ري��ة 

ال��ق��ائ��م��ت��ني يف ق��ائ��م��ة واح������دة مب���ا ي��ل��ب��ي 

فيه  يتم  الذي  الوقت  م�سلحة احلركة، يف 

فتح حوار مع بقية القوائم االأخرى”

اأنه يوجد ما  وذكر االأ�سرى يف ر�سالتهم 

ت��دور يف فلك حركة  قائمة   15 يقل عن  ال 

فتح، ومعظمها لن يتجاوز ن�سبة احل�سم

ع�سرات  �سياع  يعني  هذا  اأن  اإىل  ونبهوا 

ح��ج��م��ه��ا  ي������رتاوح  ال���ت���ي  االأ������س�����وات  اآالف 

الربملاين ما بني بني 7 و10 مقاعد

اإع���ادة النظر يف ق��رار  اأن��ه يجب  واأك���دوا 

اإىل  اإعادته  والعمل على  القدوة  االأخ  ف�سل 

امل��رك��زي��ة،  اللجنة  ع�سوية  واىل  �سفوفها 

للقواعد  قوية  داخلية  م�ساحلة  ر�سالة  يف 

الفتحاوية وللجمهور الفل�سطيني

رئا�سي  اإ�سدار مر�سوم  املوقعون  واقرتح 

النظام  وفق  الرئا�سية  االنتخابات  الإج��راء 

يف  ون��ائ��ب��ه  الرئي�س  تر�سح  اأي  االأم��ري��ك��ي، 

ورقة واحدة

االأخ  يكون  الطريقة  “بهذه  اأن��ه  وذك��روا 

بينما يحتل  للرئا�سة،  املر�سح  اأبو مازن هو 

الربغوثي من�سب نائب الرئي�س”

وحدة  نوؤكد  الطريقة  “بهذه  واأ�سافوا 

احل���رك���ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ���س��رع��ي��ة ق��ي��ادت��ه��ا 

التاريخية ورمزية منا�سليها”

 »نيسان الشهداء«: الفلسطينيون يحيون ذكرى قادتهم

 حذروا من الخسارة. أسرى فتح يطالبون عباس بتأجيل االنتخابات للملمة أوراق الحركة

 مطالبات فلسطينية بالضغط على 
االحتالل لإلفراج عن األسرى الطلبة

االنباط-وكاالت

الفل�سطينية  الرتبية  وزارة  طالبت 

امل���ج���ت���م���ع ال���������دويل ب���ال�������س���غ���ط ع��ل��ى 

االح�����ت�����الل االإ�����س����رائ����ي����ل����ي ل�����الإف�����راج 

الفوري عن االأ�سرى الطلبة واالأطفال 

ظل  يف  خا�سة  معتقالته  يف  القابعني 

االأخ���ط���ار امل��ح��دق��ة ب��ه��م ج���راء جائحة 

كورونا

ال���ي���وم  ب����ي����ان  ال�����������وزارة يف  وق�����ال�����ت 

مبنا�سبة يوم االأ�سري الفل�سطيني الذي 

ونقلته  ني�سان  من  ع�سر  ال�سابع  يوافق 

االأ���س��رى االأطفال  اأع��داد  اإن  وكالة وف��ا 

فح�سب  رق��م��ا  تعك�س  ال  امل��ع��ت��ق��الت  يف 

ب��ل مت��ث��ل ق�س�س ع���ذاب ي��وم��ي��ة ج��راء 

احلقوق  اأب�سط  على  االحتالل  اعتداء 

وعلى  ال��دول��ي��ة  لالتفاقيات  وان��ت��ه��اك��ه 

راأ�سها اتفاقية حقوق الطفل

�ستوا�سل  اأنها  اإىل  ال���وزارة  واأ���س��ارت 

ال��دويل  املجتمع  موؤ�س�سات  م��ع  العمل 

واإي�سالها  االحتالل  انتهاكات  لتوثيق 

م�����س��وؤول��ي��ات��ه  بتحمل  امل��ط��ال��ب  ل��ل��ع��امل 

احل��ي��اة  فل�سطني يف  اأط��ف��ال  ح��ق  جت��اه 

واحلرية والعدالة

االح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

اع��ت��ق��ل��ت م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل����اري 

ي��زال  م��ا  ط��ف��اًل   230 اآذار  نهاية  وح��ت��ى 

140 منهم حمتجزين يف معتقالتها
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الـريـا�ضي

القاهرة – وكاالت 

���ص��ي��ك��ون ق��ط��ب��ا ال���ك���رة امل�����ص��ري��ة الأه��ل��ي 

خلو�ض  اليوم  م�صاء  موعد  على  والزمالك 

امل�صري  ل��ل��دوري  الأول  ال���دور  م��ب��اراة قمة 

املمتاز لكرة القدم املوؤجلة من اجلولة الرابعة.

وبالتاأكيد �صي�صعى الزمالك مت�صدر امل�صابقة 

اإىل حتقيق الفوز من اأجل ح�صد عدة اأهداف 

خل�صها مدربه الفرن�صي باتري�ض كارتريون 

يف “التم�صك ب�صدارة الدوري وال�صعي للفوز 

املقبلة«. امل��رح��ل��ة  يف  اأه��داف��ن��ا  اأه���م   باللقب 

واأ����ص���اف ك���ارت���ريون يف حم��ا���ص��رة مطولة 

ل���اع���ب���ن ك�����ص��ف ع��ن��ه��ا امل����وق����ع ال��ر���ص��م��ي 

وي��ج��ب  ���ص��ه��ل��ة  ل��ي�����ص��ت  “املباراة  ل��ل��زم��ال��ك 

التعامل بحذر �صديد وعدم النظر للغيابات 

التي يعاين منها املناف�ض«. ويحتل الزمالك 

ال����دوري بر�صيد 33 نقطة م��ن 14  ���ص��دارة 

ال��راب��ع  امل��رك��ز  م��ب��اراة بينما يحتل الأه��ل��ي 

ب��ر���ص��ي��د 27 ن��ق��ط��ة ول��ك��ن م���ن 11 م���ب���اراة.

املبكر  خروجه  تعوي�ض  يف  الزمالك  وياأمل 

افريقيا  اأبطال  ب��دوري  املجموعات  دور  من 

ال��دوري  املحلين..  اللقبن  على  باملناف�صة 

والكاأ�ض.ل يعاين الزمالك من اأي غيابات يف 

�صفوفه با�صتثناء غياب اإمام عا�صور واأحمد 

ع��ي��د ب��ع��د اإي��ق��اف��ه��م��ا ب�����ص��ب��ب ف��ي��دي��و مثري 

للجدل. ومن جهة اأخرى �صيعتمد اجلنوب 

الأه��ل��ي  م���درب  مو�صيماين  بيت�صو  افريقي 

اإىل حد كبري على عدد من البدلء بعد اأن 

اجربته ظروف اإ�صابة العديد من العنا�صر 

الأ�صا�صية على جتربة هوؤلء البدلء. وبات 

الأهلي يف موقف �صعب ب�صبب اإ�صابة حار�صه 

ال�����دويل واأه�����م ع��ن��ا���ص��ره حم��م��د ال�����ص��ن��اوي 

اأن  ي��اأم��ل  لكنه  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض 

تاأتي العينة الثانية مل�صحته الطبية �صلبية. 

وح���ر����ض اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ط�����وال ال��ي��وم��ن 

علي  البديل  احل��ار���ض  تهيئة  على  املا�صين 

القمة  م��ب��اراة  ح��ار���ض  ليكون  نف�صيا  لطفي 

و�صيغيب عن  بالفعل.  ال�صناوي  غ��اب  اإذا ما 

الظهري  معلول  علي  اأي�صا  الأه��ل��ي  ت�صكيلة 

الأي�صر الذي مل يكتمل تعافيه من متزق يف 

الع�صات منذ م�صاركته اأمام بايرن ميونيخ 

المل��اين يف مونديال الأن��دي��ة قبل �صهرين. 

حمدي  اأي�����ص��ا  �صيغيب  معلول  ج��ان��ب  واإىل 

فتحي لعب الو�صط ب�صبب اإ�صابته يف الذراع 

مع منتخب م�صر اإىل جانب حممود وحيد 

بديل معلول وحممد هاين الظهري الأمين 

وج��ون��ي��ور اأج��اي��ي. وق���ال الأه��ل��ي اإن مدربه 

مو�صيماين كثف يف اليومن املا�صين خال 

خطط  ع��ن  لاعبن  النظرية  حما�صراته 

ال��زم��ال��ك مانحا  واأ���ص��ل��وب خ��و���ض مواجهة 

الاعبن جانبا كبريا من الراحة للتخفيف 

 م���ن الج���ه���اد وخم���اط���ره ع��ل��ى ال��اع��ب��ن.

