
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

كورونا الثالثة .. ارتداد وبائي 
وليست بالموجة

هل أنصفت عملية »التعليم 
عن بعد« ذوي اإلعاقة..!!!

الأنباط - م�شاعل حممد 

و���ض��ع��ت ك���ورون���ا ي��دي��ه��ا ع��ل��ى جميع 

ال��ق��ط��اع��ات واأث������رت ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

فقد   , التعليم  ومنها  حياتنا  يف  الأم���ور 

ت���اأث���ر ال��ت��ع��ل��ي��م خ���ال اجل��ائ��ح��ة ب�ضكل 

ك��ب��ر ح��ي��ث ت��وق��ف ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة عن 

يف  وجامعاتهم  مدار�ضهم  اإىل  ال��ذه��اب 

عام  م��رور  بعد  والآن  العامل,  اأنحاء  كل 

وال��ت��وج��ه  ال��وج��اه��ي  التعلم  ع��ل��ى وق���ف 

الفروق  تراعى  هل  بعد  عن  التعلم  اإىل 

ال��ف��ردي��ة ب��ن الطلبة وه���ل ي��ت��م ات��خ��اذ 

الجراء املنا�ضب ل� الطلبة ذوي الأعاقات 

؟ وهل مت ان�ضافهم ولبيت احتياجاتهم 

وذويهم خال جتربة النتقال ل� التعلم 

الل���ك���روين ب��ي��ن��م��ا ي���راه���ا ال��ك��ث��ر من 

احتياجات  تلبي  مل  وال��ط��اب  الأه���ايل 

الطلبة الذين ل يعانوا من اأي �ضيء.

اأخ�����ض��ائ��ي��ة ال��رب��ي��ة اخل��ا���ض��ة اأ���ض��ي��ل  

ك���ي���وان ق��ال��ت اأن ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د مل 

يراعي الفروق بن الطلبة ب�ضبب وجود 

ف��ئ��ات خم��ت��ل��ف��ة م���ن الإع����اق����ات واأي�����ض��ا 

بينهم فروقات.

التفا�شيل �ص »5«

النباط- نور حتاملة 

اأع���رب الأم���ن ال��ع��ام ل���وزارة ال�ضحة 

عادل  الدكتور  الأوبئة  ل�ضوؤون  الأردنية 

ا�ضتعداد  ع��ن  اأي���ام  ع��دة  قبل  البلبي�ضي 

اململكة ملوجة ثالثة من فايرو�س كورونا 

امل�����ض��ت��ج��د, مم���ا اأث�����ار ح���ال���ة م���ن ال��ق��ل��ق 

واجل��دل ل��دى ال���راأي العام ح��ول �ضحة 

م��ا ي��ت��م ت��داول��ه مم��زوج��ا ب��اخل��وف من 

التبعات التي �ضتلحق هذه املوجة اذا ما 

�ضربت الردن. 

�ضرار  الدكتور  قال  ال�ضياق  هذا  ويف 

ثالثة  موجة  ن�ضميها  ل  نحن  ب��ل��ع��اوي, 

وبائيا  ارت����دادا  �ضتكون  ح��دث��ت  م��ا  واذا 

وما  ال�ضتاء  اىل  ال�ضتاء  من  املوجة  لأن 

امل��وج��ة  م���ن  ل����ان  ي��ت��ع��ايف  الردن  زال 

لي�س  انه  رغم  عليها  ترتب  وما  الثانية 

بن  ن�ضجل  زلنا  ف��ا  املطلوب  بالتعايف 

واأ���ض��اف  اي��ج��اب��ي��ة,  فحو�ضات   ٪١٢-١٤

حول املوؤ�ضرات من املتوقع ح�ضول هذه 

الرت��دادات الوبائية وقد ترتفع الن�ضبة 

املعدل  ب��ه��ذا  ا�ضتمرينا  م��ا  اذا   ٪١٤ ع��ن 

البطيء من اعطاء اللقاح لننا �ضنعطي 

ال��ف��ر���ض��ة ل��ل��ف��اي��رو���س ب��ال��ت��ح��ور ومعنى 

معينة  بطفرات  فايرو�ضات  ان��ت��اج  ذل��ك 

يزيد انت�ضارها وبالتايل تزيد من اعداد 

ال����ض���اب���ات وارت���ف���اع يف ع���دد ال��وف��ي��ات, 

الذي يعاين منه  الثاين  ال�ضبب  ويكمن 

العامل اجمع اي�ضا يف �ضجر النا�س من 

احلجر واحلد من احلركة والتنقل.

التفا�شيل �ص »5«

493 وفاة و1259 إصابة بفيروس كورونا  

توقعات باإلعالن عن تخفيف إجراءات 
الحظر اليوم

الأحد   13  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  25  ني�سان  2021 م - العدد  5674    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 الفايز: الممارسات اإلسرائيلية 
الهمجية لن تنال من صمود 

الشعب الفلسطيني

 رئيس الوزراء يتفقد السوق المركزي للخضار 
والفواكه ومركز جمرك عمان

 العيسوي يرعى إطالق المبادرة الملكية 
لتمكين األسر العفيفة بالعقبة ووادي عربة

النباط- عمان

 ت���ف���ق���د رئ���ي�������س ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ض��ر 

ال�ضبت,  ام�س  اخل�ضاونة خال جولة ميدانية 

عمان,  يف  وال��ف��واك��ه  للخ�ضار  امل��رك��زي  ال�ضوق 

وكذلك �ضر العمل يف مركز جمرك عمان.

ال�ضوق  زي��ارت��ه  خ��ال  ال����وزراء  رئي�س  واك��د 

ال�ضتمرار  �ضرورة  والفواكه  للخ�ضار  املركزي 

باأ�ضعار  للمواطنن  الزراعية  املنتجات  بتوفر 

منا�ضبة وجودة عالية.

وا���ض��ت��م��ع خ���ال ج��ول��ت��ه يف خم��ت��ل��ف اق�����ض��ام 

ال�������ض���وق ي���راف���ق���ه رئ��ي�����س جل��ن��ة اأم����ان����ة ع��م��ان 

ايجاز من مدير  اإىل  ال�ضواربة  الدكتور يو�ضف 

ال�����ض��وق امل��ه��ن��د���س ان�������س حم���ادي���ن ح����ول �ضر 

وت�ضويق  ا�ضتقبال  يف  ودوره  ال�ضوق  يف  العمل 

املزروعات وتوفرها للمواطنن.

واكد رئي�س الوزراء �ضرورة اأمتتة العمليات 

ي���خ���دم م�ضلحة  امل���رك���زي مب���ا  ال�����ض��وق  داخ�����ل 

امل����زارع����ن وال���ت���ج���ار, م��ث��ل��م��ا اك����د اخل�����ض��اون��ة 

للمناولة  املخ�ض�ضة  امل�ضاحات  زي���ادة  ���ض��رورة 

داخ�����ل ال�������ض���وق مب���ا ي�����ض��ه��م يف رف����ع م�����ض��ت��وى 

اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة. وا���ض��ار م��دي��ر ال�����ض��وق اإىل 

ل��ل��خ�����ض��ار وال���ف���واك���ه هو  امل���رك���زي  ال�����ض��وق  اأن 

 3 نحو  يوميا  وي�ضتقبل  اململكة  يف  �ضوق  اك��ر 

واأن  وال��ف��واك��ه,  اخل�ضار  م��ن  ط��ن   500 و  اآلف 

امل��زارع��ن ي���وردون اخل�����ض��ار وال��ف��واك��ه لل�ضوق 

بكميات تكفي الحتياجات املحلية, لفتا اإىل اأن 

الطبيعية. ال�ضعار م�ضتقرة وبحدودها 
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النباط- عّمان

 رعى رئي�س الديوان امللكي الها�ضمي, رئي�س 

امل��ل��ك,  م���ب���ادرات ج��ال��ة  جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة تنفيذ 

املبادرة  اإطاق  ال�ضبت,  ام�س  العي�ضوي,  يو�ضف 

الدخل  وذوي  العفيفة  الأ���ض��ر  لتمكن  امللكية 

امل���ح���دود يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة وم��ن��ط��ق��ة وادي 

عربة.

وت�ضتهدف املبادرة؛ حت�ضن م�ضتوى معي�ضة 

امل��ح��دود,  ال��دخ��ل  العفيفة وذوي  الأ���ض��ر  ودخ��ل 

اإقامة  لتمكينها من  الازم  الدعم  تقدمي  عر 

تقدمي  خ��ال  م��ن  ���ض��غ��رة,  اإن��ت��اج��ي��ة  م�ضاريع 

التمويل والتدريب على تاأ�ضي�س امل�ضاريع و�ضبل 

اإدارت���ه���ا, وال��دع��م ال��ف��ن��ي ودرا����ض���ات اجل���دوى, 

على  الركيز  مع  جناحها,  ل�ضمان  ومتابعتها 

بناء قدرات  اإىل جانب  وال�ضباب,  املراأة  قطاعي 

الهيئات املحلية ال�ضريكة يف تنفيذ املبادرة.

الذي  امللكية  املبادرة  اإط��اق  خال  وج��رى, 

تقنية  عر  الها�ضمي  امللكي  ال��دي��وان  يف  ج��رى 

موؤ�ض�ضة  بن  اتفاقات  توقيع  املرئي,  الت�ضال 

نهر الأردن, ب�ضفتها اجلهة امل�ضرفة على تنفيذ 

املبادرة, و ١6 جمعية يف حمافظة العقبة ووادي 

عربة, اخترت وفقا لاأ�ض�س واملعاير املعتمدة 

يف تنفيذ املبادرة.

اأ�����ض����رة يف   ٢١3 ن���ح���و  امل����ب����ادرة  وت�����ض��ت��ه��دف 

حمافظة العقبة, ونحو 30 اأ�ضرة يف وادي عربة, 

٢٤3 م�ضروعا اإنتاجيا �ضغرا, حيث  عر اإقامة 

���ض��ت��ق��وم اجل��م��ع��ي��ات امل�����ض��ت��ف��ي��دة ب���اإع���ادة متويل 

م�ضاريع.
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النباط- عّمان

ي���ع���ل���ن رئ����ي���������س ال������������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ض��ر 

اخل�ضاونة اليوم عن �ضل�ضلة اإجراءات تخفيفية 

الإ�ضابات  انخفا�س عدد  با�ضتمرار  توقع  و�ضط 

بفرو�س كورونا يف الأردن.

ب����دوره دع���ا وزي���ر ال�����ض��ح��ة ال��دك��ت��ور ف��را���س 

الهواري اإىل التزام املواطنن ب�ضروط ال�ضامة 

مكت�ضبات  ع��ل��ى  "للمحافظة  وذل����ك  ال��ع��ام��ة, 

ننتقل  حتى  امل��وج��ة  ه��ذه  على  ال�ضيطرة  جن��اح 

"كل  اأن  اإىل  م�����ض��را  اأخرى",  اإج�������راءات  اإىل 

ظل  يف  للتغير  قابل  وهو  تقييمه  �ضيتم  اإجراء 

الوبائية". املنحنيات 

ك�������ض���ف وزي�������ر ال�����دول�����ة ل���������ض����وؤون الع������ام 

والت�ضال �ضخر دودين, اأن رئي�س الوزراء ب�ضر 

�ضل�ضلة  ع��ن  امل��ق��ب��ل  الأح���د  �ضيعلن  اخل�����ض��اون��ة 

امللكية  التوجيهات  على  بناء  تخفيفية  اإجراءات 

بالتخفيف من احلظر.

ال����ض���ّرة يف  اأ���ض��غ��ال  ن�ضبة  اإن  دودي����ن,  وق���ال 

فرو�س  تف�ضي  ذروة  وق��ت  و�ضلت  امل�ضت�ضفيات 

موؤ�ضر  ه��ذا  اأن  اإىل  م�ضرا   ,٪  8١ اإىل  ك��ورون��ا 

وت���اأم���ل   ٪5١ اإىل  ان��خ��ف�����ض��ت  ل��ك��ن��ه��ا  خ���ط���ر, 

احلكومة اأن تنخف�س الن�ضبة اأكرث من ذلك.

واأ�ضاف اأن وزير ال�ضحة و�ضع خطة منا�ضبة 

لتخفيف اإجراءات احلظر وفق احلالة الوبائية, 

م�ضرا اإىل اأن تنفيذ هذه الإجراءات �ضيكون يف 

الثلث الأخر من �ضهر رم�ضان املبارك..

البنك اإلسالمي األردني يوزع أرباح 
نقدية بنسبة %12 

4ر30 مليون دينار أرباح العربي 
اإلسالمي الصافية العام الماضي

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية 
أم علي خالل شهر رمضان الفضيل

النباط- عمان

الأع����ي����ان في�ضل  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اأك�����د 

الإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة  امل���م���ار����ض���ات  اأن  ال����ف����اي����ز, 

وه����ج����م����ات ق���ط���ع���ان امل�������ض���ت���وط���ن���ن ع��ل��ى 

امل���ق���د����ض���ي���ن وال�����ق�����د������س وم���ق���د����ض���ات���ه���ا 

الإ����ض���ام���ي���ة وامل�����ض��ي��ح��ي��ة, ل���ن ت���ن���ال م��ن 

الفل�ضطيني. ال�ضعب  �ضمود 

وع������ر ع����ن اإدان���������ة جم���ل�������س الأع����ي����ان 

وامل��م��ار���ض��ات  الع���ت���داءات  لتلك  ال�����ض��دي��دة 

لن  اإن��ه��ا  وق���ال  العن�ضرية.  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

احل��ر  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ���ض��وك��ة  تك�ضر 

�ضتزيده  بل  الطاهرة  اأر�ضه  على  املرابط 

�����ض����م����ودا وث����ب����ات����ا؛ دف�����اًع�����ا ع����ن ق��د���ض��ن��ا 

وامل�ضيحية. الإ�ضامية  ومقد�ضاتنا 

اليوم  اأ���ض��دره,  بيان  يف  الفايز  واع��ت��ر 

العن�ضرية  امل��م��ار���ض��ات  ت��ل��ك  اأن  ال�����ض��ب��ت, 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة مت��ث��ل اإره����اب دول���ة يتوجب 

بحزم  ل��ه  الت�ضدي  ال���دويل  املجتمع  على 

وحم��ا���ض��ب��ة اإ���ض��رائ��ي��ل ع��ل��ى اجل��رائ��م التي 

ت���رت���ك���ب���ه���ا ب���ح���ق ال�������ض���ع���ب ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

وامل���ق���د����ض���ات الإ����ض���ام���ي���ة وامل�����ض��ي��ح��ي��ة يف 

ال���ق���د����س, ال���ت���ي ت�����ض��ك��ل اإرًث��������ا ح�������ض���ارًي���ا 

ودي��ن��ًي��ا واإن�����ض��ان��ًي��ا ع��امل��ًي��ا. وق���ال ال��ف��اي��ز اإن 

اإىل  الأق���رب  �ضيبقى  و�ضعبا  ق��ي��ادة  الأردن 

�ضمود  وي�ضاند  ويدعم  و�ضعبها  فل�ضطن 

الفل�ضطينين.
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النباط- عمان

 عقد البنك الإ�ضامي الأردين اجتماع 

والأرب��ع��ن  ال��ث��اين  ال��ع��ادي  العامة  الهيئة 

ب��وا���ض��ط��ة الت�����ض��ال امل��رئ��ي والل���ك���روين  

الأ�ضتاذ  الإدارة/  جمل�س  رئي�س  برئا�ضة 

مو�ضى عبد العزيز �ضحادة وح�ضور اأع�ضاء 

املجل�س والرئي�س التنفيذي / املدير العام 

عطوفة  وبح�ضور  �ضعيد  ح�ضن  الدكتور 

م���راق���ب ع����ام ال�������ض���رك���ات ال���دك���ت���ور وائ���ل 

القانوين  الن�ضاب  واكتم��ال  العرموطي 

ل��ل��م�����ض��اه��م��ن ال����ذي����ن ي��ح��م��ل��ون ا���ض��ه��م��اً 

بن�ضبة     ) وال��وك��ال��ة  )ب��الأ���ض��ال��ة والن��اب��ة 

املوافق  اخلمي�س  ي��وم   )٪73.0٤( ح��وايل  

باأحكام قانون  , وذلك عمًا    ٢0٢١/٤/٢٢

ال��دف��اع رق��م ١3 ل�����ض��ن��ة١99٢ وام��ر ال��دف��اع 

رقم 5 ل�ضنة ٢0٢0.
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النباط- عمان

ل�ضركة  العادية  العامة  الهيئة  عقدت 

البنك العربي الإ�ضامي الدويل بوا�ضطة 

برئا�ضة  اجتماعا  امل��رئ��ي,  الت�ضال  تقنية 

�ضعيد  حممد  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س 

�ضاهن.

واأع���ل���ن ���ض��اه��ن ن��ت��ائ��ج اأع���م���ال ال��ب��ن��ك 

اأظهرت  والتي  املنتهية,  املالية  ال�ضنة  عن 

ارتفاعا يف اإجمايل موجودات البنك نهاية 

العام لت�ضل اإىل 5٤3ر٢ مليار دينار مقابل 

بنمو   ٢0١9 ع���ام  يف  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار  300ر٢ 

الئتمانية  الت�ضهيات  وبلغت  باملئة,   ١١

٤٤0ر١  دينار مقابل  58١ر١ مليار  املبا�ضرة 

مليار دينار لعام ٢0١9 بنمو ١0 باملئة.

والتاأمينات  العماء  ودائع  ر�ضيد  وبلغ 

النقدية.
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النباط-عمان

الجتماعي  التكافل  مبداأ  من  انطاقاً 

رم�ضان  �ضهر  عليها  ي��ح��ث  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م 

بن  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  اإط����ار  ويف  الف�ضيل 

البنك العربي وتكية اأم علي, وا�ضل البنك 

اأم  تكية  برامج  دع��م  يف  م�ضاهمته  العربي 

قامت  حيث  الف�ضيل.  ال�ضهر  خ��ال  علي 

رم�ضان  �ضهر  ب��داي��ة  وم��ن��ذ  ع��ل��ي  اأم  تكية 

ب��ت��وزي��ع ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى الأ���ض��ر 

امل��ع��ت��م��دة, ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ت��وزي��ع وج��ب��ات 

الأ���ض��ر  مل��ن��ازل  مبا�ضرة  ال�ضاخنة  الإف��ط��ار 

ال�ضريكة  اجلمعيات  خال  ومن  املحتاجة 

الرحمن  م��وائ��د  ع��ن  ب���دًل  ع��ل��ي  اأم  لتكية 

التي اعتادت تكية اأم علي اإقامتها يومياً يف 

مقرها الرئي�ضي يف العا�ضمة عّمان.
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النباط-وكالت

�����ض����ه����دت ل���ي���ل���ة الأم�����������������س, م����واج����ه����ات 

الح��ت��ال  وق���وات  املقد�ضين  ب��ن  ميدانية 

ال��ب��ل��دة القدمية  وامل�����ض��ت��وط��ن��ن, يف حم��ي��ط 

ب���ال���ق���د����س امل���ح���ت���ل���ة, ل���ل���ي���وم احل�������ادي ع�����ض��ر 

باب  لهبات  م�ضابه  م�ضهد  يف  ال��ت��وايل,  على 

خاله  من  يظهر  الرحمة,  وب��اب  الأ�ضباط 

ملدينتهم,  ال��را���ض��خ��ة  ال��ه��وي��ة  امل��ق��د���ض��ي��ون, 

و�ضمودهم يف وجه حماولت طم�س الهوية 

الدينية للقد�س وتغير معاملها

الت�شدي ملحاوالت فر�ض 

وا�شع جديد

املحامي خالد زبارقة, قال: اإن »الأحداث 

ي��وم,  ب��ع��د  ي��وم��ا  ك��ان��ت تت�ضاعد  ال��ق��د���س  يف 

اأحياء مدينة  اإىل مواجهات يف كل  وتطورت 

القد�س, على غر ما كان يتوقعه الحتال«

»حماقة  ارتكب  الح��ت��ال  اأن  اإىل  وذه��ب 

الح��ت��ال  اأن  اإىل  ول��ف��ت  غ��ال��ي��ا«,  �ضتكلفه 

مي���ار����س ال�����ض��غ��ط وال��ب��ط�����س وال��ق��م��ع بحق 

حلظة  يف  اأن��ه  »اإل  متكرر,  ب�ضكل  املقد�ضين 

والحتقان  ال�ضغط  ه��ذا  كل  ينفجر  معينة 

يف وج���ه الح���ت���ال, ك��م��ا ح���دث يف ه��ب��ة ب��اب 

الرحمة,  ب��اب  هبة  يف  ح��دث  وكما  الأ�ضباط 

وكما يحدث اليوم يف هبة باب العامود«

واأكد زبارقة, اأن هبة باب العامود مر�ضحة 

للتطور وكان من املمكن اأن تتو�ضع اإىل كامل 

ال�ضفة الغربية.

التفا�شيل �ص »10«

»هّبة القدس« .. إذالل لالحتالل وتأكيد على الهوية الفلسطينية 



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 رئيس الوزراء يتفقد السوق المركزي للخضار 
والفواكه ومركز جمرك عمان

 العيسوي يرعى إطالق المبادرة الملكية لتمكين 
األسر العفيفة بالعقبة ووادي عربة

العودات للمقدسيين: نقف إلى جانبكم

 توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الشرق االوسط 
للتوظيف وملتقى النشامى

االنباط- عمان

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

للخ�سار  امل��رك��زي  ال�����س��وق  ال�سبت،  ام�����س  ميدانية  ج��ول��ة 

جمرك  مركز  يف  العمل  �سري  وكذلك  عمان،  يف  والفواكه 

عمان.

واك����د رئ��ي�����س ال������وزراء خ���الل زي���ارت���ه ال�����س��وق امل��رك��زي 

املنتجات  بتوفري  اال�ستمرار  ���س��رورة  وال��ف��واك��ه  للخ�سار 

باأ�سعار منا�سبة وجودة عالية. الزراعية للمواطنني 

ال�سوق يرافقه  وا�ستمع خالل جولته يف خمتلف اق�سام 

اإىل  ال�سواربة  يو�سف  ال��دك��ت��ور  عمان  اأم��ان��ة  جلنة  رئي�س 

ايجاز من مدير ال�سوق املهند�س ان�س حمادين حول �سري 

امل��زروع��ات  وت�سويق  ا�ستقبال  يف  ودوره  ال�سوق  يف  العمل 

للمواطنني. وتوفريها 

واك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء ���س��رورة اأمت��ت��ة ال��ع��م��ل��ي��ات داخ��ل 

ال�����س��وق امل��رك��زي مب��ا ي��خ��دم م�سلحة امل��زارع��ني وال��ت��ج��ار، 

املخ�س�سة  امل�ساحات  زي��ادة  �سرورة  اخل�ساونة  اكد  مثلما 

للمناولة داخل ال�سوق مبا ي�سهم يف رفع م�ستوى اخلدمات 

امل��رك��زي  ال�����س��وق  اأن  ال�����س��وق اإىل  امل��ق��دم��ة. وا����س���ار م��دي��ر 

وي�ستقبل  اململكة  يف  ���س��وق  اك���ر  ه��و  وال��ف��واك��ه  للخ�سار 

3 �آالف و 500 ط��ن م��ن اخل�����س��ار وال��ف��واك��ه،  ن��ح��و  ي��وم��ي��ا 

بكميات  لل�سوق  والفواكه  اخل�سار  ي��وردون  املزارعني  واأن 

م�ستقرة  اال�سعار  اأن  اإىل  الفتا  املحلية،  االحتياجات  تكفي 

الطبيعية. وبحدودها 

يف  العمل  �سري  ال����وزراء  رئي�س  تفقد  اجل��ول��ة،  وخ���الل 

ال�سوق  يف  امللكية  العلمية  اجلمعية  اوجدته  الذي  املختر 

املركزي للخ�سار والفواكه الذي يقوم باإجراء الفحو�سات 

لل�سوق  امل�سدرة  اأو  ال��واردة  الزراعية  للمنتجات  املخرية 

املحلي.

على �سعيد اآخر، زار رئي�س الوزراء مركز جمرك عمان، 

يقوم  التي  اجلمركية  والعمليات  العمل  �سري  على  واطلع 

بها املركز خدمة للمواطنني.

فيها  راف��ق��ه  التي  اجل��ول��ة  خ��الل  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 

وزير املالية الدكتور حممد الع�سع�س اإىل توجيهات جاللة 

املواطنني  على  االإج���راءات  بت�سهيل  الثاين  عبداهلل  امللك 

وامل�ستثمرين والقطاع التجاري يف املعامالت اجلمركية.

دائرة  مدير  من  �سرح  اإىل  اخل�ساونة  الدكتور  وا�ستمع 

اجلمارك بالوكالة العميد جالل الق�ساة حول �سري العمل 

واالجن����از يف م��رك��ز ج��م��رك ع��م��ان، الف��ت��ا اإىل االإج����راءات 

املتخذة للت�سهيل على املواطنني واملراجعني للمركز.

دائ��رة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  العمل  يف  التكامل  الق�ساة  واك��د 

املركز  يف  العاملة  االخ��رى  ال��دوائ��ر  مع  العامة  اجل��م��ارك 

ومبا ي�سهل على املراجعني تقدمي اخلدمات لهم يف موقع 

واح���د اخ��ت�����س��ارا ل��ل��وق��ت واجل��ه��د. وخ���الل زي��ارت��ه مركز 

ترخي�س  دائ��رة  ف��رع  ال���وزراء  رئي�س  تفقد  ع��م��ان،  جمرك 

للتخفيف  خدماته  يقدم  ال��ذي  عمان  جمرك  يف  املركبات 

املراجعني للمركز. ال�سائقني  على 

االنباط- عمان

الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  رع��ى   

رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة 

امل��ل��ك، ي��و���س��ف ال��ع��ي�����س��وي، ام�����س ال�����س��ب��ت، 

اإط�����الق امل����ب����ادرة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��م��ك��ني االأ����س���ر 

العفيفة وذوي الدخل املحدود يف حمافظة 

العقبة ومنطقة وادي عربة.

م�ستوى  حت�سني  امل���ب���ادرة؛  وت�����س��ت��ه��دف 

ال��ع��ف��ي��ف��ة وذوي  م��ع��ي�����س��ة ودخ�����ل االأ�����س����ر 

الدخل املحدود، عر تقدمي الدعم الالزم 

اإن��ت��اج��ي��ة  م�����س��اري��ع  اإق���ام���ة  م���ن  لتمكينها 

����س���غ���رية، م����ن خ�����الل ت����ق����دمي ال��ت��م��وي��ل 

و�سبل  امل�����س��اري��ع  تاأ�سي�س  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب 

اإدارتها، والدعم الفني ودرا�سات اجلدوى، 

الرتكيز  مع  جناحها،  ل�سمان  ومتابعتها 

جانب  اإىل  وال�����س��ب��اب،  امل����راأة  قطاعي  على 

يف  ال�سريكة  املحلية  الهيئات  ق���درات  بناء 

تنفيذ املبادرة.

امل���ب���ادرة امللكية  اإط����الق  وج����رى، خ���الل 

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  يف  ج��رى  ال���ذي 

عر تقنية االت�سال املرئي، توقيع اتفاقات 

اجلهة  ب�سفتها  االأردن،  نهر  موؤ�س�سة  بني 

جمعية   16 و  امل��ب��ادرة،  تنفيذ  على  امل�سرفة 

العقبة ووادي عربة، اختريت  يف حمافظة 

تنفيذ  يف  املعتمدة  واملعايري  لالأ�س�س  وفقا 

املبادرة.

يف  اأ���س��رة   213 نحو  امل��ب��ادرة  وت�ستهدف 

وادي  يف  اأ�سرة   30 ونحو  العقبة،  حمافظة 

اإنتاجيا  م�سروعا   243 اإق��ام��ة  ع��ر  ع��رب��ة، 

امل�ستفيدة  �ستقوم اجلمعيات  �سغريا، حيث 

ب���اإع���ادة مت��وي��ل م�����س��اري��ع اإن��ت��اج��ي��ة اأخ���رى 

التمويل  �سناديق  اآلية  وفق  جديدة،  الأ�سر 

لتمويل  املنحة  ا�ستخدام  واإع���ادة  ال���دّوارة، 

هذه امل�ساريع، ومبا ي�سمن تو�سيع �سريحة 

االأ�����س����ر امل�����س��ت��ف��ي��دة وال���راغ���ب���ة ب��ت��اأ���س��ي�����س 

م�ساريع اإنتاجية �سغرية مدرة للدخل.

حتدي  اإن  ل��ه،  كلمة  يف  العي�سوي  وق��ال 

موا�سلة  م��ن  مينعنا  مل  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 

�سمنها  وم����ن  امل��ل��ك��ي��ة،  امل����ب����ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ 

مبادرة متكني االأ�سر العفيفة وذوي الدخل 

املحدود يف حمافظة العقبة ومنطقة وادي 

عربة، بتوجيهات مبا�سرة من جاللة امللك 

عبداهلل الثاين.

ن�ستلهم  الذي  امللك  اأن جاللة  واأ�ساف، 

م���ن���ه ال���ع���زمي���ة واالإ�������س������رار ع���ل���ى ال��ع��م��ل 

واالإجن���������از، ي�����س��ع يف م��ق��دم��ة اأول���وي���ات���ه 

االأردنيني،  جلميع  الف�سلى  احلياة  تاأمني 

جرى  ال��ت��ي  امللكية  امل��ب��ادرات  �سملت  حيث 

اإط���الق���ه���ا يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، 

�سرائح جمتمعية عزيزة على قلب القائد، 

خ�����س��و���س��اً ال���ف���ئ���ات ال���ت���ي مت����ر ب���ظ���روف 

اق��ت�����س��ادي��ة ���س��ع��ب��ة، ح��ي��ث ي��وج��ه جاللته 

با�ستمرار لتوفري �سبل العي�س الكرمي لها، 

وتلبيتها،  احتياجاتها  جلميع  واال�ستجابة 

لتمكينها  اأمامها  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة 

حت�سني  اإىل  و�سواًل  واجتماعياً  اقت�سادياً 

نوعية حياتها.

ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل  ال���ع���ي�������س���وي  واأ�������س������ار 

وتوجيهها  وحتفيزها  املحلية  املجتمعات 

املن�سود،  االإي��ج��اب��ي  التغيري  اإح����داث  نحو 

الذات  على  االعتماد  ثقافة  تر�سيخ  بهدف 

وت���وف���ري ف��ر���س ال��ع��م��ل ل��ل�����س��ب��اب وت��ع��زي��ز 

دورهم يف تنفيذ م�ساريع اإنتاجية، ومتكني 

امل��ح��دود  ال���دخ���ل  ال��ع��ف��ي��ف��ة وذوي  االأ����س���ر 

االأ�سر  هذه  والتو�سع يف حتويل  اقت�سادياً، 

ي�ستوجب  م��ن��ت��ج��ة،  اإىل  م��ع��ال��ة  اأ����س���ر  م���ن 

ت�سمن  بطريقة  ال��دع��م  توجيه  مبجمله 

مت��ك��ني ه���ذه ال��ف��ئ��ات م��ن اإن�����س��اء امل�����س��اري��ع 

االإن���ت���اج���ي���ة ال�����س��غ��رية وامل����وف����رة ل��ف��ر���س 

العمل، اإىل جانب توفري التدريب والدعم 

الفني لها لتعزيز قدراتها على اإن�ساء هذه 

امل�����س��اري��ع واإدارت����ه����ا، ومب���ا ي��ر���س��خ مفهوم 

وُي�سهم  امل�ستدامة،  املحلية  االقت�ساديات 

يف التخفيف من م�سكلتي الفقر والبطالة.

متكني  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  العي�سوي  ولفت 

امل��ح��دود  ال���دخ���ل  ال��ع��ف��ي��ف��ة وذوي  االأ����س���ر 

ومنطقة  ال��ع��ق��ب��ة  حم��اف��ظ��ة  يف  وال�����س��ب��اب 

ه��ذه  م�����س��اع��دة  اإىل  ت�����س��ع��ى  ع���رب���ة،  وادي 

ال��ف��ئ��ات ع��ل��ى ام��ت��الك م�����س��اري��ع اإن��ت��اج��ي��ة 

منتجني  اأ�سخا�ساً  ليكونوا  للدخل،  م��دّرة 

وفاعلني يف املجتمع، ف�ساًل عن العمل على 

امل�ستفيدة وبناء قدراتها  متكني اجلمعيات 

من خالل تقدمي الدعم والتدريب الالزم 

لها، للنهو�س بدورها يف خدمة املجتمعات 

امل��ح��ل��ي��ة وال���ف���ئ���ات امل�����س��ت��ه��دف��ة، و���س��م��ان 

هذه  من  امل�ستفيدة  االأ�سر  �سريحة  تو�سيع 

املبادرة.

وق�������ال وزي�������ر ال���ت���ن���م���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة 

امل��ب��ادرة  اإن ه��ذه  امل��ف��ل��ح، م��ن جهته،  اأمي���ن 

املوجهة  وامل�ساريع  ال��رام��ج  اأهمية  ت��وؤك��د 

وال�سباب،  ل��الأ���س��ر  ال��ذات��ي  الت�سغيل  نحو 

فاعلة،  اإنتاجية  ق��وة  اإي��ج��اد  يف  للم�ساهمة 

والباحثني  لل�سباب  عمل  ف��ر���س  وت��وف��ري 

ال��وزارة يف تقدمي  التزام  عن عمل، موؤكداً 

ج��م��ي��ع ال��ت�����س��ه��ي��الت ال����الزم����ة وال���دع���م 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة ال��ف��اع��ل��ة وامل��ح��ق��ّق��ة 

الأه���داف���ه���ا، ب�����س��ف��ت��ه��ا ال�����س��ري��ك ال��رئ��ي�����س 

والذراع التنموي.

االأردن  نهر  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  وقالت 

اإن مبادرة متكني  اإنعام الري�سي، بدورها، 

امل��ح��دود  ال���دخ���ل  ال��ف��ق��رية وذوي  االأ����س���ر 

ت��اأت��ي  ع��رب��ة،  ال��ع��ق��ب��ة ووادي  يف حم��اف��ظ��ة 

نفذتها  التي  امللكية  للمبادرات  ا�ستكمااًل 

امل��وؤ���س�����س��ة ل��ت��م��ك��ني االأ����س���ر امل�����س��ت��ه��دف��ة يف 

���س��م��ااًل وو���س��ط��اً وج��ن��وب��اً،  ال��ب��ادي��ة  مناطق 

وال��ب��ل��ق��اء  وال����ك����رك  م����اأدب����ا  اإىل  اإ����س���اف���ة 

وع����ج����ل����ون، ب���ه���دف مت���ك���ني ودع������م اأب���ن���اء 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ع��ر ت��ق��دمي م��ن��ح مالية 

املختلفة  املحلية  للهيئات  م�����س��رتدة  غ��ري 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع ري����ادي����ة م��وج��ه��ة نحو 

دعم  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  ال��ذات��ي،  الت�سغيل 

اأ�سحابها،  تخدم  منزلية  اإنتاجية  م�ساريع 

وت���خ���دم ���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ���س��م��ن م��ع��اي��ري 

ال�سالمة والوقاية والتباعد.

التحديات،  كل  من  “بالرغم  واأ�سافت 

االت�سال  تقنية  ع��ر  ال��ي��وم  جنتمع  ف��اإن��ن��ا 

ال�ستكمال  واإ���س��رار  ع��زمي��ة  وكلنا  امل��رئ��ي، 

م�������س���رية اإط������الق م����ب����ادرة مت���ك���ني االأ����س���ر 

الفقرية وذوي الدخل املحدود يف حمافظة 

ب���اأم���ر م���ن ج��الل��ة  ال��ع��ق��ب��ة ووادي ع���رب���ة، 

العمل  با�ستمرار على  يحّفزنا  الذي  امللك، 

وذلك  الظروف،  اأ�سعب  يف  واالإجن��از حتى 

ح��ر���س��اً م��ن ج��الل��ت��ه ع��ل��ى ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

يواجهها  التي  االقت�سادية  االأع��ب��اء  وط��اأة 

املواطن«.

واأع�������رب مم��ث��ل��و اجل���م���ع���ي���ات اخل���ريي���ة 

امللكية  للمبادرات  تقديرهم  عن  امل�ستفيدة 

للجمعيات  ال��ت��ن��م��وي  ال�����دور  ت��ع��زز  ال��ت��ي 

اخلريية يف العقبة ووادي عربة، من خالل 

ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع اإن��ت��اج��ي��ة م�����دّرة ل��ل��دخ��ل 

اأفراد االأ�سر امل�ستفيدة،  تعتمد على قدرات 

وت��وف��ر اأي�����س��ا ف��ر���س ع��م��ل الأب���ن���اء وب��ن��ات 

ُت�����س��ه��م مب��ج��م��ل��ه��ا يف حت�سني  امل��ح��اف��ظ��ة، 

الكرمية  احلياة  وتاأمني  املعي�سي  امل�ستوى 

لهم.

االنباط-عمان

النواب املحامي عبد  دان رئي�س جمل�س 

االعتداءات  العبارات  باأ�سد  العودات  املنعم 

ل��ق��وات االح��ت��الل يف القد�س ويف  امل��ت��ك��ررة 

الفل�سطينية. االأرا�سي 

وك���ت���ب ال�����ع�����ودات يف ت���غ���ري���دة ل����ه ع��ر 

ت���وي���رت:  ن���دي���ن اع����ت����داءات االح���ت���الل يف 

ونحيي  الفل�سطينية،  واالأرا���س��ي  القد�س 

يف  ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ���س��م��ود 

وج����ه االح����ت����الل ال�����س��ه��ي��وين ال��ب��غ��ي�����س، 

للمرابطني  واإك��ب��ار  اإج���الل  حتية  ون��وج��ه 

وامل���داف���ع���ني ع���ن ال���ق���د����س وم��ق��د���س��ات��ه��ا، 

جاللة  بقيادة  االأردنيني  اأن  لهم  موؤكدين 

امللك يقفون اإىل جانبهم يف �سبيل حريتهم 

الوطني وا�ستقاللهم 

االنباط-عمان

مت ت���وق���ي���ع  ب���روت���وك���ول ت���ع���اون ب��ني 

ال�سرق االو�سط للتوظيف ومثلها  �سركة 

اط���راد  ال��دك��ت��ور  االدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 

امل���ج���ايل وم��ل��ت��ق��ى ال��ن�����س��ام��ى ل��ل��ج��ال��ي��ة 

املهند�س  وم��ث��ل��ه  ال��ع��امل  ح���ول  االردن���ي���ة 

اأمي���ن ال��رف��اع��ي رئ��ي�����س امل��ل��ت��ق��ى يف مقر 

ال�����س��رك��ة ي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا ت���اأم���ني ف��ر���س 

من  وعر�سها  ال���دول  خمتلف  م��ن  عمل 

خ����الل م���واق���ع ال���ت���وا����س���ل االج��ت��م��اع��ي 

منها  لي�ستفيد  الن�سامى  مللتقى  التابعة 

املغرتبني.  فيهم  اأردين مبن  كل مواطن 

�سهل  الدكتور  التوقيع  مرا�سم  وح�سر 

ال��ع��ل��ي��ا يف ملتقى  ال��ل��ج��ن��ة  ن�����س��ري ع�����س��و 

االردن  يف  امل��ل��ت��ق��ى  ومم���ث���ل  ال��ن�����س��ام��ى 

املجايل  ط���ارق  ال�سيد  ح�سرها  وك��ذل��ك 

ال�سرق االو�سط  ل�سركة  التنفيذي  املدير 

رووؤ���س��اء  من  ع��دد  اىل  اإ�سافة  للتوظيف 

االق�سام يف ال�سركة.

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
آل شاهين

 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 جاللة 

���س��اه��ني  اآل  اإىل  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك 

العني  �سقيق  �ساهني،  اأحمد حممد  بوفاة 

وحمافظ البنك املركزي االأ�سبق “حممد 

�سعيد” �ساهني.

واأعرب العي�سوي، يف ات�سال هاتفي مع 

اأ�سرة الفقيد، عن تعازي وموا�ساة جاللة 

ب��وا���س��ع  ي��ت��غ��م��ده  اأن  اهلل  ���س��ائ��ال  امل���ل���ك، 

رحمته.

االنباط- عمان   

م�ست 13 يوما من دخ��ول االأردن مئويته 

الّثانية، والتي ا�ستهلها جاللة امللك عبد اهلل 

ب��االإف��راج  املخت�سة  اجل��ه��ات  بتوجيه  ��اين  ال��ثَّ

عن غالبية املتهمني بزعزعة ا�ستقرار اململكة 

ا، َبيد اأنَّ هذا االإفراج  والبالغ عددهم 16 �سخ�سً

ال يعني اإقفال الق�سية وعدم �سيادة القانون.

وكالة االأنباء االأردنية )برتا(، التقت عدًدا 

الذين  والقانونيني  ابقني  ال�سَّ امل�سوؤولني  من 

بدقة  انتقى مفرداته  امللك  انَّ جاللة  اأك���دوا 

وتكر�س  القانون،  �سيادة  توؤكد  كبري  وحر�س 

طيلة  االأردن  عليه  �سار  التَّ�سامح  م��ن  نهجا 

ك��لَّ يد حاولت  وال��ذي منع  املا�سية  نوات  ال�سَّ

وقالت  بالفو�سى.  واإغ��راق��ه��ا  ال�سفينة  خ��رق 

ابق واملحامية وفاء بني م�سطفى  النَّائب ال�سَّ

التي ح�سرت اللقاء امللكي االأخري، اإن حديث 

امللك جاء متوازنا بني احلر�س على االإف��راج 

ر به جلرِّ البالد اإىل املجهول  ن اأخطاأ اأو ُغرِّ عمَّ

والفو�سى، وبني احلر�س على �سيادة القانون.

بداية  ه��ذه يف  امل��ل��ك بخطوته  اأنَّ  واأك����دت 

املئوية الثَّانية ير�سخ نهًجا ها�سمًيا �سار عليه 

اأج����داده وامل��ل��ك ال��ب��اين احل�سني ب��ن ط��الل- 

طيب اهلل ث��راه- ولي�س ذلك اأم��را غريبا، بل 

يعرفون  ال��ذي��ن  االأردن���ي���ني  ك��ل  عند  متوقعا 

جاللة امللك والعائلة الها�سمية طيلة قرن من 

الزَّمان.

عن  ب���االإف���راج  امللكية  ال��رغ��ب��ة  اأنَّ  وب��ي��ن��ت 

امل��وق��وف��ني ك��ان��ت ح��ر���س��ا م���ن ج��الل��ت��ه على 

�سملهم مع عائالتهم �سمن اإجراءات قانونية 

حت��دث  ك��م��ا  تغلق  مل  الق�سية  اأن  يعني  م��ا 

اأم��ام  م�ستمرة  املحاكمة  �ستكون  بل  البع�س، 

ياأخذ  الق�ساء  وت���رك  ول��ة،  ال��دَّ اأم���ن  حمكمة 

جمراه.

