
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

»المياه« ٠٠ الوضع حرج 
هذا الصيف

الحنيطي يشارك اللواء المدرع 6٠ 
االحتفال باستالم دبابة السينتارو

االنباط- عمان

امل�شرتكة  الأرك����ان  هيئة  رئي�س  ت��اب��ع 

اأح��م��د احلنيطي،  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

التدريبي  ال��ي��وم  فعاليات  الأح���د،  اأم�����س 

التي دخلت اخلدمة  »ال�سينتارو«  لدبابة 

ال��دب��اب��ات  ن��ف��ذت��ه كتيبة  وال����ذي  ح��دي��ث��اً 

ال��ث��ال��ث��ة امل��ل��ك��ي��ة، اإح�����دى وح�����دات ل���واء 

الأم�����ر احل�����س��ن ب���ن ط���ال امل������درع/60 

للمنطقة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ك���رام���ة(،  )ل������واء 

الع�سكرية الو�سطى.

وا����س���ت���م���ع رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة الأرك���������ان 

امل�����س��رك��ة، ب��ح�����س��ور امل�����س��اع��د ل�����اإدارة 

ع�سكري  اإي��ج��از  اإىل  الب�سرية  وال��ق��وى 

ق���دم���ه ق���ائ���د امل��ن��ط��ق��ة وق����ائ����د ال���ل���واء 

»ال�سينتارو«  اآل��ي��ة  جتهيز  م��راح��ل  ح��ول 

م���ل���ي���م���رات،   105 مب���دف���ع  وامل�������س���ل���ح���ة 

والتي  بها،  امل���زودة  الفنية  واخل�سائ�س 

ت�����س��ك��ل اإ����س���اف���ة ن��وع��ي��ة ل��ل�����س��اح امل����درع 

الكفاءة  م��ن  عالية  درج��ة  اإىل  للو�سول 

القتالية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

العجز  اإن  وال����ري  امل��ي��اه  وزارة  ق��ال��ت 

املائي قد ي�سل يف هذا ال�سيف »احلرج » 

اإىل نحو 15 مليون مر مكعب، منا�سدة 

الخ�����وة امل���واط���ن���ن ت��ف��ه��م ه����ذا ال���واق���ع 

وال��ت��ع��اون م��ع��ه��ا وت��ر���س��ي��د ال���س��ت��ه��اك 

ه��ذا  ح����رج  امل���ائ���ي  »ال����واق����ع  اإن  وبينت  

امل��ط��ري  امل���و����س���م  ال�����س��ي��ف خ��ا���س��ة وان 

مل  متوا�سعة  ك��م��ي��ات  ���س��وى  ي�سجل  مل 

»خم�����زون  اأن  ح����ن  يف   »%60 ت���ت���ج���اوز 

 80 ال�سدود يقل عن العام املا�سي بنحو  

مليون مر مكعب وبالأخ�س يف ال�سدود 

التي ن�ستخدمها لغايات ال�سرب مثل �سد 

الوحدة و�سد املوجب، مما ي�سكل �سغطا 

تاأمن  يف  وكوادرها   ال���وزارة  على  كبرا 

يوؤكد  مما  للمناطق  كافية  مياه  كميات 

وجود عجز يف بع�س هذه املناطق نتيجة 

هذه  احل�س�س املتوا�سعة«. 

الناطق العامي عمر �سامة  وبن 

وتفهمهم  املواطنن  الخوة   بتعاون  انه 

كميات  ا�ستخدم  يتم  واأن  ال��واق��ع  ل��ه��ذا 

امل����ي����اه ال���ت���ي ت�����س��ل ل���ل���م���ن���ازل ل��غ��اي��ات 

ال�ستخدام املنزيل فقط ولي�ست لغايات 

اأو  ال�����س��ي��ارات  غ�����س��ي��ل  اأو  احل��دي��ق��ة  ري 

هذه  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  الأر���س��ف��ة  �سطف 

اأن  �سرورة  على  م�سددا  وتخزينها  املياه 

اأر�سية لأنه يف ظل  يكون هناك خزانات 

املياه  و���س��ول  �سيكون  ال�سديد  ال�سغط 

ا�سطح  على  واخلزانات  املرتفعة  للبيوت 

العمارات.

التفا�صيل �ص »5«

 معضلة القدس.. هل تكون سببًا 
في تأجيل االنتخابات الفلسطينية 

أم فرصة للضغط على إسرائيل؟

الثالثاء   8  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  20  ني�سان  2021 م - العدد  5669    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 553 حاجزا لالحتالل و465كم من 
جدار الفصل في الضفة

 النواب يشرع بمناقشة معدل قانون 
ديوان المحاسبة

 مالية األعيان تزور دائرة ضريبة 
الدخل والمبيعات

االنباط- عمان

ب������داأ جم��ل�����س ال����ن����واب م��ن��اق�����س��ة ال���ق���ان���ون 

امل��ح��ا���س��ب��ة، يف جل�سته  دي����وان  ل��ق��ان��ون  امل���ع���دل 

ام�����س الإث���ن���ن ب��رئ��ا���س��ة امل��ح��ام��ي ع��ب��د امل��ن��ع��م 

ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  العودات، وح�سور 

اخل�ساونة وهيئة الوزارة.

وي��ت��م��ت��ع دي������وان امل��ح��ا���س��ب��ة وف����ق ال��ق��ان��ون 

واداري،  م��ايل  وا�ستقال  اعتبارية  ب�سخ�سية 

ك��ج��ه��از رق���اب���ي م�����س��ت��ق��ل مي���ار����س م��ه��ام��ه دون 

تاأثر اأو تدخل اأو طلب من اأي جهة.

وا�ساف النواب ملهام الديوان، مهمة مراقبة 

الأنظمة  تدقيق  و�ساحية  وامل�ساعدات،  املنح 

املحو�سبة والإلكرونية لدى  املالية  والعمليات 

اجلهات اخلا�سعة لرقابة الديوان.

ومي��ن��ع ق���رار ال��ن��واب ت��وق��ي��ف رئ��ي�����س دي��وان 

من  ق��رار  ي�سدر  مل  ما  حماكمته  او  املحا�سبة 

با�ستثناء  عنه،  احل�سانة  برفع  النواب  جمل�س 

بذلك.  النواب  جمل�س  اباغ  مع  التلب�س  حالة 

وخ����ال����ف ال���ن���ائ���ب���ان ع���م���ر ال���ع���ي���ا����س���رة ورائ�����د 

)القانونية  امل�����س��رك��ة  اللجنة  ق���رار  ���س��م��رات 

دي���وان  ب���اق���رار م���وازن���ة  ف��ي��م��ا يتعلق  وامل��ال��ي��ة( 

لديوان  م�ستقلة  مب��وازن��ة  طالبا  اذ  املحا�سبة، 

اىل  وت��ر���س��ل  ال��دي��وان  رئي�س  يعدها  املحا�سبة 

ال����وزراء لإدراج���ه���ا ك��م��ا ه��ي مر�سلة يف  رئ��ي�����س 

العامة. املوازنة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عّمان

زارت اللجنة املالية والقت�سادية يف جمل�س 

الأع����ي����ان ب��رئ��ا���س��ة ال���ع���ن ج���م���ال ال�����س��راي��رة، 

على  واملبيعات  لاطاع  الدخل  �سريبة  دائ��رة 

ال�سريبية. ال�ساحات  خمتلف 

اطلعت  اللجنة  اإن  ال�����س��راي��رة  ال��ع��ن  وق���ال 

تنتهجها  ال��ت��ي  ال����س���اح  م�����س��اري��ع  اأه����م  ع��ل��ى 

التهرب  ال���دائ���رة وخ��ا���س��ة يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة 

ال�������س���ري���ب���ي وم���ع���اجل���ة ال���ت���ج���ن���ب ال�����س��ري��ب��ي 

وحت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة ال�����س��ري��ب��ي��ة وال��و���س��ول اإىل 

اداء  عليهم  يجب  ال��ذي��ن  احلقيقين  املكلفن 

املتطور يف اخلدمات  امل�ستوى  ال�سريبة، مثمًنا 

وزي��ر  للمكلفن.  وقال  تقدم  التي  ال�سريبية 

م�ساريع  اإن  الع�سع�س،  حممد  الدكتور  املالية 

ب�سكل  تت�سمن  الدائرة  تنفذها  التي  ال�ساح 

���س��ري��ب��ًي��ا  امل��ك��ل��ف��ن  امللتزمن  خ���دم���ة  م���ت���واز 

اإىل  جنباً  ل��ه��م،  املقدمة  ب��اخل��دم��ات  والرت��ق��اء 

مبحاربة  الإ�ساح  اخلا�سة  م�ساريع  مع  جنب 

التهرب ال�سريبي ومعاجلة التجنب ال�سريبي 

ت�سبح  ���س��ري��ب��ًي��ا،  بحيث  امل��خ��ال��ف��ن  وم��ت��اب��ع��ة 

موؤ�س�سي  عمل  �سمن  موؤطرة  الإج���راءات  ه��ذه 

للدائرة.

لعام  ال�سريبية  التح�سيات  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال�ساحية  امل�ساريع  تلك  اأث��ر  اأظ��ه��رت   ،2020

ع����ل����ى م����ع����اجل����ة  ال����ت���������س����وه����ات والخ������ت������الت 

ال�سريبية والت�سدي لآثار جائحة كورونا.

التفا�صيل �ص »2«

 االعيان: لجنة فلسطين تؤكد 
مواقف المملكة الثابتة تجاه

 القضية الفلسطينية

 الصحة: 62 وفاة و35٠9 إصابات 
بـ »كورونا« 

وزير الثقافة يلتقي رئيس
 اتحاد الناشرين

االنباط-وكاالت

الإن�سانية  ال�سوؤون  تن�سيق  مكتب  ق��ال 

 553 اإن  امل��ت��ح��دة »اأوت�����س��ا«  ل���اأمم  ال��ت��اب��ع 

اإ�سرائيلياً تنت�سر يف ال�سفة  حاجزاً وعائقاً 

ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ب��ل��غ ط���ول ج����دار ال��ف�����س��ل 

اآلف  ك��ل��م م��ل��ت��ه��م��اً   465 ف��ي��ه��ا  ال��ع��ن�����س��ري 

الفل�سطينين اأرا�سي  الدومنات من 

التي  الطريقة  ويف تقرير لأوت�سا حول 

التنقل،  على  املفرو�سة  القيود  فيها  تعمل 

م����ن ج��م��ل��ة ق���ي���ود اأخ��������رى، ع���ل���ى ت��ع��م��ي��ق 

الفل�سطينية  الأر�س  يف  الإن�سانية  املظامل 

امل��ح��ت��ل��ة، ف�����اإن ح���واج���ز الح����ت����ال ت��ق��ّي��د 

ح���رك���ة امل���رك���ب���ات وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، وه��ي 

ن�����س��ب��ت على  ب��واب��ة   154 ف��م��ن��ه��ا  م��ن��وع��ة: 

108 حواجز جزئية غر دائمة،  الطرق، و 

اجلنود  عليها  يتمركز  دائما  حاجًزا   71 و 

با�ستمرار

وح�������س���ب اأوت���������س����ا ف���ق���د ن�������س���رت ق����وات 

مرا�س  و68  ترابًيا،  �ساتًرا   86 الحتال 

الطرق،  عائًقا على   49 و�سع  فيما  طريق، 

اإىل جانب ن�سرها 20 جداًرا ترابًيا

كافة  مب�سمياتها  احل��واج��ز  ه���ذه  وك���ل 

للذين  اليومية  احلياة  تعطيل  على  تعمل 

ومن  ال�سكانية،  التجمعات  ب��ن  يتنقلون 

���س��م��ن��ه��ا ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ال���ق���د����س وامل��ن��ط��ق��ة 

مدينة  يف  الح��ت��ال  لل�سيطرة  اخلا�سعة 

اخلليل

التفا�صيل �ص »10«

االنباط- عمان

 ج������ددت جل���ن���ة ف��ل�����س��ط��ن يف جم��ل�����س 

الأع���ي���ان ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ن ن��اي��ف ال��ق��ا���س��ي، 

ام�س الإثنن، تاأكيد مواقف اململكة بقيادة 

الثابتة جتاه  الثاين،  امللك عبداهلل  جالة 

الفل�سطينية. الق�سية 

وب�����ي�����ن�����ت ال����ل����ج����ن����ة خ��������ال اج����ت����م����اع 

الق�سية  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ورات  ل��ب��ح��ث  ع��ق��دت��ُه 

ب��ق��ي��ادة  الأردن  م��وق��ف  اأن  الفل�سطينية، 

جالة امللك ثابت، ويتمثل باإنهاء ال�سراع 

العربي الإ�سرائيلي واإيجاد �سام عادل .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

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

ب��ف��رو���س ك��ورون��ا  اإ���س��اب��ات   3509 وف���اة و 

لرتفع  الثنن،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجد 

و  وف����ي����ات   8308 اإىل  الإج�����م�����ايل  ال����ع����دد 

689482 اإ�سابة.

وتوزعت الإ�سابات اجلديدة على 1487 

 579 ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

حالة   127 منها  اإرب���د،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

يف الرمثا، 342 حالة يف حمافظة الزرقاء، 

217 حالة يف حمافظة املفرق، 175 حالة يف 

حمافظة  يف  حالة   148 البلقاء،  حمافظة 

107 ح���الت يف حم��اف��ظ��ة م��اأدب��ا،  ال��ك��رك، 

98 حالة يف  99 حالة يف حمافظة عجلون، 

العقبة. حمافظة 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

خال  ال��ع��اي��د  علي  الثقافة  وزي���ر  اأك���د 

الأردن��ي��ن،  النا�سرين  احت��اد  رئي�س  لقائه 

عمان  ملعر�س  ال��وزارة  دعم  الثنن،  ام�س 

 22 ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب امل���ت���وق���ع اإق���ام���ت���ه يف 

ال�سحية  ال���س��راط��ات  وف��ق  املقبل  اأي��ل��ول 

وال�����روت�����وك�����ولت ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا جل��ن��ة 

الأوبئة الأردنية.

اإن م��ع��ر���س ع��م��ان ميثل  ال��ع��اي��د  وق���ال 

ومن�سة  وع��امل��ي��ة،  عربية  ثقافية  تظاهرة 

ل��ل��ت��وا���س��ل م���ع ال��ث��ق��اف��ات ع��ل��ى اخ��ت��اف 

اأهمية  العام  دورته هذا  وتكت�سب  منابعها، 

ل��ت��زام��ن��ه��ا م��ع الح��ت��ف��ال مبئوية  خ��ا���س��ة 

تاريخ  على  تنطوي  التي  الأردنية  الدولة 

م�����س��رة ط��وي��ل��ة م���ن ال���ب���ن���اء يف خم��ت��ل��ف 

مناحي احلياة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 بحث وزير الداخلية مازن الفراية لدى 

ل��ق��ائ��ه ام�����س الث���ن���ن، ال�����س��ف��ر الأم��رك��ي 

بعمان، هرني وو�سر، �سبل تطوير وتوطيد 

ال�سديقن  البلدين  الثنائية بن  العاقات 

، ول  امل�����س��رك  امل��ج��الت ذات اله��ت��م��ام  يف 

�سيما التدريب والتعاون الأمني.

ب��ح��ث ق�����س��اي��ا  اإىل  ال���ل���ق���اء  ت���ط���رق  ك��م��ا 

اإىل ج��ان��ب  الإن�������س���ان  ال���اج���ئ���ن وح���ق���وق 

ال�����ع�����اق�����ات ال����را�����س����خ����ة ب������ن ال���ب���ل���دي���ن 

ال�سديقن.

وعلى  الردن  اإن  ال��ف��راي��ة  ال��وزي��ر  وق���ال 

مع  يتعامل  وال�سعبي  الر�سمي  امل�ستوين 

الاجئن  احتياجات  وتلبية  اللجوء  ازمات 

نبيلة،  ومهمة  ان�سانية  ر���س��ال��ة  باعتبارها 

وعقيدتنا  ان�سانيتنا  ب��ه��ا  الل���ت���زام  ا���س��ا���س 

ح��ق��وق  واإن  م��ت��ح�����س��رة،  ك���دول���ة  وروؤي���ت���ن���ا 

اأي  بنيان  يف  ال��زاوي��ة  حجر  متثل  الإن�����س��ان 

جمتمع اأو جناح اية دولة كما اكد ذلك على 

الدوام جالة امللك عبد اهلل الثاين.

ال��ق��ائ��م��ة  ال���ع���اق���ات  اأن  ال����وزي����ر  واك�����د 

ب�����ن ال���ب���ل���دي���ن ال�������س���دي���ق���ن ن���اب���ع���ة م��ن 

التحديات  خمتلف  ح��ول  الكبر  التفاهم 

واملو�سوعات.

التفا�صيل �ص »2«

 التقى السفير األميركي

الفراية: االردن يتعامل مع ازمات اللجوء باعتبارها رسالة انسانية
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الفراية: االردن يتعامل مع ازمات اللجوء باعتبارها رسالة انسانية
السفير األميركي: نشيد بالمواقف األردنية لترسيخ األمن واالستقرار في المنطقة

 التقى السفير األميركي

الحنيطي يشارك اللواء المدرع 60 االحتفال باستالم دبابة السينتارو

 الجرائم اإللكترونية تجدد تحذيرها من سرقة حسابات الواتس أب

 مالية األعيان تزور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

االنباط- عمان

ام�س  لقائه  ل��دى  ال��ف��راي��ة  م��ازن  الداخلية  وزي��ر  بحث   

�سبل  ب��ع��م��ان، ه��ري وو���س��رت،  االأم��ريك��ي  ال�سفري  االث��ن��ن، 

تطوير وتوطيد العالقات الثنائية بن البلدين ال�سديقن 

التدريب  �سيما  وال   ، امل�����س��رتك  االه��ت��م��ام  ذات  امل��ج��االت  يف 

االأمني. والتعاون 

وحقوق  الالجئن  ق�سايا  بحث  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 

االإن�������س���ان اإىل ج��ان��ب ال��ع��الق��ات ال��را���س��خ��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سديقن.

وقال الوزير الفراية اإن االردن وعلى امل�ستوين الر�سمي 

وال�����س��ع��ب��ي ي��ت��ع��ام��ل م��ع ازم����ات ال��ل��ج��وء وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 

ا�سا�س  نبيلة،  ومهمة  ان�سانية  ر�سالة  باعتبارها  الالجئن 

متح�سرة،  كدولة  وروؤيتنا  وعقيدتنا  ان�سانيتنا  بها  االلتزام 

واإن حقوق االإن�سان متثل حجر الزاوية يف بنيان اأي جمتمع 

ال���دوام جاللة امللك  اك��د ذل��ك على  اي��ة دول��ة كما  اأو جن��اح 

عبد اهلل الثاين.

ال���ق���ائ���م���ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن  ال���ع���الق���ات  اأن  ال����وزي����ر  واك�����د 

ال�����س��دي��ق��ن ن��اب��ع��ة م���ن ال��ت��ف��اه��م ال��ك��ب��ري ح����ول خم��ت��ل��ف 

جانب  اإىل  امل�سرتك  االهتمام  ذات  واملو�سوعات  التحديات 

ح��ج��م ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ال����ذي ي��غ��ذي ه����ذه ال��ع��الق��ات 

بن  العمل  اأ�سكال  جلميع  متينة  قاعدة  وي�سكل  با�ستمرار، 

االأردن والواليات املتحدة االمريكية.

من جهته عرب وو�سرت عن دعم بالده الكامل لالأردن يف 

االأردنية  باملواقف  نف�سه  بالوقت  م�سيدا  املجاالت،  خمتلف 

واال�ستقرار  االأمن  اأركان  لرت�سيخ  الدوؤوب  و�سعيه  املعتدلة 

يف املنطقة.

االنباط- عمان

تابع رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف 

التدريبي  اليوم  فعاليات  االأح��د،  اأم�س  احلنيطي،  اأحمد 

والذي  حديثاً  اخلدمة  دخلت  التي  “ال�سينتارو”  لدبابة 

نفذته كتيبة الدبابات الثالثة امللكية، اإحدى وحدات لواء 

االأم����ري احل�����س��ن ب��ن ط���الل امل�����درع/60 )ل����واء ال��ك��رام��ة(، 

الو�سطى. الع�سكرية  للمنطقة  التابعة 

وا���س��ت��م��ع رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����س��رتك��ة، ب��ح�����س��ور 

ع�سكري  اإي��ج��از  اإىل  الب�سرية  وال��ق��وى  ل����الإدارة  امل�ساعد 

ال��ل��واء ح��ول م��راح��ل جتهيز  ق��دم��ه ق��ائ��د املنطقة وق��ائ��د 

م��ل��ي��م��رتات،   105 مب��دف��ع  وامل�����س��ل��ح��ة  “ال�سينتارو”  اآل��ي��ة 

اإ���س��اف��ة  واخل�����س��ائ�����س ال��ف��ن��ي��ة امل����زودة ب��ه��ا، وال��ت��ي ت�سكل 

ن��وع��ي��ة ل��ل�����س��الح امل����درع ل��ل��و���س��ول اإىل درج����ة ع��ال��ي��ة من 

القتالية. الكفاءة 

من  العديد  على  التدريبي  ال��ي��وم  فعاليات  وا�ستملت 

وجميع  الوحدة  جاهزية  م��دى  على  للوقوف  الن�ساطات 

العاملة  االأنظمة  اأح��دث  وا�ستخدام  ال�ستيعاب  مرتباتها 

كفاءة  بكل  واج��ب��ات��ه��ا  تنفيذ  ميكنها  م��ا  ال��دب��اب��ة  ه��ذه  يف 

واقتدار.

واخ��ت��ت��م ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي زي���ارت���ه، مب�����س��ارك��ة 

م��رت��ب��ات ال��ل��واء وج��ب��ة االإف���ط���ار ال��رم�����س��اين، ون��ق��ل لهم 

االأعلى  القائد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وثقة  حتيات 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مبئوية  اإي��اه��م  مهنئاً  امل�سلحة،  للقوات 

املنطقة  ن�سامى  ب��ه  يقوم  ال��ذي  ب��ال��دور  اع��ت��زازه  وم��ب��دي��اً 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��و���س��ط��ى يف ال����دف����اع ع���ن ال���وط���ن و���س��ون 

مقدراته.

وح�����س��ر ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ت��دري��ب��ي ع���دد م��ن �سباط 

القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي.

اإيطالية  دب��اب��ة  ه��ي  “ال�سينتارو”  دب��اب��ة  اأن  اإىل  ي�سار 

التي  اإطار اخلطط  2021، يف  مدولبة دخلت اخلدمة عام 

وت��ط��وي��ر  االأردن���ي���ة يف حت��دي��ث  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  تتبعها 

اأداء  من  ميكنها  ومبا  واالآليات،  واملعدات  االأ�سلحة  جميع 

اأكمل وجه. واجباتها العملياتية على 

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة االأم����ن ال���ع���ام، ام�����س 

االث���ن���ن، اأن����ه وب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��ذي��رات 

اجلرائم  مكافحة  وحدة  قبل  من  املتكررة 

اجل��ن��ائ��ي  ال��ب��ح��ث  اإدارة  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة 

عرب  ال�سخ�سية  احل�����س��اب��ات  �سرقة  ب�����س��اأن 

ترد  زالت  ما  اأنه  تطبيق “وات�س اأب” اإال 

يوميا �سكاوى تتعلق بذلك.

وك�����ان�����ت وح��������دة م���ك���اف���ح���ة اجل����رائ����م 

االإل����ك����رتون����ي����ة ق����د ح������ذرت م�����س��ت��خ��دم��ي 

اأ�سلوب  تطبيق “وات�س اأب” منذ فرتة من 

ج���دي���د ل�����س��رق��ة احل�������س���اب���ات ال�����س��خ�����س��ي��ة 

ع������رب ال���ت���ط���ب���ي���ق م������ن خ��������الل ان����ت����ح����ال 

مع  وال��ت��وا���س��ل  ع��ام��ة  �سخ�سيات  ا���س��م��اء 

امل�����س��ت��خ��دم��ن واي��ه��ام��ه��م ب��اإ���س��راك��ه��م يف 

“وات�س  تطبيق  تطبيقي  على  جمموعات 

رمز  ار�سال  و���س��رورة  اأب” و”في�سبوك” 

ال��ت��ح��ق��ق ال���س��ت��ك��م��ال اإ����س���راك���ه���م يف ه��ذه 

املجموعات، م�سيفة اأن رمز التحقق الذي 

اإىل امل�ستخدم هو رقم )كود( التفعيل  يرد 

“وات�س  تطبيق  ع��ل��ى  ب��احل�����س��اب  اخل��ا���س 

حتقق  رمز  الأي  حاجة  هناك  ولي�س  اأب”، 

مواقع  على  جمموعة  اأي��ة  اإىل  لالن�سمام 

املختلفة. االجتماعي  التوا�سل 

ونبهت الوحدة اإىل عدم اإر�سال اأي رقم 

اخلا�س   ) التحقق  )رق���م  تفعيلي  )ك���ود( 

النظر  ب�سرف  اأب” الأحد  “وات�س  تطبيق 

عن االأ�سلوب االحتيايل يف طلبه.

واأك�����������دت �������س������رورة ت���ف���ع���ي���ل خ���ا����س���ي���ة 

 two-step( ب���خ���ط���وت���ن  ال���ت���ح���ق���ق 

verification ( على تطبيقات مواقع 
وخا�سة  املختلفة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

“وات�س اأب”، حمذرة من الدخول  تطبيق 

م�����س��ب��وه��ة  اأو  جم��ه��ول��ة  رواب�����ط  اأي�����ة  اإىل 

معها. والتفاعل 

اأب”  “وات�س  اأن ر�سالة �سركة  اإىل  ي�سار 

اإىل عدم  التفعيل تدعو  التي تت�سمن كود 

م�ساركة الرقم التفعيلي وتت�سمن �سراحة 

احدا  تطلع  املختلفة(:)ال  )باللغات  عبارة 

 Don’t share this code) عليه 

 with others Ne partagez
pas ce code avec d’autres

واأ�سارت الوحدة اإىل اأنه ويف حال التعر�س 

ار�سال  ف��ورا  فيتوجب  الق�سايا،  تلك  ملثل 

تت�سمن  االأ���س��م��اء  لقائمة  ن�سية  ر���س��ائ��ل 

التحذير من التوا�سل عرب “الوات�س اأب” 

مالية  بيانات  اأية  م�ساركة  لعدم  وتنبيههم 

يرد  طلب  الأي  اال�ستجابة  اأو  م�سرفية  اأو 

اإليهم عرب التطبيق وكذلك القيام بحذف 

اإع���ادة  تنزيله وحم��اول��ة  واإع����ادة  احل�����س��اب 

تفعيل احل�ساب مرة اأخرى.

وح��دة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  اأن���ه ميكن  وبينت 

وقت  ب��اأي  االلكرتونية  اجل��رائ��م  مكافحة 

اأو من  عرب �سفحتها على موقع في�سبوك 

اأو رقم   065633404 خالل اخلط ال�ساخن 

وات�س اأب 0770993331.

االنباط- عّمان

امل��ال��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة يف  زارت ال��ل��ج��ن��ة 

جم��ل�����س االأع����ي����ان ب��رئ��ا���س��ة ال���ع���ن ج��م��ال 

واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائرة  ال�سرايرة، 

 ل�����الط�����الع ع���ل���ى خم���ت���ل���ف اال�����س����الح����ات 

ال�سريبية.

وقال العن ال�سرايرة اإن اللجنة اطلعت 

تنتهجها  التي  اال�سالح  م�ساريع  اأه��م  على 

الدائرة وخا�سة يف جمال مكافحة التهرب 

ال�سريبي  ال��ت��ج��ن��ب  وم��ع��اجل��ة  ال�����س��ري��ب��ي 

اإىل  والو�سول  ال�سريبية  العدالة  وحتقيق 

عليهم  ي��ج��ب  ال��ذي��ن  احلقيقين  املكلفن 

يف  املتطور  امل�ستوى  مثمًنا  ال�سريبة،  اداء 

اخلدمات ال�سريبية التي تقدم للمكلفن. 

 وقال وزير املالية الدكتور حممد الع�سع�س، 

الدائرة  تنفذها  التي  اال�سالح  اإن م�ساريع 

ت��ت�����س��م��ن ب�����س��ك��ل م���ت���واز خ���دم���ة امل��ك��ل��ف��ن 

ب��اخل��دم��ات  واالرت���ق���اء  �سريبًيا   امللتزمن 

م�ساريع  مع  جنب  اإىل  جنباً  لهم،  املقدمة 

االإ������س�����الح  اخل���ا����س���ة مب���ح���ارب���ة ال��ت��ه��رب 

ال�سريبي  ال��ت��ج��ن��ب  وم��ع��اجل��ة  ال�����س��ري��ب��ي 

ت�سبح  �سريبًيا،  بحيث  املخالفن  ومتابعة 

ه�����ذه االإج������������راءات م����وؤط����رة ���س��م��ن ع��م��ل 

موؤ�س�سي للدائرة.

ال�سريبية  التح�سيالت  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

امل�����س��اري��ع  ت��ل��ك  اأث����ر  اأظ���ه���رت   ،2020 ل��ع��ام 

م���ع���اجل���ة  الت�سوهات  ع���ل���ى  اال����س���الح���ي���ة 

الآث��ار  والت�سدي  ال�سريبية  واالخ��ت��الالت 

اآثارها على  والتخفيف من  جائحة كورونا 

التح�سيالت ال�سريبية.

الدخل  دائ���رة �سريبة  ع��ام  وك���ان م��دي��ر 

عر�س  علي،  اأب��و  ح�سام  الدكتور  واملبيعات 

ال��ت��ح�����س��ي��الت  يف  جم�����ال  ال�����دائ�����رة  الأداء 

والتدقيق لعام 2020 والربع االأول من العام 

ال�سريبية  ل��الإ���س��الح��ات  اإ���س��اف��ة  احل���ايل، 

وهي  رئي�سة،  ح��زم  اإىل  ثالث  تق�سم  ال��ت��ي 

التهرب  ملكافحة  خم�س�سة  ا�سالح  حزمة 

اإدارة  على  باالعتماد  ال�سريبي،  والتجنب 

املخاطر وفق املمار�سات املطبقة دوليا بدل 

حتليال  وت�سمل  االخباريات،  على  االعتماد 

القطاعات  جلميع  املالية  البيانات  ودرا�سة 

بعينه  اأو  مكلف  قطاع  الأي  ا�ستهداف  دون 

من  مكلف  اأو  ق��ط��اع  اأي  ا�ستثناء  ح��ت��ى  اأو 

تطبيق اخلطة. اأما احلزمة الثانية فت�سمل 

اجراءات الدائرة يف الربط االإلكرتوين مع 

القطاعن  يف  ذات  العالقة  اجلهات  جميع 

ال���ع���ام واخل���ا����س ل�����س��م��ان ق��ي��ام امل��دق��ق��ن 

ال�سريبي بكفاءة  عالية  التدقيق  مبمار�سة 

ح��ق��وق اخلزينة  م��ن حت�سيل  ومب���ا مي��ك��ن 

وحتقيق العدالة ال�سريبية، فيما خ�س�ست 

احلزمة الثالثة لتو�سيح اال�سالحات التي 

ع��ل��ى حت�����س��ن اخل���دم���ات  للمكلفن  ج���رت 

امل���ل���ت���زم���ن ���س��ري��ب��ي��ا م����ن خ�����الل اع��ت��م��اد 

�سرعة  ت�سمنت  وال��ت��ي  الذهبية،  القائمة 

القائمة  لهذه  املن�سمن  ح�سول  املكلفن 

على اخلدمات بكل �سهولة وي�سر دون تاأخري 

“الرديات”  ب�����س��رف  م���ا  يتعلق  وخ��ا���س��ة 

ال�����س��ري��ب��ي��ة وت��اأج��ي��ل دف���ع ال�����س��ري��ب��ة على 

بداًل  �سهادة  الع�سوية  واعتماد  امل�ستوردات 

من براءة الذمة ال�سريبية

 التوثيق الملكي ينهي أعمال دورة تأسيسية 
لترميم وأرشفة الوثائق والمخطوطات

 الصناعة والتجارة تحرر مخالفات 
بحق 182 منشأة و83 فردا

 العقبة الخاصة تباشر بتطعيم 
عمالها بلقاح كورونا

ان تبدأ بمحاكمة   محكمة بداية عمَّ
45 متهًما بقضية 24 آذار

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
أبو سويلم والشوابكة والمراعية

االنباط- عمان

امل��ل��ك��ي االأردين  اأن��ه��ى م��رك��ز ال��ت��وث��ي��ق   

االأول  امللك عبداهلل  اأعمال دورة  الها�سمي 

واأر�سفة  لرتميم  التاأ�سي�سية  احل�سن  ابن 

واملخطوطات. الوثائق 

وق����ال امل���رك���ز يف ب���ي���ان ام�������س االث���ن���ن، 

امل�ساركن  تعريف  اإىل  ه��دف��ت  ال���دورة  اإن 

ال�سليمة  واالإج������راءات  ال��رتم��ي��م  ب��اأه��م��ي��ة 

ا�ستالم وت�سليم الوثائق،  واملتبعة عاملياً يف 

ال���رتم���ي���م  امل����ت����درب����ن يف  ورف�������ع ك�����ف�����اءة 

املعاجلات  اج��راء  وكيفية  واالآيل،  اليدوي 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ل���ل���وث���ائ���ق وامل���خ���ط���وط���ات، 

وت����ع����ري����ف امل����ت����درب����ن وت����دري����ب����ه����م ع��ل��ى 

واحلفظ. التجليد 

تعريف  التدريبية  ال��دورة  تناولت  كما 

املتدربن باملفاهيم وامل�سطلحات اخلا�سة 

ب�������اإدارة ال���وث���ائ���ق، واالأ����س�������س امل��ب��ت��ك��رة يف 

جم�����ال االأر�����س����ف����ة االإل����ك����رتون����ي����ة، واأه�����م 

م���راح���ل ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ف��ي��ذ واخ��ت��ي��ار 

االإلكرتونية  االأر�سفة  يف  املنا�سبة  النظم 

ي�سعى  املركز  اأن  يذكر  الرقمي.  والتحّول 

ال����ّذاك����رة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  اإىل حت��ق��ي��ق 

البيت  واآل  ل����الأردن  وال��ق��وم��ّي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

االأردن  م���ل���وك  م���ن  وال��ه��ا���س��م��ي��ن  ع���ام���ة 

را����س���ات  خ��ا���س��ة، واإج������راء ال���ُب���ح���وث وال���دِّ

املُتَّ�سلة بهذا ال�ساأن، وحتقيق املخطوطات 

وهو  رج��االِت�����ه��م،   ِ و���ِس��ريرَ ِه��م  ِ ب�����ِس��ريرَ املرَْعنية 

ب�سكل  حملياً  املتخ�س�س  الوحيد  امل��رك��ز 

م��ت��ك��ام��ل يف اأع���م���ال ال��ت��ع��ق��ي��م وال��رتم��ي��م 

وال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي واالأر�����س����ف����ة، وف���ق���اً 

العاملية  وامل��وا���س��ف��ات  ال��دول��ي��ة  للمعايري 

واالأر�سفة  والرتميم  التعقيم  يف  املعتمدة 

االإلكرتونية.

االنباط- عمان

وزارة  يف  ال���رق���اب���ي���ة  اجل����ه����ات  ح������ررت 

خمالفات  وال��ت��م��وي��ن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

اأم��ر  182 م��ن�����س��اأة و83 ف���ردا مب��وج��ب  ب��ح��ق 

التباعد  م�سافات  مراعاة  لعدم   20 الدفاع 

الكمامة. وارتداء 

االث��ن��ن،  ام�����س  ل���ل���وزارة،  ب��ي��ان  وبح�سب 

����س���م���ل���ت امل����خ����ال����ف����ات ع�������ددا م�����ن حم���الت 

التموينية  ال�سوبر ماركت واخل�سار واملواد 

وامل��ن�����س��اآت وامل��ط��اع��م وامل�����س��ان��ع وامل�����س��اغ��ل 

اأدوات  والكويف �سوب وغريها وحمالت بيع 

منزلية.

واأ�سارت الوزارة اإىل اأن اجلهات الرقابية 

مناطق  يف  املكثفة  الرقابة  عمليات  توا�سل 

واالأفراد  املن�ساآت  التزام  من  للتاأكد  اململكة 

الوقائية. وال�سحة  ال�سالمة  مبتطلبات 

و���س��ددت ال����وزارة على ���س��رورة االل��ت��زام 

مب��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��الم��ة ال�����س��ح��ة ال��وق��ائ��ي��ة 

ب����ارت����داء ال���ك���م���ام���ات وم����راع����اة م�����س��اف��ات 

ال��ت��ب��اع��د وع���دم االك��ت��ظ��اظ داخ���ل امل��ن�����س��اآت 

ت�سهد  التي  االأي��ام  ه��ذه  وخا�سة  وخارجها 

اإق����ب����اال ع���ل���ى ال���ت�������س���وق يف ���س��ه��ر رم�����س��ان 

املبارك.

االنباط- العقبة

 بداأت �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية 

اخل���ا����س���ة، ام�������س االث���ن���ن، ب���اإع���ط���اء ل��ق��اح 

ك����ورون����ا ل��ل��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه��ا، ب���ال���ت���ع���اون م��ع 

م����دي����ري����ة ����س���ح���ة وحم����اف����ظ����ة ال���ع���ق���ب���ة، 

وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��الأم��ن 

واإدارة االأزمات.

واك����د رئ��ي�����س ال�����س��ل��ط��ة امل��ه��ن��د���س ن��اي��ف 

العاملن  جميع  تلقي  على  احلر�س  بخيت 

مكافحة  اإىل  ال�سعي  اإط��ار  يف  ك��ورون��ا  لقاح 

العقبة  منطقة  وحتويل  الفريو�س،  انت�سار 

ا�ستمرار  على  واحلفاظ  اآمنة،  منطقة  اإىل 

ع��م��ل ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة. وا����س���اف اأن 

ال�����س��ل��ط��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

يف  للعاملن  ال��ل��ق��اح��ات  ب��اإع��ط��اء  م�ستمرة 

ج��م��ي��ع ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 

العقبة. مدينة 

ان االنباط- عَمّ

��ان  ع��ق��دت حم��ك��م��ة ب��داي��ة ج���زاء ع��مرَّ

ما  ق�سية  يف  ��ظ��ر  ل��ل��نرَّ جل�ساتها؛  اأوىل 

بها  يحاكم  اآذار” والتي  ُيعرف ب” 24 

منف�سلتن. ق�سيتن  يف  متهما   45

و����س���األ���ت ه��ي��ئ��ة امل��ح��ك��م��ة، ب��رئ��ا���س��ة 

ال��ق��ا���س��ي ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال��ك��وال��ي��ت 

خ����الل ج��ل�����س��ت��ن م��ن��ف�����س��ل��ت��ن ���س��ب��اح 

اجل��رائ��م  ع��ن  املتهمن  االث��ن��ن،  ام�����س 

���ه���م غري  امل�����س��ن��دة اإل��ي��ه��م واأج���اب���وا ب���اأنرَّ

مذنبن.