11

االهلي والزمالك في قمة الدوري المصري 

أنس تواصل مشوارها في ماسك للتنس 

تواصل مسلسل التعادل في دوري المحترفين 

كوبا امريكا تخلد النجم مارادونا 

امريكا – وكاالت 

تاأهلت اأن�ض جابر م�صاء اجلمعة 

اإىل الدور ن�صف النهائي لبطولة 

للتن�ض. الأمريكية  هالث   ما�صك 

وف����ازت ج��اب��ر ع��ل��ى ال��ي��اب��ان��ي��ة ن��او 

رد،  دون  مب��ج��م��وع��ت��ن  ه��ي��ب��ي��ن��و 

بواقع  اللعب  م��ن  دقيقة   48 بعد 

اأن�ض جابر  و�صتواجه   .1-6 و   0-6

يف ن�����ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي ب��ط��ل��ة اجل��ب��ل 

الأ�صود دانكا كوفينيت�ض. ويتجدد 

ال��ل��ق��اء ب��ن ج��اب��ر وك��وف��ي��ن��ي��ت�����ض، 

ب����ع����دم����ا ف���������ازت الأخ������������رية ع��ل��ى 

ال���اع���ب���ة ال��ت��ون�����ص��ي��ة الأ����ص���ب���وع 

بطولة  نهائي  ن�صف  يف  امل��ا���ص��ي، 

�صارل�صتون. فولفو 

االنباط – عمان 

اك���ت���ف���ى ����ص���ب���اب ال���ع���ق���ب���ة واجل���ل���ي���ل 

ب���اق���ت�������ص���ام ن����ق����اط م���ب���ارات���ه���م���ا ال���ت���ي 

اق���ي���م���ت م�������ص���اء اجل���م���ع���ة، ع���ل���ى ���ص��ت��اد 

الأم�����ري حم��م��د ب���ال���زرق���اء، يف اف��ت��ت��اح 

اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ل�����دوري امل��ح��رف��ن 

ع���ن���دم���ا ان���ت���ه���ت ب���ال���ت���ع���ادل ال�����ص��ل��ب��ي 

ب������دون اه�������داف ل���ي���ت���وا����ص���ل م�����ص��ل�����ص��ل 

ال���ت���ع���ادل ال������ذي ف���ر����ض ع���ل���ى م��ع��ظ��م 

ال����دوري   ل���ق���اءات اجل���ول���ة الوىل م���ن 

ويعترب هذا التعادل الثاين لكل فريق، 

اجلولة  يف  العقبة  �صباب  ت��ع��ادل  حيث 

تعادل  فيما  الرمثا،  مع  �صلبيا  املا�صية 

ذاتها  بالنتيجة  اجل��زي��رة  م��ع  اجلليل 

ف��ق��رية فنيا  امل���ب���اراة مم��ل��ة  .. وج����اءت 

على  احلقيقية  ال��ف��ر���ض  م��ن  وخ��ال��ي��ة 

املرمى .

كولومبيا – وكاالت 

اق�����رح احل���ار����ض ال��ك��ول��وم��ب��ي ال�����ص��اب��ق 

ري���ن���ي���ه اإي����ج����ي����ت����ا، اإط���������اق ا�����ص����م دي��ي��ج��و 

املقبلة  ال��ن�����ص��خ��ة  ع��ل��ى  م���ارادون���ا  اأرم���ان���دو 

م���ن ك��وب��ا اأم���ري���ك���ا، ت��اأب��ي��ن��ا لأ����ص���ط���ورة ك��رة 

ال���ق���دم الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ال�����ذي ف�����ارق احل��ي��اة 

امل���ا����ص���ي.  ث�����ان  ن���وف���م���رب/ت�������ص���ري���ن   25 يف 

الجتماعية:  امل��ن�����ص��ات  ع��رب  اإي��ج��ي��ت��ا  وق���ال 

املنتخبات  اأف�����ص��ل  ا���ص��ت��ق��ب��ال  م��ن  “نقرب 
اأمريكا  كوبا  تقرب  اجلنوبية.  اأمريكا  يف 

والأرجنتن،  كولومبيا  �صت�صت�صيفها  التي 

لدييجو  تاأبينا  تكون  اأن  يجب  للروعة!  يا 

اأم��ري��ك��ا دييجو  اأرم���ان���دو م����ارادون����ا، ك��وب��ا 

اأرم���ان���دو م����ارادون����ا«. وت��ق��رر ت��اأج��ي��ل ك��وب��ا 

اجل�����اري  ال����ع����ام  اإىل   2020 م����ن  اأم����ري����ك����ا 

املنتظر  وم���ن  ك��وف��ي��د-19،  ج��ائ��ح��ة  ب�صبب 

الأرج���ن���ت���ن  م�����ص��رك يف  ب�����ص��ك��ل  ت���ق���ام  اأن 

ي��ون��ي��و/  13 ب���ن  ال���ف���رة  وك��ول��وم��ب��ي��ا يف 

اإيجيتا  وك���ان  ي��ول��ي��و/مت��وز.  و10  ح��زي��ران 

���ص��دي��ق��ا مل�����ارادون�����ا، وك�����ص��ف يف اأك�����ر م��ن 

و�صخ�ض. كاعب  به  اإعجابه  عن   منا�صبة 

االنباط – عمان 

ت��ت��وا���ص��ل م�����ص��اء ال���ي���وم م��ن��اف�����ص��ات ال���ص��ب��وع 

املحرفن  القدم لندية  ك��رة  الثاين من دوري 

ب���اق���ام���ة م����ب����اراة واح������دة ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي ���ص��ح��اب 

وم��ع��ان ع��ل��ى ���ص��ت��اد الأم����ري حم��م��د ب��ال��زرق��اء يف 

ال�صاعة العا�صرة والن�صف م�صاءا ..وفيها ي�صعى 

تعر  من  وال�صتفادة  الفوز  لتحقيق  الفريقان 

املقدمة  مواقع  نحو  لانطاق  املناف�صة  الفرق 

ل �صيما وان طموح الفريقن يتجه نحو ح�صد 

موا�صلة  �صحاب  ي�صعى  حيث  الثاثة  النقاط 

ق��دم  ان  ب��ع��د  ب��ق��وة  املناف�صة  ودخ���ول���ه  �صحوته 

الفي�صلي  ام��ام  م��ب��اراة كبرية  الول  ال�صبوع  يف 

تقدم خالها بهدفن نظيفن يف ال�صوط الول 

قبل ان ي�صمح ملناف�صه بتحقيق التعادل بهدفن 

ان يوا�صل  اليوم  لقاء  ي�صعة يف  لكل فريق وه��و 

وراء  �صعيا  ذيابات  ا�صام  بقيادة مدربه  م�صواره 

دخ��ول منطقة الم��ان يف وق��ت مبكر وه��و الذي 

اخل��ط��ورة  ت�صكيل  على  ق����ادرة  عنا�صر  ميتلك  

ال��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى م��رم��ى مناف�صه، ب��ت��واج��د اأح��م��د 

اأب���و ج���ادو وي���زن ثلجي وي���زن النعيمات ه��داف 

الفريق الذي �صجل هديف فريقه امام الفي�صلي 

..بدوره فاإن معان الذي عانى من ظروف مالية 

جيدة  ب�صورة  ظهر  امل��و���ص��م،  ب��داي��ة  قبل  �صعبة 

 اأم��ام احل�صن اإرب��د رغم اخل�صارة بهدف وحيد.

اأم���ام  اإي��ج��اب��ي��ة  وي��اأم��ل م��ع��ان يف حتقيق نتيجة 

ل��دى لعبيه  املعنوية  ترفع من احلالة  �صحاب، 

قبل خو�ض اجلولت املقبلة ل �صيما وان الفريق 

ا�صتقطب قبل ايام النجم امل�صري �صحاته لدعم 

املجتهد  م��درب��ه  يامل  حيث  الهجومي  اجل��ان��ب 

ا�صافة  املهاجم اجلديد  ي�صكل  ب��ان  �صالح  دي��ان 

مبقعده  الحتفاظ  اىل  ال�صاعي  لفريقه  جيدة 

ال���ذي قدم  ال��ت��وايل وه���و  ال��ث��اين على  للمو�صم 

ملوا�صلة  اهله  مميزا  م�صتوى  املا�صي  املو�صم  يف 

م�����ص��واره ب���ن ك��ب��ار ال������دوري .. وي�����ص��ع��ى ال��ي��وم 

�صفوف  وان  �صيما  ل  ل��ه  انت�صار  اول  لتحقيق 

توفيق  على  ال��ف��وز  ويعتمد  متكافئة  الفريقن 

املهاجمن وا�صتغال الفر�ض امام املرمى  .

