
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 مجلس الوزراء يقرر السماح 
بالخروج ألداء صالة الجمعة سيرًا 

على االقدام

 68 وفاة و2507 إصابات 
بـ » كورونا«

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 68 

وف���اة و2507 اإ���س��اب��ات ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

امل�ستجد يف اململكة ام�س الأحد، لرتفع 

العدد الإجمايل اإىل 8246 وفاة و685973 

اإ�سابة.

وت���وزع���ت الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة على 

عّمان،  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة   656

 16 اإرب����د، منها  477 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

313 حالة يف حمافظة  الرمثا،  حالة يف 

املفرق،  156 حالة يف حمافظة  ال��زرق��اء، 

 155 الطفيلة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة   155

حالة يف حمافظة عجلون، 142 حالة يف 

حمافظة الكرك، 131 حالة يف حمافظة 

جر�س،  حمافظة  يف  حالة   127 العقبة، 

حالة   79 البلقاء،  حمافظة  يف  حالة   92

يف حمافظة ماأدبا، 24 حالة يف حمافظة 

م��ع��ان.واأ���س��ار امل��وج��ز الإع��ام��ي ال�سادر 

عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن 

اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة  احل��الت  ع��دد 

39246 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ال������وزراء يف جل�سته  ن��اق�����س جم��ل�����س   

ال���ت���ي ع���ق���ده���ا ام�������س الأح�������د ب��رئ��ا���س��ة 

اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 

م�����س��ت��ج��ّدات احل���ال���ة ال��وب��ائ��ّي��ة، وت��ق��ّرر 

خ����ال اجل��ل�����س��ة ال�������ّس���م���اح ل��ل��م��واط��ن��ن 

���س��ًرا  اجل��م��ع��ة  ���س��اة  لأداء  ب���اخل���روج 

على الأق��دام، ملّدة �ساعة واحدة يحّددها 

وزي����ر الأوق������اف وال�������س���وؤون وامل��ق��ّد���س��ات 

امل�سّلن  ال���ت���زام  ���س��ري��ط��ة  الإ���س��ام��ّي��ة؛ 

بالربوتوكول ال�سّحي املعتمد.

ع���ل���ى ����س���ع���ي���د اآخ���������ر، ق�������ّرر جم��ل�����س 

املواطنن  ا�ستفادة  ال��وزراء متديد فرتة 

�سّحي  ت��اأم��ن  بطاقات  على  احلا�سلن 

من  الجتماعي  الأم����ان  �سبكة  فئة  م��ن 

خدمات التاأمن ال�سّحي املدين، واعتبار 

تاريخ  حتى  تلقائّياً  جم���ّددة  بطاقاتهم 

مل��راج��ع��ة  احل���اج���ة  ودون   ،30/4/2022

ال�ّسماح  القرار  و�سمل  الإ�سدار.  مكاتب 

ل��ل��م��ن��ت��ف��ع��ن م����ن ف���ئ���ة ���س��ب��ك��ة الأم������ان 

الج��ت��م��اع��ي اأع����اه ب��اإ���س��اف��ة )ال��زوج��ة، 

ال�ساد�سة(  ���س��ّن  اأك��م��ل��وا  ال��ذي��ن  والأب��ن��اء 

على بطاقاتهم كمنتفعن معهم، وكذلك 

���م���اح ب��ت��ج��دي��د ب���ط���اق���ات ال��ت��اأم��ن  ال�������سّ

البنات  م��ن  معهم  للمنتفعن  ال�سّحي 

العازبات.

التفا�صيل �ص »2«

خالل تفقده أسواق السالم في عّمان

الملك : ضرورة التعاون بين الجميع 
للحفاظ على األسعار

االثنني   7  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  19  ني�سان  2021 م - العدد  5668    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

جنرال إسرائيلي: القبة الحديدية ال 
توقف الصواريخ 00 سنتعرض الالف 

الصواريخ بالحروب القادمة

 »تحفيز للريادة« تستثمر حظر رمضان لتنمية 
المجتمع ثقافيا

 صحتنا ورمضان00 مختصون يوضحون
 فوائد الصيام

االأنباط - فرح مو�صى 

والتطوير  ل��ل��ري��ادة  حتفيز  جمعية  اأطلقت 

ح��م��ل��ت��ه��ا ال��رم�����س��ان��ي��ة ل��ل��م��رة ال���راب���ع���ة ع��ل��ى 

لهذا  خمتلفا  طابعا  احلملة  اأخ��ذت  اإذ  التوايل 

ال���ع���ام ب��ح��ك��م ال��و���س��ع ال���وب���ائ���ي، وت�����س��م ه��ذه 

اإىل  عددهم  و�سل  املتطوعن  من  عدد  احلملة 

مئة متطوع ومتطوعة من جميع اأنحاء اململكة 

الأردنية الها�سمية  و�سمت هذه احلملة ثمانية 

الإلكرتونية  الأن�سطة  بن  ما  موزعة  اأن�سطة 

خمتلفة   اهتمامات  ذات   امليدانية  والأن�����س��ط��ة 

،دينية،خرية  اجتماعية  ،تعليمية،  )ثقافية 

وغرها ( . 

   ومن مبادرات اجلمعية »حتفيز«  »�سل�سلة 

ال��ق��راءة« ) ال��ق��راءة م��ع اجل��م��ي��ع( ه��ي م��ب��ادرة 

القراءة عن  ال�سباب على  اأدبية ت�سعى لت�سجيع 

والتحليل  واملناق�سة  اجلماعية  القراءة  طريق 

امل�������س���رتك ومت���ن���ح ف��ر���س��ة ل���ل���ه���واة مب�����س��ارك��ة 

)جل�سات  ه��ا«  يا   « اإىل   بالإ�سافة  كتاباتهم.  

عرب  تفاعلي  �سبابي  ن�����س��اط  وه��ي  رم�����س��ان��ي��ة( 

م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي  ب��ن اجل��ال��ي��ات 

مل�����س��ارك��ة  وخ���ارج���ه���ا  الأردن  داخ����ل  ال��ط��اب��ي��ة 

ط��راأت  التي  والخ��ت��اف��ات  والتقاليد  ال��ع��ادات 

ع��ل��ي��ه��م يف اأح�������داث ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا واإح���ي���اء 

الأجواء  الرم�سانية.

التفا�صيل �ص »4«

االأنباط - فرح مو�صى

لقد فر�س اهلل علينا ال�سيام �سهرا يف العام 

والربكة  اخل��ر  �سهر  علينا  يطل  األن  هو  وه��ا 

الكثر  وال�سيام يتطلب مننا تغر  من جديد، 

لبد  لذلك  الغذائي  النمط  وبالأخ�س  عاداتنا 

ل  لكي  املخت�سن  م��ن  الن�سائح  اخ��ذ  م��ن  لنا 

بد  ول   ، ال�سيام   اأثناء  وامل�سقة  بالتعب  ن�سعر 

ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول  ع��ن  ن�ساأل  اأن  اأي�سا  لنا 

وال�سكري  كال�سغط  املزمنة  الأم��را���س  ل��ذوي 

التقيد  ع��دم  يوؤثر  ملا  الدرقية  الغدة  واختال 

للمخاطر  تعري�سهم  م��ن  الطبيب  بتعليمات 

 « ت��اب��ع��ت  �سحيفة   ذل��ك  لأج���ل  ال�سيام  اأث��ن��اء 

الأنباط » مع املخت�سن لأخذ الن�سائح منهم .

اخت�سا�س  الزيود  انت�سار  الدكتورة   قالت 

ال�����س��وم يقلل  ان  وال����ت����وازن  ال�����س��م��ع  اأم���را����س 

�سمن  الإن�����س��ان  احل��راري��ة يف ج�سم  ال�����س��ع��رات 

ع��م��ل��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ي���ق���وم ب��ه��ا اجل�����س��م ب��ت��ج��دي��د 

الفوائد،  م��ن  بالعديد  اجل�سم  ومي��د  اخل��اي��ا 

ال�����س��م��وم  اإىل ت��خ��ل��ي�����س اجل�����س��م م���ن  اإ����س���اف���ة 

وي�����س��اع��د اأي�����س��اَ يف حم��ارب��ة اأع���را����س اأم��را���س 

املناعة الذاتية التي تتنوع ما بن مر�س الذئبة 

وغرها  املتعدد  الع�سبي  والت�سلب  احل��م��راء، 

املناعي اخلايا  وُيهاجم اجلهاز  الأعرا�س  من 

البنكريا�س  يف  الأن�سولن  اإن��ت��اج  عن  امل�سوؤولة 

الدم  يف  ال�ُسّكر  م�ستوى  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  مّم��ا 

ال�سكري النوع الأول.  م�سبباً 

التفا�صيل �ص »4«

زواتي: عوائد قطاع التعدين
 2.4 مليار دينار 

 السياحة: التراث األردني جزء 
من هويتنا الوطنية

 روحانيات 00 رمضان شهر لتهذيب 
السلوك واإلعداد النفسي والروحي

االنباط-وكاالت

 ق����ال اجل������رال الإ����س���رائ���ي���ل���ّي ي��و���س��ي 

اأْن  اإ�سرائيل  على  ُيحظر  اإّن��ه  لنغوت�سكي 

يعتمد  فعال  دف��اع  نظام  على  فقط  تعتمد 

العرتا�سية،  ال�سواريخ  تكنولوجيا  على 

من اأجل توفر ا�ستجابة فعالة للتهديدات 

بالغة  اأ�سراًرا  التي قد تلحق  ال�ساروخية، 

الداخلية،  اجلبهة  يف  امل�ستقبلية  باحلرب 

اجلي�س،  وقوات  الإ�سرتاتيجية  ومن�ساآتها 

قذائف  الطائرة  التهديدات  هذه  وت�سمل 

لنغوت�سكي  واأ���س��اف  وق��ذائ��ف  و���س��واري��خ 

العربّية،  )م��ع��اري��ف(  ب�سحيفة  مقاله  يف 

بتهديد  ال�سلة  ذات  املعادية  العنا�سر  اأن 

اجلبهة الداخلية لإ�سرائيل هي حما�س يف 

وكذلك  لبنان،  يف  اهلل  وح��زب  غ��زة،  قطاع 

اإي�����ران يف ح��ال��ة ان�����دلع ح���رب ك����ربى، يف 

حن اأن القبة احلديدية ل توفر �سوى رد 

وبكميات   ، ثقوب  مع  امل��دى  ق�سر  جزئي 

احلديدية  القبة  نظام  اأّن  واأّك���د  حم��دودة 

نطاق  ذلك  يف  مبا  القيود،  من  العديد  له 

الع�����رتا������س ال���ف���ع���ال ل���ل�������س���اروخ ق�����س��ر 

العرتا�س، لأّنه يف كثر من احلالت يتم 

العرتا�س فوق منطقة .

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عمان

املعدنية  وال��روة  الطاقة  وزي��رة   قالت 

ان  الوزارة وبعد  ان  زواتي،  املهند�سة هالة 

حددت 12 خاما من املعادن ال�سرتاتيجية 

على  جهودها  تركز  لا�ستثمار،  املفتوحة 

ا�ستغال اخلامات الوطنية التي ت�ستخدم 

يف جمالت �سناعية وا�سعة ومتطورة ومل 

ا�ستغالها لان. يتم 

على  حاليا  تعمل  ال��وزارة  ان  واو�سحت 

التعدين  لقطاع  امل�سافة  القيمة  تعزيز 

عام  حقق  الذي  والتحويلي  ال�ستخراجي 

م��ل��ي��ار   2.43 ح����وايل  ب��ل��غ��ت  ع���وائ���د   2019

املحلي  الناجت  من  باملئة   7.7 �سكلت  دينار، 

الإج����م����ايل، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ����س���ادرات 

القطاع لعام .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

ام�����س الأح���د،  ال��ع��امل  ي�����س��ارك الردن   

الحتفال بيوم الرتاث العاملي الذي اقرته 

ل��ل��رتب��ي��ة وال��ع��ل��م  امل��ت��ح��دة  م��ن��ظ��م��ة الأمم 

 .1972 والثقافة )اليون�سكو( عام 

ام�س  ل���ل���وزارة  �سحفي  ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب 

نايف  ال�سياحة والآث���ار  ق��ال وزي��ر  الح��د، 

بهذا  اململكة  احتفال  ان  الفايز،  حميدي 

ل��ه م��ن اهمية يف احلفاظ  مل��ا  ي��اأت��ي  ال��ي��وم 

ع��ل��ى ال�����رتاث الإن�������س���اين ب��ك��اف��ة ا���س��ك��ال��ه 

امل��ن��ق��ول��ة، م���وؤك���دا �سعي  امل��ن��ق��ول��ة وغ����ر 

القوانن  و�سع  اىل  تاأ�سي�سه  منذ  الأردن 

على  احل��ف��اظ  اىل  تهدف  التي  والن��ظ��م��ة 

اململكة  يف  والن�����س��اين  احل�ساري  امل���وروث 

كجزء من املوروث العاملي.

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط -فرح مو�صى 

يفرح  و�َسّلم  عليه   
ُ
اهلل �سّلى  الّنبّي  كان 

ب��ق��دوم ���س��ه��ر رم�����س��ان، وُي��ب�����س��ُر اأ���س��ح��اَب��ه  

ُه��َرْي��َرَة  ِب��ي 
َ
اأ َع��ْن  ر�سي اهلل عنهم به، فعن 

عليه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلِل  ����وُل  َر�����سُ َق�����اَل  َق������اَل: 

َفَر�َس  ُمَباَرٌك  �َسْهٌر  اُن  َرَم�سَ َتاُكْم 
َ
اأ و�سلم: 

ِفيِه  ُت��ْف��َت��ُح  ��َي��اَم��ُه،  ���سِ َعلَْيُكْم  َوَج���لَّ  َع��زَّ   
ُ َّ
اهلل

ِحيِم،  اجْلَ ْبَواُب 
َ
اأ ِفيِه  َوُتْغلَُق  َماِء،  ال�سَّ ْبَواُب 

َ
اأ

َلْيلٌَة  ِفيِه   ِ
َّ

هلِل َياِطِن،  ال�سَّ َم��َرَدُة  ِفيِه  َوُتَغلُّ 

َفَقْد  َها  ُحِرَم َخْرَ َمْن  �َسْهٍر،  ْلِف 
َ
اأ ِمْن  َخْرٌ 

ُحِرَم.

ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال�������رزاق اأح����م����د رج���ب 

القراآن                                                          وعلوم  اّلتف�سر  يف  م�سارك  اأ�ستاذ 

جعل  الرموك   – جامعة  ال�ّسريعة  كلّية 

ما  امل��ي��زات،  من  رم�سان  ل�سهر  تعاىل  اهلل 

مل يكن لغره.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- وكاالت

�سارك  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  ع�سكري  ج���رال  ق��ال 

ال��ن��ووي  امل��ف��اع��ل  ل��ت��دم��ر  يف عملية ج��وي��ة 

املن�ساآت  مهاجمة  اإن   ،1981 ع��ام  ال��ع��راق��ي 

اأ�سعب  »م��ه��م��ة  تعترب  الإي��ران��ي��ة  ال��ن��ووي��ة 

وغياب  القوية  لتح�سيناتها  نظرا  بكثر، 

املفاجاأة عن�سر 

واأ�سارت �سبكة �سي ان بي �سي الإخبارية 

اأن اجلرال عامو�س يادلن  اإىل  الأمريكية 

ك����ان اأح�����د ال���ط���ي���اري���ن ال���ذي���ن ����س���ارك���وا يف 

األقت  1981 عندما  يونيو  الأوب��را يف  عملية 

قنابلها  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،   16- اإف  ط���ائ���رات   8

يف  العراقية  النووية  الطاقة  حمطة  على 

اأوزيراك ولفتت اإىل اأنه يف عام 2007، �ساعد 

لا�ستخبارات  كرئي�س  عمله  اأثناء  يادلن، 

الع�سكرية للجي�س الإ�سرائيلي، يف تخطيط 

ع��م��ل��ي��ة ث��ان��ي��ة ب��ا���س��م اور�����س����ارد ا���س��ت��ه��دف��ت 

ال�سرية  ال�سورية  النووية  الطاقة  حمطة 

ومت تدمر الهدف بالكامل

»اإذا  ق��ول��ه:  ي��ادل��ن  ع��ن  ال�سبكة  ونقلت 

كان الأمر يتعلق باإيران ف�ستكون هذه املرة 

فوجئا،  والأ���س��د  ف�سدام  للغاية..  خمتلفة 

ال��ه��ج��وم منذ  ف��ه��ي تنتظر ه��ذا  اإي����ران  اأم���ا 

ال��ع��راق  اأن »ب��رن��اجم��ي  20 ع��ام��ا. واأ����س���اف 

و���س��وري��ا ال��ن��ووي��ن ك��ان��ا م��رك��زان يف مكان 

واحد.. اأما الربنامج النووي الإيراين فهو 

موجود يف ع�سرات املواقع.

التفا�صيل �ص »8«

 5 سيناريوهات إسرائيلية لوقف البرنامج النووي اإليراني

االنباط-عمان

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

ال��ث��اين اب���ن احل�����س��ن، ام�����س الح���د، 

للموؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��ام  اأ����س���واق 

الع�سكرية يف عمان ال�ستهاكية 

الزيارة  خ��ال  امللك  جالة  واأك��د 

املوؤ�س�سات  كافة  بن  التعاون  �سرورة 

ح��ك��وم��ي��ة وق��ط��اع خ��ا���س، واحل��ف��اظ 

على الأ�سعار، وتوفر الكميات.



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 مجلس الوزراء يقرر السماح بالخروج ألداء صالة الجمعة سيرًا على االقدام

رئيس مجلس األعيان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النقباء

 زراعة األعيان تبحث واقع القطاع الزراعي والحيواني

 خارجية النواب تؤكد أهمية تشجيع االستثمار بين األردن والعراق

مكافحة المخدرات تكشف قضية كيدية بحق موظف في إحدى الجامعات

االنباط- عمان

 ناق�س جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها ام�س االأحد 

م�ستجّدات  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  برئا�سة 

للمواطنني  ال�ّسماح  اجلل�سة  خالل  وتقّرر  الوبائّية،  احلالة 

ب���اخل���روج الأداء ���س��الة اجل��م��ع��ة ���س��رًيا ع��ل��ى االأق������دام، مل��ّدة 

واملقّد�سات  وال�سوؤون  االأوق��اف  وزير  يحّددها  واح��دة  �ساعة 

ال�سّحي  بالربوتوكول  امل�سّلني  التزام  �سريطة  االإ�سالمّية؛ 

املعتمد.

ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ����ر، ق����ّرر جم��ل�����س ال�����وزراء مت��دي��د ف��رتة 

�سّحي  تاأمني  بطاقات  على  احلا�سلني  املواطنني  ا�ستفادة 

م��ن ف��ئ��ة �سبكة االأم����ان االج��ت��م��اع��ي م��ن خ��دم��ات ال��ت��اأم��ني 

حتى  تلقائّياً  جم��ّددة  بطاقاتهم  واعتبار  امل��دين،  ال�سّحي 

تاريخ 30/4/2022، ودون احلاجة ملراجعة مكاتب االإ�سدار.

و���س��م��ل ال����ق����رار ال�������ّس���م���اح ل��ل��م��ن��ت��ف��ع��ني م���ن ف��ئ��ة ���س��ب��ك��ة 

االأم�����ان االج��ت��م��اع��ي اأع����اله ب��اإ���س��اف��ة )ال���زوج���ة، واالأب���ن���اء 

كمنتفعني  بطاقاتهم  على  ال�ساد�سة(  ���س��ّن  اأك��م��ل��وا  ال��ذي��ن 

ال�سّحي  التاأمني  بطاقات  بتجديد  ال�ّسماح  وكذلك  معهم، 

ال��ع��ام��الت،  غ��ري  ال��ع��ازب��ات  ال��ب��ن��ات  م��ن  م��ع��ه��م  للمنتفعني 

بطاقاتهم  املنتهية  والكلّيات  اجلامعات  طلبة  من  واالأبناء 

مكاتب  مراجعة  خالل  من  وذلك  ال�ّسابقة؛  االأع��وام  خالل 

االأ���س��ول  ح�سب  ر���س��م��ّي��ة  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  للح�سول  االإ����س���دار 

امل��دين.  ال�����س��ّح��ي  ال��ت��اأم��ني  خ��دم��ات  م��ن  ا�ستفادتهم  تثبت 

الوزراء على تو�سيات جلنة ت�سوية الق�سايا  ووافق جمل�س 

ال��ع��ال��ق��ة ب��ني امل��ّك��ل��ف��ني ودائ����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل وامل��ب��ي��ع��ات 

ترّتبت  ومكّلفاً،  �سركة   458 ل�  ال�سريبّية  االأو�ساع  بت�سوية 

عليهم التزامات وفقاً الأحكام قانون �سريبة الدخل وقانون 

الطلبات  على  بناء  وذل��ك  املبيعات،  على  العاّمة  ال�سريبة 

التي تقدموا بها للجنة.

عام  اأم��ني  اإحالة  ال���وزراء  ق��ّرر جمل�س  اآخ��ر،  على �سعيد 

التقاعد  اإىل  ال��ف��ول  اأب���و  حكمت  ال��ع��ايل  ال�����س��ّح��ي  املجل�س 

القانوين. ال�سّن  لبلوغه 

االنباط- عّمان

في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  التقى   

ال��ف��اي��ز، ام�����س االأح����د، م��ع رئ��ي�����س جمل�س 

ال��ن��ق��ب��اء، ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���س��ني ال���زراع���ي���ني 

بح�سور  الفالحات،  عبدالهادي  املهند�س 

النقابات  وروؤ���س��اء  النقباء  جمل�س  اأع�ساء 

املهنية.

واأك�������د ال���ف���اي���ز خ�����الل ال����ل����ق����اء، ال����ذي 

اأه��م��ي��ة دور  ب���دار جمل�س االأع���ي���ان،  ج��رى 

مواجهة  يف  خربة  كبيوت  املهنية  النقابات 

ال��ت��ح��دي��ات، ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال��وط��ن، 

اآثار  من  رتبته  وما  كورونا  جائحة  ب�سبب 

اإىل  داعًيا  و�سحية،  واجتماعية  اقت�سادية 

املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ع  بت�ساركية  العمل 

االأ�سرار  باأقل  التحديات  الوطنية لتجاوز 

واخل�سائر.

وق������ال رئ���ي�������س جم���ل�������س االأع������ي������ان، اإن 

الطويل،  تاريخها  وع��رب  املهنية  النقابات 

الدولة  ا�سهامات كبرية يف نه�سة  لها  كان 

البناء  يف  ال��ي��وم  مطالبة  وه��ي  االأردن���ي���ة، 

ع��ل��ى ه���ذا ال����دور ال��وط��ن��ي، وال��ع��م��ل على 

ت��ع��زي��ز دوره���ا االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي، 

م�����ن خ������الل ال����ت���������س����دي ب����ح����زم مل��خ��ت��ل��ف 

التجاوز  وظاهرة  االجتماعية  التحديات 

على القانون والنظام العام.

��ا بوجه  واأو����س���ح اأه��م��ي��ة ال��وق��وف اأي�����سً

ي��غ��زو من�سات  ال����ذي  ال��ك��راه��ي��ة،  خ��ط��اب 

بت�ساركية  والعمل  االجتماعي،  التوا�سل 

م���ع خم��ت��ل��ف م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

ال��ذي  ال�سيا�سي،  اال���س��الح  اإىل  للو�سول 

اأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين عليه، 

لنتمكن من دخول املئوية الثانية من عمر 

الدولة ونحن اأكرث قوة وثبات.

واأو�سح الفايز اإىل “اأننا جميعنا �سركاء 

ب��ال��ت�����س��دي خل���ط���اب ال��ف��ت��ن��ه واخل���ط���اب 

ال��ت��ح��ري�����س��ي ���س��د ال���دول���ة وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

اأمام هذه  بحزم  الوقوف  وعلينا  الوطنية، 

امل��م��ار���س��ات اخل���ارج���ة ع��ن ال��ق��ان��ون، التي 

تتجاوز على قيمنا واخالقنا«.

“مثل تلك املمار�سات ال ميكن  اأن  وبني 

التي  ال��ع��ام��ة،  اط���ار احل��ري��ات  ت��ق��ع يف  اأن 

نحر�س عليها وكفلها الد�ستور، فاالإ�ساءات 

واث�����ارة ال��ن��ع��رات ال��ط��ائ��ف��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة، 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى زع��زع��ة اال���س��ت��ق��رار واالم��ن 

���س��يء م��ن احل��ري��ة وال  امل��ج��ت��م��ع��ي، لي�ست 

ميكن القبول بها اأو ال�سكوت عليها«.

اأم���ام  ال�����س��م��ت  “ملاذا  ال��ف��اي��ز  وت�����س��اءل 

حم������اوالت ال��ع��ب��ث ب��اأم��ن��ن��ا وا���س��ت��ق��رارن��ا، 

املن�سات  من  العديد  تبثها  التي  وال�سموم 

اخلارجية وو�سائل اعالم ماأجورة، لالأ�سف 

اأ�سبح البع�س يوؤمن مبا تبثه هذه االأبواق 

اخلبيثة، من معلومات كاذبة وفا�سدة، وما 

للعبث  االأردن  على  حتري�س  من  به  تقوم 

ب�����س��ل��م��ه االج��ت��م��اع��ي وا����س���ت���ق���راره، وذل���ك 

القرن  �سفقة  م��ن  املعلنة  مواقفه  ب�سبب 

العربية  والق�سايا  الفل�سطينية  والق�سية 

العادلة«.

وحت���دث امل��ه��ن��د���س ال��ف��الح��ات، ب���دوره، 

ح����ّول ج��م��ل��ة م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

بها  متر  التي  واالجتماعية،  واالقت�سادية 

اململكة جراء تداعيات ال�سرعات واحلروب 

يف املنطقة، اإىل جانب اآثار جائحة كورونا.

واأك����������د امل����ه����ن����د�����س ف�����الح�����ات اأه���م���ي���ة 

ت��ع��زي��ز م��ب��ادئ ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وال��ع��ادل��ة 

جانب  اإىل  ال��ف��ر���س،  وت��ك��اف��وؤ  االجتماعية 

راأ���س  على  للحفاظ  منا�سبة  بيئة  تهيئة 

م��الح��ًظ��ا  اأ����س���ب���ح  ال�����ذي  االأردين،  امل�����ال 

امل����ج����اورة  ال�������دول  اإىل  م�����وؤخ�����ًرا  ه���ج���رت���ه 

وغريها من دول العامل.

جهتهم،  م��ن  النقابات  روؤ���س��اء  وع��ر���س 

املهنية،  النقابات  ب�ساأن  متعددة  ت�سورات 

الوطني،  ال�سعيد  اأدواره��ا على  اإىل جانب 

م���وؤك���دي���ن اأه���م���ي���ة ال���ع���م���ل ���س��م��ن م���ب���داأ 

الأب��رز  ناجعة  بحلول  للخروج  الت�ساركية 

الراهنة. وال�سعوبات  التحديات 

و����س���ّل���م امل���ه���ن���د����س ال���ف���الح���ات م���ذك���رة 

ع��دة  تت�سمن  االأع���ي���ان،  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س 

حم����اور رئ��ي�����س��ة ت��ت��ع��ل��ق ب�����س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، 

واالإ�������س������الح ال�����س��ي��ا���س��ي واالق���ت�������س���ادي، 

وغريها  الوطني،  ودوره  االإعالم  وتطوير 

الق�سايا  مبختلف  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���ح���اور  م��ن 

الوطنية.

امل��ح��ام��ني م��ازن  ال��ل��ق��اء، نقيب  وح�����س��ر 

�سمارة  اأحمد  املهند�سني  ونقيب  ار�سيدات، 

الدكتور  االأ�سنان  اأط��ب��اء  ونقيب  الزعبي، 

املهند�س  املقاولني  ونقيب  القدومي،  عازم 

اأح��م��د ال��ي��ع��ق��وب، ون��ق��ي��ب اجل��ي��ول��وج��ي��ني 

�سخر الن�سور، ونقيب االأطباء البيطريني 

الدكتور مهدي العقرباوي، ورئي�س رابطة 

الكتاب اأكرم الزعبي.

  

االنباط- عّمان

الزراعة واملياه يف جمل�س  التقت جلنة   

االأع���ي���ان، ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ني ال��دك��ت��ور عاكف 

ال��زع��ب��ي، ام�����س االأح���د، م��ع وزي��ر ال��زراع��ة 

على  ل��ل��وق��وف  احلنيفات،  خ��ال��د  املهند�س 

واقع القطاع الزراعي واحليواين.

تو�سيات  هناك  اإن  الزعبي  العني  وقال 

وي��ح��ت��اج  ال���زراع���ة،  ق��ط��اع  لتنمية  ���س��ام��ل��ة 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رج��م��ت��ه��ا اإىل ت�����س��ارك��ي��ة مع 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س مل���ع���اجل���ة ال���ك���ث���ري م��ن 

التحديات، التي تواجه القطاع.

اإ�سدار  باهتمام  تتابع  اللجنة  اأن  وبني 

ت�������س���اري���ح ل��ب��ع�����س ال�������س���رك���ات ال����س���ت���رياد 

ومعار�سة  الزراعة  وزارة  قبل  من  االأبقار 

عليهم  يرتتب  مل��ا  ن��ظ��ًرا  لذلك  امل��زارع��ني، 

احلليب،  اإنتاج  لزيادة  نتيجة  خ�سائر  من 

ال�����وزارة  اإىل  اأر����س���ل���ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  م��ب��ي��ن��ة 

ت���و����س���ي���ة م���ن���ذ ����س���ه���ري���ن ب���وق���ف اإ�����س����دار 

ت�����س��اري��ح ا���س��ت��رياد االب���ق���ار ح��ف��اًظ��ا على 

م�سلحة املزارعني، وخا�سة ال�سغار منهم.

وق����ال ال���وزي���ر احل��ن��ي��ف��ات، ب������دوره، اإن 

كان  احللوب  االأبقار  ا�سترياد  اإيقاف  قرار 

2018، وملدة عام واحد فقط ال�ستعادة  عام 

امتد  وق��د  االأب��ق��ار،  تربية  لقطاع  العافية 

املوافقة  اأنه متت  اإىل  �سنوات، الفًتا   3 اإىل 

من  فقط  راأ���س   1500 ا�سترياد  على  حالًيا 

“البكاكري«.
واأك����د اأن ال��ق��رار ج���اء ب��ع��د ال��ت��اأك��د من 

وج��ود  م��ن  امل�ستهلك  على  ال��واق��ع  ال�سرر 

توفر  يف  وتذبذب  االأ�سعار  يف  كبري  ارتفاع 

احلليب  م��ن  العر�س  اأن  مبيًنا  املنتجات، 

التي  ال�سركة،  واأن  عليه  الطلب  م��ن  اأق��ل 

اأعطيت ت�سريح ا�سرتاد هي �سركة حديثة 

واأن انتاجها من احلليب ال يكفيها.

وح�����ول اجل������راد ال�������س���ح���راوي، اأو����س���ح 

عليه  الق�ساء  �سيتم  اأنه  احلنيفات  الوزير 

اإىل  م�����س��رياً  املقبلة،  ال�����س��اع��ات  غ�سون  يف 

95 باملئة من خطة  اأنه مت اإجناز ما ن�سبته 

مكافحة اجلراد.

واأكد اأن اأ�سعار الدواجن �ست�ستقر خالل 

اليومني املُقبلني، واأن الوزارة �ستعمل على 

زيادة كميات الدواجن يف االأ�سواق املحلية، 

م�����س��رًيا اإىل اأن���ه يف ح���ال وج���ود ن��ق�����س يف 

كميات الدواجن �سيتم فتح باب اال�سترياد 

جواً.

اأن هناك حزمة  الوزير احلنيفات  وبني 

مليون   35 بقيمة  زراع��ي��ة  مل�ساريع  متويل 

فوائد،  دون  الزراعي  القطاع  لدعم  دينار 

لتمويل  االج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ت��رف��ع  وه���ي 

الزراعي  االإقرا�س  موؤ�س�سة  من  املزارعني 

اإىل 105 مليون دينار.

اأرب���ع���ة  اأن احل���زم���ة ت��ت��ك��ون م���ن  وذك�����ر 

حم�����اور، ت�����س��م��ل دع����م وحت��ف��ي��ز امل�����س��اري��ع 

ال�����زراع�����ي�����ة ال����ن����وع����ي����ة ومت�����وي�����ل �����س����راء 

م�ستلزمات االإنتاج احليواين ومتكني املراأة 

ال��ري��ف��ي��ة يف جم����االت ال��ت��ن��م��ي��ة ال��زراع��ي��ة 

والريفية وال�سباب املتعطلني عن العمل.

االإن����ت����اج  ����س���ال����س���ل  دع�����م  اإىل  واأ������س�����ار 

وال���ت���زوي���د وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م���ن اأن�����س��ط��ة 

التكنولوجيا  ا�ستخدام  تكثيف  ت�ستهدف 

وال���������زراع���������ات ال�������س���م���ك���ي���ة وال�������زراع�������ات 

واملكننة  ال��غ��ذائ��ي  والت�سنيع  اال�ستوائية 

واحل�����س��اد امل��ائ��ي وم�����س��اري��ع اإن��ت��اج ال��ب��ذور 

الزراعية. التعاونية  واجلمعيات 

االنباط- عمان

 اأك���د رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، م���ريزا ب����والد، اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ة 

املتينة االأردنية العراقية، واأن اأمن العراق 

جزء ال يتجزاأ من اأمن االأردن.

واأ�����س����اف، خ����الل ل���ق���اء ال��ل��ج��ن��ة ام�����س 

اململكة  ل���دى  ال��ع��راق��ي  ب��ال�����س��ف��ري  االأح�����د 

تاريخية  العالقة  تلك  اأن  العذاري،  حيدر 

البلدين،  قيادتا  دعائمها  اأر���س��ى  متجذرة 

م���وؤك���ًدا اأه��م��ي��ة ت�����س��ج��ي��ع اال���س��ت��ث��م��ار بني 

امل�ستثمر  يعطى  واأن  ال�سقيقني،  البلدين 

يف  للعمل  واالأف�����س��ل��ي��ة  االأول���وي���ة  االأردين 

دع��م  ت�سهيل  ع��ن  ف�����س��اًل  ال���ع���راق،  اإع���م���ار 

اال�ستثمار االأردين يف العراق، وت�سهيل كل 

امل�ستثمر  اأم���ام  ال�سعوبات  وت��ذل��ي��ل  امل��ه��ام 

العراقي يف اململكة.

من جهتهم، عرب النواب: علي الغزاوي 

واأمين املدانات وهايل عيا�س وعبدالرحيم 

يعقوب  وجم���دي  ال��ع��ت��وم  وزي���د  العواي�سة 

و�سادي  حينا  وخلدون  الب�ستنجي  وخالد 

فريج، عن اعتزازهم وافتخارهم بالعالقة 

العراق  مواقف  م�ستذكرين  البلدين،  بني 

املواقف  خمتلف  يف  االأردن  جت��اه  امل�سرفة 

ال�سعبة التي مر ومير بها.

ب��ني  االت���ف���اق���ي���ات  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ودع������وا 

ال��ب��ل��دي��ن، ك��م�����س��روع ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

على  اإن�سائها  امل��ن��وي  احل��دودي��ة  واملنطقة 

امل��ن��ط��ق��ة احل���دودي���ة ب��ي��ن��ه��م��ا، ف�����س��اًل عن 

اإم����داد خ��ط اأن��ب��وب ال��ن��ف��ط وال��ع��دي��د من 

االتفاقيات.

ب���������دوره، اأ������س�����اد ال�����ع�����ذاري ب��امل�����س��ت��وى 

البلدين  ب��ني  العالقة  اإل��ي��ه  و�سلت  ال��ذي 

ال�سقيقني، الفًتا اإىل اأن االأردن رئة العراق 

ومتنف�سه.

االأردن  ال��ع��راق��ي��ة يف  اجل��ال��ي��ة  اأن  واأك���د 

العراقيني  امل�ستثمرين  من  العديد  ت�سم 

وهم جزء ال  ال�سناعيني،  االأعمال  ورجال 

يتجزاأ من دعم االقت�ساد االأردين، وحتظى 

باحرتام وتقدير من ال�سعب االأردين.

وزراء  رئي�س  جمع  لقاء  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

العراق الكاظمي واالأردن ب�سر اخل�ساونة، 

نهاية �سهر كانون الثاين املا�سي يف بغداد، 

���س��م ال��ع��دي��د م���ن ال�������وزراء امل��ع��ن��ي��ني، مت 

االتفاقيات بني  العديد من  تفعيل  خالله 

البلدين.

وح������ول امل���ن���ط���ق���ة ال�������س���ن���اع���ي���ة امل���ن���وي 

اإن�������س���اوؤه���ا ع���ل���ى احل�������دود ب����ني ال��ب��ل��دي��ن 

وال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي، ق���ال ال���ع���ذاري اإن���ه 

ذل��ك، مطالًبا  اأ���س��واط طويلة يف  مت قطع 

يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ب��ت��ف��ع��ي��ل ال���ع���الق���ة بني 

وخ��ا���س��ة  وال���ع���راق���ي  االأردين  ال���ربمل���ان���ني 

جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف الربملانيني.

االنباط- عمان

امل��خ��درات من ك�سف  ادارة مكافحة  متكنت 

تورط ثالثة اأ�سخا�س باختالق جرمية حيازة 

مواد خمدرة، بحق موظف يف اإحدى اجلامعات 

بدافع خالفات مع موظف اآخر.

وقال الناطق االإعالمي با�سم مديرية االأمن 

العام يف بيان �سحفي ام�س االحد، اإن معلومات 

وردت للمحققني يف اإدارة مكافحة املخدرات من 

اأح��د االأ�سخا�س، بقيام موظف يف اإحدى  قبل 

اجل��ام��ع��ات ب��رتوي��ج م���واد خم���درة واحتفاظه 

بتلك امل��واد داخل مركبته، حيث جرى متابعة 

املعلومات الواردة للتحقق منها .

واأ�ساف انه ومن خالل التحقيقات وجمع 

املعلومات، ومن خالل اخلربات املرتاكمة لدى 

املحققون  تو�سل  امل���خ���درات،  مكافحة  رج���ال 

اإىل قناعة باأن تلك املعلومات قد تكون كيدية، 

وجرى على الفور التحرك ملكان وجود املوظف 

املبلغ عنه واملركبة التي ُعرث بداخلها على كمية 

ب�سيطة من مادة احل�سي�س ال�سناعي، وتزامن 

مع ذلك وجود ال�سخ�س املبلغ والتحفظ عليه 

حلني االنتهاء من التحقيق.

واأك��د الناطق االإعالمي اأن م�سار التحقيق 

املحققون  اإليها  التي و�سل  والقرائن  واالأدل���ة 

اىل  الف��ت��اً  ال�����س��ك��وى،  بكيدية  �سكوكهم  اأك����دت 

ال�سخ�س  اع��رتف  التحقيق  يف  وبالتو�سع  اأن��ه 

و�سع  على  ل��ه،  و�سريكاً  قد مت حتري�سه  باأنه 

املواد املخدرة يف مركبة املوظف املبلغ عنه، واأن 

ق��ام بتحري�سهما هو موظف  ال��ذي  ال�سخ�س 

اآخ����ر يف ذات اجل��ام��ع��ة، ب���داف���ع االن��ت��ق��ام اإث���ر 

خالفات �سابقة بينه وبني املبلغ عنه، حيث مت 

املتورطني، على و�سع  ال�سخ�سني  االتفاق مع 

املواد داخل مركبته واالإبالغ عنه.

اإل��ق��اء القب�س على ال�سخ�س  اأن��ه مت  وب��ني 

امل��ح��ر���س وال�����س��ري��ك��ني يف اخ��ت��الق اجل��رمي��ة، 

و�سيتم  عنه،  املبلغ  املوظف  �سبيل  خلي 
ُ
اأ بينما 

اإحالة الق�سية اإىل اجلهات الق�سائية املخت�سة.

املخدرات  اإدارة مكافحة  اأك��دت  من جهتها، 

دون  كافة،  اإليها  ال���واردة  املعلومات  تتابع  اأنها 

اإهمال الأي معلومة قد ت�ساعد على الت�سدي 

الآف��ة امل��خ��درات، م��وؤك��دة ب��ذات الوقت اأن لدى 

ميكنهم  ما  واخل���ربات  الكفاءة  من  حمققيها 

املعلومات  ه���ذه  م�سداقية  م��ن  التحقق  م��ن 

اإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون  و���س��دق م�����س��ادره��ا، يف �سبيل 

وحتقيق العدالة.

