
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 طلبة تخصص الطب يطالبون 
بعقد امتحاناتهم عن بعد والتعليم 

العالي ترد

الحماية القانونية لذوي اإلعاقة 
في القانون األردني 

الأنباط - فرح مو�سى 

ذوو االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة  ه��م فئة 

يعي�صون  الكبري  الوطن   ه��ذا  اأبناء  من 

معنا فهم لي�سوا بغرباء عنا  بل هم منا  

نوليهم  اأن  منا  ويتطلب  منهم   ونحن 

اأي  �سد  معهم  نقف  وان  خا�ص  اهتمام 

فح�سب  ه��ذا  ولي�ص  له  يتعر�سون  عنف 

للعنف  تعر�سهم  م��ن��ع  علينا  ي��ج��ب  ب��ل 

والنف�سية  اجل�����س��دي��ة   اأ���س��ك��ال��ه  ب��ك��اف��ة 

الأردين   امل�������س���رع  اه���ت���م  ذل������ك   ,لأج�������ل 

بالقوانني والأنظمة حلماية هذه الفئة 

من كافة اأ�سكال العنف.

يا�سني وهي مديرة وحدة  قالت لرا 

الأع��ل��ى  املجل�ص  يف  القانونية  ال�����س��وؤون 

حل��ق��وق الأ���س��خ��ا���ص ذوي الإع���اق���ة   انه 

ح�سب ما جاء يف ن�ص املادة )30( الفقرة 

اأ  يعد عنفا كل فعل اأو امتناع من �ساأنه 

حرمان ال�سخ�ص ذي الإعاقة  من حق او 

حرية ما , او تقيد ممار�سته لي منهما 

العقلي  اأو  اجل�سدي  الأذى  احل���اق  اأو   ,

اأو  الإع��اق��ة  ا���س��ا���ص  على  ب��ه  النف�سي  اأو 

ب�سببها .

التفا�سيل �ص »2«

النباط - هدى دياربكريل 

وزارة  ل�����  الع����ام����ي  ال���ن���اط���ق  ق�����ال 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل م��ه��ن��د اخل��ط��ي��ب ان��ه 

تقدمي  بخ�سو�ص  ق���رار  اي  ي�����س��در  مل 

الم���ت���ح���ان���ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ح��ت��ى ي��ط��ال��ب 

اإىل  انه  واأك��د  بهم,  الأ�سوة  الطب  طلبة 

هذه اللحظة جمل�ص التعليم العايل مل 

النهائية  المتحانات  يخ�ص  مب��ا  يقرر 

فقط  ال���ق���رار  مت  ول��ك��ن  تخ�س�ص  لأي 

للمرحلة ال�سريرية وهذا كان بناءاً على 

طلب عمداء الكليات واجلامعات نف�سها, 

وق�����ال ف��ي��م��ا ي��خ�����ص م��ط��ال��ب��ت��ه��م بعقد 

الم��ت��ح��ان��ات ع��ن ب��ع��د اأن ال��ط��ال��ب بعد 

اجباري  بالمتياز  �سيلتحق  يتخرج  ان 

بامل�ست�سفى هل يريد ان يلتحق عن بعد 

ت�سريحات  يف  اخلطيب  .وت��اب��ع  اأي�سا! 

للطلبة  بالن�سبة  الن���ب���اط«  ل����«  خ��ا���س��ة 

ان��ه حلد هذه  ق��ال اخلطيب  امل�سافرين 

اللحظة مل يغري جمل�ص التعليم العايل 

اي ق��رار يتعلق بطاب الطب, اي حلد 

النهائية  المتحانات  فاإن  اللحظة  هذه 

�����س����وف ت���ع���ق���د ل��ل��ط��ل��ب��ة ال����ط����ب داخ����ل 

التدريب  ياأخذ  اأن  بعد  احلرم اجلامعي 

ال�سريري املكثف وذلك بناءا على طلب 

عمداء الكليات.
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3 الصحة: 57 وفاة و3209 إصابات بفيروس كورونا 

الملك يدعو لتخفيف إجراءات الحظر 
لتحريك االقتصاد

للحد من انتشار الفيروس ولفتح القطاعات في الصيف

اخلمي�س   10  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  22  ني�سان  2021 م - العدد  5671    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

بذريعة القدس 00 عباس يتجه إلعالن 
تأجيل االنتخابات قبل نهاية الشهر

 البلقاء التطبيقية تحتل الترتيب 36 عالميًا 
واألول عربيًا ومحليًا في جودة التعليم 

 رئيس مجلس األعيان ينفي وجود أي غموض 
بشأن قضية الفتنة

النباط-وكالت

حملياً  الأوىل  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

ت�سنيف  يف  ع��امل��ي��اً   )300-201( ال��ف��ئ��ة  و���س��م��ن 

 THE ال��ت��امي��ز ال��ع��امل��ي ل��ت��اأث��ري اجل���ام���ع���ات

2021  Impact Ranking
اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة ال��ت��امي��ز ال��دول��ي��ة م�����س��اء 

الت�سنيف  ن��ت��ائ��ج   2021 ن��ي�����س��ان   21 االأرب����ع����اء 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب����اأه����داف  اخل���ا����س���ة 

اجلامعات  لتاأثري  التاميز  )ت�سنيف  امل�ستدامة 

 ,)2021  THE Impact Ranking
املرتبة  التطبيقية  البلقاء  حيث حققت جامعة 

الأوىل حملياً وجاءت �سمن الفئة )300-201( 

عاملياً وفق النتائج ال�ساملة للت�سنيف مب�ساركة 

ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف من  ت��اأه��ل��ت  ع��امل��ي��ة  1240 ج��ام��ع��ة 

دول��ة   14 م��ن  135 جامعة  بينها  م��ن  دول���ة,   98

14 جامعة وطنية. عربية, 

وق��د ع��ر الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل �سرور 

عن  التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�ص  الزعبي 

فخره واعتزازه بهذا الجناز الذي يتزامن مع 

مئوية الدولة الأردنية وي�ساف مل�سرية التعليم 

العايل يف الردن, وبني الزعبي اأن هذا الإجناز 

جاء حتقيقاً لروؤى جالة امللك عبداهلل الثاين 

وع��ن��ا���س��ر  امل��ن�����س��ج��م  الأمن�����وذج  الأردن  ب��ن��اء  يف 

التنمية امل�ستدامة, املتمثلة بالنمو القت�سادي, 

البيئة,  على  واملحافظة  املجتمعية,  وامل�ساركة 

م���ع ���س��م��ان ���س��ب��ل ال��ع��م��ل ال���ك���رمي ل��ل��م��واط��ن 

والتميز يف  البتكار  الذي يحفزه على  الأردين 

املجالت. �ستى 
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النباط- عّمان

الفايز,  في�سل  الأعيان  جمل�ص  رئي�ص  قال   

تكتنفها  ل  »الفتنة«  با�سم  املعروفة  الق�سية  اإن 

الأول��ي��ة  وحتقيقاتها  الغمو�ص,  م��ن  حالة  اأي��ة 

ج���رت يف ال��ع��ل��ن ب��ان��ت��ظ��ار ال��ت��ح��ق��ي��ق اجل��زائ��ي 

فيها.

ل��ق��اء م��ع حم��ط��ة تلفزيون  واأ����س���اف خ���ال 

املعلومات  ثورة  الآن  نعي�ص  اأننا   ,)24 )فران�ص 

و�سائل  عر  وتعليقات  وتقارير  وا�سعا  وف�ساء 

ع��دة,  جهات  م��ن  ت�سدر  الجتماعي  التوا�سل 

ويف ظل هذا الف�ساء الوا�سع ل ميكن اأن ن�سل 

اإىل احلقيقة, ما يفر�ص لزاما جتلية احلقيقة 

الأمر الذي دفع باحلكومة لإ�سدار بيان وا�سح 

حول التحقيقات الأولية.

اأو  ال��ق�����س��ي��ة  ك��ان��ت  ان  ����س���وؤال  ع��ل��ى  رده  ويف 

الق�سية  ب��اأن  الفايز  اأج���اب  انتهت,  ق��د  الأزم���ة 

الأول���ي���ة, ننتظر  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وب��ع��د  ت��ن��ت��ه,  مل 

وعندها  ال��ع��ام��ة,  للنيابة  اجل��زائ��ي  التحقيق 

كافة. �ستت�سح احلقائق 

متهًما   18 اإىل   14 ب��ني  هناك  اأن  اإىل  ولفت 

وال���س��ت��ق��رار  الأم����ن  زع��زع��ة  حم��اول��ة  بق�سية 

الوطني �سيتم التحقيق معهم, واثناء املحاكمة 

التي  التفا�سيل  و�ستعر�ص  احلقائق,  �ستت�سح 

جرت قبل املحاكمة وخال املحاكمة.

ح��م��زة,  الأم���ري  �سمو  م��و���س��وع  وبخ�سو�ص 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  اأن  الفايز  اأو���س��ح 

ارتاأى حل املو�سوع داخل ال�سرة املالكة.
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 أورنج األردن تسهل حصول 
موظفيها على مطعوم كورونا

 11.4 مليار دينار موجودات صندوق 
استثمار الضمان بالربع األول من العام

 النواب يقر معدل ديوان المحاسبة 
ويعيد معدل النزاهة للجنة القانونية

النباط-وكالت

قالت �سحيفة »العربي اجلديد«, ام�ص 

تتجه  الفل�سطينية,  ال�سلطة  اإن  الأربعاء, 

برمتها,  النتخابية  العملية  تاأجيل  اإىل 

يف ح�����ال ف�����س��ل��ت اجل����ه����ود ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال������دويل ب�������س���اأن ال�����س��غ��ط 

ع��ل��ى الح���ت���ال ل��ل��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ط��ل��ب 

الفل�سطيني باإجراء النتخابات يف القد�ص

ون����ق����ل����ت ال�������س���ح���ي���ف���ة ع������ن م���������س����ادر 

ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة, ق����ول����ه����ا, »ق���������رار ت���اأج���ي���ل 

ال��ب��ت فيه  �سيتم  ع��دم��ه,  م��ن  الن��ت��خ��اب��ات 

الفل�سطينية,  للقيادة  مو�سع  اج��ت��م��اع  يف 

م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ج��ري يف الأي����ام الأرب��ع��ة 

اأو 27 من   26 ال�����س��ه��ر,  الأخ����رية م��ن ه���ذا 

اجلاري« اإبريل/ني�سان 

�سيرتاأ�ص  عبا�ص  ف��اإن  امل�سدر,  وح�سب 

ق����ادة  اأي  ل���ل���ق���ي���ادة,  م���و����س���ع���اً  اج���ت���م���اع���ا 

ال��ف�����س��ائ��ل واأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

واللجنة  الفل�سطينية  ال��ت��ح��ري��ر  ملنظمة 

امل���رك���زي���ة حل���رك���ة »ف����ت����ح« وق������ادة الأم����ن 

املوقف  حل�سم  بعدها  لي�سار  وم�ست�ساريه, 

باجتاه التاأجيل اأم ل؟

ذكر  ا�سرتط عدم  ال��ذي  امل�سدر  ورج��ح 

تاأجيل  يكون  اأن  اجلديد«  ل�«العربي  ا�سمه 

واإن مت ف�سيكون  وب�سدة,  وارداً  النتخابات 

اإبريل/ني�سان   30 اأي  ال�سهر  نهاية  قبل 

اجل������اري, وه���و م��وع��د ان���ط���اق ال��دع��اي��ة 

الن���ت���خ���اب���ي���ة ح�����س��ب جل���ن���ة الن���ت���خ���اب���ات 

لفل�سطينية ا
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النباط- عمان

باإعطاء  الأردن  »اأورجن«  �سركة  ب���داأت   

م��ط��ع��وم ك���ورون���ا مل��وظ��ف��ي��ه��ا داخ����ل مبنى 

ال�����س��رك��ة يف م���رك���ز ال���ت���دري���ب ال��ك��ائ��ن يف 

ناعور.

الأربعاء,  ام�ص  لل�سركة,  بيان  وبح�سب 

����س���ت���ن���ظ���م ال���������س����رك����ة ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ط��ع��ي��م 

وامل���رك���ز  ال�����س��ح��ة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

حتت  الأزم�������ات  واإدارة  ل���اأم���ن  ال��وط��ن��ي 

ال��ط��ب��ي, لانتهاء  ال�����س��رك��ة  ك���ادر  اإ���س��راف 

اإعطاء املطعوم جلميع كوادرها �سمن  من 

�سركاء  تليها  اأوىل  كمرحلة  حم��ددة  فرتة 

ال��ع��م��ل وع����ائ����ات امل���وظ���ف���ني يف امل���راح���ل 

وامل�ساهمة  �سامتهم  على  حر�ساً  املقبلة, 

يف اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار 

اجلائحة.
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النباط- عمان

ال�سمان  اأموال  ا�ستثمار  �سندوق  اأعلن 

الج����ت����م����اع����ي ع�����ن ارت������ف������اع م�����وج�����ودات 

يف  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   11.4 لت�سجل  ال�����س��ن��دوق 

ال���ع���ام احل����ايل,  م���ن  الأول  ال���رب���ع  ن��ه��اي��ة 

ح��ج��م  دي����ن����ار  م���ل���ي���ار   11.2 م����ع  م���ق���ارن���ة 

املوجودات نهاية العام املا�سي .

ال�سقاف  ال�سندوق خلود  وقالت رئي�سة 

ب���ي���ان ����س���ح���ايف, ام�������ص الرب������ع������اء, ان  يف 

م���وج���ودات ال�����س��ن��دوق ت��وزع��ت ع��ل��ى ع��دد 

م���ن امل��ح��اف��ظ ال���س��ت��ث��م��اري��ة وه���ي ادوات 

ال�سوق النقدي 12.4 باملئة, ال�سندات 58.7 

 14.7 ال�سهم  باملئة,   3.5 القرو�ص  باملئة, 

باملئة,   6.4 العقارية  ال�ستثمارات  باملئة, 

باملئة.  2.6 ال�سياحية  وال�ستثمارات 

التفا�سيل �ص »2«

النباط- عمان

ام�ص  جل�سته  يف  ال��ن��واب  جمل�ص  اأق���ر   

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

القانون  ال��وزارة,  هيئة  وح�سور  العودات, 

املعدل لقانون ديوان املحا�سبة.

لقانون  املعدل  القانون  املجل�ص  واأع���اد 

ه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد اإىل 

نيابية  مذكرة  على  بناًء  القانونية  جلنته 

مل��زي��د م��ن ال��درا���س��ة م��ع خمتلف اجل��ه��ات 

ال��ت��ي مينح  امل���ادة  ال��ن��واب  ورف�����ص  املعنية. 

�سفة  املحا�سبة  ديوان  رئي�ص  الأول  بندها 

قيامه مبهامه,  لغايات  العدلية  ال�سابطة 

من  اأي  ماحقة  الثاين  بندها  مينع  فيما 

اأي  اتخاد  اأو  توقيفه  اأو  ال��دي��وان  موظفي 

اأو رفع  اإج��راءات التحقيق معه  اإجراء من 

اأية دعوى.
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الأنباط_جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س 

اأوقاتكم بكل خري, لقد تعلمنا  اأ�سعد اهلل 

الواجهة  واأن���ه  احل���دث  الإع����ام ي�سنع  ب���اأن 

للدولة حيث يلتقط احلدث مبا�سرًة ليعمل 

بكل  م�سبًقا  ال�����س��ارع  اإىل  احل���دث  نقل  على 

مهنيٍة واقتدار ليقطع الطريق على اأ�سحاب 

ي����روا فر�ستهم  ال��ذي��ن  وامل�����س��ك��ك��ني  ال��ف��ت��ن��ة 

بالتاعب من خال الفركة ال�سلبية. 

دولة الرئي�س 

يف هذه املادة ل ن�سع اللوم على حكومتكم 

ب���ل ه���ن���اك ح���ك���وم���ات ���س��اب��ق��ة ت��ت��ح��م��ل وزر 

انفتاح  م��ن  الآن  ي��ج��ري  م��ا  لأن  امل�����س��وؤول��ي��ة 

و�سائله  بكل  الفرتا�سي  العامل  ومن خال 

يتوافق  مب��ا  عليه  ليعملوا  اخل��ر  يتلقفون 

واأن  �سبق  لقد  وم�ساحلهم.  اأه��داف��ه��م  م��ع 

ك����ان ي���ق���وم ع��ل��ى الإع������ام ����س���واء امل���رئ���ي اأو 

فكر  اأ�سحاب  الورقية  وال�سحافة  امل�سموع 

اإعامنا  اأن  الآن  ن�سهد  بينما  وعلم  وثقافة 

اأ�سبح  ب��ل  احل���دث  ي�سنع  ل  ب���ات  ال��ر���س��م��ي 

ال�سارع  ي��خ��رج على  اأن���ه ل  ل��ه مبعنى  ت��اب��ًع��ا 

التقاطها  قد مت  املعلومات  تكون  اأن  بعد  اإل 

العمل على فركتها ومن ثم يخرج  وجرى 

الر�سمي بت�سريحات وبيانات  الإعام  علينا 

ل ت��خ��ل��و م���ن ال���رك���اك���ة وع����دم ال���و����س���وح اأو 

ال��ت��و���س��ي��ح ال���ذي ُي��ل��ب��ي ال��ف�����س��ول واحل��اج��ة 

الر�سمية  ال��رواي��ة  اأن  اأي  للمتلقي  املعرفية 

اإعامًيا اأ�سبحت مفككة ومتناق�سة والأ�سل 

يف املادة الإعامية األ ترتك للقارئ واملتابع 

تكون  اأن  الأ���س��ل  اأن  اأي  الأ���س��ئ��ل��ة  ي��ط��رح  اأن 

املادة الإعامية الر�سمية متكاملة ول ترتك 

اأية ت�ساوؤلت بينما احلا�سل  يف ذهن القارئ 

الأ�سئلة وال�سكوك لدى  الآن نراه يزيد من 

املتلقي. 

دولة الرئي�س 

ال��ت��وازن  ع���دم  حقيقًة  نلم�ص  ب��داأن��ا  ل��ق��د 

الثاث  الر�سمية  الإعامية  املوؤ�س�سات  بني 

واململكة(  ب��رتا,  وكالة  الأردين,  )التلفزيون 

عدم  اأو  خلل  ثمة  اأن  املتلقي  يلحظ  بحيث 

توازن يف حجم املعلومة وطريقة طرحها من 

خال هذه املوؤ�س�سات الر�سمية الثاث ومن 

تتم ا�ست�سافتهم. 

دولة الرئي�س 

ث���ورة  ه���ن���اك  ت���ك���ون  اأن  الأوان  اآن  ل��ق��د 

اإعامية كما �سرحتم عن نيتكم القيام بثورة 

اإدارية من خال رفد هذه املوؤ�س�سات بقيادات 

اإعامية متتلك القوة املعرفية لتكون قادرة 

ع��ل��ى ���س��رع��ة ال����رد وال��ت��و���س��ي��ح امل��ب��ا���س��ر مع 

اإعطاء ومنح ال�سحافة الورقية احلرية بدًل 

حتجيمها  وياأتي  حتجيمها  على  العمل  من 

من خال كبت احلريات ل�سحفييها. 

كما بداأنا نلم�ص من خال ما يتم كتابته 

م����ن اإع���ام���ي���ني وك����ت����اب حم�����س��وب��ني ع��ل��ى 

احل��ك��وم��ة ق��د ب�����داأوا ي��خ��رج��ون ع��ن الن�ص 

وه��ذا يعتر موؤ�سر خطري ج��ًدا واأك��رر باأننا 

الإعامية  الهيكلة  اإع��ادة  اإىل  ما�سة  بحاجة 

والإتيان بقادة فكر ميتلكون القوة واجلراءة 

الطريق على كل من يريد لهذا  ليتم قطع 

الوطن و�سعبه وقيادته �سوًءا..

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

2  مواصلة االلتزام الكامل بتعليمات وإجراءات السالمة العامة



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك : ضرورة دراسة إالجراءات للموازنة بين 
صحة المواطنين وتحريك االقتصاد

للحد من انتشار الفيروس ولفتح القطاعات في الصيف

مواصلة االلتزام الكامل بتعليمات وإجراءات السالمة العامة

 11.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان بالربع األول من العام

الحماية القانونية لذوي اإلعاقة في القانون األردني 

االنباط- عمان

 اأك��د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ���س��رورة درا���س��ة 

اإج���������راءات ل���ل���م���وازن���ة ب���ن ح���م���اي���ة ���س��ح��ة و���س��ام��ة 

حدة  وتخفيف  “كورونا”،  وباء  مواجهة  يف  املواطنن 

االقت�ساد. عجلة  لتحريك  احلظر  اإجراءات 

اج��ت��م��اع��اً ملجل�س  ت��روؤ���س��ه  و����س���دد ج��ال��ت��ه، خ���ال 

ب��ح�����س��ور �سمو  ال��وط��ن��ي ام�����س االأرب���ع���اء،  ال�����س��ي��ا���س��ات 

على  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�سن  االأم��ري 

واإجراءات  بتعليمات  الكامل  االلتزام  موا�سلة  اأهمية 

ال�������س���ام���ة ال���ع���ام���ة، ل��ل��ح��د م���ن ان���ت�������س���ار ال���ف���ريو����س 

ال�سيف. يف  القطاعات  فتح  من  اململكة  ولتتمكن 

�سمو  ح�سره  ال��ذي  االجتماع،  يف  جالته  وا�ستمع 

امل��ل��ك،  ج��ال��ة  م�ست�سار  احل�����س��ن،  ب��ن  في�سل  االأم���ري 

���س��رح من  اإىل  ال��وط��ن��ي،  ال�����س��ي��ا���س��ات  رئ��ي�����س جم��ل�����س 

واملعنين،  اخل�����س��اون��ة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئ��ي�����س 

التعامل  واإجراءات  الوبائي  الو�سع  تطورات  اآخر  عن 

معه.

االنباط- عمان

عن  االجتماعي  ال�سمان  اأم��وال  ا�ستثمار  �سندوق  اأعلن 

يف  دينار  مليار   11.4 لت�سجل  ال�سندوق  م��وج��ودات  ارت��ف��اع 

نهاية الربع االأول من العام احلايل، مقارنة مع 11.2 مليار 

دينار حجم املوجودات نهاية العام املا�سي .

ال�سقاف يف بيان �سحايف،  وقالت رئي�سة ال�سندوق خلود 

ت��وزع��ت على عدد  ال�سندوق  م��وج��ودات  ان  االرب��ع��اء،  ام�س 

 12.4 من املحافظ اال�ستثمارية وهي ادوات ال�سوق النقدي 

اال�سهم  باملئة،   3.5 القرو�س  باملئة،   58.7 ال�سندات  باملئة، 

14.7 باملئة، اال�ستثمارات العقارية 6.4 باملئة، واال�ستثمارات 

ال�سياحية 2.6 باملئة.

هذا  من  االول  للربع  ال�سندوق  اعمال  نتائج  ان  وبينت 

التبعات  اأث��ر  ا�ستمرار  من  الرغم  على  ايجابية  كانت  العام 

ال�سندوق  دخ��ل  ارت��ف��ع  فقد  ك��ورون��ا،  جلائحة  االقت�سادية 

يف  املتحقق  بالدخل  مقارنة  دي��ن��ار  مليون   137.3 لي�سجل 

 112.4 قيمته  والبالغة   2020 العام  من  االول  الربع  نهاية 

مليون دينار وبن�سبة منو بلغت 22 باملئة.

العوائد  من��و  بعد  ج��اء  االرت��ف��اع  ان  ال�سقاف  واأو���س��ح��ت 

النقدي  ال�سوق  وادوات  ال�سندات  من  املتاأتية  اال�ستثمارية 

التي  ال�سركات  ارب��اح  من  النقدية  والتوزيعات  والقرو�س 

ت�سهم بها املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي.

امل�ستثمرين  اأك��ر  ك��اأح��د  ال�سندوق  ان  ال�سقاف  واأك���دت 

الفر�س  اغتنام  على  يعمل  املحلي  االقت�ساد  يف  املوؤ�س�سن 

املتاحة يف عدة قطاعات، م�سرية اىل زيادة ملكيته منذ بداية 

امل�سريف  القطاع  يف  ا�سرتاتيجية  �سركات  اأ�سهم  م��ن  ال��ع��ام 

بظل  وال�سيما  انتقائية،  ا�س�س  وعلى  الدوائية  وال�سناعات 

اال�سعار احلالية لاأ�سهم.

وبينت ان العديد من ال�سركات التي ي�سهم بها ال�سمان 

االجتماعي وزعت ارباحا عن نتائج اعمالها عن العام 2020، 

وبلغت ح�سة ال�سندوق منها حوايل 32 مليون دينار، م�سرية 

اإىل ان االرباح الدفرتية ملحفظة اال�سهم قد بلغت 74 مليون 

دينار نهاية الربع االول من هذا العام.

اإن�ساء  اأخ��ريا من  ال�سندوق  انتهاء  اىل  ال�سقاف  وا�سارت 

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء  لتوليد  حم��ط��ات  ث���اث 

العامة لل�سمان االجتماعي ومبنى  املوؤ�س�سة  لتغذية فنادق 

تبلغ  حيث  اال�ستثمار،  �سندوق  ومبنى  وفروعها  املوؤ�س�سة 

القدرة الكلية لهذه املحطات 15 ميجاواط وبتكلفة حوايل 

17 م��ل��ي��ون دي��ن��ار وال��ت��ي ���س��ي�����س��رتده��ا ال�����س��ن��دوق خ���ال 3 

العامة  املوؤ�س�سة  نفقات  يف  �سنوي  وف��ر  حتقيق  مع  �سنوات، 

5 ماين دينار �سنويا، ا�سافة  لل�سمان االجتماعي بقيمة 

اىل ذلك فان امل�سروع وفر اثناء مرحلة ان�ساء املحطات 300 

فر�سة عمل ملهند�سن وعمال اردنين.

وا�ستكماال ملواكبة اأف�سل املمار�سات يف احلوكمة املوؤ�س�سية 

باإ�سدار  العام  هذا  بداية  ال�سندوق  قام  الر�سيدة،  واالإدارة 

املوؤ�س�سة  ملمثلي  اال�سرت�سادي  الدليل  م��ن  حمدثة  ن�سخة 

وه��ي��ئ��ات  اإدارة  جم��ال�����س  يف  االج��ت��م��اع��ي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة 

ت�سمن  حيث  املوؤ�س�سة،  بها  ت�سهم  التي  ال�سركات  مديري 

ال��ذي  الدليل  مكونات  بع�س  على  تطويرا  التحديث  ه��ذا 

مت ا�سداره عام 2019 وذلك لتح�سن كفاءة عملية التمثيل 

املوؤ�س�سة، ومبا ي�سمن حت�سن  يف ال�سركات التي ت�سهم بها 

وجميع  ال�سركات  على  بالفائدة  ويعود  ال�سركات  تلك  اداء 

امل�ساهمن.

العديد  تنفيذ  ي��وا���س��ل  ال�����س��ن��دوق  ان  ال�����س��ق��اف  وق��ال��ت 

اغتنم  فقد  �سابق،  وق��ت  يف  اطاقها  مت  التي  امل�ساريع  من 

ال�سندوق فرتة الركود يف القطاع ال�سياحي نتيجة جائحة 

اع��ادة  العمل يف م�سروع  وت��رية  ت�سريع  ك��ورون��ا، وعمل على 

امام  افتتاحه  واملتوقع  البرتا   / ب��ازا  ك��راون  فندق  تاأهيل 

ال��زوار نهاية هذا العام، وذلك من خال ال�سركة الوطنية 

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  للموؤ�س�سة  اململوكة  ال�سياحية  للتنمية 

االجتماعي، ومن املتوقع ان يوفر الفندق بعد اعادة افتتاحه 

200 فر�سة عمل.

وال�سناعات  لا�ستثمار  ال�����س��م��ان  ���س��رك��ة  ان  وا���س��اف��ت 

الزراعية والتي اأ�س�سها ال�سندوق العام املا�سي لتكون باكورة 

بالتوقيع  اخريا  قامت  قد  الزراعي،  القطاع  يف  ا�ستثماراته 

على اتفاقية مع احدى ال�سركات املتخ�س�سة الإدارة وت�سغيل 

موؤهل  فني  ك��ادر  خال  من  الزراعية،  امل�سروعات  وت�سويق 

وباالعتماد على االيدي العاملة يف املجتمع املحلي، و�ستعمل 

�سركة ال�سمان على اإن�ساء اأول م�سروع زراعي لها يف جنوب 

اململكة على م�ساحة 25 الف دومن الإنتاج املحا�سيل الزراعية 

من  وغريها  احلقلية  واملحا�سيل  واالع���اف  اخل�سار  من 

للم�سروع  كلية  ا�ستثمار  وبقيمة  ال��زراع��ي  القطاع  ان�سطة 

تبلغ حوايل 13 مليون دينار، كما �سيعمل امل�سروع على توفري 

130 فر�سة عمل.

العام  ال�سندوق  لقيام  الح��ق��ا  ان��ه  اإىل  ال�سقاف  ولفتت 

البنية  يف  لا�ستثمار  الوطنية  ال�سركة  بتاأ�سي�س  املا�سي 

بهدف  التجارية  ال��ب��ن��وك  �سركة  م��ع  وبال�سراكة  التحتية 

يقوم  ح��ي��وي��ة،  ا�ستثمارية  م�����س��روع��ات  يف  ال��دخ��ول  درا���س��ة 

يف  الدخول  بدرا�سة  الوطنية  ال�سركة  مع  حاليا  ال�سندوق 

امل�سروعات  اىل  ا�ستثمارية حيوية كرى،ا�سافة  م�سروعات 

التي �ستعلن عنها وحدة م�سروعات ال�سراكة بن القطاعن 

العام واخلا�س.

ال�سراكة  لتنمية  ج��ه��دا  ي��دخ��ر  ال  ال�����س��ن��دوق  ان  وبينت 

ت�سهم  التي  امل�سروعات  واال�ستثمار يف  اخلا�س،  القطاع  مع 

االجتماعي،  ال�سمان  ومتقاعدي  منت�سبي  ام��وال  بحماية 

ومب����ا ي�����س��ه��م ب��ت��ح��ف��ي��ز ال��ن�����س��اط االق���ت�������س���ادي يف امل��م��ل��ك��ة، 

وحت�����س��ن م�����س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن��ن وخلق 

اال�ستثمار  بيئة  يف  الثقة  تعزيز  اىل  اإ�سافة  العمل  فر�س 

باتباع اف�سل  ال�سندوق  التزام  اململكة، موؤكدة  واالعمال يف 

ال�سفافية واالف�ساح من خال ن�سر  املعايري واملمار�سات يف 

اخلا�سة  واملعلومات  لل�سندوق  الربعي  املايل  االداء  تقارير 

باال�ستثمارات وامل�سروعات على املوقع االلكرتوين الر�سمي 

. www.ssif.gov.jo لل�سندوق

االأنباط - فرح مو�سى 

ذوو االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة  ه���م ف��ئ��ة 

ال��ك��ب��ري يعي�سون  ال���وط���ن   اأب���ن���اء ه���ذا  م��ن 

منا   ه��م  ب��ل  ع��ن��ا   بغرباء  لي�سوا  فهم  معنا 

ون��ح��ن م��ن��ه��م  وي��ت��ط��ل��ب م��ن��ا اأن ن��ول��ي��ه��م 

اأي  اه��ت��م��ام خ��ا���س وان ن��ق��ف م��ع��ه��م ���س��د 

بل  فح�سب  هذا  ولي�س  له  يتعر�سون  عنف 

بكافة  للعنف  تعر�سهم  منع  علينا  يجب 

ذلك   ،الأج��ل  والنف�سية  اجل�سدية   اأ�سكاله 

واالأنظمة  بالقوانن  االأردين   امل�سرع  اهتم 

حلماية هذه الفئة من كافة اأ�سكال العنف.

ق��ال��ت الرا ي��ا���س��ن وه���ي م��دي��رة وح��دة 

ال�������س���وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة يف امل��ج��ل�����س االأع��ل��ى 

حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة   انه ح�سب 

يعد  اأ   الفقرة  امل��ادة )30(  ج��اء يف ن�س  ما 

حرمان  �ساأنه  من  امتناع  اأو  فعل  كل  عنفا 

ال�سخ�س ذي االإعاقة  من حق او حرية ما 

احلاق  اأو   ، تقيد ممار�سته الي منهما  او   ،

به  النف�سي  اأو  العقلي  اأو  اجل�سدي  االأذى 

وا�سافت   ، ب�سببها  اأو  االإعاقة  ا�سا�س  على 

يا�سن  انه يف الفقرة  ب من املادة  نف�سها 

على كل من يعلم بوقوع عنف �سد �سخ�س 

املخت�سة  وتابعت  اعاقة تبليغ اجلهات  ذي 

بحديثها عن الفقرة  ج من املادة ذاتها انه 

توفري  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  تتوىل 

احل���م���اي���ة  ال���ازم���ة ل��ل��م��ب��ل��غ��ن وال�����س��ه��ود 

وغريهم ممن يقومون بالك�سف او التبليغ 

عن حاالت العنف املرتكبة �سد االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة اأو باإعداد تقارير اأو حتقيقات 

 . ا�ستق�سائية 

امل��ادة  ن�س  يف  ُذك��ر  كما  يا�سن  واأ�سافت 

48 م��ن ال��ف��ق��رة ا م��ع ع���دم االخ����ال ب��اي 

يعاقب   ، اأخ���ر  ت�سريع  اي  يف  ا���س��د  ع��ق��وب��ة 

بغرامة  او  �سنة  ت��ت��ج��اوز  ال  م��دة  باحلب�س 

هاتن  بكلتا  اأو  دي��ن��ار  األ���ف  ع��ل��ى  ت��زي��د  ال 

ال��ع��ق��وب��ت��ن ك��ل م��ن ارت��ك��ب اأي ���س��ك��ل من 

الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  العنف  اأ�سكال 

ا من املادة 30من هذا القانون . 

القرعان  دان��ي��ي��ا  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 

وه�����ي حم���ا����س���رة اأك����ادمي����ي����ة وب���اح���ث���ة يف 

القانون  ج��اء  اأن��ه  على  القانونية  ال�سوؤون 

اجلديد لاأ�سخا�س ذوي االإعاقة لين�سجم 

مع اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

ال���ت���ي ����س���ادق���ت ع��ل��ي��ه��ا امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة 

الها�سمية عام 2008،وقد جاء هذا القانون 

يف  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�س  متكن  بهدف 

خالية  ت�سريعية  ببيئة  التمتع  من  االأردن 

مبداأ  على  مبنية  واحل��واج��ز  العوائق  م��ن 

التمييز،  وامل�����س��اواة وع���دم  ال��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ 

االإع���اق���ة على  االأ���س��خ��ا���س ذوي  وح�����س��ول 

احل��م��اي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف ح���ال مت االع��ت��داء 

عليه.

االأخرية  العقوبات  قانون  تعديات  واأن 

جعلت من االإعاقة ظرفا يف جرائم االإيذاء 

اجل�سدي والنف�سي واأ�سافت  اأن االإهمال يف 

الرعاية  والرتك وجرائم االحتيال  جاءت 

يطمح  التي  احلماية  منظومة  لت�ستكمل 

االأردن،  يف  االإع��اق��ة  ذوو  االأ�سخا�س  اليها 

من  احلماية  جمال  يف  انه  االنتباه  ونلفت 

العنف  وكفالة ا�ستقالية االأ�سخا�س ذوي 

ال��ق��ان��ون تعريفا  ف��ق��د مت و���س��ع  االإع���اق���ة، 

من  ال�سخ�س  ح��رم��ان  م��ن  ج��ع��ل  �سموليا 

ممار�سة احد حقوقه  او حرياته االأ�سا�سية 

عليها،  معاقبا  االإعاقة جرمية  اأ�سا�س  على 

ف�����س��ا ع��ن ح��ظ��ر ال��ق��ان��ون ل��ك��اف��ة ا���س��ك��ال 

ال��ع��ن��ف اجل�����س��دي وال��ن��ف�����س��ي ال��ت��ي ت��ط��ال 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

 وبينت القرعان يف حديث ل “ االأنباط 

بحقوق  تعنى  التي  القوانن  كافة  اأن    “
احلماية  ت��واف��ر  على  االإع��اق��ة  جائت  ذوي 

امل��دن��ي��ة واجل��زائ��ي��ة ل���ذوي االإع��اق��ة، ولكي 

واحل��ق��وق  ب��احل��م��اي��ة  االإع��اق��ة  ذوي  يتمتع 

ال��ت��ي مي��ن��ح��ه��ا ال��ق��ان��ون ي��ج��ب اأن ي��ك��ون��وا 

على  ي��ح�����س��ل��وا  وان  اأردن����ي����ن،  م��واط��ن��ن 

ال�سخ�سية  ال��ه��وي��ة  حت���دد  ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة 

ب��االإع��اق��ة  املتعلقة  التفا�سيل  ع��ن  ف�سا 

ودرجتها. وطبيعتها 

ت�����س��م��ل ه����ذه احل���م���اي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ح��ي��ث 

ي��ح��ق ل��ك��ل ���س��خ�����س م��ع��اق احل�����س��ول على 

ال��ق��ان��ون  ال��ت��ع��ل��ي��م، وع��ل��ي��ه يحظر  ح��ق��ه يف 

اأي  ا���س��ت��ب��ع��اد  تعليمية  م��وؤ���س�����س��ة  اأي  ع��ل��ى 

، وف��ي��م��ا يتعلق  اإع��اق��ت��ه  اأ���س��ا���س  ف���رد ع��ل��ى 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وال����رع����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة ي��ح��ظ��ر 

العمل  م��ن  �سخ�س  اأي  ا�ستبعاد  ال��ق��ان��ون 

ذل��ك يعتر  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة  ال��ت��دري��ب،  اأو 

ال��ع��م��ل ح��ق��ا اأ���س��ا���س��ي��ا ل��اأ���س��خ��ا���س ذوي 

تتطلب  ان  يجب  ال  وظيفة  واي  االإع��اق��ة، 

ان يكون مقدم الطلب خاليا من اأي اإعاقة 

االإعاقة  القانون احلماية لذوي  ، ويحفظ 

يف التقا�سي وي�سمن االإجراءات القانونية 

ال���واج���ب���ة، وب���ن���اء ع��ل��ى ذل���ك ف���ان وزارت����ي 

املجل�س  م��ع  بالتن�سيق  وال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��دل 

االأع���ل���ى حل��ق��وق ذوي االإع���اق���ة م��ل��ت��زم��ان 

ب����ت����دري����ب خ�������راء م���ع���ت���م���دي���ن ل��ت�����س��ه��ي��ل 

التوا�سل الفعال مع ذوي االإعاقة يف جميع 

م��راح��ل ال��ت��ح��ق��ي��ق واإج������راءات ال��ت��ق��ا���س��ي، 

وزارت���ا  ت��ق��وم  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���س��ل  ولتحقيق 

ال����ع����دل وال���داخ���ل���ي���ة ب���ت���وف���ري م��رتج��م��ن 

قانونين بلغة االإ�سارة.

ويف حال وقوع العنف �سد ذوي االإعاقة 

يتعن على االأفراد اإباغ ال�سرطة عن هذه 

القانون  هذا  اأغرا�س  ولتحقيق  اجلرمية، 

اأو  اإجراء  اأي  انه ي�سمل  العنف  يتم تعريف 

اإهمال يوؤدي اإىل منع اأي �سخ�س معاق من 

الأي  ممار�سته  تقييد  اأو  حرية  اأو  ح��ق  اأي 

م��ن ه���ذه احل��ق��وق واحل���ري���ات، ب��االإ���س��اف��ة 

يتم  نف�سي  اأو  اأو عقلي  اأي �سرر بدين  اإىل 

ب�سببها،  اأو  االإع��اق��ة  اأ���س��ا���س  على  ارت��ك��اب��ه 

وم����ن اج����ل ���س��م��ان ه����ذه احل��م��اي��ة ب�سكل 

اأي  ع��ن  الك�سف  ع��دم  القانون  يكفل  كامل 

اأثناء  االإعاقة  ذوي  العنف �سد  تقارير عن 

اإج�����راءات ال��ت��ق��ا���س��ي وب��ع��ده��ا مب��ا يف ذل��ك 

الهوية. ال�سماح ب�سهادات جمهولة 

 العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى الكعابنة

 رئيس مجلس النواب ينعى النائب المجالي

ان ُتفرج عن آخر 4   محكمة ُصلح عمَّ
لط موقوفين في قضية مستشفى السَّ

 فلسطين النيابية تبحث تعزيز صمود أهل 
القدس بوجه االنتهاكات اإلسرائيلية

 تقرير يدعو لمراجعة االطار التشريعي الناظم 
لعمل منظمات المجتمع المدني

 االنباط- عمان 

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  نقل 

ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي ت��ع��ازي جالة 

امللك عبداهلل الثاين اإىل ع�سرية الكعابنة 

بوفاة عي�سى �سعود اخلنان الكعابنة.