روما – وكاالت 

رمب���ا اق����رب اإن����ر م��ي��ان م��ن ح�����ص��م لقب 

ال�����دوري الإي����ط����ايل، م���ع ت��ف��وق��ه يف ال�����ص��دارة 

ال�صراع  لكن  الأ�صبوع،  مطلع  نقطة   11 بفارق 

على املراكز املوؤهلة لدوري اأبطال اأوروبا، يب�صر 

بن  نقاط   4 وتف�صل  للمو�صم.  مثرية  بنهاية 

خام�ض  ون��اب��ويل  الثاين  املركز  �صاحب  ميان 

الرتيب، بينما يتاأخر لت�صيو ب� 4 نقاط اأخرى 

وله مباراة موؤجلة. ول ميكن ا�صتبعاد روما من 

نقطة  بفارق  تاأخره  مع  الذهبي،  املربع  �صراع 

مفتوًحا  ال�صراع  يجعل  وما  ج��اره.  عن  واح��دة 

بن 6 فرق على املراكز املوؤهلة لدوري الأبطال، 

تعدد املواجهات املبا�صرة بينها يف اآخر 8 جولت، 

الثالث  املركز  �صاحب  يوفنتو�ض  بزيارة  وتبداأ 

اإىل اأتالنتا الأحد. وحقق اأتالنتا جناًحا مبهًرا 

خروج  اأدوار  اإىل  وو�صل  الأخ���رية،  ال�صنوات  يف 

الأبطال يف مو�صمن متتالين،  املغلوب بدوري 

 2019-2018 مو�صم  باإنهاء  ال��ن��ادي  اإجن��از  منذ 

يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ب���ال���دوري الإي���ط���ايل، وك��رر 

اإن��ه��اء ال��دوري  ال��ت��ايل. و�صيكون  ال��ع��ام  ذل��ك يف 

لأتالنتا  املو�صم  هذا  واقعًيا  هدًفا  الو�صافة  يف 

11 يف ح��ج��م م��ي��زان��ي��ات  امل���رك���ز  ي��ح��ت��ل  ال�����ذي 

جيان  امل��درب  فريق  ويبقى  بامل�صابقة.  الأن��دي��ة 

الدوري  يف  ت�صجيًا  الأكر  جا�صبرييني  بيريو 

و���ص��ي��واج��ه  م���ب���اراة،   30 ه���دًف���ا يف   71 ب��ر���ص��ي��د 

متاأخر  وه��و  ال��راب��ع  امل��رك��ز  �صاحب  يوفنتو�ض 

ب��ن��ق��ط��ة واح����دة ع���ن ح��ام��ل ال��ل��ق��ب، ك��م��ا حقق 

ب��ال��دوري. متتالية  ان��ت�����ص��ارات   4 م��ن   �صل�صلة 

وي��ع��اين اأن���دري���ا ب��ريل��و م���درب ي��وف��ن��ت��و���ض، من 

����ص���غ���وط ل��ت��ج��ن��ب ن��ت��ي��ج��ة ق����د ت�����ص��ع ف��ري��ق��ه 

يف م�������اأزق. وواج������ه ب���ريل���و، ان���ت���ق���ادات ���ص��ر���ص��ة 

ب��ع��د ج��م��ع ن��ق��ط��ة واح����دة م���ن م��ب��ارات��ن اأم���ام 

ب��ن��ي��ف��ن��ت��و امل���ت���وا����ص���ع وت����وري����ن����و، ق���ب���ل وب��ع��د 

ال���ف���رة ال���دول���ي���ة. وك����ان ال���ف���وز ع��ل��ى ن��اب��ويل 

ل��ك��ن الن��ت��ق��ادات ق��د تعود  وج��ن��وة، رًدا ج��ي��ًدا، 

بريجامو. يف  ال��ف��وز  يف  ب��ريل��و  ف��ري��ق  ف�صل   اإذا 

اإن��ر  غرميه  م��ن  م�صاعدة  يوفنتو�ض  وينتظر 

ال���ت���وايل، عندما  ع��ل��ى   12 ل��ان��ت�����ص��ار  ال��ط��ام��ح 

ي������زور ن����اب����ويل الأح��������د. وخ�������ص���ارة ي��وف��ن��ت��و���ض 

فر�صة  ج��ات��وزو،  جينارو  امل��درب  فريق  �صتمنح 

اإن���ر،  اإذا ه���زم  ل��ل��ت�����ص��اوي م���ع ح��ام��ل ال��ل��ق��ب، 

و����ص���ت���زداد ال�����ص��ك��وك ح���ول ق����درة ف��ري��ق ب��ريل��و 

اأن احتمالت  على التاأهل لدوري الأبطال. كما 

ميان  حتفز  للنقاط،  الكبار  املناف�صن  اإه��دار 

ولت�����ص��ي��و وروم������ا ل��ل��ف��وز ع��ل��ى ف����رق ال��ن�����ص��ف 

وتورينو  وبنيفنتو  ج��ن��وة  اجل���دول  م��ن  الأدن���ى 

امل��و���ص��م  ف���ري���ق���ان،  اأن���ه���ى  واإذا  ال���رت���ي���ب.  ع��ل��ى 

ب��ن��ف�����ض ر���ص��ي��د ال���ن���ق���اط، ���ص��ي��ح�����ص��م ال��رت��ي��ب 

ب��ف��ارق الأه���داف. امل��ب��ا���ص��رة ولي�ض   ب��امل��واج��ه��ات 

و���ص��ت�����ص��ي��ف ه���ذه ال��ق��اع��دة امل��زي��د م��ن الإث����ارة 

حيث  اأت��الن��ت��ا،  �صد  يوفنتو�ض  مثل  مل��واج��ه��ات 

.1-1 انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل 

مدريد – وكاالت 

ي��دخ��ل ال�����ص��راع ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ل��ي��ج��ا م��راح��ل��ه 

احلا�صمة، حيث يت�صبث اأتلتيكو مدريد بال�صدارة 

بفارق �صئيل للغاية عن مناف�صيه.ويتفوق اأتلتيكو 

بنقطة وح��ي��دة ع��ن ري���ال م��دري��د ونقطتن عن 

اأي�صا  ي��دخ��ل  ال���ذي  اإ�صبيلية  ع��ن  و6  بر�صلونة، 

ال�صراع رغم اأنه لي�ض مر�صحا للتتويج باللقب. 

الأح��د  الليجا  م��ن   33 اجل��ول��ة  مباريات  و�صتقام 

كاأ�ض  نهائي  اإق��ام��ة  ب�صبب  مباراتن  تاأجيل  م��ع 

امل��ل��ك ال�����ص��ب��ت ب��ن اأت��ل��ت��ي��ك ب��ي��ل��ب��او وب��ر���ص��ل��ون��ة. 