 هيئة االعتماد يقر التعديالت على 
معايير االعتماد البرامجي ومتابعتها

 ارتفاع المؤشر األردني لثقة المستثمر 
بكانون األول ليصل لـ 6ر144 نقطة

االنباط- عمان

 اق����ر جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م��وؤ���س�����س��ات 

التعليم العايل و�سمان جودتها، التعديالت 

على معايري االعتماد الرباجمي ومتابعتها 

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

واالإي��ف��اد  العلمي  والبحث  ال��ربام��ج  ب��ج��ودة 

واخلدمات الطالبية واجلودة وغريها.

وق�����ال رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال���دك���ت���ور ظ��اف��ر 

التعديالت  اإن هذه  االأح��د،  ال�سرايرة ام�س 

و�سمان  االع��ت��م��اد  م�ستوى  لتطوير  ت�سعى 

اجلودة الأعلى امل�ستويات من خالل مواكبتها 

للم�ستجدات لتعزيز التناف�سية يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل والدخول اىل مواقع متقدمة 

اقليمياً ودولياً. واأ�ساف ان هذه التعديالت 

ت��ت�����س��م��ن م����وؤ�����س����رات امل���ع���اي���ري ال��ث��م��ان��ي��ة 

وت�سمل  ومتابعتها،  للتخ�س�سات  لالعتماد 

تطابق م�سمى التخ�س�س باللغتني العربية 

من  اال�ستحداث  ق��رار  ح�سب  واالجنليزية 

تعريفية  ون�����س��رة  ال��ع��ايل،  التعليم  جمل�س 

وخم��رج��ات  )االأه�����داف  للتخ�س�س  معلنة 

ال��ت��ع��ل��م، امل����ع����ارف وامل�����ه�����ارات وال���ك���ف���اي���ات، 

وجماالت التوظيف ولغة التدري�س(.

ك���م���ا ت�����س��م��ل خ���ط���ة درا����س���ي���ة ب��ال��ل��غ��ت��ني 

للمجاالت  مطابقة  واالجن��ل��ي��زي��ة  العربية 

النظرية والعملية  ال�ساعات  املعرفية، وعدد 

االأخرى ح�سب معايري  وال�سروط  املعتمدة، 

تخرج،  م�سروع  م��ي��داين،  تدريب  االعتماد، 

مواد درا�سية م�ساندة، احلد االأدنى ل�ساعات 

اخلطة الدرا�سية، وعددا من املوؤ�سرات ملعيار 

االعتماد االأويل.

ت�����س��م��ن��ت  ال���ت���ع���دي���الت  ان  اىل  وا������س�����ار 

ك���ذل���ك م���وؤ����س���رات م��ع��ي��ار احل���وك���م���ة ال��ت��ي 

للتخ�س�س  امل��رج��ع��ي��ة  امل���ق���ارن���ات  ت��ت�����س��م��ن 

جمل�س  وحما�سر  وعاملياً  واإقليمياً  حملياً 

ال��ق�����س��م امل�����س��وؤول ع��ن ال��ت��خ�����س�����س، و�سجل 

ب��االإ���س��اف��ة  ف��ي��ه  امل��ت��خ��ذة  ال���ق���رارات  متابعة 

واالإج��راءات  واالأ�س�س  ال�سيا�سات  توافق  اىل 

واج���راءات  للعمل  الناظمة  الت�سريعات  مع 

اأداء  تقييم  نتائج  نزاهة  ت�سمن  و�سيا�سات 

مع  التعامل  واج����راءات  و�سيا�سات  الطلبة 

حاالت التظلم وغريها.

و���س��م��ل��ت ال��ت��ع��دي��الت م���وؤ����س���رات م��ع��ي��ار 

ن��ت��اج��ات وخم���رج���ات ال��ت��ع��ل��م ال��ت��ي �سملت 

خ��م�����س��ة ع�����س��ر م���وؤ����س���را، م��ن��ه��ا وج����ود ه��دف 

روؤية  مع  من�سجم  االأكادميي  للربنامج  عام 

ور���س��ال��ة ال��ك��ل��ي��ة واجل���ام���ع���ة، ووج�����ود ملف 

الوظائف  يت�سمن  ال��ذي  الطالب  اإجن���ازات 

التقوية  واإجراءات  والواجبات واالمتحانات 

وال��ت��ح�����س��ني وال��ت��ع��زي��ز وال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة 

للطالب عن اأدائهم ونتائج تقوميهم يف وقت 

ومعيار  اأدائ���ه���م،  حت�سني  م��ن  ف��ي��ه  ميكنهم 

ال�سيا�سات  م��ث��ل  واالإي���ف���اد  العلمي  ال��ب��ح��ث 

املتعلقة  واالإج���راءات  والتعليمات  واالأنظمة 

البحثية  وامل�����س��اري��ع  الن�سر  وحتفيز  ب��دع��م 

وغ���ريه���ا. وف��ي��م��ا يتعلق مب��ع��ي��ار اخل��دم��ات 

ال��ط��الب��ي��ة، اأ����س���ار ال��دك��ت��ور ال�����س��راي��رة اىل 

واإج����راءات  �سيا�سات  �سملت  التعديالت  ان 

على  واأث��ره��ا  للطلبة،  االأك���ادمي���ي  االإر����س���اد 

الطلبة املتعرثين، كعدد الدورات التدريبية 

واملهنية املوجهة لهم، ودرجة ر�ساهم عنها، 

واإج��راءات وج��داول معادلة امل��واد الدرا�سية 

للتخ�س�س،  املنتقلني  للطلبة  وم��ك��اف��اأت��ه��ا 

باملبادرات  املتعلقة  واالإج���راءات  وال�سيا�سات 

واالأن���������س����ط����ة ال���ط���الب���ي���ة ال���الم���ن���ه���ج���ي���ة، 

للطلبة  املقدمة  والت�سهيالت  املنح  تعليمات 

للتوا�سل  فعالة  اآلية  ووج��ود  واإح�ساءاتها، 

م���ع اخل��ري��ج��ني واإ����س���راك���ه���م يف م��ن��ا���س��ب��ات 

نتائج  ع��ن  الطلبة  ر���س��ا  ال��ق�����س��م،  واأن�����س��ط��ة 

واالجتماعي  والنف�سي  االك��ادمي��ي  االإر���س��اد 

واملهني.

ومن حيث موؤ�سرات معيار امل�سادر املالية 

انها  اىل  ال�سرايرة  لفت  والب�سرية،  واملادية 

موثقة  مالية  واإج���راءات  �سيا�سات  ت�سمنت 

يف  التخ�س�س  احتياجات  لتاأمني  ومعتمدة 

وحت�سني  حتديث  وخطة  اجلامعة،  موازنة 

القاعات  يف  احلديثة  والتقنيات  التجهيزات 

ال��درا���س��ي��ة وامل���خ���ت���ربات وامل�����س��اغ��ل، وم��ل��ف 

)اخل��ط��ة،  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  اإجن�����ازات 

واأدوات  اإج��راءات  املتبعة،  التدري�س  اأ�ساليب 

ا���س��اف��ات��ه وم�����س��اه��م��ات��ه يف  ال��ط��ل��ب��ه،  تقييم 

الأ�ساليبه(  ال��ذات��ي  التقييم  امل�����س��اق،  ت��ط��ور 

وعدد منها.

مع  ال��ع��الق��ة  معيار  مل��وؤ���س��رات  وبالن�سبة 

امل��ج��ت��م��ع وال���ع���الق���ات اخل���ارج���ي���ة و م��ع��ي��ار 

ال��ت��ع��دي��الت  ت�سمنت  اجل�����ودة،  ن��ظ��ام  اإدارة 

���س��ي��ا���س��ات واج��������راءات م��ت��اب��ع��ة اخل��ري��ج��ني 

وتطورهم الوظيفي ور�ساهم عن الربنامج 

العالقة  ون��ت��ائ��ج  للتح�سني،  ومقرتحاتهم 

مع اأرباب العمل وجهات التوظيف، �سيا�سات 

ال��ع��الق��ة م���ع املجتمع  ت��ط��وي��ر  واإج��������راءات 

ال���ع���الق���ة، واالت��ف��اق��ي��ات  ذات  وال��ق��ط��اع��ات 

املجتمع  منظمات  م��ع  ال��ت��ف��اه��م  وم���ذك���رات 

ثالث  الآخ��ر  العالقة  ذات  واجل��ه��ات  املحلي 

���س��ن��وات وع����دد االت��ف��اق��ي��ات م���ع اجل��ام��ع��ات 

االتفاقيات  ه��ذه  تفعيل  وم�ستوى  العاملية 

يف ال���ت���ب���ادل االأك�����ادمي�����ي وال���ب���ح���ث���ي. ك��م��ا 

يف  امل���ط���ب���ق  اجل��������ودة  اإدارة  ن���ظ���ام  ���س��م��ل��ت 

ال��ت��خ�����س�����س وف��اع��ل��ي��ت��ه، م�����س��ارك��ة اأع�����س��اء 

وجلانها  اجل����ودة  اإدارة  يف  ال��ت��دري�����س  هيئة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، امل���راج���ع���ة ال�����دوري�����ة امل��ن��ت��ظ��م��ة 

ومن��اذج��ه��ا،  واإج��راءات��ه��ا  اجل���ودة  ل�سيا�سات 

االأداء يف اجلوانب  وفاعلية قيا�س موؤ�سرات 

ا�ستطالعات  نتائج  واالإداري�����ة،  االأك��ادمي��ي��ة 

واخلطط  التخ�س�س  من  امل�ستفيدين  راأي 

التح�سينية املنبثقة عن هذه النتائج.

االنباط- عمان

امل�ستثمر،  لثقة  االأردين  املوؤ�سر  ارتفع 

ال�����س��ادر ع���ن م��ن��ت��دى اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات، 

6ر144 نقطة يف  3ر18 لي�سل اإىل  مبقدار 

�سهر كانون االأول 2020، مقارنة ب� 8ر132 

يف �سهر ت�سرين الثاين 2020.

واأ����س���ار امل��ن��ت��دى يف ت��ق��ري��ره ال�����س��ادر، 

ام�����س االأح�����د، اإىل ان��خ��ف��ا���س راأ�����س م��ال 

م��ل��ي��ون  99ر10  م���ن  امل�����س��ج��ل��ة  ال�����س��رك��ات 

دينار يف �سهر ت�سرين الثاين 2020 لي�سل 

ك��ان��ون  ���س��ه��ر  دي��ن��ار يف  م��ل��ي��ون  82ر5  اإىل 

ال�سركات  ع��دد  �سهد  فيما   ،2020 االأول 

318 �سركات م�سجلة  امل�سجلة ارتفاعاً من 

يف ت�سرين الثاين 2020 اإىل 363 �سركة يف 

�سهر كانون االأول 2020.

وب���ح�������س���ب ال���ت���ق���ري���ر، ارت����ف����ع ال���رق���م 

83 نقطة  القيا�سي لالإنتاج ال�سناعي من 

نقطة  3ر87  اإىل   2020 الثاين  ت�سرين  يف 

يف كانون االأول 2020، وارتفع عدد رخ�س 

607ر1  امل��م��ن��وح��ة م���ن  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال��ب��ن��اء 

اىل   2020 ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن  يف  رخ�������س���ة 

393ر2 رخ�سة يف كانون االأول 2020.

اإي�����رادات  ول��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر اإىل ارت���ف���اع 

�سريبة بيع العقار من 30ر4 مليون دينار 

90ر8 مليون  اإىل   2020 الثاين  يف ت�سرين 

ارتفع  كما   .2020 االأول  ك��ان��ون  يف  دي��ن��ار 

مبقدار  النقدي  النظام  يف  الثقة  موؤ�سر 

يف  نقطة  2ر182  اإىل  لي�سل  نقطة  42ر3 

8ر178  2020 مقارنة ب�  �سهر كانون االأول 

نقطة يف ت�سرين الثاين 2020.

وارت��ف��ع��ت ق��ي��م��ة اح��ت��ي��اط��ي ال��ع��م��الت 

مليار   13 م��ن  امل��رك��زي  للبنك  االأج��ن��ب��ي��ة 

2ر13  اإىل   2020 الثاين  ت�سرين  يف  دينار 

مليار دينار ل�سهر كانون االأول 2020.

�سعر  ال��ف��ارق يف  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واو���س��ح 

ثابتاً  بقي  وال��دوالر  الدينار  بني  الفائدة 

41ر2 باملئة منذ �سهر ت�سرين الثاين  عند 

ال�سيكات  قيمة  انخف�ست  حني  يف   ،2020

ل�سهر  دينار  مليون  7ر132  من  املرجتعة 

مليون  2ر130  اإىل   2020 ال��ث��اين  ت�سرين 

دينار يف �سهر كانون االأول 2020.

امل��ايل  النظام  يف  الثقة  موؤ�سر  وارت��ف��ع 

لي�سل  املا�سي  ال�سهر  يف  نقطة   100 من 

 ،2020 االأول  ك��ان��ون  �سهر  يف  1ر107  اإىل 

ك��م��ا ارت���ف���ع م���وؤ����س���ر ال���ب���ور����س���ة مب��ق��دار 

االأول  ك���ان���ون  ���س��ه��ر  يف  ن��ق��ط��ة  78ر150 

.2020

قيمة  ن�سبة  ارتفعت  التقرير،  وبح�سب 

االأ���س��ه��م امل�����س��رتاة يف ب��ور���س��ة ع��م��ان من 

االأ���س��ه��م  اإىل  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين  ق��ب��ل 

85 باملئة يف �سهر كانون االأول  لت�سل اإىل 

ت�����س��ري��ن  يف  ب��امل��ئ��ة   54 ب����  م��ق��ارن��ة   ،2020

الثاين 2020.

20 االثنني    19/ 4 / 2021
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بع�ض  لبيع  ال�ضوئية  الإ���ض��ارات  على  العمر  مقتبل  يف  والأط��ف��ال  ال�ضباب  من  العديد  اإنت�ضار 

احلاجيات للنا�ض بق�ضد الت�ضّول هو منظر عادي وطبيعي، ويف رم�ضان اخلري يكرث تنّوع مقا�ضد 

البيع من قبل ال�ضباب والأطفال على ال�ضواء؛ وبالرغم من الظروف ال�ضعبة التي يعي�ضها البع�ض 

كنتيجة جلائحة كورونا والو�ضع الإقت�ضادي؛ لكن عدد وزخم عمل هوؤلء تفاقم مع وجود بع�ض 

الالجئني باملدن الرئي�ضة لدرجة وجود ممار�ضات غري م�ضبوقة:

1. املحتاج ل ميكن اأن ي�ضاأل النا�ض لإعطاءه حتى ولو للعي�ض الكرمي واملتوا�ضع؛ لدرجة اأن النا�ض 

مل تعد متيز بني الغّث من ال�ضمني اأي بني املحتاج وغري املحتاج.

اأن هنالك فنون جديدة م�ضطنعة  2. ظاهرة املبيعات على الإ�ضارات ال�ضوئية تتفاقم لدرجة 

الت�ضّول منها: التظاهر يف بيع العلكة واإيقاعها على الأر���ض ليحزن النا�ض عليه  اأو  “لل�ضحدة” 
ويعطوه من ف�ضل اهلل تعاىل، وحماولة م�ضح ال�ضيارات حتى ولو كانت نظيفة جداً، وحمل طفل يف عّز 

احلر -وهذا بالطبع عذاب للطفل- وغريها، حتى ت�ضويق ال�ضحف اأ�ضبح فية مّد اليد للمواطنني!

3. كرثت بل ت�ضاعفت اأعداد املت�ضولني يف ال�ضوارع ويف املولت واملحال التجارية، وُيعزى ذلك اإىل 

اإ�ضتعطاف النا�ض -وخ�ضو�ضاً الن�ضاء لعاطفتهن بالإ�ضافة للعزف على وتر �ضهر رم�ضان واإح�ضان 

النا�ض فيه.

4. اأجزم باأن اإعطاء مثل هوؤلء ل يعترب �ضدقة ب�ضبب اإمتهانهم لل�ضحدة لغايات اإبتزاز النا�ض 

وجمع املال دون حاجة حقيقية؛ ولذلك هنالك �ضرورة لإبراز دور الأجهزة الر�ضمية حتى واإن كنا 

ُنقر ب�ضرورة وجود حاجة لهم؛ بالرغم من قناعتي اأن النا�ض تدفع م�ضاعدات للمحتاجني يف حميط 

مناطقهم ممن يعرفونهم وب�ضكل معتاد.

5. دور وزارة التنمية الإجتماعية ووزارة الداخلية كجهات رقابية وم�ضوؤولة يجب تفعيله بكفاءة، 

وعليهم واجب مالحقة هذه الأ�ضكال من النا�ض وحما�ضبتهم لأنهم ي�ضيئون للوطن ويحرمون َمْن 

هم بحاجة حقيقية من امل�ضاعدة اأحياناً.

تنهار  وقيم  واأخالقيات  اإ���ض��اءات خمتلفة  فهنالك  �ضوارعنا  على ح�ضارية  املحافظة  نحتاج   .6

كنتيجة لت�ضرفات غري م�ضبوقة لبع�ض من هوؤلء املتعّطني وخ�ضو�ضاً ال�ضباب وال�ضابات منهم!

ب�ضراحة: اأ�ضبح الت�ضّول مهنة ُمدّرة للمال ولهذا ميتهنها �ضعاف النفو�ض، وهم بذلك يحرمون 

َمْن هم بحاجة ما�ضة للم�ضاعدة، ولذلك يجب عدم ال�ضماح لهم بذلك، ويجب عدم ال�ضماح لهم 

بالإ�ضاءة للوطن وت�ضويه �ضورته، وعدم ال�ضماح لهم باإ�ضتغالل القيم الإن�ضانية النبيلة واإ�ضتعطاف 

النا�ض وطيبتهم واأخذ فلو�ضهم من غري حق، ولتذهب اأم��وال ال�ضدقات مل�ضتحقيها وخ�ضو�ضاً يف 

رم�ضان اخلري!

د. محمد طالب عبيدات

 بيع أم تسّول في رمضان

االنباط- عمان

 ب��ح��ث وزي���ر الأ���ض��غ��ال ال��ع��ام��ة والإ���ض��ك��ان املهند�ض 

ي��ح��ي��ى ال��ك�����ض��ب��ي يف م��ك��ت��ب��ه، ام�����ض الأح����د، م��ع رئي�ض 

الزعبي،  عبداهلل  الدكتور  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

والتخ�ض�ضات  ال���وزارة  تهم  التي  الق�ضايا  م��ن  ع���دداً 

ال�ضوق  يحتاجها  التي  الدرا�ضية  والربامج  الهند�ضية 

�ضواًء الإن�ضائية اأو الهند�ضية، و�ُضبل تعزيز التعاون يف 

والتدريب. التعليم 

ال���وزارة  ا�ضتعداد  �ضحفي،  بيان  يف  الك�ضبي،  واأك���د 

البلقاء  جامعة  مع  والت�ضارك  التعاون  لتعزيز  املطلق 

وكافة املوؤ�ض�ضات التعليمية لالرتقاء مب�ضتوى التعليم 

الأردين وخ�ضو�ضا يف التخ�ض�ضات الهند�ضية، وتوفري 

كافة املرافق والإن�ضاءات التي تخدم هذه اجلامعات.

ال��ع��م��ل يف م�����ض��روع كلية  ���ض��ري  ال��ط��رف��ان  ون��اق�����ض 

ال��ب��ل��ق��اء وال���ذي تعمل وزارة  ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة  ال��ط��ب 

الأ����ض���غ���ال ع��ل��ى اإن�����ض��ائ��ه يف ح���رم م�����ض��ت�����ض��ف��ى ال�����ض��ل��ط 

9 طوابق  احلكومي اجلديد واملكون من مبنى بارتفاع 

مب�����ض��اح��ة اإج��م��ال��ي��ة 20 األ����ف م���ر م���رب���ع، وي��ح��ت��وي 

والأن��ظ��م��ة  التعليمية،  الطبية  الأن��ظ��م��ة  اأح���دث  على 

احلديثة. الكهروميكانيكية 

لالإ�ضراع  الوزارة  يف  املعنية  للجهات  الك�ضبي  واأوعز 

ليتم  الطب  كلية  مبنى  يف  املتبقية  الأعمال  تنفيذ  يف 

ا�ضتالمها يف اأ�ضرع وقت ممكن.

التطبيقية،  البلقاء  جامعة  رئي�ض  اأ�ضاد  جهته،  من 

ب��ج��ه��ود وزارة الأ���ض��غ��ال  ال��زع��ب��ي،  ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل 

ودورها الفاعل يف خدمة القطاع التعليمي.

 وزير األشغال ورئيس البلقاء التطبيقية يبحثان 
سير العمل في مشروع كلية الطب

االنباط- عمان

املحلية  الن�ضخة  انطالق  الأردن، عن  اأورجن  �ضركة  اأعلنت 

وفتح  املجتمعية،  التنمية  مل�ضاريع  اأورجن  جلائزة  اخلام�ضة 

للمهتمني. امل�ضاركة  باب 

ت��ع��م��ل اجل��ائ��زة على  الأح����د،  ام�����ض  لل�ضركة  ب��ي��ان  ووف���ق 

تكرمي  خ��الل  م��ن  البتكار  على  وحثهم  ال��ري��ادي��ني  ت�ضجيع 

لتلبية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ة  امل��ت��م��ي��زة  امل�����ض��اري��ع 

والزراعة  ال�ضحة  جم��الت  يف  املحلية  املجتمعات  احتياجات 

وال�ضناعة. والتجارة  والتعليم والطاقة 

وت��ق��ام اجل���ائ���زة ع��ل��ى م�����ض��ت��وي��ني، ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن ال�����ض��ب��اب 

املتاأهلون يف الن�ضخة املحلية من امل�ضاركة يف املرحلة النهائية 

الأو���ض��ط  ال�ضرق  م�ضتوى  على  املجتمعية  التنمية  مل�ضاريع 

واأفريقيا.

وبّينت اأورجن الأردن اأن الن�ضخة اخلام�ضة حملياً واحلادية 

ع�ضرة عاملياً تندرج حتت ا�ضراتيجية امل�ضوؤولية الجتماعية 

على  ال�ضباب  وت�ضجيع  ال��ري��ادة  بدعم  تلتزم  والتي  لل�ضركة 

البتكار وامل�ضاركة يف القت�ضاد الرقمي من خالل تزويدهم 

واخل��ربات  والإر���ض��اد،  امل���ادي،  وال��دع��م  التدريبية،  بالربامج 

م�ضاريع  اإىل  الأفكار  تطوير  من  لتمكينهم  وغريها  املهنية 

واملجتمعية. القت�ضادية  وتعزيز م�ضاهمتهم  ناجحة 

و���ض��ي��ت��م اخ��ت��ي��ار ث��الث��ة م�����ض��اري��ع م���ن ال��ن�����ض��خ��ة امل��ح��ل��ي��ة 

للفوز  ال��ري��ادة  جم��ال  يف  متخ�ض�ضة  حتكيم  جلنة  قبل  م��ن 

الأول،  للمركز  دينار  اآلف  خم�ضة  اإىل  ت�ضل  مالية  بجوائز 

للمركز  دي��ن��ار  واأل��ف��ي  ال��ث��اين،  للمركز  دي��ن��ار  اآلف  وث��الث��ة 

الدولية  الن�ضخة  يف  امل�ضاركة  فر�ضة  اإىل  بالإ�ضافة  الثالث، 

اأفريقيا، حيث  من اجلائزة والتي تقام يف كيب تاون بجنوب 

األف   15 والثانية  ي��ورو،  األ��ف   25 الأوىل  اجلائزة  قيمة  تبلغ 

موجهة  جائزة  اإىل  بالإ�ضافة  ي��ورو،  اآلف   10 والثالثة  يورو 

األف   20 بقيمة  �ضيدات  تاأ�ضي�ضها من قبل  التي مت  للم�ضاريع 

يورو.

االنباط- عمان

ال�ضبيل  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  �ضد  اللقاحات  تعد   

ال��وح��ي��د والأجن�����ع مل��ح��ارب��ة ال���وب���اء، ول��الإ���ض��ه��ام يف 

من  التقليل  وبالتايل  الوبائي،  املنحنى  انخفا�ض 

عدد ال�ضابات والوفيات حمليا وعامليا، و�ضول اىل 

ال��ذي تعود معه احلياة لطبيعتها يف العامل  احل��د 

اأجمع.

ال��ع��ودة لالختالط  يعني  اللقاح ل  تلقي  ولكن 

وع����دم ات���خ���اذ ك���ل الإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ك���ارت���داء 

الأم��ان،  م�ضافة  على  واحلفاظ  والتعقيم  الكمامة 

وف��ق��اً ملتخ�ض�ضني اأك���دوا ���ض��رورة الل��ت��زام الكامل 

اللقاح،  تلقي  بعد  حتى  وال��وق��اي��ة،  احلماية  ب�ضبل 

و�ضولً للمناعة املجتمعية التامة، م�ضددين على اأن 

كل اأنواع اللقاحات املوجودة حالياً يف العامل، فّعالة، 

واآمنة.

اخت�ضا�ضي الأمرا�ض ال�ضدرية والعناية املركزة 

ح�ضن  حممد  الدكتور  التنف�ضية  ال��ع��دوى  وخبري 

اإن اللقاحات ب�ضكل ع��ام تعد من  ال��ط��راون��ة، ق��ال: 

اأهم الإجنازات الب�ضرية، فهي حتمي 6 مليون اإن�ضان 

الفتاكة،  الأمرا�ض  نتيجة  الوفاة  العامل من  حول 

�ضنعت  التي  تلك  وخا�ضة  اللقاحات،  اأن  م�ضيفا 

�ضد فريو�ض كورونا، تعطى باأغلبيتها على دفعتني، 

تف�ضل بينهما مدة ل تقل عن 21 يوما.

بع�ض  الأوىل يف  اجل��رع��ة  اأن  ال��ط��راون��ة  وب���ني 

م�ضادة  اأج�ضام  اإنتاج  على  اجل�ضم  حتفز  اللقاحات 

يحتاج  ل��ذل��ك  باملئة،   50 اإىل  ت�ضل  فعالية  بن�ضبة 

اأخ��رى مدعمة، فرتفع ن�ضبة  الإن�ضان اإىل جرعة 

ك��م��ا ه��و احل���ال يف لقاح  ل��ل��ق��اح  الفعالية والأم�����ان 

اإىل  ملتلقيه،  احلماية  ن�ضبة  ت�ضل  الذي  “فايزر” 
75 باملئة.

باللقاحات، مثل  واأ�ضاف: هناك درا�ضات تتعلق 

اإع��ط��اء ج��رع��ة واح����دة ف��ق��ط م��ن ال��ل��ق��اح مل��ن �ضبق 

وا�ضيب بفريو�ض كورونا، وقد تثبت درا�ضات اأخرى 

قد  اأو  جل��رع��ت��ني،  حت��ت��اج  ل  ال��ل��ق��اح��ات  بع�ض  اأن 

تظهر معلومات تثبت باأن بع�ض اللقاحات، تعطى 

على ثالث جرعات، م�ضريا للحاجة امللحة لإجراء 

املزيد من الدرا�ضات للو�ضول اإىل حتديثات يف هذا 

ال�ضدد.

الأج�����ض��ام  ق��د تبقى فيها  ال��ت��ي  امل����دة  اأن  وذك����ر 

امل�ضادة يف اجل�ضم بعد احل�ضول على اللقاح ل تزال 

على  اأن احل�ضول  والبحث، مو�ضحا  الدرا�ضة  قيد 

تقلل  امل��وج��ودة  الأن����واع  وبجميع  بجرعتيه  اللقاح 

الفريو�ض،  هذا  اأن  تعني  التي  “المرا�ضية”،  من 

قد يحدث التهابا رئويا ي��وؤدي اإىل اإدخ��ال املري�ض 

اأي من  للم�ضت�ضفى، وتقلل كذلك من “النقولية”، 

النت�ضار بني النا�ض.

وف����ّرق ال��ط��راون��ة ب��ني ال��ل��ق��اح��ات امل���وج���ودة يف 

اأن  موؤكدا  ت�ضنيعها،  تقنيات  اختالف  على  العامل 

جميعها فعالة واآمنة.

“�ضينوفاك”  اأو  “�ضينوفارم”  لقاح  ان  وق���ال: 

الفريو�ض  )تقنية  الكال�ضيكية  التقنية  ي�ضتعمل 

ت�ضنيع  ت�ضتخدم يف  تقنية قدمية  وه��ي  امل��ق��ت��ول(، 

ك��ل من  ي�ضتعمل  بينما  ال���ع���امل،  ح���ول  ال��ل��ق��اح��ات 

احلم�ض  تقنية  و”موديرنا”  “فايزر”  ل��ق��اح��ي 

“ال�ضيفرة  ط��ري��ق  ع���ن  امل��را���ض��ل  “الرايبوزي” 
�ضطح  على  املوجود  ال�ضوكي”،  للربوتني  اجلينية 

الفريو�ض.

وت����اب����ع: اأم������ا ت��ق��ن��ي��ة ال���ن���اق���الت ال��ف��ريو���ض��ي��ة 

طريق  ع��ن  “اأ�ضرازينيكا”  ل��ق��اح  في�ضتخدمها 

بر�ضوحات،  الإ�ضابة  اإىل  ي��وؤدي  فريو�ض  ا�ضتخدام 

حيث يتم نقل فريو�ض كورونا عن طريق هذا الناقل 

الفريو�ضي فيما بعد للج�ضم لإنتاج اأج�ضام م�ضادة، 

م�ضريا اإىل اأن اختالف هذه التقنيات يعني اختالفا 

يف فعاليتها. ويف معر�ض اإجابته، حول جتاوز املرء 

واأثر  اأو لآخ��ر،  ل�ضبب  اللقاح،  الثانية من  للجرعة 

ذلك على ج�ضمه قال: املو�ضوع جديل، يتوقف على 

مدى قدرة اجل�ضم على تكوين اأج�ضام م�ضادة لهذا 

الفريو�ض، بعد احل�ضول على اجلرعة الأوىل، كما 

العمر، الطول،  ويعود لعوامل عدة، منها اجلن�ض، 

الوزن، والأمرا�ض ال�ضابقة.

واأ���ض��اف ال��دك��ت��ور ال��ط��راون��ة: ال��ق��اع��دة العامة 

كورونا  بفريو�ض  الإ���ض��اب��ة  م��ن  احلماية  اإن  تقول 

اإىل 95 باملئة، منوها اإىل  ت�ضل يف بع�ض اللقاحات 

اأهمية  لدرا�ضة  الفرة،  ه��ذه  عاملية جت��رى  ابحاث 

تلقي اجلرعتني من نوعية اللقاح ذاته.

ب��دوره قال املتخ�ض�ض يف علم الوبئة الدكتور 

الأردن  واملقيمني يف  املواطنني  اإن  التالوي،  يون�ض 

ي��ح��ر���ض��ون ع��ل��ى اأخ�����ذ ال��ل��ق��اح ب��ج��رع��ت��ي��ه الأوىل 

منه  الأوىل  اجلرعة  تلقى  ملن  وبالن�ضبة  والثانية، 

خارج الأردن، وعاد بعد ذلك فعليه التقدمي للمن�ضة 

لي�ضتكمل  اللقاحات،  مواعيد  جلدولة  املخ�ض�ضة 

اللقاح بجرعتيه.

وتابع: ب�ضرط اأن يحمل اإثباتا اأنه تلقى اجلرعة 

لأي  ل��ه  املخ�ض�ض  امل��وع��د  م��ن جت���اوز  واإن  الأوىل، 

جرعة ح�ضب نظام املن�ضة، في�ضار لإر�ضال ر�ضالة له 

اأن يتقدم للمن�ضة مرة اأخرى،  مبوعد جديد دون 

نوع  من  تكونا  اأن  يجب  اجلرعتني  اأن  اإىل  م�ضريا 

اللقاح ذاته، لأن كل لقاح خ�ضو�ضيته.

قد  ال��ع��امل��ي��ة  ال�ضحة  منظمة  ك��ان��ت  ذل���ك،  اىل 

اعلنت، يف وقت �ضابق، اأنه ل تو�ضية با�ضتبدال اللقاح 

بني اجلرعتني الأوىل والثانية.

وات��ف��ق ك��ل م��ن ال��ط��راون��ة وال���ت���الوي ع��ل��ى اأن��ه 

للحماية �ضد  اللقاح  تاأمني  م��دة  ل ميكن حتديد 

لفاعلية  الكافية  الدرا�ضات  وج��ود  لعدم  الفريو�ض 

هذه اللقاحات، نظرا حلداثتها.

الوطنية لالأوبئة  اللجنة  من جهته بني ع�ضو 

ب�����ض��ام ح���ج���اوي اأن ت��ل��ق��ي ال��ن��ا���ض ل��ل��ق��اح��ات ي��ع��ود 

ب��الإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ا���ض��ت��م��راري��ة ال��ت��ع��اي�����ض �ضياحيا 

مل�ضتويات  الو�ضول  ع��دم  اأن  اإىل  لفتا  واقت�ضاديا، 

الل��ت��زام بقواعد الج���راءات  تطعيم كافية، وع��دم 

الحرازية املطلوبة، �ضيوؤديان اىل ا�ضتمرار �ضعود 

املنحنى الوبائي، ويعر�ض البلدان ملوجه تلو املوجة، 

ويوؤخر ت�ضكل )املناعة املجتمعية( �ضد الفريو�ض.

بفريو�ض  لالإ�ضابة  التعر�ض  ان  حجاوي  وق��ال 

ك��ورون��ا بعد تلقي ال��ل��ق��اح، ي��ك��ون اأخ���ف وط���اأة على 

الفرد، عازيا ظهور اأعرا�ض الفريو�ض على متلقي 

للفريو�ض  حملهم  اىل  الثانية،  اأو  الأوىل  اجلرعة 

دون اأن يعلموا قبل تلقيه.

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة ال�ضحة عن ت�ضجيل 68 وفاة 

و2507 اإ�ضابات بفريو�ض كورونا امل�ضتجد يف 

اململكة ام�ض الأحد، لريتفع العدد الإجمايل 

اإىل 8246 وفاة و685973 اإ�ضابة.

وت��وزع��ت الإ���ض��اب��ات اجل��دي��دة ع��ل��ى 656 

حالة يف حمافظة العا�ضمة عّمان، 477 حالة 

اإرب��د، منها 16 حالة يف الرمثا،  يف حمافظة 

حالة   156 ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة   313

155 حالة يف حمافظة  امل��ف��رق،  يف حمافظة 

عجلون،  حمافظة  يف  ح��ال��ة   155 الطفيلة، 

حالة   131 ال��ك��رك،  حمافظة  يف  ح��ال��ة   142

127 حالة يف حمافظة  العقبة،  يف حمافظة 

ج��ر���ض، 92 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء، 79 

حالة يف حمافظة ماأدبا، 24 حالة يف حمافظة 

معان.

واأ�����ض����ار امل���وج���ز الإع����الم����ي ال�������ض���ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�ضة 

 39246 اإىل  و���ض��ل  ح��ال��ّي��ا  الن�ضطة  احل���الت 

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

اليوم اإىل امل�ضت�ضفيات 229 حالة، فيما غادرت 

224 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد احلالت 

امل�ضت�ضفيات  يف  ال��ع��الج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

2197 حالة.

للم�ضت�ضفيات  ال�ضتيعابية  القدرة  وحول 

اأ�ضّرة  اإ�ضغال  اأن ن�ضبة  يف اململكة، بني املوجز 

العزل يف اإقليم ال�ضمال بلغت 37 باملئة، بينما 

بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العناية احلثيثة 61 

باملئة، فيما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة التنّف�ض 

ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 39 باملئة.

العزل يف  اأ���ض��ّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  اأن  واأ���ض��اف 

و�ضلت  بينما  باملئة،   41 بلغت  الو�ضط  اإقليم 

 57 اإىل  احلثيثة  العناية  اأ���ض��ّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة 

باملئة، فيما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة التنّف�ض 

ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 32 باملئة.

ال��ع��زل يف  اأ���ض��ّرة  اإ���ض��غ��ال  ن�ضبة  بلغت  كما 

ن�ضبة  بلغت  بينما  باملئة،   25 اجلنوب  اإقليم 

اإ���ض��غ��ال اأ����ض���ّرة ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 38 ب��امل��ئ��ة، 

التنّف�ض  اأج���ه���زة  اإ���ض��غ��ال  ن�ضبة  بلغت  فيما 

ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 24 باملئة.

6537 حالة  ت�ضجيل  اإىل  املوجز  اأ�ضار  كما 

وامل�ضت�ضفيات،  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �ضفاء 

 638481 اإىل  ال�ضفاء  ح��الت  اإجمايل  لي�ضل 

حالة.

واأ�ضاف اأن 17846 فح�ضاً خمربّياً اأجري 

اليوم، لي�ضبح اإجمايل عدد الفحو�ضات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6477564 

ال��ف��ح��و���ض��ات  ن�ضبة  اأن  اإىل  لف���ت���اً  ف��ح�����ض��اً، 

الإي��ج��اب��ّي��ة ل��ه��ذا ال��ي��وم و���ض��ل��ت اإىل ق��راب��ة 

05ر14 باملئة، مقارنة مع الن�ضبة التي �ضجلت 

يوم اأم�ض والتي بلغت 02 ر14 باملئة.

إطالق النسخة الخامسة من جائزة أورنج لمشاريع 
التنمية المجتمعية

 تلقي اللقاح بجرعتيه ال يعني التخلي عن الكمامة والتعقيم ومسافة األمان

 68 وفاة و2507 إصابات بفيروس كورونا في المملكة

االنباط- عمان

امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ���ض��رك��ات  جمعية  اح��ت��ف��ل��ت   

على  عاما  ع�ضرين  مب��رور  “انتاج”،  والت�ضالت 

تاأ�ضي�ضها )2000 – 2020(.

وج���اء الح��ت��ف��ال حت��ت رع��اي��ة وزي���ر القت�ضاد 

ال��رق��م��ي وال���ري���ادة اأح��م��د ال��ه��ن��ان��دة، ع��رب تقنية 

الت�ضال عن ُبعد، بح�ضور روؤ�ضاء جمال�ض الإدارات 

عام  منذ  م�ضوؤوليتها  ت���ويل  على  تعاقبوا  ال���ذي 

.2000

واأط��ل��ق��ت اجل��م��ع��ي��ة خ���الل احل��ف��ل وف���ق بيان 

اأب��واب��اً خا�ضة  لها ام�ض الأح��د، كتابا رقمياً ي�ضم 

ت�ضتمل على اإجن��ازات اجلمعية، وتطورات القطاع 

من خالل خط زمني، والأع�ضاء املنت�ضبون، وريادة 

الأعمال، واأع�ضاء جمال�ض الإدارة، والفعاليات التي 

مت تنظيمها، و�ضور وفيديوهات، وغريها الكثري 

من الأمور.

على  والتغلب  ال�ضرعة  اأهمية  الهناندة،  واأك��د 

نحو  وال�ضباب  لل�ضركات  امل�ضاحة  واإع��ط��اء  الوقت 

اأثبتت ان الأردن  الإب���داع، منوها اىل ان اجلائحة 

مكتفي ذاتيا ب�ضركات تكنولوجيا املعلومات، حيث 

اعتمد على ذاته خالل اجلائحة.

وقال املدير التنفيذي ل�”انتاج” ن�ضال البيطار، 

التح�ضيد  اإي���ج���اد  يف  دوره�����ا  ت�����وؤدي  اجل��م��ع��ي��ة  اإن 

وال����دع����وة ل��ت��ح�����ض��ني ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال وال��ق��وان��ني 

يف  الأع��م��ال  ري���ادة  بيئة  لتعزيز  وذل���ك  الناظمة، 

الأردن نحو اقت�ضاد رقمي.

امل���دي���ري���ن يف اجلمعية  واأ�����ض����ار رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة 

الدكتور ب�ضار حوامدة، اإىل اأن اجلمعية �ضعت بكل 

جهدها على مدار الع�ضرين عاما املا�ضية لإي�ضال 

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ض��الت  ق��ط��اع  ���ض��وت 

حني  يف  املتعاقبة،  احل��ك��وم��ات  يف  ال��ق��رار  ل�ضانع 

عملت بجهد دوؤوب وب�ضكل فاعل لإث��راء ال�ضراكة 

مع القطاع العام.

اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  اول  ا���ض��ت��ذك��ر  ب������دوره، 

للجمعية كرمي قعوار، اطالق مبادرة ريت�ض يف عام 

2000، معربا عن �ضعادته لتوليه رئا�ضة اول جمل�ض 

للجمعية.

ال�ضابق  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وق���ال 

جن��اح  ق�ضة  تعترب  “انتاج”  ان  ج��م��ع��ة،  م����روان 

ب��داأت عام  ان ما مييزها حينما  حقيقية، معتربا 

1999 ان اجلهود كلها توحدت نحو م�ضلحة تطوير 

القطاع.