ويل  واأ�سارت اإىل اأنَّ االأردن عر تاريخه الطَّ

تعر�س الأزمات كبرية، لكنه يخرج منها اأقوى 

بف�سل �سيا�سته القائمة على احرتام االإن�سان 

فح والتَّ�سامح  و�سيادة القانون، واأنَّ دالالت ال�سَّ

امللكي جعلت الثِّقة مطلقة بالقيادة الها�سمية 

مل�سرية  دائ��م��ة  مراجعة  هناك  اأن  ت��وؤك��د  التي 

االإ�سالح.

��اب��ق  ول�����ة ال�����سَّ رئ��ي�����س حم��ك��م��ة اأم������ن ال�����دَّ

وحم���ام���ي ب��ع�����س امل���وق���وف���ني امل����ف����َرج عنهم 

امللك  اإن جالله  ق��ال  املجايل  �سميح  الدكتور 

بطي  �سيقوم  الها�سميني-  ع���ادة  ه��ي  -وك��م��ا 

ملف هذه الق�سية املتعلق ببع�س االأ�سخا�س 

الذين اُتهموا فيها ومل يكن لهم دور كبري بها.

املو�سوع  م��ع  تعامل  جاللته  اأنَّ  واأ���س��اف 

كاأب يحنو على رعيته ويحر�س على امل�سلحة 

العليا ل��ل��ب��الد م��ع اإع���ط���اء ال���درو����س وال��ع��ر 

ك��ادت تخرق  للجميع من ه��ذه الواقعة التي 

النَّ�سيج االجتماعي وتهدد االأمن واال�ستقرار 

يف البلد.

وقال ع�سو جمل�س االأعيان الدكتور اأحمد 

العبادي اإنَّ توجيه جاللة امللك باإخالء �سبيل 

ا�ستقرار  زعزعة  ق�سية  ذم��ة  على  املوقوفني 

اململكة هو نهج ها�سمي امتد الأك��ر من مئة 

ع���ام، ومل ي��ك��ن ج���دي���ًدا، وه���ذا ك��ل��ه ي�سب يف 

اجت����اه اأن ت��اأخ��ذ ال��ع��دال��ة جم��راه��ا وت��وف��ري 

التي  اليد  وك��ف  االأردن��ي��ة  فينة  لل�سَّ احلماية 

حتاول خرقها بني حني واآخر.

ر  واأ�����س����اف اأنَّ ه����ذا ال��ت��وج��ي��ه ق����رار م��ق��دَّ

ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ك��اف��ة، وه���و م��ا اع��ت��اد عليه 

االأردنيون طيلة احلكم امللكي الها�سمي، ومع 

م امل��ل��ك عبد اهلل  ��ان��ي��ة ي��ق��دِّ ب��داي��ة امل��ئ��وي��ة ال��ثَّ

��اين دل��ي��ال ج��دي��دا ع��ل��ى اأنَّ احل��ك��م يقوم  ال��ثَّ

و�سيادة  والتَّ�سامح  والو�سطية  االعتدال  على 

ويوجه  ال�سكان،  ظ���روف  وم��راع��اة  ال��ق��ان��ون، 

ي��ك��ون عملها وف��ق  اأن  ول���ة ك��اف��ة  ال���دَّ اأج���ه���زة 

القانون.

امل���وؤام���رات  ع��ل��ى  ع�����س��ي  االأردن  اأنَّ  واأك�����د 

يعي�س  وه��و  ه،  ���س��دَّ حُت���اك  التي  واملخططات 

اإقليم ملتهب وم�سطرب،  منذ زمن بعيد يف 

ال��ف��اري��ن من  م��الي��ني  اأر���س��ه  وا�ستقبل على 

التي  والفو�سى  واخل����راب  وال��دم��ار  البط�س 

حلَّت ببالدهم، ووج��دوا دولة �ساكنة ي�سودها 

العدل واالأمن بقيادة ملكية ها�سمية م�ستقرة 

منذ مئة عام.

وق�����ال ال���ن���ائ���ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س جمل�س 

جاللة  اإن  زي��ادي��ن،  هيثم  املهند�س  ال��ن��واب، 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ح��ري�����س ع��ل��ى تعزيز 

وح���دة ال�����س��ف، واحل��ف��اظ ع��ل��ى اأم���ن االأردن 

من  الداخلية،  اجلبهة  ومتا�سك  وا�ستقراره 

�سيا�سية  �سخ�سيات  ملنا�سدة  ا�ستجابته  خالل 

وع�سائرية لالإفراج عن املوقوفني.

�سطرت  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأ����س���اف 

وع��دم  وال�سفح  العفو  لغة  ال��ت��اري��خ  م��ر  على 

الوطن  اأبناء  �سخ�س من  اأي  االنتقامية من 

فوجدنا  خمتلفة،  ق�سايا  يف  بهم  يغرر  ممن 

واالآخ���ر عفوا ملكيا عاما �سادرا  بني احل��ني 

الإعطاء الفر�سة للمواطنني يف الت�سالح مع 

اأنف�سهم والعودة حل�سن الوطن.

اأن تعامل الدولة مع االأح��داث  اإىل  ولفت 

االأخ�������رية، ج��ن��ب��ت ال���ب���الد ال���دخ���ول يف اأزم���ة 

العبث  حم���اوالت  خلف  االجن����رار  اأو  داخلية 

باأمن البالد، موؤكدا اأن وعي ال�سعب االأردين 

�سيبقى  الها�سمية  ق��ي��ادت��ه  خ��ل��ف  وال��ت��ف��اف��ه 

على  القائمة  امل��واط��ن  لثقافة  رئي�سا  عنوانا 

الوحدة والتما�سك.

من جهته، قال الوزير والعني االأ�سبق، نادر 

الظهريات، اإننا اليوم نقف اأمام قيمة اإ�سافية 

مما وجدنا عليها قيادتنا الها�سمية، فجاللة 

اأب��ا واأخ��ا الأبناء وبنات �سعبه،  امللك كان دائما 

ولي�س حاكما فقط.

وتابع باأن االأجيال القادمة �ستبقى تتحدث 

اأي  الها�سميني وجت��اوزه��م عن  وتتناقل عفو 

وا�ستقراره،  واأم��ن��ه  بالوطن  للعبث  حم��اول��ة 

ونحن نعي�س ذكرى الدخول يف املئوية الثانية 

مع  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  بنتها  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة 

ال�سعب االأردين، منوها باأن جاللة امللك �سار 

طيب  قبله،  من  اجلاللة  اأ�سحاب  درب  على 

عن  ويعرون  ب�سعبهم  يفخرون  ثراهم،  اهلل 

ذلك من خالل ح�سن اإدارة �سوؤون البالد.

ع��دم  اإىل  االأردن  اأب���ن���اء  ال��ظ��ه��ريات  ودع����ا 

االلتفات الأ�سحاب االأجندات اخلارجية الذين 

ال يريدون اخلري لهذا البلد، واإمن��ا يريدون 

ب��دول �سادتها الفو�سى واخل��راب  اأن يلحقوه 

والدمار دون حتقيق اأي اإجناز يذكر، م�سريا 

حلقت  التي  الفو�سى  جت���ارب  جميع  اأن  اإىل 

بهذه الدول مل تزدها اإال �سعفا.

ب������دوره، ق����ال ن��ق��ي��ب امل��م��ر���س��ني ال�����س��اب��ق، 

حممد حتاملة، اإن جاللة امللك عبداهلل الثاين 

يعطينا كل يوم در�سا جديدا من درو�س العفو 

عند املقدرة، وهذا لي�س غريبا عليه، موؤكدا اأن 

ال�سعب االأردين يلتف خلف القيادة الها�سمية 

واجلي�س العربي واالأجهزة االأمنية وموؤ�س�سات 

الدولة، ويرف�س اأية حماولة للنيل من كيان 

الدولة التي نتغنى جميعنا بحجم اإجنازاتها 

التي حتققت تزامنا مع االحتفال مبئويتها، 

ال  وتطويرها،  عليها  املحافظة  اإىل  ونتطلع 

اأخرى  هدمها وتدمريها كما �سهدنا يف دول 

تزعزع اأمنها وا�ستقرارها.

واأك������د رئ��ي�����س ت���ي���ار االأح��������زاب ال��و���س��ط��ي��ة 

ب��االإف��راج  امللكي  التوجيه  اأن  ع��رب��ي��ات  نظري 

عن املوقوفني يف ق�سية الفتنة ميثل تعزيزا 

�سياق  يف  را���س��دة  عقالنية  �سيا�سية  ملمار�سة 

معايري وقيم االإن�سانية والعدل والرحمة التي 

متيز بها النظام عر تاريخ الدولة ال�سيا�سي 

ملدر�سة  خ��ا���س  بن�سق  ث��اب��ت��ة  كا�سرتاتيجية 

الها�سميني.

كاملة  اأم��ن��ي��ة  يقظة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  وا���س��ار 

ع��ل��ى ام����ت����داد ال�������س���ي���ادة ال��وط��ن��ي��ة م���ن قبل 

قدرة  اأظهرت  والتي  كافة،  االأمنية  االأج��ه��زة 

وكفاءة عالية بف�سل توجيهات ودعم جاللته 

املتوا�سلة ما مكنها من ال�سيطرة ب�سكل كامل 

على حماوالت العبث باالأمن واال�ستقرار.

واأك�����د اأن ال��ت��وج��ي��ه امل��ل��ك��ي ب����االإف����راج عن 

املعتقلني ر�سالة �سريحة ومدوية باأن االردن 

امل���وؤام���رات وي��ت��ق��دم بكل ثقة  ع�سي على ك��ل 

دقة  رغ��م  والتحديث  ال��ت��ط��ور  نحو  واق��ت��دار 

املرحلة وظروفها.

وطالب عربيات اإىل اإعادة توجيه وت�سكيل 

ت�سع  ب�سورة  وا�ستثمارها  الوطنية  الطاقات 

امل�ستقبل الواعد اأولوية وطنية عر منظومة 

ف��ك��ري��ة اإ���س��الح��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب اخل�����روج بعيدا 

زي��ادة  اج��ل  م��ن  التقليدي  التفكري  ع��ن حيز 

احلا�سر  لتعزيز  الوطنية  اخل���ي���ارات  ن��ط��اق 

وبناء امل�ستقبل انطالقا من ال�سعور الوطني 

بامل�سوؤولية االإيجابية احلرة.

وق���ال اأم���ني ع���ام ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني ح�سن 

حم��م��ود را����س���د، اإن ال���ق���رار امل��ل��ك��ي ب���االإف���راج 

ع��ن امل��وق��وف��ني ي��وؤك��د ح��ر���س ج��الل��ت��ه على 

ال�سف يف مواجهة قوى  وتوحيد  الفتنة  واد 

ال�سر الداخلية واخلارجية، مثلما يوؤكد قدرة 

االأردن على جتاوز ال�سعاب.

و�سدد على اأن االأردن يدخل مرحلة جديدة 

من االنفتاح الدميقراطي عر الروؤى امللكية 

مبنظومة  النظر  الإع����ادة  ال��داع��ي��ة  ال�سامية 

اإيجاد  اإىل  الت�سريعات ال�سيا�سية التي تهدف 

ال��وط��ن للم�سي  اأب��ن��اء  ب��ني  توافقية  ق��اع��دة 

ق��دم��ا نحو م��زي��د م��ن االإ���س��الح��ات �سيا�سيا 

واقت�ساديا واجتماعيا.

وق�����ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة ب��ج��ام��ع��ة 

لفتة  اإن  الفقري  ا�سامة  ال��دك��ت��ور  ال��ريم��وك 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين جت���اه ه���وؤالء 

وق��رب  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  يف  االأ�سخا�س 

حلول عيد الفطر ليكونوا بني اأهلهم مقدرة 

عاليا، موؤكدا اأن مبادرة جاللته عززت وحدة 

اأبناء الوطن، ووحدت اجتاهاتهم نحو اإعالء 

م�سيفا  الف�ساد،  وحماربة  الوطن  م�سلحة 

عن  غريبة  لي�ست  الكرمية  اللفتة  ه��ذه  اأن 

من  �سرعيتهم  ي�ستمدون  ال��ذي��ن  ها�سم  اآل 

االإرث النبوي العابق بالت�سامح والعفو عر 

التاريخ.

20 االحد    25/ 4 / 2021



املحلي
30

االنباط- حنني عبيدات

: الهي�ستامني   :)Histamine( 

 عبارة عن مادة كيميائّية ينتجها جهاز املناعة يف ج�سم 

اأو الإلته�ب�آت و  الإن�س�ن كرّد فعل على م�سبب احل�س��سية 

اجل�سم  يف  للح�س��سية  املن�عية  الإ�ستج�بة  من  جزءا  يعد 

لدغ�ت  اأو  الأطعمة،  بع�ض  من  التح�س�ض  عند  يفرز  و    ،

الغب�ر  يكون  معينة  من�خية  موا�سم  عند  ،اأو  احل�سرات 

اأو من  الطلع،  بع�ض حبوب  التح�س�ض من  اأو  جزءا منه�، 

يف  كبري  ب�سكل  يتواجد  و   ، بكتريي  اأو  فريو�سي  الته�ب 

اجللد و الرئتني و احللق و الأنف و اجله�ز اله�سمي. 

م�ستقبالته  ب�إحدى  افرازه   عند  الهي�ست�مني  يرتبط   

: G املوجودة يف خالي� اجل�سم و املرتبطة بربوتني 

H4 ،H3 ،H2 ،H1

الهي�ست�مني  به�  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الآث����ر  اإىل  ذل��ك  وي���وؤدي 

عملية  اأث��ن���ء  الطع�م  حتليل  على  ي�س�عد  و   ، اجل�سم  يف 

حم�ض  لإنت�ج  للج�سم  اإ�س�رات  ب�إر�س�ل  يقوم  لأنه  اله�سم 

املعدة. 

: الهي�ست�مني  م�س�دات   )Antihistamines(*

الهي�ست�مني  م�ستقبالت  تثبيط  على  تعمل  اأدوية  هي 

اأفع�ل حت�س�سية على اجل�سم.  اإيق�ف �سنعه و الذي له  اأو 

 : الهي�ست�مني  م�س�دات  ا�ستخدام�ت 

*ع�����الج ب��ع�����ض الأم�����را������ض و الإل���ت���ه����ب����ت اجل��ل��دي��ة 

الن�جتة  ،و احل�س��سية   وال�سدفية   ، الأكزمي�  و  ك�حلزاز، 

الكلى.  ك�أمرا�ض  اأمرا�ض  بع�ض  عن 

*ع����الج ح�����س������س��ي��ة الأن����ف و ال��ع��ط������ض و ال�����س��ي��الن، و 

اأحي�ن�  و  الداخلية  الذن  الته�ب  الن�جت عن  للدوار  عالج 

مب�ستقبل  امل��رت��ب��ط  الهي�ست�مني  )م�����س���د  الأرق  حل���لت 

 . )H1

 ( املريئي  الإرتداد  املعدة مثل  *عالج م�س�كل حمو�سة 

 .)H2 ب�مل�ستقبل  املرتبط  الهي�ست�مني  م�س�د 

: الهي�ست�مني  م�س�دات  **اأنواع 

اأدوية   : الأول(  الهي�ست�مني)H1()اجليل  1(م�س�دات 

 : مثل  ب�لنع��ض  يتن�وله�  من  ي�سعر 

العلمي Chlorphenamine()1(ال�سم 

)allerfin(التج�ري ال�سم 

ال�����س��ري��ة ،احل���ك���ة اجل��ل��دي��ة،  األ����ريف����ني.... ي��ع���ل��ج   ...

التح�س�سي. امللتحمة  الته�ب  الر�سح،  الأنفية،  اجليوب 

العلمي،  الإ�سم   )Diphenhydramine  ()2  

التج�ري)panadol night( يحتوى على  الإ�سم 

للحكة  ي�ستخدم  و  الربا�سيت�مول   و  ديفينهيدرمني  م�دة 

العط��ض.  و  الأنف  و �سيالن 

ال�����س����م   )3Doxylamineالعلمي ال������س�����م 

اأحي�ن�  و  القلق  و  احلكة  لعالج   ...)Atarax(التج�ري

 )Morphin (يكون ب�لإ�س�فة اإىل امل�سكن�ت الأفيونية

ال�سرط�ن.  ب�أمل  ال�سعور  لتخفيف 

،ال���س��م  ال��ع��ل��م��ي  )Promethazine(ال�سم   )4

و���س��ي��الن  احل��ك��ة  ل��ع��الج   ....)Histazin(التج�ري

الغثي�ن  ويع�لج  اجل��ل��د،  يف  واحل��ك��ة   ، والعط��ض   ، الأن��ف 

وغريه�.  والدوار 

 : ال��ث���ين(  )اجل��ي��ل   )H1 الهي�ست�مني)  **م�����س���دات 

ج�سم  ح�سب  ب�سيطة  بن�سبة  ال��ن��ع������ض  ت�سبب  اأن  مم��ك��ن 

 : املري�ض مثل 

العلمي Cetrizin()1(ال�سم 

 )cerin( ال�سم التج�ري  

العلمي  ال�سم   )Loratadine()2

)loratan( التج�ري ال�سم 

ال���س��م  و  ال��ع��ل��م��ي  ال���س��م   )Fexofenadine()3

التج�ري 

 .)Telfast(

ال����������س���������م   )desloratidine()4

التج�ري ال�سم   ..)Areius(العلمي

:  )H2 الهي�ست�مني)  **م�س�دات 

العلمي  ال�سم   )Famotidine()1

 )Famodar( التج�ري ال�سم 

العلمي  ال�سم   )Ranitidine()2

التج�ري  ال�سم   )Ranidin(

 .)Cemetidine()3

 )Nizatidine()4

:  )H3( الهي�ست�مني ** م�س�دات 

ال���ع�������س���ب���ي���ة.  ال����ن����ه�����ي�����ت  و  ب�����ل����دم�����غ  خم���ت�������س���ة   *  

ك��ع��الج  اق����راح����ه  مت  ل���ذل���ك   ....)Ciproxifan(

ال����ن����وم و يف ع�����الج ح�������لت م���ث���ل م��ر���ض  ل����س���ط���راب����ت 

ال���زه����مي���ر ، وق����د مت اق���راح���ه ك���ع���الج م�����س���ع��د مل��ر���ض 

ال�سخ�سية. انف�س�م 

الهي�ست�مني:  مل�س�دات  خمتلفة  اأ�سك�ل  هن�ك  واأي�س� 

ophthalmic(... drops قطرات العيون 

 )patanol ( ال�سم التج�ري ...)olopatadin(

Nasal sprayبخ�خ�ت الأنف  

Nasal drops   قطرات الأنف 

و على �سكل حبوب و �سراب. 

 ماهو الهيستامين و ماذا يسبب للجسم وماهي األدوية المثبطة و المضادة له و ماهي أنواعها ؟

االنباط- اإربد

ال��ع���ي��د ام�ض  ع��ل��ي  ال��ث��ق���ف��ة  تفقد وزي���ر 

ال�����س��ب��ت امل��رك��ز ال��ث��ق���يف يف حم���ف��ظ��ة اإرب���د 

الذي اأفتتح ع�م 2007.

ال�����وزارة تعمل  اإن  وق����ل خ���الل اجل��ول��ة 

وامل���ق����ول  الأ����س���غ����ل  وزارة  م���ع  ب����ل���ت���ع����ون 

امل�������س���وؤول لإي���ج����د ح��ل��ول ج���ذري���ة مل��و���س��وع 

اإىل  م�سريا  امل��رك��ز،  اأ���س��ف��ل  يف  امل��ي���ه  ت�سرب 

فنية حول  300 مالحظة  تلقت  ال��وزارة  اأن 

املركز.

للمراكز  التحتية  البنى  اأن  الوزير  واأكد 

مهمة  ف�س�ءات  ت�سكل  الثق�فية  والهيئ�ت 

تقدمي  ع��ن  ف�سال  املجتمع،  م��ع  للتوا�سل 

اخل����دم�����ت ال��ث��ق���ف��ي��ة واله���ت���م����م ب��رع���ي��ة 

امل�����واه�����ب وامل�����ب�����دع�����ني، وب���خ��������س���ة ف��ئ��ت��ي 

ا�ست�س�فته�  خالل  من  والأط��ف���ل،  ال�سب�ب 

والأم�سي�ت  الثق�فية  الربامج  من  العديد 

الثق�فية  وامل��ع���ر���ض  وال��ن��دوات  وال��ور���س���ت 

املختلفة.

الثق�فية  والهيئ�ت  املراكز  اأن  اإىل  ولفت 

ك�ن له� اأهمية كربى يف الحتف�لت بذكرى 

الأردنية لأنه� متثل  الدولة  ت�أ�سي�ض  مئوية 

ال�سعيد  على  الإجن���ز  واح��دة من عالم�ت 

ال���ث���ق����يف ال������ذي ي�����س��ري له���ت���م����م ال���دول���ة 

امللك  جم�ل�ض  يف  ت�أ�سي�سه�  منذ  ب�لثق�فة 

املوؤ�س�ض ولزالت م�ستمرة حتى يومن� هذا.

ويف ب��ي��ت ع���رار ال��ث��ق���يف، ب��ني ال��ع���ي��د اأن 

حم�فظة اإربد متيزت بق�م�ت ثق�فية دونت 

الهوية  بن�ء  يف  و�س�همت  الأردنية،  الرواية 

الأردين،  ال��وج��دان  يف  وتعزيزه�  الوطنية 

وهبي  م�سطفى  الأردن  �س�عر  ه��وؤلء  وم��ن 

التل “عرار”، موؤكدا دور الوزارة ب�لهتم�م 

وامل��ث��ق��ف��ني  الأدب���������ء  م���ن  الأول  ب���ل��رع��ي��ل 

والتعريف مبنجزهم الثق�يف.

من جهته، ق�ل الن�ئب حممد ال�سطن�وي 

�سيتم  امل��رك��ز  منه�  ي��ع���ين  ال��ت��ي  امل�سكلة  اإن 

بعد  رواده  ل�ستقب�ل  و�سيعود  مع�جلته�، 

م��ع���جل��ة الأخ����ط�����ء ال��ه��ن��د���س��ي��ة م���ن ق��ب��ل 

املخت�سة  الفنية  وال��ل��ج���ن  الأ���س��غ���ل  وزارة 

واجلمعية العلمية امللكية.

وع���ل���ى ه���م�����ض ال����زي�����رة، ت��ف��ق��د ال��ع���ي��د 

اخلوالدة،  ع�قل  اإرب��د  ثق�فة  مدير  يرافقه 

ع������ددا م����ن ال���ب���ي���وت ال����راث����ي����ة ال��ق��دمي��ة 

ع��رار، وم�س�فة  بيت  اإرب��د، منه�  مبح�فظة 

من  تعد  التي  بط�ينة  منذر  ومنزل  كريزم 

اأه���م واأق����دم امل��ب���ين ال��راث��ي��ة يف حم�فظة 

اإربد.

االنباط- عمان

املهند�سة  الأردن���ي���ة  ال��ري���دي��ة  جن��ح��ت   

)لرمي���ر(  �سركته�  بو�سع  الب�سيتي  عبري 

ع���ل���ى م��ن�����س��ة ك��ك�����س��ت���رت��ر ل���ت���ك���ون خ��ط��وة 

الع�ملية  اإىل  ال��و���س��ول  �سبيل  يف  متقدمة 

ب���ه���دف ال���ت���وا����س���ل امل��ب������س��ر وال���ف���ع����ل مع 

م�����س��ت��ف��ي��دي خ���دم����ت ال�����س��رك��ة وحت�����س��ي��ل 

متويل ي�س�عد على امت�م م�س�ريعه�.

وب��ح�����س��ب ب��ي���ن ���س��ح���يف ع���ن ال�����س��رك��ة، 

م��وق��ع  “كك�ست�رتر”  ف�����إن  ال�����س��ب��ت،  ام�����ض 

ي���ج���م���ع ال�������س���رك����ت ال���ن��������س���ئ���ة يف م��ن�����س��ة 

امل�سروع�ت  اأ�سح�ب  اي�س�ل  بهدف  واح��دة، 

امل��ب��ت��ك��رة ب���مل��م��ول��ني امل��ح��ت��م��ل��ني ب��ط��ري��ق��ة 

الري�دية  الأف��ك���ر  اأ���س��ح���ب  متكني  ت�سمن 

م��ن حت��وي��ل اأف��ك���ره��م اإىل م�����س��روع���ت مع 

الحتف�ظ مبلكيته�.

وتوظف �سركة “لرمي�ر” اخلوارزمي�ت 

ل���ق���ي��������ض امل�������س����ع���ر الإن�������س����ن���ي���ة ل���غ����ي����ت 

ا�ستخدامه� يف جم�لت متعددة، فيم� تركز 

ت��ع��زي��ز م�ستوى  ح���ل��ي��� ج��ه��وده��� يف جم����ل 

احل���ي����ة وال���رع����ي���ة ال�����س��ح��ي��ة م���ن خ��الل 

تطبيق ه�تف ذكي مرتبط ب�س�عة اأو يعمل 

م�ستقال اأ�سمه “نحو الع�فية«.

تطبيق  اإن  الب�سيتي  امل��ه��ن��د���س��ة  وق���ل��ت 

“نحو الع�فية” ي�ستخدم التغذية احليوية 
ال���راج���ع���ة وال����ع����الج الإدراك���������ي ال�����س��ل��وك��ي 

وتعديل  امل�����س���ع��ر  تنظيم  ع��ل��ى  للم�س�عدة 

املزاج بعد قي��ض العوامل احليوية وحتديد 

ب�لن�س�ئح  املت�سفح  وت��زوي��د  امل�س�عر  ن��وع 

ال��ت���أق��ل��م م��ع امل�س�عر  ت�����س���ع��ده ع��ل��ى  ال��ت��ي 

ال�سعبة.

ع��ل��ى  ي���ح���ت���وي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأن  وك�����س��ف��ت 

مب�  والنق��ض  النف�سي  للدعم  جمموع�ت 

مي��ك��ن ال���س��ت��ف���دة م���ن خ����ربات امل��ع���جل��ني 

ال��ذي��ن م���روا بتج�رب  اأ���س��ح���ب اخل���ربة  اأو 

م�����س���ب��ه��ة ب������س��ت��خ��دام ال����ذك�����ء ال��ع���ط��ف��ي 

ال����س���ط���ن����ع���ي. وب�������داأت رح���ل���ة امل��ه��ن��د���س��ة 

م�ج�ستري  كر�س�لة  م�سروعه�  يف  الب�سيتي 

العلوم  الكهرب�ئية من ج�معة  الهند�سة  يف 

ودوره���  اخلوارزمي�ت  حول  والتكنولوجي� 

يف ق��ي������ض امل�����س���ع��ر الإن�����س���ن��ي��ة ب������س��ت��خ��دام 

ت���ق���ن���ي����ت ال�����ذك������ء ال����س���ط���ن����ع���ي ب���ه���دف 

حي�ة  لتح�سني  امل�س�عر  هذه  من  ال�ستف�دة 

الإن�س�ن.

واأو���س��ح��ت اأن ح������س��ن��ة ج���م��ع��ة ال��ع��ل��وم 

“�سم�ل  الأع��م���ل  وح��سنة  والتكنولوجي� 

�ستارت” الت�بعة لكلية لومينو�ض وح��سنة 

احل�����س��ني  جل����م���ع���ة  ال���ت����ب���ع���ة  كور”  “ذا 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، ف��ت��ح��ن ال���ب����ب وا����س���ع���� اأم���م��ه��� 

للتعرف على ع�مل الري�دة وحتويل الأفك�ر 

ي�ستف�د  م�سروع�ت  اإىل  العلمية  والأبح�ث 

منه� على نط�ق وا�سع.

ح��سنة  يف  تعمل  ح�لي�  اأن��ه���  واأ���س���ف��ت 

عوامل  قي��ض  من  مكنته�  التي  كور”  “ذا 
م�����س���رك يف خمترب   200 ح��ي��وي��ة حل����وايل 

اأن احل������س��ن��ة  م����وؤك����دة  امل�������س����ع���ر،  حت��ف��ي��ز 

���س���ه��م��ت يف ت��ط��وي��ر م��ه���رات��ه��� ال��ري���دي��ة 

تطبيق  الأول؛  املنتج  اإطالق  ومتكينه� من 

“كك�ست�رتر”  من�سة  الع�فية” على  “نحو 
الع�ملية.

على  احل������س��ل��ة  وه���ي  الب�سيتي،  وق���ل��ت 

زم����ل���ة الأك����دمي���ي���ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ربي��ط���ن��ي��ة 

ل��ل��ه��ن��د���س��ة يف ب��رن���م��ج ق�����دة الب���ت���ك����ر، اإن 

ق��ب��ول ع��ر���ض ف��ك��رة امل�����س��روع ع��ل��ى من�سة 

مراحل  اجتي�ز  بعد  ي���أت��ي  “كك�ست�رتر”، 
خدمة  ن�حية  من  وجدواه�  الفكرة  تقييم 

الإن�س�نية واجلدوى القت�س�دية.

 العايد يتفقد مركز إربد الثقافي

 ريادية أردنية تنجح بوضع شركتها على منصة عالمية

االنباط- عمان

 اع���ل���ن دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ن��ت���ئ��ج 

التقييم لوظيفة “مدير ع�م معهد الإدارة 

الديوان  موقع  خالل  من  وذل��ك  الع�مة”، 

الإلكروين.

ال�سبت،  ام�����ض  ب��ي���ن  ال���دي���وان يف  وق�����ل 

ال�سف�فية  لنهج  ت��ع��زي��ًزا  ت���أت��ي  اخل��ط��وة  ان 

املتقدمني  ب��ني  الفر�ض  وت��ك���ف��وؤ  وال��ع��دال��ة 

لإ����س���غ����ل ال���وظ����ئ���ف ال���ق���ي����دي���ة، وت��ف��ع��ي��اًل 

التعيني  نظ�م  )7/ط/4( من  امل�دة  لأحك�م 

ل�سنة   )78( رق��م  القي�دية  ال��وظ���ئ��ف  على 

للمر�سح  ال�����س��م���ح  تت�سمن  وال��ت��ي   ،2019

خ�سعوا  مم��ن  القي�دية  الوظيفة  لإ�سغ�ل 

ملرحلة تقييم املوؤهالت واخلربات وامتح�ن 

القدرات الطالع على نتيجة التقييم.

للمر�سحني  �سيتيح  ال��دي��وان  اأن  يذكر 

ممن اجت�زوا المتح�ن الطالع على نت�ئج 

ع���م  )م��دي��ر  ال��ق��ي���دي��ة  للوظيفة  التقييم 

العرا�ض  وتقدمي  الع�مة(  الإدارة  معهد 

مل����ن ي���رغ���ب م����ن خ�����الل م���وق���ع ال����دي����وان 

اأي���م عمل من ت�ريخ   5 الإل��ك��روين، خالل 

اع����الن ال��ن��ت���ئ��ج اب���ت���داًء م���ن ال��غ��د الأح���د 

وانته�ء يوم اخلمي�ض.

الطفيلة االنباط- 

دع� رئي�ض جلنة بلدية الطفيلة الكربى 

ال�سبت،  ام�ض  ال�س�وي�ض،  ح�سن  املت�سرف 

اأ�سح�ب القالب�ت الذين يفرغون الأنق��ض 

وخم���ل���ف����ت ال���ب���ن����ء ع��ل��ى ج���وان���ب ال��ط��رق 

ال��دوام  �س�ع�ت  خ���رج  والفرعية،  الرئي�سة 

ال��ر���س��م��ي اإىل وق���ف م��ث��ل ه���ذه امل��خ���ل��ف���ت 

الإرب�ك  وزي�دة  البيئي  التلوث  ت�سبب  التي 

امل����روري واإع����ق���ة ح��رك��ة ال�����س��ري ع��ل��ى ع��دة 

طرق.

هذه  من  للحد  ت�سعى  البلدية  اإن  وق���ل 

الظ�هرة عرب مراقبة القالب�ت التي تفرغ 

حمولته� ب�سكل خم�لف وغري ق�نوين.

اإل  ي���ج���ري  ل  امل�����س��ك��ل��ة  ح����ل  اأن  وب�����ني 

الأط��راف،  قبل جميع  اجلهود من  بتك�تف 

وب���ل��ت��ع���ون م���ع امل���واط���ن ال����ذي ي��ق��ع على 

ي��ق��وم  ���س��خ�����ض  اأي  ع����ن  ال��ت��ب��ل��ي��غ  ع����ت���ق���ه 

جم�ل  على  للحف�ظ  الأن��ظ��م��ة،  مبخ�لفة 

البلدية  اأن  اإىل  م�سرياً  ونظ�فته�،  املدينة 

الفرعية  ال��ط��رق  م��ن  ع��دد  بتو�سعة  ب���داأت 

وفتح ط��رق جديدة  اأخ��رى،  و�سي�نة ط��رق 

داخل املن�طق الإدارية الت�بعة للبلدية.

ب������س��رت  ال��ب��ل��دي��ة  ك����وادر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال���ي���وم ب��ح��م��ل��ة وا���س��ع��ة لإزال������ة الأن��ق������ض 

ال��ط��رق  ج��وان��ب  ع��ل��ى  املنت�سرة  وال��ن��ف���ي���ت 

واحلف�ظ  البيئية،  البوؤر  انت�س�ر  من  للحد 

على جم�لية ونظ�فة املدينة.

االنباط- عمان

التي  الردن”،  يف  “�سنع  حملة  ح��ددت 

ت�سرف عليه� غرفة �سن�عة عم�ن، ب�إط�ره� 

اجلديد حم�ور عدة لزي�دة ح�سة ال�سن�عة 

الأردن�����ي�����ة ب����ل�������س���وق امل��ح��ل��ي��ة وح�����وز ث��ق��ة 

ب���ل���س��واق  ت��واج��ده���  وت��ع��زي��ز  امل�ستهلكني، 

الت�سويقي  الأداء  وت��ط��وي��ر  ال��ت�����س��دي��ري��ة 

ال�سن�عية. لل�سرك�ت  والرويجي 

جهود  لتتويج  الزمن،  احلملة  وت�س�بق 

وط��م��وح���ت غ��رف��ة ���س��ن���ع��ة ع��م���ن ب��زي���دة 

ب�ل�سوق  الأردنية  ال�سن�عة  منتج�ت  ح�سة 

42 ب�ملئة الق�ئمة ح�لي�،  املحلية لكرث من 

وذل������ك ب����ل���رك���ي���ز ع���ل���ى امل���ن���ت���ج وت��ط��وي��ر 

تقدمي  خ���الل  م��ن  الت�سنيعية  ال��ع��م��ل��ي���ت 

منح م�لية ودعم فني وتقني ب�ل�سراكة مع 

برامج دولية.

ت�سل  التي  الأردنية  ال�سن�عة  زالت  وم� 

�سعوب�ت  تواجه  ب�لع�مل،  �سوق�   140 لنحو 

ك���ث���رية حت���د م���ن ت��ن���ف�����س��ي��ت��ه��� ب����ل����س���واق 

ال���ت�������س���دي���ري���ة، مب��ق��دم��ت��ه��� ارت����ف�����ع ك��ل��ف 

الأنت�ج، ونق�ض العم�لة وبع�ض الجراءات 

ال���س��واق  لإغ���راق  ا�س�فة  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة، 

م�ستوردة. ب�سلع 

 8 ق��ب��ل  ال��ت��ي انطلقت  وح���ددت احل��م��ل��ة 

ابرزهم  ا�سراتيجيني له�،  �سنوات، �سرك�ء 

امل��وؤ���س�����س��ة الأردن���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����س��روع���ت 

الردن  ����س���ن����ع���ة  وغ�������رف  الق���ت�������س����دي���ة 

والتعليم  الربية  ووزارة  وال��زرق���ء  وارب��د 

وم��وؤ���س�����س��ة الإذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون وه��ي��ئ��ة 

ونق�بة  ال��ك��ربى  ع��م���ن  واأم���ن��ة  الإ�ستثم�ر 

امل��ه��ن��د���س��ني وامل��وؤ���س�����س��ت��ني الإ���س��ت��ه��الك��ي��ة 

امل��دن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ودائ������رة امل�����س��ري���ت 

احلكومية.

الق�ئمة  ال�سن�عية  املن�س�آت  عدد  وي�سل 

بعدد  م��ن�����س���أة،  ال��ف   22 اىل  اململكة  بعموم 

253 الف ع�مل وع�ملة،  ع�ملني ي�سل اىل 

دين�ر  ملي�ر  579ر4  تبلغ  ام��وال  وب��روؤو���ض 

)عم�ن  ال��ث��الث  ال�سن�عة  ب��غ��رف  م�سجلة 

واربد والزرق�ء(.

ابو  اي�د  الدكتور  احلملة  رئي�ض  وح�سب 

من  الردن��ي��ة  ال�سن�عة  ح�سة  ف���ن  حلتم، 

 42 عن  تزيد  ل  الكلي  املحلي  ال�ستهالك 

9ر11 ملي�ر دين�ر من اجم�يل  ب�ملئة بواقع 

2ر28  ا���س��ت��ه��الك ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة ال��ب���ل��غ 

ملي�ر دين�ر.

ل��ق���ء �سحفي عقد  يف  ح��ل��ت��م  اب���و  وب���ني 

تبدو  ق��د  الن�سبة  ه��ذه  ان  ال��غ��رف��ة،  مب��ق��ر 

واأق��ل  متو�سطة  ان��ه���  غ��ري  ج��ي��دة  للبع�ض 

الو�سول  بظل  ول�سيم�  الطموح�ت،  م��ن 

ل��ت��ح��ق��ي��ق الك���ت���ف����ء ال����ذات����ي، م����وؤك����دا ان 

لقت�س�د  توؤ�س�ض  وطني  م�سروع  ال�سن�عة 

منتج يعتمد على الذات.

ت�����س��ع��ى لإق���م��ة  وا����س����ر اىل ان احل��م��ل��ة 

املعنية  الر�سمية  امل��وؤ���س�����س���ت  م��ع  ���س��راك���ت 

املنتج�ت  م��ن  م�سري�ته�  ح�سة  لتعظيم 

ال�����س��ن���ع��ي��ة الردن�����ي�����ة وال����س���ت���ف����دة م��ن 

الف�������س���ل���ي���ة ال�������س���ع���ري���ة امل���م���ن���وح���ة ل��ه��� 

القط�ع  مع  للت�سبيك  ا�س�فة  ب�لعط�ءات، 

التج�ري ب�عتب�ره �سريك� مهم�.

وب����ني ان ال�����س��ن���ع��ة الردن����ي����ة مت��ت��ل��ك 

قدرات انت�جية �سخمة ت�سل لأكرث من 17 

ملي�ر دين�ر ك�نت�ج �سن�عي ق�ئم �سنوي�، ال 

ان ال�س�درات م� زالت تركز بعدد حمدود 

ال�����س��ل��ع، م��وؤك��دا  م��ن ال���س��واق ومثله� م��ن 

الت�سديرية  ال�سلع  تنويع  يتطلب  هذا  ان 

وحمفظة ال�سواق الدولية.

“�سنع يف الردن”،  ولفت اىل ان حملة 

ب�لت�سدير  املعنية  املوؤ�س�س�ت  مع  �ستتع�ون 

وب��خ������س��ة امل��وؤ���س�����س��ة الردن����ي����ة ل��ت��ط��وي��ر 

ال�ستثم�ر  وه��ي��ئ��ة  الق��ت�����س���دي��ة  امل�����س���ري��ع 

و����س���رك���ة ب��ي��ت ال��ت�����س��دي��ر، ا����س����ف���ة ل��ب��ن���ء 

ان��ظ��م��ة ت�����س��وي��ق��ي��ة ط��وي��ل��ة الم���د وت��وف��ري 

للم�س�ركة  ال�����س��ن���ع��ي��ة  ل��ل�����س��رك���ت  ال��دع��م 

ب�ملع�ر�ض الدولية حتت مظلته�.

ب�تت  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ان  اب��و حلتم  واك���د 

ال��ي��وم ع��م��ال م��وؤ���س�����س��ي���، ل��دي��ه��� ط��م��وح���ت 

ك��ب��رية ل��ي��ك��ون ل��دي��ه��� ���س��رك���ت م��ن�����س��وي��ة 

حت���ت م��ظ��ل��ت��ه��� ت��ل��ب��ي م��ع���ي��ري ع���ل��ي��ة من 

جودة املنتج�ت ويكون متيزه� بحمل �سع�ر 

“�سنع يف الردن”،داعي� اجله�ت الر�سمية 
التي تقدم  ال�سن�عية  ال�سرك�ت  اىل اعط�ء 

احتي�ج�ت  وتلبي  ع�لية  ب��ج��ودة  منتج�ت 

وتب�سيط  ب���ل���س��ت��ث��م���ر  ح��واف��ز  امل�ستهلك، 

ب�لرق�بة  املعنية  اجله�ت  ل��دى  الج���راءات 

على عملي�ت النت�ج والت�سنيع.

وي�������س���رف ع���ل���ى احل���م���ل���ة اع�������س����ء م��ن 

جمل�سي ادارة غرفة �سن�عة الردن وعم�ن 

وعبداحلكيم  ق�دري  ايه�ب  املهند�ض  وهم: 

ال�سكعة  وف�����واز  خ��زن��ة  اب���و  وع����الء  ظ���ظ��� 

وع����ه���د ال��رج��ب��ي و���س��ع��د ي������س��ني وزك���ري���� 

الفقيه.

 الخدمة المدنية يعلن نتائج تقييم 
وظيفة مدير عام معهد اإلدارة

 بلدية الطفيلة تدعو لعدم تفريغ 
مخلفات البناء على جوانب الطرق

 حملة صنع في االردن تحدد محاور 
للترويج للمنتجات الصناعية

االنباط-عّمان

وف�ة   49 ت�سجيل  عن  ال�سبت،  ام�ض  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

لريتفع  اململكة،  يف  امل�ستجد  كورون�  بفريو�ض  اإ�س�بة  و1259 

العدد الإجم�يل اإىل 8563 وف�ة و700423 اإ�س�بة.

حم�فظة  يف  ح�لة   525 على  اجلديدة  الإ�س�ب�ت  وتوزعت 

الع��سمة عّم�ن، 328 ح�لة يف حم�فظة اإربد، منه� 100 ح�لة 

يف الرمث�، 77 ح�لة يف حم�فظة املفرق، 52 ح�لة يف حم�فظة 

حم�فظة  يف  ح�لة   46 الكرك،  حم�فظة  يف  ح�لة   51 البلق�ء، 

ح���ل��ة يف حم�فظة   41 ح���ل��ة يف حم�فظة ج��ر���ض،   42 م���أدب���، 

الزرق�ء، 39 ح�لة يف حم�فظة الطفيلة، 23 ح�لة يف حم�فظة 

العقبة، 22 ح�لة يف حم�فظة مع�ن، منه� 10 ح�لت يف البرا، 

13 ح�لة يف حم�فظة عجلون.

واأ����س����ر امل���وج���ز الإع���الم���ي ال�����س���در ع���ن رئ������س��ة ال�����وزراء 

و�سل  ح�لّي�  الن�سطة  احل����لت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة 

اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احل�لت  بينم�  27088 ح�لة،  اإىل 

106 ح�لت، يف حني  197 ح�لة، فيم� غ�درت  اإىل امل�ست�سفي�ت 

ب��ل��غ اإج��م���يل ع���دد احل�����لت امل���وؤك���دة ال��ت��ي تتلقى ال��ع��الج يف 

امل�ست�سفي�ت 1841 ح�لة.