على  اإي��ب��ار  ن��ظ��ريه  م��دري��د  اأتلتيكو  و�صي�صتقبل 

ملعبه واندا مروبوليتانو ولي�ض لديه اأي هام�ض 

16 من  النقاط، بعدما فقد  اآخ��ر ملوا�صلة نزيف 

املا�صية،  اجل����ولت  خ���ال  33 نقطة  اآخ���ر  اأ���ص��ل 

وج���ن���ى ن��ق��ط��ة وح���ي���دة يف اآخ�����ر ج��ول��ت��ن. ول��ن 

اإيبار  اأن  اأتلتيكو رغم  تكون املباراة بال�صهلة على 

يحل يف املركز 20 والأخ��ري، حيث يحتاج الفريق 

اأجل  ب��اأي �صكل يف �صراعه من  البا�صكي للنقاط 

البقاء يف الأ�صواء، لذا �صي�صعب بالتاأكيد املهمة 

اأتلتيكو  �صيخو�ض  كما  ال��روخ��ي��ان��ك��و���ض.  على 

املباراة و�صط م�صكات هجومية، يف غياب جنمي 

اخل��ط الأم��ام��ي، الأوروج���وي���اين لوي�ض �صواريز 

ب���دوره  ل��اإ���ص��اب��ة.  وال��ربت��غ��ايل ج����واو فيلك�ض، 

يفز  النتائج حيث مل  اإي��ب��ار على م�صتوى  يعاين 

كما مل  ث���ان،  يناير/كانون   3 منذ  م��ب��اراة  اأي  يف 

ويغيب عن  اأتلتيكو يف مدريد،  على  يفز مطلقا 

�صفوفه اأي�صا جنمه ال�صاب، الدويل بريان جيل، 

دي��وب. ب��اب��ي  ال�صنغايل  الو�صط  ل��اع��ب   اإ���ص��اف��ة 

يف  خيتايف  على  �صيفا  م��دري��د  ري���ال  يحل  بينما 

زين  كتيبة  وت�صعى  برييز،  األفون�صو  كولي�صيوم 

الدين زيدان لتحقيق خام�ض انت�صار على التوايل 

مبواجهة  حمليا  الفوز  بعد  منت�صية  الليجا،  يف 

وال�صعود   1-2 بر�صلونة  ح�صاب  على  الكا�صيكو 

لو�صافة اجلدول، لتعزز ب�صكل قوي من حظوظها 

لاحتفاظ بلقب الليجا. كما تعد تطلعات الفريق 

امللكي يف ال�صماء بعد املباراة الكبرية التي قدمها 

يف اآنفيلد واإق�صاء ليفربول من ربع نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا عن جدارة، بالفوز ذهابا يف مدريد 

3-1 والتعادل �صلبيا يف معقل الريدز. وجاءت هذه 

الغيابات،  ك��رة  و�صط  لاأبي�ض  املميزة  الأرق���ام 

حيث يغيب قلبا الدفاع �صريجيو رامو�ض ورافائيل 

ف�����اران ل��اإ���ص��اب��ة، اإ����ص���اف���ة ل��ن��ات�����ص��و ف��رن��ان��دي��ز 

الإي��ق��اف.  عقوبة  ب�صبب  كا�صيمريو  وال��ربازي��ل��ي 

لتجنب  خليتايف  اأي�صا  مهمة  امل��ب��اراة  تعد  بينما 

الدخول يف منطقة الهبوط، حيث حقق الفريق 

انت�صارا وحيدا يف اآخر 12 جولة، كما اأنه مل ينجح 

اأغ�صط�ض/اآب  منذ  م��دري��د  ري���ال  على  ال��ف��وز  يف 

 2012 ومل يهز حتى �صباكه يف اآخ��ر 5 مواجهات.

اأم���ام  ال��ك��اأ���ض  ن��ه��ائ��ي  يف  بر�صلونة  ي��رك��ز  وبينما 

اإ�صبيلية  ي�صتعد  ك��ارت��وخ��ا،  ل  يف  بيلباو  اأتلتيك 

اأم��ام  اأنويتا  ملعب  على  �صعبة  مواجهة  خلو�ض 

النقاط  ���ص��و���ص��ي��داد، ح��ي��ث ي�صعى خل��ط��ف  ري���ال 

الثاث وموا�صلة الت�صبث باأمل التتويج باللقب 

حيث  �صهلة،  املهمة  تكون  لن  املقابل،  يف  الغايل. 

 ،2020 امللك مو�صم  كاأ�ض  �صو�صيداد، بطل  ي�صعى 

يف  انغما�صه  و�صط  اإيجابية  نتيجة  ب��اأي  للخروج 

ال�صراع على مركز موؤهل للدوري الأوروبي، حيث 

يحل خام�صا يف جدول الرتيب بفارق الأهداف 

عن ريال بيتي�ض. و�صيخو�ض اأبناء املدرب مانويل 

بيليجريني مباراة قوية بدورهم يف نف�ض ال�صراع 

اأم���ام فالن�صيا،  ل��ل��دوري الأوروب�����ي  ال��ت��اأه��ل  على 

 منت�صن بعد التعادل الأخري اأمام اأتلتيكو مدريد.

ويحل بيتي�ض �صاد�صا بفارق نقطة خلف فياريال، 

تا�صع  ليفانتي،  على  ثقيا  �صيفا  �صيحل  ال��ذي 

الرتيب.اأما باقي مباريات اجلولة ف�صتكون بن 

واأوي�صكا،  األفي�ض  ديبورتيفو  واإلت�صي،  اأو�صا�صونا 

قاد�ض و�صيلتا فيجو.

سحاب ومعان في لقاء البحث عن الفوز 

صراع المقاعد االوروبية يشعل الدوري االيطالي 

الريال المنتشي يواجه اطماع خيتافي 

المولد يبكي الفرص الضائعة 
الريا�ض – وكاالت 

�صديد، عقب  بكاء  نوبة  ج��دة، يف  احت��اد  امل��ول��د، جنم  دخ��ل فهد 

املكرمة،  مبكة  اجلمعة  م�صاء  ال��ب��اط��ن،  م��ع  فريقه  م��ب��اراة  نهاية 

واأطلق  للمحرفن.  ال�صعودي  ال���دوري  من   26 ال��� اجلولة  �صمن 

احل��ك��م ���ص��اف��رت��ه م��ع��ل��ن��ا ان��ت��ه��اء ال��ل��ق��اء ب��ال��ت��ع��ادل ال�����ص��ل��ب��ي، قبل 

ي��ب��ك��ي، ب�صبب  امل���ول���د وه���و  ال���ك���ام���ريات ف��ه��د  ت��ل��ت��ق��ط ع��د���ص��ات  اأن 

ت��ف��ري��ط ف��ري��ق��ه يف ال���و����ص���ول ل��ق��م��ة ال������دوري. وه����ذا ب��الإ���ص��اف��ة 

باإنهاء  كفيلة  كانت  وال��ت��ي  امل��ول��د،  اأه��دره��ا  التي  ال�صهلة  للفر�ض 

46 ب��ه��ذا  ال��ع��م��ي��د ل��ل��م��واج��ه��ة ف��ائ��زا.وح�����ص��د الحت�����اد ن��ق��ط��ت��ه ال������

ال���ت���ع���ادل، حم���ت���ا امل���رك���ز ال���ث���ال���ث يف ج�����دول ت���رت���ي���ب ال������دوري، 

 ب���ف���ارق ن��ق��ط��ت��ن ع���ن ال���ه���ال وال�������ص���ب���اب، امل��ت�����ص��در وال��و���ص��ي��ف.
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ä’Éch‐ á«Hô©dG

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG ™e

 á«eƒj  IOÉY  º«≤©àdGh  ∞«¶æàdG  íÑ°UCG

 ,IQƒª©ŸG  AÉëfCG  πc  ‘  ájô°ûÑdG  ΩRÓ`̀J

 á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  â`̀°`̀UhCG  ó≤a

 ∫hCG QÉ«àNÉc ¿ƒHÉ°üdGh AÉŸG ΩGóîà°SÉH

 º«KGô÷Gh  äÉ°ShÒØdG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d

 ∫ƒ`̀ë`̀µ`̀dG á``«``fÉ``ã``dG á``̀Ñ``̀Jô``̀ŸG ‘ »```̀JCÉ```̀jh

.%70  õ«côJ áÑ°ùæH

 ∫AÉ°ùàj hCG  ∞bƒàj ⁄ ¢†©ÑdG øµdh

 %70  áÑ°ùf  AGQh  ø`̀eÉ`̀µ`̀dG  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀Y

 øX ¢SÉædG  øe ójó©dG  π©dh ,G kójó–

 õ«côJ  áÑ°ùæH  ∫ƒëc  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ¿CG

 øe ójõe hCG  π°†aCG  èFÉàf  ≥≤ëj ≈∏YCG

.ájÉª◊G

iƒbC’G ¢ù«d G kõ«côJ ≈∏YC’G

 Gƒë°VhCG AGÈÿG øe ójó©dG ¿CG ’EG

 ‘ π°†aCG %70 õ«côJ áÑ°ùæH ∫ƒëµdG ¿CG

 ÈcCG  á«ªc  ≈∏Y  …ƒàëj  ¬fC’  ,º«≤©àdG

 ,A§ÑH ¿ÉHhòdG ≈∏Y óYÉ°ùj Ée ,AÉŸG øe

 ¥GÎ`̀N’ ∫ƒ``̀WCG  Ió`̀e ‹É`̀à`̀dÉ`̀H  ≥≤ëjh

 º`̀«`̀KGô`̀÷Gh É`̀jÒ`̀à`̀µ`̀Ñ`̀dG π`̀à`̀bh É`̀jÓ`̀ÿG

 ôjô≤J ‘ AÉL Ée Ö°ùëH ,äÉ°ShÒØdGh

WebMD ™bƒe √ô°ûf

 äÉ`̀ª`̀≤`̀©`̀ŸG  Iƒ``̀b  ¿CG  ¤EG  GhQÉ```°```TCG  É`̀ª`̀c

 ¤EG 80 øe ≈∏YCG äGõ«cÎH ™àªàJ »àdG

 Úë°Vƒe ,™WÉb πµ°ûH ¢†ØîæJ ,%85

 áÑ°SÉæe  ¿ƒ`̀µ`̀J  ≈`̀∏`̀YC’G  äGõ`̀«`̀cÎ`̀dG  ¿CG

 ¢ù«dh  ∞«¶æàdG  äÉ`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀S’  Ì``̀cCG