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة رائ���د  ت��ن��ف��ي��ذي  اأول م���دي���ر  وب����ني 

قبل  “انتاج” ج��اء  جمعية  تاأ�ضي�ض  اأن  البلبي�ضي، 

ت��ب��ل��ور وج�����ود ق���ط���اع ل��الت�����ض��الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ت��ت��واج��د ع��دة  ك��ان��ت  امل��ع��ل��وم��ات يف الأردن، ح��ي��ث 

�ضركات تعمل ب�ضكل مفرد.

وال�ضريك  التنفيذي  الرئي�ض  ق��ال  جهته،  من 

ان  مزاهرة،  املوؤ�ض�ض ل�ضركة “اإ�ض تي اإ�ض” اأمين 

وذل��ك  اجلمعيات”  “جوهرة  ه��ي  ان��ت��اج  جمعية 

لأدائ���ه���ا وط��ري��ق��ة دف��اع��ه��ا ب���روح اإي��ج��اب��ي��ة ولي�ض 

النجاح  من  املزيد  متمنيا  القطاع،  عن  اندفاعية 

للجمعية خالل ال�ضنوات املقبلة.

واعترب رئي�ض جمل�ض الإدارة الأ�ضبق جلمعية 

انتاج بني عامي 2011 و 2013 حممد طهبوب، ان 

جناح اجلمعية هو م�ضرك منذ التاأ�ضي�ض وحتى 

للجمعية  التنفيذي  الكادر  ان  ه��ذا، موؤكدا  يومنا 

وا�ضل عمله ب�ضكل كبري لإجناح هذا القطاع.

ومن جهته، قال رئي�ض هيئة املديرين ال�ضابق 

ج���واد   2015 و   2013 ع��ام��ي  ب���ني  ان���ت���اج  جلمعية 

عبا�ضي، اإن انتاج �ضاهمت بتهيئة البيئة القانونية 

لتحفيز القطاع ب�ضكل اكرب، متقدما بال�ضكر لكل 

من �ضاهم يف حتقيق الإجنازات.

واعتربت املوؤ�ض�ض وال�ضريك التنفيذّي يف �ضركة 

“اأ�ضكدنيا” �ضحى عبد اخلالق، اأن الفرة املقبلة 
�ضتكون حافلة مبزيد من النمو وجذب املزيد من 

وتنفيذ  الخ����راع  يف  وخ�ضو�ضية  ال���ض��ت��ث��م��ارات 

امل�ضاريع الكربى.

واأثنت ع�ضو هيئة املديرين يف جمعية انتاج ربى 

دروي�ض، على جهود فريق اجلمعية للو�ضول اىل 

الإجناز املتحقق، م�ضيفة ان اجلمعية لها دور كبري 

يف اطالق املبادرات خ�ضو�ضا بتمكني املراأة.

ب����دوره، ث��م��ن رئ��ي�����ض جمل�ض امل���ه���ارات لقطاع 

عالء  الدكتور  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�ضالت 

ن�����ض��ي��وات، ج��ه��ود اجل��م��ع��ي��ة يف ردم ال��ف��ج��وة بني 

العمل، معلنا  �ضوق  التعليم ومتطلبات  خمرجات 

تاأ�ضي�ض جمعية تنمية املهارات الرقمية نحو تنمية 

األ��ف خريج بدعم من البنك ال��دويل،  مهارات 15 

ووزارت�����ي ال��ع��م��ل، والق��ت�����ض��اد ال��رق��م��ي، وال��ري��اد 

رئي�ض جمل�ض  ق��ال  وم��ن جهته،  ان��ت��اج.  وجمعية 

ال�ضركات النا�ضئة عيد اأجمد �ضوي�ض، اإن جمعية 

انتاج لها ف�ضل كبري يف دع��م ري���ادة الأع��م��ال من 

خالل جمل�ض ال�ضركات النا�ضئة الذي مت تاأ�ضي�ضه 

عام 2018.

جمعية إنتاج تحتفل بمرور 20 
عامًا على تأسيسها
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الأنباط - فرح مو�سى

يف  �شهرا  ال�شيام  علينا  اهلل  فر�ض  لقد 

العام وها هو اأالن يطل علينا �شهر اخلري 

والربكة من جديد, وال�شيام يتطلب مننا 

ت��غ��ري ال��ك��ث��ري ع��ادات��ن��ا وب��االأخ�����ض النمط 

الغذائي لذلك البد لنا من اخذ الن�شائح 

م���ن امل��خ��ت�����ش��ن ل���ك���ي ال ن�����ش��ع��ر ب��ال��ت��ع��ب 

اأي�شا  لنا  بد  وال   , ال�شيام   اأثناء  وامل�شقة 

لذوي  ال�شحي  الربوتوكول  عن  ن�شاأل  اأن 

االأم���را����ض امل��زم��ن��ة ك��ال�����ش��غ��ط وال�����ش��ك��ري 

واخ���ت���ال ال���غ���دة ال��درق��ي��ة مل���ا ي���وؤث���ر ع��دم 

تعري�شهم  من  الطبيب  بتعليمات  التقيد 

تابعت   ذلك  الأجل  ال�شيام  اأثناء  للمخاطر 

» مع املخت�شن الأخذ  االأنباط   « �شحيفة  

الن�شائح منهم .

قالت الدكتورة  انت�شار الزيود اخت�شا�ض 

يقلل  ال�شوم  ان  وال��ت��وازن  ال�شمع  اأم��را���ض 

ال�������ش���ع���رات احل����راري����ة يف ج�����ش��م االإن�������ش���ان 

اجل�شم  ب��ه��ا  ي��ق��وم  طبيعية  ع��م��ل��ي��ة  ���ش��م��ن 

بالعديد  ب��ت��ج��دي��د اخل��اي��ا ومي���د اجل�����ش��م 

اجل�شم  تخلي�ض  اإىل  اإ�شافة  الفوائد,  من 

م���ن ال�����ش��م��وم وي�����ش��اع��د اأي�����ش��اَ يف حم��ارب��ة 

اأعرا�ض اأمرا�ض املناعة الذاتية التي تتنوع 

والت�شلب  احلمراء,  الذئبة  مر�ض  بن  ما 

ال��ع�����ش��ب��ي امل��ت��ع��دد وغ��ريه��ا م��ن االأع���را����ض 

امل�شوؤولة  اخلايا  املناعي  اجلهاز  وُيهاجم 

مّم��ا  البنكريا�ض  يف  االأن�����ش��ول��ن  اإن��ت��اج  ع��ن 

ال��دم  يف  ال�ُشّكر  م�شتوى  ارت��ف��اع  اإىل  ي��وؤدي 

ال�شكري النوع االأول. م�شبباً 

االأم��را���ض  ب��ه��ذه  االإن�����ش��ان  ي�شاب  حيث 

ع������ادة ع���ن���دم���ا ي����ب����داأ ن���ظ���ام���ه امل���ن���اع���ي يف 

م��ه��اج��م��ة اأع�������ش���اء اجل�����ش��م ن��ف�����ش��ه وذل���ك 

ن��ت��ي��ج��ة ف�������ش���ل اجل����ه����از امل���ن���اع���ي جل�����ش��م 

واالأجزاء  االأع�شاء  بالتعرف على  االإن�شان 

ي�شتطيع  ال  بحيث  به,  اخلا�شة  الداخلية 

الوراثية اخلا�شة بخايا  الب�شمة  معرفة 

عنه  غريبة  كاأنها  معها  فيتعامل  اجل�شم 

ويبداأ مبهاجمتها با�شتخدام خايا املناعة 

اأ����ش���راراً  ي�شبب  م��ا   , امل��ن��اع��ي��ة  واالأج�����ش��ام 

�شديدة باجل�شم قد ترتكز يف مكان واحد 

اأو ع�شو واحد مثل التهاب الغدة الدرقية 

تهاجم  قد  اأو  الذاتية  املناعة  عن  الناجم 

ق���د يت�شبب  م���ا  االأع�������ش���اء  م���ن  جم��م��وع��ة 

مبر�ض اجل�شم

واأ�شافت الزيود يف حديث ل »االأنباط » 

اإجازة  مبثابة  رم�شان  �شهر  �شيام  )يعترب 

من  لتنظيفه  وفر�شة  للج�شم,  ا�شتجمام 

ال��دم,  يف  ال�شكر  ن�شبة  وتقليل  ال�شميات 

ي�شبه  م��ا  على  ويعمل  الدهنيات,  وتقليل 

اجل�شم  الأع�شاء  التن�شيط  واإعادة  الفلرتة 

لتقوم بعملها خري قيام( .

وذك����������رت ال������زي������ود ب���ع�������ض ال���ن�������ش���ائ���ح 

لا�شتفادة من ال�شوم وتقوية جهاز املناعة 

ج��ائ��ح��ة  خ�����ش��م  االآن يف  ون���ح���ن  وخ��ا���ش��ة 

املناعة  باالأ�شا�ض  ي�شتهدف  ال��ذي  ك��ورون��ا 

وف��رية  كميات  �شرب  خ��ال  م   , اجل�شم  يف 

م���ن امل���ي���اه ي��وم��ي��اَ م���ا ب���ن ف��رتت��ي امل��غ��رب 

وال��ف��ج��ر ,وت���ن���اول اخل�����ش��روات وال��ف��واك��ه 

التي حتتوي على املاء وامل�شروبات االأخرى 

والفيتامينات.

كبرية  كميات  �شرب  و�شددت على جتنب 

�شرب  جتنب  اإىل   باال�شافه  الكافين  من 

بكميات  ال��ت��ي حت��ل��ى  اجل���اه���زة  ال��ع�����ش��ائ��ر 

 , غ��ري طبيعية  م��واد  ال�شكر وحت��ت��وي  م��ن 

م�شاكل  اإح��داث  على  تعمل  بدورها  والتي 

باملعدة مثل االإم�شاك وغريها من امل�شاكل 

الغازية  امل�شروبات  و���ش��رب  ت��ن��اول  وجتنب 

ب��ه��ذا ال�شهر  ب��اأن��واع��ه��ا وت��ع��وي��د االأط��ف��ال 

الطبيعية. الع�شائر  على 

وب���ي���ن���ت ي���ج���ب ت����ن����اول غ������ذاء م����ت����وازن, 

وم����ت����ن����وع ي����وف����ر ل���ل���ج�������ش���م ح���اج���ت���ه م��ن 

والن�شويات,  وال��ربوت��ي��ن��ات,  الفيتامينات, 

والتقليل  الازمة  باملناعة  اجل�شم  لتزويد 

م����ن ا����ش���ت���خ���دام امل����ل����ح ق������در امل�������ش���ت���ط���اع, 

املعالج باليود. بامللح  وتعوي�شه 

 واأ�����ش����ارت ال���زي���ود ب��ال��ن�����ش��ب��ة الأ���ش��ح��اب 

االأمرا�ض املزمنة  اأن عليهم تناول االأدوية 

ال�شحور  اإىل  االإف��ط��ار  ف��رتة  م��ن  بانتظام 

ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ت�������وازن اجل�������ش���م وجت��ن��ب 

العاجات  هذه  اأخذ  ممكن  امل�شاكل,لذلك 

على  �شاعة  ن�شف  وان��ت��ظ��ار  االإف��ط��ار  عند 

االأق���ل ث��م ت��ن��اول وج��ب��ة االإف���ط���ار, اأو قبل 

اأن  ���ش��رط  للثريوك�شن  ب�شاعة  ال�����ش��ح��ور 

يكون املري�ض قد توقف عن تناول الطعام 

�شاعتن. ملدة 

ب��ي��ن��م��ا و���ش��ح خ��ب��ري ال��ت��غ��ذي��ة و امل���درب 

ال��دويل عدي بني �شامة  ان العديد من 

ال��ن��ا���ض ال ي��ع��ل��م��ون م���دى ف��ائ��دة ال�����ش��ي��ام 

ل��ل��ج�����ش��م يف ����ش���ه���ر رم���������ش����ان وب���اع���ت���ق���اد 

اجل�شم  يخ�شر  اأن  املمكن  من  ان��ه  البع�ض 

ال���ع���دي���د م����ن ال���ع���ن���ا����ش���ر ال���غ���ذائ���ي���ة م��ن 

اأو ن��ق�����ش��ان ب��روت��ن  ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وم���ع���ادن 

الكتلة  ن��ق�����ش��ان  اإىل  ي����وؤدي  ال���ذي  اجل�����ش��م 

ال��ع�����ش��ل��ي��ة وال�������ش���ح���ي���ح ه����و ع��ك�����ض ذل���ك 

الطرق  اأكرث  باأنه  علميا  اثبت  فقد  متاما 

ال���ت���ي ت���رف���ع امل���ن���اع���ة, ح��ي��ث ي�����زداد اإف����راز 

نخاع  من   )Macrophages(خايا

ال��ع��ظ��م ال��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ق��ت��ل اخل��اي��ا 

نتناول  ال  بال�شيام  انه  ,ومب��ا  ال�شرطانية 

اأو ال��ع�����ش��ائ��ر ن���ه���ارا ف��اجل�����ش��م ال  ال��ط��ع��ام 

االأن�شولن  هرمون  الإف���راز  حينها  يحتاج 

ف��ب��ال��ت��ايل ه����ذا ي�����ش��اع��ف اإف������راز ه��رم��ون 

 )Growth Hormone( ال��ن��م��و 

الع�شلية  الكتلة  رفع  ي�شاعد  ال��ذي  االأم��ر 

ون�����زول ال���ده���ون ف��ي�����ش��ب��ح اجل�����ش��م اأك���رث 

�شحة وقوه ور�شاقة

ق���ال ال��دك��ت��ور ع��م��ر غ�����ش��ب��ي امل��ع��ا يطه  

ط��ب ع���ام وج���راح���ه ه��ن��اك ع���دة اإج����راءات 

املزمنه  االإم��را���ض  ملر�شى  ات��خ��اذه��ا  يجب 

اال  رم�شان  �شهر  خ��ال  بال�شكري   ونبداأ 

ال��ت��اأك��د م��ن م�����ش��ت��وى ال�شكر  اأول���ه���ا  وه���ي 

قّلت  ف���اإذا  ال�شيام,  �شاعات  اأث��ن��اء  ال��دم  يف 

 ,300 ع��ل��ى  زادت  اأو   70 ع��ن  ال�شكر  ن�شبة 

فيجب عليه االإفطار يف احلال ويجب على 

ن�شبة  بقيا�ض  ي��ق��وم  اأن  ال�شكري  مري�ض 

ال�شكر اأكرث من مرة اأثناء ال�شيام, ف�شًا 

عن اإج…

 صحتنا ورمضان٠٠ مختصون يوضحون فوائد الصيام

 »تحفيز للريادة« تستثمر حظر رمضان لتنمية 
المجتمع ثقافيا

الأنباط - فرح مو�سى 

اأطلقت جمعية حتفيز للريادة والتطوير 

على  ال��راب��ع��ة  للمرة  الرم�شانية  حملتها 

اأخ���ذت احل��م��ل��ة ط��اب��ع��ا خمتلفا  اإذ  ال��ت��وايل 

وت�شم  الوبائي,  الو�شع  بحكم  العام  لهذا 

ه���ذه احل��م��ل��ة ع���دد م���ن امل��ت��ط��وع��ن و���ش��ل 

ع��دده��م اإىل م��ئ��ة م��ت��ط��وع وم��ت��ط��وع��ة من 

الها�شمية   االأردن���ي���ة  اململكة  اأن��ح��اء  جميع 

و�شمت هذه احلملة ثمانية اأن�شطة موزعة 

واالأن�شطة  االإل��ك��رتون��ي��ة  االأن�شطة  ب��ن  م��ا 

امليدانية ذات  اهتمامات خمتلفة  )ثقافية 

,ت���ع���ل���ي���م���ي���ة, اج���ت���م���اع���ي���ة ,دي���ن���ي���ة,خ���ريي���ة 

وغريها ( . 

   وم����ن م����ب����ادرات اجل��م��ع��ي��ة »حت��ف��ي��ز«  

اجلميع(  م��ع  ال��ق��راءة   ( ال��ق��راءة«  »�شل�شلة 

ال�شباب  لت�شجيع  ت�شعى  اأدبية  مبادرة  هي 

اجلماعية  القراءة  القراءة عن طريق  على 

واملناق�شة والتحليل امل�شرتك ومتنح فر�شة 

كتاباتهم. للهواة مب�شاركة 

ه����ا« )ج��ل�����ش��ات  ي���ا   « اإىل   ب���االإ����ش���اف���ة   

رم�شانية( وهي ن�شاط �شبابي تفاعلي عرب 

مواقع التوا�شل االجتماعي  بن اجلاليات 

مل�شاركة  وخارجها  االأردن  داخ��ل  الطابية 

ال����ع����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د واالخ���ت���اف���ات ال��ت��ي 

ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  اأح����داث  ط����راأت عليهم يف 

واإحياء االأجواء  الرم�شانية يف هذا ال�شهر 

الف�شيل.

  واأ�شافت اجلمعية يف لقاء مع �شحيفة 

» االأنباط »  اأنه يوجد اأي�شا مبادرة » �شوت 

حت��ف��ي��ز« )ن��ل��ت��ق��ي,ن��ت��ح��اور,ن��ت��ن��اق�����ض( وه��ي  

جل�شات  عقد  اإىل  ت�شعى  اجتماعيه  مبادرة 

جمتمعية  ���ش��ب��اب��ي��ة  ق���ي���ادات  م���ع  ح���واري���ة 

املحافظات   خمتلف  من  اأ�شخا�ض  بح�شور 

عرب تطبيق زوم و يهدف هذا الن�شاط اىل 

زيادة املعرفة واخلربات يف العمل واخلدمة 

ال�شباب  ب��ن  ال��ت��ج��ارب  وت��ب��ادل  املجتمعيه 

 , ال�شبابية  والقيادات 

   واأي�شا مبادرة » تدوير وتوفري« وهي  

مبادرة خريية تطوعية تهدف اإىل احلفاظ 

على التكافل  والتعاون املجتمعي من خال 

اال�شتفادة  ميكن  ما  بجمع  املتطوعن  قيام 

منه من ماب�ض ومعدات كهربائية واأدوات 

منزليه وتوزيعها ملن يحتاجها .

»ب�شمة  م��ب��ادرة   اأن   اجلمعية  واأ���ش��ارت 

هي  و  الر�شم(   اأ�شا�شيات  تعليم   ( األ���وان«  

اأ�شا�شيات  تعليم  اإىل  تهدف  فنية  م��ب��ادرة  

ال���ر����ش���م  ب���خ���ام���ات خم��ت��ل��ف��ة  م����ن خ���ال  

   Zoom تطبيق  ع��رب  تفاعلية   ح�ش�ض 

ومت���ن���ح امل�������ش���ارك���ن ال���ف���ر����ش���ة  ل��ت��ط��وي��ر 

م���ه���ارات���ه���م  خ����ال ف����رتة ���ش��ه��ر رم�����ش��ان 

املبارك

البهجة«   نن�شر   « مبادرة  اإىل  باالإ�شافة 

وه����ي  ن�����ش��اط اج��ت��م��اع��ي ي��ت�����ش��م��ن  ت��زي��ن 

عن  الرم�شانية  بالزينة  والبيوت  احل��ارات 

واأدوات  ال��ي��دوي��ه  واال���ش��غ��ال  الر�شم  طريق 

البهجة وال�شرور  املنزل  لن�شر  ب�شيطة من 

بن العائلة واجلريان .

ال��ق��راآين« وهي   واأي�����ش��ا م��ب��ادرة  » الكنز 

م���ب���ادرة دي��ن��ي��ة ت�����ش��ع��ى اىل ت��ع��ل��ي��م ق����راءة 

وجت��وي��د ال���ق���راآن ال���ك���رمي  و���ش��رد ق�ش�ض 

بقدواتنا  لتعريفهم  االأطفال  على  االأنبياء 

انبياء اهلل تعاىل. 

 واأخريا  مبادرة  »اخلري فينا  » )طرود 

اخلري يف �شهر اخلري( وهي مبادرة خريية 

والتعاون  التكافل  زرع  اإىل  تهدف  تطوعية 

االجتماعي من خال توزيع طرود خريية 

لاأ�شر العفيفة داخل مدينة اإربد .

 قال اأحمد �شتيات رئي�ض جمعية حتفيز 

للريادة والتطوير ل�شحيفة » االأنباط »  اأن 

 , التوايل  الرابعة على  لل�شنة  احلملة تنفذ 

التطوع  دم��ج  اإىل  العام  ه��ذا  خ��ال  وعملنا 

ع��ل��ى ار����ض ال��واق��ع ب��ال��ت��ط��وع االل��ك��رتوين 

نعمل  امل��ح��اف��ظ��ات  ك��اف��ة  لن�شمل  وال��ت��و���ش��ع 

وحراكهم  وعملهم  ال�شباب  لتحفيز  دوم��ا 

املجتمعي ب�شكل اإيجابي وتفاعلي  .

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ب�����دور ع�����ش��اف وه��ي 

من�شقة »حملة حتفيز« ان  التطوع والعمل 

وقد  االإن�شان   داخل  من  ياأتي   االجتماعي 

جائت جتربة احلملة بداية لعمل اجتماعي 

وا�����ش����ع االأف�������ق م����ع جم���م���وع���ة ك���ب���رية م��ن 

وانني  املبارك   رم�شان  �شهر  يف  املتطوعن 

كثرية  واأف��ك��ار  خ���ربات  خالها  م��ن  ك�شبت 

رائعة   اأف��ك��ار  واأ���ش��ح��اب  اأن��ا���ض قيادين  م��ن 

ِب�����َدور ف��ع��ال وج��دي��د  واأن  احل��م��ل��ة ق��ام��ت 

ي��ن��ا���ش��ب ال���ظ���روف ال���راه���ن���ة   ال��ت��ي ح��دت 

لتطوير  التطوع    يف  ال�شباب  م�شاركة  من 

مل�شاركة  ان  ,حيث  ال�شباب  طاقات  ومتكن 

ال�شباب الواعد  اأهمية كبرية .

اأن�شطة تطوعية  ابتكار  اإىل  باالإ�شافة     

خا�شة  ب�شهر رم�شان املبارك  مبا يتما�شى 

م��ع ال��ظ��روف ال�����ش��ائ��دة  وجل��م��ي��ع االأع��م��ار  

وهذا ما هدفت اإليه جمعية حتفيز للريادة 

الرم�شانية  احلملة  طريق  عن  والتطوير 

الرابعة.

»م����ع   االن������ب������اط   « ����ش���ح���ي���ف���ة  ال����ت����ق����ت   

الوطن ومن  �شباب و�شابات  املتطوعن من 

هو  ن�شاطي  قالت   ب�شتاوي  اإ�شراء  �شمنهم 

الذين  االأطفال  على  االنبياء  ق�ش�ض  �شرد 

ميتد اأعمارهم من ٦-١٤�شنة  والهدف من 

هذا الن�شاط هو  زيادة الوعي الديني لدى 

االأنبياء  معجزات  على  والتعرف  االأط��ف��ال 

والن يف هذا الوقت احلايل معظم االأطفال 

ميديا  ال�����ش��و���ش��ل  م��ن  �شخ�شيات  ق��دوت��ه��م 

ق�ش�ض  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  اأ���ش��ل��ط  اأن   اأح��ب��ب��ت 

القدوة  خري  االأنبياء  يكون  بحيث  االأنبياء 

احلملة  ه��ذه  يف  تطوعت  واإن��ن��ي   لاأطفال 

ك���ت���ج���رب���ة ج����دي����دة وك�������ش���ب  خ������ربات م��ن 

والهدف  داخل احلملة  املطروحة  االأن�شطة 

ال��رئ��ي�����ش��ي ك�����ش��ب االج���ر وال���ث���واب يف �شهر 

رم�شان املبارك .

  بينما قالت رزان اخل�شرة   اأن ن�شاطي 

ه���و »ت���دوي���ر وت���وف���ري« واأن���ن���ي  اح��ب��ي��ت اأن 

الن�شاط الأقدم من خرباتي  اأ�شارك يف هذا 

الأك����رب ع���دد مم��ك��ن م���ن ال��ن��ا���ض امل��ح��ت��اج��ه 

من  فيه  �شيء  التطوع  اأن  نظري  وبوجهة 

مينح  الأن��ه  الكبري  ال�شيء  واجل��م��ال  املتعة 

يل الفر�شة الكبرية الأتعرف على اأ�شخا�ض 

ُك�����رث  ن���ت���ب���ادل م���ن خ����ال ذل����ك اخل����ربات 

املعارف .

م�شاركتها  ع��ن  فتقول  �شدقة  ل��ن  اأم���ا 

الر�شم  اأ�شا�شيات  تعليم  ع��ن    ع��ب��ارة  اأن��ه��ا  

حت��ت ع��ن��وان )ب�����ش��م��ة األ�����وان( وال����ذي من 

لكافة  الر�شم  مهارة  اأ�شا�شيات  ُنعلم  خاله 

االأعمار عن طريق تطبيق Zoom واأنني   

ت��ط��وع��ت  يف ه���ذا ال��ن�����ش��اط ل��ع��دة اأ���ش��ب��اب 

اأه��م��ه��ا  ح��ب��ي ال���دائ���م  ل��ل��ت��ط��وع وامل�����ش��ارك��ة 

حبي  اإىل  باالإ�شافة  الهادفة   امل��ب��ادرات   يف 

لهواية الر�شم  التي دفعتني  الأتطوع بهذا 

الن�شاط بالذات .

ن�شاطه  عن  فعرب  �شتيات  جماهد  بينما 

وهو  يا ها )جل�شات رم�شانية(  قائا هو 

ن�شاط �شبابي تفاعلي عرب مواقع التوا�شل 

االج���ت���م���اع���ي   ج���ائ���ت م�����ش��ارك��ت��ي  يف ه��ذا 

الن�شاط  الأن التطوع  بادرة عظيمة و�شعور 

العطاء ال يقدر وال يو�شف يف ثمن , وكان 

اأن  ل��روؤي��ت��ي  الن�شاط  ه��ذا  الختيار  ال��داف��ع 

ه���ذا ال��ن�����ش��اط ي��زي��د م���ن امل��ع��رف��ة وال��ع��ل��م  

ب���ال���ث���ق���اف���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة  ول��ك�����ش��ب خ����ربات 

وجتارب جديدة  

قد  واخل���ربات  الثقافات  ه��ذه  مثل  واأن 

بثقافات  لاإملام  ال�شباب  داخ��ل  اأث��را  ت��رتك 

امل��ج��ت��م��ع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة  وت���ك���وي���ن ع��اق��ات 

اجتماعية مبنية على االحرتام والود .

 األسرة النيابية تدعو لوضع حد 
لمرابي القروض

 االردن واوكرانيا يحتفالن 
بالذكرى الـ29 لتأسيس العالقات 

الدبلوماسية

محافظة: اضرار الحظر الجزئي فيروسيا 
أكثر من فوائده

 الزراعة تؤكد خلو العقبة من الجراد

النباط- عمان

اأكدت رئي�شة واأع�شاء جلنة املراأة و�شوؤون 

اجلهات  دور  تفعيل  �شرورة  النيابية  االأ�شرة 

عملها  واآليات  التمويل  جهات  على  الرقابية 

اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ترخي�شها,  معايري  و�شبط 

القرو�ض يف حمافظات  ل�«مرابي«  و�شع حد 

اململكة.

اللجنة,  عقدته  اجتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

ام�������ض االأح������د, ب��رئ��ا���ش��ة ال��ن��ائ��ب امل��ه��ن��د���ش��ة 

اأحمد  ال��ع��دل  وزي��ر  وح�شور  اجل��ب��ور,  عبري 

الغارمات  ق�شية  مناق�شة  فيه  مت  ال��زي��ادات, 

و�شبل حلها.

ال��غ��ارم��ات من  اإن ق�شية  اجل��ب��ور  وق��ال��ت 

اأكرث امل�شاكل تعقيًدا, كونها مت�ض عدد كبري 

املراأة  جلنة  اأن  م�شيفة  االأردنية,  االأ�شر  من 

ال��ن��ي��اب��ي��ة اأخ����ذت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ب��ح��ث اأ���ش��ب��اب 

اجلهات  جميع  مع  حلها  و�شبل  امل�شكلة  هذه 

الرقابي  دوره��ا  م��ن  انطاًقا  العاقة,  ذات 

وال��ت�����ش��ارك��ي م��ع ج��م��ي��ع م��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ة 

للحد من تلك الظاهرة.

ه��ي  ال����غ����ارم����ات  ق�����ش��ي��ة  اأن  واأو�����ش����ح����ت 

ق�����ش��ي��ة ج���دي���دة ق���دمي���ة, وك�����ان ل��ه��ا االأث����ر 

االأردين  امل��ج��ت��م��ع  ع���ل���ى  ال���ك���ب���ري  ال�����ش��ل��ب��ي 

جملة  و�شع  اأهمية  اإىل  م�شرية  واقت�شاده, 

م���ن ال���ت�������ش���ورات ح����ول م�����ش��ك��ل��ة ال���غ���ارم���ات 

ل��ل��و���ش��ول اإىل ح��ل��ول م��ن ���ش��اأن��ه��ا احل���د من 

تلك امل�شكلة, مع االأخذ بعن االعتبار اأهمية 

اللواتي  للن�شاء  والتثقيفي  التوعوي  ال��دور 

يقرت�شن من �شركات التمويل املايل.

النواب:  اللجنة  اأع�شاء  اأك��دت  ب��دوره��ن, 

اآم����ال ال�����ش��ق��ران وه���ادي���ة ال�����ش��رح��ان وم���روة 

ال�����ش��ع��وب, ����ش���رورة اإي���ج���اد ح���ل���ول ج��ذري��ة 

اآثار  من  عليها  يرتتب  وما  الغارمات  مل�شكلة 

االأ�شرة ومتا�شكها. م�شتقبلية على 

ت�شريعي  اإيجاد معالج  اأهمية  اإىل  واأ�شرن 

ل��ق�����ش��ي��ة ال���غ���ارم���ات ب��ع��ي��د ع���ن خ��ي��ار حب�ض 

ال�شجن  عقوبة  ا�شتبدال  واإمكانية  امل��دي��ن, 

لهن,  عمل  فر�ض  توفري  خال  من  بالعمل 

ب��ه��دف احل��ف��اظ عليهن م��ن االن���خ���راط يف 

ع��امل اجل��رمي��ة واحل��ف��اظ على االأ���ش��رة من 

يف  منتجة  عنا�شر  اإىل  وحتويلهم  التفكك 

املجتمع.

اأع�����داد  اأن  اأو�����ش����ح زي������ادات  م���ن ج���ان���ب���ه, 

ال��ق�����ش��اي��ا امل�����ش��ج��ل��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��غ��ارم��ات يف 

األ��ف   ٦٤ ه��ن��اك نحو  اأن  اإىل  م�����ش��رًيا  ازدي����اد, 

عليها  حم��ك��وم��ا  اأو  م��ال��ًي��ا  م��ط��ال��ب��ة  ���ش��ي��دة 

من  �شيدة   2000 منهن  التنفيذ  دائ��رة  ل��دى 

خمتلفة. جن�شيات 

واأ�شاف اأن اإح�شائيات وزارة العدل ت�شري 

اإىل اأن الن�شبة االأكرب من املحكوم عليهن يف 

وبلغ  دينار,   ١000 مبلغ  على  التنفيذ  دوائ��ر 

 37 237٤0 �شيدة, اأي ما ن�شبته  عددهن نحو 

باملئة من العدد الكلي من الغارمات.

اأن دور وزارة العدل هو دور  وبن زيادات 

اأم��ام  االإج���راءات  ت�شهيل  يف  يكمن  لوج�شتي 

الق�شاء, ولي�ض لها اأي دور يف عملية اإ�شدار 

ال���وزارة  اأن  اإىل  الف��ًت��ا  التنفيذ,  او  االأح��ك��ام 

يتعلق  فيما  للحكومة  تو�شيات  عدة  قدمت 

عقوبة  م��ن  ل��ل��ح��د  التنفيذ  ق��ان��ون  ب��ت��ع��دي��ل 

حب�ض املدين, واحلد من منح القرو�ض دون 

وجود �شوابط ومعايري لهذه العملية.

النباط- عمان

 يحتفل االردن واوكرانيا اليوم االثنن, 

العاقات  الإقامة   29 ال��� ال�شنوية  بالذكرى 

البلدين. الدبلوما�شية بن 

عمان  يف  االوكرانية  ال�شفارة  واو�شحت 

العاقات  ان  االح��د,  ام�ض  �شحفي  بيان  يف 

����ش���ه���دت خ������ال ه������ذه ال���������ش����ن����وات ت��ق��دم��ا 

م�����ش��ت��م��راً, ح��ي��ث اأن ال��ع��ا���ش��م��ت��ن ت��ظ��ه��ران 

االأهمية  ذات  امل�شائل  ب�شاأن  مت�شقاً  ت�شامناً 

ع��ن تقديرها  ال�����ش��ف��ارة  وع���ربت  امل��ت��ب��ادل��ة. 

م�شرية  اوك��ران��ي��ا,  ل��ق�����ش��اي��ا  االأردن  ل��دع��م 

اىل انها تظهر ت�شامنا مع اململكة االأردنية 

دعمها  ط��ري��ق  ع��ن  واأول��وي��ات��ه��ا,  الها�شمية 

االأو�شط,  ال�شرق  يف  ال�شام  لعملية  الثابت 

ودع��م��ه��ا مل��ب��داأ ح��ل ال��دول��ت��ن. وا���ش��ارت اىل 

ان االت�������ش���ال ال��ه��ات��ف��ي ال�����ذي ج����رى ب��ن 

قد  اجل��اري,  ني�شان   ١3 يف  البلدين  قائدي 

ا�شتعر�شت التطورات االأخرية يف العاقات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي م��ه��دت ال��ط��ري��ق ل��ع��دد من 

امل�شاريع ذات املنفعة املتبادلة.

واأع�����رب�����ت ال�������ش���ف���ارة ع����ن ����ش���ع���ادت���ه���ا مل��ا 

ي�����ش��ه��ده جم����اال ال���ت���ج���ارة واالق��ت�����ش��اد من 

ت��ع��زي��ز احل�����وار يف  ب���االإ����ش���اف���ة اإىل  ت���ق���دم, 

جم��ال االأم����ن, م��ن خ��ال ال��ع��م��ل امل�شرتك 

وب��اء  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  املن�شقة  واخل��ط��وات 

وتداعياته. كورونا 

اأوك��ران��ي��ا  ان  بيانها  يف  ال�����ش��ف��ارة  وب��ي��ن��ت 

االأردنين  الطاب  تعليم  دعم  يف  م�شتمرة 

الرئي�شية  القطاعات  يف  للعمل  وتهيئتهم 

والهند�شة  ال��ط��ب  ذل���ك  يف  امل��م��ل��ك��ة, مب��ا  يف 

والتعليم وغريها. املعلومات  وتكنولوجيا 

جانب  اإىل  �شتقف  اأوك��ران��ي��ا  ان  واك����دت 

حقيقي,  و�شريك  م��وث��وق  ك�شديق  االأردن 

اأوك��ران��ي��ا  يف  ال�شديقن  ال�شعبن  ل�شالح 

واالأردن.

النباط-عمان

 بالتزامن مع مطالبات �شعبية يف االردن 

7 ويوم اجلمعة نتيجة  باإلغاء حظر ال�شاعة 

بل  اال�شابات  من  تخفيف  يف  فاعليته  عدم 

ال��ع��دوى بن  وان��ت�����ش��ار  زي��ادت��ه��ا  على  يعمل 

ال��ن��ا���ض  ن��ت��ي��ج��ة االزدح����ام����ات, ات��ف��ق ع��امل 

الدكتور  االوب��ئ��ة  جلنة  ع�شو  ال��ف��ريو���ش��ات 

عزمي حمافظة  مع هذه املطالبات قائًا : 

اإن ا�شرار احلظر اجلزئي اأكرث من فوائده 

الو�شول  بعد  انخف�ض  ال��وب��ائ��ي  واملنحنى 

للذروة

اأن  ���ش��ح��ف��ي��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  واأو������ش�����ح يف 

ما  هو فقط  يوماً   ١٤ ملدة  ال�شامل  االغاق 

يوؤثر على املنحنى الوبائي

اأن  قاطع  ب�شكل  ثبت  انه  حمافظة  واأك��د 

الفريو�ض ينتقل اأكرث يف البيوت بن االأهل 

ثم بن زوارهم  ثم بن املخالطن واإن اأقل 

ان��ت��ق��ال ل��ل��ع��دوى ي��ك��ون يف ال���ه���واء ال��ط��ل��ق, 

ل��ك��ن ع��دد  اأن االإ���ش��اب��ات ق��ّل��ت  اإىل  م�����ش��رياً 

الفحو�شات غري كاٍف

احلظر  ف��ر���ض  اإن  �شحيحاً  لي�ض  وق���ال 

اأنه  اإىل  اال�شابات, الفتاً  انخفا�ض  اإىل  اأدى 

�شخ�ض  األ���ف   ١00 م��ن  اأك���رث  تطعيم  ي��ج��ب 

اأن  اآمن, م�شيفا  اإىل �شيف  للو�شول  يومياً 

تطعيم 3 ماين قد ي�شاعدنا للو�شول اإىل 

جمتمعية مناعة 

العمل  ا�شتمرار  ق��ررت  احلكومة  وكانت 

ب��ح��ظ��ر ال���ت���ج���ول ال�����ش��ام��ل ل���ي���وم اجل��م��ع��ة 

واحل��ظ��ر اجل��زئ��ي ال��ل��ي��ل��ي, ح��ت��ى ١5 م��اي��و/ 

جائحة  مكافحة  تدابري  �شمن  املقبل,  اأي��ار 

كورونا

النباط- العقبة

ق�����ال م���دي���ر ال�����زراع�����ة يف حم��اف��ظ��ة 

ال��ع��ق��ب��ة امل��ه��ن��د���ض ج���م���ال ال����ع����وران ان 

املحافظة خالية من اأي تواجد للجراد.

واكد يف ت�شريح �شحفي ام�ض االحد, 

حمافظة  يف  مكافحة  عمليات  هناك  ان 

ب��ال��ت��ع��اون مع  امل����دورة  م��ع��ان يف منطقة 

ع��دد م��ن م��دي��ري��ات ال��زراع��ة واالأج��ه��زة 

املخت�شة وامل�شاندة. االخرى 

م��ط��م��ئ��ن يف  ال���و����ش���ع  ان  واأ������ش�����اف 

عمومه وان فرق اال�شتك�شاف واملكافحة 

ت��وا���ش��ل اأع��م��ال��ه��ا ب��امل��ن��اط��ق ال�����ش��رق��ي��ة 

يتواجد  حيث  اململكة,  م��ن  واجل��ن��وب��ي��ة 

اجلراد وهناك تعاون كبري بن خمتلف 

املعنية. االأجهزة 
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الأنباط -فرح مو�سى 

يفرح  و�َسّلم  عليه   
ُ
اهلل �سّلى  الّنبّي  كان 

اأ���س��ح��اَب��ه   وُي��ب�����س��ُر  ب��ق��دوم �سهر رم�����س��ان، 

ُهَرْيَرَة  ِب��ي 
َ
اأ َع��ْن  فعن  به،  عنهم  اهلل  ر�سي 

عليه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلِل  ����وُل  َر�����سُ َق�����اَل  َق�����اَل: 

َفَر�َض  ُمَباَرٌك  �َسْهٌر  اُن  َرَم�سَ َتاُكْم 
َ
اأ و�سلم: 

ِفيِه  ُت��ْف��َت��ُح  ��َي��اَم��ُه،  ���سِ َعلَْيُكْم  َوَج���لَّ  َع��زَّ   
ُ َّ
اهلل

ِحيِم،  اْلَ ْبَواُب 
َ
اأ ِفيِه  َوُتْغلَُق  َماِء،  ال�سَّ ْبَواُب 

َ
اأ

َلْيلٌَة  ِفيِه   ِ
َّ

هلِل َياِطنِي،  ال�سَّ َم��َرَدُة  ِفيِه  َوُتَغلُّ 

َفَقْد  َها  ْلِف �َسْهٍر، َمْن ُحِرَم َخْيَ
َ
اأ َخْيٌ ِمْن 

ُحِرَم.

ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال�������رزاق اأح����م����د رج���ب 

القراآن                                                          وعلوم  اّلتف�سي  يف  م�سارك  اأ�ستاذ 

جعل  اليموك   – جامعة  ال�ّسريعة  كلّية 

ما  امل��ي��زات،  من  رم�سان  ل�سهر  تعاىل  اهلل 

القراآِن  ن��زوَل   
َ
اب��ت��داأ ففيه  لغيه،  يكن  مل 

اَن  َرَم�سَ }�َسْهُر  تعاىل:   
ُ
اهلل ق��اَل  الكرمِي، 

��ا���ِض  ْن������ِزَل ِف��ي��ِه اْل����ُق����ْراآُن ُه����ًدى ِل��ل��نَّ
ُ
����ِذي اأ الَّ

�َسِهَد  َفَمْن  َواْلُفْرَقاِن  اْلُهَدى  ِمَن  َوَبيَِّناٍت 

���ا  نَّ ��ْم��ُه{ وق��ول��ه: »}اإِ ��ْه��َر َف��ْل��َي�����سُ ِم��ْن��ُك��ُم ال�����سَّ

ُمْنِذِريَن{   ُكنَّا  اإِنَّا  ُمَباَرَكٍة  َلْيلٍَة  يِف  ْنَزْلَناُه 
َ
اأ

ْن��َزْل��َن��اُه يِف َل��ْي��لَ��ِة اْل��َق��ْدِر{ . 
َ
���ا اأ وق��ول��ه: }اإِنَّ

امل�سلمنَي  ح��ي��اِة  ال�����س��ه��ِر يف  ه��ذا  ولأه��م��ي��ِة 

عظيمًة،  اأج��وراً  فيه  تعاىل   
ُ
اهلل جعَل  فقد 

 
ُ
ف��ف��ي ���س��ي��اِم��ِه ق���اَل َر���س��وُل اهلل ���س��ّل��ى اهلل

��اَن اإِمَي��اًن��ا  ��اَم َرَم�����سَ عليه و���َس��ّل��َم: »َم���ْن ���سَ

َذْنِبِه«، ويف  َم ِمْن  َلُه َما َتَقدَّ َواْحِت�َساًبا ُغِفَر 

الجتهاد يف القيام والتعّبد فيه قال: »َمْن 

َما  َلُه  ُغِفَر  َواْحِت�َساًبا  اإِمَياًنا  اَن  َرَم�سَ َق��اَم 

َذْن���ِب���ِه«، ويف اإح��ي��اء لية ال��ق��در،  َم ِم���ْن  َت��َق��دَّ

اإِمَياًنا  اْلَقْدِر  َلْيلََة  َقاَم  »َمْن  قال:  وقيامها 

َم ِمْن َذْنِبِه«.  َواْحِت�َساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

واأ�����س����اف رج����ب وم����ن اأج�����ل ذل����ك ك��ان 

ال�سيام  ل�سهر  ي�ستاقون  دْوم���اً  امل�سلمون 

ع���ل���ى م����ا ف���ي���ه م����ن ج�����وع وع���ط�������ض، وَك�����دٍّ 

الّنف�ِض  بحب�ض  وامتحاٍن  واب��ت��اٍء  وق��ي��اٍم، 

ال�����س��وُق اإىل رحمة  ���س��ه��وات��ه��ا. ول��ك��ّن��ه  ع��ن 

الذي  الهدى  اإىل  الفطرة  و�سوُق  خالقها، 

الأف��ئ��دُة،  وت��ط��م��ئ��ُن  ال��ق��ل��وُب،  ت�ستقيُم  ب��ه 

اأج��دادن��ا  عا�سها  التي  الأ���س��واق  ذات��ه��ا  ه��ي 

ل�سهر  ف���اأك���رم���وا  ق���ب���ل،  م���ن  ال�����س��احل��ون 

حتى   ، ا�ستقباَل  واأح�سنوا  ُن��َزَل��ُه،  ال�سياِم 

من  الأر���ض  على  حقائَق  اأ�سواُقهم  �سارت 

ُيربي  ليٍل  قياِم  اإىل  فيه،  مع�سيَة  وٍم ل  �سَ

من  النفو�َض  ُتطهُر  �سدقاٍت  اإىل  احل��ي��اَة، 

اهلل  �سبيل  يف  ج��ه��اٍد  اإىل  وال��ُب��ْخ��ِل،  ��ح  ال�����سُّ

كلمَة  وين�سُر  العباَد،  ويحرُر  الباَد،  يفتُح 

اهلِل تعاىل . 

واأك����د رج���ب يف ح��دي��ث ل » الأن���ب���اط »  

الّتبيِة،  �سهُر  هو  رم�ساَن  �سهُر  ان  على 

الرئي�سة  وال��غ��اي��َة  ل��ل�����س��ل��وِك،  وال��ّت��ه��ذي��ِب 

ال��ت��ي َف���َر����َض ال�����س��ي��اَم م���ن اأج��ل��ه��ا ف��ق��ال 

واأ�سا�سها، هي  الأخاق،  اأ�ضُّ  فالتقوى هي 

ال��ت��ي ُت��ه��ذُب ال�����وارَح، وت��رب��ي احل��وا���ض، 

وت���زّك���ي ال���ّط���ْب���َع وال���ط���ب���ائ���ع، وه����ي ال��ت��ي 

ي��ح��ر���ض امل�����س��ل��م ب��ه��ا ���س��ي��ام��ه م��ن ال���ّزلت 

اأْدراِن  م���ن  ن��ف�����س��ه  وي��ح�����س��ن  وامل��ع��ا���س��ي، 

املعايل  طلَب  اإل  ه��مٌّ  لهم  فلي�ض  ال��ّذن��وِب، 

الأفعال  �َسْف�َساف  والتنّزه عن  الأمور،  من 

و�َسَفا�ِسِفها.

يام فظّنوا  وقد غفل قوم عن حكمة ال�سّ

ل��ا���س��تاح��ة  ف��ر���س��ٌة  ���س��ه��َر رم�����س��اَن  اأّن 

ف��اأ���س��اب��ه��م العجز  ال��ع��م��ل والإن����ت����اج،  م���ن 

رم�سان  �سهر  اأّن  هوؤلء  ون�سّي  والتكا�سل، 

ه���و ���س��ه��ر الإع�������داد ال��ن��ف�����س��ّي وال����روح����ّي، 

الفرقان(  )ي��وم  ففيه  الإجن����ازات؛  و�سهر 

وه��و ي��وم غ��زوة ب��در ال��ك��رى، وفيه الفتح 

الأع���ظ���م وه����و ي����وم ف��ت��ح م��ك��ة وي����وم ع��نْي 

�سهر  امل�����س��اه��د يف  م���ن  وغ���يه���ا  ج���ال���وت 

ات��خ��ذوا م��ن رم�سان  رم�����س��ان، واآخ�����رون 

زم����ن����اً ي���ت���ل���ذذون ف���ي���ه م����ن ك�����ّل م����ا ط���اب 

م���ن ال���ط���ع���ام، ح���ت���ى ك����ان ح���ال���ه���م اأق����رب 

اأّن  اإىل ال��ت��ب��ذي��ر والإ����س���راف، وق��د غ��ف��ل��وا 

اأب���اَح���ه من  ��ي��ق يف ط��ّي��ب  الإ����س���ام ل ي�����سُ

َماأْكٍل اأو َم�ْسرٍب، ولكنه مينُع اإ�ساَعة املال، 

ْوِم وهي  ويعلم امل�سلّم حكمة من ِحَكِم ال�سّ

ال�����ّس��ع��ور ب��ج��وع ال���ائ���ع���ني، والإح�����س��ا���ض 

خّلتهم،  ِل�سّد  الغنّي  ُي��ب��ادر  حتى  بحالهم 

اْب��ِن  َع���ِن  احل��دي��ث  ويف  نفقاتهم،  وت��اأم��ني 

َر�ُسوُل  َك��اَن  َق��اَل:  عنهما  اهلل  ر�سي  َعبَّا�ٍض 

��ا���ِض،  ال��نَّ ْج����َوَد 
َ
اأ و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل 

��اَن ِح��نَي  ْج�����َوُد َم���ا َي���ُك���وُن يِف َرَم�����سَ
َ
َوَك�����اَن اأ

ِمْن  َلْيلٍَة  ُكلِّ  يِف  َيْلَقاُه  َوَكاَن  يُل،  ِجْرِ َيْلَقاُه 

��اَن َف��ُي��َداِر���ُس��ُه اْل��ُق��ْراآَن َف��لَ��َر���ُس��وُل اهلِل  َرَم�����سَ

ِم��َن  ��ْيِ  ِب��اْلَ ْج����َوُد 
َ
اأ و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

امْلُْر�َسلَِة  يِح  الرِّ

����َت����اُذُه ِه��ْن��ُد  ْت اِل�����سْ َ ِم����ْن َج��اِن��ِب��َه��ا َع������رَّ

��ُة  ���ِريٌّ َت�����ْس��َه��ُد َغ��اِل��ِب��يَّ ��َب��اِع��ي اْر����َس���اٌد ا����سْ ال�����سِّ

��َف��ًة  ��ِت��ْع��َداَداٍت ُم��َك��ثَّ ��ِة ا���سْ ��َاِم��يَّ ����َس���ِر اْلإِ���سْ
ُ
اْلأ

َت�ْسَعى  الَِّتي  َو  يِل  اْلَف�سِ ْهِر  ال�سَّ �ْسِتْقَباِل 
َ
ِلأ

ِخَاِل  ِمْن  َياِم  ال�سِّ َكْيِفيََّة  ْفِل  الطِّ ِلَتْعِليِم 

�ْسِتْقَباِل 
َ
ِلأ اِلْع��َداَد  ُه  ُفَر�سَ ْفِل  الطِّ اإِْعَطاِء 

َلُه  ِي  التَّْح�سِ يِف  َوُم�َساَرَكِتِه  اَن  َرَم�سَ �َسْهِر 

َوَتْعِظيُم  ُحبٌّ  ْفِل  الطِّ َقْلِب  يِف  َيْغِر�ُض  ا  ِمَّ

َومِلَ���اَذا  َياِم  ال�سِّ َمْعَنى  ���َس��ْرُح  َو  ْهِر  ال�سَّ َه��َذا 

��ا���ُض ِب��ا���ْس��ُل��وٍب َب�����ِس��ي��ٍط َو���َس��ْه��ٍل  ��وُم ال��نَّ َت�����سُ

��ْف��ِل امْلُ��َت��َع��لِّ��َق��ِة  َواِلَج����اَب����ُة َع���ْن ا���ْس��ِئ��لَ��ِة ال��طِّ

��ْف��ِل  اِك ال��طِّ ���ِتَ ���اَف اىَل ا����سْ ��َي��اِم  ا����سَ ِب��ال�����سِّ

ا  ِمَّ ُحوِر  َوال�سَّ اْلإِْف��َط��اِر  َوَج��َب��اِت  ��َداِد  اعِّ يِف 

ِج  التََّدرُّ َو  َعاَدِة  َوال�سَّ ِباْلَفَرِح  �ُسُعوٌر  َنُحُه  مَيْ

َوَت�ْسِجيِعِه  ��ْوِم  ال�����سَّ َع��لَ��ى  ��ْف��ِل  ال��طِّ ِب��َت��ْق��ِوَي��ِة 

َعْن  َواِلْبِتَعاِد  ايَِّجاِبيٍّ  ِب�َسْكٍل  ْوِم  ال�سَّ َعلَى 

ُلَغِة التَّْهِديِد َواْلَوِعيِد .

��َب��اِع��ي َع��لَ��ى اْن َن�����ْس��َت��ِغ��لُّ  ��َح��ْت ال�����سِّ َوَو���سَ

��ِل ِم��ْن  ْف�����سَ
َ
اْل��َوْج��ِه اْلأ َع��لَ��ى  ��اَن  �َسْهَر َرَم�����سَ

ُن��ْق��َب��ُل َعلَى  َواْن  ْه��َداِف��َن��ا 
َ
اأ ��ِدي��ِد   ِخ���َاِل َتْ

َنْعِقُد  َواْن  ًة  َقِويَّ َوَعِزمَيًة  ًة  احِلَ َبِنيِه �سَ  ِ
َّ

اهلل

ْق��ِرَب��اِئ��َن��ا  
َ
���ْس��َرِت��َن��ا َواأ

ُ
ْن��ُف�����ِس��َن��ا َواأ

َ
���َس��َاًم��ا َم��َع اأ

َناَمُج  اْلَرْ َن  مَّ َيَت�سَ ْن 
َ
اأ َعلَى   َنْحِر�ُض  َواْن 

اْلَكِرمِي  اْل��ُق��ْراآِن  َوِق���َراَءَة  َاَة  ال�سَّ اْلَيْوِميُّ 

َتَناُف�ٍض َمَع اْحَباِبَنا يِف ِفْعِل  َواِلْذَكاَر َوَخْلِق 

اِت . ْيَ اْلَ

ُه��وِن ُم��ْر���ِس��ٌد  ��ُد ِع��ي��ِد ال��دُّ ��مَّ ���ْس��َت��اُذ ُمَ
ُ
اْلأ

��ْه��َر  َن��ْف�����ِس��ي َوَت�����ْرَب�����ِويٌّ َق����اَل َي���َت���َزاَم���ُن ال�����سَّ

ُفِر�َسْت  الَِّتي  ُك��وُروَن��ا  ُوُج��وِد  َم��َع  يَل  اْلَف�سِ

َعلَْيَنا  اْنَعَك�َسْت  ِدِه  ُم�����َس��دَّ اإِْج�����َراَءاُت  َعلَْيَنا 

اْن  َلَنا  ُب��دَّ  َف��َا  ِه،  ْلِبيَّ ال�سَّ ��اِق��ِه  ال��طَّ ِبَبْع�ِض 

اَن  َرَم�سَ يِف  امْلَ��ْن��ِزيِلُّ  ��َج��َر  احْلَ ُه  َف��ْتَ َن�ْسَتِغلُّ 

ُف  َوُتَخفِّ َحَياِتَنا  يِف  ُتِفيُدَنا  َراَءاٍت  اجِّ ِلَتَعلُِّم 

َفاِل  اِلطِّ َتْعِليِم  ِمْثَل  ِه  ْلِبيَّ ال�سَّ اِقِه  الطَّ ِمْن 

��ْوِم   ���َل ِم����ْن ِخ�����َاِل ال�����سَّ ���َح���مُّ ���ْرَ َوال���تَّ ال�������سَّ

النَّْوُم  َحْيُث  ِمْن  اْلَوْقِت  َتْنِظيَم  َوَتْعِليِمِهْم 

َوِقَراَءُة اْلِقَراِن َواْلِقَياُم ِباْلِعَباَداِت.

���َق���اُرِب  ���اَن ِل���ل���تَّ ���ِت���ْغ���َاُل ���َس��ْه��ِر َرَم�������سَ ا����سْ

��ِريِّ َواْل��َع��َم��ِل ِب���ُروِح اْل��َف��ِري��ِق اْل��َواِح��ِد  اِل���سْ

امْلَْنِزِليِه  اِلْعَماِل  ِبَبْع�ِض  اْلِقَياِم  ِخَاِل  ِمْن 

التََّعاُوِن  ُروَح  ُز  ُيَعزِّ ا  ِمَّ ِبَها  مِّ 
ُ

اْلأ َوُم�َساَعَدِة 

وِليَِّة. ِبامْلَ�ْسوؤُ َواِلْح�َسا�ِض 

النباط- عمان

هالة  املهند�سة  املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزي���رة  قالت   

12 خ��ام��ا م��ن امل��ع��ادن  زوات����ي، ان ال����وزارة وب��ع��د ان ح���ددت 

على  جهودها  تركز  لا�ستثمار،  املفتوحة  ال�ستاتيجية 

ا���س��ت��غ��ال ال���ام���ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم يف جم��الت 

�سناعية وا�سعة ومتطورة ومل يتم ا�ستغالها لان.

القيمة  تعزيز  على  حاليا  تعمل  ال����وزارة  ان  واو���س��ح��ت 

الذي  والتحويلي  ال�ستخراجي  التعدين  لقطاع  امل�سافة 

2.43 م��ل��ي��ار دي��ن��ار،  ب��ل��غ��ت ح���وايل  2019 ع��وائ��د  ح��ق��ق ع���ام 

بلغت  فيما  الإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  من  باملئة   7.7 �سكلت 

دينار  945 مليون  2019 حوايل  لعام  القطاع  قيمة �سادرات 

19باملئة من اجمايل �سادرات اململكة. بن�سبة تقدر بحوايل 

ان�ساء  ت�سجيع  جهود  يف  ما�سية  ال��وزارة  ان  اىل  وا�سارت 

���س��ن��اع��ات ا���س��ت��خ��راج��ي��ة وحت��وي��ل��ي��ة ت���ق���وم ع��ل��ى ال���ام���ات 

اإ�سافة نوعية ل�سناعة التعدين الأردنية. الوطنية لتكون 

عن  التنقيبية  ال��رام��ج  تنفيذ  ت��وا���س��ل  ان��ه��ا  وا���س��اف��ت 

ال����روات امل��ع��دن��ي��ة ك��ال��ع��ن��ا���س��ر الأر���س��ي��ة ال���ن���ادرة وامل��ع��ادن 

امل��ع��ادن  ال��ع��دي��د م��ن  ب���اأن ه��ن��اك  الثقيلة وال��ل��ي��ث��ي��وم، ع��ل��م��اً 

الوطنية التي ما زالت بحاجة اىل ا�ستك�ساف وتقييم.

التطور  نحو  ي�سي  اململكة  يف  التعدين  قطاع  ان  واأك��دت 

الإيجابي وتعد م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل رئي�سية 

وم�سدري  منتجي  اأك��ر  اأح��د  الأردن  يعتر  حيث  وه��ام��ة، 

ال��ف��و���س��ف��ات، ال��ب��وت��ا���ض، ال��روم��ني والأ���س��م��دة والأح��م��ا���ض 

اإنتاج  يف  الوحيدة  العربية  وال��دول��ة  العامل،  يف  الكيميائية 

البوتا�ض.

وامل��ن��اج��م مثل  امل��ق��ال��ع  اأه��م��ي��ة منتجات  ال��وزي��رة  وب��ي��ن��ت 

والب�ض  والبوزلنا  �سويلح  ورمل  النقي  اليي  احلجر 

وحجر البناء وغيها، والتي تدخل يف عدة �سناعات ملية، 

الذي  الكرك،  التعليمية يف  الطبا�سي  ان م�سنع  اىل  لفتة 

على  ال��ث��اين  اأن��ه  على  وي�سنف  الب�ض،  م��ادة  على  يعتمد 

م�ستوى العامل من حيث جودة املنتج الذي ي�سدر اىل نحو 

الوروب���ي  الحت���اد  ودول  العربية  ال���دول  ت�سمل  دول��ة   100

وال�����س��وق الم��يك��ي، ع��دا عن  افريقيا،  و���س��رق  ودول غ��رب 

تغطية حاجة ال�ستهاك املحلي.

العاملة  الأي����دي  ت�سغيل  يف  ال��ق��ط��اع  اأه��م��ي��ة  اأك����دت  ك��م��ا 

املحلية، وتغطية حاجة ال�سوق املحلي من الامات الأولية 

يف  املتعلقة  النهائية  وامل��ن��ت��ج��ات  الو�سيطة  املنتجات  وم��ن 

الت�سدير،  ال�سعبة من خال  العمات  القطاع، ويف توفي 

بالإ�سافة اإىل رفد خزينة الدولة.

لعام  اململكة  التعدين يف  اإجن��ازات قطاع  زوات��ي  وعر�ست 

يف  عامليا  ال�سابعة  املرتبة  يف  حل  الأردن  ان  مو�سحة   ،2019

مليون   2.5 بحوايل  البوتا�سيوم(  البوتا�ض)كلوريد  انتاج 

�سركة  فيما حققت  دينار،  504 مايني  عوائدها  بلغت  طن 

مقارنة  دينار،  مليون   152 بلغت  اأرب��اح��ا  العربية  البوتا�ض 

البوتا�ض  �سركة  2018. وت�سدرت  عام  دينار  125 مليون  مع 

بلغت  حيث   2019 لعام  الردن��ي��ة  ال�سادرات  قائمة  العربية 

وتخطط  باملئة،   1.6 الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتها 

ل��ا���س��م��دة وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ات لن��ت��اج  ال�����س��رك��ة لن�����س��اء م�سنع 

الكاوية. الكلورين وال�سودا 

9.2 مليون  ب��ل��غ  ف��ق��د   2019 ل��ع��ام  ال��ف��و���س��ف��ات  ان��ت��اج  ام���ا 

بلغت  بعوائد  �سنوات،  خم�ض  يف  كمية  اعلى  م�سجا  ط��ن، 

املحلي  الناجت  باملئة من   1 339 مليون دينار و�سكلت حوايل 

ب��روم��ني  ���س��رك��ة  مبيعات  ع��وائ��د  بلغت  ح��ني  الإج���م���ايل، يف 

امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  يف  و���س��اه��م��ت  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   290 الردن 

0.9 باملئة. الإجمايل بن�سبة تقدر بحوايل 

والح��م��ا���ض  الأ���س��م��دة  �سناعة  خ��ام��ات  ان  اىل  وا���س��ارت 

وت�سدر  اململكة،  يف  لا�سمدة  م�سنعا   85 ت�سغيل  يف  ت�سهم 

املنتجات الردنية من ال�سمدة والحما�ض اىل العديد من 

دول العامل خا�سة اليابان، حيث تنتج هذه امل�سانع العديد 

اأنواع ال�سماد والحما�ض الكيميائية. من 

الف   748 بلغ   2019 ع��ام  الأ���س��م��دة  اإن��ت��اج  ان  اىل  ولفتت 

145 مليون دينار يف حني  طن بعوائد مبيعات بلغت حوايل 

1.3 مليون طن بعوائد  انتاج الحما�ض حوايل  بلغت كمية 

150 مليون دينار. مبيعات بلغت حوايل 

ويف جمال ال�سمنت، تعمل يف اململكة وفق الوزيرة زواتي، 

تبلغ  املحلية  ال�سوق  من  ا�ستهاكية  بطاقة  م�سانع  خم�سة 

حوايل 3.2 مليون طن �سنويا، يف حني بلغت عوائد مبيعات 

ال�سمنت عام 2019 حوايل 260 مليون دينار.

وفيما يتعلق ببيانات القطاع لعام 2020 قالت انه بالرغم 

بالعمل  ا�ستمر  القطاع  ان  ال  تداعيات جائحة كورونا،  من 

لل�سركات  املالية  البيانات  �سدور  املتوقع  وم��ن  والت�سدير 

قبل نهاية �سهر ني�سان احلايل.

 2020 اآب  ���س��ه��ر  يف  اط��ل��ق��ت  ق���د  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك���ان���ت 

جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ر���ض ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن، 

الل��ك��توين،  موقعها  على  من�سورة  خا�سة  ن�سرة  واع���دت 

ل��ا���س��ت��غ��ال يف  امل��ت��اح��ة  امل��ع��دن��ي��ة  اأه����م ال���ام���ات  تت�سمن 

ال���ق���ط���اع ال���س��ت��ث��م��اري و���س��م��ن��ت��ه��ا 12 خ���ام���اً م���ن امل���ع���ادن 

والنحا�ض  الذهب  مثل  لا�ستثمار  املفتوحة  ال�ستاتيجية 

املعادن  من  وكذلك  النادرة،  الأر�سية  والعنا�سر  والزركون 

والبازلت  ال�سيليكا  رمال  مثل  املوؤملة  ال�سناعية  وال�سخور 

وال���ط���ب���ا����س���ي واحل����ج����ر ال�����يي ال���ن���ق���ي وال���دول���وم���اي���ت 

وال���ك���اول���ني وال��ف��ل��د���س��ب��ار وك���ذل���ك ال��ف��ر���ض ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

املفتوحة ل�ستغال ال�سخر الزيتي يف اإنتاج الزيتي.

وال���روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأع���دت  الت�سريعي،  ال��ان��ب  ويف 

هذه  يف  ال�ستثمار  لت�سهيل  الازمة  الت�سريعات  املعدنية، 

البتول  ا�ستغال  »م�ساريع  نظام  موؤخراً  و�سدر  الفر�ض، 

وال�سخر الزيتي والفحم احلجري واملعادن ال�ستاتيجية« 

ال��ت��ج��اري م��ن خ��ال  ال���ذي ي��ه��دف اإىل حتفيز ال���س��ت��ث��م��ار 

ت�سهيل اإجراءات ا�ستغال هذه الروات وفق اأ�س�ض ومبادئ 

تقوم على ال�سفافية والو�سوح.

النباط- عمان

ال��ع��امل ام�����ض الأح���د،  ي�����س��ارك الردن   

الحتفال بيوم التاث العاملي الذي اقرته 

وال��ع��ل��م  ل��ل��تب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 

 .1972 والثقافة )اليون�سكو( عام 

ام�ض  ل���ل���وزارة  �سحفي  ب��ي��ان  وبح�سب 

ال�سياحة والآث��ار نايف  الح��د، ق��ال وزي��ر 

بهذا  اململكة  احتفال  ان  الفايز،  حميدي 

اليوم ياأتي ملا له من اهمية يف احلفاظ على 

املنقولة  ا�سكاله  بكافة  الإن�ساين  ال��تاث 

منذ  الأردن  �سعي  م��وؤك��دا  املنقولة،  وغ��ي 

والن��ظ��م��ة  ال��ق��وان��ني  و���س��ع  اىل  تاأ�سي�سه 

ال��ت��ي ت��ه��دف اىل احل��ف��اظ ع��ل��ى امل����وروث 

امل��م��ل��ك��ة كجزء  احل�����س��اري والن�����س��اين يف 

من املوروث العاملي. وبني اأن الأردن يعمل 

واملهتمني  ال��دول��ي��ني  ال�����س��رك��اء  ك��اف��ة  م��ع 

منظمة  وخا�سة  ال��تاث  على  احلفاظ  يف 

يف  ال�ستدامة  لتحقيق  وذل��ك  اليون�سكو، 

الم�سة  ال��تاث��ي��ة  امل��واق��ع  على  احل��ف��اظ 

ال��ر���س��ا���ض،  اأم  ق�����س��ي ع���م���رة،  ال���ب���تا،   «

امل��غ��ط�����ض«  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  رم  وادي  م��م��ي��ة 

امل�سجلة على قائمة التاث العاملي.

واأ�سارت الوزارة يف بيانها اىل اأن الفتة 

الخ�����ية ���س��ه��دت اه��ت��م��ام��ا م��ل��ح��وظ��اً يف 

الردن،  يف  واحل�سري  العمراين  ال��تاث 

ومت اإقرار اأ�س�ض ومعايي وحتديد التاث 

واحل��ف��اظ ع��ل��ي��ه، وك��ذل��ك زي���ادة التكيز 

على  واحلفاظ  الهتمام  ثقافة  ن�سر  على 

من  ك��ج��زء  الردين  احل�����س��اري  امل�����وروث 

باأن  ال���وزارة  من  امي��ان��اً  الوطنية،  الهوية 

الآث������ار وال������تاث ب��ك��اف��ة ا���س��ك��ال��ه��ا ام��ان��ة 

اإىل الج���ي���ال  اي�����س��ال��ه��ا  ي��ج��ب  م���ت���وارث���ة 

القادمة لتبقى �سورة منوذجية عن تاريخ 

م��دي��ري��ات  ان  وا���س��اف��ت  ال��ع��ري��ق.  الردن 

ال�����س��ي��اح��ة والآث�����ار يف امل��ح��اف��ظ��ات اأق��ام��ت 

ال�سياحية  امل��واق��ع  م��ن  ع���دد  يف  ف��ع��ال��ي��ات 

والأث����ري����ة ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، م���ع م���راع���اة 

�سروط ال�سامة العامة والو�سع الوبائي 

يف اململكة.

 القطاع يسير نحو التطور اإليجابي

زواتي: عوائد قطاع التعدين 2.4 مليار دينار 

 السياحة: التراث األردني جزء من هويتنا الوطنية

االثنني    19  /  4  / 2021

 روحانيات ٠٠ رمضان شهر لتهذيب السلوك واإلعداد النفسي والروحي

املحلي

د. طالل طلب الشرفات

 في إدارِة االعتقاد 
السلبي: الحذر ضرورة

 مديرية الدفاع المدني تحذر من الكتلة 
الهوائية الحارة

 اربد:حوارية حول فضائل الصيام 
والقيام بمركز شابات كفرسوم

 الزراعة: تم القضاء على نسبة كبيرة 
من مجموعات الجراد الصحراوي

النباط- عمان

الكتلة  املدين من  الدفاع   حذرت مديرية 

داعية  اململكة،  ت�سهدها  التي  الهوائية احلارة 

والإر���س��ادات  بالن�سائح  التقيد  ���س��رورة  اإىل 

ل���ت���ف���ادي وق�����وع ح������وادث ����س���رب���ات ال�����س��م�����ض 

والإجهاد احلراري.

ودعت املديرية يف بيان ام�ض الحد، اىل عدم 

لطر  تفادياً  ال�سم�ض  لأ�سعة  املبا�سر  التعر�ض 

الإ�سابة ب�سربات ال�سم�ض والإجهاد احلراري.

كما دعت املواطنني اىل عدم قيادة املركبة 

يف حالت ال�سعور بالتعب اأو الإرهاق اأو املر�ض 

مل�سافات  القيادة  اأثناء  واحلذر  واأخذ احليطة 

املركبة  داخ���ل  املعقمات  ت��رك  وع���دم  ط��وي��ل��ة، 

خال ارتفاع درجات احلرارة لحتوائها على 

مواد قابلة لا�ستعال.

وحدهم  الأطفال  ترك  عدم  على  و�سددت 

داخ���ل امل��رك��ب��ة اأث���ن���اء ق�����س��اء احل���وائ���ج وع��دم 

ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  ب��ال��ل��ع��ب حت��ت  ل��ه��م  ال�����س��م��اح 

ل���ف���تات ط��وي��ل��ة، و����س���رورة ارت�����داء اأغ��ط��ي��ة 

ال��راأ���ض ال��واق��ي��ة وال��ق��ب��ع��ات واخ���ذ ق�سط من 

تقت�سي  الذين  الأ�سخا�ض  خ�سو�ساً  الراحة، 

ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  حت��ت  ال��ب��ق��اء  عملهم  طبيعة 

املبا�سرة لفتات طويلة.

الأباريز  حتميل  عدم  �سرورة  على  واأكدت 

بت�سغيل  وذلك  طاقتها  من  اأكر  الكهربائية 

واملراوح وغيها على م�سدر  الهواء  مكيفات 

ت��ي��ار ك��ه��رب��ائ��ي واح���د، والب��ت��ع��اد ع��ن اأم��اك��ن 

الأع�ساب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف 

بالت�سال  التدد  وعدم  والأفاعي،  كالعقارب 

دعت  اإذا   )911( املوحد  الطوارئ  هاتف  على 

احلاجة لذلك.

النباط- اإربد

نظم مركز �سابات كفر�سوم التابع ملديرية 

زووم،  تطبيق  عر  الح��د،  ام�ض  اإرب��د  �سباب 

حوارية حول ف�سائل ال�سيام والقيام يف �سهر 

املبارك. رم�سان 

وحت�����دث ال���دك���ت���ور ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ك��رمي 

ال�سيام  ف�سائل  ع��ن  ال��ل��ق��اء،  خ��ال  عبيدات 

رم�سان  �سهر  يف  الأع���م���ال  و���س��ال��ح  وال��ق��ي��ام 

املبارك.

�سهر  وال��غ��ف��ران،  العتق  �سهر  ان��ه  وا���س��اف 

ت��ك��ر ف��ي��ه ال�������س���دق���ات والإح���������س����ان، وت��ف��ت��ح 

احل�سنات  فيه  وتت�ساعف  النة  اأب���واب  فيه 

وت�ستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه ال�سيئات.

ف���وائ���د  ال�������س���ي���ام  يف  اأن  ع���ب���ي���دات  وب�����ني 

النف�ض  تطهي  منها  عظيمة،  وح��ك��م  ك��ث��ية 

ال�سيئة  الأخ����اق  م��ن  وت��زك��ي��ت��ه��ا  وت��ه��ذي��ب��ه��ا 

النف�ض على  كال�سر والبطر والبخل، وتعويد 

وال��ود  واحل��ل��م  كال�سر  الكرمية  الأخ���اق 

والكرم.

امل�ساركات  بني  ح��وار  دار  اللقاء  نهاية  ويف 

وال�����س��ي��خ ع���ب���ي���دات رد ف��ي��ه ع��ل��ى اأ���س��ئ��ل��ت��ه��ن 

�سهر  ف�سائل  ح��ول  املختلفة  وا�ستف�سارتهن 

املبارك. رم�سان 

النباط- عمان

 قال وزير الزراعة املهند�ض خالد احلنيفات، انه 

جمموعات  م��ن  ج��دا  ك��ب��ية  ن�سبة  على  الق�ساء  مت 

الكبية  ال��ه��ود  ب�سبب  وذل��ك  ال�سحراوي،  ال���راد 

التي بذلتها كوادر الوزارة خال اليام املا�سية وا�سناد 

�ساح الو والهات ال�سريكة يف عدد من املواقع التي 

�سهدت دخول الراد.

وب��ني احلنيفات يف بيان ام�ض الح��د، ان ال�سرب 

الواحد يتكون من مايني احل�سرات، وتغطي احيانا 

مئات الكيلومتات، وان املجموعات التي دخلت اململكة 

يف عدد من الماكن كان تركيزها يف منطقة املدورة 

التي �سهدت مكافحة وا�سعة على مدار اليام املا�سية.

الازمة،  املعدات  كافة  ا�ستخدام  مت  ان��ه  وا�ساف 

من  امل�ستوى  ه��ذا  اىل  للو�سول  ال��و  �ساح  وا�سناد 

ال�سيطرة التامة.

وا�سار الوزير اىل ان جهود املكافحة يف الروي�سد 

ك��ان��ت ك��ب��ية ومت ال�سيطرة على ال���زء الك���ر من 

اعداد الراد، مع ا�ستمرارية الفرق ال�ستك�سافية يف 

ر�سد اليوب الباقية من اثر املكافحة ور�سد دخول 

اي اعداد اخرى.

واأ�سار اىل انه مت الق�ساء على الع��داد الب�سيطة 

التي و�سلت ملنطقة الزرق ب�سبب املكافحة ال�سديدة 

امل��ح��اذي��ة  امل��ن��اط��ق  يف  امل�ستمر  ال�ستك�سايف  وال��ع��م��ل 

للحدود.

ال�ستك�سافية  وال��ف��رق  م�ستمرة  املتابعة  ان  واأك��د 

وف����رق امل��ك��اف��ح��ة وال��اه��زي��ة يف امل��ب��ي��دات والل��ي��ات 

وال����س���ن���اد م���ن ق��ب��ل م���دي���ري���ات ال����زراع����ة يف ك��اف��ة 

حتى  ت���ام  تن�سيق  ويف  متيقظة  �ستبقى  امل��ح��اف��ظ��ات 

النتهاء من هذه الفة ومنع اثرها على املزروعات.

الوطن  لها  تعر�ض  التي  املتاحقة  التداعيات  يف  الأخ���ية  الأي���ام  راف��ق  م��ا  اأخ��ط��ر 

الوطني  ال�����س��اأن  ح��ول  ال�سلبي  الع��ت��ق��اد  لإدارة  البيثة  امل��ح��اولت  ح��ج��م  يف  متثلت 

وماولة تو�سيع م�ساحات ال�سواد يف امل�سهد العام؛ لتوفي حالة منهجة من ال�سجر 

واآثار  القا�سية  البطالة  وطاأة  عن  الناجمة  املحبطة  للم�ساعر  مقيتة  وتعبئة  ال�سعبي 

ال�سفو  لتعكي  امل��ح��اولت؛  ه��ذه  اأم���ام  ال�سكوت  م��ق��ب��وًل  يعد  فلم  اللعينة،  ال��ائ��ح��ة 

الق�سية  على  الإقليمي  التاآمر  يخدم  ال��ذي  القلق  منزلق  نحو  الباد  وج��ر  الوطني 

الرا�سخ. الأردين  املوقف  اإ�سعاف  خال  من  الفل�سطينية 

القت�سادي  الظرف  وتوظيف  ال�سلبي،  العتقاد  لإدارة  غادر  ا�ستثمار  ثّمة  اأن  يبدو 

للق  املحبطة؛  القوى  و�سلف  ال�سكوى،  تغذي  التي  التذمر  حلقات  لبناء  ؛  ال�ساغط 

ال��دول��ة  ب�سلطات  الثقة  ف��ق��دان  اأت���ون  يف  وزج��ه��ا  املتعبة،  امل�ساعر  لتعبئة  م��ائ��م  ج��و 

اأن جرعات  اإن الأخطر يف هذا ال�سدد يتمثل يف  وموؤ�س�ساتها و�سيادة القانون فيها؛ بل 

الأمل التي حتاول النخب الوطنية احلية بثها يف الطاب العام تواجه نكو�ساً مرعباً 

الهروب والذلن. الدولة ورجالها يف مظاهر موؤملة ومدانة من  اأبناء  من 

اأن  اأك��ر  وي��ب��دو  ت�ساعفت،  ق��د  امل��رة  ه��ذه  ال��ع��ام  ال��وع��ي  يف  العبث  م�ساحة  اأن  يبدو 

تزوير  م��اولت  على  الإن��ف��اق  يف  اأ�سرفت  ق��د  الداخلية  واأدوات��ه��ا  الارجية  ال��ه��ات 

التوا�سل  و���س��ائ��ل  واأغ��رق��ت  ال��ع��ام،  الل��ت��زام  مبفهوم  الثقة  واإن��ه��اك  ال�سعبي،  ال��وع��ي 

ولكن  اأبنائه  وت�سحيات  الكبي  الوطن  هذا  �سمود  من  النيل  مبحاولت  الجتماعي 

التي حتطمت  املوؤامرات  على  ع�سّي  الأردن  اأن  التاريخ  يف  املاثلة  احلقيقة  ن�سوا  هوؤلء 

على �سخرة �سموده غي ذي مرة.

اأي وقت م�سى لإطاق حوار  اأكر من  الت�سريعية والتنفيذية مدعوتان  ال�سلطتان 

مقدمتها  ويف  الوطنية  الأول��وي��ات  ومراجعة  املخل�سة،  الجتماعية  ال��ق��وى  م��ع  ج��اد 

واإخ�ساعه  الدولة  رج��ال  مفهوم  يف  النظر  واإع��ادة  والبطالة،  الفقر  خماطر  معالة 

من  الغا�سبون  يرتادها  التي  املو�سمية  املعار�سة  مفهوم  ولم  الوطنية،  لاختبارات 

موجات الإحالة على التقاعد يف كافة القطاعات، على اأن يرافق ذلك حوكمة اإجراءات 

خال�سة  وطنية  واعتبارات  مهنية  معايي  وفق  والتفيع  والتقية  والإقالة،  الإحالة 

وموثوقة. م�ستقلة  جهات  من  مراقبتها  يتم 

خطابنا  �سياغة  نعيد  اأن  ال��واج��ب  م��ن  اأ���س��ح��ى  ال��ع��ل��م  ب��ي��وم  نحتفل  ون��ح��ن  ال��ي��وم 

الوطني وفق اعتبارات مو�سوعية تاأخذ بعني العتبار احتام الراأي الآخر، واحلزم يف 

املرجعيات  الأجنبي من بني ظهرانينا، ولم  واجتثاث عماء  الوطني،  الأمن  �سيانة 

تفعيل  مظلة  وتو�سيع  الوطني،  ا�ستقرارنا  ل�سرب  البيثة؛  امل��ح��اولت  ترعى  التي 

ا�ستقراره؛  وزعزعة  الوطني  الأم��ن  منظومة  �سرب  م��اولت  لت�سمل  الدفاع  قانون 

كياننا  تهدد  باتت  التي  املزعجة  الختبارات  املزيد من  يحتمل  ل  الوطني  الظرف  لأن 

الأهلي. و�سلمنا  الوطني، 

الوطن  هذا  باأن  الرا�سخ  اإمياين  لول  البوح  �سهية  تفقدين  اأن  كادت  املا�سية  الأيام 

وبدونهما  ورفعتنا،  ا�ستقرارنا  بو�سلة  هي  القيادة  هذه  واأن  وكرامتنا،  عزتنا  رمز  هو 

املعاناة. يف  مرعبة  مظاهر  اإىل  و�سنتحّول  والقومي،  الإن�ساين  دورنا  �سنفقد 

�سوء. كل  املفدى من  وقائدنا  الطيب  و�سعبنا  اهلل وطننا احلبيب  وحمى 



االنباط - رويرتز

املركزي  البنك  م��ن  بيانات  اأظ��ه��رت 

الأردين، ام�س الأحد، تراجع احتياطي 

الأول من  الربع  الأجنبية يف  العمالت 

مليار   15.48 اإىل   %2.7 احل��ايل  ال��ع��ام 

يف  م��ل��ي��ار   15.91 م���ع  م��ق��ارن��ة  دولر، 

.2020 نهاية 

يعاين الأردن يف ظل جائحة فريو�س 

الدخل  على  �سلبا  اأث���رت  ال��ت��ي  ك��ورون��ا 

ال�����س��ي��اح��ي، اأح����د اأه����م رواف�����د ال��ع��م��ل��ة 

ال�سعبة يف اململكة.