بني  اململكة،  يف  للم�ست�سفي�ت  ال�ستيع�بية  القدرة  وح��ول 

بلغت  ال�سم�ل  اإقليم  يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغ�ل  ن�سبة  اأن  املوجز 

 57 العن�ية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغ�ل  ن�سبة  بلغت  بينم�  ب�ملئة،   31

ب�ملئة، فيم� بلغت ن�سبة اإ�سغ�ل اأجهزة التنف�ض ال�سطن�عي يف 

الإقليم ذاته 35 ب�ملئة.

واأ�س�ف اأن ن�سبة اإ�سغ�ل اأ�سّرة العزل يف اإقليم الو�سط بلغت 

العن�ية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغ�ل  37 ب�ملئة، يف حني و�سلت ن�سبة 

يف الإقليم ذاته اإىل 55 ب�ملئة، بينم� بلغت ن�سبة اإ�سغ�ل اأجهزة 

التنف�ض ال�سطن�عي 31 ب�ملئة.

 22 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغ�ل  ن�سبة  بلغت  كم� 

 27 احلثيثة  العن�ية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ���ل  ن�سبة  بلغت  بينم�  ب�ملئة، 

ب�ملئة، فيم� بلغت ن�سبة اإ�سغ�ل اأجهزة التنف�ض ال�سطن�عي يف 

الإقليم ذاته 15 ب�ملئة.

يف  اليوم  �سف�ء  ح�لة   3340 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ���س���ر  كم� 

ال�سف�ء  ح���لت  اإج��م���يل  لي�سل  وامل�ست�سفي�ت،  املنزيل  العزل 

اإىل 664772 ح�لة.

لي�سبح  اليوم،  اأج��ري  خمربّي�ً  فح�س�ً   11848 اأن  واأ�س�ف 

اإج���م����يل ع���دد ال��ف��ح��و���س���ت ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب���ء 

اأن ن�سبة الفحو�س�ت  اإىل  6593672 فح�س�ً، لفت�ً  وحتى الآن 

الإيج�بّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 63ر10 ب�ملئة، مق�رنة 

مع الن�سبة التي �سجلت يوم اأم�ض والتي بلغت 97ر9 ب�ملئة.

49 وفاة و1259 إصابة بفيروس كورونا  
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علينا  غييره  �أو  �لنار  من  و�لعتق  و�ملغفرة  و�لرحمة  و�لتوبة  �خليير  �شهر  يف  �شو�ء 

باملمانعة وخ�شو�شاً يف حال  لهم  و�لذين ال حول وال قوة  �مل�شت�شعفني  فئة  �أن نرحم 

يتام، وذلك من خالل  �ملر�شى و�ملوتى و�لفقر�ء و�مل�شاكني و�الأ �شعفهم، وهم حتديد�ً 

جتماعي مر�ر�ً وتكر�ر�ً:  عدم �إلظهار �شورهم من على �شفحات �لتو��شل �الإل

جتماعية من على  �الإل �أو منا�شباتهم  �ل�شخ�شية  �لنا�س �شورهم  �أن يظهر  �أتفهم   .1

�إلظهار  و�جلميع  و�أنتم  �أقبل  ال  لكني  و�حييدة،  ملرة  ولو  جتماعي  �الإل �لتو��شل  �شفحات 

�شتعر��س بهم مّر�ت ومر�ت. �شور �ملوتى و�ملر�شى و�إلبتز�ز �لفقر�ء و�الإل

قبل  بامل�شت�شفيات  غرفهم  يف  بهم  �شتعر��س  و�الإل �ملر�شى  �شور  �إلنت�شار  ظاهرة   .2  

�شلفي  خذ  �ملر�شى يتعمد الأ �أي  �أن بع�شهم  باتت مقززة، لدرجة  �لعمليات  و�إلبان وبعد 

له وهو على �شرير �ل�شفاء ويطلب دعو�ت �لنا�س ليح�شب عدد �الإلعجابات و�ملالحظات 

�لتي �شيح�شل عليها؛ فاملطلوب �لرحمة بهم وبنا.

وفاتهم  �أو حالة حدوث  دفنهم  �أو  �شو�ء عند موتهم  �ملوتي  �لبع�س يظهر �شور   .3

�إلحرت�م  �أدبيات  �أدنى  باأن ذلك ال ير�عي �لبتة  �أو حتى ذكرى وفاتهم �ل�شنوية، و�أجزم 

�لنا�س. ن�شانية وخ�شو�شيات  �الإل �لكر�مة 

فيييطيييار بييتيي�ييشييويييرهييا قييبييل دخييولييهييا ملعدتهم،   4. �لييبييعيي�ييس يييتييبيياهييى بيي�ييشييور مييو�ئييد �الإل

�شف �أن كثر� من �ملحرومني يتمنون وي�شتهون ما �أظهروه من مو�ئد  ويتنا�شو� مع �الأ

ولكنهم ال يتمكنون من �شر�ءها.

لييالأيييتييام  غييرهييا  �و  فييطييار  �الإل كييمييو�ئييد  �خليير  �أعييمييال  يييرعييى  �أن  يتعمد  �لبع�س   .5

�لنا�س دون  �أن �خلر يفعله  ظهار �شورهم وهم يفعلون �خلر،  متنا�شياً  و�لفقر�ء الإل

�شجيج �أو �شوفية �أو �إل�شتعر��س ليكون يف ميز�ن ح�شناتهم. 

�شيء وكل  كل  ي�شّورو�  باتو�  جتماعي  �الإل �لتو��شل  و�شائل  6. كثر من م�شتخدمي 

خرين  �الآل حيث  خطر  جل  هذ�  بالطبع  مو�قعهم،  على  وي�شعوها  حدث  وكل  حركة 

من �ملجتمعي. ير�شدون حركاتنا وهذ� يوؤثر على �الأ

7. �أعتقد �أن �إلظهار �ل�شور لي�س هدفها �أكرث من �إل�شتعر��شات ومهاتر�ت و�شوفيات،  

و�ملطلوب �لرحمة بامل�شت�شعفني وبنا نحن �ملتابعني للفي�س بوك وغره.

جتماعي،   �الإل �لتو��شل  و�شائل  و�أهد�ف  مقا�شد  بعد  يفهمو�  مل  كثرون  ب�شر�حة: 

ما  بقدر  �شتعر��شات  �الإل و�شور  فطار  �الإل ومو�ئد  مييو�ت  و�الأ �ملر�شى  ل�شور  لي�شت  فهي 

�لنا�س، و�ملطلوب  جتماعي و�حلو�ر بني  هي لتج�شر �لهوة و�لت�شبيك يف �لتو��شل �الإل

�إلن�شانية  يييرحييمييو�  و�أن  ذهنيتنا   يييرحييمييو�  �أن  جييتييميياعييي  �الإل �لتو��شل  م�شتخدمي  ميين 

يتام و�ملحتاجني على �ل�شو�ء. مو�ت و�الأ �ملر�شى و�الأ

د.محمد طالب عبيدات

الرحمة في شهر
 الرحمة

الأحد    25  /  4  / 2021

االنباط- عمان

عييمييان  جتيييييارة  غيييرفييية  �د�رة  جمييليي�ييس  ثيييمييين 

تيييوجيييييييهيييات جييييالليييية �ملييييلييييك عييييبييييد�هلل �ليييثييياين 

للمو�زنة  �إلجيير�ء�ت  در��شة  ب�شرورة  للحكومة 

�جيير�ء�ت  حدة  وتخفيف  �ملو�طنني  �شحة  بني 

�حلظر لتحريك عجلة  �القت�شاد �لوطني.

تاأتي يف  �ن توجيهات جاللته  �ملجل�س  وقال 

�لتجارية  �لقطاعات  على  مير  ح�شا�س  ظرف 

�لو�شع  جاللته  ��شت�شعر   �ن  بعد  و�خلدمية 

�ليي�ييشييعييب و�لييي�يييشيييرر �ليييييذي حليييق بيياالقييتيي�ييشيياد 

�لييوطيينييي جييير�ء تييبييعييات �أزمييية فييرو�ييس كييورونييا 

�مل�شتمرة. وتبعاتها 

و��يييشييياف �ملييجييليي�ييس  يف بيييييان �ييشييحييفييي �ليييييوم 

و�خليييدميييي  �ليييتيييجييياري  �ليييقيييطييياع  »�إلن  �ليي�ييشييبييت 

بالعا�شمة  يدرك ويقدر مدى حر�س جاللة 

�ملو�طنني  و�شحة  �لوطن  م�شلحة  على  �مللك 

وحتييي�يييشيييني مييعييييي�ييشييتييهييم وحيييميييايييية �القيييتييي�يييشييياد 

�لوطني«.

�حلكومة  تتخذ  �ن  �ييشييرورة   ، �ملجل�س  و�كييد 

�ل�شامل  �حلظر  معها  تنهي  عاجلة  �جييير�ء�ت 

�جلزئي  �حلظر  �شاعات  ومتييديييد  �جلمع  �يييام 

خيييا�يييشييية خيييييالل رمييي�يييشيييان ، كييييونييييه ميينييا�ييشييبيية 

ن�شاطها ومبيعاتها  تعتمد يف  لقطاعات كثرة 

�لف�شيل. �ل�شهر  على 

�لييتييجيياري  �لييقييطيياع  �ملييجييليي�ييس �ىل �ن  و��يييشيييار 

للتطعيم  �لوطنية  باحلملة  ملتزم  و�خلدمي 

�ل�شاعية  �لوطنية  �جلييهييود  لدعم  منه  �در�كيييا 

من  �الأردن  ميييّكيين  �آلمييين،  �شيف  �ىل  للو�شول 

�إلعادة فتح �لقطاعات مبا يخفف عن �ملو�طنني 

جاللة  يوجه  مثلما  �القت�شادية  و�لقطاعات 

�مللك.

و�شدد �ملجل�س على  من�شاآلت و�شركات �لقطاع 

على  بالعا�شمة  �لعاملة  و�خلييدمييي  �لتجاري 

بتعليمات  �لكامل  �اللييتييز�م  مو��شلة  �ييشييرورة 

للحد  �لعامة،  و�ل�شالمة  �ل�شحة  و�إلجييير�ء�ت 

ميين �نييتيي�ييشييار فييرو�ييس كييورونييا، و�لييو�ييشييول �ىل 

»ت�شوق �آلمن« من خالل منح �الولوية باعطاء 

�ملطاعيم للقطاع �لتجاري و�خلدمي .

�لقطاعات  فتح   ب�شرورة   �ملجل�س  وطالب 

�لعمل  عيين  موقوفة  �و  مغلقة  ز�لييت   مييا  �لتي 

ومبييقييدمييتييهييا حمييييال �الألييييعيييياب �الإلليييكيييرتونييييييية 

و�لريا�شية  �ل�شحية  و�ليينييو�دي  و�لكهربائية 

وتييينيييظيييييييم �ملييييعييييار�ييييس و�ملييييييوؤمتيييييير�ت و�يييشييياالت 

لها  �مل�شاندة  و�لقطاعات  و�ملنا�شبات  �الفيير�ح 

بعد  خا�شة  وغييرهييا  و�مليي�ييشييارح  �ل�شينما  ودور 

�لوبائي. �ملنحى  �نخفا�س 

وقال �ملجل�س �أن فتح �لقطاعات �القت�شادية 

ملمار�شة  بييالييعييودة  لييالأخييرى  و�ليي�ييشييميياح  �ملغلقة 

�أعييمييالييهييا بيييات �يييشيييرورة مييلييحيية لييلييحييفيياظ على 

�أعمالها �ملتوقفة   �ملن�شاآلت و�ل�شركات و��شتمر�ر 

عن �لعمل منذ �كرث من عام.

و�كييييييد �ملييجييليي�ييس �ن عييييييودة كييييل �لييقييطيياعييات 

وترة  ت�شريع  يف  �شي�شهم  للعمل  �القت�شادية 

على  �إليييجييابيياً  ينعك�س  مبييا  �لييتييجيياري  �ليينيي�ييشيياط 

�لييتييجييار و�لييعييامييلييني و�مليييو�طييينيييني بيي�ييشييكييل عيييام، 

و�ملحافظة  �لوطني،  �القت�شاد  باأد�ء  و�الرتقاء 

على �اليدي �لعاملة.

�كرب  بييياالجييير�ء�ت  �لت�شدد  تكلفة  �ن  ور�أى 

�لييقييطيياع  بييكييثيير ميييين تييخييفيييييفييهييا خيييا�يييشييية �ن 

�لتجاري و�خلدمي �لذي متثله غرف �لتجارة 

هييو �كيييرب ميي�ييشييغييل ليياليييدي �لييعييامييليية �الردنييييية 

وي�شهم  وظيفة،  �لييف   ٨٠٠ لنحو   ي�شل  بعدد 

بنحو 60 باملئة من �لناجت �ملحلي �الجمايل. 

للقطاعات  �الولوية  تكون  �ن  �شرورة  و�كد 

�ملعنية  بتوفر م�شتلزمات عيد �لفطر خا�شة 

ومييو�د  و�ملجوهر�ت  و�الحييذييية  �اللب�شة  قطاع 

�لييتييجييميييييل و�حليييليييوييييات وغيييرهيييا، �ىل جييانييب 

�ل�شماح بفتح �شاالت �ملطاعم �شاعات  �الفطار 

و�ل�شحور .

�القت�شادية  �ل�شعوبات  �ن  �ملجل�س  و�و�شح 

�لييتييي متيير عييلييى �ملييمييلييكيية  �ليييييوم جييير�ء جائحة 

كييييورونييييا تييتييطييلييب ميييين �جليييميييييييع �ليييعيييميييل مييعييا 

بني  �حلقيقية  �ل�شر�كة  وتعزيز  و�حييدة  بييروح 

�لييقييطيياعييني، لييتييجيياوز �لييتييحييديييات  وحتييويييلييهييا 

حقيقية. لفر�س 
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االنباط- عّمان

�لفايز،  في�شل  �الأعيييييان  جمل�س  رئي�س  �أكيييد 

وهييجييمييات قطعان  �الإل�ييشيير�ئيييييلييييية  �ملييمييار�ييشييات  �أن 

�ملييي�يييشيييتيييوطييينيييني عييييلييييى �مليييقيييد�يييشيييييييني و�لييييقييييد�ييييس 

ومقد�شاتها �الإل�شالمية و�مل�شيحية، لن تنال من 

�شمود �ل�شعب �لفل�شطيني.

�ل�شديدة  �الأعيييييان  �إلد�نيييية جمل�س  عيين  وعييرب 

لييتييلييك �العييييتييييد�ء�ت و�مليييميييار�يييشيييات �الإل�ييشيير�ئيييييلييييية 

�ل�شعب  �شوكة  تك�شر  لن  �إلنها  وقييال  �لعن�شرية. 

�لطاهرة  �أر�شه  على  �ملر�بط  �حلر  �لفل�شطيني 

قد�شنا  عيين  دفيياًعييا  وثباتا؛  �شمود�  �شتزيده  بييل 

ومقد�شاتنا �الإل�شالمية و�مل�شيحية.

و�عترب �لفايز يف بيان �أ�شدره، �ليوم �ل�شبت، 

�أن تييلييك �ملييمييار�ييشييات �لييعيينيي�ييشييرييية �الإل�ييشيير�ئيييييلييييية 

�إلرهاب دولة يتوجب على �ملجتمع �لدويل  متثل 

�لييتيي�ييشييدي لييه بييحييزم وحمييا�ييشييبيية �إل�ييشيير�ئيييييل على 

�جلر�ئم �لتي ترتكبها بحق �ل�شعب �لفل�شطيني 

�لقد�س،  يف  و�مل�شيحية  �الإل�شالمية  و�ملقد�شات 

�لتي ت�شكل �إلرًثا ح�شارًيا ودينًيا و�إلن�شانًيا عاملًيا. 

�شيبقى  و�شعبا  قيييييادة  �الأردن  �إلن  �لييفييايييز  وقيييال 

وي�شاند  ويدعم  و�شعبها  فل�شطني  �إلىل  �الأقيييرب 

�ييشييمييود �لييفييليي�ييشييطييييينيييييني وحييقييوقييهييم �ليي�ييشييرعييييية 

�لييدوليية  و�إلقيييامييية  فل�شطني  يف  �الأزيل  وحييقييهييم 

�لييوطيينييي  �لييييرت�ب  عييلييى  �مل�شتقلة  �لفل�شطينية 

�لفل�شطيني وعا�شمتها �لقد�س �ل�شريف.

يدين  �ليييذي  �الأعيييييييان  جمل�س  »�أن  و�أ�يييشييياف 

�لوقت  يف  فاإلنه  �الإل�شر�ئيلية،  �العييتييد�ء�ت  ب�شدة 

ذ�ته يوؤكد دعمه �لكامل، وتاأييده �ملطلق جلميع 

�جلهود �لتي يبذلها جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين 

على �ل�شعد كافة، ويف خمتلف �ملحافل �لدولية 

عيين عروبتها  و�لييدفيياع  �لقد�س  ن�شرة  �أجييل  ميين 

و�ييشييمييود �أهييلييهييا، ويف تيي�ييشييدي جيياللييتييه �حليييازم 

ت�شتهدف  �لتي  �الإل�شر�ئيلية  �ملمار�شات  جلميع 

وت�شعى  فيها،  و�مل�شيحية  �الإل�شالمية  �ملقد�شات 

�إلىل طم�س هويتها وطابعها �لعربي �الإل�شالمي«.

�الأردن  يبذلها  �لتي  �جلهود  �أن  �لفايز  وبني 

بييقيييييادة جييالليية �ملييلييك عييبييد�هلل �لييثيياين حلماية 

�لييقييد�ييس ومييقييد�ييشيياتييهييا، تيياأتييي �نيي�ييشييجيياًمييا مييع دور 

��شتناًد�  �ل�شريف،  �لقد�س  �لدفاع عن  �الأردن يف 

�ليييديييينيييي و�ليييتيييارييييخيييي و�لييو�ييشيياييية  �إلىل و�جيييبيييه 

�لها�شمية على �ملقد�شات �الإل�شالمية و�مل�شيحية.

وطييالييب �ملييجييتييمييع �ليييييدويل، وجمييليي�ييس �الأمييين 

�لييدولييييية،  �ملييتييحييدة و�مليينييظييمييات  وهيييييئييات �الأمم 

بتحمل  �لعامل،  يف  �لربملانية  �ملوؤ�ش�شات  وجميع 

مييي�يييشيييوؤولييييييياتيييهيييا و�ليييقيييييييام بييييدورهييييا �الأخييييالقييييي 

و�الإلنييي�يييشييياين و�ليييقيييانيييوين، حلييميياييية �ملييقييد�ييشيييييني 

ومييدييينيية �لييقييد�ييس �ليييتيييي متييثييل مييفييتيياح حتقيق 

�ل�شالم يف �ملنطقة.

وبني �لفايز �أن �الأردن م�شتمر يف �لدفاع عن 

و�ال�شتقالل،  باحلرية  �لفل�شطيني  �ل�شعب  حق 

و�ليييديييينيييي يف حييميياييية  �لييتيياريييخييي  دوره  وتيييياأدييييية 

�لييقييد�ييس،  يف  و�مل�شيحية  �الإل�ييشييالمييييية  �ملييقييد�ييشييات 

د�عيا �الأمتني �لعربية و�الإل�شالمية للوقوف �إلىل 

جانب �الأردن وجاللة �مللك يف ت�شديه ملحاوالت 

ومقد�شاتها،  �لقد�س  لتهويد  �لبائ�شة  �إل�شر�ئيل 

�لفل�شطيني  �ل�شعب  ل�شمود  �ملتو��شل  ودعييمييه 

وحقوقه �مل�شروعة.

االنباط- عمان

�لركن  �لعميد  �ملعنوي  �لتوجيه  مدير  قال   

وميين خالل  �مل�شلحة  �لييقييو�ت  �إلن  �لغبني  طييالل 

حفظ  قييو�ت  مع  و�مل�شتمرة  �لو��شعة  م�شاركتها 

�لييي�يييشيييالم �لييييدولييييييييية، تييعييكيي�ييس ميييييدى حييرفيييييتييهييا 

ما  و�الأد�ء،  �النيي�ييشييبيياط  يف  �لييعييايل  وميي�ييشييتييو�هييا 

وعلى  �لعامل  بقاع  خمتلف  يف  للم�شاركة  �أهلها 

�مل�شتويات كافة.

جييييياء ذليييييك خيييييالل تيييروؤ�يييشيييه وفيييييد �إلعيييالميييييييا 

مهام  يف  �مل�شاركة  �الأردنية  �لقوة  يييزور  ع�شكريا 

حفظ �ل�شالم يف دوليية مييايل، حيث نقل حتيات 

�للو�ء  �مل�شرتكة  �الأركيييان  هيئة  رئي�س  و�عييتييز�ز 

�لقوة  ملرتبات  �حلنيطي،  �أحمد  يو�شف  �لركن 

�الأمم  �ملوجودة يف جمهورية مايل �شمن قو�ت 

�لقوة  ملرتبات  وتهنئته  �ل�شالم،  حلفظ  �ملتحدة 

�لدولة  ومئوية  �ملبارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 

�الأردنية.

تتمتع  �مليي�ييشييلييحيية  �ليييقيييو�ت  �أن  �لييغييبييني  و�أكيييييد 

هذه  يف  للم�شاركة  �أهلتها  عامليا  وثييقيية  ب�شمعة 

�ملييهييام �لييدولييييية، عيييالوة على مييا تتحلى بييه من 

�حرت�فية عالية يف تاأدية �لو�جبات �ملوكلة �إلليها، 

مبيناً �أنهم حمط �عتز�ز و�فتخار جاللة �لقائد 

�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �مللك عبد�هلل �لثاين.

وبيييينّي مييدييير �لييتييوجيييييه �ملييعيينييوي �أن �لييقيييييادة 

و�جبها  بيييياأد�ء  تفخر  �مل�شلحة  لييلييقييو�ت  �لييعيياميية 

ور�ييشييالييتييهييا �الإلنيي�ييشييانييييية لييكييل ميين يييحييتيياج �لييعييون 

مهام  و�شمن  �لعامل  �أرجييياء  كافة  يف  و�مل�شاعدة 

�الأمم �ملتحدة.

�ل�شريع مايل/1  �النت�شار  �أن قوة  �إلىل  ي�شار 

�ملتحدة حلفظ  بييد�أت مهامها �شمن قوة �الأمم 

�شباط  �شهر  بييد�ييية  ميييايل  بجمهورية  �ليي�ييشييالم 

�لقوى  و�جباتها مع خمتلف  وتنفذ  �لعام  لهذ� 

�الأممية �ملنت�شرة �شمن منطقة �لو�جب.

االنباط- عمان

مييييييييييهييييييييييار�ت  خمييييييييتييييييييرب  ييييييي�ييييييشييييييتييييييعييييييد   

عبد�هلل  �ملييلييك  كلية  يف  "مايكرو�شوفت" 
�شمّية  �الأمرة  جامعة  يف  للهند�شة  �لثاين 

�الأوىل  دفيييعيييتيييه  لييتييخييريييج  لييلييتييكيينييولييوجيييييا 

و��يييشيييتيييقيييبيييال طيييليييبيييات �الليييتيييحييياق بيييدورتيييه 

تاأهيل  �إلىل  يهدف  برنامج  �شمن  �لثانية 

�ملييلييتييحييقييني بيييه ليي�ييشييوق �لييعييمييل مييين خييالل 

جماالت  يف  دولياً  معتمدة  تدريبية  ور�ييس 

و�لييذكيياء  �ل�شحابية  و�حلو�شبة  �لييربجميية 

�ال�شطناعي. 

م�شهور  �لدكتور  �جلامعة  رئي�س  و�كييد 

ياأتي  �ملخترب  �أن  �ل�شبت،  �م�س  �لرفاعي، 

بنت  �شمية  �الأمرة  �شمو  توجيهات  �شمن 

يف  �جلامعة  �أميينيياء  جمل�س  رئي�س  �حل�شن 

كربى  دولية  مبوؤ�ش�شات  �لت�شبيك  �شرورة 

معها. للتعاون  ج�شور  ومدِّ 

�لعلمية  �جلييمييعييييية  �خييتيييييار  �ن  و�أ�ييشيياف 

�شميم  ياأتي من  للربنامج  ك�شريك  �مللكية 

�جلامعة  بييني  �لتكاملية  �لييعييالقيية  طبيعة 

و�جلمعية، وال �شيما يف جماالت �لتدريب، 

�لعلمي. و�لبحث  و�مل�شاريع 

وقييييييال عييميييييد �لييكييلييييية �ليييدكيييتيييور بيييالل 

بيينيياء  ييي�ييشييتييهييدُف  �مليييخيييتيييرب  �إلن  �ييشييبييابييحيية، 

خالل  من  و�لربجمية  �لرقمية  �لقدر�ت 

�أ�ييشييهيير ميين �لييعييمييل مع   6 فييرتة تيي�ييشييل �إلىل 

مهار�تهم  لتطوير  ومتخ�ش�شني  خييرب�ء 

ت�شميم  على  �لقدرة  و�متالك  �الأ�شا�شية 

وتيينييفيييييذ حيييليييول �ليييربجميييييييات �حليييدييييثييية، 

�لييفييجييوة يف  �أن �لييربنييامييج يييعييالييج  ميييوؤكيييد�ً 

�ملييهييار�ت �لييرقييمييييية يف �ليي�ييشيينيياعيية، وييير�عييي 

وبنّي  �لر�بعة.  �ل�شناعية  �لثورة  حتديات 

من  كنعان،  �أو�ييس  �لييدكييتييور  �ملخترب  مييدييير 

جهته، �أن �لربنامج يتطّلب تنفيذ م�شاريع 

فيها  �لييعييمييل  يييكييون  �مليي�ييشيياركييني  ميين  عملية 

متخ�ش�شني  �إل�يييشييير�ف  حتييت  كييمييجييمييوعييات 

ومايكرو�شوفت،  و�جلمعية  �جلامعة  ميين 

 40 و�أنيييه تييقييّدم لييلييدورة �الأوىل �أكييرث ميين 

على  بناء  طالباً   15 منهم  �ُخييتيير  طالباً 

نييتييائييج �الميييتيييحيييان �لييتيينييافيي�ييشييي �لييييذي يييعييدُّ 

�لربنامج. يف  للقبول  �شرطاً  فيه  �لنجاح 

يييتييطييّلييع  �مليييخيييتيييرب  �ن  كييينيييعيييان  و�أ�يييييشييييياف 

�ليييدور�ت  يف  �لييرتكيييييز  جميياالت  تنويع  �إلىل 

�مليي�ييشييتييقييبييلييييية ميييين �لييييربنييييامييييج بيييينيييياء عييلييى 

�لييتييغييذييية �لييير�جيييعييية مييين �ملييي�يييشييياركيييني فيييييه 

و�أربييييياب �لييعييمييل �لييذييين يييجييري �لييتييو��ييشييل 

�لكلية  ب�شكل دوري �شمن ممار�شات  معهم 

�الأكادميية. بر�جمها  حت�شني  يف 

هيييييذ� وجُتييييييييرى لييلييمييلييتييحييقييني بييييياليييييدورة 3 

�مييتييحييانييات ميييع قيييييامييهييم مبيي�ييشييروع تييطييبيييييقييي، 

باالإل�شافة �إلىل ح�شور ور�شة عمل وبعدها عمل 

للح�شول  بييالييدورة  خا�شة  نهائية  �مييتييحييانييات 

مايكرو�شوفت. من  معتمدة  �شهادة  على 

ي�شار �إلىل �أن �ملخترب يعدُّ و�حد� من 25 

خمترب�ً مماثاًل يف عدة دول، كما يوجد يف 

"�شي�شكو"  للتدريب:  �أكادمييتان  �جلامعة 

�لتي  مايكرو�شوفت  �أن  يذكر  و"هو�وي". 

�ييشييركيية  �أكيييييرب  1975هي  عييييام  تيياأ�ييشيي�ييشييت 

الإلنيييتييياج �ليييربجميييييييات يف �ليييعيييامل، و�أ�ييشييهيير 

ويبلغ  و"�أوفي�س"،  "ويندوز"  منتجاتها 

 80 حييجييم عييائييد�تييهييا �ليي�ييشيينييوييية �أكيييرث ميين 

فيها  �لعاملني  عدد  ويتجاوز  دوالر،  مليار 
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االقتصاد النيابية تطالب باإلسراع 
بفتح القطاعات االقتصادية

 زريقات يتفقد مستشفى 
جرش الحكومي

 المياه: الضبط المتعلق باالعتداءات 
الكبرى قديم وأحيل للقضاء وقتها

االنباط- اإربد

و�ال�شتثمار  �القت�شاد  جلنة  رئي�س  طالب 

�ليينيييييابييييية خييالييد �بيييو حيي�ييشييان بيياالإل�ييشيير�ع بفتح 

�لقطاعات �ملت�شررة وتقلي�س �شاعات �حلظر 

بيياعييتييبييار ذلييييك �يييشيييرورة الإلنيييقييياذ �لييقييطيياعييات 

من  ومتكينها  كييورونييا  جائحة  تد�عيات  ميين 

�ال�شتد�مة.

�الإل�شر�ع  �إلن  �ل�شبت  �م�س  �بو ح�شان  وقال 

�ملو�شم  ��شتثمار  من  ميكن  �لقطاعات  بفتح 

�ليييتيييجييياري �ملييتييمييثييل بيي�ييشييهيير رميي�ييشييان �ملييبييارك 

و�العياد، موؤكد� �أن �لتباطوؤ من �شاأنه تعميق 

�الأثيييييير �ليي�ييشييلييبييييية �ليييتيييي تيييعييياين ميينييهييا معظم 

�لتعايف �لالحقة  �لقطاعات ما يجعل بر�مج 

�قل جدوى.

�دو�ت  ميين  متتلك  �حلييكييوميية  �أن  و��ييشيياف 

تييفييعيييييل قيييانيييون �ليييدفييياع و�الو�ميييييير �ليي�ييشييادرة 

مبيييوجيييبيييه مييييا مييييكييين ميييين فيييتيييح �لييقييطيياعييات 

مع  متو�زيا  ليكون  �حلظر  �شاعات  وتقلي�س 

�لعدوى  �ملت�شلة ب�شبط  �لت�شدد باالإلجر�ء�ت 

ومييكييافييحيية �لييفييرو�ييس وتييطييبيييييق �الإلجيييييير�ء�ت 

خطط  و�ييشييع  �إلىل  د�عيييييا  �ملطلوبة،  �ل�شحية 

وتقلي�س  �لييقييطيياعييات  لفتح  د�عييميية  وبيير�مييج 

�ييشيياعييات �حلييظيير مبيييا ميييكيينييهييا مييين �ليينييهييو�ييس 

�لبطالة  �أعباء  ملو�جهة  و�ال�شتد�مة  جمييدد� 

�لتي خلفتها �جلائحة.

و�كد �همية �إلعادة �لنظر بالوعاء �ل�شريبي 

�لطاقة  كلفة  وتخفي�س  مييكييونيياتييه  مبجمل 

�لقطاعات  دعم  نحو  منها  �لفائ�س  بتوجيه 

�لبنكية  �لت�شهيالت  كلف  �ملت�شررة وتخفيف 

متو�زنة  معادلة  وفييق  �ال�شتثمارية  و�لكلف 

تدعم قدرة �لقطاعات على �حلركة وحتافظ 

على موجود�ت �لبنوك و�حتياطيها.

ولفت �بو ح�شان �إلىل �أن باالإلمكان ��شتغالل 

مييو�ييشييم �لييعيييييد و�الأييييييييام �ملييتييبييقييييية مييين �شهر 

رم�شان �ملبارك ومو�شم عيد �الأ�شحى �ملقبل 

الإلعادة �حلياة يف �لعديد من �لقطاعات �لتي 

تعاين ب�شدة يف ظل �لظروف �حلالية.

وتقلي�س  �لييقييطيياعييات  فييتييح  �أن  �إلىل  ونييبييه 

كاف  غر  لكنه  �هميته  على  �حلظر  �شاعات 

ت�شرر�  و�الأكييرث  �ملت�شررة  �لقطاعات  الإلنقاذ 

برنامج  ير�فقها  مل  �ذ�  كييورونييا  تبعات  ميين 

باحل�شبان  �البعاد  جميع  ياأخذ  �شامل  تعاف 

ومييييتيييد �إلىل ميييرحيييلييية مييييا بيييعيييد �ليييتيييعيييايف ميين 

حتتاج  �لقطاعات  بع�س  �أن  مييوؤكييد�  كييورونييا، 

لييفييرت�ت طييويييليية لييكييي تييتييعييافييى �ذ� مل تييبييادر 

متكنها  لها  د�عييميية  خطط  بو�شع  �حلييكييوميية 

من �ال�شتد�مة.

االنباط- جر�ش

 �طلع �مني عام وز�رة �ل�شحة �لدكتور 

حممود زريقات م�شاء �جلمعة خالل زيارة 

ميي�ييشييتيي�ييشييفييى جييير�يييس �حليييكيييوميييي عييلييى �شر 

�لتطعيم  �لييعييزل ومييركييز  قيي�ييشييم  �لييعييمييل يف 

و�أخيييييذ �لييعييييينييات، و��ييشييتييمييع �إلىل �ييشييرح عن 

�ل�شعوبات �لتي تو�جه �ملر�جعني.

حتويل  �شيتم  �أنيييه  �إلىل  زريييقييات  و��ييشييار 

�ملوجودين  كورونا  فرو�س  مر�شى  جميع 

للم�شت�شفيات  �حلكومية  �مل�شت�شفيات  يف 

م�شيفا  عنها،  �ل�شغط  لتخفيف  �مليد�نية 

باإلعطاء  �خلا�شة  �مليير�كييز  زييييادة  �شيتم  �نييه 

للو�شول  كورونا  بفرو�س  �خلا�س  �للقاح 

�إلىل تطعيم 6 ماليني �شخ�س نهاية �لعام 

�حلايل.

االنباط- عمان

�أن ما تد�ولته  �كدت وز�رة �ملياه و�لري 

بع�س و�ييشييائييل �لييتييو��ييشييل �الجييتييميياعييي عن 

�ململكة  برنامج �شوت  �ملياه مع  وزييير  لقاء 

للمياه  كربى  و�شرقات  باعتد�ء�ت  �ملتعلق 

هييييو ميييو�يييشيييوع قييييييدمي، وكييييييان قيييبيييل �أعييييييو�م 

من  كبر�  عييدد�  خاللها  �ليييوز�رة  �شبطت 

وحولتها  �ملائية  م�شادر  على  �العييتييد�ء�ت 

لييلييقيي�ييشيياء التيييخييياذ �الإلجيييييييير�ء�ت �لييقييانييونييييية 

ب�شاأنها.

وقال �لناطق �الإلعالمي يف �لوز�رة عمر 

برنامج  �إلن  �ل�شبت،  �م�س  بيان،  يف  �شالمة 

و�شبطها يف  م�شتمر  �العييتييد�ء�ت  مكافحة 

قدم  على  م�شتمر  �ململكة  مناطق  جميع 

و�ييشيياق، وتر�جعت هييذه �العييتييد�ء�ت �أخيير� 

فيها  تت�شافر  �لييتييي  �جلييهييود  هييذه  نتيجة 

عيييدة جييهييود ميين قييبييل خمييتييلييف مييوؤ�ييشيي�ييشييات 

همهم  �لذين  �ل�شرفاء  و�ملو�طنني  �لدولة 

�لوطن ومياهه و��شهمت يف جناحها.

و�ييييشييييدد �لييينييياطيييق �الإلعيييييالميييييي عيييليييى �أن 

�لييوز�رة م�شرعة على مييد�ر �ل�شاعة  �أبييو�ب 

ال�شتقبال �أية معلومة على مركز �ل�شكاوى 

�عيييتيييد�ء�ت، وب�شرية تامة  �أيييية  �ملييوحييد عيين 

و�شرعة وحزم حلماية و�شون كل خطوط 

على  �ملحافظة  ي�شمن  مبا  �ملياه  و�شبكات 

حقوق �ملو�طنني �ملائية.

و�و�شح �أن �لوز�رة مل ولن ترت�خى باأي 

�أو  �أي �عييتييد�ء، وليين تكل  حييال عيين متابعة 

�ملقدر�ت  بهذه  عابث  كل  مالحقة  يف  متل 

�لييوطيينييييية بيييدعيييم مييين خمييتييلييف �الأجيييهيييزة 

�الأمنية.
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الأنباط - م�شاعل حممد 

و����ض���ع���ت ك�����ورون�����ا ي���دي���ه���ا ع���ل���ى ج��م��ي��ع 

ال���ق���ط���اع���ات واأث���������رت ع���ل���ى ال����ع����دي����د م��ن 

ال��ت��ع��ل��ي��م , فقد  الأم�����ور يف ح��ي��ات��ن��ا وم��ن��ه��ا 

كبري  ب�ضكل  اجلائحة  خ��ال  التعليم  تاأثر 

ح��ي��ث ت��وق��ف ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة ع��ن ال��ذه��اب 

اأن��ح��اء  اإىل م��دار���ض��ه��م وج��ام��ع��ات��ه��م يف ك��ل 

ال���ع���امل, والآن ب��ع��د م���رور ع���ام ع��ل��ى وق��ف 

ال��ت��ع��ل��م  اإىل  ال���وج���اه���ي وال���ت���وج���ه  ال��ت��ع��ل��م 

ع��ن بعد ه��ل ت��راع��ى ال��ف��روق ال��ف��ردي��ة بني 

ل�  املنا�ضب  اتخاذ الجراء  يتم  الطلبة وهل 

الطلبة ذوي الأعاقات ؟ وهل مت ان�ضافهم 

جتربة  خال  وذويهم  احتياجاتهم  ولبيت 

بينما يراها  التعلم اللكرتوين  ل�  النتقال 

الأه�����ايل وال���ط���اب مل تلبي  ال��ك��ث��ري م���ن 

اأي  يعانوا من  الذين ل  الطلبة  احتياجات 

�ضيء.

اأخ�ضائية الرتبية اخلا�ضة اأ�ضيل  كيوان 

قالت اأن التعليم عن بعد مل يراعي الفروق 

بني الطلبة ب�ضبب وجود فئات خمتلفة من 

ودرج��ات  ف��روق��ات  بينهم  واأي�ضا  الإع��اق��ات 

فئة  اأن  مو�ضحة  املوا�ضيع,  من  الكثري  يف 

م�����ض��اب��ي ال��ت��وح��د ي��ت��م ال��ع��م��ل م��ع��ه��م على 

التعليم  حتول  وعندما  �ضلوكياتهم  تعديل 

اإىل ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د ان��ق��ط��ع��وا ع���ن امل��راك��ز 

بالتايل فقدوا كل ما تعلموه  اخلا�ضة بهم 

وبهذا نكون عدنا اإىل نقطة ال�ضفر معهم. 

�ضحيفة  م���ع  ل��ه��ا  ح��دي��ث  يف  واأ����ض���اف���ت 

اأن   « التعلم  �ضعوبة   « فئة  حول  »النباط« 

وذلك  مبا�ضر  يكون  اأن  يجب  فيها  التعليم 

ل��ان��ت��ب��اه ح��ت��ى ينجز  ي��ح��ت��اج  ال��ط��ف��ل  لأن 

ويعطي ا�ضتجابات فعندما يكون الطفل يف 

املنزل وبعيد عن اأعني معلميه واإذا مل يتم 

املعلم هنا كاأنك مل تفعل  متابعته من قبل 

اأي �ضيء ول يوجد فائدة يف هذا املو�ضوع, 

اأو  اأن���ه ل ي��وج��د ا���ض��ت��م��راري��ة  م�����ض��رية اىل 

الأه��ل قبل جائحة  الأه��ل لأن  مراقبة من 

وم�ضوؤوليته  الطالب  حمل  كل  كان  كورونا 

ع��ل��ى امل����رك����ز, وع���ن���د حت����ول ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن 

فيديوهات  بار�ضال  املعلمة  قامت  اإذا  بعد 

الأم���ه���ات  ب��ع�����ض  ف�����اإن  الأم  اإىل  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

ليتابعن اأطفالهن ول يرين الفيديو.

واأو�����ض����ح����ت الخ�������ض���ائ���ي���ة, اأن����ه����ا ك��ان��ت 

العمل  ورق���ة  ب���  �ضبيهة  ب��رجم��ي��ات  ت��ع��ط��ي 

�ضبيل  فعلى  �ضوتية  ولكنها  الإل��ك��رتون��ي��ة 

وبا�ضمه  ب��ال��ع��ام��ي��ة  ال��ط��ال��ب  امل��ث��ال حت���دث 

ال��� »ب«, ف�  ي��ا يو�ضف وي��ن ح��رف   « وت��ق��ول 

اإذا �ضغط على احلرف اخلاطئ عن طريق 

كان  واإذا  خاطئة  الإجابة  له  تقول  اللم�ض 

اجل�����واب ���ض��ح��ي��ح ت�����ض��ف��ق ل���ه وه��ن��ا ك��اأن��ه��ا 

مع  تعمل  مل  اأنها  مو�ضحة  معه,  موجودة 

هذا  واإمن��ا  �ضمعية,  اإعاقة  مع  اأو  مكفوفني 

ال�ضابقة  درا�ضتها  م��ن  تعلمته  مم��ا  في�ض 

يتعملون  اأن��ه��م  ال�ضمعية  الع���اق���ات  ح���ول 

ع��ن ط��ري��ق لغة ال���ض��ارة وم��ن ال��ن��ادر جدا 

لأنهم  ال�ضارة  لغة  تعلموا  الأه��ل  يكون  اأن 

يح�ضبوا  ومل  املراكز  وجود  على  معتمدين 

ح�ضاب ل� اأي طارئ قد يحدث .

الع���اق���ات  ذوي  الط����ف����ال  ان  وق����ال����ت, 

التوا�ضل  يفقدون  ب��راي��ل«  »لغة  الب�ضرية 

بعد  بهم,  املحيطة  البيئة  يف  الخرين  مع 

والتعليم,  ال��ت��اأه��ي��ل  م��راك��ز  م��ن  خ��روج��ه��م 

م��ع��زي��ة ذل����ك اىل اأن���ه���م ي��ح��ت��اج��ون ط��رق 

جميع  اأن  وقت  يف  معهم,  بالتعامل  خا�ضة 

ذوي العاقة يحتاجون اأمثلة حّية امامهم 

خا�ضة ان احتياجاتهم حمدودة ول تتوفر 

ك���ل ه����ذه ال����ض���ي���اء يف ب��ي��ت ال�����ض����رة م��ث��ل 

جم�ضمات وفيديوهات تعر�ض على �ضا�ضات 

اأث��ر على  امل��راك��ز  اإغ��اق  اأن  كبرية, م��وؤك��دة 

ال��ط��اب واح��ت��ي��اج��ات��ه��م لأن���ه اأث���ر ع��ل��ى ما 

ت��ع��ل��م��وه ���ض��اب��ق��ا وم���ن امل���وؤك���د اأن��ه��م ف��ق��دوا 

م���ا ت��ع��ل��م��وا ب�����ض��ب��ب الن��ق��ط��اع ع���ن امل��راك��ز 

مل  واأي�����ض��ا  ال���ض��ت��م��راري��ة  وع��دم  التاأهيلية 

التق�ضري  ب�ضبب  جديدة  مهارات  يكت�ضبوا 

اأن  ا�ضافة اىل  الأه��ايل,  واإهمال من بع�ض 

يحدث  اخلا�ضة  الرتبية  م��ن  فئات  هناك 

اللعب  من  املهارة  واكت�ضاب  التعلم  عندهم 

ا�ضافة   , الجتماعي  التعليم  اأو  اجلماعي 

اىل التناف�ض بني الطاب ف� يت�ضابقوا على 

الجابة و�ضرعة التعلم .