.Ò¡£àdGh  º«≤©àdG

IQGôë∏d ¢†aÉN ÒZ

 ¢†©H ¿CG  ¤EG  AGÈ`̀ÿG QÉ°TCG  ,∂`̀dP  ¤EG

 ∑ôa  ¿CG  äGƒæ°ùd  ¿hó≤à©j  Gƒ`̀fÉ`̀c  AÉ``̀HB’G

 ´ÉØJQG èdÉ©j ∫ÉØWC’G Iô°ûH ≈∏Y ∫ƒëµdG

 ¿CG  Ghó`̀cCG  º¡æµd ,≈ª◊Gh IQGô`̀◊G á`̀LQO

 kGó`̀L  á©FÉ°ûdG  AÉ`̀£`̀NC’G  ø`̀e  IôµØdG  ∂∏J

.¢SÉædG ÚH

 π©éj ∫ƒ`̀ë`̀µ`̀dG  ¿CG  ø`̀e º`̀Zô`̀dG  ≈`̀∏`̀©`̀a

 ¿CG  ’EG  ,IOhô`````````H  Ì``````̀cCG  ó```̀∏```̀÷G  ¢``̀ù``̀ª``̀∏``̀e

 IQƒ`̀£`̀N äó```̀cCG á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG çÉ``̀ë``̀HC’G á`̀aÉ`̀c

 É`̀¡`̀fC’ ,∫É``̀Ø``̀WC’G Iô`̀°`̀û`̀H ≈`̀∏`̀Y ¬`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG

 É«dƒëc É`̀ª`̀ª`̀°`̀ù`̀J  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀j  ó``̀b  É``̀e ¬`̀°`̀ü`̀à`̀“

 áHƒÑ«¨dG  ¤EG  ¬`̀JÉ`̀«`̀YGó`̀J  π°üJ  ¿CG  øµÁ

 ™°Vô∏d  áÑ°ùædÉH  á`̀°`̀UÉ`̀N  ,IÉ``aƒ``dG  ≈`̀à`̀Mh

.QÉ¨°üdG  ∫ÉØWC’Gh

 ´É``Ø``JQG êÓ``©``H AGÈ````̀ÿG í`̀°`̀ü`̀æ`̀j É`̀ª`̀«`̀a

 »`̀à`̀dG á``̀jhOC’É``̀H ∫É``̀Ø``̀WC’G ió``̀d IQGô````̀◊G

 hCG  Ú```aƒ```æ```«```eÉ```à```«```°```SC’G  ≈```̀∏```̀Y  …ƒ````à````–

.ÚahôHƒÑjC’G

áeÉY äGôjò–

 øe  ¿ƒ°üàîŸGh  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  Qò`̀ë`̀jh  Gò`̀g

 ¿CG  øµÁ ¬fC’ ,¢†«ÑoŸG  ™e ∫ƒëµdG  §∏N

 GQô°V  ≥ë∏J  Iô`̀£`̀N  äGRÉ``̀Z  Éª¡æY  èàæj

.É°†jCG  ≥∏◊Gh Úæ«©dGh ÚàFôdÉH

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  Ωó``̀©``̀H  ¿ƒ``°``Uƒ``j  ,∂````dP  ¤EG

 í£°SC’G º«≤©J hCG ∞«¶æàd AGƒ°S ∫ƒëµdG

 áÄ°TÉædG  á«FÉ«ª«µdG  IOÉ`̀ŸG  ¿C’  ,á«Ñ°ûÿG

 .Ö`̀°`̀û`̀ÿG Ö`̀«`̀£`̀°`̀û`̀J ±Ó`````̀JEG ‘ Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀J

 Oƒ``̀∏``̀÷G ≈``̀∏``̀Y ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f ô``````̀eC’G Ö`̀ë`̀°`̀ù`̀æ`̀jh

 É`̀¡`̀ë`̀°`̀ù`̀e  ”  GPEG  ∞`̀∏`̀à`̀J  »``̀à``̀dG  á``̀Zƒ``̀Hó``̀ŸG

.∫ƒëµdÉH

 Ée ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  AGÈ`````̀ÿG Oó`̀°`̀û`̀j  ,∂``̀dò``̀c

 ≈∏Y  …ô°ùj  Ö`̀à`̀µ`̀ŸGh  ∫õ`̀æ`̀ŸG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj

 ¬JÉfƒµe  ¢Vô©àJ  …ò`̀dG  IQÉ«°ùdG  ¿ƒdÉ°U

 ∞`̀∏`̀à`̀dGh Qô`̀°`̀†`̀∏`̀d á``̀jó``̀∏``̀÷Gh á`̀«`̀Ñ`̀°`̀û`̀ÿG

 Ò«¨J  hCG  äÉ≤≤°ûJ  É¡«∏Y  ô¡¶Jh  Qhô`̀Ã

 äÉØ¶æŸG  ΩGóîà°SÉH  ¿ƒë°üæjh  ¿GƒdCÓd

 á`̀Zƒ`̀Hó`̀ŸG Oƒ``̀∏``̀÷Gh ÜÉ`̀°`̀û`̀NC’É`̀H á`̀°`̀UÉ`̀ÿG

.∫ƒëµdG øe k’óH º«≤©àdG hCG ∞«¶æà∏d

مفاجأة عن التعقيم بالكحول.. وسر نسبة ٧٠٪

Ü ± CG ‐ 24…QÉÑN’G  

 ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  IGƒ``̀¡``̀d  ìÉ``̀à``̀J  ¿CG  ™``̀bƒ``̀à``̀ŸG  ø``̀e