ي��ذك��ر اأن����ه ب��ن��ه��اي��ة م���ار����س امل��ا���س��ي، 

ت��و���س��ل ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل اإىل 

اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج متويل 

دولر،  م��ل��ي��ون   200 مب���ق���دار  ال���ب���الد 

بعدما  قائم،  ائتماين  برنامج  مبوجب 

ال��رن��ام��ج  اأن  اإىل  م��راج��ع��ة  ت��و���س��ل��ت 

ال�سحيح«. امل�سار  على  “ي�سري 
اإج�����م�����ايل  اإن  ال���������س����ن����دوق  وق���������ال 

امل���دف���وع���ات ل�������الأردن، مب���ا يف ذل����ك يف 

لعامني  املمدد  ال�سندوق  ت�سهيل  اإطار 

 2020 م���ار����س  اإط���الق���ه يف  وال�����ذي مت 

ت�سهيالت  مبوجب  امل�سحوبة  وامل��ب��ال��غ 

ق��رو���س ال���ط���وارئ امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ريو���س 

كورونا، �سي�سل اإىل حوايل 1.95 مليار 

اإىل   2020 م���ن  ال���ف���رة  خ����الل  دولر 

.2024
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اأك����ر خم�سة  ن��ت��ائ��ج  اأم���ريك���ا  ����س���درت يف 

وك���ان���ت  ����س���ري���ت  وول  يف  م����درج����ة  ب���ن���وك 

اأف�سل من التوقعات. جميعها 

ال��ب��ن��وك  اأرب����اح  اإن  فيت�س  وك��ال��ة  وق��ال��ت 

وال�ستثمار  التداول  اإي���رادات  من  ا�ستفادت 

ال���ق���وي���ة وم�����ن ر�����س����وم ال����س���ت�������س���ارات، ك��م��ا 

ا�ستفادت من �سفقات ال�ستحواذ والندماج 

.SPAC مبا فيها �سفقات 

واأ�سارت اإىل اأن البنوك ا�ستفادة اأي�سا من 

عك�س خم�س�سات جنبت �سابقا مع تعرث اأقل 

احلكومي.  امل��ايل  الدعم  ب�سبب  املتوقع  من 

�سلبيا  �سيبقى  الئتمان  منو  اأن  اإىل  وذك��رت 

و�سط �سعف الطلب من الأفراد وال�سركات.

ل�سيتي  الأول  ال���رب���ع  اأرب������اح  وت�����س��اع��ف 

7.9 مليار دولر، وعك�س  3 مرات اإىل  غروب 

جنبها  دولر  مليار   3.9 بقيمة  خم�س�سات 

البنك للديون املتعرثة.

وق����ام ال��ب��ن��ك ب��ال��ت��خ��ارج م���ن ال�����س��ريف��ة 

ال�سني  منها  �سوق   11 يف  ل��الأف��راد  املوجهة 

والبحرين. واأ�سراليا  والهند 

اأم�����ا ج���ي ب���ي م����ورغ����ان، ف��ن��م��ت اأرب���اح���ه 

الأول  ال��رب��ع  يف  دولر  مليار   14 اإىل   %400

بدعم  الأرب��اح  التوقعات.وارتفعت  لتتجاوز 

من اأن�سطة التداول وزيادة ر�سوم ال�ستثمار 

بقيمة  خم�س�سات  عك�س  بجانب  امل�����س��ريف، 

5.2 مليار دولر.

بن�سبة  ���س��اك�����س  غ��ول��دم��ان  اأرب�����اح  ومن���ت 

ل��ت��ت��ج��اوز  دولر  م���ل���ي���ار   6.7 اإىل   %500

ال��ت��وق��ع��ات، ،ع��ك�����س خم�����س�����س��ات ب��ن��ح��و 70 

مليون دولر بالربع الأول 2021.

 %48 اأرب���اح���ه  اأم���ريك���ا، من��ت  اأوف  وب��ن��ك 

وعك�س  الأول،  بالربع  دولر  مليار   8.1 اإىل 

الأ�سواأ  ال�سيناريوهات  ملواجهة  خم�س�سات 

لأزمة كورونا بقيمة 2.7 مليار دولر.

باأكرث  اأرباحه  فت�ساعف  فارغو،  ولز  اأما 

بالربع  دولر  م��ل��ي��ار   4.7 اإىل  م���رات   8 م��ن 

خ�سائر  خم�����س�����س��ات  ان��خ��ف��ا���س  م��ع  الأول، 

الئتمان 5.1 مليار دولر.

العربية-وكاالت

ت��واج��ه ���س��رك��ات ال�����س��ي��ارات ال��ع��امل��ي��ة اأزم����ة يف 

يكبدها  مم��ا  الرقائق  يف  النق�س  ب�سبب  الإن��ت��اج 

خ�سائر ب� 61 مليار دولر خالل العام احلايل، ومل 

يت�سح بعد لهذا القطاع متى �سيتم التغلب على 

هذه املع�سلة.

وت��ب��ل��غ اخل�����س��ائ��ر ال��ت��ي حتققها ال�����س��رك��ات يف 

ال�سني 25.5 مليار دولر، فيما ت�سل اخل�سائر يف 

الحتاد الأوروبي اإىل 13.4 مليار دولر.

9.3 مليار  اآ���س��ي��ا  وت��ب��ل��غ اخل�����س��ائ��ر يف ج��ن��وب 

دولر، اأما يف اليابان وكوريا اجلنوبية فتبلغ 7.3 

مليار دولر، ويف اأمريكا ال�سمالية تبلغ 5.2 مليار 

دولر.

يف  ال�سيارات  يف  امل��و���س��الت  اأ���س��ب��اه  وت�ستخدم 

اأداء املحرك، واإدارة التوجيه، وح�سا�سات  مراقبة 

التوقف، والنوافذ الكهربائية، واأنظمة الرفيه.

وب�����س��ب��ب ه���ذه الأزم������ة ق��ام��ت ف����ورد ب��اإغ��الق 

م�سانع، واأوقفت اإنتاج بع�س الطرازات، وتوقعات 

قامت  كما  دولر.  مليار   2.5 ب���  الأرب����اح  ب��راج��ع 

�سركة جرنال موتورز باإغالق م�سانع، وخف�ست 

الأرباح  اإنتاج بع�س اخلطوط، وتوقعات براجع 

ب� 2 مليار دولر.

وق����ام����ت اأي���������س����ا ك����ل م����ن ن���ي�������س���ان وه����ون����دا 

م�سانع،  ب��اإغ��الق  وفولك�سفاغن  وميت�سوبي�سي 

اإنتاج  الإنتاج وقف  خف�س وتعديالت يف خطوط 

بع�س الطرازات.

العربية-وكاالت

خم��زون  يف  امل�سبوقة  غ��ري  التخمة  تكاد 

ال���ن���ف���ط ال����ت����ي ت����راك����م����ت خ������الل ج��ائ��ح��ة 

تعايف  يدعم  مما  تنفد،  اأن  كورونا  فريو�س 

يزعج  ولكنه  املنتجني  ينقذ  ال��ذي  الأ�سعار 

امل�ستهلكني.

الدولية،  الطاقة  وكالة  لتقرير  ووف��ق��اً 

ت���ب���ق���ى ح����ال����ي����اً ن����ح����و ُخ����م���������س ال���ف���ائ�������س 

ال����ذي ت��دف��ق ع��ل��ى ���س��ه��اري��ج ال��ت��خ��زي��ن يف 

الطلب  انهار  عندما  املتقدمة،  القت�سادات 

على النفط العام املا�سي حتى فراير.

وت��اأت��ي اإع����ادة ال���ت���وازن يف ال��وق��ت ال��ذي 

تبقي فيه اأوبك وحلفاوؤها كميات كبرية من 

النتعا�س  يعيد  كما  الإن��ت��اج،  خ��ارج  النفط 

العاملي  الطلب  تن�سيط  املوؤقت  القت�سادي 

على الوقود، مبا يدعم اأ�سعار النفط اخلام 

بالقرب من 67 دولراً للرميل.

يف  ال�سلع  اأبحاث  رئي�س  قال  جانبه،  من 

“عادت خمزونات  اإد مور�س،  �سيتي غروب، 

ال��ن��ف��ط ال��ت��ج��اري��ة ع���ر م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

يف  متو�سطها  اإىل  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����س��ادي 

خم�س �سنوات، ما تبقى من الفائ�س يركز 

بالكامل تقريباً يف ال�سني، التي كانت تبني 

احتياطيات نفطية. دائماً 

تف�سي  ع��ودة  يهدد  الآخ��ر،  اجلانب  على 

�����س����اللت ج����دي����دة م����ن ف����ريو�����س ك���ورون���ا 

يف ال��ه��ن��د وال����رازي����ل، ع����ودة ال��ط��ل��ب اإىل 

تعمل  فيما  �سريعاً،  الطبيعية  م�ستوياتها 

اأوب������ك+ ع��ل��ى اإع������ادة الإم��������دادات امل��ت��وق��ف��ة 

وزيادة العر�س، وفقاً ملا ذكرته “بلومرغ”، 

“العربية.نت«. واطلعت عليه 

نهاية تخمة املخزون

القت�سادات  يف  النفط  خم��زون��ات  بلغت 

57 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ف��ق��ط ف��وق  امل��ت��ق��دم��ة 

 2019-2015 ع��ام��ي  ب��ني  ال��ف��رة  م��ت��و���س��ط 

249 مليون  ب�  حتى فراير املا�سي، مقارنة 

ب��رم��ي��ل يف ي��ول��ي��و، وف��ق��اً ل��ت��ق��دي��رات وك��ال��ة 

الدولية. الطاقة 

وي�����س��ري ه���ذا اإىل حت���ول ك��ب��ري ع��م��ا ك��ان 

ع��ل��ي��ه ال��و���س��ع ق��ب��ل ع����ام، ع��ن��دم��ا خف�ست 

ع��م��ل��ي��ات الإغ�������الق ال��ط��ل��ب ال���ع���امل���ي ع��ل��ى 

�سركة  اأع���رب���ت  ك��م��ا   ،%20 ب��ن�����س��ب��ة  ال���وق���ود 

 Gunvor Groupغروب غ��ن��وف��ر 

النفط  تخزين  م�ساحة  اأن  م��ن  قلقها  ع��ن 

قريباً. �ستنفد 

املخزونات هبوط 

اإجمايل  انخف�س  املتحدة،  الوليات  ويف 

خم����زون����ات ال���ن���ف���ط اخل������ام وامل���ن���ت���ج���ات يف 

ب��رم��ي��ل -  1.28 م��ل��ي��ار  اإىل  اأواخ����ر ف��راي��ر 

فريو�س  ان���دلع  قبل  �سوهد  م�ستوى  وه��و 

كورونا - ول يزال يحوم هناك، وفقاً لإدارة 

م��ع��ل��وم��ات ال��ط��اق��ة. ويف الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، 

ال�سرقي  ال�����س��اح��ل  امل��خ��زون��ات يف  ت��راج��ع��ت 

على  ع��ام��اً   30 م��ن��ذ  م�ستوياتها  اأدن���ى  اإىل 

الأقل.

 FGE وقالت كبرية املحللني يف �سركة 

“بداأنا  م��ك��اي:  مر�سيد�س  ل��ال���س��ت�����س��ارات، 

يف  امل�سايف  ت�سغيل  عمليات  انتعا�س  ن�سهد 

�سيكون مفيداً  م��ا  وه��و  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 

ل�سحب خمزون اخلام املحتمل.

ك��ان��ت ه��ن��اك اأي�����س��اً ان��خ��ف��ا���س��ات داخ���ل 

الح��ت��ي��اط��ي ال���ب���رويل ال���س��رات��ي��ج��ي يف 

ال����ب����الد، وه����و ع���ب���ارة ع���ن ك���ه���وف م��ل��ح��ي��ة 

ت�����س��ت��خ��دم ل��ت��خ��زي��ن ال��ن��ف��ط ل��ال���س��ت��خ��دام 

للتجار  ���ُس��م��ح  ال���ط���وارئ. ح��ي��ث  يف ح���الت 

املعرو�س  فائ�س  باإيقاف  النفط  و�سركات 

ه��ن��اك م��وؤق��ت��اً م��ن ق��ب��ل ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق 

بهدوء  اأزال��وا  الأخ��رية  الأ�سهر  ويف  ترمب، 

وفقاً  املوقع،  من  برميل  مليون   21 ح��وايل 

لأ�سخا�س مطلعني على الأمر.

بحار  يف  املتجمع  النفط  فائ�س  اأن  كما 

حتويل  مت  حيث  التناق�س.  يف  اآخ��ذ  العامل 

اإىل م�����س��ت��ودع��ات ع��ائ��م��ة م��وؤق��ت��ة  ال�����س��ف��ن 

بالنفط  ال���ري���ة  امل���راف���ق  ام���ت���الأت  ع��ن��دم��ا 

املا�سي. العام 

فقد   ،IHS Markit ل�سركة  ووفقاً 

بنحو  البحرية  النفط  خمزونات  تراجعت 

 50.7 اإىل  امل��ا���س��ي��ني  الأ���س��ب��وع��ني  يف   %27

مليون برميل، وهو اأدنى م�ستوى يف عام.

ت�����س��ري��ف ���س��ه��اري��ج تخزين  ي�����س��ري  ك��م��ا 

اخلام يف مركز خليج �سالدانها املزدحم من 

الغربي  ال�ساحل  على  اللوج�ستية  الناحية 

اإف���ري���ق���ي���ا، اإىل ت���راج���ع ح���ي���وي يف  جل���ن���وب 

ال�سهرية  املواقع  اأحد  املخزونات، حيث يعد 

ل��ل��م��ت��داول��ني، مم���ا ي��ت��ي��ح ل��ه��م امل���رون���ة يف 

اأ����س���واق  اإىل  ب�����س��رع��ة  ال�����س��ح��ن��ات  اإر�����س����ال 

خمتلفة. جغرافية 

امل��خ��زون��ات يف  تنخف�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

اأدنى  24.5 مليون برميل، وهو  اإىل  املحطة 

ال�سفن  تتبع  لبيانات  م�ستوى يف عام، وفقاً 

التي ر�سدتها بلومرغ.

ا�سراتيجية  اث��ب��ت��ت  ف��ي��م��ا  ذل���ك،  ي��اأت��ي 

23 دول����ة  ي�������س���م  ال�������ذي  اأوب���������ك+  حت����ال����ف 

ورو�سيا،  ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة 

 10 ب��ع��د خف�س الإن���ت���اج مب��ق��دار  جن��اح��ه��ا، 

م��الي��ني ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��اً يف اأب��ري��ل امل��ا���س��ي، 

متثل نحو 10% من الإمدادات العاملية.
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ارت�������������ف�������������ع ت�������ق�������ي�������ي�������م ت�����ط�����ب�����ي�����ق 

امل�����وؤمت�����رات ال�����س��وت��ي��ة ك���ل���وب ه���او����س 

م���ل���ي���ارات   4 اإىل   Clubhouse
دولر يف ج��ول��ة ج��م��ع مت��وي��ل ج��دي��دة 

ال�ستثماري  امل���ال  راأ����س  ���س��رك��ة  ب��ق��ي��ادة 

 Andreessen هورويتز  اأندر�سن 

لتوها  رب��ح��ت  وال��ت��ي   ،Horowitz
ا�ستثمار  4.5 مليار دولر من  اأكرث من 

ب�����س��ع��ة م���الي���ني يف م��ن�����س��ة ال��ع��م��الت 

مت  وال��ت��ي   ،»Coinbase« امل�����س��ف��رة 

ط��رح��ه��ا الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ل��ل��ت��داول يف 

نا�سداك. بور�سة 

اجتذبت  اجلولة  اإن  م�سادر،  وقالت 

يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ج�����ددا  م�����س��ت��ث��م��ري��ن 

ت��ط��ب��ي��ق ك��ل��ب ه����او�����س، ح��ي��ث ���س��ارك��ت 

ماجنمنت،  غلوبال  تايغر  مثل  �سركات 

مل���ا ذك���ره  ودي اإ�����س ت���ي غ��ل��وب��ال، وف���ق���اً 

 ،»Business Insider« م��وق��ع 

“العربية.نت«. واطلعت عليه 

املعلومات  تو�سح  مل  فيما  ذلك  ياأتي 

امل����ب����ل����غ ال���������ذي خ���ط���ط���ت ال���������س����رك����ات 

امل�سادر،  اأف��ادت  ذل��ك،  ومع  ل�ستثماره. 

اأن ال�سركة جمعت اأكرث من 100 مليون 

دولر يف جولة �سابقة.

التطبيق  ق��ي��م��ة  ُق�����درت  ي��ن��اي��ر،  ويف 

ذك��رت  م��ا  ح�سب  دولر،  مليار  ب��ح��وايل 

ال�سهر  �سابق من هذا  بلومرغ يف وقت 

ع���ن م��ن��اق�����س��ات ق��ب��ل ج���ول���ة ال��ت��م��وي��ل 

الأخرية.

ي�ستخدم  الذي  التطبيق  اإطالق  ومت 

مل�ستخدمي  الدعوات  اإر�سال  عر  فقط 

اأبل يف �سهر مار�س 2020، فيما قفز عدد 

ماليني   10 من  اأك��رث  اإىل  م�ستخدميه 

حالياً. م�ستخدم 

العربية-رويرنز

امل�سفرة  ال��ع��م��ل��ة  ب��ت��ك��وي��ن،  ت��راج��ع��ت 

الأكر والأ�سهر يف العامل، 7.7% اإىل 55 

األفا و408.08 دولر ام�س الأحد، لتفقد 

الإغ���الق  م��ع  م��ق��ارن��ة  دولر   4624.21

ال�سابق.

وان���خ���ف�������س���ت ق��ي��م��ة اإي�������رث، ال��ع��م��ل��ة 

املرتبطة ب�سبكة �سل�سلة الكتل اإيرثيوم، 

6.53% اإىل 2165.91 دولر ام�س، لتفقد 

151.2 دولر عن اإقفالها ال�سابق.

وب���ع���د ����س���اع���ات م����ن ب�����دء ال����ت����داول 

امل�سفرة  ال��ع��م��الت  من�سة  اأ���س��ه��م  ع��ل��ى 

ب��ور���س��ة  يف   Coinbase ك��وي��ن��ب��ا���س 

ن���ا����س���داك، ع�����ادت ال���ع���م���الت امل�����س��ف��رة، 

قمتها  حتت  للتداول  املا�سي،  اخلمي�س 

ال���ت���اري���خ���ي���ة ال���ت���ي اخ���رق���ت���ه���ا اأم�������س 

“اإيرثيوم«. با�ستثناء 

بن�سبة  ب��ي��ت��ك��وي��ن  ���س��ع��ر  وان��خ��ف��ا���س 

خ���الل  دولر   62،776 اإىل   %2.21

م��ن��ت�����س��ف اخل���م���ي�������س امل���ا����س���ي، ل��ت��ب��ل��غ 

 1.17 امل�سفرة  للعملة  ال�سوقية  القيمة 

تريليون دولر.

“اإيرثيوم”  ع��م��ل��ة  وا����س���ل���ت  ف��ي��م��ا 

حت��ق��ي��ق ق��م��م ت��اري��خ��ي��ة ج���دي���دة، حيث 

مرة  لأول  دولر   2489 م�ستوى  �سجلت 

2462 دولر  قبل اأن تعاود التداول عند 

مرتفعة 4% خالل ال� 24 �ساعة الأخرية.

باري�س - رويرتز

رينو  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  قال 

دو  ج���ورن���ال  ل�سحيفة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

ال�سيارات  �سناعة  �سركة  اإن  دمي��ان�����س، 

من  اأك��رث  لتحقيق  �ست�سعي  الفرن�سية 

من  دولر(  م��ل��ي��ار   1.20( ي���ورو  م��ل��ي��ار 

“القت�ساد  ع��ل��ي��ه  ُي��ط��ل��ق  م���ا  م��ب��ي��ع��ات 

فلني  يف  م�سنعها  بتحويل  الدائري” 

ل���الأب���ح���اث  م���رك���ز  اإىل  ب���اري�������س  خ�����ارج 

واإعادة التدوير والإ�سالح.

واأب�����ل�����غ ل����وك����ا دوم�����ي�����و ال�����س��ح��ي��ف��ة 

“طموحنا  الأ����س���ب���وع���ي���ة  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

من  م���زي���داً   2030 ب��ح��ل��ول  ن��ح��ق��ق  اأن 

الإي���������������رادات )م������ن اإع�����������ادة ال����ت����دوي����ر 

والإ�سالح يف امل�سنع( باأكرث مما نحققه 

من جتميع ال�سيارات هناك.. واأن نوّلد 

القت�سادي  م��ن  ي��ورو  مليار  م��ن  اأك��رث 

الدائري«.

يتجاوز ذلك 2% من اإجمايل مبيعات 

رينو يف 2020.

وت���ع���ل���ن امل���ج���م���وع���ة ن���ت���ائ���ج م��ب��ي��ع��ات 

الربع الأول من العام يوم اخلمي�س.

ويف ال���ع���ام امل��ا���س��ي، اأك�����دت ال�����س��رك��ة 

فلني  يف  ال�سيارات  جتميع  وقف  عزمها 

وحت��وي��ل��ه اإىل م��رك��ز ل��الأب��ح��اث واإع���ادة 

2024 يف  ب��ح��ل��ول  ال��ت��دوي��ر والإ����س���الح 

خطوة لإنقاذ وظائف الدوام الكامل يف 

امل�سنع.

بخ�سائر  متنى  التي  ال�سركة  وقالت 

اآلف  ث���الث���ة  ل��ت��وظ��ي��ف  ت�����س��ع��ى  اإن����ه����ا 

�سخ�س يف املوقع املحدث بحلول 2030.

تراجع احتياطي النقد األجنبي لألردن 3% في الربع األول إلى 15.5 مليار دوالر

أكبر 5 بنوك أميركية تحقق نتائج أفضل من التوقعات بالربع األول

شركات السيارات العالمية تواجه خسائر بـ 61 مليار دوالر خالل 2021

وكالة الطاقة الدولية: تخمة مخزونات النفط أوشكت على النفاد

تمويل مجهول يقفز بتقييم كلوب 
هاوس 4 مرات خالل 4 أشهر

خسائر كبيرة للعمالت المشفرة.. 
وبيتكوين تفقد 4600 دوالر

رينو تستهدف مليار يورو
 من »االقتصاد الدائري« بحلول 2030

االثنني   19 / 4/ 2021 

االقت�صادي



االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176475(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة نوال وحنني رحال   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120638( بتاريخ 2020/2/20 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/18 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  نوال �سالح حممود رحال  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – �سارع اجلامعة الردنية – ت: 

0791461959

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200039863(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

عوين جملي جري�س العمارين

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة النا�سر وعمارين و�سركاهم التجارية

بتاريخ   )6602( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1978/3/11

وقام   2021/4/18 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/4/18

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة م�سطفى ريحان 

وعاطف الغويري   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2014/5/28 بتاريخ   )  109727(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة يا�سني وا�سماعيل 

�سدقه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)83942 ( بتاريخ 2007/1/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

ل�سنة   )  79  ( رق��م  والب��ن��ي��ة  وال��ق��رى  امل��دن  تنظيم 

1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم 

على  املوافقة  عدم    2021/2/11 تاريخ   )  2/121  (

�سمن  حملي  جت��اري  باحكام  تنظيم  ا�سافة  خمطط  

احلو�س رقم ) 12 (البيار من ارا�سي ايدون .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200011041(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  حممد   وعر�سان  م�ساقي  عناد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )27836( بتاريخ 1991/12/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/18 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ر�ساد الدين حممد احمد ازيوت  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – �سقرة  وادي  �سارع   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795482979

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200064264(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة حممد النهار واولده  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد    2004/3/4 بتاريخ   )70031( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/18 

النهار   النبي  عبد  حممد  رعد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مرج احلمام – ت: 0778443440

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

اليوم : االحد 

التاريخ : 2021/4/18

علي  الرحمن  عبد  )فرا�س  املوظف 

تغيبت  ان���ك  ح��ي��ث  اخل���م���ام(  اب���و 

اجن��از  �سركة  يف  عملك  مركز  ع��ن 

لكرث  والقم�سة  اللب�سة  ل�سناعة 

من 10 ايام متتالية دون اذن ر�سمي 

من   )28( رق��م  ل��ل��م��ادة  وا���س��ت��ن��ادا 

قانون العمل الردين 

مركز  اىل  عودتك  ب�سرورة  انذرك 

عملك خالل ثالثة ايام من تاريخه 

وال تعترب فاقدا لوظيفتك .

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200043492(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

هيثم ماجد ال�سواف

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد ح�سان وهيثم ال�سواف

بتاريخ   )30983( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1992/10/6

وقام   2021/4/18 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/4/18

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200094383(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

يعقوب عبد القادر جربي القرط

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة زعزوع عبد العظيم و�سريكه

 )13766( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2008/3/27

وقام   2021/4/18 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/4/18

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن بيع اثاث ولوازم وقطع تالفة 
للمرة االوىل صادرة عن بلدية

املفرق الكربى ) بالظرف املختوم (
تعلن بلدية املفرق الكربى لل�سادة اجلمهور بانه �سيتم طرح بيع مواد تالفه 

الراغبني  فعلى  املختوم  الظرف  بطريقة  البلدية  م�ستودعات  يف  موجودة 

بال�سرتاك مراجعة دائرة امل�ستودعات ملعاينة املواد وهي :

اثاث واجهزة

كو�سوك عدة مقا�سات

قطع ميكانيك وكهرباء

حاويات وقطع حديد 

�سمن ال�سروط التالية :

تقرير العر�س بكفالة او �سيك م�سدق بن�سبة 10% من قيمة العر�س

البلدية غري ملزمة باحالة املزاد ويحق لها اعادة بيع دون ابداء ال�سباب

اجور اعالن على من ير�سو عليه املزاد ومهما تكرر 

اخر موعد لقبول العر�س يوم الحد تاريخ 2021/4/25 ) ال�ساعة احلادية 

ع�سرة �سباحا ( مبنى البلدية وهو موعد فتح العرو�س .

لال�ستف�سار على الرقم ) 0798170732 ( مدير امل�ستودعات عمر ال�سكران .

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
حسن سالم الجبور 

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

2021/1/19  عدم  43 ( تاريخ  العلى قد قرر بقراره  رقم ) 

قرار  مبوجب  املقرره  التنظيم  عوائد  تخفي�س  على  املوافقة 

من   2017/4/24 تاريخ   )  613  ( رقم  العلى  التنظيم  جمل�س 

قر�سا  ع�سر  اثنى  اىل  مربع  مرت  لكل  قر�سا  وع�سرون  خم�سة 

 )7( الرق���ام  ذوات  الح��وا���س  �سمن  مربع  م��رت  لكل  ون�سف 

اخلريطه و )8( احلويه الغربية من ارا�سي ام النعام الغربية.

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من   )  215  ( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادًا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   )  22  (

و�سريكه   اهلل  عوده  طارق  �سركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم ) 113742 (

2016/5/3 قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من   بتاريخ 

�سركة ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�س  له  ممن  يرجى 

و  ال�سناعه  وزارة  يف  ال�سركات   مراقبة  دائ��رة  مراجعة 

التجارة

•لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

خاطر  ابو  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2008/3/31 بتاريخ   )  13778(

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

حتت  ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة  للهند�سة  ا�سا�س  لل�سركة 

الرقم )25505( بتاريخ )2011/7/14( قد قررت باجتماعها 

غري العادي املنعقد بتاريخ )2021/3/1 ( املوافقة على تخفي�س 

راأ�سمال ال�سركة من )140،000( دينار اردين لي�سبح )5.000( 

دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 12 /90 ( تاريخ 2021/1/27

املفرق  قد قررت بقرارها  لبلدية  للوائي  للتنظيم والبنية  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

رقم ) 90/12 ( بتاريخ 2021/1/27 واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم 

) 11 ( تاريخ 2021/1/20.

11 ( �سمن  10 ( م مقتطع من القطعة رقم )  واملت�سمن املوافقة على ا�ستحداث �سارع �سعة ) 

القرية ثغرة اجلب وذلك من اجل تقدمي اخلدمات وكما هو مبني  العلم   )  1  ( احلو�س رقم 

مبني  هو  وكما   ، املفرق  منطقة  �سمن   – املقدم  ال�ستدعاء  على  وبناء  املرفق  امل�ساح  بتقرير 

باملخطط املرفق املعد لهذه الغاية .

�سهر  ملدة  لالعرتا�س  اعالنه  واي��داع  اع��اله  القرار  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  وق��ررت 

يف  ال��ق��رار  على  الط��الع  العالقة  ل��ذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية  باجلريدة 

مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب 

العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي

الثنني    19/ 4 / 2021



الدويل
80 االثنني  19/ 4 / 2021 

ن هم على  ّ املُنتهي، ممِ الَع�صر  ُكهول  الُقدامى من  الأ�صدقاء  بع�ض  ذّكَرين   

ثايل، باأيام زمان. كان ذلك يف جل�صة ذكريات. حينها، اأعاد علي بع�ٌض  �صاكلتي وممِ

خطرة  َمّطات  على  َي�صتمل  افرتا�صي،  فيديو  �صريط  يف  موؤملًة  �صوًرا  منهم 

اإىل حقبة موجعة لزمٍن رَحَل، لكنه عاد منذ بدء  اأنا من خاللها  كنُت �صافرُت 

التي تواجه حتديات مف�صلية ُكربى.  الع�صرية الأخرية لَيطغى على يومياتي 

اعتقدُت  البوؤ�ض.  �صديدة  حالة  اأعتمُر  الآن،  اأنا  كما  ال�صابق،  الزمان  يف  حينها، 

ر  و�صَي�صَتعممِ لة،  ُمقبمِ طويلة  اآج��ال  اإىل  �صتمتد  الفرتة  تلك  اأن  وتاأكدُت  يًبا  ُم�صمِ

كنُت  اجلامعي،  اأن��ا  اأن��ن��ي  ك��ان��ت،  امل�صكلة  منه.  فكاك  ول  حياتي  كامل  منطها 

اأجتول يف بع�ض املناطق العّمانية جلمعمِ ُخردة ال�صوارع، والبحث عن ُم�صرتين 

ال�صغريات،  لعائلتي وطفالتي  الأموال  “الفّكة” لتوفري بع�ض  بقليل من  لها 

�صدادمِ فواتري الكهرباء واملاء والتلفون الأر�صي وغريها. ولمِ

اأن��ا  بينما  ال�����ص��وارع،  ف��ق��راء  ع��ن  اأك��ت��ب  لأن��ن��ي  انتقدوين  اخُلل�ض  اأ�صدقائي   

التي  الرتاجيديا  نف�صك وعن  تكتب عن  ملاذا ل  واحد منهم:  قال يل  اأحدهم. 

اإليك  ع��ادت  دامًيا، وها هي قد  ده��ًرا  والتي �صارت  �صنوات ط��واًل  اأن��ت  ع�صتها  

باأق�صى من �صابق العهود؟!

 َب��ع��د َم��ن��ح��ي ���ص��ه��ادة امل��اج�����ص��ت��ري يف ع��ل��وم ال�����ص��ح��اف��ة والإع�����الم يف الحت���اد 

�صنوات  �صبعمِ  بعد  كثرًيا  اإليه  ا�صتقت  ال��ذي  الوطن  اإىل  وع��ودت��ي  ال�صوفييتي، 

اإعالة  اأمتكن من  النقود، ومل  الُغربة، كانت جيوبي فارغة متاًما من  غياب يف 

�صرتي. ذهبُت اإىل اخلدمة الع�صكرية، وع�صنا على ع�صرين ديناًرا �صهرًيا فقط 
ُ
اأ

)وتقع  فيها  خدمُت  التي  الع�صكرية  “اأ�صافر” للقطعة  كنت  اآن��ذاك،  غ��ري!  ل 

وَيكتمل  تقليدي،  “�صرفي�ض”  ب�صيارة  ال��زرق��اء(،  مبدينة  “َخْو”،  منطقة  يف 

والتدريبات  املُع�صكر  حيث  اجلغرافيا،  باقي  �صوب   ”11 منرة  “على  َم�صريي 

وال كل اأ�صبوع. تخلى عني اجلميع.. كل اجلميع. ففي هذه احلياة العدوانية  طمِ

الل�صو�صية  ويومياتها  واأهدافها  بجوهرها  بالإمربيالية  تت�صم  التي  اللعينة 

التي َت�صتعمر البني اآدم، ل مكان على الأر�ض لفقراء اجليوب.. ففقراء العقول 

وتر�ّصخت يف طيات  باأزمان ع�صيبة،  َمررُت  ال�صادة.  الأولون وهم  واملَ�صاعر هم 

ذهني فكرة َمفادها، اأن َمن َيختار الدرا�صة العليا يف مو�صكو، اإمنا مكتوب عليه 

املجتمع  ونكران  وعط�ًصا  جوًعا  املوت  املح�صلة  ويف  والت�صّرد،  والفاقة  احَل�صرة 

على  املنق�صم  الطبقي  املجتمع  يف  الرا�صخة  الجتماعية(  )الإم��ربي��ال��ي��ة  ل��ه. 

من  انتقموا  الوطنيون!”  “الإمربياليون  متاًما.  تهمي�صي  على  َعملت  نف�صه، 

اإمنا لإي�صالنا  غالبية خريجي مو�صكو ومدن ال�صوفيييت. كان ا�صتهدافهم لنا 

التي  والأي��دي��ول��وج��ي��ات  الأف��ك��ار  ك��ل  بالثالثة  ُن��ط��ّل��ق  اأن  خواتيمها  ح��ال��ة  اإىل 

َحملناها وا�صتب�صرنا بها خبًزا وخرًيا!

واملُتَعبني،  املُ�صّردين  ثاًل عن جميع  ُمَ اختارين  الدهر  اأن  اأرى   حينها، كنت 

هّمها  “كان”  ة،  ُم�صَتكربمِ �صخ�صيات  مواجهة  يف   ،” ُ َيْعَتربمِ َ��ْن  ملمِ رْبٌة  “عمِ لأك��ون 

اأ�صالء  ح�صاب  على  “الربي�صتيج”  حتقيق  ال�صديد،  ولالأ�صف  زال  وم��ا  الأول، 

لكونها  الأزل��ي��ة،  اأب��ح��رت يف ف�صاء  ال��ت��ي  الكلمة  اأ���ص��ح��اب  ه��م  ال��ذي��ن  اأم��ث��ايل، 

َرُة! ُة الجتماعية والعقلية الَكاثمِ “البدء”، ولأن اأتَباعها هم الَكْثَ
حيث  ��ع،  املُ��وجمِ الأول،  املربع  اإىل  اأع��ادوين  لأنهم  ورفاقي  اأ�صدقائي  �َصكرُت   

التخلي  ا  ًكا ببندقيتي - قلمي، راف�صً ًما وُم�صتم�صمِ ُم�صتحكمِ اأبقى  اأنا  كنت، وحيث 

ي���ت���ي واأ���ص��م��ايل ال��ق��دمي��ة املُ��َه��ل��َه��ل��ة.. ق��ل��ت ل��ه��م: مل اأن�����َض ول��ن اأن�����ص��َى.  ع��ن اأردمِ

راأ�صه”  نك�ّصر  “لزم  ويرددون:  مِ”العنيد..  ب� َي�صفوين  واأ�صياعهم  الإمربياليون 

وعلى  عليكم  فدمي  ح�صن،  ه��ذا  كذلك،  ليكن  باحلرف.  وردّدوه���ا  قالوها  كما 

اأولدكم واأحفادئكم كما قالها ال�صيد امل�صيح عليه �صالم الدهور. اأقول للجميع، 

واأول  بالأم�ض  كنت  كما  وغًدا  اليوم  �صاأبقى  ُيعجبه:  وملَن ل  ُيعجبه كالمي  ملَن 

اإىل  �َصريي  وا�صُل 
ُ
واأ تابع 

ُ
اأ وبكم  اخُلل�ض،  الُرفقاء  اأيها  معكم  و�صاأ�صتمر  اأم�ض، 

املُبتغى!