الِنّيابة  �سهود  دعوة  املحكمة  رت  وقررَّ

الق�سية  يف  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��ج��ل�����س��ة  ال��ع��ام��ة 

ي��وم  ��ان��ي��ة  وال��ثرَّ ن��ي�����س��ان،   26 ي��وم  االأوىل 

اإليهم. لال�ستماع  ني�سان،   22 اخلمي�س 

الق�سية  ال��ع��ام��ة  ��ي��اب��ة  ال��ِنّ واأح���ال���ت 

ل��ل��م��ح��ك��م��ة واأ����س���ن���دت ل��ل��م��ت��ه��م��ن ت��ه��م 

��ج��م��ه��ر غ���ري امل�������س���روع، وخم��ال��ف��ة  ال��ترَّ

غب،  ال�سرَّ واإحداث   ،22 رقم  فاع  الِدّ اأمر 

اح���ة ال��ع��ام��ة. وي��ح��اك��م يف  واإق����الق ال���ررَّ

الثرَّانية  23 متهًما، ويف  االأوىل  الق�سية 

جل�ستن  املحكمة  و�ستعقد  متهًما،   22

الق�سية. يف  للنرَّظر  اأ�سبوعًيا 

االنباط- عمان 

الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�س  نقل 

جاللة  ت��ع��ازي  العي�سوي  ح�سن  يو�سف 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اإىل ع�����س��رية اأب��و 

اأب��و  ن��ه��ار  ب��وف��اة احل���اج حم��م��ود  �سويلم 

�سويلم، 

وال��دة  ب��وف��اة  ال�سوابكة  ع�سرية  واإىل 

ال��دك��ت��ور ���س��اه��ر ال�����س��واب��ك��ة م��دي��ر ع��ام 

ع�سرية  واإىل  العامة،  االإح�ساءات  دائرة 

امل���راع���ي���ة ب���وف���اة ع��ل��ي��ا اخل���ر����س���ة، ج��دة 

النائب الدكتور توفيق املراعية.

واأعرب العي�سوي، يف ات�ساالت هاتفية 

مع اأ�سر املرحومن، عن تعازي وموا�ساة 

جاللة امللك، �سائال اأن يتغمدهم بوا�سع 

رحمته.

20 الثالثاء   20/ 4 / 2021
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االنباط-عمان

عمر  تعارف  يف  ال�سبب  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  كانت 

وحممود قبل �سنة يتابع بع�سهم االخر دون معرفتهم ان االخر 

موقع  على  ب��ي��وم  حم��م��ود  ل���  عمر  علق  وبال�سدفة  ل��ه،  متابع 

ال�سناب �سات ليتفاجاأ حممود الذي مل يكن متاأكدا من ح�ساب 

بينهم عن  ال�سداقة  انه هو ون�ساأت  تاأكد  عمر احلقيقي حتى 

طريق �سديق م�سرتك. 

ق���ال ع��م��ر ان روح���ه تقابلت م��ع روح حم��م��ود ووج�����دوا يف 

بع�سهم ما يكمل احدهم االخر وقال عن حممود باأنه �سخ�ص 

ايجابي يحب ان مي�سي يومه بال�سحك والفرح واالبتعاد عن 

ال�سلبية واعجب ب�سخ�سيته لهذا االمر النه يرفع معنويات من 

حوله، وقال حممود باأنه ال يرى ان ١٦ عاما هو فرق عمر كبري 

بينه وبني عمر النه ذو روح �سبابية مرحة حتب احلياة واأ�ساف 

ب�سكل كبري الن عمر  ب�سبب عمر تغريت �سخ�سيته للأف�سل 

انه  اىل  باال�سافة  الب�ساطة  يع�سق  �سخ�ص  وهو  ب�سيط  ان�سان 

اأبعد  يحمل الكثري من اخلري يف داخله و�سخ�سية مرحة اىل 

ال��ذي يكمل ما ابحث عنه وهنا  احل��دود ووج��د فيه ال�سديق 

بداأت �سداقتهم. عند دمج �سخ�سياتهم مع بع�ص بداأوا ت�سوير 

النا�ص،  م��ن  قبوال  فيها  وج���دوا  �سغرية  ومقاطع  فيديوهات 

وي��رى عمر ب��اأن االن�سان يكمل االن�سان وك��ان االثنان �سببا يف 

زيادة �سهرة االخر وتو�سيع معارفه وقاعدته اجلماهريية. 

وقال حممود ان ل عمر تاأثري كبري ايجابي عليه ا�سهم يف 

تغيري نظرته للمور واحلياة ولهذا ان�سم ل� عمر يف م�سروع 

طرود اخلري واأ�سبح م�ساهًما اعلنيا على �سفحاته فيه حتى 

ان والدته مل�ست هذا التغيري اجلذري فيه 

واأ���س��اف ان ال حت�سر نف�سك بزاوية واح��دة فقط فاحلياة 

جميلة ولها جوانب متعددة وعندما ترى ماآ�سي غريك تهون 

عليك كل ما مير بك. كما قالوا حاول الكثري الدخول بينهم 

وال  ج��ي��دا  بع�سهم  ي��ع��رف��ون  ان��ه��م  اال  للتفريق  الفتنة  وزرع 

يلتفتون لهذه االمور  حيث يبحثون عن الراحة واالبتعاد عن 

التوتر يف املكان الذي يجل�سون فيه.

قال حممود من دواعي �سروره ان يكون له عمل تلفزيوين 

م�سرتك مع عمر اال انه مل تاأتيهم العرو�ص املنا�سبة حتى االن 

فقد عر�ص عليهم عمل دون اي اجر او مقابل مهما كان، وقال 

حممود عندما ال ترى اي مقابل جلهدك وتعبك ال ت�ستطيع 

لتقدمي  للجميع  االب��واب  التوا�سل فتحت  تنجز ومن�سات  ان 

التي  اخل��ري  وط���رود  النا�ص  ابت�سامة  عليها  واملقابل  انف�سهم 

االن  عمر  والكابنت  ان��ه  وا�ساف  الكثري.  م�ساعدة  يف  �ساهمت 

متجهني للهتمام يف ح�سابهم على التيك توك نحو دمج الفن 

مع الكوميديا ون�ساطاتهم متوقفة موؤقتا ب�سبب �سهر رم�سان 

املبارك وان�سغالهم مب�ساعدة النا�ص وطرود اخلري.

 عمر برقان ومحمود الدعجة مزيج أردني بين الكوميديا والفن 

االنباط- عمان

ر�����س����دت ف������رق اال����س���ت���ك�������س���اف 

جم��م��وع��ات  ال����زراع����ة  وزارة  يف 

متقطعة من اجلراد ال�سحراوي 

“�سحاب  عمان  جنوب  مناطق  يف 

ووادي ال�سري واملقابلني واأطراف 

طريق املطار” قادمة من املناطق 

التي  ال��ري��اح  بفعل  ال�سحراوية 

�ساعدت على ا�ستمرار حركتها.

وق��������ال ال����ن����اط����ق االإع�����لم�����ي 

اإن  امل����ج����ايل  ل���وران�������ص  ل�����ل�����وزارة 

املكافحة  اإجراءات  با�سرت  الفرق 

متخ�س�سة،  ر����ص  اآل���ي���ات  ���س��م��ن 

املجموعات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا 

قد تكون من مناطق جرى ر�سها 

�سابقا.

املواطنني من  ال��وزارة  وحذرت 

مل�ص اجلراد اأو جمعه حفاظا على 

و�سلمتهم. �سحتهم 

الزراعة ترصد مجموعات متقطعة من الجراد جنوبي عمان

االنباط- اإربد

ملديرية  التابع  الرمثا  �سباب   نظم مركز 

ام�ص االثنني، ور�سة عمل عرب  اإرب��د،  �سباب 

تطبيق زووم، حول مهارات اللغة االإجنليزية، 

حتدثت فيها املدربة �سلم ال�سبول بح�سور 

20 من اأع�ساء املركز.

وت����ن����اول����ت ال�������س���ب���ول اأ����س���ا����س���ي���ات ال��ل��غ��ة 

امل�ساركني  بتدريب  ب��داأت  حيث  االجنليزية، 

باللغة  ب�سيطة  ج��م��ل  ت���دوي���ن  كيفية  ع��ل��ى 

عن  واحلديث  بالتعبري  والبدء  االإجنليزية 

النف�ص، وكيفية تعبئة ال�سرية الذاتيه وطرح 

امل�ساركني  تواجه  التي  االأ�سئلة  من  العديد 

العمل  مقابلت  خ��لل  االإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة 

وكيفية االإجابة عليها بطريقة �سحيحة.

ويف نهاية الور�سة متت االإجابة على بع�ص 

اأثناء املقابلت  االأ�سئلة الهامة والتي تطرح 

وتعبئة  للوظيفة  التقدم  خ��لل  ال�سخ�سية 

ال�سرية الذاتية.

ي�سار اىل اأن هذه الور�سة تهدف اىل تاأهيل 

ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ني ال��ع��اط��ل��ني ع��ن العمل 

للدخول يف �سوق العمل، وتعريف امل�ساركني 

ب��امل��ه��ارات االأ���س��ا���س��ي��ة يف ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

ال��ت��ي تطرح  االأ���س��ئ��ل��ة  وكيفية االإج���اب���ة ع��ن 

خلل املقابلت ال�سخ�سية.

االنباط- اإربد

 ن��ظ��م م���رك���ز ���س��اب��ات ال��و���س��ط��ي��ة ال��ت��اب��ع 

ملديرية �سباب حمافظة اإربد، ام�ص االثنني، 

ال�سحة  ع���ن  ور����س���ة  )زووم(،  تطبيق  ع���رب 

االإجنابية واجلمال، بح�سور 20 م�ساركة من 

اأع�ساء املركز.

وحت��دث��ت امل��درب��ة والء امل���ه���داوي، خ��لل 

ال���ور����س���ة، ع���ن ت��ع��ري��ف ال�����س��ح��ة االإجن��اب��ي��ة 

وال���ع���وام���ل امل���وؤث���رة ف��ي��ه��ا، واأه��م��ي��ة تنظيم 

االأ�سرة وفوائده التي تعود بالنفع على �سحة 

االأم والطفل واالأ�سرة ب�سكل عام.

ال���ت���غ���ريات  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  امل���������راأة  ودع������ت 

االأم��وم��ة  وم��راح��ل  جل�سمها  الف�سيولوجية 

املختلفة لديها، واتخاذ االإج��راءات الوقائية 

كورونا،  امل���راأة احلامل يف ظل جائحة  ل��دى 

وكيفية التعامل مع املر�ص يف حال االإ�سابة 

به، باالإ�سافة اإىل احلديث عن و�سائل تنظيم 

االأ�سرة املختلفة ومميزاتها واآثارها اجلانبية 

على �سحة املراأة.

االنباط- عمان

ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  التفتي�ص  ف���رق  وج��ه��ت 

الرقابة والتفتي�ص ال�سحي واملهني يف اأمانة 

ان��ذارا ملن�ساآت خمالفة، من خلل  عمان 88 

740 زي���ارة، اأم�����ص االح���د، جن��م عنها اغ��لق 

واح��د على اأم��ر ال��دف��اع، و3 اغلقات اأخ��رى 

ع�سر  حترير  اىل  ا�سافة  خمتلفة،  ال�سباب 

خمالفات.

التفتي�ص  وم��راك��ز  ال��ط��وارئ  فريق  ونفذ 

واملهنية  ال�سحية  الرقابة  ل��دائ��رة  التابعني 

وب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ�����رة ال�����س��ب��ط ال��ع�����س��وائ��ي 

ج����والت م�����س��رتك��ة ع��ل��ى ال��ب��اع��ة امل��ت��ج��ول��ني، 

منها   ٦ خمالفة  مت  حيث  زي����ارة،   78 ب��واق��ع 

واإزالة ٦8 ب�سطة خمالفة، واإتلف 2992 لرتا 

من املواد غري ال�ساحلة.

االنباط- عمان

اأغلقت بور�سة عمان، ام�ص االثنني، على 

 27١٦ ٦ر5 مليون �سهم، موزعة على  ت��داول 

4ر5  بلغت  اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داوالت  بقيمة  عقد 

مليون دينار. 

النقطة  اإىل  ال��ب��ور���س��ة  م��وؤ���س��ر  وارت���ف���ع 

اأغلق  باملئة مقارنة مع  3١ر0  بن�سبة   ١778

اأ�سهم  اأ���س��ع��ار  وارت��ف��ع��ت  ال�سابقة.   اجلل�سة 

 22 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما  �سركة،   42

اأ���س��ه��م 24 �سركة  اأ���س��ع��ار  ���س��رك��ة، وا���س��ت��ق��رت 

اأخرى.

االنباط- الرمثا

يف  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  �ساركت 

اجلل�سة اخلتامية مل�سروع جوفيتال “فر�سة 

االأردن للتعلم والتعليم االفرتا�سي املبتكر” 

االأوروب���ي والتي نظمها  املمول من االحت��اد 

عدد  بح�سور  املتو�سطية،  اجلامعات  احت��اد 

م���ن اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص واالإداري������ني 

وال�������ط�������لب واخل�����ري�����ج�����ني م������ن خم��ت��ل��ف 

اجلامعات االأردنية.

واأك����د رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور �سائب 

خ��ري�����س��ات ام�����ص االث��ن��ني، اأن ه���ذا امل�����س��روع 

ي���ع���زز ف���ر����ص ت��ب��ن��ي االأ����س���ال���ي���ب امل���ط���ورة 

خربة  لتقدمي  النتائج  وتوظيف  وامل��ج��رب��ة 

تعليمية تفاعلية للطلب واملدر�سني �سمن 

التعلم  خ��لل  م��ن  اأو  االفرتا�سية  البيئات 

امل���دم���ج ال�����ذي ي��ج��م��ع ب���ني م���رون���ة ال��ت��ع��ل��م 

�سمن  املبا�سر  التوا�سل  واإمكانات  الرقمي 

اإغ���ن���اء البعد  غ��رف��ة ال�����س��ف، واال���س��ه��ام يف 

ظ��روف  رغ��م  التعليمية  للعملية  التفاعلي 

التوا�سل  ق��ن��وات  ع��رب  االجتماعي  التباعد 

متابعة  من  املدر�سني  ومتكني  االجتماعي، 

با�ستخدام  االفرتا�سية  البيئة  يف  الطلب 

وق��ال  حديثة.  رقمية  وتقييم  دع��م  و�سائل 

من  علي  م�سطفى  الدكتور  امل�سروع  من�سق 

اإن  اجلامعة،  يف  املعلومات  تكنولوجيا  كلية 

درب��ت  “جوفيتال”  يف  املختلفة  الن�ساطات 

تدري�ص  هيئة  وع�سو  اأك��ادمي��ي   ١00 ح��وايل 

االفرتا�سي  التعاوين  التعلم  اأ�ساليب  على 

وال���ع���امل���ي، وت��ن��ظ��ي��م زي�����ارات اأك���ادمي���ي���ة اإىل 

من  ع�سوا   ٦0 من  الأك��ر  وبريطانيا  اأملانيا 

م�سغرة  م�ساريع  واإدخ���ال  التدري�ص،  هيئة 

اأك���ر من  ال��ت��ع��اوين االف��رتا���س��ي يف  للتعلم 

١5 م�ساقا تعليميا جامعيا يف االأردن وتنظيم 

وطالبة  ٦0 طالباً  تعليمي عاملي �سم  م�ساق 

واإي��ط��ال��ي��ا  و�سلوفينيا  واأمل��ان��ي��ا  االأردن  م��ن 

وجورجيا واإن�ساء وجتهيز خم�سة خمتربات 

امل�ساركة  االأردن��ي��ة  اجلامعات  يف  للحا�سوب 

ل��دع��م ن�����س��اط��ات ال��ت��ع��ل��م ال��رق��م��ي وامل��دم��ج 

وب���ن���اء جم��ت��م��ع ت��ع��ل��م��ي اف���رتا����س���ي ي�سم 

800 ع�سِو من ط��لب ومدر�سني  اأك��ر من 

اأن  واأكادمييني موزعني حول العامل. يذكر 

 20١7 ع��ام  ب���داأ  “جوفيتال” ال���ذي  م�سروع 

خم�ص  ي�سم  “ايرا�سمو�ص،  برنامج  �سمن 

العلوم  جامعة  �سمنها  من  حملية  جامعات 

موؤ�س�سات  واأرب����ع  االردن���ي���ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف اأمل����ان����ي����ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 

و�سلوفينيا واإيطاليا

 اربد: ورشة حول مهارات اللغة 
اإلنجليزية

 ورشة في إربد عن الصحة 
اإلنجابية

 األمانة تنذر منشآت وتزيل 
بسطات مخالفة

 بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 4ر5 مليون دينار

 العلوم والتكنولوجيا تشارك في 
مشروع جوفيتال لتطوير بيئة التعلم

االنباط - عبداهلل خري�سات

و�سباب  عامة  ال�سباب  يدعم  م�سروع  ه��و  اخل�سر  مركز 

مدينة ال�سلط خا�سة ،وياخذ بايديهم ليكونوا قادرين على 

افتتاح م�ساريعهم اخلا�سة، ويتم تدريبهم يف مركز اخل�سر 

حتى  الكامل  الدعم  لهم  ويقدم  االم��ان  بر  اىل  واي�سالهم 

ي�سبحوا قادرين على تدبر امورهم بنف�سهم .

�سيف  امل�سروع  مالك  ل”االنباط” مع  خا�ص  حديث  ويف 

التي حتت�سنها مدينة  ال�سبابية  الكفاءات  بان  اجلغبري قال 

ال�����س��ل��ط ك��ث��رية ج����داً ول��ك��ن ال��ك��ث��ري م��ن ال�����س��ب��اب ال��ط��م��وح 

ي��ح��ت��اج ال��دع��م وال��ت��وج��ي��ه ل��ي��ك��ون ق����ادر ع��ل��ى االن��ط��لق��ة ، 

عدة  يف  وي��درب��ه  ذل��ك  ل��ه  يومن  اخل�سر  مركز  ب��ان  م�سيفاً 

بكيفية هدب  وال�سابات  لل�سباب  الهدب  تعليم  جماالت منها 

ال�سماغ االردين وا�سافة رونق جميل له ،واي�ساً تعليم �سنع 

ال�ساملة  واخل��ي��اط��ة  والتطريز  واالك�����س�����س��وارات  املكرميات 

ك�����س��ن��ع امل��لب�����ص وخ��ي��اط��ة ال�����س��ت��اي��ر وال��ت�����س��وي��ر وامل��ون��ت��اج 

و�سناعة االفلم .

على  االردن  ارث  ملو�س�سة  و�سكره  امتنانه  ع��ن  ع��رب  كما 

ان  اجلغبري  ا���س��اف  اخ���رى  ناحية  وم��ن  للم�سروع  دعمهم 

اخلا�سة  م�ساريعها  متتلك  التي  لل�سباب  دعم  يقدم  املركز  

بال�سكل  ل���ه  وال��ت�����س��وي��ق  امل�����س��روع  ادارة  ك��ي��ف��ي��ة  ت��ع��رف  وال 

ويدعمه  والت�سويق  االدارة  كيفية  يعلمهم  حيث  ال�سحيح 

بالزباين ويقوم برتويج الفكارهم االبداعية .

.

ل��دى  اخل���وف  ح��واج��ز  لك�سر  دامي����اً  امل��رك��ز  ي�سعى  ح��ي��ث 

ال�����س��ب��اب ال��ط��م��وح وب���ن���اء ال�����ذات ،  ح��ي��ث ا����س���اف اجل��غ��ب��ري 

ونحن  االوىل  اخلطوة  ملعرفة  يحتاج  ولكن  قادر  “ال�سباب 
يف  االنت�سار    تو�سيع  اىل  يطمح  انه  اىل  ذلك  على  ن�ساعده 

جميع انحاء اململكة ليقلل من ن�سب البطالة يف االردن “.

انه يف كل نهاية دورة �سيقوم املركز بعمل احتفال  م�سرياً 

تخرج للطلب وعر�ص منتوجاتهم للبيع كداعم لهم 

املجال  يف  امل�ستهلكة  امل��واد  تكاليف  ت�سمل  رمزية  با�سعار 

وعند التخرج توزع لهم االرباح كاملة .

الظروف  “ال جتعل  لل�سباب  وا�ساف اجلغبري ن�سيحتي   

اقوى منك بل اجعل الظروف �سعيفة امام طموحك 

اخلطوة االوىل هي االجناز االول “

الع�سائرية  لل�سوون  امللك  وباحلديث مع م�ست�سار جللة 

ع��ط��وف��ة ع��م��ر احل���دي���د ال����ذي اف��ت��ت��ح م��رك��ز اخل�����س��ر علق 

تاريخي  موقع  هو  املركز  لفتح  اختاروه  ال��ذي  املوقع  قائًل 

وبالن�سبة يل هذا اجناز .

ال�سباب  ي�ساعد  ال�سخ�ص    اختيار  ب��ان  احلديد  وا�ساف 

وي�ساعد  رائ��ع  �سيء  ه��ذا  العمل  �سوق  دخ��ول  م��ن  وميكنهم 

على التخفيف من ن�سب البطالة ، فان اخلطوة االوىل هي 

التي تر�سم باقي اخلطوات 

ولكن  امل�ستقبل  ي��وم��ن  ج��ي��د  ���س��يء  ال��وظ��ي��ف��ة  ب��ان  ق��ائ��ًل 

وتفتح  تعو�ص  ال  التي  والفر�سة  التجربة  هو  احل��ّر  العمل 

لبناء  )لنتكاتف  لل�سباب  ر�سالته  موجهاً   ، لل�سباب  االف��اق 

الوطن ب�سواعد �سبابه الطموح(.

ال�����س��ل��ط ل”االنباط”   م��دي��ن��ة  ع��ن  احل��دي��د  ح��دي��ث  ويف 

،فان  املدن  اجمل  من  وهي  البلقاء  حا�سرة  هي  ال�سلط  بان 

،كما  ال�سلط والتعليم بدا منها   تاريخ االردن من  انطلقة 

خطها  التي  فيها  واال�سالة  التاريخ  بعبق  ي�سعر   بانه  عرب 

اجدادنا لنا ،يجب احلفاظ عليها وعلى تاريخها.

االنباط- عّمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل ٦2 وفاة 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  اإ���س��اب��ات   3509 و 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����ص االث���ن���ني، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل اإىل 8308 وفيات و ٦89482 اإ�سابة.

وت��وزع��ت االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على ١487 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 579 حالة 

يف حمافظة اإربد، منها ١27 حالة يف الرمثا، 

حالة   2١7 ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة   342

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

ال��ك��رك،  ١48 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  ال��ب��ل��ق��اء، 

١07 ح��االت يف حمافظة م��اأدب��ا، 99 حالة يف 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   98 ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ��ة 

العقبة، 9١ حالة يف حمافظة جر�ص، 85 حالة 

يف حمافظة الطفيلة، 8١ حالة يف حمافظة 

معان، منها حالة واحدة يف البرتا.

واأ�����س����ار امل���وج���ز االإع����لم����ي ال�������س���ادر عن 

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

 3٦٦88 اإىل  و���س��ل  ح��ال��ّي��ا  الن�سطة  احل���االت 

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

اليوم اإىل امل�ست�سفيات 227 حالة، فيما غادرت 

2٦5 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد احلاالت 

امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��لج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

2090 حالة.

للم�ست�سفيات  اال�ستيعابية  القدرة  وحول 

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

العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 35 باملئة، بينما 

بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 59 

باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�ص 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 40 باملئة.

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

اإقليم الو�سط بلغت 39 باملئة، يف حني و�سلت 

ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة يف االإقليم 

اإ�سغال  5٦ باملئة، بينما بلغت ن�سبة  اإىل  ذات��ه 

اأجهزة التنّف�ص اال�سطناعي 3١ باملئة.

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

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   2٦ اجلنوب  اإقليم 

اإ���س��غ��ال اأ����س���ّرة ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 3١ ب��امل��ئ��ة، 

التنّف�ص  اأج���ه���زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته ١7 باملئة.

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل ٦005 حاالت 

وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �سفاء 

 ٦4448٦ اإىل  ال�سفاء  ح��االت  اإجمايل  لي�سل 

حالة.

واأ�ساف اأن 2495٦ فح�ساً خمربّياً اأجري 

اليوم، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن ٦502520 

ال��ف��ح��و���س��ات  ن�سبة  اأن  اإىل  الف���ت���اً  ف��ح�����س��اً، 

االإي��ج��اب��ّي��ة ل��ه��ذا ال��ي��وم و���س��ل��ت اإىل ق��راب��ة 

0٦ر١4 باملئة، مقارنة مع الن�سبة التي �سجلت 

يوم اأم�ص والتي بلغت 05ر١4 باملئة.

االنباط- عمان

 ن��اق�����س��ت ك��ت��ل��ة ال��ع��زم ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ��لل 

اج��ت��م��اع ام�����ص االث���ن���ني، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب 

حم��م��د امل���ح���ارم���ة، ب��رن��ام��ج ع��م��ل��ه��ا خ��لل 

ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، واأب�����رز امل�����س��ت��ج��دات ال��ت��ي 

طراأت على جدول اأعمالها.

وقال املحارمة اإن الكتلة و�سعت برنامج 

اأن  م�سيًفا  زم��ن��ًي��ا،  وحم���ددا  وا�سحا  عمل 

ال��ت��ي يحظى  اخل�����ربات واالخ��ت�����س��ا���س��ات 

العديد  يف  النيابية”  “العزم  اأع�����س��اء  بها 

بعملها  النهو�ص  �ساأنه  م��ن  امل��ج��االت،  م��ن 

وت��ع��زي��ز دوره�����ا يف ك���ل ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة 

واالأخوة وجمعيات ال�سداقة.

الكتل  دور  اأهمية  نف�سه  الوقت  يف  واأك��د 

النيابية املحوري، ما يتطلب من اأع�سائها 

املزيد من الت�سبيك والبناء االإيجابي.

النائب  الكتلة،  مقرر  اأ�سار  جانبه،  من 

النظر  اإع����ادة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ن��ع��ي��م��ات،  ع��ي��د 

ب��ال��ك��ث��ري م���ن االإج�������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا 

ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  اخ���ريا،  احل��ك��وم��ة 

وفتح  احلظر  مبو�سوع  يتعلق  ما  وال�سيما 

االإج��راءات  �سمن  االقت�سادية  القطاعات 

ال��وق��ائ��ي��ة. وق���ال ال��ن��ائ��ب��ان ع��ل��ي ال��غ��زاوي 

ي�سعون  ال��ذي  ال��ه��دف  اإن  املومني  و�سفاء 

وقوا�سم  فكرية  ق��واع��د  ببناء  يتمثل  اإل��ي��ه 

ت�ستهدف  �ساملة،  عمل  وب��رام��ج  م�سرتكة 

تر�سيخ  ع��ن  ف�سًل  الق�سايا،  ك��ل  معاجلة 

م���ب���داأ ال���ع���دال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب���ني اأب���ن���اء 

الوطني. باالقت�ساد  والنهو�ص  املجتمع 

ال���ن���ائ���ب���ان خ���ال���د اأب������و ح�������س���ان واآم������ال 

ال�سحة  ق��ط��اع��ات  اأن  اأو���س��ح��ا  ال�����س��ق��ران، 

لبحثها  اأولوية  متثل  واالقت�ساد  والتعليم 

ظل  يف  مبا�سر  ب�سكل  املواطن  مت�ص  الأنها 

جائحة كورونا.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ال��ن��ائ��ب حم��م��د بني 

يا�سني �سرورة اأن يكون لكتلة العزم تاأثري 

وا�سح حتت قبة الربملان، واأن يكون القرار 

يف اأية ق�سية موحدا بني اع�سائها، موؤكًدا 

خال�سة  الكتلة  اأه���داف  ت��ك��ون  اأن  ���س��رورة 

ل�سالح الوطن واملواطن.

ب���دوره���م، ط��ال��ب ال���ن���واب ���س��ادي ف��ري��ج 

وع��ب��ي��د ي��ا���س��ني وحم��م��ود ال��ف��رج��ات ورمي 

ال��ع��م��و���ص، مب���ذك���رة ل��ل��ك��ت��ل��ة الإع������ادة فتح 

امل�ساجد ودور العبادة.

الصحة: 62 وفاة و3509 إصابات بفيروس كورونا 

العزم النيابية تؤكد أهمية دور الكتل النيابية المحوري
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يف رم�ضان اخلري ولياليه املباركة ويف ظل جائحة كورونا التي ما زالت تهدد العامل 

والثناء  ال�ضكر  ت�ضتحق  فئات  هنالك  ت��ع��اىل؛  هلل  واحل��م��د  روي���داً  روي���داً  منها  ونتعافى 

والدعاء من القلب جلهودهم ومواطنتهم املثلى يف هذا الوطن الأ�ضم والآمن وامل�ضتقر 

بحول اهلل تعاىل؛ وهذه الفئات قّدمت على الأر�ض م�ضتوى متقدم من اخلدمات اجلليلة 

اهلل  حفظه  امللك  جاللة  توجيهات  ظل  يف  للمواطن  خدمة  مواقعهم  كل  يف  لالأردنيني 

تعاىل؛ وهذا ال�ضكر ياأتي من قلب كل مواطن اأردين يقّدر املخل�ضني وال�ضرفاء من اأبناء 

هذا الوطن الأ�ضم؛ على �ضبيل اأن يكونوا مناذج حتتذى اأمام كل النا�ض وليكون جّل عملهم 

يف ميزاين مواطنتهم وح�ضناتهم:

1. حتية ملوؤها ال�ضكر والعرفان خللية الأزمة ومركز الأمن واإدارة الأزم��ات وجلانه 

جاءت  والتي  املركز  عن  ال�ضادرة  للقرارات  امل�ضاندة  واللجان  الأوب��ئ��ة  وجلنة  املختلفة 

بجهود وطنية كبرية وبروؤية وباإ�ضراف مبا�ضر من لدن جاللة امللك املعزز.

امل��راب��ط��ني يف كل  اإج���الل واإك��ب��ار لأب��ن��اء قواتنا امل�ضلحة والأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة  ٢. حتية 

الدفاع  قانون  وتنفيذ  الوطن  وبوادينا وخميماتنا حلماية هذا  وقرانا  مكان ويف مدننا 

اإيجابية  النتائج حتقق  املواطنني وكانت  اإلتزام  املنبثقة عنه؛ فهم من حفظ  والقرارات 

يف موؤ�ضرات تراجع اأرقام اجلائحة؛ كما ل نن�ضى ف�ضلهم يف حماية حدود الوطن واأمنه 

الداخلي واخلارجي.

٣. حتية قلبية حارة للكوادر الطبية وال�ضحية اجلي�ض الأبي�ض املرابطني على خط 

الدفاع الأول مع الفايرو�ض و�ضاهموا يف طبابة املر�ضى واإنح�ضار الفايرو�ض وجناح امللف 

الطبي يف مقاومة املر�ض وكبح جماحه؛ وحتية ومعّزة للعاملني يف القطاع الطبي وغرف 

الطوارىء والعمليات لتاأمني �ضالمة املواطنني. 

�ضاهموا  وال��ذي��ن  واجلامعات  امل��دار���ض  يف  التعليمية  بالكوادر  واإع��ت��زاز  فخر  حتية   .٤

باأمانة واإخال�ض يف جناح التعليم والعمل عن ُبعد؛ واأثبتوا باأن بنيتنا التعليمية وعقولنا 

اإىل  التحديات  اإح��رام وتقدير وح��ّول��وا  الأر���ض ت�ضتحق عن ج��دارة كل  ف��وق  وطاقاتنا 

فر�ض ينهل من علمهم فيه طلبتنا الأعزاء معتمدين على ثورة الإقت�ضاد الرقمي التي 

نعتز بها يف هذا الوطن؛ فتحية ملجاهدي الكلمة من العاملني يف قطاع التعليم لبناء جيل 

واع ومدرك ومتعّلم ومنتمي.

٥. حتية حمبة واإحرام اإىل اأ�ضر الأردنيني والأردنيات ممن يعمل اأربابها يف امليدان يف 

قواتنا امل�ضلحة والأجهزة الأمنية وكوادرنا الطبية واخلدمية والتعليمية وغريها؛ فكانوا 

مثاًل يحتذى يف ال�ضرب واحلكمة والإدارة والربية وحتّملوا الكثري الكثري يف �ضبيل اأن 

يقوم اأزواجهن اأو زوجاتهم بالواجب الوطني املوكل لهم جميعاً لرفعة هذا الوطن الأ�ضم. 

اإن�ضيابية  �ضامني  امل��دين  وال��دف��اع  العام  والأم���ن  ال�ضري  لرجال  القلب  من  حتية   .٦

املرور والأمن الإجتماعي والعام ونقل واإ�ضعاف املر�ضى والعناية بهم على �ضبيل �ضحتهم 

و�ضالمتهم؛  ويف كل الأوق��ات �ضواء اإبان احلظر اأو وقت الأزم��ات ويف مواقع الإختناقات 

املرورية وغريها.

الكهرباء  ك�ضركات  التحتية  والبنى  اخلدمات  �ضركات  يف  للعاملني  وحمبة  حتية   .٧

اأمن  على  واملحافظة  الوطن  خدمة  هاج�ضهم  والذين  العامة  والأ�ضغال  وغريها  واملياه 

الطاقة واأمن املياه؛ وكل جهات القطاعني العام واخلا�ض والذين اأثبتوا مواطنتهم على 

الأر�ض. 

٨. حتية وثناء واإعتزاز بالعّمال واملهند�ضني وال�ضناعيني وغريهم يف القطاعات كافة 

والعاملني وال�ضائمني حتت حّر ال�ضم�ض؛ ولكل يف موقع عمله والذين ما يخلوا على هذا 

الوطن بالغايل والنفي�ض؛ فلهم كل تقدير واإحرام. 

٩. حتية كبرية واإعتزاز اأكيد لكل املواطنني رجاًل ون�ضاًء و�ضيباً و�ضباباً الذين جل�ضوا 

يف بيوتهم اإبان احلظر الكلي اأو اجلزئي و�ضاهموا يف حماية اأنف�ضهم والآخرين على �ضبيل 

املواطنة و�ضالمة الآخرين؛ فلولهم ما تقدمنا يف �ضراعنا مع اجلائحة؛ وحتية و�ضكر 

خا�ض ل�ضباب الوطن على �ضلوكياتهم الرائعة يف كل مكان.

والقائمني  واخلا�ض  العام  القطاعني  من  وللعاملني  لالإعالميني  و�ضكر  حتية   .1٠

اأثبت كثري من  املثلى لهم؛ وفعاًل فقد  لتقدمي اخلدمات  كانت  اأّن��ى  النا�ض  على خدمة 

الإعالميني وحمطات التلفزة والإذاعات وال�ضحف والإعالم الإلكروين ب�ضقيه الر�ضمي 

واخلا�ض باأنهم اإعالم وطن ويف خندق الوطن ليعطوا �ضورة �ضفافة ونقية ونا�ضعة عن 

هذا الوطن الذي اإحت�ضن اجلميع.

وحت�ضينهم  اأبنائهم  رع��اي��ة  على  يقومون  واأب  اأم  لكل  وحم��ب��ة  اإح���رام  وحت��ي��ة   .11

ال��ك��رمي��ة ل��ه��م؛ فهم م��ن رّب���ى واأح�����ض��ن ال��رب��ي��ة على القيم  ومتكينهم وت��اأم��ني احل��ي��اة 

والأخالق احل�ضنة على �ضبيل تقدم الوطن ونا�ضه واأهله.

ب�ضراحة: َمْن ل ي�ضكر النا�ض ل ي�ضكر اهلل تعاىل، فال�ضكر كله لقائد امل�ضرية املظفرة 

الطبية  وال��ك��وادر  والأم��ن  واجلي�ض  واحلكومة  الها�ضمية  والأ���ض��رة  الأغلى  امللك  جاللة 

والتعليمية والإعالمية واأجهزتنا الر�ضمية وال�ضعبية كلها؛ والوطن بحاجة جميع اأبنائه، 

لأزمة  تبا�ضري جتاوزنا  هّلت  فلقد  قلبه على وطنه؛  �ضريف  اأردين  لكل  واملحبة  وال�ضكر 

كورونا وموجتها الثانية وتراجع اأرقامها يف رم�ضان اخلري.

د. محمد طالب عبيدات

 فئات تستحق الشكر 
في رمضان

الثالثاء    20  /  4  / 2021

االنباط- حنني عبيدات

ا�ضطرابات الغدة الدرقية :

1(ق�����ض��ور ال���غ���دة ال��درق��ي��ة )خ���م���ول( : 

بع�ض  الدرقية  ال��غ��دة  فيها  تنتج  ل  حالة 

الهرمونات التي يحتاجها اجل�ضم ، ب�ضبب 

بع�ض الأمرا�ض املناعية التي ت�ضيب الغدة 

الدرقية كمر�ض )ها�ضيموتو( و قلة اليود 

يف الغذاء، و العالج الإ�ضعاعي و ا�ضتئ�ضال 

النخامية  الغدة  الدرقية، و خلل يف  الغدة 

و   ، الأدوي��ة)ال��ل��ي��ث��ي��وم(  بع�ض  ا�ضتخدام  و 

ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ي��ت��م الك�ضف ع��ل��ى ق�����ض��ور 

و يف  ال��دم  خ��الل فحو�ضات معينة يف  من 

الدرقية. الغدة  م�ضتويات 

و م��ن اأع���را����ض خ��م��ول ال��غ��دة ال��درق��ي��ة 

ب���ال���ت���ع���ب و  ال�������ض���ع���ور  ال��������وزن و  زي��������ادة   :

الأط��ب��اء  ي�ضف  و   ، وال���ربودة  الق�ضعريرة 

نق�ض  ل��ع��الج  )ال��ل��ي��ف��وث��ريوك�����ض��ني(  دواء 

اإفراز هرمونات الغدة الدرقية و الذي له 

الذي  الطبيعي  للهرمون  الوظائف  نف�ض 

تفرزه الغدة الدرقية ،  و يكون على �ضكل 

اأقرا�ض بعيار )٢٥()٥٠()1٠٠()1٥٠( .