ات�����س��ال هاتفي  ال��ع��ي�����س��وي، يف  واأع����رب 

م��ع اأ���س��رة امل��رح��وم، ع��ن ت��ع��ازي وم��وا���س��اة 

ي��ت��غ��م��ده  اأن  اهلل  ���س��ائ��ا  امل���ل���ك،  ج���ال���ة 

بوا�سع رحمته.

االنباط- عمان

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ع��ى   

عبد املنعم العودات، النائب حازم املجايل 

الذي وافته املنية، ام�س االأربعاء.

ح���ازم  االأخ  ب��رح��ي��ل  ال����ع����ودات:  وق�����ال 

امل���ج���ايل، ن��ف��ت��ق��د رج����ًا ن��ب��ي��ًا ك���ان زاده 

يج�سد  ال��دوام  على  وك��ان  واحللم،  اخللق 

����س���وت احل��ك��م��ة واالع�����ت�����دال. وا���س��ت��ذك��ر 

خال  الفقيد  ومناقب  م�سرية  ال��ع��ودات 

ع�سر  الثامن  النواب  مبجل�سي  م�ساركته 

مثااًل  ك��ان  اأن��ه  اإىل  الف��ت��اً  ع�سر،  والتا�سع 

ومليكه  ل��وط��ن��ه  وال���وف���اء  االإخ���ا����س  يف 

واأمته مثلما كان قدوة يف العطاء والبذل 

املو�سولن.

املجل�س  اأع�ساء  وبا�سم  با�سمه  واأع��رب 

�سائا  ال��ف��ق��ي��د،  ت��ع��ازي��ه احل����ارة الآل  ع��ن 

اأن يتغمده بوا�سع رحمته  املوىل عز وجل 

ال�سر  وذوي��ه  اأهله  يلهم  واأن  ور�سوانه، 

وال�سلوان.

ان االنباط- عَمّ

ان جل�ساتها  لح جزاء عَمّ وا�سلت حمكمة �سُ

��ظ��ر يف ق�����س��ي��ة ن���ف���اد م���ادة  اال���س��ب��وع��ي��ة؛ ل��ل��َنّ

احلكومي،  لط  ال�َسّ م�ست�سفى  من  االأوك�سجن 

اأردن��ي��ن،  7 مواطنن  وال��ت��ي جن��م عنها وف���اة 

ا، حيث قررت االإفراج  ويحاكم فيها 13 �سخ�سً

عن اآخر 4 موقوفن على ذمة الق�سية.

��ام��ن��ة،  ال��َثّ جل�ستها  يف  املحكمة  وا�ستمعت 

ام�س االأربعاء، برئا�سة القا�سي ُعدي فريحات، 

يف  �ساهد  بينهم  من  عامة  نيابة  �ساهدي  اإىل 

فاع املدين. مديرية الِدّ

ف��اع عن املتهمن والبالغ  ال��ِدّ ووج��ه وك��اء 

عددهم 13 وكيًا اأ�سئلتهم لل�ساهَدين، وامتنع 

عدد منهم عن مناق�ستهم.

���ة  وح�����س��ر 4 م��ت��ه��م��ن م��وق��وف��ن ع��ل��ى ذَمّ

االإ���س��اح  مركز  م��ن  املحكمة  جل�سة  الق�سية 

عن  التلفزيونية  الدائرة  نظام  وفق  والَتّاأهيل 

ُبعد.

4 موقوفن  ع��ن  االف���راج  املحكمة  رت  وق����َرّ

على ذمة الق�سية ب�سبب انتهاء مدة التوقيف 

تكون  وب��ذل��ك  ي��وًم��ا،   30 وال��ب��ال��غ��ة  القانونية 

والذين  جميًعا  املتهمن  عن  اأفرجت  املحكمة 

مت توقيفهم على ذمة الق�سية.

يوم  املقبلة  جل�ستها  يف  املحكمة  و�ست�ستمع 

االأحد ل�ساهدي نيابة عامة اآخَرين.

م��ن  االأوك�������س���ج���ن  م������ادة  ن���ف���اد  اَنّ  ُي����ذك����ر 

لط احلكومي،  ال�َسّ مل�ست�سفى  الَتّابعة  اخلزانات 

النيابة  وحتركت  اأردنين،  �سبعة  بوفاة  ت�سبب 

على  واأوق���ف���ت  الق�سية  يف  للتحقيق  ال��ع��ام��ة 

ا من بينهم م�سوؤولون يف وزارة  اإثرها 13 �سخ�سً

حة. ال�سِّ

حة  واأقيل على اإثر هذه الق�سية وزير ال�سِّ

لح  �سُ حمكمة  اىل  الق�سية  ونقلت  ��اب��ق،  ال�����َسّ

ا�سبوعيا  جل�ساتها  عقد  وب����داأت  ��ان  ع��َمّ ج���زاء 

ومبعدل جل�ستن ا�سبوعيا.

االنباط- عمان

خال  النيابية،  فل�سطن  جلنة  بحثت 

ائتاف  م��ن  وف���دا  االأرب���ع���اء،  ام�����س  لقائها، 

اأه��ايل  �سمود  تعزيز  املقد�سية،  اجلمعيات 

املتكررة  االنتهاكات  ملواجهة  القد�س  مدينة 

ل�سلطات االحتال اال�سرائيلي.

الظهراوي،  حممد  اللجنة  رئي�س  واأك��د 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  دور 

الفل�سطينية  الق�سية  الدفاع عن  الثاين يف 

واملقد�سات االإ�سامية وامل�سيحية يف القد�س 

الها�سمية،  ال��و���س��اي��ة  خ��ال  م��ن  ال�سريف 

و�سعبا،  قيادة  االردن  بو�سلة  اأنها  مو�سحا 

مبينا اأهمية التعاون وال�سراكة بن اللجنة 

اأه��ل��ن��ا يف  ي��خ��دم  املقد�سية مب��ا  واجل��م��ع��ي��ات 

املدينة املقد�سة.

ودانت اللجنة قيام جمموعة م�ستوطنات 

ت�سمى  ما  منظمة  من  متطرفات  يهوديات 

باقتحام  اليمينية  الهيكل”  الأج��ل  “ن�ساء 
م���ق���ر و����س���ط���ح اخل�������ان مب���دي���ن���ة ال���ق���د����س 

املحتلة، وتاأدية طقو�س تلمودية ا�ستفزازية 

باملنطقة.

ورح�����ب اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة ال���ن���واب ف��اي��ز 

ب�سبو�س ورا�سد ال�سوحة، امغري الهمان، 

حم��م��د اب���و ���س��ع��ي��ل��ي��ك، حم��م��د اخل��اي��ل��ة، 

ح�����س��ن ال���ري���اط���ي، ب��ال��وف��د واجل���ه���ود ال��ت��ي 

و�سمودهم  املدينة  اأهايل  دعم  يف  يبذلونها 

بوجه انتهاكات �سلطات االحتال، موؤكدين 

واأن  تتبدل  ل��ن  الثابتة  االأردن  م��واق��ف  اأن 

�ستبقى  املقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية 

قائمة.

وعر�س روؤ�ساء اجلمعيات املقد�سية الأبرز 

القد�س  يف  عملهم  ت��واج��ه  التي  التحديات 

ال�سريف، ومعاناة اأبناء املدينة يف ظل النهج 

الذي تفر�سه �سلطة االحتال.

ج���ه���وده���م  دع������م  اإىل  احل���������س����ور  ودع�������ا 

وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى اأه�����ل ال���ق���د����س مل��وا���س��ل��ة 

����س���م���وده���م وث���ب���ات���ه���م يف وج�����ه ���س��ي��ا���س��ات 

االح����ت����ال ال���ت���ي مت����ار�����س ج��م��ي��ع اأ����س���ك���ال 

واالحياء  القد�س  يف  واالنتهاكات  ال�سغط 

امللك  ل��ه��ا، مثمنن ج��ه��ود ج��ال��ة  ال��ت��اب��ع��ة 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين جت�����اه ال���ق���د����س واأه���ل���ه���ا 

االأردين جتاه  ال�سعب  ومواقف  ومقد�ساتها 

اأهلهم يف فل�سطن. وكان الظهراوي ا�ستهل 

اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة ب��احل��دي��ث ع���ن ال�����س��ه��ي��د 

ت�سادف  الذي  عبيدات  مفلح  كايد  االأردين 

ذك�����رى ا���س��ت�����س��ه��اده، ال����ي����وم، م��و���س��ح��ا اأن 

والعروبة  الوطنية  من  حالة  ج�سد  الفقيد 

وتعزيز  فل�سطن،  عن  الدفاع  يف  واالإ�سام 

اللحمة بن اأبناء ال�سعبن.

االنباط- عمان

 دعا م�سروع تعزيز حالة حقوق االإن�سان 

تنفذه  ال����ذي  االردن  يف  امل����دين  وال��ف�����س��اء 

مراجعة  اإىل  ح���دود  ب��ا  حم��ام��ون  منظمة 

لعمل  ال��ن��اظ��م  الت�سريعي  االط���ار  وت��ط��وي��ر 

وتو�سيع  باململكة  امل��دين  املجتمع  منظمات 

دائرة امل�ساورات الت�سريعية حول القانون.

ك��م��ا دع���ا ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى امل�����س��روع وف��ق 

بيان �سدر عن منظمة حمامون با حدود 

ب��ال�����س��راك��ة م���ع م��وؤ���س�����س��ات جم��ت��م��ع م��دين 

اليوم االربعاء  ممثلة بتحالف عن املجتمع 

االطر  لكافة  �ساملة  املراجعة  تكون  ان  اإىل 

الت�سريعية على مدار ال�سنوات املا�سية.

وخل�س تقرير �سادر عن امل�سروع اإىل اأن 

احلق يف تاأ�سي�س منظمات املجتمع املدين ال 

يزال ينتابه العديد من التحديات وامل�ساعب 

يف بع�س احلاالت ما انعك�س على قدرة هذه 

امل�ساريع  يف  واال�سهام  العمل  على  املنظمات 

�ساأن  �ساأنه  حيويا  قطاعا  باعتباره  الوطنية 

بقية القطاعات يف الدولة.

تو�سيع  االإ���س��راع يف  اإىل  التقرير  واو�سى 

دائ��������رة احل��������وار وال���ن���ق���ا����س ح������ول ق���ان���ون 

اجل��م��ع��ي��ات وال���ع���م���ل ع��ل��ى االن����ط����اق من 

التي  والد�ستورية  الدولية  واملعايري  املبادئ 

ت��ك��ف��ل ح���ق االف������راد يف ت��اأ���س��ي�����س امل��ن��ظ��م��ات 

واالن�سمام اليها ب�سهولة بدون اية تعقيدات 

ادارية بريوقراطية.

ودعا التقرير ان يت�سمن القانون ت�سنيفا 

اخل��ريي  االغ��اث��ي  منها  للجمعيات  وا�سحا 

غ��اي��ات  ح�����س��ب  اأو  ال��ف��ك��ري  ال��ط��اب��ع  ذات  اأو 

اأو  بالطفولة  تعنى  اأو  ن�سوية  اإم��ا  اجلمعية 

حقوق االإن�سان اأو العدالة.

حمامون  تنفيذ  �سمن  التقرير  وي��اأت��ي 

حقوق  تعزيز  م�سروع  لن�ساطات  ح��دود  با 

االإن�سان والف�ساء املدين – مر�سد الف�ساء 

املدين وحقوق االإن�سان واملمول من الوكالة 

االإ�سبانية للتعاون الدويل من اجل التنمية 

واالحتاد االوروبي يف اإطار م�سروع قرارنا.
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االنباط- عمان

�إن  ���س��ر�ج  ه��ا  “طلبات” �لأردن  �شركة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال��ت 

طلبات �لأردن حولت �أزمة فريو�س كورونا من حتد �إىل فر�شة 

للعمل بتوجهات تفيد �ملجتمع وتخفف من �أعباء �لوباء على 

�أثرت  2020 كان مبثابة نقطة حتول  �أن �لعام  �أف��ر�ده، موؤكدة 

جتارب �ل�شركة.

و�أ�شافت �م�س �لأربعاء، �أن عام 2020 رغم �شعوبته �إل �أنه 

�إىل  و�شولنا  و�أه��د�ف��ه��ا  دوره��ا  لتعميق  �لفر�شة  طلبات  منح 

مزيد من �لعمالء، مع �ل�شتمر�ر يف توفري �ملزيد من فر�س 

ك�شائقني  �أو  �ملكاتب  يف  كموظفني  ���ش��و�ء  ل��الأردن��ي��ني،  �لعمل 

مبتكرة  وحلول  منتجات  توفري  ومو��شلة  �لأ�شطول،  �شمن 

لل�شركاء، لتعزيز و�شمان ��شتد�مة تاأثري�ت �أعمالنا �لإيجابية 

جلميع �لأطر�ف �ملعنية بها.

�ل��ن��ج��اح يف عامل  ب���اأن معيار  �إمي���ان طلبات  ���ش��ر�ج،  و�أك����دت 

�لأع��م��ال �لكبرية مل يعد يتمحور ح��ول زي��ادة �لأرب���اح فقط، 

خيار�ت  يف  �أك��ر  �نتقائيني  �أ�شبحو�  �مل�شتهلكني  �أن  مو�شحة 

�لتي  �ل�شركات  نحو  �أك���ر  توجههم  وب���ات  �ل�����ش��ر�ء،  وق����ر�ر�ت 

جت�شد �لقيم و�لأخالقيات �ملهنية يف �أعمالها.

وتو�شيل  طلب  خدمة  على  تعمل  �لتي  �ل�شركة  �إن  وقالت 

�لطعام و�لبقالة من خالل �شبكة �لإنرتنت ت�شعى لتكون قوة 

�لتي  �لتحول  رحلة  يف  يتجلى  م��ا  �لإي��ج��اب��ي،  للتغيري  د�ف��ع��ة 

بد�أتها �لعام �ملا�شي لالنتقال باأعمالها من �ل�شتثمار �لتجاري 

�إىل �مل�شاهمة يف �لتنمية.

تطبيق  على   2020 عام  منذ  �شر�ج،  وفق  طلبات،  وحر�شت 

ت���د�ب���ري ���ش��الم��ة ���ش��ارم��ة مل��ن��ع �ن��ت�����ش��ار ف���ريو����س ك���ورون���ا مبا 

و�لتو�شيل  �ل�شخ�شية،  �حلماية  م�شتلزمات  ��شتخد�م  فيها 

و�ل�شائقني  �لعمالء  و�شحة  �شالمة  ل�شمان  تالم�س،  دون 

بروتوكول  مع  و�لت�شليم،  �لتو�شيل  عمليات  �أثناء  و�ل�شركاء 

�شارم وموحد لل�شحة و�ل�شالمة.

وقالت �إن �ل�شركة تعاونت ب�شكل وثيق مع �حلكومة ل�شمان 

��شتمر�ر �لعمل قدر �لإمكان، وتقدمي �خلدمات، �لأمر �لذي 

مكن �لنا�س من �حل�شول على �حتياجاتهم وهم يف منازلهم، 

وت���و�����ش���ل ع��م��ل��ي��ات �ل���ت���ج���ارة ب���ني �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني وم��ط��اع��م��ه��م 

ومتاجرهم �ملف�شلة، وبالتايل متكني �ل�شركاء من �مل�شي قدماً 

يف �أعمالهم.

و�أكدت �شر�ج �أهمية جهود �حلكومة يف ت�شهيل تاأدية عمليات 

�لتو�شيل، وم�شاعدة �لعديد من �ل�شركات على �حلفاظ على 

م�شدر دخل خالل فرت�ت �لإغ��الق، ما �شكل خمرجا للعديد 

من �لأعمال �ملتعرة.

وعن دعم �ل�شركاء �ملحليني و�ل�شركات، قالت �شر�ج �إن قطاع 

ت�شرر�  �لأك��ر  �لقطاعات  بني  من  كان  و�مل�شروبات  �ملاأكولت 

م��ن تد�عيات ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ع �إج����ر�ء�ت �لإغ���الق وحظر 

�لعمالء،  ثقة  ����ش��ت��ع��ادة  على  حر�شت  طلبات  لكن  �ل��ت��ج��ول، 

�أع��م��ال��ه��م و�حل��ف��اظ على  ��شتئناف  ع��ل��ى  �ل�����ش��رك��اء  مل�����ش��اع��دة 

مكانتهم، مع تقليل خماوف �لعمالء عر �للتز�م باإجر�ء�ت 

ل�شتمر�ر  �لطريق  مهد  ما  و�لنظافة،  �ل�شحة  على  �حلفاظ 

خدمات �لتو�شيل طو�ل فرتة �لإغالق وقيود حظر �لتجول.

“طلبات”  ولفتت �شر�ج �إىل تخ�شي�س خدمة عر تطبيق 

ل��دع��م م��ن��ظ��م��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل���دين مب��ا فيها ���ش��ن��دوق �لأم���ان 

مل�شتقبل �لأيتام، وتكية “�أم علي”، ومركز �حل�شني لل�شرطان، 

ع��ر مت��ك��ني �ل��ع��م��الء م��ن ت��ق��دمي ت��رع��ات��ه��م �ل��ن��ق��دي��ة لهذه 

�ملنظمات، �إىل جانب تقدمي م�شاهمة ل�شندوق “همة وطن” 

و�لجتماعية  �لإن�شانية  �لآث���ار  م��ن  �لتخفيف  يف  للم�شاعدة 

و�لقت�شادية للوباء، ودعم جهود �حلكومة يف جمال �ل�شحة 

من خالل �لتو�شيل �ملجاين ملا يقارب 19 �ألف عبوة دو�ء.

�مل�شتقبلية،  وخططها  �حل��ال��ي��ة  �ل�شركة  ت��وج��ه��ات  وح���ول 

�حل��ايل، على  �لعام  �شرتكز خالل  �ل�شركة  �أن  �شر�ج  �أو�شحت 

�ل�شتثمار يف �لذكاء �ل�شطناعي وحتليالت �لبيانات لت�شغيل 

�إىل  تطبيقنا  وب��اإم��ك��ان��ات  ن��ق��دم��ه  تنتقل مب��ا  ت��ن��ب��وؤي��ة  من���اذج 

“طلبات”  ح�شور  ل��زي��ادة  خطط  م��ع  تقدما،  �أك���ر  م�شتوى 

لتلبية �حتياجات �ملزيد من �ملناطق و�لعمالء، وتوظيف �ملزيد 

من �ل�شائقني �مل�شتقلني، و��شتحد�ث جمالت و�إطالق خدمات 

“طلبات مارت” �لتي تقدم مفهوما جديد�  جديدة، كخدمة 

مو�د  وتو�شيل  بطلب  وتعنى  �ل�شريعة،  �لإلكرتونية  للتجارة 

�لبقالة �لأ�شا�شية خالل 30 دقيقة فقط �أو �أقل.

 مدير عام طلبات: استطعنا التخفيف من تضرر بعض القطاعات

االنباط- عمان

 �أقرت جلنة �لقت�شاد و�ل�شتثمار �لنيابية، 

خ���الل �ج��ت��م��اع��ه��ا، �م�����س �لأرب���ع���اء، برئا�شة 

�ل��ن��ائ��ب خ��ال��د �أب����و ح�����ش��ان، ع�����دد�ً م��ن م��و�د 

م�شروع �لقانون �ملعدل لقانون �ل�شركات ل�شنة 

.2021

وق��ال �أب��و ح�شان، بح�شور وزي��ر �ل�شناعة 

و�لتموين مها علي وم��ر�ق��ب عام  و�ل��ت��ج��ارة 

�ل�شركات و�ئل �لعرموطي وم�شاعدته جنان 

ع���ام غ��رف��ة �شناعة عمان  ح��ج��اوي وم��دي��ر 

نائل �حل�شامي، �إننا حري�شون على �إقر�ر �أي 

ت�شريع يو�كب �لتطور�ت و�مل�شتجد�ت ويعالج 

�ل�شعبة  و�ل��ظ��روف  �لقت�شادية  �لتحديات 

�لتي نعي�شها.

�لأوىل  ب��ال��درج��ة  يهمنا  م��ا  �أن  و�أ����ش���اف 

�لقطاعات  �أم����ام  �مل��ع��ي��ق��ات  �إز�ل�����ة جميع  ه��و 

�لقت�شادية و�ملنتجة من خالل �شن �لقو�نني 

�ل�شتثمارية  �لبيئة  تهيئة  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي 

�لآمنة و�ملرنة لل�شركات، و�لتي ت�شاعد �لقطاع 

�خلا�س على مو��شلة دوره �ملحوري يف دعم 

�لقت�شاد �لوطني.

و�أكد �أبو ح�شان �أن �ل�شماح بعقد �جتماعات 

وهيئات  �لإع���الم  وجمال�س  �لعامة  �لهيئات 

�ملديرين بالو�شائل �لإلكرتونية وفقاً لأو�مر 

�ل��دف��اع �ل�����ش��ادرة ب��ه��ذ� �خل�����ش��و���س، يحاكي 

�لو�قع ويعالج �لتحدي �لذي فر�شته جائحة 

كورونا.

و�أ�شار �إىل �أن �للجنة �قرت �ملو�د بعد نقا�س 

�ملوجبة  �لأ���ش��ب��اب  ح��ول  م��ع �حل�شور  عميق 

و�لأهد�ف �لتي جاء من �أجلها �لتعديل.

و��شتف�شر �لنو�ب جعفر �لربابعة وحممد 

�مل��ح��ارم��ة وب�����ش��ام �ل��ف��اي��ز و�آم������ال �ل�����ش��ق��ر�ن 

و�شر�ر  �أب��و �شعيليك  و�شادي فريج وحممد 

�ل��و�ردة  �ملفاهيم  من  جملة  عن  �حلر��شي�س 

يف �لتعديالت و�إج��ر�ء�ت تطبيقها كالتوقيع 

و�حل�شاب  �لن�شبي  و�لت�شويت  �لإل��ك��رتوين 

�ل�����ذي ���ش��ي��ج��ري �إن���������ش����اوؤه ل��ت��غ��ط��ي��ة ن��ف��ق��ات 

عدم  ح��ال  يف  لل�شركة  �لإج��ب��اري��ة  �لت�شفية 

�أم��و�ل لديها، و�أهمية �لتطوير �لذي  وج��ود 

ويعزز  و�ل��وق��ت  �جل��ه��د  ت��وف��ري  على  ي�شاعد 

و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة يف جميع  �حل���ك���وم���ة  م����ب����ادئ 

�لإجر�ء�ت �ملتعلقة بال�شركات.

ملر�قب  �ل��ت��ي جتيز  �مل����ادة  �للجنة  و�أق����رت 

�لإلكرتونية  �لو�شائل  �عتماد  �ل�شركات  ع��ام 

و�لوثائق  �ملحا�شر  و�ي��د�ع  �لطلبات  لتقدمي 

للد�ئرة مبا فيها �لتو�قيع و�لإج��ر�ء�ت �لتي 

بعقد  لل�شركات  وت�شمح  �ل��ق��ان��ون  يتطلبها 

�لد�رة  وجمال�س  �لعامة  �لهيئات  �جتماعات 

وهيئات �ملديرين بالو�شائل �للكرتونية، وفقا 

لتعليمات ي�شدرها �لوزير بهذ� �خل�شو�س.

فيما �أجلت �لنقا�س بالن�س �لذي مبوجبه 

�لد�ئرة  ل��دى  خا�س  ح�شاب  �إن�شاء  �شيجري 

�لت�شفية �لإجبارية لل�شركة  لتغطية نفقات 

يف ح��ال ع��دم وج���ود �أم����و�ل لديها مل��زي��د من 

�لبحث و�لدر��شة.

�لتعديل  ه���ذ�  �إن  ب���دوره���ا،  ع��ل��ي،  وق��ال��ت 

�حلالية  و�مل�شتجد�ت  �لتطور�ت  ملو�كبة  جاء 

�لذي  و�ل��و�ق��ع  �لوطني  بالقت�شاد  �ملرتبطة 

فر�شته جائحة كورونا، ويعد من �ملتطلبات 

�ل��رئ��ي�����ش��ة ل��ع��ق��د �لج���ت���م���اع���ات ب��ال��و���ش��ائ��ل 

كن “مر�قبة �ل�شركات”  �لإلكرتونية، كما ميمُ

من تقدمي �خلدمات بالو�شائل �لإلكرتونية 

�ل��ذي  �لقت�شاد  رقمنة  جهود  م��ع  �ن�شجاما 

�شيوفر �جلهد و�لوقت على قطاع �لأعمال.

�شتلزم  �لتعديالت  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 

�ل�شركات �مل�شجلة بالإف�شاح عن ��شم �مل�شتفيد 

�حلقيقي للغايات �ملق�شودة يف قانون مكافحة 

غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، لفتًة �إىل �أن 

ذلك ي�شهم يف حت�شني مرتبة �لأردن يف هذ� 

�جلانب.

و�أ�����ش����اف����ت ع���ل���ي �أن���������ه، ومب����وج����ب ه���ذه 

يغطي  ح�شاب  �إن�����ش��اء  �شيجري  �ل��ت��ع��دي��الت، 

حال  يف  لل�شركة  �لإجبارية  �لت�شفية  نفقات 

عدم وجود �أمو�ل لديها.

�أو�شحت  �للكرتوين،  للتوقيع  وبالن�شبة 

ع��ل��ي �أن����ه ح��ال��ي��اً غ��ري م��ع��ت��م��د، ول��ك��ن ج��رى 

و�شعه يف م�شروع �لتعديل لنتمكن م�شتقباًل 

من �عتماده بعد ��شتكمال �لإجر�ء�ت �ملتعلقة 

�لقت�شاد  وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�����ش��اأن  ب��ه��ذ� 

�لرقمي.

و�أو�شح �لعرموطي، من جانبه، �أن �عتماد 

�لظروف  مع  يتما�شى  �لإل��ك��رتوين  �لتوقيع 

كورونا،  جائحة  فر�شتها  �لتي  �ل�شتثنائية 

وي���و�ك���ب �ل���ت���ط���ور�ت و�مل���م���ار����ش���ات �ل��دول��ي��ة 

�لف�شلى وي�شمن ��شتمر�رية عمل �ل�شركات 

و�شرعة �جناز �ملعامالت.

وق����ال �حل�����ش��ام��ي، م��ن ج��ه��ت��ه، �إن �أو�م����ر 

بالو�شائل  �لجتماعات  عقد  �أل��زم��ت  �ل��دف��اع 

�أج����از هذه  �لتعديل  �لإل��ك��رتون��ي��ة وم�����ش��روع 

�مل�����ش��األ��ة �إل �أن��ن��ا ن��ط��ال��ب ب�����ش��رورة �إل��ز�م��ي��ة 

عقدها بالو�شائل �لإلكرتونية.

 اقتصاد النواب تقر مواد بمعدل الشركات
االنباط- عمان

 تلقى جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، �م�س 

�جلي�س  قائد  من  هاتفيا  �ت�شال  �لأرب��ع��اء، 

�لباك�شتاين، �لفريق �أول قمر جاويد باجو�، 

�ل����ذي ع���ر ع���ن دع���م ب����الده لأم����ن �لأردن 

و��شتقر�ره بقيادة جاللته.

وج�����رى، خ���الل �لت�������ش���ال، ب��ح��ث �أوج���ه 

�لتعاون بني �لأردن وباك�شتان، خ�شو�شا يف 

�ملجالني �لأمني و�لع�شكري.

ان االنباط- عَمّ

�أوق����ف����ت �جل���ه���ات �مل��خ��ت�����ش��ة 18 م��ت��ه��ًم��ا 

ق�شية  يف  �ململكة  ��شتقر�ر  زعزعة  مبحاولة 

تعرف با�شم “�لفتنة”.

وقال م�شدر يف �لنيابة �لعامة �لع�شكرية 

�إَنّ  �م�����س �لأرب���ع���اء،  ول���ة  �ل���َدّ �أم���ن  مبحكمة 

�لتحقيقات مع �ملتهمني �نتهت و�شيتم �حالة 

�لق�شية للمحكمة بعد �متام �ملر�حل �لنهائية 

للتحقيق و�إجر�ء �ملقت�شى �لقانوين.

�لدولة،  �أمن  �لعام ملحكمة  �لنائب  و�أعلن 

�لعميد �لقا�شي �لع�شكري حازم �ملجايل �م�س 

�ملتعلقة  حتقيقاتها  �أنهت  �لعامة  �لنيابة  �أن 

بالأحد�ث �لأخرية �لتي تعر�شت لها �ململكة 

موؤخر�ً.

�أم��ن  ملحكمة  �ل��ع��ام��ة  “�لنيابة  �إَنّ  وق���ال 

بالأحد�ث  �ملتعلقة  حتقيقاتها  �لدولة  �أنهت 

موؤخر�ً  �ململكة  لها  تعر�شت  و�لتي  �لأخ��رية 

وتبني بنتيجة �لتحقيق �أنها قد �حتوت على 

�أدو�ر ووقائع خمتلفة ومتباينة للمتورطني 

بها و�لتي كانت �شت�شكل تهديد�ً و��شحاً على 

�أمن و��شتقر�ر �ململكة.

على  تعكف  �ل��دول��ة  �أم���ن  نيابة  �أَنّ  وب��ني 

و�إج����ر�ء  للتحقيق  �لنهائية  �مل��ر�ح��ل  �إمت����ام 

�ملقت�شى �لقانوين لإحالتها �إىل حمكمة �أمن 

�لدولة.

االنباط- عمان

 �أك����د �م���ني ع���ام ���ش��ل��ط��ة �مل���ي���اه �مل��ه��ن��د���س 

�شكاوى  ت���ويل  �ل�شلطة  �أن  عليمات  �أح��م��د 

ومالحظات �ملو�طنني جل �هتمامها وتعمل 

ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه��ا ل��ت��ق��دمي �أف�����ش��ل �حل��ل��ول 

و�خلدمات يف جميع �ملناطق.

وعر�س خالل زيارة م�شرتكة مع وفد من 

ل�شري  �لدولية  للتنمية  �لمريكية  �لوكالة 

مياهنا  �شركة  يف  و�ل�شتعد�د�ت  �لج���ر�ء�ت 

للتجاوب مع ظروف �ل�شيف �لر�هن.

و�ط�����ل�����ع �حل���������ش����ور ع����ل����ى �لإجن������������از�ت 

يف م�������ش���اري���ع ت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ح��ك��م 

و�ل�����ش��ي��ط��رة وم���رك���ز �لت�����ش��ال و�ل�����ش��ك��اوى 

ب��دع��م ومت��وي��ل من  �ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ي نفذتها 

�ل��دول��ي��ة من  للتنمية  �لم��ري��ك��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 

تطوير  ول�شيما  )م�����ش��ك(،  م�����ش��روع  خ��الل 

وحتويلها  �ل�����ش��ك��اوى  ��شتقبال  تكنولوجيا 

مل���ر�ك���ز �ل��ت��ح��ك��م و�ل�����ش��ي��ط��رة و�مل�����ش��غ��ل��ني يف 

�مل��و�رد  ��شتغالل  ك��ف��اءة  رف��ع  �مل��ي��د�ن بهدف 

�ملائية �ملتاحة.

و�أه�������اب ب���امل���و�ط���ن���ني �����ش����رورة �ل��ت��ع��اون 

و�د�ر�ت  و���ش��رك��ات  �مل��ي��اه  �شلطة  �أج��ه��زة  م��ع 

�مل��ي��اه وت��ر���ش��ي��د �ل���ش��ت��ه��الك وزي����ادة �ل�شعة 

خالل  خا�شة  �مل��ن��ازل  يف  لديهم  �لتخزينية 

فرت�ت �لذروة �شيفا ما يخفف �لعبء عنهم، 

�شكوى على  �و  �ي��ة مالحظة  ع��ن  و�لإب����الغ 

هاتف مركز �ل�شكاوى �ملوحد 117116 .

و�و�شح �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة مياهنا 

�ملهند�س حممد �لعور�ن �أن طو�قم �ل�شركة 

تنفذ حزمة من �لجر�ء�ت ملو�جهة حتديات 

�ل�شتجابة  ق����در�ت  ورف���ع  �حل���ايل  �ل�شيف 

ل��ل��ت��ع��اط��ي م���ع ���ش��ك��اوى �مل��و�ط��ن��ني و�ي��ج��اد 

�ل�شركة  �أن  مبينا  ل��ه��ا،  �ل���الزم���ة  �حل��ل��ول 

���ش��ت��ط��ور م��ن��ظ��وم��ة �ل�������ش���ك���اوى ل��ت��ح�����ش��ني 

�ل�شتجابة يف جميع �ملناطق و�لت�شهيل على 

�ملو�طنني.

 الملك يتلقى اتصاال هاتفيا من 
قائد الجيش الباكستاني

 نيابة أمن الدولة: 18 موقوًفا على 
ذمة قضية زعزعة استقرار المملكة

 سلطة المياه تتفقد مركز الشكاوى 
الموحد

قاربت �ل�شرة �لأوىل من رم�شان �خلري على �لإنتهاء، وكل عام و�جلميع باألف خري، 

�أن يكون �ل�شهر �لف�شيل �شهر بركة ورحمة ومغفرة وعتق من �لنار  و�أرجو �هلل خمل�شاً 

للجميع؛ وبالطبع تتباين �شلوكياتنا يف �ل�شهر �لف�شيل بني �لأبي�س و�لأ�شود بق�شد �أو 

رمبا دون ق�شد، وتالياً “بع�س” �لأمثلة على ذلك:

* �لأبي�س يف رم�شان *:

1. �لعباد�ت من �شالة و�شوم و�لطاعات �ملفرو�شة و�لنو�فل من قر�ءة للقر�آن و�لدعاء 

وقيام �لليل وغريها.

2. �شلة �لأرحام وم�شاعدة �لفقر�ء و�لأيتام و�مل�شاكني و�أبناء �ل�شبيل وغريهم.

على  �مل��اء  �أو  لالإفطار  �لوجبات  كتوزيع  لالآخرين  و�لإح�شان  باأنو�عها  �ل�شدقات   .3

�لإ�شار�ت �ل�شوئية �أو �لتمر على �لطرقات وغريها.

4. �ملحافظة على �شالة �جلماعة بامل�شاجد وخ�شو�شاً �لفجر و�لع�شاء و�لرت�ويح.

5. �ملحافظة على �لهدوء و�ل�شكينة و�لت�شامح و�لت�شافح بني �لنا�س، وجمعات �لأهل 

و�لأرحام.

6. فرحة �ل�شائم عند �إطالق �شوت �لأذ�ن عند �لغروب.

* �لأ�شود يف رم�شان *

1. �ل�شوم عن �لطعام دون �ل�شوم عن �لكالم من حيث �إ�شتغابة �لنا�س و�لهمز و�للمز 

وغريها.

2. �لنزقّية و�لع�شبّية وعدم �ل�شر يف ت�شرفاتنا �ليومية.

3. �لتهافت على �شر�ء �لأطعمة و�لغذ�ء بكميات كبرية وتكدي�شها.

4. �لأزمات �لأخالقية يف حركة �ملرور وخ�شو�شاً قبل وقت �لإفطار.

5. ح�شور �لبع�س للم�شجد �أو �ل�شالة فقط يف رم�شان و�لعودة عن ذلك بعد �إنتهاء 

�ل�شهر �لف�شيل، حيث يمُعّد ذلك متثياًل على رب �لعاملني!

6. �شخب �لليايل ب�شياع �لوقت يف �ملقاهي و�ل�شهر�ت و�لأر�غيل وعدم غ�س �لب�شر 

وغريها.

ب�شر�حة: نحتاج لتعظيم �شلوكياتنا �لبي�شاء يف رم�شان لنخل�س بعباد�تنا وطاعاتنا، 

�ليوم  �لتي بحاجة لت�شويب  �ل�شود�ء  �لت�شرفات و�ل�شلوكيات  لكبح جماح  �أي�شاً  ونحتاج 

وقبل �لغد.

وكل عام و�أنتم باألف خري و�إىل �هلل �أقرب

د. محمد طالب عبيدات

 أبيض وأسود في رمضان

االنباط- عّمان

 �أعلنت وز�رة �ل�شحة عن ت�شجيل 57 وفاة و3209 �إ�شابات 

لريتفع  �لأرب��ع��اء،  �م�س  �ململكة  يف  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س 

�لعدد �لإجمايل �إىل 8429 وفاة و695390 حالة.

وتوزعت �لإ�شابات �جلديدة على 1104 حالت يف حمافظة 

�لعا�شمة عّمان، 680 حالة يف حمافظة �إربد، منها 93 حالة يف 

�لرمثا، 430 حالة يف حمافظة �لزرقاء، 230 حالة يف حمافظة 

�ملفرق، 157 حالة يف حمافظة �لكرك، 125 حالة يف حمافظة 

�لطفيلة، 119 حالة يف حمافظة �لعقبة، 97 حالة يف حمافظة 

62 حالة يف حمافظة  97 حالة يف حمافظة عجلون،  �لبلقاء، 

ح��ال��ة يف حمافظة   46 م��اأدب��ا،  ح��ال��ة يف حمافظة   62 ج��ر���س، 

معان، منها حالتان يف �لبرت�.

و�أ����ش���ار �مل���وج���ز �لإع���الم���ي �ل�����ش��ادر ع���ن رئ��ا���ش��ة �ل�����وزر�ء 

و�شل  حالّيا  �لن�شطة  �حل���الت  ع��دد  �أن  �إىل  �ل�شحة  ووز�رة 

�ليوم  دِخلت 
مُ
�أ �لتي  بلغ عدد �حلالت  بينما  32468 حالة،  �إىل 

حني  يف  حالة،   253 غ��ادرت  فيما  حالة،   220 �مل�شت�شفيات  �إىل 

ب��ل��غ �إج��م��ايل ع���دد �حل����الت �مل���وؤّك���دة �ل��ت��ي تتلقى �ل��ع��الج يف 

�مل�شت�شفيات 1937 حالة.

بني  �ململكة،  يف  للم�شت�شفيات  �ل�شتيعابية  �لقدرة  وح��ول 

بلغت  �ل�شمال  �إقليم  يف  �لعزل  �أ���ش��ّرة  �إ�شغال  ن�شبة  �أن  �ملوجز 

 55 �لعناية �حلثيثة  �أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   34

باملئة، فيما بلغت ن�شبة �إ�شغال �أجهزة �لتنّف�س �ل�شطناعي يف 

�لإقليم ذ�ته 32 باملئة.

و�أ�شاف �أن ن�شبة �إ�شغال �أ�شّرة �لعزل يف �إقليم �لو�شط بلغت 

�لعناية �حلثيثة  �أ�شّرة  �إ�شغال  39 باملئة، يف حني و�شلت ن�شبة 

يف �لإقليم ذ�ته �إىل 53 باملئة، بينما بلغت ن�شبة �إ�شغال �أجهزة 

�لتنّف�س �ل�شطناعي 29 باملئة.

 22 �جلنوب  �إقليم  يف  �لعزل  �أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 

 28 �حلثيثة  �لعناية  �أ���ش��ّرة  �إ���ش��غ��ال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة، 

باملئة، فيما بلغت ن�شبة �إ�شغال �أجهزة �لتنّف�س �ل�شطناعي يف 

�لإقليم ذ�ته 20 باملئة.

يف  �ليوم  �شفاء  حالة   4775 ت�شجيل  �إىل  �ملوجز  �أ���ش��ار  كما 

�ل�شفاء  ح��الت  �إج��م��ايل  لي�شل  و�مل�شت�شفيات،  �ملنزيل  �لعزل 

�إىل 654493 حالة.