األكاديمي مروان سوداح

أنا وُخردة الشوارع أيام 
زمان

االنباط-وكاالت

 قال اجلرنال الإ�صرائيلّي يو�صي لنغوت�صكي 

ت��ع��ت��م��د فقط  اأْن  اإ����ص���رائ���ي���ل  ع��ل��ى  ُي��ح��ظ��ر  اإّن�����ه 

تكنولوجيا  على  يعتمد  ف��ع��ال  دف���اع  ن��ظ��ام  على 

ال�������ص���واري���خ الع���رتا����ص���ي���ة، م����ن اأج�����ل ت��وف��ري 

التي  ال�صاروخية،  للتهديدات  فعالة  ا�صتجابة 

يف  امل�صتقبلية  باحلرب  بالغة  اأ���ص��راًرا  تلحق  قد 

الإ�صرتاتيجية  ومن�صاآتها  ال��داخ��ل��ي��ة،  اجل��ب��ه��ة 

وق�������وات اجل���ي�������ض، وت�����ص��م��ل ه�����ذه ال���ت���ه���دي���دات 

الطائرة قذائف و�صواريخ وقذائف

ب�صحيفة  م��ق��ال��ه  يف  لن��غ��وت�����ص��ك��ي  واأ����ص���اف 

ذات  املعادية  العنا�صر  اأن  العربّية،  )معاريف( 

ال�����ص��ل��ة ب��ت��ه��دي��د اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة لإ���ص��رائ��ي��ل 

هي حما�ض يف قطاع غ��زة، وح��زب اهلل يف لبنان، 

اإي���ران يف حالة ان��دلع ح��رب ك��ربى، يف  وكذلك 

حني اأن القبة احلديدية ل توفر �صوى رد جزئي 

ق�صري املدى مع ثقوب ، وبكميات مدودة

العديد  ل��ه  احل��دي��دي��ة  القبة  ن��ظ��ام  اأّن  واأّك���د 

م���ن ال���ق���ي���ود، مب���ا يف ذل����ك ن���ط���اق الع���رتا����ض 

ال��ف��ع��ال ل��ل�����ص��اروخ ق�صري الع���رتا����ض، لأّن���ه يف 

العرتا�ض فوق منطقة  يتم  كثري من احلالت 

ال���ص��ت��ه��داف، وك����ذاك ل��دي��ه ق��ي��ود يف اع��رتا���ض 

على  اإطالقها  يتم  التي  البالي�صتية  ال�صواريخ 

امل��دي��ني امل��ت��و���ص��ط وال��ب��ع��ي��د، وغ���ري ق����ادرة على 

للمناورة  القابلة  ال��ع��دّو  ���ص��واري��خ  م��ع  التعامل 

والدقيقة، بحيث تبلغ تكلفة كل اإطالق �صاروخ 

القبة احلديدية اأكث من مائة األف دولر

اإط���الق �صاروخني  يتم  اأح��ي��اًن��ا  اأّن���ه  واأو���ص��ح 

لعرتا�ض �صاروخ فل�صطيني واحد، ما يتطلب 

القبة  منظومة  ل�صواريخ  ك��اٍف  خم��زون  اإع���داد 

ال�صواريخ،  من  مبزيد  التهديد  مع  احلديدية، 

لذلك  ال��دولرات،  من  مليارات  عدة  و�صيتطلب 

فقط  مدود  عدد  ن�صر  من  اجلي�ض  يتمكن  لن 

لت�صغيل  ك��اف��ي��ة  ���ص��ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال�����ص��واري��خ  م��ن 

القبة لفرتة مدودة فقط، و�صي�صتغرق  اأنظمة 

طويلة،  زمنية  فرتة  اجلديدة  ال�صواريخ  اإنتاج 

واإّل �صتفتقر خاللها الدولة للدفاع عن نف�صها

واأ�صار اإىل اأنه ل ميكن لإ�صرائيل بناء الدفاع 

كانت  مهما  واح���دة،  تقنية  على  ال�صرتاتيجي 

جيدة، ومن البداية، كان على املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

ال�صرتاتيجي  التهديد  هذا  �صد  دف��اع  تبني  اأْن 

الأق��ل،  على  خمتلفتني  تقنيتني  على  بال�صتناد 

الليزر  من  مدجمة  ملجموعة  اإّل  ميكن  ل  لأّن��ه 

اأْن تت�صدى لهذه التهديدات  املحمول جًوا وبًرا 

ب�صكل فعال، بدًل من ال�صواهد التي توؤّكد ف�صل 

يحمي  م��ت��اٍز  ح��لٍّ  بتنفيذ  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

اإ�صرائيل من تهديد اأول �صاروخ

ال����واردة  اأّن امل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ه��دي��دي��ة  واأو����ص���ح 

ز  ُتربمِ باإ�صرائيل  املحيطة  اجلبهات  خمتلف  من 

ب��الن�����ص��ح��اب من  الأم����ن  وزارة  ق����رار  ���ص��خ��اف��ة 

م�����ص��روع ت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ات ال��دف��اع��ي��ة بزعم 

تنفيذه  و�صيكون  للتهديد،  حاًل  تقدم  لن  اأنها 

وزير  اآرن�ض  مو�صيه  عن  ناقاًل  وطنًيا،  اإفال�ًصا 

من  �صنوات  ع��دة  بعد   ،2018 يف  الأ�صبق  الأم��ن 

اخل����ربة يف ت�����ص��غ��ي��ل ال��ق��ب��ة احل���دي���دي���ة، ب��اأن��ه��ا 

لي�صت عالًجا لهجوم باآلف ال�صواريخ

واأ�صار اإىل اأن احلروب الإ�صرائيلية على غزة 

الأخ��رية  احل��رب  اإىل  و�صوًل   2009-2008 منذ 

2014، �صهدت اإخفاقات كبرية يف عدم الت�صدي 

ل��ل�����ص��واري��خ ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، ودف��ع��ن��ا اأث��م��ان��ه��ا، 

ب�صبب  امل�صتقبل،  يف  ب�صببها  الكثري  و�صندفع 

اأوجه الق�صور املرتاكمة يف هذه املنظومة، ما 

يف  اخل��ط��اأ  ب�صبب  ال��رع��ب  �صيناريو  يحقق  ق��د 

النظام الت�صغيلي، وهو اأمر مقلق للغاية

ي��ت��ط��ّل��ب من  ذل����ك  ك����ّل  اإّن  ق���ائ���اًل  وم�����ص��ى 

���ص��ان��ع��ي ال����ق����رار الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ج��م��ي��ع 

القومي،  الأمن  امل�صتويات احلكومية، وجمل�ض 

ال�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة وال���دف���اع، ووزارة  وجل��ن��ة 

ب�صكل  وال�صتعداد  التحذير  واجلي�ض،  الأم��ن، 

م��ن��ا���ص��ب لإح����ب����اط ال��ت��ه��دي��د ال���ص��رتات��ي��ج��ي 

امل��ت��م��ث��ل ب���ال�������ص���واري���خ، خ���ا����ص���ة يف ظ����ل ع���دم 

والع�صا  احلديدية  القبة  اأنظمة  بني  التكامل 

لهذا  ���ص��ام��ل  ح��ل  واإي��ج��اد  وال�����ص��ه��م،  ال�صحرية 

والتجاهل  ال��ن��ظ��ر،  ق�صر  ع��ن  بعيدا  التهديد 

غري املقبول

ال�صاروخي  التهديد  اإّن  القول  اإىل  وخُل�ض 

ال���ه���ائ���ل ه����و ت���ه���دي���د ح��ق��ي��ق��ي وك�����ارث�����ة ع��ل��ى 

�صمن  ملنعه  تتحّرك  اأْن  يجب  التي  اإ���ص��رائ��ي��ل، 

خطة الطوارئ، لأّن الظروف احلرجة ال�صابقة 

اأثبتت اأّن منظومة القبة احلديدية غري عملية 

يف م��واج��ه��ة ب��دائ��ل احل��ل��ول احل��رك��ي��ة، وغ��ري 

الت�صغيلية الناحية  منا�صبة من 

االنباط-وكاالت

 

جورنال”  �صرتيت  “وول  �صحيفة  ك�صفت 

تعار�ض  الأح��د،  اليوم  لها،  تقريرا  الأمريكية 

ب�صحب  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ري��ك��ى  الرئي�ض  ق���رار 

مع  اأفغان�صتان  من  الأمريكية  القوات  جميع 

تو�صيات كبار قادته الع�صكريني من يخ�صون 

اأن يقو�ض هذا القرار الأمن فى البالد

ونقلت ال�صحيفة، عن م�صوؤولني اأمريكيني 

اجل��رنال  اإن  قولهم  هويتهم،  ع��ن  تك�صف  مل 

فى  الأمريكية  القوات  قائد  ماكينزي  فرانك 

اأو���ص��ن �صكوت  ال�����ص��رق الأو����ص���ط، واجل����رنال 

م��ي��ل��ر ق���ائ���د م��ه��م��ة ال���ن���ات���و يف اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، 

الأرك���ان  هيئة  رئي�ض  ميلي  م��ارك  واجل���رنال 

جميًعا  اأو���ص��وا  الأمريكية،  للقوات  امل�صرتكة 

ال��ب��ال��غ قوامها  ب��ال��ق��وة احل��ال��ي��ة  ب��الح��ت��ف��اظ 

2500 جندى مع تكثيف اجلهود الدبلوما�صية 

ملحاولة تر�صيخ اتفاق �صالم

وقال امل�صوؤولون اإن وزير الدفاع الأمريكي 

ف��ى  واأن خ�����دم  ���ص��ب��ق  ال�����ذي  اأو������ص�����ن،  ل���وي���د 

الع�صكريني  ال�����ص��ب��اط  ك��ب��ار  ���ص��ارك  امل��ن��ط��ق��ة، 

جميع  �صحب  اأن  م��ن  وح���ذر  امل���خ���اوف،  نف�ض 

اأفغان�صتان  القوات الأمريكية من �صاأنه يحرم 

متاما من اأى ا�صتقرار

اإنهاء التورط

م�صمماً  كان  بايدن  اأن  امل�صوؤولون  واأ�صاف 

على اإنهاء التورط يف اأطول حرب اأمريكية يف 

للهجمات  الع�صرين  الذكرى  يف  �صبتمرب،   11

التدخل  اإىل  اأدت  ال��ت��ي   2001 ع��ام  الإره��اب��ي��ة 

اأفغان�صتان الأمريكى فى  الع�صكرى 

اأو�صن  ب��اأن  الأمريكية  ال�صحيفة  واأف���ادت 

ق��راره  ب��اي��دن  باتخاذ  م��رة  لأول  علما  وميلى 

ب�����ص��اأن الن�����ص��ح��اب ف��ى ال�����ص��اد���ض م��ن اأب��ري��ل، 

ح��ي��ن��م��ا ح�����ص��روا الإح����اط����ة ال���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 

ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��رئ��ي�����ض. وع��ن��دم��ا اأوج�����ز ب��اي��دن 

كان  اإذا  عما  �صاألوا  اأفغان�صتان،  ب�صاأن  اأف��ك��اره 

قد تو�صل اإىل قراره، فاأجاب بايدن ب�”نعم«

“قرار  اأن  ج���ورن���ال  ���ص��رتي��ت  وول  وراأت 

ال��رئ��ي�����ض الأم��ري��ك��ى، وه���و اأه���م ق���رار ات��خ��ذه 

امل�����ص��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  اأع���ل���ى  ك��ق��ائ��د  ح��ت��ى الآن 

يعك�ض احل�صابات التى ت�صري اإىل اأن احتمالت 

ال��ت��ه��دي��دات الإره���اب���ي���ة ف���ى اأف��غ��ان�����ص��ت��ان قد 

ت�صاءلت”، واأن موعدا موؤكدا لإخراج القوات 

جتدد  يجنب  اأن  ميكن  البالد  من  الأمريكية 

ال��ق��ت��ال م���ع ط���ال���ب���ان، والل����ت����زام ال��ع�����ص��ك��ري 

املفتوح

طويل  نقا�صا  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ����ص���ارت 

الأم������د ي�����دور ف���ى دوائ������ر ال�����ص��ي��ا���ص��ة ال��ع��ام��ة 

ال�صيا�صية حول ما اإذا كان يجب على الرئي�ض 

الع�صكريني،  القادة  يتبع ن�صائح  اأن  الأمريكى 

واإر�صادات  انتقادات  �صيواجه  بايدن  اأن  موؤكدة 

بالقرار

ال��ع�����ص��ك��ري��ني  امل���������ص����وؤول����ني  اإىل  ون�������ص���ب���ت 

اإىل  الفتقار  اإن  القول  وال�صابقني،  احلاليني 

يف  مبا  اأفغان�صتان،  فى  �صغري  ع�صكرى  وجود 

ي�صري  طيار،  ب��دون  ال�صتطالع  طائرات  ذل��ك 

ال�صفارة  حماية  حتى  اأن���ه  اإىل  كبري  ح��د  اإىل 

الأمريكية فى كابول قد ت�صكل حتديات

االنباط-وكاالت

اأح��م��د، موقف  اآب��ي  اإثيوبيا  ج��دد رئي�ض وزراء 

بالده من التعبئة الثانية ل�صد النه�صة قائال اإنها 

خالل مو�صم الأمطار الغزيرة يف �صهري  “�صتتم 
اإ���ص��رار  وذل���ك يف  املقبلني”،  واأغ�����ص��ط�����ض  ي��ول��ي��و 

على املوقف الذي يخالف رغبات دولتي ال�صودان 

وم�صر

وقال اأبي اأحمد” “�صتتم التعبئة الثانية ل�صد 

النه�صة فقط خالل هطول الأمطار الغزيرة يف 

ي�صمن  م��ا  املقبلني،  واأغ�صط�ض  يوليو  �صهري 

احلد من الفي�صانات يف ال�صودان«

واأ�صاف “قبل التعبئة الثانية، �صتقوم اإثيوبيا 

ب����اإط����الق امل���زي���د م���ن امل���ي���اه م���ن ت��خ��زي��ن ال��ع��ام 

املا�صي من خالل املنافذ املن�صاأة حديًثا وم�صاركة 

املعلومات”، دون تفا�صيل عن تلك اجلزئية

من  احتياجاتها  تلبية  تعتزم  “اإثيوبيا  وتابع 

لإحل��اق  نية  اأي  لديها  ولي�ض  النه�صة  �صد  ب��ن��اء 

ال�����ص��رر ب���دول امل�����ص��ب.. الأم��ط��ار ال��غ��زي��رة العام 

لل�صد )يف  الأول  امل���لء  م��ن جن���اح  امل��ا���ص��ي مكنت 

يوليو 2020(«

واأ�صار رئي�ض وزراء اإثيوبيا اإىل اأن “وجود ال�صد 

ال�صودان  يف  �صديدة  في�صانات  ح��دوث  دون  ح��ال 

املجاور العام املا�صي«

وت��و���ص��د اإث��ي��وب��ي��ا الأب������واب اأم�����ام ال��و���ص��اط��ات 

اأعلنت  النه�صة ح��ي��ث  ���ص��د  اأزم����ة  ال��دول��ي��ة حل��ل 

موؤخرا رف�صها لأي و�صاطات بعد تعّث املفاو�صات 

ب�����ص��اأن م��ل��ف ���ص��د النه�صة ال��ت��ي ق���اده���ا الحت���اد 

الأف��ري��ق��ي، ورغ��ب��ة م�صر وال�����ص��ودان يف التدخل 

الدويل حلل هذه الأزمة

وتطالب م�صر وال�صودان باإ�صراك اآلية و�صاطة 

والحت��اد  الأفريقي  الحت��اد  ت�صم  دولية  رباعية 

يف  املتحدة  والأمم  املتحدة  وال��ولي��ات  الأوروب����ي 

املفاو�صات املتعثة اخلا�صة ب�صد النه�صة، وهو ما 

ترف�صه اإثيوبيا

ال��ب��واب��ات  اإث��ي��وب��ي��ا اخلمي�ض يف فتح  و���ص��رع��ت 

العليا لل�صد متهيدا لبدء عملية امللء الثانية، على 

الرغم من النتقادات ال�صودانية وامل�صرية لتلك 

اخلطوة

وت�����ص��ر اأدي�������ض اأب���اب���ا ع��ل��ى م����لء ث�����اٍن ل�”�صد 

النه�صة” ب��امل��ي��اه يف ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل، ح��ت��ى ل��و مل 

تتو�صل اإىل اتفاق ثالثي ب�صاأن ال�صّد الواقع على 

النيل الأزرق، وهو الرافد الرئي�ض لنهر النيل

وقامت اإثيوبيا منت�صف يوليو 2020 ببدء امللء 

الأول ل�صد “النه�صة”، يف اإجراء اأحادي اجلانب، 

دون التو�صل اإىل اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي 

امل�صب )م�صر وال�صودان(

اأول  بالتو�صل  واخل��رط��وم  القاهرة  وتتم�صك 

على  ي��ح��اف��ظ  والت�صغيل  امل���لء  ح���ول  ات��ف��اق  اإىل 

من�صاآتهما املائية، وا�صتمرار تدفق ح�صة كل منهما 

ال�صنوية من مياه النيل ، البالغة 55.5 مليار مرت 

مكعب، و18.5 مليار مرت مكعب، على الرتتيب

ومنذ العام 2015، ورغم توقيع الدول الثالث 

للمفاو�صات  الف�صل  الكلمة  يعطي  مبادئ  اتفاق 

من اأج��ل حل اخل��الف��ات، اإل اأن ع��دة ج��ولت من 

املحادثات كان اآخرها الأ�صبوع املا�صي يف الكونغو 

املعنية،  الأط����راف  ير�صي  ات��ف��اق  اإىل  تتو�صل  مل 

ويخفف من القلق امل�صري ال�صوداين

وعلى م��دار 10 �صنوات جت��ري ال��دول الثالث 

الأفريقي  الحت��اد  ويرعاها  متعثة،  مفاو�صات 

منذ اأ�صهر

وان���ت���ه���ت ج���ول���ة م���ف���او����ص���ات يف ال��ع��ا���ص��م��ة 

الكونغولية كين�صا�صا يف 6 اأبريل اجلاري من دون 

اإحراز تقدم، ومع اتهامات متبادلة بامل�صوؤولية عن 

واأدي�ض  والقاهرة من جهة،  اخل��رط��وم  ذل��ك بني 

اأبابا من جهة اأخرى

االنباط-وكاالت

�صارك  اإ�صرائيلي  ع�صكري  ج��رنال  ق��ال 

النووي  املفاعل  لتدمري  جوية  عملية  يف 

املن�صاآت  مهاجمة  اإن   ،1981 ع��ام  العراقي 

اأ�صعب  “مهمة  تعترب  الإيرانية  النووية 

وغياب  القوية  لتح�صيناتها  نظرا  بكثري، 

املفاجاأة عن�صر 

واأ�صارت �صبكة �صي ان بي �صي الإخبارية 

ع��ام��و���ض  اجل������رنال  اأن  اإىل  الأم���ري���ك���ي���ة 

اأحد الطيارين الذين �صاركوا  يادلني كان 

عندما   1981 يونيو  يف  الأوب���را  عملية  يف 

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،   16- اإف  ط���ائ���رات   8 األ���ق���ت 

ق��ن��اب��ل��ه��ا ع��ل��ى م��ط��ة ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة 

العراقية يف اأوزيراك

�صاعد   ،2007 ع���ام  يف  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت��ت 

يادلني، اأثناء عمله كرئي�ض لال�صتخبارات 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة ل��ل��ج��ي�����ض الإ����ص���رائ���ي���ل���ي، يف 

ت��خ��ط��ي��ط ع��م��ل��ي��ة ث��ان��ي��ة ب��ا���ص��م اور����ص���ارد 

ا����ص���ت���ه���دف���ت م���ط���ة ال���ط���اق���ة ال���ن���ووي���ة 

ال�����ص��وري��ة ال�����ص��ري��ة ومت ت���دم���ري ال��ه��دف 

بالكامل

“اإذا  قوله:  يادلني  عن  ال�صبكة  ونقلت 

ه��ذه  ف�صتكون  ب��اإي��ران  يتعلق  الأم���ر  ك��ان 

والأ���ص��د  ف�����ص��دام  ل��ل��غ��اي��ة..  امل���رة خمتلفة 

فوجئا، اأما اإيران فهي تنتظر هذا الهجوم 

منذ 20 عاما

ال����ع����راق  “برناجمي  اأن  واأ�������ص������اف 

مكان  يف  م��رك��زان  كانا  النوويني  و�صوريا 

واح���د.. اأم���ا ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي الإي���راين 

والعديد  امل��واق��ع  ع�صرات  يف  م��وج��ود  فهو 

منها م��دف��ون يف اأع��م��اق اجل��ب��ال.. ع��الوة 

وك��الت  اأن  الوا�صح  م��ن  لي�ض  ذل��ك،  على 

حول  التفا�صيل  كل  تعرف  ال�صتخبارات 

مواقع الربنامج الإيراين

ما  “تعلمت  اإي����ران  اأن  ي��ادل��ني  وراأى 

تعلمنا  لكننا  و���ص��وري��ا،  ال��ع��راق  يف  فعلناه 

املزيد  لدينا  والآن  فعلناه  م��ا  -اأي�����ص��ا- 

من القدرات

�صيناريوهات  5

يوم  ن�صرته  تقرير  يف  ال�صبكة  ولفتت 

الع�صكريني  “املخططني  اأن  اإىل  ال�صبت، 

اإيران  لوقف  ا�صرتاتيجيات  خم�ض  لديهم 

جتري  التي  املحادثات  عن  النظر  ب�صرف 

يف ف��ي��ي��ن��ا ب���ني ط���ه���ران وال������دول امل��وق��ع��ة 

اإحياء  اأج��ل  من  النووي   2015 اتفاق  على 

التفاق

“اخليار الأول هو الدفع  اأن  واأو�صحت 

باجتاه اتفاقية اأقوى بني اإيران والوليات 

واأملانيا  وفرن�صا  وال�صني  ورو�صيا  املتحدة 

واململكة املتحدة، اأما اخليار الثاين فهو اأن 

باهظة، من حيث  الكلفة  اأن  لإيران  نثبت 

يف  لال�صتمرار  والدبلوما�صية،  العقوبات 

امل�صار احلايل

واأ�صافت ال�صبكة الأمريكية اأن “اخليار 

الثالث يتمثل مبا ُيعرف يف اإ�صرائيل با�صم 

الهجمات  ا�صتخدام  اأي  ج،  ال�صرتاتيجية 

ال�����ص��ري��ة والأع���م���ال ال�����ص��ري��ة وال��ه��ج��م��ات 

�صيء  كل  جتربة  باخت�صار  الإلكرتونية.. 

ما عدا احلرب

وت���اب���ع���ت: ي��ت��م��ث��ل اخل����ي����ار ال����راب����ع يف 

اأم��ا  الإي����راين..  ال��ن��ووي  الربنامج  ق�صف 

اخل��ي��ار اخل��ام�����ض والأخ����ري ف��ه��و ال�صغط 

اإي����ران وه��ذه  ال��ن��ظ��ام يف  اأج���ل تغيري  م��ن 

الإ�صرتاتيجية هي الأكث �صعوبة، يف ظل 

���ص��ي��ط��رة ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى اجل��ي�����ض واحل��ر���ض 

الثوري وقوات البا�صيج

ل���ك���ن امل���ح���ل���ل الإي���������راين يف م��وؤ���ص�����ص��ة 

ال��دف��اع ع��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ات الأم��ري��ك��ي��ة، 

ع��ل��ي ن�����ادر، اع��ت��رب اأن ال��ن��ظ��ام الإي�����راين 

ال��داخ��ل،  يف  م��ت��زاي��دة  ب�صعبية  يحظى  ل 

اح��ت��ج��اج��ات  ���ص��ه��دت  ال���ب���الد  اأن  خ��ا���ص��ة 

عديدة يف ال�صنوات القليلة املا�صية ب�صبب 

ت��ع��ث الق��ت�����ص��اد ال���ذي ت�����ص��رر ب�����ص��دة من 

الأمريكية العقوبات 

اإىل  اأدت  العقوبات  اأن  اإىل  ن��ادر  ول��ف��ت 

خ��ن��ق الق���ت�������ص���اد الإي��������راين، ف��ي��م��ا ه��وت 

 120 نحو  من  النقدية  طهران  احتياطات 

م��ل��ي��ارات   4 اإىل   2018 ع���ام  دولر  م��ل��ي��ار 

دولر العام املا�صي

وق���ال اجل����رنال الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ي��ادل��ني: 

2015 كان م�صكلة  اتفاق عام  اأن  الآن  ثبت 

يتحرك  التي  ال�صرعة  اإىل  انظر  كبرية.. 

بها الإيرانيون.. ميكن اأن يكون لديهم ما 

للو�صول  املخ�صب  اليورانيوم  من  يكفي 

اإىل قنبلتني اأو 3، ب�صرعة

اأنه ل يزال هناك بع�ض  واأ�صاف: رغم 

اإل  ب��ه  القيام  عليهم  يتعني  ال��ذي  العمل 

اأنه لي�ض لدي �صك باأنهم ميتلكون املعرفة 

الالزمة ل�صنع القنابل النووية

جنرال إسرائيلي: القبة الحديدية ال توقف الصواريخ ٠٠ سنتعرض الالف الصواريخ بالحروب القادمة

قرار »بايدن« بسحب القوات األمريكية من أفغانستان تعارض مع توصيات كبار العسكريين 

 إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة رغم اعتراضات مصر والسودان

 5 سيناريوهات إسرائيلية لوقف البرنامج النووي اإليراني

االنباط-وكاالت

قال الربملان ال�صوري ام�ض الأحد اإن 

 26 يف  �صُتجرى  الرئا�صية  النتخابات 

مايو اأيار

لالنتخابات  الرت�صح  ب��اب  و�صُيفتح 

الثنني  غد  يوم  من  اعتبارا  الرئا�صية 

وملدة ع�صرة اأيام. و�صُتجرى النتخابات 

 20 يوم  اخلارج  يف  لل�صوريني  الرئا�صية 

مايو اأيار

 البرلمان السوري يعلن إجراء 
االنتخابات الرئاسية في 26 مايو
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االنباط- وكاالت

األ������ق������ت �����ش����رط����ة والي����������ة ف����ل����وري����دا 

االأمريكية ال�شبت، القب�ض على ممر�شة 

كاماال  االأمريكي،  الرئي�ض  نائبة  هددت 

بالقتل هاري�ض، 

 39( فيلب�ض  ب��ت��ي��ت  ن��ي��ف��ي��ان  وات��ه��م��ت 

مدينة  م��ن  واأم  مم��ر���ش��ة  وه���ي  ع���ام���ا(، 

بت�شجيل  ف���ل���وري���دا،  والي�����ة  يف  م��ي��ام��ي 

زوجها،  اإىل  فيديو  مقاطع  عدة  واإر�شال 

ناق�شت فيها قتل نائبة الرئي�ض، بح�شب 

�شحيفة ميامي هريالد

وج����اء يف ال���دع���وى ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، اأن��ه��ا 

الرئي�ض  ن��ائ��ب��ة  بقتل  ت��ه��دي��دات  وج��ه��ت 

اجل�����ش��دي  االأذى  واإحل������اق  االأم����ريك����ي، 

ب��ه��ا ع��ن ع��ل��م وق�����ش��د ، وق���د وردت ه��ذه 

التهديدات يف الفرتة من 13 فرباير اإىل 

بيزن�ض  وف��ق موقع جملة   ، ف��رباي��ر،   18

اإن�شايدر

اإن   ، ����ش���ي.اأن.اأن  ل�شبكة  تقرير  وق��ال 

اخل��دم��ة ال�����ش��ري��ة اع��رت���ش��ت ات�����ش��االت، 

ب���ن ف��ي��ل��ب�����ض وزوج���ه���ا امل�����ش��ج��ون، على 

للم�شاجن  ت�شمح  التي   ،  JPay من�شة 

التوا�شل مع ذويهم

وت��ظ��ه��ر ف��ي��ل��ب�����ض يف ال��ف��ي��دي��و، وه��ي 

والرئي�ض  لهاري�ض،  كراهيتها  عن  تعرب 

االأم���ريك���ي، ج��و ب��اي��دن، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

اأخرى �شخ�شيات 

ويف اأحد املقاطع، قالت فيلب�ض كاماال 

اأي���ام���ك  اإن  ����ش���وف مت���وت���ن،  ه���اري�������ض، 

ما  بح�شب   ، بالفعل  م��ع��دودة  اأ���ش��ب��ح��ت 

جاء يف تفا�شيل الدعوى املرفوعة

وهي  فيلب�ض  ت�شمع  اآخ��ر،  فيديو  ويف 

اأق�شم  تقول �شاأذهب اإىل �شاحة الرماية، 

�شتموتن  ال���ذي  ذل���ك  ه��و  ال��ي��وم  ب���اهلل، 

ه��ذا  ت��ذك��ري  االآن،  م��ن  ي��وم��ا   50 ف��ي��ه. 

اليوم

اأن   ، ������ش�����ي.اأن.اأن  ���ش��ب��ك��ة  واأو����ش���ح���ت 

الرماية،  �شاحة  يف  وهي  �شورت  فيلب�ض 

لل�شالح  ت�شريح  على  احل�شول  وطلبت 

املخباأ خالل االأيام الالحقة

ويف 3 مار�ض، حاول حمققون وعنا�شر 

من  فيلب�ض،  زي��ارة  ال�شرية  اخلدمة  من 

وتكررت  ق��اوم��ت،  لكنها  مقابلتها،  اأج��ل 

اأيام،  بثالثة  بعدها  اأخرى  املحاولة مرة 

وه���ن���ا ع���رب ف��ي��ل��ب�����ض ع���ن غ�����ش��ب��ه��ا ك��ون 

هاري�ض نائبة رئي�ض الواليات املتحدة

وب��ح�����ش��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، ف������اإن ���ش��ب��ب 

ذات  االأمريكية  املواطنة  فيلب�ض،  غ�شب 

االأ����ش���ول االأف��ري��ق��ي��ة، م��ن ه��اري�����ض، هو 

اأنها لي�شت �شوداء يف احلقيقة. وهاري�ض 

يف االأ����ش���ل ق���ادم���ة م���ن خ��ل��ف��ي��ة ����ش���وداء 

اآ�شيوية وجامايكية وجنوب 

وزعمت كذبا اأن هاري�ض و�شعت يدها 

على  و�شعها  م��ن  ب��دال  ي��ده��ا،  حقيبة  يف 

يف  اليمن،  حلف  خالل  املقد�ض،  الكتاب 

يوم تن�شيب الرئي�ض االأمريكي ونائبته، 

اأثار غ�شبها ما 

وقد خ�شرت فيلب�ض عملها مب�شت�شفى 

م��ي��ام��ي، ورمب����ا ي�����ش��در يف ح��ق��ه��ا حكم 

ب��ال�����ش��ج��ن مل���دة خ��م�����ض ���ش��ن��وات، يف ح��ال 

التهم ثبوت 

االنباط-وكاالت

ت��ون�����ض اأر����ش���ل ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ون�����ش��ي قي�ض 

���ش��ع��ي��د، االأح�������د، ر����ش���ائ���ل ����ش���دي���دة ال��ل��ه��ج��ة 

مفادها  والتون�شين  ال�شيا�شين  خل�شومه 

تو�شيح م�شاألة د�شتورية هامة تتعلق بقيادة 

رئي�ض اجلمهورية للقوات امل�شلحة

وا���ش��ت��غ��ّل ���ش��ع��ّي��د اإ����ش���راف���ه ع��ل��ى م��وك��ب 

االح���ت���ف���ال ب��ع��ي��د ق�����وات االأم������ن ال���داخ���ل���ي، 

را���ش��د  ال��ربمل��ان  ورئ��ي�����ض  امل�شي�شي  بح�شور 

رئ��ي�����ض  اأن  ل��ت��و���ش��ي��ح م�����ش��األ��ة  ال��غ��ن��و���ش��ي، 

اجل��م��ه��وري��ة ه���و ال���ق���ائ���د االأع����ل����ى ل��ل��ق��وات 

ال��دف��اع وك��ذل��ك  امل�شلحة جت��م��ع ب��ن ق���وات 

االأمن الداخلي الذي ي�شرف عليه امل�شي�شي 

ب��ال��ن��ي��اب��ة يف خ���رق د���ش��ت��وري ���ش��اب��ق ك���ان قد 

انتقده الرئي�ض �شعّيد

ال��ف��ر���ض  ك��ل  يف  ���ش��ع��ّي��د  ق��ي�����ض  وي�شتثمر 

لك�شف  التون�شية  الوطنية  واالأعياد  املتاحة 

اخلروقات الد�شتورية التي يقع فيها رئي�ض 

احلكومة ه�شام امل�شي�شي، والربملان، وي�شلط 

ال�شوء على معطيات يجهلها عدد كبري من 

التون�شين

واأف�����اد خ���الل اف��ت��ت��اح��ه االح��ت��ف��ال بعيد 

قانونية  م�شاألة  �شيو�شح  باأنه  االأم��ن  ق��وات 

م�����ش��ت�����ش��ه��دا  االأول،  امل���ق���ام  يف  ود����ش���ت���وري���ة 

بن�شو�ض كل الد�شاتري التون�شية ال�شابقة

للد�شتور  االأ�شلي  بالن�ض  ‘’جئتكم  وقال 

االأول الذي ختمه الرئي�ض احلبيب بورقيبة، 

اأن رئي�ض اجلمهورية هو  والذي ين�ض على 

وجئتكم  الع�شكرية،  للقوات  االأعلى  القائد 

بن�ض الد�شتور الذي ختمه املرحوم اجللويل 

ف���ار����ض، وي��ن�����ض ال��ف�����ش��ل 46 م��ن��ه ع��ل��ى اأن 

رئي�ض اجلمهورية هو القائد االأعلى للقوات 

امل�شلحة الع�شكرية‹‹

وتابع ‘’وجئتكم بالد�شتور احلايل، رئي�ض 

للقوات  العليا  ال��ق��ي��ادة  ي��ت��وىل  اجل��م��ه��وري��ة 

امل�شلحة.. ومل ياأت يف هذا الن�ض الد�شتوري 

بيان للقوات امل�شلحة الع�شكرية، كما ورد يف 

د�شتور 1959‹‹

اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ‘’تعلمون  واأ�شاف 

ي��ت��وىل التعيينات واالع���ف���اءات يف  ال���ذي  ه��و 

والديبلوما�شية  الع�شكرية  العليا  الوظائف 

املتعلقة باالأمن القومي بعد ا�شت�شارة رئي�ض 

احلكومة، وت�شبط الوظائف العليا بقانون. 

امل���ب���داأ ه���و اأن����ه ال ت��ف��ري��ق، ح��ي��ث مل ي��ف��رق 

القانون. هذا معهود يف كل ن�شو�ض العامل. 

ف���ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ه���ي ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة 

الع�شكرية والقوات امل�شلحة االأمنية. وعودوا 

االأمن  بقوات  املتعلق  القانون  اإىل  �شئتم  اإن 

الداخلي.‹‹

االأعلى  القائد  الدولة هو  ‘’رئي�ض  وتابع 

ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة وامل���دن���ي���ة. 

كل  اإىل  بالن�شبة  وا�شحا  االأم��ر  ه��ذا  فليكن 

اأم��ي��ل  اأي م��وق��ع ك���ائ���ن.. ال  ال��ت��ون�����ش��ي��ن يف 

احرتام  وجب  لكن  القوات  هذه  احتكار  اإىل 

الد�شتور‹‹

ان��ف��ج��ارا  “نحن ع�����ش��ن��ا  ���ش��ع��ّي��د  واأ����ش���اف 

ث���ورّي���ا وه��ن��اك م�����ش��احل��ة ب��ن ال���دول���ة بكل 

التي  االجهزة  بن  ومن  وال�شعب،  اأجهزتها 

اأهداها ال�شعب الورود هي القوات الع�شكرية 

واالأمنية وكافة االأ�شالك االأخرى..«

و�شّدد على اأن القانون والق�شاء العادلن 

هما الفي�شل بن اجلميع ومن يخطئ مهما 

كان موقعه فجزاوؤه ما ن�ض عليه القانون

للبالد  رئي�شا  �شعّيد  قي�ض  انتخاب  ومنذ 

ب��ق��وة اخل����الف ح��ول  ب����رز   ،2019 ال���ع���ام  يف 

ال�شالحيات بينه وبن الربملان الذي ي�شّكل 

اأكرب  حزب النه�شة ذو املرجعية االإ�شالمية 

كتلة نيابية فيه )54 من اأ�شل 217(

الد�شتوري  القانون  اأ�شتاذ  �شعّيد  ويقّدم 

الرئي�ض،  ب�شفته  اأن���ه،  على  نف�شه  ال�شابق 

تف�شري  ع��ن  االأول  امل�����ش��وؤول  ي��ك��ون  اأن  يجب 

القانون االأ�شا�شي للد�شتور يف البالد

وا���ش��ت��د ال�����ش��راع ب��ن ال��رئ��ا���ش��ات الثالث 

اقرتحه  وزاري���ا  تعديال  �شعّيد  رف�ض  ح��ن 

من  مقربن  وزراء  اإق��ال��ة  و�شمل  امل�شي�شي 

ال�شابق  الداخلية  وزي��ر  بينهم  من  الرئي�ض 

توفيق �شرف الدين

وجاء يف بيان اإقالة وزير الداخلية اآنذاك 

اأن رئي�ض احلكومة ه�شام امل�شي�شي قرر اإعفاء 

اأن يتوىل ال�شيد رئي�ض  وزير الداخلية على 

بالنيابة يف  ال��وزارة  احلكومة االإ�شراف على 

اأن يك�شف  ، دون  انتظار تعين وزير داخلية 

�شعيد  اعتربه قي�ض  االإقالة، وهو ما  اأ�شباب 

حاكم  اأي  عليه  ي��ق��دم  ومل  للد�شتور  خ��رق��ا 

لتون�ض على مّر ال�شنوات املا�شية

على  االإم�����ش��اء  �شعيد  رف�����ض  وم���وؤخ���را، 

التون�شي  ال��ربمل��ان  اأدخلها  التي  التعديالت 

ال��د���ش��ت��وري��ة املتعلقة  امل��ح��ك��م��ة  ع��ل��ى ق��ان��ون 

االآج��ال  جت��اوز  ب�شبب  الد�شتورية  ب��االآج��ال 

القانونية، وذلك يف ر�شالة وجهها اإىل رئي�ض 

من  الكثري  اأث��ارت  الغنو�شي،  را�شد  الربملان 

اجلدل �شواء فيما تعلق ب�شكلها اأو باأ�شلوبها

املهلة  ال���ربمل���ان جت����اوز  اإن  ���ش��ع��ي��د  وق����ال 

واإن��ه  الد�شتورية  املحكمة  لت�شكيل  الزمنية 

غري م�شتعد خلرق الد�شتور مثله، يف اأو�شح 

اإ����ش���ارة ع��ل��ى اأن���ه ق��د ي��رف�����ض امل��واف��ق��ة على 

املحكمة يف حال ت�شكيلها، يف خطوة يتوقع اأن 

تزيد من تعقيد االأزمة ال�شيا�شية

مبنا�شبة  املن�شتري  مب��دي��ن��ة  خ��ط��اب  ويف 

رئي�ض  اأول  ب��ورق��ي��ب��ة،  احلبيب  وف���اة  ذك���رى 

اأ�شبحت  ال��ق��وان��ن  اإن  �شعيد  ق��ال  لتون�ض، 

تو�شع على املقا�ض، كاللبا�ض وكاحلذاء ولن 

اأق��ب��ل ب��و���ش��ع ق��وان��ن ع��ل��ى م��ق��ا���ض احل��ك��ام. 

بعد  احل�شابات.  لت�شفية  مبحكمة  اأقبل  لن 

عميق  �شبات  وبعد  �شنوات  خم�ض  من  اأك��ر 

وب��ع��د ن��ف��اق وب��ع��د ���ش��ق��اق، ت��ذك��روا املحكمة 

الد�شتورية االآن

االنباط-وكاالت

ت�����داول ن�����ش��ط��اء م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل 

لت�شدي  م�شورة  مقاطع  االجتماعي، 

الع��ت��داءات  ال��ق��د���ض  يف  الفل�شطينين 

عليهم،  وامل�شتوطنن  االحتالل  قوات 

وا�شعاً تفاعاًل  اأثارت 

���ش��اب  ي��وج��ه  ال��ف��ي��دي��وه��ات  اأح����د  يف 

رك���ل���ة جل���ن���دي م���ن ج��ي�����ض االح���ت���الل 

ك���ان ي��ن��ك��ل وي��ع��ت��دي ب��ال�����ش��رب امل���ربح 

اعتقاله  خ��الل  اآخ��ر،  فل�شطيني  ع��ل��ى 

القد�ض مدينة  من 

وخ������الل امل����واج����ه����ات ال���ع���ن���ي���ف���ة م��ع 

�شاب  القد�ض، ظهر  االحتالل يف  قوات 

وهو  فكاهي  فيديو  مبقطع  فل�شطيني 

اأن  ب��ع��د  ب��ج��ن��ود االح���ت���الل،  ي�����ش��ت��ه��زئ 

بال�شتيكية بندقية  لهم  وجه 

ث���ن���اء ت��وج��ي��ه ال�������ش���اب ال��ب��ن��دق��ي��ة  واأ

تعلو  االح��ت��الل،  جل��ن��ود  البال�شتيكية 

�����ش����وات م���ع ���ش��ح��ك��ات ا����ش���ت���ه���زاء م��ن  اأ

طخو« طخو  “اأيوه  االحتالل: 

����ش���اب  ي����وج����ه  ث�����ال�����ث،  م���ق���ط���ع  ويف 

���ش��ف��ع��ة مل�����ش��ت��وط��ن ك���ان ي��ج��ل�����ض داخ���ل 

ال���ق���ط���ار مب���دي���ن���ة ال���ق���د����ض امل��ح��ت��ل��ة، 

املكان ويغادر 

�شرب  فيديو  يف  ظهر  الذي  ال�شاب 

من  حملية  م�شادر  ق��ال��ت  امل�شتوطن، 

ق���وات  اإن  امل���ح���ت���ل���ة،  ال���ق���د����ض  م���دي���ن���ة 

الحقاً اعتقلته  االحتالل 

و�����ش����ه����دت م����دي����ن����ة ال����ق����د�����ض م��ن��ذ 

ب������داي������ة �����ش����ه����ر رم�����������ش�����ان امل������ب������ارك، 

ت���رك���زت يف حم��ي��ط  ي��وم��ي��ة  م��واج��ه��ات 

رف�������ض  اأن  ب���ع���د  ال����ق����دمي����ة،  ال����ب����ل����دة 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون اإج������راءات االح���ت���الل 

ل���ل���ت�������ش���ي���ي���ق ع���ل���ي���ه���م وم����ن����ع����ه����م م���ن 

العامود باب  يف  خا�شة  اجللو�ض 
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االنباط-وكاالت

االن����ت����خ����اب����ات  ق�������ش���اي���ا  حم���ك���م���ة  ردت 

الغربية  ال�شفة  يف  بهيئتها  الفل�شطينية 

وق��ط��اع غ���زة ي���وم االأح����د، 18 ط��ع��ن��اً قدمت 

اإل��ي��ه��ا ���ش��د ق�����رارات ال��ل��ج��ن��ة ب��ق��ب��ول تر�شح 

الت�شريعية  لالنتخابات  ومر�شحن  قوائم 

2021

تتعلق  م��و���ش��وع��ات  ال��ط��ع��ون  وت���ن���اول���ت 

ب��اأم��اك��ن اإق���ام���ة م��ر���ش��ح��ن و���ش��رط تقدمي 

اال�شتقاالت ومتويل الدعاية االنتخابية

واأو����ش���ح���ت جل��ن��ة االن���ت���خ���اب���ات يف ب��ي��ان 

ال��رت���ش��ح  م��رح��ل��ة  ت��ن��ت��ه��ي  “بهذا  اأن  ل��ه��ا 

فرتة  لتبداأ   ،2021 الت�شريعية  لالنتخابات 

الدعاية يوم 30 ني�شان اجلاري، علماً اأن اآخر 

يوم ل�شحب طلبات الرت�شح للقوائم �شيكون 

»2021/4/29

االنباط-وكاالت

ح���ذرت االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال���دول 

العربية، من خطورة االأو�شاع التي يعي�شها 

االأ�����ش����رى ال��ق��اب��ع��ون يف ���ش��ج��ون االح��ت��الل 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف ظ��ل م��وا���ش��ل��ة االن��ت��ه��اك��ات 

وعدم  ال�شجون،  داخ��ل  بحقهم يف  اجل�شيمة 

توفري الظروف ال�شحية املالئمة لهم داخل 

ملنع  ال�شرورية  احلماية  واأدوات  املعتقالت 

تف�شي فريو�ض كورونا

وط���ال���ب���ت اجل���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة يف ب��ي��ان 

ل��ه��ا ال���ي���وم االأح�������د، مل��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم االأ����ش���ري 

ني�شان   17 ي��وم  ي�شادف  ال��ذي  الفل�شطيني 

م���ن ك���ل ع����ام، ال�����دول االأط�������راف ال�����ش��ام��ي��ة 

امل��ت��ع��اق��دة الت��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

املعنية مبوا�شلة دورها وحتركاتها  الدولية 

والفل�شطينين  العرب  االأ���ش��رى  بخ�شو�ض 

وتعزيز  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��الل  �شجون  يف 

دعمها الإنفاذ قواعد القانون الدويل حماية 

ال��وب��اء، وما  حلقوق االأ���ش��رى وخا�شة زم��ن 

توجبه اتفاقيات جنيف بهذا ال�شاأن

لن�شال  املطلق  ودعمها  ت�شامنها  واأك��دت 

ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، وق���ي���ادت���ه، واأ����ش���راه 