٢(زيادة ن�ضاط الغدة الدرقية:

ي����ت����م ت�������ض���خ���ي�������ض���ه ع�����ن ط�����ري�����ق ال�����دم 

ب����ف����ح���������ض ه�������رم�������ون ال�����ث�����ريوك�����������ض�����ني و 

 Thyroid stimulating((

ال����ه����رم����ون   (hormone(TSH
الدرقية،  املن�ضط للغدة 

الثريوك�ضني  كان م�ضتوى هرمون  فاإذا   

ه��ذا  م��ن��ع��دم  اأو  منخف�ض   TSH و  ع���ال 

ال��غ��دة  اإف�������راز  زي������ادة يف  ه���ن���اك  اأن  ي��ع��ن��ي 

الإ�ضعاعية  ال�ضور  خالل  من  اأو  الدرقية، 

للغدة اأو فح�ض اليود امل�ضع.

ي��ت��م ع��الج زي���ادة اف���راز ال��غ��دة ال��درق��ي��ة 

بناء على درجة الإفراز، و العمر و الوزن، 

و بناء على ال�ضبب الرئي�ضي الذي اأدى اإىل 

هذا اخللل. 

**الأدوية التي تعالج فرط اإفراز الغدة 

:

1(الأدوي��������ة امل�������ض���ادة ل��ف��رط الإف������راز : 

امل��ري�����ض  ي���ب���داأ   )Thiouracil( م��ث��ل 

و  اأ�ضهر  اإىل  اأ�ضابيع  غ�ضون  يف  بالتح�ضن 

اأدوي���ة  ال��ع��الج م��دة ع��ام واأك���ر، و  ي�ضتمر 

 (Atenolol(: م��ث��ل  ب��ي��ت��ا  ح���ا����ض���رات 

�ضغط  ارتفاع  لعالج  عادة  ت�ضتخدم  والتي 

الدم و قد ي�ضفها الطبيب اأحيانا للتقليل 

فرط  ي�ضببها  ال��ت��ي  الأع��را���ض  بع�ض  م��ن 

و�ضرعة  خفقان  و  كالرجفة  ال��غ��دة  اإف���راز 

اإعطاء  بعدم  التحفظ  مع  القلب  �ضربات 

ه���ذه الأدوي������ة ل��ب��ع�����ض احل����الت امل��ر���ض��ي��ة 

كمر�ضى)الربو(. 

يدخل  عندما   : امل�ضع  باليود  ٢(ال��ع��الج 

الغدة  فتقوم  الفم  طريق  عن  اجل�ضم  اإىل 

الدرقية بامت�ضا�ضه فتقل�ض حجم الغدة، 

مما يقلل من اأعرا�ض فرط زيادة الفراز 

يف غ�ضون �ضهور. 

يف  اأحيانا  الدرقية:  الغدة  ٣(ا�ضتئ�ضال 

ب��ع�����ض احل����الت ال��ت��ي ل ت��ري��د ا���ض��ت��خ��دام 

الأدوية و العالج باليود امل�ضع و يف حالت 

ال��غ��دة  با�ضتئ�ضال  ت��ط��ال��ب  ف��اإن��ه��ا  احل��م��ل 

و يف ه����ذه احل���ال���ة ي��ت��م اإع���ط���اء امل��ري�����ض 

لتعوي�ض  احلياة  طوال  الليفوثريوك�ضني 

بالهرمون. اجل�ضم 

هل ي�صوم مري�ض الغدة الدرقية؟

الفرد  �ضحة  على  اإيجابيا  يوؤثر  ال�ضيام 

ال�ضحيح  غ��ري  امل��ري�����ض  اأم���ا  و   ، ال�ضحيح 

فاإنه يجب عليه مراجعة الطبيب املخت�ض 

ليقرر �ضيامه اأو عدم �ضيامه. 

ي���وؤث���ر ال�����ض��ي��ام ع��ل��ى ب��ع�����ض ه��رم��ون��ات 

هرمونات  منها  و  خفيفة  تاأثريات  اجل�ضم 

 T٤ م�ضتوى  فينخف�ض  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة 

م�ضتوى  ينخف�ض  و  الأن��ث��ى  و  الذكر  عند 

TSHعند الذكور.
اأم����ا ع���ن م��ري�����ض ال���غ���دة ال��درق��ي��ة ف���اإن 

ال�ضيام ب�ضكل عام ل يوؤثر عليه، فاإذا كان 

ال�ضيام  فيتم  الغدة  ن�ضاط  هناك فرط يف 

اخلا�ضة  الأدوي����ة  اأخ��ذ  م��ع  طبيعي  ب�ضكل 

ح�ضب اجلرعة التي يتناولها املري�ض و اذا 

يكون  اجل��رع��ة  تغيري  اأو  تعديل  ا�ضتدعى 

هناك  كان  اذا  اإم��ا  الطبيب،  ا�ضت�ضارة  بعد 

اأع���را����ض خ��ط��رية ت�����ض��ت��دع��ي الإف���ط���ار يف 

رم�ضان يكون ذلك بعد ا�ضت�ضارة الطبيب.

ال��غ��دة  ن�����ض��اط  اإذا ك���ان خ��م��ول يف  اأم���ا  و 

الدرقية فيجب مراجعة الطبيب لتحديد 

اذا  تعديلها  و  ال��ل��ي��ف��وث��ريوك�����ض��ني  ج��رع��ة 

قبل  اجلرعة  تناول  يف�ضل  و  ذل��ك  احتاج 

النوم يوميا ل�ضمان اخذ اجلرعة بانتظام

 الصيام و اضطرابات الغدة الدرقية و أدويتها

وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين

 إقرار التقريرين المالي واإلداري لجمعية رجال األعمال

 5ر34 % ارتفاع إجمالي مساحة األبنية المرخصة 

االنباط- عمان

خالل  العايد  علي  الثقافة  وزي��ر  اأك��د 

الأردنيني،  النا�ضرين  احتاد  رئي�ض  لقائه 

ملعر�ض عمان  الوزارة  دعم  الثنني،  ام�ض 

ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب امل��ت��وق��ع اإق��ام��ت��ه يف 22 

ال�ضحية  ال�ضراطات  وفق  املقبل  اأيلول 

وال����ربوت����وك����ولت ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا جل��ن��ة 

الأوبئة الأردنية.

ميثل  ع��م��ان  معر�ض  اإن  ال��ع��اي��د  وق���ال 

ومن�ضة  وعاملية،  عربية  ثقافية  تظاهرة 

ل��ل��ت��وا���ض��ل م���ع ال��ث��ق��اف��ات ع��ل��ى اخ��ت��الف 

منابعها، وتكت�ضب دورته هذا العام اأهمية 

مبئوية  الح��ت��ف��ال  م��ع  لتزامنها  خ��ا���ض��ة 

تاريخ  على  تنطوي  التي  الأردنية  الدولة 

ال��ب��ن��اء يف خمتلف  م���ن  م�����ض��رية ط��وي��ل��ة 

مناحي احلياة.

واأع�����رب ع���ن اأم���ل���ه اأن ي��ك��ون امل��ع��ر���ض 

ف���ر����ض���ة ل��ل��ت��ع��ري��ف مب��ن��ج��ز الأردن����ي����ني 

وال��ث��ق��اف��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف الدب  وال��ق��ام��ات 

وال����ف����ن����ون خ������الل م���ئ���ة ع�������ام، وف���ر����ض���ة 

من  امل��ب��دع��ني  معرفة  وال����زوار  للجمهور 

يف  تنظم  ال��ت��ي  الثقافية  ال��ربام��ج  خ��الل 

اإطار املعر�ض.

النا�ضرين  احت���اد  ب���دور  ال��ع��اي��د  واأ���ض��اد 

وامل�����ض��اه��م��ة يف عجلة  ال��ك��ت��اب  يف ���ض��ن��اع��ة 

الإنتاج والتنمية، ما جعل له مكانة مهمة 

و���ض��م��ع��ة ع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة ن��ف��خ��ر ب��ه��ا. من 

جهته، �ضلط رئي�ض الحتاد جرب اأبو فار�ض 

ال�ضوء على التح�ضريات للمعر�ض، ودور 

الحتاد يف �ضناعة الكتاب، وت�ضويق املنتج 

وال��ك��ت��اب  ب��ال��ك��ات��ب  وال��ت��ع��ري��ف  الأردين، 

الأردين.

عليا  ا���ض��ت�����ض��اري��ة  جل��ن��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

�ضكلت للمعر�ض يف دورته الع�ضرين بهدف 

والتنظيمية. الإدارية  �ضيا�ضاته  ر�ضم 

االنباط- عمان

رج��ال  جلمعية  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأق���رت   

الأع����م����ال الأردن����ي����ني خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا 

م�ضاء  ب��ع��د«  »ع��ن  عقدته  ال���ذي  ال�ضنوي 

الحد، التقريرين املايل والداري لأعمال 

2020، وخطة العمل  جمل�ض ادارتها يف 

واملوازنة التقديرية للعام احلايل.

وع�����ر������ض رئ���ي�������ض اجل���م���ع���ي���ة ح���م���دي 

الطباع خالل الجتماع، التقرير ال�ضنوي 

ب��ارزة  خمتلفة  ن�ضاطات  من  ت�ضمنه  وم��ا 

عملت  اجلمعية  اأن  موؤكدا  املا�ضي،  العام 

وخمتلف  اأع�����ض��ائ��ه��ا  ب��ني  الت�ضبيك  ع��ل��ى 

ال��ف��ع��ال��ي��ات الق��ت�����ض��ادي��ة م���ن م���ذك���رات 

النزاهة  هيئة  مع  اأب��رزه��ا  وتعاون  تفاهم 

الف�ضاد وموؤ�ض�ضة نوى. ومكافحة 

اأن اجل��م��ع��ي��ة ح��ر���ض��ت  ال��ط��ب��اع  واأك�����د 

ك��ورون��ا على  ب��دء جائحة ف��ريو���ض  وم��ن��ذ 

القطاع  موؤ�ض�ضات  كاإحدى  الفاعل  دورها 

لتحقيق  بن�ضاطاتها  وال�ضتمرار  اخلا�ض 

اأه����داف����ه����ا امل��ت��م��ث��ل��ة ب���خ���دم���ة الأع�������ض���اء 

وتعزيز  للمملكة  ال�ضتثماري  وال��روي��ج 

التنموية. العملية 

الإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ض��و  اك����د  ب�������دوره، 

اأن  البلبي�ضي،  حممد  ال�����ض��ن��دوق  واأم���ني 

فريو�ض  جائحة  ظ��روف  ورغ��م  اجلمعية 

وال�ضتمرار  جت��اوزه��ا  ا�ضتطاعت  ك��ورون��ا 

يف تاأدية ر�ضالتها وحتقيق اأهدافها.

وت���ط���رق م���دي���ر ع����ام اجل��م��ع��ي��ة ط���ارق 

حجازي، لأبرز مالمح اخلطة امل�ضتقبلية 

ومنها   ،2021 احل���ايل  ال��ع��ام  للجمعية 

بالتن�ضيق  رو���ض��ي  اأردين  منتدى  تنظيم 

مع هيئة ال�ضتثمار وعقد املوؤمتر الثامن 

الأردنيني  وامل�ضتثمرين  الأعمال  لرجال 

يف اخل������ارج، ب��الإ���ض��اف��ة ل��ت��ع��زي��ز اأوا����ض���ر 

الأعمال  جمتمع  بني  الثنائية  العالقات 

الأردين ونظرائه من خمتلف الدول.

وح�ضر الجتماع نائب رئي�ض اجلمعية 

املهند�ض عبد  ال�ضر  واأمني  مو�ضى �ضحادة 

الإدارة  جمل�ض  واأع�ضاء  عابدين،  احلليم 

ح�ضام  واملهند�ض  طهبوب  ُي�ضري  املهند�ض 

الرحيم  عبد  وامل��ه��ن��د���ض  ال��ه��ده��د  ال��دي��ن 

البقاعي.

االنباط- عمان

 ارت����ف����ع اإج�����م�����ايل م�������ض���اح���ة الأب���ن���ي���ة 

امل��رخ�����ض��ة يف امل��م��ل��ك��ة خ����الل ال�����ض��ه��ري��ن 

٥ر٣٤  بن�ضبة  احل��ايل،  العام  من  الأول���ني 

م��ل��ي��ون مر  ٣٠٥ر1  ن��ح��و  ل��ت��ب��ل��غ  ب��امل��ئ��ة، 

م��رب��ع، م��ق��ارن��ة م��ع ال��ف��رة ذات��ه��ا ال��ع��ام 

املا�ضي، والبالغة ٩٧٠ األف مر مربع.

واأ����ض���ارت دائ����رة الإح�������ض���اءات ال��ع��ام��ة 

يف ت��ق��ري��ره��ا، ام�����ض الث��ن��ني، اإىل ارت��ف��اع 

اإج���م���ايل ع���دد رخ�����ض الأب��ن��ي��ة ال�����ض��ادرة 

من  الأول���ني  ال�ضهرين  خ��الل  اململكة  يف 

لتبلغ  باملئة،  1ر٣٨  بن�ضبة  احل��ايل،  العام 

رخ�ضة   1٧٦٣ م��ع  م��ق��ارن��ة  رخ�ضة   ٣٣٨٥

خ��الل نف�ض ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي. 

وب��ح�����ض��ب ال���ت���ق���ري���ر، ارت���ف���ع���ت م�����ض��اح��ة 

يف  ال�ضكنية  لالأغرا�ض  املرخ�ضة  الأبنية 

بن�ضبة  العام،  هذا  من  الأول��ني  ال�ضهرين 

مر  م��ل��ي��ون  1٤٥ر1  لتبلغ  ب��امل��ئ��ة،  ٦ر٣٧ 

٨٣٢ األ���ف مر  م��رب��ع، م��ق��ارن��ة م��ع ن��ح��و 

م��رب��ع ل���ذات ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي. 

وان��خ��ف�����ض��ت م�����ض��اح��ة الأب��ن��ي��ة امل��رخ�����ض��ة 

ال�ضهرين  يف  ال�ضكنية  غ��ري  ل��الأغ��را���ض 

٩ر1٥  بن�ضبة  احل��ايل،  العام  من  الأول���ني 

مربع،  م��ر  األ��ف   1٦٠ نحو  لتبلغ  باملئة، 

م��ق��ارن��ة م���ع ن��ح��و 1٣٨ األ����ف م���ر م��رب��ع 

و�ضكلت  املا�ضي.  العام  من  الفرة  ل��ذات 

م�����ض��اح��ة الأب��ن��ي��ة امل��رخ�����ض��ة ل��الأغ��را���ض 

العام  من  الأول��ني  ال�ضهرين  يف  ال�ضكنية 

م��ن  ب���امل���ئ���ة،  ٧ر٨٧  ن�����ض��ب��ت��ه  م���ا  احل������ايل، 

اإج���م���ايل م�����ض��اح��ة الأب��ن��ي��ة امل��رخ�����ض��ة، يف 

املرخ�ضة  الأب��ن��ي��ة  م�����ض��اح��ة  �ضكلت  ح��ني 

ل���الأغ���را����ض غ���ري ال�����ض��ك��ن��ي��ة م���ا ن�����ض��ب��ت��ه 

الأبنية  م�ضاحة  اإجمايل  من  باملئة،  ٣ر1٢ 

املرخ�ضة.

ح�ضة  بلغت  الأق��ال��ي��م،  م�ضتوى  وعلى 

باملئة، من  ٢ر٦٢  ن�ضبته  الو�ضط ما  اإقليم 

اإج���م���ايل م�����ض��اح��ة الأب��ن��ي��ة امل��رخ�����ض��ة، يف 

حني بلغت ح�ضة اإقليم ال�ضمال ما ن�ضبته 

 ٩ ن�ضبته  ما  اجلنوب  واإقليم  باملئة،  ٩ر٢٨ 

باملئة.

ووف����ق����ا ل���ل���ت���ق���ري���ر، ���ض��ك��ل��ت امل�����ض��اح��ة 

والإ�ضافات  اجل��دي��دة  لالأبنية  املرخ�ضة 

باملئة،   ٥٨ ن�ضبته  القائمة ما  الأبنية  على 

يف  املرخ�ضة  الأبنية  م�ضاحة  اإجمايل  من 

يف  احل��ايل،  العام  من  الأول���ني  ال�ضهرين 

لالأبنية  املرخ�ضة  امل�ضاحة  �ضكلت  ح��ني 

ب��امل��ئ��ة. وب��ل��غ  1ر٤٢  ن�����ض��ب��ت��ه  ال��ق��ائ��م��ة م���ا 

اإج�����م�����ايل م�������ض���اح���ة الأب����ن����ي����ة امل��رخ�����ض��ة 

ل���الأب���ن���ي���ة اجل����دي����دة والإ�����ض����اف����ات ع��ل��ى 

األ�����ف مر   ٧٥٧ ن��ح��و  ال��ق��ائ��م��ة  الأب���ن���ي���ة 

مربع يف ال�ضهرين الأولني للعام احلايل، 

خالل  مربع  م��ر  األ��ف   ٥٥٢ نحو  مقابل 

بارتفاع  املا�ضي،  العام  من  الفرة  نف�ض 

البيانات،  واظ��ه��رت  باملئة.  1ر٣٧  ن�ضبته 

احلايل،  للعام  �ضباط  �ضهر  م�ضتوى  على 

٢٠٣1 رخ�ضة،  بلغ  الأبنية  اأن عدد رخ�ض 

 ٦٤٤ املرخ�ضة  الأبنية  م�ضاحة  بلغت  كما 

٥٠٣ الف  األ���ف م��ر م��رب��ع، م��ق��ارن��ة م��ع 

العام  من  ال�ضهر  نف�ض  خالل  مربع  مر 

٢٨ باملئة. املا�ضي، بارتفاٍع ن�ضبته 

 طبيب أردني ضمن فريق دولي 
لمكافحة انتشار العدوى 

في طب األسنان

 صناعة وتجارة المفرق تحرر 35 
مخالفة في شهر رمضان المبارك

االنباط- الرمثا

اخ���ت���ارت امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة مل��ن��ع ان��ت�����ض��ار 

ال��ع��دوى يف ط��ب الأ���ض��ن��ان وم��ق��ره��ا ام��ريك��ا، 

العلوم  بجامعة  ال�ضنية  ال�ضتعا�ضات  اأ�ضتاذ 

�ضمن  الدويري  زي��اد  الدكتور  والتكنولوجيا 

للدليل  التحرير  هيئة  يف  خ���رباء  جمموعة 

ال��ع��ل��م��ي ال���ع���امل���ي ل�����ض��ب��ط ال����ع����دوى ال��ت��اب��ع 

للمنظمة.

وق����ال ال���دوي���ري ام�����ض الث���ن���ني، اإن ه��ذا 

وي���ع���ر����ض  دوري  ب�������ض���ك���ل  ي�������ض���در  ال����دل����ي����ل 

حول  وتفاعلية  واقعية  تعليمية  �ضيناريوهات 

العدوى يف عيادات طب  انت�ضار  كيفية �ضبط 

الأ���ض��ن��ان والإج�������راءات ال����الزم ات��خ��اذه��ا ملنع 

النتائج ال�ضلبية ملختلف املمار�ضات ال�ضريرية 

انت�ضار  ت�ضهد  التي  الفرة  هذه  يف  خ�ضو�ضا 

�ضيمثل  ال��دوي��ري  والدكتور  ك��ورون��ا.  جائحة 

الأردن يف هذه املنظمة الدولية، ويدير املوقع 

الإلكروين اخلا�ض بالأردن الذي ين�ضر اآخر 

انت�ضار  ب�ضبط  املتعلقة  البحثية  امل�ضتجدات 

ال���ع���دوى يف امل���ج���ال ال��ط��ب��ي وال��ت��وا���ض��ل مع 

خمتلف دول العامل يف هذا املجال، بالإ�ضافة 

اإىل م�ضاهماته الفاعلة على مواقع التوا�ضل 

وملتقيات  جمموعات  خالل  من  الجتماعي 

توعوية وتثقيفية.

يعمل  ال���دوي���ري  ال��دك��ت��ور  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

اي�ضا رئي�ضا لهيئة التحرير وحمكما للعديد 

املتخ�ض�ضة،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ج��الت  م��ن 

الأ�ضنان،  طب  يف  عاملية  جوائز  على  وحا�ضل 

وجرى اختياره ممثال و�ضفريا ل��الأردن لدى 

ال��ولي��ات  العاملية يف  الفم  ج��راح��ة  اأك��ادمي��ي��ة 

املتحدة الأمريكية.

االنباط- املفرق

حررت مديرية �ضناعة وجتارة املفرق 

 35 امل��ب��ارك  ب��داي��ة �ضهر رم�����ض��ان  منذ 

املواد  خمالفة بحق حمال جتارية لبيع 

الغذائية وال�ضتهالكية والدواجن.

املهند�ض علي  امل��دي��ري��ة  م��دي��ر  وق���ال 

ال�����ض��ي��اح��ني ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة 

جاءت  املخالفات  ه��ذه  اإن  الثنني  ام�ض 

ب�ضبب عدم التزام تلك املحال بال�ضقوف 

ال�������ض���ع���ري���ة ل��ب��ع�����ض امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة 

الأ���ض��ا���ض��ي��ة ك������الأرز وال�����ض��ك��ر وال���زي���وت 

والدواجن.

تكثف  امل��دي��ري��ة  ك�����وادر  اأن  واأ����ض���اف 

ج��ولت��ه��ا ال��رق��اب��ي��ة وال��ت��ف��ت��ي�����ض��ي��ة على 

نتافات الدواجن، بهدف ت�ضديد الرقابة 

بال�ضقوف  التزامها  من  والتاأكد  عليها 

ال�ضعرية املعلن عنها.
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االنباط- عمان

 ق������در جم���ل�������س الإف������ت������اء وال���ب���ح���وث 

والدرا�سات الإ�سالمية، زكاة الفطر لهذا 

زكاة  ان  اىل  ا�ستنادا  قر�سا،   180 ب�  العام، 

وال�ساع  ط��ع��ام،  م��ن  �ساعا  تخرج  الفطر 

ي�����س��اوي )2.5 ك��غ��م( ت��ق��ري��ب��اً م��ن غ��ال��ب 

قوت البلد.

واأو������س�����ح جم���ل�������س الف�����ت�����اء يف ب��ي��ان 

�سحفي ام�س الثنني، اأن من اأراد الزيادة 

�سبحانه،  اهلل  ع��ن��د  وال���ث���واب  الأج����ر  ف��ل��ه 

املزكي  ويدفعها  اجلائحة،  ظل  يف  خا�سة 

من  نفقته  عليه  جتب  وعمن  نف�سه،  عن 

امل�سلمني، من زوجة، وولد �سغري، وطفل 

ول����د ق��ب��ل غ�����روب ���س��م�����س اآخ�����ر ي����وم من 

اأب��ي��ه واأم��ه  ع��ن  اأي�����س��اً  رم�����س��ان، ويدفعها 

اللذين ينفق عليهما. الفقريين 

ف��ري�����س��ة من  ال��ف��ط��ر  زك�����اة  اأن  واأك�����د 

مظاهر  م��ن  ومظهر  الإ���س��الم؛  ف��رائ�����س 

ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي ال����ذي مت��ي��زت به 

�سهر  يف  ال�سمحة  الإ���س��الم��ي��ة  �سريعتنا 

رم�����س��ان امل���ب���ارك، ل���ذا وج��ب��ت ف��ي��ه زك��اة 

ال��ف��ط��ر ع��ل��ى امل�����س��ل��م ال����ذي مي��ل��ك ق��وت��ه 

فائ�س  ول��دي��ه  ال��ع��ي��د،  ي��وم  عياله  وق���وت 

عن حوائجه الأ�سلية.

اإخ���راج  ي��ج��وز  اأن���ه  املجل�س  اأو���س��ح  كما 

رم�����س��ان  ���س��ه��ر  اأول  م����ن  ال���ف���ط���ر  زك������اة 

املبارك، والأف�سل اأن ُتخرج ما بني غروب 

�سم�س اآخر يوم من رم�سان ووقت �سالة 

العيد.

امل�����س��ل��م��ني  ع���ل���ى  ال�����واج�����ب  اأن  وب�����ني 

اله��ت��م��ام ب��ه��ذه ال�����س��ع��رية وال��ع��ن��اي��ة بها، 

ال��ت��ه��اون ف��ي��ه��ا؛ فاإنها  واإخ��راج��ه��ا وع���دم 

زك����اة ال��ن��ف�����س امل�����س��ل��م��ة؛ ول����ذا جت���ب عن 

الطفل الذي ل يجب عليه ال�سيام، وعلى 

رم�سان،  يف  الإف��ط��ار  يف  امل��ع��ذور  املري�س 

وقد ورد عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما 

و�سفها  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن 

باأنها: )ُطهرة لل�سائم من اللغو والرفث 

وُطعمة للم�ساكني( رواه اأبوداود، و�ُسرعت 

ل�سد حاجة الفقراء وامل�ساكني يوم العيد، 

بنف�س  ُي��خ��رج��ه��ا  اأن  امل�سلم  ع��ل��ى  فيجب 

طيبة، وُيعطيها للفقري بلطف وحمبة.

طعام  فدية  الإفتاء  جمل�س  يقدر  كما 

امل�����س��ك��ني ل��ل��ع��اج��ز ع���ن ال�����س��ي��ام ل��ك��ر اأو 

مر�س ل يرجى �سفاوؤه ب� )دينار واحد يف 

ح��ده الأدن���ى( ع��ن ك��ل ي��وم، وم��ن زاد فله 

الأجر واملثوبة.

االنباط- عمان

القانون  مناق�سة  ال��ن��واب  جمل�س  ب��داأ 

امل����ع����دل ل���ق���ان���ون دي������وان امل���ح���ا����س���ب���ة، يف 

املحامي  برئا�سة  الإث��ن��ني  ام�����س  جل�سته 

ع��ب��د امل��ن��ع��م ال����ع����ودات، وح�����س��ور رئ��ي�����س 

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

الوزارة.

القانون  وفق  املحا�سبة  ديوان  ويتمتع 

م��ايل  وا���س��ت��ق��الل  اع��ت��ب��اري��ة  ب�سخ�سية 

ميار�س  م�ستقل  رق��اب��ي  كجهاز  واداري، 

اأو طلب من  اأو تدخل  تاأثري  مهامه دون 

اأي جهة.

مهمة  ال��دي��وان،  ملهام  النواب  وا�ساف 

و�سالحية  وامل�����س��اع��دات،  امل��ن��ح  م��راق��ب��ة 

ت���دق���ي���ق الأن���ظ���م���ة وال���ع���م���ل���ي���ات امل��ال��ي��ة 

اجل��ه��ات  ل��دى  والإل��ك��رون��ي��ة  املحو�سبة 

اخلا�سعة لرقابة الديوان.

ومي��ن��ع ق����رار ال���ن���واب ت��وق��ي��ف رئ��ي�����س 

دي������وان امل��ح��ا���س��ب��ة او حم��اك��م��ت��ه م���ا مل 

برفع  ال��ن��واب  م��ن جمل�س  ق���رار  ي�����س��در 

التلب�س  حالة  با�ستثناء  عنه،  احل�سانة 

النواب بذلك. وخالف  ابالغ جمل�س  مع 

�سمريات  ورائد  العيا�سرة  عمر  النائبان 

ق�����رار ال��ل��ج��ن��ة امل�������س���رك���ة )ال��ق��ان��ون��ي��ة 

وامل���ال���ي���ة( ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اق���رار م��وازن��ة 

امل��ح��ا���س��ب��ة، اذ ط��ال��ب��ا مب���وازن���ة  دي������وان 

رئي�س  يعدها  املحا�سبة  لديوان  م�ستقلة 

ال����دي����وان وت��ر���س��ل اىل رئ��ي�����س ال�����وزراء 

لإدراج���ه���ا ك��م��ا ه���ي م��ر���س��ل��ة يف امل���وازن���ة 

ال��ع��ام��ة، ف��ي��م��ا ن�����س��ت امل�����ادة ك��م��ا اق��ره��ا 

اىل  الديوان  موازنة  ار�سال  على  النواب 

وفقاً  املوازنة  الوزراء لدراجها يف  رئي�س 

املتبعة. لالأ�سول 

ووق�����ف اع�������س���اء امل��ج��ل�����س واحل��ك��وم��ة 

وق��راأوا  �سمت،  دقيقة  اجلل�سة  بداية  يف 

حمد  ال�سابق  النائب  روح  على  الفاحتة 

اب����و زي����د ال�����ذي واف���ت���ه امل��ن��ي��ة الأ����س���ب���وع 

املا�سي.

االنباط-عمان

ال��ع��ج��ز  اإن  وال�����ري  امل���ي���اه  وزارة  ق��ال��ت 

 « »احل��رج  ال�سيف  ي�سل يف هذا  قد  املائي 

منا�سدة  مكعب،  مر  مليون   15 نحو  اإىل 

الخ�������وة امل���واط���ن���ني ت��ف��ه��م ه�����ذا ال���واق���ع 

وال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا وت��ر���س��ي��د ال���س��ت��ه��الك 

وبينت  اإن »الواقع املائي حرج هذا ال�سيف 

خا�سة وان املو�سم املطري مل ي�سجل �سوى 

كميات متوا�سعة مل تتجاوز 60%« يف حني 

اأن »خمزون ال�سدود يقل عن العام املا�سي 

بنحو  80 مليون مر مكعب وبالأخ�س يف 

ال�سرب  لغايات  ن�ستخدمها  التي  ال�سدود 

مثل �سد الوحدة و�سد املوجب، مما ي�سكل 

يف  وكوادرها   ال���وزارة  على  كبريا  �سغطا 

مما  للمناطق  كافية  مياه  كميات  ت��اأم��ني 

املناطق  ه��ذه  بع�س  يف  عجز  وج��ود  ي��وؤك��د 

املتوا�سعة«.  نتيجة هذه  احل�س�س 

�سالمة  الع��الم��ي عمر  ال��ن��اط��ق  وب��ني 

وتفهمهم  امل��واط��ن��ني  الخوة   بتعاون  ان��ه 

لهذا الواقع واأن يتم ا�ستخدم كميات املياه 

ال�ستخدام  ل��غ��اي��ات  للمنازل  ت�سل  ال��ت��ي 

املنزيل فقط ولي�ست لغايات ري احلديقة 

الأر���س��ف��ة  �سطف  اأو  ال�����س��ي��ارات  غ�سيل  اأو 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه����ذه امل���ي���اه وت��خ��زي��ن��ه��ا 

ي���ك���ون ه��ن��اك  اأن  م�������س���ددا ع��ل��ى �����س����رورة 

خ���زان���ات اأر����س���ي���ة لأن�����ه يف ظ���ل ال�����س��غ��ط 

للبيوت  امل���ي���اه  و����س���ول  ���س��ي��ك��ون  ال�����س��دي��د 

العمارات  ا�سطح  على  واخلزانات  املرتفعة 

ب��ن�����س��ب ل��ي�����س��ت ك��اف��ي��ة م��ب��ي��ن��ا ان ال�����وزارة 

وادارات����ه����ا و���س��رك��ات امل��ي��اه ت��ب��ذل ج��ه��ودا 

م�����س��ن��ي��ة ل��ت��اأم��ني الح��ت��ي��اج��ات ال��الزم��ة 

لالخوة املواطنني بعدالة .

اإىل  �سالمة  العالمي   الناطق  واأ���س��ار 

و  ال�سدود  يف  املتوا�سعة  املياه  »كميات  اأن 

تراجع وخمازن املياه اجلوفية التي ت�سهد 

الأمطار  وتذبذب   ، عام  بعد  عاما  تراجع 

والتغريات املناخية توؤثر ب�سكل كبري على 

واقعنا املائي اله�س . 

وا�ستعر�س جهود الوزارة يف و�سع عدة 

���س��ي��ن��اري��وه��ات ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا ال��واق��ع 

يف  امل��ائ��ي  ال��ف��اق��د  خف�س  ج��ه��ود  ان  مبينا 

حققت  عمان  ففي  م�ستمرة  مناطق  ع��دة 

ال�����وزارة جن��اح��ات ب��ال��و���س��ول اإىل ح��وايل 

 %  28 ح���وايل  اإىل  اأي�����س��ا  العقبة  ويف   %38

ال�سبكات  لتحديث  ال����وزارة  حيث ت�سعى 

كافية  متويل  م�سادر  اإىل  بحاجة  ولكنها 

توفر م�سادر  ع��دم  ظ��ل  ان��ه يف  اى  منوها 

على  امل�ستمر  ال�سخ  لتاأمني  كافية  مائية 

بحاجة  ال�سبكات  �ستبقى  ال�����س��اع��ة  م���دار 

والتغيري  لال�ستبدال  �سنوات  ب�سعة  ك��ل 

الأ���س��ب��وع  خ���الل  واح����دة  م���رة  لأن ال�سخ 

وتقادمها  ال�سبكات  هذه  اأعمار  على  يوؤثر 

ب�����س��ك��ل ���س��ري��ع اأك����ر م���ن امل��ع��ت��اد وك��ذل��ك 

العمرانية  والتو�سعات  ال�سكاين  التزايد 

التي  كورونا  جائحة  ا�ستمرار  اإىل  اإ�سافة 

من  اأك��ر  امل��ي��اه  على  الطلب  ن�سبة  رفعت 

10% على معظم مناطق اململكة«.

االنباط- عّمان

ف��ل�����س��ط��ني يف جمل�س  ج����ددت جل��ن��ة   

القا�سي،  نايف  العني  برئا�سة  الأع��ي��ان 

اململكة  م��واق��ف  ت��اأك��ي��د  الإث���ن���ني،  ام�����س 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

الفل�سطينية. الق�سية  الثابتة جتاه 

وب����ي����ن����ت ال����ل����ج����ن����ة خ�������الل اج���ت���م���اع 

الق�سية  على  التطورات  لبحث  عقدتُه 

بقيادة  الأردن  موقف  اأن  الفل�سطينية، 

ج���الل���ة امل���ل���ك ث���اب���ت، وي��ت��م��ث��ل ب��اإن��ه��اء 

ال�����س��راع ال��ع��رب��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي واإي��ج��اد 

الدولتني،  حل  اأ�سا�س  على  ع��ادل  �سالم 

وف���ق���ا ل����ل����ق����رارات ال�����س��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة 

املتمثلة باإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة 

ع��ل��ى ح����دود ال���راب���ع م���ن ح���زي���ران ل��ع��ام 

1967، وعا�سمتها القد�س.

ال��و���س��اي��ة  اأن  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  واأ�����س����ارت 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات الإ���س��الم��ي��ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال���ق���د����س ح��ق��ي��ق��ة غ��ري 

ق���اب���ل���ة ل��ل��ن��ق��ا���س، ول���ه���ا اأه���م���ي���ة ك���رى 

قد�سية  على  احل��ف��اظ  يف  حم��وري  ودور 

امل���دي���ن���ة ال���ق���دمي���ة وع���روب���ت���ه���ا، م��ث��م��ن��ة 

اإحالل  اإىل  الرامية  امللك  جاللة  جهود 

ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة، واملواقف 

ت�������س���ب يف م�����س��ل��ح��ة  ال����ت����ي  ال����دول����ي����ة، 

ال�سعب  حق  وتدعم  الفل�سطيني  املوقف 

الفل�سطيني يف تقرير امل�سري.

الأردن  ل����ّدى  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  واأو���س��ح��ت 

ب��ق��ي��ادت��ه ال��ه��ا���س��م��ي��ة احل��ك��ي��م��ة ووع���ي 

الق�سية  جتاه  ثابتا  قوميا  موقفا  �سعبه 

التفاف  اأهمية  موؤكدة  الأوىل،  املركزية 

اجل���م���ي���ع ح�����ول ق����ي����ادة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

الثاين.

 النواب يشرع بمناقشة معدل قانون ديوان المحاسبة

 المياه والري تدعو االخوة المواطنين لتفهم واقع المياه 
»الحرج« خالل هذا الصيف 

 االعيان: لجنة فلسطين تؤكد مواقف المملكة الثابتة تجاه 
القضية الفلسطينية

الثالثاء    20  /  4  / 2021

 االفتاء: زكاة الفطر 180 قرشا وفدية الصوم دينار

املحلي

اللواء المتقاعد مروان العمد

 حديث حول 
المادة 195 عقوبات

 لجنة المرأة في األعيان تبحث تعزيز 
دور المرأة في المجتمع

 زراعة الكرك تبدأ التنسيق مع فرق 
االستكشاف للقضاء على الجراد

االنباط- عّمان

 ناق�ست جلنة املراأة يف جمل�س الأعيان 

ب��رئ��ا���س��ة ال���ع���ني ه��ي��ف��اء ال���ن���ج���ار، ام�����س 

الإث���ن���ني، واق���ع امل����راأة الردن���ي���ة وت��ع��زي��ز 

دورها يف املجتمع.

ت�سكل  اأهمية  النجار  العني  واأو�سحت 

خمتلف  بني  والت�سبيك  حقيقية  �سراكة 

جمل�س  يف  ون��ظ��ريات��ه��ا  امل��ج��ل�����س  جل����ان 

ال����ن����واب، وال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س 

املجتمع  وموؤ�س�سات  الوطنية  واملوؤ�س�سات 

الق�سايا  جميع  وت��ع��زي��ز  ل��دع��م  امل���دين، 

باملراأة. املُتعلقة 

وت��ف��ع��ي��ل  امل������راأة  اأه���م���ي���ة دور  واأك������دت 

اجتماعيا  امل��ج��ت��م��ع  ب��ن��اء  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 

واق��ت�����س��ادي��ا و���س��ي��ا���س��ي��ا، ومب���ا ي�����س��ه��م يف 

والتغلب  ال��ت��ح��دي��ات،  خمتلف  م��واج��ه��ة 

ت��واج��ه��ه��ا يف �سبيل  ال��ت��ي  امل��ع��ي��ق��ات  ع��ل��ى 

يعزز  واإم��ك��ان��ات��ه��ا، مم��ا  ق��درات��ه��ا  تطوير 

م�سرية البناء والتطوير ب�سراكة اجلميع 

واملوؤ�س�سات  العام واخلا�س  القطاعني  يف 

الوطنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

وب���ي���ن���ت ال���ع���ني ال���ن���ج���ار الإجن��������ازات 

امل��راأة  حققتها  ال��ت��ي  واملتقدمة  الكبرية 

الأردن������ي������ة يف خم���ت���ل���ف امل�����ج�����الت ع��ل��ى 

ال�����س��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي وال�������دويل، داع��ي��ة 

امل�����راأة يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات  اإىل دع���م 

وم���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، وت���ع���زي���ز ق���درات���ه���ا 

واإم���ك���ان���ات���ه���ا ك��ع��ن�����س��رم��ن��ت��ج وف���ع���ال يف 

امل���راة  ت��ع��زي��ز دور  امل��ج��ت��م��ع، وم��وا���س��ل��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال����ن����واح����ي  ومت���ك���ي���ن���ه���ا يف 

وال�سيا�سية،  والقت�سادية  والجتماعية 

ل��ت��ك��ون م�����س��اه��م��ت��ه��ا ف��اع��ل��ة وم���وؤث���رة يف 

موؤ�س�ساته. مبختلف  املجتمع 

االنباط- الكرك

بالتعاون  ال��ك��رك  زراع���ة  ب���داأت مديرية 

م��ع زراع���ة امل���زار اجل��ن��وب��ي، ام�����س الث��ن��ني، 

بالتن�سيق مع فرق ال�ستك�ساف وال�ستطالع 

املتمركزة يف جميع اأنحاء املحافظة وحتديدا 

امل��زار اجلنوبي، للق�ساء على  ل��واء  مناطق 

اآفة اجلراد.