وم��ن اجل��دي��ر ذك���ره ه��ن��ا اأن ال��درا���ض��ات 

ب�  القائمني  اأنه يجب على  توؤكد  والبحاث 

تعليم الطلبة ذوي الإعاقة توفري عدد من 

لنحقيق  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  اخل��دم��ات 

لهم  اأف�����ض��ل  وت��ك��ون  تعليم  ن��وع��ي��ة  اأف�����ض��ل 

ول��ذوي��ه��م اب���رزه���ا ت��وف��ري خ��دم��ة ان��رتن��ت 

جم���ان���ي���ة ل��ل��ت��م��ك��ن م���ن م��ت��اب��ع��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

ف��ردي  تعليمي  ب��رن��ام��ج  وتنفيذ  ب��ع��د,  ع��ن 

وم��ت��اب��ع��ت��ه م����ن ق���ب���ل امل���ع���ل���م���ني, وت���ق���دمي 

و�ضهولة  احل��اج��ة  ح�����ض��ب  ال��دع��م  خ��دم��ات 

املعلمني  اإل��ي��ه��ا, وال��ت��وا���ض��ل م��ع  ال��و���ض��ول 

ا���ض��ت��خ��دام  اىل  ا���ض��اف��ة  امل���در����ض���ة,  واإدارة 

التكنولوجيا امل�ضاعدة يف التعليم .

ذوي  م��ن  الأردن��ي��ني  ن�ضبة  اأن  اىل  ي�ضار 

جممل  م��ن   %11.2 ت��ب��ل��غ  الإع���اق���ة  وذوات 

ال�����ض��ّك��ان الأردن��ي��ني مّم��ن اأع��م��اره��م خم�ض 

 %11.7 ن�ضبته  ما  وي�ضّكلون  فاأكرث,  �ضنوات 

من الأردنيني الذكور, و10.6% من الإناث 

الأمينة  ب��ه  �ضرحت  م��ا  بح�ضب  الأردن��ي��ات 

عبلة  ل��ل�����ض��ّك��ان  الأع���ل���ى  للمجل�ض  ال��ع��ام��ة 

عماوي.

النباط- نور حتاملة 

اأع�����رب الأم�����ني ال���ع���ام ل�����وزارة ال�����ض��ح��ة 

الأردن��ي��ة ل�����ض��وؤون الأوب��ئ��ة ال��دك��ت��ور ع��ادل 

ال��ب��ل��ب��ي�����ض��ي ق��ب��ل ع���دة اأي�����ام ع���ن ا���ض��ت��ع��داد 

كورونا  فايرو�ض  من  ثالثة  ملوجة  اململكة 

امل�������ض���ت���ج���د, مم����ا اأث�������ار ح���ال���ة م����ن ال��ق��ل��ق 

العام حول �ضحة ما  ال��راأي  واجلدل لدى 

يتم تداوله ممزوجا باخلوف من التبعات 

�ضربت  م��ا  اذا  امل��وج��ة  ه��ذه  �ضتلحق  ال��ت��ي 

الردن. 

ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق ق���ال ال��دك��ت��ور ���ض��رار 

بلعاوي, نحن ل ن�ضميها موجة ثالثة واذا 

ما حدثت �ضتكون ارتدادا وبائيا لأن املوجة 

الردن  زال  وم���ا  ال�����ض��ت��اء  ال�����ض��ت��اء اىل  م��ن 

الثانية وما ترتب  املوجة  يتعايف لان من 

ع��ل��ي��ه��ا رغ���م ان���ه ل��ي�����ض ب��ال��ت��ع��ايف امل��ط��ل��وب 

فحو�ضات   %1٤-12 ب��ني  ن�ضجل  زل��ن��ا  ف��ا 

اي��ج��اب��ي��ة, واأ�����ض����اف ح����ول امل���وؤ����ض���رات من 

الوبائية  الرت���دادات  هذه  ح�ضول  املتوقع 

م��ا  اذا   %1٤ ع����ن  ال��ن�����ض��ب��ة  ت���رت���ف���ع  وق�����د 

اعطاء  البطيء من  املعدل  بهذا  ا�ضتمرينا 

للفايرو�ض  الفر�ضة  �ضنعطي  لننا  اللقاح 

ب��ال��ت��ح��ور وم��ع��ن��ى ذل���ك ان��ت��اج ف��اي��رو���ض��ات 

وبالتايل  انت�ضارها  يزيد  معينة  بطفرات 

ت��زي��د م���ن اع�����داد ال����ض���اب���ات وارت���ف���اع يف 

ع����دد ال���وف���ي���ات, وي��ك��م��ن ال�����ض��ب��ب ال��ث��اين 

ال���ذي ي��ع��اين م��ن��ه ال��ع��امل اج��م��ع اي�����ض��ا يف 

���ض��ج��ر ال���ن���ا����ض م���ن احل���ج���ر واحل�����د م��ن 

احل��رك��ة وال��ت��ن��ق��ل, ك��م��ا ان احل��ك��وم��ات يف 

خمتلف الدول بحاجة فتح واعادة ت�ضغيل 

العديد من القطاعات ومنها الردن الذي 

اق��ت�����ض��اده ه�����ض وب��ح��اج��ة ل��ان��ت��ع��ا���ض ويف 

والختاط  التجمعات  ن�ضبة  ارت��ف��اع  ه��ذا 

وب���ال���ت���ايل م���ن امل��م��ك��ن ان ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه 

ارتفاع املنحنى الوبائي. 

واأ�ضار يف ت�ضريحات خا�ضة ل�«الأنباط« 

اىل انه يف احلقيقة ل يوجد لدينا درا�ضات 

تثبت ما هي الفايرو�ضات املتحورة بل لدينا 

الفايرو�ضات  اك��رث  ان  يثبت  اويل  م��وؤ���ض��ر 

ظهر  الذي  املتحور  هي  املوجودة  املتحورة 

B117, وتابع انه قد  يف بريطانيا وي�ضمى 

وهو  امل�ضح اجلينومي  اجراء  �ضابقا  اأو�ضى 

»عمل درا�ضة حتديد ومعرفة الفايرو�ضات 

�ضهر  م��ن  تتغري  التي  امل��وج��ودة«  املتحورة 

ن�����ض��ت��ط��ي��ع الت��ك��ال  اآخ����ر وب��ال��ت��ايل ل  اىل 

داخل  املوجود  املتحور  الفايرو�ض  ان  على 

املمكن  فمن  فقط  الربيطاين  هو  الردن 

ان ي���ك���ون ل��دي��ن��ا امل��ت��ح��ور ال����ذي ظ��ه��ر يف 

الربازيلي  الم��ازون  يف  او  افريقيا  جنوب 

ولهذا يجب القيام بامل�ضح اجلينومي. 

وتابع, ان التجنب على امل�ضتوى الفردي 

يكون يف اخذ اللقاح واللتزام بالجراءات 

ال��وق��ائ��ي��ة, ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ان 

ذات  والم��اك��ن  القطاعات  مبراقبة  تلتزم 

وجامعات  مدار�ض  من  العايل  الختاط 

ودور الف���راح والت���راح وال��ع��ب��ادة وغريها 

من الماكن ذات التجمعات الكبرية لنها 

ذات خطر كبري يف ظل فايرو�ضات متحورة 

وموؤ�ضر املنحنى الوبائي لدينا. 

اللقاحات  اأه��م��ي��ة  على  البلعاوي  واأك���د 

ت�ضتخدم  التي  ال�ضرتاتيجيات  اأحد  وانها 

ح��ت��ى حت�����ض��ن ف��ئ��ات ك��ب��رية م���ن امل��ج��ت��م��ع 

ال���ف���اي���رو����ض خ��ا���ض��ة ذات  ي�����ض��ل��ه��ا  ك���ي ل 

ال���ع���ايل واي�����ض��ا ل��ك�����ض��ر حلقة  الخ���ت���اط 

الن��ت�����ض��ار ف��ال��ل��ق��اح��ات ل حت�����ض��ن ال��ن��ا���ض 

ف��ق��ط ب���ل وحت���م���ي م���ن ن��ق��ل ال��ف��اي��رو���ض 

لغريهم. 

واأو����ض���ح ان ب��ن��ي��ة ال��ق��ط��اع ال�����ض��ح��ي يف 

الردن وبالتعاون مع امل�ضت�ضفيات امليدانية 

ت�ضتطيع املواجهة وال�ضمود مبدئيا ح�ضب 

ع���دد ال���ض��اب��ات امل���وج���ودة ح��ال��ي��ا, ل��ك��ن يف 

حال ارتفاع املنحنى الوبائي وبداأ الردن يف 

ت�ضجيل اكرث من 20%  فحو�ضات ايجابية 

والهم  اأك��رث  اأ�ضرة  بحاجة  �ضك  با  نحن 

كوادر �ضحية اكرث, حتديدا املدربة خا�ضة 

ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة لن��ه��ا ل تكفي  ل��غ��رف 

يف ح���ال ارت��ف��ع ع���دد احل�����الت, وب���ا �ضك 

اع��داد  اذا م��ا ح��دث ه��ذا الرت����داد �ضتزيد 

الرباهني  اثبتت  فقد  والوفيات  ال�ضابات 

ان ال��ف��اي��رو���ض امل��ت��ح��ور ي��زي��د م��ن اع���داد 

امل�ضت�ضفيات ولي�ض فقط النت�ضار. دخول 

النباط-عمان

ا���ض��ت�����ض��اف م��رك��ز الإب�����داع وال���ري���ادة يف ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا 

العلمية  اجلمعية  يف  الفكرية  امللكية  تتجري  مكتب  مدير 

النرتنت  ع��رب  لقاء  يف  اجلعفري  حممد  ال��دك��ت��ور  امللكية 

الفكرية  وامللكية  »الب��ت��ك��ار  بعنوان  حما�ضرة  خاله  ق��دم 

العلمي«. والبحث 

وقانونيا  بحثيا  الفكرية  امللكية  اأهمية  اجلعفري  ب��نّي 

ودوره������ا يف ت�����ض��خ��ري اب���ت���ك���ارات ال��ب��اح��ث��ني يف امل��وؤ���ض�����ض��ات 

ال�ضناعة,  م��ع  �ضراكة  وب��ن��اء  املجتمع  خل��دم��ة  الأك��ادمي��ي��ة 

املوؤ�ض�ضات  يف  علمي  اإن��ت��اج  حتقيق  يف  ي�ضهم  ال���ذي  الأم���ر 

ال�ضناعية,  الأكادميية وحتقيق مردود اقت�ضادي لل�ضركات 

ويعود باملنفعة على املجتمع عامة.

اأك���د م��دي��ر م��رك��ز الإب�����داع وال���ري���ادة يف ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا 

ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل ع��م��ر اأن حم���ا����ض���رات ت�����ض��ج��ي��ل ب�����راءات 

رئا�ضة  توجيهات  �ضمن  ت��اأت��ي  الفكرية  وامللكية  الخ���رتاع 

اأن  اإىل  م�����ض��رًيا  وال���ري���ادة,  الإب����داع  ثقافة  لن�ضر  اجل��ام��ع��ة 

»اإي��داع  ن�ضر خم�ض طلبات  والريادة جنح يف  الإب��داع  مركز 

براءات اخرتاع«.

بجامعة  العليا  والدرا�ضات  العلمي  البحث  عميد  واأ�ضار 

الخرتاعات  اإىل  الرمياوي  ميا�ض  الدكتور  الأ�ضتاذ  البرتا 

البحث  ع��م��ادة  ودور  والب���داع  ال��ري��ادة  مركز  اأنتجها  التي 

بالتوجه نحو  البحثي  العلمي يف ت�ضجيع جمتمع اجلامعة 

ثقافة البتكار والخرتاع.

اخلارجي  والتمويل  التكنولوجيا  نقل  مكتب  مدير  اأكد 

ت�ضم  اجلامعة  اأن  املقو�ضي  علي  الدكتور  البرتا  بجامعة 

املختلفة,  التكنولوجيا  نقل  مهام  لتنفيذ  موزعة  وح��دات 

وت�����ض��ع��ى ت��ل��ك ال���وح���دات اإىل ت��ق��دمي ال���ور����ض وال������دورات 

وت�ضجيل  الفكرية  امللكية  جم��ال  يف  اجلامعة  يف  للعاملني 

براءات الخرتاع واحت�ضان الفكار وال�ضركات النا�ضئة.

كورونا الثالثة .. ارتداد وبائي وليست بالموجة

 جامعة البترا تستضيف محاضرة للجعفري عن 
الملكية الفكرية والبحث العلمي

الأحد    25  /  4  / 2021

هل أنصفت عملية »التعليم عن بعد« ذوي اإلعاقة..!!!

املحلي

والرتاحم  واملغفرة  الرحمة  منه  تفوح  ال��ذي  الف�ضيل  ال�ضهر  ه��ذا  رح��اب  يف  ونحن 

اإن�ضانيا يا جالة امللك هو مكرمتك  الإن�ضاين والجتماعي, وما زاد هذا ال�ضهر عطرا 

الأزم��ة  متهمي  عن  ب��الإف��راج  ت��وج  ال��ذي  اجلليل  الها�ضمي  والت�ضامح  والعفو  بال�ضفح 

كنفك  اإىل  ن��ل��وذ  ك��اأردن��ي��ني  فاإننا  الف�ضيلة  والأي���ام  امل��ب��ارك��ة  املنا�ضبة  وب��ه��ذه  الأخ���رية, 

الوطن مبا يحت�ضن  باأن  �ضاء اهلل لنقول جلالتك  ان  العامر دوما  الها�ضمي  وديوانك 

اأو ح��دث��ت كربة  ب���اأزم���ة  ال��وط��ن  ب��اي��ع��وك واأح���ب���وك, فكلما م��ر  ال��ذي��ن  م��ن م��واط��ن��ني 

والوعود  الكام  ال�ضعب من  الها�ضمي, لقد مل هذا  اإىل عر�ضك  التفاف وولءا  اإزدادوا 

تنفيذ, فهذه احلكومة  دون  التلفزة  �ضا�ضات  دوما على  ي�ضمعونها  باتوا  التي  احلكومية 

باتت  وقدرا,  واأدبا  خلقا  وجنلهم  �ضخو�ضها  نحرتم  التي  التنفيذ  البطيئة  ال�ضلحفاتية 

التي  املثالية  وروؤيتك  فكرتك  على  فانقلبت  بوعودها,  والوفاء  العطاء  على  قادرة  غري 

يجمع غالبية ال�ضعب عليها األ وهي م�ضروع الامركزية الذي حتاول احلكومة واأدها 

وتتعامل  لدميركزية«,   « اإىل   حتويلها  اإىل  وت�ضعى  الطبيعي,  منوها  ت�ضتكمل  اأن  قبل 

مع  توجيهاتك ال�ضامية بخ�ضو�ض حتديث الت�ضريعات الناظمة للحياة ال�ضيا�ضية التي 

تعزيز  بهدف  لها,  كاأولوية  ولي�ضت  وب��طء  ب��ربود  ع��دة  �ضهور  قبل  لها  جالتك  طالب 

الإ�ضاحات  من  العديد  تتحقق  �ضوف  ومبوجبها  �ضوءها  يف  التي  ال�ضيا�ضية  التنمية 

الأردين  ال�ضارع  ين�ضدها  التي  الرتبوية  اأو  القت�ضادية  اأو  الإجتماعية  �ضواء  الأخ��رى 

منذ �ضنوات, لأننا اإذا اوجدنا منظومة قوانني �ضيا�ضية متطورة تلبي طموحات القواعد 

على  ق��ادر  نيابي  جمل�ض  تكون  �ضوف  خمرجاتها  ب��اأن  بالتاأكيد  وال�ضيا�ضية,  ال�ضعبية 

اإىل  بالإ�ضافة  الربملانية,  القبة  حتت  اإىل  ال�ضارع  من  ونقله  ال�ضعبي  احل��راك  احتواء 

احلد من تف�ضي الف�ضاد بكافة اأ�ضكاله واأنواعه الإداري واملايل, عاوة على تفعيل الدور 

خا�ضة,  جانبية  م�ضالح  اأو  توجهات  اأي  عن  بعيدا  حيادي  ب�ضكل  والت�ضريعي  الرقابي 

تكون هدفها امل�ضالح الوطنية العليا, كما اأن وجود برملان واأحزاب �ضيا�ضية قوية �ضوف 

الت�ضريعية والتنفيذية بدل  ال�ضلطتني  تكون �ضندا وع�ضدا وداعما للحكومة, فتتكامل 

ال�ضعب  رغبات  يلبي  م�ضتوى  اأف�ضل  اإىل  اأداء اخلدمات  لاإرتقاء مب�ضتوى  التنافر  من 

الأردين, وعليه فاإن الأمال والأنظار متجهه نحو جالتكم يف اإيجاد حكومة تنفيذيةاأو 

حتفيز احلكومة احلالية لتكون قادرة على التقاط ر�ضائل واأفكار وتوجيهات جالتكم 

باأ�ضرع  ملمو�ضة  عملية  حقائق  اإىل  وترجمتها  ال�ضيا�ضية  التنمية  جمال  يف  وخ�ضو�ضا 

وقيادته  الأردن  اهلل  حمى  الوطنية,  الأط��ي��اف  كافة  وتر�ضي  مقبولة  تكون  ميكن  م��ا 

احلكيمة و�ضعبه الويف من كل مكروه.

  رافع شفيق البطاينة 

 التنمية السياسية 
تناشدك يا جاللة الملك 

 نقابة الصحفيين تدين االعتداءات 
االسرائيلية على الفلسطينيين 

بالقدس

 وزير الثقافة ينعى الفنان 
متعب السقار
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الأردنيني  ال�ضحفيني  نقابة  جمل�ض  دان   

الع��������ت��������داءات ال���غ���ا����ض���م���ة ال�����ت�����ي ق�������ام ب��ه��ا 

ال�ضرائيلي  الح��ت��ال  وق���وات  امل�ضتوطنون, 

ع���ل���ى ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني يف احل������رم ال��ق��د���ض��ي 

ال�����ض��ري��ف ب��ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة خ����ال الأي�����ام 

املا�ضية.

واأك������د دع���م���ه امل���و����ض���ول حل���ري���ة ال�����ض��ع��ب 

وحق  املحتل  ال��وط��ن  اأرج����اء  يف  الفل�ضطيني 

امل��ق��د���ض��ي��ني ب��ال��دف��اع ع���ن امل�����ض��ج��د الأق�����ض��ى 

وامل�ضيحية. الإ�ضامية  واملقد�ضات  املبارك 

ال�ضبت,  ام�ض  بيان,  خال  املجل�ض  ووج��ه 

البلدة  اأب��واب  على  للمرابطني  اإج��ال,  حتية 

ال��ق��دمي��ة ل��ل��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة, ال��ذي��ن ���ض��ط��روا 

يف  اأرواح��ه��م  وقدموا  البطولة  معاين  اأ�ضمى 

ال�ضعائر  واإقامة  املقد�ضات  عن  الدفاع  �ضبيل 

ال��دي��ن��ي��ة يف امل�����ض��ج��د الأق�������ض���ى, وم��ق��اوم��ة 

املقد�ضات  تدني�ض  م��ن  ومنعهم  امل�ضتوطنني 

وحم��اول��ة  الف�ضيل  ال�ضهر  ح��رم��ة  وان��ت��ه��اك 

امل�ضجد  يف  ال�����ض��اة  م��ن  الفل�ضطينيني  منع 

الأق�ضى.

تقف  ال�ضحفيني  نقابة  اإن  املجل�ض  وق��ال 

وال�ضحفيات  ال�ضحفيني  الزماء  جانب  اإىل 

يف ال���ق���د����ض امل��ح��ت��ل��ة و����ض���ائ���ر ف��ل�����ض��ط��ني, يف 

معركتهم العادلة لك�ضف انتهاكات الحتال.

ودع�����ا و����ض���ائ���ل الإع������ام ال��ع��رب��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة 

الح��ت��ال  مم��ار���ض��ات  على  ال�����ض��وء  ت�ضليط  اإىل 

والن���ت���ه���اك���ات يف ال���ق���د����ض امل��ح��ت��ل��ة ع��ل��ى وج��ه 

على  جت��اوزا  جميعها  ت�ضكل  والتي  اخل�ضو�ض, 

املواثيق والتفاقيات الدولية, وتعترب حماولت 

م�������ض���ت���م���رة مل���������ض����ادرة احل����ق����وق ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 

وال�ضتياء  املقد�ضة  املدينة  وتهويد  التاريخية, 

على الإرث الإ�ضامي وامل�ضيحي.

واحلكومة  ال��دويل  املجتمع  املجل�ض  ودع��ا 

للت�ضدي بكل حزم لهذه املمار�ضات عرب املنابر 

وال��ق��ن��وات ال��دول��ي��ة, وات��خ��اذ ك��ل الإج����راءات 

قبل  من  النتهاكات  هذه  تكرار  ملنع  الازمة 

القائمة  القوة  بو�ضفه  ال�ضرائيلي  اجلانب 

بالحتال.
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الفنان  ال��ع��اي��د,  علي  الثقافة  وزي���ر  نعى   

م��ت��ع��ب ال�������ض���ق���ار, ال�����ذي ت����ويف ����ض���ب���اح ام�����ض 

لرحيل  الكبرية  اخل�ضارة  عن  معرباً  ال�ضبت, 

ال��ك��ث��ري لاأغنية  ق��ام��ة ف��ن��ّي��ة اردن��ي��ة ق��ّدم��ت 

ال��وط��ن��ي��ة وال���رتاث���ّي���ة, خ���ال م�����ض��وار مميز 

بالعطاء. وحافل 

»اإّننا  اليوم,  بيان �ضحفي  العايد, يف  وقال 

كفنان  ح�ضوره  له  مميزاً  �ضوتاً  اليوم  ن��ودع 

وح��م��ل  الردين  ال��غ��ن��ائ��ي  ال���ل���ون  يف  اأخ��ل�����ض 

م�ضرية  ال��ع��ذب��ة يف  الأح��ا���ض��ي�����ض  اأروع  خ��ال��ه 

غّنى  فيما  الأ�ضيل  والإب���داع  بالتمّيز  عابقة 

وحّلن من اأهازيج وتراويد اأردنّية اأ�ضهمت يف 

تعزيز الأغنية الأردنية يف حميطها العربي«.

اأ���ض��رة  اإىل  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت���ع���ازي  وق�����ّدم 

ال���ف���ن���ان���ني  ن����ق����اب����ة  ال���ف���ق���ي���د وزم������ائ������ه يف 

الأردنيني, م�ضتذكراً دوره الكبري يف مهرجان 

كثرياً  ���ض��دح  ال��ذي  وال��ف��ن��ون  للثقافة  ج��ر���ض 

ع��ل��ى م���درج���ات���ه ل��ل��وط��ن واأع����ي����اده وق��ي��ادت��ه 

الريفّية  الأغ��ن��ي��ة  يف  ب��رع  مثلما  الها�ضمّية, 

ال��رواد,  بالفنانني  تذّكرنا  التي  والوجدانية 

التي  والوطنية  النبيلة  الق�ضايا  عن  ف�ضًا 

اليوم  غادرنا  الذي  الرائع  ب�ضوته  بها  نه�ض 

ال�ضقار  والفنان  عطائه.  عّز  يف  يزال  ما  وهو 

م��ن ال��ف��ن��ان��ني ال��ذي��ن ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى لونهم 

ال��رتاث��ي وال��وط��ن��ي يف ل��ون خ��ا���ض ع��رف به, 

ملع  حيث  الت�ضعينيات,  اأوائ���ل  منذ  وحت��دي��داً 

ا�ضمه بعد اأغنيته »ها يا وا�ضٍط للبيت« التي 

كتب كلماتها ال�ضاعر الراحل حبيب الزيودي 

م��ط��ل��ع ت�����ض��ّل��م ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

الفنان  ع��ن  ع��رف  كما  الد�ضتورية,  �ضلطاته 

اأكرث من �ضعيد  الناقدة على  اأغانيه  الراحل 

اج��ت��م��اع��ي, واإ���ض��ه��ام��ه يف ت��ق��دمي الأوب��ريي��ت 

ال���وط���ن���ي امل����م����زوج ب���رائ���ح���ة ت���راث���ّي���ة ت��غ��ن��ت 

وبالق�ضية  وت��ال��ه  ورواب��ي��ه  ال��وط��ن  ب�ضهول 

من  ع���دد  ك��ل��م��ات  اأدى  مثلما  الفل�ضطينية, 

امل�����ض��ل�����ض��ات والأع����م����ال الأردن����ي����ة ال��ب��دوي��ة 

وال���ري���ف���ي���ة, وه����و م���ن امل��ه��ت��م��ني مب�����ض��م��ون 

وو�ضولها  الفنّية  ور�ضالتها  املحلية  الأغنية 

املجتمع  ق��ط��اع��ات  م��ن  ق��در ممكن  اأك���رب  اإىل 

والنا�ض.
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بنك”  “كابيتال  �أرب����اح  ���ص��ايف  �رت��ف��ع 

خالل �لربع �لأول من �لعام �حلايل بعد 

2ر10 مليون  �إىل  �ل�صريبة و�ملخ�ص�صات 

1ر6 م��ل��ي��ون دي��ن��ار  دي���ن���ار، م��ق��ارن��ة م���ع 

للفرتة ذ�تها من �لعام 2020.

بن�صبة منو  ب��الأرب��اح  �لرت��ف��اع  وي��اأت��ي 

ب��امل��ئ��ة ق��ب��ل �لأخ���ذ بعني   67 �إىل  و���ص��ل��ت 

�ل�صتحو�ذ  �صفقة  ن��اجت  �صايف  �لعتبار 

دينار،  6ر19 مليون  و�لبالغة  و�حدة  ملرة 

ل��رت��ف��ع ���ص��ايف �ل��رب��ح ل��ل��م��ج��م��وع��ة كما 

 2021 �ل��ع��ام  �لأول م��ن  �ل��رب��ع  ن��ه��اي��ة  يف 

�رت��ف��ع  ك��م��ا  دي����ن����ار.  م��ل��ي��ون  8ر29  �إىل 

باملئة   44 بن�صبة  �لت�صغيلي  �لربح  �صايف 

نتيجة منو �لقرو�ض، بالإ�صافة �إىل منو 

“كابيتال” لال�صتثمار�ت  �صركة  عمليات 

دينار،  مليون  بقيمة  لأرب���اح  وحتقيقها 

تنتهجها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ن��وع  ���ص��ي��ا���ص��ة  ب�����ص��ب��ب 

�مل��ج��م��وع��ة. ك��م��ا ح��ق��ق �ل��ب��ن��ك �رت��ف��اع��اً 

لت�صل  ب��امل��ئ��ة   23 بن�صبة  �مل���وج���ود�ت  يف 

�لأ�صول  مت�صمنة  دينار  مليار  4ر3  �إىل 

�لأول  �لربع  بد�ية  من  عليها  �مل�صتحوذ 

7ر2 مليار  من �لعام �حلايل، مقارنة مع 

�رتفع  فيما   ،2020 ع��ام  نهاية  يف  دي��ن��ار 

مليار  1ر2  �إىل  لي�صل  �ل���ود�ئ���ع  ر���ص��ي��د 

دي��ن��ار م��ق��ارن��ة م��ع 7ر1 م��ل��ي��ار دي��ن��ار يف 

�لربع �لأخر من �لعام �ل�صابق. 

وجاء هذ� �لأد�ء خالل �لربع �لأول مع 

��صتكمال �لبنك �أخر� �صفقة �ل�صتحو�ذ 

يف  ع��ودة  لبنك  �مل�صرفية  �لأع��م��ال  على 

�ملجموعة  و��صلت  كما  و�ل��ع��ر�ق،  �لأردن 

�إز�ء  �لتحوطية  با�صرت�تيجيتها  �لعمل 

تد�عيات جائحة كورونا للمحافظة على 

�لئتمانية،  وحمفظتها  �أ�صولها  ج��ودة 

و�لتي ز�دت �ملخ�ص�صات �ملر�صودة بن�صبة 

رئي�ض  و�كد  �ملا�صي.  �لعام  عن  باملئة   73

جمل�ض �إد�رة �لبنك، با�صم خليل �ل�صامل، 

�لتد�عيات  م��و�ج��ه��ة  يف  جن��ح  �لبنك  �أن 

وحقق  للجائحة،  �ل�صلبية  �لقت�صادية 

�ل�����ص��ع��د،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  �إي���ج���اب���ي���اً  �د�ًء 

وع���زز م��ت��ان��ة م��وؤ���ص��ر�ت��ه �مل��ال��ي��ة ومتكن 

ر�أ�ض مال  من �حلفاظ على ن�صب كفاية 

من  �ملطلوب  �حل��د  م��ن  و�أع��ل��ى  مرتفعة 

جميع  على  �لأردين  �ملركزي  �لبنك  قبل 

ر�أ���ض  كفاية  ن�صبة  و�رتفعت  �مل�صتويات، 

باملئة.   16 ل��ت��ق��ارب  �لأردن  ل��ف��روع  �مل���ال 

د�ود  للبنك،  �لتنفيذي  �لرئي�ض  وق���ال 

تعك�ض  �لإيجابية  �لنتائج  هذه  �إن  �لغول 

�جل��ه��ود �ل��ك��ب��رة �ل��ت��ي ب��ذل��ه��ا ك��اب��ي��ت��ال 

�إي��ج��اب��ي  ب�صكل  �خل��ط��ط  تنفيذ  يف  ب��ن��ك 

�لأد�ء  موؤ�صر�ت  خمتلف  على  �نعك�ض  ما 

�إذ من���ت حم��ف��ظ��ة �لأف������ر�د مبا  �مل��ال��ي��ة، 

يقارب 14 باملئة عن عام 2020، دون �لأخذ 

�ل���ص��ت��ح��و�ذ،  عملية  �أث���ر  �لع��ت��ب��ار  بعني 

�لعام  من  �لأول  �لربع  خالل  جرى  كما 

فتح ما يقارب 2 ر11 �ألف ح�صاب توطني 

لدى �مل�صرف �لأهلي �لعر�قي.”و�أ�صاف 

كبر�ً  تقدماً  �أح��رز  بنك”  “كابيتال  �أن 

يف جم����ال �ل���ت���ح���ول �ل���رق���م���ي وت���ق���دمي 

جلمهور  �لإلكرتونية  �خلدمات  �أف�صل 

ملحوظاً  ت��ز�ي��د�ً  �صهد  حيث  �لعمالء، 

�لرقمية  �حل�����ص��اب��ات  ف��ت��ح  ع��م��ل��ي��ات  يف 

م��ن��ذ ط���رح ه���ذه �خل��دم��ة ن��ه��اي��ة �صهر 

�صباط 2021. �أما على �صعيد �خلدمات 

�مل�����ص��رف��ي��ة �ل����ص���ت���ث���م���اري���ة، ف��ت��م��ك��ن��ت 

من  لال�صتثمار�ت  “كابيتال”  �صركة 

للعمالء  �مل���د�رة  �حل�صابات  قيمة  رف��ع 

لتتجاوز 313 مليون دولر للربع �لأول 

من �لعام.
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�جتماع  �لأردين  �لإ�صالمي  �لبنك  عقد   

و�لأرب��ع��ني  �ل��ث��اين  �ل��ع��ادي  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 

ب��و����ص��ط��ة �لت�����ص��ال �مل���رئ���ي و�لل���ك���رتوين  

�لأ���ص��ت��اذ  �لإد�رة/  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ب��رئ��ا���ص��ة 

مو�صى عبد �لعزيز �صحادة وح�صور �أع�صاء 

�لعام  �ملدير   / �لتنفيذي  و�لرئي�ض  �ملجل�ض 

عطوفة  وبح�صور  �صعيد  ح�صني  �ل��دك��ت��ور 

م����ر�ق����ب ع�����ام �ل�������ص���رك���ات �ل���دك���ت���ور و�ئ����ل 

�ل��ع��رم��وط��ي و�ك��ت��م��������ال �ل��ن�����ص��اب �ل��ق��ان��وين 

ل��ل��م�����ص��اه��م��ني �ل����ذي����ن ي���ح���م���ل���ون ����ص��ه��م��اً 

بن�صبة     ) و�ل��وك��ال��ة  و�لن���اب���ة  )ب��الأ���ص��ال��ة 

�مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم   )%73.04( ح���و�يل  

قانون  باأحكام  عماًل  وذل��ك   ،   2021/4/22

�ل��دف��اع رق��م 13 ل�����ص��ن��ة1992 و�م���ر �ل��دف��اع 

رقم 5 ل�صنة 2020 و�لإجر�ء�ت �ل�صادرة عن 

و�لتموين  و�لتجارة  �ل�صناعة  وزير  معايل 

�ل��دف��اع  �م���ر  مب��وج��ب   2020/4/9 ب��ت��اري��خ 

�صباط   11 بتاريخ  �ملوؤرخة  و�ملو�فقة  �أع��اله 

2021 . وو�فقت �لهيئة على تو�صية جمل�ض 

�أرباح نقدية على �مل�صاهمني  �لإد�رة بتوزيع 

�مل��ال وذل��ك  م��ن ر�أ���ض  ن��ق��د�ً  بن�صبة  )%12( 

�لتز�ماً بقر�ر �لبنك �ملركزي �لأردين تاريخ 

عن  �لن�صبة  تتجاوز  ل  ب��اأن   ،  2021/1/20

�لتطور�ت �لقت�صادية  12% وذلك يف �صوء 

�ل��دول��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة وم�����ص��ت��وي��ات �ل�����ص��ي��ول��ة 

�لبنوك  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �مل��ري��ح��ة  و�مل���الءة 

�مل��ح��اف��ظ��ة عليها،  ع��ل��ى  �لأردن���ي���ة وح��ر���ص��اً 

ومتت �مل�صادقة  على تقرير جمل�ض �لإد�رة 

و�أعمال �ل�صركة وح�صاب �لأرباح و�خل�صائر 

 2020/12/31 يف  �مل��ن��ت��ه��ي��ة  �مل��ال��ي��ة  ل��ل�����ص��ن��ة 

و�خل���ط���ة �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل�����ص��رك��ة، و�ل��ب��ن��ود 

كما  �لجتماع  �ع��م��ال  ج��دول  على  �مل��درج��ة 

 / ويونغ  �رن�صت  مكتب  �ل�صادة  �نتخاب  مت 

و�نتخاب  �لبنك  حل�صابات  مدققاً  �لأردن 

جمل�ض  يف  ع�صو�ً  �حللو�ين  حامت  �لدكتور 

�ل�����ص��اب��ق  �مل��ج��ل�����ض  ع�����ص��و  م��ن  ب����دًل  �لإد�رة 

�ملرحوم �صالح يعقوب حممد ح�صني.

 وق�����ال  �لأ����ص���ت���اذ م��و���ص��ى ����ص���ح���ادة  لقد 

م��ل��ي��ئ��اً ب��ال�����ص��ع��وب��ات  2020 ع��ام��اً  ك���ان ع���ام 

و�ل��ت��ح��دي��ات ول��ك��ن وب��ح��م��د �هلل ����ص��ت��ط��اع 

ت�صاف  ج��دي��دة  �إجن���از�ت  حتقيق  م�صرفنا 

�ىل �إجن����از�ت����ه �ل�����ص��اب��ق��ة م���ع �ل���ص��ت��م��ر�ر 

ب���ب���ذل �جل���ه���ود ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

تخطى  ك��م��ا  �لإد�رة  جمل�ض  و�صعها  �ل��ت��ي 

جائحة  عن  �لناجتة  و�لعقبات  �ل�صعوبات 

�آث���ار  ف��اي��رو���ض ك��ورون��ا،وم��ا ن��ت��ج عنها م��ن 

�لقت�صاد، حيث عمل م�صرفنا  على  �صلبية 

ب�����ص��ف��اف��ي��ة وث��ق��ة م���رت���ك���ز�ً ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق��ات 

�لتنفيذية  و�لإد�رة  �ل��ر���ص��ي��دة  �حل��وك��م��ة 

�حل��ك��ي��م��ة و�مل��وظ��ف��ني �مل��وؤه��ل��ني ع��ل��ى �على 

م�������ص���ت���وى ، م����ع �ل����ص���ت���ع���ان���ة ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 

و�لأن��ظ��م��ة �حل��دي��ث��ة و�لرت��ق��اء باخلدمات 

و�مل��ن��ت��ج��ات م���ع �ل����ص���ت���م���ر�ر ب���ت���اأدي���ة دوره 

�لج���ت���م���اع���ي وخ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع �مل���ح���ل���ي . 

�جلهود  دع��م  يف  ف��اع��ل  دور  مل�صرفنا  وك���ان 

مل��ب��ادر�ت  و�ط��الق��ه��ا  و�لر�صمية  �حلكومية 

بالتربع  كورونا  جائحة  �آثار  من  للتخفيف 

و100  وط��ن  همة  ل�صندوق  دينار  مبليوين 

دينار  �أل��ف  و50  �ل�صحة  ل��وز�رة  دينار  �أل��ف 

�أخ����رى مل��وؤ���ص�����ص��ة ويل �ل��ع��ه��د/���ص��رك��ة ن��وى 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������ص���ت���د�م���ة، ل���دف���ع م�����ص��اع��د�ت 

بال�صكر  ت��ق��دم  ك��م��ا  ب��امل��ي��اوم��ة.  ل��ل��ع��ام��ل��ني 

و�لتقدير للبنك �ملركزي �لأردين على دوره 

وطبيعة  بخ�صو�صية  و�ه��ت��م��ام��ه  �ل��ف��اع��ل 

ي�صدره  فيما  �لإ���ص��الم��ي��ة  �مل�����ص��ارف  ع��م��ل 

م���ن ت��ع��ل��ي��م��ات، ودع����ا ب��ال��رح��م��ة و�مل��غ��ف��رة 

خالل  �لإ���ص��الم��ي��ة  �مل�صرفية  فقدتهم  مل��ن 

2020 وم��ن��ه��م �ل�����ص��ي��خ ���ص��ال��ح ع��ب��د�هلل  ع���ام 

و�أح��د  وموؤ�ص�صيها  رو�ده���ا  �ب��رز  �ح��د  كامل 

�لإ�صالمي �لردين ورئي�ض  �لبنك  موؤ�ص�صي 

1980 وح��ت��ى  �ل���ع���ام  �إد�رت�������ه م��ن��ذ  جم��ل�����ض 

�لفخري له وف�صيلة  1995 و�لرئي�ض  �لعام 

عبد�لكرمي  عبد�ل�صتار  �لدكتور  �لعالمة 

ورئي�ض/ع�صو  �ل�صرعي  �مل�صت�صار  غدة  �أب��و 

�لإ�صالمي  للبنك  �ل�صرعية  �لرقابة  هيئة 

ع�صو  وك��ذل��ك   ،1994 �ل��ع��ام  م��ن��ذ  �لأردين 

ح�صني.  يعقوب  �صالح  �لبنك  �إد�رة  جمل�ض 

على  �صعيد  �لدكتور ح�صني  قال  من جانبه 

�صهدها  �لتي  �ل�صعبة  �لظروف  من  �لرغم 

فايرو�ض  بجائحة  و�ملرتبطة   2020 �ل��ع��ام 

حققناه  �لذي  �لنمو  فان  وتو�بعها،  كورونا 

و�حلفاظ  �لرئي�صة  موؤ�صر�تنا  خمتلف  يف 

ع��ل��ى ج����ودة �لأ�����ص����ول وك��ف��اي��ة ر�أ������ض �مل���ال 

وم�صتقر،  �آم��ن  مايل  �أد�ء  وتقدمي  �ملريحة 

�ل�صرت�تيجية  �لأهد�ف  تنفيذ  نتيجة  جاء 

�ملو�رد  ل�صتد�مة  بعناية،  للبنك  �ملو�صوعة 

�ن  بن�صب مدرو�صة.  مو�صحاً  و�لتوظيفات 

يف  هي  كما  �ل�صنوية  �لبنك  ميز�نية  �أرق��ام 

ح�صة  على  �ملحافظة  �ك��دت   2020/12/31

حيث  �لأردين،  �مل�صريف  �ل�صوق  من  �لبنك 

و�ل�صتثمار  �لتمويل  �أر���ص��دة  جمموع  بلغ 

�ملبا�صرة  �لئتمانية  �لت�صهيالت  من  للبنك 

ن�����ص��ب��ت��ه  م���ا  �لأردن  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  ل��ل��ب��ن��وك 

�أر�����ص����دة  جم����م����وع  وب����ل����غ   %14.7 ح������و�يل 

�لأوع���ي���ة �لدخ����اري����ة ل��ل��ب��ن��ك م���ن �إج��م��ايل 

ود�ئ����ع وح�����ص��اب��ات �ل��ع��م��الء ل���دى �ل��ب��ن��وك 

وب��ل��غ   %12.7 ح����و�يل  �لأردن  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 

�إىل جم��م��وع  �ل��ب��ن��ك  م����وج����ود�ت  جم���م���وع 

موجود�ت �لبنوك �لعاملة د�خل �لأردن ما 

�ل�صتثمار  �إي����ر�د�ت  �ن   وب��ني  ن�صبته%9.4 

مقارنة  دينار  200مليون  جتاوزت  �مل�صرتك 

 %1.8 من��و  بن�صبة  دي��ن��ار  مليون   196.7 م��ع 

�ملالية حتى  �لبنك من خم�ص�صاته  وعزز   ،

�و  ت��ب��ع��ات  �أي  مل��و�ج��ه��ة   2020 ع����ام  ن��ه��اي��ة 

تاأثر�ت �صلبية جلائحة كورونا حيث حقق 

حو�يل  بلغت  �ل�صريبة  قبل  �صافية  �رباحاً 

حو�يل  �ل�صريبة  وبعد  دينار  مليون   83.8

يف  �لنمو  ن�صبة  وبلغت  دي��ن��ار،  مليون   52.1

12.5% لت�صل �ىل  حقوق �مل�صاهمني حو�يل 

حو�يل 474 مليون دينار مقابل حو�يل 422 

ر�أ���ض  كفاية  ن�صبة  بلغت  و   ، دي��ن��ار  مليون 

2020 حو�يل  عام  نهاية  يف   )CAR( ملال�

���ص��الم��ة  ع��ل��ى  �ل��ب��ن��ك  وح���اف���ظ   ،  %23.74

حيث  ��صوله  وج��ودة  �لئتمانية  حمفظته 

 %3.13 �لعاملة  غ��ر  �ل��دي��ون  ن�صبة  بلغت 

و�أ���ص��ار      .  %104 ح��و�يل  تغطيتها  ن�صبة  و 

�ىل �ن موجود�ت �لبنك مبا فيها )ح�صابات 

�ل��وك��ال��ة  وح�����ص��اب��ات  �ملخ�ص�ض  �ل���ص��ت��ث��م��ار 

بلغت  �ل�صتثمارية((  )�ملحافظ  بال�صتثمار 

حو�يل 5.43 مليار دينار بن�صبة منو حو�يل 

 .%9.2

وب���ل���غ���ت �ر�����ص����دة �لوع����ي����ة �لدخ����اري����ة 

�ملخ�ص�ض  �ل�صتثمار  )ح�صابات  فيها  مب��ا 

)�ملحافظ  بال�صتثمار  �ل��وك��ال��ة  وح�صابات 

دينار  مليار  ح����و�يل4.803  �ل�صتثمارية(( 

ب��ن�����ص��ب��ة من����و ح����������و�يل9.3% م����وزع����ه ع��ل��ى 

ح������و�يل1080�أل������ف ح�����ص��اب ع���ام���ل، وذل���ك 

بالأن�صطة  �ل��ب��ن��ك  متعاملي  لثقة  ت��اأك��ي��د�ً 

�ملتطورة  �مل�صرفية  �ل�صتثمارية و�خلدمات 

�ل�صريعة  وم��ب��ادئ  �ح��ك��ام  م��ع  تتو�فق  �لتي 

�ل�صالمية.  