واإرادتهم  ق�شيتهم  بعدالة  اإميانا  االأبطال، 

ال��ق��وي��ة، وح��ق��ه��م امل�����ش��روع يف ال�����ش��م��ود يف 

وال��ت��ع��ذي��ب ل�شلطات  ال��ق��م��ع  اآل����ة  م��واج��ه��ة 

االح���ت���الل، م�����ش��ددة ع��ل��ى ���ش��رورة التحرك 

�شلطات  الإجبار  وال�شاغط  العاجل  ال��دويل 

االح���ت���الل ع��ل��ى اح�����رتام ق���واع���د ال��ق��ان��ون 

ال������دويل ب��ت��وف��ري احل���م���اي���ة ال����الزم����ة لهم 

و����ش���رورة االف�����راج ال���ف���وري ع��ن��ه��م، يف ه��ذه 

ال�شريع  االنت�شار  ظل  يف  ال�شعبة  الظروف 

وال���وا����ش���ع ل��ف��ريو���ض ك���ورون���ا وال�����ذي ي��ه��دد 

ح��ي��ات��ه��م، ح��ي��ث بلغت اأع����داد امل�����ش��اب��ن بن 

االأ�شرى التي �شجلت منذ �شهر اآذار/ مار�ض 

2020 وحتى اآذار 2021 نحو 367 اإ�شابة

وح�����ي�����ت اجل�����ام�����ع�����ة ال����ع����رب����ي����ة ن�������ش���ال 

يف  القابعن  االأ���ش��رى  و���ش��م��ود  وت�شحيات 

�شجون االحتالل االإ�شرائيلي، مذكرة العامل 

مب��ع��ان��ات��ه��م ج���راء امل��م��ار���ش��ات واالن��ت��ه��اك��ات 

الأب�شط  واملمنهجة  اجل�شيمة  االإ�شرائيلية 

ح���ق���وق���ه���م، حم���م���ل���ة ����ش���ل���ط���ات االح����ت����الل 

امل�شوؤولية الكاملة واملبا�شرة عن حياتهم

االنباط-وكاالت

اأك�����د ال��رئ��ي�����ض ال��ب��ي��الرو���ش��ي األ��ك�����ش��ن��در 

“انقالب”  حم���اول���ة  اإح����ب����اط  ل��وك��ا���ش��ن��ك��و 

لها  و”اغتيال” ت�شتهدفه وعائلته، خططت 

�شخ�شن  توقيف  معلناً  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 

مب�شاعدة مو�شكو

وواجه لوكا�شنكو الذي يراأ�ض اجلمهورية 

على   ،1994 العام  منذ  ال�شابقة  ال�شوفييتية 

م���دى اأ���ش��ه��ر ح��رك��ة اح��ت��ج��اج غ��ري م�شبوقة 

اآب/ يف  انتخابه  ب��اإع��ادة  ت��ن��دي��داً  حجمها  يف 

اأغ�شط�ض التي اعتربها املحتّجون، مزّورة

وج���م���ع���ت ه�����ذه احل����رك����ة ع�������ش���رات اآالف 

مين�شك  ���ش��وارع  يف  كثرية  م��رات  االأ�شخا�ض 

ومدن اأخرى قبل اأن يرتاجع زخمها تدريجياً 

متار�شه  ك��ان��ت  ال���ذي  امل�شتمر  القمع  مقابل 

اأو  املعار�شة  ق��ادة  معظم  واعُتقل  ال�شلطات، 

رغموا على اخلروج من البلد
ُ
اأ

اأجهزة االأمن البيالرو�شية م�شاء  واأعلنت 

خا�شة  “عملية  اأث���ن���اء  فككت  اأن��ه��ا  اجل��م��ع��ة 

اإرهابي”  ت���وّج���ه  ذات  م��ن��ّظ��م��ة  جم��م��وع��ة 

وعائلته”  الرئي�ض  “الغتيال  تخطط  كانت 

ال�شلطة  اأخ��ذ  بهدف  م�شلح  و”تنظيم مت��رد 

اأوقفت  لوكا�شنكو،  وبح�شب  عنيفة«  بو�شائل 

قوات االأمن الرو�شية مواطنن بيالرو�شين 

األك�شندر  ال�شيا�شي  املحلل  هما  مو�شكو،  يف 

ال��ذي  زينكوفيت�ض  ي���وري  وامل��ح��ام��ي  فيدوتا 

يحمل اأي�شاً اجلن�شية االأمريكية

وقال لوكا�شنكو يف فيديو ن�شرته الرئا�شة: 

“اعتقلنا املجموعة، وك�شفوا لنا كيف خّططوا 
اكت�شفنا  ب��ع��ده��ا،  �شامتاً.  بقيت  ���ش��يء،  ل��ك��ّل 

بو�شوح،  اأجنبية  ا���ش��ت��خ��ب��ارات  اأج��ه��زة  عمل 

اأن تكون �شي اآي اإيه )وكالة  من املرجح جداً 

اال�شتخبارات املركزية االأمريكية(، واإف بي اآي 

)مكتب التحقيقات الفيدرايل(«

ال��والي��ات  ع��ن  رو�شيا وال  ع��ن  ومل ي�شدر 

املتحدة تعليق على ت�شريحات لوكا�شنكو

م���ن ج��ه��ت��ه��ا اع���ت���ربت ق���ائ���دة امل��ع��ار���ش��ة 

ال��ب��ي��الرو���ش��ي��ة ���ش��ف��ي��ت��الن��ا ت��ي��خ��ان��وف�����ش��ك��اي��ا 

الت�شريحات  ه��ذه  ليتوانيا،  يف  منفاها  م��ن 

الرو�شية  االأم��ن  اأجهزة  متار�شه  “ا�شتفزازاً 
من  م��واط��ن��ون  فيه  وت���ورط  والبيالرو�شية، 

بيالرو�شيا والواليات املتحدة«

وقالت يف ت�شريح نقله مكتبها االإعالمي، 

ات��خ��اذ  ع���ن  االم���ت���ن���اع  ال�������ش���روري  “من  اإن 

قرارات والتو�شل اإىل خال�شات مت�شّرعة قد 

بيالرو�شيا  و�شيادة  الوطنية  بامل�شالح  ت�شّر 

وا���ش��ت��ق��الل��ه��ا« ورغ����م ال��ع��ق��وب��ات االأوروب���ي���ة 

واالأم���ري���ك���ي���ة ال���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف ل��وك��ا���ش��ن��ك��و 

وم�����ش��وؤول��ن ك��ب��ار م���ن ح��ك��وم��ت��ه، مل ي��ع��ِط 

الرئي�ض البيالرو�شي املدعوم من مو�شكو، اأي 

موؤ�شر على انفتاح على حركة االحتجاج، اإمنا 

على العك�ض، عزز القمع.

االثنني    19/ 4 / 2021
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

ق�����ام الع���ب���و ري������ال م����دري����د ب��ل��ف��ت��ة 

رائ��ع��ة م��ن اأج���ل دع���م ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي، 

خ���ال االأزم����ة االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ن��اجت��ة 

 ع������ن ج����ائ����ح����ة ف������رو�������س ك������ورون������ا.

ووفًقا ل�صحيفة »ذا �صن« الربيطانية، 

ف�������اإن الع����ب����ي ري�������ال م����دري����د ق������رروا 

مليون   26 بقيمة  مكافاآت  التنازل عن 

ب��ال��دوري  الفريق  ف��از  اإ�صرتليني، اإذا 

اأوروب����ا هذا  اأب��ط��ال  االإ���ص��ب��اين ودوري 

اإىل  املرجني  العبو  ويهدف  املو�صم. 

امل��ل��ك��ي ع��ل��ى التعايف  ال��ن��ادي  م�����ص��اع��دة 

عن  الناجتة  االقت�صادية  االأزم���ة  من 

جائحة كورونا. وتعر�س ريال مدريد 

خل�صائر قدرها 78.8 مليون اإ�صرتليني 

ك���ورون���ا. ف���رو����س  ب�����ص��ب��ب  االآن   ح��ت��ى 

اأن م�صوؤويل ريال مدريد  اإىل  واأ�صارت 

من اأ�صحاب  التخل�س  على  م�صممون 

ال���روات���ب ال��ك��ب��رة م��ث��ل ج��اري��ث بيل 

املقبل،  ال�صيف  يف  ومار�صيلو  واإي�صكو 

بقوة  املناف�صة  ال��ن��ادي  ي�صتطيع  حتى 

اإي��رل��ي��ن��ج ه���االن���د، مهاجم  ع��ل��ى ���ص��م 

دورمتوند. بورو�صيا 

01

لفتة رائعة من نجوم الريال لناديهم 

اصابة شلباية وديارا بسيطة 

اهداف بالجملة في لقاء السلط والجزيرة 

مدرب النصر يشيد بأدداء الالعبين 

االنباط - عمان 

امل�صوؤول  عمر،  م��وؤي��د  الدكتور  اك��د 

ال��ط��ب��ي ل��ف��ري��ق ال���وح���دات، اأن اإ���ص��اب��ة 

ال��اع��ب��ن ف��را���س ���ص��ل��ب��اي��ة وع��ب��د اهلل 

عن  عبارة  وهي  للقلق،  تدعو  ال  دي��ارا 

وق��ال  م���وؤث���رة.  غ��ر  ب�صيطة  ك��دم��ات 

 : ال��وح��دات  ملوقع  ت�صريحات  يف  عمر 

اإ�صابة  تقييم  من  قليل  قبل  »انتهينا 

ف���را����س ���ص��ل��ب��اي��ة ع���رب ج��ل�����ص��ة )ال����رتا 

���ص��اون��د( واالأم������ور م��ب�����ص��رة و���ص��ي��ك��ون 

اليوم”.  ال��ف��ري��ق  ت��دري��ب  يف  ح��ا���ص��را 

واأكمل: “تعر�س كذلك عبد اهلل ديارا 

يف  و�صنعمل  ال��ق��دم،  اأ�صفل  ك��دم��ة  اإىل 

ال��اع��ب  ال��ط��ب��ي ع��ل��ى جتهيز  اجل��ه��از 

ب�������ص���ورة ج����ي����دة، ح���ت���ى ي���ك���ون ���ص��م��ن 

خ����ي����ارات اجل����ه����از ال���ف���ن���ي يف امل����ب����اراة 

وامل��ق��ررة  القطري  ال�صد  اأم���ام  املقبلة 

الوحدات  م��درب  وك��ان  الثاثاء«.  غد 

ق���د اأج������رى ت��غ��ي��را ع��ل��ى ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ة 

ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل���ل���وح���دات اأم�������ام ف����والد 

االي���راين، حيث دف��ع ب��دي��ارا ب��دال من 

فرا�س �صلباية، الذي تعر�س لاإ�صابة 

ق���ب���ل ب�����دء امل�����ب�����اراة ب���دق���ائ���ق ق��ل��ي��ل��ة. 

واخ��ت��ت��م م��وؤي��د ح��دي��ث��ه ح���ول اإ���ص��اب��ة 

جديد  لتقييم  “�صيخ�صع  الدمري: 

ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل، حيث 

وبداأ  العاج  الاعب جتاوبا يف  يبدي 

خال الفرتة ال�صابقة عملية الرك�س 

منفردا«.

االنباط - عمان 

غ����زارة  اه����داف ���ص��ه��دت��ه��ا م��ب��اراة 

ال�صلط واجلزيرة التي اقيمت م�صاء 

ال�صبت يف اال�صبوع الثاين من دوري 

امل��ح��رتف��ن ح��ي��ث ان��ت��ه��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة 

اجلزيرة  على  ال�صلط  بفوز  امل��ب��اراة 

ال�صلط  اه����داف  واأح����رز   .  ”2-3“
بالدقيقة  ال�����داوود  حم��م��د  م��ن  ك��ل 

ال���ث���ان���ي���ة، وال����ك����ام����روين رون���ال���د 

وع��ب��داهلل   ،”7“ ب��ال��دق��ي��ق��ة  واجن����ا 

بالدقيقة  ذي��ب م��ن ع��ام��ة اجل���زاء 

اجلزيرة  هديف  �صجل  فيما   ،”42“
وجرب  االأوىل  بالدقيقة  علوان  علي 

خطاب بالدقيقة “53«. ورفع فريق 

ن��ق��اط،   ”4“ اإىل  ر���ص��ي��ده  ال�����ص��ل��ط 

نقطة  بر�صيد  اجل��زي��رة  بقي  فيما 

واحدة.

الريا�ض - وكاالت 

 ع���رب ال���ربازي���ل���ي م��ان��ي��و م��ي��ن��ي��ز، 

مدرب الن�صر ال�صعودي، عن �صعادته 

ال��ب��ال��غ��ة ب��ع��د حت��ق��ي��ق ف��ري��ق��ه ال��ف��وز 

اأمام ال�صد القطري، �صمن مناف�صات 

املجموعات  دور  من  الثانية  اجلولة 

الن�صر  ومتكن  اآ�صيا.   اأبطال  لدوري 

 ،)1-3( بنتيجة  ال�صد  الفوزعلى  من 

جمموعته  ���ص��دارة  ليعتلي   ال�صبت، 

4 ن���ق���اط. وق���ال  ال���راب���ع���ة ب��ر���ص��ي��د 

ال�صحفي بعد  يف امل����وؤمت����ر  م��ي��ن��ي��ز 

اأي  ال�����ص��ع��ب جت��ه��ي��ز  “من  امل���ب���اراة: 

اإذا  خ�صو�صا  ق�صر،  وق��ت  يف  فريق 

ك��ان��ت يف م��ب��اراة مهمة م��ث��ل م��ب��اراة 

الرئي�صي  “هديف  واأ���ص��اف:  ال��ي��وم«. 

كم  ووج��ود  التكتيكي،  التنظيم  ك��ان 

ك��ب��ر م��ن الع��ب��ي اخل����ربة ���ص��اع��دين 

يف ه����ذا االأم�������ر«.  واأو�����ص����ح م��ي��ن��ي��ز: 

ب��ل  ل���اأ����ص���م���اء  ل��ي�����ص��ت  “االأولوية 
علي  اخ��رتن��ا  الفنية،  للحاجة  تكون 

الج��ام��ي، الأن��ه ق��وي دفاعيا واأم��ام��ه 

الهجومية«.   االأدوار  ي��وؤدي  ع�صري 

م�صتوى  ق��دم��وا  “الاعبون  واأمت: 

يعود  االأك��رب  والف�صل  ال��ي��وم،  كبرا 

االأول  ال���ف���وز  حت��ق��ي��ق  يف  ل��اع��ب��ن 

ل��ن��ا، اأن���ا م�����ص��رور مب��ا ق��دم��وه ط��وال 

الفريق  �صكل  على  واحل��ف��اظ  امل��ب��ارة 

اأ���ص��ع��دين يف هذه  م��ا  اأك��ر  وتنظيمه 

املباراة«.

االنباط - عمان 

ت��ت��وا���ص��ل م�����ص��اء ال���ي���وم م��ن��اف�����ص��ات 

املحرتفن  دوري  من  الثاين  اال�صبوع 

ل����ك����رة ال�����ق�����دم ب����ق����اء وح����ي����د ي��ج��م��ع 

الوافد  البقعة  م��ع  العريق  الفي�صلي 

مباراة  يف  الكبار  دوري  اىل  جديد  من 

حممد  االأم��ر  �صتاد  ي�صهدها  مرتقبة 

والن�صف  العا�صرة  ال�صاعة  بالزرقاء يف 

خرج  ال��ذي  الفي�صلي  وي�صعى  م�صاءا  

ب��ت��ع��ادل م��ث��ر ام���ام ���ص��ح��اب يف ال��ل��ق��اء 

يف  بهدفن  متاأخرا  كان  ان  بعد  االول 

ال��ف��وز  ال��ث��اين ..اىل حت��ق��ي��ق  ال�����ص��وط 

ال��ظ��ه��ور  ب���ع���د  ال�������دوري  يف  ل���ه  االول 

ال����ق����وي ال������ذي ���ص��ج��ل��ه ام������ام ���ص��ح��اب 

ال���ذي ق��دم��ه بقيادة  امل��م��ي��ز  وامل�����ص��ت��وى 

ال�صيد  ح�صام  ال�����ص��وري  الفني  م��دي��ره 

على  وا���ص��ح��ة  ب�صماته  ظ��ه��رت  ال���ذي 

االزرق  اجل��م��ه��ور  وان  �صيما  ال  االداء 

عزز  ال��ذي  لفريقه  قوية  ع��ودة  ينتظر 

�صفوفه بعدد من الاعبن اىل جانب 

تعترب  ..فيما  ال�صابقن  اخلربة  جنوم 

الدوري  للبقعة يف  االأوىل  املباراة  هذه 

عن  غ��اب  اأن  بعد  حديثا،  �صعد  بعدما 

اأن  م��ق��ررا  ك��ان  حيث  املا�صية  اجل��ول��ة 

تاأجيل  ال��ذي مت  ال��وح��دات  اأم��ام  يلعب 

االآ�صيوية.  م�صاركته  ب�صبب  مبارياته 

نتيجة  ع���ن حت��ق��ي��ق  ال��ب��ق��ع��ة  وي��ب��ح��ث 

عك�س  ع��ل��ى  امل�����ص��وار،  اأول  يف  اإي��ج��اب��ي��ة 

اإال  ير�صى  ل��ن  ال��ذي  الفي�صلي  فريق 

اجلولة  يف  تعره  بعد  الفوز�  بتحقيق 

امل��ا���ص��ي��ة م���ع ���ص��ح��اب ب���ال���ت���ع���ادل )2-

ي�صجل  ال����ذي  ال��ب��ق��ع��ة  و���ص��ي��ح��اول   )2

يفر�س  ان  ال����دوري  ل��ه يف  ظ��ه��ور  اول 

ح�����ص��وره ام����ام ال��ف��ي�����ص��ل��ي رغ���م علمه 

مناف�صه  خ��ربة  ام��ام  مهمته  ب�صعوبة 

واالنطاق  بالفوز  اجلاحمة  ورغبته 

ن��ح��و امل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى ل��ق��ب ال�����دوري يف 

حن ي�صعى البقعة اىل حتقيق النتائج 

امل��م��ي��زة ال��ت��ي ت�����ص��م��ن ل���ه االح��ت��ف��اظ 

مبقعده يف الدوري .

االنباط - عمان 

ال���������ص����اب����ات ت20  م���ن���ت���خ���ب  اأ�����ص����ت����اأن����ف 

ت���دري���ب���ات���ه ال���ف���ن���ي���ة وال���ب���دن���ي���ة ب���ق���ي���ادة 

امل���درب���ة م��ن��ار ف���ري���ج، ا���ص��ت��ع��دادا خل��و���س 

القادم.ويجري  اآب  االآ�صيوية  الت�صفيات 

امل��ن��ت��خ��ب ت��دري��ب��ات��ه ال��ي��وم��ي��ة م��ن��ذ ب��داي��ة 

ال���ع���ام اجل�������اري، ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال���ب���ول���و يف 

تطبيق  و���ص��ط  لل�صباب،  احل�����ص��ن  م��دي��ن��ة 

ب���روت���وك���ول ���ص��ح��ي م�����ص��دد ح��ف��اظ��ا على 

الفني  اجل��ه��از  وي��رك��ز  ال��ع��ام��ة.  ال�صامة 

اللياقة  مت��اري��ن  على  ال��ت��دري��ب��ات،  خ��ال 

ال���ب���دن���ي���ة وزي��������ادة ق������درة ال���ت���ح���م���ل، اإىل 

والتكتيكية.  الفنية  اجلمل  بع�س  جانب 

بال�صكل  ت�صر  التدريبات  اأن  فريج  وبينت 

امل���ط���ل���وب ت���اأه���ب���اً ل��ل��م��ن��اف�����ص��ات ال���ق���ادم���ة، 

النا�صئات يعزز اخليارات  اأن دوري  موؤكدة 

تربز  قد  جديدة  اأ�صماء  بان�صمام  الفنية، 

خ����ال ال���ب���ط���ول���ة، ل���رف���د امل��ن��ت��خ��ب ق��ب��ل 

املقابل،  يف  االآ�صيوية.  الت�صفيات  انطاق 

ال��ت��ح��ق��ت ال��اع��ب��ات زي��ن��ة ح���ازم واإي��ن��ا���س 

اجل����م����اع����ن وجل������ن ال���ب���ط���و����س وج���ن���ى 

ال��ع��ي�����ص��اوي ب��ال��ت��دري��ب��ات، ع��ق��ب ع��ودت��ه��م 

منتخب  مع  م�صاركتهم  بعد  اأرمينيا،  من 

الن�صميات بالبطولة الودية التي اختتمت 

الت�صفيات  قرعة  اأن  يذكر  هناك.  موؤخرا 

وي�صم  املقبل.  اأي��ار   27 ُت�صحب  االآ�صيوية، 

رفقة  للمنتخب  واالإداري  الفني  اجل��ه��از 

ف���ري���ج، االإداري�������ة ل��ي��ل��ى ال���ع���زام، م�����ص��اع��د 

عماد  احلرا�س  مدرب  بيرتو،  زينة  املدرب 

ال���ط���راي���رة، امل�������ص���وؤول االإع����ام����ي اأح��م��د 

املعاجلة  دية،  اأبو  اأ�صيل  الدكتورة  الزاغة، 

مو�صى  اللوازم  م�صوؤول  �صلباية،  اأبو  الينا 

اأبو رزق.

االنباط - عمان 

اأك�����د ع��ب��د اهلل اأب�����و زم�����ع، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

للوحدات االأردين، اأن فريقه ما يزال ميتلك 

بها  مني  التي  اخل�صارة  رغم  التاأهل  حظوظ 

اجلولة  يف  م�صاء ال�صبت اأمام فوالد “1-0”، 

زمع  اأب��و  وق��ال  اآ�صيا.  اأب��ط��ال  ل��دوري  الثانية 

يف امل���وؤمت���ر ال�����ص��ح��ف��ي ب��ع��د ن��ه��اي��ة امل���ب���اراة: 

ال�صوط االأول  اأجزاء، يف  اإىل  املباراة  “ق�صمنا 
ال��ث��اين  ال�����ص��وط  ويف  دف��اع��ي،  بتحفظ  لعبنا 

دفعنا بالبدالء الذين غروا من �صكل املباراة 

“يف  واأو�صح:  االأف�صلية«.  الوحدات  ومنحوا 

من  لهدف  تعر�صنا  لاأ�صف  االأول  ال�صوط 

���ص��رب��ة ج����زاء ���ص��ج��ل��ت يف وق����ت ق���ات���ل، وه��ي 

واأردف:  املباراة«.  ح�صابات  يف  التحول  نقطة 

حاالته  باأف�صل  ومي��ر  ق��وي،  فريق  “فوالد 

يف  امل��ب��اراة  قلبنا جمريات  ذل��ك  وم��ع  الفنية، 

الفر�س  ن�صتثمر  مل  لكننا  ال��ث��اين،  ال�صوط 

التي اأتيحت لنا«. واأبدى اأبو زمع ر�صاه التام 

بالوقت  موؤكدا  فريقه،  العبي  كافة  اأداء  عن 

نف�صه اأن هناك 4 مواجهات متبقية وحظوظ 

ال���ت���اأه���ل م���ا ت����زال ق��ائ��م��ة. وك����ان ال���وح���دات 

خوز�صتان  ف��والد  اأم��ام  للخ�صارة  تعر�س  ق��د  

على  ال�صبت  م�صاء   ،)1-0( بنتيجة  االإي��راين 

الثانية  اجلولة  يف  ال��دويل،  فهد  امللك  �صتاد 

اآ���ص��ي��ا.  اأب��ط��ال  ل����دوري  ال��راب��ع��ة  للمجموعة 

مهاجمه  لفوالد  الثمن  الفوز  هدف  واأح��رز 

من   ”43“ ب��ال��دق��ي��ق��ة  ب���ري���را  ال���ربازي���ل���ي 

ر�صيده  خوز�صتان  فوالد  ورفع  جزاء.  �صربة 

الن�صر املت�صدر بفارق  خلف  اإىل “4” نقاط 

بر�صيد  ال���وح���دات  يتجمد  فيما  االأه�����داف، 

نقطة واحدة يف املركز الثالث.

الفيصلي يواجه البقعة بطموح الفوز 

منتخب الشابات الكروي يواصل االستعداد 

ابو زمع واثق من قدرات الوحدات 

الساحر يحظى بنصيب من االعجاب 
مدريد - وكاالت 

اأبرز تقرير �صحفي اإ�صباين االأحد، لقطة ا�صتثنائية لاعبي بر�صلونة 

عقب الفوز بنهائي كاأ�س ملك اإ�صبانيا، ال�صبت. وكان بر�صلونة قد ح�صد 

اللقب بعد التفوق على اأتلتيك بيلباو، يف املباراة النهائية بنتيجة 0-4. 

وقالت �صحيفة “موندو ديبورتيفو” االإ�صبانية، اإن الكامرات التقطت 

ملعب  على  باللقب  بر�صلونة  العبي  احتفال  خ��ال  م�صحكة  لقطات 

املباراة عقب  اأف�صل العب يف  فاز بجائزة  اأن مي�صي  واأ�صافت  كارتوجا. 

ال��ن��ه��ائ��ي، م��ا جعل ك��ل زمائه  اأداء رائ���ع يف  ت�صجيل ه��دف��ن وت��ق��دمي 

كاأ�س  رفقة  معه  تذكارية  �صور  التقاط  على  متتايل  ب�صكل  يحر�صون 

ب�صرعة  انت�صر  اجلميل  الفيديو  ه��ذا  اأن  ال�صحيفة،  البطولة.وذكرت 

بر�صلونة مبي�صي،  م��اب�����س  غ��رف��ة  م��ن  ال��ك��ب��ر  االإع���ج���اب  الأن���ه يظهر 

الفريق. اأعلى حتى بن زمائه يف  ي��زال مثل  ال��ربغ��وث ال  اأن   وي��وؤك��د 
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تشافي مستاء من خسارة النصر 

كأس اسبانيا اول لقب للمدرب كومان 

ميسي سعيد باللقب واالنجاز الجديد 

فليك يقرر الرحيل عن البايرن 

الريا�ض – وكاالت 

اأب�����دى الإ����ش���ب���اين ت�����ش��ايف ه��رن��ان��دي��ز، 

عدم  القطري،  ال�سد  لفريق  الفني  املدير 

ر����س���اه ع���ن ن��ت��ي��ج��ة م���ب���اراة ف��ري��ق��ه اأم����ام 

وحقق  ال�سبت.  م�ساء  ال�سعودي،  الن�سر 

على   )1-3( بنتيجة  ثمينا  ف���وزا  الن�سر 

ب��ارك،  مر�سول  ملعب  على  ال�سد،  �سيفه 

دور  من  الثانية  اجلولة  مناف�سات  �سمن 

وق��ال  اآ�سيا.   اأب��ط��ال  ل����دوري  امل��ج��م��وع��ات 

الر�سمي  ل��ل��م��وق��ع  ت�����س��ري��ح��ات��ه  يف  ت�����س��ايف 

عادلة،  غ��ر  النتيجة  ان  “اأعتقد  لل�سد: 

وعلى  ال��ن��ت��ي��ج��ة،  ه���ذة  م��ن  اأك���ر  ن�ستحق 

الأداء«.  ع���ل���ى  ع���ط���ًف���ا  ال����ت����ع����ادل  الأق�������ل 

اأع��ل��ق ع��ل��ى ق���رار احلكم  “لن  وا���س��ت��ك��م��ل: 

و����س���رب���ة اجل������زاء ال���غ���ر ���س��ح��ي��ح��ة، ك��ن��ا 

ال�����س��وط  يف  دق��ي��ق��ة   25 اأول  يف  ج��ي��دي��ن 

واأ�ساف  التعادل«.  هدف  واأحرزنا  الثاين، 

ت�سجيل  م��ن  قريبني  “كنا  ال�سد:  م��درب 

ال����ه����دف ال�����ث�����اين، ول���ك���ن ح���دث���ت ب��ع�����ض 

ت��ل��ق��ي  ���س��اه��م��ت يف  ال����دف����اع  الأخ����ط����اء يف 

وزاد:  الن�سر«.  فريق  من  الثاين  الهدف 

لدينا  املباريات،  بقية  يف  نفكر  اأن  “علينا 
لهم  اأن نح�سر  4 مواجهات مقبلة ويجب 

العودة للمناف�سة، والن�سر  اأجل  جيدا من 

“كرة  واأمت:  البطولة«.  ف��رق  اأف�سل  م��ن 

ق���وي���ة مثل  م���ب���اراة  اأخ����ط����اء، ويف  ال���ق���دم 

نقوم  اأن  يجب  ل  والن�سر  ال�سد  مواجهة 

بهذه الأخطاء التي كلفتنا املباراة، وعلينا 

الرتكيز يف قادم املناف�سات«.

مدريد – وكاالت 

املو�سم،  ه��ذا  له  لقب  اأول  بر�سلونة  ح�سد 

بيلباو،  اأتلتيك  على   )0-4( بنتيجة  ب��ال��ف��وز 

م�����س��اء ال�����س��ب��ت، يف ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة ك��اأ���ض ملك 

اأه�����داف ب��ر���س��ل��ون��ة، مي�سي  اإ���س��ب��ان��ي��ا  و���س��ج��ل 

وج��ري��زم��ان  و72(،   68( ال��دق��ائ��ق  يف  ه��دف��ني 

يف  ي����وجن  دي  وف��ري��ن��ك��ي   ،)60( ال��دق��ي��ق��ة  يف 

لرب�سلونه  الول  اللقب  وه��و   .)63( الدقيقة 

اأعرب  الذي  كومان  الهولندي  املدرب  يف عهد 

ال���ه���ول���ن���دي رون����ال����د ك����وم����ان، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

-4( بنتيجة  بالفوز  �سعادته  عن  لرب�سلونة، 

كاأ�ض  نهائي بطولة  بيلباو، يف  اأتلتيك  0( على 

اإ�سبانيا. وقال كومان، خالل ت�سريحات  ملك 

“اللقب  “ماركا” الإ�سبانية:  �سحيفة  نقلتها 

اإليه  ال��و���س��ول  وك��ان  رائ���ع،  �سعور  اإن��ه  الأول؟ 

“نحن  بر�سلونة:  م���درب  وا�ستكمل  ���س��ع��ًب��ا«. 

واحد  بلقب  التتويج  ون�ستحق  للغاية  �ُسعداء 

على الأقل هذا املو�سم، والنادي ي�ستحق ذلك«. 

الكتالونيني،  جلميع  �سعيد  ي��وم  “اإنه  وزاد: 

عديدة  تغيرات  واأج��ري��ن��ا  النجاح،  ون�ستحق 

�ساهموا  والالعبني  ال��ع��ام،  ه��ذا  الفريق  على 

“تاألق  ك��وم��ان:  ال��ن��ت��ائ��ج«. وت��اب��ع رون��ال��د  يف 

األ يكون  م��ي�����س��ي؟ ه��و دائ��ًم��ا ك��ذل��ك، ون��اأم��ل 

هذا النهائي الأخر، والكل يريد ا�ستمراره«. 

وك���ان���ت  ف���ري���ق���ي،  ه����و  “بر�سلونة  واأردف: 

و���س��ن��ق��ات��ل  الأول،  ال���ي���وم  م��ن��ذ  ���س��ع��ب��ة  امل��ه��م��ة 

 م���ن اأج�����ل ال��ل��ي��ج��ا ح��ت��ى امل����ب����اراة الأخ������رة«.

الأمور  وجعلنا  اليوم،  ب�سدة  “ركزنا  واأو�سح: 

ال�سعب  من  وك��ان  بيلباو،  على  للغاية  �سعبة 

ب��ع��د  ول���ك���ن  الأول،  ال���ه���دف  ت�����س��ج��ي��ل  ع��ل��ي��ن��ا 

الت�سجيل كان الأداء غر عادي«. واأمت املدرب 

58 عاًما: “الأمر مل يكن  الهولندي �ساحب ال�

والفريق  وفعالية،  اإب��داع  بل  ا�ستحواذ  جم��رد 

لعب مباراة رائعة«.

مدريد - وكاالت

جنم  مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ���س��ج��ل 

وقائد بر�سلونة، هدفني خالل مواجهة على 

اأتلتيك بيلباو، م�ساء ال�سبت، يف نهائي بطولة 

“اأوبتا”  �سبكة  وبح�سب  اإ�سبانيا.  ملك  كاأ�ض 

اأه��داف   9 �سجل  مي�سي  ف��اإن  لالإح�سائيات، 

امللك،  كاأ�ض  لبطولة  نهائية  مباريات   10 يف 

ليكون الالعب الأكر ت�سجيال لالأهداف يف 

 8( زارا  تيلمو  على  متفوًقا  البطولة،  نهائي 

من  النتقام  من  بر�سلونة  ومتكن  اأه��داف(. 

�سحق  بعد  امل��ل��ك،  ك��اأ���ض  لقب  واإح���راز  بيلباو 

مناف�سه برباعية نظيفة. واأعرب الأرجنتيني 

عن  ب��ر���س��ل��ون��ة،  وق��ائ��د  جن��م  مي�سي،  ليونيل 

اأتلتيك  على   )0-4( بنتيجة  بالفوز  �سعادته 

ب��ي��ل��ب��او، وق�����ال م��ي�����س��ي، خ����الل ت�����س��ري��ح��ات 

“من  الإ���س��ب��ان��ي��ة:  »م��ارك��ا«  �سحيفة  نقلتها 

�سعيد  يوم  اإنه  اللقب.  بهذا  التتويج  اجلميل 

ل��ل��غ��اي��ة ل��ه��ذه امل��ج��م��وع��ة«. واأو����س���ح: “لقب 

اإن���ه اأم���ر مم��ي��ز ج��ًدا  ال��ك��اأ���ض الأول ك��ق��ائ��د؟ 

اأك����ون ق��ائ��ًدا ل��ل��ن��ادي، وه���ي ك��اأ���ض مميزة  اأن 

اأن  نعلم  “كنا  مي�سي:  واأ�ساف  يل«.  بالن�سبة 

اأتلتيك بيلباو يلعب بهذه الطريقة )2-4-4( 

ال�سرب  لدينا  وك��ان  للغاية،  ملحوظ  ب�سكل 

لال�ستحواذ على الكرة واللعب يف امل�ساحات«. 

الأول،  ال�سوط  يف  كثًرا  “حتركنا  ووا���س��ل: 

واأع��ت��ق��د اأن���ه���م ���س��ق��ط��وا اأم��ام��ن��ا يف ال�����س��وط 

الثاين«. وتابع قائد بر�سلونة: “عدم القدرة 

ع��ل��ى الح��ت��ف��ال و���س��ط ج��م��اه��رن��ا ه���و ع���ار، 

اأمر موؤ�سف،  نعي�سه، وهو  الذي  الو�سع  لكنه 

ف���الأل���ق���اب دائ���م���ا مم��ي��زة واجل��م��اه��ر حتب 

الن�سف  »ب��داي��ة  وا���س��ت��م��ر:  ب��ه��ا«.  ال�ستمتاع 

فقدنا  علينا،  �سعبة  كانت  املو�سم  من  الأول 

ال��ك��ث��ر م��ن ال��ن��ق��اط يف ال��ل��ي��ج��ا، وب��ع��د ذل��ك 

اأ���س��ب��ح��ن��ا اأق����وي����اء وج���ي���دون ج�����ًدا، ودخ��ل��ن��ا 

املعركة”.

برلني – وكاالت 

ميونيخ  بايرن  م��درب  فليك  هانز  ق��ال 

ال�����س��ب��ت، اإن�����ه اأب���ل���غ م�������س���وؤويل ال���ن���ادي 

يف  الأملاين برغبته  ال��دوري  يف  املناف�ض 

فليك  واأب��ل��غ  امل��و���س��م.  بنهاية  ال��رح��ي��ل 

بعد  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  “�سكاي”  حم��ط��ة 

الفوز )3-2( على م�سيفه فولف�سبورج 

“قلت للفريق اليوم اإنني اأبلغت النادي 
الرحيل  يف  برغبتي  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 

بنهاية املو�سم«. وقاد فليك بايرن ل�ستة 

األ���ق���اب يف اآخ����ر ع�����س��رة اأ���س��ه��ر وي��ت��ق��دم 

�سبع  بفارق  ال��دوري  �سدارة  الفريق يف 

قبل  الرتتيب  ثاين  عن ليبزيج  نقاط 

خم�ض جولت من النهاية واقرتب من 

اللقب  بح�سد  القيا�سي  رقمه  متديد 

واأ���س��اف:  ال��ت��وايل.  على  التا�سع  للعام 

يعلم  اأن  يل  بالن�سبة  املهم  من  “كان 
ال��ف��ري��ق م��ن��ي ه���ذا الأم�����ر، وذل����ك بعد 

واأك��د  ���س��وًي��ا«.  اأم�سيناها  التي  ال��ف��رتة 

املدرب الأملاين اأن قراره لي�ض له عالقة 

بكل  �سعيد  “اأنا  قائاًل  احلايل،  بفريقه 

تاأكيد بهذا الفريق واجلودة التي لدى 

ال��الع��ب��ني، و���س��اأظ��ل مم��ت��ًن��ا ل��وج��ودي 

منحي  على  ا  اأي�سً ال��ن��ادي  واأ�سكر  هنا، 

ف���ر����س���ة ت����دري����ب ه�������وؤلء ال���الع���ب���ني«. 

فليك  املفاجئ من  الإع��الن  هذا  وياأتي 

يف ظ���ل ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي اأف�����ادت ب��ك��رة 

حميديت�ض،  �سالح  ح�سن  مع  خالفاته 

امل��دي��ر ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ن��ادي، ن��ظ��ًرا لعدم 

الأم��ور  م��ن  الكثر  يف  �سوًيا  اتفاقهما 

ُي��رد  ومل  ال��ب��اف��اري.  بالفريق  املتعلقة 

دفعته  التي  الأ�سباب  الك�سف عن  فليك 

اأكد  حيث  املفاجئ،  القرار  ه��ذا  لتخاذ 

داخ��ل  الأم����ور  ه��ذه  مناق�سة  رغ��ب��ت��ه يف 

اأروق����ة ال��ن��ادي م��ع امل�����س��وؤول��ني. وي��ب��دو 

مواطنه  خل��الف��ة  طريقه  يف  فليك  اأن 

اأملانيا  منتخب  تدريب  يف  ل��وف  يواكيم 

مب��ج��رد ان��ت��ه��اء م�����س��وار امل��ان�����س��اف��ت يف 

فليك  ورف�����ض  املقبلة.  ال��ي��ورو  بطولة 

قال  حيث  املقبلة،  وجهته  ع��ن  الك�سف 

ومل  وا���س��ح،  غ��ر  ي��زال  ل  “امل�ستقبل 
يكن هناك اأي ات�سال بيني وبني اأوليفر 

ب��ره��وف )م��دي��ر امل��ن��ت��خ��ب(، لأن��ن��ا كنا 

يف م��رح��ل��ة م��ه��م��ة ه���ن���ا«. رغ����م ذل���ك، 

ف��ت��ح م���درب ب��اي��رن ال��ب��اب اأم����ام توليه 

م��ه��م��ة ت��دري��ب م��ن��ت��خ��ب ب����الده، ق��ائ��اًل 

م��درب  ل��ك��ل  خ���ي���اًرا  ي��ب��ق��ى  “املان�سافت 
بالن�سبة يل  الأهم  يطمح يف ذلك، لكن 

لأن  اأوًل،  �سيء  كل  ا�ستيعاب  هو  حالًيا 

الأ�سابيع القليلة املا�سية مل تكن �سهلة 

ا« . بالن�سبة يل اأي�سً

روما – وكاالت 

ميالن  فريق  ال�سديقة  ال��ن��ران  اأن��ق��ذت 

و�سعب،  ثمني  بفوز  جنوه  �سيفه  كمني  من 

31 من  ال� املرحلة  الأحد، يف  بنتيجة )1-2(، 

الدوري الإيطايل. ورفع ميالن ر�سيده اإىل 

8 نقاط  ب��ف��ارق  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  66 نقطة يف 

اإن���رت امل��ت�����س��در وجت��م��د ر�سيد  خ��ل��ف ج���اره 

ع�سر  الثالث  املركز  يف  نقطة   32 عند  جنوه 

بالهزمية  مني  بعدما  ال��رتت��ي��ب،  ج��دول  يف 

الأول  ال�سوط  التوايل. وانتهى  الثانية على 

عن  ال�سباك  بهز  ميالن  ب��ادر  حيث  )1-1(؛ 

جنوه  وت��ع��ادل   ،)13( ريبيت�ض  اآن��ت��ي  ط��ري��ق 

دي�����س��رتو )37(. ويف  م��ات��ي��ا  ���س��ج��ل��ه  ب��ه��دف 

ال�����س��وط ال���ث���اين، م��ن��ح ج��ان��ل��وك��ا ���س��ك��ام��اك��ا 

م��ه��اج��م ج���ن���وه ه����دف ال���ت���ق���دم مل���ي���الن ع��ن 

الدقيقة  يف  فريقه  مرمى  يف  اخلطاأ  طريق 

.)68(

لندن - وكاالت

م���درب  ���س��ول�����س��ار  ج���ون���ار  اأويل   يثق 

ب���ول  لع���ب���ه  اأن  ي���ون���اي���ت���د،  م��ان�����س�����س��رت 

ب��وج��ب��ا ل��ن ي��ت��اأث��ر ب���الأ����س���واء الإ���س��اف��ي��ة 

وثائقي  فيلم  ط��ري��ق  ع��ن  عليه  امل�سلطة 

ع�����ن ح����ي����ات����ه ع�����رب م���ن�������س���ة )اأم������������ازون 

ال����الع����ب  ت����رك����ي����ز  اإن  وق��������ال  ب�����������رامي(، 

ال���ف���رن�������س���ي ي��ن�����س��ب ب�����س��ك��ل ك���ام���ل ع��ل��ى 

باملباريات. ال��ف��وز  على  زم��الئ��ه   م�ساعدة 

اأن ي���ك���ون ب��وج��ب��ا ال��ف��ائ��ز  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 

ي��ون��اي��ت��د  اإىل  وامل��ن��ت��ق��ل  ال����ع����امل،  ب���ك���اأ����ض 

89 م��ل��ي��ون جنيه  ي��وف��ن��ت��و���ض م��ق��اب��ل  م��ن 

 ،2016 يف  دولر(  مليون   123( اإ�سرتليني 

هو حمور فيلم وثائقي �سي�سدر يف 2022. 