واأك������د م���دي���ر زراع������ة ال���ك���رك امل��ه��ن��د���س 

م�سباح الطراونة اأنه مت التاأكد من �سالمة 

الآل����ي����ات وامل���ب���ي���دات امل�����س��ت��خ��دم��ة وم���دى 

اجلاهزية الق�سوى على مدار ال�ساعة من 

خالل رفع م�ستوى حالة الطوارئ و�سول 

الآف��ة وال�ستمرار  اإىل جمابهة خطر هذه 

بالعمل. ودع��ا مدير زراع��ة امل��زار اجلنوبي 

املهند�س ماأمون الع�سايلة املواطنني ومربي 

الروة احليوانية من خالل املتابعة وجمع 

اىل  ال��رع��ي  خ��الل  لهم  املتوفرة  املعلومات 

ال���ت���ع���اون يف حم���ارب���ة ه����ذه الف������ة، وع���دم 

اإهمال اأي معلومة واإطالع غرفة الطوارئ 

الهاتفي،  الت�سال  خ��الل  م��ن  املديرية  يف 

للق�ساء عليها باأقل الأ�سرار.

اردنية  مواطنة  ب��اإدان��ة  عمان  �سمال  �سلح  حمكمة  حكمت   2021  /  3  /  29 بتاريخ 

1 / 195 م��ن ق��ان��ون  امل���ادة  امل��ل��ك خ��الف��اً لح��ك��ام  ال��ل�����س��ان ع��ل��ى ج��الل��ة  اإط��ال��ة  بجنحة 

عليها  امل�ستكى  بني  ح�سل  خالفاً  ان  الق�سية  حيثيات  يف  جاء  وقد  الردين.  العقوبات 

اثناء  عليها  للم�ستكى  ق��ال��ت  امل�ستكية  وان  ���س��ي��ارة،  ا�سطفاف  م��ك��ان  ح��ول  وامل�ستكية 

اخل���الف )ج��الل��ة ���س��ي��دن��ا ف���وق، وم��ا يف ح��د اع��ل��ى م��ن ج��الل��ة ���س��ي��دن��ا، واب��وك��ي حتت 

اح�سن  عندي  ابوي  انا  امللك،  حكى  )مني  بقولها  عليها  ردت  عليها  امل�ستكى  وان  منه( 

من  لها  مبا  الق�سية  يف  نظرت  التي  املحكمة  قررت  وقد  كلها(  الدنيا  ومن  امللك  من 

�سالحية تقدير البينة ادانة امل�ستكى عليها باحلب�س ملدة �سنة واحدة مع الر�سوم. كما 

54 مكرر من قانون العقوبات وقف تنفيذ العقوبة  املادة  قررت املحكمة وعماًل باحكام 

ايقاف  القطعية مع  الدرجة  به احلكم  الذي يكت�سب  اليوم  تبداأ من  �سنوات  ملدة ثالث 

بحقها. جرمية  ا�سبقية  باعتبارها  واملتمثلة  بحقها  اجلانية  الثار 

هذ  ان  ال  قرارها،  يف  بررتها  والتي  قناعاتها  على  بناًء  قرارها  �سدر  وان  واملحكمة 

من  ان��ه  كما  الثانية.  ال��درج��ة  حمكمة  ام��ام  لال�ستئناف  وخا�سع  قطعي  غري  ال��ق��رار 

والتي  للم�ستكى عليها  امل�ستكية  �سبب ما قالته  القرار مل يتعر�س اىل  ان هذا  الوا�سح 

املحكمة. امام  بها  اقرت  والتي  عليها  التي جرت حماكمتها  بالعبارة  عليها  ردت 

من  الكثري  واث���ار  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اىل  طريقه  ال��ق��رار  ه��ذا  وج��د  ق��د 

عليها. امل�ستكى  مع  والتعاطف  والنتقاد  والهتمام  اجلدل 

بالت�سال  بادر  حتى  القرار  بهذا  املعظم  امللك  جاللة  علم  ان  وما   4  /  14 وبتاريخ 

عليك  اأطمئن  ح��اب  )ان��ا  وال�سقيق  والب  القائد  ب�سفته  لها  وق��ال  عليها  بامل�ستكى 

ان  حقه  من  واحد  وكل  اب��وك،  يف  تفتخري  وحقك  معك  واحنا  عالية،  املعنوية  وخلي 

انك بخري(. الت�سال لأطمئن عليك  ب�س هذا  ا�سوفك قريب،  راح  وانا  بابوه،  يفتخر 

امل�ستكى  الذي قدمته  ال�ستئناف  الثانية يف  الدرجة  4 نظرت حمكمة   / 15 وبتاريخ 

عليها وا�سدرت قرارها باأنها تو�سلت وب�سفتها حمكمة مو�سوع ومن خالل ا�ستعرا�س 

لديها،  اجلرمي  الق�سد  لنتفاء  اليها  امل�سند  اجلرم  عن  م�سوؤوليتها  عدم  اىل  البينات 

الإ�ساءة  امل�ستاأنفة مل تكن تق�سد  ان  الدعوى تدل على  �سياق  املقدمة يف  البينات  ولأن 

ال�سكال. �سكل من  باأي  النيل من كرامته واعتباره الدبي  او  امللك  جلاللة 

على  النظر  ووجهات  املطالب  من  جمموعة  ت��داول  مت  الق�سية  هذه  خلفية  وعلى 

املنطق.  ع��ن  بعيد  وبع�سها  منطقي،  بع�سها  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  �سفحات 

الخرية. على  واركز  بعجالة  بع�سها  ا�ستعر�س  و�سوف 

فقد طالب البع�س مبحا�سبة وحماكمة وف�سل القا�سي التي ا�سدرت هذا القرار . 

واريد ان او�سح يف هذا املجال ان القا�سي يف الق�سايا اجلزائية يحكم بح�سب قناعاته 

 . هذه  لقناعاته  تو�سل  كيف  ق��راره  يف  يعلل  ان  على  امامه  املقدمة  الدل��ة  �سوء  على 

امل�سرع  جعل  فقد   ، لآخر  قا�س  من  الدل��ة  هذه  تقييم  يختلف  ان  املمكن  من  كان  وملا 

الطعن  ، وحيث ميكن  درجات  على ثالث  احلالت  بع�س  ويف   ، درجتني  على  التقا�سي 

قرار  حتاكم  ل  والتي   ، اجلزائية  ب�سفتها  ال�ستئناف  حمكمة  امام  اجلزائية  بالحكام 

ا�سا�سها  من  الق�سية  يف  تنظر  ولكنها  عيوبه  يف  تبحث  ول   ، الوىل  الدرجة  حمكمة 

البتدائي  احلكم  تثبت  ان  وميكنها   . جديد  من  الدل��ة  يف  وتنظر  مو�سوع  كمحكمة 

ا�سحاب  م��ن  ق�ساة  ثالثة  م��ن  مكونة  املحكمة  ه��ذه  وت��ك��ون   . عليه  تزيد  او  تلغيه  او 

�سمام  متثل  فهي  وبهذا   . الغلبية  او  بالجماع  قراراتها  وت�سدر  القل  على  اخلرة 

طالبنا  واذا   . املنفرد  والقا�سي  الوىل  ال��درج��ة  حماكم  عن  ال�سادرة  لالحكام  ام��ان 

وزن  يف  اخ��ط��اأت  ق��د  ك��ون��ه��ا  الق�سية  ب��ه��ذه  الوىل  ال��درج��ة  ق��ا���س��ي  وف�����س��ل  مبحا�سبة 

يتم نق�س  اوىل  درجة  قا�س  العقوبة على كل  ان نطبق هذه  ذلك  لكان معنى   ، البينة 

. ال�ستئناف  حمكمة  امام  حكمه 

العمل  باإيقاف  امر  امللك  جاللة  ان  مثل  مغلوطة  اخباراً  بتداول  البع�س  قام  كما 

الق�سايا  جميع  باإيقاف  امر  وانه   ، الل�سان  اطالة  بتهمة  تتعلق  التي  القانونية  باملادة 

املنظورة امام املحاكم بهذا التهمة ، وانه ا�سدر عفواً عن جميع الذين �سدرت بحقهم 

باأن يفعل  امللك  البع�س جاللة  ، فيما طالب  التهمة  احكاماً باحلب�س على خلفية هذه 

مبا  امل��ادة  بهذه  للعمل  يوقف  ان  اوجهة  اح��د  اي  �سالحية  من  لي�س  ان��ه  علما   . ذل��ك 

الق�سايا  يوقف  ان  جهة  او  اح��د  اي  �سالحية  من  لي�س  ان��ه  كما   ، امللك  جاللة  فيهم 

با�ستقالل  عماًل  وذل��ك   ، امللك  جاللة  فيهم  مبا  املحاكم  ام��ام  التهمة  بهذه  املنظورة 

تعديل  خ��الل  م��ن  يتم  ان  يجب  القبيل  ه��ذا  م��ن  اأج���راء  اي  وان   . ال��ث��الث  ال�سلطات 

املحكومني  عن  العفو  ان  كما   . بها  املعمول  والت�سريعية  الد�ستورية  وبالطرق  القانون 

بهذه التهمة ل ميكن ان يتم ال عن طريق العفو اخلا�س والذي له �سروطه اخلا�سة 

، والذي ي�سدر با�سماء ا�سخا�س حمددين ، ول ي�ستفيد منه ال من ورد ا�سمهم فيه ، 

 ، ، ول يزيل ال�سفة اجلرمية عن الفعل  ول ي�سمل ال العقوبة ال�سلية او جزءاً منها 

. احكاماً قطعية  ال من �سدرت بحقهم  ي�سمل  ول 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    20   /  4  / 2021

العربية-وكاالت

اأك����د م�����س��وؤول ك��ب��ري يف ب��ن��ك ال�����س��ع��ب 

ال�����س��ي��ن��ي االأح����د، اأن ه���دف ال�����س��ن من 

ال��دوالر،  ا�ستبدال  لي�س  عملتها  ت��دوي��ل 

رقمي  يوان  الإن�ساء  املبذولة  اجلهود  واأن 

تهدف اإىل اال�ستخدام املحلي.

وق�����ال ن���ائ���ب حم���اف���ظ ب��ن��ك ال�����س��ع��ب 

ال�سيني، يل بو: »من اأجل تدويل اليوان، 

اإنها عملية طبيعية، واأن  قلنا عدة مرات 

االأمريكي  الدوالر  ا�ستبدال  لي�س  هدفنا 

اأعتقد  االأخ����رى..  ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ات  اأو 

باالختيار،  لل�سوق  ال�سماح  هو  هدفنا  اأن 

الدولين«. واال�ستثمار  التجارة  لت�سهيل 

ي����اأت����ي ذل�������ك، ف���ي���م���ا ي���خ���ت���ر ال��ب��ن��ك 

املركزي ال�سيني حالياً ا�ستخدام »اليوان 

التجريبية  الرامج  خمتلف  يف  الرقمي 

يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ب���اد«. ف��ي��م��ا اأظ��ه��ر 

االأ�سبوع  ه��ذا  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  تقرير 

حول  تدقيقها  من  تزيد  بايدن  اإدارة  اأن 

تقدم ال�سن نحو اليوان الرقمي، و�سط 

خم�����اوف م���ن اأن���ه���ا ق���د ت��ط��ل��ق حم��اول��ة 

كعملة  الدوالر،  ال�ستبدال  االأجل  طويلة 

احتياط دولية.

ريادة �صينية

يعمل بنك ال�سعب ال�سيني على اإن�ساء 

اأدت  وق��د   ،2014 ع��ام  م��ن��ذ  رق��م��ي��ة  عملة 

حتركاته اإىل زيادة االهتمام بن البنوك 

امل��رك��زي��ة و���س��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات، يف حن 

اإح�سا�ساً  امل�سفرة  العمات  انت�سار  اأ�ساف 

ب����اأن م��ن��اف�����س��ي ال��ن��ق��د ال���ع���ادي مي��ك��ن اأن 

وفقاً  امل��ايل،  القطاع  عمل  كيفية  يغريوا 

»ب���ل���وم���رغ«، واط���ل���ع���ت عليه  مل���ا ذك���رت���ه 

»العربية.نت«.

وق����د اق����رتب ب��ن��ك ال�����س��ع��ب ال�����س��ي��ن��ي 

رئي�سي  مركزي  بنك  اأول  ي�سبح  اأن  من 

يطلق عملة افرتا�سية، حيث بداأ جتربة 

يف  مدينة   11 يف  وال�سركات  للم�ستهلكن 

جميع اأنحاء الباد.

يف  ب�����������واو«  »م�����ن�����ت�����دى  يف  يل  وق���������ال 

ال��ي��وان  »ال���داف���ع وراء  ال�����س��ن:  ج��ن��وب 

االإل�����ك�����رتوين، يف ال���وق���ت احل�����ايل ع��ل��ى 

على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الرتكيز  ه��و  االأق���ل، 

»قابلية  اأن  واأ�ساف  املحلي«.  اال�ستخدام 

ال��دول��ي��ة ه���ي ق�سية  ال��ب��ي��ن��ي  ال��ت�����س��غ��ي��ل 

ل�����س��ن��ا يف عجلة  ون���ح���ن  ل��ل��غ��اي��ة  م��ع��ق��دة 

معن  ح��ل  اأي  اإىل  للتو�سل  اأم��رن��ا  م��ن 

اح��ت��م��ال  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  االآن،  ح��ت��ى 

املدى  على  احل��دود  ا�ستخدام عر  وجود 

الطويل«.

امل����رك����زي  ال���ب���ن���ك  اإن  يل  ق������ال  ك���م���ا 

ي��خ��ط��ط الخ���ت���ب���ار اال����س���ت���خ���دام ال��ع��اب��ر 

بكن  اأوملبياد  يف  الرقمي  لليوان  للحدود 

ا�ستخدامه  ميكن  حيث   ،2022 ال�ستوية 

وكذلك  املحلين  امل�ستخدمن  قبل  م��ن 

الريا�سين والزوار من اخلارج.

حتديات التدويل

مي��ك��ن  ال����ي����وان  رق���م���ن���ة  اأن  ح���ن  ويف 

عر  امل��ع��ام��ات  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه  تفيد  اأن 

احلدود، فاإن العامل الرئي�سي يف حتديد 

كانت  اإذا  م��ا  ه��و  للعملة  ال��ع��امل��ي  ال����دور 

ال�����س��ن ���س��ت��خ��ف��ف م���ن ���س��واب��ط��ه��ا على 

االقت�سادين  كبري  ق��ال  كما  امل��ال،  راأ���س 

���س��ن  ك�������وم،  دوت  دي  ج�����ي  ����س���رك���ة  يف 

جياجنوانغ.

واأ�������س������اف: »ل���ل���ح�������س���ول ع���ل���ى ع��م��ل��ة 

ت�����س��م��ح  اأن  ي���ج���ب  ع����امل����ي����ة،  اح���ت���ي���اط���ي 

لاأجانب باالحتفاظ بها وا�ستخدامها«.

امل��ن��ت��دى  م��ق��اب��ل��ة يف  ����س���ن يف  وق������ال 

ال�سماح  اإىل  اأي�����س��اً  �ستحتاج  ال�����س��ن  اإن 

مل��واط��ن��ي��ه��ا ب�����س��راء امل���زي���د م���ن االأ����س���ول 

االأج��ن��ب��ي��ة، وم��وا���س��ل��ة ت��ط��وي��ر اأ���س��واق��ه��ا 

املرونة  من  اأك��ر  بقدر  وال�سماح  املالية، 

يف اأ�سعار ال�سرف من اأجل الدفع باجتاه 

تدويل اليوان.

مل ت���ك���ن اخل���ط���ط االأول�����ي�����ة ل��ل��ع��م��ل��ة 

اال�ستخدام  باعتبارات  مدفوعة  الرقمية 

ال�سن  بنك  ملحافظ  وفقاً  احل��دود،  عر 

الذي  �سياوت�سوان،  ت�سو  ال�سابق  ال�سعبي 

امل�سكات  العديد من  اأن هناك  اإىل  اأ�سار 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ع��م��ل��ة رق��م��ي��ة عر 

املنتدى  الوطنية. وقال يف نف�س  احلدود 

ي��وؤث��ر  اأن  ال���دويل مي��ك��ن  اإن اال���س��ت��خ��دام 

النقدية. ال�سيا�سة  ا�ستقال  على 

العربية-وكاالت

ا����س���ت���ع���ر����س ك����ام����ل ال���ع���و����س���ي ن���ائ���ب 

ل��ل��رئ��ي�����س االإق��ل��ي��م��ي يف االحت�����اد ال����دويل 

مع  مقابلة  يف   »IATA« اجل��وي  للنقل 

»العربية« توقعات االحتاد بتح�سن الطلب 

ع��ل��ى ال��ن��ق��ل اجل���وي خ���ال ال��ع��ام احل��ايل 

بن�سبة 50% مقارنة مع العام املا�سي )�سنة 

اجلائحة(.

االإيجابي  ال�سيناريو  اإن  العو�سي  وقال 

على  للطلب   %50 بن�سبة  حت�سنا  ي��ت��وق��ع 

الو�سع  تغري  ع��دم  ح��ال  يف  اجل��وي  النقل 

احلايل، وا�ستمرار توزيع اللقاحات.

ا�ستمرت  اإذا  �سديد  خطر  من  نبه  لكنه 

احلالة،  ه��ذه  ويف  ح��دة  اأك��ر  ال�سفر  قيود 

مما  ف��ق��ط،   %13 التح�سن  ن�سبة  ���س��ت��ك��ون 

38% من  ي���رتك ال�����س��ن��اع��ة ع��ن��د م�����س��ت��وى 

من  اخل�سائر  و�ستهبط   2019 م�ستويات 

مليار   38 اإىل   2020 ع��ام  دوالر  مليار   111

دوالر يف عام 2021.

ال���ت���ق���دي���رات واالأرق������ام  اأن ه����ذه  واأك�����د 

اآمن  ب�سكل  اإعادة فتح احلدود  تعتمد على 

فيها  مبا  لل�سفر  املقيدة  االإج��راءات  ورف��ع 

ال�سحي. احلجر 

الطريان يف منطقة  ل�سركات  وبالن�سبة 

ال�������س���رق االأو������س�����ط، ي���ت���وق���ع االحت�������اد اأن 

 ،%43 ال��ط��ريان  �سركات  اإي���رادات  تتح�سن 

لكن هذه االأرقام �ستبقى غري مربحة الأن 

االإيرادات لن تغطي خ�سائر العام املا�سي.

���س��رك��ات  ت�����س��ج��ل  اأن  ال��ع��و���س��ي  وت���وق���ع 

ال���ط���ريان يف ال�����س��رق االأو����س���ط خ�����س��ارة 3 

 7 العام احلايل مقارنة مع  مليارات دوالر 

مليارات دوالر عام 2020.

اأن ا�ستئناف العمليات الت�سغيلية  و�سرح 

مباين  ع��ودة  يتطلب  ال��ط��ريان،  ل�سركات 

ال�سفر  وث��ائ��ق  وتفعيل  للعمل،  ال��ط��ريان 

االآم��ن��ة م��ث��ل وث��ي��ق��ة »اإي���ات���ا« ال��ت��ي ت�سمن 

اإل��ك��رتون��ي��ا ب��ن م��راك��ز الفح�س  ارت��ب��اط��ا 

وال��ل��ق��اح��ات وم��ن��اف��ذ امل���ط���ارات و���س��رك��ات 

الطريان.

ال����دول  ودع�����ا اإىل وج�����ود ت��ن�����س��ي��ق ب���ن 

حركة  ع���ودة  وم��ع��اي��ري  ل�����س��روط  بالن�سبة 

وثائق  اأن  مو�سحا  لطبيعتها،  ال��ط��ريان 

باجلائحة  اخل��ا���س��ة  االإل���ك���رتوين  ال�����س��ف��ر 

مي�سرة  معايري  و�سع  يف  مهما  دورا  تلعب 

لل�سفر  املطلوبة  للوثائق  ومن�سقة  وفعالة 

القطاع  ه��ذا  يف  االنتعا�س  وت��رية  وت�سريع 

العاملي. احليوي لاقت�ساد 

اليوان الرقمي الصيني يستفز أميركا

»إياتا« يكشف توقعاته لخسائر شركات الطيران في 2021

األسهم األوروبية عند قمة غير 
مسبوقة بدعم قطاع السيارات

هبوط الدوالر وعوائد السندات يرفع 
اإلقبال على الذهب

صعود جماعي للعمالت المشفرة.. 
ودوجكوين تقفز %23

موديز: العالم ادخر 5.4 تريليون دوالر 
بسبب »كورونا«

العربية-وكاالت

ارت���ف���ع���ت االأ����س���ه���م االأوروب�����ي�����ة ام�����س 

مل�ستويات  ���س��ع��وده��ا  ل��ت��وا���س��ل  االث��ن��ن، 

ال���ت���ف���اوؤل  ي���ع���و����س  اإذ  م�����س��ب��وق��ة،  غ����ري 

االأعمال  نتائج  ملو�سم  قوية  بداية  حيال 

االإ�سابة  ح��االت  وت��رية  ع��ودة  القلق من 

بكوفيد-19 عامليا للزيادة.

600 االأوروبي  و�سعد املوؤ�سر �ستوك�س 

0.1% يف خام�س جل�سة من املكا�سب على 

ال����ت����وايل، يف ح���ن رب����ح م��وؤ���س��ر الأ���س��ه��م 

اأع��ل��ى  ل��ي��ام�����س   %0.2 ال���ي���ورو  م��ن��ط��ق��ة 

.2000 اأيلول  م�ستوياته منذ �سبتمر 

وك�����ان�����ت اأ�����س����ه����م �����س����رك����ات ���س��ن��اع��ة 

ال�������س���ي���ارات اأك�����ر ال���راب���ح���ن ب��زي��ادت��ه��ا 

ال��ت��ع��دي��ن  ���س��رك��ات  اأ���س��ه��م  ت��ل��ت��ه��ا   ،%0.7

ال�سفر. و�سركات 

وت������ق������دم ����س���ه���م �����س����رك����ة ف����اور�����س����ي����ا 

 %1 ال�سيارات  اأجزاء  ل�سناعة  الفرن�سية 

اأن تخطت مبيعاتها يف الربع االأول  بعد 

م��ن ال��ع��ام ال��ت��وق��ع��ات، وذل���ك ب��دع��م منو 

قوي يف ال�سن على وجه اخل�سو�س.

العربية-ةكاالت

ليحوم  االثنن،  ام�س  الذهب  ارتفع 

يف  بلغها  التي  اأ�سابيع  �سبعة  قمة  ق��رب 

اجلل�سة ال�سابقة بعدما تدعمت االأ�سعار 

بفعل انخفا�س الدوالر وتراجع عائدات 

�سندات اخلزانة االأمريكية.

الفورية  املعامات  الذهب يف  و�سعد 

ل��اأوق��ي��ة  دوالر   1777.65 اإىل   %0.1

 0450 ال�������س���اع���ة  ب���ح���ل���ول  )االأون���������س����ة( 

بتوقيت غرينت�س، وذلك بعد اأن بلغ يوم 

اجلمعة اأعلى م�ستوياته منذ 25 فراير 

انخف�ست  فيما  دوالر،   1783.55 عند 

 %0.1 االآجلة  االأمريكية  الذهب  عقود 

اإىل 1777.80 دوالر لاأوقية.

وق���ال م��اي��ك��ل م��ك��ارث��ي ك��ب��ري حمللي 

ماركت�س:  ���س��ي.اإم.���س��ي  ل��دى  االأ����س���واق 

»يف الوقت احلايل، مزيج نزول الدوالر 

االأمريكي وتراجع اأ�سعار الفائدة يدعم 

التوقعات  حت�سن  م��ن  ب��ال��رغ��م  ال��ذه��ب 

االقت�سادية«.

بالطبع  لكننا  زخم،  »هناك  واأ�ساف: 

جتاوز  بعد  االأهمية  �سديدة  مرحلة  يف 

وم���ع  ذل������ك.  دوالراً   1765 م�������س���ت���وى 

اإيجابية  التوقعات  امل�ستوى  هذا  جتاوز 

بالن�سبة للذهب على املدى الق�سري«.

يقرب  ما  لقاع  ال��دوالر  موؤ�سر  ون��زل 

مما  مناف�سة،  عمات  مقابل  �سهر  من 

ي��ج��ع��ل ال���ذه���ب اأق�����ل ت��ك��ل��ف��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة 

حلائزي العمات االأخرى.

وه��ب��ط��ت ع���وائ���د ����س���ن���دات اخل���زان���ة 

االأمريكية القيا�سية الأجل ع�سر �سنوات 

الأدن�����ى م�����س��ت��وي��ات��ه��ا يف ع����دة اأ���س��اب��ي��ع، 

وال����ذي الم�����س��ت��ه يف االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي. 

وي��ق��ل�����س ان��خ��ف��ا���س ع���وائ���د ال�����س��ن��دات 

ال���ذي ال  ال��ذه��ب  تكلفة ف��ر���س��ة ح��ي��ازة 

يدر عائداً.

وبالن�سبة للمعادن النفي�سة االأخرى، 

تراجعت الف�سة 0.6% اإىل 25.79 دوالر 

ل��اأوق��ي��ة ب��ع��د ب��ل��وغ��ه��ا ق��م��ة م���ا ي��ق��رب 

وارتفع  ال�سابقة.  اجلل�سة  يف  �سهر  من 

الباديوم 0.2% اإىل 2782.68 دوالر، يف 

 1204.12 اإىل   %0.1 الباتن  زاد  حن 

دوالر.

العربية-وكاالت

ام�س  الرئي�سية  امل�سفرة  العمات  ارتفعت 

تعامات  خال  بقوة  تراجعها  بعد  االثنن، 

االأحد.

بن�سبة  بيتكوين  االأ�سهر  العملة  و�سعدت 

2% اإىل 57.3 األف دوالر، لرتبح 1141 دوالرا، 

وب��ن��ف�����س ال��ن�����س��ب��ة ���س��ع��دت ع��م��ل��ة اي����ر اإىل 

2261.5 دوالر.

9.6% اإىل  وارتفعت عملة اي اأر بي بن�سبة 

ليتكوين  عملة  ارت��ف��ع��ت  فيما  دوالر،   1497

و�سعدت  دوالر.   273.996 اإىل   %2.48 بن�سبة 

عملة كاردانو بن�سبة 4.4% اإىل 1.3 دوالر.

االأك���ر لعملة دوج��ك��وي��ن  وك���ان االرت��ف��اع 

بن�سبة 24.7% اإىل 0.36 دوالر.

وب���ع���د ����س���اع���ات م����ن ب����دء ال����ت����داول ع��ل��ى 

كوينبا�س  امل�����س��ف��رة  ال��ع��م��ات  من�سة  اأ���س��ه��م 

عادت  نا�سداك،  بور�سة  يف   Coinbase
للتداول  املا�سي،  امل�سفرة، اخلمي�س  العمات 

اأم�س  اخرتقتها  التي  التاريخية  قمتها  حتت 

»اإيريوم«. با�ستثناء 

 %2.21 بن�سبة  بيتكوين  �سعر  وانخفا�س 

اخلمي�س  منت�سف  خال  دوالرا   62،776 اإىل 

للعملة  ال�����س��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ب��ل��غ  امل���ا����س���ي، 

1.17 تريليون دوالر. امل�سفرة 

فيما وا�سلت عملة »اإيريوم« حتقيق قمم 

تاريخية جديدة، حيث �سجلت م�ستوى 2489 

التداول عند  اأن تعاود  دوالرا الأول مرة قبل 

�ساعة   24 ال�  4% خال  دوالرا مرتفعة   2462

االأخرية.

العاملية  املالية  املوؤ�س�سات  اقبال  ويتزايد 

�سركة  اأخرهم  وك��ان  امل�سفرة،  العمات  على 

ت��اأم��ن  ���س��رك��ة  اأك�����ر  ث����اين   ،AXA اأك�����س��ا 

ت��اأم��ن  ���س��رك��ة  اأول  ت��ع��د  وال���ت���ي  اأوروب�������ا،  يف 

���س��ام��ل��ة يف ���س��وي�����س��را ت��ق��دم ل��ع��م��ائ��ه��ا خ��ي��ار 

وال��ذي  بيتكوين،  با�ستخدام  اأق�ساطهم  دف��ع 

و�سيط  م��ع  ال��ت��ع��اون  خ���ال  م��ن  ت�سهيله  مت 

العمات الرقمية املعروف بيتكوين �سوي�سرا 

.Bitcoin Suisse
ويتمتع جميع عماء اأك�سا اخلا�سن االآن 

بخيار دفع اأق�ساط التاأمن الأي من منتجات 

احل��ي��اة يف  ع��ل��ى  ال��ت��اأم��ن  با�ستثناء  ال��ت��اأم��ن 

البيتكوين.

جلميع  بيتكوين  مدفوعات  قبول  و�سيتم 

التاأمن  با�ستثناء  تقريباً   AXA منتجات 

اأمام  التنظيمية  للحواجز  على احلياة، نظراً 

»بيتكوين  موقع  ذك��ره  ملا  وفقاً  االأخ��ري،  ه��ذا 

»العربية.نت«. تيليغراف«، واطلعت عليه 

ووفقاً ملا اأعلنته ال�سركة، �سيح�سل و�سيط 

عند   %1.75 بن�سبة  ع��م��ول��ة  ع��ل��ى  ب��ي��ت��ك��وي��ن 

والفرنك  البيتكوين  ���س��رف  اأ���س��ع��ار  ح�ساب 

اأك�سا. لعماء 

العربية-وكاالت

العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�ستهلكون  قام 

ب�سبب  اإ�سافية  دوالر  تريليون   5.4 بادخار 

ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، ك��م��ا اأ���س��ب��ح��وا اأك���ر ثقة 

ميهد  مما  املالية،  بالتوقعات  يتعلق  فيما 

ال��ط��ري��ق الن��ت��ع��ا���س ق���وي يف االإن���ف���اق مع 

اإعادة فتح االقت�سادات.

ال���ع���ائ���ل���ي يف ج��م��ي��ع  ال����ق����ط����اع  وج����م����ع 

ال��ف��ائ�����س اجل��دي��د بحلول  ال��ع��امل  اأن���ح���اء 

ن��ه��اي��ة ال��رب��ع االأول م��ن ه��ذا ال��ع��ام، وف��ق��اً 

ل��ل��ت��ق��دي��رات ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ���س��رك��ة م��ودي��ز 

مناذج  على  اعتماداً  االئتماين،  للت�سنيف 

امل��دخ��رات  ت��ع��ادل  كما   ،2019 لعام  االإن��ف��اق 

املحلي  الناجت  من   %6 من  اأك��ر  االإ�سافية 

العاملي. االإجمايل 

ي������اأت������ي ذل���������ك، ف���ي���م���ا و������س�����ل م���وؤ����س���ر 

ث��ق��ة امل��ت�����س��وق��ن ال���دول���ي���ن ال�����ذي ت��ع��ده 

م�ستوياته  اأع��ل��ى  اإىل  ب����ورد«،  »ك��ون��ف��رن�����س 

 ،2005 ال��ب��ي��ان��ات يف ع����ام  ب����دء ج��م��ع  م��ن��ذ 

ال���ع���ام، مع  ال��رب��ع االأول م��ن ه���ذا  ب��ن��ه��اي��ة 

ارتفاعات حيوية يف جميع مناطق العامل.

ب�������دوره، ق����ال ك���ب���ري االق���ت�������س���ادي���ن يف 

موديز للتحليات، مارك زاندي: »�سيوؤدي 

املكبوت  للطلب  العنان  اإط��اق  بن  اجلمع 

الكبري واالدخار الفائ�س اإىل زيادة االإنفاق 

اال���س��ت��ه��اك��ي يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل، 

م��ع اق���رتاب ال��ب��ل��دان م��ن م��ن��اع��ة القطيع 

واالن���ف���ت���اح«، وف���ق���اً مل���ا ذك���رت���ه »ف��اي��ن��ن�����س��ال 

تاميز«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

اأعلى م�ستويات ادخار

امل����ايل  ال���ن���ظ���ام  اأن  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى 

اأكر  ج��راء  االأخ��ري  العام  يكافح يف  العاملي 

امل��األ��وف،  ال��ت��اري��خ  يف  االإن��ت��اج  يف  انخفا�س 

فقد متت حماية دخل القطاع العائلي اإىل 

ح��د ك��ب��ري م��ن خ���ال خ��ط��ط حت��ف��ي��ز غري 

م�سبوقة للحكومات يف معظم االقت�سادات 

ق���ام  ذل�������ك،  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة  امل���ت���ق���دم���ة. 

مواجهة  يف  االإن��ف��اق  بخف�س  امل�ستهلكون 

حالة عدم اليقن املفرطة ب�ساأن الوظائف 

والدخل.

العائلي  االدخ����ار  و���س��ل  ل��ذل��ك،  نتيجة 

االقت�سادات  م��ن  العديد  يف   2020 ع��ام  يف 

القرن،  هذا  م�ستوياتها  اأعلى  اإىل  املتفوقة 

االقت�سادي  التعاون  منظمة  لبيانات  وفقاً 

املالية  املوؤ�س�سات  والتنمية، وارتفعت ودائع 

ب�سرعة يف الكثري من الدول.

وذك���ر زان���دي اأن االدخ���ار االإ���س��ايف كان 

املتقدمة، وحتديداً  االقت�سادات  االأعلى يف 

اأمريكا ال�سمالية واأوروبا، حيث مت تطبيق 

والتي  وا�سع  نطاق  على  االإغ���اق  عمليات 

تزامنت مع اإفراط يف خطط التحفيز.

وق���درت وك��ال��ة م��ودي��ز اأن���ه يف ال��والي��ات 

امل���ت���ح���دة وح���ده���ا، ت���راك���م���ت ل����دى االأ����س���ر 

م�����دخ�����رات م���ال���ي���ة اإ�����س����اف����ي����ة ت����زي����د ع��ن 

تريليوين دوالر.

العربية-وكاالت

 Orocobre اأوروك�����وب�����ر  واف���ق���ت 

غاالك�سي  على  اال���س��ت��ح��واذ  على   Ltd
 Galaxy Resources ري�سور�سز 

3.1 مليار دوالر،  Ltd يف �سفقة قيمتها 
اأكر  خام�س  تكوين  عن  �ست�سفر  والتي 

لا�ستفادة  العامل  يف  ل�«الليثيوم«  منتج 

م��ن ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ���س��ري��ع ال��ن��م��و على 

الكهربائية. ال�سيارات  بطاريات 

ال�������س���ف���ق���ة االأك��������ر يف ق���ط���اع  وت����ع����د 

ال��ع��ام ح��ت��ى االآن، وف��ق��اً  ل��ه��ذا  ال��ت��ع��دي��ن 

ل���ب���ي���ان���ات ب����ل����وم����رغ، وال�����ت�����ي اط���ل���ع���ت 

قيمة  تقدر  حيث  »ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت«،  عليها 

اأ���س��رتايل  دوالر   3.53 ب��ن��ح��و  غ��االك�����س��ي 

ي��وم  اإغ����اق  ع��ن   %2.2 بخ�سم  ل��ل�����س��ه��م، 

اجل���م���ع���ة. وي��ح��ظ��ى االت����ف����اق ب���دع���م كل 

و�سيرتاأ�س  ال�سركة  اإدارات  جمال�س  من 

ال��رئ��ي�����س  �����س����والي،  ب���ريي���ز دي  م����ارت����ن 

املجموعة  اأوروك��وب��ر،  ل�سركة  التنفيذي 

اجلديدة.

على  الطلب  يرتفع  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 

اأ���س��ع��اف بحلول   10 ال��ب��ط��اري��ات مب��ق��دار 

الكهربائية،  ال�سيارات  ب�سبب   ،2030 عام 

.BloombergNEF وفقاً ملوؤ�سر

من جانبه، قال رئي�س اأبحاث التعدين 

 Canaccord Genuity يف 

�سبن�سر،  ري���غ   ،Australia Ltd
ذا  الع��ب��اً  »�ستكون  اجل��دي��دة  ال�سركة  اإن 

الليثيوم  باإنتاج  يتعلق  فيما  عاملياً  �سلة 

اأن تنمو  اإن���ه مي��ك��ن  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي«. وق���ال 

 2025 ع��ام  بحلول  الثالث  املنتج  لت�سبح 

جميع  تنمية  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  ما  اإذا 

امل�ستقبلية. م�ساريع 

وم���ع اإع�����ان خ���ر االن���دم���اج اأغ��ل��ق��ت 

اأ�سهم اأوروكوبر، وغاالك�سي، يوم االثنن 

ع��ن��د اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات��ه��ا م��ن��ذ اأك����ر من 

ثاث �سنوات.

Orocobre معظم كربونات  تبيع 

امل��ع��روف��ة با�سم  ال��ل��ي��ث��ي��وم م��ن وح��دت��ه��ا 

اليابان،  اإىل  االأرجنتن  يف   Olaroz
ول���دي���ه���ا ���س��ف��ق��ة ت����وري����د م����ع م�������س���روع 

بن  البطارية  خايا  لت�سنيع  م�سرتك 

وبانا�سونيك. تويوتا  �سركتي 

أضخم صفقة اندماج في قطاع التعدين ستغير عالم السيارات
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العربية-وكاالت

ب���اإم���ك���ان  �أن  ف��ي�����س��ب��وك  ����س���رك���ة  ت��ع��ت��ق��د 

حتى  �ملنزل،  من  �لعمل  مو��سلة  موظفيها 

�لآخ��ري��ن  �لتكنولوجيا  عمالقة  رف�ض  م��ع 

�لفكرة.