لي�شبح  �ليوم،  �أج��ري  خمرّياً  فح�شاً   24628 �أن  و�أ�شاف 

�إج���م���ايل ع���دد �ل��ف��ح��و���ش��ات �ل��ت��ي �أج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء �ل��وب��اء 

�أن ن�شبة �لفحو�شات  �إىل  6546769 فح�شاً، لفتاً  وحتى �لآن 

�لإيجابّية لهذ� �ليوم و�شلت �إىل قر�بة 03ر13 باملئة، مقارنة 

مع �لن�شبة �لتي �شجلت يوم �أم�س و�لتي بلغت 76ر13 باملئة.

االنباط- عّمان

 �أج�������رى ن���ائ���ب رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء وزي����ر 

�خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني �أمين �ل�شفدي 

�ملنقو�س،  جنالء  �لليبية  �خلارجية  ووزيرة 

�م�س �لأربعاء، حمادثات عر �لهاتف ركزت 

و�لتطور�ت  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  على 

يف جهود حل �لأزمة �لليبية.

متابعة  على  حر�شهما  �ل��وزي��ر�ن  و�أك���د 

خم��رج��ات �لت�����ش��ال �ل��ه��ات��ف��ي �ل���ذي ج��رى 

ب��ني ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ورئي�س 

يوم  �ملنفي  حممد  �لليبي  �لرئا�شي  �ملجل�س 

�ملتينة �لتي  �إطار تعزيز �لعالقات  �أم�س، يف 

�ل�شفدي  وهناأ  �ل�شقيقني.  �لبلدين  تربط 

خ����الل �مل���ح���ادث���ات ن��ظ��ريت��ه �ل��ل��ي��ب��ي��ة على 

ليبيا.  خلارجية  وزي���رًة  مهامها  ��شتالمها 

كما جدد ترحيب �ململكة با�شتالم �حلكومة 

�لليبية برئا�شة رئي�س �لوزر�ء عبد �حلميد 

�ل��دب��ي��ب��ة مل��ه��ام��ه��ا، م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��ا �ل��ت��وف��ي��ق 

�لأزم��ة يف ليبيا و��شتعادة  �إنهاء  و�لنجاح يف 

�لأم����ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر وف���ق �خل���ط���و�ت �ل��ت��ي 

تو�فق عليها �لليبيون.

تقف  �شتظل  �ململكة  �أن  �ل�شفدي  و�أك���د 

�لتو�شل  �إىل جانب ليبيا د�عمة لكل جهود 

للحل �ل�شيا�شي �لذي تو�فق عليه �لليبيون 

�شعبها  وي��ح��ق��ق ط��م��وح��ات  ل��ي��ب��ي��ا  وي��ح��م��ي 

وي��ح��ف��ظ �أم���ن���ه���ا و�����ش���ت���ق���ر�ره���ا. وو���ش��ع��ت 

�ملنقو�س �ل�شفدي ب�شورة تطور�ت �لأو�شاع 

�لليبية  �ملوؤ�ش�شات  توحيد  وجهود  ليبيا  يف 

�ملرحلة  �إد�رة  يف  �حل��ال��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  ودور 

�لنتخابات  �إج���ر�ء  �إىل  و���ش��وًل  �لنتقالية 

�لأول  ك���ان���ون   24 يف  �مل���ق���رر  م���وع���ده���ا  يف 

�مل�شرتك  �حل��ر���س  �ل���وزي���ر�ن  و�أك���د   .2021

�ملجالت  �لثنائية يف  �لعالقات  على تطوير 

كافة ومبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين 

�ل�شقيقني.

�لد�عمة  �ملنقو�س مو�قف �لأردن  وثمنت 

�خلروج  �مل�شتهدف  �ل�شيا�شي  و�مل�شار  لليبيا 

م��ن �لأزم����ة، و�أك���دت �حل��ر���س على تطوير 

�ل��ع��الق��ات �لأخ���وي���ة يف خم��ت��ل��ف �مل��ج��الت. 

و�ت��ف��ق �ل���وزي���ر�ن ع��ل��ى ����ش��ت��م��ر�ر �ل��ت�����ش��اور 

و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ح����ول ���ش��ب��ل ت���ع���زي���ز وت��ط��وي��ر 

�لبلدين  بني  �لر��شخة  �لأخ��وي��ة  �لعالقات 

�ل�شقيقني و�للقاء يف �أقرب فر�شة.

 وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته الليبية

 الصحة: 57 وفاة و3209 إصابات بفيروس كورونا 

اخلمي�س    22/ 4 / 2021



املحلي
40

امل�س�ؤ�ؤليه  يك�ن يف م�قع   اأن  يقبل  املعظم)من  الثاين  اهلل  امللك عبد  قال جاللة   

عليه اأن يتحمل اعباءها �يتخذ القرارات(

يتحمل  اأن  فالأ�سل  م�س�ؤ�ؤل  الأ���س��رة  �رب  م�س�ؤ�ؤل  فه�  م�قعه  ك��ان  اي��ا  �امل�����س���ؤ�ؤل 

امل�س�ؤ�ؤليه �ل يرتدد يف اتخاذ القرار الذي يك�ن يف امل�سلحه العامه �م�سلحة امل�ؤ�س�سه 

اإىل  �ي�ستمع  الدع�ى  يف  التحقيق  يكتمل  عندما  ت��ردد  د�ن  القرار  يتخذ  فالقا�سي 

ال�اثق  املنا�سب �ل يرتدد �امل�س�ؤ�ؤل  جميع الأطراف �ال�سه�د �الدله في�سدر القرار 

اأن ي�سدر قرارا فيه ل يرتدد مطلقا  من نف�سه �من عمله �من امل��س�ع الذي يجب 

لن التاأخري يف اإ�سدار القرار قد ي�ؤثر على م�قع امل�س�ؤ�ؤل �على الطرف اأ� الأطراف 

�هذه  �الر�تني  البري�قراطيه  من  ت�سك�  اأ�س�ات  اأ�  �سكا�ى  هناك  �لذلك  املت�سرره 

م�ساكل ت�ؤثر على �سمعة ال�طن فال�سالح الإداري ال�سر�ري اجلذري ه� من يق�م 

ا�ل �اخريا على الكفاءه �الجناز �الخال�ص �القدره على ال�سبط �ال�سيطرة �عدم 

الرتدد يف اتخاذ القرارات اأ� القرار �مهما كانت النتائج فم�سلحة ال�زاره اأ� امل�ؤ�س�سه 

�متخذه   �املهني  امل��س�عي  القرار  فاتخاذ  �ا�ل  الأ�سا�ص  هي  الدائرة  اأ�  اجلامعه  اأ� 

ياأتي بعد درا�سه  امل��س�عي �املهني  القرار  اإل من اهلل لن  ك�اثق اخلط�تني ل يهتم 

�جمع معل�مات �حتليلها ���سع بدائل للقرار كقرار اإحالة العطاءات اأ� اأي قرار بدءا 

اأ� نتائج  اأ� تعيني م�ظف  اأ� ترقية م�ظف  اإنهاء خدمات م�ظف  اأ�  من نقل م�ظف 

حتقيق يف اي م��س�ع  ا� اي اأمر يحتاج اإىل قرار �حتى �سراء ما يلزم لال�سره �القرار 

امل��س�عي ل يتاثر باأي تدخالت ال� متنفذين �مهما كانت لن التدخالت قد يدخل 

ال�سخ�سي البعد  فيها 

�يف راأيي باأن حت�سني اجلبهه الداخليه تتعزز اكرث يف اإجراء اإ�سالحات �تغيريات 

اداريه جذريه فال�سخ�ص �امل�س�ؤ�ؤل املخل�ص �الناجح �املنجز ل يتعب امل�سلحه العامه 

اأ�  �سخ�سي  ت��اث��ري  اي  ع��ن  بعيدا  ال��ق��رارات  �ات��خ��اذ  �ال�سيطرة  ال�سبط  على  �ق���ادر 

مناطقيه اأ� جه�ي اأ� �ا�سطه للم�سلحه العامه مقد�سه  لن التاأخري يف اتخاذ القرار 

الأكاذيب  اأ� عمل جمم�عات للت�س�ي�ص �ن�سر  التجمع  البع�ص على  اأ�  قد ي�سجع قله 

اأمنيا �اجتماعيا لي  �الفنت �هذا ي�سكل خطرا على هيبة اي د�له �مدخال خطريا 

املنا�سب �ح�سب للم�سلحه اجتاه  ال�قت  اإيجاد جماعات يحركها يف  �سخ�ص قادر على 

ال�سخ�ص امل�س�ؤ�ؤل الذي ل يحقق م�ساحله ال�سخ�سيه �انت�سار مثل هذه الظ�اهر قد 

ااأمن اي د�له �اي جمتمع �من يقراأ �يحلل ما ي�سمى  يك�ن مدخال خطريا ل�سرب 

اأ�سباب �مدخال للتحري�ص عند من  باأن مثل هذه الظ�اهر من  العربي يجد  الربيع 

حتري�ص  يف  ال���ط��ن��ي��ه    ق�ساياها  اجت��اه  ق���ي��ا  م�قفا  تقف  �طنيه  ل��د�ل  يخطط�ن 

ال�سع�ب �التي بداأت بالتذمر �ال�سك�ى  

قياديه  ك�سخ�سيه  م�س�ؤ�ؤل  اي  تعيني  ا�ل�ية  من  هي  عليه  �القدره  القرار  فاتخاذ 

اي  ع��ن  �بعيدا  �مهنيه  �م��س�عيه  �ام��ان��ه  �دق��ه  ب�سرعه  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  على  ق��ادره 

م�سلحه �سخ�سيه �من يثبت عليه م�سالح �سخ�سيه يجب اأن يتح�ل للق�ساء ف�را  

حمى اهلل ال�طن �ال�سعب �اجلي�ص �الأجهزة المنيه �قيادتنا الها�سميه التاريخيه 

بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم ��سم� �يل العهد الأمري احل�سني املعظم

د. مصطفى محمد عيروط

 اتخاذ القرار

اخلمي�س    22  /  4  / 2021

االنباط- عمان

الإن�سان،  حلق�ق  ال�طني  املركز  اأطلق   

ال����د�ري الثالث  ت��ق��ري��ره  ام�����ص الأرب���ع���اء، 

ح���ل اأ����س��اع م��راك��ز الإ���س��الح �ال��ت��اأه��ي��ل 

اأع��داد  ارتفاع  اإىل  اأ�سار  �ال��ذي  اململكة،  يف 

نزلء مراكز الإ�سالح �التاأهيل مبا يف�ق 

ال�ستيعابّية. الطاقة 

الإن�سان،  حلق�ق  العام  املف��ص  �عر�ص 

ع�����الء ال����دي����ن ال���ع���رم����ط���ي، يف امل����ؤمت���ر 

خل�ص  التي  املالحظات  لأب���رز  ال�سحفي، 

الفعلي  ال��ع��دد  اأن  م��ن��ه��ا  ال��ت��ق��ري��ر؛  اإل��ي��ه��ا 

املراكز بلغ عام  للّنزلء امل�ج�دين يف هذه 

مقارنًة  ن��زلء   17708 ق��راب��ة   2020
يف   ،2019 ع����ام  ن����زي����اًل   19965 م����ع 

ح���ني ت��ب��ل��غ ال��ط��اق��ة ال���س��ت��ي��ع��اب��ّي��ة ل��ه��ذه 

اأب�����رز  �ع�����ن  ن����زي����ال.   13352 امل�����راك�����ز 

الإ�سالح  مراكز  بنزلء  املتعلقة  ال�سكا�ى 

بع�ص  �ج���د  التقرير،  بح�سب  �التاأهيل، 

ال��ن��زلء يف م��راك��ز اإ���س��الح �ت��اأه��ي��ل بعيدة 

من  اآخ��ر�ن  �ا�ستكى  �سكناهم،  اأماكن  عن 

الت�قيف،  اأم��د  اإداري��ا من ط�ل  امل�ق�فني 

لغايات  مرتفعة  ك��ف��الت  بطلب  �امل��ق��رتن 

الآخر  البع�ص  ا�ستكى  كما  عنهم،  الإف��راج 

م��ن ق��ل��ة ع���دد امل��ك��امل��ات ال��ه��ات��ف��ي��ة، �ق�سر 

مدتها، �ق�سر مدة الزيارات، بينما ا�ستكى 

احلجز  يف  ��سعهم  من  امل�سرب�ن  النزلء 

النفرادي �الظر�ف ال�سعبة لهذا احلجز 

حيث  م��ن  اأ�  النف�سية  الناحية  م��ن  ���س���اًء 

ظر�ف الحتجاز.

اتخذتها  التي  بالإجراءات  يتعلق  �فيما 

منذ  �ال���ت���اأه���ي���ل  الإ�����س����الح  م���راك���ز  اإدارة 

اعتماد  اأبرزها،  بداية جائحة ك�ر�نا، كان 

ب���رت����ك����ل احل���م���اي���ة ل��ل��ح��ّد م���ن ان��ت�����س��ار 

فري��ص ك�ر�نا بني نزلء مراكز الإ�سالح 

اإ�سالح  م��راك��ز  اأرب��ع��ة  �اعتماد  �التاأهيل، 

�ت���اأه���ي���ل ل����الإدخ����الت اجل���دي���دة ل��ل��ن��زلء 

���س��م��ن الأق���ال���ي���م اجل���غ���راف���ّي���ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 

ب���ع���د جت���ه���ي���زه���ا �مت���ك���ي���ن���ه���ا م����ن اإج������راء 

ال��ف��ح������س��ات �ال��ع��زل ال��ط��ب��ّي. ك��م��ا ج��رى 

اع��ت��م��اد م��رك��ز اإ����س���الح �ت��اأه��ي��ل ال��ب��ل��ق��اء 

اإ�سالح  مركز  داخ��ل  الطبّي  العزل  �جناح 

250 �سريراً لعزل  �تاأهيل امل�قر1 ب�سعة 

م���ن ت��ث��ب��ت اإ���س��اب��ت��ه��م ب��ف��ري����ص ك����ر�ن���ا، 

الإ�سالح  مراكز  تعقيم  يف  ال�ستمرار  مع 

�اأد�ات  التعقيم  اأد�ات  �ت�فري  �التاأهيل 

ت�ع�ية  �عر�ص مقاطع  العامة،  ال�سالمة 

العاّمة  ال�ّسالمة  احتياطات  ع��ن  للنزلء 

فيما يتعلق بالّتعامل مع فري��ص ك�ر�نا.

اأم������ا جم���م����ع م����ن اأ����س���ي���ب����ا ب��ف��ري����ص 

اآذار   22 تاريخ  �حتى  النزلء  من  ك�ر�نا 

2021 مبا فيهم املتعاف�ن، فبلغ 2224 
نزياًل.

�فيما يتعلق باأبرز ال�سكا�ى التي تلقاها 

فقد  ال�سامل،  احلظر  ف��رتة  خ��الل  امل��رك��ز 

تركزت ح�ل عدم متكن بع�ص النزلء من 

تلقي امل�ساعدة القان�نية ب�سبب عدم قدرة 

اأحياٍن  �يف  اإليهم،  ال��س�ل  على  املحامني 

�البت  الكفالت  تقدمي  يف  التاأخر  اأخ��رى 

بها.

مراكز  اأن  التقرير  اأ����س��ح  امل��ق��اب��ل،  �يف 

الإ�����س����الح �ال���ت���اأه���ي���ل ���س��ه��دت ع�����ددا م��ن 

اأب��رزه��ا الن��ت��ه��اء م��ن �سيانة  ال��ت��ط���رات، 

��سيانة  »قفقفا«،  �تاأهيل  اإ���س��الح  مركز 

ق�����س��م ت���ق��ي��ف ال��ن�����س��اء يف م��رك��ز اإ���س��الح 

تفعيلهما،  �اإع�����ادة  ال��ل���ل���«  »اأم  �ت��اأه��ي��ل 

�اإن�ساء م�سنع ُبن يف مركز اإ�سالح �تاأهيل 

ارم���ي���م���ني، �جت���ه���ي���ز م�����س��اغ��ل اخل��ي��اط��ة 

امل�����ج�����دة يف ع����دد م���ن م���راك���ز الإ����س���الح 

�ال��ت��اأه��ي��ل ل�����س��ن��اع��ة ال��ك��م��ام��ات ال��ط��ب��ّي��ة. 

اإ�سالح  مركز  يف  م�سغل  جتهيز  جرى  كما 

ب�ابات  ��سيانة  ل�سناعة  �س�اقة  �تاأهيل 

ن��ظ��ام  ت��ط���ي��ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ّت��ع��ق��ي��م، 

بالنزلء  اخلا�سة  ال��زي��ارة  طلبات  تقدمي 

تفعيل  يف  �ال��ت������س��ع  اإل��ك��رت�ن��ي��ا،  لُي�سبح 

نظام املحاكمة عن بعد بالتعا�ن مع �زارة 

العدل.

على  الن�ص  ب�����س��ر�رة  التقرير  �اأ����س��ى 

�الّتاأهيل يف  الإ�سالح  حق�ق نزلء مراكز 

اأ�  ذات��ه  �التاأهيل  الإ���س��الح  مراكز  قان�ن 

يف قان�ن م�ستقٍل ي�ستلهم املعايري الد�لية 

ال��ن��اظ��م��ة ملُ��ع��ام��ل��ة ال����ن����زلء �ح��ق���ق��ه��م، 

ت�سنيف  �م��ع��اي��ري  ب�����اإج�����راءات  �ال��ت��ق��ي��د 

يف  الأ�ىل  اخل���ط����ة  ب������س��ف��ه��ا  ال����ن����زلء، 

لنتقال  �منعاً  �التاأهيل،  الإ�سالح  عملية 

العد�ى اجلرمية اأ� احلّد منها.

ملدمني  خا�سة  عناية  باإيالء  اأ��سى  كما 

العقلية،  �امل����ؤث���رات  امل��خ��درات  �متعاطي 

�اإحل�����اق�����ه�����م مب�����راك�����ز خ���ا����س���ة ل��ل��ع��ن��اي��ة 

ب�����الأع�����را������ص ال����ت����ي ت���ل���ح���ق ب���ه���م ن��ت��ي��ج��ة 

تعديل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سحي،  ظرفهم 

ت��ن��ظ��ي��م عملية  ي�����س��م��ن  ال��ت�����س��ري��ع��ات مب���ا 

تعليمات  ��سع  خالل  من  النزلء  ّتفتي�ص 

الحتجاز  اأماكن  ل��دى  للتفتي�ص  �ا�سحة 

مع  �اأ���س��ك��ال��ه��ا،  املتبعة  الإج�����راءات  حت���ّدد 

التفتي�ص  فيها  يجري  التي  احل��الت  بيان 

مع  الدقيق  اجل�����س��دّي  �التفتي�ص  ال��ع��ادي 

الإل��ك��رت�ن��ّي��ة  الأج��ه��زة  ا�ستخدام  ���س��ر�رة 

بحيث  الّتفتي�ص  عملية  يف  امل�سح  �اأج��ه��زة 

ت�سمن �تراعي كرامة الأفراد.

�ن�����س��ت ال��ت������س��ي��ات ع��ل��ى ال���ّت���اأك���د من 

اأ�  امل��ح��اك��م  اإىل  ال���ن���زلء  ن��ق��ل  ظ���ر�ف  اأّن 

الإن�����س��ان��ّي��ة  ال��ك��رام��ة  ت��راع��ي  امل�ست�سفيات 

����س��الم��ة ال����ن����زلء، م���ع م���راع���اة ن��ق��ل كل 

�ح�سب  منف�سلة  ب��اآل��ي��ة  ال��ن��زلء  م��ن  فئة 

للم�ست�سفيات  اأك���ان  ���س���اء  ال��ن��ق��ل  طبيعة 

اأ� ل��ل��م��ح��اك��م، م��ع رف���د م��راك��ز الإ���س��الح 

التي  الاّلزمة  الطبّية  باملعّدات  �التاأهيل 

تخّفف من حت�يل الّنزلء اإىل امل�ست�سفيات، 

اإىل  �زيادة عدد زيارات الأطباء النف�سّيني 

اإيالء  مراكز الإ�سالح �الّتاأهيل، ��سر�رة 

املخدرات  �متعاطي  ملدمني  ة  خا�سّ عناية 

�امل�����ؤث����رات ال��ع��ق��ل��ّي��ة، �اإحل��اق��ه��م مب��راك��ز 

ة للعناية بالأعرا�ص التي تلحق بهم  خا�سّ

نتيجة ال��سع ال�سحّي اخلا�ص بهم.

�دع�������ت ال���ت��������س���ي���ات ل��������س���ع م��ع��اي��ري 

الكلّي  بالإ�سراب  تتعلق  �ا�سحة  قان�نّية 

�الإ������س�����راب اجل����زئ����ّي م���ن ق��ب��ل ال���ن���زلء 

املتبعة يف ه��ذه احل��ال��ة،  الإج�����راءات  ت��ب��نّي 

�ال��ّت������س��ع يف ب��رام��ج ال��ت��اأه��ي��ل ال��ت��ي متّكن 

ت�سهم  التي  امل��ه��ارات  اكت�ساب  من  ال��ّن��زلء 

عنهم،  الإف��راج  بعد  اقت�سادّياً  متكينهم  يف 

�الّت��سع من قبل م�ؤ�س�سة الّتدريب املهنّي 

اإطالق  بعد  النزلء  �متابعة  تنفيذها،  يف 

�سراحهم �ت�فري برامج الّرعاية الاّلحقة 

العملية  هذه  �ماأ�س�سة  �امل�ستمرة  الفّعالة 

من خالل اجلهات ذات العالقة، �كما ن�ص 

على هذا قان�ن مراكز الإ�سالح �التاأهيل.

 الوطني لحقوق اإلنسان يطلق تقريره الدوري حول 
أوضاع مراكز اإلصالح

 العزم النيابية تطالب بإلغاء حظر الجمعة 
وتقليص الحظر الجزئي

 العودات يدعو لحوار 
حول قانون مكافحة 

الفساد

االنباط- عمان

طالبت كتلة العزم النيابية خالل اجتماع 

ام�������ص الأرب�����ع�����اء ب��رئ��ا���س��ة ال���ن���ائ���ب حممد 

ال�سامل  احلظر  باإلغاء  احلك�مة  املحارمة، 

�ساعات  �تقلي�ص  اجل��م��ع��ة،  ي����م  امل��ف��ر����ص 

احلظر اجلزئي.

�دعت يف مذكرة تبنتها، احلك�مة لتخاذ 

ملا يرتتب  ال�سدد  بهذا  الالزمة  الإج���راءات 

اإي��ج��اب��ي��ة تنعك�ص على  اآث����ار  ع��ل��ى ذل���ك م��ن 

القت�سادية  �الن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جميع 

�املجتمع  ال�ستثمارية  �املن�ساآت  �التجارية 

بعامة، مع مراعاة تدابري ال�سحة �ال�سالمة 

العامة.

ك��م��ا ط��ال��ب��ت ب���زي���ادة م���راك���ز ت��ل��ق��ي ل��ق��اح 

ك�ر�نا لت�سمل جميع حمافظات اململكة.

االنباط- عمان

 دع����ا رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال���ن����اب امل��ح��ام��ي 

يف  القان�نية  اللجنة  ال��ع���دات،  املنعم  عبد 

فتح ح�ارات م��سعة مب�ساركة  اإىل  املجل�ص 

النزاهة  بقان�ن  للخر�ج  ال�سحفيني  نقابة 

�م���ك���اف���ح���ة ال���ف�������س���اد �ف�����ق اأع����ل����ى درج�����ات 

اجل�دة.

�ك�����ان امل��ج��ل�����ص اأع�����اد يف ج��ل�����س��ت��ه ام�����ص 

الأرب����ع����اء، ال��ق��ان���ن امل���ع���دل ل��ق��ان���ن هيئة 

جلنته  اإىل  ال��ف�����س��اد  �م��ك��اف��ح��ة  ال���ن���زاه���ة 

القان�نية ملزيد من الدرا�سة. �اكد الع�دات 

من  ع��ايل  �سياج  ب��ن��اء  على  املجل�ص  ح��ر���ص 

الراأي �حرية  تكفل حرية  التي  ال�سمانات 

التعبري.

اأداة  �التعبري هي  الراأي  اإن حرية  �قال 

الأداء  للتاأ�سري على م�اطن اخللل ��سعف 

اأينما �جدت. �الف�ساد 

 العرموطي يشيد بأداء العودات 
ومنحه مساحات من الحوار تحت القبة

 نقابة األلبسة: تجارتنا متوقفة 
وتسجل مبيعات صفرية

االنباط-عمان

اأ����س���اد ال��ن��ائ��ب ���س��ال��ح ال��ع��رم���ط��ي خ��الل 

جل�سة الن�اب ام�ص الأربعاء، برئي�ص جمل�ص 

الن�اب املحامي عبد املنعم الع�دات.

ملا  �ف��ق ��سفه،  العرم�طي  اإ���س��ادة  �ت��اأت��ي 

ح���ار  م�ساحات  م��ن  املجل�ص   رئي�ص  مينحه 

حتت قبة الربملان �اإعطائه للن�اب م�ساحات 

لإبداء اآرائهم املختلفة بكل حرية.

�ك����ان ال����ع�����دات اأك����د خ����الل اجل��ل�����س��ة اأن 

املجل�ص حري�ص كل احلر�ص على بناء �سياج 

عايل من ال�سمانات التي تكفل حرية الراأي 

�حرية التعبري.

�اأ����س���اف: ن��ح��ن ن���ؤم��ن اأن ح��ري��ة ال���راي 

ل��ل��ت��اأ���س��ري ع��ل��ى م���اط��ن  اأداة  �ال��ت��ع��ب��ري ه���ي 

اخللل ��سعف الأداء �الف�ساد اأينما �جدت.

االنباط- عمان

 اأك����د ن��ق��ي��ب جت��ارالل��ب�����س��ة �الح���ذي���ة 

�الق��م�����س��ة م��ن��ري دي���ة، ان جت���ارة القطاع 

باتت على املحك، بظل ا�ستمرار »ع�ا�سف«، 

ب�سرعة  مطالبا  ك���ر�ن��ا،  فري��ص  جائحة 

انقاذها.

�ق����ال دي���ة ان ن�����س��اط ق��ط��اع الأل��ب�����س��ة 

�سبه  ب�سكل  مت�قف  ال��ت��ج��اري  �الأح���ذي���ة 

العمل منذ بداية �سهر رم�سان  كامل عن 

ال��ف�����س��ي��ل، ل��ت���ج��ه امل���اط��ن��ني ن��ح��� ���س��راء 

�ا�ستمرار  �الرم�سانية،  الغذائية  ال�سلع 

احلظر اجلزئي.

ال����ظ����ر�ف ا���س��اف��ة  �ا�����س����اف ان ه�����ذه 

ل��الزدح��ام��ات امل��ر�ري��ة �ق�سر ال���ق��ت مل 

يعد مبقد�ر امل�اطن الت�س�ق ب�سكل مريح 

م�ؤكدا  الرم�سانية،  غري  الب�سائع  ��سراء 

ان ذلك اأثر على مبيعات الألب�سة �الأحذية 

مع  م��ق��ارن��ة  لأف���ت  ب�سكل  انخف�ست  ال��ت��ي 

الفرتة التي �سبقت دخ�ل رم�سان.

�ا�سار اىل ان العديد من حمال القطاع 

اأي��ام مبيعات �سفرية، ما  ت�سجل منذ عدة 

ترتيب  جلهة  التجار  على  �سغ�طا  ي�سكل 

�امل�ستحقات  عليهم،  املرتتبة  الل��ت��زام��ات 

كبرية  اع��داد  �ج���د  بظل  املطل�بة،  املالية 

م��ن��ه��م مل ي��ع��د مب���ق���د�ره���م ال���س��ت��م��رار 

بتجارتهم.

ينتظر�ن  القطاع  ان جتار  دية  �ا��سح 

قرارات ر�سمية لتخفي�ص احلظر اجلزئي 

�ال�������س���ام���ل اأي������ام اجل���م���ع، �ع�������دة احل��ي��اة 

ان  م���ؤك��دا  ت��دري��ج��ي��ة،  ب�����س���رة  لطبيعتها 

ا�ستمرار ال��سع احلايل �سيعمق ال�سع�بات 

على التجار �العاملني لديهم.

�ا�سار اىل ان جتار القطاع يعلق�ن اآمال 

لتع�ي�ص  املبارك  الفطر  عيد  على  كبرية 

منذ  بهم  ال��ت��ي حلقت  اخل�سائر  م��ن  ج��زء 

بدء انت�سار �باء ك�ر�نا، مبينا ان اجلميع 

ا�ستعد للم��سم من خالل ت�فري الب�سائع 

املنا�سبة من الألب�سة �الأحذية �مب�ديالت 

خمتلفه تنا�سب طبيعة ال�س�ق املحلية.

�لفت اىل ان النقابة قدمت مقرتحات 

عمل  باآلية  تتعلق  الر�سمية  للجهات  ع��دة 

الف�سيل  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  خ����الل  ال��ق��ط��اع 

�ت�سمنت  الأف��ط��ار  بعد  لفرتات  �ل�سيما 

عدة بدائل تتنا�سب مع الظر�ف ال�سحية 

ال�بائي، �بخا�سة ان العديد من  �ال�اقع 

على  الت�س�ق  م��راك��ز  فتحت  اجل����ار  د�ل 

مدار ال�ساعة.

�الغاء  ال��د�ام  �ساعات  ت��سيع  ان  �راأى 

بتخفيف  �سي�سهم  ان����اع���ه،  ب��ك��ل  احل��ظ��ر 

امل�اطنني  ��سيمنح  بال�س�اق  الأزدح��ام��ات 

عن  بعيدا  ينا�سبه  الذي  بال�قت  بالت�س�ق 

الكتظاظ �التباعد اجل�سدي �مبا يت�افق 

م��ع الج������راءات امل��ت��خ��ذة مل��ك��اف��ح��ة ال���ب��اء، 

م����ؤك���دا ان ذل����ك ���س��ي��ن��ع��ك�����ص ع��ل��ى ن�����س��اط 

القطاعات املت�سررة �انعا�ص اعمالها.

على  الر�سمية  اجلهات  تركيز  ان  �اك��د 

الكمامة  �لب�ص  املطع�م  �اعطاء  الت�عية 

�ال���ت���ب���اع���د اجل�������س���دي �رب���ط���ه���ا مب���زاي���ا، 

ا�ستمرار  م��ن  ال�طني  لالقت�ساد  اأف�سل 

مبجمل  ا�سرت  التي  �الغ��الق��ات  احلظر 

�ك��ب��دت��ه��ا خ�سائر  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

عميقة �كبرية.

اململكة من  م�����س��ت���ردات  ان  دي���ة،  �ذك���ر 

 50 بحد�د  انخف�ست  �الأحذية  الألب�سة 

باملئة خالل الربع الأ�ل من العام احلايل، 

35 م��ل��ي���ن دي��ن��ار،  ن��ح���  �ت���راج���ع���ت اىل 

مقارنة مع 70 ملي�ن دينار خالل الفرتة 

نف�سها من العام املا�سي 2020.

من  اململكة  م�����س��ت���ردات  غالبية  �ت��اأت��ي 

اللب�سة �الحذية من تركيا �ال�سني اإىل 

�ال�ر�ب��ي��ة  العربية  ال���د�ل  بع�ص  ج��ان��ب 

�الآ�سي�ية.

�ي�������س���م ق���ط���اع الأل���ب�������س���ة �الأح�����ذي�����ة 

عامل،  ال��ف   56 ي�سغل  ال���ذي  �الأق��م�����س��ة 

تعمل مبختلف  من�ساأة  الف   11 اكرث من 

مناطق اململكة.

�ي�جد يف ال�س�ق املحلية 180 عالمة 

ت�ستثمر  �الأح��ذي��ة  الألب�سة  م��ن  جت��اري��ة 

داخل اململكة.
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االنباط - هدى دياربكريل 

التعليم  وزارة  لـــ  االعــامــي  الناطق  قــال 

العايل مهند اخلطيب انه مل ي�صدر اي قرار 

بخ�صو�ص تقدمي االمتحانات النهائية حتى 

انه  واأكــد  بهم،  االأ�ــصــوة  الطب  طلبة  يطالب 

اإىل هذه اللحظة جمل�ص التعليم العايل مل 

الأي  النهائية  االمتحانات  يخ�ص  مبا  يقرر 

للمرحلة  فــقــط  الــقــرار  مت  ولــكــن  تخ�ص�ص 

بناءاً على طلب عمداء  ال�صريرية وهذا كان 

الــكــلــيــات واجلـــامـــعـــات نــفــ�ــصــهــا، وقــــال فيما 

عن  االمــتــحــانــات  بــعــقــد  مطالبتهم  يــخــ�ــص 

�صيلتحق  يــتــخــرج  ان  بــعــد  الــطــالــب  اأن  بــعــد 

ان  يريد  هل  بامل�صت�صفى  اجــبــاري  باالمتياز 

يلتحق عن بعد اأي�صا! 

وتابع اخلطيب يف ت�صريحات خا�صة لـ« 

قال  امل�صافرين  للطلبة  بالن�صبة  االنباط« 

يغري  مل  اللحظة  هــذه  حلــد  انــه  اخلطيب 

يتعلق  قــــرار  اي  الـــعـــايل  الــتــعــلــيــم  جمــلــ�ــص 

فاإن  اللحظة  هذه  حلد  اي  الطب،  بطاب 

للطلبة  تعقد  �صوف  النهائية  االمتحانات 

اأن ياأخذ  الطب داخل احلرم اجلامعي بعد 

التدريب ال�صريري املكثف وذلك بناءا على 

اجلامعات  وروؤ�ــصــاء  الكليات  عــمــداء  طلب 

اخلطيب  وقــال  االجــتــمــاع  ح�صروا  الــذيــن 

عمداء  اأن  حري�ص  كــان  الــوزيــر  مــعــايل  اأن 

االجتماع  يح�صروا  بــاأن  اأنف�صهم  الكليات 

الكلية  عميد  الأن  بدلوه،  منهم  كل  ويــديل 

يف املــيــدان هــو اعــلــم كــل طــالــب مـــاذا در�ــص 

اأن يــعــو�ــص لي�ص  وايـــن و�ــصــل وايـــن يــجــب 

ذكرت  الــوزارة  اأن  كما  او جمل�ص،  وزارة  ك 

يــراجــع  ان  طــالــب  كــل  بــاإمــكــان  اأن  للطلبة 

الكليات.  عمداء 

الــطــالــب  كــــان  اذا  بــالــنــ�ــصــبــة  واأ�ــــصــــاف 

م�صاب وعدم  ح�صوره ياأخر تخرجه ..قال 

م�صبقا  الأنــــه  �صحيحا  لــيــ�ــص  الــكــام  هـــذا 

والــطــاب  تكميلية  امــتــحــانــات  لــديــنــا  كــان 

وجــود  يعني  الــتــخــريــج  ويلتحقو  يــقــدمــوا 

ظرف مينع الطالب من ح�صور االمتحان 

كان  كورونا  جائحة  قبل  من  الأنه  النهائي 

يــحــدث لــلــطــاب ظـــروف والــطــالــب يقدم 

العذر ويقدم  للكلية ويتم قبول هذا  عذره 

امتحان التكميلي يعني اأمر ممار�ص ولي�ص 

اجلامعات  بتعليمات  مــوجــود  وهــو  جــديــد 

تاأ�صي�صها  منذ 

اآثـــــــار هـــــذه الـــثـــورة  وقــــــال ان كــــل مــــن 

فئة  التعبري  �صح  ان  ميديه«  »ال�صو�صيال 

الــطــب وطــب  ١٠% مــن  تــعــر عــن  قليلة ال 

اتــابــع مــع فــريــقــي من�صات  االأ�ــصــنــان وانـــا 

ب�صكل  الــوزارة  تبعت  االجتماعي  التوا�صل 

دقــيــق جــــدا  كــمــا اأنــــه يــوجــد الــعــديــد من 

الطاب يطالبون بالعودة للحرم اجلامعي 

اال  امــتــحــانــاتــهــا  عــقــد  تــريــد  وال  للتعو�ص 

وجــــاهــــي لـــكـــن لـــا�ـــصـــف ال يــــعــــرون عــن 

�ــصــوتــهــم بــ�ــصــكــل �ــصــحــيــح وحـــتـــى انـــهـــم ال 

وبالن�صبة  را�صب(،  )ناجح/  نظام  يريدون 

لنظام ناجح را�صب من املبكر جدا احلديث 

�صهرين  النهائية  االمتحانات  تبقى  ملا  به 

يتغري كما  يوم الخر  الوبائي من  والو�صع 

اأن الظروف غري معروفه بعد.

وكان قد طالب عدداً من طلبة تخ�ص�ص 

الــ�ــصــنــوات الرابعة  الــ�ــصــريــري )مــن  الــطــب 

واخلــامــ�ــصــة والــ�ــصــاد�ــصــة( مــن كــافــة كليات 

التوا�صل  مواقع  عر  االأردنــّيــة  اجلامعات 

النهائّية  االإمــتــحــانــات  اإقــامــة  االإجــتــمــاعــي 

ا(  واالمتحانات العملية عن ُبعد )اإلكرتونًيّ

وبداية  ال�صهر  هــذا  نهاية  مــع  تــبــداأ  والــتــي 

باعتماد  ا�ــصــافــة طــالــبــوا   ، الــقــادم  الــ�ــصــهــر 

نــظــام )نــاجــح/را�ــصــب اخــتــيــاري( امــتــثــااًل 

التخ�ص�صات،  باقي  من  الطلبة  بزمائهم 

ــــوًة بــزمــائــهــم مـــن طــلــبــة الـــطـــب يف  واأ�ــــص

الثاث  االأوىل  ال�صنوات  االأ�صا�صية  املرحلة 

و�صفهم  بح�صب 

املومني  بــال  النائب  اأو�ــصــح  جهته  من 

بانه  مــتــ�ــصــائــًا  الــطــب  طلبة  يخ�ص  فيما 

)يوجد لديهم امتحانات عملية كيف تعقد 

عـــن بــعــد!؟(وخــا�ــصــة الــطــب يف الــ�ــصــنــوات 

زارنــا عدد من  قائًا  واأ�صاف    ، ال�صريرية 

ان  طالبوا  وقــد  املجل�ص  يف  الطب  الطلبة 

تكون االمتحانات عملية ولي�ص عن بعد .

لـ«االنباط«  خا�صة  ت�صريحات  يف  ونــوه 

�ــصــيــجــتــمــع جمــلــ�ــص  الــــقــــادم  ـــبـــوع  ان اال�ـــص

الــتــعــلــيــم الـــعـــايل و�ــصــتــتــخــذ جمــمــوعــة من 

االمتحانات  مو�صوع  �صمنها  من  القرارات 

احل�صا�صة   بــالــقــرارات  وو�ــصــفــهــا  الــــدوام  و 

اأو  الأنها مرتبطة باحلالة الوبائية بارتفاع 

الفرتة  وحلــد  الوبائية  املنحنى  انخفا�ص 

االأخــــــرية االمـــــور مــطــمــئــنــة اأكـــــر، ولــكــن 

يف  واالمــتــحــانــات  الــدرا�ــصــي  الف�صل  الزال 

امــتــحــانــات  يف  الــطــاب  والزال  منت�صفها 

وقت طويل التخاذ  وبقي  الف�صل  منت�صف 

القرار. 

يعتر  الــوجــاهــي  الــتــعــلــيــم  اأن  واأ�ــــصــــار، 

االأف�صل وقال بح�صب راأيه اإذا كانت احلالة 

ت�صمح  ال  االمــتــحــانــات  وقـــت  يف  الــوبــائــيــة 

�صنطالب ان تكون االمتحانات عن بعد الن 

اإذا  ولكن  لدينا  �صيء  اهم  الطاب  �صامة 

املنحنى  وموؤ�صر  الوبائية  احلالة  ا�صتقرت 

الطلبة  على  خطورة  يوجد  وال  منخف�ص 

يتواجد  اأن  الطالب  م�صلحة  مــن  �صيكون 

يف  وتعلمه  علومه  لتلقي  اجلامعي  باحلرم 

التخ�ص�صات  يف  الطاب  خا�صة  اجلامعة 

والطب  املهنية  والتخ�ص�صات  التطبيقية 

الب�صري .