�سوؤاله  عند  لل�سحفيني  �سول�سار  وق���ال 

الأ���س��واء  حت��ت  “بول  الفيلم  ت��اأث��ر  ع��ن 

لذا  يونايتد،  يف  م�سرته  ب��دء  حتى  منذ 

“تركيز  اأرى م�سكلة يف ذلك«. واأ�ساف  ل 

ب����ول الأ����س���ا����س���ي ه���و حت��ق��ي��ق اأق�������س���ى م��ا 

مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه يف م�����س��رت��ه، اإن����ه ي��ري��د 

اأف�����س��ل لع���ب مم��ك��ن وي��ري��د  اأن ي�����س��ب��ح 

ال��ف��وز ب��اأك��رب ع��دد مم��ك��ن م��ن الأل��ق��اب«. 

العامل  بكاأ�ض  بالفعل  ف��از  “لقد  ووا���س��ل 

ع��ل��ى  ي��ن�����س��ب  الآن  ت���رك���ي���زه  اأن  واأرى 

ال���ف���وز وت���ق���دمي اأف�����س��ل م�����س��ت��وي��ات��ه مع 

ك�����رة ال����ق����دم، اأع������رف ���س��خ�����س��ي��ت��ه.. اإن����ه 

م��ف��ع��م ب��احل��ي��وي��ة وي�����س��ت��م��د ال��ط��اق��ة من 

الأ�سا�سي  تركيزه  لكن  الآخ��ري��ن،  اإ�سعاد 

لنا«. باملباريات  بالفوز  با�ستمرار   �سيتعلق 

حتى  بعقد  يرتبط  ال��ذي  بوجبا،  و�سجل 

2022، ثالثة اأهداف و�سنع ثالثة اأهداف 

يف الدوري خالل هذا املو�سم الذي ابتلي 

بالإ�سابات. فيه 

امريكا – وكاالت 

امل�سنفة  جابر،  اأن�ض  التون�سية  جنحت 

ال���ث���اأر من  ال�����س��ب��ت، يف  28 ع���امل���ًي���ا، م�����س��اء 

بطولة  لنهائي  والتاأهل  كوفينيت�ض،  دانكا 

م��ا���س��ك ه���ال���ث الأم���ري���ك���ي���ة. وذل�����ك ب��ع��د 

ن�سف  ال���دور  يف  ج��اب��ر،  اأن�����ض  هزمتها  اأن 

�ساعة  بعد  رد،  دون  مبجموعتني  النهائي، 

 )3-6( ب���واق���ع  ال���ل���ع���ب،  م���ن  دق��ي��ق��ة  و29 

هزمت  كوفينيت�ض  دانكا  وكانت  و)0-6(. 

الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي اأن�������ض ج���اب���ر، يف ال���دور 

ن�سف النهائي لبطولة فولفو �سارل�ستون.

النيران الصديقة تنقذ ميالن 

بوجبا لن يتأثر بأالضواء 

أنس جابر في نهائي ماسك للتنس 
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النباط--الأنا�ضول

ل��ك��ل دول���ة م��ن دول ال��ع��امل الإ���س��ام��ي 

ال��ت��ع��ب��ر ع��ن فرحها  ت��خ��ت��ل��ف يف  ط��ق��و���س 

ب�����س��ه��ر رم�������س���ان امل�����ب�����ارك، وحت�������اول م��ن 

خ�سو�سية  الكرمي  ال�سهر  اإعطاء  خالها 

وقد�سية متيزه عن �سائر اأيام ال�سنة.

للعام الثاين على التوايل، يحل رم�سان 

التي  اأذابت كل املظاهر  اأزمة وبائية  و�سط 

ت��ب��ِق �سوى  ال�����س��ع��وب ع��ل��ي��ه��ا، ومل  اع��ت��ادت 

اأمل وح�سرة على ما فقدوه  بع�سها، و�سط 

جراء فرو�س كورونا.

ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  اإح�����دى  الأردن 

م��ن��ع��ت ���س��اة ال���راوي���ح يف امل�����س��اج��د، ما 

نفو�س  يف  الإح���ب���اط  م���ن  ح��ال��ة  اإىل  اأدى 

املواطنني. وترّبر ال�سلطات يف اململكة تلك 

الإجراءات بالأرقام املرتفعة التي ت�سجلها 

ع���ن الإ����س���اب���ات ب���ال���وب���اء وك���ذل���ك ح���الت 

ب�سببه. الوفاة 

الآث��ار  م��ن ح��دة  للتخفيف  يف حم��اول��ة 

خمتلف  اأ���س��اب��ة  ال��ت��ي  للجائحة  النف�سية 

الأردن��ي��ون  ي�سعى  لديهم،  احل��ي��اة  ج��وان��ب 

اإىل البحث عما هو جديد وم�ستحدث.

غر اأن الإجراءات والقرارات احلكومية 

املّتبعة، مل ترك لهم خيارا �سوى اللتزام 

بعادة ظهرت خال ال�سنوات املا�سية، وهي 

زينة رم�سان.

خمتلفة  واأه��ّل��ة  اإن���ارة  وح��ب��ال  فواني�س 

متنوعة،  و�سالت  والت�ساميم،  الأ�سكال 

واجهات  معظم  تزين  �ساطعة،  األ��وان  ذات 

ب���ي���وت الأردن����ي����ني خ����ال ���س��ه��ر رم�����س��ان، 

�سمن تقاليد م�ستحدثة مل تكن موجودة 

ق��ب��ل 15 ع��ام��ا. ل��ك��ن��ه��ا، ه���ذا ال���ع���ام، ب��ات��ت 

بقدوم  الفرح  عن  للتعبر  وح��ي��داً  طريقاً 

من  امل��واط��ن��ون  ي�سعى  ال��ف�����س��ي��ل،  ال�����س��ه��ر 

خ��ال��ه��ا لإن�������ارة ظ��ل��م��ة ال����وب����اء ب�����س��ط��وع 

الأ�سواء.

اإن  ق���ي���ل  الإ������س�����ام�����ي،  ال����ت����اري����خ  ويف 

ال��ف��ان��و���س ا���س��ت��خ��دم يف ����س���در الإ����س���ام، 

اأث��ن��اء  للم�سلمني،  ل��ي��ًا  ال��ط��رق  لإ����س���اءة 

ذهابهم اإىل امل�ساجد اأو يف طريقهم لزيارة 

اأقاربهم.

يف متناول اجلميع

زينة  “اأ�سعار  اإن  ه��اين،  بني  علي  يقول 

رم�����س��ان يف م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع، وت��ب��داأ من 

 6 اإىل  وت�����س��ل  دولرا(   1.4( واح���د  دي��ن��ار 

دنانر )8.4 دولرات(”.

ج���داً،  ك��ب��ر  “الإقبال  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

نق�س  تعو�س  اأن  تريد  النا�س  ب��اأن  واأ�سعر 

تكثيف  الأخ��رى يف رم�سان عرب  اجلوانب 

الزينة”.

اإحدى  وهي  حممد(،  )اأم  خلود  وقالت 

امل�سريات يف حمل اآخر لبيع الزينة: “مل 

يتبق لدينا ما نعرب به عن وجود رم�سان 

���س��وى ال��زي��ن��ة، ف��ا ���س��اة )ج��م��اع��ة( ول 

ع��زائ��م )ولئ����م( ول خ��ي��م رم�����س��ان��ي��ة، ول 

�سيء اآخر”.

ه��ذا  ي��ن��ت��ه��ي  األ  اهلل  “ندعو  وت��اب��ع��ت: 

الوباء،  ه��ذا  من  تخّل�سنا  وق��د  اإل  ال�سهر 

الو�سع  لأن  طبيعتها،  اإىل  احل��ي��اة  وت��ع��ود 

ك��ل �سيء،  اإغ��اق��ات ت�سمل  ي��ط��اق،  ب��ات ل 

بهذا  ال��ف��رح  ع��ن  للتعبر  اآخ���ر  �سبيل  ول 

الف�سيل”. ال�سهر 

اأم����ا ���س��ه��ي��ب، وه����و اأح����د ال��ع��ام��ل��ني يف 

حمات الزينة، فاخت�سر احلديث بقوله: 

الكتئاب  ج��و  م��ن  اخل���روج  ت��ري��د  “النا�س 
الذي تعي�سه ب�سبب كورونا”.

للبهجة �سبيل 

النف�س  ع��ل��م  اأ���س��ت��اذ  ���س��واحل��ة،  حم��م��د 

“النا�س  اأن  اأو���س��ح  ال��رم��وك،  جامعة  يف 

اأف��ك��ار من  م��ن  ع���ادًة عما لديهم  ي��ع��رّبون 

خ�����ال مم���ار����س���ة ظ����اه����رة ل���ل���ع���ي���ان، م��ث��ل 

اأو  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  ب��ق��دوم  الب��ت��ه��اج 

مظاهر  م��ن  ك��الأع��ي��اد،  اأخ���رى،  منا�سبات 

م��ن��ه��ا اإ����س���اءة الأن������وار ال��ت��ي ت�����س��م��ى زي��ن��ة 

رم�سان”.

ال����ع����ام احل����ايل  “يف رم�������س���ان  وت����اب����ع: 

ك��ان ه��ن��اك حظر كلي وج��زئ��ي،  وامل��ا���س��ي، 

ومل ي��ت��ب��ق ط��ري��ق ل��ل��ت��ع��ب��ر ع���ن الب��ت��ه��اج 

واأي  بالفرحة  ت�سعر  التي  بالزينة  �سوى 

�سيء جميل”.

وا�ستدرك: “ل اأعتقد اأن النا�س تق�سد 

واإمن��ا  امل��ي��اد،  �سجرة  تزيني  تقليد  بذلك 

ه���ي اأم����ور ع��ف��وي��ة وم��ن��ظ��ر ج��م��ايل ي��ري��ح 

بها  ويق�سد  اأعمى،  تقليداً  ولي�س  النف�س 

البيوت”. تزيني 

حم���ادي���ن،  ح�����س��ني  راأى  ج���ان���ب���ه،  م����ن 

اأنه  موؤتة،  جامعة  يف  الجتماع  علم  اأ�ستاذ 

اأن  اجلمعي  العقل  ي�ستطيع  ل  “عندما 
احلد  توفر  مثل  بر�سى،  اأه��داف��ه  يحقق 

على  التغلب  اأو  العي�س،  لأ���س��ب��اب  املعقول 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وت��ب��ع��ات��ه��ا وع���دم ال��ق��درة 

العقل  هذا  يبداأ  الوجاهي،  التوا�سل  على 

الفردية،  القيم  نحو  جمتمعنا  يف  يتفكك 

ن��ت��ي��ج��ة ال�����ق�����رارات ال��ر���س��م��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة 

باحلظر و�ساعاته وحمدودية احلركة”.

واأردف: “لذلك يلجاأ هذا العقل �سمناً 

من منظور علم نف�س اجتماعي اإىل اإيجاد 

اإي��ح��اًء ما عجز هذا  رم��وز ودللت ت��وازي 

العقل عن حتقيقه، كما كان �سابقاً”.

والإ����س���اءات  الأن����وار  “هذه  اأن  واع��ت��رب 

ال�سرائح  غالبية  ل��دى  ميكن  م��ا  اأق��ل  ه��ي 

)حل�����دوده�����ا ال���دن���ي���ا م����ن ال����س���ت���خ���دام(، 

ل�������س���ب���ط ال����ن����ف����ق����ات وال����ت����خ����ف����ي����ف م��ن 

والأ�سر  العائلة  على  ال�سهرية  اللتزامات 

من تكاليف الكهرباء”.

تقليد جديد كاأنه موروث!

الأردن��ي��ني،  اإىل  بالن�سبة  رم�سان  زينة 

مل مي�����س ع��ل��ى ظ��ه��وره��ا ���س��وى اأع�����وام ل 

ع�سر،  اخلم�سة  الأق�سى  حدها  يف  تتجاوز 

اإل اأنها باتت اليوم تقليداً لدى غالبيتهم، 

وكاأنه موروث تاريخي.

ل��ك��ن��ه��ا اأ����س���ب���ح���ت م���ن���ذ ظ���ه���ور ال���وب���اء 

وتعوي�س  النق�س  ���س��د  مل��ح��اول��ة  ���س��رورة، 

فر�ست  التي  ال��ق��رارات  ج��راء  خ�سروه  م��ا 

دنيا يف التعبر عن فرحهم  عليهم حدوداً 

ب��ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل، والل����ت����زام ب��ط��ق��و���س 

عهدوها خال الأعوام املا�سية.

تفر�س  املا�سي،  اآذار  مار�س/   10 ومنذ 

احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة ح��ظ��ر جت����وال �سامل 

وك���ل���ي اأي�������ام اجل���م���ع���ة م����ع ت��ع��ل��ي��ق ���س��اة 

اجلمعة.

بقية  ج��زئ��ي  جت��وال  حظر  تفر�س  كما 

من  للمن�ساآت  ي��ب��داأ  بحيث  الأ���س��ب��وع،  اأي���ام 

ولاأفراد  ت.غ(،   16:00( م�ساء  ال�ساد�سة 

من ال�سابعة م�ساء )17:00 ت.غ(، وي�ستمر 

ح��ت��ى ال�����س��اد���س��ة م��ن ���س��ب��اح ال��ي��وم ال��ت��ايل 

بالتوقيت املحلي )04:00 ت.غ(.

فرو�س  اإقامة  اجلزئي  احلظر  وي�سمل 

قبل  امل�ساجد،  يف  والفجر  والع�ساء  املغرب 

املغرب  �ساتي  ا�ستثناء  لح��ق��اً  يتقرر  اأن 

وال���ف���ج���ر، م���ع الإب����ق����اء ع��ل��ى م��ن��ع ���س��اة 

الع�ساء والتي يعقبها اأداء الراويح.

 676 و�سجل الأردن حتى م�ساء الأربعاء 

اآلف   7 ب��ك��ورون��ا، منها  اإ���س��اب��ة  و175  األ��ف��اً 

و987 وفاة، و617 األفاً و96 حالة تعاف.

زينة رمضان في األردن.. أضواء وألوان تنير “ظلمة الوباء”

العربية-وكالت

كبرة  �سواميناثان،  �سوميا  الدكتورة  اأكدت 

جميع  اأن  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ع��ل��م��اء 

كبر  ب�سكل  حتمي  تقريًبا  كوفيد-19  لقاحات 

م���ن ح����الت الإ����س���اب���ة ال�����س��دي��دة، ال��ت��ي ت���وؤدي 

امل�ست�سفيات  دخ��ول  اإىل  الأح��ي��ان  م��ن  كثر  يف 

ح��ذرت  بينما  ال��وف��اة،  اإىل  ت���وؤدي  لتداعيات  اأو 

فيما  ذك��اء  اأك��ر  اأ�سبح  كورونا  اأن فرو�س  من 

يخ�س النت�سار، خا�سة يف التجمعات.

ج���اء ت�����س��ري��ح ال���دك���ت���ورة ���س��وام��ي��ن��اث��ان 

جوبتا  في�سميتا  معها  اأج��رت��ه  لقاء  خ��ال 

امل��ج��ل��ة  34 م���ن  ���س��م��ي��ث، يف احل��ل��ق��ة رق����م 

ال��ت��ي تبثها  »ال��ع��ل��وم يف خ��م�����س«،  امل��ت��ل��ف��زة 

ح�ساباتها  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة 

مب���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ب��غ��ر���س 

ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف ب�����س��اأن ك��ل م��ا يتعلق 

تناول  وال���ذي  املُ�ستجد،  ك��ورون��ا  بفرو�س 

ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل ك���ل امل��ع��ل��وم��ات ع���ن ف��رو���س 

اإىل  بالإ�سافة  املتحورة،  و�سالته  كورونا 

جدوى اللقاحات امل�سادة للفرو�س ومدى 

ت���اأث���ر ال��ت��ج��م��ع��ات اأث���ن���اء م��و���س��م الأع���ي���اد 

وامل��ن��ا���س��ب��ات احل��ال��ي��ة ع��ل��ى زي�����ادة اأع�����داد 

امل�سابني.

من  اأكر  اأن  ل�«رويرز«  اإح�ساء  واأظهر 

بفرو�س  ���س��ي��ب��وا 
ُ
اأ ن�سمة  مليون   140.18

ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل، 

يف ح����ني و����س���ل اإج����م����ايل ع�����دد ال���وف���ي���ات 

اإىل ثاثة مايني  الفرو�س  الناجتة عن 

و142،002.

ومت ت�سجيل اإ�سابات بالفرو�س يف اأكر 

اأوىل  اكت�ساف  منذ  ومناطق  دول   210 من 

ح����الت الإ����س���اب���ة يف ال�����س��ني يف دي�����س��م��رب 

.2019

ال�سحة  منظمة  علماء  كبرة  واأ���س��ارت 

اللقاحات  كانت  اإذا  حتى  اأن��ه  اإىل  العاملية 

ب�سكل  ب��ال��ع��دوى  الإ���س��اب��ة  متنع  األ  ميكن 

ي��ط��وره��ا اجل�سم  ال��ت��ي  امل��ن��اع��ة  اأن  اإل  ت���ام، 

يكفي  مبا  جيدة  تعترب  للتطعيم  ا�ستجابة 

باملر�س  ال�سديدة  الإ���س��اب��ة  م��ن  للحماية 

حتى اإذا حدثت العدوى.

توقعات بحماية اأكرب بعد اجلرعة الثانية

اأن  اإىل  �سواميناثان  الدكتورة  واأ���س��ارت 

مثل  ال��دول  بع�س  من  امل�ستفادة  التجارب 

اإ���س��رائ��ي��ل وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، ال��ل��ت��ني كانتا 

تدر�سانها ب�سكل منهجي للغاية، تو�سح اأن 

الأوىل،  اجلرعة  تلقوا  الذين  الأ�سخا�س 

يتمتعون بحوايل 70 اإىل 80% من احلماية 

�سد العدوى.

بعد  اإن��ه  �سواميناثان  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

املئوية  الن�سب  تكون  رمبا  الثانية  اجلرعة 

اأع���ل���ى. واأردف�����ت ���س��ارح��ة اأن����ه ح��ال��ًي��ا رمب��ا 

ل��ق��اح لآخ���ر،  امل��ئ��وي��ة م��ن  ال��ن�����س��ب  تختلف 

وب��ال��ت��ايل ف��اإن��ه ل مي��ك��ن ال��ت��ع��م��ي��م، حيث 

مازال العلماء بحاجة اإىل جمع املزيد من 

البيانات.

فعال  واللقاح  الح��رازات ل غنى عنها 

املتغرات �سد 

واأع������رب������ت ع�����ن اع����ت����ق����اده����ا ب�����اأن�����ه م��ن 

ال���������س����روري وامل����ه����م ل���ل���غ���اي���ة ت����ذك����ر اأن����ه 

التطعيم  ال�����س��خ�����س  ي��ت��ل��ق��ى  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى 

ف��اإن��ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ه الل���ت���زام ب��ات��ب��اع جميع 

تدابر  كافة  واتخاذ  الأخرى  الحتياطات 

بها  تو�سي  التي  الأخ��رى،  العامة  ال�سحة 

هذه  من  كل  لأن  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

اإ�سافة مزيد  الإجراءات توؤدي بالفعل اإىل 

من احلماية.

ال��ت��ي توفرها  وح���ول م��ق��دار احل��م��اي��ة، 

تلقي  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  وه���ل  ال��ل��ق��اح��ات 

ج��رع��ات م��ع��ززة ل��ل��ح��م��اي��ة م��ن ال�����س��الت 

امل��ت��ح��ورة، ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ���س��وام��ي��ن��اث��ان 

اإذا  اأن����ه  ه���و  الآن  ح��ت��ى  اإث��ب��ات��ه  مت  م���ا  اإن 

التطعيم،  من  كاملة  دورة  ال�سخ�س  تلقى 

يف  كافية  وقائية  مناعة  هناك  تكون  فاإنه 

ال�سديدة،  الأمرا�س  من  للحماية  اجل�سم 

مب���ا ي�����س��م��ل ح����الت ال���ع���دوى ب��ال�����س��الت 

املتحورة.

البلدان،  يف  حتى  فاإنه  لذلك  واأ�سافت: 

ال���ت���ي ي���وج���د ب��ه��ا ال��ك��ث��ر م���ن امل��ت��غ��رات 

امل���ن���ت�������س���رة، ف������اإن الأ����س���خ���ا����س ال����ذي����ن مت 

تطعيمهم ل ينتهي بهم الأمر يف امل�ست�سفى 

اأو يتعر�سون خلطر الوفاة يف حال اأ�سيبوا 

بالعدوى. لذا، اأعتقد اأن الأخبار ب�سكل عام 

يف  واملعامل  ال�سركات  تعمل  كما  اإيجابية. 

اأحدث  اإ�سدارات  على  العامل  اأنحاء  جميع 

ت�ستوعب  اأن  ميكن  وال��ت��ي  اللقاحات،  م��ن 

املتغر. الفرو�س  بروتينات 

واأعربت عن توقعاتها باأن �سيتم الك�سف 

نتائج  عن  القادمة  القليلة  الأ�سهر  خال 

هذه  يف  تبحث  التي  ال�سريرية،  التجارب 

ال���ل���ق���اح���ات اجل����دي����دة امل���ع���دل���ة وع��ن��دئ��ذ 

�سيمكن اتخاذ قرار ب�ساأن ما اإذا كان هناك 

من  معززة  جرعات  على  للح�سول  احتياج 

عدمه.

البيئات املزدحمة بوؤر للعدوى

وط���رح���ت امل����ح����اورة ف��ي�����س��م��ي��ت��ا ج��وب��ت��ا 

بالتعب  العام  ال�سعور  ح��ول  �سوؤال  �سميث 

فرة  لطول  نتيجة  اجلميع  لدى  املتف�سي 

ال��ع��زل��ة وال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي، وب��ال��ت��ايل 

ف��ق��د ي��ل��ج��اأ ال���ن���ا����س ل��ب��ع�����س ال��ت��ج��م��ع��ات، 

نطاق  على  اأو  �سغرة  عائلية  كانت  �سواء 

اأعداد  زيادة  تاأثرها على  فما مدى  اأكرب، 

الإ�سابات؟

قائلة  ���س��وام��ي��ن��اث��ان  ال��دك��ت��ور  واأج���اب���ت 

اإن����ه م���ن امل���ع���روف م��ن��ذ ف���رة م���ن ال��وق��ت 

الذي  بالفرو�س،  ال��ع��دوى  انت�سار  كيفية 

بني  ال��وث��ي��ق  ل��ات�����س��ال  نتيجة  ي�ست�سري 

بالإ�سافة  املزدحمة،  والبيئات  الأ�سخا�س 

اإىل التجمعات يف اأماكن مغلقة ذات تهوية 

اأكرب  بكفاءة  ينت�سر  اأن  ميكن  بحيث  �سيئة 

من �سخ�س لآخر.

ال�سالت املتحورة اأ�سد وطاأة

ا اأن العديد  واأ�سافت اأنه من املعلوم اأي�سً

من متغرات الفرو�س، التي يتم تداولها 

الأه��م��ي��ة،  ذات  امل��ت��غ��رات  ���س��ي��م��ا  ل  الآن، 

ب�سرعة  يتعلق  فيما  بكثر  وط��اأة  اأكر  هي 

النت�سار مبعدل مرة ون�سف اإىل مرتني.

الأممية،  املنظمة  علماء  كبرة  وبح�سب 

ف���ق���د اأ����س���ب���ح ال����ف����رو�����س اأك������ر ذك�������اًء يف 

يف  الفر�س  عن  فقط  يبحث  اإنه  النت�سار، 

حلفات  كانت  �سواء  احلا�سدة،  التجمعات 

امل��ق��اه��ي  اأو  ف��ن��ي��ة  ح���ف���ات  اأو  ال����زف����اف 

ريا�سية  اأح��داًث��ا  كانت  اإذا  ما  اأو  واملطاعم 

ك��ل ه���ذه الأح�����داث لديها  ف���اإن  دي��ن��ي��ة،  اأو 

وا�سعة  لعدوى  بوؤر  ت�سبح  اأن  على  القدرة 

النت�سار.

زيادات هائلة عقب التجمعات

نعلم  �سواميناثان:  ال��دك��ت��ورال  وق��ال��ت 

من العديد من الدرا�سات البحثية املوثقة، 

التجمعات  اأن  املا�سي،  العام  اأجريت  التي 

يف  ه��ائ��ل��ة  زي������ادة  اإىل  اأدت  اجل���م���اه���ري���ة 

الإ�����س����اب����ات، وال���ت���ي ع�����ادة م���ا ت��ظ��ه��ر بعد 

املعلومات،  ه��ذه  ك��ل  اأ���س��ب��وع��ني. ومب��ع��رف��ة 

اجلميع  اأن  نفهم  اأن  ح��ًق��ا  امل��ه��م  م��ن  ف��اإن��ه 

لكن  الطبيعية،  احل��ي��اة  اإىل  ال��ع��ودة  ي��ري��د 

ل��ي�����س ه���ذا ه��و ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب ل��ل��راخ��ي 

على  الحرازية  الإج��راءات  عن  والتخلي 

معظم  يف  التطعيم  ب��رام��ج  لأن  الإط����اق 

ال��ب��ل��دان مل ت��ب��داأ ح��ت��ى يف الق�����راب من 

ال��ت��ي يحتاج  ال��ق��ط��ي��ع،  م�����س��ت��وي��ات م��ن��اع��ة 

العامل. اإليها 

واأ����س���اف���ت: ي��ج��ب الع������راف ب����اأن من 

الأن�سطة  النوع من  ينخرطوا يف مثل هذا 

اأنهم  يدركوا  اأن  احتياطات عليهم  اأي  دون 

فح�سب،  ل��ل��خ��ط��ر  اأن��ف�����س��ه��م  ي��ع��ر���س��ون  ل 

ب����ل مي���ث���ل���ون ت����ه����دي����ًدا حل���ي���اة اأح���ب���ائ���ه���م 

واأ�����س����دق����ائ����ه����م، وخ����ا�����س����ة ك����ب����ار ال�����س��ن 

وال�سعفاء يف املجتمع.

الصحة العالمية تحذر: كورونا أصبح أكثر ذكاء في طريقة انتشاره!

      

العني الإخبارية -وكالت

ال�����زواج، ودع���ت امللكة  73 ع��ام��ا م��ن  ب��ع��د   

زوجها  بريطانيا،  ملكة  الثانية،  اإل��ي��زاب��ي��ث 

بخط  مكتوبة  بطاقة  ب��رك  فيليب،  الأم��ر 

اليد على نع�سه.

حل��ظ��ات ح��زي��ن��ة و���س��ع��ب��ة ع��ا���س��ت��ه��ا ملكة 

ب��ري��ط��ان��ي��ا، ال�����س��ب��ت، اأث���ن���اء اإي�����س��ال زوج��ه��ا 

اختتمتها  الأخ�����ر،  مل���ث���واه  ف��ي��ل��ي��ب،  الأم�����ر 

مدون  اإدن���ربة،  دوق  يد  بخط  بطاقة  بو�سع 

 In Loving Memory« عليها عبارة

املقدمة م��ع طابع  امل��ح��ب��ة«يف  ل��ذك��رى  اإح��ي��اء 

من  اإكليل  مع  جنب  اإىل  جنباً  ر�سمي،  ملكي 

البي�ساء  وال����ورود  البي�ساء  ال��زن��اب��ق  زه���ور 

ال�������س���غ���رة وال���ف���ري���زي���ا ال���ب���ي�������س���اء، وال���ت���ي 

بيدها. اختارها 

الربيطانية،  »م����رور«  ل�سحيفة  ووف��ق��اً 

امللكة  طفولة  با�سم  موقعة  البطاقة  اإن  قيل 

الثانية »ليليبت«، باللون الأ�سود. اإليزابيث 

ورف�������س ق�����س��ر ب��اك��ن��ج��ه��ام ال��ت��ع��ل��ي��ق على 

بطاقة امللكة، وقال اإنها »خا�سة«.

ح���اول���ت  ب���ري���ط���ان���ي���ا  م���ل���ك���ة  اأن  وي�����ب�����دو 

ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح���زن���ه���ا وال�������س���ع���ور ب��ب��ع�����س 

مقتنياتها  باإح�سار  اجل��ن��ازة،  اأث��ن��اء  ال��راح��ة 

ال���ع���زي���زة م���ن ح��ي��ات��ه��ا م���ع الأم�����ر ف��ي��ل��ي��ب، 

متزوجني  كانا  عندما  للزوجني  �سورة  منها 

التي  لزوجها  اجليب  مناديل  واأح���د  حديثاً 

اأخذتها معها يف حقيبة يدها.

وظ���ل���ت امل��ل��ك��ة اإل���ي���زاب���ي���ث ال��ث��ان��ي��ة، ال��ت��ي 

ارتدت بالكامل ماب�س �سوداء اللون، مبا يف 

حيث  متما�سكة  الواقية،  الوجه  كمامة  ذلك 

دخولها  ث��م  امللكية  �سيارتها  يف  اأوًل  ���س��ورت 

اإىل  ك����ورون����ا  ق���ي���ود  اأدت  وال���ت���ي  ال��ك��ن��ي�����س��ة، 

بداخلها  مبفردها  اجللو�س  اإىل  ا�سطرارها 

ج��ورج  �سانت  كني�سة  زوج��ه��ا يف  ج��ن��ازة  اأث��ن��اء 

بعد ظهر ال�سبت.

تكرمي  اأرادت  بريطانيا  ملكة  اأن  وي��ب��دو 

اخلا�سة،  وبطريقتها  خا�س،  ب�سكل  زوجها 

اإذ اختارت الظهور بربو�س ريت�سموند، الذي 

يعود اإىل جدة اإليزابيث الثانية، امللكة ماري، 

كهدية   1893 ع��ام  اأه���دى جلدتها يف  وال���ذي 

زفاف.

ارت��داء  اختارت  بريطانيا،  ملكة  اإن  يقال 

الروابط  عن  تعبراً  اخلا�س،  الربو�س  هذا 

وق�سة  بعائلتها  تربطها  التي  الرومان�سية 

حب اأجدادها والتي يبدو اأنها تذكرها بق�سة 

حبها وزواجها الذي دام 73 عاماً من الراحل 

الأمر فيليب.

اأثناء  ن��زل  فيليب  الأم��ر  نع�س  اأن  يذكر 

ج���ن���ازت���ه مب���ح���رك ك��ه��رب��ائ��ي، يف حل��ظ��ة مل 

ي�سبق لها مثيل على �سا�سة التلفزيون وعلى 

نوعها  فريدة من  مبا�سرة، يف خطوة  الهواء 

يف ال��ت��اري��خ امل��ل��ك��ي ال��ربي��ط��اين، وذل���ك لأن��ه 

عادًة ما ينقل النع�س اإىل القبو املوجود اأ�سفل 

اأر�سية كني�سة �سانت جورج، على انفراد.

ول��ك��ن اخ��ت��ل��ف الأم�����ر ك���ث���راً م���ع الأم���ر 

فيليب، الذي �سينقل اإىل الكني�سة التذكارية 

وفاة  عند  بالكني�سة،  ال�ساد�س  ج��ورج  للملك 

بجانب  لا�ستلقاء  الثانية،  اإليزابيث  امللكة 

املخل�سة. زوجته 

بـ«خط اليد«.. قصة بطاقة تركتها الملكة إليزابيث على نعش 
األمير فيليب

»أصداف« بـ 25 مليون دوالر.. ما 
سبب قيمتها المرتفعة؟

»انتبهوا ألطفالكم«.. تحذير عاجل 
من أجهزة الركض الكهربائي

�ضكاي نيوز عربية - اأبوظبي

من  الأ���س��داف  جمع  الكثرون  يع�سق 

ع��ل��ى ���س��واط��ئ ال���ب���ح���ار، وا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا يف 

�سناعة حلي يدوية ب�سيطة لتزيني مكان 

م���ا، ل��ك��ن ه��ل ي���درك اأح���د اأن ق��ي��م��ة ه��ذه 

الأ�سداف ت�سل اإىل املايني؟

نحو  ال�سلطات  �سادرت  الفلبني،  ففي 

يطلق  ع��م��اق��ة  اأ�����س����داف  م���ن  ط���ن   200

جمعها  مت  »ال��ب��ط��ل��ي��ن��و���س«  ا���س��م  ع��ل��ي��ه��ا 

حواىل  قيمتها  تبلغ  قانوين،  غر  ب�سكل 

من  واح����دة  يف  وذل����ك  دولر،  م��ل��ي��ون   25

اأكرب العمليات الأمنية يف البلد الآ�سيوي.

البيئة عن  دع��اة احلفاظ على  واأع��رب 

امل�سروعة  التجارة غر  تزايد  اإزاء  قلقهم 

التي  ب��الن��ق��را���س،  امل���ه���ددة  ال��ك��ائ��ن��ات  يف 

عاملية  حملة  بعد  للعاج،  كبديل  ت�ستخدم 

على جتارة اأنياب الأفيال.

وت��ع��د ال��ف��ل��ب��ني م��وط��ن��ا مل��ع��ظ��م اأن����واع 

العماق  ال�ستوائي  البطلينو�س  اأ�سداف 

يف ال�����ع�����امل، ون����ف����ذت ال�������س���ل���ط���ات ح��م��ل��ة 

اأم���ن���ي���ة، اجل���م���ع���ة، يف م��ق��اط��ع��ة ب�����الوان 

لل�سيد  مرتعا  تعترب  التي  الباد،  غربي 

اجلائر.

امل�ستبه  4 من  اإن  ال�سواحل  وقال خفر 

ب��ه��م اع��ت��ق��ل��وا يف ج���زي���رة غ��ري��ن اآي��ان��د 

ال��ن��ائ��ي��ة يف ب��ح��ر ���س��ول��و، ح��ي��ث ع��ر على 

اأك�����رب ����س���دف���ة ع���ل���ى الإط�������اق م���ن ق��ب��ل 

�سلطات الأمن يف املنطقة.

ب��الوان  جمل�س  با�سم  املتحدث  وق��ال 

للتنمية امل�ستدامة جوفيك فابيلو: »جمع 

الطبيعي  م��وط��ن��ه  م���ن  ال��ع��م��اق  امل���ح���ار 

�سكل من اأ�سكال اجلرمية بني الأجيال«.

اإ�سطنبول تتحول اإىل »قبور«..  مباين 

»وخر�سانة البحر« تثر الرعب

 واأ�ساف يف ت�سريحات نقلتها �سحيفة 

�سيوؤثر  »ذل���ك  ال��ربي��ط��ان��ي��ة:  »غ���اردي���ان« 

البحري  البيئي  النظام  على  دائ��م  ب�سكل 

و���س��ي��ح��رم الأج���ي���ال امل��ق��ب��ل��ة م��ن ال��ف��وائ��د 

التي تعود عليه«.

ال�����س��واح��ل قيمة م��ا متت  وق���در خ��ف��ر 

1.2 مليار بيزو )24.8 مليون  ب� م�سادرته 

دولر(.

وي�����س��ل ع��ر���س الأ����س���داف ال��ع��م��اق��ة 

 250 اإىل  وزن��ه  ي�سل  فيما  م��ر،   1.3 اإىل 

ك��ي��ل��وغ��رام��ا، وي�����وؤوي داخ���ل���ه ال��ط��ح��ال��ب 

ال���ب���ح���ري���ة ال���ت���ي ت���ع���د م�������س���درا غ��ذائ��ي��ا 

التي  الأ�سماك  اأن��واع  من  للعديد  اأ�سا�سيا 

الب�سر. ي�ستهلكها 

اإن  البيئة  على  احل��ف��اظ  دع��اة  وي��ق��ول 

ت�ستخدم  العماقة  البطلينو�س  اأ�سداف 

تراوح  ترفيهية،  ل�سناعات  بديلة  كمواد 

ي�سبح  ال��ري��ات، حيث  اإىل  الأق���راط  من 

العاج نادرا.

وقال فابيلو اإن التجارة غر امل�سروعة 

ب��الوان  العماقة من��ت يف  الأ���س��داف  يف 

والعديد من املناطق الأخرى يف الفلبني، 

خال ال�سنوات الثاث املا�سية.

قتل  على  الفلبيني  ال��ق��ان��ون  ويعاقب 

ملدة  بال�سجن  بالنقرا�س  املهددة  الأن��واع 

ت�سل  التي  والغرامة  عاما،   12 اإىل  ت�سل 

اإىل مليون بيزو.

ترجمات - اأبوظبي

اأط���ل���ق���ت ال�������س���ل���ط���ات الأم���رك���ي���ة 

الرك�س  اأجهزة  ب�ساأن  عاجا  حتذيرا 

امل����ن����ازل،  امل�����وج�����ودة يف  الإل�����ك�����روين 

بالأطفال  حمدق  خطر  عن  متحدثة 

ب�سبب هذه الأجهزة.

وب���ح�������س���ب ���س��ب��ك��ة »����س���ك���اي ن���ي���وز« 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة، ق���ال���ت جل���ن���ة ���س��ام��ة 

امل��ن��ت��ج��ات ال���س��ت��ه��اك��ي��ة الأم��رك��ي��ة، 

التقارير  ع�����س��رات  تلقت  اإن��ه��ا  الأح���د، 

�سحبتهم  األيفة  وحيوانات  اأطفال  عن 

حيث  اأ�سفلها،  ودفعتهم  الأجهزة  هذه 

حو�سروا.

وتويف طفل واأ�سيب اآخرون بك�سور 

يف ال��ع��ظ��ام وك���دم���ات، م��ن ج���راء ه��ذه 

الأجهزة.

اإن طفا  ال�����س��ام��ة  وق��ال��ت جل��ن��ة 

كان  بينما  ال��رك�����س،  ج��ه��از  علق حت��ت 

والديه يرك�س فوقة، مما ي�سر  اأحد 

اأن ال�سغار يكونون يف خطر حتى  اإىل 

مع اإ�سراف �سخ�س بالغ.

ودع���������ت ال�����ع�����ائ�����ات ال�����ت�����ي ت���ري���د 

الأجهزة  هذه  ا�ستخدام  يف  ال�ستمرار 

���س��رورة  اإىل   ،»+Treat»�ب امل��ع��روف��ة 

ع���زل���ه���ا ع����ن حم��ي��ط��ه��ا م����ن الآث������اث، 

وو�سعها يف غرفة مغلقة.

اإنراأكتيف«،  »بيلوتون  �سركة   لكن 

تنتج  التي  املوؤ�س�سات  من  واحدة  وهي 

التحذير،  هذا  رف�ست  الأجهزة،  هذه 

وق���ال���ت اإن�����ه »غ����ر دق���ي���ق وم�����س��ل��ل«، 

ف���الآلت اآم��ن��ة ل��اأط��ف��ال واحل��ي��وان��ات 

الأليفة.

وج���اء م��وق��ف ال�����س��رك��ة، رغ���م اأن��ه��ا 

اأعلنت يف مار�س املا�سي عن وفاة طفل 

ب�سب هذه الأجهزة.

م��ن  م�����زي�����دا  ح���ي���ن���ه���ا  ت����ذك����ر  ومل 

احلدث  زمان  اأو  مكان  عن  التفا�سيل 

اأو هوية الطفل املتوفى.

للتعبر  كلمات  توجد  »ل  وق��ال��ت: 

به  ي�سعر  الذي  واحل��زن  ال�سدمة  عن 

اجلميع يف بيلوتون نتيجة هذه املاأ�ساة 

الرهيبة«.

وي����ب����ل����غ ث����م����ن ج�����ه�����از ال����رك���������س 

الكهربائي اخلا�س بهذه ال�سركة نحو 

4 اآلف دولر اأمركي.