 ÉjQCG{  á≤£æe IQÉjR 2022  áæ°S øe kGQÉÑàYG

 Ωó``̀bCG ó```̀MCG qó``©`` oJ »`̀à`̀dG IÒ`̀¡`̀°`̀û`̀dG zGô`̀cÉ`̀ °`̀S

 π«àZG  É¡«ah  É``̀ehQ  ‘  á`̀jô`̀KC’G  äÉ©ªéŸG

 ‘  kÉ`̀Ø`̀ë`̀à`̀e  íÑ°üà°S  PEG  ,ô`̀°`̀ü`̀«`̀b  ¢`̀Sƒ`̀«`̀dƒ`̀j

.≥∏£dG  AGƒ¡dG

 É«æ«LÒa  É`̀ehQ  ájó∏H  á°ù«FQ  âæ∏YCGh

 ™bƒŸG Gòg ìÓ°üà°SG ≈∏Y πª©dG ¿CG »LGQ

 …ô`̀KC’G  Éæ«àæLQCG  ƒ`̀ZQ’  ™qHôe  ‘  øFÉµdG

 á`̀©`̀HQCG  ∫Ó``̀WCG  º°†j  …ò``̀dGh  É``̀ehQ  §°SƒH

.(QÉjCG) ƒjÉe ‘ CGóÑ«°S óHÉ©e

 ¿EG  ‘É``̀ë``̀°``̀U ô````“Dƒ````e ∫Ó`````̀N â````dÉ````bh

 ∫ƒ`̀NO{  QGhõ`̀∏`̀d  í«àà°S  á`̀jQÉ`̀÷G ∫É`̀ª`̀YC’G

 ï```jQÉ```à```dG zQÉ`````````̀KBG Ú````̀H π```≤```æ```à```dGh ¿É````̀µ````̀ŸG

.ÊÉehôdG

 AÉ``Ø``à``c’G ø```̀gGô```̀dG â``̀bƒ``̀dG ‘ ø``̀µ``̀Áh

 »àdG  á≤£æŸG  øe  ™bƒŸG  Gò`̀g  ¤EG  ô¶ædÉH

 â– ™`̀≤`̀j PEG  ,¬``JQÉ``jR ¿hO ø`̀e ¬`̀H §`̀«`̀–

.QÉàeCG á©°†ÑH ¢VQC’G í£°S iƒà°ùe

 Oƒ©jh  ™bƒŸG  É¡ª°†j  »àdG  óHÉ©ŸG  ÚHh

 ™``̀HGô``̀dGh å`̀dÉ`̀ã`̀dG Ú`̀fô`̀≤`̀dG ¤EG É`̀¡`̀î`̀jQÉ`̀J

 …ô`````̀FGO …QÉ````̀cò````̀J Ö``̀°``̀ü``̀f ,OÓ````̀«````̀ŸG π``̀Ñ``̀b

 É¡°SCGQ  ¢`̀Vhô`̀©`̀ŸG  ß`̀◊G  á`̀¡`̀dE’  ¢ü°ü

 ‹GÎ`̀æ`̀°`̀T{  ∞ëàe  ‘  ºî°†dG  »`̀eÉ`̀Nô`̀dG

.ÉehQ ‘ z»æ«JQÉªàfƒe

 ∫É`̀ª`̀YCG ∫Ó``̀N QÉ````̀KB’G √ò``̀g â`̀ nØ`̀ p°`̀û`̀ oà`̀cGh

 π°†ØH  âMÉJCGh  1926  ΩÉY  ânjôLCG  Ö«≤æJ

 Qƒã©dG  ≈£°SƒdG  Qƒ°ü©dG  øe  m¿ÉÑe  Ωó`̀g

.ÊÉehôdG ô°ü©dG QÉKBG ≈∏Y

 áª°UÉ©dG  ¿EG  ÉehQ  ájó∏H  ¢ù«FQ  âdÉbh

 ΩÉ`̀Y ø`̀e Ì``̀cCG ò`̀æ`̀e IQƒ`̀é`̀¡`̀ŸG á`̀«`̀dÉ`̀£`̀jE’G

 AÉ¡àfG  ó©H  OóL  ìÉ«°S  ∫ÉÑ≤à°S’{  ó©à°ùJ

.zÉfhQƒc áeRCG

¬dÉ«àZG øY IócDƒe ÒZ ájGhQ

 π«àZG  ,Ió``cDƒ``ŸG  Ò`̀Z  á`̀jGhô`̀dG  Ö°ùëHh

 (QGPBG) ¢SQÉe 15  ‘ ∫ÓN ô°ü«b ¢Sƒ«dƒj

 áYƒª› …ójCG ≈∏Y OÓ«ŸG πÑb 44 ΩÉY øe

 ¿ƒ°ûîj  GƒfÉc  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  øe

.ÉehQ ≈∏Y kÉµ∏e ¬°ùØf ø∏©j ¿CG

 ,á`̀æ`̀©`̀W 23  ô`̀°`̀ü`̀«`̀b ¢``̀Sƒ``̀«``̀dƒ``̀j  ≈``̀≤``̀∏``̀Jh

 ¬JQÉÑY  ¬«dEG  ¬Lh  ,¢SƒJhôH  iCGQ  ÉeóæYh

z! q»æH Éj âfCG ≈àM{ IÒ¡°ûdG

 ¤EG ¬`̀à`̀ã`̀L π``≤``f ó`̀«`̀Ñ`̀Y á``̀KÓ``̀K ¤ƒ````̀Jh

 ¿CG PEG ,Ωƒ«dG ∂dP øe ≥M’ âbh ‘ ¬dõæe

 º¡«a øÃ ,ñƒ«°ûdG  ¢ù∏› AÉ°†YCG  ™«ªL

 ,¬`̀dÉ`̀«`̀à`̀ZG ‘ Gƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀j ⁄ ø``jò``dG ∂``̀Ä``̀dhCG

.QGôØdÉH GhP’ ób GƒfÉc

موقع اغتيال يوليوس قيصر في روما يتاح للجمهور سنة ٢٠٢٢

á«Hô©dG ‐ »HO

 äô¡X  »àdG  äÉ≤°ü∏ŸG  äÉ«YGóJ  ∫Gõ`̀J  ’

 â≤∏WCG  ó≤a  ,π°UGƒàJ  ∑QÉ`̀‰ó`̀dG  ´QGƒ°T  ‘

 Ú`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG Ú``Ä``LÓ``dG å``̀◊ á`̀∏`̀ª`̀◊G ∂`̀∏`̀J

 ÉjQƒ°ùd  Qƒ°üH  ,Gƒ``̀JCG  å«M  ø`̀e  IOƒ`̀©`̀dG  ≈∏Y

 z√OÉØe  ,õØà°ùe  ≥«∏©Jh  ¢ùª°T  äGQÉ¶f  ™e

 º``̀cOÓ``̀H  ,á``̀°``̀ù``̀ª``̀°``̀û``̀ŸG  É```jQƒ```°```S  ¤EG  GhOƒ```````̀Y

 áLƒe  á∏ª◊G  √ò`̀g  äQÉ`̀KCG  ó`̀bh  ,zºµLÉà–

.OÓÑdG ‘ ±ô£àŸG Úª«dG ó°V äGOÉ≤àfG

 á£°TÉædG  ,ø`̀°`̀ù`̀µ`̀jó`̀æ`̀H  ’É`̀°`̀û`̀«`̀e  â`̀Ø`̀°`̀Uhh

 ø`̀Y ´É```aó```∏```d á``̀«``̀bƒ``̀≤``̀M á``̀Yƒ``̀ª``̀› ø``̀ª``̀°``̀V

 ,zIõ`̀«`̀ë`̀à`̀ŸÉ`̀H{ äÉ`̀≤`̀°`̀ü`̀∏`̀ŸG ∂`̀∏`̀J ,Ú``̀Ä``̀LÓ``̀dG

 äÉ`̀Yõ`̀f ø``̀Y É``̀LPƒ``̀‰ π`̀ã`̀“ É``̀¡``̀fCG á`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e

 ‘ ¿hô``̀LÉ``̀¡``̀ŸG É`̀¡`̀æ`̀e ≈``fÉ``Y »``à``dG ™`̀jô`̀≤`̀à`̀dG

 kGQGô``̀eh  kÉ«eƒj  É¡JógÉ°T  »`̀à`̀dGh  ,∑QÉ`̀‰ó`̀dG

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y

z∂dP ¿ƒ∏©Øj ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  ≈àM{

 äÉaô°üàdG  ¢†©H  Ió≤àæe  ,â`̀aÉ`̀°`̀VCG  Éªc

 áØ«ë°U  â∏≤f  É`̀e  Ö°ùëH  ,Ú``Ä``L’G  √É``̀Œ

 Ú«cQÉ‰ódG  ¢†©H  ,¿hô``̀J  Éªc{  ,±Gô¨«∏J

 ,¿ƒ```̀eô```̀› º```̀¡```̀fCÉ```̀H Ú```̀Ä```̀LÓ```̀dG ¿ƒ``̀ª``̀¡``̀à``̀j

 á``̀dhO ¿ƒ`̀∏`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀jh ,¿ƒ``aô``£``à``eh ,¤É``̀°``̀ù``̀ch

 ..A»°T  πc  ¿CÉ°ûH  ¿ƒHòµjh  ,Éæjód  á«gÉaôdG

.z∂dP ¿ƒ∏©Øj ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  ≈àM

 Ú`̀æ`̀WGƒ`̀ŸG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG ó`̀≤`̀à`̀fG ,∂``̀dP ¤EG