ومن اجلدير بالذكر ان طالب الطب يف 

يكون  ان  م�صلحته  من  ال�صريرية  املرحلة 

قــريــب مــن املــدر�ــص وقــريــب مــن الــتــدريــب 

الــعــمــلــي حـــتـــى يــ�ــصــل لـــهـــم الـــعـــلـــم بــ�ــصــكــل 

اأطــبــاء  �صيكونوا  غــدا  هـــوؤالء  والأن  �صحيح 

ولكن كل  املهنه،  و�صيب�صروا  امل�صت�صفيات  يف 

ما كان تدريبه يف املرحلة ال�صريرية عملي 

ولــيــ�ــص الــكــرتونــيــا عـــن بــعــد كــمــا يــطــالــب 

بع�ص الطاب يكون اف�صل. 

ـــــح بــالــنــ�ــصــبــة لـــلـــطـــاب الـــذيـــن  واأو�ـــــص

يطالبون خيار )ناجح /را�صب( واإذا مت عقد 

االمتحانات عن بعد يكون اخليار االأف�صل 

ان  �صعب  انــه  مع  را�صب  ناجح  خيار  و�صع 

الن  التخ�ص�صات  بــاقــي  مــثــل  قــيــا�ــصــه  يــتــم 

اأو  االأكــادميــيــة  تخ�ص�صات  على  ينطبق  ما 

العملية  املـــواد  عــلــى  ينطبق  ال  االإنــ�ــصــانــيــة 

الـــعـــامـــة يف  تــقــيــم  يـــكـــون  اأن  ويـــفـــرت�ـــص 

كــل كــلــيــة يــكــون حــ�ــصــب الــتــدريــب او املـــواد 

الوقت  هذا  ان  م�صريا  عام،  ب�صكل  العملية 

يف�صل  لذا  عليه،  احلكم  فيه  �صعب  ا�صبح 

الوقت  من  ملزيد  فر�صة  اأنف�صنا  تعطي  اأن 

اأكر واف�صل. ليكون التقييم منطقي 

اورده  الـــذي  الــبــيــان  ردا على  ذلــك  جــاء 

ـــبـــاط« ا�ـــصـــار اىل  الــطــلــبــة لـــ«�ــصــحــيــفــة االن

�صحية  ا�صباب  منها  ا�صباب  عــدة  هناك  اأن 

اأعداد  وُمقِلق يف  تزايد م�صتمّر  باأن هنالك 

واإن  كورونا،  بڤريو�ص  والوفيات  االإ�صابات 

خروج اأكر من ٦٠٠٠ طالب -معظمهم مل 

ال�صريري  الطب  طلبة  من  اللقاح-  يتلّقوا 

امتحاناتهم  لعقد  االأردنــيــة  اجلــامــعــات  يف 

الــنــهــائــّيــة يف احلــــرم اجلــامــعــي قـــد يــكــون 

منذًرا بازمة �صحّية حمتمة وموجة ثالثة 

ــابــات الــتــي مــن املــمــكــن تــداركــهــا  مــن االإ�ــص

وجتّنبها م�صبًقا قبل فوات االأوان، مو�صحا 

انـــــه لــيــ�ــص مــــن املــ�ــصــلــحــة الـــعـــامـــة جــمــع 

هـــذا الــعــدد الــ�ــصــخــم مــن الــطــلــبــة لــتــاأديــة 

امــتــحــانــاتــهــم -غـــري املــفــ�ــصــلــّيــة- يف احلــرم 

عنها  اال�صتعا�صة  ميــكــن  والــتــي  اجلــامــعــي 

حفًظا  ُبعد  عن  االإلكرتونّية  باالمتحانات 

على اأرواح الطلبة وذويهم. 

واأ�ـــصـــاف الــبــيــان، انـــه ومـــن املــهــم ذكــره 

املــ�ــصــابــن من  الــطــلــبــة  ملــنــع  اأن ال �ــصــمــان 

الأن  وذلــك  االآخــريــن؛  بالطلبة  اختاطهم 

عن  ويتغيب  يخاطر  لــن  املــ�ــصــاب  الــطــالــب 

اإن كــانــت يف احلــرم  الــنــهــائــّيــة  امــتــحــانــاتــه 

اجلــامــعــي الأن غــيــاب الــطــالــب املـُـ�ــصــاب عن 

مــوقــف حــرج  و�ــصــعــه يف  يعني  امــتــحــان  اأي 

التكميلي  لامتحان  للتقدم  وا�ــصــطــراره 

»امليك اأب«، وبالتايل تاأّخر تخرجه واإحلاق 

االإمتياز  �صنة  يف  بتاأخره  الحًقا  به  ال�صرر 

ومــــا يــلــيــهــا مـــن مـــراحـــل الــتــقــدم لــرامــج 

االإقــامــة والــدرا�ــصــة يف اخلـــارج اإن كــان من 

ال�صاد�صة.  ال�صنة  طلبة 

وتــابــع، انــه مــن الــ�ــصــروري االأخـــذ بعن 

حيث  املغرتبن،  الطلبة  م�صالح  االعتبار 

اإىل  عــــــادوا  كـــبـــرية جــــدا مــنــهــم  نــ�ــصــبــة  اأن 

،والكثري  التعليم العايل  بلدانهم بعد قرار 

مــنــهــم يــنــتــظــرون مــواعــيــد الــتــطــعــيــمــات يف 

الراغبن  الطلبة  مــراعــاة  واي�صا  بلدهم، 

بــالــتــقــدم المــتــحــانــات املــعــادالت اخلــارجــيــة  

.PLAB ،USMLE، ،etc
يتم  اأن  يــريــدون  ال  الطلبة  اأن  وكــ�ــصــف 

ا�ــصــتــثــنــائــهــم عــن بــاقــي الــتــخــ�ــصــ�ــصــات بــاأي 

كمواطنن  االأ�صكال، ومن حقهم  �صكٍل من 

وتعري�صها  بحيواتهم  اال�صتهانة  يتم  ال  اأن 

للخطر الأجل االمتحانات -غري املف�صلّية- 

االأ�صلَم  وهــو  ُبعد  عن  اإقامتها  ميكن  التي 

واالأحفظ الأرواحهم واأرواح ذويهم.

االنباط-وكاالت

االأوىل  الــتــطــبــيــقــيــة  الــبــلــقــاء  جــامــعــة 

حملياً و�صمن الفئة )2٠١-3٠٠( عاملياً يف 

ت�صنيف التاميز العاملي لتاأثري اجلامعات 

 THE Impact Ranking
2٠2١

الدولية م�صاء  التاميز  اأعلنت موؤ�ص�صة 

االأربعاء 2١ ني�صان 2٠2١ نتائج الت�صنيف 

املـــتـــحـــدة  االأمم  بـــــــاأهـــــــداف  ــــة  اخلــــا�ــــص

الــتــاميــز  )تــ�ــصــنــيــف  املــ�ــصــتــدامــة  للتنمية 

 THE Impact اجلــامــعــات  لــتــاأثــري 

حــقــقــت  حـــيـــث   ،)2٠2١  Ranking
االأوىل  املرتبة  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

 )3٠٠-2٠١( الفئة  �صمن  وجــاءت  حملياً 

للت�صنيف  ال�صاملة  النتائج  وفــق  عــاملــيــاً 

تــاأهــلــت  ١24٠ جــامــعــة عــاملــيــة  مبــ�ــصــاركــة 

 ١35 بينها  مــن  دولـــة،   98 مــن  للت�صنيف 

جامعة   ١4 عربية،  دولــة   ١4 مــن  جامعة 

وطنية.

وقـــد عــر االأ�ــصــتــاذ الــدكــتــور عــبــداهلل 

�ـــصـــرور الــزعــبــي رئــيــ�ــص جــامــعــة الــبــلــقــاء 

الــتــطــبــيــقــيــة عـــن فــخــره واعـــتـــزازه بــهــذا 

الدولة  يتزامن مع مئوية  الذي  االجناز 

العايل  التعليم  مل�صرية  وي�صاف  االأردنية 

االإجنــاز  اأن هذا  الزعبي  االردن، وبن  يف 

عبداهلل  امللك  جالة  لروؤى  حتقيقاً  جاء 

املن�صجم  االأمنــوذج  االأردن  بناء  يف  الثاين 

املتمثلة  املــ�ــصــتــدامــة،  الــتــنــمــيــة  وعــنــا�ــصــر 

املجتمعية،  بالنمو االقت�صادي، وامل�صاركة 

�صبل  �صمان  مع  البيئة،  على  واملحافظة 

الــذي  االأردين  للمواطن  الــكــرمي  العمل 

يــحــفــزه عــلــى االبــتــكــار والــتــمــيــز يف �صتى 

املجاالت.

ويـــعـــتـــر تــ�ــصــنــيــف الـــتـــاميـــز لـــتـــاأثـــري 

 THE Impact( اجلــــــامــــــعــــــات 

الـــتـــ�ـــصـــنـــيـــف   )2٠2١  Ranking
يــتــم مـــن خــالــه تقييم  الــــذي  الــوحــيــد 

تـــاأثـــري اجلــامــعــات يف تــنــمــيــة املــجــتــمــعــات 

وبــــنــــائــــهــــا؛ مـــــن خـــــــال تـــقـــيـــيـــم مــــدى 

ال�صيا�صات  ر�صم  يف  اجلامعات  م�صاهمة  

املـــتـــحـــدة  االأمم  بـــــــاأهـــــــداف  ـــقـــة  املـــتـــعـــل

 Sustainable املــ�ــصــتــدامــة  للتنمية 

  Developments Goals
 ١7 خــــال  مـــن  وتــطــبــيــقــهــا   ))SDGs
دور  تعزيز  باأهمية  اإميــانــاً  وذلــك  هــدفــاً، 

حتقيق  يف  الـــعـــايل  الــتــعــلــيــم  ــ�ــصــات  مــوؤ�ــص

اال�صتدامة على امل�صتوى العاملي و�صرورة 

العمل امل�صرتك والتعاون البناء يف �صبيل 

حت�صن نوعية احلياة بطريقة م�صتدامة 

الــقــادمــة مــن خـــال: البحث  لــاأجــيــال 

لــلــمــ�ــصــادر،  الــفــعــالــة  واالإدارة  الــعــلــمــي، 

م�صادر  بــاأن  ويذكر  والتعليم.  والتوعية 

العلمية  البحوث  هــي  الت�صنيف  بيانات 

البيانات  املن�صورة للجامعة ح�صب قواعد 

الـــعـــاملـــيـــة، والـــتـــقـــاريـــر واالإحـــ�ـــصـــائـــيـــات 

املـــــنـــــ�ـــــصـــــورة عـــــلـــــى مــــــوقــــــع اجلــــامــــعــــة 

ب�صياغة  املتعلقة  والبيانات  االإلكرتوين، 

وتطبيقها  اجلــامــعــة  �ــصــيــا�ــصــات  وتــطــويــر 

وفــــــق جمـــمـــوعـــة الـــــرامـــــج واملـــ�ـــصـــاريـــع 

واملبادرات الازمة. 

الــبــلــقــاء  اأن  بـــالـــذكـــر  اجلــــديــــر  ومـــــن 

ب�صتة  العام  لهذا  �صاركت  قد  التطبيقية 

نــتــائــج عــاملــيــة متقدمة  اأهــــداف وحــقــقــت 

التعليم  جــودة  الــتــايل:  النحو  على  فيها 

الفئة  �صمن  وجــاءت  عاملياً(،   3٦ )املرتبة 

)١٠١-2٠٠( يف االأهداف الثاثة املتعلقة 

وبناء  ال�صحية،  واملياه  الفقر،  مبكافحة 

الـــ�ـــصـــراكـــات. فــيــمــا جــــاءت �ــصــمــن الــفــئــة 

بيئة  املتعلقن  الهدفن  يف   )3٠٠-2٠١(

االأعمال والنمو االقت�صادي، وامل�صاواة.

الـــــدخـــــول  اأن  الـــــزعـــــبـــــي  واأ�ــــــــصــــــــاف 

بــالــتــ�ــصــنــيــفــات الــعــاملــيــة يـــجـــذر مــفــهــوم 

الــتــنــافــ�ــصــيــة بـــن اجلـــامـــعـــات االأردنــــيــــة، 

كــمــركــز  االأردن  تــ�ــصــويــق  عـــلـــى  ويـــعـــمـــل 

 Educational( مــتــمــيــز  تــعــلــيــمــي 

الــتــعــلــيــم  مـــنـــظـــومـــة  �ـــصـــمـــن   )Hub
بيئة  االأردن  من  ويجعل  العاملية،  العايل 

العايل  التعليم  بقطاع  لا�صتثمار  جاذبة 

واالأجـــانـــب،  الــعــرب  الطلبة  وا�ــصــتــقــطــاب 

امللكية،  النقا�صية  لاأوراق  ا�صتناداً  وذلك 

لتنمية  الوطنية  اال�صرتاتيجية  واأهداف 

تطوير  على  ركــزت  التي  الب�صرية  املــوارد 

عــنــا�ــصــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وجـــــودة 

نــتــاجــات وخمـــرجـــات الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم 

مــنــارة  ويــحــمــل  الـــريـــادة  االأردن  لــيــحــتــل 

الــعــلــم واملـــعـــرفـــة كــمــا يـــريـــدهـــا �ــصــاحــب 

الثاين  عبداهلل  امللك  الها�صمية  اجلالة 

ابن احل�صن املعظم .

يف  امل�صاركة  اختيار  ان  الزعبي  واأكـــد   

الت�صنيف العام اخلا�ص باأهداف التنمية 

 THE املـــتـــحـــدة  لـــــــاأمم  املـــ�ـــصـــتـــدامـــة 

مت   2٠2١  Impact Ranking
التي  ور�ــصــالــة اجلــامــعــة  روؤيـــة  تبنيه مــن 

الــرامــج  مــن  لــتــقــدمي جمــمــوعــة  ت�صعى 

الرائدة  والتطبيقية  التقنية  االأكادميية 

والتي  واالقليمي،  الوطني  امل�صتوى  على 

العاملن  من  متميزة  جمموعة  يقدمها 

�ـــصـــمـــن بـــيـــئـــة اأعـــــمـــــال مـــنـــا�ـــصـــبـــة لـــرفـــد 

املبدعن  اخلريجن  من  بنخبة  الوطن 

واملـــنـــافـــ�ـــصـــن يف �ـــصـــوق الـــعـــمـــل ملــحــاربــة 

النمو االقت�صادي. البطالة وحتقيق 

جائحة  ظــل  ويف  الــيــوم  باأننا  م�صيفا   

�صوف  تــاريــخــيــة  حلــظــات  نعي�ص  كــورونــا 

بيئة  يف  فــقــط  لي�ص  عميق  تــغــري  حتـــدث 

الــتــعــلــيــم بـــل يف املــجــتــمــعــات والــعــاقــات 

حققها  التي  النجاحات  واأن  الــدول،  بن 

االردن خال هذه االأزمة وجتربة التعلم 

�صتعزز  الــوطــنــيــة  بــعــد يف جــامــعــاتــنــا  عــن 

املـــوقـــع الــتــنــافــ�ــصــي ملــوؤ�ــصــ�ــصــات الــتــعــلــيــم 

الــعــايل االردنــيــة عــامــة وجــامــعــة البلقاء 

خا�صة.  التطبيقية 

كــمــا اأعـــرب الــزعــبــي عــن اعــتــزازه وفــخــره 

باالإجنازات املتتالية للجامعة، وتقدم بال�صكر 

ومــركــز  التطبيقية  الــبــلــقــاء  جــامــعــة  الأ�ــصــرة 

الــتــطــويــر و�ــصــمــان اجلــــودة لــعــمــلــه الــــدوؤوب 

كوادر  تبذلها  التي  املخل�صة  اجلهود  ولكافة 

الكبري  التميز  هــذا  �صنعت  والــتــي  اجلامعة 

للجامعة خال ال�صنوات االأخرية 

جــامــعــة  اأن  بـــالـــذكـــر  اجلــــديــــر  ومـــــن 

الفئة  �صمن  جـــاءت  التطبيقية  البلقاء 

التاميز  ت�صنيف  يف  عــاملــيــاً   )8٦٠١-٠٠(

باملرتبة  وحلت  كما   ،2٠2١ للعام  العاملي 

م�صتوى  على   23 واملرتبة  حملياً  الثانية 

الــوطــن الــعــربــي، و�ــصــمــن الــفــئــة )2٠١-

م�صتوى  على  الــتــاميــز  ت�صنيف  يف   )25٠

اأ�ــصــيــا. كــمــا وحــ�ــصــلــت اجلامعة  جــامــعــات 

عــلــى املــرتــبــة 72 عــلــى املــ�ــصــتــوى الــعــاملــي 

والـــثـــاين عــلــى مــ�ــصــتــوى الــوطــن الــعــربــي 

 UI يف تــ�ــصــنــيــف اجلــامــعــات اخلــ�ــصــراء 

.GreenMetric

 البلقاء التطبيقية تحتل الترتيب 36 عالميًا واألول 
عربيًا ومحليًا في جودة التعليم 
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 طلبة تخصص الطب يطالبون بعقد امتحاناتهم عن بعد والتعليم العالي ترد

املحلي

 أبو هديب يفتتح العيادة الطبية 
في مصانع البوتاس

 الكرك: فريق مبادرة شباب إلك 
وفيد يساندون جهود التطعيم

االنباط-عمان

�ــصــركــة  اإدارة  جمــلــ�ــص  رئــيــ�ــص  افــتــتــح 

اأبــو  �صحادة  املهند�ص  العربية  البوتا�ص 

لل�صركة  الــتــنــفــيــذي  والــرئــيــ�ــص  هــديــب 

الطبية  العيادة  الن�صور،  معن  الدكتور 

اأعمال  ا�صتكمال  بعد  ال�صركة  م�صانع  يف 

التي  التحديثات  على  واطــلــع  تاأهيلها، 

ــعــيــادة بـــهـــدف رفــــع مــ�ــصــتــوى  ادخـــلـــت لــل

اخلدمات املقدمة ملوظفي ال�صركة.

اأبـــو هــديــب �ــصــري االأعــمــال  كــمــا تفقد 

مبــ�ــصــاريــع الـــ�ـــصـــدود الــرئــيــ�ــصــة الــتــابــعــة 

تف�صيلي  �ــصــرح  اإىل  وا�ــصــتــمــع  لــلــ�ــصــركــة، 

١9 الذي  عن �صري االأعمال يف ال�صد رقم 

�ــصــيــعــمــل فـــور االنــتــهــاء مــنــه عــلــى زيـــادة 

 ٦ حــوايل  مبقدار  التبخر  م�صاحات  رقع 

كميات  من  يزيد  ما  مربعة  كيلومرتات 

الــــف طن   ١4٠ بـــواقـــع  الــبــوتــا�ــص  اإنـــتـــاج 

�صنوياً.

واطـــلـــع كـــذلـــك عــلــى �ــصــري االأعـــمـــال 

يف الــ�ــصــدود املــحــيــطــيــة بــــدءاً مـــن الــ�ــصــد 

رفع  تت�صمن  التي  واالإنــ�ــصــاءات   ١8 رقــم 

الــ�ــصــد وعــــزل منطقة  وتــعــريــ�ــص جــ�ــصــم 

الــ�ــصــدع بــالــكــامــل ورفــــع عــامــل االأمــــان 

جل�صم ال�صد، والتاأكد من فاعلية تركيب 

من  الت�صرب  لــوقــف  املعدنية  ال�صفائح 

ال�صد. ج�صم 

املحيطي  الــ�ــصــد  الـــزيـــارة  �صملت  كــمــا 

اأعــمــال تركيب  ١، و�ــصــري  الــرئــيــ�ــص رقـــم 

على  للت�صرب  املــانــعــة  املــعــدنــيــة  �ــصــفــائــح 

ورفع  لتدعيمه  ال�صد  ج�صم  م�صار  طول 

عامل االأمان، ما يخف�ص الفاقد وكميات 

على  اإيجاباً  وينعك�ص  املوجودة،  الت�صرب 

جودة  ورفــع  الت�صغيلية  الكلف  تخفي�ص 

املحلول �صمن املاحات.

 5 رقــم  ال�صد  زيــارة  اجلولة  وت�صمنت 

ال�صفائح  واالطاع على م�صروع تركيب 

املــعــدنــيــة لــتــدعــيــم ورفــــع عــامــل االأمــــان 

م�صروع  يف  الــعــمــل  �ــصــري  وكــذلــك  لل�صد، 

بـــوابـــات الــتــ�ــصــريــف املــعــدنــيــة الــرئــيــ�ــصــة 

التي تتحكم يف ت�صريف املحلول الراجع 

للبحر.

االنباط- الكرك

 

�ــصــانــد فـــريـــق مـــبـــادرة »�ــصــبــاب اإلـــك 

وفــــيــــد« يف حمـــافـــظـــة الـــــكـــــرك، امــ�ــص 

مبختلف  الــطــبــي  الـــقـــطـــاع  االأربـــــعـــــاء، 

مراكز التطعيم يف املحافظة للحد من 

انت�صار فريو�ص كورونا.

الدكتور  الكرك  �صباب  مدير  واأ�صاد 

يعقوب احلجازين باجلهود التي بذلها 

الفريق خلدمة الوطن، موؤكدا ا�صتعداد 

�صبل  جميع  لتقدمي  الــكــامــل  املــديــريــة 

الـــدعـــم لــفــريــق املـــــبـــــادرة. واأو�ـــصـــحـــت 

رئي�صة ق�صم االإعام والعاقات العامة 

يف مــديــريــة �ــصــبــاب الـــكـــرك الــدكــتــورة 

هـــذه  اأن  بـــــدورهـــــا،  املـــعـــاقـــبـــة،  ثــــــروت 

تبعث  اإن�صانية  وطنية  ر�ــصــالــة  املــبــادرة 

الــهــمــم واملــعــنــويــة يف نــفــو�ــص الــ�ــصــبــاب 

املــجــتــمــع يف ظــل  خـــدمـــة  اإىل  و�ـــصـــوال 

اململكة.  به  متر  الذي  الوبائي  الظرف 

نهج  اإن  الليمون  حممد  املتطوع  وقــال 

الفر�صة  اأتــاح  املــبــادرة  هــذه  يف  التطوع 

اأكر،  ب�صكل  املحلية  املجتمعات  ملعرفة 

االت�صال  مهارات  تنمية  اإىل  باالإ�صافة 

والتوا�صل لديهم وتفعيل دورهم �صواًء 

الر�صائل  ن�صر  خــال  من  اأو  امليدان  يف 

بكيفية  جمتمعاتهم  داخـــل  الــتــوعــويــة 

الوقاية وااللتزام باالإجراءات ال�صحية 

واالحرتازية.



املحلي

 الغذاء والدواء: ال بالغات بتجلطات 
دموية بعد تلقي لقاح استرازينكا

 صناعة إربد تحرر 26 مخالفة في 
األسبوع األول من رمضان

 األمانة تبدأ حملة تطعيم لموظفيها 
ضد كورونا

 جامعة مؤتة تحقق تقدما متميزا وفق 
تصنيفات التايمز العالمي 

االنباط- عمان

اكد مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء 

وال����دواء ال��دك��ت���ر ن���زار م��ه��ي��دات ان��ه ال 

ب���اغ���ات حل�����دوث ج��ل��ط��ات  ي����ج���د اي 

متلقي  ل���دى  ت��خ��ر  ح����االت  اأو  دم����ي���ة 

لفريو�س  امل�ساد  ا�سرتازينكا،  لقاحات 

ك�رونا، مرتبطة باللقاح يف اململكة حتى 

االن.

جميع  ان  مهيدات  ال��دك��ت���ر  واو���س��ح 

ال���ب���اغ���ات اخل��ا���س��ة ب��ال��ل��ق��اح��ات حتى 

اآث�����ارا جانبية  ت��ت��ع��دى  ال  ال��ي���م  ت��اري��خ 

ا�ستخدام  عند  ومت�قعة  �سائعة  جميعها 

اأمل يف  ال����ع����ام،  )ال���ت���ع���ب  م���ث���ل  ال���ل���ق���اح 

ارتفاع  ق�سعريرة،  والع�سات،  املفا�سل 

يف درجات احلرارة، ال�سداع، والغثيان(.

هذه  ت��در���س  امل�ؤ�س�سة  ان  على  و���س��دد 

ال���ب���اغ���ات ك���اف���ة م���ن ج��م��ي��ع ج���ان��ب��ه��ا 

ال���ع���ل���م���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة وت���ع���ر����س���ه���ا ع��ل��ى 

اأن  م���ؤك��دا  امل��خ��ت�����س��ة،  العلمية  ال��ل��ج��ان 

ال�سريرية  التجارب  انهت  اللقاحات  كل 

و�سامتها. ماأم�نيتها  واثبتت 

االنباط- اربد

يف  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ف��رق  �سبطت 

والتم�ين  واجل���ارة  ال�سناعة  م��دي��ري��ة 

االأول  اال�سب�ع  خال  اإرب��د  حمافظة  يف 

خمالفة،   26 امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  من 

�سعرية  ل�ائح  و�سع  بعدم  يتعلق  اأغلبها 

وا�سحة.

رائد اخل�ساونة  املديرية  وقال مدير 

االأرب��ع��اء  ام�س  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  ل�كالة 

منذ  حت��ري��ره��ا  ج���رى  خم��ال��ف��ة   26 اإن 

ب���داي���ة ���س��ه��ر رم�������س���ان امل����ب����ارك وح��ت��ى 

ن���ه���اي���ة اأم���������س ال����ث����اث����اء، م��ن��ه��ا ث���اث 

الدفاع  اأوام��ر  خالف�ا  الأف��راد  خمالفات 

ب��ع��دم ارت����داء ال��ك��م��ام��ة اث��ن��اء ال��ت�����س���ق، 

وثاث خمالفات ب�سبب جتاوز ال�سق�ف 

امل�اد  اأ�سناف  لبع�س  املحددة  ال�سعرية 

وال�سكر  النباتية  ك��ال��زي���ت  التم�ينية 

والدجاج.

خمالفة   20 اأن  اخل�����س��اون��ة  وا���س��اف 

م����ن جم���م����ع ه�����ذه امل���خ���ل���ف���ات ت��ع��ل��ق��ت 

امام  وا�سحة  �سعرية  ل�ائح  و�سع  بعدم 

اإىل حت����ي���ل ج��م��ي��ع  امل�����س��ت��ه��ل��ك، الف���ت���ا 

مبا�سرة. املخت�سة  للمحكمة  املخالفات 

االل����ت����زام  م�����س��ت���ى  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

ب��ال�����س��ق���ف ال�����س��ع��ري��ة وو�����س����ع ل����ائ���ح 

الدفاع  قان�ن  باأحكام  وااللتزام  االأ�سعار 

ك���ان مرتفعا،  ع��ن��ه  ال�����س��ادرة  واالأوام�����ر 

باأهمية  ال���ع��ي  م��ن  ح��ال��ة  وي���ؤ���س��ر على 

االلتزام بالق�انني واالوامر والتعليمات 

ال��ن��اظ��م��ة ل��اأ���س���اق م��ن ط��ريف امل��ع��ادل��ة 

وامل�ستهلك. التاجر 

واكد اأن امل�اد التم�ينية والرم�سانية 

م���ت����ف���رة ب��ك��م��ي��ات ك���ب���رية وك���اف���ي���ة م��ا 

ان��ع��ك�����س ع��ل��ى االأ���س��ع��ار ان��خ��ف��ا���س��ا الفتا 

خال االأيام املا�سية.

ون�ه اإىل احلركة ال�سرائية يف اأ�س�اق 

اإرب�����د م���ا زال����ت ت��ت�����س��م ب��ال��ن�����س��اط رغ��م 

ان��ق�����س��اء اأ���س��ب���ع م���ن ال�����س��ه��ر ال��ك��رمي، 

مبينا اأن فرق وك�ارد الرقابة والتفتي�س 

�سباحا  التا�سعة  من  تعمل  املديرية  يف 

وح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء على 

فريقا  املديرية  خ�س�ست  فيما  فرتتني، 

امل�سرح  املن�ساآت  على  والرقابة  للتفتي�س 

لها بتقدمي خدمات الت��سيل كاملطاعم 

واحلل�يات.

والف�اكه  اخل�سار  اأ�سعار  اأن  واأو�سح 

االي��ام  خ��ال  متتاليا  انخفا�سا  �سهدت 

املا�سية ال�سيما يف بع�س االأ�سناف التي 

ارت��ف��اع��ا خ���ال االأي����ام الثاثة  ���س��ه��دت 

ك��اخل��ي��ار  رم�������س���ان  ���س��ه��ر  م����ن  االوىل 

والبندورة. والليم�ن  والفلفل 

االنباط- عمان

ال���ك���رى حملة  اأم���ان���ة ع���م���ان  ب�����داأت 

ت��ط��ع��ي��م ���س��د ف���ريو����س ك����رون���ا ل��ع��م��ال 

بامليدان. ال�طن وم�ظفيها 

االربعاء،  ام�س  �سحفي  لبيان  ووفقا 

العبديل  مبنى  يف  ع��ي��ادت��ني  فتح  ج��رى 

ال��ع��ني لتلقي  ب���راأ����س  ال��رئ��ي�����س  وامل��ب��ن��ى 

اللقاح،  تلق�ا  الذين  وبلغ عدد  املطع�م. 

االأزم����ات  اإدارة  م��رك��ز  م��ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

ووزارة ال�سحة، الف م�ظف وعامل.

االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت م���ؤ���س�����س��ة ال��ت��امي��ز ال��دول��ي��ة ام�س 

ب��اأه��داف  اخلا�سة  الت�سنيف  نتائج  االأرب��ع��اء 

)ت�سنيف  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  االأمم 

 THE Impact التاميز لتاأثري اجلامعات

جامعة  حققت  حيث   ،)2021  Ranking
م���ؤت��ة  املرتبة الثانية  حملياً وج��اءت �سمن 

الفئة )301-400( عاملياً وفق النتائج ال�ساملة 

للت�سنيف مب�ساركة 1240 جامعة عاملية تاأهلت 

للت�سنيف من 98 دولة، من بينها 135 جامعة 

من 14 دولة عربية، 14 جامعة وطنية.

ال��ب��ل��ق��اء  اأن ج���ام���ع���ة  ب���ال���ذك���ر   واجل����دب����ر 

التطبيقية قد ح�سلت على املركز االأول حمليا 

فيما ح�سلت جامعة م�ؤتة على املرتبة الثانية   .

وقال الدكت�ر عرفات ع�جان رئي�س جامعة 

م�ؤتة ف�ر تلقيه هذه النتيجة امل�سرفة ان تقدم 

اجلامعة وح�س�لها على املرتبة الثانية حمليا  

امل�ستمر بك�ادرها  يرهن عن �سعي اجلامعة 

االكادميية واالدارية وطلبتها للتميز وحتقيق 

م�ست�ى متقدم يف الت�سنيفات العاملية ،معرا 

ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه ب��ه��ذا االجن����از  ،م���ؤك��دا 

امل�سي نح� املزيد من االإجنازات خ�س��سا يف 

جمال البحث العلمي وحتقيق معايري �سبط  

ان  اىل  ،الف��ت��ا  العاملية  والت�سنيفات  اجل����دة 

اجلامعة تعمل و�سمن خطتها اال�سرتاتيجية 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م���ق��ع��ه��ا ب���ني اجل���ام���ع���ات على 

اأنها اجلامعة  ،حيث  والعاملي  املحلي  امل�ست�ى 

ال�حيدة التي تتميز عن �سقيقاتها اجلامعات 

الع�سكري اىل جانب  االأردنية ب�ج�د اجلناح 

اجل���ن���اح امل����دين وه���ي دوم����ا حت�����س��ى ب��رع��اي��ة 

ها�سميه من لدن جالة امللك عبداهلل الثاين 

ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

واأ�ساف ع�جان باأن امل�ساركة  بالت�سنيفات 

اجلامعات  ب��ني  تناف�سيا  ج���ا  يخلق  العاملية 

اأن  ���س��اأن��ه  وال����ذي م��ن  وال��ت��ح�����س��ني  للتط�ير 

يعزز من م�قع  اجلامعات االأردن��ي��ة، ويعمل 

جذب  يف  وي�ساهم  عامليا  االأردن  ت�س�يق  على 

وا�ستقطاب الطلبة العرب واالأجانب للدرا�سة 

و�سمعة   وتعزيز مكانة  االردنية  يف اجلامعات 

قطاع التعليم العايل يف االردن .  

وق���د اع���رب ع���ج��ان ع��ن اع���ت���زازه وفخره 

باالإجنازات املتتالية للجامعة،و�سعيها الدوؤوب 

�سكره   م��ق��دم��ا   التميز  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 

الأ�سرة اجلامعة على اجله�د املبذولة يف �سبيل 

رفع اجلامعة وتقدمها يف كافة املجاالت .

 النواب يقر معدل ديوان المحاسبة ويعيد معدل النزاهة للجنة القانونية

الفايز ينفي وجود أي غموض بشأن قضية الفتنة

االنباط- عمان

برئا�سة  االأرب���ع���اء  ام�����س  جل�سته  يف  ال��ن���اب  جمل�س  اأق���ر   

املحامي عبد املنعم الع�دات، وح�س�ر هيئة ال�زارة، القان�ن 

املعدل لقان�ن دي�ان املحا�سبة.

واأع�����اد امل��ج��ل�����س ال��ق��ان���ن امل��ع��دل ل��ق��ان���ن ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة 

مذكرة  على  ب��ن��اًء  القان�نية  جلنته  اإىل  الف�ساد  ومكافحة 

نيابية ملزيد من الدرا�سة مع خمتلف اجلهات املعنية. ورف�س 

املحا�سبة  دي�ان  رئي�س  االأول  بندها  مينح  التي  املادة  الن�اب 

مينع  فيما  مبهامه،  قيامه  لغايات  العدلية  ال�سابطة  �سفة 

ت�قيفه  اأو  الدي�ان  م�ظفي  من  اأي  ماحقة  الثاين  بندها 

اأية  رف��ع  اأو  التحقيق معه  اإج���راءات  اإج��راء من  اأي  اتخاد  اأو 

دع�ى، نتيجة اأي فعل يتعلق باأداء مهامه.

اأحكام نظام  ومل ي�افق املجل�س على ا�ستثناء الدي�ان من 

وبح�سب  مل�ظفيه.  خ��ا���س  ن��ظ��ام  ب��اإ���س��دار  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة 

اىل  باالإ�سافة  وزي��ر،  برتبة  ال��دي���ان  رئي�س  ُيعنينّ  القان�ن، 

امل�����س��روع  ل��ه  منحه رات���ب وزي���ر ع��ام��ل وع���اوات���ه، ك��م��ا يتيح 

االأم���ر  يف  واخت�سا�سيني  وخ���راء  مب�ست�سارين  اال�ستعانة 

مكافاأة  لهم  وت�سرف  فنية،  خ��رة  معرفتها  ت�ستدعي  التي 

يحددها الرئي�س من م�ازنة الدي�ان املر�س�دة لهذه الغاية.

االنباط- عّمان

االأع����ي����ان في�سل  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ق����ال   

ب��ا���س��م  امل����ع����روف����ة  ال��ق�����س��ي��ة  اإن  ال����ف����اي����ز، 

م��ن  ح���ال���ة  اأي������ة  ت��ك��ت��ن��ف��ه��ا  ال  “الفتنة” 
يف  ج��رت  االأول��ي��ة  وحتقيقاتها  ال��غ��م������س، 

العلن بانتظار التحقيق اجلزائي فيها.

واأ�ساف خال لقاء مع حمطة تلفزي�ن 

ث����رة  االآن  ن��ع��ي�����س  اأن���ن���ا   ،)24 )ف���ران�������س 

املعل�مات وف�ساء وا�سعا وتقارير وتعليقات 

ت�سدر  االجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل  ع��ر 

م���ن ج���ه���ات ع�����دة، ويف ظ���ل ه����ذا ال��ف�����س��اء 

ال�ا�سع ال ميكن اأن ن�سل اإىل احلقيقة، ما 

الذي  االأمر  لزاما جتلية احلقيقة  يفر�س 

ح�ل  وا�سح  بيان  الإ���س��دار  باحلك�مة  دف��ع 

االأولية. التحقيقات 

اأو  ويف رده على �س�ؤال ان كانت الق�سية 

االأزمة قد انتهت، اأجاب الفايز باأن الق�سية 

ننتظر  االأولية،  التحقيقات  وبعد  تنته،  مل 

العامة، وعندها  التحقيق اجلزائي للنيابة 

كافة. �ستت�سح احلقائق 

 18 اإىل   14 ب���ني  ه���ن���اك  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

م��ت��ه��ًم��ا ب��ق�����س��ي��ة حم���اول���ة زع���زع���ة االأم����ن 

واال����س���ت���ق���رار ال����ط���ن���ي ���س��ي��ت��م ال��ت��ح��ق��ي��ق 

احلقائق،  �ستت�سح  املحاكمة  واثناء  معهم، 

و���س��ت��ع��ر���س ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ال���ت���ي ج����رت قبل 

املحاكمة وخال املحاكمة.

وبخ�س��س م��س�ع �سم� االأمري حمزة، 

اأو����س���ح ال��ف��اي��ز اأن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال��ث��اين ارت���اأى ح��ل امل������س���ع داخ��ل اال�سرة 

املالكة، فيما ا�سدر االأمري حمزة بيانا اكد 

فيه والءه جلالة امللك وويل عهده.

ونفى الفايز اأن يك�ن �سم� االأمري حتت 

االإق���ام���ة اجل��ري��ة -ك��م��ا ي���روج ال��ب��ع�����س-، 

امللك  ج��ال��ة  م��ع  ظهر  �سم�ه  اأن  م�سيفا 

اثناء زيارة  وويل العهد وعدد من االمراء 

امل��ق��اب��ر امل��ال��ك��ي��ة يف ي�����م م��ن��ا���س��ب��ة م��ئ���ي��ة 

روح  على  الفاحتة  لقراءة  االردنية  الدولة 

اهلل  امللك احل�سني بن طال طيب  جالة 

التي  االإ�ساعات  جميع  ينفي  ما  وه�  ث��راه، 

تتحدث باأن �سم�ه قيد االإقامة اجلرية.

واأ����س���ار اإىل ت�����س��ري��ح ج��ال��ة امل��ل��ك ب��اأن 

وبني  منزله  يف  يعي�س  حمزة  االأم��ري  �سم� 

ع��ائ��ل��ت��ه ويف رع��اي��ة ج��ال��ت��ه، وه����ذا ينفي 

اإال زع��زع��ة  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي ال  االإ����س���اع���ات 

االأمن واال�ستقرار يف اململكة.

ي�سمح  ال  مل��اذا  �س�ؤال  على  الفايز  رد  ويف 

الهاتف،  لاأمري حمزة بالتحدث ول� عر 

اأال  ارت��اأى  الذي  اأن ذلك قرار �سم�ه  اأجاب 

ي��ت��ح��دث ب��ع��د ت���ق��ي��ع��ه ال��ب��ي��ان، ب��االإ���س��اف��ة 

االأم��ري  و�سم�  �سم�ه  بينه  االت��ف��اق  اأن  اإىل 

احل�سن بن طال، ت�سمن اأن يبتعد االأمري 

ح��م��زة ع���ن االأ�����س�����اء حل���ني االن��ت��ه��اء من 

الق�سية.

احل��ك���م��ة  ب���ي���ان  اإىل  ال���ف���اي���ز  واأ������س�����ار 

نائب  ب��ه  ادىل  وال��ذي  وال�سريح،  ال�ا�سح 

رئ���ي�������س ال���������زراء وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة واك���د 

ف��ي��ه ب��احل��رف ال����اح���د “اأن ���س��م��� االأم���ري 

وهناك  الفتنة  هذه  يف  �سلع  له  كان  حمزة 

ارتاأى  امللك  ا�سخا�س �ساعدوه لكن جالة 

حل امل��س�ع يف اطار العائلة املالكة”.

واأ���س��اف اأن االأم���ري ح��م��زة ال مي��ك��ن اأن 

يف  ح��ل  م��س�عه  الأن  للمحاكمة  يخ�سع 

االأم���ري حمزة  واأك���د  امل��ال��ك��ة،  العائلة  اط��ار 

اإىل  امل��ل��ك ووق���ف��ه  ب����دوره والءه جل��ال��ة 

على  وق��ع  عندما  العهد  وويل  �سم�  جانب 

الر�سالة.