�إنها  �لتو��سل �لجتماعي،  �سركة  وقالت 

»�مل�ستقبل«.  ه��و  بعد  ع��ن  �لعمل  �أن  تعتقد 

ي�سغلون  �ل��ذي��ن  ل���أ���س��خ��ا���ض  ح��ي��ث مي��ك��ن 

�لتقدم   Facebook يف  موؤهلة  وظائف 

ب�سرط  ُبعد،  عن  د�ئ��م  عمل  على  للح�سول 

�حل�سول على مو�فقة �ملديرين.

و�دي  يف  �لتنفيذيون  �مل�����س��وؤول��ون  ���س��ارع 

�إىل  �لتحول  على  �ملو�فقة  �إىل  �ل�سيليكون 

�أ���س��ار  �مل��ا���س��ي، حيث  �ل��ع��ام  ُب��ع��د  �لعمل ع��ن 

�لبع�ض �إىل �أنه قد ي�ستمر حتى بعد �لوباء.

�ل��وب��اء،  �نتهاء  ب���و�در  وح��ت��ى قبل ظ��ه��ور 

ق����ال �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���� »ف��ي�����س��ب��وك«، 

 %50 �أن  �ملا�سي  مايو  يف  زوك��رب��رغ،  م��ارك 

عن  يعملو�  �أن  ميكن  �ل�سركة  موظفي  من 

�لع�سر  �إىل  �خل��م�����ض  �ل�����س��ن��و�ت  خ����ل  ُب��ع��د 

�لقادمة.

من  �ل��رغ��م  على  في�سبوك،  ق��ر�ر  وي��اأت��ي 

ف�سل حماولة موؤ�س�ض تويرت، جاك دور�سي، 

�مل��ن��زل  �ل��ع��م��ل م��ن  يف مت��ك��ن موظفيه م��ن 

�إىل �لأبد، حيث ظهرت بع�ض �ل�سلبيات مع 

مرور �لأ�سهر.

ويف موؤمتر عقد يف �أكتوبر، قال �لرئي�ض 

�ساتيا  م��اي��ك��رو���س��وف��ت،  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

نادي�، �إن �لفتقار �إىل �لتق�سيم بن �حلياة 

ت�سعر  »�أن���ك  يعني  �ل��ع��م��ل  وح��ي��اة  �خل��ا���س��ة 

�أحياناً �أنك نائم يف �لعمل«.

بدورها، �أعلنت غوغل يف �ل�سهر �ملا�سي، 

�لعمل  ل��ع��ودة  �لزمني  جدولها  ت��وؤج��ل  �أن��ه��ا 

�زده���رو�  »�ل��ن��ا���ض  ق��ال��ت:  �ملكتب، حيث  م��ن 

يف �ملنزل«.

في�سبوك،  رئي�ض  نائب  قالت  من جانبها 

كانو�  �لعمال  بع�ض  �إن  هارينغتون،  برين 

و�سيحر�سون  �مل��ن��زل  يف  ح��ق��اً«  »ي���زده���رون 

ع��ل��ى �ل���س��ت��م��ر�ر يف ذل���ك، وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه 

»�لعربية. عليه  و�طلعت   ،»BBC« ل�سبكة 

نت«.

�إع���ادة  ل��ب��دء   Facebook وت��خ��ط��ط 

بد�ية  يف  �ل�سيليكون  و�دي  يف  مكاتبها  فتح 

�سهر مايو، بعد �أكرث من عام من �لعمل من 

�ملنزل �أثناء �لوباء. كما �أن �أكرب مكاتبها لن 

�سبتمرب  حتى  طاقتها  م��ن   %50 �إىل  ت�سل 

على �أقرب تقدير.

معدلت �لأجور

ي���������س����ر ع�����م������ق و������س�����ائ�����ل �ل����ت����و������س����ل 

�لعمل  �إىل  �ل��ت��ح��ول  �أن  ع��ل��ى  �لج��ت��م��اع��ي 

لكنها  �لتكاليف.  بتوفر  يتعلق  ل  بعد  عن 

ُب��ع��د قد  �ل��ع��م��ال ع��ن  �أن  �إىل  �أي�����س��اً  �أمل��ح��ت 

يتلقون �أجور�ً �أقل، �عتماد�ً على �ملكان �لذي 

يختارون �لعي�ض و�لعمل فيه.

وق��ال��ت ه��اري��ن��ج��ت��ون: »ن��ح��ن ن��دف��ع على 

�ل�سوق«.  يف  للعمالة  �ملحلية  �لتكلفة  �أ�سا�ض 

»ل���ذل���ك ���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ت��ب��اي��ن م���ن حيث 

مكان  �أ�سا�ض  على  بعد،  عن  للعمال  �لأج��ور 

عملهم«.

ثلث الكويتيين يخططون للسفر 5 
مرات خالل الـ 12 شهرًا القادمة

العربية الكويت- 

 5 لل�سفر  �لكويتين  م��ن   %31 يخطط 

مر�ت على �لأقل خ�ل �ل�12 �سهر�ً �لقادمة، 

بينما يخطط 58% من �مل�سافرين من جميع 

�جلن�سيات لل�سفر 3 مر�ت على �لأقل خ�ل 

ر�أي  ل�ستط�ع  وفقا  �لقادمة،  �سهر�ً  �ل���12 

�أجرته »طر�ن �جلزيرة« موؤخر�ً حول �آر�ء 

�مل�سافرين وتوجهات �ل�سفر يف �لكويت.

و�أظهر �ل�ستط�ع �لذي جمع ما يقرب 

و�ملقيمن،  �ملو�طنن  من  عميل   4500 من 

يف  لل�سفر  يخططون  �مل�ساركن  معظم  �أن 

�إج��از�ت طويلة و�إج��از�ت �سنوية، بينما قال 

30% من �مل�ساركن �إنهم �سي�سافرون لزيارة 

�ل��ع��ائ��ل��ة و�لأ����س���دق���اء. و���س��م��ل��ت �ل��وج��ه��ات 

�ل�سياحية �ملف�سلة ك� من تركيا، وتاي�ند، 

و�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وج��ورج��ي��ا، 

و�ململكة �ملتحدة.

و�أظ���ه���ر ����س��ت��ط���ع »ط�����ر�ن �جل���زي���رة« 

يف  �آم��ن  �ل�سفر  ب��اأن  ي��وؤم��ن��ون  �مل�ساركن  �أن 

عن  معرفتهم  و�أن  كوفيد-19،  جائحة  ظل 

�ملق�سورة  يف  و�لنظافة  �لتعقيم  �إج����ر�ء�ت 

�أك����رث، وفقا  ب��اأم��ان  لل�سعور  م��ه��م  �أم���ر  ه��و 

ل�سحيفة �جلريدة.

و�أجاب �أكرث من 71% من �مل�ساركن �أنهم 

 %80 قال  فيما  �آمنة،  �لطائرة  �أن  يعتقدون 

�أك��رث  بثقة  ي�سعرون  يجعلهم  م��ا  �إن  منهم 

�ل��ه��و�ء  ب����اأن ف���ت��ر  لل�سفر ه��و م��ع��رف��ت��ه��م 

تنقية  يف  ت�ساهم  �ل��ط��ائ��ر�ت  يف  �مل��ت��و�ج��دة 

�لهو�ء طول فرتة �لرحلة.

�ل�ستط�ع  �مل�ساركن يف  59% من  و�أك��د 

حجر  فر�ض  مت  �إن  حتى  �سي�سافرون  �أنهم 

�أي��ام يف وجهة و�سولهم   7 �أك��رث من  �سحي 

�أو وجهة �لعودة، وهو توجه �إيجابي مقارنة 

ب���ال���در�����س���ة �ل���ت���ي �أ����س���دره���ا �حت�����اد �ل��ن��ق��ل 

�جلوي �لدويل )IATA(، و�لتي �أظهرت 

باملقارنة باأن 84% �مل�سافرين لن ي�سافرو� �إذ� 

كان �حلجر �ل�سحي �إلز�مياً.

�لكويتين  �مل�����س��ارك��ن  يخ�ض  فيما  �أم���ا 

58% منهم  ف��ق��ال  �جل���زي���رة،  ����س��ت��ط���ع  يف 

�ل�سحي  �حلجر  كان  �إذ�  ي�سافرو�  لن  �إنهم 

�إل���ز�م���ي���اً، مم��ا ي���دل ع��ل��ى �أن����ه مي��ث��ل ع��ائ��ق��اً 

رئي�سياً �أمام �ل�سفر.

 PCR كما �أظهر �ل�ستط�ع �أن فح�ض

81% من  �أم��ام �ل�سفر، و�أك��د  ل ي�سكل عائقاً 

�مل�����س��ارك��ن �أن���ه���م ���س��ي��ظ��ل��ون ي�����س��اف��رون �إذ� 

�ل�سفر.  قبل  �لفح�ض  �إج��ر�ء  �إىل  ��سطرو� 

وبالإ�سافة �إىل ذلك، �تفق �أغلبية �مل�ساركن 

على �أنهم م�ستعدون �إىل دفع قيمة 20 دينار� 

كحد �أق�سى لكل فح�ض.

العربية-وكاالت

�رت���دت �أ���س��ع��ار �ل��ن��ف��ط ���س��ع��ود�  �م�ض 

حيث  خ�����س��ائ��ره��ا،  م��ن  لتتعافى  �لث��ن��ن 

دولر   67.13 �إىل   %0.54 ب��رن��ت  �رت��ف��ع 

�لأم��رك��ي  �خل���ام  �سعد  بينما  للربميل 

0.63% �إىل 63.53 دولر للربميل.

تكاد �لتخمة غر �مل�سبوقة يف خمزون 

�ل��ن��ف��ط �ل���ت���ي ت���ر�ك���م���ت خ�����ل ج��ائ��ح��ة 

ف���رو����ض ك���ورون���ا �أن ت��ن��ف��د، مم���ا ي��دع��م 

تعايف �لأ�سعار �لذي ينقذ �ملنتجن ولكنه 

�مل�ستهلكن. يزعج 

ووفقاً لتقرير وكالة �لطاقة �لدولية، 

ت���ب���ق���ى ح���ال���ي���اً ن���ح���و ُخ���م�������ض �ل��ف��ائ�����ض 

�ل����ذي ت��دف��ق ع��ل��ى ���س��ه��اري��ج �ل��ت��خ��زي��ن 

�نهار  عندما  �ملتقدمة،  �لق��ت�����س��اد�ت  يف 

حتى  �ملا�سي  �ل��ع��ام  �لنفط  على  �لطلب 

فرب�ير.

�لذي  �لوقت  يف  �لتو�زن  �إع��ادة  وتاأتي 

�أوبك وحلفاوؤها كميات كبرة  تبقي فيه 

م���ن �ل��ن��ف��ط خ�����ارج �لإن����ت����اج، ك��م��ا يعيد 

تن�سيط  �مل��وؤق��ت  �لق��ت�����س��ادي  �لن��ت��ع��ا���ض 

يدعم  مب��ا  �ل��وق��ود،  على  �لعاملي  �لطلب 

�أ����س���ع���ار �ل��ن��ف��ط �خل����ام ب��ال��ق��رب م���ن 67 

دولر�ً للربميل.

�ل�سلع  �أبحاث  رئي�ض  قال  جانبه،  من 

»ع����ادت  م����ور�����ض،  �إد  غ������روب،  ���س��ي��ت��ي  يف 

منظمة  عرب  �لتجارية  �لنفط  خمزونات 

�ل���ت���ع���اون �لق���ت�������س���ادي و�ل��ت��ن��م��ي��ة �إىل 

تبقى  م��ا  ���س��ن��و�ت،  خم�ض  يف  متو�سطها 

م��ن �ل��ف��ائ�����ض ي��رتك��ز ب��ال��ك��ام��ل ت��ق��ري��ب��اً 

يف �ل�������س���ن، �ل���ت���ي ك���ان���ت ت��ب��ن��ي د�ئ���م���اً 

نفطية. �حتياطيات 

على �جلانب �لآخر، يهدد عودة تف�سي 

����س����لت ج���دي���دة م���ن ف���رو����ض ك��ورون��ا 

�إىل  �لطلب  ع���ودة  و�ل���رب�زي���ل،  �لهند  يف 

���س��ري��ع��اً، فيما  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا 

ت��ع��م��ل �أوب������ك+ ع��ل��ى �إع������ادة �لإم�������د�د�ت 

ذكرته  ملا  وفقاً  �لعر�ض،  وزي��ادة  �ملتوقفة 

»بلومربغ«.

بلغت خمزونات �لنفط يف �لقت�ساد�ت 

�مل��ت��ق��دم��ة 57 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ف��ق��ط ف��وق 

 2019-2015 عامي  بن  �لفرتة  متو�سط 

ح��ت��ى ف���رب�ي���ر �مل��ا���س��ي، م��ق��ارن��ة ب���� 249 

لتقدير�ت  مليون برميل يف يوليو، وفقاً 

وكالة �لطاقة �لدولية.

كان  �إىل حتول كبر عما  وي�سر هذ� 

خف�ست  عندما  ع��ام،  قبل  �لو�سع  عليه 

ع��م��ل��ي��ات �لإغ�����ق �ل��ط��ل��ب �ل��ع��امل��ي على 

�سركة  �أع��رب��ت  كما   ،%20 بن�سبة  �ل��وق��ود 

 Gunvor Groupغروب غنوفر 

ت��خ��زي��ن  م�������س���اح���ة  �أن  م����ن  ق��ل��ق��ه��ا  ع����ن 

�ستنفد قريباً. �لنفط 

أسعار النفط تتعافى من خسائرها.. برنت يرتفع فوق 67 دوالرا

القاهرة -العربية

م�سلحة  ق��ال��ت  م��ت��وق��ع��ة،  غ���ر  خ��ط��وة  يف 

�ملقرتحة  �ل��ت��ع��دي���ت  �إن  �مل�سرية  �ل�����س��ر�ئ��ب 

�ل��ق��ي��م��ة �مل�سافة  �ل�����س��ري��ب��ة ع��ل��ى  ع��ل��ى ق��ان��ون 

تت�سمن  �ل����ن����و�ب،  جم��ل�����ض  ���س��ي��ن��اق�����س��ه��ا  �ل��ت��ي 

1% فقط من  �إخ�ساع �ملح�ت �لتجارية بو�قع 

جدول  ك�سريبة  �لبيعية  �أو  �لإيجارية  �لقيمة 

ع��ل��ى ����س��ت��ع��م��ال ع��ن�����س��ري �ل�����س��م��ة �ل��ت��ج��اري��ة 

تتوفر  �أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  ب��ال��ع��م���ء،  و�لت�����س��ال 

 %14 بن�سبة  ولي�ض  �لتجارية،  �ملحال  يف  قانوناً 

�أ�ساع �لبع�ض. كما 

�مل��ق��رتح��ة على  �ل��ت��ع��دي���ت  �أن  و�أو���س��ح��ت 

ق��ان��ون �ل�����س��ري��ب��ة ع��ل��ى �ل��ق��ي��م��ة �مل�����س��اف��ة، مل 

على   %14 ب��ن�����س��ب��ة  ���س��ري��ب��ة  ف���ر����ض  ت��ت�����س��م��ن 

��ستئجار و�سر�ء �لوحد�ت �لتجارية و�لإد�رية.

ووف��ق��اً ل��ل��م��و�زن��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة، ل تزيد 

�لإي�������ر�د�ت غ��ر �ل�����س��ري��ب��ي��ة �مل�����س��ت��ه��دف��ة قبل 

نهاية 30 يونيو �ملقبل عن 325 مليار جنيه، �أي 

�ل�سريبية، كما  بالإير�د�ت  �لُثلث مقارنة  نحو 

�لعام  مو�زنة  يف  ينخف�ض  قد  �لذي  �لرقم  �أنه 

 290 �أقل من  �إىل   2022 / 2021 �ملايل �جلديد 

مليار جنيه.

بع�ض  �ل�سريبة  هذه  تثر  �أن  �ملتوقع  ومن 

�خل�����ف����ات ب���ن �أ����س���ح���اب �مل���ح���ال �ل��ت��ج��اري��ة 

ي�سددون  و�أن��ه��م  خا�سة  �مل�����س��ري��ة،  و�حل��ك��وم��ة 

����س���ري���ب���ة �لأرب����������اح ع����ن �ل���ن�������س���اط �ل���ت���ج���اري 

و�ل�سناعي.

ووف�������ق �ل����ق����و�ن����ن �مل�������س���ري���ة، ف���ق���د ح���دد 

4 �أن������و�ع من  �ل��ت�����س��ري��ع �ل�����س��ري��ب��ي �مل�������س���ري 

�ل�سريبة غر  �إىل  ت�ساف  �ملبا�سرة،  �ل�سر�ئب 

 6 لي�سبح عددها  �لعقارية  و�ل�سريبة  �ملبا�سرة 

�أنو�ع من �ل�سر�ئب.

وت����اأت����ي ���س��ري��ب��ة �لأرب���������اح ع���ل���ى �ل��ن�����س��اط 

�ل��ت��ج��اري و�ل�����س��ن��اع��ي، يف م��ق��دم��ة �ل�����س��ر�ئ��ب 

�مل�����س��ري��ون، ويخ�سع  ي��دف��ع��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ب��ا���س��رة 

ل��ه��ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل�����س��ر�ئ��ب �أ���س��ح��اب �مل��ح��ال 

�ل�سركات  �أو  �ل�سناعية  �ل��ور���ض  �أو  �لتجارية 

�ل�����س��غ��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة، و�أ����س���ح���اب �مل��ن�����س��اآت 

�ل��ف��ردي��ة و�مل�����س��ت��وردي��ن و�حل���رف���ي���ن، ول��ي�����ض 

�لعتبارية. �ل�سخ�سيات 

دبي - العربية

حازت دولة �لإمار�ت على مر�كز متقدمة 

ل  �ل��ط��اق��ة  ل��ق��ط��اع  �لتناف�سية  م��وؤ���س��ر�ت  يف 

تو�فقت  بعدما  �لنظيفة وذلك  �لطاقة  �سيما 

�سمن  ت�سنيفها  ع��ل��ى  دول���ي���ة  م��رج��ع��ي��ات   7

قائمة �لدول �ل� 10 �لكبار عامليا يف 18 موؤ�سر� 

خا�سا بالقطاع خ�ل �لعام 2020.

وت��ظ��ه��ر ب��ي��ان��ات وث��ق��ه��ا �مل��رك��ز �لحت���ادي 

للتناف�سية و�لإح�ساء، �أن �لبنك �لدويل �أدرج 

قائمة  �لأوىل على  �ملرتبة  �لإم��ار�ت يف  دول��ة 

على  »�حل�سول  مو�سوع  يف  �لعاملي  �لتناف�ض 

�لكهرباء« �سمن تقريره �لدوري �لأخر عن 

.2020 �سهولة ممار�سة �لأعمال لعام 

وم��ن��ح م��ع��ه��د »ل��ي��ج��امت« دول����ة �لإم�����ار�ت 

�ملرتبة �لأوىل عامليا �أي�سا يف مو�سوعي ن�سبة 

و�سهولتها  �ل��ك��ه��رب��اء  ع��ل��ى  �ل�����س��ك��ان  ح�����س��ول 

�لإج����ر�ئ����ي����ة، وم��ث��ل��ه��ا يف م���وث���وق���ي���ة ن��ظ��ام 

�إن��ت��اج  6 يف  �ل���  �لإم����د�د، فيما ح��ل��ت ب��امل��رت��ب��ة 

�ملياه و�لعا�سرة يف �لقدرة �لت�سميمية لإنتاج 

�لإمار�تية  �لأنباء  وكالة  عن  نقً�  �لكهرباء، 

»و�م«.

 ،2020 �لتناف�سية  تقرير  منح  جانبه  من 

8 يف  �ل�  �ملرتبة  �لإم��ار�ت  دولة  �أن�سياد،  لكلّية 

�ل�سرف  قطاع  يف  و�لعا�سرة  �لكهرباء  �إن��ت��اج 

�ل�سحي.

و�أدرج������������ت م���ن���ظ���م���ة »ح���ت���م���ي���ة �ل���ت���ق���دم 

�لج��ت��م��اع��ي« يف ت��ق��ري��ره��ا �ل����دوري �لأخ���ر، 

موؤ�سر  على  عاملياً  �لأوىل  �ملرتبة  يف  �ل��دول��ة 

�ل���و����س���ول �ل�����س��ك��اين ل��ل��ك��ه��رب��اء، وم��ث��ل��ه��ا يف 

م���و����س���وع �����س���ت���خ���د�م �ل����وق����ود �ل��ن��ظ��ي��ف يف 

�لطهي.

وهي �ملرتبة �لريادية نف�سها �لتي �حتلتها 

�ل���دول���ة ل��ع��دة ���س��ن��و�ت يف ت��ق��اري��ر م��وؤ���س�����س��ة 

�لتنمية  حلول  و�سبكة  �ستيدفينج  برتلمان 

�مل�ستد�مة �لتابعة ل�أمم �ملتحدة.

وتوّثق �لبيانات �لح�سائية، �لتي ر�سدها 

�مل���رك���ز �لحت������ادي ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة و�لح�������س���اء، 

كما  �لطاقة،  قطاع  يف  �لتناف�سية  م��وؤ���س��ر�ت 

�أ���س��دره��ا �مل��ن��ت��دى �لق��ت�����س��ادي �ل��ع��امل��ي لعام 

2020، حيث جاءت �لإمار�ت يف �ملرتبة �لثانية 

عاملياً بالو�سول �ل�سكاين �إىل �لكهرباء.

وم���ن���ح »�ل����ك����ت����اب �ل�������س���ن���وي ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

»�ملعهد �لدويل للتنمية  �ل�سادر عن  �لعاملية« 

ل�إمار�ت  �لأوىل  �لأممية  �ملرتبة  �لإد�ري���ة«، 

و�ل�سابعة  �مل��ي��اه،  ��سته�ك  كثافة  معدل  يف 

�إنتاج  �إجمايل  يف  و�لر�بعة  �لبنزين  �أ�سعار  يف 

�لطاقة �ملحلية ن�سبة �إىل عدد �ل�سكان.

ومي���ث���ل ه�����ذ� �ل����ت����و�ف����ق ب����ن �مل���وؤ����س�������س���ات 

�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة، على  �مل��ت��خ�����س�����س��ة يف  �ل���دول���ي���ة 

�لكبار  �لع�سر  قائمة  يف  �لإم��ار�ت  دول��ة  �إدر�ج 

بكفاءة  �أمميا  �إق��ر�ر�  �لطاقة،  قطاع  كفاءة  يف 

��سرت�تيجية �لتنمية �ل�ساملة �لتي �عتمدتها 

�لإم�������ار�ت م��ب��ك��ر�ً وع���ززت���ه���ا ب��ت��ن��وي��ع �مل����و�رد 

�إنتاج  يف  ري���ادة  م��ع  �لتحتية،  �لبنية  ومتتن 

�لطاقة �لنظيفة و�سوًل �إىل �قت�ساد �أخ�سر.

وت����وج����ت ه�����ذه �ل�������س���ه���اد�ت �ل����دول����ي����ة يف 

يف  �لتناف�سية  ل��ق��و�ئ��م  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�����س��د�رة 

على  ت��و�ت��رت  �لتي  �لنظيفة،  �لطاقة  جم��ال 

م���دى �ل�����س��ن��و�ت �مل��ا���س��ي��ة ب��ن��ج��اح �ل���دول���ة يف 

�إن���ت���اج �ل��ك��ه��رب��اء م���ن �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة من 

خ�ل �لربنامج �ل�سلمي �لإمار�تي .

�لنووية  للطاقة  �لإم��ار�ت  موؤ�س�سة  كانت 

بدء  عن   2021 �أبريل  من  �ل�ساد�ض  يف  �أعلنت 

 ،APR1400 »بر�كة«  ل�  �لتجاري  �لت�سغيل 

ل��ل��ط��اق��ة �ل���ن���ووي���ة �ل�����س��ل��م��ي��ة وف����ق ب��رن��ام��ج 

ي��ت�����س��م��ن �أرب������ع حم���ط���ات يف م��ن��ظ��وم��ة ه��ي 

�لأوىل من نوعها يف �ل�سرق �لأو�سط.

�لتناف�سية  موؤ�سر�ت  تو�فق  �أن  �إىل  ي�سار 

�ل���دول���ي���ة يف جم����ال �ل��ط��اق��ة ع��ل��ى ع�����س��وي��ة 

�لكبار، وما حتقق  �لع�سرة  نادي  �لإم��ار�ت يف 

م����وؤخ����ر�ً م���ن ت��د���س��ن �إن���ت���اج �ل��ك��ه��رب��اء من 

ت��وث��ي��ق��اً لنجاح  ي�����س��ك���ن  �ل��ن��ووي��ة،  �ل��ط��اق��ة 

لروؤية  وثيقاً  وتاأ�سي�ساً   ،2021 �لإمار�ت  روؤية 

مئوية  من  �لثاين  �لن�سف  م�ستهل  يف   2071

�لدولة.

ضريبة جديدة قد تشعل الخالف بين الحكومة وأصحاب 
المحال التجارية في مصر

اإلمارات ضمن الـ 10 الكبار في 18مؤشرا للطاقة خالل 2020

قرار من فيسبوك بشأن الموظفين.. قد يؤثر على الرواتب

الدوالر عند أقل مستوى في شهر 
وسط صعود األسهم العالمية

تراجع صادرات النفط السعودية 
لـ5.625 مليون برميل يوميًا في فبراير

طوكيو - رويرتز

��ستقر �لدولر �م�ض �لثنن قرب �أقل 

�أخ��رى،  �سهر مقابل عم�ت  م�ستوى يف 

فيما ح��وم��ت ع��ائ��د�ت ���س��ن��د�ت �خل��ز�ن��ة 

�أق��ل م�ستوى يف خم�سة  �لأمركية قرب 

�لحتياطي  جمل�ض  �أك��د  بعدما  �أ�سابيع 

�مل��رك��زي �لأم��رك��ي(  �لحت���ادي )�لبنك 

�أي زي��ادة يف معدل �لت�سخم  نظرته باأن 

من �ملرجح �أن تكون موؤقتة.

ونزلت �لعملة �لأمركية �لتي تعترب 

�لإق��ب��ال على  بفعل حت�سن  �آم��ن��ا  م����ذ� 

ل�أ�سهم  �سعود  موجة  و�سط  �ملخاطرة 

�لعاملية �إىل م�ستويات قيا�سية.

وم��ن��ي��ت ب��ت��ك��وي��ن ب��خ�����س��ائ��ر �لأح�����د، 

مرت�جعة 14% �إىل 51 �ألفا و541 دولر�. 

ويف �أحدث تعام�ت �سجلت 57 �ألفا و20 

دولر�.

يتتبع  �ل��ذي  �ل���دولر،  موؤ�سر  و�سجل 

�أد�ء �لعملة �لأمركية �أمام �ست من من 

من  بالقرب   91.632 �ملناف�سة،  �لعم�ت 

م�ستو�ه �ملتدين يف

وهو   ،91.484 عند  �ملا�سي  �لأ���س��ب��وع 

م�����س��ت��وى �ن��ح��در �إل��ي��ه �آخ����ر م���رة يف 18 

مار�ض/ �آذ�ر.

و�أمام �لعملة �ليابانية، �سجل �لدولر 

 24 �أق��ل م�ستوى منذ  ق��رب  ي��ن   108.55

 1.1958 �ل��ي��ورو  و���س��ج��ل  �آذ�ر.  م��ار���ض/ 

منذ  م�ستوى  �أعلى  ق��رب  �أمركي  دولر 

�لر�بع من مار�ض/ �آذ�ر.

وكتب كري�ض و�ستون رئي�ض �لبحاث 

�سركة  وه���ي  م��ارك��ت�����ض،  ب��ي��رب���س��ت��ون  يف 

���س��م�����س��رة ل��ل��ن��ق��د �لأج��ن��ب��ي يف م��ل��ب��ورن، 

يف م���ذك���رة ل��ل��ع��م���ء »���س��ت��ه��ي��م��ن ���س��وق 

�لأ�سبوع«  هذ�  عاملي  على  �لثابت  �لدخل 

م��ع �ح��ت��م��ال ����س��ت��م��ر�ر ت��ر�ج��ع ع��ائ��د�ت 

على  ي�سعط  مم��ا  �لأم��رك��ي��ة  �ل�سند�ت 

�لدولر.

���س��رتي��ت  وول  م��ك��ا���س��ب  �أن  و�أ�����س����اف 

»�ستحد  �لتقلبات  م��ن  قليل  ق��در  و�سط 

من �سعود �لدولر وت�ستقطب �ملزيد من 

بائعي �لعملة �لأمركية«.

دبي - رويرتز

موؤ�س�سة  ع��ن  ���س��ادرة  بيانات  �أظ��ه��رت 

�سادر�ت  �إجمايل  �أن   )JODI( ج��ودي 

�ساملة  ف���رب�ي���ر  يف  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ن��ف��ط 

بلغت  �لنفطية  و�ملنتجات  �خل��ام  �لنفط 

6.86 مليون برميل يوميا.

وق��ال��ت �مل��وؤ���س�����س��ة �إن ����س���ادر�ت �خل��ام 

م��ل��ي��ون   0.957 �ن��خ��ف�����س��ت  �ل�����س��ع��ودي��ة 

ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ع��ل��ى �أ���س��ا���ض ���س��ه��ري �إىل 

5.625 مليون برميل يوميا يف فرب�ير.

�لنفط  خم���زون���ات  �أن  �إىل  و�أ�����س����ارت 

مليون   2.632 تر�جعت  �ل�سعودية  �خلام 

يف  برميل  مليون   134.575 �إىل  برميل 

فرب�ير.

�خل��ام  م��ن  �ل�سعودية  �إن��ت��اج  وت��ر�ج��ع 

�أ�سا�ض  على  يوميا  برميل  مليون   0.956

8.147 مليون برميل يوميا،  �سهري �إىل 

وفقا للموؤ�س�سة.

�ملنتجات �لبرتولية

��سته�ك  �أن  �إىل  �لبيانات  و�أ���س��ارت 

�خل����ام يف م�����س��ايف �ل��ت��ك��ري��ر �ل�����س��ع��ودي��ة 

برميل  م��ل��ي��ون   0.062 ت��ر�ج��ع  �مل��ح��ل��ي��ة 

يوميا  برميل  مليون   2.281 �إىل  يوميا 

يف فرب�ير.

و�رت�����ف�����ع �ل���ط���ل���ب �ل�������س���ع���ودي ع��ل��ى 

برميل  مليون   0.070 �لنفطية  �ملنتجات 

يوميا �إىل 1.885 مليون برميل يوميا يف 

�ملنتجات  ���س��ادر�ت  �رتفعت  كما  فرب�ير، 

�لنفطية �ل�سعودية 0.060 مليون برميل 

1.23 مليون برميل يوميا يف  يوميا �إىل 

فرب�ير.

ويف يناير، �رتفعت �سادر�ت �ل�سعودية 

مليون   6.582 �إىل  �خل����ام  �ل��ن��ف��ط  م���ن 

برميل  مليون   6.495 من  يوميا  برميل 

يوميا يف دي�سمرب/كانون �لأول.

وت���ق���دم �ل���ري���ا����ض و�أع�������س���اء �آخ����رون 

للبرتول  �مل�����س��درة  �ل��ب��ل��د�ن  منظمة  يف 

�إىل  �ل�سهرية  �لت�سدير  �أرق���ام  )�أوب����ك( 

مبادرة �لبيانات �مل�سرتكة )جودي( �لتي 

تن�سرها على موقعها �لإلكرتوين.

�لطلب  �أن  »ج���ودي«  بيانات  وك�سفت 

�ل�����س��ع��ودي ع��ل��ى �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ب��رتول��ي��ة 

�إىل  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   0.194 �ن��خ��ف�����ض 

1.815 مليون برميل يف يناير.

وت��ر�ج��ع��ت ����س���ادر�ت �ل�����س��ع��ودي��ة من 

�ملنتجات �لبرتولية 0.043 مليون برميل 

�إىل 1.17 مليون برميل يف يناير.
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 اقتصاديون: التعافي االقتصادي يتطّلب خططا عابرًة للحكومات
االنباط- عمان

ملرحلة  ال��و���ص��ول  اأن  اق��ت�����ص��ادي��ون  اأك����د   

خططاً  يتطلب  املن�صود  االقت�صادي  التعايف 

ع��اب��رًة للحكومات  امل���دى  ق�����ص��رة وط��وي��ل��ة 

ال�صلبية  االآث���ار  وتعالج  ال�صعوبات،  تتجاوز 

الأزمة كورونا وُتعيد النمو للأرقام املوجبة.

اإن  االأردنية)برتا(  االأنباء  لوكالة  وقالوا 

الكافية  ال�صيولة  ب�صخ  يبداأ  اخلطط  تنفيذ 

وت�صجيع  اال�صتهلك،  وحتفيز  باالقت�صاد، 

اال����ص���ت���ث���م���ار، ودع������م ال�������ص���رك���ات ال�����ص��غ��رة 

�صريبّية  اإ���ص��لح��ات  واإج�����راء  وامل��ت��و���ص��ط��ة، 

من  يلزم  ما  كل  �صّن  اأو  وتعديل  وجمركّية، 

للو�صول  واالأن��ظ��م��ة  وال��ق��وان��ن  الت�صريعات 

اإىل مرحلة التعايف.

اقت�صادية  �صعوبات  م��ن  اململكة  وت��ع��اين 

اث���رت ع��ل��ى ن�صب النمو  ���ص��ن��وات  ج��م��ة م��ن��ذ 

وزادت معدالت البطالة، وال�صيما مع تف�صي 

ت�صمن  و�صفة  يتطلب  ما  ك��ورون��ا،  فرو�س 

وا�صتدامة  الوظائف  ا�صتمرارية  على  البقاء 

بو�صفها  واملتو�صطة  ال�صغرة  امل�����ص��روع��ات 

العمود الرئي�س خليمة االقت�صاد.

وتوقع البنك الدويل يف تقرير حديث اأن 

يعك�س االقت�صاد االأردين اجتاهه نحو النمو 

باملئة،  8ر1  بن�صبة  احل��ال��ي��ة  ال�صنة  خ���لل 

للناجت  املركزية  احلكومة  دي��ن  ن�صبة  بينما 

اإىل  5ر110  من  �صتقفز  االإج��م��ايل  املحلي 

باملئة. 5ر113 
العام  ال��دي��ن  اإج��م��ايل  اأن  التقرير  وب��ن 

مليار  5ر47  املا�صي  ال��ع��ام  �صجل  للمملكة 

دوالر  مليار   50 يتخطى  اأن  متوقعا  دوالر، 

العام احلايل.

وك�����ان�����ت احل����ك����وم����ة ت����ق����دم����ت ب����رام����ج 

اجلائحة  تبعات  ت��اأث��ر  ح��دة  م��ن  للتخفيف 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وامل���واط���ن ال���ذي ب��ات 

اأن حت�صن الو�صع املعي�صي لن يتحقق  يرى 

يف ظ����ل غ���ي���اب ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة اق��ت�����ص��ادي��ة 

وا�صحة.

واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  واطلق 

اآث���ار  اأخ����را خ��ط��ة للتعايف االق��ت�����ص��ادي م��ن 

لقطاعات  ال��ف��وري  ال��دع��م  �صملت  اجلائحة 

العمال واالقت�صاد والدعم التكميلي ملختلف 

التعايف  م��ن  االقت�صاد  ومت��ك��ن  ال��ق��ط��اع��ات، 

ال�صريع.

و����ص���م���ل���ت اخل����ط����ة ك����ذل����ك ت����وف����ر دع���م 

متكامل للقطاعات احليوية وم�صارات النمو 

بن  التكامل  لتحقيق  امل�صتدام،  االقت�صادي 

ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات وال���و����ص���ول اإىل ال��ت��ع��ايف 

االقت�صادي البنيوي، ما ي�صاعد على متكن 

االأولوية  ذات  القطاعات  وتطوير  االقت�صاد 

للتعامل مع اآثار جائحة كورونا.

واأك����د رئ��ي�����س غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان خليل 

احل�����اج ت���وف���ي���ق، غ���ي���اب ال�����ق�����رارات واحل����زم 

اأن ما يعلن عنها ال  اأو  الفاعلة،  االقت�صادية 

حتته  ت��رزح  ال��ذي  ال�صرر  وم�صتوى  ي��ت��واءم 

القطاعات التجارية واخلدمية.

وقال اإّن اأوىل خطوات التعايف االقت�صادي، 

ي�صّم  ط��ارئ،  اقت�صادي  جمل�س  ت�صكيل  هي 

اأ����ص���ح���اب اخل�����رة م���ن ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات، 

م�صاكل  ت�صّخ�س  اقت�صادية  بو�صفة  ويخرج 

ك��ل ق��ط��اع، وحت���دد ح��ج��م ال�����ص��رر، وال��ع��لج 

املنا�صب، ومدة العلج، وتكلفته.

ت�صكيل  هي  الثانية،  اخلطوة  اإن  واأ���ص��اف 

احلكومة  بن  م�صرتكة  قطاعية  لكل  جلنة 

وال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ل��و���ص��ع خ��ط��ط ع��اج��ل��ة، 

بقرارات جريئة وا�صتثنائية، كاإن�صاء �صندوق 

وال�صيما  امل��ت�����ص��ررة،  ال��ق��ط��اع��ات  لتعوي�س 

ال�صياحة واخلدمات، و�صّخ �صيولة ال تقل عن 

ملياري دينار يف ال�صوق املحلّية، موزعة بن 

بفائدة قريبة  وال��ق��ط��اع اخل��ا���س  امل��واط��ن��ن 

من ال�صفر و�صروط ب�صيطة.

القائمة  الوظائف  على  اأن احلفاظ  وبّن 

اأ�صا�صية،  اأولويات  وحل م�صكلة البطالة، هي 

وي����ج����ب دع������م م���ن�������ص���اآت ال���ق���ط���اع اخل���ا����س 

للحيلولة دون زيادة ن�صبتها، داعياً اإىل تفعيل 

ال�صراكة بن القطاعن العام واخلا�س.

اجلمركية  ال��ر���ص��وم  بتخفي�س  وط��ال��ب 

وتوحيدها على ن�صبة 5 باملئة كحد اأعلى، ما 

اإي���رادات اخلزينة، واحل��ّد من  ب��زي��ادة  ي�صهم 

للمواطن  ال�صرائية  القدرة  ورفع  التهريب، 

اأن  اإىل  الفتاً  والتكاليف،  االأ�صعار  بتخفي�س 

على  التخفيف  �صاأنها  م��ن  االإج����راءات  ه��ذه 

واحل��اج��ة  التكاليف  ح��ي��ث  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات، 

للقرتا�س.