 É`̀¡`̀æ`̀«`̀Ø`̀°`̀UGh ,á``̀∏``̀ª``̀◊G ∂``̀∏``̀J Ú``̀«``̀cQÉ``̀‰ó``̀dG

?ájô°üæ©dÉH

 ¿ƒ«aÉë°Uh  ¿ƒ£°TÉf  ∫hGó`̀J  ,πHÉ≤ŸG  ‘

 ,π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  Qƒ°üdG  ∂∏J  ¿ƒjQƒ°S

 É`̀¡`̀«`̀dEG  π`̀°`̀Uh  »`̀à`̀dG  ∫É``̀◊G  ≈`̀∏`̀Y  øjô°ùëàe

 ∫ƒ°Uƒ∏d  ø`̀jô`̀eC’G  GƒfÉY  øjòdG  ¿ƒÄLÓdG

 áæMÉ£dG  Üô`̀◊G  øY Gó«©H  ,¿É``eC’G  ôH  ¤EG

.ºgOÓH ‘ A»°T ≈∏Y p≥ÑJ ⁄ »àdG

Aƒé∏dG »ÑdÉW øe zôØ°U{

 Ú```̀«```̀WGô```̀≤```̀Áó```̀dG  Üõ````````̀M  ¿CG  ô`````̀cò`````̀j

 ¿Éc  ºcÉ◊G  §°SƒdG  QÉ°ùj  øe Ú«cGÎ°T’G

 Iôé¡dG  ¿CÉ°ûH  Oó°ûàŸG  §`̀ÿG  ,√Qhó``̀H  ≈æÑJ

 ¿ƒ«æ«ª«dG  ¬`̀aÓ`̀°`̀SCG  ¬©°Vh  …ò``dG  Aƒ`̀é`̀∏`̀dGh

 øe GhRÉ``a  ø`̀jò`̀dG  ÚÑNÉædG  AÉ`̀≤`̀HEG  π`̀eCG  ≈∏Y

 ‘ …ƒ`̀Ñ`̀©`̀ °`̀û`̀dG »```cQÉ```‰ó```dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG Üõ````M

.2019  ΩÉ©d áeÉ©dG äÉHÉîàf’G

 ø°ùµjQójôa â«e AGQRƒdG ¢ù«FQ óYh óbh

.Aƒé∏dG »ÑdÉW øe zôØ°U{ ≈∏Y πª©dÉH

سوريا المشمسة» مستفزة.. زوبعة بوجه متطرفي الدنمارك

صاحبة أطول شعر بالعالم تقصه 
وتتبرع به لمتحف أمريكي 

احذروا من الغبار.. قد يحمل 
كورونا أشهر²

ä’Éch‐Ωƒ«dG É«°ShQ

 π«JÉH  »°ûfÓ«f  ájóæ¡dG  â°üb

 ,É`̀eÉ`̀Y 18  ô`̀ª`̀©`̀dG ø``̀e ≠`̀∏`̀Ñ`̀J »``̀à``̀dG

 ô©°T ∫ƒ```̀WCG Ö`̀≤`̀d ≈`̀∏`̀Y á`̀∏`̀°`̀UÉ`̀◊G

 òæe  Iô``̀e  ∫hC’  É`̀gô`̀©`̀°`̀T  ,á`̀≤`̀gGô`̀Ÿ

 ∞ëàe  ¤EG  ¬``H  ´È`̀à`̀à`̀d  ,É``eÉ``Y  12

.zõ«∏ÑjQ{

 ô¡¶j  ,ƒjó«ØdG  ™£≤e  ô°ûàfGh

 É¡à°üb  ≈`̀∏`̀Y  π°ü–  »``gh  ,π`̀«`̀JÉ`̀H

.ó≤Y øe ÌcCG òæe ¤hC’G

 ∫ƒ``̀WCG Ö`̀≤`̀∏`̀H »`̀°`̀û`̀fÓ`̀«`̀f äRÉ```̀ah

 ΩÉY ‘ á≤gGôŸ  ¥ÓWE’G  ≈∏Y ô©°T

 ÉeÉY  16  ≠∏ÑJ  âfÉc  ÉeóæY  ,2018

 É`̀gô`̀©`̀°`̀T ∫ƒ```̀W ¿É````̀ch ,ô``̀ª``̀©``̀dG ø``̀e

.º°S 170^5

 ó«Y  π`̀Ñ`̀b  ,»``̀°``̀VÉ``̀ŸG  ƒ`̀«`̀dƒ`̀j  ‘h

 ¢SÉ«b  ”  ,Iô°TÉÑe  18 ``̀dG  ÉgOÓ«e

 ,IÒ````̀NC’G Iô`̀ª`̀∏`̀d »`̀°`̀û`̀fÓ`̀«`̀f ô`̀©`̀°`̀T

 ô°ùµJ  É¡∏©L Ée ,º°S  200  ≠∏H  óbh

 ‘  πé°ùŸG  ≥HÉ°ùdG  »°SÉ«≤dG  É¡ªbQ

.z¢ù«æ«Z{  áYƒ°Sƒe

 »°ûfÓ«f  ø`̀e  ô``̀eC’G  ¥ô`̀¨`̀à`̀°`̀SGh

 …ò```̀dG É```̀e Qô``̀≤``̀à``̀d â```̀bƒ```̀dG ¢``†``©``H

 ,¬à°üb  ¿CG  ó`̀©`̀H  Égô©°ûH  ¬∏©Øà°S

 ,äGQÉ«N áKÓK ‘ ôµØJ âfÉc å«M

 ¬H  ´È`̀à`̀dG  hCG  »æ∏©dG  OGõ`̀ŸÉ`̀H  ¬©«H

.∞ëàŸ hCG  ájÒÿG äÉ«©ªé∏d

 ,É``̀¡``̀Jó``̀dGh ™``̀e ä’hGó``````̀e ó``̀©``̀Hh

 π`̀°`̀ù`̀Z ‘ É``gó``YÉ``°``ù``J â``̀fÉ``̀c »``̀à``̀dG

 Ió```̀MGh Iô```̀e ¬`̀Ø`̀«`̀Ø`̀°`̀ü`̀Jh É`̀gô`̀©`̀°`̀T

 ´ÈàdG IÉ`̀à`̀Ø`̀dG  äQô``̀b ,´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G ‘

 º`̀à`̀¡`̀j …ò````̀dG z»``̀∏``̀Ñ``̀jQ{ ∞`̀ë`̀à`̀Ÿ ¬``̀ H

.IQOÉædGh áÑjô¨dG  AÉ«°TC’ÉH

ä’Éch‐á«Hô©dG

 ∫hC’  √Qƒ¡X  ≈∏Y  ô¡°TCG  á©°†Hh  áæ°S

 πc ∞°ûc øY kGõLÉY ⁄É©dG ∫GRÉeh ,Iôe

 Ú`̀Hh .ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀ShÒ`̀a É`̀jÉ`̀Ñ`̀N

 ÉfÈîJ á°SGQO  Éæ«∏Y π£J ôNB’Gh Ú◊G

.AÉHƒdG øY ójóéH

 ¢ShÒa  ¿CG  ¤EG  á`̀°`̀SGQO  â∏ q°UƒJ  ó≤a

 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀j ó``̀b QÉ``Ñ``¨``dG ‘ Oƒ``̀Lƒ``̀ŸG É``̀fhQƒ``̀c

 å`̀«`̀M ,¢````̀Vô````̀ŸG »``°``û``Ø``à``H Dƒ``̀Ñ``̀æ``̀à``̀dG ≈``̀∏``̀Y

 á```̀j’h á``̀©``̀eÉ``̀L ø```̀e ¿ƒ``̀ã``̀MÉ``̀Ñ``̀dG ô```̀¡```̀XCG

 ,á``̀°``̀SGQó``̀dG √ò```̀g ‘ á``̀«``̀cÒ``̀eC’G ƒ```̀jÉ```̀ghCG

 á``jQhó``H »`̀°`̀VÉ`̀ŸG AÉ``KÓ``ã``dG äô`̀°`̀û`̀f »``à``dG

 …hƒædG  ¢†ª◊G  ¿CG  ,zmSystems{

 ¬JOÉe  øe  Aõ`̀L  ƒ`̀gh  ,¢ShÒØ∏d  »ÑjôdG

 ¤EG  π°üJ IóŸ ôªà°ùj  ¿CG  øµÁ ,á«KGQƒdG

.QÉÑ¨dG ‘ ô¡°T

 ¿É`̀c  GPEG  É`̀e  º«≤J  ⁄  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ¿CG  ’EG

 ¤EG  ¢``̀ShÒ``̀Ø``̀dG  π`̀≤`̀æ`̀j  ¿CG  ø`̀µ`̀Á QÉ``Ñ``¨``dG

 kGQÉ«N ôaƒj ¿Éc GPEG  Ée â q°ü≤J πH ,ô°ûÑdG

 IOó ¿ÉÑe ‘ ¢VôŸG »°ûØJ ó°Uôd ôNBG

. kÓãe ¢SQGóŸÉc

QÉÑ¨dG ≈∏Y çÉëHCG

 ,ô`̀∏`̀«`̀ª`̀«`̀fGO ø```jQÉ```c äOÉ``````̀aCG ,É```̀gQhó```̀ H

 á`̀«`̀fó`̀ŸG á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG ‘ ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ŸG PÉ``̀à``̀°``̀SC’G