 وب�����ل�����غ  �ج�����م�����ايل �ر�������ص������دة �ل���ت���م���وي���ل 

�ل�صتثمار  )ح�صابات  فيها  مبا  و�ل�صتثمار 

بال�صتثمار  �ل��وك��ال��ة  وح�صابات  �ملخ�ص�ض 

)�مل��ح��اف��ظ �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة(( ح�����و�يل4.282 

 %12.2 م��ل��ي��ار دي���ن���ار ب��ن�����ص��ب��ة من���و ح����و�يل 

م��وزع��ه ع��ل��ى 231.5�أل������ف م��ع��ام��ل��ة،  وذل��ك 

ت��ن��ف��ي��ذ�ً ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ب��ن��ك يف ت��وزي��ع 

�ل����ت����م����وي����الت و�ل�����ص����ت����ث����م����ار�ت �مل���ق���دم���ة 

و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  و�ملوؤ�ص�صات  ل��الأف��ر�د 

�لقطاعي  �لتنوع  تر�عي  و�لتي  و�ل�صركات 

و�جلغر�يف مع �ملحافظة على حتقيق عو�ئد 

�إي�صال خدماته  على  �حلر�ض  مع  جمزية، 

�ل�صكنية  �ل��ت��ج��م��ع��ات  خمتلف  �إىل  �مل��م��ي��زة 

خ��الل  م��ن  و���ص��ه��ول��ة  بي�صر  و�لق��ت�����ص��ادي��ة 

�ف��ت��ت��اح ف���روع وم��ك��ات��ب ج��دي��دة �و حتويل 

مكاتب �ىل فروع ونقلها �ىل مو�قع جديدة 

حتى �أ�صبح للبنك يف نهاية �لعام 108 فرعاً 

ومكتباً. 

 2020  ك��م��ا �جن����ز �ل���ب���ن���ك  خ����الل ع����ام 

و�لتحديث يف  �لتطوير  من عمليات  مزيد�ً 

�صتى جمالت �لتقنيات �مل�صرفية و�لتحول 

�ل���رق���م���ي، وت����اب����ع خ��ط��ت��ه يف �ل���ت���و����ص���ع يف 

قنو�ته  خ��الل  من  جديدة  خدمات  تقدمي 

 Mobile( مل�صريف� �لهاتف  �للكرتونية 

�ل���ب���ن���ك���ي  و�لن�������رتن�������ت   )Banking
���ص��ف��ح��ة  و�ط��������الق   ،)I-Banking(

م�صرفنا على �ل� »Facebook« و�طالق 

�مل�������ص���اع���د �ل���رق���م���ي )�إ�����ص����الم����ي م�����ص��ن��ج��ر 

م��ت��ع��ام��ل��ي  خل���دم���ة   )Messenger
�حل���اج���ة  دون  حل���ظ���ي  ب�����ص��ك��ل  م�������ص���رف���ن���ا 

�ملعرف  ��صتخد�م  خدمة  وتقدمي  لالنتظار 

�ل���ف���وري  �ل��ت��ح��وي��ل  ع��م��ل��ي��ات  يف   )QR(

و�إط�����الق خ���دم���ات �مل��ح��ف��ظ��ة �لل��ك��رتون��ي��ة 

وخ��دم��ات �ل��ت��ح��وي��ل �ل��ف��وري ب��ني �ل��ب��ن��وك 

خدماته  تقدمي  وتابع   ،)CliQ( �ملحلية 

�ل�صركات  قطاع  من  ملتعاميله  �للكرتونية 

م����ن خ����الل �ل�����ص����د�ر �جل����دي����د خل���دم���ات 

جتديد  ومت  ل��ل�����ص��رك��ات،  �لبنكي  �لن��رتن��ت 

���ص��ه��ادة �لع��ت��م��ادي��ة لأم���ن وح��م��اي��ة بيانات 

 )PCI-DSS( �ل���ب���ط���اق���ات  ����ص���ن���اع���ة 

 »27001  ISO« ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى  و�حل�����ص��ول 

�أم����ن  �إد�رة  ن����ظ����ام  ب��ت��ط��ب��ي��ق  و�خل����ا�����ص����ة 

يف  م�صتمر  �لبنك  �ن  و�أ���ص��اف  �مل��ع��ل��وم��ات. 

منتجات  بطرح   �مل�صتقبلية  خططه  تنفيذ 

مت��وي��ل��ي��ة ج���دي���دة ت��ل��ب��ي رغ���ب���ات �ل��ع��م��الء 

و�ح���ت���ي���اج���ات �ل�������ص���وق �مل�������ص���ريف، و�ل�����ص��ع��ي 

لب��ت��ك��ار �مل���زي���د م���ن �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ت��ي تلبي  

وت��و�ك��ب  �خل��دم��ات  م��ن  �ل�����ص��وق  متطلبات 

�حكام  م��ع  وت��ت��و�ف��ق  �لتكنولوجي  �ل��ت��ط��ور 

ومبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية مع  �ل�صتمر�ر 

يف �لتو�صع يف متويل �لفر�د �صو�ء باملر�بحة 

مر�عاة  مع  بالتمليك  �ملنتهية  بالإجارة  �و 

�لآثار �ل�صلبية جلائحة كورونا و�لقطاعات 

�لتو�صع  و  �ملت�صررة  غر  �و  ت�صرر�ً  �لأق��ل 

و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  �ل�صركات  متويل  يف 

�ل���ت���ح���ول  خ���ط���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  و   )SME›s(

�ل���رق���م���ي ، و�دخ��������ال خ����دم����ات م�����ص��رف��ي��ة 

�ل��ك��رتون��ي��ة ج���دي���دة وحت�����ص��ني �خل���دم���ات 

�ملتعاملني  وحث  �للكرتونية  �لقنو�ت  عرب 

�للتز�م  و   ، �خل��دم��ات  تلك  ��صتخد�م  على 

ب��احل��وك��م��ة، وحت�����ص��ني ن��وع��ي��ة �مل���وج���ود�ت، 

�لم���ت���ث���ال       وم����ر�ق����ب����ة  �مل����خ����اط����ر،  و�د�رة 

مبختلف  للبنك  �لجتماعي  �ل��دور  وتاأدية 

�ملجالت.

ارتفاع أرباح كابيتال بنك للربع األول من هذا العام

البنك اإلسالمي األردني يعقد اجتماع الهيئة العامة ويوزع أرباح نقدية بنسبة %12 
الأحد  25 /4/ 2021 

التنمية األفريقي يقر تصفية متأخرات 
السودان بـ 413 مليون دوالر

ضخ 28.7 مليار دوالر بصناديق األسهم 
والسندات العالمية خالل أسبوع

30 مليون دينار صادرات 
المجوهرات للواليات المتحدة

اخلرطوم - وا�س

عن  �لأف��ري��ق��ي،  �لتنمية  ب��ن��ك  �أع��ل��ن 

على  �ملجموعة،  �إد�رة  جمل�ض  مو�فقة 

خ��ط��ة ل��ت�����ص��ف��ي��ة م���ت���اأخ���ر�ت �ل�������ص���ود�ن 

لديه، �لبالغة 413 مليون دولر.

جمل�ض  �إن  ل��ه  ب��ي��ان  يف  �لبنك  وق���ال 

بت�صفية  �قرت�ح  على  و�فق  �لبنك  �إد�رة 

413 مليون دولر من �ملتاأخر�ت  حو�يل 

�ل�صود�ن  على  �مل�صتحقة  �لقرو�ض  على 

�ص�صة. للموؤ

ميثل  �لقر�ر  ه��ذ�  �أن  �لبيان  و�عترب 

�لبالد  م�صاركة  �إع��ادة  يف  فارقة  عالمة 

مع �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لدولية و�لعاملية.

و�أكد �ملدير �لُقطري ملجموعة �لبنك 

ر�وبيل  �ل�صود�ن  يف  للتنمية  �لأفريقي 

�صت�صمح  �ملتاأخر�ت  ت�صوية  �أن  دورووجو 

لبنك �لتنمية �لأفريقي باإعادة �لتعامل 

فر�ض  يفتح  مما  �ل�صود�ن،  مع  �لكامل 

مت��وي��ل ج���دي���دة ل��ل��م�����ص��اري��ع و�ل���رب�م���ج 

�لدعم لعمليات  �ملزيد من  �لتي ت�صيف 

�لبنك �جلارية.

�لتدفقات  م��ع   : دورووج����و  و�أ���ص��اف 

�مل��ت��وق��ع��ة بعد  �ل��ت��م��وي��ل��ي��ة �لإ����ص���اف���ي���ة 

ت�����ص��ف��ي��ة �مل����ت����اأخ����ر�ت، ي��ت��ط��ل��ع �ل��ب��ن��ك 

�لتعاون  من  جديدة  حقبة  �إىل  �ل��دويل 

تطلعات  لتحقيق  �ل�����ص��ود�ن،  م��ع  �ملثمر 

�صعوبه يف �لزدهار و�لتنمية �مل�صتد�مة.

لندن - رويرتز

�أظهرت بيانات �أ�صبوعية لتدفقات 

�أن  �أمركا  �أوف  بنك  من  �ل�صناديق 

مليار   15 قر�بة  �صخو�  �مل�صتثمرين 

و13.7  �لأ���ص��ه��م  ���ص��ن��ادي��ق  يف  دولر 

�ل�صند�ت يف  مليار دولر يف �صناديق 

�لأ�صبوع �ملنتهي �لأربعاء �ملا�صي.

�إج���م���ايل  �أن  م����ن  �ل����رغ����م  وع���ل���ى 

�لأم����������و�ل �ل����ت����ي ج�����رى ���ص��خ��ه��ا يف 

�لأ����ص���ه���م ه����ذ� �ل���ع���ام م���ا ز�ل����ت عند 

م�������ص���ت���وى ق����ي����ا�����ص����ي، ف��������اإن دخ�����ول 

�لأ����ص���اب���ي���ع  ت���ب���اط���اأ يف  �ل���ت���دف���ق���ات 

موؤ�صر�ت  ت��د�ول  يجري  �إذ  �لأخ��رة 

�صديدة  تقييمات  عند  رئي�صية  �أ�صهم 

�لرتفاع.

مليار   1.3 �مل�����ص��ت��ث��م��رون  و���ص��ح��ب 

�لنا�صئة  �لأ���ص��و�ق  �أ���ص��ه��م  م��ن  دولر 

�إىل  دولر  م���ل���ي���ار   1.4 و�أ�����ص����اف����و� 

�لأ�صهم �لأوروبية وفقا لتحليل بنك 

�أوف �أمركا لبيانات �إي.بي.�إف.�آر.

ويف ظل تلميح بنك كند� �ملركزي 

يقول  �ل�صند�ت،  م�صرتيات  بخف�ض 

ب��ن��ك �أوف �أم��رك��ا �إن���ه وف��ق��ا لأ���ص��و�أ 

ت��خ��ف�����ض  �أن  ي��ت��وق��ع  ف���اإن���ه  ت�������ص���ور، 

�ملتحدة  ل��ل��ولي��ات  �مل��رك��زي��ة  �لبنوك 

و�لحتاد �لأوروبي و�ليابان و�ململكة 

 3.4 �إىل  م�������ص���رتي���ات���ه���ا  �مل����ت����ح����دة 

يف  تريليون   8.5 من  دولر  تريليون 

.2020

ويتوقع �لبنك �أن تخف�ض �لبنوك 

م�صرتيات  �لكربى  �لأربعة  �ملركزية 

يف  دولر  م��ل��ي��ار   400 �إىل  �ل�����ص��ن��د�ت 

.2022

االنباط-عمان

�لقطاع  من�صاآت  �صادر�ت  �رتفعت 

عمان  بالعا�صمة  �لعاملة  �ل�صناعي 

م�����ن �مل�����ج�����وه�����ر�ت �ل����ت����ي ت��ن�����ص��وي 

�إىل  �لهند�صي  �ل��ق��ط��اع  مظلة  حت��ت 

�لوليات �ملتحدة خالل �لربع �لأول 

م��ل��ي��ون   30 �إىل  �حل����ايل  �ل���ع���ام  م���ن 

�ملماثلة  �ل��ف��رتة  م��ع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار 

ماليني   10 و�لبالغة   2020 ع��ام  من 

دينار.

عمان  �صناعة  غرفة  رئي�ض  و�ك��د 

زي��ادة  �أن  �جل��غ��ب��ر  فتحي  �مل��ه��ن��د���ض 

�������ص������ادر�ت �مل����ج����وه����ر�ت ل���ل���ولي���ات 

ويدل  �إيجابيا  موؤ�صر�  يعد  �ملتحدة، 

ب���د�أت  �أن �ل�����ص��ن��اع��ة �لأردن���ي���ة  ع��ل��ى 

لل�صوق  �لت�صديرية  منتجاتها  تنوع 

�تفاقية  م��ن  م�صتفيدة  �لأم��رك��ي��ة 

�لتجارة �حلرة �لتي تربط �لبلدين.

�لأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  و�أ���ص��ار 

�ن��خ��ف��ا���ض  �إىل  �لأردن������ي������ة)ب������رت�( 

م�������ص���اه���م���ة �ل�������ص���ن���اع���ات �جل���ل���دي���ة 

لل�صوق  �لغرفة  ب�صادر�ت  و�ملحيكات 

بالربع  باملئة  7ر63  م��ن  �لأم��رك��ي��ة 

7ر38 باملئة  2020 �إىل  �لأول من عام 

خالل �لربع �لأول من �لعام �حلايل.

وي��ب��ل��غ ع���دد �مل��ن�����ص��اآت �ل��ع��ام��ل��ة يف 

لدى  و�مل�صجلة  �مل��ج��وه��ر�ت  �صناعة 

موزعة  من�صاأة   126 ع��م��ان،  �صناعة 

 1601 وف��رت  وحرفية  �صناعية  ب��ني 

فر�صة عمل.

و�رت�������ف�������ع جم����م����ل �ل�����������ص�����ادر�ت 

�حل��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى ���ص��ه��اد�ت م��ن�����ص��اأ من 

�ل���غ���رف���ة ل���ل���ولي���ات �مل���ت���ح���دة خ��الل 

�لربع �لأول من �لعام �حلايل بن�صبة 

50 باملئة، م�صجلة 205 ماليني دينار 

مقابل نحو 137 مليون دينار للفرتة 

نف�صها من �لعام �ملا�صي.

�لكلية  �لغرفة  ���ص��ادر�ت  �أن  يذكر 

�لأول  �لربع  خالل  �لأ�صو�ق  ملختلف 

بن�صبة  �رت��ف��ع��ت  �حل����ايل  �ل���ع���ام  م���ن 

165ر1 مليار  5ر14 باملئة، لت�صل �إىل 

للفرتة  مليار  018ر1  مقابل  دي��ن��ار 

نف�صها من �لعام �ملا�صي.
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كيف ساهمت صناديق تحوط 
كبرى في فشل طرح »ديليفرو«؟

السعودية و4 دول تؤسس منتدى 
الحياد الصفري لمنتجي الطاقة

روسيا.. الروبل يصعد بعد رفع 
أسعار الفائدة لـ 5 %

العربية-وكاالت

ف��ي��م��ا و���س��ف ك���اأح���د اأ����س���واأ ال��ط��روح��ات 

الأولية يف تاريخ بور�سة لندن منذ ن�ساأتها 

الأ�سباب  انك�ساف  يتوا�سل  الإط���اق،  على 

ل�سركة  الأويل  ال���ع���ام  ال���ط���رح  ف�����س��ل  وراء 

يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ن��ا���س��ئ��ة  “ديليفرو” 
اأن�سطة تو�سيل طعام.

“فاينن�سال  ل�سحيفة  ت��ق��ري��ر  وي�����س��ر 

���س��ن��ادي��ق  اأن  اإىل  ال���ري���ط���ان���ي���ة  تاميز” 

ال��ت��ح��وط ال��ت��ي راه���ن���ت ���س��د ال�����س��ه��م منذ 

الريطانية،  امل��ال  �سوق  يف  الأوىل  حلظاته 

ال��راج��ع��ات  م��وج��ة  ك��ب��را يف  دورا  ل��ع��ب��ت 

القيا�سية التي مني بها ال�سهم منذ الإدراج 

يف وقت �سابق من ال�سهر املا�سي.

لإدارة   »Odey« ����س���ن���دوق  وك�������س���ف 

مراكز  ببناء  قيامه  عن  لعمائه  الأ���س��ول 

ق�����س��رة الأج�����ل يف ���س��ه��م ���س��رك��ة ت��و���س��ي��ل 

ال����ط����ع����ام، يف اأح�������دث ع���ام���ة ع���ل���ى ره����ان 

ان��خ��ف��ا���ض ال�سهم  ال��ت��ح��وط ع��ل��ى  ���س��ن��ادي��ق 

منذ حلظاته الأوىل يف بور�سة لندن.

ويلقي م�ست�سارو الطرح اخلا�ض ب�سركة 

�سناديق  قيام  على  ال��ل��وم  النا�سئة  الطعام 

اأول  املك�سوف يف  على  ال�سهم  ببيع  التحوط 

يوم تداول له يف بور�سة لندن يف 31 مار�ض 

 %30 املا�سي، والذي انهار ال�سهم فيه بنحو 

يف اللحظات الأوىل من تداوله بال�سوق.

وق����ال م�����س��در م�����س��ريف ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، اإن 

ببناء  قامت  الأق��ل  على  حت��وط  �سناديق   3

ال�سركة  �سهم  يف  املك�سوف  على  بيع  مراكز 

منذ اإدراجها، وا�سفا الطرح الأويل لل�سركة 

“كاأحد اأف�سل الطروحات يف تاريخ لندن«.
ال��ت��ح��دي��د حجم  ي��ع��رف ع��ل��ى وج���ه  ول 

الأ�سهم التي قامت �سناديق التحوط ببناء 

ول��ك��ن ع��دم  امل��ك�����س��وف،  ع��ل��ى  م��راك��ز لبيعها 

الرقابية يف بور�سة  الإف�ساح عنها للجهات 

الن�سبة ل تتخطى  اأن تلك  اإىل  لندن ي�سر 

0.5% من اإجمايل الأ�سهم املطروحة.

ع��ن   »Odey»سندوق� ي��ك�����س��ف  ومل 

هبوط  �سد  ي��راه��ن  جعلته  ال��ت��ي  الأ���س��ب��اب 

ال�سهم، يف وقت قالت فيه ال�سركة الأ�سبوع 

ال���ط���ع���ام ع��ر  اإن ح��ج��م ط��ل��ب��ات  امل���ا����س���ي، 

71 مليون طلب  اإىل نحو  من�ستها ت�ساعف 

بالربع الأول من العام اجلاري.

ورغ�����م م���وج���ة ال�����س��ع��ود ال���ت���ي ���س��ه��ده��ا 

ال�سهم على مدار اجلل�سات الأخرة، اإل اأنه 

على  التداول  بدء  منذ   %40 بنحو  مراجع 

املا�سي. ال�سهر  ال�سركة  اأ�سهم 

عدم  �سبب  اأن  وا�سع  نطاق  على  ويعتقد 

الكتتاب  على  ال�ستثمارية  ال�سادق  اإقبال 

التحوط  �سناديق  ورهان  ال�سركة،  �سهم  يف 

ال�����س��ي��ا���س��ات  اإىل  ي����رج����ع  ه���ب���وط���ه���ا  ع���ل���ى 

تو�سيل  ع��م��ال  م��ع  ال�����س��رك��ة  تنهجها  ال��ت��ي 

الطلبات، الذين هددوا بتنظيم اإ�سراب عن 

على  التداول  بدء  من  �ساعات  قبيل  العمل 

ال�شركة. اأ�شهم 

العربية-وكاالت

اأن  ال�سعودية،  الطاقة  وزارة  اأعلنت 

املتحدة  الوليات  اإىل  �ستن�سم  اململكة 

وك����ن����دا وال�����روي�����ج وق���ط���ر ل��ت��اأ���س��ي�����ض 

احل��ي��اد  “منتدى  ه���و  ج��دي��د  م��ن��ت��دى 

من�سة  وه���و  للمنتجني”،  ال�����س��ف��ري 

ت��ن��اق�����ض م���ن خ��ال��ه��ا ال�����دول امل��ن��ت��ج��ة 

تطبيق  دع���م  كيفية  وال���غ���از  ل��ل��ب��رول 

ات���ف���اق���ي���ة ب���اري�������ض ل��ل��ت��غ��ر امل���ن���اخ���ي، 

وال���ت���ي مي��ث��ل ال���و����س���ول ب��الن��ب��ع��اث��ات 

اأح���د  ال�����س��ف��ري  اإىل م�����س��ت��وى احل���ي���اد 

اأهدافها.

واأك����د م�����س��در م�����س��وؤول يف ال����وزارة، 

اأن ت��غ��ر امل��ن��اخ ه��و حت��د ل��ل��ع��امل ك��ل��ه، 

الكامل  التطبيق  ملتزمة  اململكة  واأن 

لتفاقية باري�ض، التي تاأخذ يف العتبار 

على  وُت��رّك��ز  وواجباتها،  ال��دول  حقوق 

باأن  وُتِقّر  اخلا�سة،  الوطنية  ظروفها 

وا���س��رات��ي��ج��ي��ات وطنية  ه��ن��اك ط��رق��اً 

النبعاثات؛  واإزالة  لتخفي�ض  خمتلفة 

تبني  اإىل  اململكة  دع��ت  ال�سبب  ول��ه��ذا 

الق��ت�����س��اد ال���دائ���ري ل��ل��ك��رب��ون ال���ذي 

وجامعاً  ومتكامًا  �سامًا  نهجاً  مُيّثل 

وواقعياً، يعمل على اإدارة النبعاثات.

اأن ال��ه��دف ال��ع��ام  واأو����س���ح امل�����س��در 

ال�ستجابة  تعزيز  هو  باري�ض  لتفاقية 

امل�ستدامة  التنمية  ���س��ي��اق  يف  ال��ع��امل��ي��ة 

والق�ساء على الفقر، ومن اأجل حتقيق 

منهجية  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ذل���ك 

���س��ام��ل��ة ت����راع����ي ال����ظ����روف ال��وط��ن��ي��ة 

املختلفة. والإقليمية 

لأع�ساء  م�سرك  بيان  يف  جاء  وقد 

وق��ط��ر  وال���روي���ج  “كندا  اأن  امل��ن��ت��دى 

والوليات  ال�سعودية  العربية  واململكة 

ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون، جمتمعني،  امل��ت��ح��دة، 

البرول  م��ن  العاملي  الإن��ت��اج  م��ن   %40

منتدًى  لت�سكيل  �سيجتمعون  وال��غ��از، 

عملية  ا�سراتيجيات  �سيطّور  تعاوين 

احل��ي��اد  اإىل  ب���الن���ب���ع���اث���ات  ل��ل��و���س��ول 

انبعاثات  م��ن  احل��د  ت�سمل  ال�سفري، 

امل����ي����ث����ان، وت����ع����زي����ز ن���ه���ج الق���ت�������س���اد 

ال���دائ���ري ل��ل��ك��رب��ون، وت��ط��وي��ر ون�����س��ر 

ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة واح��ت��ج��از 

ال��ك��رب��ون وت��خ��زي��ن��ه، وت��ن��وي��ع م�����س��ادر 

دخ����ل ل ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى اإي��������رادات امل����واد 

ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة، واإج������راءات اأخ���رى 

ت��ت��واف��ق م���ع ال���ظ���روف ال��وط��ن��ي��ة لكل 

دولة«.

اململكة  اأن  امل�سوؤول  امل�سدر  واأ�ساف 

ه�����ي م�����ن اأ������س�����د امل���ن���ا����س���ري���ن ل���ل���دور 

ال�����ذي ت����وؤدي����ه ال��ت��ق��ن��ي��ة والب���ت���ك���ار يف 

واإزال��ة  تخفي�ض  اإىل  الرامية  اجلهود 

الن���ب���ع���اث���ات، وم�����س��اع��دة ال���ع���امل على 

حت���ق���ي���ق ه������دف احل�����ي�����اد ال�������س���ف���ري. 

الهدف  ه��ذا  اإىل  ال��و���س��ول  و�سيتطلب 

املجتمع  اأع�����س��اء  ك���ل  ت���ع���اون  ال�����س��ع��ب 

الدويل ب�ساأن جميع احللول املمكنة.

مو�سكو - رويرتز

�سعر  الرو�سي  املركزي  البنك  رفع 

الفائدة الرئي�سي اإىل 5%، وهي قفزة 

ال��ت��وق��ع��ات يف م��واج��ه��ة خلفية  ت��ف��وق 

الت�سخم  وارتفاع  الروبل  �سعف  من 

اإىل  واأمل���ح  اجليو�سيا�سية،  وامل��خ��اط��ر 

مزيد من الزيادات التالية.

ويتناق�ض قرار رفع اأ�سعار الفائدة 

من 4.5% مع توقعات معظم املحللني 

اآراءه����م،  روي����رز  ا�ستطلعت  ال��ذي��ن 

وال���ذي���ن ت���وق���ع���وا زي�����ادة م��ت��وا���س��ع��ة 

موجة  بعد  اأ���س��ا���ض  نقطة   25 ق��دره��ا 

ج��دي��دة م��ن ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي اأ���س��رت 

ب��ال��روب��ل وم���وؤ����س���رات حم����دودة على 

الت�سخم. اأظهرها  التباطوؤ 

“التعايف  ب���ي���ان  يف  ال��ب��ن��ك  وق�����ال 

ال���������س����ري����ع ل���ل���ط���ل���ب وال���������س����غ����وط 

الت�سخمية املرتفعة ي�ستدعيان عودة 

مبكرة اإىل �سيا�سة نقدية حمايدة«.

للمرة  الفائدة  اأ�سعار  البنك  ورفع 

الثانية هذا العام اإذ ت�سارع الت�سخم، 

اإىل  امل�سوؤولية الرئي�سية للبنك،  وهو 

اأعلى م�ستوياته  5.8% يف مار�ض وهو 

منذ 2016.

الت�سخم  اإن  املركزي  البنك  وقال 

بنهاية   %5.2-4.7 ن��ط��اق  يف  �سيكون 

م�ستهدف  م��ع��دل  اإىل  وي��ع��ود   ،2021

يف   ،2022 منت�سف  يف  فقط   %4 عند 

موعد متاأخر عن املتوقع يف ال�سابق.

هذا  الرو�سية  العملة  وانخف�ست 

ل��ت��خ��ال��ف حت��رك��ات يف بقية  ال�����س��ه��ر، 

الأ�سواق النا�سئة وكذلك �سعر النفط 

ت�����س��ررت ج����راء خم���اوف  اإذ  اخل�����ام، 

وح�سد  اأمريكية  عقوبات  فر�ض  من 

اأوكرانيا. ع�سكري لرو�سيا قرب 

وارتفع الروبل الرو�سي متجاوزا 

اأع��ل��ى  ل��ي��ب��ل��غ  ال�������دولر  75 م��ق��اب��ل 

ال��ي��وم،  �سهر  م��ن  اأك���ر  يف  م�ستوى 

اأن رف��ع  ب��ع��د  ول��ي��وا���س��ل م��ك��ا���س��ب��ه 

ال��ب��ن��ك امل����رك����زي اأ����س���ع���ار ال��ف��ائ��دة 

ب�����داأت �سحب  اإن���ه���ا  وق���ال���ت رو���س��ي��ا 

ق�������وات م�����ن م���ن���ط���ق���ة ق���ري���ب���ة م��ن 

احلدود مع اأوكرانيا.

االنباط-عمان

انطاقاً من مبداأ التكافل الجتماعي 

رم�سان  �سهر  عليها  يحث  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م 

بني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  ويف  الف�سيل 

البنك العربي وتكية اأم علي، وا�سل البنك 

اأم  تكية  برامج  دعم  يف  م�ساهمته  العربي 

قامت  حيث  الف�سيل.  ال�سهر  خال  علي 

رم�سان  �سهر  ب��داي��ة  ومنذ  علي  اأم  تكية 

ب��ت��وزي��ع ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى الأ���س��ر 

امل��ع��ت��م��دة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��وزي��ع وج��ب��ات 

الأ�سر  ملنازل  مبا�سرة  ال�ساخنة  الإف��ط��ار 

املحتاجة ومن خال اجلمعيات ال�سريكة 

الرحمن  م��وائ��د  ع��ن  ب��دًل  علي  اأم  لتكية 

يومياً  اإقامتها  علي  اأم  تكية  اعتادت  التي 

عّمان  العا�سمة  يف  الرئي�سي  مقرها  يف 

احلكومية  للتوجيهات  ا�ستجابًة  وذل���ك 

ال�����وزراء وح��ف��اظ��اً  ال�����س��ادرة ع��ن جمل�ض 

على �سحة و�سامة الأ�سر املحتاجة.

ويف اإط������ار ه����ذه امل����ب����ادرة ق����ام ال��ب��ن��ك 

  2270 ب���ال���ت���رع مب���ا جم��م��وع��ه  ال���ع���رب���ي 

اإف���ط���ار ���س��اخ��ن��ة مت ت��وزي��ع��ه��ا على  وج��ب��ة 

حمافظات  يف  املحتاجة  الأ���س��ر  م��ن  ع��دد 

بالإ�سافة  والبلقاء،  وال��زرق��اء  العا�سمة 

على  توزيعها  مت  غذائية  بطرود  لترعه 

الأ�سر املنتفعة من برامج تكية اأم علي يف 

الف�سيل،  ال�سهر  حمافظة عجلون خال 

لي�سل عدد امل�ستفيدين من هذه الرامج 

اأكر من 2614 فرد. 

م���ن ج��ان��ب��ه ع���ّر م��دي��ر ع���ام ت��ك��ي��ة اأم 

ع��ل��ي، ���س��ام��ر ب��ل��ق��ر، ع���ن ت��ق��دي��ره ل��ل��دور 

املتميز الذي يلعبه البنك العربي واأعرب 

ع���ن ت��ق��دي��ره ل��ل��دع��م  امل�����س��ت��م��ر ل��رام��ج 

“ا�ستمر  قائًا:  امل�ستدام  الغذائي  الدعم 

عدة،  ل�سنوات  العربي  البنك  مع  تعاوننا 

اأم علي  ت��ك��ي��ة  ل��ع��م��ل��ي��ات  دع��م��ه  وي�����س��ّرن��ا 

خال الظروف ال�ستثنائية التي تعي�سها 

اإدراك  املهم  من  اأن��ه  حيث  حالياً،  اململكة 

ال��غ��ذائ��ي لاأ�سر  ال��دع��م  اإي�����س��ال  اأه��م��ي��ة 

ظل  يف  وخا�سًة  اململكة  يف  حاجة  الأك��ر 

ال���ظ���روف ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ال��ب��اد وخ��ال 

الدعم  ويوؤكد هذا  املبارك.  �سهر رم�سان 

اأم  تكية  بروؤية  العربي  البنك  اإميان  على 

من  خال  لأردٍن  الو�سول  يف  املتمثلة  علي 

اجلوع.«

اأم علي يف الوقت احلايل  وتبا�سر تكية 

ب���اإي�������س���ال ال����دع����م ال����غ����ذائ����ي ال�����س��ه��ري 

حتت  تعي�ض  اأ�سرة   20،000 اإىل  وامل�ستدام 

حمافظات  كافة  يف  ال��غ��ذائ��ي  الفقر  خ��ط 

امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ت��ق��وم ب��اإي�����س��ال ال��ط��رود 

ال���غ���ذائ���ي���ة ����س���ه���ري���اً وع���ل���ى م������دار ال���ع���ام 

19 م�����ادة غ��ذائ��ي��ة  وال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى 

طوال  التغذوية  الأ�سرة  باحتياجات  تفي 

الف�سيل. ال�سهر 

البنك  برنامج  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

“معاً”  الجتماعية  للم�سوؤولية  العربي 

ي���وا����س���ل م���ن���ذ اإط����اق����ه دع����م امل����ب����ادرات 

الرنامج  يتيح  كما  ال��ه��ادف��ة،  املجتمعية 

ل��ع��م��اء ال��ب��ن��ك ت��ق��دمي ت��رع��ات��ه��م لعدد 

خال  م��ن  الربحية  غ��ر  املوؤ�س�سات  م��ن 

ت�سم  وال��ت��ي  الإل��ك��رون��ي��ة  البنك  ق��ن��وات 

امل�سرفية  واخل��دم��ات  الآل��ي��ة  ال�سرافات 

معاً  بطاقة  اإىل  بالإ�سافة  الإنرنت  عر 

الباتينية. الئتمانية 

العربية-وكاالت

املن�سة  امل��ق��ب��ل  الأ���س��ب��وع  م��ط��ل��ع  ت��ن��ط��ل��ق 

اجل�����دي�����دة ل�����ت�����داول ال����ع����م����ات ال�����س��ع��ب��ة 

ومب�ساركة  امل��رك��زي،  لبنان  م�سرف  ب���اإدارة 

بعدما  ال�سرافة،  و�سركات  امل�سريف  اجلهاز 

مت اإجن�����از ال��ت��ح�����س��رات ال��ف��ن��ي��ة وال���ل���وازم 

ت��دري��ب  ي�سمل  مب��ا  امل��ط��ل��وب��ة،  اللوج�ستية 

املوظفني املخولني باإعداد امللفات وتن�سيقها 

اإل��ك��رون��ي��اً وحت�����س��ي��ل امل��واف��ق��ات امل��ط��ل��وب��ة 

ل�سالح الأفراد وال�سركات املعنيني بالتجارة 

اخل��ارج��ي��ة وت��غ��ط��ي��ة اع��ت��م��ادات ال���س��ت��راد 

ال�سرق الأو�سط. بح�سب �سحيفة 

ورغ���م اأه��م��ي��ة اجل��ان��ب ال��ف��ن��ي يف ت��اأم��ني 

���س��ام��ة امل���ب���ادلت م��ن ال��ل��رة اإىل ال���دولر 

وب��ال��ع��ك�����ض وت��ن��ف��ي��ذه��ا ح�����س��راً ع��ر ال��ب��واب��ة 

امل��رك��زي��ة امل�����دارة م���ن ق��ب��ل م��دي��ر م��ف��و���ض 

م���ن ق��ب��ل ال��ب��ن��ك امل����رك����زي، ت���ب���دو الآم�����ال 

اإىل  متوا�سعة  اجلديدة  الآلية  على  املعلقة 

الأوىل،  بالدرجة  م��ادي��ة  لأ�سباب  كبر  ح��د 

بالتعامل  املوجلة  املرجعية  بتحديد  تت�سل 

م��ع الأف�����راد وال�����س��رك��ات جل��ه��ة امل��وا���س��ف��ات 

ال�سمانات  وحت��دي��د  امل��ط��اب��ق��ة،  وال�����س��روط 

م��ن��ع��اً  و���س��ح��ن��ه��ا،  ب��ال��ب�����س��ائ��ع  ال�����س��ل��ة  ذات 

غر  اإىل  اأو  امل�����س��ارب��ات  اإىل  امل��ب��ال��غ  لتحول 

وجهتها املحددة، والأهم اجلهة التي �ستلبي 

يف  �سقوف  اأي  و�سمن  ال��دولر  على  الطلب 

ال��و���س��ع��ي��ة احل��رج��ة لح��ت��ي��اط البنك  ظ��ل 

توفر  و�سعوبة  ال�سعبة،  بالعمات  املركزي 

من  املن�سة  �سريكي  لدى  بالدولر  تدفقات 

ال�سرفة. امل�سارف و�سركات 

وك����ان ي���وؤم���ل ل��ه��ذه الآل���ي���ة ال��ت��ق��ن��ي��ة اأن 

ال�سوق  �سيطرة  من  احلد  يف  بفاعلية  ت�سهم 

خال  من  النقدية،  امل��ب��ادلت  على  امل��وازي��ة 

ا�ستعادة دور ال�سلطة النقدية املوجلة باإدارة 

املعطيات  لكن  بال�سيولة...  والتحكم  النقد 

للفو�سى  تبعاً  مغايرة  �سوقية  بوقائع  ت�سي 

ال��ن��ق��دي��ة ال��ع��ارم��ة ال��ت��ي ق���ادت ال����دولر اإىل 

قبل  األف لرة   15 قاربت  قيا�سية  م�ستويات 

اأن يرتد قليا اإىل ما بني 12 و13 األف لرة 

امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  ان��ك��ف��اأ  ب��ع��دم��ا  ل��ك��ل دولر، 

ت�سعر  مرجعية  وانتقلت  القطع  �سوق  عن 

املرخ�سة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن رده���ات  ال��ع��م��ات 

على  تنزيلها  يتم  اإلكرونية  تطبيقات  اإىل 

ال��ذك��ي��ة وحت����وز متابعة  ال��ه��وات��ف  ���س��ا���س��ات 

اأغ��ل��ب  كثيفة ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة م��ن ق��ب��ل 

املقيمني.

وي��وؤك��د م�����س��ريف م�����س��ارك يف ال��رت��ي��ب��ات، 

جدية  حت��ولت  حتقيق  �سعوبة  لل�سحيفة 

يف م�سار الأ�سواق النقدية �سواء عر املن�سة 

اجلديدة اأو من خال اأي تدابر ذات طابع 

ت��ق��ن��ي ب��ح��ت. ف���ال���ن���واة امل���رك���زي���ة ل��ل��ف��و���س��ى 

ت��داع��ي��ات  م��ن  ���س��اب��ت��ه��ا  ت�ستمد  ال�����س��ائ��دة 

ما  �سيما  ل  الداخلية،  احللول  اآفاق  ان�سداد 

العالقة  التنفيذية  ال�سلطة  بو�سعية  يت�سل 

بني حكومة ت�سريف اأعمال يتعذر انعقادها 

وب����ني ح��ك��وم��ة ج���دي���دة ت�����س��ط��دم ولدت���ه���ا 

وتتمدد  ال�سعب.  التاأليف  ح�س�ض  ب��ج��دار 

هذه الو�سعية املربكة اإىل جممل الأولويات 

ي�سمل  مب��ا  ال��ب��ل��د،  يواجهها  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة 

للبت  ال�سالح«  »امل��رج��ع  حتديد  يف  ال�سياع 

نفاد  ق��رب  ب�سبب  ال��داه��م  ال��دع��م  مبو�سوع 

الح���ت���ي���اط احل����ر م���ن ال��ع��م��ات ال�����س��ع��ب��ة، 

وا�ستئناف  التعايف  خطة  �سوغ  اإعادة  واأي�ساً 

املفاو�سات املعلقة مع �سندوق النقد الدويل 

9 اأ�سهر. منذ ا�ستقالة احلكومة منذ نحو 

املقاربة،  هذه  �سمن  م�ستغرباً  يكون  ولن 

ا���س��ت��ن��ك��اف ب��ع�����ض امل�������س���ارف ع���ن امل�����س��ارك��ة 

اأن��ه��ا ل حت��وز  ب��ذري��ع��ة  ال��ث��اث��ي��ة  املن�سة  يف 

ل��ت��ل��ب��ي��ة  ت��ط��ل��ب م��ن��ه��ا  اأن  اإم���ك���ان���ات مي��ك��ن 

توا�سلت  يتوج�ض م�سرفيون  كما  عمائها. 

م��ع��ه��م ال�����س��ح��ي��ف��ة م���ن »ك����ب����وة« م�����س��ت��ج��دة 

املتاحة،  املالية  الإم��ك��ان��ات  �ساآلة  ع��ن  تنتج 

املبادلت  لتنفيذ  اإليها  ال�ستناد  ميكن  التي 

املوعودة. وهو ما ينذر بتوليد عوامل اإرباك 

اإ�سافية ت�سهم بتاأجيج امل�ساربات على النقد 

التلقائي  التحفز  و�سط  خ�سو�ساً  الوطني، 

لتجار العملة و�سرايف ال�سوق املوازية، ترقباً 

تغطية  بتعذر  املت�سل  ال��داه��م  لا�ستحقاق 

املواد  اأو تقلي�سه بن�سب كبرة ملعظم  الدعم 

من  امل�ستفيدة  والأ���س��ا���س��ي��ة  ال�سراتيجية 

للدولر  لرة   1515 البالغ  الر�سمي  ال�سعر 

 3900 و�سعر من�سة »�سرفة« الأوىل البالغ 

لرة لكل دولر.

الحتياط  ب���اأن  م�سبقة  ت��ق��دي��رات  وم��ع 

احل�����ر م����ن ال���ع���م���ات ال�������س���ع���ب���ة ال���ق���اب���ل 

ي���ت���ع���دى  ق������د ل  ل����ا�����س����ت����خ����دام ح����ال����ي����اً 

امل�����ض  ع�����دم  ح�����ال  يف  دولر  م���ل���ي���ون   500

نحو  والبالغة  لديه  ال��ودائ��ع  باحتياطيات 

امل�سريف  امل�سوؤول  ي��رى  دولر،  مليار   16.5

ب���ذات���ه يف  اأن ح��ج��م امل��ب��ال��غ ي��ك��ون م���وؤث���راً 

اأو  ا���س��ت��ي��ع��اب اخ���ت���الت ذات ط��اب��ع ظ���ريف 

حدث عابر. اإمنا الأمور معاك�سة متاماً يف 

الإقرار  يقت�سي  حيث  احلا�سرة،  الظروف 

ال�سيا�سي  امل�سار  على  نوعي  تقدم  اأي  ب��اأن 

اإىل  تلقائياً  �سيف�سي  وهو  الأولوية،  يحوز 

وت�سريع  امل�ستخدم  املبلغ  تاأثر  م�ساعفة 

ال�����ت�����وازن ومت����ك����ني م�������س���رف ل���ب���ن���ان م��ن 

واإدارة  لل�سوق  ك�سانع  ح�����س��وره  ا���س��ت��ع��ادة 

وال�سيولة. التدفقات 

�سعوبات  اإىل  امل�����س��ريف  امل�����س��وؤول  ول��ف��ت 

املن�سة،  اإدارة  م��ع  اإث��ارت��ه��ا  مت��ت  عمانية 

وب��ع�����س��ه��ا مل ت��ت��وف��ر اأج��وب��ت��ه��ا احل��ا���س��م��ة 

ال��ع��م��ل��ي��ات ف��ع��ل��ي��اً. فحتى  ت��ن��ط��ل��ق  ري��ث��م��ا 

ال�����س��اع��ة مل ي��ت��م حت��دي��د ال�����س��ع��ر امل��رج��ع��ي 

الذي يتوقع اأن يكون بحدود 10 اآلف لرة 

ل��وزي��ر  ���س��اب��ق  لت�سريح  ط��ب��ق��اً  دولر،  ل��ك��ل 

املال غازي وزين، كما ت�سود �سبابية كثيفة 

املطلوبة،  النقدية  التدفقات  م�سدر  ب�ساأن 

لبنان.  مل�سرف  املحوري  الدور  ترجيح  مع 

اأن  ميكن  لوج�ستية  �سعوبات  ف��اإن  كذلك 

ا�ستجابة  تاأمني  يف  امل�سارف  اإدارات  تواجه 

���س��ب��ك��ت��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة وان���خ���راط���ه���ا اأي�������س���اً يف 

ع��م��ل��ي��ات امل���ن�������س���ة، وف����ق امل����درج����ات ال��ت��ي 

حددها البنك املركزي، بحيث يتوجب على 

اإىل مديري  التعليمات  اإ�سدار  كل م�سرف 

ف���روع���ه امل��ن��ت�����س��رة يف ب�����روت وخ���ارج���ه���ا، 

بالوحدة  م�ستقل  اإل��ك��روين  رب��ط  وتاأمني 

املركزية يف املركز الرئي�سي.

امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل  جت��در الإ����س���ارة 

حدد م�سبقاً هدف املن�سة »بتنظيم عمليات 

ال�����س��راف��ة وذل���ك ح��م��اي��ة ل���س��ت��ق��رار �سعر 

اقت�سى  ما  وهذا  اللبنانية«.  اللرة  �سرف 

امل�سارف  جميع  منح  التح�سرات  �سمن 

بالعمليات  والقيام  العاملة رخ�سة �سرافة 

النقدية اأ�سوة ب�سركات ال�سرافة املرخ�سة، 

ال�����س��ادر   347 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملفاهيم  وف��ق��اً 

.2001 منت�سف العام 

االنباط-عمان

ل�سركة  ال��ع��ادي��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ق��دت 

بوا�سطة  الدويل  الإ�سامي  العربي  البنك 

برئا�سة  اجتماعا  امل��رئ��ي،  الت�����س��ال  تقنية 

�سعيد  حممد  البنك  ادارة  جمل�ض  رئي�ض 

�ساهني.

واأع����ل����ن ���س��اه��ني ن��ت��ائ��ج اأع����م����ال ال��ب��ن��ك 

اأظهرت  وال��ت��ي  املنتهية،  املالية  ال�سنة  ع��ن 

نهاية  البنك  اإجمايل موجودات  ارتفاعا يف 

دينار مقابل  543ر2 مليار  اإىل  العام لت�سل 

بنمو   2019 ع����ام  يف  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار  300ر2 

الئتمانية  الت�سهيات  وب��ل��غ��ت  ب��امل��ئ��ة،   11

440ر1  مقابل  دينار  مليار  581ر1  املبا�سرة 

مليار دينار لعام 2019 بنمو 10 باملئة.

والتاأمينات  العماء  ودائ��ع  ر�سيد  وبلغ 

النقدية “مبا فيها الودائع املقيدة” 521ر2 

339ر2 مليار دينار لعام  مليار دينار مقابل 

بلغت  اأرب���اح  وحتقيق  ب��امل��ئ��ة،   8 بنمو   2019

مقابل  ال�سريبة،  بعد  دي��ن��ار  مليون  4ر30 

وارتفع   ،  2019 ع��ام  يف  دي��ن��ار  مليون  4ر34 

جمموع حقوق امللكية اإىل 244 مليون دينار 

 2019 عام  يف  كما  دينار  مليون   214 مقابل 

14 باملئة. بنمو 

باملئة  2ر1  امل��وج��ودات  على  العائد  وبلغ 

العائد  وبلغ   ،2019 لعام  باملئة  5ر1  مقابل 

1ر16  4ر12 باملئة مقابل  على حقوق امللكية 

2019، وم��ع��دل ك��ف��اي��ة راأ���ض  ب��امل��ئ��وي��ة ل��ع��ام 

امل�ال 45ر22 باملئة متجاوزاً الن�سبة املطلوبة 

والبالغة  الأردين  املركزي  البنك  قبل  من 

12 باملئة.

وقال �ساهني اإن البنك حقق هذه النتائج 

وم���ا راف��ق��ه��ا م��ن اإجن�����ازات مم��ي��زة بف�سل 

الإدارة  جمل�ض  من  املُقرة  ال�سيا�سات  كفاءة 

وق��درت��ه��ا  وواق��ع��ي��ت��ه��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  والدارة 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل�����س��ت��ج��دات وال��ظ��روف 

على  الدائم  البنك  موؤكدا حر�ض  الراهنة، 

والإدارة احل�سيفة  املال  راأ�ض  قاعدة  تعزيز 

مل���وج���ودات���ه ب�����س��ك��ل ي��ح��ق��ق ال��ع��وائ��د �سمن 

م�ستويات مقبولة من املخاطر.

اجل���ه���ود  ����س���ي���وا����س���ل  ال���ب���ن���ك  اأن  وب�����ني 

ل��ت��ع��زي��ز ال���ع���اق���ة م���ع ع��م��ائ��ه وامل����ب����ادرة 

ب���ط���رح احل����ل����ول وامل���ن���ت���ج���ات ال���ت���ي ت��دع��م 

على  وت�ساعد  احتياجاتهم  وتلبي  اأعمالهم 

تن�سيط  يف  ي�سهم  ومبا  م�ساريعهم،  تطوير 

القت�ساد الوطني واإجناح خطط الإ�ساح 

والتنمية.

اجتماع  خ��ال  ال��ع��ام��ة  الهيئة  وواف��ق��ت 

اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  انتخاب  جتديد  على 

ال��ب��ن��ك ال�����س��اب��ق ب��رئ��ا���س��ة ���س��اه��ني ل��ف��رة 

ج���دي���دة، ك��م��ا اأق����رت ال��ت��ق��اري��ر امل��ال��ي��ة عن 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وامل�����س��ادق��ة ع��ل��ى امل��ي��زان��ي��ة 

جمل�ض  وتقرير  املالية  وال��ب��ي��ان��ات  العامة 

الإدارة.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأو����س���ح م���دي���ر ع����ام ال��ب��ن��ك 

بالرغم  اأن��ه  الجتماع  خ��ال  الع�سلي  اإي��اد 

م�����ن ال�����ظ�����روف الق����ت���������س����ادي����ة ال�����س��ع��ب��ة 

التي فر�ستها جائحة كورونا  وال�ستثنائية 

خال  والقت�سادية  ال�سيا�سية  والتقلبات 

اأن مي�سي  ا�ستطاع  البنك  اأن  اإل   2020 عام 

قدماً يف م�ساريعه املخطط لها.

اجل���ه���ود  دع�����م  ال���ب���ن���ك  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

احل��ك��وم��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة امل���ب���ذول���ة مل��واج��ه��ة 

اجلائحة  خلفتها  التي  ال�سلبية  التداعيات 

الق��ت�����س��اد  دع�����م  يف  دوره  م����ن  ان���ط���اق���اً 

الوطني وخدمة املجتمع املحلي. 

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي خالل شهر رمضان الفضيل

4ر30 مليون دينار أرباح العربي اإلسالمي الصافية العام الماضي

الشكوك تالحق منصة جديدة لتبادل العمالت في لبنان

الأحد  25 /4/ 2021 



االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200054972(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة اخلري�سا وفريتخ  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )51055( بتاريخ 1998/10/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/22 

الوح�ش   حممد  ابراهيم  ايهاب  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – دير غبار– ت: 0795003764

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ب���اأن ���س��رك��ة الح����راف خل��دم��ات امل��ن��ازل وامل��ك��ات��ب  

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )45497( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2016/10/27(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/4/22(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء
   تعلن دائرة اجلمارك عن طرح العطاء املدون يف ادناه ، فعلى الراغبني الدخول يف هذا العطاء 

مراجعة ق�سم اللوازم / دائرة اجلمارك الكائنة يف �سارع امللك ح�سني م�سطحبًا معه رخ�سة مهن 

�سارية املفعول و�سهادة غرفة ال�سناعة والتجارة للح�سول على ال�سروط واملوا�سفات املطلوبة  .

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سليمان والبني  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/8/26 بتاريخ   )  107754(

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�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�سياحيه   لال�ستثمارات  طويله  ابو  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

 )  10397  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ل��دى  وامل�سجلة 

بتاريخ ) 2005/7/11(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 

الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

القادر  عبد  نايل  و�سهم  العواملة  عواد  حممد   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

ال�سواحله جمتمعني او منفردين

– عمارة  – جممع نا�سر التجاري  – اجلاردنز  عنوان امل�سفي : عمان 

رقم )85(

�ش.ب ) 1142 ( الرمز الربيدي ) 11947 (

فاك�ش ) 5514529 ( تلفون ) 5514624 (

خلوي ) 0798332237 + 0799913186 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200078071(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ن�سر عبد العال و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1998/9/23 حتت الرقم )50905( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/22 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ن�سر فاروق عبد العال عبد العال  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - املنارة – ت: 0782999755

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

قبول استقالة

اىل املوظف

فادي محمد خليل الحاج خليل

رقم وطني : 2001338799

ت���ن���ذرك ���س��رك��ة اب��راه��ي��م 

اىل  بالعودة  و�سريكه  القالب 

قمت  انك  حيث  ال�سركة  مقر 

بتاريخ  ا�ستقالتك  بتقدمي 

من  وقبولها   2021/4/14

تقم  مل  وان���ك  ال�سركة  قبل 

لت�سليم  ال�سركة  مب��راج��ع��ة 

وتربئة  بحوزتك  التي  العهد 

ذمتك ح�سب ال�سور .

شركة ابراهيم القالب 
وشريكه ) مؤسسة 
النهار للوازم املدخنني (

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : محمد 

باسم محمد احمد الباز

نظرا لتغيبك عن مركز عملك بدون 

عذر من تاريخ 2021/3/29 ولغاية 

للنقل  العقبة  �سركة  لدى  تاريخه 

يتوجب  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات 

عليلك اللتحاق مبركز عملك خالل 

تاريخه وبخالف  من  �ساعة   )  24 (

ذلك �سيتم انهاء عملك لدى ال�سركة 

، ا�ستنادا لحكام املادة ) 28 / ه� (

من قانون العمل .

شركة العقبة للنقل 
والخدمات اللوجستية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة رز ولنب لتجهيز الطعمة  ذ.م.م م�سجلة لدينا 

الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 

)34558( بتاريخ )2013/11/12( 

قد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 

بتاريخ )2021/4/21(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200083184(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  دميا�سي   ورائ��د  حممد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2006/2/6 بتاريخ   )79200( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/22 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد حمي الدين عبد الرحمن 

دميا�سي  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ماركا ال�سمالية – ت: 0799430473

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200005821(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ع�سفور   وخليل  جمانه  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )61485( بتاريخ 2001/10/21 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/22 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ريا�ش يو�سف الكواليت  م�سفيا 

لل�سركة .

البنك  – خلف  – ال�سمي�ساين  عمان   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

العربي– ت: 0796687405

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200055878(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  واخلطيب   واخلري�سا  فريتخ  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1999/2/22 حتت الرقم )51975( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/22 

الوح�ش   حممد  ابراهيم  ايهاب  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – دير غبار– ت: 0795003764

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

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة ابو طويلة 

لال�ستثمارات ال�سياحية  وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )10397( بتاريخ  2005/7/11  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/4/22  

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني حممد  املوافقة على ت�سفية 

او  جمتمعني  ال�سواحله  القادر  عبد  نايل  و�سهم  العواملة  عواد 

منفردين م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

رقم  – ع��م��ارة  ال��ت��ج��اري  نا�سر  – جممع  – اجل��اردن��ز  ع��م��ان 

ار�سي:  هاتف   0799913186/0798332237 تلفون:   85

الرمز   1142 بريد:  �سندوق   5514529  : فاك�ش   5514624

الربيد : 11947 

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء / للمرة االوىل
صادر عن بلدية املفرق الكربى

املرحوم  دوار  ت�سميم  عطاء  طرح  عن  الكربى  املفرق  بلدية  ترغب 

املكاتب  ا�سحاب  ال�سادة  فعلى   ) جر�ش  دوار   ( احل�سبان  احمد 

حتمل  والتي  احلكومية  العطاءات  دائ��رة  لدى  امل�سجلة  الهند�سية 

بالظرف  ا�سعارهم  تقدمي  البنية  جمال  يف  املفعول  �سارية  �سهادة 

املختوم وذلك ح�سب املوا�سفات املعدة من قبل البلدية ، لال�ستف�سار 

مراجعة مديرية العطاءات رقم )0797702710(

 2021/5/9 تاريخ  الحد  يوم  وفتحه  العطاء  لتقدمي  موعد  اخر 

ال�ساعة احلادية ع�سر يو�سع يف �سندوق العطاءات يف مبنى البلدية .

تقدمي كفالة دخول العطاء 3% من قيمة العطاء �سارية املفعول ملدة 

90 يوم من تاريخ دخول لعطاء.

ثمن ن�سخة العطاء 25 دينار غري م�سردة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
حسن سالم الجبور

الحد    25/ 4 / 2021

اخر موعد لبيع مواد العطاءرقم العطاء
نسخة العطاء

اخر موعد 
لتقديم وفتح 
العروض

ثمن نسخة 
العطاء 
بالدينار

قيمة تأمين الدخول 
للعطاء

تمديد طرح عطاء 
رقم 2021/20

شراء ستائر رولر 
بالك بكمية تقديرية 
)212 ( متر مربع

26/4/2021 27/4/2021
الساعة 

11:00 ص

)%3( من قيمة 25 دينار
العرض المقدم

طرح عطاء رقم 
2021/27

شراء خدمة 
صيانة اجهزة 
موزعات شبكة

17/5/2021 18/5/2021
الساعة 

11:00 ص

)%3( من قيمة 25 دينار
العرض المقدم

طرح عطاء رقم 
2021/32

شراء سويتر 
ربيعي بكمية 
)4000( سويتر

18/5/2021 19/5/2021
الساعة 

11:00 ص

)%3( من قيمة 50 دينار
العرض المقدم



الدويل
90 الأحد  25/ 4 / 2021 

للتخل�ص من هذه  امل��وت  اإىل  يتوقون  اأخ��رى  وبلدان  بلدي  واأه��ل  اأق��راين  الوحيد بني  ل�ست   

َم�سرِحها  يف  احلياة  كثريون.  فهوؤالء  واجلان،  االإن�ص  �سياطني  عليها  ي�سود  التي  التِع�سة  احلياة 

العام مل تعد �سادقة وال نافعة وال مريحة بكل اأ�سكالها واألوانها، فاأنا اأراها ُمعتمة مبجموعها. 

االأعمال نادرة، وال�سدق اأكرث ندرة حتى لدى َمن يّدعيه، واالأحباء قليلون، ُيعّدون على اأ�سابع 

اليد الواحدة.

نا�ًسا  فيها  النا�ص  كان  �سابقة  �سنوات  تختلف جذرًيا عن  و�سنواتنا  اأم�ص،  يوم  اليوم هو غري   

ا اإال ما ندر. اخل�سوم واالأعداء يف كل مكان. املُخِل�ص ُيعادل  وطيًبا. حياتنا ال جتد �سديًقا خمل�سً

الطيب  االإن�سان  ال�سم�ص.  نهاراتها وغابت عنها  َق�سرت  التي  اأيامنا  االأملا�ص يف  ِثقلُه  بل  الذهب، 

ِعملة نادرة ال ثمن له الأن ثقله اأثقل من كل اأكوان املجرات وما فيها من ِترٍب ملَّاع.

اإىل الالنهاية - النهاية،  اإىل الال�سيء، رغبة مني للخروج من قوقعة مكاين  اأتطلع  اأحيانا   

اأن الال�سيء  ال��الم��و���س��ع وال��ال���س��يء، م��ع  ان��ت��ظ��ار  اأج���دى م��ن  ف��ه��ذا  اأن���ا كنت الأع���ود،  اإىل حيث 

والالمو�سع يف الفل�سفة هما، ولالأ�سف، مو�سوعة مادية! 

وم�ستقبلها،  وواقعها  اأ�سلها  يف  فانية  الأنها  الرثة،  الدنيا  هذه  �سهوات  عن   يوًما  اأبحث  مل   

كذلك مل اأجنّر نحوها، فطينتي هي طينة املُعدمني الربوليتاريني الَقنوِعني والهادئني اأ�سحاب 

م�سي  بعد  عرثتها   - حفرتها   من  تخرج  مل  �سعبة،  حجرية  زال��ت  وما  كانت  حياتي  االأ�سمال. 

اأكرث من �ستة عقود ن�سالية مل ت�سفر ولو عن نتوء اإيجابي، الأن تقُدمها تعيقه با�ستمرار �سخور 

“الغري” “يف  رمب��ا  اأم��ث��ايل!  التع�ساء  م��ن  الأح���ٍد  ت�ستجيب  وال  اأح���ًدا  َت�سمع  ال  ��ّم��اء،  ���سَ �سخمة 

لي�ست ك�سخورنا،  اأنها  ويبدو  لها،  التي ال عدَّ  واالألوان  االأنواع  الكثرية من  ِجَعابهم” ال�سخور 

اأ�سافله.  و�سخور  جمتمعنا  بقعِر  املُ�ستم�سكة  الَهرمة  الأ�سكالنا  ولي�ص  الأ�سحابها   ت�ستجيب  فهي 

خورهم التي َي�سندون اإليها ظهورهُم هي غري �سخورنا التي تتفتت �سريًعا وتغدو رماًدا لدى  �سُ

اأعرف  ال  لها.  منهم  غمزة  مبجرد  اأُّبهة  املُكتنزين  الأ�سحابها  ت�ستجيب  �سخورهم  �سدمة!  اأول 

هو  ينمو  فال�سخر  منها،  �ستلة  على  الأح�سل  زرعوها  مزرعة  اأي  ويف  اأح�سروها،  منجم  اأّي  من 

االآخر مع مرور االأزمان!

اأن الَعْبد مهَما �سعى وعاَل �سيبقى عبًدا ُمرَغًما على العبودية، وُم�ستعَبًدا يف الطبقية   ُيقال، 

يرّو�ص  كيف  امل��رء  َيعرف  اأن  ا.  بع�سً بع�سها  على  وقيامها  الب�سرية  اجلماعات  وعنف  الطاغية 

معرفتي  تكمن  يل،  بالن�سبة  فمثاًل،  م�ستحيلة.   حالة  اخللفية  احل��رب  تلك  خ�سم  يف  نف�سه 

جادة  على  بالعثور  اأم��اًل  متنحني  فهي  والتاأمالت،  القد�سية  االأح��ادي��ث  خالل  من  اهلل  لرحمة 

يبدو  اأفلح..  التقدم لالأمام ومل  الياأ�ص.. حاولت  اأحَمال  كتفّي  لتنف�ص عن  ال�سواب وبنجاح ما 

يف  اأقاموها  هم  وها  بالفناء  عليها  ُحِكِم  التي  التاريخ  قبل  ما  لزواحف ع�سور  َينتمي  اأن جن�سي 

“َمهورٌة”  بعد ماتي  و�ستبقى  وبقيت  كانت  اأجنبتني  التي  االأُروَم��ِة  فاأن  لذا،  املتاحف ح�سًرا. 

ال  �سّماء،  ج��دران  بني  هكذا  اأبقى  اأن  يل  االأف�سل  وامللفوظني.  املكروهني  االأغيار  جن�ص  بخامت 

اأ�سمعها وال ت�سمعني.. وباهلل اال�ستعانة، ولي�ص بغريه ن�سري وال ُمعني اأو ُمعيل.

األكاديمي مروان سوداح

نفسي تتوق إلى الموت..
االنباط-وكاالت

احت�سد اأهايل مدينة يافا يف الداخل 

لالأ�سبوع  اجلمعة  املحتل  الفل�سطيني 

�سيا�سات  ���س��ّد  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال��ت��ا���س��ع 

اإخالء  اال�سرائيلية  “عميدار”  �سركة 

حّي  يف  امل��اأه��ول��ة  الفل�سطينية  امل��ب��اين 

يهود  م�ستثمرين  اإىل  وبيعها  العجمي 

مببالغ طائلة

“يافا  ����س���ع���ار  حت����ت  ي���اف���ا  وت�����س��ه��د 

احتجاجات  اأ�سابيع  منذ  للبيع”  م�ص 

م�������س���ت���م���ّرة �����س����د ����س���ي���ا����س���ات ����س���رك���ة 

“دائرة  ت�سمى  ملا  التابعة  “عميدار” 
اأرا�سي اإ�سرائيل” بحق اأهايل املدينة

وت����وّج����ه امل���ت���ظ���اه���رون مب�����س��رية يف 

ال�سارع الرئي�سي يف يافا اإىل بيت عائلة 

حممد جربوع، الذي اعتقل اثنان من 

اإىل جانب  اأبنائه للتعبري عن وقوفهم 

العائلة

وت�����اأت�����ي ال���ت���ظ���اه���رة ب���ظ���ّل ال��ت��وت��ر 

م�ستوطنني  ان���ف���الت  اإث����ر  امل��دي��ن��ة  يف 

االإ�سرائيلّية  ال�سرطة  من  مدعومني 

ع��ل��ى اأه��ل��ه��ا، ال��ذي��ن ي��رف�����س��ون اإخ���الء 

ج��م��اع��ة  اإىل  وب���ي���ع���ه  م����اأه����ول  م���ن���زل 

ك��ن��ي�����ًس��ا، م�ساء  ل��ت��ح��وي��ل��ه  ا���س��ت��ي��ط��ان��ّي��ة 

االأحد املا�سي

اأح���ال���ت حمكمة  امل��ا���س��ي  واالإث���ن���ني 

�سبان  ث��الث��ة  اأبيب”  “تل  يف  ال�����س��ل��ح 

على  ليومني  املنزيل  للحب�ص  يافا  من 

خلفية املواجهات م�ساء االأحد املا�سي

ك��م��ا م����ددت يف ال���ي���وم ذات����ه اع��ت��ق��ال 

����س���اب���ني م����ن ح����ي ال���ع���ج���م���ي ل��ي��وم��ني 

ب����ادع����اء االع����ت����داء ع���ل���ى احل���اخ���ام���ني 

�سندوفيت�ص  وم��و���س��ي��ه  م���ايل  اإل��ي��اه��و 

على  مو�سيه”،  “�سريات  كني�ص  م��ن 

نفاه  الذي  االأمر  “عن�سرية”،  خلفية 

ال�سابان

وال�������س���اب���ان امل��ع��ت��ق��الن ي�����س��ك��ن��ان يف 

“عميدار” اإخالءه  تعتزم  الذي  املبنى 

للكني�ص وبيعه 

“�سريات  اأن كني�ص  يافا  اأهايل  واأكد 

م���ن���زل  االأ��������س�������ل  يف  ه������و  مو�سيه” 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ُه���ّج���ر اأه���ل���ه ع���ن امل��دي��ن��ة 

���س��رك��ة  ع��ل��ي��ه  وا����س���ت���ول���ت   ،1948 ع����ام 

احلكومية “عميدار” 
ودع������ا احل�������راك ال�����س��ع��ب��ي يف ي��اف��ا 

الن�سال  ح��ول  االل��ت��ف��اف  اإىل  االأه���ايل 

ال�������س���ع���ب���ي، وامل���������س����ارك����ة ب�����س��ك��ل اأك����رب 

بالوقفة االحتجاجية القادمة واملقررة 

يوم اجلمعة املقبل

االنباط-وكاالت

اأهل  “ع�سائب  العام حلركة  االأمني  اأكد 

ال�����س��ب��ت،  ال���ي���وم  اخل��زع��ل��ي،  ق��ي�����ص  احلق”، 

احل��وار  لغة  ب��اأن  يثبتون  “االأمريكيني  اأن 

ال��ط��ري��ق��ة  واأن  م��ع��ه��م،  ت��ن��ف��ع  ال  وامل��ن��ط��ق 

االأف��غ��ان��ي��ة ه��ي ال��وح��ي��دة الإخ��راج��ه��م من 

“تويرت”،  يف  ح�سابه  على  وكتب  العراق”. 

ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال����ق����ي����ادة  “ت�سريحات  اأن 

عدم  على  وا���س��ح  دل��ي��ل  االأخ���رية  الو�سطى 

قواتها  ب�سحب  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ج��دي��ة 

الع�سكرية من اأر�ص العراق”.

ع��دم �سدور تكذيب  “يف ح��ال  واأ���س��اف: 

م���ن ال���ط���رف احل���ك���وم���ي ال���ع���راق���ي، ف��اإن��ه 

قوله  م�سداقية  ع��دم  على  دل��ي��ل  �سيعترب 

من  االمريكية  القوات  بخروج  طالب  باأنه 

العلن  يف  يقال  ما  واإن  العراقية،  االأرا���س��ي 

يخالف ما يقال يف ال�سر”.

“االأمريكيني  اأن  اإىل  اخل��زع��ل��ي  واأ���س��ار 

ي��ق��دم��ون ال��دل��ي��ل ت��ل��و االآخ����ر ع��ل��ى اأن لغة 

واأن  م���ع���ه���م،  ت���ن���ف���ع  ال  وامل���ن���ط���ق  احل�������وار 

الوحيدة  الطريقة  هي  االأفغانية  الطريقة 

الإخراجهم”.

املركزية  القيادة  اأعلنت  �سابق  وق��ت  ويف 

االأمريكية، اأن الواليات املتحدة لن تخف�ص 

على  “بناء  وذل��ك  ال��ع��راق،  يف  قواتها  ع��دد 

رغبة احلكومة العراقية يف بغداد”

االنباط-وكاالت

اأنقا�ص  على  ميتد  المع  ف��والذي  غطاء 

املنفجر يف حمطة ت�سرينوبل  املفاعل  كتلة 

ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة يف اأوك���ران���ي���ا. وي��غ��ط��ي 

ارتفاعه حوايل  يبلغ  الذي  البناء احلديث 

اأربع  اأكرث من  100 مرت، والذي اقيم منذ 

الرمادي  الغطاء اخلر�ساين  �سنوات �سورة 

حتى  ولكن   . ال��ذاك��رة  يف  املطبوعة  القامت 

نووية  كارثة  اأ�سواأ  وق��وع  عاما من   35 بعد 

يف اال���س��ت��خ��دام امل����دين ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة، 

ال ت������زال ذك����ري����ات ال�������س���ه���ود امل��ع��ا���س��ري��ن 

نيكوالي  ي��ق��ول  وا���س��ع.  ن��ط��اق  ع��ل��ى  يقظة 

�ستيبانينكو، النائب ال�سابق لرئي�ص االإدارة 

االإقليمية للمنطقة متحدثا بعاطفية قبل 

حلول الذكرى بقليل عن الفو�سى يف ذلك 

الوقت: خطوط الهاتف انقطعت

 1986 ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل   26 ذل���ك يف  ك���ان 

ع��ن��دم��ا خ���رج االخ��ت��ب��ار ع���ن ال�����س��ي��ط��رة يف 

 4 23ر1 ���س��ب��اح��ا يف امل��ف��اع��ل رق���م  ال�����س��اع��ة 

يعرف  كان  فيما  النووية  الطاقة  مبحطة 

اآن�����ذاك ب��اجل��م��ه��وري��ة ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة. ي��ق��ول 

ال�سيف.  يف  ح��ارا  اجل��و  ك��ان  �ستيبانينكو: 

اأول  يف  احل��دي��ث  ك��ان   . �سائدا  القيظ  ك��ان 

اأنه  ات�سح  تدريجيا  لكن  حريق،  االأمرعن 

احلادث  نووية،  حلادثة  االأ�سواأ  ال�سيناريو 

االأكرب على االأرجح

االن���ف���ج���ار ال����ذي ل��ي�����ص ل���ه م��ث��ي��ل حتى 

اإىل  اأدى  ت��اله حريق كبري،  وال��ذي  ال��ي��وم، 

طنا   190 الهواء.  يف  م�سعة  جزيئات  تناثر 

اإج���م���اال، ب��ح�����س��ب ت��ق��دي��رات خ����رباء رو����ص 

ال�سنوية.  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  م��و���س��ك��و  يف 

انت�سرت ال�سحب حمملة باالإ�سعاع اخلطري 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اأوروب����ا.  وغ���رب  �سمال  اإىل 

اأ�سا�سي  ب�سكل  اأث���ر  فقد  اأوك��ران��ي��ا،  �سمال 

ع��ل��ى ب��ي��الرو���ص وغ���رب رو���س��ي��ا. 160 األ��ف 

تبلغ  م�ساحة  ملوثة  تعترب  مربع  كيلومرت 

���س��ع��ف م�����س��اح��ة ال��ن��م�����س��ا. وي���ق���در خ���رباء 

غربيون وقوع ع�سرات االآالف من القتلى

لهم  لل�سماح  القدامى  القرويون  تو�سل 

بالبقاء: ال يهم ما اإذا كنت اأموت هنا اأو يف 

، يقول �ستيبانينكو  اأجنبي  مكان ما يف بلد 

متذكرا االأيام املاأ�ساوية مبثل هذه الكلمات 

التي كان يرددها مواطنون يف ذلك الوقت. 

املنطقة  اإخ��الء  ينظم  اأن  عليه  ك��ان  حينها 

كيلومرتات  ع�سرة  قطرها  ن�سف  دائرة  يف 

الرجل  30 كيلومرتا. يقول  البداية ثم  يف 

مع  مقابلة  يف  ع��ام��ا   88 العمر  م��ن  البالغ 

االأمل��ان��ي��ة)د.ب.اأ(: مت قيا�ص  االأن��ب��اء  وكالة 

الن�ساط  م�����س��ت��وي��ات  اأن  وات�����س��ح  االإ���س��ع��اع 

االإ�سعاعي ت�ستمر يف االرتفاع يف كل مكان

وج���������رى اإخ�����������الء م����دي����ن����ة ب���ري���ب���ي���ات 

ال�����س��ي��وع��ي��ون  �سممها  ال��ت��ي  ال��ن��م��وذج��ي��ة، 

ب�سكانها  ال���وق���ت،  ذل���ك  يف  ل��ل��ت��ق��دم  ك��رم��ز 

نحو  على  ن�سمة،  األ���ف   50 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 

وال�ساحنات  احلافالت  مئات  ن�سبيا.  �سل�ص 

ن��ق��ل��ت امل���واط���ن���ني وم��ت��ع��ل��ق��ات��ه��م. وات���ب���ع 

امل�سوؤولون خطة دفاع مدين خا�سة بحالة 

ن�����س��وب ح���رب ن���ووي���ة. ومت ن��ق��ل ال��ع��ائ��الت 

اإىل  غ��رب��ا  اأوال  ت��ق��ري��ب��ا  ب��ال��ك��ام��ل  ال�����س��اب��ة 

م��ن��ط��ق��ة جم������اورة، وان��ت��ق��ل ال��ب��ع�����ص على 

ذل��ك  وم��ن��ذ  اأق��ارب��ه��م.  م�ساكن  اإىل  ال��ف��ور 

اأ�سباح احلني اأ�سبحت بريبيات مدينة 

تبعد  ال��ت��ي  ت�سرينوبل،  مدينة  يف  لكن 

األف  اثني ع�سر كيلومرتا، بتاريخها املمتد 

ب��ه��ا، واج��ه��ت  املحيطة   27 ال���  ع��ام وق��راه��ا 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ائ��الت ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 19 

�ستيبانينكو  ي��ق��ول  ���س��ع��وب��ات.  عائلة  األ���ف 

وه���و يعقد ي��دي��ه ف���وق راأ����س���ه: مت��ت اإزال���ة 

مزارع كاملة من القرى . وقامت �ساحنات 

50 األ����ف م��ا���س��ي��ة من  ب��ت��ح��م��ي��ل اأك����رث م���ن 

االأب��ق��ار واخل��ن��ازي��ر وامل��اع��ز واخل��ي��ول، ومت 

ترك الدواجن والكالب

ون���ظ���را ل���ع���دم وج�����ود خ���ط���ة مل���ا ي��ت��ع��ل��ق 

ب��امل��ك��ان ال���ذي ي��ج��ب اأن ي��ذه��ب اإل��ي��ه امل��ع��اد 

ت��وط��ي��ن��ه��م، ت��ع��ني ع��ل��ى امل��ن��اط��ق امل���ج���اورة 

ال�����س��وؤال عن  ك���ان  ل��ك��ن  امل�����س��اع��دة.  لكييف 

�سديد  النووي  اخلراب  مع  التعامل  كيفية 

االإ�سعاع يطرح نف�سه على وجه اخل�سو�ص 

يف ذلك احلني. عمل ع�سرات االآالف من 

تقريبا يف  دون حماية  املُ�سفيني  ب�  ي�سمون 

االأنقا�ص  الإزال��ة  االأوىل  واالأ�سابيع  االأي��ام 

يف  املطلوب  كان  العارية.  باأيديهم  بع�سهم 

هذه املهمة اأبطال

�سو�سلوف  اإيليا  �سافر  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 

اآ���س��ي��ا  اأوزب��ك�����س��ت��ان يف  م���ن  اأوك���ران���ي���ا  اإىل 

ال��و���س��ط��ى يف ���س��ن اخل��ام�����س��ة وال��ع�����س��ري��ن. 

اآب/اأغ�سط�ص حتى منت�سف  ومن منت�سف 

غطاء  بناء  يف  �سارك  اأول/اأكتوبر،  ت�سرين 

خ��ر���س��اين ل��ل��رك��ام. ي��ت��ذك��ر ال��رج��ل ال��ب��ال��غ 

60 عاما قائال: لقد كان  العمر  حاليا من 

�سعورا غريبا وغري مريح . مل يهتم اأي من 

التي  االإ���س��ع��اع  بجرعة  تقريبا  امل�����س��وؤول��ني 

احل��ال��ي��ة،  ال��درا���س��ات  يف  ال��ع��م��ال.  يتلقاها 

ال�سكان  تعر�ص  اأن  رو���ص  خ��رباء  يفرت�ص 

90 م����رة اأع���ل���ى م���ا ك��ان  ل���الإ����س���ع���اع ك����ان 

الذرية  القنبلة  اإلقاء  بعد  اليابان  يف  عليه 

االأمريكية يف هريو�سيما يف عام .1945

ي��ق��ول ���س��و���س��ل��وف، وه���و م��ت��ق��اع��د معاق 

ب�سبب مر�ص ناجم عن االإ�سعاع: لقد قمنا 

بعملنا بب�ساطة . حتى يومنا هذا ال ميكنه 

يف  للم�ساركة  للتطوع  دف��ع��ه  م��ا  يف�سر  اأن 

القليل  جتريب  يف  رغبة  رمبا  العمل.  هذا 

امل����ال مل يكن  اأن  م��و���س��ح��ا  امل���غ���ام���رة،  م���ن 

االإ�سافية  االأج��ور  من  الرغم  على  الدافع 

امل���رت���ف���ع���ة ب�����س��ك��ل غ����ري ع��������ادي. ال���غ���ط���اء 

اجلديد، الذي مت بناوؤه باأكرث من ملياري 

من  فقط  عرفه  عام،   100 و�سي�ستمر  يورو 

ال�سور

املاهرون  ال�سفر  خدمات  مقدمو  ينظم 

تت�سبب  احل��ظ��ر.  منطقة  يف  ج���والت  االآن 

ح���رائ���ق ال���غ���اب���ات وامل�������س���اح���ات اخل�����س��راء 

تتطاير  ح��ي��ث  ���س��ج��ة،  ه��ن��اك يف  امل��ت��ك��ررة 

االأر���ص.  من  اأخ��رى  م��رة  م�سعة  ج�سيمات 

ت�����س��ع��ى اأوك����ران����ي����ا ال����س���ت���خ���دام امل��ن��ط��ق��ة 

اق��ت�����س��ادي��ا ب�����س��ك��ل م���ت���زاي���د. وم����ن امل��ق��رر 

م��وؤق��ت��ة  ت��خ��زي��ن  م��ن�����س��اأة  ت�سغيل  ي��ب��داأ  اأن 

متوز/يوليو  يف  ه��ن��اك  ال��ن��ووي��ة  للنفايات 

اأن يجعل الت�سدير  املقبل. وهذا من �ساأنه 

الوقود  وعنا�سر  امل�سعة  للنفايات  احل��ايل 

امل�ستهلكة اإىل رو�سيا غري �سروري

واليوم وبعد 30 عاما من انهيار االحتاد 

ال�����س��وف��ي��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت ال��دول��ت��ان ع��دوت��ني 

ب�������س���دة ب�����س��ب��ب ال�����ع�����دوان ال���رو����س���ي ع��ل��ى 

ا�ستخدام  ع��ن  التوقف  يكن  مل  اأوك��ران��ي��ا. 

اخلطرية،  الكارثة  رغ��م  النووية،  الطاقة 

وال  رو�سيا.  اأو  اأوكرانيا  يف  رئي�سية  ق�سية 

يف  االأربعة  النووية  الطاقة  حمطات  ت��زال 

50 يف امل��ئ��ة من  اأوك��ران��ي��ا ت��ن��ت��ج اأك���رث م��ن 

البالد كهرباء 

وي���ع���ت���زم ال��رئ��ي�����ص االأوك��������راين اف��ت��ت��اح 

الدولية  للوكالة  العام  املدير  مع  معر�ص 

ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة، راف���ائ���ي���ل ج���رو����س���ي، يف 

كمرحلة  وال��ث��الث��ني  اخل��ام�����س��ة  ال���ذك���رى 

مت��ه��ي��دي��ة ، ح���ي���ث حُت���ظ���ر ح���رك���ة امل�����رور 

ال���ع���ام���ة ب�����س��ب��ب احل���ج���ر ال�������س���ح���ي. ويف 

غ�������س���ون ذل�����ك ي���ع���ت���زم ع���ل���م���اء يف رو���س��ي��ا 

املحرز  التقدم  اإىل  االأول  املقام  يف  االإ�سارة 

ال��ن��ووي��ة يوم  ال��ط��اق��ة  يف �سالمة حم��ط��ات 

االث��ن��ني امل��ق��ب��ل. وت��ق��وم ���س��رك��ة رو���س��ات��وم 

جديدة  مفاعالت  ببناء  الرو�سية  النووية 

يف العديد من البلدان، كما قامت بت�سغيل 

حمطة طاقة نووية عائمة

وت���ن���اول���ت ال�����س��ي��ن��م��ا جم�����ددا احل���ادث���ة 

الفيلم  ا���س��م  ه���و  ت�����س��رين��وب��ل  موؤخ������را: 

دان����ي����ال  وامل�����م�����ث�����ل  ل����ل����م����خ����رج  االأول 

دور  ي���ل���ع���ب  ال��������ذي  ك���و����س���ل���وف�������س���ك���ي، 

ال��ك��وارث  درام��ا  م��ن  مزيج  يف  البطولة 

املمثل  ويج�سد  الرومان�سية.  والدراما 

ال��رو���س��ي دور رج���ل اإط���ف���اء ي�����س��اع��د يف 

البطولية  امللحمة  االأ���س��واأ.  وق��وع  منع 

الق�سري  امل�سل�سل  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا  رد  ه��ي 

اأو  بي  اإت�ص  �سبكة  اإنتاج  من  ت�سرينوبل 

حقق  ال��ذي  التليفزيونية،  االأمريكية 

اأوك��ران��ي��ا مت حظر  جن��اح��ا دول��ي��ا. ويف 

البداية امل�سل�سل منذ 
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االنباط- وكاالت

بينيت  نفتايل  ميينا  ح��زب  رئي�ص  اأع��ل��ن 

وح��دة  حكومة  لت�سكيل  حم��ادث��ات  ب���داأ  اأن���ه 

اأن  مبجرد  مناق�ساته  بداأ  اإنه  وقال  وطنية، 

نية  لديه  لي�ست  نتنياهو  بنيامني  اأن  اأدرك 

الختيار بديل لت�سكيل حكومة ميينية

اأ�سبوعني من  اأنه قبل  اإىل  ولفت بينيت، 

تكليف الرئي�ص االإ�سرائيلي روؤوفني ريفلني 

عليه  ُع��ر���ص  احل��ك��وم��ة،  بت�سكيل  نتيناهو 

وقد  التغيري  كتلة  ل��وزراء  رئي�سا  ي�سبح  اأن 

رف�ص ذلك الأن خطه ال�سيا�سي مييني وهو 

يف�سل حكومة ميينية

الأنه  ال�سيا�سة  يف  يعمل  اأن��ه  بينيت  واأك��د 

اأنه  اأعتقد  م�سيفا   ، اإ�سرائيل  ب�سعب  يهتم 

ميكنني تعزيز دولة اإ�سرائيل واحلفاظ على 

وحدة  حكومة  ت�سكيل  هي  واأولويتي  االأمن 

وطنية قائمة على حق.