ودع���ا احل���اج ت��وف��ي��ق ال���ذي ي��راأ���س كذلك 

اإىل  الغذائية،  امل���واد  لتجار  العامة  النقابة 

اأمر دفاع جديد يعفي امل�صتاأجرين عن فرتة 

ال��ت��ع��ط��ل، وي��ن��ّظ��م ال��ع��لق��ة م���ع امل���ال���ك من 

خلل حوافز تعّو�صه عن اخل�صائر.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال اخل���ب���ر االق���ت�������ص���ادي 

التي  احل��ل��ول  اأول  اإن  عناين  ج��واد  الدكتور 

يجب اّتباعها هو احتواء اجلائحة ال�صحية، 

اإىل طبيعتها،  اإع����ادة احل��ي��اة  م��ا مي��ّك��ن م��ن 

اإ����ص���اف���ة ل��و���ص��ع خ��ط��ة ل��ل��ع��ام��ن امل��ق��ب��ل��ن، 

وتوقف  امل��ب��ا���ص��رة،  اجل��ائ��ح��ة  اآث���ار  ت�صتوعب 

ت���راج���ع االأرق�������ام االإح�����ص��ائ��ي��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة، 

كالنمو الذي يجب اأن يعود للن�صب املوجبة، 

نقاط   6 بنحو  زادت  التي  العالية  والبطالة 

يف  والعجز  اجل��ائ��ح��ة،  قبل  ك��ان  عما  مئوية 

امليزانية الذي ازداد بنحو 5 باملئة من الناجت 

املحلي االإجمايل.

و���ص��ّدد على ���ص��رورة و�صع خطة ط��وارئ، 

ي��ن�����ص��ط االأ�����ص����واق، وح���ل م�صاكل  مب��وج��ب��ه��ا 

ال�������ص���رك���ات امل���ت���ع���رة، وت��ن�����ص��ي��ط ال�����ص��ي��اح��ة 

كاإجراءات عاجلة، مطالبا باإعادة النظر باأية 

ت�صهيل وت�صجيع  �صاأنها  اأنظمة وقوانن من 

يواجه  ال��ذي  اال�صتثمار  اإج����راءات  وت�صريع 

حتدياٍت ت�صريعّية ومادية، كتكاليف الطاقة 

رئي�صا  اقت�صادياً  معوقاً  تعد  التي  املرتفعة 

اأمام خمتلف القطاعات.

ع��ل��ى  امل����واط����ن����ن  ت�������ص���ج���ي���ع  اإىل  ودع��������ا 

وتخفيف  االأ����ص���ه���م،  اأ�����ص����واق  يف  اال���ص��ت��ث��م��ار 

�صوق  واإح��ي��اء  عليها،  االإ���ص��اف��ي��ة  ال�����ص��رائ��ب 

املقرت�صن  لتع�ّصر  منعاً  ت��دري��ج��ي��اً،  العقار 

م���ن ال���ب���ن���وك، ب��اإن�����ص��اء ����ص���ن���دوق ل��ل��ح��ف��اظ 

العقارات  �صراء  يعيد  العقارات،  اأ�صعار  على 

هذا  ينهار  ال  حتى  اأ�صعارها  انخف�صت  كلما 

ال��ق��ط��اع، واإن�����ص��اء م�����ص��روع��ات ال��ك��رى من 

خلل ا�صتغلل املوارد الطبيعية املوجودة يف 

االأردن.

امل�����ص��ك��لت  اأن  ع���ن���اين  ال���دك���ت���ور  وراأى 

االقت�صادية التي تتابعت على اململكة اوجدت 

حتديات على املدين الق�صر والطويل، وال 

عام  يف  اأن���ه  اإىل  الف��ت��ا  مبا�صرة،  حلها  ميكن 

معدالت  بتحقيق  اململكة  ا�صتمرت   2009
منو متدنية بعد االأزمة االقت�صادية العاملية، 

وبعدها الربيع العربي الذي عّطل العمليات 

االق��ت�����ص��ادي��ة يف ب���داي���ت���ه، و���ص��اع��ت ف��ر���س 

جت��اري��ة كطريق ال��رتان��زي��ت ال��ذي ك��ان مير 

من �صوريا اإىل اخلليج العربي عر االأردن.

�صوريا  م��ع  اململكة  جت���ارة  اأن  اإىل  وا���ص��ار 

الدول  من  وغرها  وم�صر  والعراق  ولبنان 

ت�صررت، اإ�صافة اإىل اللجوء الذي �صّكل طلباً 

اإ�صافياً على املوارد املحدودة اأ�صًل، كالطاقة 

وامل����ي����اه وامل�������ص���اك���ن، واخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة، 

حتّملت  ال��ت��ي  النفقات  م��ن  وزاد  والتعليم، 

اململكة نحو 60 باملئة منها.

ظ��ه��رت   2019 يف  اأن������ه  ع���ن���اين  وب������ّن 

فر�َس  ا�صتدعى  ما  العامل،  يف  كورونا  ب��وادر 

اإغ���لق���اٍت ا���ص��ت��م��رت ح���وال ث��لث��ة اأ���ص��ه��ر يف 

اململكة، تكلفتها ال تقّل عن 5 مليارات دينار 

على االقت�صاد الوطني.

للقطاعات  التدريجي  الفتح  اإع��ادة  ورغ��م 

-بح�صب  ال��وب��اء  م��ن  الثانية  امل��وج��ة  اأن  اإال 

وفاقمتها،  امل�صاكل  راكمت  عناين-  الدكتور 

اململكة  وو�صعت  االق��ت�����ص��اد،  على  و�صغطت 

ب���ن خ��ي��اري��ن ���ص��ع��ب��ن؛ االأزم������ة ال�����ص��ح��ي��ة 

والظروف االقت�صادية.

اأّث�����رت ع��ل��ى خمتلف  اأن اجل��ائ��ح��ة  واأك�����د 

واملالية  االقت�صادية  القطاعات  م�صتويات 

و�صلوكيات املواطنن اال�صتهلكية.

بدوره، قال ع�صو اللجنة املالية يف جمل�س 

النواب الدكتور خر اأبو �صعيليك، اإن املرحلة 

احل��ال��ي��ة ت�����ص��ت��دع��ي اإع�����ادة ق�����راءة االأمن����اط 

الناجتة عن جائحة  اجلديدة من االقت�صاد 

مبا  االقت�صادية  ال�صيا�صة  وتعريف  كورونا، 

ي�صمن لها اأن تكون عابرة للحكومات.

يت�صدر  االداري  اال����ص���لح  اإن  واأ����ص���اف 

اأعمال م�صفوفة التعايف االقت�صادي،  جدول 

اإىل مراجعة تكاليف االأعمال ويف  باالإ�صافة 

مقدمتها الطاقة.

ودعا احلكومة اإىل تبني خطة وا�صحة ذات 

امليزة  اأه��داف ق�صرة وطويلة املدى، تعتمد 

الن�صبية للقت�صاد االأردين، تبني م�صفوفة 

االإ�صكاليات  حل  ت�صتهدف  عاجلة  اج���راءات 

موؤكداً  التعايف،  بخطة  ال�صروع  قبل  العالقة 

االأل��ق لقطاع اخلدمات وال�صياحة،  اإع��ادة  اأن 

اأهم عامل للتعايف االقت�صادي.

رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة  ن���ائ���ب  اك�����د  ذل������ك،  اإىل 

الدكتور  ال�صناعية  عمان  �صرق  م�صتثمري 

اأب���و حلتم ���ص��رورة وج���ود خ��ط��ط على  اإي����اد 

االقت�صادي  النمو  لتحفيز  الق�صر،  امل��دى 

للعام احلايل، وعلى املدى املتو�صط للعامن 

املقبلن.

واأ�صاف اأن اأهم اإجراء لتحفيز النمو على 

امل���دى ال��ق�����ص��ر، ه��و ���ص��ّخ �صيولة ك��اف��ي��ة يف 

متابعة  عر  اال�صتهلك،  لت�صجيع  االأ���ص��واق 

الفوائد،  وتخفي�س  امل��رك��زي  البنك  ب��رام��ج 

وت�����ص��ج��ي��ع ال���ب���ن���وك ع���ل���ى دع�����م ال�����ص��رك��ات 

التمويل  �صبل  وتوفر  واملتو�صطة  ال�صغرة 

اللزمة ال�صتمرارها.

وب����ّن اأن االإ����ص���لح اجل��م��رك��ي م��ت��ط��ّل��ٌب 

اج���راءات  تخفيف  وي��ج��ب  للتعايف،  اأ���ص��ا���ص��ي 

اال����ص���ت���راد ملُ����دخ����لت االإن����ت����اج ل��ل�����ص��ن��اع��ة، 

عليها،  والتفتي�س  الرقابة  اأنظمة  وتب�صيط 

ترفده  ملا  ال�����ص��ادرات،  دع��م  اأهمّية  اإىل  الفتاً 

من عملت �صعبة خلزينة الدولة من خلل 

ت�صجيع ال�صناعات املُ�صّدرة، ومنحها حوافز 

الطاقة  كلف  كتخفي�س  متعددة،  واإع��ف��اءات 

لل�صناعات  وال���رتوي���ج  ع��ل��ي��ه��ا،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

باملعار�س الدولّية.

خطة  بو�صع  حلتم  اأب��و  الدكتور  وط��ال��ب 

االأج��ن��ب��ي��ة  اال���ص��ت��ث��م��ارات  لت�صجيع  ���ص��ام��ل��ة 

بقانون ع�صرّي مب�ّصط، وحوافز ذات فعالية 

عالية.

ب�����دوره، اك���د اخل��ب��ر االق��ت�����ص��ادي مفلح 

ع��ق��ل، اأن ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

وحت���ق���ي���ق امل����ن����اع����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ���ص��ت��م��ّك��ن 

مبرحلة  ال��ب��دء  م��ن  االقت�صادية  الفعاليات 

التعايف، م�صتدركا اأن الو�صع االآن اأف�صل مما 

كان عليه قبل عام، واأن املوؤ�صرات ت�صر للبدء 

بال�صيطرة على انت�صار فرو�س كورونا.

امل��ع��ون��ة  ح�����زم  حت�����ص��ن  اأن  اإىل  وا�����ص����ار 

االج��ت��م��اع��ي��ة اأم����ر ����ص���روري ل��ت��ع��زي��ز رح��ل��ة 

م�صتوى  ورف����ع  لتح�صن  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ت��ع��ايف 

الطلب يف االقت�صاد، مبينا اأن اجلائحة اأثرت 

على �صيولة املوؤ�ص�صات االقت�صادية، واحلاجة 

للإنتاج  العودة  من  لتتمكن  �صيولتها  لدعم 

بطاقتها الكاملة.

امل��رك��زي وال��ب��ن��وك  ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال��ت��ج��اري��ة، اأّج���ل���وا ال��ك��ث��ر م��ن االل��ت��زام��ات 

مل�������ص���اع���دة امل���وؤ����ص�������ص���ات االق���ت�������ص���ادي���ة ع��ل��ى 

اال�صتمرار بعملها، معتراً اأن اإن�صاء �صندوق 

راأ�صمال وا�صتثمار بقيمة 275 مليون دينار 

دعم  يف  �صي�صهم  التجارية،  البنوك  قبل  من 

اإىل م�صارها  املوؤ�ص�صات االقت�صادية واإعادتها 

االإنتاجي.

�صتح�صن  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  اأن  واأو����ص���ح 

ال���و����ص���ع االق���ت�������ص���ادي م����ن خ�����لل ت��اأج��ي��ل 

وت��خ��ف��ي�����س ب��ع�����س ال�����ص��رائ��ب، اإ���ص��اف��ة اإىل 

التعاون مع املوؤ�ص�صات االقت�صادية باملجاالت 

املختلفة املمكنة.

الثالثاء   20 / 4 / 2021

االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200009569(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   غو�سه  مامون  �سركة  باأن  

تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )10243( بتاريخ 2003/10/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/19 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مراد �سدقي عبد احلافظ عو�ض  

م�سفيا لل�سركة .

– مقابل  اليا�سمني  – �ساحية  امل�سفي : عمان  باأن عنوان  علما 

حاوز اليا�سمني – ت: 0795999774

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

ان جمل�ض التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 1/95 (

تغري  خمطط   على  املوافقة  عدم   2021/2/4 تاريخ   

�سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج ( اىل جتاري حملي �سمن 

احلو�ض رقم ) 4 ( املفرق اجلنوبي من ارا�سي املفرق .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن طرح عطاء رقم ) خ/2021/1 (
شراء اجهزة املحاكمة عن بعد – املرحلة الثالثة

ا�ستنادا لحكام املادة رقم )29/اأ ( من نظام امل�سرتيات احلكومية رقم )28 ( ل�سنة 2019 وتعديالته تدعو وزارة 

العدل ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة والراغبة يف ال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة ال�سراء اخلا�سة 

من  الواحدة  ال�ساعة  تاريخ هذا العالن وحتى  اعتبارًا من  العطاء  ن�سخ  و�سراء  وال�سروط  املوا�سفات  لالطالع على 

نهاية دوام يوم اخلمي�ض املوافق 2021/4/29 .

تقدم العرو�ض يف موعد اق�ساه ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من دوام يوم الربعاء املوافق 2021/5/5.

�سيتم فتح العرو�ض يوم الربعاء املوافق 2021/5/5 ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساءًا .

�سروط دعوة العطاء :

تقدمي كفالة دخول عطاء م�سدقة ) �سيك بنكي م�سدق/ ب�سيغة معايل وزير العدل بال�سافة لوظيفته او كفالة 

بنكية ( بقيمة )3% ( من قيمة العطاء �ساحلة ملدة )90( يوم من تاريخ 2021/5/5.

تقدمي ن�سخه عن رخ�سة املهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري او �سهادة ت�سجيل من وزارة ال�سناعة والتجارة.

ثمن ن�سخة العطاء ) 125 ( مائة وخم�سة وع�سرون دينار ل غري .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء .

ال�ساعات امل�سموح بها ل�سراء الن�سخ من 9 �سباحا ولغاية 1 م�ساءًا .

وزارة  العدل

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

 )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�ض  لل�سركة 

الرقم )25505( بتاريخ )2011/7/14( قد قررت باجتماعها 

غري العادي املنعقد بتاريخ )2021/3/1 ( املوافقة على تخفي�ض 

راأ�سمال ال�سركة من )140،000( دينار اردين لي�سبح )5.000( 

دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  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

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

ساجدة سعود محمد سعود    الرقم 
CW-J04112 : الوظيفي

ليالي خالد محمود عبد الغني  
CW-J04259 : الرقم الوظيفي

سهى غازي عارف العنزي   الرقم 
CW-J03830 : الوظيفي

رشا عوض علي الفدعان   الرقم 
SR-J00059 : الوظيفي

ابتسام محمد عناد العاصم 
السرحان  الرقم الوظيفي 

SR-J00104 :
دعاء محمد مرجي السرحان  
SR-J00158 : الرقم الوظيفي

اسماء حماد عايد السلمان   الرقم 
SR-J00168 : الوظيفي

الزياء  �سركة  يف  عملكم  عن  منقطعني  انكم  حيث 

10 يوم  الألب�سه  وملدة تزيد عن  ل�سناعة  العملية 

لغاية تاريخ  متقطعة  ومل تعودوا اىل مقر عملكم 

 . م�سروع  عذر  او  قانونية  اج��ازة  دون  الن��ذار  هذا 

 3 لذا فاننا ننذركم بالعودة اىل عملكم خالل مدة 

ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سوف تعتربوا 

فاقدين لوظيفتكم وجميع حقوقكم العمالية عمال 

باأحكام املادة 28 / ه� من قانون العمل الردين رقم 

) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته مع احتفاظ املوؤ�س�سة 

بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

اعالن تبليغ بالنشر
صادر عن محكمة 
عمان الشرعية 

للمنطقة الجنوبية
ق�سوع  م�سطفى  ب��ره��ان  رن��ا   : امل��دع��وة  اىل 

البالد  خ��ارج  مقيمة   ) اجلن�سية  اردن��ي��ة   (

ان  اعلمك  حاليا  الق��ام��ة  مكان  وجمهولة 

زوجك املدعو : نا�سر حممد يا�سني حبول 

) اردين اجلن�سية (قد مت اجراء عقد زواجه 

بخيت  اهلل  �سيف  زي��اد  رزان  امل��دع��وة  على 

مبوجب عقد الزواج رقم ) 2196685 (

هذه  ع��ن  ال�����س��ادر  2021/3/23م  ت��اري��خ   

ابراهيم  ال�سرعي  امل��اأذون  يد  على  املحكمة 

عبد العزيز وعليه جرى تبليغك ذلك ، ح�سب 

ال�سول .

امل���واف���ق  1442/9/7ه��������������  يف  حت����ري����را 

2021/4/19م .

قاضي محكمة عمان الشرعية 
للمنطقة الجنوبية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة نبيل التميمي و�سريكته 

وامل�سجلة يف �سجل ت�سامن حتت الرقم )103858( بتاريخ 

2012/3/14  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : نبيل التميمي و�سريكته

اإىل �سركة : نبيل التميمي و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة ح�سن وعمر وعبد احلليم القي�سي لل�سرافة  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )32643( بتاريخ 

1993/4/3  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

احلليم  وعبد  وعمر  ح�سن   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

القي�سي لل�سرافه

اإىل �سركة : ح�سن ويو�سف القي�سي لل�سرافه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ال�سرحان والزغول  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )48710 ( 

بتاريخ 1998/2/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200018711(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   حجاوي  زيد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن

قد تقدمت بطلب   1998/3/22 حتت الرقم )49112( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/29 

حجاوي   حممود  حممد  ا�سامة  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : املدينة الريا�سية بالقرب من مدار�ض 

الحتاد – ت: 0795585038

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الثنني    19/ 4 / 2021
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االنباط-وكاالت

اإ�سرائيل  حتتلها  ال��ت��ي  ال�سرقية  ال��ق��د���س  مدينة  متثل 

حتدياً خا�ساً اأمام االنتخابات الفل�سطينية املقررة يف مايو/

اأيار املقبل، يف ظل اإ�سرار فل�سطيني على اإجراء االنتخابات 

يف امل��دي��ن��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ع��ا���س��م��ة دول��ت��ه��م ال��ت��ي ي��ن��ا���س��ل��ون 

�سي�سها. لتاأ

وكان الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س )اأبومازن( قد 

حّدد  مر�سوماً  املا�سي  الثاين  يناير/كانون  منت�سف  اأ�سدر 

م��اي��و/اأي��ار   22 يف  الت�سريعية،  االنتخابات  موعد  مبوجبه 

يوليو/  31 يف  الرئا�سية  االنتخابات  جت��رى  اأن  على  املقبل 

متوز املقبل.

نحو  اأن  اإىل  ر�سمية  غ��ر  فل�سطينية  ت��ق��دي��رات  وُت�سر 

املحتلة  ال�سرقية  القد�س  يف  يعي�سون  فل�سطيني  األ��ف   340

الأهميتها  نظراً  اخل�سو�سية  من  عالية  بدرجة  تتمتع  التي 

الفل�سطيني، ونتيجة ال�ستيالء  لل�سعب  وال�سيا�سية  الدينية 

 ،1948 84% م��ن ال��ق��د���س خ���الل ح���رب ع���ام  اإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى 

فقد   ،1967 عام  و�سمها  منها  تبقى  ما  على  اال�ستيالء  ثم 

القد�س  منطقتني:  اإىل  االنتخابية  القد�س  دائرة  انق�سمت 

ال�سرقية، و�سواحي القد�س التي تقع خارج منطقة القد�س 

�سكانياً فل�سطينياً. 30 جتمعاً  ال�سرقية، ويوجد فيها 

ق�سية  من  االآن  حتى   ر�سمياً  موقفاً  اإ�سرائيل  تعلن  مل 

م�����س��ارك��ة اأه����ل ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة يف االن��ت��خ��اب��ات 

تل  اأن  ال��وا���س��ح  ل��ك��ن  م��اي��و/اأي��ار،  يف  امل��ق��ررة  الفل�سطينية 

اأبيب لن توافق على اإجراء االنتخابات يف القد�س ال�سرقية 

املحتلة، وال حتى مبوجب اتفاقيات اأو�سلو، بح�سب التقارير 

االإ�سرائيلية. االإعالمية 

اإن  ق��ال  ت��ق��ري��راً   Times Of Israel م��وق��ع  ون�سر 

ال�سلطات االإ�سرائيلية على االأرجح لن ت�سمح بالت�سويت يف 

القد�س ال�سرقية وال باإجراء جتمعات انتخابية للمر�سحني، 

قال  غانت�س  بيني  الدفاع  لوزير  اأي��ام  قبل  ت�سريحاً  ونقلت 

للفل�سطينيني”،  ال�سيا�سية  القرارات  يف  نتدخل  “لن  فيه: 

حما�س”،  مع  العمل  على  نوافق  “لن  الفور:  على  م�سيفاً 

توافق على م�ساركة  اأبيب لن  تل  اأن  وا�سحة على  اإ�سارة  يف 

�سكان القد�س ال�سرقية املحتلة يف تلك االنتخابات.

وج���اءت االإ����س���ارة االأب����رز ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��وج��ه يف االأ���س��ب��وع 

انتخابياً  جتمعاً  االح��ت��الل  �سرطة  ف�ست  عندما  امل��ا���س��ي 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��اً ح�����س��ره م�����س��وؤول��ون م���ن ح��رك��ة ف��ت��ح يف اأح���د 

امل�����س��وؤول��ني يف احلركة  م��ن  اث��ن��ني  واعتقلت  امل��دي��ن��ة  ف��ن��ادق 

�سراحهما. اأطلقت  ثم  وا�ستجوبتهما 

وقد اأ�سدر االحتاد االأوروبي بياناً اأدان فيه ت�سرف قوات 

التفاقيات  انتهاك  باأنه  اإياه  وا�سفاً  االإ�سرائيلية  االحتالل 

اأو���س��ل��و، ب��ي��ن��م��ا ت�����س��ر ال��ت�����س��ري��ح��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإىل اأن 

اأبومازن يحاول ا�ستغالل رف�س اإ�سرائيل اإجراء االنتخابات 

االن��ت��خ��اب��ات، يف  اإق��ام��ة  ل��ع��دم  ك��م��رر  ال�سرقية  ال��ق��د���س  يف 

الرغوثي  م��روان  وتقدمي  فتح  حركة  يف  االن�سقاقات  ظل 

لفتح  الر�سمية  للقائمة  مناف�سة  ق��ائ��م��ة  ال��ق��دوة  ون��ا���س��ر 

اأبومازن من اخل�سارة  الفل�سطيني، وخ�سية  الرئي�س  بقيادة 

ل�سالح مناف�سيه من فتح اأو ل�سالح حما�س.

وم���ع اق�����راب م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة امل��ق��ررة 

واأه��ل��ي��ة  اأو����س���اط �سعبية  ب���داأت  امل��ق��ب��ل،  22 م��اي��و/اأي��ار  ي���وم 

واإج��راء  قدماً  للم�سي  حلول  تقدمي  فل�سطينيون  وخ��راء 

االإ�سرائيلي،  املوقف  رغم  ال�سرقية  القد�س  يف  االنتخابات 

مطالبني بن�سر �سناديق االقراع يف القد�س حتى لو تطلب 

ذلك الو�سول اإىل حالة “ا�ستباك” مع االحتالل.

لوكالة  اأح��ادي��ث  يف  فل�سطينيون  قانونيون  خ��راء  وق��ال 

اإج��راء  عرها  ميكن  اآل��ي��ات  توجد  اإن��ه  الركية  االأن��ا���س��ول 

يف  ال�سناديق  ن�سر  بينها  ال�سرقية،  القد�س  يف  االنتخابات 

كنائ�سها وم�ساجدها و�سوارعها، يف خطوة تهدف اإىل فر�س 

االأم��ر  بقوة  اإ�سرائيل  على  ال�سرقية  القد�س  يف  الت�سويت 

الواقع.

ومن الناحية الر�سمية ورغم عدم رد اإ�سرائيل على طلب 

يوا�سل  املحتلة،  املدينة  يف  االنتخابات  ب��اإج��راء  فل�سطيني 

و�سع  ع���دم  ل�����س��م��ان  ال��دول��ي��ة  ات�����س��االت��ه��م  الفل�سطينيون 

من  ج��زءاً  القد�س  باعتبار  اإج��رائ��ه��ا،  اأم��ام  عراقيل  االأوىل 

الفل�سطينية. االأر�س 

امل�����س��ت��وى  مي��ث��ل��ه��ا  فل�سطينية،  ���س��ري��ح��ة  ت��ذه��ب  وب��ي��ن��م��ا 

ا�ستخدمت  �سابقة  اآل��ي��ات  باعتماد  املطالبة  اإىل  الر�سمي، 

وخراء  واأهلية  �سعبية  اأو�ساط  تذهب  املقد�سيني،  القراع 

بعيداً  ال��ق��د���س،  يف  االق����راع  �سناديق  بن�سر  املطالبة  اإىل 

ذلك  تطلب  لو  حتى  )االإ�سرائيلي(،  االحتالل  موافقة  عن 

الو�سول اإىل حالة “ا�ستباك” معه.

يف  ���س��ارك��وا  اأن  القد�س  �سكان  م��ن  للفل�سطينيني  و�سبق 

ترتيبات  و2006 �سمن  و2005   1996 االأعوام  االنتخابات يف 

مقرات  يف  االق���راع  مبوجبها  ج��رى  عليها،  متفق  خا�سة 

الريد االإ�سرائيلي، وباإ�سراف موظفي الريد نف�سه.

ي�����س��ر م��ع��ني ع����ودة، وه���و ح��ق��وق��ي م��ن م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

“غريبة  ح��ال��ة  برمتها  الفل�سطينية  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  اإىل 

ذلك  وم��ع  االح��ت��الل،  التحرر من  ط��ور  ونادرة” ل�سعب يف 

يرى اأن احلل الوحيد الإظهار القد�س كمدينة غر طبيعية 

دولية،  بعثات  خ��الل  من  االنتخابات  “اإجراء  هو  وحمتلة 

ت�سرف عليها ب�سكل كامل، بعيداً عن اأي تدخل”.

هو  الدويل  االإ�سراف  من  الغر�س  اإن  لالأنا�سول  ويقول 

الفل�سطينيني  واإن  االأر�س،  املوجودة على  “اإظهار احلقيقة 
ال ي�سيطرون على بلدهم املحتل”، مو�سحاً اأن “االنتخابات 

يعي�سون  وكاأنهم  الفل�سطينيني  ُتظِهر  احلالية  ب�سيغتها 

اأر�سهم وينتخبون ب�سكل طبيعي”. على 

امل��رم��ة  االنتقالية”  امل���رح���ل���ة  “اتفاقية  وت�����س��م��ن��ت 

وامل��وق��ع��ة  واإ���س��رائ��ي��ل  الفل�سطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ب��ني 

1995، ملحقاً خا�ساً يتعلق  28 �سبتمر/اأيلول  بوا�سنطن يف 

االق���راع  “يتّم  ن�سه  يف  ج��اء  الفل�سطينية،  ب��االن��ت��خ��اب��ات 

الريد  �سلطة  تتبع  بريد  مكاتب  يف  ال�سرقية  القد�س  يف 

االإ�سرائيلية”.

اإدارة  اع���راف  بعد  ت��ع��ق��ي��داً، خا�سة  ت���زداد  االأم���ور  ل��ك��ّن 

ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي ال�����س��اب��ق دون���ال���د ت���رام���ب ب��ال��ق��د���س 

اإ�سرائيل  تلزم  مل  ح��ال  ويف   ،2017 ع��ام  الإ�سرائيل  عا�سمة 

عبد  حامت  لفتح،  الثوري  املجل�س  ع�سو  اأ�سار  باالتفاقيات، 

القادر يف حديث �سابق لالأنا�سول اإىل خيارين: اإما حتويل 

االن��ت��خ��اب��ات ب��امل��دي��ن��ة اإىل م��ع��رك��ة وم��واج��ه��ة و����س���دام مع 

االحتالل، اأو تاأجيل االنتخابات ورمبا اإلغاوؤها.

ب������دوره ي����رى غ���ان���دي رب���ع���ي، وه����و حم�����اٍم م���ن م��دي��ن��ة 

“التي مي��ك��ن من  االآل���ي���ات  م��ن  ال��ك��ث��ر  ه��ن��اك  اأن  اهلل،  رام 

املقد�سني،  ح��ق  وتثبيت  االح��ت��الل  م��ع  اال���س��ت��ب��اك  خ��الل��ه��ا 

اأر�سهم ويف القد�س عا�سمة دولة  اأ�سحاب حق يف  بو�سفهم 

فل�سطني”.

���س��ن��ادي��ق  “و�سع  االآل�����ي�����ات:  ت���ل���ك  م����ن  رب���ع���ي  وي����ذك����ر 

االأق�سى، والطلب من جلنة  الكنائ�س وامل�سجد  االقراع يف 

االنتخابات االإ�سراف على تلك ال�سناديق”.

االآليات  امل�ساركة بهذه  الهدف من  اإن  ويقول لالأنا�سول 

يف  راف�ساً  االنتخاب،  يف  املقد�سيني  حق  لتثبيت  “رمزي” 
اأو  “حجة لتاأجيل االنتخابات  اأن تكون القد�س  الوقت ذاته 

اإلغائها”.

وجلنة  الفل�سطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ع��ل��ى  اأن  وي���رى 

االنتخابات املركزية “التفكر يف و�سع �سناديق االقراع يف 

القدمية(، كتحّد  القد�س  اأبواب  )اأحد  العامود  باب  منطقة 

ي�سور للعامل كيف �ستمنع اإ�سرائيل ال�سعب الفل�سطيني من 

ممار�سة حقه”.

يف  يعي�سون  فل�سطيني  األ��ف   340 اأن  اإىل  ت�سر  تقديرات 

املحتلة/ �سفا ال�سرقية  القد�س 

اأم����ا ح��ن��ا ع��ي�����س��ى، ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����س��اب��ق 

االنتخابات  قانون  اأن  اإىل  فيلفت  ال��دويل،  القانون  واأ�ستاذ 

ي��ت��وىل  اأن  ف��ك��رة  ع��ل��ى  “ق�سى  وت��ع��دي��الت��ه  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

القد�س  يف  االنتخابات  على  االإ���س��راف  االإ�سرائيلي  اجلانب 

املحتلة”. ال�سرقية 

مبا�سرة  االنتخابات  اإج���راء  اإال  جم��ال  “ال  اأن��ه  ويو�سح 

2007 وت��ع��دي��الت��ه  ل���ع���ام  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال���ق���ان���ون  وح�����س��ب 

“القانون  ل��الأن��ا���س��ول:  ح��دي��ث��ه  يف  م��ت��اب��ع��اً   ،”2020 ع���ام 

م�سوؤولية  امل��رك��زي��ة  االنتخابات  جلنة  اأع��ط��ى  الفل�سطيني 

اإدارة العملية االنتخابية بدءاً من اإعداد الك�سف االنتخابي، 

مروراً باالإ�سراف على �سناديق االقراع، وانتهاًء بالفرز”.

امل���ادة  “هذه  اإن  ل��الأن��ا���س��ول  ال��ق��ان��وين  وي��ق��ول اخل��ب��ر 

اتفاقية  من  نهائياً  خل�ستنا  االنتخابات(  قانون  من   115(

املوؤ�س�سات  تكون  اأن  ال��دويل  القانون  اأ�ستاذ  ويرى  اأو�سلو”، 

عملية  الإج��راء  مكاناً  ال�سرقية  القد�س  داخل  الفل�سطينية 

 340 االقراع، وُيقّدر عدد �سكان القد�س املحتلة باأكرث من 

89 األفاً م�سجلون يف ال�سجل االنتخابي. األفاً، منهم نحو 

واالأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، رف�����س��ت م��ن��ظ��م��ات غ���ر ح��ك��وم��ي��ة 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي، ات���خ���اذ م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

اع��ت��ب��ار  اإىل  ودع������ت  االن���ت���خ���اب���ات،  ل���ت���اأج���ي���ل  “ذريعة” 
على  االحتالل  مع  لال�ستباك  �ساحة  العامة  “االنتخابات 

االأ�سعدة”. كافة 

ال��ت�����س��ري��ح��ات مل�سوؤولني  ال��ك��ث��ر م��ن  وم���وؤخ���راً، ���س��درت 

ب��دون  االنتخابات  اإج���راء  ميكن  ال  اأن��ه  ت��وؤك��د  فل�سطينيني، 

االنتخابات  جترى  اأن  املقرر  ومن  القد�س،  �سكان  م�ساركة 

م��اي��و/اأي��ار،   22 يف  ت�سريعية  م��راح��ل:   3 على  الفل�سطينية 

31 يوليو/متوز، وانتخابات املجل�س الوطني يف  ورئا�سية يف 

اأغ�سط�س/اآب املقبل.  31

االنباط-وكاالت

ه���دم���ت ����س���ل���ط���ات االح����ت����الل االإ����س���رائ���ي���ل���ي ق��ري��ة 

ال��ت��وايل،  على   186 للمرة  امل��ح��ت��ل،  بالنقب  ال��ع��راق��ي��ب 

ظهر ام�س

اإن قوة من �سرطة االحتالل  وقالت م�سادر حملية، 

�سديدة  االأج��واء  يف  االأه��ايل،  و�سردت  القرية  اقتحمت 

�سهر  ظ��ل  ويف  املحتلة،  فل�سطني  ت�سود  ال��ت��ي  احل���رارة 

املبارك رم�سان 

القرية  ه��دم��ت  االح��ت��الل  �سلطات  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

ويبنون  االأه��ايل  ويعود   ،2021 بداية  منذ  خم�س مرات 

رغم  اأرا���س��ي��ه��م  يف  ال�سمود  على  وي�����س��رون  م�ساكنهم 

التنكيل الذين يتعر�سون له

�سلطات  جانب  من  للهدم  العراقيب  قرية  وتتعر�س 

���س��ل��ط��ات  2000، ح��ي��ث حت�����اول  ع����ام  م��ن��ذ  االح����ت����الل، 

ما  وه��و  منها،  للهجرة  الفل�سطينيني  دف��ع  االح��ت��الل 

اأر�سهم يرف�سونه ويوا�سلون ال�سمود يف 

 معضلة القدس.. هل تكون سببًا في تأجيل االنتخابات 
الفلسطينية أم فرصة للضغط على إسرائيل؟

 للمرة 186: االحتالل يهدم العراقيب ويشرد أهلها 
في األجواء الحارة

 األغوار: سلطات االحتالل تشرع 
ببناء وحدات استيطانية جديدة في 

مستوطنة »مسكيوت«

االنباط-وكاالت

����س���رع���ت �����س����رك����ات ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، 

وبناء وحدات جديدة  تو�سعة  باأعمال 

ب��االأغ��وار  “م�سكيوت”  م�ستوطنة  يف 

ال�سمالية

انتهاكات  توثيق  ع��ام  م��دي��ر  وق��ال 

م��ق��اوم��ة اجل��دار  االح��ت��الل يف هيئة 

ل�”الوكالة  عواد،  قا�سم  واال�ستيطان 

�سركات  اإن  االإثنني،  يوم  الر�سمية”، 

باأعمال  ب��داأت  امل�ستوطنات  يف  عاملة 

جديدة  ا�ستيطانية  وحدة   23 يف  بناء 

اأرا���س��ي  على  اجلاثمة  امل�ستوطنة  يف 

املواطنني يف االأغوار ال�سمالية

ح���ك���وم���ة  ان  ع�����������واد  واأ����������س���������اف 

بتاريخ  �سادقت  ق��د  ك��ان��ت  االح��ت��الل 

جم��ل�����س  ط��ل��ب  ع��ل��ى   2020/10/24

امل�����س��ت��وط��ن��ات ب��ب��ن��اء ه���ذه ال���وح���دات، 

والبناء  التو�سعة  اأعمال  اأن  مو�سحا 

يف هذه امل�ستوطنة تاأتي يف �سياق دعم 

ح��ك��وم��ة االح���ت���الل ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ب��ن��اء 

اال�ستيطاين

ردين، من عائلة م�سيحية �ساربِة جذورها يف اأر�س ال�سيد امل�سيح 
ُ
 كم�سيحي اأ

اليمن  يف  م��اأرب  و�سد  م��اآرب  منطقة  من  م�سيحية  اأ�سول  وم��ن  ال�سالم،  عليه 

اأهتم  طويلة،  �سنوات  منذ  م�سيحي  وكاتب  وكنا�سط  بقلبي،  امللت�سق  ال�سقيق 

اأوقاتي  من  كبًرا  حيًزا  خ�س�س 
ُ
واأ وامل�سيحيني،  بامل�سيحية  خا�س  �سعيد  على 

املوؤمنني  ووقائع  اأحوال  ومعرفة  عنه،  االأخبار  وملالحقة  اجلانب  بهذا  للعناية 

اأخواين  مقدمتهم  ويف  الدينية،  واملِلل  والنِّحل  االأديان  خمتلف  اأتباع  اليومية 

اأي  عن  بعيًدا  وعقائدهم،  مقد�ساتهم  ُت�سان  اأن  اأهمية  اأرى  اأنني  اإذ  امل�سلمون، 

ا كان، ويف رعاية روؤ�ساء البلدان التي َيحيون يف ربوعها ويعي�سون يف  اأًيّ تع�سب 

يف  فارقة  عالمة  هو  كان،  َمن  كائًنا  االآخ��ر  فاحرام  و�سعوبها.  قادتها  حماية 

بالعك�س. العقلي، والعك�س  االإن�سان وتفّوقه  ر  توؤكد حت�سّ حياتنا، 

واالإ�سالم  امل�سيحية  عن  واملقاالت  الدرا�سات  من  كبًرا  كًما  ون�سرُت  كتبُت   

للدرا�سات  امللكي  املعهد  ويف  واالأجنبية،  والوطنية  العامة  االإع��الم  و�سائل  يف 

االأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الكرمي،  �سيدي  ويراأ�سه  اأ�س�سه  ال��ذي  الدينية 

احل�����س��ن ب��ن ط���الل ح��ف��ظ��ه اهلل، ح��ي��ث ا���س��ت��غ��ل��ت ع��ل��ى ع��ن��اوي��ن ع���دة ه��ام��ة يف 

وازن��ة  وق���راأت حم��ا���س��رات  وَج��ه��دت حللحلة ُمع�سالت حم����َدَدة،  امل��ج��ال،  ه��ذا 

متعددة  وج��ه��ات  غ��ف��رة  جماهر  على  وذل��ك  ال��راق��ي  املعهد  ه��ذا  ترتيب  م��ن 

– تاريخي  ودن��ي��وي  ديني  بجوهر  متميز  ع��ن��وان  يف  درا���س��ة  وكتبت  وطننا،  يف 

و�سنوات  �سنوات  امتداد  على  لن�ساطي  اإ�سافة  للغاية.  وُمت�سّعب  اجلذور  عميق 

�سخ�سًيا  واأ���س��درُت  كما  ورو�سيا،  وخارجه  االأردن  يف  امل�سيحية  ال�سحافات  يف 

ن�سرة م�سيحية خا�سة عملُت على تاأ�سي�سها، وَجمع موادها، وتقدمي املعلومات 

املطبوعات  يف  اأعمايل  ذلك  على  زد  للقارئ،  الدينية  باهتماماتي  لة  ال�سِّ ذات 

�ست باالأديان واملتدينني. الورقية واالإعالم املتعدد، حيث تخ�سّ

مبتابعة  توقف  بال  اأن�سغل  فاأنا  وال�سديقة،  احلليفة  بالدول  يت�سل  فيما   

يف  واملتدينني  االأدي���ان  بق�سايا  �سّيما  ال  وعنها،  منها  املتدفقة  االأخ��ب��ار  اأن��ه��ار 

فيافيها، ومن هذه الدول جمهورية اأذربيجان ال�سقيقة، التي َتعني يل الكثر، 

كل  خ��الل  واهتماماتي  واأع��م��ايل  قلبي  يف  و�سيًعا  ح��ي��ًزا  �ِسلًما  احتلت  اأن��ه��ا  اإذ 

َحيوتي عن متابعة  �سنوات  �سنة من   12 ال� بلوغي  اأنقطع منذ  �ِسني عمري. مل 

العربية  باللغتني  فيها  االإعالم  و�سائل  الدولة من خالل  و�سجون هذه  �سوؤون 

والرو�سية.  