 áë°üdG  Ωƒ`̀∏`̀Yh  á«°ùjOƒ«÷Gh  á«Ä«ÑdGh

 »àdGh  ,ƒ`̀jÉ`̀ghCG  á`̀j’h  á©eÉL  ‘  á«Ä«ÑdG

 ¬àbÓYh QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dG  á`̀°`̀SGQO ‘ IÈ``N É`̀¡`̀jó`̀d

 ø``̀Ø``̀©``̀dG π```̀ã```̀e ,á```̀∏```̀ª```̀à```̀ë```̀ŸG ô```̀WÉ```̀î```̀ŸÉ```̀H

 ,AÉ``̀Hƒ``̀dG CGó```̀H É`̀eó`̀æ`̀Yh ¬```̀fCG ,äÉ``̀Hhô``̀µ``̀«``̀ŸGh

 øµÁ á≤jôW OÉéjEG  ≈∏Y çÉëHC’G  â∏ªY

 ób  »àdG  áaô©ŸÉH  áªgÉ°ùŸG  É¡dÓN  ø`̀e

 IÒ°ûe  ,á``̀eRC’G  √ò`̀g  ∞«ØîJ  ‘  óYÉ°ùJ

 á°SGQO ‘ kÉàbh âbô¨à°SG çÉëHC’G ¿CG  ¤EG

 âaôY  ¿CG  ¤EG  áLQód  äÉ«°VQC’Gh  QÉÑ¨dG

.π«°UÉØàdG

 OGƒ```̀ŸG  ¢`̀†`̀©`̀H  ¿CG  á``̀ °``̀ SGQó``̀dG  äó`````̀Lhh

 ’ ¢`̀ShÒ`̀Ø`̀dG  Ö`̀∏`̀b  ‘ IOƒ``Lƒ``ŸG  á«æ«÷G

 øe ¬```fCG º``̀ZQ ,QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dG ‘ IOƒ``̀Lƒ``̀e ∫Gõ```J

 ¢ShÒØdÉH  §«ëŸG  ±Ó`̀¨`̀dG  ¿CG  πªàëŸG

 É`̀eCG  ,QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dG ‘ â`̀bƒ`̀dG Qhô``Ã π∏ëàj ó`̀b

 ¬Ñ°ûJ  »`̀à`̀dG  áææ°ùŸG  Iô`̀µ`̀dG  ƒ¡a  ,±Ó`̀¨`̀dG

 »àdGh ,¢ShÒØdG IOÉe ≈∏Y …ƒà–h êÉàdG

 ¤EG  ¢ShÒØdG ∫É≤àfG  ‘ kÉª¡e kGQhO Ö©∏J

.ô°ûÑdG

 iô``̀NCG á`̀∏`̀«`̀°`̀Sh á``°``SGQó``dG â`̀eó`̀b É`̀ª`̀c

 á°UÉN  ,ÊÉ`̀Ñ`̀ŸG  ‘  É`̀fhQƒ`̀c  »°ûØJ  áÑbGôŸ

 IOƒ``̀©``̀dGh ¢``SÉ``æ``dG ø``̀e ó``̀jõ``̀ŸG í`̀«`̀≤`̀∏`̀J ™``̀e

 ∂`̀dP ‘ IÈ`̀à`̀ ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  ø``̀cÉ``̀eC’G ¤EG

 »ë°üdG  ±ô°üdG  √É«e  ÉgÒZh  äÉjó∏ÑdG

 ™ªà›  ‘  ¢``̀ShÒ``̀Ø``̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀d

 á`̀«`̀æ`̀«`̀÷G ï``°``ù``æ``dG ¢`̀û`̀«`̀©`̀J å``̀«``̀M ,Ú``̀©``̀e

 ,ájô°ûÑdG  äÉjÉØædG  ‘  ¢ShÒØdG  ÉjÉ¶°Th

 øµÁ  ,»ë°üdG  ±ô°üdG  √É«e  QÉÑàNÉHh

 ióe ójó– ÉgÒZh á«∏ëŸG  äÉeƒµë∏d

 ¢SÉædG  ¿É`̀c  GPEG  ≈àM  ,¢`̀ShÒ`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG

.¢VGôYCG ¿hO

 QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dG á`̀Ñ`̀bGô`̀e Ωó`̀≤`̀J ¿CG ø`̀µ`̀Á É`̀ª`̀c

 ≈∏Y  -  ô`̀¨`̀°`̀UCG  ¥É`̀£`̀f  ≈∏Y  kÉ¡HÉ°ûe  kÉª¡a

 hCG  ≈Ø°ûà°ùe  hCG  á`̀jÉ`̀YQ  QGO  ,∫É`̀ã`̀ŸG  π«Ñ°S

.áæ«©e  á°SQóe

kGóL IÒÑc áÑ°ùf

 QÉÑàNÉH kÉ°†jCG  ¿ƒãMÉÑdG ΩÉb ,∂dP ¤EG

 ‘  í£°SC’G  øe  É¡©ªL  ”  »àdG  äÉë°ùŸG

 ÉfhQƒc øe á«KGQh  IOÉe GhóLhh ,±ô¨dG

 ‘h ,IÒ`̀Ñ`̀µ`̀dG QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dG äÉ`̀æ`̀«`̀Y ø`̀e %97  ‘

.á«ë£°ùdG äÉë°ùŸG øe %55

 ô¡£e  ¢TôH  ∞«¶æàdG  º≤WCG  âeÉbh

 π`̀Ñ`̀b ±ô```̀¨```̀dG ‘ Qƒ``̀∏``̀µ``̀dG ≈``̀∏``̀Y …ƒ``̀à``̀ë``̀j

 ô¡£ŸG  ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG  ó≤à©jh  ,∞«¶æàdG

 á`̀≤`̀Ñ`̀£`̀dGz``̀H  ±ô``̀©``̀j É``̀e hCG  ±Ó``̀¨``̀dG ô```̀eO

.z¢ShÒØdÉH  á£«ëŸG  á«LQÉÿG

 äÉæ«©dG  åëÑdG  ≥`̀jô`̀a  È`̀à`̀NG  ¿CG  ¤EG

 â`̀bh ó`̀©`̀H ,È`̀à`̀î`̀ŸG ¤EG Gƒ`̀∏`̀°`̀Uh É`̀eó`̀æ`̀Y

 GhÈàNG  º`̀K  ,±ô`̀¨`̀dG  ∞«¶æJ  ø`̀e  Ò°üb

 á©HQCG  ó©Hh ,kÉ«YƒÑ°SCG  iôNCG  Iôe äÉæ«©dG

 …hƒ``̀æ``̀dG ¢`̀†`̀ª`̀◊G π`̀∏`̀ë`̀à`̀j ⁄ ,™``̀«``̀HÉ``̀°``̀SCG

 ¢SÉ«cCG  ‘  ÒÑc  πµ°ûH  ¢ShÒØ∏d  »ÑjôdG

.QÉÑ¨dG

 ‘ ¬```̀fCG  ¤EG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ¢`̀ü`̀∏`̀N ,∂``̀dò``̀Hh

 øe  ó«cCÉJ  ∑Éæg  øµj  ⁄  á°SGQódG  ájGóH

 äÉ`̀æ`̀FÉ`̀c ∑É`̀æ`̀g ¿C’ ,á`̀«`̀æ`̀«`̀÷G IOÉ```̀ŸG AÉ`̀≤`̀H

 ICÉLÉØŸG  â`̀fÉ`̀ch  ,QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dG  ‘  áØ∏à  á«M

 …hƒ``̀æ``̀dG  ¢``̀†``̀ª``̀◊G  ¿CG  Ghó``````̀Lh  É``̀eó``̀æ``̀Y

 Ωhój  ,óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØd  »ÑjôdG

.kGóL á∏jƒW IÎØd

 QÉ`̀Ñ`̀à`̀NG  ¿ƒ``̀µ``̀j  ¿CG  kÉ``̀ë``̀Lô``̀e  í`̀Ñ`̀°`̀ü`̀«`̀d

 IóFÉa  Ì`̀cCG  ÉfhQƒc  »°ûØJ  ó°Uôd  QÉÑ¨dG

 ¿Éµ°ùdG  ™e  kÉªéM  ô¨°UC’G  äÉ©ªàéª∏d

.á«dÉY ôWÉîŸ Ú°Vô©ŸG