ديناميكية  �سيقدم  اأنه  اإىل  بينيت  ولفت 

اق���ت�������س���ادي���ة، م����ع اإي��������الء اه���ت���م���ام خ��ا���ص 

حل�سابهم  وال��ع��ام��ل��ني  ال�سغرية  لل�سركات 

اخل����ا�����ص، واإع��������ادة ت���اأه���ي���ل ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م 

وم�������س���اري���ع ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة، وال����ط����رق 

والقطارات لتطوير االأطراف

وكان رئي�ص الوزراء االإ�سرائيلي بنيامني 

ن��ت��ن��ي��اه��و، ان��ت��ق��د يف وق����ت ���س��اب��ق ب��ي��ن��ي��ت، 

للوزراء  رئي�سا  يكون  اأن  يريد  باأنه  واتهمه 

يفعل  اأنه  اإىل  ، م�سريا  ب�سبعة مقاعد فقط 

كل �سيء حتى ال يتم ت�سكيل حكومة ميينية

م�ستعد  بينيت  اأن  اإىل  نتنياهو  واأ���س��ار 

لفعل اأي �سيء ليكون رئي�سا للوزراء ب�سبعة 

بذلك  للقيام  ال��وح��ي��دة  وط��ري��ق��ت��ه  م��ق��اع��د 

هي قيادة حكومة ي�سارية مع لبيد مريت�ص 

والعمل

 إسرائيل.. بينيت يعلن أنه بدأ اتصاالته 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية ويطرح برنامجه
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االنباط-وكاالت

ت�����س��ك��ل ك����ام����ر�ت �مل���ر�ق���ب���ة ج�������زء�ً �أ����س���ا����س���ي���اً م��ن 

م��ن��ظ��وم��ات �ل��رق��اب��ة و�ل��ر���ص��د �لأم��ن��ي��ة، �ل��ت��ي �أق��ام��ه��ا 

�ملحتل  �ل��د�خ��ل  وم��دن  و�ل�سفة  �لقد�س  يف  �الح��ت��ال 

ملحاربة  ينفذها  �ل��ت��ي  �الإج�����ر�ء�ت  �سمن   ،1948 ع��ام 

حياة  وم��ر�ق��ب��ة  منفذيها  وم��ت��اب��ع��ة  �مل��ق��اوم��ة  عمليات 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن وم���ع���رف���ة �مل�������س���ارك���ن يف �مل���و�ج���ه���ات 

ل�سعبية �

وغزة  بال�سفة  مو�قع  عدة  يف  �لفل�سطيني  يقف  مل 

بل بادر يف مو�جهات  �ملنظومات،  هذه  �أمام  “طائعاً” 
خمتلفة �إىل حتطيم وحرق هذه �ملنظومات وكامر�ت 

�ملر�قبة، ل�سلب �الحتال �لقدرة على ر�سد �ملقاومن 

و�مل�ساركن يف �ملو�جهات

خال �ملو�جهات �لعنيفة �لتي �سملت �أحياء خمتلفة 

من  ع��دد  ب��ادر  �جلمعة،  �أم�س  ي��وم  �ملحتلة،  �لقد�س  يف 

�ل�سبان لتحطيم كامر�ت �ملر�قبة يف �أكرث من موقع

�إىل كامر�ت  و�أظهرت مقاطع م�سورة �ساباً ي�سعد 

و�سط هتافات حما�سية من جانب  مر�قبة ويحطمها، 

�سرق  �سمال  �لطور  بلدة  يف  �سبان  حطم  كما  �ل�سبان، 

�إ�سر�ئيلية،  مر�قبة  ك��ام��ر�ت  جممع  �أق��ف��ال  �مل��دي��ن��ة، 

و�أ�سعلو� �لنار لتعطيل كل �لكامر�ت فيها

وخ�����ال �ل���ه���ب���ات �ل�����س��ع��ب��ي��ة �ل���ت���ي خ��ا���س��ه��ا �أه����ايل 

�ل��ق��د���س �مل��ح��ت��ل��ة، ط���و�ل �ل�����س��ن��و�ت �مل��ا���س��ي��ة، وخا�سة 

�إح���ر�ق  �مل��دي��ن��ة ع��ق��ب  �ل��ت��ي �سهدتها  ب��ع��د �الن��ت��ف��ا���س��ة 

و�جه  خ�سر،  �أبو  حممد  �ل�سهيد  للفتى  �مل�ستوطنن 

�لن�سطاء كامر�ت �ملر�قبة باحلرق و�لتك�سر

�ل��ق��د���س  م��دي��ن��ة  يف  �لفل�سطينين  �آالف  وت��ع��ر���س 

�ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خال  لاعتقال،  و�ل�سفة  �ملحتلة 

ن�سبة  �أن  �الأ���س��رى  مللف  ومتابعون  خمت�سون  وي��وؤك��د 

منهم مت �عتقالهم بعد متابعتهم عن طريق كامر�ت 

�ملر�قبة

منذ  �ملحتلة،  �ل��ق��د���س  يف  �لفل�سطينيون  وي��خ��و���س 

ب���د�ي���ة ���س��ه��ر رم�����س��ان �مل���ب���ارك، م��و�ج��ه��ات م���ع ق���و�ت 

باب  �إف���ر�غ  ملخططات  رف�ساً  و�مل�ستوطنن  �الح��ت��ال 

�لعامود منهم، وتاأكيد�ً على عروبة و�إ�سامية �ملكان

االنباط-وكاالت

قال �ملكتب �لوطني للدفاع عن �الأر�س ومقاومة 

�ال���س��ت��ي��ط��ان يف ت��ق��ري��ر �ال���س��ت��ي��ط��ان �ال���س��ب��وع��ي 

تو��سل  و�ل�سم  �ال�ستيطان  م�ساريع  �إن  �ل�سبت، 

زحفها و�سط �ن�سغال �لعامل مبلفات دولية �ساخنة

�ملتدرج  �لتنفيذ  �سياق  �أن��ه يف  �لتقرير  و�أ�ساف 

�لت�سفية  م�سروع  ح��دده��ا  كما  �ل�سم  ملخططات 

�ل�سابقة بدفع من  �ل��ذي تبنته �الد�رة �المريكية 

حكومة بنيامن نتنياهو تو��سل �سلطات �الحتال 

�أعمال �لتجريف و�قتاع �الأ�سجار يف بلدة حو�رة 

جنوب نابل�س ، متهيد�ً لفتح �لطريق �ال�ستيطاين 

، �لذي ي�ستويل على 406 دومنات من �ر��سي قرى 

وبلد�ت �ىل �جلنوب من مدينة نابل�س بهدف ربط 

�مل�ستوطنات �ملعزولة يف حميط مدينة نابل�س مع 

و�ح��د�  �لطريق  ه��ذ�  ويعد  �ال�ستيطانية.  ب��وؤره��ا 

من عدد من �لطرق �اللتفافية �جلديدة وهو من 

�أخطر �مل�ساريع �ال�ستيطانية الأنه يعزز �ال�ستيطان 

وحتول م�ستوطنات جنوب نابل�س من م�ستوطنات 

معزولة �إىل مدن يف ج�سد �ل�سفة �لغربية ويعدم 

�إقامة دولة فل�سطينية متو��سلة جغر�فيا

ني�سان  ن�سرت يف  وكانت حكومة �الحتال قد 

�لت�سميم  فيه  يظهر  فيديو  مقطع   2019 �ل��ع��ام 

�ل��رئ��ي�����س ل�����س��ق �ل��ط��ري��ق ، و�مل���ق���ر م��ن��ذ ���س��ن��و�ت ، 

 44 وت�سمل  درج  خطة  ت�سمى  م��ا  حت��ت  وين�سوي 

�سق  وي�سر  منها.  ع��دد  تنفيذ  ج��رى   ، خمططاً 

من  �أعلى  بوترة  �جل��دي��دة  �ال�ستيطانية  �لطرق 

�لطرق  ه��ذه  و�أن  خا�سة   ، �مل�ستوطنات  يف  �لبناء 

�لفل�سطينية  �الأر�����س���ي  م��ن  م��زي��د  على  ت�ستويل 

، وذل����ك يف ���س��ي��اق خم��ط��ط �ل�����س��م ، ب��ه��دف رب��ط 

�لتجمعات �ال�ستيطانية ، بالتز�من مع �لت�سعيد يف 

�لبناء �ال�ستيطاين

و�أ�سار �لتقرير �ىل ��ستغال حكومة �الحتال 

 ، �جل��دي��دة  �المريكية  ل����اإد�رة  �ل�سبابي  �مل��وق��ف 

�لذي ي�سل �أحيانا �ىل م�ستوى �لتو�طوؤ و�ن�سغال 

�ل��ع��امل مب��ل��ف��ات دول��ي��ة ���س��اخ��ن��ة، وت��و����س��ل بثبات 

خمططاتها �ال�ستيطانية من خال �ل�سطو على 

�الأر���س �لفل�سطينية ، حيث �أعلنت �الإد�رة �ملدنية 

تف�سيلي  خمطط  �إي����د�ع  �لر�سمي  موقعها  على 

ر�من  �أر��سي  دومًن��ا من   1243 يت�سمن م�سادرة 

وبيت ليد �سرق طولكرم لبناء وحد�ت ��ستيطانية 

ل�سالح م�ستوطنة عناب

�الح��ت��ال  �سلطات  ���س��ادق��ت  نف�سه  �ل��وق��ت  يف 

على قر�ر باال�ستياء على 147 دومنا من �أر��سي 

غرب بيت حلم ، وقد تز�من ذلك مع ك�سف جلنة 

�لتابعة جلي�س  �ملدنية  �الإد�رة  و�لبناء يف  �لتنظيم 

�الح����ت����ال و�مل���ت���ح���دث���ة ب��ا���س��م جم��ل�����س �ل��ت��ج��م��ع 

�لعمل  تقدم يف  �ال�ستيطاين غو�س عت�سيون عن 

�لكرفانات �ل20  د�ئ��م مكان  ��ستيطاين  لبناء حي 

�ملتنقلة و��ستبد�لها ب 96 وحدة ��ستيطانية ، حيث 

غو�س  �ال�ستيطاين  �لتجمع  جمل�س  رئي�س  �أعلن 

منازلنا  ببناء  �سنقوم   : نئمان  �سلومو  عت�سيون 

�جل���دي���دة ويف �حل���ي �ل����ذي ���س��رب��ط��ن��ا ب��ال��ق��د���س 

ونوؤ�س�س مدر�ستنا �لدينية يف �أر�سنا على حد قوله 

و�أ�ساف �أنه قد مت �قر�ر هذ� �مل�سروع �ال�ستيطاين 

قبل 20 عاما

ما  ���س��رع  �ل�سمالية  �لفل�سطينية  �الأغ����و�ر  ويف 

بناء  باأعمال  �الأغ���و�ر،  ي�سمى جمل�س م�ستوطنات 

23 وحدة ��ستيطانية وتو�سيع م�ستوطنة م�سكيوت 

�ملقامة على �أر��سي خربة عن �حللوة ، حيث بد�أ 

�الحتال �أعمال بناء 23 وحدة ��ستيطانية جديدة 

�أر����س��ي  على  �جلاثمة  �مل�ستوطنة  �إىل  الإ�سافتها 

ويف  �مل�ستوطنة.  وتو�سعة  �ملنطقة،  يف  �مل��و�ط��ن��ن 

�أر����س  بتجريف  م�ستوطنون  �سرع  مت�سل  �سياق 

ل�سق  يف خربة �حلمة باالأغو�ر �ل�سمالية، متهيد�ً 

يعني  مب��ا  �ملنطقة.  يف  �إ�سافية  ��ستيطانية  ط��رق 

ف��ق��د�ن �مل��زي��د م��ن �الأر�����س���ي �ل��رع��وي��ة، م��ا ي�سكل 

تهديد�ً مبا�سر�ً مل�سدر رزق �الأهايل �الأ�سا�سي

ومل���زي���د م���ن ت��ع��زي��ز �ال���س��ت��ي��ط��ان و���س��رع��ن��ت��ه ، 

ع��ن حزب  ���س��روك  �أوري����ت  �لكني�ست  ق���دم ع�سو 

�ل�سهيونية �لدينية م�سروع قانون لتنظيم �لبوؤر 

�ال�ستيطانية يف �ل�سفة �لغربية بهدف تنظيم �لبوؤر 

�ل��ازم  �حل��ك��وم��ي  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  �ال�ستيطانية 

للكني�ست  كان قدم  �لقانون  �ن م�سروع  لها. علما 

�لثالث و�لع�سرين �ل�سابق، من قبل لوبي �إ�سر�ئيل 

ومت  كات�س،  وحاييم  �سموتريت�س  بت�سلئيل  بقيادة 

�مل�سادقة عليه بالقر�ءة �الأوىل قبيل حل �لكني�ست 

مبا�سرة.ويخ�س�س �لقانون فرة عامن ال�ستكمال 

�ال�ستيطانية،  �ل��ب��وؤر  جلميع  �لتوطن  �إج�����ر�ء�ت 

�لت�سوية �سيتمكن �سكان  ف��رة  �أن��ه خ��ال  وين�س 

تلك �لبوؤر من �حل�سول على خدمات خمتلفة

ويف �ل�سياق ب��د�أت ما ت�سمى جامعة م�ستوطنة 

لطابها  �أكادميية  ��ستحقاق  نقاط  منح  �أريئيل 

مقابل تطوعهم يف �لبوؤر �ال�ستيطانية �لع�سو�ئية

ع����ل����ى ����س���ع���ي���د �آخ��������ر ت�����ك�����ررت �الع�������ت�������د�ء�ت 

و�ل��ت�����س��ري��ح��ات �ل��ع��ن�����س��ري��ة م���ن ق��ب��ل �مل��ن��ظ��م��ات 

�الإرهابية �ال�ستيطانية �أمثال تدفيع �لثمن و لهافا 

و�سيار�ت  وم��ن��ازل  مقد�سات  على  �ل��ت��ال  فتية  و 

وممتلكات �لفل�سطينين يف �لد�خل �ملحتل عام 48 

و�ل�سفة �لغربية و�لقد�س �ملحتلتن، دون �تخاذ �أية 

خطو�ت جدية لوقفها من قبل حكومة �الحتال 

و�أجهزة �الأمن �لتابعة لها . ووفقا جلمعية �لهال 

بجروح،  مو�طنن   105 �أ�سيب  بالقد�س  �الأح��م��ر 

22 مو�طنا  �ال�سابات و�سفت حالة  من بن هذه 

ب��امل��ت��و���س��ط��ة،وق��د �سبق ه���ذه �الع����ت����د�ء�ت دع���و�ت 

حتري�سية من قبل منظمات �رهابية ��ستيطانية 

ل�سن حملة من �لهجمات �لعدو�نية على �ملو�طنن 

يف مدينة �لقد�س

 كاميرات المراقبة: هكذا حطم المقدسيون عين االحتالل

 االستيطان يتواصل وسط انشغال العالم بملفات دولية ساخنة 

 مستوطنون يهاجمون منازل وممتلكات 
المقدسيين في الشيخ جراح

 المشافي تستغيث في الهند.. رقم قياسي عالمي 
في عدد المصابين يوميا ووفاة كل 4 دقائق

 بكين: الديمقراطية ليست كوكاكوال

االنباط-وكاالت

هاجم م�ستوطنون، فجر �م�س �ل�سبت، 

منازل وممتلكات �ملقد�سين يف حي �ل�سيخ 

جر�ح مبدينة �لقد�س �ملحتلة

و�أف���������اد ����س���ه���ود ع����ي����ان، ب������اأن ع�������س���ر�ت 

و�لزجاجات  �حلجارة  �ألقو�  �مل�ستوطنن 

�حل����ارق����ة ع��ل��ى م���رك���ب���ات �أه������ايل �حل���ي، 

حماية  حت��ت  منازلهم،  �قتحام  وح��اول��و� 

لهم  يت�سدى  �أن  قبل  �الح��ت��ال،  �سرطة 

�ل�سبان، والذو� بعدها بالفر�ر

ويف وقت �سابق، �عتدت قو�ت �الحتال 

ع���ل���ى وق����ف����ة ت�������س���ام���ن���ي���ة ����س���د ت��ه��ج��ر 

�حل���ي، ومنعت  م��ن��ازل  �أم���ام  �حل��ي  �سكان 

يف  �لتغطية،  من  �ملوجودين  �ل�سحفين 

�مل�ساركون الفتات دعت الإنقاذه  حن رفع 

م���ن ع��م��ل��ي��ات �ال���س��ت��ه��د�ف �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�ملتو��سلة

االنباط-وكاالت

�إ���س��اب��ات  �إن  �لهند  يف  �ل�سحة  وز�رة  ق��ال��ت 

و�سحاها،  ليلة  ب��ن   346786 �رتفعت  ك��ورون��ا 

م�سجلة رقما قيا�سيا عامليا جديد� لليوم �لثالث 

�ملكتظة  �مل�ست�سفيات  �لتو�يل، حيث طلبت  على 

�إمد�د�ت �الأك�سجن

وت�����س��ه��د �ل��ه��ن��د م��وج��ة ث��ان��ي��ة ق��ا���س��ي��ة من 

�لوباء، حيث ت�سجل وفاة و�ح��دة جر�ء كورونا 

4 دقائق تقريبا يف دلهي مع �نهيار �لنظام  كل 

نق�س  م��ن  يعاين  �ل��ذي  �لعا�سمة  يف  �ل�سحي 

�لتمويل

ون�������س���رت �حل���ك���وم���ة ط�����ائ�����ر�ت ع�����س��ك��ري��ة 

�أق��ا���س��ي  م��ن  �الأك�����س��ج��ن  لتو�سيل  وق���ط���ار�ت 

�ساحنة  �لتلفزيون  و�أظ��ه��ر  دل��ه��ي.  �إىل  �ل��ب��اد 

�أك�سجن ت�سل �إىل م�ست�سفى “باتر�” يف دلهي 

بعد �أن �أ�سدر ��ستغاثة تقول �إن لديه 90 دقيقة 

عددهم  �لبالغ  ملر�ساه  �ملتبقي  �الأك�سجن  من 

260 مري�سا

ونا�سد رئي�س وزر�ء دلهي �أرفيند كيجريو�ل 

يوم  موؤمتر  م��ودي يف  ناريندر�  �ل���وزر�ء  رئي�س 

على  م�ساعدتنا يف �حل�سول  “�لرجاء  �جلمعة 

�الأك�سجن، �ستكون هناك ماأ�ساة هنا”

�ل����ك����ارث����ة �ل�����س��ح��ي��ة و����س���ل���ت �أي�������س���ا �إىل 

�أج���ز�ء �أخ���رى م��ن �ل��ب��اد، حيث �أ���س��درت عدة 

وجود  بعدم  تفيد  عامة  �إ���س��ع��ار�ت  م�ست�سفيات 

�الأك�����س��ج��ن �ل��ط��ب��ي ل��دي��ه��ا. وحت��دث��ت و�سائل 

�إع�������ام حم��ل��ي��ة ع����ن ح������االت ج����دي����دة ل���وف���اة 

�أ�سخا�س يف مدينتي جايبور و�أمريت�سار ب�سبب 

نق�س �لغاز

�الأمريكي  �لقيا�سي  �لرقم  �لهند  وجت��اوزت 

�لبالغ 297430 �إ�سابة يف يوم و�حد يف �أي مكان 

يف �لعامل يوم �خلمي�س، مما يجعلها بوؤرة عاملية 

للوباء �لذي بد�أ يت�ساءل يف �لعديد من �لبلد�ن 

�الأخرى

وفيات  ح�سيلة  �رت��ف��ع��ت  �أخ����رى،  جهة  م��ن 

COVID-19 يف جميع �أنحاء �لهند مبقد�ر 
�أعلى  وه��و  �ملا�سية،  �ساعة   24 �ل���  خ��ال   2624

معدل يومي للباد حتى �الآن. وقالت حمارق 

�إن���ه���ا ممتلئة  �أن���ح���اء دل��ه��ي  �جل��ث��ث يف ج��م��ي��ع 

وطلبت من �لعائات �ملكلومة �النتظار

و�سجلت �لدولة �لتي يبلغ عدد �سكانها 1.3 

مليون   16.6 جم��م��وع��ه  م��ا  �الآن  ن�سمة  م��ل��ي��ار 

حالة، مبا يف ذلك 189544 حالة وفاة

االنباط-وكاالت

�إن  ي��ي،  و�ن��غ  �ل�سيني  ق��ال وزي��ر �خلارجية 

تتمكن  ول��ن  ك��وك��اك��وال،  لي�ست  �لدميقر�طية 

�لواليات من �إجبار �لعامل باأ�سره على �أن يكون 

على نف�س �ملذ�ق �لذي �بتكرته

و�أ����س���اف �ل���وزي���ر �ل�����س��ي��ن��ي، خ���ال م��وؤمت��ر 

ب���ال���ف���ي���دي���و م����ع مم���ث���ل���ي جم���ل�������س �ل���ع���اق���ات 

�أن  ق��وة،  الأي  ميكن  “ال  �الأمريكي:  �خلارجية 

�الأخ���رى،  �ل��ب��ل��د�ن  �خ��ت��ارت��ه  �ل���ذي  �مل�سار  تنكر 

ولن يغر �أي بلد نظامه وفقا لاإعجاب وعدم 

�الإعجاب من جانب �الآخرين. يف �لنهاية، فقط 

و�مل�سار  �لنظام  هل  تقرير،  ميكنه  �لبلد  �سعب 

�لذي مت �ختياره �سحيح �أم ال”

ن��ت��ب��ن��ى من���اذج  ال  “نحن  �ل����وزي����ر:  و����س���دد 

نطلب  وال  �إيديولوجيتنا،  ن�سدر  وال  �أجنبية، 

من �لدول �الأخرى تقليد �أ�ساليب �ل�سن”

�أن باده تنفذ  �لوزير �ل�سيني، على  و�سدد 

�سيا�سة �لدميقر�طية �ال�سر�كية، �لتي تعك�س 

�ل�سن  خ�سو�سية  مع  وتتو�فق  �ل�سعب  �إر�دة 

ويدعمها �سكان �لباد

و�أك����د و�ن���غ ي���ي، �أن �ل��ع��امل ل��ن ي��و�ف��ق على 

�لدول  بع�س  و�سعتها  �لتي  بالقو�عد  �اللتز�م 

�لغربية فقط

�أن  هو  بالفعل،  يقلقه  ما  �إن  �ل��وزي��ر،  وق��ال 

�لتعددية تو�جه موؤخر� معار�سة ومقاومة، و�إن 

�لعامل يو�جه خطر �النق�سام

و�ت���ه���م وزي����ر خ��ارج��ي��ة �ل�����س��ن، �ل���والي���ات 

�مل��ت��ح��دة ب��ا���س��ت��خ��د�م م��ع��اي��ر م���زدوج���ة خ��ال 

�أن ه��ذ� �الأ�سلوب  �حل��رب �سد �الإره����اب، وذك��ر 

ي��ج��ع��ل �ل���ع���امل ي��ت�����س��اءل ع��م��ا �إذ� ك��ان��ت ل��دى 

و��سنطن �أي مبادئ على �الإطاق

االنباط-وكاالت

�سهدت ليلة �الأم�س، مو�جهات ميد�نية بن �ملقد�سين وقو�ت 

�ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة بالقد�س  �الح���ت���ال و�مل�����س��ت��وط��ن��ن، يف حم��ي��ط 

�ملحتلة، لليوم �حلادي ع�سر على �لتو�يل، يف م�سهد م�سابه لهبات 

باب �الأ�سباط وباب �لرحمة، يظهر من خاله �ملقد�سيون، �لهوية 

�لهوية  طم�س  حم��اوالت  وج��ه  يف  و�سمودهم  ملدينتهم،  �لر��سخة 

�لدينية للقد�س وتغير معاملها

�لت�سدي ملحاوالت فر�س و��سع جديد

كانت  �لقد�س  يف  “�الأحد�ث  �إن  ق��ال:  زب��ارق��ة،  خالد  �ملحامي 

تت�ساعد يوما بعد يوم، وتطورت �إىل مو�جهات يف كل �أحياء مدينة 

�لقد�س، على غر ما كان يتوقعه �الحتال«

وذهب �إىل �أن �الحتال �رتكب “حماقة �ستكلفه غاليا”، ولفت 

�إىل �أن �الحتال ميار�س �ل�سغط و�لبط�س و�لقمع بحق �ملقد�سين 

�ل�سغط  ه��ذ�  كل  ينفجر  �أن��ه يف حلظة معينة  “�إال  ب�سكل متكرر، 

و�الحتقان يف وجه �الحتال، كما حدث يف هبة باب �الأ�سباط وكما 

حدث يف هبة باب �لرحمة، وكما يحدث �ليوم يف هبة باب �لعامود«

وك��ان  للتطور  مر�سحة  �ل��ع��ام��ود  ب���اب  ه��ب��ة  �أن  زب���ارق���ة،  و�أك����د 

�لد�خل  و�إىل  �لغربية،  �ل�سفة  كامل  �إىل  تتو�سع  �أن  �ملمكن  م��ن 

على  �أخ���رى  تبعات  لها  ي��ك��ون  و�أن  متتابعة،  بهبات  �لفل�سطيني 

�لو�سع �لد�خلي �سو�ء �لفل�سطيني �أو �ال�سر�ئيلي، وهو “ما يخ�ساه 

�الحتال«

�ل�سعبية  �النتفا�سات  تتحرك  �أن  �أي�سا  �ملمكن  “من  وت��اب��ع: 

وهو  لغربه،  �سرقه  وم��ن  جلنوبه  �سماله  م��ن  �لعربي  �ل��وط��ن  يف 

من  منظومة  بناء  ��ستطاع  �أن��ه  خا�سة  �الح��ت��ال  منه  يخ�سى  ما 

�لتطبيع مع �أنظمة عربية«

تلك،  �لتطبيع  مب��ن��ظ��وم��ة  �أن���ه  �الح���ت���ال  “يعتقد  و�أو����س���ح: 

ي�ستطيع �أن ي�ستمر يف م�سروعه، م�سر� �إىل تطبيع دولة �المار�ت 

و�ملغرب  و�ل�سود�ن  �لبحرين  وكذلك  �الإ�سر�ئيلي،  �الحتال  مع 

مدينة  ت�ستهدف  �لتي  �أب��ر�ه��ام  �تفاقات  منظومة  حت��ت  �لعربي، 

�لقد�س و�مل�سجد �الأق�سى �ملبارك«

�أن �الح��ت��ال، ح���اول �ق��ت��ح��ام �مل�سجد �الأق�����س��ى �مل��ب��ارك  وب��ن 

�أج��ل فر�س و�ق��ع تهويدي جديد وو�ق��ع ديني  باأعد�د كبرة، من 

جديد يف “�الأق�سى”، وبالتحديد يف �سهر رم�سان �ملبارك

�لعادية،  باالقتحامات  يكتفي  مل  �الحتال  �أن  زب��ارق��ة،  وي��رى 

�قتحامات دينية، مع ترديد تر�نيم تلمودية يف  �إىل فر�س  و�سعى 

�ساحات �مل�سجد �الأق�سى، وخا�سة يف �ل�ساحات �ل�سرقية منه

هبة  �أن  “�الأق�سى”،  عن  �ل��دف��اع  يف  �لنا�سط  �ملحامي  ويعتقد 

يتوقع  ومل  �الإ�سر�ئيلية،  �مل��و�زي��ن  من  �لكثر  قلبت  �لعامود  ب��اب 

�الحتال �أن تكون هذه �لهبة بهذه �لقوة

�ل�سباب  وي��ق��ظ��ة  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  يقظة  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 

كل  لدفع  و��ستعد�دهم  و”�الأق�سى”،  للقد�س  وحبهم  �ملقد�سي 

ثمن يف �سبيل �حلفاظ على هوية �لقد�س وهوية �مل�سجد �الأق�سى 

�ملبارك، �سيقلب خمططات �الحتال ر�أ�سا على عقب

ولفت زبارقة �إىل �أن �الحتال، حاول فر�س هوية يهودية على 

�حليز �لعام يف مدينة �لقد�س وكذلك يف مدينة يافا ومدينة �للد، 

�لنقب بهدم  باالإ�سافة الرتكابه جر�ئم �سد �الن�سانية يف منطقة 

�أر��سيهم يف منطقة �لنقب وم�سادرة  �لبيوت وتهجر �لعرب من 

�أر��سيهم

يوم،  بعد  يوما  ت��زد�د  �لقد�س،  �الحتال يف  �أن جر�ئم  و�أو�سح 

�لفل�سطينين يف كل  نفو�س  �الحتقانات يف  تر�كما من  بنى  وه��ذ� 

�أماكن تو�جدهم

هّبة �لقد�س تعزيز للهوية �لدينية للمدينة

�لقد�س حممد  برملانيون الأجل  ر�بطة  من جانبه، يرى مدير 

ت��ع��ر ع��ن رف�����س �ملقد�سين  �أح�����د�ث �ل��ق��د���س  �أن  ب��ل��ع��اوي  م��ك��رم 

للو�سول  �أمامهم  وعر�قيل  قيود  وو�سع  �ملدينة،  تهويد  ملحاوالت 

�سعائرهم  باإقامة  �مل�ستوطنن  �عتد�ء�ت  وت�سجيع  �ملقد�سات،  �إىل 

م�ساعر  ال�ستفز�ز  �أدى  م��ا  �مل��ب��ارك؛  �الأق�����س��ى  �مل�سجد  �ساحات  يف 

�ملقد�سين و�إ�سعال حرب دينية يف �ملنطقة

و�أك����د ب��ل��ع��اوي �أن �مل��ق��د���س��ي��ن ب��ع��د ك��ل ه���ذه �ل�����س��ن��و�ت �أث��ب��ت��و� 

�لهوية  تعزيز  على  يعملون  وهم  وق�سيتهم،  لثقافتهم  �نتماءهم 

�لوطنية و�لدينية من خال �لت�سدي ملحاوالت �الحتال فر�س 

و�قع جديد يف هده �مل�سجد �الأق�سى �ملبارك

وع����ن دور ر�ب���ط���ة ب��رمل��ان��ي��ون الأج����ل �ل��ق��د���س يف دع����م ���س��م��ود 

ت�سم  م��دين  جمتمع  كموؤ�س�سة  �ل��ر�ب��ط��ة  �أن  �أو���س��ح  �ملقد�سين، 

�لدعم  تقدم  ب��ل��د�،   70 م��ن  �أك��رث  م��ن  و�سابقن  حالين  برملانين 

ووز�ر�ت  �ل��رمل��ان��ات  خماطبة  خ��ال  م��ن  و�الإع���ام���ي،  �ل�سيا�سي 

باتخاذ  ومطالبتها  �ل��ق��د���س  يف  ي��ج��ري  مب��ا  وتوعيتها  �خل��ارج��ي��ة 

مو�قف و��سحة يف هذ� �ل�ساأن

وب���ن ب��ل��ع��اوي، �أن �ل��ر�ب��ط��ة ت��ط��ال��ب �ل���ن���و�ب يف �ل��رمل��ان��ات، 

بالتحرك يف هذ� �ل�سياق

�لقد�س،  تقرير� عما يجري يف  �أ�سدرت  �لربطة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

وبيانا يف �ملوقف �ل�سليم �لذي يجب �أن يتخذ، كما �أنها ت�سغط على 

�ملنظمات �لدولية التخاذ �إجر�ء�ت قانونية حمددة

ويعتقد �لبلعاوي �أن �الحتال معني باأن يثبت للعامل باأنه جنح 

يف تهويد �لقد�س، “ليطالب دول �لعامل بنقل �سفار�تها �إىل مدينة 

�لقد�س �ملحتلة«

ويجعل  رو�ي��ت��ه  تقّو�س  �ملقد�سية،  و�ل��ه��ّب��ات  �ل��ث��ور�ت  �أن  ور�أى 

�الآخرين حذرين يف �تخاذ خطو�ت باجتاه �ملدينة؛ “الأن �ل�سر�ع ال 

ز�ل على �أ�سده، ومل ينته، ولن ينتهي يف وقت قريب«

�الحتال ير�جع

زياد  �الأق�سى  و�مل�سجد  �لقد�س  �سوؤون  �لباحث يف  ب��دوره، يرى 

ولذلك جلاأ  م��اأزق حقيقي،  نف�سه يف  �الحتال وجد  �أن  �بحي�س، 

لاأمريكان ورفع �حلو�جز عن �ساحة باب �لعمود بعد 11 يوًما من 

حماولته  رغم  ل�”الأق�سى”،  بالو�سول  و�سمح  �إغاقها،  حماولة 

فر�س �إغاقات قبل �ساة �جلمعة

و�أكد �أن �الحتال ي�سعى �الآن، بعد �ملقاومة �لعنيفة �لتي �أبد�ها 

�ملقد�سيون، �إىل �لتهدئة خ�سية تطور �الأمور و�سقوط �سهد�ء، وهو 

ما �سي�سعل �الأو�ساع �أكرث

وحذر من �أن �مل�ستوطنن �سيحاولون �لثاأر من �ملقد�سين، ولن 

مع  �ملو�جهات  ��ستعال  باإعادة  يت�سبب  قد  مما  تهدئة،  ب��اأي  يقبلو� 

�ملقد�سين

»هّبة القدس« .. إذالل لالحتالل وتأكيد على الهوية الفلسطينية 
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الـريـا�ضي

�رصبيا – وكاالت 

ي����اأم����ل جن����م ال��ت��ن�����س ال�������ص���رب���ي ن���وف���اك 

ديوكوفيت�س، امل�صنف االأول عامليا، اأال ي�صبح 

ال��ت��ط��ع��ي��م ���ص��د ف���رو����س ك���ورون���ا اإج��ب��اري��ا 

و����ص���رط���ا ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ب���ط���والت ال��ل��ع��ب��ة. 

اأ�صدر  اجل��اري،  ال�صهر  من  �صابق  وق��ت  ويف 

احت����اد حم����ريف ال��ت��ن�����س ت��ع��ل��ي��م��ات ج��دي��دة 

التطعيم غر  تلقوا  الذين  الالعبني  تعترب 

تثبت  �صخ�س  اأي  م��ع  مبا�صرين  خمالطني 

قائمة  االحتاد  و�صع  كما  بالعدوى.  اإ�صابته 

على  ح�صلوا  ال��ذي��ن  ل��الع��ب��ني،  ا���ص��ت��ث��ن��اءات 

اللقاح. واأو�صى احتادا حمريف وحمرفات 

التن�س الالعبني والالعبات، باحل�صول على 

�صوؤال حول  التطعيم عند توفره. وردا على 

الكثر  “هناك  ت��اب��ع:  ال،  اأم  ال��ل��ق��اح  تلقيه 

م��ن اخل���ي���ارات ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ط��ع��ي��م��ات، 

التطعيم  ���ص��ي��ك��ون  ه��ل  ب��ع��د  يت�صح  مل  ل��ك��ن 

اإجباريا اأم ال«. وزاد: “دائما كنت مع حرية 

التطعيم  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  االختيار. قرار 

بالن�صبة  �صخ�صيا  اأم���را  �صيبقى  عدمه  م��ن 

النا�س  يعتربين  اأن  اأري��د  “ال  واأردف:  يل«. 

عن  اأجيب  لن  للتطعيم.  معار�صا  اأو  موؤيدا 

ي��ح��رم اجلميع  اأن  واأمت���ن���ى  ال�����ص��وؤال  ه���ذا 

ديوكوفيت�س  ق���ال  ���ص��اب��ق،  وق���ت  ويف  ذل����ك«. 

املا�صي،  ال��ع��ام  يف  بالفرو�س  اأ���ص��ي��ب  ال���ذي 

اأن  التطعيم، وال يريد  يعار�س  اإنه �صخ�صيا 

ال�صماح  اأجل  يجرب على احل�صول عليه من 

بال�صفر. له 

11

ديوكوفيتش يرفض التطعيم االجباري 

النصر يكافئ نجومه لفوزهم على فوالذ

اللحام يدرب الرمثا دون مقابل 

نجم النصر أمرابط يغيب امام الوحدات 

الريا�ض - وكاالت

ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������ص���اء  ع���رب 

ال��ن�����ص��ر ال�������ص���ع���ودي ب���رئ���ا����ص���ة م�����ص��ل��ي 

ب��ع��د ف��وز  ���ص��ع��ادت��ه��م  اآل م��ع��م��ر، ع���ن 

ال�����ف�����ري�����ق ع����ل����ى ف���������والد خ����وز�����ص����ت����ان 

دور  م���ن   4 ب��اجل��ول��ة   ،0-2 االإي������راين 

 امل���ج���م���وع���ات ل������دوري اأب����ط����ال اآ����ص���ي���ا.

للمجموعة  �صدارته  “العاملي”  وع��زز 

8 ن���ق���اط. وق����ررت  ال���راب���ع���ة ب��ر���ص��ي��د 

م��ال��ي��ة،  م���ك���اف���اأة  م��ن��ح  ال��ن�����ص��ر  اإدارة 

ل���الع���ب���ي ال����ف����ري����ق، وف����ق����ا مل�����ا ذك�����ره 

 . ال���ع���امل���ي  اإدارة  م���ن  م���ق���رب  م�����ص��در 

ت��وي��ر:  ع��رب  م��ع��م��ر  اآل  م�صلي  وغ���رد 

الفوز  الن�صر  لع�صاق  م��ربوك  “األف 
اأ���ص��ك��ر �صمو وزي��ر  ال��ث��الث.  وال��ن��ق��اط 

ال���ري���ا����ص���ة االأم������ر ع���ب���د ال���ع���زي���ز ب��ن 

ت���رك���ي، ورئ���ي�������س االحت������اد ال�����ص��ع��ودي 

مباراة  ح�صورهما  على  امل�صحل،  يا�صر 

اهلل  عبد  وكتب  وم�صاندتهم«.  الليلة 

الن�صر:  اإدارة  جمل�س  ع�صو  العمراين 

الن�صراوية،  للجماهر  مربوك  “األف 
اأه��م حل�صد بطاقة  وال��ق��ادم  ف��وز مهم 

املزروع  معتز  وعلق  اهلل«.  باإذن  التاأهل 

“اللهم  الن�صر:  اإدارة  جمل�س  ع�صو 

ل���ك احل���م���د، األ�����ف م�����ربوك جل��م��ه��ور 

ال��ن�����ص��ر، ان��ت�����ص��ار م��ه��م ي��ق��رب��ن��ا م��ن 

16 باإذن اهلل«. التاأهل لدور ال�

االنباط – عمان 

لدى  طيبا  �صدى  وج��دت  خطوة  يف 

ع�صاق الرمثا اكد الكابنت بالل اللحام 

امل����دي����ر ال���ف���ن���ي اجل����دي����د ل��ل��رم��ث��ا اإن����ه 

حتى  جم��ان��ا،  الفريق  م��ع  العمل  طلب 

دوري  لبطولة  ال��ذه��اب  مرحلة  نهاية 

�صفحته  على  اللحام  وكتب  املحرفني 

ج��م��ال  ال��ك��اب��نت  “اأ�صكر  ب��ف��ي�����ص��ب��وك، 

للرمثا  ال�صابق  الفني  امل��دي��ر  حم��م��ود 

على ما بذله من جهود كبرة، الأنه مل 

يكن مدربا فح�صب بل كان �صيفا عزيزا 

“الظروف  واأ�����ص����اف:  ال���رم���ث���ا«.  ع��ل��ى 

ت��ت��ط��ل��ب م���ن اأب����ن����اء ال���رم���ث���ا ال���وق���وف 

اأج��ر  اإىل ج��ان��ب ال��ن��ادي، وال��ع��م��ل دون 

اأن  م��ا ميكن  اأق���ل  ه��و  للفريق  ك��م��درب 

اأقدمه«. وطالب اللحام جماهر نادي 

الرمثا بااللتفاف حول الفريق متمنيا 

الفريق.ويذكر  يوفق يف مهمته مع  اأن 

ان اللحام الذي يعد احد جنوم الفريق 

الرمثا  درب  وان  �صبق  للرمثا  الذهبي 

والعديد من فرق الدوري.

االنباط – عمان 

���ص��ي��ف��ت��ق��د ال��ن�����ص��ر ال�������ص���ع���ودي، خ��دم��ات 

جن��م��ه امل���غ���رب���ي ن����ور ال���دي���ن اأم�����راب�����ط، يف 

م���ب���ارات���ه امل��ق��ب��ل��ة اأم������ام ال����وح����دات ���ص��م��ن 

ل���دوري  امل��ج��م��وع��ات  م���ن دوري   5 اجل���ول���ة 

عن  املغربي  الالعب  اآ�صيا. و�صيغيب  اأبطال 

ب�صبب تراكم  املقبل،  االإثنني  املقررة  املباراة 

البطاقة  على  م��راب��ط  وح�صل  البطاقات. 

ب��دور  الثانية  فريقه  م��ب��اراة  خ��الل  االأوىل 

ح�صل  بينما  ال�صد،  ن��ادي  اأم��ام  املجموعات 

االإيراين،  فوالد  اأمام  الثانية  البطاقة  على 

و�صيكون   .0-2 ال��ع��امل��ي  ف��از  حيث  اجل��م��ع��ة، 

6 الع���ب���ني م����ن ال��ن�����ص��ر م��ه��ددي��ن  ه���ن���اك 

باالإيقاف اأي�صا، حال ح�صولهم على بطاقة 

الوحدات،  اأم��ام  القادمة  املباراة  يف  �صفراء 

ال��رزق ح��م��داهلل، علي الجامي،  وه��م: عبد 

م��اث��ي��و���س ب��ي��رو���س، ���ص��ام��ي ال��ن��ج��ع��ي، عبد 

ال��ف��ت��اح ع�����ص��ري، وع��ب��د اهلل م�����ادو. واأك���د 

الن�صر  اأن   ، االآ���ص��ي��وي  االحت���اد  م��ن  م�صدر 

ت��ق��دم ب��ط��ل��ب الإل���غ���اء ال��ب��ط��اق��ة ال�����ص��ف��راء 

حمداهلل،  ال��رزاق  عبد  مهاجمه  نالها  التي 

اأن  اإال  املا�صية،  نادي فوالد يف اجلولة  اأمام 

اللجنة رف�صت طلب النادي ال�صعودي.

االنباط – عمان 

دوري  بطولة  مناف�صات  اليوم  م�صاء  تتوا�صل 

كرة القدم الندية املحرفني حيث ي�صتقبل �صباب 

االأردن يف ال��ع��ا���ص��رة وال��ن�����ص��ف م��ن م�����ص��اء االأح���د 

فريق �صحاب على �صتاد عمان الدويل، حيث ميني 

وي�صعى  الثالث  النقاط  حل�صم  النف�س  الفريقان 

به  ال���ذي مي��ر  اجل��ي��د  ال��و���ص��ع  ال�صباب ال�صتثمار 

الفريق جراء النتائج االخرة التي حققها لت�صجيل 

الفوز واللحاق بال�صدارة .بعد فوزه على احل�صني 

اإربد 1-0، وقبلها تعادل مع ال�صلط �صلبيا، فجمع 

4 نقاط.  وهو يطمح للقفز نحو فرق املقدم واعادة 

بريق الفريق القدمي .. من جهته فاإن �صحاب الذي 

يقدم مباريات قوية يف امل�صابقة، يتطلع للتخل�س 

نقطتني  �صحاب  وميتلك  ال��ت��ع��ادالت.  ع��ق��دة  م��ن 

2-2 ومعان  اأم��ام الفي�صلي  جمعهما من تعادلني 

1-1 رغم امل�صتوى الكبر الذي يقدمه الفريق هذا 

املو�صم بعد ان �صجل الظهور القوي امام الفي�صلي 

يف اجلولة االوىل وك��اد ان يحقق املفاجاأة بعد ان 

النتيجة  الفي�صلي  ي��ع��ادل  ان  قبل  بهدفني  تقدم 

ولهذا ي�صعى �صحاب اليوم لت�صجيل انت�صاره االول 

التي  لالزمة  جتنبا  املوؤخرة  مراكز  عن  واالبتعاد 

�صربت الفريق يف املو�صم املا�صي وكادت ان تطيح به 

اىل اندية الدرجة االوىل .

لندن - وكاالت

اأ�����ص����اد ه�����اري ك���ني م��ه��اج��م ت��وت��ن��ه��ام 

هوت�صبر، باملدرب املوؤقت رايان مي�صون، 

رحيل  بعد  ف��وز  الأول  الفريق  ق��اد  ال��ذي 

عن  ك��ني  وع��ربرّ  مورينيو.  ج��وزي��ه  �صلفه 

قيادته،  حتت  الفريق  ينجح  اأن  يف  اأمله 

املحرفني  راب��ط��ة  ك��اأ���س  بلقب  ال��ف��وز  يف 

وا�صتغنى  االأح����د.  ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل��ح��ل��ي��ة 

االإث��ن��ني  مورينيو  خ��دم��ات  ع��ن  توتنهام 

وقبل  تعيينه،  من  �صهرا   17 بعد  املا�صي 

مان�ص�صر  مع  املواجهة  فقط من  اأي��ام   6

ال��راب��ط��ة. وع��ني  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي  �صيتي يف 

مي�صون،  ال�صابق  الو�صط  العب  توتنهام 

ع��ل��ى راأ������س اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ح��ت��ى ن��ه��اي��ة 

مع  االأوىل  مباراته  انتهاء  وبعد  املو�صم. 