وح�������ل وج�������د ت���دخ���ل غ���رب���ي الإن���ه���اء 

اأي ن�ع  م��س�ع االأمري، نفى الفايز وج�د 

من التدخل الأن حل امل��س�ع كان يف اطار 

املالكة. العائلة 

ورف�س الفايز و�سف ما حدث مب�ؤامرة 

اإن ما حدث ه� حماولة  وقال  انقاب.  اأو 

زرع الفتنة وزعزعة االأمن واال�ستقرار .

امل������س���ع، قال  ت���رط ك��سرن يف  وح���ل 

باأنني  اآخر  لقاء  يف  اكدت  اأن  “�سبق  الفايز 

االأدل��ة  ك��ل  لكن  م�ستدركا،  اأح���دا،  ات��ه��م  ال 

ال�سابق  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأن  اإىل  ت�سري 

ا�سرائيل  بدعم  ق��ام  عندما  ترمب  دون��ال��د 

دع��م��ا م��ط��ل��ق��ا وواف����ق ع��ل��ى ن��ق��ل ال�����س��ف��ارة 

و�سم  القد�س  اإىل  اأبيب  تل  االأمريكية من 

ارا�����س الإ���س��رائ��ي��ل م���ن ال��ق��د���س وال�����س��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة وم���اف��ق��ت��ه ع��ل��ى ���س��م اجل�����الن 

الإ���س��رائ��ي��ل اي�����س��ا، ك���ان ج��ال��ة امل��ل��ك �سد 

ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ات الأن���ه���ا ك��ان��ت ت�����س��ع��ى اإىل 

زع���زع���ة االم�����ن واال����س���ت���ق���رار يف م��ن��ط��ق��ة 

ال�سرق االو�سط بالكامل”.

ويف رده على �س�ؤاال يتعلق باعتقال با�سم 

ملعرفة  ال�سع�دية  و”هرولة”  اهلل،  ع��س 

قليلة  ���س��اع��ات  ب��ع��د  االأردن  يف  ي��ج��ري  م��ا 

ت�جد  “ال  ق��ال  الفتنة،  ع��ن  االإع���ان  م��ن 

امل�سطلح  ه��ذا  ا�ستعمال  ميكن  وال  هرولة 

اململكة  م���ن  دع���م  ه����  واإمن����ا  “الهرولة” 
خادم  وات�سل  ل��اأردن،  ال�سع�دية  العربية 

احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 

ال��ع��زي��ز وويل ع��ه��ده االأم����ري حممد  ع��ب��د 

جلالته،  دعمهما  م�ؤكدين  امللك  بجالة 

ت�ؤكد  ل��اأردن  وف��دا  ال�سع�دية  ار�سلت  كما 

دعمها ووقفها اإىل جانبنا.

ورف�����س ال��ف��اي��ز ال�����س���ؤال ال���ذي طرحته 

ال�سع�دية  ب���اأن  الفرن�سية  ال��ق��ن��اة  م��ذي��ع��ة 

الها�سمية  ال������س��اي��ة  م��ن  م���ق��ف��ه��ا  غ���ريت 

ع��ل��ى ال��ق��د���س. وق����ال اإن خ����ادم احل��رم��ني 

زيارته  خ��ال  �سخ�سيا  له  اك��د  ال�سريفني 

ال��ساية  م��س�ع  �سن�ات  قبل  ال�سع�دية 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل���ق���د����س���ات االإ���س��ام��ي��ة 

ال�سع�دي  وال�سفري  القد�س،  يف  وامل�سيحية 

يف ع��م��ان اك���د ك��ذل��ك م������س���ع ال������س��اي��ة 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة، وال�����س��ع���دي��ة مل ت��ط��ال��ب اأب���دا 

اأو تغيريها. م��س�ع ال��ساية 

ب������اإدارة  ال���ي����م  االأردن  ع���اق���ة  وح������ل 

الفايز  او���س��ح  ب��اي��دن،  االم��ري��ك��ي  الرئي�س 

اأنها عاقة ممتازة متتد اإىل عهد الرئي�س 

اوباما عندما كان الرئي�س بايدن نائبا له، 

امللك  دائم بني جالة  ت�ا�سل  وكان هناك 

اأن  كما  ب��اي��دن،  والرئي�س  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

االمريكية  االإدارة  قبل  م��ن  تفهما  ه��ن��اك 

احلالية مل�اقف االأردن.

الدعم  اي�سا  اأع��ادت  االإدارة  هذه  وتابع، 

ال��ت��اأك��ي��د على  اع�����ادت  ك��م��ا  االون������روا،  اإىل 

ارا�����س  ه���ي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  االرا�����س����ي  اأن 

ال�سلطة  اإىل  اي�سا  الدعم  واع��ادت  حمتلة، 

اإىل طبيعتها. الفل�سطينية واالم�ر 

االردن  ت���رب���ط  ال���ت���ي  ال���ع���اق���ة  وح������ل 

االأردن  اإن  ال���ف���اي���ز،  ق����ال  ال���ي����م،  ب����اإي����ران 

���س���ؤون  يف  ت��ت��دخ��ل  اإقليمية  دول���ة  اأي  ���س��د 

مطابق  االأردن  وم���ق��ف  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول 

اإيران  من  وننتظر  العربية،  الدول  مل�اقف 

النظر  الإع�����ادة  االإق��ل��ي��م  يف  اإي��ج��اب��ي��ا  دورا 

معها. بالعاقات 

وح�����ل ام��ك��ان��ي��ة ان ي��ل��ع��ب ال���ع���راق دور 

ف��اع��ل يف ه���ذا امل������س���ع ل��ت��ق��ري��ب وج��ه��ات 

ال��ن��ظ��ر، ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع���ي���ان اإن 

عاقاتنا مع العراق عاقات اخ�ية ومتينة 

وق����ي���ة، وق����د زار ج���ال���ة امل���ل���ك ال���ع���راق، 

الت�ا�سل  دائ���م  ال��ع��راق��ي  ال�����زراء  ورئ��ي�����س 

م��ع ج��ال��ة امل��ل��ك، وع��اق��ات��ن��ا م��ع ال��ع��راق 

االقت�سادية  عاقاتنا  اأن  كما  ا�سرتاتيجية 

مع العراق يف طريقها للتح�سن، باالإ�سافة 

اإىل اأن عاقاتنا مع العراق لي�ست مره�نة 

و�سع  ل��ه  ف��ال��ع��راق  اإي����ران،  م��ع  بعاقاتهم 

ونحن  اإي��ران،  مع  التعامل  يف  جي��سيا�سي 

�سقيقة  عربية  كدولة  ال��ع��راق  مع  نتعامل 

ونحن  ل���اأردن،  ا�سرتاتيجيا  عمقا  ت�سكل 

ا�سرتاتيجي للعراق. عمق 

مل�����س��اك��ل  ت���ع���ر����س  االردن  اأن  واأو������س�����ح 

الذي  االإقليمي  ال��سع  ب�سبب  اقت�سادية 

اث�����ر ك����ث����ريا ع���ل���ى ال��������س���ع االق���ت�������س���ادي 

االأردين.

واإىل  االأردن  مب�ستقبل  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

اين يتجه، قال الفايز انه يتجه لاأف�سل، 

مب�ستقبل  م��ت��ف��ائ��ل  دائ��م��ا  “انني  م�سيفا 

على  ع��ام  مئة  مب��رور  نحتفل  التي  اململكة 

تاأ�سي�سها”.

ال��ه��ا���س��م��ي ق����ي بق�ة  اأن احل��ك��م  وت��اب��ع 

ج���ال���ة امل���ل���ك وق�������ة د�����س����ت�����ره وق����ات���ن���ا 

ال�يف،  وب�سعبه  االأمنية  واأجهزتنا  امل�سلحة 

ملتف  دائ��م��ا  االردين  ال�����س��ع��ب  اأن  م����ؤك���دا 

ح�ل جالة امللك وداعم جلالته بالرغم 

بالتنمية  م�ؤمنني  الن�ساز،  اأ�س�ات  كل  من 

من  ال��ن��اب��ع  امل��ت��درج  واالإ���س��اح  ال�سيا�سية 

داخ��ل��ن��ا وث��ق��اف��ت��ن��ا ال���ت���ي ل��ه��ا خ�����س������س��ي��ة 

تختلف عن الثقافة الغربية.

 أورنج األردن تسهل حصول موظفيها على مطعوم كورونا
االنباط- عمان

باإعطاء  االأردن  “اأورجن”  �سركة  ب��داأت   

م��ط��ع���م ك�����رون����ا مل���ظ��ف��ي��ه��ا داخ�����ل م��ب��ن��ى 

ال�سركة يف مركز التدريب الكائن يف ناع�ر.

االأرب��ع��اء،  ام�س  لل�سركة،  بيان  وبح�سب 

بالتن�سيق  التطعيم  عملية  ال�سركة  �ستنظم 

لاأمن  ال�طني  واملركز  ال�سحة  وزارة  مع 

ال�سركة  كادر  اإ�سراف  حتت  االأزم��ات  واإدارة 

ال���ط���ب���ي، ل��ان��ت��ه��اء م���ن اإع����ط����اء امل��ط��ع���م 

جل���م���ي���ع ك������ادره�����ا ����س���م���ن ف�����رتة حم����ددة 

كمرحلة اأوىل تليها �سركاء العمل وعائات 

على  حر�ساً  املقبلة،  امل��راح��ل  يف  امل�ظفني 

ال�طنية  اجل��ه���د  يف  وامل�ساهمة  �سامتهم 

للحد من انت�سار اجلائحة.

املطع�م”  “اأورجن  م���ظ��ف���  و���س��ي��ت��ل��ق��ى 

ال�ساعة  ب��ني  ال�����س��ح��ة  وزارة  ��ره  ت���فنّ ال���ذي 

الثالثة  ال�����س��اع��ة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً  ال��ت��ا���س��ع��ة 

��ل���ا عر  ع�����س��راً، ع��ل��ى اأن ي��ك���ن���ا ق��د ���س��جنّ

املخ�س�سة  الر�سمية  االإل��ك��رتون��ي��ة  املن�سة 

ال�طنية. التطعيم  بحملة 

وق��������ال امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل�������س����ؤون 

والتزويد  وامل�سادر  والتنظيمية  القان�نية 

االأردن  اأورجن  ل����دى  ال��ب�����س��ري��ة  وامل���������ارد 

ال�سركة  اإن ت�سهيل  اإبراهيم حرب،  الدكت�ر 

امل��ط��ع���م يعك�س  ع��ل��ى  م���ظ��ف��ي��ه��ا  ح�����س���ل 

لهم  االأف�سل  وتقدمي  بهم  اهتمامها  مدى 

بل  فح�سب،  ال�ظيفي  امل�ست�ى  على  لي�س 

لل�سركة. بالن�سبة  اأول�ية  لك�ن �سحتهم 
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بلومبرغ: أبوظبي تدرس بيع حصة 
في »طاقة« بقيمة 4 مليارات دوالر

اإلمارات تدرس فرض قيود
 على غير متلقي لقاح كورونا

رويترز: تداول تختار 6 بنوك 
استشارية للطرح العام األولي

قمة القادة للمناخ تعقد افتراضيًا 
اليوم بمشاركة الصين

دبي - العربية

قالت م�صادر مطلعة لوكالة “بلومربغ”، 

�إن �إمارة �أبوظبي تدر�س بيع ح�صة يف �أكرب 

مر�فقها يف �لوقت �لذي ت�صعى فيه �لإمارة 

�إىل مزيد من �ل�صتثمار �لدويل يف �أ�صولها 

�حلكومة  �أن  �مل�صادر  و�أو�صحت  �ل�صخمة. 

حيث  �ملحتملة،  لل�صفقة  م�صت�صار�ً  عينت 

تدر�س بيع حو�يل 10% من �صركة �أبوظبي 

�لوطنية للطاقة “طاقة”، كما تقدر قيمة 

على  ب��ن��اًء  دولر  م��ل��ي��ار�ت   4 بنحو  �حل�صة 

مل��ا ذكرته  �صعرها �حل���ايل يف �ل�����ص��وق، وف��ق��اً 

“�لعربية.نت«.  “بلومربغ”، و�طلعت عليه 
�إىل   %1.5 بن�صبة  ط��اق��ة  �أ���ص��ه��م  و�رت��ف��ع��ت 

1.39 درهم، حيث �رتفعت �لقيمة �ل�صوقية 

لل�صركة �إىل 43 مليار دولر، وقالت �مل�صادر 

�إن �لبيع قد يجذب �هتمام �صركات �ملر�فق 

�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ك��ب��رة و�مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن �مل��ال��ي��ن 

�لآخ����ري����ن. وم����ن �مل��ت��وق��ع �أن ي��ت��م ت��ق��دمي 

�لعطاء�ت �لأولية غر �مللزمة يف مايو، وفقاً 

ملا ذكرته �مل�صادر.

�مل�����ص��ت��ث��م��رون �إىل خطط  وق���د ي��ن��ج��ذب 

�لنفط  لأ����ص���ول  �ل��ت��ع��ر���س  ط��اق��ة خلف�س 

م�صادر  ع��ل��ى  و�ل��رك��ي��ز  �لطبيعي  و�ل���غ���از 

�لطاقة �ملتجددة. حيث تريد �ل�صركة زيادة 

ن�صبة �لطاقة �ملنتجة من �لطاقة �ل�صم�صية 

وطاقة �لرياح �إىل 30% خالل �لعقد �لقادم.

كما متتلك طاقة بالفعل و�حدة من �أكرب 

حمطات �لطاقة �ل�صم�صية يف �لعامل يف �أبو 

ظبي وهي يف طور بناء و�حدة �أكرب.

طاقة  ح�صة  ح��ج��م  �إن  �مل�����ص��ادر،  وق����ال 

�هتمام  ح�صب  يتغر  ق��د  بيعها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 

�مل�صتثمرين.

ياأتي ذلك، فيما ت�صعى حكومة �أبوظبي 

�إىل حتويل �صركة طاقة، �لتي حتتكر توزيع 

�صركة  �إىل  �لإم�������ارة،  يف  و�مل���ي���اه  �ل��ك��ه��رب��اء 

�إق��ل��ي��م��ي��ة ر�ئ�����دة يف جم���ال �مل���ر�ف���ق. وك���رر 

جا�صم  ط��اق��ة  ل�صركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 

ح�صن ثابت �ل�صهر �ملا�صي �أن �ل�صركة تعتزم 

زي����ادة �لأ���ص��ه��م ح���رة �ل���ت���د�ول ع��رب �ل��ط��رح 

�لعام. كما �أك��دت �ل�صركة �لعام �ملا�صي �إنها 

�صت�صمح للم�صتثمرين �لأجانب، �لذين كانو� 

�أ�صهمها،  ���ص��ر�ء  م��ن  �ل�صابق  يف  ممنوعن 

بامتالك ما يقرب من ن�صف �ل�صركة.

دبي - العربية

�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  تدر�س 

�لتي �أطلقت �أحد �أ�صرع بر�مج �لتلقيح 

���ص��د ف���رو����س ك���ورون���ا يف �ل���ع���امل، يف 

�لذين  �لأ���ص��خ��ا���س  ق��ي��ود على  ف��ر���س 

مل ياأخذو� لقاحاً رغم كونهم موؤهلن 

�ملعتمدة. �للقاحات  باأحد  للتطعيم 

ياأتي ذلك، بعد �أن قدمت �لإمار�ت 

9.8 م��ل��ي��ون ج��رع��ة ل��ق��اح، يف  ح����و�يل 

10 مالين  �لدولة �لتي يقطنها نحو 

���ص��خ�����س م��ع��ظ��م��ه��م م���ن �مل���غ���رب���ن. 

ح��ي��ث مت ت��و���ص��ي��ع �ل���ربن���ام���ج �ل�����ص��ه��ر 

�مل��ا���ص��ي و�أ���ص��ب��ح م��ع��ظ��م �لأ���ص��خ��ا���س 

�ل��ذي��ن ي��ب��ل��غ��ون م��ن �ل��ع��م��ر 16 ع��ام��اً 

فما فوق موؤهلن �لآن للح�صول على 

جرعات جمانية.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م 

�ل���ط���و�رئ  لإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 

و�لأزم�������������������ات و�ل�����������ك�����������و�رث، ����ص���ي���ف 

فر�س  يف  �لنظر  “يجري  �لظاهري: 

�إج���������ر�ء�ت ����ص���ارم���ة ل��ت��ق��ي��ي��د ح��رك��ة 

�لأف���������ر�د غ����ر �مل��ح�����ص��ن��ن وت��ن��ف��ي��ذ 

�لدخول  تقييد  وقائية مثل  �إجر�ء�ت 

�إىل  و�ل��و���ص��ول  �لأم���اك���ن  ب��ع�����س  �إىل 

ذك��رت��ه  مل���ا  وف���ق���اً  �خلدمات”،  ب��ع�����س 

ع��ل��ي��ه  و�ط����ل����ع����ت  “بلومبرغ”، 
“�لعربية.نت«.

دبي - العربية

ت��د�ول  جمموعة  �إن  م�صادر  ثالثة  قالت 

بنوك  و3  حملية  بنوك   3 �خ��ت��ارت  �ل�صعودية 

ب��اأدو�ر  قائمة ق�صرة لال�صطالع  �أجنبية يف 

�لأويل  �ل��ع��ام  �ل��ط��رح  يف  حمتملة  ��صت�صارية 

�ملزمع ل�صركة �ل�صوق �ملالية.

“رويرز”  وكالة  بح�صب  �مل�صادر  وذك��رت 

�أن �لختيار وقع على �صيتي غروب ومورغان 

وحدة  جانب  �إىل  م��ورغ��ان  وجيه.بي  �صتانلي 

�ل�����ص��ع��ودي  �لأه���ل���ي  ب��ال��ب��ن��ك  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق 

و�إت�س. كابيتال  �لفرن�صي  �ل�صعودي  و�لبنك 

�إ�س.بي.�صي �ل�صعودية.

كان �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة “تد�ول” 

مقابلة  يف  ك�صف  �حل�صان،  خالد  �ل�صعودية، 

“�لعربية” يف �ل�صابع من �ل�صهر �حلايل  مع 

م�صت�صارين،  �خ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ي��ج��ري  �ل��ع��م��ل  �أن 

فيما يخ�س �لطرح �لأويل �لعام للمجموعة، 

م�صت�صاري  مع  در��صة  حمل  �لن�صبة  و�صتكون 

�لطرح �لذين �صيجري �لإعالن عنهم لحقا.

و�أو�صح �أن �إعالن ��صم �مل�صت�صارين �ملالين 

وق��ت  يف  ���ص��ي��ج��ري  �لأويل  �ل���ط���رح  مل�������ص���روع 

لحق، “وتلقينا طلبات من 10 �صركات مالية 

مرخ�صة بعد خماطبة 12 �صركة” للقيام بدور 

م�صت�صار �لطرح �ملرتقب.

4 ملفات  كما ك�صف �حل�صان �لنتهاء من 

لطروحات جديدة يف �ل�صوق م�صر�ً �إىل تلقي 

�أكرث من 30 طلباً لالإدر�ج يف �ل�صوق �ل�صعودية.

وب�صوؤ�له حول �لن�صبة �ملر�د طرحها يف من 

“�لنظام  �إن  �حل�صان  “تد�ول” ق��ال  ر�أ�صمال 

ين�س على حد �أدنى 30% من ر�أ�س �ملال، ولكن 

لهيئة �ل�صوق �ملالية، �أن تو�فق على ن�صبة �أقل 

بح�صب حجم �ل�صركة، و�صيجري در��صة �لن�صبة 

�مل��ال��ي��ن، وم���ال���ك �ل�صركة  �مل�����ص��ت�����ص��اري��ن  م���ع 

)�صندوق �ل�صتثمار�ت �لعامة(«.

وو���ص��ف �ل��ع��ام �حل���ايل، ب��اأن��ه �صي�صكل �صنة 

�مل���ال،  ���ص��وق  ت��ط��ور  م�صتوى  ع��ل��ى  ��صتثنائية 

 2500 �لأول��ي��ة، وتخطي حاجز  و�ل��ط��روح��ات 

�ل�صعودية،  �ل�صوق  يف  ت�صتثمر  �أجنبية  �صركة 

برغم من ظروف جائحة كورونا.

وحت���������دث ع������ن �ل����ط����ل����ب �مل�����ت�����ز�ي�����د م��ن 

و�ل�����ص��وق  ل��ل��ت��د�ولت،  �ملحلين  �مل�صتثمرين 

ت��وؤدي �أد�ء جيد�ً على م�صتوى ت��د�ول �لأف��ر�د 

و�ملوؤ�ص�صات.

و�أ�صار �إىل �إطالق “تد�ول” �صركة جديدة 

با�صم “و�م�س” متخ�ص�صة يف �لبتكار �لتقني 

�صمن هيكلها �جلديد، و�صت�صكل خطوة مهمة 

على  �ل��ق��درة  �ل�صركة  لهذه  و�صيكون  للنمو، 

�أو �قتنا�س  �لتو�صع يف �أعمال ت��د�ول �لقائمة 

�لفر�س من د�خل �ل�صوق �ملالية وخارجها.

�إن���ه �صيجري �لإع����الن ع��ن �لنتائج  وق���ال 

عدد  �أن  مو�صحا  �ملقبلة،  �لأ�صابيع  يف  �ملالية 

�لإدر�ج������ات و�ل��ت��ط��ور�ت �لأخ����رى يف �ل�صوق 

و�صيكون  ومب�صر،  ق��وي  م��ايل  ب���اأد�ء  �صاهمت 

د�ع���م���ا ل���ل���ط���رح، وق����د ح��ق��ق��ت ت������د�ول من��و� 

م��ت��و����ص��ال يف ن��ت��ائ��ج��ه��ا خ���الل �ل���� 5 ���ص��ن��و�ت 

�ملا�صية.

ك��ان��ت ���ص��رك��ة �ل�����ص��وق �مل��ال��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 

جمموعة  �إىل  حت��ول��ه��ا  �أع��ل��ن��ت  “تد�ول” 
قاب�صة با�صم “جمموعة تد�ول” ت�صم حتت 

مظلتها 4 �صركات، هي: “تد�ول” و”مقا�صة” 

و”�إيد�ع” و”و�م�س«.

العربية-وكاالت

بعد 5 �صنو�ت من توقيع �لدول على �تفاق 

قمة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تعقد  للمناخ،  باري�س 

�لقادة للمناخ، يف �صيا�صة خمتلفة، ما قد ي�صحذ 

�لنبعاثات  خف�س  تعهد�ت  م��ن  ملزيد  �لهمم 

�لعاملية.

ت��ع��ود �ل��ولي��ات �ملتحدة �ل��ت��ي خ��رج��ت من 

�تفاقية باري�س للمناخ يف يوليو 2017، مع جو 

بايدن، للعمل مرة �أخ��رى على ق�صية �لتغر 

�ملناخي، بل قد ت�صاعف �لتز�ماتها وتعهد�تها 

يف خطط و�صفت باجلريئة.

فالتعهد �ل�صابق �ل��ذي مت توقيعه يف عهد 

�أوباما ين�س على خف�س و��صنطن �لنبعاثات 

2025، مقارنة  بحلول  و%28   26 بن  لتر�وح 

�لقر�ر  �صناع  يطالب  فيما   ،2005 مب�صتويات 

و�ل���روؤ����ص���اء �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ون ل��ك��ربى �ل�����ص��رك��ات 

بخف�س لالنبعاثات يتجاوز 50% بحلول 2030.

حتقيق  �أن  �لبيئة  حماية  منظمات  وت��رى 

�ل��ولي��ات �ملتحدة خف�صا ي���ر�وح ب��ن 57% و 

�ل�صحيح  �مل�����ص��ار  على  �صي�صعها  م��ا  ه��و   %63

لتحقيق �صفر �نبعاثات يف 2050.

ب��د�أت  �لتي  �لبيئية  ب��اي��دن  ق���ر�ر�ت  ت�صمل 

يف ي��ن��اي��ر �مل���ا����ص���ي، خ��ط��ة ب��ق��ي��م��ة ت��ري��ل��ي��وين 

�لنظيف  �لتحتية و�لنقل  بالبنية  دولر تعنى 

و�ل���وظ���ائ���ف و�ل��ت�����ص��ري��ع يف م��ك��اف��ح��ة �لتغر 

 14 �ملقبل  �لعام  م��و�زن��ة  ت�صمل  فيما  �ملناخي، 

مليار دولر لدعم مبادر�ت �ملناخ.

�لثقة  �إع��ادة  �إىل  �ملتحدة  �لوليات  وتهدف 

من  ت��رم��ب  �ن�صحاب  بعد  �ملناخية  بجهودها 

و�ملعاير  �لأه���د�ف  ناهيك عن  باري�س،  �تفاق 

�ل�صخمة  و�ل���ص��ت��ث��م��ار�ت  �جل��دي��دة  �لبيئية 

يف �ل���ط���اق���ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة و�ل���ب���ن���ي���ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

و�لتكنولوجيا للحاق بركب �لدول �لأخرى.

العربية الكويت- 

�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�صقر  ع�صام  ق��ال 

�لبنك  �إن  �لوطني،  �لكويت  بنك  ملجموعة 

منذ  جيد  ت�صغيلي  �أد�ء  على  �لبناء  و����ص��ل 

�لأول  �لربع  يف  �أرباحاً  حمققاً  �لعام،  بد�ية 

من �لعام �جلاري تتجاوز 84 مليون دينار.

�أن  “�لعربية”  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  وذك�����ر 

م�صتوى �ملخ�ص�صات �لتي جنبها �لبنك تعد 

�ملتحفظ،  �لكويتي  �مل��رك��زي  لنهج  �م��ت��د�د�ً 

وه����و م���ا ج��ع��ل �ل���ق���ط���اع �أك�����رث ���ص��الب��ة يف 

مو�جهة �لأزمة.

�م�س  �أعلن  �لوطني،  �لكويت  بنك  وك��ان 

�لأ�صهر  لفرة  �ملالية  نتائجه  عن  �لأربعاء، 

�لثالثة �ملنتهية يف 31 مار�س 2021، حمققا 

 278.8( دي��ن��ار  مليون   84.3 بلغ  رب��ح  �صايف 

دينار  مليون   77.7 مقابل  دولر(،  مليون 

من  �لأول  �لربع  يف  دولر(  مليون   256.9(

على   %8.5 ن�صبته  بلغت  بارتفاع   ،2020 عام 

�صنوي. �أ�صا�س 

 %8.5 ب��� �لنمو  ن�صبة  �أن  �ل�صقر  و�ع��ت��رب 

�أع��م��ال  من���وذج  “مرونة  تعك�س  �لأرب�����اح  يف 

و�صيا�صته  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ك��وي��ت  ب��ن��ك 

جانب  �إىل  �مل��خ��اط��ر،  �إد�رة  جت��اه  �ملتحفظة 

جن���اح �ل���ص��ت��ث��م��ار يف جم���ال �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ب��و�در  و��صتمر�ر  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خ��الل 

وترة  حت�صن  يف  �صاهم  ذل��ك  وك��ل  �لتعايف، 

من  �لأخ���ر  �ل��رب��ع  يف  �ملخ�ص�صات  جتنيب 

بد�ية  يف  �لتح�صن  ومو��صلة  �ملا�صي،  �لعام 

.»2021

و�أك����د ع��ل��ى �أن ����ص��ت��م��ر�ر خ��ف�����س وت���رة 

جت��ن��ي��ب �مل��خ�����ص�����ص��ات ي���وؤث���ر �إي���ج���اب���اً على 

ب���دء�ً من  ب��اأن��ه  م��ذك��ر�ً  �ل��رب��ح��ي��ة،  م�صتوى 

�ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي م��ع بد�ية 

�ملزيد  لأخذ  �لبنك  ��صطر  كورونا،  جائحة 

�ملخ�ص�صات. من 

�لأق�صاط تاأجيل 

ح���ول �خل��ط��و�ت �ل��ت��ي �ت��خ��ذه��ا �مل��رك��زي 

جلهة  خا�صة  �لأخ���رة،  �لفرة  يف  �لكويتي 

�أكد �ل�صقر  �أق�صاط �لقرو�س،  تاأجيل �صد�د 

على عدم وجود معدلت تعرث يف �ل�صركات، 

�لتوقعات،  وف��ق  كانت  �ل�صد�د  عمليات  و�أن 

�إنهاء  يخلقها  ق��د  خم��اوف  �أي  وج��ود  نافياً 

�أن �لربنامج  �إىل  �لتاأجيل، وم�صر�ً  برنامج 

قام بتقييم كل حالة على حدة.

ك��ان  �ل���ق���رو����س  ت��اأج��ي��ل  “حجم  وق�����ال: 

�إج��م��ايل حمفظة قرو�س  5% م��ن  �أق��ل م��ن 

جوهري  �أث��ر  �أي  هناك  يكن  ومل  �ل�صركات، 

على �لإير�د�ت«.

وب��خ�����ص��و���س من���و حم��ف��ظ��ة �ل���ق���رو����س، 

متت  �مل��ح��ف��ظ��ة  �أد�ء  م��ق��ارن��ة  �أن  �إىل  ل��ف��ت 

م��ع م�����ص��ت��وي��ات م��ا ق��ب��ل �جل��ائ��ح��ة، ب��ال��ت��ايل 

ل ب����د م����ن �لأخ��������ذ ب���ع���ن �لع����ت����ب����ار �أن���ه���ا 

عام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  يف  قويا  �صجلت من��و� 

�صهدت  �جلائحة  تبعات  ب�صبب  لكن   ،2020

ب��ع�����س �لن��ك��م��ا���س يف ب��اق��ي ف����ر�ت �ل��ع��ام. 

نتحدث  �لف�صلية  �ملقارنة  عن  و”باحلديث 

2% يف �لربع �لأول  عن منو جيد للغاية بلغ 

�أ�صهر،   3 دينار يف فرة  مليون   350 ب���  2021

ما يعك�س �لتعايف �لتدريجي«.

بنك  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وتوقع 

معدلت  نف�س  ��صتمر�ر  �ل��وط��ن��ي،  �لكويت 

�لنمو مع عودة �حلياة �لطبيعية تدريجيا.

ه��ام�����س  ����ص���ايف  م���ت���و����ص���ط  �أن  و�أ������ص�����اف 

بينما   %2.26 �لأول  �ل��رب��ع  يف  بلغ  �ل��ف��ائ��دة 

2020، و”ب�صكل عام  2.2% للربع �لر�بع  بلغ 

من  ب��دء�  �لهام�س  �صايف  يف  حت�صناً  �صهدنا 

ب�صبب  نتوقعه  كنا  م��ا  وه��و  �ل��ر�ب��ع،  �ل��رب��ع 

�لود�ئع  �آج��ال  و��صتحقاق  �ملطلوبات  هيكل 

ما  �أق���ل  ف��ائ��دة  ذ�ت  ب��ود�ئ��ع  ��صتبد�لها  م��ع 

يعك�س �صعر �خل�صم �ملنخف�س، ومع ترجيح 

على  تغير  دون  �ل��ف��ائ��دة  �أ���ص��ع��ار  بيئة  ب��ق��اء 

بقاء موؤ�صر�ت �صايف  نتوقع  �ملتو�صط،  �ملدى 

هام�س �لربح عند هذ� �لنطاق خالل �لعام 

باأكمله«.

توزيعات �لأرباح

“�صيا�صة  �أن  �إىل  �أ�صار  �أخرى،  ناحية  من 

�ل�صنو�ت  خ��الل  ثابتة  ظلت  �لأرب���اح  توزيع 

�ل��ت��ي �صهدت   2020 �مل��ا���ص��ي��ة، وح��ت��ى خ��الل 

نف�س  ع��ل��ى  حافظنا  �صعبة  ت�صغيلية  بيئة 

�لبنك  ق���درة  يعك�س  م��ا  �ل��ت��وزي��ع��ات،  ن�صبة 

على توليد �لأرباح«.

�ل�����ص��ر   2021 يف  “نو��صل  و�أ������ص�����اف: 

�صيا�صتنا  على  �لإبقاء  مع  �لنهج  نف�س  على 

�مل��ت��ح��ف��ظ��ة ب��ت��ع��زي��ز م����ع����دلت ر�أ��������س �مل����ال 

و�حلفاظ على م�صتويات ر�صملة �لربحية«.

و�صدد على �أن �أهم �لتحديات �لتي تو�جه 

��صتمر�ر  يف  تتمثل  عاملياً  �مل�صريف  �لقطاع 

�جلائحة،  نهاية  ب�����ص��اأن  �ليقن  ع��دم  ح��ال��ة 

�لت�صغيلية  �لبيئة  على  �ل�صبابية  وت��اأث��ر 

و�لتي ل تز�ل موجودة، موؤكد�ً على �أن بنك 

�لت�صغيلية  �مل��رون��ة  ل��دي��ه  �ل��وط��ن��ي  �ل��ك��وي��ت 

�ملحتملة. �ل�صيناريوهات  كافة  ملو�جهة 

دبي - العربية

قالت وز�رة �خلارجية �ليونانية للعربية 

�إن��ه��ا �صتبحث م��ع �ل�����ص��ع��ودي��ة �مل�����ص��ارك��ة يف 

تنفيذ روؤية 2030.

�ل������وزر�ء  جم��ل�����س  �أق�����ر   ،2016 ع����ام  ويف 

�ل�صعودي روؤية �ململكة 2030، و�صملت �لروؤية 

بر�مج  بينها  من  و��صعة  �ل�صعودية خططاً 

ت�صتهدف  وتنموية  و�جتماعية  �قت�صادية 

جتهيز �ل�صعودية ملرحلة ما بعد �لنفط.

وت�صمنت “روؤية �ل�صعودية” �لتي �أعدها 

و�لتنمية  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل�����ص��وؤون  جم��ل�����س 

برئا�صة ويل �لعهد �ل�صعودي، �لأمر حممد 

بن �صلمان، 3 تق�صيمات رئي�صية هي �قت�صاد 

مزدهر، وجمتمع حيوي، ووطن طموح.

وذكرت “روؤية �ل�صعودية” �أن “�ل�صعودية 

متتاز بوفرة بد�ئل �لطاقة �ملتجددة، وفيها 

ث�����رو�ت ���ص��خ��ي��ة م���ن �ل���ذه���ب و�ل��ف��و���ص��ف��ات 

و�ل��ي��ور�ن��ي��وم وغ��ره��ا، و�أه���م م��ن ه��ذ� كله، 

ث��روة مهما  تعادلها  �لتي ل  �لأوىل  ثروتنا 

�ل�صباب،  من  معظُمه  طموٌح،  �صعٌب  بلغت: 

هو فخر بالدنا و�صمان م�صتقبلها«.

ت�صتهدف  م���زده���ر  �ق��ت�����ص��اد  ول��ت��ح��ق��ي��ق 

�ل�صادر�ت  ن�صبة  رف��ع  �ل�صعودية”  “روؤية 
غر �لنفطية من 16% �إىل 50% على �لأقل 

م��ن �إج��م��ايل �ل��ن��اجت �ملحلي غ��ر �لنفطي، 

�أد�ء  م���وؤ����ص���ر  �مل��م��ل��ك��ة يف  ت��رت��ي��ب  وت����ق����دم 

�خلدمات �للوجي�صتية من �ملرتبة 49 �إىل 25 

عاملياً، ورقم 1 �إقليمياً.

رفع  �ل�صعودية”  “روؤية  ت�صتهدف  كما 

من  �ملبا�صرة  �لأجنبية  �ل�صتثمار�ت  ن�صبة 

�إجمايل �لناجت �ملحلي من 3.8% �إىل �ملعدل 

25 يف  �مل��رك��ز  5.7%، و�لن��ت��ق��ال م��ن  �لعاملي 

�ملر�كز  �أح��د  �إىل  �لعاملي  �لتناف�صية  موؤ�صر 

�ل�10 �لأوىل.

�مل�صتهدف  وفيما يتعلق بال�صتثمار فاإن 

هو رفع قيمة �أ�صول �صندوق �ل�صتثمار�ت 

ي��زي��د على  �إىل م��ا  600 مليار  �ل��ع��ام��ة م��ن 

ت�صمنت  كما  ���ص��ع��ودي،  ري���ال  تريليونات   7

�لروؤية رفع ن�صبة �ملحتوى �ملحلي يف قطاع 

وم��ن   .%75 �إىل   %40 م���ن  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط 

�مل�صتهدف زي��ادة حجم �لقت�صاد �ل�صعودي 

�ل���15  �مل��ر�ت��ب  �إىل   19 �ملرتبة  م��ن  و�نتقاله 

�لأوىل على م�صتوى �لعامل.

ن�صبة  رف��ع  �ل�صعودية  روؤي��ة  وت�صتهدف 

�إىل   %47 م��ن  للمنازل  �ل�صعودين  متلك 

نحو 52% بحلول عام 2020.

وت�صمنت �لروؤية �مل�صتقبلية رفع ن�صبة 

م�صاركة �ملر�أة يف �صوق �لعمل من 22% �إىل 

�ل�صغرة  �ملن�صاآت  م�صاهمة  وزي���ادة   ،%30

�ملحلي من  �لناجت  �إج��م��ايل  و�ملتو�صطة يف 

�لبطالة  35%، وتخفي�س معدل  �إىل   %20

من 11.6% �إىل %7.

وفيما يتعلق باملجتمع ت�صتهدف “روؤية 

�ل�صعودية” جمتمعا حيويا بنيانه متن، 

عرب زي��ادة متو�صط �لعمر �ملتوقع من 74 

�إىل 80 عاماً، و�لرتقاء مبوؤ�صر ر�أ�س �ملال 

�لجتماعي من �ملرتبة 26.

وم���ن �مل�����ص��ت��ه��دف �أي�����ص��ا �رت���ف���اع ن�صبة 

ممار�صي �لريا�صة مرة على �لأقل �أ�صبوعياً 

�لأ�صر  �إن��ف��اق  40%، وزي����ادرة  �إىل   %13 م��ن 

�ململكة من  د�خ��ل  و�لرفيه  �لثقافة  على 

�لأثرية  �ملو�قع  ع��دد  ورف��ع   ،%6 �إىل   %2.9

على  �ل�صعف  �إىل  �ليون�صكو  يف  �مل�صجلة 

�لأقل.

كما ت�صتهدف “روؤية �ل�صعودية” زيادة 

�صيوف  ل�صتقبال  �ل�صتيعابية  �ل��ط��اق��ة 

�لرحمن �ملعتمرين من 8 مالين �إىل 30 

مليون معتمر.

دبي - العربية

يف  ��صتثمار  زح��م��ة  م��ار���س  �صهر  �صهد 

ن��ا���ص��ئ��ة  ���ص��رك��ة   43 ح�����ص��ل��ت  �إذ  �مل��ن��ط��ق��ة، 

خ��ل��ي��ج��ي��ة و�إق��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى مت���وي���ل �أويل 

ب���زي���ادة  دولر،  م��ل��ي��ون   170 �إىل  و����ص���ل 

.%6 �صهرية قدرها 

وق�����د و����ص���ل �إج����م����ايل �ل����ص���ت���ث���م���ار�ت 

هذ�  من  �لأول  �لربع  يف  جمعها  مت  �لتي 

و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  �لعام 

 125 396 مليون دولر، عرب  �إىل  �أفريقيا 

 %60 ب��زي��ادة  “وم�صة”،  بح�صب  �صفقة 

مقارنة بالربع �لر�بع من عام 2020.

باملليار دولر  �لرقم  و�إذ� ما قارنا هذ� 

 ،2020 �لتي جمعتها �ل�صركات �لنا�صئة يف 

�ل��ع��ام بد�ية  �لأول م��ن ه��ذ�  �ل��رب��ع  ميثل 

و�عدة حتى �لآن.

�أك����رث ه���ذه �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت حت��ق��ق��ت يف 

نا�صئة  �صركة   43 ح�صلت  �إذ  مار�س،  �صهر 

خليجية و�إقليمية على متويل �أويل و�صل 

�صهرية  ب��زي��ادة  دولر،  م��ل��ي��ون   170 �إىل 

��صتثمار  مت  �لإم�����ار�ت  ويف   .%  6 ق��دره��ا 

نا�صئة،  ���ص��رك��ة   11 يف  دولر  م��ل��ي��ون   130

�أك���ربه���ا ���ص��رك��ة �ل���زر�ع���ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

و�صركة  دولر  مليون   50 ب� هارف�صت  بيور 

35 مليون دولر. �لتو�صيل Lyve ب�

11 �صركة نا�صئة يف �ل�صعودية  وجمعت 

 18 حت��ق��ق��ت  ح���ن  يف  دولر.  م��ل��ي��ون   30

ج���ول���ة يف م�����ص��ر وج���م���ع���ت ����ص��ت��ث��م��ار�ت 

بخم�صة مالين دولر.