اأذربيجان عاقبت مواطًنا موؤمًنا من مواطنيها  اأن  اأقراأ يوًما   يف الواقع، مل 

ترعرعت  التي  واالأدي��ان  اللغات  بتعدد  الدولة متتاز  َكون هذه  اإمي��اين،  ل�سبب 

تاريخًيا يف ترابها ور�سخت يف عقول وم�ساعر اأذرييها. وبالتايل، ُتعتر الدولة 

االأطراف  مرامية  ف�سيف�سائية  لوحة  والديني  احل�ساري  واإرثها  مبواطنيها 

وخُمتالة  األ��وان��ه��ا  وزاه��ي��ة  مبظهرها  وبديعة  ومتناغمة  جميلة  وامل�����س��اح��ات، 

�سوب  يوؤ�سر  لالإن�سانية  وج��اذب��ة  بديع  بر�سٍم  جميلة  ���س��ورة  وه��ي  ِبُبنيانها، 

َمقامها  ُي�سّلب  اأذرية  ركائز  على  القائمة  ال�سماء،  اجلبال  كاأكتاف  عالية  ِهمٍم 

علييف.  حيدر  امل��رح��وم  الرئي�س  َقبله  وم��ن  علييف،  اإل��ه��ام  الرئي�س  ويوؤكدها 

وت��اأك��ي��د حق  تعميق  اأب���ًدا نحو  املندفعة  االأب��ي��ة  ال��ك��رام��ة  اأر����س  ه��ي  اأذرب��ي��ج��ان 

ال�سلمي الواعي يف كل جمال ل�سعبها، الذي �سمنه االإميان  امل�ساواة والتعاي�س 

وَي�سلك  اإل��ي��ه  ي�سعى  َم��ن  لكل  املنا�سب  املُعتقد  اإىل  الو�سول  وح��ري��ة  الديني، 

اإليه. �سبياًل قومًيا 

احل��رب  خلفية  ع��ل��ى  ان��ت��ق��دين  ال��ع��رب  وامل�سلمني  امل�سيحيني  م��ن  البع�س   

اأذرب��ي��ج��ان  ب��ني  امل��واج��ه��ة االأخ����رة  اأن  َي��ع��ت��ق��دون  اأن ه����وؤالء  اإذ  اأذرب��ي��ج��ان،  يف 

على  دي��ن  ت�سييد  بغية  واالأه���داف،  واملَظهر  اجلوهر  دينية  هي  اإمن��ا  واأرمينيا 

املُعا�س، تبدو هذه االأفكار ن�سخة  الواقع  اأخرى! يف  اآخر، وجماعة ب�سرية على 

يرفان  زال��ت  وما  �سنتها  التي  االإعالمية  احل��رب  وفركات  ترهاِت  من  �سوداء 

واالإ�سالمي عن حقيقة  امل�سيحي  العاملني  انتباه  اأذربيجان لتحويل  ت�سنها على 

التي  املتحدة  هذه احلرب، يف حماوالت لطم�س و�سطب قرارات منظمة االأمم 

طالبت اأرمينيا �سوًيا مع املجتمع الدويل واملنظمات االأممية باجلالء عن كامل 

الدينية  واالأبنية  املواقع  يرفان  حترم  اأن  و�سرورة  املُحتلة،  اأذربيجان  اأرا�سي 

 - االإن�سانية  الر�سالة  ه��ذه  لكن  وامل��ع��ت��ق��دات.  االأدي���ان  خمتلف  م��ن  وامل��وؤم��ن��ني 

اإما طبول  اآذان �ساغية يف يرفان التي ا�ستمرت بقرع  اأية  العاملية مل تلَق لالآن 

التي ال متت  الكنائ�س االألبانية  اأو �سرخات تطالب با�ستعادة  املبا�سرة،  احلرب 

لٍة الأرمينيا واالأرمن تاريخًيا، اإمنا هي َعمائر اأذربيجانية ُمقامة على اأر�س  ب�سِ

ذات �سيادة اأذربيجانية، وتتبع دينًيا لالإدارات الدينية امل�سيحية يف باكو، ويقوم 

الرئي�س علييف مبتابعة حمايتها و�سيانتها وتخ�سي�س االأموال الإبقائها على 

منطها ومنوالها القدمي، و�سامدة بوجه االأغراب واالأ�سرار والقوى املناه�سة 

ال�سماوية. ال�سماحة  لر�ساالت 

اأذربيجان. ب�سوؤون  *متخ�س�س 

األكاديمي مروان سوداح

 إلهام علييف.. 
مسيحيون وكنائس 

الثالثاء   20/ 4 / 2021



الدويل
01

االنباط-وكاالت

الإن�سانية  ال�����س���ؤون  تن�سيق  مكتب  ق���ال 

 553 �إن  “اأوت�سا”  امل��ت��ح��دة  ل����أمم  ال��ت��اب��ع 

ال�سفة  يف  تنت�سر  اإ�سرائيلياً  وعائقاً  حاجزاً 

ال��غ��رب��ي��ة ال���ت���ي ب��ل��غ ط�����ل ج�����دار ال��ف�����س��ل 

اآلف  م��ل��ت��ه��م��اً  ك��ل��م   465 ف��ي��ه��ا  ال��ع��ن�����س��ري 

الدومنات من اأرا�سي الفل�سطينيني

التي  الطريقة  ح���ل  لأوت�سا  تقرير  ويف 

التنقل،  على  املفرو�سة  القي�د  فيها  تعمل 

اأخ��رى، على تعميق املظامل  من جملة قي�د 

املحتلة،  الفل�سطينية  الأر���ض  يف  الإن�سانية 

املركبات  فاإن ح�اجز الحت�ل تقّيد حركة 

 154 فمنها  من�عة:  وه��ي  والفل�سطينيني، 

ح�اجز   108 و  ال��ط��رق،  على  ن�سبت  ب���اب��ة 

ج��زئ��ي��ة غ���ر دائ����م����ة، و 71 ح����اج����ًزا دائ��م��ا 

يتمركز عليها اجلن�د با�ستمرار

وح�سب اأوت�سا فقد ن�سرت ق�ات الحت�ل 

فيما  و68 مرتا�ض طريق،  ترابًيا،  �ساتًرا   86

اإىل جانب  ال���ط���رق،  ع��ل��ى  ع��ائ��ًق��ا   49 و���س��ع 

ن�سرها 20 جداًرا ترابًيا

وك����ل ه����ذه احل����اج���ز مب�����س��م��ي��ات��ه��ا ك��اف��ة 

للذين  الي�مية  احل��ي��اة  تعطيل  على  تعمل 

وم��ن  ال�����س��ك��ان��ي��ة،  ال��ت��ج��م��ع��ات  ب��ني  يتنقل�ن 

�سمنها با�ستثناء القد�ض واملنطقة اخلا�سعة 

لل�سيطرة الحت�ل يف مدينة اخلليل

ذ �سلطات الحت�ل اإجراءات تفتي�ض  وتنفَّ

���س��ارم��ة يف جميع الأوق�����ات ع��ل��ى احل���اج��ز 

الطرق  على  اأو  اجل��دار  امتداد  على  املقامة 

الأرا����س���ي  اأو  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ق��د���ض  اإىل  امل����ؤدي���ة 

للم�ساة  اإّل  ُي�سمح  ول   ،1948 ع���ام  املحتلة 

ت�����س��اري��ح  ي��ح��م��ل���ن  ال���ذي���ن  الفل�سطينيني 

خا�سة باملرور عربها

وحت��ظ��ر ه����ذه احل����اج���ز ع��ل��ى ال��غ��ال��ب��ي��ة 

املناطق  اإىل  ال��س�ل  ال�سكان  من  العظمى 

ال�اقعة خلف اجلدار )“منطقة الّتما�ض”( 

وال���ق���د����ض، ب��ي��ن��م��ا ت��ت��ح��ّك��م يف و����س����ل من 

يحمل�ن الت�ساريح اخلا�سة اإىل هذه املناطق 

اأو اإىل اأماكن عملهم يف الداخل املحتل

و ح�����س��ب اأوت�����س��ا ف��ق��د ب��ل��غ ط����ل اجل���دار 

اأ�سل  م��ن   465 املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف 

 142 اإىل جانب  ل��ه،  كيل�مرتا خمطط   770

كيل�مرتا يف اجلزء املحيط بالقد�ض املحتلة، 

اجلدار  ارتفاع  اأم��ا  القد�ض،  غ�ف  وامل�سمى 

في�سل اإىل ثمانية اأمتار

وب�����داأت ح��ك���م��ة الح���ت����ل ب��ن��اء اجل���دار 

رئي�ض  2002، يف عهد  يف 23 ي�ني�/حزيران 

وزراء الحت�ل الأ�سبق اأرئيل �سارون ، و�سط 

 3.4 نح�  النهائية  تكلفته  تبلغ  باأن  ت�قعات 

مليارات دولر

ال�سيا�سات  جتليات  اأح���د  اجل���دار  ومي��ث��ل 

لل�سيطرة  ال�ساعية  الت��سعية  الحت�لية 

وتطهرها  الأر����ض  م��ن  م�ساحة  اأك��رب  على 

من ال�ج�د الفل�سطيني

مي�ض اجل���دار م��ن خ���ل م�����س��اره ثماين 

جتمعا،   180 ت�سم  فل�سطينية  حم��اف��ظ��ات 

وت�����س��ر ت��ق��اري��ر اإىل اأن����ه ي����ؤث���ر ع��ل��ى ح��ي��اة 

قرابة 300 األف فل�سطيني يقطن�ن 67 قرية 

القد�ض  الغربية، مبا فيها  بال�سفة  ومدينة 

املحتلة

46% من  ويف املجمل، التهم اجل��دار نح� 

م�ساحة ال�سفة الغربية البالغة خم�سة اآلف 

وثمامنائة كيل�مرت مربعا، هذا ف�س� عن 

عزله مدينة القد�ض دمي�غرافيا وجغرافيا 

عن مدن وقرى ال�سفة الغربية

وينتهك اجلدار احلق�ق الأ�سا�سية لنح� 

ملي�ن فل�سطيني يف الأرا�سي املحتلة؛ حيث 

ي�سطر الآلف منهم اإىل ا�ست�سدار ت�ساريح 

خا�سة من الحت�ل، لل�سماح لهم مب�ا�سلة 

ال��ع��ي�����ض وال��ت��ن��ق��ل ب���ني م��ن��ازل��ه��م م���ن جهة 

واأرا�سيهم من جهة ثانية

االنباط-وكاالت

ي�ا�سل اأربعة اأ�سرى يف �سج�ن الحت�ل 

الطعام،  عن  املفت�ح  اإ�سرابهم  الإ�سرائيلي 

ا لعتقالهم الإدارّي منهم ث�ثة اأ�سرى رف�سً

وقال نادي الأ�سر يف بيان �سدر عنه ي�م 

الإثنني، اإن الأ�سر عماد �س�اركه )37 عاًما( 

الطعام منذ )33(  ع��ن  اأري��ح��ا، م�سرب  م��ن 

اأب��� عبيد )41 عاًما(  �سائد  والأ���س��ر  ي���ًم��ا، 

 )15( منذ  ال��ط��ع��ام  ع��ن  م�سرب  جنني  م��ن 

اله�ر  م�سعب  الأ���س��ر  ي�ا�سل  فيما  ي���ًم��ا، 

 )8( منذ  اإ���س��راب��ه  اخلليل  م��ن  ع��اًم��ا(   33(

اأيام، ومهند العزة )45 عاًما( من بيت حلم 

منذ )8( اأيام

�س�اركه،  الأ�سرى  اأن  الأ�سر  ن��ادي  وب��نّي 

واأب����� ع��ب��ي��د، وال���ه����ر، ي���ا���س��ل���ن الإ���س��راب 

ي�ا�سل  بينما  الإدارّي،  لعتقالهم  ��ا  رف�����سً

 ،2010 الأ�����س����ر ال���ع���زة املُ��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ ع����ام 

وامل��ح��ك���م ب��ال�����ّس��ج��ن )13( ع��اًم��ا، اإ���س��راب��ه، 

مطالًبا بنقله من زنازين �سجن “جلب�ع”

���س���ارك��ه يقبع يف  الأ���س��ر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اأب�  والأ�سرين  “ع�سق�ن”،  �سجن  زنازين 

“النقب”،  �سجن  زن��ازي��ن  يف  وال��ه���ر  عبيد، 

�سجن  زن��ازي��ن  العزة يف  الأ���س��ر  يقبع  بينما 

“جلب�ع”
واأب���  �س�اركه،  الأ���س��رى،  اأن  اإىل  واأ���س��اف 

اأم�س�ا  �سابق�ن  اأ���س��رى  هم  وال��ه���ر،  عبيد، 

�سن�ات يف �سج�ن الحت�ل الإ�سرائيلي ُجّلها 

رهّن العتقال الإدارّي، حيث اأم�سى الأ�سر 

الحت�ل  �سج�ن  يف  جمم�عه  م��ا  ���س���ارك��ه 

الأ�سر  اأم�سى  بينما  �سن�ات،  الع�سر  قرابة 

اأب� عبيد قرابة ال�)12( عاًما، والأ�سر اله�ر 

قرابة الع�سر �سن�ات

���س��ل��ط��ات الح���ت����ل ق��د اعتقلت  وك��ان��ت 

الأ�سر �س�اركه يف �سهر مت�ز العام املا�سي، 

ث�ثة  بحّقه  الحت�ل  خمابرات  واأ���س��درت 

اأربعة  منهما  كل  م��دة  اإدارّي  اعتقال  اأوام���ر 

�سه�ر، علًما اأنه متزوج واأب خلم�سة اأطفال

والأ�سر اأب� عبيد كان قد اُعتقل يف �سهر 

ت�سرين الثاين من العام املا�سي، وحكم عليه 

�سه�ر  اأربعة  ملدة  الفعلي  بال�ّسجن  الحت�ل 

ون�سف، وبعد انتهاء مدة ُحكمه جرى حت�يله 

اإىل العتقال الإدارّي، وعليه �سرع يف الإ�سراب

اأما الأ�سر اله�ر )33 عاًما(، فه� معتقل 

�سدر  وق��د   ،2019 الأول  ت�سرين  �سهر  منذ 

اإدارّي منذ تاريخ  بحّقه اأربعة اأوامر اعتقال 

اعتقاله، وه� متزوج واأب لطفل

الحت�ل  �سلطات  اأن  ذك��ره  اجلدير  من 

الإدارّي،  الع�����ت�����ق�����ال  ����س���ي���ا����س���ة  ت���ن���ت���ه���ج 

وت�����س��ت��خ��دم��ه��ا ع���ل���ى ن����ط����اق وا�����س����ع ب��ح��ّق 

“ملف  وج����د  ذري��ع��ة  حت��ت  الفل�سطينيني، 

ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل���ح���اك���م  م���ن  �سّري” وب���دع���م 

الفاعلني  عربها  ت�ستهدف  حيث  ال�س�رية، 

�سيا�سًيا،  الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  اأب���ن���اء  م��ن 

لتق�ي�ض  حم��اول��ة  يف  وثقافًيا  واجتماعًيا، 

عدد  بلغ  حيث  فل�سطينًيا،  فاعلة  حالة  اأي 

مار�ض  �سهر  نهاية  حتى  الإداري���ني  الأ�سرى 

2021 قرابة ال���)440(، غالبيتهم يقبع�ن يف 

بينهم  والنقب”،  جم���دو،  “ع�فر،  �سج�ن 

قا�سران، وث�ث اأ�سرات

االنباط-وكاالت

وامل���غ���رتب���ني  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأدان���������ت 

قان�ن  م�سروع  الثنني  ب�سدة  الفل�سطينية 

يف  الع�س�ائية  ال�ستيطانية  ال��ب���ؤر  �سرعنة 

الكني�ست، معتربة ذلك اختبارا جديا لإدارة 

الرئي�ض الأمريكي ج� بايدن

 ، الي�م  بيان �سحايف  ، يف  ال����زارة  وقالت 

اإن م�سروع القان�ن املذك�ر يهدف لتح�يلها 

اإىل م�����س��ت��ع��م��رات ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��م��دد وال��ت������س��ع 

وتزوديها  الفل�سطينية  الأر���ض  ح�ساب  على 

�سرقة  يعني  مبا  لذلك  ال�زمة  بامليزانيات 

املزيد من الأر�ض الفل�سطينية

القان�ن  م�سروع  مترير  اأن  من  وح��ذرت 

مي���ث���ل ت�������س���ع���ي���دا خ����ط����را يف الأن�������س���ط���ة 

قان�نياً  ومدخً�  ال�ستيطانية،  والعمليات 

ل�������س���خ الأم�����������ال م����ن م������ازن�����ة احل���ك����م���ة 

م�ست�طنات  اإىل  لتح�يلها  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

قائمة بذاتها

الفل�سطيني حممد  ال���زراء  رئي�ض  وك��ان 

ا�ستية طالب الي�م الإدارة الأمريكية ب�سرعة 

التدخل اجلاد والفاعل ل� جلم �سه�ة الت��سع 

ال�ستيطاين لإ�سرائيل

وقال ا�ستية ، خ�ل الجتماع الأ�سب�عي 

اإن  اهلل،  رام  م���دي���ن���ة  يف  ال����������زراء  مل��ج��ل�����ض 

اإ���س��رائ��ي��ل ب�����س��دد اإق��ام��ة اأك���ر م��ن 12 األ��ف 

منها  الغربية  ال�سفة  يف  ا�ستيطانية  وح��دة 

غنيم  اأب����  ج��ب��ل  يف  ا�ستيطانية  وح���دة   540

جن�ب مدينة القد�ض

ال����س���ت���ع���م���اري  ال���ت��������س���ع  اأن  واأ�������س������اف 

ال���س��ت��ي��ط��اين يف الأرا�����س����ي امل��ح��ت��ل��ة ط��ف��رة 

جديدة حتمل نذر خماطر كبرة من �ساأنها 

لإقامة  الرامية  الدولية  اجل��ه���د  تق�ي�ض 

الدولة الفل�سطينية

الكني�ست )الربملان(  اأن  اإىل  ا�ستية  واأ�سار 

ل�سرعنة  قان�ن  م�سروع  يبحث  الإ�سرائيلي 

جميعها  اأن  م����ؤك���دا  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة،  ال���ب����ؤر 

يتناق�ض مع ق��رارات جمل�ض الأمن الدويل 

املناه�سة ل��ستيطان

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات  ا���س��ت��ي��ة  واأدان 

امل�سجد الأق�����س��ى والع��ت��داء  امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى 

اأن م��ث��ل ه��ذه  اإىل  ، م�����س��راً  امل�����س��ل��ني  ع��ل��ى 

الع������ت������داءات مت��ه��ي��د م�����س��ت��م��ر ل��ل��ت��ق�����س��ي��م 

�ست�ا�سل  فيما  ل�أق�سى،  واملكاين  الزماين 

احلك�مة م�اجهة ذلك

اأدان اعتقال �سلطات الحت�ل عددا  كما 

من املر�سحني ل�نتخابات يف مدينة القد�ض 

، ومنع عقد م�ؤمتر �سحفي للكتل امل�ساركة 

يف النتخابات الت�سريعية املزمع اإجراوؤها يف 

22 اأيار/ماي�  املقبل

جه�دها  ت�ا�سل  احلك�مة  اأن  اإىل  ولفت 

م���ع ال�����س��رك��اء ال���دول���ي���ني لإزال������ة ال��ع��ق��ب��ات 

الإ�سرائيلية والعمل على ت�سهيل اإجرائها يف 

وزير اخلارجية  يق�م  فيما  املقد�سة،  املدينة 

ريا�ض املالكي بزيارة اىل برك�سل تهدف اىل 

جتنيد املجتمع الدويل لدعم م�قفنا املتعلق 

بالنتخابات يف القد�ض

وت����اب����ع ا����س���ت���ي���ة: ن���ح���ن ع���ل���ى ي���ق���ني ب����اأن 

تخطي  يف  �سي�ساعدوننا  الدوليني  �سركاءنا 

الد�ست�ري  ال�ستحقاق  اإجراء  اأمام  العقبات 

اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ع��راق��ي��ل  ودون  م����ع���ده  يف 

اأن  ، م�ؤكدا  اإج��راءه يف مدينة القد�ض  تعيق 

اإجن��اح  م��ا يحتاجه  ك��ل  ق��د عملت  احلك�مة 

العملية الدميقراطية والنتخابات

االنباط-وكاالت

الثنني  ام�����ض  امل�سرية  الداخلية  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

قتلها ث�ثة من العنا�سر الإرهابية يف اإطار جه�دها 

مبكافحة الإرهاب يف حمافظة �سمال �سيناء

وقالت الداخلية ، يف بيان �سحفي الي�م ، اإن ذلك 

ياأتي ا�ستمرارا جله�دها يف تتبع وم�حقة العنا�سر 

الإرهابية املت�رطة يف تنفيذ بع�ض العمليات الإرهابية 

وال�سرطة  امل�سلحة  ال��ق���ات  عنا�سر  ت�ستهدف  التي 

خمططاتها  لت�سعيد  وت�����س��ع��ي  ال���دول���ة  وم���ق���درات 

الرامية لزعزعة ال�ستقرار المني بالب�د

واأ�سارت اإىل اأن معل�مات  ت�افرت لقطاع الأمن 

ال����ط���ن���ي ح�����ل ت����اج���د جم��م���ع��ة م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر 

الإره��اب��ي��ة املت�رطة يف ح��ادث مقتل امل���اط��ن  نبيل 

حب�سي مبنطقة البطال ب�سمال �سيناء وا�سط�عهم 

العمليات  م��ن  ع���دد  لتنفيذ  والتخطيط  ب���الإع���داد 

وممتلكاتهم  الأقباط  امل�اطنني  ت�ستهدف  العدائية 

ودور عبادتهم وارتكازات الق�ات امل�سلحة وال�سرطة

ولفتت اإىل  اأن نتائج الر�سد  اأ�سفرت عن حترك 

ث���ث��ة م���ن ت��ل��ك اخل��ل��ي��ة ���س��دي��دة اخل���ط����رة ب���ذات 

املنطقة من خ�ل �سيارة ???ربع نقل بي�ساء الل�ن 

اأمكن  الإع���داد لرتكاب عملية عدائية حيث  بهدف 

قام�ا  ال��ق���ة  ومبعرفتهم   عليهم  احل�����س��ار  اأح��ك��ام 

اإىل  ، م�سرة  الق�ات  بكثافة جتاه  النران  باط�ق 

اأن التعامل معهم اأ�سفر عن مقتلهم  وانفجار حزام 

نا�سف كان يرتديه اأحدهم ، والعث�ر بح�زتهم على 

ث���ث قطع �س�ح اآيل وح��زام نا�سف وقنبلة يدوية 

وكمية من الذخرة

العنا�سر  اأن��ه مت حتديد اثنني من  وك�سفت عن 

الإرهابية التي لقيت حتفها ، وهما القيادي الإرهابي 

/ حم��م��د زي�����ادة ���س��امل زي�����ادة ، ح��رك��ي / ع���م���ار/ ، 

، وت�ىل  الإرهابية  العنا�سر  اأخطر  وال��ذي يعد من 

الإع��داد والتخطيط والتنفيذ للعديد من احل�ادث 

�سيناء كما  التي �سهدتها حمافظة �سمال  الإرهابية 

ت�ىل م�س�ؤولية ت�فر الدعم الل�جي�ستي للعنا�سر 

الإرهابية

واأ�سافت اأن الإرهابي الثاين ه� ي��سف اإبراهيم 

�سليم  حركي  /اأب�حممد/ املت�رط يف تنفيذ العديد 

م��ن العمليات الإره��اب��ي��ة وم��ن امل��ع��اون��ني ل����أول يف 

ت�فر الدعم الل�جي�ستي

واأ�سارت اإىل اأنه جاري م�حقة باقي عنا�سر تلك 

امل�اطن  ح��ادث مقتل  املت�رطة يف  الإرهابية  اخللية 

اأنهم  اأمكن حتديدهم وتبني  / نبيل حب�سي/ حيث 

كل من  جهاد عطا اهلل �س�مة ع���دة و اأحمد كمال 

حممد �سحاته،  وخالد حممد �سليم ح�سني

 553 حاجزا لالحتالل و465كم من جدار الفصل في الضفة

 )4( أسرى في سجون االحتالل يواصلون اإلضراب المفتوح عن الطعام

 الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير في األنشطة االستيطانية إلسرائيل

 الداخلية المصرية تعلن قتل ثالثة من العناصر اإلرهابية بشمال سيناء

 إدارة سجون االحتالل تواصل عزل 
األسير ربيع أبو نواس

االنباط-وكاالت

ت�ا�سل اإدارة �سج�ن الحت�ل عزل الأ�سر 

ربيع فرح اأب� ن�ا�ض )32 عاًما( من بلدة �سنجل 

يف رام اهلل، منذ اأكر من عام و�سهرين

واأو�����س����ح ن����ادي الأ����س���ر يف ب��ي��ان ل����ه، ي���م 

الأ�سرى  اأح��د  ن�ا�ض،  اأب���  الأ�سر  اأن  الثنني، 

التي  ال��ك��ب��رة  ال��ق��م��ع  ال��ذي��ن واج��ه���ا عملية 

تعر�ض لها الأ�سرى يف �سجن “ع�فر” يف �سهر 

فرباير عام 2020، وخ�لها اعتدت عليه ق�ات 

�سيب بجروح، وُنقل لحًقا اإىل العزل 
ُ
القمع واأ

الإنفرادّي حتى الي�م

اأب����� ن���ا���ض ي���اج��ه  اأن الأ����س���ر  ول��ف��ت اإىل 

العزل  زن��ازي��ن  يف  وم��اأ���س��اوي��ة  قا�سية  ظ��روًف��ا 

وه����  “ع�سق�ن”،  ���س��ج��ن  يف  الإن�������ف�������رادّي 

عمليات  �سل�سلة  بعد  اإليها  ُن��ق��ل  حمطة  اآخ���ر 

�سجن  ع��زل  م��ن  بحّقه  ج��رت  مت�ا�سلة  نقل 

ع��زل  و  “اأوهليكدار”،  ع���زل  اإىل  “رمي�ن” 
زن��ازي��ن  اإىل  ُن��ق��ل  اأن  اإىل  الرملة”،  “اأيل�ن 

فيها يقبع  يزال  “ع�سق�ن” وما 

واأ���س��اف ن��ادي الأ���س��ر، اأن زوج��ت��ه متّكنت 

اإىل العزل،  من زي��ارت��ه م��رة واح��دة بعد نقله 

ويف حينه مل ت�سمح لها اإدارة ال�سج�ن باإدخال 

اأن  ك��م��ا  اح��ت��ي��اج��ات��ه،  اأي م��ن  اأو  ل��ه  م���ب�����ض 

عائلته على مدار هذه املدة ل تعرف �سيء عن 

و�سع جنلها، ل�سيما بعد انت�سار ال�باء، وعدم 

ان��ت��ظ��ام زي����ارات امل��ح��ام��ني، م��ا و�سعه يف ع��زٍل 

ومبجرد  ال�سج�ن  اإدارة  اأن  ة  خا�سّ م�ساعف، 

ع����زل الأ�����س����ر، حت���رم���ه م���ن زي�����ارة ال��ع��ائ��ل��ة، 

من  وحترمه  اخل��ارج��ي،  العامل  عن  وتف�سله 

الت�ا�سل مع رفاقه الأ�سرى

اأب� ن�ا�ض متزوج واأب  اأن الأ�سر  ُي�سار اإىل 

ل��ث���ث ط���ف����ت، م��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ ���س��ه��ر اأك��ت���ب��ر 

م�ق�ًفا،  ك��ان  للعزل  ُن��ق��ل  عندما   ،2019 ع��ام 

اأن ي�����س��در ب��ح��ّق��ه ُحكم  وك����ان م��ن امل��ف��رت���ض 

لعدة �سه�ر، اإل اأنه وبعد اإدعاء اإدارة ال�سج�ن 

�سلطات  تطلب  ال�ّسجانني،  لأح��د  مب�اجهته 

 16 الحت�ل الي�م احلكم عليه بال�ّسجن ملدة 

يف  حمكمة  له  ُتعقد  اأن  املفرت�ض  وم��ن  عاًما، 

تاريخ 21 اأبريل اجلاري

األسير عمر خرواط يقبع في عزل »هشارون« 
منذ نحو 3 أشهر بظروف قاسية

 أزمة سد النهضة تتعقد.. إثيوبيا 
تتمسك بالتعبئة الثانية والسودان يقدم 
إحاطة لمجلس األمن بشأن المفاوضات 

والسيسي يخاطب األفارقة

االنباط-وكاالت

اإنه  واملحررين  الأ�سرى  �س�ؤون  قالت هيئة 

ل ي�جد اأية حل�ل جديدة فيما يتعلق بق�سية 

اإن��ه��اء ع���زل الأ���س��ر ع��م��ر خ����رواط، وم���ا زال 

“ه�سارون”  معتقل  عزل  داخ��ل  يقبع  الأ�سر 

ب��ظ��روف حياتية  اأ���س��ه��ر  ال��ث���ث��ة  ق��راب��ة  منذ 

قا�سية

“ه�سارون”  اإدارة  اأن  اإىل  الهيئة،  ولفتت 

بتقييد  معاملته  واإ�ساءة  الأ�سر  اإهانة  تتعمد 

غرفة  واإىل  م��ن  نقله  مت  كلما  ورجليه  يديه 

املعتقل  لعيادة  اأي�����س��اً  اإخ��راج��ه  وعند  ال��ع��زل، 

“�ساحة  ي�سمى  م��ا  واإىل  امل��ح��ام��ني  ول��غ��رف��ة 

اإىل  ب�����اخل�����روج  ل����ه  ت�����س��م��ح  ك���م���ا  الف�رة”، 

الي�م،  ط���ال  فقط  واح��دة  �ساعة  “الف�رة” 
له  املقدمة  الطعام  وجبات  اأن  اإىل  بال�سافة 

�سيئة الن�ع والكمية

واأ���س��اف��ت اأن���ه حم���روم م��ن ال��ت���ا���س��ل مع 

ذوي��ه منذ حلظة دخ���ل��ه زن��ازي��ن ال��ع��زل، اأي 

منذ تاريخ 9 اآذار/ مار�ض من عام 2020، �س�اء 

بالزيارات اأو بالت�سال الهاتفي، ول يت�ا�سل 

معهم �س�ى عن طريق حمامي الهيئة، كذلك 

ملعرفة  حمكمة  جل�سة  اأي  ل�أ�سر  تعقد  مل 

�سبب عزله ومدة العزل املفرو�سة بحقه حتى 

الحت�ل  �سج�ن  اإدارة  عمدت  كما  اللحظة، 

اأوراق  ال�سخ�سية من  على م�سادرة مقتنياته 

و�س�ر وغرها عند التحقيق

خ����رواط ج��رى  الأ����س���ر  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

“رمي�ن”  م��ع��ت��ق��ل  داخ����ل  ال��ب��داي��ة  ع��زل��ه يف 

“جلب�ع”  م��ع��ت��ق��ل  ع���زل  اإىل  ُن��ق��ل  ث���م  وم���ن 

ومن  “اأيال�ن-الرملة”  زنازين  اإىل  وبعدها 

اأ���س��درت  وبعدها  “جمدو”،  زن��ازي��ن  اإىل  ث��م 

�سلطات الح��ت���ل اأم��ر ب��اإن��ه��اء ع��زل��ه وال��ذي 

ا�ستمر لثمانية �سه�ر وقامت بنقله اإىل اأق�سام 

الحت�ل  ليعيد  “�سطة”،  مبعتقل  الأ���س��رى 

بعدها عزله مرة اأخرى لذرائع واهية، ويق�م 

20 ي�ماً  بزجه داخل زنازين “ه�سارون” بعد 

على اإنهاء عزله النفرادي ال�سابق

ع���ام���اً(   49( خ������رواط  الأ�����س����ر  اأن  ي���ذك���ر 

م���ن حم��اف��ظ��ة اخل��ل��ي��ل م��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ ت��اري��خ 

ب��ع��دة  ���س��ي��ب 
ُ
اأ اع��ت��ق��ال��ه  وع��ن��د   ،2002/4/29

ط�يلة  حماكمات  وبعد  و�سظايا،  ر�سا�سات 

حكم بال�سجن امل�ؤبد لأربع مرات

االنباط- وكاالت

ك����ث����ف ال�������������س�������دان وم���������س����ر حت���رك���ات���ه���م���ا 

الدعم لتفاق ملزم  �سعيا حل�سد  الدبل�ما�سية 

ج�لة  ف�سل  بعد  الإث��ي���ب��ي  النه�سة  �سد  ب�ساأن 

املفاو�سات الأخ��رة يف كين�سا�سا، واإع���ن اأدي�ض 

يف  لل�سد  الثانية  التعبئة  تنفيذ  اعتزامها  اأبابا 

ي�لي�/مت�ز املقبل

فقد التقت وزيرة اخلارجية ال�س�دانية مرمي 

ال�سادق املهدي خ�ل اأم�ض الأحد يف اخلرط�م 

مع �سفراء الدول الأع�ساء يف الحتاد الأفريقي

وق���ال���ت امل���ه���دي خ�����ل ال���ل���ق���اء اإن م���ق��ف 

ال�س�دان الثابت يتمثل يف �سرورة الت��سل اإىل 

اتفاق ملزم قبل امللء الثاين ل�سد النه�سة

اخلارجية  ب����زارة  م�سدر  ق��ال  ال�سياق،  ويف 

ال�س�دانية للجزيرة اإن اخلرط�م اأبلغت جمل�ض 

بها  التي متر  التعقيدات  ب�ساأن  ال��دويل  الأم��ن 

مفاو�سات ال�سد

اخلارجية  با�سم  املتحدث  ق��ال  وبالتزامن، 

���س��ام��ح �سكري  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة  اإن  امل�����س��ري��ة 

�سيحمل ر�سائل من الرئي�ض عبد الفتاح ال�سي�سي 

لقادة عدد من الدول الأفريقية يزورها خ�ل 

ج�لة يبداأها من كينيا، م�سيفا اأنه �سيطلعهم 

�سد  ملف  ب�ساأن  املفاو�سات  و�سع  حقيقة  على 

النه�سة

�سبل  �سكري خ�ل ج�لته  �سامح  و�سيبحث 

دعم م�سار الت��سل اإىل اتفاق قان�ين ملزم ب�ساأن 

ي��راع��ي م�سالح  نح�  على  ال�سد  وت�سغيل  م��لء 

الدول الث�ث، ح�سب اخلارجية امل�سرية

وكانت ج�لة املفاو�سات التي عقدت م�ؤخرا 

يف كين�سا�سا برعاية رئي�ض الك�نغ� الدميقراطية 

ب����ده  ت��ت���ىل  ال����ذي  ت�سي�سيكيدي،  فيليك�ض 

الرئا�سة الدورية ل�حتاد الأفريقي، وم�ساركة 

وزراء اخلارجية والري يف كل من اإثي�بيا وم�سر 

وال�������س����دان، ق��د ان��ت��ه��ت دون اإح�����راز اأي ت��ق��دم، 

واأدي�ض  وتبادلت اخلرط�م والقاهرة من جهة، 

اأبابا من جهة اأخرى التهامات باإف�سالها

وبعد ف�سل هذه اجل�لة، وجه رئي�ض ال�زراء 

ال�����س���داين عبد اهلل ح��م��دوك دع����ة اإىل م�سر 

واإثي�بيا لعقد قمة ث�ثية لبحث تداعيات ملف 

�سد النه�سة

مت�سك بالتعبئة الثانية

وقد جدد رئي�ض ال�زراء الإثي�بي اآبي اأحمد 

اأم�ض الأحد التاأكيد على اأن التعبئة الثانية ل�سد 

النه�سة الذي تبنيه ب�ده على نهر النيل الأزرق 

ي�لي�/مت�ز  يف  الأم��ط��ار  م��سم  خ���ل  �ستتم 

معار�سة  رغ��م  وذل��ك  املقبلني،  واأغ�سط�ض/اآب 

م�سر وال�������س����دان ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذه اخل��ط���ة قبل 

الت��سل لتفاق

وق��ال اآب��ي اأحمد يف تغريدات على ت�يرت اإن 

ب���ده ل ت�سعى لإحل��اق ال�سرر بدولتي م�سب 

نهر النيل م�سر وال�س�دان

ح��دوث  دون  ح��ال  النه�سة  �سد  اأن  واأ���س��اف 

في�سانات عارمة يف ال�س�دان العام املا�سي، لفتا 

الأم��ط��ار  م��سم  يف  ال�سد  تعبئة  اإجن���از  اأن  اإىل 

�سيقلل خطر الفي�سانات يف ال�س�دان

اأن الأمطار الغزيرة التي هطلت  اإىل  واأ�سار 

العام املا�سي �ساعدت يف ا�ستكمال التعبئة الأوىل 

التعبئة  قبل  �ستطلق  ب���ده  اأن  وك�سف  بنجاح، 

الثانية مزيدا من املياه التي خزنت العام املا�سي 

املعروفة  ال�سد  لبحرة  اجلانبية  امل�ساحات  يف 

با�سم املفاي�ض ، و�ست�سارك املعل�مات مع م�سر 

وال�س�دان

واأرف��ق رئي�ض ال���زراء الإثي�بي يف تغريداته 

اكتمال  ي������س��ح  النه�سة  ل�سد  ج��دي��دا  ف��ي��دي��� 

املفاي�ض، وتدفق املياه عربها

باأنها  اإثي�بيا  اأق��رت   2020 ي�لي�/مت�ز  ويف 

نفذت اأول ملء اأح��ادي لل�سد من دون الت��سل 

وال�س�دان،  م�سر  امل�سب،  دولتي  مع  اتفاق  اإىل 

وحاليا ت�سر على ملء ثان لل�سد

الإثي�بي  اخلارجية  وزي��ر  اأع��ل��ن  واجلمعة، 

دمييكي ميك�نني رف�ض ب�ده تدويل ملف �سد 

النه�سة، واأكد اأنها لن تذعن لل�سغ�ط للقب�ل 

ب�ساأن  ال�ستعمارية  امل��ع��اه��دات  ب���  و�سفها  مب��ا 

النيل، قائ� اإن امل��س�ع برمته �سيحل يف اإطار 

العملية التي يق�دها الحتاد الأفريقي اإن اتبعت 

م�سر وال�س�دان نهجا بناء ، على حد تعبره

لن  ب���ده  اأن  على  الإثي�بي  امل�س�ؤول  و�سدد 

تقبل ب�سروط غر عادلة ت�سعى م�سر وال�س�دان 

من خ�لها للحفاظ على هيمنتها املائية

ل�سد  ث���ان  م���لء  ع��ل��ى  اإث��ي���ب��ي��ا  وبينما ت�سر 

اتفاق ث�ثي  اإىل  النه�سة حتى ل� مل تت��سل 

ب�����س��اأن ال�����س��د م���ع م�����س��ر وال�������س����دان، تتم�سك 

اتفاق  اإىل  اأول  بالت��سل  واخل��رط���م  القاهرة 

من�ساآتهما  على  يحافظ  والت�سغيل  امل��لء  ح���ل 

امل��ائ��ي��ة، وي�����س��م��ن ا���س��ت��م��رار ت��دف��ق ح�ستيهما 

ال�سن�ية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار مرت 

مكعب، و18.5 مليار مرت مكعب على الت�ايل

وعلى مدار 10 �سن�ات جتري الدول الث�ث 

مفاو�سات متعرة، ويرعاها الحتاد الأفريقي 

منذ اأ�سهر
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الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

ع������ر حم����م����د ������ش�����ري�����ف، م���ه���اج���م 

هدفني،  بت�شجيل  �شعادته  عن  الأهلي، 

مناف�شه  ع��ل��ى  ل��ل��ف��وز  ف��ري��ق��ه  وق���ي���ادة 

م�����ش��اء   ،)1-2( ال���زم���ال���ك  ال��ت��ق��ل��ي��دي 

الأحد، بالدوري امل�شري املمتاز. وقال 

���ش��ري��ف، يف ت�����ش��ري��ح��ات ل��ق��ن��اة ن��ادي��ه: 

مناف�س  اأم���ام  ق��وي��ة  م��ب��اراة  “خ�شنا 
����ش���ع���ب، وق���ط���ع���ن���ا خ����ط����وة م���ه���م���ة يف 

ال���دوري..  لقب  على  احل��ف��اظ  م�شوار 

�شريعا،  ال�شفحة  اإغ���اق  علينا  ل��ك��ن 

ال����ق����ادم����ة«.  ال����ل����ق����اءات  ل���ل���رك���ي���ز يف 

يف  ي����راج����ع  مل  “الأداء  واأ�������ش������اف: 

بتاأمني  لعبنا  لكننا  ال��ث��اين،  ال�����ش��وط 

ال���ف���وز، وجنحنا  اأك���ر حل�����ش��م  دف��اع��ي 

�شخ�شيتنا  واأظهرنا  الغيابات،  قهر  يف 

اأن الأه����داف  ال��ق��م��ة«. واأك����د  ل��ق��اء  يف 

والأهم  باأكمله،  الفريق  مبجهود  تاأتي 

ولي�س  ال��ف��وز،  حتقيق  هو  له  بالن�شبة 

مروان  قال  جانبه،  من  لل�شباك.  هزه 

الفريق  اإن  الأه��ل��ي،  مهاجم  حم�شن، 

الاعبون  وك��ان  مميزا،  م�شتوى  ق��دم 

ال��ف��وز، رغ��م  ال��رك��ي��ز حل�شد  يف ق��م��ة 

الإ���ش��اب��ات وال��غ��ي��اب��ات. ومت��ن��ى م��روان 

ا���ش��ت��م��رار الن���ت�������ش���ارات يف ال��ل��ق��اءات 

الاعبني  جميع  اأن  م��وؤك��دا  ال��ق��ادم��ة، 

ي��ب��ذل��ون ق�����ش��ارى ج��ه��ده��م م���ن اأج���ل 

ذلك.