�صاوثهامبتون  على   1-2 بالفوز  الفريق 

يف ال���دوري االإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از االأرب��ع��اء 

بارتياح  �صعر  اإن���ه  مي�صون  ق��ال  امل��ا���ص��ي، 

للنجاح  ال�صابق  زميله  كني  ور�صح  هائل، 

ل�صبكة  ك���ني  وق����ال  ال��ت��ال��ي��ة.  امل��ه��م��ة  يف 

“رايان  التلفزيونية:  �صبورت�س  �صكاي 

عندما  له  بالن�صبة  مفاجاأة  كانت  رائ��ع. 

ت������وىل امل���ه���م���ة ق������رب ن���ه���اي���ة امل����و�����ص����م«. 

جوانبه  بكل  املوقف  اأدار  “لقد  واأ�صاف: 

ب�����ص��ورة ج��ي��دة ل��ل��غ��اي��ة.. ك��م��ا اأن ال��ف��وز 

خطوة  مبثابة  ك��ان  �صاوثهامبتون  على 

كبرة«. وتابع: “منح هذا الفوز اجلميع 

الرابطة.  كاأ�س  دفعة معنوية قبل نهائي 

ونحن  طيبة  راي���ان  وب��ني  بيني  العالقة 

ونحن  ط��وي��ل��ة  م���دة  م��ن��ذ  بع�صنا  ن��ع��رف 

وخارجه«.  امللعب  يف  بع�صنا  من  قريبان 

حتقيق  يف  ال��ن��ج��اح  يف  “ناأمل  واأردف: 

ي���وم االأح����د واال���ص��ت��م��ت��اع بلحظة  ال��ف��وز 

خ��ا���ص��ة ف��ع��ل��ي��ا«. وخ���ت���م ك���ني ب��احل��دي��ث 

عالقتنا  “كانت  م��وري��ن��ي��و:  رح��ي��ل  ع��ن 

جيدة للغاية واأمتنى للمدرب الربتغايل 

ك��ل ال��ت��وف��ي��ق.. ف��وج��ئ��ت ب��ق��رار االإق��ال��ة. 

وعرفت بالقرار قبل 5 اأو 10 دقائق فقط 

من اإعالنه«.

االنباط – عمان 

ا���ص��ت��ك��ى ال��ك��اب��نت ع��ب��د اهلل اب����و زم��ع 

عدم  مما  الوحدات  لفريق  الفني  املدير 

ت��وف��ي��ق احل���ك���م م���ع ف��ري��ق��ه يف م���ب���اراة 

الوحدات وال�صد القطري والتي خ�صرها 

ال��وح��دات م�����ص��اء اجل��م��ع��ة ب��ه��دف��ني دون 

ابطال  لدوري  الثانية  مقابل يف اجلولة 

ا���ص��ي��ا وا�����ص����ار اب����و زم����ع خ����الل امل���وؤمت���ر 

مباراته  حكم  اأن  امل��ب��اراة  بعد  ال�صحفي 

اأم����ام ال�����ص��د ال��ق��ط��ري مل ي��ك��ن م��وف��ًق��ا. 

لل�صد  احت�صبت  ج���زاء  �صربة  “هناك   :

13، ول��ن��ا ���ص��رب��ة ج���زاء، مل  يف ال��دق��ي��ق��ة 

اأ���ص��اه��د احل��ال��ت��ني، ل��ك��ن ب��امل��ج��م��ل اأق���ول 

يف  م���وف���ًق���ا  ي���ك���ن  امل�����ب�����اراة مل  ح���ك���م  اإن 

بالتوفيق”.  ل��ه  اأم��ن��ي��ات��ن��ا  م��ع  ادارت���ه���ا، 

اإدارة  �����ص����وء  ع����ن  “احلديث  وت�����اب�����ع: 

ال�صد  ح��ق  ينق�س  ال  حت��ك��ي��م��ًي��ا  امل���ب���اراة 

يف ال��ف��وز، حيث ن��ب��ارك ل��ه، ون��ق��ول حظ 

 اأوف����ر ل��ل��وح��دات وج��م��اه��ره ال��وف��ي��ة«.

وا�صاف : »�صيطرنا على معظم جمريات 

املباراة، ورا�س كل الر�صا عن اأداء العبي 

“تعر�س  واأو�صح:  االأبطال”.  الوحدات 

م��داف��ع��ن��ا ي����زن ال���ع���رب ل��ل��ط��رد يف اآخ���ر 

ع�صرة دقائق من املباراة ويف وقت كنا فيه 

واأ���ص��اف  النتيجة«.  تعديل  م��ن  ن��ق��رب 

الذين  الوحيد  الفريق  “نحن  اأبو زمع: 

فاملو�صم  امل��ط��ل��وب��ة  للجاهزية  ن�صل  مل 

بالكاد انطلق باالأردن على عك�س دوريات 

الوحدات  واأمت مدرب  املتناف�صة«.  الفرق 

حديثه: “�صنحول ال�صلبية اإىل اإيجابية، 

ح��ي��ث ���ص��ت�����ص��ك��ل امل����ب����ارات����ان امل��ت��ب��ق��ي��ت��ان 

الفنية  جاهزيته  لرفع  للوحدات  فر�صة 

كبرة  فر�صة  امل�صاركة  منحتنا  ان  بعد 

الكن�صاب اخلربة ومنحتنا فر�صة اللعب 

امام فرق كبرة جاهزة فنيا ..

شباب االردن يستقبل سحاب في الدوري الكروي 

كين يأمل الفوز بلقب كأس الرابطة اليوم 

ابو زمع يشيد بأداء الوحدات وينتقد التحكيم 

مصطفى محمد يتعافى من كورونا 
ا�سطنبول - وكاالت

جالطة  مهاجم  حممد  م�صطفى  امل�صري  الالعب  تعافى 

����ص���راي ال���رك���ي م���ن ف���رو����س ك����ورون����ا. وك�����ص��ف��ت ���ص��ح��ي��ف��ة 

جلالطة  املعار  الزمالك  جنم  �صفاء  عن  الركية  )فاناتيك( 

�صاري. واأكدت ال�صحيفة اأن م�صطفى حممد �صيلحق مبع�صكر 

الفريق قبل لقاء اليوم، �صد اأنطاليا �صبور يف الدوري الركي. 

وغاب م�صطفى حممد عن مباراتي جالطة �صراي االأخرتني 

حممد  م�صطفى  وانتقل  التاجي.  بالفرو�س  اإ�صابته  ب�صبب 

مو�صم  مل��دة  امل�صري،  الزمالك  م��ن  م��ع��ارا  ���ص��راي  جالطة  اإىل 

ان�صمامه  اأه����داف م��ن��ذ   6 ال��الع��ب  امل��و���ص��م. و���ص��ج��ل  ون�����ص��ف 

الركي. للفريق 
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 بعد صراع مع المرض.. وفاة متعب الصقار
االنباط-عمان

ال�سبت،  ال�سقار،  متعب  الأردين  املطرب  تويف 

بعد معاناة طويلة مع املر�ض.

على  الراحل  للفنان  املوثقة  ال�سفحة  وكتبت 

ال�سقار يف ذمة اهلل  “الفنان متعب  “في�سبوك”: 
يف 12 رم�سان. ل حول ول قوة اإل ب��اهلل. اإننا هلل 

واإنا اإليه راجعون«.

منذ  امل��ر���ض  م��ع  يعاين  الأردين  الفنان  وك���ان 

ف���رة ط��وي��ل��ة، ون�����س��ر مقطع ف��ي��دي��و يف ف��راي��ر 

املا�سي من على �سرير يف امل�ست�سفى، بعدما مت بر 

مبر�ض  الإ�سابة  تداعيات  ب�سبب  قدميه  اإح��دى 

ال�سكري.

اإن��ه  اأ�سهر  قبل  �سحفية  ت�سريحات  يف  وق���ال 

ع��ان��ى ك��ث��را ب�سبب اأزم����ة ف��رو���ض ك��ورون��ا على 

وهو  دخ��ل��ه،  م�سدر  ت��وق��ف  فقد  امل����ايل،  ال�سعيد 

احلفالت.

وعرف ال�سقار بالأغاين الوطنية التي تعتر 

عن العتزاز بوطنه الأردن، ومل ين�ض الغناء اأي�سا 

للعامل العربي.

لكن الأغنية الأ�سهر له كانت “كندرة املاليني” 

العراقي  بال�سحفي  احتفاء  ال�سقار  اأداه���ا  التي 

اأن ر�سق الرئي�ض الأمركي  منتظر الزيدي، بعد 

الأ�سبق جورج بو�ض البن باحلذاء يف عام 2008.

من  ع���ددا  ال��راح��ل  الأردين  ال��ف��ن��ان  اأدى  كما 

ترات امل�سل�سالت، مثل “نوف” الذي عر�ض عام 

.2008 2018، و”الفطني” عام 

وكان ال�سقار موظفا معنيا بال�سوؤون الفنية يف 

عمادة �سوؤون الطلبة بجامعة العلوم التكنولوجيا 

يف الأردن.

والفنان الأردين رحل وهو يف الأربعينيات من 

اأن��ه يتحدر من مدينة  اأب��ن��اء، علما  عمره، ول��ه 6 

الرمثا �سمايل اململكة

 فايزر تعد نسخة يسهل تخزينها 
من لقاحها.. وهذا موعدها

االنباط- وكاالت

ت�����س��ت��ع��د ���س��رك��ة ف���اي���زر لإن���ت���اج ن�����س��خ��ة من 

لقاحها امل�ساد لفرو�ض كورونا ميكن تخزينها 

الأدوي��ة  ح��رارة ثالجة حفظ  درج��ة  لأ�سهر يف 

الكال�سيكية، بدًل من -70 درجة حالًيا.

األبر  التنفيذي  ف��اي��زر  �سركة  رئي�ض  واأك��د 

ب���ر����ض ان ال��ن�����س��خ��ة  ب������ورل ل���وك���ال���ة ف���ران�������ض 

اجلديدة من اللقاح �ستكون متوفرة يف ال�سيف 

املقبل.

ويف مقابلة اأجريت معه يف م�سنع بور�ض يف 

بلجيكا الذي �سار من�سة مهمة لالإنتاج العاملي 

ق���ال رئ��ي�����ض �سركة  ف��اي��زر-ب��اي��ون��ت��ي��ك،  ل��ل��ق��اح 

“متفائل”  اإن��ه  العمالقة  الأم��رك��ي��ة  الأدوي���ة 

ب�������س���اأن ق�����درة امل�����س��ل ع��ل��ى م���واج���ه���ة امل��ت��ح��ور 

التي  ال�سعرية  ال�سيا�سة  ع��ن  وداف���ع  ال��ه��ن��دي، 

ال�سركة. تعتمدها 

ل���دي���ن���ا ب���ي���ان���ات ع����ن امل���ت���ح���ور ال���ري���ط���اين 

وتبلغ  اإ���س��رائ��ي��ل  يف  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  املنت�سر 

اإفريقيا،  جنوب  يف   .%97 �سدها  اللقاح  فعالية 

 .%100 بن�سبة  املحلي  املتحور  �سد  فعال  اللقاح 

وت��ظ��ه��ر ال��ب��ي��ان��ات م���ن ال����رازي����ل اأن����ه ي��وؤم��ن 

املتحور  �سد  التح�سني  جًدا”  جيد  نحو  على 

الرازيلي.

يف  ُر���س��د  ال��ذي  اجل��دي��د  للمتحور  بالن�سبة 

متفائل  لكنني  بيانات،  اأي  لدينا  لي�ض  الهند، 

ب�����س��اأن ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا. ط��ورن��ا 

عملية تتيح احل�سول على لقاح فعال يف خالل 

قلق،  يوم من ظهور متحور ميثل م�سدر   100

واأنا مرتاح لهذا الهدف ال�سعب، نظًرا لفعالية 

تقنية احلم�ض النووي املر�سال.

-  هل ميكنكم الإنتاج يف اأوروبا لبقية 

العامل على الرغم من �سعوبة التخزين يف 

-70 درجة مئوية؟

�سننتهي، كما ناأمل يف الأيام القليلة املقبلة، 

الأوروب��ي  الحت��اد  �سياغة عقد جديد مع  من 

عليه،  ح�سلنا  واإذا  جرعة(،  مليار   1.8 )مقابل 

اجل��رع��ات  جميع  اإن��ت��اج  على  ق��ادري��ن  ف�سنكون 

ه��ن��ا يف اأوروب�����ا، مب��ا يف ذل���ك م��ك��ون��ات ال��ل��ق��اح. 

من  بكثر  اأك���ر  اإن��ت��اج  على  ق��ادري��ن  و�سنكون 

حجم اجلرعات التي ين�ض عليها هذا العقد!

يف الوقت احلايل، لدينا ثالثة مواقع اإنتاج 

حول العامل: واحد يف الوليات املتحدة واثنان 

يف اأوروبا ب�سعة اأكر بكثر يف بور�ض يف بلجيكا 

وماربورغ يف اأملانيا. يف الإجمال، يجب اأن نكون 

2.5 مليار جرعة هذا العام،  اإنتاج  قادرين على 

امل��ق��ب��ل.  ال��ع��ام  3 م��ل��ي��ارات يف  ن��ت��ج��اوز  ب��ل واأن 

اأوروبا، بخراتها ومواهبها يف جمال التقنيات 

اجلديدة، هي البيئة املثالية لذلك!

فيما يتعلق بركيبة اللقاح احلالية، نحاول 

التريد  وقت  متديد  باإمكاننا  كان  اإذا  معرفة 

الذي ميكن خالله اإخراج اللقاح من الثالجات 

70 حت��ت ال�����س��ف��ر وو���س��ع��ه  ال��ف��ائ��ق��ة يف ح����رارة 

20 حتت  درج��ة  اأدوي���ة كال�سيكية يف  يف ثالجة 

لكننا  لأ�سبوعني،  حالًيا  ممكن  الأم��ر  ال�سفر. 

املمكن  من  ك��ان  اإذا  ما  ملعرفة  البيانات  ندر�ض 

احل�سول  مراعاة  مع   - �سهر  اإىل  امل��دة  متديد 

على ترخي�ض من اجلهات الناظمة.

اأخرى  تركيبة  على  نعمل  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

اللقاح  توفر  معها  ميكن  كبر  ب�سكل  حم�ّسنة 

بالإمكان  �سيكون  لال�ستخدام.  وجاهًزا  خمفًفا 

اأ����س���ه���ر يف  ت��خ��زي��ن��ه مل����دة ���س��ه��ري��ن اإىل ث���الث���ة 

الثالجة يف حرارة درجتني اإىل ثماين درجات، 

اأ���س��ه��ر يف  اإىل ث��الث��ة  ���س��ه��ري��ن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

نتو�سل  اأن  نتوقع  التقليدية.  الأدوي��ة  مردات 

اإىل ذلك هذا ال�سيف.

- لقاحكم هو واحد من اأغلى اللقاحات 

و�سعره يف اأوروبا مر�سح لالرتفاع. كيف 

تررون ذلك؟

باأ�سعار  ت��وف��ره  على  ا�سراتيجيتنا  ت��ق��وم 

تتيح توزيعه على نحو عادل للجميع. الإن�ساف 

يعني  ب��ل  للجميع،  واح��د  ب�سعر  بيعه  يعني  ل 

اإل��ي��ه. ومن  مل��ن يحتاجون  اأك��ر  اإع��ط��اء كميات 

الدخل  ذات  للبلدان  مرتفعة  اأ�سعار  لدينا  ثم، 

املرتفع مثل اأوروبا والوليات املتحدة واليابان، 

وكندا، ولكن اأعلى �سعر يتوافق مع �سعر وجبة 

يف مطعم، وهذا يظل معقوًل جًدا.

وف��ًق��ا  ال��دخ��ل  متو�سطة  ل��ل��ب��ل��دان  بالن�سبة 

ال�سعر  بخف�ض  قمنا  ال��دويل،  البنك  لت�سنيف 

م��ت��دن��ي��ة  ل��ل��ب��ل��دان  وب��ال��ن�����س��ب��ة  ال��ن�����س��ف.  اإىل 

التكلفة  ب�سعر  بالطبع  ن��وف��ره  فنحن  ال��دخ��ل، 

حتى ي�سل اللقاح اإىل جميع اأنحاء العامل.

االحد    25  /  4  / 2021

االنباط وكاالت

ن�سح علماء امل�سابني بفرو�ض كورونا امل�ستجد ممن عانوا 

من  احلا�سة  هذه  بتدريب  املر�ض،  ب�سبب  ال�سم  حا�سة  فقدان 

�سبكة  ذكرت  وفقما  جمددا،  النفاذة  الروائح  ا�ستن�ساق  خالل 

»�سكاي نيوز« الريطانية.

وقد ومت و�سف »مترين الأنف«، الذي يت�سمن ا�ستن�ساق 4 

اأنه  اأ�سهر، على  روائح خمتلفة على الأقل مرتني يوميا لعدة 

اجلانبية«،  الآث��ار  من  وخ��ال  وب�سيط  رخي�ض  عالجي  »خيار 

التي قد متتد  ال�سائعة،  اأعرا�ض فرو�ض كورونا  للتعامل مع 

حتى بعد تعايف املري�ض.

م�ساعدة  اإىل  اخل����راء،  بح�سب  ال��ط��ري��ق��ة،  ه���ذه  وت��ه��دف 

الع�سبية،  اخل��الي��ا  �سبط  اإع����ادة  ع��ل��ى   »19 »ك��وف��ي��د  م��ر���س��ى 

التي يقول اخلراء اإنها متكن الدماغ من اإعادة تنظيم نف�سه 

وا�ستعادة احلوا�ض.

ون�����س��ح��ت الأب���ح���اث ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا جم��م��وع��ة دول���ي���ة من 

خراء الرائحة، ُن�سرت يف جملة »املنتدى الدويل للح�سا�سية 

حا�سة  فقدان  لعالج  املن�سطات  ا�ستخدام  بعدم  واحل��ن��ج��رة«، 

ال�سم.

الرائحة  ف��ق��دان  خبر  فيلبوت،  ك��ارل  الروفي�سور  وق��ال 

هناك  اإن  اأجن��ل��ي��ا،  اإي�����س��ت  بجامعة  ن��وروي��ت�����ض  ط��ب  كلية  م��ن 

اإع��ادة  على  ي�ساعد  ال���دواء  اأن  على  الأدل���ة«  من  ج��دا  »القليل 

ذلك  يف  مبا  حمتملة  جانبية  »اآث���ارا  له  اأن  كما  ال�سم،  حا�سة 

احتبا�ض ال�سوائل وارتفاع �سغط الدم، وم�ساكل تتعلق بتقلب 

املزاج وال�سلوك«.

فقدان  هائل« يف  »ارتفاع  اإىل  اأدت  كورونا  اإن جائحة  وقال 

 5 كل  واحد من  اأف��اد  العامل، حيث  ال�سم على م�ستوى  حا�سة 

اأ�سخا�ض اأنه يعاين هذا العر�ض نتيجة لفرو�ض كورونا، واأن 

حا�سة ال�سم لديهم مل تعد اإىل طبيعتها اإل بعد 8 اأ�سابيع من 

الإ�سابة، ورمبا ا�ستمرت معهم بعد التعايف.

الأ���س��خ��ا���ض  ف���اإن معظم  احل���ظ،  »ل��ك��ن، حل�سن  واأ����س���اف: 

بفرو�ض  الإ�سابة  نتيجة  ال�سم  حا�سة  فقدان  يعانون  الذين 

تلقائيا«. ال�سم  �سي�ستعيدون حا�سة  كورونا 

وتابع: »تظهر الأبحاث اأن 90 باملئة من النا�ض قد ا�سردوا 

اأن  نعلم  لكننا  اإ�سابتهم.  من  اأ�سهر   6 بعد  ال�سم  حا�سة  متاما 

التدريب على الرائحة ميكن اأن يكون مفيدا«.

هل فقدت حاسة الشم خالل اإلصابة بفيروس كورونا؟.. إليك الحل
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االنباط - حنان �شاهني

م�����ش��ارك��ة  اي  ع����ن  االردن  ي���غ���ب  مل 

ان����ط����اق  ب�����داي�����ة  م����ن����ذ  يف االومل�����ب�����ي�����اد 

1980م  �شنة  االردن  يف  االومل��ب��ي��اد  �شعلة 

ال��ت��ي ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا ال��ع��ا���ش��م��ة ال��رو���ش��ي��ة 

العا�شمة  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي  )م��و���ش��ك��و( 

الرو�شية )مو�شكو( حتى يومنا هذا... 

ظهوراً  االوملبياد  �شهدت   2003 عام  يف 

في�شل  االم��ر  �شمو  ت��ويل  بعد  ملحوظاً 

اب���ن احل�����ش��ن رئ��ا���ش��ة ال��ل��ج��ن��ة االومل��ب��ي��ة 

االردن����ي����ة ,ح���ي���ث ���ش��اه��م��ت روؤي�����ة ���ش��م��وه 

و���ش��وال  االردن��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  باملنظومه 

ومت   , العامليه  الريا�شة  خ��ارط��ة  اىل  بها 

و�شعها على قائمة اكرث اللجان االوملبية 

ال��وط��ن��ي��ة مت��ي��زاً ح���ول ال��ع��امل , م��ا دف��ع 

�شموه  اختيار  الدولية  االوملبية  اللجنة 

لعام  الدوليه  االوملبية  اللجنة  يف  ع�شواً 

ب��اال���ش��اف��ة  ���ش��اه��م  ال�����ذي  االأم�����ر   ,2010

جلهود االمر اىل نقل الريا�شه االردنية 

اىل اأعلى امل�شتويات العاملية.

على  �شيئا  ت���دع  مل  ال��ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 

ح����ال����ه, ف��ب�����ش��ب��ب��ه��ا ال������ذي اأث������ر ع���ل���ى ك��ل 

خا�شة  ال��ع��امل  دول  جميع  يف  القطاعات 

بتاأجيل  ت��اأث��ر  ال���ذي  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ق��ط��اع 

ال���ع���ي���د م����ن ال���ن�������ش���اط���ات وال����ب����ط����والت 

والعربية  املحلية  الريا�شية  والفعاليات 

والعاملية من اجل �شالمة العبينا واحلد 

م���ن ان��ت�����ش��ار ف��اي��رو���س ك���ورون���ا, م���ا ادى 

اىل ظ��ه��ور ال��ع��دي��د م���ن ال���ع���وائ���ق ال��ت��ي 

�شببتها اجلائحة من تدريبات وتاهيالت 

ل��ل��ف��رق ال��ري��ا���ش��ي��ه , االم����ر ال����ذي دف��ع 

هذه  مواجهه  االردن��ي��ة  االوملبية  اللجنه 

لتقليل  وامكانياتها  قواها  بكامل  االزمة 

التكيف  وحماولة  االمكان  قدر  اخل�شائر 

وال�شيطرة  واحل���د  ال��راه��ن  ال��و���ش��ع  م��ع 

على تف�شي املر�س.

االم����ن ال���ع���ام ل��ل��ج��ن��ة االومل��ب��ي��ة ن��ا���ش��ر 

واالأ�شرار  كورونا  جائحة  »ان  قال  املجايل 

ال��ت��ي ت�����ش��ب��ب��ت ب��ه��ا ال���ش��ي��م��ا ع��ل��ى ال��ق��ط��اع 

عمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  اإىل  دف��ع��ن��ا  ال��ري��ا���ش��ي 

الإدارة هذا امللف, الذي يقوم بالتوا�شل مع 

خ�شو�شاً  العالقة  �شاحبة  اجلهات  جميع 

لتو�شيح  واحل��ك��وم��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ل��ج��ان 

القطاع  ه��ذا  ال���ذي حل��ق يف  ال�����ش��رر  حجم 

اأن ه��ذا  وال��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى 

القطاع عن�شر رئي�شي يف االقت�شاد الوطني 

وال�شحي, م�شرا اىل انه مت و�شع وتقدمي 

ملمار�شة  املطلوبة  ال�شحية  الربوتوكوالت 

الن�شاط الريا�شي ل�شمان ا�شتمرارية هذا 

القطاع كما قمنا بعمل الدرا�شات واالرقام 

اخلا�شة بحجم القطاع الريا�شي لتو�شيح 

اهميته فياملجتمع وارتباطه مع القطاعات 

املختلفة.

واأ�شاف يف مقابلة خا�شة اجرتها معه 

العديد  ه��ن��ال��ك  ان  »االأن���ب���اط«  �شحيفة 

م���ن ال���ع���وائ���ق ال���ت���ي ���ش��ب��ب��ت��ه��ا اجل��ائ��ح��ة 

على ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ش��ي اأه��م��ه��ا االغ��الق 

ما  الريا�شية,  واملراكز  لالأندية  الطويل 

الوطنية  املنتخبات  تدريبات  على  انعك�س 

التي برغم ذلك وا�شلت تدريباتها بطرق 

ع���رب تقنية  ال���ت���دري���ب  اب���رزه���ا  خم��ت��ل��ف��ة 

االت�����ش��ال امل��رئ��ي وال��ت��دري��ب��ات ال��ف��ردي��ة, 

م�����ش��را ان ه���ذه االأم�����ور ب��اال���ش��اف��ة اىل 

ت��ع��ط��ل ال���ت���دري���ب���ات ت����اأث����رت ب���ه���ا ك��اف��ة 

ب�شببها  وت��اأج��ل��ت  ال���ع���امل  يف  امل��ن��ت��خ��ب��ات 

اأغ���ل���ب ال���ب���ط���والت ال��ري��ا���ش��ي��ة ول��ك��ن يف 

اأن منتخباتنا ومن خالل  اأعتقد  النهاية 

مع  تعاملت  الريا�شية  احت��ادات��ن��ا  جهود 

هذا الظرف ب�شكل مثايل.

وت����اب����ع, »ان������ه مل ي���ك���ن ه���ن���اك ن��ق�����س 

ال���الع���ب���ن يف ح����ال اال���ش��اب��ه  يف اع������داد 

بالفايرو�س املتف�شي واو�شح ان البطوالت 

امل��ح��ل��ي��ة ل��ه��ا ب���روت���وك���ول خ���ا����س ي�����ش��رح 

االإج�����راءات  طبيعة  االإ���ش��اب��ات  ح��ال��ة  يف 

وبالن�شبة  اتباعها,  الواجب  والتعليمات 

لتوها  ب���داأت  فهي  اخل��ارج��ي��ة  للبطوالت 

ب��ال��ع��ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة ول��ه��ا ب��روت��وك��والت 

على  يتعمم  االإ���ش��اب��ات  ملو�شوع  بالن�شبة 

امل�شاركة. املنتخبات  جميع 

ويف �شوء تاجيل دورة االلعاب االوملبية 

وت��غ��ي��ر م��وع��ده��ا يف ظ���ل ظ����روف ازم���ة 

االردنية  االوملبية  اللجنة  الكورونا قامت 

بالعمل  الريا�شي  االحت��اد  م��ع  بالتعاون 

امل�����ش��رك ل��� ت��ط��وي��ر ال��ري��ا���ش��ة االردن��ي��ة 

ت���ف���ادي���ا ل��ت��اأث��ره��ا ع��ل��ى ج���ه���ود ال��ل��ج��ن��ة 

االومل���ب���ي���ة  االردن����ي����ة وت���اه���ي���ل الع��ب��ي��ه��ا 

للو�شول اىل العاملية يف البطوالت .

هنالك  ان  االن��ب��اط«  املجاليل�  وك�شف 

وا�شتقطاب  ال�شت�شافة  قادمة  خمططات 

املزيد من الت�شفيات واملنتخبات االوملبية 

انه  مو�شحا   , اململكة  ار���س  على  العاملية 

ت�شفيات  ا�شت�شافة  مت  املا�شي  العام  ويف 

امل����الك����م����ة وت�������ش���ف���ي���ات ك������رة ال���ط���اول���ة 

مب�����ش��ارك��ة ك��ب��رة م��ن ال����دول واالع��ب��ن, 

واالآن يف �شهر مايو القادم ي�شتعد االأردن 

ال��ت��اي��ك��وان��دوالن��ن��ا  ت�شفيات  ال�شت�شافة 

القادرة  والفنية  االإدارية  الطواقم  منلك 

على اإدارة وتنظيم مثل هذِه اال�شت�شافات 

الريا�شية الكبرة على ار�س اململكة.

هناك  احل���ال  وبطبيعة  ان���ه  واأو����ش���ح, 

احتاداتنا  مع  بالتعاون  و�شعناها  خطط 

ال��ري��ا���ش��ي��ة الع����داد ال��الع��ب��ن امل��ت��اأه��ل��ن 

ت�شمل  وج��ه  اكمل  على  طوكيو  الأومل��ب��ي��اد 

البطوالت  يف  وامل�شاركة  املع�شكرات  اأقامة 

يف  املالكمة  مع  يحدث  كما  التح�شرية 

الوقت احلايل  و�شمن الظروف الراهنة 

املنتخبات  ه��ذه ِ احتياجات  كافة  وتوفر 

قبل انطالق االأوملبياد.

للمالكمة  الوطني  منتخبنا  واأ�شاف, 

ي��ج��ت��ه��د ح���ال���ي���ا وال����الع����ب����ون ي���ب���ذل���ون 

ق�����ش��ارى ج��ه��ده��م ل��ل��ظ��ه��ور امل�����ش��رف يف 

اأومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و, م���وؤك���دا ان ال��و���ش��ول 

الأع���ل���ى امل�����ش��ت��وي��ات يف امل���الك���م���ة ق��ري��ب 

مل�شاركة جيدة جداً  للغاية, ونحن نتطلع 

اأي ري��ا���ش��ة اخ��رى  اأو  امل��الك��م��ة  ���ش��واء يف 

االأردن��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة  ت��ط��ور  م���دى  تعك�س 

وتقدمها وو�شولها للعاملية .

وتعاون  ت�شارك  هنالك  ان  اىل  وا���ش��ار 

القرار يف  وا�شحاب  االوملبية  اللجنة  بن 

الفرة  ان��ه ويف  اىل  وزارات, م�شرا  ع��دة 

االأردن��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  للجنة  ك���ان  امل��ا���ش��ي��ة 

ل����ق����اءات وع������دة ج���ل�������ش���ات م����ع اأ����ش���ح���اب 

ال���وزارات واجل��ه��ات احلكومية  ال��ق��رار يف 

وو�شولها  االأردنية   بالريا�شة  للنهو�س 

اللقاءات  العاملية,وهذِه  امل�شتويات  الأعلى 

العمل  الأن  االأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  ويف  م�شتمرة 

ال��ت�����ش��ارك��ي ه���و اأ���ش��ا���س ال��ت��ط��ور وال���ذي 

���ش��ي��ن��ع��ك�����س ع���ل���ى واق�����ع ح����ال ال��ري��ا���ش��ة 

االأردنية«.

وك�����ش��ف ان���ه وخ����الل االأ���ش��ه��ر امل��ق��ب��ل��ة 

االأح��داث  م��ن  ع��ددا  اململكة  �شت�شت�شيف 

التايكواندو  ت�شفيات  اأهمها  الريا�شية 

املوؤهلة الأوملبياد طوكيو عن قارة اآ�شيا اإىل 

جانب ا�شت�شافة مباريات منتخب االأردن 

كاأ�س  ت�شفيات  من  املتبقية  ال�شلة  لكرة 

اآ�شيا 2021 وهذا تاأكيد على عودة العجلة 

احلال  بطبيعة  ولكن  للدوران  الريا�شية 

ال�شابق  عن  �شيختلف  البطوالت  تنظيم 

بربوتوكوالت  مرتبط  التنظيم  و�شيكون 

���ش��ح��ي��ة م�������ش���ددة وه����و م���رت���ب���ط ك��ذل��ك 

وبالتتن�شيق  اململكة  يف  الوبائية  باحلالة 

مع اجلهات �شاحبة االخت�شا�س«.

ال���ظ���روف  ب���ال���ق���ول »يف ظ���ل  واأن���ت���ه���ى 

ال����ت����ي مت�����ر ب����ه����ا ال�����ب�����الد م�����ن ج���ائ���ح���ة 

ملحاولة  االوملبية  اللجنة  ت�شعى  ك��ورون��ا 

الوبائي  الو�شع  م��ع  والتكيف  النهو�س 

واع��دت  الريا�شي,  القطاع  انعا�س  الج��ل 

العاملية  والبطوالت  املنتخبات  ا�شتقطاب 

�شحية  ���ش��روط  �شمن  اململكة  ار���س  اىل 

م�شددة لل�شيطره على عدم تف�شي الوباء 

بن الالعبن.

اكد صعوبة وضع اللجنة االولمبية في ظل » كورونا«

المجالي : نسعى للنهوض والتكيف مع الوضع الوبائي الجل انعاش القطاع الرياضي

�شتار طوكيو-ديلي 

ال���رج���ال م��ت��ع��ة يف خم��ادع��ة الن�شاء  ب��ع�����س  ي���رى 

فاق  يابانيا  �شابا  اأن  اإال  �شيدة,  باأكرث من  واالرتباط 

كل التوقعات مبواعدته 35 امراأة يف الوقت نف�شه.

وق�����اده خ��ط��اأ ب�����ش��ي��ط اإىل ك�����ش��ف امل�����ش��ت��ور عنه 

والقب�س عليه بتهمة االحتيال والتالعب ب�«موعد 

عيد ميالده«.

ومت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى امل��ح��ت��ال ت��اك��ا���ش��ي م��ي��اغ��اوا 

ملواعدته 35 امراأة يف الوقت نف�شه, بدافع احل�شول 

على  با�شتمرار  ميالده  عيد  وبطاقات  هدايا  على 

مدار ال�شنة, ح�شب ما ن�شرت �شحيفة »ديلي �شتار« 

الربيطانية.

ال���39 عاما خطة  ال�شاب املحتال ذي  وكان لدى 

احتيال مميزة, وهي اأن يقول لكل واحدة من ال�35 

حبيبة تواريخ خمتلفة لعيد ميالده, و�شارت خطته 

ال�شيطانية تعمل بكفاءة حتى مت اكت�شافها.

واأخ���رب امل��ح��ت��ال ال��ي��اب��اين واح���دة م��ن �شحاياه 

وت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 47 ع��ام��ا ب���اأن ع��ي��د م��ي��الده هو 

ال��ث��اين وال��ع�����ش��رون م��ن ف��رباي��ر, وزع��م��ت �شحية 

اأخرى تبلغ من العمر 40 عاما اأنه اأخربها اأن ذلك 

 35 اأخ��رى تبلغ من العمر  يف يوليو, وقالت ام��راأة 

بينما  اأب��ري��ل,  يف  ميالده  عيد  اأن  تعتقد  اإنها  عاما 

وا�شتطاع  ن��وف��م��رب,   13 يف  احلقيقي  م��ي��الده  عيد 

تاكا�شي اأن يخدع 35 امراأة ولكن يحتمل اأن يكون 

هناك املزيد من ال�شحايا.

ال�شيدات  فيها  خ��دع  التي  الفرة  تلك  وخ��الل 

ح�شل على هدايا ومبالغ قدرها 100000 ين ياباين 

هدايا  على  اإنفاقها  يتم  التي  االأم���وال  خ��الل  م��ن 

عيد امليالد واملالب�س والنقود.

وامل�شتبه به التقى ب�شحاياه اأثناء عمله يف �شركة 

ت�شويق, وا�شتهدف الن�شاء العازبات وبداأ كل عالقة 

باالقراح باأن الزواج �شيكون على الورق.

الن�شاء  �شكلت  عندما  خطته  ع��ن  الك�شف  ومت 

»ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ح��اي��ا« ع��ل��ى اأح���د م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل 

بنف�س  ع��الق��ة  على  اأن��ه��ن  واكت�شفن  االج��ت��م��اع��ي, 

ال�شخ�س بعد تداول �شورته وتعرفوا عليه واأبلغن 

ال�شرطة.

شاب ياباني يرتبط بـ35 سيدة في آن واحد ولغرض واحد

      

�شيدين -ديلي ميل

تونة  �شمكة  اأ���ش��رايل  �شياد  ا�شطاد 

قبالة  ك��غ   271 ت��زن  زرق���اء  زع��ان��ف  ذات 

ال�����ش��اح��ل ال�����ش��م��ايل ل��ن��ي��و ����ش���اوث وي��ل��ز 

باأ�شراليا.

وق����ال م��دي��ر ال��ت��وري��د واالأع����م����ال يف 

اإن  ب��ول,  اإري��ك  �شيدين  ال�شمك يف  �شوق 

ال�شمكة كانت يف حالة جيدة جدا.

اأن����ه ع����ادة م���ا ت��ع��ر���س يف  واأ�����ش����ار اإىل 

التي  التونة  اأ�شماك  االأ�شرالية  ال�شوق 

عادة يراوح وزنها بن 40 كغ اإىل 50 كغ.

وذك����������رت ����ش���ح���ي���ف���ة »دي�����ل�����ي م���ي���ل« 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأن�����ه ي��ت��م ب��ي��ع االأ����ش���م���اك 

لالأ�شماك  ال�شهرة  للمطاعم  الثمينة 

يف اأ�شواق �شيدين.

العامل كانت  اأغلى �شمكة يف  اأن  يذكر 

الزعانف  ذات  التونة  م��ن  ك��غ   276 ت��زن 

ال����ت����ي مت ا����ش���ط���ي���اده���ا م��ن  ال������زرق������اء 

اليابان,  ال�شمالية يف  اأوموري  حمافظة 

يف  دوالر  مليون   2.6 مقابل  بيعت  حيث 

عام 2020.

صياد أسترالي يصطاد سمكة تونة تزن 271 كغ

صورة جديدة لألمير لويس في عيد 
ميالده الثالث

محمد رمضان يغرد بعد وفاة الطيار 
أبو اليسر.. بصورة

العني االخبارية-وكاالت

ن�����ش��ر االأم�����ر وي��ل��ي��ام وك���اث���ري���ن دوق���ة 

اأبنائهما,  كامربيدج �شورة جديدة الأ�شغر 

االأم����ر ل��وي�����س, ل��الح��ت��ف��ال ب��ع��ي��د م��ول��ده 

الثالث, واأول يوم له بالرو�شة.

التقطتها  ال��ت��ي  ال�������ش���ورة,  يف  وي��ظ��ه��ر 

كاثرين يف ق�شر كن�شينجتون يوم االأربعاء, 

ل��وي�����س وه���و ي��ب��ت�����ش��م, وي��رك��ب ع��ل��ى عجلة 

ح���م���راء ال���ل���ون, ق��ب��ل ف����رة ق�����ش��رة على 

اأيامه بح�شانة ويلكوك�س. توجهه الأول 

وتبعد   1964 ع���ام  احل�����ش��ان��ة  ت��اأ���ش�����ش��ت 

اإليها  وذهبت  الق�شر,  عن  ق�شرة  م�شافة 

ا �شقيقته االأمرة �شارلوت. اأي�شً

عام  اأبريل/ني�شان   23 يف  لوي�س  وول��د 

2018, لي�شبح اخلام�س يف ترتيب الو�شول 

االأم��ر  االأك��رب,  اأ�شقائه  خلف  العر�س  اإىل 

جورج, واالأمرة �شارلوت.

القاهرة - العربية

حم��م��د  ال���ف���ن���ان  االآن  ح���ت���ى  ي��ع��ل��ق  مل 

رم�شان على وفاة الطيار اأ�شرف اأبو الي�شر 

تعر�شه  اإثر  معه,  ال�شهرة  االأزمة  �شاحب 

ل��وع��ك��ة ���ش��ح��ي��ة, وذل����ك ب��ع��د اأ���ش��اب��ي��ع من 

6 مالين جنيه. ب� تعوي�شه 

���ش��ورة  بن�شر  رم�����ش��ان  واك��ت��ف��ى حم��م��د 

»اإن�شتغرام«. على 

مو�شى  م�شل�شل  م��ن  ل��ه  ���ش��ورة  ون�����ش��ر 

خرب  بعد  رم�شان,  يف  حاليا  يعر�س  ال��ذي 

من�شورا  وكتب  ق�شر,  بوقت  الطيار  وف��اة 

مرفقا لل�شورة يقول فيه: »احلمد هلل كما 

�شلطانك  وع��ظ��ي��م  وج��ه��ك  ي��ن��ب��غ��ي جل���الل 

على  واح���د  رق��م  تريند  #مو�شى  م�شل�شل 

#ثقة_يف_اهلل_جناح«. يوتيوب 

ال��ط��ي��ار اأ����ش���رف اأب��وال��ي�����ش��ر ك���ان ق��د مت 

اح��ت��ج��ازه يف ال��رع��اي��ة امل���رك���زة داخ���ل اأح��د 

تتجاوز  فرة  منذ  القاهرة  يف  امل�شت�شفيات 

ال�شهر بعد تدهور حالته ال�شحية.

�شاحب  هو  الي�شر,  اأبو  اأ�شرف  والطيار 

ف�شل  والتي  رم�شان,  حممد  الفنان  اأزم��ة 

اإثرها. على 

اأ�شابيع قليلة من ق�شاء  وياأتي هذا بعد 

بتعوي�س  بالقاهرة,  االقت�شادية  املحكمة 

6 مالين  الي�شر, مببلغ  اأبو  اأ�شرف  الطيار 

ج��ن��ي��ه م���ن ال���ف���ن���ان حم���م���د رم�������ش���ان ع��ن 

االأ�����ش����رار ال��ت��ي حل��ق��ت ب���ه, ب�����ش��ب��ب ���ش��ورة 

ن�����ش��ره��ا حم��م��د رم�������ش���ان وه����و ع��ل��ى منت 

الي�شر,  اأب��و  اأ�شرف  الكابنت  يقودها  طائرة 

ورف�س الدعوى الفرعية.

وذكرت قريبة الطيار الراحل اأن الفنان 

حممد رم�شان كان �شبباً يف تدهور احلالة 

الي�شر,  اأب���و  ل��ل��ط��ي��ار  وال�����ش��ح��ي��ة  النف�شية 

يا  فيك  الوكيل  ونعم  اهلل  »ح�شبي  وكتبت: 

رم�شان, عند اهلل جتتمع اخل�شوم«.

وك����ان ال��ط��ي��ار اأ����ش���رف اأب����و ال��ي�����ش��ر, قد 

منذ  بتواجده  اجل��اري  ال�شهر  اأوائ��ل  �شرح 

اخلا�شة,  امل�شت�شفيات  باأحد  للعالج  ف��رة 

ما  ب�شبب  �شحية  لوعكة  »تعر�شت  قائاًل: 

حدث يل خالل الفرة املا�شية«.

الفنان حممد  اندلعت بن  اأزمة  وكانت 

الي�شر,  اأبو  اأ�شرف  طيار  والكابنت  رم�شان 

امل���دين  ال����ط����ران  وزارة  ���ش��ح��ب��ت  اأن  ب��ع��د 

اأن  بعد  احل��ي��اة,  م��دى  الي�شر  اأب��و  ترخي�س 

�شمح لرم�شان بالدخول ملق�شورة الطائرة, 

الطرفان  دخ��ل  بعدها  داخلها,  والت�شوير 

ان��ت��ه��ى بتغرمي  ن���زاع ق��ان��وين وق�����ش��ائ��ي  يف 

6 مالين جنيه تعوي�شاً عن  رم�شان مبلغ 

ال�شرر الذي حلق ب� »اأبو الي�شر«.