وم��ع �إط���الق ���ص��ن��دوق��ن ج��دي��دي��ن يف 

من  �ملزيد  توقع  ميكن  �لعام،  ه��ذ�  م�صر 

�أك����رب دول����ة يف �مل��ن��ط��ق��ة م���ن ح��ي��ث ع��دد 

�لأنظار  لفتت  �أي�صاً  �لأردن  �ل�صكان، لكن 

بجولتن بقيمة خم�صة مالين دولر.

�أكرب عدد  �ملالية  �لتكنولوجيا  وجذبت 

من �ل�صفقات بلغت 10 �صفقات. وبح�صب 

يف  معاملة  خام�س  كل  كانت  “ماغنيت” 
يف  �ملالية،  �لتكنولوجيا  قطاع  يف  �ملنطقة 

�لربع �لأول، يف حن ذهب كل ر�بع دولر 

و�مل�صروبات،  �لأغذية  قطاع  �إىل  م�صتثمر 

�لنا�صئة  �ل�صركات  متويل  �نخف�س  فيما 

61% على  بن�صبة  �لإلكرونية  �لتجارة  يف 

�صنوي. �أ�صا�س 

�مل��م��ل��ك��ة  �ح���ت���ل���ت  �لأوىل،  ول����ل����م����رة 

حيث  م��ن  �ل�����ص��د�رة  �ل�صعودية  �لعربية 

منطقة  يف  �لن�صطن  �مل�صتثمرين  ع��دد 

�ل�����ص��رق �لأو���ص��ط و���ص��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا، قبل 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ومن �ل�صركات 

على  ح�صلت  �ل��ت��ي  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  �ل�����ص��ع��ودي��ة 

���ص��رك��ة “هال” يف  �أع��ل��ى مت��وي��ل م���وؤخ���ر�ً 

جم���ال �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ال���ي���ة، يف ج��ول��ة 

 6.5 جمعت   A SERIES �لفئة  م��ن 

�أي�����ص��اً  “ليندو”  و���ص��رك��ة  دولر،  م��ل��ي��ون 

جولة  يف  �ملالية،  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف 

 7.2 جمعت   A SERIES �ل��ف��ئ��ة  م��ن 

م��ل��ي��ون دولر. ك��م��ا جن��ح��ت م��ن�����ص��ة زي��د 

جمع  يف  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  لتمكن 

 A �لفئة  م��ن  جولة  يف  دولر  مالين   7
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

�سلمان  وفار�س  و�سالح  توفيق  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

و�سريكهم     وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن   حتت الرقم  ) 

71067 ( بتاريخ 2004/5/4  قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها 

من �سركة ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة 

اىل توفيق وحممود وورثه �سالح فار�س �سلمان.

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200081532(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  خطاب   ورائ��د  عمران  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/3/13 حتت الرقم )79925( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رائد احمد عمر خطاب  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سرفية – مقابل م�سجد ابو دروي�س 

– ت: 0795256563
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سركاه  برهم  ابو  ابراهيم  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )17862( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2014/4/29  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ابراهيم ابو برهم و�سركاه

اإىل �سركة : ابراهيم قعوار و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سرور  اب��و  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

والنادي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)23345 ( بتاريخ 1990/4/1 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   القم�سه   ملعاجلة  الرياديه  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 19486 ( 

بتاريخ ) 2009/8/20(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عزام �سعدو العبد ابو خا�س

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع امللكة نور

�س.ب ) 921409 ( الرمز الربيدي ) 11192 (

خلوي ) 5662111 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200008926(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الطر�س وقعوار  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )83748( بتاريخ 2006/12/24 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رامز غ�سوب ف�سول قعوار  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عبدون – ت: 0777988988

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن توظيف لدى قوس القزح 

لصناعة االلبسة الجاهزة
طبيب

ممر�سة

اخ�سائي  �سالمة و�سحة مهنية

للمزيد من املعلومات الت�سال على هاتف ال�سركة ادناه

053825801 - 0796966144

فقدان جواز سفر سوري

اأع��ل��ن ان���ا امل��دع��وا اب��راه��ي��م 

خلف ال�سريف

ع���ن ف���ق���دان ج�����واز ���س��ف��ري 

ال���ذي اج��ه��ل رقمه  ال�����س��وري 

وتاريخ �سدوره

الرجاء من يعرث عليه

م��رك��ز  اق����رب  اىل  ت�سليمه 

لل�سرطة

ال��رق��م  ع��ل��ى  الأت�������س���ال  او 

0785060668

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

العاملة / خلود خلف عوده املساعيد    
) 4711-J ( الرقم الوظيفي

العاملة / امل بشري حريثان العنزه    
) 4426-J ( الرقم الوظيفي

العاملة / هيا خليفه خلف الخوالده    
) 4775-J ( الرقم الوظيفي

العاملة / ايمان علي سالم املشاقبه    
) 4824-J ( الرقم الوظيفي

العاملة / وفاء سالم جرادات    
) 4628-J ( الرقم الوظيفي

العاملة / بدور نايف حماد سالمه    
) 4005-J ( الرقم الوظيفي

العاملة / نادين سليمان محمد 
) 4541-J ( الرواقه    الرقم الوظيفي
قو�س  �سركة  يف  عملكن  عن  منقطعات  انكن  حيث 

عن  تزيد  وملدة  اجلاهزة   اللب�سه  ل�سناعة  القزح 

10 ايام متتالية  ومل تعودنا اىل مقر عملكن لغاية 

عذر  او  قانونية  اج���ازة  دون  الن���ذار  ه��ذا  ت��اري��خ 

م�سروع . لذا فاننا ننذركن بالعودة اىل عملكن خالل 

�سوف  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ايام   3 مدة 

 28 املادة  تعتربن فاقدات لوظيفتكن عمال باحكام 

الفقرة ه� من قانون العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 

بكامل  املوؤ�س�سة  احتفاظ  مع  وتعديالته   1996

حقوقها جتاهكن .

�سركة قو�س القزح ل�سناعة اللب�سه اجلاهزة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف / ابتسام 
نعيم علي الحنيطي

مدة  عملك  ع��ن  منقطع  ان��ك  حيث 

ومل   متتالية  اي��ام  ع�سر  عن  تزيد 

تاريخ  لغاية  عملك  مقر  اىل  تعد 

او  قانونية  اجازة  دون  النذار  هذا 

ننذرك اىل  فاننا  لذا   . عذر م�سروع 

 3 خالل  عملك  اىل  العودة  �سرورة 

ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 

عمال  لوظيفتك  فاقدا  تعترب  �سوف 

قانون  م��ن  ه���   /  28 امل���ادة  باأحكام 

ل�سنة   )  8  ( رق��م  الردين  العمل 

احتفاظ  م��ع  وت��ع��دي��الت��ه   1996

املوؤ�س�سه بكامل حقوقها اجتاهك .

مؤسسه الشهد 
للخدمات التنظيف 
والصيانه العامه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واملباين  املائية  للخ�سائ�س  الردن  عني  �سركة  ب��اأن 

اخل�سراء  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

بتاريخ   )39648( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2015/5/23(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/4/20(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعماد  �سمري  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

القنه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)89035 ( بتاريخ 2008/2/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200146828(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حممود ابو را�س و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )111414( بتاريخ 2015/3/12 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  جمال زكي يو�سف عمر  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء- �س 16 – ت: 0796881827

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وحممود  ح�سن  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

املرعب  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)90554 ( بتاريخ 2008/5/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة الرياديه ملعاجلة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  القم�سه    

قد    2009/8/20 بتاريخ    )19486( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2021/2/11 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

عزام �سعدو العبد ابو خا�س  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

 –  5662111 هاتف   - نور  امللكة  – �سارع  – ال�سمي�ساين  عمان 

�سندوق بريد 921409 – رمز بريد 11192

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اخلمي�س    22/ 4 / 2021
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�إىل  �ل��ع��ودة  م��ن  �لأل��ب��ان  �مل�سيحيون  متكن  �ل�سنني،  ع�����س��ر�ت  �ن��ت��ظ��ار  وب��ع��د  �أخ���ًر�   

�لأرميني.  و�ل�ستعمار  لال�ستيطان  لالأبد  تخ�سع  ك��ادت  بعدما  �لتاريخية،  كنائ�سهم 

�لأذربيجانية  )خوجاوند(  مبحافظة  )ت��وغ(  قرية  يف  قائمة  �لكنائ�س  هذه  من  و�ح��دة 

�ملحَررة. 

�لرئا�سة  ���س��ارع��ت  وت��اري��خ��ي،  وح�����س��اري  دي��ن��ي  ك���اإرٍث  �لكني�سة  ه��ذه  على  للحفاظ   

�لأذربيجانية بت�سجيلها يف �ل�سجل �لر�سمي كَمعلم ديني وطني ومعماري نادر، بالإ�سافة 

لتَميز جوهرها �لذي َيفي�س باأهمية بالغة لل�سعب �لأذري باأكمله مب�سيحييه وم�سلميه، 

ولهذ� تقوم وز�رة �لثقافة يف باكو م�سكورة مبتابعة خدَمة �ملوقع و�حلفاظ عليه، وجعله 

“�مل�سيحيني؟!«. متاألًقا بعدما كادت َمعامله تندثر على يد �ل�ستعماريني �لأرمينيني 

�جلاللة  �ساحب  �سيدي  بقيادة  �لأردن��ي��ة  �لها�سمية  �لرئا�ستان  وتتقاطع  تتناغم   

علييف،  �إلهام  �لأخ  �لرئي�س  فخامة  بقيادة  و�لأذربيجانية  �ملُعظم،  �لثاين  عبد�هلل  �مللك 

يف �حل��ف��اظ �ل��ك��ام��ل ع��ل��ى �حل��ري��ات �ل��دي��ن��ي��ة وتعظيم ر���س��ائ��ل �ل�����س��م��اء ولإن��ه��ا���س دور 

لتقدميها  وحر��ستها  �لعبادة  �أماكن  و�سيانة  ُمثلى،  ومدنية  روحية  حياة  يف  �ملوؤمنني 

يف �أبهى �سورة لالأجيال. ولهذ�، نفتخر بال حدود بالدور �ملحوري للزعيمني يف حماية 

�ملقد�سات �لإ�سالمية و�مل�سيحية يف �لقد�س �ل�سريف، ويف �لأر��سي �لأذربيجانية، �سمنها 

تلك �لتي مت حتريرها من �لحتالل �لأرميني �لطويل.

– �لدولتي  �لكن�سي  �لأديان و�لأل�سن، �حلدث  �ملختلفة  ب�سعوبه  �لَعامل  تابع   موؤخًر� 

�لكني�سة  لإن��ق��اذ  �أذرب��ي��ج��ان  رئي�س  ���س��ارع  �إذ  �لأمم��ي��ة،  �مل��ت��ف��ّرد يف طبيعته  �لأذرب��ي��ج��اين 

ج��دي��دة  م��اآث��رة  ون���ار  ب��ن��ور  و�ل��ب�����س��ري��ة  �ل��ت��اري��خ  �سجل  وب��ذل��ك  وم�سيحييها،  �لأل��ب��ان��ي��ة 

باكو.  و�أَد�َرَتَها �سوب  �لب�سرية  �أنظار  �ملُ�سلمة لفتت  �إلهام علييف ودولته  �ملُلهم  للرئي�س 

�لإن�سانية و�لإميانية،  بامل�ساعر  و�ملمتلئة  �لذكية  بقيادتها  �ملُ�سلمة  �أذربيجان  فجمهورية 

و�مل�سيحيني،  �مل�سلمني  وتقاطعات  تكامالت  لتاأكيد  �لف�سيل  �ل�سيام  زم��ن  يف  �سرعت 

فمّهدت  �ملجيد،  �لف�سح  و�سيام  �لف�سيل  رم�سان  �سهر  يف  وت�سامنهم  خّوتهم 
ُ
�أ ولتعزيز 

�لقدمية  لكني�ستهم  للعودة  وممثليها  �مل�سيحية  �لأودية  �لطائفة  �أمام  �لأو�ساع  بالتايل 

لأرمينيا،  �ل�ستعمارية  �لهيمنة  من  �نعتاقها  ��ستكمل  و�لتي  ت��وغ(،  )قرية  يف  �لو�قعة 

و�أوقافها  �لكني�سة  �أن  م��ن  �لإح��ب��اط  م�ساعر  �لكثرين  وع��ق��ول  لقلوب  ت�سللت  بعدما 

تبقى  قد  باملئة،  ع�سرين  من  �أكرث  �ملئوية  ن�سبتها  وتبلغ  �لتاريخية،  �أذربيجان  و�أر��سي 

حتت �ل�سيطرة �لأجنبية �لتي عملت طوياًل على تهدمي تر�ث وح�سارة وتاريخ م�ساجد 

وكنائ�س غرها من �ل�سعوب.

�ل�ساربة  �لألبانية  و�لَعمائر  للكنائ�س  �حلقيقيون  �ل�سادة  هم  �لألبان  �مل�سيحيون   

يف  �مل�سيحية  �عتنقو�  وقد  �ملُ�سلمة،  �أذربيجان  �أر��سي  على  �لعتيق  �لتاريخ  يف  جذورها 

تّدعي  �أو مدنية  دينية  �أو  قانونية  �أية ُحجة  �إيجاد  �أرمينيا من  تتمكن  زمن مبكر، ومل 

�أرمينية. ومن هذه  كنائ�س  �لألبان هي  كنائ�س  �أو  �لأرمن،  �لألبان هم  باأن  ِمن خاللها 

و/�أو  تتفتت  ك��ادت  �لتي  َيحيى(،  )�لقدي�س  �ملَعمد�ن  يوحنا  �لقدي�س  كني�سة  �لكنائ�س، 

�لزمن  خالل  �لألبانية.  و�لإميانية  �لقومية  طبيعتها  حمو  بهدف  �أرمينًيا  �َسحلها  يتم 

�لأذربيجاين كان �لألبان �مل�سيحيون ُيحيون �سعائرهم بحرية ويف حماية �لرئي�س �لفذ 

�إلهام علييف، وقد �أنارو� ُقد�س �لأقد��س ب�سموعهم ودموعهم �ملِدر�رة.

 ويف �سدد م�سيحية �لألبان ومو�قعهم �لدينية، �سّرح نائب رئي�س �لطائفة �لألبانية، 

�لقدمية.  �لألبانية  للدولة  ملكيته  تعود  ِب��َن��اء  ع��ن  ع��ب��ارة  �لكني�سة  �إن  دن��ك��اري،  رفيق 

�لكني�سة ت�ستقبل  �إن هذه  �لرئي�س �لأذربيجاين ذ�ته، و�أعلن عن  �أكد هذ� �لأمر  كذلك، 

�ملُ�سلمة،  �لأذري�����ة  �ل�����س��ل��ط��ات  م��ن  وب��دع��م  ح��ري��ة  ب��ك��ل  �حلقيقيني  و�أ���س��ح��اب��ه��ا  زو�ره����ا 

وع�سية  كُم�سليات،  �ألبانية  تاريخية  دينية  مو�قع  ثالثة  تتو�فر  توغ  قرية  يف  و�أ�ساف: 

�لحتالل حاولت يرفان �ل�ستيالء على كني�سة يوحنا �ملعمد�ن من خالل �إجر�ء بع�س 

كتابات  �لكني�سة  على  �سّجلو�  �أنهم  �إذ  �لتاريخ،  تزوير  خ��الل  من  عليها  “�لتغير�ت” 
باللغة �لأرمينية، وغّرو� موقع “�ملذبح” فيها.. لكنهم ف�سلو�.

�أن �أع�ساء   بدوره، ك�سف �ملدير �لتنفيذي ملركز باكو �لدويل للتعددية �لثقافية، عن 

يعي�سون  فهم  �لر�سولية،  للكنائ�س  �حلقيقيون  �لورثة  هم  �لألبانية  �لأودي��ة  �لطائفة 

على  ويحافظون  �لثقافات،  وتعددية  و�حلرية  بال�سماحة  يت�سم  �أذربيجاين  جمتمع  يف 

�لألبانية  �لكني�سة  �ليوم  نزور  �أننا  هو  ذلك  على  �لو��سح  و�ملِثال  �لروحية،  معتقد�تهم 

قدم  على  �لرتميم جتري  �أعمال  فاإن  علييف،  �إلهام  �جلمهورية  رئي�س  �أكد  وكما  مًعا.. 

�إحياء هذه �لكنائ�س ومو�قع �ل�سالة �مل�سيحية،  و�ساق يف �لأر��سي �ملُحّررة، مبا يف ذلك 

باإعادتها لورثتها �حلقيقيني. رغبُة 

رو�ن  �لثقافية،  للتعددية  �ل���دويل  ب��اك��و  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �أع��ل��ن  جهته،  م��ن   

�أن �ل��ع��د�ل��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة قد  ح�����س��ن��وف، يف كلمته �ل��ت��ي ن�����س��رت يف �ل��ك��ث��ر م��ن �ل��ب��ل��د�ن، 

و13   12 للقرنني  بتاريخها  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �لكني�سة  “ترّحب  و�أ���س��اف:  بالفعل..  �أع��ي��دت 

�لدينية  �سعائرهم  �أقامو�  عديدة،  �سنو�ت  فبعد  �لألبانية..  �لأودي��ة  �لطائفة  باأع�ساء 

�لأرمينيني  �أن  كيف  ر�أينا  وب��نّي:  �أجد�دهم”.  فيه  عا�س  �ل��ذي  �ملكان  �سالم  �أح�سان  يف 

حاولو� �ل�ستيالء على هذه �لكني�سة �أي�ساً.. ويبدو �أنه مت �إح�سار حجارة جديدة ُنق�ست 

ح�سنوف:  وَختم  �لتاريخية..  �حلقيقة  تزوير  �سهاًل  لي�س  لكن   ، �أرمينية  �أ�سكال  عليها 

�إمن��ا  �لأر����س��ي  وه��ذه  �ل��رت�ث  ه��ذ�  ب��اأن  يعرتف  وم�سيحييه  مب�سلميه  كله  �ل��ع��امل  لكن 

�لكوين  �لت�سامن  كلماتنا:  كلماته  على  جانبنا  من  وُن�سيف  لالأذربيجانيني”.  تعود 

�أردنًيا  �ملَبذولة  �جلهود  ِمثال  على  �لدينية،  �حلريات  �سمانة  هو  �مل�سيحي  �لإ�سالمي 

و�أذربيجانًيا.

“�مللحق �لرو�سي«. *�إعالمية ورئي�سة حترير 

نيدوغينا يلينا 

اأُلخّوة والتضامن اإلسالمي 
الَمسيحي.. ِمثال ُيحتذى 

االنباط-وكاالت

�م�����س  �جلديد”،  “�لعربي  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 

�لأربعاء، �إن �ل�سلطة �لفل�سطينية، تتجه �إىل تاأجيل 

�لعملية �لنتخابية برمتها، يف حال ف�سلت �جلهود 

�لفل�سطينية على �مل�ستوى �لدويل ب�ساأن �ل�سغط 

على �لحتالل للمو�فقة على �لطلب �لفل�سطيني 

باإجر�ء �لنتخابات يف �لقد�س

فل�سطينية،  م�����س��ادر  ع��ن  �ل�سحيفة  ون��ق��ل��ت 

قولها، “قر�ر تاأجيل �لنتخابات من عدمه، �سيتم 

�لبت فيه يف �جتماع مو�سع للقيادة �لفل�سطينية، 

من �ملتوقع �أن يجري يف �لأيام �لأربعة �لأخرة من 

هذ� �ل�سهر، 26 �أو 27 من �إبريل/ني�سان �جلاري”

وح�سب �مل�سدر، فاإن عبا�س �سيرت�أ�س �جتماعا 

مو�سعاً للقيادة، �أي قادة �لف�سائل و�أع�ساء �للجنة 

�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية و�للجنة 

�ملركزية حلركة “فتح” وقادة �لأمن وم�ست�ساريه، 

لي�سار بعدها حل�سم �ملوقف باجتاه �لتاأجيل �أم ل؟

ورج��ح �مل�سدر �ل��ذي ����س��رتط ع��دم ذك��ر ��سمه 

�لنتخابات  تاأجيل  يكون  �جلديد” �أن  ل�”�لعربي 

�ل�سهر  نهاية  قبل  ف�سيكون  مت  و�إن  وب�سدة،  و�رد�ً 

�أي 30 �إبريل/ني�سان �جلاري، وهو موعد �نطالق 

�ل��دع��اي��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة ح�����س��ب جل��ن��ة �لن��ت��خ��اب��ات 

�لفل�سطينية

�ل��ت��اأج��ي��ل ح�����س��ب ما  “�إن مت  �مل�����س��در:  وق����ال 

ب��اإج��ر�ء  ه��و متوقع ب�سبب ع��دم �سماح �لح��ت��الل 

مر�سوم  مب��وج��ب  ف�سيتم  �لقد�س  يف  �لن��ت��خ��اب��ات 

رئا�سي قبل يوم 30 �إبريل/ني�سان �جلاري”

�لآن مل نح�سل على  “حتى  �مل�سدر:  و�أ���س��اف 

�إج���ر�ء �لنتخابات  �إ�سر�ئيل ح��ول  �إج��اب��ة من  �أي��ة 

�سو�ء يف �ل�سفة �لغربية �أو �لقد�س �ل�سرقية، حيث 

ر�سالة  �ل�سيخ  �ملدنية ح�سني  �ل�سوؤون  وزي��ر  �أر�سل 

�لإد�رة  م�سوؤول  �إىل  �ملا�سي،  م���ار����س/�آذ�ر   17 ي��وم 

يف  �لح��ت��الل  حكومة  من�سق  �لإ�سر�ئيلية  �ملدنية 

�لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة غ�سان عليان، يطلب 

منه ت�سهيل �لنتخابات يف �ل�سفة �لغربية و�لقد�س 

�ل�سرقية، ومل يتلَق �ل�سيخ �أي رد حتى �لآن”

طلب  ت�سمنت  �لر�سالة  ف��اإن  �مل�سدر،  وح�سب 

ت�سهيالت لإجر�ء �لنتخابات يف �لقد�س، و�لأر��سي 

�لفل�سطينية �مل�سنفة )ج( ح�سب �تفاق �أو�سلو، و�لتي 

وهي  �لكاملة،  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سيطرة  حت��ت  تقع 

تعادل 63% من �أر��سي �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، �إىل 

جانب �ل�سماح لأجهزة �لأمن �لفل�سطينية بالتنقل 

“�أ” و”ب” و”ج” حلماية �ملر�كز  ما بني مناطق 

�لنتخابية

االنباط-وكاالت

�أك���������د �ل�����ن�����اط�����ق ب����ا�����س����م �ل����رئ����ا�����س����ة 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ن��ب��ي��ل �أب�����و ردي���ن���ة، على 

وفق  �لنتخابات  باإجر�ء  �لقيادة  �لتز�م 

�لرئا�سية و�ملو�عيد �ملحددة �ملر��سيم 

و�أ����س���اف �أب����و ردي���ن���ة، لإذ�ع�����ة ���س��وت 

ف��ل�����س��ط��ني ي���وم �لأرب����ع����اء، �أّن�����ه ل���ن يتم 

ي��ت��ع��ار���س  ���س��يء  �أي  ت��ع��ط��ي��ل  �أو  ت��غ��ي��ر 

ه��ذه  ك���ون  �لفل�سطينية  �مل�����س��ل��ح��ة  م���ع 

كل  و�أن  فل�سطيني،  مطلب  �لنتخابات 

�أو  هنا  م��ن  �مل�ستمرة  �لت�سوي�س  عملية 

هناك ل قيمة لها

و�سدد على �أن �لقد�س خط �أحمر و�أن 

�سعبنا لن يتنازل عنها ولن يقبل بدولة 

م�����س��اري��ع  ب���اأي���ة  م��وؤق��ت��ة ول  ح����دود  ذ�ت 

�لوطني  �ملجل�س  ق���ر�ر�ت  م��ع  تتناق�س 

وقر�ر�ت �ل�سرعية �لدولية، موؤكًد� على 

يتعلق  فيما  ق��ر�ر  �أي  �تخاذ  يتم  لن  �أن��ه 

ب���اأي �سكل م��ن �ل���س��ك��ال دون  ب��ال��ق��د���س 

�لعودة للقيادة وللف�سائل ولكل �لقوى

�لنتخابات  �أّن  �إىل  ردينة،  �أب��و  و�أ�سار 

�جل���ه���ود  و�أن  م���وع���ده���ا  يف  ����س���ت���ج���ري 

م�����س��ت��م��رة م���ع ك���اف���ة �لأط�������ر�ف وم��ن��ه��ا 

�لحتاد �لأوروب��ي �لذي يحاول بذل كل 

جهد ممكن، �إل �أنه غر قادر �أّن يفر�س 

على ��سر�ئيل �إجر�ء �لنتخابات

�لإد�رة  م��ع  ب��ال��ع��الق��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 

�أّن  ردينة،  �أب��و  ذك��ر  �حلالية،  �لمريكية 

�لآن  حتى  ج��و�ب��ا  تعط  مل  ب��اي��دن  �إد�رة 

من  �إ�سر�ئيل  على  �ل�سغط  بخ�سو�س 

�لنتخابات،  �إج���ر�ء  عرقلتها  ع��دم  �أج��ل 

من  �أف�����س��ل  �لإد�رة  ه����ذه  �أّن  م��ع��ت��ًر� 

���س��اب��ق��ت��ه��ا ك���ون �ل��رئ��ي�����س ب���اي���دن �أع��ل��ن 

�ل���ت���ز�م���ه ب��ح��ل �ل���دول���ت���ني ك��م��ا �أع��ل��ن��ت 

�إد�رته عودة �مل�ساعد�ت ل�سعبنا

�لد�رة  هذه  �أّن  �إىل  ردينة،  �أبو  ولفت 

ت��ت��ح��رك ب���ب���طء ���س��دي��د وب������د�أت ب��د�ي��ة 

كافية،  غر  لكنها  �للحظة  حتى  جيدة 

م�����س��دد� ع��ل��ى �ن �ل�����س��الم و�ل��ع��الق��ة مع 

�إقامة  �سوى  ثمن  باأي  يكونا  لن  �أمريكا 

 67 عام  �لفل�سطينية على حدود  �لدولة 

�لقد�س وعا�سمتها 

�لإد�رة  م����ع  �ل���ع���الق���ة  �أن  و������س����اف 

�لأم��ري��ك��ي��ة ل ز�ل���ت ج��ي��دة، م��ع��رب��ا عن 

ي��وؤدي  �ل���ذي  بال�سكل  تتطور  ب���اأن  �أم��ل��ه 

ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ن��اخ ي��ق��ود �إىل ���س��الم ي��ع��زز 

�لمن و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة برمتها

وب�����س��اأن �ل��ت��ح��رك��ات �مل��ق��ب��ل��ة ل��ل��ق��ي��ادة، 

�أ�����س����ار �ل���ن���اط���ق ب���ا����س���م �ل���رئ���ا����س���ة �إىل 

ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني  �جتماعي 

�لتحرير و�ملركزية حلركة فتح �لأخرة، 

�نعقاد  ح��ال  يف  فتح  م��رك��زي��ة  �أن  مبيًنا 

�أن��ه يف حال لزم �لأمر  �إىل  د�ئ��م، منوها 

�جتماعا  �ست�سهد  �ل��ق��ادم��ة  �لأي����ام  ف���اإن 

ه��ذه  تبقى  بحيث  و�ل��ف�����س��ائ��ل  ل��ل��ق��ي��ادة 

�لهدف  �إجناز  حلني  قائمة  �لجتماعات 

�لنتخابات باإجر�ء  �ل�سرت�تيجي 

االنباط-وكاالت

ك�سف �جلي�س �للبناين �م�س �لأربعاء 

ع���ن ت�����س��ج��ي��ل ت�����س��ع��ة �ن���ت���ه���اك���ات ج��وي��ة 

مناطق  فوق  �إ�سر�ئيلية  نفذتها طائر�ت 

�جلنوب

وق����ال����ت ق����ي����ادة �جل���ي�������س -م���دي���ري���ة 

�أوردته  �ليوم  �سحفي  بيان  يف  �لتوجيه، 

“�لوكالة �لوطنية لالعالم” �إنه جرى 
خم�سة  “ت�سجيل  �لأربعاء  �لثالثاء  ليل 

��ستطالع  طائر�ت  نفذتها  جوية  خروق 

تابعة للعدو �لإ�سر�ئيلي، تخللها طر�ن 

د�ئري فوق مناطق �جلنوب«

“خروق  �أرب��ع��ة  ت�سجيل  �إىل  و�أ���س��ارت 

ج��وي��ة م��ن ق��ب��ل ط��ائ��ر�ت ح��رب��ي��ة تابعة 

ل��ل��ع��دو �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي، ت��خ��ل��ل��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ 

طر�ن د�ئري فوق مناطق �جلنوب«

م��و���س��وع  م��ت��اب��ع��ة  “تتم  �إن����ه  وق���ال���ت 

�لأمم  ق���و�ت  م��ع  بالتن�سيق  �خل��روق��ات 

�ملتحدة �ملوقتة يف لبنان«

�سبه  ب�سكل  تنتهك  �إ�سر�ئيل  �أن  يذكر 

�لإقليمية،  ومياهه  لبنان  �أج��و�ء  يومي 

بال�سغط  �ملتحدة  �لأمم  لبنان  ويطالب 

�نتهاكاتها �إ�سر�ئيل لوقف  على 

االنباط-وكاالت

�أع���ل���ن �ل�����س��ح��ف��ي ع����الء �ل���رمي���اوي 

فجر  �لح��ت��الل  ق���و�ت  �عتقلته  �ل���ذي 

�م���������س �إ�����س����ر�ب����ه ع����ن �ل���ط���ع���ام وف���ًق���ا 

ا لعتقاله لزوجته، وذلك رف�سً

�لذين  �لأ�سرى  عدد  يرتفع  وبذلك 

�خلاوية(  )�لأم��ع��اء  معركة  يخو�سون 

خم�سة  �إىل  �ل���ط���ع���ام،  ع���ن  �لإ�����س����ر�ب 

�سو�ركه  عماد  �لأ�سر  �أقدمهم  �أ�سرى 

)37 ع��اًم��ا( م��ن �أري��ح��ا و�مل�����س��رب عن 

يو�جه  حيث  ي��وًم��ا   )35( منذ  �لطعام 

و�سًعا �سحًيا �سعًبا، �إ�سافة �إىل �لأ�سر 

جنني  من  ع��اًم��ا(   41( عبيد  �أب��و  �سائد 

و�لأ����س���ر  ي���وًم���ا،  م��ن��ذ )17(  �مل�����س��رب 

�خلليل  من  عاًما(   33( �لهور  م�سعب 

م��ن��ذ ع�����س��رة �أي�����ام، وم��ه��ن��د �ل��ع��زة )45 

عاًما( من بيت حلم منذ ع�سرة �أيام

وب������نّي ن������ادي �لأ������س�����ر يف ت�����س��ري��ح 

�أن  عنه،  ن�سخة  �لوطن”  “دنيا  و�سل 

و�لهور،  عبيد،  و�أبو  �سو�ركه،  �لأ�سرى، 

لعتقالهم  ا  رف�سً �لإ�سر�ب  يو��سلون 

�لعزة  �لأ���س��ر  يو��سل  بينما  �لإد�رّي، 

و�مل���ح���ك���وم   ،2010 ع����ام  م���ن���ذ  �ملُ���ع���ت���ق���ل 

مطالًبا  �إ�سر�به،  عاًما،   )13( بال�ّسجن 

“جلبوع”،  ���س��ج��ن  زن��ازي��ن  م��ن  بنقله 

ا لعتقاله و�لأ�سر �لرمياوي رف�سً

ولفت �إىل �أن �لأ�سر �سو�ركه يقبع يف 

و�لأ�سرين  زنازين �سجن “ع�سقالن”، 

�أب����و ع��ب��ي��د، و�ل���ه���ور يف زن���ازي���ن �سجن 

بينما يقبع �لأ�سر �لعزة يف  “�لنقب”، 
“جلبوع” زنازين �سجن 

م��ن بني  �أ���س��رى  �أرب��ع��ة  �أن  �إىل  ُي�سار 

�أم�سو�  �سابقون  �أ�سرى  هم  �مل�سربني، 

�سيما  ل  �لح��ت��الل،  �سجون  يف  �سنو�ت 

غالبية  ك��ان��ت  ح��ي��ث  �إد�رًي�����ا،  �ملعتقلني 

����س���ن���و�ت �ع��ت��ق��ال��ه��م ره������ّن �لع���ت���ق���ال 

�لإد�ري

يذكر �أن �لأ�سر �سو�ركه معتقل منذ 

�مل��ا���س��ي وه��و متزوج  �ل��ع��ام  �سهر مت��وز 

و�أب خلم�سة �أطفال، و�لأ�سر �أبو عبيد 

منذ �سهر ت�سرين �لثاين �لعام �ملا�سي، 

بال�ّسجن  �لح��ت��الل  عليه  ح��ك��م  ح��ي��ث 

�ل��ف��ع��ل��ي مل����دة �أرب����ع����ة ���س��ه��ور ون�����س��ف، 

حتويله  جرى  ُحكمه  مدة  �نتهاء  وبعد 

يف  �سرع  وعليه  �لإد�رّي،  �لعتقال  �إىل 

�سهر  �ل��ه��ور منذ  و�لأ���س��ر  �لإ����س���ر�ب، 

و�أب  متزوج  وه��و   ،2019 �لأول  ت�سرين 

لطفل

�أ�سر  هو  �ل��رمي��اوي  �لأ�سر  �أن  كما 

ما  �لح��ت��الل  �سجون  يف  �أم�سى  �سابق 

خلم�سة  �أب  وه���و  ع��اًم��ا،   11 جم��م��وع��ه 

من �لأبناء

ع�������س���ر�ت  �أن  ذك�������ره  �جل�����دي�����ر  م�����ن 

 ،2011 ع�����ام  �أو�خ��������ر  وم���ن���ذ  �لأ������س�����رى 

�إ����س���ر�ب���ات  ن���ف���ذو�   2012 ع����ام  وب���د�ي���ة 

�سيا�سات  مل��و�ج��ه��ة  �ل��ط��ع��ام  ع��ن  ف��ردي��ة 

�لإد�ري،  �لع��ت��ق��ال  ��ة  خ��ا���سّ �لح��ت��الل 

ملو�جهة  مر�ت  عدة  �أ�سرب  من  ومنهم 

�ملتكررة عمليات �لعتقال 

وح����ّم����ل ن������ادي �لأ�����س����ر �لح���ت���الل 

و�أج���ه���زت���ه مب�����س��ت��وي��ات��ه��ا �مل�����س��وؤول��ي��ة 

�لكاملة عن م�سر �لأ�سرى �مل�سربني، 

وط����ال����ب ب�������س���رورة �إ����س���ن���اده���م ودع����م 

�ل��ن�����س��ال��ي��ة يف م��و�ج��ه��ة  خ���ط���و�ت���ه���م 

�لحتالل

بذريعة القدس ٠٠ عباس يتجه إلعالن تأجيل االنتخابات قبل نهاية الشهر

 أبو ردينة: القدس خط أحمر والشعب الفلسطيني لن يقبل بمشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني

الجيش اللبناني: 9 انتهاكات جوية إسرائيلية فوق مناطق الجنوب

 ارتفاع أعداد األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل إلى خمسة

االنباط-وكاالت

ذكرت �سحيفة “��سر�ئيل �ليوم” �لعرية 

�لإ�سر�ئيلي  �لرئي�س  �أن  �لأرب��ع��اء،  ي��وم  �سباح 

تكليف  نقل  �حتمال  يدر�س  ريفلني  روؤوف���ني 

�لكني�ست يف حال ف�سل  �إىل  ت�سكيل �حلكومة 

ت�سكيلها  يف  �لليكود  زعيم  نتنياهو  بنيامني 

خالل �لأ�سبوعني �ملقبلني

�ل�سائد  �لتقدير  ف��اإن  وبح�سب �ل�سحيفة، 

ب��ال��ن��ظ��ام �ل�����س��ي��ا���س��ي ه���و ع���دم ن��ق��ل �لتكليف 

ظل  يف  �حلكومة  لت�سكيل  �أخ���رى  ل�سخ�سية 

�نعد�م فر�س �أي زعيم تكتل حالًيا يف ذلك«

وتابعت، �سيتم نقل �لتكليف للكني�ست من 

ق��ادرة  �سخ�سية  لتكليف  �أع�سائه  �إجبار  �أج��ل 

�أن حت�سل على دعم 61 مقعًد�، وبالتايل منع 

مزيد من �لنتخابات

�ملقبل،  �ل��ر�ب��ع م��ن م��اي��و  وع��ن��د منت�سف 

�ستنتهي مهلة �ل� 28 يوًما �ملمنوحة لنتنياهو 

�لتكليف  �أع��ي��د  ح��ال  �حل��ك��وم��ة، ويف  لت�سكيل 

ل��ري��ف��ل��ني ق��ب��ل ه�����ذ� �ل����وق����ت، ف������اإن �لأخ�����ر 

�سيجري م�ساور�ت هاتفية مع روؤ�ساء �لأحز�ب 

حمدثة  ���س��ورة  على  للح�سول  �لكني�ست  يف 

للمر�سح �لذي يتمتمع باأعلى فر�س لت�سكيل 

�حلكومة

�إ�سافية،  يوًما   14 نتنياهو  ويف حال طلب 

فاإن ريفلني ووفًقا للقانون فاإنه �سيطلب منه 

تقدمي �سرح مف�سل ملخططه من �أجل �ل�سماح 

بتمديد �لفرتة

يف  �حلكومة  ت�سكيل  �إىل  ريفلني  وي�سعى 

�أقرب وقت ممكن، خا�سًة و�أن وليته �ستنتهي 

يف �لتا�سع من يوليو �ملقبل

وك������ان ي���ائ���ر لب���ي���د زع���ي���م ح�����زب ه��ن��اك 

م�ستقبل حذر من عدم نقل �لتكليف له يف حال 

ف�سل نتنياهو يف ت�سكيل �حلكومة

 الرئيس اإلسرائيلي يدرس نقل تكليف 
تشكيل الحكومة »للكنيست«
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االنباط-وكاالت

دعا تي�ضري خالد ع�ضو اللجنة التنفيذية 

املكتب  ع�ضو  الفل�ضطينية  التحرير  ملنظمة 

لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  ال�ضيا�ضي 

ل��ل��ي��اأ���س  ع����دم اال���ض��ت�����ض��ام  اإىل  ف��ل�����ض��ط��ن 

بث  وب���دء  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  بالفيتو  والت�ضليم 

اال���ض��اع��ات ح��ول اح��ت��م��ال ت��اأج��ي��ل اأو اإل��غ��اء 

الت�ضريعية االنتخابات 

اأن  ����ض���ح���ايف  ت�����ض��ري��ح  واأك�������د خ���ال���د يف 

امل���وق���ف اال����ض���رائ���ي���ل���ي، ال�����ذي ي��ن��ط��ل��ق من 

كعا�ضمة  املوحدة  القد�س  مبدينة  التم�ضك 

ل����دول����ة االح�����ت�����ال م�������ض���ت���ق���وي���ا ب�����ض��ف��ق��ة 

واالتفاقيات  االأمريكية  االإدارة  مع  القرن 

االأنظمة  املخزية مع عدد من  االبراهيمية 

ي��ط��رح حت��دي��ا حقيقيا على  ب��ات  ال��ع��رب��ي��ة، 

ج��م��ي��ع ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ا�ضتثناء  دون  الفل�ضطينية  واالإ���ض��ام��ي��ة 