11

شريف يقود االهلي 
للفوز على الزمالك 

أنس جابر تخسر نهائي شارلستون 

الدميري يشارك في لقاء السد الثاني 

رقم تاريخي للنجم هاالند 

امريكا - وكاالت 

ف�����ش��ل��ت ال��ت��ون�����ش��ي��ة اأن���������س ج����اب����ر، يف 

املفتوحة   2 �شارل�شتون  ببطولة  التتويج 

اأمام  النهائي  يف   ، خ�شارتها  بعد  للتن�س 

الأ����ش���رال���ي���ة ا����ش���را ����ش���ارم���ا امل�����ش��ن��ف��ة 

واحدة  ملجموعة  مبجموعتني  118عاملًيا 

بعد �شاعة، و55 دقيقة من اللعب. كانت 

27 ع��امل��ًي��ا يف ط��ري��ق  اأن�������س، امل�����ش��ن��ف��ة ال������

مفتوح يف املجموعة الأوىل؛ حيث  فازت 

امل��ج��م��وع��ة  ت��خ�����ش��ر  ان  ق��ب��ل   )2-6( ب��ه��ا 

بنتيجة  وت���اح���ق  ت�����ش��اب��ق  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة 

ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال��ب��ط��ل��ة  وت����اأث����رت   .)7-5(

ال��ث��ان��ي��ة م��ا جعلها  امل��ج��م��وع��ة  ب��خ�����ش��ارة 

وتخ�شرها  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  يف  ت��ن��ه��ار 

فيها  تخ�شر  الثانية  امل��رة  وه��ذه   .)6-1(

اأن�س جابر دور نهائي بعد نهائي بطولة 

 .2018 مو�شكو املفتوحة ل�شنة 

االنباط - عمان 

ط���م���ئ���ن امل�����������ش�����وؤول ال���ط���ب���ي ل��ف��ري��ق 

ال���وح���دات م��وؤي��د ع��م��ر ج��م��اه��ر الفريق 

اأن ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت 

لاعبني حممد الدمري وفرا�س �شلباية 

وعبد اهلل ديارا، جاءت مب�شرة ومطمئنة 

ودي���ار  �شلباية  وت��ع��ر���س  ك��ب��ر.  ح��د  اإىل 

لاإ�شابة خال م�شاركتهما مع الوحدات 

يف دوري اأبطال اآ�شيا، اأما الدمري اأ�شيب 

ال�شهر  البحرين  مع  الأردن  ودي��ة  خ��ال 

ب���داأ  “الدمري  م���وؤي���د  وق����ال  امل���ا����ش���ي. 

املتوقع  من   ،%80 بن�شبة  لل�شفاء  يتماثل 

امل��درب عبد اهلل  اأن يكون �شمن خ��ي��ارات 

الرابعة  اجلولة  لقاء  بداية من  اأب��وزم��ع، 

واأ�شاف  املقبل«.  يوم اجلمعة  ال�شد،  اأمام 

فرا�س  اإ�شابة  ت�شخي�س  “مت  ناديه  ملوقع 

�شلباية بكدمة �شديدة، ويخ�شع لرنامج 

ع���اج���ي، ���ش��ن��ك��ث��ف ال��ع��م��ل ال��ط��ب��ي حتى 

يكون �شمن خيارات اجلهاز الفني يف لقاء 

اإ�شابة ديارا، رد  اأمام ال�شد«. وحول  الغد 

حتت  الفريق  م��ران  يف  ال��اع��ب  “�شارك 
مراقبة اجلهاز الطبي، �شنجري له مزيًدا 

من الفحو�شات للوقوف على جاهزيته«. 

وك���ان ال���وح���دات ق��د خ��ا���س م��ب��ارات��ني يف 

دوري اأبطال اآ�شيا، حيث تعادل �شلبًيا مع 

الن�شر ال�شعودي، وخ�شر 0-1 اأمام فولد 

الإيراين.

برلني - وكاالت 

ق���اد ال��ن��ج��م ال���روي���ج���ي اإي��رل��ي��ن��ج 

دورمتوند،  بورو�شيا  مهاجم  هالند، 

ف��ري��ق��ه ل��ل��ف��وز ع��ل��ى ف���ردر ب��رمي��ني، 

م��ب��اري��ات  ���ش��م��ن   ،  )1-4( ب��ن��ت��ي��ج��ة 

و�شجل  الأملاين.   للدوري   29 اجلولة 

ه��الن��د ه��دف��ني م��ن رب��اع��ي��ة فريقه، 

بقمي�س  ت��اري��خ��ًي��ا  رق���ًم���ا  ل���ه  ك��ت��ب��ت 

�شبكة  دورمتوند. وبح�شب  بورو�شيا 

»اأوب���ت���ا« ل��اإح�����ش��ائ��ي��ات، ف���اإن ه��الن��د 

ب��ورو���ش��ي��ا  ت���اري���خ  اأول لع���ب يف  ب���ات 

اأك��ر  اأو  دورمت���ون���د ي�����ش��ج��ل ه��دف��ني 

9 م��ب��اري��ات يف م��و���ش��م واح���د  خ���ال 

اأن  ال�شبكة،  للبوند�شليجا. واأو�شحت 

امل�شجل  القيا�شي  الرقم  ك�شر  هالند 

با�شم لوثار اإميريخ، والذي فعل ذلك 

مو�شمي  يف  فقط،  مبارايات   8 خال 

.)1967/1966 - 1966/1965(

االنباط - عمان  

يتطلع فريق الوحدات اىل حتقيق الفوز 

ول بديل عند مواجهة فريق ال�شد القطري 

يف ال�شاعة التا�شعة من م�شاء اليوم الثاثاء 

ع��ل��ى ا���ش��ت��اد امل��ل��ك ف��ه��د ال���دويل ب��ال��ري��ا���س، 

ذهاب  من  الثالثة  اجلولة  مناف�شات  �شمن 

اأبطال  ب��دوري  الرابعة  املجموعة  مباريات 

اآ���ش��ي��ا ل��ك��رة ال���ق���دم. ح��ي��ث ط���وى ال��وح��دات 

�شفحة ف��ولذ الإي���راين، ووج��ه اأن��ظ��اره اإىل 

بالفوز  باحثا عن تعوي�س خ�شارته،  الأمام، 

على ال�شد القطري  واأجرى فريق الوحدات 

مرانه ال�شتعدادي على ملعب الأمر تركي 

بقيادة  ال��ري��ا���س،  ملعب  ع��ب��دال��ع��زي��ز/  ب��ن 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق ع���ب���داهلل اأب���وزم���ع، 

الأم��ام،  اإىل  بالنظر  الاعبني  ال��ذي طالب 

مركزا على رفع احلالة املعنوية واجلاهزية 

الرجويل،  الاعبني  باأداء  م�شيدا  النف�شية، 

الهجومية  والفاعلية  ال��ذه��ن��ي  واحل�����ش��ور 

ب��احل�����ش��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ل��ق��اء ال��ف��ري��ق اأم���ام 

فولذ، معاجلا ال�شلبيات ومعززا اليجابيات 

لقادم املباريات. وتركزت الوجبة التدريبية 

ف��ولذ،  ام��ام  الفنية  خياراته  ا�شت�شفاء  على 

وم�شاركة البدلء لزيادة اجلهوزية، وطرحه 

ل��ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة، وف���ق ق��راءت��ه 

�شيعززها  وال���ذي  ال��ق��ط��ري،  ال�����ش��د،  لوراق 

وي���ق���دم ت��ول��ي��ف��ت��ه وخ���ي���ارات���ه يف ال���روف���ة 

وال��ت��ي  ال��ل��ق��اء،  ق��ب��ل  الأخ����رة  التح�شرية 

اقيمت على ذات امللعب م�شاء ام�س الأثنني.

حممد  ال��ث��اث��ي  غ��اب  مت�شل،  �شعيد  على 

�شلباية  وفرا�س  ن�شيب،  عبداهلل  الدمري، 

امل�شوؤول  ام�س الول، حيث تفرغ  امل��ران  عن 

ال��ط��ب��ي ل��ل��ف��ري��ق د.م���وؤي���د ع��م��ر، يف اج���راء 

الطبية، لاإطمئنان  الفحو�شات  املزيد من 

ع����ل����ى و����ش���ع���ه���م ال����ط����ب����ي وج���ه���وزي���ت���ه���م، 

بهذا  الفني  للمدير  �شامل  تقرير  وتقدمي 

اأبو زمع،  اخل�شو�س. وكان املدرب عبد اهلل 

املدير الفني للوحدات قد اكد يف ت�شريحات 

�شحفية ، اأن فريقه ما يزال ميتلك حظوظ 

ال��ت��اأه��ل رغ��م اخل�����ش��ارة ال��ت��ي مني بها اأم��ام 

ل��دوري  الثانية  اجلولة  يف   ،”1-0“ ف��ولد 

اأبطال اآ�شيا.

ال�شبيل  ل��ل��ف��وز وه���و  ال���وح���دات  وي�����ش��ع��ى 

الوحيد امامه ملوا�شلة م�شواره يف البطولة 

الثاين  للدور  التاهل  بطاقة  واملناف�شة على 

فريق  ام����ام  مهمته  ب�شعوبة  ادراك�����ه  رغ���م 

وي�شم  ال��وا���ش��ع��ة  ال��ك��ب��رة  ب��اخل��رة  يت�شلح 

يف ���ش��ف��وف��ه جم��م��وع��ة مم��ي��زة م��ن النجوم 

ا���ش��ح��اب اخل����رة وع��ل��ى را���ش��ه��م ال���ش��ب��اين 

���ش��ان��ت��ي ك���ازل���و وب���غ���داد ب���وجن���اح وغ��ره��م 

مم���ن ي��رج��ح��ون ك��ف��ة ف��ري��ق��ه��م اىل ج��ان��ب 

القيادة الفنية اخلبرة ممثلة باملدير الفني 

على  فريه  قدرة  اكد  الذي  ت�شايف  ال�شباين 

غر  خ�شارته  وتعوي�س  ال��وح��دات  اج��ت��ي��از 

املتوقعة امام الن�شر ال�شعودي .وكان فريق 

الوحدات قد  خ�شع مل�شحة فح�س كورونا، 

وفق �شوابط الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم.

وجاء فح�س كورونا امتثال للتعليمات التي 

امل�شاركة  الفح�س  للفرق  اإجراء  تن�س على 

مباراتها  موعد  قبل  الآ�شيوية  بالبطولت 

ي��ع��ل��ن ع��ن نتائج  اأن  ���ش��اع��ة. وي��ن��ت��ظ��ر  ب�����48 

التعليمات  تن�س  حيث  ام�س،  الفحو�شات، 

ا�شابته  النتائج  تثبت  لع��ب  اأي  اإب��ع��اد  على 

بالفرو�س.

االنباط - عمان 

 ت���خ���ت���ت���م م�������ش���اء ال�����ي�����وم ال���ث���اث���اء 

م��ن��اف�����ش��ات ال���ش��ب��وع ال��ث��اين م��ن دوري 

باأقامة  امل��ح��رف��ني  ال��ق��دم لن��دي��ة  ك��رة 

احل�شني  ي�شت�شيف  ح��ي��ث  وح��ي��د  ل��ق��اء 

�شتاد  ع��ل��ى  الأردن  ���ش��ب��اب  ف��ري��ق  اإرب����د 

احل�����ش��ن ب����اإرب����د يف ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة 

اإربد  احل�شني  ويطمح  م�شاءا  والن�شف 

على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ان��ت�����ش��ارات��ه  مبوا�شلة 

����ش���دارة ال��رت��ي��ب، ح��ي��ث ك���ان ال��وح��ي��د 

ال���ذي ح��ق��ق يف اجل��ول��ة امل��ا���ش��ي��ة ال��ف��وز 

على ح�شاب معان )0-1(. 

انت�شاراته  ملوا�شلىة  جاهدا  وي�شعى 

���ش��ف��وف��ه  ع����زز  ال���ف���ري���ق  وان  ���ش��ي��م��ا  ل 

ا�شافة  �شكلوا  الذين  الاعبني  ببع�س 

ج��ي��دة ل��ل��غ��زاة ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى م��راك��ز 

الأردن  ���ش��ب��اب  ف����اإن  ب����دوره   .. امل��ق��دم��ة 

بهدف  الفوز  لتحقيق  الخر  هو  ي�شعى 

يف  ح�شد  حيث  النقطي  ر�شيده  تعزيز 

بتعادله  مهمة  نقطة  املا�شية  اجل��ول��ة 

ن�شبياً  الأف�����ش��ل��ي��ة  ال�����ش��ل��ط. ومت��ي��ل  م��ع 

�شباب  اأن  ب��ي��د  اإرب����د،  ل�����ش��ال��ح احل�����ش��ني 

ق��ادرة  �شابة  كوكبة  على  ي��ع��ول  الأردن 

على  ال���ازم���ة  اخل���ط���ورة  ت�شكيل  ع��ل��ى 

الردن  ���ش��ب��اب  ان  ال  امل��ن��اف�����س  م��رم��ى 

يجعله  ما  ال�شباب  الاعبني  من  لديه 

ي��ق��ف ن���دا ق��وي��ا ام���ام اط��م��اع ال���غ���زاة ل 

���ش��ي��م��ا ب��ع��د ان ع����زز ال��ف��ري��ق ���ش��ف��وف��ه 

وال�شباب  اخل���رة  ا���ش��ح��اب  بالاعبني 

م���ن اج����ل ت��غ��ي��ر ال�������ش���ورة ال���ت���ي ظهر 

عليها يف املو�شم املا�شي .

مدريد - وكاالت 

ه��ن��اأ ال��ف��رن�����ش��ي زي���ن ال��دي��ن زي����دان، 

ل���ري���ال م���دري���د، لعبيه  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 

ب�����اأدائ�����ه�����م خ������ال ال����ت����ع����ادل ال�����ش��ل��ب��ي 

م���ع خ���ي���ت���ايف، م�����ش��اء الأح�������د، يف اإط����ار 

ال��ل��ي��ج��ا.  33 م����ن  م��ن��اف�����ش��ات اجل����ول����ة 

نقلتها  ت�شريحات  خ��ال  زي��دان،  وق��ال 

�شحيفة »ماركا« الإ�شبانية: 

»ال�����ه�����دف امل���ل���غ���ي ل��ل��ت�����ش��ل��ل؟ ل�����ش��ت 

م�شطًرا لقول اأي �شيء، احلكم موجود 

ل..  اأم  ت�شلل  ه��ن��اك  ك��ان  اإذا  م��ا  ليقرر 

الهجوم«.  يف  ما  �شيء  اإىل  افتقرنا  وقد 

�شنخرج  ال��ب��دين؟  “الو�شع  واأ����ش���اف: 

م��ن ه���ذا ال��و���ش��ع، و���ش��ن��وا���ش��ل ال��ق��ت��ال 

حتى نهاية املو�شم.. نحن بحالة جيدة، 

علينا اأن نرتاح ونوا�شل العمل«. وتابع: 

حدث،  ما  هذا  وحيدة؟  نقطة  “ح�شد 
اأن  اأه��ن��ئ ال��اع��ب��ني، وي��ج��ب  اأن  وع��ل��ي 

ن�شتمر«.

ال�شباب،  الاعبني  م�شاركة  وح��ول   

فهم  ك��ب��ر،  م�شتقبل  “لديهم  اأج����اب: 

وجيدون  بال�شابة  يتمتعون  لع��ب��ون 

رائعة..  مباراة  لعب  وت�شو�شت  للغاية، 

يف  والتفكر  ال��اع��ب��ني،  بجميع  �شعيد 

علينا  ل��ذا  ال�شت�شام،  يعني  ال��ع��رات 

طريقنا«.  موا�شلة 

وغاب  ميندي  “اأ�شيب  زي��دان:  واأمت 

وهذه  الأخرة،  اللحظات  فالفردي يف 

اأن ن��ت��وق��ع كل  ه���ي ك���رة ال���ق���دم، ي��ج��ب 

���ش��يء، واأن��ط��ون��ي��و ب��ان��ك��و ل��ع��ب دق��ائ��ق 

رائعة«.

الوحدات في مواجهة اسيوية قوية امام السد 

الحسين وشباب االردن في الدوري الكروي 

زيدان سعيد بالالعبين ولن يستسلم 

توتنهام يعلن أقالة مورينيو 
لندن - وكاالت 

جوزيه  الرتغايل  اإقالة  الإثنني،  نادي توتنهام،  اأعلن 

الإجنليزي.  للفريق  فني  كمدير  من�شبه  من  مورينيو، 

مهمة  م��ا���ش��ون،  ري���ان  بيان، تويل  يف  ال�����ش��ب��رز  واأو����ش���ح 

مدير  مع  التعاقد  حلني  م��وؤق��ت،  ب�شكل  الفريق  تدريب 

حتت  �شعيفة  م�شتويات  ت��وت��ن��ه��ام،  وي��ق��دم  ج��دي��د.  ف��ن��ي 

املركز  ال�شبرز  يحتل  حيث  املو�شم،  هذا  مورينيو  قيادة 

ال�شابع بجدول ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز بر�شيد 

50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن املربع الذهبي.
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االنباط- وكاالت

تيينييطييلييق االثيينيين جتييييارب عييلييمييييية مييثييرة 

اأ�شخا�ص  للجدل، حيث بداأ علماء تعري�ص 

لييفييرو�ييص   »19 اأ�ييشيييييبييوا مبيير�ييص »كييوفيييييد 

كورونا مرة اأخرى يف بريطانيا.

التجربة  من  الغاية  اإن  العلماء  ويقول 

ما  ومعرفة  املناعية،  اال�شتجابات  فح�ص 

مرة  بالفرو�ص  �شي�شابون  النا�ص  كان  اإذا 

اأخرى، وفق »رويرتز«.

واأ�شبحت بريطانيا يف فرباير اأول دولة 

ي�شمى  ملا  االأخ�شر  ال�شوء  متنح  العامل  يف 

»جتارب التحدي« على الب�شر.

فيييييهييا  ييييتيييعييير�يييص  الييييتييييجييييارب،  هيييييذه  ويف 

لتعزيز  كورونا،  لفرو�ص  املتطوعون عمدا 

البحث يف املر�ص الناجم عن الوباء.

االثيينيين  بيييداأت  الييتييي  الييدرا�ييشيية  وتختلف 

عييييين تييييلييييك الييييتييييي مت االإعيييييييييييان عييينيييهيييا يف 

اإ�شابة  اإعييادة  اإىل  ل�شعيها  املا�شي،  فرباير 

بالوباء  �شابقا  اأ�شيبوا  الذين  االأ�شخا�ص 

من  بييدال  املناعة  فهم  لتعميق  حميياوليية  يف 

اإ�شابة النا�ص للمرة االأوىل.

بجامعة  الييلييقيياحييات  اأخيي�ييشييائييييية  وقييياليييت 

اأكيي�ييشييفييورد وكييبييرة الييبيياحييثيين يف الييدرا�ييشيية 

املعلومات  لنا  »�شت�شمح  ماك�شن:  هيلن 

اليييتيييي نييحيي�ييشييل عييليييييهييا ميييين هيييييذا الييعييمييل، 

بت�شميم لقاحات وعاجات اأف�شل، وكذلك 

لفهم ما اإذا كان النا�ص ي�شبحون حممين 

بعد االإ�شابة بفرو�ص كورونا واإىل متى«.

�ييشييييي�ييشيياعييد يف فهم  الييعييمييل  اأن  واأ�ييشييافييت 

املناعية  اال�شتجابات  منه  حتمي  الييذي  ما 

اأخيييييرى  ميييييرة  االإ�ييييشييييابيييية  دون  لييلييحيييييلييوليية 

باملر�ص.

 حقن متعافين من كورونا بالفيروس مجددا.. والغاية »نبيلة«

االنباط-وكاالت

ميييييغييان  اأدت  اليييعييياقيييات،  تيييدهيييور  رغييييم 

مييياركيييل زوجيييية االأميييير هيييياري، واجييبييهييا يف 

ملكة  زوج  فيليب  الييراحييل  االأمييير  جيينييازة 

اإليزبيث الثانية، كما قال مقرب  بريطانيا 

منها.

اأن ميياركييل مل حتيي�ييشيير اجليينييازة،  ورغييييم 

فاإنها  حملها،  ب�شبب  ال�شبت  نظمت  التي 

اأ�شرت على امل�شاركة ب�شورة ما يف اجلنازة.

وقال �شديق مقرب من ميغان، بح�شب 

اإنييهييا  الييربيييطييانييييية،  ميييييل«  »ديييلييي  �شحيفة 

اإر�يييشيييال بييطيياقيية عييزاء  »اأدت واجييبييهييا« عييرب 

اإكليل  اإىل  باالإ�شافة  يييدهييا،  بخط  كتبتها 

من الزهور.

�شديق  �شكوبي  اأوميييييد  ال�شحفي  وذكيير 

الزهور  واإكليل  الر�شالة  بعثت  اأنها  ميغان، 

ونيييد�يييشيييور  يف  جييييييورج  �يييشيييانيييت  كيينييييي�ييشيية  اإىل 

بييربيييطييانيييييا، حيييييث اأجييريييت جيينييازة االأميير 

فيليب.

�شا�شك�ص  دوقة  منعوا  قد  االأطباء  وكان 

مييين ميييرافيييقييية زوجيييهيييا حليي�ييشييور اجلييينيييازة، 

يف  احلمل  ميين  ال�شاد�ص  ال�شهر  يف  لكونها 

الطفل الثاين لاأمر الربيطاين.

اإن رحييليية الييطييائييرة التي  وقيييال االأطييبيياء 

تيي�ييشييكييل خييطييرا على  �ييشيياعييات   10 تيي�ييشييتييغييرق 

�شحة اجلنن.

واكتفت ميغان ماركل ب�شبب هذا االأمر، 

مبيي�ييشيياهييدة اجليييينييييازة عيييرب الييتييلييفييزيييون يف 

منزلها بوالية كاليفورنيا االأمركية.

�ييشيييييكييون  »اجليييميييييييع  اإن  �ييشييكييوبييي  وقيييييال 

املالكة  العائلة  اأفيييراد  قييدمييه  مبييا  ميي�ييشييرورا 

خيييال اجلييينيييازة، حييتييى اأوليييئيييك اليييذيييين مل 

يتمكنوا من احل�شور«.

وتيييييابيييييع: »بييياليييطيييبيييع، مت متيييثيييييييل دوقيييية 

�شا�شك�ص بالكامل يف اجلنازة«.

وكييانييت ميييييغييان وزوجيييهيييا االأميييير هيياري 

اإىل  ك�شفا  بعدما  اأ�شابيع،  قبل  اأزميية  فجرا 

العلن خافات حادة بينهما من جهة وبن 

اأفراد العائلة املالكة الربيطانية. باقي 

 ميغان ماركل »أدت واجبها« في جنازة األمير فيليب.. وهذا الدليل

      

االنباط- وكاالت

بي«عميدة  امللقبة  فورد  هي�شرت  توفيت 

116 عييامييا،  االأمييركييييين«، اليي�ييشييبييت، عيين 

تاركة عائلة كبرة ت�شمل حواىل 100 من 

اأ�شرتها  اأعلنت  ح�شبما  االأحييفيياد،  اأحفاد 

عرب �شبكات التوا�شل االجتماعي.

تاريخ ميادها  ب�شاأن  �شكوك  ويف ظل 

نييالييت   ،)1905 اأو   1904( بييالييتييحييديييد 

االأمركين  عميدة  لقب  فييورد  هي�شرت 

جمييمييوعيية  ميييين   ،2019 �يييشييينييية  ر�يييشيييميييييييا 

»غيييريييينيييتيييوليييوجيييي ريييي�يييشيييرتييي�يييص غييييييروب«، 

 110 �شن  فييوق  االأ�شخا�ص  حت�شي  التي 

�شنوات.

والييية  االأمييركييييية يف  ال�شيدة  ووليييدت 

مزرعة  يف  ون�شاأت  اجلنوبية،  كاروالينا 

حيييييث كييانييت تييقييطييف الييقييطيين وتييعييمييل يف 

احلييقييول قييبييل الييعييمييل كييمييربييييية اأطييفييال، 

وفق قناة »دبليو بي تي يف« التلفزيونية 

املحلية.

وقييييالييييت اليييعيييائيييلييية يف بيييييييييان: »كيييانيييت 

متييثييل الييتييقييدم يف عييائييلييتيينييا، لييكيين اأييي�ييشييا 

االأمركين من اأ�شل اإفريقي وثقافتهم 

الطويل  بالدرب  تذكرنا  كانت  بلدنا.  يف 

الذي اجتزناه ك�شعب«.

وعييا�ييشييت فييييورد امليييوليييودة بييعييد حيييواىل 

40 عييامييا ميين اإلييغيياء الييعييبييودييية، مييراحييل 

حتى  ا�شتمرت  التي  العن�شري  الف�شل 

الييواليييات  يف  الع�شرين  الييقييرن  �شتينات 

املتحدة.

اجلائحة  لي�ص  كييورونييا  وبييياء  اأن  كييمييا 

اإنها  اإذ  فورد،  عليها  �شهدت  التي  االأوىل 

جائحة  املراهقة  �شنوات  خال  عا�شرت 

.1918 االإنفلونزا االإ�شبانية اعتبارا من 

وترتك ال�شيدة التي ي�شفها اأقرباوؤها 

بيياأنييهييا »ركيييين اليييعيييائيييلييية«، �ييشيياليية كييبييرة 

 12 280 فيييييردا:  اأكيييير مييين  وراءهييييييا مييين 

اأبناء  100 من  ولدا و48 حفيدا وحواىل 

االأحفاد وعدد مواز من اأحفاد االأحفاد.

بعائلتها،  حماطة  منزلها  يف  وتوفيت 

وفيييق قيينيياة »دبييليييييو بيييي تيييي يف« الييتييي مل 

اأ�شباب الوفاة. تذكر 

هي  حاليا  الب�شرية  عميدة  اأن  يذكر 

118 �شنة.  اليابانية كاين تاناكا البالغة 

 وفاة »عميدة األميركيين«.. و«أحفاد أحفادها« يودعونها

طفلة تتلقى رصاصات قاتلة أثناء 
انتظارها وجبة »ماكدونالدز«

 مصرع شخصين في حادث مروع 
لسيارة »تسال« ذاتية القيادة

 هل تجرؤ؟.. »جرعة كورونا« مقابل 
آالف الجنيهات اإلسترلينية

االنباط-وكاالت

قييتييلييت طفلة  مييياأ�يييشييياوي،  حييييادث  يف 

اأميييركييييييية تييبييلييغ مييين الييعييميير 7 اأعييييوام 

مع  تنتظر  كييانييت  بينما  بيياليير�ييشييا�ييص، 

والدها وجبة �شريعة من اأحد مطاعم 

»مييياكيييدونييياليييدز« يف مييدييينيية �ييشيييييكيياغييو. 

داخييل  جتل�ص  اآدامييييز  جا�شلن  وكييانييت 

�يييشيييييييارة والييييدهييييا اليييبييياليييغ ميييين الييعييميير 

اأثييينييياء انييتييظييار وجيييبييية يف  )29 عييياميييا( 

فتح  عندما  للمركبات،  املحدد  امل�شار 

عليهما. النار  م�شلحون 

و�ييشييائييل  بح�شب  احليييادثييية،  ووقييعييت 

اإعام اأمركية، ع�شر االأحد.

وذكيييييرت اليي�ييشييرطيية االأميييركييييييية اأن 

بعدما  بالغة،  بجروح  اأ�شيبت  الطفلة 

اخيييرتقيييت ر�ييشييا�ييشييات عييييدة جيي�ييشييدهييا، 

حيث  امل�شت�شفى  اإىل  اأثرها  على  نقلت 

اأعلنت وفاتها هناك.

واأ�ييشيييييب والييدهييهييا بييجييروح خطرة 

لييلييغيياييية مييين جييييراء ر�ييشييا�ييشيية خييرقييت 

ج�شده.

واأثيييييارت هيييذه اجلييرمييية حيياليية من 

ال�شحايا  ذوي  بيين  والغ�شب  احلييزن 

املحلي. واملجتمع 

اإنها مل تعرف بعد  وقالت ال�شرطة 

خلفية اجلرمية، فيما مل يتم توقيف 

اأحد حتى االآن.

 االنباط-وكاالت

االأمييركييييية  »تيي�ييشييا«  �شركة  تييواجييه 

ليي�ييشيينيياعيية الييي�يييشيييييييارات الييكييهييربييائييييية 

انييتييقييادات �ييشييديييدة، بييعييد حيييادث مييروع 

اأدى  القيادة،  ذاتية  مركباتها  الإحدى 

اإىل م�شرع �شخ�شن كانا على متنها.

ميييديييينييية  يف  احليييييييادثييييييية  ووقييييييعييييييت 

هيييييو�ييشيين بيييواليييية تييكيي�ييشييا�ييص، جيينييوبييي 

الواليات املتحدة، ليل ال�شبت.

»ت�شا«  �شيارة  اأن  م�شوؤولون  وذكر 

كييانييت  دوالر  األييييف   80 ثييميينييهييا  الييبييالييغ 

خرجت  عندما  فائقة،  ب�شرعة  ت�شر 

منعطف  يف  اليي�ييشيييييطييرة  عييين  االأمييييييور 

مييي�يييشيييدود، فيييانيييحيييرفيييت عيييين طييريييقييهييا 

وا�ييييشييييطييييدمييييت بييي�يييشيييجيييرة وحتيييطيييميييت 

وا�ييشييتييعييلييت بييهييا اليييينييييران وبييداخييلييهييا 

الراكبان.

وال�شيارة من طراز عام 2019، وهي 

القيادة. كهربائية بالكامل وذاتية 

املحلية  ال�شرطة  يف  �شابط  وقيييال 

الراكبن  اأن  اإىل  خل�ص  التحقيق  اإن 

القيادة  اأي منهما على مقعد  مل يكن 

وقييت احلييادث، وكييان االأول يجل�ص يف 

املقعد االأمييامييي االإ�ييشييايف والييثيياين يف 

اخللف.

وكيييييان الييييرجييييان يييعييتييمييدان نييظييام 

يطلق  م�شطلح  وهو  االآيل«،  »الطيار 

التي  للمركبة،  الييذاتييييية  الييقيييييادة  عيين 

القت الكثر من االنتقادات.

االإنييقيياذ  فييرق  ميين  االأمييير  وا�شتغرق 

4 �ييشيياعييات وكييميييييات هييائييليية ميين املييييياه 

الإخيييمييياد الييينيييران اليييتيييي ا�ييشييتييعييلييت يف 

ال�شيارة.

وكييييييان عيييليييى املييينيييقيييذيييين االتييي�يييشيييال 

بييي�يييشيييركييية »تيييي�ييييشييييا« وقييييييت احلييييريييييق، 

لا�شتف�شار عن كيفية اإطفاء احلريق 

عييينيييدميييا تيي�ييشييتييعييل اليييينييييار يف بييطييارييية 

ال�شيارة.

تاميز«  »نيويورك  ل�شحيفة  ووفقا 

الوطنية  االإدارة  ذكيييرت  االأمييركييييية، 

ال�شريعة  الطرق  على  املرور  ل�شامة 

 23 اأنها حتقق يف  يف الواليات املتحدة 

حادثا ل�شيارات »ت�شا«.

على  املييتييتييالييييية  االنيييتيييقيييادات  واإزاء 

االإنييييرتنييييت، خييييرج مييوؤ�ييشيي�ييص اليي�ييشييركيية 

امللياردير اإيلون ما�شك عن �شمته.

قائا  »تويرت«،  على  ما�شك  وغييرد 

ت�شر  التي  الكهربائية  ال�شيارات  اإن 

احتمال  تواجه  االآيل«  »الطيار  بنظام 

10 ميييرات  وقيييييوع حييييييوادث �ييشيير اأقيييييل 

العادية. بال�شيارات  مقارنة 

االنباط-وكاالت

لييلييجييدل، يخ�شع  مييثيير  اخييتييبييار  يف 

»كوفيد  من  �شابقا  تعافوا  متطوعون 

لييفييرو�ييص  تييعييرييي�ييشييهييم  لييتييجييربيية   ،»19

اال�شتجابات  فح�ص  بييهييدف  كييورونييا، 

النا�ص  كييان  اإذا  مييا  ومييعييرفيية  امليينيياعييييية 

�شي�شابون باملر�ص مرة اأخرى.

وحييي�يييشيييب �يييشيييبيييكييية »�ييييشييييكيييياي نيييييييوز« 

�شيخ�شعون  الييذييين  امليي�ييشيياركيين  فييياإن 

�شيح�شلون  بييريييطييانيييييا،  يف  للتجربة 

اآالف   5 اإىل  ي�شل  مييادي  مقابل  على 

اإ�شرتليني. جنيه 

وتيي�ييشييمييل الييتييجييربيية الييتييي يييجييريييهييا 

علماء يف جامعة اأك�شفورد �شبانا كانوا 

وتعافوا  كورونا  بفرو�ص  اأ�شيبوا  قد 

مييينيييه، واليييغيييايييية ميييين ورائييييهييييا درا�يييشييية 

بالفرو�ص  اجليي�ييشييم  اإ�ييشييابيية  اإمييكييانييييية 

مرتن، وما �شيفعله جهازه املناعي.

ومت جتنيد �شبان ترتاوح اأعمارهم 

اأ�يييشيييييييبيييوا  مميييين  عييياميييا  و30   18 بيييين 

بالوباء �شابقا، على اأن يتم حقنهم به 

للرقابة  تخ�شع  اآمنة  بيئة  يف  جمددا 

خال مرحلة العزل.

اخل�شوع  املتطوعن  على  و�شيكون 

داخل  يوما   17 ملدة  االإلزامي  للحجر 

الوباء  من  يتخل�شوا  حتى  م�شت�شفى، 

وال يعر�شون االآخرين للخطر.

اجلرعة  معرفة  يف  العلماء  وياأمل 

الييييازميييية ميييين اليييفيييرو�يييص الإحييييييداث 

االإ�يييشيييابييية جميييييددا، لييتييطييوييير ميينيياعيية 

للمر�ص. للت�شدي  كافية 