تقدمت  التي  القوائم  جميع  على  وحتديا 

حتدي  وه��و  االنتخابات  لهذه  مبر�ضحيها 

ي�ضعها اأمام م�ضوؤولياتها يف حتويل معركة 

االنتخابات يف القد�س من معركة بيانات ال 

تقدم وال توؤخر اإىل معركة بوابات ت�ضتلهم 

ال���درو����س وال��ع��ر م��ن م��ع��رك��ة ال��دف��اع عن 

املقد�ضيون  خا�ضها  التي  االأق�ضى،  امل�ضجد 

2017 وم��ع��ه��م ج��م��وع  ال���ع���ام  م���ن  يف مت���وز 

خالها  من  واأحبطوا  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

كان  خطريا  تهويديا  اإ�ضرائيليا  م�ضروعا 

واملكاين  الزماين  التق�ضيم  لفر�س  يخطط 

يف امل�ضجد االأق�ضى املبارك بالقوة وخمتلف 

اأ�ضاليب اخلداع

ه��ذه  اإل���غ���اء  اأو  “تاأجيل  ق���ائ���ًا:  وت��اب��ع 

االنتخابات ال ميكن اأن يكون خيارا �ضيا�ضيا 

اال�ضرائيلي  بالفيتو  ت�ضليم  فهو  مقبوال، 

ال��ق��د���س ف�ضا عن  االن��ت��خ��اب��ات يف  ب�����ض��اأن 

امل���وق���ف اال���ض��رائ��ي��ل��ي االأ����ض���ا����س، ال�����ذي ال 

الفل�ضطينية  باالنتخابات  اك��راث��ا  ي��ب��دي 

االم���ور  ت��ب��ق��ى  واأن  اأال جت���ري  ي��ف�����ض��ل  ب���ل 

ما  على  الفل�ضطينية  ال�ضاحة  يف  واالو�ضاع 

حالة  يف  تكل�س  وم��ن  انق�ضام  من  عليه  هي 

الفل�ضطيني وهو قفزة يف  ال�ضيا�ضي  النظام 

املجهول تربك الو�ضع الوطني الفل�ضطيني 

وت���ب���ث ال���ي���اأ����س يف ���ض��ف��وف امل���واط���ن���ن يف 

ال�ضيا�ضي  ال��ن��ظ��ام  بنية  جت��دي��د  ا�ضتحالة 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي واإ����ض���اع���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 

احلياة ال�ضيا�ضية ويف موؤ�ض�ضات نظام احلكم 

اأو  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  يف  �ضواء 

الفل�ضطينية« الوطنية  ال�ضلطة  يف 

واأك��������د خ����ال����د ع���ل���ى ن���ق���ل م���ع���رك���ة ح��ق 

امل��ق��د���ض��ي��ن م��دي��ن��ة ال��ق��د���س وحم��اف��ظ��ت��ه��ا 

ال���ع���ام���ة  االن����ت����خ����اب����ات  يف  امل���������ض����ارك����ة  يف 

ودع��اي��ة  وان��ت��خ��اب��ا  تر�ضيحا  الفل�ضطينية 

ان��ت��خ��اب��ي��ة ويف م��راك��ز اق����راع يف امل��دار���س 

وامل�����ض��اج��د وال��ك��ن��ائ�����س وع��ل��ى ق���دم امل�����ض��اواة 

الغربية  ال�ضفة  يف  االأخرى  املحافظات  مع 

وقطاع غزة

االنباط-وكاالت

اأعلنت م�ضر وليبيا، اتفاقهما على ت�ضيري 

دوري������ات ح���دودي���ة واإق����ام����ة ن���ق���اط م��راق��ب��ة 

والتعبئة �ضد االإرهاب

ج������اء ذل������ك يف ب����ي����ان خ���ت���ام���ي م�����ض��رك 

اأع��ل��ن��ت��ه احل��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة يف ن��ه��اي��ة زي���ارة 

مدبويل  م�ضطفى  امل�����ض��ري،  ال���وزراء  رئي�س 

لطرابل�س، التي بداأت يف وقت �ضابق الثاثاء، 

ح��ك��وم��ة  ل��رئ��ي�����س  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل  وه����ي 

2010 م�ضرية منذ 

امل�ضرك،  البيان  بح�ضب  اجل��ان��ب��ان  واأك���د 

الوحدة  الرئا�ضة، وحكومة  “جمل�س  اأن  على 

ال�ضرعية  التنفيذية  ال�ضلطة  هما  الوطنية 

وكالة  ذكرت  ما  ما  وفق  ليبيا”،  يف  الوحيدة 

)اأنا�ضول( اأنباء 

“تبادل اخل��رة  اأك����دا ع��زم��ه��م��ا ع��ل��ى  ك��م��ا 

وال�����راأي الإج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي 

24 كانون ثان/ العامة يف  توؤدي لانتخابات 

2012 بطريقة �ضل�ضلة وحمددة” دي�ضمر 

كما قررا “ا�ضتئناف رحات الطريان بن 

للركاب  البحرية  اخلطوط  وفتح  البلدين، 

وال�ضحن بن موانئ البلدين”

م��ن��ظ��وم��ة  “اإن�ضاء  اإىل  اجل���ان���ب���ان  ودع�����ا 

ملكافحة  م�ضركة  بيانات  وق��اع��دة  معلومات 

املعلومات  وتبادل  ومتابعة  ور�ضد  االإره���اب، 

العنا�ضر  وح�ضر  االإرهابية،  االأن�ضطة  ح��ول 

االإرهابية يف البلدين”

م���وح���د  دل����ي����ل  “اإعداد  ع����ل����ى  وات����ف����ق����ا 

وت�ضيري  فيها،  وامل�ضتبه  املطلوبة،  للعنا�ضر 

دوري����ات ح��دودي��ة م�����ض��رك��ة، واإق���ام���ة نقاط 

اأم��ن��ي��ة وم��راق��ب��ة ع��ل��ى ط��ول احل���دود ال��ري��ة 

وال��ب��ح��ري��ة، وال��ت��ع��ب��ئ��ة ال��ع��ام��ة ���ض��د مت��وي��ل 

االإرهاب”

البلدين  “تبادل اخلرات بن  واأكدا على 

بن  م�ضركة  ق��وات  وت�ضكيل  املجال،  ه��ذا  يف 

وفكريا،  ميدانيا،  االإره��اب  ملكافحة  البلدين 

واإعاميا”

على  “التاأكيد  امل�����ض��رك  ال��ب��ي��ان  وت�ضمن 

ال��ب��ن��اءة يف �ضبط  وم�����ض��اه��م��ات��ه��ا  م�����ض��ر،  دور 

امل�����ض��رك، واال����ض���ت���ق���رار مب���ا ي�ضمن  االأم�����ن 

اأرا�ضي اجلانبن” �ضامة 

وح����ث اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى ت�����ض��ج��ي��ع ال��ت��ب��ادل 

ال�����ت�����ج�����اري واالق�����ت�����������ض�����ادي وال����ف����ع����ال����ي����ات 

االق��ت�����ض��ادي��ة يف ال��ب��ل��دي��ن الإج����راء ات�����ض��االت 

م��ب��ا���ض��رة، وت�����ض��ج��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى ت��ك��وي��ن ���ض��راك��ة 

فاعلة

“ت�ضكيل فريق  واتفقت م�ضر وليبيا، على 

ع��م��ل م�����ض��رك ي��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��ث االإط����ار 

مبا  ال�ضقيقن  البلدين  بن  املوقع  القانوين 

طراأت  التي  والتطورات  التغريات  مع  يتاءم 

يف جم��االت��ه��ا، وي�����ض��م��ن امل�����ض��ل��ح��ة امل�����ض��رك��ة 

للجانبن”

كما قررا “الدعوة لعقد اجتماعات الدورة 

احلادية ع�ضرة للجنة العليا امل�ضركة الليبية 

مبكافحة  املتعلقة  املعلومات  لتبادل  امل�ضرية 

ال���ت���ه���ري���ب وت���ف���ع���ي���ل وت���ع���دي���ل االت���ف���اق���ي���ات 

امل�ضركة” باال�ضتثمارات  املتعلقة  ال�ضابقة 

االنباط-وكاالت

اأك������د ال���رئ���ي�������س ال���رو����ض���ي ف���ادمي���ري 

ب��وت��ن اأن ب��اده ل��ن ت��ردد يف ال��رد على 

لكنها  ت�����ض��ت��ه��دف��ه��ا  ع��دائ��ي��ة  خ��ط��وات  اأي 

تتوخى اأق�ضى درجات �ضبط النف�س جتاه 

حماوالت امل�ضا�س بها

اليوم  ال�ضنوية  كلمته  يف  بوتن  وق��ال 

اأم����ام اجل��م��ع��ي��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة ال��رو���ض��ي��ة: 

اأح����د  ن���رغ���ب يف ح�����رق اجل�������ض���ور م����ع  ال 

�ضيكون  ال��رد  ف��اإن  دع��ت احل��اج��ة  اإذا  لكن 

اأي  ومدبرو  و�ضارماً..  و�ضريعاً  متكافئاً 

ندماً  �ضيندمون  رو�ضيا  �ضد  ا�ضتفزازات 

����ض���دي���داً و���ض��ن��ح��دد اخل���ط���وط احل���م���راء 

نف�ضنا باأ

العامل اعتاد على  اأن  اإىل  واأ�ضار بوتن 

العقوبات غري القانونية والبع�س يحاول 

على  م�ضددا  االآخرين  على  اإرادت��ه  فر�س 

اأن رو�ضيا �ضتدافع عن م�ضاحلها يف اإطار 

�ضركاءها  القانون الدويل وتدعو جمدداً 

اإىل بحث م�ضائل االأ�ضلحة اال�ضراتيجية

اأك�����د ال��رئ��ي�����س  ويف ال�������ض���اأن ال���داخ���ل���ي 

الرو�ضي اأن زيادة دخل املواطنن وخف�س 

م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة ي��ع��د ه���دف���اً رئ��ي�����ض��ي��اً 

يف  ���ض��ع��وب��ات  وج���ود  اإىل  الف��ت��اً  للحكومة 

اقت�ضاد الباد ب�ضبب وباء كورونا وقال: 

ن��ح��ن ن��ت��ف��ه��م ال�����ض��رب��ة ال���ت���ي اأح��دث��ه��ا 

خال  من  اأحلقه  ال��ذي  وال�ضرر  الوباء 

ب��ت��ف��اق��م م�ضكات  ت�����ض��ب��ب  وك���م  االأرق�����ام 

عدم امل�ضاواة االجتماعية والفقر

الرو�ضية  احلكومة  من  بوتن  وطلب 

ذلك  يف  مبا  مقرحات  جمموعة  اإع��داد 

ال�ضرائب وتقدمي قرو�س  ب�ضاأن خف�س 

واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  ال�����ض��رك��ات  ل��دع��م 

م������وؤك������داً ������ض�����رورة ت����ق����دمي ت�����ض��ه��ي��ات 

منتجات  بت�ضدير  تقوم  التي  لل�ضركات 

اإزال������ة جميع  اأول���ي���ة مب���ا يف ذل����ك  غ���ري 

ال�ضرف  �ضوابط  على  املفرو�ضة  القيود 

االأج��ن��ب��ي ل��ل��م�����ض��دري��ن ب����دءاً م���ن مت��وز 

القادم

االنباط-وكاالت

الرئي�س  ت�ضديد  اإن  مراقبون  قال 

احتكار  على  �ضعّيد  قي�س  التون�ضي 

امل�ضلحة،  ال���ق���وات  لت�ضكيل  ال���دول���ة 

فتح  اإع���ادة  نحو  اجت��اه��ه  على  يوؤ�ّضر 

واإح��ال��ت��ه  ال�ضّري”،  “اجلهاز  م��ل��ف 

اإىل الق�ضاء خال االأّيام املرتقبة

�ضعّيد  قي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ودع���ا 

ال���ق���ي���ادات االأم���ن���ي���ة، م���ن���ذ ي���وم���ن، 

اجلميع،  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  تطبيق  اإىل 

حتتكر  وح��ده��ا  ال���دول���ة  اأن  م��ع��ت��را 

ت�����ض��ك��ي��ل ال�����ق�����ّوات امل�����ض��ل��ح��ة، وغ���ري 

امل�������ض���ل���ح���ة، يف ت��ل��م��ي��ح وا�����ض����ح ي���رى 

اجلهاز  ملف  ي�ضتهدف  اأنه  املراقبون 

النه�ضة ال�ضّري حلركة 

حلركة  ال�����ض��ّري  باجلهاز  ويق�ضد 

ال��دف��اع  هيئة  ب��ه  تتهم  م��ا  النه�ضة، 

الراحلن،  الي�ضارين  املنا�ضلن  عن 

���ض��ك��ري ب��ل��ع��ي��د وحم���م���د ال��راه��م��ي 

ح���رك���ة ال��ن��ه�����ض��ة، ب�����ض��اأن ام��ت��اك��ه��ا 

ج����ه����ازا ع�������ض���ك���ري���ا، ي����دي����ر دوال����ي����ب 

وت��وّرط يف  ال�ضتار،  وراء  احل��زب من 

تلك  ح�ضب  ال�ضيا�ضية،  االغ��ت��ي��االت 

االتهامات

ورّج�����ح ال��ق��ي��ادي يف ح���زب ال��ت��ّي��ار 

يكون  اأن  ال��ن��اب��ت��ي  ال�����ض��ع��ب��ي حم�����ض��ن 

���ض��ع��ّي��د ب�ضدد  ال��ب��اد، ق��ي�����س  رئ��ي�����س 

االنتهاء من و�ضع الرتيبات، الإعادة 

ف��ت��ح م��ل��ّف اجل���ه���از ال�����ض��ّري حل��رك��ة 

ال���ن���ه�������ض���ة، م�����ض��ت��ن��دا يف ذل�����ك ع��ل��ى 

خطابه  يف  امل�����ض��ب��وق  غ��ري  الت�ضعيد 

االأخري �ضّد حركة النه�ضة

واع���ت���ر ال��ن��اب��ت��ي يف ت�����ض��ري��ح��ات 

ال�ضابق  ال��رئ��ي�����س  اأّن  نيوز”،  اإرم  ل��� 

ال���ب���اج���ي ق���ائ���د ال�����ض��ب�����ض��ي ك����ان على 

ا�ضتمالة  اأن  غ��ري  امل��ّل��ف،  ف��ت��ح  و���ض��ك 

ح��رك��ة ال��ن��ه�����ض��ة ل��رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

يو�ضف ال�ضاهد اآنذاك، بعرثت اأوراقه 

ال�ضيا�ضية، وعطلت هذه اخلطوة

���ض��ع��ّي��د  ق��ي�����س  اإّن  ال��ن��اب��ت��ي  وق�����ال 

االأم���ن  ع��ل��ى  اال����ض���راف  ل��ه �ضاحية 

ال���ق���وم���ي ل���ل���ب���اد، ال���ت���ي ت���خ���ّول ل��ه 

ال���ت�������ض���ّدي ل��ك��ل حم������اوالت اخ����راق 

املتكّررة  لقاءاته  اأن  م�ضيفا  الدولة، 

بعدد من الق�ضاة، ي�ضعى من خالها 

النزهاء  للق�ضاة  ال��دع��م  توفري  اىل 

مل��ب��ا���ض��رة احل���رب ���ض��ّد ال��ف�����ض��اد و���ض��ّد 

اجلهاز اخلا�س حلركة النه�ضة

م������ن ج����ه����ت����ه، اع�����ت�����ر ال���ن���ا����ض���ط 

رئي�س  اأن  ب��ورزم��ة،  ك��رمي  ال�ضيا�ضي 

ال���ب���اد، ق��ي�����س ���ض��ع��ّي��د ي��خ��ط��ط منذ 

م�����ّدة ل��ف��ت��ح م���ل���ف اجل����ه����از ال�����ض��ري 

النه�ضة  حركة  ت��وّرط  يف  والتحقيق 

للقرار  اإرج���اءه  لكّن  االغ��ت��ي��االت،  يف 

النه�ضة  حركة  ارت��ب��اط��ات  اىل  يعود 

باالأجهزة الق�ضائية، وفق قوله

ب���ورزم���ة يف ت�����ض��ري��ح��ات ل�  وق�����ال 

من  قريبة  جهات  اإن  نيوز”،  “اإرم 
ملف  باإحالة  ن�ضحته  الدولة  رئي�س 

على  النه�ضة  حلركة  ال�ضّري  اجلهاز 

لكّن اخل�ضية من  الع�ضكري،  الق�ضاء 

الباد  رئي�س  جعلت  �ضه  تخ�ضّ ع��دم 

يعدل عن تلك الفكرة

التحّركات  ف��اإن  ب��ورزم��ة  وبح�ضب 

االأخ�����رية ل��رئ��ي�����س ال���دول���ة، ول��ق��اءه 

البنك  الق�ضاة، ومبحافظ  بعدد من 

املركزي، يوؤكد قرب فتح مللف اجلهاز 

ال�ضّري

م�����ن ج����ان����ب����ه، ا����ض���ت���ب���ع���د امل���ح���ل���ل 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي ري���ا����س ح���ي���دوري ذه���اب 

رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة ق��ي�����س ���ض��ع��ّي��د 

ال���������ض����ّري  ف����ت����ح اجل�����ه�����از  يف خ�����ي�����ار 

حل��رك��ة ال��ن��ه�����ض��ة، م�����ض��ت��ن��دا يف ذل��ك 

احل��م��ل��ة  خ������ال  ت�������ض���ري���ح���ات���ه  اإىل 

الرئا�ضية االنتخابية 

خال  اأّك���د  ق��د  �ضعّيد  قي�س  وك��ان 

التلفزيونية  امل��ن��اظ��رة  يف  م�ضاركته 

اأن   ،2019 ان��ت��خ��اب��ات  ���ض��ب��ق��ت  ال��ت��ي 

امللفات مبا فيها ملف  احل�ضم يف كل 

الق�ضاء املطالب  ال�ضري بيد  اجلهاز 

م�ضوؤوليته بتحّمل 

االآل����ي����ات  اأن  ح����ي����دوري  واع����ت����ر 

قي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ل��دى  امل��ت��وف��رة 

���ض��ع��ّي��د واق��ع��ي��ا ال ت��ت��ي��ح ل��ه ال��ذه��اب 

حركة  مع  �ضراعه  يف  االأق�ضى  نحو 

اأن�����ه مي��ار���س  اإىل  ال��ن��ه�����ض��ة، الف���ت���ا 

����ض���ّده���ا ���ض��غ��ط��ا م��ت�����ض��اع��دا ق�����ض��د 

امل�ضهد  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا  م��ن  التقليل 

ال�ضيا�ضي
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االنباط- وكاالت

 ق��ال الرئي�س االإي����راين، ح�ضن روح���اين، 

يوم االأرب��ع��اء، اإىل اأن ب��اده هي من حتدد اأن 

واأنها تريد اختبار  اأم ال،  العقوبات قد رفعت 

م�ضداقية وا�ضنطن

وعلق روحاين، على مفاو�ضات فيينا ب�ضاأن 

ال��ع��ودة اإىل االت��ف��اق ال��ن��ووي، “ن�ضري االآن يف 

العقوبات  رف��ع  خطوة  وات��خ��اذ  �ضحيح  م�ضار 

رفع  م��ن  والتحقق  وا�ضنطن  عاتق  على  تقع 

العقوبات على عاتقنا«

واأ�ضاف روحاين، “يجب رفع جميع اأنواع 

العقوبات ولن نقبل برفعها تدريجيا«

فيينا،  النم�ضاوية  العا�ضمة  واحت�ضنت 

مطلع ني�ضان اجل����اري، حم��ادث��ات ب��ن وف��ود 

من الدول املعنية باالتفاق النووي االإيراين؛ 

ل��ب��ح��ث ف��ر���س ع����ودة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اإىل 

االتفاق، ورفع عقوباتها عن طهران

واتفقت اأط��راف االتفاق النووي االإي��راين 

بريطانيا  فرن�ضا،  اأمريكا،  رو�ضيا،  “ال�ضن، 
واأملانيا” على موا�ضلة امل�ضاورات، على م�ضتوى 

الفنية وتفا�ضيل  ملناق�ضة اجلوانب  اخل��راء، 

الق�ضايا املتعلقة برفع العقوبات عن اإيران

يذكر اأن الواليات املتحدة قد ان�ضحبت من 

عقوبات  وفر�ضت   2018 ع��ام  النووي  االتفاق 

م��وج��ع��ة ع��ل��ى ال���ط���رف االإي��������راين، ال����ذي رد 

بخف�س التزاماته يف االتفاق

االتفاق  اإىل  تعود  لن  اإنها  اأمريكا  وتقول 

اإذا تراجعت اإيران عن اإجراءاتها االأخرية  اإال 

اليورانيوم،  تخ�ضيب  ن�ضبة  رف��ع  يف  املتمثلة 

بينما تقول اإيران اإنها لن تراجع اإال اإذا رفعت 

اأمريكا العقوبات عنها اأوال

كما رف�ضت اإيران اأي مفاو�ضات جديدة اأو 

اتفاق جديد اأو اإ�ضافة اأي تعديل على االتفاق

االنباط-وكاالت

ال��ت��اب��ع��ة  “العليا”  امل��ح��ك��م��ة  رف�����ض��ت 

ل��اح��ت��ال االإ���ض��رائ��ي��ل��ي، ام�����س االأرب���ع���اء، 

ق��رار ترخي�س وبناء م�ضعد  طلب جتميد 

كهربائي داخل احلرم االإبراهيمي ال�ضريف، 

الذي تقدمت به بلدية اخلليل

وك������ان حم���ام���و ال���ب���ل���دي���ة ق����د ت��ق��دم��وا 

�ضدور  ف��ور  االح��ت��ال  ملحكمة  با�ضتئناف 

ق����رار مب��ن��ح ال��رخ��ي�����س ل��ل��ب��ن��اء ق��ب��ل ع��دة 

والبناء  التنظيم  “جلنة  قبل  م��ن  اأ���ض��ه��ر، 

االأعلى”،  ال��ت��ن��ظ��ي��م  مل��ج��ل�����س  ال���ف���رع���ي���ة 

ال�ضوؤون  حمكمة  قبل  من  عليه  وامل�ضادقة 

االإدارية “املحكمة املركزية«

وك���ان���ت حم��ك��م��ة االح���ت���ال رف�����ض��ت يف 

به  تقدمت  التما�ضا   ،2020 اأغ�����ض��ط�����س/اآب 

اإقامة  من  امل�ضتوطنن  ملنع  اخلليل  بلدية 

و  االبراهيمي،  احل��رم  يف  كهربائي  م�ضعد 

التخطيط  ل�”جمل�س  ال�ضاحيات  منحت 

االأعلى االإ�ضرائيلي«

وزي��ر  �ضمح   ،2020 ف��راي��ر  �ضباط/  ويف 

بينيت،  نفتايل  ال�ضابق  االإ�ضرائيلي  الدفاع 

بامل�ضجد  �ضخم  م�ضعد  م�����ض��روع  ب��اإن�����ض��اء 

م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل جنوبي  االإب���راه���ي���م���ي يف 

ال�ضفة الغربية املحتلة، على ح�ضاب اأرا�س 

ميتلكها فل�ضطينيون.

وي��ت�����ض��م��ن امل�������ض���روع م�������ض���ادرة اأرا������س 

فل�ضطينية يف اخلليل؛ الإقامة طريق ملرور 

اليهود ذوي  م��ن  االإب��راه��ي��م��ي  زوار احل���رم 

االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة، ف�ضا ع��ن اإق��ام��ة 

م�ضعد لهم

ومنذ عام 1994، ُيق�ّضم احلرم االإبراهيمي 

واآخر  بامل�ضلمن،  اإىل ق�ضمن، ق�ضم خا�س 

باليهود، اإثر قيام م�ضتوطن يهودي بقتل 29 

م�ضلما اأثناء تاأديتهم �ضاة الفجر يوم 25 

فراير/�ضباط من العام ذاته

االنباط-وكاالت

تقدم الرئي�س ال�ضوري ب�ضار االأ�ضد اإىل 

املحكمة الد�ضتورية العليا باأوراق تر�ضحه 

لانتخابات الرئا�ضية املزمع اإجراوؤها يف 

26 اأيار/ مايو املقبل

رئي�س جمل�س ال�ضعب ال�ضوري حمودة 

ال��ي��وم االأرب���ع���اء، يف جل�ضة  اأع��ل��ن،  �ضباغ 

اأن  ال�����ض��وري  ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���ض��م��ي  بثها 

املجل�س تبلغ من قبل املحكمة الد�ضتورية 

العليا بتقدمي ب�ضار حافظ االأ�ضد طلب 

اجلمهورية  رئي�س  من�ضب  اإىل  تر�ضيح 

وهو �ضاد�س طلب تر�ضيح يف االنتخابات 

الرئا�ضية

ال�ضباغ قال اإن “�ضوريا ت�ضتكمل عر 

االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ض��ي��ة م�����ض��رية حتقيق 

م�����ض��ال��ح ال�����ض��ع��ب ال�������ض���وري واحل���ف���اظ 

عليها”، واأ�ضار اإىل اأن االنتخابات هي باب 

من اأبواب حماية اال�ضتقال عر االلتزام 

ب��ق��د���ض��ي��ة اال���ض��ت��ح��ق��اق��ات ال��د���ض��ت��وري��ة، 

لتاأجيل  الغربية  املحاوالت  ف�ضل  موؤكداً 

تلك اال�ضتحقاقات بذريعة احلرب

وكان جمل�س ال�ضعب ال�ضوري، اأعلن يف 

باب الر�ضح  املا�ضي، فتح  ني�ضان/اأبريل 

ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ض��ي��ة، وح����دد موعد 

انعقادها يف 26 اأيار/مايو املقبل، على اأن 

اخل��ارج  يف  ال�ضورييون  امل��واط��ن��ون  يقوم 

باالقراع يف ال�20 من ال�ضهر نف�ضه

 روحاني : نحن من نحدد أن العقوبات قد رفعت أم ال

 محكمة االحتالل ترفض طلب تجميد بناء 
مصعد كهربائي في المسجد اإلبراهيمي

 الرئيس األسد يقدم أوراق ترشحه لالنتخابات 
المقبلة إلى المحكمة الدستورية العليا
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الـريـا�ضي

مدريد – وكاالت 

اإ���س��ب��اين الأرب���ع���اء،  ت��ق��ري��ر �سحفي  ك�����س��ف 

ع����ن خ���ط���ر ك���ب���ر ي����واج����ه ب���ر����س���ل���ون���ة، خ���ال 

على  اخلمي�س،  اليوم  خيتايف،  اأم��ام  مواجهته 

 31 ملعب ك��ام��ب ن��و، �سمن م��ب��اري��ات اجل��ول��ة 

م�سواره  ل�ستئناف  بر�سلونة  وي��ع��ود  لليجا.  

يف ال���ل���ي���ج���ا، ع���ق���ب ت��ت��وي��ج��ه ب��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س 

اأت��ل��ت��ي��ك بيلباو.  اإ���س��ب��ان��ي��ا ع��ل��ى ح�����س��اب   م��ل��ك 

ديبورتيفو”  “موندو  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 

الإ�سبانية، فاإن الثنائي ليونيل مي�سي وفرينكي 

دي يوجن  ميتلكان 4 بطاقات �سفراء، وبالتايل 

وميلك  كبر.  بحذر  اليوم  مباراة  �سيخو�سان 

مي�سي ودي يوجن 4 بطاقات �سفراء، وبالتايل 

يف حالة ح�سول اأًيا منهما على بطاقة جديدة، 

من  واح��دة  يف  فياريال،  مواجهة  عن  �سيغيب 

اأ�سعب الختبارات املتبقية لرب�سلونة.  واأو�سح 

التقرير، اأن دي يوجن حافظ على هدوءه ومل 

يتلق البطاقة اخلام�سة خال املباريات الت�سعة 

الأربعة  ببطاقاته  مي�سي  ظل  بينما  املا�سية، 

طيلة 5 مباريات.
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ميسي تحت التهديد امام خيتافي 

هاليب جاهزة لحصد لقب شتوتجارت 

حكامنا يشاركون في منافسات اولمبياد طوكيو 

انسحاب اتلتيكو واالنتر من دوري السوبر 

رومانيا – وكاالت 

ق���ال���ت ���س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب امل�����س��ن��ف��ة 

ت��ع��اف��ت  اإن���ه���ا  ���س��اب��ق��ا  ع���امل���ي���ا  الأوىل 

كانت  الأمي����ن،  كتفها  يف  اإ���س��اب��ة  م��ن 

بطولة  من  الن�سحاب  على  اأجربتها 

م��ي��ام��ي امل��ف��ت��وح��ة ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي. 

م�سوارها  لبدء  �سعيها  هاليب  واأكدت 

يف البطولت الأوروبية على الأرا�سي 

الرملية عن طريق ح�سد لقب بطولة 

����س���ت���وجت���ارت. وان�����س��ح��ب��ت ال��اع��ب��ة 

بطولتها  يف  ميامي،  م��ن  ال��روم��ان��ي��ة 

الأوىل منذ اخلروج من دور الثمانية 

اأ���س��رال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة يف ف��رباي��ر/  يف 

���س��ب��اط، ب��ع��د ال�����س��ع��ور ب�����الأمل عقب 

املران. وقالت هاليب امل�سنفة الثالثة 

من  اأكرث  راحة  على  “ح�سلت  عامليا: 

ال��ع��اج  لبع�س  وخ�����س��ع��ت  اأ���س��ب��وع��ن 

حت�سنت  حالتي  اأن  اأ�سعر  كتفي.  على 

اأ���س��ع��ر  اأع�����د  “مل  ك����ث����را«. واأك�������دت: 

بالأمل يف الأيام القليلة املا�سية حيث 

اأمتنى  اأي�سا.  وهنا  ب��ادي  يف  تدربت 

امل��ب��اري��ات  اأ���س��ت��م��ر ك��ذل��ك خ����ال  اأن 

لأن���ه���ا ت���ك���ون خم��ت��ل��ف��ة ع���ن امل������ران«.

املفتوحة  وفازت هاليب، بطلة فرن�سا 

على  الأوروب��ي��ة  الأل��ق��اب  بكل  �سابقا، 

بطولة  با�ستثناء  الرملية  الأرا���س��ي 

املفتوحة. �ستوجتارت 

االنباط – عمان 

اخ�����ت�����ار الحت���������اد ال���������دويل ل���ك���رة 

اأردين  ح��ك��ام  ط��اق��م  “فيفا”،  ال��ق��دم 

ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��������اإدارة م��ن��اف�����س��ات ك��رة 

الأومل���ب���ي���ة  الأل����ع����اب  دورة  يف  ال���ق���دم 

“فيفا”  اختيار  ووق��ع   .2020 طوكيو 

ع��ل��ى احل��ك��ام اأده����م خم���ادم���ة، اأح��م��د 

لإدارة  ال����ب����ك����ار  وحم����م����د  م����وؤن���������س، 

الكبر  العاملي  احلدث  هذا  مناف�سات 

ال���ذي ���س��ي��ق��ام خ���ال ال��ف��رة م��ن 21 

7 اآب امل��ق��ب��ل��ن. وي��اأت��ي  مت���وز ول��غ��اي��ة 

الأردن��ي��ن،  للحكام  “فيفا”  اخ��ت��ي��ار 

الأوملبياد  مباريات  ب���اإدارة  للم�ساركة 

يتمتع  التي  الطيبة  ال�سمعة  ظ��ل  يف 

وق���اري���اً  ع��رب��ي��اً  الأردين  احل��ك��م  ب��ه��ا 

لإدارة  اختيارهم  جانب  اإىل  وع��امل��ي��اً، 

ال��ع��دي��د م���ن امل���ب���اري���ات وال��ب��ط��ولت 

الآ����س���ي���وي���ة وال���دول���ي���ة ع��ل��ى ام���ت���داد 

ال����ف����رة امل���ا����س���ي���ة. وي��خ�����س��ع ح��ك��ام 

الأومل��ب��ي��اد ل��ور���س��ات عمل واخ��ت��ب��ارات 

املقبلة  ال��ف��رة  خ��ال  وب��دن��ي��ة  طبية 

ل��اط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ج��اه��زي��ت��ه��م قبل 

الأوملبية.  الألعاب  مباريات  انطاقة 

الأوملبياد  اأن تقام  وكان من املفر�س 

ت��اأج��ل��ت  اأن���ه���ا  اإل  امل���ا����س���ي،  ال�����س��ي��ف 

امل�ستجد  كورونا  فرو�س  اأزمة  ب�سبب 

.2021 )كوفيد-19( لتقام �سيف 

مدريد – وكاالت 

الإ�سباين  م��دري��د  اأتلتيكو  ن���ادي  اأع��ل��ن 

الأرب���ع���اء، اأن���ه ب��ات اأح���دث املن�سحبن من 

وق��ال  الأوروب������ي.  ال�سوبر  دوري  م�����س��روع 

اأتلتيكو يف بيانه: “قرر جمل�س اإدارة النادي 

اإب��اغ رابطة  ال��ذي اجتمع �سباح الأربعاء 

دوري ال�سوبر الأوروب��ي والأندية املوؤ�س�سة 

امل�سروع«.  من  بالن�سحاب  بقراره  ر�سمًيا 

ق���راًرا  م��دري��د  اأتلتيكو  “اتخذ  واأ����س���اف: 

هذا  اإىل  بالن�سمام  املا�سي  الث��ن��ن  ي��وم 

امل�سروع ا�ستجابة لظروف مل تعد موجودة 

اليوم«. وتابع: “بالن�سبة للنادي، كان من 

كل  من  نابًعا  ال��ق��رار  يكون  اأن  ال�سروري 

وخا�سة  الروخيبانكو�س،  عائلة  اأط��راف 

الفريق  “اأظهر لعبو  واأمت:  جماهرنا«. 

الأول ومدربهم ر�ساهم عن قرار النادي، 

مدركن اأن املزايا الريا�سية يجب اأن ت�سود 

على اأي معاير اأخرى«. ومن جانبه،  قال 

اإن النادي مل يعد  اإن��ر ميان الإيطايل، 

�سمن م�سروع دوري ال�سوبر الأوروبي لكرة 

ال��ق��دم.واأع��ل��ن اإن��ر يف ب��ي��ان، بعد حلظات 

قليلة من بيان اأتلتيكو مدريد، اأنه ان�سحب 

البيان:  يف  واأك��د  املقرحة.  البطولة  من 

م�سجعينا  مبنح  دائما  ملتزمون  “نحن 
اأف�������س���ل جت�����ارب مم��ك��ن��ة يف ك����رة ال���ق���دم، 

البتكار وال�سمول من �سمن جيناتنا منذ 

تاأ�سي�س النادي«.

االنباط – عمان 

ال�سبوع  مناف�سات  اليوم  م�ساء  تنطلق 

لن���دي���ة  ال����ق����دم  ك�����رة  دوري  م����ن  ال���ث���ال���ث 

الرمثا  جتمع  واح��دة  مبواجهة  املحرفن 

م��ع اجل��ل��ي��ل ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���س��ت��اد احل�����س��ن يف 

العا�سرة والن�سف م�ساءا  ال�ساعة  اربد عند 

حيث  الث���ارة  ت�سهد  ان  يتوقع  مواجهة  يف 

ي�سعى الرمثا اىل حتقيق الفوز والنطاق 

يحمل  الذي  وهو  جديد  من  املناف�سة  نحو 

ن��ق��ط��ة واح����دة يف ح��ن يطمح  يف ر���س��ي��ده 

اىل  قوية  عرو�سا  يقدم  بات  ال��ذي  اجلليل 

والن��ط��اق  تعادلن  بعد  ف��وز  اول  حتقيق 

مناف�سات  ..وك���ان���ت  امل��ق��دم��ة  م��واق��ع  ن��ح��و 

الأردين  ال�������دوري  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  اجل����ول����ة 

ام�������س الول  اخ��ت��ت��م��ت  ق����د  ل��ل��م��ح��رف��ن 

واأ���س��ف��رت امل��ب��اري��ات ع��ن ف���وز ال�����س��ل��ط على 

رات��ب  حممد  للفائز  �سجل   ،2-3 اجل��زي��رة 

ال����داوود، امل��ح��رف وان��غ��ا، وع��ب��داهلل ذي��ب، 

فيما �سجل هديف اجلزيرة علي علوان وجرب 

البقعة  على  الفي�سلي  تغلب  كما  خ��ط��اب. 

اجلبارت،  اأن�س  اإم�ساء  من  نظيفة  بثاثية 

ومارديك مردكيان” هدفن«. وحقق �سباب 

بهدف  احل�����س��ن  ع��ل��ى  ث��م��ي��ن��اً  ف����وزاً  الأردن 

بالدقائق  دوجا�س  املحرف  �سجله  وحيد 

�سحاب  املباراة. وتعادل  زم��ن  من  الأخ���رة 

يزن  عرب  اأول  �سحاب  تقدم   1-1 معان  مع 

�سند  ملعان  النتيجة  ع��ادل  فيما  النعيمات، 

0-0.يف  العقبة  �سباب  مع  واجلليل  جعارة، 

حتى  الوحدات  مباريات  تاأجيل  مت  املقابل، 

الوحدات  ان�سغال  ب�سبب  الثالثة،  اجلولة 

دوري  لبطولة  املجموعات  دور  مبناف�سات 

ال�سعودية  يف  ح��ال��ي��ا  امل��ق��ام��ة  اآ���س��ي��ا  اأب��ط��ال 

نهاية اجل��ول��ة حل  30 اجل���اري. وم��ع  حتى 

وب��ف��ارق  ن��ق��اط   4 ب��ر���س��ي��د  اأول  الفي�سلي 

ثم  الأردن،  و���س��ب��اب  ال�سلط  ع��ن  الأه����داف 

احل�����س��ن 3، ث��م ���س��ح��اب واجل��ل��ي��ل و���س��ب��اب 

كل  واح���دة  بنقطة  يليه  نقطتن،  العقبة 

الوحدات  ثم  معان،  اجلزيرة،  الرمثا،  من 

والبقعة دون نقاط.

الريا�ض – وكاالت 

هرنانديز،  ت�سايف  الإ�سباين  اأع��رب 

م����درب ال�����س��د ال��ق��ط��ري، ع��ن ���س��ع��ادت��ه 

ب���ال���ف���وز ال������ذي ح���ق���ق���ه ف���ري���ق���ه ع��ل��ى 

اأب��ط��ال  دوري  يف  الأردين  ال����وح����دات 

اآ���س��ي��ا. وت��غ��ل��ب ال�����س��د ع��ل��ى ال���وح���دات، 

بنتيجة )3-1(، على �ستاد مدينة امللك 

���س��ع��ود ال��ري��ا���س��ي��ة، يف اإط����ار م��ب��اري��ات 

الرابعة  املجوعة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة 

ب�����دوري الأب����ط����ال الآ����س���ي���وي. وب��ه��ذه 

 4 ال��ن��ت��ي��ج��ة، ارت��ف��ع ر���س��ي��د ال�����س��د اإىل 

من  املناف�سة  يف  اآم��ال��ه  وا�ستعاد  نقاط 

ال��وح��دت  ر�سيد  جتمد  بينما  ج��دي��د، 

ع���ن���د ن��ق��ط��ة واح��������دة.  وق������ال ت�����س��ايف 

املباراة:  ال�سحفي عقب  املوؤمتر  خال 

بالثاث  اأكرث  و�سعيد  بالفوز  “�سعيد 
الأول،  ال�سوط  يف  جيدا  لعبنا  نقاط، 

وجن���ح���ن���ا يف ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى ال���ك���رة 

وا���س��ت��ط��ع��ن��ا ت�����س��ج��ي��ل 3 اأه�����داف وك���ان 

ب��الإم��ك��ان زي���ادة ع��دد الأه����داف والتي 

���س��راع  ت�����س��اع��دن��ا يف  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن 

ال�����س��وط  “يف  واأ�����س����اف:  ال���������س����دارة«. 

ولكن  املطلوب  بال�سكل  ن��وؤد  مل  الثاين 

ح��ق��ق��ن��ا الأه������م وه����و ح�����س��د ال��ن��ق��اط 

ال����ث����اث، و�����س����وء اأر����س���ي���ة امل���ل���ع���ب مل 

ت�������س���اع���د ال���ف���ري���ق ل���ل���ع���ب ب��ط��ري��ق��ت��ه 

املزيد  ت�سجيل  م��ن  وحرمتنا  امل��ع��ت��اده 

نتدرب  “دائما  وزاد:  الأه����داف«.  م��ن 

يف  اليوم  وجنحنا  الثابتة  الكرات  على 

ت�سجيل الهدفن الأول والثاين، لدينا 

لع���ب���ون مم���ي���زون يف ذل����ك و���س��ن��ع��م��ل 

واأمت:  املباريات«.  قادم  التطور يف  على 

3 نقاط هامة، جمموعتنا هي  “حققنا 
الأق���وى والأ���س��ع��ب يف دوري الأب��ط��ال 

ه�����ذا امل����و�����س����م، وب���ع���د ن��ت��ي��ج��ة ت���ع���ادل 

الن�سر وفولد اأ�سبح ال�سعود ل�سدارة 

باأيدينا«. املجموعة 

االنباط – عمان 

ب����رر م����درب ال����وح����دات ع��ب��د اهلل اب����وز زم��ع 

ال�سد  ام��ام فريق  القا�سية  ا�سباب خ�سار فريقه 

اأبو زمع املدير الفني للوحدات،  القطري واأك��د 

اأن اأول 10 دقائق من مباراة ال�سد، كانت كافية 

يف  ال��ث��اث��اء،   ،”3-1“ اخل�����س��ارة  فريقه  لتكلف 

دوري اأب��ط��ال اآ���س��ي��ا. وق���ال اأب���و زم��ع يف امل��وؤمت��ر 

�سباكنا  “تعر�ست  املباراة:  ال�سحفي بعد نهاية 

الركيز،  قلة  ب�سبب  دقائق   10 اأول  يف  لهدفن 

كانا كفيان لنخ�سر اأمام ال�سد«. وتابع اأبو زمع: 

النتيجة،  وقل�سنا  ال��ث��اين،  ال�����س��وط  يف  “عدنا 
ولحت لنا عدة فر�س، و�سجلنا هدفاً«. واأكمل: 

“جدول امل�سابقة م�سغوط، ول بد من املداورة 
بن الاعبن، ول اأعتقد اأنه يوجد فريق ثبت 

على ت�سكيلة معينة، والوحدات لديه جمموعة 

لع��ب��ن يتمتعون مب�����س��ت��وى ع���ال م��ن اخل��ربة 

 3 “اأمامنا  اأب��و زم��ع حديثه:  وال��ك��ف��اءة«. وختم 

مواجهات جديدة، والقادم �سيكون اأف�سل، خا�سة 

وكان  للجميع«.  مك�سوفة  اأ�سبحت  الأوراق  اأن 

بنتيجة  ال��وح��دات  تغلب على نظره  ق��د  ال�سد 

امللك  �ستاد مدينة  الثاثاء، على  م�ساء   ،)1-3(

�سعود الريا�سية، يف اإطار مباريات اجلولة الثالثة 

 من املجوعة الرابعة بدوري الأبطال الآ�سيوي.

اأح���������رز اأه����������داف ال�������س���د ك�����ل م�����ن اجل�����زائ�����ري 

ب�����غ�����داد ب�����وجن�����اح وخ�����وخ�����ي ب�����وع�����ام وح�����س��ن 

يف  و27(.  و9   2( ال����دق����ائ����ق  يف  ال����ه����ي����دو�����س 

امل��ق��اب��ل ���س��ج��ل اأح���م���د ���س��م��ر ه����دف ال���وح���دات 

 ال��وح��ي��د، م���ن رك��ل��ة ج����زاء يف ال��دق��ي��ق��ة )63(.

وبهذه النتيجة، ارتفع ر�سيد ال�سد اإىل 4 نقاط 

املناف�سة م��ن ج��دي��د، بينما  اآم��ال��ه يف  وا���س��ت��ع��اد 

جتمد ر�سيد الوحدت عند نقطة واحدة. 

الرمثا والجليل في دوري المحترفين 

تشافي سعيد بالفوز ويأمل بالصدارة 

ابو زمع غياب التركيز ساهم بالخسارة امام السد 

مواجهات صعبة للسعودية ومصر في االولمبياد 
زيورخ - وكاالت

طوكيو،   اأومل��ب��ي��اد  يف  ال��ق��دم  ك��رة  مناف�سات  ق��رع��ة  ج��ري��ت 
ُ
اأ

الأربعاء، مبدينة زيورخ ال�سوي�سرية، وجاءت نتيجتها كالتايل: 

فرن�سا.  املك�سيك،  اإفريقيا،  جنوب  الأوىل: اليابان،  املجموعة 

هندورا�س،  اجلنوبية،  ك��وري��ا  الثانية: نيوزيلندا،  املجموعة 

الأرج��ن��ت��ن،  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  الثالثة: م�سر،  امل��ج��م��وع��ة  روم��ان��ي��ا. 

ديفوار،  كوت  اأملانيا،  الرابعة: الربازيل،  املجموعة  اأ�سراليا. 

ال�سعودية. وتاأهل املنتخب امل�سري ملناف�سات الأوملبياد، املقررة 

بلقب  فوزه  بعد  اليابانية طوكيو،  العا�سمة  املقبل يف  ال�سيف 

يف  ثانية  ال�سعودية  حلت  بينما  ع��اًم��ا،   23 حت��ت  اإفريقيا  اأمم 

الآ�سيوية. البطولة 
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الأنباط – عمان- نور حتاملة  

aعمر برقان �صاحب املقاطع الفكاهية 
مواقع  على  اخلا�صة  بطريقته  وامل��ع��روف 

٤٨ من عمره زوج  التوا�صل االجتماعي يف 

لياقة  مدرب  وتوتو«،  »حممد  لطفلني  اأب 

العام  االأمن  بدنية وكرة قدم متقاعد من 

كوميدي  طابع  ذو  ب�صيطة  �صخ�صية  وه��و 

عفوي منذ الطفولة على حد قوله.  يقول 

عمر برقان يف مقابلة خا�صة اجرتها معه 

التي  ال�صهرة  انه مل يبحث عن  »االنباط« 

بداأت منذ اربع �صنوات بل هي من وجدته 

ب��ال�����ص��دف��ة ق��ب��ل ان ي��ع��رف م��ا ه��ي م��واق��ع 

يحمل  ان  وق���ب���ل  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 

ال  متوا�صعا  هاتفا  ميلك  ك��ان  ذكيا  هاتفا 

االأم���ر  ي��ك��ن  ل��ذل��ك مل  ب��االن��رن��ت  يت�صل 

اال�صتمتاع  يحب  �صخ�ص  فهو  له،  خمطط 

طرق  ب�صتى  اأ�صدقائه  مع  الوقت  وق�صاء 

امل���رح وم���ن ه��ن��ا ك��ان��ت ب��داي��ت��ه ع��ن طريق 

ال��ذي  وهاتفه  ال�صخ�صي  �صديقه  ح�صاب 

ك�����ان ي����ب����داأ ي���وم���ي���ا ب���ث���ا م���ب���ا����ص���را ل����� ع��م��ر 

بداأ  يوم  النا�ص، حتى  وامل��زاح مع  لل�صحك 

فيه بثاً مع �صاب من مدينة الرمثا وكانت 

ون�صف  ل�����ص��اع��ة  دام  ف��ق��د  االأط�����ول  م��دت��ه 

ما  وو�صف  املتوا�صل،  وال�صحك  املزح  من 

ح�صل معه يف اليوم الثاين قائال »خرجت 

اىل ال�������ص���ارع وج����دت اجل��م��ي��ع ي�����ص��ر ايل 

وب����داأوا ب��ال��ت��ق��اط ال�����ص��ور م��ع��ي ومل افهم 

ماذا يحدث النني كنت معروف يف معظم 

بعدها  ق��ام  ال�����ص��ه��رة«،  قبل  ع��م��ان  مناطق 

ب��ال��ت��وا���ص��ل م��ع ���ص��دي��ق��ه ل��ي��ع��رف م��ن��ه ان 

بت�صويره  ق��ام  البث  �صاركه  ال��ذي  ال�صاب 

ت�صم  الفي�صبوك  يف  �صفحة  على  ون�صره 

هاتفا  ي��ح��م��ل  ال  الن���ه  و  م��ت��اب��ع  ال���ف   ٤٠٠

التوا�صل  �صيئا عن مواقع  يعرف  ذكيا وال 

االج��ت��م��اع��ي مل ي��ع��رف م�����ص��ب��ق��ا ام��ك��ان��ي��ة 

ت�����ص��وي��ر ال��ب��ث ون�����ص��ره.  وت��اب��ع ع��م��ر ان��ه 

ال��ب��ث  ال�����ص��اب حل���ذف  ال��ت��وا���ص��ل م���ع  اراد 

حّده  �صديقه  ان  اال  التوا�صل  مواقع  من 

ع��ن ف��ع��ل ذل��ك ح��ت��ى ال ي��ح��رم ال��ن��ا���ص من 

ال�����ص��ح��ك واالب��ت�����ص��ام وي���ك���ون ال�����ص��ب��ب يف 

له حيث �صاهد الفيديو ما  اأجراً  �صعادتهم 

األف �صخ�ص خالل يوم واحد،   ٥٠٠ يقارب 

االأ�صل  يف  انه  اال�صتمرار  على  �صجعه  وما 

���ص��خ�����ص م����ع����روف مل����ن ح���ول���ه ب��ال��ع��ف��وي��ة 

وامل�����زح ال���دائ���م وات���ف���ق م���ع ���ص��دي��ق��ه على 

بداأ عمر  وبالفعل  ت�صوير مقاطع �صغرة 

الثاين  ج��وال  على  املقاطع  هذه  و�صديقه 

ون�صرها ملدة عام كامل دون ان ين�صئ عمر 

خالل  ذكيا  جهازا  يقتني  ان  او  ح�صاب  اي 

تلك الفرة تو�صع جمهوره وحمبيه اأينما 

ذهب، فمحبة النا�ص كنز كما و�صفها عمر 

ول��ه��ذا ق���ام ب�����ص��راء ه��ات��ف ذك���ي ب��ع��د �صنة 

من  املزيد  ت�صوير  لي�صتطيع  البداية  من 

معهم  والتوا�صل  ت�صعدهم  التي  املقاطع 

اأف�صل واأ�صرع. ب�صكل 

ق���ام  ���ص��خ�����ص��ي  ح�������ص���اب  اول    وح�������ص���د 

ت��وك«  »ال��ت��ي��ك  من�صة  ع��ل��ى  ع��م��ر   بفتحه 

متابع  ال��ف   ٥٩ ببعيدة  لي�صت  ف��رة  ق��ب��ل 

عليه  ف��ع��اال  لي�ص  ان��ه  علما  اي���ام   ٣ خ��الل 

وحت��دي��دا  ا���ص��دق��ائ��ه  ح�صابات  على  وامن���ا 

ال��دع��ج��ة.  وعن  ال��ف��ن��ان حم��م��ود  �صديقه 

م���زاح���ه ون���ك���ات���ه ق����ال ع���م���ر، ح���ب ال��ن��ا���ص 

وم��ع��رف��ت��ه��م ل���ه ب����داأ ق��ب��ل ال�����ص��ه��رة بكثر 

م���ن اي����ام ال���درا����ص���ة حت���دي���دا م���ن ال�����ص��ف 

معروًفا  كان  الثانوية  انهى  حتى  ال�صاد�ص 

ب���ني ال���ط���الب وامل���در����ص���ني وامل����دي����ر الن��ه 

الطفولة  منذ  ع��ف��وي  ك��وم��ي��دي  ط��اب��ع  ذو 

كلمة  واي  واال�صاتذة  الطالب  مي��ازح  ك��ان 

ي�صحك  كله  ال�صف  يجد  يقولها  ع��ادي��ة 

ح��ت��ى يف ج��ل�����ص��ات��ه م���ع ال��ن��ا���ص ب��ك��ل م��ك��ان 

كان مرحبا به الن �صحكه عفوي والكلمة 

وقد  وترتيب،  تنميق  دون  مبا�صرة  تخرج 

���ص��ك��ن يف ح��ي��ات��ه م��ن��ط��ق��ت��ني اح���داه���م���ا يف 

قرية  يف  م�صتقر  واالن  ع��م��ان  اح��ي��اء  اح��د 

نف�صه  ي�صف  وال  ج��ي��دا،   يعرفونه  ول��ه��ذا 

ال�صارم واملهيب فهو يف منزله  املنزل  برب 

اكرث منه يف اخلارج  ووال��د مرح  كوميدي 

من  الكثر  اخ��ذت  باأنها  زوجته  عن  وق��ال 

كما  وم��زاح��ا  �صحكا  وف��اق��ت��ه  ه��ذه  طباعه 

ان���ه ي��ح��ب اأط��ف��ال��ه اأك����رث م���ن ���ص��يء اآخ���ر 

لذلك ي�صعى دائما الإ�صعادهم. 

بل  اأكادميًيا  الريا�صة  عمر  يدر�ص  مل   

امتهنها يف االأمن العام وحاز على �صهادات 

ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة  دورات  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 

وك���رة ال��ق��دم ال��ت��دري��ب��ي��ة ك��م��ا ع��م��ل م��درب��ا 

موؤقتا  وتوقف  التقاعد  بعد  اكادمييات  يف 

ب�صبب جائحة كورونا، اال�صم احلقيقي له 

»عمر اخلوالدة« من بني ح�صن واأو�صح اأن 

�صهرته لي�صت »برقان« بل لقب جاء بداية 

مقطع  وفيه  انت�صر  الذي  البث  يف  �صهرته 

»ب��رق��ان«  الربتقال  ع�صر  ع��ن  فيه  يقول 

كما تعلم ان يقولها منذ كان طفال ناطقا 

عليها  امل��ت��ع��ارف  العامية  باللهجة  ال��ق��اف 

وكانت الكلمة غريبة على من ي�صاهد لهذا 

الت�صق به ا�صم »عمر برقان«، وقال توا�صل 

معه العديد من عائلة »برقان« ظناً منهم 

اأن����ه ق��ري��ب ل��ه��م ل��ك��ن��ه اع��ت��ذر م��ن��ه��م، ومل 

ل�  فيها  ين�صب  التي  االوىل  امل��رة  هذه  تكن 

عمر لقب غر لقبه حيث اعتاد ا�صدقائه 

ب�  ينادونه  ان  الريا�صة  من  الدرا�صة  اي��ام 

»عمري«.  قال عمر »بعد ال�صهرة اح�ص�صت 

ب��ال��ت��غ��ي��ر ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال�����ص��خ�����ص��ي يف 

كبر  ب�صكل  امل��ع��ارف  ازدادت  حيث  احل��ي��اة 

الرحيب  اجد  وقت  كل  ويف  ذهبت  واأينما 

وال  احتجتها«،  ان  اجلميع  من  وامل�صاعدة 

اليه �صهرة بل هي معرفة  يعترب ما و�صل 

االردن  يف  �صخ�ص  يوجد  »ال  قوله  بح�صب 

م�صهور مبعنى الكلمة فاأنت تكون معروف 

الن ال�����ص��ه��رة ت��ك��ون ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل 

ولي�ص حمليا او اقليميا« بالرغم انه وجد 

ال����دول يف  ال��ع��دي��د م��ن  نف�صه م��ع��روًف��ا يف 

الوطن العربي كما ان الكثر من عرب يف 

امريكا ودول اوروبية توا�صلوا معه ووجد 

هناك  املغربني  من  ايجابية  اأفعال  ردود 

من  �صهاب  ربيع  باملمثل  �صبهه  من  فمنهم 

وهناك  ال�صحكة  ور�صم  الفرحة  بث  حيث 

الكوميدية االردنية  من �صكره على احياء 

التي افتقدوها ومل تعد موجودة كال�صابق 

ومن اعرب انه بف�صل مقاطعه الكوميدية 

اأ���ص��ب��ح ي�����ص��ع��ر ب���وج���وده يف ال��وط��ن ب��رغ��م 

داخل  واقعية من  ام��ورا  راأى  الغربة ومن 

ال��وط��ن ك��م��ا وج���د ل��دي��ه��م ال��دع��م واحل��ث 

م�صاهمتهم  اىل  باال�صافة  اال�صتمرار  على 

م�صتوى  على  املقاطع  لهذه  الن�صر  بزيادة 

وامريكا مثل  اأوروبا  واالردنيني يف  العرب 

���ص��خ�����ص يف ام��ري��ك��ا اأن�����ص��اأ ���ص��ف��ح��ة ب��اإ���ص��م 

»نهفات عمر برقان«.

ان جت��د  امل����ف����رح ج�����داً    واأ�����ص����اف م����ن 

امل���ت���اب���ع���ني وم������ن ي���ع���رف���ك ق���ب���ل م���واق���ع 

ال��ت��وا���ص��ل ي��دع��م��ون��ك وي�����ص��ان��دوك فكثر 

ممن در�ص معه توا�صلوا من اوروبا ب�صبب 

تقول  تعليقاتهم  ويرى  الفيديوهات  هذه 

ان��ت مل تتغر روح��ك وال حبك  »ان��ت كما 

للمزح«  ومنهم من يجيب على التعليقات 

التعاطي  او  بال�صرب  تتهمه  التي  ال�صلبية 

مع  يتعامل  ال  �صخ�ص  باأنه  عنه  مدافعني 

ه���ذه االم����ور ب���ل ه���و ه��ك��ذا م��ن��ذ ال�����ص��غ��ر، 

التعليقات التي مل يلتفت عمر للرد عليها 

ي��وم��ا دف��اع��ا ع��ن نف�صه الن���ه ي��ث��ق مب��ا هو 

ب�صيطة  ن�صبة  وج��ود  دائ��م��ا  وم��وؤم��ن  عليه 

املحبني  ج��ان��ب  اىل  ت��ه��اج��م  ���ص��وف  �صلبية 

واالإيجابية. 

 ي����رى ع��م��ر ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ال��ك��وم��ي��دي��ة 

ويعتقد  النا�ص  ا�صعاد  دائ��م��ا  حت��اول  التي 

ال�صخ�ص  ان���ه  �صعيد  دائ��م��ا  ب��اأن��ه  اجل��م��ي��ع 

االأك�����رث اآمل����ا وج���رح���ا وب�����ص��ب��ب م���ا مي���ر به 

وت�صبح  حياته  يف  و���ص��دم��ات  ظ���روف  م��ن 

ه���ذه ال��ك��وم��ي��دي��ا م��ت��ن��ف�����ص��ا ل���ه، وق����ال ان��ه 

ال  الكوميدي  ان  يظن  ممن  الكثر  يقابل 

اال  مبداأ  دون  تافه  وان�صان  احل��زن  يعرف 

النا�ص  ين�صي  ان  امل�صتطاع  قدر  انه يحاول 

ه��م��وم��ه��م وظ���روف���ه���م وي���ح���اول اخل����روج 

ه���ذا االط����ار وتغطية ج��روح��ه الأج��ل  م��ن 

ان ي��ن�����ص��ى وي��ع��ي�����ص، وي���ج���ب ت���ع���دي ه��ذه 

االي��ج��اب��ي��ة  ح��ت��ى  او  ال�صلبية  اال���ص��خ��ا���ص 

التي مل تعرف ما بداخل الكوميدي وعدم 

معرفتهم  دون  اال���ص��خ��ا���ص  ع��ل��ى  احل��ك��م 

وم����ع����رف����ة ظ�������روف ح���ي���ات���ه���م اخل���ا����ص���ة. 

م�صاعر  يراعي  ب��اأن  �صلبيا  يعلق  ملن  وق��ال 

االخ�����ري�����ن ف���ك���م���ا ل����دي����ك م�������ص���اع���ر ل���دى 

حتبط  ال�صيئة  فالكلمة  اي�����ص��ا  االخ��ري��ن 

والكلمة اجليدة تدعم.  يحلم عمر برقان 

�صا�صة  على  برناجمه اخلا�ص  له  يكون  ان 

التلفاز املحلية ي�صتطيع فيه تقدمي �صورة 

اي��ج��اب��ي��ة ع���ن م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل وت��وع��ي��ة 

اجل��ي��ل اجل��دي��د ن��ح��و ال���ع���ادات وااله���داف 

لهم النه مل يجد  نا�صحة  ر�صالة  وتقدمي 

من حاول امل�صاهمة يف تربية هذه االجيال 

ال�صحيح،  بال�صكل  ل��ه��ا  ال��ن�����ص��ح  وت��ق��دمي 

واأ���ص��ار ان��ه مل ي��ع��د ي��رى ل��دي��ه��م حمتوى 

االع��م��ى  التقليد  ب�صبب  للمجتمع  مفيد 

ال  اأجنبية  وتقاليد  بعادات  ال�صباب  وتاأثر 

ان  املمكن  من  والتي  جمتمعنا  يف  تفيدنا 

ال�����ص��ي��اع فيجب  ه���ذا اجل��ي��ل اىل  ت��و���ص��ل 

تداركهم قبل فوات االوان وتوعيتهم على 

بالفائدة،  توظيفه  و�صرورة  الوقت  اهمية 

�صعود  ويريد  تائه  اجلديد  »اجليل  وق��ال 

ب����ذل جم��ه��ود  ال�����ص��ل��م م����رة واح������دة دون 

م��واه��ب��ه  ت�صيع  وب��ه��ذا  ال����ذات  حت��ق��ي��ق  او 

التي  التفاهات  بهذه  والعملية  احلقيقية 

ميديا  ال�صو�صيال  م�صكلة  وهذه  ت�صبهه  ال 

وال�صباب يف االردن«، وال�صباب االن يحتاج 

وامل��ب��ادىء  واالخ����الق  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  تربيته 

التي ت�صمن جناحه واال �صيوؤدي االمر اىل 

عدم  �صببها  جمة  ا�صرية  م�صاكل  افتعال 

ال��ت��ف��اه��م ب��ني االه���ل واأب��ن��اءه��م ف��ك��ل اح��د 

مي�صي يف م�صار خمتلف عن االخر وا�صاف 

ع��م��ر ان����ه مل ي��ك��ن م���ن ال���ن���ا����ص امل��ق��ت��ن��ع��ة 

بفكرة مواقع التوا�صل االجتماعي فهناك 

العديد من املبدعني بهذا املجال �صحبتهم 

مواهبهم  وا�صاعت  كاملغناطي�ص  ال�صهرة 

التي كان من املمكن ان تفيد املجتمع. قال 

عمر باأن الكثر من ال�صباب من اعمار ١٦ 

و١٨ وفوق يتوا�صل معه حمبطا ويقولون 

وحب  وال�صحكة  االم���ل  لهم  اع���اد  ان��ه  ل��ه 

احلياة االمر الذي ي�صتغربه.

 ع���م���ر ب����رق����ان »ا���ص��ت��ف��ي��د م����ن حم��ب��ة 

�صعيد  على  امل�صاعدة«  تقدمي  يف  النا�ص 

امل�����ص��اع��دات وال��ط��رود اخل��ري��ة ب��داأ عمر 

امل�صروع مع فريق منذ �صنوات، و�صاعدته 

ال�����ص��ه��رة  ع��ل��ى ن��ح��و ك��ب��ر ف����اأي اإع����الن 

ين�صره يتم التوا�صل معه فورا للم�صاركة 

الكبرة  ثقتهم  ب�صبب  للتوزيع  وال��دع��م 

خ��ارج  م��ن  امل�����ص��اع��دات  ي�صتقبل  ان��ه  حتى 

االردن من كل دول العامل.

   ق�����ال ع���م���ر ي���ج���ب ع���ل���ى ال�����ص��خ�����ص 

له  النا�ص  وحمبة  �صهرته  من  اال�صتفادة 

وان  االمكان  قدر  والتقدمي  امل�صاعدة  يف 

يلتم�صه  ما  وهذا  فقط  نف�صه  يف  يفكر  ال 

ب�����ص��ك��ل ك���ب���ر وي���ث���ر ا����ص���ت���غ���راب���ه ل���دى 

ال��ك��ث��ر م��ن م�����ص��اه��ر م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل 

االج����ت����م����اع����ي ال�����ذي�����ن ل���دي���ه���م ق���اع���دة 

جماهرية كبرة ال يوظفونها يف تقدمي 

اخل����ر وم�����ص��اع��دة م���ن ي��ح��ت��اج ف��ال��دن��ي��ا 

ف��ان��ي��ة وال ي��ن��ف��ع��ك ���ص��يء ف��ي��ه��ا م��ث��ل ان 

تعمل عمال �صاحلا ولي�ص فقط ان تفكر 

يف م�����ص��ل��ح��ة ن��ف�����ص��ك.  وا����ص���اف »وج���دت 

ازرعها  التي  وال�صحكة  الب�صمة  مقابل 

ووج��وده��م  دعمهم  يف  الب�صر  وج��وه  على 

وبالن�صبة  اخ��ط��وه��ا«،  خ��ر  خطوة  ك��ل  يف 

جمعية  ان�صاء  اىل  التو�صع  يريد  للخر 

ج��م��ي��ع  ت�����ص��اع��د  االردن  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى 

جمموعة  لديهم  حيث  املجتمع  اط��ي��اف 

قبل  م��ن  عليها  بالعمل  مكلف  م��ع��روف��ة 

يف  ومعروفة  مميزة  وا�صماء  �صخ�ص   ٢٥

املغامر  ا�صدقاءه  منهم  ذكر  اخلر  عمل 

ف�����زاع ال�����ص��م��ري وال���ك���اب���ن رع����د غ�����ص��ان 

ال���ذي���ن راف���ق���وه م��ن��ذ ب��داي��ت��ه م��ن��ذ ارب���ع 

من  وهم  مبحمود  معرفته  وقبل  �صنوات 

يف  اخل��ر  ن�صر  يف  واملوؤثرين  االيجابيني 

املجتمع االردين. ويتمنى ان يكرب العمل 

وي��ج��م��ع اك��رب ع��دد م��ن ال�����ص��ب��اب لتوزيع 

امل�صاعدات  طرود اخلر وتقدمي خمتلف 

امل��ح��اف��ظ��ات وم��ا ح��ول��ه��ا لتخفيف  ك��ل  يف 

منها  يعاين  اعباء  من  عليه  ي��ق��درون  ما 

ب��ع��د جائحة  امل��ج��ت��م��ع خ��ا���ص��ة  ال��ك��ث��ر يف 

ال�صعبة  االقت�صادية  واالو���ص��اع  ك��ورون��ا 

التي يواجهها االردن يف هذه املرحلة كما 

ي��ح��اول اال���ص��ت��ف��ادة م��ن ال��ن��ا���ص امل��ق��ت��درة 

االخرين. مل�صاعدة 

  واأ���ص��اف »اأمت��ن��ى ان اك���ون ع��ل��ى ق��در 

امل�صروع  هذا  اكمال  وا�صتطيع  الثقة  هذه 

وهنا  ب��خ��ط��وة  خ��ط��وة  بنف�صي  ومتابعته 

ا�صتطعت  باأنني  النف�صية  للراحة  ا���ص��ل 

ال��ك��ث��ر ممن  ف��ه��ن��اك  ي�صتحق  م��ن  اف���ادة 

ي��ت��وا���ص��ل ل��ط��ل��ب ه����ذه امل�������ص���اع���دات وال 

ي�����ص��ت��ح��ق��ون��ه��ا وه������ذا م����ا راأي�����ت�����ه خ���الل 

انهم قادرون على  جوالت توزيع الطرود 

ال  ولكنهم  جيد  وو�صعهم  نف�صهم  اعالة 

عن  يبحثون  بل  والك�صب  العمل  يريدون 

االريحية خالل اجللو�ص يف املنزل وطلب 

امل�صاعدات«، بعك�ص االم التي تربي يتامى 

تاأخذ  نا�ص  فهناك  ق��وة  وال  لهم  ح��ول  ال 

حق غرها ويحرم غره ب�صبب اأنانيته.

 واأو����ص���ح ان���ه ي��ق��وم ب��اإي�����ص��ال ال��ط��رود 

ب��ن��ف�����ص��ه وال����ت����ي ه����ي ع����ب����ارة ع����ن امل�����واد 

اال�صا�صية املتعارف عليها يف املنازل والتي 

تق�صي حاجته ملدة �صهر كامل واي ان�صان 

حالة منزله �صيئة ي�صاعدون يف ترميمه. 

االن�صان الكوميدي اكرث �صخ�ص جمروح 

كثرا  نف�صه  م��ع  ويجل�ص  ا���ص��رار  وع��ن��ده 

ويبكي احيانا اال انه يحاول قدر امل�صتطاع 

ان ي��ن�����ص��ي ال��ن��ا���ص ه��م��وم��ه��م وظ��روف��ه��م 

ويحاول اخلروج من هذا االطار وتغطية 

جروحه الأجل ان ين�صى ويعي�ص، وقال ملن 

االخرين  م�صاعر  يراعي  باأن  �صلبيا  يعلق 

اي�صا  فكما لديك م�صاعر لدى االخرين 

اجليدة  والكلمة  حتبط  ال�صيئة  فالكلمة 

تدعم. 

»عمر برقان« كوميديا أردنية تجسدت بالبساطة 

      

النباط – نور حتاملة

ابن  عاما   ٣٢ العمر  م��ن  البالغ  الدعجة  حممود   

والغناء  للفن  حبه  بداأ  نف�صه،  عن  يقول  كما  الوطن 

منذ ال�صغر وبداأ تطوير نف�صه بالرغم انه مل يدر�ص 

املو�صيقى اأكادمييا بل بالتعلم خطوة خطوة.

�صوته  اكت�صف  ال��دائ��م  العمل  مع  تطورت  موهبة 

اأ�صدقائه  من  بدعم  الثامن  ال�صف  يف  للغناء  وحبه 

ميثل  وكان  يغني  �صماعه  يحبون  كانوا  الذين  واأهله 

ا�صدر  بها.  والفوز  املو�صيقية  املهرجانات  يف  املدرا�ص 

يا  »ول��ع��ت  كلماتها  وك��ان��ت   ٢٠١٥ ع��ام  ل��ه  اغنية  اول 

اقبلت«،  املنايا  يوم  يا وطن  االردنية ولعت حنا عزك 

�صهرته  وام��ت��دت  اخل��ا���ص��ة  املو�صيقية  فرقته  واأن�����ص��اأ 

حيث  من  جيد  ب�صكل  حفالته  ب�صبب  املحلية  الفنية 

العالقات وارتفاع اعداد احلفالت والغناء يف االعرا�ص 

االعرا�ص  يف  حلفالته  املتابع  اجلمهور  وا�صبح  اي�صا 

واملطاعم واملهرجانات ياأتون با�صتمرار ل�صماعه وكان 

اأق��ام  ال��واح��د، كما  ال��ي��وم  ٣ ح��ف��الت يف  اأح��ي��ان��ا  يقيم 

بعدها  �صبيب  مهرجان  يف  و���ص��ارك  تركيا  يف  حفالت 

اجت���ه اىل ا����ص���دار االغ����اين اخل��ا���ص��ة ب��ه وع���دده���ا ٥ 

اغاين منوعة بني وطنية وعاطفية باللهجة االردنية 

واخر اغنية ا�صدرها باللهجة العراقية. 

»ترند«  اغاين  منط  على  اغاين  تاأليف  اىل  واجته 

التي  الطبطبة  اجل�صمي  ح�صني  الفنان  اغنية  مثل 

والتي حققت  املن�صف  الطنجرة« عن  »اه لقيت  غناها 

���ص��ه��رة وا���ص��ع��ة ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي 

مطاعم  اأ���ص��ح��اب  م��ن  ال��ك��ث��ر  م��ع��ه  ت��وا���ص��ل  ب�صببها 

املنا�صف يف االردن، وعلى منط اغنية الهدف مر�صود 

ملتم  »ال��رب��ع  اأغنية  األ��ف  ال�صهرة  جاهز  والر�صا�ص 

على �صدر املنا�صف«، كما اأ�صدر اأغنية طريفة يف ذروة 

جائحة كورونا. 

ق��ب��ال وال ي�صف  ي��ع��رف حم��م��ود ط��ع��م احل���ب  مل 

اأب���دا  ب��احل��ب  ي��وؤم��ن  ان�����ص��ان ال  ب��ال��ع��ا���ص��ق وه���و  نف�صه 

وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ه وح�����ص��ب م��ا ي���رى ح��ول��ه  ي��اأت��ي احل��ب 

االأغنية  ا�صداره  قبل  ولهذا  قبله  ولي�ص  ال��زواج  بعد 

العراقية معظم اغانيه اخلا�صة تتطرق اىل اجلانب 

الكوميدي اكرث من غرها.

مبنا�صبة  له  وطني  اوبريت  اول  يف  حممود  �صارك 

مطرب   ١٢ ي�صم  الها�صمية  االأردن��ي��ة  اململكة  مئوية 

ع��دي��د من  م��ع  ت��ع��اون  ك��م��ا  م��ن �صمنهم،  ه��و  اردين 

جم��دي  ال�����ص��اع��ر  منهم  املحليني  وامل��ل��ح��ن��ني  ال�����ص��ع��ار 

ال��ب�����ص��ط��ام��ي ال���ذي م��ع��ظ��م ت��ع��اون��ه م��ع��ه وم���ن ا�صهر 

كبر  �صدى  لها  وك��ان  معا  ا���ص��دروه��ا  التي  االغ��اين 

٢٠١٨ وال��ل��ح��ن  اغ��ن��ي��ة »وي��ل��ي وي��ل��ي ع��ال�����ص��ن��اب« ع���ام 

تراث. اال يف اأغنيته االخرة التي جاءت بالتعاون مع 

ا�صقاءنا من العراق، وقال كان التحدي فيها اللهجة 

بال�صكل  الكثر من املطربني  التي ال يتقنها  ال�صعبة 

املطلوب حيث يتحدى فيها املطربني العراقيني ومن 

ال�صعب على الفنان االردين �صبط اللهجة العراقية 

ب�صكل حمرف.

ومل  بالكامل  ح�صابه  على  اغانيه  كل  حممود  انتج 

يلقى اي دعم فني حكومي او خا�ص، وعن التحديات 

التي واجهته قال انها ال تواجه الكثر من املطربني 

مفا�صالت  هناك  الوطنية  االغنية  يف  حتى  املحليني 

ع���دي���دة، واأ����ص���اف ان���ه ل���وال ح�����ص��اب��ات��ه ع��ل��ى م��واق��ع 

ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي وم�����ص��اه��م��ت��ه��ا يف ال���روي���ج 

حلفالته مل يعرف بني النا�ص كما انه حارب لي�صتمر 

اىل هذا اليوم.

»محمود الدعجة« وجدت نفسي في الفن منذ الصغر ولم 
ألقى الدعم الذي أستحقه

أنغام ترد على أصالة.. »االعتذار ال يكون 
بالسوشيال ميديا«

دبي - العربية

ب�����ص��ك��ل غر  اأن���غ���ام،  امل�����ص��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ردت 

ن�صري،  اأ�صالة  ال�صورية  الفنانة  على  مبا�صر، 

االت�صال  حت��اول  اأن��ه��ا  االأخ���رة  �صرحت  بعدما 

ولكن  ومرا�صلتها  م���رات   ٥ امل�����ص��ري��ة  بالنجمة 

دون جدوى.

م�صاحمتها  ع��ن  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  تعليقاً  وق��ال��ت 

ليعتذر  ج��اء  ث��م  خ��ط��اأ  حقها  يف  ارت��ك��ب  �صخ�صا 

للعلن  تخرج  اأن  يجب  ال  االأم���ور  تلك  مثل  »اإن 

ت�صريحات  يف  وذل��ك  م��ي��دي��ا«،  ال�صو�صيال  ع��رب 

»�صوالف  برنامج  »روتانا« من خالل  اإذاعة  عرب 

رم�صانية« م�صاء االثنني.

ال�صلح نية 

انزعجت  م��ل��ك«  »هيبة  �صاحبة  اأن  ب��دا  كما 

باأنها  اأ���ص��ال��ة،  بها  �صرحت  التي  الطريقة  م��ن 

حاولت التوا�صل معها اأكرث من مرة عن طريق 

اإر�صال ر�صائل عرب الهاتف اأو االت�صال بها، حيث 

ي��ك��ون ع��ن طريق  اأن االع���ت���ذار ال  اأن��غ��ام  اأك����دت 

عموما،  ميديا  ال�صو�صيال  اأو  اآب  وات�ص  تطبيق 

ورب��ك يف  نف�صك  وب��ني  بينك  تكون  اأن  بد  ال  بل 

ال�صلح وبني من وقع معه خالف كي تظل  نية 

االأمور يف اإطارها ال�صخ�صي.

اخلالف  حل  كان  »كلما  اأن��ه  اأنغام  واأو�صحت 

يكون  رب��ه��م��ا  عليهما  وي�����ص��ه��د  ال�صخ�صني  ب��ني 

نوايا  بداخلها  يكون  كما  �صدقا  واأك��رث  حقيقيا 

باأنها  منوهة  والت�صامح«،  للم�صاحلة  حقيقية 

ح����ال خ���رج���ت ع���ن ذل����ك االإط������ار ت���ك���ون جم��رد 

ا�صتعرا�ص، خمتتمة باأن هذه وجهة نظرها.

تهديد بزيارة منزلها

علنية  منا�صدة  كانت وجهت  اأ�صالة  اأن  يذكر 

ل��زم��ي��ل��ت��ه��ا ال��ف��ن��ان��ة اأن���غ���ام م��ن��ذ اأي����ام ح��ت��ى ت��رد 

حاولت  اأنها  موؤكدة  الهاتفية،  حمادثاتها  على 

اأك�����رث م���ن م����رة ومل جت���د ردا،  ب��ه��ا  االت�������ص���ال 

فجاأة،  منزلها  ب��زي��ارة  زميلتها  اأ�صالة  وه���ددت 

الإمتام امل�صاحلة التي حدثت بينهما موؤخرا.

وق���ال���ت مم���ازح���ة ال��ن��ج��م��ة امل�������ص���ري���ة، ع��رب 

»ه��ذا  فقالت:  املا�صي،  االأ���ص��ب��وع  الربنامج  ذات 

لو  دقيلي  اأو  م�صجاتي  على  ردي  لنغومة،  ن��داء 

اأجيلك  راح  اإذا مارديتي  اأنا ع�صبت..  �صمحتي.. 

البيت«.

ال�صبح ما  م��ن  اأدق��ل��ه��ا  »ق��اع��دة  اأ���ص��اف��ت  كما 

برد، دقتلها ٤-٥ مرات وبعتلها ر�صائل ما برد 

ويف اآخر ر�صالة قلتلها لو ما بردي عليا هاجي 

على بيتك نتفاهم هذا نداء لنغومة ردي عليا«.

اعتذار علني

اعتذارا  اأ�صالة  قدمت  اأ�صبوعني،  نحو  قبل 

دامت  خالفات  بعد  وذل��ك  اأنغام،  للفنانة  علنياً 

امل��وزع  م��ن  االأخ���رة  زواج  ب�صبب  ع��ام��ني،  لنحو 

�صقيقة  اب��ن��ة  زوج  ك���ان  ال���ذي  اإب���راه���ي���م،  اأح��م��د 

طارق العريان.

ون�����ص��رت ال��ف��ن��ان��ة ال�����ص��وري��ة، ���ص��ورة الأن��غ��ام 

اإن�صتغرام«،  الر�صمي على  وولديها عرب ح�صابها 

وع��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه��ا ق��ائ��ل��ة: »ب����دون ُم��ق��ّدم��ات ب��ّدي 

عن  اأنغام  دائماً  ديقه  ال�صّ للغاليه  اعتذار  ق��ّدم 

وكذلك   .. الّتقدير  اأخ��ط��اأت  واأن��ا  مّني  ما�صدر 

بعتذر جّداً من والدي عمر وعبد الّرحمن على 

بقبل  اأن��ا  نّغومه  رّد  كان  ما  �صو  لو   .. �صار  اللي 

وبقّدر ..وكان املفرو�ص نكون بكّل الظروف �صو 

ارحت��ت جت��ّراأت  .. ) كتر  �صند لبع�ص  ما كانت 

وعملت �صي بّدي اأعمله مّن مّدة«.

وب���ع���د م�����رور ���ص��اع��ة ت��ق��ري��ب��اً ع��ل��ى م��ن�����ص��ور 

ب��ال��رد عليها ك��ذل��ك عرب  اأن��غ��ام  اأ���ص��ال��ة، ق��ام��ت 

يا  بنغلط  »كلنا  »اإن�صتغرام« حيث كتبت:  تطبيق 

اأن عندك �صجاعة االعتذار  اأ�صالة ويح�صب لك 

اأقبل  اأين  اللي ح�صل ماقدر�ص غر  وبرغم كل 

اعتذارك وعفا اهلل عن ما �صلف«.


